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يقدم التحضر السريع يف ديب ومدن الشرق 
األوس����������ط اإلقليمية حتديات تتعلق بنسيج 
املدين����������ة احملل����������ي التقليدي وظه����������ور األبراج 
الش����������اهقة احلديثة. وهناك حاجة قوية من 
قب����������ل أصحاب املش����������اريع اىل إدراج  القيم 
الثقافي����������ة والبيئ����������ة احمللية واملقياس البش����������ري 
والنس����������يج العم����������راين التارخي����������ي يف مناهج 
التعامل مع متطلبات املش����������روع، واليت، يف 
معظم احلاالت، تدعو اىل “مباين ابداعية 
ش����������اهقة”، متجاهلة الش����������روط األساسية 
يف تصمي����������م أش����������كال املب����������اين املس����������تدامة 
واملس����������احات املرحية القابلة لالس����������تخدام. 
كما جيب على ش����������ركات التطوير وأنظمة 
البناء تلبية احتياج����������ات اجملتمع احمللي من 
املس����������احات احلضرية املخطط هلا بش����������كل 
جي����������د ومريح، أي اليت تك����������ون متوازنة مع 
الفوائ����������د والعوائد املالية لتطوير املش����������اريع. 
إن البناي����������ات الش����������اهقة املس����������تمدة م����������ن 
الثقافة احمللية، ليس����������ت دائم����������اً احلل لتلبية 
االحتياجات السكنية احمللية. كما جيب أن 
يأخذ تقسيم اس����������تخدام األراضي واخلطط 
احلضري����������ة يف االعتبار، وج����������ود ارتفاعات 
مرحية متنوعة البناء ومس����������احات مفتوحة، 
وتنمية اجتماعية خمتلطة لتشجيع التكامل 
بني السكان احملليني واملقيمني األجانب. 

 لق����������د برزت ديب، على مدى الس����������نوات ال� 
15 املاضية، كواحدة من أسرع املدن منوا 
يف الع����������امل. وارتبط ذلك م����������ع رغبة يف بناء 
املباين الشاهقة، كتعبري عن احلداثة والعوملة 
واالزدهار االقتص����������ادي، وهو ما أدى اىل 
منو سكاين سريع. كما تسبب هذا التوسع 
يف ظه����������ور العديد من التحدي����������ات البيئية 

وحتديات التخطيط احلضري.
وجيد الراكب يف رحلة ال� 25 كم يف الزقاق 

السادس لشارع الشيخ زايد، مباٍن متفاوتة 
يف اإلرتفاع  وِقمم بنايات غري عادية، منها 
دبب وامللتوي وأش����������كال أخرى متيل اىل 

ُ
امل

أن تعكس ق����������وة التصميم صواباً أو خطًأ،  
لك����������ن املعماري����������ني يتجاهل����������ون خصوصية 
املوق����������ع.  كم����������ا يتفاقم هذا الش����������كل مع 
وجود تقاطعات اجلسور العلوية، والسكك 
احلديدية العلوية العابرة، وش����������بكات الرتام 
اليت تعاجل مش����������اكل حركة املرور املزدمحة. 
وبالت����������ايل فإن الس����������ؤال الكب����������ري هو كيف 
ميكن لديب تسخري طموحات النمو لديها 
لتحويل قيادة التخطيط احلضري اإلقليمية 
والدولية إىل من����������وذج ناجح للبيئة احلضرية، 
ويعك����������س التكامل بني الثقاف����������ة والواقعني 

االجتماعي واالقتصادي.

التغريات احلضرية يف منطقة اخلليج 
كان مع����������دل النمو الس����������كاين احلضري يف 
الس����������بعينيات من القرن املاضي يف منطقة 
اخلليج، سريعاً جداً. وقد أدى الضغط، يف 
ظل هذه الظروف، اىل جلب التكنولوجيا 
الغربي����������ة لتحقيق حتوالت فورية وش����������املة. 
وأصبح����������ت الس����������رعة والكفاي����������ة والكمية 
ُمددات اساس����������ية، ومت جتنب فرتة انتقالية 
نس����������بية، يف ح����������ني مكنت ه����������ذه الفرتات 
االنتقالية الثقاف����������ات والقيم اخلاصة هبا من 
التطور والتوس����������ع وتعزيز اهلوي����������ة.  وهكذا 
كان����������ت النتيجة مب����������اٍن دولية تس����������تند إىل 
أح����������دث التقنيات اليت أدخل����������ت اىل بيئة 

تقليدية.

 أفق ديب عام 1940، املصدر بلدية ديب

 أفق ديب عام 1950، املصدر بلدية ديب

التخطيط احل�ضري يف دبي
أكرم العكيلي. نائب الرئيس ومدير شركة هيل انترناشيونال
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وجيري يف مدن الش����������رق األوسط، تقييد 
اجلزء األكرب من العمارة االعتيادية بسبب 
االعتق����������اد أن أمناطه����������ا الثقافي����������ة والرمزية 
واالقتصادية أقل ش����������أناً من أمناط املعيشة 
اجلديدة ومفاهيم ختصيص املساحة – اليت 
تعرض رمزيتها التكنولوجية  وسياس����������ات 
اإلدارة احلضري����������ة اجلدي����������دة منفصلة عن 
املقياس البشري ونسيج املدينة التقليدي 

العضوي. 
أما البلدات واملدن اليت تطورت يوماً من 
حيث أش����������كال اإليق����������اع الداخلي الذي 
حدد أشكاهلا، فقد مت تدمريها اآلن، أو 
تقطيعه����������ا، أو إخضاعها ألنظمة التطوير 

ومتطلبات النقل ال����������يت ليس لديها اهتمام 
باملقياس البش����������ري والبيئة احلضرية. عالوة 
عل����������ى ذل����������ك، أصبحت  امل����������دن اليت ختلو 
من الس����������يارات مراكزا سكانية تعتمد على 

أحدث أنظمة الطرق واملرور.

