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ال تع ِّبر آراء الكتَّاب بالضرورة عن اتِّجاهات يتب َّناها «المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات» أو «مجلة عمران للعلوم االجتماعية واإلنسانية»

االج ِت َم ِع ا ِإلن َْس ِ ِّ
ان ا َّل ِذي ُه َو ُع ْم َر ُان ال َعالَ ِم،
ِيخ أَ َّن ُه خَ َ ٌب َعن ْ
َح ِقي َق ُة ال َّتار ِ
الع ْم َرانِ ِمن األَ ْح َوالِ ِمثْلِ ال َّت َو ُّح ِش َوال َّتأَن ُِّس
َو َما َي ْع ِر ُض لِ َط ِبي َع ِة َذلِ َك ُ
اف ال َّت َغ ُّل َب ِ
ات َوأَ ْص َن ِ
َوال َع َص ِب َّي ِ
ش َب ْع ِضه ِْم َع َل َب ْع ٍضَ ،و َما َي ْنشَ ُأ َع ْن
ات لِ ْل َب َ ِ
الد َولِ َو َم َرا ِت ِب َهاَ ،و َما َي ْن َت ِح ُل ُه ال َب َ ُ
ش ِبأَ ْع َملِه ِْم َو َم َسا ِعيه ِْم
َذلِ َك ِمن الم ُ ْل ِك َو ُّ
الص َنا ِئ ِعَ ،و َسا ِئ ِر َما َي ْح ُد ُث ِف َذلِ َك ا ْل ُع ْم َرانِ
ِمن ال َك ْس ِب َوا ْل َم َع ِ
اش وا ْل ُع ُلو ِم َو َّ
ِب َط ِبي َع ِت ِه ِمن األَ ْح َوالِ ....
ش ُّي
الع ْم َر ُان ا ْل َب َ ِ
َو َكأَنَّ َه َذا ِع ْل ٌم ُم ْس َت ِق ٌّل ِب َن ْف ِس ِهَ .فإِ َّن ُه ُذو َم ْوضُ ٍ
وع وه َو ُ
االج ِت َم ُع اإلِن َْس ِ ُّ
وهي َب َي ُان َما ُي ْل ِح ُق ُه ِمن ا ْل َع َوار ِِض
َو ْ
ان؛ َو ُذو َم َسا ِئ َلَ ،
َو ْاألَ ْح َوالِ لِ َذا ِت ِه َو ِاح َد ًة َب ْع َد ُأخْ َرىَ .و َه َذا َش ْأ ُن ُك ِّل ِع ْل ٍم ِمن ا ْل ُع ُلو ِم َوضْ ِع ًّيا
َكانَ أَ ْو َع ْق ِل ًّيا....
االج ِت َم ُع اإلِن َْس ِ ُّ
ان َضُور ٌِّيَ .و ُي َع ِّ ُب ا ْل ُح َك َم ُء َع ْن َه َذا ِب َق ْولِه ِْم" :ا ِإلن َْس ُان
ْ
َ
َّ
ُ
اص ِط َل ِحه ِْم
االج ِت َم ِع ا َّل ِذي ُه َو الَ َد ِن َّية ِف ْ
َم َد ِ ٌّن ِبالط ْب ِع" ،أ ْي َال ُب َّد لَ ُه ِمن ْ
وه َو َم ْع َنى ا ْل ُع ْم َرانِ ....
ش َك َم َق َّر ْرنَا ُه َوت ََّم ُع ْم َر ُان ال َعالَ ِم ِبه ِْم،
االج ِت َم َع إِ َذا َح َص َل لِ ْل َب َ ِ
ُث َّم إِنَّ َه َذا ْ
َفل ُب َّد ِم ْن َواز ٍِع َي ْد َف ُع َب ْعضَ ُه ْم َع ْن َب ْع ٍض؛ لِ َم ِف ِط َبا ِعه ِْم ا ْل َح َي َوا ِن َّي ِة ِمن
ا ْل ُع ْد َوانِ َو ُّ
ون َذلِ َك ا ْل َواز ُِع َو ِاح ًدا ِم ْن ُه ْم َي ُك ُ
الظ ْل ِمَ ...ف َي ُك ُ
ون لَ ُه َع َل ْيهِم ا ْل َغ َل َب ُة
الس ْل َط ُان َوا ْل َي ُد ا ْل َق ِاه َر ُة؛ ح َّتى َال َي ِص َل أَ َح ٌد إِ َل َغ ْ ِيهِ ِب ُع ْد َوانٍ ؛ َو َه َذا ُه َو
َو ُّ
َم ْع َنى ا ْل ُم ْل ِك....
ش ِمن ا ْل ُح ْك ِم ا ْل َواز ِِع...
َو َت ِز ُيد ا ْل َف َل ِس َف ُة َع َل َه َذا ا ْل ُ ْب َهانِ  ...أَ َّن ُه َال ُب َّد لِ ْل َب َ ِ
ش؛ َوأَ َّن ُه َال ُب َّد أَنْ َي ُكونَ
ِب َ ْ
ش ٍع َم ْف ُر ٍ
وض ِم ْن ِع ْن ِد الل ِه َي ْأ ِت ِب ِه َو ِاح ٌد ِمن ا ْل َب َ ِ
يم لَ ُه
ُم َت َم ِّي ًزا َع ْن ُه ْم ِبَا ُيو ِد ُع الل ُه ِفي ِه ِم ْن خَ َو ِّ
اص ِه َدا َي ِت ِه لِ َي َق َع ال َّت ْس ِل ُ
َوالق ُب ُ
ول ِم ْنهَُ ،ح َّتى َي ِت َّم ا ْل ُح ْك ُم ِفيه ِْم َو َع َل ْيه ِْم ِم ْن َغ ْ ِي إِ ْن َكا ٍر َو َال َت ْز ِي ٍ
يف.
ش َق ْد
َو َهذِهِ ا ْل َق ِض َّي ُة لِ ْل ُح َك َم ِء َغ ْ ُي ُب ْر َها ِن َّي ٍة َك َم َت َرا ُه؛ إِذ ا ْل ُو ُجو ُد َو َح َيا ُة ا ْل َب َ ِ
َت ِت ُّم ِم ْن ُدونِ ذلِ َك ِبَا َي ْف ِرضُ ُه ا ْل َحا ِك ُم لِ َن ْف ِس ِه ،أَ ْو ِبا ْل َع َص ِب َّي ِة ا َّل ِتي َي ْق َت ِد ُر ِب َها
َع َل َق ْه ِر ِه ْم َو َح ْم ِله ِْم َع َل َجا َّد ِت ِه.
ابن خلدون ،املقدّمة
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معاوية سعيدوني

أزمة التحديث والتخطيط العمراني في الجزائر
جذورها ،واقعها ،آفاقها
The Crisis of Modernization and Urban Planning in Algeria
Roots, Reality and Prospects

م ـل ـخــص :ي ـت ـنــاول ه ــذا ال ـب ـحــث ب ــال ــدرس ت ــاري ــخ ال ـت ـحــديــث والـتـخـطـيــط ال ـع ـمــرانــي ف ــي ال ـجــزائــر،
ويـتــابــع بــالــوصــف والـتـحـلـيــل تـجــربــة ال ـت ـصــادم الـمـعـمــاري الـتــاريـخــي ال ــذي ح ــدث فــي الـجــزائــر،
ً
أول فــي سـيــاق اسـتـعـمــاري اسـتـيـطــانــي مــارســت خــالــه فــرنـســا الـهـيـمـنــة عـلــى الـمـجـتـمــع والـفـضــاء

وجــه اإلرث الثقافي االستعماري التصورات
والـفــن والتعمير ،ثــم فــي سياق االسـتـقــال ،حيث ّ
والمرجعيات .وقد ترتب على ذلك تفكيك للنموذج المعماري األصيل في الجزائر الذي تمثّله
المدينة «الـقــديـمــة» بتقسيماتها الوظيفية والفنية واالجـتـمــاعـيــة الــراسـخــة فــي الــزمــن ،وتقسيمات
سياسية  -اجتماعية جديدة تستجيب لحاجات المستعمر أكثر منها لحاجات السكان األصليين،
إلى جانب تشوهات فنية وقيمية في النسيج المعماري العام .لكن البحث ّبين ً
أيضا أن العقود
األخـيــرة شهدت مـحــاوالت في التخطيط العمراني تحاول تجاوز هــذا اإلرث التاريخي ،وهي
بذلك تعيد إلى واجهة النقاش أزمة التحديث والتخطيط العمراني الذي تعيشها المدينة العربية
بشكل عام.
كـلـمــات مـفـتــاحـيــة :الـتـخـطـيــط الـعـمــرانــي ،االسـتـعـمــار ،الـمـجــاالت الـعـمــرانـيــة ،قسنطينة ،الـجــزائــر،
المركزية الحضرية ،المدينة المنشطرة

Abstract: This study takes up the history of modernization and urban planning
in Algeria. Through description and analysis, it assesses the clash between the
country’s historic, architectural, and built environment. Looking initially at the
context of France’s settler colonial rule and France’s hegemonic rule over society
and its space, art, and built environment, the paper goes on to consider the context
of independence, in which colonial cultural heritage came to confront a variety
of alternative perceptions from diverse Algerian perspectives. This period has
* باحث في التخطيط والتاريخ العمراني ،مؤسسة سعيدوني للدراسات التاريخية والعمرانية (مونتريال ،كندا).

Researcher in Urban Planning and History, Saidouni Foundation for Historical and Urban Studies (Montreal, Canada).

**
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come to be associated with the dismantling of the authentic colonial architectural
models, represented by the «madina» or «old city,» with its functional, aesthetic,
and social divisions, all anchored in time. However, the colonial model also
produced newer socio-political divisions that met the needs of the colonizer
more than they did the needs of the original inhabitants— in the process bringing
about distortions in values and aesthetics within the overall architectural fabric
of the country. The research highlights how recent decades have witnessed urban
planning attempts to surmount this historical legacy and thus bring the debate
back to the modernization crisis in urban planning in the Arab city.
Keywords: Urban Planning, Colonialism, Urban Space, Constantine, Algiers,
Centralized Urbanization, Madina

 إشكالية أزمة التحديث والتخطيط:مقدمة
استقطبت الـتـحــوالت العمرانية فــي المدينة العربية الــدارسـيــن الــذيــن تـنــاولــوهــا بــوجـهــات نظر
ً  وتعكس طبيعتها ال ُـمج َّزأة المنشطرة،مختلفة(((؛ فالمدينة تصنع التغيير وتتأثر به
شكل ووظيف ًة
واقع مجتمعات باحثة عن الذات ومأزق مشاريع تحديثها؛ إذ ال يمكن فصل التحوالت العمرانية عن
 ثم تسارعت،حركية التحديث المعنوية والمادية التي بدأت بإقحام النظم الغربية في الفترة االستعمارية
 وال تزال مستمرة في ظل أزمة شرعية،خالل القرن الماضي بفعل الدول القطرية ومشاريعها التنموية
.(((الحكم الفوقي
 وع ـ ّـم ــق ال ـت ـخ ـط ـيــط ال ـم ــرت ـب ــط ب ـه ــا واق ـ ــع ال ـمــدي ـنــة،غ ـ ّـي ــرت ح ــرك ـي ــة ال ـت ـح ــدي ــث ع ــاق ــة اإلنـ ـسـ ــان ب ــال ـم ــدي ـن ــة
 فــان ـق ـط ـعــت ال ـم ــدي ـن ــة ال ـع ــرب ـي ــة ال ـح ــال ـي ــة ع ــن ال ـم ـكــان،ال ـع ــرب ـي ــة الـ ـمـ ـت ــأزم ل ـق ـص ــوره ع ــن ت ـق ــدي ــم الـ ـحـ ـل ــول
، بعض الدراسات الحديثة التي تناولت اإلشكالية العمرانية العربية بوجهات نظر مختلفة-((( نذكر – على سبيل المثال ال الحصر
Pierre-Arnaud Barthel et Sylvy Jaglin, coords., Quartiers informels d’un :وأغـلـبـهــا دراس ــات أجنبية أو بــالـلـغــات األجـنـبـيــة
monde arabe en transition: Réflexions et perspectives pour l’action urbaine, Conférences et séminaires; 07 (Paris:

Agence française de développement, 2013); Salma K. Jayyusi, General ed., The City in the Islamic World, Special
Editors Renata Holod, Attilio Petruccioli and André Raymond, Handbook of Oriental Studies. Section 1, The Near and
Middle East; 94, 2 vols. (Leiden; Boston: Brill, 2008); Amer Moustafa, Jamal Al-Qawasmi and Kevin Mitchell, eds.,
Instant Cities: Emergent Trends in Architecture and Urbanism in the Arab World: The Third International Conference
of the Center for the Study of Architecture in the Arab Region, CSAAR 2008A (Amman, Jordan: CSAAR Press, 2008);
Pierre-Robert Baduel, dir., La Ville et l’urbain dans le monde arabe et en Europe: Acteurs, organisations et territoires,
Connaissances du Maghreb, Paris, CNRS, 1984, pp.11-134; Pierre Signoles, Galila El Kadi and Rachid Sidi Boumedine,
dirs., L’Urbain dans le monde arabe: Politiques, instruments et acteurs, avec la collab. de Abdelmajid Arrif (Paris:
CNRS éd., 1999); Stefano Bianca, Urban Form in the Arab World: Past and Present, ORL-Schriften; 46 (Zürich: VDF,
2000), and Simon O’Meara [et al.], «Architecture and Urbanism in the Middle East,» (Middle East Institute Viewpoints,
6 November 2008) , sur le site: <www.mideasti.org>.

.170  ص،)2011 ، دار الفارابي: دراسة حول أزمة التغيير في العالم العربي (بيروت: األبواب المغلقة،((( منى خويص
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وت ــاه ــت ف ــي ال ــزم ــان الن ـف ـصــام صـلـتـهــا بـبـيـئـتـهــا وت ــاري ـخ ـه ــا((( .وات ـس ـعــت ال ـه ــوة ب ـيــن الـتـخـطـيــط وال ـمــدي ـنــة
ك ـظ ــاه ــرة م ـت ـغ ـيــرة ت ـت ـفــاعــل م ـكــونــات ـهــا ف ــي حــرك ـيــة م ـس ـت ـمــرة ب ـيــن ال ـس ـك ــان ومـ ـج ــاالت ال ـع ـيــش وال ـم ـن ـشــآت
وال ـف ـض ــاءات ال ـع ــام ــة وال ـم ــراف ــق ال ـخــدم ـيــة ،لـتـنـشــأ م ــن ه ــذا ال ـت ـفــاعــل ث ـقــافــة ح ـضــريــة ح ـ ّـي ــة قــاب ـلــة لـلـحـيــاة
وللموت ً
أيضا(((.
من أسباب تلك الهوة إخضاع التخطيط الحداثي في نسخته البيروقراطية المدين َة لصور جامدة مـجردة،
وتـجــزئـتـهــا إل ــى مـكــونــات وإش ـكــال ـيــات مـنـفـصـلــة (اإلس ـك ــان ،الـنـقــل ،اإلن ـت ــاج واالس ـت ـهــاك ،ال ـخــدمــات)،
بحسب معايير كمية ووظيفية وأنماط مسبقة مبسطة من دون األبعاد النوعية والمكانية والتاريخية ،من
منطلق أن المدينة منظومة اقتصادية قبل أن تكون ظاهرة مر ّكبة محسوسة متجذرة في التاريخ والموقع
والمجتمع ،فاختلت عــاقــة اإلنـســان ببيئته بسبب عجز عـمــارة الـحــداثــة ومدينتها ومــا بعدها عــن إنتاج
مجال عيش مالئم((( ،وفشل مشروع المدينة الحداثية التي يمكن وصفها بـ «اليوتوبيا» المتجسدة في
ماضيا؛ فهي «المكان اآلخر» بامتياز .وقد أوجد الفيلسوف ميشيل
عما أنتجه اإلنسان
الواقع والمختلفة ّ
ً
فوكو مفهوم الهيتيروتوبيا ( )Hétérotopieللداللة على هذه األماكن األخرى((( ،وتتشكل هذه المدينة
– ومنها المدينة العربية  -مــن عــوالــم وشبكات متباينة مـتــوازيــة ال تلتقي ،ويطبع التنافر الـعــاقـ َة بينها،
وتمحي فيها عبقرية المكان ،ويزول فيها تكامل المقاييس ،فهي عوالم يمكن أن تكون في أي مكان،
ّ
(((
وال يقدر اإلنسان على تملكها فيتيه فيها .
إن وراء مظاهر أزمة المدينة العربية المورفولوجية والوظيفية واالجتماعية ِع َل ًل باطنة يستوجب تحليلها
مفسرة ،أهمها «أزمة التحديث والتخطيط» ،وأزمة المناهج والمقاربات المركزية والقصور
ابتكار مفاهيم ِّ
عــن تـفـعـيــل الـمـخـطـطــات واس ـت ـشــراف ومــواك ـبــة ال ـت ـحــوالت والـتـحـكــم فــي نـمــو ف ـض ــاءات مــوروفــولــوجـيــة
واجتماعية م ـ ُ َـجـ َّزأة ومنشطرة يعوزها التجانس والـتـكــامــل ،رغــم مظاهر الـحــداثــة السطحية .ويستوجب
تفكيك أزمة التحديث والتخطيط – وهي من أوجه أزمة الحداثة والحوكمة والمجتمع في البالد العربية –
البحث فــي نـمــاذج ِ
وقـ َّـيــم التخطيط الحداثي التي انبنت عليها خـبــرات النخب التخطيطية ،شعور ًيا أو
ال شعور ًيا ،وتفكيك أوتوماتيزمات الخطاب الحداثي والتقني المكتفي بذاته ،المنقطع عن الواقع ،في
ما يشبه حالة انفصام سكيزوفريني ( ،((()Schizophrenic dissociationجعل المدينة العربية مدينتين:
((( ح ـســن حـنـفــي« ،فـلـسـفــة ال ـم ـكــان »،فــي :أب ـحــاث مــن ن ــدوة الـمــديـنــة الـعــربـيــة :خـصــائـصـهــا وتــراث ـهــا ال ـح ـضــاري اإلس ــام ــي29 -24 ،
ربيع الثاني  1401هـ  28 /فبراير  5 -مارس  1981بالمدينة المنورة (الرياض :المعهد العربي إلنماء المدن ،)1982 ،ص .20
(4) Jayyusi, General ed., p. xiii.

((( أهم كتاب ّبين آثار النظرية الحداثية على المجاالت السكنية وقاطنيها أ ّلفته جين جاكوبس:

Jane Jacobs, The Death and Life of Great American Cities (New York: Vintage Books, 1992), orig. pub. (1961).
(6) Michel Foucault, Dits et Écrits, vol. 4 : 1980 - 1988 (Paris: Gallimard, coll. «Bibliothéque des Sciences humaines»,
1994), pp. 752 - 762.
(7) Marc Augé, Non-lieux: Introduction à une anthropologie de la surmodernité, La Librairie du XXe siècle (Paris: Éd.
du Seuil, 1992.
(8) Agnès Collaud et Guillaume Pfefferle, «Schizophrénie urbaine : Des mondes entrelacés,» (Enoncé théorique de
Master, Lausanne, EPFL, 2013).
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مــديـنــة مــأمــولــة فــي ُمـخـ ّـيـلــة المخططين وأصـحــاب ال ـقــرار ،ومــديـنــة الــواقــع الـحـ ّـيــة المنبثقة عــن الـتـحــوالت
والقوى االجتماعية واالقتصادية(((.

وألن المدن العربية مختلفة اختالف مجاالتها الجغرافية وسياقاتها التاريخيةّ ،
تعذر التعميم ،ووجب
االنطالق من حاالت خاصة ع ّلها تسلط الضوء على حاالت أخرى مشابهة .والمدينة الجزائرية من أجدر

لحدة ظاهرة االنفصام التخطيطي فيها ،وبما تتيحه من إمكانات
الحاالت بالدراسة في العالم العربي ّ
المقارنة مع حاالت عربية أخرى عرفت حركية تحديث احتكرتها الدولة القطرية؛ فقد ولجت الجزائر
مبكرا ،في خضم تحديث استعماري قسري ً
أول ،ثم طوعي بعد االستقالل بفعل
التخطيط الحداثي
ً

وجهة لصيرورة المجتمع ،والتي اعتمدت التخطيط الحداثي في نسخته الفرنسية بحكم تبعية
الدولة المـ ُ ِّ
فكرية وتقنية موروثة عن استعمار طويل( ،((1فكيف عجزت إرادة قوية لتنظيم المدينة بحسب معايير

واجتماعيا؟ ومــا هي اآللـيــات التي
ووظيفيا
مورفولوجيا
التخطيط الحديث عن تشكيل مدينة متوازنة
ً
ً
ً

أدت إلى نشأة ظاهرة االنفصام وتجذرها في التخطيط وإحالل شرعية الخطاب السياسي والتقني محل

شرعية النجاعة والواقعية؟ وكيف اقترن تب ّني النموذج الحداثي بتعطيل االستشراف من جهة ،وتغييب

النماذج التراثية من جهة أخرى ،وإعادة إنتاج الخطاب المهيمن وأدواته ،بعيدً ا عن الواقع المورفولوجي
واالجـتـمــاعــي لـلـمــديـنــة؟ وه ــل هـنــاك ب ــوادر ت ــؤذن بــإمـكــانـيــة ت ـجــاوز ه ــذا الــوضــع؟ وم ــا هــي اإلشـكــالـيــات

المستجدة التي يؤمل أن تغذي التغيير؟ ولإلجابة عن هذه األسئلة ،يتوجب البحث في مقاربة تاريخية
استشرافية جدليةً :
أول في جذور أزمة التحديث والتخطيط والظاهرة االنفصامية التي ترجع بنا إلى الفترة

االستعمارية ،ثم في واقعها المرتبط بالدولة القطرية المركزية والمستند إلى أسس منهجية تجذرت في
وثانيا في إشكاليات التخطيط
الممارسات التخطيطية وصاغت المجاالت العمرانية (القسم األول)؛
ً

العمراني المستجدة وانعكاسها في الواقع المحلي وما يواجهها من معوقات باعتبارها مفاتيح الحل
والتغيير (القسم الثاني).

جذور وواقع أزمة التحديث والتخطيط
صدمة التحديث األولى :مدينة اآلخر المستعمر وتغييب المدينة األصلية

كــان إقـحــام نـمــوذج التخطيط الغربي مــن أهــم آثــار االستعمار ،وارتـبــط التحديث العمراني فــي الجزائر
بـظــاهــرة استعمارية عنيفة إقـصــائـيــة( ،((1عملت على «تصحيح» مــورفــولــوجـيــة المدينة األصـلـيــة بــإشــراف
(9) Nadir Boumaza [et al.], Villes réelles, villes projetées: Fabrication de la ville au Maghreb (Paris: Maisonneuve et
Larose, 2006).
(10) Maria Sgroï-Dufresne, Alger 1830 - 1984: Stratégie et enjeux urbains, Recherche sur les civilisations. Mémoire; 63
(Paris: Éd. Recherche sur les civilisations, 1986).

حصرا؛ فقد بدأت في المدن العربية في المشرق بفعل الدولة
( ((1لــم تكن عملية التحديث العمراني من فعل االستعمار الغربي
ً
العثمانية في القرن التاسع عشرJean-Luc Arnaud, «Tradition and Modernity in the 19th Century Modernization of the :
Cities of the Ottoman Empire (1800–1920),» in: Jayyusi, General ed., pp. 953 - 976.
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وغير
سالح الهندسة ( )Génie militaireالذي وضع مخططات معسكرات محصنة وقرى استيطانيةّ ،
وجه المدن القديمة
تحويرا وتوسع ًة( .((1و ُقدِّ مت التحويرات العمرانية والمنشآت المستحدثة على أنها
ً
نهضة عمرانية نزعت عن المدينة األصلية مظهرها الشرقي البالي(.((1

نـخرت المدين ُة الجديد ُة المدين َة األصلي َة بفتح الشوارع وإزالــة واجهات المنازل العربية التي «ال تليق

بـمـتـطـلـبــات اإلن ـســان األوروبـ ــي وال تــرقــى إل ــى جـمــالـيــات ال ـفــن الـعـمــرانــي ال ـكــاس ـي ـكــي»( ،((1فـتــداخـلــت
عوضتها ســاحــات ومتنزهات احتضنت الحياة
المدينتان بواسطة شــوارع وصلت أبــواب المدينة التي ّ
األوروبـ ـيـ ــة .وض ـم ــن ه ــذه ال ـحــرك ـيــة ظ ـه ــرت ال ـحــاجــة إل ــى ال ـع ـق ــارات إلي ـ ــواء ال ــوظ ــائ ــف ال ـمــدن ـيــة وتـلـبـيــة

مـطــالــب أصـحــاب الـمـشــاريــع الـســاعـيــن إلــى جـنــي فــوائــد ازده ــار الـتـجــارة والـعـمــران ،فـصــودرت األراضــي

تكريسا لـتـحـ ّـول المدينة
وح ـ ّـول كثير مــن المساجد إلــى وظــائــف مدنية أو كنائس
والـبـيــوت واألوق ــافُ ،
ً
م ــن ح ـ ِّـي ــز ح ـض ــاري إل ــى آخـ ــر ،وت ـم ـ ّل ــك روح ـه ــا ك ــ«ف ـع ــل تــأس ـي ـســي» لـلـمــديـنــة األوروب ـ ـي ـ ــة( ،((1ف ـلــم يـكــن

تـحــويــل الملكية فـعـ ًـا اقـتـصــاد ًيــا قـســر ًيــا فـقــط ،وإنـمــا أيـ ًـضــا تعني ًفا رمــز ًيــا مــا زال يــؤثــر فــي عــاقــة اإلنـســان
بالحداثة والمدينة.

وبـتــأكــد الـطــابــع الـمــدنــي االسـتـيـطــانــي لالستعمار واسـتـتـبــاب شــؤونــهُ ،أ ِق ـ َّـر الـنـمــوذج الـفــرنـســي فــي تخطيط

ال ـمــدن وتــوسـعـتـهــا الـمـعــروف بـمـخـطــط الـتـنـظـيــم واالح ـت ـيــاطــات ال ـع ـقــاريــة( ،((1ك ــأداة لـتـقـنـيــن نـمــو الـمــديـنــة
فــي شـكــل تـحـصـيـصــات ُتـنـشــأ بـحـســب الـحــاجــة ح ــول ش ــوارع مـسـتـقـيـمــة تـخـضــع الـمـبــانــي ال ـ ُـمـ ِـطـ َّلــة عليها

لـمـعــايـيــر جـمــالـيــة وصـحـيــة تـحــدد ارتـفــاعـهــا وطــرازهــا وعــاقـتـهــا بــالـفـضــاءات الـعــامــة عـلــى خـطــى الـتـجــربــة

( ((1للتعرف إلى خصائص التخطيط العسكري في الجزائر في القرن التاسع عشرXavier Malverti et Aleth Picard, Les Traces :
de ville et le savoir des ingénieurs du génie, Les Villes coloniales fondées entre 1830 et 1870 en Algérie; 2 (Grenoble:
École d’architecture de Grenoble, [1985]); P. Cabat, Civilisation des espaces et institutions militaires, l’exemple de
l’Algérie à partir de 1830 (Paris: Ministère de l’équipement, 1976), et Maaouia Saidouni, «Rapports de force dans
l’urbanisme colonial algérois (1855-1935): Ou la genèse de l’aménagement urbain à Alger,» (Thèse de doctorat, Institut
français d’urbanisme, Marne-la-Vallée, 1995).

( ((1ط ــاول هــذا الـشـعــور فـئــات مــن الـجــزائــريـيــن رأوا فــي هــذه اإلن ـجــازات تـقــد ًمــا رغــم رفضهم االسـتـعـمــار ،وهــذا مــا عـ ّـبــر عنه أحدهم
في مدينة قسنطينة للكاتب ألكسندر دوما الذي ذكر أنه« :سأل أحد العرب عن تقييمه لهذه الخزانات والجسور والقنوات ،فأجاب
ب ــأن ق ــدوم ه ــؤالء الــرجــال مــن وراء الـبـحــر هــو رحـمــة إلـهـيــة لـلـعــرب ،ألن [الـفــرنـسـيـيــن] يـنـجــزون ه ــذه األع ـمــال لـصــالـحـهــم ...وأن الـلــه
سيطردهم عندما ينتهون من عملهم»Alexandre Dumas, Le Véloce: ou Tanger, Alger et Tunis (Paris: Cadot et Bertonnet, :.

1848-1852), p. 253.
(14) Frédéric Chassériau, Étude pour l'avant-projet d'une cité Napoléon-Ville, à établir sur la plage de Mustapha à
Alger (Alger : Dubos frères, 1858).
(15) Yasmina Boudjada, «l’Eglise catholique de Constantine (1839-1859) : Appropriation de la mosquée Souk El-Ghzel
par les français», in, Villes rattachées, villes reconfigurées, XVIe-XXe siècles, Denise Turrel (édition), Tours, Maison des
Sciences de l'Homme, Presses Universitaires François Rabelais, 2003, p.p. 285-303

( ((1قام التخطيط العمراني قبل سنة  1919على مخططات التنظيم واالحتياطات العقارية (Plan d’alignement et des réserves
التي تخص الشوارع الجديدة والفضاءات العامة ،وتحجز األراضي للمباني العامة وتقنن البناء والتصرف في الملكية .للتعرف إلى
هذا النمط التخطيطي في الجزائر ،يمكن الرجوع إلى كتاب وصف «بناء» المجال العمراني لمدينة الجزائر في الفترة االستعمارية:
René Lespès, Alger: Étude de géographie et d'histoire urbaines (Paris: libr. Félix Alcan, 1930).
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الـهــوسـمــانـيــة ف ــي بـ ــاريـ ــس( .((1وت ـب ـلــور خ ـطــاب يــدعــو إل ــى «تـهـيـئـ ٍـة ع ـقــان ـيــة» ،وتـشـكـلــت سـلـطــات مــدنـيــة
حـ ّلــت مـحــل ســاح الـهـنــدســة ،وواصـلــت مـشــروع تـحــديــث الـمــديـنــة األصـلـيــة بـعــد منتصف الـقــرن التاسع

ع ـش ــر ،ب ـح ـجــة تـحـسـيــن ال ـم ــواص ــات ،وف ــك ال ـع ــزل ــة ع ــن األحـ ـي ــاء ،وإزالـ ـ ــة ال ـج ـي ــوب ال ـت ــي ت ـن ـعــدم فـيـهــا
شــروط الـصـحــة وال ـن ـظــافــة( .((1كـمــا ح ـ ّـورت الـمـنـشــآت الـمــدنـيــة الـحــديـثــة (الـقـطــار ،الـتـلـغــراف ،الـتــرامــواي)

الـمــديـنــة وعــاقـتـهــا بــاإلقـلـيــم( ،((1وتــوسـعــت الـضــواحــي ،ونـمــت الـمــديـنــة األوروب ـيــة عـلــى حـســاب المدينة

ـزاء م ـن ـهــا إل ــى مــدي ـنــة هـجـيـنــة ك ـ ّـرس ــت االن ـف ـص ــام؛ ف ـهــي كــاس ـي ـك ـيــة أوروب ـي ــة
األص ـل ـي ــة ال ـت ــي ت ـحــولــت أج ـ ـ ٌ
ع ـلــى طـ ــول الـ ـشـ ــوارع ال ـك ـب ـيــرة وب ـع ــض الـ ـشـ ــوارع ال ـع ــرض ـي ــة ،وع ــرب ـي ــة ت ـق ـل ـيــديــة ف ــي ال ـق ـط ــاع ــات ال ـت ــي لــم

تطاولها التحويرات.

اك ـت ـمــل ال ـم ـش ــروع الـتـحــديـثــي االس ـت ـع ـمــاري األول ب ــال ــدع ــوة إل ــى ف ـصــل الـمــديـنـتـيــن األص ـل ـيــة وال ـجــديــدة

كشرط للتخطيط الهندسي المنتظم ،بحجة أن الفصل هــو السبيل إلنـقــاذ المدينة اإلسالمية المعرضة

لـضـغــط الـمــديـنــة األوروبـ ـيـ ــة( ،((2فـ ُـوضـعــت مـشــاريــع تــوسـعــة خ ــارج الـمــديـنــة األصـلـيــة أو الـهـجـيـنــة ،وكــان
رســخ القطيعة بين الـقــديــم والـجــديــد ،واالنـفـصــام بين األصيل
هــذا الـتـحــول إيــذا ًنــا بفصل ذهـنــي ومــادي ّ

وال ـح ــدي ــث .وظ ـه ــرت ف ــي أواخـ ــر ال ـق ــرن ال ـتــاســع ع ـشــر «مــدي ـنــة ج ــدي ــدة» تـنـتـظــم ف ـضــاءات ـهــا ح ــول مـعــالــم
معمارية في نقاط مـحورية بأشكال هندسية من شوارع مستقيمة وميادين تجسد معايير الفن العمراني

الـكــاسـيـكــي ،إال أن هــذه الـمـقــاربــة الـتـنـظـيـمـيــة الـتـجـمـيـلـيــة ظـهــرت حــدودهــا أم ــام الـتـحــوالت المجتمعية
والتقنية وزخــم النمو الـعـمــرانــي فــي بــدايــة الـقــرن الـعـشــريــن ،فـجـ ّـدت حركية تحديث ثانية غـ ّـيــرت مناهج

وأدوات التخطيط.

(ُ ((1وصف هذا النمط التخطيطي بالتنظيمي التجميلي ( ،)Urbanisme de régularisation et d’embellissementألنه يعمل على
جسد روح الحداثة آنذاك ،وإن كانت أسسه النظرية تعود إلى
تأهيل المدن الستيعاب التحول السريع إلى المجتمع الصناعي .وقد ّ
الفن العمراني ) (Art Urbainالذي تبلور في الفترة الكالسيكية ،فهو يو ِّفق بين المتطلبات الجمالية والتقنين وتحقيق شروط النظافة
والصحة ،وكان نموذجه مدينة باريس ( )1870-1852تحت سلطة محافظها هوسمان ( )Haussmannواإلمبراطور نابليون الثالث.
وقد امتدت المقاربة الهوسمانية (مرسوم  1852-3-26الخاص بشوارع باريس) إلى المدن الفرنسية ومدن المستعمرات ،وخاصة
مدينة الجزائر .لالطالعRevue de l’Art (Paris), no. 106: Hausmannismes (1994), et Jean-Robert Pitte, Histoire du paysage:
français, 2, Le Profane, du XVIe siècle à nos jours, Approches, nouv. éd. rev. et augm (Paris : Tallandier, 1989), pp.
93-96.

( ((1أهــم هذه السلطات :مصلحة الطرقات ( ،)Services de la voirieوالشرطة البلدية ( ،)Police municipaleومصلحة األشغال
البلدية ( ،)Service des travaux communauxومكتب النظافة ( .)Bureau d’hygièneانظر مثال مدينة قسنطينةBadia Belabed :
Sahraoui, «Politique municipale et pratique urbaine : Constantine au XIXe siècle,» Insaniyat, vol. 11, nos. 35-36
(Janvier-Juin 2007), pp. 118 - 121.

( ((1معاوية سعيدوني« ،المنشآت المدنية الحديثة ودورهــا في التخطيط العمراني لمدينة الجزائر نهاية القرن التاسع عشر وبداية
القرن العشرين »،في :دراسات وشهادات مهداة إلى األستاذ الدكتور أبو القاسم سعد الله ،عمل على جمعها وإخراجها ناصر الدين
سعيدوني (بيروت :دار الغرب اإلسالمي ،)2000 ،ص .269 -245
(20) Hubert Lyautey, Paroles d’action: Madagascar, Sud-Oranais, Oran, Maroc (1900-1926), préface de M. Louis
Barthou (Paris: Libr. Armand Colin, 1927), p. 453.
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روحملا: ةيبرعلا ةنيدملا ةمزأ
رئازجلا يف ينارمعلا طيطختلاو ثيدحتلا ةمزأ: اهروذج، اهعقاو، اهقافآ

صورة لمدينة قسنطينة تُظهر الشوارع التي ُفتحت في القرن التاسع عشر عبر النسيج العمراني

((2(

 بدايات التخطيط العمراني الحداثي في الفترة االستعمارية-

تحولت المدينة االستعمارية «الجديدة» بحلول القرن العشرين إلى حقل تجارب للنظريات المعمارية
 وصقلت شخصيات مؤثرة في مدرسة التخطيط،((2(ال ُـمجدِّ دة وأدوات ومناهج التهيئة العمرانية المبتكرة

 وس ــاه ـم ــت ف ــي بــدايــة،((2(ال ـفــرن ـس ـيــة ب ـعــد ال ـح ــرب ال ـعــال ـم ـيــة األول ـ ــى م ـه ــارات ـه ــا ف ــي ال ـب ــاد ال ـ ـ ُـم ـ ْـس ـ َت ـع ـم ــرة

(21) <http://www.constantine-hier-aujourdhui.fr/images>.
(22) Jean-Pierre Gaudin, «Tours et détours coloniaux dans l’urbanisme français,» dans : France, Ministère de
l’Equipement, du Logement, de l’Aménagement du Territoire et des Transports. L’Aménagement du territoire et la
colonie, Dossiers des séminaires Techniques, territoires et sociétés; 4, (Paris: Délégation à la recherche et à l’innovation,
1988), pp. 45-59.

 وقــد كــان لألخير دور مهم فــي تخطيط الـمــدن الـســوريــة تحت،)Danger( ) ودانـجــيProst( ) وبــروســتSocard( (( مـثــل ســوكــار2(
L’Urbanisme aux :) م ـبــادئ هــذه ال ـمــدرســة1931(  هــذا وأجـمـلــت أع ـمــال الـمــؤتـمــر الــدولــي للتخطيط فــي الـمـسـتـعـمــرات.الـحـمــايــة
colonies et dans les pays tropicaux, Communications et rapports du congrès international de l’urbanisme aux colonies

et dans les pays de latitude intertropicale réunis et présentés par Jean Royer; Préface de M. le Maréchal Lyautey;
Introduction de E. du Vivier de Streel; Rapport général par Henri Prost (La Charité-sur-Loire: Delayance; Paris:
Editions d’urbanisme, 1932-1935).

Mary :) نسخة أخرى للتحديث العمراني1943-1931( ) لمدينة الجزائرLe Corbusier( كما كانت مشاريع المهندس لوكوربوزييه
McLeod, «Le Corbusier and Algiers,» Oppositions, nos. 16-17 (1980), pp. 55-85, et Jean-Pierre Giordani, «Le Corbusier
et les projets pour la ville d’Alger, 1931-1942,» (These de Doctorat de 3è cycle, Université Paris VIII, Paris, 1987).
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الـتـخـطـيــط الـحــديــث فــي فــرنـســا ومـسـتـعـمــراتـهــا مــن خــال «مـخـطـطــات الـتـهـيـئــة والـتــوسـعــة والـتـجـمـيــل»

(((2

ال ـت ــي أس ـس ــت ل ـت ــدخ ــل ال ــدول ــة ف ــي ال ـت ـخ ـط ـيــط ت ـش ــري ـ ًـع ــا وت ـق ـن ـي ـ ًن ــا ،واع ـت ـم ــد ف ـي ـهــا ال ـت ـح ـل ـيــل وال ـم ـع ـط ـيــات
وقسمت المدينة إلــى مناطق تخطيطية
اإلحصائية الستشراف النمو العمراني وفــي البرمجة الوظيفيةّ ،

ووظ ـي ـف ـي ــة ( ،)Zoningوركّ ـ ـ ــزت ع ـل ــى الـ ـم ــواص ــات والـ ـشـ ـبـ ـك ــات( ،((2إال أن ـه ــا ح ــاف ـظ ــت ع ـل ــى بـعــض

خ ـص ــائ ــص ال ـت ـخ ـط ـيــط ال ـت ـن ـظ ـي ـمــي ،كــال ـع ـنــايــة ب ــال ـج ــان ــب ال ـج ـم ــال ــي و«ت ـش ـك ـي ــل» الـ ـفـ ـض ــاءات ،وات ـخ ــذت
مــوقـ ًفــا مـعـتـ ً
ـراصــة وفـضــاءاتـهــا الـعــامــة ،تــزامـ ًنــا
ـدل مــن ن ـمــوذج الـمــديـنــة الـتــاريـخـيــة بـشــوارعـهــا ومـبــانـيـهــا الـمـتـ ّ

ـوجــه إلضـفــاء طــابــع محلي عـلــى الـعـمــارة األوروب ـيــة بــإقـحــام عـنــاصــر زخــرفـيــة عليها والتنظير
مــع ظـهــور تـ ّ

لعمارة متوسطية(.((2

إذا كان تأثير مخططات التهيئة على المدن الجزائرية محدو ًدا بسبب ركود النمو العمراني قبل الحرب
العالمية الثانية وفــي أثنائها ،فــإن هــذه التجربة التخطيطية تمثّل مرحلة انتقالية من الفن العمراني إلى

الـتـخـطـيــط الـحــديــث؛ إذ اعـتـمــدت مــدن جــزائــريــة ،صـغـيــرة وكـبـيــرة ،مـخـطـطــات تـهـيـئــة وتــوسـعــة وتـجـمـيــل،
ُ
مؤشرا على تغير مقياس المجاالت العمرانية وطبيعتها،
وأنشئت منطقة مدينة الجزائر العمرانية ()1937
ً
مهد للمخطط العمراني ( )Plan d’urbanismeفي صورته الحديثة(.((2
وهو ما ّ
ع ــاش الـمـجـتـمــع ال ـج ــزائ ــري تـجــربــة الـتـحــديــث االس ـت ـع ـمــاريــة األولـ ــى كـتـجــربــة غــريـبــة ألن ــه ُأق ـص ــي مـنـهــا،

ـورا للمدينة تبلور قــرو ًنــا فــي الـغــرب ،وألنـهــا تجاهلت
وكتجربة عنيفة ألنها فرضت فــي بضع سنين تـصـ ً
ً
مجاله األصلي وحـ ّـورتــه ،وفرضت عليه في حركية شــاذة إطــا َر ٍ
عيش ِعـ َـو َ
مالئما
مجال
ض أن ينتج هو
ً

لمنظومته االجتماعية والـثـقــافـيــة( .((2ولــم تستفد مــن التحديث إال ِقـ ّلــة مــن الـجــزائــريـيــن انفتحت أمامها
أب ــواب التعليم الـفــرنـســي ،فـحــدث شــرخ بـيــن أغـلـبـيــة مـهـ ّـمـشــة وأقـلـيــة أوروب ـيــة أو محلية مـنــدمـجــة .ورأت
غريبا ،مثل القوانين المفروضة عليها ،ووجدت نفسها
األغلبية في النموذج العمراني الغربي
ً
نموذجا ً

غيرت أجزاء من المدينة ،بينما تحولت المدن القديمة إلى قطع متحفية
خارج «حركية التحديث» التي ّ
أو نقاط جــذب سياحي وصــور جامدة لماض انقضى ،فألفى السكان أنفسهم يعيشون حالة انفصام،

( ((2تُعرف هذه المخططات بالفرنسية باسم ،Plan d’aménagement, d’extension et d’embellissement :وقد ِ
وضعت للتحكم
وعـ ّـمـمــت هذه
فــي تــوســع الـمــدن فــي بــدايــة الـقــرن العشرين ولتسهيل إعــادة بـنــاء مــدن شـمــال وشــرق فرنسا الـتــي ُدمــرت خــال الـحــربُ .
فوضع مخطط مدينة الجزائر ( :)1931معاوية سعيدوني« ،إشكالية العمران بمدينة
المخططات في الجزائر بمرسوم ُ ،1922-1-5
الجزائر في الثالثينات »،البيان ،السنة  ،1العدد  ،)1998( 3ص .222-207
(Jean-Pierre Gaudin, L’Avenir en Plan: Technique et politique dans la prévision urbaine: 1900-1930, collection ((2
Milieux (Seyssel: Champ vallon, 1985).
(26) Mia Fuller, «Mediterraneanism. French and Italian Architects’ Designs in 1930s North African Cities,» in: Jayyusi,
General ed., pp. 977-992.
(27) Chantiers nord-africains (Avril 1938), pp. 155-160.
(28) Pierre Bourdieu et Abdelmalek Sayad, Le Déracinement: La Crise de l’agriculture traditionnelle en Algérie, le sens
commun (Paris: Éditions de Minuit, 2002), 1ère éd. (1964).
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تائهين في بالدهم ومدنهم ،فاقدين شخصيتهم ،ال يتحكمون في مصائرهم( ،((2فيما ارتسمت حركية

تحديث ثالثة أوجــدتـهــا الـظــروف التي تلت الـحــرب العالمية الثانية ،واقـتــرنــت بـ«أيديولوجيا» تخطيطية
حداثية تب ّنتها الدوائر التقنوقراطية للدولة  -االستعمارية ثم الوطنية  -كوسيلة لشرعنة خطابها وتصورها

للمجاالت العمرانية.

صورة لمدينة قسنطينة تظهر التقاء المدينة األصلية بالمدينة الجديدة

(((3

 -صدمة التحديث الثانية :أدوات التحديث نهاية الفترة االستعمارية

َ
أنماطها
جَد َّ بعد الحرب العالمية الثانية تحوّل في التخطيط ،انبثقت عنه مدينة «جديدة» أخرى حددت
السلطات العمومية والتقنية تحت عنوان التحديث ( )Modernisationوإعادة البناء وتلبية الحاجات.

وكانت الجزائر مجد ًدا أرض تجارب ،كما يدل على ذلك مخطط التعمير لمدينة الجزائر ( )1948التي

أنشئت فيها هيئة تخطيط ُعرفت بوكالة التخطيط ( ((3()Agence du Planركــزت على مقياس توارت
فيه المدينة كظاهرة مادية محلية بخصائصها المورفولوجية لتحل مح ّلها المعايير الكمية والوظيفية(.((3

(29) Karen Armstrong, Islam: A Short History, Modern Library Chronicles ([s. l.]: Random House Publishing Group,
2007), p. 144.
(30) <http://www.constantine-hier-aujourdhui.fr/images>.
(31) Jean-Jacques Deluz, L’Urbanisme et l’architecture d’Alger: Aperçu critique (Liège: P. Mardaga; Alger: Office des
publications universitaires, 1988), pp. 63-100.

( ((3هـ ـ ـ ــي نِ ـس ــب ع ــددي ــة ( )ratiosت ـح ــدد م ـس ــاح ــة ك ــل م ــرف ــق ب ـح ـســب عـ ــدد الـ ـسـ ـك ــان ،وي ــوض ــع ع ـل ــى أس ــاس ـه ــا ج ـ ــدول ال ـم ــراف ــق
( )Grille d’équipementsالذي يحدد مساحة المرافق والتجهيزات الحضرية والشبكات.
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ف ــي ن ـهــايــة خـمـسـيـنـيــات ال ـق ــرن ال ـع ـشــريــنُ ،وض ـع ــت أدوات تـعـمـيــر وتـقـنـيــن مـبـتـكــرة (،)1959 -1958

أهمها المخطط العمراني الـتــوجـيـهــي( ،((3فكانت سـنــوات االستعمار األخـيــرة ،الـتــي تــزامـنــت مــع الـثــورة

الـتـحــريــريــة ،بــدايــة التخطيط الـحــداثــي ضـمــن سـيــاســة عمومية لتنمية الـصـنــاعــة والـسـكــن ُعــرفــت بمشروع
ق ـس ـن ـط ـي ـنــة( ،((3أح ــدث ــت ثـ ــور ًة ع ـلــى ن ـظــام ال ـمــدي ـنــة االس ـت ـع ـمــاريــة األولـ ــى الـ ــذي ت ـمـ ّـيــزه ال ـك ـثــافــة وال ـعــاقــة

الـمــورفــولــوجـيــة ال ـ ُـمـحـ َّـددة بـيــن المبنى والـمـجــال الـعـمــومــي والـتـنــوع الــوظـيـفــي ،لـ ُـيـ َـعـ ّـوضــه نـمــوذج المناطق
الــوظـيـفـيــة (الـسـكـنـيــة ،الـصـنــاعـيــة ،الـخــدمـيــة) الـمـمـتــدة فــي ال ـضــواحــي؛ وف ــرض االم ـت ــداد الـعـمــرانــي إقــامــة

منشآت وشـبـكــات نقل لــم تُصمم كــروابــط مــورفــولــوجـيــة ،فأصبحت ح ــدو ًدا فاصلة ساهمت فــي تجزئة
المجاالت العمرانية(.((3

ول ـئ ــن كـ ــان ال ـت ـص ـن ـيــع ع ــام ــل ت ـح ــدي ــث ،ف ــإن ــه أوجـ ــد اخـ ـت ــاالت ف ــي أط ـ ــراف الـ ـم ــدن ،وأ ّث ـ ــر ف ــي ال ـم ــوارد

الطبيعية المحلية ،وكــان عــامــل نــزوح ريـفــي لــم تستوعبه الـمــديـنــة( ،((3بينما أحــدثــت المشاريع السكنية
ـاســا( ،((3ف ـصــارت الـمــديـنــة مــديـنـتـيــن :مــديـنــة جــديــدة
الـقـطـيـعــة بـيــن الـقــديــم والـجــديــد شـكـ ًـا ووظـيـفــة وم ـق ـيـ ً

ومــدي ـنــة تــاري ـخ ـيــة ،تـنـحـصــر ال ـص ـلــة بـيـنـهـمــا ف ــي ج ــوار س ـل ـبــي .وف ـض ـ ًـا ع ــن ال ـم ـشــاريــع الـسـكـنـيــة الـكـبــرى
( )Grands ensemblesالتي ُر ّوج لها رمـ ًزا للحداثة ،امـتــدت فــي أقــل قطاعات الـمــدن ً
حظا مــن حيث

ال ـمــوقــع وال ـت ـضــاريــس أح ـي ــاء ُع ــرف ــت بــال ـع ـشــوائ ـيــة ،يـقـطـنـهــا ج ــزائ ــري ــون يـعـيـشــون ع ـلــى هــامــش الـمـنـظــومــة

( ((3يـسـتـشــرف المخطط الـعـمــرانــي التوجيهي
الـنـمــو عـلــى ال ـمــدى الـطــويــل ( 20س ـنــة)؛ وتـكـمـلــه أدوات أخ ــرى هــي :مـخـطـطــات الـتـفـصـيـلـيــة ) ،(Plans de détailومـخـطـطــات التعمير
والهيكلة ) ،(Plans d’urbanisation ou de restructurationوبرنامج التجهيز العمراني ) ،(Programme d’équipement urbainومخطط
الـتـحــديــث والـتـجـهـيــز )) ،(Plan de modernisation et d’équipement (P.M.E.والـبــرامــج الـعـمــرانـيــة )،(Programmes d’urbanisme
ومـنــاطــق الـتـعـمـيــر ذات األول ــوي ــة )) ،(Zones à urbaniser par priorité (Z.U.P.وه ــي أدوات الـتــوســع الـعـمــرانــي فــي أط ــراف الـمــدن
بحسب جــدول المرافق وترتيب هرمي لمستويات التخطيط التي ُحــددت كما يلي :وحــدة الجيرة ) :(Unité de voisinageبين 800
و 1200وح ــدة سـكـنـيــة؛ ثــم الـحــي ) :(Quartierبـيــن  2500و 4000مـسـكــن؛ وأخ ـيـ ًـرا الـتـجـمــع الـسـكـنــي الـكـبـيــر ):(Grand ensemble
 10000مسكن.
( ((3نــاصــر الــديــن سعيدوني« ،مـشــروع قسنطينة :النتائج العاجلة واألهــداف اإلستراتيجية »،فــي :ناصر الــديــن سعيدوني ،الجزائر:
منطلقات وآفاق ،مقاربات للواقع الجزائري من خالل قضايا ومفاهيم تاريخية (بيروت :دار الغرب اإلسالمي ،)2000 ،ص 272-245؛
))(Plan d’urbanisme directeur (P.U.D.

وبــرنــامـجــه الـعــام

)(Programme général

Deluz, pp.101-108, et Michel Marié, «Le Plan de Constantine, l’aménagement et les sciences de l’homme,» dans:

France, Ministère de l’équipement, du logement, de l’aménagement du territoire et des transports, Délégation à la
recherche et à l’innovation, L’Aménagement du territoire et la colonie, pp. 61-72.

( ((3م ـعــاويــة سـعـيــدونــي« ،الـتـحــديــث الـعـمــرانــي نـهــايــة الـفـتــرة االسـتـعـمــاريــة مــن خــال الـمـخـطـطــات الـتــوجـيـهـيــة لـســت مــدن فــي الـشــرق
الجزائري »،عالم الفكر ،السنة  ،41العدد ( 1تموز /يوليو  -أيلول /سبتمبر  ،)2012ص .230 -177

(36) Marc Cote, L’Espace algérien: Les Prémices d’un aménagement (Alger: Office des publications universitaires,
1983), p. 225.

( ((3لـلـتـعــرف إلــى األســس الـتــي قــامــت عليها مـشــاريــع الـسـكــن الـكـبــرى فــي الـنـصــف الـثــانــي مــن الـقــرن

العشرينIsabelle Amestoy:

[et al.], Le Monde des grands ensembles, sous la dir. de Frédéric Dufaux et Annie Fourcaut; préf. de Paul Chemetov
(Grâne; Paris: Éd. Créaphis, 2004).

وبالنسبة إلــى الحالة الجزائرية تحديدً ا ،وخاصة مدينة الجزائر ،يمكن الــرجــوع في الكتاب نفسه إلــى:

Joelle Deluz-Labruyère,

«Les Grands ensembles ou l’impuissance de l’utopie, l’exemple d’Alger,» dans: Amestoy [et al.], pp. 183-198.
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االستعمارية ،ازدادت أعــدادهــم خــال حــرب التحرير( .((3ولمواجهة العجز في السكن «األهـلــي»(،((3
أقامت اإلدارة االستعمارية أحياء «إعــادة اإلسكان» ( )Cités de recasementبتقنيات بناء استعجالية
من دون معايير السكن األوروبي ،وال تتناسب مع خصوصية المجتمع المحلي( ،((4فارتسمت مالمح

أبارتيد عمراني ) (apartheid urbainفي سنوات االستعمار األخيرة رغم الخطاب التجميلي للمشروع
التحديثي(.((4

شهدت المدينة الجزائرية في أواخــر الفترة االستعمارية ثــورة عمرانية وصناعية أدخلتها عالم الحداثة
العمرانية بجوانبها اإليـجــابـيــة (تـحــديــث المدينة والتحسن النسبي لـظــروف الـعـيــش) والسلبية (التجزئة
الــوظـيـفـيــة والـمــورفــولــوجـيــة ،وفـقــر الـخـطــاب الـمـعـمــاري ،وهـشــاشــة ف ـضــاءات الـحـيــاة الـحـضــريــة ،وإهـمــال
الـ ـت ــراث ال ـع ـم ــران ــي) .وارت ـب ـط ــت ه ــذه ال ـظ ــاه ــرة ب ـم ـن ـظــومــة ازدواجـ ـيـ ــة ي ـم ـيــزهــا ال ـت ـف ــاوت ب ـيــن ال ـجــزائــري ـيــن
والمستوطنين ،وهذا ما أغفله المخططون الذين اعتمدوا أسهل الحلول وأنسبها لثقافتهم البيروقراطية،
بــأنـمــاط سكنية حــداثـيــة ُمـ َـجـ َّـردة تـنـفــي الـخـصــوصـيــة االجـتـمــاعـيــة والـثـقــافـيــة ومـمـيــزات الـمــوقــع وال ـمــوروث
التاريخي( ،((4فتشكلت للمدينة صورة رباعية األبعاد :مدينة إسالمية أصلية ُم ْه َملة يسكنها الجزائريون؛

مدينة القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين األوروبية التي ظلت مركز المدينة الوظيفي والرمزي،
يغلب عليها األوروب ـيــون وقـ ّلــة مــن الـجــزائــريـيــن؛ التجمعات السكنية والـصـنــاعـيــة لـلـمـشــروع التحديثي،
وهي مدينة المجتمع األوروبي الجديد بأطره ومستخدميه؛ األحياء «العشوائية» وأحياء إعادة اإلسكان.
وأبـ ــرز مــا يـمـيــز ه ــذه ال ـص ــورة االن ـش ـطــار وان ـق ـطــاع تــواصــل مـكــونــاتـهــا ،وه ــو مــا أك ــد االن ـف ـصــام فــي عــاقــة
محرمة ،فهل فتح االستقالل
الجزائريين بالتحديث ،وكأن المدينة الحديثة بالنسبة إليهم أرض موعودة ّ
أبــواب ـهــا أمــام ـهــم؟ وه ــل حــاولــت الــدولــة الــوطـنـيــة الـنــاشـئــة تــأصـيــل الـتـحــديــث والـتـخـطـيــط أم أن ـهــا عـ ّـمـقــت
الظاهرة االنفصامية؟
 -التخطيط البيروقراطي الشمولي بعد االستقالل :أدواته وآثاره

اسـتـمــر الـتـخـطـيــط ال ـع ـمــرانــي بـعــد االس ـت ـقــال ( )1962كـمــا أرادتـ ــه اإلدارة االس ـت ـع ـمــاريــة نـتـيـجــة الـتـبـعـيــة
الثقافية والتقنية وثقل اإلرث االستعماري ،فتبنت الــدولــة وأجهزتها البيروقراطية اإلجــراءات التنظيمية
التي «ال تمس بالسيادة الوطنية» (كــانــون األول/ديـسـمـبــر  .)1962وكــان لمكاتب الــدراســات األجنبية
(38) Robert Descloitres, Jean-Claude Reverdy et Claudine Descloitres, dirs., L’Algérie des bidonvilles: Le Tiers-monde
dans la cité, Le Monde d’Outre-mer passé et présent. 2e série, Documents ; 6 (Paris; La Haye: Mouton et Cie, 1961).
(39) Anne-Marie Faidutti-Rudolph, «Les Grandes lignes du développement urbain de Constantine,» Bulletin de
l’Association de géographes français, vol. 38, no. 298 (Mars 1961), pp. 38-39.
(40) Jean-Claude Reverdy, Habitations nouvelles et urbanisation rapide: Conditions écologiques de l’adaptation du
logement en Algérie (Aix-en-Provence: Centre africain des sciences humaines appliquées, 1963), p. 13.
(41) La Municipalité d’Alger vous presente quelques images... Alger d’hier et d’aujourd’hui ([Alger: Revue municipale],
1957).
(42) Zeynep Çelik, Urban Forms and Colonial Confrontations: Algiers under French Rule (Berkeley: University of
California Press, 1997), pp. 130-181.
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والمحلية دور في مواصلة العمل بأدوات التخطيط ذاتها ،وإن تغيرت التسميات ،فتأكد تغييب المدينة
األصلية ،وتواصلت التحوالت المورفولوجية بإنجاز تجمعات سكنية في الضواحي وتجسيد أهداف
مـشــروع قسنطينة التصنيعية الـتــي ُقــدمــت رم ـ ًزا للتنمية والـتـقــدم ُ
وغـ ّلـفــت بـغــاف االشـتــراكـيــة( ،((4وهــذا ما
اقـتــرن أيـ ًـضــا بــوهــم التخطيط الشمولي ) (Tout planifiéالــذي ســار على دربــه التخطيط الـعـمــرانــي في
الـعــالــم بـعــد الـحــرب الـعــالـمـيــة الـثــانـيــة واسـتـمــر حـتــى أزم ــة دول ــة الــرفــاه ) (Welfare Stateمـنــذ ثمانينيات
القرن العشرين.
ُأق ـي ـمــت ال ـم ـنــاطــق ال ـص ـنــاع ـيــة وال ـت ـج ـم ـعــات الـسـكـنـيــة ض ـمــن ب ــرام ــج تـنـمـيــة مــرح ـل ـيــة سـمـحــت ب ـهــا دخ ــول
ال ـم ـحــروقــات ،بـيـنـمــا لــم تـكــن األرض ـي ــة مـهـيــأة السـتـيـعــاب حــركـيــة الـتـحــديــث ال ـتــي لــم تـحــد مــن سـلـبـيــاتـهــا
سياسات التوازن الجهوي واإلصالح الزراعي ،خاصة مع تركيز االستثمارات واإلنفاق في المدن التي
امتصت األموال والجهود المخصصة لبرامج التنمية( .((4وأمام التحوالت الناجمة عن حركية التحديث،
انـكـفــأت الـمـقــاربــة الـبـيــروقــراطـيــة عـلــى ذات ـهــا وجـ ــردت الـمــديـنــة مــن ُبـعــدهــا ال ـم ــاديِ ،
وعـ ـ َـوض «تـشـكـيــل»
ّ
الـمــديـنــة ال ـجــديــدة ،ركّ ــزت عـلــى بــرمـجــة الــوظــائــف وتــوفـيــر ال ـع ـقــارات لـهــا ضـمــن تـهـيـئــة قـطــاعـيــة ُم ـ َـج ـ ـ َّزأة؛
وه ــي ظ ــاه ــرة تـخـطـيـطـيــة وص ـف ـهــا ال ـج ـغــرافــي مـ ــارك ك ــوت ب ـقــولــه« :وإن اس ـت ـف ــادت ال ـمــدي ـنــة م ــن الـتـطــور
وال ـن ـم ــو ،إال أن ــه ل ــم ي ـكــن ُي ـن ـظــر إل ـي ـهــا ك ـظ ــاه ــرة ع ـمــران ـيــة ،ف ـكــانــت م ـج ـ ًـال لـتـهـيـئــة ال ت ـخ ـضــع ل ـضــوابــط،
وك ــان ــت ال ـس ـل ـطــات الـع ـمــوم ـيــة تـنـجــز تـجـمـعــات ال ـس ـكــن ال ـك ـبــرى م ــن دون الـتـفـكـيــر ف ــي إن ـج ــاز ال ـمــرافــق
الـتــي تتطلبها ،بينما كــان أصـحــاب الـمـشــاريــع الـخــاصــة يـبـنــون خ ــارج الـقــانــون فــوق أراض غـيــر صالحة
للبناء والتعمير»(.((4
كـ ـ ــان حـ ـج ــر الـ ـ ــزاويـ ـ ــة فـ ــي م ـن ـظ ــوم ــة ال ـت ـخ ـط ـي ــط الـ ـشـ ـم ــول ــي والـ ـقـ ـط ــاع ــي م ـخ ـط ــط ال ـت ـع ـم ـي ــر ال ـت ــوج ـي ـه ــي
( ،((4()1990-1974وهــو أداة لـبــرمـجــة الــوظــائــف عـلــى الـمــدى الـطــويــل (خـمــس عـشــرة سـنــة) ووريــث
طبق في أواخر الفترة االستعمارية ،ويتميز مثله بالطابع البرمجي العام وإهمال
المخطط التوجيهي ال ُـم َّ
الـمـعـطـيــات الـمـحـلـيــة وإغ ـفــال تـكــامــل األقــال ـيــم الـبـلــديــة ) .((4((Intercommunalitéوم ــن أه ــم نــواقـصــه
كونه ً
وتقنياُ ،في ِق ُّر المجلس البلدي المخطط الــذي تنجزه مكاتب دراســات أجنبية ومحلية
فعل إدرا ًيــا
ً
( ((4ب ـخ ـصــوص دور الــدولــة الـجــزائــريــة ذات الـتــوجــه االش ـتــراكــي فــي مـجــال الـتـهـيـئــة الـعـمــرانـيــة وهـيـكـلــة

اإلقليمAbed Bendjelid,:

Planification et organisation de l’espace en Algérie (Alger: Office des Publications Universitaires, 1986); Abed
Bendjelid, Jean-Claude Brûlé et Jacques Fontaine, dirs., Aménageurs et aménagés en Algérie: Héritages des années
Boumediene et Chadli: Actes du colloque, 24-28 Novembre 1991, Oran (Paris; Budapest; Torino: L’Harmattan, 2004),
et Marc Cote: L’Algérie: Espace et société, cartogr. par Bouguessa Abdelbaki, Collection U. Série Géographie (Paris:
Masson- A. Colin, 1996).

( ((4عبد اإلله أبو عياش« ،مشكالت التخطيط في المدينة العربية »،ورقة قدمت إلى :المؤتمر الجغرافي اإلسالمي األول (نظمه
إدارة الثقافة والنشر بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،الرياض ،)1984 ،ص .423
(45) Cote, L’Espace algérien, p. 225.

عادة ما تُستعمل للداللة عليه التسمية الفرنسيةPlan d’urbanisme directeur (P.U.D.). :

(((4
( ((4باستثناء حاضرة الجزائر التي جمعت بلديات الجزائر الكبرى وأنشئت لها ( )1975-1970هيئة تخطيط(C.O.M.E.D.O.R.) :
وضعت مخطط التوجيه العام )).(Plan d’orientation générale (P.O.G.

ةيبرعلا ةنيدملا ةمزأ :روحملا
اهقافآ ،اهعقاو ،اهروذج :رئازجلا يف ينارمعلا طيطختلاو ثيدحتلا ةمزأ

بالتنسيق مع المصالح العمومية المحلية والمركزية( ،((4لتعود الموافقة لــوزارة التعمير والسكن ،وهو
ـروعــا
مــا غـ ّـيــب الـمـنــافـســة فــي ال ــدراس ــات ،وجـعــل الـمـخـطــط «أداة مــركــزيــة تقنية بـيــروقــراطـيــة» ولـيــس «مـشـ ً
عمرانيا» يستند إلى شرعية سياسية وقــوة القانون ،فانفتح الباب أمــام تجاهل الهيئات العمومية نفسها
ً
(((4
ُ
ل ـض ــواب ـط ــه  .وف ــي ان ـت ـظــار وض ــع الـمـخـطــط ال ـتــوج ـي ـهــي ،أق ــر ف ــي أغ ـلــب ال ـب ـلــديــات م ـجــال أو مـخـطــط
تـعـمـيــر م ــؤق ــت( ((5أق ــل ص ــرام ــة وت ـف ـص ـيـ ًـا ،ت ـحــدد ف ـيــه ل ـجــان تـقـنـيــة أراضـ ــي ال ـب ـنــاء ال ـم ـح ـجــوزة لـلـمــرافــق
أساسا أدوات لحجز المواقع
العامة ،فكانت مخططات التعمير التوجيهية ومجاالت التعمير المؤقتة
ً
مشاريع التنمية(.((5

المخطط التوجيهي لمدينة قسنطينة ( ،)1961ويظهر التجريد في المساحات الوظيفية الملونة
(((5
(األحمر للصناعة ،األصفر للسكن)
( ((4نــذكــر مــن المكاتب المحلية مـثـ ًـا :مكتب دراس ــات األشـغــال الـعــامــة والـهـنــدســة المعمارية والتعمير ) ،(E.T.A.U.والـصـنــدوق
ال ـج ــزائ ــري لـتـهـيـئــة اإلق ـل ـي ــم ) (C.A.D.A.T.الـ ــذي ي ـع ــود إنـ ـش ــاؤه إلـ ــى ن ـهــايــة ال ـف ـت ــرة االس ـت ـع ـم ــاري ــة ومـ ـش ــروع ق ـس ـن ـط ـي ـنــة ،وال ـك ــوم ـي ــدور
) (C.O.M.E.D.O.R.بالنسبة إلى مدينة الجزائر ،وابتدا ًء من سنة  1980مركز الدراسات واإلنجاز العمراني ) ،(C.N.E.R.U.والوكالة
الوطنية لتهيئة اإلقليم ).(A.N.A.T.

(49) Nadir Djermoune, «Dysfonctionnement et défaillance des instruments d’urbanisme en Algérie,» (Le Carnet de
l’IRMC, Institut de recherche sur le Maghreb contemporain, 24 Février 2014), sur le site: <http://irmc.hypotheses.
org/1421>.

( ((5تُستعمل عاد ًة للداللة عليه التسمية الفرنسية.Périmètre provisoire d’urbanisation (P.U.P.) :

(51) Alberto Zucchelli, Introduction à l’urbanisme operationnel et la composition urbaine, recueil des cahiers
d’urbanisme, 1-3, 3 vols. (Hydra, Alger : Office des publications universitaires, 1983-1984), vol. 1.
(52) Caisse Algérienne d’Aménagement du Territoire (C.A.D.A.T.), L’industrialisation de l’Est algérien (Bône,
Constantine, Philippeville, Batna, Sétif, Bougie) (Alger : 3ème édition, Mai 1961).
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وإل ـ ـ ـ ــى ج ـ ــان ـ ــب مـ ـخـ ـطـ ـط ــات الـ ـتـ ـعـ ـمـ ـي ــر الـ ـتـ ــوجـ ـيـ ـهـ ـيـ ــة ،ك ـ ــان ـ ــت مـ ـنـ ــاطـ ــق الـ ـسـ ـكـ ــن الـ ـحـ ـضـ ــريـ ــة الـ ـجـ ــديـ ــدة
() ((5()Nouvelles Zones d'habitat urbain (Z.H.U.N.أداة عـمـلـيــة تـفـصـيـلـيــة إلن ـجــاز الـمـســاكــن،
وال ت ـخ ـضــع ب ــالـ ـض ــرورة ل ــإط ــار ال ـب ــرم ـج ــي ل ـل ـم ـخ ـطــط ،واس ـت ـح ــدث ــت ب ـت ـع ـل ـي ـمــة وزاري ـ ـ ــة م ــن دون إط ــار
ت ـشــري ـعــي أو ق ــان ــون ــي أكـ ــدت ال ـت ـعــامــل اإلداري م ــع ال ـم ـســألــة ال ـع ـمــران ـيــة ،ب ـح ـجــة اسـ ـت ــدراك ال ـت ــأخ ــر فــي
ال ـم ـس ــاك ــن وت ـج ـه ـي ــز ال ـ ـمـ ــدن .وكـ ـ ــان ط ــاب ـع ـه ــا االس ـت ـع ـج ــال ــي س ـب ـ ًـب ــا فـ ــي ت ـج ــاه ــل ال ـم ـخ ـط ــط ال ـع ـم ــران ــي،
ف ـك ــان ــت م ـن ــاط ــق ال ـس ـك ــن ال ـح ـض ــري ــة الـ ـج ــدي ــدة أدوات إداريـ ـ ـ ــة ت ـق ـن ـي ــة تـ ـش ــرف ع ـل ـي ـه ــا وزارتـ ـ ـ ــا ال ـس ـكــن
وال ـج ـم ــاع ــات ال ـم ـح ـل ـيــة ،وت ـض ــع دراس ــات ـه ــا م ـكــاتــب ع ـمــوم ـيــة ،وت ـن ـجــزهــا م ــؤس ـس ــات ب ـن ــاء ك ـب ــرى وطـنـيــة
وأجنبية(.((5
كـ ــان م ــن ن ـت ــائ ــج ت ــرك ـي ــز ال ـس ـك ــن ف ــي ال ـض ــواح ــي ان ـك ـف ــاء الــوظ ـي ـف ـت ـيــن ال ـت ـج ــاري ــة واإلداري ـ ـ ـ ــة ف ــي ال ـمــركــز
االسـتـعـمــاري الـقــديــم الــذي ال يـتـنــاســب حجمه مــع مـنــاطــق الـسـكــن الـجــديــدة ،وقـصــور الـمــديـنــة عــن أداء
وظــائ ـف ـهــا ،وع ـجــز مــزمــن ف ــي ال ـخ ــدم ــات وال ـم ــراف ــق الـمـلـحـقــة بــال ـس ـكــن ،ف ـضـ ًـا ع ــن اآلثـ ــار االجـتـمــاعـيــة
ل ـل ـخ ـيــارات الـتـصـمـيـمـيــة ال ـم ـع ـت ـم ــدة( .((5وك ــان ــت ال ـتــوس ـعــات ال ـس ـك ـن ـيــة ،ن ـظ ـ ًـرا إل ــى م ـق ـيــاس ـهــا وان ـت ـشــارهــا
وانـقـطــاعـهــا ع ــن ج ــواره ــا ،أداة ال ـتــوســع واالن ـش ـط ــار ال ـع ـمــرانــي وم ـظ ـهــره ال ـب ــارز ،وم ـح ــرك الـتـعـمـيــر ال ــذي
ـوع ــا وك ـ ًّـم ــا .وقـ ــد أح ـص ــى م ـ ــارك كـ ــوت خ ـم ـ ًـس ــا وس ـب ـع ـيــن م ـن ـط ـقــة س ـك ـن ـيــة حـضــريــة
غ ـ ّـي ــر وجـ ــه ال ـم ــدي ـن ــة ن ـ ً
مـنـجــزة أو فــي طــور اإلن ـجــاز ( ،)1983يـتـعــدى عــدد مـســاكــن كــل مـنـهــا األل ــف ،فـيـمــا ق ـ ّـدر مـتــوســط عــدد
م ـســاكــن ال ـم ـنــاطــق الـسـكـنـيــة الـ ـ ٌـم ـ ْنـ َـجــزة بــأربـعـمـئــة م ـس ـك ــن(((5؛ ف ـهــي م ــدن ص ـغ ـيــرة ضــاع ـفــت ح ـجــم بـعــض
ال ـمــدن ،وسـمـحــت بتحسين نـسـبــي لـظــروف اإلس ـكــان ،إال أنـهــا خـ ّـيـبــت اآلم ــال عـلــى الـمـسـتــوى الـنــوعــي،
فـتــأخــر إن ـجــاز الـمــرافــق فـيـهــا ،وظـلــت فـضــاءاتـهــا الـعــامــة الــداخـلـيــة والـخــارجـيــة مـهـ َـمـلــة وت ــده ــورت بـســرعــة
رغم حداثتها.
لتمكين الهيئات العمومية من إنجاز مشاريع التنمية ،ارتكز التخطيط على سياسة عقارية ّأممت أراضي
الـبـنــاء لـمـصـلـحــة الـبـلــديــات ،وجـ ّـمــدت س ــوق الـعـقــار ال ـحــرة مــن خ ــال «االح ـت ـيــاطــات الـعـقــاريــة الـبـلــديــة»
( )1990-1974المستحدثة بأمرية رئاسية( ((5وضعت األراضي الحضرية بين أيدي السلطة العمومية
(ُ ((5أحدثت بالتعميم الوزراري  )1975-02-19 ( 75/2 PU 00335المتعلق بـ«مناطق السكن الحضري الجديدة ).(Z.H.U.N.
وتُلحق بها التحصيصات السكنية النظامية ) .(Lotissementsوإلى جانب مناطق السكن الحضري الجديدة ،كانت المناطق الصناعية
) (Zones Industriellesأداة تعمير أخرى أوجدها التعميم الوزاري ).00753 PU 2/75 (30-04-1975
( ((5أهـ ـ ــم م ـكــاتــب ال ــدراس ــات ال ـتــي وض ـعــت دراس ـ ــات م ـنــاطــق ال ـس ـكــن ال ـح ـضــري ال ـجــديــدة «ال ـص ـن ــدوق ال ـج ــزائ ــري لـتـهـيـئــة اإلقـلـيــم
( ،»)C.A.D.A.T.ومن شركات البناء التي ُك ّلفت بإنجازها شركة  .D.N.Cالملحقة بالجيش.
(55) Farida Naceur et Abdellah Farhi, «Les zones d’habitat urbain nouvelles en Algérie: Inadaptabilité spatiale et
malaises sociaux: Cas de Batna,» Insaniyat, no. 22: Pratiques maghrébines de la ville (2003), pp. 73-81.
(56) Cote, L’Espace algérien, p. 150.

(ُ ((5أممت األراضي بعد االستقالل على مراحل أهمها :تأميم أراضي االستعمار (( )1966 -1962المرسوم -10-22( )02 -62
 ،)1962المرسوم  ،1963-05-09( 168 -63القانون )1963-10-26( 276 -63؛ األمرية  )1966 -05-06( 102-66المتعلقة
باألمالك الشاغرة)؛ ثم ُأممت الملكيات العقارية الزراعية الكبرى بقانون الثورة الزراعية (األمرية ))1971 -11 - 8( 73-71؛ ثم امتد
التأميم إلى المدن وضواحيها بموجب االحتياطات العقارية البلدية (( )Réserves foncières communalesاألمرية رقم 26 - 74
(.))1974 -02 -20
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لـ ُتــوزع لفائدة مؤسسات الــدولــة حسبما يـقــره المخطط التوجيهي أو مـجــال التعمير الـمــؤقــت ،فشملت
«االحـت ـيــاطــات الـعـقــاريــة» الـمـجــال الـحـضــري الـقــديــم ،وذل ــك الـمـخـصــص لـلـتــوســع الـمـسـتـقـبـلــي لتسهيل
إنجاز مناطق السكن الحضرية الجديدة ،وكانت أداة إلعادة توزيع الملكية الحضرية .ورغم أنه س ّهل
إقامة المشاريع العمومية ،فإن تجميد سوق العقار وإطــاق أيــدي الدولة في استعمال األراضــي ألغيا
ّ
وأخل بقيمتها الحقيقية ،فيما كان اختيار مواقع المشاريع
الضوابط الضرورية الستعمالها العقالني،
العمومية يفرض أحيانًا الفصل بين طلبات القطاعات العمومية من دون معطيات موضوعية وخيارات
عقالنية ،وإنما العتبارات سياسية أو ذاتية.
ظـلــت حــركـيــة الـتـحــديــث بـعــد االسـتـقــال – كـمــا كــانــت فــي الـفـتــرة االسـتـعـمــاريــة  -فــوقـيــة إداري ــة ُمـ ْـحـ َتـكــرة،
ُغـ ِّـي ـبــت عـنـهــا ق ــوى الـمـجـتـمــع ،فـتـعـ ّـمـقــت ال ـحــالــة االنـفـصــامـيــة وأزمـ ــة الـتـحــديــث والـتـخـطـيــط ال ـتــي تـجـ ّلــت
فــي الـهــوة بـيــن الـخـطــاب الـسـيــاســي والـتـقـنــي حــول الـمــديـنــة مــن جـهــة وواقـعـهــا ال ـمــادي واالجـتـمــاعــي من
جهة أخــرى ،فتقابل المخططات النظرية حركية اجتماعية واقـتـصــاديــة أوجــدت مدينة منشطرة تطبعها
ع ــام ــات ال ـف ــوض ــى واالس ـت ـع ـم ــاالت غ ـيــر ال ـم ـش ــروع ــة ل ـل ـف ـض ــاءات .فـ ــإذا ك ــان ــت ال ـم ـج ــاالت ال ـع ـمــران ـيــة
ال ـج ــدي ــدة حــدي ـثــة م ـظ ـه ـ ًـرا ووظ ـي ـف ـ ًة ،ف ــإن ص ــورت ـه ــا ل ــم ت ـك ـت ـم ــل( ،((5وك ــأن ـه ــا ف ـس ـي ـف ـســاء م ـش ـ ّـوه ــة تــؤلـفـهــا:
التجمعات السكنية فــي محيط الـمــدن (مـنــاطــق السكن الجماعي والتحصيصات السكنية) ،والـمــراكــز
الـعـمــرانـيــة الـقــديـمــة ،وال ـمــرافــق ال ـك ـبــرى ،والـمـنـشــآت الـقــاعــديــة ،والـمـنــاطــق الـصـنــاعـيــة ،وج ـيــوب الـسـكــن
الـعـشــوائــي .وق ــام هــذا الــواقــع المنشطر عـلــى أســس منهجية مــا زال ــت حــاضــرة فــي مـمــارســات التخطيط
ال ـم ـعــاصــرة رغ ــم م ـح ــاوالت اإلصـ ــاح وت ـب ــدل ال ـخ ـطــاب ،وه ــي ُع ـقــد أزمـ ــة ال ـت ـحــديــث والـتـخـطـيــط الـتــي
وجب ّ
فكها.
أسس التخطيط الشمولي مفتاح فهم المجاالت العمرانية المعاصرة
 -تغ ّير مقياس وطبيعة المدينة وتجريدها وتبسيطها

قـ ــام نـ ـم ــوذج ال ـت ـه ـي ـئــة ال ـم ـع ـت ـمــد ع ـل ــى االن ـت ـش ــار ال ـع ـم ــران ــي ( )Sprawl Urbanوال ـت ـخ ـط ـي ــط ال ـم ـف ـتــوح
( ،((5()Open-planningفــانـعــدمــت الـضــوابــط الـمــورفــولــوجـيــة ،و ُب ـ ّـذر الـمـخــزون الـعـقــاري ،وتـعـ ّقــد النقل
بـيــن الـمــركــز والـضــواحــي ،وعـجــزت الـمــرافــق الـعــامــة عــن تلبية حــاجــات سـكــان الـضــواحــي ،وهــي ظــواهــر
حــاضــرة بـقــوة فــي الـمــدن الـعــربـيــة والـجــزائــريــة الـكـبــرى ،وعـلــى وجــه الـخـصــوص مــديـنــة ال ـجــزائــر( .((6ولما
(58) Abderrahim Hafiane, «Normes d’urbanisme et pratiques urbaines: Pistes de réflexion,» dans: Agnès Deboulet et
Michèle Jolé, eds., Les Mondes urbains: Le Parcours engagé de Françoise Navez-Bouchanine, Hommes et sociétés
(Paris: Éd. Karthala, 2013), p. 160.

( ((5تقابله فكرة «تحديد النمو العمراني» ) (Seuils de croissanceالمرتبطة بإشكالية البيئة والتنمية المستدامة:
Ewa Berezowska-Azzag, «La Notion de seuils de croissance urbaine comme enjeu stratégique du projet urbain,» papier
présenté a: Actes du Colloque: Développement urbain durable, gestion des ressources et gouvernance (Université de
Lausanne, 21-23 Septembre 2005), pp. 25-26.
(60) Fawzi Boudaqqa, «Etalement urbain de la périphérie algéroise,» dans: Alger, les nouveaux défis de l’urbanisation,
;sous la dir. de Ali Hadjiedj, Claude Chaline et Jocelyne Dubois-Maury; coordination Sahar Djedouani (Paris; Budapest
Torino: L’Harmattan, 2003).
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كــانــت مـســاحــة الـتــوســع الـعـمــرانــي فــي األط ــراف تـفــوق مـســاحــة الـمــديـنــة الـقــائـمــة الـتــي تـبـلــورت عـلــى مــدى
ـاســا وش ـك ـ ًـا ووظ ـي ـفــة ،وغ ــاب فــي
قـ ــرون ،فـنـحــن ب ـصــدد م ــدن «ج ــدي ــدة» ن ـشــأت مـنـفـصـلــة ومـخـتـلـفــة مـقـيـ ً
تخطيطها المستوى التفصيلي ال ُـمن ْنتِج للفضاءات النوعية ،وتــوارت فيها مكونات المدينة التاريخية
م ــن شـ ــوارع وس ــاح ــات تـتـصــل بــال ـم ـبــانــي ب ـعــاقــة مــورفــولــوج ـيــة م ـح ــددة ،واس ـت ـبــدلــت ب ـط ــرق م ــواص ــات
تتوسطها فــراغــات فسيحة مبنية وغـيــر مبنية منقطعة بعضها عــن بـعــض ،فــي الــوقــت ال ــذي ُأهـمـلــت فيه
المراكز القديمة التي لــم ُتـ َـسـ ّـن لها أداوت تعمير خــاصــة(ِ .((6
وعـ َـوض مواجهة الــواقــع بنظرة براغماتية،
وكرس التجريد في
لجأت النخب التخطيطية إلى تبسيطه بحثًا عن أمن فكري وهمي ّ
عمق االنفصامّ ،
تقييم المعطيات والتبسيط في تحليل الظاهرة العمرانية المركّ بة ،فانقطع الخطاب التقني الحداثي عن
وتقنيا ،وأسـقــط عليها مفاهيم نمطية؛ فالمشروع العمراني
الــواقــع المعيش ،وتعامل مــع المدينة نظر ًيا
ً
ي ـت ـحــدد بـحـجـمــه ق ـبــل شـكـلــه وم ـض ـمــونــه ،الع ـت ـبــار ال ـمــدي ـنــة آل ــة وظـيـفـيــة ول ـي ـســت ب ـن ــا ًء ح ـضــار ًيــا وظــاهــرة
مادية محسوسة.
يظهر التجريد والتبسيط في تحليل الظاهرة العمرانية في التقنيات التبسيطية لرسم المخططات باستعمال
األلــوان للتفريق بين المجاالت الوظيفية ومحو مكونات النسيج العمراني كأشكال مادية ،فأصبحت
المشاريع العمرانية مساحات مجردة فــوق الــورق ،فقيرة من حيث التركيب والشكل بعد إنـجــازهــا(،((6
وهذا ما ساهمت فيه منهجية وضع مخطط التعمير التوجيهي أحادية االتجاه من دون تصحيح رجعي،
بحسب أربع مراحل متتابعة :تحدد األولى األهداف في مجال السكن والتشغيل وقدرات االستيعاب،
وتضع الثانية سيناريوهات التعمير المستخلصة من المرحلة األولى ،وتتم في المرحلة الثالثة مشاورة
فصل السيناريو
محدودة بين السلطات العمومية الختيار أحد السيناريوهات .أما المرحلة األخيرة ،ف ُت ِّ
ِ ِ
ألم بمختلف الجوانب ،بينما هو في
خيل
لواضعها أنه ّ
المعتمد ليصبح أداة التعمير (المخطط) التي ُي ّ
(((6
الواقع حبيس منهجية مبسطة مغلقة على ذاتها ال تسمح بتصويب الخيارات .
 البرمجة الكمية والتجزئة الوظيفية وتغييب المدينةكظاهرة مرتبطة بالموقع والزمان

ان ـصــب االه ـت ـمــام ع ـلــى إن ـج ــاز الـمـســاكــن بـمـنـطــق كـمــي بــرمـجــي بـحـســب تـقـنـيــات ب ـنــاء ســريـعــة ونـمـطـيــة،
واجتماعيا،
فكانت النتيجة أشـكـ ًـال معمارية بــاهـتــة ،وتقطيع أوصــال الـمــديـنــة ،واخـتــالـهــا مــورفــولــوجـ ًـيــا
ً
وتأزيم عالقة اإلنسان بمجال سكنه( .((6كما اس ُتبدل تنوع االستعماالت المعهود في المدن التاريخية
بــاألحــاديــة والـتـجــزئــة الوظيفية الـتــي أحــدثــت ثــورة فــي طبيعة الـمــديـنــة ،فيسود السكن فــي هــذه المنطقة،
هامشيا ،فتأخر ســن مــرســوم خــاص بها إلــى سنة ( 1983الـمــرســوم 684 - 83
( ((6ظ ــل االهـتـمــام بالقطاعات العمرانية التاريخية
ً
( ))1983 -11 -26الذي حدد باقتضاب شروط التدخل في النسيج العمراني القديم وعمليات التخطيط المختلفة المتعلقة به.

(62) Enrico Chapel, «Les Architectes et l’objectivation de l’urbain: La Carte statistique au centre de l’action
urbanistique,» dans: Frédéric Pousin, dir., Figures de la ville et construction des savoirs: Architecture, urbanisme,
géographie (Paris: CNRS, 2005), pp. 173-183.
(63) Zucchelli, pp. 252-301.
(64) Reverdy, p. 13.
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والـصـنــاعــة فــي ت ـلــك ،وال ـخــدمــات فــي أخ ــرى ،وال تـتـصــل ه ــذه «ال ـم ـنــاطــق» ( )zonesالــوظـيـفـيــة بعضها

بـبـعــض ،ويـســود فـيـهــا خـطــاب مـعـمــاري مـجــرد ومـبـســط يـنـفــي الـتـنــوع وال ُيـعـنــى بــالـتـفـصـيــات وجـمــالـيــات

العمارة ،ويرفض النظرية المعمارية الكالسيكية القائمة على الموازنة بين الشكل والوظيفة ،ويستبدلها

بيوتوبيا وظيفية شمولية( ((6تُلغي المدينة كظاهرة مرتبطة بالموقع (المكان) والــزمــان (المدينة كظاهرة

تــاريـخـيــة) ،وتـعــوضـهــا بــالـمـنـظــومــة الـنـظــريــة لـلـحــركــة الـحــداثـيــة فــي الـعـمــارة وال ـع ـمــران ،وت ـحــديــدً ا نسختها

(((6
خيل لمخططها إمكانية التحكم فيها
الوظيفية ( ، )Fonctionnalismeفغدت المدينة ظاهرة تقنية ُي ّ

آليا بالبحث عن االختالالت الوظيفية لتصحيحها ،وتنظيم المناطق والمباني والمواصالت والوظائف
ً

تحقيقًا للنجاعة الوظيفية واالقـتـصــاديــة وسيولة التنقل والـمـبــادالت واإلنـتــاج وســوق العقار والمساكن

والـقــوة العاملة .وألجــل ذلــك ُيقسم المخطط المدينة إلــى مناطق ُتـسـ ّـن لها نظم إداريــة وقــوانـيــن ُملزمة

ومعايير كمية ،فتتوحد أنماط السكن وصورة المدينة ،و ُيوزّع السكان والوظائف في مناطق تصل بينها

شبكات النقل والتواصل(.((6

تبين حجم المشاريع السكنية وفقر الخطاب المعماري وانعدام التواصل مع المحيط
عمارات سكنية في مدينة قسنطينة (ّ )1970

(((6

(65) Vanessa Clairet, «La Ville moderne: L’Utopie d’un Art total,» Cités: Philosophie, Politique, Histoire, vol. 42,
no. 2 (2010), pp. 69-76.

( ((6أج ـم ــل «مـيـثــاق أثـيـنــا» ) (Charte d’Athènesنـظــريــة «الـمــديـنــة الــوظـيـفـيــة» الـمـنـبـثـقــة فــي الـنـصــف األول مــن ال ـقــرن الـعـشــريــن عن
المؤتمرات الدولية للعمارة الحديثة ) ،(C.I.A.M.وتب ّنت هذه األفكار النظرية بعد الحرب العالمية الثانية الدوائر القائمة على تخطيط
وبيروقراطيا ضمن المخططات التوجيهية للمدن .وقــد حـ ّـرر المعماري لوكوربوزييه «ميثاق أثينا» بعد
تقنيا
ً
الـمــدن ،وأعطتها منحى ً
المؤتمر الدولي للعمارة الحديثة المنعقد في أثينا ( ،)1933وتعددت طبعاته بعد ذلك:

Le Corbusier, La Charte d’Athènes, Avec un Discours liminaire de Jean Giraudoux (Paris: Kraus reprint, 1943).
(67) Manuel Castells and Gustavo Cardoso, eds., The Network Society: From Knowledge to Policy (Washington, DC:
Center for Transatlantic Relations, Paul H. Nitze School of Advanced International Studies, Johns Hopkins University,
;2006), and Manuel Castells, La Société en réseaux: L’Ere de l’information, trad. de l’anglais par Philippe Delamare
préf. par Alain Touraine (Paris: Fayard, 1998), p. 14.
(68) Michel Fournel: <www.skyscrapercity.com>.
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ُوصـ ـ ــف ه ـ ــذا الـ ـنـ ــوع مـ ــن ال ـت ـخ ـط ـيــط ب ــال ـب ـي ــروق ــراط ــي ال ـش ـم ــول ــي إلغ ـف ــال ــه ع ـب ـق ــري ــة ال ـم ـك ــان وال ـج ــوان ــب
الـشـكـلـيــة وال ـم ـح ـتــوى ال ـب ـشــري واألبـ ـع ــاد ال ـتــراث ـيــة وال ـم ـقــاي ـيــس الـتـخـطـيـطـيــة ال ـص ـغ ــرى ،والرتـ ـكـ ــازه عـلــى
م ـخ ـط ـط ــات ت ـن ـج ــزه ــا م ـك ــات ــب دراسـ ـ ـ ــات ت ـت ـج ــاه ــل ال ـخ ـص ــوص ـي ــة ال ـم ـح ـل ـي ــة وت ـع ـت ـم ــد أش ـ ـك ـ ـ ًـال ج ــاه ــزة
لــاس ـت ـع ـمــال تـسـتـجـيــب لـلـجـمــالـيــة ال ـحــداث ـيــة الـمـبـسـطــة وت ـق ـن ـيــات ال ـب ـنــاء ال ـص ـنــاع ـيــة ،فـ ُـي ـم ـســح ال ـم ــوروث
العمراني بتجاهل دور الـتــراث فــي المنجزات الحديثة مــاد ًيــا ومـعـنــو ًيــا .وكــان مــن نتائج تغييب المدينة
ك ـظــاهــرة م ـكــان ـيــة وزم ــان ـي ــة إه ـم ــال ق ـطــاعــات ـهــا ال ـتــاري ـخ ـيــة ،ألن «ال ـمــدي ـنــة ال ـج ــدي ــدة» ال ت ـق ــوم إال بـمـســح
ال ـقــديــم م ــاد ًي ــا وم ـع ـنــو ًيــا ) ،(Tabula rasaوال تـتــأســس إال عـلــى «أن ـقــاضــه» بـحـســب الـمـنـطــق الـيــوتــوبــي
الحداثي(.((6
 -إهمال المركزية الحضرية والعالقة بين القديم والجديد

أخـ ّـل التركيز على التوسع العمراني وإهـمــال المدينة التاريخية بـتــوازن الـمـجــاالت العمرانية ،وأحــدث
قـطـيـعــة ب ـيــن ال ـتــوس ـعــات ال ـجــديــدة وال ـم ــراك ــز ال ـح ـضــريــة ال ـقــدي ـمــة ال ـتــي كــانــت مــؤه ـلــة الح ـت ـضــان الـحـيــاة
الحضرية .وهــذا مــا يطرح أزمــة المركزية ) (Centralité urbaineالتي تؤثر فــي أداء المدينة لوظائفها
مورفولوجيا
وسيولة الحياة فيها؛ إذ بقي المركز العمراني الموروث عن الفترة االستعمارية على حاله
ً
بينما لم تغادره الوظائف اإلدارية واالقتصادية والثقافية والخدمية ،مع فارق كبير في السكان واالمتداد
ـأخ ــر ال ـن ـخ ــب ال ـحــاك ـمــة
والـ ـمـ ـقـ ـيـ ــاس( .((7و ُي ـظ ـه ــر ب ـق ــاء م ــراك ــز الـ ـم ــدن ع ـل ــى ح ــال ـه ــا ش ـك ـ ًـا ووظ ـي ـف ــة ت ـ ُّ
والتخطيطية فــي إعــادة تـصــور المدينة لتركيزها على مواكبة آثــار التنمية ،ومسابقة نمو السكان وتــزايــد
حــاجــاتـهــم بــإقــامــة الـمـنــاطــق الـسـكـنـيــة الـجــديــدة فــي األط ــراف مــن دون اعـتـبــار لـمــآل الـمـنــاطــق الـتــاريـخـيــة،
وت ـكــامــل م ـكــونــات ال ـم ـجــال الـعـمــرانــي الـقــديـمــة مـنـهــا وال ـج ــدي ــدة ،وقـ ــدرات اسـتـيـعــاب ال ـمــواقــع لـلـتــوســع
العمراني.
ـوصــا الـمــديـنــة اإلســام ـيــة األصـلـيــة
تــرتـبــط أزم ــة الـمــركــزيــة الـحـضــريــة بــإشـكــالـيــة ال ـت ــراث ال ـع ـمــرانــي ،وخ ـصـ ً
أجـ ــرهـ ــا ُم ـ ّـاك ـه ــا األصـ ـل ـي ــون وأه ـم ـل ــوه ــا ،ف ــي ظ ــل ال ـم ـع ــوق ــات ال ـتـق ـن ـيــة
ال ـت ــي ت ـق ـل ـصــت ب ـن ــاي ــات ـه ــا ،ال ـت ــي ّ
واإلداريـ ـ ـ ــة وال ـق ــان ــون ـي ــة ال ـت ــي ت ــواج ــه م ـش ــاري ــع إعـ ـ ــادة ال ـت ــأه ـي ــل ،وأه ـم ـه ــا م ـس ــأل ــة ال ـم ـل ـك ـيــة ،رغـ ــم بـعــض
ع ـم ـل ـي ــات ال ـت ــرم ـي ــم أو ال ـت ـج ــدي ــد اإلشـ ـهـ ــاريـ ــة الـ ـمـ ـع ــزول ــة ،فـ ــي وق ـ ــت أصـ ـب ــح ف ـي ــه ال ـس ـك ــن فـ ــي ال ـمــدي ـنــة
ال ـق ــدي ـم ــة وف ـ ــي األح ـ ـي ـ ــاء ال ـع ـش ــوائ ـي ــة اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــا ل ـل ـح ـص ــول ع ـل ــى س ـك ــن فـ ــي ال ـت ـج ـم ـع ــات ال ـس ـك ـن ـيــة
ال ـج ــدي ــدة( .((7وت ـم ـ ّثــل ه ــذه ال ـعــاقــة ال ـم ـتــأزمــة بــالـمــديـنــة ال ـقــائ ـمــة وال ـت ــراث ال ـع ـمــرانــي أح ــد أب ـع ــاد الـحــالــة
االنفصامية.
(69) Albert Lévy, «Recherche urbaine et recherche urbanistique,» Métropolis, no. 103: Humeurs d’urbaniste
(1995), p. 13.

( ((7فــوزي بودقة« ،نظام المركزية بمدينة الجزائر بين األحــاديــة والحاجة إلــى التطوير »،ورقــة قدمت إلــى :الملتقى الدولي الثاني
لتسيير المدن ،كلية تقنيات تسيير المدن ،المسيلة.)2006( ،
( ((7ان ـظ ــر ،مـثـ ًـاFatiha Benidir, «Urbanisme Et Planification Urbaine (Cas De Constantine),» (Thèse de Doctorat :
d’Etat, Université Mentouri Constantine, 2007), p. 163.
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 -عقدة احتكار الدولة للمشروع التنموي

زاد مــن حـ ّـدة الـحــالــة االنـفـصــامـيــة تـصـ ّـور الــدولــة ونخبها التخطيطية دوره ــا فــي حــركـيــة التحديث
مـنـفـصـ ًـا ع ــن الـمـج ـتـمــع ،واح ـت ـكــارهــا ل ـهــا كــوري ـثــة ل ـلــدولــة االس ـت ـع ـم ــاري ــة( .((7وي ـم ـ ّثــل االح ـت ـكــار
م ـف ـتــاح ف ـهــم طـبـيـعــة ال ـمــدي ـنــة ال ـج ــزائ ــري ــة ،خ ــاص ــة أن ــه م ــا زال ح ــاض ـ ًـرا – رغ ــم ال ـت ـح ــول ال ـن ـظــري
إلـ ــى اق ـت ـص ــاد الـ ـسـ ــوق -م ــن خـ ــال ع ــرق ـل ــة ن ـش ــأة قـ ــوى اق ـت ـص ــادي ــة م ـس ـت ـق ـلــة وت ـج ـم ـيــد ال ـم ـن ـظــومــة
الـمــؤسـســاتـيــة(((7؛ فــالــدولــة الــوطـنـيــة ،مثلها مثل الــدولــة االستعمارية قبلها ،اعـتـبــرت أن التحديث
ال يـتـحـقــق إال مــن خــال ـهــا( ،((7فـجـ ّـمــدت روح االب ـت ـكــار والـتـجــديــد وال ـم ـبــادرة واالسـتـقــالـيــة في
اتخاذ القرار.
يـمـ ّثــل الـعـقــار جــوهــر إشـكــالـيــة االح ـت ـكــار؛ فـقــد ُألـغـيــت ضــوابــط اسـتـعـمــال الـسـلـطــة الـعـمــومـيــة لــأراضــي،
بـحـجــة تــوفـيــر الـمــواقــع لـلـمـشــاريــع الـعـمــومـيــة ،فــي مـقــاربــة مــركــزيــة احـتـكــاريــة للتنمية والـتـحــديــث ،عطلت
ال ـت ـك ـف ــل الـ ــذاتـ ــي ل ـل ـم ـج ـت ـمــع ب ـم ـش ـك ــات ــه ،وف ـت ـح ــت الـ ـب ــاب أم ـ ــام االس ـت ـع ـم ــال غ ـي ــر ال ـع ـق ــان ــي ل ــأرض

وت ـجــاوز الـقــوانـيــن .وعـلــى مـسـتــوى االسـتـثـمــار ،رك ــزت سـيــاســة الــدولــة الـمــركــزيــة االسـتـثـمــارات الصناعية

واالقتصادية في المدن الساحلية الكبرى التي نمت على حساب غيرها والمجال الريفي ،وهو ما دفع
في مرحلة ثانية إلى محاولة تحقيق توازن نسبي في شبكة المدن( ،((7فشهدت المدن الداخلية المتوسطة

كمية ونوعية ،في وقت تفاقمت فيه مشكالت النمو في المدن الساحلية المستقطبة
بدورها ثورة عمرانية ّ
للنشاط والسكان(.((7

( ((7إلظ ـه ــار قــدرتـهــا عـلــى مـضــاهــاة الــدولــة االسـتـعـمــاريــة ،سـعــت الــدولــة الــوطـيـنــة لـجـعــل الـحــداثــة واالسـتـقــال ظــاهــريــن فــي الـمـجــال
الـعـمــرانــي ،فتبنت «األش ـكــال» الـتــي ورثـتـهــا عنهاSandy Isenstadt and Kishwar Rizvi, «Introduction: Modern Architecture :

and the Middle East: The Burden of Representation,» in: Sandy Isenstadt and Kishwar Rizvi, eds., Modernism and the
Middle East: Architecture and Politics in the Twentieth Century, Studies in Modernity and National Identity (Seattle:
University of Washington Press, 2008), p. 22.
(73) Samir Bellal, «Problématique du changement institutionnel en Algérie,» Revue Algerienne des Sciences Juridiques,
Economiques et Politiques (nouvelle série), no. 1 (2011), pp. 43-71.

(ُ ((7عــرف هذا النموذج ،الــذي تمثِّل الحداثة التخطيطية أحد أوجهه ،في األدبيات الغربية بالنموذج الكمالي ) (Kemalismنسبة
إلى تجربة كمال أتاتورك في تركيا ،والتي تبعتها تجربة رضا شاه بهلوي في إيــران ،ثم التجربة الناصرية في مصر ثم تجارب أنظمة
عــربـيــة (الـجــزائــر ،ســوريــة ،ال ـعــراق ،ليبيا ،تــونــس )...اعـتـبــرت أن تـحــديــث المجتمع وعلمنته ) (Secularisationال يتحققان إال بــإرادة
الدولة وقيادتها .ورغم المأزق الذي آلت إليه ،رأى بعض المنظرين في الغرب ضرورة تشجيع هذه التجارب من منطلق أن التحديث
عبر عنها برنارد لويس ً
مثلBernard Lewis, The Emergence of Modern Turkey :
يجب أن يسبق الديمقراطية ،وهي الفكرة التي ّ
(London: Oxford University Press, 1961), p. 293.

( ((7الميثاق الوطني ( ،)1975والمخطط الرباعي الثاني ( ،)1974والمخطط الخماسي األول (.)1980
( ((7تم ذلك بالترقية اإلدارية لمدن ثانوية إلى عواصم للواليات ،واعتماد سياسات «تنمية الهضاب العليا» و«الالمركزية» و«التوازن
الجهوي» .وقد أنجزت حوصلة نقدية لهذه السياسة العمرانية :وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية ،الجزائر غدً ا :ملفات التهيئة العمرانية
(الجزائر :الوزارة.)1995 ،
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إحدى ضواحي مدينة قسنطينة السكنية حيث تنتشر العمارات السكنية الكبيرة
(((7
من دون ضوابط أو حدود مورفولوجية ()1970

من جهة أخرى ،ربط التسيير المركزي القطاعي لميزانية الدولة( ((7المشاريع بمخصصات مالية وأنماط

معمارية موحدة بحسب الوظيفة وتقنيات البناء ،بحجة التحكم في التكلفة وشغل األرض .وانعكس ذلك
في استنساخ بيروقراطي تبسيطي وغير ُم َن َّسق للبرامج على األرضُ ،فأنجزت العمارات السكنية والمرافق
َّ
وشكلت وما زالت ّ
تشكل هذه المقاربة القطاعية المجال
نفسها من غير اعتبار للخصوصية المحلية.
الجزائري ،واع ُتمد فيها على مكاتب دراســات مركزية أو أجنبية ،فيما انحصر دور الكفاءات المحلية

والمحتكرة ارتبطت
في مهمات تقنية بسيطة ،لينقطع معين اإلبــداع والتجديد .وألن التنمية ال ُـم َّ
وجهة ُ

بميزانية الدولة والجباية البترولية منذ برامج التنمية األولى( ،((7فإنها عجزت عن مواكبة النمو العمراني

وتـ ــدارك تــأخــر إن ـجــاز ال ـبــرامــج وتـعـمــق ال ـهــوة بـيــن الـتـكـلـفــة الـمـبــرمـجــة والـتـكـلـفــة الـحـقـيـقـيــة .وف ــي خضم
ذلـ ــكُ ،أه ـم ـلــت الـمـقــايـيــس ال ـص ـغــرى وال ـع ـنــايــة بــالـتـفـصـيــات ونــوع ـيــة ال ـم ـج ــاالت ال ـح ـضــريــة والـمـحـيــط
بشكل عام(.((8

( ((7أهم هذه القطاعات :الصناعة والبنيات القاعدية؛ والسكن :والصحة والتعليم.
( ((7المخطط الثالثي ( ،)1967المخطط الرباعي (.)1970

(77) <www.skyscrapercity.com>.

(80) Maaouia Saïdouni, «La Fin du «Tout Planifié» et le retour des échelles mineures et de l’embellissement: Inerties
et prémices,» papier présenté à: Colloque international sur l’aménagement urbain (Université des Sciences et de la
Technologie H. Boumédiène, Alger, Avril 1998).
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مفاتيح التغيير والحل
ّبينت التطورات الحاصلة منذ تسعينيات القرن العشرين حدود المقاربة الشمولية وأدواتها(،((8
وظهر توجه لحصر دور الدولة في الرقابة والتنظيم وتجاوز التنمية والتخطيط الخاضعين إلرادتها
وتسييرا .وبرزت إشكاليات يمكن أن تتأسس عليها ممارسة
واستثمارا وإنجازًا
الحصرية برمج ًة
ً
ً
جديدة تفتح الباب أمام طاقات المجتمع االقتصادية والفكرية المستقلة عن الدولة لتساهم في
إعــادة تصور وتشكيل المدينة ،وتنتج حــداثــة جــديــدة واقعية براغماتية تكسر احتكار المشروع
التحديثي وتجعله نــابـ ًـعــا مــن تطلعات المجتمع للديمقراطية واالقـتـصــاد الـحــر وإع ــادة االعـتـبــار
لـلـتــراث المحلي ،رغــم ثقل الـمــوروث الـبـيــروقــراطــي ومـقــاومــة قــوى االحـتـكــار للتغيير مــن داخــل
ومحليا( ،((8وهــي مفاتيح التغيير
عالميا
الدولة وفــي محيطها .وتشمل اإلشكاليات المستجدة
ً
ً
والـحــل ألزمــة التحديث والتخطيط ،أبـعــا ًدا ألغاها التخطيط الشمولي والـحــداثــة األيديولوجية،
فهي ردود فعل يمكن التأسيس عليها لمشروع مدينة «جديدة».
جردة إلى المدينة الصورة
الـم ّ
من المدينة ُ
 -المدينة كصورة إشهارية

من ردود الفعل على العجز النوعي للتخطيط الشمولي في العالم استبدال اليوتوبيا الحداثية بواقعية،
من مظاهرها إعادة االعتبار لجمالية المدينة والتعامل اإليجابي مع طبيعتها ال ُـم َج ّزأة والمنشطرة كصورة
مركّ بة وشخصية متشابكة ذات دالالت ومقروئية ينسج من خاللها السكان صالت رمزية وعملية مع
بـيـئـتـهــم ،فـظـهــرت أفـكــار تصميمية ال تــرفــض االنـشـطــار والـتـجــربــة والـتـ ّغـيــر ،وتـعـتـبــر الـمــديـنــة شـبـكــات من
اليوتوبيات الجزئية وليس يوتوبيا وحيدة( ،((8وتركز على األثر البصري للمباني والفضاءات ،وتستعين
ـأص ــل التهيئة
بــأشـكــال مـتـجــذرة فــي الـمـخـ ّـيـلــة الـجـمــاعـيــة ،وتـعـيــد االعـتـبــار إل ــى الـمـقــايـيــس الـتـفـصـيـلـيــة ،و ُت ـ ِّ
العمرانية
محليا(.((8
ً
كـمــا كــانــت «ال ـحــاجــة إل ــى ال ـج ـمــال» إح ــدى نـتــائــج الـلـيـبــرالـيــة ال ـجــديــدة وحــاجـتـهــا إل ــى ع ــرض نـجــاحــاتـهــا
ف ــي س ـيــاق إشـ ـهـ ــاري( ،((8فــأص ـبــح تـحـسـيــن ص ــورة ال ـمــدي ـنــة ف ــي ص ـلــب الـمـنــافـســة ب ـيــن ح ــواض ــر تـحــولــت
(81) Djermoune, «Dysfonctionnement et défaillance des instruments d’urbanisme,» op.cit.
(82) François Ascher, Les Nouveaux principes de l’urbanisme, Les Rencontres du nouveau siècle (La Tour d’Aigues:
Éd. de l’Aube, 2001).

الذعا ليوتوبيا الحداثة التي قامت بحسب مؤلفيه على فكرة
( ((8أسس لهذه األفكار كتاب كولين رو وفريد كوتر الذي ُيعتبر نقدً ا ً
البعد الشاعري والجمالي للمدينةColin Rowe and Fred Koetter, Collage City (Cambridge, :
خاطئة عن العلم والتطور وإلغاء ُ

Mass.: MIT Press, 1983).
(84) Françoise Choay, «Six thèses en guise de contribution à une réflexion sur les échelles d’aménagement et le destin
̀des villes, » dans: Augustin Berque, dir, La maîtrise de la ville: Urbanité française, urbanité nippone: Colloque tenu a
l'Abbaye de Royaumont, 24-26 Avril 1989, études japonaises; 2 (Paris: Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales,
1994), pp. 45-53.
(85) Timothy Mitchell, «Dreamland,» in: Mike Davis and Daniel Bertrand Monk, eds., Evil Paradises: Dreamworlds of

Neoliberalism (New York: New Press, 2007), pp. 1–33.
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إلــى صــور إشـهــاريــة لـجــذب االستثمار واألنـشـطــة المنتجة لـلـثــروة ،ومنها السياحة الـعــالـمـيــة( ،((8و ُبــذلــت

الجهود في كبرى المدن لتجميل إطار العيش وتحسينه ،وتقديم التراث والمشاريع الجديدة في أحسن

صــورة بــالـحــرص عـلــى إقــامــة الـمـنـشــآت الـتــي تُعتبر رم ـ ًزا لـلـحــداثــة والـتـقــدم فــي مــواقــع ُتـسـ ّـهــل رؤيـتـهــا مثل
السيارة ،وكأنها لوحات إشهارية متصلة( .((8ومن أفضل األمثلة على
الواجهات البحرية وجنبات الطرق ّ
ذلك في العالم العربي مدينة دبي التي اجتهدت للظهور في الواجهة بمشاريع ُأسند تصميمها إلى كبار
المهندسين في العالم(.((8

ظهرت بوادر هذه المقاربة في «المشروع العمراني الكبير لمدينة الجزائر» ( )2000-1996الذي كان
نتيجة أزم ــة الـتــركـيـبــة االجـتـمــاعـيــة  -الـعـمــرانـيــة لـلـمــديـنــة خــال تسعينيات الـقــرن الـمــاضــي ،إال أنــه عكس
وعيا بأهمية التجربة العالمية والتجديد العمراني في المنافسة الجهوية والدولية( ،((8فركز على إحياء
ً

الصورة النمطية للمدينة «البيضاء»( ،((9وإطــاق مشاريع تجميل ،وتحسين «استعجالية» بالتركيز على

الــواجـهــة الـبـحــريــة( ،((9واالعـتـنــاء بــالـمـســاحــات الـخـضــراء ،والـحــد مــن آثــار الـمـنـشــآت الـطــرقـيــة ،واالهـتـمــام
بــاآلثــار الـعـمــرانـيــة ،وإع ــادة تشكيل بـعــض األحـيــاء الـمــركــزيــة( ،((9مــع الــدعــوة إلــى اعـتـمــاد طــراز معماري

مستمد مــن الـعـمــارة النمطية لحي المدينة العتيق (القصبة) و«الـمــدن المتوسطية»؛ إذ اقترنت الحاجة

إلــى الجمال بالحاجة إلــى الـتــراث وتسخيره لتحسين صــورة الـمــديـنــة( ((9باستنساخ أشـكــال مــن العمارة
(86) Lineu Castello, «Places à la Carte: The Packaging of Places and Urban tourism,» in: Moustafa, Al-Qawasmi and
Mitchell, eds., Instant Cities.

( ((8ت ـح ــرص الـسـلـطــات الـعـمــومـيــة فــي الـجــزائــر عـلــى إقــامــة الـمـشــاريــع الـتـنـمــويــة الـتــي تـعـكــس تـقــدم الـبــاد ونـمــوهــا فــي أمــاكــن تسهل
رؤيـتـهــا مثل جنبات الـطــرق الـسـ ّـيــارة .ومــن األمـثـلــة على ذلــك تعليمة رئـيــس الحكومة بــأن تـقــام الـمـشــاريــع التنموية الـجــديــدة فــي مدينة
قسنطينة ( )2010فــي الـمـنــاطــق الـتــي يـمــر بـهــا الـطــريــق الـسـ ّـيــار الـجــديــد ،لتحسين صــورة الـمــديـنــة وإب ــراز الـجـهــد الـتـنـمــوي لـلــدولــة ،وقــد
ُوضــع المخطط الـعـمــرانــي الـجــديــد عـلــى هــذا األس ــاس :ع .ش« ،.الـمـخـطــط الـعـمــرانــي الـجــديــد يــوســع مــديـنــة قسنطينة شــر ًقــا »،النصر،
.2010 /12/13
(88) Shahed Dayoub, «From Imagining Dubai to Imaging Dubai: A Transition in Urban Representational Ideologies

from an Image of Dubai’s Architecture to an Image of its Urban Experience,» Paper Presented at: «The Ideal City:
Between Myth and Reality. Representations, Policies, Contradictions and Challenges for Tomorrow’s Urban Life,» (The
RC21 Internatioonal Conference, Urbino, Italy, 27-29 August 2015); Yasser Elsheshtawy, Dubai: Behind an Urban
Spectacle, Planning, History and Environment Series (New York: Routledge, 2013), and Ahmed Kanna and Arang
Keshavarzian, «The UAE’s Space Race Sheikhs and Starchitects Envision the Future,» Middle East Report, no. 248

(((8

(Fall 2008), pp. 34-39.

محافظة الجزائر الكبرى ،الجزائر :عاصمة القرن الحادي والعشرين 2 ،ج (الجزائر[ :المحافظة] ،)1998 ،وGouvernorat du

Grand-Alger : «La Stratégie d’aménagement et de développement de la Capitale et les axes du programme d’activité de
l’année 1999,» (Rapport, Décembre 1998), p. 4, et Le Grand projet urbain (Alger: Urbanis, ANEP, 1997).

(90) Larbi Icheboudene, «Vivre la ville, questions de repères: Contribution à propos d’Alger,» Papier presenté à:
Séminaire international sur l’enseignement et la pratique de l’architecture (E.P.A.U., Alger, Avril 2001), pp. 342-343.
(91) Gouvernorat du Grand-Alger, «La Stratégie d’aménagement,» p. 48.
(92) Bureau detudes, Rapport de présentation et règlement du P.O.S. de la Marine (Alger: 1997).

(« ((9ال ـم ـســاب ـقــة الــدول ـيــة إلعـ ــادة تــأهـيــل حــي الـقـصـبــة»

».Gouvernorat du Grand-Alger, «La Stratégie d’aménagement,
pp. 32-33.
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المحلية ُيعتقد أنها ترمز إلى هوية معمارية وطنية أو دينية( ،((9في سعي للحد من آثار العولمة والعمارة
«الــدول ـيــة» ،مـثــل م ـحــاوالت «األس ـل ـمــة» الـسـطـحـيــة لـلـطــراز الـمـعـمــاري فــي مــراكــز األع ـمــال فــي دب ــي(،((9
والتي تظل إحــاالت معزولة للتراث تظهر في مشاريع رمزية أو مدنية ال تسمح بتجاوز التعارض بين
الحداثة والتراث.

ورغــم الجوانب اإليجابية للتعامل مع المدينة كصورة إشهارية ،فــإن خطره يكمن في االعتقاد
بأن تغيير واقع المجتمعات الحضرية يمكن أن يقتصر على المظهر ،بحسب المنطق اليوتوبي،
بينما ينبغي أن ينطلق الـطــرح الصائب مــن فكرة أن صــورة المدينة ومكانتها اإلقليمية والدولية
إنـمــا هما حصيلة واقــع سياسي واقـتـصــادي واجتماعي وحركية المجتمع ولـيــس العكس ،ومن
أن صورة المدينة ال تختزلها واجهات المباني والمشهد العام وإنما تشمل ً
أيضا البيئة الحضرية
بمفهومها األوسع.
 -مسألة البيئة الحضرية والتنمية المستدامة

ليست المدينة صورة فحسب ،بل هي ً
أيضا بيئة مادية وبشرية .وفي هذا الشأن ،تعاني المدينة
ـأخ ـ ًـرا نـتــج مــن ع ــدم االك ـت ــراث بــالـبـيـئــة ،وال ـتــرك ـيــز على
ال ـجــزائــريــة ،مـثــل أغ ـلــب ال ـمــدن الـعــرب ـيــة ،ت ـ ُّ
الـمـشـكــات الكمية المستعجلة ،فـتــدنــى مـسـتــوى الـخــدمــات الـحـضــريــة ،وتعطلت تــأديــة المدينة
وظائفها بسيولة ،وزادت التحديات التي تواجه التنمية المستدامة المأمولة(((9؛ فخالل ربع قرن
( ،)1995- 1970تــزايــدت مساحة التجمع الحضري لمدينة الجزائر ثــاث مــرات ،وتضاعف
عدد سكانها ،وتدهورت المدينة التاريخية ،واختنق المركز ،وتأخر تطوير المنشآت القاعدية،
وظـهــرت آثــار سلبية على المحيط الطبيعي ،وبــرزت بــؤر اإلقـصــاء االجـتـمــاعــي والـفـقــر ،فــي جو
عام تطبعه منذ تسعينيات القرن العشرين أزمة سياسية عميقة .وانطال ًقا من هذه الحوصلة ،برز
اهتمام بالمنشآت القاعدية فــي شكل مراجعة مخططات التنقل ،وتسخير وســائــل نقل مالئمة
للموقع (الـتــرامــواي والـتـيـلـفــريــك)ُ ،
وطــرحــت مـســألــة تـحــديــث وتــوسـيــع الـشـبـكــات الـتــي لــم تتطور
المهملة ،وظهرت
بوتيرة نمو المجال العمراني( .((9كما ركز المشروع على المساحات الخضراء
َ
( ((9م ـش ــاري بــن عـبــد الـلــه ومـحـمــد بــن جـكــه الـمـنـصــوري« ،تـشـكـيــل الـمــديـنــة الـحــديـثــة وبـنــاء الـهــويــة الــوطـنـيــة (دراس ــة لـعــاقــة السياسة
بالعمارة في اإلمــارات العربية المتحدة) »،عــالــم الفكر (الـكــويــت) ،السنة  ،34العدد ( 4نيسان /أبــريــل-حــزيــران /يونيو  ،)2006ص
.305-273
مرجعا لمصممي المباني في مركز األعمال ،وإنشاء
ليكون
المحلية
التقليدية
العمارة
عناصر
دليل
وضع
ذلك
على
األمثلة
( ((9من
ً
لجنة للنظر في واجهات المباني ،وإنشاء وحدة خاصة في إدارة البلدية للنظر في كيفيات إضفاء طابع محلي أو إسالمي على المباني

(Traditional Building Unit of the Municipality): Deeba Haider, «The Growing Pains of Dubai: A City in Search of its
Identity,» in: Jayyusi, General ed., p. 1074.

( ((9ف ــوزي بــودقــة« ،نـمــوذج التنمية الـعـمــرانـيــة الـمـسـتــدامــة بمدينة الـجــزائــر »،الـمـجـلــة الـجـغــرافـيــة الـعــربـيــة (الـقــاهــرة) ،الـعــدد  ،50ج 2
( ،)2007ص .351-329
( ((9مــن المشاريع في هذا المجال :الطرق االلتفافية والسريعة ،والمحوالت واألنفاق ،ومواقف السيارات ،ومحطة النقل البري،
وتحسين منشآت وخدمات الميناء والمطار.Gouvernorat du Grand-Alger, «La Stratégie d’aménagement,» pp. 68-69 :
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أفكار جديدة للحد من آثار التوسع العمراني ،مثل حماية جيوب الزراعة في الضواحي وفكرة
الحزام األخضر(.((9
أم ــا بــالـنـسـبــة إل ــى الـبـيـئــة ال ـب ـشــريــة ،فـقــد أوج ــدت آث ــار الـتـهـمـيــش االج ـتـمــاعــي ()Urban relegation
مقاربة إعادة تأهيل متعددة األبعاد ضمن ما ُيعرف بإعادة إحياء األحياء ()Revitalisation des quartiers
و«سياسة أو سياسات المدينة» ( )Politique(s) de la villeالتي ظهرت نسخة محلية لها في الجزائر
خالل أزمة التسعينيات السياسية واألمنية واالقتصادية( .((10وكانت هذه السياسات وخطابها من الوسائل
سخرها النظام السياسي لالستمرار في الوجود ومواجهة المشكلة األمنية واسترجاع سلطة الدولة
التي ّ
(((10
المهتزة  ،فركز المشروع العمراني الكبير لمدينة الجزائر على القضاء على مراكز العبور والسكن
ّ
المخل بـصــورة المدينة؛ إذ «ال يمكن – بحسب نــص الـمـشــروع  -تصور المجال الحضري
العشوائي
(((10
مع بقاء هذه البثور الهجينة المتمثلة في السكن
فس ّنت
ّ
الهش عبر التجمع الحضري وضاحيته» ُ ،
برامج فرضها صندوق النقد الدولي ،منها :برنامج امتصاص السكن
الهش ( ،)R.H.P.وترقية السكن
ّ
االجـتـمــاعــي ال ـ ُـمــدَ َّعــم ( ،)L.S.D.وبــرنــامــج إع ــادة الـتــأهـيــل الـتـشــاركــي للتجمعات السكنية الـكـبــرى(،((10
و«ال ـت ـن ـم ـيــة االق ـت ـصــاديــة واالج ـت ـمــاع ـيــة لــأح ـيــاء» ( ((10()D.E.S.Q.ط ـب ـ ًقــا لـمـفــاهـيــم ال ـت ـقــويــم واإلص ــاح
االجتماعي والصحة «المعنوية» ( ،)Hygiène moraleالتي توارت في أدبيات التخطيط المعاصرة لما
تثيره من جدل سياسي ،فجاءت في مسميات مبتكرة(.((10
(((9

( ((9المصدر نفسه ،ث .78-72

(99) Leila Msilta, «Populations stigmatisées à la périphérie algéroise, entre citadinité problématique et recherche
d’identités: Le cas de la Cité des 617 logements à Draria,» Les Cahiers d’EMAM, no. 18: Urbanité et citadinité dans les
grandes villes du Maghreb (2009), pp. 107-118.
(100) Abderrahim Hafiane, «Eléments de lecture d’une politique de la ville en Algérie,» dans: Pierre-Robert Baduel,
dir., La Nouvelle scène urbaine: Maghreb, France, USA, Hommes et sociétés (Paris: Karthala; Tunis: IRMC, 2011), pp.
235-236.

( ((10جاء في المشروع العمراني الكبير :أن «الدولة القوية والحديثة تفرض سلطتها انطال ًقا من قدرتها على تسيير حياة المجتمع،
وتنظيم حياة المواطنين ،واالحـتـيــاط للكوارث الكبرى ،وتقديم يــد الـعــون للفئات الضعيفة مــن السكان ،وفــي حــاالت استثنائية ،من
قدرتها على ردع المخالفين.Gouvernorat du Grand-Alger, «La Stratégie d’aménagement,» p. 33 :»...
( ((10المصدر نفسه ،ص .49
الهش
( ((10مــا إن تحسن وضــع الدولة المالي في بداية القرن الحادي والعشرين ،حتى توقف العمل ببرنامج امتصاص السكن
ّ
( ،)2003وبــرنــامــج إع ــادة الـتــأهـيــل الـتـشــاركــي لـلـتـجـمـعــات الـسـكـنـيــة الـكـبــرى (Madani Safar-Zitoun, «Les Politiques :)2004

d’Habitat et d’aménagement urbain en Algérie ou l’urbanisation de la rente pétrolière?,» Papier présenté a: «Les
politiques d’habitat et d’aménagement urbain en Algérie ou l’urbanisation de la rente pétrolière?,» (Réunion régionale
a été organisée conjointement par l’UNESCO Beyrouth, l’Association Arabe de Sociologie, l’Institut des études des
familles et du développement auprès de la Fondation du Qatar, Beyrouth, Octobre 2009), p. 2.

( ((10ت ــرك ــز الـتـنـمـيــة االق ـت ـصــاديــة واالجـتـمــاعـيــة لــأحـيــاء ) (D.E.S.Q.عـلــى قـطــاعــات الـسـكــن الـمـهـمـشــة ،وذل ــك مــن خ ــال مـشــاريــع
لتحسين إطار العيش ،وإشراك السكان والجمعيات والخاليا الجوارية .وتأثرت هذه السياسة إلى حد كبير بالمقاربة الفرنسية في هذا
المجال .بالنسبة إلى هذه األخيرة ،انظرJacques Donzelot, Le Développement social urbain: Constitution d’une politique :
(1982-1992) (Paris : Comité d’évaluation de la politique de la ville, 1992).

( ((10مـنـهــا« :االستراتيجية التعليمية إلعــادة االعتبار للذكاء والـبــدن» القائمة على إعــادة تأهيل المنشآت التعليمية ،وتنمية وسائل
الترفيه ،والرياضة الجوارية ،وإعــادة االعتبار إلى الحياة الثقافية (المتاحف ،المكتبات ،قاعات العرض ،المراكز الثقافية ،)...ونشر
وسائل التواصل الحديثة.

