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االفتتاحية

جميعنا يعلم اأن م�س�ؤولية احلفاظ على الرتاث هي م�س�ؤولية م�سرتكة، واأن ال�سعي 

نح� التط�ر واحلداثة ال مينعنا من احلفاظ على ه�يتنا الرتاثية وما مييزها من 

اأ�سالة وعراقة... فهناك مدن عربية حققت جتارب ناجحة يف الت�فيق بني الرتاث 

يف  التنمية  عملية  م�اكبة  ال�سروري  من  بات  لذلك  احل�سرية،  والتنمية   الثقايف 

خمتلف املجاالت مبا يتما�سى مع روؤيتنا يف احلفاظ على ه�ية املدينة وتاريخها.

وقد جاء م�ؤخراً انعقاد ور�سة عمل »املدن الذكية ودورها يف املحافظة على الرتاث« 

م�روثاتنا  على  واحلفاظ  الرتاث  باأهمية  لروؤيتنا  الت�ن�سية، جت�سيداً  العا�سمة  يف 

من  غييره  عن  متيزه  التي  ه�يته  جمتمع  كل  مينح  الييرتاث  اأن  باعتبار  وتاريخنا 

والفنية.  والعلمية  واالأدبية  والثقافية  االجتماعية  قيمتها  مينحها  كما  املجتمعات، 

وبرزت اأهمية ور�سة العمل يف حمت�اها من اأوراق العمل لتفعيل البعد الرتاثي يف 

االإدارات املحلية مبا ي�ساعد مدننا يف احلفاظ على م�روثها اجلميل يف ظل التط�ر 

الذي تعي�سه املدن. خا�سة واأن عن�ان الفعالية جاء من �سميم روؤيتنا باأهمية الرتاث 

الذي يرتبط مبا�سينا ارتباطا وثيقا.. و يُعد حجر االأ�سا�س الذي تق�م عليه ثقافة 

االأمم يف تاريخها وحا�سرها. 

اأن الرتاث ينتقل من املا�سي والتاريخ القدمي اإىل احلا�سر بكافة اأ�سكاله واأن�اعه عن 

طريق اللغة والتعليم واأنظمة املحاكاة احلديثة، ما يدفعنا للعمل على و�سع اخلطط 

االأجيال  اجل  وقيمنا من  تراثنا  اأن حتافظ على  �ساأنها  التي من  الربامج  واإعييداد 

القادمة،  ال�سيما و اأن عاملنا الي�م مبا مييزه من تقدم وتط�ر تقني مينحنا جماالً 

وا�سعا حلماية الرتاث وت�ظيف التقنيات احلديثة يف هذا االجتاه.

ولعل منظمة املدن العربية ومنذ تاأ�سي�سها يف العام 1967 يف مدينة الك�يت حر�ست 

على احت�سان املدن العربية ودعم م�سرة العمل التنم�ي مبفه�مه ال�سامل اإىل جانب 

احلفاظ على ه�ية املدينة العربية التي ت�سكل جزء ال يتجزاأ من ما�سيها العريق 

وعلى تراثها باعتباره املك�ن االأول للح�سارة.. االأمر الذي دفعنا الإطالق »م�ؤ�س�سة 

الرتاث واملدن التاريخية العربية« يف العا�سمة الت�ن�سية، والتي تعترب جهاز املنظمة 

العلمي والبحثي واال�ست�ساري املتخ�س�س يف كافة جماالت املدن التاريخية العربية 

عربية  ا�سرتاتيجية  نطاق  الرتاثي يف  ر�سيدها  واإدارة  ب�سيانة  املتعلقة  واأغرا�سها 

مالئمة حترتم امل�اثيق واالتفاقات الدولية يف امليدان.

نعلم اأن جميع اأن�اع الرتاث نتاج عن احلياة الب�سرية، وعبارة عن خربات تنتقل من 

ال�سلف اإىل اخللف. وللرتاث جانبان اأ�سا�سيان هما: اجلانب املعن�ي، وي�سمل العل�م 

اأ�سياء ملم��سة كاملباين واالآثار،  املادي وي�سمل  واالأدب والقيم والعادات، واجلانب 

وكذلك االأحداث التي تقع وتتناقل يف املجتمعات، وبذلك فاإن للرتاث تاأثراً كبراً يف 

�سنع حا�سر املدينة، وبناء م�ستقبلها.

االأمني العام

التراث.. هوية المدينة وتاريخها
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رئيس التحرير
م.  أحمد حمد الصبيح

أمين عام منظمة المدن العربية

هيئة التحرير
- األمانة العامة لمنظمة المدن العربية

- مدير عام المعهد العربي إلنماء المدن
- مدير جائزة المدن العربية

- مدير مركز البيئة للمدن العربية
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اإلشتراكات
قيمة اإلشتراك السنوي شاملة أجور البريد كما يلي:

- المؤسسات الرسمية 15 دينار كويتي
- األفراد 8 دنانير كويتية

- األفراد في الدول األجنبية: 10 دنانير كويتية

المقاالت المنشورة في هذه المجلة تعبر عن آراء كتابها, وال تعبر 
بالضرورة عن رأي منظمة المدن العربية

اإلعالنات
يتفق بشأنها مع األمانة العامة لمنظمة المدن العربية

المراسالت
كافة الخطابات ترسل باسم األمانة العامة

ص. ب: 68160 كيفان - 71962 الكويت
هاتـــــف: 24849705 / 24849706 / 2489708

فاكس: 24849322 / 24849319
www.arabtowns.org :موقع المنظمة االلكترني
ato@arabtowns. org :الـبـريــــد اإللـكـتـــرونـــــــــي
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أنشطة المنظمة

رئي�سة بلدية ت�ن�س تت��سط وزير ال�س�ؤون الثقافية الت�ن�سي واأمني عام منظمة املدن العربية

األمين العام يزور  رئيسة بلدية تونس
ت�ن�س  بلدية  رئي�سة  ا�ستقبلت 

م�ؤ�س�سة  ورئي�سة  املدينة  �سيخة 

العربية  التاريخية  واملدن  الرتاث 

ق�سر  يف  الرحيم  عبد  بن  �سعاد 

عام  اأمييني  ت�ن�س  مبدينة  البلدية 

املهند�س  العربية  املييدن  منظمة 

بح�س�ر  ال�سبيح،  حمد  احييمييد 

الت�ن�سي  الثقافية  ال�س�ؤون  وزييير 

العابدين  زيييين  حمييمييد  الييدكييتيي�ر 

وعييدد من روؤ�ييسيياء مييدن وبلديات 

بحث  مت  حيث  وت�ن�سية  عربية 

تعزيز التعاون بني املنظمة وبلدية 

التنمية  اأهييداف  تنفيذ  يف  ت�ن�س 

امل�ستدامة.

م��س�عات  ا�ستعرا�س  مت  كما 

املنظمة  وبرامج  باأن�سطة  تت�سل 

ودعم  العربية  باملدينة  للنه��س 

التحديات  م�اجهة  يف  جه�دها 

االقت�سادية واالجتماعية والبيئية.

تعزيز خطط  اجلانبان يف  وبحث 

واملييدن  الييرتاث  م�ؤ�س�سة  وبييرامييج 

الييتيياريييخييييية الييعييربييييية، الييتييابييعيية 

مدينة  ميين  تتخذ  التي  للمنظمة 

برامج  وو�ييسييع  لها،  مييقييراً  ت�ن�س 

وخطة عمل م�سرتكة بالتعاون مع 

م�ؤ�س�سات املنظمة.

املدن  منظمة  عام  اأمييني  قام  كما 

كبار  �سجل  يف  بالت�قيع  العربية 

ق�سر  يف  وال�سخ�سيات  اليييزوار 

البلدية.

االأمني العام ي�قع يف �سجل كبار الزوار وال�سي�ف يف ق�سر بلدية ت�ن�س

رئي�سة بلدية ت�ن�س ت�ستقبل االأمني العام
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املييدن  منظمة  عييام  اأميييني  التقى 

الييعييربييييية املييهيينييد�ييس احييمييد حمد 

منظمة  عييييام  واأميييييني  اليي�ييسييبيييييح 

على  ريكار  دوين  العاملي  الييرتاث 

هام�س اأعمال ور�سة عمل » املدن 

املحافظة  يف  ودورهيييييا  الييذكييييية 

-25 انعقدت  التي  الرتاث«  على 

العا�سمة  يف   2019 ن�فمرب   26
الطرفان  عقد  حيث  الت�ن�سية. 

اأوجييه  بحث  خالله  مت  اجتماعاً 

التعاون يف جمال  الرتاث وتفعيل 

املنظمتني  بييني  التعاون  اتفاقية 

التي مت الت�قيع عليها يف امل�ؤمتر 

ملنظمة  عيي�ييسيير  اخليياميي�ييس  الييعييام 

املدن العربية يف الك�يت 2010. 

اأمني عام منظمة الرتاث  واأعرب 

يف  اأمله  عن  ريكار  دوين  العاملي 

واأنييهييا  خا�سة  االتييفيياقييييية  تفعيل 

ببناء  تتعلق  برامج  عدة  ت�سمنت 

املعل�مات  وميي�ييسيياركيية  اليييقيييدرات 

وزيادة االنت�سار وتط�ير ت�سريعات 

املحافظة على الرتاث. 

منظمة  عام  اأمني  اأكد  جانبه  من 

امليييدن الييعييربييييية املييهيينييد�ييس احمد 

لتفعيل   اال�ستعداد  ال�سبيح  حمد 

اتفاقية التعاون بني اجلانبني وفق 

واأن  ال�سيما  م�سرتكة  عمل  خطة 

الييرتاث  م�ؤ�س�سة  لديها  املنظمة 

التي  العربية  التاريخية  وامليييدن 

تعنى باجلانب الرتاثي والتاريخي 

للمدن.

اإ�ييسييدار  اإىل  االجييتييميياع  وخل�س 

بني  التعاون  اتفاقية  تفعيل  وثيقة 

ومنظمة  العربية  املييدن  منظمة 

رئي�سة  بح�س�ر  العاملي  اليييرتاث 

بلدية ت�ن�س �سيخة املدينة ورئي�سة 

م�ؤ�س�سة الرتاث واملدن التاريخية 

الرحيم،  عبد  بن  �سعاد  العربية 

ومدير عام م�ؤ�س�سة الرتاث واملدن 

التاريخية العربية اأمال امل�ؤدب بن 

غربال. ن�ست ال�ثيقة على تفعيل 

تعزيز  اأجيييل  ميين  االتفاقية  بيينيي�د 

وتبادل  اجله�د  وتظافر  التعاون 

مقت�سيات  تنفيذ  عرب  املعل�مات 

االتفاقية. وتت�ىل م�ؤ�س�سة الرتاث 

واملدن التاريخية العربية التن�سيق 

مقرتحات  وتقدمي  الطرفني  بني 

وبيييراميييج تييقييارييير دوريييييية حيي�ل 

م�سم�ن االتفاقية.

رئي�سة بلدية ت�ن�س تت��سط اأمني عام منظمة املدن العربية ومنظمة الرتاث العاملي  للت�قيع على  وثيقة التعاون

األمين العام يجتمع مع أمين عام منظمة التراث العالمي

اأمني عام منظمة املدن العربية واأمني عام منظمة الرتاث العاملي
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ا�ستقبل مدير عام املنظمة العربية للرتبية والثقافة 

والعل�م »الك�س�« الدكت�ر  حممد ولد اعمر اأمني عام 

منظمة املدن العربية املهند�س احمد حمد ال�سبيح 

يف مكتبة مبقر املنظمة يف العا�سمة الت�ن�سية.

تت�سل  التي  واالأفكار  الييروؤى  الطرفان  تبادل  حيث 

بتعزيز التعاون بني املنظمتني يف اإطار مذكرة التفاهم 

مت  كما  بت�ن�س.   2016 يف  عليها  الت�قيع  مت  التي 

ا�ستعرا�س جمم�عة من الق�سايا وامل��س�عات التي 

تهم املدن والتحديات التي ت�اجهها يف ظل حتقيق 

االأهداف العاملية للتنمية امل�ستدامة.

واأعرب د. حممد بن اأعمر عن رغبة  »الك�س�« يف 

�ساأنها  من  وا�سرتاتيجيات  برامج  وتفعيل  التعاون 

اأن ت�سهم يف دعم عملية النم� امل�ستدام يف خمتلف 

م.  رحييب  جانبه  من  العربية.  مدننا  يف  املييجيياالت 

ال�سبيح  بهذا الت�جه م�ؤكداً ا�ستعداد منظمة املدن 

العربية وم�ؤ�س�ساتها للبدء بربامج وخطط م�سرتكة 

من اأجل خدمة املدن العربية. واتفق اجلانبان على 

و�سع خطة عمل �سن�ية  تت�سمن فعاليات واأن�سطة 

متعددة عرب مقت�سيات مذكرة التفاهم.

أنشطة المنظمة

مدير عام االلك�س� ي�ستقبل اأمني عام منظمة املدن العربية

االأمني العام ي�ستقبل د. عرفان علي ود. اأمرة احل�سن

مدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
»الكسو« يستقبل األمين العام

أمين عام منظمة المدن العربية 
UN-HABITAT يستقبل المدير اإلقليمي لــ

ا�ستقبل معايل اأمني عام منظمة املدن العربية املهند�س 

العامة  االأمانة  مبقر  مكتبه  يف  ال�سبيح  حمد  احمد 

االأمم  لربنامج  العربية  للدول  االإقليمي  املكتب  مدير 

 )UN-HABITAT(  املتحدة للم�ست�طنات الب�سرية

الدكت�ر عرفان علي حيث تبادل الطرفان اأوجه تعزيز 

للتنمية يف  العاملية  االأهييداف  تنفيذ  اإطار  التعاون يف 

املدن العربية. ومت بحث عدد من امل��س�عات تت�سل 

كالتغرات  العربية  املييدن  تيي�اجييه  التي  بالتحديات 

من  وغرها  والع�س�ائيات  واالإ�سكان  والبيئة  املناخية 

العام  االأمييني  اأكد  وقد  املييدن.  تعي�سها  التي  الق�سايا 

�ساأنها  من  وخطط  برامج  تنفيذ  يف  املنظمة  حر�س 

حتقيق التنمية امل�ستدامة  على كافة االأ�سعدة. واأ�سار 

اإىل اأن املنظمة وم�ؤ�س�ساتها على ا�ستعداد للتعاون مبا 

اأهداف  حتقيق  يف  العربية  والبلديات  املدن  ي�ساعد 

التنمية.

من جانبه اأ�ساد د. عرفان علي بدور منظمة املدن 

وما  العربية  املنطقة  التنمية يف  عملية  العربية يف 

م�سرة  تدعم  وبرامج  ا�سرتاتيجيات  من  به  تق�م 

النم� امل�ستدام. واأعرب عن رغبته  باإعداد مذكرة 

تعاون بني اجلانبني لتعزيز العمل امل�سرتك وتنظيم 

مب�سكالت  تت�سل   دورييية  تقارير  واإعيييداد  برامج 

وحتديات املدن وال�ساكنني.

املتحدة  االأمم  برنامج  مكتب  مديرة  املقابلة  ح�سر 

اخلليج  ودول  الك�يت  يف  الب�سرية  للم�ست�طنات 

العربي الدكت�رة اأمرة احل�سن.
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ا�ستقبل اأمني عّمان الدكت�ر ي��سف ال�س�اربه 

يف مكتبه باأمانة عّمان اأمني عام منظمة املدن 

العربية املهند�س احمد حمد ال�سبيح. مت خالل 

وامل��س�عات  الق�سايا  من  عدد  بحث  اللقاء 

التي تت�سل بالتعاون الثنائي والنه��س باملدينة 

العربية على طريق التنمية امل�ستدامة. 

تنفيذ  املنظمة يف  ال�س�اربه حر�س  د.  اأكد 

العربية،  املدن  يف  امل�ستدامة  التنمية  اأهييداف 

ر�سم  امليييدن على  حييث  دورهيييا يف  اإىل  الفييتييا 

اأن  �ساأنها  من  التي  واال�سرتاتيجيات  اخلطط 

اأ�ساد  تدعم عملية النم� امل�ستدام. من جانبه 

اأمانة  بجه�د  ال�سبيح  احمد  م.  العام  االأمييني 

واخلطط  الربامج  تنفيذ  يف  وتعاونها  عّمان 

اإطار  يف  وم�ؤ�س�ساتها  املنظمة  بها  تق�م  التي 

العملية التنم�ية يف مدننا العربية. واأكد اأهمية 

االأع�ساء  العربية  واملدن  املنظمة  بني  التعاون 

الي�م  املييدن  تعي�سها  التي  التحديات  مل�اجهة 

.. والعمل على تنفيذ االأهداف االإمنائية على 

كافة االأ�سدة. 

يذكر اأن مدينة عّمان ت�ست�سيف م�ؤ�س�ستي 

وهي:  العربية  املييدن  منظمة  م�ؤ�س�سات  من 

و»جمم�عة  الذكية«  للمدن  العربي  »املنتدى 

العمل الثقايف للمدن العربية«.

قام اأمني عام منظمة املدن العربية املهند�س 

بلدية  رئي�س  بييزيييارة  ال�سبيح  حمد  احييمييد 

الفحي�س االأردنية املهند�س جمال حرت يف مقر 

مبنى البلدية. مت البحث خالل االجتماع تعزيز 

التعاون  من خالل الربامج و ور�س العمل التي 

م.  واأ�ساد  وال�ساكنني.  املدن  بتحديات  تت�سل 

وحر�سها  العربية  املييدن  منظمة  بييدور  حييرت 

خدمة  اأجييل  من  اأهدافها  حتقيق  يف  الييدائييم 

التعاون  اأهمية  على  م�ؤكداً  العربية.  املدينة 

بني املنظمة واملدن االأردنية ب�سكل عام وبلدية 

الفحي�س ب�سكل خا�س يف اإطار حتقيق اأهداف 

التنمية امل�ستدامة .

ميين جييانييبييه اأكيييد االأمييييني الييعييام م. احمد 

التعاون  تعزيز  على  املنظمة  حر�س  ال�سبيح 

مع املدن والبلديات العربية مل�اجهة التحديات 

التي تعي�سها املدن من خالل الربامج الهادفة 

النم�  عملية  تدعم  التي  واال�سرتاتيجيات 

العربية  املييدن  منظمة  اأن  وقييال:«  امل�ستدام. 

دعم  على  م�ستمر  ب�سكل  تعمل  وم�ؤ�س�ساتها 

برامج التنمية و و�سع املقرتحات والدرا�سات 

التي حتقق نقلة ن�عية للمدن على طريق النم� 

امل�ستدام«.  

�سجل  بالت�قيع يف  العام  االأمييني  قييام  وقييد 

كبار الزوار وال�سخ�سيات يف  بلدية الفحي�س. 

كما قام بج�لة يف مدينة الفحي�س واطلع على 

بع�س امل�ساريع التنم�ية التي تق�م بها البلدية 

بالتعاون مع ال�ساكنني.

أمين عمان يستقبل أمين عام منظمة المدن العربية

.. واألمين العام يزور بلدية الفحيص األردنية

اأمني عمان ي�ستقبل االأمني العام

رئي�س بلدية الفحي�س ي�ستقبل االأمني العام
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املييدن  عييام منظمة  اأميييني  قييام 

حمد  احمد  املهند�س  العربية 

املنتدى  مقر  بييزيييارة  ال�سبيح 

اليييعيييربيييي لييلييمييدن اليييذكيييي يف 

العا�سمة االأردنية عّمان، اإحدى 

م�ؤ�س�سات منظمة املدن العربية، 

املنتدى  عام  مدير  التقى  حيث 

املييهيينييد�ييسيية �ييسييمييرة الييدحيييييات 

وفريق العمل. مت خالل الزيارة 

مناق�سة الربامج واخلطط التي 

وامل�ساركات  املنتدى  بها  �سيق�م 

ذات  والفعاليات  االأن�سطة  يف 

تعزز  �ساأنها  ميين  التي  ال�سلة 

امل�ست�ى  على  امل�سرتك  التعاون 

املحلي واالإقليمي والدويل.

اأكيييدت مييدييير عييام امليينييتييدى م. 

على  املنتدى  حر�س  الدحيات 

م�اكبة اجلديد يف عامل التقنيات 

واال�يييسيييتيييفيييادة مييين اخلييييربات 

لتحقيق  الناجحة  والييتييجييارب 

»املدينة الذكية«. واأ�سادت بدعم 

عّمان  واأمني  املنظمة  عام  اأمني 

برامج  من  املنتدى  به  يق�م  ملا 

واأنيي�ييسييطيية مييتييعييددة تييهييدف اإىل 

التنمية امل�ستدامة .

الييعييام  ثييميين االأمييييني  ميين جهته 

جه�د  ال�سبيح  حمد  احمد  م. 

الذكية  للمدن  العربي  املنتدى 

ومييييا حييقييق مييين جنييياحيييات يف 

نحر�س  وقييييال:   عمله  جمييال 

عييلييى الييتيي�ا�ييسييل امليي�ييسييتييميير مع 

مبا  مبا�سر  ب�سكل  م�ؤ�س�ساتنا 

لتحقيق  واجله�د  التعاون  يعزز 

واأن  ال�سيما  التنم�ية  االأهداف 

املدن الذكية بات مطلباً رئي�سياً 

م�اكبة  وعلينا  العامل  مدن  يف 

التط�رات على كافة اال�سعدة.

وقييد قييام االأميييني الييعييام بج�لة 

يف مقر املنتدى حيث زار مركز 

العامة  والييعييالقييات  الييتييدريييب 

الربامج  على  واطلع  واالإعيييالم 

يقدمها  الييتييي  واليييدرا�يييسيييات 

عمله  خطط  اإطييار  يف  املنتدى 

ال�سن�ية.

أنشطة المنظمة

من اأن�سطة املنظمة

األمين العام 
يزور مقر المنتدى 

العربي للمدن الذكية

االأمني العام ومدير عام املنتدى العربي للمدن الذكية

مدير عام املنتدى واالأمني العام يف ج�لة باملبنى يف قاعة التدريب
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املييدن  منظمة  عييام  اأمييني  االتفاقية  وقييع 

ال�سبيح  حمد  اأحييمييد  املهند�س  العربية 

ورئي�س جمل�س اإدارة جامعة بكني الدكت�ر 

اأمني  وح�س�ر  رعاية  حتت  دينغه�ا،  وانغ 

الييعييربييي للمدن  عييّمييان رئييييي�ييس امليينييتييدى 

الثقايف  العمل  جمم�عة  ورئي�س  الذكية 

منظمة المدن العربية وجامعة بكين توقعان اتفاقية 
لتأسيس مركز ثقافي بعّمان

وأقامة  تـأسيس  إتفاقية  األجنبية  للدراسات  بكين  وجامعة  العربيـة  المدن  منظمة  وقـعت 
الصينية  الثقافية  بالعالقات  المتخصص  العـربي  الصيني  الثقافي  التـعاون  دراسات  مركز 

العربية، على أن يكون مقره  العاصمة عمان.

تبادل االتفاقية بني اجلانبني
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أنشطة المنظمة

اأمني عمان يت��سط االأمني العام ورئي�س جامعة بكني يف االجتماع

ال�س�اربة،  ي��سف  الدكت�ر  العربية  للمدن 

بان  عّمان  يف  ال�سيني  ال�سفر  وبح�س�ر 

ويفانغ.

وح�سب االتفاقية تت�ىل اإدارة املركز ب�سكل 

العمل  م�ؤ�س�سة جمم�عة  م�سرتك كل من 

ملنظمة  التابعة  العربية  للمدن  الثقايف 

العربية  الدرا�سات  وكلية  العربية،  للمدن 

التابعة للجامعة.

خالل  من  امل�سرتك  العمل  ميادين  ت�سمل 

مركز الدرا�سات، اإقامة م�ؤمترات وندوات 

يف  وال�سينية  العربية  املدن  بني  م�سرتكة 

وت�سجيع  الييثييقييافييييية،  املييجيياالت  خمتلف 

العالقات  جمييال  يف  والن�سر  الييدرا�ييسييات 

العربية  املييييدن  بييني  الييثييقييايف  والييتييعيياون 

اخلييرباء  تييبييادل  �سيتم  كما  وال�سينية. 

واخليييييييربات وامليييعيييلييي�ميييات يف جمييياالت 

الثقافة، واإقامة وتبادل الدورات التدريبية 

امل�سرتكة. اإ�سافة لدع�ة كل طرف لالآخر 

الن�ساطات والفعاليات  للم�ساركة وح�س�ر 

املجاالت  اإطار  يف  تعقد  التي  وامل�ؤمترات 

ذات االإهتمام امل�سرتك، وتبادل ما ي�سدر 

ثقافية  اأعمال  من  الطرفني  من  كل  عن 

االهتمام  ذات  واأبييحيياث  وجمييالت  وكتب 

امل�سرتك.

�س�رة جماعية

اأمني عمان يت��سط االأمني العام ورئي�س جامعة بكني بعد ت�قيع االتفاقية
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�س�رة جماعية

UCLG-MEWA اجتماع المكتب التنفيذي لـــ
خطط واستراتيجيات  لمدن مستدامة

األييييقييييى اأمييييييني عيييييام ميينييظييميية 

حمييمييد   UCLG-MEWA
دومان كلمة اأ�سار فيها اإىل امل�ؤمتر 

UCLG- ليييييي اليي�ييسيياد�ييس  الييعييام 

يف  انييعييقييد  اليييييذي    MEWA
الييعييا�ييسييميية االأردنييييييية عييّمييان يف 

من  بحثه  مت  ومييا    2019 ي�لي� 

وقيي�ييسييايييا و و�سع  ميي��ييسيي�عييات  

  2022-2020 طييريييق  خييارطيية 

خلطة  جديدة  انطالقة  باعتباره 

اأهييداف  اإطيييار  يف  املنظمة  عمل 

التنمية امل�ستدامة.  

العمل  ا�ييسييتييمييرار  عييلييى  واأكييييد 

الق�سايا  يف  الييتييقييدم  حتقيق  يف 

الييهيياميية لييلييمييدن مييين الييتييغييرات 

املناخية والبيئة والفقر التي تعترب 

حتديدات نقف اأمامها كل ي�م يف 

مناطق خمتلفة.

واأ�سار دومان اإىل دور االإدارات 

املحلية يف م�اجهة هذه التحديات 

ميين خييالل الييربامييج والييدرا�ييسييات 

وا�ييسييتييقييطيياب اليييكييي�ادر الييتييي من 

االإجنييييازات  حتقيق  يتم  خاللها 

ال�سيما واأن العامل الي�م يقف يف 

التنفيذي  المكتب  اجتماع  في  العربية  المدن  منظمة  شاركت 
المدن  لمنظمة  والسياحة  الثقافة  للجنة  الموضوعية  والجلسة 
UCLG- األوســـط  الــشــرق  فــرع  الحكومية  والسلطات  المتحدة 

5-7 ديسمبر 2019 في مدينة ازمير – تركيا  الفترة  خالل   ،  MEWA
الخبراء  مــن  ــدد  وع وتركية  عربية  وبلديات  مــدن  رؤســـاء  بحضور  

واألكاديميين واالختصاصيين.

اأمني عمان يت��سط االأمني العام ورئي�س جامعة بكني بعد ت�قيع االتفاقية
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مفرتق طريق اأمام الق�سايا امللحة 

لفت  كما  باال�ستدامة.  املرتبطة 

ديربان  يف   UCLG م�ؤمتر  اإىل 

ا�سرتاتيجيات  من  اتخاذه  وما مت 

لتحقيق التنمية امل�ستدامة.

واأ�سار اإىل اجلل�سة امل��س�عية 

قائاًل:  وال�سياحة  الثقافة  للجنة 

ترفيهيا  تعد جماال  »ال�سياحة مل 

الرتكيز  يحب  و  هاما  جميياال  بل 

على ال�سياحة البديلة من �سياحة 

ملا  وغرها  والعالجية  امل�ؤمترات 

لها دور يف التخطيط احل�سري«.

بلدية  رئي�س  قال  جانبه  من 

ت�جن  م�سطفى  الكربى  اأزميير 

االأهييداف  حتقيق  »اأن  �س�ير: 

امل�ستدامة تتطلب عمل جماعي 

بر�سم  قييميينييا  ونييحيين  ميي�ييسييرتك 

القادمة  لل�سنة  الطريق  خارطة 

يف مدينة اأزمر كاإدارة حملية.. 

اجلماعي  بالعمل  ن�ؤمن  فنحن 

التي  واملبادرات  االأفكار  وطرح 

التط�ر  حتقق  اأن  �ساأنها  ميين 

نت�سارك   اأن  نيي�ؤميين   للمدينة. 

وامل�اطن�ن وندع�هم للم�ساركة 

ح�ل  باأفكارهم  املدينة  لتط�ير 

البلدية  التي تتخذها  القرارات 

الدميقراطية  �س�ر  من  وهييذه 

قمنا  وقييد  لالمركزية.  ومييثييال 

املدينة  يف  متنقلة  هيئة  باإن�ساء 

ملتابعة امل�ساكل واإيجاد احلل�ل«. 

تق�م  خطتنا  قييائيياًل:  واأ�ييسيياف 

عييلييى عييييدم اعيييتيييبيييار اليي�ييسييعيي�ب 

م�اطن�ن فقط بل ك�ادر ن�ستفيد 

الأن  للمعل�مات  وميي�ييسييادر  منهم 

االإن�سان  ببنائها  قييام  احليي�ييسييارة 

االإن�سان   مع  نت�ا�سل  اأن  وعلينا 

فريدة  ب�سمة   اإنيي�ييسييان  لكل  الن 

وفكر وتاأثر يف العامل«.

من جهته اأ�سار رئي�س منظمة 

حممد   UCLG-MEWA
تعمل  املنظمة  اأن  اإىل  �سعدية 

مييين اجيييل االأجيييييييال الييقييادميية  

لت�فر بيئة منا�سبة  بعيدا عن 

املدن  تعي�سها  التي  التحديات 

جميعا  علينا  وقييييال:«  الييييي�م. 

جمتمعات  ت�سكيل  على  العمل 

مع  والتعاون  لال�ستدامة  قابلة 

التحديات  مليي�اجييهيية  اليي�ييسييركيياء 

امليييدن..  تهم  الييتييي  والق�سايا 

نحاول  لكن  معقدة  مهمة  فهي 

التخاذ  املتغرات  مع  امليي�اءميية 

هييذه  مييع  للتعامل  �ييسيييييا�ييسييات  

املتغرات. علينا خلق جمتمعات 

تق�م على الدميقراطية  لنتط�ر 

ونتعاي�س مع العامل. 

واأكد كل من رئي�س بلدية ا�سنة 

و بلك�سر على تعزيز التعاون بني 

العاملية  االأهييداف  لتحقيق  املييدن 

مهمة   اال�ييسييتييداميية   وان  للتنمية 

جييميياعييييية  تييتييحييقييق مييين خييالل 

اليييقيييرارات الييتييي تييتييخييذهييا وفييق 

ملدن  الهادفة  واخلطط  الربامج 

م�ستدامة.

مت خالل االجتماع عر�س تقرير 

 UCLG-MEWA ليي  اأن�سطة 

وميي�ييسيي�دة املييي�ازنييية لييعييام 2020  

لعمل  اال�سرتاتيجية   واخلييطيية  

-2020 الييفييرتة  خييالل  املنظمة 

عر�س  اإىل   بيياالإ�ييسييافيية   2022
امل�ستقبلية  والييربامييج  لالأن�سطة 

تت�سل  م��س�عات  عدة  ومناق�سة 

بالع�س�ية وامل�ساركات الفاعلة يف 

املنظمة. 

اجلل�ضة املو�ضوعية

امل��س�عية  اجلل�سة  تيينيياولييت 

واليي�ييسييييياحيية  يف  الييثييقييافيية  للجنة 

    UCLG-MEWA ميينييظييميية 

التي انعقدت على هام�س اجتماع 

املكتب التنفيذي عدة م��س�عات 

من  البديلة  ال�سياحة  يف  تت�سل 

بينها ال�سياحة ال�سحية وال�سياحة 

الييبيييييئييييية و�ييسييييياحيية املييي�ؤمتيييرات 

وال�سياحة  الطبخ   فن  و�سياحة 

تفعيل  مناق�سة  ومت  احل�سرية  

خالل  من  البديلة  ال�سياحة  هذه 

الييتيي�عييييية والييييييية عييمييل وبييرامييج 

م��س�عية هادفة. 

اجتماع املكتب التنفيذي جانب من امل�ساركني

حممد  دومان يلقي كلمتهرئي�س بلدية ازمر الكربى

أنشطة المنظمة
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تبعاً  العمل  ور�ييسيية  تنظيم  جيياء 

التنفيذي  املجل�س  لت��سيات 

واخلم�سني  ال�ساد�سة  دورتييه  يف 

واملييي�ؤمتييير الييعييام الييثيياميين ع�سر 

ملنظمة املدن العربية فن العا�سمة 

بت�طيد  االأردنية عّمان اخلا�سة 

العالقات بني م�ؤ�س�سات املنظمة 

اأن�سطة وفعالية للت�عية  وتنظيم 

تاأثره يف  باأهمية الرتاث ومدى 

النه��س باملدن العربية. 

وهيييدفيييت ور�يييسييية الييعييمييل اإىل 

الذكية  املييدن  باأهمية  التعريف 

وخ�سائ�سها  مك�ناتها  واأبييييرز 

تونس تحتضن ورشة عمل:
»المدن الذكية ودورها في المحافظة على التراث«

حمد  احمد  المهندس  العربية  المدن  منظمة  عام  أمين  رعاية  تحت 
الصبيح ورئيسة بلدية تونس شيخة المدينة رئيسة مؤسسة التراث 
الثقافية   الشؤون  وزارة  مع  وبالتعاون   العربية  التاريخية  والمدن 
للسياحة  الوطني  والديوان  التقليدية  والصناعات  السياحة  ووزارة 
العربية  التاريخية  والــمــدن  الــتــراث  مؤسستي  عقدت  التونسية، 
المدن  منظمة  مؤسسات  من  الذكية،  للمدن  العربي  والمنتدى 
على  المحافظة  في  ودورهــا  الذكية  »المدن  عمل  ورشة  العربي، 
– الجمهورية  بلدية تونس  2019 في فصر  25-26 نوفمبر  التراث« 

التونسية.

الصبيح: الحفاظ على 
التراث مسؤولية 

مشتركة و السعي 
نحو التطور والحداثة 
ال يمنعنا من الحفاظ 
على هويتنا التراثية

❞
افتتاح اأعمال ور�سة عمل املدن الذكية ودورها يف املحافظة على الرتاث

أنشطة المؤسسات
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ومييييزاييييياهييييا وكيييييفييييية تييطيي�ييير 

اأ�ساليب  يف  والنظر  مفاهيمها 

العمراين  الييرتاث  على  احلفاظ 

الييذكييييية من  الييبيييييئيية  يف هييييذه 

العلمية  اخلييربات  تبادل  خييالل 

الناجحة  التقنية  والييتييجييارب 

التاأهيل  خدمات  ت�فر  و�سبل 

التح�ل  جميييال  يف  والييتييجييريييب 

الرقمي والذكي.

افتتحت اأعمال ور�سة عمل »املدن 

الذكية ودورها يف املحافظة على 

ال�س�ؤون  وزير  بح�س�ر  الييرتاث« 

الثقافية يف اجلمه�رية الت�ن�سية 

العابدين،  زييين  حممد  الدكت�ر 

واأمني عام منظمة الرتاث العاملي 

دوين ريييكييار وعييدد ميين روؤ�ييسيياء 

وت�ن�سية  عربية  وبلديات  مييدن 

واأ�يييسييياتيييذة وخيييييرباء يف جمييال 

الرتاث والتقنيات احلديثة. 

املييدن  منظمة  عيييام  اأميييني  قيييال 

حمد  احمد  املهند�س  العربية 

يف  الييقيياهييا  كييلييميية  يف  ال�سبيح 

افتتاح اأعمال ال�ر�سة »اأن اأهمية 

هذه الفعالية تكمن يف  حمت�اها 

البعد  لتفعيل  العمل  اأوراق  من 

املحلية  االإدارات  يف  الييرتاثييي 

احلفاظ  يف  مدننا  ي�ساعد  مبا 

ظل  يف  اجلميل  ميي�روثييهييا  على 

امليييدن.  تعي�سه  اليييذي  الييتييطيي�ر 

ييياأتييي من  اليي�ر�ييسيية  واأن عيينيي�ان 

الييرتاث  باأهمية  روؤيتنا  �سميم 

ارتباطا  مبا�سينا  يرتبط  الييذي 

االأ�سا�س  حجر  يُعد  و  وثيقا.. 

الذي تق�م عليه ثقافة االأمم يف 

تاريخها وحا�سرها« الفتاً اإىل اأن 

الفعالية مبثابة  انطالقة ل�ر�س 

اجلانب  على  تركز  عمل مماثلة 

الرتاثي ودوره  يف حياة املدن يف 

اإطار عملنا امل�سرتك على طريق 

النم� امل�ستدام.

رئيسة بلدية تونس: 
استضافة تونس 
ورشة العمل هو 

اعتراف بنجاعة 
االستراتيجيات 

المتبعة لحماية 
تراث المدينة المادي 

والالمادي 

❞

مينح  الرتاث  اأن  ال�سبيح  واأكد 

متيزه  التي  ه�يته  جمتمع  كل 

كما  املجتمعات،  من  غره  عن 

االجتماعية  قيمتها  مينحها 

والعلمية  واالأدبييييية  والثقافية 

االأول  املك�ن  والفنية..باعتباره 

الييرتاث  »اأن  وقييال  للح�سارة. 

والييتيياريييخ  املييا�ييسييي  ميين  ينتقل 

بكافة  احلييا�ييسيير  اإىل  الييقييدمي 

اأ�ييسييكييالييه واأنييي�اعيييه عيين طريق 

املحاكاة  واأنظمة  والتعليم  اللغة 

احلديثة، ما يدفعنا للعمل على 

من جل�سات العمل

االأمني العام يلقي كلمته

أنشطة المؤسسات
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الربامج  واإعداد  و�سع اخلطط 

اأن حتافظ  �ييسيياأنييهييا  ميين  الييتييي 

اجل  ميين  وقيمنا  تييراثيينييا  على 

االأجيال القادمة،  ال�سيما و اأن 

عاملنا الي�م مبا مييزه من تقدم 

جميياالً  مينحنا  تقني  وتييطيي�ر 

وا�سعا حلماية الرتاث وت�ظيف 

الييتييقيينيييييات احلييديييثيية يف هييذا 

االجتاه«. م�ؤكداً حر�س منظمة 

املدن العربية ومنذ تاأ�سي�سها يف 

الك�يت  1967 يف مدينة  العام 

العربية  امليييدن  احت�سان  على 

التنم�ي  العمل  م�سرة  ودعييم 

جانب  اإىل  ال�سامل  مبفه�مه 

احلييفيياظ عييلييى هيي�ييية املييدييينيية 

ال  جييزء  ت�سكل  الييتييي  العربية 

يتجزاأ من ما�سيها العريق.

واأ�ساف قائاًل: جميعنا يعلم اأن 

الرتاث  م�س�ؤولية احلفاظ على 

واأن  م�سرتكة،  م�س�ؤولية  هييي 

واحلداثة  التط�ر  نح�  ال�سعي 

على  احلييفيياظ  ميين  مينعنا  ال 

ه�يتنا الرتاثية وما مييزها من 

اأ�سالة وعراقة... فهناك  مدن 

ناجحة  جتييارب  حققت  عربية 

يف الت�فيق بني الرتاث  الثقايف 

بات  لذلك  والتنمية احل�سرية، 

عملية  م�اكبة  اليي�ييسييروري  ميين 

التنمية يف خمتلف املجاالت مبا 

روؤيتنا يف احلفاظ  يتما�سى مع 

على ه�ية املدينة وتاريخها.

بلدية  رئي�سة  اأكدت  جهتها  من 

ورئي�سة  املدينة  �سيخة  ت�ن�س 

ميي�ؤ�ييسيي�ييسيية اليييييييرتاث وامليييييدن 

بن  �سعاد  العربية  التاريخية 

انعقاد  اأهييمييييية  الييرحيييييم  عييبييد 

تنظيمها  وبييياأن  العمل  ور�ييسيية  

بنجاعة  اعييرتاف  ت�ن�س ه�  يف 

حلماية  املتبعة  اال�سرتاتيجيات 

والالمادي  املادي  املدينة  تراث 

وهييي� مييا جييعييل مييدييينيية ت�ن�س 

حتييظييى بيياهييتييمييام الييعييديييد من 

امل�ؤ�س�سات واملنظمات العاملية.

عام  مدير  اأ�سارت  جانبها  من 

الذكية  للمدن  العربي  املنتدى 

اإىل  الدحيات  املهند�سة �سمرة 

اأن عقد ور�سة العمل ه� جت�سيد 

لييلييتييعيياون و لييلييعييمييل امليي�ييسييرتك 

املييدن  منظمة  م�ؤ�س�سات  بييني 

العربية من اأجل  م�سرة النم� 

العربية،  مدننا  يف  امليي�ييسييتييدام 

املجل�س  لييتيي��ييسيييييات  وتييفييعيييييل 

العربية  املدن  ملنظمة  التنفيذي 

واخلم�سني  ال�ساد�سة  دورته  يف 

باململكة  عّمان  يف  انعقد  الذي 

االأردنية الها�سمية. 

وقالت: »نعلم جميعاً االإمكانيات 

املعل�مات  لتكن�ل�جيا  الهائلة 

واأهمية ت�ظيفها وا�ستثمارها يف 

تنم�ية حملية خمتلفة،  م�ساريع 

املييتيي�ييسييارع  الييتييطيي�ر  اأن  حيييييث 

وتن�عها  االحييتييييياجييات  وتنامي 

جميع  يف  التكن�ل�جيا  وتغلغل 

مفا�سل احلياة، اأ�سبحت تفر�س 

تلبي  �سريعة  حل�ل  اإيجاد  علينا 

احييتييييياجييات امليي�اطيينييني ورجيييال 

وتقدمي  وامل�ستثمرين،  االأعمال 

ر�ساهم  حتقق  ذكييييية  خييدمييات 

بكفاءة  ت�قعاتهم  وتييفيي�ق  بييل  ال 

وفاعلية كبرة، خا�سة واأن العامل 

يعي�س تغيرات جذرية من تزايد 

�سكاين، تقدم تكن�ل�جي، تناف�س 

اتخاذ  يف  و�سرعة  االأ�ييسيي�اق  يف 

القرار، االأمر الذي يحث املدينة 

التط�رات، بل  على م�اكبة هذه 

والتنب�ؤ  بالتخطيط  ا�ستباقها 

النجاح  مفاتيح  ا�ستخدام  عرب 

تقدم  ذات  املدينة  جتعل  التي 

اقييتيي�ييسييادي وجيييي�دة يف احلييييياة 

و�سديقة للبيئة. 

وزير الشؤون 
الثقافية: المدن 

الذكية هي 
المرجعية األساسية 

التي تعطي حقا 
وواجبا للمواطن في 

نحت تفاصيل المدن 
الثقافية

❞
رئي�سة بلدية ت�ن�س تكرم االأمني العام بح�س�ر وزير ال�س�ؤون الثقافية الت�ن�سي
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تكرمي مديرتي م�ؤ�س�سة الرتاث واملدن التاريخية العربية واملنتدى العربي للمدن الذكية

م��س�ع  اأن  الدحيات  واأكيييدت 

املعل�مات  تكن�ل�جيا  انييدميياج 

ملحاً  اأمييراً  اأ�سبح  واالت�ساالت 

يف  �سرورية  حاجة  اأ�سبح  بل 

للمدن  االأ�ييسييا�ييسييييية  العمليات 

التي ت�سعي للتح�ل االإلكرتوين 

والييذكييي امليي�ييسييتييدام، وذليييك من 

تعتمد  بنية حتتية  خالل ت�فر 

بييرجميييييات  و  تطبيقات  عييلييى 

وم�ساركة  ذكية  وحل�ل  واأنظمة 

املييجييتييمييع بييجييميييييع مييكيي�نيياتييه 

ومطالبه  احييتييييياجيياتييه  ملييعييرفيية 

واهتماماته.

»اأن  قييائييليية:  كلمتها  واختتمت 

اأمة ه� عن�ان ه�يتها  اأي  تراث 

يك�ن  اأن  بييد  فييال  وتيياريييخييهييا، 

من  الييرتاث  هييذا  على  احلفاظ 

ذلك  يك�ن  ولن  االأول�يات،  اأهم 

�ييسييهيياًل يف ظيييل منيييط احلييييياة 

التكن�ل�جي  والتط�ر  املت�سارع 

اإىل  ال�سعي  فيياإن  وعليه  الكبر، 

يف  التكن�ل�جيا  هييذه  ا�ستعمال 

تيي�ثيييييق ونيي�ييسيير وحييفييظ اليييرتاث 

وتييي�رييييثيييه ليييالأجيييييييال الييالحييقيية 

ميي�اكييبيية  مييين  االأمم  �ييسيييييمييكيين 

مع  بالت�ازي  العاملية  التط�رات 

حفاظها على اأ�سالتها وتاريخها 

وه�يتها«.

ال�س�ؤون  وزييير  اأ�ييسييار  جهته  ميين 

حمد  الدكت�ر  الت�ن�سي  الثقافية 

زين العابدين اإىل متانة عالقات 

بني  القائمة  والتعاون  الت�ا�سل 

وبلدية  الثقافية  ال�س�ؤون  وزارة 

على  املحافظة  جمييال  يف  ت�ن�س 

الرتاث واال�سرتاك ح�ل مفردات 

ملا  املحلية  وال�سلطة  امل�اطنية 

بال�سعي  الييتييزام  ميين  بييه  تتميز 

التي  ال�طنية  االأهيييداف  لتفعيل 

عالقة  له  مبا  للم�اطن  تنت�سر 

على  وقييدرتييه  املحلية  بال�سلطة 

�سراكة  وبيينيياء  ذاتييه  عيين  التعبر 

ثقافية تراثية وح�سارية.

اليي�ييسيي�ؤون  وزارة  اأن  واأو�يييسيييح 

�سيا�ستها  يف  تعتمد  الثقافية 

للثقافة  ال�طنية  اال�سرتاتيجية 

عرب  املدينة  مفه�م  تثمني  على 

اعييتييميياد بييرامييج وطيينييييية وهييي 

و»ت�ن�س  الفن�ن«  مييدن  »ت�ن�س 

مدن احل�سارات« و»ت�ن�س مدن 

تفعيال  وذلك  والكتاب«،  االآداب 

الثقافة  يف  الييد�ييسييتيي�ري  للحق 

واإليه  امل�اطن  من  تنبعث  التي 

فييهييي ثييقييافيية ميي�اطيينييييية تيينييادي 

الثقايف  الفعل  يف  بيياالنييخييراط 

لر�سم  اجلغرايف  املرجع  ح�سب 

بني  يجمع  عييام  ت�ساركي  ملمح 

ثقافات خمتلفة بهدف النه��س 

بالثقافة الت�ن�سية.

العابدين  زييين  اليي�زييير  واعييتييرب 

املرجعية  هي  الذكية  املييدن  اأن 

حقا  تعطي  الييتييي  االأ�ييسييا�ييسييييية 

وواجبا للم�اطن وه� ما يتبل�ر 

االأدبييياء  م�ساهمات  طريق  عيين 

يف  عامة  والفنانني  وال�سعراء 

الثقافية.  املييدن  تفا�سيل  نحت 

احلديث  اأن  ال�زير  اعترب  كما 

عن املدن الذكية يعرب عن طرح 

اجلهات  على  مفرو�س  جديد 

االت�سال  و�سائل  بحكم  الفاعلة 

اجلديدة وه� ما يدفع اإىل العمل 

الثقايف  االقت�ساد  مفه�م  وفييق 

الرقمي الذي ميكن من �سه�لة 

تبادل املعل�مات وتخ�سي�س هذه 

اقرتانها  يف  اجلديدة  احل�امل 

والتكن�ل�جيا  االإن�ساين  بالذكاء 

احلديثة واملحافظة على الرتاث 

واالآثار.

تيي�ييسييميينييت ور�يييسييية الييعييمييل على 

العمل ح�ل  اأوراق  جمم�عة من 

الذكية ومك�ناتها  املدن  »تعريف 

»اأهييييداف  مفاهيمها«  وتييطيي�ر 

وحتييديييات  ومييزايييا  وخ�سائ�س 

املدن الذكية« »اأ�ساليب احلفاظ 

بيئة  يف  العمراين  الييرتاث  على 

امليييدن الييذكييييية« »حييفييظ معامل 

مييدييينيية تيي�نيي�ييس والييتييعييريييف بها 

عييرب ميي�ييسييروع -مييدييينيية  بيديا« 

اإ�سافة لعر�س جتارب ناجحة يف  

»بنزرت  الرقمي  التح�ل  جمال 

الذكية  و»املدينة  الذكية«  املدينة 

تييربورة  و»ميي�ييسييروع  ب�سفاق�س« 

التفاعل   - �سفاق�س  ومييدييينيية 

واالندماج والتكامل«.

مت خالل انعقاد ور�سة عمل »املدن 

املحافظة  يف  ودورهييييا  الييذكييييية 

ميدانية  زيييييارة  الييييرتاث«  عييلييى 

لييلييمييدييينيية الييعييتيييييقيية الكييتيي�ييسيياف 

معاملها التاريخية وعر�س جتربة 

جمعية �سيانة مدينة ت�ن�س  من 

خالل ا�ستخدام التقنية الرقمية 

للتعريف بها  وتثمينها. 

اأعييمييال ور�ييسيية العمل  يف خييتييام 

�سدرت  الت��سيات التالية:

الإدارة  بيانات  قاعدة  اإن�ساء   .1
عن  ذكية  بييياإدارة  املدينة  تييراث 

طيييرييييق اليييتييي�ا�يييسيييل امليي�ييسييرتك 

العربي  املنتدى  بييني  والتن�سيق 

الرتاث  وم�ؤ�س�سة  الذكية  للمدن 

وبقية  العربية  التاريخية  واملدن 

التجارب  وت�ثيق  العربية  املييدن 

املمار�سات  واأفيي�ييسييل  الناجحة 

باخل�س��س.

مت�ساكن�ن  م�سطلح  اإلييغيياء   .2
وتغيره بيي»م�اطن�ن« واعتبار اأّن 

أنشطة المؤسسات



19 المدينة العربية /  العدد 185

االإن�سان ه� مركز الفعل وال بّد 

املحافظة  جمال  يف  ت�عيته  من 

ينعك�س  مميييا  اليييييييرتاث،  عييلييى 

امل�اطنني  م�سلحة  على  اإيجابيا 

ف�ساًل  وال�سائحني،  والزائرين 

اال�ستثمار  حييركيية  حتفيز  عيين 

واالقيييتييي�يييسييياد و�ييسييرعيية تييقييدمي 

كلفة  بيياأقييل  للجميع  اخلييدمييات 

يييي�ؤدي  لرفع  ووقييت وجهد مما 

ميي�ييسييتيي�ى اليييراحييية والييرفيياهييييية 

للجميع.

متكاملة  ا�سرتاتيجية  اإعييداد   .3
لالإدارة الذكية للرتاث واحلر�س 

عيييليييى رقيييمييينييية املييي�ؤ�يييسييي�يييسيييات 

اخلدماتية.

»لنحدثك  ميييبيييادرة  تعميم   .4
وبعدة  ت�ن�س«  مدينة  عن  اأكيير 

لغات والتي مت اإطالقها من قبل 

ت�ن�س،  مدينة  �سيانة  جمعية 

املييدن  بقية  لت�سمل  وت��سيعها 

الت�ن�سية والعربية.

الدحيات: اصبح 
اندماج تكنولوجيا 

المعلومات 
واالتصاالت أمرًا ملحًا 
وحاجة ضرورية في 

العمليات األساسية 
للمدن

❞
5. حث البلديات واملدن الت�ن�سية 
على الت�ا�سل مع املنتدى العربي 

الرتاث  وم�ؤ�س�سة  الذكية  للمدن 

واملييييييدن الييتيياريييخييييية الييعييربييييية 

للتن�سيق ح�ل  تنظيم ور�سة عمل 

م�سرتكة.

للمدن  مييي�ؤ�يييسيييرات  تييطيي�ييير   .6
املدن  خ�س��سية  تراعي  الذكية 

العربي(  امل�ست�ى  )على  العربية 

جميع  االعتبار  بعني  االأخييذ  مع 

املييدن  اإدارة  وحمييياور  جمييياالت 

الذكية مبا فيها جمال املحافظة 

عييلييى اليييييرتاث والييتيياأكيييييد على 

ال�سحية  بامل�ؤ�سرات  االهتمام 

تهيئة  اأو  تخطيط  عملية  اأّي  يف 

اجلديدة  الذكية  ملدننا  عمرانية 

التاريخية  مييراكييزهييا  وتيياأهيييييل 

مل�اكبة التط�رات التكن�ل�جية.

يية  7. تيي�فيير فيي�ييسيياءات خييا�ييسّ
باملرتّجلني يف املدينة عند القيام 

بالتخطيط وعملّيات التهيئة.

8. تفعيل ال�سراكة بني القطاعني 
العام واخلا�س عن طريق اإطالق 

تطبيقها  مت  واقييعييييية  مييبييادرات 

وتنفيذها يف مدن عربية والقت 

جناحاً وقب�الً.

بني  التعاون  اتفاقية  تفعيل   .9
ومنظمة  العربية  املدن  منظمة 

ميييدن الييييرتاث الييعيياملييي والييتييي 

امليي�ؤمتيير  يف  عليها  الت�قيع  مت 

الييييعييييام اخليييامييي�يييس عيي�ييسيير يف 

من  الك�يت  يف   2010/10/3
اتفاقية  تفعيل  »وثيقة  خييالل 

يف  ت�قيعها  مت  والتي  التعاون« 

2019/11/26 يف ت�ن�س  من 
وتظافر  الييتييعيياون  تعزيز  اأجيييل 

عرب  املعل�مات  وتبادل  اجله�د 

االتفاقية.  مقت�سيات  تنفيذ 

واملدن  الرتاث  م�ؤ�س�سة  وتت�ىل 

التن�سيق بني  العربية  التاريخية 

مقرتحات  وتييقييدمي  الييطييرفييني 

وبييرامييج تييقييارييير دورييييية حيي�ل 

م�سم�ن االتفاقية.

اختتام اعمال ور�سة العمل  وا�سدار الت��سيات
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نظم املنتدى العربي للمدن الذكية، 

املييدن  منظمة  م�ؤ�س�سات  احييدى 

العربية، دورة تدريبية تقنية حتت 

 »Adobe Illustrator« عن�ان 

يف الفرتة 17 21- / 11 / 2019 

من  20 متدرباً خمت�ساً  مب�ساركة 

البا�سا  منها  عني  اأردنية  بلديات 

و الفحي�س و الر�سيفة باالإ�سافة 

االإدارة  وزارة  من  م�ساركني  اىل 

املحلية واأمانة عّمان الكربى .

الييتييي قدمها  الييييييدورة   تيينيياولييت 

املدرب اأحمد �سمارة تعلم املفاهيم 

االأ�ييسييا�ييسييييية ومميييييييزات بييرنييامييج 

Adobe Illustrator  والتعرف 
الربنامج  وتقنيات  اأدوات  على 

وكيييييفييييية الييتيي�ييسييميييييم االإعيييييالين 

الربنامج  يعد  حيث  وال�سعارات. 

يف  ق�ة  االأكيير  الر�سم  برامج  من 

العامل الأن�ساء ر�س�مات ت��سيحية 

متحركة  ور�س�م  و�سعارات  جذابة 

نيي�ع  ميين  وت�سميمات  وخييرائييط 

واعييالنييات  امل�جهة  الر�س�ميات 

حل�ل  لت�فر  احرتافية  بطريقة 

ابداعية.

