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نبذة عن جامعة جورجتاون في قطـر

تأسست جامعة جورجتاون في عام 1789 وهي إحدى المؤسسات األكاديمية والبحثية الرائدة في العالم التي تقدم تجربة تعليمية فريدة من نوعها، وتسهم في إعداد الجيل 

القادم من المواطنين العالميين القادرين على القيادة وإحداث تغيير إيجابي في العالم. 

وعملت جامعة جورجتاون في قطر )GU-Q( منذ انطالقتها عام 2005 من أجل تمكين الطالب ودعم القدرات البشرية التي تحتاجها منطقة الشرق األوسط في القرن 

الواحد وعشرين وتقديم تجربة تعليمية شاملة مبنية على أعلى المعايير األكاديمية. تقدم درجة بكالوريوس العلوم في الشؤون الدولية دراسات متعددة التخصصات في سياق 

عالمي، وهي نفس المناهج والبرامج التي توفرها جامعة جورجتاون كلية إدموند أ. وولش للشؤون الدولية في واشنطن. ويتم تقديم درجة بكالوريوس العلوم في الشؤون 

الدولية في أربع تخصصات: اإلقتصاد الدولي والسياسة الدولية والثقافة والسياسة والتاريخ الدولي. كما يمكن للطلبة أن يختاروا بين ثالثة برامج شهادات الستكمال مجال 

تخصصهم، وهي الدراسات العربیة واإلقلیمیة والدراسات األمریكیة واإلعالم والسیاسة.

توفر جامعة جورجتاون في قطر مجاالً متميزاً للتعليم والبحث والتفاعل مع المجتمع المحلي، إذ لديها أحدث القاعات والمرافق والفصول الدراسية، كما تضم الجامعة 

علماء مرموقين على الصعيد الدولي وأعضاء هيئة التدريس من المستوى الرفيع وإداريين متفانين، إضافة إلى أن الجامعة تحتوي على أفضل مكتبة تعنى بمجال العالقات 

الدولية في المنطقة.

كما تستضيف جامعة جورجتاون في قطر مركز الدراسات الدولية واإلقليمية )CIRS(، وهو معهد بحثي رائد يرعى العديد من الدراسات األكاديمية ذات األهمية األساسية 

إقليمياً ودولياً، بما في ذلك المبادرات البحثية ذات الصلة بالعالقات الدولية واإلقتصاد السياسي والسياسات الداخلية لدول الخليج. لمعرفة المزيد عن الفعاليات والبرامج 

 http://qatar.sfs.georgetown.edu/ar :المتميزة التي تقدمها جامعة جورجتاون في قطر ولالستفادة من البحوث التي توفرها، يرجى زيارة موقعها االلكتروني

نبذة عن مركز الدراسات الدولية واإلقليمية

يعد مركز الدراسات الدولية واإلقليمية بجامعة جورجتاون في قطر، والذي تم إنشاؤه عام 2005، من أوائل المعاهد البحثية المتخصصة في الدراسات األكاديمية المتعلقة 

بالقضايا اإلقليمية والدولية، وذلك من خالل الحوار وتبادل األفكار، والبحث والمنح الدراسية، والعمل مع الدارسين وصناع الرأي والمهنيين والناشطين على الصعيدين  

المحلي والدولي.

استرشاداً بمبادئ التميز األكاديمي والمشاركة المجتمعية، وتبنياً لرؤية تقدمية، تدور الرسالة التي يتبناها المركز حول خمسة أهداف رئيسية:

•  توفير محفل للمنح الدراسية والبحث حول الشؤون الدولية واإلقليمية.

•  تشجيع البحث المتعمق وتبادل األفكار.

•  تعزيز إجراء حوار مستنير بين الطالب والدارسين والمهنيين في مجال الشؤون الدولية.

•  تسهيل تدفق األفكار والمعرفة دون قيود من خالل نشر اإلنتاج البحثي للمركز، وعقد المؤتمرات والندوات، وإقامة ورش عمل مخصصة لتحليل معضالت القرن الحادي والعشرين.

•  المشاركة في أنشطة تواصلية مع مجموعة واسعة من الشركاء المحليين واإلقليميين والدوليين.

cirs.georgetown.edu للمزيد من المعلومات عن مركز الدراسات الدولية واإلقليمية، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني 

نبذة عن مؤسسة قطر — إلطالق قدرات اإلنسان

مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع منظمة خاصة غير ربحية تدعم دولة قطر في مسيرة تحول اقتصادها المعتمد على الكربون إلى اقتصاد معرفي من خالل 

إطالق قدرات اإلنسان، بما يعود بالنفع على دولة قطر والعالم بأكمله.

تأسست مؤسسة قطر سنة 1٩٩5 بمبادرٍة كريمٍة من صاحب السمو األمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وتتولى صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئاسة 

مجلس إدارتها. 

يجذب  للتعليم  قطاع  إنشاء  المجتمع من خالل  وتنمية  والعلوم،  والبحوث  للتعليم،  الشاملة  الثالثية  الفروع  ذات  االستراتيجية  مهمتها  بتحقيق  قطر  تلتزم مؤسسة 

ويستقطب أرقى الجامعات العالمية إلى دولة قطر لتمكين الشباب من اكتساب المهارات والسلوكيات الضرورية القتصاٍد مبنيٍّ على المعرفة. كما تدعم االبتكار والتكنولوجيا 

عن طريق استخالص الحلول المبتكرة من المجاالت العلمية األساسية. وتسهم المؤسسة أيضاً في إنشاء مجتمع متطّور وتعزيز الحياة الثقافية والحفاظ على التراث وتلبية 

www.qf.org.qa االحتياجات المباشرة للمجتمع. للحصول على كافة مبادرات مؤسسة قطر ومشاريعها، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني

يتاح نشر هذا التقرير من خالل الدعم السخي الذي تقدمه مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع. 

©صورة الغالف بواسطة سوزي ميرغني وتصميم سلمان أحد خان. 
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الباحثين  من  متزايداً  اهتماماً  اجتذب  مما  الخليج،  يشهدها  ضخمة  تنمية  ومشاريع  عالية،  عمران  ومعدالت  تتأّلق،  آفاق 

السكان  مجموع  من  بالمئة   88 حوالي  يعيش  الخليجي،  التعاون  مجلس  دول  ففي  العمرانّية.  التنمية  مجال  في  والعاملين 

العمران  وتيرة  إّن  حضرية.  عمرانية  مناطق  في  وايران  والعراق  اليمن  سكان  من  فقط  بالمئة   5٦ يعيش  بينما  المدن،  في 

ففي  األخرى.  النامية  البلدان  في  التقليدّي  العمران  أنماط  عن  ملحوظاً  اختالفاً  تختلف  يبّثها،  التي  المكان  وروح  الخليج،  في 

إلى  واالقتصادي  الثقافي  للتبادل  إقليمية  مراكز  من  سريعاً  وتطورت  الخليجية  الموانئ  مدن  نشأت  الزمن،  من  عقود  غضون 

ومراكز  الدولية،  الفنادق  كسالسل  الخليج،  لمدن  المميزة  المالمح  ساعدت  وفيما  العالمي.  االقتصاد  في  متأصلة  معولمة  مدن 

مثل  األخرى،  العمرانّية  االتجاهات  فإّن  استهالكية؛  كمراكز  المدن  هذه  تصنيف  على  الترفيهية،  والمجمعات  الضخمة،  التسوق 

العديد  في  الخليج  مدن  إدماج  على  عملت  الغربية،  الجامعات  وفروع  والمعرفة  اإلعالم  ومدن  والمؤتمرات  المعارض  مراكز 

العالمية. الشبكات  من 

بخصوص  الوطنية  والتصورات  والهجرة،  االقتصادية  العولمة  قوى  عملت  هذا،  يومنا  حتى  النفط  اكتشاف  من  وبدءاً 

وفي  العمرانية.  والتنمية  التخطيط  سياسات  تعزيز  على  جماعّي،  وبشكل  المختلفة،  واالقتصادية  السياسية  والهياكل  المواطنة، 

المشهد  وارتقاء  نشوء  فهم  فإن  الخليج،  مدن  دراسات  من  كبير  جزءاً  توّجه  النفطّية  والتحديث  العمران  حركة  كانت  حين 

التعاون  مجلس  دول  في  المثال،  سبيل  فعلى  األكاديمية.  األدبيات  على  يقتصر  وثقافية  اجتماعية  خلفية  على  العمراني 

العمرانّية  العقارية  المشاريع  وتخطيط  لرؤية  كبيراً  دفعاً  قّدمت  والوافدين  والمواطنين  الدولة  بين  العالقة  فإن  الخليجي، 

مصدر  مجرد  من  بدالً  العمراني،  للفضاء  ومستخدمين  كمستهلكين  المغتربين  دور  ازدياد  عن  المشاريع  هذه  وتعّبر  العمالقة. 

التراث  مشروعات  تشييد  بناء  مثل  األخرى،  الحكومية  المبادرات  وتكشف  كما  المدن.  تشييد  في  المستخدمة  العاملة  للقوى 

غمرة  في  المحليين  للمواطنين  المدينة  من  أجزاء  الستعادة  الدولة  محاوالت  عن  الخليج،  مدن  مختلف  في  العمالقة  الثقافي 

الوافدين. أعداد  نمّو 

في  الخليج  مدن  وضع  يستلزم  المنطقة  في  واالجتماعية-االقتصادية  والسياسية  والجغرافية  التاريخية  األطر  تنّوع  إن 

وجدة  الرياض  مثل  اإلقليمية  المدن  في  المعقدة  العمرانّية  فالشبكات  الخاصة.  العمرانية  تنميتها  مسار  مع  يتماشى  سياق 

الدوحة  مثل  الخليج  حواضر  عن  تختلف  وثقافية  تاريخية  استمرارية  عن  تكشف  وبغداد،  عباس  وبندر  وصنعاء  ومسقط 

رؤية  لنا  تقّدم  مقارن  منظور  ومن  المحدد  سياقها  في  الخليج  لمدن  العمراني  المشهد  دراسة  فإن  هنا،  من  ودبي.  والكويت 

المنطقة. في  العمران  شكل  صاغت  التي  واالجتماعية-االقتصادية  والثقافية  السياسية  السياقات  في  تغوص  إضافية 

بشأن  جورجتاون  جامعة  في  واإلقليمية  الدولية  الدراسات  مركز  طرحها  التي  البحثية  المبادرة  فإن  ذلك،  مع  وتماشياً 

واليمن  الخليجي  التعاون  مجلس  )دول  الخليج  لمنطقة  العمراني  التكوين  ديناميات  تدرس  العالمية”  الخليج  مدن  “نشوء 

وّجه  العمل،  مجموعة  عقدتهما  اجتماعين  مدى  على  واجتماعّياً.  ثقافّياً  فضاء  باعتبارها  مدنها  فهم  أجل  من  وإيران(  والعراق 

ومصممين،  مدن  ومخططي  لمعماريين  وكذلك  التخصصات،  مختلف  من  ألكاديميين  دعوة  واإلقليمية  الدولية  الدراسات  مركز 

في  والتحديث  العمران  بمشاريع  المتعّلقة  الكّلي،  المستوى  ذات  المعارف  تربط  أوراق  ولتقديم  أبحاثهم  نتائج  لمناقشة 

في  الفصول  وُجمعت  اإلنساني.  والتفاعل  اليومي  العيش  لفضاءات  الجزئي،  المستوى  على  المفّصل  االستيعاب  مع  الخليج، 

الخليج”. في  الموانئ  مدن  العالم:  إلى  “بّوابات  بعنوان  محرر  كتاب 
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مقدمة   .1
مهران كامروا  

وبلدات  قرى  من  المدن  هذه  انطالقة  حقاً  مدهشًة  كانت  إذ  المقاييس،  بكل  هائاًل  نمواً  للخليج  الجنوبي  الساحل  مدن  شهدت 

اليوم حواضر  لتصبح  الماضي،  القرن  وثالثينات  أواخر عشرينات  واألسماك،  اللؤلؤ  تعتمد على صيد  بسيطة  مرافئ  ذات  صغيرة 

“مدينة  لقب  باطل،  أو  حق  عن  اليوم،  نفسها  على  تطلق  باتت  منها  بعضاً  إن  بل  عالمية.  تطلعات  ذات  متألقة  ومدناً  مدهشة 

عالمية”، أو أنها على األقل ذات تطّلعات إلى أن تكون كذلك. وباإلجماع، لم تتمّكن مدن الخليج الساحلية من تغيير الجغرافيا 

ووجه المنطقة فحسب، بل إّن األهم من ذلك أنها غيرت دور المنطقة في عالقاتها بالشبكات العالمية األوسع للتجارة والتبادل 

المعلومات. وإنتاج  للشركات،  االقتصادية  القرارات  واتخاذ  الخدمات،  وتقديم  التجاري، 

