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 مستقبل املدينة يف اخلليج العربي
 (1)إشكالية ما بعد الطفرة النفطية

 *أ.د. مشاري بن عبد هللا النعيم

 ملخص:
توجه مدن اخلليج العريب حتدايت كبرية؛ نتيجة لتوسعها يف النشاط العقاري خالل العقد 

وتتحول إىل مكان  األخري؛ األمر الذي أدى إىل أن خترج هذه املدن عن حدودها العمرانية الطبيعية
لتجمع العمالة الوافدة، ومن مث أوجد خلاًل واضحًا يف الرتكيبة السكانية، إضافة لتحول املدينة 
برمتها إىل مشروع استثماري يدفع إىل "رمسلة املدينة" و"تسليعها". هذه الدراسة تتناول هذه 

نها خصوصاً مع وجود األزمة الظاهرة ابلتفصيل وتعرج على القضااي األساسية اليت ميكن أن تنتج ع
املالية العاملية احلالية اليت تنذر بتوقف كثري من املشاريع وحتول بعض مدن املنطقة إىل من أشباح. 
تعتمد الدراسة على مخسة جماالت ختطيطية أساسية يف حتليلها لتجارب مدن منطقة اخلليج، تبدأ 

ال االجتماعيلالثقايف )السكا،((، مث اجملال ابجملال البيئي مث السياسي )التشريعي والقضائي(، واجمل
التقين، واجملال االقتصادي، وختلص إىل أن مدن اخلليج العريب مثلت على الدوام ما يسمى "مدن 
اللحظة" اليت ال حتتفظ بذاكرة واضحة يعول عليها، ومن مث فإن هذه املدن تواجه إشكالية ثقافية 

 يبتها السكانية والعمرانية.من عدم استقرار ترك -يف األصل –انجتة 

                                           
م، وأستاذ النقد املعماري، قسم العمارة،  0991* دكتوراه يف العمارة، جامعة نيوكاسل أبون اتمي، اململكة املتحدة، عام 
 ودية.كلية العمارة والتخطيط، جامعة امللك فيصل، الدمام، اململكة العربية السع

بدأت فكرة الدراسة عندما قدم الباحث ورقة عمل ملنتدى التنمية لدول اخلليج العريب الثالثني الذي عقد يف البحرين يف الفرتة من  (1)
م، تناول فيها جتربة ديب كمثال للمدن اخلليجية ملا بعد األزمة املالية العاملية، وتطورت الفكرة كثرياً عندما قدم 1119فرباير  01-01

 يف مؤمتر عجمان»احلضري يف مدن غري مستقرة اقتصادايً: دراسة ملدن دول اخلليج العريب؛  التطور»الباحث ورقة علمية بعنوان 
م يف مدينة عجمان. واستفادت الدراسة كثرياً من مالحظات احلضور 1119أبريل  1 – 6( الذي عقد يف الفرتة ما بني 1التخطيط )

ث أن يقدم الشكر إىل الربوفيسور بسيم حكيم )من البكركي يف الوالايت املتحدة األمريكية( الذي قرأ يف كال اللقاءين، ويود الباح
الدراسة وأبدى عليها بعض املالحظات املهمة. كما أن جزءًا من الدراسة نشر يف كتاب " الطفرة النفطية الثالثة وانعكاسات األزمة 

دول اخلليج العربية" حترير الدكتور علي خليفة الكواري، من منشورات مركز دراسات الوحدة املالية العاملية: حالة أقطار جملس التعاون ل
 م.1119العربية، بريوت، 
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 مستقبل املدينة يف اخلليج العربي
 (1)إشكالية ما بعد الطفرة النفطية

 *أ.د. مشاري بن عبد هللا النعيم

 ملخص:
توجه مدن اخلليج العريب حتدايت كبرية؛ نتيجة لتوسعها يف النشاط العقاري خالل العقد 

وتتحول إىل مكان  األخري؛ األمر الذي أدى إىل أن خترج هذه املدن عن حدودها العمرانية الطبيعية
لتجمع العمالة الوافدة، ومن مث أوجد خلاًل واضحًا يف الرتكيبة السكانية، إضافة لتحول املدينة 
برمتها إىل مشروع استثماري يدفع إىل "رمسلة املدينة" و"تسليعها". هذه الدراسة تتناول هذه 

نها خصوصاً مع وجود األزمة الظاهرة ابلتفصيل وتعرج على القضااي األساسية اليت ميكن أن تنتج ع
املالية العاملية احلالية اليت تنذر بتوقف كثري من املشاريع وحتول بعض مدن املنطقة إىل من أشباح. 
تعتمد الدراسة على مخسة جماالت ختطيطية أساسية يف حتليلها لتجارب مدن منطقة اخلليج، تبدأ 

ال االجتماعيلالثقايف )السكا،((، مث اجملال ابجملال البيئي مث السياسي )التشريعي والقضائي(، واجمل
التقين، واجملال االقتصادي، وختلص إىل أن مدن اخلليج العريب مثلت على الدوام ما يسمى "مدن 
اللحظة" اليت ال حتتفظ بذاكرة واضحة يعول عليها، ومن مث فإن هذه املدن تواجه إشكالية ثقافية 

 يبتها السكانية والعمرانية.من عدم استقرار ترك -يف األصل –انجتة 

                                           
م، وأستاذ النقد املعماري، قسم العمارة،  0991* دكتوراه يف العمارة، جامعة نيوكاسل أبون اتمي، اململكة املتحدة، عام 
 ودية.كلية العمارة والتخطيط، جامعة امللك فيصل، الدمام، اململكة العربية السع

بدأت فكرة الدراسة عندما قدم الباحث ورقة عمل ملنتدى التنمية لدول اخلليج العريب الثالثني الذي عقد يف البحرين يف الفرتة من  (1)
م، تناول فيها جتربة ديب كمثال للمدن اخلليجية ملا بعد األزمة املالية العاملية، وتطورت الفكرة كثرياً عندما قدم 1119فرباير  01-01

 يف مؤمتر عجمان»احلضري يف مدن غري مستقرة اقتصادايً: دراسة ملدن دول اخلليج العريب؛  التطور»الباحث ورقة علمية بعنوان 
م يف مدينة عجمان. واستفادت الدراسة كثرياً من مالحظات احلضور 1119أبريل  1 – 6( الذي عقد يف الفرتة ما بني 1التخطيط )

ث أن يقدم الشكر إىل الربوفيسور بسيم حكيم )من البكركي يف الوالايت املتحدة األمريكية( الذي قرأ يف كال اللقاءين، ويود الباح
الدراسة وأبدى عليها بعض املالحظات املهمة. كما أن جزءًا من الدراسة نشر يف كتاب " الطفرة النفطية الثالثة وانعكاسات األزمة 

دول اخلليج العربية" حترير الدكتور علي خليفة الكواري، من منشورات مركز دراسات الوحدة املالية العاملية: حالة أقطار جملس التعاون ل
 م.1119العربية، بريوت، 
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 مقدمة:( 0

جزء من اخلسارة اليت تلحق البلدان إهنا تركن إىل األوهام، وتعيش يف املاضي، » 
وختطئ يف قراءة الواقع واحتماالت املستقبل. وكما أن التاريخ ذاكرة، فإن إدراك اجلديد ذاكرة 

ا مل حيسن استيعاب دروس أخرى، وقدرة أكرب على مواجهة املختلف واملطامع والعدو. فإذ
 «التاريخ، ومل جير معرفة اجلديد، فإن كل شيء سوف يتحول إىل ذكرايت وأغان حزينة 

 «(املنبت»مدن امللح  –)عبد الرمحن منيف 
مزيداً  –وخصوصاً مدينة ديب  –تثري األزمات املالية اليت تعانيها مدن اخلليج العريب 

كن أن تعانيه يف املستقبل، من أزمات يف تسيري من الشكوك حول مستقبل هذه املدن وما مي
املدينة. تشري بعض الدراسات إىل أن توسع املدن املعتمد على توافر الطاقة الرخيصة )كما 
هو احلال يف منطقة اخلليج العريب(، قد يؤدي إىل عدم قدرة هذه املدن يف املستقبل على 

ن مث قد ينشأ من هذا هجرة مجاعية حتمل توسع املدينة ومتددها وزايدة عدد سكاهنا، وم
 .(2)حتول املدينة إىل مدينة أشباح

املشكلة تكمن يف تراجع إنتاج النفط وزايدة أسعار الطاقة، حيث يؤكد )هينربغ( 
Heinberg .ًويبدو أن العامل  (3) أن أتثري انتهاء عصر الطاقة الرخيصة سوف يكون معقدا

إذا » شرق األوسط، فها هو )مسنز( يؤكد أنه قلق من نضوب الطاقة خصوصًا يف منطقة ال
وصل إنتاج منطقة الشرق األوسط إىل نقطة الذروة، فذلك معناه بشكل قاطع، أن العامل قد 

ومن الواضح أن إشكالية "الطاقة الرخيصة"، اليت تعتمد عليها  (4)«.وصل إىل تلك النقطة
حتملها. هذه الدراسة حتاول أن مدن اخلليج العريب سوف تدفع إىل أزمات كبرية لن تستطيع 

تقدم سرية نقدية لتجربة بناء املدن يف اخلليج العريب من خالل تركيزها على جتارب ثالث 
                                           

م(، النفط واحلرب واملدينة: مصري احلياة احلضرية... إىل طريق مسدود، بريوت، شركة 1112محيد، فيصل، ) (2)
 املطبوعات للتوزيع والنشر.

 )3( Heinberg, R. (2004), The End of Suburbia, (DVD Video) Electric 

Wallpaper. 
)4(Simmons, M. (2004), The End of Suburbia, (DVD Video) Electric 

Wallpaper.  
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مدن، هي ديب والدوحة واملنامة، كما أهنا ستعرج على ابقي العواصم واملدن الرئيسية يف 
 املنطقة حبسب سياق البحث.

 املدينة يف اخلليج.. دراسات سابقة: -0 -0

جيب أن نؤكد هنا أن الدراسات احلضرية حول املدينة اخلليجية قليلة جداً، وال ميكن 
االعتماد عليها يف إيضاح الصورة احلالية للمدن يف املنطقة؛ فتلك الدراسات متقطعة واندرة 
وكثري منها قدمي جداً، وقد ركز الباحث على جممل الدراسات اليت نشرت خالل العقد 

ملنطقة، وميكن إمجاهلا يف عدد من اإلصدارات كتلك اليت نشرها الدكتور األخري حول مدن ا
م( حول تطور املدينة العربية اليت مجع فيها دراسات متعددة حول 1114ايسر الششتاوي )

وضع املدينة العربية املعاصرة، كما أن الكتاب الثا،( الذي حرره الدكتور الششتاوي 
بشكل خاص ومت نشر العديد من الدراسات حول م( ركز على املدينة اخلليجية 1111)

الرايض وأبو ظيب والكويت واملنامة، على أن أغلب تلك الدراسات وصفية وال تركز على 
 –اإلشكاالت احلضرية واالقتصادية واالجتماعية اليت تعانيها املنطقة. كما أن الباحث 

مل حول مدينة ديب يف  نظم ورشة ع –مبشاركة الدكتور عامر مصطفى والدكتورة عزة عليش 
م، ومت 1115الذي عقد يف مدينة اسطنبول يف يوليو  UIAكوجنرس املعماريني الدوليني 

الرتكيز يف الورشة على األزمات املتوقعة اليت قد تنتج من هذا النمو غري احملسوب للمدينة.  
كما مت إصدار عدد خاص حول التحضر يف الشرق األوسط من قبل معهد الشرق األوسط 

وتناول بعض  (5) يف واشنطن، ركز على بعض القضااي املهمة اليت متس مدن اخلليج العريب.
املفكرين والكتاب اخلليجيني مشكلة النمو العمرا،( املتحول الذي تعيشه ديب، فقد أاثر 
الدكتور عبد اخلالق عبد هللا الكثري من املخاوف حول املشاريع العمرانية املتزامحة اليت ميزت 

الل العقد األخري، وأكد ذلك يف دراسة له نشرهتا جملة املستقبل العريب عام ديب خ

                                           
)5(Viewpoints Special Edition: Architecture and Urbanism in the Middle 

East, the Middle East Institute, Washington, USA.  
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كما أن الدكتور علي الكواري أاثر العديد من املالحظات حول الرتكيبة   (6) م.1116
 السكانية وعالقتها ابلنمو احلضري يف مدن املنطقة خصوصاً مدينة الدوحة.

همة اليت عقدت حول املدينة، وتناولت  وميكن كذلك الرجوع للعديد من املؤمترات امل
كثريًا من القضااي حول املدينة اخلليجية مثل ندوة مدن املستقبل، الرايض، اململكة العربية 

م، واملؤمترات اليت نظمها 1110نوفمرب  01-01هـل0411شعبان  12-15السعودية، 
ان هناك تناول واضح ففي هذه الدراسات ك (7) مركز الدراسات املعمارية يف العامل العريب.

لفكرة استشراف املستقبل الذي يبدو أنه مل يلتفت له كثري من متخذي القرارات. وعلى 
الرغم من أمهية الدراسات االستشرافية فإهنا مل تتشكل يف املنطقة كتوجه مبين على دراسات 

ويبدو  ،«ال وجود لريح مؤاتية ملن ال يدري إىل أين هو ذاهب»إسرتاتيجية. يقول )سينيك( 
أن غياب الرؤية املستقبلية وعدم وجود مراكز استشرافية يف املنطقة مل تفرز استشرافيني قادرين 

استباق حدوث التغيري، واستثارة »، «ةاالستثار »ووظيفة « االستباق»على القيام بوظيفة 
 (8)«.تغيري مرجو بغية أن حيدث

الدراسات احلضرية العديدة،  أما ابلنسبة للملكة العربية السعودية فهناك العديد من
وميكن العودة لبعض الدراسات اليت قدمها الدكتور صاحل اهلذلول يف وقت مبكر عام 

كما ميكن الرجوع للدراسات اليت تضمنها الكتاب الذي   (9) م يف أطروحته للدكتوراه.0910
العمرانية يف  م( حول التنمية0999حرره الدكتور اهلذلول ابالشرتاك مع )انراايانن إيدادان( )

                                           
، 111، جملة املستقبل العريب، العدد «ديب: رحلة عربية من احمللية إىل العاملية»م(، 1116عبد هللا، عبد اخلالق، )يناير  (6)

 السنة الثامنة والعشرون.
)7(Moustafa, Amer, Al-Qawasmi, Jamal and Mitchell, Kevin. (2008), Instant 

Cities: Evergent Trends in Architecture and Urbanism in the Arab World, 

The Third International Conference of the Center of the Study of 

Architecture in the Arab Region, Sahrjah.  
يناير  11)اجلمعة  02194، جريدة احلياة، العدد «املستقبل كما تبتكره احلداثة»م(، 1101الغزي، حممد، ) (8)

  هـ(.0410صفر  2مل1101
)9(Al-Hathloul, S. (1981), Tradition, Continuity, and Change in the Physical 

Environment: The Arab-Muslim City, Unpublished Ph.D. Thesis, MIT 

Cambridge.  
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على أن أغلب الدراسات مل تركز على املخاطر املستقبلية للنمو  (10) اململكة العربية السعودية.
العمرا،( الذي ميز املنطقة خالل العقد األخري، فكما هو معروف أن مدينة ديب مل تكن 

ة م، وبدأت يف خططها التنموية قبل تلك الفرت 1111متسارعة النمو العمرا،( قبل عام 
م، ومن مث فإن موضوع هذه الدراسة يعترب جديداً  1111لكنها مل تبدأ التنفيذ فعاًل إال عام 

كظاهرة عمرانية ميزت املدن اخلليجية خالل « مدن اللحظة»على املنطقة؛ ألنه يركز  على 
السنوات األخرية. ومع ذلك فإنه حىت هذه اللحظة مل يتم إنشاء أي مركز ألحباث املدن يف 

 قة على الرغم من كل اإلنفاق الكبري حلكومات املنطقة على البناء وإنشاء املدن.املنط

أعمال »واحلقيقة أنه خالل السنوات اخلمس األخرية )ورمبا قبل ذلك( اعتادت جملة 
اليت تصدر من مدينة ديب على نشر تقرير سنوي يف شهر  Gulf Business« اخلليج

ر الكربى يف منطقة اخلليج، من حيث الدخل والنمو )مارس( من كل عام، يتناول املدن العش
وكانت مدينتا ديب  –نتيجة لألزمة املالية(  –م 1119العمرا،( )مل يصدر التقرير هذا العام 

نتيجة للنشاط غري املسبوق الذي عاشته هذه املدن  –وأبو ظيب أتتيان يف مقدمة تلك املدن 
ضحة لصعود مدن جديدة سوف يكون هلا على أن هناك إشارة وا(11) يف الفرتة األخرية.

هذه املدن هي الدوحة  (12) التأثري نفسه الذي أحدثته مدينة ديب على وجه اخلصوص.
                                           

التحدايت، (، التنمية العمرانية يف اململكة العربية السعودية: الفرص و 0999اهلذلول، صاحل، إيدادان، انرايانن، ) (10)
 الرايض، دار السهن.

م( كانت ديب يف املرتبة األوىل وأبو ظيب يف املرتبة الرابعة والشارقة يف املرتبة الثامنة وعجمان يف املرتبة 1111عدد ) (11)
 Gulf Business, Vol.6, (marchالعاشرة بينما أتت الدوحة يف املرتبة الثالثة واملنامة يف املرتبة السادسة. 

2002), pp.50-63 م فقد أتت ديب كذلك يف املرتبة األوىل والدوحة يف املرتبة الثانية واملنامة يف 1111. أما يف عام
. ويف Vol. 7, (March 2003), pp. 38-53املرتبة الثالثة وأبو ظيب يف املرتبة السادسة والشارقة يف السابعة، 

ية والدوحة يف الثالثة وأبو ظيب يف السادسة والشارقة يف املرتبة الثامنة م، أتت ديب يف املرتبة األوىل واملنامة يف الثان1114عام 
Vol. 8(March 2004),pp. 40-50 والواضح هنا أن ديب والدوحة واملنامة ظلت على رأس القائمة خالل .

  وصفتها أبهنا "مدن الثروة". 1114العقد األخري حىت إن جملة أعمال اخلليج يف عدد مارس 
الكاتب مع الدكتور حممد بن عبد هللا املنصوري )من اإلمارات( يف إعداد عدة دراسات حول املدينة  لقد شارك (12)

يف اإلمارات: دراسة لبداية التحول يف  العمارة احلديثة»اإلماراتية مت نشرها خالل السنوات السابقة وهي على النحو التايل: 
م، 1115، أبريل 06، جامعة بريوت العربية، جملد (APJ) ة والتخطيط، جملة العمار «املدينة اإلماراتية قبل أتسيس الدولة

تشكيل املدينة احلديثة وبناء اهلوية الوطنية: دراسة لعالقة السياسة ابلعمارة يف اإلمارات العربية ». و011-11ص ص 
يونيو  -)أبريل 4عدد ، ال14عامل الفكر، اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، اجمللد ، جملة «املتحدة
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واملنامة بدرجة أكرب والكويت بدرجة أقل كون املشاريع يف هذه املدينة كانت جمرد أفكار 
رانية العمرانية ومقرتحات على عكس املدن األخرى اليت بدأت فعاًل بتنفيذ مشاريعها العم

العمالقة دون مسوغ اجتماعي واقتصادي واضح. لقد أكد كثري من املهتمني بقضااي املدن 
م عندما تكتمل هذه املشاريع، وكان ذلك 1105ماهية شكل مدن اخلليج العريب عام 

ا التأكيد قبل األزمة املالية احلالية اليت يبدو أهنا ستؤجل الكثري من املشاريع املقرتحة، ورمب
ستتوقف بعض املشاريع القائمة،وقد حتول مدن اخلليج إىل "مدن أشباح"، خصوصًا عندما 
تتناقص فرص العمل، ويغادر السكان املستوردون، وتعود تلك املدن إىل سابق عهدها يف 

كل هذه املخاوف هلا ما يربرها خصوصًا أن   (13) منتصف الثمانينيات من القرن املاضي.
أت تظهر على مدينة ديب اليت تعد النموذج األساسي الذي سارت بعض بوادر األزمة بد

 (14) على هنجه ابقي مدن املنطقة.

، جيب أن تستغل «صفقة»على أن الالفت للنظر هو اعتبار مدن اخلليج وكأهنا 
أبقصى سرعة ممكنة، فعند كل حديث ملسئول عن املدينة كان يتولد لدينا هذا اإلحساس. 

  –حنن اخلليجيني  –هي مسامهتنا للبشرية « عمارة الصفقة»رة والعما« سلعنة»يبدو أن 

                                                                                                           
الشكل املعماري بني التوجه الرأمسايل واحلاجة الثقافية: دراسة لدولة اإلمارات العربية ». و115-121م(، ص ص1116
، رمضان 11، السنة 012جامعة الكويت، العدد ، جملة دراسات اخلليج واجلزيرة العربية، جملس النشر العلمي، «املتحدة
. وقد شكلت هذه الدراسات أحد األسس اليت مت تطور الدراسة من 111-062ص م، ص 1112هـ، أكتوبر 0411
  خالهلا.

، جملة البزنس ويك، «م: من اخليال للواقع1105رؤية عمرانية للعام »م(، 1111الرحبا،(، ليلى والقعقور، مالك، ) (13)
املقال نفسه )وهو املدير . وقد وصف )هيثم عرايب( يف 41-41م، ص ص 1111، مايو 10النسخة العربية، العدد 

ما »ويثري املقال السؤال حول «. هسترياي عقارية»التنفيذي لشركة شعاع إلدارة األصول( ما حيدث يف دول اخلليج أبنه 
وهل اخلطط اليت تنطلق منها بلدان جملس التعاون لرسم صورهتا العقارية املستقبلية  احلاجات العمرانية الفعلية للخليج العريب؟

 «.اجات واقعية، أو أن هذه املشاريع العمالقة ستفضي إىل هياكل فارغة أو شبه فارغة؟تليب ح
بسبب أزمة « النخلة ديرة»ذكرت جملة )ميدل إيست إيكونوميك( أن شركة النخيل العقارية يف ديب أجلت مشروع  (14)

م، لكنها قد تضطر إىل أتجيل 1101ام االئتمان العاملي على الرغم من أن الشركة أعلنت أهنا ال حتتاج إىل متويل حىت ع
من  %5121. أكد تقرير لشركة أحباث السوق )بروليدز( أن (Arabianbusiness.com)مشروعات ردم ضخمة 

بليون دوالر،  691املشاريع العقارية يف ديب قد أتجلت نتيجة لألزمة املالية احلالية، رغم أن هناك مشاريع مستمرة بقيمة 
، اجلمعة 06244م. جريدة احلياة، العدد 1119كبرية من أن يتزايد عدد املشاريع املؤجلة خالل   ومع ذلك فهناك خماوف
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كوننا حديثي عهد ابملدنية املعاصرة؛ فقد بدأان مرحلة التمدن تقريبًا يف النصف الثا،( من 
القرن العشرين وبشكل بطيء حىت وصلنا إىل الربع األخري من القرن املاضي عندما بدأت 

جمتمعاتنا ومدننا بشكل سريع. ولعلنا نتوقف عند ما  الطفرات النفطية تتواىل علينا، وحولت
قاله املعماري واملصمم احلضري الفرنسي )فيليب بينرياي( عندما حتدث عن املشاريع اجلديدة 

إعادة فقد حتولت هذه املدينة برمتها إىل مشروع استثماري عمالق، مت فيها »يف عجمان: 
ية ومكتبية وفندقية دون أي اعتبار ملن تطوير اإلمارة ابلكامل كي تستوعب أبراجًا سكن

ماذا يريدون ملدينتهم؟ ، لقد قال إنه جيب أن يسأل سكان عجمان أنفسهم «يسكن اإلمارة
وكأن أحداً سأهلم أو سيسأهلم ) وهو هنا يتكلم بذهنية من يسكن مدينة حتكمها مؤسسات 

ن يكون ملن يسكنها رأي املدينة اخلليجية تبىن وستبىن دون أ(15) يهيمن عليها من يسكنها(.
 (16) يف هذا البناء، وال يف تقرير مصريها.