ةيبرعلا ةنيدملا ةمزأ :روحملا
اهقافآ ،اهعقاو ،اهروذج :رئازجلا يف ينارمعلا طيطختلاو ثيدحتلا ةمزأ

نوعيا ،فإن التحدي الكبير الــذي يواجهه
تطورا
إذا كان طرح إشكالية صــورة المدينة والبيئة الحضرية
ً
ً

محليا هو ضرورة تحوله من مجال الخطاب الذي ال يؤثر في الواقع إلى ممارسة عملية ،في ظل نمو
ً

عمراني متسارع أوجدته الحركية االقتصادية الليبرالية التي تصنع المجاالت العمرانية بوتيرة ال يرقى

الخطاب التخطيطي واإلجراءات التنظيمية والتحسينية لمواكبتها(.((10
وجهة إلى المدينة الليبرالية
الم َّ
من المدينة ُ
 -مدينة قوى االقتصاد والسوق

أوجــد فشل التخطيط الشمولي واالحـتـكــار حــركــة إحـيــاء ليبرالية ( ((10()Neoliberalismدخلت
من خاللها المدن منافسة حــادة على استقطاب االستثمار والثروة والخدمات ،فتبلور تخطيط
خاضع للسوق ( ((10()Market-Led Planningيحصر دور السلطة العمومية في التنظيم والتقنين،
وت ـ ـتـ ــراجـ ــع فـ ـي ــه الـ ـمـ ـخـ ـطـ ـط ــات الـ ـعـ ـم ــرانـ ـي ــة أمـ ـ ـ ــام عـ ـمـ ـلـ ـي ــات ت ـخ ـط ـي ـط ـي ــة ال ت ـخ ـض ــع بـ ــالـ ـضـ ــرورة
ل ـم ـخ ـطــط م ـس ـب ــق ،وإن ـم ــا ت ـق ــوم ع ـل ــى ان ـت ـه ــاز فـ ــرص االس ـت ـث ـم ــار وال ـح ــواف ــز واإلع ـ ـف ـ ــاءات ل ـفــائــدة
ال ـم ـش ــاري ــع الـ ـخ ــاص ــة ،فـ ــي مـ ـق ــارب ــة ت ـخ ـت ـل ــف ج ــوه ــر ًي ــا عـ ــن ال ـت ـخ ـط ـي ــط الـ ـق ــائ ــم ع ـل ــى ال ـت ـح ـل ـيــل
والبرمجة(.((10
تتميز المدينة الناشئة عــن قــوى الـســوق بكثافة كمية ونوعية عالية للوظائف والـبـنــايــات تعكس
غالء العقارات وندرتها ،وتتناسب مع نفوذ أصحابها( .((11ويظهر التوجه إلى تكثيف استعمال
األرض فــي الـجــزائــر فــي عـمـلـيــات الـتــرقـيــة الـعـقــاريــة وتـحـصـيـصــات الـسـكــن ال ـفــردي الـســاعـيــة إلــى
تـحـقـيــق أوف ــر األرب ــاح ،فـتـتــراص الـمـبــانــي عـلــى طــول ال ـشــارع ،و ُتـقـ ّـســم أراض ــي الـبـنــاء إلــى أقـصــى
الحدود ،وتتعايش وظائف مختلفة في المبنى الواحد ،فتتشكل المدينة من إضافات متتالية في
«تطور طبيعي» يقوم على ملء الفراغ وليس على الفراغ .وال يخفى على المتجول في المدن
«ليبراليا» ،فيما تحولت المخططات التوجيهية إلى مرجعية «ثانوية»
الجزائرية أنها نحت منحى
ً
أمام قوى مستقلة أوجدت مجاالت خارج دائرة التخطيط الرسمي ،مع عجز الهيئات العمومية
(106) Maaouia Saidouni, Alger, les nouveaux défis de l’urbanisation, sous la dir. de Ali Hadjiedj, Claude Chaline et
Jocelyne Dubois-Maury; coordination Sahar Djedouani (Paris ; Budapest ; Torino : L’Harmattan, 2003), p. 50.
(107) Matthew Eagleton-Pierce, Neoliberalism: The Key Concepts, Routledge Key Guides (New York: Routledge,
2016).
(108) Tim Brindley, Yvonne Rydin and Gerry Stoker, Remaking Planning: The Politics of Urban Change (London:
Routledge, 2005), pp. 140-141.

( ((10ارتـبـطــت الـتـحــوالت االقتصادية الليبرالية والعولمة بالتخلي عــن التخطيط الـمــركــزي واالكـتـفــاء الــذاتــي ،ليحل محلها مفهوم
االنفتاح على األسواق والمنافسة لتحقيق الرخاءMartin Wolf, «Shaping Globalization,» Finance and Development, vol. 51, :

no. 3 (September 2014), p. 23.
(110) Paul Claval et André-Louis Sanguin, dirs., Métropolisation et politique: Colloque, 10-13 septembre 1994, Paris,
organisé par le Laboratoire espace et culture et la Commission de géographie politique du Comité national français de
géographie, Géographie et cultures. Culture et politique (Paris; Montréal: L’Harmattan, 1997), pp. 37-51.
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عــن الـتـسـيـيــر الـعـقــاري ال ـع ـقــانــي( ،((11وه ــذا مــا يـظـهــر فــي كـثـيــر مــن الـضــواحــي الـتــي بـلـغــت كثافة
استعمال األرض فيها مستويات أخ ّلت بأدائها لوظائفها ،وهي ظواهر تتقاسمها المدن العربية
الكبرى ،ولعل أفضل مثال لها هو مدينة القاهرة( .((11وقد طاول الحرص على تكثيف استعمال
الخطاب الرسمي ،كما فــي المشروع العمراني الكبير لمدينة الـجــزائــر ،الــذي أوصــى
األراضــي
َ
باالستعمال «األمـثــل» لــأراضــي في اختيار الوظائف وكثافة الـبـنــاء( ،((11وأقــر بــأن نــدرة األرض،
عدة ،وخاصة المركزية ،توجب تشييد البنايات الشاهقة واعتماد أشكال معمارية
في قطاعات ّ
وعمرانية مناسبة.
وف ــي مـسـعــى تـحــويــر الـخـطــاب الـتـخـطـيـطــي لـيـتـنــاســب مــع طـبـيـعــة الـمــديـنــة ال ـجــديــدة الـقــائـمــة على
قــوى االقـتـصــاد ،بــرزت أفـكــار ومصطلحات طــرحـهــا الـمـشــروع الـعـمــرانــي الـكـبـيــر ،مــن قبيل ترقية
ال ـحــاضــرة الـسـيــاسـيــة واإلداري ـ ــة وح ــاض ــرة األع ـم ــال ( )Métropole d’Affairesل ـجــذب شــركــات
الـخــدمــات الـمـنـتـجــة لـلـثــروة ،وظ ـهــرت مـفــاهـيــم مـسـتـجــدة ،مـثــل الـحــوكـمــة ،وتـقـلـيــص دور أدوات
التخطيط التقليدية (المخططات العمرانية) ،والمرونة ،واالستشارة ،وتقديم الحوافز واإلعفاءات
للمستثمرين وأصحاب المشاريع(.((11
عـلــى أن ثـقــل ال ـمــوروث الـبـيــروقــراطــي وضـعــف الـتـجــربــة الـلـيـبــرالـيــة فــي الـجــزائــر ي ـحــدان مــن أثــر الـتـحــول
وجهة إلــى المدينة الليبرالية ،فما إن تحسنت مــواردهــا فــي الـسـنــوات األولــى مــن القرن
مــن المدينة ال ُـم َّ
الحادي والعشرين ،حتى عادت الدولة بقوة إلى االستثمار ،وتأكد أن تراجعها في مجال التخطيط إنما
سلبيا على قدرة االقتصاد الجزائري على
كان اضطرار ًيا بسبب األزمة االقتصادية ،وهذا ما يمثّل
مؤشرا ً
ً
إنتاج الثروة على المدى الطويل وتحرره من ثقل الدولة والريع البترولي؛ فالحيز الضيق الــذي تحتله
قوى االقتصاد المستقلة ،والعجز عن تطوير اقتصاد ليبرالي متوازن ،يضخمان دور الدولة وآثار تراجع
مواردها على المدينة ،وما إن تعجز عن تحقيق الصالح العام وتوفير الحد األدنى من الخدمات ،حتى
تتدهور قطاعات من المدن وتتسع المجاالت الخارجة عن اإلطــار الرسمي المقنن .ويمثل ّ
حل هذه
المعادلة أهم التحديات المستقبلية التي تواجه المدينة الجزائرية والعربية.
 -المسألة العقارية جوهر المسألة العمرانية

ازدادت أهـمـيــة الـمـســألــة الـعـقــاريــة كنتيجة مـبــاشــرة لـتـحــول الـمــديـنــة إلــى حـلـبــة مـنــافـســة اقـتـصــاديــة.
ـوجـهــة إل ــى الـمــديـنــة
وتـعـكــس مــراجـعــة الـسـيــاســة الـعـقــاريــة فــي ال ـجــزائــر االن ـت ـقــال مــن الـمــديـنــة ال ـ ُـمـ َّ
(111) Maouia Saidouni, «Le Problème foncier en Algérie: Bilan et perspectives,» Villes en parallèle, nos. 36-37
(Décembre 2003).
(112) Eric Denis, «Cairo between Traces and Liberal Re-foundation: Demographic Stabilization, Extension of the
Metropolitan Area, and the Renewal of Forms,» in: Jayyusi, General ed., p. 1097.
(113) Gouvernorat du Grand-Alger, «La Stratégie d’aménagement,» p. 24.

( ((11المصدر نفسه ،ص  15-11و.17

ةيبرعلا ةنيدملا ةمزأ :روحملا
اهقافآ ،اهعقاو ،اهروذج :رئازجلا يف ينارمعلا طيطختلاو ثيدحتلا ةمزأ

ال ـل ـي ـبــرال ـيــة؛ ف ـقــد أل ـغ ــت ال ـس ـيــاســة ال ـع ـق ــاري ــة وال ـع ـم ــران ـي ــة ال ـج ــدي ــدة ( ((11()1990االح ـت ـيــاطــات
العقارية البلدية ،ولــم تعد الـعـقــارات مـجــرد أرضـيــات للمشاريع العامة مــن دون اعتبار للموقع
والـقـيـمــة والـمـلـكـيــة ،وأق ــر حــق نــزع الـمـلـكـيــة لمصلحة الــدولــة وهـيـئــاتـهــا بـتـعــويــض مـسـبــق بحسب
ق ـي ـمــة األرض ال ـح ـق ـي ـق ـيــة ،ب ـمــا ي ـح ـقــق «األم ـ ــن ال ـع ـق ــاري» ل ـل ـ ُـم ـ ّـاك ال ــذي ــن اس ـت ــرج ـع ــوا حـقــوقـهــم
في الملكية.
مــع تحرير الـســوق العقارية وتــراجــع دور الــدولــة فيها لمصلحة فاعلين آخــريــن ،نـشــأت وكــاالت
ع ـقــاريــة خــاصــة تـعـمــل ع ـلــى تـهـيـئــة األراض ـ ــي وب ـنــائ ـهــا وإع ـ ــادة ت ـســوي ـق ـهــا ،ب ـمــا يــؤثــر ف ــي ال ـعــرض
واألسـعــار .وبــرزت أنـمــاط تعميرية أكثر كثافة ،تعكس وعـ ًـيــا بقيمة األرض( .((11كما ظهر توجه
لــاسـتـعـمــال الـمـكـثــف لــأراضــي فــي الـمـشــاريــع الـسـكـنـيــة الـعـمــومـيــة وشـبــه الـعـمــومـيــة ،أو مـشــاريــع
«المدن الجديدة» ،بحسب نموذج مخالف لما ساد في «مناطق السكن الحضري الجديدة» في
المرحلة السابقة.
مع ندرة أراضي البناء ،زاد اهتمام السلطة العمومية بتشكيل مخزونها العقاري ،وتأكدت أهمية
وضــع سـجــات عـقــاريــة بـلــديــة ،وتـجـ ّلــت عـيــوب التسيير الــاعـقــانــي لـلـعـقــار الـعـمــومــي وض ــرورة
إصالحه( .((11ولم يقتصر التحول على فقدان الدولة احتكار العقار ،بل أصبح تخليها عن بعض
أيضا إلنجاز مشاريع االستثمار والمنفعة العمومية(.((11
عقاراتها ممك ًنا ً
وإذا كـ ــانـ ــت هـ ـ ــذه ال ـ ـت ـ ـحـ ــوالت تـ ــدفـ ــع بـ ــاتـ ـجـ ــاه ع ـق ـل ـن ــة اسـ ـتـ ـعـ ـم ــال األراضـ ـ ـ ـ ــي وإخـ ـضـ ــاعـ ـهـ ــا ل ـض ــواب ــط
ض ــروري ــة ل ــارت ـق ــاء ب ــأن ـم ــاط ال ـت ـع ـم ـيــر ،ف ــإن ال ـت ـس ـي ـيــر ال ـع ـقــانــي ل ـل ـع ـقــار أع ــاق ـت ــه أت ــوم ــات ـي ــزم ــات االح ـت ـكــار
والـ ـتـ ـجـ ــاوزات ف ــي اس ـت ـع ـم ــال األراض ـ ـ ــي م ــن طـ ــرف األف ـ ـ ــراد وال ـم ــؤسـ ـس ــات ،ف ــي ظ ــل عـ ــدم االس ـت ـق ــرار
( ((11قــانــون التوجيه الـعـقــاري (الـقــانــون  ،))1990-11-18( 25-90وقــانــون التهيئة العمرانية وتخطيط الـمــدن (الـقــانــون 29-90
( ،))1990-12-01إضافة إلى إجراءات ومراسيم تنظيمية ،وجه الخصوص :المرسوم  177والمرسوم  28 ( 178مايو .))1991
( ((11ف ـضـ ًـا عــن تكثيف شـغــل األرض ،ظـهــرت أشـكــال مـعـمــاريــة وزخــرفـيــة مـبــالــغ فيها تعكس الـمـكــانــة االجـتـمــاعـيــة ،وهــذا مــا ّبينته
ربيعة بكار في مقالها عن البناء الذاتي في مدينة تلمسان .ويترافق البذخ المعماري في بعض األحيان مع تعد على المجال العمومي
وتـجــاهــل لـلـتـنـظـيـمــات الـعـمــرانـيــةRabia Bekkar, «Habitants (les) bâtisseurs à Tlemcen: Compétences et savoir-faire, » :
Annales de Recherche Urbaine, no. 66 (Mars 1995), pp. 60 - 71.
شرع إخــراج السلطة البلدية من دائــرة التسيير العقاري المباشر بإنشاء وكــاالت مختصة ،وهــي :الوكاالت العقارية
(ّ ((11
تعمد ال ُـم ّ
المحلية ( )A.F.L.المكلفة بالترقية الـعـقــاريــة وتثمين استعمال األرض وتهيئتها طبقًا لقيمتها الفعلية ،مــن خــال إقــامــة تحصيصات
اقتصادية (منخفضة الكلفة) أو ترقوية؛ ووكالة تحسين وتطوير السكن ( )A.A.D.L.لتوفير معروض كاف من السكنات ذات الطابع
االجتماعي أو شبه اجتماعي.
(ُ ((11خـ ـ ِّـول الــوالــي ،الـمـمـثــل الـمـحـلــي لـلــدولــة ،صــاحـيــة الـتـنــازل عــن أراض عـمــومـيــة إلنـجــاز الـمـشــاريــع ذات األولــويــة ،ومـنــح حق
االمتياز عليها للمستثمرين ،وتسهيل حصول المستثمرين على األراضــي بحيث ُيحدد المعروض من األراضــي ووضعيتها القانونية
لتوضيح المشهد أمامهم (المرسوم التشريعي  )1993-10-05( 12-93الخاص بترقية االستثمار) .واستكملت هذه المقاربة بإنشاء
لجان دعــم وترقية االستثمارات ( ).C.A.L.P.Iعلى مستوى الــواليــات لمساعدة المستثمرين في الحصول على األراضــي وضمان
المتابعة .وبهدف توضيح الوضعيات العقارية نصت التعليمة  1993-10-27والتعليمة  1994-07-31على تقنين عقود الملكية
بالنسبة إلى أصحاب البناء الذاتي من جهة ،والمراقبين العقاريين من جهة أخرى .انظر :وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية ،الجزائر غدً ا.
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السياسي واألمـنــي ،وضغط النمو العمراني ،وصــراع المصالح ،وضعف وســائــل الــرقــابــة لــدى الهيئات
العمومية المحلية.
الـم َخ َّ
طط إلى المدينة المشروع
من مدينة ُ
 -المشروع العمراني والمقاربة الجديدة للتخطيط العمراني

في موازاة تحرير سوق العقار ،اعتمد قانون التخطيط العمراني والتهيئة ( ((11( )1990الذي اس ُتحدث
أدات ـيــن تخطيطيتين هـمــا :الـمـخـطــط الـتــوجـيـهــي للتهيئة والـتـخـطـيــط الـعـمــرانــي ( )P.D.A.U.السـتـشــراف
وتوجيه النمو على المدى البعيد ،ومخطط شغل األراضي ( ،)P.O.S.وهو مخطط تهيئة تفصيلي على
المديين القصير والمتوسط .وقد ُأضفي على هاتين األداتين طابع قانوني ُم ْل ِزم لمراقبة شغل األراضي
وتنظيمه .وحاولت المنظومة الجديدة التأسيس لمقاربة أكثر تعقيدً ا ،تشمل مقاييس مختلفة (مجموعة
بـلــديــات ،الـبـلــديــة ،الـقـطــاع الـبـلــدي ،ال ـحــي)؛ فالمخطط الـتــوجـيـهــي للتهيئة والـتـخـطـيــط الـعـمــرانــي يمكن
أن يشمل مـجـمــوعــة مــن الـبـلــديــات ( ،)Intercommunalitéمــن منطلق اسـتـحــالــة عــزل اإلقـلـيــم البلدي
عن محيطه في التخطيط ،بينما ُيعنى مخطط شغل األراضــي بالمقاييس الصغرى والجوانب النوعية
واألش ـكــال الـعـمــرانـيــة وتــأطـيــر عمليات الـتـجــديــد وإع ــادة الـتــأهـيــل والـتـكـثـيــف .عـلــى أن تفعيل مخططات
شـغــل األراض ــي ك ــأداة للتخطيط الـنــوعــي يـصـطــدم بــالـنـظــرة الـبـيــروقــراطـيــة الـتــي تـعـتـبــره آخــر حـلـقــة وأقـلـهــا
أهمية في عملية تخطيط «تنازلية» ( )Down-Upتعطي األولوية لمستويات التهيئة الكبرى والبرمجة
خطابيا،
هامشيا
الوظيفية ،وتُهمل المستوى التفصيلي( ،((12ليظل االهتمام بنوعية المجاالت العمرانية
ً
ً
كما تشهد على ذلــك مشاريع السكن المتأخرة التي يغلب عليها المنطق الكمي .كما أن التحوالت
كثيرا
النظرية اإليجابية في المخطط التوجيهي للتهيئة مقارنة بسابقه (مخطط التعمير التوجيهي) لم تغير ً
غالبا شأنًا بلد ًيا ،بينما ُيفترض
واقــع الــدراســات المنجز أغلبها بحسب النمط القديم ،وظــل المخطط ً
الـتـعــاون والـتـضــامــن بـيــن الـبـلــديــات الـمـتـجــاورة لـحــل إش ـكــاالت تـسـيـيــرهــا وتـجـهـيــزهــا ،خــاصــة مــع تقلص
التمويل العمومي(.((12
هــذا مــا يـفــرض إحــداث نقلة نوعية جــديــدة تجعل مـشــروع المدينة ال ُيـخـتــزل فــي مخطط جــامــد ،وإنما
«مشروعا»
يكون
حقيقيا ضمن مقاربة «مرنة» للتخطيط تقبل الطبيعة االنشطارية للمدينة المعاصرة(،((12
ً
ً
وتتقبل أبـعــا ًدا ومعاني
وتـقــوم على أفـعــال تعميرية مـحــدودة فــي الـمـكــان والــزمــان ،تتخذ أشـكـ ًـال شـتــى،
ّ
( ((11القانون رقم ُ ،)1990-12-01( 29-90ع ّدل بشكل طفيف في سنتي  2004و.2005

(120) Saïdouni, «La Fin du «Tout Planifié», » p. 2, et François Ascher, Métapolis ou L’avenir des villes (Paris: Éditions
Odile Jacob, 1995).
(121) Marie-Christine Steckel-Assouère, dir., Regards croisés sur les mutations de l’intercommunalité: Actes du Colloque
international Regards croisés sur les mutations de l’intercommunalité organisé les 30 et 31 mai 2013 à l’Université de
Lorraine par le GRALE-CNRS; l’IRENEE et l’AdCF, préface de Gérard Marcou, GRALE (Paris: L’Harmattan, 2014).
(122) Rodrigo Vidal Rojas, Fragmentation de la ville et nouveaux modes de composition urbaine, villes et entreprises
(Paris; Budapest; Torino: L’Harmattan, 2002), p. 11.
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متعددة ،وتضم فاعلين عدة ،وال تخضع لزا ًما لمخطط توجيهي عام بعيد المدى .وقد اس ُتعمل للداللة
على هــذه الظاهرة التخطيطية مصطلح «الـمـشــروع العمراني» مفهو ًما مـضــا ًدا ( )Antithesisللتخطيط
الشمولي وأداته «المخطط العمراني أو التوجيهي»(.((12
الحــت بــوادر الـتـحــول مــن المخططات التوجيهية إلــى الـمـشــروع الـعـمــرانــي فــي الـجــزائــر ً
أول مــن خالل
المشروع العمراني الكبير لمدينة الجزائر ( )2000-1996وفكرة األقطاب الستة( ،((12وبعده البرنامج
االستراتيجي لمدينة الجزائر ( ،)2019 - 2010ومشاريع تحديث بعض المدن في مناسبات ظرفية،
مثل مــا عرفته تلمسان عندما اخـتـيــرت عاصمة للثقافة اإلســامـيــة ( ،)2011وقسنطينة عندما ا ُّتـخــذت
عــاصـمــة للثقافة الـعــربـيــة ( .)2015كـمــا سـمــح تـحـســن وضــع الـبــاد الـمــالــي فــي الـعـقــد األول مــن الـقــرن
السيار العابر للبالد )...وإطالق
الحادي والعشرين بإحياء مشاريع كانت معطلة (مترو الجزائر ،الطريق ّ
مشاريع معمارية كبرى ُم َه ْي ِك َلة لتحديث صــورة المدينة وأدائـهــا الوظيفي ،وجعلها ترتقي إلــى معايير
النوعية العالمية( ،((12خــاصــة فــي مدينتي الـجــزائــر ووه ــران ،وبــدرجــة أقــل مدينة قسنطينة .ونــذكــر على
سـبـيــل الـمـثــال ،فــي مــا يـخــص هــذه األخ ـيــرة ،مـشــروع الـجـســر الـعـمــاق ،وفــي مــا يتعلق بـمــديـنــة الـجــزائــر:
مـشــروع الــواجـهــة الـبـحــريــة الترفيهية لخليج الـمــديـنــة ُ(أطـلــق سـنــة  ،)2009ومـحـطــة الـقـطــارات المركزية
الجديدة ،والمجمع السياحي غرب المدينة ،وحديقة دنيا ،والجامع الكبير ،على أنه ُيرجح أن يتعطل
تمولها الدولة بسبب األزمــة االقتصادية األخيرة ،وهو ما يطرح مسألة تركيز
بعض هذه المشاريع التي ّ
هذه المشاريع في أيدي الدولة وتهميش دور النخب التخطيطية والسلطات المحلية فيها ،كما هو جا ٍر
اآلن ،ألن في ذلك عودة إلى احكتار التخطيط بصورة جديدة(.((12
 -تجديد المفاهيم وكيفية التعامل مع المدينة المنشطرة

ت ــدل مـقــاربــة الـتـخـطـيــط مــن خ ــال مـشــاريــع مـتـفــرقــة عـلــى تـقـ ّـبــل الـطـبـيـعــة االن ـش ـطــاريــة والـمـتـغـيــرة لـلـمــديـنــة
الـمـعــاصــرة ،وهــي الـمـقــاربــة الـتــي ح ــاول تــوصـيـفـهــا الـمـعـمــاري ريــم كــولـهــاس بــأنـهــا ال تـقــوم عـلــى اإلرادة
ـارة ،وإن ـمــا عـلــى إي ـجــاد ال ـفــرص الـمـتــاحــة وان ـت ـهــازهــا ضمن
الـتـنـظـيـمـيــة وف ــرض األش ـك ــال الـمـعـمــاريــة ال ـق ـ ّ
جمدة والنهائية ،وتتعاطى مع الشبكات والفضاءات التي تنشئها المدينة
حركيات ترفض األشكال ال ُـم َّ
المعاصرة بهدف تكثيفها وتنويعها وإثرائها ،وهو ما يمثّل إعــادة تصور جذري لعالقة اإلنسان المادية
والسيكولوجية في المدينة(.((12
(ُ ((12أهمل المخطط التوجيهي خالل فترة «المشروع العمراني الكبير» ( ،)2000-1996رغم اعتماده قبل ذلك بقليل (،)1995
عبر «المشروع العمراني الكبير» عن توجه لتجاوز التخطيط العمراني اإلجرائي التوجيهي.
بحيث ّ
( ((12ق ـطــب تـجــاري؛ قـطــب إداري؛ قـطــب األع ـمــال؛ قـطــب الـسـكــن الـحـضــري؛ قـطــب سـيــاحــي؛ قـطــب تــرفـيـهــي .و ُيـخــص كــل قطب
بمشاريع تهيئة تؤكد دوره الــرمــزي فــي تشكيل صــورة المدينة الشكلية والوظيفيةGouvernorat du Grand-Alger, «La Stratégie :

d’aménagement,» pp. 28-44.
(125) Hafiane Abderrahim, «Les Projets d’urbanisme récents en Algérie,» Paper Presented at: 43rd ISOCARP Congress,
Antwerp, Belgium, 2007.
(126) Raffaele Cattedra, «Les Grands projets urbains à la conquête des périphéries,» Les Cahiers d’EMAM, no. 19:
Faire la ville en périphérie(s)? Territoires et territorialités dans les grandes villes du Maghreb (2010), p. 60.
(127) Rem Koolhaas, ««The Generic City» and Whatever Happened to Urbanism?, from S, M, L, XL (1994),» in:
Michael Larice and Elizabeth Macdonald, eds., The Urban Design Reader, 2nd ed. (New York: Routledge, 2012), p. 371.
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نمو قسنطينة العمراني وطبيعته االنشطارية

(((12

المجدِّ دة على «إصالح» الفضاءات الحضرية و«ترميمها» ضمن عمليات
كما ركزت النظرية العمرانية ُ

جراحية عمرانية هدفها إضفاء قدر من المقروئية على المجاالت العمرانية بالرجوع إلى عناصر مستوحاة
مــن الـمــديـنــة الـتــاريـخـيــة ،مــن قـبـيــل التنظيم الـمـحــوري أو الـتـنــاظــري والـعــاقــات الـتــراتـبـيــة (،)Hierarchy

مورفولوجيا،
وتكامل مقاييس التصميم ،وإنتاج المجال العمراني في شكل «أجزاء» متكاملة ومتجانسة
ً
يسهل تصميمها ،فيكون «الجزء» أو الحي «منطقة مورفولوجية» ووحدة تصميمية تحل محل «المنطقة

الوظيفية» المجردة التي اعتمدها التخطيط الشمولي .وفي هذا السياق ظهر توجه نحو تكثيف المجاالت
الحضرية بــإعــادة بـنــاء قطاعات المدينة مــن «الــداخــل» إلحيائها وخـلــق مــراكــز عمرانية جــديــدة(ّ .((12أمــا

على المستوى الوظيفي ،فتم الـتــرويــج للتنوع الوظيفي فــي المناطق الحضرية وعـلــى طــول الـشــوارع،
بحيث يختلط السكن مع األنشطة األخرى ،خاصة التجارية منها والخدمية ،بهدف بث حيوية وظيفية

تحد من اآلثار السلبية لألحادية الوظيفية.

( ((12المعهد الوطني للخرائط ،الجزائر.2003 ،
ُ
( ((12مـ ـ ــن األم ـث ـلــة ع ـلــى ذل ــك ف ــي مــدي ـنــة ال ـج ــزائ ــر م ـش ــروع إح ـي ــاء ح ــي ال ـح ــام ــة ،الـ ــذي شـ ــرع ف ـيــه ف ــي ثـمــانـيـنـيــات ال ـق ــرن الـعـشــريــن،
وي ـع ـكــس ت ـع ـطــل إن ـج ــازه س ـن ــوات ط ـ ـ ً
ـوال ص ـعــوبــة م ـثــل ه ــذه ال ـم ـشــاريــع ال ـع ـمــران ـيــة ع ـنــد ان ـع ــدام اإلرادة ال ـس ـيــاس ـيــة وال ـم ـن ــاخ ال ـمــائــم:

Abdessamed Berbar, «[Re]nouvellement urbain dans la ville d’Alger: Le Cas d’El-Hamma (Algérie),» (Master
Architecture, EPFL, Lausanne, 2009).
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(((13
مقياسا لتطبيق
منتظرا أن تكون مشاريع «المدن الجديدة» التي ُر ّوج لها في بعض البالد العربية
وكان
ً
ً

هذه المفاهيم المستجدة ،إال أن النتائج لم تكن على مستوى اآلمــال؛ ففي الجزائر( ((13أظهر النسيج
العمراني ال ُـم ْن َتج صعوبة التخلص من الممارسات السابقة ،وأكــد الظاهرة االنفصامية في التخطيط.

فإذا أخذنا بعين االعتبار تكثيف شغل األراضي وارتفاع المباني كرد فعل على شح العقارات ،يتضح لنا
أن الكثافة في المدن الجديدة تظل كثافة كمية بسيطة ال ترقى إلى الكثافة المركّ بة المعهودة في األنماط

العمرانية التاريخية( .((13كما أن اعتماد الشوارع والفضاءات العامة كعناصر لتنظيم المجال في المدن
ـارعــا
ـورا للتنقل ولـيــس شـ ً
الـجــديــدة ال يــرقــى إلــى إقــامــة عــاقــة مركّ بة بين المبنى والـشــارع الــذي يظل مـحـ ً
ـاســا تجمعات
تــدب فـيــه الـحـيــاة والـتـفــاعــل؛ ّأمــا عـلــى الـمـسـتــوى الــوظـيـفــي ،فــإن الـمــدن الـجــديــدة تـظــل أسـ ً

سكنية كبرى وتوسعات انشطارية أخرى للمدينة في أطرافها أو خارجها( ،((13وهو ما يؤكد مرة أخرى

صعوبة التخلص من أوتوماتيزمات التخطيط الشمولي والتحدي الذي يواجه إعادة تشكيل المدينة.
 -عقدة ديمقراطية التخطيط

مــن أب ـعــاد ال ـم ـشــروع الـعـمــرانــي الـ ـ ُـم ـجـ ّـدد إص ــاح عـمـلـيــة ات ـخــاذ ال ـق ــرار وإشـ ــراك الـفــاعـلـيــن (الـمـنـتـخـبــون،

الـفــاعـلــون االق ـت ـصــاديــون ،الـجـمـعـيــات الـمــدنـيــة ،ال ـمــواط ـنــون) فــي م ـشــروع تـخـطـيـطــي جـمــاعــي ال يـكــون

ف ـقــط آل ـيــة تـقـنـيــة  -ب ـيــروقــراط ـيــة .لـ ــذا ،ان ـت ـشــر ب ـعــض ال ـم ـفــاه ـيــم م ـثــل م ـف ـهــوم ال ـح ــوك ـم ــة( ،((13الـ ــذي طــرح
ت ـج ــاوز ال ـب ـنــى اإلداري ـ ــة ال ـت ـق ـل ـيــديــة ،واس ـت ـبــدال ـهــا بـهـيـئــات دراسـ ــة وتـسـيـيــر مــرنــة ُت ـك ـ ّلــف بـمـهـمــات خــاصــة
( ،((13()Organismes de missionيـسـمــح لـهــا حـجـمـهــا وط ــرق تـسـيـيــرهــا الـمــرنــة بــالـتـصـحـيــح الــرجـعــي

( )Feedbackواالستشارة لتحسين المشروع ،فال يكون التخطيط عملية فوقية أحادية االتجاه ،ويتجاوز
الـضــوابــط المورفولوجية والوظيفية الـتــي تفرضها أدوات التخطيط التوجيهية ،لتوفير أحـســن الـظــروف

الستقطاب المشاريع.

( ((13منظمة المدن العربية« ،المدن الجديدة في الوطن العربي ودورها في التنمية المستدامة »،مجلة المدينة العربية (الكويت)،
العدد ( 94كانون الثاني /يناير -شباط /فبراير  ،)2000ص .25-16
( ((13وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية ،الجزائر غدً ا ،ص .326-305
(132) France. Groupe central des villes nouvelles, Les Densités urbaines et le développement durable: Le Cas de l’Îlede-France et des villes nouvelles, réd. par Vincent Fouchier (Paris: Éd. du SGVN, diff. la Documentation française,
1998), p. 69.

( ((13أبرز مثال على هذه المدن الجديدة التي هي في الواقع توسعات سكنية خارج المدن ،مدينة علي منجلي الجديدة جنوب
مدينة قسنطينة ،ثالث المدن الجزائريةJean-Marie Ballout, ««Villes nouvelles» et urbanités émergentes dans les périphéries :

de Constantine et Marrakech,» L’Année du Maghreb, no. 12: Dossier: Villes et urbanités au Maghreb (2015), pp. 5574, et Lamia Zaki, dir., L’Action urbaine au Maghreb: Enjeux professionnels et politiques, Hommes et sociétés (Tunis:
IRMC; Paris: Karthala, 2011), pp. 108-110.

(ُ ((13ق ــدم ــت عـلــى أنـهــا« :نـظــام إدارة وتـسـيـيــر لـلـمـجــال يـقــوم عـلــى الـتــواصــل وال ـحــوار الــدائــم والـتـشــاور وتـنـسـيــق ال ـم ـبــادرات بـهــدف
تــوح ـيــد وإش ـ ــراك ج ـهــود ك ــل الـفــاعـلـيــن الـمــؤسـسـيـيــن لـتـحـقـيــق م ـش ــروع م ـش ـت ــرك»Gouvernorat du Grand-Alger, «La Stratégie :.
d’aménagement,» p. 11.

( ((13نذكر ً
مثل مكتب الدراسات أوربانيس ( )Urbanisالتابع للهيئة العمومية للمدينة الجديدة سيدي عبد الله في ضاحية مدينة
الجزائر ،وإنشاء مؤسسات المركزية ذات طابع صناعي وتجاري لإلشراف على الخدمات العمومية :المصدر نفسه ،ص .13-12
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كــان مــرتـ َقـ ًـبــا أن يـضــع م ــأزق مــركــزيــة واحـتـكــار الـتـخـطـيــط فــي الـجــزائــر فــي الــواجـهــة إص ــاح عملية اتـخــاذ
القرار ،على أن هذا التوجه ظل نظر ًيا ،رغم استحداث أطر تشاورية( ((13وهيئات تشاركية محلية ،مثل
«الخاليا الجوارية» أو لجان األحياء ضمن «سياسة الـمــديـنــة»(((13؛ فديمقراطية التخطيط ال يمكن أن
حاليا :الديمقراطية المحلية ،وسـمــاع األصــوات
تتحقق نظر ًيا وإجــرائـ ًـيــا فقط ،فمن شروطها المنعدمة
ً
وصية عليه؛ ومن شروطها
المخالفة ،وتحجيم االحتكار الذي جعل السلطة العمومية فوق المجتمع
ُ
ّ
وجود جمعيات مدنية مستقلة تدافع عن مصالح السكان؛ ومن أبعادها تحرير سوق الدراسات ،وتحقيق
المنافسة في تصميم المخططات ،وإنهاء احتكار مكاتب عمومية الدراسات بدعوى األقدمية؛ فاألفكار
النوعية يمكن أن يطرحها جيل لم تثقله ممارسات التخطيط الشمولي البيروقراطي الرسمي ،ولو كانت
المهمة صعبة السـتـمــرار النظرة االحـتـكــاريــة فــي دوائــر اتـخــاذ الـقــرار الكابحة للتغيير وإن اضـطــرت إلى
تــراجــع مــؤقــت ،ولثقل البنى البيروقراطية ووزن اإلدارة (الــوالــي والـمـصــالــح الــوالئـيــة) فــي تسيير شــؤون
وتقنيا ،وافتقارها إلى الموارد المالية
سياسيا
المدن مقارنة بضعف المؤسسة المنتخبة المحلية (البلدية)
ً
ً
والتقنية ،وكأنها إدارات تابعة للدولة.

تتصل بإشكالية تجديد حركية اتخاذ القرار إعادة تصور دور المهنيين ،وعلى رأسهم المهندسون
أصحاب الخبرة والوسطاء بين الفاعلين في العملية التعميرية للتوصل إلى حلول عقالنية(،((13
وهذا ما يتطلب كسر قيود المقاربة البيروقراطية للتخطيط التي حصرت دور أكثرهم في مهمات
إدارية ،ويتوجب عليهم في المقابل مقاومة فكرة مترسخة بينهم مفادها أنهم المخولون وحدهم
تـحــويــر الـمـجــاالت الـعـمــرانـيــة ،وتــزويــد الـمـجـتـمــع ب ـمـشــروع لـهــا بـحـســب مـنـطــق يــوتــوبــي يـتـعــارض
مــع تــزايــد تعقيد «الـمـشــروع العمراني» الــذي لــم يعد ممك ًنا اخـتــزالــه فــي وثيقة تقنية وحـصــره في
مجموعة من المهنيين ،ألنه مشروع جماعي ينتج من عملية أخذ ورد ( )Process Dualتتفاعل
فيها نظرة المهني المتخصص (المهندس ،المخطط) ورغبات الزبون (الجماعة المحلية ومن
ورائها المواطنون) لتتحقق ديمقراطية التخطيط.
خاتمة :أزمة التحديث والتخطيط العمراني أزمة مجتمع وحضارة
ال شك في أن المدينة الجزائرية تعيش ،مثل أغلب المدن العربية ،ظرو ًفا معقّدة وصعبة :فهي
ظــروف معقّدة النـعــدام نـمــوذج مت َفق عليه يحدد شكل المجاالت العمرانية وطبيعتها ،ويطرح
( ((13تمثّلها لجان الهندسة المعمارية والتعمير والمحيط المستنسخة من نظيراتها الفرنسية ( .)C.A.U.E.هــذه اللجان تنشأ في
الــواليــات كـجـهــاز اسـتـشــاري يـضــم ممثلين لـلــدولــة ومـجـلــس نـقــابــة الـمـعـمــاريـيــن وجـمـعـيــات تعمل فــي مـجــال يتصل بــالـعـمــارة والتعمير
والـمـحـيــط ،وتـتـمـ ّثــل مهمتها فــي تـقـيـيــم مـســائــل الـعـمــران ،وحـمــايــة الـمــواقــع الـتــراثـيــة والـطـبـيـعـيــة ،وتـقــديــم الـمـشــورة لـلـبـلــديــات عـنــد وضــع
المخططات والقيام بعمليات التجديد وإعادة تأهيل النسيج العمراني والتأثيث الحضري...
( ((13وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية ،الجزائر غدً ا؛ Gouvernorat du Grand-Alger, «La Stratégie d’aménagement,» pp. 45
et 49, et Agence Nationale de l’Aménagement du Territoire (ANAT), «Maîtrise et organisation de L’urbanisation dans
l’aire métropolitaine d’Alger,» (1997), p. 5.
(138) Nadir Boumaza, «Mutations urbaines dans les pays du Maghreb et transformation des approches et des métiers de
la ville,» dans: Les metiers de la ville: Des métiers pour une gestion urbaine rénovée (Paris: L’Harmattan; INAU, 2002).

ةيبرعلا ةنيدملا ةمزأ :روحملا
اهقافآ ،اهعقاو ،اهروذج :رئازجلا يف ينارمعلا طيطختلاو ثيدحتلا ةمزأ

اإلشكاليات المناسبة بعد فشل المشروع التحديثي في نسخته البيروقراطية الشمولية ،وتحول
المدينة في خضم الحركية الليبرالية إلى مسرح يتقاسم األدوار فيه عدد من الفاعلين ،وتتجاذبه
فسيفساء من االستراتيجيات واألجـنــدات والتفاعالت المتشابكة( ،((13وهــي ظــروف صعبة ألن
المدينة الجزائرية والعربية مضطرة إلى دخول المنافسة العالمية والجهوية ،في ظل العجز عن
وإنسانيا،
جماليا واقتصاد ًيا
ـوعــا ،وإيـجــاد بيئة حضرية الئقة
كما ونـ ً
توفير ظــروف عيش مقبولة ًّ
ً
ً
فـتـهـجــرهــا االسـتـثـمــارات الـمـنـتـجــة لـلـثــروة وإط ــار الـعـيــش الـنــوعــي لـفــائــدة مـنــاطــق أكـثــر جــاذبـيــة في
الـعــالــم ،وتـجــد نفسها على هــامــش العولمة االقـتـصــاديــة والـمـعــرفـيــة ،وتـتــأخــر عــن ركــب الحضارة
اإلنسانية المعاصرة.
إن مفتاح تقويم هذا الوضع هو وعي النخب التخطيطية الجديدة بخطورته على مستقبل المنطقة العربية
وبضرورة التعامل جد ًيا مع إشكاليات التغيير والحل التي تطرقنا إليها ،والتي يؤمل أن تحقق قفزة نوعية
تطوي صفحة التخطيط الشمولي الحداثي الدوغماتي ،لتسترجع المدينة صــورة مقبولة وتتحقق فيها
وجه إلــى االقتصاد الحر ،وتهضم
النجاعة الوظيفية ،وتتالفى مزالق التحول السريع من االقتصاد ال ُـم ّ
الطبيعة المنشطرة والمجزأة للمجاالت العمرانية ،وتوفر حـ ًّـدا أدنــى من الخدمات ،وتخفف الضغوط
على البيئة والتراث العمراني.
اعتمدنا في هــذه الــدراســة مقاربة تبدو تاريخية ،غير أنها تسلط الضوء على نقاط أساسية لفهم وضع
المدن الجزائرية الوظيفي والجمالي والتنظيمي ،ومن ورائها مدن عربية عرفت ظرو ًفا مشابهة .وهي
مـقــاربــة فـ ّـكـكــت األط ــر الـنـظــريــة والـتـطـبـيـقـيــة الـتــي أحــدثــت الـقـطـيـعــة الـكـبــرى وال ـتــي تـفـســر – عـلــى الـمــدى
الطويل -االخـتــاالت الوظيفية والشكلية للمدينة الجزائرية المعاصرة وحداثتها ،مقارنة بمثيالتها في
الـبــاد الـمـجــاورة الـتــي لــم تـعــرف ه ـ ّزات عـمــرانـيــة مـشــابـهــة .وقــد ب ــدأت هــذه ال ـهــزات خفيفة ب ــادئ األمــر،
بتحوير اإلدارة االسـتـعـمــاريــة لنسيج الـمــديـنــة ومحيطها ،وازدادت حــدتـهــا فــي نـهــايــة الـفـتــرة االستعمارية
باستحداث مشاريع سكنية كبرى في الضواحي ،ثم أصبحت عنيفة بعد االستقالل بإطالق المشاريع
الـتـنـمــويــة وب ـمــا أوج ــده الـتـخـطـيــط «ال ـب ـيــروقــراطــي الـشـمــولــي» مــن أش ـكــال فـ ّـجــة فــي األطـ ــراف ،فــي وقــت
واجتماعيا ال مجال لمقاربتها
مورفولوجيا
ُأهملت فيه المدينة التاريخية ،فتشكلت مجاالت منشطرة
ً
ً
ب ــأدوات التخطيط التقليدية ،بــل وجــب ابـتـكــار أخــرى تناسب طـبـيـعـتـهــا( .((14كما تــأثــرت عــاقــة اإلنـســان
ً
ضاغطا عليهّ .أمــا التحديث الــذي كــان يؤمل أن يفتح أمامه
جسما
بالتحديث والمدينة التي أصبحت
ً
عبرنا عنه بالظاهرة االنفصامية
أبواب الرفاه واالستقرار ،فكأنه ّ
تحول إلى نقمة وظل ً
غريبا عنه ،وهذا ما ّ
الـتــي هــي شــرخ ثقافي طــاول الذهنيات وأزّم عــاقــة النخب والمجتمع بالمدينة ،بينما عجز التخطيط
ال ـ ُـمـ ْثـ َقــل بــإرث مــاض قــريــب احـتـكــرت فـيــه الــدولــة دوالـيــب المجتمع ،عــن التحكم فــي تـحــوالتـهــا ورســم
صورتها المستقبلية.
(139) Hasan-Uddin Khan, «Transformations, Identity, Globalization and the Contemporary Islamic City,» in: Jayyusi,
General ed., p. 1035.
(140) Françoise Navez-Bouchanine, dir., La Fragmentation en question: Des villes entre fragmentation spatiale et
fragmentation sociale?, villes et entreprises (Paris; Budapest; Torino: L’Harmattan, 2002).
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إن السياسات العمرانية التي ال تأخذ بعين االعتبار هذا الشرخ الثقافي ،الذي يشكل اإلنسان محوره،

وال تـطــرح اإلشـكــالـيــات الـمـعــاصــرة الـصـحـيـحــة الـتــي حــاولـنــا تــوصـيـفـهــا ،لــن تـسـمــح بـمــواجـهــة الـتـحــديــات
المطروحة على القائمين على شــؤون المدينة العربية وتخطيطها ،وعلى رأسها التعامل اإليجابي مع

طبيعتها الـمـُج َّزأة واالنـشـطــاريــة ،ولــن تتحقق هــذه النقلة النوعية فــي التخطيط إال بـحــدوث نقلة نوعية
مجتمعية أشمل تـ ُ ِّ
مكن قوى المجتمع المستقلة عن الدولة من التحرر االقتصادي والسياسي ،والدفع

باتجاه االندماج في االقتصاد العالمي والحداثة اإليجابية النابعة من قلب المجتمع وموروثه وليس من
قرارات فوقية(.((14

وفي األخير يجب اإلقرار بأن جوهر أزمة التحديث والتخطيط في الجزائر والعالم العربي يكمن
وصية عليه ،مؤهلة ألن
في عالقة الــدولــة ونخبها بالمجتمع؛ فقد تصورت ذاتها منفصلة عنه،
ّ
تـفــرض عـلـيــه تـحــديـ ًثــا مــن دون ح ــداث ــة( ((14ومــن دون اعـتـبــار لـمــا يـحــدثــه ذلــك مــن انـفـصــام وفــك
للصلة العضوية بالمكان والزمان ،وهو ما يؤدي بالضرورة إلى ترسيخ الظاهرة االنفصامية وإلى
مــرض فـقــدان الــذاكــرة ( )Amnesiaالــذي يـمـ ّثــل أخـطــر األم ــراض الـثـقــافـيــة الـمـهــدِّ دة للمجتمعات
وال ـح ـض ــارات ال ـتــي تـهـمــل نـخـبـهــا م ـع ــارف وخ ـب ــرات ،ب ــل وح ـتــى مـشــاعــر وت ـص ــورات ،اجـتـهــدت
أجيال في جمعها وتطويرها ،فتستبدلها في حركية شعورية أو ال شعورية بأنماط غريبة تجتث
مــن بيئات أخــرى تحت ذريـعــة تحقيق التنمية ،فيحدث االنـفـصــام فــي حـيــاة المجتمع واألفــراد،
الــذيــن يسلمون مصائرهم إلــى الـقــدر إلقصائهم عــن حركية التنمية والتحديث ،وتـكــون النتيجة
فـ ً
عميما وقـيـ ًـمــا مختلطة ،وتــدخــل الـحـضــارة منزلقًا – يمثّل اخـتــال الـمـجــال الـعـمــرانــي أحد
ـراغــا
ً
أبعاده  -يقودها في األخير إلى الزوال أو الذوبان في غيرها( ،((14وهذا ما يجعل أزمة التحديث
والتخطيط في الجزائر والعالم العربي أزمة مجتمع وحضارة.
المصادر والمراجع
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إدريس مقبول

المدينة العربية الحديثة
قراءة سوسيو لسانية في أعراض مرض التمدن
The Modern Arab City

A Socio-Linguistic Reading of Symptoms of Urbanization Phenomena
ملخص :يسعى هذا البحث إلى دراسة العالقة المتبادلة بين اإلنسان والعمران واللسان ،منطلقًا
مــن فــرضـيــة أن أع ــراض م ــرض الـتـمــدن نــاجـمــة عــن ع ــدم االن ـس ـجــام وال ـتــوافــق ،وه ــي تـظـهــر عـنـ ًفــا
واستبعا ًدا ومـيـ ًـزا عنصر ًيا على مستوى الهوية اإلنسانية ،وتلو ًثا بصر ًيا وتشوهات مجالية على
ً
تواصليا على مستوى الهوية اللسانية.
وتفككا لغو ًيا واضطرا ًبا
مستوى الهوية العمرانية ،واغترا ًبا
ً
كلمات مفتاحية :المدينة العربية ،مرض التمدن ،الهوية العمرانية ،الهوية اإلنسانية ،الهوية اللسانية

Abstract: Maqboul examines the interactive correlation between man, the built
environment, and language. His paper begins with the hypothesis that symptoms
of ‘diseased urbanization’, such as the absence of harmony and compatibility,
appear on the level of human identity in the specter of violence, exclusion,
and racist discrimination. In terms of urban identity in the built environment,
the urbanization phenomenon is both visual and spatial. Turning to linguistic
identities, one can observe linguistic alienation and fragmentation, and
communicative turbulence.
Keywords: Arab City, Urbanization, Phenomenon, Urban Identity, Human
Identity, Linguistic Identity

تأطير منهجي
مــن أجــل أن يكون عملنا مـتــواز ًنــا فــي بنائه النظري وخلفيته العلمية والفكرية ،اعتمدنا على
منهجية تـقــوم على تب ّني مـقــاربــة مــن ثــاثــة مـسـتــويــات ،وصفية وتفسيرية ومـقــارنــة ،تـهــدف إلى
اإلحاطة قدر اإلمكان بمختلف جوانب الموضوع وإشكاالته المتداخلة .وقد فرض علينا تعدد الزوايا
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التي يمكن النظر منها إلى موضوع «أعراض مرض التمدن» االنفتاح على مناهج عدة من داخل العلوم
اإلنسانية واالجتماعية ،فاستع ّنا بما تمنحه األدوات التحليلية في علم االجتماع اللساني (وهو مجال
يــدرس الـعــاقــات بين ثــاثــة متغيرات :اإلنـســان والمجتمع والـلـغــة) وعـلــم النفس اللساني (وهــو مجال
يدرس العالقة بين إدراك اللغة وإنجازها وبنية التمثالت النفسية لإلنسان) ،وكذا علم النفس المعماري،
من خالل بحث الهوية المعمارية والطابع المعماري والشخصية المعمارية للمدينة العربية في عالقتها
بمشاعر التشظي والضياع والعزلة واألنانية التي يعيشها إنسان المدينة ،وتنعكس على هندسة مدينته.
أردن ــا لعملنا أن يـلـتــزم بـقــدر أكـبــر مــن ال ـجــرأة وق ــدر أقــل مــن االن ـغــاق فــي ت ـجــاوزه ح ــدود التخصصات
الصارمة ،وفي مقاربته المادي وغير المادي من أعراض مرض التمدن في الفضاء المدني ،وذلك من
أجــل بـحــث الـعــاقــة بـيــن الـلـســانــي واالجـتـمــاعــي ،بـمــا هــو الـتــواصــل داخــل الـمــديـنــة نـشــاط إنـســانــي مــر ّكــب
وأيضا بما هي المدينة نسق من حياة العالمات السيمائية((( «تُخفي»
ويتميز بقدر كبير من التعقيد (((ً ،
عمرانيا عن أشياء «تحجبها» ،هذا من جهة ،ونسعى
في كثير من األحيان خالف ما تُظهر ،و«تتكلم»
ً
فــي الــوقــت ذاتــه إلــى االقـتــراب مــن بحث االجـتـمــاعــي والـعـمــرانــي مــن جهة ثــانـيــة ،ونتتبع جدلية العالقة
بين النفسي والعمراني في المدينة العربية ،محاولين في ذلك كله ،وفي اتصال بالفن واألدب اللذين
تفسيرا لعدد من الظواهر التي باتت اليوم عالمة واضحة
يمنحان «العلم» «متعته» و«عمقه» ،أن نقدم
ً
ومــؤشـ ًـرا ً
دال على «مــرض المدينة» وعلى «تشوهات حياتنا المدنية» التي تُعتبر نتيجة طبيعية لإلقبال
على «المدينة» من دون تخطيط أو تفكير.
ويمكننا صوغ إشكالية البحث في األسئلة اآلتية:
كـيــف يـتـصــل الـعـمــرانــي بــاإلنـســانــي فــي بـنــاء الـمــديـنــة الـعــربـيــة الـمـعــاصــرة؟ كـيــف يـجـســد الـلـســانــي هـنــدســة
العمراني وتداخالته وتشوهاته وانحطاطه؟ إلــى أي مــدى يمكن المدينة العربية الحديثة أن تستوعب
تناقضات اإلنسان مع المكان والزمان؟ هل من سبيل إلعادة ترتيب حياتنا المدنية في المدينة العربية
من أجل إعادة التوازن واإلقالع نحو المستقبل الديمقراطي؟

المقدمة الفلسفية لألطروحة ،أو اإلنسان بين العمران واللسان
تشابها بين ثــاث ُبنى مركزية :بنية اإلنسان،
نفترض في عملنا من وجهة نظر إبستيمولوجية أن هناك
ً
وتجسد اإلرادة المتعالية في التاريخ؛ بنية العمران ،وتجسد االمتداد الجمالي في الفراغ؛ بنية اللسان،
وتجسد الرؤية الرمزية للوجود.
(1) Gustave-Nicolas Fischer ,Les Concepts fondamentaux de la psychologie sociale (Paris: Dunod; Montréal: Presses de
l’université de Montréal, 1987), p. 159.

(((

ي ـع ـ ّـرف فــرديـنــانــد دوســوسـيــر الـسـيـمـيــائـيــات بــأنـهــا «عـلــم ي ــدرس حـيــاة الـعــامــات وســط الـحـيــاة االجـتـمــاعـيــة» .ان ـظــرFerdinand de :

générale, publié par Charles Bally et Albert Sechehaye; édition critique préparée par linguistique de Saussure, Cours
Tullio De Mauro (Paris: Payot, 1984), p. 53.

ةيبرعلا ةنيدملا ةمزأ :روحملا
ندمتلا ضرم ضارعأ يف ةيناسل ويسوس ةءارق :ةثيدحلا ةيبرعلا ةنيدملا

ً
سلبا وإيجا ًبا ،ففساد بنية
تبعا لذلك أن هذه البنى أو األنظمة متصلة في ما بينها
نفترض ً
اتصال وثيقًاً ،
اإلنسان ،بما يعني تعطل إحدى قواه المادية أو العقلية ،يستتبع فساد بنية العمران وبنية اللسان .وإذا
تطرق العطب إلى الوجود اإلنساني ،فانهدمت قيم العدل والكرامة والحرية التي بها قيوميته في حياته،
ّ
ثقافيا ،ألن اإلنسان
ا
فقر
إال
حياته
كانت
وما
واالنهيار،
بالمرض
واللساني
العمراني
الوجود
له
تداعى
ً
ً
متجسد في «الثقافة» ،والثقافة ،كما يقول إدوارد هال« ،ليست مفروضة على اإلنسان ،ولكنها اإلنسان
(((
معا تصميم ثقافة اإلنسان وخريطتها.
بمعناه الواسع»  ،فتعكس العمارة واللسان ً
واإلنسان باعتباره حيوانًا رمز ًيا أو رامـ ًزا ((( ،على حد تعبير إرنست كاسيرر((( ،يتحدد وجــوده بالدرجة
األولى عبر بنى رمزية ،وهو يطمح في تجربته الفريدة إلى تشييد نظام رمزي يتجاوز به عالمه المادي
المحدود ،ويؤسس من خالله بعدً ا جديدً ا في الواقع ،ويستشعر في الوقت نفسه بأنه ينتمي إلى العالم
اإلنساني ،ويتوحد تحته من أجل تحقيق التواصل اإلنساني في ُبعده االجتماعي ،وال سيما أن اللغة
ً
ً
وفصل ،بحسب طرق توظيفها
وصل
بنية رمزية نعي من خاللها العالم ،وهي تتوسط عالقاتنا باآلخر
وأساليبه ،وتكشف وجودنا للعالم ككينونة رمزية ووجود لغوي ،بحيث تتحول إقامتنا من السكن في
الـعــالــم الطبيعي إلــى اإلقــامــة فــي عــالــم ثـقــافــي رمــزي فنصير إلــى الــوضــع الــذي «نــوجــد فـيــه» فــي «الـلـغــة»
ـارا يغلف وعينا الــذاتــي ،فمثلما نشيد عالما باللغة ،تمنحنا
وبــ«الـلـغــة» ،بحيث تـضــرب حولنا اللغة إط ـ ً
العمارة وما يدخل في العمل الفني إمكان إنشاء عالم ،كما يقول األلماني مارتن هايدغر(((.
مرئيا ومـقــرو ًءا عبر التقابالت ،كما
ومثلما أن اإلنسان يــأوي إلى العمران ليسجل في فضاءاته
ً
حضورا ً
يخبرنا كلود ليفي شتراوس في مداريات حزينة ((( ،فإنه يأوي إلى العمران ذاته ليسكن فيه ويضمن له
حاجته المادية والجمالية ،ويــأوي إلى «اللغة» ليسكن فيها ً
أيضا ويضمن حاجته التواصلية والرمزية.
إننا نسكن في لغاتنا ونستأمنها على أفكارنا ومعتقداتنا وأساطيرنا وجميع خياالتنا؛ فوجودنا الرمزي في
اللسان ال يقل أهمية عن وجودنا المادي في العمران ،والعمارة هي تراكيب المعاني التي يستخدمها
الناس إلضفاء الشكل على تجاربهم وخبراتهم في بناء العالم.
فــي بنية الـلـســان وبنية الـعـمــران/الـمــديـنــة ،هـنــاك تشابه وتـقــاطــع يمكن أن نجد جــذورهـمــا لــدى فيلسوف
اللغة النمساوي لودفيغ فتغنشتين الذي اعتبر أن اللسان يمكن النظر إليه كما لو أنه «مدينة» ((( ،وهي
خصوصا في عمليه
الفكرة التي استوحاها ألكسندر كريستوفر ،المهندس واألنثروبولوجي اإلنكليزي،
ً
((( إدوارد تي هول ،اللغة الصامتة ،ترجمة لميس فؤاد اليحيى؛ مراجعة وتدقيق محمود الزواوي (بيروت :األهلية للنشر والتوزيع،
 ،)2007ص .239

(4) Symbolic Animal.
(5) Ernst Cassirer, An Essay on Man; an Introduction to a Philosophy of Human Culture, Yale Paperback; Y52 (New
Haven, CT: Yale University Press, 1972), p. 26.

((( مارتن هايدغر ،أصل العمل الفني ،ترجمة أبو العيد دودو (كولونيا ،ألمانيا :منشورات الجمل ،)2003 ،ص .103

(7) Claude Lévi-Strauss, Tristes tropiques, photogr. par l’auteur, Terre humaine; 3 (Paris: Plon, 1955), pp. 249-264.
(8) Juval Portugali, Self-Organization and the City, with a Foreword by Hermann Haken, Springer Series in Synergetics
(New York: Springer, 1999), pp. 11-12.
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«األنـمــاط اللغوية» ((( و«طــريـقــة البناء الـخــالــدة» ( ،((1فاعتبر أن البنايات واألحـيــاء والـمــدن والحواضر

اتصاليا
الكبرى هي نتاج للغة «األنماط» ،و َب َّين كيف أن هذه األنماط تتصل في ما بينها لتشكل نسقًا
ً

أو لغة خاصة ال تختلف عن اللغة الشفوية أو المكتوبة؛ فاللسان والعمران يتمتعان في بنيتهما التحتية

بهندسة واحــدة تقوم على منطق التعارضات والـعــاقــات المتبادلة .ومثلما هناك لغة مبتذلة أو راقية،
هناك مدينة مبتذلة أو راقية.

«أن ـمــاط» كــريـسـتــوفــر هــذه هــي عـبــارة عــن كـيــانــات هـنــدسـيــة لمختلف األح ـجــام والـمـقــاســات ،مــن األبـنـيــة
والتصاميم والنوافذ واألبواب والشوارع واألزقة التي يمكن أن نعقد بينها وبين التركيب اللغوي مقارنات
معين مثلما
وتـقــابــات ،مــن حيث تتصل األولــى (أي البنية العمرانية) فــي مــا بينها وفــق نسق قــواعــدي ّ

تتصل الثانية ،وهي الكلمات والجمل والفقرات والفصول (أي البنية اللسانية) وفق نسق مماثل(.((1

إنـنــا نتكلم لغتنا ،كــل بطريقته الـخــاصــة ،فلكل منا «نمطه» الـخــاص بــه الــذي يعكس تجربته التواصلية
التي يصل فيها بين المفردات على نحو خاص ليشكل «المعنى» الذي يشاركه فيه اآلخرون .وأنماطنا

جميعا هي ما يشكل في النهاية «اللسان» الــذي يجمعنا ،مثلما لكل واحــد منا نمطه الخاص
اللغوية
ً

كثيرا من مفرداته يتكرر في «العالم» لكن بأساليب متباينة .هذه
في البناء والعمران ،والذي ال شك أن ً

جماليا
األنماط هي كلها ما يشكل في النهاية «المدينة» بما هي أسلوب حياة يجمعنا لنوجد فيه وجو ًدا
ً
وفكر ًيا من حيث إن العمارة تعكس فكرتنا عن الفضاء ،كما يقول فيليب بودون(.((1

مرض التمدن
تتبع أعراض مرض التمدن ،أو لنقُل «العالمات» بالمفهوم السيميائي
لما كانت غايتنا من هذا البحث ُّ
عند روالن بارث وجوزيف كورتيس( ،((1أو األعراض المصاحبة لدخول اإلنسان «العربي» زمن المدينة

العربية الحديثة ،فإننا جعلنا أملنا من وراء هذا السعي المعرفي وضع اإلصبع على المخفي والمحتجب

من مكامن العطب في تشخيص حالتنا الحضارية الراهنة.

فلنبدأ بتحديد مفهوم «مرض التمدن» أو «باثولوجيا التمدن العربي» الذي نعتقد أنه يبقى مبحثًا طري ًفا

العتبارات عدة ليس أقلها كونه ملتقى تقاطع تخصصات متنوعة.

(9) Christopher Alexander [et al.], A Pattern Language: Towns, Buildings, Construction (New York: Oxford University
Press, 1977).
(10) Christopher Alexander, The Timeless Way of Building (New York: Oxford University Press, 1979), p. 167.

( ((1المصدر نفسه ،ص .50-49

(12) Philippe Boudon, Sur l’espace architectural: Essai d’épistémologie de l’architecture, Collection Eupalinos. Série
architecture et urbanisme, nouv. éd. rev. et augm (Marseille: Editions Parenthèses, 2003), p. 10.

( ((1يـقــول جــوزيــف كــورتـيــس« :السيمياء ال تعني دراســة الـعــامــات ،ولكن كــل مــا هــو سابق عليها ،كــل مــا هــو ضمني فيها ،كــل ما
يمكن أن ينتهي إلــى إنتاجها» ،انظر :جوزيف كورتيس ،مدخل إلــى السيميائية السردية والخطابية ،ترجمة جمال حضري (الجزائر:
منشورات االختالف؛ بيروت :الدار العربية للعلوم ناشرون ،)2007 ،ص .167

ةيبرعلا ةنيدملا ةمزأ :روحملا
ندمتلا ضرم ضارعأ يف ةيناسل ويسوس ةءارق :ةثيدحلا ةيبرعلا ةنيدملا

يـجــري عــادة الـحــديــث عــن أم ــراض الـتـمــدن فــي سـيــاق الــديـنــامـيــة الـتــي يشهدها الـبــروز الـمـتـســارع للمدن

الـحــديـثــة فــي الـعــالــم ،ومــا تحمله معها مــن اضـطــرابــات وتـغـيــرات عـلــى مـسـتــوى الـسـلــوك اإلنـســانــي فــرد ًيــا

وجماعيا ،وفي سياق أدق هو سياق التساؤل عن إمكانية /وسبل جعل المدن الحديثة فضاءات قابلة
ً

لـلـعـيــش فــي ظــل «أم ــراض الـمــديـنــة» الـتــي يـفــرزهــا بـشـكــل تـلـقــائــي ت ــأزم األوض ــاع داخـلـهــا بـمــا تــراكـمــه من
تناقضات صارخة تؤدي إلى االغتراب (.((1

أمراض التمدن هي ،بحسب توماس ديلورينزو ،أمراض اإلنسان المقهور في المدينة الحديثة؛ اإلنسان
الذي تحولت حياته إلى مجال واسع يستغله ويستثمره رأس المال المتوحش الذي يبيع ويشتري في

كل شيء؛ فأمراضه هي بالتحديد أمراض التلوث بجميع أنواعه ،السمعي والبصري وأمراض السياسة
واالقتصاد التي تباشر «قضاء»  /أو «القضاء على» مصالحه ( ،((1ذلك أن دينامية السياسة الرأسمالية

داخل شرايين الميدان العقاري للمدينة الحديثة ترتبط بكون المجال الحضري أصبح بضاعة خاضعة

لقانون السوق ،وأصبحنا إزاء «المدينة السوق» ،وبالتالي أصبحنا جز ًءا من نظام الحاجات الذي يقوم

عـلـيــه االقـتـصــاد الـتـســويـقــي ،فـيـتـعــاظــم األم ــر ويـتـفــاقــم حـتــى يـصـبــح ال ـســوق ،كـمــا يـقــول إغـنــاسـيــو رامــونــي،

نموذجا يصنع مادة التفكير ويشكل الحياة (.((1
ً

يربط أستاذ الجغرافيا السياسية بيتر جيمس تايلور أعراض مرض التمدن ( ((1بالمناخ النفسي واالجتماعي

إلنـســان «المدينة الحديثة»؛ ذلــك أن المشكالت اليومية والمصيرية التي أضحت سمة بــارزة للمدينة

العربية في المشرق العربي كما في المغرب العربي بجميع رهاناتها الهائلة ،هي في النهاية محصلة

فوضى عارمة ،ومدنية معتقلة داخل األسمنت ،ومواطنون يعانون «المدنية» ،حيث أصبح المواطن في
(((1
بناها ً
فاعل وضحية في آن مـ ًـعــا( ،((1حيث أعــراض التمدن تمتد من التناقضات العمرانية الصارخة
إلــى نـقــص الـمـيــاه والـشــروط الـصـحـيــة ،إلــى اسـتـغــال األطـفــال والـنـســاء ،إلــى بــرامــج التهميش واإلقـصــاء

والتضييق على الحريات ،إلى تراجيديا التلوث البيئي وإلى جميع سوءات «المدينة» (.((2
(((1

انظر أعمال المؤتمر  12في سان فرانسيسكو سنة  ،1992فيDocumentation on City Design and Social Pathology: :

Selected from Presentations at the International Making Cities Livable Conferences (Carmel, Calif.: IMCL Council,
1994).

( ((1انظر:

James T. Bennett and Thomas J. DiLorenzo, From Pathology to Politics: Public Health in America (New
Brunswisk, NJ: Transaction Publishers, 2008), p. 67.

( ((1تــومــا دوكــونــانــك ،الـجـهــل الـجــديــد ومـشـكـلــة الـثـقــافــة ،تــرجـمــة مـنـصــور الـقــاضــي (ب ـيــروت :الـمــؤسـســة الجامعية لـلــدراســات والنشر
والتوزيع ،)2004 ،ص .53

(17) Urban syndromes.
(18) Peter J. Taylor, Extraordinary Cities: Millennia of Moral Syndromes, World-systems and City/State Relations
(Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing Limited, 2013), p. 297.
(19) Robert Venturi, Complexity and Contradiction in Architecture, with an Introduction by Vincent Scully (New York:
Museum of Modern Art in association with the Graham Foundation for Advanced Studies in the Fine Arts, 2002), p. 20.
;(20) Ronald J. Johnston and Peter J. Taylor, A World in Crisis?: Geographical Perspectives, 2nd ed. (Oxford, UK
Cambridge, Mass.: B. Blackwell, 1989), p. 35.
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ربما تعني «أمــراض التمدن» ،في جملة ما تعنيه ،األمـ َ
ـراض الطارئة على اإلنسان في المدينة الحديثة
التي جعلته أشبه ما يكون بكائن مفترس في حديقة حيوان تضم الناس داخــل أقفاص حديدية ضيقة
كما يصور األمر ديزموند موريس في عمله ( The Human Zooحديقة الحيوان البشرية)( ،((2حين تنبع
أمراض «المدينة» من السلوك العدواني والجنسي واألنانية واألبوية المتسلطة؛ كل ذلك تحت ضغوط
الحياة الحضرية التي تقضم اإلنسان ،فالحيوانات تميل إلى العدوانية إذا زاد تكدسها في مكان واحد
وفقدت مساحاتها الشاسعة ،وهو ما يقع في المدينة العربية الحديثة التي يعاني فيها الناس التكدس
الـسـكــانــي فــي مـســاحــات ضئيلة مــن األرض ( ،((2ولـهــذا نـجــدهــم يـفـتـقــدون اإلحـســاس بــالـحــريــة والتمتع
بالخصوصية ،و ُيعتبر هــذا من العوامل المهمة لظهور العدوانية واألنــانـيــة ،فيتحول اإلنـســان من هويته
المسالمة المتعايشة إلى هوية متوحشة وعمياء (.((2

بين الهوية العمرانية والتفاعلية الرمزية

ً
حياتيا لالجتماع اإلنساني ،فإننا نبني  -كما يقول عبد الهادي
مجال
إننا عندما نبني المدينة باعتبارها
ً
التازي « -الطبائع ،نبني الشخصية ،نبني األخالق ،ولذلك فإن بناء المدينة  ..ليس باألمر الهين الذي
ً
بمستطاعنا أن نقوم به بكل سهولة ،إن تخطيط المدينة ال يعني ً
مرتجل يحتاج ألسبوع،
عشوائيا
عمل
ً
أو لشهر أو لسنة ،ولكنه عمل يحتاج لدراسة مستقبل األيام» (.((2
والـحــديــث عــن المستقبل هــو الــذي يعطي الـشــرعـيــة فــي الــواقــع لـتـنــاول مــوضــوع هــويــة الـمــديـنــة العربية؛
ذلــك أن الـهــويــة الـعـمــرانـيــة للمدينة تقتضي طــابــع الــديـمــومــة واالسـتـمــراريــة والـتـمـيــز الــذي يــواجـهــك أول
لـقــاء كما يخبرنا أسـتــاذ تــاريــخ الـفــن والـعـمــارة فــرانـســوا لــويـيــر( .((2ألجــل ذلــك ،فهي ال تتوقف فــي إطــار
ّ
ولتشكل الوجود النوعي للمدينة الذي ليس سوى مرآة للوجود
زمني محدد ،بل تتطور لتخترق الزمن
(((2
النوعي لإلنسان ،ســواء كان
غربيا  .وكما يقول جــورج نيكلسون ،المتخصص بالجغرافيا
شرقيا أو ً
ً
والتخطيط الـحـضــري ،فــإن «كــل مدينة فــي حــد ذاتـهــا فــريــدة ،فالثقافات والــوظــائــف والـتــاريــخ ،مجتمعة
( ((2انظر.Desmond Morris, The Human Zoo (New York: Random House, 2009) :
يقدر أن نحو  60في المئة من سكان البلدان العربية سيكونون من سكان المناطق الحضرية في سنة  ،2020وهو ما سيؤدي
(َّ ((2
ً
المرهقة أصل ،ومن ثم إنتاج بيئة مكتظة وغير صحية وغير آمنة للعيش في مدن كثيرة» .انظر:
إلى زيادة الضغط على البنية التحتية
َ
برنامج األمم المتحدة اإلنمائيو المكتب اإلقليمي للدول العربية ،تقرير التنمية اإلنسانية العربية للعام  :2009تحديات أمن اإلنسان
في البلدان العربية (بيروت :البرنامج؛ المكتب ،)2009 ،ص .35
( ((2شبيه بهذا التحليل ما نجده لدى عبد الرحمن منيف حين يقول« :لكن الناس هنا نوع آخر ،إنهم أقرب ما يكونون إلى حيوانات
الصحراء ،مملوؤون بالحراشف والقسوة والخشونة ،جلودهم سميكة ،وأعماقهم بعيدة ال تــدرك» .انظر :عبد الرحمن منيف ،مدن
الملح ،األخدود ،ط ( 11الدار البيضاء :المركز الثقافي العربي ،)2005 ،ص .23
( ((2عبد الهادي التازي« ،تصميم المدينة من خالل المصادر العربية واألجنبية »،في :المدينة في تاريخ المغرب العربي :أشغال
الندوة المنظمة من  24إلى  26نونبر ( 1988الدار البيضاء :كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ابن مسيك ،)1988 ،ص .17

(25) François Loyer et Christiane Schmuckle-Mollard, dirs., Façadisme et identité urbaine: Colloque international,
Paris, 28-29-30 Janvier 1999, Idées et débats (Paris: Éd. du patrimoine, 2001), p. 20.

( ((2للمزيد ،انظر :عبد الباقي محمد إبراهيم وحازم محمد إبراهيم ،المنظور التاريخي للعمارة في المشرق العربي (القاهرة :مركز
الدراسات التخطيطية والمعمارية.)1987 ،
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مــع بـعـضـهــا هــي مــن يـمـنـحـهــا فــرادتـهــا وهــويـتـهــا» ( .((2مــن هـنــا ،فــإن مــدى اسـتـلـهــام الـنـمــوذج الـحـضــاري
والـثـقــافــي للهندسة الـمـعـمــاريــة كــان الـمــؤشــر عـلــى أصــالــة الـهــويــة الـمـعـمــاريــة وتماسكها أو تفككها ،في

إطــار من تقويم النظرية المعمارية في ضــوء الخصائص البيئية والحضارية المحلية .وعلى قــدر وفاء

العمارة بالشروط الفنية والحاجات األصيلة لصانعي الحضارة والثقافة ينعكس ذلك على «المتجلي»
ولسانيا فــي الفضاء الهندسي والـتــواصـلــي ،وفــي المقابل تعكس االسـتـعــارات المعمارية «غير
عمرانيا
ً
ً

ـورا واضـ ًـحــا فــي الــذوق والفكر والتخطيط ،وهــو مــا تعانيه
الــواعـيــة» وغير الـمــدروســة خــارج سياقها تــدهـ ً
مسببا انهيار
تقريبا من أزمة عمارة بسبب دخول فن العمارة الغربية عليها،
اليوم «جميع المدن العربية
ً
ً
المشهد المعماري العربي األصيل ،إن يكن في القاهرة أم في بغداد أو اإلسكندرية أو الجزائر» (.((2

كان للمدينة العربية (بغداد وفاس والقاهرة والقيروان وغيرها) في التاريخ الوسيط طابع عمراني وهوية

عمرانية تعكس فلسفة الــوجــود واإلنـســان ورؤيـتــه النسبية المنسجمة لقيم الجمال واآلخــر واألخــاق،

ولتنظي ٍم مركّ ب لقطاعات االقتصاد والتجارة والصناعة والفالحة وغيرها ،باإلضافة إلى انسجام ذلك مع
مناخ الجغرافيا العربية الذي كان مل ِه ًما لكثير من اإلبداعات الهندسية ( .((2كان المسجد «الجامع» في

قلب المدينة ،ولم يكن رم ًزا للعبادة والنسك فحسب ،وإنما كان ً
أيضا ذا مركزية ترمز إلى مركزية سلطة
العلم والمعرفة ( ((3التي تحتل من المدينة قلبها ،وحوله تتوزع وتنتشر في «خطط» متناغمة عنقودية

 -ذات نظام داخلي مضمر  ((3(-تتوفر على نهايات مغلقة ،وتنتهي بأسوار تشكل درع المدينة وحصنها

في وجه الغزاة .كان «الجامع» هو المقابل العمراني لهندسة األغــورا اليونانية التي احتلت المركز من

قلب المشروع الحضاري اليوناني .واليوم ،أمام انتكاسة الفكر والــذوق والجمهور والسياسة العربية،
انتكس التخطيط ،بل بات هناك تخطيط ال يؤشر على هوية محددة ،فهو الفوضى بامتياز ( .((3وحتى

نموذجا فوضو ًيا ً
أيضا ،فــإن القاهرة القديمة لن
من ال يعترف بهذا المنطق ويــرى في النموذج القديم
ً

تكون بحال إال أقل فوضوية من القاهرة الحديثة ( ،((3وعلى ذلك قس باقي العواصم العربية الثقافية(.((3

;(27) George Nicholson, «The Rebirth of Community Planning,» in: Andy Thornley, ed., The Crisis of London (London
)New York: Routledge, 2005), p. 94. (true 1992

( ((2غسان الحلبي« ،فن العمارة العربية »،الوحدة (روما) ،السنة  ،3العددان  ،)1987( 30-29ص .207
( ((2للمزيد ،انظر :محمد بدر الدين الخولي ،المؤثرات المناخية والعمارة العربية (بيروت :جامعة بيروت العربية.)1975 ،
( ((3للمزيد ،انظر :سابا جورج شبر ،العلم وتنظيم المدن العربية (بيروت :دار الكاتب العربي.)1964 ،
( ((3للمزيد ،انظر :أحمد علي إسماعيل ،المدينة العربية واإلسالمية :توازن الموقع والتركيب الداخلي (الكويت :جامعة الكويت،
قسم الجغرافيا ،وحدة البحث والترجمة.)1987 ،
( ((3للمزيد ،انظر :أحمد منصور ،ثقافة الفوضى :مصر والعالم العربي اليوم (القاهرة :دار الشروق.)2009 ،
( ((3للمقارنة ،انظر :سالم معروف المعوش ،المدينة العربية بين عولمتين (بيروت :دار النهضة العربية.)2006 ،
( ((3يخبرنا عبد الهادي التازي عن النظام في المدينة القديمة ونقيضه في المدينة العربية الحديثة ،فيعتبر أن األسواق على سبيل
المثال كانت توجد في المدينة بكيفية مدققة جدً ا ،وأن توزيعها الجغرافي محكم .وقد كان لكل منها اختصاص ،مثل سوق الصفارين
وسوق الحرارين وسوق القطانين ،وهذا يعطينا فكرة حضارية جدً ا عن أن البناة المتقدمين كانوا يعرفون كيف يوزعون مرافق المدينة،
بحيث ال يشوش بائعو المأكوالت على بائعي الكتب ً
مثل ،فكان لكل حرفة مكان خاص بها .وما يؤسف له أن هذا النظام البديع
أخذنا نفقده اليوم في مدننا ،حيث نجد الفوضى العارمة التي تتمثل في اختالط التجار من أصناف متباعدة .انظر :التازي ،ص .21
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إن الهوية الهندسية للمدينة العربية ال تنفصل عن طبيعة الهوية الهندسية لالجتماع ولألسرة اليوم ،وكما
يقول يان سبورك« :كما في فن العمارة ،نحن أمام ما يمنح االستقرار والدوام للمجتمع ولهيكليته»(((3؛
إذ ال شــك فــي أن األســرة واإلنـســان والـثـقــافــة ،بما هــي عناصر للبنية الفوقية فــي مجتمعاتنا المعاصرة،
تقوم بــدور حيوي فــي اختياراتنا العمرانية ،إلــى جانب نمط االقتصاد والحكامة التي تزيد مــن تفتيت
بنى المجتمع الكبرى لمصلحة األســرة النووية الصغيرة التي حملت معها ،في ظل ظــروف ضاغطة،
أشكال «البناء التجاري» التي تتناسب مع الطابع الفرداني للمدينة وللعالقات الجديدة فيها ،وباتت
م ـح ــدودة ش ـي ـ ًئــا فـشـيـئــا؛ فــالـمــديـنــة بـهــويـتـهــا ال ـج ــدي ــدة ،ك ـمــا ي ـقــول ج ــورج زي ـم ــل ،أ ّثـ ــرت بـشـكــل كـبـيــر فــي
الـعــاقــات االجتماعية ،وفــي نظرتنا إلــى الـظــواهــر وتعبيرنا عنها ،وجعلت الـفــرد أكثر وعـ ًـيــا بــذاتــه (األنــا)
ً
امتالكا لحريته بفعل عاملي «المسافة» و«االستقاللية» ،لكنها جعلته في الوقت نفسه أضعف
وأكثر
من ناحية العالقة باآلخر( ،((3معلنة الفقر «اإلنساني» وعالمات «التصحر اللساني» ،وهما من أعراض
مرض التمدن.
خارجا عن تناولنا قضية الهوية العمرانية؛ ذلك أن الهوية
عنصرا
إن ضعف العالقات االجتماعية ليس
ً
ً
العمرانية للمدينة العربية ال تتوقف عند حــدود تناسق أو عدم تناسق ،تقارب أو تباعد  -كما سنرى -
ال ــرس ــوم واألش ـك ــال وال ـم ـســاحــات واألح ـج ــام وال ـف ــراغ ــات ،بــل تـعـنــي كــذلــك مــا وراء ذل ــك مــن الـنـشــاط
يسمى التفاعلية الرمزية ( ،((3ألن هذه الهوية تتجسد عبر مساحتين :عبر
التواصلي اإلنساني في إطار ما ّ
«الواجهة» ،وهي حدها الظهوري البراني ،و«نوعية العالقات» ،وهي حدها الداخلي الجواني بحسب
جوناثان ريتشارد( .((3هذا الحد يتجسد ً
أول في طبيعة العالقات التواصلية من التوا ّد والتساند والقرب
والبعد ،ويكشف عن ذاته عبر النشاط اللساني في اجتماعات الناس ولقاءاتهم ومنتدياتهم وأسواقهم
واحـتـفــاالتـهــم وأحــزانـهــم ..ويمكن أن نسجل فــي الـبــدايــة انـحـســار مـســاحــات الـتــواصــل الـيــومــي الشفوي
فــي الـمــديـنــة الـعــربـيــة الـحــديـثــة مـقــارنــة بــذي قـبــل ،وذلــك لمصلحة «الـنــرجـسـيــة الـمــديـنـيــة الـجــديــدة» بتعبير
شين شارلز ســاورغــوس( ،((3ومصلحة وسائل اإلعــام الجديد (المجال االفتراضي) التي بات يمضي
معها اإلنسان أوقاتًا أطــول ،باإلضافة إلى ارتفاع معدالت الفردانية التي حملتها معها المدينة الحديثة
بهندستها ومتطلباتها المرهقة ،فتقلصت معها األوقــات التي يمضيها اإلنـســان العربي «المديني» مع
غيره تقلص المشترك ،واتساع «الحيز الخاص» ( ((4في ما يمكن أن نسميه «انكماش التواصل األفقي
( ((3يــان سبورك ،أي مستقبل لعلم االجـتـمــاع :فــي سبيل البحث عــن معنى وفـهــم العالم االجـتـمــاعــي ،ترجمة حسن منصور الحاج
(بيروت :المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،)2009 ،ص .94

(36) Georg Simmel, La Parure et autres essais, trad. et présentation de Michel Collomb, Philippe Marty et Florence
Vinas, Philia (Paris: Ed. de la Maison des sciences de l’homme, 1998), p. 20.

دعم أصو َله تشارلز
( Symbolic Interactionism ((3هو منهج يجد جذوره في الفلسفة والسيكولوجيا البراغماتية لوليام جيمسَّ .
كولي وجــورج ميد وإيرفنغ غوفمان ،ويهتم بتفاعل األفــراد وبالطرق التي يبنون بها المعاني التي تحدد المواقف بالنسبة إليهم ،بما
يسمح لهم بالتصرف بطرق محددة .انظر :جون سكوت ،علم االجتماع :المفاهيم األساسية ،ترجمة محمد عثمان (بيروت :الشبكة
العربية لألبحاث والنشر ،)2009 ،ص .430
(38) Jonathan Richards, Facadism (London: Routledge, 2002), pp. 2-121.
(39) Shane Charles Sourgose, Life in the City (Rosamond, CA: North Star Print, 2010), p. 85.

ً
لسانيا في مبحث «المدينة العربية :خلية نحل أم مقبرة».
ودليل
( ((4سنعود إلى مفهوم «الخاص» باعتباره عالمة
ً
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الشفوي» ،ألن هذا التواصل ،كما يقول والتر أونج« ،يوحد الناس في مجموعات ،أما الكتابة والقراءة
فنشاطان انفراديان يسحبان النفس إلى ذاتها» (.((4
أصبح السكان َّ
أقل معرفة بجيرانهم ،و َق َّل ِم ْن حولهم عدد األصدقاء واألقارب ،وهذا بطبيعته جاء بسبب
تراجع أسلوب حياتنا ذي الحركية اللفظية ( ((4التي باتت تضعف شي ًئا فشي ًئا بفعل ميل عام لمجتمع
المدينة أو «مجتمع الفرجة» ( ،((4كما يسميه غي ديبور ،لثقافة االستهالك و«مبدأ الجهد األقــل»(.((4
وهذا يمكن فهمه ،من وجهة نظر سوسيو لسانية ،انطال ًقا من تمييز كثيرين بين نمطين من االجتماع(،((4
مـنـهــم األل ـمــانــي فـيــرديـنــاد تــون ـيــز ،حـيــن يـمـيــز بـيــن «ال ـج ـمــاعــة» و«ال ـم ـج ـت ـمــع» ،بـيــن نـمـطـيــن مــن الـتــواصــل
البعد التراحمي ،نجد أن هناك – بسبب التماسك العضوي
والسلوك والتفكير؛ ففي «الجماعة» ذات ُ
اتصاليا شفو ًيا يتأسس على عالقات المواجهة المباشرة وغير ذلك من الوسائل غير
لعناصرها  -نظا ًما
ً
الرسمية لتناقل المعلومات .وقد انكمشت هذه الشبكة وهذا النظام في المجتمع المديني ذي الطابع
التعاقدي حين حلت محلهما وسائل ﺍﻻتصال ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻱ ﺍﻟﺘﻲ باتت تنقل المعلومات بطريقة رسمية
وروتينية وغير شخصية (.((4
من وجهة نظر «التفاعلية الرمزية» ،ومقارن ًة بحياة الريف أو المدينة العتيقة ،تفتقر الحياة في المدينة
العربية الحديثة إلى عناصر التضامن األقوى والتماسك األسري وخبرة الناس بعضهم ببعض من خالل
(نظرا إلى منطق الجوار) ،وال تسمح
نموذج التواصل القريب الذي تسمح به القرية أو المدينة القديمة ً
(نظرا إلى منطق المسافة) إال بنسب متفاوتة ومحدودة ،على حد قول الشاعر تشارلز
به المدينة الحديثة ً
كاليب كولتون ):((4( (Ch. C. Colton
إذا شئت أن تُعرف وال تَعرف عش في القرية.
وإذا شئت أن تَعرف وال تُعرف أسكن المدينة (.((4
( ((4وال ـتــر ج .أونــج ،الـشـفــاهـيــة والـكـتــابـيــة ،ترجمة حسن البنا عــز الــديــن؛ مــراجـعــة محمد عـصـفــور ،عــالــم الـمـعــرفــة؛ ( 182الـكــويــت:
المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،)1994 ،ص .144
( ((4انظر :المصدر نفسه ،ص .142
( ((4ان ـظــر :جــي ديـبــور ،مجتمع الـفــرجــة :اإلنـســان الـمـعــاصــر فــي مجتمع االسـتـعــراض ،ترجمة أحـمــد حـســان ،دراســات ثقافية أجنبية
(القاهرة :دار شرقيات.)1994 ،
(44) The principle of least effort,

انظرRonald Wardhaugh, An Introduction to Sociolinguistics, Blackwell Textbooks in Linguistics; 4, 6th ed. (Chichester, :
UK; Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2010), p. 217.

( ((4يمكن رصد أصل هذه الثنائية عند كونفوشيوس وأفالطون وهيغل ودوركهايم وماكاريويزك وكيستياكوسكي.

(46) Ferdinand Tönnies, Community and society = Gemeinschaft und Gesellschaft, Translated and edited by Charles P.
Loomis (Mineola, NY: Dover Publications, 2002), p. 4.
(47) Charles Caleb Colton, Lacon, or, Many Things in Few Words: Addressed to those who Think, vol. 1, 5th ed.
(New York: E. Bliss and E. White, 1820), p. 183.

( ((4هذه ترجمة تقريبية للنص التالي:

;If you would be known, and not know, vegetate in a village
if you would know, and not be known, live in a city.
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في نظام القرية الصغير ،يصبح الكل معرو ًفا لدى الكل ،وال أهمية لمسألة معرفة اإلنسان بما يجري من
تفصيالت العالم الذي ال يتوقف مخاضه ،وفي نظام المدينة «العمالقة» حيث كل التفصيالت المهمة
ً
معزول وغير معروف في وسط واسع ال يعرف الناس
وغير المهمة متاحة للمعرفة ،يصبح اإلنسان معها
فيه كل من يعيش معهم ،وتصبح «الشهرة» صناعة ،فيضعف «اإلنساني» ،وتضعف «الذاكرة» لصالح
النموذج الجديد من المواطن العالمي الذي «نسي أين ولد» كما يقول ميالن كونديرا (.((4
هــذه األم ــور الـتــي تفتقدها حـيــاة الـمــديـنــة ،ومـنـهــا مدينتنا الـعــربـيــة ،هــي مــا دعــت أمـثــال بــارك وزيـمــل إلــى
تفضيل النظام الجماعاتي حتى يتمكن األفراد من المعيشة في مجتمعات محلية صغيرة يشعرون فيها
باالنتماء والعضوية ،و يتمكنون فيها من تدعيم عالقات الجوار ،وهو ما توفره حياة األريــاف والمدن
وجها لوجه (.((5
القديمة بما فيها من القرب والحميمية ومن التفاعل المباشر الذي يكون ً
إذا كانت هذه التقابلية بين النموذجين ناتجة من مقارنة ال تخلو من رومانسية سوسيو لسانية تفترض
الـمـســافــة واسـتـقــرار الـنـمــوذج االجـتـمــاعــي ،فــإن واقــع الـمــديـنــة الـعــربـيــة الـحــديـثــة يـشــي بـقــدر غـيــر يسير من
الدينامية العنيفة ذات الصبيب الـهــادر مــن الـقــريــة الـتــي تتغذى على تفريغ أزمــاتـهــا فــي اتـجــاه المدينة،
كانت لها مبرراتها الموضوعية ،وساهمت في تغيير مالمح الهويتين العمرانية واللسانية للمدينة على
حد سواء ،وهو ما أنتج بالتراكم النوعي ظاهرة الترييف ،حيث تحول الريف من بيئته الطبيعية إلى بيئة
غير طبيعية.

الترييف وإعادة إنتاج نظام العالمات السوسيو مجالي
إن الغاية من وراء التحقيق السيميائي هو ،بحسب روالن بــارت« ،إعــادة بناء اشتغال األنظمة العالمية
(((5
تقصي المشترك الداللي بين العالمات،
غير اللغوية» ؛ إعــادة بناء تتأسس في أحــد مفاصلها على ّ
ومن بينها العالمات المجالية/العمرانية.
فــي الـمــدن الـعــربـيــة الـحــديـثــة نـكــاد نـجــد ارتـبـ ً
ـاطــا مــوحــدً ا بـظــروف الـنـشــأة والـتـمــدد نفسها؛ ذلــك أن ظهور
أغلبها ارتبط بالمرحلة االستعمارية ( ،((5وما تطلبته الحاجات المتزايدة والمستجدة إدار ًيــا (خدمات،
إدارات حكومية ،تمثيليات دبلوماسية)ً ،
وأيضا اقتصاد ًيا من نزوح لقطاعات كبيرة من الريف في اتجاه
استقطابيا بعد أن تحول الريف إلــى بيئة طــاردة .ولهذا ،سيكون
دورا
المجال الجديد الــذي بــدأ يــؤدي ً
ً
الـقــاســم الـمـشـتــرك بـيــن هــذه الـمــدن الـعــربـيــة الـحــديـثــة كلها هــو امـتــدادهــا عـلــى هــامــش الـنــواة األول ــى التي
باتت تُنعت بالمدينة الـقــديـمــة( ،((5فنشأت المدينة العربية الحديثة (دمـشــق ،الـقــاهــرة ،الـجــزائــر ،تونس،
( ((4ميالن كونديرا ،الجهل ،ترجمة معن عاقل (الدار البيضاء :المركز الثقافي العربي ،)2013 ،ص .21

(50) Larry T. Reynolds and Nancy J. Herman-Kinney, eds., Handbook of Symbolic Interactionism (Walnut Creek, CA:
AltaMira Press, 2003), p. 941.

( ((5روالن بارث ،مبادئ في علم األدلة ،ترجمة وتقديم محمد البكري ،ط ( 2الالذقية ،سورية :دار الحوار ،)1987 ،ص .29
(((5

عن ارتباط المدينة الحديثة باالستعمار ،انظرLeonardo Benevolo, Histoire de la ville, trad. de l’italien par Catherine :
Peyre (Marseille: Editions Parenthèses, 2004), p. 305.
(53) The Old City.

ةيبرعلا ةنيدملا ةمزأ :روحملا
ندمتلا ضرم ضارعأ يف ةيناسل ويسوس ةءارق :ةثيدحلا ةيبرعلا ةنيدملا

ال ــدار الـبـيـضــاء  ...إلــخ) عـلــى ضـفــاف الـمــديـنــة الـقــديـمــة ،لتعكس «تـعــارض الـعــامــات الـمـجــالـيــة» (الـتــي
ِ
المتصل) أو الثقافة التمييزية االستعمارية بين طبقات المجتمع ،حيث كــان األوروبـيــون
ْص َلة
تنتج َمف َ
واألعيان يسكنون في الجزء الجديد ،ويتكدس السكان األصليون والنازحون من األريــاف في الجزء
القديم أو على هامش المجال الجديد .وبلغة الفارابي ،أصبحنا إزاء مدينتين في مدينة واحدة :مدينة
الخسة والسقوط ،ويمثلها الجناح األوروبــي المحمي الذي ال يهتم إال بمصالحه وسعادته ،والمدينة
الجاهلة التي تغيب فيها السعادة ويسود الشقاء ،وهي نموذج الغبن والفقر ويمثلها المهمشون القادمون
مــن الــريــف ( .((5وبالتالي ،أصبح لكل مجال نمطه الثقافي ونسقه اللساني ودائــرتــه المعيشية التي لم
تكن منفصلة تما ًما بل كانت متمايزة بوضوح ،ألن المصالح االقتصادية كانت تستدعي بقاء التوزيع
قريبا بعضه مــن بعض ،ومــن وجهة نظر سوسيو لسانية يصبح هــذا التقسيم المجالي عالمة
المجالي ً
بصرية على التوزيع الطبقي والتراتبية االجتماعية التي تحددها الجغرافيا والنطاق قبل أي مؤشر آخر.
في هذا السياق ،يقول المهندس المعماري الشهير ميشال إيكوشار (« :((5يجب علينا أن نوزع الصناعة
ً
اتصال ً
تيسر
سهل بينهما» (((5؛ توزيع
وسكنى العمال بحسب األماكن المالئمة لكل منهما ،وبكيفية ّ
عالماتي وتقريب ،وتوزيع ليست الغاية منه سوى تهيئة المجال لالستغالل الرأسمالي األقصى لجهود
األهــالــي والــريـفـيـيــن الـنــازحـيــن إلــى الـمــديـنــة؛ اسـتـغــال يـفــاقــم مــن مـعــانــاة الـعـمــالــة ذات الــوضــع المتدني،
ويساعد على إبقاء الطبقة العاملة قيد الضبط والرقابة محافظته على هذه األحياء المتخلفة ملحقات
وظيفية القتصاد المدينة.
مسموحا لها بالدخول إلى
هــذه الطبقة التي هاجرت من الريف إلــى المدينة العربية الحديثة لم يكن
ً
(((5
الفضاء الجديد إال باعتبارها قوة للعمل الشاق في صفوف الرجال أو الرخيص في صفوف النساء .
وفــي الوقت الــذي ضاقت فيه المدينة القديمة عن استيعاب فائض الطاقة السكانية المهاجرة ،بدأت
نطاقات من أحياء الصفيح التي بدأت
تشتعل  -كما النار  -في بعض الفراغات وفي بعض الهوامش
ٌ
(((5
تتسع بفعل سياسة التفقير والعزل واالستغالل واإلهمال ،وهو ما أدى إلى اختالالت مجالية صارخة ،
أطلقت عليها الباحثة جانيت أبو ُلغد نظام الميز العنصري الحضري( ،((5وهو واحد من أعراض مرض
( ((5ان ـظ ــر :أب ــو نـصــر مـحـمــد بــن مـحـمــد ال ـفــارابــي ،ك ـتــاب آراء أه ــل الـمــديـنــة ال ـفــاض ـلــة ،ق ــدم ل ــه وع ـلــق عـلـيــه ألـبـيــر ن ـصــري ن ــادر ،ط 2
(بيروت :دار المشرق ،)1968 ،ص .36
( ((5م ـي ـش ــال إي ـكــوشــار مـهـنــدس فــرنـســي ذائ ــع الـصـيــت فــي بــاريــس فــي بــدايــة ال ـقــرن الـعـشــريــن ،وشـهــرتــه ج ــاءت بـسـبــب قـيــامــه بــوضــع
مخططات للمدينة العربية الحديثة في عدد من العواصم العربية (دمشق ،بيروت ،جبيل ،فاس ،مكناس ،الرباط ،الدار البيضاء) .انظر
سيرته فيFrançois Pouillon, éd., Dictionnaire des orientalistes de langue française, nouvelle éd. revue et augmentée :
(Paris: IISMM, Karthala, 2012), pp. 368-370.
(56) Michel Ecochard, Casablanca: Le Roman d’une ville (Paris: Editions de Paris, 1955), p. 80.

( ((5ي ــرى مختار علي أبــو غالي أن «البغاء َمـ ْفـ َـرز مديني ،والبغي إحــدى لعنات المدينة ،إن لــم تكن ألعنها على اإلطــاق» ،انظر:
مختار علي أبو غالي ،المدينة في الشعر العربي المعاصر ،عالم المعرفة؛ ( 196الكويت :المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب،
 ،)1995ص .101
( ((5حسين عبد الحميد رشوان ،مشكالت المدينة :دراسة في علم االجتماع الحضري ،ط( ٢االسكندرية ،مصر :المكتب الجامعي
الحديث ،)١٩٨٤ ،ص .58

(59) Janet L. Abu-Lughod, Rabat: Urban Apartheid in Morocco, Princeton Studies on the Near East (Princeton, NJ:
Princeton University Press, 1980), p. 131.
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التمدن ،حيث تهتم السياسة الحضرية فقط بالمجال الذي يتكلم ساكنوه اللغة األجنبية (مركز القوة)،
في حين تبقى الفضاءات الصفيحية أشبه ما تكون بحظائر البؤس االجتماعي ،حيث ال يوجد تخطيط
يهيئ اإلنسان لمهمات الخبرة ،وال تربية تنشئه على معاني المشاركة ،وال تنظيم اقتصادي يضعه على
عتبة المسؤولية اإلنتاجية والكرامة االجتماعية.
إن إعــادة إنـتــاج نـظــام الـعــامــات ذي الـ ُـبـعــد السوسيو مجالي كــانــت فـعـ ًـا اسـتـعـمــار ًيــا؛ ففي مدينة حديثة
تاريخيا  -لــم تـقــاوم «انـتـشــار أحياء
كــالــدار البيضاء المغربية ،نجد أن سلطات الحماية االستعمارية –
ً
الصفيح إال عندما أصـبــح هــذا الـنــوع مــن استغالل المجال يتعارض مــع مصالح الــرأسـمــال ،وأكـثــر من
ذلك قامت البلدية باقتناء األراضي التي كانت تقوم عليها كثير من أحياء الصفيح وفرضت منذ 1942
ضريبة على سكانها» (.((6
تتكرر الصورة نفسها في عدد من المدن العربية الحديثة ،لكن بإخراج مختلف ً
قليل يضم أصنا ًفا من
المفجوعين والموجوعين؛ ففي القاهرة ،نشأت في إثر موجات الترييف المتتالية والسياسات التنموية
الـفــاشـلــة ال ـمــوروثــة عــن االسـتـعـمــار مـنــاطــق س ــوداء هــي ع ـبــارة عــن أع ـشــاش لـلـهــامـشـيــات والـعـشــوائـيــات،
كأنساق تعبيرية تكسر «انسجام نص المدينة» .وبــدأت تجتذب صنفين من البشر المحرومين :صنف
من «أسر تعاني مشكالت» ( ((6وصنف آخر من «أسر تسبب مشكالت» ( .((6كما ظهرت إلى السطح
مأساة سكان «السطوح» و«القرافات» ،وهي مأساة إنسانية أو «مأساة تناصية» بلغة اللسانيات ،حيث
يدخل «نص الحياة» ليتشابك مع «نص الموت» فيشكالن م ًعا تراجيديا العصر هي بالمنظور اإلنساني
مأساة بكل المقاييس نتيجة إفالس السياسة وموت الضمير؛ فاإلحصاءات تشير إلى وجود حوالى ربع
تحلل ِ
ً
خط ًرا في البنى اإلدراكية
مليون ممن يشاركون الموتى مساكنهم؛ هذه الظاهرة التي حملت معها
ً
وسقوطا لجدار القدسية الذي كان يلف الموت عبر
ألعظم فكرة وجودية هي فكرة الحياة والموت،
ً
واضحا لحرمة «الموتى».
وابتذال
الزمن،
ً
فــي ال ــواق ــع ،لــم يـحــدث الـتــريـيــف مــن طــريــق الـهـجــرة أو بـحــركــة اإلن ـســان/ال ـفــاح الـحـضــري (أو الـفــاعــل
اإلنجازي بلغة اللسانيات السيميائية) من البادية (الموضوع المكاني األصل) صوب المدينة (الموضوع
المكاني الذي بات يشكل الرغبة) فحسب ،بل جاء ً
أيضا نتيجة اتساع جسد المدينة العشوائي ،وانتشاره
يسميه عالِم
لتجد المدينة نفسها في تماس مباشر مع المجال الريفي ،أو بعبارة أخرى أصبحنا إزاء ما ّ
االجتماع واألنثروبولوجيا األميركي روبرت ريدفيلد بـنظرية «المتصل الريفي الحضري» ( ،((6التي تفسر
لنا صعوبة التقسيم  -في بعض األحيان  -بين مجتمع ريفي خالص ومجتمع حضري خالص ،لما جرى
( ((6مصطفى الشويكي« ،األبـعــاد االجتماعية للتحوالت المجالية بــالــدار البيضاء »،فــي :المدينة فــي تــاريــخ الـمـغــرب العربي ،ص
.290
( ((6أي تعاني الحرمان االجتماعي واالقتصادي.
( ((6أي التي يثير سلوكها مشكالت لآلخرين ،إما لما تقترفه من أفعال عمدً ا (جريمة ً
مثل) ،وإما بسبب أفعال غير عمدية (كإحداث
عقليا على سبيل المثال).
الضوضاء أو ترويع الجمهور بما يحدثه المختلون ً
(63) Continuim Rural-Urbain

ةيبرعلا ةنيدملا ةمزأ :روحملا
ندمتلا ضرم ضارعأ يف ةيناسل ويسوس ةءارق :ةثيدحلا ةيبرعلا ةنيدملا

بينهما من تداخل وتشابك ( ،((6الشيء الذي سيكون له بالغ األثر في البنية الثقافية واللسانية ،وتحديدً ا
(((6
نسبيا  -وفق النظام السوسيو مجالي الذي يتأسس
في اللهجات العامية الحضرية التي ستتوزع ً -
على عاملي السلطة والثروة ،لينضاف إليهما عامل اللسان باعتباره ً
عامل تشطير ًيا ً
أيضا كما يقربه هذا
«الرسم التخطيطي البصلي» الذي ال ينفي التداخل النسبي.

اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﺪﻤﻳﺔ:
ﻤﻧﻮذج اﻟﻌﺘﺎﻗﺔ/اﻟﻠﺴﺎن اﳌﺤﲇ
اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة:
ﻤﻧﻮذج اﻟﺤﺪاﺛﺔ/اﻟﻠﺴﺎن اﻷﺟﻨﺒﻲ
اﻟﻬﺎﻣﺸﻴﺎت:
ﻤﻧﻮذج اﻟﻬﺠﺎﻧﺔ /أﻟﺴﻨﺔ ﻣﻬﺎﺟﺮة

تكسير النظام األكسيولساني ( ((6للمدينة العربية
نموذجا غير مادي
عند التأمل ال تبدو المدينة مجرد معطيات مادية فيزيقية تبعث هذا البريق ،وإنما تبدو
ً
ولسانيا(.((6
سوسيولوجيا
لعالقات اجتماعية وظيفية بالغة التعقيد ،بما تمنحه من التأثيرات المتبادلة
ً
ً
(((6
ومــن وجـهــة نظر سوسيولوجيا التحضر واألكسيولسانيات (أو الــدراســة القيمية اللسانية)  ،يفرض
الترييف الــذي اكتسح مساحة المدينة العربية الحديثة سلوكات وخصوصيات وأنماط الحياة الريفية
على المجال المستقبِل ،والتي يتجاوز تأثيرها المورفولوجيا العامة للمدينة عبر استراتيجية االنتشار
(64) Robert Redfield, «The Folk Society,» American Journal of Sociology, vol. 52, no. 4 (January 1947), pp. 293-308.
(65) Urban vernaculars
(66) Axiolinguistique

( ((6أحمد كمال ،سنية خليل وكرم حبيب ،علم االجتماع الحضري :دراسة بنائية وظيفية للمجتمع الحضري (القاهرة :دار الجيل،
 ،)1976ص .102-101

(68) Jean Gagnepain, Du vouloir dire: Traité d’épistémologie des sciences humaines. 2, De la personne, de la norme
(Paris: Livre et communication, 1991), p. 175.
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الـحــر فــي الـفـضــاء الـمـفـتــوح ،إلــى مـجــال األكـسـيــولــوجـيــا والـقـيــم المجتمعية كـمــا يخبرنا تـشــارلــز ريـتـشــارد
ديـكــرت ( ،((6ذلــك أن واقــع التدفق المتواصل للريفيين على الـمــدن الحديثة جعل األجـيــال الحضرية
الجديدة في كثير من األحيان غير «مقبولة
نوعا
اجتماعيا من ِقبل أهل المدن األصليين»( ،((7وتعيش ً
ً
من العزلة االجتماعية( ،((7وهــو ما سيو ّلد صــدا ًمــا بين القيم وردات فعل عنيفة تظهر أول ما تظهر في
اللغة والتواصل «المنتفخ»( ،((7كما يسميه بيتر غــروبــر ،الــذي يغلب على مضامينه االحتقار والتسفيه
والتنقيص المتبادل والطرائف العنصرية والنكت الساخرة( ،((7األمر الذي سيجعل المجال التواصلي،
ً
ومهي ًأ لالنفجار والتوتر الدائم ،ويساهم
مجال مشحونًا وعني ًفا باستمرار
من وجهة نظر سوسيو لسانية،
َّ
(((7
في خلق ما يشبه الطائفية القبلية واللسانية التي تقف على أرضية قاب قوسين أو أدنى من االحتراب
بسبب واحد من أعراض التمدن ،وهو االستبعاد االجتماعي(((7؛ فـ«اإلنسان إذا ما أنكر عليه المجتمع
الــذي يعيش فيه ،ســواء أكــان مجتمع األهــل أم األقــران ،إشباع حاجاته ،فقد يرغب في االنفصال عنه،
ً
متخذا من العزلة وسيلة لذلك»( .((7كما أن التضامن المجتمعي الذي يعلن نفسه عبر تعبيرات مجتمعية
وثقافية ولسانية مختلفة ،يتهدده «تمرد اإلنسان» الذي يتعرض للعزل واالستبعاد اللساني ،وحينها  -كما
يقول ألبير كامي « -كل تمرد يسمح لنفسه بإنكار أو بتهديم هذا التضامن» (.((7

ً
مجال لتغذية المدينة كما كانت عبر التاريخ ،حيث غلبت
في المحصلة ،لم يعد ُينظر إلى القرية باعتبارها
صــورة «األزم ــة» عـلــى فـضــاء «الـقــريــة» وعـلــى كــل مــا يتعلق بـهــا بــاعـتـبــارهــا «مـجـ ًـال تــواصـلـ ًـيــا مــانـ ًـحــا» .وبــاتــت
(69) Charles R. Dechert, «Community and Freedom: The Constraints of Civility,» in: Robert Magliola, John Farrelly,
eds., Freedom and choice in a democracy, vol. 1, Meaning of Freedom (Washington, DC: Council for Research in Values
and Philosophy, 2004), p. 81.

( ((7نـيـقــوالوس ﻓﺎن دام ،الـصــراع عـلــى الـسـلـطــة فــي ســوريــا :الـطــائـفـيــة واإلقـلـيـمـيــة والـعـشــائــريــة فــي الـسـيــاســة (الـقــاهــرة :مكتبة مدبولي،
 ،)2006ص .149
(71) Social Isolation

ـارحــا العالقة بين االنـتـفــاخ والـتــواصــل والـشــر« :إنـنــا ننفخ أنفسنا ،وكلمة ينفخ أو يمأل بــالـهــواء بالنفخ ،هي
( ((7يـقــول بيتر غــروبــر شـ ً
في األلمانية القديمة  ،bosiومنها نشأت الكلمة األلمانية  boeseأي شرير» .انظر :بيتر غروبر ،فن الـعــدوان :االنفعاالت والطاقات،
تقييدها والسيطرة عليها ،تقديم روبرت ليه؛ تعريب نوال الحنبلي (الرياض :مكتبة العبيكان ،)2004 ،ص .7
( ((7من قبيل المثل الشعبي العنصري المصري الذي يحتقر الفالح« :جاي من ورا الجاموسة» أو «صعيدي ودماغه جزمة» ،والمثل
الشعبي العنصري المغربي في احتقار قبيلة بني مسكين نواحي مدينة السطات« :بني مسكين عشرة في عقيل» ،حيث ُيتهمون بالغباء
واجتماع عشرة منهم في عقل واحد رغم كرمهم وغنى بالدهم ،والمثل الشعبي السعودي في شأن أهل الرس« :أنت مهبول وال من
أهل الرس» ،وهو واضح في الجمع بين الحمق وأهل الرس وكأنهما وجهان لعملة واحدة  ...إلخ .وللتذكير ،فإن األمثال الشعبية هي
بمنزلة الوثيقة االجتماعية  -ذات البعد اللساني الشفوي  -األقــرب إلى الشفافية واألدنــى إلى األصالة في رسم ذهنية الجماعة ونقل
رؤية المجتمع لفئاته وطبقاته ولجميع القضايا والقيم .للمزيد ،انظر:
Aziz Kassis, The Book of Proverbs and Arabic Proverbial Works, Supplements to Vetus Testamentum (Leiden; Boston:
Brill, 1999).

( ((7انظر :رابح لونيسي ،دعاة البربرية في مواجهة السلطة (الجزائر :دار المعرفة ،)2002 ،ص .5
( ((7االسـتـبـعــاد االجتماعي هو أحــد أشكال االنـغــاق االجتماعي ،بحسب ماكس فيبر .انظر :جــون هيلز ،جوليان لــوغــران ودافيد
بياشو ،تحرير ،االسـتـبـعــاد االجـتـمــاعــي :مـحــاولــة للفهم ،ترجمة وتقديم محمد الـجــوهــري ،عــالــم المعرفة؛ ( 344الـكــويــت :المجلس
الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،)2007 ،ص .24

(76) Abraham H. Maslow, Motivation and Personality, 2nd ed. (New York; Evanston; London: Harper and Row, 1945),
p. 345.

( ((7ألبير كامي ،اإلنسان المتمرد ،ترجمة نهاد رضا ،ط ( 3بيروت :منشورات عويدات ،)1983 ،ص .28

ةيبرعلا ةنيدملا ةمزأ :روحملا
ندمتلا ضرم ضارعأ يف ةيناسل ويسوس ةءارق :ةثيدحلا ةيبرعلا ةنيدملا

المدينة تشعر بـ«االستقاللية مع تنامي النظام الصناعي والغذائي الــذي تتحكم فيه اآللــة الرأسمالية التي
سحقت الصورة البسيطة للفالح الذي يجهد نفسه بكفاح وصبر ليزرع ما يأكله الناس في المدينة» .لقد
تم محو هذه الصورة «التعاونية» ذات العمق اإلنساني ،وحلت محلها الصورة المجازية لنيكوالس كراوز
عن «المدينة التي تأكل» ( ((7من دون توقف في السياق الحضري الجديد ،والتي ساهمت في تغيير النسق
األكسيو لساني الذي كان يتسم بـ«التكاملية» و«االحترام» بين المجالين ،ودفعت به إلى حافات الصدام.
مــن جهة أخــرى ،وهــي نظرية هــذه الـمــرة ،تُعتبر المدينة مـجـ ًـال للتعايش الثقافي ،وهــي فــي قلب ذلك
نُظم من اإلدارة والتفكير والمواقف والقيم ،أو لنقُل بعبارة لويس ورث هي نمط حياة خاص ( ((7قبل
أن تـكــون جـغــرافـيــا مـمـلــوءة أو ديـمـغــرافـيــا حـيــة؛ إنـهــا مـســاحــة لـلـتــواصــل بـيــن الـقـيــم الـمــدنـيــة والـفـكــريــة التي
تتساند من أجل ترسيخ مستوى من العيش المشترك المبني على التربية على االحترام والتسامح الذي
يجمع الـمـعـتـقــدات كلها ( ((8وحـقــوق اإلنـســان والـخـضــوع لسلطة الـقــانــون ،وهــي بـهــذا المعنى تتجاوز
الـصــورة البسيطة والتبسيطية التي تقرر إمكانية انــدمــاج سهل لثقافة الــريــف (الـتــي تتحكم فيها الطبيعة
واألعراف والتلقائية) في ثقافة المدينة أو ذوبانها غير المشروط فيها .إن الهجرة واقع تاريخي ،وستبقى
كذلك إلــى األبــد ،لكنها تتحول إلــى مشكلة اجتماعية بالفعل حينما يتم السعي إلــى حلها عــن طريق
يسميه أحد رواد مدرسة شيكاغو روبرت إزرا بارك بعملية االنصهار،
اإلدماج الحضري القسري ،أو ما ّ
ألن الـثـقــافــة الـتــي يحملها الـمـهــاجــر الـقــروي تتميز بهيمنة التقاليد واألع ــراف ،وهــي تختلف تـمــا ًمــا عن
الثقافة الحضرية التي تتميز بسيادة الفردانية والرأي العام والقانون الوضعي(.((8
ليس من شاهد على اكتساح القيم الريفية للمجال الحضري في المدينة العربية الحديثة أكثر مما نجده
فــي «الـحـضــور التواصلي الـصــادم» لـصــورة الــريــف فــي الـسـيــاق والـمـقــام الـحـضــري ،مــن أســواق وحظائر
لتربية الـحـيــوانــات داخــل النسيج الـعـمــرانــي للمدينة الـحــديـثــة؛ ذلــك أن واقــع البطالة دفــع الكثيرين إلى
نقل «أدواتـهــم الثقافية وأنساقهم التواصلية» وركــام أشيائهم؛ صنائعهم وعرباتهم الـمـجــرورة ِ
وحرفهم
وخبراتهم الريفية ،إلى عقر المدينة الحديثة ،والتجول بوسائل نقلهم الريفية في قلب المدينة العربية
الحديثة ،مع ما يصاحب ذلك من انتشار أسواق فوضوية ال تخضع ألي نظام أو تهيئة مسبقة؛ مشهد
(((8
ً
يسميه كنغسلي ديفيز وغولدن
يعكس
اختالل صارخً ا بين «اإلنسان» و«الوظيفة» في المدينة ،أو ما ّ
(((8
يوميا وإدانة مستمرة لسياسة
«التحضر المفرط» الذي باتت عليه بعض مدننا ،كما يعكس
ً
انفجارا ً
(78) Nicolas Krausz, Isabelle Lacourt et Maurizio Mariani, La Ville qui mange: Pour une gouvernance urbaine de notre
alimentation, dossier pour un débat; DD 191 (Paris: C. L. Mayer, 2013), p. 76.
(79) Louis, Wirth, Urbanism as a Way of Life. Ardent Media Incorporated, 1991.

( ((8نـسـجــل إعـجــاب جــون فــرانـســوا مالريب بتسامح المدينة العربية التراثية الـتــي جمعت ،فــي قرطبة ،على سبيل الـمـثــال ،عظماء
الـثـقــافــة اإلســامـيــة والـمـسـيـحـيــة والـيـهــوديــة فــي بـيــوت م ـت ـجــاورة ،خــاف مــا بــات عـلـيــه الــوضــع ال ـيــوم .ان ـظــرAndré Lacroix et Alain :
Létourneau, dirs., Méthodes et interventions en éthique appliquée (Saint-Laurent, Québec: Fides, 2000), p. 8.

(81) Robert E. Park, «La Ville: Propositions de recherche sur le comportement humain en milieu urbain,» (1925), dans:
L’École de Chicago, textes traduits et présentés par Yves Grafmeyer et Isaac Joseph, RES. Champ urbain (Paris: Aubier,
1984), pp. 83, 85, 95 et 97-98.
(82) John Scott, ed., Sociology: The Key Concepts (New York: Routledge, Taylor and Francis Group, 2006), p. 190.
(83) Overurbanisation
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التخطيط العمراني في العالم العربي تذكّ رنا بمسرحية «ابن الرومي في مدن الصفيح» للكاتب المغربي
عبد الكريم برشيد التي كتبها في أواســط السبعينيات من القرن الماضي ،شاهدً ا على عصر «المدينة
الظالمة» ( ،((8حيث المساكن الصفيحية التي تشخص التفاوت الطبقي والـصــراع االجتماعي وافتقار
الـنــاس الـبـسـطــاء إلــى أبـســط حـقــوق اإلن ـســان؛ حـيــاة يـصـبــح فـيـهــا «الـصـفـيــح» لـســا ًنــا نــاطـ ًقــا وبـلـيــغً ــا فــي نقل
«المأساة اإلنسانية» للساكن على حافات المدينة وفي شقوقها.
وفــد اإلنـســان المكدود من البادية هــرو ًبــا من بــؤس في أحضان الطبيعة القاسية بجفافها وعزلتها ،كان
نو النسيج األسري المتعاطف ،إلى مدن القصدير ،حيث تتزوج رذائل
ُي َخفف من وقعه ُألفة القرابة ُ
وح ّ
البادية ،وقــد أفلتت من مناخ التماسك التلقائي ،بــرذائــل المدينة ،حيث يتضاعف البؤس مضرو ًبا في
الشعور بالحرمان.
ربما كان من المناسب أن نقول إن الفئة المهاجرة إلى فضاء المدينة العربية باتت تئن تحت وطأة نظام
من العالمات االجتماعية المدينية التي تُكدس البشر في مدن معدنية؛ فالمؤشرات كلها تشير إلى أن
ال رحمة فيها وال شفقة وال أخــوة ،بل إجــرام في وسـ ٍـط الناس فيه أنانيون يجهل بعضهم ً
بعضا؛ وسط
انحلت فيه األســرة ،وقست فيه المشاعر ،وعــزت فيه العواطف الخيرة ،وســط فــي الــواقــع لــم يختر فيه
«الهامشيون» «هامشيتهم» لرغبتهم في ذلك ،بل إن «المدينة» «القاسية» تتولى تهميشهم وطحنهم.
إن ال ـفــاح الـحـضــري بــدخــولــه الـمــديـنــة الـحــديـثــة دخ ــل زم ـ ًنــا آخ ــر مـخـتـلـ ًفــا؛ دخ ــل زم ـ ًنــا «مـضـطــر ًبــا» يضج
ً
أقساطا من حريته
باالنهيارات ،وأصبح يفقد فيه شي ًئا فشي ًئا «عناصر فطريته» و«أصالته» ،ومعها يفقد
لمصلحة إكــراهــات «المدينة» وضغوطها التي ال تتوقف .لقد دخلها ليكون «حـ ًـرا» و«مــالـ ًـكــا» ،فــإذا به
حولته «المدينة» إلى « َم ِدين» (()((8؛ دخل ليقيم في «مدينة بال قلب» كما هي عبارة
يصير «مملو ًكا»َّ ،
(((8
ِ
عبد المعطي حجازي  ،فوجد نفسه َم ْرم ًّيا على حافاتها وهوامشها التي تتشعب وتتمدد «بال عقل»
في ما يشبه نمو «المرض الخبيث».
المدينة العربية :خلية نحل أم مقبرة؟

هذا عنوان استوحيناه من نموذج إدراكــي جمالي ( ((8وصف به الروائي الكبير عبد الرحمن منيف في
رائعته مدن الملح واحدة من المدن العربية «المتخيلة» التي عرفت طفرة مليونية بعد اكتشاف النفط(،((8
( ((8عبد الكريم برشيد ،ابن الرومي في مدن الصفيح :نص مسرحي (الدار البيضاء :مطبعة النجاح الجديدة.)2014 ،
فمدَ نَ بالمكان :أقــام به ،والمدينة (مفعولة) بمعنى المملوكة ،ومنه ابن
( ((8يمنحنا اللسان العربي ثالثية داللية في مــادة (مــدن)؛ َ
المدينة أي ابن المملوكة ،والمدينة الحصن .انظر :أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظور ،لسان العرب 15 ،ج (بيروت :دار صادر،
 ،)1992ج  ،13ص .403-402
( ((8أحمد عبد المعطي حجازي ،مدينة بال قلب (القاهرة :الهيئة المصرية العامة للكتاب.)2002 ،
( ((8العلم ال ينفصل عن الفن في تصورنا للبحث ،ونحن مدينون كما قال عالم االجتماع األميركي روبرت بارك للك ّتاب والروائيين
أمثال إميل زوال في اشتغالهم على «المدينة» بطريقة فنية .انظر:

Robert E. Park, «The City: Suggestions for the Investigation of Human Behavior in the Urban Environment,» in: Robert
E. Park, Ernest W. Burgess and Roderick D. McKenzie, The City, with a bibliography by Louis Wirth (Chicago, Ill.:
University of Chicago Press, 1984), p. 3.

( ((8تضاعف عدد المدن العربية التي يزيد عدد سكانها على المليون نسمة ثالث مرات في ما بين سنتي  1970و .1990للمزيد،
انـظــر :أســامــة أمـيــن الـخــولــي ،الـبـيـئــة وقـضــايــا الـتـنـمـيــة والـتـصـنـيــع :دراس ــات حــول الــواقــع الـبـيـئــي فــي الــوطــن الـعــربــي وال ــدول الـنــامـيــة ،تقديم
مصطفى طلبة ،عالم المعرفة؛ ( 285الكويت :المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،)2002 ،ص .72
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لكنها طفرة تضج بالمفارقة التي فجرتها اللغة اإلبداعية بكل دقة ورهافة حس .يقول« :في وقت من
األوق ــات كــانــت حــران مــديـنــة الـصـيــاديــن والـمـســافــريــن الـعــائــديــن ،أمــا اآلن فـلــم تـعــد مــديـنــة ألحــد ،أصبح
الناس فيها بال مالمح ،إنهم كل األجناس وال جنس لهم ،إنهم كل البشر وال إنسان ،اللغات إلى جانب
غنيا أو
اللهجات واأللوان والديانات ،األموال فيها وتحتها ال تشبه أية أموال أخرى ،ومع ذلك ال أحد ً
يمكن أن يكون كذلك ،كل من فيها يركض ،لكن ال أحد يعرف إلى أين أو إلى متى ،تشبه خلية النحل
وتشبه المقبرة» (.((8
في المدينة العربية التي وصفها عبد الرحمن منيف ،وهي مدينة باتت بال هوية ،وسكانها من «الناس
بــا مــامــح» أي بــا هــويــة ،وال يـشـعــرون بــأي انـتـمــاء إلــى الـمــديـنــة الـتــي تـضـمـهــم ،وهــم فـيـهــا أق ــرب إلــى
«التجمع» منهم إلــى «الـجـمــاعــة» أو «المجتمع» ،منسوب التماسك ضعيف جــدً ا ،وهــو مــا يــؤدي إلى
تقليل إمكانيات المساعدة المتبادلة بينهم وشبكات الصداقة والتساند ،وكلما تزايدت مشاعر الخوف
وعدم الثقة في ما بينهم (كل من فيها يركض) ،ازدادت صعوبة االستقرار وبناء شبكات تواصل اجتماعي
(أفقي) تتسم بالدفء.
ففي المدينة العربية الحديثة نجد أنفسنا إزاء مجتمعات لغوية مـتـعــددة ال إزاء مجتمع واحــد ،ولكل
(((9
مجتمع هــويـتــه( .((9هــذا التعدد الثقافي واللساني ال يمس بشكل مباشر «إمكانية الفهم الـمـتـبــادل»
إال بشكل نسبي وغـيــر ظــاهــر أحـيــا ًنــا ،لكنه يـكــرس الطبقية المجتمعية والـمـيــز الـلـســانــي ،ويـكـشــف عن
المسافات االجتماعية والثقافية بين المتحدثين ،ذلــك أن اللغة  -وفــي قلبها الثقافة كما يقول هــال –
«هي الصلة بين البشر والوسيلة التي يجب أن يتفاعلوا بها بعضهم مع بعض» (.((9
نصا بصر ًيا رمــز ًيــا ( ،((9تجسدت «المدينة» العربية في
لما كانت المدينة فــي أدبـيــات النقد المعماري ً
صورة «مقبرة» ،حيث يغيب فيها جميع مالمح الحياة اإلنسانية ،وتخلو من «روحها» ومن صور اللقاء
الطبيعي والتلقائي بين الـنــاس ،حين تفقد امـتــدادهــا التاريخي بحمولته الثقافية لمصلحة «االحـتـكــار»
اعتبارا لما هو إنساني بقدر ما يهتم بالتهام المزيد من المساحات
وشراهة المال العقاري الذي ال يعطي
ً
(((9
وتسطيح ذاكــرتـهــا ،فــي مــا سـ ّـمــاه عمر الشهابي اقـتــاع الـجــذور ؛ فقد تغيرت معالم المدينة فــي بلد
كالبحرين نتيجة عمليات ردم البحر التي ُعرفت بـ«الدفان» ،و ُدفنت مع المكان ذاكرته وتاريخه ،فانتقلنا
غريبا على أغلب سكان
من مدن وقرى كان البحر أساسها ،ليصبح الشاطئ مكانًا غير مألوف؛ مكانًا ً
الجزيرة .أضحى البحر بعيدً ا ،ومــع ذهــاب البحر ذهبت «الــذاكــرة» و«األسـمــاء» كلها ومــا تعلق بها من
تفصيالت وتقاليد اجتماعية ،ومنعت األغلبية من الوصول إليه ،اللهم إال الطبقة الميسورة التي تستطيع
( ((8منيف ،ص .180
( ((9روبــرت ليون كوبر ،التخطيط اللغوي والتغير االجتماعي ،ترجمة خليفة أبو بكر األســود؛ راجعه لغو ًيا وقدم له الطاهر خليفة
القراضي (طرابلس ،ليبيا :مجلس الثقافة العام ،)2006 ،ص .198
( ((9هول ،ص .239

(91) Mutual Intellegibility.

(93) Architecture as a Text.

