


في سبتمبر الماضي عقدت الجمعية العامة لألمم المتحدة دورة خاصة اطلقت عليها » قمة التنمية المستدامة« بمشاركة وحضور 
رؤساء الدول والحكومات ومختلف الهيئات والمنظمات بما في ذلك منظمات المدن والسلطات المحلية.

أق�رت القم�ة األجن�دة الجدي�دة  للتنمية  المس�تدانة لما بعد 2015 وحتى العام 2030 وهي تتضمن س�بعة عش�ر هدفًا ومائة وتس�ع 
وستين غاية.

وفي اعتقادنا أنه مع اعتماد األجندة العالمية للتنمية المستدامة في سبتمبر 2015 في نيويورك نكون قد قطعنا خطوة اولى على 
طريق طويل للنهوض بدولنا ومدننا وأريافنا العربية .

وفيما يتيح االنتقال العالمي الى اقتصاد مستدام، ومنخفض الكربون، فرصا واسعة ، فإن هناك تحديات جديدة يتوجب التصدي لها 
من أجل ان يحقق مثل ذلك االنتقال نجاحا. ونحن نعتقد أن ما سوف تأتي عليه األجندة الجديدة للتنمية المستدامة  سوف يفسح في 
المج�ال أمام جمي�ع المهتمين، إقليميًا ودوليًا، بما في ذلك المدن والبلديات والس�لطات المحلية، للقيام بدورها نحو تنفيذ أهداف 

األجندة وغاياتها اإلنسانية.

لقد ركز الهدف رقم«11« في أجندة التنمية المس�تدامة على المدن باعتبارها األقرب إلى الساكنين، واألقرب إلى معرفة احتياجاتهم 
وتطلعاتهم ورغباتهم في تحقيق العدالة الش�املة، اجتماعيًا واقتصاديًا وصحيًا وتعليميًا ومس�اواة وفرص عمل .. فضاًل عن صياغة 

سياسات وبرامج تمكينية وتشريعية وتنفيذية لترجمة الغايات واألهداف التي نصت عليها األجندة التنموية الجديدة.

وف�ي اعتقادن�ا أن أمام دولن�ا ومدننا وأريافنا العربية طريق طويل عل�ى طريق التحضر ومفاهيمه وتحديات�ه وأخطاره .  مع ذلك ثمة 
س�ؤال كبير:  هل دولنا ومدننا ، وبعبارة أوسع واش�مل، منطقتنا العربية جاهزة ومستعدة للتعاطي مع التحديات وجملة المتغيرات 

والمتطلبات التي تفرضها أجندة التنمية العالمية لما بعد 2015  وحتى العام 2030 ؟

أن الس�لطات المحلي�ة يجب ان تلعب دورا حاس�ما في الجمع بين جميع العناص�ر الفاعلة من أجل القيام بجهود مش�تركة، واقامة 
ص�الت بين جميع مس�تويات الحكم، فيما يتعلق بالبطالة والتعليم وادماج الش�باب في الحياة العملي�ة، كما يتطلب األمر صياغة 

وتنفيذ سياسات تنموية المركزية تأخذ بعين االعتبار الخصوصيات المحلية مع ادماج الجوانب االقتصادية والبيئية واالجتماعية.

ان صياغة هذه السياس�ات توفر فرصة لجميع الجهات الفاعلة، محليا و وطنيًا، لوضع اس�تراتيجية مشتركة للتنمية المستدامة. ذلك 
ان الصم�ود الحضري في المدن العربية مس�ألة في غاي�ة األهمية من أجل التعاطي مع األخطار والتحديات الناش�ئة والطارئة التي 

ترتبط بعملية التنمية المستدامة لما بعد 2015. 

سبعة عشر هدفًا تمثل خارطة طريق للمجتمع الدولي لخمسة عشر عامًا القادمة ابرزها القضاء على الفقر المدقع والجوع وتحقيق 
المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ومكافحة التغير المناخي وتوفير المياه النظيفة الصالحة للشرب وتوفير التعليم والخدمات 

الصحية للجميع وتفعيل الشراكة الدولية و وسائل التنفيذ كالتمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات.

وال سبيل إلى التأكيد بأن الظروف الطارئة والتحديات الناشئة التي تعصف بالعديد من دولنا ومدننا  العربية، تحتاج إلى مجهودات 
غاي�ة ف�ي األهمية للخ�روج من مأزق الح�روب والتدمير والك�وارث، مع ما يس�تتبع ذلك من إع�ادة األعمار وبناء المؤسس�ات المحلية 
والوطني�ة والت�ي من غيرها ال يمكن اإلحس�اس بالثقة ب�أن أجندة التنمية المس�تدامة كما أقرتها األمم المتحدة في س�بتمبر 2015 

سوف تجد نصيبها من التمكين والتنفيذ والنجاح.

                                                                     األمين العام

هل نحن مستعدون للتعاطي مع أجندة التنمية الجديدة؟هل نحن مستعدون للتعاطي مع أجندة التنمية الجديدة؟» نحو مدن شاملة.. ومستدامة«
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الدورة االستثنائية للمكتب الدائم في الكويت
المدن العربي�ة تعتم��د ترشي��ح الصبي�ح

أمينًا ع�ام�ًا لمنظمة المدن العربية

تبن�ى المكت�ب الدائ�م لمنظمة الم�دن العربية  ف�ي دورته 
االستثنائية في دولة الكويت يوم 3 أكتوبر 2015 ، وباإلجماع 
ترش�يح المهن�دس احم�د الصبي�ح مدير ع�ام بلدي�ة الكويت 
لش�غل منصب األمين الع�ام للمنظمة خلف�ًا لألمين العام 

الراحل عبد العزيز يوسف العدساني. 

ف�ي بداي�ة الجلس�ة وق�ف المش�اركون دقيقة صم�ت حدادًا 
على رحيل األمين العام وأش�ادوا بحرفيته ومناقبه في خدمة 

المنظمة ومدنها األعضاء.

كما توجهوا بالش�كر لدولة المقر على اس�تضافتها ودعمها 
للمقر الدائم للمنظمة.

القى رئيس الدورة مدير ع�ام بلدية الكويت المهندس احمد 
حم�د الصبيح كلم�ة رحب فيه�ا برؤس�اء البلدي�ات وممثلي 
الم�دن المش�اركة األعضاء ف�ي المكتب الدائ�م وقال: نحن 
جميع�ًا أخ�وة أع�زاء تجمعنا قواس�م مش�تركة كق�ادة مدن 

النه�وض  بلدي�ات يعمل�ون م�ن أج�ل  ورؤس�اء 

الكوي�ت،  مدين�ة  أن  وأك�د  وس�اكنيها.  بمدنن�ا 

عضو المكتب الدائ�م لمنظمتنا العتيدة، كانت 

دائم�ًا وأبدًا مع أش�قائها قادة الم�دن  في دورات 

المؤتمرات العام�ة والمكاتب الدائمة للمنظمة 

والتي كان يحلو لألمين العام الراحل –طيب اهلل 

ثراه، أن يطلق عليها اس�م »بيت المدن العربية«. 

وقال: يش�رفني اليوم أن أك�ون بينكم ومعكم 

لنضيف جديدًا إلى منظمتنا ونعمل معًا من أجل 

تعزيز مس�يرتها وتطوير أدائها ك�ي تبقى البيت 

الجامع لنا جميعًا.

وأك�د الصبي�ح أن�ه م�ن الذي�ن يؤمن�ون بالعمل 

الجماعي وأنه من خريجي المدرس�ة التي رعاها 

األمي�ن الع�ام الراح�ل.

األمين العام يلقي كلمته

الدورة االستثنائية للمكتب الدائم في الكويت
المدن العربي�ة تعتم��د ترشي��ح الصبي�ح

أمينًا ع�ام�ًا لمنظمة المدن العربية

6
العدد 169



الع�ام  األمي�ن  أش�اد  جانب�ه  م�ن 
المس�اعد لمنظمة الم�دن العربية 
صال�ح  محم�د  احم�د  المهن�دس 
العدس�اني بمناقب األمي�ن العام 
الراحل وتوجه بالشكر لقادة المدن 
العربية المش�اركين ف�ي االجتماع 
كم�ا ش�كر بلدي�ة الكوي�ت عل�ى 

استضافتها للدورة االستثنائية.

من ناحيته ش�كر مدير بلدية الدوحة 
الس�ادس  الع�ام  المؤتم�ر  رئي�س 
عش�ر للمنظم�ة المهن�دس احم�د 
محم�د الس�يد دول�ة الكويت على 
دعمها ومساندتها لمنظمة المدن 
العربية  كما ش�كر بلدي�ة الكويت 

على استضافتها أعمال الدورة.

وأض���اف ب���أن انعق���اد ال��دورة 
االس�تثنائية للمكتب الدائم يأت�ي 
ف�ي وق�ت ت��زداد في��ه  التحدي�ات 
والمخاط���ر  الت��ي تواج�ه المدن 
العربي�ة، وه�و م��ا يدعون�ا جميع�ًا 
للبح�ث والتش�اور ومعاون�ة األمانة 
العامة للمنظمة في مواجهة هذه 
التحديات، والعمل على تجاوز هذه 
المخاط�ر بم�ا يحاف�ظ عل�ى هوية 
وس�الم�ة مدنن��ا العربي�ة ويص�ون 
والثقاف�ي��ة  التاريخي��ة  مقدراته�ا 

والحضارية.

بعد ذلك اعتمد المكتب الدائم جدول أعمال الدورة واتخذ بشأنها القرارات 
التالية:

- ترش�يح األمين العام: نظر المكتب الدائم في موضوع الترشيح لمنصب 
األمي�ن الع�ام الجديد للمنظم�ة ووافق باإلجم�اع على ترش�يح المهندس 
احمد حمد الصبيح – مدير عام بلدية الكويت لهذا المنصب استجابة  لرغبة 

دولة المقر.

وق�رر المكت�ب الدائ�م رفع هذا الترش�يح إلى المؤتمر العام الس�ابع عش�ر 
للمنظم�ة العتماده باعتباره الجهة العليا المخول�ة بانتخاب األمين العام 

بناء على ترشيح المكتب الدائم.

- المؤتم�ر الع�ام الس�ابع عش�ر للمنظم�ة: ت�داول المكت�ب الدائ�م في  
ف�رص واحتم�االت انعقاد المؤتمر العام الس�ابع عش�ر في ض�وء  المهلة 
الت�ي طلبتها مدينة قس�نطينة  لتحدي�د موقفها النهائي  والرس�مي من 

استضافة المؤتمر العام  في أبريل 2016 .

ونظرًا للظروف الصعبة التي تشهدها المنطقة العربية، وضيق المساحة 
الزمنية المتبقية لتنظيم مؤتمر عام بهذا الحجم، س�واء في قسنطينة أو 
ف�ي غيرها من الم�دن األعضاء.... ف�إن المكتب الدائم يق�رر دعوة  األمانة 
العام�ة إل�ى مخاطب�ة رئي�س المجل�س الش�عبي ف�ي مدينة قس�نطينة 

بضرورة الرد وتحديد الموقف خالل 10 أيام من تاريخه )3/10/2015(.

كم�ا دعا المكتب الدائم األمانة العامة إجراء اتصاالت مع مدن أعضاء في 
المكتب الدائم للوقوف على مدى رغبتها واستعدادها الستضافة المؤتمر 

العام حال وصول ما يفيد باعتذار مدينة قسنطينة عن عقد المؤتمر.

أن المكت�ب الدائ�م وحرص�ا من�ه عل�ى تعزي�ز ودف�ع مس�يرة العم�ل في 

 األمين العام مع مدير بلدية الدوحة ورئيس بلدية بيروت

 األمين العام مع عمدة نواكشوط
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 جانب من االجتماع

المنظمة، بعد قراره اعتماد ترش�يح 
لألمي�ن  خلف�ًا  جدي�د  ع�ام  أمي�ن 
الع�ام الراح�ل عب�د العزيز يوس�ف 
العدس�اني... ف�إن المكتب الدائم 
ال ي�رى م�ا يمن�ع، وبتفوي�ض من�ه، 
الجدي�د  المرش�ح  يم�ارس  أن  م�ن 
الصبي�ح   حم�د  احم�د  المهن�دس 
لمنص�ب األمي�ن الع�ام صالحيات 
واختصاصات  األمين العام بدء من 

تاريخ 2015/10/3.

ف�ي خت�ام ال�دورة االس�تثنائية توج�ه المرش�ح لمنصب 
األمي�ن الع�ام المهندس  احم�د الصبيح بالش�كر للمدن 
األعض�اء عل�ى ثقته�م واختي�اره له�ذا المنص�ب. كم�ا 
تقدم�ت الم�دن األعض�اء في المكت�ب الدائم  بالش�كر 
ال�دول  ول�كل  المق�ر  – دول�ة  الكوي�ت  لدول�ة  الجزي�ل 
المضيفة للمؤسس�ات التابعة لمنظم�ة المدن العربية 
على ما تقدمه من دعم ومساندة لمنظمتنا، أمانة عامة 
ومؤسسات، من اجل  تمكين هذا الكيان العربي الفاعل 
والنشط، من تسجيل إنجازات وإضافات الفتة على طريق 

النهوض بالمدينة العربية وساكنيها.

كما تقدمت المدن المش�اركة باالجتماع بعظيم الشكر 
واالمتن�ان لبلدي�ة الكوي�ت عل�ى حس�ن الوف�ادة وكرم 

الضيافة.

وقرر المكتب الدائم في دورته االستثنائية رفع التوصيات 
إل�ى المؤتمر الع�ام الس�ابع عش�ر إلقراره�ا والمصادقة 

عليها.

المشاركون 
يشيدون 

بدعم دولة 
الكويت 

للمنظمة 
ومدنها 

األعضاء 

المشاركون 
يشيدون 

بدعم دولة 
الكويت 

للمنظمة 
ومدنها 

األعضاء 

 األمين العام واألمين العام المساعد يتوسطان وفود المدن المشاركة
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إشادات عربية ودولية
بتولي المهندس الصبيح

منصب األمين العام للمنظمة

إشادات عربية ودولية
بتولي المهندس الصبيح

منصب األمين العام للمنظمة

تلق�ى األمين العام الجديد لمنظمة المدن العربية المهندس احمد حمد الصبيح التهاني من عدد كبير من أمناء 
العواصم ورؤس�اء البلديات ومجالس الحكم المحلي  في المدن العربية األعضاء في المنظمة  بمناسبة توليه 
منص�ب األمي�ن العام مدعومًا بق�رار الدورة االس�تثنائية للمكتب الدائ�م التي انعقدت في الكوي�ت 2015/10/3 

ومنحه التفويض بممارسة مسؤوليات وصالحيات واختصاصات األمين العام. 

كما تلقى الصبيح رس�ائل مماثلة من رؤس�اء منظمات مدن إقليمية ودولية وبرلمانيين وجامعات ومراكز أبحاث، 
عبر مرس�لوها عن تهنئتهم له بثقة المدن األعضاء في المكت�ب الدائم للمنظمة وأكدوا  الحرص على مواصلة  

التعاون وتطوير الشراكات بما يحقق أهداف المنظمة وسعيها للنهوض بالمدينة العربية. 

وقد توجه المهندس الصبيح بالشكر والتقدير لما حملته التهاني من عبارات المودة والرغبة في التعاون والعمل 
المشترك على طريق تنفيذ أجندة التنمية المستدامة لما بعد 2015.

وفيما يلي نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية لألمين العام المهندس احمد حمد الصبيح:

االسم:

احمد حمد الصبيح

الجنسية:

كويتي

تاريخ الميالد:

 1955/3/30

الحالة االجتماعية:

متزوج

الخبرات العملية:

1983 • مهندس إنشائي بتراخيص البناء سنة 
1985 • نائب مدير إدارة السالمة والمحافظة على المرافق العامة سنة 

1985 • نائب إدارة السالمة والمحافظة على المرافق العامة سنة 
1986 • مدير إدارة اإلنشاءات سنة 

1995 – 1990 • مدير إدارة البناء من سنة 
2000-1995 • رئيس مهندسي  البناء من سنة 

2000 • وكيل وزارة مساعد للتنظيم العمراني والمخطط الهيكلي سنة 
2004 • وكيل وزارة مساعد للشؤون المالية واإلدارية سنة 

2006 بدرجة وكيل وزارة إلى تاريخه 2015 • مدير عام بلدية الكويت سنة 

الخبرات  المهنية:

• عضو جمعية المهندسين  الكويتية
• عضو جمعية الخريجين الكويتية

• عضو جمعية السالمة المرورية
• عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

• عضو مجلس الهيئة العامة لإلسكان
• عضو المجلس األعلى للمرور

• عضو مجلس الهيئة العامة للزراعة
• عضو مجلس الهيئة العامة للبيئة

المؤهالت العلمية:

بكالوريوس هندسة 
مدنية من جامعة 

كولورادو بالواليات 
المتحدة األميركية
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 األمين العام يتوسط أسرة األمانة العامة

عقد أمي�ن عام منظم�ة الم�دن العربية المهن�دس احمد 
حمد الصبيح  اجتماعا مع أس�رة  األمان�ة العامة للمنظمة، 
وثم�ن الجهود الت�ي قامت بها األمانة العام�ة في اإلعداد 
والتنظي�م لعقد الدورة االس�تثنائية للمكت�ب الدائم في 
الكوي�ت يوم 3 أكتوبر 2015 بالتع�اون مع بلدية الكويت.  
وأك�د عل�ى مواصل�ة مس�يرة عم�ل المنظم�ة وتحقي�ق 
األه�داف التي أنش�ئت من أجلها من�ذ العام 1967. وأش�ار 
األمين العام إلى أنه من الذين يؤمنون بالعمل الجماعي، 
وانه من خريجي المدرسة التي رعاها األمين العام الراحل.

وتح�دث ع�ن مالمح العم�ل في المرحل�ة القادم�ة خاصة 
بعد اعتماد أجندة التنمية المس�تدامة لخمس�ة عش�ر عامًا 
وبالتع�اون  للمنظم�ة  العام�ة  األمان�ة  أن  وق�ال:  قادم�ة 
م�ع مؤسس�اتها ومدنه�ا األعض�اء وش�ركائها اإلقليمي�ن 
والدوليين س�وف تعمل على دفع مس�يرة العمل لما فيه 

خدمة المدينة وساكنيها.

وكان المكت��ب الدائ��م ف�ي دورت��ه االس�تثنائية 
الت�ي انعق�دت في الكوي�ت ي�وم 3 أكتوب�ر 2015 
ق�د  تبنى وباإلجم�اع ترش�يح المهن�دس احمد حمد 
الصبي�ح مدير ع�ام بلدية الكوي�ت، لمنصب األمين 
العام لمنظمة المدن العربية وذلك استجابة لرغبة 
دولة الكوي�ت/ دولة المقر، مع تفويضه بممارس�ة 
صالحي�ات واختصاص�ات األمي�ن الع�ام اعتب�ارًا من 

تاريخ  2015/10/3 .

 من االجتماع

األمين العام يعقد اجتماعًا
م�ع أس�رة األمان�ة العام�ة

األمين العام يعقد اجتماعًا
م�ع أس�رة األمان�ة العام�ة
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 األمين العام يستقبل وفد الهابيتات

اس�تقبل األمي�ن العام المهندس احمد حمد الصبيح المستش�ار المعني بالتقييم ألعم�ال الهبيتات اإلقليمية د. 

روبرتو اوتولتجي بمناسبة زيارته إلى الكويت، ورئيس البعثة لبرنامج األمم المتحدة للهبيتات والممثل اإلقليمي 

ل�دى دول الخليج العربية د. م. طارق الش�يخ ومس�اعد رئيس البعثة د. أميرة الحس�ن في مق�ر األمانة العامة حيث 

قدما  التهانئ  بمناس�بة توليه منص�ب األمين العام، كما بحث الوفد  مجاالت التع�اون بين المنظمة والهبيتات 

في ما يخص  المدن والساكنين.

األمين العام
يستقبل وفد من الهابيتات

األمين العام
يستقبل وفد من الهابيتات
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اس�تقبل األمين العام المساعد المهندس احمد محمد صالح العدساني عمدة نواكشوط أماتي حمادي في مقر 
األمانة العامة وذلك بمناس�بة زيارتها إلى الكويت والمشاركة في الدورة االستثنائية للمكتب الدائم للمنظمة. 
ت�م خالل االجتم�اع بحث جملة م�ن القضايا تتص�ل بتطور المدن كم�ا بحثا عالق�ات التعاون بين الم�دن العربية 

والمدن الموريتانية من اجل تبادل الخبرات فيما يتعلق بتنمية المدن وخدمة الساكنين .

األمين العام المساعد يستقبل
عمدة نواكشوط

 األمين العام المساعد في استقبال عمدة نواكشوط

األمين العام المساعد يستقبل
عمدة نواكشوط
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ش��ارك��ت منظم��ة الم��دن العربي��ة ف��ي ورش��ة عم�ل 
نظم�ه���ا ب�رن�ام���ج األم���م المت��حدة اإلنمائ�ي/ عّم��ان 
ح���ول الصم���ود الحض��ري ف��ي المدين��ة العربي�ة  ف�ي 
.2015 أغس�طس   13-12 الفت�رة  خ��الل  الك�وارث   مواجه��ة 

وق�د تحدث ف�ي الورش�ة مجموعة من خب�راء ال�دول العربية 
ح�ول م�ا يمك�ن القي�ام ب�ه لتعزي�ز دور الم�دن والس�لطات 
المحلية في مواجهة الكوارث واإلخطار ومن بينها تلك التي 
تتصل بتغير المناخ وغياب المؤشرات التي تساعد السلطات 
المحلية على  التنبؤ بحدوث الكوارث وما الذي يتعين  القيام 
ب�ه للتقلي�ل م�ن الخس�ائر الناجم�ة ع�ن الك�وارث بالتعاون 
 م�ع مختلف القطاع�ات التي يتش�كل منها  نس�يج المدينة.
إعط�اء  ض�رورة  إل�ى  عروضه�م  ف�ي  الخب�راء  تط�رق  وق�د 
الم�دن والبلدي�ات الصالحي�ات واإلمكان�ات للقي�ام بم�ا هو 
مطل�وب باعتب��ار أن الس�لطة المحلي�ة ه��ي األق�رب إل�ى 
الس�اكنين وبالتال�ي الب�د م�ن  تع�اون الجمي�ع ف�ي التنب�ؤ 
وف�ي التصدي لألخط�ار وفيم�ا يقل��ل الخس�ائر الناجمة  عن 

الك���وارث الطبيعي����ة وغي����ر الطبيع�ي���ة 
» اإلنذار المبك�ر ، وكاالت خاص�ة معنية باألزمات 
والط�وارئ ، التوعي�ة ، خط�ة للتدخ�ل الس�ري�ع، 
 البدائ����ل، ميزاني���ات للح����االت الطارئ���ة«.
كما تناول المش�اركون جملة مؤش�رات لقياس 
الك��وارث  م��ع  التعام�ل  ف��ي  المدين�ة  ق�درة 
مي�اه  م�دارس،  وجس�ور،  وط�رق  مستش�فيات   «
وغيرها«  من خالل  قطاعات  تتش�ارك فيما بينها 

لمعالجة  أثار  وتبيعات الكوارث عند حدوثها.

وقد ت�م االتف�اق على جمل�ة موضوعات س�وف 
يتضمنه�ا التقري�ر النهائي الذي يعك�ف برنامج 
األمم المتحدة اإلنمائي والشركاء األخرين على 
وضع�ه »جامعة ال�دول العربية، منظم�ة المدن 

العربية« ومن بينها: 

1 -اتجاه�ات التحض�ر ف�ي المنطق�ة م�ع تحليل 
موجز لالتجاهات الرئيس�ية في مجال التحضر من 
حيث الجغرافيا والديموغرافية واالقتصاد والبيئة 

والتنمية البشرية.

2 -المرونة الحضرية والمخاطر في الدول العربية 
وخاص�ة فيم�ا يتعلق بمخاط�ر المن�اخ والكوارث 
بما ف�ي ذلك المؤش�رات واأله�داف لتعزيز قدرة 
الت�ي  التحدي�ات  وكذل�ك  الحضري�ة  المناط�ق 

تشمل الصراعات والفقر واألزمات االقتصادية. 

3 -الحكم والقدرات من أجل الصمود الحضري. 

المرون�ة الحضري�ة  الممارس�ات ف�ي  4 -أفض�ل 
وخاص�ة م�ا يتعل�ق بمخاط�ر المن�اخ والك�وارث 
والسياس�ات والتش�ريع�ات والخ��دم�ات مث��ل 
الصح�ة والتعلي�م والص�رف الصح�ي وكذل�ك 
المجتم��ع المدن��ي والمرون��ة ف�ي اس�تخدام 

ورشة عمل تشاورية حول تقرير الصمود الحضري
في المدن العربية

 الورشة التشاورية حول تقرير الصمود العربي في المدن العربية

ورشة عمل تشاورية حول تقرير الصمود الحضري
في المدن العربية
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األراضي وقوانين البناء وإدارة الموارد.

5 -ال�دروس المس�تفادة ف�ي نهج تعزي�ز المرونة 
الحضري���ة مث��ل الحك���م والش�راكات وإدارة 

المعرفة.

وس�وف يعتمد التقرير النهائ�ي النهج التحليلي 
على أساس أربع مناطق في المنطقة العربية:

- الش���رق األوس����ط : األردن، الع�راق، لبن��ان،
فلسطين، سورية ، مصر

- المغ���رب العرب���ي: الجزائ�ر، ليبي�ا، المغرب،
تونس، موريتانيا

- الخلي�ج العرب�ي: البحرين ، الكوي�ت، المملكة
العربية السعودية، ُعمان، قطر ، دولة اإلمارات.

- الق��رن األفريق��ي: ج��زر القم���ر ، جيبوت��ي،
الصومال، السودان، اليمن

 من الحضور في الورشة  التشاورية

 من الورشة
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اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا » إسكوا«
الرباط: اجتماع الدورة العاشرة

للجنة التنمية االجتماعية

اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا » إسكوا«
الرباط: اجتماع الدورة العاشرة

للجنة التنمية االجتماعية

قضايا ذات 
أولوية في 

تحقيق التنمية 
االجتماعية 
بالمنطقة 

العربية:
ش�اركت منظم�ة الم�دن العربي�ة 
في الدورة العاش�رة للجنة التنمية 
االجتماعي�ة التابع�ة للجن�ة األم�م 
واالجتماعية  االقتصادي�ة  المتح�دة 
الت�ي  »اإلس�كوا«،  آس�يا  لغرب�ي 
وزارة  م����ع  بالتع���اون  عقد���ت 
التضامن والمرأة واألسرة والتنمية 
االجتماعية في المملكة المغربية 
الفت�رة  خ�الل  الرب�اط  مدين�ة  ف�ي 
2015 بمش��ارك�ة  8-9 س�بتم��ب��ر 

ممثل�ي ال�دول األعض�اء وعدد من 
المنظمات اإلقليمية والدولية.

ه���دف االجتم���اع  إل�ى مناقش�ة 
ال�دول األعض�اء ف�ي القضايا ذات 
العربي�ة  المنطق�ة  ف�ي  األولوي�ة 
في المج�ال االجتماع�ي، وتب��ادل 
اعتم�ادا  واالقتراح��ات  الخب����رات 

عل�ى الوثائ�ق والتقارير الت�ي أعدت له�ذه الغاي�ة، وذلك بغ�رض الخروج 

بمقترح�ات وتوصي�ات من أج�ل تطوي�ر برنامج عم�ل “اإلس�كوا” المقترح 

للفترة 2017/2016، ليتماشى وتطلعات الدول األعضاء في مجال التنمية 

االجتماعية.

افتتح���ت ال��دورة وزي��رة التضام��ن والم���رأة واألس�����رة والتنم��ي��ة 

االجتماعية في المملكة المغربية بس�يمة الحقاوي، وألقت كلمة  أشارت 

فيه�ا  إل�ى أهمي�ة تنس�يق السياس�ات االجتماعي�ة المعتم�دة بمختل�ف 

أقطار غرب آس�يا، بما يخدم ترس�يخ العدالة االجتماعية والتكامل القطري 

واإلقليمي.

وأكدت الوزي�رة الحق�اوي على أهمية التنسيق بين السياسات االجتماعي�ة 

المعتم��دة بمختل�ف أقط�ار غرب�ي آس�يا، بم�ا يخ�دم ترس�يخ العدال���ة 

االجتماعي�ة والتكامل القطري واإلقليمي، مع ضرورة وضع خطط ومناهج 

 من االفتتاح
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وأكد على ضرورة دراس�ة التحديات 
يواجه��ه�ا  الت���ي  االجتماعي���ة 
المواطن���ون الع���رب عموم���ا، 
المعرضة  االجتماعي��ة  والفئ���ات 
ومناقش�ة  خصوص��ا،  للمخاط���ر 
الحل�ول الممكن�ة ف�ي المنطق�ة 
لصي��اغ���ة سياس���ات داع�م��ة 
للعدال�ة، وتوس�يع نط�اق الحماية 
االجتماعي�ة لتش�مل الجمي�ع، بم�ا 
يس�هم ف�ي التخفي�ف م�ن وط�أة 
الفق�ر، والتع�رض للمخاطر، وعدم 
بن�اء  به�دف  والظل�م،  المس�اواة 

مجتمعات أكثر تماسكًا واستقرارًا.

خ�الل افتتاح أعم�ال الدورة  تس�لم 

العراق رئاس�ة ال�دورة  ة خلفا لدولة 
الس�ودان، وت�رأس وزي�ر التخطي�ط 
عل�ي  س�لمان  الدكت�ور  العراق�ي  
الجميل�ي اجتماع�ات اللجن�ة. كما 
انعق�اد  خ�الل  موريتاني�ا   أعلن�ت 
عضوي�ة  إل�ى  انضمامه�ا  ال�دورة  

اإلسكوا.

تضمن االجتماع عددًا من الجلسات 

مش�تركة، تمكن من األخذ بعي�ن االعتبار، التح�والت الديموغرافية الراهنة 

والمس�تقبلية، ف�ي تحقي�ق التنمية المس�تدامة، وكذلك االس�تفادة من 

التجارب الناجحة للدول األعضاء في ميدان التنمية االجتماعية.

واستعرضت الوزيرة السياسات االجتماعي��ة الت��ي وض�عت�ه�ا المملكة 

بهدف النهوض باألوضاع االجتماعية واالقتصادية للفئات الهشة من خالل 

إطالق عدة أوراش في مقدمتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ونظام 

المس�اعدة الطبية للفئات الهش�ة )راميد( الذي مكن م�ن توفير التغطية 

الصحية لما يقارب 8,5 مليون مواطن في وضعية هش�ة، وبرنامج )تيس�ير( 

ال�ذي يوف�ر الدعم المش�روط  بتدري�س أطفال األس�ر القاطن�ة بالمناطق 

التي تسجل معدالت مرتفعة من الهروب من المدرسة ، وقالت: تم إحداث 

صنادي�ق ومؤسس�ات وطني�ة وجهوية تضطل�ع كل منها بمه�ام محددة 

ف�ي ه�ذا المجال، تهم ع�ددا من ال�وكاالت والفاعلين في مج�ال التنمية 

االجتماعية.

وأش�ارت وزيرة الرعاي�ة والتضامن االجتماعي في الس�ودان مش�اعر احمد  

األمي�ن عبد اهلل إل�ى أهمية تعزي��ز اإلط�ار الكل��ي للتنمي��ة االقتصادية 

واالجتماعي�ة القائ�م ف�ي المنطق�ة العربي�ة، بب�ذل المزي�د م�ن الجهود 

والدعم الفني، وبناء القدرات الوطنية في المجال.

ونوهت الوزيرة بدور »اإلس�كوا« من خالل أعمالها الداعمة لألقطار العربية 

خ�الل الس�نوات األخيرة. وأك�دت أن برنام�ج العمل لس�نة 2016-2017 في 

مج�ال التنمي�ة االجتماعية بُذل فيه مجهود كبير، وم�ن بين أهم مواضيعه 

تعزيز اإلطار الكلي للتنمية االقتصادية واالجتماعية الشامل والقائم على 

الحقوق والمواطنة لجميع الدول العربية.

من جهته دعا فريديريكو نتو، مدير ش�عبة التنمية االجتماعية، بلجنة األمم 

المتح�دة االقتصادي�ة واالجتماعية لغربي آس�يا )إس�كوا(، إل�ى الربط بين 

العدال�ة والتنمية االجتماعي�ة، والتقدم االقتصادي، لبن�اء مجتمعات أكثر 

تماسًكا واستقراًرا.

 افتتاح الدورة العاشرة للجنة التنمية االجتماعية

البع�د 

السكاني 

في تحقيق 

التنمية 

المستدامة

البع�د 

السكاني 

في تحقيق 

التنمية 

المستدامة
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على مدى يومين، ناقش المشاركون خاللها قضايا رئيسية تهم المنطقة، 
من بينها البعد الس�كاني ف�ي تحقيق التنمية المس�تدامة في المنطقة 
العربي�ة، وتوس�يع نط�اق الحماي�ة االجتماعية لتش�مل الفئ�ات الفقيرة، 
م�ع التركيز عل�ى ذوي االحتياجات الخاصة، العاملين ف�ي أنماط عمل غير 
نظامي�ة في القط�اع الزراعي، والمش�ارك�ة باعتب�اره�ا وس�يل�ة لتحقيق 

العدالة االجتماعية.

قدم�ت  كريمة القري  - رئيس�ة قس�م الس�كان والتنمية / ش�عبة التنمية 
االجتماعية، عرضًا بعنوان البعد السكاني  في تحقيق التنمية المستدامة 
م�ا بعد 2015، وركزت عل�ى  أهداف التنمية المس�تدامة  التي ترصد قضايا 
الس�كان و األه�داف والغاي�ات المتعلق��ة بالفئ�ات المهمش���ة  خاص�ة  
المجموعات الس�كانية  األكثر عرضة للتمييز )الش�باب والمهاجرون وكبار 

السن واألشخاص ذوو اإلعاقة.

واس�تع���رض  ف���ادي أب���و عل��ي  التجرب�ة اللبناني�ة وكيفي�ة معالجة 
المش�كلة الس�كانية الس�يما ما يتعل�ق بفئة كبار الس�ن واألش�خاص ذو 
اإلعاق�ة،  واكد على أهمية توحيد الدراس���ات في هذا الخصوص  من اجل  
مواجهة المشكلة وإيجاد الحلول  باعتبارها من التحديات التي  تواجه دول 

المنطقة بشكل عام.

من�دوب الس�ودان: تط�رق إل�ى الهج�رة الدولي�ة باعتبارها من المش�اكل 
الراهن�ة الت�ي تواج�ه ال�دول... الفتًا إل�ى أهمية توفي�ر مس�احات لالجئين 

والمهجرين  لتأمين  عيش كريم.

كم�ا أك�د عل�ى أهمية توفير فرص عمل للشباب للحد من البطالة خاصة 
وان الثورات أفرزت مطالب بالحقوق.. وقال:  تركز  حكومة  الس�ودان  على 
توفي�ر فرص عمل للش�باب  من خ�الل البرنام�ج الخماس�ي لالقتصاد كما 

تعمل على تحسين مجال الصحة والتعليم ومكافحة الفقر.

مندوب اليمن: أش�ار إلى أهمية  التعاون والعمل في اطار تنموي للمرحلة 
المقبل�ة  وذل�ك للحفاظ على هوي�ة الدولة والقومية واس�تعادة  كيانها 

في بعض الدول التي تعيش ظروفًا راهنة.

من جهته اكد مندوب فلسطين على أهمية  تكثيف الجهود  لبناء القدرات 
وتوفي�ر الخط�ط والبرام�ج التي من ش�أنها  تحقي�ق افضل ف�رص العيش  

للشباب وكبار السن  والفئات المهمشة. 

وق�ال من�دوب قطر أن عدم وجود فرص عمل للش�باب س�واء في القطاع 
العام أو الخاص هو من أسباب البطالة مؤكدًا أنه طالما هناك فرص عمل 

للشباب فإنهم ال يفكرون بالهجرة. 
وتح�دث الوزي�ر العراق�ي  الجميلي 
عن الخط�ط التي تتخذها حكومته 
ف�ي مج�ال  اإلعاق�ة  وق�ال: هن�اك 
برنام�ج حماي�ة الحي�اة االجتماعي�ة 
حي�ث نقوم م�ن خالله بدم�ج  ذوي 
وتقدي�م  المجتم�ع  ف�ي  اإلعاق�ة 
المس�اعدات ويت��م ص��رف مرتب  
ش�هري  وتس�هيل الحص�ول عل�ى 
ق�روض للمعاقي�ن كم�ا يت�م منح 
زوج  ترع�ى  الت��ي  للزوج��ة  إج�ازة 
مري�ض. وحالي�ًا هناك اس�تراتيجية 
وطني�ة للش�باب  تتضم�ن  تدري�ب  
نق�وم  حي��ث  الش�ب��اب  وتأهي�ل 

بدراستها  إلقرارها. 

وتطرق مندوب األردن إلى مش�كلة 
تدف�ق  أدى  لق�د  وق�ال:  الالجئي��ن 
الالجئي�ن لتراج��ع ف��رص العم�ل 
للش�باب والب�د  م�ن  التفكي�ر  في 
الظ�روف التي من حولن�ا ومواكبة  
المس�تجدات.  وأش�ار إل�ى أن بالده 
أوض�اع  ت�حس�ي�ن  عل��ى  تعم��ل 
المعاقين م�ن خ�الل برام�ج خاصة 
لتعدي���ل أوضاعه���م ودمجه�م 

بالمجتمع.

وقال مندوب تونس أن بالده تعمل 
لإلعاق�ة  الجدي�د  المفه�وم  عل�ى 
المجتم�ع  ف�ي  دمجه�م  وض�رورة 
وتمكينه�م ليكون�وا فاعلي�ن في 
مختل�ف المجاالت. كم�ا تحدث عن 
هجرة األدمغة  للخارج  وانعكاساتها 
على مس�يرة التنمي�ة وقال أن هذه  
العقول  لديها من الخطط والبرامج 
ما يسهم في  تطوير  التنمية وهم 
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في األساس كوادر وطنية والبد من رعاية هذه الكوادر.
وجاءت الجلس�ة الثانية بعنوان توس�يع نطاق الحماية 
االجتماعية لتش�مل األش�خاص ذوي اإلعاقة والعاملين 
غي�ر النظاميي�ن ف�ي القط�اع الزراعي والت�ي تناولت 
التنمي�ة  منظ�ور  م�ن  االجتماعي�ة  الحماي�ة  موض�وع 
االجتماعي�ة الش�املة الت�ي تس�تند إلى الحق�وق. كما 
ت�م تقدي�م اقتراح�ات بتوفي�ر الي�ات لتوفي�ر الحماي�ة 

االجتماعية لهذه الفئات .

عرضت جيزيل نوك - رئيس�ة قس�م التنمية االجتماعية 
نط�اق  توس�ي�ع   تن��اول���ت   وثيق�ة  اإلس�كوا    ف�ي 
الحم���اي����ة  االجتماع���ي لتش�مل األش�خاص ذوي 
اإلعاق�ة  والعاملي�ن غي��ر النظاميي��ن ف��ي القط�اع 
الزراع�ي. تضمنت لمحة عامة  ع�ن الحماية االجتماعية 
ف�ي البل�دان العربي�ة  ورك�زت عل�ى الصعوب�ات التي 
تواج�ه هذه الفئ�ات . وبين�ت الوثيقة وج����ود تب�اي�ن 
لصالح الرجل في الحصول على  الرعاية االجتم�اعي���ة 
والتأمين الصحي. كما اس�تعرضت الوثيقة  األش�كال 
الرئيس�ية للحماي�ة االجتماعي�ة في المنطق�ة العربية 
عل�ى  القائم�ة  االجتماعي�ة  الحماي�ة  برام�ج  وه��ي 
االش�تراكات للعاملين في القط�اع النظامي وأنظمة 
والحماي�ة  والغ�ذاء  الوق�ود  دع�م  غ�رار  عل�ى  الدع�م 
االجتماعية الموجهة غي�ر القائمة  على الدعم كبرامج 

التحويالت النقدية.  

رك��زت الوثيق�ة عل��ى حماي�ة الفئ�ات الضعيفة من 
خالل تأمي�ن المعاش��ات التقاعدية والرعاي�ة الصحية 

والمساعدة االجتماعية.

كما اس�تعرضت التحديات الت�ي يجب  مواجهتها  ومن 
بينها:

- الي�زال العاملون ف�ي القطاع الزراع�ي غير النظامي 
واألش�خاص ذوو اإلعاق��ة خ��ارج نط�اق نظ�م الحماية 
االجتماعي�ة، وهم يفتقرون إلى الحماية الالزمة ، ش�أن 
فئ�ات أخ�رى كالعاطلين ع�ن العمل وغير المس�جلين 
م�ن العاملي�ن ف�ي المناط�ق الحضرية.. وف�ي ظروف 
معين�ة قد تتع�رض الم�رأة المطلقة لمخاطر جس�يمة 

م�ا ل�م تش�ملها الحماي�ة في ظل 
تشريعات نافذة.

النظام�ي  غي�ر  القط�اع  تعت�ري   -
ع��دم  منه��ا  كثي��رة،  ش�وائ��ب 
وع�دم  األج�ور  وتدن��ي  االس�تقرار 
كفاي��ة دع��م الدخ�ل أو تس�هيل 
الحص�ول عل�ى التعلي�م والرعاية 
الصحية وتؤدي هذه الش�وائب إلى 
انقس�ام داخ�ل المجتمع�ات ليس 
م�ن حي�ث توزي�ع الدخ�ل والحماية 
االجتماعي�ة فحس�ب ب�ل أيض�ا من 
حيث راس المال البش�ري وال تقوى 
المجتمع�ات عل�ى االس�تمرار ف�ي 
ظ�ل ه�ذه االزدواجي�ة ف�ي الرعاية 
أس�س  للمخاط��ر  تع�رض  الت�ي 
وأف�اق  المجتم�ع  ف�ي  التماس�ك 

التنمية االقتصادية واالجتماعية

- تؤكد خطة األمم المتحدة للتنمية 
لم�ا بع�د 2015 عل�ى أن م�ا يقصد 
واالس�تراتيجيات  السياس�ات  م�ن 
ليس تقلي�ص الفوارق ف�ي الدخل 
والث�روة فحس�ب ب�ل معالجة عدم 
إلبع�اد   والتح�دي  الف�رص  تكاف�ؤ 
بع�ض  تواجهه�ا  الت�ي  الحرم�ان 
الفئات االجتماعية  بفعل الهياكل 
القائم�ة.  وتدع�و أه�داف التنمي�ة 
المس�تدامة  الحكوم�ات إلى عدم 
حصر االهتم�ام بالكمية في تأمين 
الخدم�ات االجتماعي�ة ب�ل التركي�ز 
عل�ى الجودة أيض�ا  فكثي�را ما تثل 
الخدمات االجتماعية ضمن القطاع 
طاقته�ا  تف��وق  بأعب��اء  الع��ام 
فتفقده��ا الق��درة عل��ى تأمي�ن 
الخدم�ات الالزمة للفئات المحتاجة  

توسيع نطاق 
الحماية 

االجتماعية 
لتشمل 

ذوي اإلعاقة 
والعاملين 

غير 
النظاميين 

في القطاع 
الزراعي

توسيع نطاق 
الحماية 

االجتماعية 
لتشمل 

ذوي اإلعاقة 
والعاملين 

غير 
النظاميين 

في القطاع 
الزراعي
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وبالجودة المطلوبة  . فمن  األهمية  مثال إنشاء مراكز 
صحية في  المناط�ق الريفية  لكن األهم  هو الحرص  
على  أن تؤمن هذه المراكز الرعاية الالزمة والمس�يرة  

الكلفة، والسيما للذين يعيشون حالة فقر.

