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ف�ي العام الماض�ي تبنى زعماء العالم ف�ي الجمعية العامة لألم�م المتحدة أجندة 2030 للتنمية المس�تدامة 
وأهداف التنمية المستدامة، التي تتضمن االلتزام بعدم إهمال أي مجموعة. ومع وصول أعداد النازحين قسرًا إلى 

أعلى المستويات هذا العام 2016، عقدت األمم المتحدة قمة خاصة في سبتمبر الماضي لمناقشة المشكلة.

وعلى ضوء ما يشهده العالم من أزمات وتحديات هائلة  متمثلة بارتفاع عدد الكوارث الطبيعية، إضافة إلى األثار 
السلبية الناجمة عن الصراعات المسلحة وتزايد مخاطر اإلرهاب والتطرف العنيف  وانتهاكات حقوق اإلنسان  مما 
يهدد السلم واألمن الدوليين.. وبالتالي  يعيق قدرة الدول على تحقيق التنمية المستدامة  المنشودة، :« حيث أن 

األمن والتنمية صنوان ال يفترقان، بحيث ال يمكن  تحقيق  أحدهما دون األخر« .

لقد حفلت اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة في سبتمبر 2016 بأنشطة وفعاليات واتصاالت ومشاورات.. 
وكلم�ات لرؤس�اء دول وحكومات ومنظم�ات دولية، ت�م التركيز خاللها عل�ى موضوع الهجرة والنزوح القس�ري 
والحروب واألزمات الس�اخنة بحيث بدا واضحًا أنه حان الوقت للنظر إلى التنمية المس�تدامة بشكل أكثر شمولية 
وأكث�ر واقعية ألن ما يحدث ف�ي منطقتنا من نزاعات وحروب وتطرف ال يختلف كثي�رًا عما يحدث في مناطق أخرى 
من العالم. بمعنى أن المشهد العالمي لن يتعافى وأن القضاء على الفقر والجوع، كهدف من أهداف التنمية 

المستدامة لن يتحقق إذ اهملنا األسباب التي نحاول معالجتها والتصدي لها باإلهمال أو التغاضي.

وفق�ًا لتقاري�ر البن�ك الدول�ي كان نحو 37 % من س�كان المناطق النامية ف�ي عام 1990 يعيش�ون على أقل من 
1.9 دوالر يومي�ًا... وبحل�ول ع�ام 2012 انخفضت النس�بة إلى 12.7 % ، وه�و ما يعادل أكثر من مليار ش�خص أفلتوا 
م�ن براث�ن الفقر المدقع. وعلى الرغم من  هذا اتس�عت فجوة التفاوت بين س�كان المناط�ق الريفية والمناطق 

الحضرية .. فاليوم يعيش ثالثة أرباع أفقر سكان العالم وأكثرهم جوعًا في مناطق ريفية.  

هذه األرقام موثقة دوليًا ويعرفها كل الذين ش�اركوا ف�ي اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة وفي مؤتمر 
األمم المتحدة لالجئين والمهاجرين وفي قمة حركة عدم االنحياز في فنزويال.

ومع ذلك  يبقى السؤال: هل مدننا العربية تملك أن تفلت من تبعات الحروب والنزاعات والهجرة والنزوح القسري 
.. وتنص�رف إل�ى اس�تحقاقات أهداف التنمية المس�تدامة 2030. أن الجواب على هذا الس�ؤال صع�ب للغاية .. وال 

نملك من الخيارات سوى خيار االنتظار.

                                                                    األمين العام

اإلفتتاحية

استحقاقات  التنمية المستدامة

3
العدد 173



جملة دورية متخ�ص�صة

ت�صدرها منظمة املدن العربية

رئي�س التحرير

م. اأحمد حمد ال�صبيح

اأمني عام منظمة املدن العربية

مدير التحرير

غ�صان �صمان

رئي�س قطاع العالقات اخلارجية والإعالم

هيئة التحرير

مديـــر عـــام املعهــد العربـــي لإمنـــاء املــــدن

مــديـــــــــــر     م�ؤ�ص�صــــــة  جـــــــائــــــــزة    املنـظــــمـــــــــــــة

مـديــــــر  مركــــــز  البيـئــــــة للمــــــدن   العربيــــــة

مديـــــر        املنتـــــــدى   العـربـــــي لنظــــم     املعل�مـات

مدير م�ؤ�ص�صة الرتاث واملدن التاريخية العربية

، كتابها  اآراء  عن  تعرب  املجلة  هذه  يف  املن�شورة  املقالت 

ول تعرب بال�شرورة عن راأي منظمة املدن العربية

الإ�صرتاكات

قيمة الإ�شرتاك ال�شنوي �شاملة اأجور الربيد كما يلي :

- املوؤ�ش�شات الر�شمية 15 دينار كويتيا

- الأفراد 8 دنانري كويتية

- الأفراد يف الدول الأجنبية : 10 دنانري كويتية
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الإعالنات

يتفق ب�شاأنها مع الأمانة العامة ملنظمة املدن العربية

املرا�صالت

كافة اخلطابات تر�شل با�شم الأمانة العامة

: 68160 كيفان - 71962 الكويت �س.ب

هاتف :24849705 / 24849706 / 24849708

فاكـــ�س: 24849322 / 24849319

 www.ato.net : موقع املنظمة اللكرتوين

ato@ato.net : الربيــــــد الإلكتـــــرونـــــــي

• من اأن�شطة املنظمة58  

ا�شتقبالت اأمني عام منظمة املدن العربية  7-4
ندوة التحديات البيئية واأثرها يف التنمية احل�شرية للمدن واملناطق – مدينة الداخلة  8

موؤمتر العمل البلدي التا�شع لدول جمل�س التعاون اخلليجي  12

• اأبحاث  

التغري يف الن�شيج ال�شكاين بتاأثري ظاهرة التعلية الطبقية والآثار املرتتبة عليه  15
موازنة التح�شر يف اجلزائر  24

الأثار الجتماعية للتو�شع العمراين يف املدن العربية  35
الرتاث العمرايّن.. هوية عمرانية وتاريخ وطنّي  45

• حتقيق   

دبي تطلق مدينة امل�شتقبل ومدينة متكاملة �شديقة للبيئة  56

• مقالت   
تكاليف تلوث الهواء احلقيقية  58

مواجهة التغري املناخي تفر�شها م�شالح الدول الكربى  60
املدينة والكر�شي املتحرك  62

خريطة طريق التعليم ل�شنة 2030  64
التعليم والطفل اخلفي  66

الالجئون والفقر يف املناطق الريفية  68

• اإ�شتطالع  
10 تقنيات جديدة �شتغري عاملنا  70

• اإعرف مدينتك  

جدة .. عرو�س البحر الأحمر    74

• اإ�شدارات   78

• متابعات   85

• ندوات وموؤمترات  88

• مدن حول العامل   91

• من اأخبار املدن العربية   94

• الأخرية  96

يف هذا العدد ...
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استقبل معالي أمين عام منظمة 
احم�د  المهن�دس  العربي�ة  الم�دن 
بمق�ر  مكتب�ه  ف�ي  الصبي�ح  حم�د 
األمان�ة العام�ة أمين ع�ام منظمة 
والحكوم�ات  المتح���دة  الم���دن 
المحلي��ة ف��رع الش��رق األوس��ط 
وغرب أس�يا UCLG-MEWA محمد 
دومان ومس�ؤول�ة المشاري�ع رن�دة 
الصب��اغ . و تم خالل االجتماع بحث 
جمل�ة م�ن القضاي�ا الت�ي تتص�ل 
بتعزي�ز التعاون المش�ترك لتحقيق 
أه�داف أجن�دة التنمية المس�تدامة 
لم�ا في�ه خدم�ة الم�دن  والبلديات 
وق�د  المنظمتي�ن.  ف�ي  األعض�اء  
أهمي�ة  عل�ى  دوم�ان  الس�يد  أك�د 
ورش  وتنظي�م  الخب�رات  تب�ادل 
العمل والمشاركة في المؤتمرات 
اإلقليمي�ة والدولي�ة الت�ي تعن��ى 

بقضاي�ا الم�دن والساكنين.

م�ن جانبه ع�رض معال�ي األمين الع�ام لمنظم�ة المدن العربي�ة مجمل 
األنش�طة والفعاليات التي تقوم بها المنظمة والمؤسسات التابعة لها 
ودع�ا إلى تع�اون أوثق نحو إقام�ة مدن آمنة وش�املة ودامجة ومس�تدامة 
خاص�ة ف�ي ظ�ل الظ�روف الصعب�ة  التي تم�ر به�ا المنطقة. كم�ا بحث 
الجانبان أوجه التعاون والتنس�يق ف�ي المحافل الدولية باعتبارهما يمثالن 
ع�ددًا كبيرًا من الم�دن والبلديات في المنطقة العربية والش�رق األوس�ط 

وغرب أسيا.

من أنشطة المنظمة

MEWA  االمين العام مع وفد منظمة المدن المتحدة والحكومات المحلية 

UCLG - MEWA األمين العام يستقبل وفد

 تكريم األامين العام
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 األمين العام يستقبل ساجيتوف

UCLG EURASIA أمين عام
في زيارة لمقر األمانة العامة

اس�تقبل معالي أمين عام منظمة الم�دن العربية المهندس احمد حمد الصبيح ف�ي مكتبه بمقر األمانة العامة 
أمي�ن ع�ام منظمة المدن المتحدة والحكومات المحلية UCLG فرع اوراس�يا- راس�خ س�اجيتوف، الذي نقل دعوة 
ألمي�ن عام المنظمة لزيارة مدينة كازان. وتم خالل اللقاء اس�تعراض مجاالت التعاون بين الجانبين بما في ذلك 
 UCLG الموضوع�ات التي تتص�ل بفعاليات المؤتم�ر العالمي لمنظمة الم�دن المتحدة والحكوم�ات المحلية

الذي سيعقد في أكتوبر 2016  في كولومبيا. 

.. ويستقبل مديرة أكاديمية أفريقيا للجماعات المحلية

 األمين العام يستقبل مديرة االكاديمية االفريقية للجماعات المحلية

اس�تقبل معالي أمين عام منظمة الم�دن العربية المهندس احمد حمد الصبيح ف�ي مكتبه بمقر األمانة العامة 
الدكت�ورة نج�اة زروق مدي�رة  األكاديمي�ة األفريقية للجماع�ات المحلية وعضو ش�بكة غيفت – مين�ا  وهي منتدى  
مس�تدام للحوار والتعاون بين معاهد ومؤسس�ات حكومية  تهدف لتبادل الممارس�ات الجيدة والمعارف التقنية 
م�ن خالل تبادل المدربي�ن والخبراء والبعثات للنهوض بأداء األجهزة الحكومي�ة. وقد تطرق البحث خالل االجتماع 
إلى التعاون المش�ترك بين المنظمة والمنتدى واالس�تفادة من الخبرات المتراكم�ة لدى الجانبين لما فيه خدمة 

المدن والبلديات العربية.
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من أنشطة المنظمة

أمين عام المنظمة يستقبل
مدير بعثة هبيتات في الكويت

 األمين العام يستقبل مدير بعثة هبيتات في الكويت

اس�تقبل معال�ي أمي�ن عام منظم�ة المدن العربي�ة المهندس احم�د حمد الصبيح رئي�س البعث�ة لبرنامج األمم 
المتحدة للهبيتات والممثل اإلقليمي لدى دول الخليج العربية د. م. طارق الش�يخ ومس�اعد رئيس البعثة د. أميرة 
الحس�ن في مق�ر األمانة العامة. حيث تب�ادل الجانبان مجاالت التع�اون من خالل برامج وأجندات مش�تركة تتصل 

بقضايا المدن العربية وساكنيها.

كما تطرق البحث إلى التعاون في إعداد التقارير الدورية التي تتصل بالمش�كالت والتحديات التي تواجه المدن 
والبلدي�ات وس�بل معالجتها والتصدي له�ا بالتعاون مع ال�وزارات المعني�ة وتأمين الدعم المال�ي لعقد الورش 
التدريبية. واتفق الجانبان على عقد لقاءات دورية لمناقش�ة الخط�ط والبرامج التي تتصل بتنفيذ أهداف التنمية 

المستدامة – 2030، و وضع معايير ومؤشرات لقياس عملية تنفيذ تلك األهداف.
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من أنشطة المنظمة

أمين عام المنظمة يستقبل السفير الجزائري

... ويستقبل سفير جمهورية القمر المتحدة

استقبل معالي أمين عام منظمة المدن العربية  المهندس احمد 
حمد الصبيح سعادة  عبد الحميد عبداوي سفير الجمهورية الجزائرية 
الديمقراطي�ة الش�عبية لدى دولة الكويت. تم خ�الل اللقاء بحث 
ع�دد م�ن القضاي�ا والموضوع�ات الت�ي تتص�ل بعضوي�ة المدن 
الجزائري�ة ف�ي المنظم�ة حيث أعرب الس�فير عبداوي ع�ن تقديره 
لألنش�طة والفعالي�ات الت�ي تق�وم بها منظم�ة الم�دن العربية 
والمؤسس�ات التابعة لها لخدمة مدنها األعضاء ومن بينها المدن 
والبلدي�ات الجزائري�ة. وقال الس�فير: بأن الم�دن الجزائرية األعضاء 
ف�ي المنظم�ة لديه�ا الرغب�ة في تعزي�ز تواجده�ا ف�ي مؤتمرات 
ومنتدي�ات منظم�ة الم�دن العربية ومؤسس�اتها خاص�ة في ظل 
الظ�روف الراهنة التي تمر بها المنطقة العربية. وقد رحب معالي 

المهندس أحمد حمد الصبيح بما طرحه الس�فير الجزائري وقال أن األمانة العامة للمنظمة يسرها مشاركة المدن 
والبلديات الجزائرية في مؤتمراتها وأنشطتها التدريبية والتنموية وقال: أن ممثلين عن األمانة العامة قاموا بعدة 
زيارات إلى الجزائر والتقوا رؤساء بلديات وأطلعوا على المشاريع اإلنمائية التي أنجزتها المناطق والمدن واألرياف 
في البلد الشقيق. الجدير بالذكر أن منظمة المدن العربية تضم في عضويتها 31 مدينة وبلدية جزائرية من بينها 

العاصمة الجزائر وقسنطينة، العضوين في المكتب الدائم للمنظمة.

 األمين العام يستقبل السفير الجزائري

األمين العام وسفير جمهورية القمر المتحدة

استقبل معالي أمين عام منظمة المدن العربية المهندس احمد 
حمد الصبيح في مكتبه بمقر األمانة العامة س�عادة العارف س�يد 

حسن - سفير جمهورية القمر المتحدة لدى دولة الكويت.

حي�ث ت�م اس�تعراض مج�االت التع�اون بي�ن المنظم�ة والم�دن 
والبلدي�ات في البلد الش�قيق. وأعرب الس�فير ع�ن اهتمام المدن 
والبلديات ف�ي جمهورية القمر المتحدة بالدور الريادي الذي تقوم 
ب�ه منظمة الم�دن العربية من خ�الل األنش�طة والفعاليات التي 

تنظمها للنهوض بالمدن وتوفير الخدمات والمرافق للساكنين.

وأع�رب الس�فير ع�ن رغب�ة ع�دد م�ن الم�دن والبلديات ف�ي بالده 
باالنضم�ام إلى عضوي�ة المنظمة إلى جان�ب العاصمة موروني 

العض�و الدائم في المكتب التنفيذي لمنظمة المدن العربية. وقد رحب أمين عام المنظمة بهذه الرغبة وش�دد 
على ضرورة استفادة المدن والبلديات في جزر القمر من األنشطة والفعاليات والمؤتمرات التي تنظمها منظمة 

المدن العربية والمؤسسات التابعة لها.
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الدعوة 

لتكثيف 

الدراسات 

البيئية 

والصحية 

باعتبار 

أن البيئة 

ترتبط 

بجودة 

الحياة

دعت ندوة علمية نظمها المعهد العربي إلنماء المدن في مدينة الداخلة 
المغربية إلى وضع آليات لتدبير مخاطر الكوارث البيئية على المس�تويين 
الوطن�ي واإلقليم�ي ف�ي المنطق�ة العربي�ة. كما دع�ت  إل�ى االهتمام 
بالقضاي�ا البيئية ف�ي مختلف مراحل التعليم لتكوي�ن قاعدة معرفية عن 

البيئة ومشكالتها وخطورتها. 

ج�اء تنظيم الندوة ف�ي إطار تعزيز عالق�ات المملكة المغربي�ة مع الدول 
العربية الش�قيقة، س�واء على المس�توى الثنائي أو الجه�وي، وفي إطار 
مناقشة أنجع السبل لتطوير الالمركزية وإرساء مبادئ الجهوية المتقدمة.

احت�وت الن�دوة على خمس�ة مح�اور رئيس�ية ه�ي »التحدي�ات البيئية في 
التنمية الحضرية«.. »التش�ريعات والسياسات والمعلومات البيئية ودورها 
في التنمية الحضرية المستدامة« ..»دور الدولة والمواطن في المحافظة 
عل�ى البيئ�ة الطبيعي�ة«.. و»اإلدارة المحلية ودورها في معالجة مش�اكل 
البيئ�ة المحلية وتكام�ل دورها مع المخططي�ن واالقتصاديين والبيئيين« 
.. »التج�ارب العربية والعالمي�ة في معالجة المش�اكل البيئية في المدن 

والمناطق«.

عق��دت الن�دوة تح���ت عن���وان »التحدي���ات البيئ��ي���ة وأثره���ا ف�ي 
التنمي��ة الحض��ري�ة للمدن والمناط�ق« خالل الفترة 5 إل�ى 7 أبريل 2016  

بقصر المؤتم�رات بمدينة الداخلة 
المغربي�ة  وذلك  بالتع��اون م��ع 
وزارة الداخلي���ة المغربي�ة ووالية 
الذه�ب  وادي   - الداخ�ل��ة  جه��ة 
الداخل�ة-وادي  ومجل��س ج�ه��ة 
الذه�ب والمج��ل��س الجماع�ي 
للداخ�ل��ة، حي��ث ق��ام المعه�د 
العرب�ي إلنم�اء المدن باإلش�راف 
على الندوة وتنظيمه�ا بالتعاون 

مع الفعاليات البلدية المحلية.

أك�د  الن�دوة  افتت�اح  حف�ل  ف�ي 
الوزير المنتدب ل�دى وزير الداخلية 
الضري�س  الش�رقي  المغربي�ة، 
التحدي�ات  أن  ل�ه  كلم�ة  ف�ي 
التي تواجهها  البيئية المعاص�رة 
العم�ل  تقتض�ي  العربي�ة  األم�ة 
ق�ن��وات  لتط�وي��ر  المس�ت�م��ر 
التنس�يق والتعاون، وبلورة خطط 
واس�تراتيجيات جدي�دة تأخذ بعين 
االعتب�ار المحافظة عل�ى الم�وارد 
يتس��ن��ى  ح�ت��ى  والث����روات، 
تلبي�ة حاجي�ات المواطنين داخل 
بيئ�ة نظي�ف���ة. وش���دد ع�ل�ى 
األهمي�ة القص�وى الت�ي يحظى 
به�ا موض�وع  الن�دوة وذل�ك في 
إطار  االهتمام المتزايد بالتحديات 
المب�اش��رة  وعالقته�ا  البيئي�ة 
بالتنمي�ة االقتصادية واالجتماعية 

المستدامة.
األمين العام مع الوفد السوداني المشارك

نظمها المعهد العربي في الداخلة المغربية:

التحديات البيئية وأثرها في التنمية الحضرية
للمدن والمناطق

من أنشطة المنظمة
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اإلدراك 

البيئي 

لم يعد 

مسألة 

رفاهية، 

بل مسألة 

تهم حياة 

اإلنسان 
واس�تع��رض الوزي�ر الضري��س ع��ددًا من المش�اريع 

البيئية االس�تراتيجية المجس�دة للرؤي�ة االست�شرافية 

والمس�تقبل�ي���ة للمغ��رب والمتعلقة بتحس�ي���ن 

اس�تغ���الل الموارد الطبيعية وحماية البيئة والعمل 

على استدامة النمو االقتصادي واالجتماعي.

ش�ارك ف�ي الن�دوة ق��ادة م�دن وبلدي�ات عربية وتم 

تقدي�م أوراق عمل وتجارب وخبرات عالمية. وقد أج�رى 

أمي��ن ع�ام منظمة الم�دن العربية المهن�دس احمد 

حم�د الصبيح محادث�ات جانبية مع مس�ؤولين مغاربة 

ورؤساء بلديات عربية تناولت جملة من القضايا التي 

تتصل بأنشطة المنظمة والمؤسسات التابعة لها.

األولوية للتنمية
أجمع  المشاركون في الندوة على ضرورة  المحافظة 

على البيئة الطبيعية واستمرارية التنمية المستدامة 

الم�دن  أن  وأك�دوا  الحضري�ة.  والمناط�ق  للم�دن 

والمناط�ق الحضرية في ال�دول العربي�ة تواجه تحديا 

كبي�را في عدد من الميادين، أبرزها المش�اكل البيئية 
الناجم�ة ع�ن النم�و الس�كاني والتوس�ع العمراني، 
فضال عن األنشطة االقتصادية والسكنية وما يصاحب 
ذلك من اس�تنزاف للموارد. والحظ المتدخلون أن عدم 
إعط�اء أولوية للتنمية وخصوصا ف�ي المدن العربية، 
أدى إل�ى تعقد المش�اكل البيئي�ة التي تعتب�ر نتيجة 
لعملي�ة التحض�ر وما أس�فرت عن�ه من اعت�داء واضح 
على المكونات البيئية داخل أو في محيط المجمعات 

الحضرية. 

وش�دد المش�اركون على أن اإلنسان يس�تغل الموارد 
بطرق خاطئ�ة، األمر الذي أدى إلى اختالل توازن وجودة 
حياته، وأضر بالبيئة بش�كل عام، مؤكدين أن موضوع 
البيئ�ة ه�و موض�وع الحي�اة عل�ى ه�ذا الكوكب في 
صورتيه�ا الطبيعية والبش�رية. واعتب�ر المتدخلون أن 
تقييم التأثيرات الكلي�ة للتنمية الحضرية على البيئة 
وصحة اإلنس�ان س�يظل من األمور الصعبة في الدول 
العربية بس�بب عدم كفاءة أنظمة مراقبة الملوثات، 
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وق�ل��ة ا�ل�دراس��ات البي�ئ�ي�ة 

والصحي�ة المعمقة، وخصوصا 

الت�ي تربط بي�ن التلوث وصحة 

اإلنس�ان وجودة حياته. وخلصوا 

إلى أن جمي�ع القضاي�ا البيئية 

مرتبطة ارتباطا وثيقا بسياسات 

وممارس�ات التنمية، مش�ددين 

عل�ى أن اإلدراك البيئي لم يعد 

مس�ألة رفاهية، بل مسألة تهم 

أبع��اده�ا  ف�ي  اإلنس�ان  حي�اة 

واالجتم���اعية  االقت�ص��ادي��ة 

والتربوية. 
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كلمة المعهد
ألق�ى رئي�س مجل�س أمن�اء المعه�د العربي إلنم�اء المدن 
رئي�س المعهد الش�يخ / عب�د اهلل العلي النعيم كلمة اش�اد 
فيه�ا بالتع�اون البناء بي�ن منظمة الم�دن العربي�ة والمدن 
والبلديات المغربية، وق�ال أن المعهد العربي إلنماء المدن، 
الجه�از العلم�ي والفن�ي لمنظم�ة الم�دن العربي�ة، يفخ�ر 
بتعاون�ه مع الجماع�ات المحلية بوزارة الداخلي�ة والذي تمثل 
ف�ي تج�ارب ناجح�ة ونش�اطات متمي�زة ش�ملت العديد من 
البرام�ج ف�ي مختل�ف مناط�ق المملك�ة المغربي�ة وحظيت 
جميعه�ا بمش�اركة واس�عة م�ن الم�دن العربي�ة م�ن داخل 

المملكة المغربية وخارجها .

وق�ال: إن موضوع ندوتن�ا يحظى بأهمية خاص�ة حيث تواجه 
المدن والمناطق الحضرية في الدول العربية تحديًا كبيرًا في 
ع�دد من الميادين من أبرزها المش�كالت البيئي�ة نظرًا للنمو 
الس�كاني والتوس�ع العمران�ي فض�اًل ع�ن تطور األنش�طة 
االقتصادي�ة والس�كنية وم�ا صاحبها م�ن اس�تهالك للموارد 
الطبيعي�ة والبيئي�ة ، وبالتحديات البيئية وم�دى تأثيرها على 

البيئة الحضرية في المدن ..

وق�ال النعي�م: إن االهتمام بالبيئ�ة وتحدياتها تمثل هاجس�ًا 
للمجتم�ع الدولي ، وقد ش�هد العالم ممث�اًل باألمم المتحدة 

، مؤتم�ر المن�اخ ال�ذي عق�د ف�ي نهاي�ة الع�ام 

الماضي في فرنسا .. ونحن في العالم العربي 

أكثر اهتمام�ًا بموضوعات البيئ�ة والمناخ حيث 

تمث�ل المس�احات الصحراوي�ة ج�زءًا كبي�رًا من 

أراض�ي الوط�ن العرب�ي وندوتن�ا تمث�ل جه�دًا 

مقدرًا في هذا المج�ال . وفي إطار هذا االهتمام 

المغرب�ي والعرب�ي والدول�ي ، ف�إن المملك�ة 

المغربي�ة تحتض�ن خ�الل ه�ذا الع�ام المؤتم�ر 

األمم�ي ح�ول المن�اخ بمدين�ة مراك�ش .. وهذا 

يب�رز اهتمام المملك�ة المغربية بقضاي�ا البيئة 

والمناخ وأهمية دراس�تها ومناقش�تها في كافة 

المس�تويات لطرح مقترحات وتص�ورات الحلول 

لمقابلة تحدياتها .

وتمث�ل هذه الن�دوة وقفة قوية الس�تعراض أبرز 

التحدي�ات وأس�بابها والعوام�ل الت�ي تس�اهم 

فيه�ا وتحليله�ا ومن ثم طرح مقترح�ات الحلول 

العملي�ة  الحل�ول  واس�تخالص   ، ومناقش�ته��ا 

وتعميمه�ا للجه�ات المعني�ة لتطبيقه�ا وف�ق 

ظروفه���ا الم�وضوعي��ة وإمكاناته�ا المادي�ة 

والبشرية .

والي الداخلة يتوسط كبار الشخصيات

13
العدد 173



من أنشطة المنظمة

مؤتمر العمل البلدي التاسع
لدول مجلس التعاون الخليجي

تح�ت ش�عار )دور البلدي�ات ف�ي تحقيق أه�داف التنمية 
المستدامة في ضوء المتغيرات االقتصادية(استضافت 
الدوح�ة فعالي�ات مؤتم�ر العم�ل البلدي التاس�ع لدول 

مجلس التعاون الخليجي.

للس�كان،  أفض�ل  حي�اة  تحقي�ق  إل�ى  المؤتم�ر  ه�دف 
والتع�رف على أب�رز التحدي�ات االقتصادية الت�ي تواجه 
البلديات وأثرها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة. 
وت�م خ�الل المؤتم�ر  اس�تعراض آخ�ر المس�تجدات في 
مجال البحوث والتطبيقات العلمي�ة والتقنية واإلدارية 
فيما يتعلق بالعمل البلدي، و دعم الش�راكة بين أجهزة 
القطاعي��ن الع�ام والقط��اع الخ�اص فيم��ا يتعل�ق 

بمشاريع  البلدية.

تضمن المؤتمر خمسة محاور : )تطبيق معايير االستدامة 
في ما يتعلق بالعمل البلدي(،   )الشراكة ما بين القطاع 
العام والخاص في مش�اريع البلدية(،  )دور البلديات في 
التنمية المستدامة في التخطيط والتطوير العمراني(،  
)التحديات في التكنولوجيا وتسخيرها من أجل الوصول 
لتنمي�ة مس�تدامة(،  )تش�جيع العم�ل التطوع�ي ف�ي 

العمل البلدي بدول المجلس(

وزي�ر البلدي�ة والبيئ�ة القط�ري الس�يد محم�د ب�ن عب�د 
اهلل الرميح�ي ق�ال في الجلس�ة االفتتاحي�ة للمؤتمر أن 
انعق�اد المؤتمر يأتي في ظل ظروف وتحديات إقليمية 
وعالمية متع�ددة، األمر الذي يتطلب من الجميع المزيد 
من العمل والتعاون والتنس�يق تنفي�ذا لتوجيهات في 

سبيل تحقيق ما تصبو إليه شعوب المنطقة.

ون�وه الوزي�ر إل�ى اهتم�ام دول�ة قط�ر بتحقي�ق النم�و 
المستدام في مختلف المجاالت، وبما يلبي االحتياجات 
الحالية لشعب دولة قطر، دون المساس بقدرة األجيال 

القادمة على تلبية حاجاتها وفي ظل رؤية قطر 2030.

وأك�د الوزي�ر القط�ري أن أهمية مؤتمر العم�ل البلدي 

الخليج�ي ال�ذي يعق�د س�نويا بإح�دى عواص�م دول 

مجل�س التع�اون الخليج�ي، تكم�ن في كون�ه فرصة 

مناس�بة الس�تعراض التجارب البلدية المتميزة وتعزيز 

المتعلق�ة  ال�رؤى  ح�ول  المجل�س  دول  بي�ن  الح�وار 

يعتب�ر  المؤتم�ر  أن  إل�ى  مش�يرًا  البلدي�ة.  بالش�ؤون 

ملتقى للمس�ؤولين واألمن�اء والمحافظين والخبراء 

واالستشاريين، لتبادل المعارف والخبرات على مختلف 

الصعد في س�بيل االرتقاء بمس�توى الخدمات البلدية 

بدول مجلس التعاون الخليجي.

م�ن جهت�ه أثن�ى  األمي�ن الع�ام المس�اعد للش�ؤون 

االقتصادي�ة باألمان�ة العام�ة لمجلس التع�اون لدول 

الخلي�ج العربي�ة عبداهلل جمعة الش�بلي عل�ى جهود 

دولة قط�ر في دعم ورعاية ومس�اندة مس�يرة العمل 

الخليجي المش�ترك تحقيقا لتطلع�ات مواطني دول 

المجلس نح�و مزيد من التع�اون والتراب�ط والتكامل. 

وق�ال إن الم�دن والبلدي�ات في دول مجل�س التعاون 

تواج�ه تحدي�ا كبيرا ف�ي عدد م�ن الميادين م�ن أبرزها 

التنمي�ة  أه�داف  بتحقي�ق  المرتبط�ة  المش�كالت 

وزير البلدية والبيئة القطري
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المس�تدامة في ض�وء المتغيرات االقتصادي�ة التي ألق�ت بظاللها على 
دول المنطقة بسبب األزمة االقتصادية العالمية .

وأض�اف أن منطق�ة الخلي�ج عام�ة وبلدياتها عل�ى وجه الخص�وص تواجه 
تحديا كبيرا في تحقيق مشاريعها بما يلبي احتياجات مواطنيها مما يحتم 
عل�ى دول المجلس المزيد من العمل والتنس�يق لتحقي�ق أهداف التنمية 
المس�تدامة لجمي�ع مواطن�ي دول المجل�س إضاف�ة إل�ى إش�راك أجهزة 
القط�اع العام والخاص فيم�ا يتعلق بدعم المش�اريع التنموية في مجال 

العمل البلدي .

وأوض�ح الش�بلي أن العمل البلدي 
التنمي�ة  ركائ�ز  أه�م  إح�دى  يعتب�ر 
مجل�س  دول  ف�ي  المس�تدامة 
التعاون وفق�ا لمفهومه الش�امل 
االهتم�ام  يتطل�ب  مم�ا  الحدي�ث 
ب�ه وتطوي�ره لمواكب�ة متطلب�ات 
العص�ر وانطالق�ا م�ن قناع�ة دول 
المجل�س بأهمي�ة العم�ل البل�دي 

في تنمية المجتمع .

وقال: ايمانا منها بأن الجوائز وسيلة 
لزيادة التفاعل اإليجابي نحو المزيد 
فق�د  الخلي�ج  ل�دول  االرتق�اء  م�ن 
ت�م عق�د ال�دورة األولى م�ن جائزة 
البل�دي  للعم�ل  التع�اون  مجل�س 
والتي جاءت كخطوة جديدة لخلق 
فرص المشاركة وتشجيعا للتنافس 
بي�ن البلدي�ات والمهتمين بالعمل 

البلدي من خالل هذه الجائزة.

وأض�اف قائ�اًل: لق�د س�عت األمانة 
العام�ة للمجلس لتحقيق التكامل 
األعض�اء  ال�دول  بي�ن  والتراب�ط 
وش�عوبها م�ن خ�الل وض�ع نظام 
البلدية  خاص بقواعد المعلوم�ات 
اإللكتروني�ة،  االجتماع�ات  ونظ�ام 
حي�ث يس�عى المجلس م�ن خالل 
ه�ذا المش�روع إل�ى إط�الق بواب�ة 
إلكتروني��ة لقواع��د المعلوم�ات 
األعض�اء  ال�دول  تش�م�ل  البلدي�ة 
األمان�ة  قب�ل  م�ن  وت�دار  مجتمع�ة 
ل�دول  التع�اون  لمجل�س  العام�ة 
لتوفي�ر  س�عي�ا  العربي��ة  الخلي��ج 
للتع�اون  وس�ريع�ة  مناس�بة  آلي�ة 
المعلوم�ات  ولتوفي�ر  المش�ت�رك، 
بش�ك�ل س��ه�ل وميس��ر لجمي�ع 
به��ذا  والمختصي��ن  المهتم�ي��ن 

المجال.

األمين العام مع ممثلي المدن السعودية
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توزيع الجوائز

ودش�ن وزي�ر البلدي�ة والبيئ�ة خ�الل الجلس�ة االفتتاحية 
المعلوم�ات  لقواع�د  اإللكترون�ي  الموق�ع  للمؤتم�ر 
البلدي�ة ل�دول مجلس التع�اون ل�دول الخلي�ج العربية، 
الذي يضم معلومات عن وزارات البلديات بدول التعاون 
باإلضافة إل�ى جميع االجتماعات والتصوي�ت إلكترونيا 

على القرارات.

وت�م تكريم الفائزي�ن بجائ�زة مجلس التع�اون للعمل 
البل�دي ف�ي مج�ال تراخي�ص البناء، حي�ث ف�از بالمركز 
األول بلدية األحس�اء، والثاني بلدية مسقط، أما المركز 
الثالث ف�كان من نصيب بلدية دب�ي، فيما حصلت كل 
من بلدي�ة الري�اض وبلدية الدوح�ة على جائ�زة التميز.. 
كما كرم س�عادته الش�ركات الداعم�ة لمؤتمر العمل 

البلدي الخليجي التاسع.

تم على هامش المؤتمر تنظيم معرض حول )التقنيات 
والمعدات الحديثة المتعلقة بمش�اريع البلدية(، ش�ارك 

به جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

من حفل التكريم

 من التكريم

 افتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر
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التغير في النسيج السكاني بتأثير ظاهرة التعلية 
الطبقية واآلثار المترتبة عليه

دراسة تشريحية لمنطقة األوقاف / مدينة أسيوط
المهندسة أمل أحمد كمال عبد اهلل

المركز اإلقليمي لتخطيط وتنمية إقليم أسيوط 

أبحاث

منذ العام 1960 والمخطط�ون وعلماء االجتماع والجغرافيون في العالم 
أجمع يدرس�ون ظاهرة التغير في النس�يج الس�كاني في بعض المناطق 
في المدينة وبخاصة بالقرب من مركزها بتأثير مش�اريع التطوير أو االرتقاء 
أو التجديد. ويحدث أن تجتذب منطقة من مناطق المدينة- وغالبا ما تكون 
ف�ي قلب المدينة، قريبة من محاور الحركة والمراكز اإلدارية- االس�تثمارات 
فتتح�ول من منطق�ة قديم�ة ذات بي�وت متهالك�ة بإيج�ارات ضئيلة الى 
منطق�ة راقي�ة ال تناس�ب الطبق�ة االجتماعي�ة الت�ي كان�ت تعي�ش فيها 
وتس�تبدل بهذه الطبقة طبق�ة أخرى ذات دخول أكبر ومس�توى اجتماعي 
اعلي. ومع الوقت يأخذ نس�يج المنطقة الس�كاني في التغير من الناحية 
االجتماعي�ة االقتصادي�ة وتزداد األهمية النس�بية للنش�اط االقتصادي في 
المنطق�ة وتظه�ر أنش�طة لم تك�ن موج�ودة من قب�ل وتختف�ي تدريجا 
الطبق�ة االجتماعية التي كان�ت تحيا في المنطقة، وق�د اصطلحوا على 
تس�مية هذه الظاه�رة:Gentrification . وقد اصطلحت ف�ي المبحث على 
تس�مية ه�ذه الظاه�رة باللغ�ة العربي�ة: التعلي�ة الطبقي�ة. وإن مش�اريع 
االرتقاء والتحسين والتطوير سالح ذو حدين ينبغي للقائمين على سيرورة 
التخطي�ط أن يعمل�وا جاهدي�ن عل�ى تقوي�ة تأثيراته�ا الموجب�ة وتالف�ي 

تأثيراتها السالبة بالتقويم االستشرافي )المستقبلي( لهذه المشاريع. 

تفسير الحراك االجتماعي في التركيبة السكانية في 
المدينة في ضوء النظريات االجتماعية

عندم�ا تتغي�ر منطق�ة م�ن مناط�ق المدين�ة في نس�يجها الس�كاني بأن 
ين�أى عنه�ا الس�كان األصلي�ون الذي�ن ينتم�ون ال�ى إح�دى فئ�ات الدخل 
ويح�ل محلهم فئ�ة أخرى من فئ�ات الدخل فان�ه يحدث ما يس�مى الحراك 
االجتماعي )أو اإلزاحة الس�كانية( وهو االنتقال الذي يحدث للفرد في سلم 
المس�تويات أو الطبق�ات أو األوض�اع االجتماعي�ة نتيج�ة قدرات�ه أو جه�ده 
الذات�ي أو المكتس�بات الت�ي يحصل عليها بفض�ل انتماءات�ه العائلية أو 
المهنية، وقد يكون حراكا اجتماعيا رأسيا صاعدا أو هابطا وقد يكون حراكا 
أفقي�ا م�ن موقع الى آخر داخ�ل نفس الطبق�ة االجتماعية. وف�ي ما يأتي 

اس�تعراض للنظريات التي تفس�ر 
ه�ذه الس�يرورة م�ن وجه�ات نظ�ر 

مختلفة...

1 - المدخل االجتماعي 
المبني على مبادئ 

وأفكار مدرسة شيكاغو
ب�دأ ه�ذا االتج�اه عل�ى ي�د علم�اء 
االجتم�اع ف�ي ش�يكاغو وق�د ت�م 
منتص�ف  بي�ن  م�ا  ف�ي  تمحيص�ه 
العش�رينات وحتى األربعينات. وقد 
انصبت هذه النظرية في األس�اس 
على دراسة التغير الدينامي الكبير 
الح�ادث في مدينة ش�يكاغو التي 
هج�رة  لموج�ات  تتع�رض  كان�ت 
كبيرة، حتى انه بحلول العام 1930 
كان ربع عدد الس�كان من األجانب، 
إضافة الى 40 % م�ن آباء األطفال 

أجانب.

نظ�ري�ة  النظري�ة  ه�ذه  وتس�م�ى 
الع�الق�ة بي��ن الكائ�ن�ات وبيئتها 
وجاءت فكرته�ا م�ن أن الحيوانات 
والنبات�ات تتس�ابق لتحظى بتوزيع 
ناحي�ة  م�ن  البيئ�ة  ف�ي  متجان�س 
التع��داد والف�ص�ائ��ل. وبن�ف�س 
الكيفية يتس�ابق السكان ليحظوا 
بت�وزي�ع متجان��س ف�ي المن�اطق 
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السكني�ة من ن�واح�ي الل�ون والجنس واللغة وغيرها.
وقد قس�م عالم االجتم�اع ))برجز(( المدين�ة الى خمس 

مناطق حضرية:

• منطقة األعمال والتجارة المركزية.

• محاور الحركة واالنتقال.

• منطقة سكن الطبقة العاملة.

• منطقة السكن الفاخر.

• منطقة المتنقلين.

وقد عرف عالم االجتماع ))ماكنزي(( بناء على التقسيم 
السابق نوعين من التغيرات الحادثة في المدينة:

• التغي�ر األول الذي يحدث نتيجة لتغير نوعية الس�كان 
عن�د تحس�ين المنطق�ة، فيحدث م�ا يس�م�ى االجتي�اح 
Invasion لطبق�ة ف�ي مقابل إزاحة طبق�ة أخرى كانت 
تس�كن المنطق�ة. وق�د أجم�ل ماكنزي الظ�روف التي 

يحدث فيها هذا االجتياح في:

• تغير أساليب وطرائق حركة النقل.

• اإلخالء لمنطقة نتيجة لتدهورها أو تغيير استعمالها.
• إقام�ة منش�آت مهم�ة عامة أو خاصة، س�واء مباٍن أو 

جسور أو مؤسسات، وقد تكون عامل جذب أو طرد.
• البدء في صناعة جديدة بالمنطقة.

• التغير في توزيع الدخل، ومن ثم توزيع السكان.
• تغيرات تحدث طلبا فجائيا ألماكن بعينها في المدينة.

• التغير اآلخر الذي يحدث نتيجة لتغير في استعماالت 

األراض�ي كأن تتح�ول منطق�ة س�كنية ال�ى منطقة 

أعم�ال وتج�ارة أو تتحول منطق�ة إدارية ال�ى منطقة 

صناعية.

نقد مدرسة شيكاغو:

• تترك�ز النظري�ة على تفس�ير م�ا يحدث ف�ي مدينة 

شيكاغو فقط.

• تهمل النظرية أشياء مهمة مؤثرة في نمو المدينة، 

مث�ل: القي�م االجتماعي�ة والتعل�ق العاطفي ببعض 

المناطق.

• تجنب�ت النظرية ذك�ر تأثير طبيعة الق�وة الطبقية 

والق�وة العنصرية في أمريكا وتعّده�ا ضمنا جزءًا من 

الس�يرورات الطبيعية من التضارب والتوارث والتكيف 

واإلحالل.

• ل�م تق�دم النظرية س�بب وج�ود فئ�ات معينة في 

أماكن معينة في المدينة. 

2 - المدخ�ل االجتماع�ي المبن�ي عل�ى 
فكرة السوق الحرة والتفضيل الشخصي

صممت هذه النظرية على أيدي رجال االقتصاد لتكون 

أداة عملي�ة ف�ي التخطي�ط أكث�ر م�ن كونه�ا محض 

نظري�ة، فهي ت�رى أن المدين�ة نموذج قطاع�ي يتوزع 

فيه الس�كان بحس�ب قدراتهم االقتصادي�ة، فاألغنياء 

مدينة شيكاغو
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يميل�ون ال�ى العيش ف�ي األماك�ن الجدي�دة المطورة 
والفق�راء يميل�ون للعيش في األماك�ن القديمة ومن 
هن�ا ظهر نم�وذج الفلت�رة )أو التصفي�ة( Filtration. وقد 
قس�م عالم االقتصاد ))هويت(( المدين�ة الى قطاعات 

كاآلتي:

• منطق�ة بها أعل�ى قيمة ايجارية: توج�د في قطاع أو 

أكثر على جانبي المدينة.
• مناط�ق اإلس�كان عالية اإليج�ار: توجد ف�ي قطاعات 

تمتد من المركز الى الضواحي.
• مناطق ذات قيمة إيجارية متوسطة: تقع في مناطق 

محيط�ة بالمناط�ق ذات القيم�ة اإليجاري�ة العالية من 
ناحية واحدة.

ف�ي  تق�ع  متوس�طة:  إيجاري�ة  قيم�ة  ذات  مناط�ق   •

الضواح�ي وتك�ون موزع�ة في اتج�اه المناط�ق عالية 
اإليجار.

• مناط�ق اإليج�ار المنخف�ض وتمت�د م�ن المرك�ز الى 

الحافات. 
• في كل مناحي المدينة.

