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االفتتاحية
تنشط منظمتنا واملؤسسات التابعة لها يف تنظيم الورش التدريبية واملشاركة يف املنتديات واملؤمترات
ذات الصلة باالستدامة وحث املدن والبلديات العربية عىل املشاركة والحضور وتقديم أوراق العمل
واالستفادة من الخربات وافضل املامرسات والعمل عىل تنفيذ مخرجات ما تنتهي اليه تلك املؤمترات
واملنتديات من توصيات تصب يف مصلحة املدن وإداراتها املحلية والبلدية.
ويف املؤمتر العريب لالستدامة يف مدينة صاللة بسلطنة عُ امن بعنوان « متكني رشكاء االستدامة يف
تطوير املدن» أكدنا أن ظاهرة التحرض من اهم أشكال اتساع املدن ومنوها  ..وأن عىل املدن أن
تكون رشيكا فاعال يف عملية االستدامة وان تعمل عىل تطبيق مفاهيم االستدامة لتظل عملية
التنمية املحلية والحرضية متواصلة ومستدامة.

االستدامة ..برامج التمويل األخضر

أن تحقيق أهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة بحلول  2030يتطلب انفاق الدول وتوظيف
استثامرات ومساعدات تقدر برتيليونات الدوالرات سنويا  ..ومع تفاوت التقديرات بشكل كبري،
يشري تقرير صدر عام  1914إىل أن أجاميل االستثامرات املطلوبة لتطوير البنى التحتية وحدها تصل
تكلفتها إىل سبعة تريليونات دوالر لكن هذه املبالغ تفوق قدرات الحكومات بكثري لذا يعول
القادة الذين يعملون عىل تنفيذ أهداف التنمية املستدامة السبعة عرش عىل القطاعات املرصفية
يف بلدهم لتوفري قدر كبري من التمويل.
ومن حسن الطالع أن نرى التعاون والرشاكات عىل مستوى الدول واملدن ،بدا يأخذ منحى متقدما،
حيث أصبحت الشبكة املرصفية املستدامة تعمل عىل متويل مبادرات وبرامج تحت مسمى «برامج
التمويل األخرض» لتقليل مظاهر التلوث البيئي وخلق حوافز سوقية إلغراء البنوك الوطنية واملحلية
يف متويل املزيد من املرشوعات البيئية.
ويف هذا السياق تتمحور فعاليات مؤمترات منظمتنا حول خلق وعي عام لبناء بيئة حرضية اكرث
صحة ومستدامة :اجتامعيا واقتصاديا وبيئيا ...فالتحرض املتسارع ميثل فرصة عظيمة  ،وعلينا أن
نعرف كيف نستفيد منها ،ألن التقدم البرشي يتحقق من خالل القرب ،وتبادل الخربات ،وبناء
العالقات ،والرشاكات ،كمنظامت وخرباء وقطاع خاص ومؤسسات وجامعات ،...مهمتنا تبادل اآلراء
واألفكار لنختار الطريق األفضل لتنظيم حياة الناس يف املدن والحوارض واألرياف.
أن التحرض السليم والجيد ،عملية سياسية لها متطلبات فنية  ..و أصبحت املدن من أشد البيئات
تأثراً مبشكالت النمو الحرضي املتزايد  ..واإلدارة الجيدة تحقق االستدامة والنمو الشامل  ...وإذا
تحققت االستدامة جذبت االستثامرات واملرشوعات وهذا امر جيد للمجتمع .
األمني العام
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أنشطة المنظمة

الأمني العام ي�ستقبل امللحق الثقايف ال�صيني
استقبل أمني عام منظمة املدن العربية املهندس احمد
حمد الصبيح يف مكتبه مبقر األمانة العامة امللحق
الثقايف والسكرتري األول تشو يش وامللحق الدبلومايس
خه شياو يان يف سفارة الصني بدولة الكويت.
وقد رحب األمني العام للمنظمة بزيارة الوفد وأكد
عىل رضورة االنفتاح عىل العامل لالستفادة من أفضل
الخربات والتجارب يف مجال التنمية املستدامة.
من جانبه أشاد امللحق الثقايف بدور املدن يف تحقيق
التنمية املستدامة و وضع الخطط و االسرتاتيجيات التي
من شأنها أن تحقق أفضل الخدمات للمدينة والساكنني.
تأيت زيارة الوفد الصيني يف إطار عقد املنتدى الثقايف

معايل االٔمني العام يتوسط وفد امللحقية الثقافية يف سفارة الصني بالكويت

العريب – الصيني يف مدينة شينغدو الصينية يف أكتوبر
 2018وكذلك التحضريات لعقد الدورة الثانية ملنتدى

املدن العربية – الصينية يف مدينة مراكش املغربية يف
نوفمرب .2018

رئي�س جماعة فا�س ي�ستقبل �أمني عام منظمة املدن العربية
استقبل رئيس جامعة فــاس ادريــس األزمــي
االدرييس يف مكتبه معايل أمني عام منظمة املدن
العربية املهندس احمد حمد الصبيح وذلك
خالل مشاركته يف امللتقى الدويل للمدن املتوأمة
والصديقة مع فاس والــدورة الثانية للمنتدى
االقتصادي فاس – مكناس.
رحب رئيس جامعة فاس مبعايل األمــن العام
والوفد املرافق وأكد عىل رضورة تفعيل عضوية
مدينة فاس ومشاركتها يف الفعاليات واألنشطة
التي تتصل بتطوير العمل البلدي .من جانبه أكد
األمني العام ملنظمة املدن العربية حرص املنظمة
الدائم يف تحقيق أهدافها من أجل خدمة املدينة

6

المدينة العربية  /العدد 180

معايل االمني العام يف زيارة رئيس جامعة فاس

العربية .مشرياً إىل أهمية التعاون بني املنظمة
واملدن املغربية من أجل تبادل الخربات والتجارب
الناجحة..

تم خالل الزيارة تناول عدة موضوعات تتصل بتعزيز
التعاون بــن املنظمة ومدينة فــاس لدعم الخطط
واالسرتاتيجيات التي من شأنها أن تحقق التنمية املستدامة.

أنشطة المنظمة

املؤمتر العريب للمدن املستدامة يف صاللة:

متكني �شركاء اال�ستدامة يف تطوير املدن
نظمت بلدية ظفار العامنية «املؤمتر العريب للمدن املستدامة ..متكني رشكاء االستدامة يف تطوير املدن (مدينتنا مسؤوليتنا)» بالتعاون مع الرعاية األوىل لتنظيم
املؤمترات ومع رشكائها االسرتاتيجيني منظمة املدن العربية واملعهد العريب للتخطيط  13-12سبتمرب  2018يف مدينة صاللة بسلطنة عُ امن.

افتتاح أعامل املؤمتر العريب للمدن املستدامة

جاء انعقاد املؤمتر لتفعيل دور التنمية املستدامة
الشاملة وبناء رشاكات اسرتاتيجية بني القطاع العام
والخاص ومؤسسات املجتمع املدين ومناقشة قضايا
ومعوقات بناء وتطوير املدن املستدامة وفاعلية
املجالس البلدية واإلدارات املحلية وأساليب رفع
مستوى أدائها من خالل أحدث التجارب واألدوات
واالسرتاتيجيات ضمن األبعاد الترشيعية التنظيمية
واملالية والتكنولوجية.
افتتحت فعاليات املؤمتر يف مجمع السلطان قابوس
الشبايب للثقافة والرتفيه بحضور رئيس بلدية ظفار
الشيخ ســامل بن عوفيت بن عبدالله الشنفري

ومبشاركة نخبة من الساسة وصناع القرار ورؤساء
بلديات وخرباء وباحثني وأكادمييني واقتصاديني من
القطاعني العام والخاص ومؤسسات املجتمع املدين
ورشكاء التنمية.
ألقى نائب رئيس بلدية ظفار املهندس عبدالقادر بن
أحمد علوي الحداد كلمة البلدية قال فيها :إن الجهود
الحكومية املبذولة وغريها من األنشطة التطوعية
املدنية واملجتمعية وبرامج املسؤولية االجتامعية
للرشكات وهي بكل تأكيد نهج وطني مقدر ومحمود
بيد أنها ال تزال بحاجة للتضافر والتكامل فيام بينها
وتوحيدا للجهود والطاقات تحقيقا ملصالح الجميع

وهو ما أخذته بعني االعتبار الرؤى النرية والتوجيهات
السديدة للقيادة يف سلطنة عُ امن يف كافة الخطط
وبرامج التنمية املتعاقبة فكان مثار ذلك اليوم مظلة
تنموية برشية واجتامعية عمت التجمعات السكانية
يف املدن والقرى والسهول والجبال وبطون األودية
والصحاري الواسعة رغم اتساع األرجــاء وصعوبة
التضاريس.
أكد أمني عام منظمة املدن العربية املهندس احمد
حمد الصبيح يف كلمته أن املدن يف عامل اليوم هي
املحرك األسايس للتنمية املستدامة و أن البلديات
وإدارات الحكم املحيل هي مولدات الحركة لرشكاء
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أنشطة المنظمة

ودامجة ومستدامة ..وقــال »:التزمت منظمتنا مع
رشكائها اإلقليميني والدوليني ذات الصلة بقضايا املدن
والساكنني ...بخارطة طريق اعتمدتها مدننا العربية
يف املؤمتر العام السادس عرش الذي انعقد يف املنامة
مبملكة البحرين ”.2016

تكريم املشاركون

االستدامة وقال »:أن ظاهرة التحرض من أهم أشكال
اتساع املدن ومنوها  ..ولذلك البد من أن نعمل معاً
 ،لتطبيق مفاهيم االستدامة لتظل عملية التنمية
متواصلة ومستدامة.
واشار الصبيح إىل أن التحرض السليم والجيد ،عملية
سياسية لها متطلبات فنية  ..و أن املدن من أشد
البيئات تأثراً مبشكالت النمو الحرضي املتزايد ..

من جلسات العمل
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وأن اإلدارة الجيدة تحقق االستدامة والنمو الشامل
 ...وإذا تحققت االستدامة جذبت االستثامرات
واملرشوعات وهذا امر جيد للمجتمع .
ولفت الصبيح إىل ما تقوم به منظمة املدن العربية
واملؤسسات التابعة من خطط واسرتاتيجيات
تعمل عىل تنفيذ أجندة التنمية املستدامة وخاصة
البند الحادي عرش وهو إقامة مدن أمنة وشاملة

من جهته أشار مدير عام املعهد العريب للتخطيط
الدكتور بدر عثامن مال الله إىل أهمية توحيد وتضافر
الجهود والطاقات والــرؤى للدفع مبسرية التنمية
املستدامة بخطوات كبرية  .ولفت إىل أن منوذج التنمية
يف الدول العربية خالل خمس عقود مبني عىل دور
الدولة يف تقديم الخدمات وعليه يجب تفعيل الرشاكة
والتحرك يف هذا االتجاه ..علينا أن نعي جميعا فكراً
ومامرسة أن دون الرشاكة الحقيقية بني القطاع الخاص
واملواطن واملجتمع املدين واملجلس الدويل لن تتحقق
أهداف التنمية.
وأشار إىل التقدم الذي حققته بعض املدن العربية
يف عدة مجاالت حيوية اقتصاديا وتجاريا مثل ديب
ومسقط واملنامة والكويت حيث وضع تقرير نوعية
جودة الحياة الكويت مبصاف الدول املتقدمة يف مجال
جودة الحياة واألمان واألمن االجتامعي .واختتم د .مال
الله كلمته مؤكداً أن الرشاكة مسؤلية كبرية  ...كام أن
بناء املدن مسؤوليتنا جميعاً.
وأشار رئيس مجلس الرعاية األوىل لتنظيم املؤمترات
والندوات الشيخ نايف الشنفري إىل أهمية انعقاد املؤمتر
ودوره يف عرض ومناقشة العديد من األوراق البحثية
التي سلطت الضوء عىل مختلف املوضوعات املتعلقة
مبنظومة التنمية املستدامة يف املدن العرصية ودور
القطاع الخاص يف االستثامر وتطوير املدن ،و الحديث
عن دور املجالس البلدية كمولدات الحركة لرشكاء
االستدامة وغريها من املوضوعات األخرى .واعترب املؤمتر
فرصة لتبادل الخربات والتجارب الناجحة بني املدن
واالستفادة من نجاحات مدن عربية يف مجال التنمية.

و تم تقديم عرض مريئ عن املؤمتر تضمن الحديث
عن التطور امللحوظ يف معدالت النمو السكاين
والتباين يف أوجه التنمية العمرانية وانعكاسات التغري
املناخي العاملي واألزمــات السياسية واالقتصادية
واالجتامعية من بطالة وفقر وشح يف املوارد وأزمات
الطاقة وبدائلها.
توزع املؤمتر عىل خمس جلسات تناولت أهم قضايا
التنمية املستدامة والخطط واالسرتاتيجيات التي من
شأنها تحقيق أهداف التنمية.
انعقدت الجلسة األوىل تحت عنوان « منظومة
التنمية املستدامة يف املدن» وتطرق املتحدثون إىل
عدة موضوعات من بينها التخطيط االسرتاتيجي
لتحقيق التنمية املستدامة ،ودور املدن الذكية يف
تعزيز التنمية املستدامة يف ورقة عمل قدمتها مدير
عام املنتدى العريب للمدن الذكية م .جامنة عطيات
واالسرتاتيجية الوطنية للتنمية العمرانية.
وجــاءت الجلسة الثانية تحت عنوان «البلديات
مولدات الحركة لرشكاء االستدامة» وتطرقت إىل
املبادرات الريادية واالبداعية يف املجالس البلدية

جانب من التكريم

لتحسني الخدمات وخلق الروح التنافسية وتحقيق
االستدامة.
أما الجلسة الثالثة تناولت “دور القطاع الخاص يف
االستثامر وتطوير املدن» سياسات التمويل االخرض
واساليب وامناط تنمية املوارد الذاتية حيث تم عرض
حالة بعض الدول العربية باإلضافة إىل مساهمة
املستثمرين يف قطاع االسكان  .والجلسة الرابعة»
الطاقات املتجددة منظور اسرتاتيجي إلدارة املدن»
تطرق املتحدثون إىل التحديات املستقبلية النظمة

القوى الكهربائية واألبنية الخرضاء مستقبل اإلعامر
وعنارص اسرتاتيجية الطاقة املتجددة ،وتجارب الطاقة
املتجددة يف املدن العربية.
وجاءت الجلسة الخامسة بعنوان «تجارب ومناذج
قصص نجاح» حيث تم استعراض تجربة بلدية ظفار
يف مواجهة اعصار ميكونو و وادي حنيفة و وادي
السىل يف الرياض وإعادة احياء وتطوير البلدة القدمية
يف مدينة الخليل ،وتجربة ابو ظبي يف وضع خارطة
طريق استدامة البنية التحتية.

االٔمني العام يكرم رئيس بلدية ظفار ورئيس املجلس البلدي ملحافظة ظفار
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أنشطة المنظمة

التوصيات
خرج املؤمتر العريب للمدن املستدامة ..متكني رشكاء
االستدامة يف تطوير املدن (مدينتنا مسؤوليتنا) ،بعدد
من التوصيات أهمها التأكيد عىل أن املدن هي املحرك
األسايس للتنمية املستدامة وأن البلديات وإدارات
الحكم املحيل هي مولدات الحركة لرشكاء االستدامة،
وأكد عىل دور املدن الذكية يف تعزيز التنمية املستدامة
وكيف ميكن للمدن أن تكون فعالة ومبدعة يف تحسني
الخدمات وتنظيم الرشاكات املستدامة املدن ،إىل
جانب التأكيد عىل دور اإلدارات املحلية والبلديات
يف استحداث تحوالت هيكلية من خالل مداخل
وأساليب جديدة للتخطيط العمراين والتنموي ،كام
أوىص املؤمتر بتفعيل االسرتاتيجيات الخاصة بالطاقة
املتجددة من خالل اتخاذ خطوات عملية وملموسة
لتطوير الترشيعات واألنظمة والقوانني ذات العالقة،
باإلضافة إىل إيجاد حوافز ودعم مشاريع الطاقة
املتجددة خاصة الطاقة الشمسية ،وكذلك تهيئة بيئة
استثامرية محفزة لالستثامر يف مجال الطاقة املتجددة
واالستفادة من الخربات العربية ،وتوظيف تطبيقات
الثورة الصناعية الرابعة يف دعم اسرتاتيجيات تطوير
املدن واستدامتها ،وحث املؤمتر عىل رضورة العمل
عىل تحفيز إنشاء الرشاكات الفاعلة بني البلديات
واملطور مبا يؤدي إىل توجيه النمو العمراين وضبطه
وفق الخطط االسرتاتيجيات الحرضية وتأمني السكن
املالئم ملختلف فئات املجتمع ،والتأكيد عىل فاعلية
البلديات يف تحقيق التنمية املستدامة وتعزيز
التنافسية وتشجيع املبادرات االبتكارية واالبداعية
الريادية نحو إيجاد مدن ذكية ومستدامة.
وأوىص املؤمتر بأن يعقد بشكل دوري ليكون ساحة
لتبادل اآلراء واختيار الطريق األفضل لتنظيم حياة
الناس يف املدن والحوارض واألرياف ومبشاركة أوسع
للقطاع العام والخاص .كام أقر املؤمتر انعقاده يف
الدورة الثانية يف العام القادم  2019مبدينة صاللة.
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مستشار رئيس بلدية ظفار محمد املرهون يف استقبال االمني العام ود .بدر مال الله

االٔمني العام ود .بدر مال الله ورئيس بلدية ظفار يتوسطون املشاركني

من الحضور

مبشاركة الصبيح ...وفاعلني تنمويني:
امللتقى الدويل للمدن املتوأمة والصديقة مع فاس

الدورة الثانية للمنتدى االقت�صادي فا�س -مكنا�س:
منطقة جاذبة لال�ستثمار االقت�صادي وال�سياحي
شاركت منظمة املدن العربية يف الدورة السادسة للملتقى الدويل للمدن املتوأمة والصديقة مع مدينة فاس  30-27يونيو  2018تحت عنوان «دور املدن يف التنمية» والذي
تزامن مع أعامل الدورة الثانية للمنتدى االقتصادي فاس-مكناس الذي انعقد تحت شعار «مناذج تنموية مبتكرة يف عوامل متحولة” .بحضور عدد من ممثيل املدن املتوأمة
مع فاس ،و فاعلني اقتصاديني و منتخبني وإعالميني .هدف امللتقى اىل تعزيز وتطوير عالقات التعاون و الصداقة بني مدينة فاس و العديد من املدن العاملية األخرى التي
ترتبط معها بعالقات توأمة و رشاكة و صداقة ،كام شكل املنتدى فرصة سانحة لتسليط الضوء عىل برنامج العمل التنموي ملدينة فاس و للفرص االستثامرية بها.

صورة جامعية

أكد رئيس الحكومة املغربية سعد الدين العثامين يف
كلمة القاها يف افتتاح امللتقى التزام حكومة بالده
مبواكبة التنمية املستدامة لجميع جهات اململكة
املغربية ،وأنها تعمل عىل دعم عمل الجهات عىل
جميع املستويات .وأشار العثامين إىل أن السلطة
التنفيذية تعمل وفقا لرؤية وآفاق واضحة للغاية،
السيام من خالل العمل مبعية مختلف الفاعلني عىل
وضع برامج تنموية قطاعية ،من شأنها أن تشكل
أرضية للعمل يف خدمة الجهود التنموية املبذولة عىل

املستويني املحيل والجهوي .ولفت إىل أن املغرب نجح
يف االنتقال من املركز  128سنة  2010إىل املركز 69
عام  2017يف مؤرش تنفيذ األعامل Doing Business
وأن الهدف هو الوصول ضمن الـ 50األوائل يف سنة
 .2021وقال :أن املرشوع التنظيمي الجديد املتعلق
باملراكز الجهوية لالستثامر سريى النور قريبا ،وهو
مرشوع يهدف إىل تطوير عمل هذه املراكز من أجل
تبسيط عمل املقاولني ،وتحسني ظروف االستثامر.

واختتم العثامين كلمته مؤكداً أن الحكومة تبقى
مستعدة لبذل املزيد من الجهود بغية إيجاد الظروف
املواتية للتنمية املستدامة املرجوة عىل مستوى جميع
الجهات ،مشرياً إىل أن فاس -مكناس التي تعد جهة
جداً غنية بتاريخها ،وحضارتها وإمكانياتها البرشية
واالقتصادية ،تتوافر فيها جميع العنارص التي تجعلها
متنح نفسا جديدا ملسريتها التنموية.
من جهته أكد وزير املالية املغريب أن املغرب يعترب
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عىل رأس الدول التي تعرف ارتفاعا كبريا من حيث
االستثامرات العامة التي متثل أكرث من  30%من حجم
االستثامرات  ..وأن املغرب يسعى قدماً يف مسرية
التنمية من خالل تنفيذ االسرتاتيجيات والخطط التي
من شأنها أن تحقق التنمية املستدامة.
من جانبه أكد رئيس جامعة فاس ادريس األزمي اإلدرييس
أن جميع األقاليم والجامعات التابعة لجهة فاس  -مكناس،
تتوافر لديها مخططات وبرامج تنموية اسرتاتيجية تشجع
رؤية واضحة بالنسبة للمستثمرين ،مستعرضا يف هذا
اإلطار املزايا العديدة للجهة ،الكفيلة بتشجيع وإضفاء
الدينامية عىل االستثامرات ،مبا يف ذلك املوارد البرشية
املؤهلة ،والجامعات ومعاهد التكوين ،الفتاً إىل أن الجهة
تعيش حالياً نشاطاً اقتصادياً هاماً السيام يف مجايل الصناعة
التقليدية والسياحة .واعترب االدرييس املنتدى االقتصادي
فاس -مكناس أرضية تتيح للفاعلني إبراز املزايا التنافسية
والفرص االقتصادية التي تخولها الجهة.
واعترب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة
فاس مكناس ،رئيس املنتدى االقتصادي بدر الدين
الطاهري املنتدى االقتصادي إطارا اسرتاتيجيا يأخذ
بعني االعتبار «تنوع الثقافات والعوامل التي تتعايش
عىل كوكب واحد وتندمج يف مجموعة عاملية ،والتي

لقطة جامعية للوفود املشاركة

12

المدينة العربية  /العدد 180

تعزز الخيار الذي تم التأكيد عليه منذ الدورة األوىل
للمنتدى ،بإضفاء البعد املنفتح والعاملي عىل املدن
املغربية .وأكد الطاهري عىل أهمية تنمية املبادالت
الدولية مع الرشكاء خارج األسواق التقليدية وفتح
آفاق رحبة أمام االستثامرات ،وقال :لقد أضحى املنتدى
موعدا لتحفيز اقتصاد الجهة ورافعة تتيح النهوض بها
عىل املستوى الدويل خاصة وأن جهة فاس -مكناس
تتميز مبوقعها الجغرايف وتاريخها القديم.
وأعرب الطاهري عن أمله يف جعل املنتدى يساهم يف
بلورة مقرتحات غايتها تحسني مناخ األعامل وجذب
االستثامرات إىل جانب وضع أسس مستقبلية أفضل
تتيح طرح مبادرات شابة من شأنها تحفيز التحوالت
التي تفرضها العوامل الرقمية الجديدة.
كام اعترب رئيس مجلس جهة فاس  -مكناس انعقاد الدورة
الثانية من املنتدى يشكل تحديا يف حد ذاته ،و أن جهة
فاس -مكناس تتميز بجاذبية كبرية اعتبارا لإلمكانيات
العديدة االقتصادية والفالحية والثقافية التي متتلكها..
وقال :تعترب جهة فاس – مكناس قلب املغرب لغناها
وتنوع مواردها داعيا إىل انخراط الفاعلني واملستثمرين
املغاربة واألجانب يف رفع مختلف التحديات التنموية
وتعزيز التنافسية عىل مستوى الجهة.

فعاليات..
تضمن امللتقى الدويل للمدن املتوأمة والصديقة مع
فاس جلسات عمل متعددة ترأسها رئيس جامعة
فاس ادريس األزمي اإلدرييس ونائبته ابتسام الدحامين
بحضور ممثيل املدن املشاركة التي عرضت تجاربها
يف مجاالت التنمية املختلفة.
تحدث أمني عام منظمة املدن العربية املهندس
احمد حمد الصبيح يف ورقــة عمل بعنوان «دور
املــدن يف التنمية» عن أهمية املدينة يف تحقيق
التنمية املستدامة باعتبارها ركيزة أساسية يف قاعدة
االنطالق نحو التنمية ..وكذلك يف اسرتاتيجية الدول
والحكومات وصانعي القرار واملخططني لتحقيق
النمو املستدام ...فــاإلدارة املحلية هي عنرص من
عنارص العمل اإلمنايئ املحيل والدويل والذي يفرتض أن
يحظى بالكثري من االهتامم .وأشار إىل أن التقدم يف
هذا املجال يتطلب جهوداً غري عادية إلعداد القيادات
املحلية ومتكينها من تحقيق أهــداف وتطلعات
مجتمعاتها ،خاصة يف ظل املتغريات املتسارعة
يف السنوات الخمس األخرية والتي تركت بصامتها
عىل الكثري من الدول واملدن ...وأصبح لدى ساكن
املدينة والريف ،شعوراً بالحاجة إىل انتهاج سياسات

من افتتاح امللتقى الدويل

تحكمها رؤية أوضح لتطوير تطلعاته ،وترجمتها إىل
واقع يسمح له أن يبني مستقبله ...من خالل التعليم
الجيد ،وفرص العمل املناسبة ،وسبل املعيشة الالئقة.
وكافة الخدمات األساسية .وقال :من خالل قربنا من
املدن  ،تحتاج املدينة يف مختلف مراحل التنمية
إىل إحداث تحوالت اجتامعية واقتصادية ،لتحسني
املعيشة ،والحفاظ عىل الرخاء ،وتعزيز املشاركة
االجتامعية ،وضامن االستدامة البيئية وتأسيس بيئة
مستقرة لتحقيق االزدهار ومواكبة التطورات .الفتاً
إىل أن التنمية اصبحت اليوم تفرض نفسها كمفهوم
عميل للمشاكل املتعددة والتحديات التي تواجه
املدن ..فالتنمية تسمح بتقييم املخاطر ونرش الوعي
وتوجيه العمل عىل املستويات املحلية واإلقليمية
والدولية ..مؤكداً عىل أهمية تبني اسرتاتيجية تنموية
للمدن ومواكبة املتغريات يف الساحة.
وأشار الصبيح إىل ما تقوم به منظمة املدن العربية
من خطط واسرتاتيجيات من شأنها أن تسهم يف إبراز
دور املدن والبلديات والرشكاء األخرين ،والتشجيع
عىل الريادة واالبتكار ،لجعل املدن جاذبة للعيش
والعمل ...وقــال :تعمل املنظمة ومؤسساتها عىل
الربط بني اسرتاتيجياتها وبرامجها وبني أهداف
وغايات التنمية املستدامة ،ففي أبريل املايض نظم
املعهد العريب إلمناء املدن وهو أحد مؤسساتنا ومقره

يف الرياض نظم مؤمتر «املرشوعات الصغرية واألرس
املنتجة كرافد للتنمية» يف أغادير وتناول املؤمتر
مجموعة من املوضوعات املهمة التي تصب يف
التنمية مثل الترشيعات والسياسات والنظم اإلدارية
املختصة باملرشوعات الصغرية واألرس املنتجة  ،ودور
األجهزة الحكومية والقطاع الخاص والبلديات يف
بناء بيئة إلنجاح املرشوعات الصغرية واملتوسطة ،و
للحد من الفقر والبطالة وتوفري فرص العمل للشباب
وتشجيع اإلبداع وتعزيز الروح االبتكارية للشباب
وغريها من املوضوعات .كام كان ملؤسسة املنتدى
العريب للمدن الذكية ورشة عمل يف الرباط بعنوان
« التحول اإللكرتوين والذيك يف املدن العربية» سلطت
الضوء عىل واقع الحال قبل عملية التحول اإللكرتوين
وتحديد االتجاه املستقبيل للخدمات البلدية ،وكيفية

استرشاف املستقبل لوضع اسرتاتيجيات التحول الذيك
وسبل االستفادة من البيانات الكبرية يف هذا املجال،
باإلضافة إىل مناقشة العقبات نحو التحول وخطط
التغلب عليها من خالل رسم السياسات واالسرتاتيجيات
املتبعة يف عملية التحول .كام نظم مركز البيئة للمدن
العربية بالتعاون مع بلدية ديب «أسبوع االستدامة
العريب األول» ،حيث ركزت أوراق العمل عىل بناء
القدرات العربية و نقل وتبادل الخربات حول أفضل
املــارســات والسياسات والترشيعات والتقنيات
واملشاريع التنموية املستدامة.
واختتم الصبيح حديثه مؤكداً أن ما تقوم به منظمة
املدن العربية يعد ترجمة عملية لخارطة الطريق
التي اطلقتها يف مؤمترها العام يف املنامة مايو 2016
والتي نصت عىل أن تحقيق أهداف التنمية املستدامة
يتطلب تطوير خطط وبرامج واسرتاتيجيات عمل
املؤسسات التابعة للمنظمة لدفع اإلدارات املحلية
يف منطقتنا العربية نحو اعتامد خطة تنموية يشارك
يف إعدادها الشباب واملرأة والقطاع الخاص وهيئات
املجتمع املدين والجامعات وغريها.
تم خالل املنتدى توقيع  7اتفاقيات رشاكة وتعاون بني
غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة فاس مكناس
وغرفة التجارة يف غروناد باسبانيا ،ومجلس مدينة فاس
مع عدة مدن أفريقية.

معايل االٔمني العام يلقي كلمته وبجانبه رئيس جامعة فاس
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أنشطة المنظمة

الصبيح يف زيارة عمل «ملدن وبلديات لبنانية»:

الدعوة لتعاون فعال على طريق النمو امل�ستدام
قام معايل أمني عام منظمة املدن العربية املهندس احمد حمد الصبيح بزيارة لبلدية ومدينة بعلبك اللبنانية بدعوة كرمية من رئيس البلدية العميد حسني اللقيس.
تأيت أهمية الزيارة يف إطار حرص منظمة املدن العربية يف تعزيز التعاون بينها وبني املدن اللبنانية األعضاء ودعم مسرية التنمية املستدامة.
وقد نظمت بلدية بلعلبك مؤمتراً صحفياً بحضور وزير الصناعة يف حكومة ترصيف األعامل حسني الحاج حسن ،وعدد من النواب ورؤساء بلديات واتحاد بلديات
املنطقة ووسائل اإلعالم.

االٔمني العام يلقي كلمته يف بلدية بعلبك

وقال رئيس بلدية بعلبك العميد حسني اللقيس يف
كلمته أن بعلبك تفتخر بانضاممها اىل منظمة املدن
العربية منذ اكرث من اربعني سنة ،مؤكداً عىل أهمية
تعزيز الروابط االخوية والتاريخية ،وتفعيل التعاون
يف مختلف املجاالت من أجل املدينة والساكنني.
وأشار اللقيس إىل أن «بعلبك مركز املحافظة التي
استحدثت عام  2003توسعت يف شكل مضطرد خالل
السنوات املاضية ،وازداد عدد السكان مام دفع البلدية
إلعداد خطط العمل التي من شأنها تأمني متطلبات
عملية التنمية الشاملة للمدينة عرب الحكومة وبعض
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الجهات املانحة والدول الشقيقة والصديقة.
من جهته اعترب أمني عام منظمة املــدن العربية
املهندس احمد حمد الصبيح زيارته ملدينة بعلبك
ترجمة عملية لحرص املنظمة وبلدية بعلبك عىل
تعزيز التعاون بني الجانبني يف وجه خاص ،واملدن
اللبنانية يف وجه عام .،وقال« :أن لقاءنا اليوم يشكل
فضاء مميزا للتشاور والنقاش يف شأن القضايا التي
تهم مدننا العربية وفرصة للحوار املتبادل واملثمر من
خالل املشاركة الفاعلة للمدن اللبنانية يف فعاليات
املنظمة واملؤسسات التابعة لها ،لالستفادة من

الخربات والتجارب التي من شانها أن تحقق النمو
املستدام».
وأضاف الصبيح قائالً« :مع ترسيخ أهداف التنمية
املستدامة تنوعت اهتاممات منظمتنا وتوزعت مهام
مؤسساتها من التدريب اىل تبادل التجاري والخربات
اىل التنمية الحرضية والبيئة واملدن الذكية إاضافة
اىل العمل الثقايف .كام حرصت منظمة املدن العربية
عىل تشجيع مؤسساتها تنظيم امللتقيات واملؤمترات
والدورات ذات الصلة بقضايا املدن واالدارات املحلية
والبلدية يف منطقتنا العربية”.

حمد الصبيح ،وبدوره قدم األمني العام درعا إىل كل من
الوزير الحاج حسن والعميد حسني اللقيس.

زيارة بلديات لبنانية
جعيتا

جانب من مؤمتر بلدية بعلبك

كام أكد عىل أهمية تكاتف الجهود ملواكبة التطورات
واملتغريات املتسارعة يف العامل وتنفيذ أهداف التنمية
املستدامة التي باتت مطلبا أساسيا للمدن وساكنيها،
مشرياً إىل ان االنتقال إىل التنمية املستدامة ومساراتها
يستلزم تطوير الرؤى واالهــداف وتعزيز التعاون
والرشاكة مع املجالس واملنظامت االقليمية والدولية
املعنية بقضايا اإلسكان والبيئة والعمران.
واختتم كلمته مؤكداً أن منظمة املدن العربية هي
البيت الجامع للمدن التي تعمل منذ تاسيسها من
اجل املدن العربية .وقال»:أن املدن اللبنانية ليست
ببعيدة عن مسرية املنظمة فقد استضافت العاصمة
بريوت املؤمتر العام األول للمنظمة عام  1968كام
استضافت بريوت ثالث دورات للمجلس التنفيذي
للمنظمة .وفازت مدن لبنانية يف ترشيحات جائزة
منظمة املــدن العربية يف دورات سابقة ..فهذه
املشاركات وغريها تدفعنا أكرث لتعزيز التعاون وامليض
قدماً معاً يف مسرية التنمية املستدامة».
من جانبه رحب الوزير الحاج حسن بزيارة األمني
العام ملنظمة املدن العربية املهندس احمد حمد
الصبيح مؤكداً عىل أهمية تعميق العالقات بني

املنظمة واملدن اللبنانية بشكل خاص واملدن العربية
بشكل عام لتنفيذ أهداف التنمية املستدامة ومواكبة
املتغريات والتطورات التي تعيشها مدن العامل.
واشار يف كلمته إىل ما حققته بالده من خطوات كبرية
يف مجال البنى التحتية ،وتنفيذ برامج واسرتاتيجيات
تحقق أفضل الخدمات لساكن املدينة .وقال »:أن
تنفيذ أهداف التنمية املستدامة يتطلب منا االنفتاح
عىل العامل ومتابعة أحدث برامج التنمية لتحقيق
نقلة نوعية يف املدن اللبنانية والعربية.
وتحدثت مسؤولة العالقات الدولية يف بلدية بعلبك
عبري الخوري جبييل ،قائلة »:أن زيــارة أمني عام
منظمة املدن العربية لبلدية بعلبك تعترب خطوة
مهمة يف تعزيز العالقات بني املنظمة ومدينة بعلبك
وسائر املدن اللبنانية وذلك من خالل املناقشات
وتبادل االراء والخربات حول أهم قضايا املدن وايجاد
الحلول الالزمة لتقديم أفضل الخدمات التي يحتاجها
السكان.
ويف ختام املؤمتر قدم العميد اللقيس درعا تقديرية
إىل أمني عام منظمة املدن العربية املهندس احمد

عىل هامش زيارة بلدية بعلبك قام أمني عام منظمة
املدن العربية املهندس احمد حمد الصبيح بجولة
يف عدد من البلديات اللبنانية وذلك يف إطار تعزيز
التعاون واالسفادة من الخربات والتجارب من أجل
تطوير املؤسسات البلدية واملحلية يف املدن العربية
لالرتقاء باملدينة وتوفري أفضل الخدمات للساكنني.
حيث زار بلدية جعيتا إثر إنضاممها كعضو جديد اىل
املنظمة ،وذلك تلبية لدعوة من رئيس بلديتها وليد
بارود.
أكد رئيس بلدية جعيتا وليد بارود يف كلمة القاها
يف االجتامع بحضور عدد من النواب ورؤساء بلديات
منطقة كرسوان – الفتوح ،عىل اهمية تعزيز التعاون
بني املنظمة وبلدية جعيتا مع انضاممها كعضو إىل
جانب املدن اللبنانية األعضاء باملنظمة ،وذلك للعمل
معاً من أجل تحقيق التنمية املستدامة .واشار إىل
رضورة تفعيل العمل املحيل بالتعاون مع املنظمة
خاصة وأن هناك الكثري من التحديات التي تواجه
العمل البلدي مام يتطلب تكاتف الجهود وإيجاء
االسرتاتيجيات التي من شأنها أن تحقق للمدينة أفضل
الخدمات وللساكنني أفضل سبل العيش.
بدوره أكد األمني العام ملنظمة املدن العربية املهندس
احمد حمد الصبيح ان زيارته تأيت يف إطار تعزيز العمل
املشرتك ملواجهة التحديات التي تتصل بقضايا املدن
والساكنني  ،وانها فرصة للتحاور حول االسرتاتيجيات
املرتبطة بالتحرض والنمو املستدام يف املدن ..وأثنى
عىل بلدية جعيتا وما حققته من إنجازات تضاهي
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فيها العامل وأكد عىل رضورة البحث عن حلول واقعية
ملواجهة التحديات من أجل بلورة روئ جديدة لتنمية
املدن وابتكار أمناط عمل جديدة وأهمها االستثامر يف
العنرص البرشي واستقطاب طاقات الشباب لتحقيق
نقلة نوعية يف مسرية النمو املستدام..