 
 صورة جوية ملدينة أبو ظيب )املصدر: جوجل إيرث(. –( 0الشكل رقم )

                                           
  م.1111آذار  16-14( الذي عقد يف الفرتة بني 1ورقة قدمت يف مؤمتر عجمان للتخطيط العمرا،( ) (15)
ليني يف املدن اخلليجية إىل االهتمام بقضاايهم احمللية؛ ففي مقابلة مع )هنري أم وميكن تبني ذلك من افتقار السكان احمل (16)

، 064بوويلز، وهو زميل فلربايت الوالايت املتحدة يف الكويت( نشرته جملة )الفورن بوليسي، النسخة العربية( عدد 
ة وال يوجد نقد على املستوى احمللي بل ، أكد فيها أنه ال يوجد كتاب حمليون يهتمون ابلقضااي احمللي1111ينايرلفرباير 

 .61الكل مشغولون جبمع املال وإنفاقه، ص 
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 صورة جوية ملدينة ديب )املصدر: جوجل إيرث(. –( 1الشكل رقم )

 

 
 صورة جوية ملدينة الكويت )املصدر: جوجل إيرث(. –( 1الشكل رقم )
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 صورة جوية ملدينة الدوحة )املصدر: جوجل إيرث(. –( 4ل رقم )الشك

 
 صورة جوية ملدينة املنامة )املصدر: جوجل إيرث(. –( 5الشكل رقم )
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 صورة جوية ملدينة مسقط )املصدر: جوجل إيرث(. –( 6الشكل رقم )

 
 صورة جوية ملدينة الرايض )املصدر: جوجل إيرث(. –( 2الشكل رقم )

يف  Public Participationن اخلليج تفتقر إىل "املشاركة العامة" ويبدو أن مد
عملية اختاذ القرار العمرا،( اليت متس املدينة ومستقبلها. فقد نشأت هذه املدن كمدن "فردية" 
تشكلت نتيجة لقرارات فردية ملن حيكم املدينة أو يديرها، دون أي مشاركة تذكر ملن يسكن 
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يع خطط التنمية العمرانية شبه مفصولة عمن يستخدم املدينة. املدينة؛ األمر الذي جعل مج
فإذا أتت اخلطط منسجمة مع السكان فهو أمر غري خمطط له بشكل كامل وغالبًا ما كانت 
اخلطط على عكس ما يتمىن سكان هذه املدن الذين جيربون على تقبلها، فليس هلم خيار 

ديرها ال من يسكنها؛ لذلك مل يكن آخر. املدينة يف اخلليج هي مشروع أو فكرة من ي
مستغراًب أن تكون هذه املدينة مبحتوى ثقايف ضحل، وأن تتحول مع الوقت إىل جمرد فضاء 
 عمرا،( جيمع جمموعة من الناس ال تربطهم أي معايري وقيم اجتماعية وثقافية ولغوية مشرتكة.

ري يف مدن املنطقة ارتكزت وال نريد أن نكون متشائمني هنا، إذ أن جتربة التطوير احلض (17)
بشكل أساسي على عالقة من يدير املدينة مبن خيططها من اخلارج )املؤسسات األجنبية 
املتخصصة( مع جتاهل شبه اتم لسكان املدينة احملليني، لذلك فغالبًا ما تكون دراسات 

                                           
يبدو أن عالقة املدينة ابحلاكم أو استخدام احلاكم للمدينة كحلم شخصي هي جزء من سر املدينة ذاهتا، فهي التجمع  (17)

احلاكم واملدينة ميكن أن نراها يف ابريس القرن اإلنسا،( األكثر إظهارًا هليبة احلكم وأحالمه. ولعل أشهر عالقة حديثة بني 
التاسع عشر عندما قرر انبليون الثالث تطوير ابريس واختار )هومسان( عمدة للمدينة، الذي هدم املدينة القدمية وأعاد بناء 

عيل ابريس عام ابريس املعاصرة اليت نراها اليوم، واليت أثرت على مدن كثرية مبا فيها القاهرة، فلقد زار اخلديوي إمسا
م للمشاركة يف املعرض العاملي الذي اعتادت أورواب وأمريكا إقامته )حىت اليوم( وأتثر بباريس كثريًا وقرر بناء حي 0162

اإلمساعيلية )وسط البلد يف القاهرة اليوم( بداًل من هدم القدمية، واختار علي مبارك كي يكون )هومسانه( لكنه أدخل مصر 
مليون جنيه إسرتليين، إذ إن تكلفة إدارة مدينة القاهرة أصبحت أعلى بكثري من دخلها، ومن مث  90بـ  يف ديون كثرية تقدر

مل تستطع احلكومة املصرية تسديد الديون وانتهى األمر ببيع مجيع أسهم احلكومة يف قناة السويس لربيطانيا ومن مث تدخل 
النسخة العربية( قاهرة  1111(، )0992مينيت، سينثيا، )م. انظر إىل 0111بريطانيا يف الشؤون املصرية منذ عام 

. واحلقيقة أن أحالم 11، ترمجة أمحد حممود، القاهرة املركز القومي للرتمجة، ص«ابريس على ضفاف النيل»إمساعيل: 
ة على احلاكم غالبًا ما تقود إىل كوارث مدنية على املستوى االقتصادي واالجتماعي؛ ففي ابريس كانت هناك ديون كبري 

اعتربوا الديون استثماراً بعيد املدى، بينما يف حالة مصر مل يكن  حكومة انبليون الثالث إال أن الدائنني احملليني )الفرنسيني(
الدائنون األوروبيون رمحاء مبصر بل طالبوا بتسديد الديون فوراً وبفوائدها؛ األمر الذي أدخل مصر يف متاهة اقتصادية أدت 

ربيطا،(. ويبدو أن العامل العريب مر ابلتجارب السيئة نفسها اليت كان لسوء التصرف والبعد عن التخطيط إىل االنتداب ال
املتأ،( دور كبري فيها، فقد أسهمت الديون اخلارجية يف إسقاط احلسينية وبداية االنتداب الفرنسي على تونس عام 

جية ومن مث سقوط الدولة حتت الضغوط اخلارجية خصوصاً م، وكان لفساد احلكومة دور كبري يف تفاقم الديون اخلار 0110
(، تونس: طبيعة وثقافة، ترمجة 1112بعد إصرار الدائنني على استحقاقات أمواهلم. حليم، حممد البشري ومهن، اهلادي، )

ات صالح الدين بوجاه، تونس منشورات أوربيس. ما يهمنا هنا هو أن املدن اخلليجية كلها ميكن أن تدخل يف متاه
اقتصادية جتعل من الشركات العاملة فيها ومن يعملون يف هذه الشركات قوة سياسية مستقبلية تضعف احلكومات وتدخل 

 مدننا يف متاهات سياسية حنن يف غىن عنها.
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دراسات اليت تعيشها هذه املدينة مبتسرة وبعيدة عن الواقع؛ ألهنا جمرد « الوضع الراهن»
ابجتاه واحد ال تقرب الوضع الراهن لذهن املخطط الذي عادة ما يتعامل مع « ميكانيكية»

 املدينة وكأهنا مكون فيزايئي خاٍل من الناس.

حتدث املعماري اهلولندي )رمي كوالس( يف حماضراته االفتتاحية )يف مؤمتر عجمان 
م( عن تقدم العمارة يف 1111آذار  16-14للتخطيط العمرا،( الذي عقد يف الفرتة بني 

مدن اخلليج عندما عرض شرحية حتتوي عددًا من املبا،( املتعددة الطوابق يف أورواب، وحتتها 
اليت توصل هلا « املخجلة»شرحية ملبان من العينة نفسها يف العامل العريب. هذه النتيجة 

ين أيتون من )كوالس( تدل على استهتار بكل ما هو خليجي، فهذا املعماري وغريه الذ
عمارة »علينا ينظرون ألعماهلم اليت يبنوهنا يف مدننا على أهنا « أستاذيتهم»الغرب وميارسون 

. الغريب أن املعماري Bread and Butter Architecture(18)« من أأجل لقمة العيش
األملا،( )أكسل شولتز(، مصمم مبىن مقر احلكومة يف برلني، استهجن هذا التحليل 

هلولندي وقال: إن ما قاله )رمي( إهانة ليس للمعماريني العرب فقط ولكن لكل للمعماري ا
وأكد )شولتز( أنه يشعر ابحلزن أن من يقوم ابلتصميم املعماري يف اخلليج هم  (19) املعماريني.

معماريون من الصف الثالث أو الرابع، وأن من ميلك القرار العمرا،( ال يعي أمهية أن يصنع 
ثقافيًا يف املستقبل، فهذه املدن سوف تبىن وال ميكن تغيريها بعد ذلك  ترااًث معمارايً 

وستشكل تراث منطقة اخلليج ورمبا املنطقة العربية كلها يف املستقبل. ويبدو أن هذه املالحظة 
الربيطانية )بيرت ديفي(  Architectural Reviewقاهلا قبله رئيس التحرير السابق جمللة 

                                           
م حول مشاريع املعماري 1119هـلمايو 0411مجادى األوىل  -111ميكن العودة ملا نشرته جملة البناء يف عدد  (18)

)رمي كوالس( اليت يتضح منها كيف ينظر للمدينة يف اخلليج على أهنا حمتوى مادي فقط ومشروع للمغامرة  اهلولندي
 والتجربة، فاملشاريع املعروضة تتجاوز املبىن املنفرد إىل إعادة تشكيل املدينة برمتها.

ينتقد فيها حتول « األوتوقراطية ارةعم»قضية  –) وهو كاتب يف جملة اتمي(  –يثري الناقد املعماري )ريتشارد الكايو( (19)
غري دميوقراطية، ويشري يف نقده إىل دول اخلليج العريب اليت  معماريني جنوم على مستوى العامل إىل أدوات يف أيدي أنظمة

 تستخدم العمالة املهاجرة يف أعمال البناء الشاسعة اليت توظف فيها هذه الدول أموال النفط، مثل برج ديب )أطول برج يف
إىل جانب مشاريع متعددة لـ )رمي كوالس( واحلي الثقايف يف جزيرة السعدايت الذي صممه  SOMالعامل( الذي صممه 

عدد من املعماريني الالمعني مثل زها حديد وفرانك جريي وتداو وجان نوفل. ويرى أن "لدى املعماريني الذين يندفعون يف 
د ألن تفكريهم على درجة من اجلدة والطليعة". جملة )الفورن بوليسي(، أحضان األوتوقراطيني أسباهبم اخلاصة. ابلتحدي

  .19-15، ص ص 1111، مايوليونيو 066العدد 
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ولعل هذا يدل  (20) العمارة يف اخلليج هم معماريو الصف الثالث.الذي يرى أن من يصنع 
على العقلية االستثمارية اليت تعامل هبا املستثمرون اخلليجيون مع مدهنم؛ فقد كانوا مهتمني 
بصناعة املال على حساب مستقبل املدينة ومل يستشعروا املسؤولية أبداً حنو القيمة االجتماعية 

تعكسها مدهنم، وقد شجعهم يف ذلك املسئولون عن تلك املدن الذين  والثقافية اليت جيب أن 
 كانوا يقيسون التقدم بعدد مبا،( انطحات السحاب اليت متأل مساء املدينة.

لقد جتمعت عوامل عدة أدت إىل حتول مدن اخلليج إىل حالة التفكك واهلشاشة 
ك العوامل هي غياب املشاركة تل أولاالقتصادية واالجتماعية اليت تعيشها يف الوقت احلايل. 

االجتماعية يف القرارات العمرانية، وتفرد السلطة بشكل كامل ببناء املدينة؛ األمر الذي أدى 
 اثينإىل تفلت املدينة خارج حدودها االجتماعية والسكانية اليت يفرتض أن تظل داخلها، و

العمرا،( حنو  تلك العوامل هي ظهور جمموعات ضغط قريبة من السلطة، دفعت ابلنمو
مصاحلها اخلاصة يف ظل غياب املراقبة اجملتمعية وتفرد السلطة ابلقرار. أما اثلث تلك العوامل 
فهو الوفرة املالية اليت شجعت السلطة وجمموعات الضغط على حتويل املدينة إىل مشروع 

مدن املنطقة  استثماري، وأخريًا ميكن أن نلوم غياب اخلربات احمللية املعمارية والتخطيطية يف
واعتمادها على اخلربات األجنبية اليت يهمها أن حتقق أحالمها املعمارية دون االلتفات لتأثري 

 هذه املشاريع على من يسكن املدينة.

لذلك مل يكن مستغراًب أن يرى )وال سيما املخططني واملعماريني الغربيني( يف 
ا يف ظل تفشي اجلهل واالنبهار الفائض املايل يف منطقة اخلليج فرصة ميكن أن يستغله

ابلعيون الزرقاء اليت أصاًل تستهني بنا وبثقافتنا وال أتخذان مأخذ اجلد. والواضح أن 
األطروحات اليت يطرحها أمثال )كوالس( تشجع من يدير املدن على تبين أفكار ختطيطية 

دفع إىل عدم ومعمارية غري انضجة تزيد من حالة عدم االتزان اليت تعيشها هذه املدن وت
االستقرار املديين على املدى الطويل وتستهلك املوارد اليت يفرتض أن تستغل وتستثمر يف 

                                           
 )20(Davey, P. (2005), "Criticism and the Gulf: A Vision for the Future", In 

Architectural Criticism and Journalism: Global Perspectives, Proceeding of 

an International Seminar organized by the Aga Khan for Architecture in 

Association with the Kuwait Society of Engineers (6-7 December 2005, 

Kuwait), Edited by Mohammed Al-Asad with Majd Musa, pp. 178-180. 
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التعليم والصحة وتشييد اقتصاد متطور يف البناء والعمران الذي يزيد من ثقافة االستهالك 
إلدارة املدينة، ويف ظل غياب كامل ألي مؤسسات اجتماعية « الفاتورة الضخمة»ويكرس 

 ابية تستطيع حماسبة من يدير املدينة ويوقفه يف الوقت املناسب.رق

 الرتكيبة السكانية إشكالية التنمية العمرانية: -0-0

ال ميكن فصل املشكلة العمرانية اليت تعيشها املدينة اخلليجية عن الرتكيبة السكانية، 
أسئلة نقدية ؟ وكلها «نبين ملن»؟ و«ملاذا نبين»فتفاقم املشكلة أصاًل انبع من التساؤل 

متثل صلب املشكلة اليت تتناوهلا هذه الدراسة. فبحسب آخر تعداد سكا،( « دميوغرافية»
م، فإن العدد اإلمجايل لسكان البالد يبلغ 1116رمسي أجرته السلطات يف اإلمارات عام 

 1120ألف نسمة بنسبة  115ماليني نسمة، يف حني بلغ عدد املواطنني منهم حنو  420
ماليني نسمة بنسبة  1212ن إمجايل عدد السكان، ويصل عدد غري املواطنني إىل يف املائة م
يف املائة من إمجايل السكان. غري أن دراسة أخرى شبه رمسية، أعدها النائب  11تصل إىل 

األول لرئيس اجمللس الوطين االحتادي أمحد شبيب الظاهري، أظهرت أن عدد سكان 
ألف نسمة، نسبة املواطنني بينهم  610مخسة ماليني وم حنو 1116اإلمارات بلغ يف هناية 

يف املائة. وهي النسبة الدنيا اليت تسجل للمواطنني يف اتريخ اإلمارات اليت  0524يف حدود 
استقطبت طفرهتا االقتصادية اليد العاملة والكوادر من خمتلف أحناء العامل. وحبسب الدراسة 

يف املائة من  25اهلندية وجنوب شرق آسيا حنو  نفسها، ميثل الوافدون من دول شبه القارة
يف املائة. أما ابلنسبة العرب بني  4125العمال األجانب، وتبلغ نسبة اهلنود وحدهم 

يف املائة. كما بلغ  00يف املائة، ونسبة الوافدين من الدول األخرى  0121الوافدين فهي 
م 1119يوليو مليون نسمة حبسب إحصائية  022112124عدد سكان دولة قطر 

( ألف نسمة )حبسب النتائج األولية للمرحلة 241الصادرة عن جهاز اإلحصاء مقارنة مع )
( ألف نسمة يف آخر تعداد 511م، ومقارنة بـ )1114الثانية من التعداد السكا،( يف عام 

 من السكان يف الدوحة. %11م(. ويسكن ما نسبته 0992عام 

لكة البحرين، الشيخ أمحد بن عطية هللا آل وكشف وزير شؤون جملس الوزراء يف مم
أعلى من  10120نسمة، بفارق  561291خليفة أن عدد األجانب يف اململكة بلغ 
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نسمة، ليبلغ إمجايل عدد السكان يف اململكة  512209املواطنني الذين بلغ عددهم 
نسمة. وقال الوزير يف رده على سؤال للنائب خليل املرزوق: إن معدل  020162519

. ومن جانبه، أوضح رئيس اجلهاز املركزي للمعلومات %524النمو لألجانب اخنفض إىل 
حممد أمحد العامر أن الزايدة احلاصلة يف تعداد سكان مملكة البحرين سببها الرئيسي يرجع إىل 

كما بلغ إمجايل عدد سكان دولة الكويت يف هناية سنة   (21) الطفرة العمرانية املتسارعة.
نسمة، منهم  124402101حنو  –إحصاءات وزارة التخطيط  حبسب –م 1111

أجنبيًا ووافداً. وتعد اجلالية املصرية من أكرب  121542160مواطنًا مقابل  021122551
 51ألفاً، واألردنية  011ألف، مث السورية  411اجلاليات العربية ابلكويت؛ إذ يبلغ عددها 
 (22) ألفاً.. 015ألفاً، مث الباكستانية 511ية ألفاً. أما اجلاليات اآلسيوية فأكربها اهلند

وبشكل عام ترتكز مشكلة اخللل السكا،( يف الدول األربع هذه، يف حني تقل املشكلة 
بشكل واضح يف اململكة العربية السعودية وسلطنة عمان؛ حيث ميثل عدد املواطنني نسبة 

بكثري من الدول األخرى؛ األمر مستقرة، علمًا أبن النشاط العمرا،( يف هاتني الدولتني أهدأ 
الذي يظهر أن تسارع زايدة السكان الوافدين أسهم بشكل واضح يف التسارع العمرا،( الذي 

 عاشته ديب واملنامة والدوحة على وجه اخلصوص.

 

 

 

 

 

 

 

                                           
 هـ.0410مجادى األوىل  01م، املوافق 1101أبريل،  11، األربعاء 2611جريدة األايم البحرينية، العدد  (21)
 .01121هـ، العدد 0411ربيع اآلخر  4م، 1119مارس  19جريدة القبس، األحد  (22)
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 هدف الدراسة: -0-1

عد هذه الدراسة حماولة لتتبع جتربة النمو العمرا،( يف مدن اخلليج العريب وخصوصاً 
ديب خالل األلفية الثالثة، وكيف ستستجيب هذه املدن لألزمة املالية العاملية احلالية اليت  مدينة

وستناقش الدراسة بشكل (23) ظهر أتثريها على ديب أكثر من أي مدينة خليجية أخرى.
مباشر وعميق مستقبل هذه املدينة ) واملدن املشاهبة هلا خصوصاً الدوحة واملنامة والكويت(، 

ض للعواصم اخلليجية األخرى الرايض ومسقط. وسيكون حمور الدراسة جتربة وسوف تتعر 
املدن املتحررة من كل املعايري احمللية ) واملقصود هنا العوامل االجتماعية واالقتصادية والبيئية 
احمللية اليت عادة ما تساهم يف تشكيل البيئة العمرانية( أتصمد أمام ضغوط األزمة احلالية أم 

أو « قراطية املدينةو دمي»ب ابنتكاسة؟ كما أهنا ستطرح أسئلة مباشرة حول مفهوم أهنا ستصا
وأتثري غياب هذا املفهوم على هشاشة املدينة يف اخلليج وسهولة « املدينة الدميوقراطية»

اخرتاقها اجتماعياً وثقافياً واقتصادايً. ولعل السؤال األهم الذي سوف نركز عليه هنا هو: هل 
حالة إجيابية يستحسن أن يتكرر يف املنطقة أو أنه منوذج عليه مآخذ كثرية « ديبمنوذج »ميثل 

وجيب تعديله جزئيًا أو ابلكامل؟ وما النموذج املناسب للمدينة يف اخلليج؟ ومع ذلك ال بد 
أن أؤكد هنا أننا لن جنيب عن كل هذه األسئلة وإن كنا سوف نشري إليها بشكل أو آبخر، 

أتثري األزمة املالية على مدن اخلليج وتداعياته على مستقبل مدن فاهلدف يظل هو حبث 
 املنطقة.

 

                                           
 11هـ املوافق 0419من ذي القعدة  11الصادر يوم )اخلميس  04259ذكرت جريدة الرايض السعودية يف عددها  (23)

رة ديب صرح أبنه مت تشكيل جلنة ملعاجلة آاثر األزمة املالية العاملية على إمارة م( أن مسئوال حكوميًا يف إما1111نوفمرب 
ديب، وهتدف هذه اللجنة إىل تقييم آاثر هذه األزمة وما ميكن عمليه خصوصًا يف القطاع العقاري واملصريف. وقد ذكرت 

 1111نوفمرب  11ـ املوافق ه0419من ذي القعدة  15الصادر يوم األحد  01951جريدة الشرق األوسط يف عددها 
أن هذه اللجنة قد بدأت أول ظهورها الرمسي وأهنا تتكون من كبار رجال األعمال ذكر موقع األسواق العربية 

http://www.alaswaq.net  أن مسح الشركات العاملة يف الشرق األوسط أثبت أن ديب ومصر واألردن ستكون
م( أن صناعة السياحة 1111-00-14ألشد تضرراً يف املنطقة من جراء تداعيات األزمة املالية. وقالت الدراسة )األحد ا

 يف إمارة ديب سوف تعا،( تباطؤاً يف االقتصاد العاملي؛ حيث سيتقلص عدد السياح.
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 منهجية الدراسة: -0-1

ارتكزت الدراسة على تبين منهج حتليلي للتنمية العمرانية يف مدن اخلليج العريب 
بشكل عام؛ وذلك من أجل فهم طبيعة هذه التنمية وحدودها، وركزت بشكل مباشر على 

 هي:مخسة جماالت أساسية، 

اجملال البيئي )الطقس، شكل األرض، شخصية املناخ، التلوث البحري والربي  -
 والصحة العامة(.

اجملال السياسي )التشريع واألنظمة واملؤسسات القضائية ومؤسسات تسيري املدينة  -
 واملؤسسات التنفيذية والرقابية(.

ية البيئية من أجل اجملال االقتصادي )اقتصاد املكان وإدارة املوارد وتبين فكر التنم -
 األجيال القادمة(.

اجملال االجتماعيلالثقايف )السكان واخلصائص الدميوغرافية والتنمية البشرية والتنمية  -
 االجتماعية والقيم السائدة(.

 اجملال التقين )املعرفة التقنية، اإلنتاج التقين، املعلوماتية(. -

اء األفكار حول مستقبل املدن علماً أبنه مل يتم مناقشة كل جمال على حدة بل مت بن
يف اخلليج من خالل طرح حوارات تبني شبكة التداخل بني اجملاالت املختلفة وأتثري بعضها 
ببعض. اهلدف هنا هو بناء صورة شاملة عن حالة املدينة يف املنطقة ومدى قدرهتا على 

 التعامل مع األزمات احلالية واملستقبلية.

مدينة بناء على اجملاالت التخطيطية املذكورة من وقد مت مجع املعلومات حول كل 
خالل رحالت شخصية قام هبا الباحث لكل املدن املذكورة واالتصال ابملتخصصني 
وأصحاب القرار والرأي يف املنطقة ومراكز البحوث والدراسات، وسواء كانت هذه املعلومات 

لزمين يف مجع املعلومات؛ كون رصدية فقد مت أتكيد البعد ا« إثنوغرافية»إحصائية أم دراسات 
لتجربة التطور  Spatio-temporal Path« زمكا،(»الدراسة تنحو إىل بناء مسار تطوري 
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احلضري لكل مدينة وملدن املنطقة جمتمعة، ومع ذلك جيب أن نؤكد أن هذه الدراسة مل 
املدينة  هتدف إىل توثيق التطور العمرا،( بل ركزت بشكل مباشر على أتثري هذا التطور على

حبسب اجملاالت اخلمسة املذكورة. كما أن املعلومات األرشيفية واملقابالت الشخصية اليت مت 
إجنازها يف هذه الدراسة مث حتليلها أبسلوب "استنباطي" هدفت بشكل دقيق إىل قراءة 
املستقبل ووضع تصورات ملا ميكن أن تؤول إليه الطفرة العمرانية احلالية وأتثرياهتا على 

تمعات احمللية يف املنطقة، سواء على املستوى االجتماعيلالسياسي أو على املستوى اجمل
 االقتصادي.

والبحث عن هوية جديدة للمدينة « البرتودوالرية»الثقافة  -1
 اخلليجية:

النفط عمارة »ظهرت يف السبعينات من القرن املاضي مصطلحات عمرانية مثل 
ما كان حيدث يف منطقة تشري بشكل واضح إىل  ، وكانت«عمارة البرتودوالر»و« والصحراء

اخلليج على وجه اخلصوص وإن كانت تدخل بعض الدول العربية الصحراوية والنفطية يف 
التعبري كان حيمل بعض النقد  (24) الوقت نفسه مثل ليبيا واجلزائر ضمن نطاق املصطلح.