وق�د عرف ))هوي�ت(( الفلترة )التصفية( عل�ى أنها ميل 
م�ن  كل  ف�ي  الهابط�ة  للحرك�ة  الس�كنية  الوح�دات 
نوعيته�ا وقيمتها بمرور الزمن، ف�ي الوقت الذي يتحرك 

األغنياء بعيدا عن المساكن القديمة.

وتج�ادل العلماء من نفس المدرس�ة بع�د ذلك حول ما 
أس�موه اإلحالل العقاري الهابط. ولكن ما يهم في هذا 
المبح�ث هو التعري�ف الذي يتص�دى لمفه�وم اإلحالل 
العقاري الصاعد في البلدان النامية ويعني أن ما يحدث 
ف�ي هذه البالد هو عكس ما يحدث في البالد المتقدمة 
إذ ترتفع القيمة الحقيقية لإلس�كان أس�رع من القيمة 
الحقيقي�ة للدخ�ل بس�بب مع�دالت التضخ�م العالي�ة 
وزي�ادة الطلب على اإلس�كان م�ن مختلف مس�تويات 

الدخل مع نقص المعروض من الوحدات.

وقد وضع عالم االقتصاد ))جنس�ون(( الع�ام 1987 الحد 
الفاصل بي�ن نوعين من اإلحالل ال�ذي يحدث في البالد 

النامية وهما:

يجب�ر  عندم�ا  يح�دث  ال�ذي  وه�و  القس�ري:  • اإلح�الل 

الس�اكن عل�ى ت�رك وحدت�ه مقاب�ل مبلغ م�ن المال 

يعطيه له أحد األغنياء.

• اإلح�الل الطوع�ي: وه�و ال�ذي يح�دث عندم�ا يبي�ع 

الس�اكن وحدت�ه، فيأخ�ذ مقابل ذل�ك مبلغ�ا يرتضيه 

ليشتري به وحدة مناسبة في مكان آخر.

3 - المدخ�ل االجتماع�ي المبن�ي عل�ى 
فكرة اإلدارة الحضرية

هذه النظرية تعطي تحلي�ال واقعيا عن الكيفية التي 

يعم�ل به�ا النظ�ام االجتماع�ي، ب�أن يختب�ر العناصر 

المميزة للقوة والصراع واإلدارة الحضرية.

ويجادل عالم االجتماع ))ركس(( بأن المدينة هي حلبة 

س�باق بي�ن الطبق�ات المختلف�ة، وأن هن�اك مؤثرْين 

رئيسين في س�يرورة توزيع المساكن: المؤثر األول هو 

التسابق على الشراء من سوق اإلسكان، والمؤثر اآلخر 

هو تدخل الحكومة في التوزيع.

4 - المدخ�ل االجتماع�ي المبن�ي عل�ى 
فكرة االقتصاد السياسي

هذه النظرية تحمل الرؤية الخاصة بالماركس�ية وهي 

تعطي إطارا ش�امال لتحليل س�وق اإلس�كان. وكذلك 

التدخ�الت  نتائ�ج  وتحلي�ل  لدراس�ة  الحاج�ة  تس�تحث 

السياس�ية، لي�س فق�ط في مج�ال االقتص�اد واإلدارة 

ولك�ن أيضا ف�ي ضوء فه�م اإلط�ار الذي تعم�ل فيه 

الوظائف الحكومية والدستور واالهتمامات السياسية 

والكتل االجتماعية.

عالم االجتماع ))كاستلس(( يناقش بأن توزيع السكان 

في المدينة يشبه توزيع المنتجات.
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تفس�ير التغي�ر ف�ي التركيب�ة الس�كانية ف�ي 
المدينة في ضوء ظاهرة التعلية الطبقية

1 - تعريف ظاهرة التعلية الطبقية
ج�اء ف�ي القام�وس American Heritage أن ه�ذا المصطل�ح 
يعن�ي قي�ام الطبق�ة الراقي�ة م�ن المجتم�ع بتجدي�د وإحي�اء 
الممتل�كات المتدهورة الموجودة في المناطق التي تقطنها 
طبق�ة العمال. وه�ذا التعري�ف متحف�ظ يوحي ب�أن الظاهرة 

موجبة ولها آثار تنموية كثيرة.

على حي�ن جاء في القاموس Oxford أن هذا المصطلح يعني 
انتقال أسر الطبقة الراقية في المجتمع الى المناطق الحضرية 
بمركز المدينة محدثة ارتفاعا في القيمة الشرائية للممتلكات 
وهو تأثير أس�اس لهذا االنتقال وينتج عنه حركة لألس�ر الفقيرة 
خ�ارج المنطق�ة تأثي�رًا ثانويًا للظاه�رة. وه�ذا التعريف واقعي 

أمين، إذ يوضح أن الظاهرة سالح ذو حدين.

إذًا، فالظاه�رة تح�دث ب�أن ت�زداد الطبق�ة الثرية ف�ي منطقة 
معينة من مناطق المدينة ممن يعملون في األنش�طة اإلدارية 

واالس�تثمارات المالي�ة وإقباله�م على ش�راء 
أماكن أو أراٍض أو عقارات في مواقع مهمة في 
مركز المدينة امتدادًا لنشاطاتهم االستثمارية، 
وه�و األم�ر ال�ذي يترتب علي�ه إزاح�ة طبقة من 
الت�ي كان�ت تس�كن ه�ذه  الدخ�ل  مح�دودي 
المنطق�ة. وكذل�ك تح�دث تغيرات كبي�رة جدا 

في أسعار األراضي في المنطقة.

وه�ذا يعني انه أينما ح�ل التطوير أو االرتقاء أو 
التحس�ين فإن طبقة اجتماعية ما يتم ترحيلها 
تتح�ول  به�ا  المحيط�ة  والبيئ�ة  المبان�ي  ألن 
بأكملها الى مكان راٍق ال تطيقه إمكانات هذه 
الطبقة. ويطلق على هذه الحركة- كما ذكرت 

آنفًا- الحراك االجتماعي )اإلزاحة السكانية(.

2 - السيرورات التي تتضمنها 

التعلية الطبقية
هن�اك أن�واع من الس�يرورات تتضمنه�ا ظاهرة 
التعلي�ة الطبقي�ة.. التي تح�دث عندما تخضع 
منطق�ة من مناطق المدين�ة- وغالبا ما تكون 
مس�كونة بطبق�ة م�ن ذوي الدخ�ل المح�دود 
وقريب�ة م�ن محاور الحرك�ة المؤدي�ة للمدينة– 
الى تطوير وارتقاء، ما يجعل المنطقة صالحة 
للس�كن الراقي المناس�ب لطبق�ة أغنى من 

طبقات المجتمع:

أ( اإلحالل الطبقي الصاعد

ويعن�ي انتقال طبق�ة عليا م�ن المجتمع إلى 
منطقة التطوير بمرك�ز المدينة.. هذه الطبقة 
كان�ت تعيش ف�ي الضواحي وتس�تعمل كل 
أس�اليب الحياة المتط�ورة.. ما يعك�س الذوق 
الع�ام الذي يتمتع�ون به فهم يتس�وقون من 
مح�ال مختصة ولهم أماكنه�م التي يظهرون 

فيها، من: مقاه ومطاعم فاخرة وغيرها.

ه�ذه الطبق�ة ه�م المس�تثمرون )س�واء كان 
عنده�م  الذي�ن  هيئ�ة(  أو  جمعي�ة  أو  ش�خصًا 
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القدرة على المخاطرة بأنفس�هم ومدخراتهم 
لتحوي�ل المنطقة إلى منطق�ة حضرية تصلح 
قل�ب  يفضل�ون  انه�م  حي�ث  لمعيش�تهم، 

المدينة مقرًا لسكنهم وعملهم.

ب( اإلحالل العقاري الصاعد

ويعن�ي أنه بتأثي�ر انتقال طبقة المس�تثمرين 
إل�ى المنطق�ة والتطوي�ر ال�ذي يقوم�ون ب�ه 
يح�دث ارتفاعا للقيم�ة الش�رائية للممتلكات، 
اذ انه�م يش�ترون المباني القديم�ة عن طريق 
سماس�رة أو وس�طاء ويقوم�ون باالرتق�اء بها 
أو بإقامة مش�اريع استثمارية س�كنية أو تجارية 
بداًل منها. وقد تتدخل الحكومة حينها باستثمار 
المناط�ق المحيط�ة، م�ا يؤث�ر عل�ى مس�توى 

الخدمات كمًا وكيفًا.

ج( اإلحالل الطبقي الهابط

ويعني حركة األس�ر الفقيرة خارج المنطقة، إذ 
انه بحلول التطوير واالستثمار يتم ترحيل طبقة 
أخ�رى أقل في مس�توى الدخل لح�دوث تغيرات 
اقتصادي�ة ال تطيقه�ا إمكان�ات ه�ذه الطبق�ة 

ونتيجة للتنمية والتطوير المكثف فيها.

د( اإلحالل العقاري الهابط

تحت�اج الطبق�ة- الت�ي تع�د أق�ل م�ن الناحية 
المادية- إلى اللجوء إلى سكن أقل قيمة في 

اإليجار.

3 - تط�ور مفهوم اإلح�الل العقاري 
الصاعد في البلدان النامية

يس�تعمل ه�ذا المصطل�ح ف�ي بل�دان العالم 
النامي نظيرًا لمفهوم اإلحالل العقاري الهابط 
في ال�دول الغربي�ة واإلحالل العق�اري الصاعد 
بحس�ب ))ك�ول((: »هو الس�يرورة الت�ي تتحول 
فيها منطقة سكنية كان معظم سكانها من 
ذوي الدخ�ل المنخف�ض ال�ى منطقة لس�كن 

طبقة ذات دخل أعلى«.

ف�ي بلدان العال�م النامي ترتف�ع القيمة الحقيقية لإلس�كان 
أس�رع م�ن القيم�ة الحقيقي�ة للدخ�ل وه�ذا بس�بب مع�دالت 
التضخ�م العالي�ة وزي�ادة الطلب على اإلس�كان م�ن مختلف 

فئات الدخل مع نقص المعروض من الوحدات. 

وقد عرف ))ستراسمان(( ]1977[ أهم الظواهر التي تميز مجتمع 
البل�دان النامي�ة بأنه�ا زي�ادة مع�دالت النم�و الس�كاني وقلة 
مع�دالت البناء واإلنش�اء، م�ا يترتب عليه نقص ف�ي الوحدات 
السكنية. وبناء عليه فإن التنمية في إطار هذا المسمى تعنى 
بتواف�ر التمويل الالزم لس�كن ذوي الدخل المتوس�ط، وتتوافر 
نتيجة لذلك مس�اكن للفقراء. ويمك�ن تعريف هذا المصطلح 
بأن�ه س�يرورة اإلحالل العقاري للس�كن طوعا أو قس�را فيتحول 
من س�كن ل�ذوي الدخ�ل المنخفض الى س�كن ل�ذوي الدخل 

المرتفع.

وقد وضع ))جونسون(( ]1987[ الحد الفاصل بين الشكلين:

• اإلح�الل القس�ري: ويح�دث عندم�ا يك�ون الس�اكن األصلي 
للوح�دة قد أجبر على الخروج من وحدته بأن يعطيه س�اكن آخر 

أعلى منه في الدخل مبلغا معينا.
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• اإلحالل الطوعي: ويحدث عندما يبيع الساكن وحدته ويأخذ مقابال لذلك مبلغا يرتضيه.

4 - دوافع الحراك السكاني في المدينة
يعّد الحي الس�كني بناء مكانيا يجس�د اإلقامة، فوجود المكان يسبق اإلقامة ويؤثر فيها؛ فقد يكون الحي مصدرا 

جاذب�ا إلقام�ة بعض فئات المجتمع لدوافع تتعلق بموقعه أو مس�تواه االقتصادي االجتماع�ي أو نمط بنائه، فضال 

عل�ى طبيع�ة الخدمات التي تقدم فيه م�ن األجهزة الخدمية. وهناك طائفة من األس�باب التي تقف وراء الحراك 

السكاني من منطقة الى أخرى داخل المدينة، مثل: الزيادة في حجم األسرة، أو تغيير الحال االجتماعية، أو الرغبة 

في العيش في مكان أفضل، أو تعرض الحي الى بعض التغيرات االجتماعية.

دراسة تش�ريحية لطبقة المنتقلين الجدد الى 
لظاه�رة  تتع�رض  الت�ي  الس�كنية  المناط�ق 
التعلي�ة الطبقية في بعض الم�دن األمريكية
أجري�ت دراس�ات ع�دة به�دف الخ�روج بأنم�اط واضحة تش�كل 

ملمحا نموذجي�ا لطبقة المنتقلين الجدد ال�ى مناطق الترقية 

الحضري�ة الت�ي ت�ؤدي الى ح�دوث ظاه�رة التعلي�ة الطبقية، 

نسوق منها هذه الدراسة التي أجريت ما بين 1979 و1981 وقام 

به�ا كل من ))ريتش�ارد ل�ي جيتس(( و ))تشيس�تر ه�ارت مان((. 

والدراس�ة تس�عى الى الحص�ول عل�ى المالم�ح الديمغرافية 

لطبق�ة المنتقلين الجدد ال�ى منطقة الترقي�ة الحضرية. وقد 

تم دراس�ة مواقع س�كنية عدة أعطت ملمحا عن هذه الطبقة، 

وفكرة عن الصراعات الكامنة وراء هذه السيرورة.

ا( الموقع السابق: 

وج�دت الدراس�ة أن معظ�م القادمي�ن ال�ى مناط�ق الترقي�ة 

الحضرية يأتون من داخل المدينة، مثل: مدينة سان فرْنِسسكو 

فق�د وجد أن حوال�ي 64 % م�ن المنتقلين قد أتوا م�ن المدينة 

نفس�ها أما الهجرة م�ن خارج المقاطعة فتمثل نس�بة صغيرة، 

على حي�ن ان مدينة- مثل نيوأورلينز- تمث�ل طبقة المنتقلين 

من داخلها حوالي 50 %.

ب( السن: 

غالبا ما يكون هؤالء القادمون متجانسين من الناحية العمرية 

مع وجود نسبة من األطفال وكبار السن.

• الشرائح العمرية المميزة في منطقة سان بول رَْمسي

الشريحة العمريةالنسبة المئوية

19 – 29 سنة29 %

30 – 39 سنة45 %

أكثر من 60 سنةصفر

الشريحة العمريةالنسبة المئوية

25 – 40 سنة46 %

41 – 55 سنة45 %

أكثر من 60 سنةصفر

• الشرائح العمرية المميزة في منطقة وست 
َكمبردج

ج( الدخل: 

تراوح قيمة الدخل في مناطق الترقية الحضرية 

من الوسط الى القمة من قيم الدخول.

ومن عينة الدراس�ة لسكان ثالث مناطق يتبين 

تركز ذوي الدخ�ول المرتفعة وغي�اب محدودي 

الدخل.
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د( المهنة: 

وجدت الدراسة ان معظم القادمين الجدد الى المنطقة هم من أصحاب الوظائف العليا المختصة أو اإلدارية وال 
يوجد حرفيون أو عمال سواء من المهرة أو غير المهرة.

تفسير حدوث الظاهرة في المدينة المصرية

-1 الطرائق التي تحدث بها الظاهرة في المدينة المصرية 

الطريقة األولى: 
التطوي�ر ال�ذي يحدث على قطع األراض�ي الزراعية التي على أط�راف المدينة فتجتذب المس�تثمرين في المجال 

العقاري سواء أفراد أو جمعيات أو شركات أو بنوك عقارية، فتقيم فيها مشروعات سكنية.

الطريقة الثانية: 
التطوير القائم في األماكن المهمة داخل مركز المدينة التي يقطنها طبقة من ذوي الدخل المحدود على نحو 

يدفعون مقابال زهيدا إيجارًا للوحدة السكنية، رغم القيمة العالية لقطع األراضي التي يقيمون عليها.

الطريقة الثالثة: 
التطوي�ر الذي يحدث على قطع األراضي، كانت في ما مضى مبنية على هيئة قصور تحيط بها الحدائق واألس�وار 

فيتم هدم القصر وبناء برج سكني بدال منه.

2 - التطور التاريخي للكتلة العمرانية لمدينة أسيوط التي بها المنطقة محل الدراسة
نشأت مدينة أسيوط وتطورت كتلتها في العصر الحديث على أربع مراحل مهمة )تتضح في الشكل رقم 1(، وفيها 
منطق�ة األوقاف محل الدراس�ة، وكان�ت الى عهد قريب منطقة زراعي�ة على أطراف المدينة، وه�ي نواة االمتداد 

الحادث في المنطقة الجنوبية.
وفي ما يأتي مراحل التطور:

ا( الكتلة حتى العام 1957 

كانت الكتلة العمرانية متواضعة شأنها شأن معظم مدن الصعيد ولم يكن يميزها منها سوى أسواقها التجارية 
الش�هيرة بالقيصرية )القيس�ارية( والحرف المختلفة التي كان�ت تتميز بها. ولذلك فقد كان�ت الكتلة العمرانية 
مكونا أساس�ا من حي غربي البلد، جنوب غربي المدينة، الذي كان يش�كل أصل المدينة، وحي الوليدية ش�ماال 

النسبة 
المئوية

سان بول 
)بالدوالر(

النسبة 
المئوية

واشنطن 
)بالدوالر(

النسبة 
المئوية

نيو أورلينز )بالدوالر(

%2   5000 – 0 %6   10000 – 0  %33   20000 – 0  

%4     9000 –  5000 %16 14000 – 10000 %27 30000 – 20000 

%10 14000 – 10000 %20 19000 – 15000 %41 30000   أو أكثر

%24 19000 – 15000 %15 24000 – 20000 

%18 24000 – 20000 %42 25000 أو أكثر

%12 29000 – 25000 

%31 30000  أو أكثر
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وكان قري�ة صغيرة منفصلة ع�ن المدينة الت�ي انضمت إليها 
بحك�م التصاقها به�ا، وحي الحم�راء الواقع ف�ي مواجهة نهر 

النيل والذي كان مجتمعا عمرانيا منفصال.

ب( الكتلة ما بين 1957 و1973 

في تلك المدة تم إنش�اء جامعة أس�يوط، حيث نشط العمران 
عل�ى محور جديد ناحية الش�مال الغربي؛ فإضاف�ة إلى حوالي 
300 ف�دان تش�كل مس�احة جامع�ة أس�يوط، نش�أت منطق�ة 
فريال ش�رقي الجامعة. وكذلك نمت منطق�ة قلته المالصقة 
له�ا من الجنوب، نتيجة لمتطلبات س�كن الط�الب المغتربين 
والموظفي�ن الج�دد بالجامع�ة. وكذل�ك ت�م إنش�اء محط�ة 

الكهرباء والمعهد الديني جنوب شرقي المدينة.

ج( الكتلة ما بين 1973 و1985

في تلك المدة تم إنشاء جامعة األزهر غربي الوليدية وشمالي 
ترع�ة اإلبراهيمية. وكذلك تم إنش�اء حي الس�ادات ومس�اكن 
نزلة عبد الاله الجديدة ومس�اكن األربعين وتقسيم المعلمين 

في جنوب المدينة.

د( الكتلة ما بعد العام 1985

تأثرت المدينة في تلك المدة بمؤثرات عصر االنفتاح الذي وصل 
إليه�ا متأخ�را. ومع تس�هيالت قانون المباني ت�م التعدي على 
معظ�م المبان�ي الصغي�رة وهدم الفي�الت األثري�ة والتاريخية 
وبن�اء األب�راج العالية بدال منه�ا، فتضخمت المدين�ة في البعد 
الرأس�ي على نحو واضح وبخاصة في الش�وارع الرئيس�ة، مثل: 
ش�ارع الجمهورية والني�ل وترع�ة اإلبراهيمية ووس�ط المدينة. 
إضافة إل�ى ظهور تقس�يم الحقوقيي�ن غرب الوليدي�ة، وبناء 

األراضي الفضاء بمنطقة فريال وغيرها بالمدينة. 

3 - دراس�ة تش�ريحية لطبق�ة المنتقلين الجدد 
الى منطقة األوقاف بمدينة أسيوط:

تمت دراس�ة المنطقة بوساطة استمارة )استبانة( تم توزيعها 
على سكان المنطقة السكنية، للوصول الى المالمح العامة 
لهؤالء الس�كان ومعرف�ة األماكن التي ج�اؤوا منها والتركيبة 
العمري�ة وعم�ل تحلي�ل له�ذه البيانات عل�ى برنام�ج التحليل 

اإلحصائي.

ا( وصف المنطقة: 

كم�ا ه�و مبي�ن ف�ي الخريط�ة، تق�ع منطق�ة 
األوق�اف الى الجنوب من مدينة أس�يوط وهي 
قريب�ة من محطة القطار ال�ذي يربط مدن مصر 
من الشمال الى الجنوب. وكذلك ترتبط بمركز 

المدينة بواسطة محاور حركة قوية.

وكان بالمنطقة بعض المحال التجارية والورش 
الحرفية والبيوت العشوائية، حتى جاءت مديرية 
األوق�اف في أواخ�ر الس�بعينات– م�ع العلم أن 
المخط�ط لمدين�ة أس�يوط لم يوض�ع إال العام 
الس�كني  مش�روعها  بإنش�اء  وقام�ت   -  1998
منفصل�ة  أب�راج  م�ن  المك�ون  التج�اري  اإلداري 
ع�دة يرب�ط بينه�ا جس�ور بال�دور األول حي�ث تم 
تصمي�م الدوري�ن األرض�ي واألول ليكونا محال 
تجاري�ة والدورين الثاني والثالث ليكونا مكاتب 
إدارية، وأما بقي�ة األدوار- وعددها ثمانية- فهي 
أدوار س�كنية بالمس�توى فوق المتوس�ط، وتم 
تعوي�ض أصح�اب المح�ال التجاري�ة بإعطائهم 
وحدات تجارية في األبراج السكنية، وأما أصحاب 
البي�وت العش�وائية فقد ت�م تعويضه�م ماديا 

وارتحلوا عن المنطقة في اتجاه الجنوب.

ب( األماكن التي جاء منها السكان الى 
المنطقة:

التصنيفالنسبة المئوية

من داخل أسيوط31,25 %

من مراكز المحافظة28,75 %

من خارج المحافظة40 %

التصنيفالنسبة المئوية
أسر من دون أطفال16,25 %
أفراد يعيشون وحدهم1,25 %
أسرة بال أم أو أب1,25 %

أسرة بطفلين أو أقل38,75 %
أسرة 3 أو 4 أطفال35 %

24
العدد 173



ج( التركيبة األسرية لسكان المنطقة:

د( سن صاحب العقار:

يتض�ح م�ن الج�دول أن التوزيع متجان�س تقريبا 
حول الس�ن 40 لصاحب العق�ار، اذ تتركز األعمار 
في المس�احة العمرية من 40 الى 50 س�نة وأن 

المتوسط العمري 46.6 سنة.

ه�( المهنة: 
وجد من الدراس�ة أن 95 % من الطبقة المنتقلة 
الى منطقة األوقاف هي من أصحاب الوظائف 

اإلدارية العليا واألطباء والمهندسين.

4 - اآلث�ار المترتب�ة عل�ى التطوي�ر 
الحضري لمنطقة األوقاف:

مم�ا س�بق نج�د أن إقام�ة المش�روع الس�كني 
ف�ي المنطق�ة جعلها منطق�ة جاذب�ة للحراك 
الس�كاني م�ن كل أنح�اء المدين�ة وأن هن�اك 
ش�ريحة عمري�ة ممي�زة له�ؤالء المنتقلين الى 
المنطق��ة وجميع�ه�م تقريب��ا م��ن أصح�اب 
المه�ن اإلداري�ة العلي�ا والمختصي�ن. وكذل�ك 
تتش�ابه تقريبا تركيبتهم األس�رية ومس�تواهم 
اختالف�ا  تختل�ف  الطبق�ة  وه�ذه  االجتماع��ي. 
كبي�را ع�ن الطبق�ة الت�ي كان�ت تقط�ن ف�ي 
المنطق�ة وما حوله�ا، أي: بانتقال هذه الطبقة 
ف�ي  أق�ل  طبق�ة  إزاح�ة  ت�م  المنطق�ة  ال�ى 
مس�توى المعيش�ة الى منطقة أخرى. وقد وجد 
بالمش�اهدة أن بيئ�ة المنطق�ة- بع�د االنته�اء 

م�ن تملي�ك جميع الش�قق وانتق�ال الس�اكنين إليه�ا- أصيبت 
باالزدح�ام التام والضوضاء الش�ديد نتيج�ة الكتظاظ المنطقة 
بالس�يارات وحرك�ة النقل المس�تمرة التي تحتاج اليه�ا المحال 
التجاري�ة والمكات�ب اإلداري�ة عل�ى الس�واء، فظه�رت مناط�ق 
ازدحام مرورية بمس�ارات الحركة الرئيسة، وكذلك ظهر القصور 
في المرافق والخدمات نتيجة الرتفاع متوسط الكثافة السكانية 
فق�د وصلت الى 386 ش�خصا/ فدان. ونجد أن المنطقة تس�ببت 
في انتقال التط�ور العمراني الى المنطق�ة الجنوبية التي لم 
يك�ن ف�ي الحس�بان دخولها ضم�ن الكتل�ة العمراني�ة لمدينة 
أس�يوط، وظهرت بها مباٍن تم تش�ييدها م�ن دون ترخيص حتى 
بلغت نس�بة المخالفات حوال�ي 30 % وحدث خلل في التركيبة 
العمراني�ة نتيج�ة تداخ�ل اس�تعماالت األراضي وانتش�ار الورش 
والحرفيين فيها، ونتج عن ذلك تلوث الهواء والماء بالمنطقة. 

النتيجة
نخل�ص من الدراس�ة الى أن هن�اك ظاهرة ليس�ت بجديدة على 
المس�توى العالمي والمس�توى المحلي وهي تحدث باستمرار، 
وه�ي ظاه�رة التعلي�ة الطبقية. ه�ذه الظاه�رة له�ا تركيبتها 
البنائية الواضحة س�واء عندما تحدث في المدينة المصرية أو أي 

مدينة أخرى في أوربة أو أمريكة، وهذه التركيبة هي:

• القادمون الجدد الى المنطقة.

• النازحون قسرا من المنطقة.

• الموقع الذي يجتذب مشروعات اإلسكان والتطوير الحضري.

• البديل السكني للنازحين.

وألنه�ا ظاه�رة ذات آثار موجبة وس�البة، فيجب دراس�ة هذه اآلثار 
المترتب�ة عل�ى إقام�ة المش�اريع الحضرية ف�ي المنطق�ة قبل 
الشروع في تنفيذها. وكذلك عمل دراسة مسبقة لتأثيرها على 
المراف�ق والخدم�ات والكثافة الس�كانية لتقوية اآلث�ار الموجبة 
وتجنب اآلثار السالبة، على أن تكون المشاريع الحضرية متوافقة 

مع مخطط عمراني معتمد للمدينة.

التصنيفالنسبة المئوية
أقل من 30 سنة1,25 %
30 – 34 سنة0,25 %
35 – 39 سنة1,25 %

40 – 44 سنة31,25 %
45 – 49 سنة21,125 %

50 – 54 سنة15 %
55 – 60 سنة7,5 %

أكثر من 6,2560 %
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 موازنة التحضر في الجزائر
 أ. د. بشير محمد التيجاني

جامعة وهران

أبحاث

مراحل التحضر في الجزائر
ف�ي  الحديث�ة  التحض�ر  س�يرورة  إن 
الجزائ�ر م�رت بس�ت مراح�ل مميزة 

يمكن حصرها في:

1 - مرحلة استكمال الغزو الفرنسي 
للجزائر وتوسيع سيرورة االستيطان 
األوربي على حساب أراضي القبائل 
والعروش الموجودة في الس�هول 
واألح��واض  الخصب���ة  الس�احلية 
المس�توطنات  وإقام�ة  الداخلي�ة؛ 
واألحياء األوربية بالقرب من المدن 
الجزائري��ة العتيق���ة، وتدعيمه��ا 
بالهياكل األس�اس )البنية التحتية( 
من طرق برية وسكك حديد، أنجزت 
بأي�اٍد جزائري�ة اس�تقطب جلها من 
األرياف. وقد لوحظ أن هذه الشبكة 
تب�دأ م�ن مص�ادر الم�واد األولي�ة.. 
م�ن مع��ادن ف�ي ش��رق الجزائ��ر 
وث�روات طبيعية أخرى مث�ل الحلفا 
ف�ي الهض�اب العلي�ا والس�هوب، 
وتنته�ي عن�د الموان�ئ م�ن أج�ل 
مج�ال  ف�ي  بفرنس�ة  الجزائ�ر  رب�ط 
المواد األولية  التصدير واالس�تيراد: 
المنتج�ات الصناعية  الخام مقابل 

الفرنسية.

الجزائريي�ن  ظل��ت األكثري��ة م�ن 
ف�ي  تعي�ش  المرحل�ة  ه�ذه  ف�ي 
ف�ي  المزري�ة  بأوضاعه�ا  األري�اف 
جمي�ع المج�االت، وه�و األم�ر الذي 
دفع الكثير منه�م إلى الهجرة نحو 
ف�ي  واإلقام�ة  الحضري�ة  المراك�ز 
عشش الصفيح عند حافات المدن، 
الش�اقة  األش�غال  ف�ي  والعم�ل 
الحدي�د،  الس�كك  خن�ادق  كحف�ر 

التحضر ليس ظاهرة جديدة في األوس�اط الجزائرية بل قديم قدم حضارات 
البحر األبيض المتوس�ط؛ فقد وجدت بقايا مستوطنات حضرية في الجزائر 
يعود تاريخها إلى ما قبل الميالد. وقد اختلفت خصائص هذه المستوطنات 
الحضرية من زمن إلى آخر بحس�ب اختالف األجناس البش�رية التي شيدوها 
وعاش�وا فيه�ا، واخت�الف الدواف�ع ال�ى عيش�هم ف�ي تجمع حض�ري مميز 
المقيمي�ن به�ذه  أن  المؤك�د  المج�اورة. ولك�ن  الريفي�ة  ع�ن األوس�اط 
المس�توطنات اس�تطاعوا أن يتحرروا من الحياة الريفية العادية والنش�اط 
الزراعي ليتفرغوا ألنشطة حرفية وتجارية مكملة للنشاط الزراعي الموجود 
بج�وار ه�ذه المس�توطنات الحضري�ة. وكذلك كان�ت هذه المس�توطنات 
دوما- رغم قلة عدد س�كانها مقارنة بس�كان األرياف- مصدر إشعاع فكري 
 ثقاف�ي وق�رارات سياس�ية وعس�كرية وإدارية ته�م جميع س�كان اإلقليم.

وق�د عرف�ت الجزائر حياة حضري�ة متنوعة على مدار تاريخ طويل للش�عوب 
واألجناس التي عاش�ت ف�وق أرضها متمثلة في خاليا لم�دن تطور بعضها 
بالح�روب  ممل�وء  تاري�خ  بع�د  وانق�رض  اآلخ�ر  بعضه�ا  واندث�ر  وتواص�ل، 
واالضطراب�ات تارة واالس�تقرار واالزدهار ت�ارة أخرى. وتعاقب ه�ذه األجناس 
البش�رية- بتش�كيالتها السياس�ية وثقافاته�ا وحضاراته�ا وأهدافها، على 
ه�ذا الجزء من المغرب العربي، بدءا بالنش�اط التج�اري الفينيقي فالغزو 
الروماني واالجتياح الوندالي ثم البيزنطي الى الفتوح العربية اإلس�المية 
التي بسطت نفوذها على الجزائر مرورا بالحكم العثماني إلى االستعمار 
الفرنسي- ترك بصماته واضحة في التراث العمراني، وأسهم- من قريب 

أو بعيد- في تشكيل الشبكة الحضرية الحالية بالجزائر.

26
العدد 173



وإنجاز الموانئ، وشق الطرق بالجبال.. إلخ.

واألزم�ات  الح�روب  وكث��رة  االضط�راب��ات  مرحل�ة   - 2
األوض�اع  عل��ى  أث��رت  الت��ي  العالمي��ة  االقتصادي�ة 
ف�ي  وتس�ببت  الجزائ�ر  ف�ي  واالجتماعي�ة  االقتصادي�ة 
انتش�ار الفقر والمجاعات واألوبئة بين األهالي، من جراء 
تناق�ص اإلنت�اج الزراع�ي الفرنس�ي وتعويض�ه باإلنتاج 
الزراع�ي الجزائ�ري )وبخاصة إنت�اج الحبوب(. واس�تمرت 
ه�ذه الوضعي�ة الصعبة إل�ى ما بع�د الح�رب العالمية 
الثاني�ة. وقد أدت ه�ذه الظروف السياس�ية واالقتصادية 
إلى هجرة الس�كان م�ن األرياف اتج�اه المراكز الحضرية 
الجزائري�ة أو فرنس�ة بحثا عن العم�ل واإلقامة في أحياء 

من الصفيح. 

3 - مرحل�ة اندالع ث�ورة التحرير ما بي�ن 1954 و1962، حين 
ش�هدت الجزائ�ر قلة األمن في األرياف، وانتش�ار سياس�ة 
التشريد والطرد والتقتيل الجماعي وإقامة المحتشدات 
وه�دم البيوت النائية لمالحظة تحركات س�كان األرياف 
من طرف الجيش الفرنسي خوفا من تعاونهم مع الثوار.
ش�هدت الجزائ�ر في ه�ذه المرحلة مع�دالت نمو حضري 
مرتفع�ة م�ن األري�اف اتج�اه الم�دن؛ وبع�د االس�تقالل 
تواصل�ت الهج�رة المكثف�ة نح�و الم�دن بس�بب عودة 
الالجئي�ن الجزائريي�ن من المغرب وتونس واس�تقرارهم 
ف�ي المدن، فض�ال عل�ى الهج�رة المكثفة م�ن األرياف 
بس�بب وجود السكن الش�اغر في المدن جراء المغادرة 
م�ن  الفرنس�يين  للمس�توطنين  الجماعي�ة  الطوعي�ة 

الجزائر.

4 - مرحلة التخطيط االقتصادي وسياس�ة التصنيع التي 
تبناها الرئيس الراحل هواري بومدين مصحوبة بإصالحات 
زراعي�ة كتأمي�م األراضي وإنش�اء التعاوني�ات الفالحية 
في إطار الث�ورة الزراعية وبن�اء القرى االش�تراكية.. إلخ؛ 
كل ذلك أدى إلى تحريك الس�كان اتجاه المدن بحثا عن 
العم�ل وحياة أفض�ل متمثلة ف�ي االمتي�ازات الحضرية 
مقارنة بالظروف الصعبة والمصير الغامض في األرياف 
واتس�اع هوة الفوارق بين األرياف والمدن بسبب سياسة 
التركي�ز على س�يرورة التصني�ع في مجال االس�تثمارات 

وتهميش الزراعة.

5 - مرحل�ة تش�بع الم�دن وكث�رة األزم�ات االجتماعي�ة 

به�ا وبخاص�ة أزم�ة الس�كن الح�ادة وانتش�ار األحي�اء 

القصديري�ة والس�كن العش�وائي والبطال�ة والفقر 

حلفائ�ه  ومعظ�م  الش�يوع�ي  المعس�ك�ر  وانهي�ار 

والع��دول  واالش�تراكية..  الش�يوعية  البل��دان  م�ن 

ع�ن االس�تثمار ف�ي القط�اع الصناع�ي العموم�ي 

والتجهي�زات الحضرية وتغطية االحتياجات الس�كنية 

المتزاي�دة بس�بب النم�و الحض�ري المتزاي�د المتمثل 

ف�ي النمو الديمغراف�ي الناتج عن الزي�ادة الطبيعية 

لس�كان الم�دن ولي�س للهج�رة الريفي�ة فق�ط كما 

يعتقد بعضهم.

6 - مرحل�ة العن�ف وانعدام األمن، وف�ي هذه المرحلة 

ب�دأ العالم يتغي�ر وانهار االتح�اد الس�وفييتي وانتصر 

نظ�ام اللِّبرالي�ة على نظام الش�يوعية وس�قط جدار 

برلين وبس�طت العولم�ة نفوذها وتعرض�ت البلدان 

ه�زات  إل�ى  الحكوم�ي(  )أو  الموج�ه  االقتص�اد  ذات 

اجتماعية عنيفة في المجاالت االقتصادية والسياسية 

واالجتماعي�ة باختالفها. ول�م تكن الجزائ�ر في معزل 

عن ه�ذه التغيرات الجذرية بل تعرضت النعكاس�اتها 

المأس�اوية وذه�ب ضحية العنف وانع�دام األمن في 

ه�ذه المرحل�ة اآلالف م�ن أرواح األبري�اء م�ن األطفال 

والش�يوخ والنس�اء والش�باب. وكذل�ك أغل�ق الكثير 

م�ن المؤسس�ات االقتصادي�ة أبواب�ه وس�رح الكثي�ر 

من العم�ال وأصبح�وا عرضة للبطالة والتس�كع في 

الش�وارع وارتف�ع مع�دل البطالة في بع�ض الجهات 

وبخاص�ة  النش�يطة  الطبق�ة  م�ن   % 50 قراب�ة  إل�ى 

ف�ي المجمع�ات الحضري�ة. وكذل�ك كث�رت األحي�اء 

القصديري�ة في حافات المدن الكبرى وانتش�رت فيها 

جي�وب الفق�ر وازداد تدف�ق المهاجري�ن األبري�اء م�ن 

المناط�ق الريفي�ة وبخاصة م�ن الجهات الت�ي افتقد 

فيه�ا األمن نتيجة العنف األعمى الذي أصبح يس�تغل 

اإلنسان ورقة للضغط ألهداف سياسية معينة!
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خصائص التحضر في الجزائر 
ح�ول خصائ�ص التحض�ر ف�ي الجزائ�ر ت�م التوص�ل ال�ى النتائ�ج اآلتي�ة:

- يغلب على الشبكة الحضرية الجزائرية )بحسب التعداد السكاني للعام 
1987( طابع المدن الصغرى والمتوس�طة، فهي تحت�ل مجتمعة 96 % من 
مجموع التجمعات الحضرية، وبذل�ك ال يترك للمدن الكبرى التي يزيد عدد 
س�كانها عن 100000 نس�مة س�وى 4 % من مجموع التجمعات الحضرية.. 
وق�د بلغ عدد المدن الكبرى 16 مدينة فقط، ومع ذلك فهي تس�تحوذ على 

نسبة مهمة من سكان المدن.

- توضح اإلحصاءات المتعلقة بتطور عدد س�كان الجزائر في المدة ما بين 
1830 و1998 أن عدد س�كان المدن وعدد س�كان األرياف يكونان قد تساويا 
مع نهاية 1990 بحصة 11,5 مليون نس�مة لكل صنف.. ومن ثم فإن الجزائر 
تك�ون قد بدأت من�ذ هذا التاري�خ تحوال جديدا ف�ي تركيبها الس�كاني: من 

مجتمع ريفي تقليدي إلى مجتمع ذي أكثرية حضرية.

- بمتابعة نمو س�كان المدن والبحث عن أس�بابه تبي�ن أن الهجرة الريفية 
كان له�ا تأثي�ر كبير ف�ي ارتفاع عدد س�كان الم�دن بالجزائ�ر وبخاصة في 
المرحل�ة م�ا بي�ن 1954 و1966 اذ ق�در ع�دد الوافدي�ن نحو الم�دن في هذه 
المرحل�ة بحوال�ي 2,1 مليون نس�مة، ولكن ه�ذه الظاهرة ق�د خفت حاليا 

نسبة الى ما كانت عليه سابقا.

- عند معاينة خرائط توزيع الس�كان الحضر في الجزائر يتبين أن معظمهم 
ال ي�زال يتركز في واليات الش�مال القريبة من الش�ريط الس�احلي لحوض 
البحر األبيض المتوسط. وبترتيب المدن الجزائرية ومقارنتها- اعتمادا على 
إحص�اءات تعداد 1954 وتعداد -1987 تبين أن رتب بعض المدن الس�احلية 

ومدن التل في غرب البالد تراجعت. 
االس�تحواذ  درج�ة  خف�ت  وكذل�ك 
الصناع�ة  مج�ال  ف�ي  والمركزي�ة 
بالم�دن الكبرى المركزي�ة )الجزائر، 
وهران، قسنطينة.. باستثناء عنابة( 
بفضل الجه�ود الكبيرة التي بدأت 
 1966 م�ن ط�رف الدول�ة )م�ا بي�ن 
و1977( في مخططاتها االقتصادية 
لتوزيع االس�تثمارات الصناعية في 
جهات مختلفة من التراب الوطني 
وتقليصها قدر اإلم�كان في المدن 

المركزية.

- خصائص التحضر في تعداد 1998: 
بلغ مجمل عدد السكان المقيمين 
ف�ي الجزائر في تعداد 1998 حوالي 
29100863 نس�مة، منهم 58,30 %- 
نس�م�ة-   16966937 حوال���ي  أي 
حضري�ًا  مرك�زًا   579 ف�ي  يقيم�ون 
معظمه�ا يقع ف�ي الت�ل الجزائري 
الش�ريط  أراض�ي  ف�ي  وبخاص�ة 
الس�احل�ي أو بالق��رب من��ه ف�ي 

المناطق الداخلية.
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المصدر: الهيكلة الحضرية بالجزائر السنة 1998

اعتُم�د على خمس�ة مقاييس لتصنيف الس�كان الحضر م�ن بينها اعتماد 

الحد األدنى في الحجم السكاني للمركز الحضري بعدد 5000 نسمة خالفا 

للمقاييس الس�ابقة في ه�ذا المجال التي انخفضت ف�ي بعض الحاالت 

إلى أقل من هذا العدد ألسباب سياسية. وكذلك حذف العامل اإلداري الذي 

ل�م يؤخذ بالحس�بان، ومن ثم أبعد الكثي�ر من مقرات الدوائ�ر من تصنيف 

مراكز التجمعات الحضرية في الجزائر مثل دائرة باب العسة ودائرة مرسي 

بن مهيدي السياحية في والية تلمسان.

وكذلك أعطيت أهمية كب�رى لمقياس الخدمات والوظائف الحضرية في 

هذا التصنيف ونس�بة العاملين في القطاعات غي�ر الزراعية التي يجب أن 

تكون 75 % أو تفوقها. 

وتفاديا للفوارق الشاس�عة في درجة التحضر بي�ن مركز وآخر أضيف ترتيب 

جديد أطلق عليه الترتيب الحضري العالي الذي يفرق بين مس�توى التحضر 

بين المدن المتروبولية )أو الكبيرة الحجم( ذات التقاليد الحضرية العريقة 

والمراك�ز الحضري�ة الجدي�دة الت�ي ارتقت أخي�را إلى صنف مراك�ز حضرية 

ألس�باب سياس�ية وإدارية وديمغرافية. وما يلفت االنتباه هو اس�تمرار غلبة 

المجتم�ع  عل�ى  التحض�ر  صف�ة 
الجزائري بدال م�ن الصفة الريفية أو 
القروي�ة وتحول المجتم�ع الجزائري 
يس�تهلك  حض�ري  مجتم�ع  إل�ى 
المس�توردة  الرخيصة  المصنع�ات 
من بلدان جنوب ش�رقي آس�يا، بدال 
من مجتم�ع ريفي منتج، واس�تمرار 
الزراع�ي وبخاص�ة  اإلنت�اج  تقل�ص 
ف�ي مجال زراعة الخض�راوات وإنتاج 

اللحوم.

الزي�ادة  مع�دالت  بلغ�ت  وكذل�ك 
في النس�يج العمران�ي الفوضوي 
أقصاها بسبب العوامل السياسية 
واإلداري�ة واألمني�ة، ما جعل نس�ب 
ف�ي  القاطني�ن  الحض�ر  الس�كان 
األحي�اء القصديري�ة أو العش�وائية 
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مقارن�ة باألحياء األخرى تفوق كل االحتماالت في المدن الصغرى 
المتوسطة أو الكبرى.

يتبي�ن من اإلحص�اءات أن حوال�ي 5522688 

نسمة أضيفوا إلى عدد السكان الحضر السنة 

 1998 أي م�ا يزي�د عن 30 % في مدة 11 س�نة. 

وكذلك ظهرت سلس�لة من المدن الصغرى 

ف�ي المناط�ق الداخلي�ة والهض�اب العلي�ا 

والصح�راء أعط�ت نوع�ا م�ن الت�وازن ف�ي 

خريط�ة توزي�ع الس�كان الحضر ف�ي الجزائر. 