ففي  والمدهشة.  السريعة  التحوالت  وتداعيات  آليات  عن  فضاًل  للخليج،  المتغّير  المدني  الوجه  الكتاب  هذا  يستطلع 

العالمية،  التجاري  والتبادل  التجارة  لشبكات  حاسمة  أهمية  طويلة،  فترة  ومنذ  والدولية،  المحلية  الجهات  فيها  ترى  منطقة 

مع  وتوافقت  الديناميات  هذه  وتضافرت  داخلية،  سياسية  قوى  في  األخيرة  العقود  في  تجّذرت  داخلية  ديناميات  ظهرت 

السياسي  االقتصاد  من  انبثقت  اتجاهات  من  المدن  هذه  بعض  استفادت  الساحلية.  الخليج  مدن  لتشكيل  خارجية  تطورات 

تربطها بشبكات تتجاوز كثيراً حدود المنطقة، فيما تخّلفت مدن أخرى، أو تقاعست عن  العالمي كي تتخذ شكاًل وتتوّلى أدواراً 

المشاركة في السباق، بعد أن اّتخذت لنفسها إيقاعاً مختلفاً في حياتها المدنّية داخلياً وفي صالتها الخارجية مع المدن األخرى 

ومع الشبكات العابرة للحدود الوطنية. يرّكز هذا الكتاب على معدالت تفاعل مدن الخليج الساحلية مع الديناميات والتغيرات 

على  األوسع  والتداعيات  وجهها،  وتغيير  وأدوارها،  الساحلية،  المدن  من  مختلفة  أنواع  انبثاق  وعلى  والخارجية،  الداخلية 

الحديث،  العصر  في  الساحلية  المدن  أدوار  الكتاب  يستكشف هذا  العالم.  إلى  بوابًة  الخليج  شّكل  طالما  إذ  وخارجها،  المنطقة 

وسقوطها. صعودها  وعوامل 

باعتبارها  المدن  إلى  ُينظر  االجتماعية.  الشبكات  تحليل  من  األخيرة  السنوات  في  بالمدن  المتعّلقة  الدراسات  استفادت 

شبكات مترابطة يترّكز االنتباه فيها على جهات فاعلة محددة )ُعقد(، وعلى تدفقات وانسيابيات محّددة )مسارات وتقاطعات(، 

الديناميات  إلى  االنتباه  يكون على حساب  أن  يجب  ال  والعالقات  التدفقات  على  التركيز  ولكن هذا  بينها.  فيما  العالقات  وعلى 

الخليج،  في  المهيمنة.  وميزاتها  ومواردها،  نموها،  وأنماط  صيغتها،  تشّكل  األقل  على  أو  تعّرف  والتي  المدن،  داخل  الداخلية 

من  نفسه  القدر  على  جميعاً  تتمتع  دول،  قادة  وأولويات  سياسات  إلى  باإلضافة  الجيوستراتيجية  والديناميات  اإلقليمية  القوى 

األهمية في تشكيل صيغة المدن وصورتها العامة ومكانتها في الشبكات اإلقليمية والعالمية األوسع نطاقاً. يتمحور هذا الكتاب 

هذه  ظهور  كيفية  وفحص  الخليج،  في  المعاصرة  الموانئ  مدن  شكلت  التي  والخارجية  الداخلية  الديناميات  استكشاف  على 

عليها. المترتبة  والنتائج  فيها،  نفسها  عن  تعبر  التي  والطرق  الديناميات، 

تشّكل المدن، بطبيعة الحال، إحدى أهم أسس المجتمع البشري، وقد شهدت العقود األخيرة مستوياٍت أعلى من تدخل 

المنتظمة  الزيادة  هذه  فإّن  الكتاب،  هذا  بحوث  تبّين  وكما  المبنّية.  العمرانية  البيئة  صياغة  وإعادة  لصياغة  وتخطيطها  الدولة 

ينجم  أو على أساس مخصص، وما  العمراني، سواء كان ذلك على نطاق منسق وكبير  التخطيط  الدولة في  في مستويات تدخل 

الخليج. موانئ  لمدن  نسبياً  والشاملة  المهّمة  البصمات  من  بعضاً  تشكل  العمراني،  الشكل  في  وانفصال  انقطاع  من  عنها 

دوناً عن غيرها، تميل مدن الموانئ، تلك التي تقع على السواحل وتطل على األنهار الكبرى، إلى امتالك خصائص معينة 

قوى  تقاطعات  عند  أصاًل  نشأت  الموانئ  ومدن  الموانئ  إّن  بل  األخرى.  والموانئ  المدن  مع  متخصصة  عالقات  وبناء  داخلها، 

البحري  العالمية والنقل  للتجارة  االقتصادية والوظيفية  الطبيعة  الكبرى في  الهيكلية  التحوالت  الرغم من  محلية وعالمية. وعلى 
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والخدمات اللوجستية، فقد ظّلت الموانئ والمدن مترابطة بشكل وثيق بعضها ببعض. وتميل المدن الساحلية، من حيث دورها 

التي  للتغيرات  وكذلك  حولها،  من  األكبر  والتقنية  واالقتصادية  السياسية  األوضاع  لتغيرات  حساسة  تكون  أن  إلى  وأهمّيتها، 

بالغة  أدواراً  تاريخياً،  الموانئ لعبت،  األكثر أهمية، نظراً ألن مدن  الخاصة. وهذا كّله هو  المبنية  بيئتها  تنشأ بشكل طبيعي في 

تحليل  ألي  يتعّين  ولذلك  المرور.  وحركة  للتجارة  مهّمة  محاور  تشكيلها  خالل  من  العولمة،  عملية  في  وصل  كحلقات  األهمية 

طبيعة  الموانئ،  لمدن  المبنية  البيئة  بين  الجارية  المعقدة  التفاعالت  في  متكاماًل  نهجاً  بالضرورة  يّتبع  أن  الموانئ  لمدن  جاد 

والبحرية. البرية  والتجارية  االقتصادية  والشبكات  العمراني،  التخطيط  في  الفاعلة  والجهات  الحضري،  الشكل 

مهران كامروا يشغل حالياً منصب أسـتاذ ومدير مركز الدراسات الدولية واإلقليمية بكلية الشؤون الدولية بجامعة جورجتاون 

األحدث: ضمنها  من  آخرين،  أكاديميين  بمشاركة  أو  شخصية  بصورة  المؤلفات  من  العديد  وتحرير  بتأليف  قام  قطر.  في 
The Impossibility of Palestine: History, Geography, and the Road Ahead (2016); Qatar: Small State, Big Politics 
(2nd ed, 2015); The Modern Middle East: A Political History since the First World War (3rd ed, 2013); The 
Political Economy of the Persian Gulf (2012); Migrant Labor in the Persian Gulf (2012) (edited with Zahra 
Babar); The Nuclear Question in the Middle East (2012); The International Politics of the Persian Gulf (2011); 

Innovation in Islam: Traditions and Contributions (2011); Iran’s Intellectual Revolution (2008).  
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books, including, most recently, The Impossibility of Palestine: History, Geography, and the Road Ahead (2016); 
Qatar: Small State, Big Politics (2nd ed, 2015); The Modern Middle East: A Political History since the First 
World War  (3rd ed, 2013); The Political Economy of the Persian Gulf (2012); Migrant Labor in the Persian 
Gulf (2012) (edited with Zahra Babar); The Nuclear Question in the Middle East (2012); The International 
Politics of the Persian Gulf (2011); Innovation in Islam: Traditions and Contributions (2011); and Iran’s 
Intellectual Revolution (2008).
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من مدٍن موانئ إلى مدن ذات موانئ: نحو تاريخ متعّدد التدّرج لعمران الخليج في القرن العشرين  .2
        أرانَكـ كشاورزيان

ثّمة اتفاق واسع على أّن مدن موانئ الخليج كانت في بدايات القرن العشرين تتمّيز بطابع تعّددي “مختلط”، “عالمي”، أو ربما “دولي”؛ 

بل إّن البعض يميل إلى وصفها بأنها ذات طابع “أممي”، إذ كانت المنطقة تتسم بتداخٍل بين عّدة إمبراطوريات—عثمانية، قاجارية، 

ُعمانية، سعودية، بريطانية—كما كانت التجارة فيها تجمع بين مجموعات مختلفة اللغات واألديان واألنساب؛ وأكثر من ذلك، بل كأن 

مصطلح “التخوم” ُنحت من أجل هذا الجزء من العالم. غير أّن المدهش أكثر من منظور أوائل القرن الحادي والعشرين، أن المناقشات 

المعاصرة بشأن بعض هذه المدن تزعم—وعلى نحو متماثل—أّنها “منفتحة على الخارج”، ومرتبطة بأماكن وقوى أبعد من حدودها 

المباشرة، وبكونها وفق لغة اليوم مدناً “عالمية”. في الواقع، فقد جرى االستشهاد في السنوات األخيرة بهذه الخاصية بالذات كعامل 

يمّيز هذه المجتمعات عن بقية العالم العربي والشرق األوسط.

ظهرت دراسات وأبحاث كثيرة ترمي إلى فهم األشكال الحضرية التي ظهرت حديثاً والمتمّثلة في دبي والدوحة وأبوظبي؛ 

وشقيقاتها النفطيات األقل “إدهاشاً”، مثل المنامة والكويت. تتسم بعض تلك األدبّيات بلهجة ظافرة ال مراء فيها، تروي السير الملَهمة 

للحكام باعتبارهم ربابنة السفن الذين يقودون هذه المشاريع الرائعة. وثّمة أدبيات أكثر منطقّيًة تعالج األمر بطريقة أخرى، فترّكز 

اللحظات  المناقشات األضواء على  المال والزيادات السعرية الوهمية. تسّلط هذه  على استثنائية هذه المدن كمراكز نقل وحلقات 

البريطانية وامتّد حتى نظم الحكم الملكية المطلقة، غير أّن هذه األعمال ما  األكثر قتامة في المشوار الذي ابتدأ في عهد الوصاية 

فتئت تتحدث عن استثنائية “نموذج دبي”. ويبقى ثّمة أكاديميون آخرون نّظموا بحوثاً تجريبية غنّية، بقراءات تعاكس التّيار، ذات 

مصادر ورؤى تحليلية نقدية، تشرح كيف أّن أعمال السلطة، وخطابات التنمية، والثقة في التخطيط، تعّد من جهٍة عالمات من عالمات 

الرأسمالية المعاصرة، وتربط هذه المجتمعات من جهة أخرى باآلليات واألوضاع الدولّية.

التاسع  القرن  أواخر  النائية خالل  األوسع ومناطقه  الخليج  بتأريخ  اهتماماً جديداً  نفسه  الوقت  الماضي في  العقد  كما شهد 

عشر وأوائل القرن العشرين، أي الفترة التي شهدت جوالت جديدة من التنافس اإلمبريالي، وصراعات المركز والهامش، واالبتكارات 

بمفردها،  مدن  على  ركزت  بحوث  لدينا  وهنا،  جديدة.  حوكمة  وأشكال  تحالفات  وأتاحت  األقدم  النظام  عطلت  التي  التكنولوجية 

واستطالعات للساحل الشمالي وكيفية تمّدد سلطة قاجار إلى أن وصلت الخليج وخليج عمان، ودراسات عن التفاعالت عبر الشاطئين 

وبينهما. ويتبّين منها جميعاً أن هذا العالم البحري لم يكن يوماً “منطقة” معزولة وراكدة في التاريخ الحديث، وال يمكن حصر المرحلة 

في مفاهيم الركود والتخّلف أو أن ينظر إليها كمجرد مقدمة لعصر ما قبل النفط. لقد كان الخليج، كغيره من المسطحات المائية، معبراً 

وجسراً واصاًل، أكثر منه حدوداً أو صدعاً فاصاًل. لكن المدهش هو غياب التحليالت التي تدرس القرن العشرين بأكمله أو تقارن هذه 

األشكال الحضرية عبر الصدع الزمني الذي تميزه التحوالت االقتصادية والجيوسياسية الكبرى، بما في ذلك ظهور االقتصاد السياسي 

النفطي، وتراجع اإلمبراطورية البريطانية وصعود الهيمنة األمريكية، والتحول من وجهات لإلمبريالية ذات تخوم إلى دول وطنية ذات 

حدود. يسعى هذا الفصل بوعي إلى تعطيل التقسيم القياسي للفترات الزمنية، والتي ضّيقت النطاق الزمني للتحليالت التي تتناول 

العشرين  القرن  بداية  في  والعالقات  الحضرية  األشكال  طبيعة  حول  واسعاً  مقارناً  منظوراً  أقّدم  وبذلك  العربية.  والجزيرة  الخليج  

ونهايته. فيما سنحتاج في نهاية المطاف إلى تحليالت ونقاشات تتناول آليات هذا التحول وأسبابه، حيث ستقتصر نقاشاتي على رسم 

نموذج تقييم لتقطير هذا التحول، بدالً من وصفه أو شرحه كاماًل.

