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خارطة طريق لتنفيذ التنمية

اإلفتتاحية

على الرغم من الظروف واألوضاع الصعبة التي تمر بها دول ومدن عربية، وما لحق بها من دمار وخراب، وهجرة ونزوح، 

منظمة  بأن  بالتفاؤل  مقيم   شعور  يتملكنا  كله  ذلك  رغم   .. والبشرية  الطبيعية  والثروات،  للموارد  واستنزاف 

المدن العربية عليها أن تفعل ما تستطيع، وفي حدود إمكاناتها كي تبقى البيت الجامع للمدن وأن تعمل لتعويض ما 

فات المدن المتضررة باألحداث المؤسفة بتكثيف أنشطتها وتطوير  أداء مؤسساتها واعتماد خارطة طريق لتنفيذ 

أجندة التنمية المستدامة 2030  كما أقرتها حكومات ومدن العالم في سبتمبر 2015 في نيويورك. 

في نواكشوط 17-18 مارس 2017 عقدنا الدورة الرابعة والخمسين للمجلس التنفيذي للمنظمة وفي الدوحة 16 

الثالثة عشر للهيئة االستشارية العليا .. وفي المناسبتين كانت هناك قرارات وتوصيات  2017 عقدنا الدورة  مايو 

المدن  تشهدها  التي  الكبرى  التحوالت  مع  تنسجم  استراتيجيات  وفق  األداء  وتطوير  الشراكات  تعزيز  على  ركزت 

المنتجة كرافد  2017 تم تنظيم مؤتمر المشروعات الصغيرة واألسر  2-4 مايو  العالم. وفي عّمان  العربية ومدن 

للتنمية ودور البلديات والقطاعين العام والخاص والمجتمع المدني في إنجاحها. هذه األنشطة والفعاليات للمنظمة 

ومؤسساتها تحظى بمشاركة كبيرة من المدن والبلديات األعضاء في المنظمة كونها مناسبات وفعاليات تتصل 

بعملية التنمية المستدامة.

 أن المتغيرات المتسارعة خالل الخمس سنوات األخيرة تركت بصماتها على الكثير من الدول والمدن... وأصبح لدى 

المواطن ساكن المدينة والريف، شعور بالحاجة إلى انتهاج سياسات تحكمها رؤية أوضح لتطوير تطلعاته، وترجمتها 

إلى واقع يسمح له أن يبني مستقبله... من خالل التعليم الجيد، وفرص العمل المناسبة، وسبل المعيشة الالئقة. 

أن كل البلدان، ومعها المدن، تحتاج في مختلف مراحل التنمية إلى إحداث تحوالت اجتماعية واقتصادية، للقضاء على 

الفقر المدقع، وتحسين المعيشة، والحفاظ على الرخاء، وتعزيز المشاركة االجتماعية، وضمان االستدامة البيئية. 

العام  والقطاعين   ، المدني  المجتمع  وهيئات  والبلديات،  المدن  دور  تتناول  أنها  في   ، الفعاليات  هذه  أهمية  وتكمن 

والخاص، في توجيه الفاعلين والشركاء لرسم خارطة طريق لمواجهة  تحديات الزيادة السكانية، والنمو الحضري، 

 ... الشامل  النمو  وبرامج  مخططات  على  يؤثر  ما  وهو   ... االستثمارات.  وشح  الموارد  وانخفاض  البطالة،  وانتشار 

أعمالهم  تأسيس  من  الشباب  وتمكين  االزده��ار،  لتحقيق  مستقرة  بيئة  وتأسيس  االقتصادي،  التنوع  وتعزيز 

ومشروعاتهم الخاصة.

وال سبيل إلى التأكيد بأن األضرار الجسيمة التي أصابت البنى التحتية في مدننا وعمليات التدمير والتخريب التي أصابت 

القطاعات اإلنتاجية والخدمية والتعليمية، قد زاد من البطالة بين الشباب وألقى مزيداً من التحديات التي تواجه المدن 

والمجتمعات المحلية ودورها في محاربة الفقر وتوظيف الشباب.

األمين العام
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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

م�شرف اإعالمي

عبد اهلل املدير�س

هيئة التحرير

مديـــر عـــام املعهــد العربـــي لإمنـــاء املــــدن

مــــديـــــــــــر جـــــــــائـــــــــــــزة املــــــــدن العـــربـــــيـــــة

مـديــــــر  مركــــــز  البيـئــــــة للمــــــدن   العربيــــــة

مديــــــر  املنتـــــــدى العـــربـــــي للمــدن   الذكية

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

مدير جمم�عة العمل الثقافـي للمدن 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
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احمد  المهندس  العربية   المدن  منظمة  ع��ام  أمين  بحث  
تعزيز  في  علوش  جابر  ذك��رى  د.  بغداد  وأمين  الصبيح  حمد 
في  دائ��م  كعضو  بغداد  ومدينة  المنظمة  بين  التعاون  آف��اق 
عن  ال��ع��ام  األم��ي��ن  وأع���رب  للمنظمة.  التنفيذي  المجلس 
استعداد المنظمة لتقديم كل عون ممكن ينهض بالمدينة 
كعاصمة  وتطلعاتها  مشروعاتها  تحقيق  على  ويساعدها 
الخدمية  قطاعاتها  ف��ي  وص��ع��وب��ات  تحديات  ت��واج��ه  عربية 
األمين  بزيارة  علوش  د.  رحبت  وقد  التنموية.  ومشاريعها 
خبرات  من  االستفادة  في  رغبتها  عن  وأعربت  بغداد  إلى  العام 
وكفاءة  قدرات  تطوير  في  لها  التابعة  والمؤسسات  المنظمة 

األجهزة البلدية التابعة ألمانة  بغداد.

هيأت  له  المرافق  والوفد  العام  األمين  زيارة  أن  بالذكر  الجدير 
المشروعات  بعض  على  ال��واق��ع  أرض  على  لالطالع  الفرصة 
وصعوبات  مشاكل  من  القطاعات  بعض  تعانيه  وما  البلدية 

تعمل أمانة بغداد على معالجتها والتعامل معها.
األمين العام يكرم أمين بغداد

من أنشطة
المنظمة

أمين بغداد
تستقبل أمين عام المنظمة 

 األمين العام يستقبل وفد هبيتات

اس��تقبل معالي أمي��ن عام منظمة الم��دن العربية  المهندس 
احمد حم��د الصبيح في مكتبه بمقر األمان��ة العامة مدير دائرة 
البرام��ج ف��ي برنامج األم��م المتحدة للمس��توطنات البش��رية 
»هبيت��ات« رافائي��ل توت��س ورئي��س  البعث��ة لبرنام��ج  األم��م 
الخلي��ج  دول  ل��دى  اإلقليم��ي  والممث��ل  للهبيت��ات  المتح��دة  
العربي��ة د. م. ط��ارق الش��يخ، وس��هى فاروق منس��ق برامج في 
المكت��ب اإلقليمي  للهبيتات في القاهرة ودالل الراضي  منس��ق 

العالقات العامة واالتصال مكتب الكويت.

ت��م البحث خ��الل االجتماع في مج��االت التعاون المش��ترك بين 
الجانبي��ن بم��ا يتص��ل بقضاي��ا الم��دن العربي��ة وتحقي��ق أهداف 
التنمي��ة المس��تدامة.  كم��ا ت��م التط��رق لس��بل التع��اون ف��ي 
تنظيم برامج و ورش عمل وإعداد  التقارير الدورية  التي تتصل  

بمشكالت وتحديات المدن والساكنين.

األمين العام يستقبل بعثة هبيتات
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من أنشطة
المنظمة

اجتماع »استشارية 
المنظمة«
في الدوحة

• مدن 
ومؤسسات 

ناقشت تطوير 
األنظمة واللوائح

• اعتماد خارطة 
طريق لتنفيذ 

أجندة التنمية 
المستدامة

العليا  االس��ت��ش��اري��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  ع��ق��دت 

الثالثة  دورتها  العربية  المدن  لمنظمة 

مايو   16 ي��وم  الدوحة  مدينة  في  عشر 

الموضوعات  من  عدداً  وناقشت   2017

العربية  المدينة  بتنمية  تتصل  التي 

التابعة  ال��م��ؤس��س��ات  أداء  وت��ط��وي��ر 

الطريق  خ��ارط��ة  وتنفيذ  للمنظمة 

ب��أب��ع��اده��ا االج��ت��م��اع��ي��ة واالق��ت��ص��ادي��ة 

التنمية  ألج���ن���دة  ت��ن��ف��ي��ذاً  وال��ب��ي��ئ��ي��ة 

المستدامة 2030.

ترأس االجتماع مدير عام أمانة العاصمة المنامة - رئيس المؤتمر العام 
السابع عشر المهندس الشيخ محمد بن احمد ال خليفة وبحضور أمين 
الدوحة  بلدية  مدير  و  الصبيح  حمد  احمد  المهندس  المنظمة  عام 
المهندس جمال مطر النعيمي ورؤساء بلديات مدن أعضاء في الهيئة 

االستشارية العليا باإلضافة إلى مدراء المؤسسات التابعة للمنظمة.

مطر  جمال  المهندس  الدوحة  بلدية  مدير  ألقى  االجتماع  بداية  في 
الذي  الهيئة  اجتماع  أن  وقال  بالمشاركين  فيها  رحب  كلمة  النعيمي 
تزداد  وقت  في  يأتي  العربية  والبلديات  المدن  رؤساء  من  كوكبة  يضم 
فيه التحديات والمخاطر التي تواجه المدن العربية وهو ما يدعونا جميعًا 
للبحث والتشاور في مواجهة هذه التحديات والعمل على تجاوز المخاطر 
ومكنوزاتها  مقدراتها  ويصون  العربية  مدننا  هوية  على  يحافظ  بما 

التاريخية والثقافية والحضارية. 

وتابع النعيمي قائاًل: أنها مصادفة طيبة أن ينعقد االجتماع بعد االحتفال 
بتوزيع جوائز الدورة الثالثة عشر لجائزة المدن العربية الذي أقيم بحضور 
والرئيس  والبيئية  البلدية  وزي��ر  الرميحي  اهلل  عبد  بن  محمد  سعادة 
األعلى لمؤسسة الجائزة وبمشاركة قادة مدن وشخصيات عربية فائزة 

بجوائز الدورة.

والدعم  الصبيح  المهندس  وتعاون  بجهود  كلمته  ختام  في  وأش��اد 
المستمر الذي تلقاه مؤسسة الجائزة من األمانة العامة لمنظمة المدن 

العربية.

الشكر  بتوجيه  استهلها  كلمة  المنظمة  عام  أمين  ألقى  جانبه  من 
استضافته  على  النعيمي  مطر  جمال  المهندس  الدوحة  بلدية  لمدير 
أداء منظمتنا  إلى تطوير  اليوم يهدف  اجتماعنا  أن  الدورة وقال:  أعمال 
تحقيق  ف��ي  ومساعدتها  وبلدياتها  مدنها  م��ن  أكثر  قريبة  لتكون 
تطلعاتها وطموحاتها على طريق النمو المستدام. وأعرب عن أمله بأن 
يخرج االجتماع بمحصلة إيجابية تعزز التعاون المشترك لما فيه خدمة 

مدننا وبلدياتنا العربية.

العام  المؤتمر  رئيس   – المنامة  العاصمة  أمانة  عام  مدير  تناول  ثم 
الموضوعات  كلمته  في  خليفة  ال  احمد  بن  محمد  الشيخ  المهندس 
المدرجة على جدول األعمال وقال: أن اجتماعنا اليوم يأتي تنفيذاً للقرار 
الصادر عن المكتب الدائم في اجتماعه في نواكشوط يوم السابع عشر 
واللوائح  األساسية  األنظمة  لتطوير  لجنة  بتشكيل   2017 مارس  من 
اإلدارية والمالية للمنظمة ومؤسساتها، لتتماشى مع رغبتنا جميعًا مع 
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والمؤسسات  للمنظمة  العامة  األمانة  تقارير  المشاركون  استعرض 
على  إدخالها  المقترح  والتعديالت  الصيغ  في  التداول  وتم  لها  التابعة 
الذي  النمو  مع  انسجاما  ومؤسساتها  للمنظمة  األساسية  األنظمة 
التي تواجهها وكذلك دور منظمة  العربية والتحديات  المدينة  تشهده 

المدن العربية في مساعدة المدن وتعزيز نموها.

 وصدر عن االجتماع التوصيات التالية: 

1 - األنظمة األساسية واللوائح المالية واإلدارية :

األساسية  لألنظمة  المطورة  والصيغ  المقترحات  على  الهيئة  اطلعت 
واللوائح المالية واإلدارية لألمانة العامة للمنظمة والمؤسسات التابعة 
.. واعتمدت ما يتفق منها والطبيعة الخدمية للمنظمة واإلنجازات التي 
حققتها عبر مسيرتها الطويلة ... وارتأت الهيئة أن تبقى قنوات االتصال 
والتشاور مفتوحة بين األمانة العامة والمؤسسات لتنقيح تلك األنظمة 
وبين  بينها  واالنسجام  التوافق  يحقق  بما  صياغتها  وإع��ادة  واللوائح 
األهداف والغايات، وبما ُيسهم في تعضيد مسيرة المنظمة وتوجهاتها  
نحو النهوض بالمدينة العربية وساكنيها على طريق النمو المستدام.

 2 - مركز التدريب الثقافي- عّمان:

 أطلعت الهيئة االستشارية على االقتراح المقدم من معالي أمين عّمان 
للتدريب  مركز  بإنشاء  العربية  للمدن  الثقافي  العمل  مجموعة  رئيس 

تشهدها  التي  والمتغيرات  المستجدات 
بتحدياته  الحضري  النمو  وتزايد  المدن 
ومشاكله ومتطلباته. وقال: أن عملنا 
اليوم سوف يعطي بحواراته ومناقشاته 
مفهوم االستدامة ما يساعد في تلبية 
ال��ح��اج��ات االق��ت��ص��ادي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة 
لتمتد  للجميع..  األساسي���ة  والبيئية 
المتوافرة  الفرص  لتشمل  االستدامة 
ل��ت��ح��ق��ي��ق ح���ي���اة أف���ض���ل ل��ل��ج��م��ي��ع .. 
للعيش  وج��اذب��ة  ودام��ج��ة  آمنة  وم��دن 

واالستدامة.

وف����ي خ���ت���ام ك��ل��م��ت��ه ت���وج���ه ب��اس��م 
ال��م��ش��ارك��ي��ن ب��ال��ش��ك��ر ألم��ي��ن ع��ام 
المنظمة المهندس احمد حمد الصبيح 
على الجهود التي يبذلها لتعزيز مسيرة 
المنظم����ة  وتمكين����ها ومؤسس��اته�ا 
تحقيق  في  العربية  المدن  مساعدة  في 
أقرتها  التي  المستدامة  التنمية  أجندة 
في  العالم  ومدن  ودول  المتحدة  األمم 

نيويورك.

 اجتماع الهيئة االستشارية العليا لمنظمة المدن العربية
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اقتراح  وهو  للمجموعة  تابعًا  يكون  عّمان  األردنية  العاصمة  في  الثقافي 

يؤسس لشراكة مع البلديات يسهم في تطوير منظومة القيم السلوكية 

في المدينة العربية باستخدام المنتجات الثقافية » في الفن واألدب والفكر« 

مع وضع آلية قياس » مؤشر للتنمية الثقافية في المدينة العربية« باعتبار 

التنمية الثقافية أداة أساسية لقياس التقدم اإلنساني في مجتمعات المدن 

العربية.. 

وقد وافقت الهيئة على االقتراح وأعربت عن األمل في تمكين المؤسسة من 

تحقيق واجباتها بالشراكة مع المدن والبلديات العربية. 

3 - مشروع احتضان مدينة الرباط لمركز إدارة المدن الساحلية العربية:

جديدة  مؤسسة  احتضان  الرباط  مدينة  طلب  االستشارية  الهيئة  بحثت 
التصور  وناقشت  العربية«  الساحلية  المدن  إدارة  »مركز  بعنوان  للمنظمة 
الساحلية  بالبيئة  المتعلقة  المركز وأغراضه  العام للمشروع واختصاصات 
المشروع  هذا  يكون  بأن  الهيئة  وأوصت   .. والدولي  العربي  المستويين  على 
لتشعب  نظراً  العربية  المدن  لمنظمة  المستقبلية  االهتمامات  ضمن 

النشاطات والخدمات التي تقوم بها مؤسسات المنظمة.

4 - خارطة الطريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة:

انسج��ام��ًا م��ع التوج��ه العالمي الجديد لتنفي��ذ أجندة التنمية المست�دام��ة 
المدن  منظم���ة  م����ن  المطل�����وب  ال��دور  ض����وء  وف��ي   ..  2030  -  2015

العربية ومؤسساتها في مساعدة المدن لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 

ب��أب��ع��اده��ا ال���ث���الث���ة، االق��ت��ص��ادي��ة 
تؤكد   .. والبيئية،  واالج��ت��م��اع��ي��ة 
على  جديد  من  االستشارية  الهيئة 
خارطة الطريق التي طرحتها األمانة 
العامة وأقرها المكتب الدائم الدورة 
نواكشوط،  في  والخمسين  الرابعة 
المنظمة  مؤسسات  الهيئة  وتدعو 
وتوافقي  منس���ق  بشك��ل  للعم��ل 
كما  ال��م��ن��ظ��م��ة  أه����داف  لتحقيق 
األس��اس�����ي  ال��ن��ظ�����ام  ف�����ي  وردت 
على  الهيئة  تؤكد  كما   .. المطور 
الربط  ضرورة  المنظمة  مؤسسات 
ب��ي��ن اس��ت��رات��ي��ج��ي��ات��ه��ا وب��رام��ج��ه��ا 
وغايات  أهداف  وبي���ن  المستقبلي��ة 

التنمية المستدامة.

5 - مجلس مستشارين:

أوص������ت ال��ه��ي��ئ��ة االس���ت���ش���اري���ة 
مستشارين  »مج�لس  باست��ح��داث 
» من عم�داء الم��دن » ثالث عمداء 
لمساعدة  س��ن��وات«  ث��الث  ول��م��دة 
العمل  ت��دب��ي��ر  ف���ي  ال���ع���ام  األم���ي���ن 
القطاعي المؤسساتي لتحقيق أهداف 
أوصت  كما  المستدامة.  التنمية 
للمنظمة  العامة  األم��ان��ة  الهيئة 
ب���وض���ع الئ���ح���ة ت���ح���دد ال��م��ه��ام 
والمسؤوليات لعمل المجلس، على 
السنة  في  مرة  المجلس  يجتمع  أن 

بدعوة من األمين العام. 

6 - شمولية األنظمة:

أوص����ت ال��ه��ي��ئ��ة االس��ت��ش��اري��ة في 
ختام اجتماعاتها بأن تسري ما اتفق 
من  اتخذوه  وم�ا  المشارك�ون  عليه 
وأجهزتها  المنظمة  على  توصيات 
ف���ور  استثن���اء  دون  ومؤسس�اته��ا 

 من المشاركين
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 )1( التوصية  في  ورد  مما  االنتهاء 
»األن��ظ��م��������ة األس��اس��ي��ة وال��ل��وائ��ح 
الهيئة  وأخ��ذت  واإلداري���ة«   المالية 
الشيخ  معالي  طلب  االعتبار  بعين 
عبد اهلل العلي النعيم االستمرار في 
المدن  إلنماء  العربي  المعهد  قيادة 

حتى تاريخ 2017/12/31. 

بمعاليه  اإلش��ادة  الهيئة  يفوت  وال 
أربعين  طيلة  جهود  من  بذله  وم��ا 
عامًا جعلت من المعهد كمؤسسة 
العربية،  الم���دن  لمنظم���ة  تابع��ة 
تنافس المؤسسات ومراكز األبحاث 
المدي��ن����ة  خ��دم�ة  ف�ي  الصلة  ذات 
اإلقليمي  المستويين  العربي��ة ع��لى 

والدولي.

7 -  شكر وتقدير:

في ختام اجتماعاتها توجهت الهيئة 
الشكر  بعظي�م  العليا  االستشاري�ة 
والبيئ��ة  البلدي��ة  ل��وزارة  والتق��دي��ر 
ولبلدية  الشقيق�ة  قط��ر  دول�ة  في 

الوفادة والمجهودات  الضيافة وحسن  الجائزة على كرم  الدوحة ومؤسسة 
المرجوة.  النتائج  انعقاد االجتماع وتحقيق  الت�ي الزمت  الطيبة والتسهيالت 
كما توجهت الهيئة نيابة عن المدن األعضاء في المنظمة بعظيم الشكر 
في  المقدرة  جهوده  على  النعيم  العلي  عب��داهلل  الشيخ  لمع�ال��ي  والتقدي��ر 
قيادة المعهد العربي إلنماء المدن على امتداد اربعين عامًا من أجل النهوض 
تنفيذاً  فيها  العاملين  وكفاءة  قدرات  ورف��ع  وتطويرها  العربي���ة  بالمدين��ة 

ألهداف المنظمة ومؤسساتها.
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من أنشطة
المؤسسات

مؤتمر نظمه 

المعهد العربي في 

عّمان

المشروعات 
الصغيرة واألسر 
المنتجة كرافد 

للتنمية

الم��دن   إلنم��اء  العرب��ي  المعه��د  نظ��م 

مؤتمر ) المش��روعات الصغيرة واألس��ر 

المنتجة كراف��د للتنمية ودور البلديات 

والقطاعي��ن الع��ام والخ��اص والمجتمع 

المدني ف��ي إنجاحها ( بالتعاون مع وزارتي  

التنمي��ة االجتماعي��ة والش��ؤون البلدية 

ف��ي المملك��ة األردني��ة الهاش��مية  ف��ي 

مدين��ة عم��ان 2-4 ماي��و 2017. وج��اء انعق��اد المؤتم��ر ف��ي وق��ت تم��ر 

في��ه معظ��م مدن العال��م بأزمات اقتصادي��ة أثرت في نموه��ا االقتصادي 

وتنميتها حيث تعاني من الزيادة الس��كانية والهجرة إلى المدن وانتش��ار 

البطال��ة وانخفاض الموارد وش��ح االس��تثمارات وه��و ما يؤثر س��لبًا على 

ف��رص الش��باب في س��عيهم نح��و تأس��يس أعماله��م ومش��روعاتهم 

الخاصة.

لقد هيأ المؤتمر الفرصة للمشاركين للتعرف على المتغيرات االقتصادية 

المعاص��رة وآثاره��ا االقتصادي��ة واالجتماعي��ة عل��ى وتي��رة التنمي��ة كما 

س��لط المؤتمر الضوء على واقع المش��روعات الصغيرة ومش��اريع األسر 

المنتج��ة وآثارها على المجتمعات والتنمية وكذلك أتاح الفرصة للتعرف 

على أس��اليب معالجة س��لبيات المش��اريع الصغيرة وإمكانات تشجيعها 

ودعمها.

 المحاور والموضوعات
تمحورت موضوعات المؤتمر حول :

لمناص��رة  التمكيني��ة  البيئ��ة  ف��ي  ودوره��ا  والسياس��ات  • التش��ريعات 

المش��روعات الصغي��رة واألس��ر المنتجة ومش��روعات توظيف الش��باب 

ومحاربة الفقر وجور الدولة في بناء البيئة التمكينية.

المنتج���ة  واألس���ر  الصغي��رة  المش��روع��ات  تواج��ه  الت���ي  • التح��دي����ات 

ومشروعات التوظيف ومحاربة الفقر

• دور القط��اع الخ��اص والقط��اع األهل��ي في بن��اء البيئ��ة التمكينية من 

تشريعات وسياسات ومؤسسات داعمة.

• دور البلدي��ات والحكوم��ات المحلي��ة في إنجاح المش��روعات الصغيرة 

وتشجيع األس��ر المنتجة وذلك من خالل تهيئة البنية األساسية وأراضي 

المشاريع .

الجلسة اإلفتتاحية، وزير التنمية االجتماعية في األردن
ومعالي الشيخ عبداهلل العلي النعيم واألستاذ / غسان سمان
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دور مؤسس��ات التموي��ل كالمصارف والغ��رف التجارية ف��ي تمويل وبناء 
إمكانات المش��روعات الصغيرة واألس��ر المنتجة ومش��روعات التوظيف 

ومحاربة الفقر لتقوم بدورها في عملية التنمية .

• البرامج الوطنية للحرف والصناعات اليدوية في الدول العربية ودورها 

في تخفيف معدالت البطالة.

ال��روح  تعزي��ز  وكيفي��ة  الصغي��رة  المش��اريع  إنج��اح  ف��ي  االبت��كار  • دور 

االبتكارية لدى الشباب.

في بداية الجلس��ة االفتتاحية للمؤتمر رك��ز المتحدثون على أهمية مثل 
هذه الفعاليات في توجيه االقتصاد الحديث لتنمية المجتمعات المحلية 
واالهتم��ام باألس��ر الفقي��رة وتوظي��ف الش��باب ومحاربة القف��ر وتنمية 

المشروعات الصغيرة والمتوسطة كروافد للتنمية.

وألق��ى رئيس المعهد العربي إلنماء المدن الش��يخ عبد اهلل العلي النعيم 
كلمة وجه فيها الشكر لوزارة  التنمية االجتماعية والشؤون البلدية  في 
المملكة األردنية الهاش��مية على رعاية  ودعم المؤتمر. وسلط الضوء 
على ما يقوم به المعهد العربي إلنماء المدن كمؤسسة تابعة لمنظمة 
الم��دن العربي��ة ف��ي معالجة مجم��ل القضاي��ا والتحدي��ات الت��ي تواجهها 

المدينة العربية في سعيها للنمو المستدام. 

كما ألقة أمين عام المنظمة المهندس 
احم��د حم��د الصبي��ح كلم��ة دع��ا أك��د 
فيه��ا الحاج��ة للعم��ل لتوفي��ر تطلعات 
واحتياج��ات س��اكن المدين��ة وترجمتها 
إلى واقع يسمح له في أن يبني مستقبله 
من خالل التعليم الجي��د وفرص العمل 

المناسبة وسبل المعيشة الالئقة.

وتناول وزي��ر التنمية االجتماعية األردني 
وجي��ه عزاي��زة ف��ي كلمت��ه ما تق��وم به 
الوزارة ف��ي دعم المش��روعات الصغيرة 
تنفي��ذ  م��ن  المنتج��ة  األس��ر  وتمكي��ن 

مشروعاتها.

بلغ عدد المش��اركين ف��ي المؤتمر أكثر 
م��ن 250 مش��ارك من ع��دد م��ن الدول 
العربي��ة ه��ي: األردن، المملك��ة العربية 
قط��ر،  عم��ان،  س��لطنة  الس��عودية، 
الكوي��ت، مصر، الس��ودان، اليمن، لبنان، 
الجزائ��ر،  تون��س،  المغ��رب،  فلس��طين، 

اإلمارات، البحرين.

تقديم الدرع من معالي رئيس المعهد الشيخ / عبداهلل العلي النعيم
إلى معالي المهندس وجيه عزايزه وزير التنمية االجتماعية في األردن
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وتضم��ن البرنام��ج العلم��ي للمؤتم��ر س��ت جلس��ات علمي��ة 
وورشتي عمل تمحورت موضوعاتها على النحو االتي:

التمكيني��ة  البيئ��ة  التش��ريعات والسياس��ات ودورهم��ا ف��ي   -
لمناص��رة المش��روعات الصغيرة واألس��ر المنتجة ف��ي الوطن 

العربي .

- التحدي��ات التي تواجه المش��روعات الصغيرة واألس��ر المنتجة 
ومشروعات التوظيف.

- دور البلدي��ات والحكوم��ات المحلي��ة ف��ي إنجاح المش��روعات 
الصغيرة وتشجيع األسر المنتجة.

- نماذج اجتماعية غير تقليدية في التمويل األصغر والتمكين.

- القط��اع الخاص ومنظمات المجتمع المدن����ي وأث���ره��م���ا في 
بن��اء البيئة التمكينية وفي دعم المشروعات الصغيرة واألسر 

المنتجة.

إمكان��ات  وبن��اء  تحوي��ل  ف��ي  التموي��ل  مؤسس�����ات  تأثي����ر   -
المشروعات الصغيرة واألسر المنتجة.

- ورش��ة عم��ل بعنوان: تعزيز أه��داف التنمية المس��تدامة من 
خالل الشمول المالي.

- ورشة عمل بعنوان: تجارب عربية ناجحة في التمويل األصغر 
واألسر المنتجة.

وق��د حظي��ت موضوع��ات المؤتمر بمناقش��ات وح��وارات جادة 
ش��ارك فيها الحضور م��ع الباحثين والمس��ئولين والمختصين 
وخلص��ت إلى مجموعة من التوصيات التي تم اس��تخالصها من 

أوراق العمل والتجارب والمناقشات والحوارات حولها.

 توصيات المؤتمر

وقد صدر عن المؤتمر التوصيات التالية:

1 - إنش��اء مراكز وطنية الحتضان المش��اريع الصغيرة، واألس��ر 
المنتج��ة ته��دف إل��ى رس��م السياس��ات التمويلي��ة واإلنتاجية 
والتسويقية وتسهم في تطوير جودة المنتجات لزيادة قدرتها 

على المنافسة.

2 - إنشاء صناديق وقفية لتمويل المشاريع الصغيرة، كمصادر 
تمويلية ثابتة يش��ارك فيها مكونات المجتم��ع )القطاع العام، 

والقطاع الخاص، والقطاع الثالث(.

األصغ��ر  التموي��ل  نم��وذج  تبن��ي   - 3
الحس��ن  )الق��رض  التقلي��دي  غي��ر 
بطريق�����ة  الم��س��ت���رد(  اإلنتاج�����ي 
مستدامة تش��غيليًا، وتشجيع رجال 
األعمال على دعم ه��ذا النموذج من 
خالل إيج��اد محافظ إقراضي��ة دوارة 

ومستردة.

4 - السعي لشمول أصحاب المشاريع 
الصغيرة، األسر المنتجة، والعاملين 
التأمين��ات  مظل��ة  تح��ت  معه��م 
االجتماعية لتحقيق األمان الوظيفي.

التس��وي���ق  عمل�ي��������ة  إي���������الء   - 5
أهمي��ة  الصغ�ي����رة  للمش��روع�����ات 
قص��وى من خ��الل العمل عل��ى إيجاد 
جمعي��ات تعاوني��ة تتكف��ل بترتي��ب 
وإخ��راج المنتج��ات النهائية بش��كل 

تنافسي في األسواق.

6 - قيام مؤسس��ات التمويل األصغر 
ب��دور أكث��ر فعالي��ة في اس��تراتيجية 
الش��مول المالي بالوط��ن العربي من 
خالل التوس��ع في تطبيقات القروض 
االقتص��ادي  والتمكي���ن  الحس��ن����ة 

والمدفوعات اإللكترونية .

7 - حث األمانات والبلديات على إيجاد 
أس��واق ثابت��ة لمنتوجات المش��اريع 
المنتج��ة ومراعاة  الصغيرة واألس��ر 
االعتب��ارات التصميمي��ة والمكاني��ة 

الالزمة.

البلدي��ات بتوفي��ر غط��اء  8 - قي��ام 
قانون��ي حاض��ن للمش��اريع الصغيرة 
واألس��ر المنتجة، مع توفير الحماية 
الالزم�����ة م�����ن خ�����الل التش��ريعات 

القانونية.

إنشاء 
مراكز 

وطنية 
الحتضان 

المشاريع 
الصغيرة 

واألسر 
المنتجة 

إنشاء 
صناديق 

وقفية 
لتمويل 

المشاريع 
الصغيرة 
كمصادر 
تمويلية 

ثابتة
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دعوة 

البلديات 

لتوفير 

غطاء 

قانوني 

حاضن 

للمشاريع 

الصغيرة 

واألسر 

المنتجة
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م. وجيه عزايزة

وزير التنمية االجتماعية
في األردن

الشيخ / عبداهلل العلي النعيم
رئيس المعهد

الدكتور / يوسف الشواربه
أمين عمان الكبرى

المهندس / أحمد التويجري
نائب مدير عام المعهد

9 - تبن��ي منظم��ة المدن العربية ترتي��ب زيارات لتبادل الخب��رات والتجارب بين الم��دن العربية، وبعض 
المدن غير العربية ذات التجارب المتميزة، في مجاالت المشاريع الصغيرة واألسر المنتجة.

10 - قيام منظمة المدن العربية بإعداد دليل إجرائي ش��امل إلقامة المش��اريع الصغيرة وتعميمه على 

األمانات والبلديات في المدن العربية .

11 - تبني الجامعات تش��جيع وتمويل البحوث والدراس��ات الميدانية المتعلقة بالمش��روعات الصغيرة 

واألسر المنتجة، مع التركيز على المشروعات المتعثرة لمعرفة أسباب تعثرها.
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من أنشطة
المؤسسات

احتفالية الدوحة 
بتوزيع الجوائز 

المعمارية 
وتخضير المدن 

14 مدينة و3 

شخصيات عربية 
فائزة

تح��ت رعاي��ة وحضور س��عادة محمد بن 
عب��داهلل الرميح��ي وزير البلدي��ة والبيئة 
، الرئي��س األعلى لجائ��زة منظمة المدن 
العربية ، ومش��اركة س��عادة المهندس 
الع��ام  األمي��ن  الصبي��ح  حم��د  أحم��د 
لمنظم��ة الم��دن العربي��ة  والمهندس 
جمال مطر النعيمي مدير بلدية الدوحة 
ورئي��س مجلس أمناء الجائ��زة ، أُقيمت 
ي��وم الثالث��اء )16 ماي��و 2017( بمدين��ة 
الدوح��ة فعاليات االحتف��ال بتوزيع جوائز 
ال��دورة الثالث��ة عش��رة لجائ��زة منظمة 
الم��دن العربي��ة ، وذلك في فئ��ة الجوائز 
وتجمي��ل  تخضي��ر  وجوائ��ز  المعماري��ة 
الوزي��ر  س��عادة  م  ك��رِّ حي��ث   ، الم��دن 
واألمين العام للمنظم��ة )14( مدينة و 

)3( شخصيات عربية فائزة.

 وفي كلمته بهذه المناسبة ، رحب سعادة وزير البلدية والبيئة بالحضور 
ف��ي بلدهم الثاني قطر بمناس��بة حف��ل تكريم الفائزي��ن بجائزة منظمة 
الم��دن العربية ، الذي يعد واح��داً من المحافل الهامة لتش��جيع الحف���اظ 
عل��ى هوية المدين��ة العربية اإلس��المية في العم��ارة والت��راث واالهتمام 
بالبيئ��ة وتخضير وتجمي�ل المدينة، ارتكازاً على أن جائزة منظم�ة الم�دن 
العربي��ة ه�ي إح��دى مؤسس���ات منظمة الم���دن العربية والتي تأسس��ت 
كرغب��ة صادقة م��ن الم�دن العربية للحفاظ على هوي��ة المدينة العربي�ة 
بع����د تعرض المنطقة إلى عوامل التغريب في أه��م موروثاته�ا الحضارية 
وأصبح الحف���اظ على هوية المدينة العربية اإلسالمية في العمارة والتراث 
واالهتمام بالبيئة وتخضير وتجمي�ل المدينة واستخدام وتطبيق تقنية 
المعلوم��ات م��ن أك�بر التحدي��ات أم���ام المس��ئ��ولين في تل��ك الم��دن ، 
حي��ث كان اله��دف من إنش������اء ه��ذه المؤسس����ة ه�و  تش��جيع التجديد 
واالبتكار في الطابع المعماري العربي اإلس��المي، وصيانة المعالم والمآثر 
التاريخية وإعادة توظيفها في الحياة المعاصرة، وتش��جيع المهندس��ين 
والمخططي��ن العرب لاللت�زام بمب��ادئ الفكر والف����ن المعم��اري العربي 
اإلس��المي، والحف��اظ عل��ى صح��ة البيئة ف��ي المدين��ة العربي��ة، والحفاظ 

 األمين العام يلقي كلمته
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عل��ى تخضير وتجميل المدين��ة العربية، 

والت����وس������ع ف��ي اس��تخ��دام وتطبي���ق 

الح���اس����ب اآلل�������ي وتط��وي�����ر النظ����م 

والبرمجيات في المدينة العربية.

وتق��دم س��عادة وزي��ر البلدي��ة والبيئ��ة 

م��ن  بالجائ����زة  للفائ���زي���ن  بالتهن��ئ����ة 

وأف��راد  وخاص��ة  حكومي��ة  مؤسس��ات 

مهتمي��ن بالهوية العربية ، وش��كرهم 

عل��ى م��ا بذل��وه م��ن جه��ود ف��ي مج��ال 

والت��ي  العربي��ة  هويتن��ا  عل��ى  الحف��اظ 

تحتاج من��ا الكثير حت��ى نصونها لألجيال 

القادمة.

من جهته أكد س��عادة المهندس أحمد 

حم��د الصبي��ح األمي��ن الع��ام لمنظم��ة 

الم��دن العربية في كلمته أن هذا الحدث 

يع��د إضافة جديدة لإلنج��ازات المنظمة 

بالمدين��ة  للدف��ع  الش��راكات  وتعزي��ز 

العربي��ة وس��اكنيها عل��ى طري��ق النم��و 

المس��تدام، مش��يراً إل��ى إنه يس��اهم في 

بن��اء نم��وذج ش��راكة لتعزيز تنافس��ية 

المدن العربية، وتحسين كفاءة إدارتها، 

وضمان  االس��تدامة الحضرية فيها. من 

خالل عمل مؤسس��اتي ترع��اه وتحتضن 

وف��ي  ش��قيقة  ودول  م��دن  فعاليات��ه 

مقدمته��ا دول��ة قط��ر الت��ي تس��تضيف 

واح��دة م��ن مؤسس��ات المنظم��ة وهي 

جائ��زة المدن العربية. وقد تقدم األمين 

والتقدي��ر  الش��كر  آي��ات  بأس��مى  الع��ام 

لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل 

ثاني أمير البالد وللحكومة وشعب قطر، 

على دعم ومساندة المنظمة واحتضان 

مؤسسة الجائزة.
 في افتتاح احتفالية الجائزة

 كلمة الوزير
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أبحاث

 ملخص البحث

تغط��ي المناط��ق الصحراوي��ة مس��احات 

شاس��عة من أرض مص��ر وتظل معظم 

موارده��ا  ومعظ��م  بك����ر  مس��احاته��ا 

الطبيعي��ة معطل��ة ومعظ��م كوادره��ا 

وطاقاته��ا البش��رية مه��درة، كم��ا أنها 

ف��ي أغلب األحيان تعاني اإلهمال من قبل 

الجه��ات المس��ئولة ع��ن التنمي��ة، أم��ا 

بالنس��بة للمس��احات المس��تغلة منها 

التنمية 
االقتصادية 

باستغالل 
الموارد الطبيعية 
كمدخل للتنمية 

الشاملة 
والمستدامة 

بالمناطق 
الصحراوية 

بجمهورية مصر 
العربية

على الرغم من قلتها إال أنها ال تستغل بالشكل األمثل، وبما أن المناطق 

الصحراوي��ة والت��ي تتس��م بصعوب��ة تنميته��ا تغط��ي مس��احات كبي��رة 

م��ن القطر المص��ري أوجد ذلك ف��ي المقاب��ل ضغوط حضري��ة كبيرة في 

المناطق الحضرية س��هلة التنمية في وادي النيل ودلتاه والتي تتوفر بها 

األراضي الزراعية الخصبة ومياه النيل العذبة والموارد البش��رية الضخمة 

والخدم��ات والبنية األساس��ية مما أوج��د بها العديد من المش��كالت في 

كاف��ة المجاالت البيئي��ة واالجتماعية والعمراني��ة واالقتصادية ، والزالت 

الحكوم��ات المتعاقب��ة تبح��ث عن حل��ول لهذه المش��كالت داخ��ل إطار 

ه��ذه المناطق الحضري��ة التي اس��ُتهلكت مواردها واس��ُتنفذت طاقاتها 

وتده��ورت هياكله��ا وتلوثت بيئته��ا ، دون البحث عن حل��ول جذرية عن 

طري��ق الخروج من ه��ذه المناطق إلى آفاق أوس��ع، وال يتحق��ق ذلك إال من 

خ��الل إرادة سياس��ية قوي��ة وإدارة حكومية جريئة وعم��ل دؤوب  لوضع 

سياسات قومية وخطط تنموية لخلق آفاق عمرانية جديدة في المناطق 

الصحراوي��ة الت��ي لطالما ظل غزوه��ا وتعميرها يأرق متخ��ذي القرار نظراً 

لصعوبة تنميتها وارتفاع تكلفة اس��تغالل مواردها وانخفاض العائد على 

المدى القريب ، على الرغم من أنها على المدى المتوسط والبعيد يمكن 

أن تصب��ح ه��ذه المناطق قاط��رة للتنمية على المس��توى القوم��ي، إال أن 

االس��تعجال في تحقيق االنجازات - ألن الهدف منها غالبًا ما يكون تحقيق 

مكاس��ب سياس��ية - يجع��ل الدول��ة تنصرف ع��ن تنميتها إل��ى المناطق 

الحضرية.