جبيل
نظم اتحاد بلديات قضاء جبيل مؤمتراً صحفياً مبناسبة

زيارة األمني العام ملنظمة املدن العربية املهندس
احمد حمد الصبيح حرضه عدد من النواب ورؤساء
البلديات وممثيل املنظامت املحلية واإلقليمية.
وقال رئيس اتحاد بلديات جبيل ورئيس بلدية قرطبا
فادي مارتينوس أن زيارة األمني العام ملنظمة املدن
العربية تعكس االهمية التي توليها منظمة املدن
العربية للبنان والصداقة الثابتة التي تم ترسيخها عىل
مر السنني .معترباً الزيارة بداية للعمل املشرتك.

وأكد مارتينوس عىل أهمية االنفتاح عىل العامل يف
الوقت الحايل ملا يتطلبه مناخ العوملة وأن مواجهة
التحديات هو امر رضوري لتحقيق احتياجات املدينة
وساكنيها.
وقال« :كام تعلمون ومن دون شك ،تعترب منطقتنا
واحدة من اغنى املناطق اللبنانية عىل هذا الصعيد
ومع ذلك ،ال تزال االجراءات املتخذة يف هذا املجال
متواضعة الن هذه املبادرات يف معظم الحاالت
تشجعها بلدياتنا ،ولكن ان مثل هذا العمل الطموح،
يتطلب دعام كبريا ،ونحن نعمل عىل تعزيز السياحة،
الننا املنطقة التي ال ميكن ان تستمر اال من خالل
السياحة البيئية او الثقافية ،ويعد الرتويج لكليهام
رشطا اساسيا لتعزيز السياحة املحلية».
الفتاً إىل أن االتحاد لديه خطة عمل طموحة والبد
من تكاتف الجهود ومد جسور التعاون مع املنظمة
من خالل برامج وخطط التنمية والحوار واملشاركة
الفاعلة يف مختلف األنشطة والفعاليات.
وأعرب األمني العام املهندس احمد حمد الصبيح
يف كلمته عن سعادته لزيارة مدينة جبيل لتي تعد
من اقدم املدن يف العامل ومن اشهر املواقع االثرية
يف املنطقة ،مؤكدا عىل دور املدينة يف الحفاظ عىل
تاريخها وحضارتها وتراثها باعتباره ارثا وقيمة تاريخية
لالجيال املقبلة ،وعىل اهمية مواكبة التطورات يف
مدن العامل واالفادة من التجارب والخربات الناجحة
التي من شأنها ان تجعل مدننا عىل طريق النمو
املستدام.

مع رئيس بلدية جعيتا
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وقــال« :نتفق جميعنا ان املدن بجميع قطاعاتها
ومكوناتها هي مستقبل العامل ،ومن هذا املنطلق
تتحرك منظمة املــدن العربية ومؤسساتها لتضع
املدينة العربية يف صميم العملية التنموية التي
تستهدف امن واستقرار ورفاهية الساكنني من خالل

صور
التقى أمني عام منظمة املدن العربية املهندس احمد
حمد الصبيح رئيس إتحاد بلديات قضاء صور ورئيس
بلدية صور املهندس حسن دبوق خالل زيارته ملدينة
صور بحضور عدد من النواب ورؤساء البلديات.

من املؤمتر الصحفي التحاد بلديات قضاء جبيل

برامجها املتعددة وتنظيم امللتقيات واملنتديات
وورش العمل التي تدعم عمل االدارة املحلية واعداد
القيادات املحلية ومتكينها من تحقيق اهــداف
مجتمعاتها وتطلعاتها”.
وأضاف الصبيح« :نلتقي اليوم لنجدد معا تعاوننا
من اجل تحقيق اهدافنا وتطلعاتنا يف ان تكون

مدننا العربية اكرث مالءمة لرضورات العيش ومواكبة
للتطورات واملستجدات ،خاصة وان مدنا عربية
سجلت يف مجال التنمية نجاحات ودخلت يف
رشاكات حقيقية هيأت للقطاع الخاص واملجتمع
املدين واملعاهد والجامعات والشباب فرصة الطالق
املبادرات الهادفة للنهوض باملدينة والساكنني”.

تكريم بلدية بعلبك لالٔمني العام بحضور وزير الصناعة

رحب رئيس اتحاد بلديات صور باألمني العام مثمناً
حرصه يف زيــارة املدينة والــوقــوف عىل املشاريع
التنموية التي قامت بها والخطط التي تقوم بتنفيذها
مؤكداً عىل أهمية تفعيل التعاون بني املنظمة وبلدية
صور من خالل طلب االنضامم للمنظمة واالستفادة
من الخربات والتجارب التي حققتها مدن عربية يف
مجال النمو املستدام.
والقى األمــن العام املهندس احمد حمد الصبيح
كلمة اشار فيها إىل أن زيارته لبلدية صور تشكل
فرصة لإلنطالق معا نحو تعزيز التعاون يف مجال
العمل البلدي ،وتفعيل مفهوم الرشاكة بني البلديات
والقطاع الخاص لدعم مشاريع تنموية متنوعة من
أجل الرقي باملدينة وتقديم أفضل الخدمات للسكان.
وقال« :ان تحقيق الرشاكة يتطلب إستحداث تحوالت
تجسد املبادئ واالطر البيئية واإلقتصادية واإلجتامعية
والعمرانية من خالل أساليب جديدة للتخطيط
التنموي العمراين ،وان منظمة املدن تعمل مع مدنها
األعضاء ورشكائها اإلقليميني والدوليني يف إستقراء
الحارض واملستقبل واإلستعداد للتعامل مع التحديات
التي تواجه املدن يف مسريتها التنموية ،من خالل رسم
الخطط واملالمح للتحرض والنمو املستدام يف املدن”.
واختتم الصبيح كلمته قائالً»:علينا ان نعمل معا من
أجل تنمية مدننا ورعاية ساكنيها ،عن طريق توفري
اإلحتياجات األساسية لها وإيجاد الحلول املناسبة
للقضايا التي تقف يف طريق التنمية.
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أنشطة المؤسسات

ورقة عمل قدمها « املنتدى العريب للمدن الذكية» ملؤمتر صاللة

كيف للمدن الذكية �أن تكون فعالة يف مواكبة النمو امل�ستدام؟

من جلسة العمل

شارك املنتدى العريب للمدن الذكية  ..وهو
مؤسسة تابعة ملنظمة املدن العربية ومقرها
عـــان..يف أعــال “املــؤمتــر العريب للمدن
ّ
املستدامة متكني رشكاء االستدامة يف تطوير
املــدن” تحت شعار “مدينتنا مسؤوليتنا”،
والــذي نظمته بلدية ظفار بالتعاون مع
الرعاية األوىل لتنظيم املؤمترات مبقر مجمع
السلطان قابوس الشبايب للثقافة والرتفيه
برشاكة اسرتاتيجية مع كل من منظمة املدن
العربية ممثلة مبعايل األمني العام املهندس
أحمد الصبيح واملعهد العريب للتخطيط بدولة
الكويت ممث ًال بسعادة مدير عام املعهد
الدكتور بدر عثامن مال الله وتحت رعاية
رئيس بلدية ظفار  ،رئيس املجلس البلدي
ملحافظة ظفار سعادة الشيخ سامل بن عوفيت
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بن عبدالله الشنفري .
قدم مدير عام املنتدى العريب للمدن الذكية
املهندسة جامنة عطيات ورقة عمل بعنوان «
كيف للمدن الذكية أن تكون فعالة « ناقشت
فيها مقومات املدن الذكية وواقع حال املدن
العربية باإلضافة لدراسة وتحليل الحالة
لتحديد التحديات واملعيقات واألولويات كام
تناولت الورقة عوامل النجاح الرئيسية لعملية
التحول اإللكرتوين والذيك .
كام تطرقت ورقــة العمل إىل عرض ألبرز
املراجع العاملية يف مجال تصنيف املدن الذكية
بشكل عام و تقرير األمم املتحدة عن تنمية
وتطوير الحكومات اإللكرتونية  2018بشكل

خاص .وقد القت ورقة العمل صدى واسعاً
واستحسان الحضور واملشاركني..
تكمن أهمية مشاركة املنتدى العريب للمدن
الذكية يف هــذا املؤمتر يف نقل التجارب
والخربات من خالل مشاركة كبار املسؤولني
وصناع القرار يف دول مجلس التعاون الخليجي
والدول العربية والخرباء واملهتمني يف مجال
الطاقة واالستدامة واالقتصاد وتخطيط املدن
واإلسكان والطاقة النظيفة.

أنشطة المؤسسات

ورشة تدريبية لبلديات إقليم البرتاء:

«املدن الذكية حتديات ومقومات النجاح»
نظم املنتدى العريب للمدن الذكية «إحدى مؤسسات
عمن الكربى
منظمة املدن العربية» بالتعاون مع أمانة ّ
وسلطة إقليم البرتاء ورشة تدريبية بعنوان «املدن
الذكية تحديات ومقومات النجاح» شملت بلديات
جنوب اململكة األردنية الهاشمية وعددها 26بلدية.
تناولت الورشة تعريف املدن الذكية وأساسياتها،
باالضافة اىل العقبات والتحديات التي تواجهها
وسبل التغلب عليها وعوامل نجاحها وأهميتها.
أكد رئيس مجلس مفويض سلطة أقليم البرتا
التنموي السياحي املهندس فالح العموش
أهمية عقد هذه الورش التي تساعد يف تعزيز ثقافة
التحول االلكرتوين الذيك وتبني فوائدها للبلديات واملدن.
وأشارت مدير عام املنتدى العريب للمدن الذكية
املهندسة جامنة العطيات إىل أن أهداف الورشة
تعمل عىل رفع جاهزية املدن والبلديات لتحقيق
التحول اإللكرتوين والوصول إىل مفهوم املدن الذكية،
باإلضافة إىل نقل التجارب الناجحة يف مجال تقنية
املعلومات والتحول اإللكرتوين الذيك .
صدر عن ورشة العمل التوصيات التالية:
1.1يتطلب من البلديات العمل عىل إنشاء موقع
الكرتوين لها وتفعيله عىل أن يحتوي عىل
2.2استطالع للرأي من خالل املوقع االلكرتوين
وأن يكون له تقييم ،ربط خدمات البلدية
باملوقع االلكرتوين لتلبية حاجات مواطنيها،
ان تكون املعلومات متاحة للجميع و يتم
وضع إستشارات الرشاك املواطنني يف الخدمات
البلدية .ومتكني املواطنني من خالل املوقع

صورة جامعية

االلكرتوين يف صنع القرار البلدي.
3.3أن يتوفر لدى البلدية وسائل نقل عامة وان
تكون مبواعيد محددة.
4.4أن يتوفر لدى البلدية لوحة تحكم مركزية
بإشارات املرور لدى البلدية.
5.5توفري تطبيقات ذكية للبلدية.
6.6توفري نظام محوسب للمخططات الهيكلية
التنظيمية من خالل املوقع االلكرتوين.
7.7إمكانية إصدار رخص املهن الكرتونيا ،ورخص
االبنية ايضا.
8.8امكانية اصدار مخطط موقع تنظيمي الكرتونيا.
9.9تحصيل مخالفات السري الكرتونيا .
1010تنزيل شبكات ترصيف مياه االمطار عىل
لوحات الكرتونية.
1111توفري شبكات واي فاي ( )Wi-Fiمجاناً.
1212التكثيف من استخدامات الطاقة النظيفة يف
االنارة وغريها من االستخدامات.
1313توفري نظام لتنقية املياه العادمة يف املرافق
العامة ضحمن حدود البلدية.

م .جامنة عطيات

المدينة العربية  /العدد 180

19

أبحاث

بناه الخليفة األموي سليامن بن عبد امللك

اجلامع الأموي يف حلب:
معلم هند�سي وتاريخي وذو طابع خا�ص يف العمارة والبناء
الدكتورة املهندسة وفاء النعسان :أستاذ ورئيس قسم تاريخ العلوم التطبيقية وعلم اآلثار ،معهد الرتاث العلمي العريب ،جامعة حلب

طوَّر األمويون يف بالد الشام طرازاً إنشائياً خاصاً أخذ اسمهم ،وفيه ظهرت قدرة ال َبنّاء األموي عىل تطوير العنارص اإلنشائية املقتبسة ،وتحويرها بشكل يتفق مع
الحاجات والذوق العريب ،وقدموا نتاجاً ُييّزه كل من يراه عام سبقه ،حيث نتعرف من خالل املنشآت األموية عىل األسلوب اإلنشايئ واملادة املستعملة يف بنائها.
إنَّ املادة السائدة يف بناء املنشآت اإلسالمية يف العرص األموي يف بالد الشام هي الحجارة ،إذ استخدموا املداميك الحجرية املنتظمة األشكال ،كام َبرَع األمويون يف
استخدام العقود املحمولة عىل أعمدة رخامية وأغلب العقود املستخدمة ،العقود نصف الدائرية وحدوة الفرس ،واملدبب واملستقيم ،واستخدموا األوتار الخشبية
يف ربط األعمدة ببعضها البعض .وقد تأثرت العامرة األموية بالعامرة السورية عن طريق استخدام املهندسني والعامل السوريني الذين برعوا يف ميدان البِناء
واإلنشاء ،وتجىل ذلك يف بناء مساجدهم كاملسجد األموي يف مدينة دمشق واملسجد األموي الكبري يف مدينة حلب.

يعترب املسجد األموي بحلب من أحد أهم املعامل
األثرية يف مدينة حلب القدمية ،إذ تم بناؤه يف القرن
الثاين الهجري يف عهد الخليفة األموي سليامن بن عبد
امللك ،وال يكاد يُذكر املسجد األموي يف دمشق إال
ويُذكر شقيقه الجامع األصغر يف حلب نظراً ألهمية
هذا الرصح الكبري.
هو جامع زكريا نسبة للنبي زكريا والد يحيى عليهام
السالم ,أقام الخليفة األموي سليامن بن عبد امللك
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الجامع األموي الكبري يف حلب عىل حديقة الكنيسة
التي بنتها هيالنة والــدة االم ـراطــور قسطنطني
امرباطور بيزنطة واملعروفة اآلن املدرسة الحلوية,
وتألق يف بنائه ليضاهي الجامع األموي يف دمشق
الذي بناه أخوه الوليد.

1ـ مقدمة:
يعترب الجامع األمــوي يف حلب من أقدم املساجد

يف العامل ،حيث سطا العباسيون عىل هذا الجامع
ونقلوا رخامه وفسيفسائه إىل جامع األنبار قرب
بغداد ،ويف عام (962م) ،أحرقه نقفور فوقاس ملك
الروم وأصلحه سيف الدولة الحمداين ،كام أحرقه
االسامعيليون عام (1169م) مع األسواق املجاورة
له ،وأعاد بناءه نور الدين الزنيك ،كام أحرقه التتار
بقيادة هوالكو عام (1260م) ،وأعاد املامليك إكامل
بناءه عام (1285م) ،وتضم قبليّة الجامع األموي
رفاة النبي زكريا والد النبي يحيى املدفون يف الجامع

األموي بدمشق ,وميتاز الجامع مبنارته الشاهقة التي
يبلغ ارتفاعها حتى القمة حوايل( )46مرتاً ،وتعد هذه
املئذنة من روائع العامرة االسالمية ،ويعود منربه
الخشبي إىل القرن الرابع عرش امليالدي ،وهو مزخرف
ومرصع بالعاج واألبنوس ،ويف قبليّة الجامع محاريب
ثالثة األمين واأليرس واألوسط ،وعىل يسار املحراب
الحجرة النبوية ،وقد عملت مديرية األوقاف يف عام
(1953م) إىل تجديد جداره الشاميل الخارجي ،وإزالة
األبنية املحيطة به والتي كانت تحجبه ،وشيدت
مدخ ًال جديداً له.

2ـ الهدف من البحث:
إلقاء الضوء عىل معلم هنديس وتاريخي من معامل
العامرة العربية اإلسالمية وهو الجامع األموي الكبري
يف مدينة حلب والذي متيز بطابعه الخاص يف مجال
العامرة والبناء ،كام تكمن أهمية هذا البحث يف أنه
يلقي الضوء عىل هذا املعلم الحضاري البارز يف تاريخ
العامرة ،كام أنه يكشف جانباً عن املعرفة الهندسية
عن مواد البناء وطرائق اإلنشاء املستخدمة فيه.
ومعرفة مدى صلة أسلوب بنائه بني املايض والحارض،
واستنتاج املالمح الهندسية املميزة لبنائه يف تلك
الفرتة.

3ـ نبذة تاريخية:
يقع املسجد يف قلب املدينة القدمية حي سويقة عيل
كام هو مبني يف الشكل ( ،)1تُشري الكتب الرتاثية
إىل أنَّ بانيه هو الخليفة األموي سليامن بن عبد
امللك .1استعمل يف بِنائه أحجار أبنية قدمية جُ لبت
من املقالع الحجرية القريبة من مدينة حلب ،وتُفيد
بعض املراجع التاريخية أن األحجار كانت مجلوبة
من مقالع قرب كنيسة سرييوس (النبي هوري حالياً)،
 1توىل الخالفة يوم  /15/جامدى اآلخرة سنة  96هـ  /شباط  715م،
وتويف يوم  10صفر  99هـ  717 /م.
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إ ْذ يقول عنها ابن شداد يف أعالقِه( :إنها أي الكنيسة
كانت من عجائب الدنيا ،وإنَّ ملك الروم بذل يف ثالثة
أعمدة كانت فيها سبعني ألف دينار).2
وكان الجامع ال يقل فخامة عن جامع دمشق األموي،
وبعد زوال دولة األمويني وَضَ عَ العباسيون َيدَهُ م
عىل هذا الجامع َو َنقَضوا ما فيه من رُخام وفُسيفساء
نَقلوها إىل جامع األنبار ،3ويف سنة (351هـ962/م)،
أحرقه ِنقْفور فوكاس ملك الروم عندما اجتاح حلب،4
 2ابن شداد ،األعالق الخطرية .30/1
 3األنبار :بفتح أوله ،مدينة عىل الفرات غريب بغداد بينهام عرشة
فراسخ ،ياقوت الحموي ،معجم البلدان .257/1
 4ابن العديم ،زبدة الحلب يف تاريخ حلب .137/1
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ثم أصلحه ور َّممَه األمري سيف الدولة الحمداين ،ويف
سنة(564ه1169/م) أحرقه االسامعيليون فأعاد بناءه
السلطان نور الدين الزنيك ،ويشري إىل ذلك ابن شداد
بقوله »:أَجْ َه َد نور الدين الزنيك يف عامرته وقطع
األعمدة الصفر من بَعاذين ،5ونقل إليه عمد مسجد
قنرسين».6
ويف سنة (658هـــ 1260/م) استوىل التتار بقيادة
 5بعاذين :بالفتح والدال املعجمة مكسورة ،وياء ساكنة ونون ،من
قرى حلب.
 6قنرسين :مدينة بينها وبني حلب مرحلة ،كانت عامرة آهلة،
فلام غلب الروم عىل حلب سنة  /351/هـ ،خاف أهلها وحلوا عنها
وتفرقوا يف البالد .البغدادي ،مراصد االطالع  ،1136/3وموقعها اآلن
قرية العيس.

هوالكو عىل حلب 7وأحرقوا حائطه القبيل ،فأعاد
عامرته نائب حلب اململويك قراسنقر الجو كندار،
وأُكمِلَ بناؤه سنة (684هـــ1285/م) ،يف أيام امللك
املنصور سيف الدين قـــاوون 8األلفي العالين
الصالحي ،أما العثامنيون فأَولوه الكثري من العناية
وذلك بإصالحه وترميمه كان يف طليعتها ،صحن
الجامع واألروقة وواجهته القبلية.

4ـ الوصف الهندسي:
 7الحموي ،ياقوت معجم البلدان .297/3
 8سيف الدين قالوون :هو السابع من سالطني املامليك ،وكانت
سلطنته بني سنتي ( 678ـ  )689هـ  1280( /ـ  )1290م.

الصورة ( ،)1والباب الغريب ويُعرف باملسامريية ،كام
هو مبني يف الصورة (.)2

ب ـ الصحن:
ميتد الصحن متطاوالً من الرشق إىل الغرب وتبلغ أبعاد
و()48
الصحن( )79مرت طوالً،
مرت عَرضاً ،ومساحة ( )3792م ،2أرضيته مبلَّطة
باألحجار املصقولة ،الصُ فر والسود وغريها ،تحيط
بالصحن األروقة من جهاته الثالث ،الرشقية والغربية
والشاملية ،الــرواق الغريب مبجاز واحــد وكل من
الرواقني الشاميل والرشقي مبجازين ،وال يوجد رواق
أمام القبلية ،وللصحن ثالثة أبواب فقط أحدها غريب
ويقع شامل الرواق الغريب ،والثاين رشقــي ويقع بني
الحجازية ،والرواق الرشقي ،والثالث شاميل ويقع بني
الرواق الشاميل وغرفة الخادم املالصقة للمئذنة .يضم
الصحن الحوض الكبري املعد للوضوء وهو سدايس
الشكل تحت الظلة التي تعتليها قبة ارتفعت عىل
أعمدة رخامية ،أُقيم هذا الحوض سنة (885م) ،وتبني
الصور( )3و ( )4و ()5صحن الجامع.

ج ـ األروقة:
يقوم املسجد عىل مساحة مستطيلة الشكل أبعادها
( )105مرت طوالً من الرشق إىل الغرب ،و( )75,77مرت
َعرْضاً من الجنوب إىل الشامل ،ويقول كريزويل عند
تحدثه عن املساجد األوىل« :واملسجد الكبري يف حلب
كان عىل ما يَبدو نسخة من مسجد دمشق الكبري».9

أ ـ األبواب:
للمسجد أربعة أبواب :الباب الجنويب ويُعرف بباب
النحاسني ،والباب الرشقي ويُعرف بباب طيبة ،والباب
الشاميل ويُعرف بباب الجراكسة ،كام هو مبني يف
 9كريزويل :اآلثار اإلسالمية األوىل .14/113

هناك ثالثة أروقــة انتصبت يف جهاته الشاملية
والرشقية والغربية ،وعُ قدت بطريقة القبو املتقاطع
(الغمس) محمولة عىل دعائم حجرية ضخمة ،وتُطِ لّ
عىل الصحن من خالل عقود مدببة متتالية منها:
الرواق الشاميل :الذي يأخذ مبعظم طرفه الشاميل وإىل
جانبه عقدان أحدهام هو مدخل املئذنة ،ويقوم عىل
رواقني يتقدم أحدهام اآلخر معقودين بطريقة القبو
املتقاطع (الغمس) عىل دعائم ضخمة ،وعند نهاية
الرواق يف الزاوية الرشقية الشاملية باب محدَّد بحاجز
حديدي تحيط به أحجار سود وصفر ،وهذا الباب
هو باب مدرسة كانت تقوم إىل جوار الجامع وتُعرف

مبدرسة العشائرية.
أما الرواق الغريب :فهو مؤلف من عرشة عقود تطل
عىل الصحن أحدها هو مدخل الباب الغريب وبناؤه
حديث العهد جُ دّدت واجهته مع الباب الشاميل ،وهو
بديل عن باب يعود إىل أواخر العهد العثامين أقامه
وايل حلب جميل باشا سنة (1300هــــ1883/م)،10
حيث يضم العقد األوسط املطل عىل الصحن لوحة
تشري إىل تجديد الرواق نصها« :جُ دّد هذا اإليوان بأمر
وإرادة أمري املؤمنني حرضت السلطان عبد الحميد
الثاين سنة (1302هـ1884/م)»،11عل ًام بأن البناء مل
يَكتمل إال يف سنة (1304هــــ1887/م) ،وعند نهاية
الرواق يف طرفه القبيل باب يؤدي نزوالً عرب درجات
ثالث إىل القبلية يدخله املصلون ،وبأعىل الباب عقد
ِش
من فوقه طَ ْفراء السلطان العثامين محمد رشاد و ُنق َ
تاريخ (1329هـ1911/م).
أما الرواق الرشقي فيقوم عىل عقود ستة ،ويتألف
من رواقني متتاليني ،وعقد سابع اتخذ مدخ ًال لباب
الجامع الرشقي ،وجدير بالذكر أن ثالثة من العقود
قد شُ ّكلَت بطريقة زخرفية ُر ِتبَت صفوفاً فوق بعضها
كاألفاريز وأحدها هو عقد املدخل ،أما الطرف الجنويب
من الصحن فتبدو فيه القبلية كاألفاريز وأحدها هو
عقد املدخل ،أما الطرف الجنويب من الصحن فتبدو فيه
القبلية وقد توزعتها أقواس متتالية مؤلفة من خمسة
عرش عقداً ،ويقوم عىل جانبي املدخل عقدان قد سُ دا
ليكوّنا نافذتني .تستمد القبلية نورها فيام لو غلقت
من فتحات العقود ،كام يقوم إىل ميني املدخل محراب
حجري ،ويعتيل املدخل من فوق الساكف نصوص
كتابية منقوشة بالحفر .ويعود العهد باملدخل األوسط
لحرم الصالة إىل الفرتة اململوكية ،وتؤرخ الكتابات التي
عليه أليام السلطان مراد ()1640-1623م ،ويحيط
 10الطباخ :إعالم النبالء .246/3
 11كام وردت يف النص وفق اإلمالء العثامين.
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بالباحة يف أعىل الجدران وعىل أطرافها األربعة
وامتدادها ظلّة حجرية برزت إىل مسافة مرت تقوم
عىل حوامل حجرية ،ويرتفع من فوق الظلَّة ُشّافات
والشّافات تعود إىل
حجرية ،وبعض أجزاء الظلَّة ُ
والشّافات بطريقة تشكيلها
العهد العثامين ،والظلَّة ُ
ساد استعاملها يف العهود اململوكية ،مثالنا عىل ذلك
جامع األطروش.

د ـ المئذنة:
تعود مئذنة الجامع الكبري إىل العصور اإلسالمية األوىل
عام (482هــــ1089/م) ،وتقع يف الزاوية الشاملية
الغربية من الصحن .وتتألف من خمسة أدوار فوق
السطح ،يَفصل كل دور عن الذي يليه إفريز بارز،
تحته رشيط كتايب ،وقد حُ لّيت األدوار الثاين والرابع
والخامس بأقواس ثالثية الفصوص وكثرية الفصوص،
تعلو الرشفة الــدور الخامس ويستند بروزها إىل
مقرنصات ويتوسطها الجَ وْسَ ق ،ويحيط بالرشفة
درابزين معدين ،وتغطيها مِظلَّة خشبية ،كام هو مبني
يف الشكل (.)2
واملئذنة من أقدم املنشآت املاثلة الباقية من مباين
الجامع ،فهي صارعت الزمن خالل تسعة قرون ألنَّ
البِناء األول الذي أقامه الخليفة األمــوي سليامن
بن عبد امللك بن مروان ،اختفت معامله مبا اقتلعه
العباسيون ،وما لَحِ قَ به من نكبات وحرائق ،أُقيمت
هذه املئذنة بديل سابقة لها كانت يف غري هذه
البقعة ،إذ وجدت عىل هامش مخطوطة «كنوز
الذهب يف تاريخ حلب» أليب ذر12عبارة نصها:
«أقول وقد كانت املنارة األصلية يف الحائط الغريب
مالصقة لحائط القبلية الشاميل املالصق للصحن،
 12أبو ذر ،كنوز الذهب ،وجه الورقة  ،28ولعل هذه الحاشية دونت
من قبل مقتني املخطوطة الذين ُيدَون العديد من التعليقات ،كام
تبني من الخط الذي يغاير خط املخطوطة.
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وحني ُر َّم الجامع سنة (1170هـ1757/م) شوهد بابها
ورسمها من أعىل السطح».

ونخلص من هذا النص إىل أنَّ البِناء تَمَّ وفق التواريخ
التالية:

طُ ّوقَت املئذنة بأربعة أدوار من الكتابة الكوفية
املورقة ،يتوسط املنطقة الوسطى من املئذنة رشيط
أحاط بها بكتابته ال ُثلُثية تحمل زخــارف نباتية،
واملئذنة مربعة املسقط شأن مآذن العهد األموي
امتدت حتى أواخر العهد األيويب.

أساس املئذنة :تَمَّ يف أيام سابق محمود بن صالح
املردايس بني عامي()472-468هـ  )1079 1075-(/م.

طــول ضلع املئذنة ثابت من األسفل إىل األعىل
ويساوي /4.95/مرتاً ،وارتفاعها ()45مرتاً حتى أرضية
رشفة اآلذان كام هو مبني يف الصورة ( ،)6يَصْ عَد إليها
املؤذن عرب /174/درجة ،واملئذنة مبنية بالحجارة من
األسفل إىل األعىل ،و ُربِطَ ت حجارة املئذنة ببعضها
بكالليب حديدية و ُث ِبت َْت بالرصاص املصهور ،لذلك
مازالت قامئة منذ أن بُنيَّت قبل حوايل  /935/سنة إىل
اآلن مل يطرأ عليها أي تهدم أو تجديد برغم ما أصاب
حلب من زالزل وحروب ومصائب ومحن.
شعَ يف تجديد بِنائها يف عهد السلطان
تذكر الراوية أنه ُ ِ
السلجوقي (ملكشاه) سنة (482هـــ1089/م) ،وتمَّ
البناء يف سنة (483هـ 1090/م) .والنصوص الكتابية
تأخذ بأضالعها األربعة يف طبقاتها الخمس.
أورد ابن الشحنة نق ًال عن ابن أيب طي النجار الحلبي
يف تاريخه قوله:
« أُسِّ سَ ت العِامرة يف هذه املَنارة يف زمن سابق محمود
بن صالح عىل يد القايض ابن الحسن ابن الخشاب،
وكان الذي عمرها رجل من َسمني ،وأنَّه َبلَغَ بأساسها
إىل املاء و َع َق َد حِ جارتها بكالليب الحديد والرصاص
وأتَّها يف أيام قُسَ يّم الدولة آق سُ نقر».13
َ

ـ البِناء التايل للمئذنة تَمَّ عىل مرحلتني:
أوالهــا :منذ سنة (479هـــ 1087/م) ،أيام قُسَ يّم
الدولة آق سُ نقر.
ثانيهام :منذ سنة (485هـ 1092/م) ،عهد السلطان
َتتَش حتى ما قبل مقتل قُسَ يّم الدولة آق سُ ْنقُر من
قبله بعد أرسه سنة (487هـ1094 /م) ،ألن املئذنة
اكّتملت يف أيامه أما الذي أشادها فهو فنان معامر
من َسمني.14
لقد ذكر كثري من الباحثني واملؤرخني ـ نذكر منهم
محمد أسعد طلس يف كتابه اآلثـــار اإلسالمية
والتاريخية يف حلب 15إىل أن باين املئذنة هو حسن
بن معاذ الساماين.
ونخلص من دراسة حول بِناء املئذنة وطرازها وتاريخ
بِنائها بأن املئذنة ُب ِنيَت وفق الطراز األمــوي ،ألن
الطراز األيويب هو استمرار للطراز األموي ونؤكد عىل
ذلك بالنص الكتايب املنقوش عليها يف سنة (483هـ
1091/م) ،أي قبل مئة سنة من العهد األيويب ،كام أن
باين املئذنة هو حسن بن مُفرج الرسماين.
كام يؤكد ذلك الدكتور عبد القادر ريحاوي يف كتابه
«العامرة العربية اإلسالمية».16
َ 14سمني :بلدة مشهورة ترتبط إدارياً مبحافظة إدلب ،تبعد عن
حلب  /56/كم.
 15طلس محمد أسعد ،اآلثار اإلسالمية والتاريخية يف حلب ص .43

 13ابن الشحنة ،الدر املنتخب يف تاريخ مملكة حلب ص .67

 16ريحاوي ،عبد القادر ،العامرة العربية اإلسالمية ص .104

«بناها قسيم الدولة جَ د نور الدين سنة (530هـ
1135/م)».
ويُعرفنا ابن شــداد »:17ملا جاءت الزلزلة مبدينة
حلب وهدمت أكرث دورها وكانت ليلة الثامن عرش
من شوال سنة (565هـــ 1169/م) ،حَ رَّكت املنارة
وتَشقَّقت».
كام ترضرت إثر زلزال سنة ( 744هـ 1343/م) ،وقد
قيل يف ذلك« :18لوال َب َر َك ُة النِداء فيها َلتَخَّ مَت ولكن
الله سَ لَّمَ فسَ َلمَت».
ومئذنة الجامع الكبري هي املئذنة الوحيدة املتبقية
من العرص السلجوقي ،حيث تنتمي إىل األشكال ذات
املقطع العَريض املربع الذي يُنسب إىل العرص األموي.
ويحوي تجويف املئذنة الدرج الذي ُي َثبَّت مع القرشة
الخارجية لجسم املئذنة ،ومع محور الدرج كام هو
مبني يف الشكل ( ،)3تُربط األحجار ببعضها البعض
يف املدماك الواحد يف عدة مواقع بواسطة قطعة
ُمبَسَّ طة من الحديد املغموس يف تجويفني ضمن
الحَ جْ َرتَني املتجاورتنيُ ،يأل التجويفان بالرصاص الحار
الذي ُيسك عَكفة الحديد املبسط َفيبط الحَ جْ َرت َْي
املُتجاورتني.

هـ ـ القبلية:
تضم قبليّة الجامع األموي رفاة النبي زكريا والد
النبي يحيى املدفون يف الجامع األموي بدمشق .تقوم
القبلية يف الطرف الجنويب من الصحن ،تشغل القبلية
مساحة أبعادها الوسطية الداخلية ()20×101مرتاً،
أي مساحتها()2020م ،2وتضم القبلية ثالثة مجازات،
يبلغ عَرض املجاز األول()60,5مـراً ،أما عَرض املجاز
 17ابن شداد ،األعالق الخطرية .35/1
 18الحسن بن حبيب الحلبي ،تذكرة النبيه يف أيام املنصور وبنيه:
.59/3

األوسط يبلغ ()60,6مرتاً ،وعَرض املجاز الثالث (شامالً)
يبلغ ( )80,5مرتاً ،يف كل مجاز تسع عرشة فتحة،
َرض كل منها ()50,5م ـراً ،واملجازات الثالثة يتقدم
أحدها اآلخر مبحاذاة املحراب ،وهي قامئة عىل دعائم
حجرية بُنيّت بطريقة القبو املتقاطع (الغمس)،
يؤلفها مثانون عضادة (دعامة) صارت بدي ًال عن العمد

الرخامية البعادينية التي تقوم عليها 19والتي َت َفتَّت
بتوايل الحرائق التي أملَّت باملسجد .يعتيل القبلية تجاه
مدخلها األوسط قبة عالية كام هو مبني يف الصورة
( ،)7وتضم هذه القبلية :املنرب ،واملحاريب ،وحُ جرة
الخطيب ،والحُ جرة النبوية ،والسدة ،واملقصورة.
 19فارس ،محمد كامل ،الجامع األموي الكبري بحلب ،دار القلم العريب
بحلب ،ص.44
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ميني املنرب باب صغري يؤدي إىل غرفة صغرية للخطيب،
ويسار املحراب الحُ جرة النبوية التي أُحدِثت يف
الجامع عندما ُنقِلَ إليها رأس النبي يحيى عليه
السالم من القلعة عام (659هـــ1260/م) ووسِّ عت
عام (1120هـ1708 /م) .وللقبلية باب جنويب يُصعد
إليه بدرج داخل القبلية ويؤدي إىل السوق خَ ْلفَه،
ويف الجدار الشاميل باب إىل الرواق الغريب ،وبابان إىل
الرواق الرشقي ،تفتح القبلية عىل الصحن بثالثة عرش
باباً ،الباب األوسط يقابل املحراب ،ومبا أن الرواق
الغريب يتألف من مجاز واحد ،والرواق الرشقي من
مجازين لذلك جُ عِلَ املحراب األوسط منحرفاً عن
منتصف الجدار الجنويب لتحقيق التناظر يف الواجهة
الشاملية للقبلية املُطلَّة عىل الصحن.
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و ـ التسقيف:

مرتاً ُب ِنيَّت بالحجارة .كام هو مبني يف الصورة (.)8

كان سقف القبلية يف الجامع الكبري جاملوناً خشبياً
كالجامع األموي بدمشق ،وقد احرتق عدة مرات،
وكان يف كل مرة يُعاد جاملوناً خشبياً كام كان ،إىل
أنْ بُني قبواً متقاطعاً عام (684هــــ1285/م)أي
خالل العرص اململويك ،بعد أن أحرقه السيسيون عام
(679هـ1280/م).20

ويبلغ متوسط ارتفاع السقف عن أرض القبلية ()35,7
مرتاً .وبقي سقف الرواق الغريب جاملوناً خشبياً إىل
أن وقع سنة (824هـ1421/م) فجُ عل قبواً متقاطعاً،
وسقف كل من الرواقني الشاميل والرشقي قبو متقاطع
يستند إىل دعامات مربعة من البِناء الحجري.