ديب 2020 – التصميم األساس 
احلضري

ازداد عدد س����������كان ديب منذ عام 1950، 
ح����������وايل 100 مرة إىل 1.9 مليون نس����������مة، 
حبس����������ب احصاء 2010، حيث يش����������كل 
املواطنني االماراتيون  17 %  فقط من عدد 
الس����������كان، يف حني متدد النسيج احلضري 

بسرعة اىل ما يقرب من 400  مرة.
وتشري التوقعات اىل أن عدد السكان لعام 
2020 س����������يكون 2.8  مليون ش����������خص، 
حبسب س����������يناريو  النمو املتوسط. ومل يكن 
التحضر الس����������ريع، حىت وقت قريب، سببه 
النمو الس����������كاين، ولكنه كان بسبب دوافع 
اقتصادية من خالل جذب االستثمارات، 
واألنش����������طة ال����������يت هت����������دف إىل تطوير مور 

اقتصادي مستدام.
لق����������د التزمت ديب، بش����������كل يعكس الرؤية 

التنموية املس����������تقبلية للش����������يخ، مبس����������احات 
واسعة لتطوير املشاريع الضخمة يف املناطق 
احلضري����������ة )م����������دن داخل مدين����������ة(، وجيري 
التخطي����������ط جلعل بعضها ي����������ؤوي أكثر من 
مليون نس����������مة. كما هتدف خطة السياحة 
إىل اس����������تقطاب 15  مليون سائح سنويا، 
وم����������ن املتوق����������ع أن يرتفع الع����������دد  إىل 20  
ملي����������ون يف عام 2020. ويتكون النس����������يج 
االجتماع����������ي والثقايف م����������ن أكثر من 100 
جنس����������ية مع خمتلف أمناط احلياة واألديان 

واخللفيات العرقية.
مت تكليف هيئ����������ة التخطيط يف بلدية ديب، 

منذ عام 1950، بإعداد اخلطط التالية:

* خط����������ة التنمي����������ة الش����������املة يف منتص����������ف 
Doxiadis الثمانينيات اليت أعدهتا

*  اخلطة اهليكلية يف منتصف التسعينيات 
ال����������يت أعدها بارس����������ون-هارالند بارثولوميو 

وشركاه، لتصور ديب 2012 
* خطة 2003  اليت عدلت اخلطة اهليكلية 

لبلدية ديب لعام 2012 
* التصميم احلضري األساس لديب 2020 
الذي أعدَّ ما ب����������ني 2010 - 2012  من 
قبل جلن����������ة ديب للتخطيط العمراين بالتعاون 

مع
AECOM خدمات

وتركز اخلطة األخرية على التحديات البيئية 

أفق  ديب عام 1970، املصدر بلدية ديب

أفق ديب عام 2011 مع التطورات من عام  1970 ماطة  باللون األمحر، املصدر بلدية ديب



4

والتحول االقتصادي  واالجتماعي كمفتاح 
إلدارة التحض����������ر يف املس����������تقبل )بلدية ديب 

.)2012

سلطات التخطيط والتنمية 
وافق����������ت بلدي����������ة ديب عل����������ى التنمية يف عام 
2000. وأوكلت مهام املوافقة على التنمية 
الضخم����������ة اىل اجله����������ات احلكومي����������ة ذات 

العالقة مثل:
* جمموعة النخيل

* املنطق����������ة احلرة يف جبل علي / مؤسس����������ة 
املوانئ واجلمارك واملناطق احلرة 

* ديب للتكنولوجي����������ا، التج����������ارة اإللكرتونية 
واإلعالم )تيكوم(

ويضع ش����������به املطورين العامني بقيادة شركة 
إعم����������ار، والنخي����������ل وديب القابض����������ة وديب 
الن����������د وغريهم، املب����������ادئ التوجيهية لتطوير 
مشروعهم للتحكم بالعمالء الذين يعتربون 
الطرف الثالث، وهم يف األساس مستثمرون 
بقدرات م����������دودة أو معدوم����������ة من ناحية 
القدرات اإلدارية أو الفنية. وعلى الرغم من 
أن ه����������ذا أدى إىل مراجع����������ة عاجلة وعملية 
مصادقة على التنمي����������ة، وخصوصا التنمية 
الطموحة، إال أن الرتكيز هو على التفاصيل 
الفنية ومعايري الس����������المة يف املش����������اريع، يف 
ح����������ني أن التصمي����������م احلضري والس����������مات 
الثقافي����������ة ال تعترب معايرياً رئيس����������ية ملوافقات 
املش����������اريع وتصاريح البن����������اء. وبالتايل، فإن 
املباديء التوجيهية جلودة وتصميم املباين، 
مبا يف ذل����������ك املبادئ التوجيهي����������ة احلضرية 

الفعال����������ة يف مجي����������ع أحناء اإلم����������ارة، ال تزال 
حباجة لتنظي����������م ومراقبة على خطط التنمية 
اجلديدة لضمان االنس����������جام يف مجيع أحناء 
املدينة. وملراقبة وتعزيز والسيطرة على هذه 
املباديء التوجيهية، هناك ضرورة ملس����������امهة 
ومدخالت مدي����������ر متخصص يف التصميم 
احلضري يف هذه املرحلة املبكرة من التنمية 
م����������ن أجل: )أ( إعداده����������ا كجزء من اجملال 
االستش����������اري لألعمال ومتطلبات املشروع 
احلضري يف موجز تصميم املشاريع،  )ب( 
إجراء فحص اجلودة يف املناطق احلضرية يف 
مرحلة مبكرة من التصميم لضمان التوافق 