النقلة المفاهيمية الثانية هي التركيز على هذه المراكز العمرانّية باعتبارها “مدن موانئ” من خالل النظر في الكيفية التي 

أعيدت بها صياغة هذا النوع من العمران بواسطة-ومن أجل-التكنولوجيات الجديدة، ووسائط التراكم، وأشكال التحّكم السياسي. تقّدم 

مدن الموانئ مثاالً حياً على كيفية تفاعل الظروف المحلية جنباً إلى جنب، وعلى مستويات متعددة. وهكذا باتت هذه الموانئ القائمة 

اآلن تخضع لعالقة جدلية مع الفضاء الحضري، وكذلك مع أنماٍط من التجارة، ومن سياسات الدولة.
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هذا  مع  تتعامل  والتي  العشرين،  القرن  في  الخليج  قضايا  تتناول  التي  المناقشات  تجاوز  إلى  الفصل  هذا  يسعى  وأخيراً، 

إّن  للمقارنة.  قابلتين  غير  متمايزين، وحالتين  مكانين  باعتبارهما  والجنوبية  الشمالية  الضفتين  بين  تفصل  المائي كحدود  المسّطح 

التركيز على مدن الموانئ وعلى البعد البحري لهذه القوى السياسية دون الوطنية يجبرنا على النظر إلى الخليج باعتباره “تخوماً” 

سهلة االجتياز ومجموعة مترابطة من العالقات التي ترسم جغرافيا اجتماعية متغيرة ذات مراكز وأطراف متعددة. إن طبيعة هذه 

القرن  وأوائل  عشر  التاسع  القرن  في  ظهرت  كثيرة  أدبيات  وصفتها  بقوة،  والمتشابكة  والمتجددة  ثقافياً  المتعّددة  المجتمعات 

العشرين، تحث على تقليل أهمية النزعات القومّية التاريخية الجغرافّية، أو على تثمين قيم “األمن” و“االستقرار” اإلقليمي. وهكذا، 

أقّدم بوعي أمثلة عن مدن وموانئ مثل البصرة وبوشهر وبندرعباس ومواقع على الساحل الجنوبي نالت نصيباً أكبر من االهتمام في 

دوائر “الدراسات الخليجية”، وأفكر باآلن نفسه باالختالفات فيما بينها. ليس هدفي من ذلك هو أن أقول إّن جميع موانئ ومدن 

الخليج كانت أو مازالت تتبع مساراً تاريخياً واحداً، بل أن أستكشف كيف أن هذه األماكن المختلفة شهدت تغيرات متماثلة ولكْن 

جذرية في اقتصاداتها السياسية.

بناء على هذه المالحظات الثالث، يطرح هذا الفصل األسئلة التالية: ما أوجه المقارنة بين الشكلين الخليجيين المختلفين من 

العمران “العبروطني” المفصولين بفارق قرن من الزمن، وماذا يعني هذا من حيث آليات العمران، وكذلك من حيث مبدأ العبروطنية؟ 

حجتي هي أن الخليج كان دائماً عبروطنياً أو “عالمي-محلي”؛ بيد أّن عمليات آليات العبروطنية تغّيرت بطريقة أّدت إلى )أ( فصل 

الموانئ شكلياً عن المدن، )ب( ضعف تكامل شبكة الموانئ اإلقليمية، )ج( مدن يحظى فيها تجانس ووحدة الهوية والطبقة والمواطنة 

بامتيازات، فيما تعّد االختالفات تهديدات يتعّين تحييدها وضبطها. تجري هذه التحوالت على نطاقات جغرافية متعددة، وهي نتاج 

التغيرات التقنية وسياسات الدولة على حد سواء في ظل تطوٍر رأسمالي. وبالتالي، لم تكن الحدود االجتماعية واألقاليم مفّصلة بشكل 

صارم على المستويات الوطنية أو العمرانية، كما ال يمكن دراستها على هذا النحو دراسة كافيًة وافية.

آرنگ کشاورزیان يشغل حالياً منصب أستاذ مشارك في الدراسات شرق األوسطّية واإلسالمية في جامعة نيويورك. تشمل أعماله:
Bazaar and State in Iran: The Politics of the Tehran Marketplace (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2007), and “When Ties don’t Bind: Smuggling Effects, Bazaars and 
Regulatory Regimes in Post-Revolutionary Iran,” with Narges Erami in Economy and Society.
شـــغل مناصــب مخـــتلفة في هيئــات تحـرير العــديد من المجــالت األكاديمية وله فـــيها عدة مقــاالت منــشورة، من ضمنها:
International Journal of Middle East Studies; the Middle East Research and Information Project; 

Tadween Publishing, Arabian Humanities.   

Arang Keshavarzian is Associate Professor of Middle Eastern and Islamic Studies at New York University. 
His work include Bazaar and State in Iran: The Politics of the Tehran Marketplace )Cambridge University 
Press, 2007(, and “When Ties don’t Bind: Smuggling Effects, Bazaars and Regulatory Regimes in Post-
Revolutionary Iran,” with Narges Erami in Economy and Society in 2015.  He has served on the editorial 
boards of the International Journal of Middle East Studies, the Middle East Research and Information Project, 
Tadween Publishing, and Arabian Humanities.  
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مدن موانئ الخليج المعاصرة: بوابات محلية وشبكات عالمية  .3
مهران كامروا  

شهد الشرق األوسط على مدى العقدين الماضيين تقريباً تحوالً تدريجياً ولكْن ثابتاً تمّثَل في ابتعاد مراكز الجذب االقتصادي والتجاري 

العالمية” على  “المدن  الخليج. وكان ظهور  أفريقيا، متجهًة صوب  العربي وشمال  المشرق  عن  فشيئاً  والدبلوماسي والسياسي شيئاً 

سواحل الخليج الجنوبية، من الكويت إلى أبوظبي ودبي، سبباً جوهرياً في ذلك التحّول، ونتيجة له أيضاً. وتطّور جّراء هذا التحّول صدٌع 

حضري شمل المنطقة برّمتها، حيث انقسمت المدن العربية وشرق األوسطية عموماً إلى فئتين: المدن “المتعّثرة” والمدن “الناشئة”، 

وهو انقسام تحّددت مالمحه في الغالب بناء على طريقة تعامل تجّمعات كبيرة من المدن مع العولمة وآلّياتها.

ووفقاً لياسر الششتاوي فإّن “الصدع الكبير” الحاصل في الشرق األوسط يعزى أوالً إلى التكتالت العقارية التي يغذيها رأس 

المال العالمي والثروة النفطية. ظهرت مدن الخليج العربية—وأبرزها الدوحة والمنامة والكويت وأبوظبي ودبي فضاًل عن الرياض— 

كنماذج تتطّلع مدُن الشرق األوسط والمنطقة العربية األخرى لالحتذاء بها. “النموذج الخليجي” الذي يعّد بحد ذاته نتاج ما يدعوه 

الششتاوي “لحظات التغيير” أو التمزق، جلب معه هجرة أعداد كبيرة من العمال بحثاً عن عمل، ومن المهنيين المهرة والعمال نصف 

المهرة، في تكرار لالختالالت الصاعقة التي مّيزت اقتصاد الشرق األوسط على نطاق أصغر في جميع المدن الناشئة. ولعّل المشاركة 

الفعالة بالعولمة، واالنخراط بها، قد دفع “المدن العالمية الناشئة” في الشرق األوسط إلى مستويات أعلى من تطوير البنية التحتية 

والعمران الحديث. ولكنها جلبت لهم أيضاً جيوشاً من العمالة األجنبية، ومستويات مقلقة من االختالل الديمغرافي.

يتناول هذا الفصل مدن موانئ الخليج، بحيث يتجاوز تصنيفات الششتاوي ما بين مدن “متعّثرة” ومدن “ناشئة”، على الرغم 

من االتفاق مع أطروحته األساسية من أن بعض هذه المدن أصبح مستفيداً من االهتمام والدعم المتواصل فيما يعاني بعضها اآلخر مما 

يبدو أنه اإلهمال السياسي وضحالة الموارد. وبناء على حسابات أرانغ كيشاوارزيان التاريخية بشأن عمران الخليج، والواردة في هذا 

الكتاب، فإّن هذا الفصل يتتّبع تطور انبثاق ثالثة أنواع من مدن الموانئ الخليجية، ويرصد مالمحها الحالية. وهي في أحوالها النموذجية: 

مدن الشركات، التي شهد كثير منها أياماً أفضل؛ ومدن الموانئ الثانوية، والتي بحكم كونها “ثانوية” ال تحظى باالهتمام والموارد التي 

تحظى بها نظيراتها “األولية”؛ وما أسميه “المدن المتطّلعة إلى العالمية”، والتي تطمح إلى العالمية ولكنها لم تصل إليها حتى اآلن.

على صعيد  متعددة  عالمية  شبكات  في  مركز  تصبح  أن  إلى  تتطّلع  أن  وبين  “أولية”  المدينة  تكون  أن  بين  عالقة  توجد 

التجارة والتبادل التجاري، فضاًل عن التمويل والنقل والخدمات اللوجستية. باستثناء دبي، فإن كل المدن اإلقليمية األخرى المتطّلعة 

السلطات  لتمركز  البالد  في  الرئيسية  المواقع  فإنها  بذا،  أولية.  مدن  دبي،  ذلك  في  بما  وجميعها،  عواصم،  هي  العالمية  إلى 

واألنشطة  الرياضية(  والمالعب  الوطنية  والمكتبات  المتاحف  )مثل  التراثية  والمواقع  الوطنية  والرموز  والسياسية  االقتصادية 

التجارية واالقتصادية والحياة الثقافية والمراكز الدينية )المساجد الوطنية(. تهيمن هذه المدن على حياة الدولة بأكملها، وترخي 

ظاللها على كافة التشكيالت العمرانية األخرى. وفي الواقع، فإّن الكويت، وقطر، وإلى حد ما البحرين، هي في جوهرها، وبمعنى 

والمتلّقي  المستفيد  هي  تكون  أن  المستغرب  من  وليس  بأكملها.  دولة  جوهرها  في  هي  األولية  المدينة  حيث  مدن؛  دول  ما، 

المراكز  أكبر  دائماً  وأنها  التحتية،  البنية  وتطوير  لالستثمار  األساسية  المواقع  وأنها  والخاصة،  العامة  والموارد  لالهتمام  الرئيسي 

العمرانّية من حيث عدد السكان والمساحة الجغرافية.

يشّخص هذا الفصل ثالثة أنواع نموذجية من مدن الموانئ في الخليج: مدن الشركات، والمدن الثانوية، والمدن المتطّلعة إلى 

العالمية. وإذا كان مزيٌج من اإلهمال السياسي وعدم كفاية الموارد والتطورات الجيوستراتيجية قد أعاق األهمية المحتملة للمدن الثانوية 

والمدن الشركات، في الداخل والخارج على حد سواء، فإن عوامل عّدة تالحمت لتدفع المدن المتطّلعة إلى العالمية إلى دائرة الضوء 

الدولية، واألهم من ذلك، إلى اكتساب نفوذ إقليمي. لقد حدث تحول جذري لصالح ازدياد أهمية وتأثير السواحل الجنوبية للخليج، ال سيما 

بمقدار أهمية مشاركتها النشطة في الشبكات العالمية للتجارة والمال والعمليات المصرفية والنقل، وعمق بنيتها التحتية.
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نظرة تاريخية إلى اإلمارات المتصالحة: أراضيها اإلقليمية وبنيتها التحتية  .4
ستيفن راموس  

ما يسمى “مدن  لفهم  بفضل حركة تحضره وعمرانه. وفي محاولة  باهتمام دولي واسع  الماضيين  العقدين  الخليج خالل  حظي 

أن  الحاذقون  المراقبون  أدرك  ما  سرعان  لكْن  فيها.  العمران  واتساع  ووتيرة  بنمط  افتتان  حالة  ونمت  أدبيات  الخليج” ظهرت 

مصطلح “المدينة” وقياسها ال يفي بأغراض وصف آليات العمران واالستقرار، واستخدموا بدالً منه مصطلحات من قبيل: “المدن 

في  يحدث  كان  ما  تفسير  يمكنها  عددية  كعدسات  الحصر،  ال  المثال  سبيل  على  العمراني”،  و“المشهد  “األرخبيل”،  الضخمة”، 

بها. وتأثيرها  العالم،  أخرى من  أجزاء  العمرانية في  الظروف  تعبيرها عن  الخليج، وكيفية 

الظواهر  لمناقشة  المقياس األنسب  باعتباره  ترافق مع دعوات الستردادها  باألرض،  اهتمام متزامن متجّدد  أصبح هناك 

دراسة  في  الملحوظ  القصور  هو  الشائع  النقد  كان   ،1٩73 ومنذ  الجغرافيا،  مجال  والعمران. ضمن  للعمارة  المعاصرة  المكانية 