وبمعنى آخر فإن األقط�اب الحضرية الكبرى 

في الشريط الساحلي أو القريبة منه لم تعد 

تهيم�ن عل�ى النم�و الحضري أو تس�تقطب 

أن  اإلحص�اءات  دل�ت  اذ  نحوه�ا،  الس�كان 

معدالت النمو الحضري الس�نوية فيها كانت 

أق�ل بكثي�ر م�ن المع�دل الوطني الس�نوي 

للتحضر في الجزائر )3,57 %(، فمعدالت النمو 

الحض�ري بالمدن الكبرى مث�ل: مدينة الجزائر 

0,36، مدين�ة وه�ران 1,03، مدينة قس�نطينة 

0,46، مدينة عنابة 1,28.

احد شواطئ مرسي بن مهيدي، تلمسان.. صيف 2007
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ب�دأت تظه�ر ف�ي بع�ض الم�دن الحضري�ة )الجزائ�ر ووه�ران وقس�نطينة 
وعناب�ة( مالم�ح جديدة لمجمع�ات حضري�ة Conurbation وتالحم النس�يج 
العمران�ي لبع�ض المدن المج�اورة على نح�و أصبح من الصع�ب التمييز 
بين الحدود اإلدارية للبلديات، وه�ذا النمط الجديد من التجمعات الحضرية 
يس�تلزم تخطيط�ا إقليميا عمرانيا ف�ي منتهى الكفاءة والدقة، وتس�ييرا 
متط�ورا لتنظيم وضب�ط التغيرات التي تحدث في هذا النس�يج العمراني 
المتراب�ط. لقد تط�ورت مجاالته فيما بع�د لتصبح أوس�اطًا متروبولية ذات 
إش�عاع إقليمي وطني دولي، ليس فقط بسبب توسعها العمراني ونمو 
س�كانها المتزايد وإنما بس�بب كث�رة وظائفه�ا وخدماته�ا وهيمنتها في 

المجالين االقتصادي واإلداري.

تنشيط سيرورة التحضر
بخص�وص العوامل الت�ي كان لها 
ال�دور المباش�ر ف�ي تنش�يط عجلة 
التحض�ر بالجزائر، يمك�ن تلخيصها 

في: 

1 - مع�دالت الن�م�و الديمغ�راف�ي 
الت��ي لعب��ت دورا أس�اس�ا ف��ي 
س�يرورة التحضر ف�ي الجزائر. فضال 
عل�ى الهج�رة الريفي�ة نح�و المدن 
الكثاف�ة  ارتف��اع  إل�ى  أدت  الت�ي 
الس�كانية، وارتفاع مع�دالت النمو 
الم�راح�ل  بحس�ب  به��ا  الحض�ري 
والسياس�ية  االجتماعية  والتغيرات 
واالقتصادي����ة المتالح�ق��ة ف�ي 
البالد. وكذلك أصب�ح عنصر الزيادة 
الطبيعي��ة بي��ن س�ك�ان الم�دن 
العنصر األس�اس في مع�دل النمو 
الحضري السنوي المرتفع، ما جعل 
التجمعات الحضرية غير قادرة على 
استيعاب سكانها وتلبية طلباتهم 
من عمل وخدمات ومأوى يناسبهم 
النع�دام الت���وازن بي�ن مع��دالت 
ومع�دالت  الحض�ر  الس�كان  نم��و 
تطو��ر ف�رص الش�غل والخدم�ات 
الس�ك�ن  وإن�ج���از  والتجهي���زات 

الحضري.

2 - إع�ادة هيكلة القط�اع الزراعي 
وحرم�ان  )خصخصت�ه(  وتخصيص�ه 
بعض شباب األرياف من االستفادة 
ال�زراع�ي�ة  األراض��ي  م��ن توزي��ع 
منه�م  الكثي�رَ  دفع�ا  العمومي�ة، 
لمغ�ادرة األري�اف بحث�ا ع�ن مصادر 
لل��رزق ف��ي الم�دن وبخاص�ة في 
المدني�ة  واألش�غال  البن�اء  قط�اع 

وغيره.

عل�ى نحو ع�ام تبي�ن المقارنة بي�ن خصائص التحض�ر في الجزائ�ر ببلدان 
المغ�رب العربي األخ�رى )المغرب وتونس( أن بلدان المغ�رب العربي )بما 
فيه�ا الجزائ�ر( له�ا خصائ�ص حضرية مش�تركة بس�بب التاريخ السياس�ي 
للمنطقة مع وجود بعض المميزات الخاصة بكل شبكة حضرية. فالنظام 
الحض�ري في المغرب يميل إل�ى بناء المدن المتروبولية الواس�عة، على 
حي�ن أن الجه�ود والمبادرات التخطيطية التونس�ية تش�جع انتش�ار المدن 
الصغ�رى على انها وس�ائل للتنمية المحلية المس�تديمة؛ وأما الجزائر فقد 
نجح�ت فيها نس�بيا مح�اوالت التخطي�ط وتهيئة الت�راب الوطني إلنش�اء 
سلسلة من المدن المتوسطة الثانوية والصغرى في مختلف جهات ترابها 

الوطني للحد من هيمنة ومركزية المدن الكبرى.

موزع الطرق بجسر الشهيد زبانة، وهران، 2007
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3 - سياس�ة اقتص�اد الس�وق وحري�ة االتج�ار المنتهج�ة ف�ي الس�نوات األخي�رة بالب�الد، وتناق�ص الرقاب�ة اإلدارية 
عل�ى النش�اط التج�اري داخل الم�دن، دفعا الكثير من ش�باب األري�اف والقرى والم�دن الصغرى ال�ى الهجرة إلى 
المس�توطنات الحضري�ة الواس�عة المته�ان التجارة في الش�وارع واألحي�اء باع�ًة متجولين للمنتوج�ات األجنبية 
المس�توردة أو المهرب�ة من الخ�ارج أو بيع الخضراوات والفاكهة من دون س�جل تجاري أو رخص�ة تجارية.. محققين 

بذلك أرباحا يستحيل تحقيقها في األرياف.

وما فتئت الهيكلة اإلدارية في الجزائر تلعب دورا له أهميته في نمو التجمعات الحضرية وزيادة عدد س�كانها؛ ألن 
إضافة مراكز إدارية جديدة لواليات ودوائر وبلديات جديدة معناها إضافة ميزانيات جديدة وهياكل ومرافق وخدمات 
إداري�ة واقتصادي�ة واجتماعية وثقافية ورياضية جدي�دة. وكذلك ترقية بعض التجمعات الريفية أو ش�به الحضرية 
إلى مراكز أو مقرات إدارية )في تعداد 1987( جعلته يُصنف ضمن مجموعة المستوطنات الحضرية لما له من وزن 

إداري وثقل في توزيع الوظائف والخدمات الحضرية واإلدارية واالقتصادية.. وصنع القرار.

4 - ال ش�ك أن قلة المراقبة اإلدارية للتغيرات التي تحدث في النس�يج العمراني- ألس�باب سياس�ية وإدارية عدة- 
فس�حت المج�ال لمزيد من التعدي على األراضي العمومية والمضاربة بها، وتوس�يع المس�توطنات العش�وائية 

التي تعّد المحرك األساس للهجرة الدائمة من الريف نحو المدن...

انعكاسات التحضر في الجزائر
لقد أدت ظاهرة التحضر في الجزائر إلى انعكاسات سالبة عدة، نذكر منها:

1 - ظهور أزمة س�كن حادة في الجزائر بس�بب ارتفاع معدل النمو الحضري الناتج عن الزيادة الطبيعية بين سكان 
المدن واس�تمرار الهجرة الريفية نحو المدن، وهو األمر الذي جعل الحظيرة الس�كنية غير قادرة على إيجاد السكن 
الالئ�ق لجمي�ع س�كان المدن. وكذل�ك أصبح م�ن الصعب الوصول إل�ى تحقيق الت�وازن بين االحتي�اج الحقيقي 
للس�كن الحض�ري والطل�ب المتزايد علي�ه؛ فرغم جه�ود الدول�ة المتواصلة في إيجاد الس�كن الحض�ري، ودعم 
الس�كن االجتماعي للفئات المحدودة الدخل التي توافر لبعضها الس�كن االجتماعي من طرف الدولة، فإن هذه 
الفئ�ات أصبحت عاجزة عن دفع مس�تحقات اإليجار بس�بب انخفاض مداخيلها. وستس�تمر أزمة الس�كن الحضري 
الحادة في الجزائر في العشرية المقبلة بسبب العجز في السكن الذي قدر بحوالي مليون ونصف المليون وحدة 

سكنية السنة 2005 .

2 - أصبح من الصعب تعبئة المياه الضرورية لمواجهة النمو الحضري السريع، ليس المتمثل فقط في توسع المدن 
وزيادة عدد سكانها، بل ايضا في االستهالك الواسع لكميات المياه في الصناعة وبخاصة في المناطق الصناعية 
الواقع�ة بحافات المدن الكبرى والمتوس�طة. وصاحب هذه الزيادة المهمة في كميات المياه المس�تهلكة في 

حي والي مصطفى العشوائي، بودغن،فندق سياحي في وهران، 2007
جنوبي مدينة تلمسان، شمالي هضبة الالستي، 2007
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الس�واحل وتهيئته�ا. لقد امت�د التحض�ر الهمجي إلى 
البح�ر ملحق�ا أضرارا جس�يمة ف�ي مجال التل�وث، رغم 
أن سياس�ة الدول�ة واضح�ة ف�ي ه�ذا المج�ال، س�واء 
ف�ي تنمية الس�ياحة أو تهيئة الش�واطئ وجعلها في 
متناول المصطافين األجانب والوطنيين. ان السواحل 
م�وارد اقتصادي�ة مهم�ة للتنمي�ة المس�تديمة وليس 

للمساومة والمتاجرة والبناء العشوائي.

وسائل التهيئة والتعمير في الجزائر
لمعرفة وس�ائل التهيئ�ة العمرانية والحضري�ة ومقدار 
تأثيره�ا وتوجيهه�ا لس�يرورة التحضر، تفح�ص الباحث 

بعض هذه الوسائل وتوصل الى النتائج اآلتية:

1- استمر العمل بمخططي العمران الموجه والمؤقت 
ال�ى غاي�ة 1990 ف�ي وس�يلتين عمرانيتين ف�ي مجال 
تخطيط وضبط التوسع العمراني بالمدن والتجمعات 
كونهم�ا  ال�ى  وإضاف�ة  الحضري�ة.  وش�به  الحضري�ة 
مخططين عمرانيين، فقد كانا يرسمان معالم التهيئة 
العمراني�ة داخ�ل المدين�ة كونهم�ا أداتي�ن قانونيتين 

تنظمان استعمال المجال داخل النسيج العمراني.

المدن والصناعة تناقص في كميات المياه المس�خرة 
لل�ري ال�ذي أصبح يعتمد ف�ي معظمه على مي�اه اآلبار 
المحلية بدال من مياه الس�دود الت�ي أصبحت تعجز عن 
تغطي�ة االحتياج�ات المتزايدة في الم�دن والصناعات. 
وق�د انعكس�ت ه�ذه الوضعي�ة س�لبا عل�ى األراض�ي 
المس�قية التي تم�ون التجمع�ات الحضري�ة بالمنتوج 
الزراعي. وقد عمدت الدولة الى معالجة هذا المش�كل 
بإقام�ة الكثير م�ن المحط�ات الصغي�رة لتصفية مياه 
البح�ر ف�ي المراك�ز العمرانية الس�احلية الت�ي تعاني 
من مش�كل العط�ش. وتبين فيما بع�د أن وحدات إزالة 
ملوحة المي�اه تحتاج إل�ى خبرة فنية وصيانة مس�تمرة 
وش�راكة أجنبية لالهتمام بموضوع تكنولوجيا تصفية 

مياه البحر من أجل استهالكها ماء صالحًا للشرب.

3 - ظاه�رة التوس�ع العمران�ي عل�ى حس�اب األراضي 
الزراعية أصبحت ظاهرة مألوفة في الجزائر بسبب وقوع 
معظم المدن في الش�مال الجزائري في وس�ط فالحي 
محاطة ب�أراض زراعية خصب�ة.. وقد اكتس�حت األراضي 
الفالحي�ة الخصبة ف�ي الكثير م�ن الحاالت باإلس�منت 
المس�لح بس�بب المنش�آت العمرانية المطلوب�ة إلنجاز 
الس�كن والمناطق الصناعية وشبكة الطرق والبناءات 
العش�وائية. وقد لوحظ س�هولة التع�دي على األراضي 
الفالحي�ة ف�ي القط�اع الع�ام وأم�الك الدول�ة، وأم�ا 
اآلن فق�د أصبح ج�ل األراض�ي الزراعية مس�يّرًا من طرف 
خ�واص. ولكن س�يرورة التعدي ه�ذه لن تكون س�هلة 
إذا م�ا احترمت عق�ود وقوانين اس�تغاللها فيم�ا يتعلق 
بنوع اس�تعمال األرض. ويخشى أن يتوس�ع هذا التعدي 
مس�تقبال )وبخاصة بوس�اطة البن�اءات غي�ر القانونية( 
والمتنزه�ات  الغاب�ات  كأراض�ي  أخ�رى  مج�االت  ف�ي 
والمس�احات الخض�راء.. وغيره�ا، إذا ل�م تش�دد الرقابة 
اإلدارية على النس�يج العمراني، ول�م يتوقف على نحو 

نهائي جميع أشكال التوسع العمراني غير المنظم .

4 - التوس�ع الحضري على نحو فوضوي في الش�واطئ 
ووص�ول البناي�ات في بع�ض األحي�ان إلى مي�اه البحر 
م�ن دون احترام للمرس�وم الرئاس�ي وقواني�ن حماية 

تهيئة الصهريج الكبير بمدينة تلمسان، 2007
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زمن التخطيط االقتصادي في الجزائر؛ فقد أنش�ئ جل 
المناط�ق الصناعي�ة ف�ي المدة م�ا بي�ن 1966 و1977 
ليصل عدده�ا الى 120 منطقة صناعية الس�نة 1990. 
وأصبح�ت هذه المناطق الصناعي�ة تواجه حاليا بعض 
والتس�يير  األس�اس  الهي�اكل  مج�ال  ف�ي  الصع�اب 
وتعاني وحدات اإلنتاج فيها منافس�ة ش�ديدة وبخاصة 

بعد انفتاح الجزائر على اقتصاد السوق والعولمة. 

5- نجح�ت المناط�ق الس�كنية الحضري�ة الجديدة في 
كونه�ا وس�يلة عمراني�ة لتأمي�ن الس�كن الجماع�ي 
العمودي وحل ج�زء مهم من أزمة الس�كن في البالد 
والتحكم في التوسع العمراني المنظم ما بين 1966 
و1978، ولكنها لم تنُج من االنتقادات بس�بب إخفاقها 
مثال ف�ي إيجاد جميع الهي�اكل الضروري�ة والتجهيزات 
األس�اس لس�كانها، عل�ى نح�و ال تزي�د ه�ذه المناطق 
الس�كنية الحضري�ة الموج�ودة بحاف�ات الم�دن على 
كونه�ا مراقَد للس�كان. وكذلك ال ت�زال تعتمد اعتمادا 
ف�ي  الموج�ودة  والتجهي�زات  الخدم�ات  عل�ى  كلي�ا 
مراك�ز المدن التي أنش�ئت بها؛ ويعاني س�كانها من 
صعوبة النقل في رحل�ة العمل اليومية. وكذلك وجه 
االنتق�اد ال�ى الوع�اء العقاري ال�ذي أقيم�ت فيه هذه 
المناط�ق الس�كنية، اذ اقتُط�ع ف�ي أكثر الح�االت من 
األراضي الزراعي�ة الخصبة. وقد أدخ�ل حاليا الكثير من 
المتعاملين والمؤسسات المستثمرة إليجاد حل ألزمة 
الس�كن وتنفيذ مش�اريع في الجزائر من أجل الوصول 

إلى توازن بين ما ينجز من سكن وزيادة الطلب عليه.

6- أس�هم نم�ط التجزئ�ة ف�ي إيج�اد الس�كن الفردي 
الحضري المنظم على نحو ملموس في مختلف أرجاء 
الب�الد، إذ يش�ير الدي�وان الوطن�ي لإلحص�اءات- في 
وثائقه المتعلقة بموضوع السكن- الى إنجاز قرابة 105 
ماليين س�كن في المدة ما بي�ن 1966 و1992 في إطار 
التجزئ�ات وبوس�اطة األفراد الذين اس�تفاد معظمهم 
من سلفة قدمها الصندوق الوطني للتوفير الحكومي 
بفوائد منخفضة. ولكن هذه الوس�يلة العمرانية التي 
تهدف ال�ى إيجاد الس�كن الحضري الف�ردي على نحو 

2- مخطط التحديث العمران�ي هو اعتماد مالي، مرفق 
الحضري�ة  المس�توطنات  ميزاني�ات  ضم�ن  بمخط�ط، 
وبخاص�ة الم�دن الكب�رى والمتوس�طة لغ�رض ترقي�ة 
وصيان�ة مكتس�باتها العمراني�ة العمومي�ة كالط�رق 
واألرصفة والمس�احات الخضراء والمتنزهات والحدائق 
العمومية والمركب�ات الرياضي�ة.. وغيره�ا م�ن التراث 

العمراني.

جاء القانون رقم 90/29 المؤرخ في أول ديس�مبر 1990، 
المخط�ط  الس�تبدال  والتعمي�ر  بالتهيئ�ة  والمتعل�ق 
العمران�ي الموج�ه بوس�يلة جدي�دة تع�رف بالمخطط 
التوجيهي للتهيئة والتعمير، وهذا المخطط العمراني 
الجدي�د يختلف عن مخططات التعمير الس�ابقة، كونه 
ال يهت�م بالتهيئ�ة العمراني�ة داخ�ل ح�دود المخط�ط 
العمران�ي للتجم�ع الحض�ري فق�ط بق�در م�ا يتن�اول 
التجمع الحضري داخل إطاره الطبيعي البيئي، وينظم 
العالقات بين�ه وبين جميع المراك�ز الحضرية المجاورة. 
وبعب�ارة أوض�ح، فإضاف�ة الى كون�ه يهت�م بالجوانب 
المعماري�ة التوس�عية للتجم�ع الحض�ري، فإنه يرس�م 
آف�اق توس�عه وعالقاته الوس�طية مس�تقبال ج�زءًا من 
الكل على المس�توى اإلقليمي وخليًة عمرانية للنسيج 

الحضري العمراني على المستوى الوطني.

3- مخطط ش�غل األراض�ي واس�تعمالها ينظم األرض 
والمج�ال، فال يترك فجوة أو مجاال ش�اغرا في المس�احة 
التي يغطيها، وتكون توجهاته متطابقة مع المخطط 
التوجيهي للتهيئ�ة والتعمير وغي�ر متضاربة معه، وقد 
أصب�ح إلزاميا عل�ى كل بلدية في الت�راب الوطني منذ 
1990، ويصي�ر قانونًا بعد المصادق�ة عليه وبخاصة في 
مج�ال تحدي�د المناط�ق واس�تعماالتها، الت�ي ينبغ�ي 
أن تحت�رم م�ن جمي�ع األط�راف والهيئ�ات. وللتغي�رات 
التي تح�دث في المج�ال ف�إن إدخال التعدي�الت على 
مخططات ش�غل األراضي ومراجعتها واردان باس�تمرار 

في إطارها القانوني.

4- المناط�ق الصناعي�ة الت�ي تدخ�ل ضم�ن الوس�ائل 
التخطيطي�ة العمراني�ة ف�ي الجزائ�ر وتزام�ن ظهورها 
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أفق�ي لم تخُل م�ن االنتقادات حول امور من بينه�ا: تأخر البلدي�ات ووكاالتها العقارية في تهيئ�ة األرضية وإيجاد 
الهي�اكل األس�اس من ماء وكهرب�اء وغاز طبيعي، وأنابيب تصري�ف.. إلخ. وانصبت االنتق�ادات كذلك حول عدم 
احت�رام المقاييس والمواصف�ات المعمارية المحددة من طرف مديرية العمران بش�أن البي�وت الفردية المنجزة. 
وكذل�ك تبين أن الس�كن األفقي على عكس البناء العمودي ال يحل أزمة الس�كن ألن�ه موجه لفئة ال تعاني من 

أزمة السكن أصال. وكذلك يحتاج إنجازه الى وقت طويل وتكاليف باهظة في األرض والتجهيز والبناء.

ويظه�ر من برنامج رئيس الجمهورية لمعالجة أزمة الس�كن في الوقت الحالي- المبني على اس�تراتيجية البناء 
العمودي لحل أزمة السكن في الجزائر- أن تبني سياسة البناء العمودي الجماعي اعتمد على الحقيقة اآلتية: ان 
التجمعات الحضرية تتركز في التل شمالي الجزائر ومحاطة باألراضي الفالحية وأن أي توسع عمراني سيؤثر سلبا 
على األراضي الزراعية، ومن ثم ال بد من وضع معادلة لحل هذا المشكل، مع التركيز طبعا على البناء العمودي، 

ألنه يحل أزمة السكن ويقلل من مشكل التعدي على األراضي الزراعية بسب التوسعات األفقية.

7 - عن�د تفحص نم�وذج المدن الجدي�دة الذي تبنته الدول�ة الجزائرية اس�تراتيجيًة لمواجهة إش�كالية التحضر في 
الجزائ�ر في مخططات التهيئ�ة الُقطرية البعيدة األمد، تبي�ن أنه ينبغي أن يؤخذ هذا النم�وذج بكثير من الحيطة 
والح�ذر وبعيدا عن األهداف الديماغوجية والسياس�ية. وكذلك يحتاج النموذج الى دراس�ات معمقة وجدية إليجاد 
أحس�ن البدائل والحلول إلش�كالية التحضر قبل تبني مش�اريع يكون وقع س�والبها أقوى من موجباتها، مع تأكيد 
االس�تفادة في مثل هذه المشاريع من تجارب البلدان المتقدمة التي سبقتنا في هذا المجال، على نحو ال ينبغي 

معه معالجة إشكالية المدن بإضافة مدن جديدة بمشاكل حضرية وبيئية جديدة!

- تلع�ب رخص التدخل المباش�ر في تغيير النس�يج العمران�ي دورا مهما في مج�ال التهيئة العمراني�ة بالجزائر،  8
ويمكن عّدها وسائل إدارية وقانونية لضبط التغيير في النسيج العمراني، ولكنها تحتاج إلى متابعة ميدانية. من 
بين هذه الوثائق المهمة: رخص البناء، ورخص الهدم، ورخص أخرى مماثلة، مثل: رخص التس�ييج والتجزئة والحفر 
في الطرق واألرصفة واألماكن العمومية، أو إيصال التموين بالمياه الصالحة للشرب، والغاز، والهاتف، أو تصريف 

المياه المستعملة؛ وكذلك رخص نزع األشجار، وشهادة تطابق األشغال، وغيرها من الرخص العمرانية.

ورغم التحس�ن الذي توصل إليه جه�از المراقبة المعمارية 

في الجزائر وتغير جهازه من المراقبة البلدية إلى الش�رطة 

العمرانية وبخاصة في المدن الكبرى فإن مهمته الصعبة 

المتش�عبة العراقي�ل في المي�دان كثيرا م�ا تعرقل قيامه 

بمهام�ه على أحس�ن وج�ه لنق�ص الوس�ائل والضغوط 

اإلدارية. ولذلك فإن المخالفات العمرانية ال تزال مس�تمرة 

العمراني�ة  والمواصف�ات  األش�غال  س�واء  الجزائ�ر،  ف�ي 

المنظ�م،  العمران�ي  التوس�ع  ف�ي  قانوني�ا  المح�ددة 

بس�بب قل�ة المراقبة التقني�ة وقل�ة الوع�ي المدني عند 

المستخدمين في مجال العمران، أو البناءات غير القانونية 

التي أصبحت السلطات المحلية وأجهزة تسيير المدن غير 

قادرة على التحكم فيها ألسباب اجتماعية وإدارية عدة.
إحدى مركبات السكن التساهمي بمدينة وهران، 2007
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الخاتمة
في مجال التهيئة والتعمير الحضري في الجزائر توصل الباحث الى نتائج عدة منها:

1 - مج�ال التهيئ�ة والتعمي�ر هو أس�لوب علمي جديد من أس�اليب التدخل المباش�ر بوس�اطة األف�كار والقرارات 
والتقنيات ووس�ائل الدراس�ات والتنفيذ واإلنجاز لتنظيم وتحس�ين ظروف المعيشة في المس�توطنات البشرية، 
وتطوي�ر وتنمية الش�بكة العمرانية على نح�و متوازن في التراب الوطن�ي مع األخذ بالحس�بان جميع المقومات 

والعناصر المحيطية للمجال الذي يقع فيه النسيج العمراني أو يتفاعل معه.

2 - اس�تعملت ف�ي الجزائر وس�ائل ع�دة في مج�ال التهيئة والتعمي�ر، ولكن هذه الوس�ائل المعماري�ة لم تفلح 
عمليا في التحكم في نمو النس�يج العمراني بصفة عامة، ما أدى إلى ظهور قطاع عمراني منظم يتماش�ى مع 

المشاريع العمرانية الرسمية، وقطاع غير منظم يتمثل في البناءات واألحياء الفوضوية غير القانونية.

3 - ان اإلخفاق في التحكم في النس�يج العمراني ونموه بوس�ائل التهيئة والتعمير يعود إلى أس�باب اجتماعية 
وإدارية عدة؛ أهم االجتماعية: أزمة الس�كن الحادة والهجرة الريفية نحو المدن والنمو الديمغرافي الحضري.. إلخ؛ 
وأما األس�باب اإلداري�ة فتتمثل في عدم وجود جهاز إداري قوي لتس�يير المدن وضبط التوس�ع العمراني، وانعدام 

وجود سياسة واضحة مستقرة اتجاه المخالفات والتجاوزات العمرانية.

4 - يس�تنتج من كل ما س�بق أن س�بب فش�ل المخطط�ات التوجيهية للتهيئ�ة والتعمير في الجزائ�ر ال يعود إلى 
المخطط�ات العمراني�ة نفس�ها بق�در م�ا يعود إل�ى المصال�ح المس�ؤولة ع�ن تطبيقه�ا ومراقب�ة المخالفات 
والتج�اوزات في حقه�ا، وقلة التوعية والتكوين لدى المنتخبين المحليين، وتقديم القرار السياس�ي اإلداري على 

القرار التقني، وانعدام الوعي المعماري لدى المنتهكين لقوانين التهيئة والتعمير. 

وأخيرا فإن انتقال الجزائر من االقتصاد االشتراكي الموجه إلى االقتصاد اللِّبرالي الحر والعولمة ال يعني الفوضى 
المعماري�ة، بل يس�تدعي إع�ادة النظر في جميع وس�ائل التهيئ�ة والتعمي�ر وقوانينها لفتح المجال الس�هامات 
المتعاملي�ن الخواص الهادفة، وبوس�اطة تخصيص )خصخص�ة( القطاع العقاري، وعقلنة اس�تعمال األرض من 

أجل تحقيق أفضل النتائج التي تعمل على خدمة المجتمع المدني وإسعاده في المستوطنات الحضرية.

وكذل�ك ينبغ�ي أن توضح بدقة اس�هامات الجمعيات المس�تقلة غير الحكومية والس�كان ومختل�ف الفاعليات 
المدنية والسياسية في وضع القرارات المتعلقة بالتهيئة والتعمير مع المحافظة طبعا على ثقل القرار العلمي 

التقني الذي ينبغي أن يطغى على جميع القرارات واآلراء في مجال التخطيط والتهيئة العمرانية. 

وأخيرا، فإن إشكالية التحضر ال ينبغي أن تعالج بوساطة تخطيط المدن والتهيئة العمرانية فحسب، بل ينبغي أن 
توضع ايضا في إطارها اإلقليمي وتربط على نحو منسجم بجميع العناصر والظواهر البشرية والطبيعية المكونة 
للوس�ط. وبعبارة أوضح ينبغي التس�اؤل عن أبعاد التهيئة اإلقليمية إلشكالية التحضر وأهداف التهيئة العمرانية 
ف�ي الجزائ�ر)7(. وه�ذه ناف�دة للبحث جدي�دة يمك�ن أن نطل منها عل�ى موضوع ش�يق في المس�تقبل القريب

إن شاء اهلل.
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األثار االجتماعية للتوسع العمراني في المدن العربية

أبحاث

المقدمة
م�رت المدن العربي�ة بمراحل عدي�دة أقدمها حضارة قوم ع�اد التي وصف 
الق�رآن مدينتهم أنه�ا )لَْم يُْخلَ�ْق ِمْثلَُها ِف�ي اْلِبلَاِد( و تأت�ي بعدها حضارة 
ثم�ود , إال أن الم�دن األخرى كانت أقل ش�أنًا وذلك ألن الع�رب عرفوا بأنهم 
م�ن البادي�ة ول�م تظه�ر إال تجمعات س�كانية صغي�رة, إال أنه�ا كانت لها 
خصائصه�ا وتخطيطه�ا ال�ذي يناس�ب تل�ك التجمع�ات و غالبًا م�ا تكون 
مبنية على التقسيم القبلي مثلما كان في المدينة المنورة قبل اإلسالم 

)يثرب(, حيث كانت األوس والخزرج كل منها له تجمعاته.

وف�ي هذا البحث أس�عى أن أبين كيف كانت الم�دن العربية في عصورها 
الذهبي�ة تخطيطًا بدءًا من الهجرة و حالة الس�كان , وكيف تطورت المدن 
م�ع دخول المؤث�رات المتالحقة عليها من نمو س�كاني ُمّطرد لم تتمكن 
المدن من استيعابه بالشكل الصحيح ثم دخول عصر السيارات في المدن 

والطفرة الصناعية.

كذل�ك عرّجت عل�ى تأثير ث�ورة االتصاالت عل�ى النواح�ي االجتماعية في 
المدينة العربية بل وصل أثرها على الخلية األساسية في تكوين المجتمع 

أال وهي العائلة.

لق�د كان غياب التخطيط في الم�دن العربية في تلك الفترات عامل قوي 
ف�ي جعل آثار تلك المش�كالت أش�د وط�أة على الم�دن العربي�ة حيث أن 
اس�تخدام أساليب التخطيط المس�توردة جعل الحلول الناتجة ذات أثر فيه 
خلل وال يناسب مجتمعنا وجرّ المجتمعات العربية إلى مشكالت اجتماعية 

كثيرة.

المدينة العربية كيف كانت ؟
بدأت معظم المدن العربية صغيرة , محدودة المس�احة ضعيفة اإلنش�اء , 

وهذه سمة عامة في المدن العربية , تكاد تنسحب عليها جميعا.

كان أول تخطي�ط م�دون للم�دن العربية بداية الهج�رة النبوي�ة الكريمة , 
كان�ت المدين�ة المن�ورة )يثرب( ف�ي موقع زراع�ي خصيب , فتوف�رت فيها 
الزراع�ة  , فضاًل عن وقوعها عل�ى الطريق التجاري )طري�ق التجارة الدولي( 
آنذاك , ما بين الش�ام ش�مااًل و اليمن جنوبًا . وقامت فيها بعض الصناعات 
األولية اليس�يرة , الت�ي كان الناس بحاجة إليها يومئذ , كصناعة الس�يوف 

وآالت الح�رب , وغيره�ا مم�ا يحت�اج 
إليه الناس وقتذاك .

وكان س�كان المدينة قبل اإلسالم 
 , متفرق�ة  تجمع�ات  هيئ�ة  عل�ى 
متناثرة على جنبات المدينة وعلى 
ص�ورة تكت�الت س�كانية مبعث�رة , 
 , واآلط�ام  بالحص�ون  معتصمي�ن 
تفصل بينها فراغات شاسعة , ولم 

يكن يجمعها جامع .

وحين وصل المسلمون المهاجرون 
إل�ى المدينة , قس�م األنصار رضي 
اهلل عنه�م أراضيهم بينه�م و بين 
إخوانه�م المهاجرين , الس�تثمارها 
 , فيه�ا  والس�كنى  الزراع�ة  ف�ي 
فكان ذلك ن�واة التخطيط للمنازل 

واألماكن السكنية .

عندم�ا حط�ت ناقة الرس�ول صلى 
اهلل عليه و سلم في موقع المسجد 
النبوي الش�ريف كان ايذان�ًا بتحديد 
مرك�ز المدين�ة المن�ورة , ث�م بن�ى 
الرس�ول صل�ى اهلل عليه و س�لم و 
الصحابة المهاجرون منازلهم حول 
المس�جد النبوي الش�ريف , ثم خط 
الرس�ول صل�ى اهلل علي�ه و س�لم 
س�وق المدين�ة ف�ي الموق�ع الذي 

يعرف بالمناخة اليوم .

ثم انتش�ر المس�لمون ف�ي اآلفاق ,
فنش�روا الدي�ن اإلس�المي , وعمروا 
األرض وأقام�وا الم�دن ) في العراق 
والش�ام ومص�ر واليم�ن( , الكوفة 
والبصرة والفس�طاط والشام , ثم 

م. عبد العزيز عبد الرحمن الحصين
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القيروان وبغداد وسائر المدن , العواصم والثغور اإلسالمية .

وق�د تتش�ابه الم�دن بأنماطه�ا العمراني�ة إذا وقعت في إقلي�م واحد , 

و كان له�ا الخصائ�ص البيئية نفس�ها , لكن صورها ق�د تتغير مع مرور 

األي�ام , ومع التغيرات التي قد تطرأ عل�ى المجتمع  وتكوينه , وكذلك 

م�ع تغير الظ�روف السياس�ية واالقتصادي�ة واالجتماعي�ة , ويكون هذا 

التغيي�ر بصورة تدريجي�ة بطيئة , دون أن تثير االنتباه , فال يش�عر به أحد , 

أال اذا أخ�ذ التغيير ص�ورة مفاجئة , نتيجة الكوارث أو الحروب مثاًل , أو غير 

ذلك 1.

لذا فقد اتسمت المدن العربية اإلسالمية – كلها – بسمات كادت تكون 

متح�دة جميع�ًا : حيث يكون المس�جد الجامع وس�ط المدين�ة وقلبها , 

ومع�ه مق�ر اإلم�ارة , ومراك�ز الحك�م والدوائ�ر الحكومي�ة ؛ كالقضاء 

والش�رطة , وإدارات الدول�ة وبيت المال ) أي : ما يمكن أن نس�ميه اآلن 

مقر الوزارات ( , ثم الس�وق العام للبلد , وما يلحق به.. , كما كانت عليه 

المدينة ودمشق والفسطاط وسواها .

ث�م تخط البي�وت والمن�ازل والطرقات 
واألحي�اء الس�كنية.. , وفي وس�ط كل 
ح�ي مس�جده , حيث يقيم أه�ل الحي 
صلواته�م فيه�ا , لكن الجمع�ة تقام 
في المسجد الجامع , وقد كان المسجد 
للعبادة ودارًا لتلقي العلوم الش�رعية 
, ومدارس�ة أحوال  , والمع�ارف العام�ة 
الح�ي وح�ل مش�كالته – ف�ي بع�ض 

األحيان..

وق�د كان�ت الدكاكي�ن س�وقًا محلي�ة 
صغيرة ألهل الحي , تغنيهم عن ارتياد 
السوق الكبير العام في قلب المدينة , 
وفي الحي كتاب يقوم الشيخ بتعليم 
الصبيان تالوة القرآن والكتابة , وش�يئا 
م�ن الحس�اب , ولبن�ات الح�ي معلمة 

المدينة المنورة
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تعلمهن كذلك .

وق�د كان أه�ل كل الح�ي ) وح�دة س�كانية متكامل�ة 
متماس�كة ( يكتفي كل الحي بنفسه عن سائر األحياء 
, اللهم إال بعض البضائع الكبيرة , فتكون في الس�وق 

العام أحيانا .

ولكل حي ساحة كبيرة أو أكثر , تقام فيه مناسبات أهل 
الحي , كاألفراح والتعازي واستقبال الضيوف أو الوفود , 
وإناخة اإلبل واس�تراحة القوافل التجارية , وفي كل حي  

بعض المراكز الحكومية .

فيما يل�ي مخط�ط القاهرة ع�ام 1888 يوض�ح القاهرة 
القديم�ة والجدي�دة آنذاك والفرق بي�ن تخطيط المدينة 
العربية وتخطيط المدين�ة الغربية . )مجلة عمران العدد 

الخامس ذي القعدة 1424 (

مميزات وخصوصية المدينة العربية 
اإلسالمية :

المدينة العربية اإلسالمية هي ناتج لتفاعل مقومات 

و أف�كار الحض�ارة العربي�ة اإلس�المية م�ع الثقاف�ات 
 , الس�ائدة  المناخي�ة  و  البيئي�ة  الظ�روف  و  المحلي�ة 
حيث تنت�ج الش�خصية الحضارية من تفاعل التش�ريع 
و الس�لوكيات مع الثقاف�ات المحلية للبيئ�ة , فيتميز 
مجتمع إس�المي محل�ي عن آخ�ر1 و تتميز تبع�ًا لذلك 
مدين�ة ع�ن أخ�رى م�ع اش�تراك الم�دن المختلفة في 
العالم اإلسالمي بطابع حضري و مشهد حضري واحد .

أن ذلك يظهر واضحًا من خالل مس�تويات التعبير عن 
س�لوك و حضارة مجتم�ع المدينة العربية اإلس�المية , 
وبدراس�ة النم�ط العمران�ي اإلس�المي التقليدي من 
خ�الل الهيكل الثقافي – االجتماعي وأنش�طة يتضح 
التحك�م ف�ي الس�لوك واالتص�ال  إل�ى  الحاج�ة  أن  
الجماع�ي يعتب�ران م�ن أه�م المح�ددات لتصمي�م 
الفضاءات , ابتداءًا من تصميم الغرف في المس�كن 
و حت�ى تجمع المس�اكن مع بعضها لتش�كل هيكل 
االجتماعي�ة  العالق��ات  وتأخ��ذ  الحض��ري.  النس�يج 
والتماس�ك االجتماع�ي أهمي�ة ف�ي المجتم�ع على 
األس�اس من الرواب�ط الروحية – الجماعي�ة , حيث يرى 
الكثي�ر من الباحثين أن الش�كل الم�ادي – الفيزيائي 
يعط�ي الدالل�ة على م�دى ق�وة العالقات اإلنس�انية 
وتماس�كها ف�ي المجتم�ع لذل�ك كان�ت للتعالي�م 
الديني�ة أحيان�ًا أثره�ا المباش�ر ف�ي تنظي�م العمران 
وبلورة ش�خصية معينة للعمارة ويظهر هذا األثر بقوة 
ف�ي العمارة اإلس�المية . فالمدينة العربية اإلس�المية 
تتكون من مجموعة من المحالت السكنية المتمايزة 
فيما بينها , والمتألقة من مجاميع من الدور الس�كنية 
المتكتلة , حيث تش�ترك المناطق الس�كنية جميعها 
بس�يادة روح التآل�ف والتجانس مع بعضه�ا من جهة , 
وم�ع باقي مكونات و أج�زاء المدينة العربية من جهة 
أخ�رى وذلك م�ن خ�الل أس�لوب التخطي�ط العضوي 
الذي يس�تجيب للس�لوك الفطري – االنس�يابي الذي 
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والرومي�ة  الفارس�ية  حينه�ا  ف�ي 
كبي�رة  مدن�ا  ش�يدت  ق�د  كان�ت   .
واستخدمت وطورت أنماطًا حضرية 
المدين�ة  اس�تمدت  وق�د   . معين�ة 
العربية اإلس�المية روحها من الدين 
ت�راث  م�ن  جس�مها  و  اإلس�المي 
الحضارات الس�ابقة . ولق�د انتقت 
م�ن ه�ذا الت�راث م�ا يالئمه�ا إلب�راز 
روحه�ا ونالحظ أن لتل�ك الحضارات 
تأثير كبير على العرب والمسلمين 
الفاتحي�ن , مث�ل تأثي�ر البيزنطيين 

في عمارة الدولة العثمانية .

• تأثير الجوانب االجتماعية :
نظم�ت  اإلس�المية  الش�ريعة  أن 
واإلنس�ان  اإلس�الم  بي�ن  العالق�ة 
وخالق�ه , كم�ا ح�ددت العالقة بين 
ته�دف  والت�ي  واإلنس�ان  اإلنس�ان 
إل�ى تحقيق التماس�ك االجتماعي 
واألس�ري . ل�ذا نالح�ظ أن الهي�اكل 
العربي���ة  للمدين���ة  االجتماعي�ة 
اإلس�المية , تتميز بعالقات إنسانية 
حقيق�ة وذل�ك م�ن خ�الل مفهوم 
االحت�واء الذي يعبر عنه التوجه نحو 
الداخل وعزل البيئة الخارجية , وهي 
التص�ورات الت�ي يمك�ن أن تجدها 
ف�ي العناص�ر األساس�ية للتكوين 
الحض�ري  للنس�ي��ج  الفضائ����ي 

للمدينة العربية اإلسالمية .

ففض�اء الجام�ع أو المدرس�ة مث�اًل 
يع�زل الفرد ع�ن المظاه�ر المادية 
عل�ى  ويعم�ل  الخارج�ي  للعال�م 
للعب�ادة  مخص�ص  فض�اء  تحدي�د 
والص�الة والتأمل بالنس�بة للجامع 
, أو مخص�ص للح�ث عل�ى التركيز 

يس�ود أفراد المجتم�ع العربي المس�لم , حيث التفاعل الحيوي المس�تمر 
بي�ن مكون�ات المدينة والمحي�ط بكل ما يعني�ه هذا التفاع�ل من معنى 
. وتتحق�ق ه�ذه العضوي�ة ف�ي احت�رام المن�اخ , لينعكس عل�ى الهيكل 
التنظيم�ي للمدينة , في ش�وارعها و أزقتها المح�دودة العرض والمحمية 
بجدران الواجهات التي يمنحها الظل , فحققت تلك الش�وارع أكبر قدر من 
شروط المالئمة المناخية , وهكذا شأن األسواق التقليدية المسقفة التي 

تؤّمن حماية من جهة وتساعد في تكون ظروف مناخية محلية مريحة .

أن األحي�اء الس�كنية في جمي�ع تلك المدن تمث�ل المحي�ط العمراني ذو 
االرتف�اع المنخفض الذي يلتف ويحيط بمركز المدينة الؤلف من المس�جد 
الجام�ع ودار اإلم�ارة , و اللذي�ن يقعان عل�ى المحور الرئي�س للحركة التي 
تخترق المدين�ة تقع الخانات والدكاكين والمح�الت التجارية من دار األمارة 
, فإن مناطقها الس�كنية بقيت تلتف حول مس�جدها الجامع , الذي يرتفع 

بقبت�ه ومنارته ليهيمن على خط س�ماء المدينة , فهو ال�ذي يمثل القيم 
الثابت�ة ف�ي اإلس�الم وإن كل ذلك يدل�ل بأن الهي�كل الحض�ري للمدينة 
العربي�ة اإلس�المية يتحدد أساس�ًا بتأثير القي�م الدينية و المب�ادئ و القيم 
األخالقي�ة و الروحي�ة التي انبثقت مباش�رة م�ن اإليمان باإلس�الم , الذي ال 
يمكن أن تستوعبه العولمة وال تستطيع بوسائلها التقنية والتكنولوجية 

تغيير ذلك .

وفيم�ا يلي ش�رح موجز لتأثي�ر العوام�ل المختلفة على صياغة وتش�كيل 
النسيج الحضري للمدينة العربية اإلسالمية :

: يعتب�ر العامل الديني عاماًل أساس�يًا  • تأثير العقيدة اإلس�المية 
في نشوء و تطور كثير من المدن في التاريخ , فاإلسالم يدخل في تنظيم 
أس�لوب الحياة مما جعل الفكر اإلس�المي يدخل بقوة في تخطيط المدن 
العربية فالمس�جد مركز للحي يذهب إليه المسلم خمس مرات في اليوم 
ف�ي مختل�ف األوق�ات مما يس�تدعي حماية المش�اة م�ن الح�ر والبرد في 
المسجد الجامع مع ما يحتاج من فراش , وكذلك حقوق الجار وضرورة حماية 
خصوصيته . الحجاب وعدم الكشف . وهنالك حقيقة متمثلة في أن البيئة 
الحضري�ة تنظم ف�ي أي مس�توى بتأثير فكرة قوية مس�تمدة م�ن األجواء 
الروحي�ة والدنيوي�ة في حياة اإلنس�ان , مما يبرز أبع�ادًا عمرانية ممتدة في 
العال�م الروحي وهذا ما يس�تند علي�ه تخطيط و تصمي�م المدينة العربية 

اإلسالمية .