- كثيرا ما تحول اعتبارات غير مادية مثل التحيز لفئات 
معين�ة والوص�م االجتماع�ي لفئ�ات أخ�رى والتمييز 
ضده�ا دون تحقي�ق المس�اواة ف�ي حص�ول الجمي�ع 
على الخدمات االجتماعية. وتجنبا للوصم االجتماعي  
ل�ذوي اإلعاقة  من األطفال كثيرا م�ا يمتنع ذوهم عن 
تس�جيلهم ضمن هذه الفئة. وكثيرا ما تمعن األنماط 
الثقافي�ة المتجذرة في المجتم�ع في تضييق الفرص 
أمام فئ�ات معين�ة ولمعالجة ه�ذه القضاي�ا توصي 

الحكومات باتخاذ التدابير التالية:

1 - تحدي�د أولوي�ات واضحة ضمن السياس�ات العامة
من اجل تأمين الحد األدنى من الحماية االجتماعية 

وتحسين الخدمات األساسية

2 - معالجة أوجه الحرمان الهيكلية

3 - اط�الق ح�وار وطن�ي بش�أن إص�الح نظ�م الحماية
االجتماعية

4 - توفي��ر التموي��ل ال�الزم لتوس�ي�ع نط�اق الحماية
االجتماعية 

5 - الحد من تجزئة  الخدمات واالزدواجية في تأمينها 

6 - تعزيز القدرة على انتخاب بيانات أنية  وموثوقة حول
الحماية االجتماعية

7 - تعزيز الهياكل األساسية للسياسات وتحسينها

والعدال�ة  المش�ارك�ة  قس��م  رئي��س  واس�تع�رض 
االجتماعي�ة ش�عبة التنمي�ة االجتماعية أس�امة صفا 
العدال�ة  لتحقي�ق  كنه�ج  المش�اركة  ح�ول   وثيق�ة 
االجتماعية  تضمنت  مجموعة من التوصيات العملية 
للمس�تقبل التي يمكن م�ن خاللها لل�دول األعضاء 
ف�ي اإلس�كوا  االسترش�اد به�ا للعم�ل عل�ى تحقيق 
العدالة االجتماعية. و ش�ددت التوصيات على أهمية 
ضم�ان المش�اركة الحقيقية والفعالة ف�ي التوصل 

إحدى جلسات النقاش

لسياس�ات عام�ة وفعالة وتحقي�ق مكاس�ب اجتماعية 

منصفة .

وتناول�ت الوثيق�ة  التحدي�ات الرئيس�ية الت�ي تواجهها 

االجتماعي�ة  المس�تويات  عل��ى  العربي��ة  المنطق��ة 

التج��ارب  ع��رض  وت��م  والمؤسس�ية.  واالقتصادي�ة 

الناجحة في إش�راك المواطنين والمجتمع المدني في 

عمليات صنع القرار.

السكان
في العالم العربي:

326/2015 مليون نسمة • في 
604/2050 مليون نسمة • في 

السكان
في العالم العربي:

326/2015 مليون نسمة • في 
604/2050 مليون نسمة • في 
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وأش�ار صف�ا إل�ى الخطوات التي تحقق العدالة االجتماعية  وتتمثل في المشاركة لتحقيق العدالة االجتماعي�ة 

، الوق�وف عل�ى تحدي�ات المشاركة  والعدالة االجتماعية  والتي تتمثل في:

- مظاه�ر اإلجحاف وتش�مل الفقر وعدم المس�اواة، البطال�ة، اإلدارة وضعف الحكم، تصاعد النزاعات المس�لحة،

مشاركة المرأة.

- الحلق�ة المفق�ودة لبن�اء مجتم�ع عرب�ي ش�امل: وج�ود عقب�ات مؤسس�ية أم�ام المش�اركة،  تغي�ر وتعدي�ل

السياسات االجتماعية القائمة على المشاركة.

واس�تعرض صفا أمثلة من الدول العربية  فيما يتعلق بالعدالة االجتماعية القائمة على المش�اركة في كل من 

تون�س وفلس�طين واألردن والمغرب، مؤكدًا أهمي�ة تطبيق  العدالة االجتماعية من منظ�ور  التنمية االجتماعية 

القائمة على المشاركة  والتي تؤدي إلى تغيرات جذرية تمهد الطريق إلى تمكين الفئات الفقيرة والمهمشة 

ومعالجة أسباب اإلقصاء االجتماعي . 

الخالصة 

- الب�د من تحدي�د مالمح   رؤية واضحة وتطبيق عملي للعدالة االجتماعية القائمة على المش�اركة مع األخذ بعين

االعتبار االعتبارات التالية:

1 - وضع اطر مؤسس�ية لتعزيز العدالة االجتماعية، تسترش��د بمبادئ اإلنصاف والمس�اواة والحقوق والمش�اركة

بهدف دمج العدالة االجتماعية في خطط واستراتيجيات وسياسات التنمية الوطنية 

2 - إضف�اء الطاب�ع المؤسس�ي على اليات المش�اركة عب�ر اللجوء إلى تدابير قانونية ومؤسس�ية ويش�مل ذلك

إرس�اء أس�س الش�راكة بين الحكومات والمجتم�ع المدني والقطاع الخ�اص وكذلك وضع اليات المش�اركة 

واعتمادها من خالل الحوار والمشاورات والمداوالت والمراصد االجتماعية 

3 - ترسيخ مبادئ المواطنة المسؤولة 

4 - تفعيل أحكام المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان 

5 - الحرص على الطابع الشامل لسياسات التنمية الوطنية 

6 - وضع السياس�ات وخطط العمل واألليات التي تضمن مش�اركة المرأة في عملي�ة صنع القرار في المج��االت

االقتصادي�ة واالجتم�اعي�ة والقانونية والسياسية 

7 - توزيع الحيز المالي لإلنفاق لمعالجة حاالت عدم المساواة 

8 - وضع سياسات لتخفيض معدالت البطالة
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برنامج العمل المقترح 2017-2016
- وضع سياسات وبرامج اجتماعية ترتكز على نهج الحقوق 
وتعزز التماس�ك االجتماعي والحماية االجتماعية وتقديم 

الخدمات االجتماعية للجميع

- بناء توافق إقليمي حول الهجرة الدولية 

- صياغ�ة سياس�ات اجتماعي�ة وتنفيذه�ا م�ن خ�الل بناء 
التوافق وإشراك الجمعيات المدنية 

مشروع توصيات الدورة العاشرة
تداول المش�اركون في جملة من التوصيات يتم التش�اور 
حوله�ا، بعضها موج�ه إلى ال�دول األعضاء في اإلس�كوا 

وبعضها اآلخر موجه إلى األمانة التنفيذية لإلسكوا.

بالنس�بة للتوصي�ات الموج�ه إل�ى ال�دول األعض�اء ف�ي 
اإلسكوا يمكن إيجازها »صياغة غير رسمية« بما يلي : 

• العمل مع مختلف المجموعات االجتماعية والديمغرافية، 
ومنها الش�باب، وكبار الس�ن والمهاجرون الدوليون، رجااًل 
ونس�اًء، في وضع سياس�ات إنمائية تلبي احتياجات جميع 
الفئات وتفي بمستلزمات حماية حقوق اإلنسان؛ )صياغة(

• وضع وتنفيذ اس�تراتيجيات وسياس�ات ومشاريع إنمائية 
ترتكز على األدلة، وذلك باالستناد إلى البيانات المصنفة 
والجن�س  العم�ر  مث�ل  الديمغرافي�ة  الخصائ�ص  حس�ب 

واإلعاقة والموقع ووضع الهجرة، ونشرها وتعميمها.

• مأسس�ة آلي�ات قائم�ة عل�ى المش�اركة والتش�اور من
خالل تدابير قانونية ومؤسس�ية للس�ماح لجميع المعنيين  
بما في ذلك مس�ؤولو الحكومات والممثلون المنتخبون 
والمواطنون وأفراد مؤسسات المجتمع المدني والقطاع 
الخ�اص، للمس�اهمة ف�ي  وضع وتنفي�ذ ورصد السياس�ة 

العامة.

جمي�ع دم�ج  تدع�م  الت�ي  بالسياس�ات  العم�ل  دع�م   •
الفئ�ات االجتماعية، ال س�يما الفئات المعرض�ة للمخاطر، 
ومنها األش�خاص ذوي اإلعاقة والعاملون في القطاع غير 
النظامي، في المجتمع، عن طريق سياس�ات مالئمة مثل 
إرس�اء وتعزيز أرضيات الحماية االجتماعية، وإصالح هياكل 
صن�ع السياس�ات، ودع�م التنمي�ة الش�املة ف�ي الم�دن 

واألري��اف، وتحس�ي�ن نوعي��ة 
المؤش�رات المس�تخدمة ف�ي 

صنع السياسات؛

• التأكي�د على ضرورة تفعيل 
العدال�ة  ح�ول  تون�س  إع�الن 
المس�توي  عل�ى  االجتماعي�ة 
الوطني عبر إدم�اج مفاهيمه 
ف�ي خط�ط التنمي�ة الوطنية 
العدال�ة  تعزي��ز  والمحلي���ة؛ 
وذلك  والمس�اواة  االجتماعية 
المش�اركة  نه�ج  إط�ار  ف�ي 
الش�ام�ل والمتكام���ل ف�ي 
التخطي���ط للتنمي���ة عل�ى 
المستوى الوطني، وبالتواؤم 
2030 للتنمي�ة  م���ع أجن���دة 

المستدامة.

• االتف�اق عل�ى إنش�اء فري�ق عم�ل حكوم�ي من 
الخبراء ينبثق عن لجنة التنمية االجتماعية لمتابعة 
قضايا األش�خاص ذوي اإلعاقة بهدف تفعيل عملها 
فيم�ا بين دوراتها، على أن يقدم فريق العمل تقريرًا 
عن نش�اطه ف�ي االجتم�اع الق�ادم للجن�ة التنمية 

االجتماعية.

• أخ�ذ العلم بنتائج االس�تبيان ح�ول آليات االتصال 
والتواصل مع ال�دول األعضاء، واالتف�اق على قيام 
األمانة التنفيذية بإجراء اس�تبيان جدي�د يكون أكثر 
ش�مواًل، والعم�ل عل�ى اس�تيفائه ومواف�اة األمانة 

التنفيذية به في خالل شهرين.

• الترحيب ببرنامج العمل المقترح لفترة الس�نتين 
2016-2017 في مجال التنمي�ة االجتماعية، على أن 
تراع�ي األمانة التنفيذية المالحظ�ات المقدمة من 
ال�دول األعض�اء وفق م�ا لديها م�ن موارد م�ع إيالء 
التالي�ة: العدال�ة االجتماعي�ة،  االهتم�ام للقضاي�ا 
والس�الم  االجتماعي�ة،  الحماي�ة  الهج�رة،  قضاي�ا 
والتماس�ك واإلدم�اج االجتماعي، والش�باب، وذلك 

عند تنفيذ البرنامج.

أجندة 2015 :
نحو عالم

شامل ودامج 
في المجال 
االجتماعي
األنصاف، 

المساواة، 
المشاركة

أجندة 2015 :
نحو عالم

شامل ودامج 
في المجال 
االجتماعي
األنصاف، 

المساواة، 
المشاركة
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أما بالنسبة للتوصيات الموجهة إلى األمانة التنفيذية لإلسكوا يمكن إيجازها » صياغة غير رسمية« كما يلي:

• العم�ل م�ع ال�دول األعض�اء على دمج البعد الس�كاني في وضع سياس�ات وخطط وبرام�ج التنمية من أجل 
تمكين الفئات االجتماعية والديمغرافية، ال س�يما الش�باب وكبار الس�ن والمهاجرين والنازحين واألش�خاص ذوي 

اإلعاقة ، وصون حقوقهم وتسهيل دمجهم في المجتمع.

• تعزي�ز الق�درات الفنية للدول األعضاء على وضع وتنفيذ وتقييم برام�ج التنمية الوطنية الهادفة إلى تحقيق 
العدال�ة االجتماعي�ة والمس�تندة لحقوق اإلنس�ان من خ�الل برامج بن�اء القدرات والبح�وث والتحالي�ل المتعلقة 

بالسياسات العامة.

• تقدي�م الدع�م البحثي والفني الالزم لتعميم نهج المش�اركة في إعداد السياس�ات التنموية بين الحكومة 
واألطراف المعنية بما فيها مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص .

• إعداد دليل استرشادي إلدماج مفاهيم العدالة االجتماعية في خطط التنمية الوطنية والمحلية تفعياًل إلعالن 
تونس حول العدالة االجتماعية، وتوفير برامج  بناء قدرات وتدريب للدول األعضاء حوله.

• تعزيز قدرات الدول األعضاء على وضع السياس�ات العامة لدمج جميع الفئات االجتماعية وتحقيق التماس�ك 
االجتماع�ي، وذلك م�ن خالل التدريب والبحث واألنش�طة البحثي�ة، والتعاون الفني، على المس�تويين الوطني 

واإلقليمي.

• دع�م ال�دول األعض�اء ف�ي جهودها لدم�ج أه�داف وغاي�ات ومؤش�رات أجن�دة 2030 للتنمية المس�تدامة في 
استراتيجيات التنمية الوطنية، ووضع سياسات لتنفيذها.

• دع�م ال�دول األعضاء في جهودها واس�تراتيجياتها للقضاء على الفقر مع التركي�ز على الفئات األكثر عرضة 
للمخاطر بما في ذلك األشخاص ذوي اإلعاقة، والشباب، وكبار السن، والمجتمعات المحلية المهمشة، والعاملون 

في القطاع غير النظامي.

• تقديم الدعم الفني للدول األعضاء لتعزيز القدرات الوطنية لتنفيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوو اإلعاقة.

• تعزي�ز التع�اون فيما بين لجن�ة التنمية االجتماعية في اإلس�كوا ومجلس وزراء الش�ؤون االجتماعي�ة العرب بجامعة 
الدول العربية ولجانه المختلفة، وكذلك قطاع الشؤون االجتماعية بأمانة الجامعة والمنظمات اإلقليمية ذات الصلة.

المشاركين في الدورة العاشرة للجنة التنمية االجتماعية
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 من االفتتـاح

نظ�م المعهد العربي إلنماء الم�دن بالتعاون  مع االتح�اد العربي لتنمية 

الم�وارد البش�رية  مؤتم�ر ) إدارة الم�دن الكب�رى: تكنولوجي�ا التخطي�ط  

العمراني( خالل الفترة  16-18 أغس�طس 2015  ف�ي القاهرة بحضور وزيرة 

الدولة للشؤون االجتماعية الدكتورة آمنة ضرار.

حفل المؤتمر بالمناقشات والحوارات الهامة التي شارك فيها الحضور من 

الباحثين والمسؤولين وذوي االختصاص.

افتت�ح  المؤتمر  رئيس مجلس األمناء  رئي�س المعهد العربي إلنماء المدن 

ومعالي  المستشار ايمن الجندي أمين عام االتحاد العربي لتنمية الموارد 

البشرية.

بل�غ ع�دد المش�اركين ف�ي المؤتم�ر  68 مش�اركا م�ن المملك�ة العربي�ة 

الس�عودية، اإلمارات العربي�ة المتحدة، المملكة األردنية الهاش�مية، دولة 

فلسطين، سلطنة عمان، جمهورية السودان ودولة الكاميرون.

ش�مل البرنامج العلمي خمس جلس�ات منها ثالث جلس�ات علمية قدمت 

فيها محاضرات تناولت عددًا من الموضوعات من بينها »الرؤى االستراتيجية 

ودورها في دفع وتركيز التنمية - التخطيط االس�تراتيجي الحضري وأبعاده 

الوظيفي���ة - تحقي�ق الش�راك��ة 
تطوي�ر  بمش�روعات  المجتمعي�ة 
العش�وائيات في مصر بي�ن الواقع 
والمأمول - نحو منهجية مس�تدامة 
ف�ي عملي�ة التخطي���ط ، تواف��ق 
النظرية والتطبيق - المدن الذكية: 
اس�تخدام التكنولوجي�ا المبتك�رة 
في التخطيط العمراني« باإلضافة 
إل�ى كلمة رئيس�ية تناول�ت قضايا 
الم�دن الكب�رى، وتحدياته�ا ألقاها 
رئيس مجلس األمناء رئيس المعهد 
اهلل  عب�د  الم�دن  إلنم�اء  العرب�ي 

العلي النعيم .

اختت�م المؤتم��ر بمجموع��ة م�ن 
التوصيات: 

البن���اء المؤسس���ي  • تطوي���ر 
التخطي�ط العمراني  وتكنولوجي�ا 
والتكام�ل  التنس�يق  يضم�ن  بم�ا 
بين األط�راف ذات الصل�ة )األجهزة 
الحكومي��ة المختص��ة والقط�اع 
الخاص والمجتم�ع المدني( وأيضا 
كل  ف�ي  األط�راف  كاف�ة  إش�راك 
مراحل عملي�ة التخطيط العمراني 

لعمل كل ما يلي:

• ت�ح��دي����د وتنظ�ي�����م األدوار 
األطراف  ل�ك���ل  والمس�ئولي��ات 
م�ن خ�الل اط�ار تنم�وي تش�اركي 
متكام��ل للعم��ل ع�ل�ى تطوي�ر 

المناطق العشوائية .

نظمها المعهد العربي إلنماء المدن في القاهرة
إدارة المدن الكبرى: تكنولوجيا التخطيط العمراني 

نظمها المعهد العربي إلنماء المدن في القاهرة
إدارة المدن الكبرى: تكنولوجيا التخطيط العمراني 
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من أنشطة املؤسسات
• بذل الجهود الالزمة لتحقيق توزيع سكاني متوازن ضمن محاور التنمية لضمان االنتشار التدريجي للتنمية خارج 

مراكز الجذب الحالية.
• اس�تيعاب األه�داف العمرانية ف�ي اطار رؤية تنموية متكامل�ة تحقق احتياجات المجتم�ع وطموحاته وتحافظ 

على موروثه الطبيعي والحضاري والثقافي وتحقق االستفادة القصوى من مقومات التنمية.
• التركيز على بناء القدرات والبحث عن آليات مالئمة لتفعيل المشاركة في اطار واقع الدول العربية.

•  التركي�ز عل�ى اس�تخدام تكنولوجي�ا المعلوم�ات ف�ي تقدي�م حلول لمش�كالت الم�دن الكبرى واس�تخدام 
المعلومات المبتكرة للتخطيط الحضري .

•  تحديث المعلومات التقنية المختصة في استراتيجيات المسح الجغرافي .
•  االهتمام بتكنولوجيا المعلومات وعالقتها بالتخطيط العمراني والبيئي وأهم مش�كالتها ودراس�ة طرق حل 

قضاياها.
• التأكيد على صياغة وثيقة لإلسكان االجتماعي ووضع حوافز لالستثمار في المشروعات السكانية.

• تفعيل نظم إدارة الكوارث واألزمات في المدن العربية.
• توحيد القوانين والتش�ريعات المنظمة لعمليات التنمية العمرانية ، ووضع أطر تش�ريعية مس�تقرة ، وتطبيق 

رسوم متوازنة لتنمية األراضي.
• التأكيد على أهمية توظيف مؤشرات اإلدارة الحضرية المستدامة في عمليات ضبط وإدارة النمو العمراني.

من الحضور
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 كلمة  رئيس مجلس  األمناء رئيس المعهد الشيخ عبد اهلل العلي النعيم

الم��دن الصديق�ة التي تتحق�ق فيها ج�ودة الحياة ، والش�فافية 
بإشراك المواطنين في اتخاذ القرارات .

ويمثل المؤتمر وقفة قوية أمام هذه التحديات واالتجاهات الحديثة 
في التخطيط والمش�روعات والمخططات العمرانية وكافة اليات 
التنمي�ة المس�تدامة ، وإن�ي عل�ى ثقة ب�أن األوراق والتج�ارب التي 
س�تعرض في المؤتم�ر فيها الكثير م�ن الجوانب التي تش�غل بال 
المختصين والمعنيين بش�ئون التخطيط والتنمية العمرانية ، كما 
وان مداوالتكم بالمناقش�ة والحوار والمداخالت سوف تثري المؤتمر 
وتساعد في طرح التصورات والمقترحات التي حتمًا ستعين متخذي 
القرار لوضع اس�تراتيجيات وبرامج فعالة تس�اعد في إفساح المجال 
للمجتم�ع المدني للمش�اركة والقطاع الخاص دعم�ا لمنطلقات 

الشفافية والالمركزية ومشاركة المواطنين في صنع القرار.

كلمة رئي�س مجلس األمناء
رئ�ي�س المعه��د الع�رب�ي

إلنم��اء الم��دن

كلمة رئي�س مجلس األمناء
رئ�ي�س المعه��د الع�رب�ي

إلنم��اء الم��دن

الق�ى رئيس مجلس األمن�اء، رئيس  المعهد 
اهلل  عب�د  معال�ي  الم�دن   إلنم�اء  العرب�ي 
العلي النعيم كلمة في الجلسة االفتتاحية 
تكنولوجي�ا  الكب�رى:  الم�دن  إدارة  لمؤتم�ر 

التخطيط العمراني، قال فيها: 

يطي�ب لن�ا أن نلتق�ي ف�ي رح�اب القاه�رة 
العزي�زة ) مصر المحروس�ة ( للمش�اركة في 
 : الكب�رى  الم�دن  إدارة   ( مؤتم�ر  فعالي�ات 
تكنولوجي�ا التخطيط العمراني ( ويأتي هذا 
اللق�اء في إطار التعاون م�ع االتحاد العربي 
لتنمية الموارد البشرية وهي من مؤسسات 
اإلدارة والتنمية البش�رية الرائدة التي تعمل 
ونح�ن   ، مص�ر  م�ن  العرب�ي  النط�اق  عل�ى 
س�عداء بهذا التعاون الذي نتمنى أن يستمر 

في نشاطات قادمة.

أن موض�وع مؤتمرن�ا ينطل�ق م�ن التحديات 
الت�ي تواج�ه الم�دن الكب�رى ف�ي الوط�ن 
العرب�ي الت�ي تؤثر عل�ى التنمي�ة الحضرية 
عامة والتخطيط والنم�و العمراني وتقديم 
الخدم�ات البلدي�ة وإدارة المراف�ق بم�ا يلبي 
طلب�ات واحتياج�ات المواط�ن ، ولع�ل ه�ذا 
يتطل�ب اعتم�اد سياس�ات جدي�د للتخطيط 
ف�ي   والبيئ�ي  االجتماع�ي  الت�وازن  تدع�م 
الصح�ة  م�ع  وتتكام�ل  العربي�ة  المنطق�ة 
للمجتمع�ات  الحي���اة  وج���ودة  العام���ة 
واس�تمراري��ة تنميته���ا وذل�ك باس�تخدام 
الحديث�ة  والتكنولوجي�ا  الذكي�ة  األس�اليب 
في التخطيط العمراني واإلدارة اإللكترونية 
للخدم�ات والمراف�ق ، والعم�ل على أنس�نة 
المدين�ة واخضراره���ا ، وتحقي��ق مفاهي�م 
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 م/ حنان رفعت محمد
 د. طارق جالل حبيب

كلية الهندسة جامعة أسيوط

ملخص :
أدى حل�ول الق�رن الواح�د والعش�رين؛ واالتس�اع الذي لم يس�بق ل�ه مثيل 
ف�ي تقني�ات المعلومات اختراعًا واس�تخدامًا؛ والتحول م�ن عصر الصناعة 
إل�ى عص�ر المعلومات؛ إلى ح�دوث تغيرات ف�ي طبيعة الحي�اة بالمدينة 
المعاص�رة، حيث ظه�رت األنم�اط االلكترونية جنبًا إلى جن�ب مع األنماط 
الحضري�ة التقليدي�ة، فف�ي مج�ال االقتص�اد كان�ت التج�ارة االلكتروني�ة 
واألعمال االلكترونية والنقود االلكترونية؛ وفي مجال االتصاالت كان البريد 
االلكترون�ي والتعلي�م االلكترون�ي والجامع�ة االلكترونية؛ وف�ي المجال 
الحكومي كان�ت الحكومة االلكتروني�ة؛ هذا باإلضافة إل�ى مجاالت أخرى 
عديدة أدى تجمعها إلى ظهور ما يسمى بالمدن الرقمية؛ والتي تعتبر نتاج 
لإلتحاد بين المدن العمرانية القائمة وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 

وه�ي األس�اس ال�ذي قام�ت عليه 
األنم�اط العمراني�ة الجدي�دة، وق�د 
بمالم�ح  األنم�اط  تل�ك  تمي�زت 
وخصائ�ص تخطيطية جديدة ميزت 
وق�د  والعش�رين,  الواح�د  الق�رن 
أدى ذل�ك إل�ى تغي�ر ف�ي األس�س 
بالم�دن. الخاص�ة   التخطيطي�ة 
إن إش�كالية ه�ذا البح�ث وأهداف�ه 
تتلخ�ص في محاول�ة التوصل إلى 
القرن  التخطيطية لم�دن  األس�س 

الواحد والعشرين،

 تقنية المعلومات واالتصاالت ودورها فى رسم السياسات 
واألسس التخطيطية لمدن القرن الواحد والعشرين

 تقنية المعلومات واالتصاالت ودورها فى رسم السياسات 
واألسس التخطيطية لمدن القرن الواحد والعشرين
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-1 الجزء األول المقدمة
 ويشمل ذلك الجزء إشكالية البحث، وأهدافه وتساؤالته، ومنهجه.

1-1 إشكالية البحث
لقد أدى التطور التقني في سبل االتصال وانتقال المعلومات إلى ظهور 
مصطلحات ومفاهيم أصبحت جزء من الحياة اليومية للمجتمعات، ففي 
مج�ال االقتصاد كان�ت التجارة االلكتروني�ة واألعم�ال االلكترونية والنقود 
االلكتروني�ة، وف�ي مج�ال االتص�االت كان البري�د االلكترون�ي والتعلي�م 
كان�ت  الحكوم�ي  المج�ال  وف�ي  االلكتروني�ة،  والجامع�ة  االلكترون�ي 
الحكوم�ة االلكترونية، هذا باإلضافة إلى مجاالت أخرى عديدة أدى تجمعها 
إلى ظهور ما يس�مى بالمدن الرقمية، والتي تعتبر نتاج لالتحاد بين المدن 
العمراني�ة القائم�ة وتكنولوجيا المعلوم�ات واالتصاالت. تع�ددت أنماط 
تل�ك الم�دن الرقمية بين ما ه�و قائم وبين م�ا هو مس�تجد، لتصبح أنماط 
عمرانية جدي�دة تميزت بمالم�ح وخصائص تخطيطية جدي�دة ميزت القرن 
الواحد والعشرين, وقد أدى ذلك إلى تغير في األسس التخطيطية الخاصة 
بالم�دن. ونظ�رًا لحداث�ة تل�ك التكنولوجي�ا وتطبيقاته�ا التخطيطية فإن 
أفضل الطرق للتوصل إلى المالمح والخصائص التخطيطية الجديدة ومن 
ث�م األس�س التخطيطية هو اس�تعراض لبعض مدن الق�رن الجديد والتى 
تع�د أحدى األنماط العمرانية المس�تجدة للتزاوج بي�ن البيئة العمرانية من 

جهة وبيئة التقنية من جهة أخرى.

1-2 أهداف البحث وتساؤالته
ومن خالل اإلشكالية المقدمة تحددت أربعة أهداف أساسية للبحث هي:

• تحدي�د األنم�اط العمراني�ة الجدي�دة الت�ي ظه�رت متأث�رة بتكنولوجي�ا 
المعلومات واالتصاالت.

• دراسة لبعض التجارب العالمية الجديدة لمدن القرن الواحد والعشرين 
كأحد تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

• استنتاج المالمح والخصائص التخطيطية المستمدة من تلك التجارب.

• وضع تصور لألسس التخطيطية الجديدة التي تميز مدن القرن الجديد.

ومن هذا المنطلق يتبين أن هناك سؤااًل محوريًا يسعى البحث إلى اإلجابة 
عليه؛ هو:

1-3 منهج البحث
جوه�ري  بش�كل  البح�ث  يعتم�د 
عل�ى المنه�ج االس�تقرائي، وذلك 
م�ن خ�الل دراس�ة لبع�ض التجارب 
العالمي�ة، به�دف تحدي�د التغيرات 
الت���ي ط���رأت عل�ى خصائصها 
ومالمحه�ا التخطيطي�ة، وم�ن ث�م 
القرن  التخطيطية لم�دن  األس�س 

الواحد والعشرين الجديدة.

-2 الجزء الثاني: التمهيد
نتيج�ة للتق�دم التقن�ي ال�ذي لم 
يس�بق ل��ه مثي��ل ظه�رت عدي��د 
عل�ى  أث�رت  الت�ي  التغي�رات  م�ن 
كي�ان الم�دن، فتغي�رت المفاهيم 
العمراني�ة الس�ائدة، حي��ث ظه��ر 
ف���راغ التدفق��ات معتم�دًا عل�ى 
 WWW الشبكة الدولية لالتصاالت
والوقت االفتراض�ي، وقد أدت تلك 
الواق�ع  إل��ى  مجتمع��ة  العناص�ر 
المس�افات  وتالش��ى  االفتراض�ي 
وانضغاط الوقت والفراغ وأطروحة 

ما هي األسس 
التخطيطية 
لمدن القرن 

الواحد والعشرين 
 الجديدة 

فى ضوء تقنيات 
المعلومات 
واالتصاالت
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اقتص�اد الحضور، باإلضافة إلى تغيرات 
اجتماعي�ة واقتصادية ث�م »االجتماعية 
ف�ي  تح�والت  إل�ى  أدت  االقتصادي�ة« 
األنم�اط الحضري�ة  للم�دن، وقد تكون 
الش�كل  ف�ي  تغي�ر  التح�والت  لتل�ك 
الحض�ري أحيان�ًا، وتغير ف�ي العمليات 
الحضري�ة داخل الم�دن القائمة وليس 
المدين�ة  وتع�د  الش�كل.  ف�ي  تح�واًل 
الرقمي�ة النم�ط الرئيس�ي للتح�والت 
التي نشأت نتيجة لتقنيات المعلومات 
واالتص�االت، والتي تن�درج تحتها باقي 
األنم��اط العمراني��ة الجدي��دة، وق��د 
اختلفت تل�ك األنماط ف�ي خصائصها 
ومالمحها التخطيطية؛ ومن ثم األسس 
التخطيطي�ة الخاص�ة به�ا ع�ن المدن 
 التي نشأت في عصر الثورة الصناعية.
ومن هذا المنطلق سيعنى ذلك الجزء 
من البح�ث بالتعرف على تلك األنماط 
أواًل، ثم دراس�ة لتجربتين رائدتين كأحد 
أمثل�ة م�دن الق�رن الواحد والعش�رين 
الجدي��دة، وم��ن خ�الل تل�ك الدراس�ة 
يت��م تحدي���د الخصائ���ص والمالمح 
التخطيطي��ة ل�كل تجرب�ة، وم�ن ث�م 
تحدي��د األس��س التخطيط�ي لم�دن 

القرن الواحد والعشرين الجديدة.

2-1 األنماط العمرانية 
الجديدة

أجم�ع المنظري�ن عل�ى اعتب�ار الم�دن 
الرقمية هي أس�اس األنم�اط الحضرية 
الجديدة، والتي ظهرت متأثرة بتقنيات 
األم�ر  ذل�ك  واالتص�االت،  المعلوم�ات 
ال�ذى فت�ح الباب أم�ام التس�اؤالت عن 
ماهية المدينة الرقمية، هل هي مدينة 
مس�تقلة بذاته�ا؟ أم أنه�ا تعتب�ر أح�د 
أج�زاء الم�دن العادي�ة المعروفة التي 

ت�أوي ويحيا فيها اإلنس�ان؟ هل هي تغير حض�ري يرى بالعين من خالل 
مخططات المدن؟ أم هى تغييرا ينعكس على الممارس�ات الحضرية 
داخل المدن فيكون له أث�ره على المخططات ولكن ال يرى موقعًا لها 

على تلك المخططات؟. 

ويمكن الرد على تلك التس�اؤالت م�ن خالل تعريف المدين�ة الرقمية؛ 
فهي مدينة خيالية غير مرئية غير ملموس�ة، حيث أن عناصرها ال تتمثل 
في ش�يء م�ادي ملم�وس مث�ل الط�وب أو الحدي�د أو الخرس�انة، بل 
تتك�ون من أجهزة كمبيوتر وخط�وط تليفونات واتص�االت الكترونية، 
فه�ي »مدينة البت« »City Of Bits« »Mitchell 1995«.  تتمثل المدينة 
الرقمي��ة ف�ي م�واق�ع  تنش�أ ع�ن تجم�ع الفراغ�ات االلكتروني�ة على 
الش�بكة الدولي�ة لالتصاالت )االنترن�ت(، وترتبط تل�ك المواقع بعضها 
البع�ض بش�بكات النقل والم�رور االلكتروني�ة التي تس�مح باالنتقال 
الف�وري ب�دون التعرض الرتب�اكات الزم�ان والم�كان، يمك�ن الدخول 
إل�ى تل�ك المدن م�ن خ�الل بواب�ات  وعناوي�ن الكترونية تعتب�ر منافذ 
له�ا، ويك�ون لتلك الم�دن دور في تس�هيل الحياة الحضري�ة والتغلب 
على مش�اكلها، إال أنه ال يمكن أن توجد مدينة رقمية لجميع األنش�طة 
الحياتي�ة واالس�تغناء ع�ن المدين�ة الواقعي�ة، ولكنه�ا تعتب�ر مكملة 
للمدين�ة الواقعي�ة، وبناًء على ذل�ك فإن المدينة الرقمي�ة هي ارتباط 
بي�ن الفراغ الرقمي االلكتروني والفراغ الواقعي، وتظهر تلك العالقة 

من خالل االرتباط بعالمين هما :

أواًل العالم الحقيقي؛ الذي يتمثل في الفراغات الواقعية داخل 
المدين�ة الحقيقية، وتح�وي تلك الفراغات الس�كن والعمل واالنتقال 
والخدم�ات والترفيه وخالفه، كما يتميز تلك العالم الحقيقي بش�بكة 

بنية تحتية قوية تخدم العالم االفتراضي.

ثانيًا العالم االفتراضي؛ ال�ذي يتمثل في الفراغات االفتراضي 
داخ�ل المدين�ة االفتراضي�ة؛ وتس�اعد تل�ك الفراغ�ات المترددين على 
المدين�ة الرقمية -من خ�الل مواقعهم ف�ي المدين�ة الواقعية- على 

ممارسة األنشطة الحضرية المختلفة.

ويت�م داخ�ل المدين�ة الرقمي�ة االرتباط بي�ن الف�راغ الرقم�ي والفراغ 
الواقعي لكل وظائف المدينة، حي�ث المالئمة التكنولوجيا والفائدة 
االجتماعي�ة ف�ي المواص�الت والعم�ل والبي�ت والخدم�ات والتروي�ح 
والترفي�ة، حيث تتحول كل وظيفة داخل المدين�ة الحقيقية إلى ذلك 

العالم االفتراضي كجزء مكمل لعالمها الحقيقي.
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ويمكن تصنيف  المدن الرقمية إلى اآلتي:
م�دن قائم�ة؛ تحول�ت إل�ى م�دن رقمي�ة، له�ا عالمه�ا 
العمراني الواقع�ي إضافة إلى العال�م الرقمي الخيالي، 

وم�ن أمثل�ة تلك الم�دن مدين�ة أمس�تردام الرقمي�ة وقرية 

هيلسنكي االفتراضية ومدينة كيوتو الرقمية.

م�دن مس�تجدة؛ ه�ي م�دن نش�أت من�ذ البداي�ة على 
أنها م�دن رقمية لها عالمه�ا الواقعي الحقيق�ي والعالم 

االفتراض�ي الخاص به�ا والمكمل للعال�م الواقعى. حيث 

ش�جعت تقنيات المعلومات واالتصاالت على هجرة المدن 

المزدحم�ة واإلقامة في أماك�ن أقل ازدحام�ًا، مع االحتفاظ 

بس�مات الحي�اة الحضري�ة طالم�ا أنه�ا م�زودة بش�بكات 

البني�ة األساس�ية المعلوماتية. وقد تكون تل�ك المدن في 

الضواح�ي أو األري�اف مث�ل الق�رى الحضري�ة وم�دن الحافة 

 والم�دن الذكية وم�دن القرن الواح�د والعش�رين الجديدة.

وس�يركز البح�ث عل�ى التع�رف عل�ى م�دن الق�رن الواحد 

والعش�رين كأح�دى األنم�اط العمرانية المس�تجدة والتي 

نشأت معتمدة على تقنيات المعلومات واالتصاالت.

2-2 مدن 
القرن الواحد 

والعشرين
المدن  تل�ك  تتميز 
ومالمح  بخصائص 
تميزه�ا،  عمراني�ة 
في  أتب���ع  وق���د 
أس�س  إنش�ائه��ا 
جديدة  تخطيطي�ة 
تم�ي����ز الع��ص�ر 
والتقدم  الرقم�ي 
التقن���ي, وف�ي��ا 
ي��ل���ي دراس���ة 
من  رائدين  مثالين 
التج�ارب العالمية 
في ذل�ك المجال، 
محاولة  أج�ل  م�ن 
استنتاج المالمح والخصائص التخطيطية الجديدة 
ثم وضع تصور لألسس التخطيطية الجديدة التي 

تميز مدن القرن الجديد.

2-2-1 منطقة أرابيان رانتا
ف�ي آواخ�ر الق�رن العش�رين؛ ف�ي 1997؛ تع�اون 

واألكاديميي�ن  األعم�ال  رج�ال  م�ن  ومجموع�ة 

ومخططي الم�دن لوضع المخطط الالزم لتنمية 

مجتم�ع س�يبرانتيكى ج�دي�د ف�ي أح��د مجاورات 

مدين�ة هيلسنك�ي ت�دعى Arabianranta لتكون 

أول مجتمع سيبرانتيكى في العالم, يتمث�ل ف�ي 

قري��ة هيلس�نك��ي االفتراضي��ة, وذلك بمد تلك 

المجاورة بش�بكات بنية أساسية معلوماتية قوية 

جدًا ألحدث م�ا وصل إليه تكنولوجي�ا المعلومات 

واالتص�االت، والت�ي تمك�ن ذل�ك المجتم�ع م�ن 

الدخول إلى العال�م االفتراضي من أي مكان في 

المجاورة كما يمكن أن يمارس األنشطة الحضرية 

باستخدام األنماط االلكترونية. وقبل أن يبدأ فريق 
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Ara-  العم�ل من ف�ي تنفيذ المخط�ط  لتحوي�ل منطقة
bianranta إلى »أرض العجائب الالسلكية« –كما أطلقوا 
عليه�ا ؛ أعلن مركز مدينة هيلس�نكي عن تنمية منطق�ة 
Arabianranta لتصب��ح مرك�ز تقن��ي Tech Hub، لتصبح 
تلك المنطق�ة عالم حقيق�ي الختبار مجتمع الش�بكات 

االفتراضي.

لمنطق�ة التخطيط�ي  الهي�كل   1-1-2-2
هيلس�نكي  مدين�ة  أص�ل  ه�ي   Arabianranta منطق�ة 
القديمة التي نش�أت منذ ع�ام 1555, ولقد أقامت الثورة 
الصناعي�ة به�ا أوائ�ل المصان�ع التي نش�أت ف�ي مدينة 
هيلس�نكي. ولك�ن ف�ي أواخ�ر التس�عينات م�ن الق�رن 
العش�رين وجه�ت األنظ�ار إل�ى تل�ك المنطق�ة به�دف 
تطويره�ا، وخل�ق مجتمع م�ادي س�يبرانتيكي به�ا، ومن 
ث�م تحويله�ا إل�ى مرك�ز تقني، وعل�ى ضوء ذل�ك ومن 
خ�الل المخط�ط الع�ام الجدي�د للمنطقة يمك�ن تحديد 

استعماالت األراضي وشبكات النقل واالنتقال.

استعماالت األراضي
نش�أت المناط�ق العمراني�ة لخدم�ة احتياجات الس�كان 
االقتصادي�ة واالجتماعي�ة والثقافي�ة، حي�ث تترج�م تلك 
االحتياج�ات إل�ى اس�تعماالت األراضي، ويمك�ن تصنيف 
استعماالت األراضي في منطقة Arabianranta من خالل 

دراسة المخطط العام للمنطقة إلى اآلتي:

الخدمات التعليمية؛
تعددت مس�تويات الخدمات التعليمي�ة داخل المنطقة، 
لتب�دأ تل�ك الخدم�ات بمدرس�ة للتعليم األساس�ي التي 
تجاور المنطقة الس�كنية، ولقد ركز برنامج التعليم فيها 
عل�ى إع�داد تالمي�ذ تلب�ي بفاعلي�ة احتياجات مس�تقبل 
المجتم�ع، و باإلضاف�ة إل�ى دورها التعليم�ي فهي مركز 
اجتماع�ي يجم�ع بين األطف�ال والبالغين بعد الس�اعات 
الدراس�ية. كما ويوج�د بالمنطقة أكبر تمرك�ز للجامعات 
للتكنولوجي�ا  هيلس�نكي  جامع�ة  ف�ي  تتمث�ل  والت�ي 
وجامع�ة الف�ن والتصميم  ومعهد الموس�يقي وجامعة 
أركادا،  وج�د أغلبه�ا في قل�ب المنطقة وأنتش�ر بعضها 

على أطراف المنطقة.

الخدم�ات الثقافي�ة؛ وتتمث�ل تل�ك الخدمات 
ف�ي مرك�ز اإلع�الم ال�ذي يعم�ل كمرك�ز للس�ينما 
والتليفزيو��ن الفنلن��دي ومتح��ف أرابي��ا ومتح�ف 
الطاقة الزراعية وجمعي�ة الزراعات المفيدة ومتحف 

التكنولوجيا.

الخدمات اإلداري�ة؛ ويوجد في قل�ب المنطقة 
مركز أرابي�ا، وهي الجهة المس�ئولة عن المش�روع، 
 Portaal كم�ا وجد في نفس المنطقة مركز األعمال
الذي وفر مس�احات مختلفة للش�ركات لكى تقوم 

بأعمالها. 

الس�كني؛ لق�د خصص�ت أغل�ب المس�طحات 
الس�كنية لس�كان المنطق�ة عل�ى طول ش�اطئ 
الخلي�ج أي في أفض�ل المواقع بيئيًا، لكي تس�تفيد 
من الظروف الطبيعية للموقع أقصى استفادة، مع 
زيادة المس�احات الخضراء بين الوحدات الس�كنية, 
ه�ذا باإلضاف�ة إل�ى توفي�ر في�الت فندقي�ة أق�رب ما 
يمكن من قل�ب المنطقة لخدم�ة المترددين على 

المنطقة للعمل لفترة معينة.

الخدمات التجاري�ة؛ تركزت الخدم�ات التجارية 
في مكان واح�د بعيدًا عن قلب المنطقة وقريبًا من 

المنطقة السكنية.
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الخدم�ات الترفيهية؛ يتضح من المخطط العام زيادة المس�طحات المخصصة للمس�احات الخضراء التي 
تتخلل الكتلة المبنية، ويميزها منتزه عام بطول الشاطئ على الخليج مالعب مكشوفة.

لقد تمي�زت منطق�ة Arabianranta بش�بكة قوية لالنتق�ال والمواصالت 
العامة، وتتمثل في األتوبيس�ات التي تربط جميع أنحاء المنطقة إضافة 
إل�ى الترام ال�ذي يربط المنطق�ة بمركز مدينة هيلس�نكي، مع األخذ في 
االعتب�ار وس�ائل االنتقال الخاص�ة وتوفير أماك�ن االنتظار له�ا موزعة في 
أماك�ن متفرق�ة بالمنطقة. هذا باإلضافة إلى ربط جمي�ع أنحاء المنطقة 

بشبكة ألياف ضوئية تتيح االنتقال االفتراضي من مكان إلى آخر.

Arabianranta 2-1-1-2 الخصائص العامة لمنطقة
ومن المخطط العام يمكن تحديد بعض الخصائص التي تحدد المالمح 

العمرانية للمنطقة, والتي تمثلت في: خصائص اقتصادية وخصائص 
اجتماعية و خصائص عمرانية.