على  التركيز  بسبب  إّما  منه،  التقليل  جرى  اإلقليمية  األراضي  مفهوم  أن  النقد  هذا  يزعم  باختصار،  اإلقليمية.  األراضي  مفهوم 

الفضاء. تكوين  لكيفّية  استيعاٍب  متناٍه من دون  فضاء  تجسيد  بسبب  أو  أعمق،  تاريخية  العالئقية من دون خلفية  طبيعته 

التاريخية  المعاني  انتقلت  المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  اّتحاد  سبقت  التي  القرن  ونصف  قرن  فترة  مدى  على 

وأراضي  الماء  وآبار  اللؤلؤ  صيد  بين  فضفاض  نحو  على  تجول  قبلية  بدوية  ثقافة  من  لألرض  والسياسية  والثقافية  واالجتماعية 

جدلياً  مرتبطاً  القبلّية  الوالءات  تحويل  كان  وإنتاجه.  وامتيازاته،  النفط،  مضاربات  في  لألرض  صارمة  تعاريف  إلى  الرعي، 

في  النفط  اكتشاف  ومع  البحرية.  التجارة  على  تترّكز  ومصالحها  بريطانيا  اهتمامات  كانت  حين  اإلقليمية  القوى  مشهد  بتدّفق 

البحرية  التجارة  طرق  من  اإلقليمية  باألراضي  المتعّلقة  البريطانية  االستراتيجية  االهتمامات  انتقلت  األراضي،  من  أخرى  أجزاء 

في  أونلي  جيمس  تناول  نفطية.  ثروة  من  تحتويه  أن  يمكن  لما  نظراً  والداخلية،  الساحلية  األراضي  الحقاً  لتشمل  المفتوحة 

ووصف  العشرين،  القرن  وأوائل  عشر  التاسع  القرن  في  البريطاني”  االستعماري  “السلم  في  بالمنطقة  المتعلق  الجزَء  عمله 

إلى  الحيوانات  وتربية  اللؤلؤ  لصيد  التعاونية  الفترة  تحّول  مع  والمكانية  واالقتصادية  االجتماعية  القوى  عالقات  تغيرت  كيف 

اإلمارات  إمارة من  الشيوخ حّكام كل  النفط من خالل  التنقيب عن  امتياز  أدارت بريطانيا مفاوضات  النفط وإنتاجه.  استكشاف 

الدعم  نتائج  الحاكم.  منصب  يدعون  قد  من  على  فيها  يتفّوقون  ميزًة  ومنحهم  سلطاتهم  في  دفعة  أعطاهم  ما  المتصالحة، 

سابقة  بمثابة  وكانت  بها،  المحيطة  األراضي  تحكم  سلطات  كمراكز  الحّكام  بها  يقيم  التي  البلدات  وضع  أساساً  نظم  البريطاني 

1٩71، لتكون في آن واحد مشروعاً تحديثياً عمرانّياً. العام  تاريخية التحاد دولة اإلمارات في 

األداة  اإلقليمي،  بالمعنى  التحويلية،  العملية  في  بدورها  وتلعب  للعمران.  األرض  الحال،  بطبيعة  التحتية،  البنية  تهّيئ 

عبرتها  التي  االستعمارية  بعد  وما  االستعمارية  شبه  الفترات  عبر  السياسية  والرغبات  األحالم  عن  التعبير  ووسيلة  المركزية 

الدولة. عملت عناصر  ذاتها، في تحديد طبيعة  البريطانيين واإلماراتيين، وكغاية في حد  القادة  التحتية  البنية  المنطقة. خدمت 

جانب  إلى  العشرين،  القرن  أواخر خمسينات  المنطقة  جابت  التي  البريطانية  األراضي  مسح  إطالع حمالت  على  التحتية  البنية 

مشاريع  مع  بالتوازي  النائية  المناطق  بشأن  الجهود  هذه  ُبذلت  ذلك.  عقب  القادة  بين  جرت  التي  البرية  الحدود  مفاوضات 

مطالبًة  باعتباره  التحتية  البنية  في  السبق  يساعد  الساحلية.  العمرانية  الحواضر  في  البحرية  بالتجارة  الخاصة  التحتية  البنية 

االنسحاب  بعد  السبعينات،  خالل  المنطقة  في  التحتية  البنية  تكرار  موجة  شرح  على  وملكيتها،  األراضي،  تعريف  في  أساسية 

المدني  المهندس  أهمية  على  اإلقليمية؟”  لألراضي  حدث  “ماذا  دالالته:  له  بعنوان  مقال  في  بيكون،  أنطوان  يؤّكد  البريطاني. 

والبنية التحتية في تشييد األراضي اإلقليمية والعمليات المكانية األكبر في بناء الدولة. وقد شّكلت العالقة بين مغزى األراضي 

أّن تفّحص دورة  الدولة وتنميتها. ذكرُت في مكان آخر فكرة  بناء  الخطاب اإلماراتي في  التحتية جوهر  البنية  الجغرافية ونشر 

البنية التحتية ضروري في فهم عمران الخليج، وأود أن نبني على هذه الفكرة فكرة أخرى وهي أن األرض تعّد مقياساً مناسباً 

الحالي. الوقت  أو في  التاريخ  الخليج، سواء عبر  لفهم عمران 
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االستقالل  إلى  البريطانية  اإلمبراطورية  ظل  من  المتصالحة  اإلمارات  فيها  انتقلت  لفترة  تاريخية  نظرة  الفصل  ويتضمن 

المتغيرة ألراضيها، ولحيوية تعريف وتكوينها في  1٩71، بغية استكشاف األهمية  المتحدة في  العربية  وتشّكلت دولة اإلمارات 

الداللة  مهّمة  إلى  القبيلة  نفوذ  تعيين  مهّمة  من  أيضاً  انتقل  إقليمي  كوسط  ودورها  التحتية،  البنية  دور  أن  أرى  العملية.  هذه 

بخصوص  أكبر  تنظير  في  المساهمة  ننوي  التاريخي/التجريبي،  التحليل  هذا  خالل  من  الحدود.  وترسيم  اإلقليمي  الثبات  على 

االستعمار. بعد  ما  األرض والعمران، وتشكيل دولة 

بالواليات  جيورجيا  جامعة  في  والتصميم  البيئة  كلية  في  مساعد  أستاذ  منصب  حالياً  يشغل  راموس  جيه  ستيفن 
أهمها: الكتب،  من  بعض  وحرر  ألف  للتصميم.  هارفارد  كلية  من  التصميم  في  الدكتوراه  درجة  على  حصل  المتحدة. 
Dubai Amplified: The Engineering of a Port Geography; “Planning, Prototyping, and Replication in Dubai” in 
The Superlative City: Dubai and the Urban Condition in the Early Twenty-First Century, ed. Ahmed Kanna.

Stephen J. Ramos is an Assistant Professor in the College of Environment and Design at the University 
of Georgia in the United States. He received his Doctor of Design degree from the Harvard Graduate 
School of Design. His work include Dubai Amplified: The Engineering of a Port Geography; “Planning, 
Prototyping, and Replication in Dubai” in The Superlative City: Dubai and the Urban Condition in the Early 
Twenty-First Century, ed. Ahmed Kanna
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عمران الخليج: الحقل الداللي لفضاء المقوالت  .5
أحمد كنا  

العقد  في  والصحافيين  الباحثين  من  مزيد  اهتمام  كبيرة،  إنشائية  مشاريع  من  تضّمنه  ما  مع  الخليج،  منطقة  عمران  استقطب 

الُمنتجة، علمياً وصحافياً، حول المسائل العمرانية في المنطقة، تسّوغ  الماضي. أناقش في هذا الفصل أّن كمية ونسبة المعرفة 

لنا أن نبتعد قلياًل إلى الوراء لكي نطرح تساؤالت نقدّية، تطال مالمح وشروط إنتاج هذه المعرفة، وتتيح لنا التفكير فيما تعنيه 

وعنها. المنطقة  في  العمرانية  المعرفة  سياسة  بشأن  تساؤالت  هكذا 

قبيل  من  جغرافّية،  فوق  أكبر  بقضايا  تذّكرنا  الخليج  عمران  بحركة  المتعلقة  المعرفة  إلنتاج  الراهنة  الشروط  لعّل 

اإلحباط  بعض  مع  فيها  أشار  األساسية”،  كالكلمة  “الفضاء  بعنوان  تأسيسية  محاضرة  هارفي  ديفيد  ألقى  العمراني.  الفضاء  فئة 

المصطلح في  تطبيق هذا  أن  االجتماعية. والحظ هارفي  بالعلوم  ألّمت  نظرية  أزمة  تأّتى في خضّم  “الفضاء”  أن مصطلح  إلى 

الذي  ما  وسأل:  النهائية.  تبدو  المصطلح  فيها  اسُتخدم  التي  المواضع  وأن  دّقة،  أو  وضوح  أي  إلى  يفِض  لم  التجريبية  البحوث 

نطاق  في  كان  وإن  الخليج،  لعمران  الحالي  الخطاب  في  جرى  القبيل  هذا  من  شيئاً  أّن  والحال،  الفضاء؟  مقولة  من  نكسبه 

من  نكسبه  أن  النظرية،  الناحية  من  يمكن،  الذي  ما  هارفي،  رأي  اعتمدنا  إذا  تواضعاً.  أكثر  وسياسية  نظرية  وبأبعاد  أضيق، 

الفئة ممكنة، وما  تلك  التي تجعلها  المزاعم  ما هي  أخرى:  زاوية  المسألة من  تناولنا  وإذا  العمراني”؟  “الخليج  التحليلية  الفئة 

تستبعدها؟ التي  المزاعم  هي 

وكيفية  ماهية  قاطعة عن  استخالصات  سأقدم  ما  نادراً  فأنا  تقليدياً.  بحثياً  فصاًل  األمر  في هذا  يرى  أن  للقارئ  ينبغي  ال 

جوهر  يشكل  ما  هو  أسئلة  هكذا  تتضمّنها  التي  لالفتراضات  النقدي  التحليل  فإّن  الواقع  في  العمرانية.  الخليج  آلياات  تشّكل 

نادراً  البحوث  هذه  ألن  البحوث،  من  مزيد  على  تحّث  أسئلة  إثارة  في  المساهمة  أو  طرح  إلى  الدراسة  هذه  تسعى  الفصل. 

الفصل  خالصة  في  أتحول  لكّنني  ذاتها،  بحد  العمران  مقولة  بمعالجة  أبدأ  الخليج”.  عمران  “خطاب  هنا  أدعوه  ما  تناولت  ما 

المسائل  مع  تتشابك  العمرانّية  األسئلة  أن  اآلن  نعرف  األنثروبولوجي.  المشهد  يسمى  ما  مهّماً:  سؤاالً  أخاله  ما  إلى  الختامية 

البيئية إلى درجة التعقيد، ولكن ما من دراسة ظهرت-على حّد علمي-كان موضوعها العالقة بين العمران وقضية اإلنسان-البيئة 

أقترُح  كما  الصحافية.  األدبيات  وخصوصاً  الخليج،  عمران  عن  العلمّية  األدبيات  تكاثر  من  الرغم  على  هذا  الخليج.  منطقة  في 

االقتصاد  في  الثمينة  الموارد  استخراج  منطقة  الخليج،  منطقة  بربط  نبدأ  أن  كآكاديميين  لنا  الملّح  فمن  الفصل،  في خاتمة هذا 

على  المشروع  اّتخذه  الذي  للشكل  أساسياً  الجديد  اليبرالي  االقتصاد  دخول  فيها  يعّد  منطقة  الواقع  في  الجديد-وهي  الليبرلي 

األنثروبولوجي”. “المشهد  هو  عريض  عنوان  تحت  الماضية-بقضايا  األربع  العقود  مدى 

عندما بدأت بحثي في المنطقة في العام 2002، كان من الواضح كّم التغّير، الشكلّي على األقل، الذي طرأ على مدن مثل 

والمشاريع  البناء  بيئة  إلى  التجارة  إلى  الشحن  توسعاً سريعاً في جميع جوانبها من  تشهد  دبي  فبدت  والدوحة.  وأبوظبي  دبي 

وليس  جديدة.  لهم  تبدو  ظاهرة  مع  للتعامل  يجَهدون  وهم  المعلقين  أفواه  من  بسهولة  تتناثر  التفضيل  صيغ  وبدت  العقارية. 