وكــان السقف يستند إىل أعمدة حجرية صفراء
فاسْ تُعيض عنها بدعامات مربعة ()05,1 × 05,1
 20ابن الشحنة ،الدر املنتخب ،ص  ،64والغزي  181/2والطباخ
 ،273/2و  42/3ـ .43

أما القبة فوق الفتحة الوسطى بني املحراب واملدخل
الرئييس فيُعتقد أنها أنشئت يف العرص العثامين21
 21عثامن ،نجوى ،دراسة هندسية مقارنة بني املساجد القدمية بني
حلب والقريوان ،رسالة دكتوراه.1988 ،

وهي صغرية مدببة تستند إىل رقبة من اثني عرش
ضلعاً ،ويتم االنتقال إىل املربع برسوال كام هو مبني
يف الصورة ( .)9فالجُ ملة اإلنشائية للقبلية واألروقة
التي استعملت يف الجامع الكبري هي عبارة عن قبو
متقاطع يستند إىل دعامات مربعة بدون أقواس،
واملــادة املستعملة هي الحجارة واملــواد الرابطة
الشديدة التامسك يف بِناء عنارصه اإلنشائية.

ز ـ األقواس:
ال يُعرف شكل األقواس بالجامع الكبري يف العصور
اإلسالمية األوىل ،فالرواق الرشقي بُنيَّ أيام ألتون
بغا ( )739 718-هـــ)1338-1318(/م ،أي يف العرص

اململويك ،وتتناوب فيه األقواس املُدبَّبة البسيطة مع
األقواس املُدبَّبة عىل شكل زكزاك .كام هو مبني يف
الصورة(.)10
وواجهة القبلية جُ ــدِّدت يف العرص العثامين أيام
م ـرادخــان ،وأقـــواس أبــواب القبلية املطلة عىل
الصحن مُدبَّبة ،عدا الباب األوسط فقوسه موتورة
وعىل جانبيه نافذتان قوس كل منها مستقيمة،
وكذلك فإن واجهة الــرواق الشاميل جُ ـدِّدت عام
(1237هـــ1821/م) ،وجُ دِّدت واجهة الرواق الغريب
عام ( 1302هـــــ1884/م) أي يف العرص العثامين،
وأقواسهام مُدبَّبة وتستند األقــواس يف الواجهات
األربع إىل دعامات مبنية بالحجارة ،والقوس نصف

الدائرية فوق نجفات نوافذ الحجازية بُنيَّ أواخر
العرص العثامين ،أما األقواس الثالثية الفصوص والكثرية
الفصوص يف الواجهتني الخارجيتني الشاملية والغربية
للجامع فقد بُنيَّت عام (1373هـ1953/م).

ط ـ الواجهات الداخلية:
تعود واجهة القبلية يف الجامع الكبري بحلب إىل
العرص العثامين ،وهي تتألف من خمس عرش قوساً
مدبب ًة متجاوزةً ،ويف الوسط املدخل الرئييس للقبلية،
يتناوب يف كتفيه الحجر األصفر واألسود ونجفته قوس
موتورة ،يتشكل من مز َّررات يتناوب فيها املرمر األبيض
واألصفر واألسود ،فوق الباب لوحة كتابية تؤرخ تجديد
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الواجهة فلوحة زخرفية من املرمر األبيض واألسود
الزهري ،يتقدم هذا املدخل إيوان تتداخل يف قوسه
دوائر املرمر األبيض واألسود الزهري ،فوقه لوحة من
الزخارف الهندسية املتشكلة من تداخل املرمر بألوانه
املتعددة ،تعلوها ظفور حجرية تحّ مل مظلة حجرية
فوقها ُشافات ،وهي أعىل من بقية الواجهة لتمييز
املدخل الرئييس وإظهار أهميته كام هو مبني يف
الصورة ( ،)11وعىل جانبي املدخل األوسط نافذتان
يتناوب يف كتفي كل منهام الحجر األسود واألصفر،
والنجفة قوس مستقيمة من الحجر األصفر فوقها
مــز َّررات من الحجر األسود واألصفر فنجفة ثانية
مستقيمة يعلوها قوس عاتق مصمتة فوقها نافذة
عليا مستطيلة ،ويحيط بالنافذتني العليا والسفىل
قوس مدببة متجاوزة ،يعلو الواجهة عىل جانبي
املدخل ظفور حجرية تحّ مل مظلّة حجرية ،فوقها
ُشّافات كام هو مبني يف الصورة ( ،)12ييل النافذتني
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من كل طرف ست أقواس ،وواجهات األروقة الرشقي
والغريب والشاميل من الحجر الكليس األبيض املنحوت
بدون زخارف ،وتعلوها ظفور حجرية تحّ مل مظالت
حجرية فوقها ُشّافات.

الشّافات،
صغرية عىل مسافات متساوية وتعلوها ُ
وكذلك جُ دِّد القسم الشاميل من الواجهة الغربية
مع املدخل عام (1372هـ1953/م) .أما الواجهة
الغربية فهي قدمية مبنية بالحجر املنحوت وخالية
من الزخارف .وتبني الصورة ( )13مئذنة الجامع قبل
دمارها.

الواجهتان الجنوبية والرشقية للجامع الكبري
محجوبتان بدكاكني سوق املدينَة .وال يظهر منهام
سوى الباب الجنويب والباب الرشقي .وكانت الواجهة
ومحالت
ٍ
الشاملية للجامع الكبري محجوبة مببانٍ
تجارية ثم كُشِ فَت عند زيادة عَرض الشارع الصاعد
إىل القلعة ،وأُعيد بِناؤها عام (1372هـ1953/م)،
واشتقت األقــواس والزخارف التي تحيط بالباب
والنوافذ من املئذنة التي تعلوها ،أما بقية الواجهة
فبسيطة وخالية من الزخارف ،تربز منها دعامات

 . 5الوضع الحالي للجامع:

ق ـ الواجهات الخارجية:

تبني الصورة ( )14الدمار الذي لحق باملئذنة خالل
الحرب عىل سورية ،كام تبني الصورة ( )15الدمار
الذي لحق بأروقة الجامع خالل الحرب عىل سورية.

6ـ نتائج البحث:
من خالل هذا البحث ميكن ذكر أهم ما مييز العامرة

األموية وهي:
ُيكن القول إن اإلنشاءات قد تأثرت بالطرز والجمل
اإلنشائية للعهود التي سبقتها ،مع إدراك أن الهندسة
اإلنشائية يف تلك العصور اعتمدت عىل مهندسني
وعامل عرب.
أن األسس اإلنشائية العربية أصيلة ،واستفادت من
خربات األمم السابقة ،وهي استمرار لها ،والسيام
أن األسس اإلنشائية العربية برزت بطرز واضحة،
بعد قيام الدولة األموية التي كانت عاصمتها مدينة
دمشق.
من الخصائص العامة التي اتصفت بها املباين الرتاثية
اإلسالمية يف العرص األمــوي ،التنويع يف العنارص
اإلنشائية ،مراعاة التناظر وتغطيتها للفراغات،
استخدام الزخارف النباتية والهندسية يف الجُ مل
اإلنشائية ،ومشاهد الطبيعة.
أسهمت األذواق والرغبات الفردية يف تكوين
املنشآت العربية ،وأسهمت التقاليد املوروثة ومواد
البِناء املتوفرة يف كل منطقة.
إن التيارات السياسية وما كانت تحمله معها
من تأثريات كان لها أثر يف تأسيس مالمح الجُ مل
اإلنشائية ،ألننا نلحظ مع ظهور كل عهد سيايس ظهور
اتجاهات وتأثريات جديدة عىل العنارص اإلنشائية ال
تلبث أن تتوضح شيئاً فشيئاً لتعطي نِتاج ذلك العهد
طابعاً مميزاً .وبدا ذلك يف العنارص اإلنشائية كالقباب
واملآذن واألسقف والفتحات والعقود واألعمدة ،ويف
النقوش والزخرفة التي كانت مرتافقة معها.

7ـ املصادر واملراجع:
ابن الشحنة ،أيب الفضل محمد ( ت 890 :هـ ) ،الدر املنتخب يف تاريخ مملكة حلب ،تقديم :عبد الله محمد
الدرويش ،دار الكتاب العريب ،دمشق 1404 ،هـ  1984 /م ،ص .293
ابن شداد ،عز الدين محمد بن عيل ( ت 684 :هـ ) ،األعالق الخطرية يف ذكر أمراء الشام والجزيرة ،ط ،1ج،1
تحقيق :عيل زكريا عبارة ،وزارة الثقافة ،دمشق 1991 ،م.
ابن العديم ،كامل الدين عمر بن أحمد ( ت 661 :هـ ) ،بُغية الطلب يف تاريخ حلب ،تحقيق :سهيل زكّار ،دار
الفكر ،بريوت 12 ،جزءاً.
أبو ذر ،موفق الدين ،كنوز الذهب يف تاريخ حلب ( مخطوط ).
البغدادي ،صفي الدين عبد املؤمن ( ت 739 :هـ ) ،مراصد االطالع عىل أسامء األمكنة والبقاع ،تحقيق عيل
محمد البجاوي ،دار املعرفة ،بريوت 1373 ،هـ  1954 /م 3 ،أجزاء.
الحَ لَبي ،الحسن بن حبيب ،تذكرة النبيه يف أيام املنصور وبنيه ،تحقيق د .محمد أمني ،مطبعة دار الكتب.1976 ،
الحَ موي ،ياقوت ( ت 626 :هـ ) ،معجم البلدان ،دار إحياء الرتاث ،بريوت 5 ،1979 ،أجزاء 2521 ،صفحة.
الريحاوي ،عبد القادر ،العامرة العربية اإلسالمية وآثارها يف سورية ،وزارة الثقافة بدمشق 306 ،1979 ،صفحة.
الطباخ ،محمد راغب ،أعالم النبالء بتاريخ حلب الشهباء ،دار القلم العريب بحلب 7 ،1988 ،أجزاء 3678 ،صفحة.
طلس ،أسعد ،اآلثار اإلسالمية والتاريخية يف حلب ،مديرية اآلثار العامة بسورية 390 ،1956 ،صفحة.
عثامن ،نجوى ،دراسة هندسية مقارنة بني املساجد القدمية بني حلب والقريوان ،رسالة دكتوراه960 ،1998 ،
صفحة.
الغزي ،كامل ،نهر الذهب يف تاريخ حلب ،املطبعة املارونية بحلب 342 ،هـ 3 ،أجزاء 2017 ،صفحة.
فارس ،محمد كامل ،الجامع األموي الكبري بحلب ،دار القلم العريب بحلب93 ،صفحة.
كريزويل ،ك ،اآلثار اإلسالمية األوىل ،ترجمة عبد الهادي عبلة ،دار قتيبة بدمشق 504 ،1984 ،صفحة.

كرثة الزخارف النباتية والهندسية والنقوش الكتابية
جعل من الجدران واألسقف لوحات فنية يف غاية من
الروعة واإلتقان.
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أبحاث

ا�ستثمار مواقع الرتاث العمراين كمدخل لدعم الأ�سر املنتجة
يف اململكة العربية ال�سعودية
وليد بن سعد الزامل :أستاذ مساعد بقسم التخطيط العمراين ،كلية العامرة والتخطيط ،جامعة امللك سعود ،الرياض ،اململكة العربية السعودية

المستخلص
لقد واجهت املسرية التنموية يف اململكة العربية
السعودية عدد من التحديات اإلقتصادية متثلت
بالزياده املضطرده للسكان والسيام يف املدن الكربى،
وماصحابها من تقلبات متسارعة يف أسعار النفط
العاملية أثرت يف مجملها عىل أساليب ونظم املعيشة
للمواطنني .ونتيجة لذلك ،وضعت رؤية اململكة
 2030تلك التحديات يف عني اإلعتبار منذ وقت
مبكر ،إنطالقاً من تبني أولويات وطنية ومبادرات
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إقتصادية لتحسني مستوى املعيشة ،وتطوير برامج
ملكافحة الفقر والبطالة ،وإيجاد مصادر دخل بديلة
للمواطنني .ميثل الجهد املقدم يف هذه الورقة محاولة
بحثية ترتكز عىل منهج التحليل الوصفي واملقارن
ملشاريع إستثامر مواقع الرتاث العمراين وتقييم أثرها
يف دعم األرس املنتجة يف اململكة العربية السعودية.
وتطرح الورقة مشكلة بحثية التغيب عن الباحث
الحصيف تتمثل بغياب األطــر والتنظيامت التي
تكفل نجاح مشاريع األرس املنتجة ضمن مواقع
الرتاث العمراين .تبدأ هذه الورقه بتحليل واقع األرس

املنتجة لعدد من املواقع الرتاثية ،وتقييم مشاركة
املجتمع املحيل ،والعوائد اإلقتصادية لألرس املنتجة،
واإلشكاالت الراهنة التي تواجههم .كام يركز البحث
عىل أمناط اإلنتاج اإلقتصادي لألرس املنتجة وأساليب
تنميتها من خالل التحليل املتعمق لألدبيات النظرية،
التقارير اإلحصائية ،واألمثلة والتجارب العاملية.
وأخــراً ،يخلص البحث إىل التوصية بتعظيم دور
الرشاكة املجتمعية ممثلة بالجمعيات التعاونية
كجزء من مظومة اإلستثامر يف مواقع الرتاث العمراين
وتوسيع إطار مشاركة املرأة السعودية ومتكينها مبا

يعزز من موارد السكان اإلقتصادية وينعكس إيجابيا
عىل إقتصاديات املنطقة.
الكلامت املفتاحية :استثامر ،الرتاث العمراين ،األرس
املنتجة ،اإلقتصاد ،التنمية  ،اململكة العربية السعودية

 .1مقدمة
أولــت حكومتنا الرشيدة اهتامما بالغاً بقطاع
اإلنتاج اإلقتصادي للمنشئات الناشئة الصغرية منها

واملتوسطة ،أو األرس املنتجة ملا لها من أهميه كربى يف
دعم اإلقتصاد الوطني وتوسيع قاعدة اإلنتاج .ومتثلت
أبرز أولويات رؤية اململكة  2030بتنشيط إنتاجية
املجتمع ،وتفعيل دور املؤسسات املدنية واألوقاف
الخريية ،وحفز الطاقات املجتمعية الكامنه مبا يؤدي
اىل زيــادة اإلنتاجية (وزارة اإلقتصاد والتخطيط،
 .)2017لقد أكدت رؤية اململكة ( 2030الصفحات
 )39-38عىل رضورة زيــادة مساهمة املنشآت
الصغرية واملتوسطة يف الناتج املحيل اإلجاميل ،وخلق
فرص عمل تدعم إقتصاديات األرس املنتجة .وتشري

اإلحصاءات الحكومية أن املنشآت الصغرية واملتوسطة
تشارك بنسبة متدنية من الناتج املحيل اإلجاميل مقارنة
بإقتصادات الدول املتقدمة (رؤية اململكة العربية
السعودية  .)2016 ،2030إن نسبة مساهمة املنشآت
الصغرية واملتوسطة يف دعم النمو االقتصادي يف اململكة
تبلغ  %22بينام تصل اىل أكرث من  %77يف أوروبا و%65
يف ماليزيا؛ أما نسب مساهمة املشاريع الصغرية
واملتوسطة يف الصادرات فتصل إىل  % 3فقط يف اململكة
العربية السعودية (السليامن.)2017 ،
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وتعد مشاريع األرس املنتجة وسيله فاعلة يف تحقيق التنمية اإلجتامعية ومحاربة الفقر وتحقيق الرخاء اإلقتصادي .لذلك ،تبنت الرؤية عدد من األهداف تتضمن دعم املنشآت
الصغرية واملتوسطة ،واألرس املنتجة ،وريادة األعامل .كام تضمنت هذه األهداف تزويد املواطنني باملعارف واملهارات الالزمة ملوامئة إحتياجات سوق العمل املستقبلية .وكام يشري
الجدول رقم  .1تهدف مؤرشات األداء لوزارة التجارة واإلستثامر إىل رفع نسبة مساهمة املنشآت الصغرية واملتوسطة يف الناتج املحيل اإلجاميل غري النفطي ،حيث يشري املعيار اإلقليمي
اىل  %60كمعيار مستهدف .وعالوة عىل ذلك ،تهدف مؤرشات األداء اىل رفع نسبة العاملني يف تلك املنشئات إىل إجاميل العاملني يف القطاع الخاص والعام من  %51إىل  %53بحلول
عام  ،2020من خالل تطوير أساليب تزويد املواطنني باملعارف واملهارات الالزمة ملوامئة إحتياجات سوق العمل املستقبلية ،ونرش معايري الحوكمة ،وتطبيقها يف إدارة تلك املرشوعات.
وتسعى خطة التنمية العارشة للعمل إتساقاً ورؤية اململكة 2030من خالل عده أهداف إسرتاتيجية تتضمن دعم قدرات الشباب ،واملؤسسات الصغرية واملتوسطة؛ حيث أشارت
الخطة إىل رضورة «دعـم وجـود قطـاع منشـآت صغيـرة ومتوسـطة مسـتقر وقـادر علـى املشـاركة فـي توفيـر فـرص العمـل ،ويحظـى بالدعـم املالـي والتدريبـي واملعرفـي
الـذي يسـاهم فـي حاميـة اسـتقراره ،ويف سبيل ذلك يأيت عىل رأس قامئة اإلهتاممات إنشاء كيان مؤسيس متخصص يتوىل رعايـة هـذه املنشـآت وتجويـد أدائهـا» (وزارة اإلقتصاد
والتخطيط ،2017 ،صفحة  .)54كام تبنت خطة التنمية العارشة إسرتاتيجية تطوير قدرات الشباب الريادية واملعرفية ،من خالل تطوير التنظيامت التي توظف الطاقات الشبابية
إمياناً بدورهم الفاعل يف التنمية الشاملة ،وتوسيع مشاركة املرأة يف النشاط االقتصادي .لقد طورت الخطة عدد من السياسات لتحقيق هذه اإلسرتاتيجيات لعل أبرزها السياسة
رقم  .10والتي تنص عىل « تشجيع الشباب عىل العمل الحر وتيسري إجراءات تأسيس املرشوعات الصغرية واملتوسطة ومتويلها» (وزارة اإلقتصاد والتخطيط ،2017 ،صفحة .)75

جدول رقم  .1مؤرشات األداء لألهداف اإلسرتاتيجية لوزارة التجارة واإلستثامر
الهدف االسرتاتيجي الرابع :زيادة مساهمة املنشآت الصغرية واملتوسطة يف الناتج املحيل اإلجاميل
دعم املنشآت الصغرية واملتوسطة
االرتباط بأهداف الرؤية 2030
دعم األرس املنتجة
دعم ريادة األعامل
املستهدف 2020
خط األساس
مؤرش األداء
تحت الدراسة
جاري احتسابه
معدل استمرار وبقاء املشاريع الجديدة (  3سنوات)
35
33
نسبة مساهمة املنشآت الصغرية واملتوسطة يف الناتج املحيل اإلجاميل غري النفطي
20

21

الوحدة
نسبة مؤية %
نسبة مؤية %

معيار إقليمي
تحت الدراسة
60

معيار عاملي
82.5
الينطبق

نسبة مؤية %

36

51

نسبة مساهمة املنشآت الصغرية واملتوسطة يف الناتج املحيل اإلجاميل
الهدف االسرتاتيجي الخامس :زيادة خلق فرص العمل من املنشآت الصغرية واملتوسطة
تزويد املواطنني باملعارف واملهارات الالزمة ملوامئة احتياجات سوق العمل املستقبلية
االرتباط بأهداف الرؤية 2030
دعم املنشآت الصغرية واملتوسطة
معيار عاملي
معيار إقليمي
الوحدة
املستهدف 2020
خط األساس
مؤرش األداء
48
42
نسبة مؤية %
53
51
نسبة العاملني يف تلك املنشئات إىل إجاميل العاملني يف القطاع الخاص والعام

املصدر( :رؤية اململكة العربية السعودية  ،2016 ،2030الصفحات .)39-38

إن قطاع االستثامر السياحي يعد أحد أهم املصادر اإلقتصادية يف عرص مابعد النفط ،بل هو صناعة  Tourism industryتساهم يف تعميق التنويع اإلقتصادي وزيادة الناتج املحيل
اإلجاميل (قسيمة و الزهراين .)1431 ،ويف عام  ،2015حقق قطاع السياحة يف العامل إيرادات تعادل  7.2تريليون دوالر أمرييك أي مايعادل  ٪9.8من الناتج املحيل اإلجاميل العاملي،
ساهمت يف دعم  284مليون وظيفة ،وهو مايعني وظيفة واحدة من بني  11وظيفة يف االقتصاد العاملي ( .)2016 ,WTTCومام الشك فيه إن اإلستثامر السياحي ملواقع الرتاث
العمراين يعمل عىل تنشيط القطاعات اإلقتصادية األخرى وباألخص املرشوعات الصغرية واملتوسطة واألرس املنتجة .كام تعمل مشاريع اإلستثامر السياحي عىل تطوير وتنظيم بيئة
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اإلنتاج لألرس وتشجيعهم عىل تقديم املنتجات املتنوعة
كالصناعات الحرفية واليدوية ،املأكوالت الشعبية،
واملالبس التقليدية مبا يعود بالنفع إقتصادياً عىل
املجتمعات املحلية املحيطه بتلك املناطق (قسيمة و
الزهراين.)1431 ،
واليوم ،تزخر اململكة العربية السعودية بعدد من
املواقع والقرى الرتاثية القابله لإلستثامر حيث تشري
إحصاءات الهيئة العامة للسياحة والرتاث الوطني اىل
تسجيل أكرث من  2000موقع ترايث منها  800موقع
قابل لإلستثامر (الغبان ،وآخرون .)2010 ،لقد تبنت
الهيئة العامة للسياحة والـراث الوطني عدد من

الركائز اإلسرتاتيجية يف إستثامر مواقع الرتاث العمراين
ذات أهداف إجتامعية ،ثقافية ،تراثية ،إقتصادية،
وبيئية .وتسعى اسرتاتيجية الهيئة العامة للسياحة
والرتاث الوطني ( ،2011صفحة  )176إىل تشجيع
التنويع اإلقتصادي ،والتنمية املتوازنه وزيادة الفرص
الوظيفية من خالل تحفيز مساهمه املجتمع املحيل
يف التنمية السياحية املستدامة .والشك إن إستثامر
مواقع الرتاث العمراين يتضمن إعادة التأهيل العمراين
للقرى التاريخية ،ومراكز املدن ،واالسواق الشعبية،
القالع والحصون ،والقصور التاريخية مبا يتامىش مع
خلق الفرص الوظيفية للمجتمع املحيل ويحد من
ظاهره الهجرة السكانية إىل املدن الكربى .ويعد

إستثامر تلك املواقع أحد املبادئ الرئيسية يف الحفاظ
عليها من عوامل التلف العمراين الناشئ من تقادم
الزمن أو الظروف الطبيعية .إن إعادة تأهيل املواقع
الرتاثية تتبنى مبدأ اإلحياء العمراين جنباً اىل جنب مع
إدارك القيم املتعلقة بها وخصائص املجتمع املرتبط
بها اقتصادياً وإجتامعياً وهو مايطلق عليه بالحفاظ
العمراين املستدام Sustainable conservation
(االحبايب.)2014 ،
تتبنى هذه الورقة البحثية مبدأ الرؤية املستدامة يف
مشاريع إستثامر مواقع الرتاث العمراين والتي تسعى
للحفاظ عىل عىل القيم الثقافية واإلجتامعية وتساهم
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يف تحقيق املردود اإلقتصادي للمجتمع واملنطقة ككل.
وتسلط هذه الورقه الضوء عىل تحليل واقع إستثامر
مواقع الـراث العمراين يف دعم إقتصاديات األرس
املنتجة يف اململكة العربية السعودية .وتستجيب مع
التحدي الذي يواجه الدول النامية يف عرص مابعد
النفط ضمن إطار مشكلة بحثية تتمثل بغياب األطر
التنظيمية للمجتمع املحيل واألرس املنتجة يف مواقع
ال ـراث العمراين .وتهدف هذه الورقة اىل تحليل
أثر اإلستثامر السياحي ملواقع الرتاث العمراين يف
دعم إقتصاديات األرس املنتجة يف اململكة العربية
السعودية ،وإستخالص ابرز األشكاالت التي تواجه
املجتمع املحيل ،واألرس املنتجة للوصول اىل نتائج
بحثية ميكن تعميمها.
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 .2إشكالية البحث
تكمن إشكالية البحث يف غياب األطر والتنظيامت
التي تكفل نجاح مشاريع األرس املنتجة ضمن مواقع
الرتاث العمراين .وعىل الرغم من جهود الهيئة العامة
للسياحة والـراث الوطني يف إستثامر العديد من
مواقع الرتاث العمراين يف اململكة العربية السعودية،
إال ان معظم هذه الجهود إنطلقت من مبادرات
املجتمع املحيل .وعالوة عىل ذلك ،تستنزف العديد
من املواقع الرتاثية مصادر التمويل دون تحقيق
العوائد اإلقتصادية املأمولة ،والتي تنعكس إيجاباً عىل
املجتمع املحيل واملنطقة ككل .كام تفتقر التنظيامت
املجتمعية أو مايعرف بالجمعيات التعاونية إىل الخربة

املؤسساتية الكافية يف إستغالل مواقع الرتاث العمراين
كمصدر دخل مستدام ميكن أن يعزز اقتصاديات
السكان واألرس املنتجة .لذلك ،هناك حاجة ماسة إىل
تطوير أطر تنظيمية مبنية عىل أسس العمل التشاريك
بني القطاع العام والخاص لدعم األرس املنتجة يف
مواقع الرتاث العمراين مبا يكفل دعم اإلقتصاد الوطني
وتعزيز صناعة السياحة يف اململكة العربية السعودية.

 .3أهمية البحث
تربز أهميه هذا البحث إنطالقاً من أهداف رؤية
اململكة العربية السعودية  2030واملتمثلة يف رضورة
تنويع مصادر الدخل ،ودعم األرس املنتجة واملنشآت

الصغرية واملتوسطة لدفع عجلة اإلقتصاد الوطني
( ،2016صفحة  .)38ويعد اإلستثامر يف قطاع السياحة
أحد ابــرز املصادر اإلقتصادية التي تعول عليها
حكومتنا الرشيدة إليجاد فرص دخل بديله تنعكس
إيجابيا عىل املجتمع املحيل والقطاعات األخرى.
وتتنوع أشكال اإلستثامر السياحي لتشمل الحفاظ
املستدام عىل مواقع الرتاث العمراين ومايصاحبها
من أنشطه ومهرجانات ثقافية ،وفلكلورية ،وترفيهيه
تدعم يف مجملها األرس واملجتمع املحيل .إن نتائج
تحليل واقع األرس املنتجة يف مواقع الرتاث العمراين
سوف تساعد متخذي القرار يف توجيه إسرتاتيجيات
اإلستثامر يف تلك املواقع وفق خطط ترتكز مبادئها
عىل إرشاك املجتمع املحيل للتغلب عىل العوائق التي

تواجه األرس املنتجة ،مبا يساهم يف محاربه الفقر ،وإستدامة املوارد اإلقتصادية يف آن واحد.

 .4أهداف البحث
 تهدف هذه الورقة إىل تحليل أثر اإلستثامر السياحي ملواقع الرتاث العمراين يف دعم إقتصاديات األرس املنتجة يفاململكة العربية السعودية .كام تسعى هذه الورقة اىل تحقيق االهداف التالية:
 التعرف عىل أمناط اإلنتاج اإلقتصادي لألرس املنتجة يف مواقع الرتاث العمراين. إستخالص أبرز العوائق واألشكاالت التي تواجه األرس املنتجة يف مواقع الرتاث العمراين. -تطوير إطار تنظيمي لدعم األرس املنتجة يف مواقع الرتاث العمراين.

 .5المنهج البحثي
إستندت هذه الورقة عىل منهج التحليل الوصفي  Descriptive analysisوالتحليل املقارن Comparative analysis
لعدد من مشاريع إستثامر مواقع الرتاث العمراين وذلك لتقييم أثرها يف دعم األرس املنتجة يف اململكة العربية السعودية.
تناولت املنهجية تحليل منوذج الحالة الدراسية  Case studyلقرية الخرباء الرتاثية بالقصيم ،قرية رجال املع مبنطقة
عسري ،وقرية ذي عني الرتاثية مبنطقة الباحة ،وذلك إلستقراء أثر اإلستثامر السياحي يف دعم األرس املنتجة .ويبني الشكل
رقم .1اإلطار الهيكيل للمنهج البحثي ،حيث تضمنت الدراسة مراجعة األدبيات والبحوث النظرية وامليدانية والتجارب
املحلية والدوليـة ذات الصلة يف مجال الرتاث العمراين ودوره يف دعم األرس املنتجة كرافد للتنمية .إشتمل البحث عىل
تحليل عدد من اإلحصاءات الحكومية  Statistical dataمن وزارة التجارة واالستثامر ،الهيئة العامة للسياحة والرتاث
الوطني ،والهيئة العامة للمنشآت الصغرية واملتوسطة .ركز البحث عىل تحليل خطة التنمية العارشة ،وأهداف الرؤية
اإلسرتاتيجية للمملكة العربية السعودية  2030وربطها يف مجال السياحة ودعم اإلستثامر املحيل .وأخرياً ،تناولت
املنهجية تحليل واقع األرس املنتجة يف مواقع الرتاث العمراين وأبرز األشكاالت التي تواجهها و اآلثار السلبية واإليجابية
بهدف تطوير أطر تنظيمية تدعم األرس املنتجة مستقب ًال وتحقق التنمية املستدامة يف مشاريع إستثامر املواقع الرتاثية
يف اململكة العربية السعودية.

الشكل رقم  .1اإلطار الهيكيل ملنهج البحث
املصدر :الباحث.
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 .6مفهوم األسر المنتجة
تعرف األرس املنتجه عىل أنها وحدة بناء إجتامعي
مكونة من زوج وزوجة وأبناء قادرة عىل إنتاج خدمه
أو تجارة أو صناعة سواء بطريقة حديثة (آلية) أو
تقليدية (يدوية) أو تطوير صناعة قامئة بطرق
إبداعية أو مبتكرة (سليهم .)2010 ،وتتضمن مشاريع
األرس املنتجة حرف وأنشطة متواثة أو مكتسبه نابعة
من األرسة أو املجتمع املحيل لتحقيق دخل إقتصادي
يلبي اإلحتياجات املعيشية (أحمد .)2012 ،محلياً،
تشري الالئحة التنظيمية لعمل األرس املنتجة ()2016
إىل أن األرس املنتجة هي الفئات اإلجتامعية املسجلة
لدى البنك السعودي للتنمية اإلجتامعية ،والتي
تتكون من فرد أو أكرث مرتبطني بصلة قرىب ،ويقيمون
يف مسكن واحد؛ ومتارس األرسة نشاطات إقتصادية
إلنتاج سلع أو خدمات موجهه للسوق املحيل أو
الدويل.
ويصنف بعض الباحثني مشاريع األرس املنتجة ضمن
مشاريع اإلنتاج املتناهية الصغر حيث تتم مبارشتها
من قبل األرسة باإلستعانه بعدد من العاملني من
خارج األرسة ،إعتامداً عىل رأس مال ثابت أو غري ثابت
(أحمد .)2012 ،ويف املقابل ،يظل مفهوم األرس املنتجة
مختلفاً عن املنشآت املتناهية الصغر ،أو الصغرية ،أو
املتوسطة من حيث معيار القوى العاملة وحجم رأس
املال أو املبيعات .وإستناداً اىل الهيئة العامة للمنشآت
الصغرية واملتوسطة ( )2018تضم املنشآت املتناهية
الصغر عاملة من  ٥-١أو مببيعات ال تزيد عن  ٣ماليني
ريال؛ أما املنشآت الصغرية فهي التي تضم عاملة من
 ٦إىل  ٤٩أو مبيعات اكرث من  ٣ماليني وأقل من 4٠
مليون؛ أما املنشآت املتوسطة فهي التي تضم عاملة
من  ٥٠اىل  ٢٤٩أو مبيعات من  4٠مليون وأقل من
 ٢٠٠مليون .ويف املجمل ،تحقق األرس املنتجة العوائد
اإلقتصادية والفرص الوظيفية للمجتمع متى ما أحسن
إستغاللها ،فتلك املجموعات اإلجتامعية قادرة عىل
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اإلنتاج يف حال توفر الركائز الرئيسية للدعم واملتمثلة
بالتدريب ،اإلرشاد ،التمويل ،والتسويق.

 .7مصادر تمويل مشاريع األسر
المنتجة
تتنوع مصادر متويل مشاريع األرس املنتجة بناء
عىل القواعد التنظيمية واملالية يف كل دولة ،وميكن
تلخيصها يف خمس مصادر رئيسية.