اأكدت مدير عام املنتدى العربي 

�سمرة  املهند�سة  الذكية  للمدن 

على  املنتدى  حر�س  الدحيات 

التي  التدريبية  اخلطط  تقدمي 

تيييركيييز عييلييى تييطيي�ييير ميييهيييارات 

اليييكييي�ادر الييبيي�ييسييرييية وتيياأهيييييلييهييا 

وتيينييميييييتييهييا مبيييا يييتييمييا�ييسييى مع 

لتك�ن  احلييكيي�مييييية  الييتيي�جييهييات 

قييييادرة عييلييى ميي�اكييبيية حتييديييات 

املختلفة  االلكرتونية  اخلدمات 

�سعياً  امل�اطنني  على  للت�سهيل 

االلكرتونية  للحك�مة  لل��س�ل 

واملدن الذكية.

يف ختام الدورة، مت ت�زيع ال�سهادات 

على  وحتفيزهم  املتدربني   على 

بذل اجله�د يف تطبيق ما مت تعلمه 

مع زمالئهم يف البلديات  من اأجب 

يف   للنه��س  الالزمة  املعرفة  نقل 

اف�سل  تقدمي  و  والبلديات  املييدن 

اخلدمات للم�اطنني . 

يييياأتيييي تيينييظيييييم امليينييتييدى الييعييربييي 

التدريبي  للربنامج  الذكية  للمدن 

�سمن    Adobe Illustrator
 ،2019 لييعييام  التدريبية  خطته 

الك�ادر  وتاأهيل  دعييم  �سياق  ويف 

التقنية يف البلديات واملدن العربية 

االأع�ساء يف منظمة املدن العربية، 

الذكية  امليييدن  حتييديييات  مليي�اكييبيية 

ومتطلباتها االأ�سا�سية.

المنتدى العربي للمدن الذكية ينظم 
 Adobe Illustrator برنامج تدريبي

للبلديات األردنية وأمانة عّمان الكبرى

جانب من الربنامج التدريبي

مل�ساركني يف الربنامج
ط املتدربني ا

 تت��س
م. �سمرة الدحيات

أنشطة المؤسسات



21 المدينة العربية /  العدد 185

�س�رة جماعية

المؤتمر العالمي الثامن بيئة المدن 2019 
»المؤتمر السعودي لالقتصاد األخضر«

بتنظيم مشترك بين الهيئة الملكية بينبع ومركز البيئة للمدن العربية »إحدى مؤسسات منظمة المدن العربية وبدعم من منظمة المدن 
العربية وبلدية دبي انطلقت أعمال المؤتمر العالمي الثامن بيئة المدن 2019 »المؤتمر السعودي لالقتصاد األخضر«، تحت رعاية رئيس الهيئة 
الملكية للجبيل وينبع المهندس عبداهلل بن إبراهيم السعدان في الفترة 25 – 26 نوفمبر 2019 في مركز الملك فهد الحضاري في مدينة 
ينبع الصناعية – المملكة العربية السعودية وبحضور محافظ ينبع والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع ومدير مركز البيئة للمدن العربية 

ونائب مدير مركز البيئة للمدن العربية ومشاركة القطاع الخاص وعدد من المنظمات والمنشآت والهيئات واألكاديميين واالختصاصيين.

على  الرتكيز  اإىل  امليي�ؤمتيير  هييدف 

تبني �سيا�سات االقت�ساد االأخ�سر 

بني  املبتكرة  ال�سراكات  وت�سجيع 

الييقييطيياعييني الييعييام واخليييا�يييس يف 

ومبتكرة  م�ستدامة  م�ساريع  تبني 

يحتاج  والذي  االأخ�سر  لالقت�ساد 

وتكاملها  اجلييهيي�د  تييكيياتييف  اإىل 

احلك�مية  امل�ست�يات  جميع  على 

والعمل  واالجتماعية.  واخلا�سة 

مفه�م  حيي�ل  اليي�عييي  زييييادة  على 

االقييتيي�ييسيياد االأخيي�ييسيير ومييبييادئييه 

وحتديات تطبيقه واأهميته لتحقيق 

التنمية امل�ستدامة يف املدن العربية 

والنظر يف اال�سرتاتيجيات واأف�سل 

املمار�سات العاملية واملبادرات التي 

واالأمم  الدولية  املنظمات  تبنتها 

املتحدة.

املهند�س  املييي�ؤمتييير  رئييييي�ييس  األييقييى 

الهيئة  رئي�س  كلمة  الفهيدي  علي 

فيها  اأو�سح  وينبع  للجبيل  امللكية 

لالقت�ساد  ال�سع�دي  امليي�ؤمتيير  اأن 

ت�سجيع  اإىل  يييهييدف  االأخيي�ييسيير 

القطاعني  بني  املبتكرة  ال�سراكات 

م�ساريع  تبني  يف  واخلا�س  العام 

حتمية  نتيجة  وذليييك   م�ستدامة 

على  وتكاملها  اجلييهيي�د  لتكاتف 

جييميييييع امليي�ييسييتيي�يييات احلييكيي�مييييية 

املجتمع  وميينييظييمييات  واخلييا�ييسيية 

ال�عي  زيييادة  على  والعمل  املدين 

يف  امل�ستدامة  التنمية  لتحقيق 

بتنفيذ  الييعييمييل  وتييفييعيييييل  املييييدن 

التي  واملييبييادرات  اال�سرتاتيجيات 

تبنتها املنظمات الدولية. 

مركز  عييام  مدير  قييال  جانبه  من 

البيئة للمدن العربية  خالد بدري: 

دور  عن  لنتحدث  الي�م   »جنتمع 

االأخيي�ييسيير يف حتقيق  االقييتيي�ييسيياد 

والتي  للمدن  امل�ستدامة  التنمية 
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التي  املتزنة  اال�ستدامة  بها  نعني 

االجتماعي  اجلانب  على  حتافظ 

للمجتمعات  والقيمي  والب�سري 

املن�س�د  االقت�سادي  العائد  وتهيئ 

وميي�اردهييا  البيئة  على  وحتييافييظ 

الطبيعية لتك�ن م�ستخدمة ب�سكل 

عقالين ور�سيد وفعال يف مرحلة 

الييعييامل  دول  فيييييهييا  ت�سهد  بيياتييت 

وتغير  وب�سرية  طبيعية  تهديدات 

مييلييحيي�ظ حليياليية املييينييياخ الييعيياملييي 

واإفيييييراط يف ا�ييسييتييخييدام املييي�ارد 

الطبيعية التي حبانا اهلل بها ويف 

اأييييادي  نف�س اليي�قييت فييياإن هيينيياك 

تاأل�ا  ال  خ�سراء  وعق�ل  بي�ساء 

جهدا يف العمل الدوؤوب املت�ا�سل 

وم�ستقبل  اأف�سل  جمتمع  خللق 

اأجمل ورخاء اقت�سادي ت�فر فر�سا 

يف امل�ساركة احلقيقية النابعة من 

امل�سئ�لية امل�سرتكة بني قادة الدول 

وخمططي املدن و�سركات القطاع 

اخلا�س وم�ؤ�س�سات البحث العلمي 

اأفراد املجتمع يق�دهم يف  وجميع 

كل ذلك االإرادة احلديدية املنطلقة 

مييين ا�ييسييتيي�ييسييعييار جييدييية امليي�قييف 

دولية  واإرادة  التحديات   وعظم 

اأ�سرة  اأ�سبح  العامل  اأن  ترى  باتت 

واحدة تعمل لتحقيق اأجندة دولية 

م�حدة للتنمية امل�ستدامة خلارطة 

الطريق عام 2030«. 

واختتم كلمته م�سراً اإىل اأن امل�ؤمتر 

يييهييدف ليييالطيييالع  عييلييى جتييارب 

ووطنية  عاملية  روؤى  تبنت  دولية 

اجتماعية  تنم�ية  وا�سرتاتيجيات 

مبتكرة  وتقنية  وبيئية  واقت�سادية 

اأجل  من  االأخ�سر  االقت�ساد  يف 

العي�س  وفر�س  اال�ستدامة  حتقيق 

والنم� ملدنها وجمتمعاتها وللقطاع 

اأخ�سر  ولتمني مب�ستقبل  اخلا�س 

م�سرق.

جل�سات  خم�س  امليي�ؤمتيير  ت�سمن 

عييمييل تيييركيييزت حيييي�ل ميي��ييسيي�ع 

االقييتيي�ييسيياد االأخيي�ييسيير واليينييميي�ذج 

التقليدي  الييعيياملييي  االقييتيي�ييسييادي 

يف  اأحييدث حت�سناً  والييذي  املتبع  

مما  الييدول  من  كثر  اقت�ساديات 

العي�س  رفيياهييييية  زييييادة  عنه  نتج 

خمتلف  يف  املجتمعات  من  لكثر 

اأظييهييرت  نتائجه  اأن  اإال  املييييدن، 

اأي�ساً كثرا من التاأثرات ال�سلبية 

مثل  العاملية  الطبيعية  البيئة  على 

امل�ساهمة يف حدوث ظاهرة التغر 

حليياالت  وا�ييسييع  وانت�سار  املناخي 

الييينيييدرة االإيييكيي�ليي�جييييية ونييقيي�ييس 

وارتفاع  الطاقة  واإميييدادات  املياه 

الب�سمة  وزيييادة  النفايات  كميات 

لذا  واليييدول،  لييالأفييراد  الكرب�نية 

جاءت فكرة التح�ل اإىل االقت�ساد 

االأخييي�يييسييير لييتييحييقيييييق الييتيينييمييييية 

امليي�ييسييتييداميية والييتييقييليييييل ميين هييذه 

واالجتماعية.  البيئية  املخاطر 

االأوىل  اجلييليي�ييسيية  جييييياءت  فييقييد 

االقت�ساد  اإىل  »الييتييحيي�ل  بعن�ان 

اخل�سراء  وال�سناعات  االأخ�سر 

العام  القطاعني  بني  وال�سراكات 

واخلييييا�ييييس«، واجلييليي�ييسيية الييثييانييييية 

يف  ودوره  اليييدائيييري  »االقييتيي�ييسيياد 

امل�ستدامة« وجاءت اجلل�سة  املدن 

الييثييالييثيية  بييعيينيي�ان »االقييتيي�ييسيياد 

االأخ�سر للطاقة امل�ستدامة واإدارة 

النفايات« واجلل�سة الرابعة »اأف�سل 

والتقنيات  العاملية  املييمييار�ييسييات 

اأما  االأخ�سر«  لالقت�ساد  احلديثة 

عن�انها  فكان  اخلام�سة   اجلل�سة 

امل�ستقبل  وم�سرعات  »االبييتييكييار 

لالقت�ساد االأخ�سر«.

افتتاح  مت  الفعاليات  هام�س  على 

املعر�س امل�ساحب للم�ؤمتر والذي 

�ساركت فيه العديد من ال�سركات 

وامليي�ؤ�ييسيي�ييسييات املييتييخيي�ييسيي�ييسيية يف 

االأخ�سر  واالقت�ساد  البيئة  جمال 

واخليييدميييات الييبيييييئييييية ليي�ييسييركييات 

وعييدد  متخ�س�سة،  وم�ؤ�س�سات 

الييعييالقيية  ذات  امليي�ييسييروعييات  ميين 

واالأجييهييزة  االأخيي�ييسيير  باالقت�ساد 

والتقنيات املعنية

التو�ضيات

اجلل�سات   – امليي�ؤمتيير  عيين  �ييسييدر 

العلمية الت��سيات التالية:

املييتييحييدثييني  جييميييييع  يييقييدم  اأوالً: 

للمملكة  اليي�ييسييكيير  وامليي�ييسيياركييني 

و�سعباً  حك�مة  ال�سع�دية  العربية 

والتنظيم  اال�ست�سافة  ح�سن  على 

امللكية  الهيئة  قدمته  ما  مثمنني 

للجبيل وينبع ومركز البيئة للمدن 

العربية وجميع ال�سركاء وال�سركات 

من  التنظيمية  واللجان  الراعية 

جه�د م�سك�رة الإجناح هذا امل�ؤمتر 

هييذه  ا�ييسييتييمييرار  متمنني  العلمي 

ب�سكل  الهادفة  العلمية  اللقاءات 

دوري.

التنظيمية  اللجنة  تييقيي�م  ثييانييييياً: 

من املعر�س

أنشطة المؤسسات

اإلستدامة المتزنة 
تحافظ على الجانب 

االجتماعي والبشري 
والقيمي

❞
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ليييليييمييي�ؤمتييير واليييليييجييينييية الييعييلييمييييية 

لتعميم  الييييالزميييية  بييياخليييطييي�ات 

النهائية  الييتيي��ييسيييييات  خمييرجييات 

للم�ؤمتر على جميع املدن العربية 

واملنظمات واجلامعات وم�ؤ�س�سات 

واالبتكار  واالإبداع  العلمي  البحث 

املتخ�س�سة مب��س�ع امل�ؤمتر وكافة 

التعريف  اأجل  و�سائل االإعالم من 

وتييعييزيييز الييي�عيييي ونيي�ييسيير ثييقييافيية 

وممار�سات اال�ستدامة واالقت�ساد 

على  تطبيقها  يف  اأميياًل  االأخ�سر 

اأر�س ال�اقع.

ثالثاً: حم�ر دور القطاع اخلا�س: 

متخذي  ي�فر  اأن  ب�سرورة  وذلييك 

البيئة  امليييدن  وخمططي  الييقييرار 

الت�سريعية والتنظيمية التي ت�سهم 

القطاع  دور  وتنظيم  تعزيز  يف 

اخلا�س من خالل النقاط التالية:

تخطيط واإنتاج وممار�سة �سل�كيات 

تعتمد  وم�ستدامة  حمفزة  تنم�ية 

التكامل مع الروؤية ال�طنية للتنمية 

االجتماعية  اأبييعييادهييا  كييافيية  يف 

من  وتعزز  واالقت�سادية  والبيئية 

اخلا�س  القطاع  م�ساركة  فر�س 

اليي�طيينييييية  م�سئ�ليته  حتييمييل  يف 

روح  واإيجاد  والبيئية  واملجتمعية 

املجتمع  مييع  االإيييجييابييي  التفاعل 

كافة  يف  املثمر  للتعاون  امليييدين 

ركائز التنمية ومك�ناتها. 

تيييييبيييييّنيييييي اأفييييي�يييييسيييييل اليييييييييييروؤى 

واال�سرتاتيجيات الداعمة للتح�ل 

نح� االقت�ساد االأخ�سر واالقت�ساد 

وتكييف  الييتييدوييير  عييلييى  املعتمد 

اأفيي�ييسييل املييمييار�ييسييات والييتييجييارب 

على  امل�ستندة  العاملية  والتقنيات 

العلمية  امل�ا�سفات  واأحدث  اأرقى 

امليي�ييسييتييداميية  بالتنمية  لييليينييهيي��ييس 

الطاقة  مييي�ارد  على  واملحافظة 

امل�ست�ى  على  واملتجددة  النظيفة 

اليي�طيينييي وعييلييى ميي�ييسييتيي�ى امليييدن 

ومنهجية  حمييييددة  بييرامييج  وفيييق 

والبيانات  املعل�مات  لتبادل  قابلة 

وتط�ير  النتائج  وقيا�س  وحتقيق 

ال�اقع. 

حث املدن وامل�ؤ�س�سات وال�سركات 

رقابية  نظم  وتعزيز  و�سع  على 

م�ث�قة  بيئية  ومعاير  معتمدة 

ر�سيدة  ح�كمة  منظ�مة  �سمن 

اال�سرتاتيجية  الييقييرارات  تييدعييم 

والت�سغيلية وحتفيز كافة اجلهات 

اجلادة يف حتقيق  امل�ساهمة  على 

اآثار  من  وحتد  امل�ستدامة  التنمية 

وببناء  ال�سلبي  امليينيياخييي  التغر 

نييظييم االإنيييييييذار املييبييكيير وحتييديييد 

املخاطر  اإدارة  ا�ييسييرتاتيييييجيييييات 

مليي�اجييهيية الييييكيييي�ارث واملييخيياطيير 

الالزمة  التدابر  واتخاذ  املحتملة 

مل�اجهة هذه احلاالت. 

�يييييسيييييرورة االلييييييتييييييزام مبييعيياييير 

البناء  اأنظمة  ومراعاة  اال�ستدامة 

اأعلى  اإىل  واال�ييسييتيينيياد  االأخيي�ييسيير 

يف  امليي�ييسييتييدام  الت�سميم  مييعيياييير 

كافة امل�ساريع احلك�مية وم�ساريع 

التكن�ل�جيا  وا�ستخدام  االأعمال 

احليييدييييثييية اليي�ييسييديييقيية لييلييبيييييئيية 

اال�سطناعي  الييذكيياء  وتطبيقات 

املييدن  واأنييرتنييت االأ�ييسييييياء يف بناء 

ال�سناعية والذكية.

رابعاً: حم�ر تعزيز البحث العلمي 

وحتييفيييييز اجلييياميييعيييات اليي�طيينييييية 

وميي�ؤ�ييسيي�ييسييات الييبييحييث الييعييلييمييي 

من  املجتمع  خييدميية  وم�ؤ�س�سات 

خالل النقاط التالية:

ودرا�سات  باأبحاث  امل�ساهمة   -  1
اإبداعية مبتكرة ت�ساهم  ومنتجات 

لالأمام  ال�طنية  الييروؤييية  دفييع  يف 

وتيي�ييسيياهييم يف الييتييقييليييييل مييين وقييع 

واالهييتييمييام  التنم�ية  الييتييحييديييات 

والتثقيف  اال�ييسييتييداميية  بتدري�س 

بيياالقييتيي�ييسيياد االأخيي�ييسيير ومييكييافيياأة 

تتحلى  الييتييي  الييبييحييثييييية  اجلييهيي�د 

بالريادة واالإبداع واالبتكار. 

وبناء  العلمي  التعاون  تعزيز   -  2
واإقليمية  دولييييية  ل�سراكات  نظم 

الدولية  املنظمات  مييع  ووطيينييييية 

واجلهات املتخ�س�سة ذات العالقة 

والتقنيات  اخلييربات  نقل  بهدف 

اليينييظيييييفيية احليييدييييثييية الييداعييميية 

لالقت�ساد االأخ�سر.

التثقيف  عييمييلييييية  تييعييزيييز    -  3
املييجييتييمييعييي بييياأهيييمييييييية الييبيييييئيية 

واال�ييسييتييداميية وكيييييفييييية اليي��ييسيي�ل 

لالقت�ساد االأخ�سر وتط�ير برامج 

تاأهيلية وفر�س امل�ساركة املجتمعية 

واال�ستثمار يف بناء امل�ارد الب�سرية 

ال�طنية اخلبرة من خالل برامج 

اإعييداد  اأجييل  من  القدرات  تط�ير 

 
ّ

قيييييييادات وطيينييييية تييرعييى الييتييغيير

والتنمية  االأخ�سر  االقت�ساد  نح� 

امل�ستدامة.

يهدف المؤتمر إلى 
تشجيع الشراكات 

المبتكرة بين 
القطاعين العام 

والخاص في تبني 
مشاريع مستدامة

❞

مدير عام مركز البيئة للمدن العربية
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من جل�سات العمل

ورشة العمل اإلقليمية حول المستوطنات غير الرسمية 
في البلدان العربية

شارك المعهد العربي إلنماء المدن / احدى مؤسسات منظمة المدن العربية في ورشة العمل اإلقليمية حول المستوطنات غير الرسمية 
في البلدان العربية 26-27 نوفمبر 2019 في القاهرة – جمهورية مصر العربية والتي نظمها برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية 

)UN-HABITAT( والبنك اإلسالمي للتنمية ولجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(. 

العربي  املعهد  م�ساركة  متثلت 

الإمناء املدن بح�س�ر نائب مدير 

و  ال�سبيل   عبداهلل  املعهد  عام 

املعل�مات  تقنية  اإدارة  مييدييير 

واأحد خرباء املعهد يف التدريب  

حيث   ، دروييي�ييس  �سمر  حمم�د 

قيييدم نييائييب مييدييير عيييام املعهد 

عر�ساً عن منظمة املدن العربية  

واملييعييهييد الييعييربييي الإمنييياء املييدن 

والفعاليات  وامل�ساريع  والربامج 

العام  يف  تنفيذها  �سيتم  التي 

مداخالت  اإىل  اإ�سافة   2020

أنشطة المؤسسات
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من امل�ساركني يف اجلل�سات ا�ستعرا�س  مل�ساريع مدن عربية

نائب مدير عام املعهد العربي الإمناء املدن م�ساركته ب�ر�سة العمل

يف  وامل�ساركة  العمل  اأوراق  يف 

اإيجاد الربامج واال�سرتاتيجيات 

التي من �ساأنها اأن حتقق حل�ل 

لق�سايا االإ�سكان.

ت�سمنت  ور�سة العمل االإقليمية 

فهم  حييي�ل  عييمييل  اأوراق  عييلييى 

واإدراك  امل�سرتكة   التحديات 

اإقليمية  نييظييرة  نييحيي�  الييتيينيي�ع، 

لبناء  كييميينيي�ييسيية  ا�ييسييرتاتيييييجييييية 

اخلييربات   وم�ساركة  الييكييفيياءات 

ع�سر  احلييادي  الهدف  ومتابعة 

امل�ستدامة  التنمية  اأهييداف  من 

اجلانب  وتعزيز   املتحدة  لالأمم 

التنمية  يف  ال�سامل  االجتماعي 

العربية.  باملنطقة  احل�سرية 

نقا�سية   جل�سات  اإىل  باالإ�سافة 

اال�سرتاتيجية  االأوليي�يييات  حيي�ل 

باملنطقة  احل�سرية  الفج�ات  و 

التم�يلية  واالبتكارات  العربية، 

احل�سري  والييتييطيي�ر  لييالإ�ييسييكييان 

واليييي�ييييسييييراعييييات  الييييهييييجييييرة   ،

واالعيييتيييبيييارات االجييتييميياعييييية ، 

واأ�ساليب مبتكرة لبناء االإ�سكان. 

العمل  ور�يييسييية  خيييالل  مت  كييمييا 

ا�ييسييتييعييرا�ييس بييعيي�ييس امليي�ييسيياريييع 

االإ�سكان  بق�سايا  تت�سل  التي 

الت��سعات  بينها  من  الع�س�ائي 

احليي�ييسييرييية غيير املييخييطييطيية يف 

ليييييبيييييان ميي�ييسييروع اال�ييسييمييرات، 

وت�س�ية  تاأهيل  و  اإعادة  م�سروع 

يف  الع�س�ائي  ال�سكن  جممعات 

العراق،  م�سروع تط�ير منطقة 

حمافظة  يف  اليي�ييسيييييدة  رو�ييسيية 

القاهرة.

هدفت ور�سة العمل اإىل مناق�سة 

واالإمكانيات  النا�سئة  التحديات 

الييكيياميينيية بييامليي�ييسييتيي�طيينييات غر 

الر�سمية يف البلدان العربية من 

املدن  لبع�س  ا�ستعرا�س  خييالل 

والتحقق من �سحة اال�ستنتاجات 

الييرئييييي�ييسييييية امليي�ييسييتييخييليي�ييسيية من 

امل�س�دة االأوىل االإقليمية للبحث 

اليي�ييسييريييع حيييي�ل امليينيياطييق غر 

�سياغة  نح�  كخط�ة  الر�سمية، 

املناطق  لتط�ير  ت�ساركية  برامج 

لدعم  واملتده�رة  الر�سمية  غر 

القدرات  بناء  العربية يف  الدول 

الت�سريعات  وتقييم  وال�سيا�سات 

املعرفة  وتييطيي�ييير  ومييراجييعييتييهييا، 

اإقليمي  تييعيياون  لبناء  وتبادلها 

ييييدعيييم مييييدن مييتييكيياميية فييعيياليية 

و�ساملة للجميع دون متييز.
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مناق�سة  اإىل  املييي�ؤمتييير  هييييدف 

للتنمية  املتحدة  االأمم  اأهيييداف 

وربييطييهييا   2030 امليي�ييسييتييداميية 

واالإقليمية  الدولية  باملخططات 

التعاونيات  دور  لتعظيم  واملحلية 

امليي�ييسيياركيية يف حتييقيييييق هييذه  يف 

االأهداف.

افييتييتييح نيييائيييب وزيييييير االإ�ييسييكييان 

املهند�س  الق�مية  للم�سروعات 

االفتتاحية  اجلل�سة  عبا�س  خالد 

االإ�سكان  »دور  بعن�ان  للم�ؤمتر 

التنمية  خمييطييط  يف  الييتييعيياوين 

كلمة  ويف   ،»2030 امل�ستدامة 

االإ�سكان  وزييير  عن  نيابة  القاها 

امل�سرية  احلك�مة  اأن  اإىل  اأ�سار 

تق�م حالياً باإن�ساء عدد كبر من 

يف  الكربى،  الق�مية  امل�سروعات 

)�سبكات  التحتية  البنية  جماالت 

حديثة للطرق والكباري واالأنفاق، 

حمطات عمالقة لت�ليد الطاقة(، 

بهدف حتقيق التنمية ال�ساملة يف 

»اأن  وقييال:  البالد.  اأنحاء  جميع 

باإن�ساء  قامت  امل�سرية  احلك�مة 

ع�سرات املدن اجلديدة يف جميع 

الطلب  ال�ستيعاب  البالد،  اأنحاء 

بداأت  كما  ال�سكن،  على  املتزايد 

يف اإنيي�ييسيياء جمييميي�عيية ميين مييدن 

المؤتمر الدولي الثالث لإلسكان التعاوني :
 »نحو تعاونيات مستدامة«

شارك المعهد العربي إلنماء المدن، إحدى مؤسسات منظمة المدن 
التعاوني:  لإلسكان  الثالث  الدولي  »المؤتمر  تنظيم  في  العربية، 
 – القاهرة  في   2019 ديسمبر    4  –  1 مستدامة«  تعاونيات  نحو 
لتعاونيات  العامة  الهيئة  مع   بالتعاون  العربية  مصر   جمهورية 
معالي  ــوزراء  ال مجلس  رئيس  رعاية  تحت  انعقد  واإلسكان.  البناء 
والمجتمعات  والمرافق  اإلسكان  ووزير  مدبولي   مصطفى  أ.د.م/ 

العمرانية معالي أ.د.م/ عاصم الجزار.

تكرمي املعهد العربي الإمناء املدن على تعاونه بتنظيم امل�ؤمتر

أنشطة المؤسسات
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العا�سمة  مييثييل  اليييرابيييع،  اجليييييل 

االإدارية اجلديدة، ومدينة العلمني 

اجلديدة، والتي تقدم نقلة ن�عية 

ويف  م�سب�قة،  غيير  وحيي�ييسييارييية 

املييدن  هيييذه  تتيح  اليي�قييت  نف�س 

بها  املرفقة  االأرا�ييسييي  من  جانبا 

التعاوين،  االإ�ييسييكييان  مل�سروعات 

القطاع  و�ييسييركييات  وم�ستثمري 

اإعييمييار  يف  للم�ساركة  اخلييا�ييس 

واملتميزة«.   اجلديدة  املييدن  هييذه 

تيي�ييسييافيير جه�د  اأهييمييييية  مييي�ؤكيييداً 

جميع القطاعات )العام واخلا�س 

والتعاوين(، والعمل معاً من خالل 

تييام،  تناغم  يف  املتاحة  االآليييييات 

ومن خالل خطة �ساملة طم�حة 

احتياجات  لتلبية  الزمن  ت�سابق 

وت�ست�سرف  احلييالييييية،  االإ�ييسييكييان 

يف نييفيي�ييس اليي�قييت االحييتييييياجييات 

امل�ستقبلية.

الهيئة  رئي�س  اأو�ييسييح  جانبه  ميين 

واالإ�سكان  البناء  لتعاونيات  العامة 

امل�ؤمتر  اأن  رزق،  ح�سام  الدكت�ر 

يتناول، 6 حماور بحثية )التعاونيات 

واملفاهيم  النظريات  امل�ستدامة 

واإدارة  احليي�كييميية  واالأهييييييييداف، 

امل�ستدامة،  التعاونيات  منظ�مة 

امل�ستدامة  التعاونية  املجتمعات 

التعاونيات  االقت�سادية،  والتنمية 

املجتمعية،  وامل�ساركة  امل�ستدامة 

اليييعيييميييارة الييتييفيياعييلييييية وحتييديييات 

االأطر  وتط�ير  امل�ستدامة،  التنمية 

ي�ساهم يف حتقيق  الت�سريعية( مبا 

للتعاونيات.  امل�ستدامة  التنمية 

واأكد الدت�ر ح�سام رزق اأن احلركة 

تنتظر  والعامل  م�سر  يف  التعاونية 

منا الكثر، متمنياً اأن يخرج امل�ؤمتر 

بت��سيات وروؤى واأفكار ت�ساهم يف 

ر�سم �سيا�سات وا�سحة للتعاونيات 

العمل  فيها  يتكامل  امل�ستدامة، 

ليقدم  اأطيافه،  مبختلف  التعاوين 

يتنا�سب مع  ناجحاً  من�ذجاً حديثاً 

اآمال وطم�حات ال�سع�ب يف حياة 

حرة كرمية. 

 وقيييد �ييسييارك نييائييب مييدييير عييام 

مدير  و  ال�سبيل  عبداهلل  املعهد 

حمم�د  املعل�مات  تقنية  اإدارة 

�ييسييميير درويييي�يييس  يف فييعيياليييييات 

مدير  نائب  قييام  كما   .. امليي�ؤمتيير 

للمعهد  درع  با�ستالم  املعهد  عام 

العربي الإمناء املدن وذلك تقديرا 

يف  امليي�ييسيياركيية  يف  املعهد  جلييهيي�د 

تنظيم امل�ؤمتر.

المدن الجديدة خطوة 
على طريق التنمية 

المستدامة

❞

من افتتاح اأعمال امل�ؤمتر

جانب من امل�ساركني يف امل�ؤمتر
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التي  الرقمية  للثورة  والمتوقعة  الحالية  التأثيرات  أهم  تتلخص 

المذهلة  تطوراتها  وبدأت  العشرين  القرن  من  األخيرة  الحقبة  سادت 

المجتمع  كيان  تغيير  في  والعشرين،  الــواحــد  القرن  بــدايــات  مع 

الذي ساد  الصناعة  وانسحاب مجمل لمنطق وتكوين مجتمع عصر 

في العصر السابق، وإحالل منطق جديد وكيان مختلف لمجتمع آخر، 

يمكن أن نسميه »المجتمع الرقمي«.

د. ن�بي حممد ح�سن

اأ�ستاذ م�سارك بق�سم العمارة وعل�م البناء 

كلية العمارة والتخطيط – جامعة امللك �سع�د – الريا�س

تصميم البيئات التعليمية لألطفال والشباب: 

صياغة منظومية معاصرة في إطار الثورة الرقمية
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ونظراً لقدرة الث�رة الرقمية على حت�يل كافة املعل�مات والبيانات اإىل معل�مات رقمية، 

ي�سهل التعامل معها باأوجه جديدة خمتلفة عما �سبق، فقد �سادت تاأثراتها كافة اأوجه احلياة، 

واأثرت ب�سكل كبر يف كل االأن�سطة احلياتية وما تتطلبه هذه االأن�سطة من جتهيزات وفراغات 

وغرها. وقد فاقت تاأثراتها كل ما ه� مت�قع، بل اأ�سبحت هناك قفزات ح�سارية تهز كيان 

املجتمع من اآن الآخر. 

للث�رة  واملت�قعة  التاأثرات احلالية  ال�س�ء على  ي�سلط  اأنه  البحث يف  اأهمية هذا  وتاأتي 

الرقمية على البيئات التعليمية لالأطفال وال�سباب يف امل�ستقبل القريب، حتى يتنبه وا�سعي 

التغيرات،  هذه  اإىل  وال�سباب  لالأطفال  التعليمية  اخلدمات  وخمططي  التعليم  �سيا�سات 

بحيث ي�ؤخذ ذلك يف االعتبار حال و�سع اال�سرتاتيجيات الالزمة.

الذي  اال�ست�سرايف،  التحليلي  املنهج  على  يعتمد  البحث  فاإن  الدرا�سة  اأهداف  ولتحقيق 

يبني نظرة حالية وم�ستقبلية ملنظ�مة البيئات التعليمية لالأطفال وال�سباب، من خالل درا�سة 

ال�اقع وما يحدث هذه االأيام وما ه� مت�قع احلدوث يف امل�ستقبل القريب. 

االأول خلفية خمت�سرة عن  يتناول اجلزء  اأجييزاء؛  اإىل خم�سة  ينق�سم  البحث  فاإن  ولهذا 

اجلزء  يتناول  بينما  وال�سباب.  لالأطفال  التعليمية  البيئات  على  وتاأثراتها  الرقمية  الث�رة 

الثاين اإ�سكالية الدرا�سة واأهداف البحث ومنهج الدرا�سة. اأما اجلزء الثالث فيقدم الدرا�سة 

التي مت و�سعها يف بعدين هما؛ االأن�سطة التعليمية الرقمية ك�سمة يف ع�سر الث�رة الرقمية، 

والبيئات التعليمية الرقمية كاأمناط جديدة يف ع�سر الث�رة الرقمية. ويف اجلزء الرابع تاأتي 

النتائج العامة ومناق�سة ملنظ�مة البيئات التعليمية يف ع�سر الث�رة الرقمية. وتاأتي خال�سة 

هذه الدرا�سة والت��سيات املقرتحة يف اجلزء اخلام�س واالأخر.

1 - املقدمة: الثورة الرقمية، والبيئات التعليمية

اإلقاء ال�س�ء على اأهم ما مييز الث�رة الرقمية، وبيان  نحاول يف هذا اجلزء من البحث 

التعليمية،  البيئات  على  تاأثرها  ثم  ومن  احلياة،  على ج�انب  املختلفة  لتاأثراتها  خمت�سر 

ب��سفها واحدة من اأهم البيئات التي و�سح تاأثر الث�رة الرقمية عليها، بل وكما يت�قع خرباء 

امل�ستقبليات اأن يكتنفها تغيرات جمة اأكر و�س�حاً و�سم�الً يف امل�ستقبل القريب.

1-1 املبحث الأول: نبذة عن الثورة الرقمية 

رغم اأن ث�رة احلا�سب االآيل قد بداأت منذ عام 1942م على يد Howard Aiken1، اإال 

اأن فرتة الثمانينيات قد حملت تط�رات هائلة يف جمال احلا�سب االآيل، بينما جاءت فرتة 

الت�سعينيات مبا ه� اأكر، حيث �ساحب التط�ر يف جمال احلا�سب تط�راً كبراً يف جمال 

االت�ساالت بجانب اإمكانية نقل املعل�مات عرب خط�ط �سبكة املعل�مات الدولية »االإنرتنت« 

كبر  ب�سكل  التعاظم  له  يت�قع  ما  وه�  الرقمية«،  »الث�رة  با�سم  Internet، وه� ما عرف 
يف القرن ال�احد والع�سرين فيما يعرف با�سم »املعل�ماتية« )طريق املعل�مات فائق ال�سرعة 

  .))2(

فلم  مذهل،  ب�سكل  املعل�مات  فيها  تت�ساعف  معرفية  ث�رة  باأنها  الرقمية  الث�رة  وتتميز 

احتاج  فقد  الي�م،  يحدث  مثلما  للعامل  والتط�رية  احلركية  البنية  يف  كبراً  تغيراً  يحدث 

االإن�سان اإىل 1750 عاماً مل�ساعفة معارفه التكن�ل�جية، بعدها اأخذت القفزات تت�سارع، ففي 

150 عاماً ت�ساعفت مرة اأخرى عل�م الب�سر، ثم مرة اأخرى خالل خم�سني عاماً، هذه اخلربة 
م��س�عة  قدرت  وقد   ،)3( 1980م   –  1960 عامي  بني  خام�سة  مرة  ت�ساعفت  الب�سرية 

كل  تت�ساعف  العامة  العلمية  املعل�مات  اأن   Encyclopedia of the Future امل�ستقبل 

12 �سنة، واأن املعل�مات العامة تت�ساعف كل �سنتني ون�سف ال�سنة]4، مما يعنى اأن ما كان 

يقت�سي اآالف ال�سنني من التط�ر اأ�سبح يتم 

خالل عقد واحد ورمبا اأقل )5(.

كثرة  مفاهيم  ي�جد  فاإنه  عام  وب�سكل 

لييلييثيي�رة الييرقييمييييية، جنييد اأهييمييهييا واأقييربييهييا 

خلييدميية هيييدف هيييذا الييبييحييث هيي� تعريف 

املعل�مات  اأ�سكال  »كل  باأن:  الرقمية  الث�رة 

اليينيي�ييسيي��ييس،  رقييمييييية؛  تيي�ييسييبييح  اأن  ميييكيين 

واملتحركة،  ال�ساكنة  وال�س�ر  والر�س�مات، 

انتقالها  يتم  املعل�مات  وتلك  واليي�ييسيي�ت. 

اإلكرتونية  اأجهزة  ب�ا�سطة  ال�سبكة  خالل 

متاماً  الييهيياتييف(،   – )الكمبي�تر  و�سيطة 

مبظروف  تقليدية  ر�سالة  انتقال  يتم  كما 

ت�ستقبل  حتى  للربيد،  مكاتب  عييدة  خييالل 

يف النهاية بنقطة معينة. لقد فتحت الث�رة 

احلالية  ال�سبكات  اإمكانية حتقيق  الرقمية 

لالت�ساالت بني نقاط عديدة، والتي ميكن 

من  هائل  كييم  وتيي�زيييع  تخزين  خاللها  ميين 

التزايد  يف  امل�ستمرة  الرقمية  املعل�مات 

امل�سطرد« )6(.

الرقمية  الثورة  تاأثري  الثاين:  املبحث   1-2
على البيئات التعليمية

الأن هذه الث�رة قد بداأ تاأثرها يت�سح يف 

هذا  �ساعد  فقد  احلياتية،  االأن�سطة  كافة 

التي  امل�سطلحات  من  الكثر  ظه�ر  على 

تعرب عن اأوجه احلياة اجلديدة مثل؛ املبنى 

التجارية  واملباين  الرقمي،  واملبنى  الذكي، 

االفرتا�سية، والرتفيه االفرتا�سي، والعمل 

من بعد، والطب من بعد، والتعلم من بعد، 

رقم  اجلييدول  وغرها،  املنزل،  من  والبنك 

 .)1(

اأهم  من  التعليمية  البيئة  كانت  هنا  من 

حيث  الييثيي�رة،  بهذه  تيياأثييرت  التي  البيئات 

دخلت الث�رة الرقمية بيئة التعليم من اأو�سع 

ما  التاأثر  اأوجه هذا  تن�عت  وقد  اأب�ابها. 

بني تط�ير تقني لهذه البيئات وبني حت�سني 

خل�سائ�سها ووظائفها.
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جدول رقم )1( 

جوانب من اإمكانات االإنرتنت والتحوالت امل�ضاحبة لها )امل�ضدر: الباحث(

الن�ضاط 

احلياتي
التحوالت املتوقعةاإمكانات ال�ضبكة

ال�سكن
اإدارة االأن�سطة احلياتية يف املنزل 

اإلكرتونياً.

حت�ل امل�سكن من امل�سكن التقليدي اإىل امل�سكن 

املعل�ماتي.

الت�س�ق
ربط م�اقع االإنتاج مب�اقع الطلب 

على ال�سلع.

حت�ل املتاجر من املتاجر التقليدية اإىل املتاجر 

املعل�ماتية )الت�س�ق املنزيل(.

العمل
ربط امل�ظف مبكان عمله حيثما 

كان وفى اأي وقت.

حت�ل اأماكن العمل من االأماكن التقليدية اإىل 

امل�اقع االفرتا�سية )العمل من بعد(، التجهيزات 

الذكية.

التعلم
ن�سر وت�س�يق املادة العلمية من اأي 

مكان واإىل اأي مكان.

حت�ل اأماكن التعلم من االأماكن التقليدية اإىل 

امل�اقع االفرتا�سية )التعلم من بعد(، التجهيزات 

الذكية.

الرتفيه
حتقيق ال�اقع التخيلي ودخ�له 

ب�سكل وا�سح يف جمال الرتفيه.

حت�ل الرتفيه من الرتفيه التقليدي اإىل الرتفيه 

االفرتا�سي.

يعتمد اأ�سل�ب وطبيعة التعلم التقليدي على اإن�ساء اأماكن للتعليم تتمثل يف املدار�س واجلامعات، 

فاإن  وبالتايل  حمييددة،  م�اعيد  يف  الدرا�سة  مقر  اإىل  واالأ�ستاذ  الطالب  ذهاب  االأميير  ويتطلب 

احل�س�ر هنا مكاين وزماين حمدد �سلفاً. كما اأن االت�سال والتفاعل بني االأ�ستاذ والطالب يك�ن 

يجعل  مما  التعليمي،  امل�قف  يف  االندماج  على  القائم  احلقيقي  التفاعل  ويحدث  ل�جه  وجهاً 

الطالب عرب  اإىل  االأ�ستاذ  من  املعارف  نقل  وه�  منه  االأهييداف  يف حتقيق  تاأثراً  اأكر  امل�قف 

ال��سائط التقليدية املتاحة.

اأما عن اأهم نتائج االعتماد على املعل�ماتية وال��سائط املرئية وامل�سم�عة التفاعلية يف عملية 

التعليم، فاإن الطالب �سيتمكن من احل�س�ل على الربامج التعليمية واأداء االمتحانات بينما ه� 

يف املنزل اأو يف اأي مكان، وه� ما يعرف بالتعلم من بعد، وه� ما يت�قع له اأن ي�ؤدى اإىل تغير 

النظرة احلالية اإىل اأماكن التعلم ومك�ناتها وطبيعة امل�قف التعليمي ومك�ناته التقليدية، ف�ستك�ن 

اأ�س�ار )7(، واجلامعات بال مدرجات. وبالتايل فاإن احل�س�ر �سيتغر من ح�س�ر  املدار�س بال 

اإىل  قرب  عن  التزامن  من  �سيتح�ل  والتفاعل  االت�سال  اأن  كما  مكاين،  ال  ح�س�ر  اإىل  مكاين 

التزامن من بعد اأو الال تزامن.

اأو قد ال يحدث، واإمنا ه� قد حدث بالفعل  وهذا لي�س باالأمر الذي �سيحدث يف امل�ستقبل 

حيث ي�جد حالياً يف بع�س الدول ما ي�سمى باملدار�س االفرتا�سية واجلامعات االفرتا�سية، وهى 

مدار�س وجامعات بدون مبان اأو هيئات تدري�س ولكنها تعمل من خالل االإنرتنت )8(.

2 - التمهيد: الإ�سكالية البحثية، واأهداف الدرا�سة، ومنهج البحث

2 - 1 الإ�سكالية البحثية: الثورة الرقمية والعمارة والبيئات التعليمية

تتمثل االإ�سكالية البحثية لهذه الدرا�سة يف بعدين رئي�سيني، هما:

2 - 1-1 البعد الأول: الثورة الرقمية والعمارة، ت�سارع مذهل وتاأثريات جمة

العالقة بني العمارة واحلياة عالقة وثيقة، فالعمارة هي املحت�ى املادي الذي يح�ي االأن�سطة 

اأو  ن�عها  اأو  �س�اء يف عددها  احلياتية  االأن�سطة  تغر يف  اأي  فاإن  وبالتايل  لالإن�سان،  احلياتية 

جذرياً  تغراً  بال�سرورة  يتبعه  اأدائها  طريقة 

يف العمارة والتي متثل هنا البيئة التي حت�ي 

هذه االأن�سطة.

ثيي�رة  الرقمية  الييثيي�رة  بيياأن  الييقيي�ل  وميكن 

التي  الطبيعة  اأن  اإذ  ال�سيطرة عليها،  ي�سعب 

اأي  حت�يل  على  االعتماد  حيث  من  تكتنفها 

اأرقام  اإىل  تعامالت  اأو  ن�ساط  واأي  معل�مات 

ي�سهل نقلها والتعامل معها، يجعل من ال�سعب 

التحكم يف هذه الث�رة اأو يف حتديد اأو حجب 

يف  الق�ة  »اأن  ت�فلر«:  »الفني  يرى  تط�رها. 

القرن ال�احد والع�سرين لن تك�ن يف املعاير 

يف  تكمن  ولكنها  الع�سكرية،  اأو  االقت�سادية 

.Knowledge 9 »املعرفة

ومع التط�ر الكبر يف الث�رة الرقمية فاإن 

بل  التط�ر،  الدرجة من  نف�س  يتبعها  العمارة 

وتك�ن على نف�س ال�ترة من الت�سارع املذهل.

ال��رق��م��ي��ة  ال�����ث�����ورة  ال�����ث�����اين:  ال���ب���ع���د   2-1-2
والبيئات التعليمية، نحو درا�سات متخ�س�سة

حيييييث اأن ميي��ييسيي�ع الييثيي�رة الييرقييمييييية من 

املجاالت البحثية احلديثة يف جمايل العمارة 

املذهلة  التط�رات  حداثة  ب�سبب  والعمران، 

العقد  تييتييجيياوز  مل  والييتييي  �ساحبتها  الييتييي 

الثالث]10، فاإن هناك الكثر من الدرا�سات 

هذا  يف  الباحثني  على  نف�سها  تفر�س  التي 

ما  متن�عة  درا�سات  اإىل  ونحتاج  بل  املجال، 

تتناول جمم�عة  التي  العامة  الدرا�سات  بني 

التي  املتخ�س�سة  الدرا�سات  بجانب  ظ�اهر، 

اأو نقطة بحثية واحدة  تتناول ظاهرة واحدة 

بق�سد معرفة التاأثرات التي اأحدثتها الث�رة 

الثالثة  اأبييعييادهييا  يف  املييبيياين  على  الرقمية 

التاأثرات  اأو  وت�سكيلي(،  واإن�سائي،  )وظيفي، 

املت�قعة يف امل�ستقبل من خالل ما يحدث يف 

جماالت احلياة التي حتيط بنا.

الدرا�سة  الإ�سكالية  الثاين  البعد  فاإن  لذا 

اإجييراء درا�سة يف  يف هذا البحث يهدف اإىل 

التي حدثت  التاأثرات  على  التعرف  حماولة 

يف البيئات التعليمية وتلك املت�قع حدوثها يف 

امل�ستقبل ب�سبب تطبيقات الث�رة الرقمية.

التي  البيئات  اأهييم  من  التعليم  بيئة  والأن 

ميكن الت�جه نح� درا�ستها، ب�سبب ك�نها ت�ؤثر 
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يف عق�ل اأبنائنا كما اأثرت يف عق�لنا، من هنا كانت فكرة هذه ال�رقة التي تبحث ب�سكل رئي�سي 

يف العالقة ما بني الث�رة الرقمية والبيئات التعليمية.

2-2 اأهداف الدرا�سة

تهدف الدرا�سة اإىل ما يلي:

1 - التعرف على التاأثرات التي اأحدثتها الث�رة الرقمية يف البيئات التعليمية. وبالتايل معرفة 
االأمناط املختلفة للبيئات التعليمية يف ظل الث�رة الرقمية.

التعليم يف  واآليات  مك�نات  الرقمية من تغيرات يف  الث�رة  اأن حتدثه  يت�قع  الك�سف عما   - 2
امل�ستقبل، نتيجة تعاظم الث�رة الرقمية وتط�ر اإمكاناتها.

2 - 3 منهج البحث

لتحقيق اأهداف الدرا�سة فاإن البحث يعتمد على املنهج التحليلي اال�ست�سرايف، الذي يبني نظرة 

وما  ال�اقع  درا�سة  خالل  من  وال�سباب،  لالأطفال  التعليمية  البيئات  ملنظ�مة  وم�ستقبلية  حالية 

يحدث هذه االأيام وما ه� مت�قع احلدوث يف امل�ستقبل القريب. 

3 - الدرا�سة: البيئات التعليمية الرقمية، منوذج للبيئات التعليمية يف امل�ستقبل

تق�م هذه الدرا�سة على بعدين رئي�سيني مت �سياغتهما بناء على روؤية ا�ست�سرافية انطلقت من 

اأ�س�س واقعية ت�ستقرئ ما اأ�سبحنا نعاي�سه من تط�رات كبرة يف ع�سر الث�رة الرقمية، وما تبعه 

من و�س�ح لتاأثرات جمة اأثرت بها على خمتلف ج�انب احلياة، وبالتايل على العمارة يف خمتلف 

اأن�اع املباين والبيئات التي تدور فيها االأن�سطة املختلفة، بجانب ما يكتنفها من ت�قعات م�ستقبلية.

3 - 1 البعد الأول: الأن�سطة التعليمية الرقمية، �سمة البيئات التعليمية يف ع�سر الثورة الرقمية

ب�سكل رقمي،  تك�ن  تقام فيها  التي  التعليمية  االأن�سطة  باأن  الرقمية  التعليمية  البيئات  تتميز 

كما اأن ال��سائل التعليمية امل�ستخدمة تك�ن اأي�ساً رقمية. وهي بذلك تختلف جذرياً عن االأن�سطة 

التعليمية التقليدية التي مل تعتمد البعد الرقمي كم�ؤثر فيها.

3 - 1-1 الأن�سطة التعليمية الرقمية

تنق�سم االأن�سطة املدر�سية اإىل �سقني؛ اأولهما اإداري والثاين تعليمي، وميكن عمل برامج رقمية 

لكي تتح�ل هذه االأن�سطة من اأن�سطة تقليدية اإىل اأن�سطة رقمية، ومن االأمثلة على ذلك:

- نظام املحا�سرات الرقمية: ففي هذه احلالة ميكن حت�يل املحا�سرات اإىل رقمية ليتمكن 

للطالب من م�ساهدتها من املنزل اأو اأي مكان ووقتما ي�ساء. وعند �سيادة طريق املعل�مات فائق 

ال�سرعة ف�سي�سبح باالإمكان حت�يل املحا�سرات اإىل حما�سرات تفاعلية تنقل ب�ا�سطة الكامرات 

وب�سكل حي وميكن للطالب امل�ساركة فيها ب�سه�لة وامل�ساركة يف املناق�سات اأي�ساً. غر اأن هذا 

ميكن اأن ي�سلح يف حالة الدرو�س النظرية اأما يف حالة الدرو�س العملية فقد ي�سعب تلقيها من 

بعد، واإن هذا بالنظرة احلالية، ورمبا يحمل امل�ستقبل مفاجاآت يف هذا االأمر. وب�سكل عام من 

 Electronic Credit املعتمدة«  االإلكرتونية  »ال�ساعات  اإىل  الدرا�سة  نظام  يتح�ل  اأن  املمكن 

Hours بدالً من النظام احلايل. وي��سح ال�سكل رقم )1( حما�سرات رقمية يف بع�س املقررات 
التعليمية يف جامعة اأ�سي�ط مب�سر.

- نظام االختبارات الرقمية: حيث يتح�ل االختبار اإىل رقمي، ويتمكن الطالب على اإثره من 

االإجابة على االأ�سئلة من خالل ال�سبكة الرقمية. 

- املكتبة الرقمية: ف�س�ف حتل الكتب االإلكرتونية حمل الكتب ال�رقية، وميكن للطالب احل�س�ل 

على املعل�مات ب�سه�لة من خالل االإنرتنت يف 

هذه احلالة. 

عن  الرقمي:  واالن�سراف  احل�س�ر  نظام   -

طريق �سه�لة ح�س�ل اإدارة املدر�سة اأو اأولياء 

االأم�ر على اأية معل�مات خا�سة باالأبناء وكذا 

متابعة ك�س�ف الدرجات ب�سكل ي�مي. وي��سح 

من  مدر�سة  برنامج  )2(، من�ذج  رقم  ال�سكل 

هذا الن�ع.

ال�ضكل رقم )1(

حما�ضرات رقمية على �ضبكة االإنرتنت يف 

بع�ض املقررات التعليمية يف جامعة اأ�ضيوط 

مب�ضر )11(

ال�ضكل رقم )2(

 برنامج رقمي ملتابعة الطالب على �ضبكة 

االإنرتنت – الدخول على الربنامج من 

جانب ويل اأمر الطالب )12(

تعالج  اأن  �ساأنها  من  الييربامييج  هييذه  مثل  اإن 

امل�سكالت التي تتعلق باالنقطاع عن الدرا�سة 

وحاالت الغياب الكثرة لبع�س الطالب، ومن 

خالل جتربة اأجريت على مدر�سة »كري�ست�فر 
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أبحاث

ك�ملب��س« املت��سطة، مبدينة »يني�ن �سيتي« ب�الية ني�جري�سي، حيث مت ربط اأجهزة كمبي�تر يف 

بع�س ف�س�ل الدرا�سة مبنازل املدر�سني وكذا اأولياء اأم�ر الطالب، ومت على اإثر ذلك االت�سال 

اأن  التجربة  هذه  نتائج  اأهم  من  وكان  املدر�سة،  واإدارة  واملدر�سني  االأميي�ر  اأولياء  بني  التفاعلي 

واأ�سبح معدل  بل  ال�سفر،  قريبة من  الغياب  الدار�سة وحاالت  االنقطاع عن  اأ�سبحت معدالت 

درجات الطالب ح�ايل ثالثة اأ�سعاف معدل درجات كل مدار�س مدينة »ني�جر�سي« )13(.

3 - 1 - 2 الو�سائل التعليمية الرقمية

بناء على ما �سبق، تختلف ال��سائل التعليمية يف البيئات التعليمية الرقمية عنها يف البيئات 

التقليدية، كما ه� م��سح بال�سكل رقم )3(. 

ومن هذه ال��سائل، على �سبيل املثال، الكتاب ال�سحري بدالً من الكتاب العادي، فقد ابتكر 

University of Washington ن�عاً جديداً من  وا�سنطن  العلماء يف جامعة  جمم�عة من 

Magic Book وه� كتاب له نف�س م�ا�سفات الكتاب  ال�سحري«  »الكتاب  اأطلق�ا عليه  الكتب 

اإذا  العادي، فه� يحت�ي على ن�س مقروء و�س�ر مل�نة وميكن قراءته بب�ساطة كاأي كتاب، لكن 

 )HMD( ارتديت النظارة امل�سممة خ�سي�سا لهذا الن�ع من الكتب - نظارة العر�س خفيفة ال�زن

- وبداأت القراءة من خاللها فاإنك �ستفاجاأ بخروج ال�سخ�سيات من ال�سفحات وحتركها اأمامك 

يف �س�ر ثالثية االأبعاد، ترى من جميع اجلهات، واإذا قمت بال�سغط على الزر امل�ج�د يف تلك 

النظارة ف�ستجد نف�سك تدخل يف الق�سة وتقف اأمام اأبطالها، وترك�س يف االأماكن التي جتري بها 

االأحداث، بل وقد ت�ساعد االأبطال يف احل�س�ل على ما يريدون، اأو حتذرهم من اخلطر القادم، 

ال�سكل رقم )4( )14(.

         ال�ضكل رقم )3(

 الو�ضائل التعليمية الرقمية )15(

ال�ضكل رقم )4(

 الكتاب ال�ضحري )16(

3 - 2 البعد الثاين: البيئات التعليمية الرقمية، اأمناط جديدة يف ع�سر الثورة الرقمية

تاأثرت املدار�س مبا حدث من تغيرات م�ساحبة للث�رة الرقمية، وما ينتظر الن�ساط التعليمي 

يف امل�ستقبل له اأ�سد مما يحدث االآن يف بع�س املدار�س. وقد ظهرت م�ساحبة لذلك جمم�عة 

من امل�سطلحات التي تعرب عن تطبيقات خمتلفة للث�رة الرقمية يف البيئات التعليمية، لكي يعرف 

املهتمني ماذا يريدون من ع�سر الث�رة الرقمية يف تغير بيئة املدر�سة.