وم��ن هنا يهدف البحث إل��ى التوجيه ألهمية تنمي��ة المناطق الصحراوية 

واستغالل مساحتها المعطلة ومواردها المهدرة وإيجاد الطرق والحلول 

التنموية المناس��بة، باإلضافة إلى إبراز الدور الهام لتنمية هذه المناطق 

في إيجاد حلول مباشرة وغير مباشرة لمشكالت المناطق الحضرية.

ويتن��اول البح��ث مفه��وم وخصائص المناط��ق الصحراوية بش��كل عام، 

ثم يتناول الصحراء المصرية بش��كل خاص من حيث المس��احة والتوزيع 

الجغراف��ي والس��كان واإلمكان��ات والم��وارد الطبيعي��ة والبيئي��ة، ثم يبدأ 

البح��ث ف��ي ط��رح المفاهي��م واألط��ر التنموي��ة المختلف��ة )القطاعي��ة 

والش��املة والمس��تدامة( المناس��بة لتنمي��ة ه��ذه المناط��ق، وم��ن ثم 

يتوصل البحث إلى أن هذه المناطق هي الظهير التنموي الستيعاب النمو 

المتزايد للمناطق الحضرية س��واء جغرافيًا من حيث االستيعاب المكاني 

واقتصاديًا من حيث توفر الموارد.

الباحث/ عماد عثمان مصطفى محمد
المدرس المساعد بقسم التخطيط العمراني 

كلية الهندسة – جامعة األزهر
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المتوفرة في بيئتها )طاقة الشمس، 
طاقة الرياح( والتي يمكن استغاللها 
اقتصاديًا بشكل جيد ، إال أنها تتسم 
بنظام بيئي غاية في التعقيد واالتزان 
إط��ار  ف��ي  التنمي��ة  تت��م  أن  ويج��ب 
مس��تدام يحافظ بقدر اإلمكان على 
ه��ذا االت��زان وف��ق آلي��ات ومتطلبات 
انف���رط  وإال  المس��ت�دام�ة  التنم�ي���ة 
عقده��ا وتده��ورت بيئتها وكس��دت 
، وهن��ا  طبيعته��ا ونف��ذت موارده��ا 
تكم��ن إش��كالية البح��ث ف��ي إيج��اد 
حلول تنموية تنطلق من االستغالل 
االقتصادي األمثل للموارد الطبيعية 
التنمية الشاملة  كوسيلة، لتحقيق 
التنمي��ة  إل����ى  لل���وص���ول  كه���دف، 

 مقدم�ة :
ظل��ت مص��ر منذ قيامها من��ذ أكثر من 5  آالف س��نه قبل المي��الد وحتى اآلن 

يش��غل س��كانها وعمرانه��ا حوال��ي 7.6 % فق��ط م��ن مس��احتها المتمث��ل 

معظمه��ا ف��ي وادي النيل ودلتاه، مس��جلة بذل��ك أعلى كثافة س��كانية على 

مس��توى العالم بالنسبة للمساحة المأهولة - تصل إلى حوالي 1123 شخص/

ك��م2 طبق��ًا لتع��داد 2006 - مس��تنزفه لموارده��ا ومس��تنفذة لطاقاته��ا 

وملوث��ة لبيئتها. تاركة 92.4 % من مس��احتها أراضي صحراوية بكر مهدرة 

الم��وارد ومعطل��ة الطاق��ات وغي��ر مس��تغلة اإلمكان��ات. والت��ي وإن حس��ن 

استغالل مساحاتها الشاسعة وتوظيف مواردها الضخمة ال نقول أنها ستحل 

المشكالت االقتصادية للسكان بل ستحقق لهم الرفاهية. 

• إشكالية البحث
المناط��ق الصحراوية عل��ى الرغم من مواردها الطبيعي��ة المتوفرة في باطن 

األرض )فح��م، غاز طبيعي، بترول، معادن، أحجار(،  ومصادر الطاقة المتجددة 
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المس��تدامة كغاية ومقصد نهائي للعملي��ة التنموية في هذه 
المناطق. 

• أهداف البحث
يه��دف البحث إل��ى التعرف على مفه��وم المناط��ق الصحراوية 
والكش��ف عن مواردها وإمكاناته��ا الطبيعية والبيئية ومن ثم 
التوصل ألنسب الطرق والحلول التنموية المناسبة الستغالل 
موارده��ا اقتصاديًا كقاع��دة لتحقيق التنمية الش��املة بها في 
إطار من االس��تدامة البيئية بالتطبيق على النموذج الصحراوي 

المصري.

كم��ا يهدف البحث إل��ى إبراز الدور الهام لتنمي��ة هذه المناطق 
في إيجاد حلول غير تقليدية للمشكالت التنموية في المناطق 
التنم��وي  الظهي��ر  دور  لع��ب  طري��ق  ع��ن  الكب��رى  الحضري��ة 
الس��تيعاب النمو الحضري والزيادة السكانية وتوفير األنشطة 

االقتصادية لسكان المناطق الحضرية.

• منهجية البحث
تتبع الدراسة عدة مناهج بحثية تتمثل أواًل في المنهج الوصفي 
م��ن خ��الل وص��ف المناط��ق الصحراوي��ة ف��ي مص��ر والتع��رض 
لمفهومه��ا وخصائصه��ا وموارده��ا الطبيعي��ة ، ث��م يأت��ي دور 
المنه��ج التحليلي كمنهج بحث��ي آخر للوقوف عل��ى اإلمكانات 
والمعوقات التي تتسم بها هذه المناطق ومن ثم طرح الحلول 
التنموية المناس��بة التي تعمل على استغالل اإلمكانات وتالفي 

المعوقات وتعظيم الفرص ودرأ المخاطر.

• المناطق الصحراوية.. المفهوم والخصائص
قبل الشروع في مناقشة قضايا التنمية الحضرية في المناطق 
الصحراوي��ة في مصر يجب التمهي��د لذلك بالتعرف على ماهية 
ه��ذه المناط��ق م��ن حي��ث التعري��ف والمفه��وم ، الخصائ��ص 
والس��مات، ثم التع��رض للصحاري المصرية م��ن حيث الموارد 
واإلمكان��ات ، المخاط��ر والمعوق��ات، العمران والس��كان . حتى 
يمكن الوقوف على أرضية صلبه واالنطالق من خلفية علمية 
راس��خة نحو تحديد أنسب الطرق وأفضل الس��بل لتنمية هذه 
المناط��ق، وفيم��ا يلي مناقش��ة واس��تعراض له��ذه المفاهيم 

والمصطلحات والخصائص.

• مفهوم المناطق الصحراوية
المناطق الصحراوية هي المناطق التي تتميز بنقص 
حاد ف��ي المياه المتاحة تصل إلى ح��د منع أو عرقلة 
نم��و وتط��ور الحي��اة النباتي��ة والحيواني��ة ونتيجة 
لذل��ك تمي��ل البيئ��ات المعرض��ة لمن��اخ صحراوي 
إل��ى انع��دام الغط��اء النبات��ي أو ندرته وتس��مى أيضًا 
بالمناطق الجافة أو القاحلة. بينما ُتعّرف المناطق 
الصحراوي��ة أو الجافة وفق معدل هط��ول األمطار، 
بأنه��ا تل��ك المناط��ق الت��ي يق��ل المعدل الس��نوي 

لألمطار فيها عن 250 ملم/ السنة.

تش��كل األراض��ي الجاف��ة ما يص��ل إل��ى 41.3 % من 
سطح اليابسة. وهو جزء كبير من سطح األرض . 
أما على مستوى الوطن العربي والتي تبلغ مساحته 
 % 77 حوال��ي  فتق��ع  ك��م2,  ملي��ون   14.3 حوال��ي 
م��ن أراضيه ف��ي نطاق األراض��ي الصحراوي��ة الجافة 
أي حوال��ي أكث��ر م��ن 11 ملي��ون ك��م2 م��ن مس��احة 
الوط��ن العرب��ي مناط��ق جاف��ة وهي تش��كل 20 % 
من المس��احة الكلي��ة لألراضي الجافة ف��ي العالم. 
وتمث��ل ش��به الجزي��رة العربي��ة أعل��ي نس��بة م��ن 
مس��احة األراضي الجاف��ة في الجزء اآلس��يوي بينما 
تمثل مصر وليبيا والجزائر أعلي نسبة من مساحة 

األراضي الجافة في الجزء األفريقي.

• السمات المكانية للمناطق الصحراوية
تتس��م المناط��ق الصحراوي��ة بالبع��د المكاني عن 
المناط��ق الحضرية وبعزلتها ع��ن مناطق تكدس 
الس��كان وتمرك��ز الخدم��ات وترك��ز األنش��طة مع 
ندرة ط��رق النقل ووس��ائل المواص��الت الموصلة 
إليه��ا مم��ا يجع��ل عملي��ات التنمية به��ا مرتفعة 
التكلف��ة ومد ش��بكات الطرق والمراف��ق إليها أمر 
باه��ظ التكاليف وإقناع الس��كان باالنتقال إليها أمر 
ف��ي غاية الصعوبة ، ولكن عل��ى الرغم يجب تنمية 
هذه المناطق حيث أنها تمثل مس��احات شاس��عة 
أو  األفريقي��ة  العربي��ة س��واء  ال��دول  ف��ي  وخاص��ة 
األسيوية كما أنها تحتوي على العديد من الموارد.
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• المناطق الصحراوية في مصر.
عل��ى الرغ��م م��ن اعتبار مص��ر دولة نهر الني��ل لكنها تعتب��ر إحصائيا أكث��ر الدول صحراوي��ة في العالم، حيث تش��كل 
الصحراء حوالي 96 % من مساحتها، وسيادة الصحراء على مصر ليست بالكم فقط ولكن بالكيف أيضًا، فهي جامعة 

لكل وأنماط الصحراء الحارة جيولوجيًا ومورفولوجيًا ومناخيًا. )جمال حمدان ، 1988(

تبلغ المس��احة اإلجمالية لمصر 1009.4 ألف كم2 ، وال تتجاوز المس��احة المأهولة 76.5 ألف كم2 بنس��بة 7.6 % من 
المساحة الكلية أما المساحة الباقية والتي تمثل 92.4 % فهي مساحة غير مأهولة وهي عبارة عن مناطق صحراوية 

صرفه. ) استراتيجية التنمية اإلقليمية لمحافظات الجمهورية، 2005 ( .

تنقس��م مصر من حيث مظاهر الس��طح إلى أربعة أقاليم متباينة بيئًيا ، أحدها إقليم وادي النيل ودلتاه والذي يشغل 
نحو 35 ألف كم2، بواقع اُلُثلثين تقريبًا للدلتا والثلث للوادي، ويتميز هذا اإلقليم  بالتربة الزراعية الخصبة والكثافة 
الس��كانية العالي��ة والتنمية العمراني��ة المركزة، أما األقالي��م الثالثة الباقية فهي أقاليم صحراوية تش��مل الصحراء 

الغربية، الصحراء الشرقية، صحراء شبه جزيرة سيناء.

• الصحراء الغربية:
تمث��ل ثلثي مس��احة مص��ر أي حوالي 681 ألف كم2 وهي جزء م��ن الصحراء الكبرى بش��مال أفريقيا، وتضم مجموعة 
من الواحات والتي من أهمها واحات الداخلة ، الخارجة ، الفرافرة ، س��يوه والتي توجد بها بعض اآلبار والعيون، وتنتش��ر 
بالصح��راء الغربي��ة الكثبان الرملية وفرش��ات الرمال حي��ث يقع في الجزء الغرب��ي منها بحر الرم��ال األعظم، وتغطي 

حوالي 40 % من مساحة الصحراء الغربية.

• الصحراء الشرقية:
تبلغ مس��احتها حوالي 225 ألف كم2 بنس��بة 21 % من إجمالي مس��احة مصر ، وتطل 
جبالها عل��ى البحر األحمر بارتفاع كبير يصل إلى ما بين 1500م إلى 2000 م 
فوق س��طح البحر ، وتمتد من جنوب محافظة الس��ويس ش��مااًل 
حتى الحدود المصرية الس��ودانية جنوبًا ، وتتميز بكثرة 
الجبلي��ة  لطبيعته��ا  نظ��راً  الجاف��ة  األودي��ة 
القاس��ية وندرة موارد المي��اه إال إذا 
الت��ي  األمط��ار  اس��تثنينا 
ع�ل���ى  تس��ق��ط 
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المياه الجوفية

القمم الجبلية لسالسل جبال البحر الحمر وتنساب على 
هيئة س��يول ف��ي اتج��اه األودية الجاف��ة لتصب ف��ي البحر 

األحمر.

• صحراء شبه جزيرة سيناء:
تحت��ل مس��احة 61 أل��ف ك��م2 تقريًب��ا أي حوال��ي 6 % من 

المس��احة الكلية لمصر وهى تعتبر بوابة مصر الش��رقية 
، ومح��ور االتص��ال الحي��وي بين آس��يا وأفريقيا . ويش��غل 
القس��م الجنوب��ي 33 % من مس��احة س��يناء ، ويتألف من 
جب��ال جرانيتي��ة ، ويفصله عن خليجي العقبة والس��ويس 
س��هول س��احلية متفاوتة االتس��اع ، أما القس��م األوسط 
فيش��غل نحو 54 % من مس��احة س��يناء ، وهو عبارة عن 
هضبة جيرية بها بعض األودية ، ويشغل القسم الشمالي 
نحو 13 % من المس��احة ، وهو عبارة عن س��هل س��احلي 
، وتوج��د ب��ه بع��ض المرتفع��ات المتوس��طة ، كم��ا توجد 
سلس��لة م��ن الكثب��ان الرملي��ة بالش��ريط الش��مالي من 

النطاق السهلي.

• الموارد الطبيعية بالصحاري المصرية.
تعد الم��وارد الطبيعية وهي تلك الموارد التي وهبها اهلل 
عز وجل لإلنس��ان من دون تدخل منه، أحد أهم مميزات 
المناط��ق الصحراوية في مصر، حي��ث تمتلك الكثير من 
تل��ك الم��وارد والث��روات الت��ي تع��د مقوًما م��ن مقومات 
التنمية. وسيتم استعراض أهم الموارد الطبيعية التي 

تمتلكها المناطق الصحراوية في مصر.

• المياه الجوفية
تمث��ل المي��اه الجوفي��ة م��ورًدا مهًم��ا للمي��اه العذب��ة 
وتتعاظ��م أهميتها كونها المصدر األساس��ي للمياه في 
صحاري مصر، فهي مورد آمن ونظيف يمكن استخدامه 
ف��ي الش��رب بجان��ب الزراع��ة  ,  وتض��م الصح��راء الغربية 
تحته��ا أضخ��م خزانات المي��اه الجوفية في مص��ر بل في 
شمال شرق إفريقيا وهي خزانات الحجر الرملي النوبي ذو 
االمتداد الهائل أفقيا ورأسيا ,  والذي يقدر مخزونها بنحو 
40 أل��ف ملي��ار م3 ، حيث يمتد في إقليم ش��مال ش��رق 
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إفريقيا ويش��مل أراضي مصر والسودان وليبيا وتشاد ، ويعتبر 

ه��ذا الخزان م��ن أهم مصادر المي��اه الجوفي��ة العذبة في مصر 

ولكنه��ا تتواف��ر المياه عل��ى أعماق كبي��رة. )مغاوري ش��حاتة 

دياب، 2009(.

ف��ي حين تتض��اءل احتم��االت المي��اه الجوفية في ش��به جزيرة 

س��يناء والصحراء الش��رقية إذا م��ا قورنت بكمي��ات المخزون 

منه��ا تح��ت الصح��راء الغربية التي تحت��ل األهمي��ة الكبرى في 

توجهات التنمية بالصحراء المصرية. 

• الطاقة المتجددة
تمث��ل مص��ادر الطاق��ة المتج��ددة، كالش��مس والري��اح، أهم 

البدائ��ل االس��تراتيجية للتغل��ب عل��ى معضل��ة نق��ص الطاقة 

العال��م،  ف��ي  والفح��م،  الطبيع��ي  والغ��از  النف��ط  األحفوري��ة، 

باعتبارها موارد ال تنضب، بعكس غيرها من موارد الطاقة غير 

المتجددة.)محمد رأفت إسماعيل، 1988(

وف��ي هذا اإلطار تعد مص��ر من الدول الواعدة ف��ي مجاالت إنتاج 

الطاقة المتجددة لما تتمتع به من مناخ مالئم وموقع متميز. 

فعلى صعيد طاقة الرياح، تعد منطقة قناة السويس من أكثر 

المناط��ق التي تتميز برياح ذات س��رعات عالي��ة تصل إلى 10م/

ثاني��ة، كما تعد منطقت��ا الصحراء الش��رقية والغربية وامتداد 

س��احل البحر األحم��ر علي طول خليج العقب��ة من أهم مناطق 

توليد الطاقة عن طريق الرياح، بما يجعل مصر من أكثر الدول 

مالئمة لتنفيذ مش��روعات تولي��د الطاقة الكهربائي��ة بالرياح 

التي تتسم باالستمرارية وعدم النضوب.

وفيما يتعلق بالطاقة الشمس��ية كمصدر للطاقة المتجددة، 

فلمص��ر العدي��د م��ن الممي��زات التنافس��ية الت��ي تتمث��ل في 

وقوعها ضمن الحزام الشمس��ي وفًقا ألطلس الشمس الذي 

تتوافر فيه ساعات س��طوع الشمس ويصل ارتفاع حدة أشعة 

الش��مس المباش��رة في مص��ر والتي تت��راوح ما بي��ن 2000 إلى 

2600 كيلو وات ساعة/م2 وهذا غير متوافر في عدد كبير من 

ال��دول، األمر الذي يجعلها مص��دًرا مهًما لتوليد الطاقة )رش��ا 

قناوي، 2008(.

• الموارد والثروات المعدنية
تمتل��ك صح��راء مص��ر الكثي��ر م��ن المع��ادن الت��ي 
تتن��وع من حيث النوع والكم وأماكن التوزيع، حيث 
بلغ��ت قيمة ص��ادرات النش��اط التعدين��ي المتمثل 
 2007 ع��ام  والمالح��ات  والمناج��م  المحاج��ر  ف��ي 
وفًق��ا إلحصاءات الجه��از المركزي للتعبئ��ة العامة 
واإلحص��اء، حوال��ي 2096 ملي��ون جني��ه. وتنقس��م 
الثروات المعدنية في مصر إلى ثالثة أنواع أساس��ية، 

هي:-

• خامات الطاقة.
وتش��م��ل الم����واد البترول��ي����ة كالبت����رول والغ��از 
الطبيع��ي، وعل��ى الرغ��م م��ن ضع��ف إنتاجي��ة مصر 
م��ن خام��ات الطاقة مقارن��ة ببعض ال��دول العربية 
األخ��رى، ويتضح ذلك م��ن ارتفاع معدالت اس��تيراد 
المشتقات البترولية والغازية، إال إن هناك طفرة في 
مجال االكتش��افات الجديدة التي تبش��ر بمستقبل 
واعد للطاق��ة في مصر، حيث تم اكتش��اف نحو 41 

بئر نفط و22 بئر غاز عام 2010 )األوبك ، 2010(.

العدد 176

28



وتش��مل خامات الطاق��ة الصلبة في 
طياتها عدًدا من األنواع، أهمها:

الكربوني���ة: كالفح��م  الخ��ام����ات   •
عي��ون  بمنطقت��ي  يتواج����د  ال����ذي 
موسى وجبل المغارة شمال سيناء، 
وتبل��غ االحتياطات المؤكدة في جبل 
المغارة 27 مليون طن، منها حوالي 
للتعدي��ن،  قابل��ة  ط��ن  ملي��ون   21
ويس��تخدم كوق��ود لمحطات توليد 
الكهرباء ومصانع األسمنت وغيرها 
من الصناعات، والطفالت الكربونية 
التي تتواجد في منطقتي بدعة وثورة 
بمحافظة جنوب سيناء، حيث يقدر 
االحتياطي المؤكد بحوالي 15 مليون 
طن، بينما يقدر االحتياطي المحتمل 
بحوال��ي 60 ملي��ون ط��ن، والطفل��ة 
الصخ��ور  ف��ي  تتواج��د  الت��ي  الزيتي��ة 
الت��ي تعل��و تكوي��ن الفوس��فات ف��ي 
محافظ��ات البح��ر األحم��ر بالصحراء 
الش��رقية والوادي الجدي��د بالصحراء 

الغربية.

• الخامات المش��عة: كاليورانيوم الذي يتواجد في صخور الصحراء الشرقية 
ف��ي منطقة المس��يكات وجب��ل قطار وس��يناء ويس��تخدم في إنت��اج الطاقة 

النووية.

• الخامات الفلزية، وتشمل ثالثة أطياف من المعادن، وهي الخامات الحديدية 
والخامات غير الحديدية والمعادن النفيسة:

• الخام��ات الحديدي��ة: كالحديد الذي يع���د م�ن أه�م الث��روات المعدنية الت��ي 
تش��ته��ر به����ا مص���ر، ويبل��غ االحتياط��ي المص��ري م��ن خ��ام الحدي��د وفًق����ا 
3.1 ملي��ار ط��ن )صن��دوق النق��د العرب��ي، 2011(،  لتق��دي����رات ع��ام 2010، 
وتتواج��د رواس��به في ثالث مناطق، ش��رق أس��وان حي��ث ُق��درت االحتياطيات 
الجيولوجي��ة المبدئية له��ذا الخام بحوالي 14 مليون ط��ن، والواحات البحرية 
بالصح��راء الغربي��ة يوج��د الحديد فيها في أرب��ع مناطق هي منطق��ة الجديدة 
وق��در االحتياط��ي ع��ام 2005، ب�71 ملي��ون طن تكف��ى البالد لم��دة 21 عامًا، 
أم��ا ف��ي مناط��ق غرابي وناص��ر والحارا فيبل��غ رصيد الخ��ام حوال��ي 7.5 مليون 
ط��ن فق��ط. )World steel association,2011( ، أم��ا خ��ام حدي��د الصحراء 
الش��رقية فق��درت احتياطي��ة ب����53 مليون ط��ن. )الهيئ��ة المصري��ة العامة 
للثروة المعدنية(. واأللمنيت الذي يتواجد بمنطقة أبوغلقة جنوب الصحراء 
الش��رقية حيث يقدر باحتياطي 40 مليون طن، وبالرمال الس��وداء على طول 

الساحل الشمالي شرق اإلسكندرية حتى العريش باحتياطي 7 مليون طن.
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والمنجني��ز الذي يتواجد في س��يناء بمناط��ق أم بجمة، عش المالحة 
ب��وادي المعالي��ك، جب��ل علب��ة وأبو رم��اد حيث بل��غ االحتياط��ي حوالي 
120 أل��ف ط��ن، ويس��تخدم ف��ي صناعة الصل��ب وفي صناع��ة الطالء 

والبطاريات.

والك��روم الذي يتواجد في س��يناء ف��ي البرامية، رأس ش��عيث، أبوضهر، 
وادي الغدير، جبل الجرف، أم كابو، ويس��تخدم في صناعة الصلب القوى 
والس��بائك المقاوم��ة للحرارة، المح��ركات النفاثة، التوربين��ات الغازية، 
دباغة الجلود واألصباغ، والصناعات الحرارية، و االحتياطي يتراوح ما بين 

)2000 – 5000 طن(.

• الخامات غير الحديدية
كالنح��اس ال��ذي يتواجد في س��رابيط الخادم وفيران وس��مرة بش��به 
جزيرة س��يناء وأبو سويل ووادي حيمور وعكارم بالصحراء الشرقية، 
بينم��ا الزنك والرص��اص خامات توج��د متالزمة في مناط��ق أم دغيج 
على س��احل البحر األحمر وتصل االحتياطي��ات المقدرة بها حوالي 1.6 
ملي��ون طن، والقصدي��ر الذي يتواجد ف��ى منطق��ة وادي العجلة غرب 
مرس��ى علم، ومنطق��ة مويلحة في جنوب الصحراء الش��رقية ويقدر 
االحتياط��ي بها على 160 طن ومنطق��ة أبو دباب ويقدر االحتياطي بها 

850 ألف طن وتحتوى على 700 طن قصدير.

• المعادن النفيسة
 كالفض��ة، والبالتي��ن، والذه��ب، حيث يتواج��د 3 مواقع إلنت��اج الذهب 
60 كجم، وادي  في الصحراء الش��رقية في حمش أنتجت ع��ام 2009، 
العالقي، والسكري حيث تم إنشاء أول مصنع متكامل بمجمع مبارك 
إلنتاج الذه��ب والفضة والنحاس بمنطقة الس��كري وبل��غ إنتاجه من 
الذهب خالل شهر يناير 2010 حوالي 911 كيلو جرام وارتفع احتياطي 
الذهب هن��اك من 3 ماليين أوقية في مايو 2005 إلى 13 مليون أوقية 
عام 2010. )وزارة البترول، »مش��روعات الذهب في مناطق السكري 

وحمش«(

وتقع مصر ف��ي المرتبة 38 وفًقا للمجل��س العالمي للذهب حيث بلغ 
 World( .)إجمال��ي احتياطيها م��ن الذهب في ماي��و 2012 )75.6 ط��ن

)Gold Council, 2012

• الخامات الالفلزية.
وتش��مل خامات الصناعات الكيميائية واألس��مدة، خام��ات الحراريات 
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والس��يراميك، خامات م��واد البناء والرص��ف، أحجار الزين��ة واألحجار 
الكريمة وشبه الكريمة.

• خامات الصناعات الكيميائية واألسمدة
كالفوسفات الذي يتواجد على ساحل البحر األحمر بين ميناء سفاجه 
والقصير وهضبة أبو طرطور وبها أضخم راسب من الفوسفات في 
مص��ر باحتياط��ي يقدر ب��� 1000مليون طن.)عاط��ف محمد طعمه, 
2008( والبوتاس��يوم الذي يوجد فى خليج الس��ويس ومدخل البحر 

األحمر، والكبريت الذي يس��تخدم في صناعة حمض الكبرتيك الذي 
يس��تخدم بدوره ف��ي الصناع��ات الكيميائي��ة وصناع��ة المفرقعات 
واألس��مدة الكيميائية والمبيدات الحش��رية وفي األغراض الطبية، 
والتل��ك ال��ذي تتواج��د رواس��به في أكث��ر م��ن 30 موقًع��ا معظمها 
بجنوب الصحراء الش��رقية ويس��تخدم في صناعة ال��ورق والصابون 

والعقاقير الطبية والمنظفات الصناعية.

• خامات الحراريات والسيراميك
كالكوارت��ز ال��ذي يتواجد ف��ي جبل ال��دب وجبل م��روات ومنطقة أم 
هيجليج بالصحراء الشرقية ويس��تخدم صناعة الخاليا الشمسية، 
وتتواج��د الرم��ال البيض��اء عالي��ة الج��ودة بالق��رب من منطق��ة أبو 
زنيمة بس��يناء وفي منطقة الزعفرانة على خليج الس��ويس ووادي 
النطرون وأبو الدرج ووادي قنا، والفلس��بار ال��ذي يتواجد في منطقة 
أسوان ووادي أم ديسى والعنيجى ويستخدم في صناعة السيراميك 

والخزف والصيني والحراريات.

البناء والرصف • خامات مواد 
 التى تس��تغل فى إنتاج األس��منت والط��وب الطفلى والرمل��ى والجيرى 
كالبازل��ت  الط��رق،  ورص��ف  واإلنش��اءات  المبان��ى  لعملي��ات  ال��الزم 
والحج��ر الجي��ري، حي��ث تتمي��ز مصر بوف��رة هائل��ة في صخ��ور الحجر 
الجي��ري المتع��دد األل��وان ومن أه��م محاجره ط��ره والمعص��رة وبني 
خالد وس��مالوط بالمنيا وعلى امتداد طريق أس��يوط، الواحات الداخلة 
والخارج��ة كم��ا توج��د أيًض��ا بع��ض المحاج��ر ف��ي س��يوة والعلمي��ن 
بالصح��راء الغربي��ة، ويس��تخدم الحج��ر الجي��رى كمادة أساس��ية فى 
صناع��ات األس��منت والحدي��د والصل��ب كم��ا يس��تخدم ف��ى أغ��راض 
البناء والتشيد بجانب اس��تخدامه فى الصناعات العديدة مثل صناعة 

البويات والبالستيك والكاوتشوك والورق.

• أحجار الزينة واألحجار الكريمة 
وشبه الكريمة 

يتوافر بمصر كثير من أحجار الزينة كالفيروز 
والجراني��ت والديوريت والس��ربنتين والرخام 
واأللباس��تر واألحجار الجيري��ة الصلبة وتتوزع 
هذه األنواع في الصحراء الش��رقية بمحافظة 
البح����ر األحم��ر وأس����وان وش���م��ال س��ين���اء 
ومحافظ��ات بن��ي س��ويف والمني��ا وأس��يوط 

وسوهاج )مصطفى يعقوب(.

الكوارتز
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  العمران والسكان.
يعد أمر انتش��ار وتوزيع السكان على 
ض��رورة  الصحراوي��ة  المحافظ��ات 
ملح��ة إذ أصبحن��ا ف��ي مطل��ع القرن 
الح��ادي والعش��رين ونج��د أن وض��ع 
نوع��ه  م��ن  فري��داً  الس��كاني  مص��ر 
ف��ي العال��م، حي��ث التمركز الش��ديد 
للس��كان بمقدار 98.5 % من جملة 
الس��كان في وادي الني��ل ودلتاه فوق 
مس��احة من األرض توازي 7.6 % من 
إجمالي مس��احة مصر لتكون كثافة 
الصحاري المصرية من أدنى الكثافات 
السكانية في العالم وبطبيعة الحال 
تتك��ون مش��كلة س��كانية مفاده��ا 
عدم التوازن بين الس��كان والموارد. 
)محمد سالم إبراهيم مقلد، 2002(

  األطر التنموية المقترحة 
للمناطق الصحراوية.

عرفت التنمية بأنها نش��اط إنس��اني 
للعمل م��ن أجل الزي��ادة المتواصلة 
ف��ي الكم والكي��ف كما أنه��ا عملية 
تلبية لالحتياجات وحل للمش��كالت 
واستغالل للموارد في تحقيق أهداف 
الس��كان م��ن خ��الل نظ��ام معي��ن. 
)شعبان أبو خطوة، 2013(. والتنمية 
ق��د تك��ون قطاعي��ة أي منصبه على 
مج��ال معين كالتنمي��ة االجتماعية 
التنمي��ة  أو  الثقافي��ة  التنمي��ة  أو 
االقتصادية وقد تك��ون تنمية عامه 
تش��مل جميع القطاعات والمجاالت 
أو  الش��املة  بالتنمي��ة  فتوص��ف 
التنمية المستدامة ، وهذه األوصاف 
تتوق��ف عل��ى الط��رق الت��ي تس��لكها 

التنمية للوصول إلى الهدف.

وفيما يلي سيس��تعرض البحث الطرق التنموي��ة المالئمة لطبيعة المناطق 

الصحراوي��ة والت��درج المتب��ع ف��ي الوص��ول إل��ى تنمي��ة ش��املة تغط��ي كافة 

القطاعات وفي نقس الوقت ال تتعارض مع البيئية بل تتكامل معها.

  اإلطار االقتصادي كمدخل لتنمية المناطق الصحراوية.
• مفهوم التنمية االقتصادية

تع��رف التنمي��ة االقتصادية بأنه��ا الجه��ود التي تب��ذل لتنمية اإلنت��اج وزيادة 

الدخ��ول الفردي��ة والقومية، وبالتالي فه��ي تهتم بكل ما له قيم��ه مادية في 

بيئة اإلنسان.)إقبال أمير السمالوطي، 2005(

أو هي العملية التي من خاللها نحاول زيادة متوس��ط نصيب الفرد من إجمالي 

الناتج القومي خالل فترة زمنية محددة وذلك من خالل رفع متوسط إنتاجية 

الف��رد واس��تخدام الم��وارد المتاح��ة لزي��ادة اإلنت��اج خ��الل تلك الفت��رة. وهي 

أح��د جوان��ب تنمية المجتمع��ات باإلضاف��ة إلى التنمي��ة العمراني��ة والتنمية 

االجتماعية.

  تطبي��ق مفهوم التنمية االقتصادية على المناطق الصحراوية
تنمي��ة المجتمعات العمرانية وخاصة الجدي��دة منها يجب أن يتضمن توفير 

االحتياجات التنموية األساس��ية أو ما يعرف بعناص��ر مثلث التنمية الحضرية 

وال��ذي يش��مل )اإلس��كان ، الخدم��ات ، القاع��دة االقتصادي��ة( ، وف��ي بع��ض 

وادي النيل ودلتاه
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  إطار التنمية الشاملة للمناطق الصحراوية
• مفهوم التنمية الشاملة

إذا كانت التنمية االقتصادية هي مجال أو توجه أو قطاع من قطاعات التنمية 
فان الشمول هو وصف للتنمية وتعرف التنمية الشاملة بأنها تنفيذ البرامج 
المتكاملة في مجاالت التنمي��ة العمرانية واالجتماعية واالقتصادية في إطار 
خط��ة قومية ش��املة لتحديد اتجاه��ات ومس��تقبل التخطي��ط والتنمية في 

اإلقليم ومدى تطوره و ريادته. )شعبان أبو خطوة، 2013(

  تطبيق مفهوم التنمية الشاملة على المناطق الصحراوية
وم��ن خالل المفهوم الس��ابق وبعد االنتهاء من إرس��اء القاع��دة االقتصادية 
له��ذه التجمع��ات العمراني��ة وضمان نجاحها يت��م التحول من إط��ار التنمية 
القطاعية والذي بدأت واعتمدت على النش��اط االقتص��ادي )الذي قام بتهيئة 
المج��ال وتوفي��ر الم��وارد المالية الالزمة( إل��ى اإلطار التالي وهو إط��ار التنمية 
الشاملة والذي يضم إلى جانب التنمية االقتصادية مجاالت التنمية العمرانية 

المتمثل��ة ف��ي بن��اء المس��اكن ومد 

ش��بكات الط��رق والمراف��ق والبني��ة 

االجتماعي��ة  والتنمي��ة   ، األساس��ية 

المتمثلة في توفير الخدمات بكافة 

أنواعه��ا م��ن تعليم وصح��ة وترفيه 

وثقافة...ال��خ. على أن تتم عمليات 

مرحل��ي  بش��كل  والتعمي��ر  البن��اء 

وتدريج��ي من خ��الل الم��وارد المالية 

االقتصادي��ة  المش��روعات  وأرب��اح 

الت��ي ت��م إقامته��ا دون الضغ��ط على 

ميزاني��ة الدول��ة. وم��ن هن��ا يتح��ول 

مش��روع  م��ن  الجدي��د  التجم��ع 

اس��تثماري بحت ومجتمع اقتصادي 

ص��رف إلى مجتم��ع متكامل وتتحول 

المجتمع��ات العمراني��ة الجديدة التي تنش��أ بالقرب م��ن المراكز الحضرية الكب��رى تبدأ بتوطين اإلس��كان والخدمات 
وتعتمد في توفير فرص العمل على األنش��طة االقتصادية المتمركزة في المناطق الحضرية القريبة، وفي هذه الحالة 

تكون هذه التجمعات عبارة عن ضواحي سكنية للمدينة األم ومدن لإلقامة فقط.

أم��ا ف��ي حالة المناطق الصحراوية والتي عادة ما تتس��م بالبعد المكاني عن المناطق الحضرية وبقلة أعداد الس��كان أو 
انعدامه��م ف��ي بعض األحيان فال يصلح التعامل معه��ا بنفس النهج في عمليات البناء والتنمي��ة ، ولكن نظراً لتميز 
المناطق الصحراوية كما ذكر سابقًا بتوفر الموارد والثروات الطبيعية بكافة أشكالها وصورها فان المدخل المناسب 
لتنمية تلك المناطق هو التنمية االقتصادية، وذلك عن طريق إقامة المش��روعات الصناعية أو التعدينية المعتمدة 
على الخامات والمعادن المتوفر بالصحراء الش��رقية وصحراء ش��بة جزيرة س��يناء أو المشروعات الزراعية عن طريق 
إقامة مش��روعات االس��تصالح الزراعي في مناطق الواحات بالصحراء الغربية باالعتماد عل��ى مياه اآلبار الجوفية وذلك 

من خالل الخطوات التالية:- 

• عملي��ات الحص��ر والمس��ح الدقيق للموارد الطبيعي��ة المتوفرة بالمناط��ق الصحراوية وترتيبه��ا طبقًا ألهميتها 
النسبية وفقًا لكمياتها واالحتياطي منها ومدى كفاءة استخراجها واستغاللها اقتصاديًا.

• الب��دء بتنمي��ة مناط��ق الم��وارد الطبيعي��ة القريب��ة م��ن التجمع��ات الس��كانية الصحراوي��ة لالس��تفادة من هذه 
المجتمعات كظهير سكني وخدمي لهذه التجمعات االقتصادية وكنواة إلقامة مدن جديدة في المستقبل.

• في حالة إقامة األنش��طة االقتصادية في مناطق خالية من الس��كان يتم جلب العمالة من مناطق التركز السكاني 
بشكل دوري في المراحل األولى من المشروع حتى يكتمل بناء المشروع ويعمل بكامل طاقته.

بهذا الش��كل سيتم تنمية مجموعة من المش��روعات االقتصادية في مناطق مختلفة من الصحاري المصرية تكون 
بمثاب��ة النواة ف��ي إقامة التجمعات العمرانية وبالتالي تنمية المناطق الصحراوي ومن ثم يتم االنتقال إلى اإلطار الثاني 

من أطر التنمية أال وهو التنمية الشاملة.
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العمالة من عماله مهاجرة بشكل دوري بين مناطق السكن ومناطق العمل 
إلى عماله مس��تقرة وتنتقل أسرها إلى العيش معها بشكل كامل داخل هذه 
المجتمع��ات، وبذلك يتكون المجتمع الش��امل والمتكامل والتي بدأت بذرته 
بالنش��اط االقتص��ادي. وبتكرار ه��ذه التجربة ف��ي مناطق أخ��رى حيثما تتوفر 
الركائز االقتصادية والمواد الخام في صحاري مصر الشاس��عة ستنتقل أعداد 
كبيرة من السكان من الوادي والدلتا إلى الصحاري ونحصل بذلك على فائدتين 
عظيمتين أحدهما تخفيف الضغوط العمرانية والسكانية داخل المستقرات 
البش��رية المتمركز ف��ي المناط��ق الحضرية المترك��زة بوادي الني��ل ودلتاه ، 
وثانيهم��ا تنمية المناطق الصحراوية واس��تغالل موارده��ا االقتصادية وفتح 
آفاق جديدة للتنمية الس��تيعاب الزيادات الس��كانية المتواجدة أو الناتجة عن 

النمو الطبيعي.

باإلضاف��ة إلى فوائ��د أخرى ال تقل أهمية ع��ن العناصر الس��ابقة تنتج عن هذه 
العملي��ات التنموية ف��ي المناطق الصحراوية تتمثل ف��ي الحفاظ على األراضي 
الزراعي��ة الخصب��ة ب��وادي النيل ودلتاه والت��ي كان يتم التعدي عليها بش��كل 
متزايد نتيجة لزيادة أعداد الس��كان مع ثب��ات الرقعة التنموية بمعدل يتراوح 
م��ا بي��ن 30 ألف إل��ى 60 ألف فدان زراعي خصب س��نويًا خالل النص��ف الثاني من 
القرن العش��رين ، مما أدى إلى فقدان مصر حوالي 350 ألف فدان في الس��نوات 

من 1986 إلى 2012 )أحمد صالح عثمان، 2003(.