( ((9ان ـظ ــر :عـمــر هـشــام الـشـهــابــي ،اقـتــاع ال ـجــذور :الـمـشــاريــع الـعـقــاريــة وتـفــاقــم الـخـلــل الـسـكــانــي فــي مـجـلــس الـتـعــاون ل ــدول الـخـلـيــج
العربية ،تقديم علي خليفة الكوراوي وعلي فهد الزميع (بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية.)2012 ،
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أن تــدفــع تكاليف الــدخــول أو الـسـكــن فــي هــذه الـمــدن الـخــاصــة والمجتمعات المغلقة الـتــي بــرزت في
مكان البحر.
من وجهة نظر سوسيو لسانية ،يعزز االستعمال اللغوي اليومي لـ«الخاص» الذي يؤشر على «خصخصة
ال ـف ـضــاء»( ((9الــدعــوى بــأن االسـتـبـعــاد االجـتـمــاعــي فــي الـمــديـنــة الـعــربـيــة قــد يـكــون قــدر الـغــالـبـيــة العظمى؛
فـ«النادي الخاص» هو ناد ذو انتقائية عالية في قبول العضوية فيه ،و«المنتجع الخاص» هو منتجع ال
يقدر على اإلقامة فيه إال قلة من الناس ،و«األحياء السكنية المغلقة ذات البوابات» هي تلك التي ال
يطمح إلى العيش فيها سوى قلة من الناس ،و«المدرسة الخاصة» أو «المستشفى الخاص» ال يكون
متاحا إال لنخبة من الناس .يصبح «الخاص» إذن  -من وجهة نظر لسانية ً -
دليل
االنتفاع بخدماتهما ً
تداوليا على التوزيع المكاني للثروة والفقر.
ً
يـحـمــل الــدلـيــل الـلـســانــي «ال ـف ـضــاء ال ـخــاص» فــي الـمــديـنــة الـعــربـيــة سـمــات تـمـيـيــزيــة مـنــاقـضــة لـمــا يحمله
«ال ـف ـضــاء اآلخـ ــر» ذو ال ـطــابــع ال ـع ـمــومــي ،حـيــث تـتــدنــى «سـمـعــة ال ـف ـضــاء» وت ـتــدنــى ال ـخــدمــات وال ـمــرافــق
االجتماعية والصحية ،وترتفع مستويات الجريمة والعنف ،فيتحول الفضاء المديني إلى فضاء يذكي
الحقد ويؤسس لمجتمع الكراهية« ،وحين تكون هذه السمات ذات طابع سلبي ،فإنها تحد من الفرص
المتاحة أمام السكان وتخفض نوعية حياتهم ،وقد تخلق في نفوسهم مشاعر العجز واالغتراب» (.((9
إذا كانت خلية النحل تعكس مساواة كبيرة من حيث هندستها العمرانية ،فإن المدينة العربية بأحيائها
الـسـكـنـيــة وتـخـطـيـطـهــا «غـيــر ال ـعــادل» ال ت ــزال ق ــادرة عـلــى «مـمــارســة اإلق ـصــاء واالسـتـبـعــاد»  -بـلـغــة إدوارد
بــاكـلــي وم ــاري سـيـنــدر  -لـكـثـيــر مـمــن يـمـكــن أن يـقـيـمــوا فــي الـمـجــال الـحـضــري ،فـتــدفـعـهــم إل ــى جـيــوب
ال ـح ــرم ــان ال ـم ـك ـثــف ،ح ـيــث أعـ ــراض م ــرض ال ـت ـمــدن م ــن ال ـجــري ـمــة الـمـتـشــابـكــة واألمـ ـ ــراض االجـتـمــاعـيــة
(الـتـســول ،الــدعــارة ،تـجــارة الممنوعات  ...إلــخ ).والمستويات المتدنية فــي الصحة والتعليم والتنمية
المحلية ،كــل ذلــك يــدفــع إلــى تمييز فـضــائــي بـيــن مــن يـكــون فــي «الــداخــل» ومــن يـكــون «خ ــارج» أســوار
«ال ـخ ـل ـيــة ال ــراق ـي ــة» ،أو ع ـلــى األصـ ــح اإلق ــام ــات ال ــراق ـي ــة؛ ف ـبــاإلضــافــة إل ــى تـكـلـفــة ال ـس ـك ـنــى ،وهـ ــذا عــامــل
ح ــاس ــم ،ن ـجــد اس ـت ـع ـمــال ال ـب ــواب ــات واألسـ ـ ــوار ،وه ــي ع ــام ــات ب ـصــريــة سـيـمـيــائـيــة «ح ـ ــادة» و«ع ـن ـي ـفــة» ال
يـقـتـصــر ف ـي ـهــا اس ـت ـب ـعــاد ه ــذه األح ـي ــاء ع ـلــى ال ـس ـك ــان ال ـج ــدد غ ـيــر ال ـم ــرغ ــوب ف ـي ـهــم ،ب ــل تـسـتـبـعــد كــذلــك
ـرضــا وس ـكــان األح ـي ــاء الـقــريـبــة مـنـهــم ،وال ـب ــواب ــات عــامــة مــرئـيــة من
عــابــري الـسـبـيــل الــذيــن ي ـمــرون بـهــا عـ ً
عالمات االستبعاد(.((9
ليست الصورة المجازية «خلية النحل» في الواقع إال «صــورة مبتسرة» ورمـ ًزا الرتفاع معدالت الحركة
ومــا يصاحبها مــن االكـتـظــاظ والـتــدافــع ،مــن دون أن تعني على اإلطــاق روح «عـمــل النحل» التعاوني
( ((9عـ ــن خـصـخـصــة ال ـف ـضــاء،

ان ـظــرManar Hammad, Lire l’espace, comprendre l’architecture: Essais sémiotiques :
(Limoges: Presses universitaires de Limoges (PULIM); Paris: Geuthner, 2006), p. 157.

( ((9هيلز ،لوغران وبياشو ،تحرير ،ص .207

(97) Edward J. Blakely and Mary Gail Snyder, Fortress America: Gated Communities in the United States (Washington,
DC: Brookings Institution Press, 1997), p. 153.
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و«الب ّناء» ،وال تواصله الطبيعي والمتناسق والفطري ،مساحات «ممتلئة» و«صاخبة» لكنها خالية من

«الجدوى» وفقيرة إلى المعنى اإلنساني ،ألنه صار في المدينة العربية الحديثة مزيد من االستعراضية

والـضــوضــاء واألض ــواء (فــي مــا ُيـعــرف بالتلوث الــذي سيأتي الحديث عنه الحـ ًقــا) فــي الفضاء المديني
الجديد ،فانتقلنا من ثنائية الوجود والتملك ( ((9إلى ثنائية الوجود والمظهر ( ،((9كما يقول عبد السالم

بنعبد العالي (.((10

باتت الروح الداخلية للمجتمع المديني ميالة إلى نقيض وظيفة (االنوجاد في المدينة)( ،((10أي ميالة
إلى الكسل والعطالة أكثر من ميلها إلى اإلنتاجية والتطوير ،كما يقول غي دوبور« :مهما كان مجتمع
ً
وصاخبا إال أنه مجتمع يريد أن ينام»(.((10
متحركا
االستعراض المشهدي
ً
المكان ال يتكلم لغته

يعتبر روالن بارت أن المدينة «عبارة عن خطاب ،وأن هذا الخطاب هو في الواقع لغة ،فالمدينة تتكلم

(((10
البعد التلفظي.
إلى ساكنيها ،ونحن (نتكلم) مدننا»  ،فالمدينة ال تكاد توجد إال من خالل ُ

مــن جـهــة أخــرى قــريـبــة ،تُعتبر «الـمــديـنــة» ،بحسب ب ــارك ،بمنزلة مختبر اجـتـمــاعــي( ((10يمكن أن نــراقــب
فـيــه حــركـيــة األفـكــار والـظــواهــر والـتـيــارات مــن كــل نــوع ،ومــن ذلــك الـمـســألــة الـلـســانـيــة .وفــي كـتــاب اللغة
ً
فصل بعنوان «المكان يـتـكـلــم»( ،((10راح يتحدث
الصامتة ،عقد األنثروبولوجي األميركي إدوارد هــال

فيه عــن ذاكــرة الـمـكــان ولـســان الـمـكــان ،أي الـجــزء الــذي تصنعه الثقافة الـخــاصــة لترسيم حــدودهــا على

األرض باعتبارها مقو ًما سياد ًيا؛ فأنت « ُيفترض بك» أن تعرف المدينة العربية الحديثة بمجرد استماع
لسانيا مخي ًفا أحيانًا ،حيث يتكلم
األصوات «العربية» عند دخول حدودها ،لكن الواقع يكشف اغترا ًبا
ً

الجمهور العربي في مدينته لغات أجنبية من المطار إلى اإلدارات إلى المؤسسات التربوية والمنتديات
االجتماعية ،ويتواصل بإعالنات تجارية كلها بلغات أجنبية ،تشعر وكأنك في الس فيغاس أو باريس

أو لندن .إن حديث أي شخص بلغته هو ،بحسب تراسك« ،الدليل الواضح على هويته الشخصية في
(98) avoir / être
(99) paraître/ être

( ((10عبد السالم بنعبد العالي ،ميتولوجيا الواقع ،المعرفة الفلسفية؛ ( 240الدار البيضاء :دار توبقال ،)1999 ،ص.10
( ((10تتحدد مفاتيح التمدن أو االنوجاد في المدينة في أربع وظائف حسبما تحددت في ميثاق أثينا :السكن ،العمل ،االسترواح
في األوقات الحرة ،التنقل ،انظرLe Corbusier, La Charte d’Athènes, avec un discours liminaire de Jean Giraudoux, forces :
vives (Paris: Editions de Minuit, 1957), p. 99.

(ً ((10
نقل عن :سبورك ،ص .71
( ((10ع ـبــارة بــارت هــي ،nous parlons notre ville :أي غير معنى «نتكلم معها ،nous parlons avec notre ville: :بــل نتكلمها
ألنها تسكننا قبل أن نسكنها ،فنحن نعكسها عبر مخيالنا ولغتنا واستعاراتنا .انظرRoland Barthes, «Sémiologie et Urbanisme,» :
L’Architecture d’aujourd’hui, no. 153 (Décembre 1970 - Janvier 1971), p. 441.
(104) Robert E. Park, «La Ville comme laboratoire social,» (1925), dans: L’Ecole de Chicago, p. 164.

( ((10هول ،ص .208

66

العدد Issue 4 / 16
ربيع  Spring 2016

كل مكان»( ،((10فما بالك ولسان الشوارع والواجهات حين ال يتكلم إال بلغات أجنبية ،وهذه وضعية

إشعارا
عما يسميه جان لوي كالفي
مبكرا بموت اللغة أو امتصاص لغة للغة (.((10
ً
تكشف ّ
ً

في المدينة العربية الحديثة يمكن أن نكتشف من دون عناء أن وضعية التفوق اللغوي لأللسنة األجنبية

(وهي من أعراض مرض التمدن) واضحة بكل تأكيد باعتبارها نتيجة التردي والتراجع اللذين تعرفهما

المع َت َبر
اللغة الوطنية والقومية في الــواقــع الوظيفي والمعيش ،ومــرد ذلــك إلــى طبيعة ما يرافق اللسان ْ
متفو ًقا من صــورة أثيرية ذات غواية خاصة ،تجعل من تفوق اللغة «الخرافي» تفو ًقا بالتعدية للمتكلم

بها ،ألن اللغة «المتفوقة» ،ولتكن الفرنسية أو اإلنكليزية على سبيل المثال ،أصبحت سمة مصاحبة
لـلـثـقــافــة والـفـكــر وال ـق ــوة ،إل ــى درج ــة أن الـشـخــص الـمـثـقــف فــي الـمـجـتـمــع الـمــديـنــي ،أو الـحــائــز مـسـتــوى

عاليا وال يتحدث باللغة اإلنكليزية ُينظر إليه بشيء مــن االنـتـقــاص ( ،((10وربـمــا يـمــارس ضده
تعليميا ً
ً
اإلق ـص ــاء( .((10لـهــذا ،تجد مــن أعــراض مــرض الـتـمــدن مــا يصاحب نفسية الناطقين بغير لغتهم القومية

ألسباب شتى ،كالخوف من السخرية أو الخجل أو إخفاء االنتماء القومي ( ((11أو ذهنية التظاهر التي
تغلب على بعض النخب.

ألجل ذلك ظهر عدد من النظريات في مجال تعليم اللغات يمكن الترميز إليها بنظريات العجز التي
يسمى االفتقار إلى
تنطلق من فرضية أن متعلمي اللغة اإلنكليزية في البلدان المتخلفة يعانون عج ًزا ّ
اللغة اإلنكليزية ،ولـهــذا فهم مــدعــوون إلــى تع ّلم اللغة األجنبية (اإلنكليزية) الكتساب التفوق والقوة

والكمال ،وكأنما هذا االفتقار بات يمس وجود اإلنسان وإنسانيته ،في الوقت الذي ال يعدو أن يكون

ـارعــا ومــاكـ ًـرا لـلــدعــايــة الـنــاشـطــة فــي أيــديــولــوجـيــا «ت ـفــوق الـلـغــة اإلنـكـلـيــزيــة»؛ هــذه الــدعــايــة الـتــي
تـصــويـ ًـرا بـ ً

تستهدف اختراق الهوية وتفتيتها (.((11

كــان االستعمار دائـ ًـمــا ينظر إلــى موضوع لغات األهــالــي من زاويــة نفعية وانتهازية وأسطورية؛ فقد أكد
الفرنسي ولـيــام مــارســي ،على سبيل الـمـثــال ،أن مــن غير العملي وال الـنــافــع أن تتعايش لغتان (العربية

ً
طويل في سياق واحد ،ويقصد مدن شمال أفريقيا زمن االستعمار ،وال بد أن يختار الناس
والفرنسية)
( ((10روبــرت تراسك ،أساسيات اللغة ،ترجمة رانيا إبراهيم يوسف ،المشروع القومي للترجمة؛ ( 381القاهرة :المجلس األعلى
للثقافة ،)2002 ،ص .102
( ((10لــويــس جــان كــالـفــي ،حــرب الـلـغــات والـسـيــاســات الـلـغــويــة ،ترجمة حسن حـمــزة؛ مــراجـعــة ســام بــزي حـمــزة (بـيــروت :المنظمة
العربية للترجمة ،)2008 ،ص .216
( ((10للمزيد انظر :رمضان عبد التواب ،المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي ،ط ( 3القاهرة :مكتبة الخانجي،)1997 ،
ص .172
(109) Robert Burchfield, The English language (Oxford; New York: Oxford University Press, 1985), p. 160.

( ((11السيد عبد الفتاح عفيفي ،علم االجتماع اللغوي (القاهرة :دار الفكر العربي ،)1995 ،ص .129
( ((11عــن نظريات النقص أو العجز ،انظر :ريتشارد أنتوني هــدســون ،علم اللغة االجتماعي ،ترجمة محمود عياد؛ مراجعة نصر
حامد أبو زيد ومحمد أكرم سعد الدين ،ط ( 2القاهرة :عالم الكتب ،)1990 ،ص .328
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مع الوقت الفرنسية ألنها أكثر مالءمة واألقدر على التعبير واألدق في وصف المشاعر ،عالوة على أنها

لغة من يصنع ومن يقود ومن يخطط ومن يعطي األجرة (.((11

هذه الهيمنة للغات األجنبية في مدننا العربية :في إدارتها ومدارسها ومرافقها ،بل وأسواقها ،والتي تبدو

عند كل حديث حي ( ،((11جاءت نتيجة سياسة وتخطيط لغوي استعماري أفرز بـ«الوكالة» مفعوله في

جينات أجيال ما بعد «االستقالل» التي تولت زمــام التدبير واإلدارة ،مستندة في ذلك إلى أسطورة أن
هذه اللغات األجنبية هي لغات «المدينة» و«العقل» و«التحضر» ،كما يخبرنا المتخصص بسوسيولوجيا

اللغة واللسانيات الكولونيالية بيير أشار ( ،((11في مقابل اللغات المحلية التي ظل ُينظر إليها على أنها

رديف لـ«البداوة» و«الـخرافة» و«التخلف» و«الرجعية».

وفي مدينة حديثة كالجزائر ،ال يزال المالحظ يرصد ،رغم مضي أكثر من خمسين سنة على االستقالل
ع ــن فــرن ـســا ( ،)1962ك ـيــف أ ّثـ ــرت األيــديــولــوج ـيــا ال ـل ـغــويــة الـيـعـقــوبـيــة ( ((11لـفــرنـســا ف ــي ه ــذه ال ـحــاضــرة

العربية( ،((11فجعلت المكان ال يتكلم بلسانه ،بل بلسان المستعمر الذي سكنه بالقوة والعسف ،حتى
أن الـظــاهــرة الـتــي تـكــاد تـكــون متغلبة هــي الـتـحــول الـلـســانــي (((11؛ إذ بـمـجــرد إشـعــال أي حــديــث فــي أي
مــوضــوع حتى يجد المتحدثون أنفسهم ،ســواء أكــانــوا متحدثين بالعربية أم بــاألمــازيـغـيــة ،منتقلين إلى
النسق اللساني الـفــرنـســي( ،((11أو اإلسـبــانــي كما هــو الــوضــع فــي شـمــال الـمـغــرب (طـنـجــة/تـطــوان) (،((11
نموذجا) (.((12
أو اإلنكليزي كما في مدن الشرق العربي (القاهرة الحديثة
ً

ضدا على المعنى والتاريخ
تشوهات المدينة
ًّ

ورث ـن ــا م ـنــذ ال ـق ــرن ال ـتــاســع ع ـشــر م ــع فـيـكـتــور هـيـغــو ف ــي عـمـلــه أحـ ــدب ن ــوت ــردام ( ،((12وه ــو ي ـت ـحــدث عــن
(((12
التغيير الــذي يطاول الفكرة وبالتالي األسلوب عبر التاريخ ،تمييزه الفني بين كتاب من الحجارة

(112) William Marcais, «Langue Arabe dans L’Afrique du Nord,» Revue pédagogique (Alger), no. 1 (1931).
(113) Talk Fresh.
(114) P. Achard, «The Development of Language Empires,» Paper Presented at: The Post Congress Session on
Ethnocentrism in Sociolinguistics, Central Institute of Indian Languages, Mysore, August 1986, p. 8.
(115) Jakobean Ideology.
(116) Robert B. Kaplan and Richard B. Baldauf, eds., Language Planning and Policy in Africa, Vol. 2: Algeria, Côte
d’Ivoire, Nigeria and Tunisia (Clevedon; Buffalo: MultilinguaL Matters, 2007), p. 44.
(117) Code Switching.
(118) Ambroise Queffélec [et al.], Le Français en Algérie: Lexique et dynamique des langues, champs linguistiques,
Recueils. Actualités linguistiques francophones (Bruxelles: Duculot, 2002), p. 113.
(119) Karima Ziamari, Le Code switching au Maroc: L’Arabe marocain au contact du français, préface de Carol MyersScotton, Espaces discursifs (Paris: L’Harmattan, 2008), p. 13.
(120) Reem Bassiouney, Language and Identity in Modern Egypt (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2014), pp.
61-269.
(121) Victor Hugo, Oeuvres de Victor Hugo, 22 vols. (Paris: Flammarion, 1942-1944), vol. 14: Notre-Dame de Paris,
1482, p. 165.
(122) Livre de pierre.
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الذي يمكن أن يدل على «المدينة» ،وكتاب من الورق ( ،((12وكالهما يحمل الفكرة و«إمكانية المقروئية»
و«يعبر» عن «المعنى» ،سواء بالكلمة أو بالتشكيل والهندسة التي تأتي مستقيمة رائعة وساحرة ،ولكن
ّ
يمكن أن يصيبها «التشوه» و«الفساد» و«عدم االنسجام».
إن العين ال تخطئ ما بقيت الحياة في المدينة العربية الحديثة على ما تتسم به من انعكاسات لتشوهات
«عمرانيا»؛ من االنشطار والفوضوية وعدم االنسجام والعنصرية ،وذلك من خالل رصد أهم
المدينة
ً
أسـبــاب عــدم «الـمــاءمــة» و«الـتـنــاســب» و«الـتـكـيــف» للقادمين «الـنــازحـيــن» مــن خــارجـهــا والمقبلين على
أعراضا نفسية وعصبية وتصرفات
ً
«خيراتها» و«ثمارها» مع امتالءاتها وفراغاتها ،والذين يعاني أكثرهم
تتسم بــالـشــذوذ والـتـطــرف والـعـنــف ،فــي مـصــادمــة مـبــاشــرة لـمــا يقتضيه «الـسـلــوك الـمــدنــي» الــذي تقتضيه
و«داخليا» يتجاوز كونه مكانًا
«خارجيا»
«الحياة المدنية» ( ((12في المجمل؛ فالفضاء المديني «الشائه»
ً
ً
للوجود البسيط ،ليصبح مكانًا لتشكل األفعال وبناء الذهنيات المتطرفة و«الحادة» ،انطال ًقا من سلسلة
من اإلرغامات واإلكراهات العمرانية التي يأتي على رأسها ضيق الفراغات العمرانية التي تضم الفقراء
والفئات الهشة في غياب للشروط الصحية ( ،((12فيدفع بهم ضيقها إلى تقمص السلوك العنيف (وهو
تعبيرا عن الرفض ،ونحو مزيد من التعبيرات العدوانية تجاه المحيط.
أحد أعراض مرض التمدن)
ً
في الفراغات العمرانية المنكمشة ،يتعرض اإلنسان لمزيد من اإلجهاد السيكولوجي بسبب االزدحام،
الــذي بــات مــن أهــم الـمـشـكــات الـتــي تــواجـهـهــا الـمــديـنــة الـعــربـيــة الـحــديـثــة الـيــوم .وقــد بـ ّـيــن عــدد كبير من
ال ــدراس ــات ،وع ـلــى رأس ـهــا دراسـ ــات هــودســون هــوغــانــد ( ((12ودراسـ ــات ج ــون كــالـهــون ب ـشــأن الـكـثــافــة
السكانية وتأثيراتها في السلوك في الفضاءات الحضرية ( ،((12أن عندما تــزداد أعــداد السكان ويضطر
يسميه مارك جاكسون «زمن
الناس إلى العيش بعضهم قرب بعض متزاحمين ،فإنهم يشعرون ،في ما ّ
نوعا من التهديد كما يذكر إدوارد كريبات ( ،((12وبالتالي فإنهم يشعرون
التوتر» ( ،((12بأن الموقف يشكل ً
(123) Livre de papier.

( ((12أب ــان الكثير من التقارير والــدراســات أن حــاالت الــذهــان والفصام منتشرة في الوسط الحضري أكثر .ويعد استعمال المواد
غـيــر الـمـشــروعــة ،وال سيما الحشيش والـقـنــب ،مــن أقــوى األسـبــاب الـمـشـهــورة كـعــامــل مــن عــوامــل تـطــور الــذهــانــات .انـظــر :الــوقــايــة من
االضطرابات النفسية :التدخالت الفعالة والخيارات السياسية ،التقرير المختصر (القاهرة :منظمة الصحة العالمية ،المكتب اإلقليمي
لشرق المتوسط ،)2005 ،ص .57
(ُ ((12يعتبر االفتقار إلى الشروط الصحية ،من حيث النظافة والتهوية والمناخ ودرجة الحرارة والرطوبة ،ذا تأثير في تصعيد السلوك
العدواني .كما أن االزدحام وضيق المكان يؤديان إلى اإلرهاق والتوتر والصراع والرغبة في الهروب من المنزل والنزاع المستمر بين
أفراد األسرة ،لنقص اإلمكانات ،وتضارب المصالح ،واإلمكانات المحدودة.
( ((12مما خلص إليه هوغالند أن البشر الذين يعيشون في زحام المدينة يعانون أكثر من غيرهم أمراض تصلب الشرايين والقلب،
وهــي نتيجة طبيعية لــزيــادة درجــة التحضر ،انـظــرHudson Hoagland, «Cybernetics of Population Control,» Bulletin of the :
( ((12ان ـظ ــر مــن دراس ــات ــه:

Atomic Scientists, vol. 20, no. 2 (February 1964), pp. 2- 6.

John B. Calhoun, Space and the Strategy of Life (Bethesda, Md.: U.S. Dept. of Health,
Education, and Welfare, Public Health Service, 1971).

(128) Mark Jackson, The Age of Stress: Science and the Search for Stability (Oxford: Oxford University Press, 2013),
p. 186.
(129) Edward Krupat, People in Cities: the Urban Environment and its Effects (Cambridge; New York: Cambridge
University Press, 1994), p. 99.
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باإلرهاق والتوتر المتنامي داخل المدينة التي أصبحت أشبه ما يكون بالتجمعات المرضية( ،((13التي

وصفها كالهون .هذا إلى جانب مظاهر الفوضى واالنحرافات السلوكية المصاحبة لها ،الشيء الذي

دفع كالهون إلى صوغ عبارة «االنحطاط السلوكي» ( ((13لوصف حالة االندفاع أكثر في اتجاه العنف
ً
الذي يصبح
يوميا (.((13
سلوكا ً
من وجهة نظر علم النفس العمراني (ُ ،((13يعتبر «السكن االجتماعي» و«السكن الوظيفي» ،وغيرهما

حيا للتناقض بين «الخارج»
من أنماط السكن التي بدأت المدينة العربية الحديثة تضج بها،
ً
نموذجا ً
نموذجا لتدهور العمارة
و«الــداخــل» الــذي حملته العمارة الجديدة ،كما يقول جوناثان ريتشارد (،((13
ً

العربية ولتدهور الفضاء التواصلي في مدينة باتت مشوهة ( ،((13ألن هذا النوع من «العرض العمراني»

أو السكني ليس في النهاية سوى مجموعة من الصناديق األسمنتية الضيقة الخالية من كل تعبير ثقافي

ثقافيا و«داللـ ًـيــا» ،والــذي ال يمكن اإلنسان
أو لمسة جمالية (عبارة عن مراقد فقط)؛ إنه السكن الفقير
ً

أن يعيش فيه حميميته وال أن يستوحي أو يستمد من خالله أي معنى( ،((13وال أن يتواصل فيه مع غيره

بضرب من الخصوصية ،حيث بات يكشف أسرار البيوت بوضوح ،ألن كل ما يجري داخله يجد صداه

في الخارج من دون عناء؛ إنه «شفاف» يهدم جدار الخصوصية ( ((13ومغشوش إلى درجة «اإلقراف»..
الـغــش قيمة تـتــوارى خلف البنية العمرانية فــي الـمــدن الـعــربـيــة ،وهــو ال يتوقف عند حــدود الـبـنــاء الــذي
يفتقر إلــى أســاسـيــات التشكيل وجـمــالـيــاتــه ،وإنـمــا يستمر إلــى تــزويــر الـمــامــح الحضرية للمدينة بتغيير

الــدوال؛ ففي كثير من المدن العربية الحديثة ،يجري عبر عمليات «التغويت العمراني» ( ((13تسويق

أحياء شبيهة بالغيتوهات المغلقة والمستوطنات تحت أسماء خادعة (األمل ،السعادة ،الزهور ،الفرح،

وتمت ً
أيضا عمليات تغيير وتعديل طاولت التسميات الطبقية السكنية -
البهجة ،المستقبل ،إلــخّ .)..
مثلما حدث في دمشق على سبيل المثال  -من قصور أولى ،ثانية ،ثالثة ...إلخ إلى تسميات جديدة:
أحياء قديمة ،سكن حديث ،مناطق تنظيم جــديــدة؛ إذ تم تغيير الــدوال ولــم يتغير المحتوى (المدلول
العمراني) بتغيير التسمية (.((13

Pathological togetherness.
Behavioral Sink.
John B. Calhoun, «Population Density and Social Pathology,» Scientific American (February 1962), p. 144.
: Ralph Rugoff [et al.], Psycho Buildings: Artists Take on Architecture (London: Hayward Pub., 2008).للمزيد ،انظر
Richards, p. 43.
Deformed City.
Meaningless

)(130
)(131
)(132
)(133
)(134
)(135
)(136

( ((13انظر :عدلي السمري [وآخرون] ،علم االجتماع والمشكالت االجتماعية (االسكندرية ،مصر :دار المعرفة الجامعية،)2003 ،
ص .41
( ((13ع ــن «التغويت» ) ،)GhettoïsationانـظــرHervé Marchal et Jean-Marc Stébé, La Ville au risque du ghetto, SRD, :
sciences du risque et du danger. Références (Paris: Ed. Tec et doc, 2010), p. 50.

( ((13ان ـظ ــر :دمـشــق أق ــدم مــديـنــة فــي الـتــاريــخ ،ن ــدوة آذار الـفـكــريــة فــي مـكـتـبــة األس ــد ،دمـشــق ،ســوريــا( 1991 ،دمـشــق :مكتبة األســد،
 ،)1991ص .36
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َيـعـتـبــر ب ــارك فــي عـمـلــه «ال ـمــدي ـنــة :مـقـتــرحــات ح ــول دراسـ ــة ال ـس ـلــوك اإلن ـســانــي فــي الـبـيـئــة ال ـح ـضــريــة» أن
الظروف النفسية واألخالقية للحياة في المدينة تعكس نفسها بصورة طبيعية في استغالل المكان وفي
إنشاء عالقة «نوعية» بالمكان ،وكذلك في أنماط الحركة اإلنسانية وجميع أشكال التواصل والتفاعل
والصناعة واإلنتاج (.((14
الــواقــع أن كـثـيـ ًـرا مـ ّـمــا يعكس نفسه على البنى العمرانية للمدينة الـعــربـيــة ،بــاإلضــافــة إلــى «الـغــش» ،نجد
الجشع والفساد اإلداري والمالي لمؤسسات التهيئة المجالية والعقار في كثير من المدن ،والذي ليس
هــو إال ج ــز ًءا مــن بنية فـســاد سـيــاســي تـقــوده «طـبـقــة الــرعــاع الـسـيــاســي» ،عـلــى حــد قــول واسـيـنــي («صـعــود
الرعاع الذي يعني مرة أخرى صعود القيم الميتة») ( .((14وما يعكس نفسه بصوت عال على الجدران
والــواج ـهــات هــو لـغــة االسـتـغــال الــرأسـمــالــي ال ــذي يـفـصــل بـيــن «الـمـكــان» و«الـقـيـمــة» ،وبـيــن «الـعـمــران»
ـوعــا بـهــاجــس االحـتـكــار و«تـسـلـيــع»
و«الـمـعـنــى» وبـيــن «الـسـكــن» و«ال ــذوق األخــاقــي» ،لـهــذا تـجــده مــدفـ ً
جميع مناحي الحياة اإلنسانية ،وال يترك مساحة لالستراحة أو االسـتــرخــاء؛ فالفراغات كلها يجب أن
تمتلئ بـ«األسمنت األسود» ،بالغابات َ
الخ َر َسانِية من أجل المال؛ هذا المال الذي يتاجر في بناء المقابر
للفقراء كما في بناء القصور لألغنياء يذ ّكرنا بما قاله صنع الله إبراهيم في رائعته اللجنة التي تحكي
عــن سلطة الـمــال الـعـقــاري االحـتـكــاري« :بعد أن كانت مشاريع اإلسـكــان قــاصــرة على خدمة الطبقات
مـحــدودة الــدخــل ،تـقــدم لها مجمعات متماثلة الشكل والـحـجــم ،اتسعت اآلن لتشمل كــافــة الطبقات،
تنوعا شديدً ا يمتد من المقابر إلى األبــراج الفاخرة» (((14؛ طبقية عمرانية يتجاور فيها البذخ
واكتسبت ً
الصارخ مع البؤس األسود.
ضدا على «المعنى» و«التاريخ»
ترتفع حدة التناقض بين العالمات العمرانية لتفضي إلى تشوهات تأتي ًّ
و«اإلن ـس ــان» ،يـمـكــن أن نـقــرأ مــن خــالـهــا تـشــوهــات الـحـيــاة الـمــديـنـيــة الـعــربـيــة الـتــي أصـبــح مــن الـصـعــب
تجسيمها ،بسبب انهيارات هائلة طاولت جميع تفصيالت حياتنا اإلنسانية ويجسدها أوضح تجسيد ما
يسمى التلوث البصري ( ((14الصادم الذي ق ّلما ينفلت منه حي أو شارع ،ولعل من آياته البينة ما تعرفه
ّ
مدننا العربية من أشغال ال تنتهي ،ومن عمليات حفر وهدم غير متناسقة ،ال تلبت أن تنتهي حتى تبدأ
من جديد (مدن هي عبارة عن ورش مفتوحة بسبب سوء التدبير).
ـراضــا بصرية هي جــزء من أعــراض مــرض التمدن التي
التلوث البصري هو نتاج فساد بصري ُيــورث أمـ ً
تُضاعف اضطراباتنا النفسية والعصبية ،وتؤشر على انحدار حاد في الذوق العام.
ومما يزيد التلوث البصري حدة تنافر األلوان وغياب التناسق في الفضاء العام ،ومنظر الحاويات على
األرصفة التي تفيض بأصناف القمامة ،وحولها أو وسطها من ينبش بحثًا عما يستصلحه لألكل ،وهو
(140) Park, «The City,» p. 4.

( ((14واسيني األعرج ،مرايا الضرير« :كولونيل الحروب الخاسرة» ،ترجمة عدنان محمد (دمشق :ورد للطباعة والنشر،)2011 ،
ص .13
( ((14إبراهيم صنع الله ،اللجنة ،ط ( 2القاهرة :مطبوعات القاهرة ،)1982 ،ص .126
(143) Visual Pollution.
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من التشوهات اإليكولوجية (التي تحمل أكثر من داللة ( ((14اقتصادية وأخالقية وسياسية) التي نمت
في األوساط الحضرية أمام تجاهل رسمي محبط.

مــن عــائــم الـتـلــوث الـبـصــري أن الـعــامــات الـحـضــريــة ام ـتــدت خ ــارج دائ ــرة سـيــاقـهــا الـقــانــونــي ،فخرجت

بــذلــك عــن الـحــد الـعـمــرانــي ال ـم ـعــروف ،وت ـجــاوزت مــن خــال مـشـهــد ت ـطــاول أع ـنــاق الـبـنــايــات فــي خــرق

لألسس التنظيمية وعــروض الـشــوارع المنظمة ،والتشوهات والكتل البنائية غير القانونية ،والفراغات
غير المصممة ،والـطــرق الـتــي يـقــول سالكها ،بلغة إدوارد الـخــراط وهــو يتحدث عــن الـقــاهــرة« :فكأنني

أبحث عن طريق ،وكأنني ال أجد الطريق» (.((14

الجدُ ر واأليقونات المتزاحمة ،واألضواء
يزيد من تلوث الفضاء حمى اإلعالنات التجارية السائلة على ُ
الـمـنـتـشــرة بـشـكــل عـشــوائــي فــي كــل م ـكــان ،وانـعـكــاس الـ ــرداءة فــي ال ــذوق ال ــذي يـمــأ الــواج ـهــات بعنف

واستفزاز للوجدان والذوق (.((14

إنه انهيار شامل لواجهة المدينة الحديثة التي أفسدها نشر الغسيل على الواجهات ،وأغرقتها المكيفات
وتــزاحــم األط ـبــاق الــاقـطــة ،فـمـحــت الـتـفـصـيــات الـثـقــافـيــة كـلـهــا ،وقـلـلــت مــن الـقـيـمــة الـعـمــرانـيــة لـلـمــديـنــة،
وجـعـلــت مـنـهــا «عــامــة عـمــرانـيــة فــائـضــة بــالــداللــة الـمـنـكــوســة» ،تـعـكــس حـلــم حـضـيــض ُيـ َنـفــس عــن بـلــواه

باالستغراق في ما يصنعه اإلعالم اآلخر.

وتعدي المقاهي وبعض المطاعم على أرصفة
من مالمح التلوث البصري زحف المحالت التجارية،
ّ

الـمـشــاة بــامـتــدادات تـجــاريــة واسـتـهــاكـيــة ضيقت الـمـجــال الـحــركــي الـحــر للمتجولين ،ودفـعــت بـهــم إلــى

مزاحمة السيارات على الطرق المكتظة.

وال يبعد عــن كــل هــذا وذاك اإلضــافــات الـتــي تـخــرق مـبــدأ االنـسـجــام والـتــوافــق( ((14فــي الـهــويــة الهندسية

للمدينة ،التي تفترض احترام المقاييس في اإليقاع والتقسيم والبنية ،وهو ما يفرز في حال عدم احترامه
مدينة بأكثر من هوية ،وفي بعض األحيان إضافات بال هوية (((14؛ شظايا هويات متداخلة بشكل غير

فني يفتقر إلى إحساس بعنصر االنسجام ،بحيث يمكننا تشبيه ذلك في بنية اللسان ،بإدخال نسق لغوي
في نسق لغوي آخر مباين ،أو حتى في بنية اللسان الواحد بإضافة نص إلى نص سابق عليه ،فــإذا لم

يــراع النص الثاني المضاف سياق األول وداللـتــه وأسلوبه وبنيته التركيبية والخبرية أو اإلنشائية ،ظهر
( ((14عــالــج أمـبــرتــو إ يـكــو تـعــدد الــداللــة فــي عــامــات الـمـجــال الـعـمــرانــي مــن منظور تــاريـخــي .انـظــرUmberto Eco, La Structure :
absente: Introduction à la recherche sémiotique, traduit de l’italien par Uccio Esposito-Torrigiani (Paris: Mercure de
France, 1972).

( ((14إدوارد الخراط ،مضارب األهواء :قصص قصيرة (القاهرة :دار البستاني للنشر ،)2003 ،ص .148
(((14

للمزيد عن التلوث البصري الضوئي في المدينة ،انظرJosiane Meier [et al.], eds., Urban Lighting, Light Pollution, :
and Society (New York: Routledge, Taylor and Francis Group, 2015).
(147) Harmony.
(148) The Anonymous Adition.
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ً
واضحا؛ ارتباك لساني نظير االرتباك العمراني في
وارتباكا لغو ًيا
وغموضا
ً
ُعواره بوضوح وأحدث نشازًا
ً
ما يعكس ارتباك اإلنسان العربي وضياعه.

خاتمة :من أجل هوية عمرانية عربية متماسكة ومنفتحة
إن التجارب اإلنسانية والعمرانية كلها تدل على أن الحلول التي تُفرض على مدينتنا ومجتمعنا وال تنمو
داخله وفي تربته ،متصلة وواصلة بين ماضيه وحاضره ومتطلعة إلى مستقبله ،لن تساعد على إحداث
تغيير دائم.
دائما يدفعنا إلى طرح السؤال عن الكيفية التي تم بها – باسم
والرهان على «مدينة عربية حديثة» كان ً
الحداثة والتقدم  -إعــادة إنتاج النموذج العمراني الغربي في بيئة اجتماعية وثقافية مختلفة تما ًما عن
تـلــك الـتــي استعير مـنـهــا .ورغــم جميع الـتـشــوهــات الـتــي أصــابــت الـمــديـنــة ،ورغــم أن بحثنا كــان فــي آالم
المدينة وأمراضها ،فإننا بحاجة إلى أمل يفرضه ما نراه من ضوء يطلع حتى من صدوع الجدران وشقوق
الصخور؛ أمل بإعادة الحياة إلى المدينة العربية من طريقين :التربية والعدالة ،وإذا فقدنا األمــل ،فإن
«نهاية األمل هي بداية الموت» ( ((14كما يقول مالرو.
دائما من يميل إلى اختزال التقدم في تب ّني نموذج صناعي وحضاري ،على غرار ما حدث
كان هناك ً
في أوروبا ،من دون التفكير في المقدمات «الثقافية» التي هي بمنزلة الشروط الحيوية لحصول «الحركة
فــي اتـجــاه الـتـمــديــن اإلن ـســانــي»؛ ذلــك أن الـمـســألــة الـحـضــريــة ال تـتـلـخــص فــي الـتـصـنـيــع وال فــي «الـحــالــة
االستهالكية» المتصاعدة بال وعي ،وهو ما نتوقع أنه سيؤدي في نهاية المطاف إلى التحديث ،بل إن
تراع فيه
هذا التحول مبسط ومسطح :إن ما حدث في أوروبا لم يحدث عندنا ،أو حدث على نحو لم َ
ال األبعاد الثقافية  -التاريخية وال األبعاد السياسية – االقتصادية ،وال حتى البيئية والجمالية ،فنتجت
منه مدينة مشوهة ،والسؤال إذن يتعلق بأي مدينة ألي مجتمع؟
إننا في حاجة ماسة إلى أن نفيد في تخطيط مدننا من استلهام الــروح العربية في الصياغة والتشكيل،
ألن لكل أمة روحها ،منها الروح الموسيقية والشعرية في تناسقها ،مع االعتماد ً
أيضا على ما يفترضه
المستقبل من حاجات مستجدة يدفع في اتجاهها العصر والتطور ،ذلك أنه ال يمكننا أن ننفصل عن
العالم ،بيد أن اتصالنا به يجب أن يكون من موقع واع وحي.
يخبرنا الـحـبــابــي أن «لـلـحـضــارة الصناعية بنياتها الـخــاصــة ،فــا يكفي أن نـســوق سـيــارة ،ونــركــب طــائــرة،
ونـســافــر فــي ب ـلــدان تـلــك الـحـضــارة لـنـكــون مـنـهــا .كـثـيــر هــي الـشـعــوب الـتــي تـمـتـلــك آالت دقـيـقــة ومـعــامــل
صناعة كبرى (المفاتيح في اليد) ،لكن السر ليس في العنديات ،بل في تكييف الكينونة والذهن والرأي
مع الفكر المتصرف في المعطيات ،الفكر المبدع ،الصانع والمدبر والمنظم» (.((15
( ((14أندريه مالرو ،الحبل والفئران :مرآة اليمبس ،ترجمة هنري زغيب (بيروت :منشورات عويدات ،)1982 ،ص .223
( ((15محمد عزيز الحبابي« ،الحضارة اإلنسانية وحضارة التصنيع »،الوحدة ،السنة  ،1العدد  ،)1985( 4ص .14
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عرفت مجتمعاتنا حداثة شكلية لم تجاوز حدود المظاهر ورسوم «األشياء» وعمليات «النقل األصم»
لألشكال التي أفرغناها من مضامينها ،وانتقلنا إلى «المدينة» بوثوقياتنا وسلطويتنا وطائفياتنا ومركزيتنا
وقــداســة نـظــامـنــا فــي الـسـلـطــة والـحـكــم ،ول ـهــذا فـشـلـنــا ،كـمــا يـقــول زكــي نـجـيــب مـحـمــود« ،حـتــى اآلن في
الـلـحــاق بــركــاب الـعـصــر ،أي أنـنــا نعيش مرحلة زمنية مــن الغيبوبة أو مــن التخلف ال ـح ـضــري»( ،((15كل
ذلك ألننا غفلنا عن سؤال المشروع المجتمعي الذي تتطلبه «مدينتنا» ،وســؤال «اإلنسان» و«الثقافة»
و«اللسان».
إن األنـســاق الـعـمــرانـيــة هــي أنـســاق سيميائية ذات ُبـعــد ثـقــافــي بــالــدرجــة األول ــى ،أي تحيل إلــى اإلنـســان
وثـقــافـتــه فــي أخ ــص خـصــوصـيــاتــه .وه ــي حـيــن تـنـتـقــل «ب ــا وع ــي» مــن س ـيــاق ح ـضــاري إل ــى آخ ــر ،تــوزع
استبدادها وقهرها على الذين انساقوا في لحظة انزالق حضاري لومضة عالمة يجهلون عواقب تب ّنيها.
يـقــول أبــو يـعــرب الـمــرزوقــي« :إن االسـتـيــراد الـمـيــت يـصـيــب األم ــم الـلــواقــح بــالـعـقــم ،لـكــونــه يـحــول دونـهــا
تدرجا
والمعاناة التي يتدرج بها الفكر من زاده الخاص إلى اإلسهام في تحقيق الزاد اإلنساني العام،
ً
سهما في إبداع هذا الزاد ،إذ دون ذلك ال تكون الكونية والكلية بين البشر إال االشتراك في الحيوانية
ُم ً
(((15
ً
طبيعة ،والعبودية للسائد
تاريخا» .
بـغـيــر ه ــذه األس ـئ ـلــة ال ـح ـيــة ،سـنـجــد أن ـف ـس ـنــا إزاء مــدي ـنــة م ـي ـتــة ،أو مــدي ـنــة ال ـم ــوت ،ك ـمــا يـسـ ّـمـيـهــا جـيـفــري
ن ـيــدوروس ـيــك(((15؛ مــديـنــة تـنـتـشــر فـيـهــا قـيــم ال ـمــوت الـتــي تـخـنــق قـيــم الـحـيــاة ،ومــع ال ـمــوت يـنـتـشــر الـبــؤس
والظالم والبرودة ،وينتكس اإلبداع..
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فؤاد غربالي

**Fouad Ghorbali

سوسيولوجيا المعاناة
من خالل المعيش اليومي
لشباب األحياء الشعبية
ً
مثاال
شباب أحياء مدينة صفاقس
Sociology of Suffering

The Daily Life of Youth in Sfax’s Low-Income Districts
ملخص :اعتما ًدا على بحث ميداني في «حي العقاربة» ،أحد أحياء مدينة صفاقس ،تحاول هذه
الدراسة تقديم فهم سوسيولوجي لمعيش الشباب في األحياء الشعبية ،وذلك عبر ٍّ
تمش منهجي
كيفي ومقاربة نظرية تندرج ضمن سوسيولوجيا براغماتية ،ال تولي االهتمام للصيرورات البنيوية
بقدر ما تعطي مساحة للفاعلين بوصفهم ذوات منتجة للمعنى .كما تحاول الدراسة إبراز تجربة
التهميش واإلق ـصــاء االجـتـمــاعــي فــي حــي الـعـقــاربــة ،لـيــس بــوصـفـهــا حتمية وقــدريــة ومـعـطــى يتم
ذاتيا يطور
خــارج ذاتية الفاعلين وبعيدً ا عن سيطرتهم ،بل بوصفها تجربة اجتماعية
ً
وإحساسا ً
إزاءهــا الفاعلون مقاومة تتخذ في الغالب استراتيجيات مختلفة يعمل من خاللها شباب هذه
األحياء على ضمان «االستمرار في العيش» والدخول إلى مجتمع االستهالك الحضري.
ك ـل ـمــات مـف ـتــاحـيــة :ش ـبــاب ،الـمـعـيــش ال ـيــومــي ،ال ــدول ــة االج ـت ـمــاع ـيــة ،األح ـي ــاء الـشـعـبـيــة ،الـشـعــور
بالحيف ،سوسيولوجيا المعاناة
Abstract: Based on field research undertaken in the al-‘Aqaribah neighborhood
of Sfax, this study attempts to provide a sociological understanding of the
day-to-day life of Tunisian youth in «popular» or low-income neighborhoods.
A systematic, qualitative, walk-through survey puts focus on the young actors
themselves as producers of meaning—as opposed to the structural processes
* باحث في علم االجتماع من تونس.

Social Researcher in Tunis.
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enveloping them per se. The study highlights the experience of marginalization
and social exclusion in al-‘Aqaribah district, but not as something predetermined,
produced externally to the key actors themselves, or removed from their control.
Rather, it examines a mix of social experiences and subjective senses that the
young people of these neighborhoods resist. This paper looks at how young
people take up different strategies to ensure that they can «stay alive» and gain
access to the urban consumer society.
Keywords: Youth, Daily Life, Social State, Low Income Districts, Popular
Districts, Feeling of Injustice, Sociology of Suffering

مقدمة عامة
طالما شكلت «األحياء الشعبية» الموجودة على هامش المدن التونسية الكبرى التعبير األمثل
عــن نمط التحضر الــذي شهدته تــونــس منذ فـتــرة االسـتـقــال ،حيث عــرف بكونه نمط تحضر
انـتـقــالــي لــم تـسـبـقــه عـمـلـيــة تـصـنـيــع بــل ك ــان نـتـيـجــة تـفـقـيــر األري ــاف عـلــى حـســاب ال ـمــدن ،وهــو مــا أحــدث
عمقته دولة
حركة نــزوح كثيفة من األريــاف في اتجاه المدن منذ ثالثينيات القرن الماضي ،وهــذا أمــر ّ
ـوذجــا تـنـمــو ًيــا يفتقد الـعــدالــة بين
االسـتـقــال فــي مــراحــل مختلفة مــن تــاريـخـهــا ،إذ تـبـ ّنــت فــي الـغــالــب نـمـ ً
المناطق الداخلية والمناطق الساحلية.
جعل نموذج التنمية الذي تبنته دولة االستقالل من المدن الساحلية «ملجأ» ومقصد كثير من الفئات
«المقت َلعة من أريافها» ،سواء للعمل أو للدراسة .ولئن نجح جزء من تلك الفئات في افتكاك مكان له
فــي عالم المدينة بفعل المصعد االجتماعي للمدرسة ،فــإن الـجــزء اآلخــر ظــل على هامش «المجتمع
الحضري» المتمثّل ببعديه في عالمي العمل واالستهالك ،ليكون له مجاله االجتماعي الخاص المتمثّل
غالبا ما ُبنيت بعيدً ا عن «الرقابة الرسمية» للدولة أو بتواطؤ منها ،وهي
بدوره في «األحياء الشعبية» التي ً
فتسمى حي ًنا «أحياء السكن الفوضوي»
أحياء تتسم بكونها «متمردة» على معايير التخطيط العمراني،
ّ
وت ـسـ ّـمــى حـيـ ًنــا آخ ــر «أح ـي ــاء الـسـكــن ال ـس ــري» ،وه ـمــا تـسـمـيـتــان تـلـتـقـيــان عـنــد ك ــون تـلــك األح ـي ــاء مـجــال
سوسيولوجيا لعلماء االجتماع
«الالشكلي» وكل ما هو غير مهيكل .وقد شكلت تلك الفضاءات مبحثًا
ً
في تونس منذ السبعينيات((( ،إال أن جل الدراسات الموجودة اكتفت بإيالء األهمية للجوانب البنيوية
وللعوامل التي ساهمت في بروز تلك األحياء والظواهر المرتبطة بها ،مثل الفقر والبطالة والجريمة،
ٍ
من دون أن تصغي ً
ذوات يعيشون الفقر واإلقصاء االجتماعي كتجربة
فعل لصوت الفاعلين بوصفهم
(1) Paul Sebag, Tunis: Histoire d’une ville, histoire et perspectives méditerranéennes (Paris: L’Harmattan, 1998); Fredj
Stambouli, «Sous emploi et espace urbain des bidonvilles au Maghreb,» Revue tunisienne de sciences sociales, nos. 2829 (1972), et Morched Chabbi, «Une nouvelle forme d’urbanisation à Tunis: L’habitat spontané péri-urbain,» (Thèse de
Doctorat en Urbanisme et Aménagement, Université de Paris Val-de-Marne, IUP de Paris, Créteil, 1986).

ةيبرعلا ةنيدملا ةمزأ :روحملا
اثم سقافص ةنيدم ءايحأ بابش :ةيبعشلا ءايحألا بابشل يمويلا شيعملا لالخ نم ةاناعملا ايجولويسوس

ومحنة((( في حياتهم اليومية ،وهو أمر تترجمه ممارساتهم وإحساسهم بغياب العدالة الذي يو ّلد لديهم
شعورا بالمعاناة((( واإلحـســاس بالالمساواة وعــدم الـجــدوى ،وتترجمه سلوكاتهم وتعبيراتهم الهويتية،
ً
واألشكال الجديدة للروابط االجتماعية التي يعيدون بناءها في خضم حالة الاليقين ّ
وتقطع المسارات
التي يعرفونها ،وكذلك من خالل خطاباتهم ومواقفهم((( وتمثّالتهم حول أنفسهم وحول المجتمع.
ً
براغماتيا((( لمعنى المعاناة واإلحساس
سوسيولوجيا
وتمثل
من هذا المنطلق ،سنحاول أن نبلور رؤية
ً
ً
بــاإلقـصــاء االجـتـمــاعــي لــدى الـفـئــات الـتــي تعيش فــي الـفــراغــات الـحـضــريــة للمدينة التونسية الـمـعــاصــرة،
وبـشـكــل خ ــاص ال ـف ـئــات الـشـبــابـيــة ،وذل ــك م ــن مـنـطـلــق تـجــربــة الـفــاعـلـيــن أنـفـسـهــم م ــن حـيــث ه ــم ذوات
ق ــادرة عـلــى إنـتــاج معنى لــوجــودهــا وتشكيل أطــر لـلـمـقــاومــة فــي إطــار المعيش الـيــومــي((( تشكل سياسة
ت ـح ـت ـيــة(((ضــد الـهـيـمـنــة واالخ ـت ــزال فــي ص ــورة «ال ـ ــذوات الـمـسـتـلـبــة» الـقــابـعــة فــي «ق ــاع ال ـمــدي ـنــة» فــي ظل
«الالمرئية االجتماعية»(((.

المدخل النظري :منهجية الدراسة
نحو مقاربة براغماتية

في هذا السياق ،نهدف في هذه الدراسة إلى الدخول ،كما يقول عالِم االجتماع الفرنسي البيروني ،إلى
«األحـيــاء الشعبية» فــي مدينة صفاقس مــن خــال «كلمات متساكنيها»((( ،وتـحــديــدً ا مــن خــال كلمات
جغرافيا يتجاور فيه
الشباب الــذيــن أجرينا معهم الـمـقــابــات؛ فــالـفـضــاءات الشعبية ليست فقط مـجـ ًـال
ً
الفقراء وتتراكم فيه اإلعاقات االجتماعية ،وليس فقط ذلك العالم المضاد للحياة الحضرية العادية ،بل
(((1
إنه ،كما يقول البوريني« ،مكان للكلمات ،فالناس يعيشون وهم يتكلمون ويتكلمون وهم يعيشون»
كثيرا ما تخونهم ،واللغة الرسمية بالنسبة إلــى الفئات
عبر ذلــك الشعور المشترك بــأن «اللغة الرسمية» ً
«المهمشة» هي لغة المدرسة والدولة واإلعالم ،أي بعبارة أخرى لغة «الطبقات المهيمنة»( ،((1وهي لغة
تبدو لهم «كــاذبــة و مخادعة» ألنها «تتحدث عن االنــدمــاج في الوقت الــذي تعني فيه اإلقـصــاء وتؤكد

(2) Danilo Martucelli, Forgé par l’épreuve: L’individu dans la France contemporaine, collection Individu et société
(Paris: A. Colin, 2006).
(3) Jean Foucart, Sociologie de la souffrance, ouvertures sociologiques (Bruxelles; [Paris]: De Boeck, 2003).
(4) Olfa Lamloum et Mohamed Ali Ben Zina, dirs., Les Jeunes de Douar Hicher et d’Ettadhamen: Une enquête
sociologique (Tunis: Arabesques, 2015).
(5) Mohamed Nachi, Introduction à la sociologie pragmatique: Vers un nouveau style sociologique?, préface de Luc
)Boltanski, collection cursus. Sociologie (Paris: A. Colin, 2006
(6) Michel de Certeau, L’Invention du quotidien, collection Folio. Essais, nouv. éd. (Paris: Gallimard, 1990).

((( جـيـمــس سـكــوت ،الـمـقــاومــة بالحيلة :كـيــف يـهـمــس الـمـحـكــوم مــن وراء ظـهــر الـحــاكــم ،تــرجـمــة إبــراهـيــم الـعــريــس ومـخــايــل خــوري
(بيروت :دار الساقي.)1995 ،

(8) Guillaume Le Blanc, L’Invisibilité sociale, pratiques théoriques (Paris: Presses universitaires de France, 2009).
(9) Didier Lapeyronnie, Ghetto urbain: Ségrégation, violence, pauvreté en France aujourd’hui, avec Laurent Courtois,
(Paris: R. Laffont, 2008), p. 58.

( ((1المصدر نفسه.
( ((1المصدر نفسه.
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المساوا َة في الوقت الذي تبرر فيه الالمساواة»( .((1وعلى هذا األساس يصنعون خطابهم الخاص حتى
ال يتركوا لآلخرين فرصة تشكيل خطاب حولهم ،وهنا تبرز أهمية السوسيولوجيا البراغماتية على النحو
الذي بلوره بولتانسكي وتيفينوت( ((1اللذان يعتبران أن الموضوع المفضل للسوسيولوجيا البراغماتية،
أساسا «وصف وتحليل الطريقة التي يسم من خاللها الفاعلون في حد ذاتهم
بوصفها نظرية نقدية ،هو
ً
الموجودات التي تشكل محيطهم ،مساهمين بالتالي في إنجاز العالم االجتماعي»( .((1نكون وفق هذا
أساسا دراسة خطاب الفاعلين في ظل بحثهم عن «المصلحة المشتركة»،
المعنى إزاء منهجية تقتضي
ً
وذلــك فــي اتـســاق مــع مــا يـقــدرونــه أنــه هــو «ال ـعــادل» ،بـعـبــارة أخــرى تضع السوسيولوجيا البراغماتي ُة في
الـمـقــدمــة قــدرة الفاعلين اإلبــداعـيــة واالسـتـكـشــافـيــة ،بـمــا هــي قــدرة عـلــى خـلــق جملة مــن أشـكــال الـتــوافــق
والتواطؤ والتبرير والتصنيف المعياري( ((1للفعل والممارسات.
من هذا المنطلق النظري تحديدً ا ،سنحاول أن نعيد بناء خطاب شباب «األحياء الشعبية» الذين يتجهون
في غالب األحيان إلى تحويل خطابهم إلى فعل وممارسة ملموسة في حياتهم اليومية ،من حيث هي
تجربة اجتماعية محكومة بالمعاناة من أجل «االستمرار في الحياة» وبما هي «محنة»(ً ((1
أيضا تستوجب
وإبداعا ألشكال فريدة من الوجود االجتماعي.
سياسة تحتية للمقاومة
ً
العمل الميداني في «حي شعبي» وتقنيات البحث المعتمدة

تمش منهجي واضــح ودقيق ّ
ال يمكن أن يكتسب هــذا البحث فاعليته إال من خــال ٍّ
يمكن من ولوج
الـعــالــم االجـتـمــاعــي لـشـبــاب األح ـيــاء الـشـعـبـيــة ،وذل ــك لـتـجـمـيــع أكـثــر مــا يـمـكــن مــن م ــادة بـحـثـيــة نـعـيــد من
خاللها تأويل وفهم العالم االجتماعي للشباب الذين يعيشون تجربة العيش في «حي شعبي» بما هي
تجربة يسودها اإلحساس بالالمساواة والخوف من المستقبل ،وكذلك بما هي تجربة «مقاومة» وإبداع
استراتيجيات من أجل «االستمرار في العيش».
مباشرا ضمن «عالقة تفاعلية» مع المستجوبين ،وذلك
على هذا األساس كان اتصالنا بـ«ميدان البحث»
ً
(((1
وفق ما تمليه مقتضيات البحث في «حي شعبي»  ،حيث يواجه الباحث تقلبات الميدان ،والفرص
الـضــائـعــة ،والـشــك الـمـتــواصــل مــن جــانــب الـمـسـتـجــوبـيــن ،وه ــذا مــا عـشـنــاه خــال «وجــودنــا الـبـحـثــي» في
( ((1المصدر نفسه.

(13) Luc Boltanski et Laurent Thévenot, De la justification: Les Economies de la grandeur, NRF essais (Paris:
Gallimard, 1991).

( ((1المصدر نفسه ،ص .341-340

(15) Luc Boltanski, «Passer des épreuves,» Projet, no. 289 (Novembre 2005), p. 74.

موجها إلى كل واحد منا (غير معلن في غالب األحيان)،
اختبارا وامتحانًا
( ((1يرى دانيلو مارتوشيلي أن «كل محنة تظهر بوصفها
ً
ً
وعــن طريقه تتم عملية االنـتـقــاء االجـتـمــاعــي .ومــن ناحية أخــرى ،تـكــون كــل محنة بمثابة اختبار مقاومتنا وقــدرتـنــا على التحمل؛ إنها
تصورا فريدً ا للفاعل».
تفترض على هذا األساس
ً

Danilo Martuccelli, «La sociologie aux temps de l’individu,» Revue Interrogation?, no. 5: L’Individualité, objet
problématique des sciences humaines et sociales (Décembre 2007), sur le site: <www.revue-interrogation.org /la
sociologie-au-temps-de l’individu>.
(17) Gérard Mauger, «Enquêter en milieu populaire,» Genèses, vol. 6, no. 1 (Décembre 1991), p. 125.
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حــي الـعـقــاربــة بـمــديـنــة صـفــاقــس؛ إذ راف ــق وجــو َدنــا نــوع مــن الـشــك وال ـحــذر مــن طــرف الـسـكــان والـشـبــان
المستجوبين ،حيث كانت األسئلة المتواترة مــن قبيل :هــل سيغير مــا تقوم بــه مــن وضعنا؟ هــل تكتب
تـقــاريــر لـلـشــرطــة؟ مــا مـعـنــى عـلــم االج ـت ـمــاع؟ هــل لــديــك سـجــائــر؟  ...إل ــخ .و لـئــن كــانــت «درج ــة حــذر»
المستجوبين نسبية وال تشكل عائقًا أمــام سير المقابالت الـتــي أنـجــزنــاهــا ،وذلــك بفعل انفتاح الفضاء
الـعـمــومــي بـعــد ثــورة  14كــانــون الـثــانــي /ي ـنــايــر ،2011فــإن حــذر الـفــاعـلـيــن يصبح أم ـ ًـرا جـلـ ًـيــا حـيــن يتعلق
بالحديث عن استهالك المخدرات وبيع الخمر خلسة .في هذا اإلطار ،استدعى حضورنا في الميدان
ـارا فــي الـمــدة الزمنية» مــن أجــل معرفة الـمـيــدان ،وضـمــان ثقة الفاعلين .ولـهــذا حــاولـنــا فــي بداية
«اسـتـثـمـ ً
البحث أن يكون اتصالنا بالمستجوبين «غير شكلي» عبر األحاديث العابرة والجلوس مع المستجوبين
في المقاهي المتاخمة للحي موضوع الدراسة ،وهو ما ّ
مكننا في مرحلة ثانية من إعداد دليل المقابلة
شبه الموجهة بناء على المعطيات التي جمعناها خــال المرحلة االستكشافية وجــرت مفصلتها وفق
أربعة محاور أساسية :تمثُّل الذات في ظل وضعية البطالة ،والعالقة بالحي ،والعالقة بالسلطة األمنية،
وط ــرق مـقــاومــة الـبـطــالــة .وأجــريـنــا  20مـقــابـلــة شـبــه مــوجـهــة مــع شـبــان ت ـتــراوح سـ ّنـهــم بـيــن  18و 35سنة،
ويواجهون في جلهم مشكالت البطالة والهشاشة االقتصادية ،ويشتركون في المسارات الحياتية نفسها
التي تظهر بوصفها مسارات متقطعة .كما اعتمدنا على تقنية المالحظة بالمشاركة من خالل المكوث
ساعات طويلة مع شبان حي العقاربة في المقاهي وأزقة الحي ،وتركزت مالحظاتنا على ممارساتهم
اللغوية وطرقهم في التعبير عن الصعوبات التي يعيشونها.

أركيولوجيا «السكن الشعبي» في تونس ونمط التحضر

ي ــرى عــالِــم االجـتـمــاع الـتــونـســي ف ــرج سـطـمـبــولــي أن ظـهــور الـسـكــن الـشـعـبــي فــي تــونــس يـعــود إل ــى الـفـتــرة
األول ــى لــاسـتـقــال ،حـيــث تـنــامــت األح ـيــاء الـقـصــديــريــة عـلــى أط ــراف مــديـنــة تــونــس و«س ـكــن الــوكــائــل»،
وذل ــك تـحــت وط ــأة ال ـنــزوح الــريـفــي الـنــاتــج مــن تـفـقـيــر األريـ ــاف مـنــذ الـفـتــرة االسـتـعـمــاريــة .وق ــد تـعــامـلــت
دولــة االسـتـقــال الـنــاشـئــة مــع «الـسـكــن الـشـعـبــي» وفــق سـيــاســة التطهير الـتــي قــامــت عـلــى عمليات إجــاء
متساكنيه وإعادتهم إلى أريافهم التي جــاؤوا منها ،وذلــك من منطلق إبــراز «قــوة الدولة» للحفاظ على
الــوجــه الـحــديــث لـلـمــديـنــة .ولـكــن ســرعــان مــا تبينت ح ــدود تـلــك الـسـيــاســة؛ إذ عــرفــت فـتــرة السبعينيات،
ونموا غير متحكم فيه»( ((1للسكن الشعبي على أطراف المدن الكبرى،
«انفجارا
على عكس المتوقع،
ً
ً
وهو ما سيفرض طلبات وحاجات اجتماعية متزايدة للفئات الحضرية الجديدة ،وخاصة منها الفئات
الشبابية التي تراهن على االندماج في الحداثة الحضرية من خالل االنخراط بشكل كامل في عا َلمي
العمل واالستهالك.
ً
مجال لبسط الدولة سلطتها على نحو طالما تم
كما تشكل أحياء السكن الشعبي والمدينة بصورة عامة
خصوصا قبل سقوط نظام بن علي عبر آلية الزبونية السياسية الممثّلة في الحزب
في السياق التونسي،
ً
(18) Fredj Stambouli, «La Refondation de l’urbain et du social dans le Maghreb d’aujourd’hui,» dans: Sandro Cattacin
et Agi Földhàzi, dirs., A nouveau la ville ?: Un débat sur le retour de l’urbain, sociograph; no. 12 (Geneva: University
of Geneva, 2011), p. 41.
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الـحــاكــم ،وكــذلــك عبر الـسـيــاســات األمـنـيــة الـتــي كـثـيـ ًـرا مــا كــانــت تـشــدد الــرقــابــة البوليسية على الـفـضــاءات
الهامشية و«الالشكلية» من أجــل إجهاض واستيعاب جميع األشـكــال االحتجاجية التي من شأنها أن
ت ـقـ ّـوض الـنـظــام الـقــائــم ،وهــو مــا لــم تـنـجــح فـيــه الـسـلـطــات الـقــائـمــة؛ إذ إن ث ــورة  14جــانـفــي انــدلـعــت من
«الـهــامــش» و «الــاشـكـلــي» ،حـيــث إن الـفـئــات الـتــي شــاركــت فــي «األح ــداث الـحـضــريــة» المرتبطة بـثــورة
 14جــانـفــي هــي فــي جـ ّلـهــا فـئــات حـضــريــة تعيش فـجــوة بـيــن واقـعـهــا المعيشي المتسم بصعوبة الــوضــع
االجتماعي ،وما تطمح إليه وترغب فيه.
كبيرا من الطبقة المتوسطة التي تشعر بأن قيمها بدأت تتأكّ ل وبأن الحراك
لعل الفئات الشعبية وجز ًءا ً
االجتماعي يسير بها نحو األسفل بعد أن تعطل تحقيق الرقي االجتماعي عبر المدرسة والعمل القار،
حضورا في جميع الحركات االجتماعية التي عرفتها تونس منذ نهاية سبعينيات
هي من أكثر الفئات
ً
القرن الماضي .ويعني هذا األمــر أن صيرورة التحضر في تونس والمجتمعات المغاربية ومجتمعات
الجنوب بشكل عــام هي صـيــرورة منتجة لالحتجاجات ولعدد كبير من أشكال المقاومة االجتماعية.
في هذا الصدد ترى الباحثة التونسية تراكي زناد أن الفضاءات الحضرية الهامشية هي مجال الجتماعية
ً
كمواطن للخضوع بل يمكن فهمها ً
مجال لتعبيرات
أيضا بوصفها
إبداعية ،وال يمكن النظر إليها فقط َ
احتجاجية عدة تنم عن مخزون إبداعي ال يمكن التغاضي عنه؛ إذ ال بد ،برأي زناد« ،من تفسير كيفية
تـحـ ّـول هــذه الـمـنــاطــق الـحـضــريــة إلــى مـنــاطــق للخلق واإلب ــداع ،فــالـحـضــري الـخــاق ينبثق مــن رحــم هــذه
ً
أشكال جديدة من االجتماعية تفصح عن
التجمعات ذات الكثافة العالية والمفتقرة إلى رقابة ،لتظهر
نسق وأنماط حياة ال نظير لها»(.((1

الحي موضوع الدراسة
لـيــس اخـتـيــارنــا حـ َّـي الـعـقــاربــة فــي مــديـنــة صـفــاقــس «اعـتـبــاطـ ًـيــا» وعـفــو ًيــا؛ فـهــذا الـحــي ال ينفصل عــن مسار
الـتـحـضــر ال ــذي عــرفــه الـمـجـتـمــع الـتــونـســي خ ــال مــرحـلــة مــا بـعــد االس ـت ـقــال وال ــذي ي ـنــدرج ،بـلـغــة كـلــود
ليوزي في إطــار «نسق حضري تــابــع» ،حيث يتبين ،كما يقول لـيــوزي« ،أن المدينة هي مفتاح التنظيم
المجالي المعاصر فــي شـمــال أفــريـقـيــا ،إذ يـتــداخــل الـمـجــال الــدولـتــي والـمـجــال الـحـضــري مــع االخـتــراق
الرأسمالي للنسيج االجتماعي من خالل الهيئات السياسية لالستعمار وصيرورة ّ
تشكل الفكرة الوطنية
للمجتمعات» ( .((2وقد جاء هذا التحضر سابقًا لعملية التصنيع ،وهو ما ّ
شكل فجوة وعدم تزامن بين
المسارين ،وجعل من المدينة ،كما يقول ليوزي ،حي ًزا لالستهالك بدل أن تكون حي ًزا لإلنتاج.
موضوع الدراسة أحد نماذج مشكالت التحضر الذي أفرز مشكالت اجتماعية عدة ،مثل
ُيظهر الحي
ُ
«البطالة» و«االنحراف» و«االقتصاد الالشكلي» ،وهي مشكالت تحيل إلى «أزمة مدن لم يترافق فيها
(19) Traki Zannad Bouchrara, La ville mémoire: Contribution à une sociologie du vécu, sociologies au quotidien (Paris:
Méridiens-Klincksieck, 1994), p. 23.
(20) Claude Liauzu [et al.], Enjeux urbains au Maghreb: Crises, pouvoirs et mouvements sociaux, cahier d’études
(Paris: L’Harmattan, 1985), p. 115.
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النمو الـحـضــري الـمـتـســارع مــع نمو مماثل فــي اإلمـكــانـيــات االقـتـصــاديــة والـخــدمــاتـيــة ،األمــر الــذي وضع
تلك المدن على حافة حرجة تتمثّل في انعدام التوازن بين حجمها و إمكانياتها»( ،((2أو كما يشير بيار
رونزفالون ،فـ«عقدة اإلشكالية الحضرية الراهنة ليست في النمو الحضري بما هي في عدم التوافق بين
المتغيرات الديمغرافية والتحوالت المؤسساتية»(.((2
يسمى الهامشي َة الحضرية عند بعض
على هذا األساس ،يشكل حي العقاربة أحد األنماط
المميزة لما ّ
ّ
المتابعين ،وأحــد «صــور المشكالت االجتماعية» ،حيث تعيش داخـلــه الفئات المهمشة الكثيرة التي
ّ
عالما واس ًعا يمتد عبر شرائح مختلفة تعيش في قاع المدينة ،بحسب عبارة الباحث الجزائري
تشكل ً
إسـمــاعـيــل ق ـي ــرة(((2؛ إذ ي ـبــرز حــي الـعـقــاربــة فــي ه ــذا ال ـصــدد خـلـيـ ًـطــا عـجـيـ ًـبــا مــن الـعـنــاصــر الــرثــة الـمـعــدمــة

كليا ،ومــن المحرومين والـفـقــراء الـجــدد ،وممتهني االقـتـصــاد الالشكلي ،والمستخدَ مين ذوي األجــور
ً
المنخفضة ،والعاطلين من العمل ،وعامالت الجنس السري ،والمتسولين والمشردين ،وكل من يلتقط
ال ــرزق مــن الـمـصـبــات أو مــن يـسـ َّـمــون «ال ـبــربــاشــة» .نـكــون بـهــذا إزاء فـئــات مـقـصــاة ومـسـتـبـ َـعــدة مــن عــالــم
العمل ،وتعيش على هامش مجتمع االسـتـهــاك ،وتتمحور أيديولوجيتها حــول النقد المرتبط بالشتم
والنزعة الثورية الرثة(.((2

يـقــع الـحــي مــوضــوع الــدراســة فــي غــرب مــديـنــة صـفــاقــس ،وعـلــى ُبـعــد  4كـلــم فـقــط مــن مــركــزهــا ،مـشـ ِّـكـ ًـا
عــامــة سوسيولوجية لعوالم الـبــؤس ،بلغة بيير ب ــوردو( ،((2ليبرز بوصفه «الـحــي الـمـنـفــى»( ،((2حيث إن
جــل سـكــانــه هــم مــن أص ــول ريـفـيــة اقـ ُتـلـعــوا مــن أريــافـهــم بـفـعــل فـشــل الـتـجــارب الـتـنـمــويــة الـمـتـعــاقـبــة ،الـتــي
أحــدثــت فـجــوة بين الـمــدن الـكـبــرى الساحلية والمناطق الــداخـلـيــة .لـهــذا ،نجد أن سـكــان الـحــي يمثلون
جهات سيدي بوزيد و القصرين وقفصة ،وبعض المدن الصغرى التابعة لوالية صفاقس .أما من حيث
(((2
ً
أشكال حلزونية ألنه لم ُي ّت َبع في
معبدة ،متخذة في الغالب
البنية التحتية ،فنالحظ أن األنـهــج غير َّ
تسطيرها تخطيط عمراني مـحــدد .كما أن غالبية المباني متالصقة على نحو يـحــول دون أي حميمية
وخصوصية بين المتساكنين .كما تتسم مباني الحي بالتأ ّكل مــن الـخــارج وغـيــاب التبليط باألسفلت،
يغيب كل جمالية عمرانية ويجعل متساكني الحي يشعرون بأنهم يعيشون في مــزبـلــة( .((2كما
وهــو ما ّ
أن ليس داخــل الـحــي مــرافــق للترفيه والتسلية ،األمــر الــذي حـ ّـول أزقـتــه إلــى مــاعــب لــأطـفــال والـشـبــان،
كثيرا ما نالحظ
وجعل من المقاهي المتاخمة له «مــاجــئ» ترتادها أغلبية العاطلين من العمل الذين ً
( ((2محمد صالح العجيلي« ،المدينة العربية والقدرة على اإلعالة »،شؤون عربية ،العدد ( 199خريف .)2004

(22) Pierre Rosanvallon, La Nouvelle question sociale: Repenser l’Etat-providence (Paris: Ed. du Seuil, 1995), p. 28.

ـوذجــا »،المستقبل العربي ،السنة  ،25الـعــدد 290
( ((2إسـمــاعـيــل قـيــرة« ،مجتمع التهميش ..إلــى أيــن؟ مهمشو المدينة العربية نـمـ ً
(نيسان /أبريل .)2003
( ((2محمد بنعزيز« ،سيدي مومن الجديد الخواء الثقافي ومخاطره على الشبيبة »،السفير العربي.2015/1/14 ،
(Pierre Bourdieu, dir., La Misère du monde, libre examen. Documents (Paris: Éd. du Seuil, 1993). ((2
(François Dubet et Didier Lapeyronnie, Les Quartiers d’exil, l’épreuve des faits (Paris: Éd. du Seuil, 1992). ((2
( ((2األنهج ،جمع نهج .والنهج في تونس هو الطريق المتوسط العرض.
( ((2ال ـع ـبــارة مـسـتــوحــاة مــن أغـنـيــة راب تــونــس عـنــوانـهــا حــومــانــي ،لـكـ ٍّـل مــن أمـيــن حـمــزاوي وكــافــون ،وتـتـحــدث عــن متساكني األحـيــاء
الشعبية الذين يشعرون بأنهم يعيشون في مزبلة.
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أنهم يتشكلون في مجموعات صغيرة يتكئ أفــرادهــا عند ساعات المساء األخـيــرة على أحــد الحيطان
التي عــادة ما تكون في مداخل الحي ومطلة على الطريق ،فيراقبون المارة ،وال سيما الفتيات .وتبرز
تعبر عن حالة الفراغ واليأس التي تعيشها الفئات
في هذا اإلطار تجربة «الحيطست» كتجربة حضرية ّ
الشبابية التي عرف ج ّلها تجربة «الفشل المدرسي» واالنقطاع المبكر عن الدراسة فانخرط في تجربة
العمل الهش ،مما اضطره إلى خوض تجربة «الهجرة السرية» بحثًا عن سبل أخرى لتحقيق الذات.
في هذا السياق ،تتشكل صورة رمزية للحي من خالل التمثّل الذي يمنحه متساكنوه له ،وبشكل خاص
الفئات الشبابية؛ إذ يشعر أغلبهم بأن العوز المالي يسكنهم ،واالفتقار إلى وسائل النقل يكبلهم ،وهذا
ما يجعلهم مشدودين برأيهم إلى أماكن «منحطة» ومتعفنة ومحكومة بجميع أنواع التلوث .ويعاش هذا
اإلحساس كـ«وصمة» ،األمر الذي يمنعهم من النفاذ إلى أماكن العمل والتسلية واالستهالك ،وينذرهم
اإلحـســاس بالوصمة من أن يعيشوا تجربة الفشل المتكررة في المدرسة ً
ثانيا،
أول وفــي ســوق العمل ً
يسمى «البروليتاريا
حرموا أي فرصة السـتـشــراف للمستقبل ،وهــذه
ً
جميعا بعض عــامــات تجربة مــا ّ
ُفي َ
الرثة» التي تجعل هؤالء الشبان عاجزين عن إدارة الحاضر واستشراف المستقبل ،فيعانون في غالب
األحيان مشكالت اجتماعية مد ِّمرة.

المسألة االجتماعية الجديدة والهامشية الحضرية
ّ
يشظي المشهد االجتماعي
فشل السياسات التنموية

 إف ــاس أيــديــولــوج ـيــا دول ــة ال ــرع ــاي ــة االج ـت ـمــاع ـيــة :كــانــت ف ـتــرة الـثـمــانـيـنـيــات مــرحـلــة حــاسـمــة فــي الـتــاريــخاالجتماعي المعاصر للدولة الوطنية ،إذ اتسمت تلك العشرية بأزمات سياسية واقتصادية واجتماعية
يسمى في القاموس الرسمي «األحداث الحضرية» ،وهي
تولدت عنها حركات احتجاجية عدة ،أو ما ّ
تسمية تـهــدف إلــى نــزع الـطــابــع الـسـيــاســي عــن تـلــك االحـتـجــاجــات ،واخـتــزالـهــا إلــى مـجــرد أعـمــال شغب
وعنف يستوجب قمعها.
يفسر لـيــوزي تـلــك االحـتـجــاجــات الـتــي عرفتها جــل الـبـلــدان الـمـغــاربـيــة ،وتــونــس بشكل خــاص ،بكونها
تعبيرا عن «انفجار للحاجات» ،ورغبة جامحة من الفئات الوسطى والفقيرة في االنخراط بشكل كامل
ً
(((2
في مجتمع االستهالك،
خصوصا أن المدينة «تجسد نوبة من االستهالك وتثيرها وتحبطها»  ،وهو
ً
االسـتـهــاك الــذي تـحــول إلــى مرجعية لتحقيق ال ــذات ونــزع االع ـتــراف ،وهــذا مــا لــم تـقــدر عليه الفئات
الشعبية الـتــي وجــدت نفسها فــي إطــار تناقض وتباعد بين الـنـمــوذج الحضري لالستهالك وعــدم توافر
اإلم ـكــانــات الـحـقـيـقـيــة لــان ـخــراط فــي ن ـمــوذج االس ـت ـهــاك بـشـكــل كــامــل بــا إح ـبــاطــات .وم ــن الــرغـبــات
غير المتحققة لــدى فئات واسـعــة مــن الطبقات المتوسطة ،التي بنت حراكها االجتماعي على الدولة
الراعية ،رغبة «الحصول على مسكن» ،وهي رغبة ذات ُبعد ثقافي ورمزي .في هذا الصدد يشير صالح
الـحـمــزاوي إلــى أن «أي دراســة للمجال الحضري ال تــأخــذ بعين االعـتـبــار المعايير الثقافية الـتــي تحدد
(29) Liauzu [et al.], p. 43.

ةيبرعلا ةنيدملا ةمزأ :روحملا
اثم سقافص ةنيدم ءايحأ بابش :ةيبعشلا ءايحألا بابشل يمويلا شيعملا لالخ نم ةاناعملا ايجولويسوس

جزئيا إدراكات المجال واستعماالته هي دراسة منقوصة وتبسيطية»( .((3على هذا األساس ،فإن السكن
ً
هــو ،بلغة مانويل كستال« ،عــالــم الـعــامــات ،وهــو عــالــم مشحون بــالــدوافــع واإلحـبــاطــات ،وإلدارة تلك
الرموز داللة قوية من حيث اإلدمــاج االجتماعي والتطور النفسي لهؤالء المتساكنين»( .((3وقد أصبح
المعبرة عن «النقص في اإلدماج االجتماعي وعن خيبات ،حيث
مجال السكن أحد األشكال الجديدة
ّ
(((3
تستشعر بقسوة الفجوة القائمة التي تفصل الواقع عن الطموحات» .
ال يمكن فهم إحباطات الفئات الفقيرة والمتوسطة مــن «وعــود التنمية» إال بربطها بتأ ّكل أيديولوجية
دولة الرعاية االجتماعية ،التي لم تعد قادرة على الوفاء بالتزاماتها االجتماعية بعد أن بنت أيديولوجيتها
تحت يافطة «تحقيق الرفاه للجميع»؛ إذ تتخلى الدولة اليوم عن التزاماتها تحت ضغط مضاعف داخلي
وخارجي بعد أن بنت شرعيتها منذ االستقالل على أولوية المسألة االجتماعية .تشير الباحثة الفرنسية
سيلفيا شيفولو في كتابها المعنون بـ «المجتمعات العربية في حركة :ثالث سنوات من التغيير» ،إلى أن
جل المجتمعات العربية أخذ نصيبه من فك التزام الدولة والدعم المتزايد للقطاع الخاص .وكان من
تدخل الدولة ليس فقط بروز مشاريع مجتمعية جديدة ،وإنما ً
أيضا تأكّل األنظمة العمومية
نتائج تراجع ّ
الـمــوجــودة بـصــورة خــاصــة ،وفــي ظــل سـيــاق يـتــزايــد فـيــه عــدم ال ـم ـســاواة ،حـيــث يـمـكــن الـطـبـقــات المرفهة
التعويل على قطاع خاص بصدد التمدد ،في حين أن الفئات الهشة تبقى تابعة لقطاع عمومي في حالة
رثة؛ فالتعليم والصحة بوصفهما رم ًزا قو ًيا للسياسات التنموية واالجتماعية تأثرا على نحو خاص بهذا
االستقطاب الذي يشي بوالدة مجتمع يسير بسرعتين(.((3
 الفقر الجديد ومسألة اإلقصاء االجتماعي :كان الفقر دائم الحضور في السياق التونسي ،خاصة بعد 14كانون الثاني/يناير ،حين انكشف «وهم المعجزة التونسية» وتبين أن نسبة الفقر تبلغ  25في المئة،
ً
أشكال جديدة للفقر برزت منذ
وأن «التلميذ النجيب» للبنك الدولي هو «تلميذ فاشل» .إال أن هنالك
فترة االنخراط في «اقتصاد السوق» ،أو ما ُيعرف بفترة االنفتاح الليبيرالي التي جــاءت بفعل إمــاءات
البنك الدولي في إطار ما ُيعرف بإعادة اإلصالح الهيكلي .ويرتبط ظهور «الفقراء الجدد» بأزمة الشغل،
كما يرتبط أيضا بالتحوالت التي يشهدها عالم العمل وبداية تأ ّكل الطبقة المتوسطة.
إن التحول في عالم العمل يتجلى في مستوى تراجع العمل القار؛ حيث إننا أصبحنا في سياق «مجتمع
ما بعد األجرة» إزاء عمل يتميز بعدم الثبات والمرونة ،وهو ما يعني «تفريد» عقد العمل و«تحريره من
تدخل الدولة»(.((3
صرامة االتفاقيات الجماعية ،ومن تحكيم أو ّ
(30) Salah Hamzaoui, « Logements et conduites économiques, » dans: Système urbain et développement au Maghreb:
Travaux du séminaire international de Hammamet, 22-30 juin 1976, organisé par le social science research council et
le centre culturel international de Hammamet; préf. de Amal Rassam et Abdelkader Zghal, horizon maghrébin (Tunis:
Cérès productions, 1980), p. 43.
(31) Manuel Castells, La Question urbaine, Textes à l’appui (Paris: F. Maspero, 1972), p. 190.
(32) Liauzu [et al.], p. 44.
;(33) Sylvia Chiffoleau, Sociétés arabes en mouvement: Trois décennies de changements, la bibliothèque de l’Iremmo
5 (Paris: L’Harmattan, 2012), p. 16.

( ((3فتحي الرقيق ،من مرونة العمل إلى مدينة المشاريع :مقاربة سوسيولوجية (صفاقس :دار محمد علي للنشر ،)2009 ،ص .23
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ع ـل ــى هـ ــذا األس ـ ـ ــاس ،وك ـم ــا ي ـش ـيــر ك ـل ــود دي ـ ـب ـ ــار( ،((3ن ـك ــون إزاء ت ـع ــوي ــض ل ـل ـع ـمــل ال ـم ـع ـي ــاري بــالـعـمــل
غ ـي ــر ال ـم ـع ـي ــاري؛ ف ــ«ال ـن ـم ــو االقـ ـتـ ـص ــادي ت ـح ــت ش ـ ــروط الـ ـس ــوق ال ـعــال ـم ـيــة ي ـج ـعــل م ــن ت ـص ــور الـتـشـغـيــل
ال ـت ـق ـل ـيــدي ال ـك ــام ــل ،أي م ـن ــاص ــب ال ـع ـم ــل ال ـم ـس ـت ـمــرة مـ ــدى ال ـح ـي ــاة م ــع م ــا ي ـت ـب ـع ـهــا م ــن ت ــرق ـي ــة ومـ ــا إل ــى
ـورا ق ــدي ـ ًـم ــا» ،ف ـســوق ال ـش ـغــل تـسـيــر ن ـحــو تـقـلـيــص ال ـض ـمــانــات الـمـتـمـثـلــة ف ــي أن ـظ ـمــة الـحـمــايــة
ذلـ ــك ،ت ـص ـ ً
االجتماعية.
أصبح هذا التحول الذي عرفه عالم العمل آلية من اآلليات التي تغذي األشكال الجديدة للتهميش في
الفضاءات الحضرية ،وتــؤدي إلى تحطيم الهوية المهنية؛ فبحسب روبير كاستل« ،إن وضعيات عدم
كثيرا مــا تتسم بمخاطر االتـجــاه نحو نــوع مــن المعطوبية
الثبات إزاء العمل وضعف الشبكة العالئقية ً
االجتماعية وفك االرتباط االجتماعي»( ،((3حيث يواجه الفرد بشكل مزدوج :العزلة العالئقية وفقدان
ال ـع ـمــل ،خــاصــة فــي ظــل ان ـه ـيــار الــدعــائــم الـســابـقــة ال ـتــي تـحـقــق لــه جـمـلــة مــن الــدعــائــم وال ـض ـمــانــات؛ إذ
بتنا نعيش «تـهــاوي الـمــؤسـســات» ،وهــو تـهــاو يـخــص الـمــؤسـســات الـتــي قــامــت مــع الـمـشــروع التحديثي
والمتمثّل فــي تطابق كامل بين الــدولــة الوطنية والمجتمع .فــي هــذا الـصــدد يــرى دانيلو مارتوشيلي أن
«الــوهــن الـمـتــوقــع لـلـمــؤسـســة كـمــا تـعـ ّـبــر عـنــه كـلـمــة تـحـلــل الـمــؤسـســة يـعـنــي أن كــل مــا كــان بــاألمــس يعهد
لـلـكـفــالــة الـجـمــاعـيــة أضـحــى مـتـ ً
ـروكــا أكـثــر فــأكـثــر لـلـفــرد نـفـســه ،هــذا ال ــذي عـلـيــه أن يـتـحـمــل وح ــده مصيره
ال ـخــاص ،وك ــأن ذلــك هــو مـســار حـيــاتــه الـشـخـصـيــة»( .((3بـهــذا الـمـعـنــىُ ،يـعــاد الـيــوم فــي الـسـيــاق التونسي
تشكيل المسألة االجتماعية ،حيث أصبح اإلقـصــاء يشمل نطاقات الحياة االجتماعية كــافــة ،ولــم تعد
«الصراعات االجتماعية مرتبطة بالعمل ،بل هي صراعات تتأسس حول القدرة على تحقيق االندماج
والخوف من اإلقصاء»( ((3الذي يرى فيه بيير روسانفالون أنه «نتاج لصيرورة تفتت وفجوة في النسيج
االجتماعي»(. ،((3
ل ـك ــن مـ ــا ي ـع ـن ـي ـنــا فـ ــي ه ـ ــذا ال ـ ـصـ ــدد ،وبـ ــالـ ـعـ ــودة إل ـ ــى إش ـك ــال ـي ــة ال ـب ـح ــث ،هـ ــو ال ـت ـف ــاع ــل ب ـي ــن ال ـت ـح ــوالت
ال ـب ـن ـيــويــة وت ـجــربــة ال ـفــاع ـل ـيــن ال ــذات ـي ــة ،وهـ ــذا م ــا ي ـع ـنــي ف ــي م ـس ـتــوى الـتـحـلـيــل إيـ ــاء أه ـم ـيــة لـ ـ «ت ـم ـثــات»
ال ـفــاع ـل ـيــن و«م ـش ــاع ــره ــم» ال ـت ــي يـ ــرى ف ـي ـهــا ف ــان ـس ــون دوك ـل ـج ــاك أن ـه ــا «ت ـظ ـه ــر بــوص ـف ـهــا وس ــائ ــط يـخـتـبــر
ع ـب ــره ــا األفـ ـ ــراد ب ـش ـكــل م ـل ـم ــوس ال ـظ ــواه ــر االج ـت ـم ــاع ـي ــة؛ ذلـ ــك أن ال ـه ـي ـم ـنــة واالس ـت ـغ ــال وال ــام ـس ــاواة
ه ــي ظ ــواه ــر اج ـت ـم ــاع ـي ــة مـ ـج ــردة ي ـع ـي ـش ـهــا األف ـ ـ ــراد ع ــن ط ــري ــق م ـش ــاع ــر فـ ــرديـ ــة ،م ـث ــل م ـش ــاع ــر اإلح ـب ــاط
والحنق والحيف»(.((4
(35) Dubar Claude, «De l’école à l’emploi: Les Parcours précaires,» dans: Serge Paugam, dir., L’Exclusion, l’état des
savoirs, les textes à l’appui (Paris: La Découverte, 1996), p. 184.
(36) Robert Castel, «La Dynamique des processus de marginalisation: De la vulnérabilité à la disaffiliation,» Cahiers de
recherche sociologique , no. 22 (1994), p. 19.
(37) Danilo Martuccelli, Grammaires de l’individu, folio. Essais; 407 (Paris: Gallimard, 2002), p. 347.
(38) Pierre Rosanvallon, La Nouvelle question sociale: Repenser l’Etat-providence (Paris: Ed. du Seuil, 1995), p. 118.
(39) Robert Castel, «Les Pièges de l’exclusion,» Lien social et Politiques, no. 34 (Automne 1995), p. 118.
(40) Vincent de Gauléjac et Isabel Taboada Léonetti, La Lutte des places: Insertion et désinsertion, avec la collab. de
Frédéric Blondel et de Dominique-Marie Boullier, re-connaissances (Marseille: Hommes et perspectives; Paris: Desclée
de Brouwer, 1994), p. 184.
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نموذجا
نحو اقتصاد معياري لألحياء الشعبية :حي العقاربة
ً
يرى البيروني أن سكان األحياء الشعبية أصبحوا «يتماهون بشكل قوي مع القيم و‹األخالق› وبعيدً ا عن
التحديدات التقليدية لألدوار والهويات»( ،((4وهو ما يعني أن تجربة التهميش ال تتحدد بلغة مؤسساتية
بل بلغة يغلب عليها الطابع المعياري ،إذ بات «مهمشو اليوم» يتحدثون عن تجربتهم بوصفها تجربة
و«شعورا بالالمساواة» واإلقصاء ،وعدم القدرة على «عيش الحياة» ،واالنخراط بشكل كامل
«احتقار»
ً
في المجتمع .لهذا نجد من خالل المقابالت التي أجريناها مع متساكني الحي موضوع الدراسة أنهم
يشددون في كلماتهم على رغبة ملحة في «العيش بكرامة» ،ويطلبون «االحترام» و«االعتراف» ،والحق
المبعدة من «الحياة
«الهم»
في «أن يكونوا مثل اآلخرين» .لهذا ،فهم يشكلون هويتهم الشخصية بين ُ
َ
الحقيقية» واآلخرين «المنخرطين بشكل كامل في مجتمع االستهالك المديني».
والهم :المسافة والهوية الملتبسة للمتساكنين
النحن
ُ

بــاالسـتـنــاد إلــى مالحظاتنا الميدانية والـمـقــابــات الـتــي أجــريـنــاهــا ،يتبين أن شـبــان حــي الـعـقــاربــة يعيشون
تـجــربـتـهــم ال كـتـعــارض مــع الـعــالــم ال ـخــارجــي ،بــل كـمـســافــة إزاءه ،حـتــى ولــو كــان يــراودهــم الـشـعــور بــأن
مساراتهم الحياتية ووضعياتهم تختلف بعضها عن بعض ،وأنهم يعيشون تناقضاتهم الخاصة ،إال أنهم
يلتقون عند المسافة إزاء اآلخرين ،أي «برجوازيي المدينة» والطبقات المتوسطة .وتُعتبر هذه المسافة،
ســواء فــي مستواها الــرمــزي أو مستواها الـمـجــالــي ،أول أبـعــاد تجربة العيش على «الـهــامــش»؛ فبالنسبة
إلـيـهــم ،يكمن الـتـعــارض بـيــن وضـعـيــات عيشهم ووجــودهــم االجـتـمــاعــي وبـيــن مــا يـفـتــرضــون أنـهــا معايير
«العيش الحقيقي» في عالم المدينة ،وهي في غالب األحيان معايير وقيم الفئات المرفهة التي تتمثّل
بشكل خاص في الترفيه وتحقيق الذات عبر االستهالك ،لهذا يعتبر جل المتساكنين الذين استجوبناهم،
موضوعيا
وخاصة من الشباب ،أنهم «ليسوا بصدد عيش حياتهم» ،ومن المؤكد أنهم ال يملكون تعري ًفا
ً
لمعنى الفقر ،ولهذا ال يشيرون إلى أي مرجعية انتماء اجتماعي واضحة ،بل يتأرجحون بين انتماءاتهم
العمالية أو البطالة بالنسبة إلى بعضهم ،ووضعية العوز بالنسبة إلى الجزء األكبر منهم .في هذا الصدد
يـقــول وحـيــد (  27سـنــة ،عــاطــل مــن الـعـمــل)« :ه ــذا الـحــي جــزء مــن الـمــأســاة الـتــي أعـيـشـهــا .ال شــي فيه
يعجب ،أنظر إلى التلوث ،إلى الفقر ،إلى البطالة  ...الدولة نسيتنا وال أحد يتذكرننا...عندما تذهب
إلى أحياء أخرى بالمدينة تشعر بالفرق .الناس هنالك يعيشون حياتهم...هنا أشعر بالموت وال أستطيع
أن أعيش حياتي مثل الذين هم في عمري...إننا منسيون من الجميع من الدولة ومن األحزاب ...هل
نحن تونسيون أم من بالد أخرى؟.»....
«ساق» في الفقر و «رأس» في األفق الثقافي للطبقات المتوسطة

بـنــاء عـلــى الـمـشــار إلـيــه ،فــإن مـتـســاكـنــي األح ـيــاء الـشـعـبـيــة غـيــر مـتـجــانـسـيــن ،ومـســاراتـهــم الـحـيــاتـيــة متنوعة،
األمر الذي يجعلهم ال يعون ذواتهم كطبقة اجتماعية ،ليجدوا أنفسهم ضمن التنميطات والتوصفات
(41) Didier Lapeyronnie, «L’Economie morale de la discrimination: La Morale des inégalités dans les banlieues
populaires françaises,» dans: Anne Barrière [et al.], Inégalités et justice sociale, sous la direction de François Dubet,
recherches (Paris: La Découverte, 2014), p. 91.
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الملصقة باألحياء الشعبية؛ فاألكثر هشاشة بينهم ،كما تقول عالمة االجتماع الفرنسية سيبرين أفونيل
) ،)C. Avenelليست لهم قدرة على إقامة مسافة ثقافية نقدية ،أو صوغ مساحة خاصة ّ
تمكنهم من إقامة
تعارض بين «النحن» و«الهم»( .((4ومهما تكن التنوعات االجتماعية الموجودة ،فإن جل المستجوبين
يقدمون أنفسهم كفاعلين في مجتمع االستهالك ،ويطالبون بحقهم في االستهالك ،فاالعتراف صار
يتحقق عبر االستهالك ،والشعار الضمني لديهم هو «أنا أستهلك إ ًذا أنا موجود» .على هذا األساس ،ال
يعرفون أنفسهم انطال ًقا من نسق تراتبي بل عبر التماهي بطموحاتهم الشخصية ،وما يرغبون في تحقيقه
في سياق يتسم بحراك اجتماعي ،فهم يحلمون بحياة مثل اآلخرين ،لكن ليس لديهم الدعامات المادية
والرمزية لتحقيق ذلك وتغدو مشاريعهم الشخصية أمـ ًـرا غير يقيني ،وهذا ما يثير لديهم إحساس كبير
بالفجوة بين ما هو كائن وما يجب أن يكون ،ويو ّلد لديهم إحساس دائم بالضيق والحنق الدائم ،وهو
ما يجعلهم يخوضون تجربة المعاناة االجتماعية ،حيث تتداخل اإلكراهات البنيوية مع التجربة الذاتية
لتفرز تمثّالت وممارسات واستراتيجيات من أجل في العيش بكرامة.
تجربة المعاناة االجتماعية

كثيرا
تتضح تجربة «المعاناة االجتماعية» من خــال الشعور الــدائــم بالضيق لــدى مستجوبين عــدة؛ إذ ً
ما يتحدثون عن وضعيتهم بإحساس يشوبه األلم ،فيرى جلهم أنهم «منسيون» من جانب الدولة ومن
جــانــب السياسيين الــذيــن ال يتذكرونهم إال فــي أثـنــاء االنـتـخــابــات ،بــل إن وضعهم يساهم فــي وصمهم
يوميا من أماكن الترفيه ،ويجعلهم موضوع شك دائم عند السلطة األمنية .وتتضح تجربة
واستبعادهم ً
المعاناة من خالل صعوبة إدارة التناقضات بين الواقع المعيش والواقع المأمول عيشه .في هذا الصدد
يعرف دوكلجاك المعاناة االجتماعية بأنها «نتاج التناقضات االجتماعية التي تخترق الفرد في وضعية
ّ
(((4
معينة ،وهو ما ينشئ
صراعا في اللحظة التي ال يستطيع فيها الفرد الخروج من وضعيته»  ،وهذا يعني
ً
ناجما عــن أسـبــاب موضوعية وبنيوية ويجعل الـفــرد غير قــادر على ســد حاجاته إلى
ـراعــا
أنــه يــواجــه صـ ً
ً
يعبر السكان
الحد الــذي تصبح فيه التفصيالت اليومية عب ًئا على الفرد حين ال يجد الوسائل لحلهاّ .
المستجوبين عــن هــذا األمــر بـقــولـهــم إنـهــم «يـجــرون وراء الـخـبــزة دون أن يـصـلــوا إلــى ش ــيء» ،فــي حين
يشعر بعضهم ب ـ «الـعــار» نتيجة الفقر والخصاصة التي يعيشها ،وهــو مــا يــؤدي إلــى تشكل هوية سلبية
حــول الــذات ،ويعمق االنـطــواء .يقول زهير ( 26سنة)« :أشعر بأنني إنسان حقير ال قيمة لــوجــودي ما
ً
عاطل عن العمل وآخذ مصروف الجيب من عند أمي التي تعمل في مجال جمع البالستيك من
دمت
الشارع مقابل ثمانية دنانير في آخر اليوم  ...في كل مرة أحاول إيجاد عمل ال أجد إال الوعود الزائفة
أو االستغالل ،فهل ُيعقل أن أشتغل يو ًما ً
كامل في البناء بـ  10دنانير في حين يجني األغنياء المليارات
دون أن يـحــاسـبـهــم أو يـلـتـفــت إلـيـهــم أح ــد ،فــي حـيــن يــاحـقـنــا نـحــن الـبــولـيــس مــن أجــل أتـفــه األس ـبــاب».
(42) Cyprien Avenel, Sociologie des «quartiers sensibles», sous la direction de François de Singly, 128. Sociologie,
anthropologie. Domaines et approches, 3ème ed. (Paris: A. Colin, 2010), p. 57.
(43) Vincent de Gaulejac, «De la souffrance du mal être,» dans: Florence Giust-Desprairies et Vincent de Gaulejac, dirs.,
La Subjectivité à l’épreuve du social: Hommage à Jacqueline Barus-Michel, changement social (Paris: L’Harmattan,
2009), p. 192.
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ويضيف أسامة ( 30سنة ،عاطل من العمل)« :أحيانًا يصيبني الشعور بأنني لست رجـ ًـا  ...ألنني ال
أملك ما أواجه به المجتمع ،بل وحتى عائلتي التي تطالبني كل يوم أن أفعل شي ًئا في حياتي ،أن أتزوج،
أن أعمل مثل اآلخرين  ...فكرت عديد المرات في االنتحار ...لم أجرب ذلك ولكني أتمنى أن أجد
مخرجا لهذه الوضعية البائسة التي أعيشها ...أحلم بمغادرة هذه البالد ً
أيضا ألنك ال تشعر فيها بذاتك
ً
وبإنسانيتك  ...بمجرد أن نكون في وســط المدينة نكون موضوع شك من الجميع والكل ينظر إلينا
بحذر ...البوليس بمجرد أن يراك ويشك في أنك آت من حي شعبي يطلب منك بطاقة الهوية ويسألك
ما الذي تفعله هنا؟ وكأنه ليس من حقنا أن نتجول في المدينة  ...أنهم يريدون محاصرتنا داخل الحي
ألنهم يظنون أننا مجرمون وخطيرون».
يعني هذا األمر أن المعاناة االجتماعية ترتبط بصورة متأ ّكلة عن الذات ،وتستبطن الخصاصة والهشاشة
ذاتيا وعالمة على الفشل االجتماعي إلى الحد الذي يشعر فيه البعض،
االجتماعية بوصفهما
ً
قصورا ً
في ظل البطالة وغياب العمل ،بـ «الخصي االجتماعي» ،ويتزايد هــذا اإلحـســاس خاصة عندما يشعر
هــؤالء الشبان بأنهم موضع شك دائــم عند اآلخــريــن ،وخاصة عند المؤسسة األمنية التي يعتبرون أنها
تعاديهم وتساهم بشكل كبير في صيرورة الوصم االجتماعي التي يتعرضون لها ،وذلك بوصفها عملية
استبعاد مقصود لهم من النطاق العمومي.
الحي وتعميق الشعور باإلقصاء

فهم من جهة يقدمون أنفسهم بوصفهم
يعيش سكان حي العقاربة إزاء حيهم
شعورا ينم عن مفارقة؛ ُ
ً
«أبـنــاء الـحــي» فــي إشــارة إلــى أن ثمة عــاقــة مــذوتـنــة مــع الـمـجــال الـجـغــرافــي الــذي يعيشون فـيــه ،ولكنهم
حقيقيا
ـارا
يشعرون مــن جهة أخــرى بأنهم يسكنون «حــومــة متسخة» تعاني «االنـحــال» وال تشكل إطـ ً
ً
لـلـعـيــش وت ـطــويــر ال ـ ــذات ،وه ــو «ح ــي م ـن ـســي» ال يــوفــر ل ـهــم أي ف ـضــاء ل ـل ـتــواصــل ،خــاصــة ح ـيــن تـتــأ ّكــل
عــاقــات الـجـيــرة وتـضـعــف مـشــاعــر الـتـضــامــن التقليدية ،ليصبح لـكــل ســاكــن هـمــه الشخصي والـخــاص،
ويسود العنف الرمزي والمادي الحيا َة اليومية .يقول أحمد ( 20سنة ،تلميذ)« :لقد كرهت العيش في
هــذا الـمـكــان الــذي أعـيــش فـيــه .أتـمـنــى أن أغ ــادره إلــى أي مـكــان آخ ــر ...ال شــيء يعجب فـيــه ...أوســاخ
وأتربة وبطالة ومشاكل يومية مع البوليس الذي يأتي كل يوم ليستفزنا بمجرد أن نجلس في الطريق»،
لـيـضـيــف ح ـمــزة (  25س ـنــة ،عــاطــل م ــن ال ـع ـمــل)« :ه ــل تـعـتـبــر أن ه ــذا ح ــي .أن ـظ ــر ،إن ـهــا كـلـهــا أوس ــاخ.
لـيــس لـنــا أي مـكــان نستطيع أن نـلـعــب فـيــه كــرة ال ـقــدم .إنــه حــي لـلـبــؤس والـمـلــل الـيــومــي  ...الـبـعــض من
المناطق الـمـجــاورة يأتي إلــى هنا يلقي بــاألوســاخ  ...أنهم يعتبرون حينا هــو مزبلة ،وأن متساكنيه هم
مثل الكالب يعيشون في األوساخ  ...البلدية ال تأتي هنا أبدً ا ألنهم يعتبروننا غير موجودين ً
أصل...
الــوحـيــدون الــذيــن يــأتــون إلــى الـحــي هــم رج ــال األم ــن مــن أجــل مــراقـبــة مــا يـحــدث  ...إنـهــم يـنـظــرون لنا
دائما كمجرمين».
ً
كما يرى هؤالء الشبان بشكل ضمني أن انتماءهم إلى هذا «الحي البائس» ،على حد تعبيرهم ،هو جزء
من الصورة السلبية التي يحملونها عن ذواتهم؛ إذ تشكل سمعة الحي «السيئة» ملصقة ترافقهم أينما
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حلوا ،معمقة إحساس الالمساواة والشعور بالدونية أمام متساكني األحياء األخرى المرفهة« .إن السكن
فــي هــذا الـحــي هــو تحطيم للمستقبل ،ومــن يسكن هــذا الـحــي هــو فــي حــالــة بــؤس دائـمــة مـقــارنــة بأحياء
أخرى في المدن» ،األمر الذي يشي بأن التمايزات المجالية داخل الفضاء الحضري عامل من عوامل
«الــامـســاواة الحضرية» .يقول أيمن ( 30سنة ،عامل بـنــاء)« :بمجرد أن تصعد فــي التاكسي وتـقــول له
أوصلني إلــى حــي الـعـقــاربــة ،يــرفــض ويـقــول لــك ال أستطيع ،ألن ســواق سـيــارات التاكسي لديهم فكرة
سيئة عن حينا ،فهو بالنسبة لهم حي عنف ومخدرات وإجرام رغم أن هذا غير صحيح ...نفس الشيء
عندما تذهب للبحث عن عمل في مصنع ...فصاحب المصنع يحتقرك ويرفض تشغيلك عندما يعرف
أنك من حي العقاربة  ...هنالك أفكار مسبقة تالحق أبناء الحي  ...فحتى السرقات التي تحدث في
أحياء أخرى يقولون أن أبناء حي العقاربة هم الذين قاموا بها ...إنهم يلصقون بنا كل شيء سيئ».
يتشكل على هذا األساس إحساس بالخيبة واإلحباط ،وهو إحساس يحدد العالقة بالواقع؛ فكما يرى
ألف ِرد شوتس( ،((4فإن الفاعلين االجتماعين يقومون ً
أيضا ،وعلى غرار علماء االجتماع ،ببناء معارفهم
ـؤولــوه انـطــا ًقــا مــن «مـخــزونــات مـعــارف» ،بــل إنهم ينمذجونه لغايات عملية ،فليس ثمة
حــول الــواقــع لـيـ ّ
«واقــع» فــي حالة خــام ،كما يقول شــوتــس ،بــل إن الحقيقة االجتماعية هــي فــي األصــل بناء اجتماعي،
وعلى هذا األساس تصبح دراسة تمثالت متساكني األحياء الشعبية حول ذواتهم وحول واقعهم أحد
المداخل الرئيسية لفهم حقيقة الالمساواة.
يتجلى هذا األمر في سياق البحث الذي قمنا به من خالل الوصف الذي يعطيه المستجوبون لواقعهم؛
إذ يرون أنه «واقع بائس» ،حيث ال يترددون في تعبئة القاموس الجنسي التونسي للتعبير عن احتجاجهم
نوعا من التهميش والالمساواة السائدة ،وهو ما يؤكد حقيقة أن «أيديولوجيا المهمشين»
ضد ما يعتبرونه ً
دائما بين «الشتيمة» واألشكال «الثورية الرثة»؛ إذ إنهم يعيشون وضعية مفارقة ،كما يالحظ عالِم
تتراوح ً
وهم من
االجتماع اإليراني فرهاد خوروسخفار« ،فهم [من جهة] غير مست َغلين من مجموعة أو طبقةُ ،
جهة أخــرى ال يستطيعون إقامة مبدأ تعارضي ّ
يمكنهم من [تحقيق] مبدأ تنافسي يموقعون من خالله
هــويـتـهــم» ( .((4لـهــذا ،فـ ُـهــم ال يـجــدون غـيــر تسميات عــامــة وغـيــر مـحــددة بــدقــة مــن قبيل مجتمع «الـنــاس
العايشة» .كما أن غياب الخصم المحدد يــؤدي بهؤالء «المهمشين» إلى تحميل أنفسهم مسؤولية ما
يـعـيـشــون أو الـبـحــث عــن تـبــريــرات ديـنـيــة وأخــاقـيــة لتفسير وضـعـهــم الـخــاص ،فــي حـيــن يـنـصــرف آخــرون
إلى االنكفاء الهوياتي على الذات من خالل البحث عن مالذات بديلة تبدأ بمجموعة الرفاق بالنسبة
ـرورا بــالـسـجــن وتـجــربــة االن ـح ــراف بــالـنـسـبــة إلــى
إل ــى بـعــض ال ـش ـبــان ،لـتـنـتـهــي إل ــى الـجـمــاعــات الـسـلـفـيــة م ـ ً
بعضهم اآلخر.
(44) Alfred Schütz, Le Chercheur et le quotidien: Phénoménologie des sciences sociales, traduit par Anne NoschisGilliéron; postface et choix de textes par Kaj Noschis et Denys de Caprona; préface de Michel Maffesoli, méridiens
klincksieck; 3 (Paris: Klincksieck, 2008).
(45) Farhad Khoroskhavar, «Islam des jeunes musulman et exclusion,» (L’Observatoire des inégalités (website), 13
Septembre 2004).

ةيبرعلا ةنيدملا ةمزأ :روحملا
اثم سقافص ةنيدم ءايحأ بابش :ةيبعشلا ءايحألا بابشل يمويلا شيعملا لالخ نم ةاناعملا ايجولويسوس

أشكال المقاومة واقتصاد االستمرار في العيش
(((4

االقتصاد الالشكلي أو الجري اليومي وراء الخبزة

بفعل البطالة وانسداد األفق ،يجد شباب حي العقاربة وسكانه أنفسهم فاعلين في االقتصاد الالشكلي
ً
وصول إلى تجارة المخدرات ،حيث نجد أنفسنا
بأصنافه المختلفة ،بد ًءا من التقاط أكياس البالستيك
فــي «ب ــزار حـضــري» تـتــأكّ ــل فـيــه الـحــدود بـيــن الــاشــرعــي الــاشـكـلــي والـمـحــرم وبـيــن الـعـمــل والـبـطــالــة(،((4
حيث ينخرط جزء كبير من النساء في العمل في «جمع الفضالت البالستيكية» وبيعها لمصانع الرسكلة
(إعــادة التدوير) بأسعار تحددها تلك المصانع؛ إذ تنخرط النسوة في «عمل هش» من دون ضمانات
تحول جمع الفضالت إلى مهنة عائلية غير
تحميهن من االنعكاسات الصحية الناتجة من عملهن .وقد ّ
مهيكلة ،ينخرط فيها ،إلى جانب األمهات ،األطفال الذين انقطعوا عن الدراسة بصورة مبكرة أو الذين
ُأجـبــروا على االنـقـطــاع المبكر وتـحــولــوا إلــى «عـمــال صـغــار» إلــى جــانــب أمـهــاتـهــم ،وهــو مــا يعني ظهور
«اقـتـصــاد ال شكلي» عائلي يستفيد مــن ضــروب التضامن العائلي التقليدي ،وهــو تضامن تستفيد منه
الدولة بدورها لتبرير انسحابها من المسألة االجتماعية .باإلضافة إلى جمع البالستيك كنشاط يومي،
نجد االنخراط في شبكات بيع «الخمر خلسة» والمخدرات ،وهي أنشطة تراقبها الدولة ،وتصمت عنها
في الغالب بفعل التواطؤ بين السكان والسلطات األمنية المحلية ،حيث يتحول العمل البوليسي إلى
كثيرا ما تنتهي إلى
جزء من الحياة الحضرية الهامشية التي يطور السكان إزاءها استراتيجيات ُ
تفاوض ً
تواطؤ بين الطرفين .يؤكد حمزة المؤدب في هذا السياق أن األنشطة المهنية الالشكلية ،بوصفها «جر ًيا
وراء الخبزة»(ّ ،((4
تمكن من االندماج عبر الهامش ،وتتيح للفاعلين التالعب بالقانون وخرقه ،وهو ما
يعني أن ثمة دينامية تحكم الهامش وتجعل من الفئات المهمشة ً
فاعل يجب أن يؤخذ بعين االعتبار
في فهم الصيرورات والتناقضات التي تخترق المجتمع التونسي الحالي؛ إذ يتحول بعض «المهربين»
و«بائعي الخمور» إلــى نـمــوذج للنجاح ،فــي الــوقــت الــذي تتراجع فيه المدرسة وتتوقف عــن أن تكون
الطريق األمثل لصعود السلم االجتماعي.

بهذا المعنى يصبح العمل الهش جز ًءا من نسق تدبير الذات ،وهو  -بلغة السكان المستجوبين – «تدبير
ّ
وتمكن فــرص العمل المؤقتة والهشة الـتــي يـحــاول هــؤالء العاطلون مــن العمل «اقتناصها»،
لـلــرأس».
من إدارة الشأن اليومي وتمويل ممارساتهم االستهالكية التي تتمحور حول «شراء الهواتف المحمولة
والــذكـيــة» و«كــراء سـيــارة» فــي آخــر األسـبــوع ،وتنظيم لـقــاء غــرامــي وتحقيق نــوع مــن االستقاللية الذاتية،
وهو ما يؤدي إلى تشكل «فردانية ذرائعية» تنم عن أشكال إبداعية للتحايل على الصعوبات االقتصادية
مــن خــال مــا يـمـكــن أن نـعـتـبــره «الـتــرمـيــق الـمـهـنــي» ال ــذي يـمــزج فــي وقــت واح ــد بـيــن الـبـطــالــة والـهـشــاشــة
صباحا إلى
المهنية واالنـحــراف؛ إذ الحظنا فــي أثـنــاء البحث الميداني أن جــز ًءا مــن شبان الحي يتجه
ً
»(46) Hamza Meddeb, «Courir ou mourir: Course à el khobza et domination au quotidien dans la Tunisie de Ben Ali,
(Thèse de doctorat en science politique, Institut d’Etudes Politiques de Paris, 2012).
(47) Vera da Silva Telles et Daniel Veloso Hirata, «Pratiques urbaines aux frontières incertaines entre illégal, informel,
illicite,» dans: Robert Cabanes et Isabel Georges, São Paulo: La Ville d’en bas (Paris: L’Harmattan, 2009), p. 136.
(48) Meddeb, «Courir ou mourir».
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مركز مدينة صفاقس ومعهم الهواتف الجوالة التي يكونون قد سرقوها من ركاب الحافالت العمومية،
كي يبيعوها في أسواق المدينة العتيقة ،ثم يعودون إلى «الحومة» للركون إلى المقهى ،ليتحول بعض
الـشـبــان أحـيــا ًنــا إلــى «وسـطــاء لـلـهــواتــف الـجــوالــة» وأحـيــا ًنــا أخــرى إلــى وسـطــاء لـكــل شــيء ،وبــالـتــالــي إلــى
فــاعـلـيــن داخ ــل نـســق ال ـعــاقــات الـحـضــريــة .وب ـقــدر مــا ُتـعـتـبــر ه ــذه االسـتــراتـيـجـيــات الـتــدبـيــريــة أداة إلدارة
اإلكــراهــات التي يفرضها اإلقـصــاء ،فإنها تشكل من ناحية أخــرى ممارسة «الشكلية» تنتمي إلــى ثقافة
حضرية بـصــدد التشكل فــي الـهــوامــش ،وبـعـيــدً ا عــن الــرقــابــة الــرسـمـيــة ،وهــي ثقافة اسـتـطــاع جــزء كبير من
المهمشين والعاطلين من العمل بموجبها إعــادة بناء شبكات عالئقية .يقول أمين ،وهو شاب يشتغل
فــي بيع الخمر خلسة« :لــم أخـتــر بيع الخمر واالشـتـغــال فــي الـمـمـنــوعــات .لقد أجبرتني الـظــروف على
ذلــك  ...جــربــت الـسـجــن ،وعـنــدمــا غــادرتــه لــم أجــد مــن سـبـيــل للعمل ســوى بـيــع الـخـمــر خـلـســة ،وذلــك
حتى أضمن لقمة العيش وأن ال أضطر لفعل أشياء قد تكون أخطر ...الشرطة تداهمني عديد المرات
 ...أحيانًا أدفــع لهم فيصمتون ويغضون الطرف ،ولكن أحيانًا أخــرى ،وبحسب الظروف ،يقع إيقافي
ألقضي شهرين في السجن  ...لقد صار الجميع يعرفني هنا ...يأتونني من جميع األحياء لشراء الخمر
خلسة  ...لــدي سمعة جيدة عند أوالد الحومة  ...ألنني أساعدهم أحيانًا وأمكنهم مجانًا مــن بعض
ويعلمونني بقدوم سيارة الشرطة ،وذلك حتى أتمكن من أخذ
قوارير الخمر ...إنهم هم من يحمونني ْ
احتياطاتي.»...
إ ًذا ،وبــالـمــرور عبر االقتصاد الالشكلي بوصفه اقـتـصــا ًدا لتدبير الــذات وإدارة اإلكــراهــات البنيوية التي
معبرا
تخترق الحياة في حي شعبي ،يتم االنتقال من «فردانية ذرائعية» إلى «فردانية استهالكية» تشكل ً
لتحقيق مطلب االعتراف االجتماعي؛ إذ ال يشعر أغلب المتساكنين الذين استجوبناهم بأنهم يخوضون
طبقيا بقدر ما يشعرون بأنهم «إزاء صراع مواقع»(ّ ((4
يشكل عالم االستهالك أحدها ،األمر الذي
ً
صراعا ً
يعني أن تجربة اإلقصاء االجتماعي ليست تجربة حتمية بل خاضعة لقدرة الفاعلين على التفاوض مع
الواقع؛ فالعيش على هامش المدينة وهامش العمل الرسمي والمهيكل ال يعني الحرمان وإقصاء ً
كامل
عــن مجتمع االسـتـهــاك ،وهــذا مــا يــؤكــد فـكــرة مـحــدوديــة «مـفـهــوم اإلقـصــاء» مــن حيث هــو أداة للتحليل
االجتماعي .في هذا الصدد يؤكد كارزس ) )S. Karszهذه الفكرة بقوله« :هذه هي باألحرى المفارقة،
فاإلقصاء يتعلق بأناس خارج المجتمع والذين يشكلون بالضرورة جز ًءا منه ،لكي تكون مقصى يجب
يسمون المقصين هــم داخــل
أن نـكــون فــي الــداخــل ،فــإذا لــم نكن كــذلــك ،فنحن لسنا مقصين ألن مــن َّ
دائما تعبئة الموارد
المجتمع ،إنهم يحاولون أن يعيشوا أو النجاة بأنفسهم على األقل ،إنهم يحاولون ً
الموجودة في المجتمع وتطوير استراتيجيات مختلفة»( ،((5بهذا المعنى ،إن متساكني حي العقاربة هم
بشكل أو بآخر داخــل المجتمع وخارجه في اآلن ذاتــه ،فاالستهالك ّ
يمكنهم من التموقع في جزء من
الحياة االجتماعية.
(49) Gaulejac, «De la souffrancae».
(50) Saül Karsz, «L’Exclusion: Faux concept, vrai problème,» dans: Saül Karsz, dir., L’Exclusion, définir pour en finir,
action sociale: Politiques et dispositifs (Paris: Dunod, 2007), p. 122.
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إعادة تشكل الروابط الجماعاتية داخل الحي :القبائل الحضرية الجديدة

 م ـج ـم ــوع ــات «ال ـح ـي ـط ـس ــت»( :((5ب ـق ــدر م ــا ت ـع ـنــي ت ـجــربــة ال ـت ـه ـم ـيــش ،ب ـمــا ه ــي ت ـجــربــة ع ــدم االن ـخ ــراطاالجتماعي ،تأكّ ل الرابط االجتماعي للفرد ،فإنها تعني ً
أيضا القدرة على إعــادة تشكيل روابــط جديدة
ً
ّ
ملجأ
تمكن الفرد المقصى من البحث عن انتماءات جديدة ،وضــروب مبتكرة من التضامن يعتمدها

شخصيا لمواجهة تهاوي ضروب التضامن التقليدي .في هذا الصدد ،يتيح المجال الحضري إمكان
ً

تشكيل مجموعات انـتـمــاء شـعــوريــة ،بلغة مــاكــس فـيـبــر( ،((5ويتمظهر هــذا األمــر مــن خــال مجموعات

«الحيطست» الـتــي تتخذ مــن جــدران الـحــي مكانًا لمراقبة الـمــارة فتسند ظهورها إليها وتتماهى معها.
ً
تبين لنا من خالل المقابالت
وتمثل المجموعات «الحيطية» ملجأ لبعض العاطلين من العمل الذين ّ
الـتــي أجــريـنــاهــا معهم أنـهــم يـعــانــون الــوحــدة وتـحـ ُّلــل الــروابــط االجتماعية الـتــي تصلهم بالنطاق العائلي

والـجـيــران واألق ــارب ليكون االنـتـمــاء إلــى مجموعات الــرفــاق نتيجة حــاجــات فــرديــة تتعلق بالبحث عن
االنتماء وتحقيق االعتراف .ويهيكل الطريق الحياة اليومية للمجموعات «الحيطية» التي تحولها إلى

إفضاء إلى مجتمعية جديدة تفلت من الرقابة والتحديدات االجتماعية؛ فالشارع هو بالنسبة إلى الشبان

العاطلين مــن العمل «مـكــان عبور وهــروب» ،حيث يستطيعون ممارسة نــوع مــن السلطة على أنفسهم

وعلى محيطهم .كما أن الطريق هو ً
أيضا أحد فضاءات التنشئة والرغبات والتجدد؛ إنه فضاء لالعتراف

والتضامن بين مجموعات الــرفــاق ( ((5التي تمرر فــي إطــارهــا جملة مــن القيم والمعايير والسلوكيات؛
فغياب هوية مهنية ثابتة للشبان العاطلين من العمل في حي العقاربة يشكل ً
منفذا لبروز هويات ميكرو

جـمــاعـيــة يـفـلـتــون عـبــرهــا مــن عــاقــات الـهـيـمـنــة الـقــائـمــة ال ـمــوجــودة داخ ــل الـنـطــاق الـعــائـلــي ،ون ـطــاق عــالــم
الراشدين بشكل عام.

يتمظهر امـتــاك مجموعات العاطلين مــن العمل الـفـضــاء الـعــام عــادة فــي سلوكيات عنفية وانـحــرافــات
غالبا ما تتجه ضد الفضاء العمومي ذاته ،ومن ذلك – ً
تعمد بعض الشبان قلع األشجار
مثل ّ -
صغيرة ً

الـمـغــروســة عـلــى جــانــب الـطــريــق ،وتـكـسـيــر الـلــوحــات اإلشـهــاريــة والـبـلــوريــة ،والـعـبــث بـكــراســي محطات
حافالت النقل العمومي.

نكون بهذا إزاء نوع من «العنف المجاني» ( ((5بحسب بعبارة فرانسوا دوبيه ،وهو عنف يمارسه هؤالء
الشبان لسبب ما أو بال سبب ،ويهدفون على نحو غير واع في غالب األحيان إلى ترك «إمضاءاتهم»

(« ((5الحيطست» عبارة اس ُتعملت في فترة الثمانينيات في الجزائر لتوصيف الشبان العاطلين من العمل الذين يمضون كامل يومهم
يسندون ظهورهم إلى حيطان المدينة ،ويراقبون المارة طوال الوقت ،وهم يعيشون في األحياء الشعبية المحيطة بالمدن مثل الحي
الشهير «باب الوادي».