Intelligent Educational Environments 3 - 2 - 1 البيئات التعليمية الذكية

يرتبط مفه�م الذكاء يف املباين مبحاولة اإك�ساب املبنى �سفة التفكر التي لدى االإن�سان]17، وعلى 

اأ�سا�سها ميكن للمبنى اأن يفكر وينفذ )بناء على احتماالت �سبق برجمته عليها(، من خالل اأجهزة 

خا�سة ت�سمى االأجهزة الذكية Sensors، وقد انت�سرت هذه االأجهزة ب�سكل كبر يف امل�ساكن ومباين 

فكرتها  وتعتمد  التعليمية،  واملباين  الفنادق 

على تركيب جهاز ذكي �سمن �سبكة الكهرباء 

يف املبنى، ميكن به التحكم يف اإطفاء واإ�ساءة 

اللمبات وفقاً للرغبة ويف اأوقات حمددة، كاأن 

يحدد �سلفاً ال�قت املطل�ب فيه اإطفاء جميع 

اأو بع�سها. كذلك  وحدات االإ�ساءة يف املبنى 

ميكن ربط �سبكة التكييف ومنظ�مة الن�افذ 

بال�سبكة  االأخييرى  االأجهزة  وبع�س  واالأبيي�اب 

الذكية وي�سبح باالإمكان ت�سغيل اأي جهاز يف 

وقت حمدد وفقاً لربجمة اجلهاز الذكي على 

ذلك، وهذا ه� الفارق بني املنظ�مة الذكية يف 

املبنى وذكاء االإن�سان، فاالإن�سان معد للتعامل 

بالن�سبة  مع احتماالت غر مت�قعة احلدوث 

له اأما املبنى وعنا�سره فه� يتعامل مع اأحداث 

�سبق برجمته عليها. 

وقيييد و�ييسييلييت هيييذه االأجيييهيييزة اإىل درجيية 

متقدمة بل ي�جد االآن املباين التي تدار فيها 

هذه  خييالل  ميين  احلياتية  االأن�سطة  معظم 

 )4( رقييم  ال�سكل  وي��سح  الذكية،  املنظ�مة 

اأحد هذه االأجهزة التي ت�ستخدم يف املباين.

ال�ضكل رقم )4(

 مناذج االأجهزة الذكية التي تتحكم يف 

املنظومات الداخلية للمباين
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يتم  ذكية  منظ�مة  على  التي حتت�ي  املدر�سة  الذكية هي  املدر�سة  بان  الق�ل  وعلى هذا ميكن 

منظ�مة  مثل  املتعددة؛  ال�ظائف  ذات  الداخلية  املنظ�مات  بع�س  عمل  من خاللها يف  التحكم 

الكهرباء، والتكييف، واملياه، والن�افذ، واالأب�اب، واالأمن، وغرها.

بل حتى املنظ�مة االإن�سائية قد �سملها التط�ير الذكي باإنتاج م�اد البناء الذكية مثل امل�اد ذاتية 

االلتئام اأو امل�اد املتذكرة اأو احلافظة لل�سكل]18. اأو امل�اد التي تغر من ل�نها وفقاً ملا يطلب منها 

ذلك نتيجة ال�ستخدام تاأثرات ل�نية واإ�ساءة خا�سة. 

Virtual Educational Environments 3 - 2-2 البيئات التعليمية الفرتا�سية

تق�م فكرة ال�اقع االفرتا�سي على م�ساألة ب�سيطة وهى: “دع النا�س يت�س�رون اأنهم يف مكان 

ال�اقع.  يفعل�نها يف  ال  وهم  اأ�سياء  يفعل�ن  اأنهم  يعتقدون  دعهم  بل  فعاًل،  فيه  ي�جدون  ال  ما، 

وهناك �سبل كثرة الإجراء مثل ذلك اخلداع. اإال اأن ال�سيء ال�حيد الثابت ه� اأنه البد للتجربة 

من اأن حتاكي ال�اقع، فالبد اأن ت�ستح�ذ على اأذهان النا�س، بحيث يك�ن اأرجاء ال�اقع مكتماًل” 

)19(. وقد انت�سرت هذه الفكرة يف الكثر من االأن�سطة احلياتية، حيث ظهرت االأ�س�اق التجارية 

االفرتا�سية، والعيادات الطبية االفرتا�سية والرتفيه االفرتا�سي وغرها. ويف هذه احلالة يحل 

التعليم  تقنيات  من  جانباً   )5( رقم  ال�سكل  وي��سح  املييادي.  املكان  من  بدالً  االفرتا�سي  املكان 

االفرتا�سي.

تختلف املدر�سة يف ع�سر الث�رة الرقمية كمبنى عن املدر�سة التقليدية التي نعرفها، فاإذا كانت 

املدار�س الذكية حتت�ي على فراغات تقليدية مع حت�يل االأن�سطة املدر�سية فيها اإىل اأن�سطة ذكية، 

فاإن املدر�سة االفرتا�سية ال حتت�ي على مثل هذه الفراغات التقليدية، فاملكتبة رقمية ولي�س لها 

فراغ مادي، وكذا الف�س�ل افرتا�سية تت�سم باخل�سائ�س التالية )20(:

خا�سية التخاطب املبا�سر بال�س�ت فقط، اأو بال�س�ت وال�س�رة عن طريق الكامرات الرقمية 

التي تنقل التفاعل عرب االإنرتنت.

• 	.Text Chat التخاطب الكتابي

• 	.e-Board ال�سب�رة االإلكرتونية

 Application )امل�ساركة املبا�سرة لالأنظمة والربامج التطبيقية )بني املدر�س والطلبة اأو بني الطلبة

.Sharing

املدر�س  بني  مبا�سرة  وتبادلها  امللفات  اإر�سال 

.File Transfer وطلبته

طالب  كييل  مييع  وت�ا�سله  املييدر�ييس  متابعة 

على حده اأو مع جمم�ع الطلبة يف اآن واحد 

.Private Message

• خييا�ييسييييية ا�ييسييتييخييدام بيييراميييج الييعيير�ييس 	

.PowerPoint Slides االإلكرتوين

• خييا�ييسييييية ا�ييسييتييخييدام عيير�ييس االأفييييالم 	

.Video Clips التعليمية

• خييا�ييسييييية تيي�جيييييه االأ�ييسييئييليية املييكييتيي�بيية 	

.Poll Users والت�س�يت عليها

• خا�سية ت�جيه اأوامر املتابعة ملا يعر�سه 	

.Follow me املدر�س للطلبة

• مت�سفح 	 الأي  ت��سيلة  اإر�ييسييال  خا�سية 

 Synchronize اأكر  اأو  واحد  لطالب 

.Web

• اأو 	 طالب  اأي  لدخ�ل  ال�سماح  خا�سية 

.Ban Users اإخراجه من الف�سل

• عدمه 	 اأو  بييالييكييالم  اليي�ييسييميياح  خا�سية 

.Clear Talk

• 	 Print بالطباعة  اليي�ييسييميياح  خا�سية 

.Options

• )ال�س�تية 	 املحا�سرة  ت�سجيل  خا�سية 

.Lecture Recording )والكتابية

االفرتا�سية  التعليمية  البيئات  �ستفتح 

و�سيتيح  املنزيل،  التعليم  اأمام  ال�ا�سع  املجال 

ذلك لالآباء اأن يختاروا بع�س الف�س�ل من بني 

التي  اجليي�دة  اإمكانات  من  متن�عة  جمم�عة 

على  ال�سيطرة  لهم  وتظل  اأبنائهم،  تنا�سب 

املحت�ى ب�سكل كبر )21(.

ت�سميم  مل��ن��ظ��وم��ة  م��ن��اق�����س��ة  امل��ن��اق�����س��ة:   -  4
البيئات التعليمية يف ع�سر الثورة الرقمية

4 - 1 املحور الأول: منظومة ت�سميم البيئات 
التعليمية يف ع�سر الثورة الرقمية

يف هذا اجلزء من البحث ت��سح الدرا�سة 

املك�نات الرئي�سية ملنظ�مة البيئات التعليمية 

 ،)6( رقم  ال�سكل  الرقمية،  الث�رة  ع�سر  يف 

ال�ضكل رقم )6(

 منظومة البيئات التعليمية يف ع�ضر الثورة الرقمية
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�س�اء ما مت حتقيقه االآن يف هذه البيئات، اأو ما يت�قع حدوثه يف امل�ستقبل. وقد راأى البحث اأن 

على  الرقمية  للث�رة  حدوثه  واملت�قع  احلادث  التاأثر  لب  ميثالن  رئي�سيني  بعدين  على  الرتكيز 

البيئات املختلفة، والتي من بينها البيئة التعليمية وهما؛ االأن�سطة التعليمية، واملباين التعليمية.

4 - 2 - 1 البعد الأول: منظومة البيئات التعليمية يف ع�سر الثورة الرقمية – الأن�سطة التعليمية

يتمثل البعد االأول ملنظ�مة البيئات التعليمية يف ع�سر الث�رة الرقمية يف االأن�سطة التعليمية، 

التعليمي  للم�قف  املكمل  الن�ساط  ب��سفها  التعليمية  واالإدارة  التعليمي،  امل�قف  تت�سمن  والتي 

وتتكامل معه ب�س�رة كبرة.

4 - 2 - 1-1 املوقف التعليمي الرقمي

يختلف امل�قف التعليمي عن امل�قف الرقمي. فطبيعة امل�قف التعليمي التقليدي تت�سح يف اأنه 

يق�م على عالقة مبا�سرة مكانية وزمنية بني االأ�ستاذ والطالب؛ فاحل�س�ر متزامن ويف مكان حمدد 

�سلفاً ه� الف�سل الدرا�سي اأو قاعة املحا�سرات حيث يق�م االأ�ستاذ بتقدمي املعل�مات للطالب. اأما 

يف حالة امل�قف التعليمي الرقمي، فاملعل�مات ي�سعها االأ�ستاذ على م�قع معني يف �سبكة املعل�مات، 

وبالتايل يتمكن الطالب من احل�س�ل على املعل�مات يف اأي وقت ومن اأي مكان يت�اجد فيه. 

ويف امل�ستقبل �سيك�ن باإمكان الطالب من كل االأعمار وعلى اختالف قدراتهم اأن يتعامل�ا ب�سرياً 

مع املعل�مات visualize، واأن يتفاعل�ا معها. على �سبيل املثال، �سي�سبح باإمكان ف�سل يدر�س 

اأر�سادية افرتا�سية،  اأقمار �سناعية حماكية مبنية على من�ذج لظروف  اأن يرى �س�ر  الطق�س، 

من  يحدث  ماذا  مثاًل،  افرتا�سية،  ت�ساوؤالت  من  اأذهانهم  يف  يبدو  ملا  اإجابات  الطالب  و�سيجد 

تغرات يف الطق�س ل� زادت �سرعة الرياح اإىل 15 مياًل يف ال�ساعة؟ عندها �سيقدم الكمبي�تر 

النتائج املت�قعة يف �سكل مناذج معرو�سة على ال�سا�سة املنظ�مية الطق�سية )22(.

باإمكان  و�سيك�ن  متاحة،  �ستك�ن  الكتب  ماليني  ن�س��س  فاإن  ال�سريع،  املعل�مات  طريق  ومع 

اإي قارئ اأن يطرح االأ�سئلة، واأن يطبع االإجابة، اأو يقراأها على �سا�سة، بل ي�سمعها مقروءة باأي 

�س�ت يختاره. �س�ف ي�ساهد الطالب �س�راً ف�ت�غرافية وفيدي� و�س�راً متحركة ت�سرح لهم كيف 

يتم حفر اآبار النفط، على �سبيل املثال، وكيف يتم نقله وتركيزه، و�س�ف يعرف الفارق بني وق�د 

ال�سيارة ووق�د الطران، ول� اأنه اأراد اأن يعرف الفارق بني حمرك االحرتاق الداخلي يف ال�سيارة 

واملحرك الت�ربيني للطائرة النفاثة، فاإن كل ما عليه فعله ه� اأن يطرح ال�س�ؤال )23(.

4 - 2-1-1 الإدارة التعليمية الرقمية

�ستختلف اأي�ساً االإدارة يف امل�ستقبل، في�سبح باالإمكان اإدارة املدر�سة من بعد، واإذا كان يتطلب 

اأو الطالب  التلميذ  اأمر  االأمر حالياً من ويل 

الذهاب اإىل مكان حمدد للمدر�سة ويف وقت 

يرغب  التي  املعل�مات  على  للح�س�ل  حمدد 

فيها، ف�سيك�ن يف امل�ستقبل كل ذلك متاحاً من 

خالل �سبكة االإنرتنت. 

كذلك املدير وبعد اأن كان دوره املرور على 

و�سر  �سبط  من  للتاأكد  الدرا�سية  الف�س�ل 

على  قيييادراً  امل�ستقبل  يف  ف�سيك�ن  العمل، 

حتقيق ذلك بكل �سه�لة وي�سر، بل يتحقق االآن 

املراقبة  كامرات  خالل  من  ذلك  من  جييزءاً 

التجهيزات يف  اأهم  اأ�سبحت من �سمن  التي 

املعامل وقاعات الدرا�سة يف بع�س اجلامعات.

البيئات  منظومة  ال��ث��اين:  ال��ب��ع��د   2-2  -  4
التعليمية يف ع�سر الثورة الرقمية – املباين 

التعليمية

الثاين  البعد  مك�نات  اجلييزء  هذا  يتناول 

من اأبعاد منظ�مة البيئات التعليمية يف ع�سر 

ويف  التعليمية.  املباين  وه�  الرقمية،  الث�رة 

عنها  املباين  تختلف  الرقمية  الث�رة  ع�سر 

يف احلالة التقليدية يف كل ما يتعلق باملباين 

التعليمية من اإن�ساءات وجتهيزات.

4 - 2-2 - 1 املنظومة الإن�سائية الرقمية

- البدائل غر املادية وال�فر يف البناء

على  الذكية  التعليمية  البيئة  فكرة  تعتمد 

بالن�سبة  ال�قت  يف  وكذا  الطاقة  يف  الت�فر 

واأولييييياء  واالإدارة  املييدر�ييسييني  وكيييذا  للطالب 

ت�فر  اأن  ميكن  املييثييال  �سبيل  فعلى  االأمييي�ر، 

املباين الذكية 50 % من ا�ستهالك الكهرباء 

و30 % من ا�ستهالك املياه )24(. 

فتعتمد  االفرتا�سية  التعليمية  البيئة  اأما 

فكرتها علي مبداأين مهمني؛ اأولهما ما ي�سمى 

املدر�سة  �ست�فر  حيث  احليي�ييسيي�ر،  اقت�ساد 

املكاين  الت�ا�سل  فكرة  تتطلبها  التي  التكلفة 

بالت�ا�سل  ا�ستبدالهم  ب�سبب  املحدد  والزمني 

يتبع ذلك من  والييال مكاين، وما  زميياين  الال 

ال�فر يف كل �سيء، يف ال�قت واملال وو�سائل 

البدائل  ا�ستخدام  فكرة  وثانيهما  االنتقال. 

يف  االقت�ساد  املثال  �سبيل  على  املادية،  غر 

املباين واملن�سئات ب�سبب حت�ل االأن�سطة اإىل 

هناك  ت�سبح  لن  اأي�سا  افرتا�سية،  اأن�سطة 

أبحاث

االأن�ضطة التعليمية الرقمية

- املوقف التعليمي الرقمي.

- االإدارة التعليمية الرقمية.

منظومة البيئات التعليمية

املباين التعليمية الرقمية

- املنظومة االإن�ضائية الرقمية.

- املنظومات املتعددة الوظائف 
الرقمية.

- املنظومة الذكية.
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حاجة كبرة اإىل خامات م�ستهلكة من االأجهزة وال�رق وحتى الطبا�سر، فال�رق �سيك�ن اإلكرتونياً، 

ال�سكل رقم )7(، والكتب �ستك�ن رقمية ميكن تخزينها على م�اقع خا�سة على �سبكة االإنرتنت، 

.Magic books اأو كتباً �سحرية

- التجهيزات الداخلية الرقمية

رغم اأن حجرة الدرا�سة يف املدر�سة الذكية �ستظل كما هي من الناحية املعمارية االإن�سائية، اإال 

اأن التكن�ل�جيا �ستغر الكثر من التفا�سيل، ف�س�ف حتل الل�حات الفيدي�ية البي�ساء املعلقة على 

احلائط حمل كتاب املدر�س على ال�سب�رة )26(.

افرتا�سية من  اإىل جتهيزات  االأمر  يتح�ل  االفرتا�سية، فقد  التعليمية  البيئات  بل ويف حالة 

خالل م�اقعها على �سبكة االإنرتنت، بعد اأن تتقل�س البيئات التعليمية املادية اأو قد تلغى يف االأ�سل.

4 - 2-2-2 املنظومات املتعددة الوظائف الرقمية

اإذا كانت املنظ�مات املتعددة ال�ظائف احلالية يف البيئات التعليمة الذكية قد اأخذت يف التط�ر 

نح� املفه�م الذكي، فاإن امل�ستقبل يحمل الكثر من التط�رات الرقمية يف هذا املجال.

معيار  على  تتفق  اأن  واالت�ساالت  الكهرباء  �سركات  اإقناع  يف  فيكمن  احلقيقي  التحدي  اأما 

قيا�سي واحد ل�سبكات الكابالت ومنافذ التيار وما اإىل ذلك، ومع مرور الزمن فاإنه حتى تلك 

اإىل  يدع�  واحد  �سبب  ثمة  فلي�س  حلها،  �سيتم  ال�سائك  ال�سيا�سي  الطابع  ذات  الفنية  امل�سائل 

والهاتف  الكهرباء  املمكن دمج خط�ط  ومن  واحد،  اإىل مكان  الكابالت  اأن�اع من  ت��سيل عدة 

والتليفزي�ن وكذلك دوائر االأمن واالت�ساالت الداخلية يف كابل واحد )27(.

4 - 3-2-2 املنظومة الذكية الرقمية

اإذا كانت املنظ�مات الرقمية امل�ستخدمة يف البيئات التعليمية الذكية تعتمد على و�سع اأجهزة 

ذكية تتحكم يف بع�س املنظ�مات املتعددة ال�ظائف، فاإنه يف امل�ستقبل �سيك�ن باالإمكان �سم�ل 

هذه املنظ�مة لكافة االأجهزة امل�ستخدمة داخل البيئة التعليمية الذكية. اأما يف البيئات التعليمية 

رقمية  بيئة  اإىل  بالكامل  التعليمية  البيئة  �ستتح�ل  حيث  ال��سع خمتلفاً  ف�سيك�ن  االفرتا�سية 

افرتا�سية تدور اأن�سطتها املختلفة من خالل االإنرتنت.

4 - 2 املحور الثاين: اآليات ا�ستخدام التعليم الرقمي والفرتا�سي يف منظومة البيئات التعليمية

يحاول البحث يف هذا اجلزء تقدمي بع�س االآليات التي ت��سح كيفية ا�ستخدام التعليم الرقمي 

التط�ير  هي:  جمم�عات  ثالث  يف  االآليات  هذه  وترتكز  التعليمية.  البيئات  يف  واالفرتا�سي 

الرقمي للبيئات التعليمية، والتثقيف الرقمي 

التعليمية  ال�سيا�سات  وتط�ير  للم�ستخدمني، 

العامة.

4 - 1-3 التطوير الرقمي للبيئات التعليمية

التعليمية  البيئات  من  الكثر  اأن  ال�سك 

احلالية �س�اء املخ�س�سة لالأطفال اأو ال�سباب 

والتجهيز  االإعييييداد  ميين  الكثر  اإىل  حتييتيياج 

والتعليم  الرقمي  التعليم  فكرة  ال�ستقبال 

اإىل  ال�سديدة  احلاجة  فهناك  االفرتا�سي. 

تط�ير الف�س�ل التعليمية يف املدار�س املختلفة 

باال�ستعانة  العل�م  تلقي  اإمكانية  يتيح  مبا 

ب�سبكة  املت�سلة  االآيل  احلييا�ييسييب  بيياأجييهييزة 

كبرة  م�سكالت  هناك  اأن  �سحيح  االإنرتنت. 

قدرة  واأي�ساً  االقت�سادية  باجل�انب  تتعلق 

مطالب  كل  حتقيق  على  احلالية  االإنييرتنييت 

التعليم الرقمي وخ�س��ساً فيما يخ�س �سرعة 

االت�سال واالأداء، لكن ميكن الق�ل اأنه يتحتم 

الرقمي  التعليم  نح�  اال�ستثمارات  ت�جيه 

اأن  نن�سى  وال  اجلييميية،  الييفيي�ائييد  يحقق  مبييا 

ذلك  التي�سر يف  من  الكثر  يحمل  امل�ستقبل 

ال�ساأن ب�سبب كرة املعرو�س من هذه اخلدمة 

وانخفا�س �سعر احل�س�ل عليها، فحتى فرتة 

اإال  متاحاً  اجليي�ال  الهاتف  يكن  مل  �سغرة 

متاحاً  اأ�سبح  واالآن  الب�سر  من  لعدد حمدود 

ودخ�ل  االإنرتنت  م�ستقبل  اأن  كما  لالأغلبية. 

ب�سكل  اإىل اخلدمة  ال�سريع  املعل�مات  طريق 

املرتبطة  امل�سكالت  اأن يحل  �ساأنه  م��سع من 

تفي  اأن  على  االإنييرتنييت  �سبكة  واأداء  بقدرة 

بحاجات التعليم الرقمي واالفرتا�سي. 

4 - 2-3 التثقيف الرقمي للم�ستخدمني

�ييسيي�اء  امل�ستخدمني  ميين  الييكييثيير  يييحييتيياج 

االأطفال اأو ال�سباب اأو حتى اأولياء االأم�ر اإىل 

التعامل  من  يتمكن�ا  حتى  الرقمي،  التثقيف 

يحقق  ب�سكل  الرقمية  الييثيي�رة  معطيات  مييع 

اال�ستفادة منها يف العملية التعليمية. وال�سك 

اأن هذه االآلية ت�اجهها �سع�بات كثرة ب�سبب 

الكتابة(،   – )الييقييراءة  االأمييييية  ن�سبة  ارتييفيياع 

 – )احلا�سب  الرقمية  االأمية  ن�سبة  بجانب 

االإنرتنت(، لكن ميكن التغلب على ذلك ببذل 

تقليل  اإمكانية  تي�سر  التي  الكبرة  اجله�د 

م�ست�ى  االأقل يف  على  الرقمية  االأمية  ن�سبة 

ال�ضكل رقم )7(

 الورق االإلكرتوين )25(
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امل�ستخدمني من التالميذ والطالب واملعلمني واالإداريني الذين ميثل�ن ك�ادر العملية التعليمية، 

كما اأن هذه العملية ميكن اإجرائها على مراحل.

4 - 3-3 تطوير ال�سيا�سات التعليمية العامة

ال�سك اأن اعتبار البعد الرقمي يف العملية التعليمية كاأحد الت�جهات الرئي�سية التي تخدمها 

دخ�ل  مطلب  على حتقيق  يعمل  اأن  �ساأنه  من  وال�سباب  لالأطفال  العامة  التعليمية  ال�سيا�سات 

التعليمية املختلفة ب�سكل وا�سح وم�ؤثر. هذا مع االآخذ يف االعتبار  البيئات  الرقمية يف  الث�رة 

بعدي التعليم الرقمي واالفرتا�سي، حيث اأن البعد الرقمي يتطلب �سبكات بنية اأ�سا�سية رقمية 

يف البيئات التعليمية تتمثل يف جتهيزات باأجهزة احلا�سب الرقمي واأجهزة العر�س الرقمية وما 

ي�ساندها من م�اقع رقمية على �سبكة االإنرتنت، بينما يتطلب البعد االفرتا�سي جتهيزات خمتلفة 

واإمكانية التعلم من بعد. 

تقنيات  بتطبيق  تنبي مراحل خا�سة  التعليمية يف  ال�سيا�سات  يرتبط بخطة  اأن هذا  وال�سك 

التعليم الرقمي واالفرتا�سي والبدء يف عملية االإدماج ما بينهما وبني التعليم التقليدي يف املراحل 

االأولية ثم االنطالق يف عملية التفعيل والتط�ير على مراحل وفقاً ملا تقت�سيه الظروف وما يتحقق 

من ا�ستيعاب للمجتمع للتقنيات احلديثة. 

البيئات  يف  والفرتا�سي  الرقمي  التعليم  ا�ستخدام  و�سلبيات  اإيجابيات  الثالث:  املحور   3  -  4
التعليمية

اإيجابيات  ي�ساحبه  التعليمية  البيئات  يف  واالفرتا�سي  الرقمي  التعليم  ا�ستخدام  اأن  ال�سك 

كما يعرتيه يف نف�س ال�قت �سلبيات، ويحاول البحث يف هذا اجلزء طرح بع�ساً من اأهم النقاط 

املرتبطة باالإيجابيات وال�سلبيات.

4 - 1-3 ا�ستخدام التعليم الرقمي والفرتا�سي يف منظومة البيئات التعليمية - الإيجابيات

من اأهم االإيجابيات ما يلي:

- اإمكانية احل�س�ل على التعليم من اأي مكان ويف اأي وقت، وخ�س��ساً يف املناطق النائية التي ال 

تت�فر فيها اخلدمات التعليمية.

- �سه�لة مراقبة التالميذ والطالب من قبل القائمني على العملية التعليمية وكذا اأولياء االأم�ر، 

وبالتايل التغلب على م�سكلة الت�سرب وخ�س��ساً يف مراحل التعلم االأولية.

- ت�فر ال�قت واجلهد املهدر يف ال��س�ل اإىل اأماكن التعلم وخ�س��ساً يف املناطق املزدحمة.

- ت�فر الكثر من االأم�ال التي ت�ستخدم يف البناء املادي للبيئات التعليمية، ب�سبب تقل�س الفراغات 

املادية وميكن اال�ستفادة منها يف التجهيزات املختلفة للتعليم الرقمي والتعليم االفرتا�سي.

4 - 2-3 ا�ستخدام التعليم الرقمي والفرتا�سي يف منظومة البيئات التعليمية - ال�سلبيات

من اأهم ال�سلبيات ما يلي:

اأو حتى  االإداريييني  اأو  املعلمني  اأو  الطالب  �س�اء  للم�ستخدمني  الرقمي  التثقيف  اإىل  - احلاجة 

اأولياء االأم�ر.

- ارتفاع تكلفة التجهيزات الرقمية واالفرتا�سية حالياً.

- عدم منا�سبة تقنيات التعليم الرقمي واالفرتا�سي ملدار�س املراحل االأولية – على االأقل يف هذا 

ال�قت – حيث تتطلب متابعة مبا�سرة من املعلم، بعك�س التعليم الثان�ي واجلامعي.

5 - اخلامتة: اخلال�سة، والتو�سيات

5 - 1 اخلال�سة

مما �سبق نخل�س اإىل النتائج التالية:

التعليمية . 1 البيئة  اإىل  ننظر  كيينييا  اإذا 

اأو  الييذكييييية  �ييسيي�اء  الييرقييمييي  الع�سر  يف 

اأنها ن�ع من الرفاهية  االفرتا�سية على 

اأن  نيييدرك  اأن  فعلينا  الييكييميياليييييات،  اأو 

الرقمية  الث�رة  تييالزم  التي  التغيرات 

التعليمية هي  البيئة  بتغر  يرتبط  فيما 

على  نف�سها  �ستفر�س  حتمية  تغيرات 

ال�اقع، بل هي م�ج�دة بالفعل يف بع�س 

العربية  البلدان  اأن بع�س  البلدان. حتى 

قد بداأت فيها بالفعل ا�ستخدام تقنيات 

التعليم الرقمي.

ه� . 2 رقمية  حياة  اإىل  احلياة  حتيي�ل  اإن 

بالفعل  بييداأ  وهيي� قد   – قييادم ال حمالة 

لن  الييييي�م  مييدار�ييس  بييياأن  نقر  يجعلنا   –
ت�سلح للغد، الأن اأطفالنا لن يك�ن�ا مثلنا، 

ي�ؤدي  اأجدادنا. فقد  نكن مثل  مثلما مل 

العديد  تقل�س  اإىل  االفرتا�سي  التعليم 

من املنظ�مات احلالية للبيئات التعليمية 

التجهيزات، وهذا  اأو  �س�اء يف املك�نات 

تن�ساأ  التي  املييدار�ييس  يف  التفكر  يجعل 

يييحييدث يف  كيييان  عييمييا  يختلف  حييديييثيياً 

املا�سي.

التعليم . 3 يييحييقييق  مييا  بييقييدر  اأنييييه  ال�ييسييك 

والتي  اإيجابيات  واالفرتا�سي  الرقمي 

التعلم  على  احل�س�ل  تي�سر  اأهمها  من 

وت�فر ال�قت واجلهد واملال املخ�س�س 

فاإنه  املادية،  التعليمية  البيئات  الإن�ساء 

والتي  اخلا�سة  ال�سلبيات  بع�س  يعرتيه 

امل�ستخدمني  تثقيف  اإىل  احلاجة  منها 

التقنيات  تكلفة  ارتييفيياع  بجانب  رقمياً 

تط�ير  يتطلب  مما  حالياً،  والتجهيزات 

وحماولة  وتقلي�س  االإيجابيات،  ودعييم 

التغلب على ال�سلبيات.

2-5 التو�سيات

الت��سيات  و�سع  ميكن  درا�سته  �سبق  ممييا 

التالية:

�يييسيييرورة االأخيييييذ يف االعييتييبييار اأبييعيياد . 1

الرقمية  الث�رة  اأحدثتها  التي  التاأثرات 

أبحاث
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يف حميط البيئات التعليمية، عند التفكر يف م�ستقبل البيئات التعليمية بج�انبها املختلفة، 

املختلفة. فالبد  التعليمية  للمراحل  امل�ستقبلية  التعليمية  وال�سيا�سات  وعند و�سع اخلطط 

واأن تتجه ال�سيا�سات نح� اعتماد التفكر يف البعد الرقمي واالفرتا�سي يف التعليم، بجانب 

ت��سيح كيفية اال�ستفادة من كل ن�ع وفقاً للمرحلة التعليمية، فقد يك�ن التعلم الرقمي ه� 

االأن�سب لكل البيئات التعليمية لالأطفال وال�سباب، بينما قد ال ينا�سب التعليم االفرتا�سي 

�س�ى املراحل العليا من التعلم مثل الثان�ي واجلامعي وما بعد اجلامعي. 

�سرورة البحث عن ال�سبل املنا�سبة لال�ستفادة مما حتققه الث�رة الرقمية يف جمال العملية . 2

التعليمية بكافة ج�انبها، فقد يك�ن مع تطبيقاتها املختلفة التغلب على الكثر من امل�سكالت 

التي تكتنف االأ�ساليب والبيئات التعليمية التقليدية احلالية، فيما يخ�س ت�سرب التالميذ اأو 

عملية التح�سيل العلمي اأو غرها.

ت��سي الدرا�سة باإجراء العديد من الدرا�سات االأخرى املتخ�س�سة ح�ل هذا امل��س�ع، لبيان . 3

يف  وتاأتي  اإليها،  التطرق  احلالية  الدرا�سة  ت�ستطع  مل  التي  االأخييرى  اجل�انب  من  الكثر 

مقدمتها التعرف على اإيجابيات و�سلبيات البيئات التعليمية يف الع�سر الرقمي، واأي ن�ع من 

البيئات التعليمية ينا�سبنا اأكر، وكذا مدى ا�ستفادة كل مرحلة تعليمية من التط�رات املذهلة 

التي اأحدثتها الث�رة الرقمية.

احلوا�سي والتعليقات

كيل�س، فرانك، ترجمة ح�سام الدين زكريا، »ث�رة االإنف�ميديا، ال��سائط املعل�ماتية وكيف . 1

�ستغر عاملنا وحياتك؟«، �سل�سلة عامل املعرفة، العدد 253، املجل�س ال�طني للثقافة والفن�ن 

واالآداب، الك�يت، )الكتاب م�ؤلف عام 1995 ومرتجم عام 2000(، �س444،445

�سبكة . 2 تنتظر  التي  الكبرة  التغيرات  ه�  ال�سرعة(:  فائق  املعل�مات  )طريق  املعل�ماتية 
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ذلك اإمكانات مذهلة لنقل املعل�مات باأن�اعها واأ�سكالها واأحجامها املختلفة. 

3 . ،51 العدد  النباأ،  جملة  الييذات«،  وتدمر  الفكر  ا�ستباحة  »املعل�ماتية:  مرت�سى،  معا�س، 

امل�ستقبل للثقافة واالإعالم، لبنان، 2000م.

االإعالم، . 4 وزارة   ،468 العدد  العربي،  املعل�مات«، جملة  ث�رة  »نقمة  ال�سيد بخيت،  حممد، 

الك�يت، ن�فمرب1997م. �س146

معا�س، مرت�سى، »املعل�ماتية: ا�ستباحة الفكر وتدمر الذات«، مرجع �سابق.. 5

اإعادة . 6 الثالثة: نح�  االألفية  العربية يف  املدينة  املجيد، »تخطيط  اأمين عبد  �سيف، حممد 

»املعاير  الثاين  العلمي  امل�ؤمتر  الع�ملة«،  متغرات  ظل  يف  التخطيطية  املعاير  �سياغة 

التخطيطية للمدن العربية«، هيئة املعماريني العرب، طرابل�س، اجلماهرية الليبية العظمى، 

ماي�2001م. �س5

فرانك كيل�س، املرجع ال�سابق، �س472. 7

8 . ، القاهرة  االأهييرام،  بعد«، جريدة  والتعليم عن  املعل�مات  »تكن�ل�جيا  م��سى، على حلمى، 

7/7/2000م.

امل�ستقبل . 9 العدد50،  النباأ،  جملة  جديدة«،  تاريخية  م�اجهة  »املعل�ماتية  مرت�سى،  معا�س، 

للثقافة واالإعالم، لبنان، 2000م.

10 . AT&T االت�ساالت  مبنى  وا�سح يف  ب�سكل  الذكي  املبنى  مفه�م  1982م ظهر  عام  ففي 

فيليب  املييعييميياري  )ت�سميم  بيينييييي�ييي�رك 

عييام   Philip Johnson جيي�نيي�ييسيي�ن 

اأن  كيف  ي��سح  املبنى  فهذا   ،)1982
 Information املعل�مات  تكن�ل�جيا 

ميي�ييسييادر  ميين   )Technology )IT
املبنى  يف  ت�ستخدم  اأن  ميكن  خمتلفة 

ما  اأحييدث  املبنى  ا�ستخدم  كما  الذكي، 

ت��سلت اإليه التكن�ل�جيا يف ذلك ال�قت، 

وه� ما متثل عر�س االأنظمة من خالل 
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االآلييييية مييين الييعيي�ييسيير امليييييكييانيييييكييي اإىل 

بفكر  االآليية  فتح�لت  املنظ�مي،  الع�سر 

ال�سيربناتيقية  يف   Wiener »وايييير« 

تنفذ  اأداة  جمييرد  من   Cybernetics
مبا�سرة  �سببية  بعالقة  منها  املطل�ب 

حتقق  االآليية  يف  داخلية  بنية  فكرة  اإىل 

Self- �سل�كها  يف  اليييذاتيييي  الييتييحييكييم 

وبييذلييك   ،control mechanism
يبنى فيها الهدف املطل�ب، حيث ت�سعى 

ببدائل خمتلفة مبا  �سل�كها  لتغر  االآلة 
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يحقق الهدف املحدد، مثل فكرة الثرم��ستات الذي يحدد له مدى حمدد لدرجة احلرارة 

ملدة  يت�قف  ثم  املطل�بة  الدرجة  اإىل  الداخلية  احلييرارة  ت�سل  حتى  ملدة  يعمل  اأن  فيمكنه 

اأخرى حتى ت�سل درجة احلرارة اإىل احلد االأدنى فيبداأ يف العمل مرة اأخرى. وقد تط�رت 

Internal behavior مبا  الداخلي  �سل�كها  adaptive وتغر  باأنها متكيفة  االآلة  فكرة 

يتنا�سب مع االأهداف املحددة لها Goals. وبذلك حت�ل مفه�م االآلة من حمددة ال�ظيفة 

Function اإىل حمددة الهدف Goal، وهذا ما ميكن الق�ل معه باأن االآلة اأ�سبحت اآلة 
 .Intelligent Machine ذكية

18 .http://www.islamonline.net/Arabic/Science/2001/04/Article12.

 shtml
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ملحوظة  بصورة  أثرت  جديدة   فرص  األخيرين  العقدين  خالل  واإلتصاالت  المعلومات  تقنية  أتاحت  لقد 

تحديات  صحبتها  ولكنها  المعاصرة  للمدينة  العمرانية  التنمية  وهيكلية  توجهات  من  كل  على 

هى  للمدينة  التقنية  تلك  وفرتها  التى  الفرص  أهم  ومن  لمجابهتها.  إستراتيجية  سياسات  تطلبت 

وصنع  صياغة  فى  المجتمعية  الشراكة  مستوى  رفع  البلدية،  الخدمات  أداء  مستوى  تحسين 

وتتمثل  المعلوماتى.   المجتمع  نحو  التوجه  فى  األعمال  وهيئات  المواطنين  ومساعدة  القرار، 

بعض تحديات تقنية المعلومات واالتصاالت في وضع سياسات ناجعة لتوظيفها لتحسين مستوى 

الخدمات بالمدينة ورفع مستوى التنمية العمرانية بها وجعلها أكثر جذبًا لالستثمار وأفضل معيشة 

لساكنيها.

دكت�ر ربيع حممد رفعت اأحمد

اأ�ستاذ م�ساعد بق�سم العمارة

كلية ت�ساميم البيئة

جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن

الظهران، اململكة العربية ال�سع�دية

تقنية المعلومات واالتصاالت كمحرك للتنمية العمرانية الشاملة: 

فرص وتحديات للمدينة العربية
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للتنمية  كمحرك  واالت�ساالت  املعل�مات  تقنية  دور  بالتحليل  البحثية  ال�رقة  هذه  وتتناول 

مدى  الدرا�سة  وت�ستعر�س  العربية.  للمدينة  والتحديات  الفر�س  درا�سة  مع  ال�ساملة  العمرانية 

جاهزية املدن العربية مبق�مات تلك التقنيات لتعظيم اال�ستفادة منها يف اإحداث حركة فاعلة 

للتنمية العمرانية ال�ساملة للمدينة العربية. وت�ستعر�س الدرا�سة التحديات التي ت�اجه تفعيل تقنية 

املعل�مات واالت�ساالت يف م�سرة التنمية العمرانية ال�ساملة واالإ�سرتاتيجيات الالزمة ملجابهتها 

مع اال�ستفادة من التجارب املتميزة لدول االإحتاد االأوروبى يف جمال التنمية العمرانية ال�ساملة. 

وتتعر�س الدرا�سة لبيان اأثر تلك التقنيات على اإعادة �سياغة وهيكلة الفراغات العمرانية باملدنية 

وربط ذلك مبنظ�مة التنمية العمرانية ال�ساملة. 

1. مقدمة

تتحدد التنمية ال�ساملة فى هذه االأيام باملقدرة على تاأ�سي�س تعاون متجان�س بني االإبداعات 

التقنية والقيم االإن�سانية التى ت�ؤدى اىل بناء م�ؤ�س�سات جديدة يتم من خاللها اإيجاد دوائر تغذية 

مرجتعة واإيجابية من ن�احى االإنتاجية، املرونة، االأمن، التكافل، ال�سراكة، وامل�سئ�لية ل��سع من�ذج 

تنم�ى جديد يحقق اإ�ستدامة اإجتماعية وبيئية.  ولرمبا يك�ن من الي�سر االإتفاق على تلك الروؤية 

ولكن من ال�سعب مبكان تط�ير �سيا�سات واإ�سرتاتيجيات ت�ؤدى اإىل حتقيقها حيث يحدث عدم 

االإتفاق دائماً من  ناحية تن�ع املعاير واملكا�سب اإ�سافًة اإىل اإختالف االأول�يات. وال تعترب تقنية 

املعل�مات واالإت�ساالت هى ال�سبب وراء التغرات اجلذرية التى نحياها فى عامل الي�م، ولكن بدون 

تلك التقنية مل يكن من ال�سه�لة مبكان الأى من هذه التغيرات اأن ترى حيز ال�ج�د. فمنذ بداية 

الت�سعينيات من القرن املا�سى متح�ر العامل باأ�سره ح�ل �سبكة االإت�ساالت عن بعد والتى اأ�سبحت 

بدورها قلب اأنظمة املعل�مات واالإت�ساالت. 

ال�ساملة  العمرانية  التنمية  عملية  ودعم  فى حتريك  واالإت�ساالت  املعل�مات  تقنية  دور  ويعد 

تنم�ية  قفزة  اإحييداث  الييدول  لبع�س  اأتاحت  اأنها  جند  االأوىل،  اجلهة  فمن  حدين.  ذو  �سالحاً 

دول جن�ب  وتعد  الدول.  لتلك  التناف�سية  القدرة  وزيادة  االإنتاج  اأنظمة  مع حتديث  واإقت�سادية 

�سرق اأ�سيا اأمثلة وا�سحة على هذا التاأثر االإيجابى اأمثال ه�جن ك�جن، تاي�ان، ماليزيا، �سنغاف�رة، 

وك�ريا اجلن�بية. ولكن على اجلهة االأخرى، جند اأن االإقت�ساد الذى مل يكن قادراً على التكيف 

مع متطلبات ومتغرات تقنية املعل�مات واالإت�ساالت قد تراجعت معدالت من�ه ب�س�رة م�سطردة 

وال��س�ل  واالإت�ساالت  املعل�مات  تقنية  ركب  مالحقة  وتت�قف  تخلفاً.  اأكر  اإقت�سادها  واأ�سبح 

املعل�مات  نظم  مع  والتكيف  التعلم  على  عام  ب�جه  املجتمع  قدرة  على  املعل�ماتى  املجتمع  اإىل 

والتقنية احلديثة واملتجددة. لذا فاإن االأمر يبداأ ب�س�رة اأ�سا�سية من التعليم وبرتكييبة ت�ساعدية 

والتى  الثقافية  التنمية  م�ست�ى  يعتمد على  وكذا  التعليم اجلامعى.   اإىل  االأ�سا�سى  التعليم  من 

ت�سمل م�ست�ى االأمية، االإعالم، و�سبل تناقل املعل�مات بني فئات املجتمع وم�ؤ�س�ساته ب�جه عام   

.)Castells, 1999(

وامل�ؤهالت  املهارات  اأ�سحاب  جتذب  التقنى  الطابع  ذات  وال�سركات  امل�ؤ�س�سات  اأن  وجند 

املعرفية والتقنية من جميع اأرجاء العامل خملفًة وراءها كماً هائاًل من املجتمعات التى ال حتمل 

مهارات اأو م�ؤهالت معرفية وتقنية تتنا�سب مع نظم االإنتاج واخلدمات اجلديدة املدع�مة بتقنية 

املعل�مات واالإت�ساالت، وهذا ما ي�ؤثر �سلباً على مناطق خمتلفة من العامل. وجند مثاالً على ذلك 

اإنتاج لتقنية املعل�مات  وادى ال�سيلك�ن بال�اليات املتحدة االأمريكية والذى ميثل اأحدث منطقة 

واالإت�ساالت فى العامل حيث يجذب اإليه كل عام االف من العلماء واملهند�سني من جميع اأرجاء 

الك�ن. لذا فاإنه ي�سبح من ال�سع�بة مبكان لقطر ما اأن يتبنى تقنية املعل�مات واالإت�ساالت كداعم 

وحمرك لعملية التنمية العمرانية ال�ساملة وال يت�فر لدية و�سائل اجلذب الإ�ستقطاب الكفاءات 

امل�ؤهلة للقيام بال�اجبات املن�طة بها.

و����س���ائ���ل الإت���������س����الت وع���الق���ت���ه���ا ب��ال��ت��ن��م��ي��ة 

العمرانية ال�ساملة

تطبيق  اأن  على  البحث  فر�سية  تعتمد 

مع  بالتزامن  واالإتيي�ييسيياالت  املعل�مات  تقنية 

تط�ير املجتمع املعل�ماتى ي�ؤثر على التط�ير 

للتجمعات  واالإجتماعى  واالإقت�سادى  املكانى 

فى  التقنية  تلك  اأخييذ  يجب  لييذا  العمرانية، 

العمرانية  التنمية  اإىل  النظر  عند  االإعتبار 

ال�ساملة للمدينة. وجند اأن تاريخ املدن ي�سر 

اإىل اأن تط�ير و�سائل االإت�سال والنقل كان ذو 

للمدينة  العمرانية  التك�ينات  على  فعال  اأثر 

واالإجتماعية.  االإقت�سادية  للع�امل  باالإ�سافة 

االإنتقال  و�سبكات  و�سائل  وتن�ع  كفاءة  وميثل 

واالإت�ساالت ع�امل هامة فى حتديد واإختيار 

وال�سناعات.  االإن�سطة  ميين  للعديد  املييكييان 

والكبارى  االأنهار  اأن  الطبيعى  من  فاإنه  لذا 

والطرقات واملطارات وخط�ط ال�سكة احلديد 

اأ�سا�سية فى تخطيط  واالأنفاق متثل عنا�سر 

العقدين  فييى  ونيي�اكييب  العمرانية.  التنمية 

االأخرين تط�راً هائاًل الأن�اع وو�سائل جديدة 

تك�ين  وبدايات  واملعرفة  االإت�سال  �سيل  من 

ن�اة ملجتمعات معل�ماتية فى مدننا املعا�سرة 

املدينة  م�سطلحات  حييديييثيياً  تييتييدوال  حيث 

االإلكرتونى  القطر   ،)eCity( االإلكرتونية 

)eCountry(، وحتى القارة االإلكرتونية مثل 

.)eEurope( اأوروبا االإلكرتونية

واالإت�ساالت  املعل�مات  تقنية  وفرت  ولقد 

وال  واملعرفة.  للت�ا�سل  و�سبل جديدة  و�سائل 

و�سيلة جديدة  بعد  االإت�سال عن  و�سائل  تعد 

جديدة  و�سيلة  هييى  بييل  فح�سب  للت�ا�سل 

و�سائل  تاأثر  يحاكى  وبت�س�ر  اأي�ساً.  للعمل 

املدينة  وتنمية  تك�ين  على  القدمية  النقل 

اأن  اإفرتا�س  ميكن  فاإنه  و�سم�لياً   عمرانياً 

حتماً  �ست�ؤثر  واالإت�ساالت  املعل�مات  تقنية 

فى التنمية العمرانية للمدينة وكذلك التنمية 

تقنية  تيياأثيير  فيياإن  لييذا  عييام.  ب�جه  ال�ساملة 

املعل�مات واالإت�ساالت على التنمية العمرانية 

نف�سه  يطرح  �ييسيي�ؤاالً  يعد  للمدينة  ال�ساملة 

بالتحليل  له  التعر�س  يتم  ومل  ال�ساحة  على 

املدرك  من  لي�س  واإنييه  الكافيني.   والتدقيق 

تاأثر  كيفية  مدى  احليياىل  ال�قت  فى  متاماًً 

هيكلية  على  واالإتيي�ييسيياالت  املعل�مات  تقنية 



41 المدينة العربية /  العدد 185

العمرانية  التنمية  منظ�مة  فى  العمرانية  للتجمعات  املكانى  التط�ير  كنه  وكذا  واملناطق  املدن 

ال�ساملة. ورمبا يعزى �سبب ذلك اإىل حداثة تقنية املعل�مات واالإت�ساالت واأن تاأثرها على عمران 

املدينة مازال فى مراحلة االأوىل  ولكنه ينم� مبعدل مت�سارع. ومن اأهم الدرا�سات لتاأثر تقنية 

 Talvitie للباحث  فنلندا  فى  دكت�راة  ر�سالة  هى  املدينة  هيكلية  على  واالإت�ساالت  املعل�مات 

2003(( والتى حاول من خاللها اإ�ستي�ساح تاأثرات تقنية املعل�مات واالإت�ساالت على العنا�سر 
العمرانى  التخطيط  على  ذلك  وتاأثر  تط�رها  وكيفية  للمدينة  املكانية  الهيكلية  فى  الرئي�سية 

للمدينة.

املجتمع املعلوماتى كقوة فاعلة فى التغيري املكانى باملدينة 

لقد �سنف )Webster، 2002( خم�س مفاهيم من النظريات التى تناولت املجتمع املعل�ماتى 

و�سملت هذه املفاهيم املعيار التقنى، االإقت�سادى، املهنى، املكانى، والثقافى. ويرمز املعيار التقنى 

اإىل التط�رات الفنية فى جمال املعل�مات واالإت�ساالت وتاثرها على تط�ر املجتمع. اأما املعيار 

االإقت�سادية.  املنظ�مة  تاأثرها على هيكل  االإقت�سادى فيتناول تط�ير منتجات جديدة ودرا�سة 

هيكل  على  وتاأثرها  واملتن�عة  املختلفة  العالقات  من  �سبكات  تاأ�سي�س  ي�سمل  املهنى  واملعيار 

امل�سطردة  الزيادة  اإىل معدل  ي�سر  والذى  الثقافى  املعيار  واأخراً  ومكاناً.  املهنى زماناً  التنظيم 

فى تداول واإنتقال املعل�مات فى بيئات املجتمع املختلفة. وبالنظر اإىل تلك املفاهيم واملعاير من 

منظ�ر التنمية العمرانية ال�ساملة فاإنه ميكن متييز بع�س العنا�سر التالية :

• اأقل 	 يت�سكل تط�ير املجتمع املعل�ماتى بطرق وروؤى خمتلفة فى الدول املتقدمة ومبعدالت 

االإقت�سادية  احلياة  فى  مت�سارعة  ومبعدالت  التط�ر  هذا  وي�ؤثر  النامية.  الدول  فى  بطئاً 

واالإجتماعية لل�سكان وبخا�سة اأ�سحاب املهارات املعرفية والتقنية حيث اأنهم ي�سكل�ا عاماًل 

هاماً وم�ؤثراً فى عملية الت�سكيل والتط�ير والتنمية ملدنهم.

• يعد تط�ير تقنية املعل�مات واالإت�ساالت املحرك والداعم الرئي�سى لت�سكيل و�سياغة املجتمع 	

املعل�ماتى.

• تتيح تقنية املعل�مات واالإت�ساالت خلق طرق وفر�س جديدة للعمل وتعيد ت�سكيل االأن�سطة 	

والكيانات ال�سناعية والعامة والفردية مبعدل م�سطرد.

تغر تطبيقات تقنية املعل�مات واالإت�ساالت مفه�م املكان، الفراغ، امل�سافة، والزمن كمحددات 

لع�امل املكان )Castells, 2002(. ولذا فاإنه اأ�سبح هناك عامل اإفرتا�سى يتم ت�ظيفه وتفعيله 

ب�س�رة متزامنة مع العامل املكانى التقليدى املتعارف عليه.

تغري مفهوم الفراغ واملكان والزمان وامل�سافة كمحددات لإختيار مواقع الأن�سطة باملدينة

مل تعد امل�سافة عائقاً فى الت�ا�سل واإنتقال املعل�مات عرب ال��سائل ال�سلكية والال�سلكية والتى 

كان  كما  وامل�سافة  ال�قت  بعاملى  متاأثرين  ي�سبحا  واملكان مل  الفراغ  فاإن  لذا  متزامنة.  حتدث 

معه�داً قبل عقدين من الزمان. ويرجح )Mitchell 2003( باأن اإعتبار اإنعدام امل�سافة ونهاية 

الفراغ وجعل كل �سئ اإفرتا�سياً ال ي�ؤدى اإال اإىل تناول تقنية املعل�مات واالت�ساالت ب�س�رة اأكر 

�سبابية. واإنه من االأف�سل اإدراك الفر�س التى تتيحها تقنية املعل�مات واالإت�ساالت وت�ظيفها فى 

تنظيم العمران القائم لتحقيق وظائف واإ�ستخدامات جديدة تفيد االإن�سان.

التاأثري املكانى لتقنية املعلومات والإت�سالت على مواقع الإنتاج واخلدمات

اإن تبعات تاأثر تقنية املعل�مات واالإت�ساالت على اأن�اع املنتجات ون�عية اخلدمات اأدت اإىل 

 Castells، 2002; Mitchell،( اإدارة وممار�سة تلك االأن�سطة التقليدية فى  تغير الطرق 

وبالنظر  املكانى.  التغر  ملفه�م  اأ�سا�سياً  حمركاً  التط�رات  هييذه  وتعد   .)1998; 1999
املعل�مات  تقنية  تاأثر  بدايات  اإحدى  كانت  ال�سناعية  العمليات  اأمتتة  اأن  املا�سى جند  اإىل 

اإىل  بيييدورهيييا  اأدت  والييتييى  واالإتييي�يييسييياالت 

تقلي�س عدد العمالة بامل�ؤ�س�سات ال�سناعية 

لذلك فقد مت  )Naisbitt, 1984(. وتبعاً 

فى  واالإت�ساالت  املعل�مات  تقنية  اإ�ستخدام 

ومت  االإنييتيياج  قطاع  وت�سكيل  هيكلة  اإعيييادة 

 Mass( الكمى  االإنييتيياج  مفه�م  اإ�ستبدال 

لرغبات  املط�ع  باالإنتاج   )Production
 )Mass Customization( امل�ستعملني 

�سركات  اإىل  االإنتاجية  امل�ؤ�س�سات  وحت�لت 

�سراكة مت�سابكة. ولقد اأدى ذلك اإىل تغير 

م�اقع االإنتاج واخلدمات اإىل مناطق جديدة 

اأقل تكلفة. باالإ�سافة اإىل ذلك فلقد اأتاحت 

للقطاعات  تناف�سية  فيير�ييس  التقنية  تلك 

ال�سناعية ال�سغرة باإحتادها اأو �سراكتها مع 

قطاعات اأخرى لتق�ية م�اقفها. ومع ت�ظيف 

تقنية املعل�مات واالإت�ساالت اأ�سبحت عملية 

�سه�لة  اأكر  للمنتجات واخلدمات  الت�س�يق 

وي�سر وال تتاأثر مب�اقع االإنتاج واإن بعدت.

ويتفاوت التاأثر املكانى لتقنية املعل�مات 

واالإت�ساالت على ح�سب طبيعة اخلدمة اأو 

البنكية  العمليات  اأن  فنجد  االإنتاج،  ن�عية 

لهذا  جيدة  اأمثلة  االإلييكييرتونييييية  والييتييجييارة 

التاأثر  بدا  املتقدمة  الييدول  ففى  التاأثر. 

البن�ك  ميين  عييدد  اأغييلييقييت  حيث  وا�ييسييحيياً 

اإ�ستعمال  لتزايد  نتيجة  لها  فيييروع  عييدة 

قطاع االأعمال واالأفراد للمعامالت البنكية 

 Mitchell,( الهاتف  عرب  اأو  الكرتونياً 

احلك�مية  اخلدمات  قطاع  اأمييا   .)1999
عليه  يييتيينييامييى  التقنية  تييلييك  تيياأثيير  فيييياإن 

تطبيقات  فى  الت��سع  مع  متزايدة  ب�س�رة 

اخلدمات  وتيي�فيير  االإلييكييرتونييييية  احلك�مة 

ال�ساعة  ميييدار  عييلييى  للم�اطنني  الييعيياميية 

اأيام ال�سنة. وهذا مبا ال يدع جماالً  ط�ال 

م�ست�ى اخلدمات  على  اإيجاباً  ي�ؤثر  لل�سك 

واملجتمعات  الريفية  للمناطق  وخييا�ييسيية 

اإىل  مبا�سرة  غر  ب�س�رة  و�سي�ؤدى  النائية 

التنقل  عن  الناجتة  والتكلفة  ال�قت  ت�فر 

للح�س�ل على تلك اخلدمة اأو ذاك املنتج. 

