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 رـتصدي
 

تسل ط هذه الدراسة الضوء على دور التنمية في تشكيل طابع المدينة العربية، بهدف المساهمة في مناقشة                  تسّلط هذه الدراسة الضوء على دور التنمية في تشكيل طابع المدينة العربية، بهدف المساهمة في مناقشة                   
ة هي             وهذه الدراسة تقع في     وهذه الدراسة تقع في     .  .  موضوع التنمية الحضرية في المنطقة    موضوع التنمية الحضرية في المنطقة     دن عربي ة ثالث م ل تجرب ة هي             ثالثة فصول تحل دن عربي ة ثالث م ل تجرب : : ثالثة فصول تحل

 .  .  عم ان وبيروت ودبيعّمان وبيروت ودبي
 

ق                 اون وثي ة وتع ود آريم رة جه ذه المطبوعة ثم ق               وقد آانت ه اون وثي ة وتع ود آريم رة جه ذه المطبوعة ثم يد              .  .  وقد آانت ه ى الس ياق، شكر خاص إل ذا الس يد              وفي ه ى الس ياق، شكر خاص إل ذا الس وفي ه
ة                  ة                 جورج عربيد الذي صاغ دراسة حالة بيروت واالستنتاجات الختامية؛ والسيد أحمد السعد الذي صاغ دراسة حال جورج عربيد الذي صاغ دراسة حالة بيروت واالستنتاجات الختامية؛ والسيد أحمد السعد الذي صاغ دراسة حال

ان؛ و  اض            عم ان؛ و عّم يد ري ي؛ والس ة دب ة حال اغا دراس ذين ص ن الل و الحس ر أب رآيس ونص م س يدين هاش اض            الس يد ري ي؛ والس ة دب ة حال اغا دراس ذين ص ن الل و الحس ر أب رآيس ونص م س يدين هاش  الس
وني ونيتب ق  تب يس فري ق   رئ يس فري ات  رئ ات سياس ة الحضرية و سياس ة الحضرية و التنمي كانالتنمي كاناإلس ذه    اإلس ار الموضوعي له د اإلط ى تحدي رف عل ذي أش ذه     ال ار الموضوعي له د اإلط ى تحدي رف عل ذي أش  ال
 .  .  دين شلق، مساعدة باحث، التي راجعت المطبوعة وعملت على تنسيقهادين شلق، مساعدة باحث، التي راجعت المطبوعة وعملت على تنسيقهاااوعة وعلى إعدادها؛ والسيدة نوعة وعلى إعدادها؛ والسيدة نببالمطالمط
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 خالصة
 

دم بش       ي تق ات الت ي الطروح اهمة ف ي مس ة ه ذه الدراس دم بش     ه ي تق ات الت ي الطروح اهمة ف ي مس ة ه ذه الدراس ل   أأه تهدف تحلي ي تس رية، وه ة الحض ل   ن التنمي تهدف تحلي ي تس رية، وه ة الحض ن التنمي
ة،                            ى المدين زوح من الريف إل ل الن رى مث وى آب ة،                           التغيرات التي طرأت وال تزال تطرأ على المدن العربية بفعل ق ى المدين زوح من الريف إل ل الن رى مث وى آب التغيرات التي طرأت وال تزال تطرأ على المدن العربية بفعل ق

ة   ورات االجتماعي كاني، والتط و الس ة  والنم ورات االجتماعي كاني، والتط و الس اة وووالنم ع مراع ادية، م اة االقتص ع مراع ادية، م ا  االقتص ة ورأس ماله ة للمدين ة التاريخي ا  الخلفي ة ورأس ماله ة للمدين ة التاريخي الخلفي
 ..االجتماعياالجتماعي

 
ة،                ة العربي ة،              وتوخيًا لتسليط الضوء على دور التنمية في تحديد طابع المدين ة العربي ل          تتوتوخيا  لتسليط الضوء على دور التنمية في تحديد طابع المدين ذه الدراسة من تحلي ل          تكون ه ذه الدراسة من تحلي تكون ه

بب         ام بس ذب االهتم ي تجت ي، الت روت ودب ان وبي ي عّم ة، وه ة للدراس ا حال ل منه كل آ دن تش ثالث م ارن ل بب        مق ام بس ذب االهتم ي تجت ي، الت روت ودب ي عم ان وبي ة، وه ة للدراس ا حال ل منه كل آ دن تش ثالث م ارن ل مق
ا             التغيرات الهامة الحا  التغيرات الهامة الحا   ا             صلة في أبعادها االقتصادية واالجتماعية والمادية، والتي يتسم تطورها بسمات تشارآها فيه صلة في أبعادها االقتصادية واالجتماعية والمادية، والتي يتسم تطورها بسمات تشارآها فيه

 ..مدن أخرى في المنطقةمدن أخرى في المنطقة
 

ة،              ة األثري ري، والهوي اريخ الحض ث الت ن حي ا م ا بينه ا فيم م اختالفه ثالث، رغ دن ال ذه الم ة،            وه ة األثري ري، والهوي اريخ الحض ث الت ن حي ا م ا بينه ا فيم م اختالفه ثالث، رغ دن ال ذه الم وه
ا           ا          والبيروقراطية، واألنشطة االقتصادية والسياحية، تشترك في خصائص منه ة           والبيروقراطية، واألنشطة االقتصادية والسياحية، تشترك في خصائص منه امي ثقاف ين السكان، وتن ابه ب ة            التش امي ثقاف ين السكان، وتن ابه ب  التش

ة               ة في التنمي وال األجنبي ة              المراآز التجارية الكبيرة، والدور الذي تؤديه رؤوس األم ة في التنمي وال األجنبي ك       .  .  المراآز التجارية الكبيرة، والدور الذي تؤديه رؤوس األم ى ذل ك       ويضاف إل ى ذل دن   أأويضاف إل دن   ن الم ن الم
دمار            .  .  الثالث جميعها تضررت آثيرا  من بيئة النزاعات المزمنة في المنطقة         الثالث جميعها تضررت آثيرًا من بيئة النزاعات المزمنة في المنطقة          روت، التي عانت مباشرة من ال دمار            فبي روت، التي عانت مباشرة من ال فبي

ار ضخمة؛            ١٥١٥ دام أآثر من      دام أآثر من     الذيالذياع المسلح   اع المسلح   الذي لحقها بسبب النز   الذي لحقها بسبب النز    ادة إعم رة إع ار ضخمة؛             عامًا، شهدت في السنوات األخي ادة إعم رة إع  عاما ، شهدت في السنوات األخي
ار                          ا آث ا ألسباب منه دوا إليه ذين وف د آافحت لتواجه سيل السكان ال ار                         أما عّمان فق ا آث ا ألسباب منه دوا إليه ذين وف د آافحت لتواجه سيل السكان ال ة أخرى،      .  .  لنزاعات لنزاعات ااأما عم ان فق ة أخرى،      ومن ناحي ومن ناحي

ذ    ورًا حضريًا م ة، تط ات اإلقليمي ز النزاع ن مرآ ي ع ا الجغراف بب ابتعاده ي، بس هدت دب ذ   ش ورا  حضريا  م ة، تط ات اإلقليمي ز النزاع ن مرآ ي ع ا الجغراف بب ابتعاده ي، بس هدت دب و ش ن النم م ع و هًال نج ن النم م ع هال  نج
 ..االقتصادي السريعاالقتصادي السريع

 
وأفضى التنوع واالختالف اللذان أنتجتهما هذه األوضاع إلى نشوء أسلوب معيشة عالمي يجتمع فيه زخم               وأفضى التنوع واالختالف اللذان أنتجتهما هذه األوضاع إلى نشوء أسلوب معيشة عالمي يجتمع فيه زخم                

ة؛            .  .  التوجهات المتنوعة التي تحفل بها المدن الثالث      التوجهات المتنوعة التي تحفل بها المدن الثالث       رات النوعي ة؛            وبين هذه المدن، شهدت عمان أآبر قدر من التغي رات النوعي وبين هذه المدن، شهدت عمان أآبر قدر من التغي
 .. السكنى المتواصلة؛ ودبي هي األنشط اقتصاديا  السكنى المتواصلة؛ ودبي هي األنشط اقتصاديًاوبيروت هي األقدم من حيثوبيروت هي األقدم من حيث
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 ..ن خالف ذلكن خالف ذلكيقصد بالدوالرات دوالرات الواليات المتحدة، ما لم يبي يقصد بالدوالرات دوالرات الواليات المتحدة، ما لم يبّي 
 



 ةـمقدم
 

ذا          ملها ه ي يش دن الت نيف الم ة وتص ة العربي ف المدين ة تعري ذه الدراس ة له الق المالئم اط االنط ن نق ذا        م ملها ه ي يش دن الت نيف الم ة وتص ة العربي ف المدين ة تعري ذه الدراس ة له الق المالئم اط االنط ن نق م
ثالث التي اتخذ              إإورغم إمكان الخلوص    ورغم إمكان الخلوص    .  .  التعريفالتعريف دن ال ة للم ات الوطني ثالث التي اتخذ              لى استنتاجات بشأن الهوي دن ال ة للم ات الوطني ا حاالت     لى استنتاجات بشأن الهوي ا حاالت     ت منه ت منه

م طروحات المنشور الحاضر         م طروحات المنشور الحاضر        دراسية، ال يشكل هذا النقاش أه ذه الدراسة،       .  .  دراسية، ال يشكل هذا النقاش أه ة هي، ألغراض ه ة العربي ذه الدراسة،       والمدين ة هي، ألغراض ه ة العربي والمدين
 ..مدينة توجد في بلد عربي ويسكنها أناس من الناطقين بالعربيةمدينة توجد في بلد عربي ويسكنها أناس من الناطقين بالعربية

 
ة      ابع المدين ّرف ط ا يع و عم ه فه الزم طرح اني ال ؤال الث ا الس ة    أم ابع المدين ر ف ط ا يع و عم ه فه الزم طرح اني ال ؤال الث ا الس ادية .  .  أم ة االقتص ة والتنمي ادية فالعولم ة االقتص ة والتنمي ا، فالعولم ا،  هم  هم

رات    ي التعبي ّدى ف ائج تتب ن النت ة الحضرية، لك ي التنمي أثيرًا ضخمًا ف ؤثر ت ي ت ية الت وى الرئيس ن الق د، م رات   بالتأآي ي التعبي د ى ف ائج تتب ن النت ة الحضرية، لك ي التنمي أثيرا  ضخما  ف ؤثر ت ي ت ية الت وى الرئيس ن الق د، م بالتأآي
ة   ابع المدين ر ط دد تغي ة المطاف، أن تح ي نهاي ن، ف ي يمك ة الت ة واالجتماعي ة  المادي ابع المدين ر ط دد تغي ة المطاف، أن تح ي نهاي ن، ف ي يمك ة الت ة واالجتماعي الم .  .  المادي م مع ة ترس ذه الطريق الم فبه م مع ة ترس ذه الطريق فبه

ي     د التحليل ذا الجه ود له ياق المقص ي    الس د التحليل ذا الجه ود له ياق المقص ة.  .  الس ةوالنتيج ي والنتيج ي  ه ًا،      أأ ه ون مالئم ه، ليك د ل ة ال ب ابع المدين ا ،      ن أي وصف لط ون مالئم ه، ليك د ل ة ال ب ابع المدين  ن أي وصف لط
ة التي              أأمن  من   ادات االجتماعي ة التي              ن يأخذ في االعتبار أساليب المعيشة الحضرية التي تسود في هذه المدينة والتقاليد والع ادات االجتماعي ن يأخذ في االعتبار أساليب المعيشة الحضرية التي تسود في هذه المدينة والتقاليد والع

 ..يتبعها أهلهايتبعها أهلها
 

ل بالضرورة            ي ال تمث ل بالضرورة          وعّمان وبيروت ودب ي ال تمث ة   وعم ان وبيروت ودب ة العربي ة   المدين ة العربي ى اآل          .  .  المدين ه، حت ا آانت ل ى اآل          لكن تطوره ه، حت ا آانت ل ن، سمات   ن، سمات   لكن تطوره
دن          .  .  تقاسمها إياها مدن أخرى في المنطقة تقاسمها إياها مدن أخرى في المنطقة  وعي لتطور الم يم ن ادي، يمكن إجراء تقي يم التطور الم دن          فإلى جانب تقي وعي لتطور الم يم ن ادي، يمكن إجراء تقي يم التطور الم فإلى جانب تقي

ة          ة والثقافي ة والمالي اميلها االجتماعي دير رس ة         من خالل تق ة والثقافي ة والمالي اميلها االجتماعي دير رس ة من داالت       .  .  من خالل تق اعي الحضري هو دال تيعاب االجتم ة من داالت       واالس اعي الحضري هو دال تيعاب االجتم واالس
دن     ة للم دن    األشكال المادي ة للم ذا األمر ع        .  .  األشكال المادي ع ه ذا األمر ع        ويمكن تتب ع ه راد          ويمكن تتب ام األف ى المستوى الجزئي من خالل الفرص المتاحة أم راد          ل ام األف ى المستوى الجزئي من خالل الفرص المتاحة أم ل

درات      ة والق ة االجتماعي نس والخلفي ن الج ر ع رف النظ رية بص هيالت الحض ن التس ادة م درات     لإلف ة والق ة االجتماعي نس والخلفي ن الج ر ع رف النظ رية بص هيالت الحض ن التس ادة م  لإلف
ة ةاالقتصادية أو المادي ة  .  .  االقتصادية أو المادي ة الثالث ي األمثل ي الحضري ف يمكن مالحظة التراتب الطبق ي، ف ى الصعيد الكل ا عل ة  أم ة الثالث ي األمثل ي الحضري ف يمكن مالحظة التراتب الطبق ي، ف ى الصعيد الكل ا عل أم

اآن               في ضاحية بيروت ا   في ضاحية بيروت ا   : : جميعهاجميعها اد أم ة، والتراتب السكني في إيج ة الغني ان الغربي اآن               لجنوبية الفقيرة، وضاحية عم اد أم ة، والتراتب السكني في إيج ة الغني ان الغربي لجنوبية الفقيرة، وضاحية عم
ة األخرى،              .  .  إقامة للرعايا ولمجموعات المهاجرين في دبي     إقامة للرعايا ولمجموعات المهاجرين في دبي      دن العربي ة في الم ة األخرى،              ويمكن معاينة خصائص مماثل دن العربي ة في الم وال وال ويمكن معاينة خصائص مماثل

داد                   اهرة وبغ ل الق داد                  سيما منها تلك التي تضم مستوطنات عشوائية واسعة النطاق، مث اهرة وبغ ل الق را .  .  سيما منها تلك التي تضم مستوطنات عشوائية واسعة النطاق، مث را واقت ل    واقت ة مث ة مدين ل    ن عراق ة مث ة مدين ن عراق
 ..بيروت بديناميتها الثقافية الحالية يساهم آثيرا  في رأس مالها الثقافيبيروت بديناميتها الثقافية الحالية يساهم آثيرًا في رأس مالها الثقافي

 
ي   ا يل ا م ة منه ل مختلف ة عوام دن حرآ ع تطور الم ة، يتب ارة إيجابي ي وبعب ا يل ا م ة منه ل مختلف ة عوام دن حرآ ع تطور الم ة، يتب ارة إيجابي أمين ) ) أأ: (: (وبعب ز المؤسسات وت أمين تعزي ز المؤسسات وت تعزي

ة بي         ) ) بب((ان،  ان،  استمرارها، في حالة عم    استمرارها، في حالة عمّ    ة بي         اإلرادة السياسية التي رفعتها عاليًا، في حال ة لتطوير       اإلرادة السياسية التي رفعتها عاليا ، في حال ة لتطوير       روت، الشرآة اللبناني روت، الشرآة اللبناني
ي       ) ) جج((؛  ؛  ))سوليدير سوليدير ((وإعادة إعمار وسط مدينة بيروت      وإعادة إعمار وسط مدينة بيروت       و االقتصادي في دب ي       النم و االقتصادي في دب ر ان التط    .  .  النم ر ان التط    غي ان     الواضح   الواضح  ررووغي للعي ان  للعّي

االً  الذي تخضع له المدن     الذي تخضع له المدن      اال   هو، إجم م  واحد من أ      واحد من أ     ،،هو، إجم م ه ه يمكن مالحظة               ه ة، ومن خالل ة اإليجابي ة الوطني ه يمكن مالحظة                مظاهر التنمي ة، ومن خالل ة اإليجابي ة الوطني  مظاهر التنمي
 ..وقياس ارتقاء نوعية المعيشةوقياس ارتقاء نوعية المعيشة

 
ة                     ة العربي ة الحضرية في المنطق ة بالتنمي ة                   ويقصد لهذه الدراسة ان تساهم في الطروحات المتعلق ة العربي ة الحضرية في المنطق ة بالتنمي ق  .  .  ويقصد لهذه الدراسة ان تساهم في الطروحات المتعلق ق  وفري وفري

رده من           حضرحضرسياسات التنمية ال  سياسات التنمية ال   ات ت رده من           ية واإلسكان في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا يرحب بأي تعليق ات ت ية واإلسكان في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا يرحب بأي تعليق
 ..القراء حول هذا الموضوعالقراء حول هذا الموضوع
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 تحديات النمو المستمر:   عم ان-أوال 
 

   مقدمة-ألف
 

ا             ى المستوطنات التي وردت عنه اريخ، إذ ان أول ل الت ا قب ا           تمتد جذور عّمان إلى حقبة م ى المستوطنات التي وردت عنه اريخ، إذ ان أول ل الت ا قب ة  تمتد جذور عم ان إلى حقبة م ة  معلومات موثق   معلومات موثق
يالد   ل الم ابع قب ف الس ى األل ى إل يالد  ترق ل الم ابع قب ف الس ى األل ى إل زنطيين وصدر   .  .  ترق ان والبي الل عصور الروم رت خ ة ازده ع ان المدين زنطيين وصدر   وم ان والبي الل عصور الروم رت خ ة ازده ع ان المدين وم

وقد أصابها انحطاط بطيء،   وقد أصابها انحطاط بطيء،   .  .  نتصف القرن الثامن  نتصف القرن الثامن  اإلسالم، لم يستمر حسن طالعها بعد انتهاء حكم بني أمية في م           اإلسالم، لم يستمر حسن طالعها بعد انتهاء حكم بني أمية في م           
امن عشر،                 .  .  وه جرت تماما  بحلول نهاية القرن الثالث عشر      وُهجرت تمامًا بحلول نهاية القرن الثالث عشر       رن الث بعينات الق ى س ة حت ر مأهول ة غي امن عشر،                 وبقيت المدين رن الث بعينات الق ى س ة حت ر مأهول ة غي وبقيت المدين

از              ة من القوق از             عندما أسكنت السلطات الترآية فيها وفي ضواحيها عددًا من األسر الشرآسية اآلتي ة من القوق ود   .  .  عندما أسكنت السلطات الترآية فيها وفي ضواحيها عددا  من األسر الشرآسية اآلتي ود   وخالل العق وخالل العق
اطق المحيطة                التالية، ت التالية، ت  اطق المحيطة                حرآت نحو المدينة موجات شرآسية أخرى، وانتقل إليها، في الوقت نفسه، عرب من المن .  .  حرآت نحو المدينة موجات شرآسية أخرى، وانتقل إليها، في الوقت نفسه، عرب من المن

ذاك                    ١٩٢١١٩٢١وبحلول عام   وبحلول عام    ارة شرق األردن التي أنشئت آن ان عاصمة إلم ذاك                    ، عندما اختيرت عم ارة شرق األردن التي أنشئت آن ان عاصمة إلم د      ((، عندما اختيرت عم ا بع د      وسميت فيم ا بع وسميت فيم
 ..))١١(( نسمة نسمة٥٥  ٠٠٠٠٠٠، آان عدد سكانها قد ازداد إلى نحو ، آان عدد سكانها قد ازداد إلى نحو ))المملكة األردنية الهاشميةالمملكة األردنية الهاشمية

 
ى                    ومنذ ذلك الحين وعم      ومنذ ذلك الحين وعمّ       و الطبيعي للسكان وإل ى النم ًا، إل تثنائيًا يمكن ان يعزى، جزئي وًا اس ى                    ان تشهد نم و الطبيعي للسكان وإل ى النم ا ، إل تثنائيا  يمكن ان يعزى، جزئي وا  اس ان تشهد نم

و عمّ    .  .   الجماعات الريفية إلى المدينة     الجماعات الريفية إلى المدينة    ححنزونزو و عم     لكن نم ائر                 لكن نم ين وس دًا، بموجات الالجئ ائر                 ان تحدد، ضمن نطاق واسع ج ين وس دا ، بموجات الالجئ ان تحدد، ضمن نطاق واسع ج
ة لالضطراب السي    ة نتيج توطنت المدين ي اس كانية الت ات الس ة لالضطراب السي   المجموع ة نتيج توطنت المدين ي اس كانية الت ات الس ه،    المجموع اني من ة تع زال المنطق ذي ال ت ي ال ه،    اس اني من ة تع زال المنطق ذي ال ت ي ال اس

اإلسرائيلية التي وقعت  اإلسرائيلية التي وقعت  -فعشية الحرب العربيةفعشية الحرب العربية.  .  ١٩٤٨١٩٤٨اإلسرائيلي الذي شهده عام اإلسرائيلي الذي شهده عام -وخصوصا  منذ النزاع العربي   وخصوصًا منذ النزاع العربي   
ـ    ، آان عدد سكان عم        ، آان عدد سكان عمّ       ١٩٤٨١٩٤٨في عام   في عام    در ب ـ    ان يق در ب دين        .  .   نسمة  نسمة ٦٠٦٠  ٠٠٠٠٠٠ان يق داد العق ى امت زاع وعل ذا الن اب ه دين        وفي أعق داد العق ى امت زاع وعل ذا الن اب ه وفي أعق

ارهم        ٢٤٠٢٤٠  ٠٠٠٠٠٠وضواحيها زهاء   وضواحيها زهاء     عم انعّمانالتاليين، استقر في    التاليين، استقر في     ارهم         الجئ فلسطيني أخرجوا من دي ك،      .  .   الجئ فلسطيني أخرجوا من دي ى غرار ذل ك،      وعل ى غرار ذل وعل
ام   رب ع رة لح ائج المباش ن النت ان م ام  آ رب ع رة لح ائج المباش ن النت ان م ة١٩٦٧١٩٦٧آ ة العربي دد  - العربي ان ع ي عّم تقر ف رائيلية ان اس دد  اإلس ي عم ان ع تقر ف رائيلية ان اس  اإلس

ان نحو            .  .  ١٨٠١٨٠  ٠٠٠٠٠٠إضافي من الالجئين يقدر بـ      إضافي من الالجئين يقدر بـ       ي،   ١٧٠١٧٠  ٠٠٠٠٠٠وفي فترة أقرب عهدا ، انتقل للسكن في عم ان نحو            وفي فترة أقرب عهدًا، انتقل للسكن في عّم ي،    أردن  أردن
يج بسبب حرب                  بينهم فلس بينهم فلس  ة الخل دان منطق ائر بل وا من الكويت ومن س ة، أت يج بسبب حرب                  طينيون آانوا قد نالوا الجنسية األردني ة الخل دان منطق ائر بل وا من الكويت ومن س ة، أت طينيون آانوا قد نالوا الجنسية األردني

 ..))٢٢((١٩٩١١٩٩١-١٩٩٠١٩٩٠الخليج التي وقعت في فترة الخليج التي وقعت في فترة 
 

ّروا من الظروف                               ر ف ون آث رن العشرين عراقي ان خالل تسعينات الق ى عّم ل إل ك، انتق ى ذل ر وا من الظروف                             وعالوة عل ر ف ون آث رن العشرين عراقي ى عم ان خالل تسعينات الق ل إل ك، انتق ى ذل وعالوة عل
يج   ١٩٩١١٩٩١-١٩٩٠١٩٩٠ثر حرب   ثر حرب   إإ  المعيشية القاسية التي سادت في العراق     المعيشية القاسية التي سادت في العراق      يج    في الخل ا   .  .   في الخل ا   آم أثرت آم أثرت ت ان    ت أزمات أخرى    أزمات أخرى    بب عم ان     عّم

دلعت      دما ان ان عن ى عّم ال إل ى االنتق انيين عل ن اللبن ددًا م ت ع ي حمل ة الت رب اللبناني ا الح ان منه دلعت     آ دما ان ى عم ان عن ال إل ى االنتق انيين عل ن اللبن ددا  م ت ع ي حمل ة الت رب اللبناني ا الح ان منه  آ
اآن أخرى، أحدث وجود                       .  .  ١٩٧٥١٩٧٥الحرب في بلدهم في عام      الحرب في بلدهم في عام       ى أم ان إل ة الساحقة انتقلت من عّم اآن أخرى، أحدث وجود                       ومع ان األغلبي ى أم ة الساحقة انتقلت من عم ان إل ومع ان األغلبي

ان، التي         .  .  االقتصادي للمدينة االقتصادي للمدينة -قصره، تأثيرا  في التكوين االجتماعي    قصره، تأثيرًا في التكوين االجتماعي    هؤالء، رغم   هؤالء، رغم    ة ان عّم ة ان عم ان، التي         وآانت المحصلة النهائي وآانت المحصلة النهائي
ارب عدد          ارب عدد         آانت موقعًا مهجورًا طوال خمسة قرون سبقت سبعينات القرن الثامن عشر، هي اآلن عاصمة آبيرة يق آانت موقعا  مهجورا  طوال خمسة قرون سبقت سبعينات القرن الثامن عشر، هي اآلن عاصمة آبيرة يق

 ..))٣٣((سكانها المليونينسكانها المليونين

                                                      
 :M. Al-Asad, “Ruptures in the evolution of the Middle Eastern city  لالطالع على مزيد من المعلومات عن عمان، انظر   لالطالع على مزيد من المعلومات عن عمان، انظر ))١١((

Amman” in Population, Poverty and Politics in Middle Eastern Cities, M.E. Bonine ed. (Gainesville: University Press of Florida, 
1997), pp. 56-57; Amman: The City and its Society, J. Hannoyer and S. Shami, eds. (CERMOC, Beirut, 1996); Amman: Realities and 

Expectations (in Arabic with English abstracts) ،مركز األردن الجديـد للدراسـات، عمـان،    مركز األردن الجديـد للدراسـات، عمـان،    ((، ، ))ناشرانناشران((؛ حامد دباس وهاني حوراني، ؛ حامد دباس وهاني حوراني
 ).).٢٠٠٠٢٠٠٠أمانة عمان الكبرى، أمانة عمان الكبرى،  ( (عمان، تاريخ وحضارةعمان، تاريخ وحضارة؛ وعبد اهللا رضوان وآخرون، ؛ وعبد اهللا رضوان وآخرون، ))١٩٩٦١٩٩٦

))٢٢((    M. Al-Asad, M. “Ruptures in the evolution of the Middle Eastern city:  Amman” in Population, Poverty and Politics 
in Middle Eastern Cities, M.E. Bonine ed. (Gainesville: University Press of Florida, 1997), pp. 47-48.                                                    

لسكان، كان هنـاك    لسكان، كان هنـاك    وبين مجموع ا  وبين مجموع ا  .  .  ٧٧، ص   ، ص   ))٢٠٠٢٢٠٠٢عم ان،  عمان،   ( (٢٠٠١٢٠٠١الكتاب اإلحصائي السنوي    الكتاب اإلحصائي السنوي     دائرة اإلحصاءات العامة،      دائرة اإلحصاءات العامة،       ))٣٣((
 إجازة عمل    إجازة عمل   ١٣٦١٣٦  ٠٠٠٠٠٠، أصدرت السلطات األردنية أكثر من       ، أصدرت السلطات األردنية أكثر من       ٢٠٠١٢٠٠١؛ وفي عام    ؛ وفي عام    ١٩٩٤١٩٩٤ مغتربا  يسكنون في األردن في عام         مغترباً يسكنون في األردن في عام        ٣١٥٣١٥  ٠٠٠٠٠٠نحو  نحو  

 ..٣٩٣٩المرجع نفسه، ص المرجع نفسه، ص .  .  للعمال األجانبللعمال األجانب
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   لمحة عامة-باء
 

 خلفية تاريخية  -١
 

 خريطة لعم ان تظهر فيها عدة أحياء في غرب المدينة  -١الشكل 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 صورة تلطفت بتقديمها ل م ى  خلف وأمانة عم ان الكبرى

 
دة ت                  اك خاصية وحي دة ت                وآما هي الحال مع جميع المراآز ذات الطابع العالمي، ليس هن اك خاصية وحي  آل أوصاف      آل أوصاف     ختصر ختصر وآما هي الحال مع جميع المراآز ذات الطابع العالمي، ليس هن
 ::ما يليما يليفللمدينة عناصر ووجوه مختلفة متنوعة يمكن تلخيصها آفللمدينة عناصر ووجوه مختلفة متنوعة يمكن تلخيصها آ.  .  عم انعّمان

 
باب ))أأ((  بابالش كان       : : الش ة للس بة المئوي اع النس ي ارتف ة ه ي األردن، والنتيج ع ف كاني مرتف و الس دل النم كان       مع ة للس بة المئوي اع النس ي ارتف ة ه ي األردن، والنتيج ع ف كاني مرتف و الس دل النم مع

 ؛؛))٤٤((وآثرة الشباب في عمانوآثرة الشباب في عمان   عاما  عامًا١٥١٥المتدنية أعمارهم عن المتدنية أعمارهم عن 
 

يج،             : : النوع االجتماعي النوع االجتماعي  ))بب((  يج،             األردن هو، من الناحية االجتماعية أقل محافظة من غالبية بلدان منطقة الخل األردن هو، من الناحية االجتماعية أقل محافظة من غالبية بلدان منطقة الخل
ة          .  .  ظل، رغم ذلك، بلدا  محافظا  نسبيا      ظل، رغم ذلك، بلدًا محافظًا نسبياً     لكنه ي لكنه ي  ة          ومن مقاييس النزعة المحافظة في أي مدين درجة الحضور النسائي      درجة الحضور النسائي      : : ومن مقاييس النزعة المحافظة في أي مدين

 في مختلف حيزاتها العامة؛في مختلف حيزاتها العامة؛
 

اعي ))جج((  اعيالوضع االجتم ا   : : االقتصادياالقتصادي-الوضع االجتم رقي، وأحياؤه م ش ي وقس م غرب ين قس ًا، ب ان، عموم م عم ا   تقس رقي، وأحياؤه م ش ي وقس م غرب ين قس ا ، ب ان، عموم م عم تقس
أ          أ         الغربية أغنى بكثير من األحياء الشرقية وأشد منها ت اء الشرقية أقرب               الغربية أغنى بكثير من األحياء الشرقية وأشد منها ت ا األحي ة، بينم اليب المعيشة الغربي اء الشرقية أقرب               ثرًا بأس ا األحي ة، بينم اليب المعيشة الغربي ثرا  بأس

 ؛؛))٥٥((إلى الفقر وأآثر سكانا  وأشد محافظةإلى الفقر وأآثر سكانًا وأشد محافظة
 

ان                      : : االنتماءات الدينية االنتماءات الدينية  ))دد((  ائس عّم ة في األردن، لكن وجودهم واضح في آن زال المسيحيون أقلي ائس عم ان                      ال ي ة في األردن، لكن وجودهم واضح في آن زال المسيحيون أقلي ال ي
ي تش     االتهم الت ي احتف ذلك ف ة، وآ ام للمدين هد الع ن المش زءًا م كل ج ي تش ي تش    الت االتهم الت ي احتف ذلك ف ة، وآ ام للمدين هد الع ن المش زءا  م كل ج ي تش رن  الت ة خاصة تقت ات وأغذي رن  مل مبيع ة خاصة تقت ات وأغذي مل مبيع

                                                      
امسة عشرة من العمـر     امسة عشرة من العمـر      في المائة من سكان البلد كانوا دون الخ         في المائة من سكان البلد كانوا دون الخ        ٤٠٤٠ أن زهاء     أن زهاء    ٢٠٠١٢٠٠١  يستفاد من اإلحصاءات الرسمية لعام          يستفاد من اإلحصاءات الرسمية لعام        ))٤٤((

 ..١١١١المرجع السابق، ص المرجع السابق، ص .  .   في المائة كانوا دون الخامسة والعشرين في المائة كانوا دون الخامسة والعشرين٥٠٥٠ونحو ونحو 

))٥٥((        ولالطالع على إحصـاءات عـن سـكان        ولالطالع على إحصـاءات عـن سـكان        .  .  ن في القسم الشرقي، الذي هو األفقر      ن في القسم الشرقي، الذي هو األفقر      اا  يقطن زهاء الثلثين من إجمالي سكان عم           يقطن زهاء الثلثين من إجمالي سكان عم
 A. Radwan et al., Amman: History and Civilization (in Arabic), (Municipality of Greaterمختلف األقسام اإلداريـة للمدينـة، انظـر    مختلف األقسام اإلداريـة للمدينـة، انظـر    

Amman, 2000), p. 57.                                                                                                                                                                                   
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وحتى سبعينات القرن العشرين، آان المسيحيون يشكلون        وحتى سبعينات القرن العشرين، آان المسيحيون يشكلون        .  .  ))٦٦((باألعياد المسيحية التي منها، مثال ، الميالد والفصح      باألعياد المسيحية التي منها، مثًال، الميالد والفصح      
اء خصائصها       دت األحي ريع، فق ع التحضر الس ين، وم ك الح ذ ذل ن من اء، ولك كان بعض األحي ين س ة ب اء خصائصها      األآثري دت األحي ريع، فق ع التحضر الس ين، وم ك الح ذ ذل ن من اء، ولك كان بعض األحي ين س ة ب األآثري

 الطائفية؛الطائفية؛
 

 من ان معظم الالجئين الذين انتقلوا إلى عم ان اندمجوا في المدينة، ثمة عدد آبير                من ان معظم الالجئين الذين انتقلوا إلى عّمان اندمجوا في المدينة، ثمة عدد آبير               بالرغمبالرغم: : الالجئونالالجئون ))•(( 
ذه    .  .  منهم ال يزال يسكن في مخيمات لالجئين القليلي الدخل تقع داخل عم ان، ومنها الحسين والوحدات                منهم ال يزال يسكن في مخيمات لالجئين القليلي الدخل تقع داخل عّمان، ومنها الحسين والوحدات                 ذه    ويظهر له ويظهر له

اب     -المخيمات، بسبب تكوينها المادي والظروف االجتماعية     المخيمات، بسبب تكوينها المادي والظروف االجتماعية      ا، ط اب     االقتصادية السائدة فيه ا، ط ائر         االقتصادية السائدة فيه ا عن س ائر         ع خاص يميزه ا عن س ع خاص يميزه
 ؛؛))٧٧((أنحاء المدينةأنحاء المدينة

 
ة  ))وو((  اءات الوطني ة االنتم اءات الوطني م       : : االنتم يتهم، انه ي جنس ين ف ارآتهم لألردني م مش كان، رغ ض الس ر بع م       يعتب يتهم، انه ي جنس ين ف ارآتهم لألردني م مش كان، رغ ض الس ر بع يعتب

ى  .  .  فلسطينيونفلسطينيون وا إل ن انتقل ين م ن ان يصنفوا ب طينيون يمك ى الفلس ى  وحت وا إل ن انتقل ين م ن ان يصنفوا ب طينيون يمك ى الفلس انوحت ي عم انعّم ي وقعت ف ة للنزاعات الت ي  نتيج ي وقعت ف ة للنزاعات الت  نتيج
وام  وام األع ا .  .  ١٩٩١١٩٩١-١٩٩٠١٩٩٠ و و١٩٦٧١٩٦٧ و و١٩٤٨١٩٤٨األع ا آم دين،      آم ن الواف رة م ات آبي ة مجموع ي المدين اطنين ف ين الق دين،      ان ب ن الواف رة م ات آبي ة مجموع ي المدين اطنين ف ين الق ان ب

ذآور            ًا من ال م تقريب ذآور           وبينهم مواطنون عراقيون؛ وعشرات األلوف من العمال المصريين، وآله ا  من ال م تقريب ال   ))٨٨((وبينهم مواطنون عراقيون؛ وعشرات األلوف من العمال المصريين، وآله ذلك عم ال   ؛ وآ ذلك عم ؛ وآ
ة،                   و مهم ة، ول ازل؛ وقل واتي يخدمن في المن ة،                  وافدون من اندونيسيا والفلبين وسري النكا، غالبيتهم من الشابات الل و مهم ة، ول ازل؛ وقل واتي يخدمن في المن وافدون من اندونيسيا والفلبين وسري النكا، غالبيتهم من الشابات الل

ن نم ن  م د م دد متزاي ي ع ة وف ر الحكومي ات غي ي المنظم املين ف يين والع م الدبلوماس ربيين تض ن   الغ د م دد متزاي ي ع ة وف ر الحكومي ات غي ي المنظم املين ف يين والع م الدبلوماس ربيين تض   الغ
 ؛؛))٩٩((الشرآات المتعددة الجنسياتالشرآات المتعددة الجنسيات

 
ان                  : : األثنياتاألثنيات ))زز((  ذين سكنوا عّم ذين سكنوا عم ان                  من األقليات األخرى في المدينة المتحدرون من الشرآس األصليين ال من األقليات األخرى في المدينة المتحدرون من الشرآس األصليين ال

ن ترآ      روا م ذين ف ن ال ر؛ واألرم ع عش رن التاس ر الق ي أواخ ن ترآ     ف روا م ذين ف ن ال ر؛ واألرم ع عش رن التاس ر الق ي أواخ ي    ف ت ف ي وقع ات الت اء النزاع ا أثن ي    ي ت ف ي وقع ات الت اء النزاع ا أثن  ي
 ..عشرينات القرن الماضيعشرينات القرن الماضي

 
ة           اء معين ًا بأحي ورة دائم ت محص كناها ليس ع ان س ة، م ات المختلف ذه المجموع ي ان ه ك ف ن ش ا م ة         وم اء معين ا  بأحي ورة دائم ت محص كناها ليس ع ان س ة، م ات المختلف ذه المجموع ي ان ه ك ف ن ش ا م  وم

ذه              بعض ه اط ب ديدة االرتب بح ش اء تص ض األحي ة ألن بع ذه المدين ادي له ابع الم ى الط ؤثر عل ة، ت ن المدين ذه             م بعض ه اط ب ديدة االرتب بح ش اء تص ض األحي ة ألن بع ذه المدين ادي له ابع الم ى الط ؤثر عل ة، ت ن المدين م
ى    ور عل ات وتتط ى   المجموع ور عل ات وتتط ا  المجموع ة احتياجاته اس تلبي ا  أس ة احتياجاته اس تلبي ز       .  .  أس ائر المراآ أن س أنها ش ان، ش ي ان عّم ك ه ة ذل ز       ونتيج ائر المراآ أن س أنها ش ي ان عم ان، ش ك ه ة ذل ونتيج

ر            .  .  الحضرية الكبرى، ال يمكن ان ينظر إليها على انها مدينة متجانسة          الحضرية الكبرى، ال يمكن ان ينظر إليها على انها مدينة متجانسة           زًا غي ا مرآ روزًا باعتباره زداد ب ر            بل انها ت زا  غي ا مرآ روزا  باعتباره زداد ب بل انها ت
ة    ة مختلف ة ووطني ة واثني ادية واجتماعي ات اقتص د خلفي ات تجّس ه مجموع انس تقطن ة   متج ة مختلف ة ووطني ة واثني ادية واجتماعي ات اقتص ات تجس د خلفي ه مجموع انس تقطن ذه وواضوواض.  .  متج ذه ح ان ه ح ان ه

ة من عناصر                           ه للمدين ا تقدم ا، ازداد م ا بينه ايش بسالم والتفاعل فيم ى التع ة من عناصر                          المجموعات، آلما ازدادت قدرتها عل ه للمدين ا تقدم ا، ازداد م ا بينه ايش بسالم والتفاعل فيم ى التع المجموعات، آلما ازدادت قدرتها عل
يش، تحولت             .  .  التنوع التي تثري نوعية معيشة سكانها     التنوع التي تثري نوعية معيشة سكانها      يش، تحولت             ولكن إذا اتسمت العالقة بين مختلف الفئات بالعداء أو التهم ولكن إذا اتسمت العالقة بين مختلف الفئات بالعداء أو التهم

                                                      
 ال يقـدم أي      ال يقـدم أي     الكتاب اإلحصائي السـنوي   الكتاب اإلحصائي السـنوي    في المائة من سكان البلد، إال ان          في المائة من سكان البلد، إال ان         ٥٥ يذكر إجماال  ان عدد مسيحيي األردن يقارب          يذكر إجماالً ان عدد مسيحيي األردن يقارب           ))٦٦((

 فـي المائـة مـن        فـي المائـة مـن       ٢,١٢,١واستنادا  إلى ذلك، لم تتعد  الزيجات بين المسيحيين         واستناداً إلى ذلك، لم تتعد الزيجات بين المسيحيين         .  .  إحصائيات عن ديانة األردنيين إال ما يتعلق بالزواج والطالق        إحصائيات عن ديانة األردنيين إال ما يتعلق بالزواج والطالق        
 ..١٩١٩دائرة اإلحصاءات العامة، المرجع المذكور آنفا ، ص دائرة اإلحصاءات العامة، المرجع المذكور آنفاً، ص .  .  لدلدمجموع الزيجات في البمجموع الزيجات في الب