الخصائص االقتصادية
تتمي�ز منطق�ة Arabianranta بالرغ�م من صغ�ر حجمها بكي�ان اقتصادي 
قوي، حيث يوجد بها أكبر تجمع للش�ركات الصغي�رة داخل مركز األعمال، 
تتع�اون تلك الش�ركات م�ع بعضها البعض م�ن أجل خل�ق مجتمع صغير 
مس�تقل ومكتف�ي ذاتي�ًا اقتصادي�ًا ويوف�ر فرص العم�ل لس�كانه، كما 
تتع�اون تلك الش�ركات م�ع الجامعات والمعاه�د التعليم�ي�ة الموجودة 

في المنطقة -ماديًا وافتراضيًا- من 
أجل خل�ق مجتم�ع االبت�كار ومن ثم 
مجتم�ع للفن�ون والثقاف�ة، يس�اعد 
ذلك المجتم�ع على تحويل منطقة 
تقن�ي  مرك�ز  إل�ى   Arabianranta
Techno-Hub وإل�ى مدين�ة للفنون 
 ,City of Art and Design والثقاف�ة 
كما تتصل تلك الش�ركات الصغرى 
مع الش�ركات الكبرى على مستوى 

فنلندا افتراضيا.

الخصائص االجتماعية
 Arabianranta تت�م��ي��ز منطق��ة •
بمجتمع متماس�ك مادي�ًا وافتراضيًا 
ككي�ان اجتماع�ي، يحق�ق عالق�ات 
س�كان  بي�ن  ج�دًا  قوي�ة  اجتماعي�ة 
المنطقة على المستوى العمراني, 
وذلك بتوفير فراغات عامة للقاءات 
االجتماعي�ة، فعل�ى س�بيل المث�ال 
تستخدم المدرسة كمركز اجتماعي 
-بعد الساعات الدراسية- يجمع بين 
س�كان المنطق�ة الكب�ار والصغار،  
ه�ذا باإلضاف�ة إل�ى المنت�زه العام 
عل�ى ط�ول ش�اطئ الخلي�ج ال�ذي 
اجتماع�ي  كملتق��ى  يس�تخ���دم 

لسكان المنطقة.

• إن خل�ق مجتم�ع الس�لكي يعتمد 
على مدينة هيلس�نكي االفتراضية؛ 
وجد أنه س�يكون مفي�دًا ليس فقط 
عل��ى مس�ت��وى الم�ال واألعم�ال 
ب��ل عل��ى المس�ت�وى االجنماعى 
كذل�ك لم�ا ل��ه م��ن تأثير مباش��ر 
عل�ى تقوي�ة االتص�االت واللقاءات 

شبكات النقل واالتصاالت
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االفتراضية بين ساكنى المنطقة ومعرفهم فى المدينة األم.

• بالرغم من توفير الش�بكة الالسلكية التى تضمن اللقاءات االفتراضية 
فق�د وج�د أن توفي�ر ش�بكة مواص�الت عام�ة ترب�ط المنطق�ة بالمناطق 
الخارجي�ة ف�ي هيلس�نكي له أكب�ر األثر ف�ى تقوي�ة االرتباط الم�ادى بين 
س�كان المنطقة وس�كان المدين�ة األم مما يدع�م الجوان�ب االجتماعية 

التى يحتاجها السكان.

الخصائص العمرانية
توافق توزي�ع الخدمات؛ لقد تميزت المنطقة بخدمات تعليمية وثقافية 
وإدارية على مستوى عالى، تهدف تلك الخدمات إلى جعل المنطقة مركز 
تقن�ي ومرك�ز للف�ن والتصميم، وقد وزع�ت  تلك الخدمات بطول ش�ريط 

الموقع.

الالمركزية والتمركز المكان�ي  للخدمات التجارية في المنطقة؛ 
حي�ث وج�د المركز التجاري عل�ى أط�راف المنطقة بالقرب م�ن المنطقة 
الس�كنية, وذل�ك إلمكانية الوصول إلي�ه إما بالنمط التقلي�دي أو بالنمط 
االلكترون�ي، لذل�ك ف�إن المركزي�ة لموق�ع المرك�ز التجاري ل�م تعد هي 

المسيطرة.

 زيادة المس�طحات الخض�راء؛ عن طريق توفير مناط�ق ترفيهية إضافة 
إلى تخللها للمباني القائمة.

تكامل ش�بكات النقل المادي وش�بكات االتصاالت الحديثة؛ من 
خالل التع�رف على ش�بكة النقل واالتص�االت التي تخ�دم المنطقة وجد 
أن تل�ك الش�بكة تحقق االتص�ال الفعال الم�ادي واالفتراض�ي بين جميع 
العناص�ر التخطيطي�ة داخل المنطق�ة، األمر الذي يؤدي إل�ى خلق بديلين 

لالنتقال.

تكام�ل الكي�ان العمران�ي والكي�ان افتراضي داخ�ل المنطقة؛ 
بدراس�ة منطقة Arabianranta وجد أن لها كي�ان عمراني قوي يتكامل مع 

الكيان االفتراضي لالستعماالت الموجودة بالمنطقة.

خدم�ات لها كي�ان افتراضي؛ وج�د في المنطق�ة عديد من األنش�طة 
والخدم�ات التي اعتمدت على قرية هيلس�نكي االفتراضية، وذلك بغرض 
ممارستها افتراضيًا داخل قرية هيلس�نكي االفتراضية HVV, وتتمثل تلك 
الخدمات في البريد االلكتروني والصيرفة االفتراضية والممارسات الطبية 
عن بعد،  حي�ث اعتمدت Arabianranta على مدينة هيلس�نكي للحص�ول 
على تلك الخدمات، نظرًا لقربها من المركز الرئيسي للمدينة، مع إمكانية 

االتصال االلكتروني والمادي المتبادل بينهم.

عمران�ي؛  كي�ان  له�ا  خدم�ات 
اجتم��ع���ت صيغ���ة الكين�ون�ة 
العمراني��ة م��ع صيغ�ة الكينون�ة 
االفتراضي�ة ف��ي أغل�ب الخدم�ات 
التعليمية  المتمثلة فى الخدم�ات 
والثقافي�ة  التج�اري�ة  والخ�دم��ات 
والترفيهي��ة. ك��ل تل�ك الخدمات 
جمع��ت ب�ي��ن الكي�ان العمرانى 
المتواج�د داخ�ل المنطق�ة وال�ذى 
يخ��دم س�كان المنطق�ة بش�كل 
رئيس�ى وبي�ن الكي�ان االفتراض�ى 
وال�ذى يخ�دم عل�ى مس�توى أع�م 

وأشمل.

2-2-2 م�دين��ة س�يبرجاي�ا 
Cyberjaya City

ف�ى خطوة نحو تطبيق�ات تقنيات 
المعلومات بالم�دن ولكون مدينة 
ماليزيا نقطة إستراتيجية في سوق 
االتصاالت في قارة أس�يا لذلك فقد 
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مس�تويات الخدم�ات التعليمي�ة داخ�ل المنطق�ة، لتب�دأ تل�ك الخدم�ات 
بمجم�ع المدرس�ة الذكية للمرحل�ة االبتدائية على أط�راف المدينة وقريبة 
من المنطقة الس�كنية الخاصة بالعمال، وكذلك مدرسة داخلية للتعليم 
الثان�وي للبنات تقع ف�ي منطقة يطلق عليه�ا Flagship Village2، وتجاور 

منطقة الفيالت الذكية، والتي تعتبر إسكان الصفوة.

وتوج�د أط�راف المنطق�ة أيض�ًا الجامع�ات الت�ي تتمث�ل ف�ي الجامع�ة 
الوس�ائط  وجامع�ة   University of Creative Technology التكنولوجي�ا 
المتع�ددة Multimedia University, ه�ذا باإلضاف�ة إل�ى حَضانة تخصص 
للمش�اريع التكنولوجيا الصغي�رة Central Incubator، وذلك بهدف تحقيق 
التكام�ل بين الصناع�ة التكنولوجيا والتعليم العال�ي، ولتضيف بعدًا ذو 

أهمية لمفهوم الذكاء الموجود بالمدينة.

الخد على مات اإلدارية؛ ويوجد في س�يبرجايا نظام إداري حضري يطلق 
عليه Cyberjaya City Command Centre CCC، وهو الجهاز اإلداري الرئيسي 
بالمدين�ة ويقوم بدور مجلس المدينة، ويض�م عديد من التخصصات التي 
تخدم كافة األنشطة الحضرية داخل المدينة إداريًا، فهو مسئول عن تنفيذ 
ومتابع�ة تطوي�ر المش�روع، ه�ذا باإلضاف�ة إلى أنه جهاز إرش�ادي رئيس�ي 
لتوجي�ه وإدارة وإنجاز الخدمات الرائدة, وبمعنى آخر فهو جهاز مس�ئول عن 
جمي�ع األنظم�ة اإلدارية داخ�ل المدينة, فيمد الس�كان بالخدم�ات اإلدارية 
المختلف�ة التي ترتبط بالتعليم والصح�ة واألمن, وهذا باإلضافة إلى دوره 
في توفير الخدمات االلكترونية والمعلومات المتنوعة االلكترونية، لتصل 
إل�ى الس�كان وهم ف�ي بيوتهم أو ف�ي مكاتبه�م عبر ش�بكات االتصال 
االلكترونية، وتتعد طرق الوصول إلى CCC فتشمل؛ صالة لخدمة العمالء 
داخل المبنى, ومن خالل الخدمات التليفزيونية وأنظمة التفاعل الصوتي، 
ومن خالل التليفزيون التفاعلي وأجهزة الكمبيوتر الش�خصية، ومن خالل 

المخطط العام لمدينة سيبرجايا

اختيرت من قبل الحكومة الماليزية 
ع�ام 1996 لعم�ل مراك�ز التطوي�ر 
به�ا, وتقوم ه�ذه المراك�ز بتطوير 
صناع�ة االتص�االت وتطوي�ر تقنية 
وذل�ك  المعلوم�ات،  وتكنولوجي�ا 
المبيع�ات  م�ن  مجموع�ة  لتولي�د 
وتق�دي���م الخ��دم��ات والتقن�ية 
التكنولوجي�ا لماليزي�ا وق�ارة أس�يا 
بأكمله�ا. لذل�ك عمل�ت الحكومة 
من أجل خلق ممر متطور للوسائط 
Multimedia بمالي�زي��ا  المتع�ددة 
S، ويبلغ  u p e r  C o r r i d o r  M S C
مس�احة ذلك المحور 15X50كم2، 
كواالالمب�ور  العاصم�ة  بي�ن  يق�ع 

والمطار الدولي.

2-2-2-1 الهيكل 
التخطيطي لمدينة 

سيبرجايا
هي مدينة خضراء ذات الندسكيب 
فريد, تقع في قلب المحور المتطور 
للوس�ائ�ط المتع�ددة، ل��ذا يطلق 
عليها مدين�ة المس�تقبل، ويمكن 
اس�تعماالت  تحدي�د  خالله��ا  م��ن 
الن�ق���ل  وش�بك��ات  األراض���ي 

واالتصاالت.

استعماالت األراضي 
بمدينة سيبرجايا

أتحدت عناصر الالندسكيب الجميلة 
مع عناصر التكنولوجيا الذكية في 
اس�تعماالت األراض�ي، وم�ن خ�الل 
المخط�ط العام لمدينة س�يبرجايا 

يمكن تحديد االستعماالت اآلتية:

تع�ددت  التعليمي�ة؛  الخدم�ات 
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2-2-2-2 الخصائص العامة 
لمدينة سيبرجايا

ومن المخطط الع�ام يمكن تحديد بعض 
الخصائ�ص العام�ة الت�ي تح�دد المالم�ح 
العمراني�ة للمدين�ة, والت�ي تمثل�ت في: 
خصائص اقتصادية وخصائص اجتماعية و 

خصائص عمرانية.

أ- الخصائص االقتصادية
تتمي�ز مدين�ة س�يبرجايا بالرغم م�ن صغر 
حجمه��ا بكي��ان اقتص�ادي ق��وي، نظ�رًا 
العتب�ار س�يبرجايا قل�ب المح�ور المتط�ور 
ولوج�ود  بماليزي�ا،  المتع�ددة  للوس�ائط 
مبن�ى أساس�ي بالمنطق�ة يخ�دم ذل�ك 
المح�ور ويس�هل االتص�ال االفتراضي بين 
جمي�ع أنح�اء المدين�ة، واالتص�ال الف�وري 
بين س�يبرجايا والمدن المحيط�ة بها مثل 
ش�جع  ال�ذي  األم�ر  وكواالالمب�ور،  بترجاي�ا 
ف�ي  المتخصص�ة  العالمي��ة  الش�ركات 
مق�رًا  بإقام�ة  التكنولوجي�ا  الصن�اع��ات 
له�ا بالمدين�ة، تتع��اون تل�ك الش�ركات 
المتخصص  التكنولوجي�ا  الجامع�ات  م�ع 

 أكش�اك عام�ة موزع�ة بالمنطق�ة متصل�ة بش�بكة المعلوم�ات.
تتجم�ع الش�ركات الصغ�رى داخل مبن�ى واحد لتدار م�ن خالله تلك 
الش�ركات، ويطلق عليه Century Square، هذا باإلضافة إلى مباني 
 DHL, HSBC, SHELL, BMW, خصص�ت للش�ركات الكب�رى مث�ل

.Motorola, Ericsson, Nokia

السكني؛ لقد خصصت مساحات سكنية لسكن الطبقة العاملة 
بالمدينة، تقع تلك المس�اكن بين الخدم�ات اإلدارية والتكنولوجيا 
م�ن ناحية والخدم�ات التعليمية م�ن الناحية األخرى. ه�ذا باإلضافة 
إل�ى المنطقة الس�كنية أخ�رى Cyber Hights Villa التي خصصت 

لسكن الصفوة.

الخدم�ات التجاري�ة؛ يوجد مركز تج�اري مفت�وح Streetmall لتلبية 
طلب�ات س�كان المدين�ة بالمنطق�ة, وه�و عب�ارة ع�ن تجم�ع م�ن 
البوتي�كات ح�ول الندس�كيب جمي�ل، يتمث�ل ف�ي ش�الالت مي�اه 
ومم�رات حدائقي�ة خضراء ومظ�الت تتجمع حول فن�اء داخلي. هذا 
 Shop باإلضاف�ة إل�ى مركز آخ�ر للخدم�ات التجاري�ة التكن�ولوجي��ا
Offices, يق�وم ذل�ك المركز بترويج وعرض البضائ�ع التكنولوجيا 

الخاصة بالشركات الموجودة بالمنطقة.

الخدم�ات الصحي�ة؛ توجد وح�دات عالجي�ة صغيرة داخ�ل المركز 
التجاري المفتوح.

الخدمات األمنية؛ يوجد بالمدينة مركز للشرطة ومحطة لإلٌطفاء.

الخدمات الدينية؛ يوجد بالمدينة جامع ومركز ديني.

الخدم�ات الترفيهي�ة؛ تع�ددت الخدم�ات الترفيهي�ة بالمنطقة، 
حيث وجد بها س�يبرجايا ميني ب�ارك Cyberjaya Mini Park وحديقة 
س�يبرانتيكية Cyberviwe Garden، كما أن المركز التجاري المفتوح 
يعتب�ر بيئ�ة للتواصل االجتماعي والتنزه، هذا باإلضافة إلى انتش�ار 

المساحات الخضراء في جميع أنحاء المدينة.

شبكات النقل واالتصاالت بمدينة سيبرجايا
لقد اعتمدت مدينة س�يبرجايا على ش�بكات للنقل قوية، من خالل 
تيس�ير االتصال بينه�ا وبين الم�دن القريب�ة منها مث�ل كواالالمبور 
وبترجايا بطرق سريعة، وتخدم المدينة داخليًا شبكة انتقاالت عامة 
تتمثل في األتوبيس والتاكسي, مع توفير محطة رئيسية لهم خلف 
المرك�ز التج�اري المفت�وح، وتوفير مواق�ف متعددة تخ�دم المدينة 
بأكمله�ا. هذا باإلضاف�ة إلى خدمة المدينة بش�بكة بنية أساس�ية 

على مستوى عالمي تتيح االتصال واالنتقال االفتراضي الفوري.
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والحضانة التكنولوجيا المركزية بالمدينة 
من أجل خلق مجتمع ذكي ابتكاري, لذلك 
مكان�ة  ذات  س�يبرجاي�ا  مدين�ة  أصبح��ت 
عالمية تنافس�ية، ومن ثم التأثر باالقتصاد 

الرقمي العالمي المعلوماتي.

ب- الخصائص االجتماعية
م�ن خ�الل التعرف عل�ى المخط�ط العام 

للمدينة أمكن تمييز اآلتي:

الم�ادي  االجتماع�ي  بالجان�ب  االهتم�ام 
تل�ك  أخ��ذت  حي��ث  المدي�ن�ة،  لس�كان 
العالق�ات اهتمام�ا كبي�رًا ف�ي المخط�ط 
الع�ام، ف�كان المرك�ز التج�اري المفت�وح 
ال�ذي يعتب�ر من جه�ة بمثابة منتزه لألس�ر 
والعائ�الت المترددة علي�ه ومن جهة أخرى 
يتواف�ق مع الع�ادات االجتماعية الس�ائدة 
للش�راء ، ومدين�ة الماله�ي حي�ث يتجمع 
والتس�لي�ة  للع�ب  وأس�ره��م  األطف��ال 
وتقوية العالق�ات االجتماعية المادية، هذا 
باإلضافة إلى انتشار المس�احات الخضراء 
والفراغ�ات المفتوح�ة ف�ي جمي�ع أنح�اء 
المدين�ة، وكذل�ك حدائ�ق األطف�ال بي�ن 

المساكن ليلتقي بها األطفال وأسرهم.

•لم يكتفى بتوفير الشبكة الرقمية التى 
تكف�ل اتص�اال رقمي�ًا بي�ن اف�راد المجتمع 
بعضه�م البعض وتكفل ايض�ًا اتصالهم 
رقميًا مع المجتمعات الخارجية س�واء فى 
ماليزي�ا أو خارجه�ا، لكن تم توفير وس�ائل 
المواق�ف  وتوزي�ع  العام�ة،  المواص�الت 
المخصص�ة له�ا بأس�لوب ك�فء، يش�جع 
على االنتقال بين أنحاء المدينة، والتجمع 
في المنتزه�ات العام�ة أو المالهي، ومن 

ثم تقوية العالقات االجتماعية المادية.

• تحقيق العالق�ات االجتماعية االفتراضية 
من خالل مجتمع الشبكات، والذي شجعت 

على قيامه شبكات البنية األساسية المعلوماتية.

ج- الخصائص العمرانية
المركزية للخدمات التجارية؛ حيث وجد المركز التجاري المفتوح 
ومرك�ز التجارة التكنولوجي�ة في قلب المدينة، م�ع وجود الموقف 
العام لألتوبيس والتاكسي خلف المركز التجاري المفتوح ليسهل 
الحرك�ة منه وإليه. ه�ذا باإلضافة إلى قربه من المنطقة الس�كنية 

الرئيسية للمنطقة.

تمركز خدم�ات التقني�ة والخدمات اإلدارية ح�ول المنطقة 
المركزية؛ حيث أتضح من المخطط العام التجمع والتمركز القوي 
للخدمات اإلدارية والشركات التي تعمل من أجل التكنولوجيا حول 

المنطقة المركزية بالمدينة.

تجمع�ت  حي�ث  التعليمي�ة؛  للخدم�ات  المكان�ي  التمرك�ز 
الخدم�ات التعليمي�ة المتمثل�ة ف�ي المدرس�ة االبتدائي�ة الذكي�ة 
والخدم�ات الجامعي�ة عل�ى أط�راف المنطق�ة، وخل�ف المنطق�ة 
الس�كنية الرئيس�ية بالمدين�ة, األمر ال�ذي يؤدي إلى انتقال س�هل 
بين المس�اكن والمدرسة االبتدائي والجامعات، وفي نفس الوقت 
ال يعتب�ر بعد الجامع�ات عن خدمات التقنية عيب�ًا يؤثر على العالقة 
الحميمة بينهما، حيث ساعد االتصال االفتراضي على استمرار تلك 

العالقة وتقويتها.

 خدم�ات له�ا كي�ان افتراض�ي؛ وج�د ف�ي المنطق�ة عديد من 
األنش�طة والخدمات التي اعتمدت على الممر المتطور للوس�ائط 
المتع�ددة، وذلك بغرض ممارس�تها افتراضيًا عبر ش�بكات األلياف 
الضوئي�ة، والتي س�هلت االتص�ال ببترجايا وكواالالمب�ور للحصول 
عل�ى بعض الخدم�ات افتراضيًا، وتتمث�ل تلك الخدم�ات في البريد 

االلكتروني والصيرفة االفتراضية والممارسات الطبية عن بعد.

خدمات لها كيان عمراني؛ تتمل تلك الخدمات بش�كل رئيس�ي 
ف�ي الخدم�ات الترفيهي�ة التي تعتم�د عل�ى العناص�ر الطبيعية، 
والخدمات الدينية واألمنية, حيث أن ممارس�ة تلك األنشطة يتطلب 
االنتق�ال المادي إلى أماكنها العمرانية، وذل�ك مع أتاحت االتصال 

االفتراضي في اإلداريات.

 تكامل الكيان عمراني والكيان افتراضي داخل المنطقة؛ 
بدراس�ة مدينة س�يبرجايا وجد أن لها كيان عمراني قوي يتكامل مع 
الكي�ان االفتراضي لالس�تعماالت الموج�ودة بالمنطق�ة، وتتمثل 
تل�ك االس�تعماالت ف�ي التعليم�ي والتقن�ي واإلداري والس�كني 
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والتجاري والصحي واألمني والديني.

تكامل ش�بكات النقل المادي وش�بكات االتصاالت الحديثة؛ من 
خالل التع�رف على ش�بكة النقل واالتص�االت التي تخ�دم المنطقة وجد 
أن تل�ك الش�بكة تحقق االتص�ال الفعال الم�ادي واالفتراض�ي بين جميع 
العناص�ر التخطيطي�ة داخ�ل المدين�ة، األمر الذي ي�ؤدي إلى خل�ق بديلين 

لالنتقال وممارسة األنشطة المختلفة.

زيادة المس�طحات الخضراء؛ إلى درجة أنها تش�غل مس�طحات كبيرة 
بالمنطق�ة محقق�ًة آم�ال كثي�ر م�ن ال�رواد ف�ي الوص�ول إل�ى العم�ارة 
الخض�راء، وذل�ك م�ن خ�الل زي�ادة المس�طحات المخصص�ة للمس�احات 

الخضراء وتخللها للمباني القائمة.

2-3 المالمح التخطيطية العامة لمدن
القرن الواحد والعشرين

تم في الجزء الس�ابق من البحث التع�رف على تجربتين رائدتين من تجارب 
تطبيق�ات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت به�دف التعرف على ماهية 
تلك المدن وخصائصها ومالمحها والمبادئ التخطيطية التي أتبعتها، من 
أجل الوصول إلى تحديد مالمح عامة لمدينة القرن الواحد والعشرين, ومن 

ذلك يمكن تحديد أوجه التشابه واالختالف بين التجربتين .
 New Century Cities يمكن صياغة مفهوم لمدن القرن الواحد والعشرين

NCCs» كاآلتي:

»هي تجمعات عمرانية صغيرة تحقق االتحاد بين المدينة الرقمية والمدينة 
الذكي�ة م�ن أجل خل�ق مجتم�ع رقمي ذك�ي؛ للس�كن والعم�ل واالبتكار 
وممارس�ة كاف�ة األنش�طة الحضرية بأس�لوب متكام�ل مادي�ًا وافتراضيًا، 
ويمث�ل تل�ك المدين�ة مجتمع صغي�ر مكتف�ي ذاتي�ًا اقتصادي�ًا واجتماعيًا 
وعمراني�ًا، ق�د تكون على ش�كل مج�اورة ذات كي�ان قوي مس�تقل داخل 
 New Town In مدين�ة قائمة قوي�ة؛ تمثل مدينة جديدة داخل مدين�ة قائمة
Town, أو عل�ى ش�كل مدينة صغيرة في الحجم وتك�ون أيضًا ذات كيان 

قوي مستقل.«

تغير أنماط استعماالت 
األراضي:

 ظه�ور أنم�اط مكاني�ة جديدة 
الستعماالت األراضي؛

ظهرت تل�ك األنماط في المنطقة 
وأصبحت  بالمدين��ة،  المرك�زي���ة 
األولوي�ة به�ا لالس�تعماالت الت�ي 
تخ��دم تكنولوجي���ا المعلوم�ات 
واالتص���االت، حي���ث أتس��م��ت 
المنطقة المركزية باالس�تعماالت 
التعليم�ي��ة والثقافي��ة واإلداري�ة 
الت�ي تلب�ي احتياجات المس�تقبل 
التكنولوجي��ة، م��ؤك��دًة استمرار 
التخطيط�ي  المدين��ة  مرك��ز  دور 
كمنطقة مركزية تؤدي دور رئيسي 
وفعال للمدينة أو المنطقة, ولكن 
الوظيفي�ة  الطبيع�ة  اخت�الف  م�ع 
لها بما يت�الءم مع العصر الرقمي، 
ويرج�ع الس�بب ف�ي ذل�ك إل�ى أن 
والعش�رين  الواح�د  الق�رن  م�دن 
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تق��وم عل���ى اقتص���اد المع�رف��ة 
والمعلوم�ات والخدم�ات الالزم�ة ل�ه، 
أما الخدم�ات التجارية ف�ال تمثل أهمية 
لذل�ك االقتص�اد، ه��ذا إضاف�ة إلى أن 
واالتص�االت  المعلوم�ات  تكنولوجي�ا 
أت��اح��ت االت�ص����ال االلكت���رون�ي 
للحص�ول عل�ى عدي�د م�ن الخدم�ات 
وعلى األخص الخدمات التجارية، ولهذا 
ف�إن المركزي�ة للخدم�ات التجاري�ة لم 

تعد تهم. 

تالشي بعض األنماط من الكيان 
العمران�ي؛ وذل��ك ألن ممارس�ت�ه�ا 
افتراضي�ًا ال تقل�ل من كف�اءة الخدمة 
إنم��ا تزي��د م�ن س�رعته���ا, ولذل��ك 
تحول�ت إل�ى الكي�ان االفتراضي مثل 
خدم�ات البريد، حيث يمكنه�ا االعتماد 
عل�ى الكي�ان االفتراض�ي بالمنطق�ة 
ذاتها والكيان العمراني بالمدينة األم 
لبعض الخدمات مثل الصيرفة وبعض 

الخدمات الصحية.

زي�ادة النف�وذ العمران�ي لبع�ض 
أنماط استعماالت األراضي؛

وذل�ك بس�بب قل�ة الكثاف�ة البنائي�ة 
بي�ن  للتداخ�ل  مب��اش��رة  كنتيج����ة 
واالس�تعمال  العم�راني  االس�تعم�ال 
االفتراض�ي، ك��ان هن�اك اتج�اه إل�ى 
الخض�راء  الترفيهي�ة  المناط�ق  زي�ادة 
والمس�اح�ات الخض�راء الت�ي تتخل�ل 

المباني بكافة استخدمتها.

تداخل استعماالت األراضي:
قل���ة ال�ت�داخ��ل العمران�ي في 
اس�تعماالت األراض�ي؛ وت�رج�ع قلة 
الت�داخ�الت العمراني��ة إل�ى الق���درة 
المعلومات  لتكن�ولوجي�ا  الفائ�ق���ة 

واالتصاالت لتالش�ي المس�افات, فلم يعد هن�اك أي ارتباطات مكانية 
م�ن حي�ث المس�افة بي�ن الخدم�ات المختلف�ة الت�ي كان�ت تتطلب 
التداخالت العمرانية في استعماالت األراضي، لتضمن التوزيع العادل 
للخدم�ات، وذلك ألن ش�بكات البني�ة األساس�ية المعلوماتية حققت 

ذلك التوزيع العادل افتراضيًا.

التداخل بين االستعمال العمراني واالستعمال االفتراضي؛

يعتب�ر ذلك التداخل س�مة جدي�دة تميز عص�ر تكنولوجي�ا المعلومات 
واالتصاالت, حيث أتاحت تكنولوجي�ا المعلومات واالتصاالت الوصول 
إل�ى إي خدمة من أي مكان بش�رط إمداده بش�بكات البنية األساس�ية 
المعلوماتي�ة، وه�ذا ه�و الس�بب الرئيس�ي في ذل�ك التداخ�ل، حيث 
أصبح�ت هناك إمكانية مثال للتس�وق أو ق�راءة الصحف أو إرس�ال بريد 

أو....... من البيت.

تحسين األداء الوظيفي لشبكة الطرق والمواصالت
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االنتق�ال  ش�بكات  بي�ن  التكام�ل 
المادي وشبكات االتصاالت الحديثة؛ 

نظ��رًا العتم��اد عدي��د م�ن األنش�طة 
الحضرية على الحصول عليها افتراضيًا 
عب���ر ش�بك�ات االتص��االت الحديث��ة 
أحيان�ًا, وأحيان أخرى االنتق�ال ماديًا عير 
شبكات االنتقال المادي بين الفراغات 
العمراني�ة للحصول عليه�ا، األمر الذي 
يؤدي إلى تخفيف المرور اآللي وتقليل 
عدد الرحالت اليومية داخل المدن، مما 
يحد من االختناقات المرورية في أوقات 

الذروة.

ش�بكة  عل�ى  المنطق�ة  اعتم�اد 
مواص�الت عام�ة؛ لتخف�ف الع�بء 
على ش�بكات الط�رق والمواصالت إذا 
كان االعتماد األساس�ي على وس�ائل 
المواص�الت الخاصة, األم�ر الذي يؤدي 

إلى تقليل معدالت استهالك البنزين.

توف�ي�ر المس�طح�ات المناس�ب�ة 
الماك��ن انتظ���ار الس�ي�ارات؛ إن 
عل�ى  ومؤث�ر  ق�وي  بش�كل  االعتم�اد 
ش�بكة المواص�الت العام�ة أدى إل�ى 
تقلي�ل الضغ�ط عل�ى أماك�ن انتظ�ار 
بكف�اءة  تعم�ل  وجعله�ا  الس�يارات, 
لتلبي االحتياج�ات وال تتزاحم باالنتظار 

في الطرق العامة.

زيادة المس�طحات الخضراء؛ حيث 
أن الزي�ادة ف�ي المس�طحات الخضراء 

تقلل من معدالت التلوث والضوضاء.

2-4 األسس التخطيطية 
لمدن القرن الواحد 

والعشرين
وم�ن خ�الل دراس�ة مخطط�ات ألمثلة 
رائدة لم�دن الق�رن الواحد والعش�رين 

الجدي�دة دراس�ة تحليلية، وتحدي�د الخصائص االقتصادي�ة واالجتماعية 
والعمراني�ة والمالمح التخطيطي�ة لكل منهما، أمكن تحديد األس�س 
 التخطيطي�ة لم�دن الق�رن الواح�د والعش�رين والت�ي تش�مل اآلتي:

التكامل بين النمط االفتراضي والنمط العمراني؛ حيث يستمر 
الكي�ان العمران�ي بق�وة لبعض تل�ك االس�تعماالت مث�ل التعليمية 
والثقافي�ة والتكنولوجي�ا واإلداري�ة والتجارية، ولكن مع وج�ود البديل 
االفتراض�ي ال�ذي يتكامل مع�ه، وال يؤثر عل�ى الكثاف�ة البنائية لتلك 
االس�تعماالت، ولك�ن ف�ي أحيان أخ�رى تتأث�ر الكثاف�ة البنائية لبعض 
االستخدامات مثل التجارية، حيث تقل المساحات المخصصة للعرض، 
مع تحويل جزء كبير منها إلى مخازن تخدم النمط االفتراضي للتس�وق 

التجاري.

تحول بعض االس�تعماالت إلى النمط االفتراضي؛ مثل خدمات 
البري�د والصحاف�ة نظرًا إلمكانية ممارس�ة تل�ك األنش�طة افتراضيًا، أو 
إلمكاني�ة االعتماد على س�يارات متنقلة في حال�ة خدمات البريد حيث 
يت�م االتصال بها لتأت�ي إلى الفرد وهو في مكان�ه لنقل الطرود, مما 

يؤدي إلى زوال تلك االستعماالت على المستوى العمراني.

استمرار النمط العمراني كنمط مستقل لبعض االستعماالت؛  
مث�ل الترفيهية والدينية واألمنية, ويكون االتصال االفتراضي للحصول 
عل�ى بيانات فق�ط وليس ألداء النش�اط، حيث ال يمكن أداء الش�عائر 

الدينية مثاًل افتراضيًا.

التداخ�الت العمرانية في اس�تعماالت األراضي في نطاق ضيق جدًا؛ 
نظرًا لوجود البديل االفتراضي الذي أدى إلى تالش�ي المس�افات، مما 
س�اعد األف�راد إلى الوص�ول إلى جمي�ع الخدم�ات افتراضي�ًا وهم في 
أماكنه�م، األم�ر الذي ح�د م�ن التداخ�الت العمرانية في اس�تعماالت 

األراضي.

اتساع التداخالت بين االستعماالت المختلفة عمرانيًا وافتراضيًا؛ 
وذل�ك ألن ل�كل اس�تعمال م�ادي عل�ى المس�توى العمران�ي نظيره 
االفتراض�ي، األمر الذي يؤدي إلى إمكانية ممارس�ة أي نش�اط افتراضيًا 
م�ن أي م�كان، لذل�ك ظه�ر ذل�ك النم�ط الجديد م�ن التداخ�الت في 

استعماالت األراضي.

أنماط مكانية جديدة للمركزية والتمركز؛ حيث أصبحت األولوي�ة 
المكاني��ة بالمرك�ز للخدمات التي تخ��دم تكنولوج�ي��ا المعلومات 
واالتص�االت, لضمان أعلى كفاءة لوصوله�ا إلى جميع أنحاء المدينة 
أو المنطقة، وذلك مع تمركز الخدمات التجارية في أي مكان لس�هولة 
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الوصول إليها الكترونيًا من أي مكان.

زيادة المسطحات الخضراء؛ بنسبة تزيد عن 70 % من إجمالي المسطح.

تعدد ش�بكات البنية األساسية؛ لتشمل ش�بكة الط�رق واالنتق�ال وش�بك�ات االتص�االت الحديثة وشبك�ات 
الص�رف الصح��ي والتغذي�ة بالمي�اه والكهرباء.

التكام����ل الوظي�ف�ي بين ش�بكة النقل واالنتق�ال وش�بك��ات االت�ص�االت الحديث�ة؛ حيث أتاحت 
ش�بكات االتصاالت الحديثة االنتقال االفتراضي من مكان إلى آخر بصورة مكملة لالنتقال المادي لالس�تعماالت 

التي يتكامل فيها النمط االفتراضي مع النمط العمراني.

اس�تبدال ش�بكة النقل واالنتقال بش�بكات االتصاالت الحديثة؛ للوصول إلى الخدمات التي تحولت إلى 
النمط االفتراضي.

وانتق�ال  نق�ل  ش�بكات 
عام�ة قوية جدًا؛ م�ع توزيع 
الم�واق��ف عل��ى مس�توى 

المدين�ة بش�كل متكاف�ئ، 

اس�تخدام  تقلي��ل  بغ��رض 

الخاصة،  المواصالت  وسائل 

األم�ر ال�ذي يحد م�ن التزاحم 

للزي��ادة  نتيج��ة  والتل��وث 

المبالغ فيها ف�ي استخ�دام 

وسائل المواصالت الخاصة.

ولضم�ان نجاح تلك األس�س 

التخطيطي��ة لم��دن القرن 

ال�واح��د والعش�رين عل��ى 

مخطط�ي الم�دن أن يأخذوا 

التغي���رات  االعت�ب���ار  ف�ي 

الت�ي نش��أت ع��ن تقنيات 

المعل��وم���ات واالتصاالت، 

ويتع��رف���وا عل���ى تل��ك 

األس�س وأتباعها عن�د وضع 

مخططات جديدة.
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لمطالبه من جهة، كما تعني إتاحة الفرصة لمشاركته 
الفاعل�ة في صنع واتخ�اذ القرارات التي تتعلق بش�أنه 
الذات�ي المحل�ي م�ن جه�ة أخ�رى؛ ب�داًل مم�ا هو س�ائد 
�ز كافة  ف�ي األنظم�ة الت�ي تطب�ق نس�قًا مركزي�ًا يركِّ
الس�لطات والق�رارات- مهم�ا صغر ش�أنها- ف�ي مركز 
وعاصم�ة الدول�ة. ولعله من حس�ن الطال�ع تزامن هذا 
المطلب الش�عبوي الهام مع توجه معظم الحكومات 
الوطني�ة- خاص�ة في الب�الد النامي�ة، وال�دول العربية 
ليس�ت اس�تثناًء- للتن�ازل ع�ن الكثي�ر م�ن س�لطاتها 
واختصاصاتها، س�واء عن طريق التخوي�ل أو التفويض 
للحكومات المحلية، حتى تتمك�ن الحكومة المركزية 

من التفرغ للقضايا الوطنية الكبرى.

 مهدي شيخ إدريس
مستشفى قوى األمن- الرياض- المملكة العربية السعودية

العوائق التي تواجهها الخدمات والمرافق العامة
 في المدن العربية

العوائق التي تواجهها الخدمات والمرافق العامة
 في المدن العربية

ف�ي هذا المبحث حديث عن نظ�ام الحكم الالمركزي 
والمفه�وم الجدي�د للحك�م المحل�ي ال�ذي يواك�ب 
مس�تجدات وتحديات األلفية الميالدية الثالثة، ومهام 
وموارده�ا  العربي�ة،  والم�دن  البلدي�ات  ومس�ؤوليات 
المالي�ة، ورس�م ص�ورة بانورامي�ة لواقعه�ا المعيش 
عل�ى األرض، وبعض أهم المش�كالت والعوائق التي 
تواجهها الم�دن العربية، وأه�م العوامل التي يمكن 
أن تس�اعد عل�ى تطوي�ر وإص�الح وتحدي�ث البلدي�ات 
والم�دن العربي�ة حت�ى تتمك�ن م�ن تحقي�ق أهدافها 
بمس�توى ع�اٍل م�ن الكف�اءة والج�ودة. وله�ذا كان 
الحرص عل�ى إلقاء الضوء على تج�ارب بعض الدول 
العربي�ة وغي�ر العربية، م�ع تركيز خاص عل�ى التجربة 
الس�ودانية وتجربة والية الخرطوم على وجه التحديد. 
وقد اس�تفدت كثي�رًا من أدبي�ات الالمركزي�ة والحكم 
المحل�ي الصادرة عن برنامج األم�م المتحدة اإلنمائي 
والمعهد العربي إلنماء المدن، وغيرها من الدراس�ات 
والمراج�ع العلمية األخرى، كما ات�كأت على خلفيتي 
المهنية وتجربت�ي العملية في حق�ل اإلدارة المحلية 

بالسودان.

الحكم المحلي:
إطار نظري ومفهوم جديد

كان��ت الالمركزي��ة - وال ت��زال- مطلب��ًا حيوي�ًا عن�د 
كاف�ة الش�عوب، فه�ي تعن�ي ف�ي أبس�ط معانيه�ا 
اختص�ار المس�افة وردم اله�وة بين المواط�ن ومراكز 
صناع�ة القرار، أي تقصي�ر الظ�ل اإلداري، بحيث تكون 
الحكوم�ة )ممثلة ف�ي المجالس المحلي�ة( قريبة من 
ه�ذا المواط�ن، وعل�ى أهب�ة االس�تعداد لالس�تجابة 
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ه� مبدأ االس�تقالل الذاتي للجماعات المحلية، ويتبلور 
ه�ذا االس�تقالل ف�ي تمكي�ن المجال�س المحلية من 
اتخاذ قراراتها وتنفيذ سياساتها وبرامجها الخدمية في 
حدود ما يس�نه القانون وتس�مح به اللوائ�ح التنفيذية 
بمعزل نسبي عن الدولة المركز، وبشكل يؤمن لهذه 
الكيان�ات المحلي�ة حريته�ا واس�تقاللها ؛ ولك�ن هذا 
االس�تقالل يق�ف عند ح�دود معينة ال يمك�ن تجاوزها، 

وهي المصلحة الوطنية العليا.

ولهذا تأتي س�لطة الرقابة المركزي�ة- ضمن ترتيبات 
رقابية أخرى- لتؤمن الت�وازن المطلوب بين المصلحة 
الوطني�ة العلي�ا والمصلحة المحلية. وبن�اء عليه فإن 
م�دى تدخ�ل الس�لطة المركزية ف�ي الش�أن المحلي 
هو ال�ذي يحدد- كما س�نرى الحق�ًا- درج�ة الالمركزية 
المطبق�ة فع�اًل ال ق�واًل. ولتكمل�ة هذا اإلط�ار النظري 
نق�ول ان هن�اك عناص�ر هامة أخ�رى ال بد م�ن توافرها 
لضمان تطبي�ق حكم المركزي فع�ال يمكن مجالس 
البلدي�ات والمدن م�ن تلبية متطلبات أف�راد المجتمع 
المتزايدة، منها على س�بيل المثال: مستوى التعليم، 
الثقاف�ة العام�ة الس�ائدة، إيم�ان النخ�ب السياس�ية 
الحاكمة بالنهج الالمركزي وااللتزام الصارم بتطبيقه 
وتش�جيعه وع�دم وض�ع أي�ة عراقي�ل أم�ام انطالق�ه، 

االنفتاح السياسي، الشفافية... إلخ.

اس�تنادًا إلى ه�ذا اإلط�ار النظ�ري المبتس�ر يمكن أن 
نق�ول ان نش�اط الدول�ة الوطنية ف�ي بداي�ات القرن 
التاسع عشر كان منحصرًا في إدارة الشؤون المتعلقة 
بحماي�ة األمن الداخل�ي واالمن الخارج�ي، إضافة إلى 
تنظيم وإدارة الشؤون الحياتية المحدودة لمواطنيها. 
ولكن، بمرور الزمن، بدأت وظائف الدولة في التشعب 
واالتس�اع مما حتم على معظم ال�دول تطبيق نظام 
المرك�زي يتواف�ق م�ع نظمه�ا السياس�ية وظروفه�ا 
االجتماعي�ة واالقتصادية والثقافي�ة، ولم يكن بعض 
ال�دول العربية بمع�زل عن ه�ذه التط�ورات الكونية. 
ولهذا فقد فضلت هذه الدول األخذ بالنظام الالمركزي 
على أس�اس أنه يمثل الرافعة الحقيقية لدعم جهود 

وق�د أثبت�ت التج�ارب أن البل�دان التي تس�ودها أنظمة 
حك�م ديمقراطي راس�خ تميل إلى تطبي�ق الالمركزية 
الش�املة نمطًا فعااًل إلدارة ش�ؤون األقالي�م واألطراف، 
بعكس األنظمة األخرى التي- بالرغم من حرصها على 
تكوين ش�بكة متكاملة من أجه�زة الحكم الالمركزي- 
تُخضعه�ا لقبض�ة مركزي�ة صارم�ة تفقده�ا محتواه�ا 

ومعناها، كما سنرى الحقًا.

وبناء عليه، فإن النظ�ام الالمركزي الفعال يقوم على 
ع�دة عناص�ر ومبادئ أساس�ية، نذك�ر منها على س�بيل 

المثال ال الحصر:

الس�لطة  بي�ن  والوظائ�ف  الس�لطات  توزي�ع  مب�دأ   .1
المركزية والهيئات المحلية، نظرًا الس�تحالة إدارة البالد 

من مركز واحد.

2. عنص��ر التقس�ي�م الجغ�راف��ي لوح��دات الحك��م 
الالمرك�زي، بحي�ث يأت�ي بص�ورة تحق�ق أكب�ر ق�در من 
التجانس واالنسجام السكاني، وبكيفية تؤمن ضرورات 

اإلدارة الرشيدة الفاعلة ومعايير حجم وتوفر الموارد.

3. عنصر الموارد المالية والبش�رية الكافية التي تمكن 
أجه�زة الحك�م المحل�ي م�ن تحقي�ق كاف�ة احتياجات 
المواطني�ن أواًل، وإنفاذ المش�اريع اإلنش�ائية واإلنمائية 

المتعلقة بالتنمية المحلية الشاملة ثانيًا.