لذلك فاإن مكان تقدمي اخلدمات لن يك�ن 

�سلفاً  االأهمية كما كان  القدر من  نف�س  له 

الزحام  تخفيف  اىل  �سي�ؤدى  بدوره  والذى 

فى اأماكن تلك اخلدمات اأو ت�زيع املنتجات.
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أبحاث

التاأثري املكانى لتقنية املعلومات والإت�سالت على مواقع املكاتب الإدارية

للفر�س التى اأتاحتها ال�سبكة العنكب�تيه لتقدمي اخلدمات بغ�س النظر عن م�قع تلك  نظراً 

اخلدمات فاإن ذلك اأدى اإىل تقل�س حيز املكاتب االإدارية  لتلك اخلدمات فى املناطق املركزية 

باملدينة، ونتيجة لذلك كانت الظاهرة االأوىل لتاأثر تلك التقنيات ظه�ر ما يدعى باملكاتب اخللفية 

)Back Offices( وهى مكاتب اإدارية فى م�اقع اأقل تكلفة بعيداً عن مركز املدينة مع االإحتفاظ 
)Graham and Marvin، 2000(.  واأ�سبحت  املركزية  املناطق  فى  رمزية  مبكاتب متثيل 

كبديل  النامية  الدول  وبع�س  املتقدمة  بالدول  �سائعاً  اأمراً   )Call Centers( االإت�سال  مراكز 

للمكاتب االإدارية ال�سا�سعة لتقدمي اخلدمات. ودائماً ما تت�اجد مراكز االإت�سال فى اأماكن قليلة 

التكلفة وبج�ار عمالة مت�فرة ومنخف�سة التكلفة كذلك. ولقد اأدى ذلك اإىل تبنى بع�س احلك�مات 

�سيا�سة نقل م�اقع اخلدمات اإىل خارج نطاق احليز العمرانى املزدحم للمدينة اأو على حماور 

ت�افر  يعد  مل  والتى  املزدحمة  املناطق  عن  العبء  وتخفيف  تط�يرها  عملية  لتدعيم  اإمتدادها 

تلك اخلدمات بها مكانياً بنف�س القدر من االأهمية مبا كان عليه �سابقاً ومثاالً على ذلك مدينة 

.)Talvitie، 2004( هل�سنكى بفنلندا

تاأثري تقنية املعلومات والإت�سالت على طرق ممار�سة الأعمال

اأثرت تطبيقات تقنية املعل�مات واالإت�ساالت ي�سكل وا�سح على حمت�ى وطرق ممار�سة  لقد 

االأعمال، ولي�س اأدل على ذلك من التاأثر الذى نلم�سه ي�مياً على اأنف�سنا من اإ�ستخدام ال�سبكة 

العنكب�تية، الربيد االإلكرتونى، احلا�سب النقال، االإت�سال الال�سلكى بال�سبكة العنكب�تية، الهاتف 

 astells ويرى  ملح�ظ.  ب�سكل  لالأعمال  ممار�ستنا  طرق  تغر  اإىل  اأدى  بييدوره  والييذى  النقال 

2002((  اأن تقنية املعل�مات واالإت�ساالت اأثرت على طبيعة االأعمال وم�اقعها وبدورها تغرت 
ن�عية الكفاءات املطل�بة من العمالة فى املجتمع املعل�ماتى. ويعترب البعد املكانى للطرق اجلديدة 

املعل�مات  لتقنية  املكانى  التاأثر  تدار�سها فى  يتم  التى  امل��س�عات  اأهم  اأحد  االأعمال  ملمار�سة 

واالإت�ساالت. فنجد اأن م�سطلحات العمل االإلكرتونى )Teleworking(، واالإت�سال االإلكرتونى 

االأوىل  البدايات  كانت   )Distance Working( بعد  عن  والعمل   ،)Telecommuting(

لتطبيقات تقنية املعل�مات واالإت�ساالت التى اأثرت وغرت طرق العمل التقليدية. وجند اأن العمل 

العاملني،  وتف�سيالت  العمل  وطبيعة  ملحت�ى  تبعاً  ب�س�ر وطرق خمتلفة  تطبيقه  االإلكرتونى مت 

فعلى �سبيل املثال بع�س العمال يق�م مبمار�سة عمله اإلكرتونياً لعدة اأيام فى االإ�سب�ع من منزله ثم 

يذهب اإىل مقر عمله بقية االأيام. ولقد اعتمد االإحتاد االأوروبي �سيا�سة العمل االإلكرتونى كاأحد 

ال�سبل الداعمة لتط�ير التنمية ال�ساملة. 

تاأثري تقنية املعلومات والإت�سالت على الإ�سكان وحركة ال�سري للموا�سالت

اأن  املقابل جند  فى  ولكن  امل�سكن  م�قع  واإختيار  العمل  م�قع  بني  ترابط  عام  ب�جه  ي�جد 

اأف�سلية  ملعاير  طبقاً  م�ساكنهم  اإختيار  ميكنهم  اإلكرتونياً  العمل  ميار�س�ن  الذين  االأ�سخا�س 

خمتلفة بعيداً عن عالقتها بقرب م�قع العمل ولكن يعد من �سمن تلك املعاير ج�دة خدمات 

خارج  احلديثة  املنتجعات  وهى  الت�جه  هذا  ملثل  مناذج  وت�جد  واالإت�ساالت.  املعل�مات  تقنية 

احليز العمرانى للمدينة )Mitchell, 1999(.  اأما بالن�سبة لتاأثر تقنية املعل�مات واالإت�ساالت 

تاأثراً غر مبا�سر على طلب  باأن هناك  يرى   )Hojer 2000( اأن  ال�سر فنجد  على حركة  

و�سائل النقل معتمداً على التغر فى اإ�ستعماالت االأرا�سى وت�زيع اأن�سطة تلك االإ�ستعماالت. واإننا 

لنجد اأن العمل االإلكرتونى، والتجارة االإلكرتونية، واخلدمات االإلكرتونية باالإ�سافة اىل ال�سبكة 

اإ�ستخدام  ت�ؤثر على  وبدورها  والعمل  اأ�سل�ب احلياة  ت�ؤثر على  االإلكرتونى  والربيد  العنكب�تية 

و�سائل النقل والتى تنعك�س على حركة ال�سر باملدينة. واإن مقارنة طرق امل�ا�سالت التقليدية 

عن  االإت�سال  �سبل  اأن  اأي�ساً  املفرت�س  ومن  لالأخرة.  اأف�سلية  تعطى  بعد  عن  االإت�سال  ب�سبل 

بعد ت�ساعد على تخفيف ال�سغط على طرق 

ال�سفر  حاجة  وتقليل  التقليدية  امل�ا�سالت 

والتنقل والتى بدورها تخفف من العبء على 

حركة �سر امل�ا�سالت وتقليل م�ست�ى الزحام 

كان  واإذا  ال�س�تى.  واالإزعاج  البيئى  والتل�ث 

هذا االأمر ال ميكن تلم�سه ب�س�رة وا�سحة فى 

كثر من االأماكن بعد فاإننا فى املقابل جند 

اأن تقنية املعل�مات واالإت�ساالت �ساعدت على 

االأقل فى ت�ظيف ال�قت املقت�ل اأو امل�ستهلك 

فى اإ�سارات املرور واإزدحام الطرق حيث اأن 

الهاتف النقال اأو احلا�سب النقال الال�سلكى 

بالعمل  االإتيي�ييسييال  اإمييكييانييييية  �ييسيياعييدا عييلييى 

ومتابعته حتى خالل تلك االأوقات التى كانت 

 Graham and Marvin,( من قبل مهدرة

.)1999

�سيا�سات تقنية املعلومات والإت�سالت كداعم 

حلركة التنمية العمرانية ال�ساملة

اأحييد  واالإتيي�ييسيياالت  املعل�مات  تقنية  تعد 

املختلفة  واأبعادها  باأدواتها  املف�سلة  الفر�س 

التناف�سية  والفر�س  احلياة  م�ست�ى  لتح�سني 

القطاعات  فييياإن  ليييذا  املييعييا�ييسييرة.  للمدينة 

�س�اء  حد  على  ت�سعى  واخلا�سة  احلك�مية 

تطبيقات  من  املت�قعة  املكا�سب  الإ�ستغالل 

تييقيينييييية املييعييليي�مييات واالإتييي�يييسييياالت كييداعييم 

 Cohen and( ال�ساملة  العمرانية  للتنمية 

ي�جد  اأنيييه  وجنيييد   .)Nijkamp, 2002
ن�عان من ال�سيا�سات العامة لتقنية املعل�مات 

البنية  بتط�ير  تخت�س  االأوىل  واالإت�ساالت: 

التقنية،  تلك  اإ�ستعمال  لتتيح  االأ�سا�سية 

تلك  وتطبيق  اإ�ستعمال  فى  تتمثل  واالأخييرى 

وامل�ؤ�س�سات  ال�سركات  فييى  �ييسيي�اءاً  التقنية 

احلك�مية واخلا�سة. وعلى �سبيل املثال جند 

ووا�سحاً  جيداً  مثاالً  تعر�س  �سنغاف�رة  اأن 

يهدف  واالإت�ساالت  املعل�مات  تقنية  ل�سيا�سة 

اإىل حتقيق تنمية اإقت�سادية متميزة. وي��سح 

ال�سكل رقم )1( الع�امل والعنا�سر التى ت�ؤثر 

تقنية  �سيا�سات  ل��سع  القرار  متخذى  على 

االإت�ساالت واملعل�مات كداعم حلركة التنمية 

اأهمية  على  الت�س�ر  هذا  ويعتمد  ال�ساملة. 

حيث  والبيانات  للحقائق  ال�سخ�سى  التقييم 

ميثل ذلك مدى تفهم �سناع القرار ووا�سعى 

امل�ساكل  وحقيقة  الفعلى  لل�اقع  ال�سيا�سات 

تقييم لبدائل السياسات مع التكلفة المتوقعة والمكاسب من تطبيق تقنية المعلومات واإلتصاالت
السياسة المختارة لتقنية المعلومات واإلتصاالت كداعم لحركة التنمية العمرانية الشاملة
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اآخراً  عاماًل  القيم  عن�سر  كما ميثل  ذلك.  به حيال  القيام  ومالذى ميكن  القائمة،  والتحديات 

م�ؤثراً فى هذا الت�س�ر والذى يركز على ن�عية القيم التى يجب اأخذها فى االإعتبار وو�سعها فى 

حيز التفيذ ف�ساًل عن الق�ل.

ت�سور لتاأثري تقنية املعلومات والإت�سالت على م�ستقبل التنمية ال�ساملة باملدينة

لقد اإقرتح  )Graham and Marvin 1996( اأربعة مناهج اأو روؤى للتعامل مع تقنية املعل�مات 

فى �س�ء تنمية املدن وت�سمل التحديد التقنى، املثالية اأو املدينة الفا�سلة، الت�ساوؤمية اأو االإقت�ساد 

ال�سيا�سى للعمران، والتك�ين االإجتماعى وال�سيا�سى للتقنية ونتناولهم مبزيد من التف�سيل فيما 

يلى:

• التحديد التقنى: والذى يفرت�س عالقة خطية بني التقنية ك�سبب وبني العمران كنتيجة مبا 	

يعنى اأنه ميكن اإ�ستقراء اإذا كانت التقنية لها املقدرة على التاأثر املكانى للتنمية العمرانية 

فاإن ذلك �سيحدث كنتيجة حتمية.

• املثالية اأو املدينة الفا�سلة: والتى من خاللها يتم اإ�ستقراء امل�ستقبل التقنى للتجمعات العمرانية 	

واملدن من خالل روؤية تفاوؤلية للتاأثر امل�ستقبلى لتقنية االإت�ساالت عن بعد على التنمية العمرانية 

واإذا كانت هناك تاأثرات �سلبية فاإنه ميكن التعامل معها عن طريق تقنيات جديدة.

• ال�����س��ي��ا���س��ى 	 الإق���ت�������س���اد  اأو  ال��ت�����س��اوؤم��ي��ة 

للعمران: والتى تربط بني تقنية املعل�مات 

الراأ�سماىل  واالإقييتيي�ييسيياد  واالإتيي�ييسيياالت 

متن�عة  لعمليات  داعماً  التقنية  وتعتر 

العمران  وهيكلة  وال�سيا�سة  لالإقت�ساد 

الق�ة  الراأ�سماىل  االإقت�ساد  فيها  ميثل 

الرئي�سة فى تخطى عقبات رمبا تعك�س 

التناق�سات املزمنة للراأ�سمالية.

• ال���ت���ك���وي���ن الإج����ت����م����اع����ى وال�������س���ي���ا����س���ى 	

للتقنية: والذى يعترب التقنية جزءاً من 

خ�سائ�ص �سناع القرارخ�سائ�ص املدينة

	•الهيكل  العمرانى للمدينة
	•القطاع احلك�مى
	•القطاع اخلا�س

	•التعليم
	•املهنة والكفاءة

	•اخلربة مبجال تفنية    
  املعل�مات واالإت�ساالت

احلك�مة االإلكرتونية

تقييم لبدائل ال�سيا�سات مع التكلفة املت�قعة واملكا�سب من تطبيق تقنية املعل�مات واالإت�ساالت

ال�سيا�سة املختارة لتقنية املعل�مات واالإت�ساالت كداعم حلركة التنمية العمرانية ال�ساملة

امل�قف جتاه تقنية املعل�مات واالت�ساالت مق�مات وحتديات املدينة

مق�مات

	•عنا�سر التميز
	•�س�رة املدينة

	•ت�قعات مل�ستقبل املدينة
	•الظروف ال�سيا�سية

	•امل�ارد الب�سرية

حتديات

	•االإقت�ساد
	•امل�ا�سالت

	•البنية االأ�سا�سية
	•الت�ظيف
	•االإ�سكان

كيف ميكن اأن ت�ؤثر تقنية 

املعل�مات واالإت�ساالت على 

املجتمع ، واملدينة ، و�سبل 

املعي�سة والعمل بها ، و�سبل 

اإداراتها وتقدمي اخلدمات؟

�ضكل )1(  العوامل والعنا�ضر املوؤثرة على �ضنع القرار ل�ضيا�ضات تقنية املعلومات واالإت�ضاالت فى منظومة التنمية العمرانية ال�ضاملة 

)Cohen and Nijkamp, 2002( بت�ضرف.

والتحديات القائمة، ومالذى ميكن القيام به حيال ذلك. كما ميثل عن�سر القيم عاماًل اآخراً م�ؤثراً فى هذا الت�س�ر والذى يركز على ن�عية القيم التى 

يجب اأخذها فى االإعتبار وو�سعها فى حيز التفيذ ف�ساًل عن الق�ل.
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املجتمع والتى من خاللها ميكن حتديد كيف ميكن لالإن�سان والع�امل االإجتماعية وال�سيا�سية 

اأن ت�سكل الطريقة التى ميكن من خاللها تط�ير وتطبيق تقنية املعل�مات واالإت�ساالت.

ولقد قام )Cohen and Nijkamp 2002( بدرا�سة ميدانية ملحاولة التعرف على واقعية 

تلك الروؤى لتاأثر تقنية املعل�مات واالإت�ساالت على تنمية املدينة و�سملت هذه الدرا�سة امليدانية 

مقابالت مع اأربعني من متخذى القرارت التخطيطية والتنم�ية فى ت�سع مدن بثالثة دول اأوروبية 

هى النم�سا، وا�سبانيا، وه�لندا. ولقد اأ�سفرت نتيجة تلك الدرا�سة عن عدة نتائج من اأهمها اأن 

الروؤية الرابعة لكل من  Graham and Marvin, 1996 وهى التك�ين االإجتماعى وال�سيا�سى 

للتقنية هى الروؤية الغالبة وال�اقعية لتاأثر تقنية املعل�مات واالإت�ساالت على تنمية املدينة. وميكن 

الر�سم  فى  ال�ساملة  للتنمية  كداعم  واالإت�ساالت  املعل�مات  تقنية  لدور  التفيذى  النطاق  اإيجاز 

امل��سح بال�سكل رقم )2(.

�ضكل )2(  النطاق التفيذى لدور تقنية املعلومات واالإت�ضاالت كداعم للتنمية ال�ضاملة 

باملدينة  )Hokkeler, 2001( بت�ضرف. ]

جتارب الدول املتقدمة فى توظيف تقنية املعلومات كداعم للتنمية العمرانية ال�ساملة

لقد قدم  )van den Berg and van Widen 2002( ت�س�راً لتقنية املعل�مات كمحرك 

االأوروبية فى هذا املجال. ويعتمد هذا  الدول  على جتارب  اإعتماداً  ال�ساملة  العمرانية  للتنمية 

الت�س�ر على اأنه لكى تزداد فر�س املدينة تناف�سياً فاإنها يجب اأن تك�ن جاذبة لالأن�سطة وتت�سم 

بدور واعى فى ت�ظيف تقنية املعل�مات واالإت�ساالت فتنخف�س حركة النقل وامل�ا�سالت وتخف 

حدة الزحام وتزداد فر�س العمل وتتن�ع وترتقى العملية التعليمية وتزدهر ال�سياحة وبناءاً عليه 

ميكن حتقيق امل�ست�ى املرج� من التنمية العمرانية ال�ساملة للمدينة. ويعتمد هذا الت�س�ر على 

والزمان  املكان  القرار و�ساعدت على تعدى حاجزى  اأفاق جديدة ل�سناع  الع�ملة قد فتحت  اأن 

�سي�لة  اأكر  االإقت�سادية  االأن�سطة  واأ�سبحت 

دور  تنامى  ولقد  االأر�سية.  الكرة  اأرجيياء  بني 

رئي�سة  اإت�سال  مراكز  بع�سها  لي�سبح  املييدن 

م�قعها  على  االإعتماد  دون  العامل  دول  بني 

اجلغرافى. واأ�سبحت كفاءة املدن حتتكم اإىل 

ال�ظائف،  ت�فر  الداخلى،  االإ�ستثمار  فر�س 

كفاءة احلياة املعي�سية، وم�ست�ى وي�سر تقدمي 

اخلدمات اإىل ال�سكان والتى ت�ؤدى فيها تقنية 

املعل�مات واالإت�ساالت دوراً حم�رياً. 

اإعتمادها  التى مت  ال�سيا�سات  اأهم  وتعترب 

اأ�سا�سية  فى الدول االأوروبية هى ت�فر بنية 

متميزة فنجد م�اقع ومبان �سا�سعة مت تكري�سها 

وجند  واملعل�مات،  االإت�ساالت  تقنية  ملعدات 

م�اقع جتريبية مل�جات االإت�سال االإكرتونى ذو 

ال�سعة العالية، وت�سجيع الكيانات وامل�ؤ�س�سات 

املعل�مات  تقنية  لت�ظيف  ودعمها  القائمة 

فر�س  ت�سجيع  اإىل  باالإ�سافة  واالإت�ساالت، 

فى  املثال،  �سبيل  فعلى  الداخلى.  االإ�ستثمار 

مدينة اإينده�فن جند اأن قطاع عمرانى كامل 

مت تكري�سه للمدينة االإلكرتونية ويحت�ى على 

املدينة،  ب��سط  ومركزين  م�سكن،   38000
تعظيم  ومت  االأعييمييال.  مركز  اإىل  باالإ�سافة 

البنية االأ�سا�سية لتقنية املعل�مات واالإت�ساالت 

فى املناطق املاأه�لة بال�سكان وقيام االأن�سطة 

اخلدمات  قطاع  عجلة  بدفع  االإقت�سادية 

هى  النجاحات  اأعييظييم  وتييعييد  االإلييكييرتونييييية. 

مط�رى  مع  االأ�سا�سية  البنية  قييدرات  تركيز 

اخلدمات وم�ستعمليها خللق بيئة تزدهر من 

فى  ديناميكية  ت�فر  مع  ال�سركات  خاللها 

احلركة. وتعترب اأهم النتائج االإيجابية لتجربة 

الدول االأوروبية فى هذا املجال هى ت�سجيع 

قطاع  بع�س  فى  الداخلى  واالإ�ستثمار  النم� 

حتقيق  على  االإعتماد  عن  ع��ساً  اخلدمات 

اخلدمات  قطاعات  جميع  فييى  من�متماثل 

مل�ستعملى تقنية املعل�مات واالإت�ساالت. وكذا 

هاماً  عن�سراً  وال�اعية  الفعالة  االإدارة  متثل 

فى حتقيق مثل هذا النجاح خا�سًة مع متيز 

مع  عالية  مهارية  بكفاءات  االإدارة  عنا�سر 

روؤية اإ�سرتاتيجية واإ�ست�سرافية للتط�ير. ولقد 

�ساعد تلك االإدارة اإتباعها لنظام مرن ومن�سق 

البروقراطية  وهييييياكييل  قييييي�د  عيين  وبييعيييييداً 

للقطاع  الفاعلة  ال�سراكة  ت�فر  مع  االإدارييية 

االإدارة

احلك�مة 
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التجارة االإلكرتونية

تط�ير احليز والت�زيع العمرانى 

للمدينة

االأعمال

ال�سيا�سات

االأفراد
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احلك�مى واخلا�س واأفراد املجتمع فى دفع عجلة التط�ر والتنمية قدماً.

وم��دى  العربية  ال���دول  وخا�سة  والإت�����س��الت   املعلومات  لتقنية  بالن�سبة  النامية  ال���دول  و�سع 

جاهزيتها لتفعيلها فى التنمية ال�ساملة

يبدو االأمر خمتلفاً فى الدول النامية بالن�سبة لتقنية املعل�مات واالإت�ساالت حيث اأن املكا�سب 

من  كبر  قطاع  متناول  فى  لي�ست  اأنها  كبر حيث  اإىل حد  مدركة  التقنية غر  بتلك  اخلا�سة 

ال�سكان نظراً لالأمية والفقر ف�ساًل عن االأمية التقنية واالإلكرتونية. وال تزال االإذاعة والتيلفزي�ن 

وال�سحافة املطب�عة هى املنهل الرئي�سى لتبادل املعل�مات فى الدول النامية هذا باالإ�سافة اإىل 

الثابت والنقال زادت فى  غزو الهاتف النقال فى االأع�ام االأخرة حيث جند ان ن�سبة الهاتف 

اأما   .2004 العام  ال�سكان فى  من عدد   %  31 اإىل   1991 العام  فى   %  2 النامية من  الدول 

اإ�ستعمال ال�سبكة العنكب�تية فقد اإزداد من 0.03 % من عد �سكان الدول النامية فى العام 1994 

اإىل 6.7 % فى العام Postnote, 2006( 2004(. وتتمثل حتديات الدول النامية فى الت�ظيف 

اأ�سا�سية  اأم�ر  ال�ساملة فى عدة  العمرانية  للتنمية  واالإت�ساالت كداعم  املعل�مات  لتقنية  الفعال 

ن�جزها فيما يلى:

• عدم ت�فر املنتج التقنى واملعرفى املنا�سب لن�عية وطبيعة االأفراد وخا�سة الفقراء و�سكان 	

املناطق النائية والذين يندر عليهم حتى احل�س�ل على الكهرباء حيث متثل تلك الن�سبة 2 

بلي�ن من �سكان العامل.

• التكلفة: حيث اأن ن�سف �سكان العام يعي�س على مت��سط دخل للفرد يقل عن 4 دوالر اأمريكى 	

فى الي�م، لذا ي�سعب على ه�ؤالء ت�فر التكلفة الالزمة للح�س�ل على تلك التقنية.

• التعليم: االإفتقار اىل املهارة واملعرفة الإ�ستخدام تقنيات املعل�مات واالإت�ساالت لكثر ممن 	

تتي�سر لهم املقدرة املادية للح�س�ل على التقنية وخا�سة فى الدول النامية.

• واالإت�ساالت 	 املعل�مات  تقنية  اإ�ستغالل  فى  هاماً  االإجنليزية عائقاً  اللغة  يعد حاجز  اللغة: 

حيث اأن اغلب حمت�يات ال�سبكة العنكب�تية على �سبيل املثال باللغة االإجنليزية.

• امل�ارد الب�سرية امل�ؤهلة:  متثل هجرة الكفاءات والعمالة املاهرة من الدول النامية اإىل الدول 	

املتقدمة عائقاً فى تقدم وتط�ر الدول النامية فى جمال تقنية املعل�مات واالإت�ساالت.

وبالنظر اإىل واقع الدول العربية جند اأن الع�امل ال�سابقة تت�اجد جم�سدًة فيها وميكن التف�سيل 

بها بع�س ال�سئ كما يلى:

• تدنى م�ست�ى دخل الفرد لقطاع كبر من املجتمع	

• التكلفة االإقت�سادية املرتفعة ن�سبياً لتقنية املعل�مات واالإت�ساالت	

• �سعف القدرات امل�ؤ�س�سية للمنظمات وقطاع االأعمال	

• �سعف حق�ق امل�ستهلك	

• �سعف البنية امل�ؤ�س�سية احلك�مية	

• نق�س البنية االأ�سا�سية لتقنية املعل�مات واالإت�ساالت	

• تدنى مفاهيم وق�اعد العمل االإقت�سادى وخا�سة االإلكرتونى	

• اإرتفاع م�ست�ى االأمية وتدنى م�ست�ى التعليم	

• �سعف املعرفة باللغات االأجنبية	

ال�سبكة  على  العربية  باللغة  املحتوى  نق�ص 

العنكبوتية

وملعرفة مدى جاهزية  الدول العربية فى 

جمال تقنية املعل�مات واالإت�ساالت فاإننا ناأخذ 

على �سبيل املثال كم�ؤ�سر مدى جاهزية الدول 

العربية فى جمال احلك�مة االإلكرتونية طبقاً 

وتعترب   .2005 لعام  املتحدة  االأمم  لتقرير 

اأهم ع�امل مقيا�س تلك اجلاهزية هى البنية 

واالإتيي�ييسيياالت،  املعل�مات  لتقنية  االأ�سا�سية 

بتلك  امل�ؤهلة  الب�سرية  امليي�ارد  ت�فر  م�ست�ى 

فى  لالإ�ستثمار  واالإ�ستعداد  املقدرة  التقنية، 

هذه التقنية، احل�س�ر االإلكرتونى، وال�سراكة 

واإتييخيياذ  �سنع  فييى  االإلييكييرتونييييية  املجتمعية 

ال�سكل  فى  امل��سحة  املقارنة  وفييى  الييقييرار. 

)3( بني الدول العربية والدول الع�سر االأوىل 

احلك�مة  لتطبيقات  اجلاهزية  م�ست�ى  فى 

فقط  عربية  دول  �ستة  اأن  االإلكرتونية  جند 

ملقيا�س  الييعيياملييى  املييتيي��ييسييط  تييتييعييدى حيياجييز 

اجلاهزية للحك�مة االإلكرتونية بفارق �سئيل 

فى حني اأن باقى الدول العربية تقع مبراحل 

ي�ستدعى  العاملى مما  املت��سط  دون  متفاوته 

اأن يك�ن ت�ظيف تقنية املعل�مات واالإت�ساالت 

كداعم للتنمية العمرانية ال�ساملة  فى قائمة 

اإ�ستثناء  بدون  العربية  الدول  جميع  اأول�يات 

واأن يتم التكامل فيما بينها ل�سد تلك الفج�ة.

تقنية المعلومات واالتصاالت 
أحد الفرص المفضلة لتحسين 

مستوى الحياة للمدينة 
المعاصرة

❞
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لكن على اجلانب االآخر ومع وج�د تلك التحديات جند اأنه تت�فر بالدول العربية عدة مق�مات 

ميكن ان تعينها على املالحقة اجلادة ولي�ست ال�سكلية لركب التنمية ال�ساملة مدعمة بالت�ظيف 

الفعال لتقنية املعل�مات واالإت�ساالت ومن هذه االإمكانات مايلى:

• من عدد �سكان الدول العربية حتت 	 وج�د تركيبة �سكانية �سابة حيث اأن اأكر من 50 % 

�سن 25 عام

• ت�فر امل�ارد املالية لدى بع�س الدول العربية مع ت�فر العمالة املاهرة امل�ؤهلة لدى البع�س 	

وميكن تعظيم االإ�ستفادة بكليهما من خالل تكامل فعال يتعدى واقع االإتفاقيات اإىل حيز 

التنفيذ.

• زيادة الت�جه نح� حترير االإقت�ساد	

•  تط�ر مراحل االإ�سالح ال�سيا�سى وال�سراكة املجتمعية 	

• التميز الثقافى والفكرى وخا�سة اجلانب القيمى بالدول العربية 	

التو�سيات

لقد اإت�سح من درا�سة تاأثرات تقنية املعل�مات واالإت�ساالت اأن تلك التقنية تعد عاماًل جديداً ي�ؤثر 

فى التنمية ال�ساملة للمدينة ولها تبعات هامة مقارنة بالتط�رات ال�سابقة �س�اًء الث�رة الزراعية 

لكل  الرئي�س  الهدف  اأن  ومبا  اأوال�سناعية. 

مدينة وجمتمع ه� حماية الفر�س التناف�سية 

لها فى خ�سم عامل متغر ومبعدالت مت�سارعة 

فاإنه يجب اإعتبار تقنية املعل�مات واالإت�ساالت 

اإذا  ال�ساملة  العمرانية  للتنمية  فر�سة داعمة 

ذلك  ويتطلب  وت�ظيفها.  اإ�ستخدامها  اأح�سن 

التقنيات  تلك  الإ�ستثمار  اإ�سرتاتيجية  روؤييية 

فى اإحداث التنمية املن�س�دة. وتتلخ�س بع�س 

فى  اأخييذهييا  يجب  التى  اأ�سا�سية   العنا�سر 

االإعتبارفى هذا املجال فيما يلى:

• لتقنية 	 املكانى  التاأثر  ي�ؤخذ  اأن  يجب 

عنا�سر  كاأحد  واالإتيي�ييسيياالت  املعل�مات 

عملية التنمية والتخطيط العمرانى.

• يجب اإعتماد وجتهيز بنية اأ�سا�سية لتقنية 	

التخطيط  فى  واالإتيي�ييسيياالت  املعل�مات 

البنية  تلك  تك�ن  واأن  للمدينة  الهيكلى 

اأحد حماور التنمية.

• التنمية 	 وبييرامييج  مييبييادئ  تط�ير  يجب 

من  لالإ�ستفادة  التقليدية  والتخطيط 

تقنية  اأتاحتها  التى  واالإمكانات  الفر�س 

باملدينة  لالإرتقاء  واالإت�ساالت  املعل�مات 

و�سكانها.

• التنمية 	 وتيي�ييسييريييعييات  قيي�انييني  تييطيي�ييير 

اإ�ستيعاب  لتي�سر  للمدينة  والتخطيط 

وت�ظيف تلك التقنية.

• بعملية 	 التعليمية  امليي�ؤ�ييسيي�ييسييات  قيييييام 

للمهنيني واملخططني  والتدريب  الت�عية 

والث�ابت  باملتغرات  التنمية  وم�سئ�ىل 

املعل�مات  تقنية  ت�ظيف  عيين  الناجتة 

االإجتماعية  االأمنيياط  على  واالإت�ساالت 

يتم  لكى  املييكييانييى  والييتييغيير  واالأنيي�ييسييطيية 

مراعاة ذلك فى ر�سم وتنفيذ خمططات 

التنمية العمرانية ال�ساملة للمدينة.

• اإقامة �سناعة تناف�سية فى جمال تقنية 	

فعالة  بيييياإدارة  واالإتيي�ييسيياالت  املعل�مات 

وروؤية اإ�سرتاتيجية واإ�ست�سرافية.

• دعيييم وتيي�ييسييجيييييع اليينييميي� واالإ�ييسييتيي�ييسييمييار 	

تناف�سية  اأوليي�يييات  وحتييديييد  الييداخييلييى 

اخلا�سة  واالإنيييتييياج  اخلييدمييات  لييقييطيياع 

بتقنية املعل�مات واالإت�ساالت.

�ضكل )3(  مقارنة بني مدى جاهزية الدول العربية فى تطبيقات احلكومة االإلكرتونية مع 

)UNR, 2005( 2005 الدول الع�ضر االأوىل طبقًا لتقرير االأمم املتحدة لعام

أبحاث
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• باأدوات وو�سائل تلك التقنية لتحقيق التنمية املن�س�دة 	 بناء جيل قادر على التناف�س عاملياً 

وخا�سة ت�فر جيل من القدرات ال�سابة بالبالد العربية.

• التكامل البناء واملتكافئ بني الدول العربية فى جمال تقنية املعل�مات واالإت�ساالت الإحداث 	

بالتعاون بني دول االإحتاد االأوروبى واإ�ستفادة منه كما مت تف�سيله فى  تنمية جادة اإقتداءاً 

هذا البحث.
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أبحاث

شهد إقليم الشرق األوسط وشمالي إفريقية وتيرة متسارعة من زيادة معدالت 

الحياة  من  المجتمعات  هذه  معظم  بتحول  وذلك  االقتصادي،  االجتماعي  التغير 

من مجمل الّسكان في هذا اإلقليم في   % 70 الريفية إلى الحضرية، إذ يعيش 

 .%7 اإلقليم  مدن  بعض  في  الّسكاني  الّنمو  نسبة  وبلغت  الحضرية.  المناطق 

دون  والشباب  األطفال  نسبة  بارتفاع  اإلقليم  هذا  في  السكانية  التركيبة  وتتميز 

.)Arab Urban Development institute, 2006( 18 سنة

ت�فيق اخل�يل، هيثم الزعبي، هيثم مهيار، كرت�س رودز

ك�ي�ست �سك�ب للتنمية االجتماعية يف ال�سرق االأو�سط

تقويم أثر برنامج الصديق   

في رفع كفاءة 

األطفال والشباب 

المعرضين 

للخطر على 

االندماج في 

مجتمعهم
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وتعد اململكة االأردنية الها�سمية من اأكر دول املنطقة تغراً يف اأقل من 55 �سنة، نتيجًة لعدم 

ا�ستقرار املنطقة، التي اأ�سهمت احلروب املختلفة يف جل�ء عدد كبر من النازحني واملهجرين اإليها 

)Arab Urban Development institute, 2006(. وي�سكل االأطفال وال�سباب ممن تقل 

ثلثي �سكان اململكة، التي يقدر عدد �سكانها بي 5.4 ملي�ن ن�سمة، منهم  اأعمارهم عن 24 عاماً 

تراوح  الذين  العمل-  العاطلني عن  ن�سبة  ت�سل  وكذلك  عاماً.   18 2.7 ملي�ن ن�سمة حتت �سن 
اأعمارهم من 15 اإىل 24 �سنة- اإىل ح�ايل 55,8 % من ن�سبة البطالة الكلية، التي تبلغ 12,5 

% )دائرة االإح�ساءات العامة، 2004(. وت�سر الدرا�سات يف االأردن اإىل اأن الفقر بني االأطفال 
اأعلى مما ه� عليه عند عم�م ال�ّسكان، اإذ يعاين 16 % من االأطفال الفقر، وذلك باملقارنة مع 

االأ�سر التي تبلغ ن�سبة الفقر بينها 14 %، ويرجع ذلك اإىل اأن االأ�سر االأكر فقراً لديها عدد اأكرب 

من االأطفال. وعلى الرغم من قيام احلك�مة االأردنية بالكثر من االأعمال والتدخالت لتح�سني 

الظروف املعي�سية لالأطفال واأ�سرهم، فال يزال هناك الكثر من التحديات التي ي�اجهها االأطفال 

املعر�س�ن للخطر، وبخا�سة فقرهم، اأو ممار�ستهم اأعماالً خطرة، اأو تفكك اأ�سرهم، اأو ت�سربهم من 

املدر�سة، اأو ت�رطهم يف اأعمال �سد القان�ن )اململكة االأردنية الها�سمية، والبنك الدويل، 2004(. 

اإىل حتديات  فاإ�سافة  حياتهم،  من  �سعبة  مرحلة  للخطر  املعر�س�ن  وال�سباب  االأطفال  وي�اجه 

مرحلة املراهقة التي ميرون بها، وتتطلب اتخاذ الكثر من القرارات املهمة يف حياتهم وا�ستثمار 

الفر�س، التي نادراً ما تتكرر يف حياة الفرد، فاإن ع�امل اخلطر املحيطة بهم حتد من قدراتهم 

على ال��س�ل اإىل البدائل والفر�س، التي قد ي�سل اإليها نظراوؤهم من اأفراد املجتمع، وحترمهم 

من تلقي الدعم واالأمن الالزمني  لتجنب ال�ق�ع يف �سل�كات خطرة، �س�اء كانت ن�ساطات جن�سية، 

.)Foster, 2001( اأو اإ�ساءة ال�ستعمال العقاقر، اأو غرها

الن�سح  لتقدمي  بالغ،  و�سخ�س  الطفل  بني  عالقة  اإقامة  على  تعتمد  التي   - الربامج  وتعد 

والدعم والت�جيه للطفل )Mentoring Programs( - اأحد هذه التدخالت التي تعمل على 

ال�قت  الربامج، يف  هذه  وت�ستقطب  للخطر.  املعر�سني  وال�سباب  االأطفال  ه�ؤالء  تلبية حاجات 

 DuBois &( احلايل، الكثر من االنتباه، �س�اء على م�ست�ى ال�عي العام اأو اأّوليات احلك�مات

 .)Silverthorne, 2005

وحل  ال�سباب  عند  العنف  خف�س  يف  جييداً  فعال  ا�ستثمار  اأنها  على  الربامج  لهذه  ويُنظر 

م�سكالتهم، ما اأدى اإىل زيادة اأعداد هذه الربامج املنفذة، وبخا�سة يف ال�اليات املتحدة، ومّت�ل 

االآن يف ا�سرتاتيجية وطنية للعدالة اجلنائية لالأحداث؛ وكذلك �سنفت اإحدى اأربع ا�سرتاتيجيات 

.)Foster, 2001( على امل�ست�ى ال�طني االأمريكي خلف�س العنف عند ال�سباب

بداأت يف  فقد  اإفريقية.  و�سمايل  االأو�سط  ال�سرق  اإقليم  يف  العهد  حديثة  الربامج  هذه  تُعد 

االجتماعية-  التنمية  ووزارة  االجتماعية  للتنمية  �سك�ب  ك�ي�ست  م�ؤ�س�سة  عمل  مع  االأردن- 

الداعمة  االجتماعية  العالقات  اأن  ومع   .1998 العام  للخطر  املعر�سني  وال�سباب  االأطفال  مع 

وامل�جهة- التي يتلقاها الطفل من اأع�ساء االأ�سرة- تلعب دوراً مهماً يف جمتمعات االإقليم، فاإن 

ق�ة هذا الرتابط االأ�سري انخف�ست يف االآونة االأخرة نتيجة التغرات االجتماعية واالقت�سادية 

ال�احدة  االأ�سرة  داخل  االجتماعي  واالغرتاب  العزلة  فزادت  املنطقة.  يف  ال�سريعة  وال�سيا�سية 

وبني اأع�ساء املجتمع ككل. وبذلك قلت فر�س االأطفال وال�سباب يف تط�ير عالقات اجتماعية مع 

اأ�سخا�س بالغني، يقّدم�ن لهم الدعم وامل�س�رة.

يعتمد الربنامج املنفذ يف االأردن- كغره من الربامج العاملية االأخرى، يف منهجيته- على اأهمية 

وج�د �سخ�س بالغ يدعم من� الطفل، ويلعب دور النم�ذج يف حياته، اإذ يقدم له احلب، والتقبل 

 Dappen & Isernhagen,( غر امل�سروط، الذي يُ�ّسهل تكيف الطفل مع ظروفه وجمتمعه

2005(. وتندرج هذه الربامج حتت منهج ))النم� االإيجابي لل�ساب((، الذي يركز على اأن تلبية 
العمل  االإيجابية من جمرد  النتائج  وا�ستمرار  فاعلية يف حتقيق  اأكر  للنم�  االأ�سا�س  احلاجات 

على اإزالة م�سكالت حمددة ت�اجهه. اإن املبداأ 

ه� حم�سلة  لل�ساب  االإيجابي  للنم�  االأ�سا�س 

فكل  واليينييمييائييي.  اليي�قييائييي  املنهجني  اللتقاء 

االأطفال يعي�س�ن يف بيئات تت�افر فيها ع�امل 

خط�رة خمتلفة، لكن املنهج ال�قائي يف التعامل 

ميكن االأطفال وال�سباب من جتنب ال�سل�كات 

النمائي  امليينييهييج  عييلييى  وبييالييرتكيييييز  اخلييطييرة. 

م�سادر  تط�ير  ميين  االأطييفييال  هييي�ؤالء  يتمكن 

من  متكنهم  ال  �سخ�سياتهم  يف  للق�ة  ونقاط 

م�اجهة ال�سل�كات اخلطرة، وعدم االنخراط 

االنخراط يف  اإىل  ت�جههم  بل  فح�سب،  فيها 

وي�ساعد  املجتمع.  يقدرها  اإيجابية  �سل�كات 

ا�سرتاتيجيات  تبني  املنهج االأطفال على  هذا 

من� متكنهم من احل�س�ل على القدرة والكفاءة 

التحديات  على  لي�سيطروا  يحتاج�نها  التي 

منتجني  اأفيييراداً  وي�سبح�ا  ي�اجه�نها  التي 

  .)Foster, 2001( وم�س�ؤولني يف جمتمعاتهم

اإقامة  على  املعتمدة  الييربامييج-  معظم  اإن 

لتقدمي  بييالييغ  و�سخ�س  الييطييفييل  بييني  عييالقيية 

االآن-  حتى  نفذت  والتي  له،  والدعم  الن�سح 

مبقايي�س  ر�سمي  نح�  على  تق�ميه  يجِر  مل 

حمييكييميية، واإمنييييا اعييتييمييد يف تييقيي�ميييهييا على 

معل�مات يح�سل عليها من اأحاديث امل�ساركني 

وتقاريرهم، لتحديد فعالية الربنامج، فلم تكن 

الذي  التغير  قيا�س  بهدف  التق�ميات  هذه 

 Foster,( يطراأ على امل�ساركني يف الربنامج

.)2001

اأ�ييسييار  الييدرا�ييسييات االأخييييرى  ولييكيين بع�س 

اأثيير  لها  االإر�ييسييادييية  الييعييالقيية  هييذه  اأن  اإىل 

االنفعايل  االأداء  على  اإح�سائية  داللييية  ذو 

 DuBois,( للم�ساركني  الرتب�ي  ال�سل�كي 

 Holloway, valentine, & Cooper,
2002(. ويف درا�سة اأخرى قّ�مت برنامج االأخ 
ال�اليات  امل�سه�ر يف  الكربى  واالأخييت  االأكييرب 

املتحدة االأمريكية، وجد اأن هذه العالقة قللت 

التغيب  واأيييام  العقاقر،  ا�ستعمال  احتمالية 

عن املدر�سة، وح�سنت العالقات التي يقيمها 

 Tierney,( وزمييالئييه  اأ�سرته  مع  امل�سارك 

Grossman & Resch, 2000(. وكذلك 
اإلي�س )Ellis, 2003(  اإىل اأن هذه  اأ�سارت 

اأثر كبر يف وقاية امل�ساركني من  العالقة لها 

جرو�سمان  واأ�سار  االنييحييراف.  اإىل  التعر�س 
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ورود�س )Grossman & Rodes, 2002( اإىل اأن لهذه العالقة اأثراً كبراً على ظه�ر التط�رات 

يف اجل�انب املختلفة، فكلما زادت املدة ظهرت التغرات على نح� اأكرب.   

االأطفال  كفاءة  رفع  االأردين، يف  بنم�ذجه  ال�سديق،  برنامج  اأثر  تعرف  الدرا�سة  حتاول هذه 

وال�سباب املعر�سني للخطر يف املجال االجتماعي املعريف النف�سي املهني، الذي ي�ساعدهم على 

االندماج يف جمتمعهم، والع�دة للن�سيج االجتماعي اأ�سخا�ساً �ساحلني منتجني. 

منهجية الدرا�سة

تهدف الدرا�سة احلالية اإىل ر�سد اأثر عالقة ال�سداقة الفردية بني الطفل- اأو ال�ساب املعر�س 

االجتماعي، ومهارات حل  اأ�سا�س هي: االغرتاب  اأربعة ج�انب  املتط�ع، يف  وال�سديق  للخطر- 

املتغرات  ر�سد  اإىل  الدرا�سة  هذه  تهدف  وكذلك  املهني.  والن�سج  الييذات،  ومفه�م  امل�سكالت، 

اأربع  يف  امل�ستقلة  املتغرات  �ُسنَفت  ثم  ومن  االأربعة،  اجل�انب  هذه  على  اأثييراً  االأكيير  امل�ستقلة 

جمم�عات، كما ي��سحها اجلدول رقم 1.

اجلدول رقم 1: املتغريات امل�ضتقلة التي اأدخلت يف الدرا�ضة

املتغريات امل�ستقلة ت�سنيف املتغريات 

املتغرات اخلا�سة بالطفل

عمر الطفل

ترتيب الطفل يف االأ�سرة

امل�ست�ى التعليمي للطفل

مدة ت�قيف اأو حمك�مية الطفل يف مركز االأحداث

املتغرات اخلا�سة باالأ�سرة

عدد اأفراد االأ�سرة

الدخل ال�سهري لالأ�سرة

عمر االأب

عمر االأم

امل�ست�ى التعليمي لالأب

امل�ست�ى التعليمي لالأم

املتغرات اخلا�سة مبركز االأحداث
ن�ع الفئة التي يخدمها املركز )م�ق�فني اأو حمك�مني يف 

ق�سايا وخمالفات اأو اأطفال حلمايتهم ورعايتهم(

املتغرات اخلا�سة بالربنامج
عدد خطط عالقة ال�سداقة الفردية التي مت 

تنفيذها مع الطفل

الطفل،  باأ�سرة  تتعلق  ومتغرات  بالطفل،  تتعلق  م�ستقلة  متغرات  ال�سابق  اجلدول  يف  جند 

ومتغراً يتعلق باملركز، ومتغراً يتعلق بربنامج ال�سديق.

عينة الدرا�سة

نُّفذ الربنامج على اأكر فئات االأطفال تعر�ساً للخطر والنبذ االجتماعي يف االأردن، وهي 

فئة االأطفال اجلانحني الذين يدخل�ن مراكز الدفاع االجتماعي، ويقدر عددهم �سن�ياً بثمانية 

الدرا�سة  �سمل جمتمع   .)2003 كليف،  فان  مهيار،  )رودز، ح�سني،  وخم�سمئة طفل  اآالف 

جميع االأطفال امل�ج�دين يف هذه املراكز يف املدة من 1/ 4/ 2003 اإىل 1/ 4/ 2005، 

وامل�ساركني يف برنامج ال�سديق.

مت ح�سد واإ�سراك 968 طفاًل يف الن�ساطات 

من  ال�سديق  لربنامج  امل�ساندة  اجلماعية 

على  امل�سرف�ن  اختار  لالأحداث.  مراكز  �ستة 

حاالت الربنامج عينة منهم، بلغت 478 طفاًل 

واملطابقة،  التعارف  ن�ساطات  يف  للم�ساركة 

مع  فردية  �سداقة  بعالقات  ربطهم  بغر�س 

اأ�سدقاء متط�عني من املجتمع املحلي. ا�سرتك 

العالقة،  بدء  ن�ساطات  يف  منهم  طفاًل   450
وا�ستمرت العالقة الأكر من �سهر عند 310 

ومت  احلالية،  الدرا�سة  عينة  ميثل�ن  اأطفال 

ا�ستعمال قاعدة بيانات امل�سروع جلمع وحتليل 

هذه البيانات ودرا�ستها.

 بلغت ن�سبة االأطفال الذين ت�سمنتهم عينة 

الدرا�سة- املنح�سرة اأعمارهم بني 7 �سن�ات 

بني  االأطييفييال  و�سكل   ،%  11 �سنة-  و12 

من عينة   %  35 13 �سنة و15 �سنة حيي�ايل 
الدرا�سة؛ واأما االأطفال من عمر 16 �سنة اإىل 

 %  54 حيي�ايل  ن�سبتهم  بلغت  فقد  �سنة   18
من عينة الدرا�سة. 63 % من عينة الدرا�سة 

ق�سايا  على  االأحيييداث  مييراكييز  يف  م�ق�ف�ن 

العر�س،  وهتك  ال�سرقة،  ت�سمل  وخمالفات، 

بالقتل،  وال�سروع  والقتل،  واالإيييذاء،  وال�سط�، 

ومل ي�سدر حكم بحقهم بعد، على حني ان ما 

اأحكاماً يف هذه  منهم يق�س�ن   %  28 ن�سبته 

من   9% واأمييا  م�سابهة،  ق�سايا  على  املراكز 

عينة الدرا�سة فهم م�دع�ن يف مركز للحماية 

اأ�سرهم،  تفكك  جراء  االجتماعية،  والرعاية 

اأو عدم  اأحد االأب�ين،  اإ�ساءة معاملتهم من  اأو 

وج�د عائل لهم.

وملعرفة اأثر عالقة ال�سداقة الفردية يف رفع 

كفاءة االأطفال املعر�سني للخطر، ق�سمت عينة 

الدرا�سة- وفق عدد اخلطط املنفذة- لعالقة 

ال�سداقة الفردية ما بني االأطفال واالأ�سدقاء 

البالغني. وتت�سمن كل خطة هدفاً مبنياً على 

حاجات واهتمامات الطفل اأو ال�ساب، ت�سعى 

اأو  باأربعة ن�ساطات يق�م بها الطفل  لتحقيقه 

اأ�سب�ع،  كل  ن�ساط  مبعدل  و�سديقه،  ال�ساب 

ق�سمت  �ساعات.  ثييالث  ن�ساط  كل  ي�ستغرق 

عينة الدرا�سة اإىل جمم�عتني:

املجم�عة االأوىل: ت�سم االأطفال الذين نفذت 
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معهم خطة واحدة اأو خطتان فقط، ويبلغ عددهم 149 طفاًل؛ اإذ تهدف خطتا العالقة االأوىل والثانية 

اإىل: التعارف، وبناء الثقة، والعالقة ما بني الطفل اأو ال�ساب و�سديقه البالغ. 

املجم�عة الثانية: �سملت االأطفال الذين نفذ معهم ثالث خطط عالقة �سداقة اأو اأكر، وبلغ 

عددهم 161 طفاًل، مت فيها تنفيذ ن�ساطات تهدف اإىل حتقيق االأهداف، التي �سممت بناًء على 

حاجات االأطفال.

اأدوات الدرا�سة

ا�ستعمل يف الدرا�سة احلالية اأربعة مقايي�س هي: مقيا�س االغرتاب االجتماعي، ومقيا�س حل 

امل�سكالت، ومقيا�س مفه�م الذات، ومقيا�س الن�سج املهني، وهي ذات املقايي�س التي ا�ستعملتها 

م�ؤ�س�سة ك�ي�ست �سك�ب يف درا�ساتها على االأطفال املعر�سني للخطر )رودز، مهيار، الب�سطامي، 

طلب  اإىل  باالإ�سافة   .)2005 رودز،  اخل�يل،  احلييالوة،  اأب�  ب�سطامي،  مهيار،  2003؛  اخل�يل، 

امل�ساركة يف الربنامج، والذي يت�سمن معل�مات عامة عن الطفل، وال��سع االقت�سادي، واالجتماعي 

لالأ�سرة. 

ويف ما ياأتي تو�سيح لهذه املقايي�ص:

مقيا�س االغرتاب االجتماعي: مت ا�ستعمال مقيا�س دين )Dean, 1961( لالغرتاب االجتماعي، 

واملك�ن من 24 فقرة متثل ثالثة اأبعاد هي: ال�سع�ر بالعجز، وغياب القيم، والعزلة االجتماعية. 

وبلغ ثبات املقيا�س االأ�سلي بالطريقة الن�سفية 0.78. وُعّرب املقيا�س االأ�سلي، ال�ستعماله على 

�سياغة  الإعييادة  طفاًل،   25 من  مك�نة  عينة  على  وطبق  االأردن،  للخطر يف  املعر�سني  االأطفال 

اأطفال من فئة   107 لتك�ن مفه�مة لالأطفال؛ ثم اعيد تطبيقه على عينة مك�نة من  الفقرات 

0.69. وتراوح  اإذ بلغ ح�ايل  الن�سفية،  الثبات بالطريقة  االأطفال املعر�سني للخطر، وا�ستخرج 

درجات االإجابة على هذا املقيا�س ب�س�رته املعربة من 24 اإىل 48، وت�سر العالمة املنخف�سة اإىل 

م�ست�ى مرتفع من االغرتاب االجتماعي، والدرجة املرتفعة تدل على زيادة كفاءة الطفل، وقدرته 

على تك�ين عالقات اجتماعية �سليمة مع بقية اأع�ساء املجتمع.

 Heppner( مقيا�س حل امل�سكالت: مت العمل على تعديل  مقيا�س حل امل�سكالت لهبر وبرت�س�ن

Petersen, 1982 &(، الذي قام بتعريبه وا�ستقاق معاير معربة له عبد القادر )1983(. بلغت 
دالالت ثبات املقيا�س للن�سخة املعربة على البيئة االأردنية عند اإعادة تطبيق املقيا�س بفا�سل زمني 

قدره اأ�سب�عان 0.88. ت�سمنت اإجراءات التعديل عر�س املقيا�س ب�س�رته املعربة على حمكمني 

خمت�سني باالإر�ساد النف�سي. وكذلك اخت�سرت فقرات الن�سخة املعربة من 32 فقرة اإىل 22 فقرة، 

تت�سمن اأبعاد املقيا�س الرئي�سة الثالثة، وهي: الثقة بالذات يف م�اجهة امل�سكالت وحلها، واتخاذ 

القرارات ال�سحيحة، وقدرة ال�سخ�س على جمع املعل�مات، وو�سع احلل�ل الفعالة، و�سبط النف�س، 

وقدرته على التحكم، وال�سيطرة على انفعاالته، عندما ت�اجهه م�سكلة. وكذلك ت�سمن التعديل 

اقت�سار �سلم التقدير على: اأوافق، وال اأوافق، وذلك لي�سهل فهمه على الفئة امل�ستهدفة، ول�سمان 

تعديل لغة املقيا�س لينا�سب االأطفال املعر�سني للخطر، الذين جرى جتربته عليهم عدم اللج�ء اإىل 

اإجابات م�سللة اأو حمايدة. وقد ح�سل املقيا�س على معامل ثبات بالطريقة الن�سفية 0.71، وهي 

قيمة مقب�لة الأغرا�س هذه الدرا�سة على فئة االأطفال املعر�سني للخطر. وتراوح درجات االإجابة 

على هذا املقيا�س من 22 اإىل 44 درجة، كلما ارتفعت درجة الفرد على هذا املقيا�س، كان لديه 

مهارة وقدرته اأكرب على التعامل مع امل�سكالت.  

مقيا�س مفه�م الذات: لقيا�س مفه�م الذات عند االأطفال املعر�سني للخطر، ا�ستعملت قائمة 

مفه�م الذات، التي اأعدها وط�رها الكيالين وعبا�س )1980(، وتقي�س مفه�م الذات لالأطفال 

اأبعاد هي:   8 م�زعة على  عبارة،   112 من  االأ�سلية  القائمة  تتاألف  �سنة.   16 اإىل   7 من عمر 

القيمة االجتماعية، والثقة بالنف�س، واالجتاه نح� اجلماعة، والقدرة العقلية، واجل�سم وال�سحة، 

واالتزان العاطفي، والن�ساط، والعدوانية. ومت 

بتحليل  للقائمة  املنطقي  ال�سدق  من  التاأكد 

م�سم�ن  بييني  القائمة  املنطقية  الييعييالقييات 

املييراد  للبعد  االإجيييرائيييي  والييتييعييريييف  الييفييقييرة 

 0.82 بلغ  فقد  القائمة  ثبات  واأمييا  قيا�سه؛ 

االإعادة.  الن�سفية، و0.86 بطريقة  بالطريقة 

برنامج  يف  املقيا�س  هذا  ا�ستعمال  والأغرا�س 

املعر�سني  االأطفال  على  ُجرب  فقد  ال�سديق 

للخطر. وعر�س املقيا�س ومالحظات الباحثني 

يحمل�ن  حمكمني،  �ستة  على  طبق�ه  الذين 

االإر�ييسيياد  يف  واملاج�ستر  الييدكييتيي�راه  درجييتييي 

منا�سبته  درجة  من  للتاأكد  النف�سي،  والقيا�س 

واخت�سار  للخطر،  املعر�سني  االأطفال  لفئة 

فقراته، اذ مت االإبقاء على الفقرات التي اتفق 

املقيا�س  وطبق  عليها.  املحكمني  من   %  75
معر�سني  اأطفال   107 من  مك�نة  عينة  على 

وح�سلت  لهم،  منا�سبته  من  للتاأكد  للخطر 

ثبات  داللة  للمقيا�س على  املخت�سرة  ال�س�رة 

املقيا�س  على  االإجابة  درجات  0.71. وتراوح 
من 32 اإىل 64. وتدل العالمة املنخف�سة على 

تدين م�ست�ى مفه�م الذات، على حني ت�سر 

العالمة املرتفعة اإىل وج�د مفه�م ذات مرتفع 

عند الطفل. 