مع املتطلبات احملددة للتصميم احلضري.
املسائل واإلجتاهات: التصميم األساس 

 2020

يوج����������د يف عملية حتقيق الالمركزية يف بلدية 
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ديب، نقص عام يف التنس����������يق بني الوكاالت 
املس����������ؤولة عن توفري املرافق اجملتمعية، حيث 
ال يوج����������د هيئة واحدة  مس����������ؤولة عن كل 
ذلك.  وقد تس����������بب ذلك يف تأخري تقدمي 
التسهيالت للمش����������اريع السكنية اجلديدة، 
واختناق����������ات مرورية أث����������رت على الطرق يف 

املناطق األخرى )التعليم، والرتفيه، اخل.(
طوال الس����������نوات ال� 15 املاضية، مت توجيه 
مش����������اريع التنمي����������ة الس����������كنية اجلديدة حنو 
الرتف أو قطاعات الس����������وق عالية النهاية، 
وال����������يت تتألف عادة من الش����������قق الكبرية أو 
الفلل. ع����������الوة على ذلك، هناك نقص يف 
سوق اإلسكان بأس����������عار معقولة داخل أو 
بالقرب من ه����������ذه التنمي����������ة لتلبية مطالب 

غالبية األجانب.
وقد اخذ الرتكيز على زيادة أعداد الس����������ياح 

االنتب����������اه بعيداً عن املدين����������ة وتنمية اجملتمع. 
وكثريا ما متتلئ املرافق واملس����������احات العامة 
املفتوح����������ة يف مناط����������ق املب����������اين العالية مبباٍن 
جمعات اليت ميكن 

ُ
إضافية، لصاحل زيادة امل

بيعه����������ا لتوف����������ري املرافق اجملتمعي����������ة من أجل 
تعظيم عوائد املطورين.  واملثال على ذلك 
 ،)JBR( هو ش����������اطيء اجلم����������ريا ريزيدنس
الذي يوجد فيه احلد األدىن من املساحات 
املفتوح����������ة، وقابلية الط����������رق املرورية. وميكن 
رؤي����������ة ه����������ذا النمط يف التصميم األس����������اس 
وتصمي����������م البحرية، ال����������ذي كان واحداً من 
مش����������اريع التنمية الضخم����������ة اليت قامت هبا 
هيل انرتناش����������يونال خ����������الل االعوام 2005 
- 2008. وق����������د مت التخطي����������ط للبحريات 
هب����������دف خلق وجهة ترف حديث، متعددة 
االستخدامات تتمركز حول اجلزر السبعة.  

وقد أدى ظه����������ور التنمية املرتفعة اىل فصل 
بني الس����������كان. فف����������ي حني يقي����������م غالبية 
االجانب من ذوي اأُلسر الصغرية أو األفراد 
يف اجملمعات الش����������اهقة )مثل بيزنيس باي، 
ووسط البلد، ومرسى ديب، وغريها(، يُقيم 
اإلماراتيون من ذوي العائالت كبرية احلجم 
يف بي����������وت تقليدية اكرب.  وهذا  يؤدي اىل 
خلق مدينة جملموعات صغ����������رية من الناس 
مفصولون حس����������ب النم����������وذج االقتصادي 
واالجتماع����������ي واحلضري. وهذا هو مصدر 
قلق خطري ال بد م����������ن معاجلته وإدارته من 
خ����������الل التخطيط احلض����������ري املتوازن الذي 
يوظ����������ف اس����������تخدام األراض����������ي املختلطة، 
وارتفاعات املباين املسيطر عليها، والكثافة 
املتوازن����������ة، واملس����������احات اجملتمعي����������ة والرتفيه 

املتكامل.
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  مارينا باي ساندز يف سنغافورة، املصدر: فيليب أولدفيلد

نسخة مورة من مارينا باي ساندز. بوابة الشمس يف أبوظيب، املصدر: شركة الدار العقارية 
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وجيري يف مدن الش����������رق األوس����������ط، تقييد 
اجلزء األكرب من العمارة االعتيادية بسبب 
االعتق����������اد أن أمناطه����������ا الثقافي����������ة والرمزي����������ة 
واالقتصادية أقل ش����������أناً من أمناط املعيش����������ة 
اجلديدة ومفاهيم ختصيص املساحة – اليت 
تع����������رض رمزيتها التكنولوجية  وسياس����������ات 
اإلدارة احلضري����������ة اجلدي����������دة منفصل����������ة عن 
املقياس البشري ونس����������يج املدينة التقليدي 

العضوي. 
لق����������د ضربت األزم����������ة االقتصادية -2008

2011 س����������وق العق����������ارات، مم����������ا أدى إىل 
جمعات الشاهقة اليت هُتيمن على 

ُ
هجر امل

املشهد احلضري. كانت هذه دورة ازدهار 
املمتلكات يف ديب، مث الركود، مث االنتعاش.  
وقد وضع����������ت ديب منذ ذلك احلني، بعض 
األح����������كام املالي����������ة للتخفيف م����������ن دورات 
اخنف����������اض االزده����������ار، مما أدى إىل س����������وق 

عقارات مستقر نسبياً منذ عام 2013.