وتوضح اإلحصاءات المتوفرة ان عدد الالجئين الـذين كـانوا          وتوضح اإلحصاءات المتوفرة ان عدد الالجئين الـذين كـانوا          .  .   يصعب إجراء تقدير لعدد القاطنين في مخيمات الالجئين         يصعب إجراء تقدير لعدد القاطنين في مخيمات الالجئين          ))٧٧((
 .. في الثاني في الثاني٣٩٣٩  ٠٠٠٠٠٠ في األول وعلى  في األول وعلى ٢٩٢٩  ٠٠٠٠٠٠ في مخيمي الحسين والوحدات كان يزيد على  في مخيمي الحسين والوحدات كان يزيد على ١٩٩٢١٩٩٢مسجلين رسميا  في عام مسجلين رسمياً في عام 

 .. بين هؤالء الوافدين من مصر عدد كبير يعملون في أنشطة اقتصادية مثل البناء، وبيع التجزئة، والعمل الصحي، والبستنة بين هؤالء الوافدين من مصر عدد كبير يعملون في أنشطة اقتصادية مثل البناء، وبيع التجزئة، والعمل الصحي، والبستنة  ))٨٨((

  ١١٢١١٢  ٣٠٠٣٠٠واإلحصاءات الرسمية تفيـد بـأن نحـو    واإلحصاءات الرسمية تفيـد بـأن نحـو    .  .   يصعب إجراء تقدير ألعداد األجانب الموجودين في عم ان واألردن          يصعب إجراء تقدير ألعداد األجانب الموجودين في عمان واألردن           ))٩٩((
  إجازة عمل أصدرت في العام نفسـه لعمـال مـن الفلبـين،               إجازة عمل أصدرت في العام نفسـه لعمـال مـن الفلبـين،              ١١  ٧٠٠٧٠٠ لعمال من مصر، وأكثر من        لعمال من مصر، وأكثر من       ٢٠٠١٢٠٠١عام  عام  إجازة عمل أصدرت خالل     إجازة عمل أصدرت خالل     

أما األعداد الحقيقية فهي أعلى من ذلك إجماال  ألن هناك عددا  كبيرا  مـن العمـال                أما األعداد الحقيقية فهي أعلى من ذلك إجماالً ألن هناك عدداً كبيراً مـن العمـال                .  .   إجازة أصدرت لعمال من سري النكا       إجازة أصدرت لعمال من سري النكا      ٦٦  ٥٠٠٥٠٠وزهاء  وزهاء  
وفيما يتصل بالوافدين مـن     وفيما يتصل بالوافدين مـن     .  .  ٤٠٤٠-٣٩٣٩المرجع نفسه، ص    المرجع نفسه، ص    .  .  ملون إجازات عمل رسمية   ملون إجازات عمل رسمية   الوافدين من تلك البلدان يعملون في األردن وال يح        الوافدين من تلك البلدان يعملون في األردن وال يح        

، وقـد   ، وقـد   ٢٠٠١٢٠٠١ إال إلى عدد العراقيين الذين دخلوا البلد وغادروه خالل عام             إال إلى عدد العراقيين الذين دخلوا البلد وغادروه خالل عام            الكتاب اإلحصائي السنوي  الكتاب اإلحصائي السنوي  ين في عم ان، ال يشير      ين في عمان، ال يشير      مقيممقيمالعراق وال العراق وال 
 ..١٣٩١٣٩ و و١٣٧١٣٧حصاءات العامة، المرجع المذكور آنفا ، ص حصاءات العامة، المرجع المذكور آنفاً، ص دائرة اإلدائرة اإل.  .  ٣٧٤٣٧٤  ٠٠٠٠٠٠ والمغادرين بـ  والمغادرين بـ ٤١٧٤١٧  ٠٠٠٠٠٠قدر عدد الداخلين بـ قدر عدد الداخلين بـ 
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ة          .  .  المدينة إلى بؤرة للنزاع والتوتر وحتى العنف      المدينة إلى بؤرة للنزاع والتوتر وحتى العنف       ات المختلف ة          وبوجه اإلجمال، تسعى عّمان إلى تلبية احتياجات الفئ ات المختلف وبوجه اإلجمال، تسعى عم ان إلى تلبية احتياجات الفئ
 ..التي تقطنها، ولو ان معاملة العمال الوافدين والساآنين في البلد ليست مثالية دائما التي تقطنها، ولو ان معاملة العمال الوافدين والساآنين في البلد ليست مثالية دائمًا

 
ل عن       بة ال تق ديرات، بنس زدادون، حسب التق ان ي ك ان سكان عّم ى ذل ل عن     ويضاف إل بة ال تق ديرات، بنس زدادون، حسب التق ك ان سكان عم ان ي ى ذل ة خالل ١٠١٠ويضاف إل ي المائ ة خالل  ف ي المائ  ف

دون من                      يقصد  يقصد ماماأشهر الصيف، عند  أشهر الصيف، عند   ذين يف يج والسياح ال ة الخل ون في منطق ذين يعمل دون من                     ها األردنيون المهاجرون ال ذين يف يج والسياح ال ة الخل ون في منطق ذين يعمل ها األردنيون المهاجرون ال
واطني     .  .  ))١٠١٠((عدد من بلدان الخليج لقضاء عطلتهم الصيفية فيها    عدد من بلدان الخليج لقضاء عطلتهم الصيفية فيها     رًا من م ددًا آبي واطني     وعلى غرار ذلك، تجتذب عّمان ع را  من م ددا  آبي وعلى غرار ذلك، تجتذب عم ان ع

 ..الجات الطبيةالجات الطبيةمنطقة الخليج وبلدان عربية أخرى فيأتونها لالستفادة من مرافقها الطبية وللخضوع للعمنطقة الخليج وبلدان عربية أخرى فيأتونها لالستفادة من مرافقها الطبية وللخضوع للع
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ائدة، ان تتحول                      ائدة، ان تتحول                    خالل تسعينات القرن العشرين، أتيح لعّمان، بفضل الظروف االقتصادية والسياسية الس خالل تسعينات القرن العشرين، أتيح لعم ان، بفضل الظروف االقتصادية والسياسية الس
 ..من مدينة ذات طابع ريفي نسبيا  إلى مدينة آبرى تزداد اآلن ترابطا  وتكامال  مع البيئة العالميةمن مدينة ذات طابع ريفي نسبيًا إلى مدينة آبرى تزداد اآلن ترابطًا وتكامًال مع البيئة العالمية

 
التغيرات              وهذه  وهذه    ا من حيث صلتها ب التغيرات              التحوالت التي طرأت آنذاك على عّمان هي تحوالت فريدة من نوعه ا من حيث صلتها ب التحوالت التي طرأت آنذاك على عم ان هي تحوالت فريدة من نوعه

ة دار المدين هدتها أق بق ان ش ي س ةالت دار المدين هدتها أق بق ان ش ي س ذي.  .  الت رين ال ة المهج ع ان موج ذيفم رين ال ة المهج ع ان موج ك ننفم ي ذل ة ف تقبلتهم المدين ك  اس ي ذل ة ف تقبلتهم المدين   اس
ديدة اال          ذه المجموعة ش ة الحديث، آانت ه اريخ المدين ى موجات المهجرين في ت م تكن أول ديدة اال         الحين ل ذه المجموعة ش ة الحديث، آانت ه اريخ المدين ى موجات المهجرين في ت م تكن أول ختالف عن  ختالف عن  الحين ل

انوا           يج حيث آ ة الخل دان منطق ائر بل انوا          سابقاتها ألنها ضمت الكثير من ذوي المؤهالت الفنية اآلتين من الكويت وس يج حيث آ ة الخل دان منطق ائر بل سابقاتها ألنها ضمت الكثير من ذوي المؤهالت الفنية اآلتين من الكويت وس
رة      دخرات آبي البيتهم م دى غ ان ل الي آ ة، وبالت ية عالي تويات معيش ون بمس رة     ينعم دخرات آبي البيتهم م دى غ ان ل الي آ ة، وبالت ية عالي تويات معيش ون بمس ت  .  .  ))١١١١((ينعم ا آان م انه ت  ث ا آان م انه  ث

د نزاعات               ان بع ى عّم دوا إل د نزاعات              تختلف عن موجات الالجئين الذين وف ى عم ان بع دوا إل ة ١٩٦٧١٩٦٧ و و١٩٤٨١٩٤٨تختلف عن موجات الالجئين الذين وف ة  العربي انوا،   - العربي انوا،   اإلسرائيلية، وآ اإلسرائيلية، وآ
 ..الثياب التي يلبسونهاالثياب التي يلبسونهاعموما ، من الريفيين الذين اضطروا إلى الفرار من ديارهم غير حاملين معهم إال عمومًا، من الريفيين الذين اضطروا إلى الفرار من ديارهم غير حاملين معهم إال 

 
ي             ي           وقد ضخ الوافدون الجدد، في تسعينات القرن الماضي، مبالغ آبيرة من مدخراتهم في االقتصاد األردن .  .  وقد ضخ الوافدون الجدد، في تسعينات القرن الماضي، مبالغ آبيرة من مدخراتهم في االقتصاد األردن

د  .  .   واستثمروا في الشرآات الموجودة، وبدأوا أعماال  تجارية جديدة    واستثمروا في الشرآات الموجودة، وبدأوا أعماًال تجارية جديدة   آما انهم اشتروا أمالآا ،   آما انهم اشتروا أمالآًا،    د  بل ان مجيئهم إلى البل بل ان مجيئهم إلى البل
ان .  .  أثمر ازدهارا  اقتصاديا  سريعا  امتد أثره على عدة سنوات      أثمر ازدهارًا اقتصاديًا سريعًا امتد أثره على عدة سنوات       م،  .  .  ثم انهم أوجدوا أنماط استهالك جديدة في عم ان ثم انهم أوجدوا أنماط استهالك جديدة في عّم م،  فه فه

تهم   ي معيش تقروا ف د اس انوا ق زهم االقتصادي، آ اع مرآ ى ارتف النظر إل تهم  ب ي معيش تقروا ف د اس انوا ق زهم االقتصادي، آ اع مرآ ى ارتف النظر إل د  ددننعع  ب ة تج تهالآية عالي تويات اس د   مس ة تج تهالآية عالي تويات اس  مس
اتهم          .  .  تعبيرها في أنشطة مثل شراء السلع االستهالآية واألآل في المطاعم          تعبيرها في أنشطة مثل شراء السلع االستهالآية واألآل في المطاعم           ان الحتياج ا استجابت عّم اتهم          وسرعان م ا استجابت عم ان الحتياج وسرعان م

دة                ا وأقيمت مؤسسات جدي دة               االستهالآية فوسعت المؤسسات التجارية مجموعة السلع التي تبيعه ا وأقيمت مؤسسات جدي ل، تسبب    .  .  االستهالآية فوسعت المؤسسات التجارية مجموعة السلع التي تبيعه ل، تسبب    وبالمث وبالمث
ي ال رة ف دد بطف ادمون الج ي الالق رة ف دد بطف ادمون الج رص   الق ة وف كنية والتجاري الك الس ى األم ب عل م زادوا الطل اري ألنه اع العق رص   قط ة وف كنية والتجاري الك الس ى األم ب عل م زادوا الطل اري ألنه اع العق قط

 ..))١٢١٢((االستثماراالستثمار
ى                وا إل ر انتقل ى              وآانت المجموعة األخرى التي أتت بعد هؤالء العائدين من الكويت تتشكل من عراقيين آث وا إل ر انتقل وآانت المجموعة األخرى التي أتت بعد هؤالء العائدين من الكويت تتشكل من عراقيين آث

يج ١٩١٩٩١٩١-١٩٩٠١٩٩٠األردن فرارا  من األحوال السياسية واالقتصادية الشاقة التي استفحلت بعد حرب    األردن فرارًا من األحوال السياسية واالقتصادية الشاقة التي استفحلت بعد حرب     يج  في الخل د  .  .   في الخل د  وق وق

                                                      
 من مواطني بلدان منطقة الخليج، وأكثريتهم سعوديون، دخلـوا األردن            من مواطني بلدان منطقة الخليج، وأكثريتهم سعوديون، دخلـوا األردن           ٨٠٠٨٠٠  ٠٠٠٠٠٠ تفيد اإلحصاءات الرسمية ان أكثر من         تفيد اإلحصاءات الرسمية ان أكثر من          ))١٠١٠((

 ..١٣٧١٣٧المرجع السابق ذكره، ص المرجع السابق ذكره، ص .  .  ٢٠٠١٢٠٠١في عام في عام 

ألن بطاقـات  ألن بطاقـات  ""القادمين الجدد للسكن في عم ان غـادروا الكويـت   القادمين الجدد للسكن في عمان غـادروا الكويـت   اوروك ان اوروك ان . . جج. .  من األقوال الهازئة، للكاتب الساخر ب       من األقوال الهازئة، للكاتب الساخر ب        ))١١١١((
 P.J. O’Rourke sarcastically commented, these new".  ".  االعتماد الخاصة بهم لم تعد صالحة لالشتغال على آالت سحب النقـود الكويتيـة  االعتماد الخاصة بهم لم تعد صالحة لالشتغال على آالت سحب النقـود الكويتيـة  

residents of Amman left Kuwait “because their bank cards wouldn’t work in Kuwaiti cash machines any more”. P.J. O’Rourke, Give 
War a Chance (New York: The Atlantic Monthly Press, 1992), p. 172.                                                                                                      

))١٢١٢((    O. Schlumberger, “Transition to development” in Jordan in Transition: 1990-2000, G. Joffe ed. (Hurst, London, 
2002).                                                                                                                                                                                                            
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ة      ات اجتماعي ون من خلفي ة     جاء هؤالء العراقي ات اجتماعي ون من خلفي ة  -جاء هؤالء العراقي ة  اقتصادية مختلف ه استطاع أن        .  .  اقتصادية مختلف راء بحيث ان ان من الث ه استطاع أن        فبعضهم آ راء بحيث ان ان من الث فبعضهم آ
وبعضهم اآلخر آان في حال      وبعضهم اآلخر آان في حال      .  .  ن يستثمر آثيرا  في االقتصاد األردني     ن يستثمر آثيرًا في االقتصاد األردني     أأيتحمل تكاليف العيش الميسور في عم ان، و      يتحمل تكاليف العيش الميسور في عّمان، و      

ة         ة        أفقر ويسعى إلى آسب عيش الكفاف بأي طريق رون             أأومع   ومع   .  .   يستطيعها   يستطيعها  أفقر ويسعى إلى آسب عيش الكفاف بأي طريق انوا يعتب ادروا العراق آ ددًا ممن غ رون             ن ع انوا يعتب ادروا العراق آ ددا  ممن غ ن ع
ان                   ر من األحي ان                  األردن محطة مؤقتة يتوخون الهجرة منها إلى بلدان أخرى، استغرقت هذه المرحلة المؤقتة في آثي ر من األحي األردن محطة مؤقتة يتوخون الهجرة منها إلى بلدان أخرى، استغرقت هذه المرحلة المؤقتة في آثي

ى ى وهؤالء المغتربون الذين وصلوا في موجات مختلفة امتدت على فترة التسعينات، أضافوا إل            وهؤالء المغتربون الذين وصلوا في موجات مختلفة امتدت على فترة التسعينات، أضافوا إل            .  .  عددا  من السنوات  عددًا من السنوات  
ان م               .  .  االقتصاد األردني أنشطة جديدة   االقتصاد األردني أنشطة جديدة    ة، وبعضهم آ انون وأصحاب اختصاصات مختلف نهم فن ان م               وآان بي ة، وبعضهم آ انون وأصحاب اختصاصات مختلف نهم فن زاً وآان بي  في    في   تمي زا  تمّي

 ..))١٣١٣((ميدانه وقدم مساهمات إيجابية في األنشطة الثقافية واالقتصادية في األردنميدانه وقدم مساهمات إيجابية في األنشطة الثقافية واالقتصادية في األردن
 

فقد حصل، من   فقد حصل، من   .  .  ولم تكن فترة التسعينات أول فترة يستقبل فيها األردن الجئين ذوي إمكانات مالية آبيرة     ولم تكن فترة التسعينات أول فترة يستقبل فيها األردن الجئين ذوي إمكانات مالية آبيرة      
ة      رب اللبناني دالع الح ة الن بعينات، نتيج ف الس ي منتص ل، ف ة     قب رب اللبناني دالع الح ة الن بعينات، نتيج ف الس ي منتص ل، ف وا   .  .  قب ذين انتقل انيين ال دد اللبن ن ع وا   لك ذين انتقل انيين ال دد اللبن ن ع  لك

رة           د وصولهم بفت د بع ادروا البل رة          إلى األردن آنذاك آان صغيرًا قياسًا بعدد غيرهم، ثم ان هؤالء، جميعهم تقريبًا، غ د وصولهم بفت د بع ادروا البل إلى األردن آنذاك آان صغيرا  قياسا  بعدد غيرهم، ثم ان هؤالء، جميعهم تقريبا ، غ
د         أأبهذا الشأن   بهذا الشأن   وآان من التعليقات التي أبديت      وآان من التعليقات التي أبديت      .  .  قصيرة نسبيا  قصيرة نسبياً  د         ن األردن خسر فرصة ذهبية وأخفق في اجتذاب العدي ن األردن خسر فرصة ذهبية وأخفق في اجتذاب العدي

تثناء               من مؤسسات األ  من مؤسسات األ   ان، باس تقرار في عّم تثناء               عمال اإلقليمية التي تقع مقارها في بيروت والتي آانت تفكر في االس تقرار في عم ان، باس عمال اإلقليمية التي تقع مقارها في بيروت والتي آانت تفكر في االس
ذاب ذاب  ولم تكن نوعية الخدمات، والحوافز والقوانين ذات الصلة باالستثمار، متطورة بما يكفي الجت               ولم تكن نوعية الخدمات، والحوافز والقوانين ذات الصلة باالستثمار، متطورة بما يكفي الجت              . . بضع شرآات بضع شرآات 

 .. من لبنان بسبب تلك الحرب لم يدم طويال  من لبنان بسبب تلك الحرب لم يدم طويًالبعض السكانبعض السكانن أثر انتقال ن أثر انتقال أأتلك المؤسسات ونجم عن ذلك تلك المؤسسات ونجم عن ذلك 
 

ام                     ذ ع ان من ام                   ولم يكن هذا التدفق للمجموعات السكانية الجديدة يمثل التغير الوحيد الذي شهدته عّم ذ ع .  .  ١٩٩٠١٩٩٠ولم يكن هذا التدفق للمجموعات السكانية الجديدة يمثل التغير الوحيد الذي شهدته عم ان من
ر واالنف        التسعينات   التسعينات  فقد شهد عقد  فقد شهد عقد   ة للتحري اج سياسات هام ل، انته ر واالنف       ، بالمث ة للتحري اج سياسات هام ل، انته يين، فضًال عن      ، بالمث اح االقتصاديين والسياس يين، فضال  عن      ت اح االقتصاديين والسياس ت

، أعيدت الحياة البرلمانية إلى األردن ضمن إطار سياسة         ، أعيدت الحياة البرلمانية إلى األردن ضمن إطار سياسة         ١٩٨٩١٩٨٩وفي عام   وفي عام   .  .  ازدياد االندماج بالنظم العالمية الناشئة    ازدياد االندماج بالنظم العالمية الناشئة    
ين                ١٩٩٤١٩٩٤وفي عام   وفي عام   .  .  جديدة لالنفتاح السياسي  جديدة لالنفتاح السياسي   ة الحرب ب دة سالم أنهت حال ين األردن وإسرائيل معاه ين                ، أبرمت ب ة الحرب ب دة سالم أنهت حال ين األردن وإسرائيل معاه ، أبرمت ب

الم الخارجي،         أأثم ثم .  .  ئل مختلفة تتعلق باألمن ئل مختلفة تتعلق باألمن البلدين وحلت مسا  البلدين وحلت مسا   ى الع اح عل ادة االنفت د زي ان عق الم الخارجي،         ن عقد التسعينات آ ى الع اح عل ادة االنفت د زي ان عق ن عقد التسعينات آ
ى المعلومات ب      واإل واإلقمار االصطناعية قمار االصطناعية وأثناءه انتشرت التلفزة باأل   وأثناءه انتشرت التلفزة باأل    ى المعلومات ب     نترنت في آل أنحاء البلد، فسهل الحصول عل ال ال نترنت في آل أنحاء البلد، فسهل الحصول عل

 .. وبال رقابة وبال رقابةانقطاعانقطاع
 

ك         وعالوة على ذلك، حفزت الحكومة األردنية على انت       وعالوة على ذلك، حفزت الحكومة األردنية على انت         رة ذل ك         هاج سياسات التحرير االقتصادي، وآانت ثم رة ذل هاج سياسات التحرير االقتصادي، وآانت ثم
ام أأ ي ع مت، ف ا انض ام نه ي ع مت، ف ا انض ة٢٠٠٠٢٠٠٠نه ارة العالمي ة التج ى منظم ة، إل ارة العالمي ة التج ى منظم ى  .  .  ، إل ز عل ات الترآي ك السياس منت تل د تض ى  وق ز عل ات الترآي ك السياس منت تل د تض وق

منت        انع االس رآة مص ة وش االت األردني رآة االتص ن ش رة م ص آبي ع حص ي بي ت ف ة، وتجل منت       الخصخص انع االس رآة مص ة وش االت األردني رآة االتص ن ش رة م ص آبي ع حص ي بي ت ف ة، وتجل  الخصخص
ة لشرآتين    ة لشرآتين   األردني ية األردني ددتي الجنس ية متع ددتي الجنس رانس  متع ا ف رانس   هم ا ف ة      هم ارج، التي اشترت الثاني ى، والف وم، التي اشترت األول ة      تيليك ارج، التي اشترت الثاني ى، والف وم، التي اشترت األول .  .   تيليك

ة خالل            ا المنطق ة خالل           وثوبر على اتباع هذه السياسات، إجماًال، رغم الصعوبة الفائقة للظروف السياسية التي مرت به ا المنطق وثوبر على اتباع هذه السياسات، إجماال ، رغم الصعوبة الفائقة للظروف السياسية التي مرت به
 ..العراق وفلسطينالعراق وفلسطين: : العقد الفائت، وال سيما استمرار النزاعات في اثنين من البلدان المجاورة لألردنالعقد الفائت، وال سيما استمرار النزاعات في اثنين من البلدان المجاورة لألردن

 
ام   وو  ي ع ت ف ي أدخل ديالت الت ان للتع ذلك، آ رتبط ب ياق م ي س ام   ف ي ع ت ف ي أدخل ديالت الت ان للتع ذلك، آ رتبط ب ياق م ي س كنية ٢٠٠٠٢٠٠٠ف ارات الس انون اإليج ى ق كنية  عل ارات الس انون اإليج ى ق  عل

اء    اريع البن طة مش يما أنش ي األردن، وال س اء ف طة البن ي أنش ر ف ر آبي ة أث اء   والتجاري اريع البن طة مش يما أنش ي األردن، وال س اء ف طة البن ي أنش ر ف ر آبي ة أث ك  .  .  والتجاري اريخ إصدار تل ى ت ك  فحت اريخ إصدار تل ى ت فحت
ا ال           ن يستمروا ن يستمروا أأالتعديالت، آان لمستأجر العقار السكني أو التجاري، وآذلك لورثته،          التعديالت، آان لمستأجر العقار السكني أو التجاري، وآذلك لورثته،           ى م ار إل ذا العق ا ال            في إيجار ه ى م ار إل ذا العق  في إيجار ه
ددة دد مح ى م ار عل ود اإليج نص عق دما ت ى عن ة، حت ددةنهاي دد مح ى م ار عل ود اإليج نص عق دما ت ى عن ة، حت ك .  .  نهاي وز لمال ن يج م يك ك ل ى ذل افة إل ك وإض وز لمال ن يج م يك ك ل ى ذل افة إل  وإض

ار  ار العق ي          أأالعق ادرًا لتقض در إال ن ن تص م تك ددة ل ة مح رارات حكومي ى ق تنادًا إل ار إال اس غ اإليج د مبل ي          ن يزي ادرا  لتقض در إال ن ن تص م تك ددة ل ة مح رارات حكومي ى ق تنادا  إل ار إال اس غ اإليج د مبل  ن يزي
دة مقيّ      ،،دلدلووفقا  للقانون المع  ووفقًا للقانون المع  .  .  بتعديالت شاملة لإليجارات  بتعديالت شاملة لإليجارات   دة مقي        أصبحت مدة اإليجار في آل عقود اإليجار الجدي ا   أصبحت مدة اإليجار في آل عقود اإليجار الجدي ا  دة بم دة بم

                                                      
  يقال إجماال ، على سبيل المثال، ان وصول الفنانين العراقيين إلى األردن أحدث أثرا  إيجابيا  في الجو العام للبلد في مجال                        يقال إجماالً، على سبيل المثال، ان وصول الفنانين العراقيين إلى األردن أحدث أثراً إيجابياً في الجو العام للبلد في مجال                      ))١٣١٣((

 ..الفنون البصريةالفنون البصرية
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أما عقود اإليجار الموقعة قبل صدور القانون المعدل، فسينطبق عليها هذا القانون ابتداء من              أما عقود اإليجار الموقعة قبل صدور القانون المعدل، فسينطبق عليها هذا القانون ابتداء من              .  .  هو محدد في العقود   هو محدد في العقود   
 ..٢٠١١٢٠١١عام عام 

 
ن ن     ار م ارات لإليج اء عق اريع لبن ذ مش ى تنفي تثمرين عل جع المس دل يش انون المع ذا الق ن ن   وه ار م ارات لإليج اء عق اريع لبن ذ مش ى تنفي تثمرين عل جع المس دل يش انون المع ذا الق ز وه ز وع المراآ وع المراآ

.  .  ))١٤١٤((وإضافة إلى ذلك، خصصت أموال آثيرة لبناء مجمعات اإلسكان، وخصوصا  مباني الشقق           وإضافة إلى ذلك، خصصت أموال آثيرة لبناء مجمعات اإلسكان، وخصوصًا مباني الشقق           .  .  التجارية الكبيرة التجارية الكبيرة 
يضا ، ازدادت وحدات المساآن الجاهزة لإليجار وللبيع معا ، آما تشج ع مستأجرون آثر على             يضًا، ازدادت وحدات المساآن الجاهزة لإليجار وللبيع معًا، آما تشجَّع مستأجرون آثر على             أأوبفضل هذا القانون    وبفضل هذا القانون    

 ..))١٥١٥((تعداد المالكين لتأجير الوحدات السكنية التي يملكونهاتعداد المالكين لتأجير الوحدات السكنية التي يملكونهاتملك المنازل بدال  من استئجارها، وازداد استملك المنازل بدًال من استئجارها، وازداد اس
 

يرتها    ي مس عينات ماضية ف ي التس دأت ف ي ب رات الت زال التغي يرتها  وال ت ي مس عينات ماضية ف ي التس دأت ف ي ب رات الت زال التغي ا .  .  وال ت ا آم لكية أأآم ورة االتصاالت الس لكية ن ث ورة االتصاالت الس ن ث
ى نطاق                    .  .  والالسلكية مستمرة بوتيرة سريعة   والالسلكية مستمرة بوتيرة سريعة    ة عل ت، ينتشر استخدام الهواتف النقال ى انتشار اإلنترن ى نطاق                    وعالوة عل ة عل ت، ينتشر استخدام الهواتف النقال ى انتشار اإلنترن وعالوة عل

ام    .  .  ، ظلت األسعار باهظة خالل عدد من السنوات  ، ظلت األسعار باهظة خالل عدد من السنوات  ١٩٩٥١٩٩٥ومع ان هذه الخدمة بدأت في عام        ومع ان هذه الخدمة بدأت في عام        .  .  واسعواسع ذ ع ام    ولكن من ذ ع ولكن من
وة، ونجم                   عع، وخصوصا  منذ مجيء مت    ، وخصوصًا منذ مجيء مت    ٢٠٠٠٢٠٠٠ دنى بق ذه الهواتف تت وة، ونجم                   هد ثان للهواتف النقالة، بدأت أسعار خدمات ه دنى بق ذه الهواتف تت هد ثان للهواتف النقالة، بدأت أسعار خدمات ه

ارب نتشارنتشارعن ذلك ارتفاع حاد في عدد مستخدميها، وأصبح معدل اال       عن ذلك ارتفاع حاد في عدد مستخدميها، وأصبح معدل اال        ارب  في األردن يق ة  ٢٥٢٥ اآلن  اآلن  في األردن يق ة   في المائ د  .  .  ))١٦١٦(( في المائ د  وق وق
اس في إجراء مختلف                           ه الن ذي يتبع ى األسلوب ال ري عل اس في إجراء مختلف                          آان لهذا االرتفاع في استخدام الهواتف النقالة أثر تحري ه الن ذي يتبع ى األسلوب ال ري عل آان لهذا االرتفاع في استخدام الهواتف النقالة أثر تحري

 ..المعامالت االجتماعية والتجاريةالمعامالت االجتماعية والتجارية
 

ى وو  الوة عل ى ع الوة عل بكات      ع دماجًا بالش وى ان وئه، أق ا أو لس ن طالعه ان اآلن، لحس بحت عّم ك، أص بكات       ذل دماجا  بالش وى ان وئه، أق ا أو لس ن طالعه بحت عم ان اآلن، لحس ك، أص   ذل
ةاالقتصادية واالاالقتصادية واال تهالآية العالمي ةس تهالآية العالمي اجر   .  .  س ة والمت ادق الدولي ل الفن ف سالس ي مختل ر بوضوح ف ذا األم ى ه اجر   ويتجل ة والمت ادق الدولي ل الفن ف سالس ي مختل ر بوضوح ف ذا األم ى ه ويتجل

م يكتمل         .  .  ومطاعم الوجبات السريعة التي انتشرت في آل أنحاء المدينة        ومطاعم الوجبات السريعة التي انتشرت في آل أنحاء المدينة         ة ل ة دولي ا مدين م يكتمل         لكن موقع عّمان باعتباره ة ل ة دولي ا مدين لكن موقع عم ان باعتباره
  ٤٠٠٤٠٠من  من  آثر  آثر  أأ رحلة يومية، قياسا  ب     رحلة يومية، قياسًا ب    ٧٠٧٠   إال ما متوسطه    إال ما متوسطه   خدمخدمن مطار الملكة علياء الدولي ال ي      ن مطار الملكة علياء الدولي ال ي      أأومن أمثلة ذلك    ومن أمثلة ذلك    .  .  بعدبعد

 ..))١٧١٧((، أي مطار دبي الدولي، أي مطار دبي الدولي نشاطا  نشاطًارحلة يومية في أآثر مطارات المنطقةرحلة يومية في أآثر مطارات المنطقة
 
 

   منظر لواحد من أحدث المراآز التجارية في عم ان-٢الشكل 
 
 
 
 
 

                                                      
 ناقصة مـن وحـدات المسـاكن       ناقصة مـن وحـدات المسـاكن        خالل العقود الثالثة الماضية، أصبح المنزل المخصص لعائلة واحدة يمثل نسبة مئوية مت              خالل العقود الثالثة الماضية، أصبح المنزل المخصص لعائلة واحدة يمثل نسبة مئوية مت               ))١٤١٤((

ويمكن ان يعزى ذلك إلى أنظمـة البنـاء التـي    ويمكن ان يعزى ذلك إلى أنظمـة البنـاء التـي    .  .  التي تبنى في المدينة، كما أصبح، إلى حد بعيد، مقصورا  على الفئات المرتفعة المداخيل           التي تبنى في المدينة، كما أصبح، إلى حد بعيد، مقصوراً على الفئات المرتفعة المداخيل           
 ..تسه ل تشييد مباني الشقق في غالبية أحياء المدينةتسهل تشييد مباني الشقق في غالبية أحياء المدينة

، المعدل لقانون المالكين    ، المعدل لقانون المالكين    ٣٠٣٠، القانون رقم    ، القانون رقم    ٤٤٥٣٤٤٥٣، العدد   ، العدد   سميةسميةالجريدة الر الجريدة الر انظر  انظر  .  .   لالطالع على كامل نص القانون المعدل       لالطالع على كامل نص القانون المعدل        ))١٥١٥((
 ..٣٤١٨٣٤١٨-٣٤١٥٣٤١٥، الصفحات ، الصفحات ))٢٠٠٠٢٠٠٠أغسطس أغسطس // آب آب٣١٣١دائرة الجريدة الرسمية، األردن، دائرة الجريدة الرسمية، األردن، ((والمستأجرين، والمستأجرين، 

 مليـون    مليـون   ١,٢١,٢ خط أرضي ونحـو       خط أرضي ونحـو      ٦٢٩٦٢٩  ٠٠٠٠٠٠، نحو   ، نحو   ٢٠٠٢٢٠٠٢ تبين اإلحصاءات الرسمية انه كان في األردن، في نهاية عام             تبين اإلحصاءات الرسمية انه كان في األردن، في نهاية عام              ))١٦١٦((
وتتوقـع  وتتوقـع  .  .  Subscriptions to mobile phones rises 40 per cent,” Jordan Times (20 November 2003)“انظر انظر .  .  اتف النقالةاتف النقالةاشتراك في الهواشتراك في الهو

دائرة اإلحصاءات العامة، المرجع السـالف      دائرة اإلحصاءات العامة، المرجع السـالف      .  .  ٢٠٠٣٢٠٠٣ مليون في نهاية عام       مليون في نهاية عام      ١,٥١,٥بعض التقديرات ان يصل عدد اشتراكات الهاتف النقال إلى          بعض التقديرات ان يصل عدد اشتراكات الهاتف النقال إلى          
: : ، وهو متاح على العنوان اإللكترونـي ، وهو متاح على العنوان اإللكترونـي October 5AME Info, (” s Mobile Phone Wars’Jordan“ard, Stensga. A 2002(، و، و١٠٣١٠٣ذكره، ص ذكره، ص 

.                                                                                                                                          html.16682/Detailed/ news/com.ameinfo.www 

 ..٩٩٩٩لمرجع السالف ذكره، ص لمرجع السالف ذكره، ص  دائرة اإلحصاءات العامة، ا دائرة اإلحصاءات العامة، ا  ))١٧١٧((
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  داليا الحسينيتفضلت بتقديمهاصورة 
 

ذل       ة، وآ كان المنطق ين س ائعًا ب ان ش عينات، آ ى التس ذل     وحت ة، وآ كان المنطق ين س ائعا  ب ان ش عينات، آ ى التس ة    وحت ى المدين يروا إل ان، ان يش ين زوار عّم ة    ك ب ى المدين يروا إل ين زوار عم ان، ان يش ك ب
ا  ا باعتباره ة""باعتباره ةناعس ة""أو أو " " ناعس ةريفي ذلك اآلن   ".  ".  ريفي د آ م تع ة ل ن الحال ذلك اآلن   لك د آ م تع ة ل ن الحال دور     .  .  لك ان ب ت عّم ي، قام د الماض الل العق دور     فخ ت عم ان ب ي، قام د الماض الل العق  فخ

ن   ون بواسطته م ذًا ينعتق ارجي ومنف الم الخ اط بالع م نقطة ارتب ة له راقيين، مؤمن ية للفلسطينيين والع ة رئيس ن  بواب ون بواسطته م ذا  ينعتق ارجي ومنف الم الخ اط بالع م نقطة ارتب ة له راقيين، مؤمن ية للفلسطينيين والع ة رئيس بواب
اد  قاتهم االقتص اد مش قاتهم االقتص خمة مش ية الض خمة ية والسياس ية الض يوو.  .  ية والسياس يف ين ف ين  ح روت     أأ ح داد وبي ا بغ ة، منه ي المنطق ة ف دنًا مختلف روت     ن م داد وبي ا بغ ة، منه ي المنطق ة ف دنا  مختلف  ن م

افي        ي والثق ي، السياس ا اإلقليم ن وزنه ًا م ية، بعض ة الماض ود الثالث الل العق دت، خ اهرة، فق ق والق افي       ودمش ي والثق ي، السياس ا اإلقليم ن وزنه ا  م ية، بعض ة الماض ود الثالث الل العق دت، خ اهرة، فق ق والق ودمش
ي و     أأواالقتصادي، آان هناك مدن     واالقتصادي، آان هناك مدن      ي و     خرى، وخصوصًا دب ا من     خرى، وخصوصا  دب ا من     غيره ؤدي دور        غيره ة، ت يج الغني ة الخل دن منطق ؤدي دور        م ة، ت يج الغني ة الخل دن منطق ر  م ر  ًا أآث ا  أآث

ا حافظت،            وقد ال تكون عم     وقد ال تكون عمّ    .  .  ية في حياة المنطقة   ية في حياة المنطقة   أهمأهم ة واالقتصادية، لكنه ع الصدارة السياسية والثقافي ا حافظت،            ان في موق ة واالقتصادية، لكنه ع الصدارة السياسية والثقافي ان في موق
 ..رغم ذلك، على مرآزها الخاص، بل ازدادت، منذ التسعينات، قدرة على التأثير داخل المنطقةرغم ذلك، على مرآزها الخاص، بل ازدادت، منذ التسعينات، قدرة على التأثير داخل المنطقة

 
 عمراني  تطور عم ان ال-جيم

 
اً        ا       وفقًا لما جرى الترآيز عليه آنف ايير                     وفقا  لما جرى الترآيز عليه آنف ان حسب مع ا سكان عّم ألف منه يم المجموعات التي يت ايير                     ، يمكن تقس ا سكان عم ان حسب مع ألف منه يم المجموعات التي يت ، يمكن تقس

وهذه المجموعات تشغل في بعض األحيان نطاقات       وهذه المجموعات تشغل في بعض األحيان نطاقات       .  .  اقتصادي ومنها ما هو وطني    اقتصادي ومنها ما هو وطني    -متنوعة، منها ما هو اجتماعي    متنوعة، منها ما هو اجتماعي    
ان              عمرانيةعمرانية ة، وتتقاسم، في أحي ة ضمن المدين ان               مختلف ة، وتتقاسم، في أحي ة ضمن المدين ا، في                 أأ مختلف ان غيره اطع، في أحي ات، أو تتق ا، في                 خرى، نفس النطاق ان غيره اطع، في أحي ات، أو تتق خرى، نفس النطاق

دًا من حيث التخطيط الحضري                وعم وعّم.  .  عمرانيةعمرانيةخدامها لتلك النطاقات ال   خدامها لتلك النطاقات ال   استاست دا  من حيث التخطيط الحضري                ان ليست ذات مستوى تنظيمي رفيع ج ان ليست ذات مستوى تنظيمي رفيع ج
ين                      ى الفصل ب ين                     وممارسات التنظيم المناطقي، وال هي خاضعة لنظام سياسي وثقافي يتشدد في سلطويته ويسعى إل ى الفصل ب وممارسات التنظيم المناطقي، وال هي خاضعة لنظام سياسي وثقافي يتشدد في سلطويته ويسعى إل

ة التكامل تضم             .  .  السكانالسكان ة تام ا مدين ك، يستحيل وصفها بأنه ة التكامل تضم             وفضًال عن ذل ة تام ا مدين ك، يستحيل وصفها بأنه ات  وفضال  عن ذل ات  نطاق ة نطاق ة عمراني ة   عمراني ة وثقافي ة    واجتماعي ة وثقافي  واجتماعي
ا                       .  .  ن تجمع بين مختلف سكانها    ن تجمع بين مختلف سكانها    أأيمكن  يمكن   دة فيم اء المتباع يط من األحي ا خل ك، بأنه ا                       بل يمكن وصفها، عوضًا عن ذل دة فيم اء المتباع يط من األحي ا خل ك، بأنه بل يمكن وصفها، عوضا  عن ذل

ة و       اء المتمازج ن األحي ذلك م ًا وآ اديًا واجتماعي ا اقتص ة و      بينه اء المتمازج ن األحي ذلك م ا  وآ اديا  واجتماعي ا اقتص ترة""بينه ترةالمتس ي " " المتس ي الت  الت
 ..وطنية غالبةوطنية غالبةاقتصادية أو دينية أو اقتصادية أو دينية أو -ال يشكل فيها السكان فئة اجتماعيةال يشكل فيها السكان فئة اجتماعية

 
ة              أأومع  ومع    ة أثرت في المدين ة              ن تطور عّمان منذ التسعينات مرتبط بعوامل سكانية وسياسية واقتصادية مختلف ة أثرت في المدين ن تطور عم ان منذ التسعينات مرتبط بعوامل سكانية وسياسية واقتصادية مختلف

 لهذه المدينة، رغم شدة تسارعه   لهذه المدينة، رغم شدة تسارعه  عمرانيعمرانيوللتطور الوللتطور ال.  .  خالل هذه الفترة، لم يتحدد هذا التطور بالعوامل المشار إليها       خالل هذه الفترة، لم يتحدد هذا التطور بالعوامل المشار إليها       
 ..بقةبقةخالل التسعينات، جذور تعود إلى العقود الساخالل التسعينات، جذور تعود إلى العقود السا

 
دة من            ة، الفري ة المدين دة من          وعلى وجه التحديد، وعلى األقل حتى سعبينات القرن العشرين، آانت طوبوغرافي ة، الفري ة المدين وعلى وجه التحديد، وعلى األقل حتى سعبينات القرن العشرين، آانت طوبوغرافي

ان، توسعت               .  .  نوعها، تؤثر تأثيرا  عظيما  في طريقة تطورها      نوعها، تؤثر تأثيرًا عظيمًا في طريقة تطورها       ة عّم ة عم ان، توسعت               فمن واد خصيب تطور حتى أصبح وسط مدين فمن واد خصيب تطور حتى أصبح وسط مدين
تالل المحيطة ب              ى ال تالل المحيطة ب             المناطق السكنية من المرآز بالتدرج وانتشرت عل ى ال ة       .  .  ههالمناطق السكنية من المرآز بالتدرج وانتشرت عل ؤدي وظيف ذا ي ة ه ان وسط المدين ة       وآ ؤدي وظيف ذا ي ة ه ان وسط المدين وآ