  إطار التنمية المستدامة للمناطق الصحراوية
• مفهوم التنمية المستدامة

المناطق الصحراوية هي من أشد البيئات تأثراً بعمليات التنمية ومن هنا يجب 
زي��ادة االهتمام بالبيئة عند القيام بعمليات التنمية ، حيث أن النمو الس��ريع 
يعقبه تدهور س��ريع وبالتالي يج��ب التفكير في تطبي��ق المفاهيم التي تحقق 
اس��تمرارية التنمي��ة وتمنع التده��ور البيئي واس��تنزاف الم��وارد أو على األقل 
الحفاظ على مس��توى التنمية التي تم تحقيقه بالفعل حيث أنه من المعروف 
أن الموارد الطبيعية المتواجدة في باطن األرض حينما تصل إليها يد اإلنسان 
ويب��دأ باس��تغاللها يبدأ الع��د التنازلي الحتياطاته��ا وتتناق��ص كمياتها، وهنا 
يجب أن يتدخل نوع آخر من التنمية لتحقيق التوازن فيما يطلق علية التنمية 
المس��تدامة والتي تع��رف بأنها »التنمية التي تف��ي باالحتياجات الحالية للجيل 
الحاضر دون المساومة على قدرة األجيال القادمة في تلبية احتياجاتها«. كما 
عرفتها اللجنة الدولية للبيئة والتنمية عام 1987، حيث انه من خالل تطبيق 
ه��ذا المفهوم يتم التعامل مع عمليات التنمية بش��مولية تأخذ في اعتبارها 
عناصر التنمية البيئية والطبيعية التي من الممكن أن تعاني من تأثيرات هذه 
التنمية عليها. فالفلس��فة الرئيسية لالس��تدامة هي توازن النمو االقتصادي 

مع البيئة من خالل االستخدام الحذر 
للموارد المحدودة عبر الزمن.

  مفهوم المدينة
    المستدامة

التنم��ي��ة  مف��ه������وم  تب��ّن�����ي  م�����ع 
المت�زاي��د  المس��تدام��ة واالهتم���ام 
بآث��ار التنمي��ة عل��ى البيئ��ة المادي��ة 
ظه��ر  والثقافي�����ة،  واالجتم���اعي����ة 
مفهوم ”الم��دن المس��تدامة“ الذي 
نادى بإيجاد ش��كل جدي��د من المدن 
تحق��ق النم��و االقتص��ادي م��ن خالل 
قاعدة اقتصادية ال تس��تنفذ الموارد 
الطبيعية باالس��تخدام غير الرش��يد 
إع��ادة  مب��دأ  وتتبّن��ي  تلوثه��ا،  وال 
اس��تخدام المنتج، أي إع��ادة تدويره 
كمدخل ف��ي عملية إنتاجية أخرى، أو 
استعادة الطاقة المستثَمرة في هذا 

المنتج.

ويتطل��ب ذل��ك اس��تحداث تح��والت 
اس��تخدام  تقلي�����ل  نح����و  هيكلي��ة 
الوق��ود الحفري إلى أدن��ى حد ممكن، 
وزي��ادة االعتماد على م��وارد الطاقة 
كالطاق��ة  والمتج����ددة  الجدي�����دة 
الشمس��ية وطاق��ة الري��اح والطاقة 

الجيولوجية وغيرها.

وعلي��ه فالمدين��ة المس��تدامة ه��ي 
مدينة معاصرة تخط��ط وُتبنى وُتدار 
إلش��باع الحاجات المعيشية اليومية 
لس��كانها، م��ن بنية تحتي��ة ومرافق 
مدني��ة وخدم��ات صحي��ة وتعليمية 
وتجاري��ة واجتماعية ونقل. ويتحقق 
ذل��ك م��ن خ��الل مداخ��ل وأس��اليب 
التنم��وي  لتخطيط��ه����ا  ج���دي����دة 
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والعم��ران�����ي المتكام�����ل، تجس�����د المب��ادئ واألط��ر البيئي��ة واالقتصادي��ة 
ع��الق���ات  تحكمه��ا  متكامل��ة،  منظوم��ة  ف����ي  والعمراني����ة  واالجتماعي��ة 
تكافلية، وبأس��لوب نم��و مختلف عن عملية النم��و التقليدية للمدينة، من 
حي��ث تخطيطه��ا للتنمي��ة، وتصميمه��ا وتش��ييدها، وتس��ويقها، وإدارتها، 

ومقاومتها للتدهور البيئي. )نسرين رفيق اللحام، 2011(.

  مفهوم المدينة المستدامة
مع تبّني مفهوم التنمية المس��تدامة واالهتمام المتزاي��د بآثار التنمية على 
البيئة المادي��ة واالجتماعي��ة والثقافية، ظهر مفهوم ”المدن المس��تدامة“ 
ال��ذي ن��ادى بإيجاد ش��كل جديد من الم��دن تحقق النمو االقتص��ادي من خالل 

قاعدة اقتصادية ال تس��تنفذ الموارد 

الطبيعية باالس��تخدام غير الرش��يد 

إع��ادة  مب��دأ  وتتبّن��ي  تلوثه��ا،  وال 

اس��تخدام المنتج، أي إع��ادة تدويره 

كمدخل ف��ي عملية إنتاجية أخرى، أو 

استعادة الطاقة المستثَمرة في هذا 

المنتج.

ويتطل��ب ذل��ك اس��تحداث تح��والت 

اس��تخدام  تقلي��ل  نح��و  هيكلي��ة 

الوق��ود الحفري إلى أدن��ى حد ممكن، 

وزي��ادة االعتماد على م��وارد الطاقة 

كالطاق��ة  والمتج��ددة  الجدي��دة 

الشمس��ية وطاق��ة الري��اح والطاقة 

الجيولوجية وغيرها.

وعلي��ه فالمدين��ة المس��تدامة ه��ي 

مدينة معاصرة تخط��ط وُتبنى وُتدار 

إلش��باع الحاجات المعيشية اليومية 

لس��كانها، م��ن بنية تحتي��ة ومرافق 

مدني��ة وخدم��ات صحي��ة وتعليمية 

وتجاري��ة واجتماعية ونقل. ويتحقق 

ذل��ك م��ن خ��الل مداخ��ل وأس��اليب 

التنم�����وي  لتخطيط��ه�����ا  جدي����دة 

تجس��د  المتكام�����ل،  والعم���ران�����ي 

المبادئ واألطر البيئية واالقتصادية 

ف��ي  والعمراني������ة  واالجتم���اعي�����ة 

تحكمه��ا  متكامل�����ة،  منظوم������ة 

عالق��ات تكافلي��ة، وبأس��لوب نم��و 

مختلف عن عملية النمو التقليدية 

تخطيطه��ا  حي��ث  م��ن  للمدين��ة، 

وتش��ييدها،  وتصميمه��ا  للتنمي��ة، 

ومقاومته��ا  وإدارته��ا،  وتس��ويقها، 

رفي��ق  )نس��رين  البيئ��ي.  للتده��ور 

اللحام، 2011(.
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 التنمي�ة المست�دامة للمناطق الصحراوية وآفاق المستقبل
عادة ما تكون التنمية في المناطق الصحراوية مؤقتة وغير متواصلة أو مستدامة، حيث تظل عمليات التنمية قائمة 
على قدم وس��اق طالما ظلت المياه الجوفية ُتَضخ أو الخامات ُتس��َتخرج أو المعادن ُتس��َتخلص، ولكن عندما تنضب 
ه��ذه الم��وارد الطبيعية ُتهَجر المواقع وُتنَق��ل العمالة والمعدات إلى مناطق أخرى تس��تنزف مواردها وتفتك بثرواتها 
، وهذه في الواقع ليس��ت تنمي��ة ولكنها تخليه للمواقع من مقدراتها بحيث تضمح��ل بعدها هذه المناطق وتتدهور 
وتتض��اءل إمكاناته��ا بعكس عمليات التنمية الحقيقة والت��ي تزدهر خاللها المناطق التنموي��ة وتتزايد إمكاناتها وال 
يتأت��ى ذل��ك إال من خ��الل تطبيق مفاهيم االس��تدامة والذي يمكن أن يتم من خالل العمل بش��كل مت��وازي على ثالثة 

محاور أساسية تتكامل معًا، وفيما يلي استعراض لهذه المحاور.

 المحور األول: استخراج المواد الخام.
من خالل إقامة مشروعات استخراج المواد الخام من باطن األرض بالشكل وبالكميات التي تسمح بتجددها إذا كانت 

من الموارد المتجددة وبالطريقة التي ال تس��تنفذ الم��وارد الطبيعية إذا كانت من الموارد غير المتجددة، كما أن هذه 

الموارد يجب أن ال يتم تصدرها في ش��كلها الخام وذلك من خالل تبّني مبدأ إعادة اس��تخدام المنتج، أي إعادة تدويره 

كمدخل في عملية إنتاجية أخرى وهذا يأخذنا إلى المحور الثاني.

 المحور الثاني: تصنيع المواد الخام.
الم��وارد الطبيعية التي يتم اس��تخراجها من باط��ن األرض هي مواد وخامات أولية  ومعظم ال��دول النامية ومنها مصر 

تقوم بتصديرها في صورتها الخام بأسعار زهيدة حيث يتم تصنيعها وتحويلها إلى منتجات صناعية وسلع تعود إليها 

من خالل عمليات االس��تيراد بأضعاف األس��عار التي بيعت بها ف��ي صورتها الخام، ومن هنا تأت��ي أهمية تصنيع الخامات 

التي يتم استخراجها من باطن األرض من خالل إقامة مشروعات صناعية إلى جانب المشروعات االستخراجية لتحويل 

الخام��ات إل��ى منتج��ات وس��لع وه��ذا 
ي��ؤدي إل��ى فائ��دة م��ن جهتي��ن: أواًل 
إطال��ة أم��د اس��تخراج الخام��ات م��ن 
يت��م اس��تخراج  باط��ن األرض حي��ث 
م��ع  فق��ط  تتناس��ب  الت��ي  الكمي��ات 
حال��ة  ف��ي  أم��ا  التصني��ع،  عملي��ات 
استخراج الخامات وبيعها كما هي في 
صورتها األولية فان هذا سيس��تنزف 
الموارد بشكل أسرع وبكميات أكبر، 
وم��ن جهة أخ��رى ي��ؤدي تصنيع هذه 
مصنع��ة  كم��واد  وبيعه��ا  الخام��ات 
إل��ى زي��ادة الم��وارد المالي��ة والتي هي 
المص��در األساس��ي ف��ي تنمي��ة ه��ذه 

المجتمعات كما ذكر سابقًا.
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 المحور الثالث: األنشطة االقتصادية المساندة والطاقات البديلة.
الموارد الطبيعية معظمها موارد غير متجددة وبالتالي طال أمد استخراجها أو قصر ، كثرت كمياتها أو قلت فهي هي 
زوال ولكن إتباع األس��اليب المستدامة في حالة الموارد غير المتجددة يؤدي فقط إلى إطالة أمد استخدامها إلى أطول 

فترة ممكنه.

وبالتالي يجب أن تتوازى عمليات اس��تخراج المواد الخام وتصنيعها والتي هي في األساس أنشطة صناعية مع عمليات 
توطي��ن أنش��طة أخ��رى تجاري��ة من خالل اس��تغالل موق��ع التجمع عل��ى مح��اور أو طرق رئيس��ية، أو زراعي��ة من خالل 
اس��تصالح األراضي القابلة لالس��تصالح وإقامة أنشطة التصنيع الزراعي، أو أنش��طة رعوية من خالل استغالل المراعي 
الطبيعية إن وجدت وتنمية الثروة الحيوانية وإقامة أنش��طة تصنيع األلبان واللحوم، أو اس��تغالل الطاقات المتجددة 
كالطاق��ة الشمس��ية وطاق��ة الرياح أو طاقة باط��ن األرض. حيث أن��ه في بداية األم��ر يكون النش��اط الصناعي للمواد 
والخامات المس��تخرجة من باطن األرض هو النشاط الرائد وتكون األنش��طة األخرى أنشطة مساعدة، وخالل مسيرة 
هذا التجمع س��وف تتناقص الموارد الطبيعية المس��تخرجة من باطن األرض في الوقت التي تتزايد فيه سيطرة وقوة 
األنش��طة األخرى تدريجيًا ، أي أنهما يتناس��بان عكس��يًا مع بعضه��ا، وعندما يأتي الوقت التي تص��ل فيه كميات المواد 
الخ��ام في مناطق االس��تخراج إلى كتلتها الحرجة بأن تصبح كمياتها غير مناس��بة اقتصادي��ًا أو تنضب كليًا يكون أحد 
ه��ذه األنش��طة قد فرض س��يطرته على التجمع وح��ل محل عمليات االس��تخراج والتصنيع وأصبح هو النش��اط الرائد 

وبالتالي يواصل المجتمع نموه وازدهاره وال ينتهي بنهاية المواد الخام التي كانت األساس في قيامة.
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أبحاث

 ملخص البحث:
لق��د صاحب الوتي��رة الس��ريعة للتنمية 

الشاملة بالوطن العربي تغيرات سريعة 

في جميع مجاالت التنمية، ويعتبر النمو 

درج��ة  ف��ي  الس��ريع  والتط��ور  العمران��ي 

التحض��ر من أه��م ه��ذه التغي��رات، وقد 

ظهرت معدالت التحضر السريع بصورة 

واضحة في المدن الرئيسة.

لذل��ك تع��د ظاه��رة التحض��ر أح��د أه��م 

أش��كال اتس��اع الم��دن، كم��ا أن الدارس 

النم��و  أو  العمران��ي  التوس��ع  لظاه��رة 

ليس��ت  انه��ا  يتبي��ن  س��وف  العمران��ي 

االعت��داء  ف��ي  كامن��ه  لرغب��ة  انعكاس��ًا 

عل��ى األرض، وإنم��ا هي طبيع��ة لمقابلة 

توظيف 
مؤشرات 

الرصد الحضري 
لقياس آثار 

التوسع 
العمراني 

وتوجهاته 
التخطيطية

م. محمد السيد طلبة أمام
مخطط حضري واستشاري مراصد حضرية 

الهيئة العامة للتخطيط العمراني
 جمهورية مصر العربية

»احتي��اج« حي��وي ضاغ��ط وملح لنم��و عمراني يت��وازن مع نمو س��كاني ال 
يتواف��ق، ويع��رف التوس��ع العمراني على أن��ه الزيادة المس��تمرة في أعداد 
السكان سواء كان ذلك في سكن منتظم أو غير منتظم ، وهذا مايؤدي 

إلى زيادة الطلب على األراضي.

ولذل��ك لن يتأتى إصالح منظوم��ة التخطيط والتنمية للتوس��ع العمراني 
أو النم��و العمراني إال من خالل ترس��يم الحدود المكاني��ة للحيز العمراني 
والت��ي عملت معظم المدن العربية على تطبيقها لس��ببين أساس��يين، 
وهما الحد من ظاهرة التوسع العمراني العشوائي وضبط عملية التنمية 
العمراني��ة المس��تقبلية لمناط��ق االمت��داد إلس��تيعاب النم��و العمران��ي 
الس��كاني المتوق��ع خ��الل فت��رة زمني��ة مح��ددة وفق��ا ألث��ار ومؤش��رات 
اقتصادي��ة واجتماعي��ة وعمرانية ....ال��خ والتي تؤثر بدرج��ة وأخرى على 

النمو العمراني.

وف��ي ظ��ل الزي��ادة المط��ردة ألع��داد الس��كان بالوط��ن العرب��ي وس��رعة 
التغي��رات )المحلي��ة أو العالمية( تصب��ح الحاجة إلى تطوي��ر نظم معرفة 
ق��ادرة عل��ى صن��ع الق��رارات الصحيح��ة ف��ي الوق��ت المناس��ب أم��راً الزمًا 
وضروريًا. لذا يكون نهج الرصد الحضري من أهم مقومات تطوير اإلدارة 
الحضري��ة. هذا م��ن الناحي��ة الفلس��فية والتوجه الع��ام، أما م��ن الناحية 
التطبيقية فان ذلك يستلزم آلية فاعلة للتعرف على القضايا والتحديات 
منوًها أن ابرز التحديات تتمثل في النمو الحضري وآليات السوق والكثافة 
المصنف��ة  الدقيق��ة  المعلوم��ات  تلزمه��م  الق��رار  فصن��اع  الس��كانية. 
الت��ي تنبئ ع��ن المش��اكل واالحتياج��ات واإلمكانات واألهداف ف��ي الحاضر 
والمس��تقبل. والت��ي من ش��أنها جعل الق��رار أكثر فاعلية في االس��تجابة 
للمتطلب��ات التنموية حيث إن نجاح أي نظ��ام مرهون بقدرته على تلبية 

االحتياجات كمًا ونوعًا.

 أهداف البحث :
ته��دف ه��ذه الورق��ة البحثية إل��ى إلق��اء الضوء عل��ى العالقة بي��ن الرصد 
الحضري من خالل المراصد الحضرية للمدن وتطبيقات نظم المعلومات 
الجغرافي��ة ) كأح��د ادوات التقني��ات الحديثة في مجال جم��ع المعلومات 
وتحليله��ا ( وعملية تحديد التوس��ع العمراني، وذلك من أجل إبراز أهمية 
الرص��د الحض��ري ودوره الحي��وّي ف��ي دراس��ة التنمي��ة العمراني��ة للمدن 
وظب��ط وتوجي��ه تنميته��ا، وذل��ك ع��ن طريق توضي��ح مفهوم التوس��ع 
العمران��ي وإلقاء الض��وء عل��ى أبعادها المكانية ومقاييس��ها م��ن ناحية، 
وعل��ى أهمي��ة االعتم��اد على الرص��د الحضري )المؤش��رات( في دراس��تها 

العدد 176

38



دراسة شاملة وإدراكها إدراكا كليا من ناحية أخرى. هذا باإلضافة إلهداف أخرى تتمثل في:

• طرح ظاهرة التوسع العمراني بكل ابعادها في إطار من الشفافية لتقويم المتغيرات ورصد المتطلبات.

• ايج��اد بيئ��ة مالئم��ة تحقق التفاعل بين اإلنس��ان والمكان ورفع مس��توى المعيش��ة للس��كان بتوظيف مجموعة 
مؤشرات تساهم في تحديد التوسع العمراني.

•  توجية التنمية بما يتوائم مع متطلبات المدن واحتياجات السكان.

• دع��م متخ��ذي الق��رار ف��ي اتخ��اذ القرارات الت��ي تؤثر عل��ى النتائج المس��تقبلية العاكس��ة للتفاعالت بي��ن العوامل 
االجتماعية، البيئية واالقتصادية على توسع المدينة ونموها.

 منهجية البحث :
يعتم��د البح��ث على المنه��ج الوصفي، حيث ت��م القيام بدراس��ة بحثية مكتبية ف��ي مراجع أدبي��ات التخطيط واإلدارة 
الحضرية التي تناقش التقنيات الحديثة في عملية التخطيط لتحديد التوسع العمراني. هذا باإلضافة إلى الرصد النوعي 
في تحديد مؤش��رات الرصد الحضري المستخدمة لترسيم التوسع العمراني وتحليلها الستنتاج آثار التوسع العمراني 

تمهيداً لوضع المقترحات.
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مؤش��رات  وبن��اء  تطوي��ر  أهمي��ة   •

لتوجي��ة وتوظيف التوس��ع العمراني 

في إطار تخطيط منهجي متس��ق مع 

متطلبات هذا النمو.

• المقترح��ات والتوصي��ات لتوظيف 

مؤش��رات الرص��د الحض��ري وتوجيه 

متطلبات التوسع العمراني.

التحليل�ي����ة  ال���دراس����ة  إط����ار  ف���ي 

لمجموع��ة م��ن اآلدبي��ات المخت��ارة 

ف�أن���ه يمك���ن تس��جي�ل أن التوس��ع 

العمران��ي اليقتص��ر عل��ى مجموع��ة 

من الدول بل هو حالة عامة تش��ترك 

 هيكل البحث :
يحت��وي البحث على عدد من العناصر التي تش��كل الهيكل العام للبحث وهي 

على النحو التالي:

• التوسع العمراني..... مظاهره ومكوناتة في المدينة العربية.

• الحي��ز العمران��ي كأح��د أنظم��ة وتقني��ات التعامل م��ع متطلبات التوس��ع 

العمراني.

• ماهية مؤشرات الرصد الحضري لقياس اآلثار الناتجة عن التوسع العمراني.

• العالقات التفاعلية بين المؤش��رات والتخطيط »التنمية« لتوجية عملية 

التوسع العمراني المخطط.

• التع��رف عل��ى التقني��ات الحديث��ة ف��ي مج��ال جم��ع ومعالج��ة المعلوم��ات 

وتحليله��ا، والتقني��ات واألنظم��ة الداعمة لترس��يم الحي��ز العمران��ي وإدارة 

التوسع العمراني بالمدن العربية.
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أو الس��ياحة أو التس��وق أو الصناع��ة 
....الخ

الجغرافي��ة  الم�س��احة  • محدودي���ة 
المس��تغلة لبعض ال��دول مما جعل 
الترك��ز والتوج��ه الحض��ري للمدينة 
الرئيس��ية تتوازى مع حجم الخدمات 

التي تقوم بها المدينة .

م��ن  االس��تفادة  إمكاني��ة  • تض��اؤل 
الموارد الطبيعية والبيئية.

ولقد صاحب النمو العمراني الس��ريع 
للم����دن الس���ع���ودية عام���ة بع��ض 
المش��اكل التي ظهرت على مستوى 
وخاص��ة  الم��دن  ه��ذه  م��ن  الكثي��ر 
ومنه��ا  المليوني��ة  الكب��رى  الم��دن 
ه��ذه  وش��ملت  المن��ورة  المدين��ة 

المشاكل منها:

األحي���اء  ت���وزي����ع  ف����ي  التش��ت��ت   •
الس��كني����ة وتقس��يم���ات األراض����ي 
بالمدينة المنورة وم��ا يتطلب ذلك 
من نفقات باهظة لتقديم الخدمات 
والمراف��ق، هذا باإلضاف��ة إلى تكاليف 

الصيانة المستمرة.

الهي�ك��ل  الت�����وازن ف����ي  • اخ��ت����الل 
العمران��ي للمدين��ة وال��ذي تمثل في 
ومناط��ق  أراض  تقس��يمات  وج��ود 
بالمراف��ق  م��زودة  جدي��دة  س��كنية 
وغي����ر آهل����ة بالس��ك���ان ومناط���ق 
أخ����رى آهل����ة بالس��ك��ان وال تتواف��ر 
به��ا المراف��ق الكافي���ة مث��ل بع��ض 
المحيط��ة  العش��وائ���ي���ة  المناط���ق 

بالمنطقة المركزية.

• ضع��ف النس��يج العمراني للمدينة 
الفض���اء  األراض��ي  النتش����ار  نتيج���ة 
المخط�ط�����ة غي�����ر المس��تخدم��ة، 

في��ه جميع دول العال��م، إذ تعيش المدن العربية س��رعة هائل��ة لنمو الكثير 
م��ن الم��دن حيث يالحظ الف��رق التمددي للمدين��ة، هذا باإلضافة إل��ى التوازن 

المفقود في العمران والتنمية.

1( التوسع العمراني.....
مظاهره ومكوناتة في المدينة العربية.

إن غياب التقنيات الحديثة لمواجهة التوس��ع العمراني وإدارته ال يس��اعد على 
تحقيق التوازن بين متطلبات التوسع العمراني والتنمية البشرية والعمرانية، 
وال يمك��ن دراس��ة هذه التقني��ات دون التعرف على أس��باب وعوامل التوس��ع 

العمراني والتي يمكن تلخيصها في التالي : 

• العوامل السياس��ية : حيث تلعب القرارات السياس��ية دور مهم في توس��ع 
المدن إما عن طريق إصدار قرار سياسي إلحداث مدن جديدة بكل هياكلها أو 
خلق أقطاب تنموية، وهذا يؤدي إلى زيادة الطلب على اإلس��كان ويتم تكثيف 

وملئ الجيوب الفارغة في النسيج العمراني مما يؤدي إلى توسع المدن.

• العوام��ل االقتصادي��ة : وج��ود بع��ض المنش��ات ) صناعي��ة ، تجاري��ة ، إدارية 
..( تعمل على جذب الس��كان م��ن أطراف المدن واألري��اف وألنها توفر عمالة 
وخدمات ضرورية للس��كان وتنمية المراكز الحضرية على حساب التجمعات 

الثانوية تؤدي إلى الهجرة نحو هذه المراكز واتساعها بشكل كبير.

• عوامل النمو الديموغرافي والهجرة الداخلية : هذه العناصر لها دور مهم 
ف��ي توس��ع المدن، فالزي��ادة الس��كانية وما يصاحبه��ا من زي��ادة الطلب على 
الس��كن والخدم��ات األخرى يؤدي إلى توس��ع الم��دن ونموها بش��كل كبير مع 
اس��تهالك المجال داخ��ل المدينة. والهج��رة الداخلية هي كذل��ك تعمل على 
توس��ع المدن وتطورها وهذه الهجرة ناتجة عن تركي��ز الخدمات في المراكز 
الحضرية وتحس��ين الظروف االقتصادية واالجتماعية للمدن تعمل على رفع 

عدد السكان بالمدن والزيادة في استهالك المجال .

ه��ذا ويعتب��ر تزاي��د عدد الس��كان بش��كل مطرد لع��دة أس��باب، منه��ا ما هو 
داخلي كتزايد نس��بة النمو الطبيعي بين الس��كان أو الهج��رة الداخلية، وهذه 
تمث��ل العام��ل األكب��ر في ه��ذه الزي��ادات؛ وق��د تكون ألس��باب خارجي��ة مثل 
تزاي��د القادمين إليها من الخارج للعمل، ويعود ذل��ك إلى العوامل االقتصادية 

والتحسن في المستوى المعيشي للسكان.

وبذلك يكون من أبرز أسباب مظاهر التوسع العمراني في الدول العربية:

• تزايد عدد السكان بشكل مطرد وذلك كنتيجة داخلية لتزايد نسبة النمو 
الطبيعي بين الس��كان أو الهج��رة الداخلية، وقد تكون ألس��باب خارجية مثل 
تزايد العمالة الوافدة )كدول الخليج العربي( أو تزايد القادمين للحج والعمرة 
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فقد قدر عدد القطع الفضاء الغير منماة في المخططات المعتمدة بنحو 37 % من إجمالي عدد القطع بالمدينة.

كما إن من أبرز المظاهر االجتماعية المصاحبة للتطور الحضري والتوسع العمراني في المدينة السعودية األتي:

• اختالل التركيبة االجتماعية للسكان.

• التحول في شكل األسرة السعودية من أسرة ممتدة إلى أسرة نووية.

• ضعف العالقات البينية بين أفراد األسرة نتيجة لتباعد أطراف المدينة إثر توسعها وكثافتها السكانية المستتبعة 

لظاهرة التوسع.

• ضعف العالقات االجتماعية بين أفراد المجتمع بشكل عام.

• شيوع النزعة االستهالكية بين أفراد المجتمع حيث تنامي األسواق وكثرتها الطاغية. 

أما بالنسبة لمصر فقد أدركت الحكومة المصرية أهمية تبني وإعداد إستراتيجية للتوسع العمراني لجميع التجمعات 

العمرانية إلحداث التناغم بين السياس��ات والخطط االقتصادية واالجتماعية ومكونات البيئية المتنوعة في الدولة. 

وذل��ك به��دف توفير تنمية اقتصادي��ة واجتماعية رش��يدة متوافقة بيئًيا في صال��ح األجيال القادم��ة. وبالتركيز على 

الكتلة الحضرية للقاهرة الكبرى نجد أنها تعانى من مش��اكل عددية يتركز اهمها فى التطلع الى الس��يطرة على نمو 
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الس��كان التس��ارع والتحكم في حركة التوس��ع الحضري ، واالمت��داد العمرانى 
غير المخطط وتأثيراته الس��لبية. وما يترت��ب عن ذلك من نقص وتدهور فى 

االسكان والبنية - االساسية والخدمات العامة .

2( الحيز العمراني كأحد أنظمة وتقنيات التعامل مع 
متطلبات التوسع العمراني.

يت��م تنظي��م التنمي��ة العمراني��ة عل��ى مس��توى الم��دن م��ن خ��الل تطبي��ق 
سياسات األحوزة العمرانية والنطاق العمراني- كمنهج يتم بمقتضاه ٍاحداث 
التوازن بين اتجاهات وس��رعة النمو العمراني بالمدن- وصواًل إلى المخططات 

الهيكلية واإلرشادية المحلية لها.

ويعتب��ر الحي��ز العمراني )النطاق العمران��ي والذي يقصد به الح��دود المرحلية 
المستقبلة المالئمة لتوطين الس��كان واألنشطة الحضرية المتوقعة خالل 
فت��رة زمني��ة محدودة وبم��ا يضمن الكف��اءة في اس��تخدام الم��وارد وتوفير 
الخدم��ات والبني��ة األساس��ية( أس��لوب للتحك��م بطري��ق غير مباش��ر ودون 
تدخ��ل في حرية المواطنين في معدالت التنمية العمرانية للمدن واتجاهاتها 
بما يضمن الوصول بالمدن ٍالى الحجم الذي يتناسب مع وظائفها على المدى 
البعي��د، فهو يحدد المس��احة الت��ي تل��زم أن ال تتعداها التوس��عات العمرانية 

للمدن خالل فترة زمنية محددة.

وتأتي عملية تحديد النطاق وفق معايير يتم اعتمادها لتحديد مدى انتش��ارة 
واالحتياج��ات المس��تقبلية لهذا التوس��ع وتتمثل أهم هذه المعايير حس��ب 

األدبيات في:

• حجم السكان والتنمية )الطاقة االستيعابية المقترحة(

•  خصائ��ص الهيكل العمراني والذي يمكن من خالل دراس��ته تحديد كثافة 
التنمي��ة العمرانية ، نس��بة األراضي القابل��ة للتنمية ، نس��بة األراضي الفضاء 
داخل الكتلة العمرانية وتصنيف المباني حس��ب حالة المباني )الوضع اإلنشائي 

والمظهر العام للمبني وحالة توصيل المرافق(

• خصائص البنية التحتية والتي تشمل تحديد المسارات الرئيسية للشبكات 
وتحديد المناطق ذات األولوية في االمتداد العمراني.

• تصنيف التربة وقدرتها على التنمية.

• الخصائص االجتماعية واالقتصادية للموارد البشرية.

ف��ي حين تتمث��ل معايير محددات التوس��ع العمراني في الخصائ��ص الطبيعية 
مثل الجب��ال والتالل ومخرات الس��يول والخصائص الفيزيقي��ة مثل المناجم 

والمناطق األثرية والمناطق العسكرية ....الخ.

3( ماهية مؤشرات الرصد 
الحضري لقياس اآلثار الناتجة 

عن التوسع العمراني.
إن التوس��ع العمراني هو صفة تمييز 
مختلف مدن العالم غير أن التوس��ع 
الثال��ث يتمي���ز  العم�ران���ي بالع�ال���م 
بالس��رعة، وس��رعة التوس��ع هذه ال 
ال��الزم  الوق��ت  تتي��ح للمخططي��ن 
القض��اء  فبمج��رد  الحل��ول،  اليج��اد 
أخ��رى  وظه��رت  إال  اش��كالية  عل��ى 
كم��ا أن المخطط��ات تتص��ف بقص��ر 
النظ��ر، في غي��اب اس��راتيجية بعيدة 
المدى وان وج��دت فإنها تنطلق من 
توقعات ال تتحقق ف��ي أغلب األحيان، 
وم��ن ناحي��ة أخ��رى ضع��ف القواني��ن 
وغي��اب الصرام��ة ف��ي تطبيقها كان 
سببا في فش��ل معظم المخططات 
التوجيهي��ة، مم��ا نج��م عن��ه ع��دم 

التحكم في الظاهرة. 

وق���د تب�ي���ن أن العم���ل عل��ى ع���الج 
التوس��ع  الت�ي صاحب���ت  المش���اك��ل 
العمراني الس��ريع للمدن ال يمكن أن 
يتم م��ن خ��الل التخطي��ط الفيزيقي 
وح��ده والذي يركز على اس��تخدامات 
البني��ة  هياك���ل  وت�وف�ي����ر  األراض���ي 
األساس��ية، واس��تلزم األمر مسايرة 
المتغي���رات الت����ي حدث��ت ومعالج��ة 

السلبيات التي ظهرت.

الح���ض������ري  الم���رص�����د  وت�ل��ع����ب 
)المؤش��رات الحضري��ة ( والت��ي م��ن 
ش��أنها جعل القرار أكث��ر فاعلية في 
االس��تجاب��ة للمتطلب��ات التنموي��ة 
حي����ث إن نج����اح أي نظ���ام م�ره�ون 
بقدرته عل��ى تلبية االحتياج��ات كمًا 
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القي��ادة المحلي��ة ودعمها السياس��ي لنش��اط المرصد الحض��ري ودوره..
الخ. بصياغة أخري فإن مس��توي استجابة عملية صناعة القرار لمخرجات 
المراص��د الحضري��ة, والمش��اكل والقضايا الت��ي تطرحها يظ��ل أقل بكثير 
م��ن المتوق��ع والمس��تهدف, وهو ما يؤث��ر بالضرورة علي الج��دوى الكلية 
والهدف األساس��ي للمراصد الحضرية, بغض النظ��ر عن إتاحة المعلومات 
الحقيقية والدقيقة, يظل هدفا في حد ذاته, وفي هذا الصد فإن اإلش��كالية 
األساس��ية تتمثل في حجم »الطلب« المحدود من عملية صناعة واتخاذ 

القرار علي »العرض« المنتج من المراصد الحضرية.

وعلي��ة قد واجهت عملية اس��تخدام فكرة المؤش��رات في إدارة التوس��ع 
العمراني بالحضر إلى عدم وجود نظام رصد حاكم موحد ومنهج مناسب 
لتوظي��ف وتفعي��ل إدخ��ال المؤش��رات كج��زء عضوي ف��ي تحديد التوس��ع 

العمراني ومتابعة تنفيذه وآثاره االجتماعية على السكان.

ونوعًا دوًرا هاًما في دعم قرارات التوسع 
العمراني بما يضعه م��ن اولويات جديدة 
للس��وق المحلية على الرغ��م من كونه 
ف��ي مراحل��ه االولي��ة. ويس��اعد المرصد 
متخ��ذي الق��رار عل��ى تعديل السياس��ات 
العمراني��ة بم��ا يتواف��ق م��ع المعلومات 
الحقيقي��ة المتاح��ة والت��ى تس��هم ف��ي 

توضيح الرؤية عند اتخاذ القرار.

ويع��رف المرص��د الحض��ري بأن��ة مرك��ز 
متخص��ص يعم��ل عل��ى جم��ع وتحلي��ل 
البيان��ات الت��ي تعبر عن الحال��ة الحضرية 
للمدين��ة وتبويبها وصياغتها في صورة 

مؤشرات حضرية يتم إصدارها دوريا.

ويس��اهم المرصد ف��ي قي��اس المعايير 
المشار إليها س��ابقًا من خالل مجموعة 
من المؤش��رات – والتي تع��رف بمقياس 
ظاه��رة  إل��ى  تش��ير  معلوم��ات  يلخ��ص 
معين��ة، كم��ا أنة يوف��ر بدرجة مناس��بة 
اإلجابة عل��ى االحتياج��ات واألس��ئلة التي 
يستفس��ر عنه��ا متخذي الق��رار ويوضح 
الوتائر ويوف��ر معلومات كمية أو نوعية 
تساعد في تحديد األولويات واالحتياجات 
 - واضح��ة.  وسياس��ات  بأه��داف  لتف��ي 
تس��اهم ف��ي تحدي��د التوس��ع العمران��ي 
وبالتال��ي انعكاس��ة عل��ى اس��تبيان األثار 

االجتماعية واالقتصادية....الخ.

ومن خ��الل تجربت��ي على مدار الس��نوات 
الماضي��ة يج��ب اإلش��ارة إل��ى أن التأثي��ر 
النهائي لمخرجات المراصد الحضرية في 
عملية صناع��ة القرار يظ��ل محدودا إلي 
حد كبير – باس��تثناء بع��ض الحاالت التي 
ش��هدت ممارس��ات ش��ديدة اإليجابي��ة, 
وإن ارتب��ط���ت إل��ي ح����د م���ا بش��خصي�ة 
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االنتشار العشوائي والتشتت.

• ت��وح��ي���د االنظم���ة والتش��ريع�ات 
المتعلقة بالعمران.

والسياسات الخاصة بأسلوب اإلدارة 
الحضري��ة  هي المعني��ة برفع كفاءة 
وفعالية أساليب وأدوات وآليات إدارة 
التنمية الحضرية. وم��ن أمثلة هذه 
النوعي��ة السياس��ات المعني��ة برفع 
كف��اءة عملي��ة صن��ع الق��رار وآليات 
التنفي��ذ م��ن خالل تحقيق مش��اركة 
أدوار  بي��ن  إيجاب��ي  وتكام��ل  فعال��ة 
شركاء التنمية )األجهزة المحلية – 
األجه��زة المركزية – القطاع الخاص 
المدن��ي(.  المجتم��ع  مؤسس��ات   –
كما أن هن��اك سياس��ات  التدخل في 
االجتماعي��ة   ( الحضري��ة  األنظم��ة 
المعني��ة    ) والبيئي��ة  واالقتصادي��ة 
بإحداث تغيرات محددة – ملموس��ة 
ومقاس��ه – ف��ي األنظم��ة الحضري��ة 
م��ن خ��الل التدخ��ل المباش��ر أو غير 
الم�باش����ر. والسياس����ات ال تشك��ل 
آلي��ة مس��تقلة لصناعة الق��رار وإنما 
ه��ي آلي����ة فرع��ي��ة� ف��ي المنظوم��ة 
الكلية لصناعة القرار وإدارة التنمية 

الحضرية.

التقني��ات  عل����ى  التع����رف   )5
جم��ع  مج����ال  ف����ي  الحديث��ة 
ومع���ال��ج�����ة الم�ع�ل���وم���ات 
والتق�ن���ي���ات  وتحل�ي��ل��ه������ا، 
لترسيم  الداعم�ة  واألنظم�ة 
الحي��ز العمراني وإدارة التوسع 

العمراني بالمدن العربية.
والمع���رف���ة  المعل���وم����ات  تحت����ل 
تط����ور  ألى  األساس��ي���ة  األهم���ي����ة 

4( العالقات التفاعلية بين المؤشرات والتخطيط »التنمية« 
لتوجية عملية التوسع العمراني المخطط.

إن التنمي��ة م��ا هي في حقيق��ة األمر إال مجموع��ة من القرارات الت��ي إذا أصابت 
تحقق��ت التنمي��ة الت��ي ننش��دها وإن كانت غير ذلك تس��ببت ف��ي إعاقة هذه 
التنمي��ة، وم��ن المعل��وم أن توجي��ه عملي��ة التوس��ع العمراني تق��وم برصد 
مجموع��ة م��ن المؤش��رات والتي عل��ى أساس��ها يتم بل��ورة اتجاه ومس��احة 
التوس��ع العمران��ي والت��ي تت��م م��ن خ��الل تش��خيص الوض��ع الراه��ن وتحديد 
متطلب��ات التنمي��ة المس��تقبلية حي��ث أتاح��ت عملي��ة تحليل المؤش��رات 

الفرصة لتكوين رؤية عامة تتعامل معها وتستجيب لها هذه الظاهرة.

وبذل��ك تك��ون المؤش��رات عص��ب عملي��ة الرص��د الحض��ري وصناع��ة القرار 
للتنمي��ة المس��تدامة »إدارة العملية التخطيطية«، حيث مازالت، وس��تظل 
كلم��ات فرنس��يس بيكون تفرض نفس��ها عل��ى الوجود اإلنس��اني »المعرفة 
قوة« وكل الشواهد الحالية تنبه إلى أن االستعباد القادم هو استعباد معرفي، 
فم��ن يملك المعرفة والمعلومات س��يتحكم في اآلخري��ن. كما أن المعرفة 

عنصر حاكم في التنمية أو كما قيل »المعرفة طريق التنمية«

وفي العقد االخير من هذا القرن شهدت المدن العربية عملية تحولية كبيرة 
اتصف��ت بمظهري��ن اساس��ين أولهم��ا ديمغرافية وال��ذي نتج عنه التوس��ع 
ف��ي بني��ة المدينة ذاتها وتمددها رأس��يًا وافقيًا بحس��ب اإلمكان��ات المكانية 
والق��درات الفنية ل��كل مدينة حي��ث اختالف الم��دن والهوي��ة العمرانية مما 

ينعكس ويتسق ذلك بتوزيع االنشطة واالستعماالت بالشكل المناسب.