(52) Max Weber, Economie et société, tome 1: Les Catégories de la sociologie, traduit de l’allemand par Julien Freund
[et al.]; sous la direction de Jacques Chavy et d’Eric de Dampierre, Agora. Les Classiques; 171 (Paris: Pocket, 2003).
(53) Richard Morin et Michel Rochefort, «Quartier et lien social: Des pratiques individuelles à l’action collective,» Lien
social et Politiques, no. 39 (Printemps 1998), p. 104.
(54) François Dubet, La Galère, jeunes en survie, points actuels; 136 (Paris: Seuil, 1984).
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عـلــى الـفـضــاء الـعــام فــي مــا يـشـبــه الــرغـبــة فــي لـفــت االنـتـبــاه وتــأكـيــد الـحـضــور بـشـكــل رم ــزي ،لتخفي تلك
وهــم الــذيــن يــواجـهــون االحـتـقــار االجتماعي
السلوكيات أيـ ًـضــا مضمونًا
احتجاجيا ضــد الـفـضــاء الـعــامُ ،
ً
بـصــورة يــومـيــة .وال يـتـحــرك هــؤالء «الـحـيـطـســت» ضـمــن حــركــة اجـتـمــاعـيــة منظمة ،بــل انـطــا ًقــا مــن عفوية
ذاتيات فردية وجماعية مجروحة يطالبون عبرها باالحترام والكرامة اللذين يشعرون بأنهم يفتقدونهما
فــي خصم تجربة البطالة والهشاشة االجتماعية .يـقــول علي ( 18سـنــة ،عــاطــل مــن الـعـمــل)« :لـيــس لنا
إال الشارع واالتكاء على الحيوط  ...ما الذي نفعله ونحن ال نستطيع أن نجد ً
مالئما  ...وحتى
عمل
ً
وإن وجدنا ً
عمل ،فهو عادة ما يكون بمثابة االستغالل ...نجتمع هنا في مدخل الحي كل مساء لنقتل
الوقت قبل أن يقتلنا  ...أحيانًا يجرنا الملل إلى أن نفعل أشياء سيئة كأن نكتب على الحيوط أي شيء
وأن نكسر زجــاج الـحــافــات وأن نستهلك الـحـبــوب الـتــي تـبــاع هـنــا بـكـثــرة  ...إنـهــا أشـيــاء خــاطـئــة ولكن
الجميع يحتقرنا وينظر إلينا باشمئزاز كبير .لهذا يجد الكثير من أبناء الحومة أنفسهم في حالة نقمة على
وضعهم البائس وعلى المجتمع وعلى الدولة».
المهمشة في الفضاءات العمومية المحاذية لحي
 فــن الـشــارع :إن الحضور المرئي للفئات الشبابيةَّ
ال ـع ـقــاربــة ال يـقـتـصــر عـلــى الـسـلــوكـيــات الـعـنـيـفــة ،ب ــل يـتـخــذ ف ــي غــالــب األح ـي ــان أي ـ ًـض ــا شـكــل مـمــارســات
إبــداعـيــة تتمظهر فــي فــن الـشــارع ،وبشكل خــاص «فــن الـغــرافـيـتــي» الــذي ينتمي إلــى ثقافة الـشــارع التي
تساعد الشباب العاطل من العمل على التموقع وصوغ هوية مقاومة داخل دينامية النسيج الحضري.
وقــد تـعــززت األشـكــال الفنية التعبيرية فــي الفضاء الحضري بعد ثــورة  14كــانــون الثاني /يناير ليتحول
بعضها إلى حركات احتجاجية تدين «معامالت البوليس السيئة» ،وغياب العدالة االجتماعية ،وفساد
السياسيين .وتشي ثقافة الشارع المنتشرة في األحياء الفقيرة المحيطة بالمدن التونسية بالقدرة اإلبداعية
لتلك الفئات ،حيث يبرز أن في مقدورها التعبير عن نفسها ولفت االنتباه إليها ،ويعني هذا األمر أننا
إزاء مقاومة ثقافية داخل «األحياء الفقيرة» ،وهو ما يساهم في بناء موقع لفعل جماعي نضالي يعاش
فــي غالب األحـيــان وفــق شكل شخصي ،األمــر الــذي يسهل إظـهــار المشاعر حيال الــامـســاواة وغياب
الـعــدالــة(((5؛ فبالنسبة إلــى شــأن األحـيــاء الشعبية ،يشكل «الـخـطــاب الـحـضــري» عبر فــن الـشــارع إمكانية
إعطاء معنى لتجربة اإلقصاء االجتماعي ،والعثور على بدائل ممكنة تعوض العنف المجاني ،ذلك أن
فن الـشــارع ّ
تسييسا ،األمــر الــذي يتيح إمكان أخــذ مسافة إزاء السلوكيات
يمكن من تكوين وعــي أكثر
ً
العدمية والمسارات المنحرفة.
على هذا األساس ،يمكن أن نالحظ وجود شبه وعي اجتماعي وسياسي للهيمنة المعيشة ،حتى وإن
كنا نجد صعوبة في الحديث عن وجود «وعي طبقي» لدى الشبان الذين يمارسون فن الشارع ،بل إننا
ً
أشكال معارضة وتعبئة نشطة ضد تجربة اإلقصاء،
إزاء تمثالت متجانسة للعالقات االجتماعية ،تحمل
احتجاجيا ،قد تحول إلى حركة اجتماعية ،بل
تعبيرا
من دون أن يعني هذا البتة أن فن الشارع ،بوصفه
ً
ً
إنه في سياق تجربة شباب حي العقاربة ،وفي سياق األحياء الشعبية التونسية ،ظل حركة جنينية يسهل
(55) Manuel Boucher et Alain Vulbeau, dirs., Emergences culturelles et jeunesse populaire: Turbulences ou médiations?,
débats jeunesses (Paris; Budapest; Torino: L’Harmattan, 2003).
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فــي كــل مــرة اسـتـيـعــابـهــا مــن طــرف الـمــؤسـســات الــرسـمـيــة واألح ــزاب الـسـيــاسـيــة .يـقــول أحـمــد (  18سنة،
تلميذ)« :أنا مغرم بالراب منذ عمري  13عشر سنة .لدينا مجموعة هنا في الحي ولكنها محدودة العدد.
نلتقي كل مساء لنكتب الكلمات و نوزع أدوار تأديتها ...كل األغاني التي نؤديها تتعلق بالحديث عن
الفقر والـمـعــانــاة والسياسيين الــذيــن لــم يحققوا للشعب أي شــيء قبل الـثــورة و بعدها  ...نتحدث عن
معاناتنا اليوم  ...نتحدث عن الحي وعــن الحب وعــن كل شــيء ،ولكن المشكلة أن ال أحــد يريد أن
يستمع إلينا وال نجد أين نسجل أغانينا ...إنهم يحتقروننا ألننا أبناء حي شعبي فقير».
 االنـطــواء المجالي واتـخــاذ الـحــي هــويــة لتعريف الــذات :لــدى شبان حي العقاربة الذين أجرينا معهممقابالت شعور مختلط إزاء حيهم؛ فهو بالنسبة إليهم «غيتو» يجدون فيه أنفسهم محاصرين داخله بال
آفاق مهنية ،األمر الذي يجعله فضاء لالنغالق والتواري؛ فهم ال يغادرونه إال لما ًما ،وفي مجموعات
صغيرة .وحين يكونون في مركز المدينة ،يغدون موضوع شك أصحاب الفضاءات التجارية الكبرى،
ورجال الشرطة الذين يدققون في وثائق هوياتهم الرسمية ويتعاملون معهم بقسوة .لهذا ،فإن االنكفاء
إلــى الـحــي واالن ـطــواء داخـلــه عــامــة عـلــى عــدم ال ـقــدرة عـلــى الـتـمـكــن مــن ول ــوج الـمـجـتـمــع بـشـكــل كامل
فيراه الشبان الذين تحدثنا إليهم أنــه مجتمع عــدائــي .يقول حسان ( 23سنة ،عاطل من العمل)« :إننا
ال نـغــادر الـحــي إلــى وســط الـمــديـنــة إال لـيـلــة الـعـيــد أو فــي م ــرات ن ــادرة وقـلـيـلــة .أمــا بـقـيــة األي ــام ،فنجتمع
هـنــا فــي مـقـهــى ال ـحــي أو تـحــت حــائــط ال ـمــولــد ال ـك ـهــربــائــي ،ن ـت ـبــادل ال ـن ـكــات وال ـح ـكــايــات عــن الـفـتـيــات
والـجـنــس ،ونـتـقــاســم الـسـجــائــر ،ونـشــاهــد األشـخــاص الـمــاريــن والـسـيــارات  ...أنــا مـثـ ًـا أستفيق مــن الـنــوم
على الساعة العاشرة  ...أتجه مباشرة إلى المقهى أو معهد الحي أللتقي بصديقتي هناك .»...ويضيف
سامي ( 22سنة)« :إنني ال أريــد الــذهــاب بعيدً ا خــارج الحي ألن الشرطة دائـ ًـمــا تالحق من تعتبر أنهم
منحرفون ولصوص ...إنهم بمجرد أن ينظروا إلى مالمح وجهك يعرفون أنك تسكن في حي شعبي،
فيطلبون منك بطاقة الهوية ويـبــدأون فــي استنطاقك بعنف ،وإذا حــاولــت الــدفــاع عــن نفسك فمصيرك
اإلي ـق ــاف والـتـهــم الـمـلـفـقــة والـصـفـعــات الـعـنـيـفــة عـلــى الــوجــه  ...الـبــولـيــس فــي تــونــس ظــالــم وي ـكــره أبـنــاء
األحياء الشعبية».
لكن في المقابل ،يتحول الحي إلى بديل العزلة االجتماعية التي يعيشها الشبان العاطلون من العمل،
حـيــث يـبــدو مـجـ ًـال ممك ًنا لـبـنــاء رواب ــط إيـجــابـيــة ثــابـتــة إلــى حــد مــا ،وتحقيق نــوع مــن األم ــان الـنـفـســي؛ إذ
ً
المستجوبين في خضم االنغالق والـتــواري اللذين يعيشونهما داخل
ارتباطا بالحي لــدى
نجد أن ثمة
َ
فبغض النظر عن درجــة الوصم والصعوبات الشخصية ،يعاش الحي بوصفه مكان «الجذور»
الحي،
ّ
يسمى «جماعة
و«الصداقات» و «العالقات العاطفية» ،وكذلك شاهد على تاريخ فردي مندرج ضمن ما ّ
التجربة» أو «جماعة المصير» بعبارة ميشيل مافيزولي ،وهــذا ما يجعل منه الفضاء الــذي تتشكل عبره
وحوله الهويات الجماعية.
يمكن شبان حــي العقاربة التماهي مــع الحي بالتموقع داخــل «المجتمع الكلي» وإقــامــة «حــديــة» بين
«الهم» و«النحن» .فمن خالل الحي يتشكل لدى شبان الحي نوع من «النحن» السوسيومجالية التي
ّ
تمكنهم من إعادة تركيب الموجهات الهوياتية المفتقدة في خضم تجربة اإلقصاء االجتماعي.
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يـقــوم الـشـبــان إذن بتحويل الـحــي إلــى فـضــاء ملجأ وفـضــاء دفــاعــي ،وأيـ ًـضــا إلــى مـجــال ضــروري لترسيخ
الــوجــود الـيــومــي الــذي يتشكل فــي خضمه حـقــل عــاقــات الـصــداقــة الـتــي تحفظ الـهــويــة الـفــرديــة وتثبتها
ضــد جميع أشـكــال العنف الــرمــزي واالجتماعي؛ فــاالرتـبــاط بالحي أو بالحومة فــي سياق عــدم الثبات
االجتماعي ّ
يمكن الشبان العاطلين من العمل من تطوير «وعي فخور» يرفض االستبعاد الذي يتعرضون
محولين االنتماء المجالي المشترك إلى رابط حميمي؛ فالتماهي بالحي الذي ُي َع ّد موصو ًما و«سيئ
لهّ ،
السمعة» يتيح قلب الوصمة وتحويلها من عائق اجتماعي إلــى مــورد ،ليتحول الحي بذلك من فضاء
ي ـمــارس مــن خــالــه االسـتـبـعــاد االجـتـمــاعــي إل ــى فـضــاء يـسـتـشـعــر داخ ـلــه الـمـهـمـشــون الـحـمــايــة مــن خــال
االشـتـغــال المستمر على تحويله مــن فـضــاء عــام إلــى فـضــاء خــاص ،األمــر الــذي يجعله «فـضــاء ً
مفتكا»
يجري احتالل بعض أزقته لتتحول إلى فضاءات للتنشئة الحضرية الهامشية.
 -أسـلـمــة ال ـحــي وبـ ــروز ال ـج ـمــاعــات الـسـلـفـيــة :ي ــرى الـبــاحــث الـمـغــربــي مـحـمــد ال ـش ــرق ــاوي( ((5أن هـنــالــك

ثالثة أقطاب رئيسية داخــل أي مجتمع ،وهــي :االجتماعي والديني والدولة .والدولة في المجتمعات
الحديثة تتكفل عــادة بالقطب االجـتـمــاعــي ،ولـكــن فــي لحظة تخ ّليها عــن ذلــك ،يـتــو ّلــى القطب الديني
الدور هذا .والمقصود بالديني جل الحركات التي تستند إلى مرجعية دينية لتبرير فعلها وحضورها في
الفضاء العمومي .يتأكد هذا األمر في حي العقاربة من خالل الحضور الكثيف للمجموعات السلفية
وجماعات الدعوة والتبليغ ،وكذلك مظاهر التدين التي تبدو على بعض الشبان الذين كان قد سلكوا
قبل تدينهم مسار االنحراف ،بل وتجربة السجن؛ إذ يبدو استدعاء القيم الدينية دعام ًة رمزية في غياب
الدعامات األخرى آلية من اآلليات التي ّ
تمكن من مقاومة اإلقصاء االجتماعي بوصفه تجربة تضعهم
على «الهامش» وتسجنهم في «الالمرئية االجتماعية» ،حيث يرى بعض الشبان العاطلين من العمل أن
نوعا من «التدين» الصريح والمرئي (اللحية والقميص) ،مع
«البطالة قضاء و قدر» ،وال يخفي بعضهم ً
مواظبته على أداء الصالة في أوقاتها واإلصرار على أن تكون في المسجدَ ،ليظهر الدين بهذا المعنى
قيم ًة وملجأ وإطــار انتماء ،يمنح المعنى ويعيد االعتبار إلى ذاتية مجروحة ومنزوعة الكرامة ،وهو ما
تعمل الحركة السلفية بشقيها العلمي والجهادي داخل الحي على تأكيده ،حيث تستفيد المجموعات
السلفية بشكل كبير من اإلحساس بالظلم والمعاناة لدى شباب الحي ،كما تستفيد من غياب الدولة عن
المهمشة ومن تخلي األحزاب السياسية والمجتمع المدني عن أدوارها التأطيرية لمصلحة
الفضاءات
َّ
«األدلـجــة الدينية لإلحساس بالالمساواة» وتحويلها إلــى ممارسات وخطابات تستلهم مرجعياتها من
إطارا للممارسة السياسية على هامش
النصوص الدينية ،لتتشكل بذلك المجموعات السلفية بوصفها ً
الدولة والمؤسسات ،مثلما ترى الباحثة ألفة لملوم( ،((5حيث تمنح تلك المجموعات الفئات الشبابية
أطرا للفعل الجماعي وإمكانات لمقارعة «المجتمع» و«الدولة» في اآلن ذاته بوصفهما
المنخرطة فيها ً

( ((5قيلت هذه الفكرة في إطار محاضرة ألقاها محمد الشرقاوي في إفتتاح المؤتمر التاسع عشر للجمعية العالمية لعلماء اإلجتماع
الناطقين باللغة الفرنسية الرباط  4 -2تموز /يوليو .2012
(57) Olfa Lamloum, «La Politique à la marge de l’Etat et des institutions,» dans: Lamloum et Ben Zina, dirs., p. 115.

ةيبرعلا ةنيدملا ةمزأ :روحملا
اثم سقافص ةنيدم ءايحأ بابش :ةيبعشلا ءايحألا بابشل يمويلا شيعملا لالخ نم ةاناعملا ايجولويسوس

مصدر «الفساد» و«الظلم» و«إهــدار الكرامة» .يقول نــزار ( 27سنة ،عامل يومي وينشط في مجموعة
سلفية) إن «سبب الفساد في المجتمع ناتج من عدم تطبيق الشريعة والعودة إلى الدين .لو نطبق ذلك
شخصيا أجــاهــد مع
ونـحـكــم شــرع الـلــه ،سينتهي الـظـلــم والـفـســاد والـســرقــة وكــل شــيء غـيــر سليم ...أن ــا
ً
اإلخــوة مــن أجــل تحقيق هــذا  ...إنـنــا نجاهد عبر النصيحة والـمــوعـظــة وتــذكـيــر الـنــاس بـضــرورة االلـتــزام
بشرع الله  ...لقد قمنا بهداية الكثير من شبان الحي ومن شبان أحياء أخرى ً
أيضا عبر إرجاعهم إلى
شخصيا كنت مثلهم  ...كنت أعيش حياة المتعة
طريق الله بدل الفساد الذين كانوا يعيشون فيه  ...أنا
ً
والفساد ،واآلن لقد هداني الله صرت أصلي لم أنقطع عن الصالة يو ًما واحدً ا أحظى باحترام كبير من
اإلخوة و من أبناء الحي».
لكن مــا يجب اإلشــارة إليه فــي المقابل هــو أن هــذا التدين الــذي يتجه إليه بعض الشبان العاطلين من
العمل ليس بمعزل عن ثقافة شبابية تتحول ،في خضم «القلق» و «التوتر» و«الشعور بعدم األمان» إزاء
المستقبل ،إلى قضية هوية ذاتية ،تبحث عن معانيها بصفة فردية ،و ُيقصد بالهوية الفردية ،كما يحددها
كاستال« ،نـتــاج عمل هوياتي يستند إلــى خاصتين هما :إعـطــاء معنى لألنا والـقــدرة التعبيرية عنها عبر
مختلف األفـعــال والـسـلــوكـيــات الـتــي تتجلى فــي عــامــات هــويــة صــري ـحــة»( .((5عـلــى هــذا األس ــاس ،فــإن
«المحبطين» سلوك ومسألة شخصية تتقاطع أحيانًا مع مقوالت اإلسالمية
التدين لــدى هــؤالء الشبان
َ
الراديكالية االحتجاجية .كما أن الرغبة الملحة فــي تحقيق االعـتــراف االجتماعي والـخــروج مــن حالة
عــدم االعـتـبــاريــة االجـتـمــاعـيــة الـتــي يعيشها أغـلــب شـبــان الـحــي و ُتـ َـعـ ّـد بمثابة الــوجــود الـمـمـحــو ،هــي أحــد
احتجاجيا.
وإطارا
الدوافع إلى استثمار الديني واجه ًة رمزية
ً
ً
هذا الميل إلى تجسيد الهوية الذاتية ،بل والجماعية أحيانًا ،من خالل الديني ،راجع ً
أيضا إلى غياب
األطــر المؤسساتية ،التي تتكفل بتطلعات الشبان العاطلين مــن العمل ومتساكني األحـيــاء الفقيرة من
خالل مساعدتهم على إعادة االعتبار إلى ذواتهم عبر بناء مشروع حياتي وتشكيل هوية؛ مشروع يغيب
فيه داخل حي العقاربة التأطير الجمعياتي والحزبي ،ويغيب ً
أيضا جميع أشكال التدخل االجتماعي
بقرب هــؤالء العاطلين مــن العمل والمعرضين لمخاطر شتى (مثل الـمـخــدرات والعنف الموجه نحو
الــذات  ...إلــخ) .كما أن حـضــور الــدولــة أمـنــي فــي الـغــالــب ،وديـنــي أحـيــا ًنــا عبر ترخيصها بـنــاء مساجد،
فــي مقابل غيابها على المستويين الثقافي واالجـتـمــاعــي .وقــد أدى هــذا «الـغـيــاب» لـلــدولــة االجتماعية
إلى ّ
تشكل ما يمكن تسميته بالفجوات الحضرية ،حيث تبين لنا من خالل المعاينات الميدانية داخل
حي العقاربة أن في ظل الغياب المزدوج للدولة والمجتمع المدني يعم «الالشكلي» و«المرئي» على
جميع المستويات ،من ذلك ً
مثل حضور «الوعاظ الدينين» كجماعة الدعوة والتبليغ وجماعة السلفية
العلمية والجهادية ،حيث يتجه هؤالء الفاعلون الالشكليون من خالل خطاب ديني مغرق في التبسيط
إلى فئات شبابية محبطة تعاني «الفراغ» وتفتقد موجهات هوياتية ،ولديها «القابلية النفسية» للتماهي
مع خطاب الوعاظ الحضريين الجدد.
(58) Manuel Castells, Le Pouvoir de l’identité, trad. de l’anglais par Paul Chemla, l’ère de l’information; 2 (Paris:
Fayard, 1999), p. 116.
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خاتمة
تـصــل بـنــا اسـتـنـتــاجــات هــذا الـبـحــث إلــى تـقــاطـعــات مــع الـبـحــث الـمـنـجــز تـحــت إش ــراف الـبــاحـثـيــن محمد
علي بــن زيـنــة و ألـفــة لـمـلــوم( ((5بـشــأن شـبــاب حيي التضامن ودوار هيشر الـلــذيــن يقعان على األطــراف
الحضرية لتونس العاصمة ،ويشكالن تجمعات ديموغرافية كبرى مثّلت وال تــزال تمثّل منذ ظهورها
فــي سبعينيات الـقــرن الـمــاضــي «هــاجـ ًـســا» و«قـلـ ًقــا» للسياسات العمومية الـتــي مــا زالــت تـقــارب الهامش
الـحـضــري مــن زاوي ــة أمـنــويــة تـهــدف إلــى كـبــح جـمــاح «الـتــوتــرات» االجـتـمــاعـيــة الـتــي قــد تنفجر بـيــن حين
وآخــر .لكن بعد انفتاح المجال العمومي فــي عقب ثــورة  14كــانــون الثاني /يناير  ،2011لــم يعد من
ـض النظر عما تعيشه
الممكن تجاهل المسألة االجتماعية فــي الـفـضــاءات الحضرية الهامشية ،وال غـ ّ
الفئات الشبابية الشعبية من «مشكالت» تتعلق بالتشغيل والمشاركة السياسية والمدنية ومسائل الهوية
واالنتماء والجنسانية واستهالك المخدرات  ...إلخ ،حيث صار المعيش اليومي للفئات الشبابية في
منتجا تعبيرات كثيرة ،لعل من بينها
األحياء الشعبية المتسم بتجربة «المعاناة» و«المكابدة» و«األلــم» ً
مؤشرا
العنف وفنون الشارع المختلفة واالنخراط في الحركات الجهادية المعولمة ،األمر الذي يمثّل
ً
إلى تحوالت عميقة تعتمل في رحم المجتمع التونسي المعاصر وتفترض مزيدً ا من الدراسة والتحليل
وتغييرا جــذر ًيــا فــي السياسات العمومية المتعلقة بالمسائل الحضرية
مــن ِقبل الباحثين االجتماعيين،
ً
واالجتماعية والشبابية.
مــن جـهــة أخ ــرى ،يـبــدو أن األح ـيــاء الـشـعـبـيــة فــي تــونــس ،وبـفـعــل الـسـيــاســات االقـتـصــاديــة الـمـعـتـمــدة على
مــدى عشريات مــن الــزمــن ،تسير فــي اتـجــاه االنقطاع عــن المدينة لتتحول إلــى «غيتوات حضرية» ،لها
مـعــايـيــرهــا ونـظـمـهــا الـخــاصــة ،وهــو مــا يعني أنـهــا فـضــاءات «مـلـجــأ» لمتساكنيها ،وفـضــاء لــ«الـحـمــايــة» من
الـخــارج ومــن اإلذالل والـفـشــل الـمـتـكــرر ،خــاصــة بـعــد انـسـحــاب الــدولــة واالكـتـفــاء بــالـحـضــور فــي حدها
األدنى .في هذا اإلطار تحديدً ا ،يمنح العيش في األحياء الفقيرة المتساكنين المتروكين لحسابهم موارد
«اقتصاد االسـتـمــرار فــي العيش» عبر الممارسات الالشكلية ،وهــو مــا يصنع أطـ ًـرا تصبح فيه كــرامــة كل
فرد هناك معتر ًفا بها؛ ذلك أن رهان هؤالء المتساكنين هو االعتراف بمعناه القيمي ،حيث ينطوون على
ذواتـهــم وعـلــى العائلة ومجموعة الــرفــاق ،وهــو انـطــواء مــر ّده إلــى العنف الــرمــزي الــذي يـمــارســه «العالم
الخارجي» ،أي عالم االستهالك وعالم العمل ،وهما عالمان يشعر شباب األحياء الشعبية الفقيرة أنهم
على هامشهما ،وهو ما يو ّلد لديهم إحباطات وعن ًفا وعدائية ضد المجتمع بأكمله من خالل «القبليات
الـجــديــدة» الممثَّلة بشكل خــاص بالجماعات الدينية الـجـهــاديــة الـجــديــدة الـتــي تـحــاول أن تـقــدم نفسها
ً
تضامنيا جديدً ا من تأكّ ل التضامنات التقليدية والرسمية.
بديل
ً
في هذا الصدد ،تجد الدولة نفسها إزاء مشكالت «فجوات» و«فراغات اجتماعية» عجزت سياساتها
«اإلسعافية» و«اإلطـفــائـيــة» عــن حلها .وتـطــرح األحـيــاء الشعبية تحد ًيا محور ًيا أمــام الفكرة الديمقراطية
المنبثقة حديثًا في السياق التونسي بعد  14كانون الثاني/يناير 2011؛ ذلك أن حل المسألة االجتماعية
(59) Lamloum et Ben Zina, dirs., Les Jeunes de Douar Hicher.
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يظهر بوصفه الشرط الرئيسي النخراط الفئات الشبابية الفقيرة والمهمشة في الصيرورة الديمقراطية،
مليا في السياسات الحضرية من خالل ربطها بالمسألة االجتماعية
وهو ما يستدعي اليوم إعادة التفكير ً
وبــالـفـكــرة الــديـمـقــراطـيــة؛ فمستقبل الــديـمـقــراطـيــة فــي تــونــس يـبــدو شــديــد االرت ـبــاط بـمــدى إدم ــاج األحـيــاء
الـشـعـبـيــة فــي الـنـسـيــج ال ـح ـضــري ،عـبــر سـيــاســة تــرتـكــز عـلــى قـيـمــة «ال ـعــدالــة االجـتـمــاعـيــة» والـتـقـلـيــص من
الفجوات بين الفئات االجتماعية.

المصادر والمراجع

References

العربية

1 .1بنعزيز ،محمد« .سيدي مومن الجديد الخواء الثقافي ومخاطره على الشبيبة ».السفير العربي15 :
كانون الثاني /يناير .2015
1 .1ال ــرق ـي ــق ،ف ـت ـح ــي .مـ ــن مـ ــرونـ ــة ال ـع ـم ــل إل ـ ــى م ــدي ـن ــة ال ـم ـش ــاري ــع :م ـق ــارب ــة س ــوس ـي ــول ــوج ـي ــة .ص ـفــاقــس:
دار محمد علي للنشر.٢٠٠٩ ،
2 .2سكوت ،جيمس .المقاومة بالحيلة :كيف يهمس المحكوم من وراء ظهر الحاكم .ترجمة إبراهيم
العريس ومخايل خوري .بيروت :دار الساقي.1995 ،
ـوذجــا ».الـمـسـتـقـبــل
3 .3ق ـيــرة ،إسـمــاعـيــل« .مـجـتـمــع الـتـهـمـيــش ..إل ــى أي ــن؟ مـهـمـشــو الـمــديـنــة الـعــربـيــة ن ـمـ ً
العربي :السنة  ،25العدد  ،290نيسان /أبريل  ،2003ص .٧٤ - ٥٥
األجنبية
1. Avenel, Cyprien. Sociologie des «quartiers sensibles». Sous la direction de
François de Singly. 3ème ed. Paris: A. Colin, 2010. (128. Sociologie, anthropologie.
)Domaines et approches
2. Boltanski, Luc. «Passer des épreuves.» Projet: no. 289, Novembre 2005.
3. ______ et Laurent Thévenot. De la justification: Les Economies de la grandeur.
)Paris: Gallimard, 1991. (NRF essais
4. Boucher, Manuel et Alain Vulbeau (dirs.). Emergences culturelles et jeunesse
populaire: Turbulences ou médiations?. Paris; Budapest; Torino: L’Harmattan,
)2003. (Débats jeunesses
5. Bourdieu, Pierre (dir.). La Misère du monde. Paris: Éd. du Seuil, 1993. (Libre
)examen. Documents
6. Castel, Robert. «La Dynamique des processus de marginalisation: De la vulnérabilité
à la disaffiliation.» Cahiers de recherche sociologique: no. 22, 1994.

Issue 4 / 16 العدد
Spring 2016  ربيع

7. ______. «Les Pièges de l’exclusion.» Lien social et Politiques: no. 34, Automne
1995.
8. Castells, Manuel. Le Pouvoir de l’identité. Trad. de l’anglais par Paul Chemla.
Paris: Fayard, 1999. (l’Ere de l’information; 2)
9. ______. La Question urbaine. Paris: F. Maspero, 1972. (Textes à l’appui)
10. Certeau, Michel de. L’Invention du quotidien. Nouv. éd. Paris: Gallimard, 1990.
(Collection Folio. Essais)
11. Chabbi, Morched. «Une nouvelle forme d’urbanisation à Tunis: L’habitat spontané
péri-urbain.» (Thèse de Doctorat en Urbanisme et Aménagement, Université de
Paris Val-de-Marne, IUP de Paris, Créteil, 1986).
12. Chiffoleau, Sylvia. Sociétés arabes en mouvement: Trois décennies de changements.
Paris: L’Harmattan, 2012. (La Bibliothèque de l’Iremmo; 5)
13. Dubet, François. La Galère, jeunes en survie. Paris: Seuil, 1984. (Points actuels;
136)
14. ______ et Didier Lapeyronnie. Les Quartiers d’exil. Paris: Éd. du Seuil, 1992.
(L’Epreuve des faits)
15. Fassin, Didier. Des maux indicibles: Sociologie des lieux d’écoute. Avec la collab.
de Pierre Aïach [et al.]. Paris: La Découverte, 2004. (Les Métiers du social)
16. Foucart, Jean. Sociologie de la souffrance. Bruxelles; [Paris]: De Boeck, 2003.
(Ouvertures sociologiques)
17. Gaulejac, Vincent de. «De la souffrance du mal être.» Dans: Giust-Desprairies,
Florence et Vincent de Gaulejac (dirs.). La Subjectivité à l’épreuve du social:
Hommage à Jacqueline Barus-Michel. Paris: L’Harmattan, 2009. (Changement
social)
18. ______. Qui est je?: Sociologie clinique du sujet. Paris: Éd. du Seuil, 2009.
19. ______ et Isabel Taboada Léonetti. La Lutte des places: Insertion et désinsertion.
Avec la collab. de Frédéric Blondel et de Dominique-Marie Boullier. Marseille:
Hommes et perspectives; Paris: Desclée de Brouwer, 1994. (Re-connaissances)
20. Hamzaoui, Salah. «Logements et conduites économiques.» Dans: Système urbain
et développement au Maghreb: Travaux du séminaire international de Hammamet,
22-30 juin 1976. Organisé par le social science research council et le centre culturel
international de Hammamet; préf. de Amal Rassam et Abdelkader Zghal, horizon
maghrébin. Tunis: Cérès productions, 1980.

100

101

روحملا: ةيبرعلا ةنيدملا ةمزأ
ةيبعشلا ءايحألا بابشل يمويلا شيعملا لالخ نم ةاناعملا ايجولويسوس: اثم سقافص ةنيدم ءايحأ بابش

21. Honneth, Axel. La Lutte pour la reconnaissance. Trad. de l’allemand par Pierre
Rusch. Paris: Les Éd. du Cerf, 2000. (Passages)
22. ______. La Société du mépris: vers une nouvelle théorie critique. Edition établie
par Olivier Voirol; textes traduits par Olivier Voirol, Pierre Rusch et Alexandre
Dupeyrix. Paris: Éd. la Découverte, 2006. (Armillaire)
23. Karsz, Saül. «L’Exclusion: Faux concept, vrai problème.» Dans: Karsz, Saül (dir.).
L’Exclusion, définir pour en finir. Paris: Dunod, 2007. (Action sociale: Politiques
et dispositifs)
24. Khoroskhavar, Farhad. «Islam des jeunes musulman et exclusion.» (L’Observatoire
des inégalités, 13 Septembre 2004).
25. Lamloum, Olfa et Mohamed Ali Ben Zina (dirs.). Les Jeunes de Douar Hicher et
d’Ettadhamen: Une enquête sociologique. Tunis: Arabesques, 2015.
26. Lapeyronnie, Didier. «L’Economie morale de la discrimination: La Morale des
inégalités dans les banlieues populaires françaises.» Dans: Barrière, Anne [et
al.]. Inégalités et justice sociale. Sous la direction de François Dubet. Paris: La
Découverte, 2014. (Recherches)
27. ______. Ghetto urbain: Ségrégation, violence, pauvreté en France aujourd’hui.
Avec Laurent Courtois. Paris: R. Laffont, 2008. (Le Monde comme il va)
28. Le Blanc, Guillaume. L’invisibilité sociale. Paris: Presses universitaires de France,
2009. (Pratiques théoriques)
29. Le Breton, David. «Conduites à risque des jeunes générations.» Vie sociale et
traitements: nos. 49-50, Novembre-Décembre 1996.
30. Martucelli, Danilo. Forgé par l’épreuve: L’individu dans la France contemporaine.
Paris: A. Colin, 2006. (Collection individu et société)
31. ______. Grammaires de l’individu. Paris: Gallimard, 2002. (Folio. Essais; 407)
32. ______. «La Sociologie aux temps de l’individu.» Revue Interrogation?: no. 5:
L’Individualité, objet problématique des sciences humaines et sociales, Décembre
2007. sur le site: <www.revue-interrogation.org /la sociologie-au-temps-de
l’individu>.
33. Mauger, Gérard. «Enquêter en milieu populaire.» Genèses: vol. 6, no. 1, Décembre
1991.
34. Meddeb, Hamza. «Courir ou mourir: Course à el khobza et domination au quotidien
dans la Tunisie de Ben Ali.» (Thèse de doctorat en science politique, Institut
d’Etudes Politiques de Paris, 2012).

Issue 4 / 16 العدد
Spring 2016  ربيع

35. Morin, Richard et Michel Rochefort. «Quartier et lien social: Des pratiques
individuelles à l’action collective.» Lien social et Politiques: no. 39, Printemps
1998.
36. Nachi, Mohamed. Introduction à la sociologie pragmatique: Vers un nouveau style
sociologique?. Préface de Luc Boltanski. Paris: A. Colin, 2006. (Collection cursus.
Sociologie)
37. Otero, Marcelo et Dahlia Namian. «Grammaires sociales de la souffrance.» Les
Collectifs du Cirp, vol. 2, 2011. pp. 226-236.
38. Ricoeur, Paul. La Mémoire, l’histoire, l’oubli. Paris: Éd. du Seuil, 2000. (L’Ordre
philosophique)
39. Rosanvallon, Pierre. La Nouvelle question sociale: Repenser l’Etat-providence.
Paris: Ed. du Seuil, 1995.
40. Sebag, Paul. Tunis: Histoire d’une ville. Paris: L’Harmattan, 1998. (Histoire et
perspectives méditerranéennes)
41. Stambouli, Fredj. «La Refondation de l’urbain et du social dans le Maghreb
d’aujourd’hui.» Dans: Cattacin, Sandro et Agi Földhàzi (dirs.). A nouveau la
ville ?: Un débat sur le retour de l’urbain. Geneva: University of Geneva, 2011.
(Sociograph; no. 12)
42. ______. «Sous emploi et espace urbain des bidonvilles au Maghreb.» Revue
tunisienne de sciences sociales: nos. 28-29, 1972.
43. Telles, Vera da Silva et Daniel Veloso Hirata. «Pratiques urbaines aux frontières
incertaines entre illégal, informel, illicite.» Dans: Cabanes, Robert et Isabel
Georges. São Paulo: La Ville d’en bas. Paris: L’Harmattan, 2009.
44. Touraine, Alain. La Fin des sociétés. Paris: Éd. du Seuil, 2013. (La Couleur des
idées)
45. ______. Nous, sujets humains. Paris: Éd. du Seuil, 2015. (La Couleur des idées)

102

103

*

نظام عبد الكريم الشافعي

**Nedham Abudlkareem Alshafai

تطور األحجام السكانية والقوى العاملة
في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
في العقد األول من القرن الحادي والعشرين
Development of Population Size and Manpower
in Gulf States in the First Decade of the 21st Century
ملخص :ال تزال دول مجلس التعاون في الخليج العربي ،حيث النفط عصب الحياة االقتصادية
نموا ديمغرافيا كبيرا مقارن ًة بالمتوسط العالمي ،وحتى مقارن ًة بالدول النامية
والسكانية ،تشهد ً
ذات الـمـعــدالت الـمــرتـفـعــة فــي هــذا الـمـجــال .نـهــدف فــي هــذا الـبـحــث إلــى بـيــان الــواقــع الـحــالــي
وتطورها خالل العقد األول من القرن الحادي والعشرين ،مع اإلشــارة إلى
لألحجام السكانية
ّ
مسببات التغيرات .وسنتعرض أ ًيضا لجوانب من التبعات ،بخاصة الديموغرافية منها في فترة
الملحة للعمالة
كان يفترض أن تكون األمور فيها قد هدأت بعد عقود من البناء ح ّتمت الحاجة
ّ
الــوافــدة .ويـسـعــى هــذا الـبـحــث أيـ ًـضــا إلــى مـعــرفــة الـتـطــورات الـتــي حــدثــت لـلـقــوى الـعــامـلــة بـصــورة
عامة ،مع التركيز على القوى العاملة المواطنة وتطور مساهمتها .تعتمد الدراسة على تحليل
الست ،ومصادر إقليمية ودولية ،إضاف ًة
محليا في دول مجلس التعاون
البيانات العامة المنتجة
ّ
ً
إلى نتائج الدراسات والبحوث المتفرقة والمنشورة بخصوص الموضوع.
كلمات مفتاحية :دول مجلس التعاون الخليجي ،األحجام السكانية ،القرن الحادي والعشرين،
القوى العاملة ،البدون
Abstract: The economy and demography of the Arab states in the Gulf Cooperation
Council (GCC) are bound together by petroleum. Each is still registering great
demographic growth, both in comparison with global averages and amid
developing nations with high rates of population growth. This paper sheds light
on the current reality and evolution of population sizes in the GCC states through
يدرس الجغرافيا في كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية في جامعة قطر.
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the first decade of the 21st century. The paper then examines factors underlying
the changes. It then goes on to discuss the demographic consequences of these
developments during a period when demographic changes were expected to have
settled, following decades of construction that made migrant workers an urgent
necessity. The study seeks to understand developments in the manpower sector
)in general, with a focus on the growth of the contribution of indigenous (citizen
manpower. The paper examines and analyzes general data collected locally from
the six GCC states, along with international and regional resources, and the
findings of a variety of recently published studies on the subject.
Keywords: GCC States, Population Sizes, Twenty-First Century, Manpower,
Stateless Persons

مقدمة
يشهد الوضع السكاني ،كظاهرة إنسانية مرتبطة بالجغرافيا ،تغيرات وتحوالت بصورة دائمة
عـلــى الـمـسـتــوى الـعــالـمــي ،وخــاصــة فــي الـفـتــرة الـمـعــاصــرة ،ويـشـهــد بــالـتــالــي اخـتــاف خصائص
السكان نتيجة العوامل المحلية واإلقليمية والدولية المؤثرة والمرتبطة باإلنسان وتصرفاته كفرد لتحقيق
تصرف المجتمعات إزاء الظاهرة لتحقيق األهداف االستراتيجية القومية عبر ا ّتباع
أهدافه الشخصية ،أو ّ
تالحظ بقوة في الدول التي
الدول سياسات سكانية .إن التغيرات الديموغرافية هذه ،المقصودة أحيانًاَ ،
تشهد تغيرات اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية ،ومنها الدول الحية ،كدول الخليج على سبيل المثال؛
ففي دول مجلس الـتـعــاون لــدول الخليج العربية ،نمت األحـجــام السكانية بشكل كبير خــال العقود
الستة الماضية ،فأصبحت المنطقة جاذبة للسكان بعد أن كانت طاردة لهم عبر التاريخ .وتشير البيانات
إلى أن عدد السكان في هذه الــدول الست كان حوالى  5ماليين في عام  ،1950وارتفع إلى حوالى
 13مليونًا في سنة  1980وقرابة  44مليونًا في منتصف سنة .(((2010
هذا االنجذاب السكاني إلى دول المنطقة جعل الوافدين إليها في نهاية العقد األول من القرن الحالي
ويقدر عددهم بأكثر من  20مليونًا ،يمثّلون نسبة كبيرة من إجمالي سكان دول الخليج ،أي
(َّ ،)2010
تقريبا سنة  .1980وما انفكت النسبة ترتفع حتى
ما يزيد على  45في المئة ،بعد أن كانت  31في المئة
ً
أن الوافدين اليوم أكبر
حجما من أحجام مواطني دولة اإلمارات وقطر والكويت والبحرين مجتمعة(((.
ً
((( األمــانــة العامة لمجلس التعاون لــدول الخليج العربية ،قطاع شــؤون المعلومات ،إدارة اإلحـصــاء (سـكــان) ،آخــر تصفح نيسان/
أبريل  ،2013الموقع اإللكتروني.<www.gccsg.org.sa> :
((( دخ ـلــت كـ ٌّـل مــن اإلم ــارات وقـطــر والـكــويــت هــذه الوضعية بحيث أصـبــح الـمــواطـنــون فيها أقلية منذ زمــن طــويــل ،ولـكــن البحرين
انضمت إلــى هــذه المجموعة في تموز/يوليو  ،2007عندما تعدت نسبة غير المواطنين نسبة المواطنين ،وألول مــرة ،بـ  1في المئة
(إعالن صادر عن جهاز اإلحصاء في مملكة البحرين).

ةيبرعلا ةنيدملا ةمزأ :روحملا
رشعلاو يداحلا نرقلا نم لوألا دقعلا يف ةيبرعلا جيلخلا لودل نواعتلا سلجم لود يف ةلماعلا ىوقلاو ةيناكسلا ماجحألا روطت

هؤالء الوافدون أتوا من جهات جغرافية كثيرة ،حتى لتكاد جنسيات العالم كلها تكون ممثَّلة في هذه

المنطقة .ومـ ّـمــا ينبغي تــأكـيــده هــو أن مــن الخصائص الـجــديــدة لـهــذه الـظــاهــرة فــي دول المجلس ،ومنذ
الغزو العراقي للكويت ،خصيصة ارتفاع نسبة غير العرب وغير المسلمين بين الوافدين ،وهو ما يعني
التأثير في الهوية المحلية.

من ناحية أخــرى ،اختلفت الظروف المعيشية لمواطني هذه الــدول مقارنة بظروفهم في عقود مضت،

أك ــان فــي ال ـم ـجــال االج ـت ـمــاعــي أم فــي ال ـم ـجــال االق ـت ـصــادي وال ـث ـقــافــي وال ـح ـض ــاري ،وتـحـقـقــت لـهــؤالء
تبينها تقارير التنمية البشرية ،فأ ّثرت بكل تأكيد في خصائصهم
المواطنين تنمية بشرية عالية جدً ا ،كما ّ

الــديـمــوغــرافـيــة كـمـعــدالت الـمــوالـيــد وم ـعــدالت الــوف ـيــات بـكــل قـيــاســاتـهــا ،وكــذلــك مـسـتــوى أم ــد الـحـيــاة؛

فـمـعــدالت الـخـصــوبــة الكلية عـلــى سبيل الـمـثــال انخفضت إلــى مـتــوســط يبلغ حــوالــى  4مــوالـيــد بـعــد أن

كانت تزيد على  7مواليد ،وانخفضت معدالت المواليد إلى حوالى  25في األلف بعد أن كانت أعلى

مــن ذلــك كـثـيـ ًـرا ،وارتـفــع أمــد الـحـيــاة ليصل إلــى قــرابــة  80سـنــة كمتوسط بـيــن الجنسين ،لينافس الــدول

المتقدمة ،وذلك في نهاية فترة الدراسة (.((()2010

ي ـحــاول الـبـحــث ه ــذا رص ــد الـتـغـيــرات ال ـتــي حــدثــت فــي الـحــالــة الـسـكــانـيــة فــي دول الـخـلـيــج ،فـيـمــا نحن
ن ــدخ ــل ال ـع ـقــد ال ـث ــان ــي م ــن ال ـق ــرن الـ ـح ــادي وال ـع ـش ــري ــن ،وت ـح ــدي ــد ال ـخ ـصــائــص ال ـج ــدي ــدة أو ال ـم ـت ـجــددة

بخصوصها في جانبين هما :الخلل السكاني بين المواطنين والوافدين ،والخلل في التركيبة العمالية
بين الطرفين.

أهمية البحث
تكمن أهـمـيــة الـبـحــث فــي كــونــه يستعرض مــوضــوع الـسـكــان فــي دول مجلس الـتـعــاون الـخـلـيـجــي ،وهــو
ال ـمــوضــوع ال ـم ـثــار ك ـث ـيـ ًـرا ف ــي األدب ـي ــات الـعـلـمـيــة الـمـحـلـيــة وال ــدول ـي ــة ف ــي جـمـيــع ال ـت ـخ ـص ـصــات ،الـعـلـمـيــة

منها واإلنـســانـيــة واالجـتـمــاعـيــة ،بسبب الـخـلــل الــذي يـعـتــريــه ،وخــاصــة بـيــن الـمــواطـنـيــن وغـيــر المواطنين.

وسـيـضـيــف هــذا الـبـحــث عـبــر مـحــاوره أسـئـلــة مـثــل :أال يــزال الـحـجــم الـسـكــانــي فــي المنطقة ينمو بشكل
كـبـيــر بـعــد الـعـقــد األول مــن ه ــذا ال ـق ــرن؟ وه ــل الـخـلــل الـسـكــانــي ال ـم ـعــروف فــي الـمـنـطـقــة يـنـمــو بــالــوتـيــرة

نفسها؟ وهــل مــن تـطــورات فــي العمالة المحلية كــان لها تأثير فــي ضبط نسبة الــوافــديــن؟ وهــل العمالة
الـعــربـيــة ال تــزال مستمرة فــي االنـخـفــاض؟ وم ــاذا عــن الـمـجـمــوعــة الـمـعــروفــة بغير مـحـ َّـددي الجنسية من

الـسـكــان؟ وأخ ـيـ ًـرا كـيــف تـخـتـلــف جــوانــب الـبـحــث فــي كــل دول ــة عــن جــوانــب الـبـحــث فــي شـقـيـقــاتـهــا من
دول الخليج؟

((( األم ــان ــة الـعــامــة لمجلس الـتـعــاون ،مــرجــع ســابــق ،وبــرنــامــج األمــم الـمـتـحــدة اإلنـمــائــي ،تـقــريــر الـتـنـمـيــة الـبـشــريــة لـعــام  :2000حـقــوق
اإلنسان والتنمية البشرية (نيويورك :البرنامج ،)2000 ،والتقرير السنوي :2012/2011 ،المستقبل المستدام الذي نريد:
http://www.undp.org/content/dam/undp/corporate/UNDP-in-action/2012/UNDP-AnnualReport-ARABIC.pdf
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أهداف البحث ومنهجه
يهدف البحث إلى تحقيق األهداف التالية:
 التعرف إلــى الــواقــع الحالي لألحجام السكانية فــي دول الخليج بشكل عــام خــال العقد األول منالقرن الحادي والعشرين ،وهو الواقع المتأثر جدً ا بنمو السكان غير الطبيعي ،ودرجات االختالف بين
دول المنطقة.
 التعرف عن قرب إلى جوانب من تطور التركيبة السكانية ،وخاصة من زاوية تركيبة المواطنين وتركيبةغير المواطنين ،والتنبؤ بالوضع مع حلول سنة  2020وسنة . 2030
 التعرف إلى التطورات التي حدثت في تركيبة القوى العاملة خالل فترة الدراسة ،وتقدير الوضع فيالمستقبل بناء على التحوالت المتوقعة.
تأتي أهداف البحث العلمية هذه تأييدً ا لما يؤكده حسن الخياط في دراساته للوضع السكاني في دول
ـاســا هــا ًمــا يتعين رصــده وتحليله وتـقــويـمــه بعمق وشمولية
الخليج بـقــولــه« :يـكــون الــرصـيــد الـسـكــانــي أسـ ً
وموضوعية ،إذا أريد له أن يستخدم بفاعلية أكبر في التخطيط لتنمية شاملة ،وبخاصة في األقطار التي
تمر بحركة وتغير شامل وسريع ،كما هي الحال في دول مجلس التعاون الخليجي»(((.
ولتحقيق هــذه األه ــداف ،انتهج الـبــاحــث المنهج الــوصـفــي التحليلي ،وكــذلــك المنهج اإلقـلـيـمــي ،عند
مقارنته بين دول الخليج الست من حيث خصائصها السكانية ،وذلك باالستعانة بمصادر كثيرة للبيانات
السكانية المنشورة ،المحلية منها والدولية ،مع مراعاة التدقيق فيها وأخذ ما هو أقرب إلى الواقع منها،
باإلضافة إلى نتائج دراسات سابقة عن الموضوع مختلفة في أهدافها ومصادر إنجازها ونشرها.

التعريف بإقليم الدراسة

مكونة لمنظمة إقليمية عربية ُأنشئت سنة  1981تحت مسمى «مجلس
يضم إقليم الدراسة ست دول ِّ
مقرا لها .الدول الست هذه هي دولة اإلمارات
التعاون لدول الخليج العربية»ُ ،
وجعلت مدينة الرياض ً
العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة ُعمان ودولة قطر ودولة الكويت.
تبلغ مساحاتها اإلجمالية حــوالــى  2.4مليون كـلــم ،2وبـلــغ الـعــدد اإلجـمــالــي لسكانها فــي سنة 2014
حوالى  50مليون نسمة ،أكثر من  45في المئة منهم من غير المواطنين .يعتمد اقتصادها على الموارد
يقدر إجمالي الناتج المحلي
الهيدروكربونية ،من نفط وغاز ومنتوجات صناعية قائمة عليهما ،حيث َّ
للدول الخليجية بحوالى  1.37تريليون دوالر في سنة  ،2012أي  5في المئة من االقتصاد العالمي،
عالميا
وبنصيب دخل للفرد قدره  30ألف دوالر في الدول كلها باستنثاء دولة قطر ،التي تُعتبر األكبر
ً
((( حسن عليوي الخياط ،السكان والعمالة في دول مجلس التعاون الخليجي (الدوحة :مركز الوثائق والدراسات اإلنسانية ،جامعة
قطر ،)2000 ،ص .14

ةيبرعلا ةنيدملا ةمزأ :روحملا
رشعلاو يداحلا نرقلا نم لوألا دقعلا يف ةيبرعلا جيلخلا لودل نواعتلا سلجم لود يف ةلماعلا ىوقلاو ةيناكسلا ماجحألا روطت

من حيث نصيب الفرد ،إذ يزيد على  100ألف دوالر((( .وتحتل الدول الست مراتب متقدمة في قياس
التنمية البشرية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي منذ ظهوره سنة  ،1990إذ ّبين تقريره لسنة  2012أن
قطر احتلت المرتبة  36واإلمارات احتلت المرتبة  41كدولتين ذواتي تنمية بشرية عالية جدً ا ،واحتلت
البحرين المرتبة  48ومن ثم الكويت فالسعودية اللتين احتلتا المرتبتين  55و 57على التوالي ،بينما
علما بأنها كانت فــي مــراتــب متقدمة فــي سـنــوات ماضية،
كثيرا إلــى المرتبة ً ،84
تــأخــرت سلطنة عمان ً
وكلها تقع ضمن مجموعة التنمية البشرية العالية المكونة من  187دولة(((.

دراسات وآراء بشأن المشكلة السكانية في دول المجلس
بدأت الدراسات السكانية العلمية الخاصة بمنطقة الخليج مع ظهور النفط ،وتزايد عددها منذ منتصف
سبعينيات القرن العشرين ،عندما بدأت عمليات التنمية الشاملة بسبب الطفرة المالية ،حيث احتاجت
إل ــى مــزيــد مــن ال ـع ـمــالــة ،وخــاصــة الـعـمــالــة غـيــر الـعــربـيــة واإلقـلـيـمـيــة الـقــريـبــة مــن دول ال ـج ــوار .وأخ ــذت
الــدراســات األخـيــرة تــدق نــاقــوس الخطر مـحـ ِّـذرة مــن الــوضــع السكاني غير الطبيعي وغير التقليدي في
دول المنطقة ،لجهة التغير السكاني أو لجهة النمط الغريب للنمو السكاني.
من أقدم الدراسات في هذا الشأن ما أشار إليه أسامة عبدالرحمن بقوله «إن استيراد العمالة في دول
الخليج العربية أنـشــأ واحــدة مــن أكـبــر وأخـطــر الـهـجــرات للعمل فــي العصر الـحــديــث ،وخــاصــة أن هذه
الهجرة تغلغلت في كل أشكال النشاط االقتصادي والمهني ،وشكل الــوافــدون نسبة كبيرة من سكان
البالد ،بل الغالبية في بعضها»(((.
ويـصــف علي خليفة الـكــواري فــي أحــدث كتاباته الــوضــع السكاني فــي دول مجلس الـتـعــاون بقوله إن
«الـخـلــل الـسـكــانــي اع ـتــداء ص ــارخ عـلــى حـقــوق الـمــواطـنـيــن ،فـمــن حــق الـمــواطـنـيــن أن يـكــونــوا هــم الـتـيــار
الرئيس وأن تكون هويتهم هي الجامعة للجميع ولغتهم العربية هي السائدة»(((.
ويــؤكــد ناصر الغيث أن التركيبة السكانية فــي الخليج مشكلة اقتصادية فــي المقام األول ،وأنـهــا كانت
مـبــررة فــي الـمــاضــي ،ومــا زال وجــودهــا مـقـبـ ً
ـول بسبب رغـبــة دول الخليج الـعــربـيــة تحقيق التنمية بسبب
ونوعا ،وخاصة في بدايات عمليات التنمية ،وهذا حق لها
كما
ً
افتقارها إلى العمالة الوطنية المطلوبة ًّ
ً
مقبول .ويضيف
وواجب عليها ،ولكن استمرارها اليوم وفي المستقبل ،وبهذه الصورة المخيفة ،ما عاد
أن الحل ال يكمن بكل تأكيد في وقف عمليات التنمية االقتصادية(((.
((( األمانة العامة لمجلس التعاون ،مرجع سابق.
((( برنامج األمم المتحدة االنمائي :تقرير التنمية البشرية لعام  ،2000والتقرير السنوي ،2012/2011 ،مصدر سابق.
((( أﺳﺎﻣﺔ عبد اﻟﺮﺣﻤﻦ ،البيروقراطية النفطية ومعضلة التنمية (مــدخــل إلــى دراســة التنمية فــي دول الجزيرة العربية المنتجة للنفط)،
عالم المعرفة؛ ( 57الكويت :المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلدب ،)1982 ،ص . 270
((( عـ ـل ــي خـلـيـفــة الـ ـكـ ــواري« ،ال ـخ ـلــل ال ـس ـكــانــي :اع ـت ــداء ع ـلــى ح ـق ــوق ال ـم ــواط ـن ـي ــن »،آف ـ ــاق ( ،)2008ع ـلــى ال ـمــوقــع اإلل ـك ـتــرونــي:
<https://groups.google.com>.

((( ناصر أحمد الغيث« ،التركيبة السكانية :مشكلة اقتصادية في المقام األول »،الرؤية االقتصادية (أبو ظبي) (نيسان /أبريل .)2010
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ويقف فارس الوقيان عند جانب آخر من المسألة السكانية في دول الخليج حين يبحث في فئة البدون
أو عــديـمــي الـجـنـسـيــة ،وخــاصــة فــي الـكــويــت ،ويـتـعـمــق فـيـهــا ،لـيـبـ ّـيــن فــي بـحـثــه الـظــاهــرة بـشـكــل تفصيلي،
واص ًفا إياها بقوله« :إن الظاهرة تشكل في الوقت الراهن إحدى المسائل التي تشغل ذهن السلطات
الرسمية في الكويت ،كما إنها قيد التداول الشعبي واإلعالمي المتواصل للدرجة التي يمكننا الحديث
فيها بكل وضوح عن رأي عام كويتي مؤيد لحلها وآخر معارض لها»(.((1
يـشـهــد نـشــر ال ــدراس ــات الـسـكــانـيــة الـمـعـنـيــة ب ــدول الـخـلـيــج ت ــزاي ــدً ا فــي الـمـجــات الـعــالـمـيــة الـمـتـخـصـصــة،
وتـعـقــد الـجــامـعــات والـمــراكــز العلمية والــدراســات االسـتــراتـيـجـيــة بشأنها الـمــؤتـمــرات الـتــي تنظر فيها من
زوايــا متعددة ،كــل بحسب أهــدافــه .وبـنــاء على نتائج الـمــؤتـمــرات ،بــدأت دول الخليج تضمين القضية
السكانية في مخططاتها واستراتيجياتها التنموية ،وشكلت لها لجانًا دائمة للسياسات السكانية ،بناء
على توصيات األمانة العامة لمجلس التعاون ،وخاصة بعد أن ظهرت مشاريع تشريعات دولية تعنى
بحقوق المهاجرين ُ
وأســرهــم فــي الــدول الـتــي يـهــاجــرون إليها ويقيمون فيها مــد ًدا طويلة .وبلغت هذه
التوجهات ذروتـهــا سنة  1990ضمن تشريعات طغى عليها الطابع السياسي ،خــا ًفــا لما كــانــت عليه
التشريعات السابقة (في السبعينيات) الصادرة عن منظمة العمل الدولية والتي صيغت بحرفية قانونية
أكثر دقة شملت خمسة مبادئ هي  :الحقوق الناشئة عن العمل؛ الضمان االجتماعي؛ حق التنظيم؛
حـقــوق اإلقــامــة ولــم الـشـمــل؛ حـقــوق بـشــأن الـخــدمــات الـصـحـيــة والـتـعـلـيـمـيــة والـثـقــافـيــة .ويـضـيــف الخبير
القانوني يوسف إلياس إسحاق في هذا الخصوص قوله« :وحيث تتأكد خصوصية ظاهرة الهجرة في
دول الخليج العربية تتأكد خصوصية المعالجة وخصوصية الموقف من القواعد القانونية التي تتضمنها
المواثيق الدولية»(.((1
من الدراسات الحديثة المتعلقة بالوعي الموجود في المجتمع الخليجي بخصوص الوضع السكاني،
واتجاهات المستجوبين وسلوكياتهم حيال جوانب متعلقة بالقضية ،أستعرض دراستين :األولى دراسة
تناول فيها علي أسعد وطفة في سنة  2009مواقف طالب جامعة الكويت واتجاهاتهم نحو العمالة
طالبا .وقد أظهرت الدراسة أن الطلبة يمتلكون ،وإلى حد كبير،
عينة من ً 2155
الوافدة ،وشمل فيها ّ
موضوعيا بأبعاد هــذه العمالة وخطورتها ،مــن قضايا أمنية واجتماعية وسياسية ،ويــدركــون ً
وعـ ًـيــا
أيضا
ً
(((1
أهميتها ولكنهم يميزون بين مبدأ الضرورة وجوانب الخطورة في استقدام هذه العمالة .
والــدراســة الـثــانـيــة هــي تـلــك الـتــي وضـعـتـهــا الـلـجـنــة الــدائـمــة لـلـسـكــان فــي دول ــة قـطــر وبـحـثــت فـيـهــا الــوعــي
الـسـكــانــي فــي المجتمع الـقـطــري سـنــة  .2012شملت الــدراســة عـ ّـيـنــة مــن  797ف ــر ًدا ،وتـمـحــورت حــول
( ((1ف ــارس مطر الوقيان« ،عديمو الجنسية في الكويت :األزمــة والـتــداعـيــات »،السياسة الدولية ،العدد ( 175كــانــون الثاني /يناير
 ،)2009ص .٤٥
( ((1يوسف الياس اسحاق« ،االتفاقيات الدولية بشأن حقوق المهاجرين وأفراد أسرهم وأثرها على دول مجلس التعاون الخليجي:
اتفاقية األمم المتحدة »،1990 ،ورقة قدمت إلى :ندوة السياسات السكانية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ،الدوحة20-19 ،
نيسان /أبريل .2004
( ((1علي أسعد وطفة« ،مواقف طالب جامعة الكويت واتجاهاتهم نحو العمالة الوافدة »،مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية
(جامعة الكويت) ،السنة  ،36العدد ( 139تشرين األول /أكتوبر  ،)2009ص .٧١

ةيبرعلا ةنيدملا ةمزأ :روحملا
رشعلاو يداحلا نرقلا نم لوألا دقعلا يف ةيبرعلا جيلخلا لودل نواعتلا سلجم لود يف ةلماعلا ىوقلاو ةيناكسلا ماجحألا روطت

قـضــايــا سـكــانـيــة ،مــن بينها قضية الـعـمــالــة الــوافــدة ،وأظـهــرت أن الـعـ ّـيـنــة تــدرك بنسبة عــالـيــة بلغت  82في
(((1
تأثيرا في هوية
المئة أن قطر تعاني مشكلة سكانية  ،وأن لهؤالء الوافدين الكثر ،وخاصة غير العربً ،

المجتمع الثقافية .وأهــم مــا أجمع معظمهم ( 97فــي المئة) عليه ،لوقف تــزايــد عــدد الــوافــديــن وجلب
الـمــزيــد مـنـهــم ،هــو الـتـشــديــد عـلــى مـحــاربــة االت ـجــار بــالـعـمــالــة الــوهـمـيــة ،وأب ــدوا إدراك ـهــم أهـمـيــة تحديث

األعـمــال اإلداري ــة وإدخ ــال التقنيات لــإقــال مــن حــاجــة المجتمع إلــى مــزيــد مــن الــوافــديــن ،بيد أن 44

في المئة منهم فقط رفضوا منح الوافدين الجنسية كحل لتعديل الوضع غير المتوازن بين المواطنين
والوافدين ،بينما وافق اآلخرون على توسيع إطار التجنيس في قطر ليشمل أبناء القطريات المتزوجات

من أجانب ،أو العرب دون غيرهم(.((1

ومن الــدراســات الخاصة بنتائج توطين الوظائف ،أو ما ُيعرف باإلحالل ،دراســة عن البنوك السعودية
سلبا
نـشــرهــا العتيبي فــي مجلة الـتـعــاون ،وبـ ّـيــن فيها أن إنـتــاجـيــة العاملين فــي الـبـنــوك الـسـعــوديــة لــم تـتــأثــر ً

ـروج لــه مــن قبل.
نتيجة إحــال الـعـمــالــة الــوطـنـيــة مـكــان الـعـمــالــة الــوافــدة ،كـمــا كــان االعـتـقــاد الـســائــد وال ـمـ َّ
وتشير الــدراســة نفسها إلــى أن «الـسـعــودة» بلغت ،على أقــل تـقــديــر 85 ،فــي المئة مــن إجـمــالــي العمالة
البنكية فيها(.((1

وفــي دراســة منشورة لرمضان في مجلة دراســات الخليج والجزيرة العربية عن الوضع الكويتي ،جاء
تأكيد أن المشكلة السكانية ستتفاقم نتيجة أمرين هما التجنيس المتو َّقع للبدون ،بحيث يفوق معدل

النمو السكاني الوطني ما كان عليه في العقود الماضية ،وتنامي الهجرة الدولية إليها .بناء على ذلك،
تـضـيــف ال ــدراس ــة أن ثـمــة تـحــديــات يـفــرضـهــا واقـعـهــا الــديـمــوغــرافــي الـمـتـمـ ّثــل فــي ارت ـفــاع م ـعــدالت الـنـمــو
السكاني من جهة ،وسيطرة السكان الوافدين على المكون السكاني من جهة أخرى؛ فمعدالت النمو

بين المواطنين مــا زالــت مرتفعة ،ومــن المتوقع أن ترتفع فــي المستقبل بسبب قـيــام الحكومة الكويتية

بتجنيس فـئــة مــن غـيــر م ـحـ َّـددي الـجـنـسـيــة ،وبـسـبــب غـيــاب سـيــاســة سـكــانـيــة واضـحــة الـمـعــالــم تـتـعــامــل مع

مكونات النمو السكاني ،وخاصة تلك المتعلقة بالهجرة الدولية(.((1

عالوة على ذلك ،وفي ما يتعلق بالقضايا السكانية في الخليج بصورة عامة ،والسعودية بصورة خاصة،
هناك مجموعة دراسات لرشود الخريف يؤكد فيها عمق المشكلة السكانية في جميع دول الخليج من
دون استثناء ،وأن مــن الـضــروري أن تتب ّنى دول الخليج بشأنها سـيــاســات سكانية بــا تــأخـيــر .وقــد دعا

( ((1دولة قطر ،اللجنة الدائمة للسكان ،الوعي السكاني في المجتمع القطري :دراسة ميدانية لمعارف القطريين واتجاهاتهم نحو
القضايا السكانية ،سلسلة دراسات سكانية؛ ( 15الدوحة :اللجنة.)2012 ،
( ((1المصدر نفسهص .٧٦
( ((1محمود حسني العتيبي« ،توطين الوظائف وأثره على انتاجية العاملين في البنوك السعودية »،التعاون (مجلس التعاون لدول
الخليج العربية) ،السنة  ،23العدد ( 78كانون الثاني /يناير  ،)2013ص .69–49
( ((1مـحـمــد علي الــرمـضــان« ،الـتـحــول الــديـمــوغــرافــي فــي دولــة الـكــويــت ونــافــذتـهــا الــديـمــوغــرافـيــة »،مـجـلــة دراس ــات الـخـلـيــج والـجــزيــرة
العربية ،السنة  ،35العدد ( 134تموز /يوليو  ،)2009ص .99 – 61
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في آخر مقالة له نشرت في صحيفة االقتصادية إلى حل مشكلة البطالة الناشئة بين الشباب السعودي
بمعدالت مخيفة حتى زاد عــددهــم على  650ألـ ًفــا مــن خريجي الجامعات ،فيما يعمل فــي المجتمع

السعودي حوالى  10ماليين من الوافدين .وليست برامج الدعم ً
مؤجل ألنها ال تمنع
بديل من حل َّ

ظهور اآلثار السلبية على العاطلين أنفسهم ،وعلى المجتمع ،مثل اشتعال اضطرابات ،وبالتالي ينبغي
دائما(.((1
عدم االستخفاف بمعدالت البطالة على النحو الذي يفعله المسؤولون ً

ل ــم تـقـتـصــر الـ ــدراسـ ــات ب ـش ــأن ال ــوض ــع ال ـس ـكــانــي ف ــي دول م ـج ـلــس ال ـت ـع ــاون ال ـخ ـل ـي ـجــي ع ـلــى م ــا قــدمــه

الـبــاحـثــون ال ـعــرب ،بــل تـعــدتــه إلــى دراس ــات بــاحـثـيــن غـيــرهــم؛ فـعـلــى سـبـيــل الـمـثــال ،يــؤكــد مــايـكــل بــونــايــن

( )M. Bonineأن المشكالت السكانية واالقتصادية واالجتماعية في دول الخليج العربي ترجع إلى

قلة عــدد الـسـكــان الـمــواطـنـيــن ،وشــدة انـخـفــاض نسبتهم فــي قــوة الـعـمــل .ويضيف أن بـلــوغ ســن حوالى
نـصــف الـمــواطـنـيــن المتعلمين فــي ال ــدول الـســت  15سـنــة يـعـنــي انـضـمــام مــزيــد مــن الـمــواطـنـيــن إلــى قــوة

العمل ،وتوفير العمالة المطلوبة للمستقبل ،غير أن هؤالء المتعلمين سيزدرون على األرجح األعمال
اليدوية والوظائف الصعبة والخالية من الوجاهة االجتماعية ،ف َتظهر البطالة بين المواطنين المتعلمين
مشكل ًة رئيسية(.((1

من ناحية أخرى ،توصل فريق البحث في مجلة ( The Economistذي إيكونوميست) إلى حقيقة أن

سـكــان دول مجلس الـتـعــاون ُيعتبرون مــن أســرع الـسـكــان نـمـ ًـوا فــي دول الـعــالــم ،وأن زيــادتـهــم المتوقعة

بحلول سنة  2020ستكون حوالى الثلث ،أي حتى نحو  53مليونًا ،وأن الغالبية العظمى تكون تحت

سن  25سنة ،وبالتالي يمثّل هذا النمو الشبابي السريع أكبر التحديات ،و ُيعتبر في الوقت نفسه فرصة

أساسية للتحول الديموغرافي في اإلقليم(.((1

تـبـنــى مـجـلــس الـتـعــاون الـخـلـيـجــي فــي سـنــة  1999فــي الـخـطــة االسـتــراتـيـجـيــة بـعــض الـسـيــاســات الـخــاصــة

بمحور السكان ،من بينها ،على سبيل المثال :تحقيق التوازن في التركيبة السكانية وهيكل قوة العمل؛

تـحـقـيــق ت ــوازن سـكــانــي فــي ضــوء ال ـمــوارد الـمـتــاحــة؛ تـحـقـيــق االس ـت ـخــدام الـكــامــل والـمـثــالــي لـقــوة العمل
ذكورا وإنا ًثا؛ تسهيل توظيف العمالة الوطنية
الخليجية؛ زيادة معدالت المشاركة االقتصادية للمواطنين
ً
وانتقالها بين دول المجلس(.((2

( ((1رشــود بن محمد الخريف« ،التغييرات الديموغرافية والخلل في التركيبة السكانية في دول مجلس التعاون الخليجي »،ورقة
قدمت إلى« :التحوالت الديموغرافية وسوق العمل الخليجي( »،المؤتمر الخامس للجمعية االقتصادية العمانية 8-7 ،كانون الثاني/
يناير  ،)2012و«نمو البطالة ما بين معاناة المواطن واحساس المسؤول »،االقتصادي (الرياض).2015/3/1 ،
( ((1مــايـكــل بوناين« ،النمو السكاني وســوق العمل وتأثيرهما على أمــن الخليج »،فــي :أمــن الخليج فــي الـقــرن الـحــادي والعشرين
(أبو ظبي :مركز االمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية ،)1998 ،ص .364 – 319
(19) The GCC in 2020: The Gulf and its People (Geneva; London: Economist Intelligence Unit Limited, 2009).

( ((2مـجـلــس الـتـعــاون لــدول الخليج الـعــربــي ،األمــانــة الـعــامــة ،اإلط ــار الـعــام لــاسـتــراتـيـجـيــة الـسـكــانـيــة لــدول مجلس الـتـعــاون (الــريــاض:
األمانة العامة.)1999 ،

ةيبرعلا ةنيدملا ةمزأ :روحملا
رشعلاو يداحلا نرقلا نم لوألا دقعلا يف ةيبرعلا جيلخلا لودل نواعتلا سلجم لود يف ةلماعلا ىوقلاو ةيناكسلا ماجحألا روطت

ومنذ صدور هذا اإلطار العام لالستراتيجيا السكانية وضرورة البحث فيه وإعداد دراسات بشأنهُ ،عقدت
في الخليج نــدوات ومؤتمرات كثيرة تمحورت حول القضية السكانية؛ منها نــدوة ُعقدت في قطر في
نيسان/أبريل  ،2004بالتعاون مع األمانة العامة لمجلس التعاون ،تحت عنوان «السياسات السكانية
لمجلس الـتـعــاون لــدول الخليج الـعــربـيــة» ،ومــؤتـمــر عـقــدتــه قـطــر بــالـتـعــاون مــع الـجـهــة نفسها فــي نيسان/
أبريل 2007وتناولت فيه مسألة القوى العاملة الوافدة .وفي مدينة الرياض السعودية ،أقيم في شباط/
فبراير  2005الملتقى العلمي األول ،وكــان مــن تنظيم الجمعية الجغرافية الخليجية ،بعنوان الوضع
السكاني في دول مجلس التعاون الخليجي .وفي الكويتُ ،عقد في نسيان/أبريل 2013مؤتمر تحت
عـنــوان «الـتـطــور الــديـمــوغــرافــي فــي دول الـتـعــاون الـخـلـيـجــي» ،وكــان مــن تنظيم مــركــز الـخـلـيــج لــدراســات
الخليج وشبه الجزيرة العربية.

تطور األحجام السكانية
كبيرا ال نظير له في جهات أخرى من العالم ،وال تزال عمليات التنمية
نموا
تشهد دول الخليج ً
ً
سكانيا ً
َ
المسيطر
الشاملة الكبيرة فيها تتطلب المزيد من العمالة الوافدة التي هي السبب األول لهذا النمو غير

عـلـيــه .هــذه الحقيقة تتضح فــي الـشـكــل رقــم ( )1المستند إلــى بـيــانــات األمــانــة الـعــامــة لمجلس الـتـعــاون
والمتعلق بنمو سكان دول المجلس للفترة .2010 - 2000
الشكل ( )1
نمو الحجم السكاني في دول مجلس التعاون الخليجي
2010 - 2000

أﻟﻒ ﻧﺴﻤﻪ

اﻟﺴﻨﻮات
المصدر :األمانة العامة لمجلس التعاون ،قطاع شؤون المعلومات ،إدارة اإلحصاء.2012 ،
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الجدول ()1
مالمح التطور السكاني في دول مجلس التعاون في سنتي  2000و 2010
(ألف نسمة)
الدولة

2000

2010

الزيادة خالل
الفترة

نسبة الزيادة معدل النمو ترتيب
*
نموا
الكلية ( )%السنوي ( )%األكثر ً

اإلمارات

3108

8264

5156

166

9.8

2

البحرين

691

1229

538

78

5.8

3

السعودية

22011

27137

5126

23.3

2.1

5

عمان

2402

2773

371

15.4

1.4

6

قطر

580

1699

1119

193

10.7

1

الكويت

2190

3023

833

38

3.2

4

المجموع

30982

43775

13143

42.4

3.5

-

مالحظة )*( :اس ُتخدمت الصيغة الرياضية التالية في حساب معدل النمو:

حيث س 2الحجم التالي ،وس 1الحجم األسبق ،وت الفترة الزمنية الفاصلة =

س - 2س / 1ت

س + 2س2 / 1

100 x

الـمـصــادر :بـيــانــات  :2010نتائج الـتـعــدادات السكانية لــدول الخليج باستثناء اإلم ــارات والـمـنـشــورة على مواقع
أجهزتها اإلحصائية ،والتقديرات الرسمية لدولة اإلمــارات للسنة نفسها؛ بيانات  :2000األمانة العامة لمجلس
التعاون ،إدارة المعلومات ،وتعديالت بناء على األحدث في المصدر السابق.

نـشـيــر عـلــى نـحــو أكـثــر تـفـصـيـ ًـا إلــى أن وضــع سـكــان دول الـخـلـيــج فــي الـعـقــد األول مــن ال ـقــرن الـجــاري
يـمـكــن بـيــانــه فــي ال ـجــدول ( ،)1حـيــث بـلــغ عــدد الـسـكــان حــوالــى  43.8مـلـيــون نـسـمــة فــي سـنــة ،2010
بعد أن كــان حوالى  31مليونًا في سنة  ،2000أي بنسبة نمو سنوي بلغت قرابة  3.5في المئة ،في
حـيــن أن الـنـمــو الـعــالـمــي خــال الـفـتــرة عـيـنـهــا لــم يــزد عـلــى  1.2فــي الـمـئــة ،وارت ـفــع إلــى  1.8فــي المئة
كثيرا في مجموعة الدول المتقدمة
ً
تقريبا كمعدل وسطي في الدول النامية من حيث التنمية ،وانخفض ً
ووصــل إلــى  0.2فــي الـمـئــة( .((2ولـكــن هــذا الـمـعــدل تـفــاوت بـيــن دول الـخـلـيــج؛ فـهــو عــال جــدً ا فــي كـ ٍّـل
(21) «2011 World Population Data Sheet: The World at 7 Billion,» (Population Reference Bureau, Washington, DC,
2011), p. 6.

ةيبرعلا ةنيدملا ةمزأ :روحملا
رشعلاو يداحلا نرقلا نم لوألا دقعلا يف ةيبرعلا جيلخلا لودل نواعتلا سلجم لود يف ةلماعلا ىوقلاو ةيناكسلا ماجحألا روطت

مــن قـطــر واإلمـ ــارات إذ وصــل خــال الـفـتــرة ال ـمــذكــورة إلــى حــوالــى  10.7فــي الـمـئــة و  9.8فــي المئة
على التوالي ،ومتوسط في البحرين ( 5.8في المئة) ،ومنخفض (أقل من المتوسط العام الخليجي)
فــي الــدول الـثــاث األخــرى (الكويت  3.2فــي المئة؛ السعودية  2.1فــي المئة؛ ُعـمــان  1.4فــي المئة
تقريبا ،إذ ارتفع عدد سكانها من قرابة  2.4مليون نسمة إلى حوالى  2.8مليون نسمة فقط) .وتظهر
ً
البيانات أن قطر أصبحت تحتل المركز الخامس من حيث الحجم السكاني بين دول الخليج ،متقدمة
عـلــى الـبـحــريــن ،وأن الــزيــادات الـسـكــانـيــة المطلقة فــي دول ــة اإلم ــارات خــال الـفـتــرة الـمــدروســة تـســاوت
مــع ال ــزي ــادات الـسـكــانـيــة الـسـعــوديــة لـتـصــل الــى حــوالــى  5مــايـيــن نـسـمــة .كــل تـلــك الـتـغـيــرات تــؤكــد عــدم
الـسـيـطــرة عـلــى الــزيــادات الـسـكــانـيــة ،كـمــا كــان مـتــوقـ ًعــا ،بـنــاء عـلــى االسـتــراتـيـجـيــا الـسـكــانـيــة للمجموعة أو
لـكــل دول ــة عـلــى ح ــدة .بـنــاء عـلـيــه ،انـخـفـضــت نـسـبــة سـكــان الـمـمـلـكــة الـعــربـيــة الـسـعــوديــة عـلــى الـمـسـتــوى
الخليجي ،وبين سنتي الدراسة ،من حوالى  71في المئة إلى حوالى  62في المئة ،في حين حافظت
دولــة اإلم ــارت على مــركــزهــا الـثــانــي ،ولـكــن بــاخـتــاف النسبة ،إذ أصـبــح سكانها يمثلون على المستوى
الـخـلـيـجــي حــوالــى  19فــي الـمـئــة فــي سـنــة  2010بـعــد أن كــانــت الـنـسـبــة ال تـتـعــدى  10فــي الـمـئــة في
سنة .2000
وبحسب دراسة فريق من مجلة  The Economistفي سنة  ،2009فإن السيناريوهات المعنية بمستقبل

الحجم السكاني لدول الخليج في سنة  2020والمرسومة بناء على الظروف االقتصادية لكل دولة ،مع
مراعاة التغيرات الديموغرافية للفترة  ،2008 - 2004قد قامت بحساب إسقاطات للسكان على ثالثة
ويالحظ من خالل البيانات في الجدول السابق أن الرقم المتوقع
مستويات :عال ومتوسط ومنخفض.
َ

تح ُّققه ،كما يتضح لنا ،هو اإلسقاط العالي لهذه الدراسة ليصل عدد سكان دول الخليج الى حوالى
 63مليونًا بحلول سنة .((2(2020

إن نحن استخدمنا متوسط المعدل السنوي للنمو السكاني في دول مجلس التعاون الخليجي خالل
الفترة  ،2010 - 2000وهو  3.5في المئة ،يمكننا تقدير اإلسقاطات السكانية للفترة المقبلة؛ فالحجم
السكاني يمكن تقديره بحوالى  61.8مليون نسمة في سنة  2020وحوالى  87.1مليون نسمة في سنة

 .2030أمــا في السيناريو الثاني ،الــذي َيحتمل انخفاض النمو السكاني ،وخاصة في دولــة اإلمــارات
ودولــة قطر ،وإلــى حــد مــا البحرين التي شهدت خــال الفترة نـمـ ًـوا للسكان بمعدالت كبيرة جــدً ا ،فإن
التقديرات السكانية المستقبلية تكون بمعدالت نمو أصغر بكل تأكيد ،فإذا ما ُق ّدرت بالمتوسط نفسه

للدول الثالث األخــرى ،فــإن التقديرات المتوسطة يمكن أن تُحسب على أســاس معدل سنوي للنمو
يبلغ  3فــي الـمـئــة ،لتبلغ حــوالــى  58.8مليونًا و 79.1مليونًا للسنتين  2020و 2030على التوالي

(الشكل .)3

(22) The GCC in 2020: The Gulf and its People.
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التركيبة السكانية بين المواطنين والوافدين
الجدول ()2
تطور نسبة المواطنين من إجمالي السكان في دول مجلس التعاون
 2000و2010

الدولة

2010

2000

ألف نسمة  %من االجمالي ألف نسمة  %من االجمالي

حالة التغير معدل
النمو
السنوي

اإلمارات

655

21

950

11.5

سالبة

3.7

البحرين

414

60

568

46.0

سالبة

3.1

السعودية

16206

74

18708

68.9

سالبة

1.4

عمان

1778

74

1957

70.6

سالبة

1.0

قطر

180

31

250

14.7

سالبة

3.3

الكويت

860

39

1044

34.5

سالبة

1.9

المجموع

20093

64.9

23477

53.6

سالب
11.3

1.7

المصادر :أحدث نتائج التعدادات العامة :السعودية ( ،)2010الكويت ( ،)2011قطر (،)2010
عمان ( ،)2010البحرين ( ،)2010اإلمارات (( )2010تقديرات رسمية)؛ األمانة العامة لدول
مجلس التعاون ،الرياض ()2013؛ أوراق قدمت إلى« :التطور الديموغرافي في دول مجلس التعاون
الخليجي( »،مؤتمر من تنظيم مركز دراسات الخليج و الجزيرة العربية ،جامعة الكويت ،الشويخ-23 ،
 24نيسان /أبريل )2013؛ ملف الخليج اإلحصائي (الدوحة :منظمة الخليج لالستشارات الصناعية،
)2008؛ رشود بن محمد الخريف ،الوضع السكاني والتغير الديموغرافي في دول مجلس التعاون
الخليجي ،اإلصدارات الخاصة؛ ( 20الكويت :مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية)2007 ،؛
حسن عليوي الخياط ،السكان والعمالة في دول مجلس التعاون الخليجي (الدوحة :مركز الوثائق
والدراسات اإلنسانية ،جامعة قطر ،)2000 ،و The Gulf and its People :2020 The GCC in
(Geneva; London: Economist Intelligence Unit Limited, 2009).

على الــرغــم مــن محدودية النشر الرسمي لتعداد المواطنين فــي عــدد مــن الــدول الخليجية ،فإنه اليوم
علما بــأن قطر واإلم ــارات هما الــدولـتــان الــوحـيــدتــان الـلـتــان لــم تنشرا أرقــا ًمــا رسمية
أوســع مــن ذي قـبــلً ،
عن المواطنين في أي من إحصاءاتهما العامة الخمسة منذ سنة  1970وحتى سنة  2010بالنسبة إلى

ةيبرعلا ةنيدملا ةمزأ :روحملا
رشعلاو يداحلا نرقلا نم لوألا دقعلا يف ةيبرعلا جيلخلا لودل نواعتلا سلجم لود يف ةلماعلا ىوقلاو ةيناكسلا ماجحألا روطت

قطر ،ومنذ سنة  1975وحتى سنة  2014بالنسبة إلى اإلمــارات .هذا في حين أن البيانات المنشورة
والمتعلقة بالسكان المواطنين في بقية الــدول ،ال تخلو من اختالفات غير مفهومة بين تعداد منشور
غالبا إلى
وآخر ،كتعدادي  1993و 2000في الحالة العمانية .بناء عليه ،ولما كان الباحثون يتجهون ً
تقدير أحـجــام السكان المواطنين ،فإننا اعتمدنا فــي هــذا البحث على أقــرب البيانات الـتــي نعتقد أنها
األقرب إلى الصواب في معظم الدول ،وخاصة بيانات سنة .2000
نتيجة للنمو السكاني الكبير في دول المنطقة بسبب الهجرات الوافدة للعمل كعامل أساسي ،باإلضافة
إلى زيــادات الوافدين الطبيعية ،فإن نمو التركيبة السكانية من حيث الجنسية ال يزال يذهب لمصلحة
السكان غير المواطنين ،وهذه حقيقة ال تغيب عن المتابعين .وبحسب هذه الدراسة ،فإن معدل النمو
السكاني للمواطنين في الفترة المدروسة ( )2010 - 2000هو  1.7في المئة سنو ًيا ،بينما يبلغ حوالى
 1.8فــي الـمـئــة لغير الـمــواطـنـيــن .وقــد بــدأت ظــاهــرة ارتـفــاع نسبة غـيــر الـمــواطـنـيــن فــي دول المنطقة منذ
اكـتـشــاف النفط وبــدء العمليات التنموية الكبيرة الـتــي رافـقــت الـفــوائــض المالية المتكونة ،وخــاصــة في
الفترات الزمنية التي تخللتها الطفرات نتيجة زيادة أسعار البرميل ،أو زيادة اإلنتاج من النفط الخام أو
من الغاز الطبيعي أو الصناعات القائمة عليهما في مراحل تالية.
ول ـكــي ال نــذهــب ب ـع ـيــدً ا ف ــي ت ــاري ــخ ه ــذه الـتــركـيـبــة ،فــإنـنــا نـقـصــره عـلــى الـعـقــد األول م ــن ال ـق ــرن ال ـحــادي
والعشرين ،حيث تُظهر بيانات الجدول ( )2أن نسبة السكان المواطنين بلغت  64.9في المئة في سنة
 ،2000ثــم تقلصت إلــى  53.6فــي المئة فــي سنة  ،2010أي أن نسبة السكان غير المواطنين تزيد
على  46في المئة بصورة عامة وفي دول المنطقة ككل ،وهو ما يعني ،كما ذكرنا سابقًا ،أن الحالة غير
متكررة في المجتمعات العالمية المعروفة باستقطاب مهاجرين ،لناحية نسبة المواطنين فيها إلى نسبة
غير المواطنين ،مثل لكسمبورغ وسنغافورة وبروناي التي تشبه ظروفها ظروف دول الخليج.
ولكن خاصية هيمنة الوافدين على المواطنين في دول مجلس التعاون الخليجي تختلف ،وبشكل ِ
خطر
(قياسا
جــدً ا ،فــي قطر واإلم ــارات والكويت والبحرين سنة  ،2010حين أصبح المواطنون فيها أقلية
ً
بمجموع السكان) لمصلحة الوافدين بنسب  12و 15و 35و 44في المئة بالتتابع على أحسن تقدير.
وكانت البحرين قد انضمت إلى هذه المجموعة في سنة  2007بفارق  1في المئة عن المواطنين ،في
حين أن الوضع في ٍّ
كل من السعودية وعمان ال يزال لمصلحة المواطنين ،حيث تبلغ النسبة  69.9في
المئة و 70.6في المئة على التوالي .ومن المتوقع أن يستمر االستقطاب في قطر حتى موعد مباريات
كــأس الـعــالــم الـتــي سـتـقــام فيها سـنــة  ،2022بينما سينخفض ربـمــا مـعــدل اسـتـقــدام الــوافــديــن إلــى دولــة
اإلمارات بسبب الحجم السكاني الوطني ،على عكس قطر.
مــن جــانــب آخ ــر ،ازداد ع ــدد الـسـكــان الـمــواطـنـيــن مــن حــوالــى  20مـلـيــو ًنــا فــي سـنــة  2000إل ــى حــوالــى
 23.5مليونًا في نهاية فترة الــدراســة ( ،)2010وبنمو سنوي بلغ نحو  1.7في المئة كمتوسط لدول
الخليج ،غير أن الـمـعــدالت السنوية فــي دول االقـلـيــم مـتـفــاوتــة؛ فمن مـعــدل عــال فــي كـ ٍّـل مــن اإلمــارات
وقـطــر والـبـحــريــن (أكـثــر مــن  3فــي الـمـئــة) ،إلــى مـتــوســط فــي الـكــويــت ومـنـخـفــض فــي كـ ٍّـل مــن الـسـعــوديــة
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(حوالى  1.4في المئة) وعمان (حوالى  1في المئة) .ولكن نسبة المواطنين في ّ
كل من الدول الست
من إجمالي مواطني دول المجلس متباينة بكل تأكيد ،ولم تُجر عليها تعديالت كحال النمو السكاني
العام في ما بينها؛ فعلى سبيل المثال ،تُعتبر سلطنة عمان صاحبة النسبة األكبر في سنة  ،2010وهي
 71فــي الـمـئــة ،رغــم انـخـفــاضـهــا مــن  74فــي الـمـئــة فــي سـنــة  ،2000وتليها المملكة الـعــربـيــة السعودية
( 70في المئة سنة  ،)2010بينما كانت حوالى  74في المئة في بداية فترة الــدراســة ،وبلغت الزيادة
تقريبا مــن الــزيــادات الكلية
الكلية للسعوديين خــال الفترة نحو  2.5مليون نسمة ،أي  71فــي المئة
ً
مهما لتغطية
للمواطنين الخليجيين ،وهو ما يعني أن السعودية يمكنها أن تكون ،بمرور الوقت ،رافدً ا ًّ
العجز العمالي في بقية دول الخليج .ومن هذه الناحية ،ال يمثّل المواطنون القطريون والبحرينيون من
إجمالي السكان المواطنين في دول المجلس إال حوالى  1في المئة و 2في المئة على التوالي.
يـجــب اإلش ــارة إلــى أن ج ــز ًءا مــن زي ــادة عــدد الـمــواطـنـيــن يــأتــي مــن عمليات التجنيس فــي دول الخليج،
كـتـجـنـيــس ال ـب ــدون ب ـمــرســوم أم ـي ــري ف ــي ال ـكــويــت ف ــي حـ ــدود  2000ح ــال ــة س ـنــو ًيــا م ـنــذ م ــا ب ـعــد تـحــريــر
الكويت( ،((2وإقرار العربية السعودية تسهيالت في منح جنسيتها  -من طريق تعديل قانون الجنسية -
للمقيمين العرب بصورة خاصة .ولكن األكثر مدعاة للجدل في هذا الصدد هو ما حدث في البحرين
بـعــد ص ــدور الـمـيـثــاق سـنــة  2001وتـحــويــل الــدولــة إلــى مـمـلـكــة .ومـمــا يــزيــد مــن ســوء الــوضــع فــي نسبة
الـمــواطـنـيــن أن مـعــدالت الــزيــادات الطبيعية بـيــن الـمــواطـنـيــن لــم تـعــد كـبـيــرة كـمــا كــانــت فــي الـمــاضــي ،بل
أصبحت متوسطة بسبب التطورات االجتماعية واالقتصادية اإليجابية التي بدأت تسود بين المواطنين
وخصوصا في الدول الصغيرة (الجدول .)2
وتضيق فجوة الخلل السكاني ،وإن ببطء،
ً
ّ
يقول الباحث الياباني كوجي هورنوكي في دراســة للوضع السكاني في دولــة اإلمــارات ،وهــي رسالة
دكتوراه أعدها سنة  2010وقدمها الى جامعة كيوتو« :إن البنية الديموغرافية في دولة اإلمارات فريدة
في نوعها ،ومن المستحيل التغلب على الخلل السكاني خالل السنوات الخمسين المقبلة ،وال سيما
إذا علمنا بــأن مواطني الــدولــة ال يمثلون إال حوالى  11.6في المئة من إجمالي السكان ،وأن جميع
محددي الجنسية ،ال يمثّلون أكثر من  28في المئة ،وبالتالي
العرب ،من مواطنين وعرب وافدين وغير َّ
تصعب المحافظة على الهوية العربية للدولة»(.((2

استنا ًدا إلى المعدل الوسطي لنمو أحجام المواطنين في الفترة المذكورة ،كما جاء في هذه الدراسة،
تقدر بحوالى  45سنة ،حيث
وهــو  1.7في المئة سنو ًيا ،سيتضاعف حجم المواطنين في فترة زمنية َّ
نموا بنسبة  1في المئة على مدى  70سنة .ليتضاعف .ومن ناحية أخرى،
إن تضاعف الحجم يتطلب ً
يمكن تقدير أعدادهم في سنة  2020بحوالى  27.8مليونًا ،وبحوالى  32.9مليونًا في سنة 2030
(الشكل  .)4بناء عليه ،فإن نسبة المواطنين من إجمالي السكان ستكون حوالى  45في المئة بحلول
تقريبا بحلول سنة  ،2030مقارنة باإلسقاط المتوسط للوافدين المبني على
سنتي  2020و 38في المئة
ً
( ((2الوقيان« ،عديمو الجنسية في الكويت».

(24) <http://www.Emaratalyoum.com/local-section> (Accessed 23/5/2010).
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المعدل نفسه لنموهم في فترة الدراسة ،وهو  1.8في المئة ،وترتفع نسبة المواطنين إلى حوالى 47.5
فــي المئة و  42فــي المئة على الـتــوالــي إذا مــا اح ُتسب النمو بتقدير منخفض نصف درجــة للوافدين،
أي  1.3في المئة .وتختلف تقديرات النمو بين مجموعتين من الــدول الخليجية ،تضم األولــى قطر
واإلمــارات اللتين ُيتو َّقع أن تحتاجا إلــى مزيد من العمالة بسبب التطورات االقتصادية ،ولكن الوضع
في قطر سيكون أكبر بكل تأكيد لسبب آخر يضاف إلى السبب السابق المشترك بينهما ،ولكنها ال تزال
قليلة السكان ،إذ ال يتعدون  300ألف نسمة مقارنة بحوالى  1.1مليون إماراتي على أقل تقدير.

ظاهرة السكان البدون
بين المواطنين وغير المواطنين ،هناك مجموعة من سكان دول مجلس التعاون الخليجي ال تنتمي إلى
محددة الجنسية رغم مضي عقود
أي فريق من الفريقين ،وهي ما يطلق عليها وصف البدون ،أو غير َّ
ً
وصول إلى األحفاد (الجيل الثالث)؛ ففي الكويت ،على سبيل
من الزمن على وجودهم في هذه الدول
تقريبا في مقابل  4.5أفراد
المثال 85 ،في المئة منهم دون  15سنة ،وأســرة البدون تعيل سبعة أفــراد
ً
لدى األسرة الكويتية( .((2وتُعرف دول الخليج بهذه الظاهرة إما ألسباب سياسية وإما ألسباب اجتماعية
أو قانونية .وال تزال قضية البدون في معظم دول مجلس التعاون من المشكالت الديموغرافية العصية
على الحل ،وبالتالي يصفها الكويتي غانم النجار ،أحد الحقوقيين الدوليين المهتمين بالموضوع ،بأنها
«قنبلة موقوتة ،وت َُع ّد واحدة من أبرز المعضالت التي تلقي بكاهلها على جميع االعتبارات االجتماعية
عمليا وواقـعـ ًـيــا يــراعــي تلك
والسياسية واالقـتـصــاديــة واإلنسانية  . . .وال يبدو حتى اآلن أن هناك حـ ًـا
ً
االعتبارات  . . .وأن المدخل الرئيسي لحلها هو المدخل االنساني»(.((2
لقد ِ
أولها صدور قوانين
وجــدت الظاهرة من الناحية التاريخية في جميع دول الخليج ألسباب عدةّ ،
الجنسية عند بدء التنظيم اإلداري والسياسي يوم أن كانت الــدول هذه إمــارات أو مشيخات في الفترة
البريطانية ،أو إقــرار تعديالتها بعد ذلــك ،حيث لــم يستطع كـثـيــرون مــن سـكــان الــدول الخليجية تأمين
ما كان ُيطلب من وثائق بانتماءاتهم العشائرية أو األسرية ،أو إثبات أحقيتهم في استعادة الجنسية ال
التجنيس مــن حيث الـمـبــدأ ،وثانيها عــدم مـبــاالة هــذه المجموعة بسبب تمتعها الفعلي بجميع المزايا
ـوصــا فــي ب ــادئ األم ــر ،وثــالـثـهــا مـنــح الـتــالـيــن مــن الـقــادمـيــن فــرصــة العمل
كـغـيــرهــم مــن الـمــواطـنـيــن ،وخـصـ ً
وجميع الخدمات المجانية ،كالمواطنين ،وتأجيل اتـخــاذ الـقــرار بشأنهم رغــم الــوعــود الرسمية ووعــود
الفئات المتمكنة ،األمر الذي جعل الوضع يزداد سو ًءا(.((2
تقريبا ،في حين
تقول التقارير الدولية المعنية بحقوق االنسان إن المشكلة انتهت في البحرين وعمان
ً
أنـهــا تتفاقم فــي بقية دول الـخـلـيــج ،وخــاصــة فــي دولــة الـكــويــت ،ثــم فــي دولــة اإلم ــارات الـتــي يـقـ ّـدر عــدد
( ((2غ ــان ــم الـنـجــار« ،دراس ــة تفصيلية دقـيـقــة عــن ال ـب ــدون( »،حــركــة الـكــويـتـيـيــن ال ـبــدون ،)2003/5/28 ،عـلــى الـمــوقــع اإللـكـتــرونــي:
( ((2المصدر نفسه.
( ((2الوقيان« ،عديمو الجنسية في الكويت».

<http://www.kuwbedmov.org>.
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الـبــدون فيها بأكثر مــن  50ألـ ًفــا ،ثــم فــي قطر ( 10 - 7آالف) ،وكــذلــك فــي العربية الـسـعــوديــة ،وخاصة
المحددي الجنسية في جميع دول
في المنطقة الغربية منها .وتقدِّ ر جهات دولية أعداد البدون أو غير
َّ
الخليج بأكثر مــن نصف مليون نسمة ،انـخــرط معظمهم ،وال سيما الجيالن الثاني الثالث منهم ومن
يتلونهم ،في النسيج االجتماعي ،وأصبحت نسبة كبيرة منهم أنصاف مواطنين من طريق المصاهرة(.((2
في المملكة العربية السعودية ،و ِّثقت الظاهرة أيام الملك الراحل فيصل تحت عنوان القبائل السعودية
النازحة ،وخاصة شمر وعنزة وظفير وبني خالد ،وحقها في العودة من دول شمال السعودية (العراق
واألردن وســوريــة) إلــى الــوطــن األصـلــي ،وذلــك فــي بــدايــة سبعينيات الـقــرن الـعـشــريــن .وتـقــدِّ ر الجهات
الدارسة للمشكلة عدد أفراد البدون بمئات اآلالف ،وهم منتشرون في مناطق سعودية كثيرة ،وال سيما
في المنطقة الغربية ،وخاصة في المدينتين المقدستين مكة والمدينة ،وكثيرون منهم من المسلمين غير
العرب (أفارقة وآسيويين) ،ويشير أحد التقارير الصادرة عن اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان في العربية
كبيرا من
السعودية إلى أن ما َّ
يقدر بـ  750ألف امرأة سعودية متزوجات من غير سعوديين ،وأن عد ًدا ً
(((2
أزواجهن هم من البدون .
قـ َّـدم صالح الفضالة ،رئيس الجهاز الـمــركــزي الكويتي لمعالجة أوضــاع المقيمين غير القانونيين ،في
ذاكرا أنها قائمة على ركائز عدة ،من بينها
مطول ً
لقاء تلفزيوني َّ
شرحا ً
وافيا ألعمال اللجنة المشار إليهاً ،
العدالة وحقوق اإلنسان والشفافية .وأوضــح أن أمن الكويت خط أحمر ،والجنسية الكويتية ال تُمنح
وهــم  67ألـ ًفــا مــن مجموع  93ألـ ًفــا أعــدت ملفاتهم لــدى الـجـهــاز بفعل جهد
لمن يـقــومــون بالتدليسُ ،
كبير َّ
ومنظم ،بغية التثبت من صحة وثائق المدعين التي يزعمون بها انتماءاتهم الحقيقية وقت دخولهم
دولة الكويت .وأضاف أن الحكومة الكويتية راعت ،وعبر توصيات الجهاز الذي يعمل بشكل شفاف،
ظروف البدون اإلنسانية بأن قدمت لهم ما ينبغي تقديمه من مستندات ورقية أساسية تتعلق باألحوال
الشخصية ،ومــن خدمات تعليم وصحة وفــرص عمل ،ســواء في القطاع الخاص أو في القطاع العام،
بحسب مؤهالتهم العلمية(.((3
وهم في معظمهم
وتذكر التقارير المتعلقة بالبدون في اإلمــارات العربية أن الدولة طلبت من البدونُ ،
من عرب الساحل الشرقي كانوا قد اس ُتدعوا منذ عقود لالستقرار في الدولة ،وخاصة في إمارة أبو ظبي
في مقابل مزايا ،وباالتفاق مع حكومة دولة جزر القُمر العربية ،الحصول على الجنسية القُمرية كخطوة
لبت أمر تجنيسهم ،لكن الوضع ما زال على حاله(.((3
ّ
وإنــي أرى أن من يــدرس التركيبة السكانية في دول مجلس التعاون الخليجي من دون أن يتطرق إلى
هــذه الفئة السكانية ،كما هــي حــال دراســات كثيرة ،فكأنما يغمض عينيه عــن حقيقة جلية ،وال ينبغي
(((2
(((2
(((3
(((3

«البدون في دول الخليج( »،قناة الجزيرة ،برنامج في العمق ،تقديم علي الظفيري 19 ،تموز /يوليو .)2010
«البدون في السعودية( »،قناة  MBCالعربية ،برنامج الثامنة ،تقديم داود الشريان 27 ،تشرين األول /أكتوبر .)2013
لقاء مع صالح الفضالة بشأن قضية البدون في الكويت (قناة تلفزيون الكويت ،برنامج رؤى وطنية 16 ،أيار /مايو .)2013
«لـ ــومـ ــونـ ــد :جـ ـ ــوازات ق ـمــريــة لـلـبـيــع لـ ــ«الـ ـب ــدون» ف ــي ال ـخ ـل ـيــج( »،ال ـج ــزي ــرة ن ــت ،)2009/3/17 ،ع ـلــى ال ـم ــوق ــع اإلل ـك ـتــرونــي:

<http://www.aljazeera.net/news/presstour/2009/3/17>.
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ألي باحث أن يفعل ذلــك .وقد بــدأت ظاهرة البدون تشغل لجان حقوق اإلنسان منذ سنوات ،كتلك
الدولية التابعة للمفوضية السامية لحقوق اإلنسان في جنيف والتي تقوم بمراجعة سنوية لتقارير حقوق
اإلنـســان فــي دول الـعــالــم ،ومــن بينها بالطبع دول مجلس الـتـعــاون الخليجي ،بناء على تقارير محايدة
تقدم نماذج فعلية من البدون تتاح لهم فرصة شرح أوضاعهم ،كما حدث في الحالة الكويتية في أروقة
هذه المفوضية(.((3

تطور تركيبة القوى العاملة

ت َُع ّد تركيبة قوة العمل من العناصر الحيوية في الدراسات السكانية ،وخاصة في منطقة الخليج ،حيث
يـمـ ّثــل الـعــامـلــون الـجــزء األكـبــر مــن الــوافــديــن فــي دول مجلس الـتـعــاون الخليجي ،ومــن الـنـمــو السكاني
فتاريخياُ ،قـ ّـدرت أحجام القوة العاملة الكلية
الكبير الذي تشهده هذه الدول منذ اكتشاف النفط فيها.
ً
بـحــوالــى نصف مليون عــامــل فــي سنة  1965ليرتفع الـعــدد فــي سنة  1997إلــى حــوالــى  6.7ماليين،
تقريبا ،وبنسبة نمو تراكمي قدرها  8في المئة(.((3
أي إن عددهم ازداد خالل  32سنة خمسة أضعاف
ً
الجدول ()3
تطور أحجام إجمالي العاملين في دول الخليج بين سنتي  2000و2010
2000

2010

نسبة النمو

التريب في النمو

الدولة
اإلمارات

1909

)2009( 3137

64.3

4

البحرين

301

497

65.1

3

السعودية

5987

8835

47.6

5

عمان

661

1297

96.2

2

قطر

317

1272

301.3

1

الكويت

1207

)2011( 1478

22.5

6

المجموع

10382

16516

59.1

-

المصدر :األمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ،مع مالحظة أن بيانات اإلمــارات لسنة  2010تخص سنة
 ،2009وبيانات الكويت تخص سنة .2011

تُظهر بيانات الـجــدول ( )3أن إجمالي حجم القوى العاملة في دول مجلس التعاون بلغ حوالى 10.4
ماليين في سنة  ،2000ثم نما وأصبح نحو  16.5مليونًا ،وبنسبة نمو بلغت  59في المئة للفترة عينها،
المالحظ أن النمو األكبر كان في دولة قطر ،حيث تضاعف
وبمعدل تراكمي قدره  5في المئة سنو ًيا .ومن
َ
( ((3مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان ،تقرير دولة الكويت عن حقوق اإلنسان ،والتساؤالت حولها ،جنيف ،آذار/
مارس . 2010
( ((3الخياط ،ص .247
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مستغربة بسبب عمليات التنمية التي تشهدها الدولة في جميع المجاالت.
الحجم  3مرات ،وهذه حالة غير
َ
نموا بلغ حوالى  100في المئة لتصبح في المرتبة الثانية ،بينما كانت دولة الكويت األقل
وشهدت ُعمان ً
نموا ( 22.5في المئة) ،وهذا يدل على الهدوء التنموي الذي تشهده الدولة ،كما تقول التقارير الدولية.
ً

ُيستنتج من تحليل البيانات في الجدول ً
أيضا أن نسبة النشطين اقتصاد ًيا ،وهي نسبة من يعملون إلى إجمالي
السكان ،وصلت إلــى حوالى  37.7في المئة في سنة  ،2010بينما كانت في سنة  2000قرابة 33.5
في المئة في المجتمع الخليجي الكلي .ويمكن تعليل هذه النسبة بكون المجتمعات الخليجية مستثناة
من وضع المجتمعات الطبيعية التي تتسم بانخفاض نسبة النشطين االقتصاديين فيها .بناء عليه ،فإن نسبة
اإلعالة الحقيقية صغيرة بصورة عامة ،من دون الخوض في تفصيالت طريقة احتساب نسبة اإلعالة بين
المجتمعات المتقدمة والمجتمعات النامية والتي لها خصائص محددة في التركيبة الديموغرافية العمرية
والنوعية وفي واقــع دخــول المرأة في سوق العمل ،إال أن نسبة اإلعالة في المجتمعات الخليجية ،وبناء
على خصائصها الديموغرافية غير الطبيعية ،كانت عالية في الماضي بسبب الظروف االجتماعية ،وخاصة
ظروف عمل المرأة ،عالوة على أن العمليات التنموية الكبرى التي يشهدها معظم دول الخليج عامل آخر
واضح التأثير .وكما هو معروف ،فإن الرافد األكبر للقوة العاملة المتنامية في دول المنطقة في األساس هو
قوة العمل اآلتية من الخارج ،أو الوافدون الذين هم عازبون في أغلبيتهم (انظر الجدول (.))4
الجدول ()4
نسب الوافدين المئوية من القوى العاملة في دول مجلس التعاون خالل الفترة 2010 - 2000
2000

- 2008
2010

نسبة العمالة
المواطنة النسوية
2010 - 2008

معدل البطالة
بين المواطنين
2010 – 2008

الدولة

اإلمارات

90

92

42.1

3.9

البحرين

59

56

31

4

السعودية

56

51

14.4

11

عمان

64

72

26.4

15

قطر

86

93

26

0.5

الكويت

82

85

36

2.1

المجموع

60

65

-

-

الـمـصــادر :مــن إعــداد الباحث اعـتـمــا ًدا على مجموعة مــن الـمـصــادر ،مــن بينها :الـصـنــدوق النقد الـعــربــي ،التقرير
االق ـت ـص ــادي ال ـعــربــي ال ـم ــوح ــد( 2011 ،أب ــو ظ ـبــي :ال ـص ـنــدوق)2011 ،؛ األم ــان ــة ال ـعــامــة ل ــدول مـجـلــس الـتـعــاون
()2013؛ منظمة العمل العربية« ،التشغيل والبطالة في الــدول العربية» ()2008؛ الخريف ،الــوضــع السكاني
والتغير الديموغرافي ،و .The GCC in 2020: The Gulf and its People
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لئن كانت النسبة العامة للوافدين تصل اليوم إلى حوالى  43في المئة من إجمالي سكان دول مجلس
التعاون الخليجي الست ،فإن نسبة العمالة الوافدة تفوق تلك النسبة بالتأكيد لتصل إلى حوالى  65في
المئة ،كما يتبين من الجدول ( )4الذي ُيظهر ً
أيضا أن جميع دول الخليج ،باستثناء البحرين والعربية
السعودية ،ارتفعت فيها نسبة العمالة الوافدة سنة  2010مقارنة بسنة  ،2000وال سيما في ِّ
كل عمان
( 8في المئة) وقطر ( 7في المئة) ،وعليه ارتفعت النسبة العامة للعمالة الوافدة في دول الخليج مجتمعة
من  60في المئة إلى  65في المئة بين السنتين المذكورتين .
مستغرب عندما نجد أن البيانات المتاحة
إن انخفاض نسبة قوة العمل من المواطنين في هذا الشأن أمر
َ
عن مشاركة المرأة الخليجية في سوق العمل ،من حيث اإلحصاءات وكذلك من حيث التطورات في
جميع الــدول ،تؤكد انـخــراط الـمــرأة اإليجابي في قــوة العمل في قطاعات لم تعد تقليدية ،كالتدريس
فقط ،بل تعداها إلى جميع المجاالت بال استثناء ،إال أننا نالحظ أن نسبة المواطنين بصورة عامة في
قوة العمل تنخفض على نحو مستمر ،كما يبين الجدول.
ً
كبيرا ،تزايد عدد الناشطين اقتصاد ًيا بصورة مطردة،
في دولة قطر كمثال ،وهي التي تشهد
حراكا اقتصاد ًيا ً
وبنسبة  330في المئة خالل السنوات التسع األخيرة (  ،)2013 – 2004فارتفع من  444.000إلى
حوالى  ،1.750.000وهذا ما أدى إلى استمرار االختالل في تركيبة القوى العاملة ،حيث ظلت نسبة
القطريين حوالى  6في المئة في سنة  ،2013ولكن البيانات تشير إلى أن نسبة الناشطات القطريات
كبيرة مقارنة بنسبة الــوافــدات ،إذ بلغت  19.6في المئة في مقابل  4.6في المئة( .((3ولدخول المرأة
ِ
المواطنة سوق العمل أثر سلبي مباشر يتمثّل في مزيد من االعتماد على العامالت في المنازل؛ فوفقًا
لدراسة ُرفعت إلى مؤتمر وزراء العمل في دول الخليج الــذي ُعقد في الكويت سنة  ،2005تبين أن
إجـمــالــي العاملين فــي الـمـنــازل مــن خــادمــات وســائـقـيــن ومــربـيــن وغـيــرهــم بـلــغ حــوالــى مـلـيــو َنــي عــامــل من
جنسيات شـتــى .وفــي سـنــة ُ 2012ق ــدِّ ر عــددهــم بـحــوالــى ب ـ  1.2مـلـيــون فــي الـعــربـيــة الـسـعــوديــة وحــدهــا،
ُي ـن ـ َفــق عـلـيـهــم حــوالــى  28مـلـيــار ري ــال ،فــي حـيــن أن عــددهــم ُق ــدِّ ر بــأكـثــر مــن  500أل ــف فــي الـكــويــت،
وأن عــدد الخادمين في  23في المئة من األســر اإلمــاراتـيــة أكبر من عــدد أفــراد األس ــرة( .((3وتقول نورة
الـكــواري في دراســة لها عن خــدم المنازل إن أغلبية العمالة المنزلية غير مسلمة ،و 50في المئة منها
أمـ ّـيــة .غـيــر أن عـمــل الـمــرأة الخليجية لـيــس الـسـبــب الــوحـيــد الزدي ــاد عــدد خــدم الـمـنــازل ،بــل يـضــاف إليه
التباهي االجتماعي ،وسهولة إجراءات الحصول على تأشيرات دخول تصدرها الجهات المعنية لخدم
ِ
مواطنة في دولة قطر ً
المنازل؛ فلكل أسرة
مثل  4تأشيرات على األقل(.((3
(« ((3السكان والقوى العاملة من منظور السياسة السكانية لدولة قطر »،سكان (اللجنة الدائمة للسكان ،قطر) ،العدد ( 21أيلول/
سبتمبر  ،)2013ص .5
(« ((3ظاهرة التوسع في اللجوء إلى الخدم في المنازل ،وعواقبها االجتماعية واألسرية( »،قناة سكاي نيوز العربية (،)Sky News
تقرير وحوار فيصل بن حريز 17 ،نيسان /أبريل .)2013
( ((3نــورة يوسف مبارك الـكــواري ،ظــاهــرة العمالة المنزلية الــوافــدة فــي قطر :دراســة فــي جغرافية السكان ،اإلصــدارات الخاصة؛ 17
(الكويت :مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ،)2006 ،ص .٣٥
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كبيرا من العمالة المواطنة
كما هو معلوم ،من السهولة بمكان أن تستوعب حكومات دول الخليج عد ًدا ً
نسبا كبيرة من النجاحات
عبر ما ّ
يسمى برامج التوطين (التقطير والسعودة واألمرتة  .)...وقد حققت ً
في هذا المجال ،وال سيما في القطاع الحكومي ،إال أن القطاع الخاص هو صاحب أكبر فرص عمل
ً
إجمال بحوالى  80في المئة ،كما هي حالة دولة قطر ،وتختفي
في المنطقة ،وتقدر نسبة العاملين فيه
العمالة المواطنة إلــى أقــل مــن  10فــي المئة فيه .ولكن بسبب وجــود المساهمة الحكومية فــي معظم
الـشــركــات الـمـخـتـلـطــة الـكـبـيــرة (الـحـكــومـيــة والـخــاصــة الــوطـنـيــة واألجـنـبـيــة) ،تــرتـفــع كـثـيـ ًـرا نـسـبــة قــوة العمل
المواطنة مقارنة بشركات القطاع الخاص المتوسط والصغير ،فتكاد مساهمتهم تختفي ،كما هي حال
القطاع الصناعي في دولة قطر ،إلى أقل من  2في المئة( ،((3وهذه الحالة تتكرر كذلك في بقية الدول
الخليجية بشكل واضح ،باستثناء ٍّ
كل من العربية السعودية وعمان والبحرين.
في دراسة وضعها أحمد بن عبيد ( )2003تأكيدً ا لنمو نسبة العمالة الوطنية الداخلة في سوق العمل
حـتــى ال ـعــام  ،1997بـلـغــت حــوالــى  4.7فــي الـمـئــة م ـقــارنــة بــالــوافــديــن .ي ـضــاف ذل ــك أن دول مجلس
ال ـت ـعــاون الـخـلـيـجــي نـجـحــت فــي تـحـقـيــق ه ــدف سـيــاســات اإلح ــال فــي الـقـطــاع الـحـكــومــي بـشـكــل كبير
ج ــدً ا ،ولـكـنـهــا تـشـهــد انـخـفــاض درج ــة اسـتـجــابــة الـقـطــاع الـخــاص فــي تــوظـيــف الـعـمــالــة الــوطـنـيــة لـمـبــررات
دائما(.((3
تكررها ً

فــي تقرير صــادر عــن مصلحة اإلحـصــاءات الـعــامــة الـسـعــوديــة سنة ُ ،2013ق ــدِّ رت العمالة الــوافــدة في
العربية السعودية بحوالى  8.4ماليين ،بنسبة نمو بلغت  5في المئة سنو ًيا ،ويعمل  6.9ماليين في
القطاع الخاص ،بينما يتوزع العدد الباقي بين القطاع العام (بنسبة صغيرة جدً ا) والقطاع المختلط .وأكد
التقرير أن البطالة السعودية تبلغ حوالى  10.5في المئة ،أي ما يقارب  448ألف عامل وعاملة(.((3
وفي تقرير صادر عن وزارة العمل بعد حملة تصحيح أوضاع العمالة الوافدة (بين نيسان/أبريل 2012
وتشرين الثاني /نوفمبر  ،)2012وهي الحملة التي أدت بالوزارة إلى تغيير مهن  1.958مليون عامل،
ونقل خدمات  2.087مليون عامل آخرين ،وهو ما جعل  900ألف عامل يغادرون العربية السعودية
بشكل نهائي(.((4

قوة العمل العربية وغير العربية
اختلفت نسبة الـعــرب بين الــوافــديــن إلــى دول مجلس الـتـعــاون الخليجي؛ إال أنــه لــوحــظ خــال العقود
الثالثة الماضية ( ،)٢٠٠٢ - ١٩٧٥وال سيما في العقد األخير في هذه الفترة تدني نسبتهم .ومما ُيذكر
( ((3نظام بن عبد الكريم الشافعي« ،العمالة في الصناعات التحويلية بدولة قطر بين هيمنة الوافدين وانزواء المواطنين »،دراسات
(الجامعة األردنية) ،السنة  ،38العدد ( 2حزيران /يونيو  ،)2011ص .616- 601
( ((3أحمد بن سليمان بن عبيد« ،محددات التوظيف في القطاع الخاص دول مجلس التعاون الخليجي »،مجلة العلوم االجتماعية،
السنة  ،31العدد .)2003( 1
( ((3تقرير عن العمالة في السعودية ،في :الشرق األوسط (الملحق االقتصادي).2013/4/22 ،
أخبارا عن نتائج حملة تصحيح أوضاع العمالة في المملكة العربية السعودية على لسان وكيل
( ((4وكاالت األنباء العالمية ،نشرت
ً
وزارة العمل للشؤون العمالية ،وما ورد على لسان الناطق الرسمي للمديرية العامة للجوازات ،في  1تشرين الثاني /نوفمبر . 2013
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أن العوامل السياسية والخالفات المرتبطة بها هي من األسباب الرئيسية لهذا االنخفاض ،باإلضافة إلى
تدنّي كفاءة الوافدين المهنية وارتـفــاع أجورهم مقارنة بغيرهم ،ف ُف ّضل غير العرب عليهم ،وخاصة في
القطاع الخاص.
وقياسا على ما ُذكر من تأثير السياسة في الفترات الماضيةُ ،يتو َّقع أن تعمل أحداث الربيع العربي على
ً
خفض أشد في قوة العمل العربية على غرار ما فعله الغزو العراقي لدولة الكويت؛ فمعظم المحللين
يــرى ه ــذا ،وخــاصــة فــي دول ــة اإلم ــارات والـعــربـيــة الـسـعــوديــة والـكــويــت .وتـجــدر اإلش ــارة إلــى أن الـعــرب
الجدد في المنطقة اختلفوا عن ذي قبل؛ فمعظم الوافدين العرب إلى دول الخليج ،وال سيما أصحاب
المؤهالت العليا ،يحمل جنسيات غير عربية ،كما فــي قطر على سبيل المثال ،وخــاصــة فــي المجال
األكــاديـمــي والـبـحــث الـعـلـمــي ،إذ تبنت قـطــر تشجيع الـعـلـمــاء الـعــرب الـمـهــاجــريــن ودعــوتـهــم عـلــى نطاق
واسع للعمل في منشآتها التعليمية والبحثية ومن بينها جامعة قطر.
وعـلــى عكس الـحــالــة الـعــربـيــة ،يمثّل الـعـمــال الــوافــدون مــن الجنسية الهندية أكـبــر جالية وافــدة فــي دول
الخليج ،طبقًا لعدد كبير من البيانات اإلحصائية الرسمية الصادرة في الجهات المعنية في الجمهورية
الهندية؛ فقد أشارت دراسة حديثة نُشرت مقتطفات منها عبر وسائل اإلعالم في آب/أغسطس ،2011
إلــى أن إجمالي عــدد الهنود ارتـفــع مــن حــوالــى  1.5مليون فــي سنة  1991إلــى نحو  3.3ماليين في
وهم بالتالي يمثّلون حوالى  32في المئة من
سنة  2001و 5.5ماليين نسمة
تقريبا في سنة ُ ،2010
ً
إجمالي الوافدين إلى دول المنطقة والمنتشرين في جميع دول الخليج ،أكثرهم في العربية السعودية
وهم بهذا العدد يفوقون مجموع
بنسبة  30في المئة ،وبالنسبة نفسها
تقريبا في دولة اإلمارات العربيةُ ،
ً
مواطني خمس دول خليجية ما عدا العربية السعودية .وهــؤالء العمال ،كما تشير الــدراســة ،ينقسمون
إلى فئتين :فئة ذات مهارة عالية وبنسبة  32في المئة ،وفئة تــراوح بين الماهرة البسيطة وغير الماهرة،
فتحول سنو ًيا عشرات من المليارات من الــدوالرات إلى بالدهم ،و ُي ِ
رجع التقرير نمو العمالة الهندية
ّ
إلــى االتـفــاقـيــات الـمــو ّقـعــة مــع دول الخليج بـشــأن االسـتـعــانــة بهم بين سنتي  2006و ،2009باإلضافة
إلــى عــوامــل الـعــاقــة الـتــاريـخـيــة والـكـفــاءة واألج ـ ــور( .((4وفــي ردة الـفـعــل لــدى الـمـســؤولـيــن الـهـنــود بشأن
اإلجــراءات السعودية األخيرة في نيسان/أبريل  ،2012طالب وزيــر الخارجية الهندي مواطنيه الهنود
بمراعاة القوانين السعودية المنظمة لوجودهم على أرضها ،وعليهم احترام تلك القوانين وااللتزام بها
أو العودة.
ومن جانب آخر ،تشير الدراسات الخاصة بالعمالة الوافدة في دول المنطقة كذلك إلى انخفاض نسبة
العمالة اإليرانية التي تُعتبر من أقدم القوى العاملة في دول الخليج العربية ألسباب جغرافية وتاريخية؛
فبعد أن كــان أفــرادهــا من أكبر الموجودين على مــدى عقود قبل الـثــورة االيرانية في سنة  ،1979تشير
الـبـيــانــات الـحــديـثــة إلــى أن عــددهــم لــم يـتـجــاوز حــوالــى  210آالف كـمـعــدل وسـطــي بـيــن سـنـتــي 2002
(41) Shafeeq Rahman, «India Receives 45% of its International Remittance from GCC Countries,» (TwoCircles.net, 23
August 2011).
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و ،2004وأن  80ألـ ًفــا منهم فــي الـكــويــت( .((4وبسبب الـقــرارات الـسـيــاديــة المتخذة بـهــذا الـشــأن ابـتــداء
من الحرب العراقية  -اإليرانية سنة  ،1980فمن المتوقع أن تنخفض أعدادهم بمرور الوقت .ويمكن
اعتبار تجربة دول الخليج في التعامل مع العمالة اإليرانية ناجحة في الحد في طغيان جنسية بعينها،
يمكن تطبيقها على جنسيات أخرى من دون أي تأثير سياسي.
يمكن معرفة بعض خصائص العمالة الــوافــدة بشكل عــام مــن خــال مـثــال دولــة الـكــويــت؛ ففي دراســة
عــن المالمح األساسية للعمالة الــوافــدة فــي القطاع الـخــاص الكويتي فــي سنة  ،2010تبين أن 92.3
فــي الـمـئــة هــم مــن الــذكــور ،و 67فــي الـمـئــة منهم هــم مــن فـئــة  49 – 30سـنــة ،وأقــل مــن  2.5فــي المئة
مـنـهــم أم ـي ــون ،وال ـجــام ـع ـيــون ح ــوال ــى  13ف ــي ال ـم ـئــة .وت ـب ـيــن أي ـ ًـض ــا أن  10ف ــي ال ـم ـئــة يـعـمـلــون ف ــي قـطــاع
الـصـنــاعــات الـتـحــويـلـيــة ،ومـثـلـهــم فــي قـطــاع التشييد والـبـنــاء ،وحــوالــى  45فــي الـمـئــة يـعـمـلــون فــي القطاع
ـارا ،بينما  15في المئة فقط تزيد رواتبهم على
الخدمي ،وأن رواتــب  50في المئة تقل عن  120ديـنـ ً
ـارا .ومــن حيث الجنسيات ،تبين أيـ ًـضــا أن  38.3فــي المئة مــن الــوافــديــن عــرب ،و 59.6في
 480ديـنـ ً
المئة آسيويون(.((4

خالصات واستنتاجات
تبين من خالل البحث أن المسألة السكانية في دول مجلس التعاون الخليجي في العقد األول من
 ّالقرن الحادي والعشرين ال تزال تعاني ً
خلل ،ومن جوانب عدة ،باإلضافة إلى تبعاتها المقلقة ،سواء
للمسؤولين أو للمواطنين .وال يوجد أثر واضح ،كما يبدو ،لتوصيات المؤتمرات والدراسات واألبحاث
بضرورة ضبطها ،كما ورد في االستراتيجيا السكانية الموحدة ،حتى بلغ المعدل المتوسط العام للنمو
الـسـكــانــي خــال الـفـتــرة حــوالــى  3.5فــي الـمـئــة لـيــرتـفــع إجـمــالــي الـسـكــان إلــى  44مـلـيــو ًنــا بـعــد أن كــانــوا
حوالى  31مليونًا قبل  10سنوات في سنة  .2000ومن المتوقع أن يبلغ الحجم حوالى  62مليونًا في
سنة  2020وحوالى  87مليونًا في سنة  2030إذا ما استمر النمو بوتيرة فترة الدراسة.
تبين كــذلــك اسـتـمــرار انـخـفــاض نسبة المواطنين مــن إجـمــالــي سـكــان دول مجلس الـتـعــاون الخليجي
 ّتقريبا ،ومن المتوقع أن يصبح
خالل فترة الدراسة ،إلى أن وصلت في سنة  2010إلى  54في المئة
ً
المواطنون أقلية في سنة  ،2020أي حوالى  45في المئة ،إذا ما ظل معدل نمو الوافدين على الوتيرة
نفسها في فترة الدراسة ،وحوالى  47في المئة في حالة انخفاض نسبة نمو الوافدين إلى حوالى 1.3
في المئة ً
بدل من  1.8في المئة .وتشهد معدالت النمو السكاني الطبيعي بين المواطنين بصورة عامة
ـاضــا عــن ذي قـبــل ،بسبب الـتـطــور فــي الـمـجــال العلمي والـثـقــافــي واالقـتـصــادي واألمـنــي للجنسين
انـخـفـ ً
(42) Andrzej Kapiszewski, «Arab Versus Asian Migrant Workers in the GCC Countries,» Paper Presented at: «Expert
»Group Meeting on International Migration and Development in the Arab Region: Challenges and Opportunities,
(United Nations Meeting, Beirut, 15-17 May 2006).