العابريين  المراقبين  المعاصرة. حتى  الفترة  كبير جداً في  اهتمام  أصبح محط  المنطقة  العمراني في  الوضع  أن  المستغرب  من 

والعشرين  الحادي  القرن  من  األول  العقد  ونصف  العقد  في  الخليج  عمران  عن  المحلية  الكتابة  أن  مفاده  استنتاج  إلى  قفزوا 

المهيمنين على  المنطقة وفق “رؤى”  التي أجرتها مختلف دول  التنمية االقتصادية والعمرانية  نتيجة ألنماط  هي من دون شك 

أبوظبي والدوحة ودبي. مدن مثل 

السائد  النمط  كان  للثقافات،  تقاطع  نقطة  وتشّكل  المستقبل  إلى  قدماً  تتطّلع  كمدينة  الخليجية،  المدينة  بناء  أّن  بيد 

شاهدتها  التي  اإلعالمية  وللتغطيات  و2007،   2002 عامي  بين  أجريتها  التي  الميدانية  دراستي  خالل  دبي  عن  الناس  لحديث 

ما  الغالب  في  فيها  يتراءى  في حاالت  أظّن، جرى  كما  للمدينة،  التوسعي  البناء  مثل هذا  أن  معقولية  واألكثر  الحين.  ذلك  منذ 
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المنطقة. وإذا أعدنا صياغة  اإلثنوقراطية في  النخب  الواقع سياسي، ما بات يسبب قلقاً لدى  أنه في  أّنه غير سياسي على  يبدو 

الواقع  جملة قالها األنثروبولوجّي جيمس فيرغسون، فإن خطاب المدينة يغدو معادياً للسياسة حين تندلع الخالفات على أرض 

أعقاب  في  الخليجيين  المثّقفين  نخب  من  واحٍد  ابتعاث  نشهد  أن  الصدفة  قبيل  من  أّن  أعتقد  ال  الخليج.  عمران  مسألة  بشأن 

الخليج كجزيرة مزدهرة حديثة مستقرة  فيها عن  لبس  الخارجي صورة حيوية واضحة ال  للعالم  يقّدم  لكي  العربية  االنتفاضات 

فقراً. تقلباً وأشّد  أكثر  أكبر،  في منطقة 

منطقة  العمرانية عن  المعرفة  إنتاج  تكاثر  بأّن  العام،  المفهوم  أوالً  أعكس  أن  اثنين.  إلى شيئين  الفصل  أهدف في هذا 

إذ  المعاصرة.  الفترة  تلك  خالل  ُنّفذت  التي  العمرانية  المشاريع  ثمرة  الماضية  عشرة  الخمس  السنوات  مدى  على  كان  الخليج 

منذ  اللغوية  األنثروبولوجيا  تجاوزتها  داللة  نظرية  وهذ  الداللة،  إلى  المرجع  من  تمضي  ساذجة  واقعية  عن  االفتراض  هذا  ينّم 

زمن طويل. بدالً من ذلك، سأحاول أن أبّين أن الوضع أكثر تعقيداً وربما يكون في الواقع عكس ذلك، لتوضيح التماثل اللغوي، 

أنواع  فيها  وتتشّكل  معينة  أشكال  فيها  تبنى  التي  الساحة  تشكيل  في  يساعدان  فيه  تقع  الذي  الداللي  والحقل  “المدينة”  داللة 

و”الفضاء  “العمران”  مثل  مصنفات  تعّد  تحديداً.  بالمعرفة  أهدافي  من  الثاني  الجزء  ويتعّلق  العمرانية.  الفضاءات  من  معينة 

العمراني” غامضًة ال تصلح للتحليالت الدقيقة. وعلى الرغم من هذا، فإن تكاثر الدراسات العمرانية الخليجية يميل إلى افتراض 

سياقات  في  التحديد  وجه  على  المقوالت  هذه  تعنيه  عّما  أوالً  نسأل  أن  الواقع  في  علينا  ولكن  بديهية.  المقوالت  هذه  أن 

إذ  في ظاهرها،  المقوالت  أخذ هذه  يمكننا  ال  معينة.  سياقات  في  تؤديها  التي  والسياسي  التحليلي  العمل  أنواع  وعن  مختلفة، 

االستفسار  أو  “المدينة”،  أو  “العمران”  إليه  يشير  ما  نعرف  أننا  افتراض  من  بدالً  مختلفة.  أشياء  على  للداللة  صياغتها  يمكن 

“ماهي المدينة؟” )تحسين ظاهري فقط(، فإنني أزعم أن الطريقة األفضل للتفكير في المسائل العمرانية هو أن نسأل: ما الذي 

ثقافية؟ وتأريخات  سياسية  سياقات  في  تعمل  أن  يمكنها  وكيف  “المدينة”؟  مثل  مصنفة  تفعله 

أحمد كنا أستاذ مساعد في األنثروبولوجي والدراسات الدولية في جامعة الباسيفيك. يحمل شهادة دكتوراه في األنثروبولوجيا من جامعة 
هارفارد. كتب العديد من المقاالت عن الخليج العربي، العمران العالمي، اإلمبراطورية األمريكية، نشرها في بعض المجالت، أهمها:

 Cultural Anthropology; Traditional Dwellings and Settlements Review; City; MERIP; Jadaliyya .
له: أعما وتشمل  آخرين،  كاديمين  أ بمشاركة  و  فردية  بصفة  لكتب  ا بعض  وتحرير  ليف  بتأ م  قا ذلك  إلى  فة  باإلضا
Dubai, The City as Corporation (University of Minnesota Press, 2011); The Superlative City (Harvard 
Graduate School of Design/Harvard UP, 2013); Rethinking Global Urbanism (Routledge 2012). 
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المشهد العمراني الناشئ في سواحل الخليج الجنوبّية   .6
أشرف م. سالمة  

وأثرها  العالمية  التدفقات  ظاهرة  استكشاف  إلى  ويهدف  الخليج،  في  المعاصرة  العمرانية  البيئات  حالة  الفصل  هذا  يتناول 

المعاصر من خالل تحليل نقدي لثالثة جوانب  للعمران  الرئيسية  الخصائص  العمراني والمعماري اإلقليمي. تتحّدد  المشهد  على 

رئيسية. تشمل هذه الجوانب تطوير بنية تحتّية “مفصلة حسب الطلب” كي تستوعب “التدفقات العالمية”؛ وتحقيق الالمركزية 

الناجم،  العمراني  والمشهد  العمرانية؛  البيئة  في  االستثمار  اجتذاب  إلى  الرامية  العمرانية  القرارات  اتخاذ  وآليات  الحوكمة  في 

أّن  اعتبار  وعلى  اجتماعي.  وعزل  شاهقة،  وتجمعات  حصرية،  تطوير  مشاريع  تمّيزه  والذي  عاطفياً،  المنفصل  لكن  العشوائي 

المساعي  تصنيف  إلى  عمدُت  فقد  الخليج،  منطقة  في  الناشئة  للمدن  العمراني  المشهد  من  يتجزأ  ال  جزء  المعماري  االبتكار 

“حداثة  عن  الناتج  االرتقاء  مع  تترافق  وثقافية  أيقونية  معمارية  هوية  لبناء  والخفية  العلنّية  األجندة  فئتين:  إلى  المعاصرة 

متعددة”، والممزوجة مع التطور الناتج عنها، والتي تتجّلى في التوّجهات الالفتة في تعددها. توّضح األمثلة المدروسة حالة من 

االندفاع نحو تشكيل هوية فن وثقافة، في إطار هوية شاملة، تدعمها أجندة صارمة لتشجيع واستدامة الوعي التربوي والبيئي. 

الناشئة. الخليج  مدن  لمختلف  التنافسية  بالطبيعة  المتصلة  الرئيسية  التحديات  مع  الفصل  يختتم  القضايا،  هذه  استكشاف  بعد 

الرائدة  العولمة  ظاهرة  مالحظة  على  العمرانّيون  والجغرافيون  والمؤرخون  المنظرون  دأب  التسعينات،  أوائل  منذ 

والمعلومات  المال  ورأس  البشر  حركة  تمثل  التي  التدفقات،  هذه  نشأت  عنها.  المترّتبة  العالمية”  “التدفقات  على  وأثرها 

التدفقات ال تحدث حالياً  البيني. والحال فإن هذه  الترابط  عميقاً ومميزاً على  تأثيراً  العقدين األخيرين، وأّثرت  والمعارف، في 

االقتصادي،  والترابط  الثقافي  التكامل  وتعزيز  األماكن  بين  التواصل  زيادة  في  تساهم  بحيث  فحسب،  مسبوقة  غير  بمعدالت 

والتي  والنقل،  االتصال  تكنولوجيات  في  الثورة  إّن  والمدن.  العمرانية  األشكال  هيكلة  إعادة  تنشيط  باّتجاه  تدفع  أيضاً  ولكنها 

بالنسبة للمستخدمين، بل األهم  الوقت  المعلومات واالتصاالت قد غّيرت جذرياً ليس فقط معنى  يحّثها تسويق وتوفير تقنيات 

من ذلك أّنها خّففت من قيود المسافات. ويشار إلى هذه الخاصية التي تقود عصر العولمة بعبارة “ضغط الوقت والمسافات”، 

والتي عجلت تكامل اآلليات والنظم االجتماعية والثقافية واالقتصادية والسياسية في جميع أنحاء العالم، ما أفضى إلى هجرات 

العالمية”. “التدفقات  تسميتها  على  اصطلح  متقاطعة،  حيوية 

المعاصرة  المجتمعات  تنظيم  أن  يؤكد  الذي  كاستلس  مانويل  إلى  التدفقات”  “فضاء  مفهوم  إدخال  في  الفضل  يعود 

وتأثير  وجود  معاينة  يمكن  حين  وفي  والرموز.  واألصوات  والصور  والتكنولوجيا  والمعلومات  المال  رأس  تدفقات  حول  مبنّي 

صحته.  تثبت  لم  آلّية  بل  مكاناً  بالضرورة  ليست  العالمية  المدينة  بأن  اآلخر  زعمه  فإّن  صحتها،  من  والتحقق  التدفقات  هذه 

تنمية  تشهد  والتي  ودبي،  والدوحة  أبوظبي  مثل  الخليج،  في  ناشئة  عولمة  مدن  مع صعود  واضح  بشكل  فرضيته  ُدحضت  فقد 

في  كثيراً  أْثرت  وتفاعلهم  الناس  تواصل  طرق  في  الثورية  التغييرات  فإن  الواقع،  في  سريع.  نمو  وآليات  متواصلة  عمرانية 

والهويات  الثقافات  على  سلباً  تؤثر  أن  التغييرات  هذه  بعض  بمقدور  أن  صحيحاً  كان  ولئن  العمرانية.  التطورات  اتجاهات 

الوصول إلى رأس  السريع والتغيير من خالل سهولة  للتحديث  النامية فرصاً غير محدودة  المدن  أيضاً لهذه  فإّنها توفر  المحلية، 

والمتواصل  المستمر  التعرُض  عليها  إنّما حّث  المنبثقة  الجديدة  النابضة  العمرانية  المشاهد  إّن هذه  العالمّية.  والمعارف  المال 

للتدفقات العالمية. ويشار إلى مدن مثل أبوظبي والدوحة ودبي والمنامة عموماً بأنها مدن “عالمية” باعتبارها عرضة لتدفقات 

أرجون  األنثروبولوجي  إلى  السياق  هذا  في  وأشير  والرياض.  ومسقط  والكويت  جدة  مثل  أخرى  مدن  له  تتعرض  ما  تفوق 

أبادوراي الذي وصف المدن العالمية تبعاً لـ«مشهد التدفقات« فيها، مميزاً بين خمسة أنواع من التدفقات: اإلثنية، واإلعالمية، 

والفكرية. والتقنية،  والمالية، 
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للعولمة  الرئيسية  المالمح  تتضح  العالمية،  الخليج  لمدن  الحالي  العام  الوضع  على  هذه  التدفقات  مشاهد  إسقاط  عند 

والتدفقات العالمية. لقد أدى مفهوم التدفقات حسبما حدده كاستلس وأبادوراي إلى ظهور خطاب دولي جديد بشأن االقتصاد 

العالمي القائم على المعرفة. ويتميز هذا النوع من االقتصاد من خالل ثالثة عناصر: مؤسسات خدمية ومصرفية دولية، صناعات 

أحد  باعتباره  االقتصاد  هذا  مثل  هوية  تحّدت  البحثية.  والمؤسسات  كالجامعات  للمعرفة  مولدة  مؤسسات  التقنية،  عالية 

العالمي  المعرفة  اقتصاد  ارتقاء  تسارع  إن  يقول  من  ثمة  األحيان  من  كثير  في  المكانية.  التنمية  لعمليات  الرئيسية  المحركات 

في  عديدة.  متنوعة  بطرق  العمرانية  البيئة  على  مباشراً  تأثيراً  دوماً  ويؤثر  المكانية،  التنمية  تشكيل  باستمرار  يعيد  وتطّوره 

بها؛  المعمول  الشبكات  تصارع  العالم  حول  حديثاً  الناشئة  المدن  هذه  بعض  فإّن  المعرفة،  على  القائم  العالمي  االقتصاد  سياق 

جيواستراتيجّية جديدة. أهمّية  والخليج  العربية  الجزيرة  شبه  في  المؤثرة  المدن  اكتسبت  فقد  الواقع،  في 

بالممـلكة  غالســكو،  ستراثكاليد،  جامعــة  في  المعمارية  الهندســة  كلـــية  ورئيس  أستاذ  منصب  حالياً  يشغل  سالمة  م  أشرف 
المتحدة. كان في الســابق الرئيـس المؤسـس لقسم العمارة والتخطيط العمراني في جامعة قـــطر. تشمل أحدث كتب سالمة:
Spatial Design Education: New Directions for Pedagogy in Architecture and Beyond; Demystifying Doha: 
On Architecture and Urbanism in an Emerging City (with Florian Wiedmann); Architecture beyond 

Criticism: Expert Judgment and Performance Evaluation. 
 