وهذا االمتداد أو التوسع العمراني أفرز العديد من العالقات منها:

• العالقات االجتماعية 

• العالقات االقتصادية

• العالقات العمرانية

البيئية والطبيعية • العالقات 

وف��ي إط��ار توظي��ف العالق��ات التفاعلية بي��ن المؤش��رات والتنمي��ة، تمثلت 
ضوابط التنمية العمرانية للمدن بوجه عام في:

• يج��ب أن تك��ون مخطط��ات اس��تعماالت األراض��ي منس��مجة م��ع اله��دف 
التنموي للمنطقة في استيعاب التوسع العمراني

• وض��ع المعايي��ر العمراني��ة الخاص��ة ب��كل مدين��ة بحيث تراع��ي خصوصية 
التنمية.

• تحديد الطاقة االس��تيعابية حس��ب المس��احة المتاحة مع التجميع وعدم 
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يش��هده التحضر ف��ي كل العصور واألزم��ان، حيث أن التط��ورات التكنولوجية 
الحديثة في مجال نظم وتقنية المعلومات ومتطلبات التنمية المس��تدامه 
تشكل محطات ذات أهمية واسعة النطاق في إطار التطور الذي شهده القرن 

الحضري.

يعتب��ر المرصد الحضري أح��د التقنيات الحديثة أو من الحل��ول قصيرة المدى 
التي تعمل على تحديد مجموعة من المقاييس والسياس��ات التي تساهم في 

تحديد التوسع العمراني ومنع انتشارة عشوائيًا في إطار تنظيمي محكم.

ول��ن تتات��ي هذه الخط��وة إال من خ��الل دمجها م��ع تقنيات نظ��م المعلومات 
الجغرافي��ة إلدارة ه��ذه المعلومات حي��ث التحليل المكان��ي لألراضي المأهلة 
لإلس��تغالل وتقني��ات االستش��عار ع��ن بع��د م��ن خ��الل اس��تخدام المعالجة 
الرقمي��ة للصورالجوي��ة لتحديد حجم واتجاه التوس��ع العمراني المس��تقبلي 

ومتابعة عملية التوسع.

ويمكن استخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافية من خالل تحليل مكاني 
لبع��ض البيانات الجغرافية تتمثل في ميول األرض، جيولوجيا األرض، األراضي 
الزراعية، التجمعات العمرانية القائمة، سبكة الطرق، شبكة األنهار واألودية 
كمعايير وش��روط مح��ددة من أجل اقتراح االتجاهات المس��تقبلية للتوس��ع 

العمراني.

المص��در: بح��ث االتجاه��ات المس��تقبلية الفضل��ى لتوس��ع مدين��ة دمش��ق 
بمساعدة تقنية نظم المعلومات

وف��ي هذا الص��دد يمكن القول ب��أن المجتم��ع المعلوماتي ه��و المجتمع الذي 
يعتمد اعتمادا أساس��يًا على المعلومات الوفيرة كمورد استثماري وكسلعة 
اس��تراتيجية وكخدم��ة وبم��ا  يبين اس��تخدام المعلومات بش��كل واضح في 
كاف��ة أوج��ه الحي��اة االقتصادي��ة واالجتماعي��ة والسياس��ية بغ��رض تحقي��ق 

التنمية والرفاهية.

6(  أهمي��ة تطوير وبن��اء مؤش��رات لتوجية وتوظيف التوس��ع 
العمران��ي في إطار تخطيط منهجي متس��ق م��ع متطلبات هذا 

النمو.
ومن العرض السابق تعاني معظم الدول العربية من ظاهرة التوسع العمراني 
المس��تمرة بأبعاده��ا الس��لبية والت��ي تتطل��ب تضاف��ر الجهود مم��ا يعكس 
ذل��ك الى الحاجة لتطوير اس��تراتيجيات وإجراءات تحدي��د النطاقات العمرانية 
)األح��وزة العمرانية ( وتتضمن المنهجية المقترحة تطوير التقنيات الحديثة 
ف��ي مج��ال جم��ع وتحلي��ل البيان��ات والمعلوم��ات. وف��ي ظ��ل تزايد وس��رعة 

التغي��رات االجتماعي��ة واالقتصادي��ة 
نظ��م  تطوي��ر  إل��ى  الحاج��ة  تصب��ح 
معرف��ة ق��ادرة عل��ى صن��ع الق��رارات 
المناس��ب  الوق��ت  ف��ي  الصحيح��ة 
أم��راً الزم��ًا وضروريًا. ل��ذا يكون نهج 
المراصد الحضرية من أهم مقومات 

تطوير اإلدارة الحضرية.

وم��ن هن��ا تأت��ي المراص��د الحضري��ة 
إللق��اء الضوء عل��ى معايي��ر القياس 
خ����الل  م����ن  متط�����ور  كمن��ه�����ج 
التع��رف عل��ى العالق��ات االجتماعية 
واالقتصادي��ة والعمراني��ة ومحاول��ة 
زماني��ة  ح���دود  لت�حدي����د  ال���رص����د 

ومكانية.

ولذل��ك يتف��اوت ال��وزن النس��بي من 
مؤش��ر ألخر وفقًا لدرجة تأثيرها على 
قرار التوسع العمراني ورسم الحدود 
المكاني��ة للنطاق العمران��ي أو الحيز 
العمران����ي. كم����ا أن��ه ال يقتص��ر دور 
المؤشرات في توجية وضبط التوسع 
العمراني فقط ب��ل يمتد إلى أبعد من 
ذلك من خالل رصد اآلثار االجتماعية 
والبيئي��ة لقي��اس مدى نج��اح تحديد 
التوس����ع العم��ران��ي وم��دى تأثيره��ا 

بالمجتمع طوال مدة تنفيذه.

• حجم السكان المستقبلي 

المتخللة  الفضاء  األراضي  • مساحة 

وغير المستغلة

الك�ثاف���ة   / الس��كاني���ة  الكثاف����ة   •
البنائية

• المصادر االجتماعية للس��كن من 
حيث فئات الجنس والعمر والمهنة

• معدل التكوين األسري 
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• حجم الرصيد السكني الحالى

/ المستقبلي

• أسعار األراضي 

• ملكية األراضي )حكومي- خاص(

• نسبة المساكن الشاغرة 

• معدل التلوث البيئي

• مع��دل التغطي��ة أو توصي��الت المن��ازل بالبني��ة 

األساسية.

• نسبة المشاركة الشعبية في عملية التنمية

النباتي • التغير في الغطاء 

• التغي����ر ف���ي الطوبوغرافي��ا ومج��اري االلس��يول 
واألودية

العاملين  )نس��بة  للمدين��ة  الوظيف��ي  • التركي��ب 
بالنشاط االقتصادي(

وتتمثل أه��م معايير اختيار المؤش��رات المرتبطة 
بظاهرة تحديد التوسع العمراني ورصد ظواهره في 

التالي:

• أن تكون ذات صلة خاصة بأبعاد الظاهرة

المؤش��ر مفهوم��ا ويمك��ن تفس��يره  • أن يك��ون 
بسهولة من قبل القارئ العادي.

العملي��ات  أو  المدخ��الت  م��ن  )ب��دال  النتائ��ج  عل��ى  التركي��ز   •
المستخدمة إلنتاج النتائج(

• أن يكون بطبيعته موجزا.

• أن يكون قابال للتفصيل حس��ب، مثال، مجموعة جغرافية أو 
سكانية.

الت��ي تعتب��ر ش��خصية بش��كل جوه��ري  المؤش��رات  • تجن��ب 
)كالس��عادة( أو موضوعية، والت��ي ال يتوافر لها مقاييس متفق 

عليها )كالحرية السياسية(.

• أن تك��ون المؤش��رات تعبير عن الوضع الراهن والمس��تقيل 
ومتابعة األداء.

مؤش��رات  لتوظي��ف  والتوصي��ات  المقترح��ات   )6
التوس��ع  متطلب��ات  وتوجي��ه  الحض��ري  الرص��د 

العمراني.
لقد أبرزت المعلومات والتحليالت عددا من الحقائق التي تؤكد 
علي أن التوسع العمراني هو التحدي الكبير الذي يواجهه متخذي 
القرار والتحدي المساوي له هو التوزيع المكاني للسكان. حيث 
يجب توظي��ف تلك المعلومات والتحليالت لتجيب عن س��ؤال 

ماذا ننمي وأين ننمي ولمن ننمي.

ف���ى إط��ار الع��رض الس��ابق فان���ه يم�ك��ن � ف����ى ايج��از ش��ديد
� ع���رض المقترح��ات والتوصي��ات لتوظي��ف مؤش��رات الرص��د 
م��ن خ��الل المراصد الحضري��ة كأح��د التقني��ات الحديثة لجمع 
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المعلومات والتى يمكن ان تتبناها الجهات واالطراف المعنية والمهتمة بتوجيه متطلبات التوس��ع العمراني فى إطار 
إعداد االستراتيجيات وخطط التنمية الحضرية.

لذا يتطلب عملية تحديد التوس��ع العمراني دراس��ة دقيقة لكافة المتغيرات التي تؤثر بش��كل مباش��ر أو غير مباش��ر 
بحيث يحدد أقصى اس��تفادة من الم��وارد وبما يضمن تكامل وتوازن الكتلة العمرانية واس��تعماالت األراضي، ويمكن 

تصنيف هذه المتغيرات على النحو التالي:

• المتغيرات الخاصة بالموارد المتاحة.

• المتغيرات الخاصة بديناميكيات النمو وتتضمن اتجاهات النمو التلقائي.

• المتغيرات الخاصة بقيمة األرض )أسعار األراضي، ملكية األرض(.

• المتغيرات الخاصة بالت�أثير والتأثر بدرجة القرب من الخدمات. 

البيئية والطبيعية. • المتغيرات الخاصة بالعوامل 

• المتغيرات الخاصة بالخصائص االجتماعية وتقدير االحتياجات.

العدد 176

48



 ومن أبرز النتائج التي خلص إليها البحث:
• التحك��م ف��ي التوس��ع العمراني متعل��ق بضبط نوعية المؤش��رات حيث أن 
اإلحص��اءات الجي��دة والمؤش��رات الت��ي يت��م جمعها أم��ر بالغ الض��رورة كأداة 
للتنمية. كما أنها تقدم صورة موضوعية ، وتضع أساس��ًا لحس��اب التوس��ع 

في المستقبل .

• ضرورة استخدام منهجية التحليل اإلحصائي والمكاني في تحقيق التوسع 
العمراني المستدام.

• ال ب��د م��ن إع��ادة النظ��ر ف��ي آليات 

التوس��ع العمراني والتعامل معه بما 

ينس��جم م��ع الحل��ول الت��ي تقدمها 

التقنيات الحديثة لجمع المعلومات 

وتحليل��ه�����ا وتكنول�وج��ي����ا نظ����م 

المعلومات الجغرافية.

العمران��ي وفق  التوس��ع  ان  • التأك��د 

التخطي��ط العمراني المحكم وليس 

توسعًا عشوائيا.

لعمليات  والرقابة  المتابعة  • ضعف 

تنفيذ التوسع العمراني المخطط.

• وج�ود بع�ض العوام�ل االجتماعي��ة 

واالقتصادي��ة والبيئي��ة ....ال��خ التي 

تعتبر من أهم اإلشكاليات في تحديد 

التوسع العمراني والتي يجب قياسها 

ومتابعتها بصفة دورية.

• ع���دم وج���ود ض�واب��ط وتوجه��ات 

عمراني��ة موح��دة بال��دول العرب�ي���ة 

التوس��ع���ات  لق�ي������اس وت��ح���دي����د 

العمرانية.

كما إن التنفيذ الفعال إلس��تراتيجية 

المط��رو�ح��ة  العمران����ي  الت���وس����ع 

ألى مدين��ة ف��ى حاج��ة إل��ى المتابع��ة 

المستمرة من خالل عمليات الرصد 

الحضري والتي تشمل اآلتي:

- قي��اس وتحلي��ل ظاهرة التوس��ع.

- مت�اب�ع��ة تنفي��ذ االس��ت��راتيج���ي��ة 

بانتظام.

- تقييم نتائج إس��تراتيجية التوس��ع 

بناء على المؤشرات.

- إع��داد تغ��ذي����ة راج�ع��ة لمراجع��ة 

االستراتيجي�ة.
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 وأخيراً يمكن تحديد مجموعة من التوصيات من
هذا البحث وهي :

• محاولة تطبيق المنهج المقترح كإطارعام ألسلوب وطريقة عمل تمكن 

المخطط م��ن التعامل مع ظاهرة توس��ع المدينة وتحديد األهمية النس��بية 
للمؤشرات حسب هوية وظروف كل مدينة.

• التنقيح والتعديل المستمر في برنامج المؤشرات بما يالئم إدماج األهداف 
والغايات الوطنية والمحلية والتي لها عالقة بإدارة العملية التخطيطية.

• ض��رورة اس��تمرار عملي��ة الرصد دوريًا لحزم المؤش��رات الش��املة لرصد 

األثار االجتماعي��ة واالقتصادية والعمرانية ...الخ على تنفيذ عملية التوس��ع 
العمراني.

المراجع:
• عبد اهلل بن ناصر الس��دحان، اآلثار االجتماعية للتوس��ع العمراني« المدينة 

الخليجية نموذجًا«، كتاب األمة، العدد 136، ربيع األول 1431ه�.

• محمد الس��يد طلبة، الرصد الحضري وصناعة القرار للتنمية المس��تدامة 

»أس��س التصميم التكاملي للمؤش��رات«، رس��الة ماجس��تير غير منشورة، 
كلية التخطيط العمراني واإلقليمي-  جامعة القاهرة، 2010م.

• دينا الديجاني/ محمد يسار عابدين، االتجاهات المستقبلية الفضلى لتوسع 

مدينة دمش��ق بمس��اعدة تقنية نظم المعلومات الجغرافية، مجلة دمشق 
للعل��وم الهندس��ية، المجل��د الخامس والعش��رون – الع��دد األول 2009-م، 

ص442-419.

• ماج��د عثم��ان، اإلحصاء ودع��م القرار وصياغ��ة السياس��ات العامة، مركز 

المعلومات ودعم اتخاذ القرار،ابريل 2007م.

• محم��د عب��د اهلل عب��د الرحيم، حل المش��اكل وصنع الق��رار، مركز تطوير 

الدراسات العليا والبحوث ، كلية الهندسة- جامعة القاهرة، 2007م.

• الجامع��ة العربية المفتوحة، قضايا ومش��كالت التنمية في الوطن العربي، 
الطبعة األولى، الكويت،2005م.

• محم��د فتحي عبدالهادي، المعلومات وتكنولوجيا المعلومات على أعقاب 

قرن، القاهرة: مكتبة الدار العربية للكتاب،2002م.

الواح��د  الق��رن  وتحدي��ات  العربي��ة  الم��دن  ف��ي  الس��كاني  )االنفج��ار  ن��دوة   •

والعشرين( المعهد العربي إلنماء المدن، 2000م.

• الوكال��ة الدنماركي��ة للتنمي��ة الدولي��ة، الدلي��ل اإلرش��ادي إلع��داد الحي��ز 
العمراني ، سبتمبر 1998م.

 ، وآخ��رون  ودي��ع  عدن��ان  مح�م���د   •
م�ؤش���رات  ف���ي  التط����ورات  مس���ح 
التنمية ونظري��اتها ، المعهد العربي 
ديس��مب�ر  الك�وي���ت،   – للتخط�ي���ط 

1997م.

• محم��ود فهمي الك��ردي، التحضر: 
ب��ن  قط��ري  دار  اجتماعي��ة،  دراس��ة 

الفجأة، الدوحة، 1984م.
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أبحاث

تمتاز ظاهرة التحضر في الس��ودان- من 
دون س��ائر ال��دول العربية- بأنه��ا عالية 
قس��رية  وأنه��ا  دوري��ة  وأنه��ا  الوتي��رة 
ال��ى  وأن له��ا م��داً وج��زراً. ويرج��ع ذل��ك 
الدف��ع  ق��وى  ه��و  الرئي��س  محركه��ا  ان 
التمثلة ف��ي الجفاف والتصح��ر والحرب؛ 
البيئ���ي االقتص��ادي  الت���ردي  ث���م  وم���ن 
والفقر، اللذين يجعالن الحراك الس��كاني 
قس��ريًا. انه��ا ظاه��رة تتولد عنه��ا عدة 
 .epiphenomena ظ�واه�ر مس��تحدثة
ويتن��اول ه��ذا المبح��ث ظاه��رة التحضر 
وانعكاساتها االجتماعية والحيزية، على 
المستوى الحضري للمدينة، وليس على 
مستوى الفرد المتلقي. ولذلك اعتمدت 

التخلخل 
االجتماعى فى 

المراكز الحضرية 
المتسارعة النمو
دراسة مقارنة عن أثر 

الحرب والسلم في 
النسيج الحضري

في مدينتي
الخرطوم ونياال

على المعلومات والبيانات المتوافرة من االحصاءات السنوية الحكومية، 

وتل��ك المتوافرة عن��د المنظمات الدولي��ة الموثوقة، الت��ي تقدم تحليال 

نقدي��ًا يتاب��ع ال��دورات المتداخلة للظاه��رة وللظواهر المس��تحدثة، على 

نحو يختلف عن التناول الوصفي الس��ائد الذي يتناول التحضر في حد ذاته. 

وهناك قناعة راسخة في هذا المبحث بأن التحليل غير السليم والقراءة 

الخط��أ لم��آالت الظواهر المتتابعة في الس��ودان منذ الس��بعينيات يعّدان 

من االس��باب الت��ي فاقمت الحرب في الجنوب وف��ي دارفور ومكنت لعدم 

االستقرار في السودان. 

ولذل��ك يه��دف المبحث- من خالل دراس��ة أنم��اط الحراك الس��كاني- الى 

اس��تنباط المس��ببات الرئيس��ة لهذا الح��راك وربطها بالس��ياق االقليمي 

الحض��ري للمتغي��رات البيئي��ة واالقتصادي��ة واالجتماعي��ة، حت��ى يمك��ن 

الوص��ول الى توصي��ات جادة تعيد االس��تقرار وترس��خ الس��الم في صعيد 

الس��ودان. ويه��دف المبحث كذلك- من خالل دراس��ة التوس��ع العمراني 

الناج��م م��ن اس��تيطان ه��ذه الكت��ل البش��رية ف��ي اثنتي��ن م��ن كب��رى 

المس��توطنات البش��رية ف��ي الس��ودان )الخرط��وم وني��اال(- ال��ى دراس��ة 

انعكاس��ات هذا النمط من االس��تيطان على المش��هد الحضري للمدينة 

وعلى السياق االقتصادي االجتماعي لهذا النمط االستيطاني. 

وأخي��راً يهدف المبح��ث- من خالل المقارنة بين إنج��ازات المدينتين- إلى 

الوصول الى آلية تبرز نقاط الضعف والقوة في الهيكل الحضري والسوالب 

في كل قطاع، حتى يمكن استباقًا تطوير القطاعات التي تفي بالمتطلبات 

االجتماعية للزيادة الس��كانية المتوقعة وتخف��ض من مظاهر الحرمان، 

وتحاف��ظ على الس��الم المكتس��ب من خ��الل المقاربة الثقافي��ة وإعمال 

القي��م المجتمعية وإث��راء روح االنتماء العريض، ما يش��ار إليه بمفهوم 

الدمج الحضري.

د. صالح الدين محمود عثمان
استاذ مشارك، كلية العمارة

جامعة الخرطوم
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 مشكلة المبحث
يعّد الحراك الس��كاني غير الممنهج في الس��ودان من أهم العوامل التي تؤجج 
المنافس��ة حول الموارد الش��حيحة في الحض��ر والناضبة ف��ي الريف، ومن ثم 
ُتفاِق��م التده��ور االقتصادي في الري��ف والحضر، وتؤدي الى إع��ادة دورتي الفقر 

والنزاعات القبلية. 

لقد أش��ار التقري��ر االول لحال الم��دن العربي��ة )UN Habitat 2012:7( الى أن 
وتيرة الحراك السكاني في دول محور الجنوب العربي- وعلى رأسها السودان- 
تع��ّد االعلى بكل المقاييس على مس��توى كل الدول العربية. فعلى حين تبلغ 
نسبة التحضر حوالي 5 % يبقى 65 % من السكان يعيشون في الريف. ويمثل 
الس��كان تحت الس��ن 25 حوال��ي 47.4 % من جملة الس��كان )إحصاء 2008(. 
وش��هدت المنطق��ة تدهورا كبيرا ف��ي البيئة وتعرضت لموج��ات من الجفاف 
أدت لس��يرورات تحضر واسعة أثرت س��لبا على الريف والحضر. وفي ظل هذه 
المؤش��رات أشار التقرير الى أن هذه النس��ب العالية من التحضر على مستوى 
الم��دن تم��ر بمرحلة حرجة تهدد بقاء وتماس��ك هذه المدن في المس��تقبل 

القريب. 

لق��د تط��ور الهي��كل االداري للدول��ة 

ف��ي الس��ودان م��ن مفه��وم الحكم 

الش��عبي الى االقليمي ثم الالمركزي 

ث��م الفدرال��ي منذ س��بعينيات القرن 

الماض��ي متمث��ال ف��ي تط��ور قوانين 

 ،1981  ،1971 الحك��م المحل��ي ف��ي 

2003 على التوالي. وبحس��ب   ،1995

الدس��توري  المرس��وم  مقتضي��ات 

1994 فق��د ت��م تقس��يم الس��ودان 

ال��ى 25 والي��ة، وكل والي��ة تنقس��م 

و218  )محافظ��ة(  محلي��ة   66 ال��ى 

ه��ذا  م��ن  واله��دف  إداري��ة.  وح��دة 

التقسيم االداري المتميز هو تقصير 

االس��تقرار  وبس����ط  االداري،  الظ����ل 

االجتم���اع�����ي  االقت���ص�����ادي  االداري 

ف��ي أقص��ى اصق��اع الب��الد، وم��ن ث��م 

تهيئة القاع��دة المناس��بة للتنمية 

االقتصادية البش��رية، بربط التنمية 

بمكّونها البشري وبحّيزها المكاني.

اس��تحقاقات  م��ع  وتمش��يا  وأخي��را 

اتفاقية الس��الم الش��امل 2005 التي 

جن��وب  ف��ي  االهلي��ة  الح��رب  أنه��ت 

االس��تفتاء  أفض��ى  فق��د  الس��ودان، 

المصي��ر  تقري��ر  ح��ق  عل��ى  الش��عبي 

للجن��وب ف��ي يوليو 2011 ال��ى ميالد 

جن��وب  دول��ة  ه��ي  جدي��دة  دول��ة 

الس��ودان، الت��ي تق��وم عل��ى العش��ر 

الواليات الجنوبية وعاصمتها جوبا.

وأصبحت دولة السودان مكونة من 

الخرط��وم.  وعاصمته��ا  والي��ة   15

وفي 2012 شطرت واليات دارفور الى 

خمس بدال م��ن ثالث ليكون مجمل 

واليات السودان 17 والية.

الخرطوم
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وال ش��ك في أن الس��ودان بعد يوليو 2011 وإلى س��نوات 
قادم��ة س��يواجه تحدي��ات حضري��ة وس��كانية جدي��دة 
ومتمي��زة؛ إذ بمي��الد دول��ة جن��وب الس��ودان تنق��ص 
24.7 % وينخف��ض ع��دد  الس��ودان بمق��دار  مس��احة 
االثني��ة  التركيب��ة  %، وتتغي��ر   21.1 الس��كان بنس��بة 
للبلد، اذ يفقد الس��ودان معظم االثنيات االفريقية غير 
المختلطة. ويتوقع أن تتغير نمطية الحراك الس��كاني، 
3.5 ملي��ون ش��خص نزح��وا للش��مال  فهن��اك حوال��ي 
أثناء الحرب، س��يعاد توطينهم ف��ي قراهم في الجنوب 
بحس��ب تقدي��رات منظم��ة الهج��رة الدولي��ة، وهن��اك 
حوالي 800 ألف ش��خص يتوقع نزوحهم من الجنوب الى 
الش��مال. هذا الحراك السكاني غير المسبوق سيسبب 
إرب��اكا للمك��ون االجتماعي الحضري للم��دن الموجودة 

وعالقاتها التساهمية االقتصادية مع أقاليمها.

لقد بلغ مجموع الس��كان في السودان بحسب االحصاء 
ف��ي 2008 حوال��ي 30.9 ملي��ون نس��مة، بمع��دل نم��و 
س��نوي قدره 2.83 %. وم��ن واقع بيان��ات إحصاء 1993 
فإن جملة المتحركين من الس��كان- في العشر سنين 
الت��ي س��بقت الع��ام -1993 بلغت 3.4 ملي��ون مواطن
)اي 13.7 % م����ن جم��ل����ة الس��كان(، نس��ب�����ة الذك����ور 
في�ه���م 85.1 % ومعظم�ه�م ف�ي س�ن الشب��اب، 30.5 
% منه����م ه����اج��ر م�ن الري��ف إلى الحض��ر، و9.1 % من 
الحضر إلى الري��ف، و22.9 % من الريف إلى الريف، وهناك 
37.5 % تحرك��وا م��ن مناط��ق حضري��ة إل��ى حضرية في 

واليات أخرى في ظاهرة فريدة.

وبلغ��ت نس��بة س��كان الحض��ر ف��ي الس��ودان بحس��ب 
احص��اء 1993 حوال��ي 29.2 % مرتفعة من 8.8 % العام 
1956، بمع���دل نم��و س��نوي ق��دره 4.29 %. وبلغ���ت 

29.5 % بحس��ب احص��اء 2008 منخفض��ة من 33.1 % 

العام 1998 )عثمان 2012(. وانخفضت نسبة السكان 
الرحل م��ن 13.7 % العام 1956 الى 2.7 % العام 1993 
بسبب الحرب والجفاف، ثم زادت الى 7.3 % العام 2008 
بعد توقيع اتفاقية السالم في الجنوب. هذا التذبذب في 
نس��ب التحضر اضاف إرباكا جديدا الى النس��يج الحضري 
للم��دن الكبيرة، وأحدث تخلخال في النس��يج االجتماعي 

االداري للمدن المستضيفة.

ويش��ير إحصاء 2008 الى أن نس��بة س��كان الحضر أعلى في 
والي��ات الخرط��وم 87.9 %، والبحر االحم��ر 74 % وأقل في 
والي��ات غرب دارف��ور 14.5 % والش��مالية 16.5 % وجنوب 
دارف��ور 21.5 %. وق��د ش��هدت مدين��ة الخرط��وم معدل 
نمو س��نويا وصل ال��ى 11.8 % خ��الل 1983 - 1993. وفي 

نياال وصل الى 10.3 %. 

ولك��ن مدين��ة الخرط��وم تضاعف��ت- منذ االس��تقالل في 
1956 ال��ى 2008  حوال��ي 25 مرة من جهة المس��احة، و14 
م��رة م��ن جه��ة الس��كان )UN Habitat 2012 :7(. فف��ي 
الع��ام 1993 كان حجمه��ا 9.5 مرة حج��م المدينة الثانية 
بورتس��ودان، و13 م��رة حج��م ني��اال عاصمة والي��ة جنوب 
دارف��ور. وفي العام 2008 كان حجمها 8.7 مرة حجم نياال 
المدين��ة الثاني��ة، اذ قف��زت نياال ف��ي التراتب م��ن المدينة 
السابعة في الس��ودان العام 1993 الى الثانية العام 2008، 
عل��ى حي��ن تضاعف حجمه��ا 8.3 م��رة بي��ن 1973 و2008 
إليوائه��ا معظ��م النازحي��ن م��ن نزاع��ات دارف��ور )الجه��از 

المركزي لإلحصاء؛ عثمان 2012: 5(.

 في إشارة واضحة الى أن حجم الحراك السكاني في السودان 
يتمي��ز- الى جان��ب كونه عال��ي الوتيرة- بع��دم المنهجية، 
اذ يتأثر مباش��رة بالحال السياس��ية في البلد وال س��يما في 
السلم والحرب. وتتناوب فيه الواليات والمراكز الحضرية 
م��ن طاردة الى جاذبة، وتتفق كلها على أن جّل المتحركين 
ه��م ف��ي س��ن العمل م��ن الجنس��ين وج��ل ه��ؤالء يفضل 
ان تك��ون نهاي��ة مطاف��ه ف��ي الخرط��وم وبع��ض المراكز 

الحضرية االخرى وعلى رأسها نياال.

ل��ذا يركز المبح��ث على مدينتي الخرط��وم ونياال، كونهما 
الس��كاني  للح��راك  المتلقي��ة  الحضري��ة  المراك��ز  أكب��ر 
ف��ي الم��دة االخي��رة؛ متابع��ا جه��ود المدينتين ف��ي ترقية 
 urban المش��هد الحض��ري، وتقوي��ة التماس��ك الحض��ري
consolidation الذي يش��مل دمج االحياء الجديدة ضمن 
النس��يج الحض��ري، وتوافر الخدم��ات الحضري��ة؛ ومتناوال 
الحض��ري  الس��ياق  لرت��ق  بذل��ت  الت��ي  الموجب��ة  الجه��ود 
االقليم��ي darning urban-regional context، ال��ذي به 
تتمكن المدين��ة من تحقيق نمط اجتماع��ي من التعايش 
المجتمع��ي الس��لمي لمختل��ف االع��راق في بوتق��ة الحضر 

المتكامل مع الريف.
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 فرضيات المبحث

الفرضية الرئيس��ة- التي يركز عليها المبحث- هي أن الحراك السكاني ظاهرة 

مس��تحدثة؛ وأنه أس المشكلة في عدم التراتب الحضري للمدن السودانية، 

وأح��د أس��باب الن��زاع والن��زوح، ولكن��ه أيض��ا مفت��اح للح��ل. ويكم��ن التحول 

ف��ي اعتماد الحراك الس��كاني مش��كلة الى اعتم��اده حاًل في منهجي��ة التدخل 

الحكوم��ي لع��الج الظاه��رة بالص��ورة العلمي��ة الحكيم��ة، ونقص��د بالعلمية 

والحكم��ة كيفية اعتم��اد مقاصد التخطي��ط الحضري االقليم��ي ومتطلبات 

التحليل الس��ليم لمكونات التخطيط االجتماعي محركًا أساس��ًا في منهجية 

دراس��ة وفهم الظواهر بدال من الركون الكامل للحلول السياس��ية. ولذلك 

الح��راك  دراس��ة  الفرضي��ة  تبن��ت 
الس��كاني ف��ي الس��ودان ف��ي س��ياقه 
االقتص��ادي االجتماع��ي حي��ن ينظ��ر 
إليه عام��اًل لنف��ي االس��تقرار، وليس 

ظاهرًة مستقلة كميًا أو نوعيًا. 

فالحراك السكاني في السودان- منذ 
الق��رن الثامن عش��ر وحت��ى منتصف 
الماض��ي-  الق��رن  م��ن  الس��بعينيات 
م��ع  متوائم��ا  اقتصادي��ا  ح��راكا  كان 
البيئة، تمليه ضرورة كسب العيش 
وتبرز فيه قيم التكامل االقتصادية 
واالجتماعي��ة، بي��ن الرع��ي والزراع��ة 
المناش��ط  أكب��ر  كونه��ا  والتج��ارة، 
االقتصادي��ة في الس��ودان، حين كان 
ه��و  االقليم��ي  الحض��ري  التماس��ك 
الضمان لالس��تقرار. وبع��د منتصف 
المتالزم��ة  وب����داي��ة  الس��بعيني���ات 
الجف��اف  )وه����ي   ddwp الرب����اعي����ة 
 drought, والتصحر والح��رب والفقر
 ،)desertification, war & poverty

ب��دأ تكون ما أس��ماه فران��ك أكرمان 
الس��كاني  باإلقل��ي�����م   Ackerman

ال��ذي تتمثل  االقتص��ادي الس��ادس، 
في��ه س��يطرة البيئ��ة على االنس��ان. 
الس��كاني  الح����راك  حينه���ا يصب�����ح 
وينش��أ  اقتصادي��ا،  ولي��س  قس��ريا، 
فيه كثير م��ن الظواه��ر االجتماعية 
الس��البة.. ب��داي��ة بالن��زوح وظه��ور 
العش��وائيات والت��ردي البيئ��ي نتيجة 
الترك��ز الكثي��ف لإلنس��ان والحيوان، 
االقتص��ادي  التده����ور  ث�����م  وم������ن 
التده��ور االقتص��ادي  ث�����م  الريف����ي، 
الحض��ري، ف��ي ش��كل دورات معيب��ة
vicious circles تعم��ل عل��ى تكرار 

دورتي الفقر والتردي البيئي.
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 منهجية المبحث
للنس��ي��ج  الج���دي��دة  التركي���ب��ة  ان 
ق��د  الم��دن  ه�����ذه  ف�����ي  الحض�����ري 
تبل��ورت وفي ثناياه��ا كل التناقضات 
والخلفي�����ات والن��ع������رات والتباي��ن 
الثقاف��ي العرق����ي الدين��ي، ال��ذي كان 
س��ائدا في المجتمعات االصلية. وإن 
هي��كل المدينة الحضري قد يفش��ل 
في خلق التجانس المطلوب في هذه 
ويفش��ل  الجدي��دة،  المس��توطن��ات 
آلي��ة فاعل��ة لدم��ج ه��ذه  ف��ي خل��ق 
المس��توطنات الجدي��دة م��ع الكتلة 
الحضري����ة التاريخ���ي����ة الموج��ودة، 
إذا ل��م يت��م الدم��ج بس��يرورة تراعي 
الحض��ري  الس��ياق  صياغ��ة  كيفي��ة 

المستحدث. 

ولذلك تسعى منهجية هذا المبحث 
لتؤك��د فرضي��ة عام��ة رئيس��ة وهي 
دورا  عموم��ا  الحض��ري  للقط��اع  أن 
مهما ف��ي تعزيز الس��الم والتضامن 
االجت�ماع����ي ودرء النزاع���ات. ولكن 
بحسب الممارس��ة في السودان فإن 
ه��ذا الدور يعّد م��ن االدوار المفقودة 
التي فاقمت من حال عدم االستقرار 
ف��ي  المناط��ق  ه��ذه  تعيش��ها  الت��ي 

السودان. 

منهجي��ة  المبح��ث  ه��ذا  ويعتم��د 
التحلي��ل النق��دي للس��ياق الحضري

 critical analysis method of

urban context، وه��ي تختل��ف ع��ن 

الت��ي  التقليدي��ة  االس��تدالل  قواع��د 
تركز على جمع الشواهد واإلحصاءات 
لق��د  الفرضي��ات.  إلثب��ات  والدالئ��ل 
ت��م تن��اول المفه��وم ف��ي مصطلح 

الس��ياق عموم��ا والس��ياق الحض��ري 

تحدي��دا ف��ي زم��ن م��ا بع��د الحداث��ة. 

وبناء عل��ى بلورة مش��كلة المبحث 

اجتماعي��ة  أحداث������ا  تتن�����اول  الت���ي 

واقتصادي��ة تؤثر تأثيرا مباش��را على 

فق��د  االقليم��ي،  الحض��ري  المك��ون 

وج��د الباح��ث ف��ي مفه��وم الس��ياق 

االرضي��َة المناس��بة لتن��اول االحداث 

ضمن إطارها االجتماعي االقتصادي، 

ضم��ن  المس��تحدث�����ة  والظواه�����ر 

إطاره��ا التاريخ��ي العمران��ي الحّيزي. 

 Brodbent,( عن��د أوج��ز برودبين��ت

et al 1980( يمثل مفهوم الس��ياق 

مجموع��ة م��ن المعال��م الش��كلية 

الِفيْزيائي��ة الت��ي تتك��ون م��ن أج��زاء 

مرتبط��ة بعالق��ات، وأي تح��ول يطرأ 

عل��ى تل��ك المعالم ي��ؤدي إل��ى تغيير 

والتركي��ب  الهي��كل  ف��ي  تعدي��ل  أو 

والنس��ق. وقّس��م الس��ياق إلى ثالثة 

النظام��ي،  النس��ق  :س��ياق  أنم��اط 

البيئ��ي.  الس��ياق  الحي��زي،  الس��ياق 

 )2007( الحنكاوي والمحمدي  وأورد 

أن السياق الحضري هو المحتوى من 

المنظومات الحضري��ة المكونة من 

أج��زاء يتضمنه��ا النس��يج الحضري، 

مرتبط��ة فيما بينها بعالقات تحمل 

قيم��ا حضري��ة وحضاري��ة، وتمتل��ك 

تزامني��ا  وظيفي��ا  ش��كليا  س��لوكا 

 )2012( عثم��ان  ولخ��ص  تعاقبي��ا. 

الس��ياق الحض��ري بالمفه��وم ال��ذي 

يربط المف��ردات العمراني��ة بجوارها 

الحضري القريب، وبإطارها االقليمي 

مكون��ات  كل  ويش��مل  البعي��د، 

االبع��اد  ثنائي��ة  الحض��ري:  النس��يج 

وثالثي��ة  الحضري��ة،  كالمنظوم��ات 

االبعاد كالتشكيل البصري وعالقات 

الكت��ل، ورباعي��ة االبع��اد عل��ى محور 

 ،spatial time المكان������ي  ال���زم����ن 

إضافة للعالق��ات والقيم الحضارية. 

م��ن  يتك��ون  مفه��وم  م�ث���ل  وه���و 

عالقة الجزء باألجزاء االخرى وعالقة 

الج��زء بال��كل، اذ ان المجموع��ة من 

االج��زاء تك��ون المش��هد الحض��ري.
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وذهب إميز )Eames, 1977: 233( الى تعريف المشهد 
الحض��ري بأنه كل م��ا يبدو للعي��ان من عناص��ر مكونة 
لظاهر الهيئة الحضرية للمدينة، ما يدعو للتفاعل بين 
المتلقي وهذه العناصر من خالل االحساس باالنتماء أو 
عدم��ه، وبالوحدة وبالم��كان وبالتجربة االنس��انية، من 

خالل مفاهيم كالتجانس والتكامل والتنظيم. 

ويضي����ف ه�����ذا المب�ح���ث لتعري��ف مفهوم المش��هد 
الحض��ري البع��َد ال��ذي يرب��ط المف��ردات العمراني��ة ف��ي 
الص��ورة  ق��راءة  فه��و  الحض��ري؛  بالنس��يج  المدين��ة 
الذهني��ة للطاب��ع الحض��ري المتكون م��ن العالقات التي 
تربط المكون العمراني الشكلي للمدين��ة بمكن���ونه��ا 
االجتماع��ي االقتص��ادي. وتتجل��ى فيه مق��درات االب���داع 
االنس��ان��ي التراكمي��ة في تش��كي��ل المك����ان الحضري. 
المش��هد  عناص�����ر  وتحلي����ل  دراس����ة  كان����ت  ولم��ا 
الحضري تؤكد العالقات واألوضاع الس��البة مثلما تبين 
تلك الموجبة، فإن مفهوم المش��هد الحض��ري يمك��ن 

استغالل���ه أداَة لتقويم الوضع الحضري الحالي.

وتتف��ق منهجية ه��ذا المبحث م��ع نظرة اينش��تاين في 
نقده للمنهج االستقرائي، كون العقل الرياضي الذي هو 
أس��اس العلم الحديث غي��ر خاضع للتجرب��ة والتجريب 
)بوب��ر، 1999(؛ وكذل��ك تتف��ق م��ع بوب��ر ف��ي نقطتين: 
أوالهم��ا أّن الب��دء بالمالحظ��ة ال يخ��دم منه��ج البحث 
العلمي، فالفروض يج��ب أن تكون قبل المالحظة، على 
حس��اب أّن الفرضية تتكّون في ذه��ن العالم قبل نتيجة 
المالحظة، وه��ي تتأثر بالمالحظة غي��ر المحايدة )بوبر، 
1994(. والثاني��ة ف��ي إن��كاره القطع��ي إلم��كان البرهنة 

عل��ى صدق الفرضي��ات عن طريق جم��ع وتعبئة الحاالت 
والش��واهد المؤي��دة، او االحصائي��ة. فمهم��ا يكن عدد 
البجع��ات البيض��اء التي نعث��ر عليها، فذل��ك ال يعّد دليال 
كافي��ا او برهانا قاطعا على أن ))كل(( البجع لونها ابيض، 
ما ل��م نعثر على الدلي��ل على عدم وجود ح��ال مناقضة 
والدلي��ل  بالتجرب��ة  نبره��ن  أو  الش��واهد،  تل��ك  ل��كل 
العقل��ي عل��ى أن البجع ال يمكن إال أن يك��ون لونه ابيض. 
فالش��يء ال��ذي يعط��ي العل��م ))علميت��ه(( اذاً ليس هو 

جمع الش��واهد التي تؤيد الفرض، وإنم��ا البحث عن الدليل 
او البين��ة الت��ي قد تنقض ذل��ك الفرض وتدحض��ه )أبو زيد، 
1984 :84(. وما ينتج عن هذه السيرورة ليس قانونا عاما 

أو ح��ال نهائي��ا او حقيقة صريحة، ب��ل ان االحتمال االقوى أن 
يأتي باحث آخر يدحض الفروض بإثباتات جديدة ويقترح حال 
أرق��ى. فالعلم إذاً س��يرورة مس��تمرة ال تتوق��ف أبدا. ومن 
هنا ف��ان البحث العلمي ال يس��تهدف اثب��ات حقائق نهائية، 
وه��و عل��ى أي ح��ال ال يس��تطيع بلوغ ه��ذه المرتب��ة مهما 
ح��اول، بل ه��دف البحث العلمي ه��و تقديم حل��ول مؤقتة 
كل منه��ا يمث��ل احتم��اال أفضل ف��ي وقته )بوب��ر، 1994(.