( ((4دولــة الكويت ،الجهاز المركزي لإلحصاء ،المالمح األساسية للعمالة الــوافــدة في القطاع الخاص الكويتي في عــام ،2010
.2011
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عـلــى حــد سـ ــواء ،وه ــو مــا يـعـنــي زيـ ــادات طـبـيـعـيــة أص ـغــر نـسـبـ ًـيــا فــي الـمـسـتـقـبــل وال يـمـكـنـهــا ســد الـفـجــوة
بين الطرفين.
يقدر عددهم
 البدون هم الفئة الثالثة من سكان دول مجلس التعاون الخليجي في ما عدا عمان ،إذ َّاإلج ـمــالــي ب ـحــوالــى  500أل ــف نـسـمــة .ول ـكــن بـحـلــول الـعـقــد األول ُح ـ َّلــت قـضـيـتـهــم بـشـكــل نـهــائــي في
ً
وضغطا
وخصوصا الكويت التي تشهد حــرا ًكــا
البحرين ،بينما ال تــزال مؤجلة في بقية الــدول األربــع،
ً
دوليا بشكل أكبر ،وخاصة
لم ُيعهدا من قبل ،بسبب ثورات الربيع العربي .وبدأت القضية تأخذ ُبعدً ا ً
لدى منظمات وهيئات حقوق اإلنسان في مؤتمراتها كالتي تُعقد في جنيف سنو ًيا ،وتقر الكويت بأن
عشرات اآلالف منهم مؤهلون للحصول على الجنسية الكويتية.
 تـصــدر دول الخليج أول مــرة ق ــرارات أو توجيهات عليا أكـثــر تـشــد ًدا متعلقة بــاألحـجــام المخطط لهابرنامجا لتقليص عددهم خالل  10سنوات بواقع مليون نسمة،
للوافدين بشكل عام؛ فالكويت وضعت
ً
ولكنها تراجعت عنه بسرعة .وتشددت ٌّ
كل من السعودية والبحرين تجاه العمالة الهامشية والمتسترة.
وسلطنة عمان أعلنت أنــه ينبغي أال يكون الــوافــدون أكثر من ثلث السكان مهما كانت الـظــروف ،ولم
تـسـتـطــع أيـ ًـضــا الـتـقـيــد ،كـمــا ت ــدل عـلــى ذل ــك الـبـيــانــات الــرسـمـيــة األح ــدث ال ـص ــادرة عــن ج ـهــاز اإلح ـصــاء
لسنة .2013
ّبينت الــدراســة أن النسبة األكـبــر مــن الــزيــادات السكانية ناتجة مــن الـقــوى العاملة الـتــي تستقبلهم دول
الخليج ،حيث نما عددهم من حوالى نصف مليون في سنة  1965إلى حوالى  16.5مليونًا في سنة
 ،2010وأن مشاركة المواطنين في قوة العمل انخفضت من  65في المئة في سنة  2000إلى حوالى
 60فــي المئة فــي سنة  2010على الــرغــم مــن ازديــاد أعــداد الخريجين مــن الــذكــور واإلنــاث ،حيث إن
دول المنطقة تشهد دخول المرأة الخليجية بشكل متسارع في سوق العمل ،وخاصة في القطاع العام،
وفي قطاعات عمل لم تكن في أولوياتها في الماضي القريب ،مثل البنوك واألمن والدفاع والهندسة،
وفي اإلدارات الصناعية وغيرها ،ولكن مع ذلك ال بد من إعادة النظر في ساعات العمل للمرأة ،حيث
إن من تبعاتها استمرار الحاجة إلى العمالة الخدمية المنزلية بشكل متزايد.
 بدأت مخرجات التعليم المتطورة وسياسات االبتعاث إلى الخارج وفتح تخصصات مهنية محلية فيالكليات المتوسطة ،بجانب انتشار اللغة اإلنكليزية ،تعمل بإيجابية نحو سد الفجوة النوعية التقليدية،
وهو ما أدى الى نشوء جيل من العمالة المواطنة ذات كفاءة عالية .وقد مكنت هذه التطورات التعليمية
والـتــدريـبـيــة ،كـمــا بـيـنــت دراس ــات مـيــدانـيــة ،مــن دخ ــول ال ـقــوى الـعــامـلــة الــوطـنـيــة مـضـمــار الـقـطــاع الـخــاص
والتنافس فيه ،ولكن الرواتب المنخفضة للعمالة الوافدة ،وخاصة المتوسطة والمتدنية ،ال تزال تُعتبر
عامل تفضيل القطاع الخاص لهم.
 أظ ـهــرت ال ـب ـيــانــات الـمـسـتـخــدمــة فــي ال ــدراس ــة أن نـسـبــة ال ـعــرب فــي الـتــركـيــب الـسـكــانــي الـخـلـيـجــي فيانخفاض مستمر ،حتى وصلت إلى حوالى  20في المئة في المتوسط في نهاية العقد األول من القرن
الحادي والعشرين .و ُيعزى ذلك بالدرجة األولى إلى الخالفات السياسية العربية ،باإلضافة إلى ضعف
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الكفاءة وأجــورهــم العالية مقارنة باآلسيويين .وفــي المقابل ،يمثّل الــوافــدون الهنود أكبر المجموعات
الوافدة إلى المنطقة بعدد يقارب  5ماليين ،وهم بالتالي أكثر من إجمالي مواطني خمس دول خليجية
باستثناء السعودية.
وبـنــاء على جميع تلك النتائج التي ارتبطت بمحاور البحث ومصادر معلوماته وتحليلها ،فــإن النظرة
الـمـسـتـقـبـلـيــة تـكـمــن فــي أن تـتـخــذ ال ــدول ق ــرارات تــاريـخـيــة ال تـحـتـمــل الـتــأجـيــل فـتــرة أط ــول ،ومـبـنـيــة على
اسـتــراتـيـجـيــا بـعـيــدة ال ـم ــدى ،ولـيـســت وقـتـيــة مــزعـجــة لـجـمـيــع األطـ ــراف ورب ـمــا ال تـسـتـطـيــع ال ــدول تـحـ ّـمــل
عواقبها .واالستراتيجيا التي توصي بها الــدراســة ينبغي أن تبنى على دراســات موضوعية دقيقة ،وهي
موجودة ،من بين أدواتها تقييد الهجرة الجديدة إليها ،واالستفادة القصوى من العمالة الوطنية المؤهلة
والعاطلة .وفي هذا الصدد ،يمكن االستفادة من أبناء الوافدين الحاليين ،وبدرجة رئيسية العرب منهم؛
وهــم مـشـ َـربــون ثـقــافــة الـمـكــان وهويته
فـهــم بـكــل تــأكـيــد يتصفون بـصـفــات مختلفة عــن الـقــادمـيــن الـجــددُ ،
بدرجة كبيرة ،ومن بينهم المجموعة المعروفة بالبدون أو بعديمة الجنسية ،وينبغي حل المشكلة ألن
تركها بال حل يؤدي إلى زعزعة األوضاع الداخلية بمرور الوقت ،وخاصة األوضاع السياسية واألمنية،
ويتفاقم وضع هذه الفئة اإلنساني بشدة .ويشار إلى أن األجيال الحالية منهم ال تختلف في خصائصها
عن المواطنين ،وأن الدول تمنحها مزايا خاصة تقول إنها إنسانية ،وال يبقى إال أن ُي ّتخذ بشأنها القرار
النهائي اإليجابي ويقفل ملفها.
من ناحية أخرى ،من بين ما يجب أن تتضمنها االستراتيجيا المستقبلية للحالة السكانية في دول الخليج
ضرورة التحديد المرن ألحجام السكان القصوى التي يجب أن تكون عليها دول الخليجٌّ ،
كل بحسب
اإلمـكــانـيــات والتطلعات .والـهــدف مــن هــذه التوصية تحقيق الـتــوازن بين الـكــم الـعــددي ونــوعـيــة الحياة
المنشودة للمواطنين والــوافــديــن على حد ســواء؛ فالخدمات والمرافق التي تجتهد دول الخليج لكي
تكون قريبة من المثالية ،والتي جعلتها تحتل مراكز متقدمة في تقارير التنمية البشرية السنوية ،بدأت
بسبب الضغط العددي عليها ،تؤول إلى التردي بدرجة ما ،سواء في التعليم أو في الصحة أو السكن
أو االزدحام المروري وغيرها.
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**Taher H. Kanaan

المهمات التنموية للدولة ،والتحكم
في السوق بالسياسة الصناعية
The State’s Development Tasks and Market Control
via Industrial Policy
ملخص :يستعرض هذا البحث رؤية الفكر االقتصادي لدور الدولة حين تكون التنمية المستدامة
هي محور الغايات التي تسعى السياسة االقتصادية إلى بلوغها .يبين البحث أن آراء المفكرين
االقتصاديين ،وكذلك السياسات التي اتبعتها الدول في هذا الشأن عبر العقود الماضية من القرن
للتغير والمراوحة بين اتجاهات متناقضة .لكن دروس
العشرين والقرن الحالي ،كانت عرضة
ّ
التجارب العملية التي خاضتها البلدان ذات األداء االقتصادي العالي ،وال سيما في شرق آسيا،
انتهت إلى إثبات تهافت السياسات النيولبرالية التي سعت مؤسسات توافق واشنطن (صندوق
النقد الــدولــي والبنك الــدولــي ووزارة الخزانة األميركية) إلــى ترويجها في البلدان الطامحة إلى
اإلفــات من الحلقة الجهنمية للفقر والتخلف ،وإلــى ترجيح جــدوى استبدال تلك السياسات
بسياسات متوازنة للتحكم في السوق ،ومعالجة مواطن الفشل في أدائه ،وتحقيق التوزيع األمثل
للمهمات التنموية بين كل من الفضاءين العام والخاص وفضاء المشاركة بينهما.
كـلـمــات مـفـتــاحـيــة :اقـتـصــاد ال ـســوق ،الـخـصـخـصــة ،الـسـيــاســات الـنـيــولـيـبــرالـيــة ،التنمية الـمـسـتــدامــة،
النمور اآلسيوية ،توافق واشنطن
Abstract: Kanaan reviews the vision that economic theory offers for the role of
the state, whereby sustainable development defines the goals of economic policy.
His paper shows how both the views of thinkers in the field of economics, and
the economic policies pursued by states have been subject to change, and how
over the past decades these have alternated between contradictory trends. It then
examines how practical experience registered by high-performance economies,
especially in East Asia, has proven the fallibility of neo-liberal policies. The
basis of the Washington Consenus (the International Monetary Fund, the World
* باحث في االقتصاد وقضايا التنمية.
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Bank, and the US Treasury Department) sought to promote, among countries
aspiring to escape poverty and underdevelopment, a specific policy. In promoting
the replacement of state policies with others more slanted toward control of the
market, the Washington Consensus problematically strived to remedy deficiencies
in market performance, through optimization of the distribution of development
tasks to public and private sectors, and to the shared public-private domain.
Keywords: Market Economy, Privatization, Neo-Liberal Policies, International
Monetary Fund, World Bank, Industrial Policies, Sustainable Development,
Asian Tigers, Consensus Washington

كــانــت الـعـقــود األول ــى مــن ال ـقــرن الـعـشــريــن قــد ش ـهــدت ص ـعــو ًدا كـبـيـ ًـرا ل ــدور الــدولــة فــي إدارة
االقتصاد ،بما في ذلك السيطرة الواسعة على المنشآت اإلنتاجية من خالل مبادرة الدولة إلى
االستثمار في تأسيس هذه المنشآت أو تأميم ما كان القطاع الخاص قد بــادر إلى االستثمار فيه .وقد
تعاقبت عبر العقود المتوسطة من القرن العشرين ثــاث موجات من انحياز السياسة االقتصادية إلى
أولوية دور الدولة في النشاط االقتصادي .تمثلت الموجة األولى في ردود الفعل على سقوط االقتصاد
العالمي في هوة «الكساد العظيم» سنة  .1929حينها ،شهد كثير من البلدان األوروبية عمليات تأميم
واسعة طاولت المنشآت اإلنتاجية ،وال سيما في القطاع الصناعي .وانطلقت الموجة الثانية بعد الحرب
العالمية لثانية ،حين شهدت أوروبــا مــن جديد حركة تأميم واسـعــة فــي إطــار إعـمــار مــا خربته الحرب.
توسع لدور االقتصادي للدولة في أوروبا ،فحدثت في أعقاب الصدمة النفطية
ّأما الموجة الثالثة من ّ
بين منتصف السبعينيات ومنتصف الثمانينيات ،حين عمدت الحكومات األوروبية إلى سياسة التأميم
المهددة باالنهيار.
وسيلة لالستقرار االقتصادي ورفع معدالت العمالة وإنقاذ المنشآت
َّ
واسعا في إدارة االقتصاد
دورا
ً
استمرت السياسة االقتصادية في الدول المتقدمة في إعطاء القطاع العام ً
حتى بداية الثمانينيات ،حين اصطدمت تلك السياسة بمتطلبات «العولمة» التي قوامها التنافس في
األســواق الــدولـيــة ومــا يقتضيه هــذا التنافس مــن إتــاحــة حــريــة الحركة للقطاع الـخــاص؛ فعلى الــرغــم من
أن النشاط اإلنتاجي الواسع للقطاع العام ساهم بفعالية في االستقرار االقتصادي وفــي التخفيف من
التكيف مع عملية
المضاعفات االجتماعية السلبية التي خ ّلفتها الحرب العالمية الثانية ،وفــي إنجاز
ّ
إعادة اإلعمار بسهولة ويسر ،فإن عبء المعونات االجتماعية التي أدمجت في أسعار سلع المنشآت
سلبا على إنتاجية هذه المنشآت وكفاءتها وقدرتها على المنافسة .وأصبحت
العامة وخدماتها ،انعكس ً
معالجة مشكلة الدعم الحكومي المتصاعد ،وما تمخض عنه من مظاهر نقص الكفاءة في المنشآت
ّ
التطور الدافع
وشكل هذا
العامة ،على رأس أولويات السياسة االقتصادية لمعظم البلدان األوروبية.
ّ
األكبر النبثاق سياسات الخصخصة ،والشتداد زخمها في بداية تسعينيات القرن الماضي ،وبالذات بعد
معاهدة ماستريخت التي ُأبرمت بين دول االتحاد األوروبي سنة  .1991حينئذ ارتؤي أن إعادة الهيكلة
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وإجراء الخصخصة على المنشآت اإلنتاجية الحكومية هما من ضرورات التحديث االقتصاديً ،
فضل
عــن فائدتهما فــي تحقيق عــوائــد للخزينة الـعــامــة تغنيها عــن زي ــادة الـعــبء الـضــريـبــي وتـحـ ّـمــل التكاليف
السياسية لهذا اإلجراء.
ّأما في البلدان التي هي خارج أوروبا الغربية وأميركا الشمالية ،فقد شهدت العقود منذ الحرب العالمية
األولــى الـثــورات االشتراكية وتب ّني مناهج التخطيط االقتصادي المركزي في دول أوروبــا الشرقية وفي
الـصـيــن .كـمــا شـهــدت الـحـقـبــة مـنــذ ال ـحــرب الـعــالـمـيــة الـثــانـيــة نـشــأة الـمـجـمــوعــة الـكـبـيــرة مــن ال ــدول األقــل
نـمـ ًـوا فــي آسـيــا وأفــريـقـيــا وأمـيــركــا الــاتـيـنـيــة الـتــي ُعــرفــت ب ــدول الـعــالــم الـثــالــث ،ومـعـظـمـهــا مــن ال ــدول التي
اسـتـقـلــت عـلــى الـتــوالــي بـعــد انـهـيــار اإلمـبــراطــوريـتـيــن الـبــريـطــانـيــة والـفــرنـسـيــة وتـفـ ُّـكــك الـنـظــام الـكــولــونـيــالــي
في العالم.
ســادت الـسـيــاسـ َة االقـتـصــاديــة فــي دول الـعــالــم الـثــالــث الـحــديـثــة االسـتـقــال خــال الـعـقــود الـمـتــوسـطــة من
ـار ضعيفة الـثـقــة بــاقـتـصــاد الـســوق ،منها مــا أتــى مـتــأثـ ًـرا بــاألفـكــار االشـتــراكـيــة والـنـجــاح
الـقــرن الـمــاضــي أفـكـ ٌ
االب ـتــدائــي ال ـظــاهــر الق ـت ـصــادات الـتـخـطـيــط ال ـمــركــزي ،ومـنـهــا مــا أت ــى مــع الـفـكــر االق ـت ـصــادي ال ــذي بــات
ِ
مستهد ًفا تحقيق معدالت متفوقة من النمو االقتصادي تضمن اللحاق
ُيعرف بـ«اقتصاديات التنمية»،
رواد اقتصاديات التنمية
بمستويات المعيشة السائدة في الدول الصناعية المتقدمة؛ فقد بادر كثير من ّ
نموا إلى سياسات اقتصادية تقوم على محاكاة الثورات الصناعية التي ارتكز
إلى دعوة البلدان األقل ًّ
تقدم البلدان الصناعية ،وإلــى تب ّني سياسات تتضمن دعم الصناعات الوطنية الناشئة بالحماية
عليها ُّ
الجمركية لتمكينها من استبدال المستوردات ،كما تتضمن مبادرة الدولة إلــى تأسيس صناعات قائدة
وحافزة لمضاعفة النشاط اإلنتاجي.
نموا نجح في الوصول إلى عتبة «اإلقالع» نحو المسار
ما حدث هو أن عد ًدا محدو ًدا من البلدان األقل ًّ
الصاعد للتنمية المستدامة ،وبــالــذات البلدان الـشــرق اآلسيوية التي ُعــرفــت اقتصاداتها بــ«االقـتـصــادات
ذات األداء العالي» )) ،(High Performing Economies (HPEsفي حين بقي عدد كبير من بلدان
العالم الثالث في آسيا وأفريقيا وأميركا الالتينية في إسار الحلقة الجهنمية للتخلف ،بل جنح كثير منها
إلــى الـتــورط فــي سياسات مالية غير منضبطة وقائمة على محاولة التعايش مــع مستويات مــن اإلنفاق
كثيرا عن اإليــرادات العامة ،وإلــى تغطية العجز الناشئ في المالية العامة باالستدانة،
الحكومي تزيد ً
وال سيما من أسواق المال الخارجية.
مع استفحال مشكلة المديونية في البلدان المتورطة ،تكرر لجوء هذه البلدان إلى المؤسسات المالية
الدولية في واشنطن (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي) في طلب المساعدة .وسرعان ما تبلورت
لدى هاتين المؤسستين الدوليتين سياسة معيارية لمعالجة مشكلة العجز المالي والمديونية في أية دولة
تطلب المساعدة .وتضامنت وزارة الخزانة األميركية مع هذه السياسة التي ُ
اصطلح على تسميتها توافق
واشنطن ( .)Washington Consensusوكــان أول من قــام بصوغ هــذا المصطلح الباحث االقتصادي
ضمنها
جون وليامسون سنة  1989في ورقة بحثية بعنوان «ماذا تعني واشنطن باإلصالح االقتصادي؟»ّ ،
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عـشــر أدوات إلصــاح الـسـيــاســة االقـتـصــاديــة فــي بـلــدان الـعــالــم الـثــالــث الـتــي تـعـ ّثــر فيها الـنـمـ ّـو االقـتـصــادي
خصوصا بلدان أميركا الالتينية((( .وكانت «الخصخصة» ،بمعنى تحويل ملكية
وغرقت في المديونية،
ً
و/أو إدارة المنشآت الـعــامــة إلــى الـقـطــاع الـخــاص ،واحــدة مــن هــذه األدوات الـتــي ركــزت على الترويج
لها مؤسسات واشنطن المذكورة ،على الرغم من أن وليامسون نفسه ّ
حذر من إساءة استخدام سياسة
الـخـصـخـصــة ومــن انــزالقـهــا إلــى «عـمـلـيــة شــديــدة الـفـســاد تنتهي بـتـحــويــل أص ــول ال ـثــروة الـعــامــة إلــى نخبة
مــن الـخــواص أصـحــاب االمـتـيــازات مقابل جــزء بسيط مــن القيمة الحقيقية لـهــذه األص ــول» ،مـشـيـ ًـرا إلى
ضــرورة الحرص على أن تنشط المنشآت المخصخصة في أســواق تنافسية ،أو أن تخضع ألنظمة من
الرقابة الدقيقة(((.
بحسب ولـيــامـســون ،كــان تــوافــق واشـنـطــن ر ّد فعل على الــدور الـقـيــادي الــذي ُأعـطــي لـلــدولــة فــي الحقبة
الـســابـقــة ،فـنــاط بــالــدولــة الـمـبــادرة إلــى عملية التصنيع واسـتـبــدال الـمـسـتــوردات؛ فـفــي هــذا الـشــأن ،صـ ّـرح
توافق واشنطن بأن هذه الحقبة انتهت واس ُتبدلت بثالثة أفكار رئيسية :اقتصاد السوق ،واالنفتاح على
العالم ،واالنضباط في سياسة االقتصاد الكلي (الماكروي)(((.
فــي الـفـتــرة الــاحـقــة مـنــذ سـنــة  ،1990جـنـحــت تــوجـهــات مــؤسـســات تــوافــق واشـنـطــن إلــى الـتـطــرف نحو
«أصولية اقتصاد السوق» التي ترى أن قوى السوق كفيلة ّ
بحل معظم ،إن لم يكن جميع ،المشكالت
االقـتـصــاديــة الـتــي تعانيها الـبـلــدان الـمــأزومــة ،وهــي تــوجـهــات حــرص االقـتـصــادي ولـيــامـســون عـلــى الـنــأي
بـنـفـســه عـنـهــا .ومــا حــدث هــو أن الـبـلــدان الـتــي ا ّتـبـعــت سـيــاســات تــوافــق واشـنـطــن لــم تـحـقــق ســوى نتائج
النمو االقتصادي؛ ففي بلدان أميركا الالتينية على سبيل المثال ،كان المتوسط
متواضعة على صعيد
ّ
النمو االقتصادي في هذه
النمو االقتصادي خالل التسعينيات نصف متوسط معدالت
العام لمعدالت
ّ
ّ
الـبـلــدان خــال الخمسينيات والستينيات والسبعينيات الـتــي ُطـبـقــت فيها سـيــاســات التصنيع بــاإلحــال
محل المستوردات .وحتى البلدان القليلة التي بدا فيها أن سياسات توافق واشنطن ساهمت في دفع
((( األدوات العشر لــإصــاح هــي )1( :االنضباط فــي المالية العامة ،لمعالجة العجز المالي المتفاقم الــذي يدخل البلد الـمــأزوم
تضخم األسعار واختالل ميزان المدفوعات الخارجية وتعميق الفقر لدى الطبقات الفقيرة؛ ( )2إعادة ترتيب أولويات
في مشكالت
ّ
المبررة
غير
المعونات
وبخفض
الفقراء،
مشكالت
ومعالجة
االقتصادي
النمو
على
الحافزة
اإلنفاق
أبواب
على
بالتركيز
العام،
اإلنفاق
ّ
َّ
وتوجيه أموالها إلى الخدمات األساسية ،من العناية الطبية والتعليم والبنى التحتية ،مع مراعاة أال يقع عبء االنضباط المالي على
خفض اإلنفاق بل على التوازن بين زيــادة اإليــرادات وخفض النفقات؛ ( )3اإلصــاح الضريبي ،بتوسيع قاعدة الضريبة مع زيــادات
معتدلة في معدالت الضرائب؛ ( )4تحرير معدالت الفوائد على اإلقراض ،وهنا يبدي وليامسون الندم بسبب عدم توضيحه ضرورة
عــدم االستعجال في وتيرة هــذا التحرير لنسق التمويل ،وضــرورة إخضاع العملية للرقابة الحصيفة؛ ( )5إقــرار معدل الصرف للعملة
الوطنية عند المستوى الــذي يضمن القدرة التنافسية؛ ( )6تحرير التجارة الخارجية؛ ( )7تحرير دخــول االستثمار األجنبي المباشر،
يصر وليامسون على أن التحرير الكامل لحركة رؤوس األموال (حساب رأس المال) لم يكن ضمن التوافق؛ ( )8الخصخصة؛
وهنا ّ
( )9التخلص من األنظمة المقيدة لحرية النشاط االقتصادي ))deregulation؛ ( )10ضمان حقوق الملكية.

(2) John Williamson, «A Short History of the Washington Consensus,» in: Narcís Serra and Joseph E. Stiglitz, eds.,
The Washington Consensus Reconsidered: Towards a New Global Governance, Initiative for Policy Dialogue Series
(Oxford; New York: Oxford University Press, 2008), chap. 4.
(3) John Williamson, «Did the Washington Consensus Fail?,» (Outline of a Speech at the Center for Strategic and
International Studies, Washington, DC, 2002).
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النمو فيها كان مصحو ًبا بفشل غير قليل في معالجة مشكالت الفقر
نموها االقتصادي ،نجد أن هذا
ّ
فيها بصورة ناجعة(((.
مقارن ًة باألداء التنموي المحدود لبلدان أميركا الالتينية ،كانت بلدان شرق آسيا تحقق نجاحات مذهلة
باتباع سياسات مختلفة تما ًما عن سياسات توافق واشنطن ،من حيث قيام الحكومات بــأدوار نشيطة
من أجل النهوض بصناعات معينة ذات آثار تحفيزية على النشاط االقتصادي؛ ففي كوريا ً
مثل ،كانت
الشركات الحكومية ،مثل شركة الحديد والصلب الوطنية ،منشآت رائدة لمعايير الكفاءة .وفي حين أن
حكومات بلدان شرق آسيا حرصت على سياسة المحافظة على استقرار االقتصاد الكلي ،وهو ما يتسق
مع وصايا توافق واشنطن ،فإنها لم تستدرج إلى تطبيق الوصايا األخرى من قبيل التسرع في سياسات
تحرير التجارة أو تحرير أسواق رأس المال.
بالتجاوب مــع واقــع تلك الـتـجــارب الـمـقــارنــة ،سـ ّـجــل الفكر االقـتـصــادي منذ أواخــر التسعينيات ارت ــدا ًدا
حرية
روج لها توافق واشنطن ،والتي ّ
متزايدً ا عن السياسة االقتصادية التي ّ
تتلخص في اإليمان ّ
بقوة ّ
الـســوق والـقـطــاع الـخــاص فــي تـحــريــك االقـتـصــاد وتنميته ،وإل ــزام الــدولــة أو الـقـطــاع الـعــام بــالـتــراجــع إلــى
ـدخــل فــي الـنـشــاط االق ـت ـصــادي ،وال ـنــأي بـهــذا الـقـطــاع عــن شـبـهــة الـلـجــوء إلــى منهج
الـحـ ّـد األدن ــى مــن الـتـ ّ
«التخطيط» للتنمية؛ إذ مــن شــأن شبهة كـهــذه أن تــودي باالقتصاد إلــى مصير تعس كــالــذي حــاق بــدول
االتحاد السوفياتي السابق وغيرها من دول التخطيط المركزي.
كان أحد روافد ذلك االرتداد هو النظرة المتفحصة التي أوالها عدد من الباحثين االقتصاديين لما ُعرف
وتتلخص استنتاجات هذه النظرة في مالحظة أن نجاح بلدان
بـ«األعجوبة التنموية لبلدان شرق آسيا».
ّ
النمو المتسارع لإلنتاج والــدخــل ،واالنـخـفــاض الملموس فــي مـعــدالت البطالة والفقر
شــرق آسـيــا فــي
ّ
ُ
مية ،صاحبهما في ٍّ
كثيرا من الحدود التي كان
كل من تلك البلدان قيام الحكومة بدور ّ
فعال أكبر ً
واأل ّ
يتعين االلـتــزام بها بموجب سـيــاســات تــوافــق واشـنـطــن .فلقد تـجــاوزت الحكومة فــي الـبـلــدان الـمــذكــورة
هــذه الـسـيــاســات الـتــي تنحصر أهــدافـهــا فــي تحقيق االسـتـقــرار فــي االقـتـصــاد الـكـ ّلــي ،ومعالجة مــا يعتريه
مــن اخ ـتــاالت قـصـيــرة األم ــد مــن قـبـيــل ضـبــط الـعـجــز فــي الـمــالـيــة الـعــامــة وضـبــط مـعــدل تـضـخــم األسـعــار
وخفض المديونية ،إلى سياسات تهدف إلى التنمية المستدامة عن طريق التدخل الحكومي في نشاط
ّ
التحكم فيه بالوسائل التي تحقق هذه التنمية ،بما في ذلك إنشاء البنى المؤسسية
السوق والسعي إلى
في االقتصاد وتقويتها أو إعــادة تنظيمها بما يــؤدي إلــى رفــع معدالت االدخــار وتعديل أو تحوير نمط
تخصيص الـمــوارد لــأغــراض االستثمارية المختلفة ،وبـمــا فــي ذلــك أيـ ًـضــا التدخل فــي نمط تخصيص
ـاصــا بــاالسـتـثـمــار فــي كـ ٍّـل مــن الـبـنــى الـتـحـتـيــة ورأس ال ـمــال اإلنـســانــي
ال ـمــوارد بـحـيــث يـعـكــس اهـتـمــا ًمــا خـ ً
والتقدم التكنولوجي.
ّ
كــانــت عــامــة الـطــريــق الرئيسية فــي ذلــك االرت ــداد هــي الــدراســة الـتــي أطلقها البنك الــدولــي سنة 1993
بعنوان «األعجوبة الشرق اآلسيوية» .وكــان البنك قد قــرر إجــراء هــذه الــدراســة نتيجة إصــرار من اليابان
(4) Serra and Stiglitz, eds., Introduction, p. 4.
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على أن ُيــولــي عناية أكـبــر للتجربة التنموية فــي الـيــابــان ودول أخــرى فــي شــرق آسـيــا؛ هــذه التجربة التي
بدا من مالمحها أنها تناقض مقاربة البنك الدولي للسياسات التنموية وتدحضها ،وال سيما في حقبة
الثمانينيات من القرن الماضي ،إبان صعود األصولية النيوليبرالية.
وعلى سبيل المثال ،كانت اليابان تعتمد إخضاع السياسة التمويلية الستراتيجيا أوسع ضمن ما ُعرف
معينة اع ُتبرت صناعات رائدة
بـ«السياسة الصناعية» ،مستهدفة في مجال التمويل االهتمام بصناعات ّ
الميسرة حتى تتغلب على العثرات التي يسببها فشل قــوى الـســوق في
للمستقبل ،ودعمها بالقروض
ّ
توفير الشروط والفرص الضرورية لنجاح هذه الصناعات.
كــان هــذا الـنـمــط مــن الـسـيــاســة التمويلية عـلــى تـنــاقــض صــارخ مــع عـقـيــدة الـبـنــك الــدولــي الـمـعــارضــة ألي
نــوع مــن الـتـمـيـيــز االنـتـقــائــي فــي ش ــروط الـتـمــويــل ،بـمــا يـخــالــف قــوى ال ـعــرض والـطـلــب فــي ال ـســوق .وقــد
اسـتـجــاب رئـيــس الـبـنــك فــي حـيـنــه لــرغـبــة الـيــابــان فــي دراس ــة الـتـجــربــة الـتـنـمــويــة ل ــدول ش ــرق آس ـيــاُ ،مـطـلـ ًقــا
الدراسة المشار إليها بتكلفة بلغت  1.2مليون دوالر .سعت هذه الدراسة إلى تحليل نقدي للعوامل
الـتــي دفـعــت األداء االقـتـصــادي فــي عــدد مــن بـلــدان شــرق آسـيــا نحو تحقيق وتــائــر نـمـ ّـو عالية على مدى
العقود الثالثة منذ ستينيات القرن الماضي وحتى أوائل التسعينيات ،حين جرت الدراسة .بدأت ظاهرة
هذا األداء االقتصادي المتميز في اليابان ،وامتدت إلى «النمور األربعة» وهي هونغ كونغ وسنغافورة
وكــوريــا الجنوبية وتــايــوان ،ثــم عـبــرت إلــى إندونيسيا ومــالـيــزيــا وتــايــانــد ،وأخـيـ ًـرا إلــى الصين الـتــي غدت
الــدولــة التاسعة فــي مجموعة الـبـلــدان الـتــي ُأطـلــق على اقـتـصــاداتـهــا مصطلح «اقـتـصــادات األداء العالي
اآلسـيــويــة» .إن نجاح هــذه االقـتـصــادات فــي المحافظة على ذلــك األداء العالي فــي مسيرة التنمية على
صعبا ،كما أن تشابه المقاربات
أمرا
ً
مدى أكثر من ثالثة عقود ،يجعل اعتبار هذا النجاح ظاهرة عرضية ً
ـرج ــح أن تـشــابـهـهــا ف ــي تـحـقـيــق م ـس ـتــويــات عــال ـيــة م ــن األداء لـيــس
ف ــي ال ـس ـيــاســة الـتـنـمــويــة ف ــي م ــا بـيـنـهــا ي ـ ّ
محض مصادفة.
خلصت الدراسة إلى أن ليس ثمة ما هو معجز حقيقة في األداء التنموي المتميز لتلك البلدان ،سوى
للنمو االقـتـصــادي المتمثلة
أنـهــا بــذلــت جـهــو ًدا نــاجـحــة لتحقيق أحـجــام كـبـيــرة مــن الـمـقـ ّـومــات الـمـعــروفــة
ّ
فــي حـشــد الـمــدخــرات واسـتـثـمــارهــا فــي تـكــويــن رأس الـمــال الـمــادي (الـمـشــاريــع الـمـنـتـجــة) ورأس الـمــال
البشري (التربية والتعليم والقدرات التكنولوجية) .وشملت سياساتها االقتصادية  -على وجه التحديد -
العناصر التالية(((:
• الـمـحــافـظــة ال ــدؤوب عـلــى االس ـتـقــرار فــي االقـتـصــاد الـكـ ّلــي ،وال سـيـمــا لـجـهــة ضـبــط تـضـخــم األس ـعــار،
وتنافسية سعر الصرف للعمالت األجنبية؛ إذ من شأن استقرار االقتصاد الك ّلي أن يعلي ثقة المستثمرين
الخواص بالنظام المصرفي ويشجعهم على استيراد التكنولوجيا المتقدمة من الخارج وتوطينها.
(5) Albert Fishlow [et al.], Miracle or Design?: Lessons from the East Asian Experience (Washington, DC: Overseas
Development Council, 1994).

ةسارد
ةيعانصلا ةسايسلاب قوسلا يف مكحتلاو ،ةلودلل ةيومنتلا تامهملا

• االستثمار الواسع والعميق من جانب القطاع العام في البنية التحتية االجتماعية ،وال سيما في التربية
«النمو التشاركي»
والتعليم .وفي هذا المجال ،زكّ ى البنك الدولي حزمة من السياسات تحت عنوان
ّ
( )shared growthغرضها الوصول بخدمات التربية والتعليم إلى جميع المواطنين من مختلف فئات
المجتمع ،وتجاوز حصرها في نخب قليلة من شرائح المجتمع.
الم ّ
للنمو .واشتملت مضامين هذا
بكر على الصناعة التصديرية باعتبارها الـقــاطــرة الرئيسية
• التركيز ُ
ّ
الـتــركـيــز عـلــى تـطــويــر م ـهــارات قــوة الـعـمــل ،واالرت ـقــاء بــإنـتــاجـيـتـهــا ،وتمكينها بــالـقــدرات الـمـعــرفـيــة وبــأوثــق
األساليب التكنولوجية.
بالتدخل الحصيف في النشاط االقتصادي من خالل التطوير الهادف
آخرا ،قيام الدولة
ّ
أخيرا وليس ً
• ً
كبيرا من فرص
النمو المتميز والمجزي ،ومنشئ ًة
معينة اع ُتبرت واعدة بمستقبل من
ً
ّ
حجما ً
إلى صناعات ّ
وعرف هذا التدخل بـ«السياسة الصناعية».
العملُ ،
ـدخــل ال ـح ـكــومــي ،فـشـمـلــت إج ـ ــراءات تـتـعـلــق بــال ـت ـجــارة وال ـت ـبــادل ال ـخــارجــي ،مـنـهــا تقييد
ّأم ــا أدوات ال ـتـ ّ
ال ـم ـس ـتــوردات وضـبــط االسـتـثـمــار األجـنـبــي الـمـبــاشــر ،ومـنـهــا الـتـخـصـيــص الـتـفـضـيـلــي لـكـ ٍّـل مــن الـعـمــات
الميسرة ،واالستثناءات من قوانين مكافحة االحتكار.
األجنبية والحوافز الضريبية والقروض
ّ
النمو،
التدخل الحكومي تلك كانت ناجحة في تحقيق معدالت عالية من
الدراسة أن سياسات
ّ
اعتبرت ّ
ّ
توقعا .كما أبــدت ً
قبول محدو ًدا بوجاهة منطق المنادين بأهمية «السياسة الصناعية»
بخالف ما كان ُم ً
الـهــادفــة إلــى تحقيق مـعــدالت عــالـيــة مــن الـنـمـ ّـو ،خــا ًفــا لـلـسـيــاســات الـتـقـلـيــديــة الـتــي اعـتــاد الـبـنــك الــدولــي
تشوه وتعرقل فعالية قوى
التوصية بها والتي تعارض اللجوء إلى سياسات التدخل الهادف بدعوى أنها ّ
بالنمو االقتصادي .لكن الــدراســة أسهبت في الوقت ذاتــه في تأكيد أن من
السوق الضرورية لالرتقاء
ّ
تدخل الدولة المتضمن في «السياسة الصناعية» ضمن حدود ما هو
الصعوبة بمكان المحافظة على ّ
سليم وصائب.
وبينت الدراسة بشكل الفت دور القيادات التكنوقراطية الكفوءة التي قــادت األداء االقتصادي الرفيع
فــي بـلــدان شـمــال شــرق آسـيــا مــوضــع الــدراســة ،وســاهـمــت فــي إضـفــاء الـشــرعـيــة عـلــى األنـظـمــة السياسية
في هذه البلدان .وبينت ً
أيضا الظروف التاريخية والسياسية والثقافية الخاصة التي أتاحت نشوء مثل
تلك القيادات.
لـكــن الــدراســة اسـتــدركــت بــأن األثــر الـتـنـمــوي فــي التنمية الصناعية بــالــذات كــان م ـحــدو ًدا ،كـمــا أن تلك
السياسات تميزت بالتالؤم بدقة مع ظروف البلدان الثمانية التي نجحت فيها .ومع صعوبة تكرار تلك
الظروف في بلدان أخرى ،يصعب افتراض أن اعتماد سياسات مماثلة في البلدان التي تفتقد مثل تلك
الظروف يقود الى نجاح مماثل لما تحقق في البلدان الثمانية ،وهذا ما يفسر فشل تلك السياسات عند
التطبيق في بلدان أخرى تسود فيها ظروف مختلفة.
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ـاصــا لــإجــابــة عــن الـتـســاؤل فــي مــا إذا كــان باستطاعة
أول ــى عــالِــم االقـتـصــاد ج ــوزف ستيغلتز اهـتـمــا ًمــا خـ ً
البلدان النامية األخــرى إعــادة إنتاج تجربة البلدان الثمانية في تطبيق مثل تلك السياسات ،والحصول
عـلــى نـتــائــج مماثلة فــي إنـجــاز الـنـ ّـمــو االقـتـصــادي الـســريــع((( .وتــوصــل ،فــي تـحــريــه الـسـيــاســات والـعــوامــل
ال ـم ـشــار إل ـي ـهــا ،إل ــى قــائ ـمــة م ــن ال ـع ـنــاصــر ال ـم ـكـ ّـونــة ل ــذل ــك اإلنـ ـج ــاز ،ب ـمــا فـيـهــا ال ـم ــداخ ــات الـحـكــومـيــة
ال ـتــي ســاهـمــت فــي ذل ــك .لـكــن ال ـتــأكــد مــن فـعــالـيــة جــانــب أو آخ ــر مــن ال ـمــداخــات الـحـكــومـيــة هــو من
ـاعــا مــا حـظــي بــالــدعــم الـحـكــومــي فـحـقــق نـمـ ًـوا ســريـ ًـعــا هــي حـقـيـقــة غير
الـصـعــوبــة بـمـكــان؛ فحقيقة أن قـطـ ً
كــافـيــة إلثـبــات أن هــذا الـنـ ّـمــو مــا كــان ليتحقق لــوال ذلــك الــدعــم؛ إذ مــن المحتمل أن هــذا الـنـ ّـمــو السريع
ي ـعــود إل ــى أس ـب ــاب أخـ ــرى ل ـيــس ل ـهــا عــاقــة بــالــدعــم ال ـح ـكــومــي ال ـم ــذك ــور .وم ــن ال ـمــرجــح أن الـعـنــاصــر
الـمـكـ ّـونــة لــإنـجــاز التنموي ال تـكــون مــؤثــرة كـ ًـا على حــدة ،بــل تصبح مــؤثــرة حين تجتمع فــي حــزم من
ـوصــا حــزمــة الـسـيــاســات ال ـتــي تـجـمــع بـيــن تحقيق
الـسـيــاســات ي ـعــزز بـعـضـهــا الـبـعــض اآلخ ــر ،ومـنـهــا خ ـصـ ً
مـعــدالت ادخ ــار عــالـيــة والــوصــول إلــى مـسـتــويــات رفـيـعــة مــن تـكــويــن رأس الـمــال اإلنـســانــي ،مــع الحفاظ
تدخل حكومي لدعم نقل التكنولوجيا
جنبا إلى جنب مع ّ
على بيئة مستقرة وصديقة لعوامل السوقً ،
المتقدمة وتوطينها.
إن ٍّ
وثقافيا؛ فبعضها يغلب فيه التجانس
تاريخيا
لكل من بلدان «األعجوبة اآلسيوية» خصائصه الفريدة
ً
ً
العرقي والثقافي بين السكان ،وبعضها اآلخــر ،مثل ماليزيا ،تتنوع فيه الثقافات .لــذلــك ،فــاألرجــح أن
نجاحها التنموي ال يعود إلى خصائص فردية في ٍّ
كل منها ،بل إلى عوامل مشتركة بينها .وقد شاع في
وقت من األوقات أن نجاح التنمية أو إحباطها في هذا البلد أو ذاك يعود إلى خصائص فريدة تميز هذا
البلد أو ذاك! فعلى سبيل المثال ،كــان هناك انطباع أن البلدان التي ســاد فيها تــراث كونفوشيوس من
آثارا سلبية لهذا التراث ،فعرقلت نجاح التنمية فيها .لكن دراسة الحاالت المختلفة
قيم تقليدية حملت ً
بعمق أكــدت أن هـنــاك عــامـ ًـا ثـقــافـ ًـيــا واح ــدً ا مـشـتـ ً
ـركــا يــؤثــر فــي فــرص التنمية فــي تـلــك الـبـلــدان ،وهــو درجــة
تقدم التربية والتعليم فيها.
باإلضافة إلى التحفظات المتعلقة بالتفسيرات «الثقافية» لألعجوبة اآلسيوية ،ثمة تحفظات ً
أيضا في
مــا يـخــص الـتـفـسـيــرات الـتــي تـعــزو الـظــاهــرة إلــى حـجــم الـمــدخــات الـضــروريــة للنمو االقـتـصــادي ،وعلى
رأسها مراكمة رأس المال المادي والبشري ،واإلنفاق على توطين التكنولوجيا (وتظهر األعجوبة حين
النمو المعدل الذي يمكن تفسيره بحجم هذه المدخالت) .فعلى سبيل المثال ،يحاجج
يتجاوز معدل
ّ
النمو الــذي حققته سنغافورة يمكن تفسيره بالمستويات العالية من
كــل مــن كــروغـمــان((( ويــونــغ((( بــأن
ّ
اإلنفاق االستثماري ،وال سيما على التربية والتعليم .وفي حين تؤكد مثل هذه الدراسات أهمية تزايد
(6) Joseph E. Stiglitz, «Some Lessons from the East Asian Miracle,» World Bank Research Observer, vol. 11, no. 2
(August 1996).
(7) Paul R. Krugman, «The Myth of Asia’s Miracle,» Foreign Affairs, vol. 73, no. 6 (November-December 1994),
pp. 62-78.
(8) Alwyn Young, «Lessons from the East Asian NICs: A Contrarian View,» (NBER Working Paper; no. 4482, National
Bureau of Economic Research, Cambridge, MA, October 1993).
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النمو االقتصادي السريع ،فإنها تعتبر أن هذا غير
مراكمة رأس المال المادي والبشري في تفسير ظاهرة
ّ
التحوالت التنموية الكبيرة التي تتجاوز في مداها المدى الــذي يتناسب مع حجم تلك
كــاف لتفسير
ّ
المدخالت من رأس المال المادي والبشري.
مــن األسـئـلــة الـتــي تـبـقــى فــي حــاجــة إلــى ج ــواب هــي :كـيــف أمـكــن مـعــدالت االدخ ــار أن تــرتـفــع إلــى هــذه
الـمـسـتــويــات؟ الـمـفـهــوم مــن الـتـجــارب الـتــاريـخـيــة أن مـسـتــويــات عــالـيــة مــن االدخ ــار تحققت فــي الـبـلــدان
الشيوعية عن طريق فرضها بقوة اإلمالء الحكومي ،لكن كيف نفسر تحققها في بلدان ال تتيح أنظمتها
مثل هذا اإلمالء القسري؟ هنا يمكن تعميم أن تحقُّق تلك النسب العالية من االدخار واالستثمار غير
نمو االستهالك ّ
أقل من
ممكن إال بوجود حكومة قوية تفرض ذلك ً
فرضا ،بالعمل على جعل معدالت ّ
تدخل
نمو الدخل .بعبارة أخرى ،ما كان رفع معدالت االدخــار ،ولن يكون ،ممك ًنا من دون ّ
معدالت ّ
الحكومة وسياساتها المؤدية إلى حشد المدخرات.
من األسئلة الواردة ً
أيضا ،وبقوة:
 ك ـيــف أم ـك ــن ال ـم ــدخ ــرات ال ـم ـت ــزاي ــدة أن ت ـجــد طــري ـق ـهــا إل ــى اس ـت ـث ـم ــارات ك ـف ــوءة ونــاج ـحــة ف ــي تـكــويــنكم جديد من رأس المال إلى مثيله القديم تكفي
رأس المال المنتج؟ وهل مراكمة رأس المال بإضافة ّ
النمو االستثنائي؟
في حد ذاتها لتفسير
ّ

 كيف أمكن البلدان الثمانية أن تجتاز فجوة تخ ّلفها التكنولوجي بتلك السرعة؟ إذ من المعروف أنالتقدم التكنولوجي ال يتحقق بمجرد اإلنـفــاق على استيراد التكنولوجيا ،بــل ال بــد أن يـتــازم ذلــك مع
استثمار مباشر في تكوين رأس المال البشري بالتربية والتعليم ،بحيث يخرج إلى النشاط االقتصادي
أع ــداد كـبـيــرة مــن الـمـهـنــدسـيــن الـنــاجـحـيــن الـمــؤهـلـيــن لـفـهــم الـتـكـنــولــوجـيــا الـمـتـقــدمــة واسـتـيـعــابـهــا وتكييفها
للحاجات الوطنية.
مــن الــافــت ب ـصــورة خــاصــة فــي الـتـجــربــة ال ـشــرق اآلسـيــويــة أنـهــا ُتـبـطــل الــوهــم الـشــائــع ب ــأن الـنـمـ ّـو الـســريــع
المصاحب لتكوين رأس المال بالزخم المشار إليه ال بد أن يقود إلى تفاوت كبير في مشاركة المواطنين
في عوائد التنمية ،األمر الذي يزيد في حدة الالمساواة في الدخل والثروة في المجتمع .على النقيض
من ذلك ،هناك أدلة قوية على أن السياسات التي ا ّتبعتها الحكومات في البلدان الثمانية نجحت في
تعمق الالمساواة في الدخل والثروة ،بل ربما تجاوز نجاحها في ذلك إلى جعل المساواة ً
عامل
تفادي ّ
النمو االقتصادي العالية.
إضافيا في تحقيق معدالت
ّ
ً
أخ ـيـ ًـرا ،مــن الـجــديــر بــالـتـنــويــه دور االسـتـثـمــارات األجـنـبـيــة الـمـبــاشــرة فــي األداء الـتـنـمــوي الـمـتـمـيــز لـبـلــدان
صنعا بإتاحة المجال الستقبال االستثمارات األجنبية المباشرة،
شرق آسيا؛ فلقد أحسنت هذه البلدان ً
وبالحرص على خلق البيئة المحفزة على ذلــك ،مع التشديد على أن تتضمن تلك االستثمارات ً
نقل
ملموسا للتكنولوجيا المتقدمة.
ً
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حرية السوق وضرورة التحكم فيها
قبل ظهور المعجزة اآلسيوية ،يمكن القول إن تيارين فكريين متعارضين سادا الفكر االقتصادي الخاص
بالسياسات التنموية:
الـتـيــار الـفـكــري األول يــرى أن قــوى الـســوق الـحــرة تـقــود إلــى اإلن ـتــاج االقـتـصــادي الـكـفــوء كـمــا لــو كانت
تسير هــذه الكفاءة .وبموجب هــذا النمط النظري (بــرادايــم) ،ال يترتب على السياسة
السوق يــدً ا خفية ّ
بحرية تجعل منظومة األسعار ملتزمة
الحكومية سوى إزالــة العوائق من أمــام قوى السوق حتى تنشط ّ
باألسعار الصائبة التي تعكس حقيقة العرض والطلب ،وتقود إلى تخصيص الموارد االقتصادية على
الوجه األمثل.
فكرا ً
ناتجا من فشل السياسات المنبثقة عن الثقة المفرطة بقوى
بديل ً
ّأما التيار الفكري الثاني ،فيمثّل ً
النمو االقـتـصــادي ،بالرغم من التزامها منظومة األسـعــار الصحيحة؛ فلقد انبثق عن
السوق في تحقيق
ّ
واقــع هــذا الـفـشــل وعــن فـقــدان تـلــك الـثـقــة التفكير فــي أن ال غـنــى عــن التخطيط الـحـكــومــي لتخصيص
النمو االقتصادي .وقد سادت االتحا َد السوفياتي
الموارد االقتصادية بصورة هادفة إلى التأثير في وتيرة
ّ
ٌ
صيغة متطرفة من هــذا التفكير تمثّلت في اعتماد «التخطيط المركزي»
والبلدان التي دارت في فلكه
للنشاط االقـتـصــادي .لكن هــذه الصيغة انتهت إلــى الفشل الــذريــع لكونها ضــر ًبــا مــن المستحيل ،وهو
استبدال قرارات الحكومة المركزية في تخصيص الموارد بقوى السوق ومنظومة األسعار المنبثقة عنها.
إن الـتـجــارب الـعـمـلـيــة لـلـبـلــدان الـنــاجـحــة اقـتـصــاد ًيــا تـعــزو هــذا الـنـجــاح فــي الـمـقــام األول إلــى ابـتـعــاد هــذه
البلدان عن المواقف العقائدية التي يقود إليها التطرف إلى جانب أي من التيارين الفكريين المذكورين،
مهما في توجيه االقتصاد ،وهو ما يستدعي
واعتمادها سياسات تعكس
ً
مزيجا منهما يترك للدولة ً
دورا ً
السؤال عن ماهية هذا الدور على وجه التحديد ،وكيف يجري تطبيقه للحصول على أفضل النتائج.
جرى دحض المواقف العقائدية التي يقود إليها التطرف إلى جانب ٍّ
كل من التيارين الفكريين السالفي
الذكر بواقع التجربة العملية ،كما جــرى دحضها على مستوى النظرية االقتصادية ،حيث برهن عالِما
االقـتـصــاد أرو وديـبــريــو((( فــي سنة  1954على أن قــوى الـســوق ال تـقــود النشاط االقـتـصــادي إلــى نتائج
كفوءة إال بتحقق عــدد من الـشــروط الـضــروريــة ،منها أنــه يتعين على النشاط االقتصادي المعتمد على
خاليا من آثار اقتصادية إيجابية أو سلبية خارجة عن
قوى السوق ،لكي يقود إلى نتائج كفوءة ،أن يكون ً
غاية النشاط األساسية؛ فعلى سبيل المثال ،يمكن قوى السوق ،المتمثلة في أسعار تكلفة االستثمار
واإلنـتــاج في مقابل أسعار بيع المنتوجات ،أن تشير إلــى جــدوى كبيرة وأربــاح َّ
مؤكدة إلقامة مصنع ما
لكن ثمة آثار اقتصادية سلبية وأخــرى إيجابية مترتبة على إقامة هذا المصنع :من اآلثار
في منطقة ماْ .
السلبية مـثـ ًـا تــأثـيــر المصنع فــي البيئة بـمــا قــد ُيـ ْـحــدثــه مــن تـلــوث لـلـهــواء ولـمـصــادر الـمـيــاه  ...إلــخ .ومــن
اآلثــار اإليجابية كونه يعزز النشاط االقتصادي في الموقع الــذي يشاد فيه من مثل تشجيعه على إقامة
(9) Kenneth J. Arrow and Gerard Debreu, «Existence of an Equilibrium for a Competitive Economy,» Econometrica,
vol. 22, no. 3 (July 1954).
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م ـشــاريــع أخ ــرى ت ــزوده بــالـمــدخــات أو تـسـتــوعــب مـخــرجــاتــه اإلن ـتــاج ـيــة .ب ـنــاء عـلــى ذل ــك ،رب ـمــا تتسبب
االقتصاديات السلبية في القضاء على جدوى إقامة المشروع ،أو على النقيض ،ربما ترجح اقتصادياته
يعول
اإليجابية وتضيف قيمة غير مباشرة إلى جدواه المباشرة .ومن األنشطة التي من غير المتصور أن ّ
عـلــى قــوى الـســوق فــي قـيــامـهــا ،تـلــك الـتــي ُتـعــرف بالسلع الـعــامــة ،مــن بـنــى تحتية ومــرافــق عــامــة مــن قبيل
ما تنشئه الدولة تلبية لحاجات المجتمع ،لعلمها بعدم استعداد المواطنين لإلنفاق المباشر من أجل
الحصول على خدماتها.
مــن أهــم شــروط نجاح قــوى الـســوق ومنظومة األسـعــار فــي التخصيص الكفوء للموارد حــريـ ُة التنافس،
وغـيــاب االحـتـكــارات حـتــى تـكــون األسـعــار عــاكـ ًـســا أمـيـ ًنــا لــواقــع الـعــرض والـطـلــب مــن دون تـشــويــه .وفــي
ـدخــل الــدولــة
أي مــن ال ـشــروط ال ـمــذكــورة ،تـصـبــح ال ـســوق ســو ًقــا فــاشـلــة ،األم ــر ال ــذي يـسـتــدعــي تـ ّ
غـيــاب ٍّ
لمعالجة المضاعفات السلبية الناشئة عن غياب التنافس والتحكم االحتكاري ،وغير ذلك من نتائج
فشل السوق.
أصبح من المقبول بصفة عامة أن البلدان النامية التي نجحت في اللحاق بالبلدان الصناعية المتقدمة
هي التي عمدت حكوماتها إلى توجيه عملية التغيير الهيكلي فيها بصورة هادفة إلى البحث عن أسواق
اجتماعيا والواعدة تنمو ًيا .بل إن وقائع
جديدة ،وتوجيه الموارد االقتصادية إلى األنشطة المرغوب فيها
ً
تدخل قامت بها
تبين أن نجاح البلدان الصناعية المتقدمة ذاتها تَرافق مع ممارسات ّ
التاريخ االقتصادية ّ
حكوماتها ،كما تدل على ذلك تجارب ألمانيا والواليات المتحدة واليابان ،حيث تُماثل هذه التجارب
الخبرة الحديثة لبلدان مثل كوريا وتايوان والصين .بالمقارنة ،ال تدل الوقائع التاريخية على أن البلدان
الـتــي الـتــزمــت سـيــاســات تــوافــق واشـنـطــن حـقـقــت مـثــل تـلــك اإلن ـج ــازات ،وال سـيـمــا فــي مـجــاالت الـتـقــدم
التكنولوجي والنمو االقتصادي وتقليل الفقر.

السياسة الصناعية
كــان من نتائج األزمــة االقتصادية العالمية التي وقعت في سنتي  2008و 2009أنها استدعت إعــادة
كونت «الحكمة التقليدية» في علم االقتصاد في الحقبة السابقة.
التفكير في عدد من المس َّلمات التي ّ
مــن هــذه المس َّلمات مــا يتصل بـ«السياسة الصناعية» ،وهــي المصطلح الــذي جــرى إطــاقــه على جملة
الـسـيــاســات الـحـكــومـيــة الـتــي تـسـتـهــدف الـتــأثـيــر فــي اقـتـصــاد مــا بـقـصــد تـنـمـيــة هــذا االقـتـصــاد تـنـمـيــة ناجحة
ـدخــل الحكومة فــي تلك السياسات،
على نـحـ ٍو مــا كــان ليتحقق لــو ُتــرك األمــر لـقــوى الـســوق مــن دون تـ ّ
وال سيما منها المتعلقة بتخصيص الـمــوارد لقطاعات بعينها أو لتشجيع تطبيقات تكنولوجية بعينها.
وكان من نتائج األزمة العالمية المذكورة ً
أيضا نشوء توافق واسع بين االقتصاديين على أن قوى السوق
التدخل الحكومي إلنقاذ صناعات أو
يعول عليها بدرجة ُتغْني عن
ّ
ليست ً
دائما بالكفاءة المرجوة ،وال ّ
منشآت إنتاجية حيوية من االنهيار الذي لو حدث الستتبع انهيارات أوسع من تلك التي شهدتها األزمة
االقتصادية العالمية السالفة الذكر .لذلك ،تتوافق جمهرة االقتصاديين في الوقت الحاضر على أهمية
الدور الذي تؤديه السياسة الصناعية في درء المخاطر وجلب المنافع.
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مــن الـشــواهــد على أن الـتــوافــق الجديد المشار إليه بــات ذا تأثير الفــت فــي صانعي السياسة فــي الــدول
الـكـبــرى ،تـصــريــح الــرئـيــس األمـيــركــي ب ــاراك أوبــامــا فــي «خـطــاب االتـحــاد» لسنة  2013بــأن األولــويــة في
مغناطيسيا جــاذ ًبــا للصناعة التحويلية وفــرص الـعـمــل الـجــديــدة» ،وأن
سـيــاسـتــه هــي «جـعــل أمـيــركــا قـطـ ًـبــا
ً
بموجب هذه األولوية جرى تأسيس «معهد االبتكار في الصناعة التحويلية» في مدينة يونغستاون في
والية أوهايو .وأعلن باراك ً
أيضا إشهار «مراكز للمبادرات الصناعية» ( )Manufacturing Hubsتجري
فيها أنشطة تشاركية بين رجــال األعـمــال مــن جهة وإدارت ــي «الــدفــاع» و«الـطــاقــة» الحكوميتين مــن جهة
ثانية ،من أجل تطوير أقاليم الواليات المتحدة التي أصابها التخلف بتأثير سلبيات العولمة ،وتحويلها
حث الرئيس أوباما الكونغرس على دعم
إلى مراكز للتكنولوجيا المتقدمة المو ّلدة فرص العمل .كما ّ
إنـشــاء شبكة تـضــم  15مــركـ ًزا مــن هــذا الـقـبـيــل ،بـهــدف الـتــأكــد مــن أن ثــورة صناعية جــديــدة مقبلة ستعيد
«صنع في أميركا»!
االعتبار إلى شعار ُ
وفــي المملكة المتحدة ،وعــد رئيس الــوزراء ديفيد كاميرون بــأن حكومته «ستتبنى استراتيجيا صناعية
النمو للمستقبل  ..ألن قوى السوق غير كافية لخلق القدرات الصناعية التي نحتاج
داعمة لمحركات
ّ
إليها في األمد الطويل» .وتعهد ً
أيضا بأن حكومته «سوف تتحرى قصص النجاح (للصناعات) البريطانية
في األسواق التجارية ،وستقف خلفها بالدعم الصريح على أعلى المستويات ....وهذا في المجاالت
التي نحتاج فيها إلى مقاربات استراتيجية فاعلة ،مستخدمين جميع روافــع السياسة الحكومية – بدل
االكتفاء بردود الفعل على األزمات بعد وقوعها ،أو االنتظار لما سوف تمليه األسواق!»
وفي اليابان ،عمد رئيس الوزراء شينزو آبي إلى إنشاء مؤسسة حكومية للسياسات االقتصادية الجزئية
(الـمــايـكــرويــة) بـعـنــوان «اإلدارة الـمــركــزيــة السـتـعــادة الـحـيــويــة االقـتـصــاديــة» ،تشتمل عـلــى مـجـلــس لصوغ
االستراتيجيات التنموية التي تستهدف االرتقاء بالتنافسية الصناعية.
وفــي االت ـحــاد األوروبـ ــي ،حـيــث ربـمــا أحــدثــت األزم ــة االقـتـصــاديــة الـعــالـمـيــة أعـمــق األض ــرار االقـتـصــاديــة
واالجـتـمــاعـيــة عـلــى األم ــد الـطــويــل ،تـقــوم مـعـظــم الـحـكــومــات بــإعــادة تقييم سـيــاســاتـهــا الـصـنــاعـيــة ،ساعية
إلــى التع ّلم مــن الـخـبــرات الناجحة الـتــي اك ُتسبت مــن خــال تجربتي ألمانيا وفنلندا ،ومتبنية مقاربات
جديدة في السياسة الصناعية تشمل إجــراءات شتى ،مثل تكثيف اإلعالم للمستهلكين ،والتركيز على
وســائــل االرتـقــاء بــالـكـفــاءة والـتـمـ ّـيــز الـصـنــاعــي فــي قـطــاعــات معينة ،وتـحــديــد الـقـطــاعــات الـجــديــرة بالدعم
حاليا دائرة
مثل صناعات السيارات ووسائط النقل وإمداد الطاقة والكيماويات والغذاء  ...إلخ .وثمة ً
مختصة في المفوضية األوروبـيــة مهمتها تقديم العون البشري والمالي لتصميم السياسات الصناعية
والمساعدة في تنفيذها عبر دول المجموعة األوروبية.
وفــي االقـتـصــادات الناشئة فــي الصين وروسـيــا والـبــرازيــل والـهـنــد وإندونيسيا ونيجيريا ،يـحــدب صانعو
النمو
السياسة على تشجيع األفكار الجديدة لشحذ فعالية السياسة الصناعية ،وتعظيم أثرها في استدامة
ّ
وتكثيف والدة فرص العمل.

ةسارد
ةيعانصلا ةسايسلاب قوسلا يف مكحتلاو ،ةلودلل ةيومنتلا تامهملا

إن التعجيل بإنجاز تغييرات اقتصادية هيكلية إلحداث وحفز أنشطة تنافسية مح ِّققة مستويات عالية من
تدخل الحكومة في توجيه االقتصاد وفق خطة مدروسة لتحقيق هذا الهدف .ولقد
اإلنتاجية ،يتطلب ّ
ُ
اصطلح على تسمية حزمة السياسات التي يتضمنها هــذا التدخل بعبارة «السياسة الصناعية»( .((1وال
تستوجب هــذه التسمية بــالـضــرورة أن تجري التغييرات االقتصادية الهيكلية المشار إليها على القطاع
فكثيرا مــا يكون هــدف السياسة الصناعية حفز قطاعات
الصناعي أو على نشاط الصناعة التحويلية؛
ً
أو أنشطة أخــرى غير صناعية تكمن فيها إمكانات تنموية غير مستغلة .ومــن األمثلة على ذلــك نشاط
ال ـص ــادرات الــزراع ـيــة غـيــر الـتـقـلـيــديــة ،أو الـخــدمــات الـسـيــاحـيــة الــراق ـيــة ،أو الـخــدمــات الـتـكـنــولــوجـيــة ذات
القيمة المضافة العالية من قبيل تطوير البرمجيات الرفيعة .ووفق هذا التعريف الواسع ،فإن «السياسة
كثيرا ما تعجز هذه األنشطة
الصناعية» تشمل العمل على االرتقاء بتنافسية األنشطة اإلنتاجية القائمة؛ إذ ً
(الـصـنــاعــات) عــن الــوصــول إلــى مـسـتــويــات عــالـيــة فــي ال ـقــدرة عـلــى الـمـنــافـســة مــن دون بـيـئــة حــاضـنــة من
الصناعات المكملة والداعمة والخدمات المساندة لإلنتاجية ،ومن دون وجود منشآت منافسة قوية.
وكـمــا بـ ّـيــن عــالِـمــا االقـتـصــاد بــورتــر وفــريـمــان ،يتطلب االرتـقــاء بالتنافسية تضافر الـجـهــود وتـطــويــر النشاط
بـصــورة مـتــزامـنــة فــي مــؤسـســات ومـنـشــآت كـثـيــرة .ويتطلب ذلــك ب ــدوره طـيـ ًفــا مــن الـمــداخــات الحكومية
فــي اتـجــاهــات عــدة على مستوى االقـتـصــاد الكلي كما على المستويات االقـتـصــاديــة الفرعية ،متضمنة
إجراءات تنظيمية و/أو إجراءات دعم مباشر(.((1
إن الـهــدف الرئيسي للسياسة الصناعية ،وفــق معظم التعريفات لهذه السياسة ،هــو االرتـقــاء باإلنتاجية
والـتـنــافـسـيــة والـنـمــو االق ـت ـصــادي؛ فـعــالِـمــا االقـتـصــاد كــروغـمــان و اوبـسـتـفـلــد ،عـلــى سـبـيــل الـمـثــال ،يـعـ ّـرفــان
«الـسـيــاســة الـصـنــاعـيــة» بــأنـهــا «مـحــاولــة الـحـكــومــة أن تشجع تــوجـيــه ال ـمــوارد نـحــو قـطــاعــات مـعـ ّـيـنــة تعتبرها
للنمو االقتصادي» ( ،((1في حين ترى تعريفات أخــرى أن هدف السياسة الصناعية ال
الحكومة مهمة
ّ
يـجــوز أن ينحصر فــي دفــع النمو االقـتـصــادي بــل أن يشمل تغييرات هيكلية فــي االقـتـصــاد هدفها جعل
الـنـشــاط االق ـت ـصــادي ذا م ــردود اجـتـمــاعــي ،وذا تــأثـيــر إيـجــابــي فــي الـبـيـئــة وفــي اسـتــدامــة الـتـنـمـيــة .وتسعى
حكومات أخرى من خالل السياسة الصناعية إلى تقليل التفاوت في مستويات التنمية بين األقاليم من
خالل تشجيع خاص لمبادرات استثمارية في األقاليم المختلفة.
التدخل الحكومي من أجل إنجاز سياسات تنموية ناجحة ،فإن
وفي حين لم يبق ثمة شك في أهمية
ّ
مدى ذلك التدخل ومقداره ما زاال موضع كثير من الجدل .ويتركز هذا الجدل في موضوع سالمة ا ّتباع
(10) Victoria Curzon Price, Industrial Policies in the European Community (New York: St. Martin›s Press, 1981), Cited
in: Tilman Altenburg, Industrial Policy in Developing Countries: Overview and Lessons from Seven Country Cases,
Discussion Paper; 4/2011 (Bonn: Deutsches Institut für Entwicklungspolitik (DIE), 2011).
( ((1انظرMichael E. Porter, The Competitive Advantage of Nations (New York: Free Press, 1990), and Christopher :
Freeman, Systems of Innovation: Selected Essays in Evolutionary Economics (Cheltenham, UK; Northampton, MA:
Edward Elgar, 2008), Cited in: Altenburg, Industrial Policy in Developing Countries.
(12) Paul R. Krugman and Maurice Obstfeld, International Economics: Theory and Policy, 2nd ed. (New York:
HarperCollins, 1991), Cited in: Altenburg, Industrial Policy in Developing Countries.
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ّ
فيشكل هذا االنتقاء عدوانًا على
معينة دون غيرها،
عمليات «انتقائية» في
ّ
التدخل تنحاز إلى قطاعات ّ
دور آلية األسعار في توجيه النشاط االقتصادي نحو اإلنجاز المتميز بالكفاءة ،باعتبار أن آلية األسعار
ت َُعد ،من خالل اإلشارات التي تطلقها ،بوصلة التوجيه السليم لنشاط اقتصاد السوق.
تحسن
في رأي نقاد
ّ
تحسن التنسيق بين األنشطة االقتصادية كما ال ْ
التدخل الحكومي أن الحكومات ال ْ
توقّع المضاعفات المستقبلية لقراراتها ،األمر الذي يقود إلى تدني الكفاءة في تخصيص الموارد ،كما
مشوهة لدى المستثمرين في القطاع الخاص ولدى الموظفين الحكوميين.
يؤدي إلى إحداث حوافز ّ
حاليا إجماع عريض على أن «السياسة الصناعية» تحظى باحتماالت عالية للنجاح
في المقابل ،هناك ً
في البلدان التي تتمتع بــإدارات حكومية متميزة بالكفاءة والمهنية العالية ،وبأنظمة سياسية تسود فيها
الضوابط والتوازنات التي تحول دون الفساد أو السلوك الساعي إلى الكسب الريعي .من البلدان التي
تتمتع بـهــذه الـمــزايــا الـبـلــدان األعـضــاء فــي منظمة الـتـعــاون االقـتـصــادي والتنمية (وهــي الـبـلــدان الصناعية
األكـثــر تـقــد ًمــا) ،ومعها كذلك عــدد مــن البلدان النامية العالية الــدخــل واألداء االقـتـصــادي ،ومنها كوريا
الجنوبية وتايوان وسنغافورة والبرازيل وتشيلي ،التي نجحت في اللحاق بالدول الصناعية المتقدمة من
خالل اعتمادها «السياسة الصناعية» بصور ناجحة.
مقدارا غير قليل من الشك يحيط باحتماالت نجاح «السياسة الصناعية» في البلدان المنخفضة
لكن
ً
الدخل والمفتقرة إلى إدارات حكومية كفوءة ،والتي تعاني تخ ّلف أنساق الحكم والممارسات اإلدارية
ـوصــا مــا يتعلق بمستوى الشفافية وأنـظـمــة المحاسبة والـمـســاءلــة .مــن هـنــا ،وعلى
المطبقة فـيـهــا ،وخـصـ ً
َّ
الرغم من وضــوح فشل السوق في هذه البلدان ،فإن قــدرة حكوماتها على التدخل الناجح للتعويض
عن هذا الفشل بما يحقق الرفاه العام تبقى ضمن دائرة الشك وعدم اليقين(.((1
ـدخــل الـحـكــومــي وج ــدوى «الـسـيــاســة الـصـنــاعـيــة» هــو جــدل قــديــم يـعــود إلــى
إن الـجــدل بـشــأن ض ــرورة الـتـ ّ
الــزمــن الــذي كانت الــواليــات المتحدة األميركية مــن جهة وألمانيا مــن جهة أخــرى تسعيان إلــى تحقيق
تـقــدم اقـتـصــادي ومـنـجــزات صناعية تنافس منجزات بريطانيا فــي تلك الحقبة؛ فحينئذ نشأ الـجــدل مع
قيام عالِم االقتصاد فردريك ليست في ألمانيا ،وألكسندر هاملتون (أحد اآلباء المؤسسين) في أميركا
الفتية بصورة تكفل نجاح
بالمرافعة بقوة في مسألة ضــرورة وضع أنظمة الحماية الجمركية للمشاريع ّ
االستثمار فيها خالل طور النشأة إلى أن تقف على أقدامها.
ـدخــل فــي نـشــاط الـســوق بـهــدف إعــادة
ومـنــذ ذلــك الـحـيــن اسـتـمــر الـجــدل الـســاخــن حــول الحكمة فــي الـتـ ّ
توجيه الموارد االستثمارية نحو القطاعات ،التي ترى الحكومة أنها ذات أهمية خاصة لتحقيق الرفاه
بالنمو االقتصادي .في إطار هذا الجدل ،جرى جمع المعلومات والشواهد التي من
العام والتعجيل
ّ
شــأنـهــا إلـقــاء الـضــوء عـلــى نـتــائــج الـسـيــاســة الـصـنــاعـيــة ،والـتــوصــل إلــى أحـكــام خــاصــة بنجاحها أو فشلها؛
مهما في حاالت كثيرة وصلت فيها
فمن جهة ،هناك من الشواهد ما يدل على أن الحكومة أدت ً
دورا ًّ
(13) Altenburg, Industrial Policy in Developing Countries.
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صناعيا.
أقطار مهمة إلى مرحلة التصنيع الناجح ،وأصبحت منذ ذلك الحين في عداد الدول المتقدمة
ً
تاريخيا ،كالواليات المتحدة األميركية وألمانيا واليابان ،كما انطبق على
وانطبق هذا على حاالت مبكرة
ً
مستجدة ،مثل بلدان شرق آسيا األحدث عهدً ا بالتصنيع الناجح.
حاالت
ّ
التدخل الحكومي إلــى هــدر الـمــوارد وتشويه نشاط السوق
من جهة أخــرى ،هنالك حــاالت أدى فيها
ّ
مــن دون نـتــائــج مـجــديــة .وحـتــى فــي الـحــاالت الـنــاجـحــة ،يبقى مـقــدار مــن الـشــك فــي مــا إذا كــان النجاح
ً
بالتدخل الحكومي ،أم أنه نتاج عوامل أخرى كانت لتحدثه مع هذا التدخل أو من
مرتبطا بصورة يقينية
ّ
دونــه ،وهــي المسألة المنطقية التي تُعرف بالواقعية المعاكسة ( ،)Counterfactualحيث يتعلق األمر
سببيا بذلك التدخل الحكومي بالذات .ومن األمثلة على
بصعوبة التيقن من أن النتائج الناجحة مرتبطة ً
االلتباس الذي قد يقع نتيجة هذه المسألة ،االستشهاد بواقعة النجاح المدهش لقطاع صناعة البرمجيات
الحاسوبية في الهند؛ فهناك من يعزو هذا النجاح إلى السياسات الحكومية الهادفة إلى تقديم الدعم
إلــى أنشطة منتقاة( ،((1وهناك في المقابل من يحاجج بــأن النجاح المذكور تحقق في الواقع من دون
دعم حكومي يذكر( .((1كذلك ال يجوز استبعاد حاالت النجاح التي صاحبت سياسات ليبرالية خالية
التدخل الحكومي ،مثل حالة هونغ كونغ ،على الرغم من أن نجاح هونغ كونغ كان محدو ًدا ،ولم
من
ّ
يتصف بالدرجة العالية من التقدم التكنولوجي الذي تحقق في بلدان أخرى في شرق آسيا.
من اإلنصاف القول إن جهود الحكومة في تشجيع رواد االستثمار على البحث عن األنشطة المجدية
وتحري األســواق الواعدة هي جهود ال تخلو من عناصر التجربة والخطأ .لذلك ،ال يجوز إدانــة هذه
الجهود في األحوال التي تسفر عن نتائج سلبية كما لو كان مبدأ البحث عن الفرص مدانًا في حد ذاته.
وهناك أمثلة تشير إلى أن فشل عدد من المبادرات ربما يعوضه نجاح في مبادرة واحدة .وتجدر اإلشارة
هنا إلى ما قادت إليه األبحاث الحكومية الهادفة في المجال العسكري وفي مجال أبحاث الفضاء من
اختراقات تكنولوجية قادت إلى مردودات بالغة القيمة على المستوى االقتصادي.

سياسات االنتقاء واالستهداف في مقابل السياسات الوظيفية
ت ـمـ ِّـيــز ال ـن ـظــريــة االق ـت ـصــاديــة عـ ــادة ب ـيــن «ال ـس ـيــاســات الــوظ ـي ـف ـيــة» و«س ـي ــاس ــات االن ـت ـق ــاء أو االس ـت ـه ــداف».
ّأم ــا الـسـيــاســات الــوظـيـفـيــة ،فـهــي الـتــي تـهــدف إل ــى تـحـسـيــن الـبـيـئــة واألط ــر الـتــي تـعـمــل ضـمـنـهــا الـمـنـشــآت
والـصـنــاعــات (األنـشـطــة اإلنـتــاجـيــة) الـتــي تـبـقــى فـيـهــا آلـيــات الـســوق هــي الـحـكــم فــي فـشــل تـلــك األنـشـطــة
(14) Ajit Singh, «The Past, Present and Future of Industrial Policy in India: Adapting to the Changing Domestic and
International Environment,» in: Mario Cimoli, Giovanni Dosi and Joseph E. Stiglitz (eds.), Industrial Policy and
;Development: The Political Economy of Capabilities Accumulation, Initiative for Policy Dialogue Series (Oxford
Toronto: Oxford University Press, 2009), pp. 284 ff, Cited in: Altenburg, Industrial Policy in Developing Countries.
;(15) Howard Pack and Kamal Saggi, The Case for Industrial Policy: A Critical Survey, Policy Research Working Paper
3839 (Washington, DC: World Bank, 2006), pp. 33ff, and Suma Athreye and Mike Hobday, «Overcoming Development
Adversity: How Entrepreneurs Led Software Development in India,» International Journal of Technological Learning,
Innovation and Development, vol. 3, no. 1 (2010), pp. 36-46, Cited in: Altenburg, Industrial Policy in Developing
Countries.
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أو نـجــاحـهــا .وتـشـمــل ه ــذه األط ــر م ـصــادر ال ـطــاقــة وخ ــدم ــات ال ـم ــوان ــىء ،والـبـيـئــة الـقــانــونـيــة ال ـتــي تحكم
عالقات األعـمــال ،والحوافز الدافعة إلــى البحث العلمي والتطور التكنولوجي  ...إلــخ .في المقابل،
فــإن «سـيــاســات االنـتـقــاء أو االس ـت ـهــداف» تتضمن تفضيل أنـشـطــة عـلــى أخ ــرى فــي مــا يتعلق بــإجــراءات
الحماية التجارية وبالمعونات والحوافز الضريبية والقروض الميسرة التي تستهدف منشآت أو قطاعات
أو أقاليم بصورة انتقائية .وفي هذا الصدد ،تركز النظرية االقتصادية النيوكالسيكية على انتقاد السياسات
تشوه فعالية قوى السوق وقدرتها
االنتقائية ،بحجة أن المعونة التمييزية ألنشطة اقتصادية دون غيرها ّ
دافعا لتحسين اإلنتاجية وتقرير
على التخصيص الكفوء للموارد ،وأن ال بديل من مناخ التنافس الحر ً
َمواطن المزايا المقارنة لدى المنشآت واألقاليم والبلدان ،وأنه ال يتوقع أن يكون الموظفون الحكوميون
أكثر كفاءة من قوى السوق في تحقيق النتائج اإليجابية ألنشطة اإلنتاج.
في المقابل ،هناك من االقتصاديين من يحاجج بأن سياسات االنتقاء واالستهداف مطلوبة عند انتشار
عــوامــل الفشل فــي الـســوق؛ إذ إن وجــود هــذه الـعــوامــل يجعل اإلش ــارات الـتــي تطلقها آلـيــة األسـعــار غير
صالحة لتوجيه الموارد بصورة أكفأ نحو استعماالتها الفضلى .لهذا ،يتعين على السياسة الصناعية أن
تـصـ ّـوب قــوى الـســوق فــي االتـجــاه الــذي يعاكس عــوامــل الـفـشــل ،ويصحح األثــر السلبي لـهــذه العوامل
ويبين عالِم االقتصاد دانــي رودريــك أن على المقاربة الفعالة
في نمط تخصيص الـمــوارد االقتصاديةّ .
لـهــذا التصحيح أن تــأخــذ فــي االعـتـبــار أن مــواقــع فـشــل الـســوق وأحـجــام عــوامـلــه ليست دائـ ًـمــا مــؤكــدة أو
واضـحــة المعالم بالنسبة إلــى صــانــع السياسة الحكومية ،بــل يتطلب التيقن منها معلومات ليست في
مـتـنــاول الـمــؤسـســات الـحـكــومـيــة ،بــل هــي فــي كـثـيــر مــن األح ـيــان ضـمــن خـبــرة مـنـشــآت الـقـطــاع الـخــاص،
يتبين
وال غنى عــن الـتـعــاون مــع هــذه المنشآت للحصول على هــذه المعلومات أو التيقن منها ،حتى ّ
لصانع السياسة العقبات والعوامل التي تؤدي إلى فشل السوق موضع البحث ،وتتضح بالتالي أساليب
التدخل الحكومي األكثر فعالية في التغلب على هذا الفشل .ويبين رودريــك ً
أيضا أن ال جــدوى من
ّ
معينة ،ألن من المستحيل معرفة «النتائج» سل ًفا
انشغال صانع السياسة بمعرفة «نتائج» تطبيق سياسات ّ
قبل النفاذ الفعلي لهذه السياسات ،وإنما األجدى هو االنشغال بصوابية عملية صوغ هذه السياسات
وسالمة «سيرورتها» ،وال سيما من حيث وضع أطر للتعاون الفعال بين المعنيين بالموضوع من جهة
الحكومة ومن جهة القطاع الخاص ،ومن حيث استعداد ٍّ
كل من الطرفين للتع ّلم واالستفادة من خبرة
ـص المشكالت والـفــرص فــي الـســوق مــوضــع البحث والـتـعــاون والتنسيق فــي مــا يشبه
اآلخــر فــي مــا يـخـ ّ
عملية «استكشاف» مشتركة(.((1
إن نقصان المعلومات أو غيابها عن الفرص االستثمارية وتكاليفها وعوائدها المحتملة ،أي جدواها
بـصــورة عــامــة ،هــو ظــاهــرة تعانيها الـمــؤسـســات الحكومية كما تعانيها منشآت الـقـطــاع الـخــاص .لذلك،
ال بــد مــن جـهــد تـعــاونــي بـيــن الـطــرفـيــن لـلـتـعــويــض عــن مـثــل ذلــك الـنـقـصــان أو الـغـيــاب ،ولـكــن بـشــرط ّأل
تؤثر المصالح الخاصة في القطاع الخاص في استقاللية السياسة الحكومية ،أو ّأل ّ
تخل بحصانتها
(16) Dani Rodrik, One Economics, Many Recipes: Globalization, Institutions, and Economic Growth (Princeton:
Princeton University Press, 2007), chap. 4.
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ضد فساد القطاع الخاص وسعيه إلى الربح الريعي على حساب المصلحة العامة .والهدف الرئيسي
المكون األساسي لتنمية القدرات
لذلك الجهد التعاوني هو حفز اإلبداع (االبتكار  ،)innovationوهو
ّ
اإلنتاجية في االقتصاد .وفي رأي رودريك أن ما يحد قابلية اإلبداع (االبتكار) ليس جانب العرض بل
جانب الطلب ،بمعنى أنــه حين تقل المبتكرات فــإن السبب ال يعود بــالـضــرورة إلــى نقص فــي العلماء
أو المهندسين القادرين على االبتكار ،أو إلــى تدنّي مستوى البحث والتطوير العلمي ،أو إلــى نقص
رواد االستثمار من رجــال األعمال بوجود فرص
في حماية الم ْلكية الفكرية ،بل يعود إلى عدم اقتناع ّ
معينة أو أخرى؛ فهذه المبتكرات تشير عادة إلى منتوجات جديدة
حقيقية لجني األرباح من مبتكرات ّ
غـيــر تـقـلـيــديــة .لـكــن االسـتـثـمــار فــي صـنــاعــة هــذه الـمـنـتــوجــات ال يحقق الــربــح فــي أغـلــب األحـيــان إال إذا
تــوفــرت لــه بـنــى تـحـتـيــة أســاسـيــة ،أو تــزامـنــت مـعــه اسـتـثـمــارات فــي مـنـتــوجــات مـكـمـلــة لــه ومـسـبـبــة لربحيته
المكملة هو
لجهة المدخالت أو لجهة التسويق .هــذا االستثمار في البنى التحتية أو في المنتوجات
ّ
في الغالب واسع المدى ويتطلب عناقيد من القرارات االستثمارية المتكاملة والمتزامنة التي تتجاوز
تصور تحققه إال بمداخالت حكومية مقصودة عمدً ا
رواد االستثمار
ّ
إمكانيات ّ
الخواص ،وهو ما ال ُي ّ
وعــن إصــرار مسبق .ويستخلص رودريــك مـثـ ًـال على ذلــك مــن واقــع السياسة االقتصادية التنموية في
الصين  -تــايــوان؛ فلقد حــدث في سنة  2004أن أصــاب االنخفاض أسعار السكر العالمية فــأدى إلى
كـســاد صــادرات السكر مــن تــايــوان ،وتسبب بالتالي فــي إحـبــاط الـجــدوى االقـتـصــاديــة مــن زراعــة قصب
الـسـكــر فــي حـقــول الــريــف الـتــايــوانــي .لــذلــك ق ــررت الـحـكــومــة الـعـمــل عـلــى زراع ــة مـحـصــول آخــر مــربــح
بــدل قصب السكر ،وألمــر ما وجــدت أن المحصول األكثر جــدوى اقتصادية هو ثمرة األوركـيــدا .لكن
رواد
ربحية هذه الزراعة كانت مشروطة بمجموعة من االستثمارات المتكاملة التي تتجاوز إمكانيات ّ
االسـتـثـمــار ال ـخــواص .لــذلــك ب ــادرت الـحـكــومــة إلــى الـقـيــام بــاالسـتـثـمــارات الـمـطـلــوبــة الـتــي شملت إنـشــاء
مـخـتـبــرات لـهـنــدســة الـجـيـنــات الــزراع ـيــة ،ومـسـتــوصـفــات لـلـحـ ْـجــر الـصـحــي ال ــزراع ــي ،ومــراكــز للتوضيب
والتغليف والتحميل على السفن ،وطر ًقا زراعية جديدة ،ووصــات إلمــدادات الكهرباء والمياه وغير
ذلك من البنى التحتية ،وكلها مكرسة لخدمة الزراعة المحمية في «مستنبتات خضراء» ()greenhouses
التي اع ُتبر أن مــن مسؤولية القطاع الـخــاص االستثمار فيها كونها أصبحت ضمن المشاريع المربحة
التدخل الحكومي.
بفضل ذلك المدى من
ّ
وبالتوافق مع التحليل المبين أعاله ،تُعتبر سياسات االنتقاء واالستهداف ضرورية بصورة خاصة حتى
يتاح المجال إلضفاء المزايا التالية على األنشطة المنتقاة والمستهدفة(:((1
ً
أول ،اقتصاديات التنسيق والتكامل بين األنشطة اإلنتاجية؛ فحتى يصبح مـشــروع إنتاجي مــا مجد ًيا،
ينبغي أن يتزامن تنفيذه مع تنفيذ مشاريع إنتاجية أخرى مكملة ،وال بد من درجة عالية من التنسيق بين
المستثمرين وقرارات االستثمار لتحقيق هذا التزامن والتكامل.
( ((1انظرPack and Saggi, pp. 268 ff., and Ha-Joon Chang, «Industrial Policy: Can We Go Beyond an Unproductive :
Confrontation?,» Paper Presented at: ABCDE (Annual World Bank Conference on Development Economics), Seoul,
South Korea, 22-24 June 2009, pp. 7 ff, Cited in: Altenburg, Industrial Policy in Developing Countries.
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ثانيا ،اقتصاديات الحجم الكبير وفرص اكتساب المعارف؛ إذ إن اإلشــارات الصادرة عن آلية األسعار
ً

تفيد رواد االسـتـثـمــار فــي مـعــرفــة فــرص الــربــح فــي ارتـيــاد نـشــاط إنـتــاجــي مــا ضـمــن معطيات التكنولوجيا

الـســائــدة .لـكــن هــذه اإلش ــارات ال تفيد فــي اسـتـشــراف الـفــرص الـتــي تنشأ عــن مـمــارســة نـشــاط غـيــر مربح
ً
مستقبل لتكوين المهارات والمعارف الناشئة عن الممارسة الفعلية للنشاط،
حاليا ،ولكنه يتيح المجال
ً
ٍ
ومجد ،سواء بصورة مباشرة ضمن النشاط ذاته ،أو
والتي تعمل على تحويل النشاط إلى نشاط مربح
غير مباشرة حين يتسبب النشاط في إفاضة التقدم التكنولوجي المتأتي منه إلى أنشطة أخرى مرتبطة به،

سواء لجهة المدخالت إليه من نتاج هذه األنشطة أو مخرجاته القابلة لالستخدام في األنشطة األخرى؛
فعلى سبيل المثال ،يتيح االستثمار في الصناعة اإللكترونية المجال َ
لطيف من المهارات والمعارف
كي يفيض على العدد الكبير من األنشطة المرتبطة بهده الصناعة بصورة مباشرة وغير مباشرة .وفي حين

أنه ربما ال يبدو لمستثمر منفرد أن لالستثمار في هذه الصناعة جدوى ربحية ،فإن تمكينه من اقتحام

هذا المجال من مجاالت االستثمار سيقود في غالب االحتمال إلى عدد كبير من فرص االستثمار في
أنشطة مرتبطة بهذا النشاط الــرائــد ،وهــي فــرص لــم تكن مــؤشــرات آلية السعر لتفصح عنها قبل اجتياز

النشاط المبادر مرحلة التأسيس للتغيير المعرفي والتكنولوجي التي تتطلبها الفرص المذكورة .بعبارات
أخــرى ،إن من شأن استهداف مجاالت رائــدة واالستثمار فيها أن يحصد كمية كبيرة من االقتصاديات

المعرفية التي تتحقق نتيجة االنـخــراط فــي هــذه الـمـجــاالت ،وتحويل هــذا االستثمار مــن نشاط مكلف

وعالي المخاطرة إلى نشاط مربح ومؤسس لبيئة تكنولوجية محفزة ألنشطة مكملة له.

ثــالـ ًثــا ،دعــم الـمـبــادرات الـجــديــدة المنطوية عـلــى إب ــداع بـضـمــانــات ضــد ارتـفــاع التكاليف وغـيــر ذلــك من

المخاطر غير المتوقعة التي قد تالزم نجاح المشروع المبدع ،إذ من المشاهد أنه ما إن ينجح المشروع
المبدع حتى تصبح فكرته معروفة ومجربة وجاذبة لمستثمرين آخرين يحاكونها من دون تكبد تكاليف
الـتــأسـيــس واكـتـســاب الـخـبــرة ،كـمــا كــانــت الـحــال فــي الـمـشــروع الـمـبــادر األول .وهــذا يستدعي أن تعمل
الـحـكــومــة عـلــى حـمــايــة الـمـشــروع الـمـبــادر ودع ـمــه بـمــا يـعــوضــه عــن تـكـلـفــة اسـتـكـشــاف فــرص االسـتـثـمــار

المجدية ،أو عن تدنّي أرباحه نتيجة المنافسة القائمة على محاكاة ميزات المشروع المبادر.

آثارا سلبية على
ً
رابعا ،تعويض التكاليف السلبية الناشئة عن األنشطة اإلنتاجية التي تستتبع ممارستها ً

البيئة ،من قبيل تلويث الهواء والمياه وإتالف الغابات الحرجية واإلضرار بالتنوع النباتي .في مثل هذه

الحاالت ،تعمل السياسة الصناعية على دمج التكاليف البيئية غير المباشرة ضمن تكاليف المشروع
الـمـبــاشــرة ،مــن خــال وضــع أنظمة لحماية البيئة تــوقــع الـغــرامــات على مخالفة هــذه األنـظـمــة أو تكافئ

السلوك اإليجابي تجاهها.

وفــي حين أن ليس ثمة خــاف بشأن التشوهات المختلفة التي يتعرض لها نشاط السوق من قبيل ما
تـقــدم ذكــره ،مــع ذلــك يحتدم الـخــاف حين يتعلق األمــر بـمــدى كـفــاءة الحكومة وقــدرتـهــا على معالجة

ةسارد
ةيعانصلا ةسايسلاب قوسلا يف مكحتلاو ،ةلودلل ةيومنتلا تامهملا

تدخلها بعمل الـســوق .فهناك من
هــذه التشوهات وبالمدى الــذي يمكن أن تذهب إليه الحكومة فــي ّ
التدخل ال تتجاوز تقديم مقادير من الدعم للمشاريع
االقتصاديين من ينادي بمستويات محدودة من
ّ
الــريــاديــة واإلبــداع ـيــة بــالــدرجــة الـتــي تتطلبها تـكــالـيــف اسـتـكـشــاف الـفــرص االسـتـثـمــاريــة الـمـتــاحــة ودراس ــة
التدخل الحكومي إلى أبعد من ذلك يزيد في حدة الخالف بين االقتصاديين؛
جدواها .لكن الذهاب في
ّ
معينة على مدى مديد
إذ تعارض كثرتهم
ّ
التدخل العميق من قبيل وضع أنظمة حماية لمنشآت إنتاجية ّ
من الزمن ،بحجة الوصول بها إلــى مرحلة النضوج ،إذ ربما ينطوي هــذا على المخاطرة بدعم أنشطة
غير قادرة على االستمرار بإمكانياتها الذاتية ،أو المساهمة في تحقيق أرباح ريعية لمالكي هذه األنشطة
على حساب جمهور المستهلكين .بعبارة أخــرى ،هناك توافق بين االقتصاديين على أن حــاالت فشل
كثيرا مــا يعانيها االقتصاد وتنطوي على مبرر قوي
الـســوق ،مثل التي تقدم بيانها ،هــي حــاالت واقعية ً
للتدخل الحكومي لمعالجة هــذا الفشل أو التعويض عن تبعاته .لكن السؤال هــو :هل أن الحكومة،
وفــي جميع األح ــوال ،تملك اإلرادة وال ـقــدرة عـلــى الـقـيــام بتلك المعالجة بــأســالـيــب نــاجـعــة؟ وإذا كــان
تدخلها سيكون مآله الفشل ،أو قد يزيد من التشويه الذي تعانيها السوق .وهناك
سلبيا ،فإن ّ
الجواب ً
التدخل الحكومي ومداه وأمده الزمني؛ فربما يكون المطلوب
تنويعات على هذا السؤال تتعلق بكثافة
ّ
التدخل خفيف ومحدود األجل .في المقابل ،هناك حاالت
معين هو مقدار من
ّ
والكافي لعالج ّ
تشوه ّ
ناجحا .ومن األمثلة الواقعية على ذلك
التدخل عميقًا وطويل األمــد لكي يكون
يتعين فيها أن يكون
ّ
ً
ّ
حالة صناعة الطائرات في الـبــرازيــل ،وحالة صناعة السيارات في كوريا الجنوبية؛ ففي كلتا الحالتين
لــم يكن مــن المتصور نجاح تأسيس الصناعتين المذكورتين مــن دون الـتــزام حكومي داعــم لالستثمار
في طيف عريض من األنشطة اإلنتاجية الضرورية والمكملة للصناعتين .ومن األمثلة التي تعطى على
السياسة الناجحة لدعم الصناعة ،سياسة حكومة تايوان في وضع العقبات في وجه قيام بعض المنشآت
محليا( ،((1وسياسة
الصناعية باستيراد مدخالتها من الخارج لحفزها على استخدام المدخالت المنتجة
ً
حكومة كوريا الجنوبية بتشجيع «الهندسة العكسية للمنتوجات التكنولوجية» للحصول على أسرارها
وتقليدها ،متجاهلة بذلك حقوق الم ْلكية الفكرية الخاصة بتلك المنتوجات( .((1لكن شرط استمرار
هــذا الـنـجــاح هــو انـسـحــاب الــدعــم الـحـكــومــي بـعــد اجـتـيــاز الـصـنــاعــة الـمــدعــومــة مــرحـلــة الـطـفــولــة ،حـتــى ال
تتعرض سياسة الــدعــم لمخاطر االسـتــدامــة نحو مرحلة يصبح فيها مبلغ الــدعــم دخـ ًـا ريـعـ ًـيــا غير مبرر
للمصالح الخاصة التي تسيطر على الصناعة المدعومة.
إن عـلــى سـيــاســات الــدعــم الـصـنــاعــي أن تـتــوخــى الـحــرص والــدقــة حـتــى ال تنتهي إلــى هــدر الـمــال الـعــام
في دعم أنشطة إنتاجية ال تملك مزايا الكفاءة وفــرص النجاح وقابلية االستمرار إلى مرحلة النضوج.
(18) Robert H. Wade, «Rethinking Industrial Policy for Low: Income Countries,» Paper presented at: African Economic
Conference (Organized by African Development Bank and UNECA, Addis, 15-17 November 2007), Cited in: Altenburg,
Industrial Policy in Developing Countries.
(19) Linsu Kim, Imitation to Innovation: The Dynamics of Korea›s Technological Learning, Management of
Innovation and Change Series (Boston: Harvard Business School Press, 1997), Cited in: Altenburg, Industrial Policy in
Developing Countries.
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باإلضافة إلــى ذلــك ،فــإن مــن شــأن افـتــراض توفر الــدعــم فــي األحــوال كلها أن يثبط حــوافــز المستثمرين
على التحري الجدي للفرص الواعدة بالنجاح ،ويشجعهم على السلوك الساعي إلى الربح الريعي ً
بدل

من الربح المبرر باإلنتاج الناجح في المنافسة .من هنا ،يمكن استنتاج أن سياسات الدعم الحكومي

االنتقائية ال تخلو من مخاطر تُفشل مقاصدها.

التدخلية مطلوبة ،ولكن بدرجات متفاوتة طبقًا لمقتضى الحال؛ فهناك حاالت
إن السياسات الصناعية
ّ

ـدخــل وتــوجــب االعـتـمــاد عـلــى قــوى الـســوق ،مصحوبة بـسـيــاســات «وظـيـفـيــة» من
تـحـ ّتــم الـعــزوف عــن الـتـ ّ

مـثــل اسـتـخــدام سـعــر صــرف الـعـمـلــة المحلية تـجــاه الـعـمــات األجـنـبـيــة بـهــدف دعــم األنـشـطــة التصديرية
معينة .وال شك
مـثـ ًـا .وهـنــاك حــاالت تــوجــب الـتـ ّ
ـدخــل العميق بالدعم االنتقائي ألنشطة أو صناعات ّ

في أن نجاح السياسات الوظيفية أو سياسات االنتقاء واالستهداف أو أي مزيج بينها ،إنما يعتمد على

كفاءة نسق الحكم السائد (الحكمانية) ومــا إذا كــان يوفر للحكومة اإلرادة والكفاءة الجـتــراح قــرارات
حكيمة وصائبة.

دائما لتشخيص
ليس من المس َّلم به أن نسق الحكم السائد والمؤسسات الحكومية
المعبرة عنه مؤهلة ً
ّ
عـنــاصــر الـفـشــل أو نـقــص ال ـك ـفــاءة فــي عـمــل ال ـســوق ،وم ــن ثــم وض ــع الـسـيــاســات واإلج ـ ــراءات الـصــائـبــة

للتعويض عــن هــذا الـفـشــل؛ فـكـثـيـ ًـرا مــا ي ــؤدي نـقـصــان كـفــاءة نـســق الـحـكــم (اخ ـتــال الـحـكـمــانـيــة) الـســائــد
فــي هــذا الـشــأن إلــى خـلــق حــوافــز مصطنعة لــدى المستثمرين تــدفـعـهــم إلــى االسـتـثـمــار فــي أنـشـطــة مــدرة

لألرباح الريعية ،وبالتالي إلى هدر الموارد بعيدً ا عن االستثمارات الرافعة للرفاه االجتماعي .وليس ثمة
ضمانات تجعل قرارات الموظفين الحكوميين مؤدية إلى تخصيص الموارد بطريقة تتفوق في الكفاءة

نقصا في الكفاءة .وفي حين أن
على تخصيصها عن طريق السوق ،حتى لو كانت قوى السوق تعاني ً

سجل تجارب الدول يشتمل على حاالت نجاح في السياسات االنتقائية للمشاريع الواعدة ،فإن هذا

السجل يحتوي ً
أيضا على حاالت فشل غير قليلة .لذلك ،فإن االتجاه الحديث العصري في السياسة
الصناعية يركز على البيئة االستثمارية الحاثة على التع ّلم من التجارب ،وعلى التعاون والشراكة بين

القطاع العام والقطاع الخاص على التعرف إلى األنشطة اإلنتاجية العالية الجدوى والقائمة على اإلبداع
والتكامل العابر للمعارف.

لكن حتى التدخالت المخففة التي تقوم بها الحكومة تحتاج هــي أيـ ًـضــا إلــى إدارة كـفــوءة لكي تكون
فعالة ومؤدية لغرضها .وحتى حين يبدو الموظفون الحكوميون أو أصحاب القرار السياسي راغبين في
التدخل بحجة تعظيم حصيلة الرفاه االجتماعي ،فإن علينا سبر الحوافز التي تحرك هؤالء السياسيين
ّ

وقراراتهم .من هذه الحوافز رغبتهم في الظهور بمظهر أصحاب النشاط والفاعلية ،فيدفعهم هذا إلى
المبالغة في تقدير منافع المشاريع التي يتبنونها والبخس في تقدير تكلفتها ،فينتهي األمر إلى قرارات

خاطئة بسبب االستناد إلى معلومات غير واقعية.

ةسارد
ةيعانصلا ةسايسلاب قوسلا يف مكحتلاو ،ةلودلل ةيومنتلا تامهملا

من منطلق الوعي باالعتبارات السالفة الذكر ،يمكن تعميم القول بضرورة الحد من تعقيدات اإلجراءات
يتعين أن تبقى عند مستويات دنيا
الوظيفية ،وخاصة حين يتعلق األمر بإجراءات الحماية الجمركية التي ّ
ّ
يتعين تب ّني اإلجــراءات
وأل تكون هــذه اإلجــراءات عرضة للتغير الكبير المتكرر .باإلضافة إلــى ذلــكّ ،
التي تشجع التنافس ،وتج ّنب اإلجــراءات التي تعادي التصدير من قبيل وضع رســوم على الصادرات
(عـلــى سبيل الـمـثــال ،عـمــل بـعــض الـبـلــدان فــي ظــروف مـعـ ّـيـنــة عـلــى رفــع الـمـسـتــوى الـعـلـمــي والـمــؤهــات
اإلداريـ ــة ل ــرواد االسـتـثـمــار ،وعـلــى تـسـهـيــل حـصــول الـصـنــاعــات الـتـصــديــريــة الـمـسـتـهــدفــة بــالـتـشـجـيــع على
محليا).
المدخالت المناسبة ،سواء بإعفاء هذه المدخالت من الرسوم الجمركية أو بتشجيع صناعتها
ً
تدل أبحاث قام بها فاغربرغ وسرهولك ،بتكليف من منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية ،على أن
األداء االستثماري الجيد ال يرتبط بدرجة االنفتاح التجاري أو بحجم االستثمار االجنبي المباشر بقدر
ما يعتمد على سياسات تجعل نتائج هذا االنفتاح التجاري واالستثمار األجنبي ذات مردود اقتصادي
إيجابي في صورة اكتساب المعارف العلمية وتوطين المبتكرات التكنولوجية (.((2
ه ــذه ال ـس ـيــاســات ،ال ـتــي ت ـفــي بـتـلــك الـمـتـطـلـبــات وأم ـثــال ـهــا ،يـتـطـلــب تـصـمـيـمـهــا ون ـجــاح ـهــا أن ـم ـ ً
ـاط ــا فـعــالــة
ـوصــل إلــى
مــن الـحـكـمــانـيــة (نـســق الـحـكــم) تـقــوم عـلــى مـفـهــوم أن مـعــالـجــة ح ــاالت «فـشــل ال ـســوق» وال ـتـ ّ
التخصيص األمثل للموارد ،وهــذا هو المبرر األساسي لـ«السياسة الصناعية» ،يتطلب المعرفة بطبيعة
اقتصاديات التكنولوجيا وغيرها من االقتصاديات الخارجية التي تفرزها األنشطة اإلنتاجية؛ ذلك ألن
ُحسن استغالل هذه االقتصاديات هو من أفضل الوسائل لعالج حاالت االختالل والفشل في السوق.
لكن منظومة المعارف باقتصاديات التكنولوجيا وغيرها من االقتصاديات الخارجية ليست في متناول
الـجـهــات الـحـكــومـيــة إال ب ـصــورة جــزئـيــة وغـيــر شــامـلــة جـمـيــع األحـ ــوال ،حـتــى حـيــن تـمـتــاز ه ــذه الـجـهــات
كثيرا ما يكون القطاع الخاص هو األكثر تمك ًنا من جوانب مهمة في منظومة
بالكفاءة العالية ،بل إن ً
الـمـعــارف الـمــذكــورة ،األمــر الــذي يــوحــي بــأن الـتـعــاون وتـبــادل الـمـعــارف بين الحكومة والـقـطــاع الخاص
مكونات النجاح للسياسة الصناعية.
مكونًا
رئيسيا من ّ
يتعين أن يكونا ّ
ً

عـلــى تـلــك الـخـلـفـيــة ،ال يـتــردد عــالِــم االقـتـصــاد رودري ــك فــي تــزكـيــة «نـمــوذج لـلـسـيــاســات الـصـنــاعـيــة» قائم
على التعاون االستراتيجي بين الحكومة والقطاع الـخــاص ،بهدف تحري طبيعة العقبات التي تعرقل
اإلصالح والتجديد البنيوي في االقتصاد ،ومن ثم حشد القوى المؤثرة ّ
لحل مختلف المشكالت التي
تعترض ُحسن سير النشاط اإلنتاجي ،وبحيث يتعلم ٌّ
والخواص،
كل من طرفي ذلك التعاون ،الحكومة
ّ
مــن الـفــرص الـتــي يتيحها والـتـحــديــات الـتــي يواجهها الـطــرف اآلخــر .وعـلــى ذلــك يـكــون المنهج السليم
في تصميم السياسة الصناعية هو منهج «االستكشاف» ،وبموجب هذا المنهج تقوم ٌّ
كل من الجهات
الحكومية الـمـســؤولــة فــي الـقـطــاع الـعــام وإدارات الـمـنـشــآت فــي الـقـطــاع الـخــاص ،بـبــذل الـجـهــد الحثيث
(20) Jan Fagerberg and Martin Srholec, «Catching up: What are the Critical Factors for Success?,» Paper presented at:
UNIDO, Vienna, Wednesday, 23 November 2005, Cited in: Altenburg, Industrial Policy in Developing Countries.
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للتع ّلم واسـتـجــاء الحقائق عــن طبيعة التكاليف والـفــرص الـتــي تستتبعها بــدائــل السياسات المختلفة،
وعــن طبيعة التنسيق الــازم لنجاح السياسات الـتــي يـجــري اعـتـمــادهــا( .((2ويــرى رودريــك أن المفاهيم

يعبر عنها ذلــك النموذج تساعد في دحــض بعض االعتراضات المهمة على السياسة الصناعية؛
التي ّ
مثل االعتراض بأن الحكومات غير مؤهلة لمعرفة وانتقاء األنشطة الواعدة ً
فهناك ً
فعل بالنجاح ألنها

المرجح
(الحكومات) تفتقر إلى المعلومات الضرورية لهذا الغرضُ .يرد على هذا االعتراض بأن من
ّ
افتقارا إلــى المعلومات المطلوبة ،ولذلك ال بد من التعاون بين القطاعين
أن القطاع الخاص ال يقل
ً

لتعويض النقص في المعلومات بالتكامل بين الموارد المعرفية لدى الطرفين.

لكن للتعاون المقترح بين الحكومات والـخــواص محاذيره؛ إذ من الـضــروري أن يحافظ القطاع العام
على مستوى رفيع من االستقاللية عن المصالح الخاصة .لكن هــذه االستقاللية الضرورية يجب ّأل
تعني الـعــزلــة عــن الـتــواصــل المنضبط مــع الـقـطــاع الـخــاص للحصول على المعلومات المتاحة لــه دون

غـيــره .لــذلــك ،تقتضي الحنكة السياساتية أن يـكــون ثـمــة «مـجــرى مـسـتـمـ ّـر» مــن الـمـعـلــومــات مــن القطاع
ال ـخــاص إل ــى الـمـســؤولـيــن الـحـكــومـيـيــن ،وأن تـحـتــوي ه ــذه الـمـعـلــومــات عـلــى ال ـم ـحــددات والـتـحــديــات

الـتــي تـعــانـيـهــا ال ـســوق ،كـمــا تـحـتــوي أيـ ًـضــا عـلــى الـفــرص اإلنـتــاجـيــة الـمـتــاحــة فـيـهــا .وحـتــى يـحــافــظ مجرى
المعلومات هذا على استمراريته ،ال يليق بالمسؤولين الحكوميين ممارسة االستعالء واإلصــرار على

إص ــدار األوام ــر والـتــوجـيـهــات فــي اتـجــاه واح ــد .وال بــد مــن عــاقــات وصــات شـفــافــة ومـتــوازنــة مصوغة
بـصــورة تمنع اسـتـغــال الـقـطــاع الـخــاص لـهــذه الـصــات ألغــراض كسب الــريــع ،وغـيــر ذلــك مــن ضــروب

الفساد .وال بد من صيغة «وسطية» بين استقاللية القرار الحكومي الكاملة من جهة وضرورة التواصل
المنتج مع القطاع الخاص من جهة أخرى .إن التطرف في مراعاة االستقاللية الحكومية يشكل ضمانًا

وحصانة ضد الفساد ،لكن ربما يقود إلى الفشل في منح القطاع الخاص الحوافز الضرورية للمبادرة

بأنشطة إنتاجية ناجحة .بيد أن التشجيع غير المنضبط للموظفين الحكوميين للتقارب والتواصل مع

الخواص ربما يقود في الوقت ذاته إلى أن يصبح هؤالء الموظفون في جيوب المصالح
رجال األعمال
ّ
الـخــاصــة .واآللـيــة المؤسسية الـتــي تساعد فــي الحيلولة دون هــذه الـظــاهــرة هــي ترسيخ تقاليد المساءلة

الديمقراطية والشفافية وحكم القانون.
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ملخص :منذ السبعينيات من القرن الماضيَ ،سعت وكــاالت الدعم الــدولــي ،بما فيها الوكالة
الدولية والبنك الدولي لمساعدة الدولة المصرية في تخطيط عاصمتها القاهرة،
األميركية للتنمية
ّ
حيث كان هدفها تعزيز دولة مصرية كفوءة إدار ًيا وقادرةً ،
مثل ،على التعامل مع مشكل التعمير
نمو المدينة نحو المواقع
غير الرسمي لألراضي الزراعية في أطراف المدينة ،وذلك عبر توجيه ّ
المخططة والـمـخــدومــة فــي الـصـحــراء .ولـكــن تلك الـمـبــادرات غــالـ ًـبــا مــا فشلت كـلـ ًـيــا؛ فقد رفض
* أستاذ زميل شرف في العلوم السياسية والعالقات والدولية في جامعة أدنبره.
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هذه ترجمة الدراسة التاليةW. J. Dorman, «Exclusion and Informality: The Praetorian Politics of Land Management in :

Cairo, Egypt.» International Journal of Urban and Regional Research, vol. 37, no. 5 (September 2013), pp. 1584 – 1610.

تقترح هذه الورقة ترجمة الـ» «Informalityإلى الال -رسمية ً
بدل من القطاع غير الرسمي ،والسبب أن الـ» ،«Informalityكما أصبحت
مـتــداولــة فــي حـقــل الـســوسـيــولــوجـيــا الـمــديـنـيــة ) ،(Urban Sociologyال تشير فـقــط إلــى نـمــط جــار مــن الـتـعــامــات بـيــن الـمــواطـنـيــن أو بين
المواطنين والــدولــة ،بــل أصبحت تشير أيـ ًـضــا إلــى نـمـ ِـط حـيـ ٍ
ـاة متكامل ال يمكن فيه الفصل بين االجتماعي واالقـتـصــادي .وفــي الحالة
المصرية ،ذهب تيموثي ميتشل وجوليا إلياشر إلى اعتبار أن مصطلح «الال -رسمية» فبركة من فبركات النيوليبرالية الحديثة التي تطلقه
على كل ما ال تستطيع السوق تحويله إلى رأس مال ،بينما يشدد اتجاه آخر على ضرورة إعادة التفكير في «الال -رسمية» بحيث تدل
نمط ٍ
على ِ
حياة بديل وممانع للنهج الرسمي الذي تنتهجه مؤسسات الهيمنة ،سواء كانت مؤسسات الدولة ذاتها أو المؤسسات الدولية.
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ً
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 ووقعت تلك المشاريع في فخ،المسؤولون المصريون التعامل مع عملية ال َت َم ْدين غير الرسمي
 تحاول هذه المقالة فحص.القيمة
ّ الصراعات البيروقراطية للسيطرة على األراضي الصحراوية
للقوة في النظام
ّ  ّأو ًل من أجل قراءة ما تشير إليه من توزيع،هذه الممارسات التخطيطية الفاشلة

 فبراير/تم تحديه عبر إسقاط الرئيس حسني مبارك في شباط
ّ
ّ  الذي،1952 االستبدادي منذ سنة

وفاعلية
تشخص طبيعة الـنـظــام اإلقـصــائـ ّـيــة
ّ  ونستنتج مــن ذلــك أن فشل تلك المشاريع.2011
ّ

 تتابع المقالة كيف ساهم النظام السياسي:ثانيا
ً .مراكز الـقـ ّـوة المستق ّلة مثل الجيش المصري

 وهـكــذا.بـتـشـكـيــلِ نـمـ ّـو الـقــاهــرة ال ـخــارج عــن الـسـيـطــرة عـبــر تقييد كـفــاءة الــدولــة الـمـصــريــة إلدارت ــه
االستبدادية على الفضاء
يكشف التخطيط الحضري في القاهرة كيف نُقشت عالقات السلطة
ّ

.االجتماعي المصري

 األراض ــي، الــدولــة الـعـمـيـقــة، الـجـيــش ال ـم ـصــري، الـعـشــوائـيــات، رسـمـيــة- ال ــا:كـلـمــات مـفـتــاحـيــة

 برجوازية البيروقراطية، رأسمالية المحاسيب، مصر، القاهرة،الصحراوية

Abstract: Since the late 1970s, Western aid agencies, including the US Agency
for International Development (AID) and the World Bank, sought to assist the
Egyptian government in planning its capital, Cairo. The aim was to foster an
administratively competent Egyptian state able to respond, for example, to
informal urbanization of the city’s agricultural periphery by channelling the city’s
growth into planned and serviced desert sites. However, these initiatives were
almost entirely unsuccessful. Egyptian officials rejected engagement with the
informal urbanization process. The projects became enmeshed in bureaucratic
struggles over control of valuable state desert land. This article examines these
failed planning exercises, first, in order to assess what they indicate about
Egypt’s authoritarian dispensation of power, in place since 1952 but challenged
in the February 2011 overthrow of President Husni Mubarak. It concludes that
project failure is diagnostic of the regime’s exclusionary nature and the presence
of autonomous centres of power such as the Egyptian military. Secondly, the
article looks at how this political order shaped Cairo’s largely uncontrolled
growth by constraining the Egyptian state’s capacity to manage it. Thus, urban
planning in Cairo reveals how authoritarian power relations have been inscribed
upon Egyptian social space.
Keywords: Informal, Informal Settlements, Egyptian Army, Deep State, Desert
Territories, Cairo, Egypt, Crony-Capitalism, Bourgeois Bureaucracy
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مقدمة

أخــذت ثــورات الــربـيــع الـعــربــي ُطــر ًقــا مختلفة .فــي مـصــر ،أدى عــزل الــرئـيــس حسني مـبــارك في
شباط/فبراير  2011إلى استعادة الجيش المصري دوره السياسي المسيطر بعد إعادة هيكلة
السلطة في المرحلة التي أعقبت حركة الضباط األحــرار سنة  .1952ويقر أغلب المراقبين اليوم بأن
رغـبــة ال ـقــوات الـمـسـلـحــة الـمـصــريــة فــي الـحـفــاظ عـلــى مـصــالـحـهــا االقـتـصــاديــة دفـعــت الـجـيــش إلــى تقييد
ب ــروز نـظــام سـيــاســي ديـمـقــراطــي يتضمن سـيـطــرة مــدنـيــة عـلــى الـمــؤسـســة الـعـسـكــريــة((( .كـمــا أن المؤسسة
الـعـسـكــريــة واسـتـثـمــاراتـهــا بـقـيــت الـعـنـصــر األكـثــر ســريــة فــي أجـهــزة الــدولــة الـتــي تـتـســم بـغـمــوضـهــا عـنــد من
لـيــس مـنـهــا((( .مــع ذل ــك ،فــإن دراس ــة الــدعــم الــدولــي والـتـخـطـيــط الـحـضــري فــي الـعــاصـمــة الـمـصــريــة منذ
السبعينيات تفتح لنا نافذة غير مباشرة لفهم طريقة عمل الدولة والنظام السياسي التسلطي ،بما في ذلك
دور الجيش.

أدى تقارب الرئيس المصري األسبق أنور السادات مع الغرب في السبعينيات إلى استئناف المساعدات
المقدمة مــن الــواليــات المتحدة األميركية وغيرها مــن الــدول المانحة .وفــي القطاع الحضري،
الدولية
َّ
سعت الحكومات المصرية في عهدي السادات ومبارك إلى رصد المساعدات الغربية لتمويل إقامة
«الـمــدن الـصـحــراويــة الـجــديــدة» ،الـتــي ُأري ــد لـهــا أن تـجــذب الـتــوســع الـعـمــرانــي بـعـيــدً ا عــن الـعــاصـمــة التي
تسا َرع عدد سكانها ليصل إلى ما يزيد على عشرة ماليين نسمة ،وهو التوسع الذي كان أغلبه تمدي ًنا
شكليا بحكم القانون .اعتبر داعمون دوليون،
غير رسمي(*) على حساب األراضــي الزراعية المحمية
ً
كالوكالة األميركية للتنمية الدولية ( )AIDوالبنك الدولي ،المدن الجديدة غير اقتصادية ،وحاولوا منذ
نهاية السبعينيات إلى أواسط التسعينيات إطالق سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى توجيه المواطنين
(1) Zeinab Abul-Magd, «The Army and the Economy in Egypt,» (Jadaliyya, 23 December 2011), on the Web:
<http://www.jadaliyya.com/pages/index/3732/the-army-and-the-economy-in-egypt> (Accessed 28/12/2011); Robert
Springborg and C. M. Henry, «Army Guys,» American Interest, vol. 6, no. 5 (May-June 2011), on the Web: <http://
www.the-american-interest.com/article-bd.cfm?piece=954 (Accessed 15/4/2011), and Ashraf Khalil, «Speculating who
Scaf Is Backing Is more than Mere Shisha-house Chatter,» National, 17/5/2012, on the Web: <http://www.thenational.
ae/news/world/middle-east/speculating-who-scaf-is-backing-is-more-than-mere-shisha-house-chatter#full> (Accessed
24/5/2012).
(2) Ahmed Hashim, «The Egyptian Military, Part Two: From Mubarak Onward,» Middle East Policy, vol. 18, no. 4
(Winter 2011), pp. 106–128.

يفضل ترجمة  Informal Urbanizationبـ التمدين غير الرسميً ،
بدل من التمدين العشوائي أو العشوائيات بشكل عام؛ فاللفظ
(*) َّ
األخـيــر ال يحمل داللــة نخبوية عنصرية وأيــديــولــوجـيــة فـحـســب ،بــل يهمل أيـ ًـضــا مـســألــة أن الـمـســاحــة الـعـمــرانـيــة الـتــي ُيـطـلــق عليها اســم
«عشوائيات» تشكل أكثر من  40في المئة من مساحة العاصمة ،ويقطنها أقل بقليل من ثلثي سكان القاهرة الكبرى .وفي الخطاب
النخبوي المصري ،اقترن لفظ العشوائيات بأحياء الفقر والتخلف والجريمة واإلرهــاب والتطرف الديني ،وجرى تصوير الحياة فيها
كحياة القبور أو مرادفتها « »slumsالتي تؤوي المهاجرين من األرياف ،غير أن الواقع  -كما ّبين ديفيد سيمز في كتابه المرجعي عن
تعبر عن تمدد طبيعي لألحياء األصلية على األراضــي الزراعية الخاصة أو على
القاهرة  -هو أن األغلبية الساحقة من هــذه األحـيــاء ّ
أراضي الدولة .وكما توضح هذه الدراسة ،فإن مرد هذا التمدد هو السياسة اإلقصائية للدولة ،واستبعادها غالبية المصريين من سوق
السكن الرسمية .وال شك في أن الخطاب النخبوي التحقيري للعشوائيات ال يضمر اتها ًما لماليين الناس الذين يسكنونها فحسب،
بل يبرر ً
أيضا للدولة ولألجهزة الحكومية االستنكاف عن خدمة هذه المناطق الشاسعة وتطويرها( .المترجم)
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إلى األراضي الصحراوية الطرفية المملوكة للدولةً ،
ونظرا
بدل من توجههم إلى ال َت َم ْدين غير الرسمي.
ً
إلــى أن الــداعـمـيــن الــدولـيـيــن تـحـ ّـدوا احـتـكــار النخبة [الـحــاكـمــة] نــزعــة الـتـطــويــر الـعـمــرانــي الــرسـمــي ونهج
ال َت َم ْدين الحضري خاصتها القائم على اإلنـشــاءات ،رفضت السلطات الحكومية مـبــادرات الداعمين
التي اقترحت تطوير العشوائيات؛ فالمحيط الصحراوي كان في الحقيقة تحت سيطرة الجيش وجهات
حـكــومـيــة أخ ــرى ،كـمــا أن بـعــض الـمـنــاطــق الـصـحــراويــة الـطــرفـيــة كــانــت قــد ُخـصـصــت أص ـ ًـا كمجتمعات
مغ َلقة ( )gated-communitiesلــذوي الــدخــل المرتفع تـكــاثــرت على أطــراف الـقــاهــرة فــي أثـنــاء الطفرة
العقارية في مرحلة ما بعد حرب الخليج الثانية سنة .1991
مثلت هذه المشاريع الفاشلة عالمة بــارزة في دراســة التخطيط العمراني للقاهرة في مصر ،وحتى في
ال ــدول الـنــامـيــة .وبــالـنـسـبــة إلــى مـصــر ،فــإن أغـلــب المهتمين يـمـيــل إلــى ق ــراءة سـنــوات مـبــارك األخ ـيــرة في
ضــوء الـنــزعــة النيوليبرالية ،ويـجــادل بــأن مصر فــي التسعينيات احتضنت تــوصـيــات الـمــؤسـســات المالية
الدولية مثل البنك الدولي((( .فعلى سبيل المثالُ ،فهمت الطفرة العقارية الصحراوية على أنها تعبير عن
توليفة بين التدفقات المالية العالمية وبرنامج التكيف الهيكلي الذي أثمر خصخصة المصادر العامة،
مثل األرض .ولـكــن دراســة هــذه الـمـشــاريــع الـمــدعــومــة دولـ ًـيــا تكشف أيـ ًـضــا أن أصــول الـتــوســع العمراني
إلى الصحراء بدأ قبيل سنة  ،1991وأن سياسات المضاربة العقارية الخفية التي تنافس فيها ٌ
كل من
الجيش وأجهزة الدولة األخرى بهدف السيطرة على تخوم القاهرة الكبرى وإقصاء المنظمات الدولية،
كانت جارية قبل عقد واحد على األقل من توجه مصر إلى النيوليبرالية.
مــع أن طـفــرة األراضــي اعتمدت على التمويل الـخــارجــي ُ
وأطــرت فــي لغة الـحــداثــة النيوليبرالية ،أعتقد
أن م ــن األف ـض ــل فـهـمـهــا ع ـلــى أن ـهــا مـظـهــر م ــن م ـظــاهــر إعـ ــادة إن ـت ــاج ال ـن ـظــام ال ـس ـيــاســي الـتـسـلـطــي لـنـفـســه؛
فمنذ سنة  ،1952فشل حـكــام الـقــاهــرة فــي الـتــواصــل مــع المدينة األصـلـيــة ،وأهـمـلــوا تــزويــد المواطنين
العاديين بالمسكن والخدمات ،وقاموا ً
بدل من ذلك بتدشين سياسة عمرانية إقصائية لمصلحة النخبة
المرتبطة بالدولة .وكــان استغالل الجيش المصري أراضــي المحيط الصحراوي جــز ًءا من «انعزاليته»،
حيث أتاحت حكومة مبارك لمجموعات الضباط تدشين «عالم عسكري مستقل» ،ربما الحتواء أي
طموحات سياسية ذات طابع أوسع((( .هكذا ،فإن دراسة التخطيط العمراني في القاهرة توضح طبيعة
توزيع السلطة والميراث ،منذ الخمسينيات ،وهي التي كانت مخفية سابقًا عن المراقبين من الخارج.
(3) Timothy Mitchell, Rule of Experts: Egypt, Techno-Politics, Modernity (Berkeley: University of California Press,
»2002); Joel Beinin, «Neo-liberal Structural Adjustment, Political Demobilization and Neo-authoritarianism in Egypt,
in: Laura Guazzone and Daniela Pioppi, eds., The Arab State and Neo-liberal Globalization: The Restructuring of State
Power in the Middle East (Reading, UK: Ithaca, 2009); Rabab El-Mahdi and Philip Marfleet, eds., Egypt: The Moment
of Change (London; New York: Zed Books, 2009), and Bruce K. Rutherford, Egypt after Mubarak: Liberalism, Islam,
and Democracy in the Arab World, Princeton Studies in Muslim Politics (Princeton: Princeton University Press, 2008).
(4) Robert Springborg: Mubarak's Egypt: Fragmentation of the Political Order (Boulder, Colo.: Westview Press,
1989), p. 105, and «The View from the Officers’ Club,» Egypt Independent, 29/11/2012, on the Web: <http://www.
egyptindependent.com/opinion/view-officers-club> (Accessed 9/1/2013).
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إن مــن شــأن ذلــك أن يــوضــح كيف أن امـتـيــازات النخبة منقوشة فــي البيئة الـعـمــرانـيــة ،وأن يــوضــح ً
أيضا
تفصيالت كثيرة لما يريد الجيش حمايته في عصر ما بعد مبارك.
أخـيـ ًـرا ،توضح حــاالت التخطيط العمراني الفاشلة أن اإلخفاق في إدارة القاهرة (ال هي محكومة وال
هي مخططة) مرتبط بشكل أساسي بتوزيع السلطة في مرحلة ما بعد سنة (((1952؛ فبينما يمكن اعتبار
ازدهار الال -رسمية سمة من سمات المدن الكبيرة ( ،((()megacitiesفإنه في الحالة المصرية يعكس
السمة اإلقصائية لنظام ما بعد سنة  .1952إن «ال َت َم ْدين الذاتي» الذي يقوم به المصريون العاديون هو
نتيجة إخراجهم من األسواق الرسمية التي تسيطر عليها النخبة الحاكمة ،وتركهم بال أي منبر يطالبون
مثاليا
تاريخيا مع القاهرة الال-رسمية بوصفها
من خالله باإلصالح .ومع تسامح سلطات الدولة
ً
مسارا ً
ً
ألقــل قــدر مــن الـمـقــاومــة المجتمعية وطــريـ ًقــا لــانــدمــاج الـسـيــاســي الـفـعـلــي عـبــر الــزبــائـنـيــة الـسـيــاسـيــة ،فــإن
للمهمشين مـيــاديــن احتجاجية مـعــاديــة لـلــدولــة التي
دراس ــات عــدة ّبينت أن الـ َتـ َـمـ ْـديــن غير الــرسـمــي أنـتــج
َّ
خارجيا(((.
اعتبرها السكان كيانًا
ً
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،كـ ــان م ــن ال ـم ـم ـكــن أن ت ـع ـطــي مـ ـبـ ــادرات ال ـت ـخ ـط ـيــط ال ـع ـم ــران ــي ال ـم ــدع ــوم ــة دول ـ ًـي ــا ح ـكــام
ال ـق ــاه ــرة خـ ـي ــارات عـم ـل ـيــة لـتـحـقـيــق أمــان ـي ـهــم ال ـم ـع ـل ـنــة بــال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى ت ــوس ــع ال ـع ــاص ـم ــة ،وال ـت ـع ــام ــل مــع
الـعـشــوائـيــات وتـهــديــداتـهــا ال ـمــزعــومــة .إن فـشـلـهــم فــي الـسـعــي بـخـيــار تـطــويــر الـعـشــوائـيــات عـنــى تـضــاؤل
أي ب ــدي ــل ل ـل ـت ـمــديــن الـمـجـتـمـعــي (م ــن أس ـف ــل إل ــى أع ـل ــى) وح ـت ـم ـيــة ت ــوس ــع ال ـم ـت ــروب ــول(*) إل ــى ال ــري ــف.
وح ــاالت تخطيط الـقــاهــرة تــوضــح إ ًذا كـيــف أضـعـفــت عــاقــات الـقــوة التسلطية كـفــاءة الــدولــة فــي حكم
عاصمتها.

دولة ونخبة
تـتـجــذر حــوكـمــة الـقــاهــرة فــي تــوزيــع الـقــوة فــي الـنـظــام االس ـت ـبــدادي ال ــذي تمظهر مــع جـمــال عـبــد الـنــاصــر
وزمــائــه مــن الـضـبــاط األح ــرار بـعــد سـيـطــرتـهــم عـلــى الـحـكــم فــي تـمــوز/يــولـيــو  .1952لــم تـسـ َـع حـكــومــة
عبد الناصر إلى القضاء على منافسيها السياسيين فحسب ،بل شملت إجراءاتها ً
أيضا جميع مراكز القوة
المجتمعية التي ُيحتمل بــروزهــا بــديـ ًـا مــن الـنـظــام((( .وفــي مرحلة مــا بعد سنة  ،1952احتكر السياس َة
(5) Keith Sutton and Wael Fahmi, «Cairo’s Urban Growth and Strategic Master Plan in the Light of Egypt’s 1996
Population Census Results,» Cities, vol. 18, no. 3 (June 2001), p. 135.
(6) P. H. Liotta and James F. Miskel, «The Mega-Eights: Urban Leviathans and International Instability,» Orbis, vol. 53,
no. 4 (Fall 2009), pp. 647–663.
(7) Salwa Ismail, «The Popular Movement Dimensions of Contemporary Militant Islamism: Socio-Spatial Determinants
in the Cairo Urban Setting,» Comparative Studies in Society and History, vol. 42, no. 2 (April 2000), p. 364.

(*) سـ ــوف ي ــرد مـصـطـلــح «م ـتــروبــول» أو «الـمـنـطـقــة الـمـتــروبــولـيـنـيــة» م ــرات فــي ه ــذه ال ــورق ــة ،والـمـقـصــود هــو الـقــاهــرة الـكـبــرى األصـلـيــة
بمحافظاتها وضواحيها وقراها( .المترجم)

(8) Kirk J. Beattie, Egypt during the Nasser years: Ideology, Politics, and Civil Society (Boulder : Westview Press,
1994).
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 أوشكت،1999  وبعد سنة.((( عبد الناصر والسادات ومبارك:»الرسمية إلى حد كبير «ملوك رئاسيون
 ولكن.((1(السياسة في مصر أن تكون ذات طابع ُساللي حين بدا أن مبارك يجهز ابنه جمال لخالفته
 أدت إلى عدم، باإلضافة إلى تغييرات في البيئة العالمية،تغييرات في متطلبات سلطة الرئاسة في مصر
 عمد أنــور الـســادات إلــى أخــذ مسافة مــن شعبوية،كليا؛ فعلى سبيل الـمـثــال
ً بقاء النظام السياسي ثاب ًتا
، كما أنه أخذ مسافة من الدعم السوفياتي.عبد الناصر وسياسته التي كانت تحاكي الطالئعية اللينينية
ً مفضل
ً
، ومع ذلك.بدل من ذلك طريق الليبرالية السياسية واالقتصادية المحدودة والتقارب مع الغرب
 رسمية» التي مورست من خاللها السلطة؛ فالزبائنية-بقي نوع ما من االستمرارية يتعلق بالطرق «الال
ً  بل،الهابطة بقيت طوال الوقت أداة مهمة ليس فقط من أجل السيطرة من أعلى إلى األسفل
أيضا من
.((1(أجل ترسيم حدود بين النخبة صاحبة االمتيازات والمجتمع المصري
 بما فيها تأميم أغلب، أدت عمليات التحديث الـتــي قــامــت بها الــدولــة،فــي هــذا الـسـيــاق األوتــوقــراطــي
 تنين بيروقراطية تحيد المجتمع المصري-  إلى نمو دولــة،القطاع الخاص مع حلول بداية الستينيات
 فإن، ولكن في مقابل حصانتها حيال التحديات الداخلية.((1()تابعا
ً عن السياسة وتستتبعه (أو تجعله
 لــم يكونوا قــادريــن1952 «وصــولـهــا» إلــى المجتمع المصري أصـبــح مـحــدو ًدا؛ فحكام مصر منذ سنة
 وال عـلــى تـحـفـيــز الـمـجـتـمــع الـمـصــري لـخــدمــة أهــدافـهــم الـتـنـمــويــة،عـلــى جـبــايــة الـضــرائــب بـشـكــل مـبــاشــر
 إذ افتقدت الــدولــة «البنية التحتية للقوة» الـتــي من،((1(أو حتى تنظيم المواطنين فــي قــواعــد اجـتـمــاعـيــة
 والـقـبــول الصاعد مــن األسـفــل إلى،المفترض أن تتجلى فــي العالقة التفاوضية بين الــدولــة والمجتمع
 ففتح أجهزة الدولة، كما أنه كان لطبيعة األوتوقراطية أثر هــدام في كفاءة الدولة الداخلية.((1(األعـلــى
(9) A. M. Lesch, «Politics in Egypt,» in: Gabriel A. Almond [et al.], eds., Comparative Politics Today: A World View,
8th ed. (New York: Pearson/Longman, 2004), and Maye Kassem, Egyptian Politics: The Dynamics of Authoritarian Rule
(Boulder, Colo.: Lynne Rienner Publishers, 2004).
(10) Samer Shehata, «After Mubarak, Mubarak?,» Current History, vol. 107, no. 713 (December 2008), pp. 418–424.
(11) Robert Springborg, «Patterns of Association in the Egyptian Political Elite,» in: George Lenczowski, ed. Political
elites in the Middle East, United States Interests in the Middle East. Foreign Affairs Study; 19 (Washington: American
Enterprise Institute for Public Policy Research, 1975), and John Waterbury, «Corruption, Political Stability and
Development: Comparative Evidence from Egypt and Morocco,» Government and Opposition, vol. 11, no. 4 (October
1976), pp. 426–445.
(12) P. J. Vatikiotis, «Some Political Consequences of the 1952 Revolution in Egypt,» in: P. M. Holt, ed., Political and
Social Change in Modern Egypt: Historical Studies from the Ottoman Conquest to the United Arab Republic (London;
New York: Oxford University Press, 1968); John Waterbury, The Egypt of Nasser and Sadat: The Political Economy
of Two Regimes, Princeton Studies on the Near East (Princeton, N.J. : Princeton University Press, 1983), and Nazih N.
Ayubi, Over-Stating the Arab State: Politics and Society in the Middle East (London ; New York : I. B. Tauris, 1995).
(13) Richard H. Adams, Development and Social Change in Rural Egypt, Contemporary Issues in the Middle East
(Syracuse, NY: Syracuse University Press, 1986); Yahya M. Sadowski, Political Vegetables?: Businessman and
Bureaucrat in the Development of Egyptian Agriculture (Washington, DC: Brookings Institution, 1991), and Michael N.
Barnett, Confronting the Costs of War: Military Power, State, and Society in Egypt and Israel (Princeton, NJ: Princeton
University Press, 1992).
(14) Donald K. Crone, «State, Social Elites, and Government Capacity in Southeast Asia,» World Politics, vol. 40, no.
2 (January 1988), pp. 252-268, and Michael Mann, States, War, and Capitalism: Studies in Political Sociology (Oxford,
[England]; New York: B. Blackwell, 1988).