هذه  يف  ا�ستعمل  املهني:  الن�سج  مقيا�س 

الدرا�سة الن�سخة املراجعة من مقيا�س كرايت�س 

 Crites & Savickas,( و�ييسييافيييييكييا�ييس 

املقيا�س  ويقي�س  املييهيينييي،  للن�سج   )1995
بعدين اأ�سا�سني هما: اجتاهات االأطفال ح�ل 

العمل، وكفاءتهم يف اتخاذ قرار مهني. يتك�ن 

املقيا�س من 25 فقرة، لكل بعد )االجتاهات، 

الكفاءة(، واعتمد- يف الن�سخة املراجعة- �سلم 

املقيا�س  وُعر�س  اأوافييق.  وال  اأوافييق  التقدير: 

على �ستة حمكمني، يحمل�ن درجتي الدكت�راه 

الخت�سار  النف�سي،  االإر�ييسيياد  يف  واملاج�ستر 

لتنا�سب  لغتها  وتييعييديييل  املييقيييييا�ييس،  فييقييرات 

ي�سمل  اأن  على  للخطر،  املعر�سني  االأطييفييال 

االأ�سلي.  للمقيا�س  الفرعية  االأبييعيياد  جميع 

من  وبعد حذف الفقرات- التي اتفق 75 % 

املحكمني على حذفها- تبقى من املقيا�س20 

فقرة طبقت على 105 من االأطفال املعر�سني 

 0.63 ثييبييات  درجييية  عييلييى  وحيي�ييسييل  للخطر، 

مقب�لة  قيمة  وهيييي  الن�سفية،  بالطريقة 
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الأغرا�س هذه الدرا�سة. ويح�سل الطفل على عالمة تراوح من 20 اإىل 40 درجة، وكلما ارتفعت 

اتخاذ  اأكرب على  اأكر، ومقدرة  اإيجابية  التي يح�سل عليها الطفل، كان لديه اجتاهات  الدرجة 

قرار مهني منا�سب.

اإجراءات الدرا�سة

مت يف هذه الدرا�سة تق�مي اأثر برنامج ال�سديق، الذي نفذ �سمن م�سروع بناء قدرة امل�ؤ�س�سات 

لدمج االأطفال املعر�سني للخطر يف جمتمعهم، واملم�ل من البنك الدويل. وقام بتنفيذ امل�سروع 

التنمية  وزارة  مع  بالتعاون  االأو�سط،  ال�سرق  يف  االجتماعية  للتنمية  �سك�ب  ك�ي�ست  م�ؤ�س�سة 

االجتماعية يف م�ؤ�س�سات الدفاع االجتماعي يف املدة من 1/ 4/ 2003 اإىل 1/ 4/ 2005.

ي�سرف على عالقات ال�سداقة يف الربنامج ويديرها م�سرف احلاالت، وه� �سخ�س خمت�س، 

على  لالإ�سراف  تاأهيله  ويتم  للخطر،  املعر�سني  االأطفال  مع  التعامل  يف  الكافية  اخلربة  ولديه 

عالقات ال�سداقة ومتابعتها، والتدخل عند احلاجة. يبداأ الربنامج بح�سد متط�عني من املجتمع 

املحلي راغبني يف العمل مع االأطفال املعر�سني للخطر. يقدم م�سرف احلاالت وبع�س املخت�سني يف 

تعديل ال�سل�ك واالإر�ساد النف�سي التدريَب االأويل لهم عن الربنامج، وطريقة التعامل مع االأطفال 

املعر�سني للخطر. ويق�م م�سرف احلاالت باختيار املتط�عني املنا�سبني، لي�سبح�ا اأ�سدقاء بعد 

اأثناء مدة التدريب،  اإجراء مقابلة مع كل متط�ع، ومراجعة املالحظات امل�سجلة عن كل متط�ع 

وبعد االطالع على ا�ستمارة تق�مي �سخ�سية املتط�ع. ويف هذا امل�سروع، فاإن 98 % من املتط�عني 

الذين مت ح�سدهم وتدريبهم واختيارهم ليك�ن�ا اأ�سدقاء يف الربنامج هم من طلبة اجلامعات )يف 

ال�سنة الثانية اأو اأعلى لطلبة البكال�ري��س، اأو طلبة درا�سات عليا(، يدر�س معظمهم يف تخ�س�سات 

على  االأ�سدقاء  يح�سل  وكذلك  اخلا�سة.  الرتبية  اأو  النف�سي،  االإر�ساد  اأو  االجتماعية،  اخلدمة 

تدريبات م�ستمرة اأثناء عملهم يف الربنامج، ت�سمنت تدريبهم على كيفية التعامل مع االأزمات، وحل 

امل�سكالت، ومهارات االت�سال، واأ�ساليب تعديل ال�سل�ك، واالإر�ساد النف�سي واملهني.

ويق�م م�سرف احلاالت اأي�ساً بح�سد االأطفال الراغبني يف اال�سرتاك بالربنامج، وتعبئة طلبات 

لتنفيذ  مقابلة  واإجييراء  لهم،  اأ�سرية  زيارات  واإجييراء  منه،  والغر�س  به  وتعريفهم  فيه،  ا�سرتاكهم 

القيا�س القبلي على املقايي�س امل�ستعملة يف الدرا�سة لتحديد حاجات الطفل وو�سعه احلايل؛ ثم 

يعقد م�ؤمتر حالة لكل طفل من م�سرف احلاالت واالخ�سائي االجتماعي، واالخ�سائي النف�سي، 

والطفل نف�سه، لتحديد اأهداف الطفل واأّولياته وخط�ات العمل معه.

عن  بع�ساً  بع�سهم  واختيار  بالتعارف،  واالأ�سدقاء  لالأطفال  املجال  باإف�ساح  العالقة  تبداأ 

اختاره،  الذي  بال�سديق  يتم ربط كل طفل  ثم  بن�ساطات وم�سابقات جماعية؛  طريق االنخراط 

اخلطتني  بتنفيذ  الفردية  ال�سداقة  عالقة  تبداأ  بينهما.  ال�سداقة  لعالقة  اتفاق  بت�قيع  وذلك 

�سداقة  عالقة  بناء  اإىل  وتهدفان  احلاالت،  م�سرف  مع  بالتعاون  تكتبان  اللتني  والثانية  االأوىل 

االهتمامات  واىل  االآخيير،  اىل  منهما  كل  فيها  يتعرف  وال�سديق،  ال�ساب  اأو  الطفل  بني  مهنية 

امل�سرتكة واله�ايات والقدرات. وكذلك يتعرف ال�سديق اىل هم�م الطفل، وم�سكالته، واجتاهاته، 

الالحقة  كتابة اخلطط  ليتمكنا من  العالقة،  واأهداف  العمل،  اأّوليات  معاً  ويرتبان  واحتياجاته، 

وتنفيذها.

الطفل  تدخالت الحتياجات  تنفيذ  العمل على  يتم  يليها من خطط،  وما  الثالثة  من اخلطة 

وم�سكالته التي قد ت�سمل التدريب على املهارات االجتماعية وال�سل�ك الت�كيدي، وتنمية قدرات 

وزيادة  الذات،  مفه�م  تهمه، وحت�سني  التي  امل��س�عات  وتثقيفه يف  والكتابة  القراءة  الطفل يف 

الن�سج املهني.

يتم حتديد م�عد  اذ  اأ�سب�عية،  ن�ساطاٍت  باأربعة  يتم حتقيقه  عاماً  وتت�سمن كل خطة هدفاً 

وهدف كل ن�ساط وو�سفه واالأدوات امل�ستعملة فيه ليعمل ال�سديق والطفل على تنفيذها، وعند 

تكتب  اخلطة،  ن�ساطات  تنفيذ  من  االنتهاء 

خطة جديدة مل�ا�سلة حتقيق اأهداف العالقة 

من  الرغم  وعلى  م�سبقاً.  حتديدها  مت  التي 

وجييي�د ثييالثيية اأنيييي�اع ميين االأنيي�ييسييطيية �سّممت 

وهي  �سابقة،  م�ساريع  يف  وطبقت  للربنامج 

التعليمية،  واالأن�سطة  الرتفيهية،  االأن�سطة 

والزيارات؛ فان الزيارات كانت حمدودة جداً 

املتبعة  االإجييراءات  ب�سبب  الربنامج،  هذا  يف 

امل�ق�فني  تخدم  التي  االأحييييداث  مييراكييز  يف 

واملحك�مني خ�فاً من هربهم. وكذلك اقت�سر 

تنفذ  اأن�سطة  على  الرتفيهية  االأن�سطة  تنفيذ 

واالأدوات  الظروف  ت�افرت  اإذا  املركز  داخل 

لتنفيذه، مثل لعب كرة التن�س اأو لعب ال�سطرجن 

الن�ساطات  معظم  وت�سمن  الزهر.  طاولة  اأو 

ن�ساطات تعليمية �سكلت اجلل�سات االإر�سادية 

الفردية اأكر من 75 % منها.

ال�سديق  م�ساعدة  اأي�ساً  الربنامج  يت�سمن 

يلجاأ  قد  التي  بامل�ؤ�س�سات  الطفل  تعريف  يف 

لها حلل م�سكالته، وطرح ق�ساياه، وممار�سة 

ه�اياته، اإ�سافة للم�ؤ�س�سات التي عمل امل�سروع 

لالأطفال   خدماتها  لتقدم  قدرتها  بناء  على 

املعر�سني للخطر مثل املجل�س االأعلى لل�سباب، 

جمعيات  وثييالث  املهني،  التدريب  وم�ؤ�س�سة 

م�ساريع  اإن�ساء  على  ال�سباب  ت�ساعد  خرية، 

واإدارة  االأ�ييسييرة،  حماية  واإدارة  لهم،  �سغرة 

ريا�سية،  اأندية  وثالثة  املييخييدرات،  مكافحة 

ومركز احل�سني للفن�ن االأدائية.   

االنتهاء  ال�سداقة عادًة عند  تنتهي عالقة 

اأن  من  والتاأكد  العالقة،  اأهييداف  من حتقيق 

وقييادر  حق�قه،  ممار�سة  على  قييادر  الطفل 

االأطييفييال  كبقية  جمتمعه  يف  االنييدميياج  على 

فر�س  عنده  ت��سعت  قد  وتك�ن  املجتمع،  يف 

على  قدرته  اأو  احتياجاته،  تلبي  مهنة  تعلم 

ولكن  طم�حه.  يلبي  �سغر  م�سروع  اإن�ساء 

امل�سروع  هذا  يف  واالأ�سدقاء  االأطفال  بع�س 

مل ي�ستطيع�ا اإنهاء عالقات ال�سداقة القائمة 

اإىل  مركز  ميين  الطفل  انتقال  ب�سبب  بينهم 

دون  بعيدة، حت�ل  جغرافية  منطقة  يف  اآخيير 

قدرة ال�سديق على تنفيذ الن�ساطات معه، اأو 

انتقال الطفل لل�سجن، الإكمال مدة حمك�ميته 

اأو ت�قيفه، قبل حتقيق كامل اأهداف العالقة، 

لبل�غه ال�سن القان�نية )18 عاماً(، اأو خروج 
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الطفل من املركز، اأو هربه من دون معرفة عن�انه اأو مكان �سكنه اأو عمله، ويق�م م�سرف احلاالت 

اأو قبل ترحيل احلدث اإىل  اإنهاء العالقة،  باإجراء القيا�س البعدي على مقايي�س الدرا�سة، عند 

ال�سجن )مهيار وب�سطامي ورودز، 2002 وك�ي�ست �سك�ب 2005(.

نتائج الدرا�سة

فقط،  خطتني  اأو  واحدة  اأفرادها خلطة  تعر�س  التي  االأوىل،  املجم�عة  بني  الفروق  ملعرفة 

ا�ستخراج مت��سط  واملجم�عة الثانية التي تعر�س اأفرادها لثالث خطط �سهرية فاأكر، مت اأوالً 

االغرتاب  وهي:  الدرا�سة  يف  امل�ستعملة  االأربعة  املقايي�س  على  القبلي  للقيا�س  الكلية  العالمة 

االجتماعي، وحل امل�سكالت، ومفه�م الذات، والن�سج املهني لكل جمم�عة على حدة، وكذلك مت 

ا�ستخراج مت��سطات املجم�عتني على املقيا�س البعدي لهذه املقايي�س، واإجراء اختبار القيمة ت 

ملعرفة ما اإذا كانت هذه الفروق دالة اإح�سائياً )p<0.05(. وي��سح اجلدول رقم 2 مت��سطات 

املجم�عات والقيمة ت وداللتها االإح�سائية للقيا�سني القبلي والبعدي على اأبعاد الدرا�سة االأربعة. 

اجلدول رقم 2: 

متو�ضطات العالمة الكلية للقيا�ضني القبلي والبعدي للمجموعتني على مقيا�ض 

االغرتاب االجتماعي ومهارات حل امل�ضكالت ومفهوم الذات والن�ضج املهني,

 والقيمة ت وداللتها االإح�ضائية

املجموعةاملقيا�ص

القيا�ص البعديالقيا�ص القبلي

القيمة تاملتو�سط
الدللة 

الإح�سائية
القيمة تاملتو�سط

الدللة 

الإح�سائية

االغرتاب 

االجتماعي

34,98املجم�عة االأوىل٭
0,750-0,454

34,93
2,748-0,006

35,2635,80املجم�عة الثانية٭٭

مهارات حل 

امل�سكالت

33,44املجم�عة االأوىل
0,936-0,350

33,25
2,786-0,006

33,7734,16املجم�عة الثانية

مفه�م الذات

50,34املجم�عة االأوىل
1,249-0,213

50,11
4,965-0,000

50,9152,48املجم�عة الثانية

الن�سج املهني

30,99املجم�عة االأوىل
1,005-0,316

30,91
3,146-0,002

31,2831,89املجم�عة الثانية

٭ املجم�عة التي نفذ معها خطة اأو خطتني فقط.
٭٭ املجم�عة التي نفذ معها ثالث خطط فاأكر.

للمقايي�س  القبلي  القيا�س  على  اإح�سائياً  دالة  اأنه ال ت�جد فروق   2 يت�سح من اجلدول رقم 

االأربعة امل�ستعملة يف الدرا�سة، على حني ت�سر نتائج القيا�س البعدي اإىل وج�د فروق دالة اإح�سائياً 

االأوىل  املجم�عة  مت��سط  بلغ  فقد  االأربعة،  الدرا�سة  مقايي�س  املجم�عتني على  مت��سطات  بني 

على مقيا�س االغرتاب االجتماعي 34.93، وبلغ مت��سط املجم�عة الثانية 35.80، وهذا الفرق 

 ،)p<0.05( اإح�سائياً  دال  املت��سطني  بني 

ما ي�سر اإىل وج�د اأثر دال اإح�سائياً ل�سالح 

املجم�عة الثانية التي تعر�ست لثالث خطط 

�سهرية فاأكر.

اأن مت��سط املجم�عة  وكذلك يّبني اجلدول 

االأوىل على مقيا�س مهارات حل امل�سكالت بلغ 

33.25، وبلغ مت��سط املجم�عة الثانية 34.16، 
وبلغت القيمة ت –2.786 وهي دالة اإح�سائياً، 

اأي ان هناك فروَق دالة اإح�سائياً على مقيا�س 

حل امل�سكالت ل�سالح املجم�عة الثانية.

مقيا�س  على  االأوىل-  املجم�عة  وح�سلت 

مفه�م الذات- على مت��سط بلغ 50.11، على 

 .52.48 الثانية  املجم�عة  مت��سط  بلغ  حني 

ويت�سح من اجلدول رقم 2 اأن القيمة ت دالة 

اإىل  ي�سر  ما   ،4.965– بلغت  اذ  اإح�سائياً 

وج�د فروق بن مت��سطي املجم�عتني، وذلك 

ل�سالح املجم�عة الثانية التي نفذ معها ثالث 

خطط فاأكر يف برنامج ال�سديق.

املهني،  الن�سج  مبقيا�س  يتعلق  مييا  ويف 

القيا�س  على  االأوىل  املجم�عة  مت��سط  بلغ 

مت��سط  بييلييغ  حييني  عييلييى   ،30.91 الييبييعييدي 

االختبار  واأ�ييسييار   ،31.89 الثانية  املجم�عة 

الفروق بني مت��سطي املجم�عتني  اأن  اإىل  ت 

دال اإح�سائياً )p<0.05(، اذ بلغت القيمة ت 

.3.146–

اإىل  النتائج  ميين  الييثيياين  الق�سم  ويييهييدف 

التعرف اىل اأكر املتغرات امل�ستقلة اأثراً على 

اإجراء حتليل  املتغرات التابعة للدرا�سة، فتم 

اإدخييال  طريقة  با�ستعمال  املتعدد  االنييحييدار 

املتغرات امل�ستقلة اإىل معادلة االنحدار على 

خط�ات Stepwise، وي�سرتط الإدخال املتغر 

امل�ستقل اأن يك�ن هناك ارتباط دال اإح�سائياً 

مع املتغر التابع، اذ يدخل املتغر امل�ستقل ذو 

االرتباط االأق�ى مع املتغر التابع، ثم تفح�س 

ذو  املتغر  ويدخل  امل�ستقلة  املتغرات  بقية 

مع  اإح�سائياً  الدال  االأعلى  االرتباط اجلزئي 

املتغر التابع، بعد ا�ستبعاد اأثر املتغرات التي 

العملية.  انتهاء  حتى  وهكذا  املعادلة،  دخلت 

وي��سح اجلدول رقم 3 ملخ�ساً لنتائج حتليل 

االنحدار، ي��سح معامالت االرتباط ملتغرات 

الدرا�سة االأربعة.
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أبحاث

اجلدول رقم 3: 

ملخ�ض حتليل االنحدار ملتغريات الدرا�ضة يو�ضح قيم معامالت االرتباط ومربعاتها املعدلة, وفق منوذج حتليل االنحدار املتعدد

R معامل الرتباطR²  مربع معامل الرتباط املعدلمربع معامل الرتباط

0,2300,053االغرتاب االجتماعي

0,2680,0720,066حل امل�سكالت

0,3900,147مفه�م الذات

0,3000,090الن�سج املهني

لنم�ذج  ومربعاتها  االرتييبيياط  معامل  قيم  ال�سابق  اجلييدول  ي��سح 

الييدال  االرتييبيياط  ذات  امل�ستقلة  املتغرات  فيه  اأدخييل  الييذي  االنييحييدار، 

االرتباط  معامل  مربع  قيم  ي��سح  وكذلك  التابع.  املتغر  مع  اإح�سائياً 

املتغرات  به  ت�سهم  الذي  الّتغر  درجة  تف�سر  التي  له،  املعدلة  والقيم 

امل�ستقلة يف املتغر التابع.

االجتماعي  االغرتاب  ملتغر  االرتباط  معامل  مربع  قيمة  بلغت  فقد 

0,053، ما ي�سر اإىل اأن معادلة االنحدار تتنباأ بي 5 % من عالمة الطفل 
املعدلة.  االرتباط  معامل  قيمة  وفق  االجتماعي،  االغرتاب  متغر  على 

وكذلك بلغت قيمة مربع معامل االرتباط ملتغر حل امل�سكالت 0,072، 

فتتنباأ معادلة االنحدار بي 6,6 % من عالمة الطفل اأو ال�ساب على متغر 

الطفل  بعالمة  اأق�ى  نح�  على  االنحدار  معادلة  وتتنباأ  امل�سكالت.  حل 

على متغر مفه�م الذات، اذ بلغت قيمة مربع معامل االرتباط 0,152، 

وتتنباأ معادلة االنحدار بي 14,7 % من عالمة الطفل اأو ال�ساب على هذا 

املتغر كما ت�سر قيمة معامل االرتباط املعدلة. وبلغت قيمة مربع عامل 

 8,1 بي  االنحدار  معادلة  لتتنباأ   ،0,090 املهني  الن�سج  ملتغر  االرتباط 

% من عالمة الطفل اأو ال�ساب على هذا املتغر كما ت�سر قيمة معامل 
االرتباط املعدلة.

والختبار داللة قيمة مربع االرتباط ملعادالت االنحدار لكل متغر من 

املتغرات التابعة، مت اإجراء حتليل التباين لالنحدار ANOVA، وي��سح 

اجلدول رقم 4 نتائج هذا التحليل.

اجلدول رقم 4: 

حتليل تباين االنحدار ملتغريات الدرا�ضة: االغرتاب االجتماعي, وحل امل�ضكالت, ومفهوم الذات,والن�ضج املهني

الدللة الإح�سائيةالقيمة فمربع املتو�سطاتدرجات احلريةجمموع املربعاتاملتغري التابع

االغرتاب 

االجتماعي

133,4191133,419االنحدار

17,212
0,000

2387,5193087,752القيمة املتبقية

2520,939309املجم�ع

حل امل�سكالت

190,812295,406االنحدار

11,910
0,000

2459,2523078,011القيمة املتبقية

2650,065309املجم�ع

مفه�م الذات

893,9992446,999االنحدار

27,527
0,000

4985,32230716,239القيمة املتبقية

5879,320309املجم�ع

الن�سج املهني

214,998371,666االنحدار

10,082
0,000

2175,1633067,108القيمة املتبقية

2390,160309املجم�ع
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اإح�سائية  داللة  ذات  االنحدار  تباين  لتحليل  االختبار ف  قيم  اأن  اإىل   4 رقم  ي�سر اجلدول 

)p<0.05( ملعادلة االنحدار جلميع املتغرات التابعة. فقد بلغت القيمة ف ملعادلة انحدار متغر 

االغرتاب االجتماعي 17,212، وبلغت ملتغر حل امل�سكالت 11,910. وكذلك بلغت القيمة ف 

التابعة  للمتغرات  10,082. والقيمة ف  الن�سج املهني  27,527، وملتغر  الذات  ملتغر مفه�م 

.)p<0.05( ًاالأربعة دالة اإح�سائيا

وي��سح اجلدول رقم 5 القيمة الثابتة ملعادلة االنحدار ومعامالت املتغرات امل�ستقلة الداخلة 

يف املعادلة. 

اجلدول رقم 5: القيمة الثابتة ملعادلة االنحدار ومعامالت املتغريات الداخلة يف 

املعادلة ملتغري االغرتاب االجتماعي, وحل امل�ضكالت, ومفهوم الذات, والن�ضج املهني

املتغري
القيمة الثابتة واملتغريات 

الداخلة يف معادلة النحدار

معامالت معامالت العالمات اخلام

العالمات 

Beta املعيارية

القيمة ت
الدللة 

الإح�سائية معامل املتغري 

B
اخلطاأ 

املعياري

االغرتاب 

االجتماعي

115,980,000 34,3430,296القيمة الثابتة

0,3600,0870,2304,1490,000عدد خطط العالقة

حل

 امل�سكالت

28,7351,22423,4850,000القيمة الثابتة

0,4130,0940,2574,4060,000عدد خطط العالقة

0,2520,0730,2033,4670,001عمر الطفل

مفه�م

الذات

46,7500,77460,4190,000القيمة الثابتة

0,7120,1300,2985,4790,000عدد خطط العالقة

1,4010,4090,1863,4210,001ن�ع الفئة املخدومة من املركز

الن�سج 

املهني

28,6521,20523,7830,000القيمة الثابتة

0,5250,1010,3455,1760,000عدد خطط العالقة

0,001-3,399-0,0810,226-0,274مدة بقاء الطفل يف املركز

0,1510,0700,1282,1640,031عمر الطفل

ويت�سح من اجلدول رقم 5 اأن ملتغر عدد خطط عالقة ال�سداقة الفردية االأثر االأكرب على 

امل�ستقلة االأخرى فلم تدخل معادلة االنحدار، الأن  املتغرات  واأما  متغر االغرتاب االجتماعي، 

اأثرها غر دال اإح�سائياً )p<0.05(. وميكن كتابة معادلة االنحدار من هذا اجلدول كما ياأتي: 

عدد خطط عالقة ال�سداقة( + اخلطاأ  متغر االغرتاب االجتماعي = 34,343 + )0,360 × 

املعياري. فعالمة الطفل اأو ال�ساب تزداد كلما مت تنفيذ خطط �سداقة فردية اأكر معهما.  

ال�سداقة  اأن متغر عدد خطط عالقة  امل�سكالت  املتعدد ملتغر حل  واأظهر حتليل االنحدار 

اإح�سائية  ذو داللة  اأثر  لهما  اللذان ظهر  ال�حيدان  املتغران  الطفل هما  ومتغر عمر  الفردية 

على هذا املتغر، وميكن كتابة معادلة االنحدار من هذا اجلدول كما ياأتي: متغر حل امل�سكالت 

عمر الطفل( + اخلطاأ   ×  0,252( ال�سداقة( +  عدد خطط عالقة   ×  0,413(  + 28,735  =

عالقة  عدد خطط  بزيادة  تزيد  امل�سكالت  حل  مهارات  مقيا�س  على  الطفل  فعالمة  املعياري. 

ال�سداقة الفردية املنفذة مع الطفل وبزيادة عمر الطفل.

وتّبني من نتائج حتليل االنحدار اأن متغر عدد خطط عالقة ال�سداقة الفردية، يليه متغر ن�ع 

املحك�مني  )مركز  املركز  يخدمها  التي  الفئة 

اأخذ القيمة 1، ومركز امل�ق�فني اأخذ القيمة 

 )3 القيمة  اأخذ  الرعاية واحلماية  2، ومركز 
هما املتغران ال�حيدان اللذان ظهر لهما اأثر 

ذو داللة اإح�سائية على متغر مفه�م الذات؛ 

تدخل  فلم  االأخييرى  امل�ستقلة  املتغرات  واأمييا 

معادلة االنحدار الأن اأثرها غر دال اإح�سائياً 

كتابة  وميكن  املتغر.  هذا  على   )p<0.05(

ياأتي:  معادلة االنحدار من هذا اجلدول كما 

 0,712(  +  46,750  = الييذات  مفه�م  متغر 

 1,401(  + ال�سداقة(  عدد خطط عالقة   ×
اخلطاأ   + املركز(  من  املخدومة  الفئة  ن�ع   ×
عدد  زييييادة  اأن  ذلييك  لنا  وي��سح  املييعييييياري. 

اأو  خطط عالقة ال�سداقة املنفذة مع الطفل 

نح�  على  الييذات  مفه�م  من  يح�سن  ال�ساب 

االأطفال يف مراكز احلماية  اأن  وكذلك  اأكرب، 

على  اأعلى  عالمات  على  يح�سل�ن  والرعاية 

املراكز  يف  االأطييفييال   ويليهم  الييذات،  مفه�م 

النهاية  ويف  امل�ق�فني،  لالأطفال  املخ�س�سة 

االأطفال املخدومني يف مراكز املحك�مني.

اأن ملتغر عدد   5 ي�ؤكد اجلدول رقم  وكذلك 

خطط عالقة ال�سداقة الفردية االأثر االأكرب على 

متغر الن�سج املهني، يليه يف التاأثر متغر مدة 

واأما  املركز، ويليه عمر الطفل،  بقاء الطفل يف 

معادلة  تدخل  فلم  االأخييرى  امل�ستقلة  املتغرات 

االنحدار، الأن اأثرها غر دال اإح�سائياً. وميكن 

كما  اجلييدول  هييذا  من  االنييحييدار  معادلة  كتابة 

ياأتي: متغر الن�سج املهني = 28,652 + )0,525 

× عدد خطط عالقة ال�سداقة( + )0,274- × 
عمر  مدة بقاء الطفل يف املركز( + )0,151 × 

الطفل( + اخلطاأ املعياري. فعالمة الطفل على 

خطط  عدد  بزيادة  تزيد  املهني  الن�سج  متغر 

وبزيادة  الطفل،  مع  املنفذة  ال�سداقة  عالقة 

عمر الطفل، وكذلك تزيد بانخفا�س مدة ت�قيف 

الطفل اأو حمك�ميته يف املركز بناًء على ق�سيته 

وحالته. 

اأكيير  اأن  اإىل  نخل�س  اليينييتييائييج  هيييذه  ميين 

املعر�سني  االأطييفييال  على  تيياأثييراً  املييتييغييرات 

ال�سديق،  برنامج  عليهم  الذين طبق  للخطر، 

ه� عدد خطط عالقة ال�سداقة الفردية بني 

اأثر  اأكييرب  اأن  ويت�سح  واالأ�ييسييدقيياء،  االأطييفييال 

كان  االنحدار  حتليل  معادلة  نتائج  اأو�سحته 
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أبحاث

التي  الفئة  ون�ع  الفردية  ان متغري عدد اخلطط  اذ  االأطفال،  الذات عند  على متغر مفه�م 

يخدمها املركز ي�ؤثران بح�ايل 15 % من مفه�م الذات؛ واأما املتغرات امل�ستقلة االأخرى فقد كان 

لعمر الطفل اأثره على متغري مهارات حل امل�سكالت والن�سج املهني، وملتغر مدة بقاء الطفل يف 

املركز م�ق�فاً اأو حمك�ماً اأثناء تطبيق الربنامج اأثر �سلبي على متغر الن�سج املهني. 

مل يظهر حتليل االنحدار املتعدد اأثراً ذا داللة اإح�سائية للمتغرات امل�ستقلة املتبقية وهي: عمر 

االأب واالأم، امل�ست�ى التعليمي لالأب واالأم، عدد اأفراد االأ�سرة، الدخل ال�سهري لالأ�سرة، ترتيبه يف 

االأ�سرة، وامل�ست�ى التعليمي للطفل.

املناق�سة

ذ مع  نُفِّ التي  املجم�عة،  بني  اإح�سائياً  دالة  للدرا�سة احلالية وج�د فروق  االأولية  النتائج  اأظهرت 

ذ معها ثالث خطط  نُفِّ التي  الفردية، وبني املجم�عة  اأو خطتني من عالقة ال�سداقة  اأطفالها خطة 

فاأكر. وكذلك اأظهر حتليل االنحدار املتعدد اأن ملتغر عدد خطط عالقة ال�سداقة الفردية اأكرب االأثر 

وحل  املهني،  والن�سج  الذات،  ومفه�م  االجتماعي،  االغرتاب  التابعة:  الدرا�سة  متغرات  على جميع 

امل�سكالت. وال �سك يف اأن تخ�سي�س خطة اأو خطتني لبناء عالقة ق�ية وح�س�ل ال�سديق على ثقة 

الطفل اأمر حا�سم يف برامج ال�سديق امل�جهة لالأطفال املعر�سني للخطر، الأن االأطفال االأكر حاجة 

.)Foster, 2001( ل�ج�د �سديق ي�ستغرق�ن وقتاً اأط�ل يف ال�ث�ق باالأ�سدقاء املتط�عني

اإن ت�سميم هذا الربنامج بالتجربة العملية، وتقييده مبعاير اجل�دة املط�رة على نح� متقن مف�سل، 

يتم فيه حتديد خط�ات كل م�سارك فيه خط�ة بخط�ة، والتخطيط لكل ن�ساط تخطيطاً دقيقاً بخطة 

عالقة ال�سداقة، له دوره يف ال��س�ل اإىل نتائج مقب�لة يف اجل�انب املعرفية والنف�سية واالجتماعية 

يف وقت ق�سر ن�سبياً قد ي�سل يف املت��سط من 3 اإىل 9 تت�سمن كل خطة اأربعة ن�ساطات اأ�سب�عية. 

 Grossman & Rodes,( ورغم اتفاق نتائج هذا البحث مع  ما ت��سل له جرو�سمان و رود�س

2002( يف درا�ستهما من اأن اأثر عالقة ال�سداقة يك�ن اأق�ى مع ال�قت، فاإنها تختلف قلياًل يف املدة 
عالقة  اأن  درا�ستهما  وجدت  فعلى حني  املن�س�د؛  التغير  لتحقيق  ال�سداقة  لعالقة  الالزمة  الزمنية 

ال�سداقة حتتاج ل�سنة اأو اأكر الإظهار التغير على ج�انب عدة، فاإن الدرا�سة احلالية ت�ؤكد فعالية هذه 

العالقة على ج�انب عدة يف مدة اأقل من ذلك.

وكذلك اأثبتت الدرا�سة احلالية اأثر عالقة ال�سداقة الفردية بني الطفل و�سخ�س بالغ يف حت�سني 

 Tierney, Grossman & Resch,( مفه�م الذات، وهذا ما مل تت��سل له درا�سة ترين وزمالئه

.Big Sisters واالأخت الكربى Big Brothers 2000( التي قّ�مت برنامج االأخ االأكرب
االأ�سدقاء  فجميع  لالأ�سدقاء،  الثقافية  للخلفية  للربنامج-  الدقيق  للت�سميم  اإ�سافة  ذلك-  يرجع 

الذين �سارك�ا يف الربنامج لديهم خلفية اأكادميية يف جمال العل�م االجتماعية واالإن�سانية، اأو لديهم 

خربات ناجحة يف اإقامة عالقات �سداقة يف املا�سي. وكذلك لطبيعة الن�ساطات التي نفذت اأثُرها يف 

اإحداث هذا التغير االإيجابي، فمعظم الن�ساطات التي نفذت ت�سمنت ن�ساطات تعليمية �سكلت جل�سات 

االإر�ساد الفردي فيها 75 % منها.

ويدعم احل�س�ل على مثل هذه النتائج وج�د الكثر من الن�ساطات اجلماعية امل�ساندة للربنامج، 

والفنية،  الريا�سية،  والن�ساطات  ال�سارع،  تثقيف  مثل  وال�سديق،  الطفل  بني  الفردية  العالقة  وتدعم 

وال�سباب يف  لالأطفال  تقدم خدماتها  التي  االأخرى  وللم�ؤ�س�سات  الك�سفية.  واملع�سكرات  والرحالت، 

املجتمع دور مهم يجب اأال يتم جتاهله يف ت�سميم برنامج �سديق ناجح، فقد �ساند الربنامج- الذي متت 

درا�سة اأثره هنا- الكثر من امل�ؤ�س�سات التي احيل اإليها االأطفال وال�سباب املعر�س�ن للخطر، وفق نظام 

اإحالة متكامل، �سمل اإحالة االأطفال وال�سباب اإىل م�ؤ�س�سة التدريب املهني، واإدارة مكافحة املخدرات، 

واإدارة حماية االأ�سرة، ومراكز خمت�سة بتقدمي االإر�ساد النف�سي لالأطفال املعر�سني للخطر، وجمعيات 

خرية ت�ساعد ال�سباب على اإن�ساء م�ساريع �سغرة.

فتنفيذ اأي تدخل مبعزل عن التدخالت االأخرى فمن غر املحتمل اأن يغر اأو ي�ؤثر يف حياة الطفل اأو 

ال�ساب، وبخا�سة املعر�س�ن للخطر منهم، فمعظم 

من  متن�عة  ل�سل�سلة  بحاجة  وال�سباب  االأطييفييال 

عن  كانت  �س�اء  االإيجابية،  واخلييربات  التدخالت 

طريق برامج ر�سمية خمطط لها، اأو كانت بطريقة 

التدخالت  هييذه  اأحيييد  واليي�ييسييداقيية  ر�سمية.  غيير 

.)Sipe، 1996( االإيجابية املهمة لهذه الفئة

ملتغرات  اأن  اىل  الييدرا�ييسيية  نتائج  اأ�ييسييارت 

الدرا�سة امل�ستقلة االأخرى اأثراً حمدوداً يف التنب�ؤ 

بفاعلية برنامج ال�سديق على متغرات الدرا�سة 

التابعة، فقد كان لعمر الطفل اأثره على متغري 

اىل  ذلك  ويع�د  املهني،  والن�سج  امل�سكالت  حل 

معرفية  قدرات  وج�د  يتطلب  املتغرين  كال  اأن 

متكنه من ت�ليد البدائل وم�ازنتها واتخاذ قرار 

للطفل  والعقلية  املعرفية  والييقييدرات  منا�سب؛ 

وجييدت  فقد  الييطييفييل،  منيي�  مييع  تدريجياً  تنم� 

درا�سة عبد القادر )1983( اأن هناك فروق دالة 

الثاين  اأداء طلبة ال�سف  بني مت��سط  اإح�سائياً 

ع�سر ومت��سط طلبة ال�سف احلادي ع�سر على 

االأكرب  الطلبة  ل�سالح  امل�سكالت،  حل  مقيا�س 

عمراً الذين يدر�س�ن يف ال�سف الثاين ع�سر. 

يخدمها  الييتييي  الييفييئيية  نيييي�ع  مييتييغيير  واأثَّيييييير 

وحماية(  ورعاية  وحمك�مني،  املركز)م�ق�فني، 

اأن  اإىل  ذليييك  ويييرجييع  اليييييذات،  مييفييهيي�م  عييلييى 

االأطفال امل�ج�دين يف مراكز الرعاية واحلماية 

يتعر�س�ن الأخطار وظروف خارجة عن اإرادتهم 

امل�ق�ف�ن  االأطفال  اأما  عنها،  م�س�ؤولني  ولي�س�ا 

واملحك�م�ن فيتعر�س�ن الأخطار خمتلفة ت�قعهم 

واالأعييمييال  باملخالفات،  والقيام  اجلييرمييية،  يف 

اخلطرة. وبذلك فاإنهم يتبن�ن مفه�م ذات �سلبي، 

يحتاج مدة اأط�ل لتح�سينه.

وت�ؤثر مدة ت�قيف الطفل اأو حمك�ميته تاأثراً 

الأن  لديه،  املهني  الن�سج  م�ست�ى  على  �سالباً 

الذين يق�س�ن مدداً ط�يلة داخل املراكز، اإما اأن 

يك�ن�ا قد ت�رط�ا يف اأعمال خطرة، اأو ارتكب�ا 

اأو �سط�، وه�ؤالء ال يبدون اهتماماً  جرائم قتل 

باأنهم  ملعرفتهم  امل�ستقبل،  مهنة  باختيار  كبراً 

�سيق�س�ن وقتاً ط�ياًل يف املركز، وكذلك لديهم 

اجتاهات �سالبة ح�ل م�ستقبلهم.

برنامج  تنفيذ  اأن  احلالية  الييدرا�ييسيية  تيي�ؤكييد 

مفه�م  تبني  على  االأطييفييال  ي�ساعد  ال�سديق 

اغرتابهم  ميين  ويقلل  اأنف�سهم،  عيين  اإيييجييابييي 

االجتماعي، ويح�سن مهاراتهم يف حل امل�سكالت، 
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ويزيد من ن�سجهم املهني، وكل ذلك ي�سهم يف اندماجهم يف جمتمعهم، وعدم قيامهم بتكرار �سل�كات 

خطرة وخمالفة للقان�ن مرًة اأخرى، فقد اأ�سار ف��سرت )Foster، 2001( اإىل اأن الربامج التي تعتمد 

على اإقامة عالقة بني الطفل وال�سخ�س البالغ تعمل على خف�س معدل اجلرمية كثراً، الأنها ت�ساعد 

االأطفال املعر�سني للخطر يف احل�س�ل على بداية جديدة حلياتهم.

اإن احل�س�ل على نتائج اإيجابية لربنامج ال�سديق ال تاأتي على نح� تلقائي، فت�سميم هذه الربامج وجتربتها، 

اأمر  وطرق انتقاء االأ�سدقاء املتط�عني وتاأهيلهم، وتقدمي الدعم واالإ�سراف املخت�س على تنفيذ الربنامج 

حا�سم، يجب اأن يتم باإ�سراك خمت�سني لديهم اخلربة الكافية يف هذه الربامج، وب�سراكة ودعم حقيقي من 

م�ؤ�س�سات املجتمع كله. فتن�ع العالقات التي اأوجدها برنامج ال�سديق من عالقة فردية بال�سديق، وعالقات 

اإ�سافة  اإليها،  االإحالة  التي متت  املجتمع  م�ؤ�س�سات  مع  والعالقة  املختلفة،  اجلماعية  باالأن�سطة  جماعية 

للحاجة الكبرة عند الفئة التي طبق عليها الربنامج لعالقات اختيارية غر مفرو�سة عليهم، اأو حتكمها 

امل�سلحة، كتلك امل�ج�دة يف املركز، اأ�سهمت كثراً يف اإحداث التغير على االأطفال يف هذا الربنامج.

 اأخراً، يقدم هذا البحث دلياًل وا�سحاً على اأن عالقة ال�سداقة الداعمة التي تعمل على تلبية حاجات 

االأطفال وال�سباب النمائية وال�قائية، وتعزز م�سادر ق�تهم، تزيد من كفاءتهم ومهاراتهم يف جماالت عدة: 

املهني  للتدريب  ت�جههم  اأو  النظامي،  تعليمهم  اإكمال  من  متكنهم  ومهنية،  ونف�سية،  ومعرفية،  اجتماعية، 

املنا�سب لاللتحاق ب�س�ق العمل، وتعيد هذه الربامج دمج االأطفال املعر�سني للخطر يف جمتمعهم بدالً من اأن 

يتخرج�ا من هذه املراكز لي�سبح�ا اإما جمرمني اأو عاطلني عن العمل، وتزود هذه النتائج م�ؤ�س�سات املجتمع 

املدين و�سانعي القرار مبا ميكن عمله لهذه الفئة املهم�سة من االأطفال وال�سباب.
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مخرجات عمليات التخطيط 
العمراني المتعلقة بالحركة 

والنقل والمرور وانعكاسات 
عدم تفعيلها على واقع 

المدينة العربية

م. عماد علي ال�سحيمات

اأ. �سابر اجل�ازنة

م�ؤ�س�سة اإعمار الكرك – اململكة االردنية الها�سمية

ـــداد  ـــت ــع واالم ــوس ــت يــتــمــحــض ال

عن  العربية  للمدينة  المستمرين  العمراني 

مجموعة من المشاكل المعقدة ولعل من ابرزها على 

االطالق وأكثرها تعقيدًا المشاكل المتعلقة بالحركة والمرور 

والنقل وذلك ان التزايد السريع لعدد السكان في المدن العربية 

أغــراض  في  الستعمالها  األراضــي  على  الطلب  ــادة  زي إلــى  يــؤدي 

النسيج  في  التوسع  ذلك  عن  وينتج  المختلفة  والخدمات  السكن 

بين  التباعد  في  ازديــاد  إلى  يؤدي  الذي  األمر  للمدينة  العمراني 

توافر  ومــراكــز  العمل  أمــاكــن  وبين  جهة  مــن  السكن  أمــاكــن 

الخدمات المختلفة من جهة أخرى مما ينتج عنه زيادة في 

مسافات التنقل للمشاة ولمركبات المرور والنقل 

العمراني  االمتداد  مع  طرديًا  تتناسب 

لهذه المدن . 
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اأ- الرتكيز :

اإىل  املدينة  �سكان  ميل  عن  ين�ساأ  والييذي 

لغايات  البع�س  بع�سهم  من  قريباً  التجمع 

ملنطلقات  اأو  باالأمن  وال�سع�ر  املنافع  تبادل 

اجتماعية اأو ليك�ن�ا قريبني من م�اقع عملهم 

وعادة ال ي�ستمر هذا النمط ف�سرعان ما تبداأ 

انتقال عدد كبر  بالت�سخم ويبداأ معه  املدن 

اإىل  املدينة  و�سط  من  باالنتقال  ال�سكان  من 

اأطرافها للع�امل   التالية :-

حركتي  يف  والهائل  ال�سريع  التط�ر  اأ - 

اأجيي�ر  وانخفا�س  عييام  ب�جه  وامليييرور  النقل 

امل�ا�سالت.

اأ�سعار االأرا�سي ال�سكنية  انخفا�س  ب - 

ال�اقعة يف اأطراف املدينة )من� اأفقي(.

: Centralization املركزية ب - 

يف  واالإدارة  واالأعييمييال  اخلييدمييات  متركز 

قرب  النا�س  جتمع  اإىل  ييي�ؤدي  املدينة  و�سط 

االأ�سكال  باأحد  املييدن  هذه  منت  وقد  املركز 

التالية:-

�ييسيياحييليييييه(  )مييييييدن  الييييطيييي�يل  الييينيييمييي�   -1
)االإ�سكندرية، العقبة...(.

2- النم� احللقي اأو الدائري )املدن اجلديدة( 
مدينة دبي مثاًل.

3- النم� الع�س�ائي )املدن القدمية( القاهرة، 
عمان، دم�سق.

4- تبعاً مل�سارات احلركة )الطرق( حيث يبداأ 
العمران يف الزحف ح�ل �سارع احلركة مك�ناً 

حماور عمرانية )مدينة العني(.

والنقل ه�  املرور  اأخطر م�ساكل حركة  اإن 

اأن النم� العمراين للمدينة العربية كان يف 

اأنه يخالف  اأو  االأحيي�ال ع�س�ائياً  كثر من 

اأفرز  فقد  وبالتايل  العمرانية  املخططات 

وا�سح  تخطيطي  منيي�ذج  فيها  لي�س  ُمدناً 

 )Concept( ومبعنى اأخر لي�س لها طابع

املدن  لهذه  العمراين  النم�  واأ�سبح  حمدد 

الن�سيج  اإ�سافات عمرانية على  ه� عملية 

اأ�سل�ب  اأي اجتاه واأي  العمراين القائم يف 

خطرة  انعكا�سات  اإىل  ويييي�ؤدي  اأدى  مما 

على تخطيط حركتي املرور والنقل وحركة 

اإن امل�ساكل املتعلقة باحلركة واملرور والنقل التي تفرزها االمتدادات العمرانية 

للمدينة العربية اأكر تعقيداً وذلك ب�سبب كثافة الع�ائق التي تعرت�س الرغبة يف 

حل هذه امل�ساكل على امل�ست�يني التخطيطي والتنفيذي معاً.

فتاريخ التخطيط للحركة واملرور والنقل احل�سري اعتمد يف اأغلب االأحيان 

على معطيات فقرة و�سطحية تنق�سها الدقة وكان دائم االفتقار اإىل اأخذ البعد 

امل�ستقبلي بعني االعتبار وذلك يف غياب التخطيط العمراين ال�سم�يل.

وعلى امل�ست�ى التنفيذي فاإن امل�سكلة تكمن يف عدم و�س�ح الروؤيا ملا يجب عمله 

يف ظل غياب التخطيط العمراين ال�سم�يل اأو �سعفه اأو عدم تفعيل خمرجاته 

وخ�س��ساً فيما يتعلق باحلركة واملرور والنقل وذلك ناجت عن �سعف االإميان باأن 

خمرجات عمليات التخطيط العمراين قادرة على حل امل�ساكل التي تعاين منها 

املدينة العربية واللج�ء على احلل�ل املرجتلة وغر املدرو�سة واملخططة جيداً 

يف  الق�س�ر  اإىل  يع�د  ذلك  اإن  العمراين،  املخطط  عن خمرجات  بعيداً  وذلك 

فهم واإدراك املفه�م ال�سامل لعمليات التخطيط العمراين واال�ستفراد بالقرارات 

املتعلقة باحلركة واملرور والنقل وغياب التن�سيق بني اجلهات ذات العالقة وعدم 

ال�سعي لدعم االن�سجام وتق�ية العالقة التكاملية بني عنا�سر ومركبات التخطيط 

العمراين ليك�ن تخطيطاً عمرانياً �سم�لياً يحل امل�ساكل وال يعقدها.

واآليات  �سم�ليتها  ومدى  العربية  املدن  العمراين يف  التخطيط  عمليات   -1
وم�ست�يات التطبيق ملخرجاتها واأثر ذلك على حركة املرور والنقل:

�سهدت املدينة ب�سكل عام واملدينة العربية ب�سكل خا�س مراحل متعددة من 

التط�ر والنم� وذلك خالل تاريخها الط�يل مما ترك اأثاره ال�ا�سحة على تركيبة 

املدينة ووظائفها وا�ستعماالت االأرا�سي وحركة املرور والنقل ولعل اأخطر هذه 

ت�سهد  التي  هذه  اأيامنا  العربية يف  املدينة  به  ما متر  تعقيداً  واأكرها  املراحل 

ث�رة منقطعة النظر يف العديد من املجاالت مثل الزيادات ال�سكانية امل�سطردة 

داخل  احلياة  اأ�سباب  وتعقد  النقل  و�سائل  واأحجام  اأعداد  يف  الكبرة  والزيادة 

املدينة وما �سينتج عنهما من من� عمراين مفرط وازدحام و�سغط وتعقيد داخل 

املدن.

منها  احلد  ميكن  كان  واإن  اإيقافها  ميكن  ال  ظاهرة  العربية  املدينة  من�  اإن 

من خالل ممار�ستنا الأ�ساليب التخطيط املتعددة وم�ست�ياتها ومن خالل اأخذنا 

باأ�سل�ب التخطيط كاأ�سل�ب حتمي لي�س لنا خيار فيه اإذ اأردنا اأن نخرج مبدننا 

العربية من م�ساكلها العمرانية واحل�سرية املعقدة التي تعاين منها االآن. اإن من� 

املدينة العربية له عالقة وثيقة بالعديد من املتغرات التي ت�سكل هذا النم� كماً 

وكيفاً باالإ�سافة اإىل الزيادة الطبيعية والهجرات فاإن هناك العديد من املتغرات 

واالقت�سادية  الثقافية  الع�امل  ومثل  التاريخي  وتط�رهم  ال�سكان  حركة  مثل 

القرارات اخلا�سة باال�ستخدام  ت�ؤثر يف اتخاذ  التي  ال�سيا�سية  الع�امل  وكذلك 

االأمثل ال�ستعماالت االأرا�سي ون�سبها وت�زيعها ومدى تاأثرها على حركة املرور   

والنقل.

املدينة من�  بهما  يرتبط  وهامني  رئي�سيني  عاملني  على  هنا  التاأكيد   وميكن 

العربية ولهما تاأثر مبا�سر على حركة النقل واملرور يف املدينة العربية وهما:
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امل�ساه يف املدينة.

جداً  كبراً  دوراً  املختلفة  مب�ست�ياتها  التخطيطية  ال�سيا�سات  تلعب 

وج�د  فعدم  العربية،  املدينة  يف  والنقل  املييرور  م�ساكل  من  احلييد  يف 

املدينة  من�  حيال  م�س�ؤولياتها  منها  كل  حتييدد  تخطيطية  �سيا�سات 

العربية قد زاد االأمر �س�ءاً وفاقم م�سكلة حركة املرور والنقل كما يلي :

1 - عدم اعتماد التخطيط القومي ال�سامل :
 Urban( ح�سريه  ق�ميه  �سيا�سات  وجيي�د  عدم  اإىل  بالتايل  اأدى 

National Policy( يتعني من خاللها حتديد حجم وعدد التجمعات 
العمرانية يف الدولة وت�زيعها على اأقاليمها املختلفة وفق �سيا�سة مرحليه 

يتم حتديد  ال�سيا�سة  تلك  خالل  ومن  املرتقب  ال�سكاين  النم�  تنا�سب 

احلجم املنا�سب اأو االأمثال لكل مدينة كما يتم حتديد املراكز احل�سرية 

القائمة...  احل�سرية  املراكز  عن  العبء  تخفيف  من  كن�ع  اجلديدة 

وهكذا.

:)The Regional Planning( 2 - التخطيط الإقليمي
العمران  ومييراكييز  االأقيياليييييم  يف  االأرا�ييسييي  ا�ستعماالت  ينظم  الييذي 

احل�سرية الريفية واأحجامها وم�اقعها وعالقتها ببع�سها البع�س وعند 

للدولة  واالقت�سادي  االجتماعي  التخطيط  يلتقي  التخطيط  م�ست�ى 

ك�حدة واحدة مع التخطيط العمراين للبيئة املحلية وميكن هنا حتديد 

النم�  عمليات  وت�جيه  امل�ست�ى  هذا  يف  جزء  لكل  االأمثل  اال�ستعمال 

العمراين وبذلك ن�سل اإىل ال�س�رة احلية الكاملة ال�ساملة لالإقليم. ومن 

هنا نالحظ اأن التخطيط الق�مي ميكن حتقيقه على امل�ست�ى االإقليمي 

اإطار م�حد يتجاوب مع طبيعة  وذلك بت�زيع ال�سكان واالأن�سطة داخل 

خلطط  العامة  واالأهييداف  ال�سيا�سات  ومع  واإمكانياته  االإقليم  قدرات 

التنمية الق�مية.

:)The City Region( 3 - تخطيط اإقليم املدينة
املدينة  بني  والتفاعل  الرتابط  اأ�سا�س  على  املدينة  اإقليم  يق�م  حيث 

اأن العديد من مدننا العربية عملت لها  ذاتها وهنا جتدر االإ�سارة اإىل 

ذلك  بذلك  واأهمل  منف�سلة  ك�حدة  اأقاليمها  عن  م�ستقلة  خمططات 

ي�سم من  ما  بها من خالل  ويتاأثر  به  تتاأثر  والذي  بها  املحيط  النطاق 

اأن�سطة وجتمعات عمرانية.

4 - تخطيط املدينة :
وميثل امل�ست�ى الرابع الذي من خالله يجب اأن تتم درا�سات من� املدينة 

العربية، من البديهي اأنه كلما زادت م�سكالت النم� حدة و�سخامة وكلما 

اللج�ء  املنطقي ه�  كان احلل  للق�ساء عليها  الالزمة  االإمكانيات  قلت 

على التخطيط ال�ستفادة منه باأق�سى حد ممكن فالتخطيط ه� اأف�سل 

�سبيل للت�سدي مل�سكالت النم� احل�سري ت�سدياً فعاالً.

اإن حل م�سكلة حركة املرور والنقل يف املدينة يك�ن من خالل اإقليمها 

ففي املدينة ب�سكل عام واملدينة العربية ب�سكل خا�س ي�سعب حل م�ساكل 

من  الكثر  ف�سلت  ولقد  املحلي  امل�ست�ى  على  والنقل  املييرور  حركتي 

ذلك  امل�ست�ى  هذا  على  املييدن  بع�س  يف  امل�سكلة  هذه  املحاوالت حلل 

وياأخذ  ذاتها  املدينة  اإال يف  تت�سح  ال  ال�سيئة  االآثييار  من هذه  كثراً  اأن 

احلل عدة اأ�سكال منها النظام املعروف بي )Park and Ride( والذي 

يتلخ�س يف تخطيط اأماكن انتظار يف اإقليم املدينة وعلى حماور املرور 

تتم  التي  الرحالت  ا�ستقطاب  هي  مهمته  وتك�ن  املدينة  اإىل  الداخلية 

ب��سائل  رحالت  اإىل  وحت�يلها  اخلا�سة  بال�سيارات  املدينة  داخل  اإىل 

النقل العام حيث يرتك ال�سخ�س الداخل اإىل املدينة �سيارته اخلا�سة يف 

هذه االأماكن املخ�س�سة لالنتظار وي�ستاأنف رحلته اإىل املدينة ب��سائل 

النقل العام ذات الكفاءة العالية يف النقل وال�سرعة وبذلك يك�ن تخطيط 

حركة النقل واملرور على م�ست�ى اإقليم املدينة قد �ساهم يف حل م�سكلة 

االنتظار يف املدينة وم�سكلة املرور وزمن الرحلة وخف�س تكلفة الرحلة 

التي  امل�ست�يات  كاأحد  املدينة  اإقليم  اأهمية  ي�ؤكد  مما  احليي�ادث  وقلل 

ت�ساهم يف حل م�ساكل املدينة وخ�س��ساً املرور والنقل.

كما جند اأنه من ال�سروري جداً درا�سة حركة النقل واملرور يف املدينة 

واإقليمها على اأ�سا�س اأنه جزء من درا�سة ا�ستعماالت االأرا�سي املقرتحة 

درا�سة  امل�ست�ى ميكن  هذا  فعلى  معاً  مت�ازيتان  الدرا�ستان  ت�سر  واأن 

بني  املت�قع  الرحلة  زميين  ه�  ومييا  املييرور  حلركة  امل�لدة  اال�ستعماالت 

اال�ستعماالت املرتبطة ببع�سها البع�س وما هي و�سائل النقل املقرتحة 

الكثافات  بت�زيع  الدرا�سة  هذه  ربط  ثم  عامة  اأو  خا�سة  اأكانت  �س�اء 

ال�سكانية واخلدمات وم�ست�ياتها.

ومن هنا فاإن درا�سة حركة املرور والنقل يف املدينة العربية ال بد اأن 

تك�ن على م�ست�ى اإقليمها وال بد اأن تك�ن على اأ�سا�س ت�زيع وتخطيط 

اإن  اأي�ساً  اإقليمها  بل يف  املدينة فح�سب  لي�س يف  االأرا�سي  ا�ستعماالت 

العمرانية يف  التجمعات  االإقليمي بني  املرور  ذلك �سيمكننا من درا�سة 

اإقليم املدينة وكذلك املرور العابر واملرور البندويل... وما اإىل ذلك.