• تأثير الحضارات التي س�بقت اإلس�الم : مما ال يخفى على 
الكثيرين أن المدينة العربية اإلس�المية نشأت على أنقاض أكبر حضارتين 
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ويعتب�ر   . للمدرس�ة  بالنس�بة  والتعل�م  الدراس�ة  عل�ى 
الجامع الم�كان الذي تحت�ك فيه القطاع�ات المختلفة 
م�ن المجتمع الحضري م�ع بعضها ,  كما أن الس�وق هو 
مركز الفعاليات التجارية يلع�ب دورًا مهمًا في احتكاك 
أف�راد المجتم�ع عل�ى اخت�الف ش�رائحهم , وف�ي رب�ط 
المدين�ة وتكامله�ا م�ع مجاوراتها . وأن ش�كل النس�يج 
الحضري للمدينة العربية اإلس�المية قد أخذ بنظر االعتبار 
الف�رق بي�ن الرج�ل و الم�رأة , وهو التمي�ز , ال�ذي أوجده 
المجتمع العربي اإلسالمي و المرتبط بالدور الذي يؤديه 
كل منهم�ا في الحي�اة اليومية , ف�دور الرجل يكون في 
العم�ل و االتص�ال مع اآلخري�ن بمختلف ص�وره و هذا ما 
يقترن بالفضاءات العامة و الخارجية مثل الممرات ,  أما 
المرأة فإن دورها يكون في المنزل و فضاءاته المختلفة 
, و هذا ما ينعكس على ثبوتية و استقرار تلك الفضاءات 

و الفضاء الداخلي . 

إن أكثر المالمح تميزًا في المجتمع اإلسالمي هي فكرة 
)األم�ة( و ه�و المجتمع ال�ذي يس�تند إلى مب�دأ اإليمان , 
أكثر من العش�يرة أو األس�رة , كرابطة واحدة اجتماعية , 
ويرادف ذلك مبدأ الوحدة , فاإلس�الم دين التوحيد , الذي 
ته�دف العدي�د م�ن المب�ادئ فيه إل�ى تقوي�ة اإليمان و 

تحقيق مجتمع مترابط1 .

أما الش�كل اآلخر من أش�كال التنظيم االجتماعي الذي 
تطور ف�ي المدينة العربي�ة اإلس�المية و الزال قائمًا في 
معظمه�ا فه�و نظ�ام المح�الت الس�كنية و القط�اع , 
فالمحل�ة الس�كنية يس�كنها س�كان متجانس�ون ف�ي 
الدي�ن و يج�د فيه كل ف�رد الروابط االجتماعي�ة القوية و 

األليفة 2 .

وإن التجانس بين سكان القطاعات كان يستند بالدرجة 
األول�ى على أس�اس ديني وأس�ري وليس على أس�اس 
الث�راء , مم�ا س�اهم ف�ي اختالط الس�كان بمس�تويات 
دخوله�م المختلف�ة معطي�ًا المجتم�ع اإلس�المي بعد 

إنسانيًا.

ف�ي نفس الوق�ت الخصوصية واألمان بعي�دًا عن زحمة 
وفعالي�ة الش�ريان الرئيس�ي و يك�ون أكثر تعرج�ًا وأقل 

س�عة وغالبًا م�ا يتصل بمس�جد الحي ث�م تتفرع منه 

أزق�ة أكثر تعرج�ًا وضيقًا مش�كلة فضاءًا ش�به خاص 

لس�كنه الحي والت�ي ينتهي بعضه�ا بنهاية مقفلة 

وبدوره�ا تتصل عبر فضاء المدخ�ل الذي مثل منطقة 

التح�ول الممكن�ة الت�ي تكم�ن خلفه�ا خصوصي�ة 

حياة األس�رة , بالفض�اء الداخلي للمس�كن )الفضاء 

الخ�اص( . ه�ذا وإن ضي�ق األزق�ة وتعرجه�ا ال يش�جع 

الغرب�اء على اختراقها مما يع�زز العالقات االجتماعية 

بي�ن األس�ر المتجاورة من خ�الل هذا الت�درج الفضائي 

الذي وفر الخصوصية واألمان, فمن المنزل سور األسرة 

الخاص إلى المحلة س�ور لعدد من األس�ر , ومن الحي 

المغلق على نفسه إلى المدينة بأكملها .

إن الع�ادات والتقالي�د الت�ي تبلورت بش�كل متوارث 
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بتأثي�ر الحض�ارات الت�ي م�رت عل�ى المنطقة على م�ر العص�ور أثرت في 
العالق�ات االجتماعية , مم�ا انعكس في الس�لوك االجتماعي في صياغة 
وتش�كيل النس�يج الحض�ري للمدينة العربية اإلس�المية من خ�الل الحلول 
المألوف�ة ألف�راد المجتمع والنابعة من تعاليم الدين اإلس�المي وبش�كل 
يت�الءم ويتج�اوب مع مش�كالت المجتم�ع ويتفق م�ع الع�ادات والتقاليد 

وسلوكيات اإلنسان في المجتمع .

• تأثير التكنولوجيا و مواد البناء : لقد ارتبط التشكيل الحضري 
و المعم�اري للمدينة و خاصة في الفترات األول�ى من التاريخ بمادة البناء 
المحلية وبتكنولوجيا اإلنشاء التي ابتكرها اإلنسان في في تلك اإلزمان و 

بتصوره الفراغي للمكان , وبعوامل أخرى .

نجد مادة الطين أساسية في البناء في المدن العربية سواءًا كانت لبنًا أو 
آجر وكذلك الحجارة في المناطق الجبلية , ويس�هم ذلك في أنماط البناء 
م�ن ظهور أش�كال تعبيري�ة معماري�ة متميزة ف�ي التكوين�ات الفضائية 
والحضرية للنس�يج العمرانية كأش�كال العقود والقباب والمس�قوفات , 
كم�ا أننا نجد أن التزيين داخل المس�اكن أكثر منه�ا في الخارج لخصوصية 

المسكن اإلسالمي وعدم الحاجة إلى انفتاح كثيرًا للخارج .

: • تأثير اعتماد المقياس اإلنساني في تشكيلها 
هي مس�تمدة من العالقة األفقية بين المس�لم و المس�لم التي تنظمها 
العالق�ة العامودية وهي عالقة المس�لم بربه وكذلك نج�د أن الفضاءات 
الداخلي�ة جزء مهم من النس�يج العام وتراص المبان�ي وتداخلها يعبر عن 
عالق�ة األخوة بين المس�لمين و عدم وجود الفوارق1 حت�ى المدن القديمة 
مث�ل دمش�ق ة حل�ب كان�ت ذات نس�ق إغريق�ي و رومان�ي مفت�وح إال أن 
المس�لمين بدلوها لتكون ممرات أضيق و مباني متراصة تحقق المقياس 

اإلنساني .

• تأثير عوامل البيئة الطبيعية : إن الجو الحار صيفًا البارد الجاف 
ش�تاءًا و كمية أش�عة الش�مس الحارقة التي تتس�لط على الم�دن أملت 
على المدن اس�لوب بناء المسكن والنسيج العمراني المتراص الذي يوفر 
الظ�ل ويحف�ظ الرطوبة , كما أملت اس�لوب بن�اء المس�كن توفر مالقف 
لتوفر التهوية في المسكن كما حتمت استخدام مواد بناء عازلة للحماية 

من تقلبات الطقس بين الحرارة والبرودة 

• تأثي�ر اتجاه القبلة : يالح�ظ أنا القبلة هي عام�ل مؤثر في توجيه 
اتجاه�ات الش�وارع والمم�رات وبالتالي المس�اكن لتكون باتج�اه القبلة 

وكذلك الشوارع  تتجه للمسجد الجامع أو المركزي

مما سبق يتضح أن النسيج الحضري 
عنصري�ن  م�ن  يتك�ون  االس�المي 
هم�ا الكتلة والفض�اء وال العالقة 
الف��رد  بينهم��ا تعك�س عالق���ة 
الكتل�ة  تمتل�ك  حي�ث  والمجتم�ع 
الجانب الم�ادي والفض�اء الجانب 

الروحي .

وعندم�ا دخلت المتغي�رات الحديثة 
عل�ى الم�دن العربية م�ن مركبات 
و صناع�ات ونم�و كبي�ر ف�ي تعداد 
س�كان المدن لم تك�ن لدى المدن 
التخطي�ط  تقني�ات  م�ن  العربي�ة 
وعلوم�ه م�ا يمكنه�ا م�ن معالجة 
تحف�ظ  بص�ورة  المش�كالت  ه�ذه 
للم�دن العربية بيئته�ا وخصائصها 
ب�ل عمدوا إلى اس�اليب مس�توردة 

غير مناسبة. 

الش�وارع  لتوس�عة  االحتي�اج  عن�د 
الس�تيعاب المركبات المتزايدة تم 
توسعة الش�وارع بشكل كبير أوجد 
فصال تاما بين ضفتين الش�ارع في 
االحي�اء الت�ي مرت به�ا الش�وارع , 
كذل�ك تم توفير مواقف للس�يارات 
عل�ى حس��اب االحي��اء وك�ان��ت 
المعالج�ات عل�ى حس�اب حق�وق 
المش�اة وتغييرا جذريا في اس�لوب 
الحياة حيث لم تعد المدينة تشجع 
عل�ى المش�ي مم�ا زاد ف�ي ع�دد 
الس�يارات والتوس�ع ف�ي ع�رو ض 
الش�وارع ومواق�ف الس�يارات م�رة 

أخرى .

اخت�الف انظم�ة البن�اء واس�تقدامها 
م�ن الخ�ارج الش�ك أن ما ح�دث من 
طف�رة صناعي�ة وتح�ول سياس�ي 
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واقتص�ادي واجتماع�ي وثقاف�ي مم�ا 

أدى إل�ى اخت�الف انظم�ة البن�اء ف�ي 

الم�دن العربي�ة بس�بب النمو الس�ريع 

في بن�اء المدن وع�دم مواكبة تطوير 

مواد وانظمة البن�اء المحلية لتواكب 

الطفرة العمرانية وكان ذلك ناتج من : 

وظه�ور  االس�المية  الدول�ة  تفتي�ت   •

العرقيات والش�عوب االسالمية كدول 

قلل من الشعور بالوحدة االسالمية .

علمي�ا  االس�المي  العال�م  ضع�ف   •

وانتش�ار الجهل جعل العل�وم والفكر 

العال�م  عل�ى  يس�يطران  الغرب�ي 

منه�م  المس�لمون  فأخ�ذ  االس�المي 

جميع علومهم ومنه�ا تخطيط المدن 

وفكره�ا ال يناس�ب المجتم�ع العرب�ي 

المسلم .

• الزال النف�وذ الغربي يفرض س�يطرته 

على العالم االسالمي ويفرض ثقافته .

وفيم�ا يلي بعض�ا من مظاه�ر اختالف 

أنظمة البناء واستقدامها :

• اس�تخدام االس�منت بش�كل موسع 

لجمي�ع المباني تقريب�ا و إلغاء مواد و 

تقنيات البناء التقليدية .

• اس�تخدام الواجه�ات الزجاجي�ة ف�ي 

بيئة ح�ارة ال تناس�ب اطالقا ه�ذا النوع 

من مواد البناء .

• فق�دان الخصوصي�ة في المس�اكن 

بحي�ث تعان�ي معظ�م المبان�ي م�ن 

كشف الجوار .

انظم�ة  اس�تخ��دام  ف��ي  • التوس��ع 

التكييف التي تستهلك طاقة مرتفعة 

مما يزيد في حرارة المدن.

ظهور العشوائيات :
ظهرت األبنية العش�وائية مع بداية القرن الماضي مواكبة التوسع 
الس�ريع في المدن بعد فقدان كثير م�ن أبناء القرى والريف لمصادر 
دخله�م أو بغي�ة تحس�ين أوضاعهم المعيش�ية وظه�رت المباني 
العش�وائية دون تخطي�ط أو توفر خدمات أو مراف�ق أو فراغات كافية 
وأصبح�ت تش�وه الم�دن وتش�كل عبئ�ا عليها وه�ي كان�ت نتيجة 

طبيعية لما يلي :

• ضعف العناية باقتصاديات الريف والقرى .

. • عدم توفير الخدمات الكافية في الريف والقرى 

• عدم توفر الفرص الوظيفية واس�تثمارية في الريف والقرى حيث 
اس�تأثرت المدن بالوظائ�ف والفرص وعطلت الف�رص التي كانت 

تتوفر في الريف 

• عدم توفر الخدمات الصحية والتعليمية الكافية. 

• الس�عي وراء فرص التعليم لألبن�اء لعدم توفرها في الريف مما 
جعل االسرة تنتقل بكاملها إلى المدن حيث تتوفر فرص التعليم .

• عدم اس�تيعاب هذه األعداد المهاجرة إلى المدن بصورة صحيحة 

من قبل ادارات المدن أجبرهم على السكن بطريقة عشوائية.

مرفق بيان صادر من األمم المتحدة يوضح تطور نس�ب التمدن على 
حساب الريف في الدول العربية .
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توقعات نسبة التحضر في البلدان العربية حتى عام 2025
مرفق بيان يوضح الهجرة بين مناطق المملكة العربية السعودية .

الهجرة الداخلية للسعوديين بين مناطق المملكة اإلدارية حسب مكان الميالد

المشاكل االجتماعية الناجمة من التحضر السريع :
• ارتفاع النمو السكاني الطبيعي للسكان ادى الى حصول زيادات سكانية تفوق المتوقع في التخطيط .

• الهجرة من الريف الى المدن ادت الى تخلخل الميزان السكاني كما ونوعا وظهور تمايز طبقي في السكان .
. • تركز السكان في المدن وخاصة العمالقة مما يجعل التخطيط عاجزا عن معالجة هذا النمو الغير طبيعي 

. • ظهور المشكالت التخطيطية جراء تفاقم العشوائيات في المدن 

. • الضغط على الخدمات في المدن نتيجة الزيادات السكانية الغير متوقعة ادى الى تدني كفاءتها 
. • زيادة نسبة الجريمة في المدن نتيجة الفقر والتمايز الطبقي 

الطفرة الكبيرة في تقنية االتصاالت :
يق�ول الفك�ر االمريكي نعوم تش�و مس�كي » إن العولمة هي التوس�ع في التع�دي على القومي�ات من خالل 
شركات عمالقة ومستبدة يحكمها اوال الربح وتشكيل الجمهور وفق نمط خاص حيث يدمن الجمهور اسلوب حياة 

قائم على حاجات مصطنعة مع تجزئة الجمهور وفصل كل فرد عن االخر « .

لقد نجح الغرب في تحويل هذا القول الى حقيقة نعيش�ها اليوم مما تس�بب في تحويل المجتمعات من منتجة 

السكانالمنطقة
المهاجرين 

الوافدين
المهاجرين 
المغادرين

صافي
الهجرة )%(

الهجرة الكلية
)%(

النسبةالعددالنسبةالعدد
330751956172516.982197066.610.3823.58الرياض

225301730966213.741173095.28.5418.94الشرقية

4839019057618.725249710.97.8229.62تبوك

3192125346016.753684711.55.2528.25نجران

39832713745549.403060137.71.7017.10مكة المكرمة

2.8619.34-276602227808.243056311.1الجوف

4.7819.22-1085836783647.2213061312.0المدينة المنورة

8.3624.24-13990521110427.9422830216.3عسير

9.2444.96-2116653780217.865732127.1الشمالية

13.1328.06-773182577507.4715922820.6القصيم

14.2726.13-438591260055.938864020.2حائل

16.4521.35-1004864246602.4519000118.9جازان

31.0442.56-423529244135.7615575336.8الباحة
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ال�ى مس�تهلكة وفكك االس�رة التي هي عم�اد المجتم�ع االس�المي العربي ونرى سالس�ل المطاع�م الغربية 
والمش�روبات وغيرها من الس�لع الغربية تصل الى كل بيت وأصبحت الثقافة الغربية هي الس�ائدة ورموز الغرب 

ومشاهيرهم هم المثل االعلى للشباب في غياب تام عن تاريخهم وحضارتهم .

لق�د اس�تطاع فعال تش�كيل المجتمع العرب�ي في الص�ورة التي يريده�ا وهذا ب�دوره أدى الى تحول ف�ي المدن 
العربي�ة الت�ي أصبحت تعتمد الحض�ارة الغربية للحي�اة الكريمة المترفة التي ينش�دها كل ف�رد على المدن من 
خالل ش�بكات االتصال الس�لكية والالس�لكية واإلعالن�ات  الكبيرة في كل مكان تغس�ل أدمغة األف�راد ليكونوا 
ضمن زمرة المس�تهلكين لهذه الحضارة وتظهر هذه الظاهرة بشكل أكبر في دول الخليج حيث وفرة المال التي 

ينشدها الغرب 

ه�ذه التقني�ات تض�ع ضغوط�ا اقتصادية على األس�رة 
بس�بب ازدياد األعب�اء المالي�ة لتوفير تكالي�ف االتصال 

ومواكبة ما يستجد من اجهزة .
انعكست هذه الطفرة على المدن سلبا وإيجابا  :

التأثيرات االيجابية :
• ظه�رت مكاتب الخدمة االلكتروني�ة إلنجاز التعامالت 

الحكومية مما س�هل عل�ى متلقي الخدم�ة وقلل عدد 
المراجعين للجهات المقدمة للخدمة .

• اس�تخدام تقني�ة االتص�ال ف�ي ادارة ش�بكات المرور 
وإعالم مستخدمي الطرق بالمسارات االفضل ..

انج�از  إلم�كان  الط�رق  مس�تخدمي  ع�دد  تخفي�ض   •

اعمالهم من منازلهم ومكاتبهم .

التأثيرات السلبية :
• زي�ادة االنف�اق في س�لعة لي�س لها مردود س�لبي 

على االقتصاد المحلي .

• اضعاف العالقات االس�رية واالجتماعية بسبب عدم 
الحاجة الى اللقاءات المباشرة .

• االنفت�اح الت�ام على قي�م وأخالق مختلف�ة ومنافية 
للقي�م االس�المية والع�ادات المحلية مع ع�دم وجود 
ثقافة كافية ووعي بالمخاطر لمواجهة هذه الطفرة .

• س�هولة التأثير عل�ى المجتمعات من خ�ارج الحدود 
وصياغ�ة االفراد ف�ي قوالب غربية تس�تهلك الحضارة 

والمنتجات الغربية.
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اآلثار االجتماعية :
يق�ول عالم االجتماع  نيكوالس كريس�تاس في كتابه متص�ل )connected ( إن قدرة الش�بكات االجتماعية بالغة 
التأثي�ر على تصرفاتنا وأطلق عليه�ا )العدوى االجتماعية ( واتضح له في ورقة بحثية نش�رها درس فيها مليون زوج 
وزوجة أن االنس�ان يتصرف في نواح عدة مثل س�رب الطيور وأسراب االس�ماك حيث يقوم بتغيير اتجاهه على نحو 
مفاجئ .وقد اوضح البحث ان الغرب يدرس مكامن التأثير على االفراد و توصل إلى أن الحامض النووي والعوامل 

الوراثية لها دور مهم في الروابط االجتماعية مما يمكن استغاللها في التأثير على المجتمعات .

وفي ورقة بحثية للدكتور عبد الوهاب جودة من جامعة عين ش�مس بمس�مى » التأثيرات االجتماعية الس�تخدام 
الشباب للهاتف المحمول توصل الى االتي : 

التأثيرات االجتماعية:
• منها ما هو سلبي ومنها إيجابي وأهم اإليجابي التواصل بين األسرة واألبناء ومتابعتهم خارج المنزل السيما 
الفتيات أما الس�لبي فهو إعادة صياغة العالقات األس�رية نتيجة تغير القواعد ومعايير ضبط السلوك االجتماعي 

مما أدى الى عالقات بين الجنسين وانتشار الكذب بين الشباب وأسرهم وإفشاء األسرار وتوتر العالقات األسرية .

• االنعزال لدى الش�باب من األس�رة وإضعاف العالقات األس�رية واالجتماعية بس�بب غياب المحادثات المباشرة 
اللقاءات وفقدان الجلسات األسرية لمعناها وكذلك بين األصدقاء .

• التح�ول ال�ى القيم الرأس�مالية التي تدع�و إلى الفردية االهتمام بالربح المادي الس�ريع , وأظهرت الدراس�ة 
وجود قيم تهتم بالمظهرية والتفاخر والمباهاة واالستهالك البذخي والترفي والميل إلى القروض والديون .

• شيوع السلوكيات المنحرفة والشاذة التي تخرج عن قيم المجتمع ونشر األخبار الكاذبة وتشويه سمعة اآلخرين .
وعل�ى مس�توى التأثيرات التعليمية : س�هلت االتص�ال بين الطال�ب وذويه والمنش�اة التعليمية وس�لبيا عزلت 

الطالب حتى في صفوف الدراسة ينشغلون بالهاتف كما سهل تناقل االسئلة واإلجابات .

وعلى مستوى المدينة :
• ضاعت هوية المدينة العربية .

. • ضعفت العالقات االجتماعية بسبب التباعد واالنعزال واالنشغال 

• لم تعد المدن تلبي احتياجات السكان من الخدمات مما أوجد مشكالت اجتماعية لتعويض النقص.

. • تفاقم مشكالت النقل العام داخل المدن العربية 
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التراث العمرانّي.. هوية عمرانية وتاريخ وطنّي
حمزة حسن شقير

أبحاث

ف�ي عصر يتّس�م بالعولم�ة واالنفت�اح والحداثة، يمث�ل الت�راث العمراني 
األداة الرئيس�ية لنقل القيم والقواعد المشتركة والتواصل بين الماضي 
والحاض�ر وتعزي�ز الهوية الوطنية للش�عوب، ومثل هذه األداة تس�اعد في 
إيجاد ش�عور ق�وي باالنتماء واالرتب�اط في الحياة الحضري�ة المعاصرة في 
ظ�ل عالم آخذ في التحضر بس�رعة كبيرة وتس�يطر عليه مب�ادئ العولمة 
وقيمه�ا. وينظ�ر اآلن إل�ى الت�راث العمراني بش�كل متزايد لي�س بصفته 
مجرد ذكريات مهمة من الماضي تس�اعد في تش�كيل إحساس�نا بالهوية 
والمكان، ولكن أيضًا بصفته من أهم العوامل االقتصادية التي يمكن أن 

تعزز نوعية حياتنا من خالل الجذب السياحي. ولعل حفظ.

األص�ول التاريخي�ة وتنمي�ة المواق�ع التراثي�ة تكتس�ب الي�وم أولوية في 
سياس�ات المجتم�ع الدول�ي والحكوم�ات المحلي�ة، وذل�ك بس�بب الدور 
الرئيس�ي ال�ذي يمكن أن تضطل�ع به في تعزيز الس�ياحة وزي�ادة الفرص 
االقتصادية، باإلضافة إلى التنمية المستدامة على المدى الطويل، وزيادة 
هذه الفرص تعتمد على التقاليد المحلية والموارد المجتمعية في س�ياق 

العولمة المتزايدة لالقتصاد والثقافة.

يع�ّد التراث ثروة حضاري�ة وثقافية فيه كثير من القيم واألف�كار والتقاليد, 
الت�ي تراكمت عب�ر القرون, وفيه تجارب إنس�انية ثرة ومتنوع�ة, فهو يمثل 
هوية الش�عوب واألمم. ومن هذا المفهوم كان البد من التمسك بأصالته 
وعراقت�ه والمحافظة علي�ه. والتراث هو التاريخ الم�ادي والمعنوي,والمرآة 

فعالق�ة  حض�ارة.  ألي�ة  الحقيق�ة 
عضوي�ة  عالق�ة  بالت�راث  اإلنس�ان 
الثقافي�ة,  وج�ذوره  هويت�ه  تمث�ل  
وترتبط ف�ي وعيه بأبع�اد حضارية, 
وديني�ة,  ومعماري�ة,  وت��اريخي���ة, 
واجتماعي�ة, وسياس�ي��ة, وفني��ة, 
على ح�د س�واء. حيث للت�راث في 
حياة األم�م والش�عوب العديد من 
المدلوالت والمعاني المبنية على 
التاريخي�ة  معطيات�ه  بي�ن  الت�وازن 

والمعاصرة.

الف�رد,  ثقاف��ة  يجس��د  والت���راث 
والجماع��ة, والمجتم��ع, واألم��ة, 
فه�و المعبر الصادق ع�ن اإلنجازات 
والحضاري�ة  والثقافي�ة  الفكري���ة 

المحمية واألممية.

والتراث يمثل محور حياة الشعوب, 
فماض�ي أي أمة تراثه�ا وحضارتها, 
وأي انقط�اع للماض�ي يؤث�ر س�لبًا 
عم���ى الحاض���ر والمس�تقب�ل.. 
فشواهد ومعالم التراث المعمارية, 
المتجس�دة ف�ي المبان�ي والمدن 
التاريخي�ة والمواق�ع األثري�ة, تمثل 
تاري�خ  يجس�د  ال�ذي  الم�ادي  الرم�ز 
األمم وتراثه�ا الحضاري والعمراني 
بأبع�اده التاريخي���ة, والثقاف��ي�ة, 
والجمالي�ة, والفني�ة, المؤث�رة في 
وج�دان الش�عوب. فالت�راث بصورة 
عام�ة, والت�راث العمران�ي خاص�ة, 
ال�ذي  والمنب�ع  المعي�ن  يش�كل 
ثقافته�ا,  األجي�ال  من�ه  تس�تقي 
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وخصائصه�ا وانتمائه�ا الحض�اري, مما 
يعزز هويتها الثقافية.

وألهمي�ة الت�راث ف�ي حياة األم�م فقد 
س�عت كثي�ر م�ن ال�دول لإلبق�اء إلى 
الصلة بتراثها؛ وذلك ألهمية هذا التراث 
صناع�ة  ف�ي  والتاريخ�ي  العمران�ي 
المس�تقبل  واستش�رافه. كما عممت 
كثير من ال�دول أيضًا على إنتاج وتبني 
الكثي�ر م�ن اإلس�تراتيجيات والخط�ط 
والبرامج والسياسات الداعمة لحمايته 
قضي�ة  ف�إن  وله�ذا  علي�ه.  والحف�اظ 
مكان�ًا  تمث�ل  الت�راث  عل�ى  الحف�اظ 
متقدم�ًا في س�ياق القضاي�ا الثقافية, 

التي تهم دول العالم.

فيعد الحفاظ على التراث واالهتمام به 
إيمانًا من أن الجدي�د ينبثق عن القديم 
ويك�ون بذلك قاع�دة ونقط�ة انطالق 
لبناء الحاضر واستش�راف المس�تقبل. 
ب�كل  يعن�ي  الت�راث  ع�ن  فالتخل�ي 
بس�اطة التخلي عن الماضي والجذور 
وقط�ع األصال�ة والني�ل م�ن التأصيل, 
وال�ذي ال يك�ون بالنق�ل واالستنس�اخ 
والتقلي�د, بل من خالل الفهم واإلدراك 
العميق لمفاهي�م ومضامين األصالة, 
وم�ن ث�م تطبيقاه�ا بم�ا يت�واءم م�ع 
العص�ر, حيث ينال العص�ر والمعاصرة 
ذات التقدي�ر ال�ذي يحظ�ي  ب�ه التراث 
فالب�د م�ن االرتباط باألص�ل, والتواصل 

مع روح العصر.

إن الفك�رة المعاص�رة لمفه�وم الت�راث العمران�ي تش�ير إل�ى وجود 
أكث�ر من وجهة نظ�ر حول  التراث العمراني. تش�ير الوجهة األولى إلى 
التنكر لهذا الموروث والخجل منه, رابطًا التطور المعاصر بضرورة إزالته 
واالحتف�اظ الوثائقي به. أما وجهة النظر األخرى فترى, ما يمكن وصفه 
بالتقدي�س, والحفاظ علي�ه دون تغيير. وبي�ن الوجهة األول�ى )اإلزالة(  
والثاني�ة )الحف�اظ( يمكن اتخ�اذ العديد من المواقف الت�ي تجمع بين 
الحف�اظ واإلزالة لمواق�ع دون آخر, وأيًا كان الوضع الب�د من معرفة هذا 
الت�راث ورص�ده وتوثيق�ه وذل�ك ألهمية ه�ذا الت�راث وقيم�ه ومعانيه 

ودالالته التاريخية والمعمارية والفنية المتعددة.

فمعال�م الت�راث العمران�ي التاريخي�ة تمث�ل ش�اهدًا حيًا عل�ى أصالة 
العمران وعراقته وارتباطه الوثي�ق بالبيئة المحلية والعادات والتقاليد 
المتوارث�ة؛ فه�و يش�كل  عنص�رًا مهم�ًا م�ن عناص�ر الهوي�ة الثقافية 
والمعماري�ة. كم�ا أن�ه يمث�ل ذاك�رة األم�ة ب�كل م�ا فيها م�ن أحداث 
عل�ى م�رّ التاريخ, تأث�رت بالظروف االجتماعي�ة والثقافي�ة واالقتصادية 
والبيئي�ة؛ فهو يعك�س عمق التفاع�ل االيجابي مع البيئ�ة المحيطة.. 
والت�راث العمران�ي منظومة تعك�س قصة التطور الحضاري لإلنس�ان 
عبر التاري�خ, وكيفية تعامله مع البيئة العمراني�ة. وفي هذا اإلطار كان 
الب�د من الحفاظ عليه وإبراز أهميته وقيم�ه ومعانيه ودالالته المتعددة 
والمتنوع�ة. ويع�د التراث العمران�ي ثروة حضارية تهتم بها الش�عوب 
واألم�م عل�ى اختالفها ألنه�ا تجد فيه هويته�ا وأصالتها فتس�عى إلى 
العناي�ة ب�ه وحمايت�ه, وتعم�ل عل�ى إكم�ال مس�يرة تطوره�ا لتبقى 
دائمًا متوائمة م�ع ظروف عصرها والتحوالت الحضارية التي تعيش�ها. 
فالعمارة تاريخًا وتوص�اًل, نموًا وتطورًا, وعلينا أن نعي ذلك ونحن ندعو 

إلى الحفاظ على التراث العمراني.

ويقول الدكتور صالح لمعي: »إن التراث العمراني بما يحتويه من تراث 
ثقاف�ي وت�راث طبيعي هو م�ن الممتلكات التي ال تق�در بثمن والتي 
ض ليس فقط بالنس�بة لألمة العربية فحس�ب ولكن بالنس�بة  ال تع�وَّ
لإلنس�انية جمع�اء، وإن ه�ذا التراث ه�و التعبي�ر الصادق بين اإلنس�ان 
والبيئة الطبيعية المحيطة به والمهارة الحرفية واألصالة الفنية التي 
تصاع�دت م�ع تكامل المواط�ن العربي روعي فيه اإلخ�الص للعادات 
والتقاليد مما أعطى لهذا التراث العمراني شخصية مميزة تعبر بصدق 
ع�ن المعرف�ة العميقة والمه�ارة الفنية في اإلبداع الفن�ي والتقني، 
ويق�ول إن وضع الضوابط وتحديد القيم له�ذا التراث العمراني يلعب 
دورًا هام�ًا ف�ي وضع اإلطار الع�ام لعملي�ة التنمي�ة المتواصلة بهدف 

الحفاظ على الثروات الثقافية.«
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ولعل ما يميز  التراث العمراني هو صموده عبر الزمن حتى وصل إلينا يروي إنجازات األجداد ومفاخرهم, وهو بهذا 
الصمود إنما يقاوم الكثير من الكوارث والصعوبات والتحديات واألضرار التي تتس�بب في ضياع معالم وعناصر 
ه�ذا الت�راث وفقدان�ه, مما يجعلن�ا أمام مس�ؤولية أكبر ونحن نعم�ل على المحافظ�ة على ما تبقى م�ن التراث 
والعمراني وصيانته ضد ما يتعرض له من محاوالت تش�ويه وإزالة, سواء كانت بتأثيرات طبيعية أو بشرية تسهم 

كل منها بتصدع وانهيار المباني, وبالتالي زوالها في حال عدم ترميمها وصيانتها والسعي للحفاظ عليها.

أهمية التراث العمراني
الت�راث العمران�ي ال يعن�ي فق�ط المعال�م والمواقع 

التراثي�ة والم�دن التاريخي�ة, ب�ل يش�مل أيض�ًا كاف�ة 

العناص�ر األخ�رى المكون�ة ل�ه ف�ي مج�االت الفن�ون 

والحرف التقليدية وكذلك القيم االجتماعية والعادات 

الت�راث  فأهمي�ة  االقتصادي�ة  والنش�اطات  والتقالي�د 

العمران�ي تنبع بصورة رئيس�ية من القي�م والمعاني 

والجمالي�ة  والفني�ة  والتاريخي�ة  الثقافي�ة  وال�دالالت 

واالقتصادي�ة الت�ي يجس�دها ه�ذا الت�راث ف�ي تاري�خ 

األمم والش�عوب, وتظهر أهمي�ة التراث العمراني في 

الجوانب التالية:

1 - األهمية التاريخية والحضارية
يعد التراث العمراني, من المنظور التاريخي الحضاري, 

كن�ز حضاري ثمي�ن, فهو يش�كل ش�اهدًا ورم�زًا صادقًا 

على اإلبداع اإلنس�اني ورؤاه الفنية عبر مس�يرة التاريخ 

الحض�اري العمراني, فهو يعمل على إبراز عناصر الفن 

والجمال والتميز واإلبداع واألصالة, وبهذا فهو يش�كل 

خير لبنة لبناء صروح وحدة األمم وتما س�كها, فالتراث 

العمران�ي يعكس جانب�ًا من جوانب الهوي�ة الوطنية 

لل�دول, وذل�ك من خ�الل إبراز دوره�ا التاريخ�ي وأصالة 

ش�عبها وحضاراتها, مما ش�جع العديد م�ن الدول على 

المحافظة على تراثها العمراني.

2 - األهمية العلمية
يضم الت�راث العمراني بي�ن ثناياه الكثير من األس�س 

والمب�ادئ العمراني�ة الت�ي الب�د م�ن الوق�وف عنده�ا 

والقياس عليها للمساعدة في تطوير البيئة العمرانية 

المعاصرة, على مستوى المدن والتخطيط العمراني, 

وعلى مس�توى مف�ردة العم�ارة كالمس�اجد والمنازل 

والشوارع واألسواق.

فاالس�تقراء والقياس من األساليب العلمية في مجال 

عل�وم العم�ران, وتش�كل النم�اذج التاريخي�ة أحد أهم 

مص�ادر المعرف�ة والقي�اس, وال يمكن ألم�ة تبحث عن 

االس�تمرارية الحضارية أن تس�ند كليًا إلى نماذج دخيلة 

وتهمل نماذج عمرانية أصلية أنتجها الفكر اإلنسان من 

خالل تجاربه عبر مسيرة التاريخ الحضاري.

3 - األهمية االجتماعية
تب�رز أهمية التراث العمراني, م�ن المنظور االجتماعي, 
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في المنافع والفوائد االجتماعية المتعددة والمتنوعة, 
ف�الت��راث العم�ران�ي يغ��ذي وين�م�ي روح االنتم�اء 
والهوية للشعوب بتمس�كها بحضارتها وأصالة تراثها 
العمراني, الذي ال تود أن تنفصل أو تنفك عنه. فأهمية 
معال�م ومواق�ع الت�راث العمران�ي االجتماعي�ة تكون 
محصلته�ا النهائي�ة مناف�ع اقتصادي�ة عندما تس�تغل 
ه�ذه المعال�م كم�وارد ثقافية ف�ي صناعة الس�ياحة 
واالس�تثمار الس�ياحي في معال�م الت�راث العمراني. 
وه�ذا يعن�ي إع�ادة الحي�اة إل�ى المواق�ع والمبان�ي 
التاريخي�ة مم�ا يس�اعد على رب�ط المجتمع�ات بتراثها 
وثقافته�ا, وأيض�ًا له األث�ر الفاعل في تواص�ل األجيال 
من خالل ربط الماضي بالحاضر الستشراف المستقبل.

4 - األهمية االقتصادية
        ) السياحة الثقافية(

م�ن خ�الل تتب�ع التط�ور الس�ياحي الدولي نس�تطيع 
ف�ي  كبي�ر  بش�كل  س�اهمت  الس�ياحة  ب�أن  الج�زم 
اقتصادي�ات كثي�ر من ال�دول, حيث أصبحت الس�ياحة 
عام�اًل من عوام�ل التنمي�ة االقتصادي�ة المهمة نتيجة 
ضخامة عائدها ومرونة تغلغل هذا العائد في قطاعات 
كثيرة من االقتصاد, فكثير من الدول ترى في الس�ياحة 
ح�اًل س�ريعًا للتنمي�ة االقتصادي�ة. كذل�ك يع�ّد التراث 
العمراني ذا جدوى اقتصادية عبر التركيز على السياحة 
الداخلية وتيس�ير الس�بل لتوطينها لتكون مصدر دخل 
ثاب�ت للمواطنين, كما يمك�ن للمواطنين والوافدين 
زي�ارة هذا التراث, فقد أصبح يمثل عنصر جذب س�ياحي 
مهمًا لج�ذب أموال المس�تثمرين لقيمتها االقتصادية 
الفعلي�ة, الت�ي تنب�ع م�ن ندرته�ا وأصال�ة مكون�ات 
عناصره�ا العمراني�ة, الت�ي تقدم فرص�ًا كبي�رة للربح 
االقتص�ادي المباش�ر, ف�ي مج�ال الس�ياحة الثقافي�ة 
(متاح�ف  جدي�دة  وظائ�ف  ف�ي  اس�تخدامها  بإع�ادة 
ومكتبات وفنادق ومطاعم تعود بالمنافع االقتصادية 

المتعددة(.

فمناط�ق التراث العمراني الجاذب�ة أصبحت في عالم 
اليوم موردًا اقتصادياُ س�ياحيًا مهم�ًا, لالطالع والترفية 

والتن�زه واالس�تجمام مم�ا يؤس�س لتنمية مس�تدامة 
واجتماعي�ة  اقتصادي�ة  مناف�ع  ف�ي  ايجابي�ًا  تنعك�س 
للمجتمعات المحلية وف�ي زيادة وتنويع مصادر الدخل 
الوطني. فالتراث العمراني أصبح يش�كل موردًا جاذبًا 
ليس لإلطالع عليه كصورة من الماضي فحس�ب وإنما 
أيض�ًا لقدرت�ه على اس�تيعاب بعض النش�اطات التي 

فقدتها المدن الحديثة.

ج�زءًا  العمران�ي  الت�راث  مبان�ي  أصبح�ت  وبذل�ك 
مكم�اًل للترفي�ه والتنزه ف�ي المدن الحديث�ة. فاألهمية 
االقتصادي�ة تحت�اج إل�ى تحوي�ل الت�راث العمراني من 
قيم�ة ثقافي�ة تراثي�ة إل�ى قيم�ة اقتصادية ع�ن طريق 
االستخدامات الجديدة لهذا التراث العمراني كالفنادق 

والنزل والمطاعم التراثية.

5 - األهمية الفنية الجمالية 
تتضمن القيمة الجمالية الخصائ�ص والنوعيات التي 
م�ن خاللها يصب�ح المبنى التقلي�دي مح�ورًا مهمًا من 
الناحي�ة الروحي�ة أو الوطني�ة أو الثقافي�ة ويمك�ن أن 
ي�رى المجتم�ع المحل�ي أو الوطن�ي في مب�ان التراث 
العمران�ي مص�درًا للفخ�ر أو رم�زًا للثقاف�ة العمراني�ة 

المحلية.

تتخ�ذ جمالي�ات الماض�ي قيمتها وأهميتها م�ن ذاتها, 
وتنب�ع أهمية مواقع ومعالم الت�راث العمراني من أنها 
تح�وي مبان�ي قديم�ة ذات مف�ردات وعناص�ر عمرانية 
نادرة ومنفردة, مستمده من أصالتها ومهارة صناعتها. 
والقيمة الجمالية هي المعيار األكثر موضوعية لتحديد 
األهمي�ة, حي�ث ارتباطه�ا بالخلفي�ة الثقافي�ة وال�ذوق 
الش�خصي. ومن خ�الل ه�ذه القيمة واألهمي�ة يمكن 
تفس�ير انج�ذاب العدي�د م�ن الن�اس لمناط�ق ومواقع 

التراث العمراني.

العمران�ي  بالت�راث  المعاص�ر  عالمن�ا  اهتم�ام  ج��اء 
م�ن خ�الل أهميت�ه التاريخي�ة والحضاري�ة, والعلمي�ة, 
واالجتماعي�ة, واالقتصادي�ة, والفني�ة الجمالي�ة, الت�ي 
يتميز بها, خاصة وأن األبحاث والدراس�ات الحديثة تشير 
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إلى أنه تعرض ويتعرض للدمار والخراب والتلف البش�ري والطبيعي اللذان عمال على طمس العديد من معالمه 
الحضارية والجمالية.

المخاطر التي تهدد التراث العمراني
يتعرض التراث العمراني لعدد من العوامل المؤثرة التي تهدد بقاءه كتراث إنساني وتعرضه للتدمير أو التشويه 

جراء األنشطة البشرية والطبيعية, وتأخذ هذه العوامل أشكال متعددة منها:

1 - العوامل البشرية: تمثل األخطار البشرية العامل الرئيس الذي ساهم بصورة فاعلة في  تعريض العديد 
من مواقع التراث العمراني للدمار والضياع, وهي أخطار تقع من جانب البشر بوعي أحيانًا, وبغير وعي في حاالت 
كثيرة, مما كان له األثر الس�لبي على التراث العمراني, ويمكن إجمال النش�اطات البشرية السلبية على التراث 

العمراني فيما يلي: 

�   الحرائ�ق: تح�دث الحرائ�ق أض�رارًا بالغة بمواد البناء عل�ى اختالف أنواعه�ا. فالنار تلتهم أول ما تلتهم األخش�اب 
المستخدمة في األبواب والنوافذ والسقوف, كما أنها تحدث تحوالت كيميائية في مواد البناء األخرى, سواء كانت 
األحج�ار, أو الط�وب اللبن, وعلى وجه الخصوص األحجار الجيرية, التي تتحول بفع�ل الحرارة العالية إلى جير قليل 
الصالبة, وس�ريع التفتت. كم�ا تؤدي التحوالت الكيميائية إل�ى فقدان األحجار صالبة س�طوحها, من جراء حدوث 
ش�روخ بها. وتؤدي الحرائق, بصفة عامة, إلى تصدع المباني, وربما إلى انهيارها كليًة. ولدينا كثير من األمثلة في 
الوط�ن العربي التي تس�ببت فيه�ا الحرائق بتدمير كثير م�ن المباني التاريخية واألعمال الفنية س�واء كان ذلك 
في القصور أو المس�اجد أو المدارس, كحريق المس�جد األموي بدمشق في أواخر العهد العثماني, وحريق المسجد 

األقصى بالقدس الشريف الذي أتى على السقوف والمنبر الحلبي.

�   الحروب: تعد الحروب, من أخطر ما يحدثه اإلنسان بآثار الحضارات القديمة. ويزداد خطر  الحروب مع تقدم تقنيات 
وأدوات الح�رب. ولقد كانت الحروب والغزوات منذ القدم معاول هدم وتخريب لجميع مظاهر العمران, وما يحدث 
ف�ي العراق وس�وريا واليم�ن, خير دليل على خطر الح�روب على الت�راث العمراني. ولدينا العديد م�ن األمثلة في 
الوط�ن العربي التي تس�ببت فيها الح�روب بتدمير كثير من المبان�ي التاريخية واألعمال الفنية, كدمار المس�جد 
األم�وي واألس�واق القديمة بحلب ودمار معبدي بل وبعلش�مين وق�وس النصر في تدمر في س�ورية, ودمار مدينة 
نم�رود اآلش�ورية األثرية في الع�راق. وتعرض أكثر من 25 من المعال�م األثرية في اليمن ألضرار بالغة واس�تهداف 
تدميرها من قبل جماعة الحوثيين المس�لحة.. وقد أفادت إحصائية لآلث�ار المدمرة في الحرب العالمية الثانية أنها 

بلغت اآلالف من المباني األثرية, إضافة إلى الكنوز والثروات الحضارية التي ال تقدر بثمن.   