ة وسكنية     ة وتجاري ة وحكومي اء ديني ة ويضم أحي ال التجاري ة لألعم ة مرآزي ة وسكنية    منطق ة وتجاري ة وحكومي اء ديني ة ويضم أحي ال التجاري ة لألعم ة مرآزي الل  .  .  منطق ين ت ربط ب ان ي ه آ م ان الل  ث ين ت ربط ب ان ي ه آ م ان ث
ة    -المدينة الغربية وتاللها الشرقية، ويردم الهوة االجتماعية      المدينة الغربية وتاللها الشرقية، ويردم الهوة االجتماعية       ة    االقتصادية، ويؤمن بيئ ة االقتصادية، ويؤمن بيئ ة عمراني ا   أأ يمكن   يمكن  عمراني ا   ن يتفاعل فيه ن يتفاعل فيه

 ..والفقراءوالفقراءالسكان األغنياء السكان األغنياء 
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دور المرآزي     .  .  وال يزال وسط المدينة، في هذه األيام، جزءا  من عم ان يعج بالنشاط  وال يزال وسط المدينة، في هذه األيام، جزءًا من عّمان يعج بالنشاط    ؤدي ال د ي دور المرآزي     لكنه لم يع ؤدي ال د ي لكنه لم يع
ة اة المدين ي حي ابقًا ف ه س ان يضطلع ب ذي آ ةال اة المدين ي حي ابقا  ف ه س ان يضطلع ب ذي آ ار الشرآات والمؤسسات .  .  ال ة ومكاتب مق ة المكاتب الحكومي ار الشرآات والمؤسسات فغالبي ة ومكاتب مق ة المكاتب الحكومي فغالبي

ة           التجارية الفخمة التي آانت في وسط المدينة هجرت موا         التجارية الفخمة التي آانت في وسط المدينة هجرت موا          اآن أخرى خارج المدين ا قاصدة أم ة           قعه اآن أخرى خارج المدين ا قاصدة أم وحتى جامع    وحتى جامع    .  .  قعه
اؤه خالل                             ذي أآمل بن د اهللا، ال ك عب ى جامع المل ة إل اؤه خالل                            األردن الرسمي انتقل من جامع الملك حسين في وسط المدين ذي أآمل بن د اهللا، ال ك عب ى جامع المل ة إل األردن الرسمي انتقل من جامع الملك حسين في وسط المدين

ى،                 .  .  أواخر الثمانينات في حي العبدلي بعم ان     أواخر الثمانينات في حي العبدلي بعّمان      ذا، بالدرجة األول ة ه ل المؤسسات واألنشطة التجاري ى،                 وقد حصل نق ذا، بالدرجة األول ة ه ل المؤسسات واألنشطة التجاري وقد حصل نق
بعي ي الس بعيف ي الس ار اف أثر خصوصًا باالزده ار انات، وت أثر خصوصا  باالزده ا  لسلسنات، وت ين هم زاعين إقليمي د ن ان بع هدته عّم ذي ش اء ال ا  ريع لقطاع البن ين هم زاعين إقليمي د ن هدته عم ان بع ذي ش اء ال ريع لقطاع البن

ة ةالحرب العربي ام -الحرب العربي ي ع ي وقعت ف رائيلية، الت ام اإلس ي ع ي وقعت ف رائيلية، الت ة١٩٧٣١٩٧٣اإلس ة، والحرب اللبناني اع .  .  ، والحرب اللبناني ببت بارتف ى تس الحرب األول اع ف ببت بارتف ى تس الحرب األول ف
بعض ال                     ة ل داخيل الوطني ة دعم الم ان من نتائجه الفرعي بعض ال                    مذهل في أسعار النفط آ ة ل داخيل الوطني ة دعم الم ان من نتائجه الفرعي ا          مذهل في أسعار النفط آ نفط ومنه ر المنتجة لل دان غي ا          بل نفط ومنه ر المنتجة لل دان غي بل

روت                آانآانوضمن سياق النزاع الثاني،     وضمن سياق النزاع الثاني،     .  .  ))١٨١٨((األردناألردن ة من بي روت                 انتقال عدد آبير من األشخاص والمؤسسات التجاري ة من بي  انتقال عدد آبير من األشخاص والمؤسسات التجاري
 ..إلى عم ان، ولو مؤقتا ، مساهمة أآيدة في االزدهار السريع للبناء في المدينةإلى عّمان، ولو مؤقتًا، مساهمة أآيدة في االزدهار السريع للبناء في المدينة

 
نه اتبع وال يزال يتبع التوسع       نه اتبع وال يزال يتبع التوسع       أأدينة، بالرغم من    دينة، بالرغم من    ويشكل انتقال المباني الرسمية والتجارية هذا من وسط الم        ويشكل انتقال المباني الرسمية والتجارية هذا من وسط الم         

ة     اة المدين ي حي تمرارية ف ن االس ل حس ة تعرق ان، عملي ارج عّم ى خ ة    العضوي إل اة المدين ي حي تمرارية ف ن االس ل حس ة تعرق ارج عم ان، عملي ى خ ة،  .  .  العضوي إل االت منعزل ي بضع ح ة،  وف االت منعزل ي بضع ح وف
ذي ترآز في حي                               ا القطاع المصرفي ال ان من أبرزه ان قطاعات اقتصادية آ ذي ترآز في حي                              استقرت في أحياء محددة من عّم ا القطاع المصرفي ال ان من أبرزه استقرت في أحياء محددة من عم ان قطاعات اقتصادية آ

 ..لغربي من المدينةلغربي من المدينةالشميساني الواقع في النصف االشميساني الواقع في النصف ا
 

، ، ١٩٨٧١٩٨٧وفي الوقت الحاضر، تضم حدود المدينة، التي رسمت عندما أنشئت أمانة عم ان الكبرى في عام                وفي الوقت الحاضر، تضم حدود المدينة، التي رسمت عندما أنشئت أمانة عّمان الكبرى في عام                 
ر من          أواخر أواخر وحتى   وحتى   .  .  ٢٢ آلم  آلم ٥٢٦٥٢٦مساحة مقدارها   مساحة مقدارها    ات، بقي أآث ر من           الثمانين ات، بقي أآث اً            ٦٠٦٠ الثمانين ذه المساحة خالي ة من ه ا              في المائ ذه المساحة خالي ة من ه .  .  ))١٩١٩(( في المائ

ع  ع وم يّ أأوم اني ُش ن المب ر م اني ش ي  ن الكثي ن المب ر م ان ن الكثي ي عّم ذ ف ي عم ان د منذئ ذ ف ة،   د منذئ ط المدين ة بوس تالل المحيط ي ال ًا ف ة،   ، وخصوص ط المدين ة بوس تالل المحيط ي ال ا  ف  ، وخصوص
دم  ا األق دا أجزاءه ا ع ة م اء المدين ل أنح ي آ ة ف ع األرض الخالي ن قط د م اك العدي زال هن دم ال ي ا األق دا أجزاءه ا ع ة م اء المدين ل أنح ي آ ة ف ع األرض الخالي ن قط د م اك العدي زال هن ن .  .  ال ي ن ويمك  ن ن أأويمك

ي المضاربات     و ف اطق، والغل يم المن ى قصور سياسات تقس اء إل ي البن تغلة ف ر المس ة األراضي غي زى هيمن ي المضاربات    تع و ف اطق، والغل يم المن ى قصور سياسات تقس اء إل ي البن تغلة ف ر المس ة األراضي غي زى هيمن تع
ل  اإلرثاإلرث، وقوانين ، وقوانين المتصلة باألمالك العقارية  المتصلة باألمالك العقارية   ل   التي تقسم العقارات بين عدد آبير من الورثة، وهي آلها أمور تعرق  التي تقسم العقارات بين عدد آبير من الورثة، وهي آلها أمور تعرق

 ..ن الملكية العقارية المشترآةن الملكية العقارية المشترآةأأاتخاذ القرارات واإلجراءات بشاتخاذ القرارات واإلجراءات بش
 
 
 
 
 

   منظر جوي ألجزاء من حي الشميساني-٣الشكل 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 يضاف إلى ذلك ان األردن تلقى، أثناء تلك الفترة، مساعدة مباشرة من عدد من بلدان الخليج بالنظر إلى موقعه بـين دول                يضاف إلى ذلك ان األردن تلقى، أثناء تلك الفترة، مساعدة مباشرة من عدد من بلدان الخليج بالنظر إلى موقعه بـين دول                 ))١٨١٨((

 ..خط المواجهة في النزاع مع إسرائيل؛ كما تلقى مساعدة غير مباشرة تمثلت في ازدياد مداخيل مغتربيه العاملين في منطقة الخليجخط المواجهة في النزاع مع إسرائيل؛ كما تلقى مساعدة غير مباشرة تمثلت في ازدياد مداخيل مغتربيه العاملين في منطقة الخليج

 ..٣١٠٣١٠، ص ، ص ١٩٨٨١٩٨٨، صادر عن أمانة عم ان الكبرى في عام ، صادر عن أمانة عمان الكبرى في عام  عاصمة األردن عاصمة األردن::عم انعمانموسى عن موسى عن . .  مؤلف س مؤلف س  ))١٩١٩((
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 ت بتقديمها أمانة عم ان الكبرىضلصورة تف
 

ا   تتوسع الحضري لعم ان الكبرى، أدمجت بالعاصمة اآلن البلدا       وسع الحضري لعّمان الكبرى، أدمجت بالعاصمة اآلن البلدا       وبالنظر إلى سرعة الت   وبالنظر إلى سرعة الت     ا    المحيطة بها، ومنه  المحيطة بها، ومنه
دا  ذه البل دت ه ير، ففق ويلح ووادي الس ثًال ص دا م ذه البل دت ه ير، ففق ويلح ووادي الس ثال  ص ا  تتم ل منه ي تجع زة الت ماتها الممي تقل وس ا المس ا   طابعه ل منه ي تجع زة الت ماتها الممي تقل وس ا المس   طابعه

دا دابل لةتتبل لة منفص ى        .  .   منفص رون إل رآس آثي كان ش ا س ار إليهم دتين المش ي البل ان ف ياق، آ ذا الس من ه ى        وض رون إل رآس آثي كان ش ا س ار إليهم دتين المش ي البل ان ف ياق، آ ذا الس من ه متا أأوض متا ن ض  ن ض
ات إلإل ي الثمانين ان ف ات ى عّم ي الثمانين دا       .  .  ى عم ان ف ذه البل ل ه ة مث رة إحاط ف، فك ط، لألس ذ ق م تنف ك، ل ى ذل افة إل دا       وإض ذه البل ل ه ة مث رة إحاط ف، فك ط، لألس ذ ق م تنف ك، ل ى ذل افة إل ة تتوإض ة  بأحزم   بأحزم

ن األراضي           ع م منت قط فلت واالس ات االس ت طبق اعت تح ع الحضري فض د للتوس ع ح م يوض راء؛ ول ن األراضي          خض ع م منت قط فلت واالس ات االس ت طبق اعت تح ع الحضري فض د للتوس ع ح م يوض راء؛ ول خض
ادرة في األردن         ادرة في األردن        الزراعية الخصبة التي هي سلعة ن ا     .  .  الزراعية الخصبة التي هي سلعة ن ة، ومنه رة المحاذي دن الكبي ا     وحتى الم ة، ومنه رة المحاذي دن الكبي اء والرصيفة،   وحتى الم اء والرصيفة،    الزرق  الزرق

ين سكانها    مرانيةمرانيةععالتي ال تزال منفصلة عن عم ان من الناحية ال  التي ال تزال منفصلة عن عّمان من الناحية ال   ًا، وب ين سكانها    ، هي اآلن مرتبطة بها اقتصاديًا ارتباطًا وثيق ا ، وب ، هي اآلن مرتبطة بها اقتصاديا  ارتباطا  وثيق
 ..أعداد آبيرة تنتقل يوميا  للعمل في عم انأعداد آبيرة تنتقل يوميًا للعمل في عّمان

 
ان، اقتصر         أأومع  ومع    ى     أمر أمر ن عددا  من الخطط صمم لعم ان، اقتصر         ن عددًا من الخطط صمم لعّم ًا عل ذه الخطط دائم ى      ه ا  عل ذه الخطط دائم ة ل    أأ ه ات نظري ة ل    ن تكون عملي ات نظري م م ن تكون عملي

دة ة جدي ز أي مرحل دةتجت ة جدي ز أي مرحل اع  .  .  تجت كل اتب ي ش يس ف ات ول كل إدارة أزم ي ش ان ف و عّم ه نم ا وج رًا م اع  وآثي كل اتب ي ش يس ف ات ول كل إدارة أزم ي ش و عم ان ف ه نم ا وج را  م  وآثي
ر مختلف           .  .  استراتيجيات وقائية تعالج النمو المستقبلي    استراتيجيات وقائية تعالج النمو المستقبلي     ى تسهيل المرور عب ال، يترآز التخطيط عل ر مختلف           وبوجه اإلجم ى تسهيل المرور عب ال، يترآز التخطيط عل وبوجه اإلجم

د التقاطعات ال    أنفاقأنفاقويتخذ ذلك شكل بناء     ويتخذ ذلك شكل بناء     .  .  أجزاء المدينة أجزاء المدينة  د التقاطعات ال     وممرات فوقية عن ر من        وممرات فوقية عن اك مف ود هن ية، فال يع ر من       رئيس اك مف ود هن ية، فال يع ن ن أأرئيس
ة طرق مرور سريع وطرق خدمات                 تت ة مهم ة طرق مرور سريع وطرق خدمات                 صبح مهمة بعض شوارع المدين ة مهم ذه اإلنشاءات     أأوالنتيجة هي     والنتيجة هي     .  .  صبح مهمة بعض شوارع المدين ذه اإلنشاءات     ن ه ن ه

ًال، من            ا مفرطة في الضيق و       إإ هي     هي    ةةرصف رصف أأتعرقل آثيرا  حرآة المشاة التي تعاني، فعال ، من           تعرقل آثيرًا حرآة المشاة التي تعاني، فع ا مفرطة في الضيق و       م اع     إإم ا مفرطة في االرتف اع     م ا مفرطة في االرتف م
ادات   الفوضوية لالفوضوية لقيادة قيادة الالن ن أأويضاف إلى ذلك ويضاف إلى ذلك .  .  ر مالئمةر مالئمةما، على أي حال، غي    ما، على أي حال، غي    إإما غير مترابطة و   ما غير مترابطة و   إإوو يارات، والع ادات   لس يارات، والع لس

ام التي                     ل الع ة شبكة النق دم مالءم دًا بع زداد تعق ة ت يارات والمتفشية في أنحاء المدين ة في رآن الس ام التي                    السيئة المتبع ل الع ة شبكة النق دم مالءم دا  بع زداد تعق ة ت يارات والمتفشية في أنحاء المدين ة في رآن الس السيئة المتبع
ي                اليف س ي               تستخدمها، على األآثر، الفئات الفقيرة العاجزة عن شراء السيارات الخاصة وعن تحمل تك اليف س ارات األجرة   ارات األجرة   تستخدمها، على األآثر، الفئات الفقيرة العاجزة عن شراء السيارات الخاصة وعن تحمل تك

 ..الخاصةالخاصة
 

يط           ه التخط ع في لى ويتراج ل الفض ة النق يارة طريق ه الس كل في دًا تش ك وضع رديء ج ن ذل أ م د نش يط         وق ه التخط ع في لى ويتراج ل الفض ة النق يارة طريق ه الس كل في دا  تش ك وضع رديء ج ن ذل أ م د نش وق
ة واأل     .  .  الحضري أمام السيارة ويصبح خادما  لها     الحضري أمام السيارة ويصبح خادمًا لها      ة واأل     وبالرغم من وجود طرق المرور السريع والممرات الفوقي اق،  وبالرغم من وجود طرق المرور السريع والممرات الفوقي اق،  نف نف

داد نمت           تعاني المدينة من اختناقات مرور شديدة وتعجز عن موا        تعاني المدينة من اختناقات مرور شديدة وتعجز عن موا         داد نمت           آبة تزايد أعداد السيارات على الطرق، وهي أع آبة تزايد أعداد السيارات على الطرق، وهي أع
ى          ة عل ة المفروض وم الجمرآي اض الرس ة وانخف تويات المعيش اع مس كاني وارتف و الس بب النم ذهًال بس وًا م ى         نم ة عل ة المفروض وم الجمرآي اض الرس ة وانخف تويات المعيش اع مس كاني وارتف و الس بب النم ذهال  بس وا  م نم

اس        .  .  ومنطقة المشاة الوحيدة ذات الشأن في المدينة هي وسط المدينة         ومنطقة المشاة الوحيدة ذات الشأن في المدينة هي وسط المدينة         .  .  ))٢٠٢٠((السياراتالسيارات ة تضيق بالن ذه المنطق اس        لكن ه ة تضيق بالن ذه المنطق لكن ه
 ..لذين يستخدمونها ولم تعد تمثل، آما سلف القول، المكان الذي يجمع سكان عم ان على اختالفهملذين يستخدمونها ولم تعد تمثل، آما سلف القول، المكان الذي يجمع سكان عّمان على اختالفهمالكثيرين االكثيرين ا

 
ة خالل التسعينات                  اق المدين ة خالل التسعينات                وعلى غرار ذلك، طرأ تغير آبير على مشهد آف اق المدين ين الخصائص        .  .  وعلى غرار ذلك، طرأ تغير آبير على مشهد آف ان ب د آ ين الخصائص        وق ان ب د آ وق

ة المب  اع غالبي ث ان ارتف ا، بحي اييس مبانيه جام مق ات انس ل الثمانين ان قب ة لعّم ة المب المبهج اع غالبي ث ان ارتف ا، بحي اييس مبانيه جام مق ات انس ل الثمانين ة لعم ان قب ة المبهج اوز أربع ن يتج م يك ة اني ل اوز أربع ن يتج م يك اني ل
ذ أواسط                           .  .  طوابقطوابق ة؛ ومن ادق دولي ة ضم، خصوصًا، سالسل فن اني المرتفع يِّد عدد من المب ات ُش ذ أواسط                           وخالل الثمانين ة؛ ومن ادق دولي ة ضم، خصوصا ، سالسل فن اني المرتفع ات ش ي د عدد من المب وخالل الثمانين

 ..التسعينات تنامى هذا االتجاه آثيرا التسعينات تنامى هذا االتجاه آثيرًا
 

                                                      
ـ       ٦١٦١، ومن هذا العدد نسبة      ، ومن هذا العدد نسبة      ٤١٩٤١٩  ٠٠٠٠٠٠ يقدر عدد السيارات في األردن بـ         يقدر عدد السيارات في األردن بـ          ))٢٠٢٠(( ـ         في المائة كانت مسجلة في عم ان فـي عـام     ان فـي عـام      في المائة كانت مسجلة في عم

 ..٨١٨١دائرة اإلحصاءات العامة، المرجع المذكور سابقا ، ص دائرة اإلحصاءات العامة، المرجع المذكور سابقاً، ص .  .  ٢٠٠١٢٠٠١
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ة،                  ة،                وهذه المباني المرتفعة، باإلضافة إلى انها تفسد وحدة المقاييس التي تشكل خاصية من خصائص المدين وهذه المباني المرتفعة، باإلضافة إلى انها تفسد وحدة المقاييس التي تشكل خاصية من خصائص المدين
د دق ات      ق ل، اختناق ا، بالفع ي يحصل فيه رق، الت يما الط ية، وال س ى األساس ى البن ة عل ن الضغوط الواقع ات       زادت م ل، اختناق ا، بالفع ي يحصل فيه رق، الت يما الط ية، وال س ى األساس ى البن ة عل ن الضغوط الواقع  زادت م

ى          .  .  مرورية شديدة مرورية شديدة  يد عل دًال من ان تش بيًا ب دم نس ة األق ى          وفي هذا السياق، ُتشّيد غالبية هذه المباني في أجزاء المدين يد عل دال  من ان تش بيا  ب دم نس ة األق وفي هذا السياق، ت شي د غالبية هذه المباني في أجزاء المدين
 ..أطرافها، حيث يمكن التغلب على التحديات بسهولة أآبرأطرافها، حيث يمكن التغلب على التحديات بسهولة أآبر

 
ا وفي نسيج وو  ي منظر آفاقه ؤثر ف ة وي ي المدين اثر ف اني يتك ًا من المب ة نوع ادق الدولي ل سالسل الفن ا وفي نسيج تمث ي منظر آفاقه ؤثر ف ة وي ي المدين اثر ف اني يتك ا  من المب ة نوع ادق الدولي ل سالسل الفن تمث

ادق       ذه الفن ادق      احيائها التي تحتضن ه ذه الفن وع                          أأ.  .  احيائها التي تحتضن ه و ن رة فه ان في السنوات األخي ذي أخذ يظهر في عّم وع اآلخر ال ا الن وع                          م و ن رة فه ذي أخذ يظهر في عم ان في السنوات األخي وع اآلخر ال ا الن م
افع وتحديات         المراآز التجارية، مع  المراآز التجارية، مع   افع وتحديات       ما يقترن به من من ة والمخازن         ففي نطاق المن     ففي نطاق المن     .  .  ما يقترن به من من ة والمخازن         افع، تشجع المراآز التجاري افع، تشجع المراآز التجاري

ة تشكل        .  .  الكبرى التسوق العارض والتسوق الذي يستمر طوال العام  الكبرى التسوق العارض والتسوق الذي يستمر طوال العام   ع بالتجزئ ذه المراآز المخصصة للبي ة تشكل        لكن ه ع بالتجزئ ذه المراآز المخصصة للبي لكن ه
ا مواقف سيارات واسعة،                         ة تحيط به ألف من تكتالت ضخمة منعزل ا تت ا مواقف سيارات واسعة،                        أيضًا بنى مؤذية للتنظيم الحضري ألنه ة تحيط به ألف من تكتالت ضخمة منعزل ا تت أيضا  بنى مؤذية للتنظيم الحضري ألنه

ا تقطع استمرارية    أأن وجودها في المدينة غير مناسب، و   ن وجودها في المدينة غير مناسب، و   أأ يؤآد، من جديد،      يؤآد، من جديد،     فيصعب على المشاة ولوجها، وهذا    فيصعب على المشاة ولوجها، وهذا     ا تقطع استمرارية    نه نه
ة التي تشمل الشوارع            أأثم  ثم  .  .  النسيج الحضري النسيج الحضري  ة من المساحات العام ة في المدين ة التي تشمل الشوارع            نها تنقل ثقل نشاط تجارة التجزئ ة من المساحات العام ة في المدين نها تنقل ثقل نشاط تجارة التجزئ

ك الخاصين                تحكم والتمل ة التي تخضع لل ك الخاصين               والساحات إلى المساحات شبه العام تحكم والتمل ة التي تخضع لل ى ال        .  .  والساحات إلى المساحات شبه العام ا يبعث عل ى ال        ولعل م ا يبعث عل ن ن أأسخرية   سخرية   ولعل م
ا،  ون داخله دما يكون اة، عن ي يستطيع المش ة الت اآن القليل دًا من األم ان، واح ي عّم ل، ف ة تمث ا، المراآز التجاري ون داخله دما يكون اة، عن ي يستطيع المش ة الت اآن القليل دا  من األم ي عم ان، واح ل، ف ة تمث ن ن أأالمراآز التجاري

 ..قلوا بحرية وأمانقلوا بحرية وأمانننيتيت
 

   النطاق العام-دال
 

زات ، آان أبرز ال ، آان أبرز ال ١٩٩٠١٩٩٠قبل عام   قبل عام     زات حي ي     حي ا يل ة م رى العام ي      والصروح الكب ا يل ة م رى العام ذي     : :  والصروح الكب ول، ال دي المجه ذي     نصب الجن ول، ال دي المجه نصب الجن
ام         ١٩٧١٩٧٧٧أقيم في عام    أقيم في عام     ام         ؛ والساحة الهاشمية، التي أنشئت في ع اني؛       ١٩٨٦١٩٨٦؛ والساحة الهاشمية، التي أنشئت في ع ة قرب المسرح الروم اني؛        في وسط المدين ة قرب المسرح الروم  في وسط المدين

 ..١٩٨٩١٩٨٩ الذي بني في عام  الذي بني في عام ،،وجامع الملك عبد اهللاوجامع الملك عبد اهللا
 

ومنذ التسعينات وأمانة عم ان الكبرى، التي استفادت من دمج عدة أمانات ثم من تجميع مواردها، تتحرك                 ومنذ التسعينات وأمانة عّمان الكبرى، التي استفادت من دمج عدة أمانات ثم من تجميع مواردها، تتحرك                  
اء وتوسيع             .  .  ))٢١٢١((ع الكبرى ع الكبرى باتجاه اعطاء تكليفات بعدد من المشاري     باتجاه اعطاء تكليفات بعدد من المشاري      غفًا ببن ا ش اء وتوسيع             وهذه القوة المالية الجديدة حملت معه ا شغفا  ببن وهذه القوة المالية الجديدة حملت معه
ي      ا يل ا م ة منه ة متنوع روح عام ي     ص ا يل ا م ة منه ة متنوع روح عام ين؛    ) ) أأ: (: (ص ي رأس الع دي ف ع البل ين؛    المجم ي رأس الع دي ف ع البل ين؛  ) ) بب((المجم دائق الحس ين؛  ح دائق الحس ارع  ) ) جج((ح ارع  ش ش

 ..))٢٢٢٢((الثقافةالثقافة
 رأس العين  -١

 
ي ت          ان ف ه عّم رية عرفت ة الحض روع للتنمي دث مش و اآلن أح ين ه ع رأس الع ي ت        مجّم ه عم ان ف رية عرفت ة الحض روع للتنمي دث مش و اآلن أح ين ه امجم ع رأس الع ااريخه غ .  .  اريخه غ تبل  تبل
ة الغربي والشرقي، ويستهدف،                     ١٤١٤مساحته  مساحته   ين نصفي المدين ع ب ة الغربي والشرقي، ويستهدف،                      هكتارًا، ويشغل حيًا متهدمًا من عّمان القديمة يق ين نصفي المدين ع ب  هكتارا ، ويشغل حيا  متهدما  من عم ان القديمة يق

ة              تجديد  تجديد  بما له من طموحات،     بما له من طموحات،      ة الهام ة والثقافي ة العام ة              الحي بتشييد عدد من األبني ة الهام ة والثقافي ة العام ة، التي          تتالحي بتشييد عدد من األبني ى قاعة المدين ة، التي          شتمل عل ى قاعة المدين شتمل عل
ا   زم له ا  يعت زم له م  أأيعت م  ن تض رات  صصن تض رض ومحاض رات  االت ع رض ومحاض ي   االت ع رى الرفيع ان الكب ة عّم وظفي أمان ين ولم ب لألم ي   ومكات رى الرفيع ة عم ان الكب وظفي أمان ين ولم ب لألم ومكات

ه    افي بقاعات ين الثق ز الحس ر؛ ومرآ ة بواسطة جس ة المدين ة اإلداري المتصل بقاع ى البلدي ى مبن توى؛ وعل ه   المس افي بقاعات ين الثق ز الحس ر؛ ومرآ ة بواسطة جس ة المدين ة اإلداري المتصل بقاع ى البلدي ى مبن توى؛ وعل المس
وطني؛ ومساحة              وطني؛ ومساحة             المخصصة للمحاضرات، ومكتبته وستوديوهاته المخصصة للفنانين؛ وجامع؛ ومتحف األردن ال المخصصة للمحاضرات، ومكتبته وستوديوهاته المخصصة للفنانين؛ وجامع؛ ومتحف األردن ال

 .. بوظيفة حديقة عامة حضرية بوظيفة حديقة عامة حضريةمفتوحة مزي نة تقوممفتوحة مزّينة تقوم
 

   منظر لمجمع رأس العين البلدي-٤الشكل 

                                                      
  ١٣٤١٣٤ مليون دينار أردني، أي بما يقارب         مليون دينار أردني، أي بما يقارب        ٩٥٩٥، ح ددت ميزانية أمانة عم ان الكبرى بمبلغ ضخم وصل إلى           ، حددت ميزانية أمانة عمان الكبرى بمبلغ ضخم وصل إلى           ٢٠٠٤٢٠٠٤ في عام     في عام      ))٢١٢١((
 ..GAM Announces 2004 Budget”, Jordan Times (15 October 2003)“.  .  مليون دوالرمليون دوالر

 ..org.csbe.wwwراسات البيئة المبنية راسات البيئة المبنية  يمكن العثور على هذه المعلومات في قسم األخبار على موقع شبكة مركز د يمكن العثور على هذه المعلومات في قسم األخبار على موقع شبكة مركز د  ))٢٢٢٢((
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 ت بتقديمها داليا الحسينيضلصورة تف
 

 حدائق الحسين  -٢
 

وهي تضم مساحات     وهي تضم مساحات     .  .   هكتارا  ويقع في طرف عم ان الغربي       هكتارًا ويقع في طرف عّمان الغربي      ٧٠٧٠تشغل حدائق الحسين حيزا  تبلغ مساحته       تشغل حدائق الحسين حيزًا تبلغ مساحته        
ة      مختلفة مزي نة، وحدائق تمثل مواضيع محددة     مختلفة مزّينة، وحدائق تمثل مواضيع محددة      ة      ، ومرافق ترفيهية، ومتاحف، ومباني ثقافي ذي      .  .  ، ومرافق ترفيهية، ومتاحف، ومباني ثقافي ذا المشروع، ال ذي      وه ذا المشروع، ال وه

 .. على اإلطالق على اإلطالقلم ينجز بعد، هو أآبر حديقة حضرية في عم انلم ينجز بعد، هو أآبر حديقة حضرية في عّمان
 

 "قرية الثقافة"  منظر لحدائق الحسين تظهر في واجهته -٥الشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  بتقديمها جعفر طوقانفضلصورة ت
 

 شارع الثقافة  -٣
 

ل     .  .  صغير جدا  قياسا  بمشروعي رأس العين وحدائق الحسين  صغير جدًا قياسًا بمشروعي رأس العين وحدائق الحسين  مشروع شارع الثقافة    مشروع شارع الثقافة      ى تحوي وم عل ل     وهو يق ى تحوي وم عل وهو يق
اة                    ٣٦٠٣٦٠الشريط المتوسط لشارع عريض طوله      الشريط المتوسط لشارع عريض طوله       ى ممر للمش ع في حي الشميساني المصرفي النشط إل رًا ويق اة                     مت ى ممر للمش ع في حي الشميساني المصرفي النشط إل را  ويق .  .   مت

 ..ويضم الشريط المتوسط حيزات مزي نة ومتاجر ومساحات للمعارضويضم الشريط المتوسط حيزات مزّينة ومتاجر ومساحات للمعارض
 

   منظر لشارع الثقافة-٦الشكل 
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  بتقديمها توم بوستمافضلصورة ت

 
راز بعض                            أأومع  ومع    م إب ذه الدراسة، من المه ع خارج نطاق ه ذه المشاريع تق وب تصميم ه راز بعض                            ن حسنات وعي م إب ذه الدراسة، من المه ع خارج نطاق ه ذه المشاريع تق وب تصميم ه ن حسنات وعي

ة،       .  .  الخصائص التي تندرج في سياق ترابط هذه المشاريع وتفاعلها مع المدينة          الخصائص التي تندرج في سياق ترابط هذه المشاريع وتفاعلها مع المدينة           ة،       وبوجه التحديد، يشكل شارع الثقاف وبوجه التحديد، يشكل شارع الثقاف
ادراً   اًال ن ان، مث ي عّم ادرا   ف اال  ن ي عم ان، مث ي       ف اة، ف لحة المش ة لمص ان خدم ذا المك ى ه يارات إل ول الس د دخ ى تقيي ي        عل اة، ف لحة المش ة لمص ان خدم ذا المك ى ه يارات إل ول الس د دخ ى تقيي   عل

ى حساب                        أن  أن  حين  حين   يارة عل ا الس ع به ة التي تتمت د الهيمن ى حساب                        المشروعين اآلخرين، وهما أآبر من هذا، يمعنان في تأآي يارة عل ا الس ع به ة التي تتمت د الهيمن المشروعين اآلخرين، وهما أآبر من هذا، يمعنان في تأآي
ددة الممرات     .  .  مصلحة المشاة مصلحة المشاة  ددة الممرات     ومجمع رأس العين هو، على األخص، جزيرة حضرية تحيط بها طرق سريعة متع ومجمع رأس العين هو، على األخص، جزيرة حضرية تحيط بها طرق سريعة متع

ف رور آثي تيعاب م ا اس فغايته رور آثي تيعاب م ا اس ذا   .  .  غايته ر ه ع، يقّص ول المجّم اة دخ ى المش عب عل ه يص ذلك، وألن ذا   ول ول المجم ع، يقص ر ه اة دخ ى المش عب عل ه يص ذلك، وألن  ول
ة الغربي والشرقي         ين نصفي المدين ربط ب ة الغربي والشرقي        المجمع في تأدية دوره الرمزي في ال ين نصفي المدين ربط ب ع حدائق      .  .  المجمع في تأدية دوره الرمزي في ال ك، تق ى غرار ذل ع حدائق      وعل ك، تق ى غرار ذل وعل

 ..حديا  واضحا  للمشاةحديًا واضحًا للمشاةالحسين في حي قليل السكان نسبيا  وواقع في طرف المدينة على امتداد طريق عام يشكل تالحسين في حي قليل السكان نسبيًا وواقع في طرف المدينة على امتداد طريق عام يشكل ت
 

اد                دًا يستهدف إيج ًا جدي ًا إيجابي ان، توجه ذه المشاريع، في عّم اد              ورغم العيوب المذآورة، تشكل ه دا  يستهدف إيج ا  جدي ا  إيجابي ذه المشاريع، في عم ان، توجه ات ات ززي ي ححورغم العيوب المذآورة، تشكل ه
دورها،          .  .   الناس الناسعامةعامةومبان  تخدم   ومباٍن تخدم    ذه، ب ا، بالشوارع، وه ى حد م ة، إل ا المساحات العام دورها،          فعّمان مدينة حصرت فيه ذه، ب ا، بالشوارع، وه ى حد م ة، إل ا المساحات العام فعم ان مدينة حصرت فيه

ة ته      ون النتيج يارات، فتك ة الس ت هيمن ع تح ة ته     تق ون النتيج يارات، فتك ة الس ت هيمن ع تح اة و تق يش المش اة و م يش المش ادهمإإم ادهمبع ل    .  .  بع ك، تحص وى ذل ا س ل    وفيم ك، تحص وى ذل ا س  وفيم
ع        .  .  غالبية أنشطة المدينة في نطاقات خاصة أو شبه خاصة        غالبية أنشطة المدينة في نطاقات خاصة أو شبه خاصة         اد مساحات مفتوحة للجمي ع        وهذا التشديد على إيج اد مساحات مفتوحة للجمي و  ((وهذا التشديد على إيج و  ول ول

ع        ع       لم يكن ولوجها سهًال، بالضرورة، على الجمي زات المفتوحة لل            ) ) لم يكن ولوجها سهال ، بالضرورة، على الجمي زات المفتوحة لل            هو تطور مستحسن يعطي الحي ة هو تطور مستحسن يعطي الحي ة عام  حضورا     حضورًا   عام
 ..نةنةماديا  أقوى في المديماديًا أقوى في المدي

 
   التجارب الحضرية الجديدة-هاء

 
اً      د طموح روع األبع ذ المش ت الحاضر تنفي ي الوق ان ف ر عّم ا     تباش د طموح روع األبع ذ المش ت الحاضر تنفي ي الوق ر عم ان ف ي   تباش رية الت ة الحض اريع التنمي ين مش ي    ب رية الت ة الحض اريع التنمي ين مش  ب

ا المشروع         .  .  تضطلع بها، وذلك في حي العبدلي     تضطلع بها، وذلك في حي العبدلي      ا المشروع         وتقارب المساحة التي يمتد عليه ارًا، وآانت تشغلها،       ٣٣٫٤٣٣٫٤وتقارب المساحة التي يمتد عليه ارا ، وآانت تشغلها،        هكت  هكت
ا       الال و  و للجيش للجيش ترة قريبة، مؤسسات     ترة قريبة، مؤسسات     منذ أربعينات القرن العشرين حتى ف     منذ أربعينات القرن العشرين حتى ف      ة غيره ا       شرطة ومؤسسات أمني ة غيره د نقلت    .  .  شرطة ومؤسسات أمني د نقلت    وق وق

دد األغراض                     دد األغراض                    هذه المؤسسات إلى أماآن أخرى بغية تنمية هذا الجزء من حي العبدلي وتحويله إلى مجمع فخم متع هذه المؤسسات إلى أماآن أخرى بغية تنمية هذا الجزء من حي العبدلي وتحويله إلى مجمع فخم متع
اجر        ة ومساآن ومكاتب ومت اجر       يضم جامع ة ومساآن ومكاتب ومت ام والخاص          .  .  يضم جامع ين القطاعين الع ذ المشروع بواسطة شراآة ب زم تنفي ام والخاص          وُيعت ين القطاعين الع ذ المشروع بواسطة شراآة ب زم تنفي وي عت
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وارد ""يتعاون فيها األول، ممثال  بمؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها،    يتعاون فيها األول، ممثًال بمؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها،    سس وارد م ه  ""مع  مع  ، ، ""م ه  سعودي اوجي نشاء  نشاء  إلإل، ، ""سعودي اوجي
ة الحضرية           .  .  ))٢٣٢٣((شرآة لتنمية األراضي ستضطلع الحقا  بإدارة أمالك الموقع       شرآة لتنمية األراضي ستضطلع الحقًا بإدارة أمالك الموقع        ال لمشروع للتنمي ذا هو أول مث ة الحضرية           وه ال لمشروع للتنمي ذا هو أول مث وه

ة            ان الح  ان الح  " " مواردموارد""وتؤآد  وتؤآد  .  .  يضطلع به في عم ان على هذا النطاق      يضطلع به في عّمان على هذا النطاق       ايير الهندسة المعماري ع مع ًا ألرف ة            ي سيطور وفق ايير الهندسة المعماري ع مع ا  ألرف ي سيطور وفق
ع    ل الموق اة داخ ة المش لة بحرآ ائل ذات الص ار المس ي االعتب يأخذ ف ايير الحضرية، وس ع   والمع ل الموق اة داخ ة المش لة بحرآ ائل ذات الص ار المس ي االعتب يأخذ ف ايير الحضرية، وس زال .  .  والمع ا ال ي زال وبينم ا ال ي وبينم

و           ًا للنم وفر نموذج ة وان ت ور المدين ى تط ه عل ؤثر نتائج ع ان ت ذه، يتوق ن تنفي رة م ل مبك ي مراح روع ف و          المش ا  للنم وفر نموذج ة وان ت ور المدين ى تط ه عل ؤثر نتائج ع ان ت ذه، يتوق ن تنفي رة م ل مبك ي مراح روع ف المش
 ..))٢٤٢٤((الحضري في المستقبلالحضري في المستقبل
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   مالحظات ختامية-واو
 

دوام   ى ال ر عل ة تتغي ان مدين دوام عّم ى ال ر عل ة تتغي ارج عن   .  .  عم ان مدين رن الماضي متواصل وخ رينات الق ذ عش ا من ع ان نموه ارج عن   وم رن الماضي متواصل وخ رينات الق ذ عش ا من ع ان نموه وم
ود                      ه العق ود                     المألوف، يبرز في التطور الذي حققته خالل العقد المنصرم تغير نوعي بالنسبة إلى النمو الذي اتسمت ب ه العق المألوف، يبرز في التطور الذي حققته خالل العقد المنصرم تغير نوعي بالنسبة إلى النمو الذي اتسمت ب

رة نشطة وقو            .  .  السالفةالسالفة ى عاصمة آبي رة نشطة وقو            وهي آخذة في التحول إل ى عاصمة آبي ة وهي آخذة في التحول إل ة ي تويا    ي ى المس تويا     عل ى المس ة       عل ة والثقافي ة      ت االقتصادية والمالي ة والثقافي .  .  ت االقتصادية والمالي
ة  ديات التالي ه التح ات أخرى، وتواج ى جبه اني عل زًا حضريًا، تع ا مرآ ا، باعتباره ة لكنه ديات التالي ه التح ات أخرى، وتواج ى جبه اني عل زا  حضريا ، تع ا مرآ ا، باعتباره عالتالت) ) أأ: (: (لكنه  الحضري  الحضري وسعوس

يارات؛           ) ) بب((المفرط؛  المفرط؛   ة عوادم الس يارات؛           ارتفاع مستويات تلوث الهواء الناجم، بالدرجة األولى، عن أدخن ة عوادم الس الشوائب  الشوائب  ) ) جج((ارتفاع مستويات تلوث الهواء الناجم، بالدرجة األولى، عن أدخن
ة  ر المدين ى منظ ة عل ة المهيمن ر المدين ى منظ ة عل ن األ   المهيمن تقبال م حون االس ة، وص ات اإلعالني ار اللوح ن انتش ة ع ن األ   ، والناجم تقبال م حون االس ة، وص ات اإلعالني ار اللوح ن انتش ة ع ار ، والناجم ار قم قم

ر خاضعة ألي نظام، االصطناعيةاالصطناعية ا غي زة، وآله ات التلف ر خاضعة ألي نظام، ، وهوائي ا غي زة، وآله ات التلف اة و) ) دد((، وهوائي اة وتهميش المش ادهم؛ إإتهميش المش ادهم؛ بع دم وجود ) ) •((بع دم وجود ع ع
ة    ة   وسط تجاري للمدين ذه التحديات المختلف                       .  .  وسط تجاري للمدين ا السلطات في معالجة ه ى أساس التوجهات التي ستسير فيه ذه التحديات المختلف                       وعل ا السلطات في معالجة ه ى أساس التوجهات التي ستسير فيه ة، ة، وعل