ر لكل بداايت التنمية، وتفتق« بدائية»السليب الواضح؛ فقد كانت تلك املناطق من العامل 
ولوال الثروة اليت حققها النفط ملا كان هلذه املناطق ذكر. التنمية العمرانية يف هذا اجلزء من 

م؛ ففرتة منتصف عقد 0921العامل بدأ أيخذ منحى خمتلفًا منذ الطفرة النفطية األوىل عام 
املدن احلديثة يف منطقة  السبعينيات حىت هناية الثمانينيات كانت األكثر أتثريًا على تشكيل

ولكن من انحية أتسيس ظاهرة « املدينة الكبرية»اخلليج ليس من انحية التوسع وبناء ظاهرة 
املدينة احلديثة املتحولة، اليت شكلت بداية التحوالت الكربى بعد ذلك. فمع بداية 

                                           
لعربية الصحراوية، فاملصطلح كرره فؤاد زكراي لكن العربية متعالية جداً على ثقافة أبناء اجلزيرة ا« البرتودوالر»تبدو ثقافة  (24)

م( تشري بوضوح إىل هذه النظرة املتعالية، اليت يقول فيها: 0964، عام «حبيبيت»قصيدة نزار قبا،( ) اليت نشرها يف ديوانه 
دنيا بنفطك ولن تتملك ال»ويقول فيها: « واي من أيكل اجلدري منك الوجه واملعصمأاي مجاًل من الصحراء مل يلجم.. »

وامتيازاتك... وابلبرتول يعبق من عباءتك... فأين ظهور انقاتك... وأين الوشم يف يديك... أين ثقوب خيماتك... أي 
الذي شكل نظرة املثقفني العرب للجزيرة العربية « الدوالر البدوي»ويشري عبد هللا الغذامي إىل مصطلح «. متشقق القدمني
 .112م(، ص 1119، الدار البيضاء، املركز الثقايف )«ائلية أو هوايت مع بعد احلداثةالقبيلة والقب»وسكاهنا. انظر 
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تشييد إرهاصات التشكيل السياسي هلذه الدول وتدفق عوائد النفط كان قطاع البناء وال
األكثر جتاواًب مع هذا التغري، وكما هو احلال يف كل املنطقة بدأت انعكاسات عوائد النفط 
 تشكل املدينة يف اخلليج العريب، وبدأ يظهر ما يسمى ابلتحضر النفطي كنتيجة هلذا التأثري.

ة ويبدو أن هذا النوع من التنمية كان له انعكاسات كبرية على نوعية البيئة العمراني (25)
املنتجة يف ذلك الوقت، إذ يظهر التدافع حنو احلداثة أو كل ما ميكن أن نسميه حديثاً 
بشكل طاغ على املنتج العمرا،( إىل درجة أن املدن التقليدية املتواضعة القابعة على ساحل 
اخلليج بدأت تنهار وختتفي بشكل متسارع. اإلشكالية اليت نراها هنا هي أن املدينة اخلليجية  

يف مرحلة إعادة إنتاج اهلوية، وهي إشكالية مهمة ومؤثرة يف مسرية أي جمتمع؛ إذ مل  كانت
مرضية ومل تعد قادرة على التعبري عن تطلعات الدولة اجلديدة اليت « اهلوية التقليدية»تعد 

 بدأت تتشكل على امتداد اخلليج.

إنه طغى على  هذه الفرتة ابلذات كانت متثل مفصاًل مهمًا يف توجهات املدينة، إذ
مجيع اخلطط العمرانية بناء مدينة حديثة من الناحية املاديةل الشكلية مع إغفال شبه اتم 
للتطوير االجتماعي، رمبا نتيجة حلساسية املساس ابجملتمع، لذلك فقد أصبحت املدينة يف 

هذه  اخلليج جمااًل للتعبري عن التطور بعدما أصبح تطوير اجملتمع نفسه صعباً، ومن مث مرت
املدن بطفرات مادية كبرية بينما جمتمعاهتا ال تطلب هذا التطور وإن كانت ال ترفضه. ما 

يعرب عن حالة عدم االستقرار املديين الذي كانت « املتحولة املدينة احلديثة»ميكن أن نسميه 
ر للطفرة النفطية وتراجع جوهتعيشه املدينة يف اخلليج، والذي يبدو أن توافر الثروة نتيجة 

املدينة التقليدية وتشتت سكاهنا أغرى الساسة يف املنطقة لالنطالق إىل ما ال هناية للتعامل 
مع املدينة كحالة غري مستقرة، سهل تغيريها واملغامرة فيها، ومن مث أصبحت ثقافة التغيري 

احلداثة »والبحث عن كل ما هو جديد هو السياسة العامة للتنمية العمرانية يف املنطقة. 
اليت تشكلت يف مدن املنطقة كانت سطحية، مل متس النظم االجتماعية ومل تتغلغل « تحولةامل

فصلت « برانية»أو « خارجية»يف أسلوب احلياة لسكان املدينة ومن مث أصبحت حداثة 

                                           
 )25(Fuccaro, Nelida. (2001), Visions of the City Urban Studies on the Gulf, 

Middle East Studies Association, Winter 2001. 
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املدينة بشكل واضح عن سكاهنا، فما كان حيدث على املستوى العمرا،( املادي ال يعرب عن 
 لقيمي ملن يفرتض أهنم سيسكنون هذه املدن.املكون االجتماعي وا

كانت تتطلب هوية جديدة أو هكذا رأى من كان « الثروة اجلديدة»يف اعتقادان أن 
يتحكم يف مدن اخلليج، ومن مث فتحت الدراسة عن هذه اهلوية الباب واسعًا أمام كل 

مث بدأت مدن ن اليت ال يعرف أتثريها على املدى البعيد، م« النهاية املفتوحة»التجارب 
املنطقة تشهد حالة جديدة مل تكن تعرفها من قبل. الالفت أن تلك التجارب كانت ذات 
اجتاه واحد دفعت مدن اخلليج إىل طريق جمهول بعيدًا جدًا عن طريقها الذي سلكته خالل 
قرون عديدة. ال بد لنا هنا أن نؤكد أنه كانت هناك رغبة لدى من حيكم هذه املدن أن 

هنم ابملدن العربية الكربى على األقل، فقد كانت املنطقة مهمشة وينظر إليها أهنا تلحق مد
لقد مثل هدف  (26) منطقة بداوة، وجمرد قرى هامشية ليس هلا وال ملن يسكنها أي أتثري.

« حتديث املدينة»تغيري هذه النظرة الدونية للمنطقة ومدهنا هاجسًا عميقًا أثر على مفهوم 
 أحضان احلداثة الكاملة.ودفعها بقوة إىل 

ويبدو أن إغراءات الوفرة املادية هي اليت جعلت من ساسة املنطقة يتجهون إىل 
لتعويض النقص يف البعد الثقايف والتعليمي الذي كانت املنطقة تفتقر إليه، « املبالغة املادية»

وجه متخذو القرار وبداًل من سد الفجوة التعليمية والثقافية لتحول املنطقة إىل واحة معرفية، ت
إىل احلداثة املادية اليت دفعت ابملدينة إىل ما هي عليه اليوم، فقد كان هذا التوجه هو 
األسهل، فبناء جمتمع معريف ومثقف وواع حيتاج إىل وقت طويل ويتطلب جهدًا عظيمًا بينما 

و ما حدث بناء املدينة ال حيتاج إال لوجود املال، وميكن استرياد املتخصصني والعمال، وه
فعاًل؛ فقد اعتمدت اجملتمعات اخلليجية على استرياد من يعمل فيها ومن يبنيها، ومنت املدن 

لقد  (27) على هذه الثقافة وتشبثت هبا حىت إنه مل يعد ابإلمكان البحث عن بدائل أخرى.

                                           
مهمًا يف منطقة اخلليج، فمثقفو املنطقة وكتاهبا يشعرون أبن ما زالت متثل إشكالية املركز واألطراف هاجسًا ثقافيًا  (26)

املثقفني العرب ينزلوهنم مرتبة أدىن، وينظرون ملنتجهم الثقايف واإلبداعي بعدم جدية، ومع ذلك البد أن نشري هنا إىل أن هذه 
 النظرة آخذة يف التغري يف السنوات األخرية وإن كانت آاثرها مازالت واضحة.

جاع هذه الظاهرة إىل ثقافة املنجز الشخصي الذي يبحث عنه السياسي العريب واخلليجي، فقد كان اهلاجس ميكن إر  (27)
لدى إداريي املدن وحكامها يف اخلليج أن يكون التطور العمرا،( يف عهدهم، لذلك فإن التخطيط البعيد املدى كان جمرد 
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م تلك آاثرًا مبكرة طبعت املدينة يف املنطقة بطابعها، ولعل أه« البرتودوالرية»تركت الثقافة 
اآلاثر هو اخللل يف الرتكيبة السكانية الذي زعزع اهلوية الثقافية لتلك املدن وعرضها للمخاطر 

 السياسية واالجتماعية.

 :«البرتودوالرية»سكان املدينة واهلوية  -1-0

الوطن ليس الرتاب أو املكان الذي وطن اإلنسان حيث يكون قوايً ومؤثراً وقادراً. »
مدن  –منيف )عبد الرمحن « املكان الذي يستطيع فيه أن يتحركيولد فيه اإلنسان، وإمنا 

 (28) امللح(.

يعترب الدكتور على الكواري )أكادميي ومفكر قطري( أن اخللل يف الرتكيبة السكانية 
فمن حق »يف دول اخلليج هو اعتداء مع سبق اإلصرار والرتصد على حقوق املواطن: 

التيار الرئيسي يف اجملتمع، وأن تكون يكونوا هم  املواطنني يف وطنهم أن يكون هلم دور وأن
هويتهم هي اهلوية اجلامعة ولغتهم هي اللغة السائدة، ومصاحلهم املشروعة عرب األجيال ومحاية 
مصري جمتمعهم من التفكك والنكوص، هي حمط اخليارات واملوجه للقرارات العامة وعلى 

التوسع غري العقال،( يف نشاط  خيار»، ويضيف أنه أصبح «رأسها السياسة السكانية
العقارات غري املربر من وجهة نظر وطنية، هو أهم خيارات ما يسمى ابلتنمية اليت سبق أن 

، ضياع األوطان ونكوص اجملتمعات الوطنية وهتديد مستقبل األجيال «تنمية الضياع»أمسيتها 
واطنون أقلية يف وطنهم عندما يصبح امل»واضحة  ، وأحد أن تنمية الضياع هذه تبدو«املتعاقبة

واإلنتاجي واإلداري وتصبح أوضاعهم املعيشية رهينة املكرمات ويهمش دورهم الثقايف 
ويرى أن املشكلة تكمن يف املنافسة غري العادلة اليت يرمي فيها املواطن «. والقرارات اإلدارية

مبوجبها املواطنون  يتحولمنافسة ينتظر أن »إىل مواجهة خنب الوافدين من مجيع أحناء العامل 
وثقافتهم يف اإلمارات وقطر على وجه اخلصوص، إىل ما يشبه وضع املالويني يف سنغافورة، 

                                                                                                           
لرغبة احلاكم الشخصية اليت جعلت من املدينة مسرحاً  حرب على ورق يف حني ما كان حيدث على أرض الواقع هو تنفيذ

 للتنمية السريعة غري احملسوبة غالباً والبعيدة عن أي خطط إسرتاتيجية موضوعة.
(، بريوت، الدار العربية للدراسات 1111الطبعة العاشرة، )« مدن امللح: املنبت»(، 0911منيف، عبد الرمحن، ) (28)

 .011والنشر، ص 
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الذي تراجع لصاحل املهاجرين الصينيني، وأصبح املالويون السكان األصليون، يف الدرجة 
 (29)«.السفلى سياسياً وثقافياً واجتماعياً واقتصادايً 

يبة السكانية يف دول اخلليج تؤثر بعمق على هوية ومن الواضح أن مشكلة الرتك
لقد منا عدد سكان دول اخلليج العريب الست خالل  (30) املدينة وتكوينها البصري والثقايف.

مليون نسمة، وهو األمر الذي  1120ماليني إىل  4م( من 1110 – 0951نصف قرن )
يف  %525؛ فقد بلغ يعين أن معدل النمو السكا،( من أكرب معدالت النمو يف العامل

املتوسط خالل السبعينيات. ومع ذلك فقد صاحب ذلك منو يف معدل العمالة الوافدة نتيجة 
للحاجة إىل التنمية بعد طفرات النفط املتتالية، حىت إن معدل العمالة الوافدة أصبح ميثل 

دد من ع %1125مليوانً، بنسبة  0125خطرًا على دول املنطقة؛ فقد بلغ عدد العمالة 
السكان الكلي يف املنطقة. ويف دول مثل قطر واإلمارات والكويت أصبح عدد العمالة 

يف دولة  %12الوافدة أكثر من عدد السكان األصليني؛ حيث بلغت نسبة هذه العمالة 
يف الكويت يف حني ما زال معتداًل يف السعودية؛  %65يف اإلمارات، و %11قطر، و

يف  %12يف سلطنة عمان، و %12، و%11فيها  حيث بلغت نسبة العمالة الوافدة
هذه املعدالت غري اثبتة ومتغرية بشكل سريع وتعتمد بشكل كبري على  (31) البحرين.

املشاريع اليت تتبناها إدارات املدن وشركات التطوير العقاري؛ ففي البحرين مثاًل قفزت 
نتني األخريتني بشكل معدالت النمو السكا،( نتيجة التجنيس والعمالة الوافدة خالل الس

 ملحوظ، وهو ما ينطبق على كثري من دول اخلليج.

وكما هو متوقع فإن الزايدة يف عدد السكان يف دول اخلليج العريب يصب يف صاحل 
أن يصل عدد السكان يف قطر عام  –على سبيل املثال  –العمالة الوافدة، فمن املتوقع 

توقعات اللجنة الدائمة لإلسكان عام  نسمة، حبسب 954ألفاً و 19م إىل مليون و1101

                                           
، وكالة عمون «بالغ إىل من يهمه األمر»م(، اخللل السكا،( اعتداء على حقوق املواطن: 1111علي، )الكواري،  (29)

 ammonnews.netاإللكرتونية 

، «واملدينة يف اخلليج العريبالرتكيبة السكانية وأتزم اهلوية: االستثمار العقاري »م(، 1119النعيم، مشاري عبد هللا، ) (30)
 .016-011ص ص م،1119لمايو 0411مجادى األوىل ، 111جملة البناء، العدد 

 ، مركز اخلليج لألحباث.«مظاهر اخللل السكا،( يف دول جملس التعاون اخلليجي»م(، 1115حمجوب، عبد احلفيظ، ) (31)
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على أن ما حدث   (32) م، وسوف تكون الزايدة يف فئة الشباب من العمالة الوافدة.1116
مليون نسمة، يف  025م حنو 1111كان عكس كل التوقعات؛ فقد بلغ سكان قطر عام 

م. لقد تضاعف عدد السكان خالل أربع 1114ألف نسمة عام  211حني كان عددهم 
ت نتيجة للسياسة العقارية اليت انتهجتها احلكومة وفتحت هبا البالد للوافدين للتملك سنوا

مليون  121هو  1101واالستثمار، غري أن األمر املخيف هو أن عدد السكان املتوقع عام 
ومع ذلك فإن رؤية قطر لعام  (33) نسمة، وسوف يكون نسبة القطريني منهم ضئيلة جداً.

أما يف البحرين فقد زاد عدد  (34) لة الوافدة وإعطائها حقوقًا كبرية.م تؤكد دور العما1111
ألف نسمة عام  241يف عام واحد؛ فقد زاد عدد السكان من  %41السكان بنسبة 

م نتيجة للنشاطات العقارية غري املسبوقة اليت 1112مليون نسمة عام  0215م إىل 1116
النفطية، مثل ديب، وقد زاد عدد الوافدين  بدأت تظهر يف البحرين اليت تفتقر ملصادر الدخل

 ألفاً. 502ألفاً إىل  111من 

ال أحد ينكر أن هذه القفزات السكانية غري املسبوقة اليت متر هبا دول املنطقة تنذر 
بعواقب وخيمة على هوية املدينة، خصوصًا اهلوية االجتماعيةل الثقافية اليت غالبًا ما تعرب عن 

عفوي حىت لو مت حماولة إخفائها، بينما تظل اهلوية املعمارية  حقيقتها ومكوهنا بشكل
"قسرية" إذا ما أريد هلا التخفي وإظهار املدينة مبظهر آخر ال يعرب عن حقيقة املكون الثقايف. 
املشكلة األخرى اليت نتجت عن هذه القفزات السكانية هي إجبار املدن يف املنطقة على أن 

وتستوعب السكان املستوردين )كما أشارت إىل ذلك رؤية  تكون أكرب من حجمها احلقيقي
م(، ومن مث فإن هذه املدن سوف جترب على االستعانة الدائمة ابلسكان 1111قطر 

                                           
 م.1116أكتوبر  9جريدة الوطن القطرية، االثنني  (32)
 (، مرجع سبق ذكره.1111الكواري، علي، ) (33)
املشاركة الفعالة للعمالة أما ابلنسبة لقوة العمل فستعمل قطر على زايدة »من اخلطة ما نصه  00ذكر يف الصفحة  (34)

الوطنية. غري أن سكان قطر ال يكفي يف املدى املنظور للتعامل مع النظم والبىن التحتية واملتطلبات األخرى لنمو سريع يف 
املستقبلية يتطلب سد النقص يف قوة العمل الوطنية ابلعمالة اقتصاد متشعب ومعقد التقنية. لذا فإن حتقيق طموحات الرؤية 

الوافدة. وإن اجتذاب الرتكيبية املناسبة من املهارات واالحتفاظ هبا يقتضي توفري حوافز مناسبة ووضع إجراءات تنظيمية 
 –ط التنموي )يوليو م، األمانة العامة للتخطي1111رؤية قطر الوطنية «. حلفظ حقوق العمالية الوافدة وأتمني سالمتها

 م(.1111متوزل 
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الوافدين الذين قد ترتاجع مستوايهتم الثقافية واالجتماعية حبسب ما تتيحه مدن املنطقة من 
تمل(؛ حيث ميكن أن تذهب النخب عمل يف املستقبل )خصوصاً مع الرتاجع االقتصادي احمل

االجتماعية الوافدة إىل مناطق أخرى يوجد هبا فرص عمل أفضل، ومن مث تتحول مدن 
املنطقة إىل مراكز جتمع للعمالة الوافدة الرخيصة واملتدنية الثقافية والتعليم. هذا "السيناريو" 

ولعل زايرة  متوقع بشكل كبري وبعض مالحمه أصبحت تتشكل اآلن بل كانت موجودة،
واحدة لوسط أي مدينة خليجية يف هناية األسبوع يؤكد هذا الرأي؛ حيث تتجمع هذه 
العمالة وتغلق الشوارع بشكل يؤثر سلباً على املدينة ومظهرها؛ األمر اخلطري هنا هو أن هذه 

 .الظاهرة قد جتعل مدن املنطقة مهددة يف املستقبل على املستوى األمين والثقايف واالجتماعي

وميكن أن نعزو عدم االستقرار السكا،( يف املنطقة إىل الفرصة اليت سنحت لتحقيق 
أحالم التوسع العمرا،( وبناء مدن كبرية تضاهي احلواضر العربية الكبرية من خالل عوائد 
النفط اليت وفرت األموال الالزمة للبناء والتعمري ملدن املنطقة اليت كانت تفتقر إىل البنية 

املرافق األساسية. وقد تبنت دولة  اإلمارات )على سبيل املثال( برامج هدفت إىل التحتية و 
توفري اخلدمات األساسية من تعليم وصحة ومرافق سكنية ملواطين الدولة الذين عاشوا لقرون 
يف حالة من احلرمان وشظف العيش. كما اجتهت األهداف حنو بناء مدن تكون رمزاً يعكس 

ئة ومنجزاهتا وتطورها االقتصادي واالجتماعي. ومع تزايد دخل النفط  الدولة اجلديدة الناش
كانت احلاجة ملحة لتحديث البيئة املبنية التقليدية؛ األمر الذي فرض االستعانة ابخلربات 
الوافدة للمسامهة يف عمليات التنمية والبناء. فقد ارتفع عدد سكان اإلمارات من 

م، وإىل ما يقارب مليون نسمة 2509سنة  552111م إىل 0961سنة  011111
خلل »وعلى الرغم من أن هذه الزايدة السكانية كانت تعرب عن  (35) .0911سنة 

واضح سيؤدي حتماً إىل خلل يف الرتكيبة السكانية مستقباًل، وهو ما حدث فعاًل « دميوغرايف
مل تكون واضحة خالل العقود الثالثة اليت تلت تلك الفرتة، فإنه مل يلتفت له أحد ألن آاثره 

وآنية لكنه بكل أتكيد فتح الباب لتغريات كبرية الحقًا حولت الرتكيبة الدميوغرافية يف دولة 
اإلمارات إىل قنبلة موقوتة ليس ألن السكان احملليني حتولوا إىل أقلية فقط بل ألن املدينة 

                                           
دراسة البعد السكا،( يف عملية التنمية  –م(، اهلجرة إىل دولة اإلمارات العربية املتحدة 1111فهد، حممد أمحد، ) (35)

 م، مركز البحوث والدراسات، القيادة العامة لشرطة ديب.0995 -0921االقتصادية 
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وهر أو اإلماراتية فقدت جوهرها الثقايف؛ فقد صارت متعددة الثقافات وأصبحت دون ج
هوية حقيقية. ومع ذلك فإن ما حدث يف اإلمارات كان حيدث يف الدول اخلليجية األخرى 

 ولكن بنسب وسرعة أقل.

حبسب تقرير نشرته وزارة  –م 1112لقد بلغ عدد اجلنسيات يف اإلمارات عام 
 1آالف نسمة، منهم  014ماليني و 4جنسية، وبلغ عدد السكان  111 –العمل 

، يف حني وصل عدد املواطنني إىل %2929نسمة من الوافدين، بنسبة  ألف 224ماليني و
مرات  5لقد تضاعف عدد السكان حنو  (36).%1120مواطنًا بنسبة  910ألفًا و  114

تقريبًا يف ثالثة عقود، أصبح خالهلا مواطنو اإلمارات أقلية يف وطنهم، على أن هذه الزايدة  
هناك توجه لبناء اقتصاد مديين يعتمد على جلب  كانت هلا مربراهتا االقتصادية؛ فقد كان

السكان وفتح اإلمارات بشكل كامل على اخلارج. وتتوقع هيئة تنمية وتوظيف املوارد البشرية 
 552ماليني و 2م إىل 1101)تنمية( يف تقرير نشرته، أن يصل عدد سكان اإلمارات عام 

 111آالف و 5 فقط مليوانً ونسمة، وسوف يكون عدد املوطنني اإلماراتيني 111ألفًا و 
من أمجايل عدد السكان، وهي نسبة خميفة جدًا تنذر ابخلطر  %0121نسمة، بنسبة 

الشديد، ويظهر أن اإلشكالية تكمن يف أن عدد سكان اإلمارات يتضاعف كل مثا،( 
سنة على املستوى العاملي، وذلك نتيجة جلاذبية  55سنوات وسبعة أشهر مقارنة بـ 

كمكان للعمل واهلجرة ولرغبة الساسة اإلماراتيني يف فتح مدهنم للهجرة من أجل   اإلماراتيني
 (37) احلصول على منو اقتصادي متسارع.

م( أن حكومة اإلمارات تدرس جتنيس 1111ذكرت جريدة الشرق األوسط )
ويبدو أن مسألة التجنيس ال تلقى  (38) األجانب لتجنب مشكلة اخللل يف الرتكيبة السكانية.

يبًا كبرياً؛ كوهنا تتعارض مع السيادة الوطنية يف ظل هذا اخللل الكبري يف الرتكيبة ترح
السكانية. ويرتبط هذا مع الشعور أبن هوية اجملتمع اإلمارايت تعا،( أزمة حقيقية نتيجة خللل 
الرتكيبة السكانية؛ فقد أطلق موقع األسواق العربية حتذيرًا أبن اإلماراتيني سوف يصبحون 

                                           
 م.1112س مار  1صحيفة إيالف اإللكرتونية، اخلميس  (36)
 م(.1119-1-4 –السنة الثالثة عشرة  – 51)العدد  http://www.hetta.comجملة حطة اإللكرتونية  (37)
 م.1111نوفمرب  5هـ، املوافق 0411رمضان  0( الصادر يوم الثالاثء 1241جريدة الشرق األوسط يف عددها ) (38)
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يف بالدهم؛ إذ أصبحوا مخس عدد السكان فقط )حيث يبلغ العدد اإلمجايل للسكان  أقلية
ماليني نسمة منهم أربعة ماليني أجنيب(، ميثل اهلنود العدد األكرب يف هذه الرتكيبة؛  5حنو 

 The Economistماليني نسمة، بينما تشري نشرة  120حيث يبلغ عددهم 

Intelligence Unit م إىل أن عدد سكان اإلمارات 1112 نوفمرب يف عددها الصادر يف
مليون نسمة. ويؤكد اخلرب أنه إذا استمر  025األصليني نصف عدد املهاجرين اهلنود البالغ 

عام  %1الوضع على ما هو عليه فإن عدد السكان اإلماراتيني سوف يصبح فقط 
اليت أصبحت اللغة  م. كما أنه يثري خماوف ثقافية عميقة، أمهها تراجع اللغة العربية1115

م( أن 0991ويؤكد الدحيا،( ) (39) الثانية أو الثالثة بعد اللغة اإلجنليزية واللغات اهلندية.
هناك أربعة أبعاد خللل الرتكيبة السكانية يف اخلليج، البعد األمين، والبعد الثقايف، والبعد 

مركبة تعانيها  السياسي، والبعد االقتصادي؛ وتعمل مجيع هذه األبعاد على خلق مشكلة
وتبدو مسألة اهلوية الوطنية واهلوية الثقافية )مبا فيها املعمارية(  (40) اجملتمعات اخلليجية حالياً.