وخالصة هذا الطرح تذهب الى أن مفهوم السياق الحضري 
يمثل القالب rasta االمثل لتناول ظاهرة الحراك السكاني 
س��ياقها  ضم��ن  الس��ودان  ف��ي  الحيزي��ة  وانعكاس��اتها 
االقتص��ادي االجتماع��ي العمران��ي. وم��ن ناحية أخ��رى فان 
منهجي��ة االس��تنباط الفرضي الت��ي انبثقت م��ن العقالنية 
النقدي��ة، الت��ي تبل��ورت أخيرا ف��ي مجال البح��ث العلمي مع 
أينش��تاين وكارل بوبر- تش��كل المنهجي��ة المثلى لتناول 
وفهم جملة الظواهر المحدثة المترتبة على حالتي الحرب 
والس��الم. فمنه��ج التحليل النقدي للس��ياق الحضري هو 
منه��ج البحث العلمي ال��ذي يتخذ من االس��تنباط الفرضي 
منهج��ا له، ومن الس��ياق الحض��ري إط��ارا توجيهيا للبحث 
العلم��ي وقالب��ا للتن��اول الحض��ري، وم��ن عناصر تش��كيل 
المش��هد الحض��ري أدوات توجيهية للتحلي��ل والتقويم.

 الحراك السكاني في السودان
يش��كل الحراك الس��كاني االقتصادي والهجرات السكانية 
دينامّي��ة  عوام��ل  أه��م  والقس��رية  والخارجي��ة  الداخلي��ة 
الس��كان ف��ي الس��ودان. وقد صنفت موس��وعة الس��ودان 
ال����ى  الس����ودان  ف���ي  الس��ك��ان���ي  الح����راَك  ال���رقم��ي������ة 
خمس��ة أنماط رئيس��ة. وصنفت منظمة الهجرة الدولية 
)IMO, 2011( أن��واع الح��راك الس��كاني ف��ي الس��ودان ال��ى 
نوعين رئيس��ين: هجرة داخلية وهج��رة خارجية، وفي كل 
نوع رصدت خمس��ة أنماط من الهجرة ضمن مس��ميات: 
النازحين، الالجئين، هجرة العمل، هجرة الدراس��ة، الهجرة 
غي����ر المنتظم����ة. واس��تن���ادا ال��ى التصنيفي��ن اآلنفي��ن، 
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وش��رق الس��ودان كالجزيرة والره��د والس��وكي والدالي والمزموم ومش��اريع 

الس��كر وغيره��ا. ويرج��ع العمال الموس��ميون ال��ى قراهم أو مس��اكنهم في 

الم��دن بع��د انتهاء الموس��م الزراع��ي ليمتهنوا مهنًا ش��تى غير ثابت��ة الى أن 

يحين الموسم القادم.

3( الهجرة الموسمية من الريف إلى المدينة
تح��دث عموم��ا في فص��ل الصيف اذ ت��كاد تنعدم ف��رص العمل ف��ي المناطق 

الريفي��ة والرعوي��ة ومناط��ق الزراع��ة المطرية، فيهاجر الس��كان ال��ى أطراف 

الم��دن الكبي��رة ليش��تغلوا بالمه��ن الهامش��ية، ويميزه��م أنه��م يرجعون 

ال��ى قراه��م عند تحس��ن المرع��ى والمط��ر. وق��د تحولت ه��ذه الهج��رة بعد 

الثمانيني��ات م��ن الق��رن الماضي ال��ى هجرة دائم��ة لفقد هذه الش��ريحة لكل 

مقوم��ات الحياة الريفي��ة نتيجة التصحر وفش��ل السياس��ات االقليمية مثل 

سياسة محاربة العطش وتوطين الرّحل.

واعتمادا على المعلومات المستقاة 
من االحصاءات الس��كانية السنوية، 
يعيد ه��ذا المبح��ث تصني��ف الحراك 
الس��كاني ف��ي الس��ودان- ف��ي الم��دة 
ال��ى   )1956( االس��تقالل  تل��ت  الت��ي 
اليوم - في ثمانية أنماط رئيس��ة...

1( الحركة الموسمية للرعاة
في كثير من االحيان، توصف الحركة 
للرع����اة  التقلي�����دي��ة  الموس��مي����ة 
طلب��ًا للمرع��ى والماء في مس��اراتها 
المختلف��ة باتجاهها من الش��مال الى 
الخري��ف  فف���ي  وبالعك��س.  الجن��وب 
يتجه الرعاة شماال بحث���ا عن المرعى 
الصال��ح وتجنبا لألم��راض المصاحبة 
لألمط��ار في مناطق الس��افنا الغنية. 
وفي موس��م الجفاف يتجه��ون جنوبا 
قاصدين موارد المياه من روافد النيل 
والودي��ان والمراعي القريبة منه. لقد 
تعرض��ت ه��ذه الحركة ال��ى التحجيم 
م��ن ناحي��ة الك��م نتيج��ة لالنخفاض 
المس��تمر للس��كان البدو، ولتقصير 
أمد الرحلة بسبب الحروب والجفاف. 
وأدى تمركزه��م بمواش��يهم ح��ول 
الم��دن االقليمي��ة الى تدمي��ر الغطاء 
النبات��ي وزي��ادة ح��دة الت��ردي البيئي. 
وتع��ّد ه��ذه الحرك��ة واح��داً م��ن أهم 

اسباب الصراع في دارفور.

2( الحركة الموسمية
       للعمال الزراعيين

تحت��اج المش��اريع الزراعي��ة الكبيرة 
في الس��ودان الى عمالة موسمية في 
مراح��ل الحصاد تق��در بحوال��ي نصف 
مليون عامل وال سيما في المشاريع 
المروي��ة والمطرية اآللية في وس��ط 
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4( الهجرة المستديمة الى المدن الكبيرة
هي هجرة يحركها الوضع االقتصادي لألس��رة وللقبيلة 
الرئيس��ة  أو  القريب��ة  الحضري��ة  المناط��ق  ال��ى  وتتج��ه 
وال س��يما الخرط��وم. واقتص��رت عليه��ا مدة م��ا قبل 
الس��بعينيات م��ن الق��رن الماض��ي، حي��ن كان التحض��ر 
مدفوع��ا على نحو رئي��س بالنمو االقتصادي المتس��ارع 
المرك��زي  الجه��از  بيان��ات  وتش��ير  االس��تقالل.  بع��د 
لإلحصاء ال��ى أن مع��دالت الهجرة الداخلية ق��د ارتفعت 
م��ن 0.7 ملي��ون نس��مة الع��ام 1973 ال��ى 1.3 ملي��ون 
نس��مة العام 1983، الى 3.4 مليون نسمة العام 1993، 

الى 3.7 مليون نسمة العام 2008.

5( النزوح والهجرة القسرية
يمث��ل النزوح أحد أش��كال الهجرة القس��رية التي اختص 
بها زمن الثمانينيات والتس��عينيات من القرن الماضي، 
نتيج��ة الجفاف والتده��ور البيئي وحرب الجن��وب الثانية 
)-1983 2005( الت��ي ن��زح بس��ببها حوال��ي 1.3 ملي��ون 
بحس��ب احصاء 1983. وفي الم��دة 1993 - 2003 بلغوا 
ن��ازح كم��ا أش��ار المس��ح العالم��ي  1.1 ملي��ون  حوال��ي 
لالجئي��ن العام 2003. وأورد تقرير المس��ح المش��ترك 
 UN. 2007( بين االم��م المتح��دة وحكوم��ة الس��ودان
20( أن جمل��ة النازحي��ن نتيج��ة ح��رب الجن��وب ق��د بلغ 

4.54 مليون نازح العام 2007، منهم 2.2 مليون نزحوا 

الى الش��مال. وقدرت منظمة الهجرة الدولية في يونيو 
2007 الع��دد الكل��ي للس��ودانيين الالجئي��ن ف��ي الدول 

المجاورة حوالي 585.272، وأكبر عدد منهم في تش��اد 
)200.000( تليها أوغندا وكينيا وأثيوبيا. 

6( الهجرة الوافدة
االس��تقرار  وع��دم  السياس��ي  االس��تقرار  ع��دم  أدى 
االقتص��ادي ف��ي دول الج��وار االفريق��ي وبخاص��ة أثيوبي��ا 
وإرتري��ا وتش��اد وأوغندا الى اس��تقرار الكثير من س��كان 
منظم��ة  وتق��در  الس��ودان.  ف��ي  الجئي��ن  ال��دول  ه��ذه 
الهجرة الدولية )IMO,2011( عدد الالجئين االجانب في 
الس��ودان الع��ام 2007 ب� 1.3 مليون ش��خص )أي 2.7 % 
من العدد الكلي للسكان(، ما يجعل السودان واحدة من 

العش��ر دول االولى في العالم اس��تضافة لالجئين. ويتركز 
معظ��م الالجئي��ن )حوال��ي 70 %( ف��ي م��دن وأرياف ش��رق 
الس��ودان، وتس��تضيف الخرطوم حوالي 500.000 شخص 
منه��م. والس��ودان ب��ه عدد كبير م��ن طالب��ي اللجوء من 
ال��دول المجاورة. وقد س��جلت المدة ما بي��ن يناير ويوليو 
2007 حوال��ي 4.029 الجئًا بمعدل 19 الجئ��ًا يوميًا. وهناك 

7.544 طالب��ًا افريقيًا يدرس��ون في الم��دارس والجامعات 

.)IMO, 2011( والمعاهد السودانية

7( الهجرة الى خارج السودان
بحس��ب مس��ح وزارة القوى العاملة للعام 1996 فان عدد 
الس��ودانيين بالخارج يبلغ حوالي 400.000 ش��خص، حوالي 
و76 %  الس��عودي���ة.  العربي��ة  بالمملك��ة  منه��م   % 78

من أس��باب الهجرة هو العامل االقتص��ادي وتبلغ معدالت 
االميي��ن فيه��م 14 % والجامعيي��ن 25 %، م��ا يش��ير إل��ى 
انتقائية هذه الهجرة. ان عدد السودانيين الموجودين في 
مختل��ف أقطار العالم يقدر- بصورة غير موثقة- من 2 إلى 

5 ماليين )عثمان، 2011(.

8( العودة الطوعية
نش��ط ه��ذا العامل بع��د توقي��ع اتفاقية الس��الم الش��امل 
الع��ام 2005 وبحس��ب تقديرات منظمة الهج��رة الدولية 
هناك حوال��ي 96.508 الجئين س��ودانيين ع��ادوا طوعًا إلى 
الس��ودان من الدول المجاورة بين العامين 2005 و2006. 
وأورد تقري��ر االم��م المتح��دة )UN. 2007 :20( أن مجمل 
العائدين الى الجنوب من نازحي الشمال العام 2007 قد بلغ 
1.25 مليون ش��خص. وفي يناير 2011 بلغ حوالي 2 مليون 

شخص )IMO, 2011 :33(. وفي دارفور بلغ عدد العائدين 
طوعا 178.000 شخص في المدة بين يناير 2011 ومارس 

2012 )االمم المتحدة، 9: 2012(.
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 اسباب الحراك السكاني في السودان 
القراءة الرأسية للتتابع التاريخي للحراك السكاني في السودان تشير الى أربعة 

مسببات رئيسة متداخلة هي:

1( عوامل الجذب
اختص��ت بها مدُة ما قبل س��بعينيات القرن الماض��ي، اذ كان التحضر مدفوعا 
بالنمو االقتصادي المتس��ارع بعد االستقالل، ونتيجة انهيار قوانين المناطق 
الحض��ري��ة المقفول�ة، وإنش���اء المشاريع التنموية الكبيرة والسكة الحديد. 
ونش��طت أيضا هذه العوامل في المدة ما بعد توقيع اتفاقية الس��الم الشامل 
الع��ام 2005 الت��ي أنه����ت ح���رب الجن��وب، وت��م في��ه����ا اس��تخ��راج البت��رول 

بكميات تجارية.

2( الجفاف والتصحر
ال س��يما من الس��بعينيات الى التس��عينيات، وتوالت فيها الكوارث الطبيعية 
من جراد وفيضانات، وتدهور بيئي ناتج من تجريف التربة والرعي الجائر وقطع 

الغابات. ومعظم ضحاياه من الرعاة الذين ال يألفون حياة المدن.

3( النزاعات الداخلية
تثيره��ا النعرات القبلية، وعلى رأس��ها حرب الجن��وب الثانية )1983 - 2005(، 

ونزاع دارفور )2003– الى اليوم(.

4( تدهور االقتصاد االقليمي
نتيجة فش��ل السياس��ات االقتصادي��ة واالجتماعية االقليمي��ة، وعدم وجود 
سياس��ة ُقطرية للمستوطنات البشرية وللس��كان ولتوطين الرحل وبدائل 

الموارد الناضبة. ومعظم ضحاياه من سكان المراكز الحضرية االقليمية.

 الحقب التاريخية للحراك السكاني في السودان 
لربط مظاهر السياق الحضري بعنصري المكان والزمان، يمكن إسقاط وتيرة 

الحراك السكاني في السودان على أربع حقب تاريخية.

 االنعكاسات الحّيزية للحراك السكاني في والية الخرطوم
أن   )UN Habitat 2012 :194(  2012 العربي��ة  الم��دن  ح��ال  تقري��ر  اورد 
الخرط��وم كانت وم��ا زالت الوجهة الرئيس��ة للحراك الس��كاني في الس��ودان 
بمختلف انواعه؛ فهي تؤوي 45 % من جملة الهجرة المس��تديمة الى المدن، 
وتؤوي 50 % من النازحين و50 % من الالجئين. واستقبلت 79 % من جملة 
الهجرة السكانية االقتصادية بين العامين 1983 - 1993. واستقبلت 83 % 

منها بين العامين 1993 - 2008.

الهج��رة  المدين��ة  اس��توعبت  لق��د 

الس��كانية للحقب��ة االول��ى )وبع��ض 

ضم��ن  الثاني��ة(  الحقب��ة  تدفق��ات 

نس��يجها الحض��ري، عل��ى حين ظهر 

والمن�اط����ق  العش��وائي���ات  بع�����ض 

المتردية slums ف��ي نهاية الحقبة. 

الثمانيني��ات  مطل��ع  ش��هد  ولك��ن 

تغي��را مفاجئا في المش��هد الحضري 

للمدينة نتيجة تغي��ر وتيرة التحضر 

والهج��رة ال��ى الخرطوم الت��ي بلغت 

الس��كن  وتفاق��م   .% 13 نس��بته��ا 

العش��وائ���ي بك����ل انواع��ه ودوافع��ه 

.)UN Habitat: 2009(

وبلغ عدد المس��توطنات العشوائية 

في منتصف الثمانينيات ما يفوق 96 

مس��توطنة عش��وائية تض��م حوالي 

600 أل��ف نس��مة، يش��كلون حوال��ي 

40 % م��ن جمل��ة س��كان الخرطوم 

1992(. وارتفعت  الكب��رى )عثم��ان، 

 % 60 إل��ى م��ا يق��ارب  ه��ذه النس��بة 

ف��ي الع��ام 1989، واس��تمرت ط��ول 

الحقبة الثالثة بعد كارثة الفيضانات 

ف��ي  الح��رب  وتفاق��م   1988 الع��ام 

الجن��وب لتك��ّون طوق��ا كام��ال حول 

الخرطوم. واستقبلت الخرطوم في 

التس��عينيات فقط اكثر من مليوني 

اس��تيعابهم  ت���م  ومهاج����ر،  ن����ازح 

رئيس���ة،  معس��ك��رات  أربع���ة  ف���ي 

البش��ي��ر، م��اي���و، دار الس��الم،  ه��ي: 

جب��ل أولي��اء. وجمل��ة س��كان ه��ذه 

المعس��كرات بلغت 1.284.340 في 

الع��ام 1995، منهم 76 % من جنوب 

.)De Waal: 2009( السودان
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 سياسات لمكافحة السكن العشوائي
لمدين��ة الخرط��وم تاري��خ حاف��ل ف��ي مصارعة الس��كن 

العش��وائي والس��كن االضطراري والس��كن غير المقنن. 

فق��د جرب��ت الوالية كثيرا من الممارس��ات والسياس��ات 

لمكافحة السكن العشوائي، لخصها عثمان )1992( في: 

1( هدم وإزالة العشوائيات 
بدأت هذه السياسة منذ العام 1927 ونشطت في بداية 

الثمانينيات وبداية التس��عينيات، ولكنها أدت الى تحول 

المس��توطنات العش��وائية الى مناطق اخ��رى وزادت من 

ظاهرة المضاربة في االراضي واالتجار بها. 

2( تحديد االسعار 
بدأت هذه السياس��ة في السبعينيات بتحديد أسعار بيع 

القطع الس��كنية، ثم بفرض رس��وم عالية عند تحويل 

ملكي��ة االرض، ث��م من��ع ت��داول االراض��ي الس��كنية في 

الس��وق العقاري��ة. وق��د أدت هذه السياس��ة الى تحجيم 

دور القط��اع الخ��اص ف��ي االس��كان، وتفاقم��ت الس��وق 

الس��وداء والمضاربة باألراضي، وأدت الى ارتفاع االس��عار 

بصورة كبيرة.

3( الحزام االخضر حول المدينة 
تم زراعة حزام من ش��جر الغاب على طول الحد الجنوبي 

المتناه��ي.  غي��ر  المدين��ة  نم��و  لتحجي��م  للخرط��وم 

وق��د كانت الفك��رة فعالة لحي��ن من الزم��ن، ولكن لم 

وتضمينه��ا  آثاره��ا  الس��تدامة  سياس��ات  تس��تتبعها 

ف��ي حزم��ة م��ن السياس��ات المتكاملة لحل المش��كل 

العش��وائي؛ اذ ت��م إزالة الح��زام في التس��عينيات لصالح 

الخطط االسكانية.

4( تحديد االيجارات 
اج��راء لتمكي��ن الطبق��ات الفقي��رة م��ن إيج��اد س��كن 

مالئ��م في المدينة، م��ا أدى إلى عزوف الم��الك عن إيجار 

عقاراته��م، وأدى إلى نقص العرض الكلي وازدياد اس��عار 

االراضي والبيوت واإليجار نفسه. 

كل ه��ذه السياس��ات وان تفرق��ت ف��ي التنفيذ ل��م تؤدِّ في 
النهاي��ة الى ح��ل المش��كلة او تخفيفها ألنه��ا تتعامل مع 
الجانب الظاهري من المش��كلة، ولم تتناول هذه الظواهر 
ف��ي س��ياقها الحض��ري أو س��ياقها االقليم��ي، ول��م تدل��ف 
ال��ى االس��باب الحقيقية للن��زوح م��ن االقاليم او االس��باب 
الرئيسة لتفاقم الظواهر المستحدثة في تخوم المدينة. 

 إنج��ازات والي��ة الخرطوم في معالج��ة التعدي 
العشوائي

turning point ف��ي  1991 نقط��ة تح��ول  ش��ّكل الع��ام 
وس��كن  العش��وائي  الس��كن  ظاه��رة  معالج��ة  منهجي��ة 
إل��ى  المكافح��ة  م��ن  السياس��ة  تحول��ت  حي��ن  النازحي��ن 
المعالجة. وتم ض��م الجهاز التنفيذي لمكافحة الس��كن 
العش��وائي إل��ى إدارة تنظي��م الق��رى لتصب��ح إدارة التنمية 
الحضرية. وتهدف هذه االدارة الى ترقية المشهد الحضري 
م��ن خ��الل آليتي��ن: االول��ى تعم��ل على دم��ج ورب��ط القرى 
ومناطق الس��كن العشوائي في النس��يج الحضري للمدينة 
فيه��ا،  الس��كن  بيئ��ة  وتحس��ين  تخطيطه��ا  إع��ادة  بع��د 
واألخرى تعمل على دمج معس��كرات النازحين في النسيج 
الحضري تحت مفهوم دار الس��الم، الذي يلخص جانبًا من 

جوانب منهجية التمكين.

العشوائيات
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وتبلورت أس��س معالجة السكن العشوائي وسكن النازحين في الخرطوم في 

ثالثة محاور، هي:

1( الترقية الحضرية
بإلغاء تصنيف االراضي درجًة رابعة، وهي التي كانت تش��ترط ان ُتبنى المساكن 

بم��واد غي��ر ثابتة وتجّدد ملكي��ة االرض س��نويًا )اذا رأت الحكومة ذلك(. وتم 

ترفي��ع كل الدرجات الرابعة إلى الدرجة الثالثة التي تؤمن ملكية دائمة لألرض 

لس��اكنها تجدد كل 50 س��نة ما دام��ت هذه االرض مخصصة للس��كن. وقد 

اس��تهدف ه��ذا المح��ور معظ��م مهاج��ري الحقب��ة االول��ى، وتم ترفي��ع أحياء 

الديوم في الخرطوم وبحري وعشش فالته وغيرها.

2( الدمج في النسيج الحضري
اس��تهدف القرى واالمت��دادات العش��وائية في أط��راف المدينة، ومعس��كرات 

النازحين، كما يأتي:

• دمج القرى القديمة التي دخلت ضمن المدينة:

بعد إعادة تخطيطها وربطها تنظيميا بالنسيج الحضري للمدينة، وشملت 

أكثر من عشرين قرية وموقعا )هذه القرى تقع خارج نطاق هذا المبحث(.

• دمج المستوطنات العشوائية المتاخمة لحدود المدينة:

هي االمتدادات العش��وائية للح��دود الحضرية او للق��رى المتاخمة التي تفاقم 

فيها الس��كن العش��وائي نتيجة النزوح في الحقبة الثانية وبعض الثالثة. وقد 

نجح��ت االلية في حصره��ا وإعادة تخطيطه��ا ودمجها في النس��يج الحضري. 

عدد االس��ر التي اس��تفادت من هذا المفهوم حتى الع��ام 2007 بلغ 160.903 

أَُسر في ست محليات )نجم الدين، 2007(.

• ربط القرى البعيدة عن حدود المدينة الحضرية: 

يش��مل البرنام��ج القرى الموج��ودة في والي��ة الخرطوم ويبل��غ عددها تقريبا 

580 قري��ة. ويتلخ��ص الفك��ر المنهج��ي لهيكل��ة ق��رى والي��ة الخرطوم في 

استغالل االمتداد المستقبلي لهذه القرى لتكريس مبدأ التجمعات السكنية 

في المس��تقبل، لتحس��ين الس��ياق الحض��ري للمدينة، وإلزالة التش��ويه الذي 

ح��دث للتدرج الهرمي الس��كاني في الوالية. بدأ هذا البرنام��ج العام 2006 وما 

زال. والخط��وة التالي��ة ل��ه هي الرب��ط االقتصادي بي��ن القطاع��ات االقتصادية 

والفاعل��ة الموجودة في القرى.. والتجمعات الس��كنية ونظيراتها الموجودة 

في المدينة.

3( مفهوم دار السالم
الحقبتي��ن  نازح��ي  كل  يس��تهدف 

الفك��رة  ب��دأت  والرابع��ة.  الثالث��ة 

بتجميع االحياء العشوائية المبعثرة 

العشوائية  المس��توطنات  وس��اكني 

محوري��ة  م��دن  ث��الث  ف��ي  الكبي��رة 

10 آالف  تس��مى دار الس��الم، بمع��دل 

ف��ي  مدين��ة  ل��كل  س��كنية  قطع��ة 

كل من بح��ري والخرط��وم و20 ألف 

قطعة في دار السالم في ام درمان.

وتتل��خ�����ص الف�ك����رة ف�����ي حص�����ر 

م��ن  الفعلي���ي����ن  المس��تحق���ي�����ن 

النازحين، ومن ثم تمليكهم أراضي 

سكنية بأس��لوب الموقع والخدمات 

بس��عر اس��م�ي ال يتج��اوز 10 % م��ن 

القيمة السوقية لألرض؛ مع تقديم 

الحد المقبول من الخدمات االساس 

كالحماية من الفيضان وماء الشرب 

النق��ي، وتمكي��ن المس��تحقين م��ن 

بن��اء منازله��م بحس��ب امكاناتهم 

الحكوم��ي  الدعم�ي��ن  واس��تقط��اب 

بع��ض  وتعطي��ل  له����م،  وال��دول���ي 

نصوص قانون المباني التي تش��ترط 

نوعية المباني والمواد المستعملة، 

ث��م دم��ج ه��ذه الم��دن الجدي��دة في 

الط��رق  بش��بكة  الحض��ري  النس��يج 

الس��كان  يتمك��ن  حت��ى  الحضري��ة 

م��ن االس��تفادة م��ن س��وق العم��ل 

الحضري.

بلغ عدد االس��ر التي تم��ت معالجتها 

العام 2005 بهذا االسلوب 273.711 

.)UN Habitat, 2009: 21( اسرة
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وف��ي الخالصة، تم تقدير االنجاز- الذي أحرزته الوالية في 

إس��كان ودمج س��كان العشوائيات- بنس��بة ال تقل عن 

80 % من المستهدف، وهي نسبة تعّد بكل المقاييس 

غير مسبوقة.

وخلصت الدراس��ة التي أجرتها منظمة الهابيتات العام 

2007 لتش��خيص القطاع الحضري ف��ي الخرطوم الى ان 

نس��بة الس��كن العش��وائي ف��ي الخرطوم ق��د انخفضت 

م��ن 60 % م��ن حج��م العاصمة ف��ي 1989 ال��ى 17 % في 

 UN Habitat: الع��ام 2005 )فرنان��دو وآخ��رون، 2008؛ 

 UN,( 2007 وأف��اد تقرير االمم المتح��دة .)194: 2012

21: 2007( الى ان جملة المدمجين في النسيج الحضري 

لمدين��ة الخرطوم من نازحي حرب الجن��وب قد بلغ 3.2 

مليون نس��مة بنسبة 70 % من جملة النازحين. ورغم 

ان هن��اك بعض االجراءات الس��البة الت��ي صاحبت ترحيل 

النازحي��ن ال��ى قراه��م الجديدة، وال س��يما أولئ��ك الذين 

اس��توطنوا ف��ي أراٍض مملوك��ة لألفراد او المؤسس��ات 

الس��يول  مج��اري  ف��ي  اس��توطنوا  الذي��ن  او  الخاص��ة، 

ومصارف االمطار. 

ولك��ن ترقية المش��هد الحضري ش��هدت نقل��ة نوعية 

بع��د هذه التجرب��ة، ويتمت��ع كل المدمجي��ن بالخدمات 

االس��اس وملكية االرض واألمن والحماية من السيول 

والرب��ط بالمرك��ز الحض��ري، م��ا ينف��ي عنه��م مظاه��ر 

الحرم��ان الحض��ري.. ويدلل عل��ى ذلك ان المس��ح الذي 

أج��راه مرك��ز فانش��تاين م��ع المرك��ز الدول��ي لمتابع��ة 

الالجئي��ن بجني��ف )Jacobsen, 2008: 22( ق��د أش��ار 

ال��ى ان م��ا ال يق��ل ع��ن 36 % من نازح��ي الجن��وب )حوالي 

1.62 ملي��ون ش��خص( يفضل��ون البق��اء ف��ي الخرطوم 

عل��ى العودة ال��ى دياره��م، وأن هناك حوال��ي مليون نازح 

اصبحوا االن من س��كان المدينة المعتمدين. أيضا أشار 

تقرير االمم المتحدة )UN, 2007 :22( الى ان 30 % من 

نازحي الجنوب )حوالي 1.4 ملي��ون نازح( يفضلون البقاء 

حيث هم على العودة الى ديارهم، وجلهم من الذين تم 

دمجهم في النسيج الحضري.

ولكن ترقية الس��ياق الحضري ش��ابها الكثير من القصور، 
اذ ان معظ��م الس��كان المدمجي��ن ف��ي النس��يج الحضري 
ل��م يتمكنوا م��ن االنخ��راط في س��ياق اقتص��اد المدينة.. 
ول��م  التعليم��ي.  المهن��ي  تأهيله��م  لع��دم  معظمه��م 
تتضمن سياس��ة الدمج أي نوع م��ن التدريب المهني الذي 
يس��اعدهم على االنخراط في االقتصاد الحضري للمدينة. 
كل مدن الس��الم اندمجت ضمن الكتل��ة الحضرية ما عدا 
مدينة الرش��يد، ما يثير تساؤال في االس��س التي تم عليها 

اختيار هذا الموقع، وسط مشروع سندس الزراعي.

 السياق االقليمي للحراك السكاني االقتصادي 
في دارفور

يق��ع إقليم دارفور في أقصى غرب الس��ودان وعلى ش��ريط 
حدودي متاخم لثالث دول أفريقية، هي: ليبيا شماال، تشاد 
غربًا، افريقيا الوس��طى من ناحية الجنوب الغرب. ويتكون 
االقليم إداريا )قبل اعادة تقس��يمه العام 2012( من ثالث 
والي��ات هي: والية ش��مال دارف��ور، وغرب دارف��ور، وجنوب 
دارفور.. بمس��احة مجمل��ة قدره��ا 510.000 كلم مربع، 
تع��ادل 27.7 % م��ن مس��احة الس��ودان، بكثاف��ة مجمل��ة 
قدرها 15 شخصًا/ كلم2. لقد ارتفع سكان دارفور من 1.3 
مليون بحسب احصاء 1956 الى 7.5 مليون نسمة بحسب 
احص��اء 2008 بنس��بة نمو قدره��ا 2.8 %. وبه��ذا المعدل 
يتوقع لس��كان دارف��ور ان يصلوا الى 12 مليون نس��مة في 

.)UN, 2010 :4( 2025، أي اكثر  ب� 50 % من اليوم

وش��هدت دارف��ور نس��بة تحض��ر بلغ��ت 40 % ف��ي 2006 
)Karmali, 2007: 35(، مرتفع��ة م��ن 20 % الع��ام 2003 
)UN, 2010: 16(. واآلن نص��ف س��كان دارف��ور يس��كنون 
الحض��ر بصورة أو بأخرى. وهذه الهجرة القس��رية لم تكن 
المدن مهيأة الس��تقبالها من الناحية الوظيفية الخدمية 
االقتصادي��ة، ولذل��ك بقي أكث��ر النازحين في المعس��كرات 
خ��ارج الم��دن، ما صّع��ب الجه��ود لدمج ه��ذه االمت��دادات 

العشوائية في النسيج الحضري. 

وتتن��وع البيئ��ة الطبيعي��ة المناخي��ة ف��ي دارف��ور وتت��درج 
م��ن الصحراء الكبرى في الش��مال إلى الس��افنا الفقيرة في 
الوسط إلى الس��افنا الغنية في الجنوب، وهو االمر الذي أدى 
إلى تعدد االنشطة االقتصادية وتنوع سبل كسب العيش. 
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ويمتاز إقليم دارفور بوفرة الثروة الحيوانية المتمثلة في االبل واألبقار واألغنام، اذ يوافر 26 % من صادرات السودان 
م��ن الماش��ية و60 % من صادرات االب��ل )O’Fahey, 2004(. وكذل��ك يمتاز االقليم بزراع��ة المحاصيل النقدية مثل 
أش��جار الهش��اب )إلنتاج الصمغ العرب��ي( والقطن ومنتجات البس��اتين، وبزراع��ة المحاصيل الغذائي��ة كالقمح والذرة 
والدخن، وغير ذلك. ويسكن اإلقليم أكثر من 80 إثنية )عبد الرحمن، 2010: 2(، تشكل عدداً من القبائل ذات االصول 
العربية وغير العربية، ويعني ذلك أن إقليم دارفور يتش��كل من ثقافات وأعراق متنوعة. ولكن االهم من ذلك- كون 
االقليم نشيطا اقتصاديا- ان النشاط االقتصادي- سواء كان زراعة أو رعيًا أو تجارة- دائما ما يتسم بخلفية اجتماعية 

)أو قبلية( تبعا للمجموعة التي تمارس هذا النشاط.

واتفاق��ا م��ع مدن��ي )2010: 2( وبالنظ��ر الى المجموعات الس��كانية ، يمكن تقس��يم الس��كان بحس��ب نمط النش��اط 
االقتصادي السائد في دارفور إلى ثالث مجموعات رئيسة: 

1 - رعاة االبل والغنم في الشمال: 

يس��كنون المنطقة الشمالية ش��به الصحراوية من االقليم، حيث تقل مقومات الزراعة لقلة االمطار وطبيعة التربة 
الرملية. ويتحركون الى أقصى الجنوب في أوقات الجفاف بحثا عن موارد المياه والمرعى.

2 - المزارعون في الوسط والجنوب:

يسكنون في هضبة جبل مرة والسهول المحيطة بها من الغرب والجنوب وجبل سي. وُتمتهن الزراعة أيضا على نحو 
واسع في منطقة السافنا الغنية في الجنوب وحول الوديان.

3 - رعاة البقر في الجنوب:

يتش��كلون من القبائل ذات االصول العربي��ة أو االفريقية التي تمتهن رعي البقر )يس��مون إجماال بالبقارة(. يتحركون 
الى أقصى الش��مال في الخريف حيث تفيض كل الس��هول وهربا من االمراض المصاحبة لألمطار. ولمنع الحيوانات من 
التعدي على الزراعة تم اعتماد مس��ارات مخططة بين كل القبائل منذ الخمس��ينيات يس��ير فيها الرعاة بمواشيهم 
من الجنوب الى الش��مال وبالعكس بأطوال قد تصل الى 600 كيلومتر. وهناك احد عش��ر مساراً شرق وغرب سلسلة 

إقليم دار فور
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جبل م��رة، يخصص بعضه��ا لإلبل وبعضها للماش��ية. 
 34.000 بحوال��ي  المس��ارات  مس��احة  جمل��ة  وتق��در 
كيلومت��ر مرب��ع )O’Fahey, 2004(. ولقد حفظت هذه 
المس��ارات النزاع��ات بي��ن ال��زراع والرع��اة ط��ول المدة 
الماضية، ما عدا القليل من النزاعات التي ُتحل بالتدخل 

المباشر لزعماء العشائر.

من هذا الس��رد يتضح ان الحَرف تتس��م بخلفية عرقية 
او قبلي��ة، ولكنه��ا ال تقتصر على المجموع��ة المعينة؛ 
فالرع��ي تمارس��ه مجموعات مختلف��ة االصول، ونفس 
القبيلة يمكن ان تمارس اكثر من حرفة، يجمع بينهم 
التعاي��ش والتكام��ل وتب��ادل المنافع واحت��رام االعراف 

القبلية.  

ويتض��ح ايضا ان الح��راك الس��كاني هنا تملي��ه الضرورة 
االقتصادية المتوائمة مع البيئة، وضرورات سبل كسب 
العيش. فاالستقرار رهين بحفظ منهجية ومهنية هذا 
الح��راك الس��كاني الدقيق؛ ذل��ك أن التعاي��ش والتكامل 
البيئ��ي االقتص��ادي االجتماعي بين الواح��ة والبادية الذي 
تتميز به دارفور من دون س��ائر واليات الس��ودان يش��ير 
إل��ى الت��وازن النس��بي ال��ذي كان س��ائداً بي��ن المزارعي��ن 
والرعاة، ومن ثم بين القبائل المختلفة الممتهنة لكل 
حرفة. فالمزارعون يوافرون المرعى والماء للرعاة عدة 
مرات، مرة في الصينية أو النزل أثناء اس��تراحة المرحال 
وس��ط المس��ار جيئة أو ذهابا )والصيني��ة ارض مزروعة 
مس��احتها حوالي 5 كلم2، تخصص ليرت��اح فيها الرعاة 

وحيواناتهم يوما واحدا، قبل مواصلة سيرهم(.

فالمس��ارات اضافة لمهمتها االصلية أصبحت مسرحا 
آخر للتكامل االجتماعي االقتصادي. 

وم��رة أخرى ف��ي بداي��ة الش��تاء حي��ن يفت��ح المزارعون 
أراضيه��م للرع��اة بع��د الحصاد، م��ا يع��رف بالطلق؛ ثم 
حين تحاصر االمطار مس��ارات الرح��ل فترعى الحيوانات 
ج��وار أو ح��ول المناط��ق الزراعية، ما يس��مى بالمنزلة أو 
الفري��ق، ثم ينطلق بعدها الرعاة ال��ى مناطق أخرى )عبد 

الرحمن، 2010(. 

الخاص��ة  القطع��ان  بتربي��ة  الرع��اة  يق��وم  وبالمقاب��ل 
بالمزارعي��ن ضم��ن قطعانه��م، وم��ا يفي��ض م��ن االنتاج 
يتبادلون��ه أو يذهب��ون ب��ه ال��ى الس��وق ف��ي الحض��ر )دينار، 

 .)15-23 :2006

فاالستقرار في دارفور يضمنه التعايش بين الزراع والرعاة، 
والتكام��ل القبل��ي النات��ج م��ن تب��ادل المنافع ف��ي الحضر، 
والتوازن النس��بي بي��ن االحتياجات والموارد، ف��ي معادلة ال 

تحتمل التعويض.

وحتى يكون التحليل لمشكلة دارفور أكثر واقعية، يحاول 
ه��ذا المبح��ث تفصي��ل الخلفي��ة االجتماعي��ة للمناش��ط 
االقتصادي��ة ل��كل قبيل��ة او مجموع��ة س��كانية، اذ تتضح 
ف��ي الج��دول المذك��ور التقاطع��ات المحتملة، وال س��يما 
عند حرك��ة الرعاة ش��ماال وجنوبا وس��ط االقلي��م الزراعي 
في وس��ط وجنوب دارفور. ويؤكد الجدول ان االستقرار في 
دارف��ور رهين بمعادلة التوازن النس��بي التي تعيد للس��ياق 
االقليم��ي حيويته، وتمّكن كل فئة اجتماعية او اقتصادية 

من أداء دورها المرسوم في هذه المعادلة.

 بداية ازمة النزاع في دارفور
ب��دأت أزم��ة دارف��ور في منتص��ف الس��بعينيات م��ن القرن 
الماض��ي، نتيجة لالخت��الل البيئي المرتب��ط بموجة الجفاف 
والتصح��ر الت��ي عمت مناط��ق دارفور، م��ا أدى إلى انحس��ار 
نط��اق الرعي والم��وارد المائية من ودي��ان ووهود وبرك الى 
جيوب ضيق��ة. وكذلك قل��ت المس��احات الزراعية نتيجة 
للتعري��ة وانج��راف الترب��ة الخصب��ة. وفاق��م ذل��ك زي��ادة 
الكثافة السكانية، وزيادة كثافة وجود الحيوانات في رقعة 
مح��ددة، ما زاد معها الضغط عل��ى الموارد، ومن ثم فاقم 
الت��ردي البيئي وأثر س��لبًا على االوضاع المعيش��ية، وضرب 
ش��روطا خاص��ة لبق��اء الرع��اة وحيواناته��م، وهو الش��يء 
الذي أدى ال��ى بروز خلل هيكلي في معادلة التوازن النس��بي 
لالس��تقرار، وأضر بالعالقة الثنائية التكاملي��ة بين الواحة 
والبادي��ة، وم��ن ث��م ض��رب التعاي��ش الس��لمي والتكامل 
البيئي االقتصادي االجتماعي القائم بين المزارعين والرعاة 
وبين القبائل الممتهنة لكل حرفة، حتى أصبح النزاع أخيرا 

يوصف بالقبلي.
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وأرج��ع تقري��ر االتح��اد االفريق��ي )2009( أس��باب الصراع ف��ي دارفور ال��ى أربعة 
اس��باب جذرية، ه��ي: العوامل البيئي��ة، الصراع حول االراض��ي، القانون واإلدارة، 

توافر السالح بيد المواطنين. 