4. مبدأ المش�اركة الجماهيرية، ونعني بها إشراك أفراد 
المجتم�ع المحل�ي من خ�الل ممثليهم ف�ي المجالس 
تس�يير  ف�ي  مباش�رًا،  ح�رًا  انتخاب�ًا  المنتخب�ة  المحلي�ة 
شؤونهم المحلية، جنبًا إلى جنب مع الجهاز الحكومي 
)البيروقراطيين والسياس�يين(، ويرتب�ط بهذا المفهوم 
االهتمام المتزايد بالدور الذي يمكن أن تلعبه منظمات 
المش�اركة  وتعزي�ز  تحقي�ق  ف�ي  المدن�ي  المجتم�ع 
الش�عبية، إضافة إل�ى توفير بعض الخدم�ات الضرورية 

التي تساعد في نهضة وتنمية المجتمعات المحلية.

وتتمثل المشاركة الجماهيرية في آلية أخرى هامة هي 
برام�ج العون الذات�ي التي تتيح لكافة أف�راد المجتمع- 
بدون استثناء- المش�اركة الفاعلة في تطوير كيانهم 
 المحل�ي، أي رب�ط الجهد الش�عبي بالجه�د الحكومي.
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التنمي�ة المحلي�ة والتنمي�ة القومي�ة م�ن جه�ة، 
ويمثل اآللية التي يمكن من خاللها توفير وتقديم 
المحل�ي  المجتم�ع  ألف�راد  الضروري�ة  الخدم�ات 
م�ن جه�ة أخرى؛ وم�ن ثَمَّ نص�ت هذه ال�دول عليه 
ف�ي دس�اتيرها وقوانينه�ا ونظمه�ا. ولك�ن قيمة 
النص�وص القانوني�ة تتمث�ل ف�ي م�دى تطبيقها 
عل�ى الواق�ع. وبالرغ�م م�ن أن ه�ذه القوانين قد 
منح�ت البلدي�ات والم�دن العربي�ة قدرًا كبي�رًا من 
االختصاص�ات والمس�ؤوليات التي تتف�اوت وفقًا 
للتطور التاريخي والظروف السياسية واالجتماعية 
أخضعته�ا  فانه�ا  عرب�ي،  بل�د  ل�كل  والثقافي�ة 
الرقاب�ة  حلق�ات  م�ن  معق�دة  طويل�ة  لسلس�لة 
كم�ا  أفقدته�ا-  والتش�ريعية،  واإلداري�ة  المالي�ة 
س�نرى الحقًا- الكثير م�ن اس�تقالليتها وحيويتها. 
ويمك�ن القول ان العالقة بين الس�لطة المركزية 
والس�لطات المحلية في الوطن العربي اتس�مت 
حس�اب  عل�ى  المرك�ز  لصال�ح  واض�ح  باخت�الل 
األطراف، نظرًا لوجود جهاز تنفيذي قوي يس�تطيع 
أن يمارس ما يشاء من السلطات بدون رقابة تذكر. 
وبالرغم من وجود برلمانات عربية ومجالس شورى 
ومجال�س أم�ة، فانه م�ا إن تظهر ب�وادر اختالف مع 
الجه�از التنفيذي حتى يتم حلها على الفور. ولهذا 
يرى العديد م�ن الباحثين والمهنيي�ن أن المركزية 
المفرطة تظل الس�مة البارزة للحكم في الوطن 

العربي. 

ونختم ه�ذا اإلطار النظري بالق�ول ان تصورنا لدور 
الحك�م المحلي ف�ي تحقيق التنمي�ة االقتصادية 
السياس�ي  )االنفت�اح  السياس�ي��ة  االجتماعي���ة 
والممارس�ة الديمقراطي�ة( ليس تص�ورًا أكاديميًا 
معزواًل عن الواقع العربي برمته، بل هو تصور يعي 
تمام�ًا أن لكل دولة خصائصها وس�ماتها التي قد 
ال تتطاب�ق م�ع واق�ع الدول األخ�رى، كما أن�ه تصور 
نرى أن�ه قابل للتحقيق، ولو عل�ى المدى التاريخي 
الطوي�ل، ب�دون إح�داث قطيعة م�ع ما ه�و قائم؛ 
وإنم�ا بتطوير وتحديث نظ�ام حكم محلي عصري 

قاب�ل للحياة، تتوف�ر له وفيه- على س�بيل المثال- عالقات 
متوازنة بين المركز واألطراف، ويؤمن المش�اركة الش�عبية 
والشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع 

المدني.

مهام ومسؤوليات البلديات والمدن العربية
وفق�ًا لتصني�ف المنت�دى الدول�ي لألم�م المتح�دة ح�ول 
السياسات اإلبداعية وممارسات الحكم المحلي الذي ُعقد 
بالس�ويد في عام 1996م، تم تصنيف مهام ومس�ؤوليات 
 مجال�س الحك�م المحلي في أربعة عناوين أساس�ية هي:
1. خدم�ات في ش�كل س�لع ذات نف�ع عام تق�وم مجالس 
الحك�م المحل�ي بإنتاجه�ا وتوفيره�ا، مث�ل: مياه الش�رب، 
الصرف الصحي، إنش�اء وصيانة الط�رق والحدائق العامة... 

إلخ.
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2. خدم�ات ذات نفع خاص )ش�خصي(، مثل: التعليم والرف�اء االجتماعي.

3. خدمات البنية التحتية، وتشمل: مسح األراضي، المخططات والخرائط، 
المحافظة على البيئة والصحة العامة... إلخ.

4. خدمات تتضمن حماية أمن المواطنين وحفظ النظام .

وفي تحديدها لمهام وسلطات األجهزة المحلية، لم تختلف قوانين ونظم 
الحك�م المحل�ي في الوط�ن العربي كثي�رًا عن ه�ذا التصني�ف الدولي، 
حي�ث أُس�ندت إل�ى المحلي�ات والم�دن العربي�ة العدي�د م�ن الصالحيات 
واالختصاصات التي تش�مل، على س�بيل المثال: الخدمات الصحية )مثل: 
الرعاي�ة الصحية والعالجي�ة والوقائية(، التعليم ومكافح�ة األمية، الرعاية 
االجتماعي�ة، جم�ع القمام�ة وإدارة النفايات، مكافحة الك�وارث الطبيعية 
)كالس�يول والفيضانات والزالزل والحرائق(، اإلسكان، حماية البيئة، إنشاء 
الط�رق والحدائق والميادين العامة وإنارته�ا، صيانة كافة المرافق البلدية، 
إصدار التصديقات، تش�جيع األنش�طة الثقافي�ة والرياضي�ة واالجتماعية... 
إل�خ. وتن�درج هذه المهام والمس�ؤوليات في إطار تطوي�ر الكيان المحلي 
اجتماعيًا واقتصاديًا وعمرانيًا وثقافيًا، ومع ذلك فإن هذه السلطات تتفاوت 
وفقًا للظروف االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية السائدة في 
كل بل�د عربي، ولكن الجميع يتفقون على أهمية ومفصلية دور البلديات 
العربي�ة في تحقيق متطلب�ات الجماهير المتزايدة الناتج�ة عن المتغيرات 

االقتصادية واالجتماعية والعمرانية وثورة المعلومات والعولمة... إلخ.

فعل�ى المس�توى القط�ري- ووفق�ًا لنص�وص نظ�ام البلدي�ات والق�رى 
الس�عودي لعام 1397ه�- أصبحت البلدية )الس�عودية( شخصية اعتبارية 
ذات اس�تقالل مالي إداري، وأس�ند إليها المش�رع القي�ام »بجميع األعمال 
المتعلق�ة بتنظي�م منطقته�ا وإصالحه�ا وتجميله�ا والمحافظ�ة عل�ى 
الصح�ة والراحة والس�المة العامة، م�ع عدم اإلخالل بم�ا تقتضيه األنظمة 

من اختصاص لبعض المصالح الحكومية«. 

المملك�ة  ف�ي  والصحي�ة  التعليمي�ة  الخدم�ات  أن  الالفت�ة  والمالحظ�ة 
العربي�ة الس�عودية- حت�ى عل�ى مس�توى التعلي�م االبتدائي ومس�توى 
المستوصفات الصحية- ال تخضع لس�لطات الحكم المحلي، وإنما تقوم 
به�ا وكاالت إقليمية تتبع مباش�رة لل�وزارات المركزية المعني�ة. ولهذا يرى 
بع�ض الباحثين والمهنيين أن مهام البلديات والمدن الس�عودية قاصرة، 
بالمقارن�ة مع البلديات والم�دن األخرى ؛ فمدينة الخرط�وم- وفقًا لقانون 
الحك�م المحلي لعام 1998م- تمارس، بمجلس�ها المنتخب، اختصاصات 
واس�عة في مج�االت: التش�ريع والش�ؤون القانونية، الش�ؤون االقتصادية 
العام�ة،  التعبئ�ة  والثقافي�ة،  االجتماعي�ة  الش�ؤون  الصح�ة،  والمالي�ة، 

الهندس�ية،  والش�ؤون  التخطي�ط 
ولك�ن  الع�ام.  والنظ�ام  األم�ن 
ف�ي  س�واء  المعي�ش-  الواق�ع 
الس�ودان أو الب�الد النامي�ة األخرى، 
بم�ا فيه�ا ال�دول العربي�ة- يؤك�د 
ال  والم��دن  البلدي��ات  أجه��زة  أن 
ومحدودي�ة  قص��ور  م��ن  تش�كو 
بق�در  ومس�ؤولياتها  اختصاصاته�ا 
ش�كواها من ش�ح الم�وارد المالية 
 المتوف�رة لديها، كما س�نرى الحقًا. 

أن  األخ��رى  الالفت��ة  والمالحظ��ة 
اهتم�ام معظم البلدي�ات والمدن 
ف�ي  محص��ورًا  م��ازال  الع�رب�ي��ة 
تقدي�م وتوفير الخدم�ات الضرورية 
للمواطني��ن، م��ع إهم�اٍل يك��اد 
يكون تامًا ألي نش�اطات اقتصادية 
وإنمائي�ة تمكنه�ا م�ن توفير فرص 
العم�ل واإلنت�اج وضخ م�وارد مالية 
ذاتي�ة تحررها ول�و جزئيًا م�ن قبضة 

الحكومة المركزية.

للبلديات  المالي�ة  الموارد 
والمدن العربية

العم�ود  المالي�ة  الم�وارد  تعتب�ر 
الفق�ري ألي نظ�ام حك�م محل�ي 
فع�ال. وبن�اء علي�ه، يمك�ن قياس 
درجة فعالية واستقاللية أي سلطة 
محلية بم�دى قدرته�ا المالية على 
تموي�ل برامجه�ا الخدمي�ة وتنفي�ذ 
سياس�اتها وخططها التنموية من 
مصادره�ا الذاتي�ة، ب�دون االعتم�اد 
كلي���ة عل���ى اإلعان�ات والدع�م 
المرك�زي. وهذا االس�تقالل المالي 
البلدي�ة  ق�درة  يح��دد  ال��ذي  ه��و 
والمدين�ة العربي�ة عل��ى تقدي��م 
الخدمات التي تق�ع ضمن مهامها 

45
العدد 169



وإذا أخذن�ا م�وارد البلدي�ات والمدن الس�عودية مث�ااًل، فقد 
حددها المش�رع في اآلتي: رس�وم البلدية المباشرة، حصة 
البلدي�ة م�ن الرس�وم غي�ر المباش�رة، الغرام�ات، إي�رادات 
أم�وال الدول�ة، الوصاي�ا والهب�ات، الرس�وم الت�ي تفرض 
بنظام خاص لتأمين نفقات اس�تثنائية ، إضافة إلى الدعم 
المرك�زي ال�ذي يمث�ل العم�ود الفق�ري له�ذه البلدي�ات . 
وتش�تمل مصادر تمويل المجالس المحلي�ة في جمهورية 
مصر العربية على: ضريبة األطيان، ضريبة المباني، ضريبة 
المالهي، رس�وم الس�يارات، حصة المحليات في اإليرادات 
المشتركة والصندوق المش�ترك، إيرادات جارية للمحليات، 
إي�رادات المرافق الت�ي تديرها المحليات، رس�وم ذات صفة 

محلية، إيرادات المشروعات اإلنتاجية . 

وأم�ا في الس�ودان فقد حص�رت الم�ادة 115 من الدس�تور 
ضريب�ة  ف�ي:  )البلدي�ات(  للمحلي�ات  المالي�ة  الم�وارد 
اإلنت�اج  ضريب�ة  م�ن  ج�زء  المبيع�ات،  ضريب�ة  العق�ارات، 
الزراع�ي واالنت�اج الحيوان�ي، رس�وم وس�ائل النق�ل البري 
الصناع�ي  اإلنت�اج  رس�وم  المحل�ي،  النه�ري  والنق�ل 
واالنت�اج الحرف�ي المحلي، وأي م�وارد أخ�رى محلية. وغني 
لمرتب�ات  حت�ى  تكف�ي  ال  الم�وارد  ه�ذه  ان  الق�ول:  ع�ن 
 الموظفي�ن المحليي�ن وبنود التس�يير والتش�غيل األخرى.
وللمقارنة، فإن الحكوم�ات المحلية في الواليات المتحدة 
األمريكي�ة تعتم�د عل�ى مواردها م�ن ضرائ�ب الممتلكات 
وضرائ�ب المبيعات ورس�وم الخدمات لتموي�ل مصروفات 
التش�غيل. وف�ي الس�ويد، تتك�ون إي�رادات البلدي�ة م�ن: 
ضريب�ة الدخ�ل وتمث�ل 63 % من جمل�ة اإلي���رادات، المنح 
الت�ي توفرها الحكوم�ة المركزية، وتمث�ل  16 % من جملة 
اإلي�رادات، وتمث�ل رس���وم مس�تهلكي الخدم�ات البلدية 

معظم ما تبقى من نسبة ال� 21 %.

ومع تعدد مصادر الموارد المالية للبلديات والمدن العربية، 
كم�ا أوضحنا آنف�ًا، فإنها تظ�ل - في المحصل�ة النهائية- 
قاص�رة دون المس�توى المطل�وب بالمقارن�ة م�ع: حج�م 
النفق�ات العام�ة المتعلق�ة بروات�ب العاملي�ن، نفق�ات 
التش�غيل والمصروفات األخرى من جهة، والتوس�ع الهائل 

والمتجدد في طلب الخدمات المحلية من جهة أخرى. 

1. الرسوم التي تحصلها المدن العربية مقابل:
رخ�ص  والمبان�ي،  اإلنش�اءات  تصديق�ات 
الكهرب�اء  رس�وم  القي�ادة،  رخ�ص  العم�ل، 

والمياه... إلخ.

2. الضرائب المباشرة وغير المباشرة.

3. اإلعانات والهبات والمساعدات التي تمنحها
الشركات أو المؤسسات أو األفراد لدعم هذه 

الكيانات المحلية.

4. الدع�م المرك�زي، وهو م�ا ترص�ده الحكومة
لدع�م  الس�نوية  ميزانيته�ا  ف�ي  المركزي�ة 

أنشطة الحكم المحلي الخدمية واإلنمائية.

ع�ن الناتج�ة  الخاص�ة  المحلي�ة  اإلي�رادات   .5
نش�اطات تجارية تمارس�ها البلدي�ات والمدن 
العربية )إدارة األسواق، تأجير العقارات... إلخ(.

6. الغرام��ات الت��ي يطبق�ه�ا بع�ض الهيئ��ات
الم�رور  ومخالف�ات  )كالمحاك�م(  المحلي�ة 
ومخالفات األنظمة الصحي�ة والنظام العام... 

إلخ.

ومس�ؤولياتها. ومع ذلك فال بد من اإلشارة إلى أنه 
قد ال يكون في وس�ع أي س�لطة محلية في عصرنا 
الحاض�ر أن تكتف�ي بمواردها الذاتية، وتس�تغني 
بالتال�ي ع�ن الدعم المرك�زي ، الذي ظل يش�كل 
عبئ�ًا ثقي�اًل عل�ى الخزين�ة العامة لمعظ�م الدول 
العربية وغيرها من الدول النامية والمتقدمة على 
الس�واء، ولع�ل األم�ر قد تط�ور إلى أزم�ة حقيقية 
ظل�ت تعي�ق البلدي�ات والم�دن العربية ع�ن أداء 

دورها على الوجه األكمل، كما سنرى الحقًا.

وعلى ضوء هذه الخلفية سنلقي نظرة عابرة إلى 
الموارد المالية المتوفرة للبلديات والمدن العربية، 
بحسب نصوص القوانين واألنظمة السائدة. ونبدأ 
بالقول: ان مصادر تمويل البلديات والمدن العربية 
تختلف هي األخرى باختالف الخصائص االقتصادية 
والتنظيمي�ة لكل بلد، بل حت�ى ضمن نطاق البلد 
الواحد، ولكن النس�ق العام لهذه الموارد المالية 

يتمثل في اآلتي:
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كم�ا أن الحكوم�ات المركزي�ة في الوط�ن العرب�ي، وفي ال�دول النامية 
عمومًا، ما زالت تستأثر بمعظم وأهم الموارد المالية للدولة، وتترك القليل 
لمجال�س الحك�م المحلي، ما ح�دا باألخي�رة أن تعتمد اعتم�ادًا كليًا على 
الدعم المركزي، الذي وصل إلى أكثر من 80 % من ميزانيات هذه الوحدات، 
وأث�ر بالتالي على اس�تقالليتها التي نصت عليه�ا القوانين والنظم؛ ثم، 
وهذا ربما يكون األهم، ان عجوز الموازنات التي يشكو منها معظم الدول 
العربية أث�رت كثيرًا على التدفقات المالية المرص�ودة للخدمات المحلية، 

ما فاقم في مشكالت وأزمات اللبلديات والمدن العربية.

العوائق والمشكالت التي تواجهها
البلديات والمدن العربية

تناولن�ا آنفًا مهام ومس�ؤوليات البلدي�ات والمدن العربي�ة، وعدَّدنا مصادر 
مواردها المالية، ورس�منا صورة بانورامي�ة لواقعها المعيش، وخلصنا إلى 
عجزها عن تقديم الخدمات البلدية بالمس�توى المطلوب من حيث الوفرة 

والكفاءة والعدالة. 

وس�نتناول هنا أهم المش�كالت الت�ي تواجهها البلديات والم�دن العربية 
وتعيقها عن تلبية احتياجات المجتمعات المحلية، ونلخصها فيما يلي...

شح الموارد المالية
تعتب�ر  المالي�ة  الم�وارد  إن  قلن�ا: 
العم�ود الفق�ري ألي نظ�ام حكم 
محل�ي فع�ال، وأوضحن�ا أن درج�ة 
فعالي�ة ونج�اح أي س�لطة محلي�ة 
تق�اس بم�دى قدرتها عل�ى تقديم 
الخدمات التي تق�ع ضمن مهامها 
واختصاصاته��ا ب���دون االعتم��اد 
الكام��ل عل��ى الدع��م المال�ي 
الحكوم�ة  م�ن  الفن�ي  والدع��م 

المركزية.

لقد سردنا، من قبل، مصادر الموارد 
المالي�ة� للبل�دي��ات والمحلي��ات 
الس�ودانية، ولكننا- بإمعان النظر 
ف�ي العائ��د الفعل��ي م��ن ه�ذه 
المصادر المتعددة- نجد أنه ال يفي 
المطل�وب،  التمويل�ي  بالغ�رض 
ألن�ه ببس�اطة ش�ديدة ضعيف في 
أساس�ه. فق�د ت�م إلغ�اء ضريبتي 
العقارات والمبيعات بصدور قانون 
القيم�ة المضاف�ة )VAT(، كم�ا تم 
إلغ�اء نس�بة ال�� 60 % م�ن ضريب�ة 
اإلنت�اج الزراع�ي والحيوان�ي، على 
أن يتم تعويضها مركزيًا، ولم ينفذ 
ه�ذا األم�ر بص�ورة منتظم�ة حت�ى 
النق�ل  وس�ائل  رس�وم  وأم�ا  اآلن؛ 
البري�ة والنهري�ة ف�ال توج�د إال ف�ي 
محليات مح�دودة، وإن وجدت فهي 
ضعيفة العائد أص�اًل، وهكذا الحال 
المالي�ة  ف�ي بقي�ة بن�ود الم�وارد 
والنتيج�ة   ، الس�ودانية  للمحلي�ات 
الحتمي�ة له�ذا الواقع ه�و االختالل 
البين في ميزانيات هذه المحليات، 
م�ا يعجزها- في كثي�ر من األحيان- 
عن الوف�اء بالتزامات الفصل األول 

47
العدد 169



)أج�ور العاملي�ن(، حيث بلغت نس�بة ه�ذا الفصل 
وح�ده أكث�ر م�ن %90 من جمل�ة م�وارد الكثير من 
المحلي�ات ، ناهيك عن الفصول األخ�رى للميزانية 
التنمي�ة  الصيان��ة،  التس�يي�ر،  التش�غي�ل،  مث�ل: 
المحلي�ة... إل�خ. ولع�ل أبل�غ دليل لتوضي�ح حجم 
مش�كلة الم�وارد المالية التي تواجهه�ا البلديات 
والمدن الس�ودانية هو أن معدل نمو الفصل األول 
لمحلي�ات والية الخرطوم- الت�ي تعتبر من أفضل 
الواليات السودانية موارد- يفوق، بحسب تقديرات 
الع�ام 2000م، بثالث�ة أضعاف معدل نم�و إيرادات 
الوالي�ة، أي 46,3 % و 15,5 % عل�ى التوال�ي ، وهذا 
يعن�ي أن محلي�ات والي�ة الخرط�وم، وعدي�دًا م�ن 
المحليات األخرى تعاني من ترهل كبير في القوى 
العامل�ة، مع م�ا يصاحب ذل�ك من مرتب�ات: أجور، 
ب�دالت، حوافز، وس�ائط نق�ل... إلخ. وتجدر اإلش�ارة 
إل�ى أن حوال�ى 80 % م�ن المحلي�ات والبلدي�ات 
الس�ودانية ال ترص�د أي اعتم�ادات مالي�ة للتنمي�ة 

المحلية في ميزانياتها وخططها السنوية.

والجدير بالذكر أن تس�يير الخدمات الضرورية، مثل: 
الصح�ة والتعلي�م يت�م بدع�م مباش�ر م�ن وزارات 
المالي�ة الوالياتي�ة، وع�ن طري�ق الجهد الش�عبي 
الذي تم اس�تنزافه تمامًا، وبدا في تناقص مستمر. 
وال يقتص�ر األم�ر عل�ى محلي�ات الخرط�وم، بل إن 
ثماني عشرة والية اعتمدت- وفقًا للموازنة العامة 
المرك�زي  الدع�م  عل�ى  1996م-  لع�ام  للدول�ة 
المباش�ر، من أصل س�ت وعش�رين والية ؛ وأما في 
جمهوري�ة مص�ر العربية فقد ثبت أن نس�بة الدعم 
الحكوم�ي )المركزي( للمحليات تتج�اوز 80 % من 

إجمالي إيرادات الموازنات المحلية . 

وفي األردن، كما في السودان، يقل معدل إيرادات 
المجال�س المحلي�ة كثي�رًا ع�ن جمل�ة االلتزام�ات 
المالي�ة المطلوب توافرها، وهو األمر الذي يُعجزها 

عن دفع رواتب العاملين . 

وأم�ا ف��ي نيجيري�ا ف��إن الدول�ة ترصد م�ا يق�ارب 

50 % م�ن ميزانيتها الس�نوية لمقابلة أج�ور ورواتب حوالي 
مليون�ي موظف حكوم�ي عل�ى المس�تويات: الفدرالية، 

الوالياتية، المحلية . 

صحي�ح ان بلدي�ات ومدن الري�اض ودبي والكوي�ت، وبقية 
منظومة دول الخليج العربية النفطية تقوم بس�داد رواتب 
منتس�بيها في مواقيته�ا المعلومة، ولك�ن الصحيح أيضا 
ًأنها تعتم�د اعتمادًا يكاد يكون تامًا عل�ى الدعم المركزي 
لتموي�ل خدماته�ا وإدارة وتش�غيل مرافقها العام�ة، وهذا 
الدع�م ينعك�س بص�ورة مباش�رة عل�ى اس�تقرار وكفاءة 
األداء، خاصة مع تزايد وتي�رة تراجع مداخيل الدولة الوطنية 
وزي�ادة أعبائه�ا، م�ا أدى إل�ى تقلي�ص دعمه�ا المرص�ود 

لبلدياتها ومدنها، كما سبق القول.

وإذا كان معظ�م البلدي�ات والم�دن العربي�ة يعتم�د على 
الدع�م المرك�زي، كم�ا بينا ف�ي الفق�رات الس�ابقة، فهذا 
يعن�ي فقدانه�ا بع�ض اس�تقاللها المنص�وص علي�ه في 
 قواني�ن ونظ�م الحك�م المحل�ي ف�ي الوط�ن العرب�ي. 
وال تنتهي مشكالت هذه الكيانات المحلية عند ُشح مواردها 
المالي�ة الذاتي�ة فحس�ب، ب�ل إنه�ا تخض�ع لرقاب�ة مركزية 
صارم�ة، متعددة القن�وات واآللي�ات، مثل: الرقاب�ة اإلدارية 
التي يمارس�ها الجه�از التنفي�ذي، والرقابة التي يمارس�ها 
الجهاز التش�ريعي... إلخ. وقد عزى أح�د الباحثين أزمة اإلدارة 
المحلية ف�ي الجزائر إلى الضغوط الرقابي�ة الصارمة التي 
تطبقه�ا األجه�زة المركزية، إضاف�ة إلى قص�ور اإلمكانات 
المادي�ة والبش�رية . إن ه�ذا الوضع المال�ي المتردي يحتم 
على كافة البلدي�ات والمدن العربية- ومثيالتها في الدول 
النامي�ة- ض�رورة التفكير ف�ي ارتي�اد آفاق جدي�دة والبحث 
ع�ن بدائل مس�تحدثة تس�هم ف�ي زي�ادة موارده�ا وتأكيد 
اس�تقاللها، ومن ثم تك�ون في وضع يمكنه�ا من مقابلة 
احتياج�ات أفراد المجتم�ع المتجددة، كما س�نرى الحقًا في 

هذا المبحث.

اختالل العالقة بين المركز واألطراف
لع�ل مقتضيات الطف�رة اإلنمائي�ة غير المس�بوقة- التي 
شهدتها دول الخليج العربي خالل العقدين السابع والثامن 
من الق�رن الماضي- واإلرث التاريخ�ي االجتماعي الضارب 
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في الق�دم، ق�د حتمت هيمن�ة الدولة 
الحي�اة  مناح�ي  كاف�ة  عل�ى  المرك�ز 
االجتماعي�ة واالقتصادي�ة والتعليمي�ة 
واإلعالمي�ة، م�ا يعن�ي مركزي�ة صن�ع 
واتخاذ وتنفيذ ومتابع�ة كافة القرارات 
التي تخص الدولة والمجتمع، وحصرها 
ووكاالته�ا  المركزي�ة  ال�وزارات  ف�ي 
مباش�رة،  له�ا  تتب�ع  الت�ي  اإلقليمي�ة 
م�ع ع�دم إس�ناد أي مه�ام ذات ش�أن 
للبلدي�ات والم�دن العربي�ة. وربما يجد 
الباح�ث المنصف ع�ذرًا له�ذا المنحى 
المركزي في تلك األزمان الغابرة، نظرًا 
لحداث�ة البلديات والمدن الخليجية أواًل، 
وع�دم توفر الك�وادر الوطنية المؤهلة 
والمقتدرة ثانيًا، وتس�ارع وتيرة التنمية 

الشاملة ثالثًا.

وال يقتص�ر ه�ذا األمر عل�ى دول الخليج 
العرب�ي فحس�ب، ولع�ل م�ن أب�رز م�ا 
ورث�ت مص�ر م�ن تاريخه�ا وجغرافيته�ا 
وحضارتها هو نم�ط المركزية الصارمة 
التي تجعل من القاهرة »مركز الكون« 
كان�ت  وإذا  الدول�ة.  لمص�ر  بالنس�بة 
المركزية الش�ديدة ضرورة مرحلية في 
بداي�ات التط�ور الحض�اري ، وإذا كانت 
مقتضيات تثبيت دعائم الحكم وبسط 
األمن وتحقيق التنمية يس�تدعي ذلك، 
ف�إن اس�تمرار النه�ج المرك�زي وتركيز 
كاف�ة الس�لطات والمس�ؤوليات ف�ي 
مركز أو عاصمة الدولة ما عاد مجديًا وال 
مقبواًل، لعدة عوامل أشرنا إلى بعضها 
من قبل، ويكفي التأكيد أن متطلبات 
اإلدارة الرش�يدة الفعال�ة، ومقتضيات 
س�رعة اتخاذ القرار، تحتم تطبيق نظام 
حكم المركزي، تتسم فيه العالقة بين 
المرك�ز وأطرافه بالندية واالس�تقاللية 

النسبية، ال التبعية والخنوع. 

إن الش�أن الع�ام- ال�ذي حت�م أن تدي�ره دول�ة تتحم�ل مس�ؤولية كل 

ش�يء تقريبًا، كما أشرنا إلى ذلك س�ابقًا- أصبح من السعة والتعقيد 

والتش�ابك بحيث كاد أن يفوق ق�درة الدولة- أي دولة، س�واء متقدمة 

أو نامي�ة- عل�ى مخاطبت�ه، كم�ا ارتفع�ت ف�ي ذات الوق�ت كفاي�ات 

وق�درات المجتمع العلمية واإلدارية والتنظيمي�ة كمًا وكيفًا، إلى الحد 

ن المجتمع المحلي من إنتاج تش�كيالته وكياناته واتحاداته  ال�ذي يَُمكِّ

وجمعيات�ه، ب�ل وأحزاب�ه السياس�ية الفاعل�ة والمتفاعل�ة، مم�ا ال يبرر 

بأي ح�ال هذه القبض�ة المركزية الش�ديدة وهذا االخت�الل الواضح في 

العالقات بين المركز وأطرافه.
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وم�ن المش�كالت الت�ي تعان�ي منه�ا المحلي�ات 

والمدن الس�ودانية- وربما س�ائر البلديات العربية 

ومثيالته�ا في ال�دول النامية- غم�وض القوانين 

والتش�ريعات الت�ي تتعل�ق بالعالق�ة بي�ن المركز 

و/أو  والياتي�ة  مجال�س  م�ن  المحلي�ة  والكيان�ات 

مجال�س مناطقي�ة ومجال�س محلي�ات وبلدي�ات 

وم�دن. وق�د أثار ه�ذا الغم�وض العديد م�ن حاالت 

التش�ابك والتداخ�ل، ب�ل التن�ازع والص�راع ح�ول 

السلطات واالختصاصات والصالحيات بين األجهزة 

المركزية وأجهزة الحك�م المحلي من جهة، وبين 

رئاس�ات الواليات والكيان�ات المحلي�ة األخرى من 

جه�ة أخ�رى. وق�د لوح�ظ أن ممارس�ة الس�لطات 

واألجه�زة  االتحادي�ة  األجه�زة  بي�ن  المش�تركة 

الوالياتية- الواردة في المادة 112 فقرة 1 من دستور 

جمهورية الس�ودان- يشوبها غموض وضبابية، ما 

شكل بؤرة نزاع بين المركز والواليات، أعاق ويعيق 

أداء األخيرة. كما أن المحليات والمدن الس�ودانية 

تشكو هي األخرى من تغول الوالية )رئاسة ووزارات 

والياتية( على مواردها المحلية، وعلى عملية اتخاذ 

 ق�رارات هي من صميم اختصاص ه�ذه المحليات.

وهذا االخت�الل في العالق�ة بين المرك�ز واألطراف 

ليس قاص�رًا على الس�ودان، فالنظ�ام الالمركزي 

في األردن مثاًل، يتصف بالضعف والتبعية، ما يعني 

 س�يطرة الحكومة المركزية على الشأن المحلي . 

وفي مصر، هذه المحلي�ات- بالرغم من النصوص 

اختصاص�ات  ح�ددت  الت�ي  الصريح�ة  القانوني�ة 

باس�تقاللية  تتمت�ع  »ل�م  المحلي�ة-  المجال�س 

حقيقية في إدارة ش�ؤونها« ؛ ثم ما دامت األنظمة 

الالمركزي�ة تعتم�د على الدع�م المالي المباش�ر 

م�ن الحكوم�ة المركزية، فه�ذا يؤدي إل�ى اختالل 

العالقة بين المركز وأطرافه.

االنفجار السكاني
لقد تس�بب االنفجار الس�كاني الذي يعاني منه العديد من 

البلدي�ات والمدن العربية، والناتج عن وتائر التحضر الس�ريع 

م�ن جهة، والهجرة المتزايدة من الري�ف إلى المدينة بتعدد 

أس�بابها ودوافعه�ا من جهة أخ�رى. هذا االنفجار الس�كاني 

والظواه�ر  المش�كالت  م�ن  العدي�د  ظه�ور  ف�ي  تس�بب 

الس�لبية، م�ا يس�تدعي مواجهتها وإيج�اد الحل�ول لها من 

البلدي�ات والم�دن العربي�ة، فق�د تدن�ى مس�توى الخدمات 

بس�بب زي�ادة الضغ�ط الش�ديد عليه�ا، وازدحمت وس�ائل 
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المواصالت وتلوثت البيئة، ولم تعد دور التعليم تستوعب 
األعداد المتزايدة من الطلبة، وكذلك الحال للمستشفيات 
والمراف�ق الصحي�ة، إضاف�ة إل�ى ازدي�اد نس��ب البطال�ة 
والجريم�ة ، وب�روز ظاه�رة أحزم�ة الفق�ر التي تحي�ط بهذه 
المراكز الحضرية والمتمثلة في السكن العشوائي ومدن 
الصفي�ح والكرتون حول مدن الخرط�وم والقاهرة والرباط 

ودمشق مثاًل .

ولعله من المناس�ب في هذا السياق أن نشير إلى االنفجار 
الس�كاني الذي تش�هده مدينة الخرطوم الكب�رى، والناتج 
عن: الزي�ادات الطبيعية لمعدل النمو الس�كاني، الهجرة 
الطوعي�ة م�ن الري�ف، الن�زوح القس�ري بس�بب الجف�اف 
والتصحر أو الحرب األهلي�ة بجنوب البالد، حيث أقيم الكثير 
م�ن األحياء العش�وائية ح�ول المدين�ة، ما فاق�م من حدة 
المش�كالت التي تعاني منها أصاًل، وس�بب ضغطًا شديدًا 
متواص�اًل عل�ى موارده�ا المالي�ة. فالنازح�ون بحاج�ة إلى 
خدمات اجتماعي�ة وصحية وتعليمية وأمني�ة. وبالرغم من 
الدع�م المرك�زي والع�ون الدولي، ف�ان مجال�س المدينة 
المحلي�ة تعجز ع�ن الوفاء بكام�ل متطلبات ه�ذه األفواج 

البشرية المتزايدة.

ولم�ا كان من الصع�ب، وربما م�ن المس�تحيل، وقف نمو 
وتضخم المدن، عربية كانت أو غير عربية، فس�وف يس�تمر 
الطل�ب والضغ�ط المتواص�ل عل�ى الخدم�ات والمراف�ق 
البلدية، ومن ثم تس�تمر المش�كالت التي ت�ؤرق القيمين 
عل�ى أم�ر ه�ذه البلديات والم�دن . ولع�ل تركي�ز الخدمات 
الصحية والتعليمي�ة وكافة البنى التحتي�ة في العواصم 
والمدن العربي�ة الكبرى وتطويرها وتنميتها على حس�اب 
المناط�ق الريفي�ة، فيه ضرر بلي�غ بهذه المراك�ز الحضرية، 
ما ل�م يصاح�ب ذلك تنمي�ة متوازن�ة توقف نزي�ف الهجرة 

المتواصلة، وترييف المدن العربية.

وإذا كان�ت مدن الخرط�وم والقاهرة ونيروب�ي ونيودلهي 
تش�كو م�ن أحزم�ة الفق�ر الت�ي تحي�ط به�ا، فإن م�ا يؤرق 
الخليجي�ة ه�و  البلدي�ات والم�دن  إدارة  المس�ؤولين ع�ن 
العمال�ة الواف�دة الت�ي تش�كل نس�بة كبي�رة م�ن تعداد 
س�كانها، حي�ث تبل�غ مابي�ن 60 - 65 % م�ن س�كان دول�ة 

أن  أكث�ر  يقل�ق  وم�ا  المتح�دة.  العربي�ة  اإلم�ارات 
ثقافي�ة  ج�ذور  ذات  العمال�ة  ه�ذه  م�ن  الغالبي�ة 
واجتماعي�ة وديني�ة مغاي�رة لما هو س�ائد من قيم 

وتقاليد وثقافة.

البنيوي الهيكل�ي للبلديات  الضعف 
والمدن العربية

لع�ل فيم�ا أوردن�ا آنف�ًا م�ن ُش�ح الم�وارد المالية 
للكيان�ات المحلية العربية، واخت�الل العالقة بينها 
وبي�ن الحكومة المركزية م�ا يكفي إلفراغ الحكم 
المحل�ي م�ن مضمون�ه وج�دواه. ولك�ن األم�ر ال 
يتوق�ف عن�د هذا الح�د، فهن�اك خل�ل هيكلي في 
بني�ة المدن العربية، وهن�اك قضايا متعددة تتعلق 
أواًل بالق�وى العامل�ة م�ن حي�ث أداؤه�ا وتدريبه�ا 
وتأهيله�ا وتحفيزه�ا، وتتعلق ثانيًا بأع�داد وأحجام 
هذه الكيانات المحلية، وإلى غير ذلك مما سنشير 

إليه الحقا.

وع�ودة إل�ى مدين�ة الخرط�وم، لنستش�ف منه�ا 
الدروس والعبر، فوفقًا لدستور جمهورية السودان، 
تتك�ون إدارة والي�ة الخرط�وم م�ن الوالي وس�تة 
ن�ون م�ع الوال�ي مجل�س وزراء الوالية،  وزراء، يكوِّ
إضافة إلى مجلس�ها التش�ريعي. وقد تم تقسيم 
الوالي�ة جغرافيًا إلى خم�س محافظات و25 محلية 
وفق�ًا  فق�ط  مناط�ق  مجال�س  بأربع�ة  مقارن�ة   ،
لقانون س�نة 1983م. وبالرغم من تضاعف سكان 
الخرط�وم خ�الل العقدي�ن األخيري�ن م�ن الق�رن 
المنص�رم، ولك�ن ذل�ك ال يب�رر، ف�ي تقديرن�ا، هذا 
الك�م الهائل من البلدي�ات والمحافظات، ذلك أن 
القليل منها يملك من المقومات اإلدارية والمالية 
والديمغرافي�ة والجغرافي�ة م�ا يؤهله�ا ألن تك�ون 
وحدة مستقلة؛ وأما على مستوى السودان ككل، 
فقد ش�هدت السنوات العش�ر الممتدة بين عامي 
1990 و2000م زي�ادات كبي�رة ف�ي أع�داد الواليات 
والمحافظ�ات والمحلي�ات بلغ�ت نس�بها 189 %، 
637 % و281 %عل�ى التوال�ي، مع ما يصاحب ذلك 
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من مصروفات باهظة، تحس�ب خصمًا من موارد الحكم االتحادي الشحيحة 
أصاًل.

كم�ا أن النظ�ام الالمرك�زي ف�ي األردن ق�د عان�ى هو اآلخ�ر م�ن العددية 
المهول�ة للمجال�س المحلي�ة، إذ بلغ�ت 439 مجلس�ًا ت�راوح بي�ن مجالس 
بلدي�ة وتجمعات س�كانية ومجال�س خدمات مش�تركة، واتس�م�ت جميع 
مس�توياته�ا بالضعف وعدم الفعالية. والج�دي�ر بالذكر أن وزارة البلدي�ات 
األردني�ة قامت بإع�داد وتنفيذ خطة اس�تراتيجية ش�املة في ع�ام 2001م 
إلصالح البلدي�ات وإعادة هيكلتها وتطويرها، وم�ا زال العمل بهذه الخطة 

مستمرًا .

غياب المشاركة الشعبية الجماهيرية
تعان�ي البلدي�ات والمدن العربي�ة من غياب ش�به تام لعنصر المش�اركة 
الش�عبية، الذي أشرنا إليه س�ابقًا. وأس�باب هذا الغياب فيها تفصيل كثير 
لي�س ه�ذا مج�ال اس�تيفائه. ولعلنا نكتف�ي باإلش�ارة إلى انف�راد النُخب 
الحاكمة بإدارة الش�ؤون العامة التي تخ�ص المجتمعات المحلية وتمس 
حياتها مس�ًا مباش�رًا، إضافة إل�ى أن قصور الخدمات البلدي�ة أدى إلى تذمر 
المواطنين وفقدانهم الثقة في هذه األجهزة، ما أدى إلى عزوف الكثيرين 
عن المش�اركة في عضوية هذه المجالس واإلس�هام في نشاطاتها، كما 
أن الالمباالة اتجاه العمل العام من شرائح مؤثرة من المجتمع، إضافة إلى 
التش�كيك- إن لم نقل الرفض- من الدولة، ممثلة في وزاراتها ومصالحها 
البيروقراطيي�ن  يس�لب  ق�د  إص�الح  ألي  وبيروقراطيته�ا،  ومؤسس�اتها 
والسياس�يين ش�يئًا من صالحياتهم وامتيازاتهم ونفوذهم، يمثالن عقبة 

كأداء للمشاركة الجماهيرية الفاعلة.

لقد س�بق أن قلنا: ان الشأن العام الذي كانت تنفرد الدولة برعايته وإدارته 
أصب�ح متش�عبًا بحيث كاد يف�وق إمكانات الدول�ة. ولهذا ال بد من إش�راك 
أفراد المجتمع في هذا الش�أن. إن غياب أو تغييب عناصر المجتمع المدني 
الفاعل�ة أضر كثيرًا بالبلديات والمدن العربية، وأفقدها ثقة الجماهير فيها. 
هذا وقد ش�هدت العالقات بين بعض النظ�م العربية الحاكمة ومنظمات 
المجتمع المدني في تونس ومصر وسورية والسودان، على سبيل المثال، 
توترات وش�دًا وجذب�ًا. وبالرغم من المرارات التي يش�كو منها الناش�طون 
ف�ي ه�ذه البالد وغيره�ا، فان هذا الح�راك االجتماع�ي، في تقديرن�ا، دليل 

صحة وعافية.

إن غي�اب عناصر المجتمع الفاعلة عن س�احات وفضاءات الحكم المحلي 
يضر كثي�رًا باألخير ويقعده عن مواجهة القضايا والمش�كالت التي أش�رنا 

إليها آنفًا، وسنعود إليها بشيء من التفصيل بعد قليل.

ونخت��م هن��ا بالتأكي��د أن تجرب�ة 
الحك�م الالمرك�زي عموم�ًا، وإدارة 
البلديات والمدن العربية على وجه 
التحدي�د- بالرغ�م م�ن تجذرها في 
بعض ال�دول العربية وحداثتها في 
األخ�رى- ظل�ت تعان�ي كمثيالتها 
في ال�دول النامية من قصور مالي 
وعالق�ات غي�ر متوازنة م�ع المركز، 
ومشكالت أخرى، عددنا بعضها في 
ولمواجه�ة  الس�ابقة.  الصفح�ات 
هذه المش�كالت والتحديات وإيجاد 
الحلول الناجع�ة لها، ال بد أن تكون 
االس�تجابة من نوع ه�ذه التحديات. 
وه�ذا ما س�نتناوله ف�ي الصفحات 

القادمة.
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اإلصالح المالي
إذا كان ضع�ف البلدي�ات والم�دن العربي�ة مرتبط�ًا، 
إلى حٍد م�ا، بضعف إمكاناتها المالية، كما س�بق أن 
أش�رنا إلى ذلك، فال بد من العمل على تطبيق حزمة 
م�ن اإلصالح�ات المالية، ولع�ل أهمها حص�ول هذه 
البلدي�ات عل�ى نصي�ب معق�ول واضح م�ن الموارد 
المركزي�ة،  الحكوم�ة  به�ا  تس�تأثر  الت�ي  الوطني�ة 
مث�ل: ضرائب الدخ�ل، المبيعات والجمارك، ورس�وم 
اإلنت�اج..، وأن يُنَص عل�ى ذلك صراحة في الدس�اتير 
الدائم�ة وقواني�ن ونظم الحكم المحل�ي في البالد 
العربي�ة، عل�ى أن تتول�ى البلديات والم�دن العربية 
مه�ام تحصيل الضرائب والرس�وم التي ت�ؤول إليها 
دس�توريًا، وأن تتصرف فيها بمعزل عن أي تدخل مخل 
من جانب الحكومة المركزية، أسوة بما هو سائد في 

الدول المتقدمة.