القيمة املضافة الدارة مشروع 
كانت ش����������ركات إدارة املش����������روع نشطة يف 
س����������وق البناء اإلقليمي خالل السنوات ال� 
20 املاضي����������ة.  ومع ذل����������ك، فإن دورها قد 
تقلص بسبب املطورين، واقتصر اآلن على 

إدارة اإلنشاءات فقط.
وعلى العك����������س من ذلك، متك����������ن مديرو 
املش����������اريع م����������ن لعب دور رئي����������س يف دعم 
طوري����������ن من خالل وضع خطط لش����������راء 

ُ
امل

الدراسات املبكرة حول اجلانب االقتصادي 
واالجتماعي، والبيئة، والرتاث، واس����������تدامة 
الس����������وق احمللي����������ة. وتعترب تلك الدراس����������ات 

ضرورية إلعداد ملخص مشروع صحيح.
مثل هذه اخلطط الش����������املة ستسيطر على 
املش����������اركة والعمل  للُمَخططني الرئيس����������يني 
واملهندسني املعماريني، واملقاولني منذ بدء 
املش����������روع وحىت اكتماله. وقد طبَّقت هيل 

انرتناش����������يونال نفس النه����������ج يف إدارة بعض 
التنميات اإلقليمي����������ة الكبرية مثل البحريات 
)ديب(، خنل����������ة مجريا )ديب(، البريدي )ليبيا(، 
مرك����������ز امللك عب����������داهلل امل����������ايل يف الرياض، 
وجزيرة فيلك����������ة )الكويت(.وقد مت يف ديب، 
لسوء احلظ، تسويق بعض املشاريع التنموية 
للمطورين اىل مستوى عال، واليت عادة ما 

تأخذ قطعاً قصرياً.
من أجل زيادة وت����������رية عملية التنمية. وهذا  
األم����������ر عادة ما يأيت يف ش����������كل استش����������ارة 
تصمي����������م دولية م����������ع رؤية تصمي����������م جاهزة 
مش����������كلة دون إشراك مدير املشروع يف أداء 
دراس����������ات اجلدوى ملا قبل التطوير. وتعترب 
بوابة الش����������مس يف )جزيرة الرمي، أبو ظيب( 
واحدة من مشاريع البناء الطويلة اليت ُقدِّمت 
بناء على رغبة الزبون وبش����������كل متوافق مع 
التصميم االس����������اس.  ويشمل ذلك العمل 
تطوير ثالثة أبراج يرتبط هبا هيكل س����������قفي 
مش����������رتك، وهو تصميم حياكي مارينا باي 
س����������اندز يف سنغافورة،  والفرق الوحيد كان 
استبدال اهليكل الس����������قفي لربج سنغافورة، 
وهو حيز حضري نابضة باحلياة مع مناظر 
رائعة، مبجموعة من الشقق الدوبلكس يف 

الطوابق العليا.
وم����������ن الض����������روري جلب إدارة املش����������اريع يف 
وق����������ت مبكر من مرحلة دراس����������ات اجلدوى 
االقتصادية الس����������رتاتيجية عملية اختاذ القرار 
من أج����������ل التطوير الصحيح. أما الش����������روع 
يف هنج تصميمي بس����������يط بداًل من “املباين 
امللتوية”، فكان من املمكن أن حيقق العائد 
املايل املستهدف والتكاليف املسيطر عليها، 
وأهداف جودة األداء يف البناء مع وفورات 

يف التكاليف تقدر ب�  20 - 25 ٪.

  فهم العمارة والتحضر االقليمي احمللي 
“املدين����������ة ه����������ي التكامل واالنس����������جام بني 
الزمان واملكان، واإلنسان، وهويتها تكمن 

يف العالقة بني تلك العناصر )الدكتور ممد 
مكية 1914 – 2015(

يعترب التخطيط احلضري حاجة إنس����������انية، 
حيث يتطل����������ب التخطيط حتقي����������ق التوازن 
والدمج املتميز بني اجلوانب واالحتياجات 
األربعة ، وهي البيئية والروحية واالجتماعية 
واالقتصادي����������ة. وال جيب امه����������ال أي منها 
يف التخطيط احلض����������ري الناجح، وهي ِسة 
مش����������رتكة ب����������ني كل األديان والفلس����������فات. 
والتصمي����������م احلض����������ري هو جوه����������ر املعرفة 
اليت جتمع وتدم����������ج التكنولوجيا والفن، مما 
خيلق وينظم البيئة املبني����������ة لتحقيق الوظيفة 
االجتماعية، والراح����������ة، والتفضيل البصري 
جملتم����������ع املدينة. ويهدف ايضا إىل إنش����������اء 
تأث����������ريات بصرية من املكونات احلضرية من 

خالل أشكال بناء وخربات متسقة.

التنمية احلضرية واالرتفاع 
ظهرت املباين الش����������اهقة كح����������ل اقتصادي 
جُمٍد لتوفري مس����������احة أكرب يف املدن القدمية 
كثيفة السكان مثل ش����������يكاغو ونيويورك، 
حيث كانت تلك املباين ِسة بارزة للحداثة 
والعومل����������ة والرخاء، وحتم����������ل يف طياهتا فكرة 
فخر وإجناز كبري كرمز للس����������لطة الرأسالية. 
ويوج����������د يف ديب ع����������دد من ه����������ذه األبراج 
الش����������هرية مثل برج خليفة وأبراج اإلمارات.  
ومع ذل����������ك، فإن أفق املدينة اآلن مليء مبا 
ال يعد وال حيصى  من البنايات الش����������اهقة 
املتوس����������طة، واليت بُني����������ت جبانب ناطحات 

السحاب األخرى املخطط.
ومع النمو الس����������كاين يف املناطق احلضرية، 
يبدو من الواضح أنه حىت ش����������كل التحضر 
التقليدي يطرح احلاج����������ة اىل  مباٍن أطول، 
وال����������يت تربز منها هوية الش����������كل من داخل 
املنطقة وثقافتها. وتعترب ش����������بام، وهي أوىل 
املباين الش����������اهقة يف القرن ال�سادس عشر، 
مثال حي على املباين الش����������اهقة التقليدية. 
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وميك����������ن اعتب����������ار ماهناتن الصح����������راء، وهي  
املدرجة من قبل اليونسكو باعتبارها واحدة 
من أقدم مواقع الرتاث العاملي ، تس����������جيال 
ستدام وتصميم املباين التقليدية 

ُ
للتخطيط امل

يف من����������ازل األبراج، فتصميمه����������ا الوظيفي، 
واملواد وتقنيات البناء فيها، تعبري عن الثقافة 
العربية التقليدية. ويتجلى ذلك يف مهارات 
البنائني، فضال عن خلق بيئة مبنية يف وئام 
مع الرج����������ل ومفهوم الوح����������دة البيئية. ومن 
االمثلة احلالية على هذا، مش����������روع البادية 
الس����������كين، وهو تصميم حدي����������ث وناجح 

مستوحى من شبام.