ان،           .  .  ستتقرر، على نحو حاسم، الطريقة التي سيتبعها نمو المدينة        ستتقرر، على نحو حاسم، الطريقة التي سيتبعها نمو المدينة         وإذا لم يوضع حد للمسار الحالي للتنمية في عم ان،           وإذا لم يوضع حد للمسار الحالي للتنمية في عّم
رب م   رة أق الل فت ة، خ م المدين د تنض رب م  فق رة أق الل فت ة، خ م المدين د تنض عفق عن المتوق رة  ن المتوق م الكبي ز العواص فوف مراآ ى ص رة  ، إل م الكبي ز العواص فوف مراآ ى ص  ، إل

 .. متعة السكن متعة السكنالتي يضمها العالم النامي والتي تتزايد فيها صعوبة الحياة اليومية وتتناقصالتي يضمها العالم النامي والتي تتزايد فيها صعوبة الحياة اليومية وتتناقص

                                                      
 ..بتطوير مشروع سوليدير، المماثل لهذا المشروع، في وسط بيروتبتطوير مشروع سوليدير، المماثل لهذا المشروع، في وسط بيروت" " سعودي اوجيهسعودي اوجيه"" اضطلع المقاول الدولي  اضطلع المقاول الدولي   ))٢٣٢٣((
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  إعادة اإلعمارمأزقطائر الفينيق و:   بيروت-ثانيا 
 

   مقدمة-ألف
 

اة سبع مرات               إإيقال  يقال    ا الحي اة سبع مرات               ن بيروت ُدّمرت، خالل تاريخها الطويل، سبع مرات، وعادت إليه ا الحي فأسطورة  فأسطورة  .  .  ن بيروت د م رت، خالل تاريخها الطويل، سبع مرات، وعادت إليه
ة                   تفهمون عن آلف ين يس رين من المحلل ة، إال ان الكثي زال حّي اده ال ت ة                  الفينيق الذي ينبعث من رم تفهمون عن آلف ين يس رين من المحلل زال حي ة، إال ان الكثي اده ال ت ر   الفينيق الذي ينبعث من رم ر   االنتعاش األخي االنتعاش األخي

لقد آانت التنمية تعتمد    لقد آانت التنمية تعتمد    .  .  ويتساءلون، ضمن موضوع أهم منه، عما إذا آان نفعه سيظل حكرا  على نخبة من الناس              ويتساءلون، ضمن موضوع أهم منه، عما إذا آان نفعه سيظل حكرًا على نخبة من الناس              
ات،                       د االستقالل، أي األربعين ا بع ات،                      اعتمادًا قويًا على سياسة عدم التدخل التي تعود بجذورها، في لبنان، إلى فترة م د االستقالل، أي األربعين ا بع اعتمادا  قويا  على سياسة عدم التدخل التي تعود بجذورها، في لبنان، إلى فترة م

م تتحول       .  .   يسي ر هذه التنمية بمعزل عن مراقبة الدولة        يسّير هذه التنمية بمعزل عن مراقبة الدولة       وآان القطاع الخاص هو المحرك الذي     وآان القطاع الخاص هو المحرك الذي      م تتحول       وعلى مدى عقود، ل وعلى مدى عقود، ل
انيين      انيين     قصص النجاح العديدة التي عاشها بعض اللبن ردي    قصص النجاح العديدة التي عاشها بعض اللبن ى المستوى الف ردي    عل ى المستوى الف وخى تحسين      عل ى سياسات ملموسة تت وخى تحسين      إل ى سياسات ملموسة تت إل

ة وو  ططالتخطي التخطي سياسات   سياسات   بل ان   بل ان   .  .  ميدان النشاط العام  ميدان النشاط العام   ة التنمي تدامة  التنمي تدامة   المس ي           المس راد ول ى األف دت، باستمرار، عل ي           اعتم راد ول ى األف دت، باستمرار، عل ى    اعتم ى   س عل س عل
 ..الدولة، وعلى قدرة العمل التي يتمتع بها هؤالء األفرادالدولة، وعلى قدرة العمل التي يتمتع بها هؤالء األفراد
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ة                اطقون بالعربي ا سكان ن ي ويقطنه د عرب ة              والمدينة العربية هي، ألغراض هذه الدراسة، مدينة تقع في بل اطقون بالعربي ا سكان ن ي ويقطنه د عرب .  .  والمدينة العربية هي، ألغراض هذه الدراسة، مدينة تقع في بل
ة الحضرية العربية واإلسالمية التي تتسم    ة الحضرية العربية واإلسالمية التي تتسم    لكن سمة الثقاف لكن سمة الثقاف .  .  وعلى أساس هذا التعريف، تكون بيروت مدينة عربية       وعلى أساس هذا التعريف، تكون بيروت مدينة عربية       

ل                               ة مث دن لبناني در وضوحها في م ثًال، وال بق ب، م اهرة أو حل در وضوحها في الق ل                              بها بيروت ليست واضحة بق ة مث دن لبناني در وضوحها في م ثال ، وال بق ب، م اهرة أو حل در وضوحها في الق بها بيروت ليست واضحة بق
كيلة .  .  طرابلس أو صيداطرابلس أو صيدا ا خضعت لتش ى انه هد عل ا يش يالد؛ وتراثه ل الم ذ األلف الثالث قب روت مسكونة من كيلة فبي ا خضعت لتش ى انه هد عل ا يش يالد؛ وتراثه ل الم ذ األلف الثالث قب روت مسكونة من فبي

وآي،          متنوعة من التأثيرات، ضمنها     متنوعة من التأثيرات، ضمنها      وآي،          الفينيقي، والفارسي، والهلنستي، والروماني، والبيزنطي، والصليبي، والممل الفينيقي، والفارسي، والهلنستي، والروماني، والبيزنطي، والصليبي، والممل
 ..١٩٤٣١٩٤٣والعثماني، إضافة إلى التأثير الفرنسي الذي خلفه االنتداب وانتهى باالستقالل في عام والعثماني، إضافة إلى التأثير الفرنسي الذي خلفه االنتداب وانتهى باالستقالل في عام 

 
ة      رب اللبناني ت الح ي تل ار الت ادة اإلعم رة إع ر فت ة    وتعتب رب اللبناني ت الح ي تل ار الت ادة اإلعم رة إع ر فت ة  ) ) ١٩٩٠١٩٩٠-١٩٧٥١٩٧٥((وتعتب ة فارق ًا وعالم رطًا الزم ة  ش ة فارق ا  وعالم رطا  الزم ش
ة                      .  .  ة لبنان ة لبنان لنهضلنهض يئًا من الرمزي اه ش ى يحمل في ثناي روت معن ذلك، اآتسبت نهضة بي ة                      ونتيجة ل يئا  من الرمزي اه ش ى يحمل في ثناي روت معن ذلك، اآتسبت نهضة بي ه ُيرتقب    أأفمع   فمع   .  .  ونتيجة ل ه ي رتقب    ن ن

اًال،   ان، إجم اال ،  للبن ان، إجم ة،       أأللبن ي المنطق ياحة ف دمات والس ة والخ ال التجاري ية لألعم اء رئيس ة التق د نقط ن جدي ر م ة،       ن يظه ي المنطق ياحة ف دمات والس ة والخ ال التجاري ية لألعم اء رئيس ة التق د نقط ن جدي ر م  ن يظه
ة محور           ن بيروت ستكون على مستوى سمعتها األسطور         ن بيروت ستكون على مستوى سمعتها األسطور         أأال يزال من غير األآيد      ال يزال من غير األآيد       ؤدي مهم ددًا لت تقوم مج ة محور           ية وس ؤدي مهم تقوم مجددا  لت ية وس

 ..إقليميإقليمي
 

 



 -١٦-

م     ٢٠٠٣٢٠٠٣وقد زار لبنان، في عام      وقد زار لبنان، في عام        ى رق ون أعل م     ، أآثر من مليون سائح يمثل ى رق ون أعل ان   ٢٤٢٤الل الل خ خ ، أآثر من مليون سائح يمثل ًا، وآ ان    عام ا ، وآ  في   في  ٤٣٤٣ عام
يج، ال            أأومع  ومع  .  .  ))٢٥٢٥((المائة منهم من المواطنين العرب    المائة منهم من المواطنين العرب     يج، ال            ن بيروت، ولبنان إجماًال، يجتذبان زائرين آثرًا من بلدان الخل ن بيروت، ولبنان إجماال ، يجتذبان زائرين آثرا  من بلدان الخل

طرابات  زال االض طرابات ت زال االض دان   ت ائر البل ن س ياح م دفق الس ق ت ة تعي ي المنطق لة اآلن ف دان   الحاص ائر البل ن س ياح م دفق الس ق ت ة تعي ي المنطق لة اآلن ف  الحاص
ارات اراتوالق ة، أل  .  .  والق ابع المدين ى ط أثير عل ض الت روت بع ى بي أتون إل ذين ي ياح ال ؤالء الس ة، أل  وله ابع المدين ى ط أثير عل ض الت روت بع ى بي أتون إل ذين ي ياح ال ؤالء الس افزًا وله اك ح افزا  ن هن اك ح  ن هن

ق بالمظاهر ال                       ا يتعل ذلك فيم ق بالمظاهر ال                      واضحًا على تأمين مستلزماتهم من حيث الخدمات ومن حيث األنشطة، وآ ا يتعل ذلك فيم ة واضحا  على تأمين مستلزماتهم من حيث الخدمات ومن حيث األنشطة، وآ ة عمراني   عمراني
 ..زخرفةزخرفةها، مثال ، الهندسة المعمارية والها، مثًال، الهندسة المعمارية والالتي منالتي من

 
   بيروت قبل الحرب-باء

 
ى الساحل الشرقي للبحر                     ة عل دن الواقع ة الم ى الساحل الشرقي للبحر                   يمكن ربط تاريخ بيروت ونموها، آما هي الحال مع غالبي ة عل دن الواقع ة الم يمكن ربط تاريخ بيروت ونموها، آما هي الحال مع غالبي

ديرات عدد سكانها        .  .  األبيض المتوسط، بالتجارة، وخصوصا  منذ النصف الثاني للقرن التاسع عشر         األبيض المتوسط، بالتجارة، وخصوصًا منذ النصف الثاني للقرن التاسع عشر          دلت تق ديرات عدد سكانها        وقد تب دلت تق وقد تب
ام      ٧٠٧٠  ٠٠٠٠٠٠، إلى   ، إلى   ١٨٥٦١٨٥٦ في عام     في عام    ٢٢٢٢  ٠٠٠٠٠٠من  من   ام       في ع ى    ١٨٦٣١٨٦٣ في ع ى    ، إل ام      ١٢٠١٢٠  ٠٠٠٠٠٠، إل ام       في ع ى    ١٩٠٠١٩٠٠ في ع ى    ، إل   ٣٠٠٣٠٠  ٠٠٠٠٠٠، إل

ـ  .  .  ١٩٧٠١٩٧٠ في عام   في عام  ١١  ٢٠٠٢٠٠  ٠٠٠٠٠٠، إلى   ، إلى   ١٩٥٠١٩٥٠في عام   في عام    ـ  ويقدر عدد سكان بيروت الكبرى في الوقت الحاضر ب   ١٫٣١٫٣ويقدر عدد سكان بيروت الكبرى في الوقت الحاضر ب
 .. ماليين نسمة ماليين نسمة٤٤مليون نسمة، من أصل عدد إجمالي لسكان لبنان يقارب مليون نسمة، من أصل عدد إجمالي لسكان لبنان يقارب 

 
ديث،  ياق الح ي الس ديث،وف ياق الح ي الس دأت    وف دما ب ي، عن رن الماض رينات الق ى عش روت إل ة بي ودة بنهض ن الع دأت     يمك دما ب ي، عن رن الماض رينات الق ى عش روت إل ة بي ودة بنهض ن الع   يمك

ة         ادي في المنطق ة        المدينة تقوم بدور ري ادي في المنطق ام     .  .  المدينة تقوم بدور ري د االستقالل، في ع ام     وبع د االستقالل، في ع اني من ظروف      ١٩٤٣١٩٤٣وبع تفاد االقتصاد اللبن اني من ظروف      ، اس تفاد االقتصاد اللبن ، اس
ا قطاع الخدمات بسرع     .  .  مؤاتية للتجارة والتبادل أخذت تتوطد وتزداد تبعية للرأسمالية الجامحة    مؤاتية للتجارة والتبادل أخذت تتوطد وتزداد تبعية للرأسمالية الجامحة     د نم ا قطاع الخدمات بسرع     وق د نم ة، جاعال   ة، جاعًال  وق

ياحة        ري واالتصاالت والس ل الجوي والب ة والمصرفية وللنق ال التجاري يًا لألعم ًا رئيس زًا إقليمي روت مرآ ياحة       من بي ري واالتصاالت والس ل الجوي والب ة والمصرفية وللنق ال التجاري يا  لألعم ا  رئيس زا  إقليمي روت مرآ من بي
رة ن الح دمات المه رةوخ ن الح دمات المه ًا.  .  وخ ان أيض تفاد لبن ا واس ان أيض تفاد لبن ن واس ن  م بها و م ي اآتس معة الت بها والس ي اآتس معة الت الذ ظهرظهرأأالس ر الم ه بمظه الذ ت ر الم ه بمظه  ت

ن  ن اآلم ة األخ  اآلم دان العربي ي بعض البل ية ف ن االضطرابات السياس ي زم ة األخ  ف دان العربي ي بعض البل ية ف ن االضطرابات السياس ي زم ة  ف ي منطق نفط ف اج ال ع إنت ن توس ة  رى، م ي منطق نفط ف اج ال ع إنت ن توس رى، م
ام                 .  .  الخليجالخليج ة السويس، في ع دما وقعت أزم و عن ام                 واستمر تزايد النم ة السويس، في ع دما وقعت أزم و عن دة شرآات           ١٩٥٦١٩٥٦واستمر تزايد النم ال ع ا انتق دة شرآات           ، التي نجم عنه ال ع ا انتق ، التي نجم عنه

ط  ران ونف ة لمصارف ولشرآات طي ا مكاتب إقليمي ان بينه روت، وآ ى بي ن مصر إل رى م ط آب ران ونف ة لمصارف ولشرآات طي ا مكاتب إقليمي ان بينه روت، وآ ى بي ن مصر إل رى م ار .  .  آب ار وأدى االزده وأدى االزده
اء      السريع لالقتصاد اللبناني إلى تزايد ال     السريع لالقتصاد اللبناني إلى تزايد ال      اء      صفقات المتصلة باألراضي وأنشطة البن ذبت التسهيالت المعيشية      .  .  صفقات المتصلة باألراضي وأنشطة البن ذبت التسهيالت المعيشية      واجت واجت

ب، والمصارف،    ة المكات ادق، وأبني ار الفن ى انتش ًا، وأدت إل ب مع تثمرين األجان ياح والمس ؤاتي الس اخ الم ب، والمصارف،   والمن ة المكات ادق، وأبني ار الفن ى انتش ا ، وأدت إل ب مع تثمرين األجان ياح والمس ؤاتي الس اخ الم والمن
ة  كنية الفخم ات الس ة والمجمع كنية الفخم ات الس و    .  .  والمجمع ع نش اريون م اليون والعق تثمرون الم اثر المس ها، تك رة نفس الل الفت و    وخ ع نش اريون م اليون والعق تثمرون الم اثر المس ها، تك رة نفس الل الفت اء وخ اء ء أحي ء أحي

 ..تجارية وسكنية جديدة لتلبية احتياجات الطبقة الوسطى المتناميةتجارية وسكنية جديدة لتلبية احتياجات الطبقة الوسطى المتنامية
 

ى          .  .  زدهر ظل مجرد صورة براقة بالنسبة إلى بعض السكان         زدهر ظل مجرد صورة براقة بالنسبة إلى بعض السكان         مملكن االقتصاد ال  لكن االقتصاد ال    زوح الريفي إل ى الن د أت ى          فق زوح الريفي إل ى الن د أت فق
ذه الفرص             .  .  بيروت بمجموعة سكانية تبحث عن التعليم وفرص العمل       بيروت بمجموعة سكانية تبحث عن التعليم وفرص العمل        ى ه ين إل ر قليل ازحون غي ذه الفرص             وبينما اهتدى ن ى ه ين إل ر قليل ازحون غي ، ، وبينما اهتدى ن

مة ول العاص كل ح دأ يتش ؤس ب زام ب ي ح راء ف وا فق رهم ظل رون غي ا آثي رم منه مةح ول العاص كل ح دأ يتش ؤس ب زام ب ي ح راء ف وا فق رهم ظل رون غي ا آثي رم منه د ان .  .  ح د ان ويعتق  ويعتق
ادمين الجدد      اء الق اًال، برخ ام الرسمي، إجم دام االهتم اقم بانع ذي تف اعي، ال امج لإلسكان االجتم ى برن ار إل ادمين الجدد     االفتق اء الق اال ، برخ ام الرسمي، إجم دام االهتم اقم بانع ذي تف اعي، ال امج لإلسكان االجتم ى برن ار إل االفتق

 ..))٢٦٢٦(( في لبنان في لبنان١٩٩٠١٩٩٠-١٩٧٥١٩٧٥ إلى حرب  إلى حرب أفضتأفضتوظروف معيشتهم، تسبب وساهم في استفحال التوترات التي وظروف معيشتهم، تسبب وساهم في استفحال التوترات التي 
   الحرب وإعادة اإلعمار-جيم

                                                      
 خالل الفترة    خالل الفترة   ٥٢٧٥٢٧  ٠٠٠٠٠٠ أجنبي، بعد أن زاره       أجنبي، بعد أن زاره      ٧٣٠٧٣٠  ٠٠٠٠٠٠، زار لبنان    ، زار لبنان    ٢٠٠٤٢٠٠٤يوليو  يوليو  // تموز  تموز –يناير  يناير  // خالل فترة كانون الثاني     خالل فترة كانون الثاني      ))٢٥٢٥((

 ..وهذه األرقام، التي وردت من وزارة السياحة، ال تتضمن المواطنين اللبنانيين والفلسطينيين والسوريينوهذه األرقام، التي وردت من وزارة السياحة، ال تتضمن المواطنين اللبنانيين والفلسطينيين والسوريين.  .  ٢٠٠٣٢٠٠٣نفسها من عام نفسها من عام 

 وشكلت نقطة انطالق للنظـر فـي         وشكلت نقطة انطالق للنظـر فـي        ١٩٦١١٩٦١التي صدرت في عام     التي صدرت في عام     " " ايرفيدايرفيد""لوبريه، في مقدمته لدراسة بعثة      لوبريه، في مقدمته لدراسة بعثة      . .  الحظ األب ل    الحظ األب ل     ))٢٦٢٦((
.  .  سيواجه مشاكل اجتماعية في منتهى الخطـورة      سيواجه مشاكل اجتماعية في منتهى الخطـورة      "" تقليل التباينات االقتصادية، فإنه       تقليل التباينات االقتصادية، فإنه      وضع البلد االجتماعي واإلنمائي، انه إذا لم يستطع لبنان        وضع البلد االجتماعي واإلنمائي، انه إذا لم يستطع لبنان        

 L. Lebret, “Besoins et possibilités de développement du".  ".   ال تظهر إال عارضا  من عوارض ما سيحصل الحقا  ال تظهر إال عارضاً من عوارض ما سيحصل الحقا١٩٥٨١٩٥٨ًوان أحداث عام وان أحداث عام 
Liban”, vol. I, in Situation Economique et Sociale, (Ministry of Planning, IRFED Mission, Beirut, 1961).                                              
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ى        ة إل مت المدين ة، وقس وط طائفي ًا لخط كان وفق ين الس ل ب ي الفص زاع ف بب الن رب، تس اء الح ى      أثن ة إل مت المدين ة، وقس وط طائفي ا  لخط كان وفق ين الس ل ب ي الفص زاع ف بب الن رب، تس اء الح  أثن
ة اإلسالمية                 : : نصفيننصفين ة، ذات الهيمن روت الغربي ة المسيحية، وبي روت الشرقية، ذات الهيمن ة اإلسالمية                 بي ة، ذات الهيمن روت الغربي ة المسيحية، وبي روت الشرقية، ذات الهيمن ر      .  .  بي ر      ونجم عن تهجي ونجم عن تهجي

م  اس، ونقله ن الن رين م م الكثي اس، ونقله ن الن رين م دة الكثي كنية جدي وء أقطاب س رى، نش اآن أخ ى أم دة إل كنية جدي وء أقطاب س رى، نش اآن أخ ى أم روت .  .  إل كان ضاحية بي د ازداد س روت فق كان ضاحية بي د ازداد س فق
ان             وب لبن ان            الجنوبية ازديادًا آبيرًا بسبب التهجير الذي حصل من جن وب لبن ار            .  .  الجنوبية ازديادا  آبيرا  بسبب التهجير الذي حصل من جن ورة إعم ا شهدت الضاحية الشمالية ف ار            آم ورة إعم ا شهدت الضاحية الشمالية ف آم

 .. آلم إلى الشمال من العاصمة آلم إلى الشمال من العاصمة١٥١٥فتح منها امتداد حضري غير منقطع وصل إلى جونيه، على بعد فتح منها امتداد حضري غير منقطع وصل إلى جونيه، على بعد 
 

ف  وبوب  د توق ف  ع د توق ام  ااع ي ع ال، ف ام  لقت ي ع ال، ف ادية     ١٩٩٠١٩٩٠لقت ة واقتص رية ومادي ائر بش د أصيب بخس ه وق د نفس د البل ادية     ، وج ة واقتص رية ومادي ائر بش د أصيب بخس ه وق د نفس د البل ، وج
اجر  ٩٠٠٩٠٠  ٠٠٠٠٠٠ مهجر، و   مهجر، و  ٨٠٠٨٠٠  ٠٠٠٠٠٠ قتيل، و   قتيل، و  ١٧٠١٧٠  ٠٠٠٠٠٠: : فالخسائر البشرية قدرت آما يلي    فالخسائر البشرية قدرت آما يلي    .  .  ضخمةضخمة اجر   مه وآانت  وآانت  .  .   مه

خمة     ًا، ض ي أيض ة، ه ائر المادي خمة    الخس ا ، ض ي أيض ة، ه ائر المادي ه   .  .  الخس ا مجموع اك م ه   فهن ا مجموع اك م فيا   ٣٠٠٣٠٠  ٠٠٠٠٠٠فهن اك مستش ررت؛ وهن زل تض فيا    من اك مستش ررت؛ وهن زل تض ت ت  من
ة             رار المادي درت األض يمة؛ وق رار جس يبت بأض االت أص اء واتص اه وآهرب دات مي رق وتمدي دارس وط ة            وم رار المادي درت األض يمة؛ وق رار جس يبت بأض االت أص اء واتص اه وآهرب دات مي رق وتمدي دارس وط وم

 ..))٢٧٢٧(( مليار دوالر على األقل مليار دوالر على األقل٦٠٦٠ مليار دوالر، بينما ارتفعت تكاليف الفرص الضائعة إلى  مليار دوالر، بينما ارتفعت تكاليف الفرص الضائعة إلى ١٢١٢اإلجمالية بـ اإلجمالية بـ 
 

   منظر للمباني المشرفة على بيروت-٩الشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ناجي عاصي بتقديمها تفضلصورة 

ود         وإزاءوإزاء  يق جه ؤولية إدارة وتنس ار مس اء واإلعم س اإلنم ت بمجل يط، أنيط ود وزارة للتخط دم وج ود          ع يق جه ؤولية إدارة وتنس ار مس اء واإلعم س اإلنم ت بمجل يط، أنيط ود وزارة للتخط دم وج  ع
دة         .  .  اإلعمار في البلد  اإلعمار في البلد   ألة الوحي ة هي المس ار وسط المدين ادة إعم دة         وألن بيروت الكبرى ضاقت بالسكان، لم تكن إع ألة الوحي ة هي المس ار وسط المدين ادة إعم وألن بيروت الكبرى ضاقت بالسكان، لم تكن إع

                                                      
))٢٧٢٧((    F. Baz, “The macroeconomic basis of reconstruction” in Projecting Beirut: Episodes in the Construction and 

Reconstruction of a Modern City, P.G. Rowe and H. Sarkis eds. (Prestel-Verlag, Munich, 1998).                                                            
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ا الزم معالجته اال الزم معالجته ع .  .  ال ة تتوس لطات المدين ت الس د ترآ ع وق ة تتوس لطات المدين ت الس د ترآ ةوق ةدون أي مراقب ط .  .  دون أي مراقب يط وس ارج مح ط وخ يط وس ارج مح  وخ
ر                     زال القسم األآب ر                    المدينة، ترآت إعادة اإلعمار، على طول خط التماس، إلرادة األفراد ولقدراتهم الضئيلة، وال ي زال القسم األآب المدينة، ترآت إعادة اإلعمار، على طول خط التماس، إلرادة األفراد ولقدراتهم الضئيلة، وال ي

أثرت         .  .  من هذه المنطقة في حالة إهمال     من هذه المنطقة في حالة إهمال      ك ت أثرت         وثمة أحياء لم يصبها الدمار بالقدر الذي أصاب غيرها ولكنها رغم ذل ك ت وثمة أحياء لم يصبها الدمار بالقدر الذي أصاب غيرها ولكنها رغم ذل
 ..حمرا مثال ، التي آانت قبل الحرب منطقة تجارية، لم تنهض بعد تماما  من رآودها االقتصاديحمرا مثًال، التي آانت قبل الحرب منطقة تجارية، لم تنهض بعد تمامًا من رآودها االقتصاديفمنطقة الفمنطقة ال.  .  آثيرا آثيرًا

 
ور          ت تتمح رب آان ل الح ا قب ة تملكه ت الحكوم ي آان ية الت يط الرئيس ك ان أداة التخط ى ذل ور        ويضاف إل ت تتمح رب آان ل الح ا قب ة تملكه ت الحكوم ي آان ية الت يط الرئيس ك ان أداة التخط ى ذل ويضاف إل

ري  ل الب ائل وصالت الطرق والنق ول مس ًا ح ري خصوص ل الب ائل وصالت الطرق والنق ول مس ر بوضو .  .  خصوصا  ح و يظه تمر اآلن، وه ز مس ذا الترآي ر بوضو وه و يظه تمر اآلن، وه ز مس ذا الترآي ي وه ي ح ف ح ف
ي مخرجي    يما ف د، وال س اء البل ي مختلف أنح ت ف ي بني ريعة وتفرعات الطرق الت ة والطرق الس ي مخرجي   الطرق العادي يما ف د، وال س اء البل ي مختلف أنح ت ف ي بني ريعة وتفرعات الطرق الت ة والطرق الس الطرق العادي

أ والمطار                    ى المرف وب؛ ويظهر أيضًا في التحسينات التي أدخلت عل أ والمطار                   الطرق الشمالي والجن ى المرف وب؛ ويظهر أيضا  في التحسينات التي أدخلت عل ذا    .  .  الطرق الشمالي والجن ذا    وضمن سياق ه وضمن سياق ه
ين مسافر في السنة        م  م ٦٦الدولي، الجديدة نسبيا  بحيث تستوعب        الدولي، الجديدة نسبيًا بحيث تستوعب        مباني المطار   مباني المطار   األخير، صممت   األخير، صممت    ين مسافر في السنة       الي ة    .  .  الي ة    ورغم أهمي ورغم أهمي

م                            ز الحكومي المحدود ل ذا الترآي اده ان ه اد مف ى نطاق واسع اعتق م                           النقل بالنسبة إلى االقتصاد الوطني، ينتشر عل ز الحكومي المحدود ل ذا الترآي اده ان ه اد مف ى نطاق واسع اعتق النقل بالنسبة إلى االقتصاد الوطني، ينتشر عل
 ..مين نوعية معيشة أفضل في المدينةمين نوعية معيشة أفضل في المدينةأأيعالج المسائل المجتمعية ولم يسع إلى تيعالج المسائل المجتمعية ولم يسع إلى ت

 
   منطقة وسط بيروت-دال

 
ى األضرار               بالنظر إلى موقع منطقة وس    بالنظر إلى موقع منطقة وس      ة، وإل داعيات اقتصادية ورمزي ى األضرار               ط بيروت وما لهذه المنطقة من ت ة، وإل داعيات اقتصادية ورمزي ط بيروت وما لهذه المنطقة من ت

ار                   ادة اإلعم امج إع دًا منفصًال في برن ار                  الجسيمة التي أصيبت بها، اعتبرت هذه المنطقة بن ادة اإلعم امج إع دا  منفصال  في برن د اضطلعت شرآة      .  .  الجسيمة التي أصيبت بها، اعتبرت هذه المنطقة بن د اضطلعت شرآة      وق وق
ة العام     ودات الخزين اد موج بب نف ذه بس ن تنفي م يتس ة ل روع للحكوم ة، بوضع مش ي دار الهندس ارية، ه ة العام    استش ودات الخزين اد موج بب نف ذه بس ن تنفي م يتس ة ل روع للحكوم ة، بوضع مش ي دار الهندس ارية، ه .  .  ةةاستش

ة    " " سوليديرسوليدير""ونتيجة لذلك، أنشئت شرآة عقارية وحيدة، هي        ونتيجة لذلك، أنشئت شرآة عقارية وحيدة، هي         ة    لتطوير وسط المدين ذه الشرآة، التي جمع     .  .  ))٢٨٢٨((لتطوير وسط المدين ذه الشرآة، التي جمع     وه وه
ندات، استملكت محيط           تثمرون وجزء آخر بإصدار س ا المس ي أجراه ة الت ات النقدي مالها باالآتتاب ندات، استملكت محيط          جزء من رأس تثمرون وجزء آخر بإصدار س ا المس ي أجراه ة الت ات النقدي مالها باالآتتاب جزء من رأس

ى اآلن ان            .  .  ))٢٩٢٩((المنطقة الوسطى المنطقة الوسطى  ى اآلن ان            وواضح من النظر إلى ما حصل حت ا        وواضح من النظر إلى ما حصل حت ان يفترض فيه ار آ ادة اإلعم ا        خطة إع ان يفترض فيه ار آ ادة اإلعم ن ن أأخطة إع
ين األصليين وق المالآ ظ حق ين األصليينتحف وق المالآ ظ حق ه  .  .  تحف ترك في كانًا والش ذب س اعي الجت د جم ي إطار جه ة ف ي وسط المدين و ُبن ه  فل ترك في كانا  والش ذب س اعي الجت د جم ي إطار جه ة ف ي وسط المدين و ب ن فل

نمط       أأوأهم من ذلك وأهم من ذلك .  .  األفراد المعنيون وليس فقط السياح    األفراد المعنيون وليس فقط السياح     ع ال ذي يتب نمط       نه، رغم التكوين الطائفي لمجلس سوليدير، ال ع ال ذي يتب نه، رغم التكوين الطائفي لمجلس سوليدير، ال
ال                     التوافقي للحكومة، لم ي    التوافقي للحكومة، لم ي     ذي آانت آم دني ال الحيز الم د ب ة والبل د المدين ى تزوي روت إل ة بي ال                     ؤد تطوير وسط مدين ذي آانت آم دني ال الحيز الم د ب ة والبل د المدين ى تزوي روت إل ة بي ؤد تطوير وسط مدين

 ..العالج والشفاء معقودة عليهالعالج والشفاء معقودة عليه
 

ع           ع         ومن الناحية البيئية، آان مشروع سوليدير، بال ريب، إيجابيًا في حل المشكلة الضخمة الناجمة عن موق ومن الناحية البيئية، آان مشروع سوليدير، بال ريب، إيجابيا  في حل المشكلة الضخمة الناجمة عن موق
ذي يم    روت وال ط بي ة وس اطئ منطق ى ش د عل ذي أوج ات ال ذي يم   النفاي روت وال ط بي ة وس اطئ منطق ى ش د عل ذي أوج ات ال احة  النفاي ى مس د عل احة  ت ى مس د عل غ  ٢٥٠٢٥٠  ٠٠٠٠٠٠ت ع ويبل ر مرب غ   مت ع ويبل ر مرب  مت

ه  ه ارتفاع رًا١٤١٤ارتفاع را  مت يجري       .  .   مت ى أرض س ا إل زم تحويله ت، ويعت روع وعولج من المش ات ض ت الردمي د أدرج يجري       وق ى أرض س ا إل زم تحويله ت، ويعت روع وعولج من المش ات ض ت الردمي د أدرج وق
ين  زهين وحوض ارعًا للمتن مل ش ا وستش ين تطويره زهين وحوض ارعا  للمتن مل ش ا وستش وت تطويره وارب واليخ وت للق وارب واليخ ة للق ة عام ة وحديق ة عام  وحديق

 .. متر مربع متر مربع٨٠٨٠  ٠٠٠٠٠٠مساحتها مساحتها 
   منظر جوي لمنطقة وسط بيروت-١٠الشكل 

 
 

                                                      
إلقامة إطار قانوني في السنة التالية أتاح إنشاء شركات عقارية خاصة لتنفيـذ إعـادة          إلقامة إطار قانوني في السنة التالية أتاح إنشاء شركات عقارية خاصة لتنفيـذ إعـادة          ) ) ١٩٩١١٩٩١ ( (١١٧١١٧مه د إصدار القانون    مهد إصدار القانون        ))٢٨٢٨((

 وقد فو ض إلى سوليدير، ضمن هذا اإلطـار، ان تعيـد تطـوير مسـاحة               وقد فوض إلى سوليدير، ضمن هذا اإلطـار، ان تعيـد تطـوير مسـاحة               .  .  تطوير المناطق المتضررة وفقا  لخطة رئيسية أقرتها الحكومة       تطوير المناطق المتضررة وفقاً لخطة رئيسية أقرتها الحكومة       
 ..قة وسط بيروت التقليدية إضافة إلى األراضي التي تشكلت من ردم الشاطئقة وسط بيروت التقليدية إضافة إلى األراضي التي تشكلت من ردم الشاطئ وتشمل منط وتشمل منط٢٢ مليون كلم مليون كلم١,٨١,٨تقارب تقارب 

 استنادا  إلى حجة مفادها ان التعقيدات التي تشوب األموال العقارية وتربك العديد من المستأجرين هي أشد من ان تحـل،                      استناداً إلى حجة مفادها ان التعقيدات التي تشوب األموال العقارية وتربك العديد من المستأجرين هي أشد من ان تحـل،                       ))٢٩٢٩((
 ..جرى استمالك العقارات وأعطي األشخاص المعنيون لقاءها أسهما  في الشركةجرى استمالك العقارات وأعطي األشخاص المعنيون لقاءها أسهماً في الشركة
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  بتقديمها سوليديرفضلتصورة ت
 

ا                 دة من نوعه ا               وبالمثل، أتاحت التنقيبات األثرية، أثناء إعادة اإلعمار، فرصة فري دة من نوعه روت،      للوبالمثل، أتاحت التنقيبات األثرية، أثناء إعادة اإلعمار، فرصة فري اريخ بي روت،      دراسة ت اريخ بي دراسة ت
 ..وال سيما ماضيها الفينيقي، ولتوثيق الطبقات المتتاليةوال سيما ماضيها الفينيقي، ولتوثيق الطبقات المتتالية

 
ذاآرة الج   يج الحضري وال ة أجريت عن النس ي، أظهرت دراس ى الصعيد المجتمع ذاآرة الج وعل يج الحضري وال ة أجريت عن النس ي، أظهرت دراس ى الصعيد المجتمع ة وعل ة ماعي اك أأماعي اك ن هن ن هن

ة  ة المختلف ات العمري ين الفئ ادة ب ة ح ات مفاهيمي ة اختالف ة المختلف ات العمري ين الفئ ادة ب ة ح ات مفاهيمي ق ال.  .  ))٣٠٣٠((اختالف ين يعل ي ح ق الفف ين يعل ي ح ّنونفف ن ونمس ى بعض مس رى عل ة آب ى بعض  أهمي رى عل ة آب  أهمي
دها           رب أو بع اء الح رت أثن ي آب ة الت ال الحديث ر األجي الم، تعتب وارع والمع احات والش دها          الس رب أو بع اء الح رت أثن ي آب ة الت ال الحديث ر األجي الم، تعتب وارع والمع احات والش احات  أأالس ذه الس احات  ن ه ذه الس ن ه

رى أصحابه              فهنافهنا.  .  والشوارع والمعالم متنافرة آثيرا  مع محيطها     والشوارع والمعالم متنافرة آثيرًا مع محيطها      رى أصحابه              ك إذن موقف فيه شيء من السخرية ي ن وجود   ن وجود   أأك إذن موقف فيه شيء من السخرية ي
 ..اختالف آبير بين وسط المدينة الجديدة ووسط المدينة الذي تتذآره األجيال السالفة لم يعد أمرا  ذا شأناختالف آبير بين وسط المدينة الجديدة ووسط المدينة الذي تتذآره األجيال السالفة لم يعد أمرًا ذا شأن

 
ع   ع والواق ت   أأوالواق ي آان اني الت ن المب رًا م روت، آثي ار وسط بي ادة إعم اء إع رت، أثن اني دم دم المب ت   ن آالت ه ي آان اني الت ن المب را  م روت، آثي ار وسط بي ادة إعم اء إع رت، أثن اني دم دم المب ن آالت ه

ة     .  .  منتصبةمنتصبةالحرب قد ترآتها    الحرب قد ترآتها     ة     وبّين بحث أجري بشأن وسط المدين اق        أأوبي ن بحث أجري بشأن وسط المدين د الحرب ف اني التي هدمت بع اق        ن عدد المب د الحرب ف اني التي هدمت بع ن عدد المب
ام        .  .  ))٣١٣١((عدد المباني التي دمرت أثناء الحرب     عدد المباني التي دمرت أثناء الحرب      ام        وآان بين المباني واألحياء التي نجت من سياسة التدمير الت اني  : : وآان بين المباني واألحياء التي نجت من سياسة التدمير الت اني  المب المب

ة فوش  ))المعروف أيضا  بشارع المصارف المعروف أيضًا بشارع المصارف ((الدينية، وشارع رياض الصلح     الدينية، وشارع رياض الصلح      ة فوش  ، ومنطق ى    .  .  للنبي للنبي اا-، ومنطق النظر إل ن، ب ى    ويمك النظر إل ن، ب ويمك
 .. إعادة اإلعمار إعادة اإلعمارمأزقمأزقثالث عينات من مشاريع سوليدير، الخروج بفكرة عن ثالث عينات من مشاريع سوليدير، الخروج بفكرة عن 

 
 اللنبي-فوش  -١

 
رة                      -ما جرت العادة على تسميته بمنطقة فوش      ما جرت العادة على تسميته بمنطقة فوش        ي في فت روت بن ة وسط بي اء منطق رة                      اللنبي هي حي من أحي ي في فت روت بن ة وسط بي اء منطق اللنبي هي حي من أحي

ل ثالثين            رن الماضي وأوائ ل ثالثين           االنتداب الفرنسي في أواخر عشرينات الق رن الماضي وأوائ ه االنتداب الفرنسي في أواخر عشرينات الق ه ات ة            .  .  ات اني الجميل د المب دة تجدي د ثبتت فائ ة            وق اني الجميل د المب دة تجدي د ثبتت فائ وق
ار                 ل باعتب ار                الملونة بلون المغر والمزينة بصفوف األشكال الفنية المتشابكة والدرابزينات الحديدية األنيقة، على األق ل باعتب الملونة بلون المغر والمزينة بصفوف األشكال الفنية المتشابكة والدرابزينات الحديدية األنيقة، على األق
هذه المباني موقعا  ألقوى األنشطة أثرا  بين األنشطة الالحقة للحرب، وبالذات موقع مقاهي األرصفة، والمطاعم،                 هذه المباني موقعًا ألقوى األنشطة أثرًا بين األنشطة الالحقة للحرب، وبالذات موقع مقاهي األرصفة، والمطاعم،                 

ى شيء من السخرية            .  .  الباراتالباراتوو ى شيء من السخرية            ومما يبعث عل ان، في               أأومما يبعث عل اليتين مرتبطت وطنيتين الح اء ال ة والكبري ان، في               ن تكون الهوي اليتين مرتبطت وطنيتين الح اء ال ة والكبري ن تكون الهوي
و                    ة التي تع اني التاريخي ذه المب و                   غياب النسيج الحضري الذي يعود إلى العصور الوسطى، به ة التي تع اني التاريخي ذه المب داب       ددغياب النسيج الحضري الذي يعود إلى العصور الوسطى، به رة االنت ى فت داب        إل رة االنت ى فت  إل

 ..))٣٢٣٢((الفرنسيالفرنسي
 بيت األمم المتحدة  -٢

 

                                                      
))٣٠٣٠((    R. Saliba, Morphological Investigation of Downtown Beirut (American University of Beirut, 1991).. 

))٣١٣١((    H. Schmid, Comparative Map for the Demolitions in the City Center (Heidelberg University, 1997).. 