 7.1التمويل الذاتي
ويقصد بها املصادر الذاتية لألرس املنتجة واملدخرات
والتي تعد مبثابه رأس املال ملرشوعات األرس املنتجة.
كام متثل اإليرادات اإلقتصادية من تلك املشاريع أحد
مصادر التمويل الذايت والتي يعتمد عليها يف تشغيل
وإستدامة مشاريع األرس املنتجة .ولعل أبرز العوائق
التي تواجه هذا النوع من التمويل هو إعتامده عىل
مدخرات محدودة قد يصعب تسييلها لكونها مشرتكة
مع بقية أفراد األرسة (اليرسي.)2000 ،

 7.2التمويل البنكي
وهو التمويل املقدم من املؤسسات البنكية التجارية،
حيث التشكل نسبة التمويل املقدمه من هذه
الجهات أكرث من  %1يف الدول النامية .وتتجه معظم
البنوك التجارية إىل متويل املشاريع الكربى وإستهداف
العمالء الكبار لتحقيق الفائدة ،املالءة املالية ،وتوفر
الضامنات املالية الالزمه لإلقرتاض .ويف املجمل ،هذه
العوامل غري متوفرة يف مرشوعات األرس املنتجة كونها
تبدأ غالباً من عمالء صغار ،أو حرفيني بال أصول ماليه
مع نسبه مخاطرة عالية (أحمد.)2012 ،

 7.3تمويل القطاع الحكومي

وهو التمويل املقدم من املؤسسات الحكومية أو
البنوك الحكومية كبنك التنمية اإلجتامعية؛ ويهدف
التمويل الحكومي إىل توفري فرص العمل البديله
لألرس املنتجة وتنمية املــوارد اإلقتصادية .ويقدم
القطاع الحكومي قروض طويله املدى بال فوائد
ربحية وفق إشرتاطات ومعايري محددة .ولعل أبرز
العوائق التي تواجه هذا النوع من التمويل هو
البريوقراطية وصعوبه بعض رشوط االهلية والتي
تتضمن مقابالت شخصية ،الزام املستفيد مبامرسة
العمل بنفسه ،وأن اليكون للمتقدم مرشوع آخر
(بنك التنمية االجتامعية.)2018 ،

 7.4تــمــويــل الــقــطــاع الــخــيــري

والمؤسسات غير الحكومية
وهو التمويل املقدم من الجهات غري الحكومية
 NGOsأو القطاع الخريي  Charity Sectorوالتي
تصنف األرس املنتجة كفئات مستضعفة اقتصادياً.
وتعد برامج التمويل غري الحكومي او الخريي جزء
من برامج مكافحة الفقر والتنمية املجتمعية أو
برامج املسؤولية اإلجتامعية .ويف اململكة العربية
السعودية تشرتك العديد من الجهات يف هذه
الربامج منها عىل سبيل املثال جمعيات األرس املنتجة،
الجمعيات الخريية التقليدية ،الجمعيات التطوعية،
والربامج والصناديق الخريية .ولعل أبرز العوائق التي
تواجه هذا النوع من التمويل هو النظرة اإلحسانية

أو الخريية لربامج الدعم والتي تعمد عىل تقديم
التمويل كهبات تستهدف األرس الفقرية دون اإلهتامم
بتنمية مشاريع االرس املنتجة كنواه ملشاريع صغرية أو
متوسطة (أحمد.)2012 ،

 7.5التمويل غير الرسمي
ويقصد به سوق اإلقراض غري الرسمي Informal
 credit marketحيث تتجه الكثري من األرس املنتجة
إىل اإلقرتاض من هذا السوق يف ظل محدودية املوارد
الذاتية .ويقدم هذا السوق قروض رسيعة وعىل
فرتات قصرية وتستهدف صغار العمالء .وعىل الرغم
من إرتفاع سعر الفائدة والتشدد يف بعض الضامنات

املالية إال أن السوق يأيت يف املرتبه الثانية أو االوىل
كمصدر للتمويل لألرس املنتجة يف بعض الدول النامية.
وهو مايعكس ندرة املوارد املالية البديلة يف الدول
النامية وإن وجدت فهي تستهدف غالبا العمالء ذوي
الدخل العايل (اليرسي.)2000 ،

 .8تحليل مقارن ألثر اإلستثمار
في مواقع الــتــراث العمراني على
األسر المنتجة
تعد املواقع الرتاثية أحد املوارد اإلقتصادية الهامة التي
تعتمد عليها تنمية املجتمعات والشعوب يف العامل فهي
تشكل وعا ًء إلستقطاب األنشطة والفعاليات الثقافية
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والرتاثية ،وتسويق منتجات األرس ،والصناعات الحرفية للسياح والزائرين .ومتتلك اململكة العربية السعودية  1985موقع ترايث ،منها  173موقع قابل لإلستثامر يف الوقت الراهن ،و
 806موقع قابل لإلستثامر مستقب ًال (الغبان ،وآخرون .)2010 ،وعىل الرغم من ذلك ،تواجه العديد من املواقع الرتاثية يف اململكة خطر التدهور العمراين نتيجة األهامل ،قله الوعي
 ،Public awarenessضعف عمليات التسويق السياحي ،أو التأثريات السلبية املصاحبه لعرص الحداثة  .Modernizationوإستنادا اىل تحليل الجدول رقم  .2والشكل رقم  .2نجد
أن مواقع الرتاث العمراين تنترش يف كافه مناطق اململكة العربية السعودية مبا يعزز من فرص تنويع اإلستثامر .وتتنوع نسبه إنتشار هذه املواقع يف أربع نطاقات رئيسية :أوال ،مناطق
إدارية ذات تركز ترايث منخفض وتشمل منطقة حائل ،الحدود الشاملية ،جازان ،نجران ،والجوف .وترتاوح نسبة انتشار املواقع الرتاثية فيها بني  %5-0من إجاميل املناطق الرتاثية يف
اململكة؛ كام يبلغ إجاميل املواقع الرتاثية فيها  225موقع ترايث .ثانياً ،مناطق إدارية ذات تركز ترايث متوسط وتشمل منطقة مكة املكرمة ،املدينة املنورة ،القصيم ،املنطقة الرشقية،
وتبوك .وترتاوح نسبة إنتشار املواقع الرتاثية فيها بني  %10-5من إجاميل املناطق الرتاثية يف اململكة ،كام يبلغ إجاميل املواقع الرتاثية فيها  708موقع ترايث .ثالثاً ،مناطق إدارية ذات
تركز ترايث مرتفع وتشمل منطقة الرياض ،والباحة .وترتاوح نسبة انتشار املواقع الرتاثية فيها بني  %15-10من اجاميل املناطق الرتاثية يف اململكة ،كام يبلغ إجاميل املواقع الرتاثية
فيها  508موقع ترايث .رابعاً ،مناطق إدارية ذات تركز ترايث مرتفع جدا وتشمل منطقة عسري .وترتاوح نسبة انتشار املواقع الرتاثية فيها اكرث من  %15من اجاميل املناطق الرتاثية يف
اململكة ،كام يبلغ إجاميل املواقع الرتاثية فيها  544موقع ترايث.
إن إستثامر مواقع الرتاث العمراين يعد وسيله فعالة يف الحفاظ عىل تلك املواقع وحاميتها من اإلندثار واملساهمه يف إستدامة املشاريع الصغرية واملتوسطة ،ومشاريع األرس املنتجة.
تبدأ عمليات إستثامر مواقع الرتاث العمراين من التأهيل العمراين للمواقع الرتاثية ،وتطوير البيئة املحيطة ،ثم البنية السياحية للمنطقة ككل .وتتضمن هذه العمليات تأهيل البنية
التحتية والخدمات ،وإنشاء الطرق ،املواقف ،املطاعم ،املقاهي ،املحالت التجارية ،والفنادق بالتوازي مع إقامه الفعاليات واملهرجانات الثقافية والرتفيهيه .ويف املجمل ،تشجع
عمليات التأهيل تلك عىل إستقرار السكان املحليني وإيجاد فرص عمل متنوعة لهم .ولتحليل اثر استثامر مواقع الرتاث العمراين عىل األرس املنتجة تم إختيار ثالث مواقع تراثية
ضمن املناطق اإلدارية ذات الرتكز املتوسط (القصيم) ،املرتفع (الباحة) ،واملرتفع جدا (عسري).
جدول رقم  .2مواقع الرتاث العمراين القابلة للتنمية يف اململكة العربية السعودية
املنطقة
الرياض
مكة املكرمة
املدينة املنورة
القصيم
املنطقة الرشقية
عسري
تبوك
حائل
الحدود الشاملية
جازان
نجران
الباحة
الجوف
اإلجاميل

املصدر( :الغبان ،وآخرون.)2010 ،
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العدد
277
103
145
137
124
544
199
34
10
67
56
231
58
1985

مواقع الرتاث العمراين

النسبة
14%
5.2%
7.3%
7%
6%
27.4%
10%
1.7%
0.5%
3.4%
2.8%
11.6%
3%
100%

املواقع القابله لإلستثامر
يف املستقبل
يف الوقت الراهن
95
30
57
16
61
7
69
8
56
9
135
20
83
18
21
12
10
2
44
6
49
13
94
12
32
20
806
173

نسبة املواقع الرتاثية

شكل رقم  .2اإلنتشار املكاين ملواقع الرتاث العمراين يف اململكة العربية السعودية
املصدر :الباحث استنادا اىل (آل الشيخ( ،)2018 ،الغبان ،وآخرون.)2010 ،

 8.1قرية الخبراء التراثية
تقع قرية الخرباء الرتاثية يف منطقة القصيم وسط اململكة العربية السعودية وتغطي مساحة  80,000م ،2وتضم
القرية  350منزال تتوسطها ساحة كبرية ترشف عىل الجامع الكبري .تتخذ القرية النمط العمراين الشعاعي ،وتحاط
بسور طيني قديم انشأ ألغراض الحامية واألمن (الهيئة العامة للسياحة والرتاث الوطني .)2016 ،عملت الهيئة العامة
لللسياحة والرتاث الوطني بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية (بلدية الخرباء) عىل ترميم القرية تدريجياً ثم
طرحها لإلستثامر من خالل منح ماليك املباين قروض التمويل وإنشاء أكرث من 50مح ًال تجارياً و 30نزال ريفيا جاهزة
لالستثامر (الحريب.)2016 ،

وإستناداً اىل تحليل أثر اإلستثامر اإلقتصادي للقرية عىل
األرس املنتجة نجد أن مشاركات األرس توسعت تدريجياً،
حيث كانت املشاركات مقترصة يف البداية عىل لجنه
التنمية اإلجتامعية يف الخرباء؛ ثم أصبحت تشمل كافة
مدن منطقة القصيم مبعدل يرتاوح مابني 130 -80
أرسة منتجة (الحريب .)2016 ،وتعد القرية اليوم مزارا
سياحياً يجتذب مابني  2000إىل  3000شخص يومياً،
وأكرث من  15حرفيا لتسويق منتجاتهم خالل الفعاليات
واملهرجانات املقامه يف القرية (الحريب .)2016 ،وترشف
بلدية الخرباء بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة
والرتاث الوطني عىل املهرجانات الرتاثية والتي تتضمن
أنشطة ترفيهية ،ومعرض الحرف اليدوية الشعبية،
واملتاحف كمتحف الشيخ إبن ميامن األثري (واس،
 .)2014وتقام هذه املهرجانات غالباً يف مواسم األعياد
أو اإلجازات ،ويتم إدارة برامج لألرس املنتجة بالتعاون
مع هيئة السياحة والبلدية ،حيث تخصص محالت أو
اماكن بيع محددة لألرس املنتجة (غايل.)2013 ،
ويف املجمل ،يعد إستثامر القريه الرتاثية عامل رئييس
يف جذب الــزوار ودعم األرس املنتجة؛ إال أن طبيعة
اإلستثامر ال يتسم بالدميومه Unsustainable
حيث إقترص النشاط اإلقتصادي عىل فرتات املواسم
واإلجــازات .وعــاوة عىل ذلك ،تركزت أعامل األرس
املنتجة عىل منتجات محددة كاملأكوالت الشعبية
وبعض الحرف اليدوية ،وهي يف مجملها التشكل نشاط
إقتصادي مستقر أو قابل للتطوير مامل يتم تسويقها
عىل مدار العام .كام تواجه األرس املنتجة منافسة من
الباعة الجائلني والذي يقوم نشاطهم عىل بيع منتجات
جاهزه بأسعار زهيدة.

 8.2قرية رجال المع التراثية
تقع قرية رجال أملع الرتاثية يف منطقة عسري جنوب
اململكة العربية السعودية  ،وهي عبارة عن تجمع
إستيطاين صغري ذات تكوين عمراين فريد (الطابع
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األملعي) يتكون من  60قرصاً متعدد األدوار ،مبني
بالحجارة الطبيعية والطني واألخشاب (القرين،
 .)2012تــوىل أبناء القرية بجهود ذاتيه تأهيل
وإستثامر القرية مبساندة من الهيئة العامة للسياحة
والرتاث الوطني وبلدية رجال أملع من خالل تأسيس
صندوق الدعم وإنشاء متحف أهايل القرية واملرسح
املكشوف (القرين .)2012 ،وتعد قرية رجال املع مثال
بارز عىل اإلستيطان البرشي التقليدي والذي يتكيف
مع النظم البيئية ،اإلجتامعية واالقتصادية وهي أحد
املعايري الهامه التي تعتمدها منظمه اليونيسكو
يف ترشيح القريه ضمن قامئه الـــراث العاملي
(UNESCO, Rijal Almaa Heritage Village
 .)2018 ,in Assir Regionإرتكزت مبادئ إستثامر
القرية عىل إبراز البعد الرتايث والثقايف وجذب وإحياء
الصناعات التقليدية والحرفية مبساندة أهايل القرية
اللذين تربعوا بتزويد املتحف باملقتنيات التاريخية
واملعروضات الرتاثية (الغبان ،وآخرون.)2010 ،
وإستناداً اىل تحليل أثر اإلستثامر اإلقتصادي عىل
األرس املنتجة نجد أن القرية ساهمت يف توفري الفرص
الوظفية لألرس املنتجة واألهــايل من خالل إقامه
املهرجانات املصاحبه مثل مهرجان العسل املوسمي
واملهرجانات الثقافية ،واألدبية ،والرتفيهيه ،والتي
أجذبت الزوار والسائحني (البدوي .)2016 ،وتركزت
أعامل األرس املنتجة يف القرية عىل منتجات العسل،
والفنون واألشغال اليدوية والتي تعد من املنتجات
القابله للتسويق داخل اململكة وخارجهاMarketable
 . Productsوعىل الرغم من ذلك ،تواجه تلك األرس
مشاكل تسويقية فمعظم تلك املنتجات تحرص ضمن
النطاق املحيل والسيام يف املهرجانات املوسمية .كام
أن املردود اإلقتصادي ينحرص يف مواسم الذروة وهو
مايؤدي اىل رفع قيمه املنتج لتعويض العجز يف الطلب
 Deficitsيف بقية أوقات السنة .وعالوة عىل ذلك،
فإن طبيعة املنطقة الجبلية وصعوبة الوصول اليها
يعد أحد العوامل التي أثرت عىل تسويق منتجات
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األرس ضمن النطاق املحيل.
ويف املجمل ،فإن تنشيط اإلستثامر السياحي يف القرية
وبرامج دعم األرس املنتجة تخضع إلجتهادات فردية
سواء من أهايل القرية ومحبي الرتاث العمراين .كام
أن البريوقراطية يف عمليات التمويل تقف عائقا كبريا
أمام طموحات اإلستثامر والتوسع نظراً لتعدد الجهات
الحكومية الداخله يف التنفيذ أو إعادة اإلعامر فالبنية
التحتية مشرتكة بني البلدية ،املجتمع املحيل ،ورشكة
الكهرباء واملياه والهاتف (عامر و مفرق.)2013 ،

 8.3قرية ذي عين التراثية
تقع قرية ذي عني الرتاثية يف منطقة الباحة جنوب
اململكة العربية السعودية ،وهي من أهم القرى
التقليدية التي بنيت عىل قمة جبلية يف منطقة فريدة
من نوعها وتكوين بيئي متجانس ،وإطاللة خالبة
عىل املـزارع املحيطة بها (UNESCO, Zee Ain
.)2018 ,Heritage Village in Al-Baha Region
تضم القرية حوايل  56بيت ترايث ومسجد ،وتتميز
بوجود مصدر دائم للمياه وتحصني دفاعي تحيط به
الجبال من ثالثة جوانب (البدوي ،قرية «ذي عني»..
شاهد املكان عىل عبقرية اإلنسان .)2016 ،وسميت
القرية بهذا االسم نسبة لعني املاء التي تنبع من
الجبال املجاورة وتصب يف عدة أماكن (الهيئة العامة
للسياحة والرتاث الوطني .)2016 ،وتعد قرية ذي
عني الرتاثية أبرز املواقع الرتاثية املرشحة لقامئة الرتاث
العاملي يف منظمه اليونسكو  UNESCOملا تحملة
من قيمة ثقافية وعمرانية (.)2017 ,UNESCO
عملت هيئة السياحة والرتاث الوطني عىل إستثامر
قرية ذي عني مببادرات مجتمعية تحولت فيام بعد
إىل مرشوع متكامل لرتميم البيوت الرتاثية ،وتأهيل
املزارع املحيطة ،وإنشاء مناطق خدمات مسانده
(الهيئة العامة للسياحة والرتاث الوطني.)2015 ،

وإستناداً اىل تحليل أثر اإلستثامر اإلقتصادي للقرية
عىل األرس املنتجة نجد أن القرية شكلت مصدر
دخل للعديد من األرس والسكان املحليني من خالل
تسويق منتجاتهم الزراعية والتقليدية والسيام يف
مهرجان املوز والكادي واألكالت الشعبية يف مهرجان
الربيع (الزهراين .)2016 ،وتشارك األرس املنتجة يف
أكرث من  15جناحاً يستوعب  27أرسة منتجة وتعرض
بها األكالت الشعبية كالرب والسمن والكادي واملوز،
واألعــال الحرفية من كالخوص والحصري والهدايا
اليدوية .وتركز هذه املهرجانات عىل مشاركة األرس
املنتجة من أهايل القرية لدعم األرس محدودة الدخل
وتحسني مواردها الذاتية ،وتحويلها من أرس معالة
إىل أرس منتجة تشارك بفعالية يف التنمية اإلقتصادية
واإلجتامعية (البالد.)2016 ،
لقد تضمنت أهداف الجمعية التعاونية متعددة
األغراض بالقرية والتي أنشئت يف عام 1430هـ العمل
عىل إدارة املشاريع الصغرية لألرس املنتجة ،وإستثامر
األرايض الزراعية املحيطة بالقرية ،وفتح املساهامت
اإلستثامرية ألبناء القرية املشرتكني يف الجمعية؛
وساهمت هذه العوامل مجتمعة يف توفري فرص عمل
للشباب ،واملجتمع املحيل ،وربات البيوت (الجمعية
التعاونية بقرية ذي عني الرتاثية .)2017 ،ويف املقابل،
تواجه األرس املنتجة عوائق تتمثل بتسويق املنتجات
والسيام املنتجات الزراعية رسيعة التلف؛ كام يتم
التعامل مع منتوجات األرس كمعارض موسمية تنتهي
مبجرد إنتهاء أعامل الفعاليات السياحية أو الثقافية.
وبنا ًء عىل ماتقدم ،يلخص الشكل رقم  .3خصائص
اإلستثامر يف مواقع الرتاث العمراين املختارة وأثرها
عىل االرس املنتجة يف اململكة العربية السعودية.

•
•
قرية الخرباء الرتاثية

•
•
•

•
•
قرية رجال املع الرتاثية

•
•

•

قرية ذي عني الرتاثية

•
•
•

•تتوىل بلدية الخرباء (لجنة التنمية االجتامعية) إقامة مهرجانات تراثية وترفيهية يتضمن
سوق األرس املنتجة والذي يعرض فيه األطعمة الشعبية واملطرزات وأعامل السعف.
•ساهم إستثامر املوقع يف دعم مشاركة املرأة يف اإلنتاج الغذايئ التقليدي وخصوصا
املأكوالت الشعبية.
•مشاركة األرس املنتجة مرتبطه بالفعاليات واملهرجانات املوسمية.
•مشاركة األرس املنتجة تخضع إلجتهادات الجهات املنظمه والرعاه ويغلب عليها
العشوائية وهي مرتبطة عموما يف املواسم الصيفية واإلجازات.
•منافسه البائعني الجائلني والعاملة األجنبية يف عمليات البيع.

•يتوىل املجتمع املحيل تنظيم فعاليات األرس املنتجة تحت إرشاف الهيئة العامة للسياحة
والرتاث الوطني.
•ساهم إستثامر املوقع يف دعم مشاركة املرأة يف اإلنتاج الصناعي التقليدي والسيام
املشغوالت اليدوية ،والرسم التقليدي (القط) وصناعة املالبس.
•تواجه األرس املنتجة مشاكل يف تسويق املنتج عىل الرغم من القيمه الرتاثية واملعنوية
لتلك املنتجات.
•طبيعية املنطقة الجبلية والظروف الصعبة ساهمت يف تقليل نسبة الزوار وبالتايل العوائد
اإلقتصادية من مشاريع األرس املنتجة.

•تتوىل الجمعية التعاونية متعددة األغراض إدارة املشاريع الصغرية لألرس املنتجة وتنظيم
املهرجانات اإلقتصادية مثل برنامج الرتاث الشعبي واألكالت الشعبية ورعاية مهرجان
املوز والكادي.
•ساهم إستثامر املوقع يف دعم مشاركة املرأة بشكل فاعل يف املنتجات الغذائية التقليدية
واملشغوالت اليدوية كالخوص.
•ساهم إستثامر املوقع يف توظيف أبناء املجتمع املحيل يف الخدمات السياحية املسانده
للمرشوع وبيع املنتجات الزراعية.
•املردود االقتصادي للقريه يعترب أقل باملقارنة مع مشاريع مشابهه يف دول اخرى ،وذلك
نظراً لضعف البنية السياحية يف املنطقة واملتمثلة بالنقل ،اإلقامة والرتفيه.

شكل رقم  .3ملخص التحليل املقارن ألثر اإلستثامر يف مواقع الرتاث العمراين عىل االرس املنتجة يف اململكة العربية السعودية
املصدر :الباحث إستناداً اىل( :الهيئة العامة للسياحة والرتاث الوطني( ،)2017 ،عامر و مفرق( ،)2013 ،القرين( ،)2012 ،الغبان ،وآخرون( ،)2010 ،الجمعية التعاونية بقرية ذي عني
الرتاثية( ،)2017 ،الهيئة العامة للسياحة والرتاث الوطني( ،)2015 ،الزامل و الشهري.)2017 ،

 .9تحليل أنماط اإلنتاج اإلقتصادي لألسر المنتجة في مواقع التراث العمراني
تتنوع أمناط اإلنتاج االقتصادي لألرس املنتجة يف مواقع الرتاث العمراين يف اململكة العربية السعودية وفق املهارات التي تجيدها األرس ،طبيعة املوقع ،والتقاليد اإلجتامعية السائدة يف
املنطقة .وإستناداً اىل نتائج تحليل واقع األرس املنتجة يف مواقع الرتاث العمراين املختارة ميكن حرص مجاالت اإلنتاج اإلقتصادي لألرس ضمن ثالث أمناط رئيسية وهي:
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 9.1المنتجات الزراعية
وهي الصناعات املشتقة من املنتجات الحيوانية أو النباتيه ويتأثر حجم وتكلفة وطبيعية اإلنتاج فيها وفقاً للظروف املكانية (املوقع الجغرايف) و الزمانية (مواسم اإلنتاج) .ويتضمن
اإلنتاج الزراعي لألرس املنتجة الفواكة املوسمية ،التمور ،العسل ،الزيوت ،واألشجار العطرية .ويرتكز اإلنتاج الزراعي لألرس املنتجة يف املواقع الرتاثية الواقعة يف منطقة عسري (قرية
رجال املع) أو الباحة (قرية ذي عني) نظرا لتوفر األرض الخصبة واعتدال املناخ ،ووفرة املياه .أما يف قرية الخرباء الرتاثية فتشتهر األرس املنتجة بإنتاج التمور وبيعها يف املهرجانات
املوسمية .ويلخص الجدول رقم  .3أنواع اإلنتاج الزراعي يف املواقع الرتاثية املختارة.
جدول  .3املنتجات الزراعية لألرس املنتجة يف املواقع الرتاثية يف اململكة العربية السعودية
قرية الخرباء الرتاثية
• •التمور بأنواعها
• •الدبس (عسل التمر)
• •بعض املنتجات الحيوانية كالسمن وااللبان

قرية رجال املع الرتاثية
• •العسل
• •الدخن ،الذرة ،والنب
• •بعض املنتجات الحيوانية كالسمن

قرية ذي عني الرتاثية
• •فاكهة املوز ،الرمان ،والحمضيات.
• •الكادي وهو نبات عطري يستخرج منه الثامر ،املاء،
الزيت ،والعطور.
• •السمن ،الريحان

املصدر :الباحث إستنادا اىل (مصطفى( ،)2017 ،الحريب( ،)2016 ،الزهراين( ،)2016 ،غايل.)2013 ،

 9.2المنتجات الغذائية
صناعة الغذاء  Food industryهي الصناعة التي تعتمد عىل تحويل املصادر الغذائية الخام اىل مواد غذائية ميكن إستهالكها من خالل عمليات معقدة أو تقليدية .وتشمل
عمليات تجهيز األغذية عادة أنشطة مثل الطهي ،الغليان ،أو التسييل وغريها ( .)2016 ,Fellowsوكام هو مبني من الجدول رقم  .4يتضمن اإلنتاج الصناعي لألرس املنتجة الحلويات
التقليدية ،واملأكوالت الشعبية ،واملرشوبات التقليدية .وإستنادا اىل نتائج التحليل املقارن ملواقع الرتاث العمراين املختارة ،تعد الصناعات الغذائية من أكرث الصناعات إنتشارها واألكرث
طلباً وهي القاسم املشرتك يف جميع املواقع الرتاثية .وتشتهر كل منطقة بصناعات غذائية تقليدية تختلف عن األخرى ،تتوارثها األجيال وتعتز بها مجتمعات كل منطقة .وعىل الرغم
من اإلقبال عىل املنتجات الغذائية التقليدية لألرس املنتجة ،تبدو الحاجة ماسه إىل ضبط الجودة السيام للمنتجات الغذائية رسيعة التلف.
جدول  .4املنتجات الغذائية لألرس املنتجة يف املواقع الرتاثية يف اململكة العربية السعودية
قرية رجال املع الرتاثية
قرية الخرباء الرتاثية
• •الهريسة ( قمح مطحون)
• •الكليجه (حلوى تقليدية)
• •قرص الجمر :وهو قرص يتم خبزه يف الرمل املحمى ثم • •العصيدة وهي عجني ُيعصد يف اآلنية و ُيرطب
باملرق.
يضاف اليه السمن والعسل.
• •املصابيب وتتكون من العجني واملاء والخمرية ويضاف • •املبثوث وهي عصيدة السمن والعسل.
• •الحنيذ وهو اللحم بالطريقة التقليدية
لها البيض والعسل.
• •الحنيني وهو عباره عن عجني مطبوخ بالسمن والتمر• • .الدملة وهي محشيات الخضار املنوعة.
• •مرشوبات ساخنه كالشاي والقهوه العربية.

املصدر :الباحث إستنادا اىل (مصطفى( ،)2017 ،البيضاين( ،)2013 ،الحريب( ،)2016 ،غايل.)2013 ،
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قرية ذي عني الرتاثية
• •الدغابيس وهي عبارة عن عجينة مصنوعة من
دقيق الرب و يتم تقطيعها بحجم قبضة اليد.
• •القراص وهي عبارة عن عجينة مصنوعة من دقيق
الرب ،قرصان امليفي التنور
• •املخوض وهي أحدى العجائن الخفيفة
• •العصيدة وتصنع من أنواع الحبوب الرب والذرة
الصفراء والبيضاء والدخن
• •شاي الجمر والقهوة العربية

 9.3المنتجات التقليدية
الصناعات التقليدية  Traditional Industriesويشار إليها بالصناعات الحرفية وهي الصناعات التي تعتمد بشكل مبارش عىل إستعامل اليد أو األدوات البسيطة لإلنتاج .وتعد
بيئة اإلستثامر ملواقع الرتاث العمراين مبثابه اإلطار الذي يحفظ الحرف اليدوية والصناعات التقليدية من اإلندثار السيام يف عرص الثورة التكنولوجية (الغبان ،وآخرون .)2010 ،وكام
هو مبني من الجدول رقم  .5تتضمن الصناعات التقليدية لألرس املنتجة اللوحات الفنية ،األشغال اليدوية ،الصناعات الفخارية ،الخوص ،الخياطة واملنسوجات ،النقش ،واملشغوالت
الخشبية والفضية .وتوارثت معظم األرس العامله يف هذه الصناعات تلك املهن من اآلباء واألجداد حيث تتطلب الصناعات التقليدية عاملة ماهرة ومدربة .لذلك تبدوا الحاجة ماسة
إىل تطوير أساليب لدعم وتأهيل األرس املنتجة لإلنخراط يف هذه الصناعات لحاميتها من اإلنتثار؛ وذلك بالتعاون مع الرشكاء يف القطاع الخاص والجمعيات التعاونية ،أو إستقطاب
املدربني األكفاء لتنفيذ برامج تدريب لألرس املنتجة.
جدول  .5املنتجات التقليدية لألرس املنتجة يف املواقع الرتاثية يف اململكة العربية السعودية
قرية الخرباء الرتاثية
• •صناعة الحصري والسالل.
• •امللبوسات الرتاثية.
• •املشغوالت الخشبية.

قرية رجال املع الرتاثية
• •الرسم التقليدي (فن القط)
• •الزي الرتايث األملعي وفن التطريز
• •الصناعات الفخارية
• •صناعة السيوف والخناجر
• •املشغوالت الفضية
• •الثوب العسريي (الجالبية)

قرية ذي عني الرتاثية
• •صناعة الخوص
• •املالبس الرتاثية والتطريز والهدايا
• •السدو وهو أحد أنواع النسيج التقليدي الذي
ينترش يف التقاليد البدوية.
• •املشغوالت الفضية
• •الصحفة وهي صحون خشبية منحوته.

املصدر :الباحث إستنادا اىل (الغامدي( ،)2016 ،البيضاين( ،)2013 ،البالد( ،)2016 ،غايل.)2013 ،
وأخرياً يلخص الشكل رقم  .4أبرز أمناط اإلنتاج اإلقتصادي لألرس يف مواقع الرتاث العمراين إستناداً إىل املعارض املوسمية واملهرجانات املقامة ضمن برامج إستثامر املواقع الرتاثية.

املنتجات الزراعية
أ .مهرجان املوز والكادي بقرية ذي عني الرتاثية

ب .مهرجان العسل يف رجال املع
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املنتجات الغذائية
ج .مهرجان قرية الخرباء الرتاثية

د .منتجات غذائية متنوعة يف قرية الخرباء الرتاثية

املنتجات التقليدية
هـ.فن القط ،اشهر الفنون يف رجال املع و .مهرجان الثقافة والرتاث ،قرية رجال املع الرتاثية

شكل رقم  .4امناط اإلنتاج اإلقتصادي لألرس املنتجة يف مواقع الرتاث العمراين
املصدر( :فايع( ،)2017 ،الرأي( ،)2015 ،سفر( ،)2017 ،الفهيد.)2015 ،

 .10اإلشكاالت والعوائق التي تواجه األسر المنتجة
تعد برامج األرس املنتجة يف مواقع الرتاث العمراين أحد املصادر اإلقتصادية الفاعلة يف التنمية بإعتبارها املصدر الرئييس لتحسني دخل املجموعات األقتصادية الفقرية وفئات العاطلني
عن العمل .ويف املجمل ،تتميز مشاريع األرس املنتجة يف مواقع الرتاث العمراين بقرص فرته جني اإليرادات  Economic revenuesكام أنها التتطلب موارد أقتصادية كبرية أو أصول
عقارية .وعىل الرغم من ذلك ،تواجه برامج األرس املنتجة العديد من اإلشكاالت والعوائق ميكن تلخيصها عىل النحو التايل:

 10.1إشكاليات التمويل
أشارت نتائج التحليل املقارن إلستثامر مواقع الرتاث العمراين اىل أن معظم مصادر متويل األرس املنتجة قامئة عىل إجتهادات األرس واملرشفني عىل برامج اإلستثامر أو الجمعيات
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التعاونية من خالل تأجري املحالت أو منحها بشكل
مجاين يف مواسم املهرجانات .وعىل الرغم من توفر
قنوات متويل متعددة لألرس املنتجه يف اململكة
العربية السعودية إال أنها تخضع لتعقيدات إدارية
وإشرتاطات مالية عديدة (أحمد .)2012 ،إن برامج
األرس املنتجة غري خاضعه لتنظيامت التمويل البنكية
لكونها عاجزة عن تقديم متطلبات التمويل البنيك
التقليدي أو الضامنات البنكية Bank Guarantees
نظراً إلرتفاع هامش املخاطرة  Risk Ratioيف هذا
النوع من النشاطات اإلقتصادية .وتلجأ العديد من
األرس املنتجة للحصول عىل التمويل املايل الذايت
كسلف من األقــارب واألصدقاء أو من جهات غري
بنكية كاملؤسسات الخريية ،والهيئات اإلرشافية ،وبنك
التنمية اإلجتامعية ضمن أطر وأشرتاطات بريوقراطية
التتضمن دراسات للجدوى اإلقتصادية أو مشورة
فنيه .ونتيجه لذلك ،تظل بعض مشاريع األرس املنتجة
التي التحقق متطلبات التمويل غري قــادرة عىل
اإلستمرار وهو مايؤدي يف نهاية املطاف إىل إندثارها؛
كام تعمد بعض األرس لرفع قيمه املنتج بشكل مبالغ
فيه لتوفري املردود االقتصادي عىل املدى القريب.

 10.2إشكالية إستدامة النشاط اإلنتاجي
أشارت نتائج التحليل املقارن إلستثامر مواقع الرتاث
العمراين اىل أن معظم أنشطة األرس املنتجة ترتبط
بشكل وثيق باملهرجانات املوسمية والسياحية مثل
مهرجان العسل ،مهرجان التمور ،ومهرجان املوز
والكادي .وتحقق منتجات األرس املنتجة مردود
إقتصادي يف املواسم السياحية ،ولكنها تعاين من
الركود اإلقتصادي يف بقية األوقات وهو مايؤثر عىل
إستمرارية األرس املنتجة يف السوق ،وهدر أموال
الدعم يف مشاريع غري مستمرة .وعالوة عىل ذلك،
التوجد جهه أو مظلة تعمل عىل ربط املستثمرين
وأصحاب رؤوس األموال باألرس املنتجة والعمالء عىل
مدار العام .ونتيجة لذلك ،تلجأ العديد من األرس اىل

رفع قيمه املنتج االقتصادي لتعويض فرته الركود يف
عمليات البيع خارج املواسم وهو مايؤدي اىل ضعف
اإلقبال عىل تلك املنتجات يف املدى الطويل.

 10.3إشكالية التدريب والتأهيل
أشارت نتائج التحليل املقارن إلستثامر مواقع الرتاث
العمراين اىل أن العديد من األرس املنتجة تعمل يف
منتجات تتطلب حرفيه ومهارة عالية مثل الرسم
التقليدي (فن القط) ،الخياطة والتطريز ،صناعة
املشغوالت اليدوية والصناعات الفخارية .وتكتسب
معظم هذه األرس تلك املهارات من خالل املامرسه
والتوارث عرب األجيال .لذلك ،فإن إستمرارية هذا النوع
من اإلنتاج مرهون بتوفر الجهات التدريبية الراعية
والتي تضمن بقاء هذه الصناعات يف سوق العمل
لفرتات طويلة مع املحافظة عىل القيمة اإلنتاجية
من اإلندثار .ويف الوقت الراهن ،تشرتك العديد من
الجهات الحكومية والخريية والخاصة يف تبني ورعاية
االرس املنتجة وساهم ذلك بشكل كبري يف هدر الجهود
املتعلقة بالتدريب وتنمية الكوادر البرشية (العميم،
 .)2012كام أن معظم الربامج التدريبيه تقام عىل
هامش املهرجانات الثقافية ولفرتات محدودة.

 10.4إشكالية إدارة المنتج
تفتقر العديد من برامج األرس املنتجة إىل األسس
واإلسرتاتيجيات املنهجية إلدارة املنتج اإلقتصادي
لكونها قامئه عىل إجتهادات فرديه من املجتمع املحيل.
ويتطلب ذلك رضورة وضع أهداف لتطوير برامج
األرس املنتجة تتضمن رفع جوده املنتج ،التسويق،
والتنافسية .إن العديد من األرس املنتجة تعاين من
ضعف املؤهالت التعليمية واإلدارية للقامئني عليها،
حيث إنحصت مشاريعهم يف نطاقات ضيقة غري قابله
للتطوير كربامج أو مشاريع صغرية ومتوسطة .وتعتمد
العديد من األرس املنتجة عىل معامل املنزل سوا ًء

يف إنتاج الصناعات الغذائية أو التقليدية كالخياطة
والتطريز وهو مايؤدي اىل إنحسار بيئة اإلنتاج يف نطاق
غري قابل للتطوير  .Evolution of productionوأخريا
فإن أمناط التمويل املقدمه من صناديق الدعم الخريية
أو القطاع الخاص تُصنف كنوع من الدعم لألرس الفقرية
او املحتاجة وليس كربنامج تنموي قابل للتطوير ميكن
أن يعود بالنفع لألرس املنتجة واملجتمع ككل.

 10.5اإلفتقار الى العمل المؤسسي
معظم مشاريع األرس املنتجة تفتقر إىل العمل املؤسيس
والرشاكة ونعني بها التكاملية يف اإلنتاج Integration
 in productionحيث تعمل األرس وفق نظام فردي
اليخدم اإلقتصاد املحيل .إن معظم مشاريع األرس
املنتجة والسيام منتجات التصنيع الغذايئ أو االشغال
الحرفية تعتمد عىل شخص واحد (ربة املنزل) وليست
كيانات تجارية ،وهو مايؤدي إىل ضعف اإلنتاجية
(عيل .)2016 ،وللتغلب عىل ذلك ،تعمد بعض األرس
عىل تشغيل العاملة األجنبية لزيادة اإلنتاجية وخصوصاً
للمنتجات الغذائية وتلك التي يسهل تصنيعها .ونتيجة
ذلك ،يتوجه دعم تلك املشاريع لفئات غري مستحقة
للدعم والتشارك يف اإلقتصاد املحيل.