 التاريخ واألحداث وتأثريها على التنمية 
يف املنطقة

ش����������هدت منطقة الشرق األوسط أول نفوذ 
للعمارة الغربية يف أعق����������اب احلرب العاملية 
األوىل. فف����������ي العراق، على س����������بيل املثال، 
بدأت احلقب����������ة املعمارية اجلديدة )-1915

1923( بقدوم ثالثة مهندس����������ني معماريني 
إجنليزيني، هم أتش أس ميسون )-1892
1887-( ويلس����������ون  أم  وج����������ي   )1960

1965(، الذي كان له اسهامات يف العمارة 
اإلس����������المية اهلندية يف دهلي، وأصبح مدير 
األشغال العامة يف حكومة العراق األوىل يف 
عام 1921. متثل اس����������هام هؤالء املهندسني 
يف املباين العامة واملؤسسية الرئيسية، ومنها 
مطة السكك احلديدية يف بغداد )-1947

1951(، ومطار البصرة )1931(، وعكسا 
التأثري والتكامل بني العمارة الكالس����������يكية 
العم����������ارة اهلندية والعراقية  واإلجنليزية، وفن 

اليت تعتمد على الطوب احمللي.
كما عمل جي  كوبر، املهندس املعماري 
الربيطاين الثالث، يف اهلند والعراق، واستوحى 
من العمارة احمللية الكثري من االعمال. كما  
أنه صمم وأش����������رف، بالتع����������اون مع جي أم 
ويلس����������ون، ضريح امللوك )1934-1936(، 

 أبراج شبام يف اليمن، املصدر: أكرم العكيلي

أبراج مماثلة البراج شبام يف اليمن ديب فيستفال سييت 
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وكلية اهلندسة )1937(. وميكن ايضا رؤية 
تصامي����������م مباىن تارخيي����������ة مماثلة يف الكويت 
والبحرين وجدة ومسقط. وترتبط احملاوالت 
املذك����������ورة أعاله بعودة اجلماع����������ات العربية 
األوىل من املخططني واملهندسني املعماريني 
الذي����������ن خترجوا م����������ن جامع����������ات خمتلفة يف 
الغرب، ومعظمهم م����������ن اململكة املتحدة. 
ويقول الدكتور السلطاين )2014( أنه بعد 
العام 1930، ظهرت حركتني رئيسيتني يف 
تصميم أعمال العمارة احمللية. األوىل تتبىن 
التخطيط احلضري ونظرية اخلصوصية احمللية 
والبيئي����������ة يف التصميم املعم����������اري، كما يف 
أعمال الدكتور مكية يف املنطقة. أما الثانية 
فقد اعتربت  الفن قاع����������دة معمارية، وهو 
ما ميكن مالحظت����������ه يف أعمال اجلادرجي. 

أما االخرين الذين خترج����������وا من اجلامعات 
األمريكية، فقد كان����������وا قريبني اىل النموذج 

اهلندسي املعماري.
وهكذا، فقد ش����������هدت ُحقب����������ة الثالثينيات 
االنتق����������ال م����������ن املنهج التقلي����������دي للمدن، 
وهو النس����������يج العضوي املس����������ور يف العامل 
العريب إىل توسع جديد يقوم على تصاميم 
أساس وطرق مس����������تقيمة واسعة وجممعات 
جانبي����������ة كبرية مع أش����������كال بن����������اء توجيهية 
جديدة، وهو ما يعترب التحول األول لتغيري 
التخطيط احلض����������ري البيئي احمللي واهليكلية  

االجتماعية.
وقد شهدت ُحقبة اخلمسينيات والستينيات 
ح����������ركات كب����������رية م����������ن قب����������ل احلكوم����������ات 
واملهندس����������ني املعماريني املش����������هورين دولياً 

للقي����������ام بتصميم مباين مؤسس����������اتية عامة، 
ومنهم على س����������بيل املث����������ال، يف العراق، لو 
كوربوزييه، وألفا ألتو، وجيو بونيت، وخوسيه 
لويس س����������ريت، ووالرت غروبي����������وس، والذين 
اهلموا املهندسني املعماريني احملليني يف تبين 
عملي����������ة التصميم، وإنتاج املب����������اين املعاصرة 

على أساس البيئة احمللية.
 