Ashraf M. Salama is Professor and Head of the School of Architecture at the University of Strathclyde, 
Glasgow, UK. Previously, he was the founding Head of Architecture and Urban Planning at Qatar University. 
Salama’s most recent books include, Spatial Design Education: New Directions for Pedagogy in Architecture and 
Beyond; Demystifying Doha: On Architecture and Urbanism in an Emerging City (with Florian Wiedmann);  
Architecture beyond Criticism: Expert Judgment and Performance Evaluation. 
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تحرير القّطاع العقاري كمحفز للتحول العمراني في الخليج  .7
فلوريان ويدمان   

الحالة  وتتمحور  المدن.  في  البحث  خالل  من  وزمانّياتها،  ومكانّياتها  الجديدة،  الليبرالية  لمراحل  دقيقة  دراسة  الفصل  هذا  يقّدم 

اعتبار  يمكن  أبوظبي.  اإلماراتية  العاصمة  طرحتها  ذكية”  مدينة  “مبادرة  وهي  مصدر،  مدينة  على  الفصل  هذا  في  المدروسة 

الليبرالية الجديدة قوة تحويل عالمية تصوغ شكل الحوكمة العمرانية في الحقلين العام والخاص، فإنها استخدمت على نطاق واسع 

لشرح أنماط العمران. وتدّل مدينة مصدر على توّجه تشهده مدن الخليج، ال يتناسب تماماً مع مسارات العمران الليبرالية الجديدة 

األنماط  مع  مقارنتها  خالل  من  الجديدة  الليبرالية  للتجربة  ممثاًل  مصدر  مدينة  اعتبار  على  قدرتنا  مدى  فهم  ويمكننا  الشائعة. 

العمرانّية في  للتجارب  األشكال  تعنيه كّل من هذه  والمتباينة، وما  المتنافسة  أشكالها  الجديد، وتقييم  الليبرالي  للعمران  الشائعة 

مدن الخليج.

بين  العالقة  مالمح  يرسم  الذي  النظري  النقاش  ضمن  المناسب  موضعه  في  الذكية  المدن  مفهوم  بوضع  الفصل  يبدأ 

الخليج بشكل  التالي على مدن  الرئيسية. ويركز القسم  العمرانية، ويحّدد خطوط الصدع  الليبرالية الجديدة والمساحات  تطبيق 

مدينة  حالة  دراسة  على  الثالث  القسم  ويركز  “ذكّية”.  الخليجّية  المدينة  العتبار  الضرورية  المعايير  إلى  ينتقل  ثم  ومن  عام، 

المتطورة والمستمرة.  النقدي صعباً جّراء طبيعة المشروع  التقييم والتحليل  التطور. وهنا يغدو  مصدر كمثال لمدينة ذكية قيد 

افتراضات جديدة  يقوم على  الذكية، جهداً  المدن  لبناء  تمثل جهداً طموحاً  أن مصدر  إنكار حقيقة  أية حال  ولكن ال يمكن في 

نوعية. تحوالت  فعلياً  تجسد 

وبالنظر إلى تاريخ المنطقة واقتصادها السياسي، فإّن عالقات الدولة مع السوق في منطقة الخليج تطّورت بطرق معّينة. 

التعاون  مجلس  دول  في  القرار  صناع  ويحتاج  النفط.  عن  بعيداً  اقتصاداتها  تنويع  إلى  التطلع  هو  تطّورها  في  الرئيسي  والعامل 

الخليجي إلى تقديم حلول لتشكيل مدن جديدة، مدٍن يمكنها الحفاظ على البيئة في الوقت الذي تدير فيه اقتصاداً متنوعاً ومنافساً. 

وأحد هذه الخيارات هو الشروع في تطوير مدن ذكية تعتمد على مدخالٍت ومخرجاٍت تختلف عن الموارد غير المتجددة: اقتصاد 

والعمران  الجديدة  الليبرالية  فجوات  فإن  المعنى،  بهذا  ذكية.  وحوكمة  ذكي،  عيش  أذكياء،  أناس  ذكية،  بيئة  ذكي،  تنّقل  ذكي، 

والتطور في مدن الخليج توفر لنا معلومات حول ديناميات حتمّية قّوة الدول أو الحكومات، كنقيض لدول الليبرالية الجديدة ذوات 

حاالت  ففي  للدولة.  حيوياً  دوراً  تمنح  الجديدة  الليبرالية  ديناميات  أن  وارتقاؤها  الخليجية  المدن  نشوء  ويوّضح  األدنى”.  “الحد 

مدينة مصدر ومدن الخليج الذكية األخرى تتطابق أشكال شائعة محلية من التجارب الليبرالية الجديدة التي تعتمد كثيراً على قدرة 

الليبرالية الجديدة  الهياكل  المحلية مع  الدولة على استحداث آليات مؤسسية وتنظيمية لألسواق، بغية تشغيل ودمج االقتصادات 

العالمية، ولكن توجد في الوقت نفسه تصورات بأن تساعد هذه اآلليات على بناء سياقات مؤسسية محلية/ عمرانية/ وطنية أكثر 

واستدامة. تماسكاً 

من  يغدو  العمرانية،  المساحات  وإنتاج  وهيكلة  تصميم  إعادة  في  الجديدة  لليبرالية  المتزايدة  الهيمنة  فهم  خالل  من 

الممكن تصور هذه الظاهرة باعتبارها استراتيجية حكومّية الستحداث شروط جديدة لتراكم رأس المال. سيكون من قبيل التضليل 

متناقضين،  توّجهين  على  تنطوي  صفة  الجديدة  الليبرالية  فالسياسات  خطية.  بطريقة  تتكشف  الجديدة  الليبرالية  أن  نفترض  أن 

تتوّضح خيوطهما عند دراسة التقاطع بين العمران والليبرالية الجديدة، والتمّعن بآثارها المكانية. يتوّجه كال التوّجهين صوب قدرة 

الدولة وتمركز السوق، وإن كان ثمة غموض يعتري هذا األمر. فمثاًل، هل تعني الليبرالية الجديدة تقليص وظائف الدولة إلى أدنى 

الدولة عندما  الذي تضطلع به  الدور  نتائج شعوبها؟ وعالوة على ذلك، ما  الدولة في تشكيل  حد أم اليزال هناك دور كبير تلعبه 

يتعلق األمر بتوليد الثروات؟ من منظور هذين التوّجهين المتناقضين، يعّد انبثاق المدن الذكية في الخليج دلياًل على توازن دقيق 
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بينهما. ويبدو أن إمكانيات الدولة تظّل قوية، ولكن بمقاييس وأزمنة متفاوتة. إّن إنشاء مدينة مصدر خصوصاً، وظهور المدن الذكية 

عموماً، يمكن أن يفهم على نحو أفضل وفقاً لمحورين ينطويان على مقابلتين حاسمتين وحساستين: 1( قدرة الدولة مقابل تمركز 

السوق و2( االعتماد على النفط والغاز مقابل التنويع واالستدامة.

وقد حظيت عمليات إنشاء المدن الذكية، وغيرها من المبادرات الحكومية المباشرة التي تعزز االبتكار، بتوثيق واسع، ال 

التي  البلدان  اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وسنغافورة، وغيرها من  التي شهدت تصنيعاً سريعاً، مثل  البلدان اآلسيوية  سيما في 

الزيادات  بفضل  المستهدفة  الصناعات  في  ممكنًة  االبتكار  دوافع  باتت  لقد  ملموسة.  حقيقة  المتقدم  المتنوع  االقتصاد  فيها  صار 

الهائلة في اإلنفاق الحكومي، والسياسات الرامية إلى تعزيز البحث والتطوير، والمشاركة في التحالفات العالمية، األمر الذي حفز 

كبيراً في التنمية االقتصادية الموّجهة نحو  عمليات بناء القدرات والكفاءات ونّشط نقل المعرفة. وتلعب التقنيات الجديدة دوراً 

التصدير، شبيهاً بذلك الدور الذي لعبته اإللكترونيات والسيارات وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في دول آسيا. 

وتوظيف  واالبتكار،  التكنولوجيا  قطاعات  وظهور  االقتصادية،  التنمية  تعزيز  إلى  الرامية  الواسعة  المبادرات  وتشهد 

الخليجي،  التعاون  العديد من دول مجلس  في  متزايداً  انتشاراً  التحتية،  المؤسسية والتعليم والبنية  القدرات  بناء  االستثمارات في 

هذا  يتناوله  ما  وهو  الصدد،  هذا  في  كبيرة  جهوداً  الخصوص-تبذل  وجه  على  المتحدة-أبوظبي  العربية  اإلمارات  دولة  أن  غير 

الحكومية. وفيما يتعلق بدولة اإلمارات، فقد  للتنمية  الفصل من خالل معاينة شركة مصدر، وهي شركة فرعية من شركة مبادلة 

رصدت مؤشرات اقتصادية واجتماعية مختلفة تستند على بيانات البنك الدولي تقدماً مطرداً في مجال التنمية منذ تسعينات القرن 

الماضي. إذ استثمرت دولة اإلمارات كثيراً في التعليم وكذلك في البحث والتطوير، ما يعكس الطموح ببناء اقتصاد أكثر تنوعاً قائم 

على المعرفة. وخير مثال عن هذا الدافع نحو المعرفة واالبتكار هو مدينة مصدر، التي وضعت لنفسها مهمة تتمثل في االستثمار 

مدى  إّن  العالم.  أنحاء  مختلف  في  أو  أبوظبي  داخل  سواء  وتسويقها،  واحتضانها  النظيفة،  والتقنيات  الجديدة  المتجددة  بالطاقة 

التزام دولة اإلمارات العربية المتحدة بالتنمية االقتصادية وبناء القدرات المؤسسية واالنفتاح، بما يدعم هذه اآلليات، يغدو واضحاً 

من خالل دراسة مصدر، ومدى تمثيل هذه الشركة للتوّجهات الليبرالية الجديدة الناشئة في دول الخليج.

التطبيقية في  الهندسة المعمارية في جامعة فرانكفورت للعلوم  فلوريان ويدمان مؤسس مشارك في ARRUS، ومحاضر في قسم 
ألمانيا. حصل على ماجستير ودكتوراه في التخطيط العمراني من جامعة شتوتغارت. له كتاب خاص به وآخر كتبه بمشاركة أشرف سالمة:
Post-Oil Urbanism in the Gulf: New Evolutions in Governance and the Impact on Urban Morphologies; 

Demystifying Doha: On Architecture and Urbanism in an Emerging City.

Florian Wiedmann is co-founder of ARRUS and Lecturer of the Department of Architecture at the 
Frankfurt University of Applied Sciences in Germany. He earned his MsC and PhD in Urban Planning from 
the University of Stuttgart. His most recent books include Post-Oil Urbanism in the Gulf: New Evolutions 
in Governance and the Impact on Urban Morphologies; Demystifying Doha: On Architecture and Urbanism in an 
Emerging City (with Ashraf Salama).
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الليبرالية الجديدة تجاه العمران والمدن الذكية في الخليج: نموذج مدينة مصدر-أبوظبي  .8
رماح غريب ومحمد إفرين توك ومحمد ذبيان  

يقّدم هذا الفصل دراسة دقيقة لمراحل الليبرالية الجديدة، وإمكانّياتها في سبل الحوكمة، من خالل البحث في تطوير المدن. وترتكز 

الدراسة في هذا الفصل على مدينة مصدر، وهي »مدينة ذكية« طرحتها مدينة أبوظبي عاصمة دولة اإلمارات العربية المتحدة. يمكن 

اعتبار الليبرالية الجديدة قوة تحويل عالمية تصوغ شكل الحوكمة العمرانية في الحقلين العام والخاص، فإن هذا البحث استخدم هذه 

النظرية على نطاق أوسع لشرح  نمط من أنماط العمران. وإنما تدّل مدينة مصدر على توّجه جديد تشهده عمران مدن الخليج، يختلف 

عن مسارات عمران الليبرالية الجديدة الشائعة بباقي دول العالم. ويمكننا فهم مدى قدرتنا على اعتبار مدينة مصدر ممثاًل لتجربة 

فريدة من خالل مقارنتها مع األنماط الشائعة للعمران الليبرالي الجديد، وتقييم أشكالها المتنافسة والمتباينة، وما تعنيه كّل من هذه 

األشكال للتجارب العمرانّية في مدن الخليج.