� أعم�ال اله�دم والتخري�ب والس�رقة: ف�ي ح�االت 
كثي�رة تق�وم الس�لطات أو األفراد به�دم المباني 
األثري�ة أو تغيي�ر معالمها, رغب�ة في تجدي�د األبنية 
القديمة للحصول على عمارة حديثة, أو ش�ق طرق, 

أو غير ذلك. 

وف�ي ح�االت أخ�رى كثي�رة يش�جع ضع�ف الرقاب�ة 
اتخ�اذ  المواطني�ن, عل�ى  الوع�ي ل�دى  وانع�دام 
األثري�ة  واألط�الل  المهج�ورة,  التاريخي�ة  المبان�ي 
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المهمل�ة, محاجرًا, فتنزع حجارتها ومواد بنائها فيزيدون 
من خرابه�ا وتهدمها, وق�د يلجأ اللص�وص إلى تخريب 
المبان�ي األثرية والتاريخية لس�رقة عناصره�ا الزخرفية 
والمتاجرة فيها. وهنا البد أن نشير إلى عمليات السرقة 
الكبيرة التي طالت اآلث�ار العراقية عند اجتياح القوات 

األمريكية للعراق عام 2003م.

� أعمال التطور والمش�روعات التنموي�ة: واكب حركة 
التطور, والمشروعات التنموية, وتنظيم المدن, وإقامة 
المشروعات اإلنش�ائية الكبرى, مثل السدود, وخطوط 
الس�كك الحديدية, وش�ق وتعبيد الطرق وم�د األنابيب 
وإنش�اء المط�ارات والموان�ئ البحرية, وغي�ر ذلك من 
المش�اريع, إلح�اق أض�رار واس�عة بالمواق�ع والمبان�ي 
األثري�ة والتاريخية, ولعل في ذكر بع�ض أمثلة تخريب 
المواق�ع والمبان�ي األثري�ة والتاريخي�ة الت�ي صاحبت 
تنفي�ذ مش�روعات العم�ران الحديث�ة م�ا يلف�ت النظر 
إل�ى خط�ورة هذا االتجاه ف�ي كثير م�ن دول المنطقة 
العربي�ة، ومنه�ا: األخط�ار الت�ي تعرضت له�ا المواقع 
والمبان�ي األثرية نتيجة لتنفيذ مش�روع الس�د العالي 
في مصر وس�د الطبق�ة المقام على نه�ر الفرات في 
س�وريا. ومنها أيض�ا تخريب عدد م�ن المدافن القديمة 
نتيجة لمد أنابيب البترول في األراضي التدمرية وتدمير 
المين�اء اليوناني القديم عند إنش�اء ميناء طرطوس 

الحديث في سوريا.

� الترمي�م الخاط�ئ: تتعرض مباني الت�راث العمراني 
والتل�ف  لالهت�راء  المدني�ة  المنش�آت  م�ن  كغيره�ا 
بتأثي�ر عوام�ل مختلف�ة, إال أن ترمي�م وإع�ادة تأهي�ل 
ه�ذه المبان�ي له مب�ادئ خاص�ة ناتجة ع�ن خصوصية 
هذه األبنية, س�واء من حيث أس�لوب اإلنش�اء والمواد 
المس�تخدمة أو من حيث القيمة األثرية, والتي تفرض 
على العاملي�ن في مجال الترميم االلت�زام بجملة من 
المب�ادئ نابع�ة من احت�رام األصال�ة التاريخي�ة للبناء. 
ويعتب�ر الترميم الخاطئ من األخطار التي تتعرض لها 
المبان�ي األثرية التي يقع فيها المرممون قليلو الخبرة 
فق�د ت�ؤدي عملي�ات الترمي�م الخاط�ئ إل�ى طمس 

بع�ض معالم البن�اء, أو إل�ى تغيير عناصره, إم�ا بإزالة 
عناصر كانت موجودة أصاًل, أو باس�تحداث عناصر أخرى, 
أو تش�ويه طرازه وس�ماته المميزة.  ومن أمثلة األخطار 
الت�ى تصاح�ب عملي�ات الترمي�م الخاطئ اس�تعمال 
اإلسمنت األسود الذي يؤدي إلى تسرب األمالح للجدران 
وكذل�ك اس�تعمال الجب�س ال�ذي ي�ؤدي إل�ى تس�رب 

الرطوبة في المباني.

كذل�ك هن�اك العديد من األخطار واألنش�طة البش�رية 
األخرى التي تهدد بق�اء التراث العمراني والتي تتمثل 

في:

العام�ة  والسياس�ات  واألنظم�ة  التش�ريعات  • غي�اب 
التي تلزم األفراد والمؤسس�ات بالحف�اظ على التراث 

العمراني.

العمران�ي,  التخطي�ط  وأس�اليب  سياس�ات  قص�ور   •
وأنظم�ة البناء, واله�دم, واإلزالة, التي تش�كل تهديدًا 

مباشرًا للتراث العمراني.

• غي�اب الخط�ط واآلليات والبرام�ج التنفيذية الخاصة 
بإعادة إحياء التراث العمراني.

• قص�ور النواح�ي اإلداري�ة والتنظيمي�ة ل�دى الجهات 
المعنية بالحفاظ عل�ى التراث العمراني, وخاصة تلك 
التي ال توجد في هياكلها التنظيمية إدارات أو أقس�ام 

معنية بالحافظ على التراث.

• نقص الكوادر البش�رية, والفني�ة المؤهلة, والمدربة 
ف�ي مجال الترميم والصيانة, الت�ي تعمل على حماية 

وحفظ التراث العمراني.

المنظم�ة  والضواب�ط  الفني�ة  المواصف�ات  غي�اب   •
ألعمال ومش�اريع الترميم والحفظ حيث تتبع في كثير 

من األحيان مواصفات وأساليب غير مالئمة.

• ضعف مصادر التمويل المالي, في كثير من األحيان, 
إلع�ادة إحي�اء الت�راث العمران�ي ف�ي الم�دن, والقرى, 

والمباني التراثية.

• قل�ة الوعي بأهمية التراث العمراني, ويتجس�د ذلك 
ف�ي القص�ور اإلعالمي تج�اه التوعية والتش�جيع على 
الحف�اظ عل�ى الت�راث العمران�ي, لم�ا ل�ه م�ن أهمية 

تاريخية, وثقافية, وجمالية, وفنية, وعلمية.
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والمبان�ي إلى أطالل وخرائب من ش�دة ال�زالزل، بحيث 

ت�ؤدي إل�ى ه�دم المبان�ي كليًا وف�ي بع�ض األحيان 

تؤدي إلى تساقط األجزاء العليا من المباني كالقباب 

والمآذن والشرفات.. ومن المالحظ أن تأثير الزالزل على 

المبان�ي الحجرية يف�وق تأثيرها على مبان�ي اللبن, أو 

اآلج�ر بمراح�ل كثيرة. وق�د تهدم�ت منارة اإلس�كندرية 

والتي بلغت من الطول مائة وسبعة عشر مترًا, وكانت 

تع�د من عجائ�ب الدنيا القديم�ة بفعل ال�زالزل بعد أن 

صم�دت لمّدة خمس�ة عش�ر قرن�ًا، و قد بنى الس�لطان 

2 - األخطار الطبيعية: تشكل األخطار واألنشطة 
الطبيعية عوامل تلف رئيس�ة لمبان�ي ومعالم التراث 

العمراني, التي تتمثل في ثالثة عوامل رئيسة هي:

1 - عوام�ل تلف ميكانيكي�ة: ويقصد بها تلك العوامل 
الت�ي تؤث�ر في ش�كل المبنى وتضعف م�ن مقاومته 
دون أن تتدخ�ل في خواص�ه الفيزيائي�ة أو الكيميائية. 

وتتلخص عوامل التلف الميكانيكية في:

�  الري�اح والعواصف: تعتبر الرياح والعواصف الش�ديدة 
من أهم عوامل التعرية وهي من األسباب الرئيسة في 
هدم المعالم الرئيس�ة، فه�ي تعمل على حفر المواد 
الموج�ودة عل�ى س�طح األرض ومنها بطبيع�ة الحال 
م�واد المباني األثري�ة، ويزداد فعل الري�اح قوة وضراوة 
في عملية هدم اآلثار إذا ما حملت معها حبيبات الرمال 
ذات الصالب�ة العالية وذلك أثناء مرورها على المباني 

األثرية.

�   األمط�ار والس�يول: تعتب�ر األمطار الغزي�رة من أخطر 
العوام�ل الميكانيكي�ة ف�ي تدمير اآلث�ار، فهي تعمل 
عل�ى تفكيك وإذاب�ة مون�ة المباني األثرية وتس�اقط 
م�الط الحوائط وضي�اع النقوش واألل�وان، كما تعمل 
الس�يول على انجراف التربة وتحريك أساسات المباني 
األثرية وإذابة المواد الرابط�ة بين الكتل الحجرية، كما 
ت�ؤدي في بع�ض األحي�ان إلى ج�رف أط�الل المعالم 
األثرية ضعيف�ة المقاومة. ومثال ذلك ما حدث لمدينة 
لبدة  الكب�رى الليبية من جراء فيضانات وس�يول وادي 
لبدة في عام 1988 حيث اجتاحت الفيضانات والسيول 
مدين�ة لب�دة األثري�ة وتراكم�ت المي�اه والوح�ول وتأثر 
بذل��ك ق�وس  اإلمبراط��ور س�بتيمي�وس س�في�روس  
Septimius Severus, وكذل��ك حم�ام��ات اإلمب�راطور  
اليونس�كو  منظم�ة  قام�ت  وق�د    Hadrian هادري�ان. 
بالتعاون مع مصلحة اآلثار في ليبيا بإنقاذ س�ريع تمثل 

في نزح المياه التي تجمعت في شقوق المباني.

�   الزالزل والصواعق والبراكي�ن: تعتبر الزالزل من أقوى 
عوام�ل التل�ف الميكانيكي التي ق�د تصيب المباني 
بأضرار بالغ�ة المدى وبفعلها تحول�ت كثير من المدن 
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ه�ذه المي�اه حول أساس�ات المبان�ي ثم ترتف�ع داخل 
الج�دران بفع�ل الخاصية الش�عرية إلى مس�افات تؤثر 
على مسامية مواد البناء ونفاذيتها، وأيضا على كمية 
المياه المتجمعة حول األساسات، وينتج عن ذلك إذابة 
ونزح المواد الرابطة لحبيبات الكتل الحجرية والمونات 
األمر الذي يؤدي إلى هشاش�تها وضعف تماس�كها بما 
قد يعرضها لالنهيار. وإلى جانب تأثيرها على األساسات 
فإن تذبذبات مياه الرش�ح الت�ي تتجمع في التربة يؤدي 

إلى خلخلتها عن طريق نزح بعض مكوناتها. 

وم�ن ناحي�ة أخرى نج�د أن تش�رب التربة وخاص�ة التربة 
الطفلي�ة بمياه الرش�ح ي�ؤدي إل�ى انتف�اش حبيباتها 
وانحس�ار المي�اه عنه�ا م�ع التذب�ذب ف�ي منس�وبها، 
مما ي�ؤدي إلى ع�ودة الحبيب�ات إلى حجمه�ا األصلي 
وينت�ج ع�ن ه�ذا االنتف�اش واالنكم�اش ح�دوث حركة 
متتابع�ة وغي�ر منتظمة ف�ي الترب�ة وتكون أساس�ات 
المبان�ي األثرية غالبًا غير عميق�ة رغم األحمال الكبيرة 
الت�ي تحملها ويؤدي ذل�ك إلى حدوث إجه�اد للجدران 
والعناصر المعمارية وتظهر بها الش�روخ التي قد تؤدي 

إلى انهيار بعض أجزائها.

�  الرطوبة: وتشكل  خطرًا على اآلثار فهي تسبب إذابة 
األمالح القابلة للذوبان في الماء والتي توجد عادًة في 
األحجار الرسوبية، ويتحد ثاني أكسيد الكربون الموجود 
في الجو مع بخار الماء مكونًا حمض الكربونيك والذي 

يحول المعادن إلى كربونات.

3 -  عوام�ل التلف البيولوج�ي: ويقصد بها به العوامل 
المرتبطة بالنباتات والحيوانات والحش�رات والكائنات 

الحية الدقيقة.

الري�اح  تحمله�ا  الت�ي  النبات�ات,  ب�ذور  إن  النبات�ات:   �
والطيور, تستقر في الشقوق والفواصل والحفر, فتحيا 
وتنمو, وقد تصبح نباتات وأش�جار حقيقية بفعل تجمع 
مي�اه األمطار, أو مياه الرش�ح, في الترب�ة, التي تحتضن 
أساس�ات المبان�ي التراثي�ة. كم�ا أُثب�ت بالتحلي�ل أن 
األحج�ار الكربوني�ة تت�آكل بفع�ل اإلف�رازات الحمضية 

التي تفرزها جذور هذه األشجار.

مدين�ة  ف�ي  الش�هيرة  قلعت�ه  قايتب�اي  المملوك�ي 
اإلسكندرية من أنقاضها و األحجار المتبقية منها.

أم�ا الصواعق فتس�بب انهي�ار الجانب المص�اب إصابة 
مباش�رة وقد تس�بب بع�ض التصدعات ف�ي المباني, 
وتح�دث الحرائق ف�ي األج�زاء القابلة لالش�تعال. ومن 
الجب�ال  أعال�ي  ف�ي  المقام�ة  المبان�ي  أن  الثاب�ت 
والمرتفعات تتأثر أكثر من غيرها بالصواعق. وقد أمكن 
ع�ن طري�ق تركي�ب مانع�ات الصواع�ق درء أخطارها، 
وفي هذه الحالة البّد من دراس�ة توزيع تركيب مانعات 
الصواع�ق، وإج�راء فحص دوري له�ا رغبة ف�ي إبقائها 
جاه�زة الفعالي�ة. فف�ي س�ورية مث�اًل؛ زُودت كثير من 
والكنائ�س  والمس�اجد  كالق�الع  التاريخي�ة  المبان�ي 
فق�د  المحتمل�ة،  لألخط�ار  تجنب�ًا  للصواع�ق  بموان�ع 
زودت ق�الع  كقلعة الحص�ن وقلعة حل�ب, وكاتدرائية 

طرطوس وغيرها الكثير بموانع للصواعق.

كما تسبب البراكين انهيارات كبيرة في اآلثار، ويمكن 
أن تؤدي إلى حرائق تتسبب في إصابات بالغة وخطيرة 

في األجزاء القابلة لالشتعال باآلثار.

حص�ر  يصع�ب  الفيزيوكيميائ�ي:  التل�ف  عوام�ل   - 2
عوام�ل التل�ف الفيزيوكيميائ�ي ولكن ن�ورد منها ما 

يلي:

�   االخت�الف ف�ي درج�ات الح�رارة: م�ن طبيع�ة األم�ور 
التفاوت الكبير في درجات الحرارة مابين ساعات الليل 
والنه�ار وكذل�ك االختالف فيه�ا مابين فصول الس�نة، 
ويزداد هذا االختالف خطورة وتقديرًا على األحجار النارية 
مث�ل: )الغرانيت, البازلت( فهي تس�بب انهي�ار الترابط 
بين الحبيب�ات المعدنية المكون�ة للطبقات الخارجية 

من أسطح األحجار كما تسبب انهيار مالط الحوائط.

�  التذب�ذب ف�ي منس�وب مياه الرش�ح: يعتب�ر التذبذب 
في مياه الرش�ح في األحي�اء الس�كنية القديمة التي 
تقع به�ا المباني األثري�ة نتيجة االفتقار إلى الوس�ائل 
الحديث�ة في الص�رف الصحي, وتلف ش�بكات الصرف 
القديمة من العوامل المس�ببة لتل�ف المباني األثرية 
وما تحمله من زخارف فسيفس�اء جداري�ة. حيث تتجمع 
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�    الحيوانات :وأهمها:

• الطيور: فالطيور, س�واء حمام أو وطاويط, تس�تخدم الحفر والفجوات, التي في الجدران, لتعشش فيها وتضع 
البيض. أضف إلى ذلك مخلفات الطيور الذي يتساقط على الجدران مخلفًا تفاعالت كيميائية, وتشوهات بصرية. 

• الفئ�ران والزواح�ف: عندم�ا تغ�زو الفئران أحد المباني وتس�توطن به, فإنه�ا تصيبه بأضرار ق�د يصعب التغلب 
عليه�ا, خاصة وأنها تتوالد بأعداد كبيرة. فالفئران تتخذ من الش�قوق الموجودة عادة في المباني القديمة جحورًا 
لها. وقد تحفر الفئران والزواحف جحورًا تمتد إلى مس�افات كبيرة في الجدران, أو أس�فل األساس�ات, األمر الذي قد 
يؤدي إلى اختالل توازن المبنى وتصدعه مع مرور الزمن. ومن ناحية أخرى فإن تكاثر الفئران في المباني القديمة 

يحولها إلى أماكن قذرة كريهة الرائحة.

� الحش�رات :تتنوع أش�كال الحش�رات التي تتكاثر في مبان�ي التراث العمران�ي وفقًا للبيئ�ة الطبيعية المالئمة 
لنموها وتكاثرها, ولعل من بين أهم الحشرات المسجلة كأحد عوامل التلف في مباني التراث العمراني:

• النم�ل األبي�ض :Termites النم�ل األبي�ض م�ن الحش�رات المدمرة للمبان�ي التراثي�ة, تحفر أنفاقها ع�ادة تحت 
األساس�ات وتتسبب بذلك في خلخلة التربة, األمر الذي قد يؤدي إلى اختالل المباني. وفي حالة المباني الطينية 
نج�د أن النمل األبيض يهاجم قوالب اللبن ومونة وم�الط الطين ويفتتها ليتغذى على التبن المهروس الموجود 
بها, كما ويهاجم النمل األبيض ذلك األخش�اب المس�تخدمة في المباني ليتخذ منه�ا غذاء له فيفتتها ويفقدها 
صالبتها وتماس�كها. وقد يؤدي ذلك إلى تصدع المباني, إذا كانت هذه األخش�اب محملة بأثقال أو تشكل عنصرًا 

إنشائيًا مهمًا.

• النحل البري   :Wild Bees ال يحدث النحل البري تلفًا مباشرًا بالمباني التراثية, ولكنه, وخاصة في المباني الموجودة 
بالمناطق النائية البعيدة عن العمران، يبني على الجدران أعشاش�ًا من خليط الطين واإلفرازات العضوية ش�ديدة 
الصالبة تتس�بب في تش�ويه المظهر الخارجي لسطوح وحوائط المباني, وتعمل على إتالف ما تحمله من نقوش 

وكتابات وزخارف.

� الكائنات الحية الدقيقة: وهي الطحالب, واإلشنيات والبكتريا, وقد ركزت كثير من التجارب والدراسات
                   واألبحاث, التي أجريت في أوربا وأمريكا, بصفة أساسية على هذه الكائنات وقد قام جونز وويلسون
                                          )Wilson and Jones 1985(بدراسة نش�اط اإلشني�ات وأشارا إل�ى تأثي�ر ه�ذه الكائنات ناتج عن
                                                   إفرازه�ا أحم�اض ت�ؤدي إل�ى تفت�ت م�واد البن�اء, األحج�ار والم�ادة الطيني�ة, وإضع��اف

                                                             تماسكها وصالبتها.
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الحفاظ على التراث العمراني
يع�رف الحفاظ بأن�ه« التدخالت المادية في المنش�آت 
الفعلية لضمان استمرار س�المتها الهيكلية«, كما أنه 
»يهتم بحماية األبنية التاريخية أو ذات القيمة التاريخية 
ووقايته�ا وف�ق أس�اليب علمية متط�ورة، وه�و يرمي 
كذلك إلى إطالة عمر المبنى التراثي، ومحاربة األضرار 
الت�ي تلح�ق بالممتل�كات التراثية س�واء الطبيعية أو 
البشرية«، وهو أيضًا »عملية حماية المنشآت والعناصر 
التاريخي�ة  الخصائ�ص  ذات  المعماري�ة  والمف�ردات 
والثقافي�ة والبصرية المتميزة، وصيانته�ا وإصالحها«، 
وهو أيضًا  »اإلجراءات واألعم�ال التي تتخذ إلطالة عمر 
الت�راث المعم�اري ومنع تلف�ه، إذ يجب أن تت�م عملية 
الحف�اظ دون اإلض�رار بالمبن�ى ودون تدمي�ر أو تزوي�ر 
لقيمت�ه التاريخية .« وعمومًا يع�رف الحفاظ العمراني 
بأن�ه »صيان�ة األش�ياء والعناية به�ا لت�ؤدي وظيفتها 
التي وجدت من أجلها بكفاءة عالية، ومن ثم الحفاظ 
على قيمتها المادية رغ�م انقضاء عمرها االفتراضي« 
وغالب�ًا ما يصاح�ب أعمال الحفظ نوع م�ن أنواع المنع 
ع�ن اس�تخدام المبن�ى األث�ري أو إخ�الؤه، وتتعلق هذه 

األعمال باألبنية األثرية المصنفة من الدرجة األولى.

ونس�تنتج من التعريفات السابقة، أن مفهوم الحفاظ 
على التراث العمراني يش�مل جمي�ع عمليات الحفاظ 
التي تت�م للمباني التاريخي�ة أو المناطق ذات القيمة 
األثرية وعل�ى جميع ما تحتويه من مب�ان ذات أهمية أو 
منش�آت معينة أو بيئة عمرانية مميزة أو نسيج عمراني 

فريد، ويمكن تحقيق هذا من خالل نقطتين هما:

� تحقي�ق عملي�ة الحف�اظ الالزمة لكل ما ه�و ذو قيمة 
تراثية مرتبط بالمبنى األثري باستخدام أحدث األساليب 

والطرق.

� توفير الدع�م المالي والتقني لتنفيذ أعمال الصيانة 
والحفظ الالزمة للمباني والمواقع األثرية.

كما أننا نس�تنتج أيض�ًا أن مفهوم الحف�اظ العمراني 
خالل الس�نوات القليلة الماضية، قد خرج من مفهومه 

الضيق إلى مفهوم أوسع نطاقًا لسببين هما:

� الحف�اظ كمفهوم عبارة ع�ن مظلة يضم من خاللها 

العديد من األف�كار والمصطلحات األخرى مثل الصيانة 

وإعادة اإلحياء وإعادة االس�تخدام واإلعادة إلى الوضع 

األصلي.

�  كم�ا أن مصطل�ح الحف�اظ الي�وم ال يش�مل الحفاظ 

على الم�وارد والمباني التقليدية فقط، وإنما يش�مل 

حماي�ة المس�توطنات البش�رية التاريخي�ة والثقافي�ة 

التي ال تزال تبدي أو تظهر نوعية وأس�لوب حياة أو ميزة 

ثقافية تستحق المحافظة عليها وحمايتها.

سياسات الحفاظ على التراث العمراني

هن�اك العدي�د م�ن سياس�ات الحف�اظ عل�ى الت�راث 

العمران�ي الت�ي جاءت به�ا األدبي�ات المختلفة وهي 

تختلف من دراسة إلى أخرى، فهناك من حدد ستة أوجه 

نش�اط للحفاظ على التراث العمران�ي وهي: الصيانة 

والتحس�ين والترمي�م وإع�ادة التأهي�ل وإع�ادة البناء 

وإع�ادة التطوي�ر وهن�اك م�ن ح�دد سياس�ات الحفاظ 

على النحو التالي: الحماية والترميم والحفاظ وإعادة 

التش�كيل والتعدي�ل وإع�ادة االس�تخدام. وفيم�ا يلي 

نتناول أهم هذه السياسات.

� الحماية: يقتصر هذا النوع من السياسات على الحيزات 

التاريخية أو األثري�ة، وأحيانًا يتبع بالمناطق الحديثة ذات 
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الطابع المميز، وتكون الحماية لمباٍن معينة أو للنسيج العمراني أو للطابع المعماري، وتتسع الحماية أحيانًا لكي 
تشمل حماية الهيكل االجتماعي واالقتصادي جنبًا إلى جنب مع الهيكل العمراني.

�  الصيانة: هي عملية معالجة تلف أو خلل بالمبنى وقع فعاًل أو يحتمل وقوعه وتكون بالوسائل المتبعة، وترمي 
إلى تحسين المظهر العام للمبنى، وهي عمل دوري يجب أن يتم بصفة مستمرة للحفاظ على المبنى.

�  الترمي�م: يقص�د به أي تدخل يرمي إلى إعادة الكفاءة ألحد أعمال النش�اط اإلنس�اني، وته�دف عملية الترميم 
إلى إعادة المباني والمناطق التاريخية إلى حالتها األصلية عند إنش�ائها. وهو أيضًا إعادة تكوين الجزء المفقود 
أو التالف من العنصر المعماري للمبنى، باإلضافة إلى منع التدهور وما يلزمه من عمليات ضرورية لصيانة العنصر 

التاريخي. 

� إعادة التشكيل: هو إعادة تجميع أجزاء مبنى تاريخي سواء في مكانه أو في مكان جديد باعتباره أثرًا قوميًا، مثل 
نقل معبدي أبو سمبل والفيله بأسوان.

� إع�ادة االس�تعمال: عملية إعادة توظي�ف المباني ذات القيمة األثري�ة والتاريخية في اس�تعماالت جديدة تالئم 
التط�ور الحالي وفي الوقت نفس�ه تضمن اس�تمرار حي�اة تلك المبان�ي والمحافظة عليها بص�ورة عملية وهذه 
السياسة تعّد في ذاتها تعويضًا مما يتم إنفاقه في الترميم والصيانة حتى تحقق عائدًا اقتصاديًا بشرط أال تمثل 

هذه العملية أي خطورة على المنشأ األثري أو أي تعارض مع قيم أو مبادئ المجتمع.

� التجديد: ويتضمن التجديد استعمال مواد حديثة ومحاولة توصيل األثر إلى حالة قريبة من حالته وقت إنشائه.
ونستنتج مما سبق:

1 - أن سياس�ات الحف�اظ عل�ى الت�راث العمراني من صيان�ة وترميم وتكييف وإعادة اس�تخدام وإعادة تش�كيل 
وإحياء وتجديد تسمح للتراث العمراني بتحقيق فوائد جمالية وبيئية واقتصادية.

2 - تتي�ح السياس�ات المختلف�ة الف�رص أم�ام القائمين عل�ى عملي�ات الحفاظ في اختيار األس�لوب المناس�ب 
والتعام�ل مع التح�دي اإلبداعي في إيجاد الس�بل المناس�بة لتلبية المتطلب�ات العمرانية للموق�ع األثري بحيث 

تكون آمنة ودائمة ومفيدة من جهة، واإلبقاء على طابعها التاريخي من جهة أخرى.

3 - اإلدارة الس�ليمة للت�راث العمراني من خالل السياس�ات المختلفة للمحافظة عليه تعّد أم�رًا ضروريًا كجزء من 
الجهود العالمية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة.

4 - تساعد سياسات الحفاظ على بقاء المبنى األثري بما يحمله من مميزات عمرانية وتاريخية.
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دبي تطلق مدينة المستقبل
ومدينة متكاملة صديقة للبيئة

دب�ي مدين�ة ال تهدأ.. فقد ش�رعت المدينة في إط�الق مبادرات لبن�اء مدن جدي�دة ذات مواصف�ات ومعايير بيئية 
وعمرانية واجتماعية وخدماتية تنسجم مع التصورات العالمية لبناء مدن المستقبل.

وفي هذا السياق أعلنت بلدية دبي البدء في تنفيذ مدينة متكاملة صديقة للبيئة على شكل زهرة في الصحراء، 
وذلك تجسيدًا لرؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتماشيًا 

مع سياسة الدولة باتباع نهج عمراني مستدام، بما يضمن تقدم الصفوف العالمية لجهة حماية البيئة.

تع�د المدين�ة نموذج�ًا لما وصل�ت إليه إمارة دب�ي من مراحل متقدم�ة في تبني معايي�ر االس�تدامة، وتعزز دورها 
المحوري مركزًا عالميًا للمال واألعمال بما يضعها في مقدمة المدن التي تدعم وتسهل تطبيق وانتشار التقنيات 
الخضراء والنظيفة بش�كل واس�ع. وس�يتم بناء مدينة متكاملة تعتمد على الطاقة المتجددة ومتطلبات البيئة 
وتدوير النفايات الذاتية، وستكون المباني متوافقة بما يحقق تخفيض درجة الحرارة، وتقليل استهالك الكهرباء. 
س�تكون المدين�ة الذكي�ة مدينة مس�تدامة بالكامل وس�تعمل عل�ى توفير نح�و 200 ميغاواط م�ن الكهرباء، إذ 
ستس�تخدم فيها الخاليا الشمسية التي ستغطي أس�طح منازلها ومبانيها ومرافقها كافة، كما سيتم استخدام 

األلواح الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية النظيفة والمتجددة موزعة على 65 ألف هكتار.

المدينة الواعدة س�يكون 75 % منها للس�كن ، وس�توفر 40 % من الكهرباء الذاتية، مع 200 ميغاواط . ويبلغ عدد 
األراض�ي بالمدين�ة الجديدة نحو عش�رين ألف قطعة س�كنية إلس�كان المواطنين وس�ط بيئة ذكية ومس�تدامة 
ونظيفة، ومن المتوقع أن تستوعب في المرحلة األولى قرابة 160 ألف نسمة حيث تبلغ مساحة األرض المخصصة 
أكثر من 14 ألف هكتار ويحيط بها حزام أخضر وتعتمد على مواردها الذاتية في توفير وس�ائل النقل والمواصالت 

والطاقة وتدوير المياه الصحية التي ستوفر أكثر من 40 ألف متر مكعب من المياه الصالحة.

تحقيق
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» جميرا سنترال« مدينة المستقبل
كما أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
الدول�ة رئيس مجل�س الوزراء حاكم دبي، عن مش�روع 
إنشاء مدينة مصغرة على مساحة 47 مليون قدم مربع 
لتكون نموذجا متكامال لمس�تقبل التطوير العمراني 

في إمارة دبي ومدن المستقبل .

عم�ل عل�ى تصمي�م مدين�ة المس�تقبل النموذجي�ة 
»جمي�را س�نترال« أكثر م�ن 19 جه�ة حكومي�ة وخاصة 
بالتع�اون م�ع مجموعة استش�اريين عالميي�ن. وتضم 
»جميرا س�نترال« بنية تحتية هي األحدث عالميا تشمل 
ش�بكة مواص�الت طبقي�ة تض�م وس�ائل نق�ل أرضية 
صديق�ة للبيئ�ة وش�بكة ترام معلق�ة باله�واء لتنقل 
سكانها وزائريها بطريقة تحافظ على بيئتها مع التمتع 
بمناظره�ا م�ن األعل�ى باإلضاف�ة لممراته�ا المغطاة 
عل�ى مس�احة ملي�ون ق�دم مرب�ع وأس�واقها الخارجية 
التي يمكن التس�وق فيها صيفا وش�تاء، وشبكة طرق 
حديثة متكاملة للدراجات الهوائية تصل بين 33 حديقة 
تضمه�ا المدينة النموذجية المس�تقبلية وأكثر من 37 
س�احة عامة الحتفاالت س�كانها الذين يبلغون 35 ألف 

نسمة و زائريها الذين يقدرون ب� 100 مليون زائر سنويا.

تقع »جميرا س�نترال« على ش�ارع الش�يخ زاي�د ويمكن 
الوصول لها عبر أكثر من 25 مدخال .. و تحقق لس�كانها 

اكتف�اء داخلي�ا م�ن ناحي�ة المراف�ق مع وج�ود مدارس 
ومستشفيات ومكاتب وس�كن وحدائق ومراكز تسوق 
وخدم�ات ش�رطة ذكي�ة ومراف�ق مجتمعي�ة وخدمي�ة 
متكامل�ة.    كم�ا تض�م »جميرا س�نترال« ش�بكة طرق 
متكامل�ة للدراج�ات الهوائي�ة لتقلي�ل تل�وث بيئته�ا 
الداخلي�ة وتوفي�ر بيئ�ة صحي�ة لس�كانها، و56 % م�ن 
مساحة المدينة تضم س�احات مفتوحة وخضراء لخلق 
توازن عمراني وبيئي وصحي لكافة السكان والزائرين.

وتض�م أيض�ًا  »جمي�را س�نترال« ملي�ون ق�دم مربع من 
مريح�ة  الخارجي�ة  بيئته�ا  لجع�ل  المغط�اة  المم�رات 
للمش�ي والتس�وق الخارج�ي صيف�ا وش�تاء، وتعتب�ر 
»جمي�را س�نترال« أيض�ا وجه�ة تس�وقية عالمي�ة حيث 
تض�م 9 ماليي�ن ق�دم مربع من المس�احات التس�وقية 
موزع�ة عل�ى 3 م�والت وعل�ى مناط�ق تس�وق خارجية 
على مس�احة 4.5 ماليين قدم مربع مع أكثر من 44 ألف 

موقف للسيارات. 

وتش�كل »جميرا س�نترال« أيض�ا وجهة س�ياحية فريدة 
من نوعها بأكبر عدد من الغ�رف الفندقية في منطقة 
واح�دة حيث تبل�غ عدد الغ�رف الفندقية الت�ي تضمها 
مس�تعدة  فندقي�ة  غرف�ة   7200 المصغ�رة  المدين�ة 

الستقبال ماليين الزوار والعوائل كل سنة.
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مقاالت

يس�لب تلوث الهواء الناس سنوات من أعمارهم، 
ويتس�بب في إحداث قدر كبير من األلم والمعاناة 
بي�ن البالغي�ن واألطف�ال عل�ى ح�د س�واء، وهو 
يلح�ق الض�رر باإلنت�اج الغذائي، في وق�ت أصبحنا 
في�ه باحتياج إلى إطعام عدد م�ن الناس أكبر من 
أي وق�ت مضى، وه�ذه ليس�ت قضي�ة اقتصادية 

فحسب إنما هي قضية أخالقية أيضا.

يح�دث تل�وث اله�واء خ�ارج المس�اكن وداخله�ا، 
فيشكل ما تنتجه مواقد الطهي التي تعتمد على 
إح�راق الفح�م داخ�ل المس�اكن عادة المش�كلة 
األش�د خط�ورة الت�ي تواجهها األس�ر األكث�ر فقرا، 
ومع تطور االقتص�ادات واعتمادها على الكهرباء 
والمحركات وتوسعها حضريا، يصبح التلوث خارج 

المساكن القضية األكبر.

الواق�ع أن التكنولوجي�ات األكث�ر نظاف�ة متاح�ة 
بالفع�ل، وتنطوي عل�ى إمكانية تحس�ين نوعية 
الهواء إلى حد كبير، ومع تسبب النمو االقتصادي 
وارتف�اع الطل�ب عل�ى الطاقة في تغذي�ة ارتفاع 
ملوث�ات  م�ن  االنبعاث�ات  مس�توى  ف�ي  مط�رد 
اله�واء والتركيزات الس�ريعة االرتف�اع من المواد 
الجس�يمية واألوزون في العق�ود المقبلة، يصبح 

هذا النهج غير قابل لالستمرار.

تش�ير تقدي�رات تقري�ر جدي�د ص�ادر ع�ن منظم�ة 
التع�اون االقتص�ادي والتنمية بعن�وان »العواقب 
االقتصادي�ة المترتب�ة عل�ى تل�وث اله�واء خ�ارج 
المس�اكن« إلى أن تلوث الهواء خارج المس�اكن 
سيتس�بب ف�ي وف�اة ح�االت مبك�رة بي�ن نح�و 6 
ماليي�ن إل�ى 9 ماليي�ن س�نويا بحلول ع�ام 2060، 

مقارنة بنح�و ثالثة ماليين في ع�ام 2010. وهذا يعادل وفاة 

ش�خص واحد كل 4 إلى 5 ثوان، وفي اإلجمال سيموت أكثر 

م�ن 200 مليون ش�خص قب�ل األوان في الس�نوات الخمس 

واألربعين المقبلة نتيجة لتلوث الهواء.

وستزداد أيضا األمراض المرتبطة بالتلوث، فمن المتوقع أن 

ترتفع حاالت اإلصابة الجديدة بالتهاب الشعب الهوائية من 

12 مليون حالة اليوم إلى 36 مليون حالة سنويا بحلول عام 

2060 بي�ن األطفال الذي�ن تتراوح أعمارهم بي�ن 6 و12 عاما، 

وم�ن 3.5 ماليي�ن حالة الي�وم إل�ى 10 ماليين حال�ة جديدة 

س�نويا بي�ن البالغي�ن، كم�ا يتأث�ر األطف�ال بش�كل متزايد 

بالرب�و، وس�يُتَرَجم كل ه�ذا إل�ى المزي�د من ح�االت دخول 

تكاليف تلوث
الهواء الحقيقية

سايمون ابتون
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المستش�فيات بس�بب التل�وث، الت�ي م�ن المتوقع أن 

ترتف�ع من 3.6 ماليين حالة في ع�ام 2010 إلى 11 مليون 

حالة بحلول عام 2060.

س�تتركز هذه المش�اكل الصحية في المناطق المكتظة 

الجس�يمية،  الم�واد  تركي�زات  ترتف�ع  حي�ث  بالس�كان، 

وخصوصا المدن في الصين والهند، وباعتبار نصيب الفرد 

م�ن المنتظ�ر أن تبل�غ الوفيات مس�تويات مرتفع�ة أيضا 

ف�ي أوروبا الش�رقية، ومنطق�ة القوقاز، وأج�زاء أخرى من 

آس�يا، مثل كوريا الجنوبية، حيث أصبح السكان المسنون 

معرضين بشدة للمخاطر المترتبة على تلوث الهواء.

تجري مناقش�ة تأثي�ر تلوث اله�واء عادة باعتب�ار القيمة 

الدوالري�ة، فبحلول عام 2060 قد يُه�َدر 3.75 مليارات يوم 

عمل س�نويا بس�بب اآلثار الصحي�ة الض�ارة الناجمة عن 

اله�واء المل�وث؛ ما يطل�ق عليه خب�راء االقتصاد وصف 

»ع�دم ج�دوى الم�رض«. وم�ن الممك�ن أن يتج�اوز األثر 

المباشر في السوق لهذا التلوث باعتبار انخفاض إنتاجية 

العم�ال، وارتف�اع اإلنف�اق على الصح�ة، وانخفاض غلة 

المحاصي�ل الزراعي�ة، 1 % من النات�ج المحلي اإلجمالي 

سنويا، أو 2.6 تريليون دوالر أميركي بحلول عام 2060.

السياس�ات  صن�اع  أن  مفاده�ا  قائم�ة  حقيق�ة  هن�اك 

يميلون إلى االس�تجابة بش�كل أكبر لألرقام الملموسة 

ال التج�ارب التجريدي�ة، وعل�ى ه�ذا فق�د تول�ت منظمة 

التع�اون االقتصادي والتنمية فحص ع�دد ال يحصى من 

الدراسات االقتصادية التي تتناول تلوث الهواء للتوصل 

إلى تقدير كمي لقيمة صحة الناس في نظرهم.

وفي المتوس�ط قد يكون الفرد على اس�تعداد لدفع 

نحو 30 دوالرا س�نويا للحد من مخاط�ر الوفاة المبكرة 

بواق�ع واحد ف�ي كل مئة ألف، وباس�تخدام أس�اليب 

راس�خة جرى تحويل األرق�ام المعبرة ع�ن »الرغبة في 

الدفع« إلى قيمة إجمالي�ة للوفيات المبكرة الناجمة 

عن تل�وث الهواء في الخارج، كما يتضح على س�بيل 

المث�ال في تقرير تقييم مخاطر الوفاة في سياس�ات 

البيئ�ة والصحة والنق�ل الصادر عن منظم�ة التعاون 

االقتصادي والتنمية.

به�ذا المقياس ربما تبلغ التكالي�ف العالمية للوفيات 

المبك�رة الناجمة عن تلوث الهواء خارج المس�اكن 18 

إل�ى 25 تريلي�ون دوالر س�نويا بحلول ع�ام 2060، وربما 

يكون بوسعنا أن نزعم أن هذه ليست أمواال »حقيقية«، 

ألن التكالي�ف ال ترتب�ط ب�أي معام�الت ف�ي الس�وق، 

لكنها تعك�س القيمة التي يحددها الن�اس لحياتهم 

الحقيقي�ة، والقيم�ة الت�ي ق�د يحددونها للسياس�ات 

التي ربما تساعد في تأخير وفاتهم الحقيقية.

اآلن ح�ان الوق�ت لكي تتوق�ف الحكومات ع�ن إثارة 

الضجيج ح�ول تكاليف الجهود الرامية للحد من تلوث 

اله�واء وأن تب�دأ باالهتم�ام بالتكالي�ف األكب�ر كثيرا 

والمترتبة على السماح لتلوث الهواء باالستمرار دون 

ضابط أو رابط، وعليها أن تدرك أن حياة مواطنيها بين 

أياديها.

* مدير إدارة البيئة في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية.
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مقاالت

مواجهة التغير المناخي
تفرضها مصالح الدول الكبرى

خليل زهر

 196 خاضته�ا  المفاوض�ات  م�ن  أس�بوعين  بع�د 

دولة ش�اركت في مؤتمر باري�س، خرج المؤتمرون 

في 12 كانون األول )ديس�مبر( 2015، باتفاق حول 

مواجه�ة قضي�ة تغيّ�ر المن�اخ، ليخل�ف بروتوكول 

»كيوت�و« ال�ذي انتهى مفعول�ه ع�ام 2012. وقد 

أجم�ع المراقب�ون عل�ى نج�اح المؤتم�ر، واعتبروه 

وللديبلوماس�ية  الدولي�ة  لألس�رة  تاريخي�ًا  إنج�ازًا 

الفرنس�ية، إذ تضمن، للمرة األول�ى، التزام جميع 

الدول المش�اركة إج�راء خفوض�ات النبعاثات غاز 

ثان�ي أوكس�يد الكربون، تكف�ي إلبق�اء االرتفاع 

في حرارة الجو دون درجتين مئويتين عن مس�توى 

م�ا قبل العصر الصناع�ي. ويحصل ذلك من خالل 

الت�زام كل دول�ة إج�راء خفوض�ات طوعي�ة، تتم 

متابعة تحقيقها دوريًا بواس�طة آليات س�يضعها 

المؤتمر. كما تضمن االتف�اق، من بين بنود أخرى، 

تعهدًا من الدول الصناعي�ة المتقدمة بتوفير 100 

بلي�ون دوالر س�نويًا كح�د أدنى، ب�دءًا من ع�ام 2020 لدعم 
جه�ود ال�دول النامي�ة، بخاص�ة الفقي�رة منها، ف�ي خفض 

االنبعاثات والتأقلم مع نتائج ارتفاع حرارة الجو.

يع�ود نج�اح مؤتمر باريس أساس�ًا، الى تمّك�ن المفاوضات 
من ردم الفجوة بي�ن موقف الدول النامية من جهة، والدول 
الصناعي�ة المتقدم�ة م�ن جهة أخ�رى، حول مس�ؤولية كل 
منهما تجاه قضية االحتباس الح�راري. فالدول النامية كانت 
تص�رّ عل�ى التمييز في ض�وء المس�ؤولية التاريخي�ة للدول 
الصناعي�ة ع�ن انبعاث�ات غ�ازات الدفيئ�ة المتراكم�ة ف�ي 
الجو. وهذا ما جس�ده »بروتوكول كيوتو«، ال�ذي ألزم الدول 
المتقدم�ة بخف�ض انبعاثاته�ا وأعف�ى ال�دول النامية من 
ذل�ك. بينما أصرت ال�دول المتقدمة وعلى رأس�ها الواليات 
المتحدة، التي ل�م تعتمد البروتوكول، عل�ى ضرورة التزام 
الدول النامي�ة أيضًا كي يمكن الحد من ارتف�اع حرارة الجو، 
بها دول نامية مثل  نظرًا الى أن أكثرية هذه االنبعاثات تس�بِّ
الصي�ن والهن�د. وأدى ه�ذا التباين في المواقف الى فش�ل 
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مؤتمر كوبنهاغن عام 2009، وبعده مؤتمر دوربان في جنوب أفريقيا عام 2012، في التوّصل الى اتفاق جديد

فم�ا هي العوامل والتطورات التي اس�تجدت خالل س�نوات قليلة، أدت الى هذا التغير ف�ي المواقف، الذي مّكن 
األس�رة الدولي�ة من التوّصل الى ه�ذا االتفاق؟ لعل العامل الرئيس والمش�ترك هو اإلجم�اع العالمي الذي تبلور 
خالل الس�نوات األخيرة، ح�ول حقيقة التغير المناخي وتأثيراته الس�لبية التي أصبح العالم يعيش�ها، بدءًا بعنف 
األح�داث المناخي�ة وتكاثرها، بين عواص�ف وأعاصير وفيضانات، وانته�اء بحاالت غير معهودة م�ن الجفاف. بينما 
س�جلت ح�رارة الج�و متوس�طًا عالميًا قياس�يًا في كل م�ن عام�ي 2014 و2015. والمه�م في ذلك كل�ه، أن هذه 

التغيرات طاولت في انعكاساتها معظم مناطق العالم.