 10.6إشكالية منافسة
المشروعات المشابهة
تتعرض العديد من مشاريع األرس املنتجة يف مواقع
الـراث العمراين للمنافسه من العاملة الوافدة أو
األسواق الشعبية وهو مايقلل من فرص متكني االرس
املنتجة واليصب يف تحقيق أهداف الدعم .كام تشارك
العديد من األرس غري السعودية يف هذا السوق والسيام
يف مجال اإلنتاج الغذايئ وأصبحت منافساً قوياً نتيجة
لرخص األسعار وكثافة التواجد (عيل .)2016 ،والتوجد
جهات راعية تحمي صناعات األرس املنتجة من
الصناعات املقلدة أو توفر لها الغطاء القانوين.
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 .11اإلطار التنظيمي المقترح
لدعم األسر المنتجة في مواقع
التراث العمراني
ميكن تلخيص اإلطار التنظيمي املقرتح لتطوير عملية
دعم األرس املنتجة يف مواقع ال ـراث العمراين يف
اململكة العربية السعودية وفق املبادئ التالية:

 11.1تنويع مصادر التمويل
أشارت نتائج الدراسة إىل ضعف مصادر التمويل
وإقتصارها عىل بعض املؤسسات الخريية والبنوك
الحكومية او الهيئات اإلرشافية؛ وتستنزف األرس
املنتجة موارد مالية ضمن إطار التمويل الخريي.
لذلك ،تقرتح الــدراســة أن يتوىل بنك التنمية
اإلجتامعية متويل مشاريع األرس كنظام تنموي
ربحي يعتمد يف مواردة عىل الرشاكة بني الجهات
الحكومية ،القطاع الخاص ،واملؤسسات الخريية.
وتضطلع الجمعيات التعاونية بــدور اإلرشاف
والتحكم بآليات إستحقاق رصف تلك املوارد بناء
عىل معايري أهلية  Eligibility criteriaتتضمن
نوع اإلنتاج ،حجم العاملني يف األرسة الواحدة ،او
األرس التشاركية .ومتنح األرس التي ليس لها مورد
اقتصادي بديل أو الفئات املستضعفة كاملعاقيني أو
النساء أولوية يف التمويل .Funding priorities
كام يجب أن تعتمد آليات الــرف عىل حجم
تشغيل األرسة ،والعوائد املرتتبة عىل املجتمع املحيل
عىل أن يتم إستبعاد األرس التي تشغل العاملة من
نظام التمويل .وعالوة عىل ذلك ،تتوىل الجمعيات
التعاونية اإلرشاف عىل متويل برامج دعم األرس
املنتجة والتي تتضمن إقامة الــدورات يف مجال
اإلدارة والتسويق والتي تعمل عىل تطوير املنتج
وإستدامته .وأخرياً ،يجب أن يقدم الدعم املايل بناء
عىل خطة مخرجات متوقعة تضمن إستمرارية
اإلنتاج وتحولة إىل نشاط دائم يف نهاية املطاف.
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 11.2دعم برامج التأهيل والتدريب
إن تحسني أساليب إدارة املنتج اإلقتصادي لالرس
املنتجة هو أحد الركائز الهامه لضامن إستمرارية
اإلنتاج وكسب ثقة الجهات الراعية واملمولة (أحمد،
 .)2012لقد أشارت نتائج الدراسة اىل إفتقار العديد
من األرس املنتجة لألسس اإلسرتاتيجية التي تدعم إدارة
وتطوير املنتج اإلقتصادي سواء من حيث الجودة،
التسويق ،او التنافسية .ولتحقيق ذلك ،تقرتح الدراسة
رضورة العمل عىل تطوير برامج تأهيل وتدريب لألرس
املنتجة تعتمد عىل اإلستفادة من التقنيات الحديثة يف
اإلدارة بحيث يتم اإلستفادة من الجمعيات التعاونية
يف مواقع الرتاث العمراين يف تشغيل تلك املشاريع
وبــإرشاف من وزارة العمل والتنمية اإلجتامعية.
وعالوة عىل ذلك ،يجب ان تتضمن برامج التأهيل
تقديم اإلستشارات الفنية ،اإلدارية ،والقانونية بشكل
يضمن تطوير املنتج االقتصادي وتحويل مرشوع األرسة
املنتجة اىل نشاط اقتصادي مستدام.

 11.3إبتكار أساليب فاعله
لتسويق المنتج اإلقتصادي
لقد اشارت نتائج الدراسة اىل إشكالية إستدامة نشاط
األرس املنتجة خارج املواسم السياحية وهو مايؤدي إىل
قله العوائد اإلقتصادية وتوقف اإلنتاج .لذلك ،تقرتح
الدراسة تطوير أساليب تسويق املنتج خارج نطاق
مواقع تلك املناطق مبا يضمن اتساع الفئات املستهدفه،
ويتضمن ذلك العمل عىل تسويق منتجات األرس داخل
وخارج اململكة العربية السعودية من خالل منصات
عرض تفاعلية  .Interactive platformsوتتوىل الجهات
اإلستثامرية حرص األرس املنتجة وتصنيف إنتاجها وربطها
يف قاعدة بيانات موحدة بحيث ميكن الوصول اليها من
قبل األرس املنتجة والعمالء بيرس مع الحصول عىل نسبة
أرباح لعملية التسويق .وتقدم لهذه األرس إستشارات
فنية وإدارية لتقليل التكلفة الفعلية للمنتج وتقدير
هامش الربح املناسب للتغلب عىل عوائق اإلنتاج
والتسويق .وتقع عىل عاتق الجهات اإلستثامرية للمواقع

الرتاثية تسويق السياحة الرتاثية كمنتج إستثامري مبا
يعود بالنفع عىل كافة األطراف الداخلة يف تلك املواقع أو
مايعرف بأطراف املصلحة  .Stakeholdersوعالوة عىل
ذلك ،تعمل الجهة اإلستثامرية عىل إقامة معارض تسويق
خارج اململكة وتحفز األرس املنتجة عىل املشاركة فيها
وفق مسابقات دورية الفضل املنتجات مبا يعزز املنافسة
بني األرس املنتجة.

 11.4التحول نحو العمل
المؤسسي
أشارت نتائج الدراسة اىل أن أحد اكرب اإلشكاليات التي
تواجه األرس املنتجة يف مواقع الرتاث العمراين أنها مشاريع
قامئة عىل اإلجتهادات الفردية تفتقر إىل النظرة اإلسرتاتيجية
يف اإلدارة والتطوير .ويظل نجاحها مرهون يف املواسم
السياحية واملهرجانات املؤقته وهو مايؤدي إىل هدر الدعم
املايل أو اللوجستي املقدم لألرس املنتجة .لذلك ،تقرتح
الدراسة أن يتم تحويل األرس املنتجة إىل مؤسسات أرسية
مسجلة يف وزارة العمل والشؤون اإلجتامعية وذلك لضامن
اإلستمرارية ،وتحقيق العوائد ،والحفاظ عىل موارد الدعم.
وعالوة عىل ذلك ،يتم توجيه األرس املنتجة ضمن خطه
عمل واضحه عىل املدى القريب ،املتوسط والبعيد ترشف
عليها الهيئة العامة للسياحة والرتاث الوطني بالتعاون مع
وزارة العمل والشؤون اإلجتامعية ،وتعمل عىل تنفيذها
الجمعيات التعاونية .إن خطة العمل املنهجي سوف تقود
تحويل برامج األرس املنتجة اىل مؤسسات ربحية؛ فاألرس
التي تنتج الصناعات الغذائية يف فرتات املواسم ميكن أن
تتحول إىل منشئات أرسية متكاملة إلدارة املطاعم ،املقاهي،
والفنادق الصغرية ضمن مواقع إستثامر الرتاث العمراين.
كام ميكن اإلستفاده من دمج األرس التي تعمل بشكل منفرد
ضمن مؤسسات أرسية تشاركيةParticipatory families
وهو مايضمن إستمرارية اإلنتاج وازدهــاره عىل املدى
الطويل .وأخرياً ،يلخص الشكل رقم  .5اإلطار التنظيمي
املقرتح لدعم األرس املنتجة يف مواقع الرتاث العمراين يف
اململكة العربية السعودية.

شكل رقم  .5اإلطار التنظيمي املقرتح لدعم األرس
املنتجة يف مواقع الرتاث العمراين
املصدر :الباحث استناداً اىل نتائج الدراسة.

 .12الخاتمه والتوصيات
ناقشت الورقة البحثية أثر اإلستثامر السياحي ملواقع
الـراث العمراين يف دعم إقتصاديات األرس املنتجة يف
اململكة العربية السعودية .تناول البحث التعرف عىل
أبرز أمناط اإلنتاج اإلقتصادي لألرس املنتجة ،والعوائق
واألشكاالت التي تواجهها .لقد أشارت نتائج الدراسة إىل أن
استثامر مواقع الرتاث العمراين ساهم يف دعم األرس املنتجة
من خالل توفري فرص عمل ومصادر دخل للمجتمع املحيل
وتقليص البطالة لفئات الشباب والنساء .ويف املقابل،
واجهت األرس املنتجة العديد من العوائق واإلشكاالت
متثلت بنقص التمويل ،ضعف الخربات اإلداريــة ،قضايا
التسويق ،املنافسة ،واستدامة النشاط االقتصادي.
وبنا ًء عىل ماتوصل اليه هذا البحث من نتائج ،تويص
الدراسة باآليت:
تطوير بنية السياحية يف املواقع الرتاثية والتي تتضمن
تحسني انظمه النقل والوصولية ،اإلقامة ،وأنظمه
الرتفية مبا يساهم يف رفع نسبة الطلب .والعمل عىل
تسهيل إجراءات استقطاب السواح من خارج اململكة
العربية السعودية إتساقاً مع رؤية اململكة ،2030
ومبا ينعكس إيجابياً إقتصاديات األرس املنتجة.
توحيد جهود جمعيات األرس املنتجة لتفعيل برامج
التدريب املهني لألرس املنتجة مبا يتالئم مع طبيعة
ونشاط كل منطقة وذلك لضامن الحفاظ عىل األصالة
التاريخية للمنتجات الحرفية أو التقليدية وإستمرارها
عرب األجيال املتعاقبة ،عىل أن تقام هذه الدورات تحت
ارشاف مختصني من مؤسسات التدريب الفني واملهني
أو كليات السياحة واآلثار ،وكليات الخدمة اإلجتامعية.
تطوير منصات بيع إفرتاضية إلكرتونية Virtual sale
 boothsتعمل عىل توسيع حجم الفئات املستهدفة
حول العامل ،وربطها بقاعدة بيانات األرس املنتجة (املنصة

التفاعلية) عىل أن يتم تشغيلها بالرشاكة مع القطاع
الخاص بنسبة ارباح مستقطعة من عمليات البيع.
يجب ان يكون عمل األرس املنتجة يف مواقع الرتاث العمراين
ضمن منظومة تكاملية تشارك بها قطاعات متعددة
تتضمن القطاع الحكومي ،الخاص ،واملؤسسات املدنية
والتطوعية وتضطلع الجمعيات التعاونية تحت ارشاف
الهيئة العامة للسياحة والرتاث الوطني بدور الوسيط بني
املصالح املتضاربه .Conflicting interests
توسيع إطار مشاركة املرأة السعودية ضمن مشاريع األرس
املنتجة ومتكينها مبا يتوافق مع الضوابط الرشعية وذلك من
خالل توسيع الخيارات املتاحة واملالمئة للمرأة يف التخصصات
التقنية واملهنية ،ودعم الجمعيات واملجالس التعاونية النسائية.
تطوير مرشوع الالئحة التنظيمية لعمل األرس املنتجة
بحيث تتضمن بنوداً تحمي صناعات األرس املنتجة من
املنتجات املقلدة وتوفر لها الغطاء القانوين.
التثقيف الدوري لألرس املنتجة والسيام العاملة يف مجال
اإلنتاج الغذايئ والتأكد من مطابقة مواصفات املنتج
وطريقة العرض والتغليف مع املقاييس الغذائية،
وإستكامل كافه اإلجراءات الخاصة بالشهادات الصحية.
التقييم املستمر لسياسات دعم األرس املنتجة وفق املتغريات
اإلقتصادية واإلجتامعية يف اململكة العربية السعودية ومبا
يتوافق مع رؤية  ،2030وذلك من خالل تضمني عنارص
قياس مستوى الرىض املجتمعي حول مشاريع األرس املنتجة،
والعمل عىل عالج الصعوبات التي تواجهها األرس املنتجة
لضامن تحقيق استدامة تلك املشاريع عىل املدى الطويل.
العمل عىل إستمرار إقامة املــؤمتـرات والندوات
واألبحاث وتبادل الخربات يف مجال دعم األرس املنتجة
كأحد روافد التنمية يف العامل العريب.
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أبحاث

دور التخطيط العمراين يف احلد من التحديات البيئية
م .أحمد بن عبد الله التويجري :وكيل أمني منطقة الرياض لشؤون بلديات املنطقة سابقاً ،املستشار باملعهد العريب إلمناء املدن

يتناول هذا املبحث مفهوم البيئة وتقسيمها اىل بيئة طبيعية (األرض ،املياه ،الهواء) وبيئة صناعية من صنع االنسان (مدن ،قرى ،مزارع ،مصانع ،شبكات طرق،
شبكات مرافق) ،وكيف أسهم االستغالل الجائر للموارد البيئية من االنسان وسوء ادارته لهذه املوارد يف اختالل التوازن البيئي وظهور عدد من التحديات البيئية،
من أهمها :التلوث البيئي بكافة صوره وأشكاله ،جفاف الرتبـة والتصحر ،النمو العمراين عىل االرايض الزراعية املنتجة ،ردم األودية والشعاب ومجاري السيول،
تدمري املواقع الرتاثية واملباين التاريخية ،االعتداء عىل املواقع الجاملية ذات الطبيعة الخاصة ،االمتدادات العمرانية العشوائية ،ما يوجب اتخاذ اجراءات رسيعة
ملعالجة هذه التحديات البيئية بالتخطيط العمراين والتنمية املستدمية واالدارة البيئية الرشيدة واصدار الترشيعات واملنظومات البيئية وتطبيقها مبنتهى الحزم
والتوعية املجتمعية ألهمية املحافظة عىل البيئة والحد من تدهورها.
ويناقش املبحث دور املخططات االقليمية والعمرانية ،التي تقوم بإعدادها جهات
االدارة املحلية ،يف الحد من تأثري التحديات البيئية ومعالجتها اعتامداً عىل منهجية
التنمية املستدمية ،وتوجيه جهود التنمية االقتصادية طبقاً للميزة النسبية واالمكانات
املتاحة يف مواقع األنشطة االقتصادية مع اإلفادة املثىل من املوارد الطبيعية والبيئية،
وتقويم التأثريات البيئية ملرشوعات التنمية العمرانية واالقتصادية قبل تنفيذها للتأكد
من عدم ارضارها بالبيئة.
وكذلك يعرض املبحث مناذج ألسلوب اإلفادة املثىل من املوارد الطبيعية والبيئية يف
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املخططات اإلقليمية والعمرانية مبا يحقق التنمية املستدمية.
مفهوما البيئة والتنمية البيئية املستدمية

 1تعريف البيئةالبيئة هي الوسط أو املجال املكاين الذي يعيش فيه اإلنسان مبا يتضمن من ظواهر
طبيعية وبرشية يتأثر بها ويؤثر فيها ،ويستمد منه مقومات حياته من غذاء وكساء

ودواء ومأوى ،وميارس فيه عالقاته مع سواه .وميكن تقسيم البيئة اىل بيئة مادية (الهواء،
املاء ،األرض) وبيئة بيولوجية (النباتات ،الحيوانات ،االنسان)؛ وكذلك ميكن تقسيمها اىل
بيئـة طبيعيـة خلقها الله وبيئة صناعية من صنع االنسان (قرى ،مدن ،مزارع ،مصانع).

 العنرص االجتامعي :تحقيق التنمية االجتامعية اعتامداً عىل التوزيع العادل للرثوات بنيالجيل الحايل واألجيال القادمة واملحافظة عىل سالمة مكونات البيئة وخفض مستويات
الفقر واملحافظة عىل الرتاث الثقايف للمجتمعات وتغيري أمناط اإلنتاج واالستهالك.

 2-تعريف التنمية المستديمة

 3-تعريف التنمية البيئية المستديمة

التنمية املستدمية هي التنمية التي تفي باحتياجات الجيل الحايل ،من دون أن يؤثر ذلك
يف قدرة األجيال القادمة عىل تلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم .وتشتمل التنمية املستدمية
عىل ثالثة عنارص ،هي:

التنمية البيئية املستدمية هي التنمية التي ال تدمر البيئة عىل نحو تتم سريورات التنمية
االقتصادية واالجتامعية ضمن إمكانات العنارص البيئية ،وضمن األطر التي يضعها علم
البيئة مبعناه الواسع ،بدراسة وفهم العالقات املتبادلة بني اإلنسان ونشاطاته املختلفة
وبني البيئة التي يعيش فيها وما يحكمها من قوانني فزيائية وكميائية .وتحقيق التنمية
املستدمية يتطلب الحفاظ عىل البيئة وعدم استنزافها واالقتصاد يف استعامل املوارد غري
املتجددة وتحسني االدارة البيئية للمشاريع االمنائية واجراء التقويم البيئي للمشاريع
التنموية قبل تنفيذها لدراسة تأثريها يف البيئة وبعدها ووجود ترشيعات بيئية رادعة
يتم تنفيذها بحزم بوساطة مؤسسات معنية بشؤون البيئة ونرش الوعي البيئي بني افراد
املجتمع ورضورة ادماج مفهوم التثقيف البيئي ضمن املناهج الدراسية.

 العنرص البيئي :تحقيق التنمية البيئية عن طريق املحافظة عىل تنوع األحياء وتنوعبيئاتها واستعامل املوارد الطبيعية املتجددة بطريقة ال تؤدي إىل فنائها أو تدهورها
أو تناقص جدواها لألجيال القادمة وخفض إنتاج املخلفات وامللوثات بجميع أنواعها.
 العنرص االقتصادي :تحقيق التنمية االقتصادية من دون اهدار للموارد ووضعالسياسات االقتصادية السليمة بيئياً ،التي تهدف اىل االدارة املثىل للموارد البيئية وعدم
استنزافها.

التحديات البيئية
أسهم النمو السكاين العمراين املطرد يف منطقتنا العربية يف زيادة استنزاف املوارد
الطبيعية والبيئية وبخاصة املوارد غري املتجددة؛ فاإلنسان كام يؤثر يف البيئة املحيطة
مبا يقوم به من تنمية عمرانية وانشطة اقتصادية ،يتأثر أيضاً بهذه البيئة املستنزفة
مبا تتعرض له البيئة من تلوث للامء والهواء والغذاء ،ما يعود بالرضر البالغ عىل البيئة
واالنسان معاً .وقد أسهم االستغالل الجائر للموارد البيئية من االنسان وسوء ادارته لهذه
املوارد يف اختالل التوازن البيئي وظهور عدد من التحديات البيئية.

 1أهم األسباب التي أدت إلى ظهور التحديات البيئية:ا) االستغالل الجائر للموارد البحرية واملراعي والغابات ،ما أدى اىل تدهور حالها ونقص
إنتاجيتها.
ب) سوء استعامل االنسان للموارد البيئية وما ينتج عنه من تلوث البيئة الطبيعية يف
الرب والبحر والجو.
ج) استنزاف األرايض الزراعية واستنباط طرائق جديدة ونوعيات زراعية محسنة ذات
إنتاجية أعىل من العادية أو تحسني مقدرة الرتبة واستعامل كميات كبرية من األسمدة
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واملبيدات الحرشية.
د) استنفاد معظم مصادر املياه الجوفية وترتب عىل ذلك جفاف الرتبة والتصحر.
ه) الحروب املدمرة واستعامل أسلحة كمياوية وبيولوجية ونووية ينتج عنها ملوثات
كبرية للبيئة.
و) تضع الحكومات األوّلية للخطط التنموية االقتصادية من دون األخذ يف الحسبان
املتغريات البيئية املحتملة ومقدار تأثريها يف العطاء املتجدد للبيئة.
ز) ميثل سكان الدول املتقدمة حوايل  %27من سكان العامل ،ولكنهم مسؤولون عن
استنزاف أكرث من  %70من الرثوات الطبيعية وعن تدهور املنظومات البيئية املختلفة
(املرجع رقم .)8

 2أهم التحديات البيئية بالمنطقة العربيةارتفع عدد سكان املنطقة العربية من حوايل  50مليون نسمة منذ قرن تقريباً اىل أكرث
من  325مليون نسمه حالياً (املرجع رقم  ،)8إذ شهد بعض أجزاء املنطقة منواً اقتصادياً
مل يسبق له مثيل الرتفاع الدخل من النفط يف هذه املدة ونتج من ذلك تدهور البيئة
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واستنزاف املوارد الطبيعية يف سريورات التنمية االقتصادية ،إذ مل تراعَ االمور البيئية عىل
نحو كاف يف الخطط والسياسات التنموية الوطنية ،ومن أهم التحديات البيئية التي
تواجهها املنطقة العربية:
ا) زيادة معدالت تلوث البيئة بصوره كافة:
التلوّث هو أي تغري كميايئ أو نوعي يف املكونات البيئية عىل نحو يؤدي إىل اختالل
يف اتزان الطبيعة .وتعرف ملوثات البيئة بأنها أي مواد صلبة أو سائلة أو غازية وأي
مكروبات أو جزيئات تؤدي إىل زيادة أو نقصان يف املجال الطبيعي ألي من املكونات
البيئية .ومن أهم أنواع تلوث البيئة:

تلوث الهواء:
تتدهور نوعية الهواء يف املدن العربية عىل نحو متزايد؛ إذ يعتمد معظم السكان
عىل النقل بالسيارات الخاصة ،ويع ّد قطاع النقل مسؤوالً عن حوايل  %90من مجمل
انبعاثات أكاسيد الكربون يف البلدان العربية .وتنتج الدول الخليجية وحدها حوايل %50
من مجمل انبعاثات ثنايئ أكسيد الكربون يف جميع الدول العربية ،إذ تتجاوز انبعاثاتها
من ثنايئ أكسيد الكربون املعدل العاملي؛ ففي العام  2003كانت االنبعاثات يف االمارات
وقطر والبحرين والكويت أعىل من املعدل العاملي بـ  13و 9و 8و 7مرات عىل التوايل.

وكذلك تع ّد محطات توليد الكهرباء واملصانع وسريورات حرق النفايات يف األماكن
املكشوفة هي مصدر معظم االنبعاثات الضارة التي تُنفث يف الهواء .وقد سجلت
قياسات تلوث الهواء -يف بعض املدن املزدحمة واملناطق الصناعية يف مرص -مستويات
أعىل من الحدود التي نصت عليها القوانني البيئية املرصية ،مبا يراوح من ستة اىل مثانية
أضعاف ،وتم جمع نتائج مامثلة يف لبنان وسورية (املرجع رقم .)8

تلوث الماء:
تتلوث املياه بسبب النفايات الناتجة من املصانع ومخلفات الرصف الصحي والرصف
الزراعي التي ترمى يف األنهار والبحار والوديان ،وهذه الترصفات ترض بالبيئة واإلنسان
والحيوان والنبات وتؤدي اىل موت الكائنات البحرية وتلوث املياه الجوفية.

تلوث التربة:
تتلوث الرتبة عن طريق طمر النفايات الصلبة الناتجة من املنازل واملزارع واملصانع
وتحتوي هذه النفايات -عىل األعم -عىل معادن ثقيلة سامة ،مثل :الرصاص والزئبق،
ومن ثم تنتقل األمراض إىل الناس ،وتتلوث األرايض الزراعية باستعامل أنواع مرضة
من األسمدة الكمياوية واملبيدات الحرشية وغريها ،التي تنتقل إىل النباتات ومنها إىل
اإلنسان.

 2023اىل حوايل  460مرتاً مكعبا ،ومن املتوقع أيضاً أن تعاين جميع البلدان العربية
ضغطاً حاداً عىل املياه بحلول العام  2025باستثناء مرص والسودان والعراق ولبنان
وسورية .ومن املحتمل أن تؤدي التغريات املناخية اىل زيادة الضغط عىل االمدادات
املائية املتضائلة أصالً .وقد أوضح بعض الدراسات ان حوايل  %80من املوارد املائية
املتوافرة يف املنطقة العربية يُستعمل يف الري ،وان مستوى استهالك املياه للفرد الواحد يف
بلدان الخليج العريب -األكرث شحاً باملياه -من بني اعىل املعدالت يف العامل .وكذلك يشكل
استعامل كميات كبرية من املياه -يف مشاريع ترفيهية كربى ومالعب للجولف يف منطقتنا
الصحراوية -استنزافاً كبرياً للموار املائية املحدودة (املرجع رقم .)8
ج) جفاف الرتبة والتصحر:
هو إحداث تغيري سالب يف خصائص البيئة الحيوية ،ما يؤدي إىل خلق ظروف تجعلها
أقرب إىل الظروف الصحراوية أو أكرث جفافاً .ومتتد الصحراء يف اتجاه املناطق الرطبة
املجاورة ،وميثل التصحر تهديداً كبرياً لألرايض املنتجـة يف املنطقة العربية .والتصحر هو
أساساً ظاهرة مـن صنع االنسان يفاقمها تغري املناخ ،ومن أهم مظاهره :انجراف الرتبة،
تناقص الغطاء النبايت وتدهور نوعيته ،متلح الرتبة وتقلص خصوبتها ،نشاط الكثبان
الرملية الثابتة ،زيادة كمية الغبار العالق يف الجو.

التلوث البصري:
مصطلح يطلق عىل تشويه أي منظر تقع عليه عني اإلنسان ،ويشعر عند النظر إليه
بعدم ارتياح نفيس ،أو هو اختفاء الصورة الجاملية لكل ما يحيط بنا من أبنية أو طرقات
أو أرصفة ،مثل :اللوحات االعالنية السيئة ،القاممة املنترشة بالشوارع ،واملباين قبيحة
الشكل واللون ،والفضاءات العمرانية غري املنظمة ،واشكال صناديق القاممة السيئة،
وانتشار املباين القدمية واملتهالكة يف املناطق العمرانية ،وعدم تناسق احجام والوان
اللوحات االعالنية والدعائية .والشكل رقم ( )1يوضح مناذج لبعض مظاهر التلوث
البيئي.
ب) نقص املوارد املائية:
تع ّد املنطقة العربية من أكرث املناطق شحاً باملياه يف العامل؛ فقد وصل معدل املياه
املتوافرة سنوياً للفرد الواحد يف البلدان العربية اىل حوايل  977مرتاً مكعباً العام ،2001
وهو معدل اقل من تعريف األمم املتحدة للفقر املايئ ،ويتوقع أن ينخفض الرقم العام

الشكل رقم  :1مناذج لبعض مظاهر التلوث البيئي
د) التغريات املناخية واالحتباس الحراري:
التغري املناخي هو تغري يف معدل الحرارة يف بعض املناطق ،وكذلك تغري يف منط الحرارة
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ما بني النهار والليل وبني فصول السنة ،والتغري يف معدل الرطوبة واالمطار ويف معدل
قوة االشعة الشمسية والغيوم والضغط الجوي والرياح ويف نوعية العواصف ومعدل
حصولها يف فصول السنة .واملنطقة العربية معرضة للمشكالت الناتجة من التغريات
املناخية ومن أهمها :ندرة املوارد املائية ،ارتفاع مستويات جفاف الرتبة وزيادة التصحر،
ارتفاع مستوى البحر نتيج َة ارتفاع درجات الحرارة .ومن املتوقع أن يتسبب ذلك
بخسارة أجزاء جوهرية من األرايض الزراعية يف املنطقة العربية .وكذلك يحتمل أن
يتسبب ارتفاع مستوى البحر مبقدار مرت واحد فقط بخسارة حوايل  12اىل  %15من
األرايض الزراعية املنتجة وغرق مساحات كبرية يف منطقة دلتا النيل مبرص؛ وميكن ان
يخفض مساحة األرايض يف دولة قطر بنسبة  %2,6من مجمل مساحة الدولة (املرجع
رقم  .)8والشكل رقم ( )2يوضح العواقب البيئية للتغريات املناخية واالحتباس الحراري.

النمو العمراني على األراضي الزراعية المنتجة:

النمو العمراين الرسيع يف املنطقة العربية يجلب معه كثريا من الضغوط عىل البيئة
املحيطة التي عىل األعم ما تكون أرايض زراعية منتجة يصعب تعويضها .ويتم اعداد
مشاريع التنمية العمرانية الكربى من دون مراعاة توجيه النمو العمراين للمدن والقرى
بعيداً عن األرايض الزراعية ومن دون اجراء دراسات كافية وشفافة لتأثري النمو العمراين
يف البيئية الزراعية من جهة تقليص مساحاتها او تقليل قدرتها اإلنتاجية وتدهورها.

تدهور البيئة البحرية الساحلية:
متتد الدول العربية عىل خط ساحيل يزيد طوله عىل  30,000كيلومرت ،منها 18,000
كيلومرت مناطق آهلة بالسكان .والبيئة البحرية الساحلية يف املنطقة العربية يهددها
التلوث الناتج من ترسب املخلفات الزراعية وبخاصة التي تحتوي عىل أسمدة كميائية
وترصيف مياه الرصف الصحي غري املعالجة إىل البيئة البحرية واالفراط يف صيد
األسامك وزيادة سريورات التجريف والردم للمناطق الساحلية ،وكذلك تسهم سريورات
التوسع يف األنشطة السياحية والصناعية غري املنضبطة والتنمية الحرضية املكثفة يف
تدهور البيئة البحرية الساحلية.

الشكل رقم  :2العواقب البيئية للتغريات املناخية واالحتباس الحراري

القصور في التخلص من النفايات:
ينتج العامل العريب حوايل  250,000طن من النفايات الصلبة كل يوم ،إذ يصل إنتاج الفرد
الواحد -من النفايات الصلبة البلدية ،يف بعض املدن العربية ،مثل الكويت والرياض وأبو
ظبي -اىل حوايل  1,5كيلوغرام يف اليوم وهذا من أعىل املستويات يف العامل .ومعظم هذه
النفايات يتم التخلص منها من دون معالجة يف مكبات عشوائية أو يف أماكن مخصصة
لطمر النفايات ،عىل حني يتم تدوير ما ال يزيد عىل  % 5فقط من هذه النفايات .ويتم
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جمع النفايات الخطرة الناتجة من األنشطة الصناعية والطبية ومعالجتها بطرائق غري
سليمة .وكذلك تشهد أجزاء كبرية من املنطقة العربية منواً اقتصادياً حرضياً رسيعاً
ينتج منه الكثري من مخلفات الهدم والبناء التي يصعب التخلص منها .ويف بعض الدول
العربية ال يتم جمع أكرث النفايات املنتجة ،فمثال يف مرص يقدَّر أن  %35من النفايات
الصلبة البلدية ال تجمع عىل نحو منتظم (املرجع رقم .)8

البناء داخل األودية والشعاب ومجاري السيول:
يع ّد ردم األودية والشعاب ومجاري السيول املارة داخل التجمعات العمرانية من
أكرث مظاهر التعدي عىل البيئة الطبيعية ،التي ينتج منها مشكالت كبرية عند حدوث
السيول ،ما يؤدي اىل غرق مساحات كبرية من األرايض الزراعية واملناطق العمرانية
واملنشآت يف املدن والقرى وقطع الطرق وتدمري شبكات املرافق العامة ،عىل الرغم من
وجود ترشيعات تلزم األجهزة البلدية واملحلية باحرتام املسارات الطبيعية للمياه وعدم
البناء عليها كونها مرصفاً طبيعياً ملياه األمطار والسيول.

البلدية -عن متابعة النمو العمراين وارتفاع أسعار األرايض داخل املناطق العمرانية -يف
انتشار مناطق عشوائية متدهورة عمرانياً واجتامعياً واقتصاديا ،وتفتقر إىل األمن حيث
ينترش فيها الفقر والجرمية واملشكالت االجتامعية ،وتعاين نقص الخدمات العامة وسوء
حال شبكات املرافق األساس ،وبعض مساكنها هي عشش واكواخ تم بناؤها مبواد بناء
بسيطة ويعاين سكانها زيادة الكثافات السكانية اىل اكرث من  600فرد /فدان مع ارتفاع
معدل التزاحم اىل اكرث من  3افراد /غرفة ،ومعظم املساكن ال تتوافر فيها شبكات مياه او
رصف صحي ،ما يؤدي اىل تزايد حدة املشكالت البيئية واالجتامعية واالقتصادية (املرجع
رقم  .)5والشكل رقم ( )3يوضح مناذج لبعض التحديات البيئية.

االمتدادات العمرانية العشوائية
املناطق العشوائية هي مناطق غري رشعية تقام بالجهود الذاتية من ساكنيها عىل
اض من أمالك الدولة أو أمالك الخاصة ،ويتم إقامتها من دون اتباع املعايري والقواعد
أر ٍ
التخطيطية السليمة .وقد شهدت املنطقة العربية منواً عمرانياً رسيعاً للمدن الكربى
نتيجة لرتكيز جهود التنمية فيها وزيادة معدالت هجرة السكان من القرى إىل املدن
الكربى التي تتوافر فيها فرص التعليم والعمل واالستثامر .وكذلك أسهم ضعف الرقابة

الشكل رقم  :3مناذج لبعض التحديات البيئية
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سياسات معالجة التحديات البيئية
من أهم سياسات معالجة التحديات البيئية:
تطوير منظومات النقل العام التي تعتمد عىل الطاقة النظيفة لخفض استعامل السيارات
الخاصة يف االنتقال بني أماكن السكن ومراكز العمل واملواقع التجارية والرتفيهية.
تطبيق أفضل منظومات توليد الطاقة وأكرثها كفاءة وتشجيع استعامل موارد الطاقة
املائية ومصادر الطاقة املتجددة ،مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ،واستعامل أنواع
الوقود األقل تلويثاً للبيئة ،مثل الغاز الطبيعي.
حظر كامل لحرق النفايات املنزلية ومخلفات الزراعة يف األماكن املكشوفة ،واتباع
سياسة فرز النفايات واالستفادة منها يف صناعات تدوير النفايات بتحويلها إىل مواد
مخصبة للرتبة أو تدوير األوراق والزجاج والبالستيك ،ثم تأيت سريورة الدفن الصحي
السليم للمخلفات املتبقية يف مواقع خاصة لهذا الغرض.
االدارة الرشيدة للموارد املائية وزيادة كفاءة استعامل املياه مبا يؤمن الحاجات التنموية
الزراعية والصناعية واملنزلية ويحقق االستدامة يف الوقت نفسه.
دعم جهود البحث العلمي والتطوير يف مجال تكنولوجيا تحلية املياه املالحة وتشجيع
اجراء البحوث عىل املحاصيل واملزروعات التي ميكن ان تعتمد عىل املياه املالحة نسبياً
مبا يتناسب مع البيئة الصحراوية القاحلة ،ودعم بحوث معالجة أخطار تدهور األرايض
والحد من التصحر بوساطة املراكز البحثية ،مثل :املركز العريب لدراسات املناطق الجافة
واألرايض القاحلة (األكساد) يف دمشق ،واملركز الدويل للبحوث الزراعية يف املناطق
الجافة (اإليكاردا) يف حلب ،ومركز بحوث الصحراء يف مرص.
استحداث ترشيعات بيئية شاملة ومتكاملة للحفاظ عىل البيئة واإلفادة منها اإلفادة
املثىل يف إطار ما ورد باالتفاقات البيئية الدولية ،مثل :اتفاق األمم املتحدة لتغري املناخ
وبروتوكول كيوتو واتفاق األمم املتحدة لصون التنوع البيولوجي واتفاق األمم املتحدة
ملكافحة التصحر.
انشاء ادارة متكاملة للبيئة عىل نحو تكون هناك هيئات ومؤسسات بيئية قوية وفعالة،
تدعمها التزامات سياسية وترشيعية واضحة ،وتتوافر لها املوارد املالية الكافية لتحقيق
االدارة البيئية السليمة للمشاريع االمنائية عىل نحو يدمج محور الحفاظ عىل البيئة يف
املرشوعات التنموية مع رضورة اجراء التقويم البيئي املستمر للمرشوعات التنموية
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قبل تنفيذها وبعده عىل نحو تتكامل فيه الخطط القصرية األجل والطويلة األجل لحل
املشكالت حارضاً ومستقبالً.
تخصيص جزء مناسب من املوازنة العامة للدول يف املنطقة العربية لتقوية قدرات
السلطات البيئية ومتويل الربامج البيئية وتشغيلها عىل نحو يعتمد فيه التمويل عىل
الحكومات والقطاع الخاص مع تقليل اعتامد متويل مشاريع حامية البيئة عىل املصادر
الخارجية ،عىل نحو تكون فيه املسؤولية الرئيسة للقطاع الحكومي هي دمج البيئة يف
سياسات التنمية الوطنية.
تفعيل التعاون بني املؤسسات الحكومية وغري الحكومية ووسائل اإلعالم من أجل
معالجة مشكالت البيئة وتحقيق التنمية املستدمية واالهتامم بدراسة التخصصات
البيئية يف مدارس ومعاهد وكليات اإلعالم واالتصال إلعداد إعالميني بيئيني قادرين عىل
اإلسهام يف التوعية البيئية والتعاطي الواعي مع املشكالت البيئية.
زيادة الوعي البيئي مبقدار خطورة استنزاف املوارد البيئية وأهمية الحد من تلوث
البيئة اعتامداً عىل وسائل االعالم املختلفة ومؤسسات املجتمع املدين واملنظامت غري

الحكومية.

 -1حامية البيئة والحد من التلوث البيئي:

رضورة تشجيع الهجرة املعكوسة يف األقاليم واملناطق الريفية بإيجاد أنشطة ومرشوعات
تنموية جاذبة يف األقاليم واملناطق الريفية يف إطار املخططات اإلقليمية.