))٣٢٣٢((    R. Saliba, Beirut City Center Recovery: The Foch-Allenby and Etoile Conservation Area (SOLIDERE, Beirut, 
2004).                                                                                                                                                                                                            
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ام     أنجز بيت األمم المتحدة،   أنجز بيت األمم المتحدة،     ام      الذي هو مقر اإلسكوا، في ع ان     ١٩٩٧١٩٩٧ الذي هو مقر اإلسكوا، في ع ًا النتعاش لبن ان     ، وصمم ليكون نموذج ا  النتعاش لبن .  .  ، وصمم ليكون نموذج
اء                  اء                 وتتشكل جهتا المبنى الشرقية والغربية من أشرطة تقليدية متعاقبة من الغرانيت المصقول والزجاج؛ وقلب البن وتتشكل جهتا المبنى الشرقية والغربية من أشرطة تقليدية متعاقبة من الغرانيت المصقول والزجاج؛ وقلب البن

ى المطار            Uهو علبة لها شكل     هو علبة لها شكل      ى المطار             تواجه حديقة عامة يمتد بعدها الطريق السريع إل ن الزجاج تجعل     ن الزجاج تجعل     ن جدرا  ن جدرا  أأومع   ومع   .  .   تواجه حديقة عامة يمتد بعدها الطريق السريع إل
ن التصميم غير مناسب بسبب تعرض المبنى للحرارة           ن التصميم غير مناسب بسبب تعرض المبنى للحرارة           الحداثة المفرطة، اتضح أ   الحداثة المفرطة، اتضح أ   للمبنى منظرا  مستقبليا  موسوما  ب    للمبنى منظرًا مستقبليًا موسومًا ب    

 ..وألشعة الشمسوألشعة الشمس
 

   بيت األمم المتحدة-١١الشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  بيار الخوريتفضل بتقديمهاصورة 

 
 قرية الصيفي  -٣

 
ا  ة الصيفي هي واحد من األحي اقري ة الصيفي هي واحد من األحي ين قري ليم ب وازن س ا ت ى فيه ي يتجل ي نجت من الحرب والت ة الت ين ء القليل ليم ب وازن س ا ت ى فيه ي يتجل ي نجت من الحرب والت ة الت ء القليل

ة           ر المرتفع ة، والمساآن غي ة، والمساحات الخارجي ة          االحتياجات واألنشطة التجاري ر المرتفع ة، والمساآن غي ة، والمساحات الخارجي ة،     .  .  االحتياجات واألنشطة التجاري ار القري ادة إعم اء إع ة،     وأثن ار القري ادة إعم اء إع وأثن
اء تحمي    ة بن ة حضرية وأنظم ها وبتخصيص الحي بأنظم ى مقاييس اء عل ة مفصلة أوصت باإلبق اء تحمي   أجريت دراس ة بن ة حضرية وأنظم ها وبتخصيص الحي بأنظم ى مقاييس اء عل ة مفصلة أوصت باإلبق أجريت دراس

ذه التوصيات، تراجع المشروع، لألسف،               .  .   جديدة  جديدة في الوقت ذاته تسمح بتشييد مبان      في الوقت ذاته تسمح بتشييد مبانٍ     طابعه و طابعه و  الرغم من ه ذه التوصيات، تراجع المشروع، لألسف،               ولكن ب الرغم من ه ولكن ب
ة    ة التقليدي ات المعماري ن الهندس ه م اء في زيج ال عن ام م ة   أم ة التقليدي ات المعماري ن الهندس ه م اء في زيج ال عن ام م رفات  .  .  أم واس وللش طحية لألق ة الس رفات  وأصبحت المعالج واس وللش طحية لألق ة الس وأصبحت المعالج

ك       .  .  ولسطوح القرميد مجرد مراجعة تاريخية هيئت بتسرع      ولسطوح القرميد مجرد مراجعة تاريخية هيئت بتسرع       ى ذل ك       ويضاف إل ى ذل ة الصيفي وساحاتها،     ن شوا  ن شوا  أأويضاف إل ة الصيفي وساحاتها،     رع قري رع قري
ر                     تعتبرتعتبرالتي  التي   أنهم غي زوار ب ر                      مفتوحة للجمهور، يحرسها بعض موظفي األمن حراسة من التشدد بحيث يشعر ال أنهم غي زوار ب  مفتوحة للجمهور، يحرسها بعض موظفي األمن حراسة من التشدد بحيث يشعر ال

 ..مرغوب فيهممرغوب فيهم
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   قرية الصيفي-١٢الشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  جورج عربيدتفضل بتقديمهاصورة 

 
   موظفو األمن في قرية الصيفي-١٣الشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  جورج عربيدتفضل بتقديمهاصورة 
 

ذا الهدف                        م يتحقق ه ديدًا، ل ارًا ش ذا الهدف                      ورغم الجهود التي تبذل لتأمين مساحات خارجية تفتقر إليها المدينة افتق م يتحقق ه ديدا ، ل ارا  ش ورغم الجهود التي تبذل لتأمين مساحات خارجية تفتقر إليها المدينة افتق
اء               ة أغني ى منطق اء              تمامًا ألن مساحات قرية الصيفي آخذة في التحول إل ة أغني ى منطق اس            .  .  تماما  ألن مساحات قرية الصيفي آخذة في التحول إل ذه المساحات أن اس            ويجب، لكي يقصد ه ذه المساحات أن ويجب، لكي يقصد ه
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ا،    كنى فيه ون الس ا،   يبتغ كنى فيه ون الس ة  ن تكن تكأأيبتغ طة العام ة لألنش ة  ون مالئم طة العام ة لألنش اح    .  .  ون مالئم ي افتت هد الح ؤخرًا، ش اح    وم ي افتت هد الح ؤخرا ، ش  وم
 ..معارض فنية تساندها عروض فنية مؤقتة، وذلك في إطار جهد غايته اجتذاب المزيد من الناسمعارض فنية تساندها عروض فنية مؤقتة، وذلك في إطار جهد غايته اجتذاب المزيد من الناس

 
 األسواق  -٤

 
ذاب شريحة سكانية أوسع     أأيؤمل لألسواق، أآثر مما يؤمل لألحياء السكنية الفخمة،         يؤمل لألسواق، أآثر مما يؤمل لألحياء السكنية الفخمة،           ذاب شريحة سكانية أوسع     ن تفلح في اجت د  .  .  ن تفلح في اجت د  وق وق

ام  أصاب األسوا أصاب األسوا  ام  ق دمار شديد خالل الحرب، لكنها أصبحت موضع منافسة دولية في ع ر انقطاع   إإوو.  .  ))٣٣٣٣((١٩٩٤١٩٩٤ق دمار شديد خالل الحرب، لكنها أصبحت موضع منافسة دولية في ع ر انقطاع   ث ث
د         د        دام ثماني سنوات وآان مرده إلى أسباب سياسية وإدارية، وبعد حصر التنفيذ بالمرآب الواقع تحت األرض، أعي دام ثماني سنوات وآان مرده إلى أسباب سياسية وإدارية، وبعد حصر التنفيذ بالمرآب الواقع تحت األرض، أعي

ه         ١٠٠١٠٠تجهيز المشروع الذي تبلغ آلفته      تجهيز المشروع الذي تبلغ آلفته       ه          مليون دوالر والذي ينتظر ل درج     ٢٠٠٢٠٠د إنجازه،    د إنجازه،    ن يشمل، بع    ن يشمل، بع    أأ مليون دوالر والذي ينتظر ل درج      متجر ين  متجر ين
اآس                   ينما ونظام ايم اآس                  بينها مخزن آبير وسوق للصاغة؛ ومجّمع ترفيهي يضم قاعات س ينما ونظام ايم الم؛     (IMAX)بينها مخزن آبير وسوق للصاغة؛ ومجم ع ترفيهي يضم قاعات س الم؛      لعرض األف  لعرض األف

 ..ومطاعم ومقاهي؛ وعدة مساحات للمعارضومطاعم ومقاهي؛ وعدة مساحات للمعارض
 

نه يستحيل إجراء تقييم تام للمشروع، يمكن تجميع بعض المالحظات حتى في هذه المرحلة المبكرة               نه يستحيل إجراء تقييم تام للمشروع، يمكن تجميع بعض المالحظات حتى في هذه المرحلة المبكرة               أأومع  ومع   
ل الحرب،              أأفغاية التصميم هي حفظ سوق الطويلة وسوق        فغاية التصميم هي حفظ سوق الطويلة وسوق        .  .  يذيذمن التنف من التنف  روت قب ل الحرب،              ياس، أهم شارعين تجاريين في بي روت قب ياس، أهم شارعين تجاريين في بي

دوام،                .  .  بما يحمالنه من أهمية رمزية عند اللبنانيين      بما يحمالنه من أهمية رمزية عند اللبنانيين       ى ال ان السوقان مغطاتين عل دوام،                لكن الخطة تقضي بأن تكون هات ى ال ان السوقان مغطاتين عل لكن الخطة تقضي بأن تكون هات
د السوقين     .  .  على غرار األسواق التي توجد، مثال ، في اسطنبول        على غرار األسواق التي توجد، مثًال، في اسطنبول         د السوقين     ومن تقالي ا خال            أأ  ومن تقالي ر مسقوفتين، فيم ا غي ا آانت ا خال            نهم ر مسقوفتين، فيم ا غي ا آانت نهم

وم             أأن ثمة مخاوف من     ن ثمة مخاوف من     أأوأهم من ذلك    وأهم من ذلك    .  .  بعض الهياآل العارضة والمؤقتة   بعض الهياآل العارضة والمؤقتة    ة الق اء ولعلي أ لألغني اجر التي تهي وم             ن المت ة الق اء ولعلي أ لألغني اجر التي تهي ن المت
ائن السوقين                   ائن السوقين                  يمكن أال تلبي احتياجات الطبقة الوسطى المحلية التي آانت، في األصل، مصدر زب والنتيجة هي    والنتيجة هي    .  .  يمكن أال تلبي احتياجات الطبقة الوسطى المحلية التي آانت، في األصل، مصدر زب

 ..نشاؤهما ستفلحان في استعادة روح الهوية التي آانت لهما قبل الحربنشاؤهما ستفلحان في استعادة روح الهوية التي آانت لهما قبل الحربإإآانت السوقان المزمع آانت السوقان المزمع نه ال يعرف ما إذا نه ال يعرف ما إذا أأ
 

   ضواحي بيروت-هاء
 

رب        ذ الح رعية من ر ش اآن غي ة مس ة الجنوبي احية المدين ة لض ة الغربي ن المنطق اء م م أنح رب      تض ذ الح رعية من ر ش اآن غي ة مس ة الجنوبي احية المدين ة لض ة الغربي ن المنطق اء م م أنح غ .  .  تض غ وتبل وتبل
ة        ذه المنطق ة       المساحة اإلجمالية له ذه المنطق ارًا، أي خمس مرات مساحة م      ٥٦٠٥٦٠المساحة اإلجمالية له ارا ، أي خمس مرات مساحة م       هكت ع      هكت روت، ويق ة وسط بي ع     نطق روت، ويق ة وسط بي ارًا  ٤٥٤٥نطق ارا    هكت  هكت

ر الشرعيين        .  .  منها على الواجهة البحرية التي تختزن إمكانات آبيرة لتنمية السياحة         منها على الواجهة البحرية التي تختزن إمكانات آبيرة لتنمية السياحة          ر الشرعيين        ويشكل نقل هؤالء السكان غي ويشكل نقل هؤالء السكان غي
ا  من مشروع     ًا من مشروع     جزء جزء  وحدة سكنية لذوي الدخل المنخفض، مع المحال والصناعات التي تمد هم بالدخل،              وحدة سكنية لذوي الدخل المنخفض، مع المحال والصناعات التي تمّدهم بالدخل،             ٧٧  ٥٠٠٥٠٠إلى  إلى  

ان من   .  .  ي مؤسسة عامة تعمل في مجال التخطيط والتنمية      ي مؤسسة عامة تعمل في مجال التخطيط والتنمية      تضطلع به مؤسسة إليسار، وه    تضطلع به مؤسسة إليسار، وه     ان من   وهذا المشروع، الذي آ وهذا المشروع، الذي آ
درها              ١٫٨١٫٨المتوقع إتمامه بكلفة قدرها     المتوقع إتمامه بكلفة قدرها      ة ق درها               من مليارات الدوالرات، ُمّول في األساس من منحة حكومي ة ق ون   ٤٠٠٤٠٠ من مليارات الدوالرات، م و ل في األساس من منحة حكومي ون    ملي  ملي

ائك   .  .  دوالردوالر ائل ش ة وبمس ق بصعوبات مالي باب تتعل يما ألس رات، وال س روع اصطدم بعث ر أن المش ائك   غي ائل ش ة وبمس ق بصعوبات مالي باب تتعل يما ألس رات، وال س روع اصطدم بعث ر أن المش ة تتصل ة تتصل غي
 ..باستمالك األراضيباستمالك األراضي

 
االعتبارات االقتصادية هي التي تحدد الخيارات التي يعتمدها المشروع وأي        االعتبارات االقتصادية هي التي تحدد الخيارات التي يعتمدها المشروع وأي        "" محللون بارزون أن      محللون بارزون أن     رأىرأىوو 

ة      ة     نقاش ال يجري حول أبعاده الحضرية واالجتماعي ع أن         .  .  ))٣٤٣٤((""نقاش ال يجري حول أبعاده الحضرية واالجتماعي ان يتوق ذي آ ع المشروع ال ك، وق ى ذل ع أن         وإضافة إل ان يتوق ذي آ ع المشروع ال ك، وق ى ذل وإضافة إل

                                                      
 ونتيجة لـذلك أعطـي المهنـدس المعمـاري      ونتيجة لـذلك أعطـي المهنـدس المعمـاري      .  .   أسفرت المنافسة عن فوز ثالثة مشاريع لعطاءات، ولكن لم ينفذ أي منها             أسفرت المنافسة عن فوز ثالثة مشاريع لعطاءات، ولكن لم ينفذ أي منها              ))٣٣٣٣((

 ..مونيو، المشهور عالميا ، فرصة لتصميم األسواقمونيو، المشهور عالمياً، فرصة لتصميم األسواق. . رر

))٣٤٣٤((    M. Harb, “Transforming the site of dereliction into the urban culture of modernity: Beirut’s southern suburb and 
Elisar Project” in Projecting Beirut: Episodes in the Construction and Reconstruction of a Modern City, P.G. Rowe and H. Sarkis 
eds. (Prestel-Verlag, Munich, 1998), pp. 173-181.                                                                                                                                       
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ونيي ونك ًا ك ا   نموذج رية  لل نموذج ي اإلدارة الحض ارآة ف رية  لمش ي اإلدارة الحض ارآة ف ات      لمش رك المفاوض ي ش ين، ف كان المعني ة والس ين الدول ع ب ات      ، يجم رك المفاوض ي ش ين، ف كان المعني ة والس ين الدول ع ب ، يجم
 ..))٣٥٣٥((السياسية، وهو أسير الجدل المتواصل بين الحكومة وجهات محليةالسياسية، وهو أسير الجدل المتواصل بين الحكومة وجهات محلية

 
 أيضا ، وذلك في إطار مشروع آبير يعرف بمشروع           أيضًا، وذلك في إطار مشروع آبير يعرف بمشروع          لتطويرلتطويرويخضع االمتداد الساحلي الشمالي لبيروت ل     ويخضع االمتداد الساحلي الشمالي لبيروت ل      
ذ                ومع أن الهدف الرئيسي للمشروع هو تطوير بيئ       ومع أن الهدف الرئيسي للمشروع هو تطوير بيئ       .  .  لينورلينور اريخ سوى تنفي ذا الت ى ه ذ                ة حضرية حديثة، لم ينجز حت اريخ سوى تنفي ذا الت ى ه ة حضرية حديثة، لم ينجز حت

 ..))٣٦٣٦((اتات العقار العقاربناءبناءالردميات وتشييد شبكة طرق تحيط بقطع من األرض، تمهيدا  لالردميات وتشييد شبكة طرق تحيط بقطع من األرض، تمهيدًا ل
 

   منظر المدينة-واو
 

 لضخامةلاالنقياد   -١
 

اء الصادر           .  .  شهد العقد الماضي زيادة آبيرة في حجم المشاريع       شهد العقد الماضي زيادة آبيرة في حجم المشاريع         اء الصادر           ويتجسد هذا االتجاه في عدد رخص البن ة ة ويتجسد هذا االتجاه في عدد رخص البن
وبًا ب              غ محس د بل روت، وق غ محسوبا  ب             عن نقابة المهندسين المدنيين والمعماريين في بي د بل روت، وق ة   الالعن نقابة المهندسين المدنيين والمعماريين في بي ة   مساحة المبني ام    ٨٣٣٨٣٣مساحة المبني ارًا في ع ام     هكت ارا  في ع  هكت

 ..٢٠٠٢٢٠٠٢ هكتارا  في عام  هكتارًا في عام ٧٦٣٧٦٣، مقابل ، مقابل ٢٠٠٣٢٠٠٣
 

اع                  اع                وبدأ منظر المدينة يتغير في السبعينات على أثر صدور قانون البناء الذي ألغى حدود االرتف ر أن   .  .  وبدأ منظر المدينة يتغير في السبعينات على أثر صدور قانون البناء الذي ألغى حدود االرتف ر أن   غي غي
تثنائي      األبنية األولى ال  األبنية األولى ال   ًا اس ًا، معلم ت، عموم تثنائي      شاهقة االرتفاع، ومنها برج المر وبرج رزق، بقي ا  اس ا ، معلم ت، عموم ة ة ين ين  في صورة المد   في صورة المد  ا ًاشاهقة االرتفاع، ومنها برج المر وبرج رزق، بقي

 ..حتى انتهاء الحربحتى انتهاء الحرب
 

ا                 اطق، ومنه ييدها في مختلف المن رة ويستمر تش ادة آبي اني الشاهقة زي ا               ومنذ التسعينات، يشهد عدد المب اطق، ومنه ييدها في مختلف المن رة ويستمر تش ادة آبي اني الشاهقة زي ومنذ التسعينات، يشهد عدد المب
ين المريس ة لع ة البحري ين المريسالواجه ة لع ة البحري روتةةالواجه ى بي تالل المشرفة عل روت، وال ى بي تالل المشرفة عل ة ، وال ة البحري ل والواجه اب سور في ع آ ل مجم ة ، مث ة البحري ل والواجه اب سور في ع آ ل مجم ، مث

ز      ا الممي رًا لموقعه يج نظ ة الخل ن منطق تثمرين م ذب مس تطاعت ج ي اس روت، الت ط بي ة وس ز     لمنطق ا الممي را  لموقعه يج نظ ة الخل ن منطق تثمرين م ذب مس تطاعت ج ي اس روت، الت ط بي ة وس ك .  .  لمنطق ي ذل ك وف ي ذل وف
ه بنحو                در تكاليف ذي تق روت ال رج بي ه بنحو               السياق، يتألف ب در تكاليف ذي تق روت ال رج بي ون دوالر، من       ١٣٥١٣٥السياق، يتألف ب ون دوالر، من        ملي ى     ٦٤٦٤ ملي ى      شقة موّزعة عل ًا؛  ٢٧٢٧ شقة موز عة عل ا ؛   طابق  طابق

 .. طابقا  طابقًا٢٥٢٥بالتينوم من أآثر من بالتينوم من أآثر من برج برج ويتألف آل من برج مارينا وويتألف آل من برج مارينا و
 

ى  وو  الوة عل ى  ع الوة عل ك، ع ك، ذل ن ال ذل ن ال م ي الالع ع ييرراامشمشم ي رئيس وليدير  ةةرئيس رآة س وليدير   لش رآة س روع  لش روع مش ن   مش رج م اء ب ن   بن رج م اء ب ي  ٤٠٤٠بن ًا ف ي   طابق ا  ف   طابق
ذي        .  .  ساحة رياض الصلح في منطقة وسط بيروت يعرف بمرآز بيروت التجاري          ساحة رياض الصلح في منطقة وسط بيروت يعرف بمرآز بيروت التجاري           ذي        ويتوقع لهذا الصرح الشاهق ال ويتوقع لهذا الصرح الشاهق ال

ون د   ٦٠٦٠ مليون دوالر، منها      مليون دوالر، منها     ٢٠٠٢٠٠تقدر آلفته بنحو    تقدر آلفته بنحو     ون د    ملي ان، إذ                 ملي اء في لبن ان، إذ                والر لشراء األرض، أن يصبح أضخم بن اء في لبن والر لشراء األرض، أن يصبح أضخم بن
ؤتمرات ومطاعم و             ٧١٧١  ٠٠٠٠٠٠مساحة  مساحة    يقع على يقع على  ؤتمرات ومطاعم و              متر مربع، تضم مكاتب وقاعات للم االت    متر مربع، تضم مكاتب وقاعات للم االت   صاالت لالحتف ، إضافة   ، إضافة   صاالت لالحتف

 .. سيارة سيارة٦٠٠٦٠٠إلى موقف تحت األرض يتسع لنحو إلى موقف تحت األرض يتسع لنحو 
ة ا          ة التقليدي ة ا        ونتيجة لذلك، يتعرض التوازن الذي آان قائمًا بين المنازل اللبناني ة التقليدي ة     ونتيجة لذلك، يتعرض التوازن الذي آان قائما  بين المنازل اللبناني ين واألبني ة من طبقت ة     لمؤلف ين واألبني ة من طبقت لمؤلف

 ..، لالختالل بفعل أبراج عمالقة يحدث مظهرها تغييرا  جذريا  في منظر األحياء وطابعها، لالختالل بفعل أبراج عمالقة يحدث مظهرها تغييرًا جذريًا في منظر األحياء وطابعهاوابقوابق ط طةةالمؤلفة من ستالمؤلفة من ست
 

دقا فين       ا فن دقا فين     وآذلك الفنادق الكبرى التي أعيد ترميمها في التسعينات، ومنه ا فن را، بحيث استعيض     ييوآذلك الفنادق الكبرى التي أعيد ترميمها في التسعينات، ومنه يا وريفيي را، بحيث استعيض     س يا وريفيي س
يج         عن األناقة التي آانت تتسم بها قب      عن األناقة التي آانت تتسم بها قب       ة الخل دين من منطق ائن الواف ا استقطاب الزب يج         ل الحرب بفخامة الفتة، يراد به ة الخل دين من منطق ائن الواف ا استقطاب الزب .  .  ل الحرب بفخامة الفتة، يراد به

                                                      
))٣٥٣٥((    M. Harb, “Urban governance in post-war Beirut: resources, negotiations and contestations in the Elyssar Project” in 

Capital Cities: Ethnographies of Urban Governance in the Middle East, S. Shami ed. (Toronto University Press, 2001), pp. 111-133.  

))٣٦٣٦((  J. Atallah, “The northern sector: projects and plans at sea” in Projecting Beirut: Episodes in the Construction and 
Reconstruction of a Modern City, P.G. Rowe and H. Sarkis eds. (Prestel-Verlag, Munich, 1998), pp. 202-216.                                       
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ل                      ة سن الفي ل                     وإضافة إلى ذلك، ُشّيدت فنادق ضخمة داخل بيروت وفي محيطها، ومنها فندق متروبوليتن في منطق ة سن الفي وإضافة إلى ذلك، ش ي دت فنادق ضخمة داخل بيروت وفي محيطها، ومنها فندق متروبوليتن في منطق
 ..وفندق لورويال في ضبيهوفندق لورويال في ضبيه

 
ة ومراآ               ة ومراآ             وتكرر هذا االتجاه إلى الضخامة في مشهد المخازن التجاري ا آانت     .  .  ز التسو ق  ز التسّوق  وتكرر هذا االتجاه إلى الضخامة في مشهد المخازن التجاري ا آانت     وبينم مجمعات  مجمعات  وبينم

وبري             األاأل ثًال مون ا م رى، ومنه روت الكب ع في ضواحي بي ة تق وبري             سواق الكبيرة لبيع التجزئ ثال  مون ا م رى، ومنه روت الكب ع في ضواحي بي ة تق اح    BHV//سواق الكبيرة لبيع التجزئ ة الجن اح     في منطق ة الجن  في منطق
 .. في ضبيه، يسود، حاليا ، ميل لنقلها إلى قلب العاصمة في ضبيه، يسود، حاليًا، ميل لنقلها إلى قلب العاصمةABCوو
 

وفمبر   // تشرين الثاني   تشرين الثاني  ٣٠٣٠ أبوابه في     أبوابه في    ABCوفي هذا السياق، فتح متجر      وفي هذا السياق، فتح متجر        وفمبر   ن د بلغت      ،،))٣٧٣٧((٢٠٠٣٢٠٠٣ن د بلغت       وق ه  وق ه آلفت    نحو   نحو  آلفت
ذا المرآز التجاري يفرض        .  .  محال لبيع التجزئة  محال لبيع التجزئة  من ال من ال  متر مربع     متر مربع    ٤٠٤٠  ٠٠٠٠٠٠ مساحته    مساحته   تشملتشمل مليون دوالر، و    مليون دوالر، و   ٨٠٨٠ ذا المرآز التجاري يفرض        وه وه

ى م                           د عل ه، بواجهات الحجر الصلب التي تمت اء المجاورة ل ى محيطه المباشر واألحي ى م                          حضوره الطاغي عل د عل ه، بواجهات الحجر الصلب التي تمت اء المجاورة ل ى محيطه المباشر واألحي   قطع قطع حضوره الطاغي عل
ى أ .  .   من الشارع  من الشارع آاملآامل ى أ ويشير أداؤه التجاري الحالي إل زاً ن ن ويشير أداؤه التجاري الحالي إل زا  مرآ ًا أفضل        مرآ ان يمكن أن يحقق توازن ًا آ ا  أفضل         أصغر حجم ان يمكن أن يحقق توازن ا  آ  أصغر حجم

اء المجاورة            ى األحي أثيره عل اء المجاورة           بين جدواه االقتصادية وت ى األحي أثيره عل ك المبنى مساحات                .  .  بين جدواه االقتصادية وت رات، يمل ذه الثغ رغم من ه ى ال ك المبنى مساحات                وعل رات، يمل ذه الثغ رغم من ه ى ال وعل
ب      ا قب ق تغطيه واء الطل ي اله ة ف زات انتقالي مل حي ذاب يش اري ج ع بتصميم معم اة ويتمت عة للمش ة شاس ب     خارجي ا قب ق تغطيه واء الطل ي اله ة ف زات انتقالي مل حي ذاب يش اري ج ع بتصميم معم اة ويتمت عة للمش ة شاس خارجي

ومن المراآز التجارية الضخمة األخرى التي      ومن المراآز التجارية الضخمة األخرى التي      .  .  شدودة على أعمدة فوالذية تتخذ شكل األشجار      شدودة على أعمدة فوالذية تتخذ شكل األشجار      زجاجية وأشكال م  زجاجية وأشكال م  
ة       من ال من ال  متر مربع     متر مربع    ١٧٥١٧٥  ٠٠٠٠٠٠مساحة  مساحة  شمل  شمل  هي قيد التشييد مرآز بيروت الذي ي      هي قيد التشييد مرآز بيروت الذي ي       ع التجزئ ة       محال لبي ع التجزئ ع     محال لبي ذي يق ع     وال ذي يق   ددعن عن وال

 ..المنفذ الشمالي لبيروت في منطقة الدورة، ومتروبوليتن سيتي سنتر في سن الفيلالمنفذ الشمالي لبيروت في منطقة الدورة، ومتروبوليتن سيتي سنتر في سن الفيل
 

  والبرج المجاوره في األشرفيABC  متجر -١٤شكل ال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  عامر سالمتفضل بتقديمهاصورة 
 

ة                 ى المدين ا عل ز لفرض طرازه ى حي ة عل ة               وبالمثل تتنافس الصروح الديني ى المدين ا عل ز لفرض طرازه ى حي ة عل ل     .  .  وبالمثل تتنافس الصروح الديني د تخطي بعض العراقي ل     فبع د تخطي بعض العراقي فبع
ين، يشارف المسجد الضخم ذو القبب األ                   ين، يشارف المسجد الضخم ذو القبب األ                  السياسية والمالية التي أخرت بناء مسجد محمد األم ى اإلنجاز،    السياسية والمالية التي أخرت بناء مسجد محمد األم ع عل ى اإلنجاز،    رب ع عل رب

ذا المسجد      .  .  وهو قائم في الناحية الغربية من ساحة الشهداء       وهو قائم في الناحية الغربية من ساحة الشهداء        ذا المسجد      وبوجود ه ى جنب مع       وبوجود ه ًا إل ى جنب مع       جنب ا  إل ار جرجس       جنب ة م ار جرجس        آتدرائي ة م  آتدرائي
 . . ))٣٨٣٨((دينية حتى في زمن السلمدينية حتى في زمن السلمالالمنافسة منافسة الال  وجها  من أوجهوجهًا من أوجهالمارونية، يصعب عدم اعتبار موقعه المارونية، يصعب عدم اعتبار موقعه 

 
 الحيز العام  -٢

                                                      
وفي ظل صعوبة الوضع االقتصادي الحـالي       وفي ظل صعوبة الوضع االقتصادي الحـالي       .  .   بحضور رئيس الجمهورية، وشخصيات دينية وسياسية       بحضور رئيس الجمهورية، وشخصيات دينية وسياسية      ABCافتتح متجر   افتتح متجر       ))٣٧٣٧((

 . . وغياب األشكال اإلنمائية األخرى أو ندرتها، ليس من المستغرب أن تحظى األنشطة المتجهة وجهة االستهالك هذا الدعم الرسميوغياب األشكال اإلنمائية األخرى أو ندرتها، ليس من المستغرب أن تحظى األنشطة المتجهة وجهة االستهالك هذا الدعم الرسمي

 . .  المنافسة المنافسةمؤشرا  إلىمؤشراً إلى في كسروان كان  في كسروان كان ١٩٦٩١٩٦٩ة، الذي بدأ في عام ة، الذي بدأ في عام ممخخيعتبر البعض أن بناء بازيليك حريصا الضيعتبر البعض أن بناء بازيليك حريصا الض    ))٣٨٣٨((



 -٢٥-

 
ز            ذي هو منت روت، ال ز          ال يزال آورنيش بي ذي هو منت روت، ال ز           ال يزال آورنيش بي ه الحي ا يوصف بأن رًا م ية، وآثي ة، نقطة جذب رئيس ز           ه المدين ه الحي ا يوصف بأن را  م ية، وآثي ة، نقطة جذب رئيس ه المدين

ذي تمعن السلطات في                  عالوة على عالوة على وو.  .  العام الحقيقي الوحيد في العاصمة    العام الحقيقي الوحيد في العاصمة     ز الحضري ال ورنيش هو الحي ذي تمعن السلطات في                   ذلك، الك ز الحضري ال ورنيش هو الحي  ذلك، الك
ه رار تفضيلها ل هتك رار تفضيلها ل ة  .  .  ))٣٩٣٩((تك ي منطق روت ف مالي لبي ذ الش ي المنف ع ف عينات، ويق ي التس يم ف ذي أق المنتزه اآلخر ال ة  ف ي منطق روت ف مالي لبي ذ الش ي المنف ع ف عينات، ويق ي التس يم ف ذي أق المنتزه اآلخر ال ف

 ..، ال يؤدي مهمته األساسية، بسبب الحاجز المرتفع الذي شي د في محاذاته وهو يحجب منظر البحر، ال يؤدي مهمته األساسية، بسبب الحاجز المرتفع الذي شّيد في محاذاته وهو يحجب منظر البحرههضبيضبي//ياسياسأنطلأنطل
 

ة                  يما الستضافة أحداث ثقافي روت، وال س ة                وتنشأ مراآز اجتماعية مؤقتة في منطقة وسط بي يما الستضافة أحداث ثقافي روت، وال س ذه   .  .  وتنشأ مراآز اجتماعية مؤقتة في منطقة وسط بي ؤدي ه ذه   وت ؤدي ه وت
ن مؤق ة، وإن تك زات العام ز دور الحي ن مؤقالمراآ ة، وإن تك زات العام ز دور الحي دة وخاض  ة، فضال ة، فضًالتتالمراآ ا مقّي ا مقي دة وخاضعن أنه ك، .  .  عة لضوابطعة لضوابطعن أنه ى ذل ك، وإضافة إل ى ذل وإضافة إل

سيرا  على األقدام، وهو مصمم بحيث         سيرًا على األقدام، وهو مصمم بحيث         للمدينة  للمدينة  آتشاف المعالم الثقافية والتاريخية     آتشاف المعالم الثقافية والتاريخية     سمح با سمح با  ممر تراثي ي    ممر تراثي ي   يجري تحديد يجري تحديد 
 ..))٤٠٤٠((ل مناطق المشاة في وسط المدينةل مناطق المشاة في وسط المدينةيكم يكمِّ

 
 العاصمة،   العاصمة،   سواء أآان في المناطق الجبلية النائية أم في       سواء أآان في المناطق الجبلية النائية أم في      خطرخطربمنأى عن ال  بمنأى عن ال  " " لبنان األخضر لبنان األخضر ""وليست سمعة   وليست سمعة    

، ،  من سكانها   من سكانها   نسمة  نسمة ٣٣٣٣وتبي ن األرقام أن بيروت تضم شجرة واحدة لكل وتبّين األرقام أن بيروت تضم شجرة واحدة لكل .  .  حيث االفتقار الشديد إلى الحدائق العامة    حيث االفتقار الشديد إلى الحدائق العامة    
وظبي      ٣٤٣٤مقابل أربع شجرات لكل نسمة في برلين، و       مقابل أربع شجرات لكل نسمة في برلين، و        وظبي       شجرة لكل نسمة في أب ق مشروع        .  .   شجرة لكل نسمة في أب ك، أطل ى ذل ق مشروع        وإضافة إل ك، أطل ى ذل وإضافة إل

ا     ي ع ل ف ة سباق الخي ي منطق ادة تشجير حرج الصنوبر ف ا    إلع ي ع ل ف ة سباق الخي ي منطق ادة تشجير حرج الصنوبر ف ذه وو.  .  ١٩٩٢١٩٩٢م م إلع ذه ه ة التي تغطي مساحة  ه ة التي تغطي مساحة  الحديق   ٣٤٣٤الحديق
ا             .  .  هكتارا  جاهزة لتفتح للجمهور   هكتارًا جاهزة لتفتح للجمهور    ا             وآذلك أنجز عدد من المشاريع لتحسين المناظر الطبيعية في وسط المدينة، ومنه وآذلك أنجز عدد من المشاريع لتحسين المناظر الطبيعية في وسط المدينة، ومنه

ام                  ة الحم ام                 حديقة جبران خليل جبران المواجهة لبيت األمم المتحدة، والبرآة الساآنة المتاخمة لبلدية بيروت، وحديق ة الحم حديقة جبران خليل جبران المواجهة لبيت األمم المتحدة، والبرآة الساآنة المتاخمة لبلدية بيروت، وحديق
 ..ييالرومانالرومان

 
ام             درة األشجار والمساحات الخضراء في النطاق الع ام           وخارج حدود منطقة وسط بيروت، ال يخفف من ن درة األشجار والمساحات الخضراء في النطاق الع وخارج حدود منطقة وسط بيروت، ال يخفف من ن

 ..سوى حدائق خاصة وشتول مزروعة في أصص على شرفات األبنية وسطوحهاسوى حدائق خاصة وشتول مزروعة في أصص على شرفات األبنية وسطوحها

                                                      
في بلد حيث تعتبر التجم عات العامة تهديدا  لألمن، يبدو كورنيش بيروت الشكل المثـالي للحيـزات                في بلد حيث تعتبر التجمعات العامة تهديداً لألمن، يبدو كورنيش بيروت الشكل المثـالي للحيـزات                ""يالحظ ج عطاهللا أن     يالحظ ج عطاهللا أن         ))٣٩٣٩((
 ..٢١١٢١١ ج عطاهللا، مرجع سبق ذكره، ص  ج عطاهللا، مرجع سبق ذكره، ص ". ". يبقى مكان مروريبقى مكان مرور، ألنه ، ألنه المفتوحةالمفتوحة

))٤٠٤٠((    SOLIDERE, Accessibility for the disabled: a design manual for a barrier free environment (SOLIDERE, Beirut, 
1998).  For a detailed account of the operation and a post-occupancy evaluation, see R. Tappuni, “Access in rebuilding Beirut’s city 
centre” in Universal Design Handbook, W.F.E. Preiser and E. Ostroff eds., (McGraw-Hill, New York, 2001).                                       
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 وصول المعوقينتيسير حرآة   -١٥الشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فن العمارة  -٣
 

وبعيدا  عن تطبيع منظر المدينة،     وبعيدًا عن تطبيع منظر المدينة،     .  .  ن حقبة حداثة في مجال فن العمارة      ن حقبة حداثة في مجال فن العمارة      في الخمسينات والستينات، شهد لبنا    في الخمسينات والستينات، شهد لبنا     
ة               ديم مجموعة متنوعة من التصاميم اإلبداعي ة              أتاحت االستجابة للظروف واالتجاهات المناخية المحلية فرصًا لتق ديم مجموعة متنوعة من التصاميم اإلبداعي .  .  أتاحت االستجابة للظروف واالتجاهات المناخية المحلية فرصا  لتق

ى             ى            فمن األروقة الواقية من الشمس في مبن ان فمن األروقة الواقية من الشمس في مبن ان ب ى     ب ى      آم، إل ى دار الص    جدار اإلسمنت الغربي الحاجب ل        جدار اإلسمنت الغربي الحاجب ل         آم، إل ى دار الص    مبن ى   مبن ى   ياد، إل ياد، إل
زة       ائع متمي اني بطب ة المب ارات العقالني ت الخي و، آس ى الهورسش مالي لمبن اتر الش دار الس زة      الج ائع متمي اني بطب ة المب ارات العقالني ت الخي و، آس ى الهورسش مالي لمبن اتر الش دار الس ن  .  .  الج م يك ن  ول م يك دم ول دم ع ع

 ..االآتراث بهوية المكان ليشكل عائقا  أمام إخراج صورة الحداثة، بمالمح محلية مرصعة بروح مشرقيةاالآتراث بهوية المكان ليشكل عائقًا أمام إخراج صورة الحداثة، بمالمح محلية مرصعة بروح مشرقية
 

زيج من ا     ا م ًا هي إم ارًا وشيوعًا حالي ر انتش اذج األآث زيج من ا   والنم ا م ا  هي إم ارا  وشيوعا  حالي ر انتش اذج األآث ة المفرطة والنم زيج من الحداث د أو م ة المفرطة لتقلي زيج من الحداث د أو م وفي وفي .  .  لتقلي
ام                 ام                السياق األول يتمثل التقليد في الرجوع الصارخ إلى التاريخ، والقرميد األحمر والقبب والقناطر المتنوعة األحج السياق األول يتمثل التقليد في الرجوع الصارخ إلى التاريخ، والقرميد األحمر والقبب والقناطر المتنوعة األحج

ول ولواألص ل ذات ت      .  .  واألص ى هياآ ة عل ر الحداث اني، تقتص ار الث ي اإلط ل ذات ت      وف ى هياآ ة عل ر الحداث اني، تقتص ار الث ي اإلط دًا   وف ة ج اميم حديث دا    ص ة ج اميم حديث ة  ص أطر زجاجي ة  ب أطر زجاجي  ب
 .. على اإلطالق على اإلطالقال تالئم المناخ المحليال تالئم المناخ المحلي

 
نمط       ل ال رب، ح بب الح ة بس دان الهوي عور فق ر بش ن أن يفّس ة يمك الم التقليدي ى المع ين إل ان الحن نمط     وإذا آ ل ال رب، ح بب الح ة بس دان الهوي عور فق ن أن يفس ر بش ة يمك الم التقليدي ى المع ين إل ان الحن وإذا آ

ة لالنتعاش االقتصادي          ووالمفرط في الحداثة محل الظر      المفرط في الحداثة محل الظر       ة والثقافي ة لالنتعاش االقتصادي          ف االجتماعي ة والثقافي راء   من خالل الظهور بمظهر       من خالل الظهور بمظهر       ف االجتماعي راء    الث  الث
 ..أشكال الزجاج والغرانيت الداآنأشكال الزجاج والغرانيت الداآناستخدام استخدام بب
 

ن الح  ن الحولحس ارة  ولحس ي العم طحية ف اط الس ذه األنم ه ه رى لتواج ج أخ رت نه ارة  ظ ظه ي العم طحية ف اط الس ذه األنم ه ه رى لتواج ج أخ رت نه ي .  .  ظ ظه نهج الت ذه ال ي وه نهج الت ذه ال  وه
روت                 يمكن تسميته الحداثة المكي      يمكن تسميته الحداثة المكيّ    ممي زا ممّيزًاتكرس طابعا    تكرس طابعًا    ة وسط بي روت                فة، تشمل المباني الجديدة لمقر بنك عوده في منطق ة وسط بي فة، تشمل المباني الجديدة لمقر بنك عوده في منطق

 ..مدرسة عبد القادرمدرسة عبد القادرالمبنى المكم ل لالمبنى المكمِّل لوو
   مقر بنك عوده-١٦الشكل 
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  جورج عربيدل بتقديمهاتفضصورة 
 

  على التراثالمحافظة  -٤
 

ذلك، يلحق عدم اعتماد الحكومة     ذلك، يلحق عدم اعتماد الحكومة     عالوة على   عالوة على   وو.  .   التقليدية  التقليدية حياءحياءيلقي الضغط العقاري بظالله على بعض األ      يلقي الضغط العقاري بظالله على بعض األ       
قة سياسة حاسمة ومسياسة حاسمة وم قة نس ذه األنس ة ه ذه األلحماي ة ه اءلحماي اءحي يمة بحي يمة ب أضرارًا جس ا الخاص أضرارا  جس ا الخاصطابعه ام .  .  طابعه ي ع ام فف ي ع دما سرت ١٩٩٧١٩٩٧فف دما سرت ، عن ، عن