أم�ا العام�ل الثاني، فهو التط�ور البارز في الموقف األميركي، حيث أدت الس�يطرة المطلق�ة للجمهوريين على 
الكونغ�رس بع�د انتخاب�ات 2012، وإصرارهم على عدم التعاون م�ع الرئيس أوباما في موض�وع المناخ ومواضيع 
أخ�رى مهمة، الى قيامه باس�تخدام صالحياته الرئاس�ية في تنفيذ سياس�اته المؤيدة للبيئة، خ�الل الفترة الثانية 
واألخي�رة لرئاس�ته. وكان المفاوض�ون في باريس تفهم�وا هذا الوضع بأن اس�تجابوا للرغب�ة األميركية في جعل 
التزام�ات خف�ض االنبعاثات طوعية، ك�ي ال يتطلب اعتمادها موافق�ة الكونغرس. كما تأث�ر الموقف األميركي 
بارتفاع المؤيدين لقضية المناخ في أوساط الشعب، حيث أصبحوا أكثرية نتيجة التغيرات المناخية التي طاولت 
الكثي�ر من الواليات. كما كان للنمو الملحوظ في اكتش�افات الغاز الطبيعي، بخاص�ة الغاز الصخري، دور مهم، 
حيث وّفر إمكان خفض االنبعاثات من خالل إحالل الغاز الطبيعي المحلّي محل الفحم. كما واكب هذه التطورات 
ب�روز نش�اطات اقتصادية جديدة تتمحور حول الطاق�ة المتجددة الخضراء وكفاءة الطاقة، تعّوض عن أي خس�ائر 

اقتصادية قد تترتب عن خفض استخدام الوقود األحفوري على المدى المتوسط والبعيد.

بينما العامل الرئيس الثالث، فهو التطور الجذري في موقف الصين التي كانت تعارض سابقًا االلتزام بخفوضات 
ق�د تعي�ق مس�يرتها التنموية. لكن تفاق�م التلوث البيئي الذي تش�هده الم�دن الصينية، والناجم عن اس�تخدام 
الفحم بنسبة عالية وعن النمو السريع في قطاع النقل خالل العقود الثالثة الماضية، أصبح يهّدد مسيرة التنمية 
واس�تدامتها. بينما خفض اس�تهالك الفحم وتحسين كفاءة وسائل النقل س�يؤديان بطبيعة الحال الى خفض 
انبعاثات ثاني أوكس�يد الكربون ويس�اهمان في حّل قضية التلّوث. كما س�اهم في تشكيل موقف الصين نمو 
قدرات الطاقة النووية والطاقة المتجددة وتطور الصناعات المرتبطة بها، حيث تس�اهم هذه النشاطات الجديدة 
في تعزيز النمو االقتصادي وتعّوض عن كلفة التحول من الفحم نحو المصادر البديلة. كما عزز هذا التوجه الجديد 
وفرة موارد الغاز الطبيعي عالميًا، فضاًل عن االحتياطات الكبيرة المحلية من الغاز الصخري التي قد تشكل بدائل 

مرحلية للفحم في المستقبل.

ويع�زى نج�اح المؤتمر أيض�ًا، إلى التطور المهم ف�ي مواقف الدول الرئيس�ية المنتجة للنفط، وعلى رأس�ها دول 
الخلي�ج العربية، التي جاءت نتيجة النمو المرتفع في اس�تهالك الطاقة خالل العقدي�ن الماضيين، لكن بأنماط 
منخفض�ة الكفاءة. كما أدى التراجع الكبير في أس�عار النفط الذي تش�هده األس�واق، الى إضف�اء أهمية خاصة 
على تسريع عملية تنويع القاعدة االقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة من خالل تنويع مصادر الطاقة وتحسين 
كفاءة استخدام الموارد. وبالتالي، يصبح خفض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون نتيجة تلقائية للتنمية الرشيدة، 
بخاص�ة أن النش�اطات المتصلة بتطوير كفاءة االس�تهالك وترش�يده، وتلك المتصلة بتطوي�ر الطاقة المتجددة 

والبديلة، ستعزز النمو االقتصادي وتساهم في تنويع قاعدة اإلنتاج.
*كاتب متخصص في شؤون الطاقة والتنمية
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مقاالت

المدينة والكرسي المتحرك
مأمون فندي

ال أتح�دث هن�ا عن حركة كراس�ي الحك�م، وال أتح�دث أيضا عن الكرس�ي 
المتحرك بالصورة الذهنية المرتبطة بالمرضى، والذين تقدموا في العمر، 
أو أصح�اب االحتياج�ات الخاصة، إنن�ي أتحدث عن الكرس�ي المتحرك في 
الفضاءات العامة في المدن الحيّة، فوجود مكان لكرسي متحرك أو ثابت 
لك في المدينة، يعني أنك في بلد يحترم المواطنة، أما إذا كان الكرسي 
ال�ذي تحّدده في المدينة هو ف�ي مقهى، أو في مول تجاري؛ فأنت في بلد 
يراك مستهلكا ال مواطنا، وشتان بين المفهومين. إذا كان لك مكان على 
كورني�ش الني�ل فأنت في بلد قاب�ل لالنفتاح، أو هناك أم�ل أن يتحول إلى 
بل�د منفتح، أم�ا إذا تآكل الكورني�ش لمصلحة األندي�ة الخاصة فأملك في 
الديمقراطي�ة، ال ب�د أن يك�ون ش�به معدوم؛ ف�أول الديمقراطية ه�و إزالة 

التعديات على األماكن العامة. ودعني أفّصل أكثر.

الكرس�ي المتحرك: هل ل�ك مكان في هذه المدين�ة؟ أول ما يفرق ما بين 
المدن الديمقراطية ومدن الديكتاتورية هو ذلك الكرس�ي المتحرك التي 
تس�تأجره ف�ي المتنزهات، حي�ث هناك مكان ل�ك، ليس هذا وحس�ب، بل 

مكان تحدده أنت من حيث قربك وبعدك ممن حولك.

موقعك من المدينة ومن السياس�ة مرتبط بوجود م�كان لك فيها، مكان 
في المساحات العامة، وليس في األماكن المغلقة. إذا ما كان لك مكان 
أو كرس�ي متحرك في متن�زه المدينة التي تعيش فيه�ا، فأنت في مدينة 

ح�رة، أم�ا إذا لم يكن ل�ك مكان إال 
ف�ي المجمعات التجاري�ة )المول(، 
أو ف�ي أماك�ن مغلق�ة؛ فأن�ت في 

مدينة غير حرة.

حت�ى في الديمقراطي�ات العريقة 
هناك معركة بين المصالح التجارية 
متمثل�ة في الم�ول وبي�ن المتنزه 
والحديقة، وما يفرق الحكم الرشيد 
م�ن غي�ره ه�و االنحي�از للفضاءات 
العام�ة في المدن، مقاب�ل االنحياز 
للم�والت واألماك�ن الخانقة. كلما 
ف�ي  الخض�راء  المس�احات  زادت 
الم�دن، عرفت أنك في مكان أقرب 
من الليبرالية السياس�ية واالنفتاح، 
التجاري�ة  الم�والت  زادت  وكلم�ا 
على حس�اب المتنزهات، فاعلم أن 
النظام يتجه نحو االنغالق وتضاؤل 
الحريات. الحرية هي مضاد األماكن 
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المغلقة والمدن المغلقة. بداية الديمقراطية هي تلك المدن المفتوحة. 
أما المدن الت�ي يتضاءل فيها الفضاء العام والمس�احات الخضراء فهي 
مدن تتج�ه نحو الموت، موت الحياة العامة، ومعها موت السياس�ة وموت 
الثقاف�ة، م�دن منتهي�ة. ف�ي م�دن مثل لن�دن ونيوي�ورك هن�اك متنزهات 
مفتوحة، وكلما زاد عدد الس�كان، تطورت المباني في المدينة، إما رأس�يا 
لتجنب الجور على المس�احات الخض�راء مثلما هو الحال ف�ي نيويورك، أو 
تتم�دد أفقيا م�ع الوضع في الحس�بان تلك النس�بة بين الخ�اص والعام، 
وبين مصالح التجار من أهل الموالت، وبين مصالح البشر من المشاة ممن 

يعيشون ويتجّولون في المدينة.

ف�ي نيويورك ط�وروا أماكن الس�كك الحديدية، التي توقف�ت عن العمل 
إل�ى حدائق عام�ة، أما عندنا، ف�ي النظرية على م�ا يبدو، أن ن�واة المدينة 
ه�و المول التجاري المغلق في بلدان نادرا م�ا يزورها المطر. إنه الفارق بين 
تفكير الحرية، حرية الناس في أن يكون لها ممشى وكرسي في متنزهات 
المدين�ة، وبين دول ترى أن المول هو االقتصاد وهو حياة المدينة، فارق بين 

مدن أساسها االقتصاد، وأخرى أساسها االجتماع والسياسة.

بينما ترى نيويورك تصارع نفس�ها مع زيادة عدد الكراسي الثابتة على نهر 
الهيدس�ون وفي المتنزهات، ت�رى القاهرة تهمل الكورني�ش وتحوله إلى 
أندي�ة خاصة للضباط من الجيش والش�رطة وللقضاة، وحت�ى المحامين، 
كلها بطول ش�ريط الني�ل؛ وبهذا يغلق الم�كان الع�ام لمصلحة المكان 

الخاص.

فال تتوقع ديمقراطية في القاهرة، حيث األماكن المغلقة، وجور المصلحة 
الخاصة على المصلحة العام�ة، وتآكل األماكن العامة لمصلحة األماكن 

الخاصة.

األندي�ة المغلقة ال تنتج سياس�ة عامة، بل سياس�ة خاص�ة. فمهما تحدثت 
النقابات عن الديمقراطية في مصر، فال ديمقراطية عندما يكون لنقابتك 
أو جماعت�ك ناٍد خ�اص على النيل على حس�اب الكورني�ش العام، ناديك 
الخاص بني على مكان كرس�ي متح�رك أو كنبة ثابت�ة لمواطن من أهل 

المدينة.

»طل�ع لن�ا ف�ي المقدر«، كم�ا نق�ول بالعامي�ة، قوم ي�رون ف�ي الموالت 
واالس�تثمار التجاري بن�اًء ألوطان ومدن. هذه الرؤية الت�ي ترى الناس زبائن 
)customers( أو مستهلكين تختلف تماما عن رؤية الدولة التي ترى السكان 
مواطني�ن، لهم حق في حرية الحركة والمش�ي ف�ي مدنهم، لهم حقوق 
وعليه�م واجبات. حق�وق مدنية ال تجارية. إن أخطر ما يح�دث لمدننا اليوم، 

هي تلك العقلية التي ترى التنمية 

نموا اقتصاديا. الدول تبنى بالبش�ر 

وثقافته�م وحركته�م فيه�ا. هذه 

الرؤية تنتج مستهلكا ال مواطنا.

معركتنا في العالم العربي ليست 

بين »داعش« وبين المدنية، بل بين 

المول التج�اري والمتنزه. »داعش« 

واآليدولوجي�ات المغلق�ة هي نتاج 

األماك�ن المغلق�ة. المدني�ة ه�ي 

المفتوح�ة المفعمة  المدن  نتيجة 

المدني�ة  والحي�اة  الح�رة  بالحرك�ة 

وذل�ك الكرس�ي المتح�رك، ال�ذي 

يس�مح له�ا بحري�ة الق�رب والبع�د 

الديمقراطي�ة  حولن�ا.  ه�م  مم�ن 

أساس�ها تلك العالق�ات الحرة في 

المساحات المفتوحة؛ ففي انفتاح 

المكان العام انفتاح للعقل، وفي 

انغ�الق  وانغالق�ه،  الم�كان  ضي�ق 

للعق�ل وال�روح معا. توق�ع انفتاحا 

م�ن الم�دن المفتوحة والحيّ�ة، أما 

الم�دن المغلق�ة والميت�ة فمهم�ا 

تنت�ج  ف�ال  االقتص�ادي  نموه�ا  كان 

ف�ي  توق�ع  الخانق�ة.  األماك�ن  إال 

مص�ر مث�ال ديمقراطي�ة عندم�ا ترى 

عل�ى  بالبش�ر  مليئ�ة  الكراس�ي 

القط�ر  بط�ول  الني�ل  كورني�ش 

م�كان  وج�دت  إذا  أم�ا  وعرض�ه، 

الكورنيش أندي�ة مغلقة؛ فال تحتاج 

إل�ى ذكاء ش�ديد لت�درك أن�ك في 

ل�ك.  قي�ل  مهم�ا  مغل�ق،  م�كان 

والمالحظ�ة  بس�يطة  المعادل�ة 

بس�يطة، ال تحت�اج إل�ى كثي�ر م�ن 

الشرح أو السفسطة.
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مقاالت

خريطة طريق التعليم لسنة 2030 
هيلي ثورنينغ

عندم�ا زرت مخي�م الزعت�ري لالجئي�ن ف�ي األردن 
ف�ي وقت مبك�ر من هذا الع�ام التقي�ت بأطفال 
أخبروني عما يعنيه التعليم بالنسبة إلى الشباب 
الس�وريين الذي�ن اضط�روا للخ�روج م�ن منازلهم 
وخس�روا كل ش�يء، فهو يعن�ي ما ه�و أكثر من 
المؤه�الت أو نتائ�ج االختب�ارات ألنه يمث�ل أملهم 

بالمستقبل.

إن أولئ�ك الذين التقيت بهم ف�ي مخيم الزعتري 
وماليي�ن األطفال اآلخرين ح�ول العالم هم محور 
عم�ل المفوضية الدولية لتموي�ل فرص التعليم 
العالمي�ة، الت�ي انضمم�ت إليه�ا ف�ي س�بتمبر 
الماضي، علما أن هذه المفوضية ملتزمة بالهدف 
بالتنمي�ة  يتعل�ق  فيم�ا  المتح�دة  لألم�م  الراب�ع 
المس�تدامة، والذي يهدف بحلول س�نة 2030 إلى 
»التحقق من وجود فرص تعليم شاملة ومتساوية 

والترويج لفرص التعليم مدى الحياة للجميع«.

وه�ذا اله�دف ال ي�زال احتم�اال بعيد المن�ال ألعداد 
كبيرة من األطفال، ومع وجود العديد من القضايا 
التنموي�ة التي تتطلب اهتمامن�ا فإن على صناع 
السياس�ات أن يضعوا ف�ي اعتباره�م أن التعليم 
ليس جي�دا بحد ذاته فحس�ب، بل هو أيض�ا بمثابة 
الحاف�ز للعدي�د م�ن مكتس�بات التنمي�ة األخ�رى. 
وكم�ا يق�ول المث�ل اإلفريق�ي القدي�م »عندم�ا 
تعل�م الفتاة فإن�ك تعلم الش�عب بأكمله«، فإن 
التحقق من حص�ول األطفال، وخصوصا الفتيات، 
عل�ى التعليم يجعل ح�االت زواجه�م وعمالتهم 
فوائ�د  للتعلي�م  أن  كم�ا  أق�ل،  واس�تغاللهم 
مجتمعي�ة طويل�ة الم�دى، فباإلضافة إل�ى ازدياد 
المش�اركة السياس�ية ف�إن األطف�ال المتعلمين 
يس�اهمون فكري�ا ويس�عون إلى الحص�ول على 

فرص في مجال ريادة األعمال عندما يكبرون، مما يعزز النمو 
االقتصادي.

فالتغل�ب على التح�دي التعليم�ي يجب أن يتأس�س على 
مبدأين يعتبران جزءا ال يتجزأ من الهدف:

أوال: »للجمي�ع«، يعني التركيز على األطف�ال الذين تخلفوا 
عن ركب التعليم، فهناك ماليين األطفال خارج المدرس�ة أو 
يتلقون تعليما غير جيد بسبب ظروفهم المعيشية، وطبقا 
للمفوضية العليا لش�ؤون الالجئين التابعة لألمم المتحدة 
ت�زداد احتمالي�ة أن يك�ون أطف�ال الالجئين خارج المدرس�ة 
بنسبة خمسة أضعاف، مقارنة باألطفال اآلخرين في البلدان 
التي تش�ردوا إليها، وفي جميع البلدان اإلفريقية باس�تثناء 
بلدين ف�إن احتمالي�ة أن تكمل الفتيات التعلي�م االبتدائي 
للم�دارس  األطف�ال  ه�ؤالء  إرس�ال  وإن  األوالد،  م�ن  أق�ل 
س�يتطلب مقاربات جديدة تتعامل بشكل مباشر مع مسألة 
إقصائه�م وجعل التعليم في متناول أيدي الجميع بش�كل 

حقيقي ومؤثر.

ثانيا: »الج�ودة«، يجب أن يكون التعلي�م فعااًل، وذلك حتى 
يتس�نى لألطف�ال التعل�م بح�ق، فهن�اك 61 ملي�ون طفل 
موج�ودون حاليا خ�ارج التعليم االبتدائي وغي�ر قادرين على 
الوصول إلى التعليم الرس�مي، كم�ا أن هناك قضية ملحة 
أخ�رى تتمثل ب�أن أكثر من ثل�ث األطفال في س�ن التعليم 
االبتدائي- 250 مليون- ال يتعلمون األساسيات، وذلك طبقا 
لتقري�ر الرصد العالم�ي الذي أصدرته اليونس�كو والمتعلق 

بالتعليم للجميع. 

وإن نصف هؤالء األطفال أمضوا بالمدرس�ة على األقل أربع 
س�نوات، ويجب أن نتعامل مع معوقات التعليم س�واء في 
الغرف�ة الصفي�ة أو ف�ي المن�زل، وذلك عن طريق تحس�ين 
جودة التعليم وظروف الغرفة الصفية وتعليم اآلباء كيفية 
دع�م تعلي�م أطفالهم. ودع�م هذين المبدأين س�يتطلب 
المزيد من االس�تثمار، وفي العام الماضي قدرت اليونسكو 
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أن�ه يتوجب على الحكوم�ات مضاعف�ة إنفاقها على التعلي�م كجزء من 
الدخل القوم�ي، وذلك لتحقيق أه�داف 2030، وهذا س�يتطلب المزيد من 
إي�رادات الضرائ�ب وجه�ودا أق�وى لجمع األم�وال المس�تحقة، كم�ا تحتاج 
الجهات المانح�ة كذلك إلى الوف�اء بالتزاماتها المتعلقة بالمس�اعدات، 
وأن تق�دم المس�اعدات بطريق�ة أكث�ر فعالي�ة، فعلى س�بيل المثال فإن 
أق�ل من ثلث مس�اعدات التعليم تذهب إل�ى إفريقيا، عل�ى الرغم من أن 
المنطق�ة تض�م نحو ثلثي األطف�ال الموجودي�ن خارج المدرس�ة، كما أن 
ميزاني�ات التعليم، ف�ي الوقت الحالي، تك�ون عادة في حال�ة تراجع، ألن 
نصف اإلنفاق التعليمي يُصرف تقريبا في الدول األكثر فقرا على نسبة 10 

في المئة األكثر تعليما في البالد.
إن حل مسألة استثمارات التعليم يتطلب العمل في مجالين مهمين:

أوال: نح�ن بحاج�ة لتمويل منصف مع المزي�د من االس�تثمارات في الرعاية 
والتنمي�ة لمرحل�ة الطفول�ة المبك�رة، حي�ث يوج�د هن�اك أكب�ر إمكانية 
لتحقي�ق عوائ�د، ويجب أن تترك�ز الميزانيات عل�ى األطفال األكث�ر حرمانا، 
وأن يك�ون التعليم االبتدائ�ي بالمجان، وذلك حتى يس�تطيع كل طالب 
التعل�م، كم�ا أننا بحاجة ماس�ة للمزيد من الش�فافية والمس�اءلة، وذلك 
حت�ى تكون الميزانيات ظاهرة ويك�ون للمجتمعات المحلية رأي في إدارة 

المدارس.

ثاني�ا: نح�ن بحاج�ة لتقوي�ة أنظمة 

حت�ى  وذل�ك  المحل�ي،  التعلي�م 

يتس�نى للحكومات أن ترى نفسها 

كضامنة لتعليم ذي ج�ودة عالية، 

بس�هولة  إلي�ه  الوص�ول  ويمك�ن 

ع�ن  عوض�ا  مواطنيه�ا  لجمي�ع 

التخل�ي ع�ن ذل�ك الدور ل�وكاالت 

التنمية الخارجية، ويجب أن نسعى، 

على وجه الخص�وص، إلى حصول 

ش�راكات بين الحكومة والشركات 

لتعزي�ز الم�وارد المحلي�ة للتعلي�م 

وإزال�ة تدفق�ات رؤوس األم�وال غير 

الش�رعية، الت�ي تح�رم الحكومات 

م�ن وس�ائل تموي�ل التعلي�م، من 

وغس�ل  الضريب�ي  الته�رب  مث�ل 

األموال عبر الحدود الوطنية.

إن مفوضي�ة التعليم س�تضع تلك 

عندم�ا  عينيه�ا  نص�ب  األولوي�ات 

تتقدم بتوصياتها للجمعية العامة 

لألم�م المتح�دة ف�ي 18 س�بتمبر، 

وذل�ك عندما يتلق�ى األمين العام 

تلك التوصي�ات ويتصرف بش�أنها، 

ل�و  التعلي�م  مفوضي�ة  وس�تنجح 

تمكنا من االس�تفادة من التمويل 

م�ن  للتحق�ق  السياس�ية  واإلرادة 

أن كل طف�ل يتعلم بغ�ض النظر 

ع�ن الدخ�ل أو الم�كان أو الوض�ع 

االجتماع�ي، وعملنا ل�ن يكتمل ما 

لم يتحقق ذلك بالفعل.

* رئيس�ة وزراء الدنمارك سابقًا، وهي تعمل 

حالي�ا رئيس�ة تنفيذي�ة لمؤسس�ة »أنق�ذوا 

األطف��ال«، ومف�وض��ة ف�ي المف�وضي�ة 

الدولية لتمويل فرص التعليم الدولية.
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مقاالت

التعليم والطفل الخفي 
غوردون براون

في روايت�ه »الرجل الخف�ي« الصادرة ع�ام 1952، 
يص�ور الراحل رالف أليس�ون األميركيي�ن من ذوي 
البشرة السوداء على أنهم طائفة من الصامتين 
الذي�ن طال�ت معاناتهم والذي�ن ال تلتفت إليهم 
عل�ى اإلط�الق األغلبي�ة م�ن الس�كان م�ن ذوي 
البش�رة البيض�اء. وف�ي ع�ام 2016 أصب�ح لدين�ا 
طبق�ة جديدة- وعالمي�ة- غير مرئي�ة: 260 مليون 
صب�ي وفتاة م�ن المحرومي�ن حاليا م�ن الوصول 

إلى التعليم األساسي.

ضحايا اليوم غي�ر المرئيين هم األطفال الالجئون 
المحتج�زون في خيام وأك�واخ، ولن يش�هدوا أبدا 
الي�وم األول في المدرس�ة؛ إنه�م الماليين الذين 
تت�رواح أعماره�م بين 9 إل�ى 12 عام�ا والمحكوم 
عليه�م بالعمل ف�ي س�ن الطفول�ة، والماليين 
م�ن الفتي�ات الصغي�رات الالت�ي ُقدِّر له�ن الزواج 
في سن الطفولة والحرمان من التعليم ببساطة 
بسبب جنس�هن، وضمان مستقبل أفضل لهؤالء 

األطفال هو نضال الحقوق المدنية في عصرنا.

يخس�ر األطفال غير الملتحقين بالمدرس�ة بسبب 
فشلنا في االستثمار في التعليم؛ ولكن الخسارة 
كان�ت أيض�ا من نصي�ب 600 مليون صب�ي وفتاة 
آخرين ملتحقين بالمدرس�ة، ولكنهم ال يتعلمون، 
ففي ال�دول المنخفض�ة والمتوس�طة الدخل، ال 
يتعلم نصف األطفال في س�ن الدراسة االبتدائية 

أساسيات القراءة والكتابة والمهارات الحسابية.

في مجمل األمر، يصل 900 مليون طفل من أصل 
1.4 ملي�ار طفل ف�ي العال�م إلى س�ن البلوغ بال 
تعلي�م أو تعليم ناقص. وفق�ا لتقرير من المنتظر 
أن يص�در قريبا ع�ن اللجنة الدولي�ة لتمويل فرصة 
التعلي�م العالمي )لجن�ة التعلي�م(، التي أتولى 

رئاس�تها، فإن أف�راد ه�ذه األغلبي�ة المهَملة يفتق�رون إلى 
المهارات التي س�يحتاجون إليها لتحقيق النجاح في س�وق 

العمل العالمية الدائمة التغير.

في عالم المستقبل المترابط، سيحتاج األطفال إلى تعلم 
تكنولوجي�ا المعلومات ومهارات الحوس�بة إذا كان لهم أن 
يتمكن�وا من العث�ور على عمل بأجر مج�ز، ولكن في الدول 
ذات الدخل المنخفض، حيث تشتد الحاجة إلى التكنولوجيا 
لتحسين خدمات التعليم والنمو الشامل، يذهب 10 % فقط 

من التالميذ إلى مدارس متصلة باإلنترنت.

م�ن غي�ر المرجح أن يك�ون نهج »العم�ل كالمعت�اد« كافيا 
إلغالق ه�ذه الثغرات ف�ي التعليم. في الواق�ع، بحلول عام 
2030 - الع�ام ال�ذي وع�دت أجن�دة األمم المتح�دة للتنمية 
المس�تدامة بتس�ليم التعليم األساسي الش�امل بحلوله- 
سيكون 1.5 مليار بالغ بال تعليم أعلى من الدراسة االبتدائية. 
واألس�وأ من هذا س�يظل نصف ش�باب العالم يدخلون قوة 
العم�ل بال مؤهالت معترف بها، وس�يعانون ف�ي األرجح من 

فترات طويلة من البطالة.

لس�نوات ظ�ل المجتم�ع الدول�ي يعق�د اجتماع�ات القمة 
للتأكي�د عل�ى التزام�ه بالتعلي�م، ولكنه فش�ل الم�رة تلو 
األخ�رى ف�ي الوفاء به�ذا الوعد، وه�و ما من ش�أنه أن يحرم 
الجيل القادم من أثمن هدية يمكنهم الحصول عليها، في 
ع�ام 2002 ذهب نح�و %13 من مس�اعدات التنمية الخارجية 
لتعلي�م األطف�ال؛ واليوم انخف�ض الرقم إل�ى %10، وفي 
الدول المنخفضة الدخل لم يتجاوز اإلنفاق على التعليم 17 

دوالرا للطفل في المتوسط.

إن حرم�ان أطف�ال العالم من حقهم على ه�ذا النحو، يعني 
إهدار المورد غير المس�تغل األعظم قيمة لدينا، وعالوة على 
ذلك ربما نمهد بهذا الطريق لسيناريو الهالك الحديث، ألن جيال 
كامال من الشباب المستوحش غير المتعلم من الممكن أن 
يتحول إلى فريسة سهلة للمتطرفين والمنظمات اإلرهابية.
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م�ن حس�ن الح�ظ أن كيفي�ة تحس�ين مخرج�ات 
التعليم ليس�ت ِس�را: فأفضل المدارس تس�تعين 
بمعلمي�ن وإداريي�ن مخلصي�ن وأكف�اء، وت�درس 
مناهج تتصل باحتياجات األطفال في المستقبل، 
وع�الوة عل�ى ذل�ك تعمل ش�بكة اإلنترن�ت على 
تمكي�ن أفق�ر األطف�ال ف�ي أبع�د األماك�ن م�ن 
الوص�ول إلى أفض�ل المكتب�ات والمعلمين في 
العالم، وباالستعانة بأنظمة التدقيق والمساءلة 
يصبح بوس�عنا أن نجعل اس�تثمارات المس�تقبل 
متوقفة على النتائج، وأن نحول كل فصل دراسي 

إلى مركز للتعلم لكل ِطفل.

لتحقي�ق ه�ذه الغاية نش�رت للتو لجن�ة التعليم، 
واألوس�اط  الحكوم�ات  م�ن  ق�ادة  تض�م  الت�ي 
األكاديمية، واألعم�ال التجارية، ومهن�ة االقتصاد، 
خريط�ة طري�ق وميزانية عالمي�ة مقترح�ة لتوفير 
تعلي�م ابتدائ�ي وثان�وي عال�ي الج�ودة، وتُظِه�ر 
األدل�ة التي تواف�رت لدينا أن ال�دول النامية قادرة 
على تس�ليم التعلي�م للجميع بحل�ول عام 2030 
إذا تبن�ت إصالحات داخلية لمح�اكاة نتائج قصص 

النجاح األخيرة، كتلك في فيتنام.

لكي ينجح برنامجنا س�يحتاج االس�تثمار العالمي 
ف�ي التعليم إلى االرتفاع بش�كل مط�رد من 1.2 
تريلي�ون دوالر أميركي اآلن إل�ى 3 تريليونات دوالر 
بحل�ول ع�ام 2030؛ وس�تحتاج ال�دول ذات الدخ�ل 
المنخف�ض والمتوس�ط إل�ى تحدي�ث قطاع�ات 
التعليم لديها من خالل زيادة استثماراتها المحلية 
إل�ى 5.8 % من اإلنفاق الوطني، أعلى بنحو 1.8 % 

من المتوسط الحالي.

إذا كان�ت ال�دول على اس�تعداد الحت�رام مثل ه�ذا االلتزام، 
فلن تفش�ل ف�ي تس�ليم التعلي�م للجميع بس�بب االفتقار 
إل�ى التمويل، ولضمان توافر األم�وال تعرض لجنة التعليم 
مقترح�ات تفصيلية إلصالح اإلطار العالمي الحالي لتمويل 
التعلي�م، وجم�ع بن�وك التنمي�ة المتع�ددة األط�راف مع�ا 

إلعطاء التعليم األولوية وإطالق موارد جديدة.

التعلي�م هو االس�تثمار األكثر فعالية ال�ذي يمكننا القيام به، 
وعل�ى هذا ف�إن الحج�ة االقتصادي�ة لزي�ادة التمويل ش�ديدة 
الوضوح، ويتلخص هدف لجنة التعليم في جعل أطفال اليوم 
والغد »جيال متعلما«، وإذا نجحنا فنتوقع أن يصبح نصيب الفرد 
في النات�ج المحلي اإلجمال�ي في ال�دول المنخفضة الدخل 

أعلى بنحو 70 % مما هو عليه اآلن بحلول عام 2050.

وعل�ى النقيض م�ن ه�ذا، إذا استس�لم العال�م للتقاعس 
ع�ن العمل والش�لل، فنحن نتوقع أن يتكب�د الناتج المحلي 
دوالر  تريلي�ون   1.8 نح�و  له�ذا  نتيج�ة  العالم�ي  اإلجمال�ي 
عل�ى  التكلف�ة  ه�ذه  وط�أة  وس�تقع   ،2050 ع�ام  بحل�ول 
ال�دول المنخفضة الدخل، حيث س�يظل 25 % من الس�كان 
يعيش�ون في فقر مدقع، وهذه ه�ي التكاليف التي يمكن 
قياس�ها كميا نتيجة لتجاهل جيل غير مرئي من الشباب؛ أما 
التكاليف األخرى، فيما يتصل بالفرص الضائعة وتدمير حياة 
البش�ر، فمن المس�تحيل قياس�ها كميا، ولكنها ال تقل إثارة 

لالنزعاج والقلق.

* رئي�س وزراء المملك�ة المتحدة ووزير خزانتها س�ابقا، وهو مبعوث األمم 

المتح�دة الخاص للتعليم العالمي، ورئيس اللجنة الدولية لتمويل فرصة 

التعليم العالمي.
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مقاالت

الالجئون والفقر في المناطق الريفية
كانايو نوانزي

يرك�ز خب�راء التنمي�ة وصن�اع السياس�ات على الهج�رة إل�ى المناطق الحضري�ة والحاج�ة إلى التوس�ع الحضري 
المستدام. وهو أمر مفهوم، ولكن ينبغي أن ال يغفلوا عن التغيرات الجذرية الجارية في المناطق الريفية، والتي 

هي موضع تجاهل غالبا.

فف�ي حين يعم�ل الطلب المتزاي�د على الغذاء �� مدفوع�ا بزيادة أعداد الس�كان والدخول �� عل�ى خلق الفرص 
لس�كان الريف، يس�تمر تركز الجوع والفقر في المناطق الريفية من البلدان النامية. وما لم تحصل قضية التنمية 
الريفية على المزيد من االهتمام، فس�وف يستمر الشباب في هجر الزراعة والمناطق الريفية بحثا عن سبل عيش 

أفضل في المدن أو في الخارج.

ف�ي العام الماضي، تبنى زعم�اء العالم في الجمعية العام�ة لألمم المتحدة أجندة 2030 للتنمية المس�تدامة 
وأه�داف التنمية المس�تدامة، التي تتضمن االلت�زام »بعدم إهمال أي مجموعة«. ومع وصول عدد النازحين قس�را 
إل�ى أعلى المس�تويات عل�ى اإلطالق هذا العام، فس�وف تعقد األمم المتحدة قمة خاصة في التاس�ع عش�ر من 

سبتمبر/أيلول لمناقشة المشكلة.

بي�د أن أي جه�د لمعالجة القضاي�ا المحيطة باالرتف�اع العالمي في أع�داد المهاجرين والالجئين ل�ن ينجح إال إذا 
استهدف على وجه التحديد محنة الفقراء في المناطق الريفية على مستوى العالم.

»كان نح�و 37 % م�ن س�كان المناطق النامية في عام 1990 يعيش�ون على أقل م�ن 1.9 دوالر يوميا. وبحلول عام 
2012، انخفض�ت النس�بة إل�ى 12.7 %، وهو ما يعادل أكثر من مليار ش�خص أفلتوا من براث�ن الفقر المدقع. ورغم 

ذلك، اتسعت فجوة التفاوت بين سكان المناطق الريفية والمناطق الحضرية«

وفقا لتقارير البنك الدولي، كان نحو 37 % من س�كان المناطق النامية في عام 1990 يعيش�ون على أقل من 1.9 
دوالر يوميا. وبحلول عام 2012، انخفضت النسبة إلى 12.7 %، وهو ما يعادل أكثر من مليار شخص أفلتوا من براثن 
الفقر المدقع. ولكن برغم هذا، اتس�عت فجوة التفاوت بين سكان المناطق الريفية والمناطق الحضرية. فاليوم 

يعيش ثالثة أرباع أفقر سكان العالم وأكثرهم جوعا في مناطق ريفية.

تدع�م الم�زارع الصغيرة 2.5 مليار ش�خص ف�ي مختلف أنحاء العال�م، وتمثل قراب�ة 80 % من الغ�ذاء المنتج في 
آس�يا ومنطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا. ولكن أغلب المزارعي�ن من أصحاب الحيازات الصغيرة ما زالوا 
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يعمل�ون ف�ي غياب الكثير من الش�روط األساس�ية الالزم�ة لتطوير أعمالهم واالس�تثمار ف�ي مجتمعاتهم، مثل 
التمويل، والبنية األساسية، والقدرة على الوصول إلى األسواق، وتأمين ملكية األراضي، والحق في الموارد.

وهذا يعني أن الجهود الرامية إلى تحويل المناطق الريفية البد أن تس�تهدف هذه العوامل المؤسس�ية )جنبا إلى 
جنب مع تحس�ين المساواة بين الجنس�ين وحماية س�يادة القانون(، مع تقديم تكنولوجيات جديدة للمجتمعات 
المحلية في الوقت نفسه. واألمر األكثر أهمية هو أن سكان الريف أنفسهم البد أن يشاركوا، ليس فقط باعتبارهم 

أصحاب مصلحة أو مستفيدين من المساعدات، بل بوصفهم شركاء.

تقدم دراس�تان حديثتان وجهات نظ�ر مهمة في التصدي للتحدي المتمثل في الحد م�ن الفقر والجوع والتفاوت 
بي�ن الناس في مختلف أنحاء العال�م. فيجمع تقرير التنمية الريفية الصادر عن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية 
)IFAD( الذي من المقرر أن يُنَش�ر في الرابع عش�ر من س�بتمبر/أيلول، عددا من األبحاث الجديدة لصناع السياسات 
وغيرهم من القائمين على جهود اس�تئصال الفقر. وقد عكفت مجموعة من كبار المفكرين على تحليل جهود 

التنمية الريفية في أكثر من ستين دولة نامية، واستخالص النتائج حول الجهود الناجحة وغير الناجحة.

»ح�ان الوقت اآلن للنظر إلى التنمية بش�كل أكثر ش�مولية، واالعتراف ب�أن التنمية الريفي�ة والتنمية الحضرية ال 
تس�تبعد أي منهم�ا األخرى، بل تحت�اج كل منهما إلى األخرى. فإذا أهملنا المناطق الريفية، فس�وف يس�تمر الفقر 

والجوع في دفع تدفقات الهجرة، ليس فقط إلى المناطق الحضرية، بل وأيضا إلى الدول المجاورة .

تتلخص إحدى النتائج المركزية في أن التنمية التي تركز بشكل خاص على المجتمعات الريفية تخلف تأثيرا إيجابيا 
كبي�را عل�ى الدخل، واألمن، والغ�ذاء والتغذية. ثم يُترَجم هذا التحس�ن في نوعية الحياة إلى تحس�ن في الخدمات 
العام�ة مثل التعلي�م والرعاية الصحية وغير ذلك من الخدمات األساس�ية. وفي الوقت نفس�ه، لم يكن توزيع هذه 
المكاسب متساويا، وكان التقدم في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا أقل كثيرا من غيرها من المناطق.

أما الدراس�ة الثانية التي مولها الصندوق الدولي للتنمية الزراعي�ة، والتي أطلقها مؤخرا المعهد الدولي ألبحاث 
السياسات الغذائية، فتبحث في التراجع االقتصادي في مختلف أنحاء العالم بدءا من عام 2012 في سياق سكان 
الريف. وقد وجدت الدراس�ة أن 38 مليون ش�خص إضافيين س�وف يظلون في فقر مدقع نتيجة لهذا االنكماش في 

عام 2030، وسوف تكون أسر المزارعين في الدول ذاvت الدخل المتوسط ُعرضة للخطر بشكل خاص.

ويش�كل هذا تحديا جس�يما أله�داف التنمية المس�تدامة المعنية بإنهاء الفقر »بجميع أش�كاله ف�ي كل مكان، 
كما يعزز الحجة لصالح السياس�ات واالستثمارات التي تس�تهدف المناطق الريفية على وجه التحديد، حيث تشتد 

الحاجة إلى تدابير الحد من الفقر وحيث من المنتظر أن تخلف هذه التدابير تأثيرا أكبر.

يكش�ف تق�دم المناط�ق الريفية حتى اآلن ع�ن إمكاناته�ا في المس�تقبل. ففي العدي�د من الح�االت، تنوعت 
اقتص�ادات هذه المناط�ق وأصبحت أكثر ديناميكية، كما عملت الطرق وش�بكات االتصال الجديدة على تقليص 
المسافة المادية والثقافية بين سكان الريف والحضر. وفي البلدات والقرى الصغيرة، تنشأ اآلن أنماط جديدة من 
المجتمعات حيث لم تعد الزراعة -رغم أنها تظل مهمة- الشيء الوحيد الذي يحدد الحياة االقتصادية والثقافية.

لق�د حان الوقت اآلن للنظر إلى التنمية بش�كل أكثر ش�مولية، واالعتراف بأن التنمية الريفي�ة والتنمية الحضرية 
ال تس�تبعد أي منهما األخرى، بل تحتاج كل منهما إلى األخرى. فإذا أهملنا المناطق الريفية، فس�وف يس�تمر الفقر 
والج�وع ف�ي دفع تدفقات الهج�رة، ليس فقط إل�ى المناطق الحضرية، ب�ل وأيضا إلى الدول المج�اورة والقريبة 
وإل�ى وجه�ات أبعد في الخارج. ولن يُفضي إهمال المناطق الريفية إلى دف�ع الدول النامية إلى األمام؛ بل على 

العكس من ذلك، يهدد إهمالها بدفع محركات التقدم في االتجاه المعاكس.
رئيس صندوق الدولي للتنمية الزراعية ) IFAD( وأول  حاصل على جائزة غذاء أفريقيا
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إستطالع

ف�ي ع�ام 1820 كان يُمكن ألي ش�خص أن يتوقع 
أن يعيش أقل من 35 عاًما، وكان 94% من س�كان 
العالم يعيش�ون في فقر مدق�ع، ولم يكن يعرف 

القراءة والكتابة سوى أقل من %20.

س�كان  م�ن   %10 م�ن  أق�ل  يعي�ش  اآلن،  أم�ا 
العال�م في فق�ر مدق�ع، وأكثر م�ن 80% يعرفون 
الق�راءة والكتاب�ة، ويرجع ذلك كله إل�ى التقدم 
الصناع�ي  العص�ر  م�ن  بداي�ة  التكنولوج�ي، 
واستمرارا بما يعيشه العالم من عصر المعلومات.
وهن�اك العدي�د م�ن التقني�ات الحديث�ة والمثيرة 
التي س�وف تس�تمر ف�ي تغيير العالم، وتحس�ين 
حياة اإلنس�ان، وقد نش�ر »بيزن�س إنس�ايدر« تقريًرا 
يتضم�ن 10 تقني�ات جدي�دة مثي�رة للحم�اس تجاه 

المستقبل.

• سيارات ذاتية القيادة
وجدت السيارات ذاتية القيادة في الوقت الحاضر، 
وه�ي أكث�ر أماًن�ا م�ن الس�يارات الت�ي يقوده�ا 

اإلنسان في معظم ظروف القيادة، إذ تُقدر منظمة الصحة 
العالمي�ة ع�دد األش�خاص الذي�ن يموت�ون س�نوًيا بس�بب 
ح�وادث الس�يارات ب�� 1.25 ملي�ون ش�خص، وس�وف تُصبح 
هذه الس�يارات أكثر أماًنا على مدى ال� 5ـ3 س�نوات القادمة، 

وسيزداد انتشارها.

المزاي�ا،  م�ن  العدي�د  القي�ادة  ذاتي�ة  للس�يارات  أن  كم�ا 
فباس�تخدامها س�وف يتم توفير مس�احات وقوف السيارات، 
كم�ا أنها تعم�ل بالكهرباء مم�ا يحافظ على نق�اء الهواء 
وعدم تلوث�ه، باإلضافة إلى إمكانية تواصل تلك الس�يارات 
بعضه�ا م�ع بع�ض لتجن�ب وق�وع الح�وادث واالختناق�ات 
وق�ت  قض�اء  عل�ى  الس�ائقين  ستس�اعد  كم�ا  المروري�ة، 
التنقل في أنش�طة أخرى غير القيادة مثل العمل والتنشئة 

االجتماعية والتعليم.

• الطاقة النظيفة
يعم�ل العلم�اء والمهندس�ون ورج�ال األعم�ال بج�د لجعل 
التق�دم  وبفض�ل  التكلف�ة،  منخفض�ة  النظيف�ة  الطاق�ة 
التكنولوجي انخفض س�عر الخاليا الشمس�ية بنسبة %99.5 

10 تقنيات جديدة ستغير عالمنا
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من�ذ ع�ام 1977، وس�تكون الطاقة الشمس�ية قريًبا أقل تكلف�ة من الوقود 

الحفري.