يف حالة مأزق كبري؛ كوهنا تفقد أساسها األول، وهو السكان الذين عادة ما يعربون عن 
 مع واملدينة.هوايهتم بشكل عفوي، وغالباً ما تشكل هذه العفوية اهلوية العامة للمجت

يف « السعيدعن الرتكيبة السكانية وبؤس اليمن »اش يف مقالته .يرى حممد عبيد غب
االقتصادية الكبرية من أجل  جريدة العامل أن أغلب سكان اإلمارات لن يتنازلوا عن املكاسب

م إىل 0929أن تتزن الرتكيبة السكانية، وأكد أنه حذر يف مقاالت سابقة تعود إىل عام 
ويرى أن اإلمارات ابستثناء أبو ظيب ال متلك أي موارد جتعلها يف حببوحة «. %2لـ شعب ا»

اقتصادية إال بدائل السياحة واالستثمار العقاري، وهو ما يساعد على خلل الرتكيبة السكانية 
ومع ذلك فإن أبو ظيب نفسها تعتزم زايدة عدد سكاهنا  (41) الذي يبدو أن ال رجوع عنه.

                                           
(39) Alaswaq.net م(. ولقد مت عقد عدد من اللقاءات 1112يوليو  11هـ املوافق 0411رجب  06م االثنني . )يو

واملؤمترات لتأكيد اهلوية الوطنية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، آخرها "مؤمتر اهلوية الوطنية" الذي عقد يف إمارة الشارقة 
ل حممد أركون وبرهان غليون وطارق رمضان، ومن م، وشارك فيه عدد كبري من املفكرين مث1119أبريل  10-11يومي 

 اإلمارات عبد اخلالق عبد هللا وسعيد حارب وشيخة سيف الشامسي.
  م(، مرجع سابق ذكره.0991الدحيا،(، ماجد صاحل، ) (40)
 http://www.alalam.aeموقع جريدة العامل  (41)
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ويبدو  (42)«.م1111 رؤية أبو ظيب»ماليني يف خطتها املسماة  120 مليون إىل026من 
أن حكومة ديب تنبهت للمخاطر الكبرية اليت تفرضها الرتكيبة السكانية ومتلكها للعقار يف 
اإلمارة، لذلك أصدر حاكم ديب الشيخ حممد بن راشد مرسومًا لتنظيم ملكية العقارات يف 

ا يف املواطنني ومواطين دول جملس التعاون م(، وحصره1116لسنة  2اإلمارة )رقم 
فصالً  00والشركات اليت تعود هلم مع بعض االستثناءات إبذن احلاكم. وقد تضمن القانون 

مادة تفصيلية. كما بدأت األصوات مؤخرًا تتعاىل األصوات من أجل  19اشتملت على 
م. فقد مت تطوير 1111رات عام محاية اهلوية الوطنية بعد املبادرة اليت تبناها رئيس دولة اإلما

مبادرة للتعامل مع مشكلة الرتكيبة السكانية، ومت عقد العديد من اللقاءات واملؤمترات  66
وعلق املفكر السياسي اإلمارايت  (43) من أجل تطبيق هذه املبادرات. 1111خالل عام 

حاجة إىل هذا العدد  احلقيقة أنه ال»الدكتور عبد اخلالق عبد هللا على هذه املبادرات بقوله: 
من املبادرات، فكل ما حتتاجه اإلمارات مبادرة واحدة جسورة ختفف من سرعة النمو الكبري 

وهو ما يؤكد هنا  (44)«.االقتصادي الذي يدفعنا إىل حافة اهلاوية أكثر مما يقودان إىل القمة
فكرة النمو »ئمًا على أن اإلمارات تعا،( خلاًل تنمواًي أكثر من اخللل السكا،(؛ كونه منوًا قا

 «.والوطن واملستقبل من أجل النمو وليس النمو من أجل اإلنسان

ويظهر أن هناك من ينظر إىل مشكلة الرتكيب السكانية نظرة آنية، تفتقر إىل بعد 
النظر؛ فها هو ضاحي خلفان )رئيس شرطة ديب( ينظر إىل املشكلة بشكل آ،(، ويقيم وضع 

(، وأن اجلرمية بينهم منخفضة، وأنه ال يوجد %96ون )السكان األجانب أبهنم مسلم
جهات خارجية حترضهم على التظاهر، بينما يرى الدكتور حبيب املال وأمحد الطاير أن 

 (45) اإلمارات طرف يف اتفاقيات ملزمة تعطي العمال األجانب حقوقًا اقتصادية وسياسية.
قول إن خلل الرتكيبة السكانية قد على أن قائد شرطة ديب قد غري رأيه بعد ذلك، فها هو ي

رجاء لشيوخ اإلمارات »يؤدي إىل انقطاع ساللة احلكم يف بعض اإلمارات. كما أنه قال: 

                                           
 م(، مرجع سبق ذكره.1111الكواري، علي، ) (42)
 وقع وكالة األنباء الكويتية )كوان(.ميكن الرجوع مل (43)
 م.1111يونيو  0، صحيفة الوقت البحرينية، «خلل تنموي أم خلل سكا،(؟»م(، 1111عبد هللا، عبد اخلالق، ) (44)
 م.1112ل01ل1، 5001جريدة االقتصادية، العدد  (45)
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م كان عام املبادرات 1111ويبدو أن عام  (46)«.عمارات ونفقد إماراتأخشى أن نبين 
حاكم ديب خطة اخلاصة بوضع احللول ملشكلة الرتكيبة السكانية؛ فقد أقر انئب رئيس الدولة 

من مخس مبادرات حلل املشكلة، أمهها التعامل مع مليون ونصف املليون عامل بناء، منهم 
ألف عامل جنارة خرسا نية، والبحث عن بدائل لكل العمالة البسيطة اليت ميكن  111

على أن األزمة املالية سوف حتد  (47) تعويضها ببدائل تقلل من جلب السكان من اخلارج.
 %1م بنسبة 1119سكان، فهناك من يتوقع أن يقل عدد سكان ديب خالل من منو ال

 يف العام الفائت. %1مقارنة بـ  %521وسوف يصاحب ذلك تراجع يف النمو إىل معدل 
 وهذا يف حد ذاته ميثل إشكالية كبرية سوف تواجهها مدينة ديب خالل األعوام القادمة. (48)

ى تقليص نسبة اإلماراتيني ابلنسبة إىل إن اهلجرة الوافدة إىل اإلمارات عملت عل
عدد السكان على مر السنني. وحيث أن نسبة غري العرب هي النسبة األكثر فليس من 
املستغرب أال حتوي املدن اإلماراتية عناصر تعكس الصفة العربية، فاهلجرة العاملية أوجدت 

اليت صنعت من منطقة  ولعل تلك البداايت اليت مل تتوقف إىل اليوم هي (49) مدان عاملية.
اخلليج فضاء عمرانياً للمغامرات وللتوسع غري املنطقي، ولتجريب كل األفكار اليت ال تقبل يف 
مناطق أخرى، فما دام الغطاء السكا،( احمللي مكشوفًا فهذا يعين غيااًب كاماًل للبعد الثقايف 

 احمللي الذي عادة ما يوازن بني توسع املدينة وهويتها الثقافية.

والواضح هنا أن مشكلة الرتكيبة السكانية متثل املفصل الرئيس يف منو املدينة يف 
على جلب السكان  –بشكل أساسي  –اخلليج العريب من عدمها، إذ إن هذه املدن ترتكز 

من خارج املنطقة، فالتوسع العمرا،( واالقتصادي هو نتيجة هلذا املد السكا،( املستورد. على 
هي أن النمو  –على وجه اخلصوص  –ارتكزت عليها مدينة ديب  أن هناك ظاهرة مهمة

« مسكن اإلجازات»أو « املسكن املؤقت»العقاري يف املدينة كان يهدف إىل توفري فرصة 

                                           
 م.1111ل4ل06الشرق األوسط  (46)
 Moheet.comموقع شبكة األخبار العربية  (47)

 )48(http://www.arabic.xinhuanet.com 

 )49(Unwin, P. (1981), The Contemporary City in the United Arab Emirates, 

in The Arab City, its Character and Islamic Cultural Heritage, Proceedings 

of a Symposium Held in Medina, Kingdom of Saudi Arabia, 28 Feb-5 Mar 
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الرئيسة يف املنطقة، لذلك يصعب وضع « ومدينة الرتانزيت»الذي جيعل من ديب حمطة أعمال 
هذه الرتكيبة تنذر ابخلطر السياسي، وهتدد  اللوم كله على الرتكيبة السكانية، فإذا كانت

االستقرار االجتماعي، وهتدم اهلوية الثقافية للمدينة يف اخلليج فإن املد العقاري الذي مارسته 
مدينة ديب خالل العقد األخري هو مد يعرب عن مشروع استثماري خمتلف يتقاطع مع خلل 

جديدة أبعداد كبرية )خصوصاً يف جمال الرتكيبة السكانية فقط يف أنه جلب لإلمارات عمالة 
البناء(، لكن أتثريه أبعد من الرتكيبة السكانية؛ ألنه فتح املدينة لإلقامة الدائمة لعدد كبري من 
الناس ال يشملهم تعداد السكان لكنهم ميارسون حياهتم ونشاطهم التجاري يف مدينة ديب 

املدينة »ىل خلل الرتكيبة السكانية وصورة جزئيًا ويف أوقات خمتلفة من السنة. فإذا ما نظران إ
استقرار املدينة اليت رسختها ديب يف العقد األخري شعران بعدم « املدينة الرتانزيت»أو « املؤقتة

 وحتوهلا إىل جمرد مشروع جتاري.

 التجربة املدينية والثقافة البرتودوالرية: -1-1

برتولية األوىل )منتصف إىل مرحلة الطفرة ال« البرتودوالر»ميكن إرجاع مصطلح مدن 
السبعينيات من القرن املاضي(. هذا املصطلح يشري إىل التأثري السريع للوفر املايل الذي نتج 

م(، وقد ارتبط يف األذهان مبعان وتفسريات سلبية، ومل 0911-0921عن الطفرة األوىل )
املدن »لة ينظر إليه على أنه تنمية وتطور. التصور العام عن تلك الفرتة كان ميثل حا

اليت تفتقر لألسس الثقافية واالجتماعية اليت عادة ما تعتمد « احملدثة النعمة»« السطحية
التصق مبدن « البرتودوالر»عليها املدن الكبرية يف منوها وتطورها. لذلك فإن مصطلح مدن 

اخلليج على وجه اخلصوص؛ كوهنا مداًن نشأت فجأة وبسرعة نتيجة للطفرة البرتولية ويف 
طقة صحراوية خالية من أي موارد مهمة سوى النقط، ودون وجود املقومات االجتماعية من

والثقافية والسكانية اليت تربر هذا النمو والتمدد السريع هلذه املدن. ويف احلقيقة ميكن اعتبار 
اليت شجعت حكام املدينة « البرتودوالر»األساس الذي قامت عليه مدينة مثل ديب هو ثقافة 

 مشروع توسعة امليناء واخلور وإعداد املدينة بشكل كامل ملرحلة ما بعد الطفرة على تبين
 النفطية األوىل.
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خلاًل يف مدن « برتودوالرية»لقد أحدثت تلك الطفرة وما صاحبها من حداثة 
اخلليج ويف تركيبة سكاهنا حىت يف اقتصادايهتا؛ فبينما تبدو تلك املدن حديثة وترتفع فيها 

تعددة الطوابق املكسية ابلزجاج، كان السكان احملليون أنفسهم يعيشون داخل البناايت امل
ثقافاهتم احمللية اليت مل تنكسر بعد. تشكلت من هذه الظاهرة حالة انفصام يف الشخصية 
عاشتها مدن املنطقة؛ فهناك من يعيش احلداثة؛ ألنه أتى منها )الوافدون( وهناك الذي ما 

)السكان احملليون( على الرغم من كل مظاهر احلداثة املادية  زال يعيش ثقافته احملافظة
والعمرانية اليت بدأت تظهر على هذه املدن. يف واقع األمر، فإن االنفصام يف الشخصية بني 
قيم احلداثة ومظاهرها املادية يف العامل العريب ميثل ظاهرة عربية متفاوتة الدرجات خالل القرن 

ن اخلليج حىت اليوم متثل أهم تلك احلاالت؛ فقد بدأ االنفصام ولعل حالة مد (50) العشرين.
، «الالعودة»يف شخصية هذه املدن منذ تلك الفرتة وتعقد كثريًا إىل أن وصول مرحلة 

وعندما نقول إنه ال عودة عما حدث للمدينة يف اخلليج؛ ذلك ألن العودة نفسها ستكون 
 قة حتمل تكاليفها.مكلفة جداً وال نعتقد أنه بقدرة حكومات املنط

املادي كان وراء األزمة احلالية اليت تعيشها مدن املنطقة، ويظهر « بريق احلداثة»إن 
أن الفرتة الفاصلة يف اتريخ هذه املدن كان خالل السبعينيات عندما بدأت تلك املدن خترج 

الفرتة هي بداية عمرانياً وسكانياً وثقافياً واقتصادايً عن حدودها املرسومة هلا. لقد كانت تلك 
بشكل واضح على « املدينة الدولة»تشكل دول املنطقة سياسياً، وظهرت احلاجة إىل بناء 

أثر إيقاع التنمية العمرانية. املفارقة هنا هي أن الشيخ شخبوط حاكم أبو ظيب يف بداية 
ن الستينيات رفض خمططاً للمدينة، وقال إن هذه مدينة أبو ظيب وليست ابريس على الرغم م

أن املخطط كان بسيطاً وال يصور أبو ظيب كمدينة كبرية، ومع ذلك فقد رفضه احلاكم؛ ألنه  
 (51) كان يرى أن منو املدينة حبسب تطورها الطبيعي أفضل هلا.

                                           
 )50(Jarabawi, A. B. (1981) Modernism and Secularism in the Arab Middle 

East, Unpublished Ph.D. Thesis, Cincinnati, University of Cincinnati. 

 )51(Trench Richard. (1995), "Arab Gulf Cities: Doha, Abu Dhabi, Dubai, 

Sharjah, Ras Al Khaimah, Archive Edition. 
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على أن األمر قد تغري بعد ذلك، ففي أبو ظيب أصبح األمر أشبه مبشهد يف فيلم، 
ن العدم لتشق املدينة طريقها لتصبح فاملدينة تنشأ من ال شيء حيث بداية النهوض م

 –عصرية، كما يصف ذلك رجل األعمال اإلمارايت حممد الفهيم يف كتابه من احملل إىل الغىن 
قصة أبو ظيب، حيث عاصر الكاتب نشأة املدينة يف منتصف الستينيات من القرن العشرين 

يف إمارة أبو ظيب سنة  وبداية فرتات التطور بعد توىل الشيخ زايد بن سلطان مقاليد احلكم
وهنا جيب أن نشري إىل االستقرار السياسي الذي أاتح الفرصة كاملة للتنمية  (52) م.0966

العمرانية؛ فبعد نيل دول املنطقة استقالهلا من االنتداب الربيطا،(، بدأت فرتة جديدة يف 
ساسة مطلع السبعينيات تركت بصماهتا واضحة على املدينة، فقد كانت هناك أحالم ل

املنطقة توافرت هلا الظروف لتحقيقها، وحدث استقرار سياسي رافقه تدفق هائل للثروة سامها 
 يف بناء مدن حديثة متحولة مل تستقر حىت اليوم.

يصف )كاستيلو( يف كتابه التحضر يف الشرق األوسط أبو ظيب أبهنا مدينة ذات 
 Nationalمان( يف جملة ويقول )بوت  (53) .(Brand new city)ماركة جتارية جديدة 

Geographic  م: إهنا: )مدينة اللحظة( 0925سنة(Instant city). (54)  وابلتأكيد
فإن تعليق )بوت مان( كان يصف جزءًا من تطور املدينة خالل منتصف السبعينيات فقد 

 Architectural)دون استكمال األجزاء املتالحقة من تكوين املدينة. أما جملة 

Review)  أما لـ  (55) املدينة يف منتصف السبعينيات أبهنا موقع بناء كبري.فتصف
(Unwin) .ويبدو أن هذا الوصف مناسب لكل مدن اخلليج العريب؛ (56) فهي مدينة عاملية

م( أصبحت الرايض عاصمة ملؤسسات 0911-0921ففي الفرتة نفسها )ما بني عامي 

                                           
 قصة أبو ظيب، لندن، مركز لندن للدراسات العربية. –م(، من احملل إىل الغىن 0996، حممد، )الفهيم (52)

 )53(Costello, V. (1977), Urbanization in the Middle East, Cambridge 

University Press: Cambridge 

 )54(Putman, J. (1975), The Arab World in National Geographic, Vol. 148, 

No.4 

 )55( Cantacuzino, S& Browne, K. (1977), The United Arab Emirates, The 

Architectural Review, Vol. CLXI, No. 964. 

 )56(Unwin, P. (1981), Op. Cit. 
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وتبدو هنا فكرة بناء  (57) احلكومة السعودية، وتوسعت مساحتها بشكل الفت للنظر.
واضحة جدًا يف املنطقة؛ كوهنا متثل حالة تعويضية عن النقص الواضح يف « املدينة الرمز»

 (58) البنية الثقافية واملعرفية اليت كانت تفصل املنطقة عن ابقي املناطق العربية.

بو ظيب ويذكر هنا بدر عبد امللك يف كتابه، أبو ظيب )ذاكرة مدينة( أن املبا،( يف أ
جاءت مع خماض متعدد األذواق عاملياً، حىت بدت العمارات للبصر لوحة مجيلة تتناغم 

ويقول )ويلفرد ثيسجر( امللقب مببارك بن  (59) وتتناسق على الرغم من ارتفاعها وتقارهبا.
املرتجم إىل العربية: إنه عندما عاد إىل اإلمارات للمرة « رمال الصحراء»لندن يف مقدمة كتابه 

متلكين االمتعاض وخيبة األمل »م: 0951م بعد أن غادر املنطقة يف 0922ألوىل عام ا
اليت أحدثها اكتشاف وإنتاج النفط... وف أبو ظيب رأيت األبنية الشاهقة بسبب التغريات 

                                           
 )57(Al-Naim, Mashary. (2008), «Al-Riyadh: The City of Institutional 

Architecture», In Al-Sheshtawy, Y. Evolving Arab City: Tradition, 

Modernity and Urban Development», London, Routledge, pp. 118-151. 
م كان 0962إن التدفق اهلائل يف أعداد الوافدين على مدينة أبو ظيب أوجد عجزًا يف أعداد املساكن؛ ففي سنة  (58)

شيد خميمات إلسكان املهندسني واإلداريني الطلب على اإلسكان قواًي لدرجة أنه تعني على شركات املقاوالت أن ت
(، من احملل 0996والعمال؛ ألنه مل يكن يتوافر مساكن هلم. وكانت الشقق السكنية تسكن فور إجنازها )الفهيم، حممد، )

يف « االفتقار للمتخصصني»إىل الغىن(. على أن هذه األزمة مل تقف عند حدها الوظيفي بل أوجدت ما ميكن أن نسميه 
العمارة والتخطيط، وابلتأكيد فإن ذلك كان له إسهام واضح يف حتييد الثقافة احمللية ودفع املدينة اإلماراتية إىل اخلارج. جمال 

ومع ذلك فإن اإلرادة السياسية واجملتمعية أوجدت بعض التوازن. لو عدان إىل قطاع اإلسكان الذي ميثل جزءاً مهماً يف بناء 
راتية جند أن االعتمادات املالية هلذا القطاع بدأت ابلتزايد، وكان الطلب على العاملني يف هذا الصورة العامة للمدينة اإلما

م وصلت املبالغ املنفقة على 0929م إىل سنة 0921القطاع جتاوز املعدالت السائدة يف املنطقة. فخالل الفرتة من 
م( دور وزارة 0929)وزارة األشغال العامة واإلسكان )مليار درهم  121مشاريع البناء والتشييد يف احلكومة االحتادية إىل 

مليارات خالل الفرتة نفسها مقارنة  226األشغال العامة واإلسكان يف التنمية القومية(. بينما بلغ اإلنفاق يف إمارة أبو ظيب 
حملات عن رحلة  –م(، مدينة أبو ظيب 1111م إىل )خملوف، عبد الرمحن )0961مليار مت إنفاقها خالل الفرتة من 024بـ 

حتديثها، حماضرة ابملنتدى الثقايف، اندي أبو ظيب السياحي(. وارتفع عدد املشاريع يف احلكومة االحتادية املنفذة بوساطة وزارة 
م، وتضاعف عدد العاملني يف الوزارة من 0929مشروعًا سنة  019م إىل 0921مشروعاً، سنة  06األشغال من 

( دور 0929م )للمزيد راجع: وزارة األشغال العامة واإلسكان )0929عاماًل سنة  915م إىل 0921عاماًل سنة 041
من  %11م حنو 0926وزارة األشغال العامة واإلسكان يف التنمية القومية(. وشكل العاملون يف قطاع البناء والتشييد سنة 

م( دور وزارة األشغال العامة 0911ن )إمجايل العاملني يف مجيع القطاعات )انظر إىل : وزارة األشغال العامة واإلسكا
 واإلسكان يف التنمية القومية(.

 م، احتاد كتاب وأدابء اإلمارات.0921-0961(، أبو ظيب ذاكرة مدينة )سرية ذاتية( 1110بدر عبد امللك، ) (59)
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ومصايف النفط حتتل ما كان يف املاضي صحراء خالية، فخيل إيل أن املدينة ترمز إىل كل ما  
ووصف  (60)«.ح مبا تبقى من أحالمي يف العودة إىل اجلزيرة العربيةكنت أنفر منه وتطي

)خصباك( املدن الكربى يف اإلمارات أبهنا تشهد حركة عمرانية عمالقة وكأهنا يف سباق 
وابلتأكيد فإن املراقب لتطور مدينة أبو ظيب جيد اختالفًا يف البيئة  (61) هستريي مع الزمن.

 اتريخ التطور وعمليات التحديث اليت متر هبا املدن عرب املبنية والبصرية غري املسبوق يف
العصور. فخالل الفرتة من منتصف الستينيات من القرن العشرين حىت اللحظة ما زالت معامل 
املدينة يف تغري مستمر. حالة عدم االستقرار ملدن املنطقة مل تكن أبدًا حالة إجيابية بل أثرت 

وغريت من تركيبتها السكانية، وحولت سكاهنا إىل  على االستقرار االجتماعي للمدينة
شكاًل بينما هم يف حالة عدم استقرار ثقايف وقيمي يظهر فيها الصدام بني « متحضرين»

التقاليد وعملية التحديث بشكل واضح على امتداد منطقة اخلليج وليس يف مدينة أبو ظيب 
 (62) فقط.