162

163

ةمجرت
اللاو ءاصقإلا-ةيمسر: قلا يف يضارألا ةرادإل ةيروتيربلا تاسايسلا

ً
تفككا
 واستخدامها وسيلة لسيطرة النخبة وتعظيم سطوتها أنتجا فــي نهاية المطاف،للبطالة المق ّنعة
.((1( باإلضافة إلى الجمود، وانعدا ًما للكفاءة، و«شذو ًذا» في صناعة السياسات،بيروقراطيا
ً
((؛1(»غالبا ما تبدو «تني ًنا أعــرج
ً  فإنها، وعلى الرغم من أن الــدولــة المصرية تطمح إلــى الهيمنة،هكذا
ٍ
 والبحث عن الريع وعن اإليرادات،قنوات لتشبيك النخبة
ذلك أن مؤسساتها الرسمية تعمل في الواقع
«ريوعا استراتيجية» على شكل مساعدات أجنبية من الواليات
المالية المولدة في الخارج – والمتضمنة
ً
.((1( وال ـتــي ســاهـمــت دو ًم ــا بــدعــم االق ـت ـصــاد الـسـيــاســي ال ـم ـصــري-الـمـتـحــدة األمـيــركـيــة وداع ـم ـيــن آخــريــن
 فــإن أفـضــل مــا يمكن أن تــوصــف بــه الــدولــة الـمـصــريــة منذ،أمــا بـخـصــوص الـعــاقــة بالمجتمع الـمـصــري
،((1(((؛ فـهــي تسيطر مـبــاشــرة عـلــى «الـمـحــاور األســاسـيــة» لـلـبــاد1(» هــو أنـهــا «ح ــارس ال ـبــوابــة1952 سـنــة
 فالحكومات المصرية في كثير من األحيان،((2(»›وبالكاد تستطيع «[ضم] بقية المجتمع ‹من الخارج
.((2(ذاتيا» من خالل أعيان محليين أو حلفاء على األرض
ً حكمت «مجتمعات ُمدارة

 لـ«المشاريع العمالقة»؛ فالمشروع1952 ما يؤكد هذه االستنتاجات هو التوجيه المصري ما بعد سنة
ال ـن ــاص ــري ل ـب ـنــاء ال ــدول ــة كــانــت ل ــه تـطـلـعــات تـنـمــويــة ت ـن ــدرج ف ــي م ــا أس ـم ــاه جـيـمــس س ـكــوت «ال ـحــداث ـيــة
تغييرا
) الــذي يعني أن الدولة يمكن أن تحققauthoritarian high modernism) »السلطوية الفوقية
ً
 لم يكن هذا.((2(سريعا من خالل المزج بين التكنولوجيا والتخطيط والقرار اإلداري
 اقتصاد ًيا- سوسيو
ً
 مثل السد العالي ومديرية التحرير وخطة استصالح،واضحا في مشاريع الستينيات العمالقة
التوجه
ً
 بــل شـمــل أيـ ًـضــا م ـب ــادرات ال ـمــدن ال ـص ـحــراويــة؛ فـكــل ه ــذه الـمـشــاريــع مـثـلــت رم ــوزًا، فـحـســب،األراضـ ــي
،((2( كما أنها مثلت مصادر لدور الدولة الرعائي، وساهمت في أس ِر المخيلة العامة،إلضفاء الشرعية
(15) Springborg and Henry, «Army Guys,» and Robert Springborg, «Patrimonialism and Policy Making in Egypt:
Nasser and Sadat and the Tenure Policy for Reclaimed Lands,» Middle Eastern Studies, vol. 15, no. 1 (January 1979),
p. 53.
(16) William A. Munro, The Moral Economy of the State: Conservation, Community Development, and State Making
in Zimbabwe, Monographs in International Studies. Africa Series; 68 (Athens: Ohio University Center for International
Studies, 1998), and T. Callaghy, «The State as Lame Leviathan: The Patrimonial Administrative State in Africa,» in: Zaki
Ergas, ed., The African State in Transition (Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Macmillan, 1987).
(17) Springborg, «Patterns of Association»; Alan Richards, «The Political Economy of Dilatory Reform: Egypt in the
1980s,» World Development, vol. 19, no. 12 (1991), pp. 1721, and Samer Soliman, The Autumn of Dictatorship: Fiscal
Crisis and Political Change in Egypt under Mubarak, Translated by Peter Daniel, Stanford Studies in Middle Eastern
and Islamic Societies and Cultures (Stanford, CA: Stanford University Press, 2011).
(18) Frederick Cooper, Africa since 1940: The Past of the Present, New Approaches to African History (Cambridge,
UK; New York: Cambridge University Press, 2002).
(19) Alain Roussillon, «Republican Egypt Interpreted: Revolution and beyond,» in: M.W. Daly, ed., The Cambridge
History of Egypt, vol. 2: Modern Egypt, from 1517 to the End of the Twentieth Century (Cambridge; New York, NY:
Cambridge University Press, 1998).
(20) Ayubi, p. 447.
(21) Roussillon, p. 390.
(22) James C. Scott, Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed, Yale
Agrarian Studies. Yale ISPS Series (New Haven: Yale University Press, 1998), pp. 87-102.
(23) Springborg, «Patrimonialism and Policy Making in Egypt,» and Clement Henry Moore, Images of Development:
Egyptian Engineers in Search of Industry, 2nd ed. (Cairo: American University in Cairo Press, 1994).
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وبالتالي ،فــإن التنمية المكانية واالقتصادية في مصر هي ذات طبيعة عمرانية ،حيث المشاريع تنوب

عن السياسات عادة(.((2

مع ذلك ،كان مثل هذه المشاريع ً
أيضا مكل ًفا جدً ا ومسر ًفا إلى حد بعيد( ،((2وقادر بطبيعته على تفسير

أزمــات بيروقراطية الدولة المالية المتكررة واعتمادها على المدى الطويل على اإليــرادات المالية من
الخارج .ولكن األهم هو أن «المشاريع العمالقة» يمكن أن تُفهم على أنها محاوالت حكام الدولة -

حارسة البوابة لتطوير المجتمع المصري من دون االشتباك معه ،وهو ما من شأنه تجاوز المجتمعات
األصلية لمصلحة إنشاء مساحات اجتماعية جديدة تج ّنب الدولة التفاوض مع المجتمع(.((2

تتجلى الدولة  -التنين في القاهرة في األجهزة األمنية التي ُأنشئت لحماية العاصمة من مواطنيها(،((2

تقريبا مــوظـفــون لــدى الــدولــة .ولـكــن «وزن»
كما أنـهــا تتجلى أيـ ًـضــا فــي أن نصف قــوى العمل الرسمية
ً
الدولة المصرية في القاهرة هو ً
فعليا إلى دزينة من
«عر ِجها»؛ فحوكمة القاهرة مفككة ً
أيضا معيار على َ
الهيئات العامة ،لكل منها نصيبها .تتضمن هذه الهيئات وزارة اإلسكان المشهورة بقلة كفاءتها وعدم
اسـتـقــرارهــا الـبـيــروقــراطــي ،وكــان قــد جــرى فــي السبعينيات والـثـمــانـيـنـيــات فصلها ودمـجـهــا بشكل متكرر

بوزارات التخطيط والتعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة( .((2كما أن إدارة القاهرة الكبرى انقسمت

ً
تاريخا إلى ثالث محافظات مستقلة :محافظة القاهرة على الضفة الشرقية لنهر النيل ،ومحافظة الجيزة
على ضفته الغربية ،ومحافظة القليوبية التي تضم بعض المناطق من شمال الضفة الشرقية ،وهو األمر
الذي يعيق إلى حد كبير تخطيط المدينة( .((2وقد أدى مجيء الداعمين الدوليين في السبعينيات إلى

(24) Agnes Deboulet, «Urban Highways as an Embodiment of Mega and Elite Projects: A New Realm of Conflicts and
Claims in Three Middle Eastern Capital Cities,» Built Environment, vol. 36, no. 2 (July 2010), pp. 146–161.
(25) Hazem El-Beblawi, «Economic Growth in Egypt: Impediments and Constraints (1974-2004),» Commission on
Growth and Development Working Paper; no. 14, World Bank, Washington, DC, 2008, on the Web: <http://www.
growthcommission.org/storage/cgdev/documents/gc-wp-014_web.pdf> (Accessed 30 August 2009).
(26) Waterbury, The Egypt of Nasser and Sadat.
(27) W. J. Dorman, «Informal Cairo: Between Islamist Insurgency and the Neglectful State?,» Security Dialogue,
vol. 40, nos. 4 - 5 (2009), pp. 419 – 441.
(28) Frances Sheilah Meikle, «Aid Funded Human Settlement Projects? The Case of Egypt 1974–1982,» (PhD
Dissertation, Department of Geography, London School of Economics, University of London, London, 1988); Moore,
;Images of Development; Mohamed El-Mahdy Hamza, «Shelter Policies: The State, Foreign Aid and Economic Reform
the Case of Egypt,» (PhD Dissertation, School of Planning, Oxford Brookes University, Oxford, 1998), and Iliya Harik,
Economic Policy Reform in Egypt (Gainesville, FL: University Press of Florida, 1997).
(29) G. El-Kadi, «Case Study on Metropolitan Management (Greater Cairo),» (Unpublished Manuscript, 1992).

أعلن في سنة  2008تقسيم المنطقة المتروبولونية لتشمل محافظتين جديدتين ،ولكن القرار ألغي الحقًا في نيسان /أبريل .2011
انظرDavid Sims, Understanding Cairo: The Logic of a City out of Control (Cairo; New York: American University :
in Cairo Press, 2011), and «Egypt’s PM Centralises Helwan and 6 October Governorates,» Ahramonline, 14/4/2011,

on the Web: <http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/0/10037/Egypt/Egypts-PM-centralises-Helwan-and-Octobergovernor.aspx> (Accessed 12/9/2011).

ةمجرت
قلا يف يضارألا ةرادإل ةيروتيربلا تاسايسلا :ةيمسر-اللاو ءاصقإلا

نشوء هيئات جــديــدة – مثل الهيئة العامة للتخطيط العمراني فــي وزارة اإلسـكــان ،وكــانــت قــد ُصممت
وأخيرا ،كان
أساسا لتلقّي الدعم ،وكان لها جسم بيروقراطي صغير ومحدود التأثير على األرض(.((3
ً
ً
للمحافظات ،المسؤولة عــن تطبيق سياسات تنمية األراضــي وقــرارات التخطيط ،مخصصات صغيرة

جدً ا ،تُنفق ثالثة أرباعها على مرتبات الموظفين(.((3

عـلــى الــرغــم مــن أن الـحـكــومــات فــي الـقــاهــرة كــانــت ،إلــى حــد بـعـيــد ،غـيــر ق ــادرة عـلــى اخ ـتــراق المجتمع
الـمـصــري ،فــإنــه كــان لـنـفــوذ الــدولــة أثــر كـبـيــر فــي الـمـجـتـمــع؛ فــاالسـتـخــدام الـمـنـ َّـظــم لـنـظــام الــرعــايــة الهابطة

سـ ّهــل تـشـكـيــل نـخـبــة داخ ــل الـنـظــام ق ــادرة عـلــى الـنـفــاذ إل ــى ث ــروات الــدولــة وف ــرص الـمـشــاركــة الـسـيــاسـيــة،

تاريخيا فاعلة بوصفها تحال ًفا من
منتج ًة بالتالي استبعا ًدا متواز ًيا للطبقات الشعبية( .((3فالنخبة كانت
ً

أصحاب المصالح غير المستقلين حول الرئيس ،متضمن ًة الجيش وكبار البيروقراطيين ومديري القطاع

الـعــام (الـمـعــروفـيــن بـبــرجــوازيــة الـبـيــروقــراطـيــة أو بــرجــوازيــة الــدولــة) ومـســؤولــي الـحــزب الـحــاكــم ،باإلضافة

إلى مسؤولي الهيئات العامة والقطاع الخاص «الطفيلي» (الذي يشمل مقاولي اإلنشاءات واألراضي)
الذين يعتمدون كلهم على الريع والفرص االقتصادية التي توفرها لهم مواقعهم في الدولة(.((3

مــع أن بـعــض الـمــراقـبـيــن تـنـبــأ بــأن الـجـمــاعــة األخ ـيــرة (الــرأسـمــالـيـيــن الطفيليين) كــانــوا فــي صـعــود سياسي

ـوصــا مـنــذ سـنــة  ،2004فــإن الـتـظــاهــرات الـتــي أطــاحــت م ـبــارك الح ـ ًقــا كـشـفــت أن الـقــوات
مـسـتـمــر ،خـصـ ً

الـمـسـلـحــة هــي الــاعــب األق ــوى سـيــاسـ ًـيــا .ومــن الـمـفــارقــة أن جـهــود م ـبــارك لتحييد مـجـمــوعــات الـضـبــاط

سـيــاسـ ًـيــا فــي الثمانينيات سمحت لـهــم بتطوير اقـتـصــاد مــواز وسلسلة مــن مــؤسـســات الــرفــاه االجتماعي

التي عززت من قوتهم( .((3ومع أن بروز الجيش في المجال العام تضاءل بشكل كبير في التسعينيات،

خصوصا بعد أن أقال مبارك وزير دفاعه المشاكس – والمنافس  -عبد الحليم أبو غزالة سنة ،1989
ً
فإن المرجح هو أن المؤسسة العسكرية احتفظت بنفوذها «خلف األضواء» ،بما في ذلك استثماراتها

(30) W. J. Dorman, «The Politics of Neglect: The Egyptian State in Cairo, 1974–1998,» (PhD Dissertation, Department
of Political Studies and International Relations, School of Oriental and African Studies, University of London, London,
2007).
(31) Sims, Understanding Cairo.
(32) Diane Singerman, Avenues of Participation: Family, Politics, and Networks in Urban Quarters of Cairo, Princeton
»Studies in Muslim Politics (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1995); Roussillon, «Republican Egypt Interpreted,
and Amira El-Azhary Sonbol, The New Mamluks: Egyptian Society and Modern Feudalism, with a Foreword by Robert
A. Fernea, Middle East Studies Beyond Dominant Paradigms (Syracuse, New York: Syracuse University Press, 2000).
(33) John Waterbury, «The Political Management of Economic Adjustment and Reform,» in: Joan M. Nelson, ed., Fragile
Coalitions: The Politics of Economic Adjustment, ODC Policy Perspectives; no. 12 (New Brunswick, USA: Transaction
Books, 1989), Amr Adly, «Mubarak (1990-2011): The State of Corruption,» (ARI Thematic Studies: The Politics of
_Corruption, Amman, March 2011), on the Web: <http://www.arab-reform.net/sites/default/files/Mubarak_1990-2011
The_State_of_Corruption.pdf> (Accessed 10/1/2013).
(34) Robert Springborg, «Military Elites and the Polity in Arab States,» (Development Associates Occasional Paper; 2,
)Arlington, VA, 1998
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حاليا ربع الناتج المحلي اإلجمالي على األقــل ،وال
في األرض وقــوة العمل ورأس المال التي تمثل ً
تخضع للرقابة العامة ،عدا عن عدم خضوعها للمحاسبة(.((3

إن مصطلح «الـنـخـبــة» فــي مــديـنــة الـقــاهــرة يـضــم شــرائــح مـتـعــددة مــن أصـحــاب الـنـفــوذ واالم ـت ـيــازات؛ فهو

يتضمن كبار المسؤولين في وزارة اإلسكان وأجهزتها المتعددة ،باإلضافة إلى مقاولي القطاعين العام
ماليا على عقودهم .وبشكل أكثر عمومية ،تضم نخبة مدينة القاهرة جميع
والخاص الذين يعتمدون ً

أولئك المستفيدين من وساطة الدولة للوصول إلى األرض واإلسكان واإلقراض والبنية التحتية ،وذلك
بـطـ ٍ
ـرق مـخـتـلـفــة ،مــن بينها  -عـلــى سـبـيــل الـمـثــال  -الـسـيـطــرة عـلــى الـشـقــق الـسـكـنـيــة الـتــابـعــة لـلـقـطــاع الـعــام،
والـعـقــارات واألراضــي المخصصة للجيش والشرطة ،باإلضافة إلــى جمعيات اإلسـكــان المدعومة من

الــدولــة( .((3وقــد اعتقدت هــذه النخبة في السبعينيات أن البنك الــدولــي والمانحين اآلخــريــن سيموالن
نـشــاطــاتـهــا (ورب ـمــا اعـتـقــدت أنـهــا سـتـتـلـقــى الــدعــم الـمــالــي بـشـكــل مـبــاشــر) ،لــذلــكُ ،هــرعــت حـيـنـمــا فضل

المانحون تطوير المناطق العشوائية ،األمــر الــذي دفعها إلى االعتقاد أن خطة المانحين سوف تشجع
الال -رسمية وتقوض سلطة الدولة(.((3

إن مــا يبرز هنا هــو مشاريع الجيش السكنية وسيطرته على األرض؛ فبالنسبة إلــى المشاريع السكنية،

وس ـع ـهــا الـ ـس ــادات ك ــ«وس ـي ـلــة لـتــأمـيــن تــأي ـيــد ال ـق ــوات الـمـسـلـحــة
فــإن ـهــا ت ـعــود إل ــى ال ـع ـهــد ال ـن ــاص ــري ،وق ــد ّ

السياسي»( .((3ومع بداية الثمانينيات ،أدركت مجموعات الضباط أن مخصصاتها تدهورت مع ارتفاع
مـعــدالت الـتـضـخــم فــي الـسـبـعـيـنـيــات ،ومـقــارنـ ًة بـمــا يجنيه الـقـطــاع الـخــاص الــول ـيــد( .((3وكـمـحــاولــة أوســع

جميع
لـتــدارك هــذا االنـحــدار ،وســع المشير عبد الحليم أبــو غــزالــة برنامج إسـكــان الضباط كــي يضمن
ُ
الضباط المتقاعدين شققهم السكنية بحلول سنة  .((4(1986ومن سنة  1985إلى سنة  ،1986كان 5
تابعا للجيش.
في المئة من مشاريع اإلسكان التي أقيمت في مصر ً

( ((3المصدر نفسه؛ »Steven A. Cook, «The Unspoken Power: Civil-Military Relations and the Prospects for Reform,
(Analysis Paper; 7, Saban Center for Middle East Policy at the Brookings Institution, Washington, DC, 2003), and
Rabab ElMahdi, «The Future of Civilian-Military Relations in Egypt,» (Arabist, 11 January 2012), on the Web: <http://
www.arabist.net/blog/2012/1/11/the-future-of-civilian-military-relations-in-egypt.html> (Accessed 12/1/2012), and
Y. Sayigh, Egypt’s Military Custodianship (Washington, DC: Transcript by Federal News service, 2012).
(36) Singerman, Avenues of Participation; Galila El-Kadi, «L’Articulation de deux circuits de gestion foncière au
Caireen Egypte — Recompositions,» Peuples méditerranéens, nos. 41 – 42 (October 1987), pp. 167 – 179; Harik,
Economic Policy, and Sims, Understanding Cairo.
(37) Hoda A. F. Tolba Sakr, «Underlying Collegial Relationships Controlling Project Implementation: Case Study
in Egypt,» (PhD Dissertation, Department of Urban Studies and Planning, Massachusetts Institute of Technology,
Cambridge, MA, 1990).
(38) A. Y. Zohny, The Politics, Economics, and Dynamics of Development Administration in Contemporary Egypt: An
Interdisciplinary Approach (Schriesheim-Heidelberg, West Germany: Books on African Studies, 1988), p. 202.
(39) Central Intelligence Agency (CIA), Directorate of Intelligence, «Egypt: The Roots, Values, and Attitudes of
the Officer Corps (March 1982),» (August 2010), CIA-RDP83B00232R000100060006-1, CIA Records Search Tool
(CREST), National Archives and Records Administration, College Park, MD.
(40) Springborg, Mubarak's Egypt.
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األهــم بالنسبة إلــى تلك األجـنــدة هــو ممتلكات وزارة الــدفــاع فــي الـصـحــراء الشرقية والـصـحــراء الغربية

حــول الـقــاهــرة ،وهــي الممتلكات الـتــي نجمت عــن سـيــاســة نـشــر قــواعــد ومـنـشــآت خــال الـحــروب ضد
إســرائ ـيــل ،وص ـ ً
ـول إل ــى ح ــرب  ،1973حـيــث اقـتـضــت الـسـيــاســة الـحــربـيــة آن ــذاك تــوزيــع قــواعــد الـجـيــش

فــي مـنــاطــق مـخـتـلـفــة( .((4وبـعــد تــوقــف األعـمــال الـحــربـيــة ،انـتـقــل الـتــركـيــز الــداخـلــي إلــى اإلعـمــار ،لتتحول
ٍ
أراض» طورتها القوات المسلحة من خالل هيئاتها ،مثل
األراضي التي سيطر عليها الجيش إلى «بنك
ِ
يكتف الجيش بحماية هــذه األراضــي مــن أجـهــزة الــدولــة
هيئة مشاريع أراضــي الـقــوات المسلحة .ولــم

األخرى ،بل وصل به األمر ً
أيضا إلى توسيعها من خالل ضم مزيد من الممتلكات ذات القيمة بحكم

نوعا ما  -رأس مال ذا أغراض متعددة؛ فهو
األمر الواقع( .((4وال شك في أن مثل هذه األراضي تمثلً -
يتيح «استثمارات مشتركة مع القطاع العام ومطورين من القطاع الخاص» ،و«يفرض عالقات مع نخب

استراتيجية»( .((4كما أن لدى المقاولين المرتبطين بالمؤسسة العسكرية – كما ُيشاع  -امتيازات تفضيلية
ّ
تمكنهم من الفوز بالمناقصات( .((4ولكن المضاربة على العقارات لم تكن مقتصرة على الجيش ،بل

ً
كانت ً
أساسيا من أشكال زيادة نفوذ وسطوة النخبة منذ السبعينيات .وفي بعض الحاالت،
شكل
أيضا
ً
كان مسؤولو الدولة يغضون النظر عن استغالل األرض وتطويرها ،ســواء كانت ملكي ًة عامة أو ملكية
خاصة( ،((4وفي حاالت أخرى كانت أجهزة الدولة أو مؤسسات شبه الحكومية تستحوذ على األراضي

تحت شعار «استصالح األرض»(.((4

إن الطريقة األخـيــرة التي يمكن مــن خاللها التفكير فــي النخبة القاهرية هــي ضــم أولـئــك الــذيــن لديهم
الـثــروة الـكــافـيــة – ســواء جـنــوهــا عــن طــريــق عــاقــاتـهــم بــالــدولــة أو بالعمل خــارج الـبــاد  -لـشــراء عـقــار في
الـســوق الــرسـمـيــة ،بــاإلضــافــة إلــى امـتــاك سـيــارة خــاصــة .وعـلــى الــرغــم مــن أن هــؤالء ال يمثلون أكـثــر من

 10فــي الـمـئــة مــن س ــوق اإلس ـك ــان ،فــإنـهــم كــانــوا الـمـسـتـفـيــديــن الــرئـيـسـيـيــن خ ــارج الــدولــة مــن مـحــاوالت

الحكومة لتشجيع اإلنتاج في مشاريع اإلسكان التابعة للقطاع الخاص منذ السبعينيات( ،((4وهي النسبة

نفسها الـتــي تنطبق عـلــى مــالـكــي الـسـيــارات الــذيــن بــالـكــاد تبلغ نسبتهم  11فــي الـمـئــة مــن الـعــائــات في

القاهرة الكبرى(.((4

(41) Sims, Understanding Cairo.
(42) Springborg, Mubarak's Egypt; Christian Arandel and Manal El Batran, «The Informal Housing Development
Process In Egypt,» (Working Paper; no. 82, Development Planning Unit, The Bartlett, University College, London,
July 1997); Sims, Understanding Cairo, and Abul-Magd, «The Army,» on the Web: <http://www.jadaliyya.com/pages/
index/3732/the-army-and-the-economy-in-egypt> (Accessed 28/12/2011).
(43) Springborg, «Military Elites,» p. 6.
(44) Sayigh, Egypt’s Military.
(45) Galila El-Kadi: «L’Articulation de deux circuits,» and «Market Mechanisms and Spontaneous Urbanization in
Egypt: The Cairo Case,» International Journal of Urban and Regional Research, vol. 12, no. 1 (March 1988), pp. 22–37.
(46) Springborg, Mubarak's Egypt.
(47) El-Kadi, «L’Articulation de deux circuits»; Harik, Economic Policy, and Sims, Understanding Cairo.
(48) Sims, Understanding Cairo.
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تخطيط الدولة والقاهرة الال-رسمية
إن ال َت َم ْدين غير الرسمي في القاهرة يعكس عدم قدرة الدولة المصرية على إدارة النمو السكاني الذي
زاد ما يقارب  ٣ماليين نسمة في سنة  ،1947ثم وصل إلى أكثر من  ١٧مليونًا في الوقت الحاضر(((4؛
فقد وجدت حكومتا عبد الناصر والسادات صعوبة في تمويل اإلسكان والبنية التحتية الالزمة لتوسيع
ـوصــا بـعــد بــدايــة األزم ــة االقـتـصــاديــة الــدوريــة سـنــة  1965والـمــواجـهــة الـحــربـيــة
الـمــديـنــة الــرسـمـيــة ،وخـصـ ً
(((5
الطويلة مع إسرائيل ( . )1974 - 1967وفي الواقع ،باشرت حكومة عبد الناصر منذ الخمسينيات
ال ـحــد مــن االسـتـثـمــار فــي اإلس ـك ــان – وإن ك ــان ذل ــك بــا ج ــدوى  -مــن أج ــل تــوجـيــه ال ـم ـصــادر الـمــالـيــة
إلى الصناعة(.((5
لم يكن حكام مصر غافلين تما ًما عن الضغوط الديموغرافية على العاصمة .ومع التزامهم بالحداثية
الفوقية السلطوية ،فــإن مخططي الدولة ارتــأوا احتواء نمو القاهرة السكاني وإعــادة توجيهه إلــى مكان
آخــر بـقــرارات فــوقـيــة؛ فقد كــان جــوهــر التطوير دائـ ًـمــا هــو َفـ ْـرض التخطيط ،وهــو مــا أطـلــق عليه ديبوليت
«دكـتــاتــوريــة الـخــط الـمـسـتـقـيــم»( ((5الـتــي تـشــدد عـلــى الـشـبـكــات الـهـنــدسـيــة واألش ـكــال الـمـتـمــاثـلــة ،وتغفل
بـشـكــل كـبـيــر الـبـيـئــة الـمـحـلـيــة والـقـيــود الـمــالـيــة .وه ـكــذا ،ح ـ ّـدت هــذه الـعــوامــل األخ ـيــرة تــاريـخـ ًـيــا مــن فــرض
الرؤية الحداثوية التي تأثر تطبيقها ً
أيضا بضرورات إعادة إنتاج السلطوية ،لتكون النتيجة مقاربة تمدينية
غـيــر فـعــالــة لـلـسـيـطــرة عـلــى نـمــو ال ـقــاهــرة ،فــأفــادت فــي األس ــاس الـنـخـبــة الـقــاهــريــة ودع ـمــت – لـلـمـفــارقــة –
ال َت َم ْدين العشوائي.
جهود التخطيط األولية

حرصت خطة  1956الرئيسية لتخطيط القاهرة على «اتـبــاع تقاليد تخطيط المدن البريطانية» ،مقدم ًة
مفاهيم مثل الـمـقــاس المثالي واالسـتـيـعــاب والمعايير القياسية للنمو الـجــديــد والتخطيط على المدى
الطويل ( 20سنة) للتحكم وتوجيه التطوير( .((5جرى تب ّني هذه التقاليد بنا ًء على توقعات مؤداها أن
فضل
وجه النمو الزائد إلى أطــراف المدينة ،و ُي ّ
عدد سكان القاهرة لن يزيد عن  3.5ماليين نسمةُ ،في َّ
أن يكون ذلك في الصحراء(ُ .((5أخذت تلك الخطة ،مثلها مثل جميع الخطط الجامدة ،بازدياد النمو
( ((4المصدر نفسه.

(50) Mona Serageldin, Regularizing the Informal Land Development Process, vol. 1: Background Paper (Washington,
DC: Agency for International Development, 1991), on the Web: <http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNABK035.
pdf> (Accessed 10/3/2011), and Sims, Understanding Cairo.
(51) Mourad Magdi Wahba, The Role of the State in the Egyptian Economy, 1945-1981 (Reading, UK: Ithaca Press,
1994), and Harik, Economic Policy.
(52) Agnès Deboulet, «Dictatorship of the Straight Line and the Myth of Social Disorder: Revisiting Informality in
Cairo,» in: Diane Singerman, ed., Cairo Contested: Governance, Urban Space, and Global Modernity (Cairo; New York:
American University in Cairo Press, 2009), pp. 211-214.
(53) Serageldin, p. 123.
(54) Joint Housing and Community Upgrading Team, Housing and Community Upgrading for Low-Income Egyptians
([Cairo]: The Team, 1977), and El-Kadi, «Case Study».

ةمجرت
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السكاني إلى  4ماليين نسمة بحلول سنة  .((5(1960وعلى أي حال ،فإن الخطة لم يجر قط توضيحها
أو الموافقة عليها أو تنفيذها(.((5
تمثلت إحــدى المعضالت السياسية في خشية حكومة عبد الناصر من إنشاء مجتمعات طرفية بعيدة
عرضة للدعاية الشيوعية»( .((5لذلكُ ،فضلت
تقلل من سيطرتها (أي الحكومة) على القوى العاملة ُ
«الم ّ
ٍ
أراض زراعية .والمفارقة هنا
إقامة المشاريع الصناعية بالقرب من التجمعات السكانية ،وبالعادة في
هــي أن إنـشــاء ُبـنـ ًـى تحتية وتــوفـيــر فــرص عمل سـيــؤديــان الحـ ًقــا إلــى دعــم الـعـشــوائـيــات .ولـكــن أهــم نتائج
خـطــة سـنــة  1956هــو أنـهــا ج ــاءت م ـبـ ِّـر ًرا إلنـشــاء مـشــاريــع اسـتـعــراضـيــة ،مـثــل أحـيــاء الـمـهـنــدسـيــن ومــديـنــة
نـصــر ،لتخدم قــواعــد الـنـظــام االجـتـمــاعـيــة(((5؛ فقد ُأريــد لمدينة نصر أن تـكــون «الـمــديـنــة اإلداري ــة ومركز
الـسـلـطــة الـقــريـبــة مــن مـنـشــآت الـجـيــش فــي ه ـل ـيــوبــول ـيــس»( ((5وأن تـعـكــس الـسـيــاســة الـبــريـتــوريــة فــي ذلــك
الــوقــت .أمــا توسعها السريع فــي السبعينيات وبــدايــة الثمانينيات ،فكان نتيجة «إنـشــاءات الجيش» إلى
حد كبير(.((6
استنتجت مـحــاولــة تخطيط الـقــاهــرة الـثــانـيــة ،الـتــي امـتــدت مــن أواس ــط الستينيات إلــى أواخــرهــا ،أن نمو
القاهرة فــاق طاقة المدينة على الـتـحـ ّـمــل( ،((6وأوصــت ،شأنها شــأن خطة  ،1956بـ«استيعاب» القاهرة
وف ـ ًقــا لــ«طــاقـتـهــا االسـتـيـعــابـيــة ال ـم ـثــال ـيــة» ،وأكـ ــدت أيـ ًـضــا ضـ ــرورة «ال ـم ـشــاريــع الـعـمــاقــة ال ـتــي تـحـتــاج إلــى
استثمارات ضخمة ومستويات عالية من الــدعــم»( .((6كما توصلت الخطة إلــى أن القاهرة ال تستطيع
التوسع بتكاليف مجدية اقتصاد ًيا ،ناصح ًة بــأن الحد األقـصــى الــذي تتحمله المدينة هــو  9.5ماليين
نسمة ،ومتوقع ًة زياد ًة في عدد السكان يصل إلى  5ماليين نسمة بحلول سنة  ،1990ومن األجدى أن
يتم توجيههم نحو المدن الطرفية التي سوف تُبنى في الصحراء.
وكـضـحـيــة مــن ضـحــايــا الـحــرب ،لــم تتلق الـخـطــة مــوافـقــة رسـمـيــة إال بـحـلــول سـنــة  ،1974لكنها ُأخــذت
مــرة أخــرى بعدد سكان غير متوقع ،إذ وصــل إلــى  8ماليين نسمة بحلول سنة  .((6(1976أمــا التطوير
(55) Janet L. Abu-Lughod, Cairo: 1001 Years of the City Victorious, Princeton Studies on the Near East (Princeton, NJ:
Princeton University Press, 1971).

( ((5المصدر نفسه.

(57) Galila El-Kadi, «Trente ans de planification urbaine au Caire,» Tiers-Monde, vol. 31, no. 121 (1990), p. 190.
(58) Abu-Lughod, Cairo, and El-Kadi, «Case Study».
(59) El-Kadi, «Trente ans de planification,» pp. 191-192.
(60) Springborg, Mubarak's Egypt, p. 105.
(61) GCPC, Report: the Preliminary General Plan for the Greater Cairo Region in Brief (Cairo: General Organization
for the Affairs of the Government Presses, 1970).
(62) Serageldin, p. 123.
(63) Society for Upgrading the Built Environment (SUBE), «Urban Land Management, Regularization Policies,
and Local Development in Africa and Arab States,» (Report Submitted to the Coordinating team AITEC (Association
Internationale de Techniciens, Experts et Chercheurs), Interueba and Alain Durand-Laserve, Sponsored by the Urban
Management Programme; The World Bank; UNDP; Habitat; GTZ; Ministére des Affaires Étrangeres, France, and
Ministére de la Cooperation, France, Cairo, 1994), et Sims, Understanding Cairo.
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العمراني الذي حدث في أوائل السبعينيات ،فإنه لم يتعد مشاريع إنشائية متفرقة نفذها سياسيون من

داخل النظام ،مثل أحمد محرم وعثمان أحمد عثمان اللذين كانت شركتهما المدعوة المقاولين العرب
ً
مثال على رأسمالية المحاسيب في عهد السادات(.((6
ال َت َم ْدين غير الرسمي

على الرغم من أن التخطيط الحكومي جرى إخراجه بلغة «المنطق ،والكفاءة ،واإلدارة العلمية» ،فإنه في
الواقع لم يكن سوى توليفة من تفكي ٍر بوحي األماني وتعزي ٍز لسطوة النخبة(((6؛ فالتخطيط الحكومي لم

يفعل سوى القليل الحتواء الضغوط الديموغرافية على العاصمة أو لتوجيهها ،بل إن المستفيد الحقيقي
بالمحصلة كان القطاع غير الرسمي .ومنذ أواسط الستينيات ،أدى غياب التقسيمات الفرعية لألراضي
الـ ُـمـتــاحــة لـلـمــواطـنـيــن الـعــاديـيــن إلــى تـضـخـ ٍم ثــابــت فــي أسـعــار األراض ــي وال ـم ـســاكــن( .((6وألن الـمــواطـنـيــن
المصريين وجدوا أنفسهم غير قادرين على الشراء من السوق الرسمية ،وبسبب غياب أي وسيلة ّ
تمكن
ماليا ،فإن أغلب المصريين سعى إلى تجنب المواجهة
المواطنين من الضغط على الدولة المستنفدة ً
ٍ
أراض زراع ـيــة عـلــى أط ــراف الـمــديـنــة (الــرخـيـصــة ألنـهــا غـيــر مــرخـصـ ٍـة لـلـبـنــاء وتفتقد
مــع الــدولــة عـبــر ش ــراء
الـخــدمــات الـعــامــة) مــن أجــل تقطيعها والـبـنــاء عـلـيـهــا( .((6تشبه هــذه العملية مفهوم «الـحــركــة االجتماعية»
لدى آصف بيات(((6؛ فالعائالت الفتية التي ترغب في تحسين فرصها السكنية تتصرف بشكلٍ موا ٍز بال
ٍ
تنسيق جماعي أو أيديولوجيا ،وتغادر العاصمة المكتظة والمناطق التاريخية شبه المنهارة إلى مساكن
في أحزمة المهمشين الشاسعة حول المدينة( ،((6لتبدأ رحلة هذه التجمعات السكانية متطفل ًة على البنية
التحتية التي أقيمت ً
أصل من أجل المشاريع اإلسكانية العامة أو المشاريع الصناعية(.((7
عـلــى الــرغــم مــن أن الـطــريـقــة هــذه الـتــي اسـتــوطــن بـهــا الـمـهـمـشــون لــم تـكــن عـ َـمـ ًـا جـمــاعـ ًـيــا ،فــإن حجمها
غير القاهرة من األسفل؛ فاإلسكان غير الرسمي اليوم هو مالذ ما يقارب ثلثي سكان المدينة،
المهول ّ
(((7
وهــو خــارج المظلة اإلداريــة لـلــدولــة  .ومــع أن الحكومات المصرية منعت خدمة هــذه األحـيــاء «غير
الـقــانــونـيــة» ،فــإنـهــا حصلت تــدريـجـ ًـيــا عـلــى وص ـ ٍ
ـول أفـضــل للبنى الـتـحـتـيــة ،وغــالـ ًـبــا بفضل مـشــاريــع الــدعــم
(64) Moore, Images of Development.
(65) O. El-Shakry, «Cairo as Capital of Socialist Revolution?,» in: Diane Singerman and Paul Amar, eds., Cairo
Cosmopolitan: Politics, Culture, and Urban Space in the New Globalized Middle East (Cairo; New York: American
University in Cairo Press, 2006), p. 85.
(66) W. Wheaton, Public Policy and the ‘Shortage’ of Housing in Egypt (Cairo: Cairo University; MIT Technology
;Adaptation Program, 1979), and Informal Housing in Egypt (Cambridge, Mass.: Abt Associates; Dames and Moore
Cairo, Egypt: General Organization for Housing, Building, and Planning Research, 1982).
(67) Informal Housing in Egypt.
(68) Asef Bayat, Life as Politics: How Ordinary People Change the Middle East (Stanford, Calif.: Stanford University
Press, 2010).
(69) Asef Bayat and Eric Denis, «Who Is Afraid of Ashwaiyyat? Urban Change and Politics in Egypt,» Environment and
Urbanization, vol. 12, no. 2 (October 2000), pp. 185–200.
(70) Informal Housing in Egypt.
(71) Sims, Understanding Cairo.

171

ةمجرت
اللاو ءاصقإلا-ةيمسر: قلا يف يضارألا ةرادإل ةيروتيربلا تاسايسلا

((7(
دورا محدو ًدا
ً  يبقى دور الدولة المصرية في تزويد الخدمات والتنظيم، وفي الوقت الحاضر. الغربي
((؛ فعلى7(»ـاس ــا تــديــر نـفـسـهــا ب ـن ـف ـس ـهــا
ً ج ــدً ا إل ــى درج ــة أن أح ــد الـبــاحـثـيــن الـغــربـيـيــن ق ــال إن «ال ـقــاهــرة أس ـ
 ألن أغـلــب، رسـمـيــة عـمـلـيــة تــوزيــع [ ُمـجـتـمـعـيــة] لـلـخــدمــات الـعــامــة- يـمـ ّثــل مــا ُيـسـمــى ال ــا،أرض ال ــواق ــع
الــدعــم وال ـت ـمــويــل ُيـنـفــق عـلــى األح ـي ــاء الـسـكـنـيــة «الــرس ـم ـيــة» ال ـتــي تـضــم أقـلـيــة س ـكــان ال ـقــاهــرة الـمـسـتـمــرة
، فإن ال َت َم ْدين غير الرسمي ال يمثّل انسحاب حارس البوابة من المجتمع فحسب، هكذا.((7(بالتناقص
ً بل يمثّل
 حيث الرسمية وما يصاحبها من فوائد أصبحت،أيضا اإلقصائية التي يتميز بها النظام السياسي
((7(
. حكرا على النخبة
ً

تجسد ردود الفعل العامة تجاه القاهرة غير الرسمية التوتر بين طموح هيمنة الدولة لفرض حدود صارمة
ً والفائدة السياسية لمثل هذه األحياء التي تمثّل
رخيصا؛ فسلطات القاهرة تجاهلت ال َت َم ْدين
سكنيا
بديل
ً
ً
 وفي الوقت الذي كانت فيه مجبرة على متابعة،((7( على األقل خالل أواسط السبعينيات،غير الرسمي
 وبوصفها بشعة،كبيرا من قوانين استخدام األرض
ً  كانت تشجبها لمخالفتها عــد ًدا،هذه المجتمعات
 وقد عكس الرفض الرسمي للقاهرة غير الرسمية القلق من أن ال َت َم ْدين سوف يؤدي في.وقذرة ورجعية
 وهي ما،)إمبريقيا
نهاية المطاف إلى استهالك األراضي القابلة للزراعة في مصر (مع أن ذلك غير ثابت
ً
 في المئة من البالد التي كان يجري فيها2 نسبتها
 كما أن الرفض.((7(تاريخيا عمليات التطوير المكاني
ً

(72) Informal Housing in Egypt, and Dorman, «The Politics of Neglect».
(73) Sims, Understanding Cairo, and Mark Tutton, «Cairo: Finding the City behind the Headlines,» (CNN, 11/2/2011),
on the Web: <http://edition.cnn.com/2011/WORLD/meast/02/11/cairo.life.city/index.html?eref=ft> (Accessed
14/2/2011).
(74) Sims, Understanding Cairo.
(75) Deboulet, «Dictatorship of the Straight Line».
(76) Sims, Understanding Cairo.
(77) US Agency for International Development and Dames and Moore, Center for International Development and Technology
(CIDAT), Cairo Metropolitan Area: Land Use, Infrastructure Development Study: Final Report of USAID Contract No.
AID-OTR-I-1853 (Work orders 1 and 2) (Cairo: USAID, 1981); Informal Housing in Egypt, and Sims, Understanding Cairo.

ٍ ٍ مدروسة بشكل، حتى اآلن، فإن قضية خسارة األراضي الزراعية ليست،بدهيا ومدعومة ببعض األبحاث
 ومتأثرة،كاف
ً مع أن هذه المخاوف معقولة
A. A. Abdel-Salam [et al.], «Changes in land use in some areas in Egypt,» Paper Presented at: The : انظر.بمشكالت جودة البيانات

Third International Conference on Soils of Urban, Industrial, Traffic, Mining, and Military Areas, Cairo, 17–25 November 2005;
Eric Denis and Marion Sejourne, «ISIS: Information System for Informal Settlements,» (A Co-operation Project in Urban Research
Participatory Urban Management Programme (Ministry of Planning and German Technical Cooperation and Observatoire urbain
du Caire Contemporain (OUCC) in the Centre de recherche et de documentation Economique, Juridique et Social (CEDEJ)
Cairo, April 2002), and Ayman Ibrahim Kamel El-Hefnawi, «‹Protecting› Agricultural Land from Urbanization or ‹Managing› the
Conflict between Informal Urban Growth while Meeting the Demands of the Communities (Lessons Learnt from the Egyptian
Policy Reforms),» Paper Presented at: Third Urban Research Symposium on «Land Development, Urban Policy and Poverty
Reduction», (World Bank Institute of Applied Economic Research (IPEA), Brasilia, DF, 2005), on the Web: <http://www.
worldbank.org/urban/symposium2005/papers/elhefnawi.pdf>. (Accessed 28/8/2009).

َّ ينبغي لمعالجة
منظمة آلثار ال َت َم ْدين في القطاع الزراعي أن تأخذ في االعتبار دور عوامل بيئية أخرى في خسارة األراضي ومساهمة استصالح
F. Ireton, «The Evolution of Agrarian Structures : راجع، وعوامل أخرى تؤثر في إنتاجية القطاع الزراعي المصري،األراضي في التعويض
in Egypt: Regional Patterns of Change in Farm Size,» in: Nicholas S. Hopkins and Kirsten Westergaard, eds., Directions of
Change in Rural Egypt (Cairo: American University in Cairo Press, 1998).

ً ومن هذه العوامل
 فهي ساهمت في طغيان األنشطة االقتصادية غير الزراعية،أيضا النتائج السلبية لسياسات تدخّ ل الدولة منذ الخمسينيات
Sadowski, Political Vegetables?; Sims, Understanding Cairo, and Richard H. Adams: Development : انـظــر.فــي المناطق الريفية

and Social Change, and «Evaluating development, 1980–1997,» in: M. Riad El-Ghonemy, ed., Egypt in the Twenty First
Century: Challenges for Development, RoutledgeCurzon Advances in Middle East and Islamic Studies (London; New York:
RoutledgeCurzon, 2003).

172

العدد Issue 4 / 16
ربيع  Spring 2016

يجسد ً
أيضا المخاوف التاريخية للنخبة من الهجرة الريفية ومن زعم أن العاصمة مهددة بأن يجتاحها

الفالحون الصعيديون غير المتحضرين(.((7

لـكــن عـلــى الــرغــم مــن أن حـكــام الـقــاهــرة رفـضــوا االع ـتــراف بــالـقــاهــرة غـيــر الــرسـمـيــة بــوصـفـهــا عـمــرا ًنــا شــرعـ ًـيــا،

فإنهم استطاعوا فعل القليل لوقف تمددها من دون توسيع إطــار امتيازات النخبة إلى أحياء المهمشين.
وحتى بعد الحمالت األمنية ضد المجموعات الجهادية في ٍ
عدد من أحياء القاهرة غير الرسمية في بداية

التسعينيات ،فشلت الدولة في الوفاء بما وعدت به من تنفيذ حملة هد ٍم أو تطوير للمجتمعات الموجودة،
أو حتى منع إقامة مجتمعات جديدةً .
وبدل من ذلك ،استمرت سياسة األمر الواقع كتوليفة من التسامح
والموافقة الضمنية من جهة ،والتظاهر بفرض عقوبات أو الشروع في استثمارات من جهة أخرى(.((7

مدن الصحراء الجديدة

فــي نيسان /أبــريــل  ،1974أعـلــن الـســادات مــا ســوف يصبح سياسة مصر للتطوير الـعـمــرانــي :بـنــاء مدن
الـصـحــراء الـجــديــدة (انـظــر الشكل  .)1وفــي حين أن بعض هــذه الـمــدن كــانــت جــديــدة كـلـ ًـيــا ،مثل مدينة
ال ـعــاشــر م ــن رم ـض ــان ال ـتــي ت ـقــع ب ـيــن ال ـقــاهــرة واإلس ـمــاع ـي ـل ـيــة ،ومــدي ـنــة ال ـس ــادات ال ـتــي ت ـقــع ف ــي مـنـتـصــف
ال ـط ــري ــق ب ـيــن ال ـق ــاه ــرة واإلسـ ـكـ ـن ــدري ــة( ،((8ك ــان بـعـضـهــا اآلخـ ــر ت ـط ــوي ـ ًـرا ل ـب ـعــض ال ـم ـج ـت ـم ـعــات ال ـع ـمــران ـيــة
الـطــرفـيــة ال ـمــوجــودة أص ـ ًـا ،وال ـتــي ُتـنــاظــر تـلــك الـ ُـمــوصــى عـلـيـهــا فــي خـطــة سـنــة  :1969مــديـنــة الـخــامــس
عـشــر مــن مــايــو خ ــارج ح ـلــوان فــي جـنــوب ال ـقــاهــرة ،ومــديـنــة ال ـســادس مــن أكـتــوبــر جـنــوب الـجـيــزة ،وهـمــا
تقريبا بحلول
المدينتان الـلـتــان أريــد لهما ،ومعهما مدينة الـعــاشــر مــن رمـضــان ،إسـكــان مليون مـصــري
ً
سنة .((8(2000
على الرغم من أن المدن الصحراوية لم تكن خطة تطويرية عمو ًما وال مخصصة لخدمة القاهرة ،فإنها
أصبحت المقارب َة المصرية األساسية لمعالجة توسع العاصمة وال َت َم ْدين غير الرسمي؛ فقد أريــد لهذه
المدن أن تكون «محاور عالجية» تسحب السكان والمشاريع الصناعية من القاهرة( .((8وقد افترض أن

عملية توجيه الناس ورأس المال يمكن أن تقوم عن طريق تجميد االستثمار في العاصمة [الموجودة]
عملياُ ،أريد للمدن الصحراوية أن تكون
عالجا سحر ًيا(،((8
ً
والشروع في جعل مؤسسات الدولة المركزيةً .
وسوغت للمسؤولين تجاهل نمو القاهرة الحقيقي والتهرب من تعقيدات المدينة الموجودة (التي تتزايد
ال -رسميتها باستمرار) لمصلحة نزعة تطوي ٍر عمرانية بديلة ُفرضت من جانب واحد.
(78) Sims, Understanding Cairo, and C. Miller, «Upper Egyptian Regionally Based Communities in Cairo,» in:
Singerman and Amar, eds., Cairo Cosmopolitan.
(79) Dorman, «Informal Cairo,» and Sims, Understanding Cairo.
(80) Salah El-Shakhs, «Sadat City, Egypt and the Role of New Town Planning in the Developing World,» Journal of
Architectural and Planning Research, vol. 11, no. 3 (Autumn 1994), pp. 239-259.
(81) El-Kadi, «Case Study».
(82) Sims, Understanding Cairo, pp. 17-18.

( ((8المصدر نفسه.
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1 الشكل
((8(
القاهرة في الثمانينيات

ً  من األفضل فهم تطوير الصحراء على أنه مشروع عمالق وممارسة نخبوية عمرانية،في الحقيقة
بدل
،مــن فهمه على أنــه عــاج لمشكالت ُيــراد معالجتها؛ فالمدن الـجــديــدة أثبتت أنـهــا مكلفة جــدً ا للدولة

خاصة بعد أن سعت الحكومة المصرية إلى جذب االستثمارات والناس عن طريق دع ٍم حكومي كبير
((8(
ّ
حاليا
ً  ومــع أن هــذه المدن تحتضن.  في المئة من اإلنـفــاق الـسـنــوي20  نسبة1991 شكل في سنة

((؛ فهذه8(تسمى «مدن األشباح» في الصحافة المصرية
ّ  فإنها،بعض مشاريع التصنيع المهمة اقتصاد ًيا
2006  ولــم يتجاوز عــدد سكانها في سنة،المدن فشلت في أغلبها في جــذب عــدد كبير من السكان

(84) Sources: Nasamat Abdel-Kader and Sayed Ettouney, «The Egyptian New Communities, Between Objectives and
Realization – A Critical Discourse, Three Decades Later,» Open House International, vol. 14, no. 2 (1989), p. 44, Figure
1, and Planning and Development Cooperative Inc. (PADCO); Engineering Consultants Group, and Sherif El-Hakim and
Associates, The National Urban Policy Study, Volume 1: Final Report (Cairo: PADCO; Engineering Consultants Group;
Sherif El-Hakim and Associates, 1982), p. 77, Figure III-1, Reproduced by Permission of Practical Action Publishing;
Map first Appeared in: Roger Zetter and Rodney White, eds., Planning in Cities: Sustainability and Growth in the
Developing World, Assisted by Lesley Downing, Urban Management Series (London : ITDG Pub., 2002).
(85) M. S. Zaghloul, «The structure and dynamics of informal urban growth: the Cairo urban region, 1976–1986,» (PhD
Dissertation, Graduate School of Arts and Sciences, Harvard University, Cambridge, MA, 1994), and Dona J. Stewart,
«Cities in the Desert: The Egyptian New-Town Program,» Annals of the Association of American Geographers, vol. 86,
no. 3 (September 1996), pp. 459–480.
(86) Gil Feiler, «Housing Policy in Egypt,» Middle Eastern Studies, vol. 28, no. 2 (April 1992), pp. 295-312.
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ال ـت ـس ـع ـم ـئــة ألـ ــف نـ ـسـ ـمـ ــة( ،((8ولـ ــم ت ـس ـت ـطــع أي م ــدي ـن ــة م ـن ـه ــا «ت ـخ ـف ـي ــف ن ـم ــو الـ ـ ـق ـ ــاه ـ ــرة»(((8؛ ف ــاإلس ـك ــان

ال ـم ـخ ـصــص لـ ــذوي ال ــدخ ــل ال ـم ـن ـخ ـفــض كـ ــان دون ال ـم ـس ـتــوى وب ـع ـي ــدً ا ع ــن فـ ــرص ال ـع ـمــل وال ــوظ ــائ ــف
ومفتقدً ا أبـســط أنــواع الـمــرافــق ،كالمحالت التجارية م ـثـ ًـا( .((8وألن الــرؤيــة الحداثية واصـلــت منع قيام

إن ـشــاءات ضـخـمــة فــي الـعـشــوائـيــات الـتــي بـنــاهــا سـكــانـهــا وك ــان مــن الـمـمـكــن أن تـكــون مـتــاحــة للمواطنين

ال ـم ـصــري ـيــن( ،((9فـقــد جــذبــت م ــدن الـصـحــراء الـجــديــدة الـمـضــاربـيــن مــن ال ـشــرائــح ذوي الــدخــل الـمــرتـفــع

(خ ـص ـص ــت األراض ـ ـ ــي ف ــي م ــدي ـن ــة ال ـع ــاش ــر م ــن رمـ ـض ــان ل ــرج ــال األعـ ـم ــال ال ــذي ــن ل ــدي ـه ــم ع ــاق ــات مــع
الـحــزب الــوطـنــي) ،كـمــا أنـهــا أصـبـحــت تــرتـبــط بــالـمـجـتـمـعــات الـمـغـلـقــة الـفـخـمــة فــي الـتـسـعـيـنـيــات ،وهــو ما

سيناقش أدناه(.((9
ُ

كـمــا أن حـكــومــة م ـبــارك لــم ت ـبــذل ج ـهــدً ا حـقـيـقـ ًـيــا لـتـجـمـيــد االسـتـثـمــار فــي ال ـقــاهــرة الــرسـمـيــة (الـمـمـيــزة من

نــاح ـيــة ال ـخ ــدم ــات) ،ول ــم ت ـت ـخــذ خ ـط ــوات ل ــا -م ــرك ــزة ال ـب ـي ــروق ــراط ـي ــة(((9؛ ف ـفــي ال ـس ـن ــوات األخـ ـي ــرة مــن

عـهــد ال ـس ــادات ،واف ــق ع ــدد كـبـيــر مــن ال ـ ــوزارات ،مــن بـيـنـهــا تـلــك الـمـســؤولــة عــن اإلس ـك ــان والـتـخـطـيــط،

ع ـلــى االن ـت ـق ــال إلـ ــى مــدي ـنــة ال ـ ـسـ ــادات ،إال أن ت ـع ــدي ــات وزاريـ ـ ــة ك ـث ـيــرة ف ــي ال ـث ـمــان ـي ـن ـيــات أف ـض ــت إلــى

رف ــض أج ـه ــزة ال ــدول ــة ل ــان ـت ـق ــال( ،((9م ـن ـهــا ت ـلــك ال ـم ـســؤولــة ع ــن بــرنــامــج ال ـم ــدن ال ـج ــدي ــدة ،ح ـيــث هــدد
مــوظ ـفــوهــا ب ـ ــاإلض ـ ــراب( ،((9ول ـك ــن ح ـتــى ل ــو ت ــم تـنـفـيــذ ق ـ ــرارات ال ـن ـقــل ون ـم ــت ال ـم ــدن ال ـج ــدي ــدة ب ــاط ــراد

س ــري ــع ،فـ ــإن م ــن غ ـي ــر ال ـم ـح ـت ـمــل أن ت ـ ــؤدي الـ ـم ــدن ال ـص ـح ــراوي ــة إلـ ــى ع ـم ـل ـيــة إعـ ـ ــادة ت ـش ـك ـيــل م ـكــان ـيــة

في القاهرة(.((9

مستقبل تخطيط القاهرة
مــع أن م ـحــاوالت ف ــرض ال ـحــداثــة مــن األع ـلــى مــن أج ــل الـتـخـطـيــط لـتــوســع ال ـقــاهــرة فـشـلــت فــي الـتـعــامــل

مــع ظــاهــرة الـ َتـ َـمـ ْـديــن غـيــر الــرسـمــي ،فــإن حـكــام مـصــر مـنــذ الـسـبـعـيـنـيــات لــم يـكــونــوا وحــدهــم َمــن واجـهــوا
(87) Sims, Understanding Cairo.
(88) David Sims: «Development Benefits of the Cairo Ring Road and Associated Bridges,» (Final Report Submitted to
USAID/Egypt, Cairo, 20 August 1990), p. 5, and Understanding Cairo.
(89) Eric Denis, «Desert: From Ghost Towns to Forbidden Cities,» in: C. Keller, A. Konrad and J. Lagae, eds., Desert
Cities (Zurich: JRP/Ringier, 2008), pp. 117-127, on the Web: <http://hal.inria.fr/docs/00/35/68/92/PDF/DenisEngCMed_JL_relu_ED_cor_acceptees.pdf>. (Accessed 19/6/2012).
(90) Hala Saad Kardash, «The transformation of public housing provision in Egypt and the role of self help,» (PhD Dissertation,
School of Architecture, Faculty of Environmental and Social Sciences, University of Newcastle upon Tyne, 1993).
(91) Eric Denis, «Urban Planning and Growth in Cairo: Power, Poverty and Urban Survival,» Middle East Report, vol.
27, no. 202 (Spring 1997), pp. 7-12, and Tarek Osman, Egypt on the Brink: From Nasser to Mubarak (New Haven: Yale
University Press, 2010).
(92) Saad Eddin Ibrahim, Egypt, Islam, and Democracy: Critical Essays (Cairo: American University in Cairo Press,
1996).
(93) El-Shakhs, «Sadat City».
(94) Sims, Understanding Cairo.
(95) El-Kadi, «Case Study».

ةمجرت
قلا يف يضارألا ةرادإل ةيروتيربلا تاسايسلا :ةيمسر-اللاو ءاصقإلا

ال ـقــاهــرة؛ فـمـنــذ نـهــايــة الـسـبـعـيـنـيــات ،نـفــذ الـبـنــك ال ــدول ــي والــوكــالــة الــدول ـيــة لـلـتـنـمـيــة سـلـسـلــة مــن مـشــاريــع
التطوير العمراني تتعلق باإلسكان والبنية التحتية وتحسين الخدمات العامة في العاصمة .وكانت هذه
الـمـشــاريــع ج ــز ًءا مــن جـهــود أوســع لــدعــم تـقــارب مـصــر مــع الـغــرب ،كـمــا أنـهــا عكست مـخــاوف واشنطن

من ضعف الحكومة في مواجهة األزمات العمرانية واالضطرابات في مدينة تتوسع بسرعة( .((9وعلى

حتما
الرغم من أن الحاجة إلى العمل مع الجهات الرسمية عنت أن المانحين أمدوا الدولة المصرية ً

بـكـفــاءة عــالـيــة ،فــإن ه ــؤالء الـمــانـحـيــن كــانــوا غـيــر غــافـلـيــن عــن مـشـكــات حــوكـمــة ال ـقــاهــرة ،وبــالـتــالــي رأوا

عمليا «عــرجــاء» ،ورأوا ً
أيضا
ضــرورة إصــاح اإلدارة التطويرية الـتــي كــانــت تطمح إلــى الهيمنة ولكنها
ً
أن ذلــك يـجــب أن يـجــري بـجـعــل طـمــوحــات الــدولــة أكـثــر اع ـتـ ً
ـدال ،وبـتـقــويــة مــؤسـســاتـهــا وزي ــادة قــدراتـهــا

الـعـمـلـيــة .بــاخـتـصــار ،رأى الــداع ـمــون ض ــرورة تـعــزيــز ك ـفــاءة إدارة ال ــدول ــة الـمـصــريــة لـجـعـلـهــا ق ــادرة على

حكم عاصمتها.

كان من ضمن هذه المبادرات تطوير العشوائيات ،وإنشاء مشاريع سكنية منخفضة التكلفة باستخدام
أسلوب المساعدة الذاتية من أجل تسريع استعادة التكاليف من المستفيدين ،وهو ما من شأنه تنشيط
عملية تنسخ نفسها بنفسها ) .)self-replicating processوعلى سبيل المفارقة ،كان التوجه المثالي لهذه

المقاربة هو تقليل اعتمادية الدولة المصرية في إنفاقها المخصص للبنية التحتية على التمويل الخارجي.

إال أن هذه المبادرات لم ت َُع ّد بشكل جيد ،كما أنها ووجهت بمقاومة حكومية مصرية؛ فبيروقراطيو قطاع
التعمير رفضوا برنامج المساعدة الذاتية المدعوم من المانحين ألنه ُيعتبر خر ًقا لمنطق الحداثية الذي

(((9
يفعل تفاوض الدولة مع
يتسم باإلقصاء الضمني  .ومن شأن عملية استرجاع التكاليف من السكان أن ّ
يفعل ً
مثل تساؤل المواطنين عن إيرادات الدولة وحقوقهم  -وهو األمر الذي
المجتمع – والذي يمكن أن ّ

فوقيا( ،((9ذلك أن
يناقض نمط الحكم الراسخ ،حيث إن الدولة التي ال ت َ
ُحاسب توزع الخدمات والدعم ً

المسؤولين المصريين كانوا مهتمين فقط بدعم مشاريع اإلنشاء (التقليدية) ،وخاصة المدن الصحراوية
الجديدة(.((9

( ((9ل ـ ــدراس ـ ــات تـفـصـيـلـيــة ح ــول ال ـق ــاه ــرة راج ـ ــعCentral Intelligence Agency, National Foreign Assessment Center: :
Cairo’s Housing Shortage: Prospects and Political Implications (November 1981), August 2010, CIARDP06T00412R0002000530001-0; and CIA, Directorate of Intelligence, «Public Services in Cairo: Potential for
Unrest? (April 1983),» (August 2010), CIA-RDP84S00556R00010011002-2, both CIA Records Search Tool (CREST),
National Archives and Records Administration, College Park, MD.
(97) Sakr, «Underlying Collegial Relationships Controlling Project Implementation».
(98) W. J. Dorman, «Of demolitions and Donors: The Problematics of State Intervention in Informal Cairo,» in:
Singerman, ed., Cairo Contested.

( ((9هـ ــذا االنـشـغــال واض ــح فــي حــالــة دراس ــة الـسـيــاســة الـقــومـيــة لـلـتـنـمـيــة الـحـضــريــة ( )NUPSونــاقـشـهــا الـمــؤلــف أيـ ًـضــا مــع أح ــد كـبــار
المستشارين في الوكالة األميركية للتنمية الدولية ديلوين روي في شباط/فبراير  .2000انظر ً
أيضاDonald S. Brown, Director, :

USAID Mission to Egypt, Memorandum 6 July 1977, ‘Discussion with Engineer Hasaballah el Kafrawi’; SOC 4–5,
Housing 1977, Research; Central Subject Files, 1974–84, Entry P257, Box 9; Records of the United States Agency for
International Development Record Group 286; National Archives Building, College Park, MD.
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لذلك ،تجنب الداعمون الغربيون تطوير مواقع العشوائيات ،وقاموا ً
بدل من ذلك في بداية التسعينيات
بتجريب نهج أكثر استباقية ،فعملوا مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني إلعــادة توجيه توسع القاهرة

بعيدً ا عن األراضــي الزراعية .وأشــار المخططون الغربيون إلى الفشل المصري في لجم ال َت َم ْدين غير

الرسمي ،وسعوا إلى االستفادة من «ديناميته» ،فأوصوا بضرورة أن تجذب الحكومة المصرية الساعين
والمقدمة لها الخدمات( .((10وألن األراضي الصحراوية
إلى السكن نحو المواقع الصحراوية المخططة
َّ

في القانون المصري مملوكة للدولة ،فإن من شأن ذلك أن يبسط عملية استمالك األرض( .((10ولكن

منهجية «الـمــواقــع والـخــدمــات» ســرعــان مــا فـقــدت اهـتـمــام الــداعـمـيــن – جــزئـ ًـيــا بسبب صـعــوبــة استمالك
ـاع ــا وس ــط ال ـبــاح ـث ـيــن ال ـغــرب ـي ـيــن الـمـتـخـصـصـيــن
األرض -ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن ال ـم ـشــاريــع ع ـك ـســت إج ـم ـ ً

بتوسع القاهرة(.((10

إن إدارة تــوســع الـمــديـنــة ،ســوا ًء لحماية األراض ــي الــزراعـيــة أو لتسهيل الـتــزويــد بــالـخــدمــات ،تحتاج إلى

وبغض النظر عن الوسيلة ،فإن سلطات القاهرة تحتاج
قط ٍع مع سياسات المنع الحالية والالمساواة.
ّ

إلى التعامل مع صيرورة ال َت َم ْدين غير الرسمي عبر خلق مواقع (صحراوية) بديلة للراغبين في السكن،
باإلرشاد والتوجيه بـ ً
ـدل من منع توسع المدينة؛ فنجاح أي مشروع من مشاريع «المواقع والخدمات»

سوف يقدم ً
بديل من نهج الالمباالة والتسامح بالتعامل مع ال َت َم ْدين غير الرسمي في القاهرة .ولكن هذا
الـنــوع مــن الـمـبــادرات اصـطــدم بالسمة اإلقصائية للنزعة التطويرية بـصــورة خــاصــة ،وعــاقــات السلطوية

بصورة عامة .والقسم التالي يختبر أربع محاوالت من هذا النوع.
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﻀﺮﻳﺔ

كــانــت مـنـهـجـيــات الـمــانـحـيــن والـمـصــريـيــن لـتـطــويــر الـمــديـنــة واضـحــة فــي دراس ــة الـسـيــاســة الـقــومـيــة للتنمية
الحضرية ( ،)NUPSوهي الدراسة التي ُأنجزت سنة  1982تحت رعاية وزارة التعمير ،والتي هدفت
شكليا إلــى دمــج التخطيط القطاعي والـمـكــانــي فــي مصر لخدمة أهــداف التنمية الـقــومـيــة( .((10وأولــت
ً

الــدراســة ،الـتــي دعمتها الــوكــالــة الــدولـيــة للتنمية األميركية كطريقة غير رسمية لتبرر رفضها دعــم المدن
كبيرا( ،((10مرجح ًة وصول مستويات عدد السكان في المدينة إلى 16 -15
الصحراوية ،القاهر َة اهتما ًما ً

مليون نسمة بحلول سنة  2000بصرف النظر عن الخطط االستراتيجية التي سوف تتبناها الحكومة،
فالسياسات الصريحة أو الضمنية سوف تساهم في تكثيف ٍّ
كل من توسع المدينة واستهالك األراضي

(100) Final Report: Cairo Metropolitan Area Land Use/Infrastructure Development Study (Cairo: Dames and Moore,
1981), and Zaghloul, «The structure and dynamics of informal urban growth».
(101) K. Tayler and I. Green, «A Constraints Governed Approach to Development: Lessons from Two Projects in
)]Egypt,» (Unpublished manuscript, [s. d.

( ((10المصدر نفسه.

(103) Planning and Development Cooperative Inc. (PADCO); Engineering Consultants Group, and Sherif El-Hakim and
Associates, The National Urban Policy Study, Volume 1: Final Report.
(104) Interview with NUPS Project Officer, Washington, DC, 6 December 2000.
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الزراعية( .((10لذلك ،فإن القضية الحقيقية لصانعي السياسات المصريين ليست وقف تمدد القاهرة،

بل إدارتها.

انتقدت الدراسة استراتيجية الــا -مركزة بنا ًء على فرضية مفادها أن المدن الصحراوية غير اقتصادية،
وجادلت بأن من غير المرجح أن تمتص المدن الجديدة نسب ًة مهمة من السكان على المدى القصير أو
المدى المتوسط( .((10واقترحت ً
بدل من ذلك طريقة أفضل لحل مشكالت ازدحام القاهرة واستهالك

األراضي الزراعية وهي استراتيجية «الال مركزية العابرة للمناطق» التي يركز من خاللها برنامج المدن

الجديدة على المدن شبه الحضرية ،مثل مدينة السادس من أكتوبر ومدينة العبور المندمجتين فيها على

المستوى االقتصادي على الرغم من أنهما مفصولتان عن التجمعات السكانية( .((10وعلى وجه التحديد،

اقترحت الــدراســة )1( :توجيه التوسع السكاني المستقبلي للقاهرة في مــوازاة «محور شرقي -غربي»
يـتـجـنــب األراض ــي الــزراع ـيــة لـمـصـلـحــة الـمـحـيــط ال ـص ـحــراوي؛ ( )2ض ــرورة الـتـعــامــل مــع قـطــاع اإلسـكــان
غـيــر الــرس ـمــي وتـحـفـيــز م ــدخ ــرات ال ـنــاس ال ـخــاصــة مــن خ ــال «ت ـقــديــم مـنــاطــق مـشـمــولــة ب ـخــدمــات على

ٍ
ـاح م ــؤس ـس ــات ــي لـلـتـغـلــب
ن ـح ــو ج ـي ــد ف ــي م ــواق ــع م ـنــاس ـبــة ع ـل ــى
أراض غ ـي ــر زراع ـ ـيـ ــة»؛ ( )3إجـ ـ ــراء إصـ ـ ـ ٍ
ع ـل ــى «ال ـت ـف ـك ــك ال ــوظ ـي ـف ــي» ف ــي إدارة ال ـح ـك ــم ال ـم ـح ـل ــي ،وت ـش ـك ـيــل س ـل ـط ــات ت ـخ ـط ـيـ ٍـط م ـتــروبــول ـي ـن ـيــة؛
( )4ت ــروي ــج م ـب ــدأ اس ـت ـع ــادة ال ـت ـكــال ـيــف ف ــي اإلنـ ـف ــاق ال ـح ـك ــوم ــي ب ـم ــا «يـ ـع ــزز ق ــاع ــدة الـ ـمـ ــوارد لـلـصـيــانــة

وتقديم الخدمات»(.((10

ِ
مالحظة أن «جمعيات وتعاونيات
وببصيرة ثاقبة حــددت الــدراســة عــوائــق محتملة لهذه االستراتيجيا،

تـطــويــر األرض ،بــاإلضــافــة إلــى شخصيات فــرديــة ،نــاشـطــة جــدً ا فــي االسـتـحــواذ عـلــى األراض ــي» الــواقـعــة
عـلــى جـمـيــع مــداخــل الـمــديـنــة ألغ ــراض ال ـم ـضــاربــة( .((10كـمــا أنـهــا الحـظــت مــا يـخـ ّلـفــه اسـتـغــال الجيش

ل ــأراض ــي م ــن آث ــار سـلـبـيــة ع ـلــى ت ـطــويــر ش ــرق ال ـقــاهــرة وت ـخ ـط ـي ـط ــه( .((11ول ـكــن الـمـشـكـلــة الـمـلـحــة لــدى
الدراسة كانت معارضة المسؤولين المصريين ،الذين أصروا على ضرورة تقليص نمو القاهرة وتوجيه

(105) Planning and Development Cooperative Inc. (PADCO); Engineering Consultants Group, and Sherif El-Hakim
and Associates: «Working Paper on Characteristics of Alternative Strategies,» (Prepared for the Advisory Committee for
Reconstruction, Ministry of Development, Arab Republic of Egypt, 30 December 1980); «Working Paper on First Round
Alternatives for the National Urban Policy Study,» (Prepared for the Advisory Committee for Reconstruction, Ministry
of Development, Arab Republic of Egypt, 31 May 1981), and The National Urban Policy Study, Volume 1: Final Report.
(106) Planning and Development Cooperative Inc. (PADCO); Engineering Consultants Group, and Sherif El-Hakim and
Associates, The National Urban Policy Study, Volume 1.

( ((10المصدر نفسه ،ص .130

(108) Planning and Development Cooperative Inc. (PADCO); Engineering Consultants Group, and Sherif El-Hakim and
Associates: «Working Paper on First Round Alternatives for the National Urban Policy Study,» p. 132, and The National
Urban Policy Study, Volume 1, pp. 85-86 and 448.
(109) Planning and Development Cooperative Inc. (PADCO); Engineering Consultants Group, and Sherif El-Hakim and
Associates, «Working Paper on First Round Alternatives for the National Urban Policy Study,» p. 145.

( ((11المصدر نفسه.
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الـمـصــادر المالية نحو بــرنــامــج الـمــدن الـصـحــراويــة ال ـجــديــدة( .((11وفــي إثــر تقديم الــدراســة ،رفــض وزيــر
التعمير حسب الله الكفراوي نتائجها رغم أن وزارتــه رعتها وكــان هو بــدوره مؤيدً ا الستراتيجية المدن
الـ ـج ــدي ــدة( .((11ورغ ــم أن ــه مـنــع ت ــوزي ــع ال ــدراس ــة ف ــي الـحـكــومــة ال ـم ـصــريــة ،ج ــرى اق ـت ـبــاس أجـ ــزاء عــديــدة
منها اسـ ُتـخــدمــت فــي الـمـحــاولــة الفرنسية إلع ــادة تخطيط الـقــاهــرة (ســوف نـنــاقــش هــذا األمــر أدنـ ــاه)(،((11
وأض ـحــت مـحــط اقـتـبــاس بـشـكــل روتـيـنــي فــي مـنـشــورات الـتـخـطـيــط الـمـصــريــة ،ومــدرجــة ضـمــن مكتبات
الحكومة ومكاتبها.
مدينة العبور الجديدة

جزئيا بمشكالت الوصول إلى األرض التي
تفسيرا
يمكن تفسير تركيز الكفراوي على المدن الجديدة
ً
ً
واجهتها الهيئة العامة للتطوير العمراني في وزارتــه ،عندما حاولت تطوير المناطق شبه الحضرية في
ال ـقــاهــرة( .((11فـفــي سـنــة  ،1978أقـنـعــت هيئة الـتـطــويــر الـعـمــرانــي هيئة الـمـعــونــة الفنية األلـمــانـيــة ()GTZ
بــالـمـســاعــدة فــي تخطيط مــديـنــة الـعـبــور الـجــديــدة شـمــال الـقــاهــرة .ومــع أن ال ــدور الـمـبــاشــر لهيئة المعونة
الفنية كــان الـتــزويــد بــالــدعــم الـفـنــي ،فــإن هــذه الهيئة عــرضــت ،وبـشـكــلٍ مستمر ،تـمــويـ ًـا مـعـتـ َـبـ ًـرا لمشاريع
اإلسكان في المدينة ،وهو ما أبداه ً
أيضا البنك الدولي الذي تعهد بتمويل نصف تكاليف البنية التحتية
في المدينة( ،((11إال أن هيئة التخطيط العمراني وهيئة المعونة الفنية لم تكونا قادرتين على الوصول
إلى األرض التي كانت خاضعة للجيش المصري .كما أن الجهود الالحقة لوزارة الكفراوي من أجل
تـطــويــر مــوقـ ٍع قــريـ ٍ
ـب أحبطتها جمعيات «خــاصــة» لتطوير األرض ،أعـضــاؤهــا مــن كـبــار ضـبــاط الجيش.
لــذلــك ،أشــار الـمـشــروع إلــى صعوبات إعــادة توجيه النمو السكاني للقاهرة وإصــاح سياسات الــدولــة
إلدارة األرض.
بوجود مدينة العبور بالقرب من المناطق الصناعية وشبكات الطرق ،اعتبرتها ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ 
التي صــدرت سنة « 1981أكثر المناطق الصحراوية مالءمة للتطوير على األمدية القصير والمتوسط
(111) Planning and Development Cooperative Inc. (PADCO); Engineering Consultants Group, and Sherif El-Hakim and
;Associates, The National Urban Policy Study, Volume 2: Appendices (Cairo: PADCO; Engineering Consultants Group
Sherif El-Hakim and Associates, 1982), and Interview with NUPS project officer, Washington, DC, 6 December 2000.
(112) D. Gardner and A. P. Van Huyck, «Helwan Housing and Community Upgrading Project for Low-Income
Egyptians: The Lessons Learned,» (Prepared for the Agency for International Development, Washington, DC, 1990).
(113) United Nations, Department of International Economic and Social Affairs, Population Division (DIESA),
«Population growth and policies in mega-cities: Cairo,» (Population Policy Paper; no. 34, United Nations, New York,
1990); Sims, Understanding Cairo, and Nigel Harris, ed., Cities in the 1990s: The Challenge for Developing Countries:
Highlights from a Workshop of Representatives of International Aid Agencies and Governments in Developing Countries
to Consider the New Urban Policy Statements of the World Bank, the United Nations Development Programme, and the
United Nations Centre for Human Settlements, November 1991 (New York: St. Martin›s Press, 1992).
(114) Interview with Deputy Project Leader, GTZ El-Obour Project and EMS Project Leader for the Cairo Element,
London, 13 April 2000.
(115) H. Al-Sharqawi, «Secrets of al-Kafrawi’s Battle with the Ahmad Urabi Cooperative,» al-Ahram al-Iqtisadi (1986),
pp.27–31 (in Arabic).
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والطويل»( ،((11كما اعتبرتها الموقع الواعد أكثر من غيره لبدء تطوير المجتمعات الطرفية ،مشير ًة إلى
أهميتها إلعادة توجيه وال-مركزة شمال القاهرة باإلضافة إلى ضرورتها لمستقبل النمو في مدينة العاشر
من رمضان( .((11وقد رأى مخططو هيئة المعونة الفنية أن الموقع يحمل كل أسباب النجاح االقتصادي
بسبب مجاورته المطار وطريق القاهرة الدائري ،كما أنه مربوط بخط الشحن الجوي العالمي وقطاعات
السلع الزراعية ،وهذا ما يؤكد احتواء المكان على عنصر «المواقع والخدمات» الذي ُيعتبر ً
بديل جذا ًبا
للمناطق العشوائية(.((11
ولـكــن حـتــى هـيـئــة الـتـطــويــر الـعـمــرانــي وهـيـئــة الـمـعــونــة الـفـنـيــة لــم تـكــونــا الــوحـيــدتـيــن الـلـتـيــن أبــدتــا اهـتـمــا ًمــا
بـهــذا ال ـم ـشــروع؛ فـقــد أش ــارت دراسـتـهـمــا ال ـص ــادرة سـنــة  1980إل ــى ن ـشـ ِ
ـاط ع ـ ٍ
ـدد مــن الـكـيــانــات الـتــي لم
«تــوجـهـهــا أو لــم تتحكم فيها أي خـطــة تـطــويــريــة لـمـشــروع ال ـمــوقــع»( ،((11وتضمنت تـلــك المجموعات
ش ــرك ــة ال ـم ـق ــاول ــون ال ـع ــرب وج ـم ـع ـيــة أح ـم ــد ع ــراب ــي الـمـسـيـطــر عـلـيـهــا م ــن الـ ـجـ ـي ــش( ،((12والـمـجـمــوعـتــان
كلتاهما انخرطتا في مشاريع استصالح األراضــي ،بينما سمحت األخيرة ألعضائها ً
أيضا ببناء «منازل
فخمة»( .((12ولكن األهــم من ذلك كله أنه كان لدى الجيش المصري حضور بــارز هناك؛ ففي حرب
 1973احـتـضـنــت هــذه الـمـنـطـقــة بـطــاريــات الـصــواريــخ أرض-ج ــو الـتــي حـمــت الـعــاصـمــة .وعـلــى الــرغــم
مــن اتـفــاقـيــة الـســام مــع إســرائـيــل ،اسـتـمــر الـجـيــش فــي حـجــز األرض لمصلحة الـمـعـسـكــرات والـمـصــانــع
(((12
وجـهـهــا رئـيــس الـهـيـئــة الـعــامــة للتطوير
والـمـشــاريــع الـسـكـنـيــة  .ومــن الـمـثـيــر لــاهـتـمــام أن الــرســالــة الـتــي ّ
الـعـمــرانــي إل ــى ال ـك ـفــراوي لـتـقــديــم دراس ــة سـنــة  1980الحـظــت «ض ــرورة مــراقـبــة وت ـعــاون جـمـيــع الـقــوى
التطويرية على المستوى المحلي» ،مشيرة إلى أن الهيئة مدركة حجم المنافسة التي واجهتها لتطوير
مدينة العبور(.((12
كانت هــذه المخاوف مفهومة؛ ففي حزيران/يونيو  1982أقــرت الهيئة العامة للتطوير العمراني خطة
هيئة المعونة الفنية للتعمير .وفي كانون األول /ديسمبر من السنة نفسها ُخصص لمدينة العبور 4200
هكتار ،بقرا ٍر من رئيس الــوزراء( .((12ومع أن وزارة الدفاع كانت قد أعطت إذنها للمشروع في تشرين
األول/أكتوبر  ،1981فإن ً
كل من هيئة التطوير العمراني وهيئة المعونة الفنية لم تستطع الشروع في
(116) Planning and Development Cooperative Inc. (PADCO); Engineering Consultants Group, and Sherif El-Hakim and
Associates, «Working Paper on First Round Alternatives for the National Urban Policy Study,» p. v.

( ((11ال ـم ـص ــدر نـفـســه ،وPlanning and Development Cooperative Inc. (PADCO); Engineering Consultants Group,
and Sherif El-Hakim and Associates, «Working Paper on Second Round Alternatives for the National Urban Policy
Study,» (Prepared for the Advisory Committee for Reconstruction, Ministry of Development, Arab Republic of Egypt,
15 September 1981).
(118) Sims, Understanding Cairo.
(119) El-Obour Master Plan Study: Phase A/B, a Real Analysis (Cairo: Egyptian/German El-Obour Master Plan Study
Group, General Organization for Physical Planning (GOPP); German Agency for Technical Cooperation (GTZ), 1980).
(120) Sims, Understanding Cairo.
(121) El-Obour Master Plan Study, G/10–G/11.

( ((12المصدر نفسه.
( ((12المصدر نفسه ،ص .3-2

(124) Al-Sharqawi, «Secrets of al-Kafrawi’s Battle».
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تطبيقه فــي سنة  1983-1982ألن وزارة الــدفــاع لــم تـعـ ِـط موافقتها النهائية .وعـلــى الــرغــم مــن الجهود
المتكررة للتفاوض مع وزارة الدفاع – ُو ّسط فيها ضباط كبار متقاعدون  -للحصول على تقدير لتكلفة
الــوصــول الهيئة إلــى األرض ،لــم تكن النتائج مجدية .إن عــدم قــدرة هيئة التطوير على الحصول على
موافقة وزارة الــدفــاع عكس موقعها الضعيف فــي البيروقراطية المصرية ،وبـ ّـيــن أهمية الجيش الرابض
على محيط القاهرة الصحراوي إلبقائه تحت سيطرته .والحال هــذه ،من الممكن أن يكون المشروع
قد ُقصد به تحدي سيطرة الجيش ،وكما وصف مستشار سابق لهيئة المعونة الفنية ،فإن المشروع كان
«آلي ًة لفك أس ِر تلك األراضي»(.((12
فــي منتصف سنة  1985انتهت مـشــاركــة األلـمــان برحيل آخــر مستشار لهيئة المعونة الفنية األلمانية.
وفي بداية السنة التالية ،أصبحت سلطة المجتمعات العمرانية الجديدة مسؤولة عن مدينة العبور ،كما
وافقت وزارة الدفاع على مساحة أصغر للموقع تبلغ  2100هكتار .ولكن جز ًءا من هذه المساحة كان
محجوزًا كمشروع عسكري لجمعية عرابي التي اتُّهمت بمصادرة األرض بشكل غير قانوني من طريق
تجاوزها ما كان قد ُخصص لها من وزارة الزراعة ،وهو ما بدا آنذاك أنه سلوك شائع( .((12وقد وجدت
سلطة المجتمعات العمرانية نفسها غائصة في قضية أمام المحكمة ،ولكنها في النهاية بدأت المشروع
في مستهل نهاية الثمانينيات .وبحلول سنة  2006حققت مدينة العبور الكثير من الوعود االقتصادية
مع ارتفاع اإلقبال على مناطقها الصناعية ومستودعاتها ،ولكنها بقيت مع ذلك شبه فارغة من السكان،
إذ لم يتعد عدد سكانها الـ  50ألف نسمة(.((12
تمديد الخدمات البلدية

إن ت ـح ــدي ــات ح ـي ــازة األرض وت ـط ــوي ــره ــا م ــوض ـح ــة ت ـم ــا ًم ــا ف ــي م ـش ــروع ال ـب ـن ــك ال ــدول ــي ال ـف ــاش ــل ب ـشــأن
تـمــديــد الـخــدمــات الـبـلــديــة وال ـمــراد بــه إع ــادة تــوجـيــه الـبــاحـثـيــن عــن الـسـكــن فــي الـمـنــاطــق الـعـشــوائـيــة نحو
ـزودة بـخــدمــات(ُ .((12أطـلــق الـمـشــروع فــي آب/أغـسـطــس  ،1984ولـكــن أعاقته
المناطق الـصـحــراويــة الـمـ َّ
مـمــانـعــة ال ـج ـيــش وال ـم ـس ـي ـطــريــن ع ـلــى ال ـق ـطــاع ال ـع ــام لـتـخـصـيــص م ــواق ــع ل ـل ـم ـشــروع ،ه ــذا ب ــاإلض ــاف ــة إلــى
مـعــارضــة محافظة الـقــاهــرة لنهج «مــواقــع وخــدمــات» ،وفــي النهاية جــرى التخلي عــن الـمـشــروع بحلول
أيلول/سبتمبر .1985
تطلب الشكل األولــي للمشروع أن يحدد المستشارون مناطق مناسبة للتطوير في صحراء محافظتي
القاهرة والجيزة ،وهــو ما يتضمن ً
أيضا الحصول على موافقة من السلطات العامة المعنية .وبحسب
(125) Interview with Deputy Project Leader, GTZ El-Obour Project and EMS Project Leader for the Cairo Element, 13
April 2000.

( ((12ك .ج ـبــر« ،ت ـقــريــر رس ـم ــي :ال ـح ـكــومــة ت ـع ـتــدي ع ـلــى األراض ـ ــي ال ــزراعـ ـي ــة! »،روز ال ـي ــوس ــف ،ال ـع ــدد  ،2807ص 28 -26؛

Al-Sharqawi, «Secrets of al-Kafrawi’s Battle,» and Sadowski, Political Vegetables?.
(127) Sims, Understanding Cairo.
(128) Arab Consulting Engineers and Environmental Quality International, EMS Final Report (Cairo: Governorate of
Cairo, 1987).
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المخطط ،كان على المناطق المختارة أن «تغطي المساحات نفسها من األراضي الزراعية التي تُستهلك
سـنــو ًيــا ألغ ــراض ال ـ َتـ َـمـ ْـديــن»( ،((12عـلــى أن تــؤدي خـطــة تـمــديــد الـخــدمــات الـبـلــديــة فــي الـنـهــايــة إلــى «ماكنة
إنتاجية» تنتج سنو ًيا مساحة مكافئة لتلك األراضي الزراعية التي تتمدن سنو ًيا في الوضع الحالي(.((13
وقــد تضمنت الخطة أيـ ًـضــا اسـتـعــادة التكاليف عبر السيولة المالية الـتــي تـتــوافــر بفعل بيع أراض والتي
يمكن أن تُستخدم لتمويل ال َت َم ْدين المتكرر ألراضي الصحراء( .((13كما أن المشروع هدف ً
أيضا إلى
تعزيز كفاءة الدولة اإلدارية بتخصيص األراضي عن طريق تشكيل هيئة لتطوير األراضي(.((13
كــانــت أول ــى ع ـثــرات ال ـم ـشــروع تــدنــي ك ـفــاءة الـمـحــافـظــات فــي الـتـحــديــد الــدق ـيــق لـمـلـكـيــة األرض(((13؛
فعلى الرغم من أن المستشارين كانوا قادرين على تحديد عدد من المواقع الشاغرة المربوطة بمركز
مصدرا للوظائف ،فإن أفضل تلك المواقع كان «محجوزًا
القاهرة وبمناطق صناعية تؤهلها ألن تكون
ً
أصـ ًـا لشركات تطوير تابعة للجيش ،أو محمية من ال َت َم ْدين بوصفها مناطق مهمة أثــر ًيــا»( .((13كما أن
مواقع أخــرى كانت جــز ًءا من مناطق أوســع مخصصة للمحاجر .وبما أن استثمارات شركات التطوير
الـخــاصــة كــانــت مــوجـهــة لـبـنــاء مـســاكــن لــذوي الــدخــل الـمــرتـفــع ،فــإن مناطقها لــم تـكــن مـتــاحــة لـلـمـشــروع،
وذلــك على الــرغــم مــن الـمـفــاوضــات الـتــي جــرت بــوســاطــة الـضـبــاط المتقاعدين أنفسهم ،كما فــي حالة
مدينة الـعـبــور؛ فالمناطق التي كانت مملوكة للجيش ،وحتى بعض المناطق األخــرى غير العسكرية،
كــانــت بـحــاجــة إلــى مــوافـقــة وزارة الــدفــاع .وكـمــا قــال مـتــابــع لـلـمـشــروع« :امـتـنـعــت ال ـقــوات الـمـسـلـحــة عن
الـتـخـلــي عــن األراضـ ــي الـخــاضـعــة لـسـيـطــرتـهــا ،ألن تـلــك األراضـ ــي [ُ ]...ت ــو ِّق ــع لـهــا أن تـحـقــق مـكــاســب
مضاربة عالية»(.((13
منعت هذه القيود تطبيق المشروع في الجيزة ،وأجبرت المخططين على اختيار مناطق صحراوية بعيدة
بديل من المناطق العشوائيةً ،
في محافظة القاهرة غير مغرية وال تشكل ً
فضل عن أنها مكلفة من ناحية
التطوير( .((13ولكن األمر الذي وضع حدً ا للمشروع بصورة نهائية كان رفض مسؤولي محافظة القاهرة
الـمـشــاريــع السكنية الـمـقـتــرحــة ألنـهــا «دون الـمـسـتــوى» ،كـمــا أنـهــم ات ـخــذوا مــوقـ ًفــا عــدائـ ًـيــا كـبـيـ ًـرا مــن فكرة
التسامح ،إن لم تكن القبول ،تجاه عملية تطوير العشوائيات(((13؛ فوفق مستشار سابق للمشروع ،وصف
محافظ الـقــاهــرة آنــذاك ،الـلــواء المتقاعد يوسف صبري أبــو طالب تقلد وزارة الــدفــاع سنة ،((13(1989
(129) Tayler and Green, «A Constraints Governed».
(130) Interview with EMS Project Consultant, London, 17 November 1999.
(131) F. Steinberg, «Cairo: Informal Land Development and the Challenge for the Future,» in: Paul Baróss and Jan van
der Linden, eds., The Transformation of Land Supply Systems in Third World Cities (Aldershot, England; Brookfield,
Vt.: Avebury, 1990).
(132) Tayler and Green, «A Constraints Governed».

( ((13المصدر نفسه.
( ((13المصدر نفسه.

(135) Steinberg, pp. 129 – 130.
(136) Tayler and Green, «A Constraints Governed,» and Interview with EMS Project Consultant, 17 November 1999.
(137) Tayler and Green, «A Constraints Governed»; Gardner and Van Huyck, p. 3, and Interviews with EMS Project
Consultant, 17 November 1999, and EQI Consultant on the EMS Project, Cairo, 11 April 1997.
(138) T. Ino, Local Administration and Center-Local Relations in Egypt (Tokyo: Institute of Developing Economies, 1989).
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المشاريع السكنية لـمـحــدودي الــدخــل بأنها «أحــزمــة فـقــر» ،وقــال إنــه الــذي ال يريد أن ُيـ َ
ـذكــر بأنه أعطى

(((13
ـارا آخــر اعـتـبــر مـعــارضــة الـمـحــافــظ لـلـتـطــويــر المقترح
تــرخـيـ ًـصــا لـبـنــاء مـســاكــن ع ـشــوائ ـيــة  .ولـكــن مـسـتـشـ ً

منسجمة مع رفــض الجيش المصري أي مشروع إسكاني لــذوي الدخل المنخفض في المناطق التي

يسيطر عليها في صحراء القاهرة« :سوف يكون في وضع ال ُيحسد عليه في حال قال أي شيء يمكن

أن يقلل من سيطرة الجيش»(.((14

المخطط الرئيسي للقاهرة الكبرى

ال ـحــالــة األخ ـي ــرة ال ـتــي س ــوف نـعــالـجـهــا هـنــا هــي ال ـج ـهــود ال ـمــاراثــون ـيــة ال ـتــي بــذلـتـهــا هـيـئــة إي ــل دي فــرانــس

( )IAURIFلـتـقــديــم مـســاعــدة فـنـيــة إلــى هـيـئــة الـتـطــويــر الـعـمــرانــي مــن أجــل دعــم الـخـطــة الـجــديــدة لمدينة
القاهرة .بدأت خطة الهيئة ،المعنونة بـ«المخطط الرئيسي للقاهرة الكبرى» ،في آب/أغسطس ،1981
وتــم تسليمها فــي أيــار /مــايــو  1982لـيـصــادق عليها مـبــارك رسـمـ ًـيــا فــي آذار/م ــارس  1983ولـ ُتـشــرح في
سلسلة من الــدراســات الالحقة حتى سنة  .((14(1986وعلى الرغم من أن فشل المخطط في صياغة

منسجما مع النموذج
جزئيا إلى طابعه الشديد التكنوقراطية ،فإن الفشل العام كان
ً
نمو المدينة كان مرده ً
األوسع لتدخالت المانحين الفاشلة ،كما لوحظ في الحاالت السابقة.

وعلى غرار دراســة السياسة القومية للتنمية الحضرية ،رفض الفريق الفرنسي المفهوم البسيط للقاهرة

بوصفها غير فعالة ( ،)dysfunctionalمؤكدً ا على أن لدى المنطقة الميتروبولينية «احتماالت اقتصادية
عــال ـيــة» مــن الـمـمـكــن تـحـقـيـقـهــا عـبــر خ ـطـ ٍـط ب ــدي ـل ــة( .((14وع ـلــى الــرغــم مــن مــواف ـقــة ال ـفــريــق عـلــى ض ــرورة
الـحــد مــن تــوســع الـعــاصـمــة ،شـ ّـكــك فــي أن يـفــي إنـشــاء مــدن جــديــدة بــذلــك ال ـغ ــرض( .((14ومـثــل الــدراســة

السياسية ،أيــد مستشارو الفريق الفرنسي حماية األراضــي الــزراعـيــة عبر ال-مــركــزة منطقة مــركــز القاهرة

التجاري لمصلحة مجتمعات جديدة حول المنطقة المتروبولينية(.((14

إلــى هــذا الحد ،اقترح المخطط سلسلة من المشاريع التي هدفت إلــى توجيه نمو القاهرة المستقبلي

لـلـصـحــراء ،وتــوحـيــد إدارت ـهــا فــي سـلـطــة تـخـطـيــط واح ـ ــدة( .((14وقــد كــان الـعـمــاد األســاســي للمخطط هو
ـاعــا مـتـجــانـ ًـســا» ،كــل قـطــاع مـنـهــا مـكـتـ ٍ
ـف ذاتـ ًـيــا (انـظــر الـشـكــل ،)2
الـتــوصـيــة بتقسيم الـقــاهــرة إلــى « ١٦قـطـ ً
(139) Interviews with EMS Project Consultant, 17 November 1999, and EMS Project Economist, 31 May 1997.
(140) Interview with Deputy Project Leader, GTZ El-Obour Project and EMS Project Leader for the Cairo Element, 13
April 2000.
(141) IAURIF (Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de la Région d’Ile-de-France) and GOPP, Greater Cairo Region
Master Scheme: Implementation Assessment Updating Proposals (Cairo: Ministry of Development, New Communities,
Housing and Public Utilities, 1991).
 (142) GOPP, OTUI (Omnium Technique de l’Urbanisme et de l’Infrastructure) and IAURIF, Greater Cairo RegionLong Range Urban Development Scheme: Master Scheme (Cairo: Ministry of Development, State Ministry for Housing
and Land Reclamation, 1983), pp. 2-7.

( ((14المصدر نفسه.
( ((14المصدر نفسه.
( ((14المصدر نفسه.
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أساسيا الستخدام األرض وإلصدار قرارات التطوير( ،((14فال -مركزة
إطارا
وهو األمر الذي سوف يوفر ً
ً
تلقائيا حين ينتقل السكان والــوظــائــف مــن المركز إلــى قطاعات المحيط.
مركز القاهرة ســوف يحدث
ً
وبـحـســب الـمـخـطــط ،فــإن عملية الــامــركــزة ســوف تعتمد عـلــى إنـشــاء عـشــرة «تـجـمـعــات سكنية جــديــدة»
على حدود المنطقة المتروبولينية (الشكل  ،)2ويسكن في كل واحدةٍ منها  300 - 200ألف مواطن
(مـجـمــوعـهــم تـقــريـ ًـبــا مليونا نـسـمــة) ،و ُيـتــو َّقــع لـهــا أن تمتص تــوســع الـقــاهــرة حـتــى سـنــة  .((14(2000تشبه
خطة التجمعات السكانية هذه من ناحية المبدأ مخطط تطوير المناطق العشوائية الذي اقترحته دراسة
السياسة القومية للتنمية الحضرية واقترحه ً
أيضا مشروع تمديد الخدمات البلدية من ناحية استهدافها
ذوي الدخل المنخفض الذين ال يجدون ً
بديل سوى السكن في المناطق غير الرسمية(.((14
الشكل 2
(((14
مشاريع إيل دي فرانس في الثمانينيات والتسعينيات
v

(146) GOPP and IAURIF, Guide Plan — Implementation of the Homogeneous Sectors (Cairo: Ministry of Development,
New Communities and Land Reclamation, 1986).
(147) GOPP and IAURIF, East Cairo Urban Development Plan (Master Plans) (Cairo: Ministry of Development, New
Communities and Land Reclamation, 1986).
(148) GOPP, OTUI and IAURIF, Greater Cairo Region - Long Range Urban Development Scheme: Master Scheme.
(149) Source: GOPP, Greater Cairo Master Plan (Cairo: Ministry of Development, [s. d.]), Reproduced by permission of
Practical Action Publishing; map first appeared in: Zetter and White, eds., Planning in Cities.

مــاحـظــة :خــرائــط المخطط الرئيسي المبكرة تحتوي أيـ ًـضــا على تجمعين سكنيين آخــريــن ليسا مــوجــوديــن هنا ( NS-4شـمــال ،NS-1
و NS-10بجوار مدينة العبور).
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تضمن المخطط ً
أيضا طريقًا دائر ًيا ُقصد منه ،على ما يبدو ،احتواء توسع القاهرة الذي ُأعلن أنه «أهم
إج ـ ٍ
ـراء م ـلــح»( ،((15ولـكــن الـفــريــق الـفــرنـســي رأى الـطــريــق مـجــرد جــزء مــن استراتيجيا أوســع إلنـشــاء بديل
من التعمير العشوائي وإعــادة توجيه نمو المدينة( .((15بل على العكس ،كــان المستشارون الفرنسيون
يدركون أن الطريق الدائري يؤدي ربما إلى زيادة ال َت َم ْدين على األراضي الزراعية ،لذلك حرصوا على
أن يبينوا أن الطريق هو مجرد رابــط بين طــرق المواصالت الموجودة وال يقطع األراضــي الزراعية في
مقتصرا على النصف الشرقي من
أي حال من األحوال .وللسبب نفسه ،أوصوا بشدة بأن يبقى الطريق
ً
المدينة ،وأال يمتد إلى القوس الشمالي الغربي للجيزة أو الجسر الشمالي فوق نهر النيل(.((15
لكن ،على الرغم من أن المخطط الفرنسي بقي الخطة الرئيسية للقاهرة طوال التسعينيات ،فإن أجزاء
قـلـيـلــة مــن عـنــاصــره ُطـ ِّـبـقــت فـعـلـ ًـيــا؛ فـعـلــى سـبـيــل ال ـم ـثــال ،لــم يـجــر تـنـفـيــذ س ــوى الـقـلـيــل مــن خـطــة المــركــزة
العاصمة ،كما لــم تج ِر إعــادة صــوغ إدارتـهــا كما نــص المخطط الــذي تجاهلته أيـ ًـضــا المحافظات التي
كانت مسؤولة عن تطبيقه واستمرت ً
بدل من ذلك في اعتماد الخطة الرئيسية لسنة  .((15(1969وفي
الواقع ،راودت أحدَ مديري الفريق الفرنسي الشكوك في أن هيئة التطوير العمراني ربما لم توزع ً
نسخا
من المخطط على أجهزة البيروقراطية المصرية( .((15وفي كل األحوال ،حتى لو جرى ذلك ،فمن غير
المرجح أن تقرأ وحدات الحكم المحلي المستندات المكتوبة باللغة اإلنكليزية.
َّ

أمــا عنصر التجمعات السكانية الجديدة التي تضمنها المخططُ ،فأفشل بالنوع نفسه مــن المنافسات
البيروقراطية والصراع على األرض التي كانت قد عطلت مشروع توسيع الخدمات البلدية من قبل(((15؛
تجمع سكاني واحــد على األقــل ،ربما كان سيقام بالقرب من
فقد أدت اعتراضات الجيش إلى إلغاء ّ
مدينة الـعـبــور .وهـكــذا ،أغلقت الـصــراعــات الــوزاريــة الـطــريــق أمــام أي تـقــدم طــوال أواســط الثمانينيات،
مقترحة في المخطط( .((15ومع إلغاء نصف عدد التجمعات
فأدت إلى إسقاط أربعة تجمعات سكانية َ
الـسـكــانـيــة ،اسـتـنـتـجــت ورق ــة اسـتـشــاريــة لـلــوكــالــة األمـيــركـيــة للتنمية الــدولـيــة أن الـمـجـتـمـعــات الـحــديـثــة «تــم
تطويرها ببطء شديد بهدف إحــداث أثـ ٍر كبير» في توسع الـقــاهــرة( .((15والحظت الورقة ً
أيضا أن التزام
الحكومة السياسي بتطوير بقية المواقع كان «غير واضح» ،وأن الدعم الوزاري لفلسفة تصميمية قليلة
(150) GOPP, OTUI and IAURIF, Greater Cairo Region - Long Range Urban Development Scheme: Master Scheme,
section 7, 3.
(151) GOPP, OTUI and IAURIF, Greater Cairo region — Long Range Urban Development Scheme: Interim Report
no. 2, Alternative Scenarios (Cairo: Ministry of Development, State Ministry for Housing and Land Reclamation, 1982).
(152) GOPP, OTUI and IAURIF, Ring Road Preliminary Design, volume 1 (Report) (Cairo: Ministry of Development,
)State Ministry for Land Housing and Land Reclamation, 1984
(153) IAURIF and GOPP, Greater Cairo Region Master Scheme: Implementation Assessment Updating Proposals.
(154) Interview with IAURIF Project Manager (June 1989 to July 1993), Paris, 26 March 2001.
(155) IAURIF and GOPP, Greater Cairo Region Master Scheme: Implementation Assessment Updating Proposals.
(156) K. S. Elkhishin, «Planning for Growth in the Cairo Region: A Strategic Management Approach Modelled
on the Paris Experience,» (PhD Dissertation, Graduate School of Arts and Sciences, University of Pennsylvania,
Philadelphia, PA, 1990).
(157) Sims, «Development Benefits of the Cairo Ring Road,» p. 30.
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محولة للتعمير الــذي
التكلفة هــو دعــم «مشكوك ف ـيــه»( .((15وفــي الحقيقة ،كانت الـمــواقــع المتبقية إمــا
َّ
يستهدف ذوي الدخل المرتفع مثل القاهرة الجديدة ،وإما مضمومة إلى برامج إسكا ٍن للجيش والشرطة

موجودة سابقًا وليس لها عالقة بالمخطط(.((15

العنصر الوحيد الــذي ُنـ ِّفــذ بــإخــاص هــو الطريق الــدائــري الــذي اكتمل فــي سنة  .((16(2001وكما قال

أحد مستشاري الفريق الفرنسي ،فإن الطرق «واضحة ،بسيطة ،ومكلفة»( .((16وقد زاد الطريق الدائري
من قدرة النخبة المصرية للوصول إلى المدن الطرفية ،وربما ُفهم ً
أيضا في التسعينيات على أنه دليل

وأخيرا،
على «تدويل» القاهرة وتحولها إلى مدينة «عالمية» جذابة لرأس المال العالمي والنخب(.((16
ً

كــان لــه أيـ ًـضــا منطق أمـنــي كـطــريــق يسهل انـتـشــار الـقــوات حــول الـمــديـنــة .ولـكــن الـطــريــق الــدائــري ناقض

ـوصــا بعد أن قــررت وزارة التعمير
المعلن للمخطط الـقــاضــي بــوقــف الـ َتـ َـمـ ْـديــن الـعـشــوائــي ،خـصـ ً
الـهــدف ُ
إضــافــة الـقــوس الـغــربــي الــذي يـخـتــرق الـجـيــزة مـســافــة  30كــم ،عـلــى الــرغــم مــن الـتـحــذيــرات الــدوريــة من
الـفــريــق الفرنسي مــن أن فعل ذلــك ســوف «يـسـ ّـرع» مــن الـ َتـ َـمـ ْـديــن على األراض ــي الــزراعـيــة وســوف يعقد

ً
أيضا من عملية إعادة تخطيط القاهرة( .((16وعلى الرغم من أن مدير المشروع الفرنسي في ذلك الوقت

كــان قــد قــال أنــه وافــق على تمديد الطريق نتيجة الضغوط التي مارسها عليه الـكـفــراوي وهيئة التطوير
مستشارا فــي الفريق الفرنسي أكثر ارتـيــا ًبــا قــال إن المخططين
العمراني ومحافظ القليوبية( ،((16إال أن
ً

الفرنسيين كانوا مدركين جيدً ا منذ البداية أن أي حديث عن تحديد الطريق الدائري كان
«وهما»(.((16
ً

وفي الحقيقة ،يمكن ً
أيضا االستدالل على إعطاء المسؤولين المصريين األولوية للطريق الدائري في

حالة مشروع تمديد الخدمات البلدية؛ ففي سنة  ،1985فشلت محاولة محافظ القاهرة للضغط على
الـبـنــك الــدولــي مــن أجــل تـضـمـيــن تـمــويــل الـطــريــق الــدائــري فــي الـمـشــروع ال ــذي كــان ُيـفـتــرض أنــه تطوير

لمشروع اإلسكان في المناطق العشوائية(.((16

أخـيـ ًـرا ،تــوضــح حــالــة الـمـشــروع الفرنسي التأثير الكبير الــذي يتمتع بــه الجيش الـمـصــري ،كما تلمح إلى
الصراعات ضمن الدولة المصرية نفسها؛ فعلى شاكلة حالتي مدينة العبور ومشروع تمديد الخدمات

البلدية ،أفشلت وزارة الدفاع محاوالت تحديد مكان التجمعات السكانية الجديدة على األراضي التي
( ((15المصدر نفسه.

IAURIF and GOPP, Greater Cairo Region Master Scheme: Implementation Assessment Updating Proposals.
Sims, Understanding Cairo.
Interview with IAURIF Chief Town Planner (1983–86), Consultant (1986–91), Paris, 27 March 2001.
Deboulet, «Dictatorship of the Straight Line».
IAURIF and GOPP, Greater Cairo Region Master Scheme: Implementation Assessment Updating Proposals.
Interview with IAURIF Project Manager (June 1981 to July 1986), Paris, 26 March 2001.
Interview with IAURIF Chief Town Planner (1983–86), 27 March 2001.

)(159
)(160
)(161
)(162
)(163
)(164
)(165

(166) Memorandum, David Cook to Files, «Extension of Municipal Services into Desert Regions Abutting Greater
Cairo,» 8 February 1985: WB IBRD/IDA 01- Country Operational Files for Egypt; 66042B, 85138F, 901028, World
Bank Group Archives, DC.
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زعـمــت أنـهــا مـحـجــوزة للجيش ،ورفـضــت مـحــاوالت إيــل دي فــرانــس إلدارة األراضـ ــي( .((16وســرعــان ما

اكتشف الفريق الفرنسي أنه كان لــوزارة الدفاع خطط تعمير خاصة بها ،تمتد على أغلب أراضــي شرق

القاهرة ،وتتضمن مدينة الشروق وطريق اإلسماعيلية .وعلى الرغم من حجمها الكبير وآثارها في المنطقة،

فإنها لم تكن ُمدرجة على الخريطة ألنها «شأن عسكري» ،كما قال مدير المشروع الفرنسي( .((16ولربما
كان دور الفريق الفرنسي جز ًءا من عملية صراع وتفاوض أوسع في الثمانينيات بين الكفراوي من جهة
ووزير الدفاع القوي أبو غزالة من جهة أخرى( .((16ومن الواضح إ ًذا أن الكفراوي ّأمن موافقة مبارك على
المخطط بالرغم من آثــاره في األراضــي المملوكة للجيش ،وذلــك من دون استشارة وزارة الدفاع .ومع
أن معارضة الجيش فــي نهاية المطاف ســاعــدت فــي إفـشــال التجمعات السكانية الـجــديــدة ،فــإن القوس

الشرقي من الطريق الدائري كسر قبضة الجيش على المناطق التي مر بها(.((17

هكذا ،فإن جهود الكفراوي المتعلقة بتطوير األطراف وتخطيط المدينة ،سواء كانت عن طريق المخطط

الفرنسي أو من خالل مدينة العبور ،يمكن أن تُفهم على أنها غارة من داخل الحكومة على بنك أراضي
الجيش ،وربما ِأمل الكفراوي بأن تدفع هيبة برامج األلمان والفرنسيين الرئاسة إلى مساعدته للتغلب

ناجحا إلى حد ما في مشروع الطريق الدائري ،فإنه فشل في مدينة
على معارضة الجيش .ومع أنه بدا
ً
المقترحة من الفرنسيين .على الرغم من أن غموض الدولة
العبور وفــي مخطط التجمعات السكانية ُ
المصرية وانـفـصــال مـبــارك عــن اإلدارة اليومية يجعالن مثل هــذه االستنتاجات صعبة ،فــإن الـصــراعــات

عـلــى الـسـيـطــرة عـلــى األرض تـتـيــح احـتـمــاالت عــدة مـمـكـنــة؛ فـهــي تـعـكــس ،مــن نــاحـيــة أول ــى ،الـمـنــاورات
الدورية بين أقطاب النظام  -الكفراوي وأبو غزالة  -للبروز( ،((17فأبو غزالة سعى إلى توسيع محفظته
الــوزاريــة عـلــى حـســاب زمــائــه مــن ال ــوزراء المدنيين كــالـكـفــراوي .ومــن الـمـمـكــن ،مــن نــاحـيــة أخ ــرى ،أن

مبارك حاول استخدام الكفراوي لكبح طموحات أبو غزالة الذي نظرت إليه الرئاسة بأنه مصدر االستياء
الــداخـلــي فــي الـثـمــانـيـنـيــات( .((17وبـشـكــل ع ــام ،جــرى فــي عـهــد ال ـســادات الـتـخـطـيــط لـهــاتـيــن المحاولتين

الجليتين لفك أسر األراضي التي يسيطر عليها الجيش ،ومن الممكن أن تُفهما ً
أيضا بوصفهما جهو ًدا
لتقييد قــوة الـجـيــش الـمــؤسـســاتـيــة كـجــزء مــن مـحــاولــة أوس ــع لـنــزع عـسـكــرة المجتمع ال ـم ـصــري(((17؛ فــإذا
كــان األمــر كذلك ،فــإن الفشل الــذي لحق بهذه العملية ربما عكس جهود مبارك السترضاء المؤسسة
(167) Interview with IAURIF Project Manager (June 1981 to July 1986), 26 March 2001.
(168) Interview with IAURIF Project Manager (June 1989 to July 1993), 26 March 2001.
(169) Springborg, Mubarak's Egypt.
(170) Interviews with IAURIF Project Manager (June 1989 to July 1993) and IAURIF Project Manager (June 1981 to
July 1986), 26 March 2001.
(171) Springborg, Mubarak's Egypt, and M. Y. El-Gamal, «Egypt›s Ministerial Elite 1971–1981,» (PhD Dissertation,
Department of Politics and Sociology, Birkbeck College, University of London, London, 1992).
(172) Springborg, Mubarak's Egypt.
(173) Mark N. Cooper, «The Demilitarization of the Egyptian Cabinet,» International Journal of Middle East Studies,
vol. 14, no. 2 (May 1982), pp. 203–225, and Springborg, Mubarak's Egypt.
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العسكرية المصرية بالسماح لها باستعادة «جــزء كبير من وضعيتها ونفوذها التي كانت قد فقدته في
عهد السادات»(.((17
الفقاعة العقارية في التسعينيات والعقد األول من األلفية الجديدة

مع فشل جهود إيــل دي فرانس في إدارة مقترح تطوير التجمعات السكانية شبه الرسمية في المحيط
الصحراوي في أواســط التسعينيات ،ستصبح األماكن المقترحة موق ًعا للفقاعة العقارية النخبوية التي
أدت إلــى تـمــدد المنطقة المتروبولينية على نحو مـهــول .وقــد شملت الفقاعة مــدن الترفيه ،مثل مدينة
ـروعــا إلنـشــاء المجتمعات المغلقة الفخمة بــأسـمــاء مثل يوتوبيا
الـقــاهــرة الـجــديــدة ،وحــوالــى ثمانين مـشـ ً
وبيفرلي هيلز ودريــم النــد .هــذا باإلضافة إلــى مالعب الغولف والمتنزهات و«الـمــوالت» ،وغيرها من
مــرافــق األث ــري ــاء( .((17وبـحـلــول الـعـقــد األول مــن الـقــرن ال ـحــادي والـعـشــريــن ،كــان الـمـطــورون قــد سـ ّـوقــوا
ع ـشــرات آالف ال ــوح ــدات الـسـكـنـيــة ل ــذوي الــدخــل الـمــرتـفــع الــذيــن يـسـهــل عـلـيـهــم ال ـه ــروب مــن الـقــاهــرة
المزدحمة لالستمتاع بـ«نعيم المنازل الخاصة» اآلمنة من «شوارع» القاهرة الخطرة(.((17
أساسيا للفقاعة العقارية
سببا
ً
إن فشل مخطط تمديد الخدمات البلدية ومخطط إيــل دي فرانس كــان ً
الـصـحــراويــة ،ولـكــن جـهــات أخ ــرى وقـفــت أيـ ًـضــا خـلــف هــذه الـفـقــاعــة ،مـنـهــا وزارة الــدفــاع؛ فـعـلــى سبيل
المثال ،تضمنت مشاريع النخبة الجديدة على األقل «مدينة جديدة» للجيش ،ومشاريع سكنية للعسكر
برنامجا
في مناطق أخرى في محيط القاهرة( .((17في وقت مبكر من سنة  ،1986أعلنت وزارة الدفاع
ً
ـوحــا لـلـمــدن الـصـحــراويــة يـمـ َّـول بـعــائــدات بـيــع أراض ــي الـجـيــش حــول الـقــاهــرة وأراض فــي مــدن كبيرة
طـمـ ً
(((17
«قيمة جــدً ا»  .وخططت وزارة الدفاع لـ «بيع أراض في مدن الجيش
أخــرى كانت في ذلك الوقت ّ
للمواطنين الذين يرغبون في الهروب إلى الصحراء لتجنب مصاعب العيش في وادي النيل المزدحم»،
وأيـ ًـضــا بيع أراض ألجـهــزة الــدولــة األخــرى بتدابير «تـجــري عــادة بعد مـفــاوضــات غير شـفــافــة»( ،((17وقد
ً
احتفظت ٌ
مستقبل بما يو ّلد
كل من القوات المسلحة واألجهزة األمنية بمواقع أخرى لـ«التطوير العمراني
أرباحا ضخمة للمطورين ،سواء كانوا حكوميين أو من القطاع الخاص»(.((18
ً

أع ـ ــادت وزارة اإلس ـك ــان تــوج ـيــه ب ــرن ــام ــج ال ـم ــدن ال ـج ــدي ــدة ب ـع ـي ــدً ا ع ــن اإلن ـش ــاء ال ـع ـق ــاري س ـنــة ،1994
وب ـ ـ ــدأت ب ـب ـي ــع أراض ب ــأسـ ـع ــار «رم ـ ــزي ـ ــة» لـ ــأفـ ــراد وال ـ ـم ـ ـط ـ ــوري ـ ــن( .((18وم ـ ــع أن الـ ـطـ ـف ــرة ال ـع ـق ــاري ــة فــي

ال ـص ـح ــراء تــرت ـبــط عـ ــادة ب ـت ـب ـ ّنــي م ـصــر م ـعــاي ـيــر بــرنــامــج ال ـت ـك ـيــف الـهـيـكـلــي وال ـم ــؤس ـس ــات ال ـمــال ـيــة الــدول ـيــة
(174) Springborg, Mubarak's Egypt, p. 98.
(175) Mitchell, Rule of Experts; Eric Denis, «Cairo as Neoliberal Capital?,» in: Singerman and Amar, eds., Cairo
Cosmopolitan, and Sims, Understanding Cairo.
(176) Denis, «Cairo as Neoliberal Capital?,» p. 49.
(177) Mitchell, Rule of Experts, and Sims, Understanding Cairo.
(178) Springborg, Mubarak's Egypt, p. 105.

انظر ً
أيضا 17« :مدينة عسكرية في الصحراء تضمن للقوات المسلحة مواجهة أي تهديد »،األهرام ،1986 ،ص .1

( ((18المصدر نفسه ،ص .79

(179) Springborg, Mubarak's Egypt, p. 105, and Sims, Understanding Cairo, p. 82.
(180) Sims, Understanding Cairo, p. 82.
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ف ــي الـتـسـعـيـنـيــات ،ف ــإن الـ ــدور األبـ ــرز ك ــان م ــن نـصـيــب إع ـف ــاء ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة م ـصــر م ــن  32مـلـيــار
دوالر مــن ديــونـهــا فــي حــرب الـخـلـيــج ومــا بـعــدهــا ،بــاإلضــافــة إلــى الـمـســاعــدات الـخــارجـيــة ال ـك ـب ـيــرة(.((18
س ـم ــح هـ ــذا ال ــري ــع االس ـت ــرات ـي ـج ــي ل ـح ـكــومــة مـ ـب ــارك ب ـت ـق ـل ـيــص اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــات ال ـق ـي ــود ال ـم ــال ـي ــة ال ـكــاب ـحــة
( )Financial-repression strategiesالـتــي اس ُتخدمت وســائــل لجباية الـضــرائــب غير الـمـبــاشــرة ،وهو
ما أدى إلــى جــذب التحويالت المالية المتدفقة إلــى قطاع اإلسـكــان بوصفه األكثر أم ًنا واألكـثــر ربحية
لالستثمار( .((18لذلك ،فإن عملية تطوير الصحراء َمدينة أكثر لالقتصاد السياسي الريعي أكثر من تحول
مصر إلى النيوليبرالية.
أشارت بعض المساهمات إلى أن الطفرة العقارية كانت «أكبر توسع عقاري شهدته مصر على اإلطالق»
2
وهــو ي ــوازي ضـعــف مـســاحــة الـقــاهــرة األص ـل ـي ــة( .((18وأش ــارت مـســاهـمــة أكـثــر تـحـفـ ًـظــا إلــى أن  100كــم
فقط «تحت اإلنـشــاء ...وهــي مساحة تــوازي أكثر مــن ثلث الـقــاهــرة وضــواحـيـهــا»(ُ .((18تــوصــف الفقاعة
العقارية أحيانًا بأنها تمثّل َهـ ْـجــر النخبة للقاهرة األصلية ،ولكن الحقيقة هــي أن المحيط الصحراوي
بقي قليل السكان وغير مطور :مواقع إنشاء شاسعة تُشعرك بمشهد «نهاية العالم»( .((18وكتفسير بديل،
سياسيا برجال أعمال يحصلون على
تعكس مشاريع تطوير الصحراء نماذج مضاربة راسخة مرتبطة
ً
أراض مرفقة بخدمات بأسعار زهيدة جدً ا لبناء مشاريع إسكان تُباع بأسعار خيالية( .((18انعكست هذه
العملية بالمضاربة وبطبيعتها المرعية [من الدولة] على إفالس المطورين بشكل دوري ،باإلضافة إلى
فضائح طاولت شخصيات رفيعة متعلقة بكيفية وصولهم إلى األراضــي الـعــامــة( ،((18واألخيرة شكلت
اإلطار العام لفساد النخبة الذي برز في المشهد السياسي التي صاحب إسقاط مبارك(.((18
مؤخرا ألحكام محكمة مصر اإلدارية تكشف انخراط عائلة مبارك في
حالتان من هذه الحاالت خضعتا
ً
صفقات أراض غير قانونية وفاضحة .فــي حالة بالم ِهيلز للتعمير فــي القاهرة الـجــديــدة ،تبين أن عالء
مبارك وأفرا ًدا آخرين من عائلة جمال مبارك كانوا مساهمين في شركة التعمير التي استحوذت عن طريق
وزارة اإلسكان على أرض للدولة بسعر ضئيل جدً ا مقارن ًة بقيمتها الحقيقية .وفي حالة الضاحية المدعوة
(182) Dieter Weiss and Ulrich Wurzel, The Economics and Politics of Transition to an Open Market Economy. Egypt,
Development Centre studies (Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), 1998), and
Bradley Louis Glasser, Economic Development and Political Reform: Impact of External Capital on the Middle East
(Cheltenham, UK; Northampton, MA: E. Elgar, 2001).
(183) Galal A. Amin, Egypt›s Economic Predicament: A Study in the Interaction of External Pressure, Political Folly,
and Social Tension in Egypt, 1960-1990, Social, Economic and Political Studies of the Middle East; 51 (Leiden; New
York : E.J. Brill, 1995); Weiss and Wurzel, The Economics and Politics of Transition, and Sims, Understanding Cairo.
(184) Mitchell, Rule of Experts, p. 273.
(185) Denis, «Cairo as Neoliberal Capital?,» p. 49.
(186) Sims, Understanding Cairo, p. 179, and Denis, «Cairo as Neoliberal Capital?».
(187) Denis, «Cairo as Neoliberal Capital?,» and Sims, Understanding Cairo.
(188) Denis, «Cairo as Neoliberal Capital?,» and Ahmed Abu Ghazala, «How Best to Manage State Land?,» Al-Ahram
Weekly (28 October 2010), on the Web: <http://weekly.ahram.org.eg/2010/1021/feature.htm> (Accessed 11/1/2012).
(189) Jack Shenker, «Desert Storm,» Guardian, 11/6/2011, on the Web: <http://www.guardian.co.uk/world/2011/
jun/11/cairo-satellite-towns-future-egypt> (Accessed 11/1/2012).
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مدينتي ،وهي جزء من القاهرة الجديدة ً
أيضا ،حصلت شركة إنشاءات ضخمة تُعرف بعالقاتها الوثيقة
مستثمرا غير مباشر فيها ،على وصول تفضيلي ألراضي الدولة(.((19
بالحزب الحاكم وكان جمال مبارك
ً

خاتمة
برزت بعد إطاحة مبارك إشارات عديدة تشير إلى أن األحياء المهمشة في القاهرة بدأت تطالب بحصة
عادلة من الدعم والخدمات( .((19ومع أن حوكمة العمران حصلت على اهتمام رسمي قليل في المرحلة
االنتقالية ،فإن بروز منافسة انتخابية تعددية ربما يتيح االحتمالية إلدراج مثل هذه القضايا في السياسة؛
فعلى سبيل الـمـثــال ،شـجــب حــزب الـنــور السلفي فــي حملته االنـتـخــابـيــة غـيــاب الـمـيــاه وخــدمــة الـصــرف
الصحي عن األحياء الشعبية( .((19وهنالك ً
أيضا إشارات إلى أن ثورة  25يناير حركت عمليات أوسع
تنحي مبارك حفز ظهور لجان أحياء في القاهرة
للتعبئة االجتماعية الحضرية؛ فانهيار النظام العام مع ّ
وفــي مــدن مـصــريــة أخ ــرى .ومــع أن هــذه الـلـجــان كــانــت فــي بــدايــة الـمـطــاف معنية بـحــراســة األحـيــاء التي
هجرتها الشرطة ،فإنها قامت الحقًا بزيادة أنشطتها لتشمل تثقيف الناخبين ،وتمثيل الناس ،والتنمية،
أيضا بمساءلة مسؤولي الدولة(.((19
والمطالبة ً
لـكــن مـثــل هــذه الـتـمـظـهــرات الموسمية الـقــادمــة مــن الـقــاعــدة تــواجــه نـظــا ًمــا سـيــاسـ ًـيــا مـغــر ًقــا بــاإلقـصــاء؛ فقد
ع ــززت الـنـخـبــة تــدري ـجـ ًـيــا اح ـت ـكــارهــا نــزعــة ال ـ َت ـ َـم ـ ْـدي ــن الــرس ـمــي م ـنــذ الـخـمـسـيـنـيــات ،وف ـشــل الـمـخـطـطــات
األرب ـع ــة ال ـتــي تـنــاولـتـهــا ه ــذه ال ــدراس ــة لـعـقـلـنــة تــوســع الـمـنـطـقــة الـمـتــروبــولـيـنـيــة (وال ـت ــي كــانــت ف ــي الــواقــع
خـطـ ًـطــا إلعـ ــادة تــوزيــع ال ـخــدمــات ال ـعــامــة لـتـصـبــح غـيــر مـقـتـصــرة عـلــى الـنـخـبــة) هــو تـشـخـيــص لــأســالـيــب
الـتــي ُحــرم عـبــرهــا مــواطـنــو الـقــاهــرة الـعــاديــون مــن مواطنتهم الـحـضــريــة الـكــامـلــة .وقــد اتـخــذ هــذا الـحــرمــان
ش ـك ـ ًـا م ـن ـه ـجـ ًـيــا ف ــوق ـ ًـي ــا وان ـه ـم ــك ب ـم ـش ــاري ــع اإلنـ ـش ــاء ال ـف ـخ ـم ــة ،وف ـش ــل ف ــي ال ـت ـع ــام ــل م ــع ن ـم ــاذج تــوســع
ال ـقــاهــرة الـحـقـيـقـيــة .ك ــان ه ــذا اإلق ـص ــاء فــي ال ـبــدايــة واض ـ ًـح ــا فــي األح ـي ــاء ال ـتــي ُأن ـش ـئــت بـعــد سـنــة 1952
مـتـمـ ّثـلــة فــي بــرنــامــج ال ـمــدن ال ـص ـحــراويــة ال ـجــديــدة ،ووص ــل إل ــى ذروتـ ــه فــي الـتـسـعـيـنـيــات وال ـع ـقــد األول
مــن األلـفـيــة الـجــديــدة فــي المجتمعات المغلقة الـفـخـمــة .ولـكــن األهــم مــن ذلــك كـلــه أن روح التخطيط
_(190) Adly, «Mubarak (1990-2011),» on the Web: <http://www.arab-reform.net/sites/default/files/Mubarak_1990-2011
The_State_of_Corruption.pdf> (Accessed 10/1/2013).