كم�ا انخفض س�عر طاقة الرياح إلى أدنى مس�توياته، والتي قد صارت، في 

العقد األخير، تُمثل نحو ثلث سعة الطاقة المركبة حديًثا في أميركا.

هن�اك العدي�د م�ن المب�ادرات في ه�ذا الص�دد، ففي الهن�د هن�اك مبادرة 

لتحوي�ل المط�ارات للعم�ل بالطاق�ة النظيف�ة الذاتية، كما تقوم ش�ركة 

تيسال بتصنيع سيارات كهربائية عالية األداء بأسعار معقولة، وبناء محطات 

شحن كهربائي في جميع أنحاء بالعالم.

• الواقع االفتراضي والمعزز
صارت معالجات الحاس�وب مؤخرا سريعة بما يكفي لتشغيل تجارب الواقع 

االفتراضي، وتس�تثمر شركات، مثل »فيس�بوك«، »آبل«، »مايكروسوفت«، و 

»غوغل«، مليارات الدوالرات لجعل الواقع االفتراضي ُمريحا ومنتشرا وبأسعار 

معقولة. وللواقع المعزز واالفتراضي استخدامات كثيرة، من بينها انه سوف 

يُستخدم لمقابلة األصدقاء من جميع أنحاء العالم، باإلضافة إلى استخدامه 

في التطبيقات الطبية.

• طائرات من دون طيار وسيارات طائرة
ذات ي�وم كان برنامج »جي بي إس« تقنية عس�كرية، لكن اآلن صار الجميع 

يس�تخدمه ف�ي تحدي�د االتجاهات ولع�ب البوكيم�ون وغيرها من األش�ياء، 

وبالمث�ل ب�دأت الطائ�رات م�ن دون طي�ار كتقني�ة عس�كرية، إال أن�ه يُج�رى 

استخدامها على نحو متزايد في المجاالت التجارية واالستهالكية.

فعل�ى س�بيل المثال، يتم اس�تخدام هذه الطائ�رات لتفقد البني�ة التحتية، 

مثل الجس�ور وشبكات الكهرباء، أو لمس�ح المناطق التي ضربتها الكوارث 

الطبيعية.

وتق�وم ش�ركتا أم�ازون وغوغ�ل بتصني�ع طائ�رات م�ن دون طي�ار لتوصيل 

األدوات المنزلية، كما تقوم ش�ركة زيبالين باستخدامها لتوصيل اإلمدادات 

الطبية للقرى النائية، التي ال يُمكن الوصول إليها.

الش�ركات  م�ن  ع�دد  يوج�د  كم�ا 
الناش�ئة الت�ي تعمل عل�ى تصنيع 
بينه�ا  م�ن  الطائ�رة،  الس�يارات 
ش�ركتان يقوم مؤسس غوغل الري 

بيج بتمويلهما.

• الذكاء الصناعي
حقق���ت تكنولوجي���ا ال��ذك��اء 
الصناع�ي تقدم�ًا كبيرًا ف�ي العقد 
األخي�ر، بفض�ل الزي�ادة الهائلة في 
جم�ع البيانات والقدرة الحاس�وبية. 
ويُمكن استخدام الذكاء الصناعي 
في أي مج�ال تقريبًا، فهن�اك تقنية 
في التصوير الفوتوغرافي، يُمكنها 
تحويل الصور إلى لوحات بأس�لوب 

رسام معين.

كم�ا ش�يدت »غوغل« نظ�ام ذكاء 
صناعي يتحكم في أنظمة الطاقة 
في مراكز البيانات، مما يوفر ماليين 

الدوالرات في تكاليف الطاقة.

• حواسيب بحجم الجيب 
للجميع

بحلول 2020 سوف يمتلك 80% من 
البالغين ج�واالت متصلة باإلنترنت، 
فجه�از »أيف�ون 6« ب�ه نح�و 2 ملي�ار 
ترانزيس�تور، وبذلك فإن به عددا من 
الترانزس�تورات أكث�ر بنح�و 625 مرة 
من جه�از »إنتل بنتيوم 1995«، إذ إن 
الهواتف الذكي�ة اليوم هي بمنزلة 

أجهزة حاسوب عمالقة.

ومن�ذ فترة ليس�ت بالبعي�دة كانت 
الج�واالت المتصلة باإلنترنت متاحة 
للنخب�ة فحس�ب، واآلن ه�ي في يد 

معظم األشخاص.
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• التعلم
عبر اإلنترنت

بجودة عالية
ص�ارت الرس�وم الجامعي�ة مكلفة للغاي�ة، إال أنه 
مع ذلك يُمكن ألي شخص اآلن دراسة أي موضوع 
على اإلنترنت، ويُمكن باس�تخدام الجوال فحسب 
الوص�ول إلى أي محت�وى تعليم�ي، والذي يكون 

معظمه مجانيا وعالي الجودة.

فبينما كانت الموس�وعة البريطاني�ة »بريتانيكا« 
تُكل�ف فيم�ا مض�ى 1400 دوالر، ص�ار بإم�كان أي 
ش�خص اس�تخدام ويكيبيدي�ا مجان�ًا اآلن، وبينم�ا 
لش�راء  يضط�رون  مض�ى  فيم�ا  الط�الب  كان 
الكتب التعليمية، ص�ار بإمكانهم متابعة ماليين 
الس�اعات م�ن ال�دروس والمحاض�رات المجاني�ة 
عل�ى يوتي�وب. وتتحس�ن ج�ودة التعلي�م عل�ى 
اإلنترن�ت بم�رور الوق�ت، فعلى م�دى ال� 15 س�نة 
الماضية قام معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا 
بتس�جيل المحاضرات التي تغطي أكثر من 2000 

دورة دراسية.

• طعام أفضل بفضل التقدم 
العلمي

بدأت األراضي القابلة للزراعة والمياه العذبة تنفد 
م�ن األرض، ويرج�ع ذل�ك جزئي�ا إلى نظ�م اإلنتاج 
الغذائي غير الفعالة، إذ يحتاج إنتاج رطل واحد من 

لحم البقر إلى 1799 غالون ماء.

ولحس�ن الح�ظ يتم تطوير ع�دد من التقني�ات الجديدة اآلن 
لتحس�ين النظ�ام الغذائ�ي، فعلى س�بيل المثال ب�دأ رواد 
األعم�ال يط�ورون أطعمة جدي�دة لذيذة ومغذي�ة وصديقة 
للبيئ�ة كبديل لألغذي�ة التقليدية، وقامت إحدى الش�ركات 
الناش�ئة بتصني�ع منتج�ات لحوم تش�به ف�ي مذاقها طعم 

اللحم الحقيقي لكنها مصنوعة من النباتات.

كم�ا ح�دث تطور آخ�ر ف�ي مج�ال الزراع�ة يتمثل ف�ي إنتاج 
األغذية الزراعي�ة في األماكن المغلق�ة بفضل التقدم في 
مج�ال الطاق�ة الشمس�ية، وأجه�زة االستش�عار، واإلض�اءة 

والروبوتات والذكاء االصطناعي.

• الحاسوب والطب
حت�ى وقت قري�ب كانت أجهزة الحاس�وب تُس�تخدم إلجراء 
البحوث وحفظ البيان�ات، إال أنه حدث تقدم هائل في مجال 
الجم�ع بين الطب والتكنولوجيا. فعلى س�بيل المثال كان 
تسلس�ل الجينوم البشري يُكلف نحو 3 مليارات دوالر منذ 15 
عام�ا، إال أن تكلفت�ه اآلن بات�ت آالف الدوالرات، وتس�تمر في 

االنخفاض.

كما صارت أجهزة الحاس�وب فعالة في تش�خيص األمراض، 
فق�د تمكن نظام الذكاء االصطناعي مؤخرا من تش�خيص 
ن�ادر فش�ل األطباء ف�ي تش�خيصه، وذل�ك من خ�الل إيجاد 
أنماط مخبأة داخل 20 مليون سجل خاص بمرض السرطان.
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• عصر الفضاء الجديد
من�ذ بداية عص�ر الفضاء ف�ي الخمس�ينات كانت الحكوم�ات تمول معظ�م رح�الت الفض�اء، إال أن التمويل بدأ 
ينخف�ض، فق�د انخفضت ميزانية ناس�ا من نح�و 4.5% م�ن الميزانية االتحادية في الس�تينات إلى نح�و 0.5% من 
الميزانية االتحادية اليوم، إال أن شركات الفضاء الخاصة بدأت بملء ذلك الفراغ، وتقدم هذه الشركات مجموعة 

واسعة من الخدمات والمنتجات، بما في ذلك البحث العلمي واالتصاالت واألقمار االصطناعية والتصوير.

ومن أش�هر الش�ركات في ذلك المجال شركة »سبيس إكس« لصاحبها إيلون ماس�ك، والتي تمكنت من إرسال 
صواريخ إلى الفضاء، يُمكن عودتها مرة أخرى إلعادة استخدامها. )ارقام(
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جدة القديمة

إعرف مدينتك

مدينة جدة تقع في غرب المملكة العربية الس�عودية 
على س�احل البحر األحمر، و تع�د العاصمة االقتصادية 
والس�ياح��ية للمملك���ة الع�ربي��ة الس�عودية، كما 
تعد األولى من حيث مشاريع األبراج وناطحات السحاب. 
ج�دة هي ثاني أكبر مدن المملكة العربية الس�عودية 
بع�د العاصمة الري�اض وهي أكبر مدين�ة في منطقة 
مكة المكرمة وتعتبر بواب�ة مكة، بها أكبر ميناء بحري 
على البح�ر األحمر، وتعتب�ر مركزًا للم�ال واألعمال في 
المملك�ة العربي�ة الس�عودية ومرف�ًأ رئيس�يًا لتصدي�ر 

البضائع غير النفطية والستيراد االحتياجات المحلية. 

تعتب�ر ج�دة القديم�ة متحف�ًا مفتوح�ًا لألجي�ال، فهي 
تح�وي التراث الذي يحكي تاريخ جدة بصورة حية.  تضم 
المدينة مناطق تاريخية  ومعالم عديدة من بينها س�ور 
ج�دة وبواباتها القديمة وأحيائها واس�واقها. ويعد حي 
الروي�س من أق�دم أحياء المدين�ة وبه أق�دم قصر في 

جدة  يزيد عمره عن 150 عامًا.

مواقع أثرية ومعالم سياحية
في جدة توجد العديد من المواقع األثرية التي تحكي عن 

ماضيه�ا العري�ق من بينه�ا  بيت نصيف التقلي�دي، مبنى 

ابرق الرغامة، عي�ن العزيزية، وعين الرغام�ة، وادي بريمان 

وغيره�ا م�ن المواقع. كما تض�م جدة عددًا من المس�اجد 

القديمة مثل مس�جد الش�افعي، مس�جد عكاش، مس�جد 

الباش�ا، مس�جد عثمان ب�ن عفان ومس�جد المعم�ار.  في 

المدين�ة توج�د أماك�ن متع�ددة للزيارة م�ن ابرزه�ا )قصر 

الخزام( وهو أحد المعالم التي تعبر عن الجمال المعماري 

الجدي�د والذي تحيط به من كل جانب نباتات الخزامى وقد 

بدأ بناء القصر عام 1928م واكتمل في عام 1932م ويعد 

القص�ر أول مبنى اس�تخدم ف�ي بنائه اإلس�منت والحديد 

في جدة وقد أمر ببنائه الملك عبد العزيز بعد إقامته لفترة 

ف�ي بيت نصي�ف، والقصر الي�وم أحد أه�م المتاحف في 

المملكة. 

جدة.. عروس البحر االحمر
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ج�دة(  مدين�ة  امان�ة  )متح�ف  أم�ا 
فيحت�ل المتح�ف مبن�ى قديم�ا ت�م 
ترميم�ه وتجهيزه للعرض المتحفي 
م�ن قب�ل أمان�ة ج�دة، يع�رض في�ه 
مقتني�ات أثرية وتراثي�ة متنوعة من 
عص�ور م�ا قب�ل اإلس�الم والعص�ور 
اإلس�المية وكذلك نماذج من الحرف 
والصناع�ات اليدوي�ة وأدوات الصيد 
البحرية وأثاث البيت الجداوي. )سوق 
البدو( على الرغم من قدم التسمية 
التي أتت لكث�رة ارتياد الب�دو قديما 
له�ذا الس�وق لوقوع�ه ف�ي الج�زء 
الش�رقي من جدة القديمة قريبا من 
ب�اب مك�ة المكرم�ة إال أن زواره األن 
من جمي�ع الفئات س�واء كان ذلك 
للتس�وق أو للتجوال ومع ذلك ما زال 
هنال�ك زبائ�ن معين�ون يات�ون لهذا 
السوق الذي يحافظ على بعض من 
التخص�ص في بي�ع المنتجات التي 
ته�م توارثه�ا األجي�ال ومحافظته�ا 
القدي�م  العمران�ي  الطاب�ع  عل�ى 

وتنوع معروضاتها.

تعتب�ر منطق�ة )وس�ط البل�د( قلب 
وه�و  التاريخ��ي  ومرك�زه��ا  ج��دة 
مرك�ز األس�واق التجاري�ة مثل س�وق 
الكورنيش وس�وق المحمل وأسواق 
الفيصلية وتتنوع السلع والمنتجات 
والح�رف اليدوي�ة  الت�ي تفن�ن فيها 
معل�م  البل�د  وس�ط  ج�دة.  حرفي�و 
مهم من معالم جدة التي تس�تحق 
الزيارة، حي�ث تتجلى بوضوح عادات 
أهل جدة القدامى من خالل مش�هد 
فلكلوري يتمثل في األزياء والس�لع 
المعروض�ة واألكالت الش�عبية، أما 
العب�ارات الحجازي�ة فتعتبر لمس�ات 
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إعرف مدينتك
جمالية إضافية تزيد من اس�تمتاع الزائر بالرحلة، وتحمله على االبتس�ام بين 

الفينة واألخرى.

تطور عمراني
لق�د تطورت عملي�ات البناء في  مدينة جدة بش�كل ملفت خالل الس�نوات 
الماضية حيث كانت مواد البناء الش�ائع اس�تخدامها في الماضي في بناء 
البيوت الطابوق الطيني أو الحجر مع الجص، وكان الهيكل اإلنشائي يعتمد 
على الجدران الس�اندة. وتبنى الس�قوف بطريقة العقادة فكان يمد الحديد 
أو الخش�ب أو الحجر الذي يرتكز عليه السقف إلى الشارع أو الفناء ثم يكمل 
البناء فوقه بالخش�ب المزخرف ويس�قف أيضا بالخش�ب لخفة وزنه حيث أن 

البروز لم يكن يستند على أعمدة فال يتحمل الطابوق أو الحجر.

كم�ا كان هناك أن�واع متعددة من المش�ربيات بعضها مغل���ق والب�ع�ض 
اآلخ�ر مفت�وح والمفتوح�ة كانت بمثابة ش�رفة تطل على الش�ارع أو الفناء 
وكانت النقوش الخش�بية تترك مفتوحة لتسمح بدخول الهواء والضوء. أما 

المغلقة كانت تمثل امتدادا للغرف 
الزخ�ارف  وكان�ت  األول  بالطاب�ق 

تبطن بالزجاج الملون.

الحداثة والعصرنة
تعد الي�وم مدينة جدة إح�دى المدن 
الحدي�ث��ة بهن�دس�ت�ها العم�راني�ة 
أب�رز  ومش�اريعه�ا العمالق��ة، م��ن 
معال�م المدين�ة برج جامع�ة الملك 
ب�رج  والتقني�ة،  للعل�وم  اهلل  عب�د 
المملك�ة )ج�دة( - كم�ا كان يُعرف 
سابقًا باسم برج الميل ويعتبر أعلى 
ناطحة س�حاب ف�ي العال�م وتمت 
أعم�ال البن�اء فيه�ا من ع�ام 2014 و 
تنته�ى ف�ي ع�ام 2018 . ب�رج طريق 
المل�ك وهو برج زجاجي يحتوي على 
أضخم شاش�ة إعالنات ف�ي العالم، 
ب�رج ذا هيدكوارت�رز بزن�س ب�ارك، برج 
الماس�ة وهو أطول ب�رج لولبي في 
العالم بطول 432 مت�ر تقريبًا ما زال 
تحت اإلنش�اء. كما هناك العديد من 
األبنية  التي تعتبر شواهد على تطور 
المدين�ة عمراني�ًا مثل مق�ر منظمة 
التعاون اإلسالمي، البنك اإلسالمي 
للتنمي�ة، مجم�ع الفق�ه اإلس�المي 
الدول�ي، وكال�ة األنب�اء اإلس�المية 
الدولية، ميناء جدة اإلس�المي ويعد 

أكبر ميناء على ساحل البحر األحمر.

منتجع سياحي
المعالم السياحية في عروس البحر 
األحمر جدة متنوعة إذ تعد مدينة جدة 
المنتجع الس�ياحي الس�احلي األول 
ف�ي المملك�ة. م�ن أه�م المعالم 
الس�ياحية كورنيش ج�دة  الذي يمتد 
على س�احل البحر األحمر، وينقس�م 
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إلى ثالثة أقس�ام هي: الس�احل الش�مالي، والس�احل الجنوبي، وش�رم أْبُحر. الكورنيش هو متنزه ألهل جدة وزوارها، 
يتمتعون فيه بالتش�كيالت الجمالية في بنائه ورصفه وتخطيطه، والمجس�مات الفنية الرائعة التي ساهم عدد من 
الفنانين العرب والعالميين في نحتها وتش�كيلها.  نافورة الملك فهد تقع على الش�اطئ الغربي للس�عودية على 
البحر األحمر وتعد من أجمل المش�اهد الليلية في مدينة جدة. يبلغ ارتفاعها 312 مترًا، ويستطيع المرء مشاهدتها من 
جميع أنحاء مدينة جدة.  األكواريوم وهو الوحيد في المملكة العربية السعودية، كما أنه وجهة للتعليم والترفيه من 

خالل عرض عجائب البيئة المائية في البحر األحمر، وعجائب البحار .
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حدود األوطان حين يتضاءل تأثيرها
جيوسياسية الربط التخطيطي لخريطة القرن ال� 21:

المدن العمالقة بدياًل من الدول؟

إصدارات

 Connectography ص�در في أبريل 2016 كتاب بعنوان »الرب�ط التخطيطي
لخريطة مس�تقبل الحض�ارة العالمية« للمحلل االس�تراتيجي ب��اراغ خان�ا 
Parag Khanna. الكت�اب يب�رز خريط�ة لمس�تقبل العال�م انطالق�ًا من أن 
العال�م أصبح اليوم أكثر ترابطًا س�واء من خالل وس�ائل التواصل أو زيادة 
التجارة الدولية. فالعالم اليوم غيره متا قبل 100 س�نة وأن هذه الروابط إلى 

مزيد في المستقبل.

األكاديمي�ة اللبناني�ة زبي�دة الطيارة تناول�ت الكتاب بالتحلي�ل في مقال 
نش�رتها صحيفة الحياة وحمل�ت عنوان » جيوسياس�ية الربط التخطيطي 

لخريطة القرن ال� 21: المدن العمالقة بدياًل من الدول؟«. 

اس�تهلت األكاديمي�ة اللبناني�ة مقالتها بس�ؤال: ه�ل عّف�ى الزمن على 
خريط�ة العالم النموذجي�ة التي تتدلى عل�ى جدران الفصول الدراس�ية، 
مزيج�ًا من األصفر والوردي واألخضر الذي يفّص�ل العالم إلى أكثر من 200 

دولة، وإذا كان من تطور ما لهذه الخريطة، فكيف سيكون شكلها؟ 

وتابعت: التصور للمحلل االستراتيجي باراج خانا Parag Khanna هو أنه حين 
النظر إلى الكرة األرضية من نافذة الطائرة قد يتعرف المش�اهد إلى مدن، 
تجمعات س�كانية، س�كك حديدية وطرق س�ريعة... الخ ولكن ال يس�تطيع 

تمييز حدود واضحة المعالم للدول، هكذا هي إذًا خرائط المستقبل! 

يبرر خانا في كتابه »الربط التخطيطي Connectography لخريطة مستقبل 
الحضارة العالمية« )صدر في نيسان/ ابريل 2016(

أن العال�م قد أصبح أكثر ترابطًا، س�واء من خالل وس�ائل التواصل أو زيادة 
التجارة الدولية، فالعالم اليوم غيره ما قبل 100 سنة وإن هذه الروابط إلى 
مزيد في المس�تقبل. يضيف أن البشرية أمضت عش�رات العقود في بناء 
الحدود وتقس�يم األجناس البش�رية، أما اليوم فهناك عوامل وقوى جديدة 
تعم�ل على إع�ادة هيكل�ة العالم ورب�ط المناطق عبر اس�تثمار عش�رات 
تريليونات الدوالرات س�نويًا على البنية التحتية لشبكات الربط والتكتالت 
والقوى االقتصادية الجديدة في العالم، وعليه فإن مقولة »الجغرافيا هي 

القدر« تنافسها وبقوة »التواصل هو القدر«.

والت�واص���ل  ال�رب���ط  ث��ورة  إن 

التخطيط�ي للخرائ�ط، تتمثل في 

الش�رايين،  )تش�به  أنظم�ة  ثالث�ة 

اإلنس�ان(  عن�د  واألوردة  األعص�اب 

بك��ل  الم�واص���الت  أواًل  وه��ي 

أنابي�ب  خط�وط  ثاني�ًا  أش�كالها، 

ش�بكات  وثالث���ًا  الغ�از،  النف�ط- 

االنترني�ت.  وك�اب�الت  الكه�رب��اء 

التحتي�ة  البن�ى  ه�ذه  م�ن  كاًل  إن 

لديه نطاقات واس�عة كم�ا يمكن 

مضاعفتها في شكل كبير، فتسارع 

البضائع،  )الن�اس،  التواص�ل  ق�درة 

التكنولوجي�ا،  المعرف�ة،  الم�وارد، 

األف�كار... الخ ( العالم�ي هو الثورة 

بحد ذاتها.

زبيدة  الطيارة
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ويش�ير المؤلف إل�ى أنه وإل�ى األمس القري�ب كانت اليابس�ة والجيوش 
ق�د ضمنتا االزده�ار للبلدان، ولك�ن رغم التف�وق اإلقليمي وزي�ادة التجارة 
والعولم�ة، إال أنهم�ا لم تع�ودا العاملي�ن الوحيدين لضمان ه�ذا االزدهار. 
إن التواص�ل والتراب�ط العالمي اليوم ق�د أصبحا أكثر أهمية من مس�احة 
اليابس�ة المس�يطر عليها. إنها طريقة جدي�دة للنظر ال�ى خريطة العالم 
الجدي�د، حي�ث إن التف�وق ف�ي التصدي�ر الم�ادي والفك�ري عب�ر الح�دود 
السياس�ية ه�و المعي�ار، خصوص�ًا أن كل ش�يء يص�ل إلى جمي�ع أنحاء 

العالم بأقل كلفة ممكنة.

جرت العادة بوضع خرائط سياس�ية، ثقافية ومعالم أخرى اعتدنا عليها منذ 
وض�ع كلودبوس بطليموس الخرائطي الش�هير أولى خرائط المواقع في 
العالم في القرن الخامس عش�ر، ولكن يبدو أن خمس خرائط لخانا س�وف 

تعيد التفكير في الخريطة العالمية الحديثة: 

• خريطة »الربط التنافس�ي« والتي س�تصبح نموذجًا لعالم القرن ال�21، 

  Global network civilization» إذ إن رس�م مسار »حضارة الشبكة العالمية
متوقف على عاملي القوى الناش�ئة والمنافس�ة، من القطب الش�مالي 
إل�ى جنوب أفريقي�ا ومن دبي إل�ى مانيال، تحكمها وتتحكم بها ش�بكات 
الرب�ط التي تصل المناطق معًا وتس�مح بالعيش ف�ي تواصل أكثر فأكثر. 
في رأيه، إن التنافس بين الدول س�يكون على مس�تقبل وحيثيات وسائل 
ش�بكات الرب�ط، أم�ا الصراع فس�يكون عل�ى الوص�ول إلى أكب�ر قدر من 
البنية التحتية لهذه الش�بكات واألس�واق في العالم. كم�ا أن تأثير القوى 
الجيوسياس�ية التقليدي�ة مثل الصي�ن، الهند، روس�يا، الوالي�ات المتحدة، 
وأوروب�ا ق�د يزي�د أو ينق�ص، أم�ا حضارة ال�دول القومي�ة، فس�تصبح مراكز 
اس�تقطاب ومحاور عبور الى »حضارة الش�بكة العالمية« التي س�تتحكم 
به�ا المدن العمالقة وش�بكات التواصل وليس الدول وجيوش�ها. إذ ليس 
م�ن الضروري للقوى العظمى في المس�تقبل أن تش�ن الحروب وتفتعل 
المع�ارك، خصوصًا ف�ي المناط�ق التي س�تمتلك فيها ش�بكات اإلمداد، 
ب�ل عل العك�س س�يكون عليها لج�م ه�ذه الح�روب. ويُكَش�ف كيف أن 
العقوبات على إيران وكوريا الش�مالية والتكامل التج�اري وحدها القادرة 
عل�ى بناء النفوذ. فنحن وصلنا الى نقطة الالعودة حيث إن عوامل الربط 
والتواص�ل عبر الحدود أكثر أهمية من االنقس�امات، حت�ى أننا لم نعد نرى 
حروب�ًا حقيقية عل�ى الحدود، عل�ى العكس فإن الح�روب تحصل اآلن في 
ش�أن الكسب واالس�تفادة من ممرات التواصل، وما سيصبح عليه العالم 
In- »ه�و أكثر تعقيدًا عما كنا عليه في الس�ابق مع س�لطة البن�ى التحتية 

 .»frastructure as authority

ش�كل تخطيطي لخريط�ة العالم 
في الق�رن الواحد والعش�رين. عن 

Parag Khanna

• خ��ريط���ة »القي�م االقتصادي�ة 
والم�دن العمالق�ة«، وه�ي تمث�ل 
االقتصادي��ة  والك�ت���ل  الق�ي��م 
المتمح�ورة حول الم�دن العمالقة، 
فبحل�ول ع�ام 2030 س�يعيش أكثر 
70 ف�ي المئ�ة م�ن الس�كان  م�ن 
إلي�ه�ا  منتقل�ي���ن  الم��دن،  ف�ي 
تظه�ر  كم�ا  ريفي�ة.  مناط�ق  م�ن 
الخريط�ة قيم�ة وأهمي�ة الكيانات 
المحوري��ة للمناط��ق الحض�ري��ة 
ف�ي   megacity العمالق�ة  والم�دن 
االقتص�اد الوطن�ي. وبالتال�ي فإن 
تزاي�د التواصل بين الم�دن الكبرى 
والت�ي س�يبلغ عدده�ا م�ا بي�ن 40 
 200 50 مدين�ة موزع�ة عل�ى  ال�ى 
العال�م،  ف�ي  س�يادة  ذات  دول�ة 
س�وف ي�ؤدي الى إنش�اء ش�بكات 
diplo� »ديبلوماسية خاصة بالمدن 
macity«. فعلى س�بيل المثل، فإن 
اقتصاديات جوهانس�بورغ وبريتوريا 
تش�كل 35 إل�ى 40 ف�ي المئة من 
النات�ج المحل�ي اإلجمال�ي لجنوب 
أفريقي�ا، البلد الكبي�ر الذي يضم ما 
يق�رب من 50 مليون�ًا، وهو في اجة 
ال�ى تراب�ط أجزائ�ه معتم�دًا عل�ى 
هذه الم�دن، نظرًا لوج�ود مقر كل 
الجنس�يات  المتع�ددة  الش�ركات 
فيها. وهكذا ال يمك�ن الحديث عن 
اقتصاده�ا  رب�ط  دون  م�ن  نيجيري�ا 
بالغ�وس، والبرازي�ل من دون س�او 
باولو، وإندونيس�يا من دون جاكرتا، 
أم�ا  موس�كو.  دون  م�ن  وروس�يا 
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بالنس�بة إل�ى أمي�ركا فاالس�تفادة مضاعفة نظ�رًا لت�وزّع اقتصادها على 
ع�دد من المدن الكبرى. وهذا ما تفتقر إليه دول مثل روس�يا وهي أكبر من 
أمي�ركا ولك�ن لديها مدينة واح�دة. إن الخريطة التي تحمل ق�درًا كبيرًا من 
االهتم�ام ه�ي خريطة الوالي�ات المتحدة والتي تم تقس�يمها إلى س�بع 
مناطق اقتصادية ضخمة، جميعها مدّعم بشبكة مواصالت ومراكز وظهير 

حضري ما سيخلق ما يسمى »مدنًا متحدة أميركية«.

• خريط�ة »القطبي�ن الش�مالي والجنوبي« الجديدة، وهذه ليس�ت حلمًا 
فإن الكثير من العلماء والش�ركات بدأ البحث عن االس�تخدام األمثل لهذه 
المناطق في العقود المقبلة، وربطها بالتغيير المناخي واإلنتاج الغذائي. 
إن االعتبارات العالمية س�تتغير، في حال أصبح العالم أكثر دفئًا وتصّحرت 
بعض المناطق في الواليات المتحدة التي س�تصبح غير صالحة للس�كن، 
في حين س�تتحول المدن والمناطق المنتجة للغذاء إلى كندا، وذلك من 
طري�ق فتح هذه المم�رات »الجديدة« إلى أوروبا، وأميركا الش�مالية وخليج 
هدس�ون. ولذلك فإن الس�بيل إلى وس�ط أميركا الش�مالية قد يكون في 

نهاية المطاف ممرات القطب الشمالي.

ولك�ن، م�ا ه�ي أهمي�ة ه�ذه المناط�ق على رغ�م وج�ود مم�رات مالحية 
عالمي�ة؟ يضي�ف الكاتب، أنه رغم وج�ود ممرات عالمية تلع�ب دورًا مهمًا 
جدًا في الجغرافيا السياس�ية، ومنها أربعة ممرات رئيسية بحرية، ثالثة منها 
تعتبر حساس�ة من ناحية الجغرافيا السياسية وهي قناة السويس ومضيق 
هرمز ومضيق ملقا، إال أن الخش�ية– في الماضي كما في المستقبل- من 
أعم�ال اإلره�اب أو الح�روب التي من ش�أنها تعطيل واح�د أو أكثر من هذه 
المم�رات فيتوقف تدفق التج�ارة والطاق�ة العالميتين. ولك�ن، بالمقابل 
ف�إن اإلم�دادات عب�ر القطب الش�مالي )وحتى الجنوبي( س�تكون أس�رع 

وأفضل نظام للتبادل. 

• خريطة أوراسيا »طريق الحرير الجديدة«، إن ثالثًا من أكبر الديموقراطيات 
ف�ي آس�يا ويبل�غ ع�دد س�كانها مجتمع�ة ما يق�رب م�ن 2 بليون ش�خص 
ق�د توصلت إل�ى إجماع عل�ى أن البني�ة التحتية ه�ي الس�بيل للنمو في 
المس�تقبل، وذل�ك من خ�الل إقامة بعض المش�اريع التي يبنيه�ا »البنك 
اآلس�يوي لالستثمار في البنية التحتية« )تأس�س عام 2014 وقامت الصين 
بإنشائه برأسمال 50 بليون دوالر أميركي ويضم أكثر من 35 دولة مساهمة. 
انضم�ت روس�يا بصف�ة عضو مؤس�س ف�ي البنك ف�ي 14 نيس�ان 2015(. 
وخريطة طريق الحرير الجديدة س�وف تُظهر أهمية خطوط السكك الحديد 
وخط�وط األنابي�ب وكل البنى التي س�يتم إنجازها س�واء من ه�ذا البنك 
أو غي�ره م�ن المنظمات ف�ي أنحاء أوراس�يا. والهدف هو الرب�ط والتواصل 

التنافس�ي م�ع الوالي�ات المتح�دة 
األميركي�ة، ولك�ن المفارقة انه لن 
يوج�د فائ�ز نهائي ف�ي ه�ذا الربط 
العك�س  عل�ى  ب�ل  التنافس�ي، 
بالفائ�دة  س�يعود  ذل�ك  كل  ف�إن 
بأخ�رى  أو  بطريق�ة  الجمي�ع  عل�ى 
م�ن مش�اريع البن�ى التحتي�ة ه�ذه 
والت�ي أهمل�ت عل�ى م�دى عقود. 
إن تج�ارة أوروب�ا م�ع الصي�ن اليوم 
أوروب�ا م�ع  تق�ارب مس�توى تج�ارة 
كتل�ة  أن  األه�م  ولك�ن  أمي�ركا. 
اقتصادية كبيرة س�تتكون عند كل 
تلك المم�رات التجاري�ة »المنجزة« 
وسيساعد في ذلك النقل السلس 

بين أوروبا وآسيا. 

األوسط«  الشرق  »مناطق  • خريطة 
الت�ي وضعه�ا المؤل�ف، يس�تعيد 
القديم�ة له��ذه  الخ�ري�ط�ة  به��ا 
المنطقة، حيث س�تعود العالقات 
التجارية بين المدن العربية بداًل من 
الح�دود االصطناعية الت�ي فرضها 
االس�تعمار وبعض ال�دول الغربية. 
إن إمكاني�ة الق�وى اإليجابية للربط 
والتكام�ل وش�بكات التواص�ل قد 
تخفف من حدة الصراع رغم تصاعد 
ح�ركات وجه�ات ديني�ة وعرقي�ة أو 
المناف�س�ة  اش�ت�داد  إن  غي�ره�ا. 
االقتصادية وتدفقات رؤوس األموال 
تشّكل مستودعًا لألموال الضخمة 
الت�ي س�يتم م�ن خالله�ا التمويل 
والتحديث ف�ي العالم النامي في 
الش�رق األوس�ط. عالوة على ذلك، 
فقد تس�اعد تكنولوجي�ات الطاقة 
المتج�ددة عل�ى التخفيف من حدة 
»حروب النفط والموارد«. أما البنية 

إصدارات
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التحتية الطموحة فقد تس�اعد في تحرير عقد الحدود المتش�ابكة والتي هي من مخلفات االس�تعمار، سواء في 

أفريقيا أو في العالم العربي، لمصلحة الربط عبر هذه الحدود. وقد قدم مثااًل عن دبي وهي أول مدينة في الشرق 

األوسط تعتبر »مدينة عالمية«، وستكون ملهمة لمدن أخرى مثل القاهرة والرياض وبيروت وأديس أبابا.

ختام�ًا، م�ن المهم جدًا أن يضم العال�م »مدنًا عالمية« لها مي�زات الجدارة وعلى درجة عالية م�ن التواصل، لكن 

ه�ذا ال يعني إطالقًا إهم�ال المدن األخرى، بل على العكس فمن الواجب العم�ل الحثيث لربطها بالمدن الكبرى 

لتصب�ح ج�زءًا منها، ألن المزي�د من التواصل يج�ب أن يؤدي الى المزيد من توزيع الثروات! ال ش�ك ف�ي أن العالم 

كله يس�ير اليوم في اتج�اه الربط الداخلي أو اإلقليمي، والواضح أن الطريق للمس�تقبل ه�ي في دخول البلدان 

المتقدم�ة في ش�راكة مع البلدان النامية لبن�اء البنية التحتية وهذا اتجاه إيجابي ال يمك�ن إنكاره، ومن إيجابياته 

أيضًا إمكانية إقامة شبكات إمداد أخرى مثل نقل المياه العذبة أو مشروع وضع »أطلس الربط الرقمي المستمر« 

ال�ذي يقوم عل�ى إدراج البيان�ات المفتوحة للبنى التحتي�ة في أنحاء العال�م. ولكن، ماذا عن س�لبيات »حضارة 

الش�بكة العالمية«، فهل إن هذا التحّضر الس�ريع، سيزيد من عدم المس�اواة، والتدهور البيئي نتيجة التصنيع؟ ما 

يثي�ر الريب�ة فعاًل، هو: هل إن العال�م اليوم أمام غزو من نوع آخر يس�مى »غزو البنى التحتي�ة الضخمة«؟ وهل ما 

تش�هده مناطق الش�رق األوس�ط وغيرها من مناطق العالم من حروب وجرائم وفظائع بحق اإلنس�انية هو مقدمة 

لغزو واستعمار جديدين تحت مسمى »الربط التنافسي القتصاديات المدن العمالقة« التي ستحكم العالم بدياًل 

من الدول؟

)ثقافة الدهو في المحيط الهندي العالمية والتجارة واإلسالم 
قبل قدوم األوروبيين(

)ثقاف�ة الدهو في المحيط الهندي العالمية والتجارة واإلس�الم قبل قدوم 
األوروبيي�ن( ه�و عنوان كتاب صادر ع�ن مركز اإلمارات للدراس�ات والبحوث 
االس�تراتيجية ويتناول التأثيرات واألدوار الراسخة التي تركتها قوارب الدهو 
الشراعية بين عموم ضعاف المحيط الهندي. يقع الكتاب في 521 صفحة 
من القطع المتوس�ط وم�زود بمجموعة كبيرة في الخرائ�ط والصور التي 

توثق هذه المرحلة. الكتاب للمؤلف عبد اهلل الشريف. 

الدهو هو قارب ش�راعي خش�بي له أنواع كثيرة في غ�رب المحيط الهندي 
وكثي�رًا ما يصوره الخيال مركبا غريب الش�كل وغير محكم ويعتبر وس�يلة 
للتفاعل االجتماعي بين ش�عوب مختلفة لتبادل تلك البضائع فيما بينها. 
كم�ا يوص�ف الدهو بان�ه كان س�فينة عام�رة في األي�ام الخوال�ي مليئة 
بالعم�ال. وبالرغم م�ن األحداث التاريخي�ة التي مرت منذ القرن الس�ادس 
عشر الميالدي، فان الموانئ في غرب المحيط الهندي ظلت تعج بمراكب 

الق�رن  خمس�ينات  حت�ى  الده�و 
العش�رين حينم�ا ش�كل اكتش�اف 
النفط ف�ي الخلي�ج العربي نقطة 
تح�ول قوية ف�ي طبيع�ة االقتصاد 
القديم وما اتصل به من تفاعالت .
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إصدارات

»المجلد األول« من سلسلة تراث اإلنسانية
ص�در حديثا، ضمن إصدارات مكتبة األس�رة- فرع العلوم االجتماعية »المجلد 
األول« م�ن سلس�لة ت�راث اإلنس�انية. وهى سلس�لة مكونة م�ن 6 مجلدات، 
تتن�اول بالتعري�ف والبحث والتحلي�ل، روائع الكتب التي أث�رت في الحضارة 
اإلنس�انية بأق�الم الصف�وة الممت�ازة م�ن األدباء والكت�اب والعلم�اء مثل  
عباس محمود العقاد، علي أدهم، الدكتور محمود أحمد الشربيني، الدكتور 

عبد المنعم الطناملي، الدكتور بول غليونجي، و الدكتور عثمان أمين.

أصدر كرس�ي الملك س�لمان بن عبد العزيز لدراس�ات تاريخ مكة المكرمة 
بجامعة أم القرى كتابًا بعنوان )المش�اعر المقدس�ة عبر العصور.. دراس�ة 
تاريخي�ة حضارية(، ال�ذي يعد مؤلفًا علميًا تاريخي�ًا، ألفه فريق بحثي يتكون 

من تسع عضوات من هيئة التدريس بقسم التاريخ بجامعة أم القرى. 

أنش�ئ الكرس�ي من أجل خدمة لتاريخ مكة المكرمة، وتعبيرًا عن اهتمام 
خادم الحرمين الش�ريفين الملك س�لمان بن عبدالعزيز آل س�عود بالتاريخ 
والمؤرخي�ن، وهو الكرس�ي، ال�ذي حظ�ي بموافقته على إنش�ائه وحمل 
اس�مه الكريم، وتكرّم بتدش�ين اتفاق�ه، اهتمامًا منه بالدراس�ات العلمية 
والتاريخي�ة لمك�ة المكرم�ة وتوثيقها، وذلك في س�ياق رعايت�ه للحرمين 

الشريفين وجهوده في خدمت زائريها.

الكت�اب ه�و عبارة ع�ن مش�روع بحثي ش�مل تدوي�ن تاريخ جام�ع ومجمل 
للمش�اعر المقدسة عبر العصور، إذ لم تدرس في دراسة علمية جامعة عبر 
التاريخ من قبل، ويعد الكتاب نواة لدراس�ات أكث�ر عمقًا وتفصياًل. الكتاب 
تن�اول تاريخ المش�اعر من�ذ ما قبل اإلس�الم إلى العصر الحدي�ث، ووصفها 
وبيّن حدودها ومعالمها، واألحوال السياس�ية والحوادث التي تعرضت لها 
وأثر الفتن في أمنها، واألحوال العلمية والثقافية فيها والدعوة وال�وع�ظ 
واإلرش�اد، كم��ا تن�اول الجوان�ب االقتصادي�ة والبيئية في مواس�م الحج، 

والجوانب العمرانية والحضارية.

تحدث الكتاب عن التطور الهائل الذي شهدته المشاعر المقدسة في العهد 
الس�عودي الزاهر بعد ارتفاع أعداد الحجاج المطرد، وما حظيت به المشاعر 
من اهتمام ورعاية ملوك المملكة والمش�اريع الخدمية الكبرى التي أمروا 
بها، ومنها مشروع تطوير جسر الجمرات والخيام المضادة للحريق والطرق 
ووس�ائ���ل النق���ل والم�واص�الت واالتصاالت وقط�ار المش�اعر وعمارة 

ومش�روع  وتوس�عتها  المس�اجد 

م�ن  واإلف�ادة  الحديث�ة  المج�زرة 

لحوم الهدي واألضاح�ي والمرافق 

العام�ة والخدم�ات الصحية والماء 

الصح�ي  والص�رف  والكهرب�اء 

والنظافة واألعم�ال الخيرية وتوفير 

الت�ي  األمني�ة  والجه�ود  الغ�ذاء 

أس�همت ف�ي أداء حج�اج بيت اهلل 

الح�رام نس�كهم ف�ي أم�ن ويس�ر 

واطمئن�ان. كم�ا ت�م التط�رق في 

البحثي�ة  اإلنج�ازات  إل�ى  الكت�اب 

والثقافية، التي حققها الكرس�ي، 

المتمثل�ة بن�دوة علمي�ة كبرى عن 

ومحاض�رة  والمطوفي�ن  الطواف�ة 

أرنول�د  الهولن�دي  للم�ؤرخ  علمي�ة 

فرولي�ك ح�ول كتابات س�نوك عن 

مكة المكرمة ودورة تدريبية ورحلة 

علمي�ة إلى معالم مك�ة التاريخية 

ومعرض دائم لصور مكة التاريخية 

وغيره�ا م�ن النش�اطات الثقافية، 

ونح�و 70 بحث�ًا علمي�ًا محكمًا نش�ر 

منه�ا 20 كتاب�ًا و 35 بحث�ًا، والبقي�ة 

في طريقها إلى النشر.

)المشاعر المقدسة عبر العصور.. دراسة تاريخية حضارية(
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اليونسكو تطلق األطلس اإللكتروني الجديد للتعليم لعام 2030

لمؤشرات غير متوفرة حتى اآلن. 

يت�م تحدي�ث الخرائ�ط تلقائي�ًا لتتماش�ى م�ع البيان�ات الجدي�دة. وتقّدم 

ه�ذه الخرائط نتائج رئيس�ة متعلّقة بالتعلّم والمس�اواة وج�ودة التعليم، 

توّض�ح، عل�ى س�بيل المثال، مس�تويات اتق�ان المه�ارات األساس�يّة في 

القراءة والحس�اب، معدالت استكمال التعليم من المراحل االبتدائية إلى 

التعلي�م العالي، نس�بة األطفال خارج مقاعد الدراس�ة، المبلغ المخصص 

لتعلي�م كل طالب ومدى توفير معلمين مؤهلي�ن. ويتعمق األطلس أكثر 

في هذا المجال ويس�تعرض باإلضافة إلى ما س�بق مسألة عدم المساواة 

بي�ن الجنس�ين، وأهمي�ة التعليم وأم�ن البيئة المدرس�يّة وع�دد البالغين 

الملتحقين في برامج التعليم االبتدائي. 