بين تطبيق  العالقة  الذي يرسم مالمح  النظري  النقاش  المناسب ضمن  الذكية في موضعه  المدن  الفصل بشرح مفهوم  يبدأ 

الليبرالية الجديدة والمساحات العمرانية، ويحّدد خطوط الصدع الرئيسية. ويركز القسم التالي على تطور العمران بمدن الخليج بشكل 

عام، ومن ثم ينتقل إلى المعايير الضرورية العتبار المدينة الخليجّية »ذكّية«. ويركز القسم الثالث على دراسة مدينة مصدر كمثال 

لمدينة ذكية قيد التطوير. وهنا يغدو التقييم والتحليل النقدي صعباً جّراء طبيعة المشروع المتطورة والمستمرة. ولكن ال يمكن في 

أية حال إنكار حقيقة أن مدينة مصدر تمثل جهداً طموحاً لبناء نموذج للمدن الذكية، جهداً يقوم على افتراضات جديدة تجسد فعلياً 

تحوالت نوعية.

معّينة.  بطرق  تطّورت  الخليج  منطقة  في  األسواق  مع  الدولة  عالقة  فإّن  السياسي،  واقتصادها  المنطقة  تاريخ  إلى  وبالنظر 

والعامل الرئيسي في تطّورها هو التطلع إلى تنويع اقتصاداتها بعيداً عن النفط. ويحتاج صناع القرار في دول مجلس التعاون الخليجي 

إلى تقديم حلول متعددة لتشكيل مدن جديدة، مدٍن يمكنها الحفاظ على البيئة في الوقت الذي تدير فيه اقتصاداً متنوعاً ومنافساً. 

وأحد هذه الخيارات هو الشروع في تطوير مدن ذكية تعتمد على مدخالٍت ومخرجاٍت تختلف عن الموارد غير المتجددة: اقتصاد 

ذكي، سبل انتقاّل ذكية، بيئة ذكية، مجتمع ذكي، وحوكمة ذكية. بهذا المعنى، فإن فجوات الليبرالية الجديدة والعمران والتطور في 

لدول  كنقيض  أفضل،  لمستقبل  حلول  تطبيق  في  الحكومات  أو  الدول  وقّوة  دينامكيات  تتمحور حول  آسئلة  لنا  توفر  الخليج  مدن 

الليبرالية الجديدة ذات »الحد األدنى« لنوّضح نشوء المدن الخليجية وارتقاؤها٬ وإن كانت دينامكيات الليبرالية الجديدة تمنح دوراً 

حيوياً للدولة. ففي حالة مدينة مصدر ومدن الخليج الذكية األخرى تتطابق أشكال شائعة محلية من التجارب الليبرالية الجديدة التي 

تعتمد كثيراً على قدرة الدولة على استحداث آليات مؤسسية وتنظيمية  لخلق أسواق جديدة، بغية تشغيل ودمج االقتصادات المحلية 

مع الهياكل الليبرالية الجديدة العالمية، ولكن توجد في الوقت نفسه تصورات بأن تساعد هذه اآلليات على بناء مؤسسات محلية/ 

عمرانية/ وطنية أكثر تماسكاً ومستدامة.

من خالل فهم الهيمنة المتزايدة لليبرالية الجديدة في إعادة تصميم وهيكلة وإنتاج المساحات العمرانية، يغدو من الممكن 

تصور هذه الظاهرة باعتبارها استراتيجية حكومّية الستحداث شروط جديدة لتراكم رأس المال. سيكون من قبيل التضليل أن نفترض أن 

الليبرالية الجديدة تتكشف بطريقة خطية. فالسياسات الليبرالية الجديدة تنطوي على توّجهين متناقضين، تتوّضح خيوطهما عند دراسة 

التقاطع بين العمران والليبرالية الجديدة، والتمّعن بآثارها المكانية. يتوّجه كال التوّجهين صوب قدرة الدولة وتمركز السوق، وإن كان 

ثمة غموض يعتري هذا األمر. فمثاًل، هل تعني الليبرالية الجديدة تقليص وظائف الدولة إلى أدنى حد أم اليزال هناك دور كبير تلعبه 

الدولة في تشكيل نتائج شعوبها؟ وعالوة على ذلك، ما الدور الذي تضطلع به الدولة عندما يتعلق األمر بتوليد وإدارة الثروات؟ من 

منظور هذين التوّجهين المتناقضين، يعّد انبثاق المدن الذكية في الخليج دلياًل على توازن دقيق بينهما. ويبدو أن إمكانيات الدولة تظّل 

قوية، ولكن بمقاييس وأزمنة متفاوتة. إّن إنشاء مدينة مصدر خصوصاً، وظهور المدن الذكية عموماً، يمكن أن يفهم على نحو أفضل 
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وفقاً لمحورين ينطويان على مقابلتين حاسمتين وحساستين: 1( قدرة الدولة مقابل تمركز السوق و2( اإلعتماد على النفط والغاز 

مقابل التنويع واالستدامة.

وقد حظيت عمليات إنشاء المدن الذكية، وغيرها من المبادرات الحكومية المباشرة التي تعزز االبتكار، بتوثيق واسع، ال سيما 

في البلدان اآلسيوية التي شهدت تصنيعاً سريعاً، مثل اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وسنغافورة، وغيرها من البلدان التي صار فيها 

االقتصاد المتنوع المتقدم حقيقة ملموسة. لقد باتت دوافع االبتكار ممكنًة في الصناعات المستهدفة بفضل الزيادات الهائلة في اإلنفاق 

الحكومي، والسياسات الرامية إلى تعزيز البحث والتطوير، والمشاركة في التحالفات العالمية، األمر الذي حفز عمليات بناء القدرات 

والكفاءات ونّشط نقل المعرفة. وتلعب التقنيات الجديدة دوراً كبيراً في التنمية االقتصادية الموّجهة نحو التصدير، شبيهاً بذلك الدور 

الذي لعبته اإللكترونيات والسيارات وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في دول آسيا. 

وتشهد المبادرات الواسعة الرامية إلى تعزيز التنمية اإلقتصادية، وظهور قطاعات التكنولوجيا واإلبتكار، وتوظيف اإلستثمارات 

دولة  أن  غير  الخليجي،  التعاون  دول مجلس  من  العديد  في  متزايداً  انتشاراً  التحتية،  والبنية  والتعليم  المؤسسية  القدرات  بناء  في 

اإلمارات العربية المتحدة – ومدينة أبوظبي على وجه الخصوص-تبذل جهوداً كبيرة في هذا الصدد، وهو ما يتناوله هذا الفصل من 

خالل معاينة شركة مصدر، وهي شركة فرعية من شركة مبادلة للتنمية الحكومية. وفيما يتعلق بدولة اإلمارات، فقد رصدت مؤشرات 

اقتصادية واجتماعية مختلفة تستند على بيانات البنك الدولي تقدماً مطرداً في مجال التنمية منذ تسعينات القرن الماضي. إذ استثمرت 

دولة اإلمارات كثيراً في التعليم وكذلك في البحث والتطوير، ما يعكس الطموح ببناء اقتصاد أكثر تنوعاً قائم على المعرفة. وخير مثال 

عن هذا الدافع نحو المعرفة واإلبتكار هو مدينة مصدر، التي وضعت لنفسها مهمة تتمثل في اإلستثمار بالطاقة المتجددة الجديدة 

العربية  اإلمارات  دولة  التزام  مدى  إّن  العالم.  أنحاء  مختلف  في  أو  أبوظبي  داخل  سواء  وتسويقها،  واحتضانها  النظيفة،  والتقنيات 

المتحدة بالتنمية اإلقتصادية وبناء القدرات المؤسسية واالنفتاح، بما يدعم هذه اآلليات، يغدو واضحاً من خالل دراسة مدينة مصدر 

الذكية، ومدى تمثيل هذه الشركة للتوّجهات الليبرالية الجديدة الناشئة في دول الخليج.

رماح غريب أستاذ مساعد في كلية الدراسات اإلسالمية في جامعة حمد بن خليفة، وهو منّسق برنامج التصميم العمراني والعمارة في 
المجتمعات اإلسالمية. حائز على درجة الدكتوراه في الهندسة المعمارية والتصميم العمراني من جامعة نوتنغهام، حيث طّور معارفه 
في حقل تنشيط وإدارة المناطق التاريخية. تركز أبحاث غريب على صياغة السياسات العامة وتنفيذها. وهو محرر مشارك في 

International Journal of Architectural Research-Archnet.

برنامج  منسق  منصب  أيضاً  يشغل  حيث  خليفة،  بن  حمد  جامعة  في  اإلسالمية  الدراسات  كلية  في  مساعد  أستاذ  توك  إفرين 
السياسات العامة في اإلسالم. حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة كارلتون. من أحدث مؤلفاته مع لولوة الخاطر وليزلي بال: 

Qatar: Policy Making in a Transformative State.

محمد ذبيان يشغل حالياً منصب مدير االبتكار في واحة العلوم والتكنولوجيا في قطر. تخرج مع درجة البكالوريوس في الهندسة 
من جامعة وسترن، تلتها شهادة ماجستير في إدارة األعمال من جامعة أوتاوا. وهو يحضر حالياً لنيل شهادة الدكتوراه في السياسات 

العامة من جامعة كارلتون، مع تركيز على تعزيز نظم االبتكار العلمي والتكنولوجي في دول الخليج العربية.
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ديناميات العمران في مدن الموانئ اإليرانية: نمو بندر عّباس، تدهورها، عشوائيتها  .9
پويا عالءالدينى ومهرداد جواهری پور  

تعّد بندر عباس، عاصمة محافظة هرمزكان، الميناء اإليراني األكبر على اإلطالق، ذو تاريخ طويل من النشاط التجاري وصيد األسماك. 

يقع الميناء في مدخل الخليج، على الجانب الشمالي من مضيق هرمز، ويلعب أدواراً تجارية وعسكرية ذات أهمية استراتيجية للبالد. 

يتحّدث أهالي بندر عباس األصلّيون في الغالب لهجة من الفارسية، وهم مسلمون سنة أو شيعة. وقد تأثر سكان المدينة بالعرب 

وكانت  الكبير،  عباس  شاه  الصفوي  الملك  باسم  تيّمناً  المدينة  األوروبيين. سميت  وربما  باآلسيويين  وكذلك  واألفريقيين،  والبلوش 

تعرف أيضاً باسم غومبارون، أو ما شابه. على الرغم من أهميتها كميناء تجاري، لم يتجاوز عدد سكانها قبل العصر الحديث 10 آالف 

نسمة، وذلك نظراً لمناخها القاسي نسبياً، وندرة المياه في المنطقة. وقد بدأت مدينة بندر عباس تشهد في عشرينات القرن العشرين 

أنشطة بلدية حديثة وتحسينات، لكّن التنمية تأّخرت فيها نظراً ألن السكك الحديدية التي عبرت إيران، والتي افتتحت في الثالثينات، 

تجاوزتها من دون أن تعبر فيها. بيد أّن توّسعها السريع من حيث السكان والمساحة كان قد جرى أواخر ستينات القرن الماضي، من 

خالل بناء أحواض جديدة عميقة في الميناء، وتعزز منذئذ بمزيد من االستثمارات االقتصادية والهجرة.

إّن النمو السريع الذي شهدته بندر عباس في العقود األربعة الماضية يعكس إلى حد كبير اتجاهات العمران العامة في إيران. 

واستناداً إلى ارقام مركز اإلحصاء اإليراني، فقد نما عدد سكان البالد بمتوسط سنوي قدره 2.32 بالمئة، من 33٬7 مليون نسمة في 

الشهر السابع من 1٩7٦ إلى 75٬1 مليون نسمة في الشهر 12 من العام 2011. ونما عدد سكان مدن إيران في فترة 35 سنة هذه 

بمعدل 3.54 بالمئة، فازداد من 15٬85 مليون إلى 53٬٦5 مليون )71.4 بالمئة من اإلجمالي(. الكثافات السكانية )التي يبلغ متوسطها 

البالد  وشرق  جنوب  في  بكثير  أقل  هي  الحضرية(،  المستوطنات  وعدد  )حجم  والعمران  مربع(،  كيلومتر  لكل  شخصاً   45 حوالي 

بالمقارنة مع شمال وغرب إيران، بسبب اختالف معدالت هطول األمطار بين شطري البالد. وعلى الرغم من ذلك نمت بندر عباس 

بسرعة في العقود القليلة الماضية، لتصبح في مصاف أفضل 20 من أصل 80 مدينة إيرانية يزيد عدد سكانها على 100 ألف نسمة.

وكما هو الحال في العديد من البلدان النامية األخرى، ترافق العمران السريع في إيران مع انتشار األحياء العشوائية الفقيرة 

محدودة الخدمات، والتي يشار إليها عادة باسم أحياء الصفيح. وثّمة أدلة على أّن عشوائيات بندر عباس تعود عّدة عقود إلى الوراء. 