ة                      أخبار مفادها أن لجنة     أخبار مفادها أن لجنة      ة تراثي ع التي تتسم بأهمي اني والمواق ة بالمب اريين آّلفت بوضع قائم ة                      من المهندسين المعم ة تراثي ع التي تتسم بأهمي اني والمواق ة بالمب اريين آل فت بوضع قائم من المهندسين المعم
ة تصنيفها            ًا من إمكاني أة خوف اتهم فج دم ممتلك ى ه الكين إل ة تصنيفها           بالغة، سارع الكثير من الم ا  من إمكاني أة خوف اتهم فج دم ممتلك ى ه الكين إل ك الحين، تجري     .  .  بالغة، سارع الكثير من الم ذ ذل ك الحين، تجري     ومن ذ ذل ومن

ر    طون أف ه ناش وم ب ل يق ة لعم أتي نتيج ا ت رًا م ق، وآثي ا اتف اني آيفم ة المب ر   حماي طون أف ه ناش وم ب ل يق ة لعم أتي نتيج ا ت را  م ق، وآثي ا اتف اني آيفم ة المب ي .  .  ادادحماي ذه ه ي وه ذه ه  وه
ك الحين              ك الحين             حالة بناء برآات في السوديكو، الذي شيده افطيموس في العشرينات، وآان مهندسًا معماريًا رائدًا في ذل .  .  حالة بناء برآات في السوديكو، الذي شيده افطيموس في العشرينات، وآان مهندسا  معماريا  رائدا  في ذل

وبعد حملة شاقة مارس فيها الناشطون ضغطا  على السلطات، وافقت بلدية بيروت على حيازة العقار وتحويله في                 وبعد حملة شاقة مارس فيها الناشطون ضغطًا على السلطات، وافقت بلدية بيروت على حيازة العقار وتحويله في                 
 . . المستقبل إلى متحف لمدينة بيروتالمستقبل إلى متحف لمدينة بيروت

 
ق ب وفيوفي  ا يتعل ق ب م ا يتعل ين المريس     م ة ع أثرت منطق دي، ت ابع تقلي م بط ي تتس اء الت ين المريس     األحي ة ع أثرت منطق دي، ت ابع تقلي م بط ي تتس اء الت اربة  ةةاألحي رًا بالمض اربة   آثي را  بالمض   آثي

ة  ر حكومي ات غي ة ومنظم ة محلي ا بفضل نشاط جمعي ة طابعه زه حماي ا استطاعت الجمي ة، بينم ة العقاري ة والتنمي ر حكومي ات غي ة ومنظم ة محلي ا بفضل نشاط جمعي ة طابعه زه حماي ا استطاعت الجمي ة، بينم ة العقاري والتنمي
ة               .  .  أخرىأخرى ة وجه ة المتجه ة               ومثلت حماية المعالم الثقافية تحديًا آبيرًا في زمن التنمي ة وجه ة المتجه ى      .  .   االستهالك   االستهالك  ومثلت حماية المعالم الثقافية تحديا  آبيرا  في زمن التنمي ال عل ر مث ى      وخي ال عل ر مث وخي

 ..هذا االتجاه هو تحويل مسرح بيروت الكبير، الذي هو معلم ثقافي في منطقة وسط بيروت، إلى مطعمهذا االتجاه هو تحويل مسرح بيروت الكبير، الذي هو معلم ثقافي في منطقة وسط بيروت، إلى مطعم
 

 الخطة الوطنية اللبنانية الرئيسية: توقعات المستقبل  -٥
 

ي آذار  ي آذارف ارس //ف ارس م ي ٢٠٠٢٢٠٠٢م ة الرئيس ة اللبناني ة الخطة الوطني ار دراس اء واإلعم ق مجلس اإلنم ي ، أطل ة الرئيس ة اللبناني ة الخطة الوطني ار دراس اء واإلعم ق مجلس اإلنم ي ، أطل ي ة الت ة الت
اريس                  رنس في ب ل دوف ة إي اريس                 يجريها معهد التنظيم والتخطيط المدني في منطق رنس في ب ل دوف ة إي اون مع دار الهندسة        (IAURIF)يجريها معهد التنظيم والتخطيط المدني في منطق اون مع دار الهندسة         بالتع  بالتع

 ..وغيرها من المستشارين والشرآاء المحليينوغيرها من المستشارين والشرآاء المحليين
 

تنذر بأن  تنذر بأن  م عن قلق، ألنها     م عن قلق، ألنها     ، وهي تن  ، وهي تن  ٢٠٠٢٢٠٠٢ديسمبر  ديسمبر  // في آانون األول    في آانون األول   دراسةدراسةأنجزت المرحلة األولى من ال    أنجزت المرحلة األولى من ال    وو 
ر لالنتعاش االقتصادي                التخطيط الشامل أص  التخطيط الشامل أص   ار األخي ة، ويمكن أن يكون الخي ر لالنتعاش االقتصادي                بح مسألة حيوي ار األخي ة، ويمكن أن يكون الخي ر    .  .  بح مسألة حيوي ر    وإذ يالحظ تقري وإذ يالحظ تقري

أن معظم جهود اإلعمار واإلنماء ترآزت على بيروت، يستنتج أن هناك حاجة ماسة   أن معظم جهود اإلعمار واإلنماء ترآزت على بيروت، يستنتج أن هناك حاجة ماسة   المرحلة األولى من الدراسة     المرحلة األولى من الدراسة     
ة   مية  مية  ويشدد الخبراء على أن التن    ويشدد الخبراء على أن التن    .  .  إلى اعتماد سياسات إنمائية مستدامة ومتوازنة وشاملة      إلى اعتماد سياسات إنمائية مستدامة ومتوازنة وشاملة       ة   الوطني وءة    الوطني املة والكف وءة    الش املة والكف الش

اف و ه اإلنص زعم ل ذي ُي ام ال ل النظ ل مح زم أن تح اف ويل ه اإلنص ذي ي زعم ل ام ال ل النظ ل مح زم أن تح ذي يل ذي ال اطق ال ه المن زّود بموجب اطق ت ه المن زو د بموجب  ت
ى            .  .  آثيرا  ما تكون فائضة وغير الزمة     آثيرًا ما تكون فائضة وغير الزمة     مرافق  مرافق  والتجمعات ب والتجمعات ب  زه عل ى ترآي ى            وبناء على ذلك، يشدد التقرير، إضافة إل زه عل ى ترآي وبناء على ذلك، يشدد التقرير، إضافة إل

ى        ة، عل ى       التنمية المتماسكة والمتوازن ة، عل ل في تح     الالالتنمية المتماسكة والمتوازن ل في تح     هدف المتمث د   هدف المتمث ق وحدة البل د   قي ق وحدة البل ر  سيتضمن  سيتضمن  وو.  .  قي ر  التقري ائي للدراسة  التقري ائي للدراسة  النه   النه
ة ال        ة ال       خريطتين تحددان سياسة استغالل األراضي والبني ة   تحتتحتخريطتين تحددان سياسة استغالل األراضي والبني ة الوطني ة   ي ة الوطني ى            .  .  ي ك، تشدد التوصيات عل ى ذل ى            وعالوة عل ك، تشدد التوصيات عل ى ذل وعالوة عل
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رى أخرى في                               ى منافسة عواصم آب درات عل ا من تطلعات وق ع به ا تتمت روت، لم رى أخرى في                              ضرورة الحفاظ على دور بي ى منافسة عواصم آب درات عل ا من تطلعات وق ع به ا تتمت روت، لم ضرورة الحفاظ على دور بي
 ..المنطقةالمنطقة

 
 خريطة لبنان السكانية  -١٧الشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  بتقديمها مجلس اإلنماء واإلعمارفضلصورة ت
 

   مالحظات ختامية-زاي
 

ا     حولحولفيما يتعلق بمنطقة وسط بيروت، لم يحسم الجدل بعد          فيما يتعلق بمنطقة وسط بيروت، لم يحسم الجدل بعد            ا      شرعية سوليدير وإنجازاته اد،    .  .   شرعية سوليدير وإنجازاته اد،    ويالحظ النق ويالحظ النق
اة  ألنشطألنشطاااب اب ييوغوغيغلب عليه طابع العرض   يغلب عليه طابع العرض   ام  ام  جو ع جو ع   ددجوجوووعلى وجه حق،    على وجه حق،     اة  ة المرتجلة التي يمكن أن تساهم في الحي ة المرتجلة التي يمكن أن تساهم في الحي

ام  ز الع ي الحي ة ف ام العام ز الع ي الحي ة ف ة وتحتضنها    .  .  العام ة قوي ي تحظى بدعاي ادرة الت داث الن تثناء بعض األح ة، باس ة غائب ة وتحتضنها    فالثقاف ة قوي ي تحظى بدعاي ادرة الت داث الن تثناء بعض األح ة، باس ة غائب فالثقاف
ة رآة العقاري ةالش رآة العقاري د  ؤدي الؤدي التتوو.  .  الش حية وتعّم دابير الص ي الت ة ف حية وتعم د  مبالغ دابير الص ي الت ة ف ة  مبالغ ي المدين ة ف ريس الطبقي ة  تك ي المدين ة ف ريس الطبقي  تك

م        .  .  إلى تهميش شريحة واسعة من السكان     إلى تهميش شريحة واسعة من السكان      ا به الزوار ويحي م        وفي الوقت نفسه، يعّج قلب المدينة بسكانها وب ا به الزوار ويحي ى  .  .  وفي الوقت نفسه، يعج  قلب المدينة بسكانها وب ى  وعل وعل
ا وأنشطتها              ّدلت رواده ا هي ب روت؛ وإنم ة وسط بي رار بشعبية منطق ا وأنشطتها             الرغم من شرعية هذا النقد، ال بد من اإلق د لت رواده ا هي ب روت؛ وإنم ة وسط بي رار بشعبية منطق .  .  الرغم من شرعية هذا النقد، ال بد من اإلق

اً              بدال  من أن تكون     بدًال من أن تكون     فف ًا زائف اني، أي فردوس ا               منطقة وسط بيروت منتدى إلعادة توحيد الشعب اللبن ا  زائف اني، أي فردوس ان   أصبحت أصبحت ،  ،  منطقة وسط بيروت منتدى إلعادة توحيد الشعب اللبن ان    المك  المك
 .  .  متاعب ماضيهم القريبمتاعب ماضيهم القريبزائريهم هروبا  من زائريهم هروبًا من نيون إليه نيون إليه ااالذي يدعو اللبنالذي يدعو اللبن

ا  .  .  وحتى تنهض المدينة من آبوتها وتنفض عنها غبار الحرب، تحتاج إلى أآثر من مرآز للعرض                وحتى تنهض المدينة من آبوتها وتنفض عنها غبار الحرب، تحتاج إلى أآثر من مرآز للعرض                  ا  وبينم وبينم
روت            ة وسط بي روت           يؤمل أن يحدث فصل منطق ة وسط بي ا    يؤمل أن يحدث فصل منطق ا     عن محيطه ى االقتصا             عن محيطه ًا عل رًا مؤاتي ا المحتمل أث ى االقتصا             ونجاحه ا  عل را  مؤاتي ا المحتمل أث وطني    ونجاحه وطني   د ال د ال

ا                       ة بأآمله ذل لصالح المدين ود متضافرة تب د من جه ا                      وآذلك على األحياء المجاورة لهذا الوسط، ال ب ة بأآمله ذل لصالح المدين ود متضافرة تب د من جه ق    .  .  وآذلك على األحياء المجاورة لهذا الوسط، ال ب ق    فعن طري فعن طري
وافز،    ديم الح ة وتق ارآة العام وافز،   المش ديم الح ة وتق ارآة العام ري تالمش ري تيج راء وآليمن  ييحسحسيج ل الحم اورة مث اء مج راء وآليمن  ن أحي ل الحم اورة مث اء مج رفيهصصن أحي رفيهو واألش إال أن إال أن .  .  و واألش
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ة، تضم ش            مثل    مثل   مناطق أقل حظا   مناطق أقل حظاً   ود والنبع رج حم ة، تضم ش           حي السلم وب ود والنبع رج حم زال            حي السلم وب رى وال ت روت الكب زال            ريحة واسعة من سكان بي رى وال ت روت الكب ريحة واسعة من سكان بي
 .  .  لحياةلحياةتحلو فيها اتحلو فيها اوفي تلك المناطق األقل حظا  يكمن التحدي الحقيقي لبناء مدينة وفي تلك المناطق األقل حظًا يكمن التحدي الحقيقي لبناء مدينة .  .  بانتظار التنميةبانتظار التنمية
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  في مدينةعدة مدن:   دبي-ثالثا 
 

   مقدمة-ألف
 

روا أن            .  .   إلى سياسة إنمائية مدروسة     إلى سياسة إنمائية مدروسة    مستمرمستمريشير ازدهار دبي ال   يشير ازدهار دبي ال     اد إذ اعتب أ النق ى أخط روا أن            ففي المراحل األول اد إذ اعتب أ النق ى أخط ففي المراحل األول
ة ال        تراتيجيات الوطني دوا أن االس ة، واعتق ي ظروف مؤاتي ة هو حصيلة تالق و االقتصادي للمدين ة ال       النم تراتيجيات الوطني دوا أن االس ة، واعتق ي ظروف مؤاتي ة هو حصيلة تالق و االقتصادي للمدين ى النم وم عل ى تق وم عل تق

دأت أهداف                   .  .   لتعزيز النمو الحقيقي    لتعزيز النمو الحقيقي   ةة الالزم  الالزم عاتعاتالمبادئ والتطل المبادئ والتطل  أ إذ ب ى خط اد عل ا ثبت أن هؤالء النق دأت أهداف                   وسرعان م أ إذ ب ى خط اد عل ا ثبت أن هؤالء النق وسرعان م
ورة          ي ص ًا ف درج مع وي والصحة، تن ور الج ذهب والعب ارة ال ت وتج ا اإلنترن ا فيه ادية، بم ات االقتص ورة         القطاع ي ص ا  ف درج مع وي والصحة، تن ور الج ذهب والعب ارة ال ت وتج ا اإلنترن ا فيه ادية، بم ات االقتص القطاع

وأصبحت أشهر السنة    وأصبحت أشهر السنة    .  .  جلجلاقتصادية أوسع، تتجسد معالمها في سلسلة من الخطط المتعاقبة القصيرة والطويلة األ           اقتصادية أوسع، تتجسد معالمها في سلسلة من الخطط المتعاقبة القصيرة والطويلة األ           
ل  ة، مث اوين ألحداث معين ي تحمل عن ل الت ة، مث اوين ألحداث معين ي تحمل عن ي مهرجان مهرجان الت ة ف د ثابت ك، مواعي ر ذل ي وغي ي التسوق ومفاجآت صيف دب ة ف د ثابت ك، مواعي ر ذل ي وغي التسوق ومفاجآت صيف دب

 ..روزنامة مضبطة على إيقاع المواسمروزنامة مضبطة على إيقاع المواسم
 

نفط                         اج ال ى إنت د عل وًا اقتصاديًا متواصًال اعتم ة المتحدة نم ارات العربي نفط                       ففي العقد الماضي، شهدت اإلم اج ال ى إنت د عل وا  اقتصاديا  متواصال  اعتم ة المتحدة نم ارات العربي .  .  ففي العقد الماضي، شهدت اإلم
ر من                        ظم اال ظم اال ويترآز مع ويترآز مع  ًا أآث ان مع ا تؤمن ي، وهم ي ودب و ظب نفط في أب ر من                        حتياطي الوطني من ال ا  أآث ان مع ا تؤمن ي، وهم ي ودب و ظب نفط في أب ة من       ٨٠٨٠حتياطي الوطني من ال ة من        في المائ  في المائ

 ..الدخل الوطنيالدخل الوطني
 

ة   ١٠١٠ويمثل النفط حاليا  أقل من       ويمثل النفط حاليًا أقل من       .  .   على النفط من اإلمارات األخرى      على النفط من اإلمارات األخرى     غير أن دبي هي أقل اعتمادا      غير أن دبي هي أقل اعتماداً       ة    في المائ  في المائ
ار دوالر   ١٨١٨من ناتجها المحلي اإلجمالي، الذي قد ر بنحو        من ناتجها المحلي اإلجمالي، الذي قّدر بنحو         ار دوالر    ملي ام       ملي ام       في ع ى          .  .  ٢٠٠٢٢٠٠٢ في ع دة إل ي جاه ة دب ى          وتسعى حكوم دة إل ي جاه ة دب وتسعى حكوم

ام       ييتنويع اقتصادها بدعم الصناعات غير النفطية، ال سيما وإن احت     تنويع اقتصادها بدعم الصناعات غير النفطية، ال سيما وإن احت      ول ع د بحل ع أن ينف ارة ُيتوق ام       اطي النفط في اإلم ول ع د بحل ع أن ينف ارة ي توق اطي النفط في اإلم
٢٠١٠٢٠١٠.. 

 
اط     ة األنم غلين بدراس ين المنش ن المحلل رين م ام آثي ي اهتم ة دب ه االقتصادي لحكاي ذا الوج د جذب ه اط   وق ة األنم غلين بدراس ين المنش ن المحلل رين م ام آثي ي اهتم ة دب ه االقتصادي لحكاي ذا الوج د جذب ه وق

رة في    ة  المتغي رة في   المتغّي ة  األسواق العالمي ع بصفة     .  .  األسواق العالمي دبي التي تتمت ع بصفة     ف دبي التي تتمت ة  ""ف ة العالمي ة  المدين ة العالمي ة      ""المدين ة      ، توضع في مصاف مراآز تجاري ، توضع في مصاف مراآز تجاري
ورت  نغافورة وفرنكف ل س ة مث ورت إقليمي نغافورة وفرنكف ل س ة مث ىوو.  .  إقليمي الوة عل ىع الوة عل ك، تع ك، ت ذل افس ذل افسن ي ن ي  دب ة دب ةمدين دة اا الس فيغ الس فيغمدين ات المتح ي الوالي دة س ف ات المتح ي الوالي س ف

ي م    ما حققت  ما حققت  وعلى الرغم م  وعلى الرغم م  .  .  المدن األسرع نموا  في العالم    المدن األسرع نموًا في العالم    من  من  ا  ا  مماألمريكية، باعتباره األمريكية، باعتباره  ي م    ه دب ن مكاسب اقتصادية، ال      ن مكاسب اقتصادية، ال      ه دب
ة     ة الجاري أن التنمي ون ب و ويزعم ذا النم ول ه اؤالت ح ون تس اد يطرح زال النق ة    ي ة الجاري أن التنمي ون ب و ويزعم ذا النم ول ه اؤالت ح ون تس اد يطرح زال النق اهر  ي ن مظ رًا م اهر  ليست إال مظه ن مظ را  م ليست إال مظه

االة  االة المغ ام أي صراع   المغ ل أم ار الكام ال معرضة لالنهي ى الرم ى عل ي تبن ة الت الع الهزيل ي المضاربات وأن الق ام أي صراع   ف ل أم ار الكام ال معرضة لالنهي ى الرم ى عل ي تبن ة الت الع الهزيل ي المضاربات وأن الق ف
 ..إقليميإقليمي

 
رة         ييتيجتيجوتستهدف خطة التنمية االسترا   وتستهدف خطة التنمية االسترا     رة         ة لدبي التي تغطي الفت ل األجل         ٢٠٣٠٢٠٣٠-٢٠٠٠٢٠٠٠ة لدبي التي تغطي الفت أمين إطار طوي ل األجل         ، ت أمين إطار طوي ، ت

تقبل ة للمس يط بفعالي تقبلللتخط ة للمس يط بفعالي ام   .  .  للتخط ول ع دمًا بحل ى أن تصبح اقتصادًا متق ي إل عى دب ار، تس ك اإلط ي ذل ام   وف ول ع دما  بحل ى أن تصبح اقتصادا  متق ي إل عى دب ار، تس ك اإلط ي ذل .  .  ٢٠١٠٢٠١٠وف
ي التنم  وة ف د الفج ن أن تس ة الصحيحة، يمك ي الوجه خرت ف دة، إذا ُس ات الجدي أن التكنولوجي ا ب ًا منه ي التنم واعتراف وة ف د الفج ن أن تس ة الصحيحة، يمك ي الوجه دة، إذا س خرت ف ات الجدي أن التكنولوجي ا ب ا  منه ة واعتراف ة ي ي

ى                      ًا في احتضان الصناعات واألنشطة التي ترآز عل ًا ريادي ي موقع ى                     والدخل ضمن البلدان وفيما بينها، احتلت دب ا  في احتضان الصناعات واألنشطة التي ترآز عل ا  ريادي ي موقع والدخل ضمن البلدان وفيما بينها، احتلت دب
ياحة   االت الس تية، ومج ة واللوجس دمات المالي ي الخ يما ف افة، وال س ة المض ناعات ذات القيم دمات والص ياحة  الخ االت الس تية، ومج ة واللوجس دمات المالي ي الخ يما ف افة، وال س ة المض ناعات ذات القيم دمات والص الخ

 ..ى طابع دبي الحضري والمعماريى طابع دبي الحضري والمعماريوهذا المنحى، بدوره، أحدث تأثيرا  علوهذا المنحى، بدوره، أحدث تأثيرًا عل.  .  والرعاية الصحية والنقلوالرعاية الصحية والنقل
 

ىوو  الوة عل ىع الوة عل ا   ع ا، بترآيبته اع واألنثروبولوجي اء االجتم ام علم ى اهتم ي عل تحوذت دب ك، اس ا    ذل ا، بترآيبته اع واألنثروبولوجي اء االجتم ام علم ى اهتم ي عل تحوذت دب ك، اس كانية  ذل كانية الس الس
ي    أ ف ي تنش عبة الت ات المتش ات، والعالق ات واإلثني ددة القومي ي   المتع أ ف ي تنش عبة الت ات المتش ات، والعالق ات واإلثني ددة القومي ن ال المتع وع م ذا الن ن ال ه وع م ذا الن ات ه ات مجتمع ابرة ذات الالمجتمع ابرة ذات ع  ع

در نفسه          ولول من التح   من التح  وعلى الرغم وعلى الرغم .  .  التوجه الخدماتي التوجه الخدماتي  ي بالق در نفسه           الحضري الالفت أيضًا الذي شهدته المدينة، لم تحظ دب ي بالق  الحضري الالفت أيضا  الذي شهدته المدينة، لم تحظ دب
أثير      ولذلك يلزم تقويم هذا الوضع و      ولذلك يلزم تقويم هذا الوضع و      .  .  من اهتمام الدارسين في مجالي التحول الحضري والمعماري       من اهتمام الدارسين في مجالي التحول الحضري والمعماري        أثير      دراسة مدى ت دراسة مدى ت
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ة وحضرية    بخطة عم  بخطة عم   النمو االقتصادي     النمو االقتصادي    النمو االقتصادي في دبي ومدى ارتباط     النمو االقتصادي في دبي ومدى ارتباط     الترف المعماري على عملية     الترف المعماري على عملية      ة وحضرية    راني راني
 ..معينةمعينة

 
دة قطاعات                   ال الجدي ى مشاريع األعم ند إل ا تس رًا م دة قطاعات                 ففي دبي آثي ال الجدي ى مشاريع األعم ند إل ا تس را  م دة    ففي دبي آثي دة     حضرية جدي دن "" أو    أو    حضرية جدي دن م ا     ""م ة، منه ا      معين ة، منه  معين

ة الصحية               ة الرعاي ت، ومدين ة اإلنترن ة الصحية              مثًال، منطقة التجارة الحرة، ومدين ة الرعاي ت، ومدين ة اإلنترن ا          .  .  مثال ، منطقة التجارة الحرة، ومدين دن وطرازه ذه الم ؤدي تخطيط ه ا          وي دن وطرازه ذه الم ؤدي تخطيط ه وي
ز المشاريع االقتص          ز المشاريع االقتص         المعماري دورًا هامًا في تعزي ا  المعماري دورا  هاما  في تعزي ا  ادية ونجاحه اء ذاتي وطابع              .  .  ادية ونجاحه ع باآتف ات تتمت ة آيان اء ذاتي وطابع              فهي بمثاب ع باآتف ات تتمت ة آيان فهي بمثاب

ا االقتصادي      ا االقتصادي     خاص وتعتمد على استقالليتها المادية وهويتها المعمارية لتحقيق نجاحه ي     .  .  خاص وتعتمد على استقالليتها المادية وهويتها المعمارية لتحقيق نجاحه ذلك يمكن وصف دب ي     ول ذلك يمكن وصف دب ول
ذه الدراسة      وتستهدف األجزاء التالية    وتستهدف األجزاء التالية    .  .  متعددةمتعددةبأنها مجموعة مدن    بأنها مجموعة مدن     ذه الدراسة      من ه ي   من ه ا يل ي   م ا يل ع      ) ) أأ: (: (م ات تجّم ات تجم ع      استعراض آلي ذه استعراض آلي ذه ه   ه

ة        ) ) بب((؛  ؛   المتعددة  المتعددة المدنالمدن ين الوحدات الحضرية المختلف ة        تسليط الضوء على التحديات المستقبلية المتصلة بالتنسيق ب ين الوحدات الحضرية المختلف تسليط الضوء على التحديات المستقبلية المتصلة بالتنسيق ب
ى         عمرانيةعمرانيةإيجاز الصفات ال  إيجاز الصفات ال  ) ) جج((والمتباينة؛  والمتباينة؛   رن التاسع عشر وصوًال إل ذ الق ة من ى          للمدينة ببحث أنماط النمو والتنمي رن التاسع عشر وصوال  إل ذ الق ة من  للمدينة ببحث أنماط النمو والتنمي

 . . المشهد الحضري الجديد لدبي المعاصرةالمشهد الحضري الجديد لدبي المعاصرة
 

  دبي  ازدهار-باء
 

ون      ٣٣  ٩٠٠٩٠٠تبلغ مساحة إمارة دبي في اإلمارات العربية المتحدة        تبلغ مساحة إمارة دبي في اإلمارات العربية المتحدة          اهز عدد سكانها ملي ع، وين ون       آيلومتر مرب اهز عدد سكانها ملي ع، وين  آيلومتر مرب
وتضم اإلمارة منطقة جبل علي التي  وتضم اإلمارة منطقة جبل علي التي  .  .   في المائة منهم مغتربون من جنسيات عربية وآسيوية وأوروبية   في المائة منهم مغتربون من جنسيات عربية وآسيوية وأوروبية  ٨٠٨٠نسمة،  نسمة،  

ك،  عالوة علىعالوة علىوو.  .  ))٤١٤١(( منطقة الخليج منطقة الخليج آيلومترا  عن دبي، وهي أآبر منطقة للتجارة الحرة في   آيلومترًا عن دبي، وهي أآبر منطقة للتجارة الحرة في  ٢٠٢٠تبعد  تبعد   ك،   ذل ي    ذل ل دب ي   تمث ل دب تمث
ين     متمتللاالجغرافي  لجغرافي  اا  هاهاموقعموقعللعبور من وإلى أوروبا والشرق األقصى بفضل        للعبور من وإلى أوروبا والشرق األقصى بفضل        محطة رئيسية   محطة رئيسية    ين     وسط ب ين وسط ب ين المنطقت وفي  وفي  .  .  المنطقت

ذا  ذا ه بة   ه ل بنس ة، ويسهم النق ي المنطق دًا ف دولي دورًا رائ ي ال ؤدي مطار دب ياق، ي بة    الس ل بنس ة، ويسهم النق ي المنطق دا  ف دولي دورا  رائ ي ال ؤدي مطار دب ياق، ي اتج ١٣٫٣١٣٫٣ الس ة من الن ي المائ اتج  ف ة من الن ي المائ  ف
ا ي اإلجم االمحل ي اإلجم ةالمحل ةلي للمدين دير   .  .  لي للمدين ادة التص ي إع ة ف ة الثالث ي المرتب ل دب دير   وتحت ادة التص ي إع ة ف ة الثالث ي المرتب ل دب  وتحت

 ..في العالم بعد هونغ آونغ وسنغافورةفي العالم بعد هونغ آونغ وسنغافورة
 

ة                      ى الخريطة العالمي ا األخرى التي تضعها عل ة                    وعالوة على ذلك، تتمتع دبي بعدد من المزاي ى الخريطة العالمي ا األخرى التي تضعها عل ذه    .  .  وعالوة على ذلك، تتمتع دبي بعدد من المزاي ذه    ومن ه ومن ه
الم؛ وأسرع         أآبر مرآز تسوق في العالم؛ وأطول مبنى في العالم؛ وأآبر جزيرة من           أآبر مرآز تسوق في العالم؛ وأطول مبنى في العالم؛ وأآبر جزيرة من           : : المزاياالمزايا الم؛ وأسرع          صنع اإلنسان في الع  صنع اإلنسان في الع

ع الس فيغ     ((المدن نموا  في العالم     المدن نموًا في العالم      ع يضاهي موق ع الس فيغ     في موق ع يضاهي موق ة    اافي موق ات المتحدة األمريكي ة    س في الوالي ات المتحدة األمريكي المي  ))س في الوالي المي  ، والمرآز الع   ، والمرآز الع
ى اإلن              لتجارة الذهب لتجارة الذهب  اذ إل ى اإلن              ؛ والمطار والمرفأ األآثر اآتظاظًا في الشرق األوسط؛ وأعلى معّدل نف اذ إل رنت في الشرق      رنت في الشرق      تت؛ والمطار والمرفأ األآثر اآتظاظا  في الشرق األوسط؛ وأعلى معد ل نف

 ..األوسطاألوسط
 

ة       ي أن الذين توالوا على الحكم فيها        ي أن الذين توالوا على الحكم فيها        ويظهر تاريخ دب  ويظهر تاريخ دب    ا مدين وا منه دوا أن يجعل ة       تعم ا مدين وا منه دوا أن يجعل ل   .  .  خدمات خدمات تعم ل   وتثبت دالئ وتثبت دالئ
اريخ             ة آانت مرفأ لصيد األسماك على     ة آانت مرفأ لصيد األسماك على     ينينأثرية اآشتفت مؤخرا  أن المد    أثرية اآشتفت مؤخرًا أن المد     ل الت ا قب ة م ذ أزمن اريخ           الخليج العربي من ل الت ا قب ة م ذ أزمن ر  .  .  الخليج العربي من ر  غي غي

دما أنشئت    تاسع عشر   تاسع عشر   ان جذور دبي الحديثة ترقى إلى الثالثينات من القرن ال         ان جذور دبي الحديثة ترقى إلى الثالثينات من القرن ال          دما أنشئت    ، عن ة        ، عن ام المنطق ين حك ة ب ة         عقب هدن ام المنطق ين حك ة ب  عقب هدن
ؤ   من الشيوخ والسلطة البريطانية، مستوطنة تقع حول محطة تجارية وميناء           من الشيوخ والسلطة البريطانية، مستوطنة تقع حول محطة تجارية وميناء            ى اللؤل ؤ   للغوص عل ى اللؤل ي،    للغوص عل ي،     قرب خور دب  قرب خور دب

اء طبيعي                        ة مين ومترات وآانت بمثاب ى مساحة عشرة آيل اء طبيعي                       وهي منطقة خليج دبي التي أنشئت عل ة مين ومترات وآانت بمثاب ى مساحة عشرة آيل وأصبحت  وأصبحت  .  .  ))٤٢٤٢((وهي منطقة خليج دبي التي أنشئت عل
 من   من  غوا صونغوّاصون في المنطقة، يقصدها تجار من شبه القارة الهندية و          في المنطقة، يقصدها تجار من شبه القارة الهندية و         ؤلؤؤلؤللدبي مرآزا  من المراآز التجارية الرئيسية ل      دبي مرآزًا من المراآز التجارية الرئيسية ل      

غ عدد سكان       .  .  أفريقيا ليشكلوا النواة األساسية لمجتمع دولي ال يزال يسكن المدينة         أفريقيا ليشكلوا النواة األساسية لمجتمع دولي ال يزال يسكن المدينة          رن العشرين، بل ع الق غ عدد سكان       وفي مطل رن العشرين، بل ع الق وفي مطل
                                                      

 :Dubai  نوعة منها بيانات رسمية من اإلمارات العربية المتحدة؛نوعة منها بيانات رسمية من اإلمارات العربية المتحدة؛ من مصادر مت من مصادر متتمدةتمدة المعلومات الواردة في هذا الجزء مس المعلومات الواردة في هذا الجزء مس  ))٤١٤١((
Global City (in French) R. Marshall ed. (CNRS Editions, Paris, 2001); and S. and R. Nowell, Dubai: Now and Then (Zodiac 
Publishing, Dubai, 2000).                                                                                                                                                                             

 جت مع خمـس إمـارات أخـرى هـي          جت مع خمـس إمـارات أخـرى هـي          ممعندما د  عندما د ١٩٧١١٩٧١أصبحت دبي جزءا  من دول الهدنة حتى نيل االستقالل في عام            أصبحت دبي جزءاً من دول الهدنة حتى نيل االستقالل في عام                ))٤٢٤٢((
 ..ةةس الخيمس الخيمأأ، انضمت إليها ر، انضمت إليها ر١٩٧٢١٩٧٢في عام في عام وو.  .  م القيوين لتكون اإلمارات العربية المتحدةم القيوين لتكون اإلمارات العربية المتحدةأبو ظبي وعجمان والفجيرة والشارقة وأأبو ظبي وعجمان والفجيرة والشارقة وأ
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ة، مع أن حضور       .  .   نسمة  نسمة ١٠١٠  ٠٠٠٠٠٠المدينة  المدينة   ة العثماني ة، مع أن حضور       واشتد النفوذ البريطاني بعد سقوط األمبراطوري ة العثماني البريطانيين  البريطانيين  واشتد النفوذ البريطاني بعد سقوط األمبراطوري
اهرًا بوضوح  ن ظ م يك كري والبيروقراطي ل اهرا  بوضوح العس ن ظ م يك كري والبيروقراطي ل ع .  .  العس د تراج ع وبع د تراج ؤ وبع ارة اللؤل ؤ تج ارة اللؤل ر تج ى أث ر عل ى أث ؤعل زارع اللؤل ور م ؤظه زارع اللؤل ور م   ظه

م في   دورها آدورها آدبي على دبي على ، ارتكز اقتصاد   ، ارتكز اقتصاد   اليابانيالياباني م في   ميناء إقليمي، وقدم حكامها حوافز مغرية للتجار لتأسيس أعمال له ميناء إقليمي، وقدم حكامها حوافز مغرية للتجار لتأسيس أعمال له
ة ةالمدين ا .  .  المدين وم، مش يوخ آل مكت م ش ي، وه ام دب ق حك ا وأطل وم، مش يوخ آل مكت م ش ي، وه ام دب ق حك اء ووأطل يع المين تهدفت توس تى اس اء وريع ش يع المين تهدفت توس تى اس راء ريع ش راء إج إصالحات إصالحات إج

ل    ك قب ار، وذل اء مط ة وبن ارة الدولي هيل التج ة لتس ل   قانوني ك قب ار، وذل اء مط ة وبن ارة الدولي هيل التج ة لتس  قانوني
 ..واخر الستيناتواخر الستيناتأأاالآتشافات النفطية الكبرى في االآتشافات النفطية الكبرى في 

 
ا ومع االستقالل، وس عت دبي مرافق مينا     ومع االستقالل، وّسعت دبي مرافق مينا       ا ئه ى        .  .   واستثمرت في قطاع الخدمات         واستثمرت في قطاع الخدمات        ئه ة إل ذه السياسة الرامي ى        وه ة إل ذه السياسة الرامي وه

دمات التجار  ديم الخ دمات التجار تق ديم الخ اض       تق ل انخف ي ظ ززت ف تمرت وتع النفط، اس ة ب يج الغني دول الخل ال ل دمات األعم ة وخ اض       ي ل انخف ي ظ ززت ف تمرت وتع النفط، اس ة ب يج الغني دول الخل ال ل دمات األعم ة وخ ي
نفط   ن ال ارة م اطي اإلم نفط  احتي ن ال ارة م اطي اإلم غ        .  .  احتي الي بل ي اإلجم اتج المحل ي الن وًا ف ي نم ت دب عينات، حقق ي التس غ        وف الي بل ي اإلجم اتج المحل ي الن وا  ف ي نم ت دب عينات، حقق ي التس  وف

ي من         بأطراد  بأطراد  هذا المعدل   هذا المعدل   ازداد  ازداد  وو.  .   في المائة   في المائة  ٨٫٤٨٫٤معدله  معدله   ي من         في األعوام األخيرة، بدفع جزئ ى  الرامي الرامي صالحات  صالحات  اإلاإلفي األعوام األخيرة، بدفع جزئ ى  ة إل ة إل
بلغ هذا النمو من االرتفاع حدا  يثير بعض المخاوف من             بلغ هذا النمو من االرتفاع حدًا يثير بعض المخاوف من             قد  قد  وو.  .  ))٤٣٤٣(( لألجانب بالتمل ك   لألجانب بالتمّلك  القوانين والتي سمحت  القوانين والتي سمحت  تحرير  تحرير  

 ..أن تكون الطاقة االقتصادية للمدينة متأخرة عنهأن تكون الطاقة االقتصادية للمدينة متأخرة عنه
 

الم       ى المع ة تسليط الضوء عل د، من األهمي ه بع م يكتب بأآمل دبي ل اريخ التخطيط الحضري ل الم     ومع أن ت ى المع ة تسليط الضوء عل د، من األهمي ه بع م يكتب بأآمل دبي ل اريخ التخطيط الحضري ل ومع أن ت
ا في جوار                         .  .  لتنمية الحضرية لتنمية الحضرية األساسية ل األساسية ل  د االستقالل حدث معظمه ا بع ة م ة في حقب ذه التنمي ى له ا في جوار                         فالمراحل األول د االستقالل حدث معظمه ا بع ة م ة في حقب ذه التنمي ى له فالمراحل األول
ي يج دب يخل يج دب ى  .  .  خل وم عل ة آل مكت لية لقبيل توطنة األص زت المس د ترآ ى  وق وم عل ة آل مكت لية لقبيل توطنة األص زت المس د ترآ اء وق  وق اء وقالمين يج  لعلعالمين ت الخل ي حم دي الت يج  ة الفهي ت الخل ي حم دي الت ة الفهي

ة   ة الحاآم ة  واحتضنت قصر العائل ة الحاآم ة حت   .  .  واحتضنت قصر العائل ك الحقب ن تل ة م اني المتبقي هد المب ة حت   وتش ك الحقب ن تل ة م اني المتبقي هد المب دة ت  وتش ى ش ينات عل دة ت  ى الخمس ى ش ينات عل  ثير ثير أأى الخمس
ي،   ارة الفارس ن العم ي،  ف ارة الفارس ن العم ةمعالممعالمببف ةه الخاص اح، وال  ه الخاص ائد الري دواوين ومص ل ال اح، وال   مث ائد الري دواوين ومص ل ال ي مث يت ي   تتزز مي  مّيت ي دب ارة ف ق العم ي    نس ي دب ارة ف ق العم   نس

 ..عن النسق المتسم بالتقشف والترآيز على الداخل الذي طبع اإلمارات األخرىعن النسق المتسم بالتقشف والترآيز على الداخل الذي طبع اإلمارات األخرى
 

 ١٩٣٧في عام    منظر خليج دبي-١٨الشكل 
 

 
 

 دية دبي بتقديمها بلتفضلتصورة 
 

ا وضع تصميم   ان الهدف منه دبي آ ية ل ينات، ُوضعت خطة رئيس ي الخمس ا وضع تصميم وف ان الهدف منه دبي آ ية ل ينات، و ضعت خطة رئيس ي الخمس بكة المهندسهندسوف بكة المي لش اطقي لش اطقن   ن
ة     ة القديم ارج المدين ى خ ع إل ه التوّس دًا لتوجي دة، تمهي ة    الجدي ة القديم ارج المدين ى خ ه التوس ع إل دا  لتوجي دة، تمهي ة،  .  .  الجدي ذه الخط ى ه ة،  وبمقتض ذه الخط ى ه اع  وبمقتض د االرتف م تحدي اع  ت د االرتف م تحدي  ت

ى     ومع أن هذا القيد لم يكن دائما  موضع ال        ومع أن هذا القيد لم يكن دائمًا موضع ال        .  .  وابقوابق ط  ط ةةخمسخمسببلمباني  لمباني  األقصى ل األقصى ل  ى     تزام، حمل عل دي    ""تزام، حمل عل دي    إنشاء المجلس البل إنشاء المجلس البل
                                                      

 ..ولي العهد، الشيخ محمد، هو الذي أطلق الكثير من األفكار الحالية لتنمية دبيولي العهد، الشيخ محمد، هو الذي أطلق الكثير من األفكار الحالية لتنمية دبي    ))٤٣٤٣((
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ذ              .  .  ))٤٤٤٤((""لتنفيذ الخدمات العامة وضبط تطو ر المباني     لتنفيذ الخدمات العامة وضبط تطّور المباني      د تنفي ي بع ذ              وفي مطلع الستينات أنشئ أول جسر على خليج دب د تنفي ي بع وفي مطلع الستينات أنشئ أول جسر على خليج دب
رة                يج للسفن الكبي تح الخل ى ف رة               مشاريع تفريغ واسعة النطاق أدت إل يج للسفن الكبي تح الخل ى ف ات            .  .  مشاريع تفريغ واسعة النطاق أدت إل ى حدثت معظم عملي ات            وفي المراحل األول ى حدثت معظم عملي وفي المراحل األول

ديره              وأعمال التنمية الحضرية  وأعمال التنمية الحضرية   ة ال يح حول منطق ديره               إلى الناحية الشمالية الغربية من الخل ة ال يح حول منطق وم        .  .   إلى الناحية الشمالية الغربية من الخل ذ إنشاء جسر مكت وم        ومن ذ إنشاء جسر مكت ومن
 .  .  بو ظبي، توس عت دبي نحو الشرقبو ظبي، توّسعت دبي نحو الشرقأأوعقب تأسيس اإلمارات العربية المتحدة وتزايد التجارة مع وعقب تأسيس اإلمارات العربية المتحدة وتزايد التجارة مع 