كم�ا يتطل�ب األم�ر تطوي�ر وتعزي�ز ق�درات البلديات 
والم�دن العربية على زيادة وتنوي�ع مصادر مداخيلها 
وإيراداته�ا المحلية بإدخ�ال إصالح�ات جوهرية على 
سياس�اتها الضريبي�ة، ته�دف إل�ى توس�يع القواعد 
آلي��ات  وتطوي�ر  وتحس�ي�ن  الضريبي�ة  )المواعي�ن( 
تقديره�ا وجبايته�ا، وتقلي�ل اإلعف�اءات الضريبي�ة، 
وتحسين طرق وأس�اليب المراجعة الداخلية، وسرعة 
ومحارب�ة  الضريبي�ة،  المنازع�ات  حس�م  وكف�اءة 
الفس�اد الضريبي، وتطبيق العقوبات الجنائية على 
المتهربي�ن م�ن دف�ع الضرائ�ب، وتطبيق األس�اليب 
الحديثة في إدارة الضرائب . ومن شأن إصالح النظام 
الضريبي أن يعزز فاعلية وعدالة الضرائب المفروضة 

على المستوى المركزي أو المستويات المحلية.

العربي�ة  المحلي�ة  الم�وارد  وزي�ادة  تنوي�ع  ويرتب�ط 
بالتوس�ع ف�ي فرض رس�وم عل�ى الخدم�ات العامة 
وزيادة ما هو قائم منها أصاًل. ويالحظ في هذا المجال 
أن الضرائب والرس�وم التي تفرضها الدول الخليجية 
عل�ى معظ�م الخدم�ات الت�ي توفره�ا ال تتناس�ب 
وكلفة هذه الخدمات، ما يقتضي ضرورة إعادة النظر 

تحوالت قرنية غير مسبوقة
س�بق الق�ول ان الس�نوات األخيرة م�ن الق�رن المنصرم 

ش�هدت تح�والت غير مس�بوقة عل�ى كافة المس�تويات 

المحلية واإلقليمي�ة والدولية، ولعل أهمه�ا: التوجه نحو 

الديمقراطية، العولمة وتحرير االقتصاد ووس�ائل اإلنتاج، 

والرغبة المش�تركة بين الكثير من الحكومات وشعوبها 

ف�ي تطبيق حك�م المرك�زي يُعن�ى بالتنازل ع�ن الكثير 

م�ن الس�لطات واالختصاص�ات للكيان�ات المحلية على 

مختلف مستوياتها. 

هذه التح�والت والتط�ورات الكوني�ة المتس�ارعة توحي 

بحتمية ح�دوث تغيرات عميقة ف�ي الخريطة االجتماعية 

االقتصادي�ة السياس�ية لل�دول العربية كافة، م�ا يحتم- 

أيض�ًا- إع�ادة النظ�ر ف�ي دور الدول�ة القومي�ة وآلياته�ا 

وكياناته�ا األخ�رى، بم�ا فيه�ا- عل�ى وج�ه الخص�وص- 

قي�م  تحقي�ق  ف�ي  ولع�ل  العربي�ة.  والم�دن  البلدي�ات 

والمش�اركة  والع�دال��ة  والش�فافي��ة  الديمق�راطي��ة 

م�ن  العربي�ة  النَُخ�ب  �ن  يَُمكِّ م�ا  الفاعل�ة  الجماهيري�ة 

الس�يطرة عل�ى ه�ذه التح�والت غي�ر المس�بوقة الت�ي 

أش�رنا إليها ف�ي صدر هذه الفق�رة، وذل�ك بالعمل الجاد 

على تطوي�ر نظام حكم محلي قاب�ل للحياة، يملك من 

اإلمكان�ات والقدرات م�ا يمكنه من وضع لبن�ات وقواعد 

راس�خة، يمك�ن البن�اء عليه�ا لتحقي�ق القيم اإلنس�انية 

المنشودة.

إل�ى  وبالنظ�ر  الضروري�ة،  الخلفي�ة  ه�ذه  ض�وء  وعل�ى 

المش�كالت والعوائق التي أشرنا إليها سابقًا، سنكتفي 

فيما يلي بمناقش�ة أهم العوامل التي يمكن أن تساعد 

في تهيئة المناخ المناس�ب لتطبي�ق إصالحات جوهرية، 

تس�هم بفعالية ف�ي تطوي�ر وتحديث البلدي�ات والمدن 

العربي�ة، حت�ى تتمك�ن م�ن تحقي�ق أهدافه�ا الخدماتية 

التقليدي�ة والمس�تحدثة م�ن جه�ة، وتكون جس�ر العبور 

ف�ي األلفي�ة الثالث�ة ب�كل زخمه�ا وتحدياته�ا المتمثل�ة 

ف�ي تحقيق التنمي�ة بمعانيه�ا االقتصادي�ة واالجتماعية 

والسياسية الشاملة من جهة اخرى.
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في ه�ذا األمر حتى تتمكن البلدي�ات والمدن الخليجية من زي�ادة إيراداتها 
وتحس�ين موقفها المالي، خاص�ة مع تناقص الدع�م المركزي . وقد أش�ار 
أح�د الباحثين إل�ى أن الت�زام الحكوم�ة المركزية ف�ي المملك�ة العربية 
الس�عودية بتمويل كاف�ة احتياجات البلديات أعاق كل مجهود الس�تقالل 
وتطوير الم�وارد المالية المحلية المتاحة لهذه البلديات، لس�بب بس�يط، 

وهو أنه ال حاجة البتة إلى هذه الموارد المحلية . 

بينم�ا انعك�س الوض�ع ف�ي البلدي�ات الس�ودانية الت�ي أثقل�ت كاه�ل 
المواطنين بضرائب ورس�وم فاقت طاقاتهم. هذا وقد أفرزت تجربة الحكم 
االتحادي المطبقة حاليًا في السودان بعض السلبيات وأوجه القصور في 
األداء المال�ي، م�ا يحتم عل�ى البلديات والم�دن الس�ودانية- ورصيفاتها 
في بعض الدول العربية- ض�رورة التقيد الصارم باللوائح والقوانين التي 
تحك�م األداء المال�ي، وااللتزام ببن�ود الميزاني�ة المجازة وع�دم تجاوزها، 
وع�دم جباي�ة أي ضرائ�ب أو رس�وم جدي�دة بدون تش�ريعات مالي�ة، ووقف 
االنفالت المالي والصرف البذخي وترش�يد وبرمج�ة اإلنفاق العام، وإقفال 
الحس�ابات الس�نوية في مواعيدها المحددة، مع ضرورة االستخدام األمثل 
للم�وارد المالية المتاح�ة، واهتمام البلديات والمدن باإلنفاق الرأس�مالي 

الذي يعزز مواردها المالية. 

إن تطبيق مقترحات زيادة وتوس�يع 
الرس�وم والضرائ�ب والدعم  إط�ار 
اإلصالح�ات  وحزم�ة  المرك�زي 
يع�زز  س�وف  المصاحب�ة  األخ�رى 
العربي�ة  والم�دن  البلدي�ات  ق�درة 
عل�ى تلبي�ة بع�ض- ولي�س كل- 
المحلي�ة؛  مجتمعاته�ا  احتياج�ات 
ذل�ك أن له�ذه الزي�ادات المقترحة 
س�واء   ، تجاوزه�ا  يمك�ن  ال  ح�دودًا 
على مس�توى الفرد دافع الضرائب 
أو ال�دول مقدم�ة الدعم، وال س�يما 
أن أعباء هذه المدن والبلديات في 
تزايد مطرد بس�بب تزاي�د احتياجات 
وتطلعات الجماهير التي ال تنتهي. 
وله�ذا ينبغ�ي للبلدي�ات والم�دن 
الخ�اص  القط�اع  إش�راك  العربي�ة 
في نش�اطاتها الخدمية والتنموية 
ألجل تخفيف أعبائها المتزايدة أواًل، 
وتنمية وتطوي�ر مصادره�ا المالية 
ثاني�ًا، وتحقي�ق مب�دأ الش�راكة في 

التنمية ثالثًا. 

وباس�تطاعة القط�اع الخاص، في 
تقديرنا، ارتياد العديد من المجاالت 
الت�ي ظلت حك�رًا عل�ى المحليات 
والم�دن العربي�ة، وتأديته�ا بصورة 
أفضل من حيث الكم والكيف. وقد 
أثب�ت بع�ض الدراس�ات والتج�ارب 
التطبيقي�ة أن للقطاع الخاص من 
اإلمكان�ات ما يؤهله ليكون البديل 
االس�تراتيج��ي ف��ي إدارة بع��ض 

الخدمات البلدية . 

ويمك�ن الق�ول: ان نج�اح البلديات 
والمدن العربية، خاصة في منطقة 
مرتبط�ًا  أصب�ح  العرب��ي،  الخلي�ج 
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بالقط�اع الخ�اص الذي أصبح، بفضل الدعم الرس�مي الس�خي، 

يمتل�ك م�ن اإلمكانات المالية والبشرية ما يؤهله ألن يلعب دورًا 

فاعاًل في التنمية الشاملة، وال سيما على النطاق المحلي. وعلى 

س�بيل المث�ال، فإن إي�رادات القط�اع الخ�اص الس�عودي تتجاوز 

المئة والس�تين بليون دوالر ، ما يعني قدرت�ه على تخفيف الكثير 

م�ن أعب�اء البلدي�ات والم�دن الس�عودية. ولهذا ال بد من تس�ريع 

نشاط القطاع الخاص وتوسيع أساليب وفرص مشاركته الفاعلة 

 ف�ي مج�االت التنمية المحلي�ة وغيره�ا م��ن المج�االت العديدة.

وهن�اك ظ�روف موضوعية ال ب�د م�ن توفره�ا لتش�جي�ع القط�اع 

للبلدي��ات  والتنموي���ة  الخدمي�ة  المج�االت  لدخ�ول  الخ�اص 

وال�م�دن العربي�ة ورصيفاتها في الدول النامي��ة، أهمه�ا توفي�ر 

اإلط�ار القانون�ي المالئم، وذل�ك بإص�دار التش�ريعات القانونية 

التي تحمي كافة حقوق المس�تثمرين، م�ع توافر البنيات التحتية 

والكوادر الوطنية المؤهلة.

بشأن العالقة بين الحكومة المركزية والبلديات والمدن العربية، 
س�بق أن أش�رنا إلى وجود خلل واضح لصالح المركز على حساب 
األط�راف، ما أضر كثي�رًا بالتجربة وعرقل مس�يرتها. إن تصحيح هذا 
الخل�ل يمث�ل- ف�ي تقديرن�ا- الخطوة األول�ى في طري�ق إصالح 
وتطوي�ر نظ�ام الحكم المحلي ف�ي الوطن العرب�ي. ولعل في 
تنفي�ذ حزمة اإلصالحات المالية المذكورة في الفقرات الس�ابقة 
م�ا يس�اعد في إع�ادة الت�وازن المطلوب بي�ن المرك�ز واألطراف. 
ولتكملة وإنفاذ هذا التوازن ال بد من ترتيب العالقة بين الس�لطة 
المركزية والسلطات المحلية, وتوزيع واقتسام السلطات بينهما 
بصورة واضحة، بحيث ال تتعدى أي منهما على سلطات وصالحيات 

توازن العالقة بين

الحكوم�ة المركزي�ة

والحك�وم��ات المحلي��ة

العالق�ات  تنظي��م  إل�ى  إضاف��ة  األخ�رى، 
األفقي�ة والرأس�ية بي��ن كاف��ة مس�تويات 
الحك�م الالمرك�زي، بحي�ث تنته�ي ظاهرة 
والصالحي�ات.  االختصاص�ات  ف�ي  التن�ازع 
وينبغ�ي أن يصاحب هذا التوزي�ع والتنظيم 
لالختصاص�ات توزيع عادل للكوادر البش�رية 
المتمثلة في اإلداريين والتنفيذيين والكتبة 
والمحاسبين والفنيين بكافة تخصصاتهم، 
وتوفي�ر كاف�ة المتطلب�ات المادي�ة الالزم�ة 

لتعزيز البلديات العربية. 

ولعله من المناس�ب أن نذك�ر أن العديد من 
المحلي�ات الس�ودانية، ومثيالته�ا العربي�ة، 
يش�كو من نق�ص كبير في القوى البش�رية 
المؤهل�ة والمدرب�ة، ف�ي ذات الوق�ت الذي 
العاصم�ة  ف�ي  الك�وادر  ه�ذه  تتك�دس 
القومية ورئاس�ات الوالي�ات. وال بد أيضًا من 
الن�ص الصري�ح ف�ي الدس�تور و/أو قواني�ن 
ونظ�م الحكم المحل�ي عل�ى اختصاصات 
وصالحي�ات ك��ل مس�ت�وى م�ن مس�تويات 
الحك�م المحلي. ومع ذلك، يجب التأكيد أن 
النص�وص الدس�تورية والقانوني�ة ال تكفي 
وحده�ا لخل�ق عالق�ات صحي�ة ومتوازنة بين 
الحكوم�ة المركزي�ة وأطرافه�ا، إذ ال ب�د من 
توف�ر قناع�ة تامة والت�زام صريح م�ن النخب 
بمب�دأ  البيروقراط���ي  والجه�از  الحاكم�ة 
تطبي�ق الالمركزي�ة، وتوفر عالق�ات متوازنة 
والحكوم��ات  المركزي��ة  الحكوم��ة  بي�ن 
المحلية. كما أن توفر قيادات محلية ناشطة 
أم�رًا ضروري�ًا لدع�م وتعزي�ز  وواعي�ة يعتب�ر 
والتنفيذي�ة،  السياس�ية  القي�ادات  جه�ود 
إضاف�ة إل�ى التنس�يق المحك�م والتع�اون 
الوثي�ق بي�ن كاف�ة العاملين والناش�طين، 
سياس�يي��ن وبيروقراطيي���ن وش�عبيي��ن، 
 عل�ى مختل�ف مس�تويات الحك�م المحلي.
لقد أش�رنا في محور س�ابق إل�ى تردد بعض 
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الحكومات العربية في إس�ناد اختصاصات ومس�ؤوليات حقيقية لمجالس الحكم المحلي، واكتفائها بتفويض 
الس�لطات فقط )الالمركزي�ة اإلدارية( مع احتفاظها بس�لطة اتخاذ الق�رار. ويجب التأكيد أن ه�ذا المنحى يعرقل 
مسيرة الحكم المحلي في الوطن العربي، إذ ال بد من تنازل الحكومات المركزية عن سلطة اتخاذ القرار المتعلق 
بالشأن المحلي وسلطة تنفيذه وإسنادها كاملة للبلديات والمدن العربية. هذا ويرى بعض التنفيذيين والباحثين 
أن إسناد المزيد من السلطات واالختصاصات للوحدات المحلية ربما يحد من تدخل الحكومة المركزية في الشأن 
ون بأن ما يدف�ع الحكومات المركزية لهذا التدخل هو محدودية س�لطات واختصاصات الكيانات  المحل�ي، ويحاجُّ

المحلية، وهذه في تقديرنا مسألة تستحق النظر والتطبيق.

اإلصالح الهيكلي اإلداري 
فيم�ا يتعلق بهذا اإلصالح وتحس�ين بيئة عمل البلدي�ات والمدن العربية، ال 
بد من إعادة النظر في أوامر تأس�يس ومسؤوليات وأعداد البلديات العربية 
وضمه�ا في بلديات أكب�ر حجمًا وأكثر ق�درة، وذلك عماًل بمب�دأ اقتصادات 
األحج�ام الذي بموجبه تق�ل التكاليف كلما كبر الحج�م , ما يعني ضرورة 
تقلي�ص أعداد محليات ومحافظات الس�ودان والجزائر واألردن على س�بيل 
المث�ال. وبالنس�بة إلى الس�ودان، فبالرغم م�ن التوصي�ة بتقليص أعداد 
الهي�اكل المحلية على مس�توى القطر، فإن قانون الحك�م المحلي الذي 

صدر حديثًا أغفل هذا األمر تمامًا. 

ولعله من المناس�ب اإلش�ارة إلى تجربة جمهورية جن�وب أفريقيا في هذا 
الص�دد، حيث ت�م تقليص أعداد البلدي�ات من 843 إل�ى 310 بلديات، وفقًا 

لقانون ترسيم حدود البلديات لعام 1998م.

ووفقًا لتقرير المنتدى الدولي حول السياسات اإلبداعية وممارسات الحكم 
المحلي الذي س�بقت اإلش�ارة إليه، ف�إن عملية إصالح مؤسس�ات الحكم 
المحل�ي تتطل�ب معالج�ة كاف�ة أوج�ه القص�ور البيروقراطي، بتبس�يط 
السياس�ات واإلجراءات، ومحاربة الروتين، وحسم أي تضارب وازدواجية في 
اختصاصات المس�ؤولين، وتوفر التنس�يق التام بين كاف�ة األجهزة، وتوفر 
المعلومات المس�اعدة على س�رعة وس�المة اتخ�اذ الق�رارات، والمتابعة 
والرقاب�ة، وتحدي�ث اإلدارة، واالس�تخدام األمث�ل للم�وارد المتاح�ة، وتغيير 

أنماط السلوك والثقافة السائدة في الدواوين واإلدارات الحكومية .

وألن المعرف�ة ه�ي األس�اس المكي�ن للتنمي�ة بمعناه�ا الش�امل، فإن�ه 
وفق�ًا لتقرير التنمية اإلنس�انية العربية لع�ام 2002م، تواج�ه كافة الدول 
العربي�ة فجوة معرفية واس�عة ل�ن يتم تجس�يرها إال بتنفيذ اس�تراتيجيات 
واضح�ة تتبنى الربط المحكم بي�ن مخرجات التعلي�م والتدريب من جهة، 
واحتياجات س�وق العمل الفعلية من جهة أخرى . وبالنظر إلى ضعف أداء 
معظم البلدي�ات والمدن العربية، وانعدام عناصر المب�ادأة والمبادرة، فال 

بد من إكمال النق�ص في الكوادر 

إن  اإلداري�ة.  والمه�ارات  والخب�رات 

تطوير قدرات الهي�اكل التنظيمية 

للبلديات والم�دن العربية يتطلب، 

الفعالي�ة  زي�ادة  يتطل�ب:  فيم�ا 
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اإلدارية، وتطوير المهارات والخبرات 
المتعلقة بالتخطيط االستراتيجي، 
ومحارب�ة  الموظف�ي��ن  وتحف�ي��ز 
الفس�اد والمفس�دين . وله�ذا ال بد 
م�ن إع�ادة النظر ف�ي أم�ر الخدمة 
العامة والعمل على تأمين حيادها 
ونزاهتها وشفافيتها وفعاليتها، مع 
ضرورة تسهيل المعامالت وتحديث 
القوانين واللوائح لمواكبة العصر، 
وث�ورة  تقني�ة  وس�ائ�ل  وتعمي��م 
المعلومات، واختي�ار العاملين في 
األجه�زة المحلي�ة وفق�ًا للكف�اءة 
والتخصص، وهذا يقودنا إلى تأكيد 
ضرورة االهتمام بالتعليم المستمر 
والتدري��ب المتواص��ل وإعطائ��ه 
أهمي�ة قص�وى في س�لم أولويات 
البلدي�ات والم�دن العربي�ة، وعدم 
إغف�ال وإهم�ال التدري�ب المهني 
الفن�ي، ألج�ل تأمي�ن وتوفي�ر قوة 
عم�ل ماهرة تتمكن من اس�تيعاب 

))اقتصاد المعرفة((.

ولع�ل اإلص�الح الهيكل�ي لبلديات 
وم�دن دول الخلي�ج العربي�ة، على 
مرتبط�ًا  يظ�ل  الخص�وص،  وج�ه 
ارتباط�ًا وثيقًا بتطوير أنش�طة هذه 
البلدي�ات، والعم�ل عل�ى توطي�ن 
الوظائف، وفتح مج�االت التوظيف 
للم��رأة وإش�راكه�ا ف��ي عملي��ة 

التنمية والتحديث.

قلن�ا: إن البلدي�ات والم�دن العربية 
تعاني م�ن ترهل كبير ف�ي القوى 
العامل�ة، م�ع ما يصاح�ب ذلك من 
فقد وه�در للموارد الش�حيحة أصاًل. 
وبالنظ�ر إل�ى أن نس�بة العاملي�ن 

بخدم�ة الدول�ة في الوط�ن العربي تعتبر م�ن أعلى النس�ب بالمنطقة ، 
وبمراجع��ة ه��ذا الخلل، س�تجد البلدي��ات والمدن العربي�ة أنه�ا مضطرة 
لالس�تغناء عن الكثير من العاملي�ن. ولمواصلة دورها االجتم�اع�ي تج�اه 
مجتمع�اته��ا المحلية، ينبغي على البلديات دفع التعويضات المناس�بة 

لهم أو إعادة تدريبهم وتأهيلهم لتولي مهام ومسؤوليات أخرى.

تفعيل المشاركة الشعبية
لعل م�ن أكثر ما يعيق البلدي�ات والمدن العربية- ف�ي تقديرنا- هو غياب 
أو تغيي�ب الش�عوب العربية عن المش�اركة الفاعلة في تس�يير ش�ؤونها 
المحلية. ولكي تؤدي ه�ذه البلديات دورها بصورة كاملة فال بد من تمهيد 
الطريق بإحداث انفتاح سياسي يمكن الجماهير العربية من المشاركة في 
تقرير مستقبلها االقتصادي االجتماعي السياسي، وذلك من خالل مجالس 
الحك�م المحلي المنتخبة انتخابًا حرًا مباش�رًا، كخط�وة تجريبية أولى في 
طري�ق الممارس�ة الديمقراطي�ة. ولهذا يتوقف نج�اح ه�ذه البلديات- في 
مواجه�ة تحديات التنمية والعولمة والنظام العالمي الجديد- على درجة 
انفتاح النظام السياسي ومستوى المشاركة الجماهيرية التي تسمح بها 
النخ�ب الحاكم�ة في الوط�ن العربي، وهذا ل�ن يتحقق- ف�ي تقديرنا- إال 
بتوفر مناخ ديمقراطي متعاٍف وإطالق حرية العمل السياس�ي المسؤول. 
وفي مثل هذا المناخ الديمقراطي ينمو ويزدهر المجتمع المدني المتمثل 
الش�بابية  المنظم�ات  والعمالي�ة،  المهني�ة  النقاب�ات  االتح�ادات،  ف�ي: 
والنس�وية. إن منظمات المجتمع المدني يمك�ن أن تلعب- بجانب تعبئة 
أعضائها ومؤسيس�ها خل�ف البلديات والم�دن العربي�ة- دور الرقيب على 
أداء الجهاز المحلي برمته، ما يعزز قيم الشفافية والعدالة والديمقراطية. 

صحيح ان هناك مجالس بلديات ومدنًا منتخبة في الس�ودان ومصر وسوريا 
وغيره�ا، ولكن الصحيح أيضًا أن مناخات وس�احات العمل السياس�ي في 
هذه البلدان ليس�ت منفتحة بالقدر الذي يسمح للرأي اآلخر، الذي قد يخالف 
الرأي الرسمي للدولة و/أو الحزب، بالعمل والمنافسة الشريفة المتكافئة، 
وبهذا تخلو الس�احة للمتحزبين والمؤيدين والمتعاطفين، وتفقد ساحات 
العم�ل المحل�ي إس�هام وعطاء عناص�ر كان يمك�ن أن تش�ارك بإيجابية 

وفعالية في الشأن العام، سواء كان بالفكر أو الممارسة.

ولعل في المبادرة السعودية إلصالح الوضع العربي ما يسهم في تحريك 
برك�ة العم�ل السياس�ي العرب�ي الراك�دة . وينبغ�ي أن تمث�ل البلديات 
والمدن العربية نقطة انطالق المشاركة السياسية التي تقترحها المبادرة 
الس�عودية، كونه�ا تمث�ل القاعدة الصلبة الت�ي ينطلق منه�ا وفيها كل 
إص�الح جاد وعمل مس�ؤول. وكما يرى بعضهم، فإن هناك عنصرًا أساس�يًا 
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ال ب�د من توفره لضمان تطبيق ونجاح هذه المب�ادرة اإليجابية، وهو عنصر الحرية: حرية الرأي، وحرية التفكير، وحرية 

التعبي�ر ؛ ثم إن الدروس المس�تمدة من تجربة البلدان التي عاش�ت مخاض االنتقال إل�ى مصاف الدول المتقدمة 

أثبتت أن سعي هذه الدول إلى »تحقيق النمو يتوقف على مدى وعمق اإلصالحات االقتصادية واالجتماعية ودرجة 

االنفتاح في النظام السياسي ومستوى مشاركة المجتمع المدني في أجندة التنمية«.

ونختم بتأكيد أهمية العمل على تهيئة المناخ المناس�ب لتطبيق إصالحات جوهرية تس�هم بفعالية في تطوير 

وتحدي�ث البلدي�ات والم�دن العربية، وض�رورة إحداث انفت�اح في النظم السياس�ية العربية وال�ذي يعني تحقيق 

الديمقراطية والحرية والمشاركة، ومن ثَمَّ مخاطبة قضايا الحكم المحلي األخرى التي فصلنا الحديث عنها.
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الموارد الترابية والتنمية المحلية: نحو بناء مشروع حضري
 بالمناطق القاحلة بالمغرب )دراسة حاالت(

إل�ى مس�تويات متقدمة، والت�ي بإمكانها خل�ق الرفاه 

االجتماع�ي والت�وازن المجال�ي والحف�اظ عل�ى البعد 

المناط�ق  به�ذه  االقتصادي�ة  والتنمي�ة  اإليكولوج�ي 

العطوبة. وأن يفصح كذلك عن ضوابط وشروط اإلقالع 

التنموي الذي من شأنه أن يخلق القيمة المضافة بهذه 

المج�االت. لقد حاولنا اإلجابة على الفرضيتين اآلتيتين:  

• حداث�ة التعمي�ر بالم�دن الصحراوي�ة ونموها الس�ريع 

ف�ي ظ�رف وجي�ز قلل م�ن ف�رص التحك�م ف�ي تدبيره 

وتخطيطها على النحو األفضل.

• إن المش�روع الحض�ري المتكام�ل آلي�ة كفيل�ة برفع 

التوازن���ات السوس�ي��و مجالي�ة   االخت�الالت وتحقي�ق 

واالقتصادية لهذه المدن.

  د . بوشتى الخزان -     دة. ماجدة صواب
)أستاذان باحثان جامعة سيدي محمد بن عبد اهلل فاس المغرب(

الموارد الترابية والتنمية المحلية: نحو بناء مشروع حضري
 بالمناطق القاحلة بالمغرب )دراسة حاالت(

ملخص البحث :
إن المغ�رب وبحكم موقعه الجغراف�ي والذي ينتمي 
ف�ي جزء كبي�ر منه إلى النط�اق القاحل، ف�إن ظاهرة 
التمدين به تبلورت وتطورت مع العقود الثالثة األخيرة 
من الق�رن العش�رين. وبالرغ�م من توف�ره على جهاز 
حضري متنوع وضارب في القدم، فإن نطاقه الجنوبي 
س�جل تأخرا كبيرا في هذا الس�ياق، مم�ا اضطره وبعد 
اس�ترجاع أقاليم�ه الجنوبي�ة إع�ادة النظ�ر ف�ي س�ير 
المنظومة الحضرية الهشة التي ورثها عن االستعمار 
اإلس�باني بخلق وتحفيز تعمير حديث، هدفه األس�اس 
س�د حاجيات المجتمع المحلي من جه�ة وإنتاج وتدبير 
الجه�از الحض�ري الجدي�د بط�رق عصري�ة مبني�ة على 
الخلق واإلبداع وف�ق مقاربات وآليات متعددة من جهة 
ثانية. ويمكن األخذ بخطة المش�روع الحضري في هذا 
الباب كآلي�ة فعالة ف�ي التنمية الحضرية، المش�روع 
الذي يرتكز على التش�خيص اإلس�تراتيجي والتش�ارك 
ف�ي قطيع�ة  تامة م�ع التعمير التنظيم�ي والتقني، 
بمس�اهمة كل مكونات المجتم�ع الحضري منتخبون 

ومجتمع مدني والكل تحركه المصلحة العامة.

 – التنموي�ة  المقارب�ة  ه�ذه  تبن�ي  م�ن  اله�دف  إن 
المش�روع الحض�ري- لم�ن ش�أنها كم�ا كان الش�أن 
بالنس�بة  لتجريبها وتطبيقها ف�ي كثير من الدول ، أن 
تس�اهم في الح�د من األزم�ة الحضرية ب�كل تجلياتها 
والسعي إلى الرقي بالمنظومة الحضرية الصحراوية 

األساليب العلمية والتقنيات 
الحديثة واستخداماتها
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المقارب�ة المنهجي�ة: يقتضي تحلي�ل اإلش�كالية تحديد المجال 
الجغراف�ي الم�دروس، والذي يتعلق هن�ا بالم�دن الكبرى لثالث 
جه�ات بالج�زء الجنوب�ي م�ن المغرب )جه�ة كلميم الس�مارة، 
جه�ة بوجدور واد الس�اقية الحم�راء، وجهة واد الذه�ب الكويرة( 
والتي تمثل في مجموعها حوالي 40 % من المساحة اإلجمالية 
الوطني�ة، ولكونها المؤهلة أكثر من غيرها الحتضان المش�روع 
الحض�ري المتكام�ل القاب�ل لتطوي�ر التنمي�ة الحضري�ة به�ذه 

المدن. 

إن االهتم�ام بهذا المجال ليس وليد الصدفة ولكنه نابع أوال من 
تتبعنا لمسلس�ل التمدين بالمغ�رب، وكون هذا الحي�ز الترابي 
يعيش دينامية ديمغرافية واقتصادية واجتماعية غير متجانس�ة 
وغير مس�بوقة بصفة عامة وثانيا إش�رافنا وتأطيرنا ومناقش�تنا 
لع�دد مهم م�ن األبح�اث والدراس�ات الميداني�ة الجامعية حول 

المنطقة أو حتى دراسات لمناطق مشابهة بالجارة موريتانيا.

خلصنا م�ن خالل تحليلن�ا لهذه اإلش�كالية المرتبط�ة بالتنمية 
الحضري�ة وتدبيرها إل�ى أن المجال الحضري به�ذا النطاق يتميز 
بخصوصي�ات متع�ددة، وج�ب أخذه�ا بعي�ن االعتب�ار ف�ي كل 
المبادرات الرامية إلى تحس�ين مردوديته وإطار عيش الس�كان 
به. وقد استنتجنا أن  األخذ بآلية تطبيق مبادئ و أفكار »المشروع 
الحضري« الذي يعد مقاربة متكاملة األبعاد وتدمج كل مكونات 
المجتم�ع الحضري ومختل�ف القطاعات والمؤسس�ات الفاعلة 
ف�ي المدين�ة ، إليج�اد الحل�ول المناس�بة والمتفق في ش�أنها 
والتي يمكن أن تأخذ صفة ميثاق جماعي، لحل كل  اإلكراهات 
التدبيرية منها أو البيئية أو تلك المرتبطة بالتنمية المستدامة. 

مقدمة:
إن التوزي�ع غي�ر المتكاف�ئ للم�وارد الطبيعي�ة، والتموقع في 
نطاق�ات مناخي�ة معين�ة وتفاوت الق�درة في كس�ب وتحقيق 
التنمية الش�املة، رهن مستقبل الش�عوب والدول وأثر إما سلبا 
أوإيجاب�ا في عملي�ات رفع االختالالت وس�د الحاجي�ات ومواكبة 
التط��ور  والتح�والت ف�ي أبعاده��ا االقتصادي�ة واالجتماعي�ة 
المالئم�ة  المناخي�ة  الظ�روف  فس�يادة  والبيئي�ة.  والمجالي�ة 
وتراك�م الخب�رات والتجارب في مي�دان التنمي�ة الحضرية وتوفر 
اإلمكان�ات االقتصادية، س�اهمت في تخطي إكراه�ات التدبير 
الحض�ري بالنس�بة لدول كثي�رة، بينم�ا صعب المن�اخ  القاحل، 

حوال�ي 89 % م�ن مس�احة الوطن 
العربي تمث�ل مناطق جافة ووعرة، 
وقلة الموارد ب�كل أنواعها وضعف 
التأطي�ر الترابي وغي�اب اإلمكانات 
وهشاش�ة البيئة م�ن إمكانية خلق 
وإح�داث تنمي�ة حضرية مس�تدامة 
ف�ي كثير من البل�دان التي ينتمي 
بع�ض أجزائه�ا أو كل مجاله�ا إلى 
أقالي�م المناخ الصحراوي، من خالل 
بي�ن  والتكام�ل  التناغ�م  تحقي�ق 
احتياج�ات اإلنس�ان بهذه األوس�اط 

ومعطيات بيئته المحيطة.

موق��ع��ه  وبحك��م  المغ��رب  إن 
الجغراف�ي والذي ينتم�ي في جزء 
كبي�ر من�ه إل�ى النط�اق القاح�ل، 
ف�إن ظاه�رة التمدي�ن ب�ه تبل�ورت 
وتطورت مع العقود الثالثة األخيرة 

من القرن العشرين.

جه�از  عل�ى  توف�ره  م�ن  وبالرغ�م 
حض�ري متنوع وض�ارب في القدم، 
ف�إن نطاق�ه الجنوبي س�جل تأخرا 
كبيرا في هذا الس�ياق، مما اضطره 
وبع�د اس�ترجاع أقاليم�ه الجنوبي�ة 
إع�ادة النظر ف�ي س�ير المنظومة 
الحضري�ة الهش�ة الت�ي ورثه�ا عن 
تعمي�ر  وتحفي�ز  بخل�ق  االس�تعمار 
حديث، هدفه األس�اس سد حاجيات 
جه��ة  م��ن  المحل��ي  المجتم��ع 
الحض��ري  الجه��از  وتدبي�ر  وإنت�اج 
الجدي��د بطرق عصري�ة مبنية على 
مقارب�ات  وف��ق  واإلب��داع  الخل��ق 
وآلي�ات متع�ددة م�ن جه�ة ثاني�ة، 
وهكذا قف�زت نس�ب التمدين إلى 
مس�تويات علي�ا فاق�ت 60 % ف�ي 

الحلول 

التنموية 

المقترحة 

وآثارها

على

التنمية 

االقتصادية 

واالجتماعية 

المنشودة
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مجموع الجهات الجنوبية مع تس�جيل فوارق كبيرة بينها كذلك 
حوالي 90 % بجهة العيون الساقية الحمراء.

غي��ر أن ه��ذا االهتم�ام المتزاي��د والمتنام�ي بقضاي�ا تدبي�ر 
المج�ال الحضري بهذه األقالي�م الصحراوي�ة الجنوبية من خالل 
تعدد األجهزة والمؤسس��ات وتكاث�ر الخط�ط واإلس�تراتيجيات 
كان س�ببا ف�ي كثير م�ن األحي�ان وراء غياب التنس�يق وتداخ�ل 
االختصاص��ات وتض�ارب المصالح مم�ا نتج عنه أزم�ة في تدبير 
الش�أن الحض�ري، و جعل�ه يتخب�ط ف�ي كثي�ر م�ن الصعوبات، 
وافتق�د إل�ى الخيط الناظ�م فيما بينه�ا، فأصبح مع�ه التفكير 
بخط�ة  األخ�ذ  ويمك�ن  مهم�ا.  مطلب�ا  التوجه�ات  تغيي�ر  ف�ي 
المش�روع الحض�ري في ه�ذا الب�اب كآلي�ة فعالة ف�ي التنمية 
الحضرية، المش�روع الذي يرتكز على التش�خيص اإلس�تراتيجي 
التنظيم��ي  التعمي��ر  م�ع  تام�ة  قطيع�ة   ف�ي  والتش�ارك 
والتقن��ي، بمس�اهم�ة ك��ل مكون��ات المجتم��ع الحض�ري 
 منتخب�ون ومجتم�ع مدن�ي وال�كل تحرك�ه المصلح�ة العام�ة.
إن تبن�ي ه�ذه المقارب�ة التنموي�ة – المش�روع الحض�ري- لمن 
ش�أنها كم�ا كان الش�أن بالنس�بة  لتجريبه�ا وتطبيقه�ا ف�ي 
كثي�ر من الدول ، أن تس�اهم في الحد من األزم�ة الحضرية بكل 
تجلياتها والس�عي إلى الرقي بالمنظومة الحضرية الصحراوية 
إلى مستويات متقدمة، والتي بإمكانها خلق الرفاه االجتماعي 
والت�وازن المجالي والحفاظ على البع�د اإليكولوجي والتنمية 
االقتصادي�ة به�ذه المناط�ق العطوب�ة. وأن يفص�ح كذلك عن 
ضوابط وشروط اإلقالع التنموي الذي من شأنه أن يخلق القيمة 
المضاف�ة بهذه المج�االت. فما ه�و واقع حال التمدي�ن والتدبير 

بالمدن الصحراوية؟ أي مشروع حضري يمكن 

تبنيه إلخراج هذه المدن من أزمتها ؟.

لإلجاب�ة على هذه التس�اؤالت س�ننطلق من

الفرضيات التالية:

حداث�ة التعمي�ر بالم�دن الصحراوي�ة ونموها 

السريع في ظرف وجيز قلل من فرص التحكم 

في تدبيره وتخطيطها على النحو األفضل.

إن المش��روع الح�ض��ري الم�تكام��ل آلي��ة 

كفيل�ة برف�ع االخت�الالت وتحقي�ق التوازن�ات 

 السوس�يو مجالي�ة  واالقتصادية لهذه المدن.

المقاربة المنهجية:

يقتض�ي تحلي�ل اإلش�كالية تحدي�د المج�ال 

هن�ا  يتعل�ق  وال�ذي  الم�دروس،  الجغراف�ي 

بالم�دن الكبرى لثالث جهات بالجزء الجنوبي 

م�ن المغ�رب )جه�ة كلمي�م الس�مارة، جهة 

واد  وجه�ة  الحم�راء،  الس�اقية  واد  بوج�دور 

الذهب الكويرة( والت�ي تمثل في مجموعها 

حوالي 45 % من المساحة اإلجمالية الوطنية 

المغ�رب.  س�كان  مجم�وع  م�ن   % 3 وفق�ط 

ولكونه�ا المؤهل�ة أكثر من غيره�ا الحتضان 

المش�روع الحضري المتكامل القابل لتطوير 

التنمية الحضرية بهذه المدن. 
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إن االهتم�ام به�ذا المجال لي�س وليد الصدف�ة ولكنه نابع أوال م�ن تتبعنا 
ديمغرافي�ة  دينامي�ة  يعي�ش  و«كون�ه  بالمغ�رب،  التمدي�ن  لمسلس�ل 
واقتصادي�ة واجتماعي�ة غي�ر متجانس�ة ونموذج س�يرها الحض�ري يدور في 
نفس النس�ق« بصف��ة عام��ة وثاني��ا إش�رافنا وتأطيرنا ومناقش�تنا لعدد 
مه�م من األبحاث والدراس�ات الميدانية الجامعية ح�ول المنطقة أو حتى 

دراسات لمناطق مشابهة بالجارة مورتانيا. 

I- التش�خيص التراب�ي آلية أساس�ية لبناء المش�روع الحض�ري بالمناطق 
القاحلة.

قبل الخ�وض في طريقة تحدي�د العناصر الضرورية التي يج�ب أن يراعيها 
ويقوم بتحليلها التش�خيص الترابي، س�نعرج على تعري�ف هذا المفهوم 

درءا للبس وتوضيحا للمنطلقات.

1 - في باب المفهوم:
إن تحدي�د المفاهيم وال س�يما منها المس�تعملة  في العل�وم االجتماعية  
يعد مخاط�رة كبيرة، لما يحمله كل مصطلح م�ن تأويالت يصعب حصرها 
في تعري�ف واحد بل تتعدد التعاريف ويتعمق النقاش حس�ب المرجعيات 
والتخصص�ات. فالتش�خيص التراب�ي واالس�تراتيجي و المش�روع التراب�ي 
والتثمي�ن كلها مصطلحات كثر اس�تعمالها في العقدي�ن األخيرين على 

حساب أخرى كالتخطيط والتنمية المحلية والتشاركية والتعاقدية.

فالتش�خيص الترابي هو عملية تروم التهيئة وبناء تخطيط جديد، كما أنه 
أداة تساعد على أخذ القرار الصحيح بالنسبة إلعداد تراب معين، ألنه ينبني 
عل�ى المقاربة التوافقية للتنمية الترابية التي تنطلق من تش�خيص واقع 
و إظهار المش�اكل ونقط القوة والضعف وانتظارات الس�كان والرهانات 
االقتصادية والبيئية واالجتماعية. فهو يعود إلى الماضي لتفس�ير الحاضر 

واستشراف المستقبل، فهو ذو وظيفتان إصدار الحكم ومواكبة التحول.

كم�ا أن�ه يعم�ل م�ن جهة وف�ي مسلس�ل طوي�ل العدي�د م�ن الفاعلين 
المحليين بمختلف آرائهم في اتخاذ القرار بش�أن التنمية الترابية، ومن هنا 
يمك�ن أن نطلق عليه التش�خيص التش�اركي ومن جهة أخرى يعد دراس�ة 
متع�ددة األبع�اد والقطاع�ات )الديمغرافي�ا والنق�ل والعق�ار و األنش�طة 
االقتصادي�ة...( فه�و مقارب�ة مندمج�ة لعنايته بمختل�ف العناص�ر الترابية 

والتي تجمعها تقاطعات يصعب تناولها بصفة قطاعية.

إن�ه ينبث�ق م�ن التعبئ�ة الكامل�ة والمتكامل�ة للم�وارد الخاص�ة المادية 
والالمادي�ة بمجال تراب�ي ما، بحيث يتأس�س على مقاربة أفقي�ة للتنمية، 
التي تمكن من ترشيد اس�تغالل الموارد والتعاضد بين الجماعات الترابية 

والتكاف�ل  التب�ادل  إط�ار  ف�ي 

والتكامل عب�ر برنامج تعاقدي يأخذ 

صيغ�ة ميث�اق ترابي. فهو مش�روع 

اس�تراتيجي ين�درج ف�ي الديموم�ة 

تصاع�دي  لولب�ي  قال�ب  وف�ي 

يدخ�ل ف�ي مس�اره كل المتغيرات 

الج��دد  الفاعلي��ن  ك��ل  ويدم��ج 

الراغبين في االنخراط ف�ي مختلف 

المش�روع. وتنفي�ذ  بن��اء   مراح�ل 

الت��ي  األه����داف  بي����ن  م����ن 

نذك�ر:  المش�روع  ه���ذا   يتوخاه�ا 

اس�تراتيجي  تص�ور  وض�ع  محاول�ة 

متماس�كة  بوثق�ة  ف�ي  للتنمي�ة 

والتنمي���ة  االنس�ج���ام  ت����روم 

 بي����ن مخت��ل�����ف الفاعلي���ن.

يروم تحقيق تنمية ترابية ش�مولية 

للمج�ال والمجتم���ع ع�ب�ر تعبئ�ة 

عقالني�ة رش�يدة للم�وارد الكامن�ة 

إط�ار  ف�ي  والمس�تغلة،  والراق�دة 

ع�ن  بعي�دا  وديمقراط�ي  ش�فاف 

المصالح الضيق�ة والصراعات بين 

الجماعات الترابية.