إذ سجلت دراسة غنّية أجريت في أوائل السبعينات عن وضع اإلسكان في هامش المدينة إلى وجود خيام وأكواخ النخيل وغيرها من 

المساكن التقليدية المؤقتة التي ال تزال قائمة في بندر عباس. ومع ذلك، فإّن انتشار العشوائيات، وحالة التدهور، ونقص الخدمات، 

والفقر في بندر عباس هي أمور ترتبط بالنمو السريع الذي شهدته المدينة في العقود األربعة الماضية.

على الرغم من تماثل الظروف الكلية وتأثيرات النظم الرقابية العمرانية على المدن اإليرانية، فإن نتائجها المكانية واالجتماعية 

واالقتصادية تتمايز في خصائصها عند كل حالة. وينطبق هذا أكثر ما ينطبق على بندر عباس، مع األخذ بعين االعتبار موقعها الفريد 

عباس،  بندر  في  العمراني  النمو  ديناميات  الفصل  نسبر في هذا  بها.  المتأثرة  والخارجية  اإلقليمية  والقوى  االقتصادية،  وإمكانياتها 

عشوائياتها، تدهورها، وكذلك مبادرات القطاع العام التي تعالج المسألتين األخيرتين. نناقش عوامل عامة تتسبب بعشوائية المدن 

المقّيدة  واللوائح  باألراضي  المضاربة  وأسواق  والالمساواة،  الدخل  وركود  والبطالة  التضخم  مسائل  سيما  وال  وتدهورها.  اإليرانية 

الستخدامها. نشير بعد ذلك إلى أنه في حين أصبحت بندر عباس ميناء إيران الرئيسي لعبور البضائع، تأتيها بعض استثمارات التصنيع 

والمهاجرين القادمين من خارج المحافظة، فإّن اقتصادها مستقطب بين جزأين تقليدي وحديث، ال ينتج أي منهما ما يكفي من فرص 

عمل ودخل لألسر الفقيرة األصيلة في المنطقة.

الخصائص االجتماعية واالقتصادية والمادية  إلى وصف  ننتقل  بندر عباس،  لهذا االستقطاب في  المكانية  األبعاد  بعد عرض 

الختام، درسنا  قبل  األخير  القسم  ثّم في  األخيرة.  الحكومية  المبادرات  والمصّنفة كعشوائيات في  الخدمات،  قليلة  الفقيرة  لألحياء 

نتائج مشاريع رائدة سابقة لتطوير العشوائيات في بندر عباس، والتوصيات المتعلقة بالمبادرات األحدث الهادفة إلى وضع خطة على 

مستوى المدينة ألحيائها الفقيرة. نتأّمل بعد ذلك في التجمعات السكنية الفقيرة غير المخّدمة في بندر عباس، متفائلين بالمبادرات 
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الحالية والمفترض أن تتبع نهجاً شاماًل وإقليمياً لمعالجة االستقطاب الحضري في بندر عباس، ومأزق المستوطنات العشوائية الفقيرة 

قليلة الخدمات. ويستند جزء كبير من تحليلنا في هذا الفصل على التقارير المنشورة وغير المنشورة التي ُأعدت للحكومة اإليرانية. 

كما استخدمنا على نطاق واسع بيانات مركز اإلحصاء اإليراني ومصادر رسمية أخرى، مشفوعًة بنتائج التحقيقات الميدانية األخيرة، 

وتواصلنا مع سلطات القطاع العام.

مدى  على  عمل  طهران.  بجامعة  االجتماعية  العلوم  كلية  في  االجتماعي  التخطيط  في  مشارك  أستاذ  عالءالدینی  پویا 
مؤلفاته:  تشمل  وأفريقيا.  الوسطى  وآسيا  األوسط  الشرق  في  دولية  إنمائية  مشاريع  لعّدة  الماضية مستشاراً  القليلة  السنوات 
From Shelter to Regeneration: Slum Upgrading and Housing Policies in Islamic Republic of Iran . 

فضاًل عن كتابين سابقين باللغة الفارسية عن ريادة األعمال العمرانّية في طهران وإعادة البناء بعد الكوارث في إيران، وعشرات 
التخطيط  في  الدكتوراه  درجة  على  حاصل  الدولية.  للمنظمات  كاملين  وتقريرين  واإلنجليزية،  الفارسية  باللغة  البحثية  المقاالت 

العمراني ووضع السياسات من جامعة روتجرز.

االجتماع  علم  على  يركز  حيث  بطهران،  اإلسالمية،  آزاد  جامعة  في  االجتماعية  العلوم  في  مساعد  أستاذ  پور  جواهری  مهرداد 
قسم  عن  فضاًل  عمراني،  تطوير  استشارات  لشركات  العمل  في  عاماً  عشرين  تفوق  التي  بخبرته  االجتماعية.  والطبقات  العمراني 
األبحاث في وزارة اإلسكان والتنمية العمرانية اإليرانية، كتب عدداً من المقاالت والتقارير بشأن تطوير األحياء الفقيرة، وكان له 
دور أساسي في إعداد الوثيقة الوطنية بشأن االستراتيجيات اإليرانية لتمكين وتنظيم العشوائيات. حاصل على درجة الدكتوراه في 

علم االجتماع من جامعة آزاد اإلسالمية.
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Informal Settlements. He holds a PhD in Sociology from Islamic Azad University. 
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راحة اإلقامة وهوّية المكان في حي تقليدي: مطرح نموذجًا  .10
ماريكه بونتينبال  

اتسمت مدن الخليج خالل العقود األخيرة بتواصل توّسعها ونمّوها غير المحدود. وتعّد منطقة الخليج اليوم من بين مناطق العمران 

تعّد  وطبيعته.  العمران  معدل  على  أّثرت  النفطية  الموارد  استغالل  عن  الناتجة  واإلعمار  الثروات  العالم، حيث طفرة  في  األسرع 

المنطقة العربية اآلن أكثر عمراناً من البلدان النامية ككل )نحو 50 بالمئة مقابل 45 بالمئة(، ومن المتوقع بحلول العام 2050 أن 

العمران  القريب-في  والماضي  الحاضر  من  كل  دوراً-في  يلعبان  اللذان  الرئيسيان  العامالن  العمران.  مناطق  سكان  عدد  يتضاعف 

السريع في منطقة الخليج، على األقل من وجهة نظر سكانية، يشمالن الزيادة الطبيعية العالية للسكان، واتساع نطاق هجرة العمالة 

الطبيعية  الزيادة  معظم  تمتص  التي  العمرانّية  المناطق  في  االتجاهين  كال  أّثر  وقد  المزدهرة.  المنطقة  اقتصادات  لدعم  األجنبية 

وتدفق الهجرة. في الواقع فمن المتوّقع للنمو السكاني في المنطقة أن يترّكز في السنوات الثالثين المقبلة ضمن المدن.

وارتفعت معدالت العمران في سلطنة عمان من 11 بالمئة في 1٩70 إلى 84 بالمئة في 200٩. ويتبع العمران في السلطنة 

نمطاً شائعاً في دول الخليج، يعود إلى حد كبير إلى سياسات الرعاية االجتماعية التي توفر عدداً من الخدمات واألصول المجانية، بما 

في ذلك األرض. ويزعم الخبراء في هذا المجال أن منح األراضي للمواطنين كان عاماًل رئيسياً في تشكيل مدن الخليج. وفي سلطنة 

عمان، أسفر هذا عن مناطق عمرانية كبرى أقيمت على “األراضي الممنوحة”، هي نسبياً منخفضة الكثافة وغالباً ما تقع على مشارف 

العمران، حيث تبني األسر العمانية منزالً على قطعة األرض الممنوحة، بما يلبي معايير الراحة السائدة.

شهد معنى األحياء التقليدية و“القديمة” واألحياء السكنية داخل المدن تغّيراً كبيراً ضمن هذه الديناميكية العمرانية. ففي 

عصر العولمة والتحديث، حيث تهيمن السيارات الخاصة وتتقّلص أهمية المسافات، يبدو أن المناطق العمرانية السكنية التاريخية 

في مدن الخليج فقدت جاذبيتها السكنية لكثير من سكان المدن التقليديين، الذين يفضلون اآلن مستويات أعلى من الراحة والمنازل 

الكبيرة التي توفر مساحات وخصوصية أكبر، واكتظاظاً أقل.

إلقامة سكانه.  أقدم أحياء مسقط، مكاناً  الفصل على دراسة أحد األحياء، ويتناول معنى أن يكون مطرح، أحد  يستند هذا 

أدبّيات  الدراسة على  تستند هذه  به.  الحي واالعتزاز  تقدير هذا  السكان مع حيهم ومجتمعهم، ومستوى  تماهي  تجربة  ويتفّحص 

هوية المكان، واإلحساس باالنتماء للمجتمع، ورضا السكان، وكيفية ترابط كل هذه األمور بعضها ببعض. وتوضح أن ارتفاع تقدير حي 

مطرح هو إلى حد كبير ثمرة شعور سكانه بالتماهي مع الحي، ومع الفئات االجتماعية التي ينتمون إليها. وأزعم أن التجربة السكنية 

في مطرح تبدو أكثر إيجابية بكثير مما توحي به الظروف المادية الفعلية لمساكنه وحاراته، ما يمكن تفسيره من خالل االرتباط 

القوي بالمكان، واإلحساس باالنتماء للمجتمع بين سكان مطرح.

ألغراض هذه الدراسة، جرى البحث بمنهجّيتين كمية ونوعية على حد سواء. واسُتطلع 2٦0 شخصاً من سكان مطرح، بغية 

تقييم أوضاعهم الديموغرافية واالجتماعية واالقتصادية واإلسكانية، واستبيان آرائهم بالمساكن وبمرافق الحي. ثم أجريت مقابالت 

عشوائية مع سكان مطرح، للنظر في نوعية عالقتهم مع حيهم، وكيفية تموضع النفس في البيئة االجتماعية والمكانية.

يبدأ الفصل بلمحة عامة عن أنماط العمران في الخليج وسلطنة عمان، من منظور السّكان واإلسكان أوالً، وتغّير معنى األحياء 

ونوقشت من حيث  البيئي،  النفس  وعلم  الجغرافيا  مفاهيم من خطابات  استنبطت عدة  العمرانية.  الديناميات  في هذه  التقليدية 

عالقتها باألحياء السكنّية وهوية المكان، وأعقبها وصف للمنهجية. ثم ُعرضت نتائج الدراسة اإلمبيريقية في حي مطرح، مع مقدمة 

المكان  للمجتمع، واالعتماد على  باالنتماء  بالمكان، اإلحساس  االرتباط  للمكان:  لثالثة مكّونات هوّية  الدراسة، واستكشاف  لمنطقة 

واعتياده. ويختتم الفصل بمناقشة هذه النتائج في سياق مدن الخليج. كما اسُتعرضت الخيارات المطروحة أمام السياسات، لتحديد 

كيف يمكن لهوية المكان، باعتبارها تمهيداً العتزاز السكان، أن تسهم في صناعة قرار التخطيط العمراني وإعادة التطوير المستقبلية 

لألحياء السكنية التقليدية في مدن الخليج.
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كتاب:  مؤّلفة  في الهاي.  لليونسكو  الوطنية  الهولندية  اللجنة  في  أولى  سياسات  مسؤولة  منصب  حالياً  تشغل  بونتينبال  ماريكه 
Cities as Partners: The Challenge to Strengthen Urban Governance through North-South City Partnerships. 

حائزة على شهادة الماجستير والدكتوراه من جامعة أوتريخت، قسم الجغرافيا البشرية والتخطيط العمراني واإلقليمي و صاحبة 
خبرة واسعة بشؤون منطقة الخليج، لها العديد من المقاالت المنشورة في مجالت عالمية مختصة بمجال خبرتها وعملها، أهمها:
Arabian Studies; Urban Studies; Environment & Urbanization; Habitat International; Public Administration 
and Development،

Marike Bontenbal is a Senior Policy Officer at the Netherlands National Commission for UNESCO 
in The Hague. She received an MSc and PhD from Utrecht University, Department of Human 
Geography and Urban and Regional Planning. An urban geographer with extensive experience in the 
Persian Gulf region, Bontenbal is the author of Cities as Partners: The Challenge to Strengthen Urban 
Governance through North-South City Partnerships. She has also published articles in journals such as 
the Journal of Arabian Studiesك Urban Studies; Environment & Urbanization; Habitat International; and 
Public Administration and Development. 









24     استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي في األراضي الزراعية بالخارج | حالة كمبوديا

© 201٦ مركز الدراسات الدولية واإلقليمية
جامعة جورجتاون في قطـر

مؤسسة قطر

صندوق بريد 23٦8٩
الدوحة، دولة قطر

cirs.georgetown.edu
cirsresearch@georgetown.edu

هاتف 8400 4457 ٩74+ 

فاكس 8401 4457 ٩74+