                                           
 م(، الرمال العربية، مويت إيت للنشر.1110ويلفرد ثيسجر، ) (60)
 دراسة يف اجلغرافية االجتماعية، مطبعة اإلرشاد، بغداد. –مارات العربية املتحدة (، دولة اإل0922خصباك، شاكر، ) (61)
م كانت مساحة مدينة الشارقة ما 0961لقد توسعت املدن وتضاعفت مساحاهتا يف فرتات زمنية متقاربة. فحىت سنة  (62)

ضعفاً  46املساحة ما يقارب م؛ حيث تضاعفت 0921كيلومرتا مربعًا سنة   11كيلومرت مربع، قفزت إىل   125يقارب 
)حكومة الشارقة )غري حمدد التاريخ( النمو العمرا،( واحلضري ملدينة الشارقة، دور التخطيط العمرا،(، دائرة التخطيط 

رخصة  120واملساحة، مركز الدراسات والبحوث(. وتشري األرقام إىل أن عدد رخص البناء يف مدينة الشارقة قفزت من 
م( الشارقة اليوم، مركز الثقافة، بلدية حكومة 0926م )األمبايب، عبد الواحد، )0925سنة  1100م إىل 0921سنة 

 ,Bonine 0926رخصة بناء ملبان متعددة األدوار يف مدينة أبو ظيب سنة  411الشارقة(. ومت منح ما يقارب 

M.The Urbanization of the Persian Gulf Nations, in Cottrell, A(ed) The 

Persian Gulf States. A General Survey, The Johns Hokins University press, 

Baltimore & London ويبدو أن معدالت النمو يف املدن اإلماراتية من أعلى املعدالت يف بداية السبعينيات؛ ..)
أبو ظيب يف كل من  %11و %16م حنو 0925و  0961حيث بلغ معدل النمو لسكان املناطق احلضرية بني سنيت 

(.. كما كانت الفجوة اهلائلة بني العرض والطلب على املبا،( Bonine, M. (1980), Op. Citوديب على التتابع )
على  –خاصة القطاع اخلاص واألفراد  –السكنية واإلدارية يف املناطق احلضرية من العوامل اليت شجعت على زايدة الرغبة 

 Ministry ofم )0926درهم سنة  0111م إىل 0920درمهًا سنة  191 البناء. فقد ارتفع سعر املرت املربع من

Public Works & Department of Public Works. (1976), Research, Statistics 

and Public Relations Division, Department of Public Works, Abu Dhabi ومع )
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لذي كان يفرتض أن يقدم خططاً ولو عدان لبداايت التخطيط العمرا،( يف ديب، ا
متوازنة على األصعدة االجتماعية واالقتصادية واخلدماتية، ويتحكم يف منو املدينة لوجدان أن 
خمطط التنمية التنظيمي ملدينة ديب املعد بوساطة االستشاري )جون هارس( من أول 

نية يف مدينة ديب الدراسات التخطيطية اليت سلطت الضوء على مسببات التحول يف البيئة املب
وعلى الرغم من إاثرة تقرير هارس العديد من التوصيات وخيارات  (63) يف هناية الستينيات.

التنمية فإنه مل يتم ترمجة العديد منها إىل أرض الواقع خصوصًا ما يتعلق ابحملافظة على هوية 
 (64) املدينة ونسيجها التقليدي.

ها وليس فقط املدن اإلماراتية كان ومن الواضح أنه على مستوى مدن املنطقة كل
هناك توجه للتخلص من قلب املدينة التارخيي؛ وكأنه ختلص من كل مظاهر الفقر الذي كان 
يعم املنطقة، حىت إن مدينة الكويت كلها هدمت وحتولت إىل أرض فضاء مل يقم عليها أي 

خلليجية وأبي طريقة  مشروع حىت اليوم، وكأن الرسالة هي فقط أنه جيب حمو اتريخ املدينة ا
املدينة وأضعف جذورها الثقافية وجعلها تنفتح « قشرية»كانت؛ األمر الذي عمق مسألة 

حمو التاريخ سهل من املغامرات االستثمارية العقارية داخل مدن «. املدينة رمسلة»على معادلة 
                                                                                                           

لى العاملني يف هذا القطاع، وكذلك االستثمار يف قطاع املقاوالت تعاظم الطلب على البناء ارتفعت أسعار البناء والطلب ع
 ومواد البناء واألعمال االستشارية.

 )63(Harris, Joun, R. (1971), Dubai Development Plan Review, May 1971 

عينيات فإن أول مبادرة فمثاًل، على الرغم من هذه اقرتاح احلفاظ على املبا،( التقليدية يف تقرير هارس يف بداية السب (64)
م بقرار ترميم بيت الشيخ سعيد. التوصية ابحلفاظ على البيئة العمرانية التقليدية  0910للحفاظ على املبا،( القدمية كانت 

كان من الصعب تبنيها يف فرتة الطفرة. ففي تلك الفرتة كان االجتاه قواًي حنو األخذ بفكرة حداثة املدينة. فمثاًل يشري 
(Ames) أن احلفاظ على منطقة البستيكة يف ديب كان يواجه حتداًي فرضه تيار إلعادة تعمري املنطقة. ففي نوفمرب إىل 

م تبين اجمللس البلدي توجهًا إلعادة تطوير منطقة البستيكة؛ األمر الذي يعين هدم املبا،( القائمة. فقد مت منح 0925
 Ames, Edmund. (1977), Physical Planning-Unitedتراخيص لبناء مبان متعددة األدوار 

Arab Emirates, report prepared for the Government of the UAE, United 

Nations Development Program ويذكر .)(Page)  يتبنون  –إىل حد كبري  –أن صناع القرار كانوا
األموال من عوائد البرتول. فالرغبة كانت قوية حنو اجتاهات مغايرة حنو احلفاظ على البيئة املبنية التقليدية خاصة مع توافر 

إلغاء رموز الفقر والتخلف. إضافة إىل العمل على توفري متطلبات احلياة العصرية يف املدينة الناشئة هبدف جذب رجال 
تقليدية يف األعمال واالستثمارات اجلديدة، هذا بدوره كان أحد العوامل اليت أسهمت يف التضحية جبزء كبري من البيئة ال

 Page, Richard, Adams. (1992), Growth and Change in the Arabianاملدينة القدمية )

Gulf: A case study of Dubai, Master Thesis, University of Texas at Austin  
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. لقد ساعدت غريبة عن املنطقة« مليونية»املنطقة وفتحها سكانياً حىت إهنا حتولت إىل مدن 
الطفرة النفطية األوىل على هذا التوجه السليب حنو املدينة؛ فقد كان اهلدف هو صناعة مدن 

 جديدة ابلكامل مع قطع كل االرتباطات مع اجلذور الثقافية واحمللية.

 «:البرتودوالرية»خصائص املدينة  -1-1

يف  «دوالريةاملدن البرتو »ميكن أن نتوقف عن قضيتني مهمتني ساعدات على هنوض 
اهلجني »املنطقة؛ أول تلك القضااي هي الرتكيبة الدميوغرافية اليت يبدو أهنا بدأت أتخذ منحى 

الذي جعل من هذه التجمعات العمرانية اجلديدة تتفلت من هويتها احمللية وتتجه « السكا،(
ألخرى اليت يصعب حتديد منط اجتماعي فيها. أما القضية ا« املدن متعددة اجلنسيات»حنو 

فهي الفوائد املادية الكبرية اليت استغلتها جمموعات القوى واملتنفذين يف هذه املدن؛ فقد كان 
–للتوسع العمرا،( فوائد عدة، أمهها أنه أصبح لألرض قيمة وزايدة السكان املستوردين تعين 

تاجرة يف زايدة رقعة املدينة وزايدة قيمة األرض فيها وإمكانية استمرار امل –بشكل أو آبخر 
تعرب عن احلداثة « مدن كربى»العقار. كل هذا كان حيدث مع خلفية سياسية حتلم بصناعة 

ميكن طرح سؤال  (65) حىت لو كانت هذه احلداثة زائفة، ال تعرب عن رغبة الناس وحاجتهم.
ملاذا حدثت تلك التنمية العمرانية، وملن كانت؟ فقد تضخم هذا السؤال مع الوقت وأصبح 

قود الثالثة األخرية السؤال األهم الذي ال جيد أي إجابة يف ظل تضخم املدينة يف خالل الع
 اخلليج بشكل ال خيدم السكان احملليني.

إن مدن النفط والصحراء اليت صارت تتشكل بسرعة فائقة مل تتح اجملال ألي 
ة، وحتوهلا إىل مشروع جتاري منذ تلك الفرت « رمسلة املدينة»مراجعة؛ فقد بدأت مظاهر 

ولكنها مل أتخذ مالمح واضحة. وقد اتسعت الفجوة بني حجم املدينة الذي صار يزداد 
بسرعة هائلة وحجم السكان احملليني إىل درجة أنه مل يعد هناك بد من االستمرار يف استرياد 

                                           
كما حيدث اآلن يكن فهم هذا التوجه كذلك من حتسني املدن من الداخل حبجة التطوير والقضاء على العشوائيات،   (65)

منطقة عشوائية، حيث مت اإلعالن مؤخرًا عن مشروع تطوير منطقة خزام اليت حتتوي  51يف مدينة جدة اليت حتتوي على 
االستفادة من املواقع  –ابلدرجة األوىل  –على عدد من العشوائيات بينما املشروع يف حد ذاته عقاريل استثماري هدفه 

رها، بينما ما سينتج فعاًل هو هتجري سكاهنا وتوسيع دائرة العشوائيات خارج املدينة. جريدة املتميزة للعشوائيات حبجة تطوي
 م.1119أبريل )نيسان(  01هـل0411ربيع اآلخر  02، االثنني 00194الشرق األوسط، العدد 
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سكان مللء هذه املدن )وافدين(. اهلدف هنا كان التنمية، على الرغم من أن منطق التنمية 
ن واقعياً؛ كون التنمية جيب أن تكون ضمن احلدود اليت حيتاجها السكان أنفسهم. هنا مل يك

لقد مت اعتبار مدن املنطقة كمناطق مفتوحة للهجرة، وبدأ مسلسل التغري يف الرتكيبة السكانية 
 يزداد ويتسع إىل أن وصل الوضع الذي أصبح فيه السكان احملليون أقلية داخل تلك املدن.

هي عمر بناء املشروع  –للحظة اليت كانت تتشكل خالل سنتني ويبدو أن مدن ا
تركت آاثرًا عميقة وغائرة يف اجملتمع اخلليجي؛ فمنذ تلك اللحظة بدأت حالة االنفالت،  –

وحتولت املدينة إىل ما يشبه املشروع التجاري، وأصبح لكل قطعة أرض قيمة؛ األمر الذي 
ديدة تدر عليهم مكاسب كبرية دون أي أدى إىل تدخل مجاعات النفوذ خللق أراض ج

لقد أدى هذا العمل إىل متدد املدن يف املنطقة يف العقود الثالثة الالحقة، وحتولت  (66) جهد.
قرى الطني والعرش فجأة إىل مدن تسيطر عليها املبا،( املتعددة األدوار؛ األمر الذي وصفه 

وهي نظرة تعرب  (67) اإلداريني الغربيني.أحد الكتاب الغربيني أبنه قد يثري الغرية واحلسد لدى 
عن الرؤية الغربية اليت تقيس األمور مبنظارها ال مبنظار الواقع احمللي؛ وذلك أن الرغبة يف 
التعمري والتحديث والتخلص من آاثر املاضي املرتبط ابحلرمان هي اليت دفعت صناع القرار 

فإن احلسد الذي يتكلم عنه بعض  حنو سرعة التشييد ال احلاجة الفعلية للتنمية، وبذلك
الغربيني هو حسد يف غري حمله؛ ألن الواقع االجتماعي واالقتصادي للمدن يف اخلليج ال يربر 

الذي أشار إىل أن الرخاء  (Alif)النمو غري املنطقي يف تلك الفرتة. وهذا ما يؤكده 
برامج عملية؛ حيث كان  االقتصادي مل يتح الفرصة للدراسة وإمنا كان التوجه قواًي حنو تبين

ففي كثري من دول العامل الثالث كانت مشاريع التنمية  (68)الوقت والسرعة مها احملفزين.

                                           
أجل أن متتد الرقعة فمثاًل نالحظ أن املطارات اجلديدة يف كثري من مدن املنطقة توضع بعيدة جدًا عن املدينة من  (66)

العمرانية هلذه املدن إىل املطار ومن مث تتحول األراضي اليت تقع على جانيب الطريق إىل ملكيات عقارية ذات قيمة كبرية 
بينما كانت يف السابق ال تساوي شيئاً. على أن األمر املهم هنا هو أن جمموعات النفوذ يف املدينة غالبًا ما تستويل على 

  يف وقت مبكر ومن مث تعود وتبيعها إىل املواطنني واملستثمرين أبسعار ابهظة.هذه األراضي 
 )67(Bonine, M.(1980), Op.Cit 

)68(Alif, M.A. (1981), Housing of Citizen of Limited Means, United Nation 

Assistance, Ministry of Public Works & Housing.  
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 تبحث عن التمويل بينما كان احلال يف دول اخلليج أن األموال تبحث عن مشاريع التنمية.
(69) 

ن فاق كل لقد أصبح النمو والتوسع يف املناطق احلضرية متسارعًا لدرجة أن منو املد
اخلطط املوضوعة؛ األمر الذي كان يتطلب إعادة النظر يف خمططات التنمية احلضرية أو 

مل يتم التقيد مبخطط املدينة الذي أعد يف  –مثاًل  –تعديلها أو تغريها. ففي مدينة عجمان 
م 1111كما تعتمد رؤية عجمان  (70) منتصف السبعينيات بسبب النمو العمرا،( املتسارع.

اء عجمان ابلكامل؛ أي التعامل معها كمشروع عمرا،( واحد مع أتكيد توافر أراض على بن
م، وال نعلم ماذا سيحدث بعد هذا التاريخ، وإىل أين سيذهب 1151للمواطنني حىت عام 

سكان املدينة؟ ومن الواضح أن احلركة العمرانية تتجه إىل إعادة تشكيل مدن املنطقة لتواكب 
دينة اإلماراتية اليت بدأت وظائفها تتحول من مدن ساحلية تعتمد على املتطلبات اجلديدة للم

الصيد والتجارة التقليدية إىل مدن هلا وظائف جديدة مل أتلفها املدينة من قبل، أدت مع 
الوقت إىل تفريغها من سكاهنا وحتويل اقتصادها إىل نشاطات تعتمد ابلدرجة األوىل على 

السكان اجلدد )املستوردون( وتصبح املدينة خالية يف وسطها التسوق والرتفيه الذي يعمل فيه 
 من قيمتها احمللية االجتماعية.

كانت تدفع مدن املنطقة إىل « البرتودوالرية»والذي يتضح لنا هو أن الثقافة 
كيفما اتفق ورمبا دون حاجة أو حلاجة ومهية ومفتعلة، نتجت عن استرياد سكان «البناء»

إىل املبالغة يف البناء بقدر ما كانت حباجة إىل ترشيد يف التنمية لبناء مدن ليست حباجة 
مدينة حديثة »والرتكيز على التنمية البشرية أكثر من أي شيء آخر. الرغبة يف وجود 

وليست احلاجة الفعلية لوجود مثل هذه « البرتودوالرية»هي اليت صنعت هذه املدن « متحولة
مر يف النهج نفسه واملغامرة نفسها؛ ألهنا كانت املدن، لذلك أصبح من الضروري أن تست

 ال املتأثر هبذه املغامرة والذي يعيش آاثرها يومياً وهم سكاهنا.« من يدير املدينة»مغامرة 

                                           
م(، التنمية االجتماعية واالقتصادية يف دول اخلليج العربية، السياسة الدولية، 0991ر عبد هللا، عبد اخلالق، )أكتوب (69)

 ، مركز الدراسات السياسية واإلسرتاتيجية، األهرام، القاهرة.004عدد 
 )70(Bonine, Michael. (1995), Population & Development, Middle East 

Insight, special UAE issue 
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كانت متعجلة جداً؛ لذلك « البرتودوالرية»جيب أن نشري هنا كذلك إىل أن املدن 
صوصاً أن اإلرادة السياسية مل تكن مل تتح الفرصة أبداً ألي عمل مؤسسايت أن ينشأ فيها، خ

تشجع مثل هذه املؤسسات، لذلك فإن التمدد العمرا،( حدث يف تلك املدن يف غياب  
كامل من أي مراقبة أو نقد أو ترشيد، وكانت كل اخلطط العمرانية هي امتداد ألحالم 

فذون، ومل تنبع من احلداثة اليت تبناها املسئولون عن املدينة وجمموعات الضغط يف املدينة واملتن
رغبة جمتمعية ختوهلا لالنسجام مع اجملتمع وأفراده؛ لذلك فإن هذه املدن منت كمدن متنافرة 
مع سكاهنا ومع ذلك فإن تلك التجربة مازالت يف بداايهتا على الرغم من أهنا أحدثت مداً 

ذي بدأت تشعر عاطفيًا كبرياً، جعل كل اجملتمعات يف اخلليج تتساءل عن تراثها العمرا،( ال
بفقدانه بشدة مع دخول العقد األخري من القرن املاضي. تلك التساؤالت مل جتعل مدن 

تراجع عن أحالمها بل دفعها إىل مغامرات جديدة أدخلها بقوة إىل ظاهرة « البرتودوالر»
متعددة األقطاب  مدينية« شظااي»مدن املنطقة وحولتها إىل « فجرت»اليت « املدن الكونية»

 وايت.واهل

على أن أزمة اهلوية اليت نشأت مع صورة املدينة يف السبعينيات مل تتحلحل أبداً بل 
اختذت أشكااًل عدة، ورمبا نسيت يف فرتة الثمانينيات والتسعينيات عندما تراجعت العائدات 

« العامل اجلديد»من النفط لكنها ظهرت بقوة مرة أخرى بعد حرب حترير الكويت، وتشكل 
م، وتنامي الثقافة الكونية اليت 0991الرئيس األمريكي جورج بوش يف عام  الذي أعلنه

شجعتها وسائل االتصال الكونية وظهور الشبكة العنكبوتية. كل هذه العوامل كانت تنذر 
حبقبة مدينية خمتلفة، رمبا كانت هي السبب الذي جعل من مدينة مثل ديب تصعد بشكل 

األول من هذا القرن لكي تصبح مدينة عاملية متعددة حاد يف هناية القرن املاضي والعقد 
الثقافات، حىت إن املدينة احلالية تضاعف حجمها عدة مرات مقارنة مبدينة ديب يف هناية 
القرن العشرين. عقد من الزمن كان كافيًا لتحول ديب إىل مدينة خارج مقاييس مدن املنطقة، 

الحقها وتتشبه هبا. اجلزء املتبقي من الدراسة وجعل مداًن قريبة منها مثل املنامة والدوحة ت
يركز على هذه التحوالت يف مدينة ديب واملدن األخرى يف املنطقة اليت تشبهت هبا، ويركز 

خالل القرن الواحد والعشرين، وما قد حيل هبذه الطفرة بعد « الطفرة العمرانية»على مالمح 
 األزمة املالية احلالية.
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 . بريق األلفية الثالثة:دبي واملتشبهات بها.( 1

فيه،  املكان البارد، املوحش، الذي يشعرك دائماً أنك غريب، زائد، وغري مرغوب» 
املكان الذي تفرتضه حمطة، أو مؤقتًا فيصبح الصقًا بك كالعالمة الفارقة. رمبا ألنه مؤقت 

 «بصبح وحده األبدي، كالقرب، ال ميكن اهلروب منه أو مغادرته

 (71) مدن امللح(. – )عبد الرمحن منيف

ال أحد ينكر أن مدينة ديب مألت السمع والبصر خالل العقدين األخريين حىت إهنا 
أصبحت مثااًل حيتذي وحلمًا لكثري من الساسة ومسؤويل املدن العربية. الصورة اليت صنعتها 

ية تقريباً لتصبح مدينة مبواصفات عامل« الالشيء»ديب هي مدينة خترج من عمق الصحراء من 
مثل تلك املدن اليت ظهرت يف شرق آسيا )سنغافورا وهونج كونج(. كانت ديب تصور نفسها 
على أهنا املدينة االقتصادية األوىل يف املنطقة ونقطة وصل بني اخلليج والعامل. صاحب هذه 
الصورة متدد عمرا،( حمموم جعل من املدينة أكرب ورشة بناء يف العامل، حىت إن الزائر لديب 

السنوات العشر األخرية يشعر أن املدينة كلها يف حالة بناء أو أهنا مشروع ضخم يبىن  خالل
دفعة واحدة لكنه مشروع ال ينتهي، لقد ترك هذا التسارع يف النمو العمرا،( آاثرًا اجتماعية 

 واقتصادية وبيئية سوف نتناوهلا يف هذا اجلزء من الدراسة.

مرا،( )الشارقة وعجمان وأبو ظيب( بل امتدت مل تكتف ديب ابلتأثري على حميطها الع
إىل مدن يف املنطقة كانت ساكنة لفرتة طويلة مثل الدوحة، ومدن أخرى كانت حتاول أن 
تنمو لكنها تفتقر للموارد املالية مثل املنامة. واحلقيقة أن الدوحة واملنامة متثالن مدينتني 

ااتن املدينتان خالل العقد األخري إىل خليجيتني وجدات يف ديب منوذجاً حيتذى، فقد حتولت ه
مشروعني جتاريني خصوصًا مدينة الدوحة اليت متددت بشكل خميف وظهرت فيها مشاريع 
عمالقة ومدن صغرية داخل الدوحة الكبرية، ومت استقطاب سكان جدد وجامعات عاملية 

لساكنة حىت تظل الدوحة البسيطة ا –يف هناية األمر  –ومتخصصني يف مجيع اجملاالت لكن 
هناية القرن العشرين هي املدينة اليت تبقى يف الذاكرة، بينما صارت املدينة اجلديدة بذاكرة 

                                           
 .111م(، مرجع سبق ذكره، ص 0911رمحن، )منيف، عبد ال (71)
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أما املنامة فتظل أهدأ من الدوحة  (72) متحولة ابتلعت املدينة القدمية بكل سكوهنا وهدوئها.
سريعة ومن ديب بكل أتكيد، لكن تظهر ضاحية السيف وامتدادها إىل وسط املدينة منطقة 

النمو. رمبا تكون املنامة أقل جذاًب للسكان غري املواطنني؛ ألهنا تعتمد بشكل كبري على 
وجود جارهتا السعودية وارتباطها هبا عن طريق جسر امللك فهد. لذلك فإننا نعتقد أن النمو 

طائفية يف املنامة أقل أتثريًا على قيم املدينة وأتثريه السكا،( حمدود، لكن تبقى اإلشكالية ال
سببًا رئيسيًا يف استرياد السكان وجتنيسهم، وهذا يف حد ذاته خلل مديين ال تعانيه ديب أو 
الدوحة، كما أن االعتماد على العمالة الوافدة يف بناء املشاريع اجلديدة يف املنامة يظل سبباً 

لف ومع ذلك فإن ما حدث من منو عقاري غري مسبوق قد يك (73) رئيسيًا لزايدة السكان.
وهو مؤشر خطري ملا قد  %51املدينة كثرياً؛ فقد تراجعت أسعار العقارات مؤخرًا بنسبة 

 (74) حيدث يف املدينة مستقباًل.

وهو أستاذ يف التنمية املستدامة يف جامعة )أكسفورد  –لقد انتقد )مايك جانكس( 
العاملية تقاس ، وقال إن املدن «مدينة العامل»تصنيف ديب على أهنا  –بروكس( اإلجنليزية 

مبقدار إنتاجها االقتصادي وال يوجد يف العامل العريب مدينة عاملية، لكن ميكن أن يكون هناك 
مدن مبواصفات عاملية من خالل نوعية احلياة اليت تقدمها. يؤكد )جانكس( أنه ال يوجد 

وأن ال هناك مدينة مستدامة بشكل كامل، وأن على املدن العربية أن تتكامل ال أن تتنافس، 
؛ فكما «املدينة املعوملة»والذي يظهر لنا هنا أن هناك خلاًل ما يف تعريف  (75) تكرر نفسها.

إن فكرة املدينة الكونية نشأت لسد فراغ ما بعد  Jennifer Robinsonيقول 

                                           
 )72(Salama, Ashraf. (2008), "Doha: Between Making an Instant City and 

Skirmishing Globalization", kView Points Edition, Architecture and 

Urbanism in The Middle East, Washington, The Middle East Institute, pp. 

42-45. 

 )73(Ben Hamouche, Mustapha. (2004), "Manama: The Metrophosis of an 

Arab Gulf City", In Elsheshtawy, Yasser (ed) Planning Middle Eastern 

Cities: An Urban Kaleidoscope in A Globalization World, pp. 184-217. 
وقيمة اإلجيارات مبا نسبته  %51صمة القطرية تراجعت بنسبة أكد موقع األعمال العربية أن أسعار العقارات يف العا (74)

 Arabian %11. ونقل عن صحيفة )ذا اباننسيوال( اليومية أن أسعار األراضي اخنفضت مبا يقارب 11%

business.com م.1111نوفمرب  11، األحد 
 م.1111آذار  16-14ورقة قدمت يف مؤمتر عجمان للتخطيط العمرا،( الذي عقد يف الفرتة بني  (75)
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حيث ميثل االمتداد حنو اآلخر والبعد العاملي حالة مهمة يف هذه املدينة  (76)"الكولونيالية".
الوجود املادي لآلخر، ومن مث فإن التحوالت املادية الكبرية على مستوى عمران تغين عن 

احلقيقي للمدينة املبين « الكو،(»املدينة يف ديب واملدن اخلليجية األخرى ال تعرب عن البعد 
واتصالياً، وليس عن طريق التعبري العمرا،( الكو،( « خدماتياً »على االنفتاح على اآلخر 

قاري. ومع ذلك فإن التنوع الثقايف ميثل جزءاً من املدينة الكونية، لكن هذا ال واالستثمار الع
 يعين فقط عن طريق املدينة املتعددة اجلنسيات.