اإن كثراً من الدول االأوروبية قد جنحت يف حل م�سكلة املرور والنقل 

 Park and Ride نظام  وتطبيق  با�ستخدام  املدينة  اإقليم  خالل  من 

والذي ياأخذ عدة م�ست�يات يف قربه اأو بعده عن املدينة االأم ويف عالقته 

باملحاور الرئي�سية للحركة الداخلة اإىل املدينة.

يت�قف جناح مثل هذا االأ�سل�ب يف املدينة العربية على مدى مناف�سة 

و�سائل النقل العام لل�سيارة اخلا�سة اإال اأنه من الثابت علمياً جناح هذا 

النظام اعتماداً على الع�امل التالية:-

1 - تقليل حجم حركة املرور والنقل اإىل قلب املدينة اإىل اأقل حد ممكن.

2 - تقليل كلفة امل�ا�سالت.

3 - اخت�سار زمن الرحلة اإىل قلب املدينة.

4 - التغلب على م�سكلة )�سع�بة االنتظار يف و�سط املدينة(.

5 - التقليل من ن�سب ومعدالت ح�ادث املرور.

مركز  داخييل  اأكيير  وبحرية  باأمان  للحركة  للم�ساة  الفر�سة  اإتاحة   -  6
املدينة.
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للمدينة  العمرانية  املخططات  يف  )امل�ساة(  ال�سابلة  حركة  اإهمال   -  2
العربية :

تعد م�سكلة حركة ال�سابلة يف املدينة العربية واحدة من امل�ساكل املهمة

التي تعاين منها املدينة العربية خالل االأربعني �سنة االأخرة ففي ال�قت 

الذي تتعامل فيه املخططات العمرانية مع العديد من عنا�سر ومفردات 

التعامل مع  تغفل متاماً  املخططات  اأن هذه  العمراين جند  التخطيط 

اأ�سا�س وحم�ر  اأن االن�سان ه�  ال�سابلة )امل�ساة( على الرغم من  حركة 

فنجد  املدينة  وم�ستخدم  �ساكن  باأعتباره  العمراين  التخطيط  عمليات 

ان هناك تركيز وا�سح على حركتي املرور والنقل وبنف�س ال�قت اهمال 

وا�سح حلركة ال�سابلة. 

ويجب اأن نعرتف هنا – مع مزيد من االأ�سف – باأنه لي�س لدينا درا�سات 

علميه متكاملة يف هذا املجال احلي�ي ولي�س هناك اأي تركيز اأو حماولة 

جاده الإثارة هذا امل��س�ع �سمن امل�ؤمترات والندوات والدرا�سات ذات 

العالقة بالتخطيط العمراين للمدينة العربية يف حماولة لرتكيز ال�س�ء 

التخطيط  ومفردات  عنا�سر  بني  االأهم  يعترب  عن�سر  على  واالهتمام 

العمراين ال�سم�يل ويجب اأن يحظى باالأول�ية االأوىل واالهتمام ال�سديد 

الناجتة عن ح�ادث  ال�فيات  العالية عن  االإح�سائية  االأرقام  ولعل يف 

اجلانب  اإهمال  على  جداً  وا�سحة  م�ؤ�سرات  العربية  املدينة  املرور يف 

املتعلق بحركة ال�سابلة داخل املدينة يف خمططاتنا العمرانية وما يتبع 

اإغفال هذا اجلانب من تهديد ل�سالمة واأمن �ساكني املدينة.

واأرج� هنا اأن ال يفهم من ذلك اأن هناك �سراع بني املركبة وال�سابلة 

على �س�ارع و�ساحات املدينة واإن كان هناك اإغفال حلركة ال�سابلة يف 

املدينة  داخييل  املركبات  حركة  �سبط  عدم  وان  العمرانية  املخططات 

املركبة  ل�سالح  يح�سم  ما  غالباً  والذي  ال�سراع  مثل هذا  وج�د  يظهر 

وذلك ب�سبب �سعف املخططات العمرانية عن التعامل اجليد مع هذه 

للحركة  ال�سريع  االإيقاع  وكذلك  ما  ن�عاً  واملعقدة  املتقاطعة  املتغرات 

داخل املدينة. اإال اأنه من املمكن جداً معاجلة هذا ال��سع بالتخطيط 

العمراين ال�سم�يل الذي يف�سح املجال حلركة اأمنه للم�ساه داخل املدينة 

مبا ال يتعار�س مع حركة النقل واملرور وخ�س��ساً اأن العالقة بني حركة 

املدينة ه� يف  ف�ساكن  تكاملية  والنقل هي حركة  املرور  امل�ساه وحركة 

الغالب من ي�ستخدم املركبة.

لقد كان التط�ر االإن�ساين يف جمال احلركة وحتى نهاية القرن التا�سع 

ال�سابلة  حركة  على  تعتمد  املدينة  فعاليات  اأغلب  وكانت  بطىء  ع�سر 

وعلى حركة العربات الب�سيطة لذلك مل تكن هناك حاجة اإىل ف�ساءات 

االأحمال  ن�عية  فاإن  الي�م وكذلك  كبرة وطرق خا�سه كما ه� احلال 

عن  كثراً  تزيد  ال  املعتمدة  ال�سرعة  اأن  اإىل  اإ�سافة  املنق�لة حمييدودة 

�سرعة االإن�سان. ولكن عندما دخلت املركبة احلديثة )ال�سيارة( انعك�س 

هذا التقدم على الكثر من مرافق وفعاليات احلياة العامة وا�ستمر هذا 

التقدم مبرور الزمن وا�ستمر تاأثره املتزايد يف �سر ن�ساط الفعاليات 

املختلفة احلي�ية حتى بات ال�سريان الرئي�سي للحياة ومن اجلانب االأخر 

فاإن اأغلب املدن ت��سعت ب�سكل كبر وامتدت حتى اأ�سبح من ال�سعب 
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الربط بني اأجزاء املدينة املختلفة �س�ى ب�ا�سطة حركة النقل واملرور و�سبكته.

لذا ات�سع الرتكيب الف�سائي والتخطيطي للمدينة واأ�سبح اأ�سا�سه مقايي�س اأخرى لي�س اأ�سا�سها 

دائماً االإن�سان على اعتبار اأنه ال�حدة القيا�سية االأ�سا�سية وخالل هذا االت�ساع الذي اأ�سبح مربره 

�سه�لة التنقل بف�سل املركبات ال�سريعة )وهذا جانب اإيجابي( اإال اأنه هناك ج�انب �سلبيه كثرة 

نتجت عن ذلك منها:-

1- افتقدت املدينة اإىل الرابطة الرتكيبية ك�حدة تك�ينية.
2- ظهرت وازدادت م�ساكل اخلدمات االأ�سا�سية يف املدينة.

3- ظهرت م�سكلة التل�ث.
4- نتيجة لت��سع املدينة الع�س�ائي مت االإ�سرار بامل�ساحات واالأرا�سي  الزراعية.

5- تغر املقايي�س االقت�سادية.
6- �سعف العالقات االجتماعية بني اأفراد املجتمع.

7- تعدد اأن�اع احلركة وو�سائطها �سبب اإرباكاً وتقاطعات خطرة فيما بني اأن�اع احلركة 
املختلفة كان �سحيتها االإن�سان.

8- اإ�سغال املركبات وحركتها حليز ف�سائي مهم وكبر من تركيبة املدينة.
3- اال�سرتاتيجيات واالجتاهات التط�يرية نح� اعتبارات واأول�يات حركة امل�ساه والنقل 

واملرور يف التخطيط العمراين ال�سم�يل.

3 – 1 الف�سل بني حركة امل�ساه وحركة املرور والنقل :

اإن من اأخطر االأ�سرار التي تك�ن لها اأثار بالغة على االإن�سان ومب�جب االإح�سائيات الدولية 

من  وماليني  ال�فيات  من  االأل�ف  مئات  االأمرا�س...  اأخطار  تف�ق  والتي  املركبات  اأخطار  هي 

اإن  املع�قني وماليني من امل�سابني هذه هي االأرقام التي تفرزها ح�ادث املرور والنقل �سن�ياً. 

الن�سبة االأكر من هذه احل�ادث املرورية حتدث عند التقاطعات وممرات امل�ساه ويف ال�س�ارع 

النقاط االأكر خطراً  امل�ساة مع حركة املركبات والتي ت�سكل  نف�سها والتي تتقاطع فيها حركة 

على امل�ساه.

لكل ما تقدم فاإن الف�سل بني حركة امل�ساه وحركة املركبات ميثل اإحدى املبادىء الرئي�سية 

اأي  واأين ؟ واإىل  التناق�سات بينهما ولكن متى  اإزالة  للتقييم الف�سائي للحدث، والهدف ه� 

درا�سة م�ستفي�سه حتدد  اإجراء  اإىل  االإجابة على ذلك حتتاج  اإن  ذلك،  درجة ميكن حتقيق 

العالقة بني جميع اأن�اع احلركة.

اإن تقاطع حركة املركبات مع حركة امل�ساه 

ج�سيمة  اأ�ييسييرار  اإىل  ييي�ؤدي  معاً  ك�نهما  اأو 

للفرق يف ال�سرعة ولك�ن  وبالغة وذلك نظراً 

التناق�سات  ميين  وهيييذه  حممي  غيير  امل�ساه 

بينهما ولذلك فاإن من ال�سروري جداً العمل 

ال�قت  الف�سل بني احلركتني جزئياً يف  على 

ف�سلها مب�ست�ى  والتي ميكن  باملكان  كلياً  اأو 

واحد اأو عدة م�ست�يات خ�س��ساً يف االأماكن 

التي ت�سهد كثافة عاليه حلركة امل�ساه وعادة 

ما تك�ن مثل هذه االأماكن يف مراكز املدن.

3 – 2  موؤ�سرات تخطيطية للحد من م�ساكل 
النقل واملرور وت�سهيلها :

رقعتها  وت��سع  �سكانياً  املدينة  ت�سخم  اإن 

وامتدادها احلايل وامل�ستقبلي ي�ؤدي و�سي�ؤدي 

فيها  املت�لدة  التنقالت  حجم  من  مزيد  اإىل 

و�سيق�د ذلك اإىل الرتكيز اأكر على ا�ستعمال 

املييرور  حجم  بذلك  و�سرتفع  النقل  و�سائل 

وتزداد اختناقاته هذه خا�سة خالل �ساعات 

الطلب االأق�سى على النقل )�ساعات الذروة( 

و�سيح�سل نتيجة لذلك تراجع �سريع مل�ست�ى 

ت�فرها  الييتييي  الييعيير�ييس(  )م�ست�ى  اخلييدميية 

�س�ارع املدينة حالياً مما �سينتج عنه العديد 

من ال�سلبيات مثل )تاأخر و�س�ل العمال اإىل 

ا�ستهالك  وتزايد  احليي�ادث  وكرة  اأعمالهم( 

والتل�ث  ال�سجيج  ن�سبة  وارتييفيياع  املركبات 

وما اإىل ذلك من �سلبيات ن�سهدها يف مدننا 

العربية والتي باتت ال تخفى على اأحد.

م�ستقباًل  ال�سلبيات  هذه  ح�س�ل  ولتفادي 

تقدير فقد مت يف  اأقل  منها على  والتخفيف 

جمم�عة  وتر�سيح  اقرتاح  البحث  هذا  اإطار 

ت�جيهات  �سكل  على  املتنا�سقة  احلل�ل  من 

الفعالية  �سرط  اختيارها  روعي يف  مدرو�سة 

و�سرورة  التكاليف  وقلة  التطبيق  و�سه�لة 

االن�سجام مع خ�سائ�س املدينة العامه وميكن 

تلخي�س هذه االقرتاحات كما يلي :-

3 – 2 – 1 مقرتحات ب�ساأن ت�سهيل التنقالت:

و�سعة  املرور  طلب  بني  الت�ازن  �سمان  اإن 

احلييالييييية  اليييظيييروف  �ييسييميين  الييطييرق  �سبكة 

واملت�قعة يعد غر ممكن، ذلك الأن خ�سائ�س 
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العديد من طرق املدينة ال ت�سمح باأداء كل ال�ظائف يف اآٍن واحد، ويتطلب هذا ت�زيع ال�ظائف 

على الطرق بحيث تك�ن هناك طرق خم�س�سة ملرور ال�سيارات واأخرى خم�س�سة ملرور امل�ساة، 

على اأن تك�ن الطرق املخ�س�سة باالأول�ية ملرور ال�سيارات ت�سكل الطرق االأ�سا�سية التي تربط بني 

اأحياء املدينة وت�سكل يف نف�س ال�قت خط�طاً حلافالت النقل العام.

اإن الطرق الرئي�سية التي ميكن تخ�سي�سها باالأول�ية ملرور ال�سيارات تت�سف بالقلة و�سعف 

اال�ستيعاب، ولذلك ينبغي اتخاذ جمم�عة من االإجراءات لت�سهيل املرور عليها مثل:

الرتكيز على ا�ستعمال نظام االجتاه ال�احد يف الطرق التي ال ت�ستجيب مقاطعها العر�سية   -

للمرور يف االجتاهني.

تنظيم حركة ال�سحن والتفريغ خارج اأوقات املرور املكثف.  -

تكييف مقاطعها الط�لية والعر�سية – اإن اأمكن للم�ا�سفات املطل�بة.  -

تقنني وتنظيم وق�ف ال�سيارات عليها، علماً باأن تخفيف وق�ف ال�سيارات على الطرق يتطلب   -

ت��سيع جماالت ال�ق�ف العام خارج هذه الطرق، والعمل على ا�ستغاللها نظامياً خا�سة يف 

مركز املدينة.

العمل على اإن�ساء طرق جديدة ت�سمح بتخفيف ال�سغط على الطرق القائمة، وذلك يف اإطار   -

خمطط عام لتحديث املدينة.

ال�سيارات عماًل على رفع  مراقبة حركة امل�ساة يف عب�ر الطرق املخ�س�سة باالأول�ية ملرور   -

الف�سل بني احلركتني خا�سة يف  تنفيذ م�ساريع  العمل على  املرور مع  قدرتها يف ت�سريف 

مناطق املرور املكثف.

اأما الطرق املخ�س�سة باالأول�ية للم�ساة فيجب اأن تقت�سر على ال�س�ارع التي تتميز باأكرب تركز 

كثيفة  ال�قت حركة  نف�س  ت�سهد يف  والتي  املدينة،  مركز  والتجارية يف  االجتماعية  للن�ساطات 

ب�سبب   امل�ساة  حركة  ال�سيارات  حركة  فيها  وتزاحم  املدينة،  �س�ارع  باقي  مع  باملقارنة  للم�ساة 

�سيقها.

اأي�ساً  يجب  الييطييرق  ميين  اليينيي�ع  هييذا  ويف 

اتخاذ جمم�عة من االإجراءات منها :

اأو  ال�سيارات  حركة  نهائياً  فيها  اأن متنع   -

ن�عية  حتدد  اأو  باأوقات،  مرورها  يحدد 

على  تقت�سر  كاأن  فيها،  املييارة  ال�سيارات 

التجارية  بيياخلييدمييات  املتخ�س�سة  تلك 

اإذا  خا�سة  االأخيييرى،  امل�سالح  وخدمات 

بازدواجية  ي�سمح  ال  ال�سارع  عر�س  كان 

مرور ال�سيارات وامل�ساة معاً.

اإذا تعذر منع مرور ال�سيارات يف مثل هذه   -

فيها  املييرور  يخ�سع  اأن  يجب  اليي�ييسيي�ارع، 

ت�سهياًل الن�سياب  ال�احد،  االجتاه  لنظام 

املرور ورفع القدرة الكلية لل�سبكة.

ممار�سة  ال�س�ارع  هذه  مثل  يف  مينع  اأن   -

اأن�اع التجارة غر املرخ�سة )الب�سطات( 

على  متن�عه  �سلع  عر�س  تتمثل يف  التي 

ح�ساب م�ساحة ال�سارع.

النقل  تنظيم  ب�����س��اأن  م��ق��رتح��ات   2  -  2  -  3
اجلماعي وتطويره :

ت�ؤكد املقارنة ما بني النقل اخلا�س والنقل 

العام، خا�سة من وجهة حم�لة الطرق، على 

ودعمه  العام،  للنقل  االأول�ية  اإعطاء  �سرورة 

بع�امل جذب فعالة، وذلك لكفاءته يف الرفع 

املرور، وتقدمي  املدينة يف ت�سريف  من قدرة 

عايل  ب�سكل  بالنقل  للخدمة  عر�س  م�ست�ى 

يف نف�س ال�قت، وهذا ال يتحقق اإال بتح�سني 

عن  العام  النقل  مرافق  يف  اخلدمة  م�ست�ى 

طريق :-

الذي  الكايف من احلافالت  العدد  ت�فر   -

على  الطلب  حلجم  اال�ستجابة  ي�سمن 

النقل بكفاءة.

احرتام م�اعيد انطالق احلافالت بدقة   -

وفق وترة م�سب�طة وحم�س�بة.

اختيار م�اقع منا�سبة ملحطات اخلط�ط،   -

وخروج  دخ�ل  �سه�لة  فيها  تت�فر  بحيث 

ومراكز  االأ�س�اق  من  والقرب  احلافالت 

ال��س�ل  من  امل�ستعملني  لتمكني  العمل، 

اإليها باأقل وقت وجهد ممكنني.
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ت��سيع �سبكة خط�ط النقل العام بحيث تغطي اأكرب م�ساحة ممكنة من املدينة و�س�احيها.  -

العمل على حتقيق ت�زيع منا�سب مل�اقف احلافالت على اخلط�ط، كاأن يراعى يف ت�زيعها   -

القرب من مناطق الكثافات ال�سكانية، واأن تُتحرى ال�س�ارع العري�سة التي ت�سمح للحافالت 

بال�ق�ف الق�سر دون عرقلة مرور ال�سيارات، واأن تت�فر لها مظالت خا�سة حلماية م�ستعملي 

النقل العام من االأمطار واأ�سعة ال�سم�س اأثناء انتظار اخلدمة.

اأن تك�ن احلافالت امل�ستعملة نظيفة ومريحة لرتغيب النا�س يف ا�ستخدامها اأكر.  -

تق�سر زمن الرحلة بتق�سر ال�قت امل�ستعمل م�سياً من مكان ال�سكن اأو مكان ال�سغل مثاًل   -

اإىل اأقرب م�قف على اخلط، بحيث ال تزيد امل�سافة املقط�عة عن 400 مرت على االأكر.

اإعطاء االأول�ية ل��سائل النقل العام يف املرور باملناطق املزدحمة كلما كان ذلك ممكناً، بهدف   -

بتخ�سي�س  وذلييك  اخلا�سة،  بال�سيارة  الرحلة  زمن  ي�ساهي  م�ست�ى  على  الرحلة  تق�سر 

ممرات �سر احلافالت يف اجتاه حركة املرور، اأو يف االجتاه املعاك�س، اأو يف االجتاهني معاً، 

اأي ح�سبما ت�سمح به الظروف.

تدعيم مرفق النقل العام با�ستخدام احلافالت ال�سغرة يف ال�س�ارع ال�سيقة واالأقل ا�ستجابة   -

اأو املربجمة  ال�ستخدام احلافالت الكبرة، وخا�سة بال�س�ارع ن�سف احللقية احلالية منها 

للربط بني ال�س�ارع املتفرعة من املركز تدعيماً لل�سبكة املركزية.

ا�ستعمال احلافالت ال�سريعة على الطرق، وه� ا�ستعمال ميليه الطلب املتزايد على النقل،   -

ن�سف  اأو  مبا�سر  اإما  �سريع،  نقل  الن�ع من احلافالت على خط�ط  ا�ستخدام هذا  وميكن 

مبا�سر، وتطبيق هذه الطريقة من النقل العام على طريق مزدوج ميكن اأن ت�ؤدي اإىل نقل نف�س 

العدد من االأ�سخا�س الذي ميكن نقله على خطة �سكة حديدية.

الرتكيز على ا�ستخدام اأربعة طرق يف النقل احل�سري العام وهي :  -

النقل مبراحل، نقل ن�سف مبا�سر، نقل مبا�سر، واأخراً نقل مبراحل زائد نقل مبا�سر على 

اخلط ال�احد، من اأجل رفع م�ست�ى اخلدمة، على اأن يخ�سع ت�زيع طرق النقل املذك�رة على 

حماور النقل للظروف اخلا�سة بكل خط.

3 - 2 - 3 - تدعيم وتنظيم النقل ب�سيارات الأجرة، تخفيفًا لل�سغط على و�سائط النقل العام 
باحلافالت، وذلك برفع عدد منح رخ�ص �سيارات الأجرة، على اأن تكون �سيارات الأجرة على نوعني 

متمايزين :

ثابته، وبت�سعرة ال تزيد كثراً عن  اأي تنقل على خط�ط  اأجرة حمدودة االجتاه،  �سيارات   -

ت�سعرة النقل العام.

نح� خمتلف اجلهات، مع حتديد حمطات  تنقل  اأي  االجتاه،  اأجرة غر حمدودة  �سيارات   -

معينة لها.

3 - 2 - 4 ا�ستعمال و�سائل نقل اأخرى: 

ال�سكة احلديدية  اأخرى، كا�ستغالل جتهيزات  الت��سع يف ا�ستعمال و�سائل نقل  العمل على   -

يف  بها  اال�ستنجاد  ميكن  التي  )التيلفريك(  احلبال  على  الناقالت  وا�ستعمال  وجييدت،  اإن 

اأعداد كبرة من  اإن الناقالت على احلبال تتميز بقدرتها على نقل  مدن اجل�س�ر واملي�ل، 

االأ�سخا�س، كما تتميز بقدرتها يف اجتياز ع�ائق ال�سطح والربط بني اأجزاء املدينة امل�ج�دة 

على م�ست�يات متباينة، والتي ال ميكن اأن متد عربها طرق �سطحية.

3-3 م��ق��رتح��ات اأخ�����رى م���ن اأج�����ل م��واج��ه��ة 
الطلب على النقل واملرور :

اأثناء  واملييرور  النقل  على  الطلب  تركز  اإن 

�ساعات حمددة من النهار يتطلب ت�فر عدد 

اخلدمة  اأداء  ت�سمن  النقل،  و�سائل  من  هام 

�سبكة  ت�فر  يتطلب  كما  �سريعة،  ب��سائل 

املرور  حجم  ت�سريف  على  قييادرة  الطرق  من 

ل��سائل  االأقيي�ييسييى  اال�ستعمال  عيين  املت�سبب 

ق�سر  وقييت  يف  يتم  ال  هييذا  اأن  غيير  النقل، 

ولذلك البد من اللج�ء اإىل حل�ل اأخرى تخفف 

من حدة الطلب على النقل واملرور مثل :-

تنظيم �ساعات العمل )ال�سغل( للتخفيف   -

الزمن،  العمل يف  تنقالت  تركز  من حدة 

�ساعات  ترتيب  يف  النظر  باإعادة  وذلييك 

امل�ؤ�س�سات  بع�س  يف  الر�سمي  اليييدوام 

للحفاظ  اأو�ييسييع  م�ست�ى  على  بالتن�سيق 

على مبداأ التن�سيق االإداري.

طريق  عن  االأقيييدام  على  ال�سر  تدعيم   -

التخفي�س من ع�ائق ال�سر على االأقدام، 

احلادة،  واملي�ل  املمتدة،  البناء  كح�اجز 

الع�ائق  ميين  وغييرهييا  املائية،  واملييجيياري 

التي تقلل من عزمية ال�سكان على امل�سي، 

وذلك بهدف التقليل من درجة ا�ستخدام 

حجم  تخفي�س  ثييم  وميين  النقل  و�ييسييائييل 

املرور على   الطرق.

التنقالت  حييجييم  تقلي�س  عييلييى  الييعييمييل   -

وتق�سر م�سافاتها وذلك بالت�زيع االأمثل 

للخدمات، والعمل على خلق مراكز ثان�ية 

يف  تعديل  اإىل  يف�سي  ب�سكل  للمدينة، 

اأحجامها  من  ويقل�س  التنقالت،  اجتيياه 

املتدفقة على مركز  املدينة.

الييتييجيياري  والييرتكييز  للت��سع  حييد  و�ييسييع   -

امل�ساكن  حت�يل  منع  مع  املدينة  قلب  يف 

ال�اقعة فيه مهما كان م�قعها اإىل حمالت 

ت�ؤدي وظائف اأخرى، حتديداً لتزايد ق�ة 

جذب املركز ل�سكان  املدينة.

تدعيم املراكز اجلديده مب�ؤ�س�سات ت�ساعد   -

ا�ستقطابها  ق�ة  من  وتزيد  ترقيتها  على 

للتنقالت.
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التحكم يف من� املدينة العربية على امل��سع احلايل املليء بالع�ائق وامل�انع، وحت�يل النم� املرتقب   -

يف اإطار خمطط مدرو�س اإىل م�ا�سع جديدة، مع مد طرق كافية لربطها مع املدينة االأم.

اإن ت�قيف من� املدينة اإذا كان ذلك ممكناً �سي�سمح يف حالة تطبيقه باإعطاء فر�سة للجه�د 

ميادين حتقيقاً  منها يف عدة  تعاين  التي  ال�سلبيات  على  بالق�ساء  املدينة،  تنظيم  اإىل  الرامية 

للت�ازن احل�سري ال�سامل.

4 -   التو�سيات :

يخل�س البحث اإىل جمم�عة من الت��سيات ذات العالقة بالتخطيط العمراين وق�سايا النقل 

واملرور يف املدن العربية وهي:

4 - 1    التخطيط العمراين :
1- �سرورة اعتماد �سيا�سات تخطيطيه عمرانية مب�ست�يات خمتلفة ومتدرجة وذات م�س�ؤوليات 
وا�سحة وحمددة تتمتع بال�سم�لية وتك�ن م�ستدامة وذات اأبعاد م�ستقبليه ومب�ساركة جميع 

االأطراف املعنية.

وااللتزام  ال�سم�لية هي احلل  التخطيطية  العملية  باأن خمرجات  املطلق  االإميان  �سرورة   -2
بتطبيقها بعيداً عن ال�سيا�سات االرجتالية واالآراء والقرارات الفردية.

االأخذ  مع  و�سم�يل  ودقيق  واقعي  ب�سكل  املدينة  يف  واملييرور  النقل  حركة  درا�سة  تتم  اأن   -3
بعني االعتبار االأبعاد واملتغرات امل�ستقبلية واأن تتم هذه الدرا�سة على م�ست�ى اإقليم املدينة 

ولي�س على امل�ست�ى املحلي للمدينة فقط واأن ترتبط هذه الدرا�سة ب�سكل مبا�سر مع درا�سة 

ا�ستعماالت االأرا�سي املقرتحة.

4- �سرورة الرتكيز على حركة امل�ساة )ال�سابلة( ودرا�ستها درا�سة م�ستفي�سة عند درا�سة حركة 
النقل واملرور على م�ست�ى املدينة املحلي واإعطائها ما ت�ستحقه من اهتمام باعتبار االإن�سان 

اأمكن على ف�سل  املدينة والعمل ما  العمراين و�ساكن وم�ستخدم  التخطيط  حم�ر عمليات 

حركة امل�ساه عن حركة املرور والنقل.

4 - 2 تخطيط واإدارة املرور :

اإعداد اإ�سرتاتيجية �ساملة للنقل )مبا فيها النقل اجلماعي( ت�سم خططاً ق�سرة ومت��سطة   - 1
من  عييدداً  ت�سم  القرار  �سانعي  م�ست�ى  على  ت�سكل  دائمة  جلنة  قبل  من  املييدى،  وط�يلة 

املخت�سني يف النقل واملرور والطرق ل��سع خطط لتنفيذ تلك االإ�سرتاتيجية ومتابعة تنفيذها 

ومراجعتها وتقييمها وتعديلها على �س�ء املتغرات االقت�سادية واالجتماعية مع و�سع احلل�ل 

العلمية والعملية التي ت�ستخدم االأ�ساليب احلديثة يف اإدارة وتخطيط النقل واملرور، ت�ستعني 

يف ذلك مبتخ�س�سني حمليني وعامليني.

2 - تطبيق احلل�ل التالية كمرحلة اأوىل نح� و�سع احلل�ل ال�ساملة:
- ا�ستخدام برامج املحاكاة املرورية )Traffic Simulation( على �سبكات الطرق يف   املدن.

.)Changeable Messages Signs( ا�ستخدام ل�حات الر�سائل املتغرة -

ال��سائل  با�ستخدام  التجارية  املناطق  يف  االأر�سفة  ج�انب  على  ال�سيارات  وق�ف  تنظيم   -

احلديثة املنا�سبة.

4 - 3 النقل اجلماعي :

الدرا�سات  ومراجعة  اجلماعي  النقل  ج�انب  كافة  لتنظيم  �ساملة  درا�سة علمية  اإجراء   - 1

مناطق  لكافة  اخل�س��س  بهذا  ال�سابقة 

الدولة لل�ق�ف على اأو�ساع هذا القطاع.

اإ�سرتاتيجية النقل اجلماعي  اأن تك�ن   - 2
ي�سبح  بيياأن  كفيلة  خطط  وذات  �ساملة 

قيي�ييياً  مناف�ساً  اليينييقييل  ميين  اليينييمييط  هيييذا 

للنقل اخلا�س، ولتمكني هذا القطاع من 

بحيث  النقل،  عملية  يف  دوره  ممار�سة 

تتبنى احلل�ل التالية كمرحلة اأوىل لرفع 

م�ست�ى خدمات النقل اجلماعي.

4-4  الرقابة والت�سريع :

ت�حيد اأنظمة النقل واملرور والطرق يف   - 1
الدول العربية.

اإعيييييادة اليينييظيير يف نييظييام احلييميي�الت   - 2
املح�رية ومراقبتها و�سبطها على الطرق 

اخلارجية وال�س�ارع الداخلية.

للت�سريعات  �ساملة  مراجعة  اإجيييراء   - 3
وتعديل  ال�سر  قييانيي�ن  اأهمها  املييرورييية 

يف  التط�رات  مع  يتنا�سب  مبا  ن�س��سها 

االأو�ساع املرورية وتفعيل كافة م�ادها مبا 

فيها منع ا�ستعمال الهاتف النقال يف اأثناء 

قيادة ال�سيارات.

4 - 5   ال�سالمة املرورية :

التاأكيد على التعاون العربي يف جمال   -1
عليا  جلنة  بت�سكيل  املييرورييية،  ال�سالمة 

ت�سم خرباء خمت�سني ل��سع اإ�سرتاتيجية 

م�حدة وتبادل اخلربات وتكثيف التعاون 

املرورية يف  ال�سالمة  بهدف رفع م�ست�ى 

الدول العربية.

تييبيينييي روؤييييييية »عيييييامل بيييال حييييي�ادث»   - 2
)Vision O( ب��سع خطة وطنية �ساملة 

ذات  هيئة  قبل  ميين  املييرورييية  لل�سالمة 

تنفيذ  من  متكنها  و�سالحيات  م�ؤهالت 

تلك اخلطة، والعمل على ت�عية �سانعي 

القرار يف االأجهزة احلك�مية باأهمية هذا 

امل��س�ع.

ال�سائقني  تييدريييب  بييرنييامييج  تييطيي�ييير   -3
قيادة  مدربي  م�ست�ى  رفع  على  والتاأكيد 

ال�سيارات.

أبحاث
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واملهتمني  املخت�سني  واالأفييراد  اجلهات  البيانات واملعل�مات عن  اإعداد دليل ي�سم كافة   - 4
جهة  من  املعل�مات  تلك  ت�فر  بهدف  العربية  الييدول  من  دوليية  كل  يف  املرورية  بال�سالمة 

والتعاون والتن�سيق بني الدول العربية من جهة اأخرى.

اإعداد دليل لل�سالمة املرورية لي�ستفيد منه �سانع�ا القرار واملهتم�ن يبني كافة االإجراءات   - 5
كالتهدئة  احلديثة  االأ�ساليب  وخا�سة  املرورية  ال�سالمة  لتخطيط  تهدف  التي  واالأ�ساليب 

املرورية والتدقيق املروري ومعاجلة امل�اقع اخلطرة على الطرق.

و�سع اأو تط�ير دليل ق�اعد املرور على الطرق لل�سائقني وامل�ساة.  - 6

4 - 6    البيئة والقت�ساد :

1 - تط�ير البنية التحتية وو�سع اخلطط والربامج الكفيلة للحد من االآثار ال�سلبية الناجتة عن 
ا�ستخدام و�سائل النقل.

2 - اإعداد الدرا�سات الالزمة لتقييم االآثار االقت�سادية على الدخل الق�مي مل�ساكل النقل واملرور 
وبيان اجلدوى االقت�سادية للبدائل واحلل�ل املقرتحة.

3 - ت�فر التم�يل الالزم لتنفيذ امل�ساريع التي من �ساأنها م�اجهة الطلب احلايل وامل�ستقبلي 
على النقل وتاأمني نقل �سريع واآمن لالأ�سخا�س والب�سائع.

4 - 7    املعلومات والأبحاث :

1- التاأكيد على �سرورة قيام تعاون عربي يف جمال البح�ث واإيجاد احلل�ل االقت�سادية املنا�سبة 
)Cost Effective( مل�ساكل النقل واملرور.

2- اإعداد وتط�ير بنك �سامل ملعل�مات النقل واملرور والطرق وتكليف جهة معينة تق�م بذلك.

يف  اجلامعات  دور  وتفعيل  والعاملية  املحلية  والبحثية  االأكادميية  اخلربات  من  اال�ستفادة   -3
معاجلة م�ساكل النقل واملرور والطرق.

4- التاأكيد على �سرورة القيام باأبحاث لتط�ير قطاع النقل وعدم االكتفاء بالقيام مب�س�حات 
لل�اقع املحلي مع ا�ستخدام التقنيات املنا�سبة لذلك.

4 - 8  مواد وموا�سفات واإن�ساء الطرق :

1 - ا�ستخدام الطرق احلديثة يف ت�سميم اخللطات االإ�سفلتية )Super Pave System( على 
�سبيل املثال وامل�اد املح�سنة،... الخ، مع التاأكيد على �سبط اجل�دة يف تلك اخللطات.

2 - تط�ير وحتديث نظام اإدارة ر�سفات الطرق وتعميمه على جميع اجلهات املخت�سة لتطبيقه.

للظروف  م�اءمة  اأكر  لت�سبح  الطرق  اإن�ساء و�سيانة  3 - حتديث امل�ا�سفات امل�ستخدمة يف 
املحلية والع�امل املحيطة.

5 - 1   قائمة املراجع العربية :

علم االجتماع احل�سري، ف. ف ك��ستلل�، ترجمة د. اأب� بكر باقادر.  - 1

درا�سات يف جغرافية النقل، اأحمد حبيب ر�س�ل، دار النه�سة العربية، بروت، 1986م.  - 2

تخطيط املراكز الثان�ية وتاأثرها على م�سكلة املرور يف اإقليم القاهرة، د. اأحمد عفيفي،   - 3
جمعية املهند�سني امل�سرية، 1984م.

كمال  اأحييمييد  الييعييمييراين،  التخطيط   - 4
الدين عفيفي، القاهرة، 1988م.

احل�سري،  النقل  تخطيط  يف  مقدمه   - 5
مطابع  اليي�احييد،  عبد  احلميد  عبد  د. 

م�ؤ�س�سة العهد، الدوحة – قطر، 1986م.
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٭ يل وايت وطانغي غاه�ما

مقاالت

عندما صادقت الغابون على اتفاقية باريس المناخية لعام 2015، كان عملها الحقيقي قد بدأ للتو آنذاك، وكان التحدي األكبر هو إيجاد طرق 

للحفاظ على البيئة الطبيعية في البالد، ومعالجة أزمة المناخ المتزايدة، دون تقييد الفرص االقتصادية لشعبها، وبعد أربع سنوات تقريبا، 

أصبح لدينا فهم أعمق لألزمة التي تواجهنا، كما أن ضرورة التوفيق بين تنمية بلدنا، وبين استجابته للمناخ أصبحت أكثر إلحاحا من أي وقت 

مضى.

بلدنا  مثل  النامية  للبلدان  ميكن  وال 

�سلكته  الذي  نف�سه  التنمية  م�سار  تتبع  اأن 

وخم�سني  املئة  خالل  الغربية  االقت�سادات 

الع�اقب  ندرك  اأننا  كما  املا�سية،  عاما 

ال�خيمة للت�سنيع ال�سريع على املناخ والبيئة 

العامليني، لذلك يجب اأن جند طريقة خمتلفة 

لتح�سني م�ست�يات املعي�سة.

لذلك، من ال�س�اب اأن تقدم االقت�سادات 

املتقدمة م�ساعدة تكن�ل�جية ومالية اإ�سافية 

اأي حال، هذا ه� ثمن  للعامل النامي، فعلى 

ولكن  الك�كب،  جتاه  امل�سرتكة  م�س�ؤوليتنا 

احلل�ل املناخية لن تاأتي فقط من الغرب، اإن 

لدى البلدان النامية- مبا يف ذلك الغاب�ن- 

فر�سة لقيادة هذا التح�ل.

االقت�سادي  النم�  يتعار�س  اأن  ينبغي  وال 

تغر  اآثار  من  والتخفيف  البيئة،  حماية  مع 

املناخ، ويف الغاب�ن، تلتزم احلك�مة بتقلي�س 

بن�سبة  البالد  يف  الدفيئة  الغازات  انبعاثات 

50 يف املئة على االأقل مع حل�ل عام 2025، 
والبيئة  واملحيطات  للغابات  وزيرا  وب�سفتي 

وتغر املناخ، ورئي�سا للمجل�س ال�طني للمناخ، 

اأعرف اأن اإدارة الغابات املطرة التي تغطي 

البلدان النامية
تقود العمل المناخي
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ما يقرب من ت�سعة اأع�سار البالد �ست�ساعدنا 

يف حتقيق هذا الهدف، ولكننا نعلم اأي�سا اأن 

للتنمية  �سرورية  الطبيعية  وم�اردنا  غاباتنا 

االقت�سادية واالجتماعية.

هذه  بني  الت�فيق  للغاب�ن  ميكن  كيف 

كيف ميكننا  متناق�سة؟  تبدو  التي  االأهداف 

التي  واالأخ�ساب،  الزراعة  قطاعي  تط�ير 

الغذائي،  االأمن  لتعزيز  �سرورية  تعترب 

ال�فاء  مع  بالدنا،  يف  االقت�ساد  وتن�يع 

التن�ع  وحماية  الدولية،  املناخية  بالتزاماتنا 

البي�ل�جي الغني يف الغاب�ن؟ وتكمن االإجابة 

االأ�سرار  من  والتقليل  بذكاء  التخطيط  يف 

اأن  واأرا�سينا  لغاباتنا  يت�سنى  حتى  املهِدرة، 

واأ�سا�سا  املناخ،  لتغر  طبيعيا  مكبحا  تك�ن 

للتنمية امل�ستدامة.

التزاماتها  غالبية  تلبية  الغاب�ن  وتعتزم 

الغاب�ية  املمار�سات  طريق  عن  املناخية 

انبعاثات  من  تقلل  اأن  ميكن  التي  نة،  املح�َسّ

ثاين اأك�سيد الكرب�ن مع احلفاظ على اإنتاج 

على  احلفاظ  منظمة  جانب  واإىل  اخل�سب، 

حلماية  اإفريقيا  و�سط  ومبادرة  الطبيعة، 

للحد  ال�سراكة  )CAFI(، و�سندوق  الغابات 

من كرب�ن الغابات، اأطلقت احلك�مة مبادرة 

م�ساهمة  من  للحد  البالد  م�ست�ى  على 

قطع االأ�سجار يف تغر املناخ وفقدان التن�ع 

البي�ل�جي.

اأ�سا�سية  درا�سة  اأجرينا   ،2017 عام  ويف 

االأ�سجار  قطع  ممار�سات  تاأثر  لتحديد 

القائمة. وخالل االثني ع�سر �سهرا القادمة، 

الإجراء  االمتيازات  مديري  مع  �سنعمل 

حت�سينات، مثل ت�سييق طرق قطع االأ�سجار، 

وا�ستخدام  االأخ�ساب،  نفايات  من  والتقليل 

املنخف�س،  التاأثر  ذات  املعدات  من  املزيد 

لقيا�س  متابعة  درا�سة  ذلك  بعد  و�سنجري 

تاأثر التغيرات.

وتظهر اآخر االأبحاث اأنه يف حني اأن قطع 

االأ�سجار االنتقائي ي�سر عادة بن�سبة ترتاوح 

املتبقية،  الغابات  من   33٪ اإىل   11 بني  ما 

مبا  جيدا  املدارة  الغابات  اأن حتتفظ  ميكن 

اإىل 96 يف املئة من الكرب�ن و85 يف  ي�سل 

وعن  البي�ل�جي.  تن�عها  من  اأكر  اأو  املئة 

املناخية  االآثار  تخفي�سات  حتديد  طريق 

هذه، ميكننا امل�ساهمة يف التزاماتنا املناخية 

يف  وكذلك  باري�س،  اتفاق  مب�جب  امل�سرتكة 

اأهداف االأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة.

االأ�سجار  قطع  �سناعة  جعل  طريق  وعن 

اأكر ا�ستدامة، و�سديقة للمناخ، ميكن للغاب�ن 

ال�سرورات  نتفهم  ونحن  قدوة،  تك�ن  اأن 

يف  ت�ساعد  التي  لل�سناعات  االقت�سادية 

اأي�سا  ندرك  ولكننا  املعي�سة،  م�ست�يات  رفع 

اأخفقنا يف حماية غاباتنا ومناظرنا  اإذا  اأننا 

باري�س،  اتفاق  اأهداف  نحقق  فلن  الطبيعية، 

وف�سال عن ذلك فاإن اأي مكا�سب اقت�سادية 

�ستك�ن ق�سرة االأمد.

ال�ق�د  يف  الهائل  التقلي�س  اأن  ومع 

اأنه ال ميكننا جتنب  اإال  االأحف�ري �سروري، 

اأزمة املناخ اإال اإذا عززنا قدرة الطبيعة على 

يعني  وهذا  احلراري،  االحتبا�س  مكافحة 

ت�سخر ق�ة الغابات املدارية المت�سا�س ثاين 

اأك�سيد الكرب�ن املنبعث بالفعل، وميكن لهذه 

اال�ستجابة  ثلث  ت�فر  اأن  الطبيعية  احلل�ل 

 2030 عام  بحل�ل  نحتاجها  التي  املناخية 

للحفاظ على االحتبا�س احلراري يف م�ست�ى 

دون العتبات التي ت�ستهدفها اتفاقية باري�س.

ق�ة  قلب  يف  الغاب�ن  تقع  ال�اقع،  ويف 

عازلة للكرب�ن يف و�سط اإفريقيا، اإذ يف عام 

2015، اأن�ساأت الغاب�ن وخم�س دول جماورة 
الغابات،  حلماية  اإفريقيا  و�سط  مبادرة 

بهدف االعرتاف واحلفاظ على قيمة غابات 

املنطقة، التي ت�سكل ثاين اأكرب غابة ا�ست�ائية 

من  طن  غيغا   70 تخزن  حيث  العامل،  يف 

الكرب�ن، وت�فر �سبل عي�س لنح� 60 ملي�ن 

�سخ�س. وقد يبلغ حجم ح��س الك�نغ� ثلث 

م�ساحة االأمازون، لكنه يخزن 60 يف املئة من 

كمية الكرب�ن امل�ج�دة يف االأمازون، كما اأن 

وت�سعى  ن�سبيا،  اأعلى  ال�سن�ي  الكرب�ن  عزل 

مبادرة و�سط اإفريقيا حلماية الغابات حاليا 

عن  ال�سابقة  النجاحات  من  اال�ستفادة  اإىل 

طريق تقدمي املزيد من االلتزامات الطم�حة، 

احلالية،  املبادرات  بني  التن�سيق  وحت�سني 

وا�ستقطاب �سركاء ومانحني جدد.

الغاب�ن  التقدم الذي نحرزه يف  وي�سجعنا 

وحتتاج  ككل،  الك�نغ�  ح��س  منطقة  ويف 

اال�ستفادة من  اإىل  النامية  البلدان  حك�مات 

القدوة  اإعطاء  يف  واال�ستمرار  النجاح،  هذا 

عن طريق جه�دها ملكافحة تغر املناخ، وبناء 

املرونة، وتعزيز التنمية امل�ستدامة.

ويف هذا ال�سدد، يعد االتفاق االأخر بني 

بتن�سيق من مبادرة و�سط  الرويج والغاب�ن، 

يف  مهمة  خط�ة  الغابات،  حلماية  اإفريقيا 

ال�سفقة  هذه  ومب�جب  ال�سحيح،  االجتاه 

الرويج  �ستدفع  �سن�ات،  ع�سر  مدتها  التي 

دوالرات   10 قدره  للغاب�ن  اأدنى  �سعرا 

انبعاثات  التقليل من  اأجل  املعتمد من  للطن 

الغابات  اإزالة  عن  الناجمة  الدفيئة  الغازات 

اأك�سيد  ثاين  المت�سا�س  وكذلك  وتده�رها، 

الكرب�ن ب�ا�سطة الغابات الطبيعية.

الكثر  عمل  باإمكاننا  يزال  ال  ذلك،  ومع 

اأجل  من  وا�ستعادتها  الغابات،  حلماية  معا 

مكافحة تغر املناخ، وما زال عدد كبر جدا 

خاطئة  بفكرة  ي�ؤمن�ن  ال�سيا�سات  �سناع  من 

والعمل  االقت�سادية  التنمية  اأن  مفادها 

املناخي غر مت�افقني، وهذا لي�س �سحيحا، 

�سيظل  العامل  ولكن  الغاب�ن.  يف  نثبت  كما 

دون م�ست�ى التزاماته املتعلقة باملناخ اإىل اأن 

تن�سم اإلينا املزيد من احلك�مات.

اإن اآثار تغر املناخ لي�ست مقيدة باحلدود 

ال�طنية، وعن طريق بذل جهد عاملي حقيقي 

بال�عات  وتعزيز  االنبعاثات  اأجل خف�س  من 

مناخ  اأزمة  منع  من  �سنتمكن  فقط  الكرب�ن 

اأ�س�اأ.

والبيئة  واملييحيييييطييات  الييغييابييات  وزيييير  واييييت  يل  ٭ 

وتيييغييير املييينييياخ يف اليييغيييابييي�ن، وطيييانيييغيييي غيياهيي�مييا 

رئييييي�ييس املييجييليي�ييس اليي�طيينييي لييلييميينيياخ يف الييغييابيي�ن.

»بروجيكت �سنديكيت، 2019« بالتفاق مع »اجلريدة«
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اإميا نافارو وناندا جيت�سكار ٭ 

مقاالت

على الحكومات والقادة أن يدركوا أن لديهم دعما من المجتمع العالمي المتنامي من رؤساء البلديات، والمسؤولين المحليين، وقادة القطاع 

الخاص الذين عقدوا العزم على الدخول في مشروع توفير مدن أكثر اخضرارا لجميع المواطنين، وإن مهمتنا هي التأكد من أن هذه األصوات لها 

آذان صاغية. 

خـضـرنـة مـدنـنـا

مبنا�سبة اجتماع القادة العامليني يف مدينة 

للعمل  املتحدة  االأمم  قمة  حل�س�ر  ني�ي�رك 

من اأجل املناخ الذي عقد م�ؤخراً من املهم اأن 

نتذكر اأن املدن لي�ست اأماكن مالئمة لتعاي�سنا 

رئي�سة  اأي�سا م�سادر  تعد  بل  وح�ارنا فقط، 

النبعاثات الغازات الدفيئة.

والتجارة،  للعمالة،  مراكز  املدن  ولك�ن 

واالبتكار، فاإنها حمركات لنم�نا االقت�سادي، 

حيث متثل اأكر من 80 % من الناجت املحلي 

القرن،  منت�سف  وبحل�ل  العاملي،  االإجمايل 

ما  �سخ�س-  مليارات  �ستة  من  اأكر  �سيعي�س 

يقرب من 70 %  من �سكان العامل- يف املناطق 

مليارات  اأربعة  نح�  من  اأكر  اأي  احل�سرية، 

الي�م. ومع ذلك، ت�ستخدم املدن بالفعل اأكر 

من ثلثي م�ارد العامل، والطاقة، اأي ما ميثل 

اأك�سيد  ثاين  انبعاثات  من   %  70 من  اأكر 

�ست�ستمر  املدن،  من�  ا�ستمرار  ومع  الكرب�ن، 

هذه االأرقام يف االرتفاع، اإذ بني عامي 2011 
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يف  االإ�سمنت  ال�سني  ا�ستخدمت  و2013، 

املتحدة  ال�اليات  من  اأكر  باملدن  النه��س 

خالل القرن الع�سرين باأكمله.

طريقة  على  يعتمد  ك�كبنا  م�ستقبل  اإن 

اإىل  وباالإ�سافة  احل�سرية،  للتنمية  اإدارتنا 

املناخ،  تغر  يف  امل�ساهمني  اأكرب  املدن  ك�ن 

فهي تعد اأي�سا من بني اأكر املناطق تعر�سا 

املكا�سب  باأكرب قدر من  تتمتع  للخطر، فهي 

من االنتقال اإىل البيئة اخل�سراء، ومع وج�د 

90 % من املناطق احل�سرية يف العامل على 
ارتفاع  خلطر  معر�سة  وك�نها  ال�س�احل، 

من�س�ب مياه البحر، هناك الكثر من العمل 

االأكرب  اجلزء  به حلماية  القيام  يتعني  الذي 

ومن  التهديدات،  هذه  من  العامل  �سكان  من 

املكان  هي  فاملدن  باملناخ.  مرتبطة  اأخرى 

الذي �سي�ؤثر فيها االإنفاق على العمل املناخي 

املدن  اأن يحقق جعل  اإذ ميكن  تاأثرا كبرا، 

يتعلق  فيما  وتن�سيقا  وترابطا  حجما،  اأقل 

اقت�سادية  مدخرات  اخل�سراء،  بال�سيا�سات 

عام  بحل�ل  دوالر  تريلي�ن   17 اإىل  ت�سل 

.2050

اأوال، يجب اأن نفعل املزيد لتقليل ا�ستهالك 

اله�اء،  وتل�ث  ال�سارة،  واالنبعاثات  الطاقة، 

الطاقة  كفاءة  حت�سني  طريق  عن  خ�س��ساً 

ل�سع�بة  ونظرا  احل�سرية،  املناطق  يف 

ب�سرعة  احل�سرية  التحتية  البنية  تغير 

)وا�ستمرارها لفرتة ط�يلة(، فقد حان ال�قت 

وحتتاج  التمدن،  ب�ساأن  جديد  نقا�س  لبدء 

انبعاثات  من  للحد  خطط  و�سع  اإىل  املدن 

على  القدرة  وبناء  الكرب�ن،  اأك�سيد  ثاين 

االقت�ساد  واإ�سراك جميع قطاعات  التكيف، 

ذات ال�سلة يف التح�ل نح� الطاقة النظيفة. 

للتاأقلم  ال�سيا�سة  �سناع  يخطط  اأن  ويجب 

واال�ستثمارات  احلالية،  التحتية  البنية  مع 

اجلديدة ط�يلة االأمد.

وبداأت العديد من املدن ح�ل العامل بدمج 

احل�سرية  التنمية  خطط  يف  املناخ  اأهداف 

التي و�سعتها، واأكدت ك�بنهاغن زيادة كفاءة 

يف  بنغال�ر  وت�ستثمر  مبانيها،  يف  الطاقة 

اجليدة  االأمثلة  بني  ومن  امل�ستدام،  النقل 

تعزيز  على  مك�سيك�  مدينة  تركز  االأخرى، 

مرونة �سكانها االأكر ه�سا�سة اأمام االأحداث 

املناخية القا�سية.

اأن  املدن  من  متزايد  عدد  ويدرك 

ال�سيا�سات ال�سديقة للمناخ تع�د بنفع ف�ري 

كما  االقت�سادي،  والنم�  احلياة،  ج�دة  على 

الناحية  من  منطقي  االأخ�سر  اال�ستثمار  اأن 

االقت�سادية، الأنه غالبا ما ي�ؤدي اإىل حت�سني 

اخلدمات البلدية، وه�اء نظيف، ومياه اأكر 

ال�سم�سية  الطاقة  اأ�سبحت  بالفعل  اأمانا. 

االآن اأرخ�س يف كثر من االأحيان من ال�ق�د 

البال�ستيك-  تدوير  اإعادة  وتعد  االأحف�ري، 

م�سدرا  حميطاتنا-  تنظيف  مفتاح  وه� 

ل�ظائف ثابتة.

ولكن املدن بحاجة اأي�سا اإىل امل�سي قدماً، 

الدائري  االقت�ساد  ف�ائد  اإدراك  طريق  عن 

الذي يقلل من النفايات، وتظهر “اخلط�ات 

بنك  من  دليل  وه�  للمدن”،  الدائرية  الي15 

اال�ستثمار االأوروبي، اأن املدن و�سكانها لديهم 

الكثر لربح�ه- مبا يف ذلك ب�سمة الكرب�ن 

واإعادة  املنخف�س  اال�ستهالك  من  االأ�سغر- 

ا�ستخدام امل�ارد. وت�فر بن�ك التنمية الدولية 

التم�يل،  العامل،  اأنحاء  جميع  يف  للمدن، 

وامل�ساعدة التقنية للم�ساريع يف جمال املناخ، 

االأوروبي،  اال�ستثمار  بنك  اإىل  وبالن�سبة 

تتمثل االأول�يات يف كفاءة ا�ستخدام الطاقة، 

وم�سادر الطاقة املتجددة، والنقل امل�ستدام.

اإىل  احلك�مات  نف�سه، حتتاج  ال�قت  ويف 

اأكرب  ح�افز  وتقدمي  جديدة،  ق�انني  تطبيق 

الإجناز امل�ساريع، وت�سجيع املزيد من االبتكار 

اأن  نحتاج  ذلك  ولتحقيق  ال�سركات،  بني 

ات�سال  على  امل�سلحة  اأ�سحاب  جميع  يك�ن 

وت�فر  نف�سها.  ال�سفحة  وعلى  بع�سهم،  مع 

 C40 Cities مثل  املحلية-  احلك�مات 

الدويل  املجل�س    ICLEIو 40 مدينة،  �سي 

املدن  �سبكات  املحلية-  البيئية  للمبادرات 

من اأجل اال�ستدامة، وامليثاق العاملي لروؤ�ساء 

البلديات للمناخ والطاقة نقطة انطالق جيدة. 

والتاأثر  بالق�ة  املجم�عات  هذه  تتمتع  اإذ 

الطاولة  ح�ل  املنا�سبني  االأ�سخا�س  ل��سع 

نف�سها، ومناق�سة ال�سيا�سات امللم��سة.

اال�ستثمار  بنك  تَ�حد  جانبهما،  ومن 

البلديات  لروؤ�ساء  العاملي  وامليثاق  االأوروبي 

مل�ساعدة املدن يف مت�يل العمل املناخي، وبناء 

ويف  القادمة،  لالأجيال  للبيئة  �سديقة  مدن 

اأطلقنا حتدي  ال�سراكة اجلديدة،  اإطار هذه 

مدينة املناخ العاملي قبل عام لتقدمي امل�ساعدة 

مت�يل  اإعداد  يف  ت�ساعد  التي  التقنية، 

وت�سريع  للمناخ  احل�سري  العمل  م�ساريع 

وترته. وبعد التما�س 145 فكرة عن �سيا�سة 

املناخ من اأكر من 100 مدينة ح�ل العامل، 

اإمكانات  على  ينط�ي  اقرتاحا   20 اخرتنا 

ا�ستثمار اإجمالية تبلغ 1.4 مليار ي�رو )1.5 

امل�ساعدة  متديد  طريق  وعن  دوالر(.  مليار 

لت�سمل  املناخ  مل�ساريع  والتم�يل  التقنية، 

الالتينية،  واأمركا  واآ�سيا،  اإفريقيا،  مدنا يف 

فر�س  الربنامج  �سيخلق  االأوروبي،  واالحتاد 

عمل، ويخف�س ف�اتر الطاقة، ويح�سن ج�دة 

ال�سرف  ومياه  النفايات  اإدارة  ويعزز  اله�اء، 

ال�سحي، وبناء القدرة على ال�سم�د.