 
 ١٩٤٥منظر خليج دبي في عام   -١٩الشكل 

 

 
 

  بتقديمها بلدية دبيتفضلتصورة 
 

ر          مشاريع  مشاريع  ذي اتبع مؤخرا  في     ذي اتبع مؤخرًا في     لنهج ال لنهج ال للونتيجة  ونتيجة    ى غي ة عل ات التنمي ر          التنمية الحضرية، انتشرت معظم عملي ى غي ة عل ات التنمي التنمية الحضرية، انتشرت معظم عملي
ة   ييبو ظبي، فنتجت عن ذلك مد    بو ظبي، فنتجت عن ذلك مد    أأ األطراف الخارجية للمدينة، وخصوصا  على طول الطريق إلى           األطراف الخارجية للمدينة، وخصوصًا على طول الطريق إلى          فيفياتساق  اتساق   ة خطي ة   ن ة خطي ن
يج    .  .  نسبيا نسبيًا يج    وباستثناء طريق الشيخ زايد والجميرا وخل ة الحضرية من    دب دب وباستثناء طريق الشيخ زايد والجميرا وخل ة التنمي ة الحضرية من    ي، تتخذ عملي ة التنمي تجري  تجري  حى مجزءا  و  حى مجزءًا و  ي، تتخذ عملي

ائر نسيج     ينبغيينبغيولذلك ولذلك .  .  بمعزل عن باقي عمليات التنمية    بمعزل عن باقي عمليات التنمية     ة بس ائر نسيج      إيجاد رابط وثيق يربط جميع هذه المشاريع اإلنمائي ة بس  إيجاد رابط وثيق يربط جميع هذه المشاريع اإلنمائي
أمين دعم واسع النطاق من                   وال بد من اإلشارة إلى    وال بد من اإلشارة إلى    .  .  المدينةالمدينة ارة تمكنت من ت أمين دعم واسع النطاق من                    أن اإلم ارة تمكنت من ت ة ال   حيث حيث  أن اإلم ة ال    البني ة ل  تحتتحت البني ة ل  ي ع  ي ع  جمي جمي

ه       نهجنهجهذا ال هذا ال يول د  يوّلد   ذلك،    ذلك،   بالرغم من بالرغم من وو.  .  شاريع التنمية الجديدة  شاريع التنمية الجديدة  مم ه        الذي تسبق في ى        ااالمشاريع   المشاريع    الذي تسبق في رة عل ى        لخطط تحديات آثي رة عل لخطط تحديات آثي
 .  .  وتستعرض فيما يلي بعض هذه التحد ياتوتستعرض فيما يلي بعض هذه التحّديات.  .  مستوى التخطيط والتنظيم الحضريينمستوى التخطيط والتنظيم الحضريين

 
 آليات التخطيط والترويج  -جيم

 
فالمدينة فالمدينة .  .  في دبي في دبي عمراني  عمراني  يلقي منطق التنمية على أساس المشاريع المنفردة بظل ه على أية عملية تخطيط             يلقي منطق التنمية على أساس المشاريع المنفردة بظّله على أية عملية تخطيط              

ذا النموذج يتجسد في استراتيجية تقاسم المخاطر              .  .  تتمتع بنموذج شراآة قوي بين الحكومة والقطاع الخاص       تتمتع بنموذج شراآة قوي بين الحكومة والقطاع الخاص        ذا النموذج يتجسد في استراتيجية تقاسم المخاطر              وه وه
د يعجز القطاع         اابمقتضاها، عادة، المبادرة الالزمة لرعبمقتضاها، عادة، المبادرة الالزمة لرعالحكومة الحكومة التي تتخذ  التي تتخذ   رويج المشاريع الضخمة التي ق ة وت د يعجز القطاع         ي رويج المشاريع الضخمة التي ق ة وت ي

رده ا بمف ن إطالقه اص ع ردهالخ ا بمف ن إطالقه اص ع ذه التط.  .  ))٤٥٤٥((الخ رتبط ه ذه التطوت رتبط ه عة وت ة واس خمة بمجموع دة الض عة ّورات الرائ ة واس خمة بمجموع دة الض  و رات الرائ
ه              ياحة والترفي ل والس ة والصحة والنق ا الصناعة التحويلي ه             من القطاعات والصناعات، ومنه ياحة والترفي ل والس ة والصحة والنق ا الصناعة التحويلي دعم    .  .  من القطاعات والصناعات، ومنه ى ال دعم    وعالوة عل ى ال وعالوة عل

الي            ا أن تحصد النجاح الم يح له الي           الكامل الذي تحظى به هذه المشاريع من الحكومة، األهم أنها تنّفذ بتوقيت دقيق يت ا أن تحصد النجاح الم يح له الكامل الذي تحظى به هذه المشاريع من الحكومة، األهم أنها تنف ذ بتوقيت دقيق يت
د ايياألولاألول د ا وأن تزي تثمرين وأن تزي تجابة المس تثمرينس تجابة المس ذ  .  .  س ة التنفي ى مرحل ة التصميم إل ن مرحل اريع، م ام المش ذ  وتحل سرعة إتم ة التنفي ى مرحل ة التصميم إل ن مرحل اريع، م ام المش وتحل سرعة إتم

ة في          .  .  الكامل، بين أعلى معدالت السرعة في العالم      الكامل، بين أعلى معدالت السرعة في العالم       ة البيروقراطي ى قل ة في          وذلك يمكن أن يعزى في جزء آبير منه إل ة البيروقراطي ى قل وذلك يمكن أن يعزى في جزء آبير منه إل
 ..مجال التنميةمجال التنمية

                                                      
))٤٤٤٤((    D. Haider, “The growing pains of global cities: struggles in the urban environment of Dubai and Singapore” 

(Massachusetts Institute of Technology, 1999), p. 24.                                                                                                                                 

 .. برج العرب الشاهق االرتفاع برج العرب الشاهق االرتفاعمثلمثل    ))٤٥٤٥((
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 ١٩٩٥  منظر خليج دبي في عام -٢٠الشكل 

 

 
 

 ا بلدية دبيت بتقديمهفضلصورة ت
 

ار     .  .  وتبدأ معظم هذه المشاريع بمبادرة تشترك في رعايتها الحكومة والقطاع الخاص          وتبدأ معظم هذه المشاريع بمبادرة تشترك في رعايتها الحكومة والقطاع الخاص            ار     ويحدث طرح األفك ويحدث طرح األفك
د           العمل على تطويرها  العمل على تطويرها  وو أها الشيخ محم ر المخصصة التي أنش رق التفكي د            في إطار ف أها الشيخ محم ر المخصصة التي أنش رق التفكي د  .  .   في إطار ف د  وبع ة  الالوبع ة  موافق ى  موافق ى  عل يم  عل يم  التقي التقي

مجسمات  مجسمات  بعض ال بعض ال يتم إعداد   يتم إعداد   وو.  .  بوجود عقاري في المدينة   بوجود عقاري في المدينة   ، يزو د بهيكلية الشرآة الالزمة و     ، يزّود بهيكلية الشرآة الالزمة و      للمشروع  للمشروع المالي األولي المالي األولي 
 ..ههتسويقتسويقوومزاياه مزاياه يضاح يضاح األولية إلاألولية إلالهندسية الهندسية 

 
ى بعض الثغرات                 ى بعض الثغرات               ومع أن هذه السرعة في تنفيذ المشاريع الفتة للغاية، تنطوي عل ام أول    .  .  ومع أن هذه السرعة في تنفيذ المشاريع الفتة للغاية، تنطوي عل ام أول    ففي مق ى   ،،ففي مق ى    عل  عل

ا يجري     . . هذه  هذه  " " المدنالمدن""البنية األساسية في دبي أن تؤدي باستمرار دور التابع لمشاريع           البنية األساسية في دبي أن تؤدي باستمرار دور التابع لمشاريع            ا يجري   فبينم ذه المشاريع       فبينم ذ ه ذه المشاريع        تنفي ذ ه  تنفي
ل          ية، مث ة األساس تلزمات البني ع مس ل م ي أن تتعام ى دب ون عل ل، يك ى عج ل         عل ية، مث ة األساس تلزمات البني ع مس ل م ي أن تتعام ى دب ون عل ل، يك ى عج  عل

ور والطرق رقالجس ور والط ي أن    .  .  الجس ي دب ا يالحظ ف رًا م تقبل، آثي ات المس ال لحاج يط الفع ى التخط درة عل دم الق رًا لع ي أن    ونظ ي دب ا يالحظ ف را  م تقبل، آثي ات المس ال لحاج يط الفع ى التخط درة عل دم الق را  لع ونظ
ر     الجسور مثال  إنما تشي د لتهدم بعد أعوام قليلة وت وسع بحيث تصب             الجسور مثًال إنما تشّيد لتهدم بعد أعوام قليلة وُتوسع بحيث تصب              ة أآب ر     ح ذات طاق ة أآب رة،    .  .  ح ذات طاق رة،    وفي حاالت آثي   يتطلب يتطلب وفي حاالت آثي

ة     المشي دة ع المشّيدة ع ي لبعض المشاريع    ي لبعض المشاريع    ججالموقع االستراتي الموقع االستراتي  ة     لى التخوم الخارجي ة            لللى التخوم الخارجي د البني تثمارات ضخمة في تجدي ة اس ة            لمدين د البني تثمارات ضخمة في تجدي ة اس لمدين
ا ي ية، مم ا ياألساس ية، مم وداألساس ى وج ودؤدي إل ى وج اطق ؤدي إل ين المن ة ب احات الخالي ن المس ر م اطق  الكثي ين المن ة ب احات الخالي ن المس ر م اٍن، .  .   الكثي ام ث ي مق ان ، وف ام ث ي مق  وف

ى نقيض الفت      .  .   ذات المنحى اإلنمائي على حساب جودة التصميم والمراقبة         ذات المنحى اإلنمائي على حساب جودة التصميم والمراقبة        تأتي السرعة في تنفيذ المشاريع    تأتي السرعة في تنفيذ المشاريع     ى نقيض الفت      وعل وعل
د     ة، يعه ا الهام روحها ومعالمه ارزين بص اريين ب ين معم ف مهندس ت لتكلي رى تتهاف دن أخ ع م د    م ة، يعه ا الهام روحها ومعالمه ارزين بص اريين ب ين معم ف مهندس ت لتكلي رى تتهاف دن أخ ع م  م

رة         ي لشرآات آبي رة        بالمشاريع المعمارية في دب ي لشرآات آبي ذ يغلب                    .  .  بالمشاريع المعمارية في دب ليم والتنفي ى سرعة التس اد عل ى االعتم اه إل ك اتج ذ يغلب                    وفي ذل ليم والتنفي ى سرعة التس اد عل ى االعتم اه إل ك اتج وفي ذل
 .. على جودة التصميم على جودة التصميمالحرصالحرص

 
اه في تصميم بعض المشاريع                     اه في تصميم بعض المشاريع                   وإضافة إلى ذلك، آثيرًا ما يجري التغاضي عن مسألة شح المي ا أن  .  .  وإضافة إلى ذلك، آثيرا  ما يجري التغاضي عن مسألة شح المي ا أن  وبم وبم

رًا                           ًا آبي ازة عبئ ة، تشكل مالعب الغولف الممت ادرة وباهظة في المنطق را                           المياه هي سلعة أساسية ن ا  آبي ازة عبئ ة، تشكل مالعب الغولف الممت ادرة وباهظة في المنطق ى المياه هي سلعة أساسية ن ى عل د، وال    عل د، وال     البل  البل
 . . ستوى العالميستوى العالميسيما ألن التحلية تواجه تحديات آثيرة على المسيما ألن التحلية تواجه تحديات آثيرة على الم

 
 

   منظر تقاطع غرهود في أمامية الصورة-٢١الشكل 
 واإلمارات غولف آلوب في خلفيتها          
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 ت بتقديمها بلدية دبيفضلصورة ت
 

ى                     ى باإلشراف عل ى                   ولذلك، من الضروري بناء أو تعزيز القدرات الالزمة لقيام آيان رسمي يعن ى باإلشراف عل توجهات  توجهات  ولذلك، من الضروري بناء أو تعزيز القدرات الالزمة لقيام آيان رسمي يعن
 وتقييم آثار    وتقييم آثار   ،،التنمية الحضرية التنمية الحضرية لمراعاة الجانب الجمالي من     لمراعاة الجانب الجمالي من     تنمية الحضرية، بما في ذلك خصوصا ، فرض قواعد         تنمية الحضرية، بما في ذلك خصوصًا، فرض قواعد         للاا

 ..المشاريع الفردية، وصياغة سياسة تنظيمية للحد من اآلثار غير المباشرةالمشاريع الفردية، وصياغة سياسة تنظيمية للحد من اآلثار غير المباشرة
 

ع        رية، ال تخض ة الحض ن الناحي يم م ة التنظ ون ذاتي ن أن تك ا يمك رًا م اريع آثي ذه المش ع أن ه ع      وم رية، ال تخض ة الحض ن الناحي يم م ة التنظ ون ذاتي ن أن تك ا يمك را  م اريع آثي ذه المش ع أن ه  وم
راً    .  .  موما  لألنظمة والقوانين التي تفرضها المدينة     مومًا لألنظمة والقوانين التي تفرضها المدينة     عع را     فعلى سبيل المثال، آثي اطق             فعلى سبيل المثال، آثي ة في من ات التجاري أ الكيان ا تنش اطق              م ة في من ات التجاري أ الكيان ا تنش  م

ا  وو.  .  مراآز التسوق إلى مستلزمات البنية األساسية الكافية التي يمكن أن تضمن نجاحها    مراآز التسوق إلى مستلزمات البنية األساسية الكافية التي يمكن أن تضمن نجاحها    بعض  بعض  صناعية؛ وتفتقر   صناعية؛ وتفتقر    ا  آم آم
ة التي تضطر إلي      التغي رات في البنية ال   التغّيرات في البنية ال   يتضح من   يتضح من    ة التي تضطر إلي      تحتي ة و    تحتي ا المدين ة و    ه ا المدين ى   التي ت  التي ت  ه ى   نطوي عل ويم        نطوي عل يم وتق ادة تقي ات إع ويم         عملي يم وتق ادة تقي ات إع  عملي

ور،     رق والجس ة للط ة الكلف ور،    باهظ رق والجس ة للط ة الكلف اك باهظ اك هن ق      هن ل يوف ك ومتكام يط متماس ى تخط ة إل ة ماس ق      حاج ل يوف ك ومتكام يط متماس ى تخط ة إل ة ماس  حاج
 ..بين حاجات مجتمع اإلعمال والضوابط الحضريةبين حاجات مجتمع اإلعمال والضوابط الحضرية

 
الواسعة النطاق   الواسعة النطاق   ونظرا  إلى أن هذه المشاريع   ونظرًا إلى أن هذه المشاريع   .  .  وفي األجل الطويل قد يحدث ذلك تأثيرا  بالغا  على الكفاءة         وفي األجل الطويل قد يحدث ذلك تأثيرًا بالغًا على الكفاءة          

ل الطرق وشبكات             ية، مث ة األساس ل الطرق وشبكات            توضع خارج إطار خطة حضرية رئيسية، يتوقع أن تبقى آلفة مستلزمات البني ية، مث ة األساس توضع خارج إطار خطة حضرية رئيسية، يتوقع أن تبقى آلفة مستلزمات البني
دًا، و     دا ، و    الكهرباء ونظم الصرف الصحي، مرتفعة ج ى االستمرار في      أن أن الكهرباء ونظم الصرف الصحي، مرتفعة ج ة إل دفع المدين ى االستمرار في      ت ة إل دفع المدين ديل ت ديل تع نظم  تع نظم   ال دها   ال دها  التي تعتم .  .  التي تعتم
ى المستهلك         وهذا بدوره سيزيد النفقات الحكومية، وهذه الزيا      وهذا بدوره سيزيد النفقات الحكومية، وهذه الزيا       ى المستهلك         دة ستنعكس ارتفاعًا في رسوم الخدمات عل ع  .  .  دة ستنعكس ارتفاعا  في رسوم الخدمات عل ع  ويتوق ويتوق

 ..التحدي األآبر الذي يمثل أمام نجاح هذه المشاريعالتحدي األآبر الذي يمثل أمام نجاح هذه المشاريع  ية في األجل الطويلية في األجل الطويلتحتتحتأن تطرح صيانة البنية الأن تطرح صيانة البنية ال
يستهدف يستهدف "  "  مشروعا  متكامال  مشروعًا متكامالً ""حالة ناجحة و  حالة ناجحة و  آآدبي جاهدة إلى ترويج نفسها      دبي جاهدة إلى ترويج نفسها      مدينة  مدينة  وإضافة إلى ذلك، تسعى     وإضافة إلى ذلك، تسعى      

ا           جذب المستثمر جذب المستثمر  ا           ين اإلقليميين والدوليين، وآذلك السياح من الشرق األوسط وأوروب ود        .  .  ين اإلقليميين والدوليين، وآذلك السياح من الشرق األوسط وأوروب ذه الجه ا أعطت ه ود        وبينم ذه الجه ا أعطت ه وبينم
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ان   ودة واألم تلزمات الج ي بمس د يف و هدف أبع ن الضروري التحرك نح ى م ا، يبق ان  ثماره ودة واألم تلزمات الج ي بمس د يف و هدف أبع ن الضروري التحرك نح ى م ا، يبق ن .  .  ))٤٦٤٦((ثماره دبي م د ل ن وال ب دبي م د ل وال ب
ى اإل                    ة السريعة إل ال من التنمي ذه المسائل إذا ارادت االنتق ى اإل                   الترآيز على معالجة ه ة السريعة إل ال من التنمي ذه المسائل إذا ارادت االنتق وغ مراتب    الترآيز على معالجة ه وغ مراتب    دارة والتنسيق، وبل دارة والتنسيق، وبل

 ..٢٠١٠٢٠١٠االقتصادات المتقدمة بحلول عام االقتصادات المتقدمة بحلول عام 
 

 ةدـعدي  مدن -دال
 

ين           ""المدنالمدن""تقسم  تقسم    راوح ب ًا تت ا الخاصة، وتحتضن أنماط ا وبرامجه ين            التي تضمها مدينة دبي حسب وظائفه راوح ب ا  تت ا الخاصة، وتحتضن أنماط ا وبرامجه  التي تضمها مدينة دبي حسب وظائفه
ا األراضي         ا األراضي        األبنية العمالقة والمناطق التي تستغّل فيه ا           .  .  األبنية العمالقة والمناطق التي تستغل  فيه رة تشمل، ضمن م دن الكثي ذه الم ا           وه رة تشمل، ضمن م دن الكثي ذه الم ي       وه ة دب ي        تشمل، مدين ة دب  تشمل، مدين

دة متخصصة في البحث                             ة بجذب مراآز عدي ى ان تصبح المحور الطبي للمنطق دة متخصصة في البحث                            للرعاية الصحية التي تسعى إل ة بجذب مراآز عدي ى ان تصبح المحور الطبي للمنطق للرعاية الصحية التي تسعى إل
ة                       ة األآاديمي ادات ومراآز للمعالجة الخاصة؛ والمدين الم وباحتضان مستشفيات وعي ة                      الطبي من مختلف أنحاء الع ة األآاديمي ادات ومراآز للمعالجة الخاصة؛ والمدين الم وباحتضان مستشفيات وعي الطبي من مختلف أنحاء الع

ى المنطق      الي إل يم الع ات التعل ذب مؤسس ى ج عى إل ي تس ى المنطق     الت الي إل يم الع ات التعل ذب مؤسس ى ج عى إل ي تس دن  .  .  ةةالت ذه الم دن  وه ذه الم دّلوه دل ت ذب    ت و ج ي نح ه دب ى توج ذب     عل و ج ي نح ه دب ى توج  عل
ات       ا المعلوم ة الصحية وتكنولوجي ل الرعاي ة مث االت متنوع ي مج ة ف ارات الرفيع ن ذوي المه ات      المتخصصين م ا المعلوم ة الصحية وتكنولوجي ل الرعاي ة مث االت متنوع ي مج ة ف ارات الرفيع ن ذوي المه المتخصصين م

 ..والمالوالمال
 

  القديم في أمامية الصورة ومنطقة بني ياس في خلفيتهاللميناءمنظر   -٢٢الشكل 
 

 
 

 ت بتقديمها بلدية دبيفضلصورة ت
 

ي إ  ي إوف ات تطوير  وف ى إجراء عملي ًا عل ي حالي ز دب ة، ترآ ة االبتكاري ات المهني ذه المجتمع تيعاب ه ات تطوير  طار اس ى إجراء عملي ا  عل ي حالي ز دب ة، ترآ ة االبتكاري ات المهني ذه المجتمع تيعاب ه طار اس
ة                 ة                واسعة النطاق في عنصري المساآن والمكاتب في قطاع األمالك العقاري ذه            .  .  واسعة النطاق في عنصري المساآن والمكاتب في قطاع األمالك العقاري ي له دم دب ك، تق ى ذل ذه            وإضافة إل ي له دم دب ك، تق ى ذل وإضافة إل

ثًال، واحة         ااالمشاريع عن المشاريع عن  ثال ، واحة         وين ومواضيع مختلفة، منها م نسان ومشاريع سكنية      نسان ومشاريع سكنية      الصحراء وجزر من صنع اإل        الصحراء وجزر من صنع اإل        في   في   وين ومواضيع مختلفة، منها م
نة    زارع األحص ف وم ب الغول ا مالع يط به نة   تح زارع األحص ف وم ب الغول ا مالع يط به د از.  .  تح د ازوق د    ددوق ب بع تثمرين األجان اريع للمس ذه المش ة ه د    ادت جاذبي ب بع تثمرين األجان اريع للمس ذه المش ة ه ادت جاذبي

ك ربين بالتمل ة بهدف السماح للمغت ا الحكوم ي اتبعته كإصالحات التحرر الت ربين بالتمل ة بهدف السماح للمغت ا الحكوم ي اتبعته ي ))٤٧٤٧((إصالحات التحرر الت ة الت د المؤسسات المالي ي ، وتزاي ة الت د المؤسسات المالي ، وتزاي
 ..اريةاريةوتمويل القروض العقوتمويل القروض العقالعقاري العقاري تسهل عمليات الرهن تسهل عمليات الرهن 

ه هو مشروع                ه هو مشروع              والمشروع األبرز واألوسع نطاقًا في قطاع السياحة والترفي د   ""والمشروع األبرز واألوسع نطاقا  في قطاع السياحة والترفي ي الن د   دب ي الن ذا المشروع   .  .  ""دب ذا المشروع   وه وه
ى        ١٨١٨  ٦٠٠٦٠٠يقع على مساحة    يقع على مساحة     ى         هكتار تقريبًا، ويضم، إل ا ""مرآز التسوق الضخم       مرآز التسوق الضخم       جانب   جانب    هكتار تقريبا ، ويضم، إل ا اريبي ره من مراآز       ""اريبي ره من مراآز        وغي  وغي

                                                      
 The Wall Street Journal, The Economist, the Britishعاية والتسـويق فـي وسـائط إعالميـة مثـل      عاية والتسـويق فـي وسـائط إعالميـة مثـل      ظهرت مواد الدظهرت مواد الد    ))٤٦٤٦((

Broadcasting Corporation (BBC) and the Cable News Network (CNN).                                                                                                    

 . . في السابق، كان يسمح لألجانب باستئجار الملكيات فقطفي السابق، كان يسمح لألجانب باستئجار الملكيات فقط    ))٤٧٤٧((



 -٣٨-

الم       ةةالرياضالرياضعالم  عالم  : :  حديقة وموضوعا  ترفيهيا  منها     حديقة وموضوعًا ترفيهيًا منها    ٤٥٤٥التسوق والفنادق، ما مجموعه     التسوق والفنادق، ما مجموعه      ال، وع الم        العجيب، وعالم األطف ال، وع  العجيب، وعالم األطف
 ..ورات، وعالم الرياضة، وعالم الصوت والضوء، وعالم الحيوان، ومدينة األفالمورات، وعالم الرياضة، وعالم الصوت والضوء، وعالم الحيوان، ومدينة األفالمصصالديناالدينا

 
ي     اريع الت الج المش ي   وتع اريع الت الج المش مها ييوتع مها ض روع ض روع مش دة ""مش دة ع دن ع دن م ة م ي مدين ة ف ي مدين وع ""ف ب الموض وع  حس ب الموض اريع  .  .   حس ر المش اريع  وأآث ر المش وأآث

ل                ذا السياق هو مشروع جزر النخي ل               الموضوعية ذآرًا في ه ذا السياق هو مشروع جزر النخي ذي  الموضوعية ذآرا  في ه ذي  ال ل        ال ا نخي رتين من صنع اإلنسان هم ل        يضم جزي ا نخي رتين من صنع اإلنسان هم يضم جزي
ى شكل     وتمتد آل جزيرة على مساحة ستة آيلومترات، وقد صممتا          وتمتد آل جزيرة على مساحة ستة آيلومترات، وقد صممتا          .  .  الجميرا ونخيل جبل علي   الجميرا ونخيل جبل علي    ى شكل     عل ل    عل ل    شجرتي نخي شجرتي نخي

ي      احل دب اه س ى مي ان عل ي     تطوف احل دب اه س ى مي ان عل ن         .  .  تطوف ر م ى، أآث رة األول ي الجزي را، وه ل الجمي رة نخي م جزي ن         وتض ر م ى، أآث رة األول ي الجزي را، وه ل الجمي رة نخي م جزي    ٤٠٤٠وتض
ة    .  .  دة وأنشطة ترفيهية أخرى   دة وأنشطة ترفيهية أخرى    عدي  عدي صحيةصحية فيال ومنتجعات     فيال ومنتجعات    ٢٠٠٠٢٠٠٠ووممي زا   ممّيزًا  فندقا   فندقًا   ة    وتصّور الدعاي ل، التي      للوتصو ر الدعاي ل، التي      جزر النخي جزر النخي

ا         ى أنه الم، عل ي الع ر جزر من صنع اإلنسان ف ا أآب ى أنه روج عل ا        ت ى أنه الم، عل ي الع ر جزر من صنع اإلنسان ف ا أآب ى أنه روج عل الم  ""ت ة في الع ة الثامن الم  األعجوب ة في الع ة الثامن ي  ..""األعجوب ا يل ي    وفيم ا يل   وفيم
 ..تستعرض مشاريع أخرى حسب القطاع االقتصادي التي تنتمي إليهتستعرض مشاريع أخرى حسب القطاع االقتصادي التي تنتمي إليه

 
 منظر من الجو لدبي في المستقبل  -٢٣الشكل 

 

 
 

 ت بتقديمها نخيلفضلصورة ت
 

 الصناعة التحويلية  -١
 

ا حوالى          ٢٢  ٣٠٠٣٠٠تضم اإلمارات العربية المتحدة      تضم اإلمارات العربية المتحدة        ا حوالى           مصنع يعمل فيه رز شرآة    .  .  ))٤٨٤٨(( عامل   عامل  ١٨٨١٨٨  ٠٠٠٠٠٠ مصنع يعمل فيه رز شرآة    وأب وأب
وم                 وم                للصناعة التحويلية في دبي هي شرآة دبي لأللمنيوم، التي تصّنف في المرتبة الثالثة عشرة بين صانعي األلمني للصناعة التحويلية في دبي هي شرآة دبي لأللمنيوم، التي تصن ف في المرتبة الثالثة عشرة بين صانعي األلمني

ي                 .  .  تبر من أثمن ممتلكات الحكومة    تبر من أثمن ممتلكات الحكومة    في العالم وتع  في العالم وتع   ة، تشكل شرآة دب ع القيم وم المرتف اج األلمني ى إنت ي                 وبالترآيز عل ة، تشكل شرآة دب ع القيم وم المرتف اج األلمني ى إنت وبالترآيز عل
ع                   ااقرقر مثاال  على     مثاًال على    لأللمنيوملأللمنيوم ة التي تتمت ة المنخفضة القيم تثمار في منتجات الصناعة التحويلي ة عدم االس ع                   ر الحكوم ة التي تتمت ة المنخفضة القيم تثمار في منتجات الصناعة التحويلي ة عدم االس ر الحكوم

وى      زة أق ى بمي رق األقص دان الش ا بل وى     فيه زة أق ى بمي رق األقص دان الش ا بل اً   .  .  فيه ت اهتمام ل، أول ي المقاب ا    وف ت اهتمام ل، أول ي المقاب رًا وف را   آبي   آبي
 ..التخصص والميزة التنافسية الهامةالتخصص والميزة التنافسية الهامةمزايا مزايا بهدف اآتساب بهدف اآتساب تخصص تخصص لفرع صناعي ملفرع صناعي م

 
 تكنولوجيا المعلومات  -٢

 

                                                      
 ..دبي والشارقة هما المركزان الرئيسيان للصناعة التحويلية غير النفطيةدبي والشارقة هما المركزان الرئيسيان للصناعة التحويلية غير النفطية    ))٤٨٤٨((
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رين األول     ي تش ت ف ي لإلنترن ة دب ت مدين رين األول   أطلق ي تش ت ف ي لإلنترن ة دب ت مدين وبر //أطلق وبر أآت رآات    .  .  ٢٠٠٠٢٠٠٠أآت تهدف ش رة تس ة ح ي منطق رآات    وه تهدف ش رة تس ة ح ي منطق وه
ة وشبه        تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتشجعها على إنشاء مراآز إقليمية لها في د          تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتشجعها على إنشاء مراآز إقليمية لها في د           ة العربي ة وشبه        بي، لخدمة المنطق ة العربي بي، لخدمة المنطق

ي               . . القارة الهندية وأفريقيا وبلدان رابطة الدول المستقلة      القارة الهندية وأفريقيا وبلدان رابطة الدول المستقلة       ة دب دم مدين ة الحرة، تق ذه المنطق ي               وفي الهيكل التنظيمي له ة دب دم مدين ة الحرة، تق ذه المنطق وفي الهيكل التنظيمي له
ة ال  ة ال لإلعالم البني ة تحتتحتلإلعالم البني ة ي ة ي ة الحديث ة الحديث اذ العالمي اق النف ا آف يح له ة وتت ال اإلعالمي ة  لألعم اذ العالمي اق النف ا آف يح له ة وتت ال اإلعالمي ي  .  .   لألعم ي  ومن الوظائف األخرى الت ومن الوظائف األخرى الت

 ..ة دبي لإلعالم أنشطة الدعاية والعالقات العامة والبث اإلذاعية دبي لإلعالم أنشطة الدعاية والعالقات العامة والبث اإلذاعيتؤديها مدينتؤديها مدين
 

 القطاعان المصرفي والمالي  -٣
 

ات            الالتقديم  تقديم  بهدف  بهدف  طلق مرآز دبي المالي الدولي      طلق مرآز دبي المالي الدولي      أ ُأ  أمين والعملي ادة الت ات            خدمات في مجال إدارة األصول وإع أمين والعملي ادة الت خدمات في مجال إدارة األصول وإع
ى مساحة         .  .  المكتبية الخلفية المكتبية الخلفية  ع المرآز عل ى مساحة         ويق ع المرآز عل ع وي     ٤٤٦٤٤٦  ٠٠٠٠٠٠ويق ر مرب ع وي      مت ر مرب ى      مت ى     رمي إل ذي يجذب         أنأنرمي إل ذي يجذب          يصبح المحور ال  يصبح المحور ال

ى مرحلتين، يشمل خطة إلنشاء                 . . ))٤٩٤٩((مجمل التجارة في األسواق المالية اإلسالمية     مجمل التجارة في األسواق المالية اإلسالمية      ذي يقسم إل ى مرحلتين، يشمل خطة إلنشاء                 وهذا المشروع، ال ذي يقسم إل وهذا المشروع، ال
أمين     ١٥١٥لف من لف من أأمبنيين شاهقين، هما مبنى البوابة، وهو بناء يت مبنيين شاهقين، هما مبنى البوابة، وهو بناء يت  دولي وت الي ال أمين      طابقًا الستضافة مكاتب المرآز الم دولي وت الي ال  طابقا  الستضافة مكاتب المرآز الم

ي؛  من   من   دولية واإلقليمية والشرآات والمؤسسات المتخصصة بالخدمات لتعمل           دولية واإلقليمية والشرآات والمؤسسات المتخصصة بالخدمات لتعمل           منطقة حرة للمؤسسات المالية ال    منطقة حرة للمؤسسات المالية ال     ي؛  دب دب
ة أخرى           ومساآن   ومساآن   ومنطقة ترفيهية تضم مكاتب      ومنطقة ترفيهية تضم مكاتب       ة أخرى           ومراآز للتسوق ومطاعم ومرافق ترفيهي تثمار في   دل  دل  وي وي .  .  ومراآز للتسوق ومطاعم ومرافق ترفيهي تثمار في   االس االس

ع  تصميم الحكومة على االنتقال باالقتصاد إلى مجال الخدمات ذات المستوى ال   تصميم الحكومة على االنتقال باالقتصاد إلى مجال الخدمات ذات المستوى ال   على  على  مرآز دبي المالي الدولي     مرآز دبي المالي الدولي      ع  رفي رفي
 ..والقيمة المضافةوالقيمة المضافة

 
 السياحة  -٤

 
ورت   ورت تط ناعات  تط ياحة والص ناعات  الس ياحة والص لة متمتللااالس لة ص ا ص ا به د الماضي به وال العق د الماضي ط وال العق بح ط بح  لتص ي    لتص ة ف د األهمي ًا متزاي ي   قطاع ة ف د األهمي ا  متزاي قطاع

وطني  اد ال وطني االقتص اد ال وال   .  .  االقتص ارة ح زور اإلم ًا ي وال   وحالي ارة ح زور اإلم ا  ي بة       ييوحالي ياحة نس ل الس نة، وتمث ل س ائح آ ين س ة مالي بة        خمس ياحة نس ل الس نة، وتمث ل س ائح آ ين س ة مالي   خمس
ان        .  .   في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي    في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي   ١٥١٥تناهز  تناهز   رقمين بحيث يبلغ ذين ال ادة ه ة زي زم الحكوم ان        وتع رقمين بحيث يبلغ ذين ال ادة ه ة زي زم الحكوم ون  ١٥١٥وتع ون   ملي  ملي
 . . ٢٠١٠٢٠١٠ في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي بحلول عام  في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي بحلول عام ٢٠٢٠سائح وسائح و

 
ا            ا          وتحقيقًا لهذين الهدفين، تنفذ دبي عددًا من المشاريع الطموحة منه الم   ) ") "أأ ( (::وتحقيقا  لهذين الهدفين، تنفذ دبي عددا  من المشاريع الطموحة منه الم   مشروع الع ى       ""مشروع الع ع عل ذي يق ى        ال ع عل ذي يق  ال

رج    من الساحل  من الساحل  أربعة آيلومترات   أربعة آيلومترات   ب عد  ُبعد   ين ب رج     ب ين ب د إنجازه                 ب اء راشد، وهو مصّمم ليضم عن د إنجازه                 العرب ومين اء راشد، وهو مصم م ليضم عن رة  ٢٥٠٢٥٠ العرب ومين رة   جزي  جزي
رة األرضية؛               رة األرضية؛              على مواقع محددة بطريقة استراتيجية بحيث ترسم شكل الك ي  ""مشروع  مشروع  ) ) بب((على مواقع محددة بطريقة استراتيجية بحيث ترسم شكل الك ا دب ي  مارين ا دب ذي هو   ""مارين ذي هو    ال  ال

ائه ب  ة إنش ّدر آلف ًا وتق اء حالي د اإلنش ائه ب قي ة إنش د ر آلف ا  وتق اء حالي د اإلنش ى مدى ٤،٤٤،٤ـ ـ قي دوالرت عل ارات ال ى مدى  من ملي دوالرت عل ارات ال رة ١٤١٤ من ملي ي بحي ع ف ًا، وهو يق رة  عام ي بحي ع ف ا ، وهو يق  عام
ائي      يضميضمسس هكتارا  تقريبا ، و    هكتارًا تقريبًا، و   ٢٨٠٢٨٠ية على مساحة    ية على مساحة    اصطناعاصطناع ائي       في شكله النه ًا تخصص ألغراض         ٤٥٠٤٥٠   في شكله النه ارًا تقريب ا  تخصص ألغراض          هكت ارا  تقريب  هكت

ع أن            ١٦٠١٦٠مشروع برج دبي، ويقع على مساحة       مشروع برج دبي، ويقع على مساحة       ) ) جج((؛  ؛  ))٥٠٥٠((تجارية وسكنية تجارية وسكنية  د، ويتوق ق الشيخ زاي ع أن             هكتارًا على طري د، ويتوق ق الشيخ زاي  هكتارا  على طري
الم  ي الع رج ف ا أطول ب وق هم ي تف ة، عالمت كنية فخم راج س تة أب ى س الم يضّم، إضافة إل ي الع رج ف ا أطول ب وق هم ي تف ة، عالمت كنية فخم راج س تة أب ى س ي يضم ، إضافة إل ز تسوق ف ر مرآ ي  وأآب ز تسوق ف ر مرآ  وأآب

 ..))٥١٥١((العالمالعالم
دولي                   ام اإلقليمي وال ى جذب االهتم ي عل دولي                 وهذه المشاريع هي شاهد على حرص دب ام اإلقليمي وال ى جذب االهتم ي عل ذه      .  .  وهذه المشاريع هي شاهد على حرص دب ذه      ويتوقف نجاح ه ويتوقف نجاح ه

ي                        ى سكان دب ذلك عل تثمرين، وآ دفق السياح والمس ى استمرار ت ا يتوقف عل ر م ي                       المشاريع الضخمة أآث ى سكان دب ذلك عل تثمرين، وآ دفق السياح والمس ى استمرار ت ا يتوقف عل ر م ذلك ذلك ل ل وو.  .  المشاريع الضخمة أآث
                                                      

 ..سيكون هذا المركز عند إنجازه أكبر بكثير من مركز كاناري وورف في لندنسيكون هذا المركز عند إنجازه أكبر بكثير من مركز كاناري وورف في لندن    ))٤٩٤٩((

  ليستوعب عـددا  يتـراوح بـين         ليستوعب عـدداً يتـراوح بـين        ""مارينا دبي مارينا دبي "" الترفيه، يخطط     الترفيه، يخطط    إضافة إلى الحدائق، والمدارس، ومراكز التسوق، ومرافق      إضافة إلى الحدائق، والمدارس، ومراكز التسوق، ومرافق          ))٥٠٥٠((
 .. برج سكني على األكثر والعديد من الفنادق الفخمة برج سكني على األكثر والعديد من الفنادق الفخمة١٠٠١٠٠ في  في قيمقيم م م١٠٠١٠٠  ٠٠٠٠٠٠ و و٨٠٨٠  ٠٠٠٠٠٠

 مراكز تجارية وسكنية، وفنادق، ومراكز للتسوق والترفيه، إضـافة إلـى حيـزات خضـراء                 مراكز تجارية وسكنية، وفنادق، ومراكز للتسوق والترفيه، إضـافة إلـى حيـزات خضـراء                ""برج دبي برج دبي ""يتوقع أن يضم    يتوقع أن يضم        ))٥١٥١((
 . .  سيارة سيارة١٦١٦  ٠٠٠٠٠٠  مناطق للمشاة، ومواقف تحت األرض تتسع لـمناطق للمشاة، ومواقف تحت األرض تتسع لـمفتوحة، ونوافير مياه، ومفتوحة، ونوافير مياه، و
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ة م      جاهدة  جاهدة  تسعى المدينة   تسعى المدينة    ة م      إلى تسويق نفسها بطريق ع        إلى تسويق نفسها بطريق دة في الواق د بش ي تعتم ازة، ألن سبل معيشة دب ع        مت دة في الواق د بش ي تعتم ازة، ألن سبل معيشة دب ى    مت ى  عل ارة  عل ارة  إث إث
 . .  والتفوق والتفوقاالهتماماالهتمام

 
 لـالنق  -٥

 
ال     ي أعم تثمارات ضخمة ف ارات اس ران اإلم ياحة، توظف شرآة طي ادة الس ى زي ه إل ذا التوج ًا له ال   دعم ي أعم تثمارات ضخمة ف ارات اس ران اإلم ياحة، توظف شرآة طي ادة الس ى زي ه إل ذا التوج ا  له دعم

ة ف              ة ف             التوسيع، وتسعى إلى الحفاظ على موقعها باعتبارها أحدى شرآات الطيران الرائدة وعالم ة   التوسيع، وتسعى إلى الحفاظ على موقعها باعتبارها أحدى شرآات الطيران الرائدة وعالم ة للمدين ة   ارق ة للمدين وفي  وفي  .  .  ارق
د الشرآة اسطولها من                د الشرآة اسطولها من               غضون األعوام العشرة المقبلة، يتوقع أن تزي ر من          ٤٢٤٢غضون األعوام العشرة المقبلة، يتوقع أن تزي ى أآث ر من           طائرة إل ى أآث  طائرة، أي     طائرة، أي    ١٠٠١٠٠ طائرة إل

ران            .  .   في المائة   في المائة  ١٣٨١٣٨بنسبة  بنسبة   أتي في وقت يشهد قطاع الطي ران            وهذه الزيادة التي تسير بالترادف مع توسيع الشبكة ت أتي في وقت يشهد قطاع الطي وهذه الزيادة التي تسير بالترادف مع توسيع الشبكة ت
و  ي النم ًا ف المي بطئ و الع ي النم ا  ف المي بطئ ك، ت .  .  الع ى ذل اء عل ك، ت وبن ى ذل اء عل ة   وبن وط الجوي ي الخط تثمار ف خامة االس ذ ض ة   تخ وط الجوي ي الخط تثمار ف خامة االس ذ ض  تخ