 املدينة الكونية والبعد العاملي "دبي والدوحة واملنامة": -1-0

ولو حاولنا فهم حقيقة كونية ديب والدوحة واملنامة كمدن انهضة يف منطقة اخلليج 
بت خيار التنمية السريعة والصورة الذهنية الكونية لعمران املدينة وجدان أن هذه املدن تفتقر تن

لكثري من املعطيات اليت جتعلها فعاًل مداًن كونية. أول تلك املعطيات هي اإلشكالية 
الدميوغرافية، إذ إن البنية السكنية هلذه املدن هشة وتعتمد بشكل كامل على سكان غري 

من مث فإن استقرار املدينة دائمًا على احملك، وهذا يقلل من فرص استمرار أتثريها مواطنني و 
الكو،(. كما أن هذه املدن تفتقر إىل مؤسسات واضحة تدير املدينة خصوصًا فيما يتعلق 
آبلية اختاذ القرار العمرا،( وأسلوب القضاء وحفظ احلقوق )شفافية املدينة ومؤسساهتا اإلدارية 

ومع أن مدينة ديب قطعت شوطاً كبرياً يف هذا اجملال خصوصاً يف مسألة احلكومة  واحلقوقية(،
اإللكرتونية وسرعة إهناء اإلجراءات واملعامالت اجلماهريية املرتبطة ابلتنمية وارتفاع مستوى 
األمن يف املدينة حيث متلك ديب جهازًا متطورًا للشرطة مقارنة مبثيالهتا يف مدن املنطقة فإن 

اختاذ القرارات العمرانية ما زال يعا،( انفراد الرأي وغياب املؤسسات الدميوقراطية. أسلوب 
مفهوم املدينة الكونية يف املنطقة مبتسر وغري واضح وغالباً ما يفسر على أنه األبراج السكنية 

 دينة.واملكتبية اليت متأل مساء املدينة مع غياب كامل للعوامل غري املنظورة اليت حتتاج إليها امل

، وكانت تصنع «البرتودوالر»والذي يظهر لنا أن ديب كانت تستمتع بثقافة 
مستقبلها وفقًا هلذه الثقافة.. وبسرعة مذهلة مل تتنبه هلا ابقي املدن يف املنطقة إال مؤخراً 

                                           
 )76(Robinson, Jennifer. (2002), "Global and World Cities: a View from off 

the Map", International Journal of Urban and Regional Research, 26(3), pp. 

531-554. 
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خصوصًا عندما حتولت ديب إىل نقطة جذب سياحي وحمطة انتقالية )ترانزيت( عاملية. هذا 
ر من قبل مدن املنطقة لتقليد منوذج ديب جرف املنطقة إىل نفق مظلم االلتفات املتأخ

خصوصًا املدن القريبة من ديب مثل أبو ظيب والشارقة وعجمان، وحىت البعيدة مثل الدوحة، 
واملنامة، والكويت، بدرجات متفاوتة، على الرغم من أن جتربة ديب نفسها مل ختترب بعد أمام 

 اهتا اجلانبية بعد.األزمات ومل يتم تعرف أتثري 

 
 ديب كما تبدو اليوم –( 1الشكل رقم )

 
 املنامة كما تبدو اليوم –( 9الشكل رقم )

يتساءل )خالد أدهم( يف دراسته عن الدوحة: هل هي مثل ديب أو مثل ابريس أو 
ولإلجابة عن مثل  (77)أهنا مكون هجيين يصعب حتديد منطقة جغرافية أو نطاق زمين له؟

حنتاج إىل فهم عميق ملا حيدث اآلن للمدينة يف اخلليج وكثري من املدن العربية هذا التساؤل 
، ولعلي أذكر هنا ما كتبه الدكتور ايسر الششتاوي «الدبينة»اليت يبدو أهنا تتجه بقوة إىل 

، فعندما حتاول مدينة مثل «دبينة القاهرة»)أستاذ يف قسم العمارة جبامعة اإلمارات( حول 
لها الثقايف أن تقلد مدينة ديب فإن هذا يعين أن عمارة املدينة العربية سوف القاهرة بكل ثق

مل ال واملعماري اهلولندي )كوالس( يقوم حاليًا بتصميم  (78)«.عمارة ورلد ديز،(»تصبح 
                                           

 )77(Adham, Khaled. (2004), "Rediscovering the Island: Doha's Urbanity 

from Pearls to Spectacle", In Elsheshtawy, Yasser (ed) Planning Middle 

Eastern Cities: An Urban Kaleidoscope in A Globalization World, pp. 218-

257. 

 )78(Elsheshtawy, Yasser. (2004), "Redrawing Boundaries: Dubai, an 

Emerging Global City", In Elsheshtawy, Yasser(ed) Planning Middle 
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املدينة يف اخلليج العريب وحتويلها « فربكة»مشروعني استثماريني يف رأس اخليمة وديب يعمقان 
رية، ومل ال وديب تقوم حاليًا ببناء حي كامل منقول عن املدينة الفرنسية إىل مدينة ماله كب

ولكن حىت أسلوب احلياة والتفاصيل « املزيف»؟ ولن يقتصر هذا فقط على البناء «ليون»
اليومية سوف تنتقل للحي اجلديد يف ديب. إحدى اإلجيابيات اليت ميكن أن تقدمها األزمة 

تنمية املدن يف املنطقة، فهذا التباطؤ سيكون يف صاحلها « تمغامرا»املالية هي أن تتباطأ 
 على املدى الطويل.

شركة عقارية تعمل يف مدينة الدوحة، كما أنه مت إصدار  951هناك أكثر من 
م، 1115و  1111ألف مبىن بني عامي  01رخصة بناء، ومت إكمال أكثر من  01211

ومن الواضح أن  (79) من املبا،( واملساكن.ومع ذلك فإن هذه املبا،( مل تغط حاجة املدينة 
التحوالت السريعة اليت شهدهتا الدوحة خالل األلفية الثالثة جعلت من هذه املدينة خارج 
حدود السيطرة؛ كوهنا أصبحت مدينة هجرة من اخلارج ال مدينة سكاهنا األصليني. هذا 

سئولني عن املدينة مع اهلدف له بعده السياسي الواضح الذي يبدو أنه تشكل يف عقول امل
مطلع القرن اجلديد؛ فقد كانت هناك رغبة يف جعل الدوحة عاصمة نفطية خليجية هلا 
أتثريها االقتصادي يف املنطقة خصوصًا أن ديب كانت حتقق جناحات اقتصادية وعمرانية غري 

هو مسبوقة. يؤكد الدكتور علي الكواري أن السبب الرئيسي يف زايدة حجم السكان يف قطر 
اجلديدة اليت قامت مبوجبها احلكومة ببيع أراض عامة، كما مسحت ابستمالك السياسة »

األجانب للعقارات والقيام ابالستثمار العقاري، ووافقت على منح إقامات مفتوحة لكل من 
ويشري إىل أن قطر ختطط لبناء  (80)«.ميلك شقة يف املناطق املخصصة لشراء غري القطريني

حتت اإلنشاء،  051منها يف حني ما زال  51وات القادمة، مت إكمال برج يف السن 111
 برج يف طريقها للتنفيذ. 611وهناك 

                                                                                                           
Eastern Cities: An Urban Kaleidoscope in A Globalization World, pp. 167-

199. 
 م.1111ل1ل09بتاريخ  qataru.comموقع جامعة قطر  (79)
م(، مرجع سبق ذكره. ومن هذه املناطق منطقة الوسيل اليت خططت كي تستوعب 1111الكواري، علي، ) (80)

 ألف نسمة.111
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ال بد أن نشري هنا إىل أن مدينة ديب خالل العقد األول من القرن الواحد والعشرين  
  كانت تتجه إىل بناء مفهوم جديد للمدينة يف املنطقة، رمبا مل يكن واضح املعامل، وابلتأكيد

حىت إن مساء مدينة ديب صار يتغري كل ستة « مدن اللحظة»كان ميثل استمرارية لثقافة 
شهور، وعندما تغيب عن هذه املدينة ملدة عام أو عامني ال تستطيع أن تتعرفها بسهولة إال 
رمبا من بعض مالحمها القدمية، حىت إهنا أصبحت مدينة بال ذاكرة، ويصعب بناء عالقة مع 

. البعد الكو،( أو العاملي ملدينة ديب هو من حيث الشكل حماولة لتكرار جتربة املكان داخلها
سنغافورا، على أن الغطاء السكا،( واالقتصادي ملدينة ديب ال يدعم توجهها الكو،(، ومن مث 
أصبحت مدينة غري حقيقية. املشكلة الكربى هي أن جتربة ديب أصبحت هي التجربة اليت 

 صم اخلليجية وحىت بعض املدن العربية الكربى.تتطلع إليها ابقي العوا

يف مدينة الدوحة التجربة قريبة جداً، وميكن حصرها يف السنوات اخلمس أو السبع 
األخرية، فهذه املدينة ودون مقدمات قررت أن تكون نسخة من مدينة ديب، فلم ال تكون 

حلقيقية هي أن ديب متلك وهي متلك اإلمكاانت املادية اليت تؤهلها لذلك؟ على أن املشكلة ا
املربرات لتوجهاهتا العمرانية، فهي مدينة ال متلك أي موارد إال اخلدمات اليت تقدمها للمنطقة 

بينما جند أن مدينة الدوحة ال حتتاج إىل هذا الزخم  (81) واليت أعدت نفسها مبكرًا هلا.
لية، كما هو احلال يف العمرا،( الذي تعيشه اآلن؛ ألنه ليس مبنيًا على حاجة اقتصادية فع

« رمزية املدينة»ديب، ومن مث يظهر الوضع يف الدوحة وكأنه جمرد منو عمرا،( يهدف إىل تعزيز 
 (82) على حساب مستقبلها االجتماعي والثقايف واالقتصادي.

وبشكل عام، األمر متعلق بنواة املدينة يف اخلليج اليت تعرضت لضغوط عمرانية 
د األخرية، حىت آتكلت ومل يبق منها إال القليل القريب من العدم؛ وثقافية كبرية خالل العقو 

                                           
 استقطاب اهلنود العاملني يف منطقة لنجة منذ أكثر من مئة عام، وقدمت هلم كل التسهيالت لقد بدأت ديب يف (81)

املمكنة. كما عمل حكام املنطقة على حتويل اإلمارة إىل مركز خدمات منذ فرتة مبكرة وقبل أن ينضب النفط من اإلمارة، 
 حبق نقلة مهمة يف التاريخ االقتصادي إلمارة ديب.وذلك عن طريق توسيع امليناء واخلور وبناء ميناء جبل علي الذي كان 

مليار رايل قطري، على الرغم من أن  05قررت حكومة قطر شراء احملافظ االستثمارية العقارية لدى البنوك حبد أقصى  (82)
القرار حبد  الشيخ محد بن جاسم )رئيس الوزراء( صرح أبنه ال يوجد مشكالت متويلية لكنه إجراء احرتازي على أن يتم تنفيذ

م، العدد 1119مايو  19هـل0411مجادى اآلخرة  5م. جريدة الراية القطرية: اجلمعة 1119أقصى هناية شهر يونيو 
9111. 
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األمر الذي سهل حتول هذه املدن حبسب األهواء وحسب الظروف، وكثريًا حبسب املطامع 
واملتنفذين الذين تعاملوا معها على أهنا جمرد شيء يباع ويشرتى حىت لو مل يكن هناك حاجة 

يصعب حتديد ماهيتها وهويتها، كما أهنا « لونةمت»إىل ذلك، لقد أصبحت مدن اخلليج 
أثبتت أهنا مدن قشرية وهشة ال تستطيع مقاومة األزمات، وال تستطيع أن تقف يف وجه 
التغيري الزائف. ومع ذلك هناك من يسأل: ماذا كان ميكن أن تقدمه ديب أكثر مما قدمته 

يف املنطقة وحيث على « تعوملةامل»للمنطقة؟ ويبدو هنا أن السؤال ميثل صلب موضوع املدينة 
 نقد التجربة نفسها إبجيابياهتا وسلبياهتا.

 وصناعة املدن الرمز:« الدبينة" -1-1

حتتاج مدينة ديب إىل أن نعطيها بعض العذر؛ كوهنا مدينة تريد أن تكون منافسة من 
روف دون موارد نفطية يف منطقة تعتمد على مورد النفط، ومن مث فإن هذه اإلمارة درست ظ

املنطقة وحددت ما ميكن أن تقوم به املناطق اجملاورة وما ال ميكنها أن تفعله، وركزت على 
اجلوانب اليت ميكن أن تكون ديب فيها البديل ومن مث أصبحت نقطة وصل بني آسيا وإفريقيا 
وأورواب، وخدمت دواًل عليها ضغوط دولية مثل إيران يف أثناء أزماهتا وحروهبا، وخدمت 

اخلليج خالل األزمات ومن مث حتولت ديب إىل مركز للخدمات يف املنطقة، وهذا  منطقة 
أغراها كثريًا للتوسع يف النشاطات املدينية األخرى، وخصوصًا التوسع العقاري املبين على 
جلب السكان من خارج املنطقة لتعزيز دورها اخلدمايت واالقتصادي ولتكون ملتقى كل 

ان مبنيًا على أسس اقتصادية واضحة ومرتكزة على دراسة عميقة سكان العامل. هذا احللم ك
لظروف املنطقة، لكنه نتج منه مشكالت آخري على مستوى نوعية احلياة يف املدينة، وعلى 
مستوى اهلوية الثقافية واالجتماعية، وعلى مستوى الوضع السياسي املستقبلي نتيجة خللل 

 (83) الرتكيبة السكانية.

                                           
يف مقال  –وقد عمل الكاتب يف صحيفة أراب نيوز يف جدة لعدة سنوات  –ينتقد الكاتب اإليرا،( )أفشني مواليف(  (83)

حمور لألشخاص »كل من يرى أن ديب لن خترج من أزمتها احلالية، ويقول: إن ديب   له نشرته صحيفة إيالف اإللكرتونية،
وإن العامل ما زال حباجة لكل هذه اخلدمات، وحيتاج هلا اجلميع يف املنطقة، بل « واألفكار واخلدمات ورأس املال والبضائع

ليت اتبعتها ديب ودفعت ابآلخرين إىل إاثرة ا« إنكار األزمة»العامل أبسره حباجة إىل وساطة ديب، لكنه ينتقد سياسة إن 
اإلشاعات حول حجمها؛ األمر الذي أدى إىل  تفاقمها. وهو األمر الذي يؤيده الكاتب السعودي داود الشراين يف مقاله 
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 م1115مدينة الدوحة عام  –( 01الشكل رقم )

 
 م1101مدينة الدوحة عام  –( 00الشكل رقم )

 

لقد أثرت هذه السياسة على منو املدينة غري املتوازن حىت على مستوى الرتكيبة 
"؛ فالتخلص من الثقافة احمللية يعين ختلصًا شبه كامل من كل ما هو حملي حىت الدميوغرافية"

مث أصبح سهاًل على مدينة ديب يف فرتة الثمانينيات أن  على مستوى اللغة والسكان، ومن
تعد عدهتا كي تتحول إىل مدينة الفتة لألنظار، ومع ذلك ما كان لديب أن ختطو خطواهتا 

 Mega Cityاألخرية دون طفرة النفط األخرية اليت جعلت من مفهوم "املدينة الكبرية"، 
حىت ظهرت مصطلحات "الرايض الكربى"  والثقافة "املرتو بولية" متثل حالة هوس "خليجي"

و"الدوحة الكربى" و"املنامة الكربى" كهدف تسعى له هذه املدن دون مربر واضح، كما أنه 
م، اليت 1110سبتمرب  00مل يكن هذا النمو السريع خالل العقد األخري لوال أحداث 

وى االستثمار العقاري أعادت كثريًا من األموال اخلليجية إىل املنطقة، اليت مل يكن أمامها س
 انلت نصيباً منه كل املدن اخلليجية وخصوصاً ديب.

وحتول مدينة ديب إىل "رمز" له قصة جيب أن حنكيها هنا، ففي هناية الثمانينيات 
وبداية التسعينيات كانت ديب متر من "عنق الزجاجة"، وكانت يف مرحلة إما أن حتسم أمرها 

                                                                                                           
يف جريدة احلياة )قدرة ديب على جتاوز األزمة(، حيث يتساءل كيف أن ديب اليت سوقت لنفسها إعالميًا مل تستطع أن 

ف اإلعالم يف الدفاع عن نفسها وجتربتها؟ ويقول: إن وسائل اإلعالم العاملية اليت كانت ديب تعتمد عليها ختلت عنها توظ
فرباير 14هـ املوافق 0411صفر  19، املوافق الثالاثء املوافق 06261بينما اإلعالم احمللي غائب. جريدة احلياة، العدد 

 م.1119
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بشكل طبيعي وتستفيد من موارد النفط يف تنمية اجتماعية حنو التغيري الشامل وإما أن تنمو 
وتعليمية وصناعية بعيدة املدى. لقد أشاء تقرير خمطط التنمية الشامل إلمارة ديب سنة 

م إىل أن التغيريات اليت تعرضت هلا اإلمارة منذ إعداد هذا املخطط )تقرير هارس(  0911
ومل يتمكن من استيعاهبا. ونتيجة لذلك  كانت كبرية؛ لدرجة أن خمطط )هارس( مل خيطط هلا

جتاوز منو اإلمارة خالل السبعينيات والثمانينيات حدود خمطط هارس، وأصبح التخطيط 
يوجه من قوى السوق أكثر مما يوجه من املخطط؛ مما أدى إىل اتصاف النمو بعدم 

ابق إال أنه مع . فقد حدد املخطط قيوداً الرتفاعات املبا،( اليت حدد بتسعة طو (84)الشمولية
بداية السبعينيات كان من الصعب االلتزام ابشرتاطات املخطط؛ حيث جتاوزت املبا،( 

 (85) الطوابق التسعة.

؛ «الرمز»بصرية تصنع اهلوية اجلديدة للمدينة « إيقوانت»صارت ديب تبحث عن 
اري على ابقي مدن املنطقة. ولعل مركز ديب التج« التفوق»فديب أصبحت تتوق إىل أتكيد 

)برج الشيخ راشد( كان أهم تلك العالمات؛ حيث ظل لسنوات عديدة معلماً مهماً يشكل 
 مساء املدينة، وكان من أعلى املبا،( يف املنطقة. فاملبىن كان كاملارد اخلارج من رمال الصحراء.

                                           
م، 0916( يونيو 1)اجمللد  1تنمية الشامل إلمارة ديب، األوضاع القائمة، تقرير رقم م(، خمطط ال0916بلدية ديب، ) (84)

 وضع ابلتعاون مع مشروع األمم املتحدة من قبل إدارة ختطيط املدن ببلدية ديب، مؤسسة دوكسيادس العاملية.
(85) Bonine, M. (1980), The Urbanization of the Persian Gulf Nations, in 

Cottrell, A(ed) The Persian Gulf States. A General Survey, The Johns 

Hokins University press, Baltimore & London وينظر .(Page)  إىل أن خمطط هارس قد
أغفل عدة نقاط عندما اقرتح املخطط العمرا،( لديب، منها : أواًل: فرض النظام الشبكي للطرق على املدينة القدمية مما 

موجهة حنو املشاة خاصة مع زايدة املضارابت  –أصاًل  –ى زايدة املرور العابر للمنطقة اليت كانت بيئتها العمرانية ساعد عل
ابألراضي يف املدينة القدمية، اثنياً: شجع املخطط استخدام األراضي املستصلحة على جانب اخلور يف تشييد مبان متعددة 

 Page, Richard, Adams. (1992), Growth andور )األدوار مما عزل املنطقة القدمية عن اخل

Change in the Arabian Gulf: A case study of Dubai, Master Thesis, 

University of Texas at Austin ويرى .)(Browne)  قد وجهت  -ابستثناء املنطقة املركزية –أن املدينة
دورات لتخطيط املدينة والتوسع يف هذا االجتاه حنو الصحراء حنو استخدام املركبات. فمخطط )هارس( قد فرض الطرق وال

 Browne, K. (1976), Dubai, The Architectural Review, Vol. CLXI, (Noاجملاورة، 

 . فمع التخطيط الشبكي للشوارع كان هناك ما يقارب أربعني دواراً؛ حيث وظفت كنقاط تقاطع مروري.964 .(964
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ينة طابقًا كان يرمز إىل إمارة ديب كمركز جتاري قبل أن ترتفع يف مساء املد 19املبىن ذو  (86)
 6أبراج شارع الشيخ زايد. قدم هارس تصوره األول ملركز ديب التجاري كمبىن إداري من 

دوراً على طرق مدينة ديب يف ذلك الوقت،  19لك التوجه كان حنو بناء مبىن من ذطوابق. و 
فقد كان  (87) حيث ال يوجد أي بناء، وحيث الصحراء اجلرداء، كان له بواعثه التجارية.

املدينة إىل املركز التجاري وتتحول كل املناطق بني املدينة القائمة واملركز  اهلدف أن متتد
والنتيجة هنا واحدة؛ حيث إن حلم احلاكم  (88) اجلديد إىل مشاريع استثمارية ضخمة.

يف املنطقة جعل من مدينة ديب تتحول خالل سنوات إىل « املدينة الرمز»بتحويل مدينته إىل 
 لة حىت إنه يصعب وضع وصف حمدد ومستقر للمدينة.مدينة متحولة وبسرعة مذه

األمر املثري هو أن حاكم اإلمارة أاثر غضب الناس يف إمارته آنذاك لعزمه بناء بناية 
فقد ظن البعض أن  -« الوالد والبا،(»كما يذكر ذلك )ويلسن( يف كتاب   –طابقاً  19من 

يقارب أربعة عقود تقريباً من بناء  املشروع قد يكون رمزاً حلماسة الشيخ راشد، ولكن بعد ما
املبا،( يقف مركز ديب ليكون رمزاً ملكانة ديب التجارية، ويبدو وكأنه البوابة إىل املدينة للقادمني 

                                           
 )86(Browne, K. (1976), Dubai, The Architectural Review, Vol. CLXI, 

No.964 
إىل أن اهلدف من اختيار موقع املركز بعيداً عن مدينة ديب يرجع إىل رغبة حاكم ديب أن يشكل املركز  (Page)يشري  (87)

 ,Page, Richard, Adams)نقطة جذب للبناء؛ حبيث يتم فيما بعد تعمري املنطقة بني املركز ومركز املدينة، 

(1992), Op.Cit)( ويذكر القرق يف كتابه ينابيع الذاكرة .Gurg, Easa. S. (1998), The Wells of 

Memory, John Murray: London .أن اهلدف من بناء املركز هو أن يكون املبىن مسة ملكانة ديب العاملية )
ومتانة االقتصاد. كما اعترب املركز التجاري رمزًا لتقدم ديب فاملبا،( املرتفعة يف العواصم العربية ترمز دائمًا إىل التطور واحلداثة 

 .(Page, Richard, Adams, (1992), Op.Cit)املعاصر 

َ  عن جملة )فوتشن( أن النمو الكبري الذي شهدته ديب أوجد ختبطاً نتيجة  (88) نشر منتدى اإلمارات االقتصادي تقريراً نقاًل
مليار  51وأشار تقرير مؤسسة موديز إىل أن اإلمارة سوف تشهد ديواًن تقدر بـ للتنمية العقارية وتوظيف أموال النفط، 

دوالر نتيجة لتوقف البنوك عن متويل املشاريع العقارية، ومع ذلك يقول التقرير: إن االهنيار شبه مستحيل نتيجة لوجود أبو 
شاريع العقارية سوف يفشل يف إمارة ديب، ظيب وتدخل املصرف اإلمارايت املركزي لدعم ديب، ومع ذلك فإن كثريًا من امل

وسوف يغادرها كثري من املهنيني املهرة، كما أن ذلك سوف جيعل إمارة أبو ظيب تربز على حساب ديب. 
http://www.uaeec.com11 . ويف هذا الصدد قامت ديب بتمويل نفسها ذاتياً من خالل إصدار سندات بقيمة 

فرباير  14هـ، املوافق 0411صفر  19، يوم الثالاثء 00146مليار دوالر )انظر إىل جريدة الشرق األوسط، العدد 
 م.1119
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هذا ابلطبع قبل أن خيتفي املركز وسط غابة األبراج  (89) من أبو ظيب عاصمة دولة اإلمارات.
قاومة االجتماعية لتحديث املدينة غري اليت تصطف على جانيب طريق الشيخ زايد. هذه امل

املربر يف السبعينيات مل تستمر طوياًل بل سقطت سريعًا مع التحوالت الكبرية اليت صارت 
ختطوها ديب. فقد كانت املدينة ذات مسة مميزة منذ مطلع الثمانينيات، وكانت توحي أبهنا 

 تستعد لإلقالع دون حتديد وجهة حمددة.