يتم ذلك بوضع مجموعة من السياسات واملرشوعات والربامج التي تهدف اىل الحفاظ عىل
املوارد البيئية غري املتجددة ومكافحة التصحر وحامية مظاهر الحياة الفطرية باملناطق
الربية املقرتح حاميتها وإعداد دراسات تقويم التأثريات البيئية ملرشوعات التنمية قبل
إنشائها وبعده وتطبيق اإلجراءات الرقابية للحد من املخالفات البيئية.

إعداد املخططات التطويرية للمناطق العشوائية مبا يحقق االرتقاء باملستوى االجتامعي
االقتصادي للسكان والتنمية العمرانية البيئية املستدمية للمناطق العشوائية واالستفادة
من مقومات التنمية بها.

دور المخططات االقليمية والعمرانية في الحد من
التحديات البيئية
يتم اعداد املخططات اإلقليمية والعمرانية بهدف السيطرة عىل املشكالت البيئية
والعمرانية واالقتصادية التي قد تنشأ نتيجة سريورات التنمية القطاعية (العمرانية،
الزراعية ،الصناعية ،السياحية ،الخدمية) غري املتكاملة ،وتلقائية توطني األنشطة
االقتصادية والصناعات ،وعشوائية توزيع الخدمات العامة والحكومية .وتعتمد التنمية
اإلقليمية الشاملة املتوازنة عىل االستفادة الكاملة من اإلمكانات واملوارد املتاحة باملواقع
املختلفة بوضع اسرتاتيجية للتنمية الشاملة تسهم يف توجيه سريورات التنمية املستقبلية
وتحقيق التوازن املكاين يف توزيع السكان وفرص التنمية وتعمل عىل تنويع القاعدة
االقتصادية وتكامل األنشطة االقتصادية وتوزيعها وفقاً إلمكانات مواقع التنمية ،يف إطار
التنمية املستدمية التي تلبي رضورات التنمية بالوقت الحارض من دون املساس بقدرة
األجيال املقبلة عىل تلبية احتياجاتهم بحامية املوارد الطبيعية من الضغوط البرشية
واالستغالل الجائر للرثوات واملوارد الطبيعية واإلفادة منها اإلفادة املثىل.
ويقوم املخطط العمراين بدراسة األوضاع الحالية يف اإلقليم أو املدينة للتعرف اىل املوارد
واالمكانات الطبيعية والبيئية املتاحة وتعيني املشكالت التخطيطية وعوائق التنمية،
وكذلك الفرص واالمكانات التنموية التي ميكن توظيفها لتحقيق أهداف التنمية ووضع
اسرتاتيجية لحامية املوارد الطبيعية والبيئية واإلفادة منها اإلفادة املثىل مبا يحقق
التنمية املستدمية ،مبراعاة توزيع استعامالت األرايض وفق خصائص املواقع البيئية عىل
نحو يتناسب فيه املوقع البيئي مع نشاط التنمية املقرتح فيه ،مع أهمية إجراء تقويم
بيئي ملرشوعات التنمية املقرتحة لتحقيق التنمية املستدمية للموارد البيئية .وكذلك يتم
وضع اسرتاتيجيات وخطط التنمية العمرانية االقتصادية االجتامعية التي يتم تنفيذها
يف مدد زمنية محددة ،وتعتمد هذه االسرتاتيجيات عىل محاور عدة تتعلق بالبيئة
الطبيعية من أهمها:

 -2الحفاظ عىل األرايض الزراعية املنتجة:
يتم ذلك بوضع مجموعة من السياسات واملرشوعات والربامج التي تسهم يف الحد من
استعامل األرايض الزراعية يف أنشطة عمرانية أو صناعية أو تحويلها إىل اسرتاحات زراعية
صغرية ،ما يؤدي إىل تقليل إنتاجيتها والعمل عىل رفع كفاءتها اإلنتاجية ودعم أنشطة
البحث العلمي يف مجال الزراعة.
 -3حامية األودية والشعاب:
معظم األودية والشعاب محافظ عليها بحالها الطبيعية ،لدورها يف تجميع مياه األمطار
والسيول وزيادة مخزون املياه الجوفية ،ما عدا بعض األودية والشعاب القريبة من
املناطق العمرانية وهي التي يتم وضع سياسات ومرشوعات لحاميتها والحد من االعتداء
العمراين عليها واستعاملها يف أنشطة غري مناسبة لطبيعتها كونها مرصفاً ملياه األمطار
والسيول.
 -4اإلفادة املثىل من املناطق الجبلية ومنابع األودية:
يتم ذلك بوضع مجموعة من السياسات والربامج التي تعتمد عىل تنظيم أنشطة الرتويح
والرتفيه يف املناطق الجبلية واملحافظة عىل منابع األودية الرئيسة وقرص االستعامل فيها
عىل أنشطة التخييم والتنزه والرعي غري الجائر والحرص عىل عدم تغيري معامل البيئة
الطبيعية لهذه املناطق.
 -5الحد من تأثري منطقة الكثبان الرملية:
يتم ذلك بوضع مجموعة من السياسات والربامج التي تسهم يف الحد من التأثري السالب
للكثبان الرملية يف التجمعات العمرانية واألنشطة الزراعية واملراعي الطبيعية املجاورة
لهذه الكثبان الرملية واإلفادة منها يف أنشطة الرتويح والرتفيه والتخييم.
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 -6حامية مناطق الرعي الطبيعية:
يتم ذلك بوضع مجموعة من السياسات واملرشوعات التي تسهم يف حامية املراعي
الطبيعية من التعديات والحد من استنزافها بسبب الرعي الجائر ،واتخاذ اجراءات
للحد من ظاهرة التصحر بالعمل عىل ربط مناطق الرعي مبناطق األنشطة الزراعية
بشبكة من الطرق.
 -7إعادة تأهيل املباين التاريخية واملواقع األثرية:
يتم ذلك بوضع مجموعة من السياسات واملرشوعات والربامج التي تهدف إىل أن يكون
لهذه املباين التاريخية واملواقع االثرية والجاملية دور وظيفي ضمن التجمع العمراين
الذي تقع فيه يف إطار ممنهج متكامل يجعل هذا التجمع العمراين مبا يضمه من مبانٍ
تاريخية ومواقع أثرية وحدة متكاملة ،ما يكفل إعادة توظيف املباين الرتاثية يف األنشطة
والوظائف التي تناسبها من الناحية املعامرية اإلنشائية واستعاملها يف دعم األنشطة
الرتويحية والرتفيهية والثقافية.
مناذج اإلفادة املثىل للموارد الطبيعية والبيئية يف املخططات اإلقليمية والعمرانية
 -1املخطط اإلقليمي ملنطقة الرياض:
تم اعتامد املخطط اإلقليمي ملنطقة الرياض العام 1434ه من وزير الشؤون البلدية
والقروية ،ومن أهم أهدافه :إدارة املوارد البيئية عىل نحو فعال واإلفادة املثىل من
املوارد الطبيعية والبيئية وتحقيق التوازن املستديم بني التوزيع السكاين والقدرة
االستيعابية للبيئة بتطوير منظومات لحامية البيئة والحد من مصادر تلوثها وتنظيم
سريورة الرعي للحد من التصحر وتطوير املناطق املحمية وتحسني حالها والحفاظ
عىل املناطق األثرية والتاريخية وتطويرها واستعاملها يف األنشطة الرتفيهية والسياحية.
ا -حامية البيئة وتطوير املناطق املحمية:
وضع املخطط اإلقليمي ملنطقة الرياض متطلبات التخطيط والتنمية املناسبة للمناطق
املحمية التي وصل عددها اىل  25محمية ،وللمناطق ذات الحساسية البيئية التي
تخضع األنشطة فيها اىل التقويم البيئي لألرضار التي ميكن ان تحدثها هذه األنشطة
ويصل عددها اىل  14منطقة ،ويوضحها الجدول رقم (.)1
الجدول رقم  :1املناطق املحمية واملناطق ذات الحساسية البيئية يف منطقة الرياض
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عي املخطط اإلقليمي ملنطقة الرياض املناطق ذات األوّلية البيئية وهي مناطق
وكذلك ّ
تضم أنشطة الرتفيه .وقد تم وضع ضوابط عىل نحو تتوافق فيه االستعامالت األخرى
يف هذه املناطق مع االستعامل الرتفيهي .والشكل رقم ( )4يوضح املناطق املحمية
واملناطق ذات األوّلية البيئية واملناطق ذات الحساسية البيئية التي عيّنها املخطط
اإلقليمي ملنطقة الرياض.
ومن أهم الربامج التي اقرتحها املخطط اإلقليمي ملنطقة الرياض يف مجال حامية البيئة:
تطوير منظومات حامية البيئة مبا يسهم يف تقليل معدالت التلوث البيئي والحد من
التصحر.
وضع ضوابط تحقق حامية أمناط الحياة الربية يف املحميات الطبيعية واملناطق ذات
الحساسية البيئية وتطويرها.
وضع ضوابط لدراسات تقويم اآلثار البيئية ملشاريع التنمية االقتصادية كافة قبل
انشائها.
اتباع منظومات تقنية حديثة للتخلص من النفايات والتوسع يف انشاء مصانع تدوير
النفايات.
اإلدارة املستدمية ملوارد املياه وتنظيم أعامل الرعي للحد من الرعي الجائر وإلعادة
الغطاء النبايت.
ب -الحفاظ عىل املناطق األثرية والتاريخية وتطويرها:
اهتم املخطط اإلقليمي ملنطقة الرياض بالحفاظ عىل املواقع األثرية والتاريخية
وتطويرها واإلفادة منها يف األنشطة السياحية مبا يدعم التنمية االقتصادية للتجمعات
القريبة منها ،إذ تضم منطقة الرياض حوايل  500منطقة اثرية وتاريخية معظمها

مناطق غري مطورة لتكون مواقع سياحية .ولذا ،ستكون هذه املناطق معرضة للتدمري
والتخريب بسبب عدم وجود أسوار أو حراسة مخصصة لحاميتها ،والشكل رقم ()5
يوضح املناطق األثرية والتاريخية مبنطقة الرياض.
ومن أهم الربامج التي اقرتحها املخطط اإلقليمي ملنطقة الرياض بهدف الحفاظ عىل
املناطق األثرية والتاريخية وتطويرها:
انشاء إدارة مسؤولة عن هذه املواقع عىل نحو تقوم فيه بسريورات الرتميم والصيانة.
ات سياحية واستعاملها يف أنشطة تتناسب مع طبيعتها وحالها
تطوير هذه املناطق مزار ٍ
االنشائية.
تحسني جودة الخدمات السياحية وإيجاد البنية األساس يف هذه املناطق.
إيجاد شبكة للطرق تصل اىل هذه املناطق السياحية ،مع تطوير البنية التحتية فيها.
االعتامد عىل نحو كبري عىل القطاع الخاص يف تطوير هذه املناطق وتشغيلها.
الشكل رقم  :4املناطق البيئية يف منطقة الرياض

الشكل رقم  :5املناطق االثرية والتاريخية يف منطقة الرياض
 -2مخطط التنمية الشاملة ملحافظة الخرج:
تم اعداد مخطط التنمية الشاملة ملحافظة الخرج العام 1426ه .وتعتمد اسرتاتيجية
حامية املوارد الطبيعية والبيئية يف محافظة الخرج عىل محاور عدة ،من أهمها :إعادة
تأهيل املواقع التاريخية واألثرية يف إطار التجمعات العمرانية التي توجد بها ،حامية
البيئة والحد من التلوث البيئي ،الحفاظ عىل األرايض الزراعية املنتجة ،حامية األودية
والشعاب.
ا -تأهيل املواقع األثرية والتاريخية:
يوجد يف محافظة الخرج عدد من املواقع األثرية والتاريخية ،من أهمها :قرص امللك عبد
العزيز مبدينة الخرج ،برج كوت األثري بالسلمية ،مجرى فرزان غريب قرية البدع ،املدافن
األثرية املجاورة لعيون الخرج ،برج وسور الدمل األثري مبدينة الدمل ،قرص سعود الكبري
بالقرب من مدينة الهياثم .واملواقع األثرية والتاريخية يوضحها الشكل رقم (.)6
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وهذه املباين الرتاثية كان يتم التعامل معها عىل أساس الحفاظ عليها وترميمها وتسويرها
من دون أن يكون لها دور ضمن التجمع العمراين الذي تقع فيه يف إطار منهج متحفي
يحافظ عىل العنارص الرتاثية من دون استعامل.

الشكل رقم  :7بعض املواقع االثرية والتاريخية يف الخرج

الشكل رقم  :6املواقع االثرية والتاريخية يف محافظة الخرج

ب -حامية البيئة والحد من التلوث البيئي:
وقد اقرتح املخطط استعامل املنهج املتكامل ،الذي يع ّد التجمع العمراين -مبا يضمه من
مبان تراثية -كال ال يتجزأ ،عىل نحو يتم فيه إعادة االهتامم بهذه املباين الرتاثية ،وإعادة
تأهيلها ضمن هيكل التجمع العمراين يف إطار األنشطة والوظائف التي تتناسب معها،
وعىل نحو يتكامل مع املباين القريبة منها .واستعامل هذه املباين الرتاثية يف دعم النشاط
الرتفيهي وزيادة الجذب السياحي لهذه املواقع يسهم يف تنمية التجمعات العمرانية
وإيجاد املزيد من فرص العمل .وبعض هذه املواقع يوضحها الشكل رقم (.)7
وتعتمد اسرتاتيجية تأهيل املواقع األثرية والتاريخية عىل عدد من املرشوعات من
أهمها:
وضع خطة زمنية لرتميم املواقع األثرية والتاريخية عىل مستوى املحافظة.
إعداد دراسات عمرانية وبرصية تفصيلية للمناطق املحيطة باملواقع واملباين األثرية
وتعيني االستعامالت املناسبة لهذه املباين وكذلك األرايض واملباين القامئة القريبة منها.
إيجاد الخدمات بالقرب من املواقع واملباين األثرية ،وكذلك شبكات البنية األساس من
طرق ومرافق مبا يسهم يف ارشاك هذه املواقع واملباين يف أنشطة الرتفيه والرتويح.
وضع خطة إعالمية تستهدف التعريف باملواقع األثرية والتاريخية وتوعية املواطنني
بأهمية املحافظة عليها وحُ سن استعاملها.

حامية البيئة وتنميتها املستدمية تعتمد أساساً عىل سالمة البيئة من أخطار التلوث
والتدهور مع االستفادة من مواردها (مثل :الرتبة واملياه والغطاء النبايت الطبيعي) يف
التنمية االقتصادية مبا ال يؤدي إىل استنزافها استنزافا غري متجدد.
وتعتمد اسرتاتيجية حامية البيئة والحد من التلوث البيئي مبحافظة الخرج عىل:
إنشاء جهة إدارية محلية تتوىل تعيني املعايري البيئية املختلفة وتكون مسؤولة عن
مراجعة دراسات التقويم البيئية للمرشوعات ومراقبة املخالفات البيئية وتطبيق
اإلج ـراءات الرقابية للمحافظة عىل مصادر املياه والرتبة والحد من تلوث الهواء
والضوضاء والتخلص من النفايات بطريقة سليمة.
وضع برامج إعالمية متنوعة لتوعية املواطنني بأهمية املحافظة عىل البيئة يف املدارس
واملساجد ووسائل اإلعالم املقروءة واملسموعة واملرئية.
وضع برامج زمنية الستكامل تنفيذ مرشوعات الرصف الصحي يف املدن والقرى مبا يسهم
يف حامية آبار مياه الرشب من التلوث وتحسني البيئة العمرانية.
اتخاذ اإلجراءات الالزمة لالستفادة من مياه الرصف -بعد معالجتها -يف ري الحدائق
واملناطق الرتفيهية واألشجار عىل جوانب الطرق وإطفاء الحرائق وبعض األغراض
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الصناعية (مثل أعامل التربيد) وغري ذلك من االستعامالت املناسبة.
تنظيم سريورة جمع النفايات الصلبة وإيجاد املدافن الصحية وإنشاء مصانع لتدوير
املخلفات.
ج -الحفاظ عىل األرايض الزراعية املنتجة:
متتلك محافظة الخرج مساحات كبرية من األرايض الزراعية املنتجة تصل مساحتها إىل
حوايل  114782هكتاراً ،وهذه األرايض يجب املحافظة عليها والحد من استعاملها يف
األنشطة األخرى (مثل األنشطة العمرانية والصناعية) أو تحويلها إىل اسرتاحات زراعية
مبساحات صغرية ،ما يؤدي إىل تقليل إنتاجيتها .ولذا فقد اهتم املخطط بتوجيه النمو
العمراين ملدينة الخرج بعيداً عن األرايض الزراعية ،ويوضح ذلك الشكل رقم (.)8

وتعتمد اسرتاتيجية الحفاظ عىل األرايض الزراعية وتنميتها عىل عدد من املرشوعات
والربامج من أهمها:
وضع الضوابط واملعايري الخاصة بتحويل األرايض الزراعية إىل اسرتاحات أو أنشطة أخرى
بالتنسيق بني وزاريت الزراعة والشؤون البلدية والقروية.
وضع خطط التنمية الزراعية وتعيني نوعية املزروعات يف املواسم املختلفة بهدف الحد
من استهالك املياه ورفع الكفاءة اإلنتاجية لألرايض الزراعية القامئة.
إنشاء محطة للبحوث الزراعية والتجارب العلمية والعملية عىل نحو يسهم يف دراسة
استنباط أصناف جديدة من املزروعات ودراسة أساليب الزراعة ومنظومات الري
وتطويرها وتحسني السالالت الحيوانية وإجراء البحوث الخاصة بتطوير اإلنتاجني الزراعي
والحيواين.
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إيجاد قاعدة بيانات للمعلومات الزراعية يف فرع وزارة الزراعة يف محافظة الخرج عىل
نحو يحتوي عىل بيانات عن عدد األحياز الزراعية واألرايض املستغلة وغري املستغلة
واألرايض املمكن استصالحها عىل األمد القريب والبعيد ومساحاتها ومواقعها ،ومقدار
توافر املياه ،وحجم اإلنتاجني الزراعي والحيواين ومواقع مرشوعات اإلنتاج الحيواين ،عىل
نحو يحدّث هذه البيانات دورياً ،ما يسهم يف إعداد خطط وبرامج ومرشوعات التنمية
الزراعية اعتامداً عىل معلومات واقعية وحديثة.
الشكل رقم  :8توجيه النمو العمراين ملدينة الخرج بعيداً عن األرايض الزراعية واملناطق
الجبلية

د -حامية األودية والشعاب:
تع ّد األودية والشعاب من أهم املوارد الطبيعية مبحافظة الخرج لدورها يف تجميع مياه
األمطار والسيول وزيادة مخزون املياه الجوفية يف املناطق الزراعية وبخاصة يف منطقة
وادي السهباء وحول مدينتي الدمل والهياثم .ومتتلك املحافظة عدداً كبرياً من األودية
والشعاب ،من أهمها :أودية حنيفة ،نساح ،بلجان ،الحنيه ،الرتايب ،السوق ،العني ،ماوان،
وثيالن .ومعظم األودية والشعاب باملحافظة محافظ عليها بحالها الطبيعية ما عدا
بعض األودية والشعاب القريبة من املناطق العمرانية ،التي ينبغي حاميتها والحد من
االعتداء عليها ومن األنشطة غري املناسبة فيها.
وتعتمد اسرتاتيجية املحافظة عىل البيئة الطبيعية لألودية والشعاب عىل عدد من
املرشوعات والربامج من أهمها:
إجراء دراسات متكاملة ملسارات املياه باألودية الرئيسة والفرعية وتصميم األعامل
اإلنشائية الالزمة لدرء أخطار السيول وتنفيذها.
وضع برنامج زمني تنفيذي إلعادة الغطاء النبايت يف بعض بطون األوديــة ،واتخاذ
اإلجراءات الالزمة إلنشاء متنزّهات برية يف منابع بعض األودية مع تزويدها بالخدمات.
املراقبة امليدانية ألعامل التطوير داخل األودية من البلديات ووزارة الزراعة مبا يضمن
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املحافظة عىل مجاري املياه داخل األودية واستعامل
بطون األودية يف األنشطة الزراعية والرتفيهية وعدم
البناء عىل حافات األودية واملنحدرات الجانبية لها
للحد من انهيار الرتبة.
تشجيع القطاع الخاص عىل االستثامر باألنشطة
الزراعية والرتفيهية يف األودية الرئيسة والفرعية مبا
يتناسب مع طبيعتها.
صيانة العبارات املقامة أسفل الطرق املــارة عىل
مجاري السيول وتنظيفها بصورة دورية.
إدخــال نظافة األوديــة والشعاب الواقعة داخل
املناطق العمرانية وبالقرب منها ضمن األعامل التي
ترشف عليها البلديات ،مع حظر رمي مخلفات البناء
والنفايات الصلبة والسائلة يف األودية.
مراجعة املخططات السكنية التي مل يتم تطويرها،
وتعديل قطع األرايض الواقعة داخــل الشعاب
واستعاملها مناطقَ مفتوحة داخل املناطق السكنية
ألغــراض الرتفيه والــرويــح عىل نحو ال يدخل يف
النسبة املقتطعة للتخطيط واملخصصة إليجاد الطرق
ومسارات املشاة والخدمات العامة.
عــدم إقامة منشآت ثابتة داخــل بطون األوديــة
والحفاظ عىل مجاري السيول بعرض مناسب مبا
يسمح بتدفق مياه السيول.

املراجع واملصادر:
 1رشيد الحمد ،محمد سعيد صباريني :البيئة ومشكالتها ،سلسلة عامل املعرفة ،الكويت.1979 ، 2عايده بشاره :دراسات يف بعض مشكالت تلوث البيئة ،سلسلة املكتبة الثقافية ،العدد .1984 ،289.Wikipedia.org/wiki 3 4الهيئة العامة لالستعالمات يف مرص :تلوث البيئة يف مرص ،املشكلة والحل.1992 ، 5احمد عيل سليم البهنساوي :املشكالت البيئية الناتجة عن النمو العمراين للقاهرة الكربى ،املؤمتر القوميالرابع للدراسات والبحوث البيئية ،معهد بحوث البيئة ،جامعة عني شمس.1994 ،
 6عبد الرحمن عبد الله العويض :التحديات البيئية وافاق املستقبل ،املنظمة اإلقليمية لحامية الحياة البحرية،املؤمتر السنوي السادس للمنتدى العريب للبيئة والتنمية (أفد) ،الشارقة.2013 ،
 7منظمة اإلسِ سْ كو ،املنظمة اإلسالمية الدولية للرتبية والثقافة والعلوم :العامل اإلسالمي وتحديات التنميةاملستدمية.2002 ،
 8املنتدى العريب للبيئة والتنمية (أفد) ،التقرير السنوي األول ،البيئة العربية :تحديات املستقبل.2008 ،عيل عبد الرحمن عيل :رئيس االتحاد العريب للتنمية املستدمية والبيئة ،البيئة وما يواجهها من
9تحديات ،مبحث منشور يف االنرتنت.
 10وزارة الشؤون البلدية والقروية :تفعيل التنمية املستدمية يف التخطيط1426 ،هـ. 11الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض :املخطط اإلقليمي ملنطقة الرياض ،التقرير الشامل1433 ،ه. 12وزارة الشؤون البلدية والقروية ،املديرية العامة للشؤون البلدية والقروية مبنطقة الرياض :مرشوع املخططالشامل ملحافظة الخرج ،التقرير الثالث (املخطط الهيكيل اإلقليمي ملحافظة الخرج)1425 ،هـ.
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استطالع

«درب زبيدة « طريق الحج الكويف

يك�شف براعة امل�سلمني الأوائل يف العمارة
تزخر اململكة العربية السعودية بعدد كبري من الدروب التاريخية ،إال أنّ درب زبيدة يعد الدرب التاريخي األشهر يف الجزيرة العربية؛ نظراً ألهميته التاريخية،
ولكرثة ما يحويه من معامل أثرية ال يزال الكثري منها باقياً إىل اآلن ،وهو ما أهّ له ألن يُرفع للتسجيل يف قامئة الرتاث العاملي باليونيسكو ،ضمن  10مواقع طلبت الهيئة
العامة للسياحة والرتاث الوطني تسجيلها يف القامئة ،ومن املتوقع أن يحدث األمر قريباً.

من العامرة القدمية

ميتد درب زبيدة «طريق الحج الكويف» ،من الكوفة
وحتى مكة املكرمة .يبلغ طوله يف أرايض اململكة أكرث
من  1400كم ،حيث مير بخمس مناطق يف السعودية،
هي مناطق الحدود الشاملية وحائل والقصيم
واملدينة املنورة ومكة املكرمة.
أُدرج الدرب ضمن مشاريع برنامج خادم الحرمني
الرشيفني للعناية بالرتاث الحضاري للمملكة الذي
تنفذه الهيئة ضمن مبادراتها يف برنامج التحول
الوطني.
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تسميته
تعود تسميته نسبة للسيدة زبيدة بنت جعفر زوجة
الخليفة العبايس هارون الرشيد ،وذلك نظري األعامل
الخريية التي قامت بها ،إضافة إىل املحطات الكثرية
التي أمرت بإنشائها عىل امتداد الطريق.

إبان الخالفة العباسية (1258 - 750م) ،بلغ الدرب
ذروة ازدهــاره ،عندما حُ ـدّدت الطريق ورُصفت
وأُنشئت محطات الطريق وحفرت اآلبــار والربك
وبنيت السدود واملنازل والدور ،وحُ رصت  27محطة
رئيسية أهمها :الشيحيات والجميمة وفيد والربذة
وذات عرق وخرابة.

كان درب زبيدة من الطرق التجارية قبل اإلسالم،
وازدادت أهميته مع بزوغ فجر اإلســام ،ثمّ شهد
املزيد من االهتامم وازدهــر خالل عصور الخالفة
اإلسالمية املبكرة.

وللطريق قيمة عاملية استثنائية ،ألنّها تجسّ د فعلياً
األهمية الثقافية للتبادالت متعددة األبعاد وللحوار
بني البلدان ،وذلك من خالل جمعها للكثري من الحجاج
املسلمني من مختلف البقاع واألعراق واألجناس؛ كام

يُربز درب زبيدة تفاعل الحركة طوال الطريق ،من
حيث املكان والزمان منذ عصور ما قبل اإلسالم وحتى
نهاية الخالفة العباسية يف القرن  13للميالد.
كتب الكثري من املؤرخني والجغرافيني والرحالة عن
الدرب .وأهم من كتب عنه :ابن خرداذبة ،وابن رسته،
واليعقويب ،واملقديس ،والحمداين ،والحريب ،وابن جبري،
وابن بطوطة .كام استقطب الدرب عدداً من الرحالة
الغربيني ممن متكنوا من سلوكه والكتابة عنه يف
القرنني الـ 19والـ 20امليالديني.
من داخل املوقع األثري

هدف درب زبيدة
تشري املصادر التاريخية إىل أنّ هدف الدرب هو خدمة
حجاج بيت الله الحرام من بغداد (عاصمة الخالفة
العباسية) إىل مكة املكرمة ،وإثراء الثقافات والتبادل
التجاري يف ذلك الوقت ،مبسافة تتجاوز  1400كلم
تقريباً ،حيث وُضعت عالمات عىل طول الطريق
إلرشاد الحجاج ووُضعت برك لجمع املاء بطريقة
ذكية جداً ،يف أماكن مختارة بعناية فائقة ومبسافات
مدروسة ،ليستفيد منها الحجاج للتزود باملاء .ذكر
اسم الدرب يف كتب الجغرافيني والرحالة القدامى من
املسلمني وغريهم ،كام ذكره الرحالة الفنلندي جورج
فالني وذكرته الليدي آن بلنت يف كتابها (رحلة إىل بالد
نجد) ،ومع مرور الزمن اندثرت بعض معامل الدرب يف
حني ظهرت أطاللها يف أماكن أخرى.
وعن درب زبيدة التاريخي ،يقول الربوفسور سعد
الراشد عامل اآلثار السعودي« :يف ضوء املعلومات
الواردة يف املصادر التاريخية والجغرافية ،نجد أنّ
طريق الحج من العراق (درب زبيدة) ،خطط مسارها
بطريقة علمية وهندسية متقنة ،حيث حُ ددت
اتجاهاتها ،وبُنيت عىل امتدادها املحطات واملنازل
واالسـراحــات ،ورصفت أرضية الطريق بالحجارة
يف املناطق الرملية واملوحلة ،ونُظّ فت الطريق من

الجالميد الصخرية والعوائق يف املناطق الوعرة
واملرتفعات الجبلية ،كام زودت بأسلوب هنديس
ونظام دقيق لتوزيع املنشآت املائية من سدود وآبار
وبرك وعيون وقنوات ،ووضعت عىل مسارها بطريق
حسابية موزونة األعالم واملنارات واألميال (أحجار
املسافة) ،والضوى واملشاعل واملواقد ليهتدي بها
املسافرون لي ًال نهاراً.
ورصــد الجغرافيون والرحالة املسلمون محطات
الطريق ومنازله بني الكوفة ومكة ،فبلغت  27محطة
رئيسية ،و 27منزالً (أي محطة ثانوية) ،وهي محطة
اسرتاحة تُنصب عىل مسافة محددة بني كل محطتني
رئيسيتني ،هذا عدا املنازل واملرافق األخرى املنترشة
عىل امتداد الطريق .كام رصد الجغرافيون كذلك
املحطات واملنازل عىل الطرق املتفرعة من الطريق
الرئييس لدرب زبيدة .ويلتقي أحد فروع طريق
البرصة مع طريق الكوفة يف معدن النقرة ،ويتفرع
الطريق من ذلك املكان إىل مكة جنوباً أو إىل املدينة
غرباً .كام يلتقي طريق الحج البرصي الرئييس مع درب
زبيدة بالقرب من مكة املكرمة ،عند ميقات ذات
عرق .وتجمع املصادر التاريخية والجغرافية املبكرة،
أن طريق الكوفة  -مكة (درب زبيدة) ،بلغت أوج

ازدهارها يف العرص العبايس املبكر ،وشعر املسافرون
عىل الطريق والقادمون من أقىص املرشق اإلسالمي
باألمن والطأمنينة .ولهذا يقول املؤرخ ابن كثري« :كانت
طريق الحجاز من العراق ،من أرفق الطرقات وأكرثها
أمناً وأطيبها» .ولكن الطريق وغريها من الطرق
الرئيسية والفرعية ،تعرضت يف فرتات متعاقبة لهجامت
القبائل ،فلم يكن باستطاعة الحجاج واملسافرين اجتياز
الطريق الرئيسية أو أي من فروعها إال بتوفر رعاية
عسكرية وحامية من عاصمة الخالفة .وقد تعطلت
الطريق بشكل كبري بعد سقوط بغداد عىل يد املغول
يف عام  ،1258ومل تعد الطريق تستخدم إال يف فرتات
متقطعة .ثمّ بدأت معظم محطات الطريق باالندثار
تدريجياً ،وتحوّلت املحطات واملنازل إىل أطالل دارسة،
فيام بقيت بعض اآلبار والربك صالحة لالستعامل ،بيد
أنّ الغالبية العظمى منها غطتها الرمال مع مرور الزمن.

درب زبيدة على الصعيد األثري
وعىل الصعيد األثري ،فقد أجرى الدكتور سعد الراشد
دراسة موسعة وشاملة لطريق الكوفة  -مكة «درب
زبيدة» ،وشملت الدراسة املواقع األثرية عىل الطريق
واملنشآت املائية وآثار الرصف والتمهيد ومواقع أعالم

المدينة العربية  /العدد 180

65

مكتشفات أثرية

الطريق .وعن نتائج هذه الدراسة قال الدكتور الراشد:
«عُ رث عىل عدد من أحجار املسافة (األميال املكتوبة)،
التي تحدد املسافات بقياس وحدات (الربيد) و(امليل)
و(الفرسخ) .وعرث عىل شواهد أثرية توضح إصالحات
الخليفة املهدي العبايس وأعامل الصيانة والتجديد
التي جرت يف عهد الخليفة املقتدر بالله .وتشكل
األعالم التي ال تزال آثارها باقية ،داللة واضحة عىل
تحديد مسار الطريق وفروعها» .ويضيف« :بنيت
األعالم بالحجارة عىل شكل أبراج دائرية يف معظمها.
ترتفع عىل سطح األرض نحو ثالثة أمتار ،واملسافة
بني العلم واآلخر محددة بنحو امليل ( 2كم تقريباً)،
ويف بعض األماكن تقرتب األعالم بعضها من بعض،
نحو نصف امليل ( 1كم تقريباً) ،كام أنّ األعالم تزداد
بالقرب من املحطات الرئيسية التي تتجمع فيها
الطرق أو تتفرع إىل جهات أخرى ،أو بالقرب من
مواضع اآلبار والربك .وميكن مشاهدة عرشات األعالم
عىل امتداد الطريق وقد تساقط البعض منها عىل
أشكال أكوام حجرية.
وكشفت الدراسات وأعامل املسوحات والحفريات
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األثرية ،عن أمناط من القصور والتحصينات واملنازل
واملساكن واملساجد يف عدد من املواقع األثرية التي
كانت محطات رئيسية عىل الطريق .وكانت هذه
املواقع عبارة عن مدن وقــرى تخدم سكان تلك
املناطق وقوافل الحجاج والتجارة واملسافرين ،حيث
توفّر لهم ما يحتاجونه من مأكل ومرشب وملبس
وأعالف للدواب ،وكثري منها كانت تشكل أسواقاً عامرة
باملنتجات الزراعية والحيوانية والصناعات املتنوعة.

أشهر المواقع
ومن أشهر املواقع األثرية التي كانت متثل مدناً
ومحطات رئيسية كبرية :زبالة والثعلبية وفيد
وسمرياء والنقرة والربذة ومعدن بني سليم .وأمثرت
الكشوفات األثرية يف مدينة فيد التاريخية عن شبكة
متطورة من اآلبار والعيون والقنوات والربك .وفيها
مظاهر معامرية متنوعة ترتكز يف تشييد القصور
املحصنة واملنازل والدور واملساجد والطرقات ملدينة
عربية كبرية الحجم .وكُشف عن أمنــاط متنوعة
من املعثورات واللقى األثرية لــأواين الفخارية

والخزفية والزجاجية ،واألدوات املعدنية والحجرية
واملسكوكات ،وتتوافق املكتشفات مع املعلومات
التي أوردتها املصادر التاريخية والجغرافية وكتابات
الرحالة املسلمني ،عن هذه املدينة التي كانت من
أقدم املدن اإلسالمية يف قلب الجزيرة العربية ،وكانت
تشكل أيضاً محطة رئيسية يف منتصف طريق «درب
زبيدة» بني الكوفة ومكة املكرمة.
أجريت يف موقع «الربذة» األثري ،حفريات أثرية
شاملة استمرت ألكرث من  20سنة ،كشفت التنقيبات
األثرية يف املوقع عن املسجد الجامع ومسجد املدينة
السكنية ،ووحدات بنائية للمنازل الكبرية والقصور،
وأسواق ومواقع للتصنيع ومخازن وأحواض وخزانات
املياه األرضية.
وتشكل املكتشفات األثرية يف الربذة من القطع
واألواين الخزفية والفخارية والزجاجية واملعدنية
والحيل وأدوات الزينة واملسكوكات والنقوش ،مصدراً
مه ًام للدارسني والباحثني؛ لكون الربذة واحدة من
املدن املبكرة يف اإلسالم ،وكانت باإلضافة لكونها مدينة

ومحطة رئيسية يف النقطة التي تحدّد ثلث الطريق
من الكوفة ،حمى إلبل الصدقة وخيل املسلمني.
واستمرت الحياة يف الربذة من بداية عرص صدر
اإلسالم وحتى سنة 319هـ 917 -م ،حيث مل تعد
الحياة صالحة فيها ،فرحل عنها أهلها.

نمط للعمارة اإلسالمية
أوضحت الدراسات األثرية أن املنشآت املعامرية عىل
طريق حج الكوفة  -مكة ،متثل منطاً معامرياً فريداً
للعامرة اإلسالمية املبكرة يف جزيرة العرب .ويتمثل
ذلك يف أسلوب التخطيط املعامري والوظائف املختلفة.
كام متيزت املباين بسامكة الجدران وأبـراج الحامية.
وزودت الوحدات البنائية للمنازل والدور السكنية،
كام هو الحال يف الربذة ،بخزّانات لحفظ مياه الرشب
تحت مستوى أرضيات الغرف والساحات واملمرات.
كام أنّ الكثري من املحطات كانت تشتمل عىل األسواق
والحاممات العامة وغري ذلك من املرافق األخرى.

عراقة التاريخ

وزودت بقنوات وسدود تجلب إليها مياه األمطار
والسيول من األودية املجاورة لها.

براعة المسلمين األوائل
بناء هذه الربك يدل عىل براعة املسلمني األوائل يف
العامرة والخربة الجيدة يف إقامة اإلنشاءات املائية.