املنح  مت�يل  يف  احلاد  النق�س  وملعاجلة 

اإىل  بامل�ساريع  قدما  للدفع  ال�سروري 

لتحليل اجلدوى،  تك�ن فيها جاهزة  مرحلة، 

اأطلق �سندوق  واال�ستثمار يف نهاية املطاف، 

االأمم  قمة  خالل  للمدينة  املناخي  التم�يل 

املتحدة للعمل املناخي. ويهدف اإىل جمع اأكر 

من 100 ملي�ن ي�رو يف �سكل منح الإطالق ما 

ال يقل عن 4 مليارات ي�رو يف امل�ساريع.

وينبغي على احلك�مات والقادة اأن يدرك�ا 

من  دعم  لديهم  بل  وحدهم،  لي�س�ا  اأنهم 

املجتمع العاملي املتنامي من روؤ�ساء البلديات، 

اخلا�س  القطاع  وقادة  املحليني،  وامل�س�ؤولني 

الذين عقدوا العزم على الدخ�ل يف م�سروع 

ت�فر مدن اأكر اخ�سرارا جلميع امل�اطنني، 

واإن مهمتنا هي التاأكد من اأن هذه االأ�س�ات 

لها اآذان �ساغية.

اإميا نافارو نائبة رئي�س بنك اال�ستثمار االأوروبي،  ٭ 

وناندا جيت�سكار عمدة ناجب�ر بالهند، وع�س�ة جمل�س 

اإدارة امليثاق العاملي لروؤ�ساء البلديات للمناخ والطاقة.

»بروجيكت �سنديكيت، 2019« بالتفاق مع »اجلريدة«
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نان�ِسن كارين  ٭ 

تقرير خاص صدر مؤخرا يزعم الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ أن معالجة تغير المناخ تتطلب إدخال تغييرات 

االستنتاج  لكن  جديدة،  التقرير  في  الواردة  البيانات  كانت  الزراعية،  واألراضي  الغابات  بها  ندير  التي  الطريقة  على  أساسية 

تحذر  المدني  المجتمع  ومنظمات  البيئة  وحماة  العلماء  كان  الزمن،  من  عقد  من  أكثر  مدار  فعلى  جديدا:  ليس  األساسي 

من أن النموذج السائد الذي نتبناه في التعامل مع اإلنتاج واالستهالك يكمن في قلب أزمة المناخ، ومن الواضح أن حماية 

الكوكب الذي يعتمد عليه بقاؤنا لن تتطلب أقل من تغيير النظام.

 من المستفيد من حلول
المناخ الزائفة؟

مقاالت
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نظام  بناء  على  عمل  العامل  اأن  ال�اقع 

وه�  املال،  راأ�س  تراكم  على  يركز  اقت�سادي 

اأعظم  ال�سركات  اأرباح  يجعل  الذي  النظام 

وه�  والبيئة،  النا�س  رفاهية  من  اأهمية 

فقد  مرتكبيه،  ويكافئ  الظلم  ير�سخ  بهذا 

متزايدة  ح�سة  على  خمتارة  ِقلة  ا�ستح�ذت 

احلجم يف اإجمايل الروة والنف�ذ ال�سيا�سي، 

 %  71 نح�  فقط  �سركة   100 تنتج  والي�م 

لالحتبا�س  امل�سببة  الغازية  االنبعاثات  من 

احلراري الك�كبي، واأغنى 10 % من النا�س 

االنبعاثات  من   %  50 نح�  عن  م�س�ؤول�ن 

الغازية امل�سببة لالحتبا�س احلراري الك�كبي، 

يف حني ينتج اأفقر 50 % من النا�س 10 % 

فقط من االنبعاثات.

الذين  الأولئك  الت�سدي  عن  امتناعهم  يف 

ال�سيا�سي�ن  الزعماء  تََعلَّق  ك�كبنا،  يدمرون 

اأ�ساليب  ذلك  يف  مبا  التكن�ل�جية،  باحلل�ل 

بامت�سا�س  تَِعد  التي  املناخية  الهند�سة 

الكرب�ن املنبعث بالفعل من الغالف اجل�ي، 

املعني  الدويل  احلك�مي  الفريق  وحتى 

مثل  ب�ساأن  افرتا�سات  قدم  املناخ  بتغر 

م�سارته  من  العديد  يف  التكن�ل�جيات  هذه 

من  العاملية  احلرارة  درجات  ملنع  النم�ذجية 

ف�ق  مئ�ية  درجة   1.5 يتجاوز  مبا  االرتفاع 

م�ست�يات ما قبل ال�سناعة.

ال  املناخية  الهند�سة  تكن�ل�جيات  لكن 

يدعمها �سند اأو دليل، وهي غر اآمنة، وغر 

واقعية، ولنتاأمل هنا فكرة ا�ستخدام الطاقة 

الكرب�ن  احتجاز  تكن�ل�جيا  مع  احلي�ية 

اإىل  الرائد  املقرتح  امل�سار  اأو  وتخزينه، 

هذا  ي�ستلزم  ال�سالب«،  االنبعاثات  »�سايف 

امل�سار زراعة حما�سيل بعينها ككتلة حي�ية، 

واإحراق امل�اد النباتية للح�س�ل على الطاقة، 

ثم احتجاز ثاين اأك�سيد الكرب�ن املنبعث اأثناء 

االحرتاق، وتخزينه حتت االأر�س.

رمبا يبدو ذلك واعدا اإىل اأن يدرك املرء 

اأن زراعة الكتلة احلي�ية على النطاق الالزم 

هكتار  مليارات  ثالثة  بنح�  يقدر  ما  تتطلب 

االأرا�سي  م�ساحة  �سعف  اأو  االأر�س،  من 

وعلى  حاليا،  االأر�س  ك�كب  على  املزروعة 

اأي حماولة لتنفيذ فكرة ا�ستخدام  هذا فاإن 

احتجاز  تكن�ل�جيا  مع  احلي�ية  الطاقة 

امل�ستحيل  حكم  ت�سبح يف  وتخزينه  الكرب�ن 

بدون اإزالة الغابات على نطاق هائل وتده�ر 

الكرة  ن�سف  يف  املداري  احلزام  يف  الرتبة 

االأر�سي اجلن�بي. عالوة على ذلك مع حت�يل 

االأرا�سي الزراعية الإنتاج الكتلة احلي�ية، قد 

اجل�ع  من  يزيد  مما  الغذاء،  اأ�سعار  ترتفع 

النظم  تدمر  و�سيف�سي  التغذية،  و�س�ء 

االإيك�ل�جية احلي�ية اإىل الق�ساء على �سبل 

عي�س املجتمعات املحلية وال�سع�ب االأ�سلية.

الذي  اأولئك  يتحمل  الأن  ال�قت  لقد حان 

اأزمة املناخ امل�س�ؤولية عن معاجلتها،  اأحدث�ا 

حك�مات  على  يتعني  الغاية  لهذه  وحتقيقا 

يف  املبادرة  زمام  تاأخذ  اأن  املتقدمة  البلدان 

خف�س االنبعاثات ب�سكل كبر عند املنبع من 

خالل مالحقة حت�ل �سامل يف اأنظمة الطاقة 

والنقل والغذاء واالقت�ساد التي تديرها.

اإنهاء اال�ستثمار  ت�سمل اخلط�ات االأ�سا�سية 

الطاقة  اأنظمة  وحت�يل  االأحف�ري؛  ال�ق�د  يف 

نح� اأنظمة الطاقة املتجددة املجتمعية والعامة؛ 

الزراعة  مثل  املدمرة  املمار�سات  عن  والتخلي 

املجتمعية  واالإدارة  االأ�سجار؛  وقطع  ال�سناعية 

تنظيم  واإعادة  املياه؛  وم�ارد  البي�ل�جي  للتن�ع 

احلياة احل�سرية لدعم اال�ستدامة.

اأن ت�فر  وعلى حك�مات البلدان املتقدمة 

التم�يل العام على نطاق وا�سع لدعم التح�ل 

ولتحقيق  النامي،  العامل  يف  ب�سدة  املطل�ب 

هذه الغاية البد اأن يك�ن االنتقال عادال واأن 

والن�ساء،  والفالحني،  العمال،  حق�ق  ي�سمن 

واملهاجرين، وال�سع�ب االأ�سلية.

يف  املجتمعية  الغابات  اإدارة  وت�ساعد 

اأولئك  حماية الغابات، وحماية �سبل معاي�س 

التن�ع  واحلفاظ على  عليها  يعتمدون  الذين 

ال�سيا�سية  باالإرادة  وباال�ستعانة  البي�ل�جي، 

الق�ية وال�سيا�سات ال�سحيحة، ي�سبح ب��سعنا 

اأن نتمكن ب�سكل منهجي من الت�سدي لتغر 

خ�سارة  مثل  به،  املرتبطة  واالأزمات  املناخ 

واجل�ع،  املياه،  ونُدرة  البي�ل�جي،  التن�ع 

اإذا  اأما  النا�س،  بني  التفاوت  فج�ة  وات�ساع 

»اخلارق«  احلل  وهم  يف  منغم�سني  ظللنا 

القادر على اإنقاذنا، ف�سيك�ن اإحراز اأي تقدم 

اأمرا م�ستحيال.

٭ رئييييي�ييسيية ميينييظييميية اأ�يييسيييدقييياء االأر�يييييس الييدولييييية.

»بروجيكت �سنديكيت، 2019« بالتفاق مع »اجلريدة«
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٭ ج�زيف �س.ناي

تلتزم الدول على المدى الطويل بمعايير السلوك من أجل تحسين التنسيق فيما بينها، وإدارة حاالت عدم اليقين، والحفاظ على سمعتها، أو 

 GCSC االستجابة للضغوط الداخلية، وال شك أن العالم أبعد ما يكون عن تحقيق مثل هذا النظام المعياري في الفضاء السيبراني، لكن لجنة

ساعدت في دفع هذه العملية إلى األمام.

اأ�سبح  بقليل،  جيل  من  اأكر  مدى  على 

االقت�سادية  للتفاعالت  حي�ية  ركيزة  االإنرتنت 

اأمام  الباب  وفتح  وال�سيا�سية،  واالجتماعية 

الكبر  القدر  هذا  مع  لكن  هائلة،  مكا�سب 

ال�سعف  ياأتي  املتبادل،  واالعتماد  الرتابط  من 

من  الهجمات  وترة  تزايدت  حيث  وال�سراع، 

جانب دول اأو ق�ى غر تابعة لدولة بعينها، مما 

يهدد ا�ستقرار الف�ساء ال�سيرباين )االإلكرتوين(.

يف منتدى باري�س لل�سالم يف ن�فمرب املا�سي، 

اأ�سدرت اللجنة العاملية ب�ساأن ا�ستقرار الف�ساء 

كيفية  ح�ل  تقريرها   )GCSC( ال�سيرباين 

اال�ستقرار  حتقيق  ل�سمان  �سامل  اإطار  ت�فر 

املتعددة  اللجنة  هذه  ُعقدت  ال�سيرباين. 

االأ�سل  )والتي كنت ع�س�ا فيها( يف  االأطراف 

من قبل احلك�مة اله�لندية قبل ثالث �سن�ات، 

اإ�ست�نيا  من  م�ساركني  روؤ�ساء  قيادة  حتت 

م�س�ؤولني  وت�سمنت  املتحدة،  وال�اليات  والهند 

حك�ميني �سابقني، وخرباء من املجتمع املدين، 

واأكادمييني من 16 دولة.

دع�ات عديدة  انطلقت  �سن�ات،  مدار  على 

انعدام  حالة  الإدارة  ومعاير  ق�انني  �سن  اإىل 

االأمن الدويل اجلديدة التي اأوجدتها تكن�ل�جيا 

االأمم  يف  رو�سية  مبقرتحات  بدءا  املعل�مات، 

املتحدة قبل عقدين من الزمن تدع� اإىل اإبرام 

لطبيعة  نظرا  احلظ،  ول�س�ء  ملِزمة.  معاهدة 

لن  التكن�ل�جيا،  وتقلب  ال�سيربانية  االأ�سلحة 

اأن  املمكن  املعاهدة م��س�عية ومن  تك�ن هذه 

تفقد فعاليتها ب�سرعة.

فريقا  املتحدة  االأمم  �سكلت  ذلك،  من  بدال 

من اخلرباء احلك�ميني، والذي اأ�سدر جمم�عة 

 2013 عامي  يف  املعاير  من  ملزمة  غر 

يتمكن  مل  الفريق  هذا  اأن  وبرغم  و2015. 

عمله  فاإن   ،2017 عام  يف  تقرير  اإ�سدار  من 

وان�سمت  ع�س�يته،  نطاق  ت��سيع  مع  م�ستمر 

اإليه جمم�عة عمل مفت�حة الع�س�ية يف االأمم 

املتحدة �ساركت فيها نح� 80 دولة يف �سبتمرب 

املا�سي، باالإ�سافة اإىل ذلك، اأن�ساأ االأمني العام 

رفيع  فريقا  غ�تري�س  اأنط�ني�  املتحدة  لالأمم 

امل�ست�ى اأ�سدر تقريرا من املنتظر مناق�سته على 

مقاالت

 ثمانية
لضمان االستقرار في الفضاء السيبرانيمعايير
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نطاق اأو�سع يف االأمم املتحدة يف عام 2020.

تُعرِّف جلنة GCSC اال�ستقرار ال�سيرباين 

باأن  اأنه و�سع ي�سمح لالأفراد وامل�ؤ�س�سات  على 

يك�ن�ا على درجة معق�لة من الثقة يف قدرتهم 

على ا�ستخدام خدمات االإنرتنت ب�سالمة واأمن، 

واإدارة التغير يف ظل قدر ن�سبي من ال�سالم، 

هذا  ويرتكز  ت�سعيد.  دون  الت�ترات  وحل 

الذي  الدويل احلايل،  القان�ن  اال�ستقرار على 

اأكدت  كما  ال�سيرباين،  الف�ساء  على  ينطبق 

تقارير فريق اخلرباء احلك�ميني لعامي 2013 

و2015.

اإبرام معاهدة قان�نية دولية  ومع ذلك، فاإن 

ملزمة �سيك�ن �سابقا الأوانه كخط�ة تالية. فمن 

�ساأن املعاير املتعلقة بال�سل�ك املت�قع اأن تعمل 

مبثابة اأر�س م�سرتكة مرنة بني و�سع معاهدات 

اإجراء على  اأي  �سارمة من جهة، وعدم اتخاذ 

مايكل  اأو�سح  وكما  اأخرى،  جهة  من  االإطالق 

للجنة  امل�ساركني  الروؤ�ساء  اأحد  ت�سرت�ف، 

GCSC ووزير االأمن الق�مي االأمركي �سابقا، 
فمن املمكن اأن ت�جد هذه املعاير بالت�ازي مع 

م�اجهة  يف  ديناميكية  اأكر  ولكنها  الق�انني، 

التغر ال�سريع للتكن�ل�جيا.

معاير  ثمانية   GCSC جلنة  اقرتحت 

املعلنة  املبادئ  يف  امل�ج�دة  الثغرات  ملعاجلة 

�سابقا والرتكيز على الق�سايا الفنية االأ�سا�سية 

النظر  ومُيكن  ال�سيرباين،  اال�ستقرار  لتحقيق 

اإىل مثل هذه املعاير باعتبارها نقاطا مرجعية 

م�سرتكة يف املناق�سات ال�سيا�سية اجلارية.

االأ�سا�س  يف  التدخل  عدم  ه�  االأول  املعيار 

الدول  تختلف  قد  حني  ففي  لالإنرتنت،  العام 

اال�ستبدادية والدميقراطية ح�ل حرية التعبر 

اأو تنظيم املحت�ى عرب االإنرتنت، اإال اأن ب��سعها 

االتفاق على عدم التدخل يف امليزات االأ�سا�سية 

ميكن  ال  والذي  النطاقات،  اأ�سماء  نظام  مثل 

ميكن  نح�  على  متبادل  ات�سال  وج�د  بدونه 

تُك�ِّن  التي  ال�سبكات  جمم�عة  بني  به  التنب�ؤ 

االأنرتنت.

التابعة  غر  والق�ى  للدول  ينبغي  ال  ثانيا، 

اإلكرتونية  عمليات  تدعم  اأن  بعينها  لدول 

التكن�ل�جية  التحتية  البنية  تعطيل  اإىل  تهدف 

اال�ستفتاءات  اأو  االنتخابات  الإجراء  ال�سرورية 

العامة اأو الت�سديقات ال�سعبية. وبرغم اأن هذا 

حدث  مثلما  التدخالت  جميع  مينع  ال  املعيار 

يف االنتخابات االأمركية يف عام 2016، فاإنه 

ال�سمات  بع�س  ح�ل  وا�سحة  حدودا  ي�سع 

التكن�ل�جية.

التابعة  غر  والق�ى  للدول  يحق  ال  ثالثا، 

يف  واخلدمات  بال�سلع  امل�سا�س  بعينها  لدول 

مراحل التط�ير اأو االإنتاج اإذا كان قيامها بذلك 

ي�سر ب�سكل كبر با�ستقرار الف�ساء ال�سيرباين، 

حيث ت�سكل �سال�سل الت�ريد غر االآمنة تهديدا 

ج�سيما لال�ستقرار.

التابعة  غر  والق�ى  للدول  ينبغي  ال  رابعا، 

العامة  امل�ارد  على  ت�ست�يل  اأن  بعينها  لدول 

بغر�س ا�ستخدامها يف �س�رة “�سبكات روب�تية” 

)روب�تات اإلكرتونية مبنية على اأجهزة االآخرين 

ولكنها تُدار دون علمهم اأو م�افقتهم(.

عمل  اأطر  الدول  تن�سئ  اأن  ينبغي  خام�سا، 

تت�سم بال�سفافية من الناحية االإجرائية لتقييم 

اأو  ثغرات  عن  للعامة  �ستك�سف  كانت  اإذا  ما 

ومتى  املعل�مات  نظم  اأو  تكن�ل�جيا  يف  عي�ب 

هذه  ت�سكل  ما  فغالبا  عنها.  الك�سف  يجب 

العي�ب اأ�سا�سا لت�سميم اأ�سلحة �سيربانية، كما 

ي�سكل االحتفاظ مبثل هذه الثغرات لال�ستخدام 

اجلميع،  على  خطرا  امل�ستقبل  يف  املحتمل 

القان�ن  ي�سعها  التي  القرينة  تك�ن  اأن  وينبغي 

ل�سالح االإف�ساح عن العي�ب وت�سحيحها.

ال�سلع  ومنتجي  ملط�ري  ينبغي  �ساد�سا، 

واخلدمات التي يعتمد عليها ا�ستقرار الف�ساء 

االأمنية  اجل�انب  على  التاأكيد  ال�سيرباين 

واتخاذ خط�ات معق�لة ل�سمان خل� منتجاتهم 

عند  العي�ب  وتقليل  املهمة  ال�سعف  نقاط  من 

يتعلق بعملية  ال�سفافية فيما  اكت�سافها وت�خي 

م�ساركة  االأطراف  جميع  على  ويجب  االإنتاج. 

يف  للم�ساعدة  ال�سعف  نقاط  ح�ل  املعل�مات 

تخفيف حدة االأن�سطة ال�سيربانية اخلبيثة.

�سابعا، ينبغي للدول اأن ت�سن تدابر منا�سبة، 

التنظيمية،  وال�س�ابط  الق�انني  ذلك  يف  مبا 

فعلى  العامة،  االإلكرتونية  ال�سحة  ل�سمان 

املعدية  االأمرا�س  متنع  التي  اللقاحات  غرار 

ال�سحة  تدابر  �ساأن  من  احل�سبة،  مثل 

االإلكرتونية العامة اأن تقطع �س�طا ط�يال نح� 

الع�امل  جتتذب  التي  ال�سهلة  االأهداف  اإزالة 

االإلكرتونية ال�سارة.

لدول  التابعة  غر  للق�ى  ينبغي  ال  واأخرا، 

�سيربانية  عمليات  يف  ت�سارك  اأن  بعينها 

هج�مية، ويجب على االأطراف احلك�مية منع 

مثل هذه االأن�سطة اأو الت�سدي لها عند حدوثها، 

فمن املمكن اأن تت�ساعد اأعمال االقت�سا�س من 

جانب اجلهات اخلا�سة، والتي ت�سمى يف بع�س 

 ،»hack-back امل�ساد  “االخرتاق  االأحيان 

وت�سكل تهديدا ج�سيما لال�ستقرار ال�سيرباين. 

�سفن  اأفعال  عن  الدول  تغا�ست  املا�سي،  ففي 

لكنها  بل دعمتها،  البحار  اأعايل  القرا�سنة يف 

اكت�سفت بعد ذلك اأن خماطر الت�سعيد والنزاع 

ق�ل  للغاية. وميكن  مرتفعة  فيه  املرغ�ب  غر 

الف�ساء  يف  لال�ستقرار  بالن�سبة  ذاته  ال�سيء 

ال�سيرباين.

الثمانية  املعاير  هذه  ت�سمن  لن  بالتاأكيد، 

الف�ساء  يف  اال�ستقرار  حتقيق  وحدها 

نقطة  ت�فر  اأن  �ساأنها  من  لكن  ال�سيرباين، 

انطالق اإىل جانب املعاير واملبادئ وتدابر بناء 

الي�م،  عامل  ويف  اآخرون،  اقرتحها  التي  الثقة 

تلتزم الدول على املدى الط�يل مبعاير ال�سل�ك 

واإدارة  بينها،  فيما  التن�سيق  حت�سني  اأجل  من 

�سمعتها،  على  واحلفاظ  اليقني،  عدم  حاالت 

�سك  وال  الداخلية،  لل�سغ�ط  اال�ستجابة  اأو 

هذا  مثل  يك�ن عن حتقيق  ما  اأبعد  العامل  اأن 

لكن  ال�سيرباين،  الف�ساء  يف  املعياري  النظام 

العملية  هذه  دفع  يف  �ساعدت   GCSC جلنة 

اإىل االأمام.

وميييي�ؤلييييف  هييييييارفييييييارد  جييياميييعييية  يف  اأ�ييييسييييتيييياذ  ٭ 

تييهييم االأخييييييالق؟ الييروؤ�ييسيياء  الييكييتيياب املييرتييقييب “هل 

واليي�ييسيييييا�ييسيية اخلييارجييييية ميين روزفيييليييت اإىل تييرمييب«.

»بروجيكت �سنديكيت 2019. بالتفاق مع اجلريدة«

لضمان االستقرار في الفضاء السيبراني
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ي��سح فريق البحث من جامعتي ك�ل�مبيا 

خط  اإن  الربيطانية،  وكمربدج  االأمركية 

القمر،  �سطح  على  �سيثّبت  الين«  »�سبي�س 

بالن�سبة  الثابت  املدار  اإىل  عم�دياً  ويتدىّل 

ثقل  ذات  �سل�سلة  �سكل  على  االأر�س،  اإىل 

اإىل  الف�ساء  رّواد  ي�سل  وعندما  �ساق�يل. 

املدار، فاإنهم �سيم�سك�ن بال�سل�سلة، ويركب�ن 

يف  م�قع  اأي  نح�  مك�ك،  منت  على  اخلط 

اإىل  يهدف  الذي  البحث  ووجد  الف�ساء. 

»�سبي�س  بناء  اأّن  الفكرة،  هذه  فعالية  اإثبات 

الي�م،  مت�ّفرة  م�اد  با�ستخدام  الين« ممكن 

ما يعّزز احتمال الت��ّسل اإىل �سفر اأ�سهل اإىل 

الف�ساء، ورمّبا بناء ما يعرف بي»امل�ست�طنات 

املدارية«.

من  الف�ساء  رّواد  �سيتمّكن  الفكرة،  بهذه 

يف  النهاية  نقطة  بل�غ  املدار مبجّرد  مغادرة 

ال�سفر  على  االعتماد  بدل  الين«  »�سبي�س 

بال�س�اريخ، ما �سي�ساهم يف تقلي�س النفقات 

والتحّديات التي ت�اجههم عادة يف االإطالقات 

ف�سائية،  مركبة  الأي  وبالن�سبة  ال�ساروخية. 

اخلايل  الف�سائي،  الفراغ  بل�غها  ف�ر  فاإنها 

اجلّ�ي،  وال�سغط  االأر�سية  اجلاذبية  من 

�ستتمّكن من مالقاة »�سبي�س الين« وااللتحام 

بها  ي�سافر  ال�سم�سية  بالطاقة  يعمل  مبّك�ك 

على ط�ل اخلّط.

خّريجي  اأحد  بين�يري،  زيفر  وي��سح   

من  ك�ل�مبيا،  جامعة  من  الف�سائية  العل�م 

العاملني على فكرة »�سبي�س الين«: »اإن هذا 

Spaceline« هو نوع جديد من المصاعد الفضائية التي قد تربط األرض بالقمر، ويؤمل أن يساهم في تقليص  » سبيس الين 

فضائي  مصعد  إنشاء  على  تعتمد  جديدة  مبهرة  فكرة  إنها  العلماء  يقول  هي  جذري.  بشكل  الفضاء  إلى  السفر  كلفة 

وقابلة للتنفيذ، وذلك لتمكين رّواد الفضاء من تجّنب جاذبية األرض بسهولة أكبر والتخلي عن الصواريخ ذات الطاقة العالية.

 مصاعد
فضائية
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التحتية،  البنية  من  جزءاً  �سي�سبح  اخلّط 

تك�ن  اأن  على  احلديد،  �سّكة  بطريق  اأ�سبه 

واأكر  اأب�سط  وامل�اد عربه  االأ�سخا�س  حركة 

�سه�لة من الرحلة نف�سها التي قد يخ��س�نها 

يف الف�ساء العميق«.

التي  الف�سائية  امل�ساعد  اأن  يف  �سّك  ال 

تنطلق من قاعدة على االأر�س �ستك�ن مرهقة 

تتمّتع  االأر�س  اإن  حيث  م�ج�دة؛  ماّدة  الأي 

قّ�ة،  اأكر  دّوارة  و�سرعة  �سحب  بجاذبية 

ا�ستكماله.  اإىل انقطاع اخلّط قبل  �ست�ؤّديان 

لكّن هذا اخلطر الكارثي، بح�سب الباحثني، 

القمر.  ب�سطح  تثبيته  عند  بكثر  اأقل  يك�ن 

ويف الدرا�سة البحثية، راأى بين�يري، وزميلته 

اإميلي �ساندف�رد، خريجة العل�م الف�سائية من 

جامعة كمربيدج، اأّن اأنابيب الكرب�ن النان�ية 

اأف�سل امل�اد التي ميكن ا�ستخدامها يف  هي 

بعد  قابلة  غر  ولكّنها  اخلّط،  هذا  �سناعة 

لال�ستخدام يف م�سروعات بناء كبرة.

حتّدثت  البحثية  ال�رقة  ح�سابات  ولكن 

ا�ستخدامها  ميكن  مت�ّفرة،  كثرة  م�اد  عن 

العث�ر  فقط  ويبقى  التحّدي،  هذا  ملعاجلة 

لال�ستخدام  واأف�سلها  امل�اد  هذه  اأق�ى  على 

يف م�سروعات البناء الكبرة. واعترب بين�يري 

اأن هذه هي الطريقة ال�سحيحة ملّد اخلّط، 

القادرة فعاًل  االأ�سياء  اأن نحّدد  ويبقى فقط 

والتي  العميق،  الف�ساء  يف  ال�سم�د  على 

�ست�ستخدم يف بنائه. واأ�سار اإىل اأن الباحثني 

مل يدقق�ا يف هذا االأمر بعد.

اأّما بالن�سبة للخّط نف�سه، فقد ا�ستك�سف 

وا�ستقّروا  االأ�سكال،  من  عدداً  الباحث�ن 

ينهار  ال  الطرفني  نحيل  �سلك  على  اأخراً 

�سماكة  اأكر  وي�سبح  اجلاذبية،  حتت �سغط 

هذه  يف  انقطاعه.  لتفادي  ال��سط  يف 

حتليل  اإىل  الباحث�ن  يعمد  مل  املرحلة، 

مدار  يف  الف�سائية  املخلّفات  ارتطام  عامل 

االأر�س املنخف�س، لكّن بيني�ري اأ�سار اإىل اأّن 

م�سروعات اأخرى در�ست فعاًل هذا التحّدي.

يرام،  ما  على  االأم�ر  �سارت  حال  ويف 

ما،  ي�ماً  حقيقة  اإىل  الين«  »�سبي�س  وحتّ�ل 

فيه  ت�ستخدمه  م�ستقباًل  الباحث�ن  يتخّيل 

ومراكز  املدارية،  للتل�سك�بات  الب�سرية خطاً 

البحث، وغرها من املن�ساآت التي قد تتحّرك 

االرتفاع  اأي  »الغراجن«،  نقطة  م�ست�ى  يف 

الذي ميار�س فيه القمر واالأر�س ق�ة جاذبية 

مت�ساوية، ولكن متعار�سة.

ويرى بيني�ري اأنه ميكننا )مع بع�س اخليال( 

تُر�سل عرب هذا  ال�سنع  األ�اح م�سبقة  ت�سّ�ر 

وقد  متطّ�رة.  م�ستعمرة  لبناء  جُتمع  اخلّط، 

اأن  يعرف�ن  عندما  بالذه�ل  النا�س  ي�سعر 

من  ط�يلة  فرتة  الي�م  يعي�س�ن  النا�س  اآالف 

ولي�س  القطب اجلن�بي،  اأ�سقاع  �سنة يف  كل 

اأخراً، اأنه قد يح�سل االأمر نف�سه يف نقطة 

»الغراجن« يف الف�ساء. 

تقنية عالية لسهولة السفر إلى الفضاء 
والمستوطنات المدارية ❞
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رخيصة  طريقة  )كاوست(  والتقنية  للعلوم  اهلل  عبد  الملك  جامعة  في  الباحثين  من  فريق  طور 

وبسيطة إلنتاج أحد المكونات شديدة األهمية لصناعة بطاريات الزنك - أيون القابلة للشحن، وتمتاز 

أيون الشائعة االستخدام.  الليثيوم -  الطاقة مقارنة ببطاريات  البطاريات بقدرة أكبر في خزن  هذه 

وقالوا إنه يمكن لألكاسيد المتعددة الطبقات أن تشكل األساس إلنتاج مواد عالية الكفاءة تُصنع 

منها أقطاب البطاريات.

 بطاريات

 مائية  لتخزين

 الطاقة على

نطاق أكبر
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اأي�ن   - الليثي�م  بطاريات  اأن  واملعروف 

ت�سهم يف ت�سغيل معظم االأجهزة االإلكرتونية 

واأجهزة  املحم�لة،  اله�اتف  مثل  املعا�سرة، 

حاجة  ثمة  اأن  غر  املحم�لة،  احلا�سب 

متنامية اإىل تخزين الطاقة على نطاق اأكرب 

الكهرباء  تخزين  اإىل  احلاجة  مثل  بكثر، 

التي ت�لدها اخلاليا ال�سم�سية ال�ستخدامها 

بطاريات  تكن�ل�جيا  تط�ير  لكن  الليل.  يف 

هذه  مثل  تالئم  لكي  اأي�ن   - الليثي�م 

اال�ستخدامات ال�سناعية ال�سخمة اأمر باهظ 

التكلفة، وينط�ي على م�سكالت خطرة تتعلق 

ا�ستعال  وقابلية  يَّة،  مِّ ال�سُّ منها  بال�سالمة، 

امل��سلة  الكيميائية  )املحاليل  االإلكرتوليتات 

تُ�سنع  التي  الكهربائي(  للتيار 

منها البطاريات.

الذي  الفريق،  يط�ر  املنطلق،  هذا  ومن 

اأ�ستاذ  ال�سريف،  ح�سام  الربوف�س�ر  يق�ده 

العل�م  ق�سم  يف  امل�اد  وعل�م  هند�سة 

والهند�سة الفيزيائية يف »كاو�ست«، بطاريات 

زنك - اأي�ن ت�ستخدم اإلكرتوليت مائي يتميز 

اإىل  اإ�سافة  واالأمان،  اله�اء،  يف  باال�ستقرار 

ميكن  التكلفة.  ورخي�س  للبيئة  �سديق  اأنه 

للبطاريات املائية املعتمدة على اأي�نات الزنك 

واأقل تكلفة لتخزين  اأمناً  اأكر  اأن ت�فر حاّلً 

ببطاريات  مقارنة  وا�سع  نطاق  على  الطاقة 

م�اد  ت�ستخدم  اأنها  كما  اأي�ن،    - الليثي�م 

الر�سا�س  بطاريات  من  اأكر  للبيئة  �سديقة 

احلم�سية.

اأقطاب ذات كفاءة

 - الليثي�م  بطاريات  عمل  طريقة  تعتمد 

اأي�ن على تخزين  الزنك -  اأي�ن، وبطاريات 

االأي�نات كهربائّياً يف قطب كهربائي. ويف اأثناء 

عرب  االأي�نات  تتدفق  ال�سحن،  عملية 

االإلكرتوليت من قطب اإىل اآخر، 

ب�ا�سطة  حب�سها  يجري  حيث 

»االإقحام  ت�سمى  عملية 

intercalation« ويعني 
هذا اأن امل�اد التي تُ�سنَّع 

االأقطاب حم�رية  منها 

اأداء  كفاءة  حت�سني  يف 

البطارية.

ومن بني امل�اد التي 

بطاريات  اأبحاث  يف  للغاية  واعدة  اأنها  تَبنيَّ 

الزنك - اأي�ن احلديثة، املركبات القائمة على 

عن�سر الفانادي�م )Vanadium( ؛ اإذ متتاز 

تلك امل�اد ببنية بل�رية ذرية متعددة الطبقات 

ومنفتحة للغاية، وفيها الكثر من الفراغات 

التي ت�سمح باحتجاز اأي�نات الزنك وتخزينها. 

كما ميتلك هذا العن�سر قيمة كبرة يف جمال 

واللدنة  الطّيعة،  خل�ا�سه  نظراً  الت�سنيع 

واملقاِومة للتاآكل.

ت�ستخدم  اأ�ساليب  اأخراً  الفريق  وط�ر 

لرتكيب  الق�سرة  املايكرويف  م�جات 

بطاريات  يف  ال�سالبة  االأقطاب  م�اد 

ولت��سيح  ب�سرعة.  اأي�ن   - الزنك 

الفريق  قام  ا�ستخدم�ها،  التي  العملية 

البروفاندي  من  �سالبة  اأقطاب  برتكيب 

 ، )Z n 3 V 2 O 7 ) O H ( 2 · 2 H 2 O (

الفانادي�م  اأك�سيد  وبرونز 

امل�اد  اأُذيبت   )Ca0.25V2O5·nH2O(

�َست  ُعرِّ ثم  االأي�نات،  منزوع  ماء  االأولية يف 

الإ�سعاع امليكروويف لتحفيز التفاعل، وت�سكيل 

دقائق.  غ�س�ن  يف  املطل�بة  البل�رية  احلالة 

تلك  اأي�ن   - الزنك  بطارية  اأن  الفريق  وبنيَّ 

ميكنها حتقيق كثافة طاقة تبلغ 260 واط-

�ساعة لكل كيل�غرام - وه� مقدار اأكرب بكثر 

ال�سابقة  املائية  اأي�ن   - الزنك  بطاريات  من 

امل�ستخدمة  احلم�سية  الر�سا�س  وبطاريات 

خ�سائ�س  ن  حت�سُّ مع   - جتاري  نطاق  على 

الثبات لها.

ويعتقد الفريق اأن طريقته التي تعتمد على 

م�جات املايكرويف قد تك�ن مفيدة كذلك يف 

�سنع مركبات اأخرى قائمة على الفانادي�م. 
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التراثي في كل  القديم  الخضراء.. حيث تحتفظ بطابعها  تاريخ وتراث  تونس  التونسية كشاهد على  العاصمة  العتيقة في  المدينة  تقع 

األزقة والمحالت والزوايا التي تستقطب الزوار من داخل وخارج تونس.

... أسواق ومعالم وتراث تاريخي

المدينة 
العتيقة 

في 
تونس
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... أسواق ومعالم وتراث تاريخي

ت�ن�س  مدينة  باأ�س�اقها   العتيقة  املدينة  متتاز 

االأقم�سة  ك�س�ق  متن�عة  اأ�س�اق  ت�سم  التي  العتيقة.. 

اجللدية  وامل�سن�عات  واجلل�د    وال�س�ف  والب�سط 

والعاج والتحف والنحا�س والت�ابل وغرها.

كما تتجمع داخل ال�س�ق  دكاكني بع�س  اأرباب احلرف 

باب  داخل  فال�سباغ�ن  العتيقة  املدينة  ح�ل  اليدوية 

وال�سروجية  اجلديد  عند  الباب  واحلدادون  اجلزيرة 

االأ�س�اق  هذه  معظم  ا�سطفت  وقد  املنارة،  باب  عند 

ح�ل اجلامع االأعظم الذي ميثل قلب املدينة احلقيقي، 

ال�سم�س  من  ماأمن  يف  تقريبا  مغطاة  اأ�س�اق  كلها  وهي 

باعة  اأو  العطارين،  �س�ق  االأ�س�اق  هذه  واأ�سهر  واملطر. 

ال�ساغة،  و�س�ق  القما�سني،  و�س�ق  والعط�ر،   الت�ابل 

و�س�ق الغزل، و�س�ق الق�سا�سني اأو باعة  اخلردة، و�س�ق 

الكتبيني، و�س�ق باعة ال�سمع، و�س�ق العرافني، وغرها 

كثر من االأ�س�اق املنت�سرة  يف اأنحاء املدينة.  

تاريخ الأ�سواق

  �س�ق العطارين: مت بناء ا�سل�ق يف القرن ال�سابع 

وكانت  ميالديا  الثالث  ع�سر  للقرن  امل�افق  للهجرة 

وال�رد  وبالعنرب  اليا�سمني  بعط�ر  م�سه�رة  ال�س�ق 

ال�س�ق  اإىل هذه  ال��س�ل  واحلناء.. ميكن  والقماري 

عرب نهج الغرابلية و�س�ق البالغجية  ونهج �سيدي بن 

عرو�س �سماال، وعرب �س�ق الرتك غربا و�س�ق الفكة 

جن�با.

الهامة  التاريخية  العطارين  باملعامل  �س�ق  وتزخر 

ال�طنية  الكتب  ودار  واخللدونية  الزيت�نة  كجامع 

 وغرها.  

�س�ق  بني  ال�س�ق  هذه  تقع  البالغجية:  �س�ق    

العطارين ونهج الق�سبة، وقد تخ�س�ست منذ ن�ساأتها 

وما  تقليدية”  “اأحذية  والكنطرة  �سنع  البلغة  يف 

اأنها  اإال  تزال اإىل ي�منا هذا تتعاطى جتارة االأحذية 

 اأ�سبحت باالأ�سا�س اأحذية ع�سرية. 

  �س�ق الباي:  تقع هذه ال�س�ق بني نهج الق�سبة و�س�ق 

الربكة، وقد اأ�ّس�سها حم�دة با�سا   »1196هي/1781م 

احلك�مة  ق�سر  بج�ار  وت�جد  1228هي/1813م« 
ال�سجاد  يف  جتارة  خمت�سة  كانت  وقد  الباي«.  »دار 

الي�م عدة  واالأقم�سة احلريرية والقياطني. وتتعاطى 

دكاكني بها جتارة املج�هرات  واملعادن الثمينة. 

  �س�ق الربكة: هذه ال�س�ق هي امتداد  ل�س�ق الباي 

احلادي  القرن  منذ  عرفت  والتي  الرتك،  �س�ق  عرب 

ميالديا،  ال�سابع  ع�سر  للقرن  امل�افق  للهجرة  ع�سر 

واملعادن  الذهب  لتجارة جم�هرات  �س�ق  والي�م هي 

الثمينة االأخرى واملج�هرات. 

 �س�ق القرانة: �س�ق املنت�جات الزراعية واحلي�انية 

وامل�اد  �سا�سية..  مثل  اأغطية  التقليدية  وامل�سن�عات 

املتاأتية من الق�افل ال�سحراوية كري�س و�سحم النعام، 

والعاج واحلرير  واالأقم�سة الرفيعة والق�سدير وال�سكر 

والت�ابل. 

جامع  بج�ار  ال�س�ق  هذه  تقع  اجلديد:  ال�س�ق    

عبد  �سيدي  باب  تربط  التي  وهي  الطابع  �ساحب 

�ساحب  ي��سف  اأ�س�سها  احللفاوين.  ب�ساحة   ال�سالم 

الطابع واأ�سرف على حفل تد�سينها حم�دة با�سا �سنة 

  1228هي/1813م. لي�ست لهذه ال�س�ق جتارة خا�سة 

مركب  من  وهي جزء  متن�عة،  اأن�سطة جتارية  واإمنا 

وحمام  ومدر�سة  وتربة  جامع  على  يحت�ي   معماري 

وق�سر و�سبيل. 

ب�س�ق  ال�س�ق  هذه  ت�سمى  الكبابجية:  �س�ق    

الكبابجية اإ�سارة اإىل احلرفيني الذين يق�م�ن ب�سنع 

االألب�سة  جتارة  يف  وتخت�س  كبة«،  »جمع   الكبائب 

التقليدية، وهي م�ازية ل�س�ق الربكة وت�ؤدي اإىل  �س�ق 

ناحية  من  ال�سكاجني  �س�ق  واإىل  ناحية  من  الرتك 

اأخرى. قد مت بناوؤها واالأ�س�اق املحيطة بها يف  نف�س 

القرن  الرتك خالل  �س�ق  فيها  تاأ�س�ست  التي  الفرتة 

احلادي ع�سر  هجريا/ ال�سابع ع�سر ميالديا. 

 �سوق الكتبية

وتعرف  احلف�سي  العهد  يف  ال�س�ق  هذه  اأ�س�ست 

تقطرها  ق�سد  بها  االأزهار  تباع  “الطيبني”  ب�س�ق 
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وا�ستخراج العط�ر منها التي كانت تباع ب�س�ق 

جامع  من  ونظرا  القرتابها  ثم  العطارين. 

الزيت�نة الذي كان مركزا “للجامعة الزيت�نية” 

ن�سطت يف هذه ال�س�ق جتارة  الكتب وه� ما 

ي�سر اإليه ا�سمها. 

  �سوق القما�ص

تقع هذه ال�س�ق باملمر الرئي�سي الذي ي�سل 

وباب  اجلزيرة  ال�س�يقة  باب  �ساحيتي  بني 

باأن  االعتقاد  ويغلب  الزيت�نة،  جامع  غربي 

هذه ال�س�ق قد اأعيد بناوؤها يف القرن  التا�سع 

قبل  من  ميالديا  ع�سر  اخلام�س  للهجرة/ 

خلفا  عثمان  عمر  اأب�  احلف�سي  ال�سلطان 

ل�س�ق  اأخرى، هي �س�ق الرّمادين. وقد كانت 

ا�سمها«  ذلك  على  يدل  »كما  القما�س  �س�ق 

وامل�ست�رد  املحلي  بتجارة  القما�س  م�سه�رة 

خا�سة من الهند كقما�س القرما�س�د. 

الي�م هي �س�ق لتجارة  منت�جات ال�سناعات 

»اأغطية، زرابي، مرق�م..«، وت�جد  التقليدية 

مبدخل ال�س�ق بالناحية  اليمنى انطالقا من 

�س�ق الرتك، الزاوية التي دفن بها العامل ابن 

ع�سف�ر. 

 �سوق النحا�ص

العهد  اإىل  ال�س�ق  هذه  بناء  تاريخ  يع�د 

احلف�سي »القرن ال�سابع للهجرة  القرن الثالث 

اآنذاك  تعرف  كانت  وقد  ميالديا«،  ع�سر 

ال�حيد  االخت�سا�س  كان  ال�سفارين.  ب�س�ق 

االأواين  و�سنع  النحا�س  ت�سنيع  ال�س�ق   لهذه 

هذه  وتاأوي  وبيعها.  وطالوؤها  النحا�سية 

الرئي�سي  ن�ساطها  جانب  حاليا  اإىل  ال�س�ق 

عدة اأن�سطة جتارية اأخرى. 

  �سوق ال�سكاجني

ميكن ال��س�ل اإىل هذه ال�س�ق مرورا بنهج 

يف  االأ�سل  هي  ال�سكاجني  وكلمة  ال�سراجني، 

وه�  �سّكاز«  جمع  »ال�سكازين  لعبارة  حتريف 

وهي  االأ�سكز،  �سنع  يف  املخت�س  احلريف 

�سائعة  وهي  ال�سروج  جتميل  جلد  �سناعة 

ع�سر  اخلام�س  هجري/  التا�سع  القرن  منذ 

ميالديا، وقد مت جتديد هذه  ال�س�ق وعرفت 

الي�م  اأما  الفرو�سية.  ول�ازم  ال�سروج   ب�سنع 

فقط  اثنان  اإاّل  احلرفيني  ه�ؤالء  من  يبق  فلم 

اإىل مغازات ملهن  ال�س�ق  دكاكني  وقد  حت�لت 

واأن�سطة جتارية اأخرى. 

  �سوق الرتك

ال�سابع  القرن  يف  ال�س�ق  هذه  بناء  مت 

امل�روثة  االأ�سياء  تباع  بها  كانت  وقد  ع�سر 

يف  تخ�س�ست  ثم  ترك”.  وجمعها  “تركة 
اجلبة  والفرملة  مثل  التقليدية  املالب�س  بيع 

التقليدية  ال�سناعات  ومنت�جات  وال�سدرية 

املتن�عة. ميكن ال��س�ل اإىل  هذه ال�س�ق عرب 

الباي  اأ�س�اق  اأو عرب  بن عرو�س  �سيدي  نهج 

والربكة والكبابجية والقما�س  والعطارين. 

  �سوق ال�سوا�سني

اأ�س�اق:  ثالثة  على  املركب  هذا  ي�ستمل 

ال�سغر«،  »ال�س�ق  احلف�سي«،  »ال�س�ق 

هاتني  بناء  مت  وقد  الكبر«.  »وال�س�ق 

االأخرتني من قبل حم�دة با�سا احل�سيني بني 

�سنتي 1197هي/   1782م و1230هي/ 1814 

م. 

اإحدى  ال�سا�سية  حرفيي  جماعة  كانت 

املتعلقة  بال�سا�سية  واحلرف  اجلماعات  اأهم 

ن�ساطا تقليديا مربحا وقد كان هذا الن�ساط 

طابع  له  كان  كما  ت�ن�س  مدينة  على  حكرا 

وعلى  به.  خا�سة  واآليات  وق�اعد  احتفايل 

كان  فقد  االأخرى،  التقليدية  احلرف  غرار 

املهنة  على  اآداب  ي�سهر  اأمني  القطاع  لهذا 

النزاعات  ت�س�ية  على  ويعمل  واأخالقياتها 

احلرفيني  وبني  ناحية  من  املهنيني  بني  فيما 

 والزبائن من ناحية اأخرى.

جامع الزيتونة العريق 

املعمار  عراقة  عن�ان  الزيت�نة..  جامع 

الت�ن�سي ورغم مرور 13 قرنا على تاأ�سي�سه 

على يد عبد اهلل بن احلبحاب اإال اأن جامع 

الزيت�نة ال�اقع يف قلب املدينة العتيقة بت�ن�س 

التاريخ  وجه  يف  و�ساخما  �سامدا  يزال  ال 

واليزال ذا بهاء جذاب.
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امل�ؤلف الت�ن�سي عبد العزيز الدوالتي حاول 

الفنية  املعمارية  املميزات  على  ال�س�ء  ت�سليط 

املعلم  هذا  طبعت  التي  واالإ�سالمية  العربية 

ال�سهر  الزيت�نة  وجامع  واحل�ساري.  التاريخي 

ت�ن�س  من  للزوار  مميزة  قبلة  ا�سبح  الذي 

وخارجها واأحد ابرز املعامل التاريخية االإ�سالمية 

يف ت�ن�س تاأ�س�س يف القرن ال�سابع للهجرة.

الت�ن�سي  املعماري  الفن  من  قرون  الزيت�نة 

احل�سارة  اأ�ستاذ  الدوالتي  كتاب  عن�ان  ه� 

املعمار  عراقة  عن  فيه  وحتدث  االإ�سالمية 

الت�ن�سي من خالل جامع الزيت�نة.

جاء الكتاب جت�سيدا لعن�انه ذاخرا بال�س�اهد 

املعمارية االأ�سيلة التي ت�سر اإىل عراقة الفن�ن 

بناء  وان  خا�سة  الت�ن�سية  الزخرفية  املعمارية 

هذا املعلم اكتمل مب�ساهمة مهند�سني ت�ن�سيني 

ميثل�ن املعمار على امتداد قرون يف ت�ن�س.

االأ�ساليب  اختالف  اإىل  الدوالتي  واأ�سار 

الهند�سية منذ القرن الثالث يف ع�سر امل�ستعني 

الذي  البناء  فتح  املهند�س  مع  احلف�سي  باهلل 

اليزال ا�سمه م�ج�دا يف قمة املحراب باجلامع 

ت�سييد  تاريخ  ع�سر  التا�سع  القرن  وحتى 

�سابر  بن  وطاهر  النيق�ر  �سليمان  املهند�سني 

املئذنة احلالية للجامع.

اخللفاء  عن  اإ�سافيا  عر�سا  امل�ؤلف  وقدم 

االأم�يني والعبا�سيني واحلف�سيني الذين ارتبط 

امللك  عبد  االأمر  بينهم  من  بالزيت�نة  ا�سمهم 

بن مروان اخلليفة االأم�ي الذي امر بتاأ�سي�س 

اجلامع اإ�سافة للقائد ح�سان بن النعمان وعبد 

اهلل بن احلبحاب.

اخللفاء  عناية  حم�ر  الزيت�نة  جامع  وكان 

كانت  الغلبة  اأن  اإال  تعاقب�ا  الذين  واالأمراء 

بجامع  حماكاته  وملنحى  االأغالبة  لب�سمة 

عنا�سر  الب�سمات  تلك  منحته  وقد  القروان 

يتميز بها اإىل الي�م. وتتمثل اهم هذه العنا�سر 

منتظم  غر  مربع  �سكل  على  �سالة  بيت  يف 

اإىل  اإ�سافة  بزخارف  املزينة  حمرابه  وبقبة 

الط�ابق  يف  الظاهرة  امل�ساحة  كامل  زخرفة 

الثالثة ب�سكل بالغ الدقة يعترب النم�ذج الفريد 

ع�س�رها  يف  االإ�سالمية  العمارة  يف  ن�عه  من 

االأوىل.
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حصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 2016 ثالثة علماء طّوروا »آالت جزيئية« يمكن دفعها داخل جسم اإلنسان لنقل عقار دوائي إلى خاليا 

محّددة. وتعّد هذه الجائزة تتويجًا لعمل استمر ثالثة عقود، ونتج عنه ما يمكن وصفه بسيارة يبلغ طولها أربعة نانومترات ذات أربع عجالت 

تعمل بمحرك جزيئي، مما يعني نجاح العلماء في الربط بين الجزيئات لتصميم أي شيء وتصغيره. هذه اآلالت الجزيئية، التي يقل حجمها عن 

حجم الشعرة آالف المرات، تفتح بابًا واسعًا في تكنولوجيا النانو، يفضي إلى تطبيقات واعدة لتصاميم المواد الذكية الدقيقة الحجم والفائقة 

التأثير. وفي المقابل، تتضمن االبتكارات النانوية المتسارعة استخدام مواد ذات خواص فيزيائية وكيميائية مستحدثة يمكن لها أن تبّدل العالم 

على نحو غير متوقع.

عبد الهادي جنار

المواد 
النانومترية 
المصنعة...

منافع 
ومخاوف علمية

بيئية
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جزيئات  ميين  النان�مرتية  املييي�اد  تتكّ�ن 

 100 عن  اأبعادها  اأحد  يقّل  ال�سغر،  فائقة 

نييانيي�مييرت )اليينييانيي�مييرت هيي� جيييزء ميين ملي�ن 

هذه،  ب�سفتها  وهييي،  امليلليمرت(.  من  جييزء 

لي�ست اأمراً جديداً، كما اأنها لي�ست م�سّنعة 

مبجملها بل ت�جد يف الطبيعة. اجلديد هي 

قدرتنا املتزايدة على ت�سميمها هند�سياً من 

يف  دقيقة  وظيفية  الأغييرا�ييس  �سائعة،  ميي�اد 

الطب والبيئة والطاقة وغرها.

تظهر امل�اد النان�مرتية يف العامل الطبيعي 

كثرة،  وفيزيائية  اإحيائية  ت�سكيالت  عرب 

كهياكل الع�الق البحرية وال�سعاب املرجانية 

يف  كما  العنكب�ت،  و�سبكات  الطي�ر  وري�س 

الربكاين  والييرميياد  والقطن  احلرير  ن�سيج 

الطبيعية  النان�مرتية  امل�اد  وتعّد  وغرها. 

ن�اجت عن عمليات كيميائية  اأ�سا�سية  ب�سفة 

وحييرارييية  وميكانيكية  �س�ئية  وكيميائية 

وبي�ل�جية.

طييرق  بع�س  اأن  اإىل  االأبيييحييياث  وتيي�ييسيير 

التقليدي  الطب  يف  امل�ستخدمة  التح�سر 

ذات  نان�مرتية  ميي�اد  عر�سية  ب�س�رة  تُنتج 

اأن  الباحث�ن  يعتقد  كما  فييريييدة.  خيي�ا�ييس 

اأ�ساليب الطرق وال�سحب التي ا�ستخدمت يف 

الدم�سقية منحتها �سهرتها  ال�سي�ف  ت�سنيع 

اليينييانيي�مييرتييية  الييهييييياكييل  بف�سل  الييتيياريييخييييية 

ق�ية  جعلها  مما  الييفيي�الذ،  �سمن  املت�سّكلة 

�سناعة  تقنية  وتعّد  اليي�زن.  وخفيفة  مرنة 

ال�سيف الدم�سقي اأحد االأ�سرار التي فقدت 

عرب الزمن، وال تزال مثار االأبحاث العلمية 

الي�م  النان�مرتية  امل�اد  االآن.ت�ستخدم  حتى 

االأجهزة  مثل  املنتجات،  من  وا�سع  يف طيف 

االإلكرتونية وفالتر حتلية مياه البحر واإزالة 

ومنتجات  الكهرو�س�ئية  واخلاليا  التل�ث 

ال�سخ�سية واملالب�س وغرها. ورغم  العناية 

كرة امل�اد النان�مرتية التي يجري تط�يرها، 

فهي تنط�ي على خماطر كبرة نتيجة عدم 

�سحة  على  امل�اد  هذه  باآثار  معرفتنا  كفاية 

االإن�سان والبيئة على املدى الط�يل.

عامل من التطبيقات

 يف ق�سة »األي�س يف بالد العجائب«، تبتلع 

األي�س جرعة جتعل حجمها متناهي ال�سغر، 

مما ي�سمح لها ال�ل�ج اإىل عامل من الكائنات 

وال�سخ�سيات التي تختلف يف ت�سرفاتها عن 

وباملثل،  حجماً.  االأكييرب  العامل  يف  نظراتها 

الفيزيائية  وال�سل�كيات  اخليي�ا�ييس  تتغر 

واملغناطي�سية  واليي�ييسيي�ئييييية  والييكيييييميييييائييييية 

مع  باملقارنة  النان�مرتية  للم�اد  والكهربائية 

كبرة.  باأحجام  تك�ن  عندما  ذاتييهييا  املييي�اد 

يف  ال�سخمة  الييزيييادة  نتيجة  ذلييك  ويحدث 

االآثار  وظه�ر  واحلجم  ال�سطح  بني  الن�سبة 

الكّمية مع �سغر حجم املادة.