بن�اءا على ما س�بق يظه�ر وبجالء 

أن التفك�ي��ر وبل��ورة مش�روع م�ا 

لمج�ال ذو مقياس معين، يقتضي 

تشخيص واقع حاله بهدف الكشف 

ع��ن مؤهالت��ه ورص���د حاجيات��ه 

المتنوع�ة، لوضع الخطة أو البرامج 

المناس�بة الت�ي تس�مح بالتدخ�ل 

حس�ب األولويات و اإلمكانات، وفق 

منه�ا  والمس�تعجل  اآلن�ي  تحدي�د 

وتلك التي يمك�ن أن تتحقق على 

المدى المتوسط أو البعيد.
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2 - أسس و أهداف التشخيص الترابي: 
إن بن�اء وتقوية القدرات التنموية للمج�االت الترابية، تقتضي نهج مقاربة 
تعتم�د مرتك�زات واضح�ة والمفضي�ة إل�ى بن�اء المش�روع الترابي على 
المس�توى الع�ام، ث�م االنتق�ال إل�ى وض�ع المش�اريع التنموي�ة المحلية 

القابلة للتطبيق والتفعيل ومن ضمنها المشروع الحضري.

فالمج�االت القاحل�ة ومن بينه�ا المناط�ق الجنوبية المغربي�ة، في حاجة 
إل�ى مش�اريع حضرية حديثة، يت�م بلورتها بأفكار جديدة ف�ي تجاوز تام لما 
كان يقترح س�ابقا، ألن معظم المشاريع السالفة لم تستطع انتشال هذه 
المدن من أزمتها واالرتقاء بها إلى قواطر للتنمية. وعلى هذا األساس فإن 
اعتماد الجرد الش�امل لكل مؤهالت هذه المجاالت الحضرية وظهيرها وما 
تتوف�ر عليه من بني�ات تحتية و إمكان�ات ذاتية وتراث ثقاف�ي ومجموعات 
بش�رية بمختل�ف خصوصياتها وخصائصه�ا الديمغرافية، يمك�ن أن يقدم 
فك�رة عن نقط الق�وة و اإليجابيات التي تتوفر عليه�ا كمرحلة أولى. كما 
يمك�ن البحث المتأني في تش�خيص النقط الس�لبية التي ترس�م صورة 
دقيقة وتكش�ف ع�ن الخلل، الس�ماح بتقديم حلول لها عبر إش�راك الكل 

في مرحلة ثانية.

أم�ا المرحل�ة الثالث�ة فتتجلى في الكش�ف ع�ن الفرص الت�ي يتيحها هذا 
المجال والتي تتطلب بناء منهج فعال وديناميكي الستثمارها، خصوصا و 

أن ه�ذه المجاالت تتوفر على فرص 

متنوع�ة وكثي�رة لم�ن يرغ�ب في 

االس�تقرار أو االس�تثمار به�ا، س�واء 

تعل�ق األم�ر بالقطاع الس�ياحي أو 

الصناع�ي أو الفالح�ي أو غيره من 

األنش�طة اإلنتاجية والثقافية التي 

يمكن الكشف عنها وتبنيها. فكل 

مجال كيف م�ا كان نوعه إال ويتوفر 

عل�ى م�وارد ترابي�ة واع�دة لكن ما 

يفتق�ر إليه هو األفكار والرس�اميل. 

فكثيرة هي المناط�ق التي كانت 

مالئم�ة  غي�ر  قري�ب  وق�ت  إل�ى  و 

لالس�تقرار والعيش، أصبحت اليوم 

عبارة ع�ن مدن كبيرة تع�ج بالحياة 

والحركية) مدن كبي�رة في مناطق 

قاحلة و أخرى في مناطق باردة ...(.

الرابع�ة  المرحل�ة  تقتض�ي  كم��ا 

كذلك تش�خيص المه�ددات التي 

م�ن  تح�د  أو  تعص�ف  أن  يمك�ن 

التنمي�ة والتق�دم به�ذه األماك�ن 

وعطوبيتها  هشاش�ته��ا  بفع���ل 

البيئي�ة وصعوب�ة تجدي�د موارده�ا 

في الظ�روف الحالي�ة. مما يفرض 

التعام�ل  ف�ي  الج�دي  التفكي�ر 

معها بحدر ش�ديد ف�ي إطار التنمية 

المس�تدامة التي من بي�ن أهدافها 

الحفاظ عل�ى الت�وازن اإليكلوجي 

لألوساط وفق توصيات المؤتمرات 

العالمي�ة، وعلى رأس�ها مبادئ ريو 

سنة 1992. فأين تتجلى نقط القوة 

والضعف والفرص والمهددات في 

ه�ذا النط�اق القاح�ل، بصفة عامة 

ومدنه على وجه الخصوص؟.
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3 - ضعف أجرأة وثائق التعمير وغيابها أثرا سلبا في تنظيم المشهد الحضري.
 إن القراءة التركيبية لمختلف مشاهد المدن الصحراوية يحيلنا على نتيجتين:

تتعلق النتيجة األولى بغياب وثائق التعمير التي كان من المفروض سابقا أن تنظم إنتاج المجال الحضري، وحتى 
بعدما تم إنجازها لم تتمكن الجهات الوصية فرضها وتطبيق توجهاتها، وهذا ما يفسر الفوضى والعشوائية التي 
تمي�ز التمدين و التحضر بهذه المدن حوالي 9815 أس�رة كانت تقطن بأحياء هش�ة أعيد إيواؤه�ا في إطار برنامج 
مدن بدون صفيح في الس�نوات القليلة الماضية بمدينة العيون بينما يقطن حوالي 12000 نس�مة بأحياء هشة 
بمدينة السمارة خصوصا بحي الربيب وحي الكويز أي 24.7 % من السكن بها ينتمي إلى السكن غير القانوني، 
أم�ا مدين�ة الداخلة فقد بلغ عدد القاطنين بالس�كن الهش إلى حوالي 6568 أس�رة أعيد إس�كان 882 أس�رة منها 

فقط إلى حدود 2010 .

بينما تخص النتيجة الثانية غياب تصور استراتيجي شمولي للرقي بالمنظومات الحضرية إلى مستوى أحسن مما 
ه�ي عليه، إذ أن المبادرات تكون متقطعة في الزمان، وال ترس�م األه�داف على المدى البعيد بل تكون التدخالت 
آنية تنبني على تقديم الحلول الس�ريعة، دون التفكير الجاد في القضاء على أس�باب الفوضى التي تنتج هذه 

المشاهد الحضرية.

جدول رقم 1:  تطور السكان الحضريين بالمدن والمراكز الحضرية الجنوبية بالمغرب ما بين 1982 و 2004

        فترة اإلحصاء 

   المدينة
1982 1994 2004

التطور مابين
2004 ب - %82

متوسط معدل النمو 
السنوي مابين

  82 % - 2004 ب 

39875 العيون 136950 183691 360.7 7.18

كلميم 41099 72563 95749 132.9 3.91

الداخلة 17309 29831 58104 235.7 5.65

السمارة 17753 28750 40347 127.2 3.8

بوجدور 6256 15167 36843 488.9 8.39

طانطان 40551 45821 60898 49.7 1.85

7648 طاطا 12549 15239 99.2 3.18

طرفاية 2909 4506 5615 93.0 3.03

آسا 6909 8323 12905 86.8 2.88

بويزكارن 5632 8638 11981 112.7 3.49

الزاك 7803 2759 12653 61.6 2.2

المجموع 193773 363098 533826 179.8 4.71

المصدر: اإلحصاءات العامة للسكان والسكنى 2004-1994-1982
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ولك�ن  حديث�ة  ه�ي  التمدي�ن  ظاه�رة  أن  فرغ�م 
وكان  مهم�ة،  بنق�ط  الوطن�ي  المتوس�ط  تتج�اوز 
م�ن المف�روض أن تك�ون م�دن الجن�وب نموذجي�ة 
ومنس�جمة ومتناس�قة، إال أن الواقع يثبت العكس، 
ويعب�ر عل�ى أن عوام�ل ومظاه�ر التعمي�ر ال تختلف 
ع�ن مثيالتها في باق�ي مناطق المغرب، فالس�كن 
الفوض�وي وغي�ر الالئق س�مة التمدين به�ذا الجهاز 
الحضري. كما أن إعادة اإلس�كان و اإليواء تنتج أحياء 
غي�ر مكتملة البناء مما يش�وه المنظ�ر العام لهذه 
الم�دن )أنظر الص�ورة رقم1(، ناهي�ك عن ضعف في 
التأطي�ر والمتابع�ة والمصاحب�ة له�ؤالء الس�كان. 
وتق�ع في كثير م�ن األحي�ان أحياء غي�ر قانونية في 
مجاالت فيضية حالة حي »الربيب« بمدينة الس�مارة 
إذ تقط�ن ب�ه أكثر م�ن 800 أس�رة على مس�احة 10 
هكت�ارات ف�ي مج�ال فيض�ي بجان�ب واد الربي�ب، 
كم�ا تتركز بع�ض المنازل الهش�ة عل�ى جنبات واد 
الس�اقية الحمراء، مما يعبر عن هشاشة مواد البناء 
المستعملة في السكن وكذا المواقع التي تحتلها.

لق�د ت�م إنت�اج العديد م�ن األحي�اء الس�كنية بهذه 
الم�دن خ�ارج قوانين ومس�اطر التعمي�ر، إضافة إلى 
صعوب�ة مواكبة حركات الهج�رة القروية والحضرية 
نح�و ه�ذه المراكز والتزايد الس�ريع للس�كان، بحيث 
تس�جل بهذه المدن أعلى الزيادات على المس�توى 
الوطن�ي مما يعي�ق توفير عرض س�كني وفير يفي 
بحاجياته�م، وقل�ة الدراس�ات إن ل�م نق�ل غيابه�ا 
خصوص�ا منه�ا الجيوتقني�ة، إذ تم بن�اء العديد من 
األحي�اء ف�وق أراض�ي صلصالي�ة وشس�تية تتعرض 
باس�تمرار إلى ح�ركات ميكانيكية مرتبطة بتس�رب 
المي�اه إلى عمقها والذي ينتج عن�ه انتفاخا لها مما 
يح�دث تصدع�ات وتش�ققات للبنايات الت�ي تصبح 

آيلة للسقوط حالة حي السالم بمدينة السمارة. 

لق�د تمكنت ش�ركة العمران عبر برنام�ج مدن بدون 
صفي�ح ، اإلع�الن عن ث�الث تجمعات س�كنية مهمة 
كمدن بدون صفيح وهي العيون و الداخلة وبوجدور  

، بحي�ث تم هدم ما مجموعه 21.815 براكة دون احتس�اب 

الس�مارة، كم�ا تم توزيع م�ا يزيد عن22 أل�ف بقعة أرضية 

لفائدة المس�تفيدين، في حين اس�تعصى ح�ل معضلة 

سكن الصيادين بالداخلة.

4 - هشاشة الوضع البيئي بمدن المجال 
الصحراوي.

يتمي�ز الواق�ع البيئي باألوس�اط الجافة بهشاش�ة كبيرة، 

فمع�دل التس�اقطات ضعي�ف ج�دا وال يف�ي بالحاجي�ات 

األساسية لقيام أنشطة زراعية كثيفة.

يض�اف إل�ى ذلك قل�ة الوع�ي بأهمي�ة المحافظ�ة عليه 

وصيانته. وتعاني مدن النطاق الصحراوي من خلل مرتبط 

بالفعل البش�ري. ولعل اإلنتشار الس�ريع للنقط السوداء 

بمختل�ف هذه الم�دن و تدهور مجاري الص�رف الصحي بل 

وغيابها في كثير من المدن، وقلة المساحات الخضراء إن 

لم  نقل انعدامها ف�ي كثير من الحاالت، وغياب المطارح 

العمومي�ة المهيئ�ة والمجه�زة لذل�ك، وتل�وث الواحات 

القريب�ة م�ن الم�دن وارتف�اع اس�تهالك م�اء الفرش�ات 

الباطني�ة بدون دراس�ة الج�دوى والتأثي�رات الجانبية لهذا 

االستغالل على وجه الخصوص في سقي بعض الزراعات 

الضاحوية بالقرب من الداخلة الموجهة نحو التصدير، أكبر 

تعبير عن الوضعية الهش�ة التي تعيشها البيئة الحضرية 

به�ذه المدن، بحي�ث »ال تتوف�ر مدينة العي�ون إال على 13 

صندوق�ا حديدي�ا و 79 حاوية لتجميع النفاي�ات المنزلية... 

فكان س�ببا ف�ي ارتف�اع إجمال�ي النق�ط الس�وداء إلى 

64نقطة« ، مما يجعل مس�ألة تحسينها والرفع من جودة 

الحياة بها أكبر تحد ينتظر هذه المدن.

السكن العشوائي سابقا بالعيون
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إن البيئة النظيفة والتعمير المنظم وتوافر التجهيزات وارتفاع الوعي 
ل�دى المجتم�ع الحضري بالبع�د البيئي، م�ن اآلليات المس�اعدة على 
التنمي�ة الحضري�ة المتوازنة والمش�جعة على االس�تقرار واالس�تثمار. 
ومن نتائج اإلحس�اس والش�عور بأهمية تحس�ين جودة البيئة تأسست 
في العق�د األخير بعض الجمعيات التي ته�دف التدخل في رفع إكراه 
الواق�ع البيئ�ي، والتي يصل عددها إل�ى 7 جمعيات بمدينة الس�مارة 
م�ن أصل 219 جمعية، والتي تهتم بمجموعة من القطاعات كحماية 
أشجار الطلح الصحراوي والكسيا المنتج لمادة الصمغ العربي و أشجار 
التمات واالهتمام بالصحة واإليكلوجيا... غير أن هذه الجمعيات تواجه 

عدة إكراهات يمكن حصرها في بعدين: مالي وثقافي.

5 - تنوع وغنى الموارد الترابية بالمدن
الصحراوية ومحيطها.

تتوف�ر األقالي�م الجنوبي�ة على م�وارد ترابي�ة متنوعة وغني�ة من جهة 
ومتفردة في كثير من األحيان من جهة ثانية. فالمس�تغلة منها وعلى 
رأس�ها الصناعات التعدينية) الفس�فاط ببوكراع مثال( والصيد البحري 
) مين�اء العيون 347 ألف طن من األس�ماك 22 % م�ن اإلنتاج الوطني 
متبوع�ا بميناء الوطي�ة بطانطان  حوالي 145 ألف طن ف�ي الس�ن�ة 
أي 19 % س�نة 2000 أي 42 % بالنس�بة لكاف�ة موان�ئ م�دن الجن�وب 
لينتق�ل إل�ى 57.8 % س�نة 2011 أنظ�ر الص�ورة رق�م 5 الت�ي تعبر عن 
بع�ض المنتوج�ات البحري�ة به�ذه الس�واحل( وغيرها م�ن الصناعات 
الت�ي ل�م يتعد عدد المش�تغلين بها بمجم�وع الم�دن الجنوبية 7714 
أجي�ر أي 1.6 % م�ن مجم�وع أجراء الصناع�ة الوطنية وبرق�م معامالت 

1.2 % عل���ى المس�ت��وى الوطن���ي 
ال�ذي  الزراع�ي  واإلنت�اج   .2010 س�نة 
يظ�ل ه�و اآلخ�ر دون مس�تويات باقي 
الجه�ات الوطني�ة، وعل�ى الرغ�م من 
ذل�ك مك�ن اكتش�اف »فرش�ات مائية 
باطني�ة م�ن إنش�اء نطاق�ات فالحي�ة 
 70 ش�عاع  عل�ى  والجن�وب  بالش�مال 
كل�م بضواح�ي مدينة الداخل�ة، وهذه 
الم��دارات تق��ع بالك��رارات وتس�قى 
بواس�طة ثق�وب ارتوازي�ة والتي تصل 
مس�احتها إلى مائة هكتار تساهم في 
إنت�اج منتجات معيش�ية و أعالف�ا وموزا 
ومش�ات�ل إلع��ادة التش�جي�ر ، واإلنتاج 
الحي�وان�ي)اإلب��ل والماع��ز واألغن�ام 
وبنسبة أقل تربية األبقار( وبصفة عامة 
هن�اك إمكانيات واع�دة لتطوير اإلنتاج 
عب��ر  الصح��راوي  بالمج�ال  الفالح�ي 
سالس�ل اإلنتاج المحلي المتفرد على 
وجه الخصوص ضمن مخطط المغرب 

األخضر.

تلوث البيئة الحضرية بالعيون
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أنش�طة س�ياحية وترفيهية، ش�ريطة تحس�ين جودة الط�رق والبنيات 
التحتي�ة وحث الفاعلين المحليين على االنخراط اإليجابي في دينامية 

االستثمار.

II- المش�روع الحض�ري التش�اركي البدي�ل الواع�د
للتنمية الحضرية للمدن الصحراوية.

قب�ل التطرق إل�ى عناصر المش�روع ال�ذي بإمكانه أن يش�كل مقاربة 
فعال�ة للتنمية الش�مولية له�ذه المدن، س�نقف عند تحدي�د مفهوم 

المشروع الحضري والسياق الذي ظهر فيه.

1 - مفهوم المشروع الحضري:
م�ن  مجموع�ة  عل�ى  لإلجاب�ة  كمحاول�ة  الحض�ري  المش�روع  ظه�ر 
التساؤالت واإلش�كاالت التي طرحها تخطيط المدن وتهيئتها، والتي 
لم تتمكن مختلف التدخالت التعميرية المبنية على التوقع المس�بق 
للنتائج الس�لبية للتعمير. فالمشروع الحضري ظهر في إطار التحوالت 
والدينامية الحضرية التي عاش�تها العديد من مدن أوربا، بفعل التطور 
العمراني واالجتماعي الذي شهدته جراء متغيرات العولمة، مما فرض 
ضرورة اقتراح تدخالت بديلة للتعمير التوقعي واالنتقال إلى المشاريع 
الحضري�ة المتكامل�ة،« يعتبر المش�روع الحضري آلية جدي�دة لمقاربة 

التنمية الترابية وتجسيد أهداف ومرتكزات التنمية المستدامة« .

يمث�ل ) المش�روع الحض�ري( برنام�ج متكام�ل هدف�ه إع�ادة تنظي�م 
المجال الحضري وفق اس�تراتيجية تنموية متش�ابكة ومتداخلة األبعاد، 
اقتصادي�ة واجتماعي�ة وعمرانية وثقافي�ة وبيئية.وبالتال�ي فهو ليس 
كالمخطط�ات التقنية ولكن عبارة عن مقارب�ة وتفكير عميق يعترف 
بالواق�ع المع�اش ويتطل�ع إل�ى تحس�ينه عب�ر إدم�اج تص�ورات كل 
الفاعلين اقتصاديين واجتماعيين وسياس�يين الذين يحددون األهداف 
واإلس�تراتيجيات والرهان�ات ويبحثون عن الوس�ائل والس�بل الكفيلة 
باالرتقاء بمجالهم إلى مس�توى تطلعات المجتمعات الحضرية التي 
تقط�ن به�ذه الم�دن. كل ه�ذا في إط�ار توافق�ي الذي ينبن�ي على 
االس�تمرارية والواقعي�ة والفعالي�ة والحكام�ة والتدبير الجي�د والرغبة 
الملح�ة للكل في تحقي�ق الهدف الذي تك�ون المدينة هي موضوعه 
األساس�ي. وهذا م�ا يمك�ن أن نلخصه ف�ي الخاصيات الخم�س اآلتية 
التي يرتكز عليها المش�روع الحض�ري: وظيفي وقاب�ل لإلنجاز، يترجم 
انتظارات السكان، وحيد ومحلي، يدمج المستويات المختلفة للمدينة 

و أخيرا تطوري واستشرافي.

الظاه�رة  تط�ور  ب�أن  توح�ي  كله�ا 
تأسس�ت  المناط�ق  به�ذه  الحضري�ة 
كمدين�ة  الم�وارد  ه�ذه  خلفي�ة  عل�ى 
العي�ون والت�ي »تزخ�ر كذل�ك بم�وارد 
تراثية متنوعة تؤثث المجال الصحراوي 
وتعطي�ه قيم�ة مجالية مهم�ة بالنظر 
إل�ى م�ا تتوف�ر عليه م�ن ت�راث ثقافي 
وطبيع�ي« و الداخل�ة وكلميم...إل�خ. 
كم�ا ش�رع ف�ي اس�تغالل م�وارد أخرى 
في العقد األخير في جوانب اقتصادية 
وم�ن بينه�ا التنش�يط الس�ياحي م�ن 
خالل تهيئة بعض المناطق الس�احلية 
»بميرلفت«  األبي��ض  كالش���اط��ئ 
اس�تغالل  أو  كلمي�م  م��ن  ب�الق��رب 
الري�اح الطبيعي�ة في ش�به جزي�رة واد 
الذه�ب بالق�رب م�ن مدين�ة الداخل�ة 
في رياضة رك�وب األم��واج، »الخليل�ج 
الشاس��ع )37 كل�م ط�وال و 12 عرض�ا( 
والمتوفر على رمال ناعمة، يشكل هذا 
المج�ال كن�زا حقيقي�ا من الش�واطئ 
الالمتناهية الصالحة لس�ياحة ساحلية 
ذات جودة عالية تضفي عليها اللمسة 
الصحراوية مس�حة خاصة« إضافة إلى 
مجموعة م�ن المهرجان�ات واللقاءات 
الفكري���ة الس�نوي��ة الت��ي تنظ��م 
 بمختل�ف رب�وع ه�ذه الم�دن الجنوبية. 
إن التن���وع الثقاف���ي والطبي�ع��ي 
والم���وروث العمران��ي وغيره�ا م�ن 
اإلمكانات، كلها مؤهالت وركائز تجعل 
من ه�ذه الم�دن قابلة للتط�ور والنمو 
أكثر من غيره�ا والخريطة اآلتية توضع 

غناها الثقافي والطبيعي.

يتبي�ن لن�ا من خ�الل ه�ذه الخريطة أن 
المناط�ق الجنوبية ق�ادرة على تطوير 
قدراتها التنافسية في ميدان استقطاب 
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2 - خصائص و أبعاد المشروع الحضري.
تختلف خصائص و أبعاد المش�روع الحضري عن المشاريع 
التنموي�ة األخرى س�واء منه�ا الوطني�ة أو الجهوية. فهو 
يتحدد وفق ما يتم تشخيصه والحلول المقترحة لمعالجة 
الواقع الحالي والطروحات المتوافق في ش�أنها من لدن 
كل الفرقاء والش�ركاء الذي�ن ينخرطون في المش�روع، 
بحي�ث تحدد مجموعة من األبع�اد التي يجب أخذها بعين 
االعتبار ومن بينها البعد المجالي أو الترابي، أي الحيز الذي 
س�يكون مجال التدخل والذي يجب تحديده بدقة من خالل 
المس�احة اإلجمالي�ة والمكون�ات المجالية ل�ه. أما البعد 
الثاني فيخص الجانب االجتماعي الذي يهدف المش�روع 
تحسين مستوى سكانه، انطالقا من فهم ومعرفة دقيقة 
للهوية االجتماعية المكونة للمدينة، والتي بدون فهمها  
بش�كل جي�د ال يمكن بن�اء مش�روع بمواصف�ات التنمية 
االجتماعي�ة، س�يما و أن البع�د الهويات�ي وروح االنتم�اء 
أصبحا المحددان األساس�يان في نجاح أو فشل أي مشروع 

تنموي.

بينم�ا يرتك�ز البع�د الثال�ث عل�ى الجان�ب االقتص�ادي« 
ألن الدينامي�ة الترابي�ة ترتك�ز بق�وة على قدرة المش�روع 
الحض�ري عل�ى التكي�ف مع اإلكراه�ات والتحدي�ات الذي 
يفرضه�ا الس�ياق الداخلي والخارجي على الس�واء، وهو 

يعن�ي كل الم�وارد المحلية ذات الصبغ�ة الثقافية 
المادي�ة والالمادي�ة والتي م�ن ش�أن تعبئتها خلق 

سيرورة تنموية حقيقية«.

و أخي�را نج�د البع�د الوظيف�ي ال�ذي عل�ى المدينة 
أن تأخ�ذه انطالق�ا من مس�تويات الهيكل�ة اإلدارية 
والص�ورة التنظيمي�ة، كمدين�ة آمنة موف�رة لمناخ 
مالئم لإلسثمار والعيش الكريم متجاوزة للتمايزات 

السوسيومجالية.

3 - مسلس�ل التمدين بالجهة الجنوبية
وحاجياته للمشروع الحضري.

إن ق�راءة س�ريعة للش�بكة الحضري�ة به�ذا المجال 
تحيلنا بأنها تنقسم إلى ثالث فئات:

مدن س�احلية يتجاوز عدد س�كان كل واحدة 50 ألف 
نس�مة، حالة طانط�ان والعي�ون والداخلة وكلميم 
ذات الخصوصي�ة ف�ي ه�ذا الس�ياق، والت�ي عرفت 
تط�ورا ديموغرافيا كبيرا وارتبطت بأنش�طة بحرية و 

أخرى إدارية.

وفئ�ة ثاني�ة م�ن الم�دن والمراك�ز الحضري�ة الت�ي 

يقل ع�دد س�كانها ع�ن 50ألف نس�مة، كالس�مارة 

وطرفاي�ة،  وبوي�زكارن  وأوس�رد  وطاط�ا  وبوج�دور 

والت�ي تعيش ه�ي األخ�رى تط�ورا ديمغرافيا مهما 

يص�ل  أن  دون  ولك�ن  الوطن�ي  المس�توى  يف�وق 

إلى مص�اف الفئ�ة األول�ى، بحيث تعي�ش دينامية 

اقتصادية نس�بيا ضعيف�ة، وتعتمد عل�ى ما تقدمه 
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الدولة من مساعدات والتي ظهرت كرد فعل 
ألزم�ة العال�م الق�روي ال�ذي يعي�ش تحوالت 
هيكلة نتيجة ش�ح في التساقطات مابين 50 
و 150ملم في الس�نة وتده�ور الواحات وميل 
الس�كان إلى التجمع في مراكز حضرية تتوفر 

على البنيات  التحتية األساسية.

لك�ن ه�ذه الم�دن ونتيج�ة م�ا تعيش�ه م�ن 
سياس�ة  وغي�اب  وبيئي�ة  تعميري�ة  إكراه�ات 
حضرية مستدامة واضحة تشل حركيتها وقوة 
جذبه�ا لإلس�تثمارات الكب�رى، وتقل�ص م�ن 
ف�رص هيكل�ة محيطه�ا الجه�وي والمحلي، 
ب�ل وتفقدها الريادة والمنافس�ة مع مثيالتها 
في الش�مال، وتس�جل تأخرا على مس�تويات 
عدة. كل ه�ذه الميكانزمات واآلليات تتطلب 
مش�اري�ع طموح��ة تت�واف��ق وخصوصي�ات 

منظوماتها البيئية والبشرية واالقتصادية.

إن المش�روع الحضري المتكام�ل الذي يرصد 
االخت�الالت ويقوم عل�ى التش�خيص الترابي 
المالئ�م والمحف�ز عل�ى االبت�كار واالعتم�اد 
عل�ى المقوم�ات الداخلية للمج�ال المعني 
والمؤط�ر للمب�ادرات المحلي�ة النابع�ة م�ن 
الفكر المجتمعي والنخب المعنية والقاطنة 
بهذه المدن، لمن ش�أنه أن يس�هم في بلورة 
لمس�تقبل  ومس�تدامة  آمن���ة  اس�تراتيجي�ة 

التمدين وتدبير حركيته بطرق سليمة وجيدة.
ويمكن أن يأخذ هذا المش�روع الحضري مسارا 

تصاعديا ديناميا يحف�ز وينمي المجاالت الحضرية التي هي في 
أزم�ة تدبي�ر أو أزمة اقتصادي�ة أو بيئي�ة أو تعميرية، كم�ا بإمكانه 
أن يفتح ويوس�ع آف�اق التنمية بالمج�االت الحضرية التي تعيش 
تح�والت دينامية إيجابي�ة، عبر تلمس المش�اريع الواع�دة والتي 
بإم�كان المراهنة عليها في اس�تقطاب أخ�رى، ألن التمفصالت 
وإلتقائية المش�اريع الصناعية واالقتصادية واألنش�طة اإلنتاجية 
والخدماتية والتراثي�ة والوظيفية  هي التي تحرك عجلة التنمية 

بالمدن وتساهم في استدامتها.

إن المقومات والمؤهالت التي تتوفر عليها هذه المدن ومحيطها 
المش�اهد  أو  الخصوصي�ة  ذات  بالمع�ادن  األم�ر  تعل�ق  س�واء 
الصخ�ور  عل�ى  كالرس�وم  الطبيعي�ة  والمتاح�ف  الجغرافي�ة 
والواحات والسواحل والثروات الحيوانية بحرية كعجل البحر وبرية 
كالطي�ور المهاجرة البالغ�ة التنوع والمعال�م التاريخية كزاوية 
م�اء العيني�ن بالس�مارة والتراث بمختل�ف مكوناته ، لمن ش�أن 
تثمينها وهيكلتها في إطار المش�روع الحضري أن تسهم وبدون 
ش�ك في الرقي بها إلى مكانة أحسن من وضعيتها الحالية. إن 
مس�تقبل التنمية الس�ياحية بالمغرب وتطويره�ا مرتبط بصفة 
وثيقة باالس�تثمار في المدن الصحراوية لما تختزله من احتياط و 
إمكانات هائلين في هذا الميدان. فالمنحى العام الذي يس�لكه 
الس�كان بهذه المنطقة يميل نحو االس�تقرار بالمدن مما يجعل 

منها األكبر من حيث نسبة التمدين على المستوى الوطني.

4 - المش�روع الحضري: الفاعلون وط�رق التدبير.
يق�وم المش�روع الحضري على أس�س نظرية وقواع�د تنظيمية 
م�ن الصع�ب تحقيقها ب�دون أن ينخرط فيه وبحم�اس ودينامية 
الفاعلون المحلي�ون والجهويون والوطنيون في تطبيق وتنزيل 
و أجرأة مقتضيات و أهداف المش�روع وفق سياس�ة تدبير محكمة 

ومعقلنة.

يتعدد الفاعلون في تدبير ش�أن المدينة بهذه المناطق ويمكن 
التمييز بين فئتين أساسيتين: 

• الفاعل�ون العمومي�ون وه�م متع�ددون وغالب�ا م�ا تتع�ارض 
وتتضارب أفكارهم وخططهم  بالمجال الحضري لغياب التنسيق 
والتش�اور بينه�م، وتتمثل هذه الفئ�ة في الفاعلي�ن الجهويين 
والمحليين ) وكالة تنمية أقاليم الجنوب ومؤسس�ات المجالس 
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الجهوية ومراكز االس�تثمار والمفتش�يات الجهوية إلعداد 
الت�راب والتعمي�ر والمصال�ح الخارجية لل�وزارات المعنية 
والس�لطات  المنتخب�ة  والمجال�س  الحضري�ة  بالتنمي�ة 

المحلية(.

• الفاعلون الخواص ) مس�تثمرون ومبادرون اقتصاديون 
وتعاونيات اإلنتاج المحلي وجمعيات وظيفية وجمعيات 

المجتمع المدني(.

كم�ا يت�م تطبي�ق سياس�ات متع�ددة عب�ر مخطط�ات 
متنوع�ة والت�ي تفتق�د هي األخ�رى إلى الخي�ط الناظم 
بينه�ا. فرغ�م إنج�از وثيقة أفقية إلع�داد الت�راب الوطني 
والت�ي أوصت بض�رورة إنجاز وثائق جهوي�ة والتي صودق 
عليها في األيام القليلة الماضية بالنس�بة لجهة كلميم 
الس�مارة وجهة واد الذهب الكوي�رة ومخططات التنمية 
الحضري�ة ف�إن ه�ذه األخي�رة الزال�ت ت�راوح مكانه�ا، في 
انتظ�ار تنزي�ل مضامي�ن الجهوية الموس�عة التي صادق 
عليها دس�تور 2011. إضافة إلى كث�رة الخطط القطاعية 
للوزارات المعنية بالتنمية المجالية و المبادرات الوطنية 
األخ�رى كالمبادرة الوطنية للتنمية البش�رية التي تعمل 
على تنمية القدرات المحلية وتهيئة الفضاءات للتكوين 
وتمويل المش�اريع الصغرى، ووكال�ة التنمية االجتماعية 

الت�ي تلع�ب دورا هاما في تجهي�ز األحي�اء الناقصة 

التجهيز.

تفتق�د كل ه�ذه الفعاليات و الخطط إلى سياس�ة 

تدبيري�ة تنموية تأخذ في حس�بانها تكامل وظيفية 

المش�اريع واندراجها في بوثقة متماس�كة شمولية 

وتعاقدي���ة غايته���ا التدبي��ر المس�تدام للمدين�ة 

ومجتمعها، من خ�الل تعبئة جي�دة لمختلف الموارد 

الت�ي تتوف�ر عليها ه�ذه الم�دن وضواحيه�ا وتجنيد 

كل الفاعلي�ن والمخطط�ات التنموي�ة قص�د بن�اء 

واالنتظ�ام حول مش�روع حض�ري فعال هدف�ه تغيير 

الواقع والتوجه نحو تدبير جيد له.

فالمش�روع الحض�ري لي�س مس�ودة قواني�ن وبنود 

ونصوص و أرقام يس�تند إليها ف�ي تطبيق توجهاته، 

و إنما هو مجموعة من األفكار والخيارات والتوجهات 

ت�م االتف�اق حولها، عب�ر ميثاق جماع�ي يلتزم الكل 

م�ن أج�ل تطبيق�ه واالنخ�راط في�ه، بغي�ة تصحي�ح 

الواق�ع وتطوي�ر التهيئ�ة الحضري�ة للم�دن المعنية 

به�ذا الميثاق وال�ذي تكون فيه الجماع�ات الحضرية 

الالعب الرئيس.

المغرب
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إبراهيم العريس

قب�ل فترة يس�يرة م�ن الزمن، بل�غ »برج 
خليفة« عام�ه الخام�س، إذ إن افتتاحه 
الثان�ي  كان�ون  أواخ�ر  كان  الرس�مي 
)يناير( 2010. ومنذ افتتاح البرج، المعتبر 
حت�ى اآلن أعلى مبنى في العالم، لم 
يتوق�ف اإلع�الن عن مش�اريع عم�ارات 
ف�ي ه�ذا البل�د أو ذاك تتطل�ع إل�ى أن 
تفوقه ارتفاعًا. وم�ن المؤكد أن بعض 
ه�ذه المش�اريع س�وف يتح�ول واقع�ًا 
عم�ا قري�ب. وحتى ذل�ك الحي�ن يظل 
هذا المبنى العمالق قبلة الس�واح في 
ش�تى أنح�اء العالم إذ يؤخ�ذون ليس 
فقط باألرقام القياس�ية التي س�جلها 
ويس�جلها على أكثر من صعيد، ولكن 
وأبع�اده  التش�كيلي  بجمال�ه  أيض�ًا 
اإلنسانية االنس�يابية وقدرته –في نظر 
كثر من الذين كتبوا عنه– على أن يبدو 
منس�جمًا تمامًا مع بيئت�ه المحلية كما 
مع التاريخ الحضاري للمنطقة العربية. 
لك�ن هذا لم يح�ل دون أن يك�ون ثمة 
رأوا ف�ي  كث�ر م�ن المنتقدي�ن الذي�ن 
وتس�اءلوا  »مرعب�ًا«  عمالق�ًا  »الب�رج« 
حول جدوى البن�اء العمودي في أراض 
صحراوية خاوية تنتظر منذ أزمان بعيدة 
من ينفق على عمرانه�ا أو -أفضل من 
ه�ذا- من يحّوله�ا أراضي زراعي�ة وربما 
بنفق�ات تق�ل عم�ا أُنف�ق عل�ى البرج. 
غي�ر أن ه�ؤالء المنتقدي�ن يظلون قلة 
فيم�ا الب�رج س�لك طريق�ه جاع�اًل م�ن 
المدين�ة الت�ي تحتضن�ه، دب�ّي، إحدى 

الم�دن القليلة التي تحظ�ى بإجماع اإلعجاب في العال�م. والحقيقة 
أن هذا النجاح لم يكن متوقعا عند إطالق المش�روع مع األعوام األولى 
من األلفية الجديدة. كل ما في األمر أن الش�يخ محمد بن راش�د، حاكم 
إمارة دب�ي، ورئيس حكومة دولة اإلمارات، إنما كان يريد من المش�روع 
أن يس�اعده عل�ى التعوي�ض ع�ن افتق�ار بل�ده للنفط، فيس�اهم في 
تعزيز موقعها كبلد اقتصاد خدمات وس�ياحة وما شابه ذلك. ويقينًا أن 
اس�تعراض ما حققه البرج خالل الس�نوات الخمس المنصرمة سيقول 

لنا إن الرهان كان ناجحًا.

في حديث »ب�رج خليفة« هناك، على أي حال، حديث األرقام القياس�ية 
قب�ل أي ش�يء آخر. وهن�ا تأتي األرقام الرس�مية التي ال ش�ك في أنها 
تحتل مكانًا، ولو موقتًا، في كتاب »غينيس« لألرقام القياس�ية: فالبرج 
هو أعلى مبنى موجود في العالم اليوم )892 مترًا وثمانين سنتيمترًا( 
وه�و أعلى هيكل ش�يّده اإلنس�ان ف�ي تاريخ�ه، وإلى هذا ه�و المبنى 
ال�ذي يضم أكبر عدد م�ن الطبقات )163 طبقة(. وه�و كذلك المبنى 
ال�ذي يض�م أعلى طابق مأهول )يزي�د ارتفاعه عن 584 مت�رًا(، وصاحب 
المصع�د الذي يصل إلى أعلى ارتفاع )504 أمت�ار(، وأعلى مبنى يضم 
مس�اكن مأهولة. وصاحب منظر مراقبة المدينة من حوله األعلى في 
العالم )452 مترًا عند الطابق ال�124(. وأعلى مبنى في العالم ُشيّدت 
واجهته من الزج�اج واأللومنيوم، وفيه أعلى مله�ى ليلي في العالم 
)في الطابق ال��144( وأعلى مطعم في العالم )442 مترًا في الطابق 
ال��122(، إضافة إلى أعلى مس�بح ف�ي العالم )في الطابق الس�ادس 
والسبعين(. ويمكننا هنا أن نضيف رقمًا قياسيًا ظرفيًا يتعلق باأللعاب 
النارية التي أُطلقت من البرج وحوله لمناس�بة رأس الس�نة قبل أشهر، 
جريًا عل�ى تقاليد باتت س�نوية تقضي بتحويل الب�رج ومنطقته كتلة 

من النور واألضواء والنيران والموسيقى في تلك المناسبة.

كل ه�ذا صحيح وواقعي ولم يع�د من ثمرات الخيال، كم�ا كان الحال 
قبل سنوات. ومع هذا، ال بد من العودة مرة أخرى إلى تأكيد أن األرقام 
ووفرتها ال يمكنها تغطية ما يمكن تلّمس�ه من بعد إنس�اني جمالي 
في هندس�ة عرفت كيف تس�تغل الحيز الجغرافي الفس�يح الذي أقيم 

ب�رج خليف�ة 
معج�زة عمراني�ة بباليي�ن ال�دوالرات

عمران
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المبن�ى عليه ورب�ط امتداده العم�ودي المدهش بامتداد أفقي يبدو وس�ط الصح�راء المتاخمة له أش�به بنصب 

شاهق يعلن حضور اإلنسان وسط طبيعة كانت هي المهيمن على هذا األخير.

م�ن المع�روف تاريخيًا أن البرج الذي كان في األصل يحمل اس�م »برج دبي«، تحول إلى »ب�رج خليفة« لدى افتتاحه 

رس�ميًا في الرابع من كانون الثاني )يناير( 2010، بعدما كان ش�هر تش�رين األول )أكتوبر( من العام الس�ابق شهد 

إنجاز الهيكلة الخارجية للمبنى. وفي ذلك الحين، كانت دبي، إثر األزمة االقتصادية العالمية التي ضربت العالم 

عمران
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في العام 2008، أصيبت مباش�رة بتأثيرات تلك األزمة، ما 
هدد المش�روع برمته وجعل الش�يخ خليفة بن زايد رئيس 
دول�ة اإلمارات وأمير أبو ظبي، يهرع إلى إنقاذ دبّي ماليًا 
مس�هاًل بالتال�ي إنجاز آخر مراح�ل البرج وإنقاذ المش�روع 
برمت�ه. وكان هذا ما دف�ع أمير دبّي محمد بن راش�د، إلى 
رد التحي�ة بمثله�ا، من خ�الل تخليد اس�م الش�يخ خليفة 
بإطالق اس�مه على البرج فُعرف به منذ ذلك الحين، علمًا 
أن وكالة أنباء اإلمارات قدرت الكلفة اإلجمالية للمشروع 
بنح�و بليون ونصف البليون من الدوالرات، ما يجعله أكثر 
المباني كلفة في التاريخ )مع العلم أن المجمع بأكمله 
ترتف�ع كلفت�ه ال�ى عش�رين بلي�ون دوالر(. ولس�نا ف�ي 
حاجة هنا الى الع�ودة مرة أخرى للحديث عما أضافه هذا 
المبن�ى الفريد من نوعه عل�ى مدينة دبي، وكم اجتذب 
إليها من س�ياح ومش�اهدين محليين وعالميين، واألبعاد 
االقتصادية التي باتت مرتبطة به في هذه المنطقة من 

العالم.

وال ب�د م�ن العودة هنا إل�ى أن الب�رج، بالمعنى الحصري 
للكلم�ة، ال يق�وم متف�ردًا وس�ط حي�ز صحراوي فس�يح، 
ب�ل هو ب�ات، وبالتدريج خ�الل العمل عليه وإنج�ازه، جزءًا 
أساس�يًا من مشروع عمراني وهندس�ي ضخم يمتد في 
مجمله عل�ى نحو كيلومتري�ن مربعين به�دف خلق حي 
جدي�د يق�ع اآلن إل�ى الجن�وب بعض الش�يء م�ن مركز 
دب�ي التاريخي غير بعيد من الحي الس�احلي »الجميرة« 
إنم�ا على مبعدة بعض الش�يء من البح�ر. وللتعويض 
على هذا األخير تحيط بالب�رج اآلن بحيرة اصطناعية على 
أطرافه�ا ع�دد يتزاي�د من العم�ارات الضخم�ة. صحيح أن 
ه�ذا كله لم ينجز بعد، لكن المش�روع عن�د مرحلة ما من 
اكتماله س�يضم ما ال يقل عن ثالثين ألف وحدة سكنية 
وتس�عة فن�ادق أنجز بع�ض منها حت�ى اآلن وثم�ة ما هو 
في ط�ور اإلنجاز م�ع تعلي�ق البعض اآلخر عل�ى األوضاع 
االقتصادي�ة. وضم�ن إطار ه�ذا المجمع الضخم نفس�ه، 
هن�اك اآلن ما يعتبر النواة األساس�ية المنجزة لما س�وف 
يكتمل قريبًا بوصفه أكبر مركز للتس�وق في العالم. بل 
إن ثمة ما يش�ير منذ اآلن الى أن هذه المكانة بات يحتلها 
بالفع�ل »دب�ي مول« الذي فت�ح أبوابه ف�ي العام 2008 

والذي يقع الجزء األكبر منه داخل البرج نفسه.

مهم�ا يكن من أم�ر، فإن ب�رج خليفة رُس�م أول األمر 

عل�ى أن يكون مجرد مبنى س�كني فري�د من نوعه 

وحجم�ه، ولكن الحق�ًا وبالتدري�ج، تقرر أن تس�تخدم 

الطواب�ق العلي�ا معه على ش�كل مكات�ب، ناهيك 

بضم�ه اآلن، وتبع�ًا لذل�ك التط�ور، واحدًا م�ن أفخم 

ال�ذي  آرمان�ي«،  »فن�دق  المنطق�ة،  ف�ي  الفن�ادق 

يضم مئة وخمس�ة وس�بعين جناحًا وغرفة وخمس�ة 

مطاعم، مع ملحقات أخرى على مس�احة تصل الى 

نحو أربعين ألف متر مربع.