وكان للتدخ��ل الحكوم��ي غي��ر الرش��يد- بإلغ��اء النظ��ام التقلي��دي ل��إلدارة 
االهلي��ة الع��ام 1971 أكب��ر االث��ر في التح��ول النوع��ي للص��راع التقليدي حول 
الم��وارد وتس��ويف الب��ت ف��ي النزاع��ات الصغي��رة التي تح��ورت ال��ى مجابهات 
قبلي��ة. وفي تل��ك المدة أيضا قطعت مش��اريع المكنن��ة الزراعية الحكومية 
مس��ارات مرحال لع��دة قبائ��ل ومنعتهم من اس��تعمال نياال س��وقًا تجارية. 
وبع��د اندالع الن��زاع وانعدام االم��ن اكتفى الرع��اة بأقصر مرح��ال ممكن وفي 
معظ��م االحيان يك��ون على حس��اب االراضي الزراعي��ة حول الري��ف والقرى، ما 
زاد م��ن درجة التش��احن بين الجماعات المختلفة. وكذلك فش��لت مش��اريع 
التنمي��ة االقليمية التي كان منوطا بها توافر البدائ��ل لهذه الجماعات وتبني 

رؤية جديدة تتفق والس��ياق الحضري 

الجدي��د. وأخي��را اعتم��دت الحكومة 

الحل السياس��ي الذي يعتم��د الصلح 

بين القبائل )حين يت��أزم الوضع بين 

قبيلتين( واستمالة بعضها، وتوقيع 

اتفاق��ات الس��الم م��ع م��ن رغب من 

المنهجي��ة  ه��ذه  الس��الح.  حامل��ي 

للح��ل تؤك��د النظ��ر القاص��ر ألص��ل 

المش��كلة االقتصادي��ة، وتعطي من 

حم��ل الس��الح أّولي��ة ف��ي ني��ل ما لم 

يس��تطع نيله بالس��الح على حس��اب 

القبائل االخرى المسالمة.

النزاع في إقليم دار فور
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 االثار االجتماعية والحيزية للنزاع
أدى الص��راع في دارفور إلى تدفق أعداد كبيرة من النازحي��ن إلى االقاليم االخرى ودول الجوار، وأزهق أرواحًا بريئة كثيرة، 
ولك��ن االحصائي��ة تظل متباينة بي��ن تقارير الحكوم��ة والمعارضة والحركات المس��لحة والمنظم��ات الدولية، فكل 
يخ��دم أجن��دة معينة. وقد أورد بش��ير )2005 :92( ان عدد المتأثرين في دارفور حت��ى 2010 يقدر بحوالي 1.27 مليون 

شخص، يسكنون 81 معسكرا، في اكبر تغيير للسياق الحضري تشهده البالد.

ولكن أكبر كارثة في نزاع دارفور هي تدمير النس��يج االجتماعي لمجتمع دارفور، مجتمع متعدد لالعراق ينعم بتقاليد 
حس��ن الج��وار واالحترام وتب��ادل المنافع. لقد ضعف��ت المؤسس��ات التقليدية واآللي��ات العرفية على نح��و كبير عن 
تحقيق العدالة وتس��وية النزاعات، وأخذت الهياكل القبلية صبغة عس��كرية سياس��ية، وقامت المنظمات بتس��ويق 
التي��ار اإلقصائ��ي الذي يختزل الصراعات ويصوره��ا متالزمات ثنائية متقابلة وكأنها حرب بين ع��رب وزْنج، زرقة وعرب 
وأفارقة. وخطورة هذا التضليل أنه يقصي بعض المجموعات االجتماعية او االثنية من أي حل قادم في دارفور، الشيء 

الذي يعيد دورة الصراع.

ويخل��ص ه��ذا المبحث الى أن االس��تقرار في دارف��ور ال يتأتى إال بإعمال االس��باب التي تحافظ على معادلة التوازن النس��بي، 
والتكام��ل والتب��ادل االقتص��ادي الت��ي تراعي خلفي��ة العالقات االجتماعي��ة بين المجموع��ات المختلفة. وف��ي ظل تبدل 
معطيات الس��ياق االقليمي الذي غلب عليه الحراك القس��ري للزراع واالس��تقرار القس��ري للرح��ل )او تقصير مرحالهم( 
وغلبة التحضر وس��كن الحضر، ال بد للتدخل الحكومي من أن ال يعتمد الحلول السياس��ية موجهًا أساس��يًا لحل إش��كال 
دارف��ور، بل ال بد من إعمال أس��س التخطيط الس��ليم المتكامل وإدخ��ال الحلول النوعية والتكنولوجي��ة اليجاد البدائل 
االقتصادية لكل فئة اقتصادية لتلعب دورها كامال. إن النظر الى النزاع على أساس قبلي أو سياسي، والتعامل برد الفعل 
على الظواهر المحدثة للواقع، يعّدان من أخطر سبل التحليل التي تؤزم الوضع الحالي وتبعد الحلول الممكنة. إن أسس 
التحليل السليم تذهب الى أن حل مشكلة دارفور يظل حال تقنيا إداريا يعيد نشاط السياق الحضري االقليمي الذي يضمن 
التوازن النس��بي بين االحتياجات والموارد، ويتضمن التعايش بين المجموعات االقتصادية واالجتماعية المختلفة.. في 

المعادلة التي تضمن تكامل المصالح والمنافع بين كل المجموعات من دون إقصاء احد. 

 االنعكاسات الحيزية للنزاع على مدينة نياال
تع��ّد والية جنوب دارفور الوالية االكث��ر غنى في الزراعة والثروة الحيوانية. وتقدر الثروة الحيوانية من ماش��ية وأغنام 
وماع��ز وإب��ل وخيل في الوالية بجملة 15 مليون رأس )مدني، 2010( يتوق��ع ان تنمو الى 17.28 مليون رأس في 2015. 
وتع��ّد ني��اال حاضرة الوالية مدينة تجارية تتقاطع فيها الطرق من ش��رق الس��ودان الى غربه ومن الجنوب الى الش��مال، 
وينتهي عندها خط الس��كة الحديد ليبدأ مس��اره منها الى مدينة واو في جنوب الس��ودان. يعتمد اقتصادها على تجارة 
الصمغ العربي والماشية والمنسوجات وبعض الصناعات الغذائية، الى جانب الزراعة والثروة الحيوانية اللتين تشكالن 
عماد االقتصاد المحلي. وانعكس هذا التمازج االقتصادي في تأثيره على النسيج االجتماعي للمدينة، الذي يتكون من 

معظم قبائل دارفور، مع معظم قبائل البقارة.

لق��د كان وصول الس��كة الحديد في العام 1965 وراء ازدياد حجم المدين��ة في الحقبة االولى 65 - 1975 نتيجة الجذب 
االقتص��ادي. ولك��ن نياال بدأت تعاني من التصحر والجف��اف في الحقبة الثانية من��ذ 1973، اذ زاد حجم المدينة 10.3 % 
بمعدل 116 هكتاراً س��نويا نتيجة تدفق نازحي الجفاف اليها )Bartlett, et al , 2012(. لقد بدأ ظهور العش��وائيات في 
نياال في 1980 مع اس��تفحال موجة الجفاف والتصحر، وبدأ بمعس��كر دريج بجانب مطار نياال، هذا الحي يس��كنه اليوم 
حوال��ي 23.156 مواطن��ًا، نصفهم )50 %( من نازحي الجفاف من الحقبة االول��ى، ونصفهم االخر نزح بحثا عن عمل في 
ش��كل هجرة اقتصادية عادية 2007. وفي الحقبة الثالثة 86 - 1999 زادت المدينة بمعدل 432 هكتاراً في الس��نة، وال 

سيما بعد اختيارها عاصمة لإلقليم، 2012.
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 خاتمة 
خل��ص التحلي��ل في ه��ذا المبحث الى أن ظاهرة الحراك الس��كاني في الس��ودان تعّد المحرك الرئيس للمش��كالت 
التي يعايش��ها المشهد الحضري في كثير من المدن السودانية، من تفاقٍم للعشوائيات وتردٍّ في البيئة السكنية 
وتفكك في النس��يج الحضري؛ وهي المس��بب الرئيس للتردي الذي يتحكم في الس��ياق االقليمي ويفاقم التردي 
البيئ��ي االقتص��ادي ويعيد دورت��ي الفقر والنزاع القبل��ي. وان التدخل الحكومي وكثيراً من التن��اول االكاديمي لهذه 
الظاه��رة ق��د اعتم��دا التناول الس��طحي للظاهرة م��ن دون التعمق في االس��باب االس��اس التي أدت ال��ى بروز هذه 

الظاهرة وما استتبعها من ظواهر مستحدثة.

إن الحراك الس��كاني في الس��ودان- منذ القرن الثامن عش��ر وحتى منتصف الس��بعينيات من الق��رن الماضي- كان 
ح��راكا اقتصاديا متوائما مع البيئة، تمليه ضرورة كس��ب العيش وتبرز فيه قي��م التكامل االقتصادي االجتماعي 
بي��ن الرعي والزراع��ة والتجارة كونها أكبر مناش��ط ُتكاِمل بين الري��ف والحضر، وُتوازن بي��ن االحتياجات والموارد 
الناضب��ة والش��حيحة. وبن��اء عليه ف��إن التدخل الحكي��م الذي يقترح��ه هذا المبح��ث يكمن في اعتم��اد مقاصد 
التخطي��ط الحض��ري االقليم��ي ومتطلبات التحليل الس��ليم لمكون��ات التخطي��ط االجتماعي محركًا أساس��ًا في 
منهجي��ة دراس��ة وفه��م الظواهر ب��دال من الرك��ون الكامل للحلول السياس��ية، وذل��ك يتطلب دراس��ة الحراك 
الس��كاني في س��ياقه االقتصادي االجتماعي حين ينظر إليه على انه مقابل نفٍي لالس��تقرار، وليس على انه ظاهرة 

كمية أو نوعية مستقلة. 

وم��ن التوصي��ات التي يخرج بها ه��ذا المبحث أيضا تبني حزمة من الحل��ول تعمل في اتجاهات متكامل��ة، تبدأ بترقية 
المشهد الحضري وإزالة مظاهر الحرمان بتقوية الهيكل الخدمي االداري لمدن المقصد، وأخرى تعمل لتقوية السياق 
االقليمي لظهير المدينة بما يضمن تبادل المنافع بين الجماعات االقتصادية ذات الخلفية االجتماعية، واستصحاب 

الحلول التقنية وتوطين التكنولوجيا ضمن حزم الحلول الرامية لخلق التوازن البيئي مع الموارد واالحتياجات. 

ف��ي ظل تب��دل معطيات الس��ياق االقتصادي والس��ياق االجتماع��ي القليم دارف��ور، والحراك القس��ري للمزارعين 
واالس��تقرار الحتم��ي للرع��اة وغلبة س��كن الحض��ر، يخ��رج المبحث بتوصي��ات تحتم ابت��داع نظري��ات جديدة في 
التخطي��ط االقليم��ي للوص��ول لحلول غي��ر تقليدية، تعيد للس��ياق االقليم��ي حيويته التي تؤطر ل��كل مجموعة 
س��كانية الفاعلي��ة االقتصادي��ة المتكاملة مع المجموع��ات االخرى والمتوائم��ة مع البيئة. وال ب��د لهذه الحلول 
من أن تتبنى أطرا لنقل وتوطين التكنولوجيا التي تس��اعد على االنتاج وإيجاد بدائل للموارد الناضبة. فبحر العرب 
الذي غير مجراه ومنظومات الري التقليدية والرعي الجائر ووقود الطبخ وصناعة الطوب كلها مناشط تحتاج الى 

حلول تقنية حتى تتواءم مع البيئة. 

ويبق��ى أخيرا ان الحلول السياس��ية مهم��ة وفاعلة دائما في صناعة الس��الم peace making، ولكن بناء الس��الم 
واستدامته يظالن دائما شأنا فنيا تقنيا تخطيطيا. 
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مؤتمرات

نظمت وزارة الش��ؤون البلدية والقروية 
في المملكة العربية السعودية المؤتمر 
الس��عودي األول للم��دن الذكي��ة تح��ت 

عنوان: »حلول ذكية لحياة أفضل«.

ب��ن  عبداللطي��ف  المهن��دس  وأعل��ن 
الش��ؤون  وزي��ر  الش��يخ   آل  عبدالمل��ك 
البلدي��ة والقروي��ة الس��عودي، ع��ن بدء 
لتنفي��ذ  ش��راكات  تكوي��ن  ف��ي  ال��وزارة 
مش��روعات المدن الذكية لع��دد 10 مدن 
أه��م  أح��د  ِلتحقي��ق  َوَذِل��َك  بالمملك��ة، 

أهداف برنامج التحول البلدي 2020. 

وأَْوَضَح الوزير  أن الوزارة قامت اْنِطالَقًا من 
رؤية خ��ادم الحرمي��ن الش��ريفين الملك 
س��لمان بن عبدالعزيز آل سعود أن تكون 
نموذج��ًا  الس��عودية  العربي��ة  المملك��ة 
ناجح��ًا ورائ��داً ف��ي العال��م عل��ى األصع��دة 
كاف��ة، ف��ي وضوء رؤي��ة المملك��ة 2030 
للتح��ول  ش��املة  اس��تراتيجية  بتطوي��ر 
واأَلْنِش��َطة  الخدم��ات،  تش��مل:  البل��دي 
البلدي��ة ف��ي المملكة كاف��ة، اْنِطالَقًا من 

برنامج التحول الوطني 2020.

المؤتمر السعودي 

األول للمدن الذكية 

حلول ذكية 
لحياة أفضل

ة محاور رئيسة تهدف باألساس  َد أن استراتيجية الوزارة ترتكز على ِعدَّ َوأَكَّ

إل��ى تحقيق تنمي��ة حضرية مس��تدامة ومتوازنة لترتقي بمس��توى جودة 

الحي��اة وتعزز البعد اإلنس��اني في جمي��ع مدن ومناطق المملكة بش��كل 

يلب��ي تطلع��ات قيادتن��ا الرش��يدة وآم��ال المواطني��ن ومتطلب��ات جميع 

الش��ركاء، حيث تتضمن االس��تراتيجية: خططًا مفصلة لتطوير أنظمة، 

ومعايي��ر التخطيط العمراني، وتخطي��ط النقل والمواصالت داخل المدن، 

وتطبي��ق مفاهيم المدن الذكي��ة َوْفَقًا ألفضل الممارس��ات العالمية في 

ه��ذا المجال الذي سيس��هم في ِإْثراء ظروف العي��ش والرفاهية في أرجاء 

المملك��ة، وجذب االس��تثمارات المحلية والعالمية، ويس��اعد في إحداث 

نقلة نوعية لمدن المملكة وزيادة قدرتها التنافسية.

وأََشاَر الوزير إلى أن فعاليات المؤتمر تضمنت حواراً حول المدن السعودية 

ّي��ًا وَدْوِلّيًا  الذكي��ة. ش��ارك ف��ي المؤتمر نخب��ة مختارة م��ن الخب��راء َمَحلِّ

اس��هموا ف��ي إث��راء محت��وى المؤتمر ومناقش��اته، واس��هموا ف��ي تبادل 

الخبرات والتجارب وتوطين مفاهيم المدن الذكية.

��َد المهن��دس آل الش��يخ أن مفاهي��م ومعايير الم��دن الذكية ترتبط   َوأَكَّ

ارتباط��ًا وثيقًا بأه��داف العمل البلدي، حيث يس��عى كل منهما إلى تحقيق 

ج��ودة الحي��اة، واإلس��هام في ح��ل المش��اكل الحضرية، وتحقي��ق كفاءة 

الم��دن،  إدارة  وفعالي��ة  التحتي��ة،  البني��ة  وش��بكات  الخدم��ات  تش��غيل 

وتحس��ين األداء الحض��ري، واإلدارة الذكية الس��تخدامات األراضي والنمو 
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َل��ْت الدراس��ة إل��ى ترتيب مدن  وَتَوصَّ
المملكة الت��ي تمت دراس��تها َوْفَقًا 
له��ذه المعايي��ر، وتحدي��د الفج��وات 
يج��ب  الت��ي  الخدم��ات  وأولوي��ات 
تحويله��ا إل��ى خدمات ذكي��ة. ولفت 
إل��ى أن الدولة وضع��ت رؤية طموحة 
حتى عام 2030 تس��تهدف اإلنس��ان 
والمكان؛ َنَتج عنه��ا برنامج التحول 
الوطني 2020 م، حيث قامت الوزارة 
اْنِطالَق��ًا من مس��ؤوليتها ع��ن إدارة 
المدن والسعي إليجاد بيئات حضرية 
معايي��ر  تع��زز  عالي��ة  كف��اءة  ذات 
ج��ودة الحياة، بإط��الق مجموعة من 
التح��ول  برنام��ج  ضم��ن  المب��ادرات 
البل��دي، من ضمنها مب��ادرة تطبيق 
مفاهي��م الم��دن الذكي��ة ف��ي س��بع 
عشرة مدينة رئيس��ية في المملكة 
خ��الل  م��ن   2020 ع��ام  بحل��ول 
بن��اء ش��راكات م��ع القط��اع الخ��اص 

ومؤسسات المجتمع المدني.

اش��تمل المؤتمر على ست جلسات 
علمي��ة تم خاللها تقدي��م 24 ورقة 
حي��ث  دراس��ية،  حال��ة   18 و  عم��ل 
ش��ارك ف��ي المؤتم��ر 40 متحدثًا من 
داخ��ل وخ��ارج المملك��ة إضاف��ة إل��ى 
تنظي��م 4 ورش عم��ل تطبيقية تم 
تخصيصها للتدري��ب العملي. تناول 
المؤتم��ر ف��ي الي��وم األول 4 مجاالت 
تش��مل التصمي��م الحض��ري الذكي، 
وأه��م التطبيقات الذكي��ة واإلضاءة 
المس��تدامة  الم��دن  لبن��اء  الذكي��ة 
ف��ي  المكاني��ة  البيان��ات  وأهمي��ة 
تضمن��ت  كم��ا  الرقم��ي،  التح��ول 
نق��اش  حلقت��ي  المؤتم��ر  فعالي��ات 
إلثراء الموضوع والوصول إلى الهدف 

العمران��ي، وزي��ادة الفاعلي��ة االقتصادي��ة، وتقلي��ص اآلث��ار الس��لبية على 
البيئة، إضافة إلى تحقيق االستدامة واالزدهار الحضري.

ولفت إل��ى أن وزارة الش��ؤون البلدية والقروية قام��ت بتطوير العديد من 
التطبيقات اإِلِلْكتُرونية للخدمات البلدية، والس��ير نحو تقديم الخدمات 
البلدي��ة ِإِلْكتُروِنّي��ًا كافة، كما قام��ت أَْيَضًا بوضع برام��ج للتحول الرقمي 
��َداً أن��ه اْنِطالَقًا م��ن أهمية  ألغل��ب الخدم��ات باألمان��ات والبلدي��ات، ُمؤكِّ
التطوير المس��تمر للخدمات البلدية اإِلِلْكتُروني��ة والعمل البلدي أخذت 
ال��وزارة بمفاهي��م ومعايي��ر الم��دن الذكية للعم��ل على تأدية األنش��طة 
العمراني��ة والمجتمعية بكفاءة وفاعلية وبم��وارد أقل لتوفير أكبر قدر 
من الفوائد والمنافع التي تس��هم في التحول للمدن الذكية المس��تدامة 
َداً على عزم  وَتْلِبَية تطلعات المس��تفيدين م��ن الخدمات البلدية، ُمَش��دِّ
ال��وزارة عل��ى تحقيق ه��ذا اله��دف الطموح من خ��الل تكام��ل تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت مع التخطيط الحضري، ودمج مفاهيم ومكونات 
الم��دن الذكية ضمن منهجيات إع��داد وتنفيذ الخطط العمرانية ليصبح 

تخطيطًا ذكيًا في آليات إعداده وتنفيذه وتشريعاته.

َد وكي��ل الوزارة لتخطي��ط المدن رئيس اللجن��ة المنظمة  ِم��ْن َجاِنِب��ِه أكَّ
للمؤتم��ر الدكت��ور عبدالرحمن بن حس��ن آل الش��يخ أن ال��وزارة تتعامل 
م��ع العديد من التحديات لتحول المدن الس��عودية إلى م��دن ذكية، منها 
تكام��ل المعلومات والبيان��ات والقدرة على الوصول إلى نماذج مش��اركة 
مناس��بة مع القطاع الخاص بما يحقق أهداف التحول الذكي، باإلضافة إلى 
بناء الق��درات المتخصصة، وإيجاد ش��راكات مجتمعية ذكية. وأََش��اَر إلى 
أن ال��وزارة طرحت عام 2015 م َمْش��ُروَعًا يحمل عنوان “دراس��ة تطبيق 
مكونات المدن الذكية في التخطيط العمراني”، حيث اْسَتْهَدَفْت الدراسة 
17 مدينة رئيس��ة في المملكة تش��مل عواصم المناطق التي يس��كنها 

75 % من إجمالي س��كان المملكة، حيث ت��م تقييم جاهزية هذه المدن 

َوْفَقًا لمعايير دولية متفق عليها تشمل: توفر رؤية استراتيجية للتحول 
الذك��ي بالمدين��ة، جاهزي��ة البن��ى التحتي��ة التقني��ة، توفر ثقاف��ة االبتكار 
والمش��اركة، توف��ر البيانات ووضوح اإلج��راءات. وبّين أن ال��وزارة أََضاَفْت 
لتل��ك المعايير معيار “التخطيط واإلدارة الحضرية” ليتم دمج المفاهيم 
الذكي��ة في إعداد المخططات اإِلْرَش��ادية لمدن المملكة، حيث َش��ِمَلْت 
الدراس��ة إج��راء مس��وحات ميدانية ألكثر م��ن 3300 عينة من الس��كان، 
باإلضاف��ة إلى س��تين َمْس��ُؤواًل َتْنِفيِذيًّا ف��ي األمانات التابع��ة لتلك المدن، 
ة ذات  و150 َمْس��ُؤواًل َتْنِفيِذيّ��ًا في ال��وزارات والهيئات الحكومي��ة والَخاصَّ

العالقة.
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• إعداد مركز 
بحثي وطني 

بالتطبيقات 
الذكية 

في المدن 
السعودية

المرجو. كما تم عقد جلستي عمل قدم خاللها 4 أوراق عمل.

كما اس��تعرض المؤتم��ر في يومه األول 4 حاالت دراس��ية ركزت على محوري التنمي��ة الحضرية الذكية 

والحوكم��ة اإللكتروني��ة للم��دن الذكي��ة. فيم��ا تم تخصيص مس��احة للش��باب لعرض مش��اركاتهم 

واستطالع آرائهم حيال تطلعاتهم في مجال المدن الذكية حيث تم تقديم الجوائز للفائزين بمسابقة 

» كيف تصبح مدينتك ذكية«. 

 توصيات المؤتمر

أوص��ى المؤتم��ر ف��ي ختام فعاليات��ه التي حضرها أكث��ر من ألف مس��ؤول ومهتم ومق��دم خدمات ذكية 

بإع��داد اس��تراتيجية وطني��ة للم��دن الذكي��ة المس��تدامة تش��تمل على إط��ار حوكمة على المس��توى 

الوطني وإش��راك الس��كان بفئاتهم المختلفة عند إعداد هذه االس��تراتيجية، وإع��داد مركز بحثي وطني 

ف��ي أحد الجامعات الس��عودية مخصص لألبحاث المؤدي��ة للتطبيقات الذكية في المدن الس��عودية، مع 

التأكيد على أهمية تضمين مكونات وعناصر المدن الذكية في التخطيط الحضري بمراحله المختلفة.

العدد 176

70
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• لجنة عليا 
للمدن 

الذكية على 
مستوى 

دول مجلس 
التعاون

كم��ا أوص��ى المؤتمر بتوحيد المف��ردات والمصطلحات الخاص��ة بالمدن الذكي��ة وتضمينها في 

مناهج التعليم العام والعالي، وبناء قدرات الجهات المعنية بتنفيذ المبادرات الذكية بالشراكة 

م��ع الجامع��ات والمعاه��د التدريبي��ة العالمي��ة المتخصص��ة، م��ع وضع مؤش��رات أداء أساس��ية 

لقي��اس آثار المب��ادرات الذكية. ودع��ا المؤتمر إلى تكوي��ن مجلس أو لجنة علي��ا للمدن الذكية 

عل��ى مس��توى دول مجلس التعاون تض��ع رؤية للتحول الذكي بما يتناس��ب م��ع ثقافة وتحديات 

دول وم��دن المجل��س، وإع��داد منص��ة تش��اركية عل��ى مس��توى م��دن دول الخليج ع��ن المدن 

الذكي��ة يت��م من خاللها تب��ادل المعرفة والتجارب والدروس المس��تفادة، مع بناء ش��راكات مع 

الجه��ات المعنية والقط��اع الخاص واألهلي في جمي��ع مراحل عملية التح��ول الذكي بما في ذلك 

مراح��ل تحديد القضاي��ا واألولويات والتموي��ل والتنفيذ. وأوصى المؤتمر بخل��ق بيئة جاذبة لفئة 

الش��باب من خالل نش��ر اس��تخدامات التقنية وتحويل المدن الس��عودية نحو العصر الرقمي، مع 

تطوير مهارات الش��باب السعودي بما يتناس��ب و متطلبات المدن الذكية وتشجيع مبادراتهم 

الذكية وتطبيقاتها في المدن السعودية، كما دعا المؤتمر إلى تطوير وتنفيذ الشبكات و األلياف 

البصري��ة لتوحي��د قواعد البيان��ات والحماية والش��فافية وتوفي��ر الس��حابة اإللكترونية الخاصة 

بالمدن الذكية السعودية بالتعاون مع الشركاء، وتحقيق مكاسب سريعة من تطبيقات المدن 

الذكية ذات األولوية لسكان المدن والتسويق لها.

كم��ا دع��ا المؤتمر إل��ى مراع��اة ذوي االحتياج��ات الخاصة وكبار الس��ن عند تصمي��م التطبيقات 

الذكية . 

وتش��مل عناص��ر الم��دن الذكي��ة أنظم��ة النق��ل ، وإش��ارات الم��رور، وخدم��ات األم��ن والحماية 

والمتنزه��ات وممرات المش��اة المزودة بوس��ائل التواصل الذك��ي، والش��بكات الذكية لتصريف 

مياه األمطار ودرء أخطار الس��يول، واس��تخدام اإلنارة الذكية للشوارع والطرق لترشيد الطاقة، 

وأنظمة مراقبة تدوير النفايات. 

وتعد المدن الذكية وس��يلة لجذب اس��تثمارات وخلق فرص عمل لرفع مستوى المعيشة داخل 

المدينة. وتهدف المدن الذكية إلى رفع مس��توى رضى الس��كان وجودة الحياة، وتعزيز تنافس��ية 

المدن واالس��تدامة الحضرية، وكذلك تحس��ين كف��اءة إدارة المدن، والتقليل م��ن اآلثار البيئية 

الس��لبية، وج��ذب االس��تثمارات الداخلي��ة والخارجي��ة وإيج��اد ف��رص عم��ل، وتحس��ين معدالت 

مؤشرات االزدهار في المدن.
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مؤتمرات

استضافت المملكة المغربية االجتماع 
المالي��ة  للهيئ��ات  المش��ترك  الس��نوي 
العربي��ة يوم��ي 18-19 أبري��ل 2017 ف��ي 

العاصمة الرباط .

مش��تركة  بجلس��ة  االجتماع��ات  ب��دأت 
برئاس��ة  العربي��ة  المالي����ة  للهيئ�����ات 
رئي��س مجل��س المحافظين ب��در الدين 
محمود وزير المالي��ة واالقتصاد الوطني 
بجمهوري��ة الس��ودان. بع��د ذل��ك بدأت 
العربي��ة  المالي��ة  الهيئ��ات  اجتماع��ات 
الدكت���ورة س��ح���ر نص��ر وزي��ر  برئاس��ة 
االس��تثمار والتعاون الدول��ي بجمهورية 
مصر العربي��ة. وفي الكلم��ة االفتتاحية 
التي القاها محمد بو سعيد وزير االقتصاد 

االجتماع السنوي 
المشترك للهيئات 

المالية العربية في 
الرباط

تعميق دور 
المؤسسات 

لتنفيذ  أجندة 
التنمية 

المستدامة

والمالي��ة المغرب��ي تم تالوة الرس��الة الموجهة من جالل��ة الملك محمد 
الس��ادس ملك المملك��ة المغربية حيث أكدت الرس��الة التزام المغرب 
بمواصلة العمل من أجل تحقي��ق التكامل االقتصادي العربي. كما أكدت 
كلم��ة العاه��ل المغربي على ال��دور الفاعل والكبير لمؤسس��ات التمويل 
العربية في تمويل المش��اريع التنموية العربية وضرورة التوسع وتعميق 
دور تل��ك المؤسس��ات لتحقي��ق أه��دف التنمي��ة المس��تدامة ومواجهة 
التغي��رات المناخية وتعزيز األمن والس��المة البيئية واالس��تخدام األمثل 

للموارد الطبيعية.

كم��ا أش��ارت الكلم��ة إل��ى التحدي��ات الت��ي تواج��ه ال��دول العربي��ة نتيجة 
التط��ورات العالمي��ة وتباط��ؤ األنش��طة االقتصادي��ة العالمي��ة  وحرك��ة 
التجارة الدولية وعدم اس��تقرار األس��عار العالمية للس��لع والتي تزيد من 
صعوب��ة ضبط التوازنات المالية وتؤثر في االس��تقرار االقتصادي وتحقيق 
التنمية الش��املة والمس��تدامة من خ��الل إصالحات هيكلي��ة جريئة في 
المجالي��ن المال��ي واالقتصادي وبناء ش��بكات حماي��ة اجتماعية لتحقيق 

نوع من العدالة االجتماعية.

وأكدت الكلمة على أهمية  دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وحل 
مشكلة البطالة من خالل توفير فرص العمل للشباب والنهوض بالمرأة 
والح��د من الفق��ر وتنمي��ة الكوادر البش��رية لمواجه��ة التحدي��ات األمنية 
التنموية  مما تشكل أولويات لدى المؤسسات والهيئات المالية العربية.

ونوه��ت الكلمة  إلى المش��روعات التنموي��ة في المج��االت العديدة مثل 
الربط الكهربائي والسككي والبحري ومشاريع األمن الغذائي  كما تطرقت 
إلى التعاون العربي األفريقي في مجاالت التنمية المختلفة من اجل توطيد 
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أواصر التعاون العربي األفريقي منوها للمش��روعات والش��راكات القائمة بين 
الغرب والدول األفريقية.

وفي نهاية الكلمة  تم إعادة التأكيد على التزام المغرب بتفعيل العمل العربي 
المش��ترك ومواصلة العمل الجماعي بما يخدم المصالح العربية المشتركة 

والمساهمة في تحقيق التقدم االقتصادي والرخاء االجتماعي.

ثم تال ذلك الخطاب الس��نوي للس��يد عبد اللطيف الحمد مدير  العام / رئيس 
مجل��س إدارة الصن��دوق العربي لإلنم��اء االقتصادي واالجتماع��ي كلمة رحب 
فيه��ا بالمش��اركين ش��اكرا المملكة المغربي��ة ملكا وحكومة وش��عبا على 
رعاية االجتماعات وكرم الضيافة وحس��ن الوفادة مش��يداً بإنجازات المغرب 
التنموية  متمنيا تواصل جهود في س��بيل التقدم والرخاء للمغرب. ش��اكرا 
ف��ي نفس الوق��ت معالي وزي��ر االقتص��اد والمالي��ة المغربي  محمد بوس��عيد  
لتفضل��ه بافتتاحه االجتماعات وش��كر الدكتورة س��حر نصر وزير االس��تثمار 

والتعاون الدولي المصري على تفضلها برئاسة االجتماعات.

كما أش��ار الس��يد الحمد ف��ي كلمته إل��ى التط��ورات واألوضاع الت��ي تحدث في 
الكثي��ر م��ن دولن��ا العربي��ة م��ن انتش��ار الح��روب  والصراع��ات وتفاق��م أزمة 
الهج��رة  وارتفاع الخس��ائر البش��رية والمالي��ة نتيجة تلك األوض��اع إضافة إلى 
التحديات التنموية التي تواجهها دولنا العربية مما يلقي بمسؤولية  جسيمة 
على الحكومات العربية نتيجة تلك التحديات مما يتطلب من الدول المانحة  
والهيئ��ات المالية العربي��ة  القيام ب��دور أكبر لمس��اعدة دول المنطقة على 
تج��اوز تل��ك الصعوب��ات والتحدي��ات وكل ذل��ك لي��س بمعزل ع��ن التطورات 

االقتصادية العالمية.

وتط��رق الحم��د ف��ي كلمت��ه إل��ى دور الصن��دوق العرب��ي لإلنم��اء االقتص��ادي 
واالجتماع��ي في برامجه اإلقراضية ومعوناته وأنش��طته بما يلبي المتطلبات 
االقتصادية واالجتماعية األساسية للبرامج اإلنمائية الملحة للدول العربية.

فف��ي مجال اإلف��راض قدم الصندوق خ��الل عام 2016 ع��دد 9 قروض للدول 
األعض��اء بمجم��ل 445 مليون دينار كويتي لتمويل مش��اريع قطاعات البنية 
التحتي��ة  كالطاق��ة والكهرب��اء والمي��اه والص��رف الصح��ي والزراع��ة وال��ري 

والتنمية الريفية والنقل والمواصالت.

وكذلك إس��هامات الصندوق في مش��اريع القطاع الخاص فق��د قدم 14 قرضا 
بقيم��ة إجمال��ي 56 مليون دينار كويتي إضافة إلى مس��اهمات رؤوس أموال 7 
ش��ركات بإجمال��ي 33 ملي��ون دينار  كويتي ومس��اهمة  في صن��دوق التمويل 
الدول��ي بمبلغ 10 مليون دينار كويتي. ه��ذا  وقد بلغ من خالل الصندوق تمويل 
القط��اع الخ��اص حوالي 100 ملي��ون دينار كويت��ي وفي مج��ال المعونات قدم 

الصن��دوق خ��الل ع��ام 2016 كمنح 
مبل��غ  إجمالي حوال��ي 4 ماليين دينار 
مؤسس��ي  دع��م  ش��ملت  كويت��ي 
وتدريبي ودراس��ات  وبح��وث وندوات 
ومؤتم��رات وكذلك تمويل البرنامج 
العاجل لدعم الش��عب الفلس��طيني 
حي��ث خص��ص ل��ه 7,8 ملي��ون دينار 
كويتي خ��الل ع��ام 2016. وأن هناك 
اس��تحداث له��اذ البرنام��ج م��ن اجل 
تح�س��ي���ن  الظ�����روف المع�ي�ش��ي���ة  

للسكان في فلسطين.

وبالنس��ب����ة لم����وض���وع الح�س���اب 
الخاص بتمويل المش��اريع الصغيرة 
والمتوس��طة الذي  يضطل��ع بإدارته  
أشار الحمد بأن الحساب حقق تقدما 
ملموس��ا حي��ث بلغ��ت مس��اهمات 
الدول األعض��اء 1310 ملي��ون دوالر 
س����دد م��نه����ا 1267 ملي���ون دوالر 
بنس��بة 97 % وبلغ��د ع��دد القروض 
المقدمة من الحساب إلى الحكومات 
المالي���ة  ومؤسس��اته���ا  العرب���ي����ة 
الت��ي  والخاص��ة  العام��ة   الوس��يطة 
بدوره��ا تق��رض المش��اريع الصغيرة 
والمتوس��طة في الدول العربية حتى 
نهاي��ة 2016 عدد 32 قرض��ا بقيمة 
إجم���الي�����ة  بلغ�����ت 1.1 مليار دوالر 

استفادت منها 12 دولة عربية.

لصن��دوق   األوض��اع  الحم��د  وش��رح 
خالل 2016 ونش��اطاته خ��الل العام 
مختتم�����ا كلمت�����ه عل���ى مواصل���ة  
الصندوق من اجل زيادة  مس��اهمته 
في جه��ود التنمية في الدول العربية 
إيج��اد  ف��ي  والمش��اركة   األعض��اء 
الحلول المناس��بة  للقضايا اإلنمائية 
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العربي��ة الملح��ة وفي مقدمته��ا البطال��ة والفقر وتطوي��ر  وتنمي��ة  الموارد 
البشرية  وبناء القدرات اإلدارية والمؤسسية ورفع كفاءتها.

وم��ن جهت��ه بدأ  الدكت��ور عبد الرحم��ن بن عب��د اهلل الحمي��دي المدير العام 
ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي كلمته بتقديم الش��كر واالمتنان 
للمملك��ة المغربية ملكا وحكومة وش��عبا على احتض��ان االجتماعات وعلى 
حس��ن االس��تقبال وكرم الضيافة وأفاد بان تلك االجتماعات مناس��بة طيبة 
للتش��اور بين المش��اركين حول كيفية تطوير أداء العمل االقتصادي والمالي 
العرب��ي المش��ترك ف��ي ضوء المس��تجدات الت��ي تش��هدها المنطق��ة العربية 
وض��رورة االس��تمرار ف��ي االرتقاء بالتع��اون االقتص��ادي العربي المش��ترك إلى 

المستوى الذي يتناسب مع تطلعات اقتصاد دولنا العربية.

وتح��دث الحميدي ع��ن االقتصاد العالمي ومايواجه من تبع��ات لالزمة المالية 
العالمية  وما ستواجهة االقتصادات الناشئة والدول النامية من مخاطر جراء 
تداعي��ات االقتصاد العالمي ثم تطرق الى تل��ك التأثيرات والمخاطر على الدول 
العربي��ة وطرق التعامل من خالل زيادة  الموارد المالية لتنفيذ خطط التنويع 

وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات االستثمارية.

وتطرق الحميدي في كلمته لموجة الخطط ومالمح أنش��طة الصندوق خالل 
عام 2016  من حيث تحس��ين كفاءة اس��تجابة الحتياج��ات دول األعضاء من 
الدع��م المالي والمش��ورة الفنية ومج��االت التدريب وبناء القدرات وتش��جيع 
المش��روعات الصغيرة والمتوس��طة كما واص��ل الصن��دوق اهتمامه بتقرير 
التعاون مع المؤسس��ات المالية واإلقليمية والدولي��ة والتجمعات والهيئات 
االقتصادي��ة والبن��وك المركزي��ة و وكاالت التنمي��ة العالمية كم��ا اعرب عن 
اهتمام الصندوق بقضايا مهمة مثل تعزيز الشمول المالي في الدول العربية 

المال��ي  االندم���اج  ف����رص  وكذل����ك 
وف��رص التكامل االقتص��ادي العربي 
وكذل��ك جه��ود ومس��اعي الصندوق 
المال��ي  العم��ل  مج��االت  كاف��ة  ف��ي 

العربي.