 الثمانينيات والتسعينيات هادئة ومستقرة، وكان مركز ديب لقد ظلت مدينة ديب يف
م مل يكن هناك مبىن آخر 0915التجاري هو العالمة يف مساء املدينة حىت إنه يف عام 

ينافسه يف االرتفاع إال برج ديرة الذي كان يقع يف قلب املدينة )ابلقرب من اخلور(. على أن 
ير الكويت، إذ أخذت املدينة منحى آخر اندفعت الوضع بدأ يف التغري السريع بعد حرب حتر 

فيه حنو التوسع العمرا،( غري احملسوب، وصارت املدينة تبحث عمن يسكنها ويعمل فيها. 
بريق املدينة الكبرية اليت تتمثل منوذج )هونج كونج( و)سنغافورا( أصبح يؤرق مدينة ديب اليت 

خارج املقاييس اخلليجية والعربية،  «مرتوبولية»حتولت خالل عقدين من الزمن إىل مدينة 
وأصبحت النموذج الرباق للمدن اجملاورة، حىت إن أحد املتخصصني اإلماراتيني يف جمال 

، فخالل «املفاجأة»، وصارت تعيش على ثقافة «أدمنت اجلديد»العمارة أكد أن ديب 
وع معماري السنوات اخلمس األخرية مل مير شهر أو شهران إال ويكون هناك إعالن عن مشر 

ثقافة اجلديد املؤرقة أصبحت مسة من مسات ديب، فهذه املدينة صارت  (90) أو عقاري كبري.
 جتري دون أن تكون متأكدة من هناية الطريق.

)مصمم بنك ديب(: "إن أهل اإلمارات  Carlos Ottيقول املعماري كارلوس أوت 
ني  واملهندسني فرصة العمر. يرحبون بقبول التحدي املعماري. فهذه الدولة تعطي املعماري

الناس يف اإلمارات متحمسون. فقد قرروا أن يطوروا الدولة إىل مركز عاملي للتحف 

                                           
 م(، راشد بن سعيد آل مكتوم، الوالد والبا،(، ميداي برميا، ديب.0999ويلسن، جرمي، ) (89)
ول أبو ظيب)أدنوك للتوزيع( وهو معماري، حاصل على الدكتور حممد عبد هللا املنصوري، مدير املشاريع يف شركة برت  (90)

 م.0991درجة الدكتوراه من جامعة نيوكاسل أبون اتين عام 
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حبت؛ حيث يرى املعماري هنا « جتاري»ولعل هذه الرؤية مبنية على بعد  (91)املعمارية".
 Shaunالعمارة نفسها. وهو ما جعل « قيمة»أكثر بكثري من « للعمل املعماري»فرصًا 

Killa  كبري املصممني يف مكتب(WK Atkins ينتقد الوضع املعماري يف اإلمارات )
بقوله: "كل واحد يريد مبىن على شكل عالمة أرضية، أيقونة األمر الذي أدى إىل أن نصل 
إىل هذه الروبواتت اليت قصد هبا أن تكون شبيهة ابملبا،(". ويضيف: "العمارة أصبحت 

ن مهتمني ابلعمارة فهي مثل أي شيء يريدون أن يقتنوه مثل آخر موضة. والعامة أصبحوا اآل
ولعل هذا يعرب عن احلالة اجملتمعية يف مدينة ديب؛ فقد أصبح النمو  (92)موديل سيارة".

يتبع املوضة ويالحقها حىت أصبحت املدينة أشبه مبعرض « سلعة استهالكية»العمرا،( 
 للسلع.

حولت ديب مع مطلع األلفية الثالثة إىل « االختالف»و« التميز»ويظهر أن ثقافة 
اليت أصبحت هي السمة « اجلديد»معرض متنافر للعمارة، وجعلها يف صراع حمموم مع فكرة 

االختالف والتميز واجلديد مل يكن اهلدف منه بناء مدينة  (93) األساسية اليت متيز مدينة ديب.
نظار ولفت االنتباه إىل املدينة اليت متناسقة ومنسجمة بل كان هدفًا جتاراًي يرمي إىل شد األ

أصبحت مركزًا مهمًا لكل التجاري العمرانية يف املنطقة. لقد صاحب هذا التوجه العمرا،( 
توجه ترفيهي وسياحي وتسويقي للمدينة حىت إن مهرجاانت التسوق يف املنطقة بدأت من 

ينة ككل. والذي يظهر ديب، وهي مهرجاانت ال هتدف إىل تسويق سلع بعينها بل تسويق املد
العامل كله يف مدينة واحدة، لذلك « جتربة»لنا هنا أن مدينة ديب كانت تبحث عن اختصار 

، على أن هذا االختصار كان خماًل وغري «العامل»مل يكن مستغراًب أن تسمى نفسها مبدينة 

                                           
 )91(Belbin, C. (2003), Foundations for Success in Identity, Issue 1, Nov/Dec 

2002 

 )92(Hugo, Cathy. (2003), Future Vision in Identity, Issue 3, April/May 2003 
أهنا »يؤكد الكاتب املتخصص يف الشؤون احلضرية )كريستوفر هيوم( أن الصورة اليت تتشكل يف الذهن عن ديب هي  (93)

فاملبدأ هنا هو « )برج العرب( وأغلى سباق خيل يف العامل...املدينة اليت يوجد هبا أطول مبىن يف العامل وأغلى فندق يف العامل 
 ومع ذلك فهو يؤكد أن املرء ال بد أن يدهش مما مت تنفيذه يف هذه املدينة. األوهام،التميز واجلديد ومالحقة 

(April o5 2009) Hume, Christopher. (2009), "Dubai: How not to build a 

city", thestar.com 
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قي منطقي وحول املدينة إىل مدينة ماله كبرية؛ حيث يوجد كل شيء وال يوجد شيء حقي
 وأصيل.

 النمو املديني غري املتوازن.. دروس من األزمة املالية احلالية: -1-1

م كنت أحتدث إىل أحد املسئولني يف بلدية ديب )وقد كنت مكلفاً 1111يف عام 
إعداد ملف كامل عن العمارة يف مدينة ديب نشر يف جملة البناء السعودية يف أواخر عام 

بين شيء من ديب اجلديدة )مدينة اجلمريا(، وكان  م(، يف ذلك الوقت مل يكن قد1111
، وكان جمرد أفكار، ومشروع تالل اإلمارات جمرد «املرسى الغريب»املشروع املهم آنذاك هو 

، بينما كان شارع الشيخ زايد يف بداايته ومل ينب فيه إال أبراج اإلمارات اليت «بروشورات»
لقد قال يل املسئول يف  (94) الوقت. أصبحت أعلى كتلة عمرانية يف مساء ديب يف ذلك

ماليني نسمة )وكانت  1البلدية: إن خطة حكومة ديب هي رفع عدد السكان يف املدينة إىل 
ديب مل تصل إىل مليون نسمة بعد(، فقلت له: وكيف ميكن فعل ذلك؟. قال سوف يتم 

جانب وتغيري نظام سكان للمدينة عن طريق التنمية العقارية وفتح اجملال لتملك األ« استرياد»
 024اإلقامة يف املدينة، وفعاًل كان ذلك )يصل سكان ديب يف الوقت الراهن إىل أكثر من 

مليون نسمة؛ حيث متثل أغلب العقارات مساكن مؤقتة لسكان غري دائمني يف املدينة(. أما 

                                           
ل من القرن لقد ظل الباحث متابعًا ملا حيدث يف املدن اإلماراتية ومدينة ديب على وجه اخلصوص خالل العقد األو  (94)

الواحد والعشرين، وكتب حول الظاهرة العمرانية اإلماراتية يف العديد من املناسبات، وميكن الرجوع ملا كتبه الباحث عن 
أكتوبر  -0410، رجب 011، البناء، العدد «اإلحبار عرب الزمن: العمارة املعاصرة يف ديب»املدينة اإلماراتية يف جملة البناء: 

)ابالشرتاك مع الدكتور  «أبو ظيبمن برج احلصن إىل برج بينونة: العمارة املعاصرة يف »(، 64-51م، )ص ص 1111
(، جزيرة السعدايت.. 12-11م، )ص ص 1110هـ، أكتوبر 0411، رجب 014حممد املنصوري(، البناء، العدد 

السابعة الفتاح(، البناء، السنة )ابالشرتاك مع املهندس طارق عبد « ملتقى لثقافة وفنون العامل: عمارة مذهلة لقرن جديد
. لقد أشار الباحث إىل مدينة ديب 20-46م، ص ص 1112هـليوليو 0411، مجادى اآلخرة 111والعشرون، العدد 

إما نبين مدينة أو نصنع رأس املال: جتارب تطورية يف »يف مقال له نشر بعنوان « املدينة املصنع»أبهنا مدينة مصطنعة ومساها 
م، ص ص 1115يونيو -هـ املوافق مايو0416اآلخر ربيع  –، ربيع األول 022-026، البناء، العددان «ةالعربياملدينة 
البعض حول ديب، فالكل مبهور هبذه املدينة اليت قد خيتلف معي ». وذكر ابلنص يف نفس املقال نفسه أنه 05-02

وحيتوي املقال « دينة صارت خترج عن إمكاانهتادون أن يعي أن لكل مدينة طاقة استيعابية، وهذه امل «تركض حنو اهلاوية»
وألن ديب »حىت إن الباحث قال: « املدينة النهمة»الكثري من التوقعات هلذه املدينة اليت حيدث بعضها اآلن، وتسمى بـعلى 

 «.تعودت الركض، فالتوقف يعين موت املدينة
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يبني أتثري هذه القرارات على مدينة ديب فقد كانت كارثية، فاملستقبل الذي نعيشه اليوم 
املدينة بني ليلة « تسقط»املشكلة الكبرية يف الرتكيبة السكانية كما أنه يبني كيف ميكن أن 

وضحاها لو قرر سكاهنا املستوردون )بفتح الراء( ترك املدينة يف أي حلظة أو لو أصبحت 
 الفرص الوظيفية والتجارية حمدودة.

درسًا مهماً، ميكن أن نتعلم  واحلقيقة أن جتربة التطوير العقاري يف مدن اخلليج متثل
منه يف املستقبل؛ ذلك أن هذه الدراسة تؤكد أربعة جماالت للحوار حول هذه التجربة، تبدأ 
من اجملال االقتصادي إىل االجتماعي، والعمرا،( وأخريًا البيئي. هذه اجملاالت األربعة ميكن 

 تفرض هذه الدراسة جمموعة من مشاهدة أتثرياهتا بسهولة يف املدن احلالية يف املنطقة، ومن مث
الفروض اليت ميكن التفكري فيها لتعديل مسارات هذه املدن واحلد من خطورة التأثريات 

 السلبية اليت أحدها التطوير العقاري على اجملاالت األربعة آنفة الذكر.

 اجملال االقتصادي: -1-1-0
يل آخر ميكن أن ، وال يوجد بد«الرخاء االقتصادي»تعيش مدينة ديب على مبدأ 

جيعل املدينة تستمر يف منوها. وألن الرخاء غري مضمون؛ فإن من املتوقع مع األزمة احلالية أن 
مليار  21ترتاجع املدينة بشكل خميف )يوجد قروض وعجز مايل على حكومة ديب يقدر بـ 

 دوالر وهو رقم مرشح للصعود(.

دت بشكل كامل على غري أهم عنصر يف املشكلة اليت تعيشها ديب هو أهنا اعتم
، ومت تنفيذ املشروع «مشروعًا جتارايً »سكاهنا يف منوها العمرا،(. لقد مت اعتبار املدينة برمتها 

يف فرتة مل تتجاوز مثا،( سنوات حىت إن ديب تضاعفت مساحتها املبنية خالل هذه الفرتة 
كل يوم وتضاعف عدد سكاهنا )كما هو خمطط( أكثر من ثالثة أضعاف، وصار يظهر  

، وذلك على حساب «الفرص»مشروع جديد وفكرة جديدة حىت إهنا حتولت إىل مدينة 
استقرار املدينة البعيد املدى. لقد اعتمدت السياسات اليت اتبعتها حكومة ديب على فكرة 

وعلى املنفعة القريبة املدى دون التفكري يف الضرر البعيد املدى الذي حيدثه « اجلديد املثري»
سريع غري املدروس. لذلك فإنه حيق ملفكر مثل الدكتور عبد اخلالق عبد هللا عندما النمو ال

يقول إنه مع كل مشروع جديد يضع سكان ديب بل اإلمارات ورمبا اخلليج أيديهم على 
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ويؤكد يف مقال آخر أنه كلما  (95) قلوهبم من أتثري هذا املشروع على حياهتم املستقبلية.
، وكلما كان أروع كان رع كان أسوأ، وكلما كان أكرب كان أخطركان النمو االقتصادي أس»

مروعاً، وكلما كان أضخم تضخم اخلوف والرعب يف قلب املواطن وعقله. فالشعور ابخلطر 
واخلوف يغلب الشعور ابلفرح جتاه ما جيري على أرض اإلمارات من بناء مدن من اجلدران 

 (96)«.واملواطناإلمسنتية والزجاجية الفاقدة للروح واجلمال 

م( غري مؤيد هلذه السياسة، وكان يشعر 1111لقد كان رأي مسئول بلدية ديب )
ابحلزن والغضب يف الوقت نفسه من هذا القرار؛ ألنه كان يشعر أن ديب صارت خترج عن 
السيطرة، وأهنا مدينة مل تعد ملكًا ألهلها بل صار ميلكها الغريب، وأن على سكان ديب 

خارج املدينة إذا ما أرادوا أن يعيشوا حياة أسرية مستقرة. هذا الشعور األصليني اخلروج 
 املسئول»السليب حنو ما حيدث يف املدينة يبدو أنه مل يلق آذااًن صاغية من أحد، فما يريده 

الذين على عجلة من « املغامرين»هو أن تصبح ديب مثااًل حيتذى وتصبح قبلة « عن املدينة
ن تتحول إىل مدن كونية، وهو ما حدث على األقل يف مدن اخلليج أمرهم ويريدون ملدهنم أ

العريب خصوصًا يف مدينة الدوحة، ومدينة املنامة، فخالل السنوات الثما،( املاضية حدث 
مثل ديب. « مفربكة»الكثري داخل هاتني املدينتني؛ األمر الذي ينذر أبن تتحوال إىل مدن 

تكون يف صاحل املنطقة كي تلتقط أنفاسها وتفكر جدايً فيما على أن األزمة املالية احلالية رمبا 
جيب عليها أن تتبناه ملدهنا مستقباًل. فاملدينة جيب أن تظل فضاء للحياة ال أن ينظر هلا على 

 أهنا مشروع جتاري استثماري.

ولعل هذا ما يؤكده الدكتور عبد اخلالق عبد هللا الذي يرى أن اإلمارات مل تعد 
والبنية التحتية الضخمة كل الضخامة، واليت ال تتناسب د من املشاريع العمرانية حتتمل املزي»

مع قدراهتا السكانية الوطنية ومع معطيات دولة صغرية ال يزيد عدد سكاهنا من املواطنني يف 
مل يعد بناء أطول عمارة »ألف مواطن. ويؤكد يف املقال نفسه أنه  111أفضل األحوال على 
سعادة. ومل يعد بناء أغرب انطحة سحاب يف  اإلمارات جيلب أي على وجه األرض يف

                                           
، جملة املستقبل العريب، العدد «احمللية إىل العاملية ديب: رحلة عربية من»م(، 1116عبد هللا، عبد اخلالق، )يناير  (95)

 ، السنة الثامنة والعشرون.111
 .1111يونيو  0، صحيفة الوقت البحرينية، «خلل تنموي أم خلل سكا،(؟»م(، 1111عبد هللا، عبد اخلالق، ) (96)
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التاريخ مصدر فخر واعتزاز. مل يعد شعب اإلمارات يتحمل مساع املزيد من أخبار النجاحات 
العمرانية الباهرة. وال يفرحنا أن اإلمارات أصبحت اجلهة املفضلة للعمل يف العامل... فكل 

اوية بداًل من الوصول إىل القمة، وجيلب املزيد من التدفق جناح عمرا،( يعين االقرتاب من اهل
ويبدو أن كل هذه التحذيرات مل جتد نفعاً  (97)«.األجنيب الذي أخذ يبتلع كل ما هو وطين

بل إهنا زادت من سرعة تبين األفكار العقارية الواسعة التأثري حىت يف اإلمارات الصغرية 
 والبعيدة مثل عجمان ورأس اخليمة.

كان التأثري السليب الذي أحدثته املشاريع الكربى يف مدينة ديب ال ميكن   وإذا
جتاهله، فإن الرتاجع للوراء كذلك أصبح أكثر تكلفة، ولعل هذا ما أحدثته األزمة املالية 
احلالية اليت أدت إىل توقف كثري من املشاريع العمرانية نتيجة لغياب التمويل الالزم، خصوصاً 

رتبطة ابلقطاع اخلاص. واحلقيقة أن توقف هذه املشاريع يقلل من احليوية تلك املشاريع امل
االقتصادية للمدينة اليت كانت تعتمد على توافر فرص العمل وارتفاع األجور كعوامل جتذب 

على أقل  %11املؤهلني من اخلارج إليها )لقد تراجع معدل األجور يف القطاع اخلاص 
ح أن الرتاجع الذي سوف حتدثه األزمة املالية يف مدينة ديب تقدير منذ بداية األزمة(. والواض

سوف يتجاوز البيئة العمرانية إىل تراجع النمو السكا،( )املفتعل( ومن مث ميكن أن تتشكل 
 سلسلة من الرتاجعات اليت قد تؤدي إىل ركود اقتصادي وعمرا،( طويل.

لى مدن اخلليج العريب لو وبشكل عام ميكن تصور حجم أتثري األزمة املالية احلالية ع
أننا تصوران أن القيمة العقارية للمشاريع العمالقة اليت مت تنفيذها يف هذه املدن اهنارت )وهي 

(، %11 - %11مؤهلة لذلك، فقد تراجعت قيمة العقارات يف ديب منذ بداية األزمة من 
على قاعدة  وسوف يكون حجم اخلسائر االقتصادية كارثياً، خصوصًا أن مدينة ديب تقوم

اقتصادية أساسها االستثمار العقاري. وهي قاعدة سوف تدفع احلكومات فاتورهتا الكبرية يف 
القريب العاجل؛ فتكلفة البنية التحتية خصوصاً الكهرابء عالية جداً وهي خدمة مدعومة من 

قم حكومة املدينة، وال نعتقد أهنا سوف تستمر يف دعمها يف املستقبل؛ األمر الذي قد يفا
خارج حدودها « املتضخمة»مشكلة التنمية العقارية. هذه احلالة سوف تتكرر يف كل املدن 

                                           
 م(، املرجع السابق.1111عبد هللا، عبد اخلالق، ) (97)
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املنطقية خصوصًا العاصمة القطرية الدوحة، على الرغم من أن حالة الدوحة رمبا تكون أقل 
خطراً؛ كون الدخل من النفط قد يساعد املدينة على املقاومة لفرتة طويلة، وهو األمر الذي 

يتنبه له متخذو القرار يف املدينة؛ إذ جيب عليهم عدم االستمرار يف املغامرة العقارية جيب أن 
غري احملسوبة ومن مث ترشيد هذه التنمية والتعامل معها بعقالنية واالستفادة من التجربة 

 الصعبة اليت متر هبا مدينة ديب يف الوقت الراهن.

 املواطنني هذه املدن، ومن مث أما الكارثة الكربى فهي عندما يغادر السكان غري
تصبح خالية مقارنة ابلتوسع العمرا،( الكبري الذي حدث فيها ) وهذا أسوأ سيناريو ميكن أن 
متر به مدن اخلليج(. سوف تتحول هذه املدن يف هذه احلالة إىل مدن أشباح؛ ألنه حىت 

د يف الوقت الراهن السكان احملليون لن يستطيعوا العيش فيها. هذا التصور الكارثي مستبع
لكنه ممكن احلدوث يف املستقبل لو استمرت األزمة احلالية وتقلصت الفرص الوظيفية، 
وأصبح العيش يف مدن اخلليج غري جمد ملن أتى إليها حبثًا عن العمل أو لفرص كسب الثروة 

 السهلة اليت كانت متاحة يف السابق.

، فإما أن نبين مدينة نعيش فيها وإما وتبدو املشكلة هنا يف التعامل مع املدينة نفسها
، ويبدو هنا أن مدينة ديب واملدن األخرى اليت الحقتها مثل املنامة «رأس املال»أن نبين 

والدوحة آثرت بناء رأس املال على بناء املدينة، فالتعامل مع املدينة كمشروع استثماري )على 
ًا اقتصاداًي وليس مشروعًا جتارايً، الرغم من أن بعض االقتصاديني يرون أن ديب متثل مشروع

مثل املفكر السياسي اإلمارايت الدكتور عبد اخلالق عبد هللا( قد أدى إىل إمهال املدينة نفسها 
يف بعدها االجتماعي والثقايف، فكل املدن تسعى كي تكون منتجة لكن ليس على حساب 

ببناء املدينة ورأس املال معًا إذا  احلياة يف املدينة نفسها. لذلك فإنه من اجملدي حقاً أن نفكر
ما وضعنا يف اعتباران أن املدن املنتجة فقط هي اليت تستحق احلياة وأن مدينة دون عمل 
ودون دخل ال ميكن أن تكون مدينة. املسألة هنا مرتبطة ابلتوازن؛ إذ إن تغليب البعد 

العريب اليت تواجه االقتصادي قد يضر مبستقبل املدينة كما حيصل اآلن يف مدن اخلليج 
دميوقراطية »إشكالية سياسية كبرية جعلت من بعض املثقفني يف املنطقة حياربون فكرة 

؛ ألهنا فكرة ال تصب يف صاحل سكان مدن املنطقة احملليني؛ كون أغلب السكان «املدينة
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يها ال مستوردين. هذه احلالة اليت تدفع املدينة إىل ثقافة الرأي الواحد وتغليب حكم الفرد عل
 ميكن أن تكون يف صاحل هذه املدن سواء على املدى القريب أو البعيد.

 اجملال االجتماعي والسكاني: -1-1-1
ابلنسبة لكثري من الشباب العريب وشباب « فضاء للحرية»لقد أصبحت ديب متثل 

املنطقة، ولعل هذا حيسب هلذه املدينة من جهة وحيسب عليها من اجلهة األخرى؛ إذ يبدو 
ن الضغوط االجتماعية احملافظة اليت تعيشها كثري من اجملتمعات العربية جعلت من ديب أ

مكاانً ملمارسة ما ال ميكن ممارسته يف اجملتمعات احمللية، ومن مث حتولت هذه املدينة إىل مكان 
جذاب للتحرر االجتماعي )املؤقت(. على أن هذه الصورة تقابلها صورة أخرى يعيشها 

ليون الذين بدؤوا يتحولون إىل احلداثة وحياة احلرية اليت تتيحها هلم مدينتهم سكان ديب احمل
)مع وجود احملذورات االجتماعية اليت عادة ما تفرضها البنية االجتماعية احمللية( ولكن إبيقاع 
أبطأ بكثري من إيقاع الوافدين الذين يبحثون عن حرية كاملة ولفرتة حمدودة. لقد تشكل يف 

باب أن مدينة ديب خمتلفة أو هي مدينة األحالم؛ األمر الذي عمق ظاهرة أذهان الش
ليس فقط على الصعيد العمرا،( واالقتصادي بل حىت على الصعيد الثقايف، وهو « الدبينة»

 يف كل شيء.« التناقضات»ما جعل من ديب مدينة 

نتماء عندما تصبح املدينة جمرد مكان مؤقت تتحلل فيها الذاكرة وينعدم فيها اال
ويبدو أن هذا ما حصل ملدينة ديب، وحيصل ملدينة الدوحة واملنامة، ورمبا ألبو ظيب وعجمان، 

حيول املدينة إىل جمرد فضاء « املؤقتةاملدينة »وبدرجة أقل الكويت والرايض ومسقط. 
له خصائصه الثقافية واالجتماعية الواضحة، بل جيعل ، وهذا ال يبين جمتمعًا أبداً، «سياحي»
ن املركب االجتماعي يف حالة حتلل مستمر؛ ألنه مركب غري متماسك تدخله عناصر م

خارجية كثرية، أكثر بكثري من مكونه األساسي، هذا إذا بقى من مكونه األساسي شيء 
اثبت. وهو ما جعل من اهلوية نفسها يف حالة حتلل، ورمبا تصبح مسألة غري مهمة على 

تنتج نقيضها، إال أن ما حيدث  –ملفكر عبد هللا الغذامي كما يؤكد ا  –الرغم من أن اهلوية 
كتل »يف ديب هو حتلل للهوية نتيجة لتحلل املركب االجتماعي ومن مث ما ميكن أن نسميه 
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، وهو ما ينطبق على مدينة ديب واملدن اخلليجية األخرى حيث تتشرذم املدينة إىل «اهلوية
 (98) ة على املدينة.جمموعات بشرية هلا هوايهتا الواضحة املفروض

ال نعتقد أن أي هوية عمرانية ملدن اخلليج ميكن أن تكون صادقة، فهذه اهلوية إما 
مفروضة « هوية قسرية»مغرقة يف النقل أو التقليد وإما أهنا ستكون « ماضوية»أهنا ستكون 

القائم ومكوهنا االجتماعي املفكك،  على املدينة ابلقوة ومقحمة على نسيجها احلضري
لك بداًل من اإلغراق يف البحث عن هوايت غري واقعية جيب التحول إىل إعادة بناء لذ

هي اهلوية اليت يعول « اهلوية املقاومة»املركب االجتماعي املتناغم واملنسجم واملستقر، ألن 
عليها يف بناء مدينة مستقرة ذات مالمح عميقة واثبتة، حىت لو تغريت األشكال البصرية 

بوضوح هنا هو أن على مدن اخلليج العريب العمل على ربط اهلوية املعمارية  فيها. ما نعنيه
ابملضمون االجتماعيل الثقايف حىت تكون اهلوية العمرانية مستقرة ودائمة، وهذا ال ميكن أن 

 حيدث يف ظل هذه الرتكيبة السكانية.