التكنولوجيا وتأثرياهتا على التقاليد

لق����������د افتقر التحضر الس����������ريع الذي حدث 
مؤخراً يف املنطقة اىل فرتة إنتقالية؛ يف حني 
مكنت هذه الف����������رتات االنتقالية الثقافات 
والقيم اخلاصة هبا من تطوير وتوسيع وتعزيز 

درس مم����������د مكي����������ة )1914 - 2015( اهلندس����������ة املعمارية والتخطيط يف ليفربول وحصل على درجة الدكت����������وراه يف التصميم املدين يف كلية كينجز، يف 
كامربدج يف عام 1946.  وقد أس����������س ش����������ركة مكية وشركاه يف عام 1955، وانتخب رئيسا ملعهد الفنانني العراقيني. ويعترب مكية مؤسس قسم اهلندسة 
املعماري����������ة يف جامع����������ة بغداد 1959 - 1971، وكان عضواً تنفيذياً ل� آغا خان للعمارة، وعمل مستش����������اراً لألمم املتحدة يف عام 1967. غادر العراق 
واقام يف لندن والبحرين ومسقط والكويت و ديب. ويقال انه ترك إرث 40 عاماً من مشاريع التصميم املعماري الذي يعكس فلسفته يف التوظيف الفكري 

.)Althuwani 2013(.للتخطيط والتصميم التقليدي يف النظرية احلديثة وتكنولوجيا التصميم يف تصاميمه املعاصرة
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هويتها م����������ن الناحية التارخيية. يف ظل هذه 
الظروف، فإن الضغط من أجل التغيري مَتثل 
يف أن ه����������ذه األفكار ال ميك����������ن أن تتطور 
تدرجيي����������اً كما ح����������دث يف املاضي، ولكنها 
يتم اس����������تريادها من اخلارج، وخصوصاً من 
الغرب. وكان����������ت النتيجة مباٍن وُمدن ذات 
طابع دويل أُدخلت اىل البيئة التقليدية. وقد 
زادت  تلك املعايري من جاذبية التكنولوجيا 
الغربية، ولكن ما ظهر كان جامداً وصناعياً 
، وال أمهي����������ة تذكر له  للبيئة العربية والرتاث 
العريب فيه����������ا. عالوة على ذل����������ك، تعتمد 
املدن اجلديدة اليت أصبحت مراكزاً ُسكانية 
بش����������كل أساس����������ي على التكنولوجيا وخلق 

بيئات اصطناعية للحفاظ على وجودها.
لنأخذ منطقة مرس����������ى ديب: يف مدن الشرق 
األوس����������ط التقليدية، كانت أماكن العبادة 
ج����������زءاً من نس����������يج املدينة وواجه����������ة ثقافية 
مهم����������ة  للمجتمع، حيث تعت����������رب القباب 
واملآذن مي����������زات مهيمنة عل����������ى املدينة. يف 
املقابل، حتيط مبسجد مارينا األبراج من كل 
اجلهات، كما أنه غري كاف لعدد كبري من 

املصلني.
ف����������إن األستفس����������ارات احلضرية  وهك����������ذا، 
تستكش����������ف الاله����������وت والفلس����������فة وعلم 
االجتم����������اع والتاريخ واالقتص����������اد، وكلها هلا 
تأثري ملموس على البيئة احلضرية. وال ميكن 
اعتبار املخططني واملهندسني املعماريني هم 
الوحيدون املسؤولون عن التحول السريع يف 
املدينة، حيث يلعب السياسيون والبلديات 
واملطورون واملضاربون واملقاولون دوراً هاماً 
يف تل����������ك العملية ايض����������اً. إن ادخال املباين 
العالي����������ة والتكنولوجيا يف املنطقة هو حقيقة 

واقعة يفهم منها أنه ال تراجع
 يف أمناط احلياة واملعيش����������ة اىل السابق.  ومع 
ذل����������ك، ينبغي اختاذ تدابري مناس����������بة من قبل 
البلديات احمللية لتحس����������ني التخطيط وتنظيم 
التصمي����������م يف عملي����������ة تقس����������يم املدينة، مع 
الرتكيز على استخدامات األراضي املختلطة 
املقيدة،  السكنية  املباين  واملتوازنة وارتفاعات 
ناهيك عن توفري املساحات االعامة الكافية .

ومن الضروري ايضاً وجود ُمصمم حضري 

قوي وذو خربة ملي يف فريق مدير املشروع 
من أجل إعداد املب����������ادئ التوجيهية لتطوير 
املش����������روع تلبية ملتطلبات التصميم احلضري 
ومراقبة إجناز تصميم االستش����������اري لضمان 

التوافق مع املعايري احلضرية والبيئية.

البناء للمستقبل 
 استخدمت أس����������اليب خمتلفة ملعاجلة هذه 
التحدي����������ات، حيث توضح كيف اُس����������يء 
فهم دمج التكنولوجي����������ا احلديثة يف الثقافة 

التقليدية.
وبرز هناك هنج واحد، وهو جتاهل املاضي 
متاماً وفرض منط دويل للهندس����������ة املعمارية 
أكثر مالءم����������ة لبيئات أخ����������رى، يف ماولة 
لتصوير رم����������وز النمو ومكانتها والتقدم، مما 
أدى إىل ظهور بيئات قاحلة ال روح فيها. 
كل هذا مت التخطيط له، وأدى اىل تقويض 

الثقافة التقليدية.
وكان النه����������ج املقابل ه����������و عدم الرتاجع اىل 
املاضي، ولكن جيب ان تكون هناك مناذج 

ديب مارينا بالقرب من اخلليج العريب )مبا يف ذلك حملة عن النخلة  واجلمريا(، مع أبراج حبرية اجلمريا يف املقدمة ، املصدر : هيل انرتناشونال
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ماكاة للرتاث العظيم للعمارة اإلس����������المية. 
وقد ح����������اول بعض املصممني اس����������تخدام 
أش����������كال خارجية سطحية وميزات واضحة 
مثل القب����������اب أو األقواس لتأس����������يس هوية 
إس����������المية للعمارة،  لكنها كانت يف الواقع 

تدين بوجودها إىل أمناط دولية  اكثر من ان 
تكون مستلهمة من الثقافة احمللية.