أما بالنسبة لربك املياه فقد أوضحت الدراسات
التوثيقية أن الربك واألحــواض حُ فرت وبُنيت عىل
امتداد الطريق عىل مسافات متفاوتة ومحدّدة،
بعضها بالقرب من املحطات واملنازل ،وبعضها اآلخر
يف أماكن نائية عنها .وال تزال معظم تلك الربك واضحة
للعيان مبعاملها وتفاصيلها املعامرية الدقيقة ،بينام
طمرت الرمال جزء منها.

وبالنسبة لتخطيط مسار طريق «درب زبيدة»
وتفرعاتها ،فقد متكن املهندسون من تحديد مساراتها
بشكل مستقيم يف معظم أجزائها ،وتجتاز أرايض سهلية
مستوية ،ومناطق وعرة وخشنة ،وصحاري كثيفة
مقفرة حتى تصل إىل جبال الحجاز ذات التضاريس
الصعبة التي تخرتقها األودية الضيقة والعميقة.

وتتنوع مساحات الربك وأشكالها ،فبعضها صّ مم
بشكل دائري ،وبنيت أخرى بشكل رباعي ومستطيل
(مصاف)،
ٍ
التخطيط .وزودت الربك بأحواض ترسيب
ودُعمت جدرانها من الداخل بأكتاف نصف دائرية أو
نصف مربعة ،للحفاظ عليها من ضغط مياه السيول
التي تصب بداخلها ،كام أن بعض الربك صممت
بحيث تكون جدرانها الداخلية مدرجة بكاملها،

وسُ هّلت الطريق بقطع املمرات بني الثنايا والجبال،
وحُ مي مسار الطريق بجدران مرتفعة عىل جانبيه،
ووضعت مدرجات عريضة يف مواضع الصعود والنزول
يف املناطق الجبلية الوعرة .وبرع املهندسون يف رسم
الطريق بتفادي مساقط السيول الجارفة .وتدل آثار
التمهيد والرصف عىل خربة املهندسني املسلمني يف
تحديد الطرق ورسمها بأساليب هندسية دقيقة.

من جهته أوضح الدكتور حسني أبو الحسن ،املستشار
بقطاع واملتاحف بالهيئة العامة للسياحة والرتاث
الوطني أن الهيئة أجرت مسحاً كام ًال لدرب زبيدة
األثري ،ورممت بعض معامل الطريق ،وأهّ لت ضمن
مرشوع «طرق التجارة والحج القدمية باململكة».
وأضــاف أن «درب زبيدة من املواقع التي حظيت
باهتامم الهيئة منذ مدة طويلة ،بدءاً بإجراء مسح
كامل عىل معامل الطريق ووضع خرائط لها وإجراء
عدد من الدراسات العلمية ،كام أنّ الهيئة ممثلة يف
قطاع اآلثار رممت بعض معاملها ،و ُنفّذت أعامل بحثية
علمية يف بعض املواقع الرئيسية عىل درب زبيدة،
ومنها أعامل التنقيب األثري والرتميم والتهيئة ملوقع
فيد األثري يف منطقة حائل الذي يعد محطة رئيسية
عىل امتداد طريق درب زبيدة ،حيث نسّ قت الهيئة
مع إمارة املنطقة والهيئة العليا لتطوير منطقة حائر،
بإجراء تنقيبات أثرية وترميم للمعامل األثرية املكتشفة،
وتنظيف الربك وترميمها ،وإيجاد ممرات للسيّاح داخل
املوقع ووضع لوحات تعريفية ،ويجري العمل عىل
إنشاء متحف خاص باملوقع ،وكل هذه األعامل ال تزال
تجري وفقاً التفاقية موقعة بني هيئة السياحة وهيئة
تطوير حائل.
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تقارير

االجهاد املايئ وآثار تغري املناخ

يف ال�شرق الأو�سط ..ودول العامل
نسلط الضوء يف هذين التقريرين عىل ارتباط تغري املناخ بندرة املياه واالرضار الناجمة يف تغري موارد الطاقة
وزيادة االجهاد املايئ يف منطقنتنا والعامل .ونحرص هنا عىل عرض التقارير والدراسات واالبحاث التي تتناول
معوقات التنمية املستدامة وتأثريها عىل املدن والسكان .حيث يشري التقرير األول إىل أن ندرة املياه يف
العامل العريب تهدد  14%من الناتج املحيل يف  .2050بينام يتناول التقرير الثاين املناطق املجهدة باملياه
وارتفاع تكاليف مشاريع توليد الطاقة وتأثري ذلك يف تقلب املناخ.
قال تقرير مشرتك جديد صادر عن منظمة األغذية
الزراعة لألمم املتحدة (الفاو) والبنك الدويل ،إن ندرة
املياه يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ميكن
أن تكون إما عام ًال مزعزعاً لالستقرار أو دافعاً يقرّب
املجتمعات بعضها من بعض ،حيث يعتمد األمر عىل
السياسات املتخذة للتعامل مع هذا التحدي املتنامي.
ويحذر التقرير الذي يحمل عنوان «إدارة املياه
يف النظم الهشة :بناء الصمود يف وجه الصدمات
واألزمات املمتدة يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا»،
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من أن عدم االستقرار املقرتن بضعف إدارة املياه ميكن
أن يتحول إىل حلقة مفرغة تزيد من تفاقم التوترات
االجتامعية ،مع التأكيد أن اإلجراءات الالزمة لكرس
هذه الحلقة ميكن أن تكون أيضاً عنارص أساسية
للتعايف وتعزيز االستقرار.
ويدعو التقرير الذي أطلق خالل جلسة خاصة ركزت
عىل منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا يف مؤمتر
األسبوع العاملي للمياه يف استوكهومل بالسويد ،إىل
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االنتقال من السياسات الحالية التي تركز عىل زيادة
اإلمدادات إىل اإلدارة طويلة األجل للموارد املائية.
فقد تركت السياسات غري الفعالة ك ًال من سكان
املنطقة ومجتمعاتها املحلية عرضة آلثار ندرة املياه،
التي تفاقمت بسبب تزايد الطلب وتغري املناخ.
ويرتكز أكرث من  60يف املائة من سكان املنطقة يف
أماكن مترضرة من إجهاد مايئ سطحي مرتفع أو
مرتفع جداً ،مقارنة مبتوسط عاملي يبلغ نحو 35
يف املائة .وإذا تُرك األمر دون حل ،فمن املتوقع أن
تتسبب ندرة املياه املرتبطة باملناخ بخسائر اقتصادية
تقدر مبا يرتاوح بني  6و 14يف املائة من الناتج املحيل
اإلجاميل بحلول عام  ،2050وهي النسبة األعىل يف
العامل.
وقال باسكال ستيدوتو ،منسق الربامج االسرتاتيجية
اإلقليمية يف املكتب اإلقليمي للفاو يف الرشق األدىن
وشامل أفريقيا ،واملؤلف الرئييس املشارك للتقرير ،إن
«الخسائر االقتصادية تعني ارتفاع معدالت البطالة،
يفاقمها تأثري ندرة املياه عىل سبل العيش التقليدية
مثل الزراعة .والنتيجة ميكن أن تكون انعدام األمن
الغذايئ واضطرار الناس للهجرة ،إىل جانب تزايد
اإلحباط من حكومات غري قادرة عىل ضامن تقديم
الخدمات األساسية ،وهو ما قد يصبح محركاً آخر
لعدم االستقرار الواسع يف املنطقة .لكن الخرب السار
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هو أنه ميكن اتخاذ إجراءات ملنع ندرة املياه وعدم
االستقرار من أن تصبح حلقة مفرغة ،وذلك من خالل
الرتكيز عىل إدارة املوارد املائية وتقديم الخدمات
بطريقة مستدامة وفعالة ومنصفة».

ويف مرص ،فإن  10يف املائة من املياه الزراعية هي
مياه ترصيف معاد تدويرها ،بينام يخطط املغرب
لرتكيب أكرث من  100ألف مضخة شمسية للري
بحلول عام .2020

ويف هذا املجال ،ستكون هناك حاجة إىل نهج متوازن
يتناول التأثريات قصرية األجل لندرة املياه ،بينام
يستثمر يف الحلول األطول أجالً ،مبا يف ذلك اعتامد
تكنولوجيات جديدة أساساً للنمو املستدام.

وقال اندرز جاغرسكوغ ،اختصايص أول إدارة موارد
املياه يف البنك الــدويل واملؤلف الرئييس املشارك
للتقرير« :تتسم ندرة املياه دامئاً ببعدين؛ األول
محيل ،إذ إنها تؤثر بشكل مبارش يف املجتمعات،
والثاين إقليمي ،حيث تعرب املوارد املائية الحدود.
وبالتايل فإن معالجة ندرة املياه توفر فرصة لتمكني
املجتمعات املحلية من تعزيز توافقها املحيل حول
اسرتاتيجيات التصدي لهذا التحدي ،ويف الوقت
نفسه ،تشكل حافزاً لتعزيز التعاون اإلقليمي يف
مواجهة مشكلة مشرتكة» .ويشري التقرير إىل أن
أكرث من نصف املياه السطحية يف املنطقة عابرة
للحدود ،وتشرتك جميع بلدان املنطقة يف طبقة مياه
جوفية واحدة عىل األقل .ويوضح التاريخ الطويل
إلدارة املياه املشرتكة يف املنطقة كيف توفر املياه
فرصة لجمع الناس معاً لحل التحديات املعقدة
املتعلقة بتخصيص املياه وتقدميها .وميكن أن تساعد
املشاورات عىل املستوى املحيل إىل جانب ترميم
خدمات املياه يف إعــادة بناء الثقة بني املواطنني
والحكومات.

ويدعم مرشوع ملنظمة الفاو يف العراق الصمود يف
وجه الجفاف من خالل توفري النقد مقابل العمل
للنازحني داخلياً والالجئني .ويهدف مرشوع ملعالجة
املياه ميوله البنك الدويل يف قطاع غزة إىل وضع حد
لسنوات من اإلهامل بسبب عدم االستقرار لضامن
اإلمــداد املوثوق ملياه الــرب املأمونة والتغذية
التدريجية لحوض املياه الجوفية باملياه املعالجة.

ندرة المياه في
العالم العربي تهدد
 % 14من الناتج
المحلي بحلول
2050

وبحسب التقرير الــدويل ،تعد الرشاكات اإلقليمية
إلدارة املوارد املشرتكة خطوة نحو مزيد من التكامل
اإلقليمي .ويشدد التقرير عىل أنه يف الوقت الذي تعترب
فيه السياسات شديدة األهمية إلدارة املياه بشكل
فعال ،فإنها متثل أيضاً مساهامت حيوية يف االستقرار
عىل املدى الطويل.

تقرير دولي% 60 :
من سكان المنطقة
يتركزون في أماكن
متضررة من «إجهاد
مائي مرتفع»
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تقارير

االجهاد املايئ....

�صنع خيارات الطاقة املائية الذكية
حان الوقت العتامد نهج أكرث شمو ًال وطويل األجل إلدارة وتخطيط الطاقة واملياه واملوارد األخرى ،بهدف حامية البيئة عىل نطاق أوسع ،وإال فإننا سنفشل يف
مواجهة تحديات التنمية املستدامة التي نواجهها ،والتي ستكون لها عواقب مدمرة ،بدءا بأكرث مناطق العامل توتراً.
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يشكل تغري املناخ بال شك تهديداً قوياً -بل وجودياً-
عىل كوكب األرض ،ولكن النهج الحايل للتخفيف من
حدته ،والذي يعكس تركيزا فريدا عىل خفض انبعاثات
ثاين أكسيد الكربون ،قد يؤدي يف نهاية املطاف إىل
إلحاق رضر جسيم ،حيث يخفق يف تفسري استنفاد
موارد الطاقة ،ويساهم بشكل رئيس يف تغري املناخ.

من توافر املياه وتعزز الطلب عىل الطاقة أكرث من ذلك،
مام يؤدي إىل حلقة مفرغة يصعب كرسها .يف الواقع،
يتطلب تلبية الطلب املتزايد عىل الكهرباء وتحقيق
األهداف الوطنية إلنتاج الوقود الحيوي وأنواع الوقود
البديلة األخرى زيادة أكرث من الضعف يف االستخدام
العاملي للمياه إلنتاج الطاقة خالل ربع القرن القادم.

“إن املياه هي يف صميم أسباب وآثار تغري املناخ»،
وفقا لتقرير مجلس املوارد الوطنية ،وبالفعل فإن
حلقة املياه -عمليات هطول األمطار والتبخر
والتجميد والذوبان والتكثيف التي تنقل املياه من
السحب إىل اليابسة إىل املحيط والعكس -ترتبط
ارتباطا وثيقا بتبادل الطاقة بني األرض واملحيط
والغالف الجوي الذي يقوم بتحديد مناخ األرض.
فكام أن تراكم الكربون يف الغالف الجوي يسهم يف
تغري املناخ ،كذلك يساهم تدهور موارد املياه ونفادها
يف ذلك ،وهذه العمليات يعزز بعضها بعضا ،ويدفع
ويكثف بعضها بعضا.

الطريقة الوحيدة لكرس هــذه ال ــدورة -وبالتايل
التخفيف من تغري املناخ بشكل فعال -هي إدارة
العالقة بني املاء والطاقة (باإلضافة إىل الغذاء الذي
يعتمد إنتاجه عىل املاء والطاقة) .بعبارة أخرى يجب
عىل الدول أن تتخذ خيارات يف مجال الطاقة ال تكون
أقل كثافة يف استخدام الكربون فحسب ،بل إنها أقل
كثافة يف استهالك املياه.

مع توتر إمــدادات املياه العاملية ال ميكن أن يكون
التحول إىل استخدام الطاقة الذكية يف مجال الطاقة
أكرث إلحاحا ،إذ يواجه ثلثا سكان العامل -خصوصا يف
وسط وجنوب آسيا والرشق األوسط وشامل إفريقيا-
نقصا خطريا يف املياه .فآسيا -أكرب محرك لزيادة الطلب
العاملي عىل الطاقة -هي أيضاً القارة األكرث جفافاً يف
العامل ،والتي تقاس مبدى توافر املياه للفرد الواحد.
يف هذه املناطق املجهدة باملياه ،بدأ النقص بالفعل يف
تقييد التوسع يف البنية التحتية للطاقة ،أحد األسباب
املهمة وراء فشل الصني يف تطوير صناعة الهيدروكربون
الصخرية لديها هو عدم كفاية املياه يف املناطق التي
توجد فيها مخزوناتها( .الستخراج الطاقة من الصخر
الزيتي ،يجب إطالق ماليني الغالونات من املاء عليه).

يتطلب استخراج الطاقة واملعالجة (مبا يف ذلك
التكرير) واإلنتاج استخدام املياه بكثافة ،فقطاع
الطاقة هو أكرب مستهلك للمياه يف كل دولة متقدمة
باستثناء أسرتاليا ،حيث تأيت الزراعة ،كام هي الحال يف
معظم البلدان النامية ،يف الدرجة األوىل ،ففي االتحاد
األورويب ،متثل محطات توليد الكهرباء وحدها 44٪
من مجموع املياه العذبة املستهلكة كل عام ،ويف
الواليات املتحدة هذا الرقم يناهز .41٪
وكلام ازدادت املوارد املائية صعوبة ازداد الطلب
عىل قطاع املياه ،حيث يجب ضخ املياه الجوفية من
أعامق أكرب ،ويجب نقل املياه السطحية عرب مسافات
أطول .يف الهند ،عىل سبيل املثال ،تضم الطاقة اآلن
نحو  90٪من تكلفة املياه الجوفية.
ومبا أن هذه العمليات تغذي تقلب املناخ ،فإنها تقلل
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كام أدت زيادة اإلجهاد املايئ إىل ارتفاع تكاليف مشاريع
توليد الطاقة الحالية ،مام قد يعرض سالمتها للخطر،
فقد أدى الجفاف الذي شهدته األلفية يف أسرتاليا،
والذي استمر من أواخر التسعينيات حتى  ،2012إىل
تقويض إنتاج الطاقة ،مام أدى إىل ارتفاع األسعار.
ومع نقص الطاقة عادة ما يكون أشد يف املناطق
املجهدة باملاء ،ما الدول املتأثرة؟ بداية ،يجب أن
ندرك أن الطاقة «النظيفة» من حيث الكربون ميكن
أن تكون «قذرة» من منظور املوارد املائية .عىل سبيل
املثال يتطلب الفحم «النظيف» الذي يشتمل عىل
تخزين الكربون ،إىل جانب الطاقة النووية ،يف أعىل
مستوى من كثافة املياه.
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بعض مصادر الطاقة املتجددة ،مثل الطاقة الحرارية
الشمسية والطاقة الحرارية األرضية ،هي أيضا ذات
كثافة مائية عالية ،وعىل النقيض من ذلك ال تحتاج
الطاقة الشمسية الفولطاضوئية وطاقة الرياح -وهام
تكنولوجيتان متجددتان تكتسبان قوة السحب عىل
مستوى العامل -إىل املاء للقيام بعملياتهام الطبيعية،
وبالتايل ينبغي أن يكون تشجيع تطوير هذه املصادر
أولوية عالية.
لكن نوع الطاقة املستخدمة ليس املشكلة الوحيدة،
فمن املهم أيضا اختيار األنواع الصحيحة من النباتات
يف مرحلة التخطيط ،وميكن لتقنيات التربيد البديلة
لتوليد الطاقة ،مبا يف ذلك التربيد الجاف أو الهجني ،أن
تقلل من استهالك املياه (عىل الرغم من أن استخدام

مثل هذه التقنيات حاليا مقيَّد بضعف الكفاءة
وارتفاع التكاليف).
كام ينبغي أن تكون محطات توليد الطاقة موجودة
يف أماكن ال تعتمد فيها عىل موارد املياه العذبة،
بل عىل املياه املالحة أو املتدهورة أو املستصلحة،
ففي آسيا ،التي تقود العامل اآلن من حيث إضافة
الطاقة النووية ،تقع معظم املصانع الجديدة عىل
طول الخطوط الساحلية ،بحيث ميكن لهذه املرافق
العطىش أن تستقطب املزيد من مياه البحر.
ومع ذلك ،هناك مخاطر كبرية ،فارتفاع مستويات
البحار ،نتيجة لتغري املناخ ،ميكن أن يشكل تهديداً
أقــوى بكثري من الكوارث الطبيعية ،مثل كارثة

تسونامي التي تسببت يف كارثة فوكوشيام يف اليابان
يف عام  ،2011وعالوة عىل ذلك مع املناطق الساحلية
ذات الكثافة السكانية العالية والقيمة االقتصادية،
مل يعد العثور عىل مواقع ساحلية مناسبة ملحطات
نووية جديدة أمراً سهالً .عىل الرغم من امتالك الهند
أكرث من  4500ميل ( 7200كيلومرت) من السواحل،
فقد ناضلت لتنفيذ توسعها املخطط للطاقة النووية
عرب محطات ساحلية ،بسبب معارضة شعبية قوية.
ال ميكن ضامن أمن الطاقة الحقيقي إال يف سياق
االستدامة يف املوارد واملناخ واالستدامة البيئية ،وال

يقترص الرتكيز العاملي عىل الحد من الكربون عىل
حجب هذه الروابط الحرجة فحسب ،بل يشجع
أيضا عىل اتخاذ تدابري تؤثر سلبا عىل استقرار املوارد،
فقد حان الوقت العتامد نهج أكرث شموالً ومتكام ًال
وطويل األجل إلدارة وتخطيط الطاقة واملياه واملوارد
األخرى ،بهدف حامية البيئة عىل نطاق أوسع ،وإال
فإننا سنفشل يف مواجهة تحديات التنمية املستدامة
التي نواجهها ،والتي ستكون لها عواقب مدمرة ،بدءا
بأكرث مناطق العامل توتراً.

* براهام تشيالين
* أستاذ الــدراســات االسرتاتيجية يف مركز أبحاث
السياسات ومقره نيودلهي ،وزميل يف أكادميية روبرت
بــوش يف برلني ،ومؤلف تسعة كتب ،مبا يف ذلك
«الطاغوت اآلسيوي» ،و»املياه :ساحة املعركة الجديدة
يف آسيا ،و»املياه ،والسالم ،والحرب :مواجهة أزمة املياه
العاملية”.
“بروجيكت سنديكيت »2018 ،باالتفاق مع «الجريدة”
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نقطة التحول القادمة يف معركة املناخ
* باتريشيا إسبينوزا وآن هيدالغو

إظهار الطموح املتعلق بالعمل املناخي من قادة كل القطاعات من املرجح أن يلهم الحكومات زيادة املساهامت التي تحددها قبل مؤمتر األمم املتحدة للتغري
املناخي يف بولندا يف ديسمرب ،حيث ستعمل الحكومات عىل وضع اللمسات األخرية إلرشادات تطبيق اتفاقية باريس.

ستعقد خالل أيام يف مدينة سان فرانسيسكو القمة
العاملية للعمل املناخي وهي واحــدة من أضخم
التجمعات الدولية املتعلقة بالتغري املناخي ،وهذه
الفعالية التي سيكون شعارها «دعونا نأخذ الطموح
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للمستوى التايل» تهدف إىل أن تكون مبثابة انطالقة
لبذل املزيد من الجهود لتمكني العامل من تحقيق
األهداف التي حددتها اتفاقية باريس للمناخ لسنة
.2015

إن هذه الفعالية هي مبثابة فرصة ذهبية إلحراز تقدم
فيام يتعلق بالجهود ملكافحة االحتباس الحراري،
ولكن ال ميكن اغتنام هذه الفرصة إال مبشاركة جميع
األطراف التي لديها مصلحة يف هذا الخصوص.

لكن الحكومات ال تستطيع عمل ذلــك لوحدها،
فالجميع– مبا يف ذلك عىل جميع املستويات الحكومية
وقادة قطاع األعامل واملستثمرين واملجتمع املدين–
يجب عليهم املساهمة ،وهذا يتطلب شك ًال جديداً
من التعددية الشاملة ،بحيث نستطيع كذلك تطبيقه
من أجل تحقيق أهداف التنمية املستدامة التي تكمل
التزامات اتفاقية باريس.
إن هذه املهمة لن تكون سهلة ،ولكن هناك الكثري من
األسباب التي تدعونا إىل التفاؤل ،فهناك زخم عاملي
غري مسبوق من أجل بناء مستقبل يتميز بالكربون
املنخفض واألمن املناخي واقتصاد دينامييك صديق
للبيئة ومجتمع مزدهر وبيئة صحية.
تشكل الطاقة املتجددة عىل مستوى العامل  70%من
صايف اإلضافات للقدرة عىل توليد الطاقة يف سنة 2017
طبقا لتقرير الوضع العاملي عن الطاقة املتجددة لسنة
 ،2018كام أنه طبقا لتحالف أندرتو فإن هناك أكرث
من  200دولة ومنطقة وسلطة محلية ملتزمة بخفض
انبعاثات الغازات الدفيئة الخاصة بها مبا ال يقل عن
 80%أقل من مستويات  1990بحلول سنة .2050

لقد وافق املجتمع الدويل مبوجب اتفاقية باريس
للمناخ عىل الحد من ارتفاع معدل درجات الحرارة
العاملية لتقترص عىل  2درجة مئوية فقط– ويف الوضع
املثايل  1.5درجة مئوية فقط -فوق مستويات ما قبل

الصناعة ،ومن أجل تحقيق هذه الغاية ،تم تكليف
الحكومات بتطوير خططها الخاصة بها للعمل
املناخي «املساهامت التي يتم تحديدها عىل مستوى
الحكومات».

إن املراكز الحرضية كذلك قد عملت عىل تحسني
قدراتها فيام يتعلق باالبتكار والقيادة بالنسبة إىل املناخ،
فمدينة نيويورك أعلنت تعديل  14500بناية من أكرث
البنايات تلويثا للبيئة يف املدينة ،كام أصبحت مدينة
شينزين أول مدينة يف العامل لديها أسطول حافالت
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يعمل بشكل كامل بالطاقة الكهربائية ،وأنشأت
مدينة أوسلو ميزانية لحساب التأثري املناخي ،وذلك
من أجل االسرتشاد بها عند اتخاذ القرارات املالية.
عىل املستوى التجاري فإن هناك أكرث من  700رشكة
بقيمة سوقية تتجاوز مبلغ  16تريليون دوالر أمرييك
قد عملت التزامات شاملة تتعلق باملناخ ،وذلك طبقا
الئتالف «وي مني بيزنيس» كام وقع  289مستثمرا
لديهم أصول تصل قيمتها إىل  30تريليون دوالر أمرييك
تقريبا عىل (املناخ  )100+وهي مبادرة مدتها خمس
سنوات من أجل التواصل مع أضخم الرشكات التي
تبث الغازات الدفيئة يف الجو وذلك من أجل تحسني
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إدارتها ملوضوع التغري املناخي والحد من االنبعاثات
وتعزيز اإلفصاحات املالية املتعلقة باملناخ ،وكنتيجة
لذلك فإن إصدار السندات الخرضاء العاملية قد يصل
إىل  300مليار دوالر أمرييك هذا العام.
نحن ما زلنا بعيدين عن مرحلة األمــان ،فالعلامء
يتفقون أن انبعاثات ثاين أكسيد الكربون العاملية
يجب أن تصل إىل نقطة تحول سنة  2020لو أردنا
أن نحصل عىل الحياد الكربوين (أي انبعاثات قليلة
لدرجة القدرة عىل امتصاصها بشكل آمن من قبل
الغابات والرتبة وغريها من االنظمة الطبيعية )
بحلول منتصف القرن .وحتى اآلن فإن هناك  50بلداً

تقريبا قد حققت أو رمبا قد حققت ذروة االنبعاثات
فيها ،وهناك بلدان أخرى عديدة قد تحذو حذوها
قريباً ،وهذا يعترب تقدماً لكنه ليس كافيا.
يف واقع األمر فإن غازات الدفيئة يف الجو ال تزال ترتاكم
مبعدل قد يأخذنا قريبا إىل ما هو أعىل من عتبة 1.5
درجة مئوية ،مام يعني أنه لن يكون بإمكاننا تجنب
بعض أسوأ التأثريات للتغري املناخي.
لقد أصبحت أحوال الطقس القاسية أكرث شيوعا كام
رأينا يف درجات الحرارة التي سجلت ارتفاعا مل يسبق
له مثيل هذا العام ،وطبقا للتوجهات الحالية فإن

معدل درجات الحرارة العاملية قد يرتفع ليصبح أعىل
من  3درجات مئوية ،مام قد يعرض أنظمة طبيعية
حيوية مثل الشعاب املرجانية والغابات املطرية
واملناطق القطبية للخطر.
فجميع األطــراف الذين لديهم مصلحة يف هذا
الخصوص بحاجة إىل تعزيز التزاماتهم املناخية،
ومن أجل البدء بتلك العملية أصدرت القمة العاملية
للعمل املناخي ورشكاؤها مجموعة واسعة من
التحديات الجديدة مبا يف ذلك أهداف تتعلق بالقضاء
عىل االنبعاثات يف املدن ،وهي تستهدف قيام 500
رشكة بتبني أهداف علمية ومبادرات من أجل زيادة

عدد املركبات التي ال تبث أي انبعاثات يف الجو.
إن مثل هذه الجهود لن تحمي بيئتنا فحسب ،بل إنها
ستعزز كذلك من اقتصاداتنا ،وطبقا لتقرير أصدرته
مؤسسة ذا نيو كالميت إيكونومي مؤخرا فإن التحول
القائم عىل خفض الكربون يف قطاع النقل فقط
سيخلق  23مليون فرصة عمل عامليا بشكل سنوي.

بولندا يف ديسمرب ،حيث ستعمل الحكومات عىل وضع
اللمسات األخرية إلرشادات تطبيق اتفاقية باريس.
وإن الترصف وحيدا ميكن أن يكون صعبا علام أن
العمل الجامعي قد ميكن جميع املشاركني ويلهمهم
عمل املزيد ،ولو أردنا أن نرتك كوكبا صحيا لألجيال
املستقبلية فإننا بحاجة لعمل املزيد.
* باتريشيا إسبينوزا هي السكرترية التنفيذية ملعاهدة األمم

ورمبا األهم من ذلك كله أن إظهار الطموح املتعلق
بالعمل املناخي من قبل القادة من كل القطاعات من
املرجح أن يلهم الحكومات زيادة املساهامت التي
تحددها قبل مؤمتر األمم املتحدة للتغري املناخي يف

املتحدة اإلطارية املتعلقة بالتغري املناخي ،وآن هيدالغو هي عمدة
باريس ورئيسة مبادرة مدن «يس .»40
«بروجيكت سنديكيت»2018 ،
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التوسع الحرضي ..والتلوث ..وتغري املناخ

«التلوث املهمل» من التحديات الوجودية الكربى
فيليب جاي الندريجان وريتشارد فولر

التلوث من التحديات الوجودية الكربى يف القرن الحادي والعرشين ،فهو يهدد استقرار النظم البيئية ويقوض التنمية االقتصادية ويهدد صحة املليارات من البرش.

ورغم كل هذا ،كان ذلك التهديد موضع تجاهل
غالبا ،سواء يف إسرتاتيجية النمو التي تنتهجها بلدان
العامل ،أو يف ميزانيات املساعدات الخارجية كتلك
التي تخصصها املفوضية األوروبية والوكالة األمريكية
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للتنمية الدولية؛ ونتيجة لهذا يستمر التهديد يف النمو.
وتتمثل الخطوة األوىل نحو تعبئة املوارد والقيادة
واملشاركة املدنية الالزمة للحد من خطر التلوث،

يف زيــادة الوعي بالحجم الحقيقي لهذا الخطر.
ولهذا السبب قمنا بتشكيل لجنة «النسيت» املعنية
بالتلوث والصحة :لجمع بيانات شاملة حول التأثريات
الصحية التي يخلفها التلوث ،وتقدير تكاليفه

مجتمعة ،و 15ضعفا من الوفيات الناجمة عن كل
الحروب واإلرهاب وغري ذلك من أشكال العنف .ويف
الدول األشد ترضرا ،كان التلوث مسؤوال عن أكرث من
وفاة واحدة بني كل أربع وفيات.
وتتباين األسباب املحددة ملثل هذه الوفيات ،وهو ما
يعكس تركيبة متغرية من أشكال التلوث .فمع تطور
البلدان ،ترتاجع مستويات تلوث الهواء واملاء املنزيل من
أشكال التلوث القدمية املرتبطة بالفقر الشديد.
لكن الظواهر املرتبطة بالتنمية االقتصادية -وعىل
وجه التحديد :التوسع الحرضي والعوملة وانتشار املواد
الكيميائية السامة والسيارات العاملة بالوقود النفطي-
تــؤدي إىل ارتفاع مستويات تلوث الهواء املحيط
والتلوث الكيميايئ والتلوث املرتبط باملهنة وتلوث
الرتبة ،وتتحمل املدن يف البلدان النامية القدر األعظم
من الرضر.

فقراء

االقتصادية ،وتحديد ارتباطه بالفقر ،واقرتاح أساليب
ملموسة للتصدي له.
يف أكتوبر/ترشين األول املايض ،نرشنا تقريرا يفعل

ذلك عىل وجه التحديد .وقد وجدنا أن التلوث مسؤول
عن تسع ماليني حالة وفاة سنويا ،أو نحو  16%من
كل الوفيات عىل مستوى العامل .وهذا يعادل ثالثة
أضعاف الوفيات الناجمة عن اإليدز والسل واملالريا

من غري املستغرب أن يتحمل الفقراء وطأة عبء
التلوث .فام يقرب من  92%من الوفيات املرتبطة
بالتلوث تحدث يف الــدول ذات الدخل املنخفض
واملتوسط .ويف الدول عىل كل املستويات االقتصادية،
يكون املــرض الناجم عن التلوث أكرث انتشارا بني
األقليات وأفراد الجامعات املهمشة ،وأولئك املعرضني
للخطر بطرق أخرى.
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وإىل جانب التكاليف البرشية ،تتسبب األمراض
املرتبطة بالتلوث يف إحداث خسائر يف اإلنتاجية تقلل
من الناتج املحيل اإلجاميل يف الدول النامية بنسبة قد
تصل إىل  2%سنويا .وهي متثل  1.7%من اإلنفاق
عىل الرعاية الصحية يف الدول ذات الدخل املرتفع،
وقد تصل إىل  7%يف الدول ذات الدخل املنخفض
واملتوسط.
وتبلغ خسائر الرفاهية االجتامعية الناجمة عن
التلوث نحو  4.6تريليونات دوالر أمرييك سنويا ،أي
 6.2%من الناتج االقتصادي العاملي .وال يشمل هذا
التكاليف الباهظة املرتتبة عىل تغري املناخ ،والذي
كان إحراق الوقود األحفوري الشديد التلويث هو
املساهم الرئييس يف إحداثه.
وعىل الرغم من هذه الخسائر ،فإن من املتوقع أن
تزداد املشكلة سوءا عىل سوء .ففي غياب التدخل
القوي ،قد تزيد الوفيات الناجمة عن تلوث الهواء
املحيط فقط بنحو  50%بحلول عام .2050

ويشكل التلوث الكيميايئ تحديا آخر متناميا ،مع
اخرتاع ما يقدر بنحو  140ألف مركب كيميايئ جديد
منذ عام  ،1950مل يخضع إال قِلة قليلة منها الختبار
سالمتها أو سميتها .و ُيعَد األطفال الرضع والصغار أكرث
عُ رضة لخطر التلوث الكيميايئ.
إن التلوث ليس «رشا ال بد منه» ،ومن املحتم أن
يصاحب التنمية االقتصادية .فباالستعانة بنهج قائم
عىل القيادة الرشيدة وتوفري املوارد والبيانات الجيدة
الصياغة ،يصبح من املمكن الحد من التلوث .وقد
جرى بالفعل وضع إسرتاتيجيات قابلة للتطبيق،
واختبارها ميدانيا ،وإثبات فعاليتها يف الدول ذات
الدخل املرتفع واملتوسط.
تــوازن هذه اإلسرتاتيجيات بني الحلول القانونية
والسياسية والتكنولوجية .عىل سبيل املثال ،بعد تبني
مبدأ «امللوث يدفع» ،أصبحت هذه اإلسرتاتيجيات
تشمل إلغاء اإلعفاءات الرضيبية وإعانات الدعم التي
تحصل عليها الصناعات امللوثة .وعالوة عىل ذلك،
تلتزم هذه اإلسرتاتيجيات بأهداف وجداول زمنية

واضحة يجري تقييمها بشكل مستمر وتخضع لتدابري
إنفاذ قوية ،كام ميكن تصديرها للمدن والدول عىل
كل مستويات الدخل يف مختلف أنحاء العامل.
ومن خالل التخطيط الدقيق والتطبيق الجيد التمويل
إلسرتاتيجيات مكافحة التلوث ،يصبح بوسع الدول
النامية أن تتجنب أسوأ أشكال الكوارث البرشية
والبيئية التي صاحبت النمو االقتصادي يف املايض.
وبات من املمكن اآلن أن ننىس متاما االفرتاض القديم
القائل إن الدول الفقرية يجب أن تتحمل مرحلة من
التلوث واملرض عىل الطريق إىل الرخاء.
يف الدول الغنية والفقرية عىل حد سواء ،من شأن هذه
اإلسرتاتيجيات أن تفيض إىل منو أكرث استدامة للناتج
املحيل اإلجاميل .فقد عادت إزالة الرصاص من البنزين
عىل سبيل املثال مبليارات الدوالرات عىل االقتصادات
يف مختلف أنحاء العامل ،ألن انخفاض مستوى التعرض
للرصاص يعني الحد من الضعف اإلدرايك وارتفاع
اإلنتاجية.
ويف الواليات املتحدة ،حقق تحسني نوعية الهواء نحو
ثالثني دوالرا يف مقابل كل دوالر استثمر فيه ،بعائد
إجاميل بلغ نحو  1.5تريليون دوالر عىل استثامر
بقيمة  65مليار دوالر منذ عام .1970

تعزيز النمو
وعىل هذا ،فإن الحد من التلوث يساعد يف خلق فرص
هائلة لتعزيز النمو االقتصادي ،يف حني يعمل -وهو
األمر األكرث أهمية -عىل حامية أرواح البرش وصحتهم
يف مختلف أنحاء العامل.
وتدعو لجنة النسيت الحكومات الوطنية والبلديات
واملانحني الدوليني واملؤسسات الكربى ومنظامت
املجتمع املدين والعاملني يف مجال الصحة ،إىل جعل
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مكافحة التلوث أولوية أعىل كثريا مام هي عليه اآلن.

كــا يعني التحكم الفعّال يف التلوث ترسيخ
إسرتاتيجيات للوقاية يف كل إسرتاتيجيات النمو
والتنمية يف املستقبل ،وإدراك حقيقة مفادها أن
النجاح لن يتسنى إال إذا غريت املجتمعات أمناط
اإلنتاج واالستهالك والنقل.