ثم تلى المهندس يوسف بن إبراهيم 
البسام رئيس مجلس إدارة المصرف 
العرب����ي للتنمي����ة االقتصادي����ة ف��ي 
أفريقيا والذي بداها بش��كر المملكة 
المغربية ملكا وحكومة وشعبا على 
حف��اوة  االس��تقبال وك��رم الضياف��ة 
وحسن التنظيم، ثم قدم موجزاً  عن 
بيان��ات النش��اط التمويل��ي للمصرف 
خ��الل 2016 ث��م بيان��ات ع��ن وضعه 
المال��ي ومن ثم معلوم��ات مختصرة 
عن األنشطة التطويرية  التي شهدها 
المصرف خالل 2016، أما فيما يخص 
النش��اط التمويلي فق��د خصص مبلغ 
100 ملي��ون دوالر أمريكي لمش��روعات 
  2019-2015 الع��ام للفت���رة  القطاع 
كم��ا ت��م تخصيص 450 ملي��ون دوالر 
للقط��اع الخ��اص ومبل��غ يت��راوح بين 
150 و250 ملي��ون دوالر  لتم��وي����ل 

الص��ادرات العربية لل��دول األفريقية، 
كما ت��م تخصي��ص مبلغ 10 ماليي��ن 
دوالر للع��ون الفن��ي في ش��كل منح ال 
تس��ترد في مجاالت دراس��ات الجدوى 
تدري��ب  لتموي��ل  مؤسس����ي  ودع��م 
وتوفي��ر  خب��راء وغيره��ا ث��م تح��ول 
الحدي��ث  إلى الوض��ع المالي للمصرف 
وال��ذي  اك��د عل��ى س��المته وصالبته 
الق��روض  س��حوب��ات  بلغ����ت  وق�����د 
للمش��روعات خالل 2016 إلى 121.3 
والعون الفني 6.1 أما تمويل الصادرات 

العربية 20 مليون.
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مقاالت

العلم وسياسة التنمية الدولية 
آن ماري سلوتر وكيت هايمس

تب��دو القري��ة القابع��ة عند س��فح جب��ال تيان ش��يان 

ف��ي مظهره��ا الخارج��ي مش��ابهة للق��رى المج��اورة 

له��ا، يق��ف الرجال بالق��رب م��ن القناة وه��م يرتدون 

قبع��ات كالباك التقليدية، ويلعب األطفال في النهر، 

وتخب��ز النس��اء خبز الن��ان، الخبز القرغي��زي الرقائقي 

المس��تدير، ولك��ن عل��ى النقي��ض م��ن المجتمعات 

األخرى على طول نهر أسبارا، تتصدى القرية لتحديات 

األمن المائي التي تواجهها، بدال من تجاهلها. وبدعم 

من برنامج التنمية الدولية القائم على الِعلم، يلتقي 

المجل��س المحل��ي إلدارة المياه م��ع مجلس مماثل 

عب��ر الح��دود الدولي��ة ف��ي كازاخس��تان، ومع��ا نج��ح 

المجلس��ان في حل مشكلة ظلت قائمة طيلة عقد 

من الزم��ن، فأثرت في الق��درة على إطع��ام األطفال، 

وهددت األمن اإلقليمي، وحال��ت دون تطبيق معاهدة أبرمت 
ع��ام 1948 والتي حددت المقدار الذي تس��تطيع كل قرية أن 

تستخدمه من المياه لزراعة المحاصيل.

ه��ذان  ق��ام  التنمي��ة،  لتحدي��ات  محلي��ة  حل��ول  وبتطبي��ق 
المجلس��ان المعني��ان ب��إدارة المي��اه ببن��اء قن��وات تحوي��ل 
الت��ي  المي��اه  كمي��ة  لمراقب��ة  بس��يط  مقي��اس  وتركي��ب 
تس��تخدمها كل قري��ة، وتتص��ل القن��وات الجدي��دة المبنية 
وأجه��زة  بالمقي��اس  الق��رى  ف��ي  متاح��ة  م��واد  باس��تخدام 
الكمبيوت��ر عل��ى النحو الذي يس��مح بتب��ادل بيان��ات لحظية 
لتدف��ق المياه في كل قرية، ورغم انتهاء برنامج مس��اعدات 
التنمي��ة، تعم��ل إدارات المياه الدولية ه��ذه اآلن على تخفيف 
التأثي��رات المترتب��ة عل��ى زي��ادة تدف��ق المي��اه بِفع��ل ذوبان 
الجلي��د، في حين تس��اعد ف��ي تعزيز الطلب الزراع��ي اإلقليمي 
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م��ن خ��الل التعاون ف��ي تصمي��م توقعات اس��تخدام 
المياه وزراعة المحاصيل المقاِومة للجفاف.

وبالتال��ي فق��د حل��ت إدارة المي��اه بطريق��ة علمي��ة 
مش��كلة التنمي��ة فضال عن مش��كلة دبلوماس��ية، 
كما عملت عل��ى زيادة إمدادات المياه وتعزيز عادات 
التعاون عبر الحدود الوطنية، والتي مكنت القرويين 
من التصدي للمشاكل، ويستطيع فريق من العلماء 
والمهندس��ين، بدال من الدبلوماس��يين وخبراء حل 
النزاع��ات، تقديم عدس��ات براغماتي��ة قيمة للنظر 
ف��ي مجموع��ة متش��ابكة م��ن القضاي��ا السياس��ية 
والثقافي��ة، وخ��الل مفاوضات الحد من التس��لح بين 
الوالي��ات المتح��دة واالتحاد الس��وفياتي أثن��اء الحرب 
الب��اردة، وف��ي زم��ن أقرب إل��ى الوق��ت الحاض��ر خالل 
المفاوض��ات الدولي��ة بش��أن برنام��ج إي��ران الن��ووي، 
كثيرا ما وجد علم��اء الفيزياء الغربي��ون واإليرانيون 
سهولة أكبر في التوصل إلى أرضية مشتركة مقارنة 

بأهل السياسة.

كما ساعدت الحلول القائمة على العلوم والهندسة 
في مواجه��ة التحديات العالمية على ظهور إبداعات، 
مثل الث��ورة الخضراء التي أوقف��ت الدمار الذي أحدثه 
صدأ القمح، وأس��اليب التحصين الرائدة التي قلصت 
بش��كل كبير م��ن انتش��ار الحصبة وش��لل األطفال، 
وتس��تمر مث��ل ه��ذه الحلول ف��ي التص��دي لتحديات 
التنمي��ة، فق��د نج��ح مبي��د للجراثيم ج��رى تطويره 
مؤخ��را ف��ي الحد من انتق��ال فيروس نق��ص المناعة 
البشرية )األيدز( بنحو 39 %، ويساعد تحليل البيانات 
الجغرافي��ة المكانية في تحديد مصادر المياه العذبة 
لتحس��ين فعالي��ة مس��اعدات التنمية، كما تس��اعد 
أداة تش��خيصية جديدة في التعرف على وجود الس��ل 
المق��اوم لألدوية المتع��ددة وتوجي��ه القائمين على 

العالج نحو الحلول العالجية الدقيقة.

وتطول القائمة فهناك ش��بكة نظام اإلنذار المبكر 
إل��ى النق��ص  الت��ي تنب��ه الحكوم��ات  م��ن المجاع��ة، 
برنام��ج  ويعم��ل  الغذائي��ة،  الم��واد  ف��ي  المحتم��ل 

مس��اعدات كوارث البراكين على توفير المعلومات اللحظية 
ع��ن الك��وارث الطبيعية الوش��يكة، من البراكي��ن إلى الزالزل 
وموجات التس��ونامي الالحقة. ومن الممك��ن أن تعمل خاليا 
الوقود التي تقوم على بكتيريا التربة على إضاءة القرى النائية 
حت��ى يتمكن األطف��ال م��ن الدراس��ة، وربما تعم��ل محطات 
تحلي��ة المي��اه الكبي��رة الحجم عل��ى توليد مياه الش��رب من 

المحيط.

كل ه��ذه أمثل��ة يج��ب أن يضعه��ا م��ارك غري��ن، الذي ش��غل 
للت��و منص��ب رئي��س الوكال��ة األميركي��ة للتنمي��ة الدولية، 
ف��ي اعتب��اره، وكان التزام غري��ن بأجندة إصالح المس��اعدات 
القي��ادة  تحال��ف  مث��ل  منظم��ات  ِقَب��ل  م��ن  ترحي��ب  مح��ل 
األميركية العالمية، وهي شبكة من المسؤولين التنفيذيين 
والمنظم��ات غي��ر الحكومي��ة الملتزم��ة باالرتق��اء بجه��ود 
التنمية والدبلوماسية، كما شارك بقوة في إنشاء مؤسسة 
تحدي��ات األلفي��ة، الت��ي تق��دم المس��اعدات لل��دول الت��ي تفي 
بمعايي��ر اقتصادي��ة وسياس��ية مح��ددة بوض��وح. وُيحِس��ن 
غرين صنعا، في س��عيه إلى تحقيق أهداف��ه، بزيادة دور العلم 
والتكنولوجيا في إدارة ممارس��ات التنمية، والبناء على عمل 
مختبر التنمي��ة العالمية التابع للوكال��ة األميركية للتنمية 
الدولي��ة، ال��ذي أطلقت��ه إدارة ب��اراك أوباما، ويعم��ل التجريب 
العلمي واإلبداع التكنولوجي على تعزيز الفعالية والمس��اءلة 

من خالل مقاييس واضحة للنجاح والفشل.

تتطل��ب الحلول القائمة على األدل��ة تقديم البراهين: النتائج 
التي ت��م التوصل إليها ال حجم الموارد المس��تثمرة، وبالتالي 
تنش��أ حل��ول التنمية األصلي��ة القائم��ة على العل��م بالتوازي 
م��ع أنظمة الرص��د المبتك��رة التي تتطل��ب تقيي��م البرامج، 
والنتيج��ة ه��ي اس��تخدام التموي��ل الع��ام والخ��اص بكفاءة 

وفعالية.

وعالوة على ذلك، من الممكن أن تتجنب األس��اليب العلمية 
والتكنولوجي��ة ف��ي التعام��ل مع التنمي��ة المواق��ف الحزبية، 
فعل��ى الرغ��م من الج��دال السياس��ي المحت��دم ف��ي الواليات 
المتح��دة ح��ول تغي��ر المن��اخ، ُيَعد الِعل��م مس��عى محايدا في 
مختلف أنحاء العالم، وكثيرا ما يوفر الفرصة للتعاون الثنائي 
والمتعدد األطراف الذي يعمل على تكميل، وتعزيز، العالقات 
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الدبلوماس��ية. وف��ي الس��نوات األخي��رة ش��ارك عدد 

كبي��ر من ال��وكاالت المدنية- بما في ذل��ك تلك التي 

تركز على العل��م- في برامج ومبادرات المس��اعدات 

الدولي��ة، الت��ي تغط��ي مناط��ق مث��ل الصح��ة العامة، 

والتعليم، والوقاية من األمراض، وتدريب الش��رطة، 

وتش��جيع التج��ارة، والمي��اه النظيف��ة. ولع��ل األم��ر 

األكث��ر أهمية هو أن المنهج العلم��ي يغرس العادات 

الذهنية- الس��عي وراء الحقيقة، والمعرفة، والحكم 

الرشيد- التي تشكل قيمة جوهرية، بل تشكل أيضا 

ض��رورة أساس��ية لتحقي��ق التق��دم االقتص��ادي ف��ي 

القرن الحادي والعش��رين، ففي خط��اب تخريج دفعة 

عام 2016 في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، َوَصف 

الج��راح والكات��ب أت��ول غوان��دي العِل��م بأن��ه »التزام 

بطريق��ة منهجية في التفكي��ر، ووالء لطريقة لبناء 

المعرفة وتفس��ير ظواه��ر الكون من خ��الل االختبار 

والمالحظة الفعلية«.

وأض��اف غوان��دي: »ينط��وي هذا االلت��زام على طريق��ة غريبة 

لتعزي��ز ف��رص بقائنا، فم��ن المفترض أن تس��تعين بالش��ك 

والخي��ال، ولك��ن ليس بش��كل مبال��غ فيه. وم��ن المفترض 

أن تتعل��م تعلي��ق الحك��م، وممارس��ته ف��ي الوق��ت نفس��ه، 

وف��ي نهاي��ة المط��اف تأم��ل مراقب��ة العال��م بعق��ل مفت��وح، 

فتجمع الحقائ��ق وتختبر تكهناتك وتوقعاتك في مقابل هذه 

الحقائق«. من غير الممكن أبدا أن يعمل العلم والتكنولوجيا 

كعالج س��حري؛ فس��تصطدم حيادية المنه��ج العلمي دوما 

بعواط��ف ومصال��ح السياس��ة، وهو ما ق��د يدف��ع العلماء إلى 

اخت��راع غاز األعصاب واألس��لحة النووية بالس��هولة نفس��ها 

الت��ي يدفعهم بها إلى إنت��اج بذور جديدة واس��تخالص المياه 

المحالة. مع ذلك، واآلن أكثر من أي وقت مضى، يش��كل نشر 

أدوات وع��ادات جديدة وتوس��يع المعرفة عنصرا أساس��يا في 

التنمية البش��رية في مختلف أنحاء العال��م، في إطار ما أطلق 

عليه إيريك شميت الرئيس التنفيذي لشركة ألفابيت وصف 

»عصر الذكاء«.

• آن ماري سلوتر وكيت هايمس

• آن ماري س��لوتر رئيس��ة مؤسس��ة نيو أميركا ومديرتها التنفيذية، ومؤلفة كتاب »عمل غير منجز: المرأة والرجل والعمل واألسرة«. وكيت هايمس 
زميلة الرابطة األميركية لرفع مس��توى سياس��ة العلوم لدى وكالة التنمية الدولية األميركية س��ابقا، وزميلة برنامج السياس��ة الخارجية، وأستاذة زائرة 

لدى »إيفر غرين ستيت كوليدج«.

عن بروجيكت سنديكيت، 2017 باالتفاق مع الجريدة
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مقاالت

 طريقة علمية في التعامل مع أهداف التنمية المستدامة 
آن صوفي ستيفانس وديفيد ماكولوم

في أحدث مثال على الدعم الش��عبي للعلوم، نظم عش��رات اآلالف من الناس في مختلف أنحاء العاَلم مؤخرا مس��يرة 

للدفاع عن نظرة عالمية تستند إلى الحقائق، وليس الخيال، وهم يفهمون أن الِعلم من الممكن أن ينقذ العاَلم حقا، 

ألنه قادر على مساعدتنا على حل أعظم مشاكلنا الصحية واإلنمائية.

تق��ع هذه المش��اكل ف��ي قلب أهداف التنمية المس��تدامة الت��ي حددتها األمم المتح��دة، والتي واف��ق عليها المجتمع 

الدولي في عام 2015، بهدف جعل كوكب األرض أكثر ازدهارا وعدال وصحة بحلول عام 2030، تشكل أهداف التنمية 

المس��تدامة، وعددها س��بعة عش��ر هدف��ا وتش��مل 169 هدفا فرعي��ا فردي��ا، أجندة طم��وح لمعالجة كل ش��يء من 

المساواة بين الجنسين إلى المدن المستدامة في القرن الحادي والعشرين.
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ولكن الشمولية قد تأتي على حساب العمل الفّعال، والواقع أن ِقلة من الناس 
ربما يمكنهم حقا تس��مية كل أهداف التنمية المستدامة، ناهيك عن شرح 
الكيفية التي قد يتمكن بها كل بلد من تحقيقها على مدار الس��نوات الثالث 
عشرة المقبلة. ويتصارع الخبراء في مختلف أنحاء العاَلم- بما في ذلك أولئك 
الذي��ن اجتمعوا في نيويورك لحضور مؤتمر األم��م المتحدة للمحيطات- مع 
غايات فردية أو أهداف. ومع ذلك يظل دمج هذه الجهود يش��كل تحديا هائال، 
وإذا كان لقادتن��ا أن يتمكن��وا من تحقي��ق العاَلم الذي تتوخاه أه��داف التنمية 
المستدامة، فيتعين عليهم أن يعكفوا على رسم خريطة طريق لإلبحار عبر 

تضاريس صنع السياسات المعقدة.

والعلم��اء ف��ي وضع جيد يس��مح لهم بتقدي��م خريطة الطريق ه��ذه، ألنهم 
يعرف��ون كي��ف يطرح��ون األس��ئلة الصحيح��ة، وكي��ف يصمم��ون التج��ارب 
ويستخلصون اس��تنتاجات مبنية على األدلة، ويوظفون المعلومات الجديدة 
ف��ي خدم��ة المع��ارف القائم��ة. واألفضل م��ن كل ه��ذا أن العلم��اء يتمتعون 

بتقاسم ما يتوصلون إليه من نتائج واكتشافات مع غيرهم.

وق��د جمع المجل��س الدول��ي للعلوم مؤخ��را 22 عاِلم��ا من مختل��ف ميادين 
الِعل��م- بم��ا ف��ي ذل��ك عل��م المحيط��ات، وعل��م األوبئ��ة، وعل��م الزراع��ة، 
واقتصادي��ات الطاق��ة- بهدف التوصل إل��ى رؤى محددة في م��ا يتصل بأهداف 
التنمي��ة المس��تدامة لتقديمه��ا لزعماء العال��م لدراس��تها وتنفيذها. ومن 
خالل دراس��ة مدى ارتباط األهداف والغايات المختلفة ببعضها بعضا، توصلنا 
إلى إنشاء إطار تحليلي مستقل لمساعدة القادة على تحديد أولوية السياسات 

داخل بلدانهم.

وتتسم بعض أهداف التنمية المستدامة بعالقات تبادلية معززة، حيث يؤدي 
تحقي��ق أح��د األهداف إلى جعل تحقي��ق أهداف أخرى أكثر س��هولة. وفي الوقت 
نفس��ه، ربما تتضارب بع��ض أهداف التنمية المس��تدامة، إذا ج��اء التقدم في 
أحد المجاالت على حساب مجاالت أخرى. ورغم أننا نعلم منذ فترة طويلة أن 
أهداف التنمية المس��تدامة تتفاعل فيما بينها، فإن دراسة المجلس الدولي 

للعلوم كانت أول دراسة تتناول هذه التفاعالت منهجيا بالقياس الكمي.

عل��ى س��بيل المث��ال، اخترنا أه��داف التنمي��ة المس��تدامة األربع��ة المرتبطة 
بالجوع، والصحة، والطاقة، والمحيطات، ثم قمنا بتحديد كل تفاعل محتمل 
بينها وغيرها من األهداف والغايات. ثم عملنا على تطوير مقياس من س��بع 
نقاط، يتراوح بين 3+ عندما يعمل هدف معين على تعزيز هدف آخر بقوة، إلى 
3- عندما يتسبب تحقيق أحد األهداف في جعل تحقيق هدف آخر مستحيال في 

األساس.

ومن خالل تطبيق هذا المقياس على 
عالقات أهداف التنمية المس��تدامة 
المختلف��ة، تمكن��ا م��ن اإلجاب��ة عن 
بعض األس��ئلة المهمة. على سبيل 
المث��ال تمكنا من تحديد ما إذا كانت 
أن  ش��أنها  م��ن  المحيط��ات  حماي��ة 
تخن��ق النم��و االقتص��ادي والتنمي��ة 
مناط��ق  أو  بل��دان  ف��ي  الحضري��ة 
بعينه��ا. كما تمكنا من تحديد ما إذا 
كانت زيادة اإلنتاج الزراعي من شأنها 
أن تزي��د م��ن صعوب��ة إدارة الم��وارد 
الطبيعي��ة؛ أو ما إذا كان التوس��ع في 
اس��تخدام موارد الطاق��ة المتجددة 
قد يؤدي إلى استنزاف إمدادات المياه 

في المناطق القاحلة بالفعل.

ويتلخ��ص أحد االكتش��افات المثيرة 
التي توصلنا إليها في أن أغلب أهداف 
التنمي��ة المس��تدامة تع��زز بعضه��ا 
بعض��ا فعلي��ا. عل��ى س��بيل المث��ال 
وجدنا أن مساعدة أش��د الناس فقرا 
ف��ي العاَل��م عل��ى التح��ول بعي��دا عن 
أن��واع الوقود التقليدية مثل الحطب 
والفحم والروث الحيواني من ش��أنها 
أن تقط��ع ش��وطا طوي��ال نح��و الح��د 
من الوفيات واألم��راض الناجمة عن 
تلوث الهواء، وخصوصا بين النس��اء 

واألطفال.

وف��ي الح��االت حيث ال تتواف��ق أهداف 
مختلفة، يستطيع صناع السياسات 
إج��راء التعديالت تبع��ا للحاجة. على 
س��بيل المثال، وجدنا أن زيادة اإلنتاج 
الزراعي م��ن الممكن أن تلحق الضرر 
بالمحيط��ات إذا أضيف��ت إل��ى تدف��ق 
الم��واد المغذية وغيرها من أش��كال 
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التلوث؛ وهذا بدوره من الممكن أن يقوض الصحة واألمن 
الغذائي في األمد البعيد.

وعالوة على ذلك، ينطوي نهجن��ا على فوائد تتجاوز النتائج 
الكمي��ة المباش��رة، ألن��ه يعم��ل عل��ى توحي��د العلماء من 
مختل��ف التخصصات حول هدف مش��ترك. ول��م تكن هذه 
بالمهم��ة الس��هلة: فالعلماء مس��تهلكون ينزع��ون إلى 
انتق��اد المعلوم��ات، وه��م ال يتفق��ون دوم��ا بي��ن بعضهم 
بعض��ا، ولك��ن نظ��را لحج��م أه��داف التنمي��ة المس��تدامة 
الهائ��ل، كان لزام��ا عل��ى المش��اركين تنحي��ة خالفاته��م، 
وتطوي��ر لغة مش��تركة الس��تنباط أفضل الط��رق للمضي 
قدم��ا. والواق��ع أن تحطي��م صوام��ع التخصص��ات والجم��ع 
بي��ن األصوات المختلفة ُيَعد إنج��ازا كبيرا في حد ذاته، ومن 
الممك��ن أن يخ��دم كمث��ال يحت��ذى ب��ه ق��ادة الحكوم��ات 

والشركات ومنظمات المجتمع المدني.

إل��ى أين نذه��ب من هنا إذاً؟ م��ن الممكن أن يس��اعد إطارنا 
التحليل��ي ال��دول المختلفة عل��ى تحديد أي أه��داف التنمية 
المس��تدامة تعود بالنف��ع على أهداف أخ��رى، وأيها ال يفعل، 
وباالس��تعانة به��ذا اإلطار يس��تطيع صن��اع السياس��ات أن 
يرتب��وا األه��داف واالس��تثمارات من حيث األولوية؛ ورس��م 

خريطة للموارد القائمة وتحديد الثغرات في الميزانية؛ 
وإنش��اء آليات تبادل البيانات والمعلومات عبر مختلف 

القطاعات.

وبص��ورة أكث��ر عموم��ا س��تحتاج كل دول��ة إل��ى رص��د 
تقدمه��ا نح��و تحقي��ق كل ه��دف م��ن أه��داف التنمية 
الحاج��ة،  حس��ب  نهجه��ا  وتنقي��ح  المس��تدامة، 
وس��يتطلب ه��ذا بذل المزيد م��ن الك��د واالجتهاد من 
صن��اع السياس��ات كافة، ولك��ن العائ��د المحتمل على 
االس��تثمار، وخصوص��ا تحس��ين أحوال كوك��ب األرض 

ألجيال قادمة، هائل بكل المقاييس.

ُترى هل يتمك��ن الِعلم حقا من إنقاذ العاَلم؟ ينبغي لنا 
أن ننتظر ونرى، بيد أننا نعلم أن العلماء بوس��عهم أن 

يوجهونا في االتجاه الصحيح.

• آن صوفي ستيفانس 

• ديفيد ماكولوم

• آن صوفي ستيفانس تتولى قيادة العمل السياسي لدى المجلس 
الدولي للعلوم، وديفيد ماكولوم باحث لدى المعهد الدولي لتحليل 

النظم التطبيقية.
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مقاالت

التقنيات الجديدة: البريد اإللكتروني واألنترنت 
هل تحقق لنا السعادة؟ 

ادريان بريدجوتر

ه��ل انتش��ار المعلوم��ات ف��ي كل م��كان 
يغير من أدمغتنا؟ هل حان الوقت لنتحرر 
الس��عادة  لبل��وغ  الس��يئة  الع��ادات  م��ن 
الحقيقية؟ أدري��ان بريدجوتر يخرج ما في 

جعبته ويحلل هذه المسألة...

الكمبي���وت��ر  أجه�����زة  م����ع  مش��كلتن����ا 
المحمول��ة واألجهزة اللوحي��ة والهواتف 
الذكي����ة، ه�����ي أنن�����ا صرن����ا ال نس��تطيع 

االستغناء عنها.

أسفر انتش��ار البريد اإللكتروني ومختلف 
م��ا  ع��ن  االجتماع��ي،  التواص��ل  منص��ات 
نطل��ق علي��ه الي��وم »إدم��ان اإلنترنت«. 
ولك��ن ما م��دى تأثي��ر هذا المس��توى من 
االتص��االت اإللكتروني��ة عل��ى حياتنا؟ وما 
التج��ارب »الحياتية الفعلي��ة« التي تفوتنا 

جراء هذا اإلدمان؟

 اإلغراق المعلوماتي متعدد 
القنوات

ترج��ع المش��كلة ف��ي األصل إلى س��هولة 
الوص��ول إل��ى المعلوم��ات، وه��و ما عكف 
لن��ا.  لتوفي��ره  العم��ل  عل��ى  التقني��ون 
فنظري��ا ُيفت��رض إن��ه بإمكانن��ا االنتق��ال 
بحي��ث  المتع��ددة«  »التصميم��ات  بي��ن 
نظ��ل قادري��ن عل��ى الوص��ول إل��ى البري��د 
اإللكترون��ي ونق��اط االتص��ال اإللكترونية 
المفضلة لدينا م��ن األلعاب إلى تطبيقات 

الكاميرا وما إلى ذلك.

فإذا تركت سيارتك حيث كنت تستمع إلى إحدى األغنيات عبر 
اإلنترنت، فإن بث األغنية نفسها سيستمر على هاتفك الذكي 
بع��د أن تكون ترجلت من س��يارتك. وداخل منزل��ك، يأتي دور 
التلفزي��ون ليبث األغنية باعتباره »التصميم« المهيمن حتى 
تدخ��ل إلى المطبخ. وهناك تلتقط شاش��ة الثالجة اللمس��ية 
المتصلة باإلنترنت األغنية، وعلى هذا المنوال أنت على اتصال 

دائم.

وينطبق هذا الس��يناريو بالفعل على الكتب اإللكترونية، حيث 
تس��مح لك شركة أمازون بدمج كتابك على جهاز Kindle مع 
كت��اب صوتي من موقع Audible، حي��ث يجري تلقائيًا تحديث 
رق��م صفح��ة الكت��اب عل��ى الجه��از حس��ب صفح��ة الكت��اب 
الصوت��ي التي توقفت عندها في س��يارتك، وهك��ذا يبدأ الكتاب 
ف��ي س��يارتك الق��راءة م��ن حي��ث انتهي��ت م��ن الق��راءة على 
الجه��از. كما يمكن إضافة تطبيق Kindle على هاتفك الذكي 

بكل سالسة.

 هل تتذكر العالم الحقيقي؟
لقد تفشت ظاهرة إدمان اإلنترنت بين جميع الفئات العمرية 
لدرجة أننا نخضع لفحوصات سريرية لتقييم آثار التكنولوجيا 
علينا. في الواقع، إننا نشعر بالمتعة إلفراز هرمون اإلندروفين 
ف��ي أدمغتن��ا ونحن نش��بع رغبتن��ا ف��ي المراجعة المس��تمرة 

للمستجدات على هواتفنا الذكية.

وف��ي المقاب��ل، فإننا نش��عر بالتوت��ر والقلق بدرج��ة متكافئة 
عندم��ا ال تتوافر لنا نقطة الوصول ه��ذه. تخيل أنك على متن 
طائرة ال تتوافر بها خدمة ال��واي فاي، أو في منطقة صحراوية 
نائي��ة ال توجد به��ا تغطية لش��بكة الجوال... ه��ل يمكنك أن 

تتخيل مدى هذا األلم؟
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يقودنا ه��ذا اإلدمان إلى واقع جديد حيث ب��دأ الناس يتجاهلون 
العال��م الفعل��ي. وق��د ازداد انتش��ار عص��ر الس��يلفي وتصوي��ر 
الفيديو الذاتي ليصبح هوس��ًا لدى جيل ه��ذه األلفية. فالناس 
يس��افرون آالف األميال إلى غراند كانيون في الواليات المتحدة 
أو إلى وادي رم في األردن أو حتى إلى األهرامات في مصر ليسجلوا 
مقاطع الفيديو ألنفسهم بداًل من االستمتاع بمشاهدة ألوان 

الصخور المتباينة تحت أشعة الشمس وقت الغروب.

المس��ألة.  ه��ذه  ف��ي  القصي��د  بي��ت  ه��و  اإللكترون��ي  البري��د 
فمش��كلة البري��د اإللكترون��ي أن��ه أداة اتصال ممت��ازة، ولكن 
له��ا عيوبها. فكل رد نرس��له على بري��د إلكتروني يفتح الباب 
لنق��اش متع��دد المواضي��ع. وعندم��ا يت��م نس��خ العديد من 
حس��ابات المس��تخدمين مع��ا ف��ي خان��ة النس��خة الكربونية 
)CC(، فلي��س م��ن المس��تبعد ح��دوث إغ��راق معلومات��ي )أي 
صعوب��ة فهم مس��ألة ما واتخاذ القرار بش��أنها بس��بب الكم 

الكبير من المعلومات(.

وشبكات التواصل االجتماعي ليست أفضل حاًلا؛ ففي معظم 
الوقت نجد أنفس��نا ننش��ر المش��اركات ونرس��ل الرسائل من 
دون داٍع ومن دون أي غرض محدد يتعلق ببلوغ مستوى أعلى 

من اإلنجاز الشخصي.

 الجهاز المناعي النفسي

أطلعن��ا مدرب��و الدراس��ات الحياتي��ة عل��ى أن البش��ر 

مهيؤون للشعور بالسعادة عندما تسير األمور كما 

خطط��وا لها فقط. لم��اذا إذن ونحن ف��ي عام 2017 

ل��م نتمكن م��ن جعل أجه��زة الكمبيوت��ر تتولى كل 

التفاصي��ل التي تق��ع بين األحداث المهم��ة في حياتنا 

حتى يمكننا نحن البش��ر مواصلة مس��عانا الشخصي 

لتحقيق السعادة؟

إلي��ك الج��واب، ألنه ل��ن يتحقق بي��ن ليل��ة وضحاها. 

بمس��اع��دة  البش��ري  التواص��ل  منص����ات  تتط����ور 

الكمبيوت��ر، وقد يندثر اس��تخدام البري��د اإللكتروني 

تمام��ا ف��ي النهاي��ة. ويق��وم العدي��د م��ن التقني��ات 

الجديدة الناش��ئة حاليا على فكرة الحوار ومش��اركة 

المعلومات داخل مجتمع محدد. وغالبا ما يس��تتبع 

ذلك إنش��اء ما نطلق عليه »غرف الدردش��ة الثابتة« 

حيث يتم تصنيف المناقشات في مجموعات بحسب 

الفكرة الرئيس��ية أو الموضوع. ولكن بوس��عنا فعل 

ما هو أكثر من مجرد الدردشة داخل مجتمع مغلق.

ت
اال

مق
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ال يوجد ش��يء غير تقليدي في هذا المنه��ج؛ فهو ليس إال طريقة 
جدي��دة إلدارة المعلوم��ات أوًل��ا، ث��م مش��اركتها الحًق��ا م��ع ضبط 
أكث��ر انتقائي��ة للعملي��ة. فف��ي الواقع، هذا يعن��ي أننا نب��دأ بتحليل 
مجموع��ات  عل��ى  وتوزيعه��ا  وفصله��ا  وتصنيفه��ا  المعلوم��ات 
بحس��ب المرش��حات النوعي��ة غالًب��ا )وبعض المرش��حات الكمية 
أيًضا(. وعلى الجانب اآلخر، فالبريد اإللكتروني هو مجرد س��يل من 

الرسائل غير المرشحة في معظم األحوال.

السؤال األهم: هل يمكننا نحن البشر أن نتعلم »الضبط االنتقائي« 
ألنفسنا بإبعادها عن قنوات االتصال اإللكترونية التي تهيمن حاليا 

على حياتنا؟

»فندامينت��ال  ش��رك���ة  م���دي��ر  س��يزغناك���اد،  فون�����دا  تقو�����ل 
كوميونيكيش��نز« في منطقة أوروبا والش��رق األوس��ط وأفريقيا: 
»أخ��ذت أس��بوعا كإجازة لحضور جلس��ات نادي اليوغا ف��ي كوبا في 
يناي��ر، وق��د كانت هذه فترة رائعة لتطهير جس��مي من الس��موم 
البيولوجي��ة وس��موم اإلنترن��ت بالكام��ل. لم تكن هناك ش��بكة 
واي ف��اي في أي م��كان، وإن وجدت، تكون بطيئة ج��ًدا مثل االتصال 

.»)dial up( باإلنترنت عن طريق الهاتف

وأضاف��ت: »فجأة أصبح هاتفي عديم القيمة، أو على أفضل تقدير، 
أصب��ح عب��ارة عن كامي��را صغي��رة أصطحبها معي. لق��د كنت في 
س��عادة غام��رة؛ ولم تع��د محادثاتي مع الن��اس عن آخ��ر األخبار أو 
ش��يء رأين��اه للت��و على اإلنترن��ت، بل كان��ت أكث��ر ارتباًط��ا وتعلًقا 

بالمسائل الشخصية«.

وهكذا، نعلم اآلن أن استخدام البريد اإللكتروني مثل شرب المياه 
م��ن خرطوم اإلطفاء، أي عند تش��غيله س��تحصل على س��يل غير 
مرش��ح من المي��اه يندفع في وجهك مباش��رة. وال يمكننا س��وى 
األمل أن تكون س��نوات ما بعد البريد اإللكتروني أشبه بشرب مياه 
الينابيع الصافية في كوب من الحجم المفضل لك وبدرجة الحرارة 

التي تعشقها.

لقد عرفنا أخيرا كيفية المشاركة والتعاون والتواصل. واآلن نحن 
بحاج��ة فقط إل��ى التخلص من بع��ض تلك الع��ادات واالنقطاع عن 

االتصال لبلوغ سعادتنا.

• متخصص في شؤون تطوير البرمجيات وإدارة المشاريع والتكنولوجيا

» مبادرة حوار الشرق األوسط«
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مقاالت

 االبتكار الحكومي.. ما هي أبرز التوجهات العالمية؟ 
باميال كسرواني

نس��تطيع أن نختصر االبتكار الحكومي على أنه إيجاد 

طرق جدي��دة للتأثير على حياة الس��كان ومنهجيات 

رس��م  ف��ي  كش��ركاء  دوره��م  م��ن  تفّع��ل  جدي��دة 

معالم المس��تقبل بفضل تجاوز الهي��اكل والنماذج 

التقليدية للتفكير.

ويتجّل��ى االبت��كار الحكومي في عدٍد م��ن المنهجيات 

الجدي��دة لتقدي��م قيمة أفض��ل لألف��راد والمجتمع، 

نتائ��ج  يحق��ق  الحكوم��ة  عم��ل  طريق��ة  فتغيي��ر 

أفضل عل��ى صعيد اس��تخدام الموارد العام��ة، وبناء 

مجتمعات ذات مس��تويات انفت��اح وثقة أكبر، إضافة 

إل��ى تعزي��ز الممارس��ات الت��ي تحق��ق العدال��ة وترتقي 

بخدمات رعاية المواطنين.

عل��ى الرغم من الفوائد المؤكدة لالبتكار إال أن تبّنيه 

عملي��ة صعب��ة ومعقدة. وف��ي محاول��ة لفهم هذه 

التحديات وتحديد الف��رص المتاحة أمام الحكومات، 

تع��اون »مرص��د االبت��كار ف��ي القط��اع الع��ام« التاب��ع 

لمنظم��ة التعاون االقتص��ادي والتنمية الذي يعمل، 

منذ 2014، على تحديد المسائل الرئيسية المتعلقة 

باالبت��كار الحكوم��ي واألم��ور الت��ي يجب القي��ام بها، 

مع حكومة دول��ة اإلمارات العربي��ة المتحدة ومركز 

محم��د بن راش��د لالبتكار الحكومي ف��ي إطار برنامج 

الحوكم��ة لمنظم��ة التع��اون االقتص��ادي والتنمية 

ف��ي الش��رق األوس��ط وش��مال أفريقي��ا بهدف نش��ر 

دراسة عالمية حول الطرق الجديدة التي تستخدمها 

الحكومات لتحس��ين حياة ش��عوبها؛ دراسة بعنوان 

»تبني االبتكار في الحكوم��ة: التوجهات الحكومية« 

والتي ُنش��رت ف��ي فبراي��ر الماض��ي عّله يك��ون ورقة 

عمل لحكومات العالم.

وحددت الدراس��ة أربع��ة عوامل أساس��ية متداخلة 

يمكنه��ا أن تفت��ح ب��اب االبت��كار أال وه��ي: التغل��ب 

عل��ى الحواج��ز االقتصادي��ة، االس��تفادة م��ن أف��كار 

الذي��ن يطرحونه��ا، بن��اء  المواطني��ن واألش��خاص 

عالق��ات مفتوح��ة وش��فافة وقائمة عل��ى الثقة مع 

المواطنين، تمكين ثقافة تدعم االبتكار.

كما وجدت الدراسة أن هناك ستة توجهات رئيسية 

ف��ي مج��ال االبت��كار قام��ت بمناقش��تها والتفكي��ر 

بالتحدي��ات المرافق��ة لها وبعواِم��ل نجاحها. ما هي 

إذاً هذه التوجهات التي ال بد ألي حكومة أخذها بعين 

االعتب��ار ف��ي ح��ال أرادت أن تتبن��ى نهجًا مبتك��راً في 

العمل؟

 تحقيق التوازن بين اإلنسان واآللة
دون  م��ن  الطائ��رات  الضخم��ة،  البيان��ات  تحلي��الت 

طيار، الش��بكات االجتماعية، الخوارزميات التنبؤية 

للتعل��م اآللي، ه��ذه بعض م��ن التكنولوجي��ات التي 

تس��تخدمها الحكوم��ات م��ن أج��ل مراقب��ة البيئ��ة 

المادي��ة والش��واغل اليومي��ة للمواطني��ن بش��كل 

يتمتع��ون  أف��راد  إل��ى  تحت��اج  أدوات  كله��ا  أفض��ل؛ 

بالخبرة الستخدامها وتفسير نتائجها.

فعلى سبيل المثال، أطلقت اإلمارات تطبيقًا مجانيًا 

باس��م »إكس��تريم ويذر« ُينذر الس��كان والحكومة 

والمس��تقبلية  الحالي��ة  المناخي��ة  الظ��روف  ح��ول 

الطارئة. ويعتب��ر التطبيق أحد أوائل التطبيقات التي 

تخت��ص بالكش��ف ع��ن العواص��ف الرملي��ة وتنبؤها 

الش��رق  ف��ي منطق��ة  والت��ي تش��كل تحدي��ًا كبي��راً 

األوسط.
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ه��ذا ليس إال مثااًل صغيراً عن األنظمة المبتكرة التي تس��تخدمها 
الحكومات لإلنذار المبكر وعن النمو المتزايد الستخدام البيانات 

والدمج بين المعرفة اإلنسانية واألدوات المبتكرة.

 المواطن الخبير
هنا ال بد من إعادة رسم العالقة بين المواطن والحكومة من أجل 
إعداد حكومات أكثر ش��مولية وش��فافية ومس��ؤولية. وينعكس 
ذلك م��ع الحكومات المبتكرة التي تحس��ن مش��اركة المواطنين 
وتضم��ن انخراطهم ف��ي مختلف مراح��ل الدورة السياس��ية: من 
رس��م األف��كار وص��واًل إل��ى تصمي��م الخدم��ات العام��ة وتقديمها 

ومراقبتها.

وتسعى الحكومة المبتكرة إلى اعتماد منهجيات مختلفة إلشراك 
المواطني��ن في تعزي��ز االبتكار، وتعيد تحديد م��ن تعتبرهم خبراء 
ليكونوا ش��ركاء ف��ي تصميم السياس��ات والخدم��ات. كما ُتطلق 

المبادرات التي يكون فيها المواطن شريكًا رئيسيًا.

وم��ا ق��د يجعل م��ن المواطنين خب��راء ه��و االلتزام والقي��ادة على 
أعل��ى المس��تويات، وتحدي��د معايي��ر وعملي��ات مح��ددة التباعها 
مثل جداول زمنية واضحة، إش��عارات مسبقة، آليات توعية، زيادة 
الف��رص؛ مم��ا يس��اعد ف��ي تعزيز الثق��ة بنزاه��ة ومصداقي��ة هذه 

العملية.

 توسيع نطاق العمل الحكومي
لع��ّل أصع��ب م��ا تواجهه الحكوم��ات هو تحدي��د نطاقه��ا. وفي ما 
يتعل��ق باالبت��كار، فهذا يعني االنتق��ال من ابت��كارات صغيرة أولية 
إل��ى مب��ادرات حكومي��ة كب��رى. ويصبح ه��ذا األمر ممكن��ًا بفضل 
مختب��رات االبت��كار الحكومي��ة والحاضن��ات التي تظهر كوس��يلة 
جدي��دة لصياغة أس��اليب وعمليات جديدة للنس��يج الحكومي. ال 
تختل��ف هذه المنهجي��ة عن تلك المعتمدة ف��ي حاضنات األعمال 
نجاحه��ا  أثبت��ت  الت��ي  الناش��ئة  التكنولوجي��ا  بش��ركات  الخاص��ة 
ف��ي القط��اع الخاص. وبحس��ب اس��تبيان أجرت��ه منظم��ة التعاون 
االقتص��ادي والتنمية، فإن القليل من الدول تلجأ إلى هذا النوع من 

المختبرات.