يـبــدو أن قضايا المحاكم هــذه لــم تكن ناجحة (مـعـلــومــات شخصية مــن عـمــرو عــادلــي ،مــديــر وحــدة الـعــدالــة االقـتـصــاديــة واالجتماعية
حكما ضد رئيس
في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية 11 ،حزيران /يونيو  .)2012في نيسان /أبريل  ،2012ألغت الحكومة
ً
شركة بالم هيلز للتطوير .انظر«Attorney General Cancels Decision to Confiscate Money of Palm Hills Chairman,» Egypt :

Independent, 26/4/2012, on the Web: <http://www.egyptindependent.com/news/attorney-general-cancels-decisionconfiscatemoney- palm-hills-chairman> (Accessed 11/6/2012).
(191) Jack Shenker, «For Cairo’s Slum Dwellers, Rockfall Fears Prompt Hopes of a Broader Revolution,» Guardian,
24/6/2011.
(192) David D. Kirkpatrick, «Salafis in Egypt Have More Than Just Religious Appeal,» New York Times, 10/12/2011,
on the Web: <http://www.nytimes.com/2011/12/11/world/middleeast/salafis-in-egypt-have-more-than-just-religiousappeal.html> (Accessed 12/12/2011).
(193) Alia Mossallam, «Popular Committees Continue the Revolution,» Egypt Independent (Al-Masry Al-Youm English
Edition), 18/6/2011, on the Web: <http://www.almasryalyoum.com/en/node/469281> (Accessed 11/10/2011).
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– والمنطق السياسي المضمر بشكل عام – أجهضا محاوالت المانحين إلعادة توجيه توسع القاهرة،
وأحبطا تطوير المناطق العشوائية كوسيلة من وسائل التواصل بين المجتمع والدولة المصرية وكآلية
لتزويد أولئك المستبعدين من القطاع الرسمي بمساكن مرفقة بخدمات ومعقولة السعر.
تحولها نحو
بالنسبة إلى بعض الباحثين ،تعكس الطبيعة اإلقصائية للنزعة العمرانية الرسمية في القاهرة ّ
مدينة نيوليبرالية خالل السنوات الخمس عشرة األخيرة ،وتدفقات االستثمار المالية وخصخصة النخبة
لألصول العامة مثل األرض ،باإلضافة إلــى سياسات التقشف المدعومة من المانحين ،وحتى برامج
التخطيط التي نوقشت في هذه الــدراســة .ومع أن الــا -رسمية السوسيو اقتصادية في الشرق األوسط
مرتبطة بشكل أكثر عمو ًما بالليبرالية االقتصادية وانسحاب الدولة من دعم الخدمات العامة( ،((19فإن
إقناعا؛ فإقصائية القطاع الرسمي من جهة وال َت َم ْدين غير
مثل هذه األسباب تبدو في حالة القاهرة أقل
ً
الرسمي من جهة أخرى كانا قائمين ً
أيضا في عهد عبد الناصر ،أي قبل حتى تجارب السادات األولية
(((19
فــي سياسة االنفتاح فــي السبعينيات  .كما أن حالة مدينة العبور توضح جـيــدً ا أن استغالل النخبة
للمحيط الصحراوي كان جار ًيا بحلول نهاية السبعينيات ،أي قبل احتضان مصر النموذج النيوليبرالي
وأخيرا ،فإن جميع مشاريع التخطيط التي نوقشت أعاله تدور حول زيــادة كفاءة
في التسعينيات(.((19
ً
الدولة ً
بدل من خصخصة أجهزة الدولة أو أصولها(.((19
لذلك ،فإن أفضل طريقة لفهم رحلة القاهرة هي في موضعتها في سياق ديمومة النظام السياسي التسلطي
بـ ً
ً
ارتباطا
ـدل من تجربة مصر المتعثرة في الليبرالية االقتصادية؛ فطبيعة النظام السياسي اإلقصائي ترتبط
واضحا بنفوذ نخبة الدولة في المقام األول ،وليس فقط من خالل امتيازاتها في الوصول إلى األرض .ومن
ً
المرجح أن تمثّل ٌّ
فرصا لتوزيع الرعاية
كل من المدن الجديدة وطفرة التطوير الصحراوي في التسعينيات ً
ُ
(((19
الضرورية لممارسة السلطة السياسية بأساليب زبــائـنـيــة  ،ومــن الممكن أن يكون دور النخبة قد تطور
كاآلتي :حالة مشروع الكفراوي للمدن الصحراوية مرتبطة بـ«برجوازية البيروقراطية» في مصر ،بينما ترتبط
فقاعة الصحراء بالرأسمالية الطفيلية في أواخــر عهد مبارك ،وهــذه األخيرة تبدو من الناحية الشكلية أكثر
ً
وبغض النظر عن التشكيلة الدقيقة ألصحاب االمـتـيــازات ،فــإن فشل مشروع تمديد الخدمات
استقالل.
ّ
البلدية ومشروع التجمعات السكانية المقترح من جانب هيئة إيل دي فرانس أو من جانب دراسة السياسة
(194) Haim Yacobi and Relli Shechter, «Rethinking Cities in the Middle East: Political Economy, Planning, and the
Lived Space,» Journal of Architecture, vol. 10, no. 5 (2005), pp. 499–515.
(195) Mohamed M. Sioufi, «Urbanization of Agricultural Land: Informal Settlements in Cairo,» (Master’s Thesis,
Department of Architecture, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, 1981), on the Web: <http://hdl.handle.
net/1721.1/37858> (Accessed 24/1/2012).
( ((19لمزيد من وجهات النظر المشككة في اعتناق مصر للنيوليبرالية ،انظرAlan Richards, «Dilatory Reform vs. Making :
a Break for the Market,» in: Phebe Marr, Egypt at the Crossroads: Domestic Stability and Regional Role (Washington,
DC: National Defense University Press, 1999); Ulrich G. Wurzel, Limits to Economic Reform in an Authoritarian State:
Egypt since the 1990s (Berlin: Freie Universität, 2007), and Mitchell, Rule of Experts.

( ((19ظـهــرت قضية دعــم المانحين لخصخصة قطاعات من حوكمة القاهرة فقط في العقد األول من القرن الـحــادي والعشرين،
ومنها ،على سبيل المثال ،جهود الوكالة األميركية للتنمية الدولية ،لتحسين استدامة استثماراتها في قطاع الصرف الصحي ،ولكن مثل
هذه اإلصالحات لم يكن على المدى القصير ،انظر.Dorman, «The Politics of Neglect» :
(198) Springborg and Henry, «Army Guys,» and Sims, Understanding Cairo.

ةمجرت
قلا يف يضارألا ةرادإل ةيروتيربلا تاسايسلا :ةيمسر-اللاو ءاصقإلا

القومية للتنمية الحضرية كان سببه أن األراضــي التي كانت مطلوبة لتطبيق المشاريع كانت ببساطة ّقيمة
للغاية لتذهب إلى المهمشين .لذلك ،ليس من المفاجئ أن الطريق الدائري ،الذي يسهل حركة السيارات
الخاصة إلــى المدن الجديدة ،كــان النتيجة الوحيدة لمخطط الفريق الفرنسي ،وذلــك على الرغم من أن
ً
مناقضا لجهود الفرنسيين بشأن إدارة توسع القاهرة السكني نحو الصحراء.
تطبيقه جاء
يشكل فشل أجـنــدة المانحين مــؤشـ ًـرا إضــافـ ًـيــا على العناصر األوتــوقــراطـيــة لنظام مــا بعد  ،1952وعلى
اإلقـصــاء والـتـفـكــك الـبـيــروقــراطــي؛ فمخططات الـتـطــويــر أث ــارت حساسية مـســؤول مـصــري ألنـهــا وصلت
المعا َقبة من الدولة ،وألنها ً
أيضا تناقض «األفضلية التحديثية للتكنلوجيا الحديثة...
إلى العشوائيات ُ
(((19
بوصفها
مؤشرا على التطوير المتقدم» وبوصفها بالطبع مغرية  ،فتطوير العشوائيات يؤدي إلى أفق
ً
بغيض من التفاوض مع السكان في شأن التطوير وفي شأن حصولهم على حقوق الملكية – وكالهما
مناقض لعملية إعــادة إنتاج السلطوية .إن التوقعات المصرية ،التي تقضي بأن من الممكن بطريقة ما
َ
التشابك بين المنطق السياسي
أن ُيحتوى التطوير العشوائي عــن طريق بناء الـطــرق ،توضح بفجاجة
السلطوي والروح التطويرية الحداثوية؛ فعلى الرغم من جهود المانحين لتعزيز دولة كفوءة إدار ًيا ،فإن
مشاريع التخطيط الفاشلة تُبرز ديمومة ِسمة التفكك البيروقراطي لـ«التنين األعرج» المصري؛ فقد كان
لمتلقّي الدعم ،مثل هيئة التطوير العمراني ،سلطة محدودة لتطبيق المشاريع على األرض ،باإلضافة
إلــى أن تأكيدات الداعمين لضرورة بناء المؤسسات في مشاريع مثل تمديد الخدمات البلدية وخطة
وجه للتطوير العمراني.
الم ّ
الفريق الفرنسي ناقضت منهجية اإلنشاء ُ

وربـمــا األكـثــر أهـمـيــة هــو أن جـمـيــع ال ـحــاالت تـكـشــف انـقـســامــات عميقة فــي الــدولــة حــول الـسـيـطــرة على
محيط الـقــاهــرة الـصـحــراوي؛ فـمـبــادرات مدينة العبور ومـشــروع تمديد الـخــدمــات البلدية وخطة إيــل دي
فــرانــس كــانــت جمي ًعا ضـحــايــا األراض ــي الـمـتـنــازَع عليها .وعـلــى الــرغــم مــن أن الـعــديــد مــن أجـهــزة الــدولــة
والـمــؤسـســات شبه الحكومية كــانــت مـتــورطــة ،فــإن الــاعــب األكـثــر أهمية وقـســوة كــان الجيش المصري.
إن اسـتـثـمــارات الجيش المهمة فــي السلع االستهالكية والـخــدمــات واإلنـتــاج الصناعي واإلن ـشــاءات قد
نوقشت بشكل متكرر في الشهور الماضية ،ولكن ممتلكات الجيش [العقارية] لم تناقش بشكل ٍ
كاف،
وهــي الـتــي شـكـلــت حــوالــى  128كــم 2فــي الـقــاهــرة ،أي بـمــا ي ــوازي نـصــف الـمـنـطـقــة الـمـتــروبــولــونـيــة(.((20
وعلى المدى الطويل ،كان التحكم في األرض والممتلكات في طرف القاهرة ،دعك من عائدات طفرة
التسعينيات العقارية ،قد ساهم في زيادة سطوة الجيش االنعزالية .ومن الممكن أن تشييد «عالم الجيش
المستقل» ســاعــد فــي احـتــواء الـقــوات المسلحة فــي عهد مـبــارك ،لكن عـنــاده بــالــدفــاع عــن األراضــي التي
دائما إعطاء مجموعات الضباط
يمتلكها ال ترجح تحييده
سياسيا .ربما لذلك السبب كان من المهم ً
ً
حصصا مكانية في مرحلة ما بعد سنة  - 1952كجزء من عملية أوسع للتحصين السياسي واالجتماعي
ً
والحفاظ على قاعدة دعم  -وهو ما جعلها منيعة على القوى التي جرفت مبارك ودائرته الداخلية.

(199) R. Gakenheimer and C. H. J. Brando, «Infrastructure Standards,» in: Lloyd Rodwin, ed., Shelter, Settlement, and
Development (Boston: Allen and Unwin, 1987), p. 140.
(200) Final Report: Cairo Metropolitan Area Land Use/Infrastructure Development Study, and Springborg, Mubarak's Egypt.

تقدر مساحتها بـ  529كم ،2راجع.Sims, Understanding Cairo :
األرقام الحالية َّ
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مع أن تفصيالت مشاريع تخطيط القاهرة تبدو ربما بعيدة عن السياسات العليا ،فإنها تزودنا بفهم غير
طبعا ،ليس احتكار نزعة التطوير
مباشر للسبب الــذي يجعل الجيش يدافع والطريقة التي يدافع بهاً .
الـحـضــريــة ح ـكـ ًـرا عـلــى الـجـيــش ،ولـكــن ه ــذا األخ ـيــر هــو اآلن ال ـمــدافــع األســاســي عــن ن ـظــام االم ـت ـيــازات
الموروث من عهد مبارك ،خاص ًة بعد النهاية الفعلية لكيانات مهمة من النظام القديم ،مثل الرأسمالية
الطفيلية .وكــان المجلس األعـلــى للقوات المسلحة قــد سعى فــي أثـنــاء المرحلة االنتقالية إلــى احـتــواء
انهمار مطالب اإلصالح من القاعدة – تضمنت ً
أيضا المطالبة بحصة عادلة من الخدمات للقاهرة غير
(((20
مرارا صوغ المرحلة
الرسمية  -والتي جرى تحقيرها بوصفها «مطالب فئوية»  .وقد حاول الجيش ً
االنتقالية وعملية كتابة الدستور لحماية استقالله واقتصاده الموازي( .((20وتضمنت تلك المحاوالت
تدجين جماعة اإلخوان المسلمين – التي كانت جاهزة للتسامح مع صالحياته االقتصادية  -حيث كان
حزبها (حزب الحرية والعدالة) يسيطر على الرئاسة والبرلمان( .((20وحينما أعاد حزب الحرية والعدالة
فعليا لتقاسم السلطة قد حدث فاستعاد
ترتيبا ً
تركيز السلطة سنة  ،2012الحظ عدد من المراقبين أن ً
الجيش استقالله عن السلطة المدنية(.((20
أخيرا ،إن فشل محاوالت التخطيط المتعددة ،ســواء كانت مصرية أو عن طريق المانحين ،يرتبط بشكل
ً
أساسي بصالبة ال َت َم ْدين غير الرسمي في القاهرة وبصموده أمام النظام السياسي بعد سنة 1952؛ فأصل
األح ـيــاء الـعـشــوائـيــة هــو تخطيط الــدولــة الـفــوقــي ال ــذي لــم يـفـشــل فــي تــوسـيــع المنطقة الـمـتــروبــولـيـنـيــة لخدمة
أيضا في أن ِ
المصريين العاديين فحسب ،بل فشل ً
يوجد لهم ظــروف ال َت َم ْدين ذاتـ ًـيــا .وفــي الحقيقة ،كان
التناقض الــرسـمــي  -غير الــرسـمــي مـسـ ً
ـوغــا لحصول الـنــاس على الـخــدمــات الـعــامــة على حـســاب األراضــي
ال ــزراع ـي ــة ،وه ــو م ــا أدى ف ــي ب ـعــض األح ـي ــان إل ــى ن ـشــوء م ـنــاطــق خ ــارج س ـي ـطــرة ال ـح ـكــومــة لـتـصـبــح حــاضـنــة
لـمـعــارضـيـهــا .كــان مــن الـمـمـكــن أن تــوفــر مـقـتــرحــات الــامــركــزة الـعــابــرة لـلـمـنــاطــق الـتــي قــدمـهــا الـمــانـحــون ،أو
لمخططات المدن الطرفية المخصصة لذوي الدخل المنخفض ،لمسؤولي الدولة خيارات تتعلق بعقلنة
توسع القاهرة على المدى الطويل ،واحتواء خطر انتشار الال-رسمية ،لكن التخطيط الحضري في مصر،
خــاصــة مـنــذ الـسـبـعـيـنـيــات ،يــوضــح نـقــاط ضـعــف الــدولــة ،حــارســة الـبــوابــة الـمـعــزولــة عــن الـمـجـتـمــع الـمـصــري
ـاس ــا عـلــى زي ــادة سـطــوة نخبتها عــن طــريــق الـمـشــاريــع الـعـمــاقــة لـلـتـطــويــر ال ـص ـحــراوي .لــذلــك،
وال ـمــر ِّكــزة أسـ ً
فــإن صـمــود الـقــاهــرة غـيــر الــرسـمـيــة لـيــس ببساطة نتيجة ضـعــف م ــوارد دولــة «مـتــوسـطــي الــدخــل» ،وال نتيجة
(201) Shenker, «For Cairo’s Slum Dwellers».
(202) Nathan J. Brown, «Landmines in Egypt’s Constitutional Roadmap,» (Carnegie Endowment Web
Commentary, Carnegie Middle East Center, 7 December 2011), on the Web: <http://carnegie-mec.org/
publications/?fa=46152&lang=en> (Accessed 8/12/2011), and Steven A. Cook, «In Egypt, Lamentations Over a Lost
Revolution,» (Al-Monitor, 18 June 2012), on the Web: <http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2012/al-monitor/
cries-of-coup-and-lamentations-o.html (Accessed 18/6/2012).
(203) Hashim, p. 123,
(204) Steven A. Cook, «Are Egypt’s Officers Muslim Brothers?,» (From the Potomac to the Euphrates, 17 December
;)2012), on the Web: <http://blogs.cfr.org/cook/2012/12/17/are-egypts-officers-muslim-brothers/> (Accessed 9/1/2013
Hesham Sallam, «Morsi Past the Point of no Return,» (Jadaliyya, 8 December 2012), on the Web: <http://www.jadaliyya.
com/pages/index/8881/morsi-past-the-point-of-no-return> (Accessed 9/1/2013), and Springborg, «The View from the
Officers› Club,» on the Web: <http://www.egyptindependent.com/opinion/view-officers-club> (Accessed 9 January 2013).
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 بــل هــو نتيجة منطق اإلقـصــاء القوقي والسمة االحـتـكــاريــة لسياسات نـظــام ما،الـقــوى االقـتـصــاديــة العالمية
 إن التناقض بين. تلك الـسـيــاســات الـتــي أجهضت كــل بــديــل مــن الـبــدائــل التنموية المحتملة،1952 بعد
 والقاهرة الالرسمية، من جهة، التي تتسم باإلهمال وتجنب المخاطر،السياسات الراسخة للدولة المصرية
. هو الطريق الذي يحتوي على أقل قدر من المقاومة ألولئك الذين يحكمون المدينة،من جهة ُأخرى
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تحرر
ملخص :يجيب مايكل وولــزر في هذا الكتاب عن سؤال أساسي :لماذا أنجبت ثــورات ّ
وطـنــي علمانية وحــداثـيــة فــي الـجــزائــر وإســرائـيــل والـهـنــد ثــورات دينية مـضــا ّدة؟ يعتبر الـكــاتــب أن
تحررية ) )liberationistومختلفة عن الحركات
الحركات التي قادت التحرير في هذه البلدان ّ
الـتـحــريــريــة والـقــومـيــة فــي أنـهــا ت ــزاوج فــي بــرامـجـهــا بـيــن مقتضى الـتـحـ ّـرر مــن االسـتـعـمــار ومطلبي
الــديـمـقــراطـيــة والـعـلـمــانـيــة .وتـكـمــن م ـفــارقــة ال ـت ـحــرر فــي أن الـنـخــب ال ـقــائــدة تــريــد تـحــريــر شعب
مــن الـتـخـلــف وإدخــالــه الـحــداثــة ،فــي حـيــن أنــه لــم يـكــن مـتـحـمـ ًـســا لـمـشــروع الـتـغـيـيــر ذاك ،وهــو ما
يفسر فــي رأيــه الـعــودة الكاسحة إلــى ظــاهــرة اإلحيائية الدينية فــي هــذه الـبـلــدان الـثــاثــة؛ فالنخب
والتحرر أخطأت في تقدير مدى تغلغل الشعور
العلمانية والحداثية التي قادت عمليتي التحرير
َ
ّ
الديني داخــل المجتمع بإقصائها القوى الدينية المحافظة من عملية البناء الوطني والتحديث
* أستاذ تعليم عال في قسم الفلسفة في جامعة تونس .متخصص بالفلسفة السياسية واألخالقية الحديثة والمعاصرة.

**

Professor of Higher Education in the Philosophy Department of Tunis University, he specializes in Modern and
Contemporary Ethics, and Political Philosophy.
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 ويناقش.المجتمعي بدل استيعابها في مشروع بناء الدولة وحملها على قبول التحديث والتغيير
 وينقد جمعه بين،المقال وجاهة تفسير وولــزر صعود اإلحيائية الدينية في هذه البلدان الثالثة
.الصهيونية وحركتي التحرير الوطني الجزائرية والهندية
، فانون، استعمار، ديمقراطية، حداثية، علمانية، يسار،تحرر
ّ ، تحرير، وولزر:كلمات مفتاحية
، بن ب ّلة، الهند، حزب المؤتمر، جبهة التحرير الجزائرية، الصهيونية، إسرائيل، الهند،الجزائر
تقدم
ّ ، تحديث، حداثة، ثورة مضا ّدة، إحيائية دينية، بن غوريون، نهرو،غاندي

Abstract: In his book, Michael Walzer addresses a fundamental question: why
have secular, modernizing, national liberation revolutions in Algeria, Israel,
and India given rise to religious counterrevolutions? In answering, Walzer
explains that the movements which led the revolutions in these countries were
‘liberationist» in character but differed from national liberation movements
which combined liberation from colonial rule with demands for democracy and
secularism. The irony of liberation, he notes, is that the elite leadership in each
case sought to inject their nations with modernism and liberate people from
underdevelopment but at the same time showed little enthusiasm for projects
of radical change. Moreover, they misjudged the extent of religious sentiment
within their societies. He notes how the exclusion of conservative religious
forces from the processes of national construction and social modernization
proved to be a mistake and that these groups needed to be incorporated into the
project of state building and encouraged to accept modernization and change.
Walzer gives a compelling explanation for the rise of religious fundamentalist
revivalism in the three countries. However, the implicit view that Zionism is
comparable with Algerian and Indian national liberation movements leaves the
work open to critique.
Keywords: Walzer, Liberation, Emancipation, Modernism, Democracy,
Colonialism, Fanon, Algeria, India, Israel, Zionism, Algerian National Liberation
Front, India Congress Party, Ben Bella, Mahatma Ghandi, Nehru, Ben Gurion,
Religious Revivalism, Counter-Revolution, Modernity, Modernization, Progress

Dissent نحو منتظم في هيئة تحرير دورية مجلة

(ديسنت) األميركية التي ساهم في بعثها وظ ّلت
م ـنــذ ان ـطــاق ـت ـهــا تـعـ ّـب ـ ــر ع ــن رؤيـ ــة س ـيــاس ـيــة يـســاريــة
ودي ـم ـق ــراط ـي ــة م ـن ـف ـت ـحــة ع ـل ــى ج ـم ـيــع االت ـج ــاه ــات
الـفـكــريــة والـسـيــاسـيــة ومـشـ ِّـجـعــة عـلــى ال ـجــدال في
المسائل المتعلقة بالسياسية األمـيــركـيــة الداخلية
.وبشؤون العالم

ُي ـعـ ّـد مــايـكــل وولـ ــزر أك ـثــر فــاسـفــة جيله
األمـيــركـيـيــن حـيــويــة وغ ــزارة إنـتــاج علمي
 ف ــإن ــه،وفـ ـ ـك ـ ــري؛ فـ ــرغـ ــم بـ ـل ــوغ ــه سـ ـ ـ ّـن الـ ـثـ ـم ــانـ ـي ــن
ً
ّ نشاطا ال
يكل عن العطاء المعرفي
ال يــزال يتقد
 وب ـع ــد ع ـش ــرات ال ـس ـن ـيــن أم ـضــاهــا فــي.وال ـف ـك ــري
 انقطع عن التدريس،جامعتي برنستون وهــارفــرد
 لكنه واصــل نشاطه على،مــع بـلــوغ سـ ّـن التقاعد

207

بتك ضورعو تاعجارم
ةداضم ةينيد تاروثو ةيناملع تاروث :ريرحتلا ةقرافم

أصـ ــدر وول ـ ــزر طـ ــوال م ـس ـيــرتــه ال ـع ـل ـم ـيــة م ــا يـنــاهــز
ال ـث ـم ــان ـي ــة وال ـع ـش ــري ــن ك ـت ــا ًب ــا ومـ ـئ ــات ال ـم ـق ــاالت،
األم ـ ــر ال ـ ــذي ج ـع ـل ــه م ـح ـ ّـط ــة ال ي ـم ـك ــن ل ـل ـبــاحــث
أو ال ـكــاتــب أال ي ـتــو ّقــف فـيـهــا حـيـنـمــا ي ـت ـطــرق إلــى
م ـس ــائ ــل م ـث ــل الـ ـحـ ــرب فـ ــي الـ ـع ــاق ــات ال ــدول ـي ــة،
ـدخــل العسكري ألغــراض إنسانية
ومـشــروعـيــة الـتـ ّ
كما في كتابه ( Just and Unjust Warsحروب
عــادلــة وغير عــادلــة)( ،)1أو إلــى العالقة بين الدين
والـسـيــاسـيــة كـمــا فــي كـتــابــه The Revolution of
( the Saintsثــورة القديسين)( ،)2أو عندما ينظر
وكلية أم خاصة
في معايير العدل ،هل هي عامة ّ
بـكـ ّـل كــوكـبــة وسـيــاق فـعــل اجـتـمــاعــي عـلــى حــدة؟
هــل هــي مـحـلـ ّـيــة وخــاصــة بـكــل مـجـتـمــع أم كــونـيــة
وكوسموسياسية؟ (كتاب Spheres of Justice
(كواكب العدالة))(.)3
ورغم انهماك وولزر بالمسائل النظرية الخالصة،
بفعل انـشـغــاالتــه الفلسفية ،ظـ ّـل مـنـخـ ً
ـرطــا بــانــدفــاع
فــي الـجــدل السياسي والـحــراك الفكري فــي بلده
وفــي الـعــالــم ،ومـلـ ًّـمــا ب ــأدق تـفـصـيــات الـتـطـ ّـورات
تستجد على الصعد السياسية واالجتماعية
التي
ّ
واالقـتـصــاديــة والـفـكــريــة .ولـئــن كــانــت مــن صفات
الرجل أنه مجادل عنيد وذو روح حجاج ورهافة
تـفـكـيــر وق ــدرة عـلــى تـطــويــر مــواقـفــه وتـعــديـلـهــا في
ض ــوء ال ـت ـحـ ّـوالت ال ـتــي يـعــرفـهــا ال ــواق ــع الـسـيــاســي
وت ـطــور الـعـلــوم االجـتـمــاعـيــة ،إال أنــه لــم َيـ ِـحــد مع
ذلك عن جملة قناعات والتزامات ظ ّلت راسخة
لــديــه ،منها اعـتـنــاقــه وجـهــة نـظــر َعـلـمــانـيــة وتـعـ ّـدديــة
مكونات «اليسار
أرادها أن تكون أرضية لتجميع ّ
الديمقراطي» ،ووقوفه إلى جانب دولــة إسرائيل
حداثية تعيش بسالم مع
التي يريدها ديمقراطية
ّ
جيرانها الفلسطينيين والعرب في كنف االحترام

ال ـم ـت ـبــادل ،وال ـتــزامــه بـنـظــريــة اجـتـمــاعـيــة ذات ُبـعــد

ع ـم ـل ــي ت ـب ـح ــث عـ ــن حـ ـل ــول ل ـق ـض ــاي ــا ال ـم ـج ـت ـمــع

الحديث ،وتـكــون منغرسة فــي سياقات وأوضــاع

ت ــاري ـخ ـي ــة واج ـت ـم ــاع ـي ــة خـ ــاصـ ــة ،وت ـع ـت ـم ــد مـنـهــج
الـمـقــارنــة ،وال تـكــون بــالـتــالــي مـغــرقــة فــي التجريد

إل ــى ح ـ ّـد ت ـفــرغ فـيــه م ــن ك ــل مـحـتــوى واق ـع ــي وال
حد تعجز فيه عن التحليل
ملتصقة بالوقائع إلى ّ
وفهم مغزى الظواهر.

ي ـض ـ ّـم ك ـت ــاب ــه األخـ ـي ــر م ـف ــارق ــة ال ـت ـح ــري ــر :ث ـ ــورات
َعـ ـلـ ـمـ ــانـ ـيـ ــة وث ـ ـ ـ ـ ــورات دي ـ ـن ـ ـيـ ــة مـ ـ ـض ـ ــادة جـ ـمـ ـل ــة مــن

الـمـحــاضــرات سـبــق أن ألـقــاهــا وول ــزر فــي جامعة
ي ـي ــل ف ــي الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة األم ـي ــرك ـي ــة ،يـتـعـلــق

موضوعها بشاغلين أساسيين يمكن تلخيصهما
تحرر
في هذين السؤالين :لماذا أنجبت ثــورات ّ

وطـنــي علمانية وحــداثـيــة فــي بـلــدان مـثــل الـجــزائــر
ٍ
ثورات مضا ّدة دينية؟ وما الذي
وإسرائيل والهند

والعلماني
حــدث لليسار الديمقراطي الـحــداثــي َ

الذي قاد هذه الثورات؟

التحرر الوطني لهذه البلدان
يميز وولزر حركات
ّ

الـثــاثــة ،الـتــي يـهـتـ ّـم بـهــا فــي كـتــابــه ،مــن الـحــركــات
ال ـقــوم ـيــة ،س ــواء الـمـكـ ِ
ـافـحــة ضــد اسـتـعـمــار يحتل

ب ـل ــدان ـه ــا أو ت ـل ــك ال ـت ــي ش ـك ـلــت الـ ـ ــدول ال ـقــوم ـيــة
الحديثة في الغرب؛ إذ يعتبر الحركات التي يهتم

تحررية (،)Liberationnist
بها في هذا الكتاب ّ
وأن ـهــا تـخـتـلــف عــن غـيــرهــا مــن ال ـحــركــات الـثــوريــة

والقومية في أنها تزاوج في برامجها بين مقتضى

ال ـت ـح ـ ّـرر م ــن االس ـت ـع ـم ــار وم ـط ـل ـبــي الــدي ـم ـقــراط ـيــة

والعلمانية .أما الحركات القومية األخــرى ،فهي
لـيـســت تـحـ ّـرريــة حـتــى وإن كــانــت َعـلـمــانـيــة ،ألنها

لم تجعل من إرســاء نظام ديمقراطي أحد أركان
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برنامجها في البناء القومي والمؤسساتي .لذلك،
فــإن الـتـجــربــة العلمانية الـتــي يهتم بـهــا وول ــزر هنا

ت ـخ ـت ـل ــف ،فـ ــي رأي ـ ـ ــه ،عـ ــن ال ـع ـل ـم ــان ـي ــة ال ـس ـل ـطــويــة
) )Authoritarianال ـتــي حـ ـ ّـددت شـ ّـكــل الــدولــة
ف ــي ب ـل ــدان م ـثــل تــرك ـيــا ف ــي ع ـهــد أت ــات ــورك ومـصــر
فــي عـهــد عـبــد الـنــاصــر وال ـعــراق وســوريــة فــي ظـ ّـل

حـكـمــي حــزبــي ال ـب ـعــث .وي ــؤ ّك ــد وولـ ــزر اخـتــاف
حــركــات الـتـحـ ّـرر الوطني عــن الـحــركــات القومية؛

فرعا
إذ حتى لــو كــانــت حــركــات الـتـحـ ّـرر الــوطـنــي ً
من التاريخ العام للحركات القومية ،فإن مشروع

ح ــرك ــات ال ـت ـح ـ ّـرر ي ـب ــدو م ـنــاقـ ًـضــا لـلـمـفـهــوم ال ــذي

أخــذتــه الـنــزعــة الـقــومـيــة؛ فـهــذه األخـيــرة تنحاز إلى
قــوم ـيــة بـع ـي ـنـهــا و ُت ـع ـل ــي م ــن شــأن ـهــا ع ـلــى ح ـســاب

القوميات األخــرى ،وتعمل على االرتـقــاء بثقافة
ّأمــة مــا وبمصالحها عـلــى حـســاب مـصــالــح األمــم
ال ـش ـعــوب األخـ ــرى وث ـقــافــات ـهــا .أم ــا ان ـش ـغــال ق ــادة

حـ ــركـ ــات الـ ـتـ ـح ـ ّـرر ال ــوطـ ـن ــي ،ف ـه ــو م ـخ ـت ـل ــف مــن
أو ًل ،ت ـح ـق ـيــق ال ـم ـس ــاواة
ج ـه ـت ـيــن :ف ـهـ ّـم ـهــم هـ ــوّ ،

الـسـيــاسـيــة بـيــن أمـتـهــم واألم ــم األخـ ــرى ،وجـ ْـعـلـهــا

ت ـتــدارك الـتــأخــر الـتــاريـخــي وتـلـتـحــق بــركــب الـتـقــدم
والتنمية بمعناها الشامل ،وليس الحصول على
مــوقــع مسيطر فــي الـعــالــم ،وثــانـ ًـيــا ،تـحــريــر أممهم

م ــن ال ـت ـقــال ـيــد ال ـس ـل ـطــويــة واالس ـت ـب ــدادي ــة الــراس ـخــة
قــرو ًنــا مــن الــزمــن ومــن الـثـقــافــة الـتـقـلـيــديــة الـقــديـمــة
الـتــي وسـمــت شـعــوبـهــم وخـ ّلـفــت لــديـهــم السلبية
فالتحرر الوطني مقترن،
والقبول باألمر الــواقــع.
ّ
يـقــول لـنــا وول ــزر ،عـلــى نـحــو وثـيــق بـسـيــاســة ثــوريــة
تريد االنعتاق ال ألمة بعينها فقط وإنما للشعوب

واألمم األخرى ً
أيضا ،وال تقترن اإلحيائية القومية

ـوس ــع وال ـت ـم ـ ّـدد ال ـقــومــي
ال ـت ـح ـ ّـرري ــة بــرغ ـبــة ف ــي ال ـت ـ ّ

(ص .)5

ـوج ــه إل ـيــه
وحـ ــول االعـ ـتـ ــراض الـ ــذي ي ـم ـكــن أن ي ـ َّ
بـسـبــب إدراجـ ــه جـبـهــة الـتـحــريــر ال ـجــزائــريــة ضمن
التحررية التي تــزاوج بين الديمقراطية
الحركات
ّ
والـع ـلـمــان ـيــة ف ــي ح ـيــن أن ال ـج ــزائ ــر ل ــم ت ـعــرف فــي
ظــل حـكـمـهــا بـعــد االس ـت ـقــال عــن فــرن ـســا ،خــا ًفــا
للهند وإلسرائيل ،أحزا ًبا وال انتخابات وال حياة
س ـيــاس ـيــة ت ـع ـ ّـددي ــة ،ي ـج ـيــب وول ـ ــزر ب ــأن ــه م ــا دام ــت
رسميا وفي البداية
جبهة التحرير كانت ملتزمة،
ً
عـلــى األق ــل ،بــالــديـمـقــراطـيــة ،ومــا دام كـثـيــرون من
ـوج ــه،
م ـنــاض ـل ـي ـهــا ق ــد ّ
دعـ ـمـ ــوا هـ ــذا االل ـ ـتـ ــزام والـ ـت ـ ّ
يـجــوز لـنــا أن نــدرجـهــا مــع مـثــا َلــي الـهـنــد وإســرائـيــل
ض ـم ــن حـ ــركـ ــات ال ـت ـح ــري ــر ال ــوطـ ـن ــي ال ـت ـح ـ ّـرري ــة.
(ص .)9
يعني وولزر بمفارقة التحرير الــواردة في العنوان
رواد مـ ـش ــروع ال ـت ـح ــري ــر م ــن االس ـت ـع ـم ــار مــن
أن ّ
م ـث ـق ـف ـي ــن وم ـن ــاض ـل ـي ــن ونـ ـخـ ــب س ـي ــاس ـي ــة رسـ ـم ــوا
ألنـفـسـهــم غــايــة م ــزدوج ــة ،وه ــي ت ـحــريــر بـلــدانـهــم
م ــن االس ـت ـع ـمــار وت ـحــريــر شـعــوبـهــم م ــن أنـفـسـهــم،
أي من نوع الشخصية التي تكونت لديهم على
م ـ ّـر ال ـس ـن ـيــن وال ـث ـقــافــة ال ـس ــائ ــدة ال ـت ــي ن ـ ّـم ــت فـيـهــم
ع ـق ـل ـيــة االس ـت ـس ــام وال ـق ـب ــول ب ــاالس ـت ـع ـم ــار ال ــذي
تحمله.
أضحوا يرونه
مصيرا محتو ًما ُق ّـدر عليهم ّ
ً
ف ــال ـم ـف ــارق ــة ت ـك ـمــن ف ــي أن ال ـن ـخ ــب ت ــري ــد تـحــريــر
شعب من طريقته القديمة في العيش ومن وضع
ع ـبــوديــة وارت ـه ــان لــاس ـت ـع ـمــار ،ف ــي ح ـيــن أن هــذا
الـشـعــب لــم يـكــن مـتـحـ ّـمـ ًـســا ول ــم يـكــن ي ــرى ضـيـ ًـرا
فــي الـمــواصـلــة فــي الـحـيــاة عـلــى الـطــريـقــة القديمة
ً
متمسكا بها ويقاوم التغيير (ص
نفسها ،بل كان
 .)19فــاالس ـت ـع ـمــار ه ـ ّـي ــأ ،ف ــي ن ـظــر ال ـت ـح ـ ّـرري ـ ّـي ــن،
الـ ـظـ ــروف ال ـت ــي س ــاع ــدت ع ـل ــى ان ـت ـش ــار ال ـج ـهــل
واألم ـ ّـي ــة وال ـخ ــراف ــة وال ـخ ــوف وعـقـلـيــة االسـتـكــانــة
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ةداضم ةينيد تاروثو ةيناملع تاروث :ريرحتلا ةقرافم

لـ ـل ـ ّ
ـذل ف ــي أوس ـ ــاط ال ـش ـع ــب ،ون ـ ّـم ــى ش ـك ـ ًـا مــن
ـدريــة والتسليم
ـديــن قــائـ ًـمــا عـلــى ضــرب مــن الـقـ ّ
الـتـ ّ
بــالـمـصـيــر ال ـم ـح ـتــوم .ل ــذل ــك ،أراد ال ـث ــائ ــرون ضـ ّـد
االسـ ـتـ ـعـ ـمـ ــار ف ـ ــي هـ ـ ــذه ال ـ ـب ـ ـل ـ ــدان ،وفـ ـ ــي غ ـي ــره ــا،
تخليص شـعــوبـهــم مــن تـلــك الـثـقــافــة وبـنــاء معالم
ـديــة ج ــدي ــدة؛ فـمــا أف ـســدتــه سـنــوات
شـخـصـيــة قــاعـ ّ
مــن االضـطـهــاد واالمـتـهــان للكرامة يمكن تــداركــه
ب ـت ـق ــوي ــم ه ـ ــذه االنـ ـحـ ــرافـ ــات ل ـه ــا فـ ــي ال ـش ـخ ـص ـيــة
الوطنية وتخليصها مما شابها مــن اعـتــال .وقد
مـ ّثــل الــديــن فــي صــورتــه الـتـقـلـيــديــة ورج ــال الــديــن
بــاع ـت ـبــارهــم ق ــوى م ـحــاف ـظــة ت ـص ـط ـ ّ
ـف ،ف ــي مـعـظــم
األح ـ ـي ـ ــان ،إل ـ ــى ج ــان ــب االس ـت ـع ـم ــار واألط ـ ـ ــراف
التحرريين ،أمام
المستفيدة منه ،عائقًا ،في نظر
ّ
انعتاق المجتمع.
ه ــذا ال ـم ـن ـحــى ال ـت ـح ـ ّـرري يـ ــراه وول ـ ــزر ب ــاد ًي ــا لــدى
األول
ج ـب ـهــة ال ـت ـحــريــر ال ـج ــزائ ــري ــة م ـنــذ مــؤت ـمــرهــا ّ
المنعقد سنة  1956في جهة صومام في منطقة
الـقـبــائــل الـجــزائــريــة .فـقــد وضـعــت جـبـهــة الـتـحــريــر
الــوطـنــي الـجــزائــريــة أرضـيــة رسـمــت معالم خطتها
فــي تـحــريــر الـبــاد وبـنــاء دول ــة مـسـتـقـلــة ،وانـتـقــدت
فيها حالة «الفتور والخوف والريبة» التي تعتري
ال ـس ـك ــان ال ـج ــزائ ــري ـي ــن .وق ـ ــد ق ـط ــع ال ـم ـن ــاض ـل ــون
الجزائريون المجتمعون في صومام على أنفسهم
عـهــدً ا بــأن يــوقـظــوا ضمير األمــة وأن يـعـيــدوا إليها
اإلحـســاس بالكرامة الــذي افتقدته لـطــول العيش
تـحــت حـكــم االسـتـعـمــار .وفــي نـظــر وول ــزر ،كــان
فرانتز فانون ( ،)1961-1925المفكر والطبيب
ال ـن ـف ـســانــي ال ـف ــرن ـس ــي ذو األصـ ـ ــول ال ـمــارت ـي ـن ـي ـك ـيــة
األفــريـقـيــة والـمـنــاضــل فــي صـفــوف جبهة التحرير
التحرر والقيم
معبر عن مشروع
الجزائرية ،خير ّ
ّ
ال ـت ـح ــرري ــة م ــن مـ ـسـ ــاواة وم ــواط ـن ــة وح ــري ــة ف ــردي ــة

وجـمــاعـيــة ،وخـيــر داع إل ــى مـحــو آث ــار االسـتـعـمــار

على الشخصية الجزائرية ،وهــو المشروع الذي

تب ّنته جبهة التحرير عند تأسيسها؛ إذ يقول فانون
ـارح ــا م ـهـ ّـمــة مـحــو
ف ــي ك ـتــابــه م ـع ــذب ــو األرض ،ش ـ ً

يبث في الوجود
االستعمار« :إن محو االستعمار ّ
ـاصــا يـجــيء بــه الــرجــال الـ ُـجــدد ويحمل
إيـقــاعــا خـ ً
إل ــى ال ــوج ــود ل ـغــة خ ــاص ــة وإن ـســان ـيــة ج ــدي ــدة .إن

محو االستعمار لهو خالق رجال جدد حقًّا لكن
قوة فوق
هذا الخلق ال
ّ
يستمد مشروعيته من ّأية ّ
الـطـبـيـعــة :إن الـ ُـمـسـتـعـ َـمـ ــر ‹ال ـش ــيء› يـصـبــح إنـســا ًنــا
بمقدار ما يحقّقه من عمل لتحرير ذاتــه»( .)4فما

التحرر والتحرير القيام به هو
يتعين على حركة
ّ
ّ

ستعمرين أن
الم َ
مـحــاربــة االعـتـقــاد المنتشر لــدى ُ
ِ
المستعمرين اإلنكليز والفرنسيين ،واألوروبيين
عـمــو ًمــا ،يـمـتـلـكــون الـخـصــال والـمــواصـفــات الـتــي

تــؤه ـل ـهــم ل ـم ـم ــارس ــة ال ـه ـي ـم ـنــة االس ـت ـع ـم ــاري ــة ،لـمــا
ي ـت ـم ـيــزون ب ــه م ــن شـ ـ ّـدة وق ـس ــوة ))ruthlessness

ال ي ـق ــدر ال ـم ـس ـت ـض ـع ـفــون وال ـ ُـم ـس ـت ـع ـ َـم ــرون عـلــى

مـجــابـهـتـهــا والـ ـص ــدام م ـع ـهــا .ل ــذل ــك م ـ ّث ـلــت ثـقــافــة

الـ ـتـ ــأقـ ـلـ ــم ) )accommodationمـ ـ ــع ال ـ ــواق ـ ــع
االسـتـعـمــاري عــائـ ًقــا ك ــان ال بــد مــن رفـعــه لتحرير
طــاقــة ال ـش ـعــب م ــن أج ــل اس ـت ـعــادة ال ـس ـي ـطــرة عـلــى
مصيره وبـنــاء مستقبله على نحو مستقل؛ فحتى

مجده فرانتز فانون
غاندي ،رافــض العنف الــذي ّ
ودع ــا إلــى اسـتـخــدامــه لـطــرد االسـتـعـمــار ،ورافــض
ِ
المستعمر نفسها ،اعتقد مع ذلك
استخدام قسوة
أن عــادة التأقلم القديمة ال بد من أن يوضع لها
حــد ،وال بد من «دفــع جموع الناس على طريق

الوعي الذاتي وبلوغ السلطة» .فمشروع غاندي
اإلن ـش ــائ ــي ي ـه ــدف ه ــو اآلخ ـ ــر إلـ ــى ت ـك ــوي ــن ن ـســاء
ورجال من طينة جديدة يكونون ً
أهل لالستقالل
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ـدبــر شؤونهم بأنفسهم (ص .)3
وقــادريــن على تـ ّ
وال ـم ـهـ ّـمــة ه ــذه بـ ــدأت ،ك ـمــا يــاحــظ وول ـ ــزر ،فــي
مــرح ـلــة ال ـن ـضــال م ــن أج ــل ال ـت ـحــريــر ،إال أن ـهــا لــم
تـكـتـمــل إب ــان ح ـصــول ه ــذه ال ـب ـلــدان ال ـثــاثــة على
االستقالل.
إن مــا يـنـطـبــق عـلــى ال ـم ـشــروع ال ـت ـحـ ّـرري الـهـنــدي
ينطبق أيـ ًـضــا ،بحسب رأي وول ــزر ،على مشروع
«ال ـص ـه ـيــون ـيــة ال ـث ــوري ــة»؛ إذ ل ــم ت ـكــن غــايــة قــادتـهــا
ط ــرد الـمـسـتـعـمــريــن اإلن ـك ـل ـيــز ،ف ــي ذل ــك الــوقــت،
وال ـح ـص ــول ع ـل ــى ح ــق ال ـي ـه ــود ف ــي أن يـحـكـمــوا
أن ـف ـس ـه ــم ب ــأن ـف ـس ـه ــم ف ـح ـس ــب ،بـ ــل ك ــان ــت أي ـ ًـض ــا
خـلــق نــوع جــديــد مــن الـيـهــود ،واسـتـخــدام الــدولــة
وأج ـه ــزت ـه ــا ل ـل ـت ـخ ـ ّلــص م ــن مـ ــاض ط ــوي ــل خ ـ ّلــف
ـوعــا وق ـهـ ـ ًـرا في
فــي روح الـشـعــب ال ـي ـهــودي خ ـضـ ً
ال ـم ـنــافــي .وي ـم ـكــن ف ــي ه ــذا ال ـص ــدد االس ـت ـئ ـنــاس
بمالحظات الباحث الفلسطيني حسن خضر في
مقال بعنوان «نفي المنفى أم وهــم الهوية ...؟»
لـفـهــم مــا يـعـنـيــه وول ــزر مــن أن الـحــركــة الصهيونية
كانت حركة علمانية ثورية أرادت القطع مع ثقافة
ال ـم ـن ـفــى؛ إذ ي ـقــول خ ـضــر« :ع ـلــى غـ ــرار حــركــات
وقب ّلية فــي أوروب ــا الشرقية والــوسـطــى،
رومانسية َ
انخرط المبشّ رون بالصهيونية في مشروع ضخم
إلنتاج الماضي .وقد فعلوا ذلك بطريقة ّ
تمكنهم
من القفز فوق  18قرنًا من الزمان ،والعودة إلى
الــزمــن ال ـتــوراتــي الـ ُـمـعـلـمــن ،وتـ ّـمــت ه ــذه العملية
ت ـحــت ش ـعــار ن ـفــي ال ـم ـن ـف ــى»( .)5وي ـض ـيــف حـســن
خ ـض ــر مـ ـف ـ ّـس ـ ًـرا م ـع ـن ــى ن ـف ــي ال ـم ـن ـف ــى ف ــي األدب
وال ـف ـك ــر ال ـص ـه ـيــونــي ال ـن ــاش ــئ ف ــي أوروبـ ـ ــا أواخ ــر
ال ـقــرن ال ـتــاســع عـشــر ال ــذي يـتـحــدث عـنــه وول ــزر:
«استعارت الصهيونية تعبير المنفى (غالوت) من
الالهوت اليهودي .وأصبح نفي المنفى المفهوم

ال ـم ــرك ــزي الـ ــذي تـلـتـقــي ح ــول ــه مـخـتـلــف ت ـيــارات ـهــا
الرافضة لكل ّ
حل محتمل للمشكلة اليهودية في
أوروب ــا ،ســواء بــاالنــدمــاج أو الـحـكــم الــذاتــي»(.)6

ل ـ ــذل ـ ــك ،كـ ـ ــان ال ب ـ ــد م ـ ــن أن تـ ـصـ ـط ــدم ال ـح ــرك ــة
ال ـص ـه ـي ــون ـي ــة ،ك ـح ــرك ــة م ـض ـط ـل ـعــة ب ـم ـه ـمــة ت ـحــريــر

ال ـش ـع ــب ال ـي ـه ــودي وت ـخ ـل ـي ـصــه م ــن ال ـم ـن ـف ــى ،مــع

االتـجــاه الغالب على ثقافة المنفى والــذي مثلته
األرثــوذك ـس ـيــة الـيـهــوديــة ال ـتــي ن ـظــرت إل ــى الـمـنـفــى

بوصفه جز ًءا من تدبير إلهي ورفضت في الوقت

نـفـســه ف ـكــرة ان ــدم ــاج ال ـي ـهــود داخ ــل الـمـجـتـمـعــات

األوروب ـي ــة وف ـكــرة دول ــة يـهــوديــة عـلــى اعـتـبــار أنـهــا
ـدخـ ًـا بـشــر ًيــا فــي مـشـيـئــة الـمـخـ ّلــص« ،لــذا
تـمـ ّثــل تـ ّ
وقـ ـف ــت ،ي ـق ــول خ ـض ــر ،ض ــد ال ـص ـه ـيــون ـيــة بـسـبــب

وتدخلها في الخطة اإللهية»
مضمونها العلماني
ّ
(ص  .)162بهذا المعنى يشير وولــزر في كتابه

إلى أن زعماء الحركة الصهيونية كانوا يخوضون
ح ــر ًب ــا م ــزدوج ــة ض ــد ال ـم ـس ـت ـع ـمــر ال ـبــري ـطــانــي مــن
جـهــة ،وضــد ثـقــافــة الـمـنـفــى والــديــانــة الـســائــدة في

أوس ـ ــاط ال ـي ـهــود م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى .ل ــذل ــك ،عـمــل
قادة الحركة الصهيونية على إقناع جموع اليهود
ب ـت ــأوي ــل ل ـل ـتــاريــخ ول ـل ــدي ــان ــة ال ـي ـه ــودي ــة م ـغــايــر لـمــا

هــو ســائــد داخ ــل أوس ــاط الـيـهــود؛ إذ يـقــول حسن

ـارح ــا هـ ــذا األم ـ ــر« :وفـ ــي س ـي ــاق تــأويــل
خ ـضــر ش ـ ً
ال ـمــاضــيُ ،أخ ـضــع ال ـتــاريــخ ال ـي ـهــودي إل ــى عملية

ً
قوميا في المقام
علمنة قسرية لتجعل منه
تاريخا ً
األول .وقــد تـحـ ّـولــت ال ـتــوراة بـمــوجـبــه إلــى وثيقة

ملكية لــأرض والـلـغــة [و] إلــى دلـيــل على تبلور
ال ـه ــوي ــة م ـنــذ زمـ ــن س ـح ـيــق ،وال ـش ــري ـع ــة أصـبـحــت

مـ ـج ـ ّـرد ق ـن ــاع يـ ـم ـ ّـوه ال ـح ـق ـي ـقــة ال ـق ــوم ـي ــة ل ـل ـش ـعــب»

(ص .)163
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بتك ضورعو تاعجارم
ةداضم ةينيد تاروثو ةيناملع تاروث :ريرحتلا ةقرافم

ك ــان أول مــا قــامــت بــه حــركــات ال ـت ـحـ ّـرر الــوطـنــي

عند حصولها على استقالل بلدانها ،وانسجا ًما
مع مشروعها التحديثي ،هو إقامة أنظمة سياسية
«عـلـمــانـيــة» ،وش ـ ّـن ح ــرب عـلــى ال ـقــوى الـتـقـلـيــديــة

والـ ـمـ ـحـ ــافـ ـظـ ــة ،ودفـ ـ ـ ــع م ـج ـت ـم ـع ــات ـه ــا ف ـ ــي ط ــري ــق
الـتـحــديــث وف ــق ال ـن ـمــوذج الـمـعـتـمــد ل ــدى الـغــرب
ِ
المستعمر السابق؛ فقد استقت هذه البلدان مثالها
فــي بـنــاء دول ــة مــا بـعــد االسـتـعـمــار وفــي التحديث

المجتمعي مــن ال ــدول االسـتـعـمــاريــة ذات ـهــا ،رغــم
أن الجزائر ،وهي إحــدى الحاالت التي يدرجها
وولــزر ضمن هــذا النموذج الـتـحـ ّـرري ،لــم تعتمد

ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة ،أي ن ـظ ــام ال ـح ـك ــم ال ـم ـع ـت ـمــد فــي
ِ
والمستعمر الـســابــق لـلـبــاد ،بــل اعتمدت
فــرنـســا،

المعتمد
اشتراكية دولة وفق نموذج حزب الدولة
َ
فــي ال ـب ـلــدان االش ـتــراك ـيــة ،وبــأيــديــولــوجـيــا إســامـيــة

ذات مـنـحــى ي ـس ــاري .ويـعـتـبــر وول ــزر أن ق ـيــادات
ال ـح ــرك ــات الـ ـث ــاث ال ـت ــي ي ـت ـط ـ ّـرق إل ـي ـه ــا ف ــي ه ــذا
ـادح ــا حـيـنـمــا اعـتـمــدت
ال ـك ـتــاب ارت ـك ـبــت خ ـطـ ًـأ ف ـ ً

فهما للنموذج الـحــداثــي أدى إلــى إقـصــاء القوى
ً
الدينية التقليدية وتهميش دورهــا في مرحلة بناء

الــدولــة ،وإلــى استئثار القوى «العلمانية» بمراكز
ال ـق ــوة وال ـن ـف ــوذ وم ــواط ــن الـ ـق ــرار ،ف ــي ح ـيــن كــان
يـنـبـغــي لـلـعـلـمــانـيـيــن ،ف ــي ن ـظ ــره ،دف ــع ه ــذه الـقــوى

إلــى االنـخــراط في البناء السياسي والمجتمعي،
وإبـ ــرام ص ـف ـقــات ،وال ـب ـحــث عــن ت ـســويــات مـعـهــا.
وألم ـ ــر ك ـه ــذا ،ي ـع ـت ـبــر وول ـ ــزر أن «اإلقـ ـصـ ــاء ال ـت ــام

العلماني هو أفضل تفسير لقوة اإلحيائية الدينية
وروحها النضالية»؛ فلو أن الحداثيين بحثوا منذ

البدء عن تسوية مع الدين ومع الــرؤى التقليدية

لجلبها إلــى العملية السياسية بــدل إقصائها ،لما

تسببوا ،وفق رأيه ،في الثورة الدينية المضادة التي
ّ

استجدت مع أبناء الجيل الموالي لجيل التحرير
ّ
الرافض للعلمانية والتغريب )،)westernization
حـ ـيـ ــث إن وولـ ـ ـ ـ ــزر ي ـ ـ ــرى أن «الـ ـ ـ ـ ـ ــرؤى ال ــدي ـن ـي ــة
ال ـت ـق ـل ـي ــدي ــة ال ي ـم ـك ــن أن ُتـ ـنـ ـف ــى أو ُتـ ـحـ ـض ــر أو
ـوعــب )»)engaged
ُتـقـصــى وإنـمــا ينبغي أن ُتـسـتـ َ
(ص .)121
لكن هذا النفي للرؤى الدينية التقليدية لم يكن
ـام وال بــالـقـطـعـ ّـي ،كـمــا يـشـيــر وولـ ــزر؛ فقد
ال بــال ـتـ ّ
كــان ثمة بــون شــاســع بين الـنـيــات العلمانية لقادة
حــركــات ال ـت ـحـ ّـرر الــوطـنــي وم ــا يـتـ ّـطـلـعــون إلـيــه من
إق ــام ــة ن ـظ ــام س ـي ــاس ــي واج ـت ـم ــاع ــي ال م ـك ــان فـيــه
ل ـلــرؤى الــديـنـيــة ول ـل ـقــوى الـتـقـلـيــديــة الـمــرتـبـطــة بها
من جهة ،والتطبيق على صعيد الــواقــع من جهة
أخ ـ ــرى؛ إذ خ ـضــع هـ ــؤالء الـ ـق ــادة إلكـ ــراهـ ــات لــم
ي ـت ـص ـ ّـوروا وج ــوده ــا ف ــي ال ـب ــدء ،ف ـ ُفــرضــت عـلـيـهــم
تنازالت لمصلحة القوى الدينية التقليدية ،سواء
في مرحلة الكفاح ضد االستعمار أو في مرحلة
بـنــاء الــدولــة ومـحــو آثـ ــاره .وتـبـيــن لـهــم فــي مــرحـلــة
ال ـك ـف ــاح ض ــد ال ـم ـس ـت ـع ـمــر أن ـه ــم ب ـح ــاج ــة لـشـحــذ
همم الشعب ودفعه إلى الثورة وإيقاظ المشاعر
َ
الــديـنـيــة وتـطــويـعـهــا لـغــايــة الـنـضــال ضــد المستعمر
الـمـخـتـلــف ديـنـ ًـيــا عــن دي ــن ال ـبــاد .أم ــا فــي مــرحـلــة
البناء الوطني ،فسرعان ما أيقنوا أنهم بحاجة إلى
رعاية جانب القوى الدينية وعدم إغضابها حتى
يـسـتـطـيـعــوا تـحـقـيــق مـشــاريـعـهــم الـتـحــديـثـيــة .لــذلــك
اس ـت ـجــاب ال ـح ــداث ـي ــون ل ـط ـل ـبــات ال ـق ــوى الــدي ـن ـيــة،
ونــزلــوا عـنــد رغـبــاتـهــا؛ فـفــي الـهـنــد ،طــرد نـهــرو من
حــزبــه األن ـصــا َر الــراديـكــالـيـيــن لـلـحــداثــة العلمانية،
وسمح للمسلمين الهنود بتنظيم شأنهم الداخلي
وفـ ــق ق ــواع ــد ال ـشــري ـعــة اإلس ــام ـي ــة ،وت ـس ــام ــح مــع
ال ـ ـعـ ــادات ال ـه ـن ــدوس ـي ــة األقـ ـ ــدم واألكـ ـثـ ــر ت ـ ّـخ ـل ـ ًف ــا.
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كـمــا تــراجــع بــن غــوريــون ومــؤسـســو إســرائـيــل عن
ّ
المنظم للزواج والطالق
مشروع إخضاع القانون

لـلـسـلـطــة ال ـم ــدن ـ ّـي ــة وت ــرك ــوه ف ــي ق ـب ـضــة ال ـس ـل ـطــات
الدينية التقليدية .والشيء نفسه حدث في جبهة

الـتـحــريــر الــوطـنــي فــي الـجــزائــر أيـ ًـضــا؛ فـقــد اضطر

علمانيوها إلــى التخلي عــن أحــامـهــم التنويرية،
واإلذعـ ــان لـلــواقــع وال ـق ـبــول بــالـشــريـعــة عـنــد صــوغ

ق ــان ــون األس ـ ـ ــرة ،ف ـخ ــذل ــوا ب ــذل ــك م ـن ــاض ــات فــي
ص ـف ــوف ح ــرك ــة ال ـت ـحــريــر ال ــوط ـن ــي خ ـ ّل ــد ال ـتــاريــخ
أسماءهن أمثال جميلة بوحيرد .وقد ّ
تفطن القادة
التحرر الوطني ألمر أنه لن
العلمانيون لحركات
ّ
ُيكتب لهم النجاح في مهمتي تحرير البالد وبناء

ال ــدول ــة إال إذا حـصـلــوا عـلــى إس ـنــاد مــن الـتـقــالـيــد
اإلســام ـيــة وال ـي ـهــوديــة والـه ـنــدوس ـيــة ال ـتــي يتشبث
ب ـهــا ال ـف ـقــراء وال ـم ـحــرومــون وم ـعــذبــو األرض مــن

أن ـصــارهــم؛ فـعـنــدمــا أم ـســك ال ـثــوريــون الـتـغــريـبـيــون

بالحكم وأحكموا قبضتهم على الدولة الناشئة،
ت ـب ـي ــن ل ـه ــم أن االسـ ـتـ ـمـ ــرار فـ ــي ال ـح ـك ــم يـقـتـضــي
مـنـهــم م ـ ــداراة ال ـق ــوى الــدي ـن ـيــة الـتـقـلـيــديــة وتـجـ ّنــب

االصـطــدام بها المباشر .وكــان عليهم أن يتخلوا

ـرريــة وع ـلــى رأس ـه ــا ،فــي نظر
عــن أوهــام ـهــم ال ـت ـحـ ّ
وولـ ـ ــزر ،ال ـت ـص ـ ّـور ال ـع ـل ـمــانــي ل ـمــواط ـنـ ّـيــة مـتـســاويــة

تـتـعــالــى ع ـلــى االن ـق ـســامــات الـطــائـفـيــة والـمــذهـبـيــة
والقبلية والدينية .فالثورويون الجزائريون وعدوا
َ

بقانون مدني واحد لكل الجزائريين مهما كانت
انتماءاتهم الدينية والمذهبية ،لكنهم قبلوا في سنة
 1982بقانون لألسرة تُستمد بنوده من الشريعة

دونية المرأة وتبعيتها للرجل،
اإلسالمية
ويكرس ّ
ّ
ـرســخ الــام ـســاواة ،ويـقـ ّـر تـعـ ّـدد الــزوجــات (ص
وي ـ ّ

 .)14وفــي أواخ ــر الثمانينيات ،بــرز فــي الـجــزائــر
ح ــزب دي ـنــي إس ــام ــي ي ـت ـحـ ّـدى ال ـث ــورة الـعـلـمــانـيــة

باسم الديمقراطية من دون أن يخفي ّنيته إللغائها
وتعويضها بنظام شورى على الطريقة اإلسالمية.
أمـ ــا ف ــي س ـنــة  ،1991اض ـط ــر ال ـن ـظ ــام ال ـس ـيــاســي
التحدي الذي لم يكن يقدر
الجزائري ،أمام هذا
ّ
عـلــى مــواجـهـتــه ،إل ــى إل ـغــاء الـعـمــل بــالــديـمـقــراطـيــة
ُبغية الحفاظ على الـثــورة وحمايتها ،وأدى منعه
اإلســام ـي ـيــن م ــن ال ـع ـمــل ال ـس ـيــاســي الــديـمـقــراطــي
والـسـلـمــي إل ــى تــوجـهـهــم نـحــو الـعـنــف الـمـسـ ّلــح.
ول ــم يـسـتـطــع الـنـظــام الـسـيــاســي ال ــذي أقــامـتــه ثــورة
التحرير الجزائرية أن يحافظ على بقائه إال بعد
حــرب دامـيــة ضــد ثــورة إســامـيــة مـضــادة استمرت
مــن سـنــة  1991إلــى سـنــة  .1997ولـئــن اسـتـمـ ّـر
الـنـظــام ال ـثــوري الـقــديــم فــي ال ـح ـيــاة ،فــإنــه أصـبــح،
فــي نظر وول ــزر ،أكـثــر سلطوية ورجـعـيــة ،وتخ ّلى
ع ــن أح ــام ــه ال ـت ـح ــرري ــة األول ـ ـ ــى ،ف ـب ـق ـيــت ال ـث ــورة
وتغ ّلبت ،لكن الثمن الذي ُدفع كان ً
باهظا ،وهو
المثل التي حاربت من أجلها الثورة
التخلي عن ُ
وقــامــت عـلـيـهــا .ولـئــن ُه ــزم اإلســام ـيــون وخـســروا
الـمـعــركــة أم ــام ال ــدول ــة ،ف ــإن الـمـجـتـمــع ال ـجــزائــري
ـزوع ـ ــا
بـ ـ ــات أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن ذي قـ ـب ــل «تـ ــأس ـ ـلـ ـ ًـمـ ــا» ون ـ ـ ً
إلى المحافظة.
أم ـ ــا فـ ــي إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ،ف ـك ــان ــت ال ـح ـك ــاي ــة م ـغ ــاي ــرة:
ح ــاف ـظ ــت ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة ع ـل ــى ب ـق ــائ ـه ــا ،فـ ــي نـظــر
وول ـ ــزر ،ون ـج ـحــت نـسـبـ ًـيــا عـمـلـيـ ُة ت ـحــويــل الـيـهــود
مــن شـعــب الـمـنــافــي وال ـش ـتــات إل ــى شـعــب نــاطــق
ب ــال ـع ـب ــري ــة وم ــرت ـب ــط بـ ـ ــأرض ،ك ـم ــا ن ـج ـحــت ن ـس ـبـ ًـيــا
الفكرة الصهيونية التي تعتبر أن التحرير السياسي
تحول داخلي في العقليات وأسلوب
يؤدي إلى ّ
المثل
التفكير ،وفي ما عدا ذلك ،يمكن القول إن ُ
الصهيونية فــي تــراجــع تــام ومـسـتـمــر؛ فـفــي كــانــون
األول/دي ـس ـم ـبــر  ،1947ص ـ ّـرح بــن غ ــوري ــون بما
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بتك ضورعو تاعجارم
ةداضم ةينيد تاروثو ةيناملع تاروث :ريرحتلا ةقرافم

يلي« :في دولتنا ،سيكون هناك ً
أيضا من هم من

غير اليهود .سيكونون كلهم مواطنين ،وسواء مع

غيرهم في كل شيء من دون أي استثناء ،فالدولة

سـتـكــون دول ـت ـهــم أي ـ ًـض ــا» (ص  .)99ويـكـفــي أن
نـنـظــر فــي ال ــواق ــع ال ـيــوم لـنـتـبـ ّـيــن ،فــي رأي وول ــزر،

الهوة الفاصلة بين التزام المساواتي
مدى اتساع ّ

ُلبناة الدولة األوائل وما آلت إليه األوضاع اليوم.
ويشير وولزر إلى أن االنتصار في حرب 1967
والنشوة التي خ ّلفها جعال المنتصرين يتناسون

ضم األراضي المحت ّلة
تحذير بن غوريون من أن ّ
ال ـجــديــدة سـيـشـكــل خ ـطـ ًـرا جـسـيـ ًـمــا عـلــى مستقبل

الــدولــة الـيـهــوديــة .لـكــن عـنــدمــا غ ــادر بــن غــوريــون
ال ـح ـك ــمُ ،ن ـس ــي ت ـح ــذي ــره تـ ـم ــا ًم ــا ،وحـ ـ ّل ــت م ـحـ ّـل

الـصـهـيــونـيــة الـعـلـمــانـيــة والـبــراغـمــاتـيــة ،الـتــي حــاول

ـات مـسـتــوطـنـيــن يـهــود ذات نــزعــة
تــأسـيـسـهــا ،حــركـ ُ

دي ـن ـيــة أرث ــوذك ـس ـي ــة وت ـب ـش ـيــريــة ت ــرى ف ــي األراضـ ــي
مجرد غنيمة حرب و ُمقابل لالنتصار،
المحت ّلة ال ّ
وإن ـمــا جــوهــر إســرائ ـيــل ال ـتــورات ـيــة وقـلـبـهــا الـنــابــض

أيـ ًـضــا .ويـحـ ّـمــل وول ــزر مـســؤولـيــة ت ــر ّدي األوض ــاع
وخ ـب ــو ال ـ َن ـ َف ــس ال ـث ــوري ال ـمــؤســس إلس ــرائ ـي ــل فــي

األس ــاس إل ــى األصــولـيـيــن الــديـنـيـيــن ،وعـلــى وجــه

الخصوص المستوطنين األرثوذكس المتطرفين؛
فـ ـ ــوالء هـ ـ ــؤالء األول هـ ــو ل ـع ـق ـي ــدت ـه ــم ال ل ــدول ــة

إسرائيل وديمقراطيتها ،وهو لطوائفهم وعشائرهم
وإثـنـيــاتـهــم ال لـلـشـعــب ال ـي ـهــودي ،وبــالـتــالــي يتميز

ف ـكــرهــم بــال ـت ـطــرف وال ـم ـغ ــاالة وح ـت ــى بــالـعـنـصــريــة

أحيانًا .لذا ،تنعدم المصلحة لديهم في التسامح
تـجــاه المسلمين والعلمانيين ألنـهــم بكل بساطة
ال يريدونهم معهم فــي الــدولــة نفسها ،ويــريــدون
َم ِ
وط ًنا ينسجم مع الصورة الخاصة التي لهم عنه

أي وطــن تحكمه القوانين الدينية كما يفهمونها
(ص .)62-60
ينطبق الـشــيء عينه على الـهـنــد ،فــي نظر وولــزر؛
إذ يتعلق األمــر هناك بالقصة ذاتها بشأن مشروع
ع ـل ـم ــان ــي ح ــداث ــي م ـس ــاوات ــي وإدمـ ــاجـ ــي أف ـش ـل ـتــه
ال ـث ــورة الــدي ـن ـيــة ال ـم ـض ــادة .وه ــو ي ـق ــارن صـهـيــونـيــة
ب ــن غ ــوري ــون ذات ال ـ ُـب ـع ــد ال ـت ـح ـ ّـرري وال ـح ــداث ــي
وال ـم ـث ــل األعـ ـل ــى بــدي ـم ـقــراط ـيــة ع ـل ـمــان ـيــة ومــدن ـيــة
ت ـت ـعــالــى ع ـل ــى االن ـق ـس ــام ــات ال ـطــائ ـف ـيــة وال ــرواب ــط
اإلث ـن ـي ــة الـ ـ ــذي ي ـت ـب ـن ــاه نـ ـه ــرو ويـ ــدافـ ــع عـ ـن ــه .فـفــي
مــرحـلــة مــا بـعــد االس ـتـقــال ،عـ ّـبــر نـهــرو عــن رؤيـتــه
لـلـهـنــد ال ـتــي يـحـلــم ب ـهــا ،وأكـ ــد ضـ ــرورة أن ُيـمـنــح
المسلمون «األمــن وحـقــوق المواطنين فــي دولــة
ديمقراطية» .غير أن االستقالل حدث في خضم
أحـ ــداث مــؤل ـمــة دام ـي ــة ووح ـش ـيــة ان ـت ـهــت بـتـقـسـيــم
ال ـه ـنــد ،وخ ـ ّل ـفــت آالف ال ـض ـحــايــا ،ول ـقــي غــانــدي
مصيره المحتوم سنة  1948على يدي متعصب
مــن الـهـنــدوس أغــاظــه إب ــداء غــانــدي مـشــاعــر الــو ّد
والصداقة تجاه المسلمين الهنود .واليوم يحكم
حزب جاناتا الهندوسي القومي الهند على نحو
إدماجي ال إقصائي ،إال أن ال أحد يقدر أن ينسى
أن قــادتــه يـنـحــدرون مــن فـئــة مــن الـهـنــدوس الــذيــن
قوميتهم على القوميات األخرى،
يؤمنون ّ
بتفوق ّ
والــذيــن اغتالوا غــانــدي؛ فـهــؤالء الـقــادة ليسوا من
طـيـنــة الــوارثـيــن الــذيــن كــان يـتـمـنــاهــم الـجـيــل الــذي
حـقــق االسـتـقــال سـنــة  .1947فـقــد الـتــزم أعـضــاء
أول ح ـك ــوم ــة ل ـن ـه ــرو ب ــاحـ ـت ــواء الـ ـن ــزع ــة ال ـق ــوم ـي ــة
ال ـه ـنــدوس ـيــة وإب ـط ــال شـحـنـتـهــا ال ـعــدائ ـيــة والـعـنـيـفــة
تجاه القوميات والــديــانــات األخــرى ،ال شحذها
فهم كانوا إصالحيين علمانيين
حميتهاُ .
وتأجيج ّ
ع ــاق ــدي ال ـع ــزم ع ـلــى ال ـت ـصـ ّـدي ل ـل ـنــزعــات الــديـنـيــة
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التقليدية المحافظة .غير أنهم ما لبثوا أن تفطنوا

لــواقــع أن التشبث بــالـعــادات واألع ــراف التقليدية
ً
متأصل لدى الجماهير الهندية
القديمة لم يكن
العريضة فقط ،بل كان ً
أيضا ديدن عدد مهم من
أفـ ــراد ال ـ ُن ـخــب الـقــومـيــة ل ـحــزب الـمــؤتـمــر الـحــزب
الذي قاد البالد في الكفاح من أجل االستقالل.
وق ــد حــاربــت ه ــذه الـنـخــب ب ـض ــراوة ،وم ــن داخــل

الحزب ،البرنامج التحديثي لوزيرة الصحة ،في

ذلك الوقت ،رجكوماريت أمريت كور ،خريجة
الـمـعـهــد ال ـعــالــي لـلـبـنــات ف ــي ش ــارب ــورن وجــامـعــة
أكـسـفــورد فــي إنـكـلـتــرا ،وهــو الـبــرنــامــج ال ــذي كــان
ي ـس ـت ـه ــدف ع ـ ـ ــادات ق ــدي ـم ــة وب ــالـ ـي ــة ،م ـث ــل ف ــرض

ال ـب ــورداه عـلــى ال ـن ـســاء ،وه ــو ل ـبــاس يـغـطــي كــامــل
ال ـج ـس ــد ،وزواج األطـ ـفـ ــال ،وتـ ـع ـ ّـدد ال ــزوج ــات،

وإلـغــاء الحظر الـقــائــم على ال ــزواج بين أفــراد من
ط ـب ـق ــات م ـغ ـل ـقــة م ـت ـم ــاي ــزة ومـ ــن ط ــوائ ــف وأع ـ ــراق

مـخـتـلـفــة ،وإصـ ــاح قــوان ـيــن ال ـم ـيــراث ال ـتــي تـمـ ّـيــز
ضــد الـبـنــات واألرامـ ــل (ص  .)15ول ـئــن ُألـغـيــت

هذه الممارسات كلها بحكم القانون ،فإن الكثير
منها ال ي ــزال ،بـعــد مـضــي ثمانين سـنــة ،مـتــواصـ ًـا
فــي الـهـنــد بـصـيـغــة أو أخ ــرى .ويـشـيــر وول ــزر إلــى

أن ب .ر .أم ـبــدك ـيــر ،أح ــد م ـح ـ ّـرري أول دسـتــور
ل ـل ـه ـنــد ،حـ ــاول ف ــرض رق ــاب ــة قــانــون ـيــة ع ـلــى اآلث ــار

المترتبة عن القوانين الدينية ،غير أن نهرو خذله
وت ـ ـنـ ــازل عـ ــن ذل ـ ــك الـ ـمـ ـش ــروع أمـ ـ ــام ق ـ ــوة هـجـمــة

ال ـن ـخــب ال ـه ـنــدوس ـيــة ،وه ــو م ــا دف ـعــه إل ــى م ـغــادرة

الـحــزب مـكـســور ال ــوج ــدان .وفــي مـقــابــل التخلي
عــن الـمـشــروع ال ـت ـحـ ّـرري ،أص ــدر حــزب المؤتمر

تشريعات تكتفي بمساواة صورية بين المواطنين،
وتـ ـخـ ـلـ ــى عـ ـ ــن مـ ـهـ ـم ــة الـ ـتـ ـحـ ــديـ ــث ال ـم ـج ـت ـم ـع ــي

وم ــا يـقـتـضـيــه م ــن إزال ـ ــة ن ـظ ــام ال ـط ـب ـقــات الـمـغـلـقــة

) ،)castesوالـحـ ّـد مــن نـفــوذ الــديــن داخــل الحياة
العامة حتى يضمن عدم إضــرار القوة االنتخابية
ّ
ل ـج ـمــوع ال ـش ـعــب ،ال ـت ــي أطـلـقـتـهــا الــدي ـم ـقــراط ـيــة،
ب ـح ـظــوظــه ف ــي ال ـب ـقــاء ف ــي ال ـح ـكــم وب ــاالم ـت ـي ــازات
الـتــي حصلت عليها الـنـخــب الـمـكـ ّـونــة لــه .ووفـ ًقــا
للتسوية التي ُحكمت بمقتضاها الهند منذ سنة
 ،1947ل ــم ت ـك ــن ال ـه ـن ــد دي ـم ـق ــراط ـي ــة ع ـل ـمــان ـيــة؛
ف ــال ــدي ــان ــة ال ـه ـن ــدوس ـي ــة ح ـص ـلــت ع ـل ــى ام ـت ـي ــازات
ضاعفت من نفوذ نخبها ،كما حصل المسلمون
والـمـسـيـحـيــون عـلــى الـحــريــة الــديـنـيــة الـتــامــة وعلى
اس ـت ـث ـنــاءات م ــن تـطـبـيــق ب ـعــض ال ـقــوان ـيــن الـمــدنـ ّـيــة
عـلـيـهــم مـثـلـمــا ح ــدث س ـنــة  ،1986ح ـيــن أسـقــط
الـبــرلـمــان الـهـنــدي قــرار المحكمة العليا القاضي
بـ ــأن ي ـش ـمــل ال ـق ــان ــون ال ـم ــدن ــي الـ ـخ ــاص بـحـمــايــة
ال ـن ـس ــاء ال ـم ـط ـل ـق ــات ال ـن ـس ــاء ال ـم ـس ـل ـم ــات أي ـ ًـض ــا،
وأصــدر قانونًا جديدً ا يستثني النساء المسلمات
مـ ــن ال ـح ـم ــاي ــة ال ـق ــان ــون ـي ــة ،وي ـع ـي ــد ت ــأك ـي ــد س ـل ـطــة
الشريعة اإلسالمية في هذا المجال (ص . )114
لقد كان المقابل الذي دفعته الديمقراطية الناشئة
ف ــي ال ـه ـنــد لـتـخـفـيــض حـ ـ ّـدة ال ـت ــوت ــر وال ـع ـن ــف بـيــن
الـجـمــاعــات وال ـطــوائــف وال ــدي ــان ــات ،ولـلـحـصــول
عـ ـل ــى الـ ـسـ ـل ــم األه ـ ـل ـ ــي ،بـ ــاهـ ـ ًـظـ ــا ج ـ ـ ــدً ا ف ـ ــي ن ـظــر
وول ــزر ،إذ هـيــأ األرض ـيــة لـتـطـ ّـور اإلحـيــائـيــة الدينية
بأشكالها كافة.
غ ـي ــر أن مـ ــواءمـ ــة ال ـع ـل ـم ــان ـي ـي ــن ل ـل ـق ــوى ال ــدي ـن ـي ــة،
وسـعـيـهــم لـعـقــد ت ـســويــات مـعـهــا ،ل ــم يـكــونــا  -فــي
نـظــر وول ــزر – صــادقـيــن ،وال يـنـمــان عــن اعـتــراف
بــدور الــديــن وقيمته داخــل المجتمع ،وإنـمــا كانا
ت ـك ـت ـي ـك ـي ـيــن وي ـح ـم ــان ف ــي ط ـيــات ـه ـمــا ال ـك ـث ـيــر مــن
االستعالء؛ فقد كان العلمانيون الثوريون مؤمنين
بأن التاريخ يسير في خط مستقيم وبخطى ثابتة
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بتك ضورعو تاعجارم
ةداضم ةينيد تاروثو ةيناملع تاروث :ريرحتلا ةقرافم

والتقدم العلمي والتكنولوجي ،وأن
نحو الحداثة
ّ
الحرية ستكون منتصرة في حربها ضد الشعوذة
واألحـ ـك ــام ال ـم ـسـ ّـب ـقــة وال ـخ ــراف ــة وال ـت ـخ ـلــف ،وأن

الدين ال يمكن إال أن يكون رافدً ا لفكر التخلف.

ل ــذل ــك ،اع ـت ـب ــروا أن ال ـت ـن ــازالت ال ـت ــي قــدمــوهــا ال

ت ـضـ ّـر ب ـجــوهــر م ـشــروع ـهــم ال ـت ـحــدي ـثــي وال ـت ـنــويــري
ـدي ــن .فــوفــق رؤي ـت ـهــم هــذه
الـمـنــاهــض لـلــديــن وال ـت ـ ّ

التقدم،
كابحا لقطار
ّ
ّ
للتقدم ،ال يكون الدين إال ً
ّ
فهو ّ
ويسكنها ويجعله يقبل
يلطف آالم الشعب

الــواقــع الـمــريــر الــذي يعيشه بــدل أن يـحـ ّفــزه على

تغييره والثورة ضد االحتالل والقوى التي تمنعه
التحرريين كانوا
من االنعتاق .ويالحظ وولزر أن
ّ
غرباء عن الشعب الــذي جــاؤوا لتحريره ،وكانوا
األب ـنــاء الـمــد ّلـلـيــن إلمـبــراطــوريــات االح ـتــال التي

ع ــزم ــوا ع ـلــى ط ــرده ــا؛ فــأغـلـبـهــم درس الـنـظــريــات
الحديثة بشأن الدولة والمجتمع ،ونهل من عيون

العلوم ،وتعلم مناهج اإلصالح من المستعمرين
الـمـضـطـ ِهــديــن أنـفـسـهــم .وخ ــال مــراحــل الـكـفــاح

ضـ ــد ال ـم ـس ـت ـع ـم ــر ،ب ـح ـث ــت الـ ـنـ ـخ ــب عـ ــن ال ـس ـن ــد

والـ ـم ــؤازرة ل ـت ـمـ ّـردهــا ل ــدى الـمـثـقـفـيــن الـ َـعـلـمــانـيـيــن
مــن الـبـلــدان الـ ُـمـسـتـعـ ِـمــرة الـتــي يناصبونها الـعــداء؛
ف ـكــأن ال ـت ـصــديــق الـحـقـيـقــي ال ــذي يـكـسـبـهــم الـثـقــة
فــي وجــاهــة نـضــالـهــم وشــرعـيـتــه يـنـبـغــي أن يــأتـيـهــم

مــن اإلمـبــراطــوريــات التي يعملون جاهدين على
إجــاء وجــودهــا عــن بلدانهم .فالجزائري بــن ب ّلة

ك ــان يـثـ ّـمــن عــالـ ًـيــا ،بـحـســب ق ــول وولـ ــزر ،الــوســام

ال ــذي حـصــل عـلـيــه كـمـحــارب قــديــم فــي الـجـيــش

الفرنسي ،وكــان ُيقبل بشغف على مطالعة كتب
اليسار الفرنسي وأدبـيــاتــه وكـتــابــات لينين وســارتــر

ومــالــرو .وعـنــدمــا أصـبــح رئـيـ ًـســا للجمهورية ،كان
رئـيــس مـسـتـشــاريــه مـثـ ّقـ ًفــا مـعــرو ًفــا بـمـيــولــه الـيـســاريــة

ال ـتــروت ـس ـك ـيــة (ص  .)11-10وي ـع ـســر أن نـعــرف
أول رئـيــس
أ ًيـ ــا م ــن ال ــرج ـل ـي ــن :حــاي ـيــم وايـ ــزمـ ــانّ ،
أول للهند ،كان أشد
إلسرائيل ،ونهرو ،أول وزير ّ
وتخرجا في
هوى وشغ ًفا بإنكلترا التي درسا فيها
ّ
جامعاتها.
هــذا االسـتـعــاء الــذي كــان الـثــوريــون يبدونه تجاه
مبر ًرا ،في نظر وولزر؛ فنتيجة فهم
الدين لم يكن ّ
غير صائب ،كان قادة الحركة الصهيونية يزدرون
ثقافة الشعب الذي كانوا ينوون تحريره ،والديانة
ِّ
المشكلة لكيانه .وفي رأيه ،لم تكن عقيدة المنفى
دو ًمــا شريكة السلطات المحلية في إشاعة روح
التكيف والخضوع والطاعة لدى جموع اليهود،
ّ
ب ــل إن هـ ــذه ال ـع ـق ـيــدة ك ــان ــت أي ـ ًـض ــا م ـح ـ ّف ــزا عـلــى
المقاومة وتأكيد الذات .واألمر نفسه بالنسبة إلى
جانبا باعتباره عائقًا
الثورة الهندية؛ فالدين أزيح ً
فعال في
أمام
التحرر ،ولم يكن ُينظر إليه كعنصر ّ
ّ
والتمرد على المستعمر .وقد
إيقاد لهيب الثورة
ّ
داف ــع ن ـهــرو عــن مــوقــف م ــؤداه أن مــا يـقــف حجر
ع ـثــرة أم ــام مـسـيــرة ال ـخــاص وال ـت ـحـ ّـرر لـيــس فقط
اإلنـكـلـيــز وص ـعــوبــة إخــراج ـهــم م ــن ال ـب ــاد ،وإنـمــا
أي ـ ًـض ــا ت ـحــريــر ال ـج ـمــاه ـيــر ال ـعــري ـضــة م ــن ال ـسـ ّـكــان
مــن قبضة الــديــانــات الـهـنــديــة و«فـلـسـفــة الخضوع
للنظام االجتماعي القائم ولكل ما هو موجود».
بتسرعهم في محاولة تخليص شعوبهم من
لكن ّ
مظاهر السذاجة المقيتة التي تكرسها في رأيهم
الـثـقــافــة الــديـنـيــة تـكـمــن ،فــي رأي وول ــزر ،أسـبــاب
فـشــل الـتـحـ ّـرريـيــن وخـيـبــة صـنـيـعـهــم؛ فـفــي الـثـقــافــة
التقليدية اإلســامـيــة مــا قبل الـثــوريــة فــي الـجــزائــر،
ثمة قيم وفضائل كــان يمكن تشجيعها وتثمينها
في مرحلتي التحرير والبناء ،مثل تلك التي تدعو
إلى الصبر ومجاهدة النفس ونشر روح التكافل،
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وتشجع على الحفاظ على الروابط االجتماعية،
ّ
وتوقد الحزم النابع من قوة اإليمان ،تما ًما مثلما
كــانــت ه ـنــاك حـكـمــة راك ـم ـت ـهــا ال ـت ـجــربــة الـيـهــوديــة
فــي حـيــاة الـمـنـفــى وال ـش ـتــات ،ولـغــة تـكـتـنــز مـعــانــي
الـحــريــة والـنـخــوة الــوطـنـيــة فــي الــوعــي الـهـنــدوســي
ال ـت ـق ـل ـيــدي .ل ـكــن ه ــذه ال ـع ـنــاصــر اإلي ـجــاب ـيــة كـلـهــا
ل ــم تـنـتـبــه إل ـي ـهــا ال ـن ـخــب ال ـق ــائ ــدة لـعـمـلـيــة ال ـت ـحـ ّـرر
الـ ــوطـ ـنـ ــي فـ ـ ـق ـ ـ ّـررت أن ال ـ ــدي ـ ــن غـ ـي ــر صـ ــالـ ــح وال
يـمـكــن االس ـت ـف ــادة م ـنــه ،ب ــل رأت فـيــه عـبـ ًئــا يـتـعـ ّـيــن
الـ ـتـ ـخـ ـلـ ــص مـ ـ ـن ـ ــه .وحـ ـيـ ـنـ ـمـ ــا أحـ ـ ـك ـ ــم ال ـ ـث ـ ــوري ـ ــون
قبضتهم عـلــى الــدولــة ،اعـتـقــدوا أنـهــم يستطيعون
اسـ ـتـ ـخ ــدام س ـل ـط ـت ـهــا ل ـل ـت ـح ـ ّـك ــم فـ ــي ال ـم ـع ـت ـق ــدات
وحشرها في المجال الخاص غير السياسي ،في
حين انصرفوا هم إلى تربية النشء الجديد لما بعد
االستقالل على التدبير والتفكير من دون مرجعية
دينية.
للتحرر
إن مــا يجمع بـيــن هــذه الـتـجــارب الـثــاث
ّ
الدينية
الوطني هو ،في نظر وولزر ،موجة القعر
ّ
التي حملت األحزاب الوطنية التي قادت حركة
التحرر وبناء الدولة إلى أعماق بعيدة عن مبادئها
ومنطلقاتها ،وسحبت السلطة تــدريـجـ ًـيــا مــن بين
أيديها لتتلقفها قوى دينية تقليدية ومحافظة؛ فقد
أث ـبــت ال ــواق ــع أن الــديــن لـيــس ال ـخ ــادم الـمـخـلــص
وال ــوف ـ ّـي ألص ـح ــاب ال ـج ــاه وال ـن ـف ــوذ ،خ ــا ًف ــا لـمــا
اع ـت ـق ــده ال ـم ــارك ـس ـي ــون وق ـ ـ ــادة حـ ــركـ ــات ال ـت ـح ــرر
الـ ــوطـ ـنـ ــي؛ فـ ـتـ ـح ـ ّـدي ال ـ ـث ـ ــورة الـ ـمـ ـضـ ــادة ال ــدي ـن ـي ــة،
م ــن ي ـه ــودي ــة أرث ــوذك ـس ـي ــة م ـت ـطــرفــة ومـ ــن إســام ـيــة
وسـلـفـيــة مـتـطــرفــة ومــن هـنــدوسـيــة مـتـشـ ّـددة لـسـيــادة
الــدولــة العلمانية ولـمـشــروعـيــة قوانينها وأخــاقـهــا
العلمانية ،هـ ّـدد مصالح المتنفذين والممسكين
بالسلطة في هذه البلدان الثالثة .وفي الحاالت

الـ ـثـ ــاث ،ال ـج ــزائ ــر وال ـه ـن ــد وإسـ ــرائـ ـيـ ــل ،أسـ ــاءت
ال ـحــركــات ال ـثــوريــة ت ـقــديــر ح ـجــم ال ـت ـحـ ّـدي ال ــذي

مـ ّثـلـتــه األصــول ـيــة الــديـنـيــة .وم ــا يـعـيـبــه وول ــزر على

حــركــات الـتـحـ ّـرر الــوطـنــي هــو أنـهــا لــم تـجـنــح إلــى

الـتـفــاوض والـحــوار مــع الـقــوى التقليدية والدينية

داخ ــل المجتمع إال حينما تـبـ ّـيــن أن الـقــوانـيــن لم

تـكــن فـ ّـعــالــة وخـلـفــت ر ّد فـعــل ديـنـ ًـيــا قــو ًيــا .فـقــانــون
األس ــرة لـسـنــة  1982فــي الـجــزائــر لــم يـكــن نتيجة

ضرب من المفاوضة مع اإلسالميين ،وإنما كان

استسال ًما من جبهة التحرير لمشيئة اإلسالميين،
ـرارا عـلــى تحقيق نصر
وهــو مــا لــم يــزدهــم إال إص ـ ً

ن ـه ــائ ــي مـ ــا دامـ ـ ــت ال ـس ـل ـط ــة فـ ــي م ـت ـن ــاول ـه ــم .وال

يعني ذلــك أن وولــزر يرفض عمل النفي ،فهناك
أشـ ـي ــاء ف ــي ث ـق ــاف ــة ال ـم ـن ـف ــى ال ب ــد م ــن أن ت ـن ـفــى،
مـثــل الـخــوف والسلبية الـتــي تشيعها هــذه الثقافة
الـمـمـيــزة لـلـيـهــوديــة الـتـقـلـيــديــة ،وكــذلــك الـمـحــاكــم

الـيـهــوديــة وهـيـمـنــة رج ــال الــديــن واسـتـعـبــاد الـنـســاء
فــي الـثـقــافــات الــديـنـيــة الـتـقـلـيــديــة ،لـكــن يـنـبـغــي أن

يـسـيــر هــذا الـنـفــي فــي خــط م ــواز مــع عـمــل يهدف

إلـ ــى دمـ ــج هـ ــذه ال ـث ـقــافــة ال ـقــدي ـمــة داخـ ــل ال ـث ـقــافــة
الجديدة؛ فالتخلي عن أسلوب النفي واإلقصاء

ال يـعـنــي ق ـبــول ه ــذه الـثـقــافــة فــي شـكـلـهــا الـقــديــم،
وإنـمــا يعني الـتـفــاعــل الـنـقــدي معها (ص .)127

فـمـســار ال ـت ـحـ ّـرر ه ــو ،بــالـنـسـبــة إل ــى وولـ ــزر ،مـســار

التكرار أو االستعادة أو اإلعــادة (،)reiteration
جميعا جملة واحدة
وليس عملي ًة تحدث للناس
ً
ومــرة واح ــدة فــي أنـحــاء الـعــالــم كـلــه وعـلــى النحو
والـطــريـقــة نـفـسـيـهـمــا .لــذلــك ،يــؤكــد وول ــزر أهـمـيــة

الـتــأصـيــل لـلـقـيــم وال ـم ـثــل ف ــي ال ـث ـقــافــات الــوطـنـيــة،

ويجد لدى المناضلة النسوية الهندية ناريان خير

تجسيدً ا لهذا التمشي؛ فمع أن النسوة الهنديات
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أخـ ـ ــذن فـ ــي م ـع ـظ ـم ـهــن عـ ــن الـ ـغـ ــرب الـ ــدفـ ــاع عــن

يحتل أراضـيـهــا ،أي االستعمار الفرنسي بالنسبة

جعلن هذه القضية قضيتهن من خالل التزامهن

بالنسبة إلى حركتي التحرير الصهيونية والهندية،
وأن ً
كل منها تتطلع إلى إخراج المستعمر إلقامة

حـقــوق ال ـمــرأة وال ـم ـســاواة بـيــن الـجـنـسـيــن ،فــإنـهــن
م ــع أخ ــوات ـه ــن ال ـه ـن ــدي ــات م ــن ج ـم ـيــع ال ـط ــوائ ــف

واألدي ــان واألع ــراق بالنضال مــن أجـلـهــا .فناريان

تدافع عن نسوية متأصلة في السرديات الوطنية
وفــي التقاليد الــديـنـيــة ،ويــوافـقـهــا وول ــزر رأيـهــا في

أن ال ـت ـحـ ّـرر هــو ت ـحـ ّـرر لـمـجـمــوعــة بـعـيـنـهــا يــربـطـهــا

ت ــاري ــخ م ـش ـتــرك وت ــواج ــه ال ـم ـص ـيــر ع ـي ـنــه ،ولــذلــك

إل ـ ــى ح ــرك ــة ال ـت ـح ــري ــر الـ ـج ــزائ ــري ــة ،واإلن ـك ـل ـي ــزي

دول ــة تـكــون ديـمـقــراطـيــة وعـلـمــانـيــة وحــداثـيــة حتى

ولــو كــان تصورها للديمقراطية ال يطابق نموذج
الديمقراطية التمثيلية الليبرالية ،مثلما هــي حال

ج ـب ـهــة ال ـت ـح ــري ــر ال ـج ــزائ ــري ــة .ب ـط ـب ـي ـعــة الـ ـح ــال ،ال
ي ـم ـكــن أي ق ـ ــارئ م ـ ّـط ـل ــع ع ـل ــى األوضـ ـ ــاع داخ ــل
األراض ـ ــي الـفـلـسـطـيـنـيــة الـمـحـتـلــة وم ــؤم ــن بـعــدالــة

فهما
يستشهد بـمــوقــف عـ ّـبــرت عـنــه تـقــول فـيــه إن ً
ـاجــا
وت ــأوي ـ ًـا مــن ط ــرف ال ـن ـســاء ي ـكــونــان أك ـثــر إدمـ ً

ق ـض ـي ــة ال ـش ـع ــب ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي ،ب ــاع ـت ـب ــاره ــا ق ـضـ ّـيــة

أن ي ـك ــون ــا ف ــي ك ـث ـيــر م ــن ال ـم ـن ــاس ـب ــات حــاس ـم ـيــن

ال ـح ــرك ــة ال ـص ـه ـيــون ـيــة ب ــأن ـه ــا ح ــرك ــة ت ـح ــري ــر وط ـنــي

للتقاليد الدينية في تفكيرهن وحجاجهن يمكن
م ــن أج ــل ال ـت ـص ــدي الن ـت ـش ــار خ ـطــب دي ـن ـيــة ذات

أغ ــراض مـشـبــوهــة .فـعـلــى عـكــس فــرجـيـنـيــا وولــف
ال ـتــي أعـلـنــت ف ــي سـنــة  1938أن ـهــا ك ــام ــرأة لـيــس

ل ـه ــا وطـ ــن خـ ــاص ب ـه ــا ،وأن وط ـن ـه ــا ه ــو ال ـعــالــم
بــأســره ،تــؤكّ ــد نــاريــان أن للنساء وطـ ًنــا ينبغي لهن
أن يـقــاسـمــن فـيــه شــركــاءهــن الــرجــال الـمـصـيــر ذاتــه
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إن هـ ــذا الـ ـع ــرض ال ي ـس ـت ــوف ــي ،رغـ ــم أنـ ــه طــويــل

نـسـبـ ًـيــا ،جميع األفـكــار ال ــواردة فــي كـتــاب وولــزر،

وهي أفكار مهمة ومثيرة للجدل .ونو ّد اآلن إبداء
بـعــض الـمــاحـظــات الـنـقــديــة حـيــالــه ،نـجـمـلـهــا في

النقاط التالية:

ت ـحـ ّـرر وط ـنــي ،إال أن يـسـتـغــرب تــوصـيــف وول ــزر
التحرر من التبعية والحصول على
تريد لشعبها
ّ
ال ـحــق ف ــي ت ـقــريــر الـمـصـيــر وال ـم ـعــام ـلــة ع ـلــى قــدم
المساواة مع غيره من الشعوب ،مثلما هي الحال
بــالـنـسـبــة إل ــى حــركــة ال ـت ـحــريــر ال ـجــزائــريــة وحــركــة

تـحــريــر الـهـنــد بـقـيــادة حــزب الـمــؤتـمــر؛ فــالـمـشــروع
الـصـهـيــونــي ُب ـنــي ع ـلــى أسـ ــاس اق ـت ــاع ش ـعــب مــن

أرض ــه وم ـص ــادرة مـمـتـلـكــاتــه ،واس ـت ـقــدام مــواطـنـيــن
من بلدان أخرى وتوطينهم مح ّله على أساس أنه

الـشـعــب ال ــذي يمتلك األرض .وقــد راف ــق مـســا َر
تأسيس دولــة إسرائيل ٌ
عنف واعـتــداءات وترويع
لـلـمــدنـيـيــن الـفـلـسـطـيـنـيـيــن لـحـمـلـهــم ع ـلــى م ـغ ــادرة

بيوتهم .وقــد روى لنا الـمــؤرخ اإلسرائيلي إيــان
بــابِــه تـفـصـيــات ذل ــك فــي كـتــابــه الـتـطـهـيــر الـعــرقــي

 -تتعلق المالحظة األولى باختيار وولزر النماذج

فــي فـلـسـطـيــن ( .)7أمــا إدراج ــه الـحــركــة الصهيونية

الــوطـنــي ال ـت ـحـ ّـرريــة؛ فـمــا يـجـمــع  -فــي رأي ــه  -بين

يصمد أمــام الوقائع أيـ ًـضــا؛ ذلــك بأنه سبق لألمم

والهندية ،هو أنها حركات مكافحة ضد استعمار

حـيــث أســاسـهــا ومـفــاهـيـمـهــا ومـمــارســاتـهــا ،عـقـيــدة

ال ـت ــي أدرجـ ـهـ ــا ض ـم ــن مـ ـن ــوال ح ــرك ــات ال ـت ـحــريــر

ه ــذه ال ـحــركــات ال ـث ــاث ،ال ـجــزائــريــة والـصـهـيــونـيــة

ضمن حركات التحرير التحررية ،فيبدو لنا أنه ال

ال ـم ـت ـحــدة أن ص ـ ّن ـفــت ال ـع ـق ـيــدة ال ـص ـه ـيــون ـيــة ،مــن
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عنصرية خــال ال ــدورة الثالثين للجمعية العامة
(أيلول/سبتمبر  -كــانــون األول/ديـسـمـبــر )1975
وبـمــوجــب ال ـقــرار [رق ــم  ]3379فــي  10تشرين
ال ـث ــان ــي /نــوف ـم ـبــر  1975جـ ــاء ف ـي ــه أن الـجـمـعـيــة
«تقرر أن الصهيونية هي شكل من أشكال
العامة ّ
الـتـمـيـيــز الـعـنـصــري» .وتـشـمـلـهــا بــالـتــالــي االتـفــاقـيــة
الــدولـيــة لـلـقـضــاء عـلــى الـتـمـيـيــز الـعـنـصــري بجميع
أشكاله لسنة  ،1965المبرمة في إطار الجمعية
الـعــامــة لــأمــم الـمـتـحــدة ،والـتــي ورد فـيـهــا تعريف
للتمييز الـعـنـصــري بــأنــه «كـ ّـل تمييز أو اسـتـثـنــاء أو
ت ـق ـي ـيــد أو ت ـف ـض ـيــل ي ـق ــوم ع ـلــى أسـ ــاس ال ـع ــرق أو
ال ـلــون أو الـنـســب أو األص ــل الـقــومــي أو اإلثـنــي،
ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة االعتراف
بحقوق اإلنسان والحريات األساسية أو الميدان
االقـتـصــادي أو الـمـيــدان االجـتـمــاعــي أو الـمـيــدان
الثقافي أو في أي ميدان آخــر من ميادين الحياة
الـعــامــة»( .)8صحيح أن هــذا الـقــرار األمـمــي نُقض
فــي سنة  ،1991إذ نجحت إسرائيل والــواليــات
ال ـم ـت ـحــدة األم ـيــرك ـيــة ف ــي إق ـن ــاع أع ـض ــاء الـجـمـعـيــة
ال ـعــامــة ب ـض ــرورة نـقـضــه تـشـجـيـ ًـعــا لـعـمـلـيــة ال ـســام
بـيــن ال ـع ــرب والـفـلـسـطـيـنـيـيــن وإس ــرائ ـي ــل ،عـلــى أن
ت ـق ـ ّـدم إســرائ ـيــل وع ـ ــو ًدا ب ــإزال ــة أش ـك ــال الـعـنـصــريــة
الـتــي تـمــارس ضــد الفلسطينيين ،غير أن الوقائع
ع ـل ــى األرض لـ ــم ت ـك ــن م ـط ــاب ـق ــة لـ ـل ــوع ــود ت ـلــك
كـمــا تـشـهــد عـلــى ذل ــك الـتـقــاريــر األمـمـيــة فــي هــذا
المجال.
ه ـ ــذه ال ـم ـع ـط ـي ــات ت ـف ـن ــد فـ ــي رأي ـ ـنـ ــا زع ـ ــم وول ـ ــزر
أن ال ـص ـه ـيــون ـيــة ح ــرك ــة تـ ـح ـ ّـرري ــة ،وأن بــرنــام ـج ـهــا
وم ـشــروع ـهــا ال يـخـتـلـفــان ع ــن بــرنــام ـجــي حــركـتــي
التحرر الوطني الهندية والجزائرية ومشروعهما،
ّ
فــال ـص ـه ـيــون ـيــة ح ــرك ــة ق ــوم ـي ــة شــوف ـي ـن ـيــة وع ـن ـصــريــة

تقترب من النموذج األول للحركات القومية غير
الـتـحـ ّـرريــة الــذي ذكــره وول ــزر فــي الـصـفـحــة  5من
التحررية.
وميزه من نموذج الحركات
كتابهّ ،
ّ
 ل ـكــن وول ـ ــزر ه ــو بـطـبـيـعــة ال ـح ــال ب ـع ـيــد ع ــن أنالمتحمس عن إسرائيل والمنحاز
يكون المدافع
ّ
إليها على نحو غير مشروط ،فهو معروف ً
أيضا
بمواقفه النقدية تجاه إسرائيل وبمناصرته الحرب
الـ ـع ــادل ــة الـ ـت ــي ي ـخ ــوض ـه ــا ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــون إلق ــام ــة
دولتهم المستقلة إلى جانب دولة إسرائيل؛ ففي
مـقــال أص ــدره فــي مـجـلــة دي ـس ـن ــت( ،)9فــي تــواصــل
م ــع م ــوض ــوع ك ـتــابــه حـ ــروب ع ــادل ــة وغ ـي ــر ع ــادل ــة،
م ـ ّـي ــز ص ــاح ــب ك ـت ــاب م ـف ــارق ــة ال ـت ـح ــري ــر ب ـيــن أرب ــع
حـ ــروب إســرائ ـي ـل ـيــة  -ف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة :األول ـ ــى حــرب
فـلـسـطـيـنـيــة لـتــدمـيــر إس ــرائ ـي ــل وإق ــام ــة دولـ ــة أخ ــرى
مـكــانـهــا ،وهــي حــرب غـيــر عــادلــة ،والـثــانـيــة حــرب
فلسطينية مــن أجــل إقــامــة دول ــة إلــى جــانــب دولــة
إس ــرائـ ـي ــل ،وهـ ــي حـ ــرب عـ ــادلـ ــة ،وال ـث ــال ـث ــة ح ــرب
إسرائيلية للدفاع عن دولــة إسرائيل ،وهــي حرب
عادلة ،وحرب إسرائيلية إلقامة إسرائيل الكبرى،
وهــي حــرب غير عــادلــة .ويـشـ ّـدد وولــزر على أننا
حـيـنـمــا نـحـكــم ع ـلــى ح ــرب م ــا ،يـنـبـغــي أن نـطــرح
السؤالَ :من يحارب؟ وأي حرب يخوض؟ وما
هــي الــوســائــل ال ـتــي يـسـتـخــدمـهــا؟ وه ــل الــوســائــل
ال ـت ــي يـسـتـخــدمـهــا م ـش ــروع ــة ،سـ ــواء بــال ـن ـس ـبــة إلــى
ت ـل ــك ال ـغ ــاي ــة أو بــال ـن ـس ـبــة إلـ ــى أي غ ــاي ــة أخـ ــرى؟
فـمـهــاجـمــة الفلسطينيين الـجـيــش اإلســرائـيـلــي في
األراضـ ــي الـمـحـتـلــة بـعــد سـنــة  1967لـجـمــاعــات
مبررة ومشروعة في نظره،
المستوطنين المسلحة ّ
أو أنها ّ
مبررة ما دام هناك حكومة إسرائيلية
تظل ّ
ومصرة على مواصلة احتالل
رافضة للتفاوض،
ّ
أراضــي الفلسطينيين ومنعهم مــن إقــامــة دولتهم.
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بتك ضورعو تاعجارم
ةداضم ةينيد تاروثو ةيناملع تاروث :ريرحتلا ةقرافم

لكن الهجوم المس ّلح للفلسطينيين على عائالت
الـمـسـتــوطـنـيــن وع ـل ــى م ـ ــدارس الـمـسـتــوطـنـيــن فــي
األراض ـ ـ ـ ــي ال ـم ـح ـت ـل ــة ع ـم ــل ُمـ ـ ـ ــدان ويـ ــرقـ ــى إل ــى
الجرائم التي ال ّ
تقل فظاعة عن جرائم االحتالل
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،ف ــي رأي ـ ــه .وف ــي حـ ــوار ُأج ـ ــري مـعــه
سـنــة  ،)10( 2003اعـتـبــر أن ــه لــم َيـ ِـحــد عــن مــوقـفــه
الـمـنــاصــر للقضايا الـعــادلــة لـلـتـحـ ّـرر الــوطـنــي ،وأن
مــوقـفــه تـجــاه الفلسطينيين ال يختلف عــن موقفه
الـمـنــاصــر لـجـبـهــة الـتـحــريــر فــي الـخـمـسـيـنـيــات في
حــرب ـهــا ض ــد االحـ ـت ــال ال ـفــرن ـســي ل ـل ـج ــزائ ــر .وال
كثيرا عن موقف مفكر
يختلف موقف وولزر هذا ً
ي ـســاري ي ـهــودي آخــر هــو زئـيــف سـتــارنـ ِهــل ،أسـتــاذ
التاريخ في الجامعة العبرية بالقدس والمختص
ب ـتــاريــخ ال ـحــركــات ال ـفــاش ـيــة؛ إذ كـتــب م ــؤخ ـ ًـرا في
جريدة لوموند الفرنسية ً
مقال يعتبر فيه االنتفاضة
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ال ــواق ـع ــة هـ ــذه الـ ـم ــرة ف ــي األراض ـ ــي
المحتلة سنة  1967مشروعة( ،)11وذلــك بسبب
اسـتـمــرار االح ـتــال ال ــذي بــات يـهــدف إلــى تأبيد
وض ــع ال ــدون ـ ّـي ــة لـلـفـلـسـطـيـنـيـيــن ،وت ـث ـب ـيــت ح ــال ــة ال
رجعة فيها تنتفي فيها الحقوق األساسية للشعب
الفلسطيني .وال يمكن ،في رأي ستارن ِهل ،وضع
حـ ّـد لـلـعـنــف الـفـلـسـطـيـنــي إال بـقـبــول اإلســرائـيـلـيـيــن
معاملة الفلسطينيين على قــدم المساواة وبقبول
ال ـش ـع ـب ـيــن ال ـت ـعــايــش ع ـلــى ال ـج ـه ـت ـيــن الـمـتـقــابـلـتـيــن
لخط التقسيم ،أي الخط األخضر لسنة .1949
 لـئــن كــانــت هــذه الـمــواقــف مــن َعـلـمـيــن فكريينمـهـمـيــن مـثــل وول ــزر وس ـتــارنـ ِهــل مـســانــدة للشعب
الفلسطيني فــي اسـتــرجــاع حـقــوقــه الـتــي أقـ ّـرتـهــا له
الـشــرعـيــة الــدولـيــة وال ـق ــرارات ال ـصــادرة عــن األمــم
ـرحـ ًـبــا بـهــا عـلــى الـصـعـيــد الـسـيــاســي،
الـمـتـحــدة ،ومـ ّ
وتـخــدم مـســار الـســام الفلسطيني – اإلسرائيلي،

فــإنــه ال يـمـكــن إال نـعـ ّـبــر عــن أسـفـنــا عـنــدمــا تـصــدر
ع ـ ــن مـ ـث ــل ه ـ ـ ــؤالء الـ ـمـ ـفـ ـك ــري ــن م ـ ــواق ـ ــف م ـت ـع ـ ّن ـت ــة
ومجافية للحق ،كتلك الـتــي عـ ّـبــر عنها ستارن ِهل
فــي المقال نفسه المشار إلـيــه ،إذ رفــض فيه حق
الفلسطينيين الـمـهـ ّـجــريــن مــن األراض ــي المحتلة
قبل  1947في العودة إلى أراضيهم التي ُطردوا
مـنـهــا وانـ ُتــزعــت مـنـهــم ،أو كــالـمــواقــف الـتــي اعتبر
ف ـي ـهــا وول ـ ــزر ف ــي ك ـث ـيــر م ــن م ـق ــاالت ــه أن الـمـطــالـبــة
بحق الـعــودة إلــى مناطق مــا وراء الخط األخضر
تخفي نية تقويض النسيج المجتمعي والـتــوازن
السكاني لدولة إسرائيل ،في حين أن األمر يتعلق
ب ـحــق أقـ ــره ال ـق ــرار األم ـم ــي رق ــم  242لـمـصـلـحــة
الفلسطينيين.
 عـلــى الـصـعـيــد الـفـلـسـفــي ،يـعـيــد وول ــزر فــي هــذاال ـك ـتــاب تــأكـيــد أط ــروح ــة داف ــع عـنـهــا فــي كـتــابــات
سابقة حيال مسألة العالقة بين الخاص والكلي
والمحلي والكوني ،والمتمثّلة في فكرة التكرار
أو اإلعادة ،فالكلي والكوني ال يعيدان نفسيهما
على النحو ذاته والطريقة ذاتها في حياة الشعوب
واألمـ ــم وف ــي تــاريــخ ال ـج ـمــاعــات الـسـيــاسـيــة ،وال
يوجد نمط واحد لحضوره ،بل يتشكل ويتمظهر
عـلــى أنـحــاء مختلفة وفــي سـيــاقــات مـتـنــوعــة ،وإن
كــانــت قــابـلــة لـلـمـقــارنــة بينها الشـتــراكـهــا فــي جملة
م ــن ال ـس ـمــات ال ـع ــام ــة .ل ــذل ــك ،ل ـيــس ه ـن ــاك نـمــط
التحرر ،فكل شعب يكتب ً
فصل من
واحــد في
ّ
التحرر على طريقته ،ووفقًا
عملية
فصول تاريخ
ّ
ّ
لخصوصيته ،وإن أعاد تجارب سابقة أو استقى
دروس ــا ِ
وع ـب ـ ًـرا ،فـهــو ال يـعـيــدهــا عـلــى النحو
مـنـهــا
ً
ال ــذي حــدثــت بــه فــي الـســابــق .ولـعـ ّـل لـسـبــب مثل
هذا ّ
ظل وولزر طوال مسيرته الفكرية والفلسفية
مـنـشـغـ ًـا بـمـســألــة تــأص ـيــل األف ـك ــار وتــوطـيـنـهــا فــي
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ال ـث ـقــافــة ال ـعــامــة لـلـمـجـتـمــع وال ـج ـمــاعــات داخ ـلــه،
وفــي الـســرديــات المحلية والـقــومـيــة .لــذلــك يشيد
بتصور القوميين الليبراليين،
وولزر في آخر كتابه
ّ
من اإليطالي جوسيبي مازليني في القرن التاسع
ـويــة الـهـنــديــة الـمـعــاصــرة
عـشــر إلــى الـمـنــاضـلــة الـنـسـ ّ
نـ ــاريـ ــان ،ل ـم ـث ــال ج ــوق ــة ك ــون ـي ــة ت ـع ــزف سـيـمـفــونـيــة
واحدة للحداثة والعلمانية ،لكن كل أمة أو قومية
الخاصة
تعزف في داخلها التوليفة ))Partition
ّ
ب ـه ــا وال ـم ـم ـ ّـي ــزة ل ـه ــا (ص )121؛ ف ـع ـلــى خ ــاف
الشرعية لفكر التنوير
الوجهة الليبرالية ،الــوارثــة
ّ
المجردة والرافضة للخصوصيات
ونزعته الكونية
ّ
ال ـقــوم ـيــة وال ـطــائ ـف ـيــة وال ـج ـمــاع ـت ـيــة ،ي ــداف ــع وول ــزر
عــن فلسفة جماعتية ) )Communitarianتعتبر
ـردي ــة م ـن ـغــرســة ) )embeddedضـمــن
ال ـ ــذات ال ـف ـ ّ
هوية جماعة ما ،تتكون من رؤية للخير وللعالم
ومـ ــن ق ـي ــم وغـ ــايـ ــات م ـتــأص ـلــة ف ــي ث ـق ــاف ــة جـمـعـيــة
ً
وتماسكا ،وتشكل كيانها
تعطي الجماعة وحدة
م ــن خـ ــال ال ـت ـفــاعــل م ــع هـ ــذه ال ـه ــوي ــة الـمـشـتــركــة
أخ ـ ًـذا وع ـطــاء .غـيــر أن وول ــزر يـتـمـيــز مــن فــاسـفــة
جـمــاعـتـيـيــن مـحــافـظـيــن ويـمـيـنـيـيــن ،أم ـثــال ألـســديــر
مكنتير ومــايـكــل ســانــدال ،فــي أنــه يــدافــع بشراسة
ع ــن قـيــم الـتـنــويــر وال ـح ــداث ــة ،م ــن حــريــة وم ـس ــاواة
وعدالة اجتماعية ،ويتب ّنى مواقف يسارية تجعله
يـنـحــاز إلــى الــدفــاع عــن مـصــالــح األف ــراد باعتبارها
تصور يسعى
جز ًءا من حقوق المواطنة في إطار ّ
إلــى إدمــاج الـفــرد داخــل الجماعة وتــوسـيــع نطاق
فـكــر الـجـمــاعــة ،حـتــى يقبل بــالـتـعـ ّـدد واالخـتــاف،
ويـعـتــرف لــأفــراد بحقهم فــي االسـتـقــالـيــة الــذاتـيــة
وفي التفكير على نحو مختلف عن الجماعة.
 أم ــا أط ــروح ــة الـكـتــاب الــرئـيـسـيــة ال ـتــي يـفـ ّـســر بهاالقوي والكاسح لظاهرة اإلحيائية
وولزر الصعود
ّ

ال ــدي ـن ـي ــة فـ ــي الـ ـبـ ـل ــدان ال ـث ــاث ــة ال ـه ـن ــد وإس ــرائ ـي ــل

والـجــزائــر ،وظـهــور الـثــورة الدينية الـمـضــادة بخطأ

تـقــديــر الـنـخــب الـ َعـلـمــانـيــة والـحــداثـيــة الـتــي قــادت
والتحرر لمدى تغلغل الشعور
عمليتي التحرير
ّ

ال ــديـ ـن ــي داخـ ـ ــل ال ـم ـج ـت ـم ــع ،وب ــإق ـص ــائ ـه ــا ال ــدي ــن
والـ ـقـ ــوى ال ــدي ـن ـي ــة ال ـم ـح ــاف ـظ ــة م ــن ع ـم ـل ـيــة ال ـب ـن ــاء

الــوط ـنــي وال ـت ـحــديــث الـمـجـتـمـعــي ب ــدل اسـتـيـعــاب

الــديــن وإدم ــاج الـقــوى الدينية فــي داخــل مشروع

البناء ،فإنها ال تبدو ،رغم عدم مجافاتها الصواب

فــي جــوانــب ع ــدة ،الـتـفـسـيـ َـر ال ـضــافــي والـصـحـيــح

للظاهرة؛ إذ يبدو في رأينا أن هذه الظاهرة نتيجة
ولـيـســت الـسـبــب الــرئـيـســي ،وأن الـسـبــب الــرئـيـســي

ي ـع ــود إل ــى ال ـف ـشــل ال ــذري ــع الـ ــذي أصـ ــاب م ـنــوال
المعتمد بعد استقالل هذه البلدان ،أكان
التنمية
َ

ذل ــك ف ــي إطـ ــار ن ـظــام س ـيــاســي س ـل ـطــوي بــالـنـسـبــة
إلى الجزائر أم في إطار ديمقراطية توافقية ظلت

رهـيـنــة الـتـســويــات والـمـقــايـضــات بـيــن الـجـمــاعــات
الـعــرقـيــة أو الــديـنـيــة ،كـمــا هــي ال ـحــال فــي كـ ٍّـل من
فقوة الثورة الدينية المضادة في
الهند وإسرائيلّ .
هذه البلدان الثالثة في نهاية السبعينيات وبداية
الثمانينيات من القرن الماضي تعود ،في نظرنا،

وفي األســاس (وإن بدرجات متفاوتة بينها) إلى
ف ـشــل الـتـنـمـيــة ال ـقــائ ـمــة ع ـلــى االق ـت ـصــاد الـمـخـ ّـطــط

والموجه من جانب الــدولــة ،والمعتمد على
لــه،
ّ
الــريــع المتأتي مــن النفط والـغــاز ،خــاصــة بالنسبة

إلى الجزائر ،وعلى قطاع عمومي ضخم مسيطر

على الحياة االقتصادية ،منع تطور اقتصاد سوق
حر تنافسي ومنتج للثروة والقيمة المضافة .غير
ّ

أن وول ــزر ال يـبــدو أن ــه يـعـيــر أهـمـيــة كـبـيــرة لمسألة

نموذج التنمية في فترة إزالة االستعمار.
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بتك ضورعو تاعجارم
ةداضم ةينيد تاروثو ةيناملع تاروث :ريرحتلا ةقرافم

 النقطة األخـيــرة الـتــي نختتم بها هــذه المراجعةتتعلق بمالحظة عـ ّـبــر عنها مــايـكــل إغناتييف في

مراجعته كتاب وولــزر( ،)12مفادها أن وولزر بالغ

في تعميق االنقسام بين الصهيونيين العلمانيين

واألصــولـيـيــن الـيـهــود األرث ــوذك ــس .ون ــرى أن هــذا
حد بعيد ،لكن لغير األسباب
األمر صحيح إلى ّ
ال ـتــي يــذكــرهــا إغ ـنــات ـي ـيــف؛ فــال ـع ـق ـيــدة الـصـهـيــونـيــة،

ك ـمــا ت ـش ـك ـلــت ،ه ــي ذات نـ ــزوع ق ــوم ــي شــوفـيـنــي
وع ـن ـص ــري ،ول ــذل ــك ت ـل ـت ـقــي م ــع ال ـي ـم ـيــن الــدي ـنــي

الـمـتـطــرف بـشــأن الـحـلــم بــإســرائـيــل الـكـبــرى ،وهــي

تـكــابــد ص ـعــوبــات جـ ّـمــة فــي ال ـت ـحـ ّـول مــن نــزوعـهــا
األي ــدي ــول ــوج ــي ال ـق ــوم ــي ال ـم ـت ـعـ ّـصــب إلـ ــى عـقـيــدة

قومية وليبرالية ،كما تريدها أن تكون الفيلسوفة
اإلســرائ ـي ـل ـيــة يــالــي تــام ـيــر ،صــاحـبــة ك ـتــاب الـقــومـيــة

ال ـل ـي ـبــرال ـيــة( )13ووزيـ ــرة الـتـعـلـيــم مــن ح ــزب الـعـمــال

في حكومة إيهود أولمرت اليمينية ،أو وولزر أو
سـتــارنـ ِهــل؛ إذ يــرى هــذا األخـيــر فــي الـمـقــال الــذي

ذكــرنــاه أن إنـهــاء االحـتــال اإلســرائـيـلــي لــأراضــي

الـفـلـسـطـيـنـيــة الـمـحـتـلــة س ـنــة  1967والـ ـع ــودة مــن
جـ ــديـ ــد إلـ ـ ــى مـ ـسـ ــار ال ـت ــأس ـي ــس بـ ــوضـ ــع دسـ ـتـ ــور،

ك ـم ــا وع ـ ــد ب ــذل ــك إعـ ـ ــان «االس ـ ـت ـ ـقـ ــال» ل ــدول ــة
ديمقراطيا قائمين على حقوق
إسرائيل ،يكونان
ً
اإلن ـس ــان وي ـض ـعــان ف ــي صـمـيــم ال ـح ـيــاة الـسـيــاسـيــة

واالجتماعية فـكــرة المواطنة ال الجماعة الدينية
أو اإلث ـن ـي ــة ال ـخ ــاص ــة ،ب ـح ـيــث ي ـص ـبــح ال ـي ـه ــود مــن
خــالـهـمــا مــواطـنــي دول ـت ـهــم ،إل ــى جــانــب مــن هم

مــن غـيــر ال ـي ـهــود ،وه ــذا هــو ال ـشــرط لـلـخــروج من
ال ـم ــأزق ال ـحــالــي وك ـتــابــة فـصــل جــديــد مــن تــاريــخ

حتما ،كما
الشعب اليهودي .لكن ذلك يقتضي ً
يـشـيــر سـتــارنـ ِهــل نـفـســه ،تــرسـيــم ح ــدود الــدولــة في

الــدس ـتــور ،وه ــو غـيــر مــا ش ــاءه اآلب ــاء الـمــؤسـســون

لــدولــة إســرائـيــل ألنـهــم مــا أرادوا أن يـكــون لـهــا ال
ـرس ـمــة ون ـهــائ ـيــة ،ح ـتــى تـظــل
دس ـت ــور وال ح ــدود مـ ّ
اإلمـكــانــات كـلـهــا مـفـتــوحــة عـلــى الـحـلــم بــإســرائـيــل
ال ـك ـبــرى ومــواص ـلــة االح ـت ــال ،ب ــل وض ــم أراض
جديدة.
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ص ــدرت عــن الـمــركــز الـعــربــي لــأبـحــاث
ودراســة السياسات خــال سنة 2015
ت ــرج ـم ــة ،م ــن اإلن ـك ـل ـي ــزي ــة إلـ ــى ال ـع ــرب ـي ــة ،لـكـتــاب
ال ـم ـت ـخ ـي ــات االج ـت ـم ــاع ـي ــة ال ـح ــدي ـث ــة ،وهـ ــو عـمــل
مهم للغاية بالنسبة إلــى المعرفة اإلنسانية بصفة
عامة ،وبالنسبة إلى الحالة العربية بصفة خاصة،
وذل ــك مــن وجـهـيــن :الـمـنـعـطــف الـتــاريـخــي الــذي
يـمــر بــه الـعــرب مـنــذ سـنــة  2011فــي أبـعــاد شتى،
وأدوات ال ـن ـقــاش الـمـهـمــة ال ـتــي يــوفــرهــا الـكـتــاب
بشأن قضيتين تخترقهما السياسة والثقافة بقوة،
وت ـش ـح ـن ـه ـمــا فـ ــي ال ـح ــال ــة ال ـع ــرب ـي ــة ب ـش ـك ــل ذاتـ ــي
ال ــوج ــدان ـي ــة وال ـم ـع ـي ــاري ــة :ه ـم ــا ق ـض ـي ـتــا ال ـح ــداث ــة
والهوية.

إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى الـ ـم ــدخ ــل ال ـق ـص ـي ــر ال ـ ـ ــذي ي ـت ـصــدر
الكتاب ،ينقسم هذا األخير إلى أربعة عشر ً
فصل
نــاقــش فـيـهــا الـكــاتــب أه ــم الـقـضــايــا الـتــي خــاضــت
فيها أوروبا منذ مطلع نهضتها الحديثة ،يسرد فيها
رواي ــة الـمـتـخـيــات االجـتـمــاعـيــة الـحــديـثــة الغربية،
وأهمها النظام األخالقي الحديث وآليات ّ
تشكله
وتطوره ،معتمدً ا في ذلك على مفهوم مركزي هو
مفهوم «المتخيل االجتماعي».
من الناحية النظرية ،يستند تشارلز تايلر في هذا
الكتاب على أفـكــار يــورغــن هابرماس وبنديكت
أندرسون وآخرين ،ليعيد نقاش بعض من مسائل
الـحــداثــة األصلية والـمـعــاصــرة .لكن بعد محاولة
التوصل إلى تعريف واضح لفهم الذات الغربية،

* باحث في المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات.
** Researcher at the Arab Center for Research and Policy Studies.
*** Charles Taylor, Modern Social Imaginaries, Duke University Press, 2003..
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ً
ً
مجمل
مخططا
يحاول في هذا الكتاب أن يرسم
ألشـ ـك ــال ال ـم ـت ـخ ـيــل االج ـت ـم ــاع ــي ال ـت ــي وس ـمــت
الـ ـح ــداث ــة ال ـغ ــرب ـي ــة ،م ــن دون أن ي ـم ــس ص ـنــوف
الحداثات البديلة في الزمن الحاضر.

ت ـن ــاول ال ـك ــات ــب ف ــي ال ـف ـص ــل األول م ــن ال ـك ـتــاب
تـطــور النمط األول مــن مفهوم الـنـظــام األخــاقــي
عند هوغو غروتيوس وجــون لــوك .وشــرح كيفية
تسربه من دائــرة المفكرين إلــى ميادين الخطاب
الـ ـع ــام ،وت ـح ــول ــه م ــن ك ــون ــه ف ـك ــرة ن ـظــريــة نـخـبــويــة
إلـ ــى جـ ــزء م ــن ال ـم ـت ـخ ـيــل االج ـت ـم ــاع ــي .ويــوضــح
أن النمط الـثــانــي مــن الـنـظــام األخــاقــي لــم ينتظم
إال م ــع م ـف ـهــوم ال ـتــرات ـب ـيــة ف ــي الـمـجـتـمــع .وه ــو مــا
ل ــم يـقـبــل ب ــه الـفـهــم ال ـحــديــث لـلـنـظــام األخ ــاق ــي،
والــذي يقوم على المنفعة المتبادلة بين األفــراد،
أو على األقل بين فاعلين أخالقيين مستقلين عن
النظم التراتبية الكبيرة .كما يشتمل على المنافع
فــي ال ـح ـيــاة ووس ــائ ــل ال ـح ـيــاة ،لـكـنــه ال ي ـصــان إال
بالحرية والتساوي بين جميع األفراد.

يـ ـقـ ــارن ت ــاي ـل ــر فـ ــي ال ـف ـص ــل الـ ـث ــان ــي ب ـي ــن ال ـن ـظــريــة
االج ـت ـمــاع ـيــة وال ـم ـت ـخ ـيــل االج ـت ـم ــاع ــي ،ويــوضــح
ال ـ ـف ـ ــوارق ب ـي ـن ـه ـم ــا؛ فــال ـم ـت ـخ ـيــل االج ـت ـم ــاع ــي هــو
ال ـم ـخــزون مــن األف ـع ــال الـجـمـعـيــة ال ـمــوجــودة في
متناول جماعة ما ضمن الجماعة ،وتعرف كيفية
القيام بها ،وهو «شيء أوسع من الصيغ الفكرية
التي قد يعتمدها الناس عندما يفكرون في الواقع
االج ـت ـم ــاع ــي ب ـع ـي ــدً ا ع ــن االنـ ـخـ ــراط فـ ـي ــه» ،بـيـنـمــا
تتخلخل النظرية الحديثة للنظام األخــاقــي في
المتخيل االجتماعي على نحو تدريجي وتقوم
بتغييره ،فيتشكل المتخيل االجتماعي من تطور
تدريجيا في
لمنظومة من الممارسات ،ويساهم
ً
إقامة متخيل اجتماعي جديد.