ت�ول��ى تصمي��م وإنش��اء »ب�رج خليف�ة« ش�ركة 

»س�كايدمور، أوينغ�ز أن�د ميري�ل« ومقرها ش�يكاغو 

األميركي�ة، أم�ا المصم�م الرئي�س للمش�روع فه�و 

آدريان س�ميث يس�اعده بيل بايكر ف�ي مجال ترؤس 

هيئة حسبان البنى. ولقد احتاج المشروع في نهاية 

األمر إلى 330000 متر مكعب من الباطون المس�لح 

حيث اس�تعمل من�ه نوع ش�ديد الخصوصي�ة يقوم 

عل�ى أس�اس الليون�ة، إضافة إل�ى تس�عة وثالثين 

ألف طن م�ن القضب�ان الفوالذية منه�ا 192 هيكاًل 

فوالذيًا لألساس�ات تغوص على عمق خمسين مترًا 

يبل�غ ارتف�اع كل منه�ا 43 مترًا على قط�ر يصل إلى 

مت�ر ونص�ف المت�ر جهزت بش�كل خ�اص بمنظومة 

للحماية من التلف والتأكسد بفعل المياه الجوفية. 

وكذل�ك اس�تخدم ف�ي المبن�ى 142 ألف مت�ر مربع 

م�ن الزج�اج الهندس�ي س�انغوارد للواجه�ات. أم�ا 

الوزن اإلجمالي لأللومنيوم المس�تخدم في إنش�اء 

الب�رج فيوازي ما يس�تخدم ف�ي بناء خم�س طائرات 

»إيرب�اص« عمالق�ة. ويبقى أن نذك�ر أن ثمة للتنقل 

داخ�ل المبن�ى ثمانية س�اللم ميكانيكية وس�بعة 

وخمس�ين مصع�دًا منه�ا مصاع�د ذات جس�رين. أما 

المصعد األكثر س�رعة فيصعد ويهبط بسرعة 11 مترًا 

في الثانية أي ما يعادل 40 كلم في الساعة.
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علي بن طالل الجهني

الصي�ن بلد ضخ�م، تزيد مس�احته على مجموع مس�احات 
الوالي�ات األميركية الخمس�ين. وبينما نجد أن عدد س�كان 
الواليات المتح�دة األميركية أقل من 350 مليون ش�خص، 
فإن�ه يقط�ن األراض�ي الصيني�ة أكث�ر م�ن بلي�ون و400 
ملي�ون فرد. وهذا مما جعل توجيه دفة قيادتها من دون أن 
تتعرض مسيرتها السريعة في تحقيق التقدم االقتصادي 

لصعوبات كثيرة، أمرًا شبه متعذر المنال.

صحي�ح أنه من�ذ أن أخرجها قائد نهضته�ا االقتصادية 

دن�غ زاو ب�ن���غ )1904 - 1997(، م��ن كارث��ة »الثورة 

الس�تالينية  الش�يوعية  وأيديولوجيته�ا  الثقافي�ة« 

محاي�د  مراق�ب  كل  بش�هادة  حقق�ت  المتطرف�ة، 

إنجازات عظيم�ة كبرى في المج�ال االقتصادي، غير 

أن�ه مهم�ا أوتي�ت قي�ادة الصي�ن التي وضع أس�س 

اختيارها منذ 1978 الزعيم دنغ من مواهب سياس�ية، 

وقدرات تنفيذية، من شبه المتعذر قيادة دفة الصين 

من دون صعوبات حقيقية.

والصعوب�ات ليس�ت محص�ورة ف�ي اختالف المناخ 

والتضاري�س بي�ن أقالي�م الصي�ن وبعد المس�افات 

بينها فقط، وإنما أيضًا مشكلة اللغة ليس من حيث 

صعوبته�ا كلغ�ة فحس�ب، وإنما أيضًا بس�بب تعدد 

لهجات األقاليم التي تكاد تصل إلى لغات مختلفة.

يقول مؤس�س س�نغافورة الس�يد ل�ي: »ولدت في 

بي�ت صيني وأقرأ اللغة الصيني�ة وأكتبها وأتكلمها 

بطالق�ة، وم�ع ذلك ال أفه�م بعض م�ا يقوله بعض 

أمثاله�ا  م�ن  كثي�ر  معان�ي  أفه�م  وال  الصينيي�ن، 

المتداولة«.

وه�ذا التع�دد ليس مم�ا يس�اعد عل�ى التقليل من 

النم�و  أنتجه�ا  الت�ي  الدخ�ول  تف�اوت  مش�كالت 

االقتص�ادي الس�ريع بي�ن العاملين ف�ي القطاعات 

التطوي�ر  كقطاع�ي  النم�و  المتس�ارعة  الخاص�ة 

والتشييد، وقطاع التصنيع المخصص للتصدير.

ولع�ل أوضح مث�ال آلالم النمو الصيني الس�ريع هو 

تصاعد أع�داد النازحين من الريف إلى المدن الكبرى 

التي وصلت إلى عشرات الماليين يوميًا.

آالم النم�وآالم النم�و
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والقي�ادة الصيني�ة ال تجه�ل م�ا يترت�ب على هذا الس�يل 
المتدف�ق، م�ن العازفين عن حياة الري�ف المتطلعين إلى 
حي�اة أفضل ف�ي المدن، من مش�كالت أمني�ة واجتماعية 
واقتصادي�ة. فق�د س�نت القي�ادة الصينية العلي�ا أنظمة 
مماثلة لما سبق أن سنتها الحكومات اليابانية المتتابعة. 
فالصين تَح�رم )بفتح التاء( النازحين إل�ى المدن من دون 
إذن حكومي رس�مي مس�بق، من الخدمات الصحية، ومن 
إدخ�ال أوالده�م ال�ى الم�دارس، وم�ن خدمات اإلس�كان 

الحكومي.

ومع ذلك اس�تمر س�يل المهاجرين من األرياف في تدفقه، 
ب�ل زادت قوة س�يالنه. وعلى رغم كل م�ا يالقيه الريفيون 
م�ن معاناة ف�ي المدن الت�ي نزح�وا إليها، ف�إن دخولهم 
المتواضعة نس�بة لمن ولدوا في المدن، تبقى أعلى مما 

يستطيعون الحصول عليه في مواطنهم الريفية.

صارت محاوالت ثني سكان األرياف عن الهجرة إلى المدن 
كمن يحاول »سد السيل بعباته« كما يقول السعوديون. 
وه�ذا ه�و المعت�اد حدوثه ف�ي كل بلد لديه قط�اع ريفي 
كبي�ر ويم�ر بمرحلة تس�ارع النمو، كما حدث ف�ي الواليات 
المتح�دة بين 1890 و1950، وم�ن المرجح حدوثه في الهند 
والبرازي�ل ف�ي المس�تقبل إذا تصاعدت نس�ب النمو في 

أحدهما أو كليهما.

ف�ي  األكب�ر  االقتصادي�ة  الصي�ن  مش�كلة  كان�ت  وربم�ا 
المستقبل، وفقًا لرؤية مؤس�س سنغافورة السيد لي، أن 
ب�الدًا بضخامة الصي�ن بكل معاني الضخام�ة، يصعب إن 
لم يتعذر عليها االستمرار في استمداد وقود نموها المميز 
من قطاع التصدير فقط. فال محالة س�يأتي لها منافسون 
بتكالي�ف أقل كفيتن�ام وإندونيس�يا وأمثالها م�ن الدول 
األفقر التي تقل فيها مس�تويات األجور عما هي عليه اآلن 

وفي المستقبل المنظور في الصين.

وفي تقدير الس�يد لي، فإن نس�بة نم�و االقتصاد الصيني 
س�تتضاءل تدريجيًا إن لم ترتفع نسبة االستهالك الصيني 
الداخل�ي بحي�ث يحت�ل قط�اع االس�تهالك أه�م مكان�ة 
بي�ن قطاع�ات االقتص�اد الصين�ي. ول�ي يعرف، ب�ل قال 

بوض�وح، إن من الصع�ب على المواط�ن الصيني، 
الذي نش�أ في بي�ت فقي�ر، أو متواضع الدخ�ل، زيادة 
اس�تهالكه والتقليل م�ن توفيره، خوفًا م�ن الحاجة 
في المس�تقبل. ويصعب إقناع المواطن الصيني، 

مهما وصل مستوى دخله، بزيادة إنفاقه.

ولذل�ك ال تتجاوز قيمة قطاع االس�تهالك في الصين 
35 ف�ي المئ�ة م�ن قيم�ة االقتص�اد الكل�ي. بينم�ا 
تتجاوز في كل م�ن بريطانيا وأمي�ركا 68 في المئة. 
ومعظ�م دول أوروب�ا الغربي�ة ال تق�ل قيم�ة قط�اع 
االس�تهالك فيه�ا ع�ن 50 ف�ي المئ�ة م�ن االقتصاد 
الكلي. بالطبع في الدول الفقيرة جدًا كبعض دول 
أفريقيا االستوائية قد ينفق المواطن في المتوسط 
ما بين 90 في المئة و95 في المئة من دخله بس�بب 
تدن�ي مس�توى دخ�ل الف�رد المنخف�ض ج�دًا ب�كل 
المقايي�س. وه�ذه حتمًا ليس�ت مش�كلة المواطن 
الصين�ي في الوق�ت الحاضر، خصوصًا بين س�كان 
الس�واحل والم�دن الكبي�رة. وحت�ى س�كان األرياف 
الداخلية في الصين يصل مجموع دخل الفرد منهم 
في المتوس�ط إلى أكثر م�ن 10 أضعاف دخل الفرد 

في الدول األفريقية الفقيرة.

* أكاديمي سعودي

75
العدد 169



جومو كوامي سوندارام ومايكل كالرك

إن نجاح التنمية وتحس�ن أس�اليب الحك�م واإلدارة يس�يران جنبًا إلى جنب 
ع�ادة، ولكن خالف�ًا لالعتقاد الش�ائع، هناك قل�ة من األدلة التي قد تش�ير 
إل�ى أن النج�اح في تنفيذ إصالح�ات الحوكمة يؤدي بالض�رورة إلى تنمية 
اقتصادي�ة واجتماعي�ة ش�املة وأكثر س�رعة، بل ق�د يكون العك�س تمامًا 
ه�و الصحيح. الواقع أن التركيز على الحكم الرش�يد كان نابعًا من الجهود 
الحثيث�ة، الت�ي بذلت الس�تعادة النمو المس�تدام أثن�اء أزم�ة الديون في 

البلدان النامية في ثمانينيات القرن العشرين. 

فبداًل من إعادة تقييم النهج السائد في التعامل مع السياسة االقتصادية، 
توجهت مؤسسات التنمية الدولية نحو األهداف السهلة: حكومات البلدان 
النامية، وأصبح تقديم النصيحة والمشورة لهذه الحكومات حول الكيفية 
الت�ي ينبغ�ي لها أن تؤدي به�ا وظيفتها مهنة جديدة لهذه المؤسس�ات، 
التي س�رعان ما عملت على تطوير أساليب »فنية« جديدة إلصالح الحكم، 
فباس�تخدام أكثر من مئة مؤش�ر، قدم البنك الدولي مؤشرًا مركبًا للحكم 
الرش�يد، اس�تنادًا إلى تصورات تتعلق بالمس�اءلة، واالس�تقرار السياس�ي 
وغياب العنف، وفعالية الحكومة، والجودة التنظيمية، وس�يادة القانون، 
ومس�تويات الفس�اد. وم�ن خ�الل ادع�اء التوص�ل إل�ى ارتب�اط ق�وي بين 
مؤشرات الحكم واألداء االقتصادي، عمل البنك الدولي على تغذية األمل 

في العثور على المفتاح إلى التقدم االقتصادي.

كانت الحجة معيبة منذ البداية، ذلك أن المؤش�رات المس�تخدمة لم تكن 
منس�جمة م�ع التاريخ، كما فش�لت ف�ي تقدي�ر التحديات والظ�روف التي 
يعيشها كل بلد على حدة، وكانت التحليالت اإلحصائية عبر البلدان تعاني 
م�ن التحيز في االختيار، فضاًل عن تجاهلها ألش�كال االرتب�اط بين مجموعة 
واس�عة من العوام�ل المتغيرة. ونتيجة له�ذا، وقع البن�ك الدولي في فخ 

المبالغة الشديدة في تقدير تأثير إصالح الحكم على النمو االقتصادي.

ال ش�ك في أن الحكم الذي يتس�م بالفعالية والش�رعية واالستجابة يعود 
بفوائ�د ال حص�ر له�ا، وخاص�ة عندما يق�ارن بالبدي�ل: الحكم غي�ر الفعال، 
والمحس�وبية، والفس�اد، ولكن التركيز على إصالح الحكم لم يثبت ذلك 
الق�در من الفعالية التي وعد به�ا في تعزيز التنمية، بل إن هذا النهج الذي 

يركز على الحكم ربما تسبب فعليًا 
ف�ي تقويض جه�ود التنمي�ة، فقد 
س�مح للمؤسس�ات الدولي�ة، بادئ 
ذي ب�دء، بتجن�ب االعت�راف بأوج�ه 
القص��ور الت��ي تعي��ب العقي�دة 
س�ادت  الت�ي  الجدي�دة  التنموي�ة 
طيل�ة العقدين األخيرين من القرن 
العش�رين، عندم�ا خس�رت أمي�ركا 
الالتيني�ة أكث�ر م�ن عش�ر س�نوات، 
الكب�رى  الصح�راء  جن�وب  وبل�دان 
ف�ي أفريقي�ا أكث�ر من ربع ق�رن من 
االقتص�ادي  التق�دم  م�ن  الزم�ان، 

واالجتماعي.

كما تس�بب هذا النهج ف�ي تعقيد 
عم��ل الحكوم��ات م�ن دون داع، 
فبعد أن أصبح�ت إصالحات الحكم 
الرشيد شرطًا للمساعدات الدولية، 
تنته�ي الح�ال بحكوم�ات البل�دان 
النامية غالب�ًا إلى محاكاة توقعات 
المانحين، بداًل من معالجة القضايا 
بالنس�بة لمواطنيها.  إلحاحًا  األكثر 
والواق�ع أن مثل هذه اإلصالحات قد 
تؤدي حت�ى إلى تقوي�ض الحقوق 
العرفي�ة  وااللتزام��ات  التقليدي��ة 
المجتمع�ات  بي�ن  به�ا  المعم�ول 
عل�ى م�دى أجي�ال عدي�دة، وعالوة 
عل��ى ذل��ك، تتس��م اإلصالح�ات 
المطلوبة باتس�اع المدى إلى الحد 
ال�ذي يجع�ل تنفيذه�ا ع�ادة بعيدًا 

فخ الحكم الرشيدفخ الحكم الرشيد
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واالستخدام على نحو يفتقر إلى الكفاءة.

الواقع أن »مأس�اة المشاعات« المزعومة ليست واسعة االنتشار أو حتمية، 
وحقوق الملكية الفردية ليس�ت األفضل دومًا� وليس�ت الوحيدة أبدًا� بين 
الحلول المؤسسية في التعامل مع المعضالت االجتماعية. كانت الخبيرة 
االقتصادي�ة الراحل�ة إلين�ور أوس�تروم الحائ�زة جائ�زة نوبل ق�د أوضحت أن 
المجتمعات البشرية أنش�أت عددًا ال يحصى من الحلول المبدعة والدائمة 
لمجموعة واس�عة م�ن المعضالت التي تنط�وي على اس�تخدام الموارد 

المشتركة.

يتمتع موضوع الحكم الرشيد بجاذبية خاصة لدى المنظمات البيروقراطية 
الضخم�ة مثل بن�وك التنمية المتع�ددة األطراف وهيئات األم�م المتحدة، 

التي تفضل الحلول غير السياسية لمشكالت سياسية في األساس. 

بعب�ارة أخرى، يش�كل الحكم الرش�يد ح�اًل تكنوقراطيًا ظاهري�ًا لما يعتبره 
المانح�ون وغيرهم من المجموعات ذات النوايا الحس�نة سياس�ات رديئة، 
وبش�كل خاص السياس�ة الس�يئة، وهنا تكم�ن المش�كلة الحقيقية في 
أجن�دة الحك�م الرش�يد: فهي تفترض أن ح�ل أغلب معضالت السياس�ات 
والسياس�ة تكمن في االلتزام بمجموعة من المؤشرات الرسمية المعنية 
بعملي�ة الحكم، ولكن الخب�رة على مدى عقدين من الزمان تش�ير إلى أن 
مث�ل ه�ذه التوجيهات تق�دم القليل من اإلرش�اد العملي لحل مش�كالت 

عن متن�اول أغلب البل�دان النامية. 
ونتيج�ة له�ذا، ف�إن حل�ول الحك�م 
الرش�يد تمي�ل إل�ى االنص�راف عن 

جهود التنمية األكثر فعالية.

وم�ن مش�كالت إصالح�ات الحكم 
أيض�ًا أنها برغ�م حيادها الرس�مي 
خاص�ة  مصال�ح  تحاب�ي  م�ا  كثي�رًا 
بعينه�ا، والعواق��ب دوم��ًا جائ�رة 
للغاي�ة، ففي بع�ض الحاالت، أدت 
اإلصالح��ات الت��ي تس�ع�ى إل�ى 
انتقال  إلغاء المركزية وتس�تهدف 
الس�لط�ة إل��ى تمكي��ن صع�ود 
عمالء سياس�يين محليي�ن أقوياء، 
واالس�تنتاج هن�ا واضح: ف�ال ينبغي 
ألجن�دة التنمي�ة أن تك�ون مثقل�ة 
بحتميات إص�الح الحكم. وعلى حد 
تعبي�ر ميرل�ي جريندل م�ن جامعة 
هارف�ارد، ينبغ�ي لن�ا أن نس�تهدف 
»القدر الكافي« من الحكم الرشيد، 
فنخت�ار ع�ددًا قلي�اًل م�ن الحتمي�ات 
من قائم�ة طويلة م�ن االحتماالت، 
ولكن اختي�ار التدابي�ر األكثر أهمية 
ل�ن يكون س�هاًل. والواق�ع أن دعاة 
إص�الح الحكم ن�ادرًا م�ا أصابوا في 

تحديد النهج األكثر فعالية. 

ولنتأمل هنا الترويج الذي ال ينقطع 
للجه�ود الرامي�ة إلى تعزي�ز حقوق 
الملكي�ة، إذ يؤك�د األنص�ار أنه في 
القابل�ة  الفردي�ة  الملكي�ة  غي�اب 
ل�ن  اإلنتاجي�ة،  للم�وارد  للتحوي�ل 
حواف�ز  أو  وس�ائل  هن�اك  تك�ون 
كافي�ة لمالحقة مب�ادرات التنمية، 
وس�وف تتعرض الموارد المشتركة 
االس�تغالل  لف�رط  »المش�اعات« 
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مقاالت
العالم الحقيقي في مجال التنمية االقتصادية التي تتسم بالتعقيد فنيًا واجتماعيًا وسياسيًا.

إن االعتراف بتحس�ن الحكم مع تقدم جهود التنمية من ش�أنه أن يخدم المجتمع الدولي بشكل أفضل، من خالل 

حمله على مالحقة اإلصالحات التي تعمل بش�كل مباشر على دفع عجلة التنمية، بداًل من تبني أجندة واسعة قد 

تخلف أثرًا ضئياًل وغير مباشر في أفضل تقدير. 

ول�ن يكون هذا النهج العملي في التعامل مع تحس�ين الحك�م جازمًا جامدًا، ولن يتظاهر بالعالمية والش�مول، 

فهو يقوم في األساس على تحديد وتحليل ومعالجة المعوقات الرئيسية، وربما بشكل متعاقب متسلسل.

الواق�ع أن العديد من األهداف الرئيس�ية على أجن�دة الحكم الرش�يد � التمكين، واإلدماج، والمش�اركة، والنزاهة، 

والش�فافية، والمس�اءلة� يمكن دمجها في حل�ول قابلة للتطبيق، لي�س ألن جهات خارجية تطال�ب بها، بل ألن 

الحلول الفعالة تحتاج إليها. وال بد لمثل هذه الحلول أن تستفيد من الخبرات ذات الصلة، مع إدراك حقيقة مفادها 

أنها ليست »أفضل الممارسات« بالضرورة. من الواضح أن السعي األعمى وراء الحكم الرشيد كان ينفرد بتوجيه 

جهود التنمية لفترة طويلة للغاية.  واآلن حان الوقت لكي نعترف بالسبل الكفيلة بتحقيق النجاح، ونتجاهل كل 

ما عدا ذلك.

*منسق التنمية االقتصادية واالجتماعية لدى منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة

** المستشار الخاص لشؤون الحوكمة الدولية لدى منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة
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خافيير سوالنا

قفزة كبرى أخرى  إلى األمام من اجل التنمية قفزة كبرى أخرى  إلى األمام من اجل التنمية 

تبن�ت الجمعي�ة العامة لألم�م المتحدة في س�بتمبر 
2015 أه�داف التنمي�ة المس�تدامة وهو إنج�از تاريخي 
في جه�ود التنمي�ة العالمي�ة من أجل تحس�ين حياة 

الماليين من البشر بحلول عام 2030.

الواق�ع أن تأس�يس أه�داف التنمي�ة المس�تدامة في 
الذكرى الس�نوية الس�بعين لتأس�يس األمم المتحدة 
أمر مالئ�م تماما، فرغم أن س�جل األم�م المتحدة في 
العقود الس�بعة الماضي�ة لم يكن مثاليا، فاش�تمل 
على العديد من االستجابات غير الكافية، فإن نجاحها 
ف�ي إش�راك العال�م ف�ي الس�عي وراء تحقي�ق أكثر 
األه�داف المش�تركة نق�اء، مثل ه�دف التنمي�ة، كان 

مبهرا.

ف�ي ع�ام 2000 تبن�ت األمم المتح�دة أجن�دة التنمية 
الت�ي ارتك�زت عل�ى م�ا يس�مى األه�داف اإلنمائي�ة 
لأللفية، واسترشدت بمبدأ مفاده أنه ال ينبغي ألحد أن 
يضطر إلى المعاناة م�ن عواقب الفقر المدقع، وفي 
ذل�ك الوقت كان�ت ِقلة قليل�ة من الن�اس يعتقدون 
أن ه�ذه األهداف يمك�ن تحقيقها بحلول ع�ام 2015، 
ولكن رغم أن الفقر لم يس�تأصل بعد، فقد تحقق قدر 

كبير من التقدم، وبعض االنتصارات الكبرى.

من�ذ ع�ام 1990 )الس�نة المرجعية لقياس التحس�ن(، 
انخفض عدد األشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع 
)عل�ى أقل م�ن دوالر ورب�ع ال�دوالر في اليوم( بنس�بة 
33 %، م�ن 1.9 ملي�ار ش�خص إلى 836 مليون ش�خص 
عل�ى مس�توى العالم، مع ح�دوث أغلب ه�ذا التقدم 
بع�د دخ�ول األه�داف اإلنمائي�ة لأللفي�ة حي�ز التنفيذ، 
وارتفع ع�دد األش�خاص القادرين عل�ى الوصول إلى 
مياه الش�رب اآلمنة بنس�بة 15 %، لكي يبل�غ 1.9 مليار 

ش�خص، وانخفض معدل الوفيات بي�ن األطفال الرضع 
بأكثر من النصف، وانخفض معدل الوفيات بين األمهات 

بنسبة 45 %.

وعلى نحو مماث�ل، ارتفعت معدالت االلتحاق بالمدارس 
االبتدائي�ة من 83 % إل�ى 91 % منذ عام 2000، وانخفض 
عدد اإلصاب�ات الجديدة بع�دوى فيروس نق�ص المناعة 
البش�رية المكتس�بة )اإلي�دز( بنح�و 40 %، كم�ا ارتفعت 
مس�اعدات التنمي�ة الرس�مية م�ن البل�دان المتقدم�ة 

بنسبة 66 %.

الواقع أن هذه األرقام تشير إلى إمكانية تحقيق تغييرات 
كبيرة باالستعانة بأهداف محددة بشكل جيد مع العمل 
الحقيق�ي، وكان�ت ه�ذه الفك�رة مفي�دة للغاي�ة في 
تصمي�م أجن�دة التنمي�ة لمرحلة م�ا بع�د 2015، وتبني 
األه�داف  نجاح�ات  عل�ى  المس�تدامة  التنمي�ة  أه�داف 
اإلنمائي�ة لأللفي�ة، ف�ي حي�ن تضيف بُع�دًا جدي�دا، وهو 
االستدامة، اآلن يدرك زعماء العالم أن الجهود المبذولة 
لتلبي�ة احتياجات التنمية الي�وم ال ينبغي لها أن تعرض 

آفاق أجيال المستقبل للخطر.

إن بُعد االس�تدامة يجلب معه نظرة عالمية كانت غائبة 
ع�ن األهداف اإلنمائي�ة لأللفية، فالبل�دان المتقدمة لم 
تعد مجرد جهات تعمل على تمكين التقدم، فتخصص 
نسبة من ناتجها المحلي اإلجمالي لدعم جهود البلدان 
النامي�ة الرامية إلى الح�د من الفقر، وتحس�ين الصحة، 
ورفع مس�تويات المعيش�ة، ب�ل يتعين عليه�ا أن تكون 
مش�ارِكة ملتزم�ة ونش�يطة ف�ي الجه�ود الرامي�ة إلى 
تحقي�ق األه�داف المتف�ق عليه�ا، وفي بع�ض الحاالت 
يتعي�ن عليه�ا أن تعم�ل حتى عل�ى تعديل سياس�اتها 

المحلية.
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مقاالت
وبهذا المعنى فإن أهداف التنمية المستدامة تعكس بشكل أكثر وضوحًا 
إيمان األمم المتحدة بأنن�ا جميعًا مواطنون عالميون، ويكمن هذا اإليمان 
الراسخ وراء تأس�يس القانون اإلنس�اني الدولي والمحاكم فوق الوطنية 
التي تتصدى النتهاكات هذا القانون، كما أس�س لتبني مبدأ »المسؤولية 
عن الحماي�ة«، الذي يطالب المجتمع الدولي بالدفاع عن ش�عب أي دولة 
ض�د جرائ�م الفظائ�ع الجماعية عندم�ا تفش�ل حكومة هذا الش�عب في 

القيام بالمهمة.

إن األمر يتعلق بالكرامة الشخصية، فأنت أيًا كانت هويتك أو مكان مولدك 
الب�د أن تتمت�ع بحق أساس�ي يتمثل بحمايتك م�ن الجرائم الوحش�ية مثل 
اإلب�ادة الجماعية أو المعاناة بال داع من الفقر المدقع، وأجيال المس�تقبل 
أيض�ًا تس�تحق الكرام�ة الش�خصية، بم�ا ف�ي ذل�ك الت�ي تتيحه�ا البيئ�ة 
د األمي�ن العام لألم�م المتحدة ب�ان كي مون  النظيف�ة الصحي�ة، وقد أكَّ
قضي�ة الكرامة الش�خصية في المناقش�ات التي أدت إل�ى اعتماد أهداف 
التنمية المستدامة، حتى إنه طلب من البابا فرانسيس إلقاء خطاب أمام 

الجمعية العامة لألمم المتحدة في هذا الشأن في اجتماعها التالي.

إذًا، م�ا ال�ذي تحمله لنا أجن�دة التنمية التالي�ة على وج�ه التحديد؟ تحتوي 
األجن�دة التمهيدي�ة، الت�ي تم التوص�ل إلى االتف�اق عليها ف�ي بداية هذا 
الش�هر، على س�بعة عش�ر هدفا- بما في ذلك إنهاء الفقر بكل أش�كاله، 
وتحقي�ق األم�ن الغذائي، وتش�جيع الزراع�ة المس�تدامة، وتوفي�ر التعليم 
العالي الجودة للجميع، وضمان القدرة على الوصول إلى الطاقة والمياه 
النظيف�ة، وتبني تدابير عاجلة لمكافحة تغير المناخ- ويدعم هذه األهداف 

169 مقصدًا فرعيا.

وس�يتطلب تحقي�ق هذه األجن�دة الطموح�ة وجود آلي�ات تقيي�م واقعية 
وفّعالة للمساعدة في الكشف عن أفضل السياسات وإبقاء الجهود التي 
تبذلها الدول على المسار الصحيح، ووفقًا لألجندة التمهيدية سيتم توجيه 
إج�راءات الرصد لكل بلد على ِحدة، حتى يتس�نى ل�كل حكومة تكييفها 

وفقًا ألولوياتها الوطنية.

بي�د أن األم�ر مت�روك للمجتم�ع الدول�ي لضم�ان وض�ع أه�داف ومواعي�د 
نهاي�ة محددة لتلبية ه�ذه األهداف من كل الحكوم�ات، ففي غياب آليات 
المس�اءلة القوية، ل�ن ترقى أهداف التنمية المس�تدامة إلى ما يزيد على 
ممارس�ة ف�ي رف�ع الوع�ي، وبالتال�ي إخض�اع الصح�ة، والكرام�ة، ورخاء 
البش�رية للمصالح الوطني�ة الضيقة القصي�رة األمد، وتق�دم قمة أهداف 
التنمي�ة المس�تدامة المقبل�ة، التي س�تجمع بي�ن أكبر تركيز من رؤس�اء 

ال�دول والحكومات في تاريخ األمم 
المتحدة، الفرصة المثالية إلنش�اء 

مثل هذه اآلليات.

الحق أن أهداف التنمية المستدامة 
ش�ديدة الطم�وح، ولك�ن بااللتزام 
المتواص��ل م��ن ك���ل البل��دان 
المتقدم��ة والن�امي��ة عل��ى ح�د 
س�واء يس�تطيع العالم أن يضمن 
االحتف�ال بقف�زة أخ�رى كب�رى إلى 

األمام في عام 2030.

• ك��ان الممث��ل األعل��ى لالتحاد 
الخارجي��ة  للش���ؤون  األوروب���ي 
والسياس�ة األمنية، واألمين العالم 
لمنظم�ة حلف ش�مال األطلس�ي، 
ووزير خارجية إس�بانيا، وهو يش�غل 
حالي�ًا منص�ب رئي�س مركز إيس�اد 
)ESADE( لالقتص���اد العال�م��ي 
والسياس�ة الجغرافية، وزميل مميز 

لدى مؤسسة بروكنجز.

»بروجيكت سنديكيت«

باالتفاق مع »الجريدة«
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في س�بتمبر الماضي  تم تصوي�ر عبدالقادر وهو 
يحم�ل ابنت�ه عديل�ة البالغ�ة أرب�ع س�نوات على 
كتفه، ويق�ف عند تقاطع خطر ف�ي بيروت، وهو 
يحاول بي�ع أقالم حب�ر إلطعام عائلته، فانتش�رت 
ص�ورة معاناة عائل�ة ه�ذا الالجئ الس�وري الذي 
قام النرويجي جيس�ور سيموراس�ون بنشرها عبر 

»تويتر« كالنار في الهشيم.

وخالل يوم أو يومين تم جمع مبلغ 100 ألف جنيه 
إس�ترليني )154 أل�ف دوالر أميرك�ي( لمس�اعدة 
تس�ع  البالغ�ة  ري�م  وأخته�ا  وعديل�ة  عبدالق�ادر 
سنوات، وعندما سئل ماذا سيصنع بالنقود فقال 
عبدالق�ادر إنه سيس�تخدمها في تعلي�م أطفاله 

وأصدقائهم.

إن قصة عبدالقادر وأطفاله تس�لط الضوء على 
حقيقة واضحة وإن كان�ت مغفلة، وهي أن آالف 
اإلط�الق  عل�ى  يري�دون  ال  المنفيي�ن  الس�وريين 
التطفل على أوروبا بل هم يريدون بشدة العودة 
الي�أس  وإن  آمن�ا،  يصب�ح  حالم�ا  وطنه�م  إل�ى 
المطل�ق هو الذي يدفعه�م لالنطالق في رحالت 
ته�دد حياته�م، وه�م ليس�وا لوحده�م، فهناك 
عدد مذهل من األطف�ال يصل إلى ثالثين مليونًا 
م�ن النازحين ح�ول العالم، علم�ا أن ثلثي هؤالء 
موج�ودون في أج�زاء أخرى من بالده�م، والبقية 

أجبروا على الهرب من بلدانهم.

إن بعض الالجئين هم ضحايا الكوارث الطبيعية، 
فعلى س�بيل المثال هناك مليون طفل أصبحوا 
ب�دون مأوى بس�بب زل�زال نيب�ال، وهن�اك آخرون 
نزح�وا بس�بب التغي�ر المناخ�ي، لك�ن الس�بب 

الرئي�س الرتف�اع أع�داد الالجئي�ن هو الص�راع العني�ف، وقبل 
خمس س�نوات أدت الحروب والصراع�ات إلى نزوح نحو 5 آالف 

طفل يوميا، وحاليا يزيد هذا الرقم على أكثر من 20 ألفا.

والصوم�ال  الس�بعينيات  من�ذ  أفغانس�تان  إل�ى  باإلضاف�ة 
من�ذ  الديمقراطي�ة  الكونغ�و  وجمهوري�ة  الثمانيني�ات  من�ذ 
التس�عينيات واآلن سورية، شهد العام الماضي فقط الجئين 
يف�رون م�ن جمهوري�ة إفريقي�ا الوس�طى وجنوب الس�ودان 
والع�راق وليبي�ا واليم�ن وبورون�دي، ونظرًا ألن مع�دل الوقت 
ال�ذي يقضيه الالجئ بعيدًا عن وطنه هو عش�ر س�نوات، فإن 
ماليي�ن األطفال الالجئي�ن يمكن أن يمضوا معظم س�نوات 

طفولتهم بدون تعليم.

إن ذل�ك الس�يناريو- الحي�اة في الش�وارع حي�ث يعلق بعض 
األطف�ال في ظ�روف العمل بالس�خرة، في حين يت�م االتجار 
بآخرين لغايات البغاء أو يتم إجبارهم على زيجات ال يريدونها، 
م�ن  معاناته�م  اس�تغالل  يت�م  ألن  معرض�ون  وجميعه�م 
المتطرفي�ن- هو س�يناريو غير مقب�ول بتاتًا، لدرج�ة أنه يجبرنا 
عل�ى التح�رك، وبم�ا أن الطعام وال�دواء والم�أوى تأتي في 

المقام األول فيجب أن يكون التعليم على قمة األولويات.

لق�د اكتش�فت ذل�ك قب�ل بضع�ة أس�ابيع عندم�ا زرت مركزًا 
لالجئين في بيروت، حيث قامت األمهات بمناشدتي من أجل 
إرس�ال أطفالهن إلى المدرسة، إذ أدركن أن التغذية والرعاية 
الصحي�ة حيوية من أج�ل البقاء، لكن التعلي�م– الذي يمكن 
الش�باب م�ن االس�تعداد والتخطي�ط للمس�تقبل- ه�و الذي 

يعطيهم األمل.

وعلى الرغم من جهود الوكاالت الدولية فإن هؤالء األطفال 
الضعف�اء س�يفقدون فرصتهم ما لم يتم اتخ�اد إجراء جذري 
اآلن، فاألطفال الالجئون يخس�رون ألنهم يس�تفيدون بشكل 
رئيس�ي من المس�اعدة اإلنس�انية التي تحتفظ بتركيز قصير 

القراءة والكتابة والالجئونالقراءة والكتابة والالجئون
غوردون براون
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مقاالت
الم�دى على المأوى والطع�ام، باإلضافة إل�ى المس�اعدة التنموية التي 
تعتب�ر بطبيعته�ا طويلة الم�دى، وإن 2 % فقط من المس�اعدة اإلنس�انية 
الحالي�ة تذه�ب للم�دارس، ووكاالت التنمي�ة تصارع من أج�ل التعامل مع 

حاالت الطوارئ.

وم�ن أجل التعام�ل مع ذلك هناك خط�ط حالية لصندوق إنس�اني لتوفير 
أم�وال م�ن أج�ل إبق�اء الم�دارس مفتوحة خ�الل ح�االت الط�وارئ أو بناء 
مدارس جديدة في مخيمات الالجئين والمستوطنات، فاالمتحان الحقيقي 
لمث�ل هذا الصندوق هو في بلدان مث�ل األردن ولبنان وتركيا، حيث وصلت 
الخدمات هناك إلى نقطة االنهيار، وهناك مليونا طفل- معظمهم بدون 

دراسة- يقبعون في أكواخ وخيم ومخيمات بائسة.

ففي تركيا 621 ألف طفل الجئ من الس�وريين يحتاج 400 ألف منهم إلى 
س�عة مدرس�ية إضافية، ولبنان لدي�ه 510 آالف طفل الج�ئ ال مكان ل�300 
ألف طفل منهم في المدارس، واألردن لديه 350 ألف طفل الجئ وينقصه 

90 ألف مقعد.

لق�د قام االئتالف العالمي لقطاع األعمال من أجل التعليم، والمؤسس�ة 
الخيري�ة »ذير ورلد« في األس�بوع الماضي بوضع الخط�وط العريضة إلحراز 
تقدم يمكن تطبيقه فورا وبتكلفة مناسبة، فالخطة بسيطة وهي تتمثل 

الم�دارس  ف�ي  الفترتي�ن  بنظ�ام 
الط�الب  يتوج�ه  حي�ث  الحالي�ة، 
ف�ي  الم�دارس  إل�ى  المحلي�ون 
النص�ف األول من اليوم، واألطفال 
الالجئون في النصف الثاني، وهذه 
ملي�ون  تمن�ح  أن  يمك�ن  الخط�ة 
طفل الجئ فرصتهم في التعليم.

وبفض�ل  الماض�ي  الع�ام  خ�الل 
الجهات المانحة م�ن أنحاء العالم 
ووزي�ر تعلي�م مجتهد ه�و إلياس بو 
صع�ب ت�م إلح�اق 106 آالف طف�ل 
الج�ئ في لبن�ان بالم�دارس، تحت 
نظام الفترتين، وابتداء من الفصل 
الدراس�ي الجدي�د ف�ي الخريف فإن 
الع�دد اإلجمالي م�ن المفترض أن 
يزي�د إل�ى 140 ألف�ًا، لك�ن التمويل 
لهذا العام ينقص�ه 30 مليون دوالر 
أميرك�ي بحيث ال يمكن اس�تيعاب 
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60 ألف طالب، كما يوجد أيضا 300 ألف طفل في لبنان لوحده لم تتم تلبية احتياجاتهم التعلمية.

ع�ادة ف�ي حاالت الط�وارئ ال يوجد هناك تس�هيالت أو مب�ان أو موظفون إلبق�اء األطفال في الم�دارس، لكن ما 

ينقصن�ا ف�ي األردن ولبنان وتركيا ليس الصفوف المدرس�ية وال المدرس�ين المدربين– هن�اك الكثير منهم محليا 

وبين الالجئين السوريين البالغين– بل تنقصنا األموال من أجل أن ندفع لهم.

إن األم�وال ليس�ت ضخم�ة مقارنة بحجم المش�كلة، ففي مقابل م�ا يزيد عل�ى 500 دوالر أميركي بالس�نة أو 10 

دوالرات أميركية لكل طفل في األس�بوع يمكننا أن نوفر مقاعد مدرس�ية تس�مح لآلباء واألطف�ال بأن يعملوا ما 

يفضلون عمله، وهو تلقي التعليم في المنطقة.

* رئي�س وزراء، ووزي�ر مالية س�ابق ف�ي المملكة المتح�دة، ويعمل حاليا مبعوث�ا خاصا للتعلي�م العالمي لألمم 

المتحدة.

»بروجيكت سنديكيت« باالتفاق مع »الجريدة«
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أقدم خرائط العالم

 إن رس�م الخرائط الحالي�ة يعتمد على 
برامج حاس�وبية، ويوًما بعد يوم نشهد 
تط�وًرا مس�تمًرّا ف�ي هذا المج�ال لنرى 
ا، لكن  خرائط ذات دقة وجودة عالية جًدّ
قب�ل وج�ود الحواس�ب حاول اإلنس�ان 
من�ذ الق�دم رس�م الخرائ�ط بداي�ًة من 
الخرائط البابلية المرسومة على ألواح 
الطين إل�ى الخرائط الرقمية والخرائط 
التفاعلي�ة الت�ي نش�اهدها ف�ي يومنا 

هذا.

العص�ور  من�ذ  موج�ودة  الخرائ��ط  إن 
القديم��ة، ويوج���د ع��دة أن�واع م�ن 
الخرائط؛ فعلى سبيل المثال: الخرائط 
الطبوغرافي�ة،  والخرائ�ط  السياس�ية، 
وخرائ��ط الج��و والطق��س، وخرائ�ط 
جيولوجي��ة وحيوي��ة. لدين��ا اآلن كّم 
القديم�ة. وهن�ا  الخرائ�ط  هائ�ل م��ن 
سنستعرض أقدم وأشهر تلك الخرائط 

في العالم؛ وهي على النحو التالي:

الخرائط البابلية
ه�م  الخرائ�ط  رس�م  م�ن  أول  يُعتب�ر 
»البابليون« الذين س�كنوا في س�هول 
الع�راق قب�ل 4000 س�نة، وذل�ك على 
أساس المشاهدة والقياس، ويقال: إن 
هدف رس�م الخرائط عن�د البابليين هو 
وضع ح�دود األراضي الزراعي�ة، وتحديد 

الملكيات. 

وفي ع�ام 1930 ق�د ُعثر عل�ى لوح من 

الطي�ن بمقي�اس 7.6 - 6.8 س�م بالق�رب 

م�ن كرك�وك ف�ي الع�راق، ويع�ود تاريخ 

الل�وح بين 500 و700 قب�ل الميالد، وتظهر 

باب�ل عل�ى الف�رات ُمحاط�ة بدائ�رة م�ن 

اليابس�ة وفيه�ا بع�ض الم�دن، ومحاطة 

كلها بالبحر، مع سبع جزر دائرية حولها.

يطل�ق على تل�ك الخريطة اس�م خريطة 

»العالم البابلية«، وق�ام بترميمها »إكارد 

أنكر«، وهي محفوظة في خزانة المتحف 

البريطاني.

خريطة »بردية تورين«
وهي تعد م�ن الخرائط المصرية القديمة 

الفرعوني�ة،  الحض�ارة  إل�ى  تع�ود  الت�ي 

1300 قب�ل المي�الد، وه�ي محفوظة في 

متح�ف في مدين�ة »تورين« ف�ي إيطاليا، 

المل�ك  عص�ر  إل�ى  تع�ود  أنه�ا  ويُعتق�د 

دي�ر  ف�ي  واكتِش�َفت  الثان�ي،  رمس�يس 

المدين�ة ف�ي طيب�ة بواس�طة »برناردينو 

دروفت�ي« حوال�ي ع�ام 1824، وه�ي تعد 

م�ن الوثائ�ق المهم�ة التي تح�دد مناجم 

وتش�ير  مص�ر،  ف�ي  الموج�ودة  الذه�ب 

إل�ى أكث�ر م�ن 40 منجًما واقًع�ا في قلب 

الصحراء ما بين األقصر والبحر األحمر، كما 

تُظه�ر بع�ض المعالم م�ن ط�رق وَمبَاٍن 

وجب�ال، كم�ا يظه�ر بدق�ة أن�واع الصخور 

المختلف�ة والحص�ى واألودي�ة، وتحت�وي 

على معلومات عن المحاجر والتعدين.

اللوحة 
البويتينجرية

تع�ود ه�ذه اللوح�ة إلى 
القرن الثالث عشر؛ وهي 
الروماني�ة  الخرائ�ط  م�ن 
تص�ف  الت�ي  القديم�ة 
العس�كري��ة،  الط����رق 
س�مي�ت ه�ذه الخريط�ة 
عل�ى اس�م جامع التحف 
»كون���راد البويتينج��ر«، 
ويق���ال: إنه���ا منقولة 
م�ن نس�خة أصلي�ة تعود 
الخام�س  الق�رن  إل�ى 
عه��د  ف���ي  الراب���ع  أو 
اإلمبراطور »أوغسطس«، 
ويُعتق���د أن الخري�ط��ة 
إش�راف  تح���ت  أُع���ّدت 
فيبس�انيوس  »ماركوس 
أغريب�ا«، صدي�ق وحلي�ف 
الخريطة  »أوغس�طس«. 
الموج�ودة حالًيا تغطي 

أقدم خرائط العالم
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أوروبا )بدون إسبانيا والجزر البريطانية(، 
وشمال إفريقيا، وأجزاء من آسيا.