هن����������اك أمثلة على تصميم جيد يف املنطقة، 
حيث حاول املعماري����������ون العامليون والعرب 
خل����������ق تصاميم مباين هام����������ة تعكس الفهم 
الس����������ليم للظ����������روف البيئية احمللي����������ة والثقافة 
املتكامل����������ة يف أش����������كال البن����������اء املعاص����������رة 

والتكنولوجيا.
هن����������اك أمثلة على تصميم جيد يف املنطقة، 
حيث حاول املعماري����������ون العامليون والعرب 
خل����������ق تصاميم مباين هام����������ة تعكس الفهم 
الس����������ليم للظ����������روف البيئية احمللي����������ة والثقافة 
املتكامل����������ة يف أش����������كال البن����������اء املعاص����������رة 

والتكنولوجيا.

وميكن العثور عل����������ى  أمثلة جيدة يف مدينة 
ديب مثل الربج القدمي وسوق البهار. غري أن 
هذه املناطق مقطوعة حالياً بش����������ارع دائري 
كب����������ري. ميكن معاجلة هذه احلالة من خالل 
ممرات للس����������ابلة توفر مساحة  مفتوحة من 

أجل اعادة النسيج العضوي.
كان ال����������ربج االول يف ديب ق����������د بين يف عام 
1979، وه����������و مبىن مركز التجارة العاملي يف 
شارع الشيخ زايد، وصممه جون هاريس.  
وميك����������ن اعتب����������اره التصميم املس����������تدام لربج 
كبري قبل ظهور رموز االس����������تدامة االخرى 
لالبراج، ألنه عبارة عن مبىن مكتب األداء 
الوظيف����������ي ال����������ذي  ميثل النه����������ج الصحيح 
ملعاجلة األوضاع البيئية والثقافية احمللية. اما 
هيكله فهو من اخلرسانة املناسبة لبيئة ديب  
ومناخها. ويظهر يف الصورة هذا املبىن مع 
املباين السكنية الزجاجية اجملاورة، وهي حالة 
من التصميم احلضري اليت ميكن استغالهلا 

يف قضية ترشيد تصميم املباين العالية.

ولننظر كمقارنة، اىل برج كيان احلائز على 
جائ����������زة  CTBUH  باعتب����������اره واحداً من 
أفضل املباين الشاهقة، حيث يقول ديفيد 
جيانوتني، احمللف، أن “املبىن يقدم نفس����������ه 
بش����������كل خمتلف م����������ن كل زاوية من خالل 
شكله الديناميكي، مما جيعله متعة استثنائية 
للناظر.” أما الس����������ري ت����������ريي فاريل فيقول 
أن” التصميم حلزوني����������ة الذكي لربج كيان 
 Wood,( ”.يس����������تجيب للظروف احمللية

)Henry & Safarik 2014

وتوض����������ح الصور احلالية أن الربج اآلن ليس 
جمرد واحد من العديد من املباين العالية يف 
مارين����������ا، فهو يفقد جزء كبريا من هيبته إذا 

ما صمم يف ظروف خمتلفة.

حالة التصميم احلضري املناسب 
لق����������د أصبح����������ت ديب مدينة ذات نس����������يج 
عم����������راين جُم����������زأ. وترك����������ز املب����������اين العالية يف 
الس����������وق اليوم على هدف تعظيم الضرب 
املربح لقيمة األرض بتش����������جيع من أنظمة 
البناء.  وهذا يؤدي إىل أمناط أبراج معزولة 
عن النس����������يج احلضري، وتفاقمت بس����������بب 
أه����������داف املالك / املط����������ور لتحقيق أقصى 
قدر من املناطق القابلة للبيع على حساب 

نوعية االستخدام.
ومن املهم جداً أن تصمم األبراج يف سياق 
حضري يوفر مجيع وسائل الراحة لألنشطة 
االجتماعي����������ة.  وبينما ي����������زداد طول املباين، 
ت����������زداد  احلاجة اىل حيز حضري أكثر على 
مستوى األرض. إن جتاهل املرافق اجملتمعية 
جيعل من ظروف املعيشة غري مرحية.  توجد 
تصاميم جيدة يف املشاريع التنموية الكربى 
اليت يشارك املخططون فيها بشكل مجاعي 
املهندسني املعماريني يف التصميم املعماري 
واحلضري للمباين. وهذا يتناقض مع س����������وء 
أداء األب����������راج املعزولة املصممة بأش����������كال 

ومواد خمتلفة.

 مسجد ديب مارينا يتضاءل امام ابراج مركز التجارة العاملي بني عامي 
)1970 - 2008 (، املصدر : اكرم العكيلي
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“جيب أن حيدث مفهوم التفاعل بني القيم 
اجلمالي����������ة احلضرية والدولي����������ة والتقليدية يف 
مناخ يسمح بالتحقيق يف كل االحتماالت 
اليت ميكن استخدامها من أجل استكشاف 
املزايا االجتماعية والبيئية للمدن اجلديدة” 

- اجلادرجي )2000(.
هناك هنج جديد للس����������عي حنو فهم جوهر 
العم����������ارة احمللية اإلقليمية، بش����������كل خمتلف 
عن أشكاله. كما أن  إدخال التكنولوجيا 
احلديثة يف الش����������رق األوس����������ط هو واقع  ال 
تراج����������ع عن����������ه، مما حي����������ول أمناط املعيش����������ة 
والعادات. وقد حتدد  النمط يف اهلندس����������ة 
املعماري����������ة، تارخيي����������اً،  من خ����������الل املعرفة 

السائدة مبواد البناء والتكنولوجيا.
وس����������كون لتلك النماذج ال����������يت تتطور من 
ه����������ذا النهج، هوي����������ة إقليمية، وإحس����������اس 
باالستمرارية، وتوافق من حيث الوجود مع 