ُصّم�م األطل�س اإللكتروني ليوّف�ر مصدرًا فري�دًا ومتكام�اًل للبيانات التي 

تتعلّق بالتعليم. من دون أي جهد يذكر، يس�تطيع أي ش�خص، س�واء كان 

خبيرًا إحصائيًا أو أي شخص عادي، االطالع على أي من البيانات الواردة في 

األطل�س، مث�ل البيان�ات المتعلقة بالتعري�ف بالتكنولوجي�ا الرقميّة في 

تركيا والترهيب المدرسي في ناميبيا على سبيل المثال ال الحصر. ويمكن 

تعري�ف كل خارط�ة موجودة في األطلس ونش�رها على مواق�ع التواصل 

االجتماعي. كذلك يمكن تحميل هذه الخرائط ونقلها على شبكة االنترنت 

والمدونات والعروض والتقارير. فمن خالل هذه الطريقة المتقّدمة، يمكن 

البيان�ات  عل�ى  االط�الع  لل�دول 
واستخدام المؤش�رات لتطوير أطر 

الرصد الخاصة بها.

األطل�س  عل�ى  العم�ل  أن  يذك�ر 
يت�م  مس�تمرًّا،  م�ازال  اإللكترون�ي 

إضافة بيانات جديدة فور توافرها. 

يجّسد مشروع األطلس اإللكتروني 
معه�د  مهم�ة  مب��اش�ر  بش�ك��ل 
اليونس�كو لإلحصاء المتمثّلة في 
إنت�اج بيانات يمك�ن مقارنتها على 
المستوى الدولي، حيث يحتاج رصد 
التق�ّدم المحرز ف�ي تحقيق الهدف 

الرابع المذكور.

أطلق معه�د اليونس�كو لإلحصاء 

األطلس اإللكتروني الجديد بش�أن 

التعلي�م لع�ام 2030، وجم�ع في�ه 

لرص�د  المتواف�رة  البيان�ات  كل 

اله�دف الرابع م�ن أه�داف التنمية 

المستدامة والمتعلق بالتعليم. 

اإللكترون�ي،  األطل�س  يس�تعرض 

م�ن خ�الل مجموع�ة م�ن الخرائ�ط 

التف�اع�ليّ��ة، مؤش��رات عالميّ��ة 

م�ن  واح��د  ل�كل  وم�وض�وعي��ة 

المقاص��د المرج��ّوة م�ن اله�دف 

الراب�ع. ويخص�ص مكانًا  التنم�وي 

85
العدد 173



إصدارات
»دليلك للسياحة الثقافية«  ..

جواز سفر لزيارة األماكن الثقافية والتراثية في الكويت

»حضرموت.. حضارة ال تموت« 

طرح�ت ونف�ذت إدارة االتص�ال واإلع�الم في المجل�س الوطن�ي للثقافة 
والفنون واآلداب في الكويت »دليلك للسياحة الثقافية«  وهو  فكرة جواز 
مرور، يش�به في غالفه وش�كله الجواز الس�فر الكويتي... الس�تخدامه في 
زيارة األماكن الثقافية والتراثية في الكويت. الكتيب يضم رؤية مبس�طة 
وس�هلة عن معالم الكويت المقترح زيارتها م�ع إعطاء هذا الكتيب طابع 
جواز الس�فر من خالل وض�ع ختم على كل مرفق تتم زيارت�ه من قبل الزائر، 
وذلك وفق تصور س�ياحي يعطي للزائر اإلحس�اس بالتنقل من مرفق إلى 

آخر في الكويت.

يحت�وي الدلي�ل عل�ى تمهيد ح�ول المجل�س الوطن�ي للثقاف�ة والفنون 
واآلداب، و رص�د مختصر وواضح لمعالم الكويت الثقافية والس�ياحية، مع 

تحديد أوقات الزيارة والعنوان لكل مرفق، باللغتين العربية واإلنكليزية.

»حضرم�وت..  كت�اب  حديث�ًا  ص�در 

حضارة ال تموت« للدكتورة ريم عبد 

الغن�ي المتخصصة في الهندس�ة 

المدنية، وتتناول في الكتاب-الذي 

ص�در ع�ن دار الفارابي ف�ي لبنان- 

من خ�الل 20 نص توزع�ت في 350 

)قي�اس متوس�ط(، مختلف  صفحة 

 جوانب الحي�اة في وادي حضرموت 

الواقع شرق جنوب اليمن. 

الكت�اب ه�و الثان�ي ف�ي سلس�لة 

ثالثيّة »اليمن السعيد« التي أعدتها 

د. ري�م عب�د الغني. يتح�دث كتاب 

»حضرم�وت.. حض�ارة ال تموت« عن 

الطينيّ�ة  حضرم�وت  وادي  عم�ارة 
وأهميته�ا  االرت�ف�اع  الش�اه�ق��ة 
كمدرس�ة معماريّ�ة عربيّ�ة أصيلة، 
م�ا زالت على قيد الحي�اة بمواجهة 
اختن�اق الم�دن العربي�ة القديم�ة، 
كم�ا يتن�اول أوائ�ل المستش�رقين 
ال�ذي�ن زاروا حضرم�وت، وأه�م م�ا 

ُكتب عنها. والهجرات التي ساقت 

العال�م، وخاص�ة  إل�ى  الحضارم�ة 

الشرق، لنشر الدين وللتجارة.

كم�ا يتضم�ن الكت�اب معلوم�ات 

ع�ن أه��م م�دن  وادي حضرم�وت، 

كمدين�ة تريم، وأبنية مدينة ش�بام 

الطيني�ة أو مانهاتن الصحراء التي 

يص�ل ارتف�اع بعضه�ا إلى عش�رة 

طوابق، ويزي�د عمر بعضها عن 500 

س�نة، وهي أولى ناطحات س�حاب 

ف�ي العال�م، مما وضع ش�بام في 

قائمة اليونس�كو لمحميّات التراث 

العالمي.

ج�اءت فك�رة » دليلك للس�ياحة الثقافي�ة » في س�ياق احتفالية الكويت عاصم�ة الثقافة اإلس�المية، ومن خالل 
األنشطة والم�هرج�انات الثقافية والفنية التي يقيمها المجل�س الوط�ن�ي للثقافة والفنون واآلداب.
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غيوم اصطناعية ممطرة فوق منطقة جبال التبت

يعم�ل علماء وسياس�يين في الصي�ن على إطالق برنامج واس�ع للتحكم 
بالمناخ فوق أراضي البالد.  ويقترح الخبراء بدء استحداث غيوم اصطناعية 
ممط�رة فوق منطقة جبال التبت، والتي س�تؤمن بدورها حوالي 5 ماليين 
مت�ر مكعب من المياه س�نويا، لتعوي�ض نقص المياه في ح�وض »النهر 

األصفر«.

كما طرح الخبراء الجدوى االقتصادية للمش�روع، والذي س�تموله سلطات 
مقاطع�ة »ش�نغهاي«، والت�ي بدوره�ا وضعت مس�ائل التحك�م بالمناخ 

ضمن أهم اولويتاها للخطة الخمسية القادمة.

تق�وم خطة العلماء على اعتراض المياه في منطقة  تقع على حدود طبقة التروبوس�فير للغالف الجوي، وهي 
عب�ارة ع�ن قناة منظمة لنقل بخ�ار الماء، تدعى )النهر الس�ماوي(، لتحويله�ا إلى غيوم ممطرة، بواس�طة مواد 
كيميائي�ة س�يتم إيصالها لتلك الطبق�ة من الغالف الج�وي عن طريق الصواري�خ أو الطائرات. وم�ن أجل ضمان 

تحكم أفضل بعمل البرنامج المتوقع، يقترح الخبراء إطالق قمر صناعي مخصص لتلك األغراض.

يذكر أن مقاطعة شنغهاي، من أكبر المقاطعات وأكثرها جفافا في المنطقة الغربية للصين الوسطى. ويوجد 
فيها العديد من األنهار، كنهر »يانتسي« و هوان هي« و«ميكونغ«.

متابعات

تكنولوجيا صينية جديدة لجذب انتباه الطالب

إره�اق الطال�ب أو اس�تمتاعه أثناء 
الحصص الدراسية.

أيض�ا  سيس�مح  الجدي�د  النظ�ام 
بمعرفة م�دى انخ�راط الطالب في 
التعليم، والذين سيكونون  عملية 
أكثر نشاطا وتفاعال أثناء الحصص، 

سيحصلون على أعلى العالمات.

يذك�ر أن البروفيس�ور اكس�ياويونغ 
ب�دأ منذ خمس س�نوات باس�تخدام 
تكنولوجي�ا التعرف عل�ى الوجوه، 
لتس�جيل حضور الط�الب للفصول 

الدراسية.

وي  الصين�ي   البروفيس�ور  نج�ح  
اكسياويونغ في تطوير تكنولوجيا 
عل�ى  بالتع�رف  تس�مح  جدي�دة 
معالم وجوه الط�الب وتحديد مدى 
تفاعله�م م�ع العملي�ة الدراس�ية.  
ويس�تخدم البرنام�ج الجدي�د ال�ذي 
طالب�ا،   324 ال��  حوال�ي  س�يختبر 

تكنولوجي�ا التعرف عل�ى الوجوه، 
بتصوي�ر  كامي�رات  تق�وم  حي�ث 
وجوه الطالب، وإرس�ال تلك الصور 
ألجه�زة الكمبيوت�ر الذي س�يتعرف 
عل�ى مش�اعرهم م�ن خ�الل تل�ك 
الص�ور، وب�دوره س�يقوم البرنام�ج 
بإحداث مخط�ط بياني يح�دد مدى 
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.. وعلماء الفيزياء يتوصلون لطريقة قراءة الكتب دون فتحها

ق�ام علم�اء فيزي�اء أمريكيون في 
مختب��ر » MIT « بتصمي��م ج�ه��از 
يمّكنه�م من قراءة الكتب دون أن 
يفتحوها. وذلك باس�تخدام إشعاع 
تيراهرتز.  وهو عبارة  ماس�ح ضوئي 
بوس�عه التمييز بين ال�ورق األبيض 
واألح�رف بن�اًء عل�ى تغي�ر صف�ات 
الت�ي  تيراهرت�ز  اإلش�عاع  إش�ارات 
تنعكس من سطح الورقة. ويسمح 
الماس�ح الضوئ�ي بق�راءة كت�اب 

بأية أبعاد ومهما كانت سماكته.

وتعتب���ر تكنولوجي��ا اس�تخ��دام 
إش�عاع تيراهرتز من التكنولوجيات 
المتقدمة الواع�دة التي يمكن أن 

على سبيل المثال لقراءة البرديات 
المصرية القديمة وتحليل مكونات 
والتأك�د  االلكتروني�ة  الرقائ�ق 
م�ن ج�ودة  تصني�ع أج�زاء األجه�زة 

الفضائية.

تستخدم أيضا في مجال البصريات 
واإللكتروني�ات الميكروية. ويمكن 
ه�ذا  م�ن  الموج�ات  تس�تخدم  أن 
المعلوم�ات  إلرس�ال  أيض�ا  الن�وع 
بس�رعة فائق�ة، ورصد عم�ل الخاليا 
الحية في نظ�ام »أونالين« وغيرها 
من المج�االت، حيث من المطلوب 
أن تك�ون األه�داف الم�راد رصده�ا 

شفافة.

ويرى العلم�اء أن تلك التكنولوجيا 
س�يهتم بها بالدرجة األولى علماء 
الش�رطة  ف�ي  والمحقق�ون  اآلث�ار 
يحظ�ر  كتب�ا  يس�تخدمون  الذي�ن 
اس�تخدامها  يمك�ن  كم�ا  مس�ها. 

متابعات
الروس�ية دولغوف�ا وزمالؤه�ا ف�ي  الباحث�ة  وحقق�ت 
جامعة موس�كو بالتعاون مع علماء فيزياء من جامعة 
توياهاشي التكنولوجية نجاحات في مجال استقطاب 
الض�وء وتخفي�ض س�رعته بمق�دار 10 م�رات بفض�ل 
استخدام ما يس�مى ب� »بلورات فوتونية مغناطيسية« 
تتعامل مع الض�وء بطريقة خاصة بحي�ث تجعله يغير 

االستقطاب والسرعة وبعض المواصفات األخرى.

وذك�رت الباحثة أن تباط�ؤ الضوء يلزم لخل�ق الذاكرة 
الضوئي�ة والشاش�ات الثالثي�ة األبع�اد ومستش�عرات 

المجال المغناطيسي.

واس�تخدم العلماء ال�روس واليابانيون تل�ك الظاهرة 
كي يدور س�طح اس�تقطاب الضوء البطيء بس�رعة 
يمكن تس�جيلها في نبضات الليزر القصيرة جدا بطول 
200 فيمتو ثانية، علما أن نانو ثانية واحدة تضم مليون 

فيمتو ثانية. و يمكن أن يس�اعد ذلك في تصميم جيل 
جديد من أجه�زة الكمبيوتر الضوئية والشاش�ات التي 
تتصف بسرعة فائقة، مما س�يؤدي إلى ظهور شبكات 

كمبيوتر جديدة.

علماء الفيزياء يخفضون سرعة الضوء 10 مرات
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الدماغ البشري يحفظ المعلومات أثناء النوم

العثور على سفينة أسطورية غرقت قبل 170 عاما

وج�د باحثون في جامعة سوانس�ي أنه خالل النوم ال يدخ�ل الدماغ خبرات 
جدي�دة في الذاكرة فق�ط، وإنما يربط المخ بي�ن المعلومات واإلنطباعات 
الناتج�ة عنها، اعتمادا عل�ى أهمية هذه المعلومات للش�خص.  فقد أجرى 
الباحثون دراس�ة عل�ى 80 طالب وطالبة يدرس�ون اللغ�ة الويلزية، كانت 
لغته�م األم ه�ي اإلنكليزية. هذا ولم يكن أي طال�ب منهم قد درس هذه 
اللغ�ة من قب�ل أو عاش في ويلز. و قس�م الطالب إل�ى مجموعتين تقوم 
المجموع�ة األول�ى بدراس�ة الكلم�ات الجدي�دة فق�ط قب�ل الن�وم، بينما 
تق�وم المجموع�ة بالتعلم بالطريق�ة العادي�ة. وتبين أن الط�الب الذين 
نام�وا على الفور بع�د الدراس�ة كان حفظهم للكلمات أفض�ل بكثير من 
ط�الب المجموعة الثاني�ة. وبعد تعمق أكبر في الدراس�ة ظهرت الحقيقة 
كامل�ة، حي�ث الحظ الباحث�ون أن أفضل النتائ�ج لهؤالء الط�الب الراغبين 
في تعل�م اللغة الويلزية أكثر من غيره�م. إذ كان يعتقد لفترة طويلة أن 
النوم يساعد على ترس�يخ المعلومات، إال أن الدراسة أثبتت أن أهمية هذه 
المعلومات للش�خص هي التي تؤثر بشكل أكبر على عملية الحفظ في 

الذاكرة.

عث�ر مؤخ�رًا باحث�ون عل�ى حط�ام 
السفينة األسطورية »تيرور«، والتي 
كان�ت تتب�ع لبعث�ة المستكش�ف 
الق�ط��ب��ي الب�ريط�ان�ي »ج�ون 
الت�ي  االستكش�افية  فرانكلي�ن« 
ابحرت م�ن المملك�ة المتحدة في 
128 بح�ارًا   1845 وضم�ت  مايو/أي�ار 

عثر الباحثون على حطام السفينة  
ج�رى  صغي�رة  غواص�ة  بمس�اعدة 
التحكم بها ع�ن بُعد، وتمكنوا من 
الدخول إلى قمرة القيادة، والعديد 
من حجرات الس�فينة، واس�تطاعوا 
العثور على مستودع األغذية، حيث 
وج�دوا هن�اك العدي�د م�ن األواني 
وزجاجت�ي نبيذ وغيرها من األش�ياء 

األخرى.

وكان ق�د عث�ر ف�ي س�بتمبر/ ايلول 
2014 عل��ى ح�ط�ام الس�ف�ي�ن�ة 
»إريب�س«، والت�ي كانت تع�د رائدة 

في تلك البعثة التاريخية.

بغية العثور على ما يسمى بالممر 
للقط�ب  الغ�رب��ي   - الش�مالي 
الش�مالي عب�ر المحي�ط المتجم�د 
الش�مال�ي، وانقطع�ت أخب�اره��ا 
م�ن الع�ام نفس�ه وحت�ى الي�وم. 
فق�د وج�دت غارقة في أح�د خلجان 

القطب الشمالي.
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ندوات ومؤتمرات

يعق�د المؤتم�ر الرابع لإلس�كان تحت عن�وان« تفعيل الش�راكة بي�ن القطاعين الع�ام والخ�اص لتطوير قطاع 
اإلس�كان« ف�ي مدينة الري�اض بالمملكة العربية الس�عودية ف�ي الفترة 20-22  ديس�مبر 2016. يه�دف المؤتمر  
للتعريف بدور أصحاب القرار وكافة األطراف المعنية في تحقيق الرؤى الوطنية في مجال الش�راكة في اإلسكان، 
وتقديم الرؤى حول دور المؤسس�ات والهيئات الحكومية في الش�راكة بين القطاعين العام والخاص. وإبراز دور 
القط�اع الخاص ف�ي تحقيق أهداف السياس�ات اإلس�كانية، والتعريف بأنماط تطبيق الش�راكة بي�ن القطاعين 

العام والخاص وتوضيح هيكلة العالقات القانونية  والتنظيمية والتمويلية بين القطاعين العام والخاص.

يتضم�ن المؤتم�ر ع�دد من المحاور حول  أهمية الش�راكة  في اإلس�كان في مج�ال  تطوير  مراك�ز المدن وتطوير 
المناطق العشوائية والمتدهورة عمرانيًا والسكن المستدام والسكن الميسر.

لمزيد من المعلومات واالتصال:

فاكسك 00966112033963

AHC4@housing.gov.sa :البريد اإللكتروني

تعق�د المنظم�ة العربي�ة  للتربية والثقاف�ة والعلوم ) االلكس�وا(  بالتعاون  م�ع وزارة الثقاف�ة والمحافظة على 
التراث في  الجمهورية التونس�ية  مؤتمر الوزراء المس�ؤولين عن الشؤون الثقافية  في الوطن العربي في دورته 

العشرين خالل الفترة  15-14 ديسمبر 2016 في  تونس.
لمزيد من االستفسار واالتصال:

هاتف: 0021670013900  - فاكس : 0021671948668

 alecso@alecso.org.tn  :البريد اإللكتروني

 www.alecso.org.tn :الموقع اإللكتروني

المؤتمر الرابع لإلسكان
الرياض – المملكة العربية السعودية 20-22 ديسمبر 2016

مؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي
تونس 14-15 ديسمبر 2016 
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بتنظيم مش�ترك بين مدينة الرباط المغربية وبلدية دبي ومركز البيئ�ة للمدن العربية وبدعم من منظمة المدن 
العربية يعقد المؤتمر العالمي الس�ادس بيئة المدن 2016 تحت عنوان » إدارة المدن الساحلية: التحديات وحلول 

التغير المناخي« في مدينة الرباط بالمملكة المغربية  24-25 أكتوبر 2016.

يهدف المؤتمر إلى توفير فرصة لمس�ؤولي المدن لاللتقاء وتبادل الخبرات واالنخراط في  حوار مفتوح لمناقش�ة 
أفكار وحلول ناجحة إلدارة السواحل والبيئة البحرية لضمان التنمية المستدامة لحواضرنا العربية.

تتركز محاور المؤتمر  للعنوان التالية: اس�تراتيجيات وسياس�ات إدارة الس�واحل  لتقليل آثار التغير المناخي وإدارة 
البيئ�ة البحري�ة والتن�وع البح�ري، تخطيط الم�دن الس�احلية وافضل الممارس�ات  العالمي�ة، التط�ور االقتصادي 
للمناطق الس�احلية، أحدث التقنيات المس�تخدمة ومش�اريع إكث�ار التنوع الفطري البحري وغيره�ا من المواضيع 

التي تتصل ببيئة المدن.

لمزيد من االستفسار واالتصال:

 imaghlaoui.coopint@gmail.com  :هاتف: 00212661535529 - فاكس: 00212537631048  - البريد اإللكتروني

يعق�د المؤتمر العام الرابع عش�ر لمنظم�ة العواصم 
والمدن اإلسالمية والندوة العلمية الدولية الثانية عشر 
بعنوان » تقنيات التنمية المستدامة للمدن« ومعرض 
» تقنيات التنمية المس�تدامة للمدن ومنجزات بلديات 
العواصم والمدن اإلس�المية« في مدين�ة الرباط خالل 

الفترة  29 نوفمبر – 1 ديسمبر 2016.

لمزيد من المعلومات واالستفسار:

هاتف: 96625505195 00 - فاكس: 96625505095 00

  oiccmak@oicc.org :البريد اإللكتروني

 األمانة العامة لمنظمة العواصم والمدن اإلسالمية

هاتف: 96626981953 00 - فاكس:96626981053 00

secrtriat@oicc.org :البريد اإللكتروني

المؤتمر العالمي السادس بيئة المدن 2016 
» إدارة المدن الساحلية: التحديات وحلول التغير المناخي« 

مدينة الرباط - المملكة المغربية  24-25 أكتوبر 2016 

المؤتمر العام الرابع عشر لمنظمة العواصم والمدن اإلسالمية 
الرباط - المملكة المغربية 29 نوفمبر – 1 ديسمبر 2016
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الدورة 22 للمؤتمر العالمي للمناخ 
مراكش  - المملكة المغربية خالل الفترة 13 نوفمبر 2016

 يعق�د المؤتم�ر العالم�ي للمن�اخ  ف�ي دورت�ه 22 ف�ي  مدين�ة مراك�ش بالمملك�ة المغربي�ة خ�الل الفت�رة  13
نوفمبر 2016.

تكمن أهمية انعقاد المؤتمر  كونه محطة لتطوير اليات عملية في اطار إعالن باريس للتخفيض من انعكاسات 
التغي�رات المناخي�ة، وفرص�ة لاللتقاء وتبادل اآلراء وعرض  التجارب  والمقترحات التي من ش�أنها أن تس�هم في 

الحد من التغيرات المناخية.

هاتف: 00216524351335  

 cummarrakech@gmail.com :البريد اإللكتروني

تأجيل مؤتمر )المشروعات الصغيرة واألسر المنتجة كرافد للتنمية(
عّمان – المملكة األردنية الهاشمية للعام 2017

تم تأجيل مؤتمر )المش�روعات الصغيرة واألسر المنتجة كرافد للتنمية – دور البلديات والقطاعين العام والخاص 
والمجتم�ع المدن�ي في إنجاحه�ا( والذي كان م�ن المزمع عقده خالل الفت�رة 16-17 أكتوب�ر 2016 إلى عام 2017 

وذلك في مدينة عّمان بالمملكة األردنية الهاشمية. وسوف يتم تحديد موعد االنعقاد الجديد الحقًا.

لمزيد من االستفسار والمتابعة:

األستاذ وداعة اهلل حمراوي – خبير اإلدارة المحلية بالمعهد العربي إلنماء المدن

هاتف: 009660114821867  داخلي 120

موبايل: 00966569541945 - فاكس: 009660114802666

 www.araburban.org :الموقع اإللكتروني - whamarawi@araburban.org :البريد اإللكتروني

ندوات ومؤتمرات
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تم  اكتشاف هياكل قديمة في قبرص تعود إلى أكثر من 11 ألف عام، قد تكون ألقدم قرية مكتشفة في العالم، 
حيث اكتش�ف أكثر من 20 هيكال دائريا في كليموناس قرب مدينة ليماس�ول جنوب الجزيرة المتوسطية، ويمثل 

هذا االكتشاف أقدم مظهر معروف على اإلطالق في العالم لنمط حياة زراعي وقروي.

تع�ود هذه الهياكل إلى فترة تتراوح بين 10500 و11500 س�نة مضت، وقد بنيت قب�ل ما ال يقل عن ألفي عام من 
ظهور أقدم نقطة استيطان معروفة في قبرص حتى اليوم وهي في موقع خيروكيتا المدرج على قائمة منظمة 

يونيسكو للتراث اإلنساني قرب مدينة الرنكا جنوب الجزيرة.

مدن حول العالم

ترميم قصر »دار األمان« 
الملكي التاريخي في كابول

ب�دأ في العاصم�ة األفغانية كاب�ول أعمال ترمي�م قصر »دار 
األمان« الملكي التاريخي المهجور والُمدمر بالكامل ليتحول 
فور استكمال عملية الترميم إلى متحف وموقع للمناسبات 

الرسمية، ما يجعله رمزًا لمستقبل جديد ألفغانستان.

القصر ُمش�يّد على س�فح سلس�لة جبال هندوكوش جنوب 
كاب�ول، وه�و م�ن الط�راز الكالس�يكي الحدي�ث وصمم�ه 
مهندس�ون معماري�ون فرنس�يون وألمان في العش�رينيات 
خ�الل حقب�ة حك�م الملك أم�ان اهلل خ�ان. تس�تغرق عملية 
الرميم بين 3 و5 س�نوات، بكلفة تراوح بي�ن 16,5 و20 مليون 

دوالر

أثار قديمة تعود ألكثر من 11 ألف عام في قبرص
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نظام جديد في سلوفاكيا 
لنقل الركاب في أقل من 25 دقيقة

نظ�ام »هايبر لوب«  هو أحدث وس�يلة  للنقل  بين بين براتيس�الفا بفيينا وبودابس�ت في أق�ل من 25 دقيقة . وقد 
تم االتفاق بين مخترع نظام هايبر لوب إيلون موس�ك وحكومة جمهورية س�لوفاكيا الستكشاف كيفية بناء هذا 

النظام. حيث تعد سلوفاكيا من الدول الرائدة في صناعة السيارات وعلوم المواد والطاقة.

نظام هايبر لوب األوروبي سيحفز على زيادة التعاون بين سلوفاكيا وباقي مناطق االتحاد األوروبي. ومن المتوقع 
أن تصل تكلفة المشروع من 200 إلى 300 مليون دوالر، على أن يتم االنتهاء منه بحلول عام 2020.

أول سيارة تاكسي ذاتية القيادة في سنغافورة
س�يتم قريبًا إطالق خدمة تاكس�ي ذاتي القيادة بالكامل في المناطق الحضرية في س�نغافورة، وهذه الخدمة ال 
تحتاج سوى إلى االتصال بخدمة السيارات ذاتية القيادة عبر هاتفك. وبمجرد ركوبك في السيارة بإمكانك إخبارها 
بوجهتك وس�تأخذك إليها. حيث  تم تصميم سيارات ألداء جميع وظائف القيادة ومراعاة السالمة ومراقبة ظروف 

الطريق لرحلة بأكملها..

س�يبدأ مش�روع خدمة التاكس�ي ذات�ي القيادة  ف�ي مجمع س�نغافورة وان نورث وه�و مجمع تج�اري بالقرب من 
الجامعة الوطنية، وسيتم انتشارها الحقًا في مناطق أخرى.

.. وأول حافل�ة صغي�رة ذاتية 
القيادة في هولندا

بدأت هولندا في تجربة أول حافلة صغيرة ذاتية القيادة 
» وي ب�ود« المصممة لحمل 6 أش�خاص ب�دون الحاجة 
لسائق، على طريق بين مدينتين بمقاطعة جيلدرالند. 
جامع�ة  داخ�ل  التج�ارب  تتواص�ل  أن  المق�رر  وم�ن 
فاخينينجن خ�الل الفترة المقبلة، ليت�م تعميمها في 

المدن األخرى .

الكامي�رات  م�ن  مجموع�ة  عل�ى  الحافل�ة  تحت�وي 
ومستش�عرات الليزر ورادار، إلى جان�ب أجهزة كمبيوتر 
تعالج جمي�ع البيانات الواردة من ه�ذه األجهزة، لتحدد 

متى تتوقف ومتى تزيد السرعة.

ويمك�ن للحافل�ة الكهربائي�ة أن تس�ير لمس�افة 100 
كيلومتر وبس�رعة قص�وى تصل إل�ى 40 كيلومتر في 

الساعة.

الحافلة الذاتية القيادة

مدن حول العالم
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حافالت لممارسة الرياضة تجوب شوارع لندن
س�يتم قريبا في العاصمة البريطانية لندن اطالق أسطول من الحافالت التي يمكن من خاللها  ممارسة الرياضة 

م�ن خالل دراجات ثابته داخل الحافالت ،وال يوجد بها مقاعد نهائيا فقط دراجات الرياضة الثابتة. الحافالت الجديدة 

تحمل اسم  Ride2Rebel  وستنتشر في مختلف شوارع لندن.

افتتح متحف الفن الحديث في س�ان فرانسيس�كو 
أبواب�ه م�ن جدي�د  مع حل�ة جدي�دة تتمي�ز خصوصًا 
بهندس�ة مميزة ومس�احة ع�رض أكبر بث�الث مرات 
م�ن س�ابقتها، إضافة إل�ى آالف األعم�ال الجديدة، 
في مس�عى من هذه المدينة لمنافسة مدن كبرى 

في هذا المجال، بينها نيويورك ولندن وباريس.

يع�ود المتح�ف بحلت�ه الجديدة بعد ورش�ة توس�يع 
استمرت ثالث سنوات، بكلفة 305 ماليين دوالر 

المبن�ى الحج�ري ال�ذي كان يض�م المتح�ف من�ذ 

إعادة افتتاح متحف الفن الحديث في سان فرانسيسكو

أثينا عاصمة للكتاب
اختارت منظمة اليونس�كو أثينا اليونانية عاصمة عالمية للكتاب لعام 2018 ولم يكن االختيار عشوائيًا، إذ كانت 
خبرتها في مجال تنظيم المناش�ط الدولية عاماًل أساس�يًا في ذلك، خصوصًا أن جميع األنشطة التي تنظم على 
مدى العام الجاري تستهدف المهاجرين والالجئين إلى جانب المواطنين. وتعد هذه المرة األولى التي يوضع في 

الحسبان الوصول إلى الالجئين بأنشطة متنوعة واعتبارهم معيارًا يرجح اختيار عاصمة على أخرى.

وأعلن�ت المدي�رة العامة لمنظمة اليونس�كو ف�ي باريس إيرين�ا بوكوفا، بناء عل�ى توصية من لجنة استش�ارية 
دولية، أن أثينا ستكون عاصمة للكتاب عام 2018، وكانت اللجنة االستشارية اجتمعت أخيرًا في مقر اليونسكو � 
باريس من أجل دراسة العواصم المرشحة التي حققت أرقامًا قياسية العام الجاري فاقت بكثير جميع المنافسات 
الماضي�ة. وأك�دت المنظم�ة أن برنامج األنش�طة الذي وضعت�ه العاصم�ة اليونانية زاخ�ر بالكثير م�ن اللقاءات 
م�ع الكتّ�اب والمترجمين والمصوري�ن، إلى جانب مجموع�ة من الحفالت الموس�يقية والمع�ارض الموضوعية 

والجلسات الشعرية وورش العمل المتخصصة في مجال النشر.

العام 1995 في حي سوما في وسط سان فرانسيسكو، بات مالصقًا لمبنى آخر من عشر طبقات بواجهة بيضاء. 

وتبدو مئات اللوح�ات المصنوعة من البوليمير المدعم باأللياف الزجاجية التي تغطيها في تناغم مع التركيبات 

المختلفة من الظالل واألضواء. ويضم المتحف أكبر مس�احة عرض للفنون الحديثة في الواليات المتحدة، مع ما 

يقرب من 16 ألف متر مربع من قاعات المعارض الفنية. 
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المهندس جمال مطر النعيمي مديرًا  لبلدية الدوحة

حديقة ذكية  في المنامة  تتعّدى وظيفتها الترفيه

... وعيسى البدر مديرًا لمؤسسة جائزة منظمة المدن العربية

قطر

البحرين

اإلمارات

أص�در وزير البلدية والبيئ�ة القطري  محم�د ب�ن عب��د اهلل الرميحي ق��رارًا وزاري�ًا، بتاري�خ 
17 /7 /2016 بتعي�ن المهندس جمال مطر النعيمي مديرًا لبلدية الدوحة – رئيس مجلس 
أمناء مؤسس�ة جائزة منظمة المدن العربي�ة. واألمانة العامة لمنظم�ة المدن العربية 
تتق�دم بالتهنئة للمهن�دس النعيمي بمناس�بة توليه منصبه الجدي�د، متطلعين  إلى 
مزي�د م�ن التعاون م�ع المدن القطري�ة عامة ومدين�ة الدوحة خاصة من أج�ل النهوض 

بالمدن العربية وساكنيها.

دّش�نت البحري�ن أول حديق�ة بيئي�ة ذكي�ة نموذجية تعم�ل بالطاق�ة المتج�ددة وتدّور 
المخلفات، إضافة إلى توفير بيئة مناسبة لذوي الحاجات الخاصة. تعمل 

الحديق�ة بالطاق�ة الشمس�ية وطاق�ة الرياح ف�ي آٍن، بنس�بة 100 في المئة ش�تاء و80 
ف�ي المئة صيف�ًا لتكون األولى على مس�توى الخلي�ج العربي التي تجم�ع بين هاتين 
الطاقتي�ن، بحي�ث تحق�ق الطاقة المتولّ�دة وتقلل الضغ�ط على الش�بكة الحكومية 

وتؤّمن اكتفاء ذاتيًا، وتجاوزت ذلك إلى دعم شبكة الكهرباء العامة.

يذك�ر أن فك�رة حديق�ة بيئي�ة ذكي�ة نموذجي�ة مأخوذة م�ن نظ�ام المبان�ي الخضراء 
العالم�ي، وتم تطبيقه كمنظومة توعوية واقتصادي�ة واجتماعية كاملة. ومن المقرر 

استنساخ التجربة لتعم الحدائق كلها في المملكة خالل السنوات الثالث المقبلة.

أص��در وزي���ر البل�دية والبيئ�ة القطري محمد ب�ن عبد اهلل الرميحي ق�رارًا وزاري�ًا، بتاريخ 31 /7 /2016 بتعين الس�يد/ 
عيس�ى راش�د البدر مديرًا لمؤسس�ة جائزة منظمة المدن العربية. واألمانة العامة لمنظمة المدن العربية تتقدم 
بالتهنئة للس�يد عيس�ى البدر بمناس�بة توليه منصب�ه الجديد، متطلعين إل�ى مزيد من التع�اون المثمر من أجل 

النهوض بالمدن العربية وساكنيها.

من أخبار المدن العربية

 مدير بلدية الدوحة
المهندس جمال النعيمي

 حديقة بيئية ذكية

دبي عاصمة عالمية لألبعاد الثالثية عام 2025
ت�م إطالق  »إس�تراتيجية دبي للطباعة ثالثي�ة األبعاد« في مدينة دب�ي وذلك لتحقيق الري�ادة العالمية وصناعة 
المس�تقبل، من خالل توظي�ف الطاقات والعقول البش�رية المبدعة إلطالق المبادرات الهادف�ة لخدمة المجتمع 
اإلنس�اني بأسره. تركز االس�تراتيجية التي تهدف لجعل دبي عاصمة عالمية لتقنية الطباعة ثالثية األبعاد بحلول 
عام 2025، على 3 قطاعات رئيس�ة، هي البناء والتشييد، والمنتجات الطبية، والمنتجات االستهالكية، ويتوقع أن 

تحقق اإلستراتيجية أثرًا اقتصاديًا في دبي، يقدر ب� 7.5 مليارات درهم بحلول عام 2025.
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المغرب يطلق صندوق دولي
لتمويل مشاريع طاقات متجددة في أفريقيا

صفاقس عاصمة للثقافة العربية 2016

المغرب

تونس

يعتزم المغرب إطالق صندوق دولي لتمويل مش�اريع طاق�ات متجددة وكهرباء في دول أفريقيا جنوب الصحراء، 
على هامش قمة األمم المتحدة حول التغيرات المناخية )COP2 (، التي ستستضيفها مراكش في تشرين الثاني 
)نوفمبر( المقبل. من بين  المواضيع التي س�تطرح موضوع تأمين الكهرباء لألرياف األفريقية حيث س�تبحث في 

تفاصيل إطالق )الصندوق األخضر لمحاربة التغير المناخي( الذي أقرته قمة باريس نهاية العام 2015.

وم�ن المقترح أن المغرب س�تفتح )الصن�دوق األفريقي للكهرب�اء( أمام المؤسس�ات المالية الدولي�ة والجهات 
المانحة والمصارف الدولية واإلقليمية والمحلية وشركات القطاع الخاص والوكاالت الحكومية والدول المتبرعة، 

لجمع أكبر كّم ممكن من التمويالت الضرورية للطاقة الكهربائية.

ويرغ�ب المغرب في نقل تجربته الكهربائية إلى أفريقيا، خصوصًا في مجال الطاقات المتجددة، حيث أنش�أ أكبر 
مجّم�ع للطاقة الشمس�ية في العالم في منطق�ة وارزازات، جنوب، البالد بق�درة 580 ميغاواط من خالل محطات 

»نور 1« و »نور 2« و »نور 3«.

تحت عن�وان ) الثقاف�ة توحدنا وصفاقس تجمعن�ا( احتفلت تون�س »بصفاقس عاصمة 
للثقاف�ة العربية 2016« حيث س�تتواصل االحتفاالت الرس�مية واألنش�طة لم�دة ثمانية 
اش�هر من 23 يوليو 2016 إلى ش�هر مارس 2017 . وأعدت مدينة صفاقس التونس�ية ما ال 

يقل عن 107 أنشطة ثقافية طوال أيام التظاهرة.  

تأت�ي أهمية مثل ه�ذه التظاهرات الثقافية في المنطقة العربي�ة، لتعزيز ثقافة الحوار، 
خصوصا لدى فئة الشباب ومواجهة خطابات العنف والكراهية بالثقافة.

»بسكرة ملكة الصحراء«
معرض عن المدينة الجزائرية

نظ�م معهد العالم العربي في باريس معرض »بس�كرة ملكة الصحراء« يوم 23 س�بتمبر والذي سيس�تمر حتى 
22 يناي�ر 2017. يضم المعرض مجموعة م�ن اللوحات والصور الفوتوغرافية ومجاالت اإلبداع األخرى، التي تس�لط 
الض�وء على مدينة ِبس�كرة )تقع ف�ي الجهة الجنوبية الش�رقية من الجزائر ( الت�ي تعتبر أحد أه�م مراكز الثقافة 
والس�ياحة في الجزائر. يهدف المعرض إلى وضع أعمال المبدعين من أدباء وفنانون أوروبيون زاروا المدينة. يذكر 
أن أصل تسمية ِبسكرة يعود إلى كلمة )  VESCERA ( الرومانية األصل، بحسب بعض المؤرخين، وتعني الموقع 
التج�اري، نظرًا إلى تقاطع طرق العبور بين الش�رق والغرب، الش�مال والجنوب، فيما يرجع البعض اآلخر التس�مية 

إلى )  PISCINAME ( وهي كلمة رومانية أيضًا وتعني المنبع المعدني.

الجزائر
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ربما ال توجد مس�ألة من المس�ائل المطروحة على قائمة االهتمامات العالمية أكثر عرضة للتالعب بها من جانب 
الدهماويي�ن المه�رة في تهييج المش�اعر من مس�ألة الالجئي�ن والمهاجري�ن. والمقابلة بين ’نح�ن‘ و ’هم‘ هي 
طريقة غير مس�ؤولة لتوحيد الصفوف دأب على اس�تخدامها أصحاب المصالح المتس�مة بأنانية خطرة على مدار 
التاريخ منذ األزمان الغابرة لطمس إنسانيتنا المشتركة. واالختالف الحاصل اآلن هو أن الناس يتنقلون بأعداد أكبر 
م�ن أعدادهم في أي وقت مضى، وألننا نعيش عصرا تنتش�ر فيه األخبار كس�رعة البرق، فإننا ن�رى كراهية األجانب 

تتصاعد وتتفجر إلى أعمال عنف في أحيان كثيرة جدا.

ويمث�ل مؤتم�ر قمة األم�م المتحدة المعن�ي بالالجئين والمش�ردين إنجازا كبي�را في لحظة حاس�مة. ففي وقت 
تطغ�ى فيه عل�ى النقاش الع�ام أص�وات صاخبة عديدة ج�دا، تس�تجيب الحكومات م�ن مختلف أنح�اء العالم 

بخطوات محسوبة يمكن أن تحقق نتائج فعلية إذا تم االلتزام بالوعود التي قطعت.

ومؤتمر القمة هو أول تجمع من نوعه لكبار القادة لمناقش�ة مس�ألة الالجئين والمهاجرين. وسوف يعتمد اتفاقا 
رائ�دا بتواف�ق اآلراء هو إع�الن نيويورك. وق�د توافقت الصدف فج�اء االتفاق حامال الس�م مدينة مش�هورة بتنوعها 
المليء بالحيوية، يرمز إليها تمثال الحرية بارتفاعه الش�اهق في مرفأ نيويورك. واألهم من ذلك أن اإلعالن يرسي 
نهجا عمليا محكوما بمبادئ للتعامل مع التحديات التي يواجهها النازحون ويؤكد في الوقت نفس�ه القيم التي 

نعتز بها أيما اعتزاز.

واألمور التي على المحك اآلن بالغة األهمية. فهناك اليوم أكثر من 244 مليون مهاجر في العالم. ويزيد حاليا عدد 
رين قس�را من دياريهم عن 65 مليون ش�خص. نصفهم من األطفال. والالجئون الفارون للنجاة بأنفس�هم  المهجَّ
يواجه�ون في أحيان كثيرة جدا مخاطر جس�يمة في رحلتهم نحو األمان. ويعان�ي الكثير منهم عند وصولهم من 
التمييز بل واالحتجاز. وكثيرا ما يسافر الالجئون إلى أماكن أبعد بحثا عن األمان واالستقرار بسبب الصعوبات التي 
يواجهونها في العالم الذي بات التنقل س�مة غالبة عليه. غير أن المس�ارات القانونية نادرة، ويستغل المهربون 

منعدمو الضمير هذا الوضع فيتقاضون مبالغ باهظة لقاء فرصة للهروب تتهددها األخطار. 

ونظ�را ألن الح�روب بات أمدها اآلن أطول من ذي قبل، فقد ازدادت صعوب�ة عودة الالجئين إلى ديارهم، مما جعل 
فت�رة التش�ريد تمت�د عبر األجي�ال في بعض الح�االت. وخالف�ا لالنطباعات الس�ائدة، ف�إن الغالبي�ة العظمى من 
الالجئين ليس�ت في البلدان الغنية؛ إذ تبلغ نس�بة الموجودين منهم في العالم النامي 86 في المائة. والبلدان 
األكثر فقرا التي تس�تضيف الجئين ال تتلقى مس�اعدة كافية. وفي العام الماضي، لم تحقق النداءات اإلنسانية 

لألمم المتحدة إال ما يزيد قليال عن نصف األموال المطلوبة. 

كم�ا أن خي�ارات إعادة التوطين ال تمث�ل إال جزءا صغيرا جدا مما ينبغ�ي أن تكون عليه. وقد تبي�ن أن ما يقرب من 
ملي�ون ش�خص كانوا بحاجة إلى إع�ادة توطين في عام 2015، ولكن عدد من تمت إع�ادة توطينهم لم يصل إال 

إلى ما يزيد قليال جدا عن 000 100 شخص.

إن التحديات هائلة ولكن ينبغي أال ننس�ى الفوائد. فباتباع النهج السليم، يمكن أن يحقق الالجئون والمهاجرون 
فوائد للمجتمعات التي تبنتهم وأيضا لبلدانهم األصلية. وهذا الجانب اإليجابي الموثق جيدا ينبغي أال يغيب عن 

النقاش.

وينبغ�ي النظر إلى إعالن نيويورك في الس�ياق األوس�ع للجهود الدولي�ة الجديدة والطموحة لتحس�ين الظروف 
المعيش�ية للناس حتى ال يضطروا إلى المغادرة. وتقع في صلب هذا األمر خطة التنمية المستدامة لعام 2030، 
خطتن�ا العالمي�ة لتحقيق الس�الم واالزدهار ف�ي كوكب ينع�م بالعافية. وإننا ندف�ع أيضا في اتجاه منع نش�وب 

النزاعات وتسويتها والحفاظ على السالم بعد أن تصمت المدافع.

استجابة عالمية لالجئين والمهاجرين
بقلم بان كي – مون

األمين العام لألمم المتحدة

األخيرة
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