ى                           دين إل رين الواف ادة الزائ ى زي ة إل ى اإلرادة السياسية الهادف دل عل ى                          الوطنية التي تملكها الدولة، منحى مشجعًا وي دين إل رين الواف ادة الزائ ى زي ة إل ى اإلرادة السياسية الهادف دل عل الوطنية التي تملكها الدولة، منحى مشجعا  وي
اه ال                .  .  دبيدبي ه وبن دولي عمليات ي ال ع مطار دب ياق، يوّس اه ال                وفي ذلك الس ه وبن دولي عمليات ي ال ياق، يوس ع مطار دب ة أيضاً   تحتتحتوفي ذلك الس ة أيضا    ي تقبل         . . ي ذا المطار اس تقبل       فه ذا المطار اس ون   ١٨١٨فه ون    ملي  ملي

ام         ٤٠٤٠يستهدف استيعاب   يستهدف استيعاب   وو،  ،  ٢٠٠٣٢٠٠٣ام  ام  مسافر في ع  مسافر في ع   ول ع ام          مليون مسافر بحل ول ع دره    ، أي أن يحقق  ، أي أن يحقق  ٢٠١٠٢٠١٠ مليون مسافر بحل و ق دل نم دره    مع و ق دل نم مع
 ..))٥٢٥٢ ( ( في المائة في المائة١٣١٣

 
نغافورة                              غ وس غ آون د هون الم بع ة في الع ة الثالث ي في المرتب ادة التصدير، تحل دب نغافورة                            وفي مجال تجارة إع غ وس غ آون د هون الم بع ة في الع ة الثالث ي في المرتب ادة التصدير، تحل دب .  .  وفي مجال تجارة إع

ين المح              ين المح             وإضافة إلى ذلك، يحل مرفأ دبي في المرتبة الثالثة عشرة ب ات      وإضافة إلى ذلك، يحل مرفأ دبي في المرتبة الثالثة عشرة ب تقبال الحاوي ة الس ات      طات النهائي تقبال الحاوي ة الس ام   .  .  طات النهائي ام   وفي ع وفي ع
بته       خمسة ماليين حاوية من وحدات فئة عشرين قدما ، ما يمثل نموا             خمسة ماليين حاوية من وحدات فئة عشرين قدمًا، ما يمثل نمواً           يي، تناول المرفأ حوال   ، تناول المرفأ حوال   ٢٠٠٣٢٠٠٣ ًا نس بته       الفت ا  نس  في    في   ٢٣٢٣ الفت

ام  ة عن ع ام المائ ة عن ع توعب  أأويخضع مرفويخضع مرف.  .  ٢٠٠٢٢٠٠٢المائ ه بحيث يس ادة قدرت ات تطوير ضخمة لزي ي لعملي توعب   دب ه بحيث يس ادة قدرت ات تطوير ضخمة لزي ي لعملي ون ٢٠٢٠ دب ون  ملي  ملي
 ..٢٠٢٠٢٠٢٠ قدما  بحلول عام  قدمًا بحلول عام حاوية من وحدات فئة عشرينحاوية من وحدات فئة عشرين

 
وتدرس بلدية دبي موضوع إنشاء شبكة ضخمة للسكك الحديدية، يخطط لوضها موضع التشغيل الكامل                   وتدرس بلدية دبي موضوع إنشاء شبكة ضخمة للسكك الحديدية، يخطط لوضها موضع التشغيل الكامل                    

ى الغرب من الحدود مع الشارقة                  ٢٠١٠٢٠١٠بحلول عام   بحلول عام    ى الغرب من الحدود مع الشارقة                  ، وهي تشمل خطين، الخط األحمر الذي يتجه من الشرق إل ، وهي تشمل خطين، الخط األحمر الذي يتجه من الشرق إل
دول                    ي ال د من مطار دب ذي يمت ي؛ والخط األخضر ال دول                   إلى جبل عل ي ال د من مطار دب ذي يمت ي؛ والخط األخضر ال ه    إلى جبل عل ى الغبيب ه    ي إل ى الغبيب وستكون المحطة الرئيسية في        وستكون المحطة الرئيسية في        .  .  ي إل

د السكان،                  .  .  ساحة االتحاد في بر دبي    ساحة االتحاد في بر دبي     اقم مع تزاي ع أن يتف ًا، ويتوق ديًا متنامي ذي أصبح تح ام السير ال د السكان،                  وإزاء ازدح اقم مع تزاي ع أن يتف ا ، ويتوق ديا  متنامي ذي أصبح تح ام السير ال وإزاء ازدح
 ..ي توقع أن يساعد هذا المشروع في تخفيف االختناق عن الشوارع والطرق المزدحمةُيتوقع أن يساعد هذا المشروع في تخفيف االختناق عن الشوارع والطرق المزدحمة

 
 ةعديد  الطراز المعماري للمدن ال-هاء

 
الغ ل         ر الب الغ ل       يشهد تطور الطراز المعماري في دبي على األث ر الب ع في   نهج نهج ل ل يشهد تطور الطراز المعماري في دبي على األث ع في   المتب ى   المتب ى   المشاريع عل ة اا  فضاء فضاء المشاريع عل ة لمدين .  .  لمدين

ددة المراآز      سمحسمحففي أعوام االستقالل األولى وأعوام الطفرة النفطية،       ففي أعوام االستقالل األولى وأعوام الطفرة النفطية،        ة متع اري بنشوء مدين ددة المراآز       الطراز المعم ة متع اري بنشوء مدين وال وال .  .   الطراز المعم
اع وب  يتمي ز باعتدال ا  يتمّيز باعتدال ا  يزال ترآز المباني حول الديره وخليج دبي        يزال ترآز المباني حول الديره وخليج دبي         اع وب  الرتف ة من            الرتف اري يمزج بعض الحداث ة من            أسلوب معم اري يمزج بعض الحداث أسلوب معم

ة        ن الحداث امل م ار ش ي إط ك ف ل ذل ة، ويتكام ة العربي ع الزخرف بعينات م ة       الس ن الحداث امل م ار ش ي إط ك ف ل ذل ة، ويتكام ة العربي ع الزخرف بعينات م ية   .  .  الس اريع الرئيس د بالمش د عه ية   وق اريع الرئيس د بالمش د عه وق
ل            ا قب ة م ع حقب تمرارية م ن روح االس يء م ى ش ًا عل ة، حفاظ رآات بريطاني يما لش ب، وال س ين أجان ل           لمهندس ا قب ة م ع حقب تمرارية م ن روح االس يء م ى ش ا  عل ة، حفاظ رآات بريطاني يما لش ب، وال س ين أجان لمهندس

 ..االستقاللاالستقالل
 منطقة تقاطع المرآز التجاري في أمامية الصورة  منظر -٢٤الشكل 

 وطريق الشيخ زايد في خلفيتها         
 

                                                      
 ..٢٠٠٦٢٠٠٦ من مليارات الدوالرت ويتوقع أن تنجز بحلول عام  من مليارات الدوالرت ويتوقع أن تنجز بحلول عام ٤,١٤,١يخضع مطار دبي الدولي حاليا  لعملية توسيع بكلفة يخضع مطار دبي الدولي حالياً لعملية توسيع بكلفة     ))٥٢٥٢((
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 ت بتقديمها بلدية دبيفضلصورة ت
 

ع   ومع انتشار نهج المشاريع        ومع انتشار نهج المشاريع          ع   المتب ة منحى موضوعيًا                  المتب اري في المدين ة منحى موضوعيا                   في التسعينات اتخذ الطراز المعم اري في المدين في التسعينات اتخذ الطراز المعم
ة باعتب      ة آامل امًال أو مدين روعًا آ اه مش الج بمقتض ة باعتب     يع ة آامل امال  أو مدين روعا  آ اه مش الج بمقتض داً مم  ارهارهيع رحًا مع دا  س رحا  مع ى     .  .  س يًال إل ر م ارة أآث ن العم بح ف ى     وأص يال  إل ر م ارة أآث ن العم بح ف وأص

الحجم السينوغرافيا، وفقدت المباني الحس المادي وحتى     السينوغرافيا، وفقدت المباني الحس المادي وحتى      الحجم الحس ب اً   الحس ب زًا الفت ا    ، لتكتسب حي زا  الفت ة فضاء  فضاء  في  في    ، لتكتسب حي ة المدين ا  .  .  المدين ا  وبينم وبينم
في  في  الطراز المعماري الطراز المعماري تجديد في التصميم، يبقى     تجديد في التصميم، يبقى     مما أدى إلى    مما أدى إلى    بين فن العمارة والدعاية     بين فن العمارة والدعاية     الفاصلة  الفاصلة  أضعف هذا الحدود    أضعف هذا الحدود    

ة الحضرية       ة الحضرية      جزء آبير منه أسير مفهوم سطحي، وخاليًا من حس المسؤولية من الناحي دأ بعض الدارسين     .  .  جزء آبير منه أسير مفهوم سطحي، وخاليا  من حس المسؤولية من الناحي د ب دأ بعض الدارسين     وق د ب وق
ة السريعة      .  .  في جامعات المنطقة يثيرون هذه المسائل  في جامعات المنطقة يثيرون هذه المسائل   اد للتنمي د، بفعل االنقي ة السريعة      غير أن أصواتهم أخفتت، إلى حد بعي اد للتنمي د، بفعل االنقي غير أن أصواتهم أخفتت، إلى حد بعي

ل وضوح         .  .  والحماس الكبير لها  والحماس الكبير لها   ر إشكالية واألق ل وضوح         والمسائل األآث ر إشكالية واألق ي      والمسائل األآث ة دب ي      ًا تتصل بهوي ة دب ة تواصل االستجابة      .  .  ا  تتصل بهوي ة تواصل االستجابة      فالمدين فالمدين
رة     رة    لمتطلبات التسويق والترويج المتغي ا يخدم          لمتطلبات التسويق والترويج المتغي ًا لم ك وفق ا يخدم          ، وذل ا  لم ك وفق ابرين و        ، وذل ابرين و        مصالح السياح والسكان الع .  .  يتفق ومنشأهم   يتفق ومنشأهم   مصالح السياح والسكان الع

دى      واإلبهار إذا أرادت أن       واإلبهار إذا أرادت أن      اإلثارةاإلثارةدبي طابع حضري ومعماري يتجاوز      دبي طابع حضري ومعماري يتجاوز      لل  يكونيكونومن الضروري أن    ومن الضروري أن     و ل دى     ينم و ل سكانها  سكانها  ينم
 ..راسخة األسسراسخة األسسالالمواطنة مواطنة حس بالحس بال

 
   مالحظات ختامية-واو

 
دن أخرى،                 .  .  دبي هي عن حق حكاية نجاح     دبي هي عن حق حكاية نجاح       ة مع م ة المقارن ة مرحل المعنى الملموس، تجاوزت المدين دن أخرى،                 وب ة مع م ة المقارن ة مرحل المعنى الملموس، تجاوزت المدين وب

ات               غ في الثمانين غ آون ات              وال سيما مع بيروت في الستينات والسبعينات، وهون غ في الثمانين غ آون ًا            .  .  وال سيما مع بيروت في الستينات والسبعينات، وهون ا خلقت لنفسها قالب ِف بأنه م تكت ا             ول ا خلقت لنفسها قالب م تكتف  بأنه ول
بحت نمو  ا أص دًا، إال أنه بحت نمو فري ا أص دا ، إال أنه ة، و  فري ه والدوح ا المنام رى، منه دن أخ ًا لم ة، و  ذج ه والدوح ا المنام رى، منه دن أخ ا  لم ى ذج ى حت روتحت روتبي ن .  .  بي ر أن م ن غي ر أن م  غي

ّدم    في  في  وو.  .  دون المساس به  دون المساس به  تكرار هذا النموذج في مدن أخرى       تكرار هذا النموذج في مدن أخرى       مما إذا آان من الممكن      مما إذا آان من الممكن      الضروري التحقق   الضروري التحقق    د م    عرض ق عرض ق
 ..))٥٣٥٣((نموذج يمكن محاآاتهنموذج يمكن محاآاتهآآفريد وآذلك فريد وآذلك ، صورت المدينة آمكان ، صورت المدينة آمكان مؤخرا  عن دبيمؤخرًا عن دبي

 
                                                      

))٥٣٥٣((    K. Ringle, “Dazzling Dubai”, Smithsonian Magazine, vol. 34, No. 7 (October 2003), p. 42.. 
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ّوًال جذريًا بفعل اإلصالح                 فمن الناحية الديمغرافية، ش   فمن الناحية الديمغرافية، ش     ة تح ة تحو ال  جذريا  بفعل اإلصالح                 هدت الحياة الحضرية وسوق األمالك العقاري هدت الحياة الحضرية وسوق األمالك العقاري
ذين                       .  .  الذي سمح لألجانب بالتملك   الذي سمح لألجانب بالتملك    دوليين، ال ام في استخدام األراضي ووضع السكان ال ى تحّول ه ذين                       وهذا يشير إل دوليين، ال ام في استخدام األراضي ووضع السكان ال ى تحو ل ه وهذا يشير إل

ة     ي المدين تقروا ف ابرين أو أن يس اًال ع وا عم ا أن يبق ار، إم ديهم خي ات ل ة    ب ي المدين تقروا ف ابرين أو أن يس اال  ع وا عم ا أن يبق ار، إم ديهم خي ات ل ن .  .  ب ك، يكم ى ذل اء عل ن وبن ك، يكم ى ذل اء عل    وبن
اظ                    تتمكن من الحف ابرين س ائن من السياح والع تيعاب الزب اظ                   التحدي لألعوام المقبلة فيما إذا آانت دبي المجهزة الس تتمكن من الحف ابرين س ائن من السياح والع تيعاب الزب التحدي لألعوام المقبلة فيما إذا آانت دبي المجهزة الس

امية في              .  .  ا ًااستقراراستقرارأآثر  أآثر    على الجاذبية نفسها في نظر سكان     على الجاذبية نفسها في نظر سكان      امية في              وهذا التحّول الديمغرافي يمكن أن يصبح قضية انقس وهذا التحو ل الديمغرافي يمكن أن يصبح قضية انقس
ة                 دن أخرى في المنطق ين م ز ب ة                األجل الطويل، فدبي تتمي دن أخرى في المنطق ين م ز ب ربين           األجل الطويل، فدبي تتمي ة لسكانها المغت ى الممارسات الثقافي ا عل ربين           بانفتاحه ة لسكانها المغت ى الممارسات الثقافي ا عل .  .  بانفتاحه

رار     رار    غير أن السكان الدوليين يمكن أن يصبحوا، شأنهم شأن المستقرين في المجتمع، منخرطين في عملية اتخاذ الق غير أن السكان الدوليين يمكن أن يصبحوا، شأنهم شأن المستقرين في المجتمع، منخرطين في عملية اتخاذ الق
ة، أو أن        .  .  على الصعيدين االجتماعي والسياسي   على الصعيدين االجتماعي والسياسي    ة الدولي وذج للمواطن ى نم ي إل ا أن يحول دب ة، أو أن        وهذا بدوره يمكن إم ة الدولي وذج للمواطن ى نم ي إل ا أن يحول دب وهذا بدوره يمكن إم

 ..ون مؤشرا  لبداية صراعات داخل الجماعات السكانية وفيما بينهاون مؤشرًا لبداية صراعات داخل الجماعات السكانية وفيما بينهايكيك
 

وإزاء التوسع المستمر    وإزاء التوسع المستمر    .  .   في المراحل األولى لتنمية دبي ونموها       في المراحل األولى لتنمية دبي ونموها      ا ًاوفي مجال البيئة، شكلت الصحراء عائق     وفي مجال البيئة، شكلت الصحراء عائق      
ي النظر في طرق لمعالجة الشأن البيئي بفعالي                  دأ دب ة، تب ة والبيئي اء المالي د األعب ي النظر في طرق لمعالجة الشأن البيئي بفعالي                 في حدود المدينة وتزاي دأ دب ة، تب ة والبيئي اء المالي د األعب ر في حدود المدينة وتزاي ر ة أآب .  .  ة أآب

ا                            ة موضوعية، منه ة الصحراء لصالح مشاريع معماري ًا في تنمي ليمة بيئي نهج الس دة أهملت ال ا                           فالسياسات المعتم ة موضوعية، منه ة الصحراء لصالح مشاريع معماري ا  في تنمي ليمة بيئي نهج الس دة أهملت ال فالسياسات المعتم
ؤخرًا عن النبا          .  .  المزارع والواحات  المزارع والواحات   رغم من البحوث التي اجريت م ى ال رغم من البحوث التي اجريت مؤخرا  عن النبا          وعل ى ال ات استخراج    ت ت وعل ات استخراج    ات المالحة وإمكاني ات المالحة وإمكاني

ة على على ط في االعتماد    ط في االعتماد     تفر  تفر ة دبي ة دبي الطاقة من مصادر الطاقة السالبة، ال تزال إمار       الطاقة من مصادر الطاقة السالبة، ال تزال إمار        ة موارد المياه والطاق ى   .  .  موارد المياه والطاق ى   وإضافة إل وإضافة إل
ر السلبي                           يم األث د اخفقت في تقي ى شواطئها، وق ياحية عل ات الس ر السلبي                          ذلك، توظف دبي استثمارات ضخمة في اإلمكان يم األث د اخفقت في تقي ى شواطئها، وق ياحية عل ات الس ذلك، توظف دبي استثمارات ضخمة في اإلمكان
ة    اة البحري ى الحي واض عل ر األح ردم وحف غ وال ال التفري ه أعم ذي تحدث ة   ال اة البحري ى الحي واض عل ر األح ردم وحف غ وال ال التفري ه أعم ذي تحدث  .  .  ال

 ..ال بد من معالجتهال بد من معالجتهبل بل ماية البيئية تحديا  باإلمكان معالجته ماية البيئية تحديًا باإلمكان معالجته يبقى االتساق بين التنمية الحضرية وحيبقى االتساق بين التنمية الحضرية وحلذلك لذلك وو
 

ات    دة مراجع اريع الجدي ي المش و ف ة والنم رعة التنمي ب س ري، تتطل يج الحض ياق النس ي س ات  وف دة مراجع اريع الجدي ي المش و ف ة والنم رعة التنمي ب س ري، تتطل يج الحض ياق النس ي س  وف
ة، يالحظ           .  .  يةيةتحتتحتمستمرة ومكلفة على مستوى البنية ال     مستمرة ومكلفة على مستوى البنية ال     وتعديالت  وتعديالت   ة، يالحظ           وعلى الرغم من جاذبية نهج المشاريع في التنمي وعلى الرغم من جاذبية نهج المشاريع في التنمي
اأن تكاليفأن تكاليف اه دأ  ه دأب س بب س بت تم ادي النمو النمو ت تم ادي االقتص ي واالقتص ي دب ي وف ي دب دأت تف دأت تب ى ب ة إل ى الحاج وء عل لط الض ى س ة إل ى الحاج وء عل لط الض يط الالس يط تخط  تخط

بقه     ةةاإلنمائي اإلنمائي توقعات   توقعات   على مستوى يستبق ال   على مستوى يستبق ال    م يس بقه      إن ل م يس ي تستطيع أن           .  .  اا إن ل ا إذا آانت دب ًا حول م زال الجدل قائم ي تستطيع أن           وال ي ا إذا آانت دب ا  حول م زال الجدل قائم وال ي
وفي  وفي  .  .  متماسك متماسك تبقى حتى ما ال نهاية عبارة عن مزيج من العناصر، أو من الضروري أن تنصهر في آيان واحد           تبقى حتى ما ال نهاية عبارة عن مزيج من العناصر، أو من الضروري أن تنصهر في آيان واحد           

وع من االنصهار سينجز أو سيكون ضرورياً                        ذا الن ان ه وع من االنصهار سينجز أو سيكون ضروريا                        الواقع ليس من الواضح بعد ما إذا آ ذا الن ان ه فمن المجدي أن     فمن المجدي أن     .  .  الواقع ليس من الواضح بعد ما إذا آ
دنًا       ّم م ذي يض وذج ال ذا النم ى ه دنا       يبق م  م ذي يض وذج ال ذا النم ى ه دةيبق دةعدي ل       عدي ري يح ز الحض رًا للحي ديًال مبتك اره ب ًا باعتب ل        مفتوح ري يح ز الحض را  للحي ديال  مبتك اره ب ا  باعتب   مفتوح

ة  دن التقليدي ة للم ة المترابط زات العام ل الحي ة مح دن التقليدي ة للم ة المترابط زات العام ل الحي ف الم.  .  مح ف المويختل زات  ويختل وق والحي ز التس ي موضوع مراآ ون ف زات  راقب وق والحي ز التس ي موضوع مراآ ون ف راقب
ة                 رة إمكاني دن الكثي ة                العامة في المدنية، بين من يأسف إلضفاء الطابع التجاري على الحياة العامة ومن يرى في الم رة إمكاني دن الكثي العامة في المدنية، بين من يأسف إلضفاء الطابع التجاري على الحياة العامة ومن يرى في الم

وين نشوء حياة حضرية من نوع جديد ال يزال في طور الت          نشوء حياة حضرية من نوع جديد ال يزال في طور الت           وين ك رج         .  .  ك ى أن ب ارة إل م اإلش ياق، من المه ذا الس رج         وفي ه ى أن ب ارة إل م اإلش ياق، من المه ذا الس وفي ه
 ..مصمم لجمهور محدود جدا مصمم لجمهور محدود جدًاز المدينة القديم، قد استعيض عنه ببرج العرب الفخم، وهو فندق ز المدينة القديم، قد استعيض عنه ببرج العرب الفخم، وهو فندق الساعة الذي هو رمالساعة الذي هو رم

 
ينوغرافيا                  ى حدود الس ينوغرافيا                ومن الناحية المعمارية، دفع الترآيز على المشاريع والمدن الموضوعية العمارة إل ى حدود الس ومن الناحية المعمارية، دفع الترآيز على المشاريع والمدن الموضوعية العمارة إل

نهج   .  .   تحتضنها  تحتضنها والمؤثرات الخاصة، بهدف إنتاج صور مبهرة يمكن فهمها على أنها شعارات للمدن التي        والمؤثرات الخاصة، بهدف إنتاج صور مبهرة يمكن فهمها على أنها شعارات للمدن التي         ذا ال نهج   وه ذا ال وه
ى  ائم عل ى الق ائم عل وعية""الق دائق الموض وعيةالح دائق الموض ه " " الح زت ب ه وتمي ل أجادت ي، ب ى دب رًا عل يس حك ه ل زت ب ه وتمي ل أجادت ي، ب ى دب را  عل يس حك  ل

ا     .  .  س في التصميم  س في التصميم  ااالس فيغ الس فيغ  ة والسكنية، مم ا     غير أن هذا النموذج في دبي توّسع ليشمل العمارة الصناعية والتجاري ة والسكنية، مم غير أن هذا النموذج في دبي توس ع ليشمل العمارة الصناعية والتجاري
تج    والمفارقوالمفارق.  .  حول المدينة بأآملها إلى مشروع حديقة موضوعية مستمرة       حول المدينة بأآملها إلى مشروع حديقة موضوعية مستمرة        ذا أن تج    ة أن ه ذا أن ه     فضاء  فضاءً ة أن ه ًا تسعى في ظل ه      رتيب ا  تسعى في ظل  رتيب

رد ى التف اني إل ردالمب ى التف اني إل ض  .  .  المب تعادة بع ي اس ل دب ي، تواص ج تراث ى نه ا عل اء تنميته ة لبن ي محاول ض  وف تعادة بع ي اس ل دب ي، تواص ج تراث ى نه ا عل اء تنميته ة لبن ي محاول  وف
ابق   رن الس ن الق اري م ا المعم ابق  طرازه رن الس ن الق اري م ا المعم ي       .  .  طرازه ة ف ع المبالغ ة الموضوع م ن ناحي راث م ى الت ر إل ًا ينظ ا ايض ي       وهن ة ف ع المبالغ ة الموضوع م ن ناحي راث م ى الت ر إل ا  ينظ ا ايض وهن

نسيح الحضري األصلي، ومن غير دراسة دقيقة عن آيفية تحقيق           نسيح الحضري األصلي، ومن غير دراسة دقيقة عن آيفية تحقيق           الزخارف المعمارية على حساب التماسك في ال      الزخارف المعمارية على حساب التماسك في ال      
 ..التكامل بين استخدامات السكان وحاجاتهمالتكامل بين استخدامات السكان وحاجاتهم



 -٤٣-

 
رى ن          رات آب يج لتغّي ة الخل ع منطق ي، تخض ي السياس عيد الجغراف ى الص رى ن        وعل يج لتغي رات آب ة الخل ع منطق ي، تخض ي السياس عيد الجغراف ى الص داث ججييتتوعل داث ة لألح  ة لألح

ة ال         .  .  والصراعات التي شهدتها المنطقة مؤخرا    والصراعات التي شهدتها المنطقة مؤخرا     ة ال         وإزاء حجم هذه التغيرات ونطاقها، من األهمي ا إذا       وإزاء حجم هذه التغيرات ونطاقها، من األهمي ا إذا       تساؤل حول م تساؤل حول م
ا     رات أو تالفيه ذه التغّي تيعاب ه تطيع اس ي تس اح دب ة نج ت حكاي ا    آان ذه التغي رات أو تالفيه تيعاب ه تطيع اس ي تس اح دب ة نج ت حكاي ذه    .  .  آان ة ه ؤ بنتيج ن الصعب التنب ع أن م ذه    وم ة ه ؤ بنتيج ن الصعب التنب ع أن م وم

ر أن يمسها أي ضرر                           ا من غي يج، وخرجت منه ة الخل ابقة في منطق ر أن يمسها أي ضرر                          التغّيرات، واجهت دبي الحروب الس ا من غي يج، وخرجت منه ة الخل ابقة في منطق وإن وإن .  .  التغي رات، واجهت دبي الحروب الس
ا              وال إليه دفق رؤوس األم تفادت من ت ا             أصابها شيء، فقد اس وال إليه دفق رؤوس األم تفادت من ت اطق أخرى أشد ت        أصابها شيء، فقد اس اطق أخرى أشد ت         من من ة  أأ من من ة  ثرًا في المنطق ويتطلب  ويتطلب  .  .  ثرا  في المنطق

توسع الفجوة    توسع الفجوة    مع   مع   وو.  .  الحجم االستراتيجي لحرب الخليج الثانية تقييما  أآثر جدية لمرونة دبي وقدرتها على التكيف             الحجم االستراتيجي لحرب الخليج الثانية تقييمًا أآثر جدية لمرونة دبي وقدرتها على التكيف             
 .. العالم العربي العالم العربيالتي تصفالتي تصفالثقافية بين الشرق والغرب، تؤمن دبي مالذا  من القوالب النمطية الثقافية بين الشرق والغرب، تؤمن دبي مالذًا من القوالب النمطية 

 
ي                وأخيرا ، هناك حاجة  وأخيرًا، هناك حاجة    ة عن اإلدارة الحضرية في دب ي                 ماسة إلى إجراء دراسات مفصلة ومعمق ة عن اإلدارة الحضرية في دب اذ  .  .   ماسة إلى إجراء دراسات مفصلة ومعمق اذ  وباتخ وباتخ

اد، من الضروري إ                         ا نقطة انطالق أو استرش ذه باعتباره ة ه واردة في دراسة الحال اد، من الضروري إ                        المالحظات ال ا نقطة انطالق أو استرش ذه باعتباره ة ه واردة في دراسة الحال راء بحوث   راء بحوث   ج ج المالحظات ال
 ..متخصصة الستكشاف أو تقييم أثر التنمية السريعة على النسيج الحضريمتخصصة الستكشاف أو تقييم أثر التنمية السريعة على النسيج الحضري
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   االستنتاجات-رابعا 
 

رات   لكنها لكنها .  .   العربية العربيةةةننييالمدالمدوحدها مثال  وحدها مثال  ان وبيروت ودبي    ان وبيروت ودبي    ست عم  ست عمّ ليلي  آانت محط اهتمام لما شهدته من تغي رات   آانت محط اهتمام لما شهدته من تغّي
ة       ة والمادي ا االقتصادية واالجتماعي ة في أبعاده ة      بالغ ة والمادي ا االقتصادية واالجتماعي ة في أبعاده رز          .  .  بالغ ة التي شهدت أب ان هي المدين ثالث، عّم دن ال ين الم رز          وب ة التي شهدت أب ثالث، عم ان هي المدين دن ال ين الم وب

ة             ة مأهول ة            التغّيرات من الناحية النوعية، وبيروت هي أقدم مدين ة مأهول ة من              انقطاع   انقطاع  بال بال التغي رات من الناحية النوعية، وبيروت هي أقدم مدين ر حيوي ة األآث ي هي المدين ة من             ، ودب ر حيوي ة األآث ي هي المدين ، ودب
 ..الناحية االقتصاديةالناحية االقتصادية

 
ابه من           ١٫٣١٫٣وهذه المدن الثالث متقاربة من حيث عدد السكان، إذ يتراوح بين            وهذه المدن الثالث متقاربة من حيث عدد السكان، إذ يتراوح بين              وني نسمة، وهي تتش ابه من            وملي وني نسمة، وهي تتش  وملي

ه ر    ذي يؤدي ام ال دور اله ث ال ه ر   حي ذي يؤدي ام ال دور اله ث ال ي تنم  أأحي ي ف ال األجنب ي تنم  س الم ي ف ال األجنب ين أم      ييس الم كان الالجئ ق الس ن طري ان ع واء أآ ا، س ين أم      ته كان الالجئ ق الس ن طري ان ع واء أآ ا، س ته
تثمار    النازحينالنازحين تثمار    ، أم بسبب تطلع رواد المشاريع إليها سعيًا إلى فرص لالس ذا      .  .  ، أم بسبب تطلع رواد المشاريع إليها سعيا  إلى فرص لالس ة عن ه ات الناجم وارق والتباين ذا      والف ة عن ه ات الناجم وارق والتباين والف

ثالث      مختلطةمختلطةالوضع أتاحت حياة    الوضع أتاحت حياة     ثالث       بدرجات متفاوتة في المدن ال ة عمّ     .  .   بدرجات متفاوتة في المدن ال ة عم      وفي حال رات        وفي حال ان يمكن أن تكون التغّي ان يمكن أن تكون التغي رات        ان آ ان آ
 ..يمةيمةالديمغرافية التي هزت المدينة مدمرة لو لم ترافقها اإلدارة السلالديمغرافية التي هزت المدينة مدمرة لو لم ترافقها اإلدارة السل

 
ي،            اريخ دب ن ت ول م ري أط اريخ حض روت بت ان وبي ع عّم ا تتمت ي،          وبينم اريخ دب ن ت ول م ري أط اريخ حض روت بت ع عم ان وبي ا تتمت اهموبينم اهمس ة  س افات األثري ة  ت االآتش افات األثري  ت االآتش

ة  الالجذور جذور التي أآدت الالتي أآدت المؤخرا  في دبي، و مؤخرًا في دبي، و  ة  تاريخي ة،   الالتاريخي ة للمدين ة،   قديم ة للمدين وع    قديم وع    في إضفاء ن ة   في إضفاء ن ة   من المشروعية التاريخي ى  من المشروعية التاريخي ى   عل  عل
 . . المدينةالمدينة

 
دي   ومن الناحية المعمارية، تواجه المدن الثالث تحديات متشاب     ومن الناحية المعمارية، تواجه المدن الثالث تحديات متشاب       اري التقلي دي   هة، إذ تتأرجح بين الطراز المعم اري التقلي هة، إذ تتأرجح بين الطراز المعم

زمن الحاضر            زمن الحاضر           للمنطقة والرغبة في التميز بما يعرف عمومًا بطراز ال دًال من أن يكون الحل مز         .  .  للمنطقة والرغبة في التميز بما يعرف عموما  بطراز ال دال  من أن يكون الحل مز         وب ًا    ييوب ًا متناغم ا     ج ا  متناغم ج
 .  .   آثيرا  ما تأتي النتيجة هجينا  تائها  يحمل بوادر أزمة هوية في األشكال المعمارية آثيرًا ما تأتي النتيجة هجينًا تائهًا يحمل بوادر أزمة هوية في األشكال المعمارية،،بين أسلوبينبين أسلوبين

 
ة م  ة مفثقاف ز اررفثقاف ز ااآ ة         اآ زات تجاري ت حي ثالث، أنتج دن ال ين الم ترآًا ب ر مش ًا آخ كل اتجاه ي تش وق، الت ة         لتس زات تجاري ت حي ثالث، أنتج دن ال ين الم ترآا  ب ر مش ا  آخ كل اتجاه ي تش وق، الت  لتس

اري       .  .  ذات طبيعة حضرية بعيدة آل البعد عن األسواق التقليدية  ذات طبيعة حضرية بعيدة آل البعد عن األسواق التقليدية   ة والطراز المعم ات المرافق ؤدي اإلعالن ا ت اري       وبينم ة والطراز المعم ات المرافق ؤدي اإلعالن ا ت وبينم
ا بمساحات    نفسه أحيانا  دورا  يؤثر في سحر نموذج األسواق، آثيرا  ما تكون مراآز التسوق معزول      نفسه أحيانًا دورًا يؤثر في سحر نموذج األسواق، آثيرًا ما تكون مراآز التسوق معزول       ا بمساحات    ة عن محيطه ة عن محيطه

ه الشوارع              أي أنها   أي أنها   .  .  ف السيارات ف السيارات ووشاسعة تخصص لوق  شاسعة تخصص لوق   ذي تؤدي اعي ال ه الشوارع              ال تؤدي الدور نفسه في االنصهار االجتم ذي تؤدي اعي ال ال تؤدي الدور نفسه في االنصهار االجتم
ى جذب                              .  .  والساحاتوالساحات ة إل ود الهادف ى الجه ل آخر عل ي هو مث روت ودب ين بي ات التسوق ب ى جذب                              والمنافسة في مهرجان ة إل ود الهادف ى الجه ل آخر عل ي هو مث روت ودب ين بي ات التسوق ب والمنافسة في مهرجان

ى         ففي لبنان يمكن أن تكون المناف ففي لبنان يمكن أن تكون المناف .  .  الزبائن األجانب الزبائن األجانب  دة عل ي إذا أتت بالفائ افزًا للنهوض العمران ى         سة االقتصادية ح دة عل ي إذا أتت بالفائ افزا  للنهوض العمران سة االقتصادية ح
ًا    يترآز يترآز ال يزال   ال يزال   هذا النهوض   هذا النهوض   لكن  لكن  .  .  مناطق أآبر من البلد وشريحة أوسع من السكان       مناطق أآبر من البلد وشريحة أوسع من السكان        ا      حالي وب صغيرة من         حالي وب صغيرة من        في جي في جي

 ..بيروتبيروت
 

ّدعيا لنف        روت أن ت ان وبي د عيا لنف      وإذا آان لدبي أن تفاخر بقلة البيروقراطية في مجال التنمية، فال يسع عّم روت أن ت يهما  وإذا آان لدبي أن تفاخر بقلة البيروقراطية في مجال التنمية، فال يسع عم ان وبي يهما  س س
ي اإلدارة الحضرية اٍض ف ا من م ا لهم ي ظل م از ف ذا االمتي ي اإلدارة الحضريةه ا من ماض  ف ا لهم ي ظل م از ف ذا االمتي ي فمن الضروري فمن الضروري .  .  ه ي ف روت ف ان وبي روت عّم أن أن إدراك إدراك عم ان وبي

ة                 حيث  حيث  حماية بعض التجارب الحضرية من      حماية بعض التجارب الحضرية من       دًا للتنمي ة اإلدارة الحضرية تشكل راف ا ونوعي ة                 حجم األنشطة ونوعه دا  للتنمي ة اإلدارة الحضرية تشكل راف ا ونوعي حجم األنشطة ونوعه
ا   ًا عليه يس عبئ ا  ول ا  عليه يس عبئ روت    .  .  ول ان وبي ن عّم ل م تطيع آ روت    وتس ن عم ان وبي ل م تطيع آ ياتهما وتس ة خصوص ياتهما  تغذي ة خصوص اع    تغذي ن اتب دًال م اع   ، ب ن اتب دال  م  ، ب

ان            .  .  نموذج دبي الذي لن تحققا جدوى في منافسته       نموذج دبي الذي لن تحققا جدوى في منافسته        وهذا ال يعني أن مجمع العبدلي الفخم المتعدد األغراض في عم ان            وهذا ال يعني أن مجمع العبدلي الفخم المتعدد األغراض في عّم
ر              .  .  أو نموذج سوليدير المعتمد في وسط بيروت هو النموذج الصحيح           أو نموذج سوليدير المعتمد في وسط بيروت هو النموذج الصحيح            ى تفكي روت حاجة ماسة إل ان وبي ر              ففي عّم ى تفكي روت حاجة ماسة إل ففي عم ان وبي

دينتان     .  .  ة تحيط بها طرق رئيسية سريعة     ة تحيط بها طرق رئيسية سريعة     أآثر تكامال  يتجاوز مجرد إنتاج جزر إنمائي      أآثر تكامًال يتجاوز مجرد إنتاج جزر إنمائي       ابه الم ياق، تتش دينتان     وفي ذلك الس ابه الم ياق، تتش وفي ذلك الس
اة                ة المش داء المزمن لحرآ ى شبكات الطرق والع اة               في الترآيز عل ة المش داء المزمن لحرآ ى شبكات الطرق والع تثناء            .  .  في الترآيز عل دينتين وباس اريخ التخطيط في الم تثناء            وفي ت دينتين وباس اريخ التخطيط في الم وفي ت

ا                     فقط  فقط الطرقالطرق ى يمر عليه ى الرفوف حت ا                    ، آانت الخطط الحضرية تصاغ وآأنها مجرد تمارين أآاديمية، وتبقى عل ى يمر عليه ى الرفوف حت ، آانت الخطط الحضرية تصاغ وآأنها مجرد تمارين أآاديمية، وتبقى عل
 ..الزمن فال تعود تصلح للتنفيذالزمن فال تعود تصلح للتنفيذ
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ياحية     ادية أو الس طة االقتص ث األنش ن حي ثالث م دن ال ة الم ن مقارن ياحية   وال يمك ادية أو الس طة االقتص ث األنش ن حي ثالث م دن ال ة الم ن مقارن ال،  .  .  وال يمك بيل المث ى س ال،  فعل بيل المث ى س  فعل

ر من         ٧٠٧٠ مطار الملكة علياء الدولي إال ما متوسطه          مطار الملكة علياء الدولي إال ما متوسطه         مر على مر على ال ي ال ي  ر من          رحلة يومية مقابل أآث ة      ٤٠٠٤٠٠ رحلة يومية مقابل أآث ة يومي ة       رحل ة يومي مطار  مطار  لل رحل
دولي ي ال دوليدب ي ال ن ا. . دب د م ن اوال ب د م ن الدراسوال ب د م ن الدراسلمزي د م للمزي لة والتحلي ذي   أل ألة والتحلي ي ال ي دب ت ف و الالف ذا النم ر ه ذي  ث ي ال ي دب ت ف و الالف ذا النم ر ه  ث

اجح     فقد انتهزت دبي في نموذجها      فقد انتهزت دبي في نموذجها      .  .  ال تضاهيه أية منطقة عربية    ال تضاهيه أية منطقة عربية     اجح     التوسعي والن الم   ييالفرص التي يت  الفرص التي يت  مختلف   مختلف   التوسعي والن ا ع الم   حه ا ع حه
والمنافسة مع دبي على جذب الشرآات ال يمكن أن تتحقق ما لم تقدم عم ان وبيروت خدمات إدارية                 والمنافسة مع دبي على جذب الشرآات ال يمكن أن تتحقق ما لم تقدم عّمان وبيروت خدمات إدارية                 .  .  سريع التغي ر سريع التغّير 
ر النطاق                  وتسهيالت  وتسهيالت   أمين االتصال باإلنترنت عب ر النطاق                  اقتصادية وتقنية مناسبة، منها تخفيض رسوم الهاتف الجوال وت أمين االتصال باإلنترنت عب اقتصادية وتقنية مناسبة، منها تخفيض رسوم الهاتف الجوال وت
 . . العريضالعريض

 
ي أن تثبت                ى دب ي أن تثبت              وعلى الرغم من النجاح الذي يؤمن مالذًا من القوالب النمطية في العالم العربي، يبقى عل ى دب وعلى الرغم من النجاح الذي يؤمن مالذا  من القوالب النمطية في العالم العربي، يبقى عل

ب ن   ب قال ى تجن تدامة، عل ة والمس ة المخطط ن خالل التنمي درتها، م ب ن  ق ب قال ى تجن تدامة، عل ة والمس ة المخطط ن خالل التنمي درتها، م د  ق و العرض السخي والتبدي ر، ه د  مطي آخ و العرض السخي والتبدي ر، ه مطي آخ
أى بنفسها                      .  .   للترف المتراآم   للترف المتراآم  فرطفرطالمالم ي آل فرصة لتن ام دب نفط، فأم أى بنفسها                      ونظرًا إلى أن اقتصاد دبي أقل اعتمادًا على ال ي آل فرصة لتن ام دب نفط، فأم ونظرا  إلى أن اقتصاد دبي أقل اعتمادا  على ال

 ..عن هذه القوالب النمطية وتتطلع إلى النجاح االقتصادي المستدامعن هذه القوالب النمطية وتتطلع إلى النجاح االقتصادي المستدام
 
 
 


