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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

**

242

العدد Issue 4 / 16
ربيع  Spring 2016

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
المهمشين في ضوء «دراسات التابع» ).)Subaltern Studies
الباحثين العرب في قراءة تجربة
َّ