اإن اإنتاج ن�سخة بحجم النان� من مادة ما 

تعد خاملة  ميي�اد  قييدرات يف  ينتج  اأن  ميكن 

مثاًل  اخلييام  فالذهب  احلجم.  هذا  يف غر 

ي�ستجيب للمجال املغناطي�سي ب�سكل حمدود 

النان�مرتية  الذهب  جزيئات  لكن  للغاية، 

متلك خ�ا�س مغناطي�سية غر عادية.

زيادة إنتاج وإستهالك المواد 
النانومترية المصنعة تؤدي 

إلى إنبعاثات في البيئة

❞
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وت�ستخدم االأ�سكال النان�مرتية من معادن 

واأكا�سيدها  والزنك  والتيتاني�م  الف�سة  مثل 

يف معاجني االأ�سنان وم�ستح�سرات التجميل 

واملالب�س  والييطييالء  ال�سم�س  من  واحلماية 

امل�سادة  خل�سائ�سها  ونييظييراً  واالأطييعييميية. 

النان�مرتية  الف�سة  تُييدمييج  للميكروبات، 

املنتجات  من  العديد  يف  وا�سع  نطاق  على 

الريا�سية  املن�س�جات  مثل  اال�ستهالكية، 

وم�ستح�سرات  العرق  ومزيالت  واالأحييذييية 

العناية ال�سخ�سية وم�ساحيق الغ�سيل.

النان�مرتية  الييكييربيي�ن  اأنييابيييييب  وتتميز 

)الغرافني( بخ�سائ�س ا�ستثنائية، فهي اأق�ى 

من  اأف�سل  الكهرباء  وت��سل  ال�سلب  ميين 

من  اأعلى  حييراري  بت��سيل  وتتمتع  النحا�س 

املا�س. وت�ستخدم اأنابيب الكرب�ن النان�مرتية 

اأي�ن  على نطاق وا�سع يف بطاريات الليثي�م 

اخلفيفة  الييرييياح  تيي�ربييييينييات  �ييسييفييرات  ويف 

ال�زن ويف �سناعة هياكل الق�ارب وكابالت 

تخطى  وقييد  وغييرهييا،  الرقمية  الييبيييييانييات 

االإنتاج التجاري الأنابيب الكرب�ن النان�مرتية 

اآالف االأطنان �سن�ياً.

النان�مرتية  امل�اد  �س�ق  من�  معدل  ويبلغ 

العاملي نح� 20 يف املائة �سن�ياً، ومن املت�قع 

اإىل 175 مليار  اأن ي�سل حجم هذه ال�س�ق 

دوالر �سنة 2025. ومع هذا النم� املت�سارع، 

ح�ل  االأبييحيياث  مييراكييز  ميين  العديد  ت�سعى 

العامل اإىل ا�ستك�ساف املخاطر التي تنتج عن 

ا�ستخدام هذه امل�اد وت�سّربها اإىل االأو�ساط 

ذلك  االإيك�ل�جية، مبا يف  والنظم  الطبيعية 

اآثارها على البيئة و�سحة االإن�سان.

احذر مما جتهل

اإنييتيياج  زيييييادة  تيييي�ؤدي  اأن  املحتمل  ميين   

اإىل  امل�سّنعة  النان�مرتية  امل�اد  وا�ستهالك 

اأي  عند  البيئة  يف  املق�س�د  غر  انبعاثها 

نقطة يف دورة حياة املنتج. على �سبيل املثال، 

املالب�س  ميين  النان�مرتية  الف�سة  تنبعث 

جزيئات  وتنبعث  الغ�سيل،  اأثناء  واالأقم�سة 

من  النان�مرتية  التيتاني�م  اأك�سيد  ثيياين 

الطالء وم�اد البناء اإىل اله�اء واملاء نتيجة 

الكرب�ن  اأنابيب  وت�سبح  التعرية،  ع�امل 

النان�مرتية معلقة يف اله�اء اأثناء االإنتاج اأو 

تتحرر من خملفات بطاريات الليثي�م اأي�ن 

اإىل الرتبة واملياه اجل�فية.

الدرا�سات  عدد حمدود من  هناك حالياً 

التي تف�ّسر م�سر امل�اد النان�مرتية امل�سّنعة 

والرتبة  اجل�ي  الغالف  يف  انبعاثها  مبجرد 

واملياه واالأو�ساط احلية، مبا يف ذلك �سل�كها 

�سال�سل  يف  وتراكمها  وانتقالها  وتركيزها 

ويف  احلي�ية.  الكيميائية  وتفاعالتها  الغذاء 

املقابل تت��سع املعارف وتزداد الرباهني على 

االآثار ال�سّمية للم�اد النان�مرتية.

اأن  ميكن  النان�مرتية،  الف�سة  حالة  يف 

ي�ؤدي الت�سمم بها اإىل مر�س الت�سّبغ بالف�سة، 

يف حالة الف�سة النان�مرتية، ميكن اأن ي�ؤدي 

بالف�سة،  الت�سّبغ  مر�س  اإىل  بها  الت�سمم 

الذي يحّ�ل ل�ن الب�سرة اإىل االأزرق املعدين 

ب�سفة دائمة، كما يت�سبب بااللتهابات الرئ�ية 

ات يف وظييائييف االأعيي�ييسيياء واخييتييالل 
ُّ

وتييغيير

اأك�سيد  لييثيياين  وميييكيين  امليينيياعييي.  اجلييهيياز 

ال�سيليك�ن وثاين اأك�سيد التيتاني�م اأن ي�سببا 

االلتهاب الرئ�ي.

وتظهر اأنابيب الكرب�ن النان�مرتية قدرتها 

والرئة  والعني  باجللد  ال�سرر  اإحليياق  على 

وخاليا املخ، كما اأنها ترتاكم داخل اجل�سم. 

وهي تت�سابه يف بع�س خ�سائ�سها مع األياف 

اإبري وهي  اإنها ذات �سكل  اإذ  االأ�سب�ست��س، 

االأن�سجة  اخييرتاق  وميكنها  بي�ل�جياً  ثابتة 
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والت�سبب يف االلتهابات.

وكانت اأوىل االإ�سارات اإىل وج�د خماطر 

�سحية للعمل يف ج�ار االأ�سب�ست��س تع�د اإىل 

�سنة 1898 اإال اأن احلظر على االأ�سب�ست��س 

مل يطّبق حتى �سنة 1999. اأي بعد نح� 100 

ال�سرر  االأدليية على حييدوث  تراكم  عييام من 

وم�ت اآالف االأ�سخا�س من االأ�سب�ست��س ذاته 

اأو اأن�اع ال�سرطان املرتبطة به.

هي  ما  كثرون:  يطرحه  الييذي  وال�س�ؤال 

كامل  قييرن  اأبييحيياث  من  امل�ستفادة  الييدرو�ييس 

التعر�س  ميثلها  التي  القاتلة  املخاطر  لفهم 

النان�مرتية  امليي�اد  اإدارة  عند  لالأ�سب�ست��س 

و�سمان �سالمتها يف امل�ستقبل؟

من  االأ�سب�ست��س وغره  مع   من جتاربنا 

التهديدات  قائمة  اأن  نعلم  اخلطرة،  امليي�اد 

البيئي  التعر�س  اأن  خا�سة  ط�يلة،  املحتملة 

للم�اد النان�مرتية امل�سّنعة اأمر حتمي. ويف 

واملعل�مات  االأميييد  الط�يل  الر�سد  غياب 

النان�مرتية،  املييي�اد  �سّمية  حيي�ل  العلمية 

والل�ائح  الت�سريعية  ال�س�ابط  ظه�ر  اّت�سم 

التنظيمية بالبطء، رغم امل�ؤ�سرات املرتاكمة 

ح�ل اإمكانية التعر�س واملخاطر.

اأول من  وكما يف حالة االأ�سب�ست��س، فاإن 

مهدت  العمال، حيث  هم  للمخاطر  يتعر�س 

الدرا�سات القليلة االأوىل التي اأجريت خالل 

املهني  التعر�س  لتقييم  املا�سيني  العقدين 

نح�  الطريق  النان�مرتية  الكرب�ن  الأنابيب 

مزيد من التحقيقات يف اأماكن العمل. وكان 

من نتيجة ذلك قيام املنظمة الدولية لت�حيد 

املقايي�س ب��سع اأوىل االأدلة الت�جيهية ب�ساأن 

اجل�ي  للهباء  املهني  التعر�س  قيم  حتديد 

)االإيرو�س�ل( النان�مرتي يف �سنة 2007.

ونظراً الت�ساع تطبيقات امل�اد النان�مرتية، 

التنظيمية اعتماد ق�انني  يقع على اجلهات 

الكيميائية  املييي�اد  يف  ا�ستخدامها  ل�سبط 

وم�ستح�سرات  ال�سيدالنية  وامل�ستح�سرات 

التجميل والغذاء، واالإ�سارة اإىل وج�دها على 

مما  املنتج،  على  املل�سقة  املحت�يات  الئحة 

ي�ساعد يف تنبيه امل�ستهلكني.

»ل�ائح  تُ�ستخدم  االأوروبييييي،  االحتيياد  يف 

ت�سجيل امل�اد الكيميائية وتقييمها والت�سريح 

بها وحظرها«، وذلك ل�سمان �سالمة �سحة 

االإن�سان والبيئة من اأي مادة كيميائية تُ�سّنع 

اأو تُ�سّ�ق يف االحتاد االأوروبي. وعلى امل�ست�ى 

العاملي، ومب�جب مبادرة »النهج اال�سرتاتيجي 

التي  الكيميائية«  للم�اد  الدولية  ليييالإدارة 

تعّد  للبيئة،  املتحدة  االأمم  برنامج  يديرها 

البيئية  التحديات  اإحدى  النان�مرتية  امل�اد 

احلك�مات  مع  العمل  يجري  النا�سئة، حيث 

تبادل  لتي�سر  الدوليني  امل�سلحة  واأ�سحاب 

واملييي�اد  اليينييانيي�  تقنيات  بيي�ييسيياأن  املييعييليي�مييات 

ول��سع  هند�سياً،  امل�سممة  النان�مرتية 

اإر�سادات فنية وقان�نية قابلة للتطبيق دولياً.

ي�جد  التقنيات اجلديدة،  العمل مع  عند 

اليقني،  وعدم  واملخاطر  الفر�س  من  مزيج 

ل�سمان  التح�ط  مييبييداأ  تطبيق  واالأنيي�ييسييب 

بالتل�ث.  ت�سببها  وعييدم  املنتجات  �سالمة 

واأمام هذه الفر�س ال�اعدة، ال ميلك العامل 

رفاهية جتاهل درو�س املا�سي ح�ل االأ�سرار 

الييكييبييرة الييتييي قييد تييطييال �سحة االإنيي�ييسييان 

و�سالمة البيئة.

بموجب مبادرة »النهج 
االستراتيجي لإلدارة الدولية 

للمواد الكيميائية« تعد المواد 
النانومترية إحدى التحديات 

البيئية الناشئة

❞
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أعرف مدينتك

جن�ب  مدن  اإحدى  وهران  مدينة  تعترب 

ح��س البحر االأبي�س املت��سط، يحد املدينة 

القادر  عبد  م�الي  ه�سبة  اجلن�ب  من 

الذي  مرجاج�  جبل  الغرب  ومن  الكيالين، 

على  حتت�ي  التي  الكهفّية  بال�سف�ح  يتمّيز 

�سخرّية  عنا�سر  على  ويحت�ي  االأخاديد، 

متنّ�عة مثل ال�سي�ست والك�اتزيت، وبالقرب 

االأحياء  من  العديد  ت�جد  مرجاج�  من 

القدمية مثل راأ�س العني وبالنت�ر.

جمال وهران

وطبيعتها  مبناطقها  وهران  مدينة  تتميز 

اخلالبة وت�سّم العديد من املعامل ال�سياحية 

تعك�س  خُمتلفة،  لع�س�ر  تع�د  التي  واالأثرية 

التاريخ العريق الذي حتت�يه املدينة، من اأبرز 

هذه املعامل هي: 

�سرح  وه�  وهران:  يف  اجلهوي  امل�سرح 

اأكرب  من  ويعترب  وهران،  به  تتمّيز  ثقايف 

امل�سرح  ويتمّيز  وهران  مدينة  يف  امل�سارح 

اجله�ي بالقاعات وال�ّساالت ال�ّسخمة.

ت�سميمها  يف  تتمّيز  وهران:  كاتدرائية 

وبنائها بع�امل من الطراز املعماري الروماين 

الطابع  ذات  الزخرفة  مع  والبيزنطي، 

ال�سرقي وتُعترَب االآن مكتبة عاّمة.

على  القلعة  تقع  كروز:  �سانتا  قلعة 

بجبل  ويُ�سّمى  وهران،  يف  جبل  قمة  اأعلى 

 المدينة الجزائرية الباهية
وهران..

تعد مدينة وهران من أكبر المدن الجزائرية، وهي مدينة ساحلية تعتبر مركزًا تجاريًا واقتصاديا هامًا؛ بسبب إطاللها على خليج وهران غرب البحر 

المتوسط، ويطيب ألهل المدينة تسميتها بــ »الباهية«، وذلك لجمالها ولمعالمها السياحية والتاريخية واألثرية وحلتها الطبيعية الخالبة التي 

تأسر القلوب، وتستقطب السياح السيما في فصلي الصيف والربيع. 
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وهران..

الرومان؛  ِقَبل  القلعة من  بناء  مّت  املرجاج�. 

حيُث حُتافظ القلعة االآن على �سكلها نتيجة 

ت�افد  القلعة  هذه  وت�سهد  املتميز.  م�قعها 

يزور  عندما  �سن�ياً.  وال�سياح  الزّوار  اآالف 

البحر  �سرى  كروز؛  �سانتا  قلعة  الزائر 

االأبي�س املت��سط، وكاّفة اأرجاء مدينة وهران 

االأبي�س  البحر  ودّرة  ج�هرة،  تُعترب  التي 

املت��سط.

من  باأمر  الق�سر  بناء  مّت  الباي:  ق�سر 

الباي حممد الكبر، وه� اأحد اأُمراء اجلزائر 

�سخم  ق�سر  وه�  ع�سر،  ال�ّسابع  القرن  يف 

وال�س�امع  االأروقة  من  العديد  ي�سم  جداً، 

واملعامل التاريخية التي تع�د لع�س�ر خمتلفة، 

وه� عبارة عن ق�سر وقلعة وح�سن يف ذات 

ُمالئماً  مكاناً  االآن  الق�سر  يُعترَب  ال�قت. 

يق�سده   
ّ
�سياحي ومعلم  والتنّزه،  لال�سرتاحة 

ال�سّياح يف زيارتهم.

متحف البلدية: وه� يحت�ي على معار�س 

يحت�ي  الذي  تلم�سان  متحف  للح�سارات، 

على الفن االإ�سالمي العريق، مكتبة اأوبرت 

و»عني الرتك« وه� معلم �سياحي مائي تت�فر 

ال�سياحي  االأندل�س  وجممع  الفنادق،  فيه 

الذي يطل على خليج املت��سط. 

الدينية اجلميلة  العمارة  وميكن م�ساهدة 

يف م�سجد البا�سا الذي بني يف �سنة 1797م، 

1793م.  يف  بني  والذي  الباي  وم�سجد 

وباب  ال�س�ق،  كباب  التاريخّية  واالأب�اب 

وباب  املر�سى،  وباب  ال�اد،  وباب  اجليارة، 

الق�سبة، وباب البليل.

واأي�سا تُعرف وهران باأ�س�اقها ومطاعمها 

اجلزائرية  االأطعمة  من  اأ�سنافاً  تقدم  التي 

اللذيذة واملتن�عة باالإ�سافة اإىل اأن�اع اأخرى 

من االأطعمة.

عدة  يف  بتط�رها  وهران  مدينة  تتميز 

والثقافة  واالقت�ساد  كال�سناعة  جماالت 

والتجارة، وتزدهر املالحة البحرية وال�سيد 

يف مدينة وهران ب�س�رة كبرة جداً، ومعظم 

ال�سيد، كما احتلت  اأبناء املدينة يعمل�ن يف 

وال�سعراء  الكتاب  لدى  كبرة  منزلة  املدينة 

الذين تغن�ا بجمالها وطبيعتها ال�ساحرة.
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يف  للم�ست�سار  االعتقاد«  »ق�ة  كتاب  الك�يت  يف  اأخراً  �سدر 

التنمية الب�سرية الكاتب االأردين ربيع ح�سن الديني، حتت عن�ان كتب 

»Think Big: the power of belief« وه� االإ�سدار االأول �سمن 
�سل�سلة تتك�ن من �ستة كتب يف جمال التنمية الب�سرية وتط�ير الذات 

اإىل  وتهدف   »Think Big« عن�انها  وال�سخ�سية  املهنية  احلياة  يف 

حتثه  واأفكار  مبعل�مات  للقارئ  املعريف  والزاد  العربية  املكتبة  اإثراء 

على تقدير الذات وحتديد االأهداف املهمة لبل�غ النتائج املرج�ة. يقع 

الكتاب يف 324 �سفحة من القطع املت��سط، وي�ستعر�س عرب �سفحاته 

15 عاماً يف جمال  الي  تتجاوز  التي  كاتبه  تعك�س خربة  عناوين عدة 

التنمية الب�سرية، 

 The Age of Sustainable م كتاب »ع�سر التنمية امل�ستدامة يقدِّ

�سهر،  اقت�ساد  عامِل  وه�  �ساك�س«  لي»جيفري    »Development
ومفكر رائد يف التنمية امل�ستدامة، ومن كبار م�ست�ساري االأمم املتحدة، 

�ساك�س  يعرِّف  امل�ستدامة.  التنمية  عن  وا�سحاً  يجعل  �سرحا  يقدم 

التنمية امل�ستدامة باأنها »ا�سرتاتيجية، اأو روؤية م�حدة« ، تهدف اإىل 

حل م�سكالت عاملية، مثل التغر املناخي، من خالل االأهداف البيئية 

واالقت�سادية واالجتماعية، ف�ساًل عن احُلكم الر�سيد. 

كاالقت�ساد  معقدة،  نظم  فيه  تتداخل  ِعلْم  اأنه  �ساْك�س  وي��سح 

االجتماعية،  والتفاعالت  وال�سيا�سات،  االأر�س،  ومنظ�مة  العاملي، 

مثل �سبكات الدعم، وو�سائل االإعالم االجتماعية. ي�ستعر�س �ساك�س 

يف الكتاب ب�سكل مف�سل مفه�م التنمية والق�سايا التي تخ�س عملية 

التنمية واأهميتها لدول العامل.

»قوة االعتقاد«  خارطة طريق للنجاح في الحياة

عصر التنمية المستدامة
The Age of Sustainable Development 

إصدارات

التنفيذ،  اآليات  )الغايات،  امل�ستدامة  التنمية  »اأهداف  كتاب   

دار  عن  الربيعي  �ساحب  للكاتب   »2030-2015 التقدم(  م�ؤ�سرات 

الطباعة والن�سر: دار الُكتاب ي �ست�كه�مل، ال�س�يد.

يت�سمن  للتنمية.  العاملية  االأهداف  من  اإجنازه  مت  ما  ي�ستعر�س 

الكتاب 5 ف�س�ل الف�سل االأول )التغر املناخي العاملي( عبارة عن بحث 

يف حم�ر رئي�سي واحد: التاأثرات ال�سلبية للتغر املناخي )االأ�سباب، 

االأ�سرار، املعاجلات(. الف�سل الثاين )مفه�م التنمية( يبحث يف )تط�ر 

التنمية  مفه�م  بني  الفرق  وم�ؤ�سراتها-  امل�ستدامة  التنمية  مفه�م 

ال�ساملة والتنمية امل�ستدامة - حتقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة يف 

الفرتة 2015-2030. الف�سل الثالث )اأهداف التنمية امل�ستدامة يف 

الفرتة 2015-2030(، الف�سل الرابع )النظام االإح�سائي( والف�سل 

اخلام�س )برامج املنظمات الدولية(. يقع الكتاب يف  250 �سفحة.

»أهداف التنمية المستدامة« كتاب يستعرض الغايات، آليات 
التنفيذ ومؤشرات التقدم
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والن�سر  للطباعة  من�س�ر  �سمر  مكتبة  عن  �سدر 

حمم�د  للدكت�ر  والتنمية«  »الرتبية  كتاب  والت�زيع 

وزارة  امل�ثق من  الكتاب  يبجث  املجيد ع�ساف  عبد 

الثقافة يف اأن اجله�د التي جتاوز عمرها اأكر من 

ن�سف قرن لالرتقاء باالإن�سان، واحلد من ا�ستغالله 

املته�ر للبيئة وتر�سيخ ثقافة التنمية، تتعاظم ب�سكل 

من  يقلل  اأن  ميكن  ما  كل  مل�اجهة  وذلك  جماعي 

الكتاب  يت�سمن  تنميته.  االإن�سان وحتقيق  رفاهية 

التنمية  ح�ل  متن�عة  عناوين  حملت  ف�س�ل   7
املفه�م   – )التنمية  االأول  الف�سل  امل�ستدامة:   

واملك�نات(،  )املالمح  الثاين  الف�سل  والتط�ر(، 

الف�سل الثالث )الرتبية والتنمية(، الف�سل الرابع 

والتنمية  الرتبية  املقدمة  بعد  بالتف�سيل  تناول 

ال�سيا�سية من خالل التعرف اإىل اأهداف الرتبية 

)دور  اخلام�س  الف�سل  ومك�ناتها،  ال�سيا�سية 

ال�ساد�س  الف�سل  التنمية(،  يف  العلمي  البحث 

وامل�اطنة(  االإعالم   - االجتماعية  )التنمية 

والف�سل ال�سابع  ت�سمن اأربعة ق�سايا ي��سح من خاللها 

اأيدي�ل�جيات واأ�س�ل هذه الق�سايا وعالقتها بالتنمية) 

دميقراطية  والتخلف-   التنمية  والتنمية-   الع�ملة 

التعليم والتنمية- اله�ية والتنمية.

 )THE GLOBAL GOALS BOOK( »كتاب »االأهداف العاملية

عبارة عن كتاب مناذج لدرو�س ح�ل اأهداف التنمية امل�ستدامة الي 17 

ملنظمة االأمم املتحدة، مت�فر باللغات االإجنليزية والعربية واالإيطالية من 

تاأليف جمم�عة من االأ�ساتذة من خمتلف اجلن�سيات، وبتحرير البلجيكي 

ك�ين تيمر�س واالأمريكية جينيفر وليامز.

يقدم الكتاب مناذج لدرو�س ح�ل »اأهداف التنمية امل�ستدامة« )جدول 

اأعمال االأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة 2030(. 

ويعترب الكتاب و�سيلة لتحفيز ح�س االإبداع لدى املعلمني على ت�سميم 

مناذج الدرو�س بطريقتهم اخلا�سة.

»التربية والتنمية« كتاب يرسخ ثقافة التنمية

األهداف العالمية للتنمية المستدامة باللغة العربية
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يق�ل العلماء اإن ثقب االأوزون الذي يُفتح مرة كل عام اأعلى القطب املتجمد 

املعروفة  االأوزون  ثق�ب  اأ�سغر  ليك�ن  ال�سحيح  طريقه  على  بات  اجلن�بي 

الثقب  ذلك  اإن  باالأمر  املعني�ن  الباحث�ن  ويق�ل  املا�سية.  الثالثة  العق�د  يف 

يتخذ �سكاًل غر عادي خالل عام 2019، حيث مييل ب�سدة يف اجتاه اأمركا 

اجلن�بية بدالً من الرتكز اأعلى القطب اجلن�بي.

من  والباحث�ن  العلماء  يالحظه  مل  –الذي  النادر  الغريب  ال�سكل  وي�سر 

حتافظ  والتي  العادية  القطبية  الدوامة  يف  كبر  ت�س�ه  حييدوث  اإىل  قبل– 

على درجات احلرارة املنخف�سة يف طبقة ال�سرتات��سفر من الغالف اجل�ي 

لالأر�س. ويحتل ثقب االأوزون اجلن�بي حالياً نح� ن�سف امل�ساحة التي يعتاد 

بلغ احلد  )اأيل�ل( من كل عام، ورمبا قد  �سبتمرب  بحل�ل منت�سف  احتاللها 

االأق�سى للحجم املعتاد، واأ�سغر قلياًل يف امل�ساحة عن القارة القطبية اجلن�بية.

متابعات

بعد  عام  ملي�ن   470 قبل  االأر�ييس يف ع�سر جليدي  ك�كب  غرق 

الغبار حجبت �س�ء  اأحدث �سحابة �سخمة من  انف�سال ك�يكب، مما 

ال�سم�س، ح�سب ما ك�سفت عنه درا�سة حديثة.

االإن�سان  �سنع  من  اختالق حدث مماثل  يف  حالياً  العلماء  وينظر 

ميكن اأن ي�ؤدي اإىل تربيد املناخ يف ال�قت احلايل.

ال�س�يد  ل�ند يف  اأعدها علماء من جامعة  التي  الدرا�سة  واأفادت 

اأن  ميكن  املت�قع”  “الك�سف غر  باأن هذا  �سيكاغ�  فيلد يف  ومتحف 

مت  اإذا  الك�كب،  حييرارة  درجة  ارتفاع  ظاهرة  �سلة مبعاجلة  ذا  يك�ن 

الف�سل يف تقلي�س انبعاثات ثاين اأك�سيد الكرب�ن. واأو�سحت الدرا�سة: 

الغبار ت�سبب يف بع�س االأوقات يف تربيد االأر�س ب�سكل  اأن مثل هذا 

كبر. ويبحث العلماء االآن اإمكانية و�سع الك�يكبات، على غرار االأقمار 

اال�سطناعية، يف مدارات ح�ل االأر�س الإطالق الغبار الناعم با�ستمرار 

وحجب اأ�سعة ال�سم�س جزئياً.

تربيد درجة حرارة الأر�س بحجب اأ�شعة ال�شم�س

تغري املناخ يقا�شم املجاعات يف العامل

حماولت علمية لتف�شري ثقب الأوزون يف القطب املتجمد اجلنوبي

حذرت منظمة »اإغاثة ج�عى العامل« االأملانية من خماطر جديدة على 

الذي  العاملي  اجل�ع  م�ؤ�سر  وورد يف  املناخ.  تغر  ب�سبب  الغذائي  االأمن 

التغذية يف  اأن »مكافحة اجل�ع و�س�ء  اأعلنته املنظمة، م�ؤخراً يف برلني 

اأ�سكال  على  للق�ساء  النطاق  وا�سعة  اإجييراءات  تتطلب  متغر  مناخ  ظل 

ال�قت  البيئية يف  التغرات  املناخ، واحلد من  االإجحاف املرتبطة بتغر 

�سرورة  املنظمة  واأكييدت  الب�سرية«.  على  كارثية  تك�ن  قد  التي  نف�سه 

حت�سني اال�ستعداد مل�اجهة الك�ارث وت�فر مت�يل كاف الإجراءات حماية 

املناخ، واحلد من تغر املناخ من دون تعري�س االأمن الغذائي للخطر. وقد 

�سجلت منطقتا جن�ب اآ�سيا ودول اأفريقيا جن�ب ال�سحراء اأعلى قيم يف 

امل�ؤ�سر هذا العام ب�اقع 3. 29 نقطة و4. 28 نقطة لكل منهما، وبالتايل 

مت ت�سنيفهما يف فئة »حاد«.

وتبني عرب امل�ؤ�سر اأن جمه�رية اأفريقيا ال��سطى هي الدولة ال�حيدة 

يف العامل التي تعاين من ج�ع حاد، بينما تعاين اأربع دول اأخرى، وهي 

ت�ساد ومدغ�سقر واليمن وزامبيا، من و�سع جماعة خطر للغاية، وح�سلت 

43 دولة من بني اإجمايل 117 �سملها امل�ؤ�سر على تقييم ج�ع حاد.
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ك�سفت منظمة » ذي اأو�سن كليناب » اله�لندية غر احلك�مية، تكافح �سد 

جلمع  عائم  قارب  وه�  ابتكاراتها،  اآخر  عن  بالبال�ستيك،  املحيطات  تل�ث 

النفايات يحمل ا�سم »ذي اإنرت�سبرت«.

يف  املن�سكبة  للنفايات  م�سدر  اأكييرب  »�سنب�ر«  �سيغلق  اجلديد  القارب   

املياه  �سر�س� يف جماري  الذي  القارب،  هذا  و�سيك�ن  واالأنهار،  املحيطات 

املل�ثة، قادراً على جمع ما ي�سل اإىل 50 طناً يف الي�م.  االبتكار ه� عبارة 

عن  �سكل قارب  كبر مت�سل بحاجز مق��س، ويبلغ ط�له 24 مرتاً، ويعمل 

البال�ستيك  جمع  وميكنه  تامة،  با�ستقاللية  يتمتع  كما  ال�سم�سية،  بالطاقة 

يف االأنهار على مدار ال�ساعة. وميكن للحاجز املت�سل بالقارب لدى و�سعه 

»ف�هة« هذا  نح�  البال�ستيك  ت�جيه  االأنهار،  ب�سبكة  ا�سرتاتيجية  نقاط  يف 

القارب قبل نقله على حزام ناقل، و�سكبه يف اأحد املكبات ال�ستة. وي�ستطيع 

امتالء  وعند  البال�ستيكية.  النفايات  من  مكعباً  مرتاً   50 ا�ستيعاب  القارب 

لكي  امل�سغلني،  اإىل  ر�سالة  القارب  على  كمبي�تر  جهاز  ير�سل  امل�ست�عبات، 

ي�سحب�ا النفايات، ويتم تفريغها.

قارب هولندي يجمع النفايات البال�شتيكية

العلماء يك�شفون الكوكب الأكرث تهديدا لالأر�س

اأن الك�يكبات املختبئة يف ظل ك�كب امل�سرتي  ك�سفت درا�سة جديدة 

ت�سكل تهديدا حمتمال لالأر�س. 

واأو�سح الباحث كنتا اأو�سيما من اجلامعة الفلكية يف اليابان اأن هناك 

ك�يكبات خمباأة يف مكان ما يف ظل ك�كب امل�سرتي عددها غر معروف 

ميكنها اأن تت�جه اإىل االأر�س مبجرد تغير امل�سار فجاأة، واأن بع�س هذه 

الك�يكبات تتبع ك�كب امل�سرتي يف ال�اقع وه� يدور ح�ل ال�سم�س وتدور 

ك�يكبات اأخرى ح�له ومع ذلك ميكن اأن تنتقل هذه ال�سخ�ر الكبرة التي 

جذبها امل�سرتي اإىل ك�اكب اأخرى مثل املريخ واالأر�س.

ويعد ك�كب امل�سرتي اأكرب ك�كب يف املجم�عة ال�سم�سية وح�سب وكالة 

الف�ساء االأمريكية نا�سا ميكن للم�سرتي اأن يحت�ي 300,1  ك�كب بحجم 

اإىل  الك�نية  االأج�سام  بجذب  الهائل  حجمه  ي�سمح  كما  االأر�ييس  ك�كب 

التجاذب  فق�ة  والك�يكبات  املذنبات  ذلك  يف  مبا  منتظم  ب�سكل  مييداره 

بني الك�اكب ميكن اأن ت�ؤثر يف م�سارها ما يدفعها اإىل دخ�ل مدار ك�كب 

اآخر واإن دخل اأحدها مدار االأر�س ف�سي�سكل خطرا حقيقيا على �سالمة 

ك�كبنا.

ال�شمكة الطائرة... روبوت جديد ميكنه ال�شباحة والطريان

فكرته  ا�ست�حيت  جديدا  روب�تا  بريطانيا  يف  الباحثني  من  فريق  ابتكر 

وت�سميمه من البيئة الطبيعية ميكنه اأن ينفث مادة غازية ت�ساعده على الطران 

ف�ق �سطح املاء. وميكن ا�ستخدام الروب�ت، الذي ي�ستطيع الطران مل�سافة 26 

مرتا بعد االنطالق من ف�ق �سطح املاء، يف جمع البيانات من البيئات التي تت�سم 

مراقبة معدالت  ا�ستخدامه يف  كما ميكن  الفي�سانات،  اأماكن  مثل  باخلط�رة، 

تل�ث املحيطات.

يتميز الروب�ت الذي ط�ره باحث� الكلية االإمرباط�رية يف لندن اأنه ال يحتاج 

اإىل اأكر من 2. 0 جرام من مادة كرب�نات الكال�سي�م يف غرفة االحرتاق داخله 

من اأجل االنطالق يف اله�اء. و اأن اجلزء ال�حيد املتحرك داخل الروب�ت ه� 

اأو  البحرات  مثل  بالروب�ت  املحيطة  البيئة  من  املاء  الإدخييال  �سغرة  م�سخة 

االأ�سيتايل  غاز  ينبعث  املاء،  مع  الكال�سي�م  كرب�نات  تفاعل  وعند  املحيطات. 

اإىل  الروب�ت  ويدفع  يتمدد  فاإنه  االأ�سيتايل،  ي�ستعل  القابل لال�ستعال. وعندما 

اأعلى يف اله�اء. يذكر اأن الروب�ت اجلديد ميكنه االرتفاع من ف�ق �سطح املاء 

اأن يعيد ملء خزانه  حتى يف الظروف القا�سية وميكنه القفز عدة مرات بعد 

باملياه، وه� ما ي�سمح له بالطف� ف�ق املياه ل�سحب العينات املطل�بة دون احلاجة 

لطاقة اإ�سافية، وه� ما ي�ساعده على تر�سيد الطاقة خالل االنطالق مل�سافات 

ط�يلة مقارنة بالروب�تات التي تعمل بالطاقة الكهربائية. 
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مدن حول العالم

تذاكر املرتو يف روما زجاجات بال�شتيكية

طوكيو وبكني و�شنغافورة اف�شل اأ�شدقاء للبيئة

النقل  و�سائل  مل�ستخدمي  ميكن  رومييا،  يف 

العام حالياً، ا�ستبدال الزجاجات البال�ستيكية 

تييذاكيير للمرتو  الييقييدمييية واحليي�ييسيي�ل عييلييى 

الراكب  يق�م  حيث  منها،  بييدال  واحلييافييالت 

يف  البال�ستيكية  الييزجيياجيية  ب��سع  ب�سه�لة 

التذكرة  التي تق�م بتحميل ثمن  البيع  ماكينة 

عييلييى الييهيي�اتييف الييذكييييية، ميين خيييالل تطبيق 

اإلكرتوين.

وال�سفر«،  الييتييدوييير  »اإعييييادة  نظام  ومينح 

هناك  وكانت  زجيياجيية.  كل  مقابل  �سنتات   5
ماكينات  اأمييييام  م�سطفة  طيي�يييليية  طيي�ابيير 

يف  البداية  يف  و�سعها  مت  والتي  اال�ستبدال، 

ثييالث حمييطييات مييرتو فييقييط. وقييد مت خالل 

التخل�س  املاكينات،  ت�سغيل  من  االأول  ال�سهر 

من 100 األف زجاجة بال�ستيكية، ح�سب وكالة 

االأنباء االأملانية.

فرجينيا  روما،  عمدة  تق�ل  جانبها،  ومن 

تدخل  اأوروبييييييية  عا�سمة  اأول  اإنييهييا  راجيييي، 

يف  وهناك  اخلييدميية.  يف  اجلييديييدة  املاكينات 

حملية  خطط  االأوروبييييية  الييدول  من  العديد 

الإعادة خملفات الزجاجات البال�ستيكية، ولكن 

ال ي�جد مثل هذا النظام يف اإيطاليا. وت�اجه 

بالتخل�س  يتعلق  فيما  مزمنة  م�سكالت  روما 

من النفايات، مع روؤية م�سهد حاويات القمامة 

كما  ي�مية.  ب�س�رة  حت�يه،  مبا  فا�ست  التي 

املدينة،  يف  م�سكلة  العامة  امل�ا�سالت  متثل 

حيث ت�سم �سبكة مرتو االأنفاق، ثالثة خط�ط 

فقط، وعادة ما تك�ن احلافالت عتيقة وذات 

تعترب  التذاكر  اأ�سعار  ولكن  �سيئة.  �سيانة 

رخي�سة، حيث تبلغ تكلفة الرحلة 50. 1 ي�رو 

فقط. 

البيانات،  العاملي لتحليل  كانتار  تقرير  قال 

و�سنغاف�رة،  وبكني  ط�كي�  اإن  ميي�ؤخييراً،  �سدر 

تت�سدر قائمة مدن العامل ال�سديقة للبيئة فيما 

يتعلق ب��سائل االنتقال فيها. وجاء ت�سدر املدن 

يذهب�ن  �سكانها  معظم  الأن  للقائمة،  الثالث 

اأو  االأقييييدام،  على  �ييسييراً  اإمييا  عملهم؛  الأميياكيين 

ت�ستخدم  حني  يف  عامة،  م�ا�سالت  با�ستخدام 

اأعداد قليلة ن�سبياً ال�سيارات اخلا�سة يف التنقل.

لندن  اأي�ساً، هي:  اأوروبية  اأربع مدن  وجاءت 

اأول  �سمن  وم��سك�،  واأميي�ييسييرتدام  وك�بنهاغن 

ع�سر مدن يف القائمة، اإىل جانب نروبي و�ساو 

االأوىل يف  املرتبة  يف  لندن  جيياءت  حيث  باول�. 

اأوروبا، بف�سل �سبكة قطارات ال�سكك احلديدية 

الكبرة  االأعييداد  ودفعت  بها،  ال�ا�سعة  العامة 

»عا�سمتي  �س�احي  يف  تنطلق  التي  لل�سيارات 

الدراجات« اأم�سرتدام وك�بنهاغن ملرتبة اأدنى يف 

القائمة.ومل حتتل اأي مدينة يف اأمركا ال�سمالية 

مكانة متقدمة يف الت�سنيف. 
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ال�شني تطلق قمر �شناعي جديد لر�شد الكرة الأر�شية

ممر م�شاة بالبعد الثالث لتعزيز �شالمة املارة يف تايالند

اإىل  »قاوفن -12«  اجلديد  ال�سناعي  القمر  م�ؤخراً  ال�سني  اأر�سلت 

مقاطعة  يف  اال�سطناعية،  االأقمار  الإطالق  تايي�ان  مركز  من  الف�ساء 

القمر على منت �ساروخ من طراز ل�جن  واأطلق  البالد.  �سان�سي �سمال 

مارت�س4 - �سي، ودخل مداره املخطط بنجاح، يف مهمة متثل الرحلة الي 

اإطالقه  320 ل�سل�سلة ال�س�اريخ احلاملة من طراز ل�جن مارت�س. ومت 
القمر اال�سطناعي اجلديد يف م�سح  الكرة االأر�سية وي�ستخدم  لر�سد 

االأرا�سي، والتخطيط احل�سري، وت�سميم �سبكات الطرق، وتقدير اإنتاج 

خدمة  اأي�ساً  ميكنه  كما  الك�ارث،  من  االإغاثة  اإىل  اإ�سافًة  املحا�سيل، 

امل�ساريع على ط�ل احلزام والطريق.

ب�ا�سطة  بعد،  عن  لال�ست�سعار  اجلديد،  اال�سطناعي  القمر  يتميز 

امل�جات ال�سغرة، بقدرته على ت�فر �س�ر بدقة تقل عن مرت واحد.

بتقنية  للم�ساة  ممرا  تايالند  يف  املتط�عني  من  جمم�عة  ابتكرت 

البعد الثالث بحيث يبدو من يعرب املمر بل�نيه االأبي�س واالأ�س�د كما ل� 

ال�سيارات  كان يحلق ف�ق الطريق وذلك بهدف جذب اهتمام �سائقي 

وتعزيز �سالمة امل�ساة. ويبدو اخلداع الب�سري وا�سحا من على م�سافة 

ق�سرة لكن بالن�سبة ل�سائقي ال�سيارات املتجهني نح� املمر يبدو االأمر 

الإبطاء  يدفعهم  البي�ساء وهذا  االأل�اح  ف�ق  يحلق�ن  امل�ساة  اأن  ل�  كما 

ال�سرعة لدرجة ت�سل اإىل حد الت�قف. 

روبوت »دليل �شياحي« يف قلعة نارين كال التاريخية يف داغ�شتان

روب�ت  يعمل »دليل �سياحي« يف قلعة دربند ال�سياحية » يف داغ�ستان، 

كثرة  الروب�ت  مهام  الق�قاز.   التاريخية يف  املعامل  اأهم  من  تعد  التي 

ومتن�عة، فه� قبل كل �سيء دليل �سياحي، ي�ستقبل الزوار ي�ميا بابت�سامة 

عري�سة على وجهه، يتقن عدة لغات ويتدرب الإتقان املزيد منها، يتقن 

الرق�س، يتبادل اأطراف احلديث مع الزوار، يجيب عن اأ�سئلتهم، ويحاول 

دوما الع�دة اإىل م��س�ع عمله  التعريف بالقلعة.

1500 وجه،  يتذكر  اأن  و ميكنه  ب�سكل جيد  ال�ج�ه  الروب�ت  يتذكر 

وال ين�سى االأ�سماء. واإذا اقرتب �سخ�س واحد منه مرتني، فيتعرف عليه 

عندها  ثانية،  مرة  ويع�د  ج�لة  يف  ال�سخ�س  ويذهب  االأوىل،  املييرة  يف 

فقد  واملييراأة..  الرجل  بني  بال�سكل  كما مييز  با�سمه.  الروب�ت  يخاطبه 

بات الروب�ت بحد ذاته »عامل جذب �سياحي« ال �سيما لالأطفال، الذين 

يركزون اهتمامهم عليه وي�جه�ن له اأ�سئلة خمتلفة.
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ب�سمتها  الك�يتية  اجلييهييراء  حممية  دونيييت 

وبناء  العاملية  نح�  طريقها  يف  جلية  البيئية 

امتدت  حثيثة  جه�دا  مت�جة  اأخ�سر  م�ستقبل 

�سن�ات عدة كللت اأخرا بت�سجيلها على القائمة 

حلماية  اليييدويل  بيياالحتيياد  اخلا�سة  اخل�سراء 

واعتمادها  فيها  البدء  ليتم   )IUCN( الطبيعة 

لل�سن�ات املقبلة.

يف  الفنية  لل�س�ؤون  العام  املدير  نائب  وقييال 

“اإن  الييزيييدان  .عبداهلل  د  للبيئة  العامة  الهيئة 

ه�  القائمة  تلك  على  اجلهراء  حممية  ت�سجيل 

جه�د  جنيياح  على  وداللييية  بفعاليتها  اعيييرتاف 

املحافظة عليها وتط�يرها وميهد الطريق ملزيد 

االأخييرى  مييع اخليييرباء واملحميات  الييتييعيياون  ميين 

الختيار ال�سبل التي اأثبتت فعاليتها يف املحافظة 

على املناطق املحمية. الفتاً اإىل اأنه يتم التن�سيق 

حلماية  الييييدويل  واالحتيييياد  الهيئة  بييني  حيياليييييا 

الطبيعة لتقييم حممية اجلهراء وفق 17 معيارا 

وعليه  خ�سراء«  »حممية  باإدراجها  واخلا�سة 

�سيتم ت�سليم ال�سهادة النهائية واعتمادها عامليا.

للمناطق  اخليي�ييسييراء  الييقييائييميية  اأن  واأو�يييسيييح 

املحمية التابعة لالحتاد الدويل حلماية الطبيعة 

الأفيي�ييسييل  عيياملييي  مييعيييييار  اأول  تييعييد   )IUCN(

الطبيعة  على  املحافظة  مبييجييال  املييمييار�ييسييات 

القائم على املناطق املحمية وهي معنية باإ�سدار 

ال�سهادات للمناطق املحمية �س�اء كانت متنزهات 

وطنية وم�اقع للرتاث الطبيعي واملناطق املحمية 

املجتمعية واملحميات الطبيعية وغرها.

من أخبار المدن العربية

حممية اجلهراء ب�شمة كويتية على قائمة »IUCN« العاملية 

نحو م�شتقبل اأخ�شر

اأول جامعة يف العامل للذكاء ال�شطناعي يف اأبو ظبي

االإميياراتييييية  العا�سمة  يف   ميي�ؤخييراً  اأعييليين 

زايد  بن  »جامعة حممد  تاأ�سي�س  اأب�ظبي عن 

للدرا�سات  جامعة  اأول  اال�سطناعي«،  للذكاء 

العليا املتخ�س�سة ببح�ث الذكاء اال�سطناعي 

على م�ست�ى العامل.

وحتمل اجلامعة ا�سم ال�سيخ حممد بن زايد 

اآل نهيان، ويل عهد اأب�ظبي نائب القائد االأعلى 

للق�ات امل�سلحة، الذي تركز روؤيته على اإطالق 

والتفكر  املعرفة  لتط�ير  الهادفة  املييبييادرات 

نح�  اليي�طيين  تييقييدم  تعزيز  اأجيييل  ميين  العلمي 

اأكادمييا  من�ذجا  اجلامعة  �ستقدم  امل�ستقبل. 

وبحثيا جديدا يف جمال الذكاء اال�سطناعي، 

التدري�سية  الهيئة  واأع�ساء  للطلبة  و�ست�فر 

واأكرها  اال�سطناعي  الذكاء  اأنظمة  اأحييدث 

للتنمية  اإمكاناتها  لت�سخر  العامل  يف  تط�را 

اجلامعة  تييهييدف  واملجتمعية.  االقييتيي�ييسييادييية 

واحلك�مات  وال�سركات  الطلبة  متكني  اإىل 

اال�سطناعي  الييذكيياء  تطبيقات  تط�ير  ميين 

وت�سخرها يف خدمة الب�سرية.
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ال�شويرة مدينة مبدعة

احتفت منظمة االأمم املتحدة للرتبية والعلم 

ال�س�يرة  مدينة  يف  )ي�ني�سك�(  والثقافة 

�سمن   ،2019 لعام  فاختارتها  املغربية، 

�سبكة »جْتمع املدن التي تتخذ من االإبداع 

امل��سيقى  جميياالت  يف  لتط�رها  اأ�سا�ساً 

والت�سميم  ال�سعبية  واحليييرف  والييفيينيي�ن 

وفن  االإعالمية  والفن�ن  واالأدب  وال�سينما 

 ،2019 يف  »ي�ني�سك�«  وحييددت  الطبخ«. 

�سبكة  يف  اأدرجييتييهييا  جييديييدة،  مدينة   66
الي�م  ت�سم  التي  املبدعة،  للمدن  املنظمة 

246 مدينة.

حتت رعاية  وزير البلدية والبيئة القطري 

املهند�س عبد اهلل بن عبد العزيز بن تركي 

ال�سبيعي انعقد امل�ؤمتر الثاين لالأمن الغذائي 

والتحديات«  الفر�س  الغذائي:  »الت�سنيع 

القطرية  العا�سمة  يف   2019 ن�فمرب   26
ال�طنية يف  امل�ؤمتر اجله�د  ناق�س  الدوحة. 

االأبحاث  اأبييرز  وا�ستعر�س  الغذائي  االأميين 

والدرا�سات اخلا�سة بعملية الت�سنيع الغذائي 

الق�سايا  ميين  الييغييذائييي  االأمييين  اأن  باعتبار 

الهامة يف ال�ساحة الي�م، واأكد امل�ؤمتر اأهمية 

تكاتف اجله�د من اأجل العمل على حتقيق 

التنمية امل�ستدامة واالأمن الغذائي املن�س�د. 

ت�سمن امل�ؤمتر العديد من اجلل�سات العلمية 

ن�سخته  يف  االأخ�سر  التقرير  اإطيييالق  ومت 

حتقيق  الييغييذائييي..  “االأمن  حيي�ل  الثانية 

تقرير  وه�  الذاتي”  واالكتفاء  اال�ستدامة 

للدولة  والفنية  التنظيمية  اجل�انب  يعك�س 

واملعنية بتنفيذ خطط حتقيق االأمن الغذائي 

للمجه�دات  التقرير كذلك  وي�ثق  القطري، 

التي متت خالل الفرتة املا�سية.

املوؤمتر الثاين لالأمن الغذائي يف الدوحة

مدينة �شنقيط املوريتانية ت�شارك يف  مهرجان املدن القدمية

�ساركت مدينة �سنقيط امل�ريتانية التاريخية 

يف الن�سخة التا�سعة من مهرجان املدن القدمية 

اإ�ييسييراف  حتييت  باملنا�سبة،  خا�سة  باأم�سية  

وال�سناعة  الثقافة  الريفية وزير  التنمية  وزير 

التقليدية والعالقات مع الربملان..

على  ركييزت  بفعاليات  االأم�سية  متيزت   

واأهمية  التاريخية،  للمدن  النا�سع  التاريخ 

احلفاظ على الرتاث والتاريخ القدمي والقيم 

النبيلة يف املجتمع. 



المدينة العربية /  العدد 98185

األخيرة

قال يل م�س�ؤول ال�س�ؤون الثقافية يف بلدية مي�نخ، خالل زيارتي املدينة قبل ب�سعة �سن�ات، اإن 

مي�نخ تُعترب »مدينة ثقافية«. ذّكرتني مق�لته تلك بجه�د ع�ا�سم الثقافة العربية واحتفالياتها، 

وبالطبع فاإن املعنى يف احلالتني االأملانية والعربية خمتلف اإىل حد كبر.

يف مي�نخ، تعني »مدينة الثقافة«، اأن تك�ن الثقافة جزءاً من حياة النا�س، وه� اأمر ملح�ظ حقاً، 

وغر  اله�اة  فعاليات  ذلك  يف  مبا  اآخرها،  عن  الثقافية  الفعاليات  وم�سارح  قاعات  متتلئ  اإذ 

الفعاليات  ح�س�ر  مع  يتعاط�ن  هناك  النا�س  لي�س جمانياً.  اإليها  الدخ�ل  اأن  برغم  املحرتفني، 

الثقافية باعتبارها �سرورة حياة، ولي�س ترفاً اأو ت�سلية، واملعروف بني االأملان عن اأهل مي�نخ، اأن 

لهم طق��سهم يف ح�س�ر الفعاليات، مبا يف ذلك اتخاذ لبا�س معني لكل ن�ع منها.

هذا التعاطي االإيجابي مع ، ال ينف�سل حتماً عن ال�اقع املتح�ّسر ملجتمع املدينة. على �سبيل املثال، 

ظننت حني و�سلت مطار مي�نخ، اأنه فارغ اأو يكاد، اإذ مل اأ�سمع فيه اإال هم�ساً. املطار مل يكن كذلك، 

لكن النا�س مل تعتد اأن ترفع �س�تها، وه� اأمر ملح�ظ حتى يف االأ�س�اق واملقاهي، اإال نادراً. ولي�س 

ثمة داٍع لالإ�سارة اإىل احرتام النظام العام يف ال�ق�ف بالطاب�ر، وال�ق�ف على االإ�سارة احلمراء 

ا�ستثنائي من  اعتزاز  ثمة  اأن  اإال  اأخرى،  االأ�سياء م�ج�دة يف مدن  اأن مثل هذه  للم�ساة، وبرغم 

اأهل مي�نخ باأنهم يقف�ن على االإ�سارة احلمراء، حتى يف ال�س�ارع الفرعية يف اأيام االأحد، حيث ال 

�سيارات وال مرور وال اأزمة وال رقيب وال ح�سيب، اإال وخز ال�سمر احلي.

يف عاملنا العربي، يك�ن املعني من مدن وع�ا�سم الثقافة، ت�سجيع اأهلها على التعاطي الي�مي مع 

الثقافة، من خالل زيادة فعالياتها، وت�سليط �س�ء االإعالم عليها، وجذبهم من ثم حل�س�رها، لعل 

العربية، هي مدن »طاحمة«  الثقافة  فاإن مدن  املعنى،  بهذا  ي�مياتهم.  من  الثقافة ت�سر جزءاً 

لتط�ير دور الثقافة يف حياة �سكانها، ولي�ست مدناً ت�سهد دوراً ملم��ساً للثقافة فعاًل.

اإذا الحظنا الف�ارق احل�سارية بني احلالتني، يك�ن منطقياً اأن ندرك وجاهة امل�ساريع العربية يف 

اأجنزت نه�ستها احل�سارية م��س�عياً،  الغربية  الثقافة، و�سرورتها. فاملجتمعات  ع�ا�سم ومدن 

اأما يف عاملنا العربي، فثمة  اأ�سا�سي )على ال�سعيد الب�سري(،  ومل يعد للثقافة فيها دور تنم�ي 

دور »حت�سري« ما يزال مناطاً بالثقافة، وه� من دون �سك مهمة اأ�سا�سية لتهيئة ظروف النه��س 

احل�ساري.

ال��س�ل اإىل نقطة ت�سر فيها الثقافة جزءاً من احلياة الي�مية، فيك�ن لها اأثرها يف تط�ير �سل�ك 

املجتمعات ومن ثم اإنها�سها، ه� بال�سبط »خطة التنمية« ال�اقعية للعمل الثقايف. لكن ال�اقعية 

تقت�سي اأي�ساً الت�سليم باأن االأمر يحتاج وقتاً ط�ياًل ن�سبياً، الأنه اإمنا يتعلق بخلق مفاهيم جديدة 

جتاه الثقافة، تق�د اإىل ممار�سات حياتية خمتلفة.

من هنا، يبدو �سرورياً ت�جيه كثر من اجله�د لالأجيال اجلديدة، و»تربيتها« على تلك املمار�سات 

اجلديدة. اإنها باخت�سار »التنمية عن طريق الرتبية«، اأي غر�س مفاهيم و�سل�كيات خمتلفة عن 

لتلك  تنم�ي  اأثر  لرتك  ميهد  مبا  وال�سباب،  االأطفال  بني  الثقايف،  الن�ساط  جتاه  ال�سائدة  هذه 

الثقافة يف ال�سل�كيات والعالقات يف املجتمع.

سامر خير أحمد

مدير عام مؤسسة مجموعة العمل الثقافي للمدن العربية

التنمية عن طريق الرتبية
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اليوم العالمي للعدالة 
االجتماعية 20 فبراير

اليوم الدولي للرياضة 6 أبريل

مناسباتعالمية
اعتبار   2007 ن�فمرب   26 يف  املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية  قررت 

االجتماعية.  للعدالة  دوليا  ي�ما  عام  كل  من  فرباير  من  الع�سرين 

وياأتي االحتفال بهذا الي�م على خلفية جمم�عة من ال�ثائق والبيانات 

اإن العدالة االجتماعية  ال�سادرة عن منظمة العمل الدولية. وباعتبار 

واأن  االإن�سان..  حلق�ق  �سيادة  ال  وبدونها  االجتماعي  ال�سالم  اأ�سا�س 

لتحقيق  ذاتية  املجتمعات بح�افز  يرفد  اأن  �ساأنه  امل�ساواة من  حتقيق 

العدالة االجتماعية من اأجل رفاهية االإن�سانية وتط�رها.

قررت اجلمعية العامة لالأمم املتحدة يف اأغ�سط�س 2013 اإعالن ي�م 6 

ني�سان/اأبريل الي�م الدويل للريا�سة من اأجل التنمية وال�سالم. باعتبار 

الريا�سة و�سيلة ق�ية لتحقيق االندماج االجتماعي، وامل�ساواة بني  اأن 

التاأثر يف جمال امل�ساعدات  ال�سباب، واأداة عالية  اجلن�سني، ومتكني 

ن يف جمال الريا�سة  االإن�سانية والتنمية وبناء ال�سالم..  فالقيم التي تلَقّ

هي قيم يف غاية االأهمية بالن�سبة اإىل املجتمع باأ�سره.

الثاين/  كان�ن   24 ي�م  اإعالن  املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية  قررت 

يف  التعليم  به  ي�سطلع  الذي  بالدور  احتفاًء  للتعليم  دوليا  ي�ما  يناير 

و�سالح  االإن�سان،  حق�ق  من  حق  وباعتباره  والتنمية.  ال�سالم  حتقيق 

عام وم�س�ؤولية عامة.  واأقرت الدول االأع�ساء يف االأمم املتحدة — من 

التعليم  العمل ل�سمان  باأهمية   — للتعليم  الدويل  الي�م  اإعالن  خالل 

يف  الكاملة  للم�ساركة  ال�سعد  جميع  على  وال�سامل  واملن�سف  اجليد 

املجتمع وامل�ساهمة يف التنمية امل�ستدامة.

اليوم الدولي للتعليم 24 يناير
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