اجملتمع العريب واإلسالمي.
إن عقيدة الوح����������دة يف التعدد، من الناحية 
املثالي����������ة، تس����������تفز يف املهن����������دس املعماري، 
اليت ختلق  الداخلية  االهتزازات اإليقاعي����������ة 
االنس����������جام من خالل النم����������اذج اليت هي 
انعكاس للهوية اإلقليمية، واملقياس البشري 

والتكنولوجيا اخلالقة، واالستمرارية.
هناك حاجة لدراس����������ات لتقييم التسلس����������ل 
النقل، وش����������وارعها ذات  اهلرمي لوس����������ائل 
العالقة، لتجنب التنمية يف مش����������اريع النقل 
بعد التطور الذي حل وس����������ط املساحات 
احلضرية، كما هو احلال مع  مطات مرتو 
ديب من حي����������ث احلجم والش����������كل.  ومن 
الواضح أن ختفيف بعض الطرق الرئيس����������ية 
يف مجي����������ع أحناء النس����������يج احلض����������ري داخل 
املدينة من خالل حتس����������ني املناظر الطبيعية 
الوس����������طية، وإضافة املزيد من املس����������احات 
اخلضراء، وردم بعض املس����������احات األخرى 
يف مواق����������ع م����������ددة ومدروس����������ة ميك����������ن أن 
تستوعب األنشطة االجتماعية، واملالعب 

اليت تعمل على حتس����������ني التفاعل احلضري. 
إن  العرائش واملظالت واألروقة املظللة هي 
كلها خصائص مشرقية أو يف البلدان ذات 

الرتاث املشرقي، مثل إسبانيا.
 ومع الفرصة لتطوير املش����������اريع الكربى يف 
ديب، وبداي����������ة التصميم األس����������اس 2020، 
وماوالت حتقيق الرؤية الديناميكية للشيخ 
يف املدين����������ة عاملية الثقافة، تزامناً مع معرض 
EXPO2020، تظه����������ر هناك حاجة 
إىل جهود كبرية ِمن قبل سلس����������لة الس����������وق 
ملواجهة التحديات ونقاط القوة واملوارد يف 
العمليات الناشئة، من أجل تسهيل حتقيق 
ه����������ذه الرؤية.  وال يكمن التحدي يف خلق 
األماكن املس����������تدامة، بل يف جعل األماكن 

مستدامة.

املالحظات النهائية

طورين لتعظيم العائد 
ُ
بينما تزداد ش����������هية امل

من خ����������الل زي����������ادة اجملمع����������ات اليت ميكن 
بيعه����������ا، يس����������تمر ظهور املباين الش����������اهقة، 
وميث����������ل التخطيط احلض����������ري واالحتياجات 
االجتماعية والثقافية لإلنس����������ان التحديات 
الرئيس����������ة اليت يتع����������ني معاجلتها يف املدن يف 

التطورات املستقبلية.
يلع����������ب أصحاب املصلحة يف التنمية أدواراً 
دن 

ُ
ملموسة ومس����������امهة يف حتسني شكل امل

املستقبلية اليت ميكن تلخيصها على النحو 
التايل:

اإلدارة  سياس����������ات  تطوير  1.البلدي����������ات: 
احلضري����������ة املس����������تدامة واملالئمة، وش����������روط 

البناء، والسيطرة على التنمية اجلديدة
للحف����������اظ على ج����������ودة البيئ����������ة، واحلفاظ 
على املقياس اإلنس����������اين احلي����������وي. وينبغي 
إجراء ختطيط حض����������ري وتصميم األعمال  

 جانب من الشارع الرئيسي يف وسط مدينة ديب يفصل بني التطور يف البلدة القدمية 
وسوق البهار ، املصدر : اكرم العكيلي
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باتباع خط����������ط املدينة عند النظر يف مناطق 
جمعات والتقسيمات الفرعية الرتفاعات 

ُ
امل

مددة وفضاء نسيب يف املناطق احلضرية بني 
املباين.

2.املط����������ورون: جيب عليه����������م توفري تفاعل 
مناس����������ب بني املرافق اجملتمعية واملساحات 
اخلضراء أو العامة داخل املباين، عن طريق 
احلوافز مثل خط����������ط مكافآت. كما جيب 
عليهم إش����������راك مديري املشاريع يف مرحلة 
دراس����������ة اجلدوى ملساعدة املطورين يف اختاذ 
القرارات  االس����������رتاتيجية اليت تضمن عوائد 

اقتصادية وبيئية واجتماعية وثقافية متوازنة.
3.م����������دراء املش����������روع: جي����������ب أن يعمل����������وا 
مستشارين للمطورين يف العمل على تطوير 
دراس����������ات اجل����������دوى االقتصادي����������ة والبيئية، 
والواق����������ع االجتماعي والثقايف للمنطقة. من 
املهم تثقيف املطورين يف جمال مزايا تطبيق 
أنظمة إدارة املش����������اريع يف كل مراحل تطوير 

املشروع.
واملهندس����������ني:  واملعماريني  4.املخطط����������ني 
إش����������راك املصممني من ذوي اخلربة إلجراء 

دراس����������ات ُمعمق����������ة ع����������ن البيئ����������ة والثقافة 
وخصوصية املوقع احلض����������ري قبل النظر يف 
خطط وأش����������كال املباين. كما جيب العمل 
بش����������كل وثيق مع مديري املشاريع ملعاجلة 

حتليل ختطيط وتصميم املشروع.
5.املؤسس����������ات التعليمي����������ة: تق����������دم برامج 
جامعي����������ة ودورات يف مس����������ائل التخطي����������ط 
واالس����������تدامة احلضرية لرفع مستوى الوعي 
االجتماعي بني اجليل القادم - إىل جانب 
برامج التوعية اليت تدعمها احلكومة احمللية.
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