ي ــرف ــض ال ـك ــات ــب ف ــي ال ـف ـص ــل ال ـث ــال ــث أن ُيـصـنــف
تلقائيا بأنه من أنصار المثالية ،كونه ال ينسب إلى
ً
األفـكــار قــوة مستقلة فــي الـتــاريــخ .ومــن ثــم يـعـ ّـرج
على التطور التاريخي للنخبة في أوروبا الغربية،

السـتـكـشــاف انــدمــاجـهــا فــي المتخيل االجـتـمــاعــي
الحديث .ويشرح كيف تطور مفهوم اللباقة إلى
أن أص ـب ــح م ـت ـصـ ًـا ب ـم ـف ـهــوم ج ــدي ــد ه ــو ال ـمــدن ـيــة.
ويــوضــح أن مــا دفــع الــوعــي الجمعي للنخبة إلى
داخ ــل إط ــار المتخيل االجـتـمــاعــي الـحــديــث ،هو
ت ـط ــورات الـمـخــالـطــة االج ـت ـمــاع ـيــة ال ـجــديــدة عـلــى
أوروبا في القرن الثامن عشر؛ فقد صار للمجتمع
المهذب نوع جديد من وعي الذات.

يـضــع الـكــاتــب فــي الـفـصــل ال ــراب ــع ال ـث ــورة الـغــربـيــة
فــي الـمـتـخـيــل االجـتـمــاعــي ضـمــن الـسـيــاق األكـثــر
ـاع ــا ل ـل ـت ـطــور ال ـث ـقــافــي – ال ــدي ـن ــي ،وذلـ ــك مــن
ات ـس ـ ً
ّ
خ ـ ــال ش ـ ــرح اآللـ ـيـ ــة الـ ـت ــي ت ـش ــك ــل ف ـي ـه ــا ال ـن ـظ ــام
االجتماعي األوروب ــي الحديث وفـ ًقــا لمتطلبات
الـنـظــام الـمـسـيـحــي ،بـتـخـلـيـصــه مــن جـمـيــع مـظــاهــر
الـسـحــر وال ـش ـع ــوذة ،بـمـعـنــى االن ـع ـتــاق الـجـمــاعــي
لــأفــراد فــي أوروبــا مــن الــوهــم والسحر السائدين
ف ــي ال ـع ـصــور ال ـســاب ـقــة؛ فـقــد أث ــرت الـمـسـيـحـيــة أو
الـمـسـيـحـيــة ال ــرواق ـي ــة ف ــي إع ـ ــادة ص ـنــع الـمـجـتـمــع
واإلتـ ـ ـي ـ ــان ب ـ ـ «ال ـ ـفـ ــرد فـ ــي الـ ـعـ ــالـ ــم» ن ـت ـي ـج ــة ح ــرك ــة
اإلصـ ـ ــاح ال ــدي ـن ــي ف ــي ال ـم ـس ـي ـح ـيــة الــات ـي ـن ـيــة فــي
البروتستانتية ً
أول ،والـتــي أثــرت فــي الكاثوليكية
أيـ ـ ًـضـ ــا ،ف ــان ـت ـق ــل اإلنـ ـسـ ــان األوروبـ ـ ـ ــي م ــن وص ـفــه
عضوا في جماعة دينية إلى فرد في العالم ،وهو
ً
مــا ســاعــد فــي دفــع الـمـتـخـيــل األخــاقــي ً
أول ،ثم
االجتماعي ،فــي اتـجــاه الفردانية الحديثة .أطلق
ال ـكــاتــب عـلــى ه ــذه الـعـمـلـيــة «االن ـع ـتــاق الـكـبـيــر»،
وذلــك بــأخــذ الـفــرد مــوقـعــه عـلــى نـحــو مــا بـيــن بشر
آخ ــري ــن ،وه ــو م ــا يـحـقــق االن ـع ـتــاق م ــن الـمـقــدس
االجتماعي ،ويقيم عالقة جديدة مع الله ،بصفته
الخالق المصور.

خــال الـفـصــول الـخــامــس  -الـثــامــن ،يـتـنــاول تايلر
ث ــاث ــة م ــداخ ــل أس ــاس ـي ــة ت ـت ـع ـلــق ب ــال ـح ــداث ــة لـفـهــم
الـ ــذات االج ـت ـمــاع ـيــة ،وه ــي االق ـت ـص ــاد وال ـم ـجــال
الـعــام والـمـمــارســات الــديـمـقــراطـيــة .بـلــغ االقـتـصــاد
فـ ــي أوروب ـ ـ ـ ــا م ـك ــان ــة م ــرك ــزي ــة فـ ــي أواخـ ـ ـ ــر ال ـق ــرن
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بتك ضورعو تاعجارم
يدحلا ةيعامتجالا تاليختملا

الثامن عـشــر ،حتى أنــه انتشرت فـكــرة أن التجارة
واالقـ ـتـ ـص ــاد ه ـم ــا ال ـس ـب ـي ــل إلـ ــى ال ـس ـل ــم وض ـم ــان
األمـ ــن .ول ـعــل أول نـقـلــة ك ـب ـيــرة أحــدث ـت ـهــا األف ـكــار
االقـتـصــاديــة الـجــديــدة فــي الـنـظــريــة وفــي المتخيل
االجتماعي ،تتمثل في رؤية المجتمعات الغربية
بــاع ـت ـبــارهــا اقـ ـتـ ـص ــا ًدا ،أي م ـن ـظــومــة م ـتــداخ ـلــة مــن
أن ـش ـطــة اإلن ـت ــاج وال ـت ـب ــادل واالس ـت ـه ــاك ،وه ــو مــا
يـشـ ّـكــل نـظــا ًمــا لــه قــوانـيـنــه وآل ـيــاتــه ال ـخــاصــة .فـكــان
الـ ُـبـعــد االق ـت ـصــادي أول ُب ـعــد مــن أب ـعــاد الـمـجـتـمــع
ال ـم ــدن ــي ي ـت ـم ـكــن م ــن إنـ ـج ــاز ه ــوي ــة م ـس ـت ـق ـلــة عــن
الـكـيــان الـسـيــاســي ،ومــن ثــم تـبـعــه الـمـجــال الـعــام.
وي ـع ـت ـبــر ال ـك ــات ــب أنـ ــه ي ـجــب ف ـهــم ال ـم ـج ــال ال ـعــام
باالستناد إلــى الـصـيــرورة االقـتـصــاديــة ،والكنسية،
والعاطفية الحميمة في أوروبا ،أي باعتباره جز ًءا
مــن الـتـكــويـنــات الـعـلـمــانـيــة ،وخ ــارج الـسـيــاســة في
المجتمع ،فأصبح المجال العام األوروبي فضاء
فوق موضعي جديدً ا يستطيع فيه أفراد المجتمع
تبادل األفكار والوصول إلى تصور مشترك.
ساعد المجال العام في تغذية الصورة الجديدة
للسيادة الشعبية ،وهو ما أدى إلى ظهور أشكال
جــديــدة مــن الـفـعــل الـسـيــاســي تجلت فــي الـحــراك
الشعبي الغربي في القرن الثامن عشر ،وخاصة
تدريجيا
الثورتين الفرنسية واألمـيــركـيــة .فأنتجت
ً
السيادة الشعبية.

يـنـ ّـبــه الـكــاتــب فــي الـفـصــل ال ـتــاســع إل ــى أن أنـمــاط
ال ـم ـت ـخ ـي ــل االجـ ـتـ ـمـ ــاعـ ــي تـ ـبـ ـق ــى م ـ ـح ـ ـصـ ــورة فــي
األوسـ ـ ــاط ال ـث ـقــاف ـيــة ،إذا ل ــم ت ـش ـهــد أب ـع ــاد ال ـح ـيــاة
االجـتـمــاعـيــة – الـسـيــاسـيــة ت ـح ـ ً
ـول أي ـ ًـض ــا؛ فــالـنـظــام
ال ـش ــام ــل ال ي ـت ـش ـكــل إال مـ ــع ت ـخ ـل ـخــل ع ــاق ــات
ً
تحول ً
كامل إلى
وتحولها
التراتبية المشخصنة،
ّ
مجتمع قائم على المساواة غير الشخصية ،لكن
ليس بطريقة قسرية ،وإنما من خــال تغيير فهم
الـمـسـتــويــات األخـ ــرى وال ـم ـج ــاالت األخـ ــرى فــي
الحياة االجتماعية.

يخصص تايلر الفصلين الـعــاشــر والـحــادي عشر
لنقاش كيفية ترسيخ الـنـظــام الـشــامــل ،وذلــك من
خــال مجتمع النفاذ المباشر والفاعلية وإضفاء
ال ـط ــاب ــع ال ـم ــوض ــوع ــي .وي ـت ـح ـقــق م ـج ـت ـمــع ال ـن ـفــاذ
الـمـبــاشــر عـنــدمــا يـتـمـكــن ال ـفــرد ال ــواع ــي بــذاتــه من
اتساعا
منتميا إلــى كـيــانــات أكـثــر
أن يتخيل نفسه
ً
ً
وأكـثــر اتـســا ًمــا بــالـصـفــة الــاشـخـصـيــة :أي الــدولــة،
والـحــركــة ،والـجـمــاعــة اإلنـســانـيــة ،بمعنى االنـتـقــال
مــن هــويــات «شـبـكـيــة» أو «عــائـقـيــة» إلــى هــويــات
قاطعةّ .أما الفاعلية وإضفاء الطابع الموضوعي،
فال يتحققان إال مع إعالنات الحقوق ومواثيقها
ال ـت ــي صـ ــارت ت ـس ـمــى ح ـق ــوق اإلنـ ـس ــان بـ ـ ً
ـدل مــن
الحقوق الطبيعية.
ف ــي ال ـف ـص ــل ال ـث ــان ــي عـ ـش ــر ،ي ـش ــرح ال ـم ــؤل ــف أن
االنتقال إلى العالم األفقي ،عالم النفاذ المباشر
وال ـم ـتــداخــل مــع االن ـغ ـمــار فــي الــزمــن الـعـلـمــانــي،
يأتي معه بإحساس مختلف يتموضع في الزمان
وال ـم ـك ــان ،فـهــو يــأتــي بــأش ـكــال مـخـتـلـفــة م ــن فـهــم
الـتــاريــخ وأنـمــاط الـســرد .ومــن ثــم يناقش الكاتب
فــي الـفـصــل ال ـثــالــث عـشــر فـكــرة دقـيـقــة لـهــا عــاقــة
ب ـم ـس ــار ت ـح ـل ـي ـلــه ه ـ ــي :ال ـع ـل ـم ــان ـي ــة .ويـ ــوضـ ــح أن
الـمـتـخـيــل االج ـت ـمــاعــي ه ــو ن ـهــايــة ن ــوع بـعـيـنــه مــن
ح ـض ــور ال ــدي ــن أو اإلل ـه ــي ف ــي ال ـم ـج ــال ال ـع ــام،
وهـ ــو ن ـه ــاي ــة اح ـت ـك ــار ال ــدي ــن ل ـل ـس ـل ـطــة ال ـس ـيــاس ـيــة
والفاعليات العامة .فالحداثة علمانية بالضرورة،
ال بمعنى الكلمة الفضفاض ،أي بغياب الدين،
بل بمعنى أن الدين يحتل مكانًا مختل ًفا متوافقًا
م ــع اإلحـ ـس ــاس بـ ــأن األفـ ـع ــال االج ـت ـم ــاع ـي ــة كـلـهــا
تحدث في زمن دنيوي.
ً
بديل من الخاتمة ،يدعو تشارلز تايلر في الفصل
األخ ـيــر األكــاديـمـيـيــن إل ــى ال ـكــف عــن الـنـظــر إلــى
ال ـحــداثــة بــاعـتـبــارهــا عـمـلـيــة وح ـيــدة ت ـكــون أوروب ــا
نموذجا لها ،من دون القطيعة معها ،بل التعامل
ً
معها على أنها نموذج من نماذج متعددة.
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والـ ـمـ ـخـ ـي ــال ــي والـ ـ ـ ــرمـ ـ ـ ــزي» .وس ـ ـبـ ــب كـ ــونـ ــه غ ـيــر
م ـطــروق هــو أن ــه إبـسـتـيـمــولــوجــي  -أنـثــروبــولــوجــي
بــام ـت ـيــاز ،وال ـم ـك ـت ـبــة ال ـعــرب ـيــة ف ـق ـيــرة جـ ــدً ا ف ــي هــذا
ال ـم ـج ــال .وت ــرج ـم ــة ع ـن ــوان ــه ك ـم ــا م ـض ـمــونــه تـثـيــر
الـكـثـيــر مــن الـمـصــاعــب ،ألن الــرمــزي والـمـتـخـيــل
والـمـخـيــالــي ،وكــذلــك أغـلــب الـمـفــردات األخــرى
ال ـت ــي تـنـتـمــي إل ــى ال ـح ـقــل ال ــدالل ــي الـ ــذي تـحـيــل
إلـيــه هــذه الـكـلـمــات ،لــم تـحــظ بـعــدُ فــي األدبـيــات
ال ـعــرب ـيــة بــالـتـفـكـيــك وال ـت ــدق ـي ــق وال ـت ـع ــري ــف ،وهــو

م ــا يـسـهــل تــرج ـمــة أع ـم ــال ت ـغــوص ف ــي ث ـنــايــا هــذه
الـمــوضــوعــات ِ
بحرفية عالية ،وبخلفية كثيفة من
الـمـعــارف الفلسفية والسيكولوجية والـســوسـيــو -
أنثروبولوجية ،كالعمل الذي أنجزه غودلييه.
ي ـق ـســم غــودل ـي ـيــه ك ـتــابــه إل ــى ث ـمــان ـيــة ف ـص ــول ت ــدور
رح ـ ـ ــى الـ ـفـ ـكـ ــر فـ ـيـ ـه ــا عـ ـلـ ــى تـ ـحـ ـلـ ـي ــل الـ ـعـ ــاقـ ــات
ال ـك ـث ـي ـفــة وال ــدي ـن ــام ـي ــة ،ال ــواع ـي ــة وال ــاواعـ ـي ــة ،بـيــن
خ ـم ـس ــة م ـف ــاه ـي ــم :الـ ــوعـ ــي والـ ـفـ ـك ــر وال ـم ـت ـخ ـي ــل
والـمـخـيــالــي وال ــرم ــوز .والـغــايــة الـتــي يـجــري إلـيـهــا
ال ـت ـح ـل ـي ــل والـ ـجـ ـه ــد هـ ــي اإلج ـ ــاب ـ ــة عـ ــن الـ ـسـ ــؤال
التالي :مــا الــواقــع؟ وغني عــن الـشــرح هنا القيمة
اإلبـسـتـيـمــولــوجـيــة االسـتــراتـيـجـيــة لــإجــابــة عــن هــذا
ال ـ ـسـ ــؤال؛ إذ إن ال ـج ـم ـيــع ف ــي ال ـع ـل ــوم الـطـبـيـعـيــة
واالجتماعية يفترض أنه يدرس «الواقع».

* أستاذ علم االجتماع واألنثروبولوجيا في معهد الدوحة للدراسات العليا.

Professor of Sociology and Anthropology at the Doha Institute for Graduate Studies.
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سـنـكـتـفــي ف ــي ه ــذا ال ـع ــرض ال ـم ـق ـت ـضــب ،وال ــذي
يهدف فقط إلى فتح شهية القراءة عند المشتغلين
بــال ـع ـلــوم اإلن ـســان ـيــة ري ـث ـمــا ن ـعــود إل ــى ه ــذا الـعـمــل
بـشـكــل أكـثــر تـفـصـيـ ًـا فــي مـنــاسـبــة أخ ــرى ،بــإعـطــاء
لمحة عن خط السير الذي قطعه غودلييه ليصل
ف ــي ال ـن ـهــايــة إل ــى ال ـج ــواب ع ــن س ــؤال ــه الــرئـيـســي:
ما الواقع؟
لـ ّـمــا ك ــان الــرهــان االسـتــراتـيـجــي لـلـســؤال ضـخـ ًـمــا،
رغم الحجم والعدد المتوسطين للصفحات التي
خصصها لإلجابة عنه ،فإن غودلييه لم يصل إلى
مــرحـلــة ال ـغــوص فــي ال ـمــوضــوع إال بـعــد أن أعــد
لــذلــك ال ـعــدة :بـتـمـهـيــد ع ــام ،ثــم بـتـعــريــف لـمـعــالــم
الـطــريــق ،ثــم بـتـحــديــد خـصــائــص أســاسـيــة للكائن
ال ـب ـش ــري ت ـح ــدد «ط ـب ـي ـع ـت ــه» ف ــي ج ـم ـيــع ال ـع ـصــور
واألمـ ــاكـ ــن .وخ ــص ك ــل ف ـك ــرة م ــن ه ــذه األف ـك ــار
بفقرة منفصلة ،الف ًتا النظر إلى أن من دون ذلك
قد تختلط األمور على الجميع.
ال ـســؤال ال ــذي يـنـطـلــق مـنــه غــودلـيـيــه ربـمــا يصعب
تمثله في اللغة العربية بدقة ،للسبب الذي ذكرته
فــي الـبــدايــة .وعـلــى كــل حــال ،يمكن التعبير عنه
كــالـتــالــي :كــل مــا هــو متخيل لـيــس مـخـيــالـ ًـيــا ،وبما
أن م ــا ه ــو مـتـخـيــل ه ــو ول ـي ــد ال ـف ـكــر ،ف ــإن ــه يـنـبـغــي
أن ن ـح ـلــل ك ـيــف ولـ ـم ــاذا ي ـن ـتــج ال ـف ـكــر ف ــي بـعــض
ال ـم ـج ــاالت ُم ـت ـخ ـيـ ًـا م ـخ ـيــالـ ًـيــا ،ول ـم ــاذا ي ـن ـتــج فــي
ً
متخيل ليس كذلك.
بعض الـمـجــاالت األخــرى
وال ـم ـش ـك ـل ــة ال ـح ـق ـي ـق ـيــة ل ـي ـســت ه ـن ــا ،ألن ه ـن ــاك،
ـواعــا عــدة مــن المخايل (هنا
بحسب المؤلف ،أنـ ً
يتداخل معنى التخيل بمعنى المخيال الذي هو
مـنـظــومــة كــامـلــة مــن ال ـت ـص ــورات ،مـثــل الـسـحــر أو
المعتقد) ،وكل واحد منها لنا عالقة مختلفة به.
هـنــاك بـعــض مـنـهــا نـعــرف أنــه مـتـخـيــل ،كــأن يعرف
الطفل ً
مثل أن األرنــب القماشي الــذي بين يديه

ل ـيــس أرن ـ ًـب ــا حـقـيـقـ ًـيــا ،وم ــع ذل ــك يـتـعــامــل م ـعــه فــي
حدود اللعب على أنه كذلك ،وهنا يفرد غودلييه
ف ـقــرات مـهـمــة مــن كـتــابــه عــن الـعــاقــة بـيــن الـلـعــب
والمتخيل .ومنها مــا هــو مخيالي ،كالمعتقدات
الــديـنـيــة ،ولـكــن الـتـعــامــل مـعــه يـجــري عـلــى أســاس
أنه واقع أقوى من الواقع نفسه ،أو هو واقع فوق
الواقع ،يثبت واقعيته عبر أشياء لها وجود واقعي
مثل الكنائس والمساجد وكل ما يشير إلى وجود
اآللـهــة كيفما كانت والعالم الـمــاورائــي المتخيل
بصفة عامة.
هـ ـنـ ــا يـ ــاحـ ــظ غـ ــودلـ ـيـ ـيـ ــه أن م ـ ــا يـ ـشـ ـه ــد ب ـح ـق ـي ـقــة
ال ـم ـخ ـيــالــي ه ــو واق ـ ــع ال ــرم ــوز ال ـت ــي ت ـح ـيــل إل ـي ــه،
ً
مالحظا في الوقت ذاته أننا نتحرك هنا في مجال
المعتقد الــذي يــؤدي فيه الــرمــزي دوره األقـصــى،
يعبر
وهــو مــا يزيد الـســؤال تعقيدً ا :إذا كــان الــرمــز ّ
ع ــن واق ـع ـيــة م ـخ ـيــال غ ـيــر واق ـع ــي ،فـكـيــف يـمـكــن
الفصل بين الرمزي والمخيالي؟ هل الرموز أكثر
واقـع ـيــة مـمــا تــرمــز إل ـيــه؟ وإذن مــا ال ــرم ــزي؟ وهــل
يساعدنا هذا األخير على الفصل بين المخيالي
والواقعي؟

على امـتــداد الصفحات ال ــ 245الـتــي ُحـ ّـبــرت من
أجل العثور على جــواب لسؤال ما الواقع ،بكل
ما يختبئ وراء السؤال من قضايا إبستيمولوجية
ت ـت ـع ـلــق ب ـم ــوض ــوع ال ـم ـع ــرف ــة فـ ــي حـ ــد ذات ـ ـ ــه ،ظــل
غــودلـيـيــه يـشـتـغــل عـلــى م ـعــادالت الـفـكــر والــوعــي
وال ـم ـت ـخ ـي ــل وال ـم ـخ ـي ــال ــي وال ـ ــرم ـ ــزي وال ــواقـ ـع ــي،
ـارحــا كيف أن جميع هــذه الـمـعــادالت تتأسس
شـ ً
عرفها بأنها
على أرضية «الطبيعة اإلنسانية» التي ُي ّ
«مركب بيولوجي اجتماعي ثقافي ال ينفصم أبدً ا،
يتحدد كل عنصر من عناصره بعالقته بالعنصرين
اآلخرين» (ص  .)28وعلى أساس هذه الطبيعة
ي ـن ـهــض ن ـش ــاط اإلنـ ـسـ ــان ال ـ ــذي ي ـف ـت ــرض ال ــوع ــي
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بتك ضورعو تاعجارم
يزمرلاو يلايخملاو ليختملا

بالوجود الخاص ،وبوجود اآلخرين المتفاعلين
معه ،وبالعالم المحيط بالجميع .وبما أن الوعي
بــالــذات هــو تـفـكـيــر ،ف ــإن الـتـفـكـيــر يـتـجــاوز مـجــال
ال ــوع ــي؛ إذ إن جـ ـ ــز ًءا م ــن ع ـم ـل ـيــات ال ـت ـف ـك ـيــر ال
واعـيــة ،وإن التفكير ال يمكنه أب ــدً ا أن يستوعب
نـشــأتــه الـخــاصــة فــي كــل واح ــد مــن ال ـن ــاس ،تلك
الـنـشــأة الـتــي لـهــا عــاقــة وطـيــدة بــالـمـخـيــالــي .ومــن
هنا جــاءت صعوبة عملية الفصل بين المتخيل
والمخيالي والرمزي والواقع.
فــي األخ ـيــر يـصــل غــودلـيـيــه إل ــى ال ـج ــواب الـتــالــي
ع ــن سـ ــؤال م ــا ال ــوق ــع؟ وع ـلــى ال ـق ــارئ أن يـحــدد
االسـتـخــاصــات اإلبستيمولوجية الـتــي يمكنه أن
يـحـتـفــظ بـهــا مــن هــذا ال ـجــواب ،وي ـقـ ّـدر خـطــورتـهــا
ال ـن ـظــريــة وال ـم ـن ـه ـج ـيــة« :م ــن ك ــل م ــا ت ـقــدم يـمـكـنـنــا
أن نستنتج أن «الــواقــع» الــذي نعيشه وليد وحــدة
ال ان ـف ـص ــام ف ـي ـه ــا ب ـي ــن م ـك ــون ــات م ــادي ــة وف ـك ــري ــة
(م ـعــرف ـيــة يـمـكــن ال ـتــأكــد م ــن صـحـتـهــا أو مـخـيــالـيــة
خــالـصــة) تــدخــل فــي عـمـلـيــة إنـتــاج الـعــاقــات بين
البشر وبينهم وبين الطبيعة على مستويات عدة.
لذلك ،فإنه ال يمكننا أن نقابل بشكل ميكانيكي
بين الواقع والمخيالي أو الــرمــزي ،وهــذا لسببين
عـلــى األق ــل :األول هــو أن كــل مــا هــو ُمـفـكــر فيه
أو مصنوع أو هو موضوع لفعل البشر ال يمكن
التفكير فيه مــن دون حامل رمــزي .وبــذلــك ،فإن
ال ــرم ــزي ي ــوج ــد ف ــي ك ــل م ــا ُي ـف ـك ــر ف ـي ــه أو ُيـنـتـجــه
أو يـفـعـلــه الـبـشــر .وال ـثــانــي هــو أن ج ــز ًءا كـبـيـ ًـرا من
ال ــواق ــع االج ـت ـمــاعــي هــو مـخـيــالــي ،ت ـح ــول( )١إلــى
عــاقــات اجـتـمــاعـيــة ومــاديــة ذات وج ــود واقـعــي؛
م ـخ ـيــال يـخـتـفــي ك ـم ـخ ـيــال ألن ــه ل ــم يـصـبــح واق ـ ًـع ــا

مــاد ًيــا واجـتـمــاعـ ًـيــا فـحـســب ،بــل ألنــه فــي األســاس

يبرز كوجه من وجوه الواقع الذي نعتقد بوجوده
وإن يكن غير مرئي ،بالنظر إلى أنه يحمل معنى
ال ــوج ــود وم ـك ــان ــة اإلن ـس ــان ـي ــة ف ـي ــه .بــاخ ـت ـصــار هــذا

الواقع فوق الواقع ،والذي هو أساس كل شيء،
ه ــو الـ ــذي ي ـهــرع ن ـحــوه الــاهــوت ـيــون وال ـفــاس ـفــة،
ول ـك ــن ي ـه ــرع إل ـي ــه أي ـ ًـض ــا الـ ـع ــراف ــون والـ ـع ــراف ــات

وآخــرون مبجلون في النفاذ إلى ما هو ال مرئي»

(ص .)238 -237

فــي الـنـهــايــة ،ووف ــاء لـتــوجـهــه الـمــاركـســي الـنـقــدي،

يـنـهــي غــودلـيـيــه كـتــابــه ب ـعــودة إلــى مــاركــس الـشــاب

في نقده الشهير لفيورباخ .ويورد المؤلف كال ًما

لـمــاركــس الحــظ فـيــه أنــه إذا كــان هــدفــه الفلسفي
هــو رد الــديــن إلــى أســاســه الـمــادي بعد أن فصلته

عـنــه ال ـب ـشــريــة ،ف ــإن ه ــذا ال يـنـهــي الـمـشـكـلــة ،ألن
األهــم فــي مــا يـجــب فعله مــا زال ينتظر اإلنـجــاز،

مــن دون أن يفصح مــاركــس عما ينبغي فعله في
هذا الشأن .وما ينبغي إنجازه بحسب غودلييه هو

مـســاعــدة البشرية على الـتــوقــف عــن إنـتــاج عوالم

ال ت ــوج ــد ك ــي ت ـن ـتــج ع ــوال ــم يـمـكـنـهــا أن تــواصــل

ال ـع ـي ــش ف ـي ـه ــا ،وهـ ـ ــذا م ـن ـح ــى فـ ـك ــري وأخ ــاق ــي
تـ ـح ــرري ق ــدي ــم ف ــي ال ـت ـف ـك ـيــر ال ـم ــارك ـس ــي ،رب ـمــا

قدمه غودلييه لمفهوم
يتناقض مع التعريف الذي ّ

«الواقع».

الهامش
( )1التشديد من المؤلف.

ص

در

ح
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تقارير المؤتمرات العلمية

محمد اإلدريسي
تقرير عن الندوة الدولية حول «الدين والتدين:
بين العلوم اإلسالمية والعلوم االجتماعية»
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كمال طيرشي
تقرير حول المؤتمر السنوي الخامس للعلوم اإلنسانية واالجتماعية:
« المدينة العربية :تحديات التمدين في مجتمعات متحولة»
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من أعمال الفنان العراقي كاظم نوير
A painting by the Iraqi artist Kadhim Nuir
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محمد اإلدريسي

**Mohammed El Idrissi

*

تقرير عن الندوة الدولية حول
«الدين والتدين :بين العلوم اإلسالمية
والعلوم االجتماعية»
***

Report on the international symposium
«Religion and Religiosity in the Islamic Sciences
»and the Social Sciences
-1على مدى يومين كاملين ( 26 -25تشرين الثاني /نوفمبر  ،)2015عقدت الكلية المتعددة
الـتـخـصـصــات فــي الـنــاظــور ،بـشــراكــة مــع الـمـجـلــس الـعـلـمــي الـمـحـلــي لـمــديـنــة الـنــاظــور وجــامـعــة
محمد األول في وجدة والرابطة المحمدية لعلماء المغرب ،ندوة دولية حول موضوع «الدين والتدين:
بين العلوم اإلسالمية والعلوم االجتماعية» في رحاب الكلية المتعددة التخصصات في الناظور ،شارك
وخبيرا في العلوم اإلسالمية والعلوم االجتماعية ،جاءوا من
في أشغالها أكثر من خمسة وعشرين باحثًا
ً
دول عربية وأجنبية (إسبانيا والجزائر والمغرب ،)..وقدموا أوراقهم العلمية وتعليقاتهم النقدية عبر أربع
جلسات أعقبتها جلسة ختامية حــاولــت صــوغ مجموعة مــن التوصيات العلمية التي تصب فــي رهــان
التكامل بين مختلف العلوم والتخصصات الفاعلية في دراسة الظاهرة التدينية المعاصرة.
إن أهمية هذه الندوة ال تكمن في موضوعها فقط ،أي العالقة الجدلية بين الدين والتدين في العلوم
اإلنسانية المعاصرة ومسلسل التغيرات والتحوالت التي يشهدها العالم عامة ،والدول العربية خاصة،
وإنما تكمن ً
أيضا في ثقل الباحثين واألساتذة المشاركين الذين أتوا من جامعات ومراكز بحثية عربية
وأجنبية ،لتقديم تجاربهم العلمية ومناقشة أفكارهم النقدية في فضاء ينتصر للغة العلم والموضوعية
من جهة ،ويجسد من جهة أخرى ،وبشكل فعال ،دور الجامعة في تعزيز وعي الوحدة الفكرية والعلمية
العربية واإلنسانية.
* أستاذ الفلسفة في الثانويات العامة في المغرب وباحث في علم االجتماع.

**

Teacher of Philosophy to Baccalaureate students in Morocco’s secondary schools, and carries out research in the
social sciences.

*** عقدت الندوة في الكلية المتعددة التخصصات ،جامعة محمد األول في الناظور ،المغرب 26-25 ،تشرين الثاني/نوفمبر .2015
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عقدت الندوة على أساس بعض األفكار والتوجيهات التأطيرية التي تدور حول تشعب أنماط التدين
ـديــن رسـمــي ،شـعـبــي ،سـلـفــي/حــركــي ،راديـكــالــي ،ف ــردي ،جـمــاعــي)...
فــي الـعــالــم الـعــربــي واإلســامــي (تـ ّ
وطــرق دراســة الظاهرة الدينية ومناهجها وتقنياتها في إطــار العلوم االجتماعية .والــديــن لم يعد ظاهرة
شعائرية مقترنة بالعلوم الدينية ( ،)Les sciences religieusesبــل أضحى ظــاهــرة إنسانية واجتماعية
ه ــي ب ــال ـض ــرورة م ـحــط دراسـ ــة عـلـمـيــة م ــن ط ــرف مـخـتـلــف ال ـع ـلــوم وال ـح ـق ــول ال ـم ـعــرف ـيــة (خ ــاص ــة الـعـلــوم
االج ـت ـمــاع ـيــة) .غـيــر أن س ـي ــادة الــوصــايــة الـفـقـهـيــة والـمــذهـبـيــة عـلــى ال ــدي ــن ســاهـمــت ف ــي تـحــويــر الـنـقــاش
وإكسابه الصفة األيديولوجية في تناس تام لكون العلوم االجتماعية ال تــدرس الدين كمعتقد (النسق
المعياري) بل تركز على دراســة التدين كممارسة (النسق البراكسيولوجي) .هناك إجماع شبه تــام بين
عـلـمــاء االج ـت ـمــاع عـلــى الـتـمـيـيــز بـيــن ســوسـيــولــوجـيــا األدي ــان ( )la sociologie des religionsكــدراســة
ـاجــا اجـتـمــاعـ ًـيــا ،والـســوسـيــولــوجـيــا الــديـنـيــة
عـلـمـيــة مــوضــوعـيــة لـلـتــديــن وال ـم ـمــارســات الــديـنـيــة بــاعـتـبــارهــا إن ـتـ ً
( )la sociologie religieuseالتي أنتجتها الكنيسة الكاثوليكية لدعم مصالحها السياسية واالجتماعية
(م ــا ي ـجــد صـ ــداه ف ــي ال ــدع ــوة إل ــى ســوس ـيــولــوج ـيــا إســام ـيــة م ـب ـتــورة م ــن ال ـس ـيــاق ال ـتــاري ـخــي ل ـن ـشــأة الـعـلــم
االجتماعي العالمي).
إن المجتمعات والـبـنــى الموضوعية والــذهـنـيــة العربية واإلســامـيــة منخرطة بــدورهــا فــي هــذه النقاشات
اإلبستيمولوجية في خضم األحداث العالمية الراهنة (خاصة أحداث باريس األخيرة) ،حيث ُطرح من
جديد سؤال تعدد الممارسات الدينية والتدينية وتشعبها في العالم العربي واإلسالمي ،وما ينجم عن
ذلك من ارتفاع نسب التطرف الديني من جهة واإلسالموفوبيا من جهة أخــرى .لقد أعــادت األحداث
األخـيــرة تــذكـيــر عـلـمــاء االجـتـمــاع بــالـقــوة االجـتـمــاعـيــة الـكــامـنــة للمعتقدات الــديـنـيــة ،وقــدرتـهــا عـلــى توجيه
السياسات واألحــداث العالمية والتأثير فيها والتأثر بها؛ ففي غمرة ارتفاع نسب المهاجرين والجوالي
العربية واإلسالمية في الدول الغربية ،لم يعد سؤال الدمج واإلدماج مقترنًا بالبعد السياسي واالجتماعي
والثقافي فحسب ،بل بالبنية الدينية ً
أيضا .إن تفاقم مظاهر التعصب والتطرف والعنصرية ،التي تطبع
العالقة بين المهاجرين والسكان األصليين ،دفــع بالخبراء نحو التشديد على ضــرورة تجاوز المقاربة
األمنية ،والبحث عن صيغ توافقية للمصالحة بين األديان العالمية كمدخل أساسي للقضاء على أشكال
التطرف واإلرهاب وأنواعهما المختلفة.

-2تركزت أعمال الندوة على أربعة محاور رئيسية:

المحور األول :الدين والتدين :رؤية شرعية.

المحور الثاني :الدين والتدين في اللغة والنقد.

المحور الثالث :مقاربات قانونية وسياسية للتدين.

المحور الرابع :الدين والتدين مقاربة سوسيولوجية.

ةيملعلا تارمتؤملا ريراقت
عامتجالا مولعلاو ةيمالسإلا مولعلا نيب :نيدتلاو نيدلا« لوح ةيلودلا ةودنلا نع ريرقت

-3ال يمكن اخـتــزال األوراق الـتــي ُقــدمــت فــي الـنــدوة – على أهميتها  -فــي الـحـ ّـيــز الضيق الــذي ُيخصص
عادة لكتابة مثل هذه التقارير العلمية ،ومع ذلك سنحاول في ما يلي تقديم مجموعة من المالحظات
اإلبستيمولوجية والنقدية حول بعض األوراق التي شدت االنتباه ،بما يخدم رهان الندوة المتمثّل في
تجديد الحوار بين العلوم اإلسالمية والعلوم االجتماعية في دراســة الظاهرة التدينية المعاصرة بشكل
عام ،من دون الوقوف عند التفصيالت.
ً
أول :تـعــددت الـمـقــاربــات المعرفية وزواي ــا النظر اإلبستيمولوجية ،وتـنــوعــت الـنـقــاط والـقـضــايــا الـمـثــارة،
وتـجــاوزت النسق االنـغــاقــي للتخصصات المعرفية فــي اتـجــاه تجديد الـحــوار بين الـعـلــوم االجتماعية
واإلنسانية من منطلق االنفتاح على المقاربات المتعددة والمتداخلة التخصصات ،وهذا هو المنحى
ال ـع ــام والـطـبـيـعــي ال ــذي سـعــت ال ـن ــدوة لـتـقــديـمــه ف ــي إط ــار ال ـبـحــث ع ــن ال ـمــركّ ــب وال ـم ـع ـ ّقــد ف ــي ال ـظــاهــرة
والمقدمة في صورة نظرية خالصة – مع بعض
الدينية والتدينية المعاصرة .جاءت األوراق المختلفة،
َّ
االسـتـثـنــاءات ،مـتـمــاشـيــة وره ــان الـتـجــديــد الـمـعــرفــي لـلـعـلــوم االجـتـمــاعـيــة والـتـكــامــل اإلبـسـتـيـمــولــوجــي بين
اإلشكالي والمفهومي في البناء النسقي للمتن العلمي.
ثانيا :اهتمت أوراق الجلسة األولى بالجانب الشرعي والعقدي  -اإلسالمي للظاهرة الدينية ،من دون
ً
أن تستطيع تـقــديــم وجـهــات نـظــريــة علمية ومــوضــوعـيــة تـخــدم الــرهــان الـعــام لتجديد الـحــوار بـيــن العلوم
االجتماعية والـعـلــوم اإلســامـيــة فــي دراســة الـظــاهــرة التدينية .وسـعــت نحو تأكيد أهمية الــديــن فــي حياة
اإلنسان ،وتأصيل النزوع اإلنساني نحو التوحيد والتعبد الخالص في ظل سؤال ترشيد الحياة والقيم
واألخ ــاق ـي ــات اإلن ـســان ـيــة ،وه ــو األم ــر ال ــذي يـفـســر عـمــق األزم ــة ال ـتــي تـعـيـشـهــا ال ـع ـلــوم الــديـنـيــة الـعــربـيــة -
اإلسالمية المعاصرة ،والمرتبطة باالنغالق على الذات العقدية المتعالية ،ونسيان اإلنتاجية االجتماعية
والثقافية للتدين كسلوكات وممارسات موضوعية وذهنية تحتاج إلى تكامل العلوم اإلنسانية المختلفة
لـلـكـشــف عــن مـكـنــونــاتـهــا الــوجــوديــة وفـهــم حــركـيــاتـهــا الــزمــانـيــة والـمـجــالـيــة ،فــي ظــل سـيــاق عــالـمــي متغير
ومتصف بالصراع الخفي – والظاهر – بين أنماط التدين االجتماعي واإلنساني داخــل المعتقد نفسه
وبين مختلف الديانات.
خاصا من القراءة المعتقدية للوقائع والظواهر االجتماعية
ثالثًا :حملت معظم األوراق المقدمة نسقًا
ً
واإلن ـســان ـيــة الـمـقـتــرنــة بــالـتــديــن اإلن ـســانــي الـمـعــاصــر .وت ـلــك نـتـيـجــة طـبـيـعــة لـمـحــاولــة الـقـطـيـعــة بـيــن الـعـلــوم
االجتماعية والـعـلــوم اإلنسانية والدينية ،وربــط الــديــن بالمعتقد والـتــديــن بــالـخــروج أو االلـتــزام بالمعتقد
الخالص .لكن جــل الـمــداخــات السوسيولوجية حــاولــت التنبيه إلــى هــذا الخلط اإلبسيتمولوجي بين
الدين والتدين وبين «المعتقد» و«االعتقاد» :تسعى العلوم االجتماعية نحو دراسة الظاهرة الدينية بما
لها وفيها ،أي كإنتاج اجتماعي ،ثقافي ،سياسي ...وإنساني بالضرورة ،مقرون بسلوكات وممارسات
ُينظر إليها بحياد موضوعي على أنها «تــديــن» مهما يكن ارتباطها أو انزياحها عــن المعتقد ،فــي حين
واجتماعيا بصورة قطعية
جماعيا
مقدسا
أن سؤال المعتقد الديني كإنتاج إلهي أو طوطمي  ...باعتباره
ً
ً
ً
ونهائية ،يظل محط رهان دراسة وتحليل ومقارنة مرتبطة بالعلوم الدينية.
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راب ـ ًـع ــا :إن مــا مـيــز ه ــذه ال ـن ــدوة ،إضــافــة إل ــى ال ـم ـحــاوالت الـمـخـتـلـفــة إلق ـحــام س ــؤال تـجــديــد ال ـح ــوار بين
اإلنسانيات واالجتماعيات في دراسة التدين اإلنساني ،هو االنفتاح على وجهات نظر علمية مختلفة
(لسانيات ،قانون ،علوم سياسية ،علم االجتماع ،علوم إسالمية ،أدب )...بغية إتاحة الفرصة لمختلف
الـتـخـصـصــات الـمـعــرفـيــة الـمـعــاصــرة كــي تـقــارب إشـكــالـيــة الــديــن والـتــديــن ،فــي إطــار خــدمــة رهــان العلمية
والموضوعية المنشودة في عصرنا العالمي.
مؤسسة على أسئلة إبستيمولوجية رئيسية:
خامسا :من بين األبحاث المقدمة ،كان هناك ثالثة أبحاث َّ
ً
كـيــف نفصل بـيــن الــديــن والـتــديــن فــي الـعـلــوم االجـتـمــاعـيــة الـمـعــاصــرة؟ وكـيــف يمكن دراس ــة المعتقدات
الدينية من دون التأثير والتأثر بالمعتقد نفسه؟ وإلى أي حد يمكن رصد الصورة العامة العالمية للعالقة
بين الدين والتدين من جهة واألديان اإلنسانية من جهة أخرى؟
 قدم عالِم االجتماع اإلسباني خوان سيباستيان ( – )Juan Sebastianأستاذ السوسيولوجيا في جامعةألميريا  -ورقــة تحت عـنــوان «الــواقــع :اتـجــاهــات وقيم الــديــانــات فــي الـعــالــم» ،وحــاول مــن خــال الورقة
تسليط الضوء على واقــع االتجاهات الدينية اإلنسانية في العالم من خــال نماذج مختلفة (مسيحية،
إسالمية )...ونطاقات مجالية متعددة (أوروبا ،أميركا الالتينية .)...وما يعرف عن المدرسة السوسيولوجية
اإلسـبــانـيــة هــو اسـتـفــادتـهــا مــن الـسـجــال اإلبستيمولوجي (الـفــرنـســي  -األلـمــانــي  -األمـيــركــي) حــول جدلية
الكم والكيف في األبحاث والدراسات االجتماعية ،وتطويرها لمقاربات شمولية ومتعددة المنطلقات
المنهجية تصب في رهــان تجديد الحوار بين مختلف العلوم والمعارف اإلنسانية في دراســة الظواهر
ومنهجيا لتجاوز األزمات المختلفة التي
علميا
مطلبا
المتنوعة .وبما أن العودة إلى األصول أصبحت
ً
ً
ً
تعترض العلوم االجتماعية المعاصرة ،سعى سيباستيان نحو ربط التراث التفهمي (ماكس فيبر) لدراسة
الظاهرة الدينية بالمستجدات الواقعية والميدانية المعاصرة ،في إطار المزاوجة بين الكم والكيف في
دراسة التدين اإلنساني في صورته العالمية .إن تكامل عدة الباحث المنهجية والتقنية ّ
مكنه من تجاوز
المنطلق الكالسيكي للتمييز بين الدين والتدين ،واالنتصار لفكرة دراســة المعتقد من خــارج المعتقد
نـفـســه ،والـتــديــن مــن خ ــارج الــديــن نـفـســه ،بــاعـتـبــاره الـسـبـيــل الــوحـيــد لـفـهــم ال ـصــراعــات الــديـنـيــة الـمـعــاصــرة
وتفسيرها ،وإمكانية التنبؤ بمستقبل الدين العالمي عامة ،والدين المسيحي واإلسالمي خاصة.
 عــرض مـحـمــد عـبــد الـلــه فــرنــانــديــث – أسـتــاذ الـعـلــوم االجتماعية فــي جامعة غــرنــاطــة بإسبانيا  -مداخلةم ــن ن ــوع خـ ــاص :دراسـ ــة ســوس ـيــولــوج ـيــة ب ـشــأن سـ ــؤال ال ـهــويــة واالن ـت ـم ــاء ل ــدى الـمـسـلـمـيــن اإلس ـب ــان فــي
منطقة األندلس في الفترة المعاصرة ،وتجربة شخصية وخاصة العتناق اإلســام وبناء الهوية في ظل
االختالف واالستبعاد االجتماعي والثقافي من جانب الطرفين [اإلسبان والعرب] .جاءت الورقة تحت
عـنــوان «مـسـلـمــي أنــدلــس الـقــرن الــواحــد والـعـشــريــن وش ـهــادة حـيــة العـتـنــاق اإلس ــام» ،سـعــى مــن خاللها
الباحث نحو توظيف المعرفة العلمية لمعالجة سؤال الهوية واالنتماء لدى األفراد اإلسبانيين المعتنقين
الديانة اإلسالمية خــال الـقــرن المعاصر ،فــي إطــار االنفتاح على المعيش كسند للباحث االجتماعي
ومخبر لكل ما هو ميكرو  -سوسيولوجي .لم يقدم الباحث تجربته الخاصة في اعتناق اإلسالم وفقدان
سعيا
الهوية واالنـتـمــاء المحلي والعالمي الــذي يعانيه ،بغية االنـغــاق وراء الــذاتــويــة المعتقدية ،وإنـمــا ً

ةيملعلا تارمتؤملا ريراقت
عامتجالا مولعلاو ةيمالسإلا مولعلا نيب :نيدتلاو نيدلا« لوح ةيلودلا ةودنلا نع ريرقت

منه نحو إعادة طرح السؤال الكالسيكي في صورة معاصرة :ما الحدود بين الدين والتدين بالنسبة إلى
الـبــاحــث  -اإلن ـس ــان؟ إنـهــا قـضـيــة إبـسـتـيـمــولــوجـيــة جــوهــريــة فــي الـعـلــوم االجـتـمــاعـيــة الـمـعــاصــرةُ ،طــرحــت
بــإلـحــاح فــي إط ــار الـحــديــث عــن أزم ــة الـمـنـهــج الـمـعــاصــر .لــذلــك يـمـكــن اعـتـبــار ه ــذا الـنـهــج الـجــديــد من
إبستيمولوجيا الختراق منطق الظواهر التابو
إشراك الذاتي في الموضوعي (في إطار بين -ذاتي) رهانًا
ً
داخ ــل الـمـجـمـعــات اإلنـســانـيــة مــن جـهــة ،وتـمــريــن الـبــاحــث عـلــى إع ــادة إنـتــاج ذات ــه الـعــالـمــة الـخــالـصــة من
جهة أخرى.
 انطلق محمد اإلدريسي (أستاذ الفلسفة – المغرب) في مداخلة تحت عنوان «سوسيولوجيا الدين أمسوسيولوجيا المعتقدات الدينية؟ نحو تجديد الحوار المتداخل التخصصات بين العلوم االجتماعية
في دراسة الظاهرة التدينية المعاصرة» من سؤال إبستيمولوجي أعيد إحياؤه بإلحاح شديد ضمن علم
االجتماع الديني الفرنسي الجديد :كيف يمكن دراســة المعتقدات الدينية ،من منظور سوسيولوجي،
ف ــي إط ــار م ـقــاربــة م ـت ـعــددة وم ـتــداخ ـلــة ال ـت ـخ ـص ـصــات؟ ح ــاول ال ـبــاحــث ال ـغ ــوص بــال ـحــاضــريــن ف ــي رحـلــة
زمـنـيــة قـصـيــرة نـحــو مــا ي ــروج فــي أروق ــة «ال ـج ـمــاعــات الـســوسـيــولــوجـيــة الـفــرنـسـيــة ال ـج ــدي ــدة» ،فــي ارت ـبــاط
بــالـظــاهــرة التدينية الـمـعــاصــرة .إذا اتفقنا على أن الـمـعـقــدات الدينية مـتـعــددة ،مـتـعــارضــة ،مختلفة وأيـ ًـضــا
مـتــداخـلــة األب ـعــاد ،فــإن دراسـتـهــا وموضعتها تـحـتــاجــان إلــى تـجــديــد الـحــوار الـمـتــداخــل التخصصات في
دراســة الظاهرة الدينية المعاصرة ،ليس فقط بين العلوم االجتماعية بــل بين مختلف العلوم اإلنسانية
األخ ــرى أيـ ًـضــا .وال يـمـكــن لـعــالِــم االج ـت ـمــاع ال ــذي ي ــرى أن ق ــوة الـمـعـتـقــدات الــديـنـيــة ب ــدأت تـضـعــف أو
تتجه نحو النسق الدهراني أو المدني ،أو أن نسبة المعتقدين المسيحيين في تراجع في مقابل تزايد
عدد المعتقدين المسلمين ،أن يدرك عمق الظاهرة التدينية واالعتقادية ،بل يساهم في إنتاج «اعتقاد»
( )DOXAبــأن الـســوسـيــولــوجـيــا عــاجــزة عــن فـهــم الـظــاهــرة الــديـنـيــة وتـفـسـيــرهــا وإمـكــانـيــة الـتـنـبــؤ بتحوالتها
وتـغـيــراتـهــا .وال يـتـعـلــق األم ــر بـمـحــاولــة تـكـمـيــم «تــدي ـيــن» (ال ــدي ــن) أو مـهـنـنـتــه أو تـكـيـيــف الـســوسـيــولــوجـيــا
فــي إط ــار االنـفـتــاح عـلــى الـمـعـتـقــدات الــديـنـيــة ،بـقــدر مــا هــو دع ــوة صــريـحــة إلــى الـبـحــث عــن سـبــل إحـيــاء
مقاربة السوسيولوجيا لــأديــان مــن خــارج األديــان ،والمعتقدات الدينية مــن خــارج المعتقدات نفسها،
لـكــن عـلــى خـطــى مـخـتـلــف ال ـع ـلــوم الـفــاعـلــة ف ــي م ـجــال دراسـ ــة ال ـظــاهــرة الـتــديـنـيــة ف ــي شـكـلـهــا الـمـعــاصــر
– األن ـث ــروب ــول ــوج ـي ــا ،اإلث ـن ــول ــوج ـي ــا ،ال ـت ــاري ــخ ،ال ـع ـل ــوم ال ـن ـف ـس ـيــة ،ال ـف ـل ـس ـف ــة - ....ض ـمــن م ـق ــارب ــة م ـت ـعــددة
ومتداخلة التخصصات.
تـقــودنــا هــذه الـمــداخــات إلــى طــرح أسـئـلــة إشـكــالـيــة مـشــروعــة مــن الـنــاحـيــة اإلبـسـتـيـمــولــوجـيــة :كـيــف تُنتج
المعتقدات الدينية المجتمع نفسه ،وما أنــواع الروابط التي تولدها؟ وهل هذه الروابط السوسيو دينية
بين مختلف الديانات من طبيعة واحــدة وبراديغم واحــد؟ ثــم ،كيف تُساهم سوسيولوجيا المعتقدات
الــديـنـيــة وال ـع ـلــوم االجـتـمــاعـيــة وال ـع ـلــوم اإلنـســانـيــة واإلســام ـيــة فــي رص ــد ال ـت ـنــوع واالخ ـت ــاف الـمـعـتـقــدي
وفهمهما وتحليلهما ودراستهما داخل العوالم الدينية نفسها وبعضها بين بعض(((؟
((( بعبارة أخرى ،هل السوسيولوجيا – وحدها -قادرة على هذه المهمة؟
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يمكن أن نفهم األمر في ضوء مفهوم «العقالنية المعرفية» ( ((()la rationalité cognitiveالذي اقترحه
عالِم االجتماع الفرنسي ريمون بودون ( )R. Boudonلتفسير االعتقاد في المعتقدات الهشة أو حتى
الخاطئة ،التي ال يتم تشاركها أو االعتقاد فيها – في حد ذاتها  -على نطاق واسع ،سواء ضمن الدين
نفسه أو بين األديــان المختلفة :إنها تُؤسس لمعارف عقالنية تتجاوز كل ما هو ثقافي أو عاطفي ،وال
يمكننا االستغناء عنها أو تجاوزها في ظل المعارف المحدودة لــأفــراد والجماعات ،ويصبح الجهل
ِ
المعتقد نفسه قوة لالعتقاد في هذا المعت َقد !
بالمع َتقد الذي يؤمن به
ويـمـكــن أن ننظر مــن هــذه الــزاويــة إلــى الـمـعـتـقــدات عـلــى أنـهــا مـقـتــرحــات تفسيرية ذات دالالت ومـعــان
مختلفة؛ فعندما أقــول« :إن الـبــاب مـفـتــوح» ،فإنني ال أقــول شي ًئا غير أن الـبــاب مـفـتــوح ،وعـنــدمــا أقــول:
«هناك حياة بعد الموت» ،فإن األمر يعني شي ًئا غير الذي تقوله العبارة التي استخدمتها .وبما أن بعض
المفاهيم ،كالموت والحياة ،هو اآلخر غير واضح بالنسبة إلى بعضها اآلخر ،فإن التشديد على أن هناك
حياة بعد الموت يفتح ً
حقل من التفسيرات الالنهائية التي يمكن االختيار بينها – أو بشكل أفضل ،ال
معين باعتقاد ما ال يمكن بأي حال من األحوال أن يسمح
يمكن االختيار بينها .وهكذا ،فإن ُّ
تشبث فرد ّ
(((
له بإصدار أحكام مسبقة على التأويل الــذي يقدمه  .لذلك ،يمكن ً
أيضا أن نضيف التأويل الحرفي
اختيارا (بدل أن نسمع عبارة «هناك شيء ما !») –
لمقترح «أن هناك حياة بعد الموت» ويكون عادة أقل
ً
«حتى أنه أمر مثير للسخرية أن نستهزئ بهذا االعتقاد»((( في حد ذاته.

-4تماشيا مع الهدف العام للندوة« :الدين والتدين :بين العلوم اإلسالمية والعلوم االجتماعية»ُ ،قدمت
ً
مـجـمــوعــة مــن الـتــوصـيــات الـتــي ت ـجــاري ره ــان خــدمــة ال ـتــواصــل والـتـفــاعــل وتـجــديــد ال ـحــوار بـيــن الـعـلــوم
االجتماعية والعلوم اإلسالمية واإلنسانية الفاعلة في دراسة الظاهرة التدينية المعاصرة:
 ال يمكن فصل الدين واالعتقاد الديني عن حياة اإلنسان االجتماعية. ضــرورة العمل على تب ّني استراتيجيات علمية ومعرفية جــادة وملتزمة تهدف إلــى االهتمام بالظاهرةالدينية ،في إطار تفاعل العلوم اإلسالمية مع العلوم االجتماعية.
 تظل مثل هــذه الـنــدوات حلقة وصــل أســاسـيــة بين المفكرين والمهتمين الـعــرب واألجــانــب بالظاهرةالدينية ،في سياق األزمات السياسية والدينية التي تتخطى فيها مجموعة من الدول العربية واإلسالمية
والغربية ،لتتباحث سبل الخروج من هذه األزمات المختلفة.
((( بشأن هذه النقطة ،انظرRaymond Boudon: Raison, bonnes raisons, philosopher en sciences sociales (Paris : Presses :
universitaires de France, 2003); Le sens des valeurs, quadrige; 280 (Paris : Presses universitaires de France, 1999), et
L’Art de se persuader des idées fausses, fragiles ou douteuses, l’espace du politique (Paris: Fayard, 1990).

((( لمزيد من التفصيالت ،انظر:

Charles-Henry Cuin, «Les Croyances religieuses sont-elles des croyances comme les
autres?,» Social Compass, vol. 59, no. 2 (June 2012), pp. 221-238.

((( المصدر نفسه ،ص .85 - 84

239

ةيملعلا تارمتؤملا ريراقت
عامتجالا مولعلاو ةيمالسإلا مولعلا نيب :نيدتلاو نيدلا« لوح ةيلودلا ةودنلا نع ريرقت

 ت َُع ّد المقاربات المتعددة والمتداخلة التخصصات أساس بناء معرفة ملتزمة بالظواهر المدرجة ضمنالتابوهات داخل الثقافة والمجتمعات العربية.
 ال يمكن فصل العلوم اإلسالمية والدينية عن العلوم االجتماعية في ظل دراسة التدين اإلنساني. ضرورة وعي الفاعل السياسي والديني بأهمية العلوم االجتماعية ،في ظل سياق متغير ،لدراسة الفكرالحر والملتزم وتعزيزه ،وتجاوز جميع سبل اإلرهاب والتعصب الطائفي والديني واإلثني – خاصة في
بلداننا العربية واإلسالمية.
 يظل إحــداث دوريــات علمية وأكاديمية متخصصة تعنى بـشــؤون التدين داخــل المجتمعات العربيةأساسيا لمحاولة فهم األزمــات والـصــراعــات الدينية المعاصرة وتفسيرها في
علميا
مطلبا
واإلســامـيــة،
ً
ً
ً
إطار مقاربات متعددة ومتداخلة التخصصات.
 ضـ ــرورة إحـ ــداث م ـخ ـت ـبــرات ووح ـ ــدات لـلـبـحــث م ـت ـعــددة ال ـت ـخ ـص ـصــات داخـ ــل ال ـجــام ـعــات وال ـمــراكــزال ـب ـح ـث ـيــة ،ل ـل ـت ـبــاحــث ف ــي م ـس ـت ـج ــدات ال ـت ــدي ــن اإلن ـس ــان ــي وخ ـب ــاي ــاه ــا وت ــدارسـ ـه ــا ب ـك ــل ح ـي ــاد مــوضــوعــي
والتزام علمي.
تـبـقــى م ـثــل ه ــذه الـ ـن ــدوات الـعـلـمـيــة ال ــدول ـي ــة م ـب ــادرة اسـتـثـنــائـيــة ف ــي ال ـعــالــم ال ـع ــرب ــي ،ن ـظ ـ ًـرا إل ــى م ــا بــانــت
ع ـل ـيــه م ــن اس ـت ـع ــداد م ـل ـتــزم لـمـخـتـلــف الـمـشـتـغـلـيــن ف ــي ح ـقــل ال ـع ـل ــوم الــدي ـن ـيــة وال ـع ـل ــوم االج ـت ـمــاع ـيــة فــي
سـبـيــل ت ـجــديــد ال ـح ــوار ب ـيــن هــذيــن الـحـقـلـيــن الـمـعــرفـيـيــن ،ورغ ـب ـت ـهــم ف ــي ال ـخ ــروج م ــن مـنـطــق االنـغــاقـيــة
ال ـض ـي ـقــة لـلـعـلــم ال ـعــربــي ال ـم ـعــاصــر ،ع ـبــر ن ـقــاشــات عـمـيـقــة ت ـج ـعــل م ــن إش ـك ــال ال ــدي ــن وال ـت ــدي ــن مــدخـ ًـا
أس ــاس ـ ًـي ــا لـفـهــم ع ــوائ ــق الـتـنـمـيــة ال ـعــرب ـيــة ال ـق ـطــريــة وال ـقــوم ـيــة ال ـم ـعــاصــرة .وال ب ــد م ــن اإلش ـ ــارة إل ــى تــزامــن
وق ــائ ــع ال ـن ــدوة م ــع األح ـ ــداث ال ــدم ــوي ــة ال ـتــي صــدمــت مــدي ـنــة ب ــاري ــس ال ـفــرن ـس ـيــة وأودت ب ـح ـيــاة ع ـشــرات
األب ـ ــري ـ ــاء ،وه ـ ــو م ــا ج ـع ــل ال ـم ـن ـظ ـم ـيــن يـ ــولـ ــون أه ـم ـي ــة خ ــاص ــة ل ـه ــذا الـ ـحـ ــدث فـ ــي م ـخ ـت ـلــف ال ـن ـق ــاش ــات
الموازية للندوة.

المصادر والمراجع
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كمال طيرشي

تقرير حول المؤتمر السنوي الخامس
للعلوم اإلنسانية واالجتماعية
«المدينة العربية :تحديات التمدين
في مجتمعات متحولة»
Report on the Fifth Annual Humanities
and Social Sciences Conference
«The Arab City:
»Challenges of Urbanization in Changing Communities
عـقــد الـمــركــز الـعــربــي لــأبـحــاث ودراسـ ــة الـسـيــاســات فــي الــدوحــة الـمــؤتـمــر الـسـنــوي الـخــامــس
لـلـعـلــوم اإلن ـســان ـيــة واالج ـت ـمــاع ـيــة ( ،)2016 - 2015خ ــال ال ـف ـتــرة  14 - 12آذار /م ــارس
موضوعي الجائزة العربية للعلوم االجتماعية واإلنسانية
موضوعي المؤتمر مع
 .2016وجرى توحيد
َ
َ
لتشجيع البحث العلمي؛ وهما موضوع «سؤال الحرية في الفكر العربي المعاصر» وموضوع «المدينة
العربية :تحديات التمدين فــي مجتمعات متحولة» .وقــد استقبلت اللجنة التحضيرية للمؤتمر ١٠٧
مقترحا ،منها أبحاث
مقترحات بحثية فــي مــوضــوع المدينة العربية ،وافـقــت اللجنة العلمية على ٣٢
ً
قابلة للعرض خالل المؤتمر السنوي .وشارك في الموضوع من خارج الجائزة  35باحثًا من جل أقطار
الوطن العربي.

مسارات التحوالت السوسيولوجية في بعض المدن العربية
اف ُتتح المؤتمر بمحاضرة لفهمي جــدعــان ،أكــد مــن خاللها أن «الـحــريــة» وأسئلتها ال تــزال مـثــار نقاش
الص ُعد بين المفكرين والفالسفة والسياسيين العرب وغيرهم .ثم انطلقت فعاليات
كبير على مختلف ُ
الجلسة األولــى للمؤتمر ،وكانت البداية حول موضوع :مسارات التحوالت السوسيولوجية والمدنية
في بعض المدن العربية.
* باحث في المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات.

Researcher at the Arab Center for Research and Policy Studies
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فــي هــذا الـبــاب قــدم الـبــاحــث الـمـهــدي مـبــروك ورقــة حملت عـنــوان« :نـفــايــات الـمــديـنــة فــي سـيــاق تحول
ديـمـقــراطــي؛ اسـتــراتـيـجـيــات الـهــويــة والـمـجــال :دراس ــة حــالــة مــديـنــة جــربــة» ،تـطــرق مــن خــالـهــا إلــى بعض
ـارا غير مسبوق لمنظومة البيئة ،عــاو ًة على البناء الـفــوضــوي وموجة
الـمــدن التونسية الـتــي عــرفــت انـهـيـ ً
الـعـنــف الـحـضــري (عـنــف وم ـخــدرات وح ــاالت انـتـحــار واع ـتــداء عـلــى الـمـمـتـلـكــات الـعـمــومـيــة) ،وجميع
مظاهر «السلوكات غير المدنية» .ولكن ّ
حدة «الدراما
تظل النفايات في ذلك كله المؤشر البليغ على ّ
خصوصا
عسر إدارة المشترك،
ً
الحضرية» العامة ،حيث استشهد الباحث بحالة مدينة جربة التي مثّلت َ
عندما ما يتع ّلق األمر بالفضاء العام في سياقات استثنائية.
تـلــت ال ــورق ـ َة مــداخ ـل ـ ُة الـكـبـيــر ع ـطــوف ب ـع ـنــوان« :ال ـت ـمــديــن وال ـه ـجــرة وال ـت ـحــوالت االجـتـمــاعـيــة فــي ال ــدار
الـبـيـضــاء فــي ظـ ّـل تـحــديــات الـمــاضــي وال ـحــاضــر» ،ت ـنــاول مــن خــالـهــا الـمـحـطــات  -الـمــراحــل الـتــاريـخـيــة
ال ـتــي قـطـعـتـهــا مــديـنــة الـ ــدار الـبـيـضــاء عـلــى مـسـتــويــات الـتـمــديــن والـتـعـمـيــر وال ـه ـجــرة ،وك ــذا عـلــى مـسـتــوى
الـعـقـبــات ال ـتــي واجـهـتـهــا ،فــي ظــل ال ـت ـحــوالت الـمـجـتـمـعـيــة ال ـم ـعــاصــرة ،وأه ــم الـمـخـطـطــات  -الـتـصــامـيــم
ال ـح ـض ــري ــة ،واإلش ـ ـكـ ــاالت ال ـب ـن ـيــويــة ال ـت ــي راف ـق ــت ت ــوس ــع ال ـمــدي ـنــة وت ـن ـظ ـيــم م ـجــال ـهــا .واقـ ـت ــرح ال ـبــاحــث
الحلول  -البدائل الممكنة التي بإمكانها الحفاظ على الـتــراث الـمــادي -التاريخي والــرمــزي لمواجهة
التحديات الجديدة.
ّأم ــا مــداخـلــة عـبــدوتــي مـحـمــد أحـمــد ،فـجــاءت تـحــت بـعـنــوان« :م ـســارات الـتـحــوالت فــي عــاصـمــة عربية
عرج على أهم مظاهر التحوالت التي شهدتها نواكشوط
فقيرة ومآالتها :دراسة حالة نواكشوط» .وقد َّ
وإشكاالتها خالل أكثر من نصف قرن ،وكيف ساهمت هذه التحوالت في إعادة صوغ واقع المدينة،
وكـيــف أ ّثــرت فــي ساكنتها .وقــد عولجت الـتـحــوالت مــن منظور متعدد االخـتـصــاصــات للحصول على
صــورة «ثالثية األبـعــاد» :اقتصادية واجتماعية وبيئية ،بما يسمح بتفسير واقــع المدينة وكيف أنــه عكس
ً
ً
مأمول.
نقيضا شبه تام لما كان
المدينة العربية وإشكاليات التمدين واالندماج واالغتراب

عالجت مداخالت الباحثين في الجلسة الثانية بعض إفرازات ظاهرة التمدين في تطور لغة الخطاب
الديني فــي المجتمع ،كما طــرحــت المعطيــات النظرية المتراكمــة والمكتوبة والـخــاصــة بــأثــر الخطــاب
الديني فــي المجتمع وتطــوره خــال الثالثة عقــود الماضية ،وعــاقــة ذلــك كله بموضوع التمدين .في
اإلطار نفسه ،ناقش إدريس مقبول بعض مظاهر مرض المدينة العربية الحديثة التي باتت تتسم بسمات
االنـشـطــار والـفــوضــويــة وعــدم االنـسـجــام والـعـنـصــريــة ،وذلــك مــن خــال رصــد أهــم أسـبــاب عــدم انــدمــاج
أخيرا تناول فتحي محمد مصيلحي حالة
القادمين «النازحين» في نسيجها الحياتي والمعماري المميزً .
مدينة القاهرة ،مؤكدً ا ضــرورة ا ّتباع سياسة «تفريغ» المدينة من األنشطة اإلداريــة التي تتمركز في قلب
القاهرة نحو عاصمة إدارية جديدة ،وذلك من أجل حل مشكلة اختناقات تدفّق الحركة على المحاور
المتأزمة بعدما باتت تخنق الدينة وسكانها.

ةيملعلا تارمتؤملا ريراقت
لوحتم تاعمتجم يف نيدمتلا تايدحت :ةيبرعلا ةنيدملا« :ةيعامتجالاو ةيناسنإلا مولعلل سماخلا يونسلا رمتؤملا لوح ريرقت

المدينة العربية وإشكالية التهميش واإلقصاء

فــي جـلـســة الـمــؤتـمــر الـثــالـثــةُ ،ط ــرح مــوضــوع الـمــديـنــة الـعــربـيــة وإشـكــالـيــة الـتـهـمـيــش واإلق ـص ــاء .و تــركــزت
م ـضــام ـيــن ه ــذه ال ـج ـل ـســة ع ـلــى دراس ـ ــة م ـن ــاح مــورفــولــوج ـيــة ع ــدة ل ـب ـعــض م ــدن ال ـم ـغ ــرب ال ـع ــرب ــي ،ومـنـهــا
ُ
آثارا سلبية تركت بصمتها على المشهد
 على سبيل المثال  -مدينة فاس التي عرفتمراحل تعميرها ً
الـحـضــري .هــذا بــاإلضــافــة إلــى مظاهر اإلقـصــاء والتهميش بالمدينة :كالسكن الصفيحي ،واالكـتـظــاظ،
والــدور اآليلة للسقوط ،وبطالة الشباب ،والفقر الحضري ،والجريمة .في السياق نفسه تناول الهادي
مستحضرا إيــاهــا مــديـنـ ًة عربية تعاني أزمــة التحضر ،ومعتمدً ا
بــووشـمــة حــالــة مدينة تلمسان الـجــزائــريــة،
ً
في ذلك مقاربة سوسيو – مجالية فحصت عالقة العشوائيات الحضرية بالهجرات القبلية وبالتهميش
والبطالة وصعوبة االندماج.

حوكمة المدن والمخططات التنظيمية للمدن العربية
تحت عنوان «حوكمة المدن والمخططات التنظيمية للمدن العربية» ،ناقشت الجلسة الرابعة اإلطــار
البعد
التفسيري األكـثــر شمولية لمكانة الحوكمة فــي التخطيط للمدينة ،وذلــك انطال ًقا مــن استحضار ُ
مبنيا على عامل الــزمــن .وقــد استند البحث الــذي قدمه
التشاركي فــي هــذه العملية ،على أســاس كونه ً
أحمد مالكي على مدونة استحضرت مخططات التهيئة العمرانية في المغرب بوصفها وثيقة تعميرية
أســاسـيــة فــي تـنـظـيــم الـمــديـنــة .وم ــن الـمــدخــل ذات ــه ،نــاقــش صــالــح الـنـشــاط مــوضــوع الـتـخـطـيــط الـحـضــري
فــي مــديـنــة ال ــدار الـبـيـضــاء ،مـتـســائـ ًـا عــن مــدى وج ــود سـيــاســة عـمــومـيــة فــي هــذا الـمـجــال ،وعـ ّـمــا إذا كــان
هناك تصور مشترك للمدينة التي نريد .هذا باإلضافة إلى إبراز مالمح العالقة اإلسنادية بين التخطيط
االسـتــراتـيـجــي والـتــدبـيــر الـمـنــدمــج عـلــى أس ــاس أن بـنـيــة الـمــديـنــة كــانــت ومــا زال ــت فـضــا ًء إلف ــراز التباينات
والتناقضات االجتماعية واالقتصادية.
المدينة العربية والتحوالت االجتماعية  -االقتصادية

تشير األوراق المقدمة في سياق اليوم الثاني بشأن موضوع المدينة العربية إلى التغيرات السوسيولوجية
وكذا المورفولوجية التي أثرت في هذه المدينة .وقد ّقيم الباحثون من خاللها األثر االجتماعي للتنمية
العمرانية المكثفة ،معتمدين ،كمثال إمبيريقي على ذلــك ،المقارنة بين سكان المباني العالية وسكان
ّ
المخططين
المباني المنخفضة في دولة قطر .وسعى خليفة عبد القادر من خالل ذلك إلى إثارة اهتمام
الحضريين وحملهم على إعــادة صوغ ّ
خطتهم لتشمل العوامل االجتماعية والنفسية في عملية التنمية
العمرانية .وبالهواجس المعرفية والعملية عينها ،دخــل عبد العزيز حسن الموضوع مــن مدخل المدن
الـجــزائــريــة الـصـحــراويــة ومــا تعرفه هــذه األخـيــرة مــن حركية عمرانية واجتماعية متسارعة منذ االسـتـقــال،
استراتيجيا ضمن المجتمع الوطني العام.
بفعل اإلدارة المركزية التي أدمجت الصحراء بصفتها فضاء
ً
كانت محصلة هذه العوامل أن بلغت نسبة السكان الحضريين  69.62في المئة ،بنمو حضري نسبته
أعلى من نسبة نمو مدن الشمال نفسها (  4.13في المئة في مقابل معدل وطني بلغ  3.35في المئة).
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التغييرات المورفولوجية في المدينة العربية المعاصرة

أث ــارت مــوضــوعـ ِ
ـات الـجـلـســة الـســادســة الــورقــة الـتــي قـ ّـدمـهــا هـتــون أج ــواد الـفــاســي وت ـنــاول فـيـهــا مــوضــوع
«تحديات المحافظة على هوية الحرمين المقدسين» ،ودرس من خاللها أطراف حالة التمدين العشوائي
مبي ًنا دور طفرة السبعينيات االقتصادية في ذلك ،وكذلك الحاجة
للمدينتين
ّ
المقدستين مكة والمدينةّ ،
المادية ،والملكية الخاصة ،والتسييس ،والرؤية الدينية ،والتحديث والعولمة .بعد ذلك ،طرحت نورية
حيا هــو مدينة أرزيــو الجزائرية ،موضحة طبيعة الـجــوار داخــل هــذه المدينة ،وكيفية
سوالمية أنـمـ ً
ـوذجــا ًّ
نـســج الــروابــط االجـتـمــاعـيــة بـيــن الـجـيــران فــي مجتمع حـضــري محلي متميز .وقــد تـبـ ّـيــن أن هــذه الــروابــط
عما كانت عليه سابقًا نتيجة عوامل عدة ،أهمها التخطيط العمراني وتقدم التقسيم االجتماعي
اختلفت ّ
للعمل .وغير بعيد عن الجزائر ،طرح الحسن المحداد واقع المدن المغربية والموريتانية المنتشرة على
مبي ًنا كيف أن تزايد السكان على نحو سريع في مناطق كانت في الماضي
ساحل المحيط األطلسيّ ،
فضاءات فراغ سكاني أجبر المخططين الحضريين على الدخول في سباق يكاد ال ينتهي لتعبئة المياه
بكمية أكبر ومسافة أبعد وتكلفة أعلى ،وهو ما أ ّثر في مورفولوجية المدينة وعمرانها.
ومدينة الريف
الهجرة الداخلية :ترييف المدينة
ْ

تقدمت لمناقشة هذا الموضوع أربع أوراق بحثية ،استهلتها بادئ ذي بدء ورقة الباحث خضر
زكريا بمناقشة العوامل األساسية لهجرة أبناء الريف السوري إلى المدن ،وال سيما إلى العاصمة
دمشق ،وهو ما تسبب في تراجع اإلنتاج الزراعي وتخ ّلفه رغم أنه يعد واحدً ا من أهم قطاعات
االقتصاد الوطني السوري .من هذا المنطلق ،ربط الباحث بين هذه األزمــة وأسباب المشاركة
الـفـعــالــة ألط ــراف الـعــاصـمــة وريـفـهــا فــي ال ـثــورة الـســوريــة سـنــة  .2011ثــم نــاقــش حـمـيــد الهاشمي
ظاهرة تريف مدينة بغداد ،وذلك من خالل تشخيص ثالثة عناصر رئيسية ساهمت في بروز هذه
الظاهرة ،وهــي العشيرة والطائفة والسياسة؛ فالعشيرة ّ
تطل برأسها ك ّلما ضعفت سلطة القانون
وانحسر التعليم ،وكذا الحال بالنسبة إلى الطائفة أو الطائفيةّ .أما السياسة ،فتركب القبلية /العشيرة
وحتى الطائفة ،أو تزاوج بين الجميع .كل ذلك يأتي على حساب السياسة الرشيدة التي يمكن
متطورا ومدنًا حضرية مزدهرة .وفي موضوع الهجرة والتمدين ذاته ،استحضر بكار
أن تبني بلدً ا
ً
المرتجي تاريخ المملكة المغربية ابتدا ًء من منتصف القرن المنصرم ،حين عرفت فترات جافة
ومتواترة أثرت بشكل واضح في ساكنة البوادي واألرياف التي تعتمد الفالحة بالدرجة األولى.
وقد اختلفت ردود أفعال الساكنة المغربية إزاء ظاهرة الجفاف وتأثيراتها السلبية من منطقة إلى
أخــرى ،حيث هاجر البعض في شمال البالد إلى المدن الساحلية العريقة ،بينما استقر سكان
الجنوب في مراكز تحولت بسرعة إلى مدن ،مزاولين أنشطة اقتصادية جديدة.
المدينة العربية وتحديات التمدن والتحديث

ـاســا ارتـكــز عليه الـبــاحـثــون فــي الجلسة
جــاء مــوضــوع المدينة العربية وتـحــديــات الـتـمــدن والـتـحــديــث أسـ ً
خصوصا ،وفي العالم العربي
الثامنة ،فطرح معاوية سعيدوني أزمــة التحديث والتخطيط في الـجزائر
ً

ةيملعلا تارمتؤملا ريراقت
لوحتم تاعمتجم يف نيدمتلا تايدحت :ةيبرعلا ةنيدملا« :ةيعامتجالاو ةيناسنإلا مولعلل سماخلا يونسلا رمتؤملا لوح ريرقت

عمو ًما ،بصفتها أحد أبعاد أزمة المـجتمع والحضارة .وقد وصفها بأنـها حالة انفصام تـخطيطي ارتبطت
بـمشروع تـحديثي ّ
أحل شرعية الـخطاب مـحل شرعية النجاعة والواقعية .وألن المعمار يتأثر بالنكبات
االستعمارية كما يتأثر البشر ،تناول إبراهيم فريد محاجنة النكبة الحاصلة في فلسطين ،حيث ُطمست
المدينة الفلسطينية عمرانيا ُ
وأسقطت من الذاكرة الجماعية ،بينما انبرى الفكر الصهيوني يبذل كل ما
ً
في وسعه كي يمحو أثر المعمار الفلسطيني من مظاهره كافة ألنه يمثل بالنسبة إلى الفلسطينيين هوية
وطنية ورابطة تاريخية وفنية بالمكان.
المدينة اإلبداعية والمدينة االفتراضية

قدم الباحث عبد الرحمن رشيق محاضرة منفصلة تبلورت فكرتها حول:
في جلسة المؤتمر الختاميةّ ،
كـيـفـيــة تـفـ ّـكـيــك الـتـمــديــن للمجتمع إلــى «ج ــزر اجـتـمــاعـيــة» ،وتـعــرض بالتحليل للسياسة الـعـمــرانـيــة ،وكــذا
نــوعـيــة الـعــاقــات االجـتـمــاعـيــة فــي أح ـيــاء شـتــى فــي ال ـمــدن الـمـغــربـيــة الـكـبــرى فــي إط ــار ص ـيــرورة الـتـمــدن
الكثيف .ودافع الباحث عن فكرة مفادها أن التغيرات العمرانية فرضت ً
سوسيولوجيا جديدً ا في
نمطا
ً
المغرب .كما أن الفردانية ّ
تشكل اللبنة الجوهرية المميزة لشبكة العالقات االجتماعية الصاعدة في
المدن .وقد أكد الباحث أن هناك أبحا ًثا ّبينت سعي الفرد إلى المحافظة على استقالليته ضد ما يسعى
إليه المجتمع بهيمنته ،وتوصل إلى أن هذا المنحى يــؤدي إلى بناء ما يمكن نعته بـ «جــزر اجتماعية»،
كما أنه ترتب عن صيرورة الفردانية إنتاج نسيج عمراني متجزئ ومنغلق على نفسه.

واص ــل الـمـشــاركــون بـعــد ذل ــك تـقــديــم مــداخــاتـهــم تـحــت ع ـنــوان« :الـمــديـنــة الـعــربـيــة والـتـحــوالت
تغير شكل المدينة العربية ومفهومها تحت
العمرانية» .في هذا اإلطار ،عالج ياسر محجوب مسألة ُّ

ضربات التغيرات االقتصادية والسياسية واالجتماعية والثقافية ،التي قويت بعد الحرب العالمية الثانية،
مكنت ً
وكذلك الثروات الضخمة التي ّ
وخصوصا في الخليج العربي ،من التحول،
دول عربية عديدة،
ً
في وقــت قصير جــدً ا ،من مــدن تقليدية إلــى مــدن في قمة الحداثة .في المقابل ،أفــاض طه لحميداني
في شرح تاريخ ُّ
تشكل الثنائية المعمارية في المدن المغربية ،مركّ ًزا على ما خ ّلفته الفترة االستعمارية
فــي مــديـنــة الــربــاط مــن عـمــارة تـجـعــل اإلن ـســان يـعــايــن فــي عـبــوره الـمــديـنــة لــزمـنـيــن مـتـبــاعــديــن :زمــن مــا قبل
الحماية ِ
بسماته العمرانية التقليدية ،وزمن الحماية بخصائصه وبناه المعمارية الحديثة الطراز ،ليسعفنا
كـ ٌـل مــن الــزمـنـيــن فــي طــرح شـجــون مــن الـشـهــادة عـلــى الـعـصــر الــذي ُيـكــرهـنــا دائـ ًـمــا عـلــى معايشة ثنائيات
األصالة والمعاصرةّ .أما ماجدة صواب ،فقد ناقشت ظاهرة التمدين بوصفها كونية ،وبوصف المغرب
ي ّتجه بدوره إلى مجتمع يطغى فيه الحضر على الريف .غير أن هذا التمدين لم يعرف ،بحسب رأيها،
النمو والتطور نفسها التي شهدتها دول الشمال ،بل طغى عليه تمدين ديموغرافي ساهم في
مراحل
ّ
إنتاج أزمــات الريف المتكررة .ولــم يستوعب االقتصاد الحضري األعــداد المتدفقة من طالبي الشغل
سلبا على سـيــرورة إنتاج المدينة التي غــاب فيها منطق العقل والـتــزام قانون
والسكن ،وهــو ما انعكس ً
وتهمشهم في كثير من الحاالت.
التعمير ،فتولدت عن ذلك مدينة هجينة تُقصي سكانها
ّ
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شكلت مسألة المدينة اإلبداعية والمدينة االفتراضية أبرز محطات النقاش الذي شهدته الجلسة الختامية
للمؤتمر ،وكانت بداية الجلسة العاشرة واألخيرة التي ترأسها أحمد خواجة ،وبادر من خاللها المتدخل
األول علي عبد الرؤوف إلى طرح قضية الفوضى العمرانية ّ
الخلقة في المدينة العربية المتحولة :حالة
الـقــاهــرة ،وعـ ّـرج على الـقــراءة المطروحة لفكرة الفوضى ،وكيف يمكن أن تتحول مــن صفة سلبية إلى
قيمة ّ
خلقة .وعرض الباحث فكرته من خالل تناول مشهدين أساسيين لما آلت إليه كباري (جسور)
القاهرة وفضاء ميدان التحرير بعد ثورة كانون الثاني/يناير  .2011والفكرة الرئيسية التي دافع عنها هي
أنه كانت لـ «النظام العمراني» الذي كان م ّت َب ًعا في مصر قبل الثورة وظيفة إقصائية؛ إذ إنه أقصى السكان
من فضاءاتهم «الطبيعية» ،مثل ضفاف النيل والساحات العامة وغيرها ،ومن ثم فشل في جعل فضاء
المهمشين ،عبر
وظيفيا داخل هذا الفضاء .وفي المقابل ،أدت استعادة
المدينة لسكانها وفي إدماجهم
َّ
ً
حركة «الفوضى الخالقة» التي ا ّتبعوها ومن دون وعي أحيانًا ،لضفاف النيل والشواطئ البحرية بصفة
عامة ،وكذلك اكتساحهم فضاء الجسور عبر أنشطتهم االقتصادية الممنوعة ،إلــى إعــادة ترتيب فضاء
المدينة بما يتناسب مع ثقافتهم ومصالحهم وإمكاناتهم ،ولو إلى حين ،وهو ما طرح موضوع حظوظ
الباحثين العرب في قراءة تجربة
المهمشين في ضوء «دراسات التابع» ).)Subaltern Studies
َّ
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مـجـلــة «عـ ـم ــران» ل ـل ـع ـلــوم االج ـت ـمــاع ـيــة دوريـ ــة م ـحـ ّـك ـمــة ت ـص ــدر ع ــن ال ـمــركــز ال ـعــربــي لــأب ـحــاث ودراسـ ــة
األول في صيف
السياسات .تحمل الرقم الدولي المعياري ( .)ISSN: 2305-2473وقد صدر عددها ّ
 .2012وهي دورية فصلية ّ
محكمة تصدر مرة واحدة ّ
كل ثالثة أشهر ،ولها هيئة تحرير علمية أكاديمية
مختصة وهـيـئــة اسـتـشــاريــة دولـيــة فــاعـلــة تـشــرف عـلــى عـمـلـهــا ،وتـسـتـنــد إلــى مـيـثــاق أخــاقــي لـقــواعــد النشر
وللعالقة بينها وبين الباحثين .كما تستند إلى الئحة داخلية ّ
تنظم عمل التحكيم ،وإلى الئحة معتمدة
ّ
(المحكمين) في االختصاصات كافة.
بالقراء
ّ

بمدخراته األصيلة وإشعاعاته المتجددة .وقد ولدت
يستوحي اسم المجلة مفهوم «العمران»
الخلدوني ّ
ّ
فكرتها من أسئلة وإشكاليات المأزق المنهجي والوظيفي الذي تواجهه العلوم االجتماعية واإلنسانية
العربي .وتندرج المجلة في سلسلة
التغيرات االجتماعية الكبرى الجارية في الوطن
العربية في مرحلة ّ
ّ
ّ
دوري ــات الـعـلــوم االجتماعية واإلنـســانـيــة فــي الــوطــن الـعــربـ ّـي والـعــالــم ،وتعمل على بـلــورة هــويــة أساسية
ـروعــا ،مستعيد ًة تقاليد المجالت والــدوريــات التي أنتجت اتـجــاهــات وحركات
لها بوصفها مـجـ ّلـ ًة/مـشـ ً
وم ــدارس عـلـمـيــة وفـكــريــة .وهــي تـطـمــح فــي ذلــك إلــى أن تـمـ ّثــل نـقـلـ ًة نــوعـيــة فــي مـجــاالت هــذه الـعـلــوم،
تـقــوم على مقاربة اختصاصات العلوم االجتماعية ومناهجها بوصفها وحــدة متكاملة فيما هــو قريب
من «المنهج التكاملي» العابر لالختصاصات في إطار الغاية العليا للعلوم االجتماعية وهي «الحرية»
بصفتها جوهر التفكير الذي هو جوهر اإلنسان.
تـعـتـمــد مـجـلــة «ع ـمــران» فــي انـتـقــاء مـحـتــويــات أعــدادهــا الـمــواصـفــات الـشـكـلـيــة والـمــوضــوعـيــة للمجالت
ّ
المحكمة ،وفقًا لما يلي:
الدولية
ً -خصيصا للمجلةّ ،
ً
كليا أو نشر ما
وأل يكون قد نشر
معدا
أول :أن يكون البحث
أصيل ّ
ً
جزئيا أو ً
ً

قدم في أحد المؤتمرات العلمية من غير المؤتمرات
أي وسيلة نشر إلكترونية أو ورقية ،أو ّ
يشبهه في ّ
أي جهة أخرى.
التي يعقدها المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،أو إلى ّ
ثانيا :أن يرفق البحث بالسيرة العلمية ( )C.V.للباحث باللغتين العربية واإلنكليزية.
ً --

- -ثالثًا :يجب أن يشتمل البحث على العناصر التالية:

1 .1عنوان البحث باللغتين العربية واإلنكليزية ،وتعريف موجز بالباحث والمؤسسة العلمية التي ينتمي إليها.
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الملخص التنفيذي باللغتين العربية واإلنكليزية في نحو  300 - 250كلمة ،والكلمات المفتاحية
2 .2
ّ
الملخص ،ويـقـ ّـدم الملخص بجمل قصيرة ودقيقة وواضـحــة إشكالية البحث
( )Keywordsبعد
ّ

توصل إليها البحث.
الرئيسية ،والطرق المستخدمة في بحثها ،والنتائج التي ّ

3 .3تـحــديــد مـشـكـلــة الـبـحــث ،وأهـ ــداف ال ــدراس ــة ،وأهـمـيـتـهــا ،والـمــراجـعــة الـنـقــديــة لـمــا سـبــق ُ
وك ـتــب عن
الـمــوضــوع ،بما فــي ذلــك أحــدث مــا صــدر فــي مـجــال البحث ،وتحديد مــواصـفــات فرضية البحث
أو أطــروحـتــه ،ووض ــع الـتـصـ ّـور الـمـفــاهـيـمــي وتـحــديــد مــؤشّ ــراتــه الــرئـيـســة ،ووص ــف منهجية الـبـحــث،
مذي ًل بقائمة المصادر والمراجع التي
والتحليل والنتائج ،واالستنتاجات ،على أن يكون البحث ّ

أحال إليها الباحث ،أو التي يشير إليها في المتن .وتذكر في القائمة بيانات البحوث بلغتها األصلية
(األجنبية) في حال العودة إلى عدة مصادر بعدة لغات.

4 .4أن يـتـقـيــد ال ـب ـحــث ب ـمــواص ـفــات ال ـتــوث ـيــق وف ـ ًق ــا ل ـن ـظــام اإلح ـ ــاالت ال ـمــرج ـع ـيــة الـ ــذي ي ـع ـت ـمــده الـمــركــز
(ملحق  :1أسلوب كتابة الهوامش وعرض المراجع).

ُ
ً
يعدها
5 .5ال تنشر المجلة مستالت أو
قرت ّإل بشكل استثنائي ،وبعد أن ّ
فصول من رسائل جامعية أ ّ
ويقدم
الباحث مــن جديد للنشر فــي المجلة ،وفــي هــذه الحالة على الباحث أن يشير إلــى ذلــك،
ّ

بيانات وافية عن عنوان األطروحة وتاريخ مناقشتها والمؤسسة التي جرت فيها المناقشة.

6 .6أن يقع البحث في مجال أهداف المجلة واهتماماتها البحثية بالمعنى الواسع للعلوم االجتماعية
ً
شامل الدراسات االقتصادية والسكانية والبيئية ،وما شاكل ذلك.

بأي
7 .7تهتم المجلة بنشر مراجعات نقدية للكتب المهمة التي صدرت حديثًا في مجاالت اختصاصها ّ
لغة من اللغات ،شــرط ّأل يكون قد مضى على صدورها أكثر من ثــاث سنواتّ ،
وأل يتجاوز عدد

كلماتها  3000-2800كلمة .ويجب أن يقع هذا الكتاب في مجال اختصاص الباحث أو في مجال
اهتماماته البحثية األساسية ،وتخضع المراجعات إلى ما تخضع له البحوث من قواعد التحكيم.

ـاصــا للمناقشات لفكرة أو نظرية أو قضية مـثــارة فــي مجال العلوم االجتماعية
8 .8تفرد المجلة بــا ًبــا خـ ً
ال يـتـجــاوز عــدد كـلـمــات الـمـنــاقـشــة  3000-2800كـلـمــة ،وتـخـضــع الـمـنــاقـشــات إلــى مــا تخضع له

البحوث من قواعد التحكيم.

9 .9يراوح عدد كلمات البحث ،بما في ذلك المراجع في اإلحاالت المرجعية والهوامش اإليضاحية،
وقائمة المصادر والمراجع وكلمات الجداول في حال وجودها ،والملحقات في حال وجودها،

بين  8000-6000كلمة ،وللمجلة أن تنشر ،بحسب تقديراتها وبصورة استثنائية ،بعض البحوث

منضدً ا على برنامج وورد
والدراسات التي تتجاوز هذا العدد من الكلمات ،ويجب تسليم البحث ّ

( ،)Wordعلى أن يكون النص العربي بنوع حــرف واحــد وليس أكثر مــن نــوع ،وأن يكون النص
اإلنكليزي بحرف ( )Times New Romanفقط ،أي أن يكون النص العربي بحرف واحد مختلف

تما ًما عن نوع حرف النص اإلنكليزي الموحد.
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1010فــي ح ــال وج ــود ص ــور أو مـخـطـطــات أو أش ـكــال أو م ـعــادالت أو رس ــوم بـيــانـيــة أو جـ ــداول ،ينبغي
برنامجي اكسل( )Excelأو وورد (،)Word
إرسالها بالطريقة التي استغلت بها في األصل بحسب
َ
كما يجب إرفاقها بنوعية جيدة ( )High Resolutionكصور أصلية في ملف مستقل ً
أيضا.
ّ
(محكمان) من الـقـ ّـراء المختصين
 -رابـ ًـعــا :يخضع كـ ّـل بحث إلــى تحكيم ســري تــام ،يقوم به قــارئــاناختصاصا دقيقًا في موضوع البحث ،ومن ذوي الخبرة العلمية بما أنجز في مجاله ،ومن المعتمدين
ً
مرجح ثالث.
القراء ،يحال البحث إلى قارئ ّ
القراء في المركز .وفي حال تباين تقارير ّ
في قائمة ّ
وتلتزم المجلة موافاة الباحث بقرارها األخير؛ النشر /النشر بعد إجراء تعديالت محددة /االعتذار
عن عدم النشر ،وذلك في غضون شهرين من استالم البحث.

أخالقيا يشتمل على احترام الخصوصية والسرية والموضوعية واألمانة
خامسا :تلتزم المجلة ميثا ًقا
-ً
ً
ٍ
معلومات بخصوص
أي
العلمية وعدم إفصاح
المحررين والمراجعين وأعضاء هيئة التحرير عن ّ
ّ
ٍ
والقراء وفريق التحرير (ملحق .)2
شخص آخر غير المؤ ّلف
أي
البحث المحال إليهم إلى ّ
ّ

1 .1يخضع ترتيب نشر البحوث إلى مقتضيات فنية ال عالقة لها بمكانة الباحث.
ٍ
مالية عن الـمــواد  -مــن البحوث والــدراســات والـمـقــاالت  -التي تنشرها؛
2 .2ال تدفع المجلة مكافآت ّ
أي رسوم على النشر فيها.
مثلما هو م َّت َب ٌع في الدوريات العلمية في العالم .وال تتقاضى المجلة ّ
( الملحق ) 1

أسلوب كتابة الهوامش وعرض المراجع
 -١الكتب

المحررّ ،
الطبعة( ،مكان ال ّنشر :ال ّناشر ،تاريخ ال ّنشر)،
اسم المؤ ّلف ،عنوان الكتاب ،اسم المترجم أو
ّ
الصفحة؛ كما يلي:
رقم ّ

الوطني
المعرفة ( 265الكويت :المجلس
علي ،الثقافة العربية وعصر المعلومات ،سلسلة عالم ْ
ّ
نبيل ّ
للثّقافة والفنون واآلداب ،كانون الثاني /يناير  ،)2001ص .227

كـيــت ن ــاش ،الـســوسـيــولــوجـيــا الـسـيــاسـيــة الـمـعــاصــرة :الـعــولـمــة والـسـيــاســة والـسـلـطــة ،حـيــدر حــاج إسماعيل
(مترجم) (بيروت :المنظمة العربية للترجمة ،)2013 ،ص .116

و ُيستشهد بالكتاب في الهامش الالحق غير الموالي مباشر ًة على ال ّنحو التالي ً
مثل :ناش ،ص .116
مختصرا:
يتم استخدام العنوان
ً
(ما لم يكن يوجد أكثر من مرجع واحد للمؤ ّلف نفسه ،ففي هذه الحالة ّ
ناش ،السوسويولوجيا ،ص .)116
ّأما في قائمة المراجع فيرد الكتاب على ال ّنحو التالي :ناش .كيت ،السوسيولوجيا السياسية المعاصرة:
العولمة والسياسة والسلطة ،حيدر حاج إسماعيل (مترجم) ،بيروت :المنظمة العربية للترجمة.2013 ،

وبالنسبة إلــى الكتاب الــذي اشـتــرك فــي تأليفه أكثر مــن ثالثة مؤلفينُ ،فيكتب اســم المؤلف الرئيس أو
الـمـحــرر أو الـمـشــرف عـلــى تجميع الـمــادة مــع عـبــارة «وآخـ ــرون» .مـثــال :الـسـيــد يــاسـيــن وآخ ــرون ،تحليل
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مـضـمــون الـفـكــر الـقــومـ ّـي الـعــربـ ّـي ،ط ( 4ب ـيــروت :مــركــز دراس ــات الــوحــدة الـعــربـيــة ،)1991 ،ص .109
و ُيستشهد به في الهامش الالحق كما يلي :ياسين ،ص .109
العربي،
القومي
السيد وآخــرون ،تحليل مضمون الفكر
ّأما في قائمة المراجع فيكون كاآلتي :ياسينّ .
ّ
ّ
ط  4بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية.1991 ،
 -٢الدوريات

الدراسة أو
بالنسبة إلى المقالة التي تكون في دوريــة ما ،يكون األمر كما يلي :اسم المؤ ّلف« ،عنوان ّ
الصفحة .مثال :محمد حسن« ،األمن
المقالة» ،اسم المج ّلة ،المج ّلد و/أو رقم العدد (سنة ال ّنشر) ،رقم ّ
العربي» ،إستراتيجيات ،المجلد  ،15العدد  ،)2009( 1ص .129
القومي
ّ
ّ

القومي العربي» ،إستراتيجيات ،المجلد ،15
ّأما في قائمة المراجع ،فنكتب :حسن .محمد« ،األمــن
ّ
العدد .)2009( 1

 -3مقاالت الجرائد
ال تُذكر ّإل في الهوامش (في قائمة المراجع ال تُذكر).

يحث الواليات المتحدة إلعادة فتح ّ
الطرق الدبلوماسية مع دمشق» ،الغارديان،
مثال :إيان بالك« ،األسد ّ
.2009/2/17

 -4المنشورات اإللكترونية
ال تُذكر ّإل في الهوامش (في قائمة المراجع ال تُذكر) .مثال:

Yaman Salahi, «Yale lending name to racist conference,» The Electronic Intifada,
3/9/201, at:
http://electronicintifada.net/v2/article11505.shtml

 -5المقابالت الشخصية

(شخصية أجــراهــا ؟؟؟ (مــن أجــرى الـمـقــابـلــة؟) /عبر الـهــاتــف /مــن خالل
اســم الــشّ ـخــص ،نــوع المقابلة
ّ
البريد اإللكتروني /إلخ ،)..المكان ،والتاريخ.

مثال :توني بلير ،مقابلة شخصية أجراها الباحث ،لندن.2006/3/8 ،

مــاحـظــة :فــي الـهــوامــش وقــائـمــة الـمــراجــع الـعــربـ ّـيــة ،يـنـبـغــي أن يـكــون ع ـنــوان الـكـتــاب أو الـمـجـ ّلــة بــالـخـ ّـط
العريضّ .أما إن كان بلغة أجنبية ،فينبغي أن ُيكتب ّ
بخط مائلٍ .
( الملحق ) 2

أخالقيات النشر في مجلة عمران
والقراء
1 .1تعتمد مجلة «عمران» قواعد السرية والموضوعية في عملية التحكيم ،بالنسبة إلى الباحث
ّ
ّ
معتمدين لديها من
(المحكمين) على حـ ّـد ســواء ،وتُحيل كــل بحث قــابــل للتحكيم على قارئين
ْ
ذوي الخبرة واالختصاص الدقيق بموضوع البحث ،لتقييمه وفق نقاط محددة .وفي حال تعارض
مرجح آخر.
القراء ،تُحيل المجلة البحث على قارئ ّ
التقييم بين ّ
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ِ
ومجربِين ومن ذوي الخبرة بالجديد في اختصاصهم.
موثوقين
قراء
ّ
2 .2تعتمد مجلة «عمران» ّ

داخليا دقيقًا واضح الواجبات والمسؤوليات في عمل جهاز التحرير
تنظيما
3 .3تعتمد مجلة «عمران»
ً
ً
ومراتبه الوظيفية.
والقراء ،باستثناء المسؤول المباشر عن عملية التحرير (رئيس التحرير أو من
للمحررين
4 .4ال يجوز
ّ
ّ
ٍ
أي
أي
شخص آخر ،بما في ذلك المؤ ّلف .وينبغي اإلبقاء على ّ
ينوب عنه) أن يبحث الورقة مع ّ
ٍ
أي
السرية ،وال يجوز استعمال ٍّ
معلومة ّ
متميزة أو رأيٍ جرى الحصول عليه من خالل القراءة قيد ّ
منهما الستفادةٍ شخصية.
5 .5تـقـ ّـدم المجلة فــي ضــوء تـقــاريــر الـقـ ّـراء خــدمــة دعــم فـ ّنــي ومنهجي ومعلوماتي للباحثين بحسب ما
يستدعي األمر ذلك ويخدم تجويد البحث.

6 .6تلتزم المجلة بإعالم الباحث بالموافقة على نشر البحث من دون تعديل أو وفق تعديالت معينة،
بنا ًء على ما يرد في تقارير القراءة ،أو االعتذار عن عدم النشر ،مع بيان أسباب االعتذار.
7 .7ت ـل ـتــزم م ـج ـلــة «عـ ـم ــران» ب ـج ــودة ال ـخ ــدم ــات ال ـتــدق ـي ـق ـيــة وال ـت ـحــريــريــة وال ـط ـبــاع ـيــة واإلل ـك ـت ــرون ـي ــة الـتــي
تقدمها للبحث.

المحررون والمراجعون الما ّدة البحثية بحسب محتواها الفكري،
يقيم
8 .8احترام قاعدة عدم التمييزّ :
ّ
مــع مــراعــاة مـبــدأ ع ــدم الـتـمـيـيــز عـلــى أس ــاس ال ـعــرق أو الـجـنــس االجـتـمــاعــي أو الـمـعـتـقــد الــديـنــي أو
الـفـلـسـفــة ال ـس ـيــاس ـيــة ل ـل ـكــاتــب ،أو أي ش ـكــل م ــن أش ـك ــال الـتـمـيـيــز األخ ـ ــرى ،ع ــدا االلـ ـت ــزام بـقــواعــد
ومناهج ولغة التفكير العلمي في عــرض وتقديم األفكار واالتجاهات والموضوعات ومناقشتها
أو تحليلها.
9 .9احترام قاعدة عدم تضارب المصالح بين المحررين والباحث ،سواء كان ذلك نتيجة عالقة تنافسية
المؤسسات
أي مؤ ّلف من المؤ ّلفين ،أو الشركات ،أو
أو تعاونية أو عالقات أخرى أو روابط مع ّ
ّ
الصلة بالبحث.
ذات ّ

أي من أعضاء هيئتها أو المحررين المواد غير المنشورة
1010تتقيد مجلة «عمران» بعدم جواز استخدام ّ
المحال على المجلة في أبحاثهم الخاصة.
التي يتضمنها البحث ُ

1111ح ـق ــوق الـمـلـكـيــة ال ـف ـكــريــة :يـمـلــك ال ـمــركــز ال ـعــربــي لــأب ـحــاث ودراسـ ــة ال ـس ـيــاســات ح ـقــوق الـمـلـكـيــة
ّ
المحكمة ،وال يـجــوز إعــادة نشرها
الفكرية بالنسبة إلــى الـمـقــاالت الـمـنـشــورة فــي مجالته العلمية
ـواء باللغة العربية أو مترجمة إلــى لغات أجنبية ،من دون إذ ٍن خطي صريح من
جزئيا أو ك ّل ًيا ،سـ ٌ
ًّ
المركز العربي.
تقيدً ا ً
كامل بالحصول على إذن الدورية األجنبية
1212تتقيد مجلة «عمران» في نشرها لمقاالت مترجمة ّ
الناشرة ،وباحترام حقوق الملكية الفكرية.

1313ال ـم ـج ــان ـي ــة :ت ـل ـت ــزم م ـج ـلــة «ع ـ ـمـ ــران» ب ـم ـ ّـج ــان ـي ــة ال ـن ـش ــر ،و ُت ـع ـف ــي ال ـب ــاح ـث ـي ــن وال ـم ــؤ ّل ـف ـي ــن م ــن جـمـيــع
رسوم النشر.
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4. Disclosure: With the exception of the editor in charge (editor-in-chief or those
standing in for the editor), neither the editors, nor the peer-reviewers, are allowed
to discuss the manuscript with third parties, including the author. Information or
ideas obtained in the course of the reviewing and editing processes and related
to possible benefits must be kept confidential and cannot be used for obtaining
personal gain.
5. When needed, based on the reviewer report, the editorial board may offer researchers
methodological, technical and other assistance in order to improve the quality of
their submissions.
6. Omran's editors commit to informing authors of the acceptance or otherwise of
their manuscripts, based on the reviewers’ report, or to notify in case of rejection,
specifying the reasons.
7. Omran remains committed to providing quality professional copy editing, proof
reading and online publishing service.
8. Fairness The editors and the reviewers evaluate manuscripts for their intellectual
and scientific merit, without regard to race, ethnicity, gender, religious beliefs or
political views of the authors.
9. Conflict of interests: Editors and peer-reviewers should not consider manuscripts
in which they have conflict of interests resulting from competitive, collaborative
or other relationships or connections with any of the authors, companies, or
institutions connected to the papers.
10. Confidentiality: Unpublished data obtained through peer-review must be kept
confidential and cannot be used for personal research.
11. Intellectual property and copyright: The ACRPS retains copyright to all articles
published in its peer-reviewed journals. The articles may not be published
elsewhere fully or partially, in Arabic or in another language without an explicit
written authorization from the ACRPS.
12. Omran's editorial board fully respects the intellectual property when translating
and publishing an article published in a foreign journal, and will not proceed before
getting the authorization from the journal in question.
13. Omran does not make payments for manuscripts published in the journal, and all
authors and researchers are exempt from publication fees.
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Corresponding Bibliographical Entry:
Becker-Posner Blog, The. http://uchicagolaw.typepad.com/beckerposner/.

E-mail or Text Message

E-mail and text messages may be cited in running text («In a text message to the
author on March 1, 2010, John Doe revealed . . .») instead of in a note, and they
are rarely listed in a bibliography. The following example shows the more formal
version of a note.
1. John Doe, e-mail message to author, February 28, 2010.

Interviews and Personal Communication(3)

In citations for interviews and personal communications, the name of the person
interviewed or the person from whom the communication is received should be
listed first. This is followed by the name of the interviewer or recipient, if given, and
supplemented by details regarding the place and date of the interview/communication.
Unpublished interviews and personal communications (such as face-to-face or telephone
conversations, letters, e-mails, or text messages) are best cited in text or in notes rather
than in the bibliography. Published interviews should be like periodical articles or book
chapters.

Footnote:
Tony Blair, interview by Fareed Zakaria, CNN, October 25, 2015,
https://www.youtube.com/watch?v=V3AU36NjqRU

( Annex II )
Ethical Guidelines for Publication in Omran
1. Omran's editorial board maintains confidentiality and adheres to objectivity in
the peer-reviewing process. It adopts an anonymized peer review process, where
the editorial board selects the appropriate reviewer to assess paper’s suitability for
publication, according to specific criteria. In case of a conflict between the reviewers
regarding the publication assessment, a third peer-reviewer will be selected.
2. Omran relies on an accredited pool of experienced peer-reviewers who are up to
date with the latest developments in their field.
3. Omran adopts a rigorous internal organization with clear duties and obligations to
be fulfilled by the editorial board.
(3) Jessica Clements, Elizabeth Angeli, Karen Schiller, S. C. Gooch, Laurie Pinkert, and Allen Brizee. «Interviews and
Personal Communication,» The Purdue OWL, March 1, 2013.

Issue 4 / 16 العدد
Spring 2016  ربيع

Corresponding Bibliographical Entry:
Choi, Mihwa. «Contesting Imaginaires in Death Rituals during the Northern Song
Dynasty.» PhD diss., University of Chicago, 2008.

Paper Presented at a Meeting or Conference
Footnote:
1. Rachel Adelman, «‘Such Stuff as Dreams Are Made On’: God’s Footstool in
the Aramaic Targumim and Midrashic Tradition» (paper presented at the annual
meeting for the Society of Biblical Literature, New Orleans, Louisiana, November
21–24, 2009).
2. Adelman, «Such Stuff as Dreams.»

Corresponding Bibliographical Entry:
Adelman, Rachel. «‘Such Stuff as Dreams Are Made On’: God’s Footstool in the
Aramaic Targumim and Midrashic Tradition.» Paper presented at the annual meeting
for the Society of Biblical Literature, New Orleans, Louisiana, November 21–24, 2009.

Website
Footnote:
1. «Google Privacy Policy,» last modified March 11, 2009, http://www.google.com/
intl/en/privacypolicy.html.
2. «McDonald’s Happy Meal Toy Safety Facts,» McDonald’s Corporation, accessed
July 19, 2008, http://www.mcdonalds.com/corp/about/factsheets.html.
3. «Google Privacy Policy.»
4. «Toy Safety Facts.»

Corresponding Bibliographical Entries:
Google. «Google Privacy Policy.» Last modified March 11, 2009. http://www.
google.com/intl/en/privacypolicy.html.
McDonald’s Corporation. «McDonald’s Happy Meal Toy Safety Facts.» Accessed July
19, 2008. http://www.mcdonalds.com/corp/about/factsheets.html.

Blog Entry or Comment
Footnote:
1. Jack, February 25, 2010 (7:03 p.m.), comment on Richard Posner, «Double Exports
in Five Years?,» The Becker-Posner Blog, February 21, 2010, http://uchicagolaw.
typepad.com/beckerposner/2010/02/double-exports-in-five-years-posner.html.
2. Jack, comment on Posner, «Double Exports.»
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Article in an Online Journal
Footnote:
1. Gueorgi Kossinets and Duncan J. Watts, «Origins of Homophily in an Evolving
Social Network,» American Journal of Sociology 115 (2009): 411, accessed
February 28, 2010, doi:10.1086/599247.(2)
2. Kossinets and Watts, «Origins of Homophily,» 439.

Corresponding Bibliographical Entry:
Kossinets, Gueorgi, and Duncan J. Watts. «Origins of Homophily in an Evolving Social
Network.» American Journal of Sociology 115 (2009): 405–50. Accessed February 28,
2010. doi:10.1086/599247.

Article in a Newspaper or Popular Magazine
Footnote:
1. Daniel Mendelsohn, «But Enough about Me,» New Yorker, January 25, 2010, 68.
2. Sheryl Gay Stolberg and Robert Pear, «Wary Centrists Posing Challenge in Health
Care Vote,» New York Times, February 27, 2010, accessed February 28, 2010,
http://www.nytimes.com/2010/02/28/us/politics/28health.html.
3. Mendelsohn, «But Enough about Me,» 69.
4. Stolberg and Pear, «Wary Centrists.»

Corresponding Bibliographical Entries:
Newspaper and magazine articles are commonly omitted from a bibliography,
except when used in formal version.
Mendelsohn, Daniel. «But Enough about Me.» New Yorker, January 25, 2010.
Stolberg, Sheryl Gay, and Robert Pear. «Wary Centrists Posing Challenge in Health
Care Vote.» New York Times, February 27, 2010. Accessed February 28, 2010. http://
www.nytimes.com/2010/02/28/us/politics/28health.html.

Thesis of Dissertation
Footnote:
1. Mihwa Choi, «Contesting Imaginaires in Death Rituals during the Northern Song
Dynasty» (PhD diss., University of Chicago, 2008).
2. Choi, «Contesting Imaginaires.»
(2) Include a DOI (Digital Object Identifier) if the journal lists one. A DOI is a permanent ID that, when appended to
http://dx.doi.org/ in the address bar of an Internet browser, will lead to the source. If no DOI is available, list a URL.
Include an access date only if one is required by your publisher or discipline.
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Footnote:
1. Jane Austen, Pride and Prejudice (New York: Penguin Classics, 2007), Kindle
edition.
2. Philip B. Kurland and Ralph Lerner, eds., The Founders’ Constitution (Chicago:
University of Chicago Press, 1987), accessed February 28, 2010, http://press-pubs.
uchicago.edu/founders/.
3. Austen, Pride and Prejudice.
4. Kurland and Lerner, Founder’s Constitution, chap. 10, doc. 19.

Corresponding Bibliographical Entries:
1. Austen, Jane. Pride and Prejudice. New York: Penguin Classics, 2007. Kindle
edition.
2. Kurland, Philip B., and Ralph Lerner, eds. The Founders’ Constitution. Chicago:
University of Chicago Press, 1987. Accessed February 28, 2010. http://press-pubs.

uchicago.edu/founders/.

Periodicals
Footnote:
Author’s first name, last name, «article title», journal title, and issue information
(volume, issue number month, year, and page numbers) For online works, retrieval
information and the date of access are also included.

Corresponding Bibliographical Entry:
Author’s last name, first name, «article title», journal title, and issue information
(volume, issue number month, year, page numbers)

Journal Articles
Footnote
1. Joshua I. Weinstein, «The Market in Plato’s Republic,» Classical Philology 104
(2009): 440.
2. Weinstein, «Plato’s Republic,» 452–53.

Corresponding Bibliographical Entry:
Weinstein, Joshua I. «The Market in Plato’s Republic.» Classical Philology 104 (2009):
439–58.
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Translated, Edited or Compiled Work with the Author’s Name
Footnote:
1. Gabriel García Márquez, Love in the Time of Cholera, trans. Edith Grossman
(London: Cape, 1988), 242–55.
2. García Márquez, Cholera, 33.

Corresponding Bibliographical Entry:
García Márquez, Gabriel. Love in the Time of Cholera. Translated by Edith Grossman.
London: Cape, 1988.

Chapter of an Edited Volume
Footnote:
1. Quintus Tullius Cicero, «Handbook on Canvassing for the Consulship,» in Rome:
Late Republic and Principate, ed. Walter Emil Kaegi Jr. and Peter White, vol. 2
of University of Chicago Readings in Western Civilization, ed. John Boyer and
Julius Kirshner (Chicago: University of Chicago Press, 1986), 35.
2. Cicero, «Canvassing for the Consulship,» 35.

Corresponding Bibliographical Entry:
Cicero, Quintus Tullius. «Handbook on Canvassing for the Consulship.» In Rome:
Late Republic and Principate, edited by Walter Emil Kaegi Jr. and Peter White. Vol.
2 of University of Chicago Readings in Western Civilization, edited by John Boyer
and Julius Kirshner, 33–46. Chicago: University of Chicago Press, 1986. Originally
published in Evelyn S. Shuckburgh, trans., The Letters of Cicero, vol. 1 (London:
George Bell & Sons, 1908).

Preface, Foreword, Introduction, or Similar Part of a Book
Footnote:
1. James Rieger, Introduction to Frankenstein; or, The Modern Prometheus, by Mary
Wollstonecraft Shelley (Chicago: University of Chicago Press, 1982), xx–xxi.
2. Rieger, Introduction, xxxiii.

Corresponding Bibliographical Entry:
Rieger, James. Introduction to Frankenstein; or, The Modern Prometheus, by Mary
Wollstonecraft Shelley, xi–xxxvii. Chicago: University of Chicago Press, 1982.

Book Published Electronically
If a book is available in more than one format, cite the version you consulted. For books
consulted online, list a URL; include an access date only if one is required by your
publisher or discipline. If no fixed page numbers are available, you can include a section
title or a chapter or other number.
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Book by One Author:
Footnote:
1. Michael Pollan, The Omnivore’s Dilemma: A Natural History of Four Meals (New
York: Penguin, 2006), 99–100.
2. Pollan, Omnivore’s Dilemma, 3.

Corresponding Bibliographical Entry
Pollan, Michael. The Omnivore’s Dilemma: A Natural History of Four Meals. New
York: Penguin, 2006.
Book by Two or More Authors
Footnote:
1. Geoffrey C. Ward and Ken Burns, The War: An Intimate History, 1941–1945 (New
York: Knopf, 2007), 52.
2. Ward and Burns, War, 59–61.

Corresponding Bibliographical Entry:
Ward, Geoffrey C., and Ken Burns. The War: An Intimate History, 1941–1945. New
York: Knopf, 2007.

Book by Four or More Authors
List all of the authors in the bibliography; in the note, list only the first author, followed
by et al. («and others»):
1. Dana Barnes et al., Plastics: Essays on American Corporate Ascendance in the
1960s ...
2. Barnes et al., Plastics.

Translated, Edited or Compiled Work without the Author’s Name
Footnote:
1. Richmond Lattimore, trans., The Iliad of Homer (Chicago: University of Chicago
Press, 1951), 91–92.
2. Lattimore, Iliad, 24

Corresponding Bibliographical Entry:
Lattimore, Richmond, trans. The Iliad of Homer. Chicago: University of Chicago Press, 1951.
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i.

Book reviews will be considered for submission to the journal provided
that the book covers a topic which falls within the scope of the journal and
within the reviewer’s academic specialization and/or main areas of research.
Reviews are accepted for books written in any language, provided they have
been published in the previous 3 years. Book reviews are subject to the same
standards of rigorous scrutiny which apply to research papers. Book reviews
must be between 2,800 and 3,000 words in length.

j.

Omran carries a special section devoted to discussions of a specific theme
which is a matter of current debate within the social sciences. These essays
must be between 2,800 and 3,000 words in length. They are subject to the
same refereeing standards as research papers.

4. The peer review process for Omran and for all journals published by the ACRPS is
conducted in the strictest confidence. Two preliminary readers are selected from a
short list of approved reader-reviewers. In cases where there is a major discrepancy
between the first two readers in their assessment of the paper, the paper will be
referred to a third reviewer. The editors will notify all authors of a decision either
to publish, publish after modifications, or to decline to publish, within two months
of the receipt of the first draft.
5. Omran's editorial board adheres to a strict code of ethical conduct, which has the
clearest respect for the privacy and the confidentiality of authors. Omran does not
make payments for articles published in the journal, nor does it accept payment
in exchange for publication. In the final production stages, the order of articles
published in specific editions is decided on purely technical grounds.

( Annex I )
Footnotes and Bibliography
The Arab Center for Research and Policy Studies (ACRPS) adopts the Chicago citation
style for footnotes and bibliography.(1)

Books
Footnote:
Author’s first name, last name, Title of Book (Place of publication: Publisher, Year of
publication), page number if relevant.

Corresponding Bibliographical Entry:
Author’s last name, first name. Title of Book. Place of publication: Publisher, Year of
publication.
(1) «Chicago-Style Citation Quick Guide», The Chicago Manual of Style Online, 16th edition, http://www.
chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html
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a.

A title in both Arabic and English together with the author’s institutional
affiliation.

b.

An abstract, ranging between 250 and 300 words in length, in both Arabic
and English as well as a list of keywords. The abstract must explicitly and
clearly spell out the research problematic, the methodologies used, and the
main conclusions arrived at.

c.

The research paper must include the following elements: specification
of research problem; significance of the topic; specification of thesis or
arguments; review of literature emphasizing gaps or limitations in previous
analysis; description of research methodology; hypothesis and conceptual
framework; bibliography.

d.

All research papers submitted for consideration must include a complete
bibliography inclusive of all references, regardless of whether or not these
appear in the footnotes. References must be cited in the original language in
which the source was written.
Authors must follow the referencing guidelines adopted by the Arab Center
for Research and Policy Studies (See Appendix I for a complete guide to the
reference style used across all of our journals).

e.

Research papers must normally be between 6,000 and 8,000 words in
length, inclusive of references, charts and tables, and appendices. However,
editors reserve the right to publish articles of longer length in exceptional
circumstances. Research papers should be submitted typed on «Word». The
Arabic text should be in the same font and not several fonts, and the English
text should only be in «Times New Roman» font. Accordingly, the Arabic text
should be in one single font totally different from the unified English font.

f.

All photos, diagrams, charts, figures and tables must be provided in a
format compatible with either Microsoft Office’s spreadsheet software
(Excel) or Microsoft Office’s word processing suite (Word), alongside
high-resolution images. Charts will not be accepted without the accompanying
data from which they were produced.

g.

Extracts or chapters from doctoral theses and other student projects are only
published in exceptional circumstances. In such cases, the researcher should
point this out clearly, and provide full information about the thesis, including
the title, the awarding institution and date of award.

h.

All submitted works must fall within the broad scope of Omran, including
economics, demographics, and environmental science.
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Omran is a quarterly, peer-reviewed academic journal dedicated to the social sciences
and published by the Arab Center for Research and Policy Studies (ISSN: 2305-2473).
First published in the summer of 2012, Omran is overseen by an academic editorial
board composed of experts as well as an actively engaged board of international
advisers. Publication in Omran is governed by a strict code of ethics which guides the
relationship between the editorial staff and contributors.
The name of the journal evokes Ibn Khaldun’s concept of ilm al Omran, often seen
as a precursor to the formation of the social sciences. Born out of the perceived
methodological and functional crises faced by social sciences and humanities during an
era of massive social transformations sweeping through the Arab region, Omran aims to
evolve a distinct identity among prominent Arab journals and periodicals, as a journal/
project aspiring to build new intellectual trends and schools of thought. It thus seeks to
bring about a qualitative leap in its multidisciplinary field (encompassing anthropology,
sociology, social history, political science, political economy, population sciences,
environment, and development studies), espousing an integrated interdisciplinary
approach. It views freedom as the guiding principle and ultimate goal of the social
sciences, since freedom is the essence of thought, which is also the essence of humanity.
Submission to and publication in Omran is governed by the following guidelines:
1. Original work which is submitted exclusively for publication within the journal.
No work which has been previously published fully or in part will be considered
for publication in Omran, except as part of an approved translation. Similarly, no
work which substantially resembles any other work published in either print or
electronic form, or submitted to a conference other than the conferences held by
the ACRPS will be considered for publication.
2. Submissions must be accompanied by a curriculum vitae (CV) of the author, in
both Arabic and English.
3. All submissions must include the following elements:

The Arab Center for Research and Policy
Studies (ACRPS) is an independent
research institute for the study of the social
sciences and humanities, with particular
emphasis on the applied social sciences.
The ACRPS strives to foster communication
between Arab intellectuals and specialists
in the social sciences and humanities,
establish synergies between these two
groups, unify their priorities, and build a
network of Arab and international research
centers.
In its commitment to the Arab world’s
causes, the ACRPS is based on the
premise that progress necessitates the
advancement of society and human
development and the interaction with
other cultures, while respecting historical
contexts, culture, and language, and in
keeping with Arab culture and identity.
To this end, the Center seeks to examine
the key issues afflicting the Arab world,
governments, and communities; to analyze
social, economic, and cultural policies;
and to provide rational political analysis on
the region. Key to the Center’s concerns
are issues of citizenship and identity,
fragmentation and unity, sovereignty and
dependence, scientific and technological
stagnation, community development, and
cooperation among Arab countries. The
ACRPS also explores the Arab world’s
political and economic relations with its
neighbors in Asia and Africa, and the Arab
world’s interaction with influential US,
European, and Asian policies in all their
economic, political, and communication
aspects.
The Center’s focus on the applied social
sciences does not detract from the
critical analysis of social theories, political
thought, and history; rather, this focus
allows an exploration and questioning of
how such theories and ideas have directly
projected themselves on academic and
political discourse and guided the current
discourse and focus on the Arab world.
The ACRPS regularly engages in timely
research, studies, and reports, and
manages several specialized programs,
conferences, workshops, training sessions,
and seminars that target specialists and
the general public. The Center publishes in
both Arabic and English, ensuring its work
is accessible to both Arab and non-Arab
readers.

السياسات هو
العربي لألبحاث ودراســـة
المركز
ّ
ّ
مؤسسة بحثيّة فكريّة مستق ّلة للعلوم االجتماعيّة
ّ
.وبخاصة في جوانبها التطبيقية
والتاريخيّة
ّ
العلمي البحثي
يسعى المركز من خالل نشاطه
ّ
ّ
والمتخصصين العرب
المثقفين
إلى خلق تواصل بين
ّ
،ـام
ّ  واإلنسانيّة بشكل عـ،في العلوم االجتماعية
 وبينهم،وأمتهم
ّ وبينهم وبين قضايا مجتمعاتهم
وبين المراكز الفكريّة والبحثيّة العربيّة والعالميّة
في عملية البحث وال ّنقد وتطوير األدوات المعرفيّة
 كما يسعى،والمفاهيم وآليّات التراكم المعرفي
المركز إلى بلورة قضايا المجتمعات العربية التي
 وإلى التأثير،تتط َّلب المزيد من األبحاث والمعالجات
.العام
في الحيّز
ّ
ً
مؤسسة
أيضا
 وهــو.مؤسسة علميّة
المركز هو
ّ
ّ
األمـــة العربيّة وبالعمل لرقيّها
ملتزمة بقضايا
ّ
 وهو ينطلق من كون التطوّ ر ال يتناقض.وتطوّ رها
ّ
، ليس هــذا فحسب.والثقافة والــهــو ّيــة العربية
ً
ّ أيضا من
أن التطوّ ر غير ممكن
بل ينطلق المركز
 وكتطوّ ر لجميع فئات،كرقي مجتمع بعينه
إال
ّ
 في ظروفه التاريخيّة وفي سياق ثقافته،المجتمع
ّ  ومن خالل تفاعله مع،وبلغته
.الثقافات األخرى
يُعنى المركز بتشخيص وتحليل األوضاع في العالم
السياسات
 وبتحليل، دو ًلا ومجتمعات،ـي
ّ
ّ الــعــربـ
 وبالتحليل،االجتماعيّة واالقــتــصــاد ّيــة والثقافيّة
ً
التحديات
 ويطرح،أيضا
السياسي بالمعنى المألوف
ّ
،األمة على مستوى المواطنة والهويّة
التي تواجه
ّ
ـســيــادة والتبعيّة والركود
ّ  والـ،وال ّتجزئة والــوحــدة
 وتنمية المجتمعات والدول،العلمي والتكنولوجي
العربي بشكل
 وقضايا الوطن،العربيّة وال ّتعاون بينها
ّ
.عام من زاوية نظر عربيّة
ّ
ً
العربي
أيضا بدراسة عالقات العالم
ويُعنى المركز
ّ
،ومجتمعاته مع محيطه المباشر في آسيا وأفريقيا
ومــع السياسات األميركيّة واألوروبــيــة واآلسيوية
ّ
 بجميع أوجهها السياسيّة واالقتصاديّة،المؤثرة فيه
.واإلعالميّة
ّ
يشكل اهتمام المركز بالجوانب التطبيقية
ال
 مثل علم االجتماع واالقتصاد،للعلوم االجتماعية
والدراسات الثقافية والعلوم السياسية حاج ًزا أمام
ّ
 فهو يُعنى،االهتمام بالقضايا والمسائل النظريّة
السياسي عناية
كذلك بالنظريّات االجتماعيّة والفكر
ّ
وخاص ًة بإسقاطاتها المباشرة على
،تحليليّة ونقديّة
ّ
للدراسات
وجه
والسياسي
األكاديمي
الخطاب
ّ
ِّ الم
ُ
ّ
ّ
.المختصة بالمنطقة العربيّة ومحيطها
ّ
ً
عدة برامج
ّ  ويدير،َينتج المركز أبحاثا ودراسات وتقارير

 ويعقد مؤتمرات وورش عمل وتدريب وندوات،مختصة
ّ
ً العام العربي
 وينشر،أيضا
 وللرّ أي،للمختصين
موجهة
ّ
ّ
ّ
جميع إصداراته بال ّلغتين العربيّة واإلنكليزية ليتس ّنى
ّ
.االطالع عليها
للباحثين من غير العرب

دعوة للكتابة

يعقد المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات
المؤتمر السنوي للعلوم االجتماعية واإلنسانية
ّ
كل عام.
في شهر آذار/مارس من
وقد جرى في الدورة السادسة (  ) 2017 - 2016تحديد موضوعين وهما:
الموضوع األول« :سؤال األخالق في الحضارة العربية اإلسالمية”
الموضوع الثاني« :الشباب العربي :الهجرة والمستقبل”
وباقتـران مـع المؤتمـر السـنوي للعلـوم االجتماعيـة واإلنسـانية ،وبهـدف تشـجيع
ٍ
ّ
الخلاق
الباحثيـن العـرب داخـل الوطـن العربـي وخارجـه علـى البحـث العلمـي
تهـم صيرورة تطور المجتمعـات العربية وبنيتها
والمبـدع ،في قضايا وإشـكاليات
ُّ
وتحوالتها ومسـاراتها نحو الوحدة واالسـتقالل والديمقراطية والتنمية اإلنسـانية،
ً
جائزة خاصـة بالباحثين باسـم:
أنشـأ المركـز العربـي لألبحـاث ودراسـة السياسـات
الجائزة العربية للعلوم االجتماعية واإلنسـانية لتشـجيع البحث العلمي

(أربعة أعداد)