وسوف يلقى معارضة رشسة يف مختلف أنحاء العامل من
ِقبَل املصالح الخاصة .ولكن -كام يُظهِر تقرير لجنة
النسيت -يشكل التحول إىل التلوث املنخفض رضورة
أساسية لصحة ورفاهة وازدهار مجتمعاتنا ،ونحن ال
منلك ترف إهامل هذا التهديد العاملي بعد اآلن.

وميكن تحقيق ذلك عىل املستوى الدويل من خالل
توسيع الربامج القامئة أو إنشاء صناديق جديدة قامئة
بذاتها ،ومامثلة للصندوق العاملي ملكافحة اإليدز
والسل واملالريا .وينبغي لهذه الربامج أن تساعد يف
دفع وتكميل املساهامت الوطنية ،يف حني تعمل عىل
توفري املساعدات الفنية ودعم البحوث .ومن املمكن
استخدام التمويل الدويل أيضا لدعم عملية إنشاء
«مرصد عاملي للتلوث”.

وتشمل الخطوات األساسية هنا خلق الحوافز النتقال
أوسع نطاقا إىل مصادر للطاقة غري ملوثة ،وإلغاء
إعانات الدعم واإلعــفــاءات الرضيبية للصناعات
امللوثة ،ومكافأة إعادة التدوير وإعادة االستخدام
واإلصالح ،واالستعانة ببدائل أكرث أمانا يف محل املواد
الخطرة ،وتشجيع وسائل النقل العامة والنشطة.

*فيليب جاي الندريجان عميد الصحة العاملية يف معهد
أرنولد للصحة العاملية ،وأستاذ الطب البيئي وطب
األطفال يف مدرسة آيكن للطب يف ماونت سيناي (جبل
سيناء) مبدينة نيويورك .ريتشارد فولر رئيس بيور إيرث.

ويتطلب هذا زيادة كبرية يف التمويل املخصص ملنع
التلوث يف الدول املنخفضة واملتوسطة الدخل ،سواء
من امليزانيات الوطنية أو مساعدات املانحني.

املصدر  :بروجيكت سينديكيت

لن يكون االنتقال إىل أنظمة أقل تلويثا باملهمة السهلة،
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اعرف مدينتك

صاللة..
أرض التاريخ والطبيعة الخالبة

مدينة صاللة هي عاصمة ظفار وحارضة ظفار واملركز اإلداري والتجاري
للمحافظة وتقع مدينة صاللة عىل الساحل الجنويب لسلطنة عامن وتعترب
العاصمة الثانية لعامن وعاصمتها السياحية و التجارية و تتميز مبقومات
سياحية طبيعية .
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ينقسم مركز الوالية للعديد من األحياء السكنية تتمثل
يف ( صاللة الوسطى) وتعترب قلب املدينة حيث تقع
مباين األجهزة الحكومية الرئيسية بها باإلضافة إىل
مناطق ،صاللة الرشقية وصاللة الغربية والحافة والبليد
والدهاريز الجنوبية والشاملية والسعادة الجنوبية
والشاملية والعوقدين الشاملية والجنوبية والحصيلة
والقوف والحصن وغريها من األحياء واملناطق.

لمحة تاريخية
تربز منطقة ( البليد ) كواحدة من أبرز املعامل األثرية
الشاهدة عىل املكانة التاريخية حيث الحصن الشهري
وبقايا أرصفة امليناء واملساجد واملباين واملقابر املنترشة
عىل مساحة واسعة منها .كام تتعدد مواقع اآلثار
القدمية يف والية صاللة بصورة ملفتة حيث توجد
ثالثة مواقع أثرية يف (املغسيل) وآثار جدران قدمية
ومقابر ملا قبل اإلسالم يف(رزات) ودحقة ناقة صالح
يف (الحصيلة) وجدران وتقسيامت سواقي وبرئ مياه يف
مدخل (وادي نحيز) كام يوجد املساجد القدمية والتي
تعترب من أقدم املساجد بها.وإىل جانب اآلثار القدمية
وسحرها الخاص تبقى للطبيعة مكانتها أيضا يف صاللة
حيث شواطئ ريسوت والدهاريز واملغسيل وصاللة.
وعيون ماء (رزات وجرزيز وايشت وصحلنوت) وأودية
(ارزات ونحيز وعربوت وجرزيز وعدونب وعشوق).
وتكتمل جاملية الطبيعة يف صاللة بعدد من الحدائق
واملنتزهات الحديثة.
ومن أهم املعامل السياحية يف صاللة برج النهضة ،مركز
البلدية الرتفيهي ،مدينة البليد االثرية ومتحف البليد
البحري ،سوق الحافة ،عني جرزيز ،عني طربق ،عني اثوم
وشاطئ املغسيل
كام تعترب سهول صاللة موقعا جميال ملحبي التخيم،
ففي فرتة الخريف يقوم الكثري من سكان محافظة
ظفار لنصب مخيامتهم يف كل من سهل صحلنوت
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شواطئ صاللة الجميلة

وسهل اتني ،وهو تقليد قديم ألهايل املحافظة يف هذا
املوسم منذ القدم.
ويف كل عام يقام مهرجان صاللة السياحي يف مركز
البلدية الرتفيهي مبنطقة إيتني ويضم املهرجان قرية
للتسوق العائيل ومنطقة األلعاب الكهربائية والهوائية
والقرية الرتاثية ومطاعم ومعارض .ويتميز املهرجان
بعروضه املوسيقية والثقافية ضمن الفعاليات،
ويشتمل عىل عروض حية من الفن العامين والرقصات
الشعبية املحلية والفنون الرتاثية باإلضافة إىل الحفالت
الغنائية الساهرة والعروض الرياضية.
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تشتهر مدينة صاللة بزراعة جوز الهند ( النارجيل)
وكذالك املحاصيل الزراعية األخرى كاملوز والباباي
إضافة إىل شهرتها يف البخور واللبان.

أماكن للزيارة
أجمل املناطق الطبيعية للسياحة يف صاللة :منطقة
إينت وتقع عىل أطراف مدينة صاللة ،ويوجد فيها
العديد من مناطق الجذب السياحي مثل :كهف إينت
الواقع فوق الجبل ،واملمىش الذي تم بناؤه حديثاً،
باإلضافة إىل منتزه إيتني املتميّز باملساحات الخرضاء
الخصبة.

كذلك شواطئ مرباط حيث ميكن رؤيــة الــزوارق
العُ امنية التقليدية التي تستخدم لصيد األسامك،
وميكن االستمتاع بالشواطئ الرملية البيضاء .أما وادي
سحلنوت ميتاز بتألقه باللون األخرض خالل الخريف
كل عام ،باإلضافة إىل جامل الطبيعة فيه ،وميكن
االستمتاع أثناء القيادة يف الطرق املتعرّجة يف الوادي
برؤية املساحات الخرضات الجميلة املحيطة بالطريق.
ويقع شاطئ املغسيل غرب والية صاللة ويشتهر
برماله الفضية الناعمة والتي ميكن رؤيتها من كهف
املرنيف باملغسيل حيث ترتفع نافورات املاء الطبيعية
التي تنتج عن انحسار البحر يف أسفل الصخور وتفجر

املغسيل

طبيعةخالبة

دربات

املياه لألعىل اثر الضغط املتزايد ووجود فتحات يف
الصخور العلوية يخرج منها مرتفعا عىل شكل نافورة
مائية من فتحات متقاربة يف الصخور بالقرب من
الشاطئ لعدة أمتار
ويعترب كهف املرنيف مبنطقة شاطئ املغسيل من
الكهوف الجميلة التي تحظى بزيارة أعداد كبرية من
الزوار واملتميز بإطاللته عىل البحر.

عيون صاللة
تشتهر صاللة بعيونها الطبيعية ومن أفضلها عني

دربات ،وهي من أهم العيون املائية يف ظفار ويستمر
انسياب شالالتها عدة شهور ،كام توجد العديد من
الوديان منها وادي دربــات ويقع يف واليــة طاقة
مبحافظة ظفار ويعد حديقة طبيعية تحوي شالالت
وبحريات وجبال وكهوف واملناطق الخرضاء الخصبة.
أما عني جرزيز وهي من العيون القدمية جداً يف
محافظة ظفار توجد فيها اسرتاحات جميلة ومناظر
خالبة تشكّل جذباً سياحياً يف موسم الخريف .عني
حوت وتقع يف الجبل يف منطقة تسمى «وادي عني»
يف فصل الخريف ،تتساقط األمطار وتجري مسافة
كيلومرتات عدة من أعىل الجبل إىل الوادي مشكّلة

بذلك شالالت مائية وغدرانًا جميلة املنظر .وعني
صحلنوت لها ساقية متتد إىل السهل وتقع يف الجزء
األوسط من جبال ظفار.
عني أثوم من العيون املائية التي ال ينقطع تدفق شالالتها
طوال موسم الخريف نتيجة األمطار والــرذاذ املتقطع
منذ بداية الخريف ،وينتج عنه زيادة منسوب املياه
يف املخزونات الجوفية التي تغذي هذه العيون باملياه،
ويستمر تدفق املياه حتى وقت الحق من نهاية موسم
الخريف .وأجمل ما مييز عني أثوم هو أشجارها الخرضاء
والكثيفة منذ الدخول اىل الطريق املؤدي إىل العني ،حيث
تعرض لوحة فنية جاملية أثناء عبور الشارع إىل العني،
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تشكلت منها غابات كثيفة وأشجار متنوعة .
وتعد عني طربق من العيون الدامئة الجريان ،وقد
تم تحسني املوقع بجداول مائية للعني وبركة صغرية
تتجمع فيها املياه .تتميز هذه العني مبوقعها املتميز
حيث تطل عليها قمم جبلية شاهقة وتوجد بها
األشجار بشكل كثيف وتقع العني يف الجهة الغربية
من وادي خشيم الذي يحتضن يف أعاله عني أثوم
والتي تتساقط شالالتها مع كل موسم خريف مع
تزايد منسوب األمطار.

متحف أرض اللبان
يعد متحف أرض اللبان مبتنزه البليد األثري مبحافظة
ظفار من أهم الشواهد الحضارية والنامذج املميزة
للمتاحف املوجودة يف املتنزهات األثرية املسجلة يف
قامئة الرتاث العاملي .ويقدم املتحف للزائرين والباحثني
ملخصاً ملسرية البالد وفرصة للتعرف عىل موروثها
التاريخي الطويل وتراثها البحري إىل جانب مناذج من
الشواهد األثرية عرب العصور إىل وقتنا الحارض.
افتتح املتحف يف ذكرى يوم النهضة العامنية السابعة
والثالثني ذلك يف  23يوليو  ، 2007وتبلغ املساحة
اإلجاملية للمتحف  2200مرت مربع واستغرق بناؤه
مدة سنتني من الزمن .يعرض املتحف املراحل
والحقب التاريخية التي مرت بها سلطنة عامن خالل
 7000سنة.
ينقسم املتحف إىل قاعتني رئيسيتني  ،قاعة التاريخ
التي تتفرع إىل  6أقسام وقاعة البحرية التي تنقسم
إىل  7أقسام.
يوجد يف قاعة التاريخ (جغرافية عامن وتضاريسها)
حيث يعرض هذا القسم موقع عامن ويوضح امتداد
سواحلها مع جزرها وخلجانها( ،عامن يف األزمنة
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شاطئ املغسيل

من متحف اللبان

القدمية) ويعرض هذا القسم ما مرت به املنطقة
خالل العصور القدمية املختلفة( .أرض اللبان) ويعرض
هذا القسم عُ امن عىل مدى العصور مصدرا رئيسا
للبان ويعرض عدة مخطوطات تاريخية .كام يوجد
يف قاعة التاريخ (إسالم أهل عامن) و يبني من خالله
دخول أهل عامن اإلسالم طواعية ،ويعرض مساهمة
العامنيني يف نرش الدعوة ويف الفتوحات اإلسالمية .ويف

عني طربق

قسم (مالمح من التاريخ العامين) يعرض املراحل
املختلفة التي مر بها التاريخ العامين من خالل العديد
من املعروضات واملقتنيات .واخر قسم (نهضة عامن
املعارصة) يعرض ما حققته عامن يف عهد النهضة
خالل عهد السلطان قابوس بن سعيد.
أما يف القاعة البحرية يوجد سبعة أقسام (الـراث

البحري) الذي يعرض معرفة العامنيني باملالحة منذ العهود
القدمية ويبني نشاطاتهم التجارية خالل العصور القدمية
والزمن الحايل ،ويبني ما قام به العامنيون من إنشاء
شبكة تبادل تجاري مع العديد من املناطق الهامة ،ويبني
القسم العديد من أمور البيئة البحرية وعمليات اإلبحار ،
ويعرض مناذج تقليدية من السفن العامنية .باإلضافة إىل
بناء القوارب والسفن الرشاعية ،االبحار والتجارة والنهضة.
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إصدارات

الثقافة العربية يف القرن الع�شرين :ح�صيلة �أولية
صدر عن مركز دراسات الوحدة العربية كتاب « الثقافة العربية يف القرن العرشين  /حصيلة أولية» بإرشاف د .عبد
االله بلقزيز وشارك يف إعداد املقاالت  63باحثاً من مختلف الوطن العريب بــ  198مقال.
يعترب الكتاب بانوراما للثقافة العربية خالل مئة سنة (سنوات القرن العرشين) يف فروعها كافة :الفكر ،العلوم
اإلنسانية واالجتامعية ،اللغة ،العلوم ،اآلداب ،الفنون ...ويغطي أوسع ما ميكن من مساحات اإلنتاج الثقايف العريب،
ودائرة عرض من مدارسه وتياراته ورموزه ،مام يوفّر للقارئ العريب قاعدة معطيات غنية عن تاريخ الثقافة العربية
يف القرن العرشين ،تسمح له بإلقاء نظرة بانورامية عىل خريطتها واتجاهاتها وتطورها.
يحتوي الكتاب عىل قسمني ،تضمّن األول (الحصيلة الفكرية) :الفكر السيايس (الفكر اإلصالحي اإلسالمي ،اإلحيائية
اإلسالمية ،والليربايل ،والقومي ،واملاركيس) ،والفكر االقتصادي ،واالجتامعي ،القانوين ،والتاريخي ،والفلسفي ،والرتبوي،
والدراسات اللغوية والرتجمة ،والفكر العلمي ،والنقد األديب .وتضمّن القسم الثاين (الحصيلة األدبية والفنية) :الشعر
والرواية والقصة القصرية واملرسح والسينام واملوسيقا والغناء والفن التشكييل.

مكتبة الإ�سكندرية ّ
توثق الرتاث العراقي رقمي ًا
معجم «الكلامت السومريّة يف اللغتني األكّديّة والعربيّة وأخرى أكّدية يف العربيّة» للكاتب د .عيل الجبوري ،عامل اآلثار
واللغويات القدمية ،وأستاذ اللغة األكدية والدراسات املسامرية ،ومدير وحدة الدراسات اآلشورية بجامعة املوصل
بالعراق .ويعترب هذا اإلصدار بداية لتوثيق تراث العراق رقميا.
يحوي املعجم آالف املفردات السّ ومرية
واألكّدية املستخدمة حاليًّا يف اللغة العربيّة،
ويكشف عن حجم التداخل اللغوي بني
هــذه اللغات الثالث؛ وذلــك لتعايشها
واستعاملها معاً يف املنطقة نفسها ،وخاصة
اللغتني السومرية واأل ّكــد ّيــة لفرتة 500
سنة تقريبًا .واملعجم مقسَّ م إىل  4أقسام؛
األول :الكلامت السومرية يف اللغة األكدية.
والــثــاين :الكلامت السومرية يف اللغة
العربية .والثالث :الكلامت األكدية يف اللغة
العربية .والرابع :الكلامت العربية ذات
الجذور السومرية واألكدية.
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«ابن ر�شد بني ال�شريعة واحلكمة» �أحدث �إ�صدارات هيئة الكتاب
صدر عن الهيئة املرصية العامة للكتاب  ،برئاسة د.هيثم الحاج عىل  ،كتاب
بعنوان «ابن رشد بني الرشيعة والحكمة»  ،للدكتور فيصل بدير عون.
حرص املؤلف عىل أن يضع ابن رشد ىف إطاره التاريخى عىل ضوء حالة
الفلسفة ىف املغرب اإلسالمي وعىل ضوء الحالة السياسية التى كان عليها
طوال دولتى املرابطني واملوحدين ألن الصلة بني مرشق العامل اإلسالمى
ومغربه مل تنقطع سواء ىف املاىض أو الحارض  ،وأحسب انها لن تنقطع ىف
املستقبل  ،وقد جاءت هذه الدراسة ىف خمسة فصول الفصل األول بعنوان
تجربتى الفلسفية وابن رشد  ،والفصل الثاىن املنهج الفلسفي عند ابن رشد
 ،والفصل الثالث يتناول ابن رشد اإلنسان  ،والفصل الرابع األلوهية عند ابن
رشد  ،وأخريا الفصل الخامس العامل عند ابن رشد.

ت ��اري ��خ ال�ف�ك��ر االق �ت �� �ص��ادي م ��ن احل �� �ض��ارات
القدمية �إىل الع�صر احلديث
صدر عن دار «الفكر العريب» للمؤلف د .شيبي عبد الرحيم كتاب «تاريخ
الفكر االقتصادي من الحضارات القدمية إىل العرص الحديث” حول قضايا
السياسات االقتصادية التي يناقشها اليوم السياسيون واإلعــام ،ناقشها
االقتصاديون أكرث من قرنني سابقاً .يعرض الكتاب تلك املحاور االقتصادية
الكربى ،من خالل تتبّع تطوّر الفكر االقتصادي عرب كل مرحلة زمنية تأثر فيها
بفلسفة ورؤية مفكريه من خالل طريقة سلسة سهلة تسهل عىل القارئ
استيعاب وتصفح جملة األفكار االقتصادية .،ويستعرض الكتاب عملية تطوّر
األفكار االقتصادية النظامية أو املنهجية بطريقة أكادميية وبأسلوب واضح يك
يساعد عىل تطوير فهمنا لالقتصاد املعارص .كذلك يوضح أن دراسة تاريخ
االقتصاد تستمر يف النمو والتطور وذلك مع نضوج علم االقتصاد ذاته،
فاألفكار والشواهد واملشكالت الجديدة والفهم الجديد يدعو إىل إعادة
النظر حول املساهامت والخالفات التي ظهرت يف املايض.
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متابعات

ب��رن��ام��ج ذك � ��اء ��ص�ن��اع��ي ي �ت �ع��رف ع �ل��ى ال�ط�ح��ال��ب
اخلطرية حلماية ال�صحة
من املمكن أن تصبح إجراءات الرقابة عىل محطات معالجة املياه أرخص وأسهل ،بفضل
تقدم تقنيات الذكاء االصطناعي ،مام يساعد بدوره يف حامية الصحة العامة .فقد طور
باحثون يف جامعة واترلو الكندية برنامج كومبيوتر قادر عىل التعرف عىل مختلف أنواع
الطحالب والزرقاء والخرضاء التي تشكل خطورة عىل أنظمة املياه يف حالة انتشارها،
حسب وكالة األنباء األملانية.
تستخدم منظومة الذكاء االصطناعي الجديد برنامج كومبيوتر باإلضافة إىل جهاز
ميكروسكوب للقيام بعملية تحليل آلية وغري مكلفة لعينات املياه بحثا عن خاليا
الطحالب خالل فرتة ترتاوح ما بني ساعة وساعتني .ويرى الباحثون أنه من املمكن خالل
عامني إىل ثالثة أعوام تطوير نسخة تجارية منقحة من الربنامج الجديد تصلح للعمل يف
املختربات ومحطات معالجة املياه لالستخدامات املنزلية.

التغري املناخي يهدد مواقع �أثرية يف جوار القطب ال�شمايل
كشفت دراسة دولية أن آالف املواقع األثرية يف جوار القطب الشاميل «تندثر رسيعا» بسبب التغري املناخي الذي يرضب تلك املنطقة بوترية مضاعفة عن سائر مناطق العامل.
وتضم مناطق الشامل الكبري  180ألف موقع أثري ،معظمها يف املناطق القطبية يف الرنوج وكندا وأالسكا ،أدى الطقس البارد والجاف إىل الحفاظ عليها بشكل جيد جدا ،وفق ما جاء
يف الدراسة املنشورة الخميس يف مجلة «أنتيكويتي» العلمية.
لكن التغريات الطارئة عىل املناخ وارتفاع حرارة األرض «تدمر
القسم األكرب من هذا اإلرث الثقايف والبيئي» يف املناطق
الشاملية ،حسب الباحثني الذين استندوا إىل خالصات 46
دراسة سابقة.
ويشري الباحثون إىل خطرين عىل وجه الخصوص «تصاعد
وترية ذوبان الجليد» يف املناطق التي كان الجليد فيها دامئا،
و»عوامل التعرية الساحلية» الناجمة عن ارتفاع مياه البحار
وعن ازدياد العواصف ويؤدي هذان العامالن إىل اختفاء قرى
قطبية كثرية.
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ذراع الية تدار عرب التفكري
ابتكر باحثون يابانيون من املعهد الدويل لعلوم االتصاالت املتطورة تقنية جديدة تسمح
للمستخدم بالتحكم يف ذراع آلية أثناء االنغامس يف أداء أنشطة أخرى بيديه.
تعتمد التقنية الجديدة عىل التفكري فقط ،مبعنى أنه ليس عىل املستخدم سوى التفكري
يف الحركة التي يرغب يف القيام بها حتى تتحرك الذراع اآللية للقيام بها بشكل تلقايئ ،أي
أن املستخدم وفق التقنية الجديدة سوف يكون مبقدوره تحريك ثالث أذرع ،منها اثنتان
طبيعيتان والثالثة صناعية .وتبني من خالل التجارب عىل مجموعتني من املتطوعني
حيث أن املجموعة األوىل نجحت يف تثبيت الكرة عىل السطح املسطح ومنعها من
الوقوع مع تحريك زجاجة املياه الغازية بواسطة الذراع اآللية يف  85يف املائة من املرات،
فيام نجحت املجموعة الثانية يف إمتام هذه املهمة يف  52يف املائة فقط من الحاالت.

�أكرث من مليار �شخ�ص يعانون من ارتفاع درجة حرارة الأر�ض
أظهرت دراسة حديثة أن ما يزيد عىل مليار شخص
حول العامل يعيشون بدون أجهزة تكييف الهواء أو
أجهزة التربيد التي تحفظ طعامهم ودواءهــم يف
ظل ارتفاع درجات الحرارة نتيجة ظاهرة االحتباس
الحراري .وذكر تقرير منظمة (الطاقة املستدامة
للجميع) ،بأن زيادة الطلب عىل الربادات (الثالجات)
واملراوح وغريها من األجهزة ستفاقم مشكلة تغري
املناخ إذا مل يتحول وقود مولدات الكهرباء من الوقود
األحفوري إىل مصادر الطاقة النظيفة .وأن نحو 1.1
مليار شخص يف آسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية ،منهم
 470مليونا يف مناطق ريفية و 630مليونا يعيشون
يف أحياء فقرية داخل املدن ،يواجهون مخاطر بسبب
نقص هذه األجهزة .ويبلغ عدد سكان األرض 7.6
مليار نسمة.
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مدن حول العالم

�إ�ستونيا :اكت�شاف � 15أل��ف قطعة �أثرية
تعود �إىل الع�صور الو�سطى
تم اكتشاف  15ألف قطعة (منها حيل وعمالت معدنية وأشياء أخرى) خالل أعامل تنقيب لعلامء آثار يف العاصمة اإلستونية تالني .وأوضحت وسائل اإلعالم الرسمية يف إستونيا ،أن
األشياء املكتشفة ،يف حالة جيدة ،وجرى اكتشافها يف حي قريب من املدينة القدمية ،ويعود أغلب هذه األشياء إىل القرن  ،15الذي ميثل فرتة االزدهار لتالني يف العصور الوسطى.

�ضم حديقة «�شرييبيكيت» الكولومبية
لقائمة الرتاث العاملي
أعلنت لجنة الرتاث العاملي التي عقدت يف البحرين يف دورتها الـ  ،42إدراج
حديقة «شرييبيكيت» الوطنية يف جنوب كولومبيا كمحمية طبيعية ضمن
قامئة الرتاث العاملي ،وهو املوقع التاسع لكولومبيا عىل قامئة الرتاث العاملي
ملنظمة اليونسكو .وتعترب «حديقة شرييبيكيت الوطنية» الواقعة يف الجزء
الشاميل الغريب من منطقة األمازون الكولومبية ،أكرب منطقة محمية يف البلد
وتبلغ مساحتها  2.7مليون هكتار ،وتضم أغنى تنوع بيئي يف العامل ،كام
تضم مواقع مقدسة ملجموعات من السكان األصليني لكولومبيا ،باإلضافة إىل
 75.000لوحة طبيعية تشكلت طوال عصور تاريخية متتد لـ 20ألف عام
قبل امليالد تحتوي هذه الرسومات عىل مشاهد صيد الحيوانات والرقص
واالحتفاالت للمجموعات السكانية األصلية يف كولومبيا ،كام يضم املوقع 60
مالذا صخريا.
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ت�شيلي بدون اكيا�س بال�ستيكية
أصبحت تشييل أول بلد أمرييك جنويب مينع كلياً استخدام األكياس البالستيكية يف املتاجر بعد إقرار قانون مبنع استخدام األكياس البالستيكية واستخدام اكياس مصنوعة من القامش.
ومينع القانون توزيع األكياس البالستيكية ،إال تلك املوجهة لتوضيب املواد الغذائية «ألسباب صحية ،أو لتجنب هدر الطعام” .ومينح القانون مهلة ستة أشهر للرشكات الكربى ،وسنتني
إىل املتاجر الصغرية ،لتطبيق املنع التام .ومع انقضاء هذه املهلة ،ستُفرض غرامة قدرها  370دوالراً عىل كل كيس بالستييك يُقدم للزبائن.

�أكرب جر�س يف العامل يف كراكوفا – بولندا
يف مدينة كراكوفا يف بولندا تم عرض أكرب جرس يف العامل بوزن يبلغ 55
طناً قبل أن ينقل اىل كاتدرائية يف ترينداده يف الربازيل .استمرت التحضريات
والتجارب حوايل أربع سنوات حتى تم اعتامد القالب املخصص لتصنيع
الجرس .أما املعدن املستخدم فهو مؤلف من  % 78من النحاس و % 22من
القصدير .يذكر أن الجرس سيتم وضعه عىل برج ارتفاعه  100مرت وسيكون
األكرب يف العامل .وسمي الجرس «فوكس باتريس» ويبلغ ارتفاعه أربعة أمتار
وقطره  4,5أمتار وستشغله أربعة محركات.
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من اخبار المدن العربية

ر�ؤ�ساء جدد للبلديات التون�سية
بعث معايل أمني عام منظمة املدن العربية املهندس احمد حمد الصبيح برقيات تهاين إىل رؤساء البلديات التونسية
الذين فازوا باالنتخابات التي جرت يوم السادس من مايو .2018
وأعرب األمني العام عن استعداد املنظمة للتعاون مع رؤساء البلديات الجدد يف تنفيذ برامجها الهادفة للنهوض باملدن
والبلديات التونسية عىل طريق النمو املستدام.
وأشاد بالدعم الذي تقدمه مدينة تونس العاصمة التي تستضيف إحدى املؤسسات التابعة ملنظمة املدن العربية
وهي مؤسسة الرتاث واملدن التاريخية العربية ...وأكد حرصه للتعاون مع رئيس بلدية تونس سعاد عبد الرحيم يف
تحقيق أهداف التنمية املستدامة.

ترميم وتطوير «�سور جمرى العيون» �أحد �أهم
املعامل الإ�سالمية يف القاهرة
أعلنت وزارة اآلثار املرصية بدء ترميم وتطوير «سور
مجرى العيون» أحد أهم املعامل اإلسالمية يف القاهرة،
إذ تعتزم إعادة القيمة التاريخية للمنطقة املحيطة،
وتحويل السور إىل مزار أثري وتاريخي ،ومن املزمع
وضعه ضمن املسار السياحي الذي يبدأ من القلعة
ويتقاطع مع شارع صالح سامل وحتى كورنيش النيل،
وصوالً إىل قرص محمد عيل يف املنيل.
ويعترب «ســور مجرى العيون» أحــد أهــم املعامل
اإلسالمية يف القاهرة ،شيده السلطان الغوري قبل
 800سنة إلمداد قلعة صالح الدين باملياه عرب رفع
مياه النيل بالسواقي إىل مجرى السور ،فتجري املياه
وصوالً إىل القلعة (مقر الحكم منذ العرص األيويب).
ويعد محوراً رئيساً يف منظومة املنشآت املائية
اإلسالمية يف مرص التي تتميز بعبقرية العامرة .يذكر
أن املرشوع يدخل ضمن نطاق املرحلة الثالثة من
مرشوع اإلحياء العمراين للقاهرة التاريخية ،وستشهد
املنطقة مرحلة كبرية من التطوير والصيانة.
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االح�ساء تفوز بجائزة ال�شرق الأو�سط
حازت أمانة االحساء بجائزة الرشق األوسط منظومة التكامل
اإلجرايئ « ،جائزة  IDCللمدن الذكية « ،بعد أن شاركت
«مبنظومة التكامل اإلجرايئ بني الجهات الحكومية « ضمن
فئة جائزة اإلدارة الحكومية الذكية .تعد أمانة األحساء من
أوائل امانات اململكة التي عملت عىل امتتة الرقابة امليدانية
والتي يتم دراستها من قبل لجنة مختصة يف وزارة الشؤون
البلدية والقروية وإمكانية تطبيقها عىل مستوى اململكة.
يأيت الفوز بالجائزة انطالقاً من جهود أمانة األحساء يف
تحقيق مفهوم التحول االلكرتوين وتطبيق مفهوم واحة
األحساء الذكية كرتجم ًة لرؤية اململكة  2030وخطط التحول
الوطني.

ال�سلطنة� ،أول دولة عربية يف �أ�سيا:
�صندوق املناخ الأخ�ضر ميول م�شاريع بيئية يف عُ مان
وقعت جامعة السلطان قابوس ممثلة يف مركز الدراسات والبحوث البيئية وبالتعاون مع زارة البيئة والشؤون املناخية اتفاقية لتنفيذ مرشوع االستعداد والتحضري مع صندوق املناخ
األخرض التابع لألمم املتحدة ،وذلك بهدف تحديد األطر الفنية واملؤسسية واملالية للمشاريع التي تهدف إىل التخفيف والتكيف مع التغريات املناخية .وتُع ّد سلطنة عامن هي الدولة
العربية األوىل يف آسيا التي توقع مثل هذه االتفاقية النوعية مع صندوق املناخ األخرض .كام أنّ جامعة السلطان قابوس تعد من أوىل الجامعات يف العامل التي تمّ اعتامدها من قبل
الصندوق لتنفيذ مثل هذه املشاريع.
يهدف مرشوع االستعداد والتحضري إىل تطبيق مجموعة من الربامج ملواجهة آثار تطرف الظواهر املناخية والتخفيف والتكيف مع التغريات املناخية .كام يهدف إىل اإلسهام يف
التخفيف من مخاطر تغري املناخ املستقبلية واملشاركة يف الجهود الدولية لخفض االنبعاث ،يف أطر وآليات االتفاقيات الدولية .كذلك يسعى املرشوع إىل تعزيز وبناء القدرات
املؤسساتية الوطنية للتعامل مع قضايا تغري املناخ ومجابهة الكوارث ،علام بأنّ السلطنة التزمت يف مؤمتر باريس للتغريات املناخية الذي عقد عام  2015بتخفيض انبعاثاتها من غازات
االحتباس الحراري للوصول به إىل واقع بحلول عام  2030وذلك ضمن املساهامت املقررة عىل الصعيد الوطني.
يذكر أن صندوق املناخ األخرض يهدف إىل تشجيع الدول األعضاء عىل التحول النموذجي نحو مسارات إمنائية منخفضة االنبعاثات ،وقادرة عىل التكيف مع التغريات املناخية .إىل
جانب ذلك يقدم الصندوق الدعم للبلدان النامية للحد أو التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة والتكيف مع آثار التغيريات املناخية.
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األخيرة
من الشمس إىل الثلج .من  20درجة مئوية إىل  7تحت الصفر .من مناخ يألفه املغاربة إىل آخر مل يألفه
اإلنكليز منذ زمن .لقد عدت ت ّواً من الدار البيضاء ومراكش .األوىل دعتني إىل معرض كتابها السنوي،
والثانية أغوتني باإلقامة أسبوعاً ،مل يكلف الكثري .وأكلة «الحريرة» شاهدي عىل ذلك .وإذا قفزت إىل
السمك ،فهو بالغ التواضع ،شأن املغريب ،وسمحٌ يف نفعه ومذاقه.
اقترصت زيارة الدار البيضاء عىل الفندق ،وعىل املعرض .وإذا أغوتني الصحبة الفتية إىل خارجهام ،وأخذتني
استجبت إىل حوارين أقامهام معي
ُ
من ياقتي عنوة ،أعود إىل رسيري منتصف الليل ،مُعلّقاً يف مشجب.
الكاتب (شاعر وروايئ) واإلعالمي ياسني عدنان .وهو نجم ،خاصة بسبب برنامجه التلفزيوين «مشارف».
وامليش معه مهمة شاقة ،ألن املسافة التي ميكن أن تُقطع بدقائق ،متتد لنصف ساعة أو أكرث ،بفعل
كرثة الذين يستوقفونه .يف الحوارين كنت أحسده عىل اإليجاز الدقيق ملعظم أفكاري النقدية ،يف تقدميه
وأسئلته .يف حني تتمرّغ إجابايت يف زحمة تلك األفكار ،فال أفلت إال وقد خلّفت فراغات متألين بالحرج.

المدينة ذات االسرار

أحببت عامرة بهو املعرض ،وتنظيمه وكرثة أطفال املدارس بني زائريه .رمبا كانت شكوى النارشين من هذا
الجمهور الذي ال نفع منه إحدى مصادر هذا الحب.
انتقلت إليها بعد أيا ٍم أربعة ،تحولت «الثقافةُ» مجسد ًة يف كتب للبيع مبعرض
ُ
يف مدينة مراكش ،وقد
الدار البيضاء ،إىل «ثقافة» مُشاعة مجّ اناً يف حياة تدب حولك دون توقف .تراها يف زهو النخيل (آخر
مراحل تطور النبات ،كام يرى إخوان الصفاء) ،ويف لون املدينة الحمراء ،ويف عامرتها التي يتحدث فيها
التاريخ ،معك بصورة شخصية ،ببالغة تُطربك .السامء الصافية لها سلطان ،لكن سلطانها يف خدمة عمران
األرض .فاألبنية تتضح معها بصورة تستوقفك كل لحظة ،ال بالحجوم الذي تستدعيها املخيلة من أساطري
سومر والفراعنة فقط ،بل باألقواس العربية التي تكاد تفلت من متابعتك البرصية .وإذا سعى البُناة
الفرنسيون إىل هذا ،فبفعل الحب وحده .ألنك ال متلك إال أن تحب هذه املدينة الغنائية ،مقارنة بالدار
البيضاء .الشوارع يف مراكش الجديدة خارج األسوار لها امتدادات واسعة ،لكنها يف املدينة القدمية ال تقلّ
عنها ،فهي تتسع بسحر الخيال إىل كل الجهات ،ألن الزنقات ،والجدران ،وأبواب البيوت ،ومحالت التجار
والحرفيني ،تخفي رساً ،ال يكف عن دعوتك إىل العبور .وكثرياً ما تعرب ،فتجد ما مل تتوقعه .إنها أحياء تُقبل
عليك من التاريخ القديم .تأخذ بيدك وتختفيان .وما عليك إال أن تستجيب ،تُعينك يف ذلك عامية املغريب،
التي ستفتقد فهم ثالثة أرباعها .وستحتفي بهذا الفقدان الذي سيعينك عىل االستجابة ،وييرسها لك.
ولعل خري دليل عىل ما ذهبت إليه هو ساحة «جامع الفناء» .فإذا مل تشأ أن تتوقف عند كلمة «الفناء»،
بفعل الفزع ،مع أنه فناء مبعنى االختفاء أيضاً ،فإن كل فاعلية فيها ،وهي متتد طوال النهار والليل ،تأخذ
بيدك كام أخذتها الزنقات ،الجدران ،أبواب البيوت ،محالت التجار والحرفيني .إنها تخفي رساً ال تُعلن
الكف والحىص ،ورس اآلالت املوسيقية الوترية ،اإليقاعية
أطلت اإلقامة .ال تقف عند رس قارئة ً
عنه ،مهام َ
والهوائية ،وعازفيها ،ورس الحكوايت ...بل تتسع أيضاً عىل هواها ،وكأنها رؤى شاعر تُفاجئه يف كل حني.
فوزي كريم
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