ه��ذا التوج��ه يعان��ي م��ن تحدي��ات جّم��ة إال أن نجاح��ه يعتم��د على 
حري��ة التجربة الت��ي تزيد من القدرة على تطبيق الدروس والس��عي 

م��ع  القوي��ة  والش��راكات  االبت��كارات  نح��و 
أولئ��ك الذي��ن يملك��ون الخب��رة المتخصص��ة 
والعالق��ات المبني��ة عل��ى الثقة مع الش��ركاء. 
وت��رى المنظم��ة أن تزويد المعلوم��ات هو أحد 
أط��راف التفاع��ل إضافة إل��ى االستش��ارة )مثل 
اس��تطالعات الرأي، والتعليقات على المشاريع 

والقوانين(.

 كسر األعراف السائدة
جوه��ر  ُيش��كلون  األف��راد  أن  ننس��ى  أال  يج��ب 
ابت��كارات القطاع العام، س��واء كان��ت خدمات 
رقمي��ة جدي��دة أو منهجي��ة للرعاي��ة الصحية 
الوقائي��ة أو برام��ج لمعالج��ة التش��رد. وهنا، ال 
ب��د م��ن التركيز عل��ى مكّونين أساس��يين هما 
الناس والمال. فإذا كانت القوى العاملة تمثل 
فكر االبتكار، فإن آليات التمويل توافر ش��ريان 

الحياة.

بالتالي، ال بد من بناء قوى عاملة من المبدعين 
ف��ي القط��اع الع��ام والتركي��ز عل��ى المه��ارات 
لتمكي��ن موظف��ي الحكوم��ة م��ن التح��ول إلى 
مبتكري��ن وكس��ر حاج��ز العزل��ة بي��ن مختلف 
القطاع��ات، ومواءمة المال م��ع األفكار بفضل 

صناديق االبتكار والتمويل المبكر.

 الحكومة التجريبية
ق��د تك��ون هذه النقط��ة األه��م ألن أي حكومة 
يج��ب أن ُت��درك أن عملية االبت��كار هي التعامل 
مع المجه��ول وأن التجارب قد ال تنجح بالطرق 
الجه��ود  م��ن  العدي��د  وأن  أحيان��ًا  المتوقع��ة 
االبت��كار ق��د يك��ون مصيره��ا  المرك��زة عل��ى 

الفشل.

أن يج��ب  ال  المتك��ررة  التج��ارب  ه��ذه  أن  إال 
ُتثن��ي الحكوم��ات م��ن تجرب��ة ف��رص جدي��دة 
م��ع األخ��ذ بعي��ن االعتب��ار المخاط��ر وتطوي��ر 
اس��تراتيجيات إلدارتها. وال ش��ك في أن قدرات 
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الحك��م القوي��ة تمّكن التجارب الناجحة إضافة إلى بيئات اختبارية معزولة للمس��اعدة في التجارب وتوجيهات القيادة 
ُترشد الثقافة والعمل مع الجمهور العام.

 جيل جديد من الخدمات
تتط��ور التكنولوجيا وتتغّير بوتيرة س��ريعة جداً وال ب��د للحكومات من إعادة اختراع عملياته��ا لمواكبة هذه الوتيرة. 
وق��د أدرك��ت الحكومات المبتك����رة أن خدم���اتها التقليدية مج��زأة ومفككة فبدأت بتغيير طريق��ة عملها من أجل 

توفير خدمات أكثر شمولية.

ه��ذا الجيل الجديد من الخدمات ينعكس مثاًل عب��ر الحكومة الرقمية التي تجعل من التقنيات الرقمية جزءاً متكاماًل 
من اس��تراتيجيات تحديثها. وال بد لهذه الحكومة من أن تأخذ بعين االعتبار العديد من العوامل مثل فهم احتياجات 

الناس، اختيار تكنولوجيا حديثة، خدمات بسيطة وبديهية… بفعالية ونجاح أكبر.

ورأت الدراس��ة أن أبرز العوامل المس��اهمة هي التأكيد على أن الحكومة تخدم الش��عب أواًل وتتبّنى دور الميّسر وتوّفر 
الطرق الالزمة للتغلب على العقبات البيروقراطية.

هذه هي إذاً التوجهات الس��تة التي ال بد ألي حكومة تريد اللحاق بركب االبتكار أخذها بعين االعتبار الس��يما أنها تفسح 
المجال إليجاد سبل جديدة للتأثير على حياة المواطنين اليومية.

ق��د ال تك��ون المهمة س��هلة وقد تختلف من بلد إلى آخر بحس��ب تركيبته وسياس��اته، إال أن األه��م يبقى التغلب على 
تحديات أساسية، أبرزها: العزوف عن المخاطرة والخوف من الفشل.

• متخصصة في الثقافة والمواضيع االجتماعية

»مبادرة حوار الشرق األوسط«
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المتميز ولعمارته��ا المعاصرة، كما 

تس��تقطب عّمان الكثير من السياح 

س��نوًيا م��ن ال��دول العربي��ة و أوروب��ا 

الغربي��ة وأمري��كا الش��مالية واليابان 

الع�رب�ي���ة  ال��دول  وم��ن  وأس��ترال��ي��ا 

به��ا  تكث���ر  إذ  والقريب���ة،  المج���اورة 

المعالم السياحية والعالجية الطبية

يرج��ع تاري��خ مدين��ة عّمان إل��ى األلف 

مدين��ة عّم��ان هي عاصم��ة المملك��ة األردني��ة الهاش��مية ومرك��ز محافظة 

العاصم��ة. ُتعد أكبر م��دن المملكة وواحدة من أكبر المدن العربية بالنس��بة 

لعدد الس��كان، تقع المدينة في وسط المملكة في منطقة تكثر فيها الجبال، 

فنشأت المدينة في الوديان بين الجبال واتسعت رقعتها حتى انتشرت المدينة 

بأطرافها فوق 20 جبال.

ُتعتب��ر عّمان المرك��ز التج��اري واإلداري ل��ألردن وقلبه االقتص��ادي والتعليمي، 

حيث أصبحت عّمان نقطة اس��تقطاب للكثير م��ن الجاليات العربية لموقعها 

إعرف 
مدينتك

عّمان.. مدينة تجمع بين التاريخ والجمال
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الس��ابع قبل المي��الد، وبهذا ُتعتبر من أق��دم مدن العالم المأهولة بالس��كان 
إلى يومنا هذا. وعّمان مدينة قديمة أقيمت على أنقاض مدينة عرفت باس��م 
»ربّة عّمون« ثم »فيالدلفيا« ثم »عّمان« اش��تقاقًا من »ربة عّمون«، واتخذها 
العّمونيون عاصمة لهم. وقد أُنشئت المدينة على تالل سبعة، وكانت مركًزا 
للمنطق��ة ف��ي ذل��ك الوقت، وهي إح��دى عواصم بالد الش��ام األرب��ع، وهي أيضًا 
إحدى المدن الش��امية القديمة التي أصبحت عاصمًة إلمارة ش��رق األردن ومن 
ثم المملكة األردنية الهاشمية بعد استقاللها في العام 1946 عن بريطانيا.

 تطور وازدهار
ش��هدت أمانة عمان الكبرى مؤخًرا تطوًرا كبيًرا، حيث توس��عت عمان بشكل 
ل��م تش��هده المدينة م��ن قبل. ونال��ت خطة مدين��ة عّمان الش��مولية جوائز 
عالمي��ة منها جائزة القي��ادة العالمية في تخطيط الم��دن وجائزة المدينة عن 

قارة آسيا لعام 2007.

كم��ا تم تصنيف عمان عالميًا، كواحدة من أفضل مدن الش��رق األوس��ط من 
ناحية االقتصاد والبيئة وسوق العمل والعوامل االجتماعية - الثقافية.

 الهوية المعمارية
يتميز البناء في عّمان عموًما باستخدام الحجر كجزء أساسي يدعم واجهات 
البن��اء م��ن جهاته األربع��ة. وه��ذا ال ينحصر في ج��زء معين بالمدين��ة، ولكن 
تتمي��ز عم��ان الغربي��ة بجم��ال العمارة وج��ودة الخدم��ات ومعظم ال��وزارات 
المنش��أة على أس��س ومقاييس متميزة في العمارة والبناء. أضفت الحجارة 
المس��تخدمة في بناء مدينة عمان فنًا تميزت ب��ه هذه المدينة وأضفت على 
طابعها المعماري لمس��ة جمالية دفعت المهندسين إلى ممارسة إبداعهم 

في تنوع كبير من أساليب العمارة باستخدام الحجر.

أس��اليب العم��ارة ف��ي عم��ان عدي��دة وال يمك��ن حصره��ا. وقد تتع��دد بتعدد 
الثقاف��ات المعماري��ة الت��ي حمله��ا خريج��و الهندس��ة األردنيون من الش��رق 
والغ��رب وعادوا بعد تخرجهم ليزرعوا ثمارها ف��ي جنبات المدينة وما حملوه 

من مدارس معمارية متعددة. 

 عاصمة الثقافة العربية واإلسالمية
تش��هد عّمان ازدياًدا باألنش��طة والمهرجانات المحلية والعربية، وذلك منذ 
إعالنه��ا عاصمة للثقاف��ة العربية عام 2002، يبرز من بينها إطالق مش��روع 
مس��رح التراث الموس��يقي األردني، وافتتاح مش��غل النحت العربي، ومهرجان 
عمان لألفالم الوثائقية، والمعرض الشامل للفن التشكيلي العربي، باإلضافة 

الفتتاح شارع الثقافة، 

عّم��ان  مدين��ة  إع��الن  مؤخ��راً  وت��م 
ع��ن  اإلس��المية  للثقاف��ة  عاصم��ًة 

المنطقة العربية 2017.

تنتش��ر ف��ي عّم��ان ع��دد كبي��ر م��ن 
المع��ارض ومراكز الفن��ون الجميلة 
تع����رض  ش��عبي���ة  أس�����واق  وع��ّدة 
إس��هامات الفنانين في وس��ط البلد 
وجب��ل عم��ان وجبل اللويب��دة، حيث 
ش��هدت هذه األماكن ح��راكا ثقافيا 
نوعّي��ا ف��ي العقدي��ن األخيري��ن، زمن 
أشهر تلك المراكز؛ دارة الفنون، دار 
األندى، محت��رف رمال للفنون وكثير 
م��ن المع��ارض األخرى. كما تش��هد 
عّم��ان في فص��ل الصي��ف العديد من 
المهرجان��ات الثقافي��ة والنش��اطات 

الفنية المختلفة. 

 معالم تاريخية
م��ن  العدي���د  عّم���ان  مدين���ة  تض���م 
الم��درج  ويّع��د  الس��ياحية  المعال���م 
الرومان��ي من أبرز المعالم الس��ياحية 
الموج��ودة ف��ي مدين��ة عّم��ان، وه��و 
عب��ارة ع��ن مس��رح رومان��ي يق��ع ف��ي 
المدين��ة،  م��ن  الش��رقي���ة  الج��ه����ة 
وبالتحدي��د ف��ي أعل��ى جب��ل الجوف��ة، 
وهو أح�د جب�ال عّم�ان الّس��بعة، شرق 
العاصم��ة األردنّية. من أروع المناطق 
الّسياحّية وأش��هرها تاريخًيّا وموقًعا، 
حيث يتوّسط مدينة عّمان وهو عبارة 
ع��ن ملتق��ى ش��عبّي لس��ّكان المدينة 
الّتي تنعك��س في المتاحف واألس��واق 
المحيط��ة بالمدّرج. ويق��ام فيه أيًضا 
العديد من المهرجانات والمناس��بات 
المس��رحّي����ة  كالع��روض  الّثقافي��ة 
به��ا  تش��ته��ر  الّت����ي  والموس��يقّي���ة 

المناطق الّسياحّية في األردن.

ف 
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وهن��اك العدي��د م��ن المناط��ق الت��ي 
يرتاده��ا الس��ياح مثل ش��ارع الثقافة 
وعب��دون وش��ارع ال��وكاالت وس��وق 
وش��ارع  الرابي��ة  وس��وق  الصويفي��ة 
المن��ورة  المدين���ة  وش�����ارع  مك����ة 
وشارع الجامعة األردنية وسوق جبل 
اللويبدة وش��ارع الرينبو وسوق جبل 
الحس��ين وس��وق أم أذينة، ومناطق 
وس��ط البلد بطبيعة الح��ال. وتحوي 
ه���ذه المناط���ق عل����ى جمل����ة م��ن 
المطاع��م والمقاهي المتنوع��ة ذات 

الط��اب�ع الشرقي والغربي. 

كما يعّد جبل القلعة من أكثر المناطق جذًبا للّسّياح، ومن أقدم مواقع عّمان، 
فهو يجمع على قّمة جبل واحدة آثار أربع حضارات عريقة، وهو أكبر دليل على 
غنى عّمان الّتاريخّي الّذي يعود إلى أكثر من 7000 سنة. وفي الحاضر تقام على 
أكتافه الحفالت الموس��يقّية، حيث يعتبر أحد أماكن االحتفال الّرئيس��ّية الّتي 
تحتض��ن مهرج��ان األردّن، نظًرا لموقعه وارتفاعه الب��ارز المطّل على معظم 

مناطق العاصمة عّمان، وخاّصة وسط البلد. 

ويوج��د متحف األطفال هو البيئ��ة الّتعليمّية المثالّية والّش��املة لألطفال .. 
فالمعروض��ات الّتفاعلّية المتوّفرة ف��ي المتحف تغّطي كّل المجاالت الحيويّة 
إلثراء وفتح مجال اإلبداع ألّي طفل، وهي تضّم معروضات متنوعة . للمتحف 
عّدة مش��اريع، منها مش��روع المتحف المتنق��ل؛ حيث يقوم��ون بزيارة مدن 
وأحي��اء فقي��رة في جمي��ع أنحاء المملك��ة لتقديم ه��ذه الّتجرب��ة الّتعليمّية 
ل��ذوي الق��درات الماّديّ��ة المح��دودة، به��دف تنمي��ة وإعط��اء ف��رص لهؤالء 
األطفال لكس��ب المعرفة والّتعليم البديل. موقع المتحف في حدائق الملك 
حسين، في منطقة المدينة الّطّبّية، حيث يسهل الوصول إليها من أّي مكان 

في المدينة.
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 تح��والت الفكر االس��تراتيجي المعاصر
الدول��ة إل��ى  الوطن��ي      م��ن االس��تقالل 

      التنموية
أص��درت الهيئة المصري��ة العامة للكتاب، برئاس��ة الدكتور هيثم 

الح��اج علي، كتاًبا للدكتور الس��يد يس��ين بعنوان »تح��والت الفكر 

االستراتيجي المعاصر من االستقالل الوطني إلى الدولة التنموية«

ينقس��م الكتاب إلى قس��مين، القس��م األول عن الدوائ��ر العالمية 

واإلقليمي��ة والمصري��ة، وأم��ا القس��م الثاني حول تصحيح مس��ار 

ثماني��ة  القس��مين  ويض��م  التنموي��ة،  الدول��ة  وع��ودة  التاري��خ 

وعشرين فصال تكون في الواقع موسوعة شاملة لتحوالت الفكر 

االس��تراتيجي المعاصر، والفصول عبارة ع��ن المقدمات لتحليلية 

التي صدر بها المؤلف التقرير االستراتيجي العربي الذي أسسه عام 

1985 ورأس تحريره سنوات متعددة.

إصدارات

 الفن العربي اإلسالمي: الجذور
      والمؤثرات

يق��دم األدي��ب والفن��ان التش��كيلي الس��وري زكري��ا ش��ريقي، ف��ي 

كتاب��ه )الف��ن العرب��ي اإلس��المي:الجذور والمؤث��رات(، وم��ع نح��و 

1080 صورة ضوئّية ورس��مة )ملونة وباألبيض واألس��ود(، إحاطة 

وافية وش��املة، عن ج��ذور الفن��ون العربّية اإلس��المّية وتطورها، 

مس��تعرضًا نش��أة الفن في التاريخ البش��ري. وحض��ارة العرب قبل 

اإلس��الم، ال س��ّيما ف��ي المناطق الش��رقّية م��ن الجزي��رة العربّية، 

ودول ع��رب الش��مال وما بين النهرين وس��وريّا.  ويتن��اول الكتاب 

مكّونات الفن اإلس��المي، حيث يفرد الكت��اب الباب الثاني لموضوع 

العرب والنحت والتحريم في اإلسالم وقبله، ويبين أنه كان النحت 

في العصور اإلسالمّية األولى. 
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 النقود اإلسالمية في القرن الهجري األول
يسهم كتاب »النقود اإلسالمية في القرن الهجري األول«، لمؤلفه د. مأمون 

القصير، في إنارة جانب مشرق من جوانب الحضارة اإلسالمية.

ويعد كتاب »النقود اإلس��المية في القرن الهجري األول- ش��رح النقود العربية 
الساس��انية من مجم��وع المأمون« لمؤلفه د. مأم��ون القصير، من المؤلفات 
المهم��ة إذ ويقدم المؤلف ش��رحًا مجم��اًل لتاريخ النقود العربية الساس��انية، 
التي كانت أول النقود إنتاجًا في اإلس��الم، وت��داول بها الصحابة وكبار التابعين، 
وكان��ت متزامن��ة مع العدي��د من األح��داث التاريخي��ة المهمة، الت��ي أثرت على 
إنتاجه��ا، وانعكس��ت عل��ى تصميمه��ا، فه��ي وثائ��ق تاريخي��ة س��جلت تط��ور 
السياسة االقتصادية في دولة اإلسالم، وأرخت لكثير مما عاصرها من أحداث.

ويتضم��ن اإلصدار أجوبة على محاور مهمة في ش��كل العمل��ة المتداولة في 
الدول��ة اإلس��المية، وأين كانت تس��ك ه��ذه العمل��ة، ومتى بدأ ض��رب النقود 
ف��ي الدول��ة اإلس��المية، ولم��اذا، ويتن��اول اإلص��دار الكثي��ر من المح��اور حول 
تط��ور النقود في الدولة اإلس��المية، ويمض��ي اإلصدار في اتج��اه تحديد المدن 
الت��ي اش��تهرت بضرب النقود. كما يس��رد الكتاب األحداث الت��ي أدت إلى تغيير 

تصميم النقود واإلتيان بتصميم ذي طابع إسالمي خالص.

وف��ي ج��زء آخ��ر، يس��تعرض الكت��اب اإلص��دارات الن��ادرة م��ن ه��ذه الفئة من 
العم��الت، كما يق��دم قراءة بصرية لمحت��وى الكتاب��ات المطبوعة على هذه 

العمالت النقدية.

 علم التاريخ
ص��در عن المكتب المصري للمطبوعات كتاب« علم التاريخ« للمؤلف ش��وقي الجمل. يحاول الكاتب في هذا الكتاب 
الذي يقدمه للباحثين في مجال التاريخ أن يعالج موضوعين  مترابطين ومتكاملين يصعب فصل أحدهما عن اآلخر:

الموضوع األول: نش��أة علم التاريخ منذ بدأ على ش��كل قصص وروايات، ثم تطور مع تطور المعرفة اإلنس��انية. وقد 
تعرض الكاتب لدور العرب في هذا المجال والشوط الذي قطعوه فيه فخصص فصاًل لذلك. كذلك تعرض لوضع علم 

التاريخ بين العلوم األخرى واآلراء المختلفة التي أثيرت حول هذا الموضوع.

كما أش��ار للعلوم األخرى الوثيق��ة الصلة بعلم التاريخ، وبما يجب أن تتوفر في الباح��ث التاريخي من صفات ومميزات 
ليمارس هذا العمل بمفهومه الصحيح السليم.

الموض��وع الثان��ي: فهو يتعلق بالمنهج الذي يجب أن يلتزم به الباحث ف��ي هذا الميدان حيث بدأ الكتاب مع الباحث منذ 
اختياره لموضوع بحثه وحتى تنسيق المادة التاريخية تمهيداً لعرضها على هيئة موضوع متكامل متجانس ومترابط.

واعتم��د الكاتب في كل ذلك على القواعد المتعارف عليها والتي أصبحت األس��س الرئيس��ية التي يقوم عليها البحث 
التاريخ��ي. كما ع��رض الكاتب آراء وأفكار العدي��د من المؤرخين الذين ب��رزوا في هذا الميدان واهتموا بهذه الدراس��ة� 

دراسة منهج البحث التاريخي.

فصول��ه  ف��ي  الكت��اب  ويس��تكمل 
المتبق�ي��ة نظ��م االتصاالت الدول�ي�ة 
وكي���ف��ي���ة المحاس��ب���ة وال�ت��وزي��ع 
المختلفة،  والخ��دم���ات  الجغراف����ي، 
األس��واق،  ب�ي��������ن  والتن��افس����ي������ة 
وح�ج�����م االس��تثم���ارات، وأس��ع����ار 
والس��واتل  والمكالم��ات،  الخدم��ات 
والك��واب����ل البحري��ة، والتحك���ي�����م 
والمع��اه������دات  الن��زاع�������ات،  ف������ي 

والبروتوكوالت الدولية.
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متابعات

 علماء يكتشفون »كوكب قزم« على بعد 100 سنة ضوئية من الشمس
اكتش��ف علماء الفلك كوكبا قزما يبتعد نحو 100 س��نة ضوئية عن الشمس، بمساعدة الموقع الجديد الذى تم إصداره 
 Gadgetsnow فى وقت س��ابق من هذا العام لتحديد العوالم الجديدة الكامنة خارج نظامنا الشمس��ى. ووفقا لموقع
األمريكي بعد س��تة أيام فقط من إطالق موقع مش��روع Backyard Worlds الجديد لرصد العوالم الغريبة، نبه أربعة 
مستخدمين مختلفين فريق العلوم بوجود كائن غريب، تم تأكيد وجوده باستخدام تلسكوب األشعة تحت الحمراء.

ويتيح موقع مشروع Backyard Worlds ألى شخص لديه جهاز كمبيوتر وقدرة على االتصال بشبكة اإلنترنت فحص 
الصور التي التقطتها مركبة وكالة الفضاء األمريكية ناسا واسعة النطاق لمسح الفضاء باألشعة تحت الحمراء.

أضاف علماء الفلك 219 مرشحا إلى قائمة متزايدة من الكواكب خارج المجموعة الشمسية من بينها عشرة قد تكون 
مماثل��ة تقريبا لحجم ودرج��ة حرارة األرض مما يعزز فرص وجود حياة عليها. وعثر العلماء على الكواكب المرش��حة 
في دفعة نهائية من عمليات رصد أجراها التلس��كوب الفضائي »كبلر« التابع إلدارة الطيران والفضاء األمريكية )ناس��ا( 
لنحو 200 ألف عينة للنجوم في مجموعة )الدجاجة النجمية( وهي كوكبة في نصف الكرة الس��ماوية الش��مالي، وتكون 

الفتة في س��ماء فصلي الصي��ف والخريف ونجمها 
األكثر س��طوًعا هو ذنب الدجاجة، وتشكل النجوم 
الس��اطعة في��ه صليب��ا واضح��ا ف��ي الس��ماء، مما 
يعطيه أحيانا اسم صليب الشمال، مقابل كوكبة 
صلي��ب الجن��وب. وتش��مل الكواك��ب المرش��حة 
عش��رة عوالم صخرية مكتش��فة حديث��ا تقع على 
مسافة مناسبة من نجومها الرئيسية كي تتجمع 
المي��اه، إذا وجدت، على س��طحها، ويعتقد العلماء 

أن المياه السائلة مكون رئيسي للحياة.

.... واكتشاف 10 كواكب أخرى قد تكون مالئمة للحياة
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مدن حول 
العالم

كورتينا البرازيلية من أنظف المدن في العالم
تعم��ل دول ومدن كثيرة للح��د من التلوث والحفاظ على صح��ة البيئة. ووفقًا لموقع “جمعي��ة الرئة األمريكية” فقد 
اعتمدت اللجنة المشرفة على اختيار المدن األقل تلوثًا على عدة مؤشرات مثل جودة المياه نسبة التلوث في الهواء، 

شبكات الصرف الصحي.

وتعتب��ر مدين��ة كوريتينا في البرازيل من أقل المدن تلوث��ًا وهي أكبر مدينة في والية باران��ا البرازيلية، وتعد واحدة من 
المراك��ز االقتصادي��ة الهامة للبرازيل وتعتم��د على التجارة والخدم��ات والصناعة، وعلى الرغم م��ن لجوء الكثير من 
الش��ركات العالمي��ة إلقام��ة مصانعها بالمدين��ة إال أنها واحدة م��ن أنظف المدن ف��ي العالم لوضعه��ا قوانين صارمة 

للحفاظ على البيئة.
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مدينة آلماتي عاصمة كازاخستان األقل تكلفة على مستوى العالم
كشف مسح شمل 133 مدينة رئيسية في العالم تصدر مدينة ألمآتي، وهي عاصمة كازاخستان المكان األرخص على 
مس��توى العال��م.. وقد كان��ت ألمآتي العاصمة القديم��ة وهي اليوم من أهم مدن كازاخس��تان التجاري��ة واالقتصادية 
والمالية. وتقع المدينة في منطقة جبلية في جنوب كازاخستان، بالقرب من الحدود مع قيرغيزستان. وجاءت مدينة 
الغوس )نيجيريا(، بانغلور)الهند(، كاراتش��ي )باكس��تان(، الجزائر، تش��يناي)الهند(، مومباي )الهن��د(، كييف )أوكرانيا( 
وبوخارس��ت )روماني��ا(، و نيودله��ي )الهند(. وجاء المس��ح من أج��ل تحديد الوجهات المناس��بة للس��فر واالصطياف 
بالنس��بة ألصح��اب الموازنات المحدودة، وما ه��ي المدن التي ينبغي عليهم تجنبها بس��بب ارتف��اع تكاليفها. وأظهر  

المسح مدينة سنغافوره من بين المدن األغلى في العالم من حيث تكلفة المعيشة والحياة اليومية.

سونغدو في كوريا الجنوبية ..
المدينة األكثر تطوراً في العالم

نعيش في م��دن مختلفة حول العال��م ينعم بعضها بالتط��ور والتكنولوجيا، 
بينم��ا البع��ض اآلخر يح��اول اللحاق بركب التط��ور، فيما تس��عى بعض المدن 
األخ��رى أن تكون صديقة للبيئة. وهناك العديد م��ن النماذج التي تندرج تحت 
لق��ب افضل مدينة ذكي��ة، وقد صنفت مدينة س��ونغدو في كوري��ا الجنوبية 
المدين��ة األكثر تطوراً في العالم والت��ي تعد أفضل وأقوى نموذج يتم تقديمه 
للمدن الذكية. تقع سونغدو جنوب العاصمة سيول، وهي مدينة متكاملة بدأ 
تنفيذه��ا في العام 2005، وتعتمد هذه المدين��ة على الطاقة البديلة وأجهزة 
االستش��عار، وأجه��زة الكومبيوت��ر الت��ي وضعت على ط��ول الط��رق والمباني 
لتقيي��م وضبط اس��تهالك الطاق��ة، فيها أجهزة استش��عار وتحك��م في كل 

مكان، حتى أّن الساللم الكهربائية ال تعمل إال إذا جاء شخص الستعمالها. 

من معالم مدينة ألمآتي
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من أخبار
المدن العربية

عمان عاصمة للثقافة اإلسالمية 2017
اختيرت عّمان عاصمة للثقافة اإلس��المية 2017  في حفل أقيم بهذه المناس��بة في مدينة س��نار. جاء اختيار مدينة 
عّمان تقديراً لمكانتها في العالم اإلس��المي وإس��هاماتها الكبيرة في الحضارة والتنوي��ر، خصوصا في هذا الظرف الذي 

تقف فيه األمة أمام سؤال الحضارة والمصير.

يت��م اختي��ار العواص��م بناء عل��ى معايير دقيق��ة يراعى فيه��ا أن تك��ون العاصمة الثقافي��ة ذات عراق��ة تاريخية وتميز 
ثقاف��ي تب��وأت من خاللهما مكان��ة بارزة في الدول��ة وفي اإلقلي��م، وأن تكون لها مس��اهمة متميزة في إث��راء الثقافة 
اإلس��المية... أن ه��ذه المعايير جميعها تتوفر في عمان ه��ذه المدينة العريقة المزدهرة التي له��ا مكانتها في تاريخ 

الحضارة اإلنسانية واإلسالمية.

تس��لم وزي��ر الثقافة األردني نبيه ش��قم راية عاصمة الثقافة اإلس��المية خ��الل حفل ختام فعالي��ات الكويت عاصمة 
الثقاف��ة اإلس��المية وأكد الوزي��ر أن اختيار عّمان عاصمة للثقافة اإلس��المية للعام 2017، يأتي تقدي��راً للدور التاريخي 
والحضاري الذي تنهض به عّمان عبر العصور منذ بواكير الفتح اإلس��المي. وأضاف قائاًل:  إن عّمان الهاش��ميين ومنذ 
تأس��يس المملكة، تقوم بدور إس��المي كبير، إذ ش��كل اإلعمار الهاش��مي للمس��جد األقصى وقبة الصخ��رة عنوانها 
األبرز، فقد بدأ اإلعمار منذ عش��رينيات القرن الماضي وتواصلت وقام عليها قادة بني هاش��م األخيار، وما يزال اإلعمار 
الهاشمي مستمراً، فاألردن هي صاحبة الوالية الدينية على المقدسات في القدس، ويتم حاليًا ترميم كنيسة القيامة 
والقبر المقدس بتبرع شخصي من جاللة الملك عبد اهلل الثاني، كما شكلت رسالة عّمان، ومؤتمرات حوارات األديان، 
ومساهمة علماء وفقهاء األردن، في التأكيد على اإلسالم الوسطي السمح، والمنفتح على اآلخر والمتقبل للثقافات 
واألعراق والعقائد، من هنا تكون عّمان عاصمة حقيقية ودائمة للثقافة اإلسالمية المنفتحة والمستندة على الجوهر 

الحقيقي لإلسالم في ظل الجهل المعرفي والتطرف الفكري واإلرهاب الديني.

األردن
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الشارقة تحتضن »روائع المخطوطات المغربية«
نظم��ت هيئ��ة الش��ارقة للكت��اب ووزارة الثقاف��ة واالتص��ال ف��ي المملكة المغربي��ة، مع��رض » روائ��ع  المخطوطات 

المغربية« في مكتبة الشارقة.

ال��ذي يجم��ع أكث��ر م��ن 30 مخطوطة نادرة لنس��خ م��ن المصحف الش��ريف، وكت��ب الت��راث العربي، ومؤلف��ات علماء 
المس��لمين في الفقه، والتشريع، واللغة، والعلوم، وذلك في مبنى مكتبة الشارقة العامة. وضم المعرض، مقتنيات 
م��ن عدد م��ن المكتب��ات والمتاحف ودور الكتب الش��هيرة ف��ي المغرب؛ م��ن بينها خزان��ة الجامع الكبي��ر بمكناس، 
والخزان��ة العام��ة والمحفوظات بتطوان، وخزانة ابن يوس��ف بمراكش، وخزان��ة القرويين بفاس، إضاف��ة إلى المكتبة 

الوطنية للمملكة المغربية.

ومن بين المخطوطات التي احتواها المعرض مصحف ش��ريف األخضر، ومصحف ش��اطبة، ومصحف ربعة أبو الحس��ن 
المريني. كما تضمن المعرض مخطوطات في الحديث الش��ريف والمديح النبوي والفقه والتاريخ والعلوم الطبيعية، 

وغيرها من المخطوطات والمؤلفات النادرة.

هدف المعرض إلى إبراز غنى الموروث العربي واإلسالمي، وإنجازات األولين في البحث والجمع والتأليف، إضافة إلى تعزيز 
التبادل الثقافي المشترك.
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اليوم العالمي لمكافحة التصحر: أرضنا – وطننا- مستقبلنا

الكويت: مواجهة التصحر بإنشاء المحميات والتحريج
في الس��ابع عش��ر من يونيو 2017 ص��ادف االحتفال بالي��وم العالمي لمكافحة التصحر تحت ش��عار »أرضن��ا – وطننا – 

مستقبلنا«، لمواجهة مشكلة التصحر التي تعد عقبة رئيسية للتنمية االجتماعية واالقتصادية.

وف��ي الكوي��ت قال��ت الهيئة العامة لش��ؤون الزراعة والثروة الس��مكية إن الكوي��ت ودول الخليج العرب��ي تعتبر األكثر 
تأثرا بمش��اكل تصحر األراضي نس��بة لموقعها الجغرافي ال��ذي يجعلها في مرمى المناطق القاحل��ة، مما يجعل العمل 

لمكافحة التصحر مهما جدا ويتطلب جهودا مضاعفة.

وقال نائب المدير العام للهيئة لشؤون الزراعة التجميلية غانم السند إن مشكلة التصحر تعد من العوامل الرئيسية 
التي تعوق التنمية االجتماعية واالقتصادية، السيما في المنطقة العربية التي تحوي أكبر نسبة من األراضي المتصحرة 

بالعالم، مؤكدا ارتباط التخلف االقتصادي بالتدهور البيئي.

وأضاف أن الهيئة اتبعت عدة وسائل لصيانة الموارد الطبيعية وتطوير إمكاناتها، والعمل على تثبيت الكثبان الرملية 
من خالل تكثيف الغطاء النباتي وتنظيم قوانين الرعي للحد من الجائر منه، والمحافظة على مصادر المياه وحمايتها 

من التلوث.

وذك��ر أن الهيئ��ة تولي جل اهتمامها لمش��كلة التصحر والتصدي لها بش��تى الوس��ائل، منها على س��بيل المثال عقد 
الش��راكات النوعي��ة م��ع المنظمات اإلقليمي��ة والدولية، وإقامة المش��اريع البيئي��ة التي تحد من التصحر عبر إنش��اء 
المحميات الطبيعية التي تساهم في حفظ األنواع البيئية وإثراء البيئة باألنواع الفطرية التي تساهم في إعادة الكثافة 

للغطاء النباتي، وإقامة األحزمة الشجرية كمصدات رياح في المناطق المكشوفة.

وعن جهود الهيئة في إثراء البيئة، أش��ار المس��ؤول الكويتي إلى مركز »النباتات الفطرية«، إضافة إلى مشاريع التحريج 
التي تنفذها الهيئة في المناطق المكشوفة والطرق السريعة والمحميات الطبيعية التي تساهم مساهمة فاعلة في 

إثراء البيئة البرية، ويبلغ عددها 11 محمية طبيعية.

وأكد دعم الهيئة وتشجيعها للجهود الشعبية والمبادرات البيئية في مجال مكافحة التصحر، مشيرا في هذا الصدد 
إلى دعمها لمشروع »المليون سدرة«.

الكويت
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األخيرة

للبدان  الثقافية  العاصمة  أي   ،2017 للعام  اإلسالمية  للثقافة  عاصمة  الهاشمية،  األردنية  المملكة  عاصمة  عّمان،  اختيار  جرى 
األعضاء في »المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة-إيسيسكو«، وهي التي قررت هذا االختيار. وتضمن برنامج فعاليات 

هذه السنة، برامج فنية وندوات فكرية ودورات تدريبية في الفنون لمجتمع المدينة، وإصدار مجموعة من الكتب، وغيرها. 

على أن هذه المهمة، التي سبق أن تولتها مدن عربية وإسالمية عديدة على مدار السنوات الفائتة، يمكن أن تكون فرصة متجددة 
سنويًا لكل مدن العالمين العربي واإلسالمي التي ستتوالها، لتعميق دور الثقافة في المسألة الحضارية، أي في العمل على تطوير 

المفاهيم السلوكية للمجتمعات العربية والمسلمة، وتنميتها، على طريق المضي بشعوبنا وبلداننا إلى حالة أكثر تقدمًا.

المفاهيم  ترافق مع تغّيرات كثيرة في  اليوم،  الذي يشهده عالمنا  االتصال  الهائل في وسائل  التطّور  أن  ما يجب مالحظته هنا، 
المحصلة-  –في  ُيعنى  الذي  الثقافي«  »العمل  ذلك  ومن  عديدة،  ومجاالت  حقول  في  واألشكال،  والصيغ  والمؤسسات  والبنى 
بالمنتجات الثقافية من فنون وفكر وأدب، ويبني من خاللها تواصاًل بين منتجي تلك المنتجات )الُكّتاب، الفنانون،..( ومتلقيها 

من أفراد المجتمعات.

تلقى رواجًا بين  التلقين(، لم تعد  الذي كان قائمًا على  )تمامًا كالتعليم  التلقين  القائمة على مبدأ  القديمة  الصيغ  أن  والحاصل 
التي  الفنية،  والمعارض  المسرحية  والعروض  والمحاضرات  والندوات  والقصصية  الشعرية  األمسيات  في  ذلك  نشهد  الناس. 
نادر  أمر  وذلك  ومؤقت،  ومحدود  محدد  استثنائي،  ما  لسبب  استثناًء  بعضها  ويحضر  معظمها،  حضور  عن  الجمهور  يستنكف 

على أية حال.

هذا ما يولّد حاجة ملّحة، في عواصم الثقافة اإلسالمية وفي غيرها، لبناء شكل جديد للعمل الثقافي، ال بد أن ُيشتق من الواقع 
الجديد، أي الواقع الذي يشارك فيه كل الناس في إنتاج المنتجات الثقافية. ولما كان المغزى النهائي للثقافة هو االرتقاء بمنظومة 
القيم في أي مجتمع، أي بسلوكه اليومي وطبيعة ردود أفعاله على ما يجري حوله ويشارك فيها من أحداث، فيؤدي تطور الذائقة 
الفنية واألدبية والفكرية، إلى تقّدم اإلحساس بالجمال على حساب االحتكام إلى القوة وأدواتها، المادية والمعنوية، ما يسهم في 
دفع المجتمع قدمًا باتجاه المدنية، بما فيها من احترام للقانون ولآلخر المختلف والمخالف وللواجبات، وبعيداً عن شريعة الغاب 

وقانونها الشهير »القوي يأكل الضعيف«.

الشكل الجديد ال بد أن يغادر التلقينية، نحو التواصلية والتفاعلية، وفيها يتواصل الُمنَتج الثقافي وُمنِتجه، مع جهور المتلقين، 
في  الناس،  إلى  وصاحبه  الثقافي  الُمنتج  يذهب  أن  واألفضل  عملي.  تدريب  أو  حوار  أو  نقاش  في  مباشرة  معه  يتفاعلون  الذين 

الساحات العامة، ال أن ينتظر حضور الجمهور إليه في القاعات المغلقة.

غاية  الثقافية  المنتجات  يجعل  الذي  العربي،  العالم  في  السائد  الثقافي«  »الخطاب  تغيير  في  تكمن  ذلك،  في  البدء  نقطة  لعل 
التمويل، بدل أن تكون وسيلته من أجل تحقيق التنمية. والمعنى أن مطالب التمويل ستكون محقة أكثر لو اتضحت األهداف 
الثقافية،  المنتجات  تلك  ماهية  فقط  وليس  الثقافية،  المنتجات  وجود  من  المجتمعات  في  المرتجاة  االستراتيجية  التنموية 
خالل  من  للمجتمعات  موجهًا  باعتباره  ساعتها  سيتكرس  التمويل  ألن  وذلك  وفنانين،  مثقفين  من  عليها  القائمين  وأهلية 

هؤالء المثقفين والفنانين.

ومن فائض القول إن مساعي التنمية من خالل المنتجات الثقافية، ال يجوز أن تنطوي على أدلجة تلك المنتجات أو تحميلها خطابًا 
الذائقة البصرية لدى المتلقين، ليكون لها دورها  مباشراً فظًا، فيكفي على سبيل المثال أن تتولى الفنون البصرية مهمة رفع 

-بعيد المدى- في االنتقال من ثقافة تقوم على اإلكراه، إلى ثقافة تقوم على الحريّة.

أشكاله  إلى  وصواًل  الثقافي  العمل  خطاب  من  بدءاً  العربي،  عالمنا  في  شيء،  كل  في  جذري  ثقافي  لتغيير  حاجة  ثمة  أن  والحال 
ومؤسساته، إذا كنا نؤمن حقًا أن الثقافة ما تزال أداة ممكنة للنهوض الحضاري، من باب تنمية اإلنسان والمجتمعات.

سامر خير أحمد
• مدير عام مجموعة العمل الثقافي للمدن العربية 

عاصمة الثقافة اإلسالمية
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