خرائط أناكسيماندر
يُعتق�د أن أق�دم يوناني رس�م خريطة 
العال���م ه��و »أناكس�يماندر«، وذلك 
وفًق�ا للجغرافي »إراتوس�تينس«، هذه 
الخريط���ة أوح��ت للم�ؤرخ اليونان�ي 
هيكاتي�وس برس�م نس�خة أكث�ر دق�ة 
ووضوًحا. كانت خريطته مصممة على 
س�طح مس�تدير قلي�اًل، ومرك�ز العالم 
ه���ي المدين���ة اليوناني�ة »دلفي«، 
وبح�ر »إيجة« يك�ون بالقرب م�ن مركز 
الخريطة ومح�اط بثالث ق�ارات يفصل 
بينه�م البحر واألنه�ار، ويح�ّد أوروبا من 
المتوس�ط،  األبي�ض  البح�ر  الجن�وب 
ويفصلها عن آسيا البحر األسود، ويجري 
النيل في الجنوب عبر المحيط ليفصل 

إفريقيا عن آسيا.

ه�و  الخريط�ة  رس�م  س�بب  إن  يُق�ال: 
تحس�ين ط�رق المالح�ة والتج�ارة بي�ن 
»ميليت�وس« والمناط�ق األخ�رى ح�ول 

البح�ر المت�وس�ط والب�ح�ر األسود، باإلضافة إلى إقناع المدن األيونية 

باالنضم�ام إل�ى االتح�اد من أج�ل إبع�اد التهدي�دات، وأخي�ًرا التمثيل 

العالمي للعالم من أجل المعرفة.

اإلدريسي
إن أدّق الخرائ�ط المعروف�ة لدينا ف�ي العصور الوس�طى هي خريطة 

العالم والجغرافي »اإلدريسي«، ومن المعلوم أن العرب والمسلمين 

لعب�وا دوًرا كبيًرا في رس�م وتطوي�ر الخرائط، ويجب أال ننس�ى بالطبع 

»المروزي« الذي كان أول من أدخل طرق إسقاط الخرائط للتحويل بين 

اإلحداثيات الكروي�ة، وابن الوردي، وابن حوقل، والمقدس�ي الذي يُعد 

أول من استخدم األلوان في الخرائط.

هذه الخريطة هي من إحدى الخرائط التي رس�مها »اإلدريسي« للملك 

روج�ر الثاني ملك »صقيلة« في عام 1154 ميالدًيا، وهي تمثيل خريطة 

الوط�ن العرب�ي، وتع�د ه�ذه الخريطة م�ن أكث�ر الخرائ�ط تقدًما في 

العصور الوس�طى، ويالح�ظ أن الخريطة مقلوب�ة ألن الناس في تلك 

األيام كانوا يعتبرون أن الجنوب يوجد في األعلى.
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تعتبر جبيل من أق�دم المدن المأهولة 
في العالم وهي، كم�ا نعرفها اليوم، 
تق�وم عل�ى طبقات ع�ّدة م�ن البقايا 

واآلثار التي تعود إلى العصر الحجري.  

يرتبط تاريخ جبيل بشكٍل وثيق وُمحكم 
بتاريخ المتوسط. ويعتقد المؤرخون أّن 
مجموعة من الصيادين بنوا جبيل قبل 
ما ال يقل عن 7000 س�نة، ث�م تبعتهم 
اتخذوه�ا  أخ�رى  وش�عوب  مجموع�ات 
موطن�ًا له�م وجلبوا معه�م عاداتهم 
وأنماط عيش�هم وصناعاتهم.. وهكذا 
تحّول�ت جبيل إلى منطق�ة تزخر باآلثار 
رؤي�ة  الي�وم  ان�ه يمك�ن  إذ  القديم�ة، 
بقاي�ا أكواخ تعود إل�ى العصر الحجري 
المس�حوقة  الكلس�ية  أرضياته�ا  م�ع 
وبقاي�ا أساس�ات من�ازل حجريّ�ة وبقايا 
هي�اكل وحص�ون دفاعي�ة فينيقي�ة... 
عل�ى  أطلق�وا  م�ن  أول  اإلغري�ق  كان 
ه�ذه المدين�ة اس�م بيبل�وس ومعناه 
باإلغريقية »الورق« وذلك نظرًا لألهمية 
الت�ي اكتس�بتها ه�ذه المنطق�ة في 

مجال تجارة ورق البردى.  

كان�ت جبي�ل أيضًا مرك�زا تجاري�ا مهمًا 
وأصبح���ت، ف��ي عه���د الفينيقيين  
ق.م.   3000 ح��وال���ى  الكنعانيي���ن 
تجاري�ًا  مرتبط�ة  فينيقي�ة  مدين�ة  أول 

بالمملكة المصرية القديمة. 

تزخ�ر  مدين�ة جبي�ل باألث�ار والمعال�م 

التاريخي�ة منه�ا مس�رح رومان�ي وأعم�دة ش�ارع معّم�د قدي�م ونافورة 

رومانية .  

لق�د مرت على جبيل عدة حقب تاريخي�ة حيث حكم جبيل البيزنطيون 

والرومانيون  والعرب ثم وصل الصليبيون في العام 1104 واستعملوا 

حج�ارة وأعم�دة الهي�اكل القديم�ة في بن�اء قصر خاص به�م وخندق 

مائ�ي. وقد رمم المماليك والعثمانيون على التوالي هذا القصر الذي 

يط�ّل اليوم عل�ى بقايا مدينة جبيل والبحر . دفن�ت معالم جبيل تحت 

الت�راب لقرون طويل�ة قبل أن يقوم العلماء في القرن التاس�ع عش�ر 

والق�رن العش�رين بالتنقي�ب عنه�ا. وهكذا أزيل�ت الطبق�ات واألحجار 

الت�ي خنقته�ا لتول�د جبيل مرًة أخ�رى م�ن رح�م األرض والتاريخ وتهب 

نفس�ها للس�ياح ليقوموا بتنقيباتهم الخاصة وليكش�فوا النقاب عن 

الحضارات القديمة التي مرت بها .

محطات تاريخية
ارتق�ت جبي�ل إلى مصاف الم�دن أواخر األل�ف الراب�ع ق.م.، فأصبح لها 

ش�وارعها وساحاتها ومبانيها العامة وأسوارها، فأصبحت بذلك حاضرة 

Cité )أي مدينة عاصمة، لها ش�خصيتها الخاصة واس�تقاللها ووجودها 

السياس�ي(. اعتب�رت، خ�الل األلفي س�نة األول�ى من عمره�ا، حاضرة 

الكنعانيي�ن الديني�ة األول�ى؛ وتلق�ت معابده�ا، الذائع�ة الصيت في 

العال�م القدي�م، هدايا فاخ�رة وثمينة من فراعنة مصر، ال زالت تش�ّكل 

تحفًا تفاخر بها بعض متاحف العالم.

م�ا أن حل�ت بدايات األلف الثالث ق.م.، حتى ش�هدت جبي�ل ازدهارًا كبيرًا 

بفض�ل تج�ارة األخش�اب الت�ي كان�ت تصدره�ا إل�ى أنح�اء المتوس�ط 

الش�رقي، وال س�يما إلى مصر، حي�ث كان المصريون يفتقدون الخش�ب 

الالزم لبناء سفنهم ومعابدهم ولضرورات طقوسهم الجنائزية. وكانت 

جبيل تحصل مقابل أخش�ابها على األواني والحلي المصرية المصنوعة 

من الذهب والمرمر، باإلضافة إلى لفائف البردي ونسيج الكتان.

جبيل ..
مدينة تعبق بالتاريخ القديم

جبيل ..
مدينة تعبق بالتاريخ القديم
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الس�َخْينة، وهي مجاري موس�مية قلّما 
تس�يل فيها مياه األمط�ار؛ لكنها وفي 
الس�نوات الماط�رة، تحم�ل وتصّب ما 
تجمع�ه من األمط�ار الغزي�رة، فو حتى 
تلك التي نتعارف على تسميتها أنهارًا 
كالفي�دار وجاج فأنها في الواقع مجاري 
مياه شتوية، لكنّها موجودة في أودية 
تحي�ط به�ا جب�ال عالي�ة عل�ى ط�ول 

مسارها لذلك تسمى أنهارًا. 

أنش�ئت بلدية جبي�ل ع�ام 1879 وهي 
أول�ى البلدي�ات الت�ي تأسس�ت ف�ي 
قض�اء جبيل. من أهم المش�اريع التي 
أطلقتها البلدي�ة حديقة بيبلوس بارك 
وبن�اء القص�ر البل�دي، وإط�الق حمل�ة 

التنقيب عن مرفأ جبيل التاريخي.

الحفريات األثرية
الطبق�ات  أخ�ذت  الزم�ن  م�رور  م�ع 
الس�كنية المتعاقب�ة ف�ي موقع جبيل 
تتح�ول إل�ى ت�ّل تراب�ي بل�غ ارتفاع�ه 
أقيم�ت  وق�د  مت�رًا  عش�ر  اثن�ي  نح�و 

م�ا لبثت فترة االزدهار تلك أن انحس�رت في نهاي�ات األلف الثالث ق.م. 
عندم�ا تعرّض�ت جبي�ل إل�ى الغ�زو والحري�ق من قب�ل بع�ض القبائل 
األموريّ�ة. وم�ا أن تخلى القادم�ون الجدد عن بداوتهم واس�تقروا حتى 
أعادوا إعم�ار المدينة كما أعادوا التواصل التجاري مع مصر إلى س�ابق 
عه�ده. وجدير بالذك�ر أن مدافن جبي�ل الملكيّة التي أب�رزت الحفريات 
مدى ثرائها تعود بمجملها إلى تلك الفترة، مما يُشير إلى االزدهار الذي 

حققته جبيل في ظّل الحكم األموري.

الموقع الجغرافي
تبع�د جبيل حوال�ي 37 كلم عن بي�روت عاصمة لبن�ان، وتقوم مدينة 
جبيل على منبس�ط سهلي صغير يحّده جنوبًا وادي نهر الفيدار وشمااًل 
وادي نه�ر ج�اج، أّما غربًا فه�ي تح�اذي المتوّس�ط األزرق، وترتفع أرضها 
ببطء نحو الش�رق حيث الجبال المشرفة ترتفع بس�رعة فتشّكل مدرجًا 
طبيعي�ًا عمالق�ًا، انطالق�ًا من الش�اطئ ترتفع األرض بس�رعة نس�بية 
فيصل ارتفاعها على مسافة مائة متر تقريبًا، أي عند »البّوابة الجديدة« 
مدخل مدينة القرون الوسطى الشمالية، إلى حوالي خمسة وعشرين 
مت�رًا، وتكم�ل االرتفاع ببطء حت�ى تصل عن�د أقدام الت�الل المتاخمة 
للس�هل ش�رقًا، أي بعد حوالي ألف وأربعمائة مترًا، إلى حوالي خمسة 

وسبعين مترًا، لتبدأ بعدها التالل القوية المتتالية شرقًا.

يتخل�ل ه�ذا الس�هل ذو االتّج�اه الجنوبي الش�مالي بعض الس�واقي 
ومج�اري المي�اه الش�توية، مث�ل مج�رى س�اقية زي�دان ومجرى س�اقية 
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فوقه المنازل وانتش�رت في أرجائه البس�اتين. وفي س�نة 1860، زار العالم 
الفرنس�ي أرنس�ت رين�ان موق�ع جبيل وأج�رى فيه بع�ض االستكش�افات 
والحفري�ات المح�دودة. غي�ر أن البح�ث الج�دي عن آث�ار المدينة ل�م يجِر إال 
ف�ي نهاية الح�رب العالميّة األولى، عندما ق�ام عالم العاديّ�ات المصريّة 
بيار مونتي�ه بين عامي 1921-1924 بإجراء حفريات واس�عة مّكنته من إبراز 
التواص�ل الحض�اري بين جبي�ل ومص�ر الفرعونيّة. وفي عام 1925، تس�لم 
إدارة الحفريات في الموقع األثري الفرنس�ي موري�س دينان، وبقي يعمل 
فيه لحس�اب المديريّة العامة لآلثار اللبنانية حتى عام 1975، بحيث تمّكن 

من نفض الغبار عن الجزء األكبر من تاريخه وآثاره.

من األثار أساسات المعبد الكبير، جزء من طريق رومانية، موقع عين الملك 
الذي يضم منبع المياه الرئيسي ضمن المدينة القديمة، إضافة إلى بقايا 
بيوت قديمة قبل الميالد وأساس�ات بيوت أخرى، وبقايا القصر الكبير، وآذار 
مستوطنة بشرية من العصر الحجري، وآثار من الفترة اآلمورية، وبقايا معبد 
»بعلة جبل«، بقايا الحصن القديم إضافة إلى مرفأ جبيل وأبراجه والس�وق 
القدي�م والمداف�ن الملكي�ة والمس�رح الرومان�ي وبقاي�ا أس�وار المدين�ة 
والقلع�ة البحرية. كم�ا تضم جبيل عددًا م�ن المتاحف الت�ي تعنى بإبراز، 
آثار جبيل التاريخية، إضافة إلى متاحف تعنى بالحياة البحرية والمتحجرات، 
التي تشتهر فيها هذه المدينة من بينها متحف موقع جبيل  ومتحف ذاكرة 

الزمن ومتحف الشمع.

يذك�ر أن جبي�ل ت�م اختيارها عاصمة الس�ياحة العربية لس�نة 2016  كونها 
تعتبر من أشهر المواقع األثرية في المنطقة ومن أقدم المدن في العالم 

وقد سحرت ماليين السياح من حول العالم.
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ص�در حديثًا في سلس�لة »كتاب اله�الل«، كتاب »اإلس�كندرية في عصرها 

الذهب�ي«، للكاتب المصري عرفة عبده على. يس�رد الكاتب تاريخ المدينة 

والش�هرة التي حظيت بها اإلس�كندرية.. المدينة الخال�دة.. عروس البحر.. 

وسيدة مدائن عصرها… حتى سماها أثينايوس »المدينة الذهبية«. وكتب 

مقدمة الكتاب أحد عش�اق المدينة، الكاتب الراحل كامل زهيري الذى كان 

قريبا من فناني اإلس�كندرية التي أخرجت عباقرة مثل وسيد درويش وبيرم 

التونسى والشيخ سالمة حجازي، كما تأثر بها وخلدها أدباء وشعراء أجانب 

أش�هرهم كفافيس وفورس�تر ولورانس داريل في رباعيته، وأناتول فرانس 

في روايته الشهيرة »تاييس«..

دراسة »التكامل العربي سبيال لنهضة 
إنسانية«

ع�ن مرك�ز دراس�ات الوح�دة العربية ص�در تقري�ر »التكامل العربي س�بيال 

لنهض�ة إنس�انية« لمجموعة من الباحثين. يرى الباحثون أن لغة مش�تركة 

وإرث�ا وتاريخا حضاريي�ن وتجاورا مكانيا هو بعض ما يجمع س�كان مجموعة 

البل�دان العربي�ة. ولكن رغم م�ا يتاح له�ذه البلدان من مقوم�ات التعاون 

والتكامل، ال تزال تواجه فرادى، تحديات العالم الخارجي ومتطلّبات العصر 

المتزايدة، في ظل مخاطر جسيمة، مزمنة وطارئة.

ويهدف ه�ذا التقرير إلى إحياء مش�روع التكامل العربي كوس�يلة ال غنى 

عنه�ا في تحقي�ق نهضة عربية ش�املة، لجميع مناحي البني�ة المجتمعية 

والمب�ادئ القيمي�ة، نهض�ة تس�تند إل�ى إحي�اء مب�دع للثقاف�ة العربي�ة 

المس�تنيرة، يكون قوامها الحك�م الديموقراطي الصالح الذي يضمن حق 

كل إنسان في العيش الكريم والرفاه المادي والمعنوي.

»اإلسكندرية في عصرها الذهبي«
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ص�در مؤخ�ًرا ع�ن المؤسس�ة العربي�ة للدراس�ات والنش�ر، كت�اب بعن�وان 
»الطري�ق إلى قونية« للكاتب الدكتور خلي�ل النعيمي، ويقع الكتاب في 

152 صفحة من القطع المتوسط.

يع�د هذا الكتاب ضمن أعمال أدب الرحالت للدكتور النعيمي، حيث س�بق 
أن ق�دم عددًا م�ن المؤلفات ف�ي أدب الرحل�ة منها »من نواكش�وط إلى 

إسطنبول، قراءة العالم، كتاب الهند«.

البيئة »النظرية والواقع«  تحديات الدول العربية

يهتم كتاب »البيئة النظري�ة والواقع- تحديات الدول العربية«  للدكتورة جنى أبو صالح 
بالمج�ال البيئ�ي الذي أصبح يعاني مخاط�ر كبيرة على المس�توى العالمي والمحلي, 
ويبحث في آليات حماية البيئ�ة وموارد الطبيعة وطرائق إدارتها التي يتحقق من خاللها 
اس�تمرار الحي�اة والكائنات الحي�ة التي تعيش على ه�ذه األرض. وفي ه�ذا االطار تطرح 
المؤلفة عددًا من األس�ئلة وتجعل منها منطلقًا للبحث في ما يشهده العالم أجمع من 
انهيارات على المستوى البيئي ومنها: ما األدوات واآلليات الهادفة إلى حماية البيئة في 
اط�ار التعاون الدولي؟ كيف تعمل منظومة األمم المتحدة على حماية البيئة من خالل 
المؤتمرات الدولية التي تعقدها ونش�اطات البرامج والوكاالت الدولية؟ وما واقع البيئة 
في دول غربي آسيا, حيث تشتد حدة التوترات السياسية والنزاعات التي تضع المنطقة 
في نفق مظلم؟ وتناولت المؤلفة بالبحث موضوع اآلليات الدولية الهادفة إلى حماية 
البيئة )دول األسكوا نموذجًا( تبعًا للمنهج النظري والمنهج التحليلي، من خالل قسمين 
رئيس�ين: األول موضوع القان�ون الدولي للبيئة كونه يش�كل األداة القانونية لحمايتها 
واالط�الع على مص�ادره وأهم مبادئ�ه وأهم االتفاقي�ات البيئية والمق�ررات والصكوك 
والبروتوك�والت التي تضم�ن صحة النظام البيئ�ي. بينما تناولت في القس�م الثاني, 
نش�اط منظومة األم�م المتحدة الهادف إل�ى حماية البيئ�ة، وأهم المؤتم�رات الدولية 
الت�ي عقدت. ووضع البيئة في دول منطقة “األس�كوا”، مع إب�راز التحديات الكبرى التي 
تواجهها دول منطقة “األس�كوا” من نزاعات وغياب للديمقراطية والحكم الصالح الذي 

يعم�ل عل�ى حماي�ة 
حقوق األجيال الحالية 
م��ع  والمس�تقبلي�ة، 
تحدي�ات  أله�م  رص�د 
المستدامة  التنمي��ة 
ف��ي زم��ن العولمة 
والتغي�رات المناخي�ة 
الواقع���ة ونتائج�ه�ا 

المدمرة.

»الطريق إلى قونية«
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قمر صناعي لقياس 
انبعاث الغازات 

سيارة قابلة للطي 
لمواجهة الزحام

أجتم�ع مدي�رو وكاالت الفض�اء للبح�ث ف�ي مس�ائل المناخ 
بمبادرة من فرسا، للتذكير بدور األقمار االصطناعية في مراقبة 
المن�اخ، قب�ل أقل من ثالثة أش�هر على مؤتمر األم�م المتحدة 
ح�ول المن�اخ المقرّر ف�ي باريس ف�ي كانون األول )ديس�مبر( 

المقبل 2016. وقال المجتمعون في بيانهم 

وأوضح جان-إيف لوف غال، رئيس الوكالة الوطنية الفرنسية 
لدراس�ات الفض�اء قائ�اًل أن كل م�ا نعرف�ه ع�ن المن�اخ على 
المس�توى العالمي اليوم، أتى بفضل األقم�ار االصطناعية، 
خصوص�ًا المفهومي��ن الرئيس�ين ح��ول ارتف��اع مس�ت�وى 

المحيطات واالحتباس الحراري.

الجدير بالذكر أن  فرنسا مع ألمانيا يطوران القمر االصطناعي 
»مي�رالن« لقي�اس االنبعاث�ات المحلّي�ة لغ�از الميث�ان، ال�ذي 
سيطلق عام 2020. وس�تطلق الوكالة الفرنسية خالل السنة 
ذاتها قمرًا اصطناعيًا صغيرًا يحمل اس�م »ميكروالب«، يسمح 
برص�د انبعاث�ات غ�ازات الكرب�ون المس�ؤولة الرئيس�ة ع�ن 

مفعول الدفيئة الناجم عن النشاطات البشرية.

وضع العلماء في معهد ماساتشووس�تس للتكنولوجيا تصميما لمركبة المس�تقبل أطلقوا عليها اس�م )س�يارة 

المدينة( مجهزة الكترونيا للس�ير بدون س�ائق وفور وصوله�ا لوجهتها تبدأ أجهزة الكمبيوت�ر بمجرد الضغط على زر 

في البحث عن مكان االنتظار خلف سيارات أخرى ثم تطوى نفسها إلى النصف تقريبا، ولم تصنع السيارة حتى اآلن 

لكن عرض مجسم لها ويجرى حاليا تصنيعها لترى النور قريبا.  ما يميز السيارة الجديدة أنها تنكمش نتيجة الطي فال 

تش�غل مس�احة وبالتالي تعالج اختناقات المرور وتقدم حال فى أمريكا وأوروبا وأسيا ، كما أن السيارة ذات مقعدين 

وهى أصغر سيارة تم تصميمها ومن المتوقع أن تحل مشاكل انتظار السيارات في الشوارع بالمدن المزدحمة.
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اإلمارات بين األولى عالميًا من 
حيث البنية التحتية الحديثة

توليد الطاقة من غاز ثاني 
أوكسيد الكربون من الجو 

أص�در المنتدى االقتص�ادي العالمي تقريرًا عن 

ال�دول الت�ي تمتل�ك أفض�ل بنية تحتي�ة على 

مس�توى العال�م، نظ�رًا ألهميته�ا االقتصادية 

الكبيرة وتعزيز التنافس�ية، وتحت�اج هذه البنى 

التحتية إل�ى التطوير والتحديث الدائم. وعلى 

الرغ�م من ذلك، فعلى مدار الس�نوات القليلة 

الماضية منذ األزمة المالية العالمية، تدهورت 

جودة البنى التحتية في دول متقدمة عدة، من 

بينها الواليات المتحدة وألمانيا وفرنس�ا، وأتت 

هون�غ كون�غ وس�نغافورة وهولن�دا واإلم�ارات 

احتل�ت  حي�ث  العالم�ي  الترتي�ب  رأس  عل�ى 

اإلم�ارات المرتب�ة األول�ى عالمي�ًا والثانية في 

ج�ودة النقل الجوي، في حي�ن حصدت المركز 

العاش�ر ف�ي ج�ودة الكهرب�اء، وتتس�م أيض�ًا 

ببيئته�ا االقتصادية المتمي�زة، وبنيتها التحتية 

المتقدمة ، كما توفر مؤسساتها القوية قاعدة 

اقتصادية متنوعة.

دش�نت شركة كندية مش�روعًا تجريبيًا لها في س�كواميش في مقاطعة كولومبيا البريطانية، غرب كندا. يقوم 

المش�روع على التقاط غاز ثاني أوكس�يد الكربون من الجو وتكريره لتوليد الطاقة، وهو مش�روع يأمل القائمون 

عليه بأن يؤدي إلى كبح ارتفاع درجات حرارة األرض، في حال تطبيقه على نطاق واسع، إذ أنه من الممكن سحب 

غاز ثاني أوكسيد الكربون من الجو، واستخدامه كوقود يؤدي مزجه مع غاز الهيدروجين إلى توليد طاقة خالية من 

االنبعاثات. يعد المشروع واعدًا في إمكان تقليص االنبعاثات الدفيئة المسببة لالحتباس الحراري.
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يعق�د االتح�اد العربي لتنمية الموارد البش�رية بالتع�اون مع االتحاد الدولي لمؤسس�ات التنمية البش�رية وغرفة 
التج�ارة والصناع�ة العربية النرويجي�ة المؤتمر العربي الس�ادس تكنولوجيا الم�وارد البش�رية - التدريب وتطوير 
المس�ار الوظيفي في القاهرة–جمهورية مصر العربية 27-30 ديس�مبر 2015 . يهدف المؤتمر لمناقشة التحديات 
التي تواجه إدارة وتنمية الموارد البش�رية في ظل المتغيرات الجديدة وكيفية التعامل معها، وما هي االتجاهات 
الحديث�ة ف�ي إدارة وتنمية وتخطيط الموارد البش�رية، وما ه�و دور إدارة الموارد البش�رية في مواجه�ة الصراعات 
التنظيمية الحكومية وتنمية المهارات في إعداد برنامج تطوير وتحس�ين إدارة الموارد البش�رية في مجال العمل 
الحكومي، وكذلك  التعرف على األنماط والممارسات اإلدارية في مؤسسات القطاع العام والحكومة ومناقشة 
الصعوب�ات الت�ي تواجهه�ا لتطويرها، وك�ذا التط�ورات االقتصادية واس�تحقاقات ثورة المعلوم�ات واالتصاالت 
وتحديات الس�وق المفتوحة، و مظاهر وأس�باب الفس�اد اإلداري واألس�اليب الناجحة في مكافحتها، وكيف يكون 
تأطي�ر المؤش�رات والمعايي�ر لقياس األداء المؤسس�ي من منظ�ور مقارن على المس�تويين العرب�ي والدولي، 
وم�ا هي نظم إدارة عملية التغيير والتطوي�ر والتعامل مع مقاوميها، وآلية التعرف عل�ى مزايا البدائل المختلفة 

المتاحة النتقاء العاملين.
لمزيد من المعلومات واالستفسارات  االتصال :

السيدة/ ميرفت شاهين - موبايل : 00201009306111

Mirvatuhrda.net@Gmail.com  :هاتف: 0020235866963_   0020235860262_0020235860290 ، البريد اإللكتروني

المؤتمر العربي السادس تكنولوجي�ا الموارد البشرية
التدريب وتطوير المسار الوظيفي

 القاهرة–جمهورية مصر العربية 27-30 ديسمبر 2015

المنتدى العربي للبيئة والتنمية
بيروت 16-17 نوفمبر 2015 

يعق�د المؤتم�ر الثامن للمنتدى العرب�ي للبيئة والتنمية في  بي�روت خالل الفترة 16-17 نوفمبر 2015 . س�يناقش 
المنت�دى عدد من الموضوعات المتعلق�ة بالبيئة من بنيها التغيرات المناخية، المي�اه، االقتصاد األخضر ، الزراعة، 

الطاقة المستدامة  واألمن الغذائي. 

لمزيد من المعلومات واالستفسارات االتصال:

 www.afedonline.org/conference/brochure.pdf :الموقع اإللكتروني

93
العدد 169



ندوة التحديات البيئية واثرها في التنمية الحضرية للمدن والمناطق
الداخلة /المغرب 1-3 فبراير 2016

يعق�د المعهد العربي إلنماء المدن بالتعاون م�ع وزارة الداخلية المغربية – المديري�ة العامة للجماعات المحلية 
– مديري�ة األط�ر اإلدارية والتقنية ندوة متخصصة بعنوان )التحدي�ات  البيئية واثرها في التنمية الحضرية للمدن 

والمناطق ( الداخلة – المملكة المغربية  1-3 فبراير 2016.

تأت�ي أهمية الن�دوة انطالقا من أن المدن والمناط�ق الحضرية في الدول العربية تواجه تحدي�ًا كبيرًا في عدد من 
الميادين مع ابرزها المش�كالت البيئية للنمو الس�كاني  والتوسع  العمراني واس�تهالك الموارد الطبيعية فضال 

عن تطور األنشطة االقتصادية.

لمزيد من المعلومات واالستفسارات االتصال:

المعهد العربي إلنماء المدن هاتف: 00966114802555 - فاكس: 00966114802666
www.araburban.org:الموقع اإللكتروني - info@araburban.org :البريد اإللكتروني

يعقد ملتقى البحرين األول للتميز تحت عنوان )التميز بأقل الموارد( في المنامة بمملكة البحرين 17-19 نوفمبر 2015
www.actsmartpr.com :لمزيد من المعلومات واالستفسارات االتصال: الموقع اإللكتروني

ملتقى البحرين األول للتميز )التميز بأقل الموارد(
المنامة – مملكة البحرين 17-19 نوفمبر 2015

) استشراف مدن المستقبل(  2016 الرابعة للقمة الحكومية  الدورة 
دبي  8-10 فبراير 2016

تعق�د ال�دورة الرابعة للقمة الحكومية  ) استش�راف مدن المس�تقبل( في دب�ي  في الفترة 8-10 فبراي�ر 2016 . تأتي 
أهمي�ة  انعق�اد القمة في تش�كيل نم�اذج تعاون دول�ي  جديدة  بين الحكوم�ات والقطاع الخاص بهدف اس�تخدام 
التقني�ات الحديثة ف�ي إحداث نقالت نوعية في العم�ل الحكومي وفي مجال تقديم الخدم�ات الحكومية لمختلف 

الشعوب. كما ستتضمن القمة  معرضين مرافقين إضافة لثالث جوائز عالمية .

لمزيد من المعلومات واالستفسارات االتصال:

هاتف: 0097143889999 
www.dm.gov.ae :الموقع اإللكتروني - hafardan@dm.gov.ae : البريد اإللكتروني
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الصين تبني اكبر متنزه في العالم 

تبريز العاصمة العالمية  للسجاد

ق�ررت الصي�ن أن تدخ�ل موس�وعة جيني�س ليصب�ح مص�در اس�تثماري 
يع�ود بمدخول مالي على الدولة، ويوظف العدي�د من األيدي العاملة 
بتوقيعها على مش�روع بناء أكبر متن�زه ومنتجع في العالم والذي يعد 
األول م�ن نوعه ف�ي الصين. تبلغ مس�احة المنت�زه أربع�ة كيلومترات، 
منها 1.2 كيلومتر مربع للمنطقة المركزية حيث س�تبلغ مساحة البناء 
2.02 ملي�ون متر مرب�ع، تتضمن 790 ألف متر مرب�ع للمنطقة المركزية. 
وم�ن المتوقع أن يس�تقبل المتنزه العالمي ببكي�ن أكثر من 10 ماليين 
زائر كل عام، مع احتماالت أن تبلغ ذروة الزوار 15 مليون ش�خص س�نويًا، 

ومن المتوقع افتتاح المنتزه أمام الزوار في 2019.

أعلن�ت منظم�ة األم�م المتح�دة للتربي�ة 
والعل�وم والثقاف�ة ) اليونس�كو(  مدين�ة 
تبري�ز اإليراني�ة  عاصم�ة  عالمي�ة للس�جاد 
برام�ج  ضم�ن  تس�جيلها  وت�م  الي�دوي  
تنف�رد  والتاريخي�ة.  الثقافي�ة   المش�اريع 
تبريز في حياكة الس�جاد اليدوي باعتبارها 
المدين�ة الوحيدة التي تحم�ل هذا اللقب 
ف�ي العالم،  حي�ث يعود  ه�ذا الفن ثالثة  

األف عام.

الجدير  بالذكر  أن مهام اليونسكو التعريف 
بالمواق�ع التاريخي�ة والمش�اريع الثقافية 
والحفاظ  على  الحضارة العالمية والتراث 
التراثي�ة  المظاه�ر  وحماي�ة   الطبيع�ي 

وإبقاؤها سليمة وحية.
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البحرين تدشن »جوازا«
للسياحة الثقافية

البحرين

عمان

اطلق�ت هيئ�ه البحري�ن للثقافة واألثار »جواز عبور الس�ياحة الثقافي�ة«، وهو جواز رمزي يتضم�ن دليال ل�21 محطه 
ثقافي�ه في البحرين، بهدف التش�جيع علي زياره المواقع األثرية الش�اهدة على عص�ور مختلفة تعاقبت علي هذا 
البلد. أعلن عن الجواز الجديد في حفل أقامه المركز اإلقليمي العربي للتراث العالمي بالمنامة التابع لليونسكو 

تزامنا مع االحتفال بيوم السياحة العالمي.

يمنح الجواز المواطنين أو المقيمين أو الس�ياح فرصة  زياره المحطات جميعها مع توثيق الزيارة بختم علي الجواز 
، ليحصلوا علي فرصه للفوز بواحده من 21 تذكرة سفر إلي وجهات سياحيه عربية وعالمية من خالل القرعة التي 

تعلن نتائجها في 16 من ديسمبر 2015.

تعت�زم البحري�ن، تمرير تجربه الجواز الثقاف�ي إلي الدول المجاورة بعد تطبيقها األولي ف�ي البحرين، ونقلها إلي 
دول العالم عبر بوابه منظمه اليونسكو.

مدينة عّمان تفوز بجائزة اليونسكو
للمدن التعلمية  للعام 2015 

تس�لم المدي�ر التنفي�ذي  للثقافة ف�ي أمانة عم�ان الكبرى س�امر خير 
احمد شهادة جائزة اليونسكو للمدن التعلمية  للعام 2015 من المدير  
الع�ام المس�اعد لليونس�كو كيان تانغ ف�ي حفل أقيم ضم�ن  أعمال  
المؤتم�ر الثاني للم�دن التعلّمية  ال�ذي نظمه المعه�د التعليم مدى 

الحياة التابع لليونسكو في مدينة نيو مكسيكو.

وكانت اليونس�كو أعلنت فوز مدينة عّمان بالجائزة وهي جائزة سنوية 
اس�تحدثتها المنظم�ة الدولية هذا الع�ام لتكريم الم�دن التي تعمل 
عل�ى تكري�س فك�رة التعلّم وتطوي�ر المع�ارف والخبرات ف�ي الحياة 

اليومية لمجتمعاتها.
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الجمعية الكويتية لحماية البيئة
تنشئ مركز التدريب التخصصي

عمداء جدد للمدن المغربية

الكويت

المغرب

مكتبة اإلسكندرية
تستضيف القمة العالمية للكتاب

تس�تضيف مكتب�ة اإلس�كندرية االجتماع الس�نوي للمكتب�ة الرقمية العالمي�ة والقمة 
العالمية الرابعة للكتاب في شهر نوفمبر . وتعد القمة العالمية للكتاب من المبادرات 
المهمة الت�ي أطلقتها مكتبة الكونجرس برعاية من منظمة اليونس�كو للتأكيد على 
أهمي�ة الكت�اب والمكتب�ة ف�ي الحفاظ عل�ى الهوي�ات الثقافي�ة الوطني�ة، والحضارة 
اإلنسانية. وتعقد القمة العالمية للكتاب من عام آلخر في إحدى المدن التي لها بصمة 
ثقافي�ة عالميا حيث أقيمت في واش�نطن، وس�نغافورة وباريس خالل األع�وام 2012م، 

2013م، 2014م على التوالي. 

تس�تضيف مكتب�ة اإلس�كندرية القم�ة العالمية الرابع�ة للكتاب تحت عن�وان “الكتاب 
والق�راءة والتكنولوجيا”، وتعقد ألول مرة في أفريقيا والعالم العربي لمناقش�ة محاور 
مهم�ة ك�دور الترجمة في حف�ظ الثقافة ونش�رها، والكت�اب كأداة مهمة ف�ي التبادل 

الثقافي وفي تنمية المجتمعات.

اإلسكندرية

أعلنت الجمعية الكويتية لحماية البيئة عن إنشاء »مركز التدريب التخصصي« لتأهيل وإعداد كوادر وطنية شابة 
معنية بالعمل البيئي التطوعي وغيره من األعمال المش�مولة بالمسؤولية المجتمعية للجمعية خصوصا تجاه 

قطاع الناشئة والشباب. 

يس�تهدف مركز التدريب التخصصي تقديم خدمة تدريبية شاملة لكل الفئات العمرية وخصوصا لقطاع الشباب 
والناش�ئة لتزويده�م بعلوم ومعارف ومهارات بيئي�ة وحياتية.  يثوم المركز بتأهيل الش�باب وتجهيزهم لالنخراط 
في كل األعمال التي يضطلعون بها خصوصا المتعلقة بالش�أن العلمي والبيئي كأعمال فرق ولجان الجمعية 

وغيرها من العلوم الحديثة. 

تتق�دم األمان�ة العام�ة لمنظمة الم�دن العربية بالتهنئة لعم�داء المدن ورؤس�اء البلديات الج�دد في المملكة 
المغربية الشقيقة  متطلعة إلى مزيد من التعاون من أجل النهوض بالمدن المغربية وساكنيها.
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نحو اقتصاد نظيف

خالل الس�نوات العشرين الماضية تم اتخاذ القرارات المتعلقة بالبيئة والطاقة والمناخ خلف أبواب مغلقة، وبدون مشاركة تذكر من الناس 
الذين س�وف يكونون أكثر المتأثرين بنتائج تلك المفاوضات، لقد تأثر تش�كيل السياسات باالعتبارات التكنوقراطية التي تجاهلت أولويات 
الس�كان العاديين أو كانت غير مهتمة بها، وكنتيجة لذلك عادة ما يتم التضحية بالهواء النظيف والطاقة المتجددة والمساحات الخضراء 

ألن نظرية التشريعات الصديقة للبيئة تزيد النفقات وتزيد البيروقراطية للشركات؛ مما يعني إلحاق الضرر باالقتصاد في نهاية المطاف.

فاألخب�ار الطيب�ة تتمثل بنش�وء نموذج جديد من المش�اركة الش�عبية، وخصوصا في الدول النامية مع مش�اركة أصوات وأف�كار جديدة في 
المناقش�ات القائمة، فالمواطنون حول العالم يطالبون حكوماتهم باالس�تماع إليهم فيما يتعلق بالقضايا البيئية وأن تضع احتياجاتهم 

وأولوياتهم في المقدمة.

لقد اتس�م الجدل القائم حول النشاط البيئي في الواليات المتحدة األميركية وأوروبا لسنوات عدة بالتركيز على المبادئ المجردة والصراع 
السياس�ي، وإلى حد ما كان ذلك مفهومًا، فقد كانت المعارضة للنش�اط البيئي– من صناعة الوقود األحفوري واألحزاب السياسية وبعض 

أجزاء الصحافة- قوية للغاية.

لك�ن النتيج�ة كان�ت عبارة عن نقاش بعيد ج�دًا عن القضايا التي ته�م المواطنين العاديين، وبداًل من مناقش�ة كي�ف أن النقل العام غير 
الفع�ال واله�واء الملوث يجعالن الحياة أس�وأ لمليارات الن�اس، تركز الحديث على مقايض�ة تخفيض الكربون بحوافز اقتصادية ومس�ارات 

االنبعاثات والتصنيع في الصين.

لحس�ن الح�ظ فق�د تم جعل المناقش�ات مرة أخرى قريبة م�ن فهم المواطن الع�ادي، ففي خالل أقل من 35 س�نة س�وف يعيش نحو 66% 
م�ن س�كان العالم في المدن، علما أن جزءا كبيرا من هذا النمو الحضري س�وف يحصل في الدول النامي�ة وخصوصا في إفريقيا، أما أميركا 

الالتينية فيعيش نحو 80 % من الناس فعليا في مراكز حضرية.

بالنسبة إلى سكان المدن فإن البيئة يمكن أن تشكل أولوية وجودية، فلو استمر الجفاف في تهديد إمدادات المياه لساو باولو على سبيل 
المث�ال ف�إن أكبر مدينة في أميركا الالتينية من حيث تعداد الس�كان س�تكون معرضة للفش�ل الحضري. إن هذه األزم�ة وغيرها من األزمات 

المشابهة تمنح المواطنين الفرصة للسيطرة على الموقف، وإيجاد حلول مبتكرة يمكن أن تلهم اآلخرين.

عندما تس�أل الحكومات الوطنية والمجال�س البلدية الناس عن أولوياتهم وحاجاتهم فإن الجواب واضح، وما قامت به الحكومة التش�يلية 
يعتبر سابقة في المنطقة، وذلك عندما قامت وبشكل دقيق بتحديد أولويات المواطنين المتعلقة بالبيئة والمناخ، وطبقًا الستطالع للرأي 

أجرته الحكومة فإن تلوث الهواء هو األولوية البيئية األهم بالنسبة إلى التشيليين )33 %( يليها النفايات )21 %( والضجيج )11 %(.

ويعتقد الكوستاريكيون كذلك أن التلوث الهوائي هو أهم أولوية بيئية )22 %( يليها النفايات) 20 %( والمياه )17 %( طبقا الستطالع أجراه 
برنامج األمم المتحدة للتنمية، وفي الصين فإن الحماية البيئية قد أصبحت بشكل متزايد من أهم مخاوف المواطنين، ومن األدلة على ذلك 
الفيل�م ال�ذي أنتجه أح�د الصحافيين على نفقته الخاصة والمتعلق بتلوث الهواء، حيث اجتذب هذا الفيلم 200 مليون مش�اهد في أس�بوع 

واحد، وفي عالمنا اليوم فإن الناس يتوقعون من بلدانهم ومدنهم أن تمنحهم ما هو أكبر من النمو ومراكز التسوق.

لق�د أظه�ر اس�تطالع أجراه بن�ك التنمية ألمي�ركا أن 5000 مواطن ف�ي بوغوتا وبيونيس أيرس وليما ومكس�يكو س�يتي وس�او باولو يريدون 
المزيد من الش�فافية من الحكومة المحلية، والمزيد من المش�اركة في عملية صنع القرار ونوعية حياة أفضل. هذا االستطالع باإلضافة إلى 
اس�تطالعي تش�يلي وكوس�تاريكا كلها تظهر أن المواطنين يدركون أن التغير المناخي س�يؤثر عليهم، وهم يريدون الحكومات أن تفعل 
المزي�د ف�ي مجال حماي�ة البيئة بدال من أن تقلل م�ن عملها في هذا الخصوص. وبينم�ا نحن نطور فهما أفضل الحتياج�ات الناس العاديين 
وأولوياتهم، فإن أولئك الذين يتفاوضون للتوصل إلى اتفاقية عالمية في مؤتمر األمم المتحدة للتغير المناخي في باريس في وقت الحق 
م�ن العام يجب أن يكونوا من الحكمة بحيث يضعون ذلك بعين االعتبار، فالقرارات المبهمة واألولويات التي ال تفس�ير لها من غير المرجح 

أن تحصل على دعم شعبي؛ ولهذا السبب فقط فإن جعل الحكومات مخاوف مواطنيها على قمة األولويات من العوامل الحاسمة.

إن ما قامت به الحكومة التش�يلية يعتبر س�ابقة إيجابية في العالم النامي، وذلك عن طريق إجراء مش�اورات مكثفة فيما يتعلق بالتزامها 
الوطني الخاص بالمناخ لمؤتمر باريس كما قامت المكس�يك والبرازيل بإطالق عمليات تش�اور رس�مية أيضا، ومن الممكن أن تعمل بلدان 

أخرى في المنطقة الشيء نفسه.

إن على السياس�يين على المس�توى المحلي والوطني اآلن وبش�كل متزايد تطبيق معايير أعلى من الحماية البيئية، وإن حقبة جديدة من 
المش�اركة الش�عبية والتدقيق الش�عبي قد ب�دأت؛ مما يخلق الفرص لعمل بيئي ش�امل، ويع�د بتحقيق أكثر مما يمك�ن أن تحققه النخبة 

المجتمعة خلف األبواب المغلقة.

مونيكا  أرايا
  المؤسسة والمديرة التنفيذية لنفيال، كما تقود مجموعة السكان كوستاريكا ليمبيا
بروجيكت سنديكيت« باالتفاق مع الجريدة

نحو اقتصاد نظيف
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