 اجملال العمراني: -1-1-1
للعمارة، وهذا ال يعين أبداً أن هذا  من الناحية املعمارية الصرفة أصبحت ديب معرضاً 

املعرض ال حيدث متعة وإن كان البعض يراه معرضًا غري متناسق وليس له مضمون، لكن 
حرفية البناء ودقة التفاصيل حتسب هلذه املدينة اليت أوجدت ثقافة إنشائية متميزة مل تشهدها 

 املبا،( ومجاليات العمارة فإننا نرى املنطقة يف يوم. ومع أننا نفرق بني اإلنشاء والعمارة أو بني
أن ما مت إجنازه حىت اليوم يف ديب يستحق منا مجيعاً العمل على احملافظة عليه، على الرغم من 

يف مضموهنا كوهنا تبحث عن جانب اإلمتاع « إعالنية»أن القيمة املعمارية العامة تبدو 
كل الفضاءات العامة مثل ديكورات يش« سينوغرافيا»املؤقت حىت تبدو املبا،( وكأهنا جمرد 

املسرح اليت تبدو فيه الصور مزيفة وتظهر خشبة املسرح هي فضاء األحداث. العمارة يف ديب 
غري انضجة ثقافيًا وتصنع فضاء املدينة العام املبهر واملمتع، لكنه يظل فضاء حتيط به صور 

اخلربة »ركنا مباشرة يف )أبراج شاهقة( جتعلنا نشعر حبجم فضاءات املدينة لكنها ال تش
                                           

م(، القبيلة والقبائلية أو هوايت ما بعد احلداثة، الدار البيضاء، 1119لغذامي، عبد هللا، )ميكن هنا الرجوع إىل: ا (98)
 املركز الثقايف.
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رمبا هذا راجع إىل أن ديب تظل مدينة حديثة دون مكون اترخيي يعتد به؛ فقبل «. املدينية
م مل يكن يوجد ما ميكن أن نقف عنده يف هذه املدينة سوى بعض البناايت 0961عام 

ة وليس ديب البسيطة، ولعل هذا الفقر التارخيي يعرب عن احلالة العامة اليت تعيشها مدن املنطق
 فقط.

جيب أن نشري هنا إىل أن النمو العقاري شجع حكومة ديب على تطوير نظم نقل 
عام متطورة، على أمل أن تسهم يف إجياد حلول ملا تعانيه املدينة من ازدحام قلل من كفاءة 
احليز احلضري يف املدينة، قد يبدو أن التطور العمرا،( مل يسهم يف إجياد حياة أسهل للسكان 

ل زاد من تعقيدات احلياة ومعاانة سكان املدينة. ويبدو أن فكرة الطاقة االستيعابية للمدينة ب
وفضاءاهتا احلضرية مفقودة بشكل كبري يف ثقافة التخطيط العمرا،( يف املنطقة؛ ألن التصور 
هنا موضوع على أن املدينة جمموعة من العمارات املكتبية والسكنية والتجارية دون التفكري 

عاًل أن هذه البناايت حباجة إىل روابط ووسائل نقل. مشروع املرتو اجلديد يف ديب هو حماولة ف
إلجياد حلول لكنه يسهم يف حتول املدينة إىل كيان معقد يفتقد للسكينة. أما الظاهرة 

عن طريق مجع نسخ من « متاحف ترفيهية»العمرانية األكثر حضوراً فهي حتول مدن املنطقة 
على مستوى العامل مثل برج إيفيل وبرج بيزا واتج حمل يف مدينة )فالكون سييت  مبان معروفة

أوف ويندر يف ديب(، األمر يعرب عن الذهنية االستثمارية اليت تتعامل مع املدينة أبسلوب 
 (99) ، وتركز على العائد املادي بداًل من التفكري يف معىن املدينة ذاهتا.«البيع والشراء»

همة اليت متيزت هبا ديب ونشرهتا كثقافة عامة يف ابقي مدن اخلليج إحدى الظواهر امل
، الذي أدى إىل ظهور مشاريع عمالقة مستقلة «مدينة داخل مدينة»العريب هي تبين منهج 

داخل مدينة ديب ومدن اخلليج )مثل مشروع اللؤلؤة يف الدوحة ومدينة احلرير يف الكويت، 

                                           
أشار تقرير مصرف )أتش أي يب سي( إىل إلغاء مشروع )فالكون سييت أوف ويندرز( املفرتض أن يتضمن نسخًا من  (99)

مارس  6، اجلمعة 06221لعامل. جريدة احلياة، العدد برجي إيفيل وبيزا واتج حمل إضافة إىل عجائن أخرى حول ا
يف « سييت سكيب»هـ. على أن الباحث التقى أحد مسئويل الشركة يف معرض 0411ربيع األول  9املوافق  –م 1119

م(، أكد أن املشروع مستمر وقام إبطالع الباحث على صور جوية تبني أن العمل 1119أبريل  11-09أبو ظيب )
ن جزءًا كبريًا من البنية التحتية مت تنفيذها، ولن يكون جمداًي توقف املشروع. ويبدو أن هناك عزمًا على مستمر خصوصًا أ

 «.ورلد ديز،(»االستمرار يف هذا املشروع واملشاريع املشاهبة اليت تسهم يف حتويل ديب إىل مدينة 
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اجلديدة تدعم فكرة  «اإلقطاعية»ذه الفكرة ودرة البحرين وغريها من مشاريع(. ه
املدينة، فقد صارت هذه املشاريع تبحث عمن ميوهلا، وقبل ذلك عمن يستخدمها، «بيع»

وألن مدن اخلليج فقرية من حيث عدد السكان صارت تلك املشاريع تسوق عامليًا مع 
ما تبقى من هوية تسهيالت كبرية يف اإلقامة والعمل يف البد املضيف. هذا النهج قضى على 

املدن يف املنطقة وأسهم إسهامًا كبريًا يف تغيريها ثقافيًا بشكل سريع جداً. حىت إنه يصعب 
علينا القول: إن املدن اليت تقع على الطرف الشرقي من اجلزيرة العربية هي مدن عربية 

 وخليجية.

 اجملال البيئي: -1-1-4
ثته كثري من هذه املشاريع؛ فالبحث جيب أن نشري هنا إىل التدهور البيئي الذي أحد

عن األراضي اجلديدة اليت أصبحت شحيحة يف مدينة ديب والرغبة يف وجود هذه املشاريع 
ابلقرب من ساحل البحر دفع ابلكثري من املستثمرين إىل ولوج البحر والقيام بدفن مساحات  

ها من مشاريع متتد على ، وجزر العامل وغري 1، 0، 1كبرية منه إلنشاء املدن اجلديدة )النخلة
ساحل اخلليج(. لقد أسهمت هذه املشاريع يف تغيري احلياة البحرية، وزادت من املخاطر 
البيئية، حيث حتولت املناطق احمليطة هبذه املشاريع إىل مستنقعات راكدة حتتاج إىل موازانت 

طة البيئية ضخمة لتشغيلها. هذه املخاطرة ال ميكن حلها يف املستقبل، وسوف تغري اخلري
 للخليج العريب بشكل كامل، وستكون تكاليفها االقتصادية ابهظة وبعيدة املدى.

يضاف إىل ذلك اخلطر الكبري الذي يصاحب نقل صور املدن األوروبية اخلضراء إىل 
مدن املنطقة الشحيحة يف مصادر املياه واليت تعتمد بنسبة كبرية على حمطات حتلية املياه ذات 

ة وامللوثة للبيئة. مدن املنطقة املبنية على الرمال، اليت تشكلت عرب اترخيها على الطاقة املكلف
 The Tigerثقافة شح املياه تقوم حاليًا ببناء حدائق ومالعب للقولف عمالقة، مثل 

Wood  ماليني جالون من املياه يومياً. يف اعتقادان أن هذه  4يف ديب، الذي حيتاج إىل
سوف تعمق من أزمة املدينة، وسوف جتعلها غري قابلة للحياة فيما لو الثقافة غري املستدامة 

ارتفعت تكاليف الطاقة أو رفعت احلكومات يدها عن دعم الكهرابء. كما أن هذه املدن 
خصوصاً  –تسهم إسهامًا مباشراً يف االرتفاع احلراري لألرض؛ كوهنا تعتمد يف كل تفاصيلها 



 أ.د. مشاري النعيم

 101 

طاقة كهرابئية مكلفة. ومع ذلك جيب أن نشري هنا إىل على  –مبانيها الزجاجية العمالقة 
وجود حماوالت لتبين فكرة االستدامة يف بناء املدن مثل املبادرة اليت أطلقتها أبو ظيب يف 

م، واليت تتبىن فيها مشروع االستدامة، كما أهنا شرعت يف بناء مدينة مصدر، 1111رؤيتها 
 ديلة.اليت ستجعل من أبو ظيب مركزاً للطاقات الب
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 اخلامتة:( 4

التأثري البالغ الذي تركته الطفرة النفطية األوىل على املدينة يف منطقة اخلليج العريب 
تتمثل يف تبين الثقافة االستهالكية؛ فقد أدمنت تلك املدن الوفر املايل الذي جيعل منها 

ثالث مرات تقريبًا منذ ساحة للتجريب بل إعادة التجريب. فمدينة مثل أبو ظيب بنيت 
لكل املعماريني واملطورين. « املغامرات»السبعينيات حىت اليوم، ومدينة ديب أصبحت مدينة 

ال يستند إىل أي مربرات تنموية وال حىت حضرية.  « عقاري»والشارقة حتولت إىل مشروع 
قد كان كما أن مدينة الدوحة اليت كانت وادعة وبسيطة حتولت فجأة إىل مدينة عمالقة؛ ف

، «الدوحة الكربى»هناك حلم لدى مسئويل املدينة مسعته قبل عشرة أعوام أبن تكون هناك 
أصبحت الرايض مدينة عمالقة يف وسط الصحراء دون أي مقومات للحياة. ويبدو أن 
التصور غري الصحيح لدى مسئويل املدن اخلليجية أبن مدهنم لو ظلت تنمو بنفس معدل 

،( الطبيعي ملا حصلوا يف يوم على مدن كبرية تكون لألرض والنشاط النمو السكا،( والعمرا
العقاري فيها قيمة، ومن مث لن تكون هلم مصاحل حيققوهنا من خالل هذه املدن. فكرة حتويل 

نبعت منذ البداية كفكرة هتم جمموعة حمددة ذات قوة « مشروع استثماري»مدن املنطقة إىل 
املشاريع احلكومية التنموية خلدمة مصاحل هذه الفئة، فشقت ونفوذ يف املدينة، ومن مث حتولت 

الطرقات، وامتدت املدن كي تتحول األراضي اليت ال تساوي شيئًا وسط الصحراء إىل أراض 
 ذات قيمة كبرية، ومن مث أصبح النمو العمرا،( مفتعالً وغري مربر.

السؤال هو: ما ومع ذلك فإننا ال نريد أن نقول: إننا ضد النمو والتطور، ولكن 
التطور املطلوب؟ وهل ما حدث يف ديب وحيدث اآلن يف مدن املنطقة املختلفة هو التطور 
الذي نبحث عنه؟ هذا السؤال حيتمل أكثر من إجابة، لكن بكل أتكيد ما تعيشه ديب اآلن 
بعد األزمة املالية وتراجع أسعار النفط يدل بشكل قاطع على أن ما حدث يف ديب كان منواً 

، وأن املدن املنتجة فقط هي اليت تستطيع مقاومة األزمات. جيب أن نتعلم من هذا «هشاً »
الدرس وحناول أن نعيد تقييم مدننا حىت ال تكون مصدر إنفاق يعطل مناحي التنمية، ألن 
ما قد حيصل هو أن تتحول املدن يف املنطقة إىل عبء كبري على احلكومات اخلليجية وعلى 

أمر قد حيدث يف حالة تدهور أسعار النفط وتراجع الدخل احلكومي من يسكنها، وهذا 
 الذي تعتمد عليه هذه املدن.
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وميكن إجياز أتثري النمو العقاري على املدينة يف اخلليج يف أربع قضااي أساسية جيب أخذها 
 يف االعتبار:

تعانيها  القضية الدميوغرافية )السكانية(: متثل هذه القضية جوهر القضااي امللحة اليت
مدن املنطقة؛ ألن سياسة استرياد السكان تطرح أسئلة كبرية على مستوى مستقبل إدارة هذه 

عامًا على سبيل املثال؟، هل سيعترب السكان  51املدن، فماذا ميكن أن حيدث بعد 
املستوردون حمليني ويعطون كل حقوق املواطنة مبا يف ذلك احلقوق السياسية؟ هذا السؤال 

ل من النمو احلضري غري املفكر فيه يف مدن املنطقة مصدر خطر سياسي املؤرق جيع
واجتماعي ال ميكن التكهن مبعامله يف عامل يتغري بشدة. وعلى الرغم من كل هذه التحذيرات 
جند حكومات املنطقة غري عابئة بشيء حىت إننا جند أن خطط مدن املنطقة ودوهلا ورؤاها 

لعمالة الوافدة بداًل من تقنني التنمية، وهذا ابلتأكيد م تنص على التوسع يف ا1111لعام 
يضع مستقبل املنطقة السياسي على حافة اخلطر. األمثلة اليت ميكن إجراء مقارنة معها هنا 
هي هونج كونج وسنغافورا، ففي احلالة األوىل رجعت )هونج كونج( إىل الصني ألهنا متثل 

غطاء السكا،( الذي أبقى )هونج كونج( ضمن خاصرهتا االقتصادية، كما أن الصني متلك ال
احلظرية الصينية، بينما حتولت )سنغافورا( إىل جزيرة صينية بعدما كان املالويون والعرب 
يهيمنون عليها نتيجة للتغري الكبري يف تركيبتها السكانية. ما ميكن أن حيدث يف مدن اخلليج 

 السياسي.هو احتمالية هيمنة السكان املهاجرين على مستقبلها 

القضية الدميوغرافية كذلك متتد إىل جوهر املدينة وروحها وتؤثر على ذاكرهتا 
وهويتها، ويبدو أن التعامل مع املدينة كمشروع جتاري ألغى األبعاد األخرى من أذهان 

ذات ثقافة « رحبية»متخذي القرار يف هذه املدن، ومن مث أصبحت جمرد جتمعات عمرانية 
ا وتبديلها. جوهر املدينة الضعيف واملتحول الذي تعانيه هذه املدن سطحية ميكن اخرتاقه

هو نتيجة مباشرة لضعف احملتوى السكا،(. فالتنوع الثقايف نتيجة للتنوع السكا،( « املتحولة»
هنا يبدو غري منطقي؛ ألن كل جتمع مد،( يوجد به حد أدىن من القيم واألهداف املشرتكة، 

 معات العمرانية.وهو ما ال جنده يف هذه التج
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 مدانً »القضية السياسية واإلدارية: مدن اخلليج العريب حتتاج إىل أن تكون 
حتتاج املدينة «. من يديرها»ال مدينة « كل من يسكنها»، وجيب أن تكون مدن «دميوقراطية

إىل أن تكون هم اجلميع ونتيجة للتنمية اليت يقوم هبا اجلميع ال حلم فرد يشكلها كيفما 
حىت تكون هذه املدن دميوقراطية جيب إصالح مؤسسات املدينة وأسلوب إدارهتا يشاء. و 

احمللية وربطها بشكل مباشر ابلسكان، حبيث يكون هناك مشاركة اجتماعية مباشرة يف كل 
القرارات العمرانية وعدم جتزئة املدينة إىل مشاريع إسرتاتيجية )خارج احملاسبة( ومشاريع ميكن 

البلدية كما تقوم به حالياً بعض املدن يف اخلليج. جيب تفعيل مؤسسات طرحها على اجملالس 
املدينة وإعطاؤها كل الصالحيات الرقابية اليت تتيح هلا التدخل يف الوقت املناسب فهذه 

 املؤسسات متثل العنصر األكثر غياابً يف هذه املدن.

من الثقافة  –يف األصل  –اإلشكالية السياسية اليت تعيشها مدن املنطقة انبعة 
السياسية للمنطقة اليت تتحكم فيها ثقافة القبيلة وهتيمن عليها ثقافة الرأي الواحد، ومن مث 
فإن النمو العمرا،( الذي عاشته هذه املدن مل يكن أبداً حلم اجلميع بل كان ميثل رغبة فردية 

ا من يدير املدن تعايش معها اجملتمع املديين رغمًا عنه إما نتيجة ألطماع اقتصادية دفع هب
مدانً  »للمواطنني كي يغضوا الطرف عن مغامراهتم وأحالمهم اليت جعلت من هذه التجمعات 

ومهية، وإما نتيجة لضغوط سياسية مباشرة مهشت الرأي اجملتمعي وجعلت من متخذ « كربى
القرار هو صاحب الشأن األول واألخري، يصنع ابملدينة ما يشاء حىت لو كان ما يصنعه يضر 
بسكان املدينة ومصاحلهم على املدى البعيد. دميوقراطية املدينة اليت ننادي هبا هي مسألة 

 يف املستقبل.« رشيد»أساسية إذا ما أريد ملدن املنطقة منو 

القضية االجتماعيةلالثقافية: هناك ارتباط وثيق بني سكان املدينة واحملتوى 
عوملة يف منطقة اخلليج هو إحالل كامل املت»االجتماعيل الثقايف هلا، ما حدث يف املدن 

للمحتوى االجتماعيل الثقايف نتيجة للتغري الكبري يف الرتكيبة السكانية ومن مث مل تعد هذه 
املدن ذات قيمة ثقافية واضحة، كما أهنا خسرت قيمها االجتماعية اليت جتعل منها مدينة 

 حتافظ على شخصية املدينة وجتددها ابستمرار.« نواة»ذات 



 أ.د. مشاري النعيم

 104 

هناك من يربر االنفصام احلاصل بني مدن املنطقة وسكاهنا أبنه حدث نتيجة 
لفروض العوملة، على أن هذا التربير غري حقيقي؛ ألن العوملة نفسها تثري احلاجة إىل احمللية 

ردة »وتدفع السكان إىل احملافظة على هويتهم احمللية ال االنسالخ عنها. العوملة تشكل ثقافة 
عل من مقاومة العوملة مالذًا أساسيًا للمحافظة على الوجود، هذا إذا كان اليت جت« الفعل

هناك حد أدىن من الثقافة احمللية يف املدينة، على أن املشكلة هي أن مدن املنطقة خسرت 
 «.غري مقاومة»هذا احلد األدىن، لذلك أصبحت مدانً 

اري؛ األمر الذي ويبدو أن املأزق احلقيقي يكمن يف حتويل املدينة إىل مشروع جت
أدى إىل خروج السكان احملليني )على قلتهم( من وسط املدينة إىل أطرافها وجعل من قلب 
املدينة مكااًن للرتفيه وللتجارة دون أي حمتوى ثقايف، ومن مث أصبحت هذه املدن أشبه 

ثقافة الكربى اليت يسهل تعديلها وحتويلها إىل أي شكل يتناسب مع ال« الرتفيهية»ابملشاريع 
املدينة وفقدت قيمتها وجوها، فأصبحت هذه « نواة»الرتفيهية السائدة. كما مت التالعب يف 

ورمبا تعكس عصراً اقتصادايً جديداً لكنها يف الوقت نفسه ال تقنعنا أبهنا مدن « براقة»املدن 
 حقيقية ميكن العيش فيها ال جمرد زايرهتا والعمل فيها.

كان « عمارة الطمع»ل االقتصادي الذي دفعت به القضية االقتصادية: إن العام
الذي « القومي»على رأس األسباب اليت جعلت املدن يف اخلليج العريب تبتعد عن الطريق 

يفرتض أن تسري فيها املدن خصوصًا أهنا تعكس الدولة وثقافتها. هذا جعل من تبين فكرة 
ليج، فقيمة األرض واملضارابت حالة شبه عامة يف منطقة اخل« مشروع استثماري»أن املدينة 

العقارية وما تقدمه من أرابح هائلة شكلت عصب القرار العمرا،( خالل العقدين األخريين، 
ومن مث تشكلت ثقافة جديدة لدى من يدير هذه املدن هي البحث عن أراض جديدة كي 

دف يتم بيعها، لذلك ال نستغرب عندما تدفن مساحات هائلة من البحر من أجل هذا اهل
دون التفكري يف ما سيرتكه هذا العمل من أتثري على البيئة البحرية يف املنطقة. العامل 
االقتصادي هنا كان غري متوازن مطلقاً؛ ألنه كان خيدم فئة حمددة داخل املدن ولفرتة وجيزة 

 جداً دون التفكري يف التبعات املستقبلية.
قتصاداًي ومن مث ال ميكن أن نلوم مدن ال ميكن التفكري يف املدينة دون أن تكون منتجة ا

املنطقة على الرتكيز على هذا البعد خصوصًا مدينة ديب اليت كانت تعا،( تقلصًا يف املوارد املالية، 
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الناضب، ومن مث حتولت إىل مدينة « النفط»وكان جيب أن تبحث عن بدائل أخرى تعوضها عن 
عن كل النماذج األخرى يف املنطقة، على أن هذا  عقارية وخدماتية مثلت منوذجًا اقتصاداًي خمتلفاً 

االقتصادي )املؤقت( كان على حساب املدينة ومعىن االستقرار االجتماعي والثقايف « النجاح»
الغرية »تثري جداًل واسعًا حول  –مثل املنامة والدوحة  –فيها. كما أن املدن اليت تشبهت بديب 

تعا،( تقلصًا يف املوارد املالية مثل ديب فإن الدوحة ال تعا،(  غري املربر، فإن كانت املنامة« املدينية
 شيئاً من هذا القبيل نتيجة لدخل النفط العايل الذي وفر هلا احتياطات مالية كبرية.

وبشكل عام تفتقر مدن اخلليج العريب إىل التخطيط من أجل املستقبل، فما ستعانيه 
اليت مت اختاذها لتنمية املدينة، فهذه املدن غري  األجيال القادمة هو نتيجة للسياسات اخلاطئة

املستدامة مت تكبري حجمها بشكل غري معقول، ومن مث زاد حجم اإلنفاق عليها بشكل يصنع 
حالة من الالعودة، وإال سوف تتحول هذه املدن إىل خرائب. هذه السياسة أوجدت حالة من 

نفاق غري مربرة تؤثر على مناحي التنمية الضغط املايل املستمر الذي جعل من املدينة بوابة إ
املختلفة؛ كما أن السياسات اليت مت تبنيها يف املنطقة سوف تصنع بيئة غري صاحلة للحياة يف 
املستقبل نتيجة للتالعب احلاد ابحلياة الطبيعية؛ األمر الذي سيخلف إراًث ثقياًل جليل املستقبل ال 

 نعلم فعاًل كيف سيتم التعامل معه.

 ح الدراسة ما يلي:وتقت 

تبين الدراسات االستشرافية حول املدينة يف اخلليج العريب عن طريق إنشاء مراكز  -
إسرتاتيجية ألحباث املدن، هتتم ابجلوانب الدميوغرافية واالجتماعية واالقتصادية 

 والعمرانية، وتقدم املعلومات اليت ميكن على ضوئها اختاذ قرارات عمرانية.

السكان للمشاركة يف عملية اختاذ القرارات العمرانية عن طريق  إاتحة الفرصة أمام -
تفعيل اجملالس البلدية املنتخبة ابلكامل، وتطوير آلية واضحة لعملها وإطالق 

 صالحيات واسعة هلا.

أتكيد اإلدارة احمللية للمدينة مع إاتحة الفرصة لتكامل املدن يف املنطقة، الذي يؤدي  -
 ها الذي يؤدي إىل تكرارها.إىل تنوعها ال التنافس بين
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إعداد خمططات هيكلية للخمسة والعشرين عامًا القادمة ملدن املنطقة ومناقشة هذه  -
 املخططات علناً وعقد ورش عمل حوهلا.

تبين ختصصات علمية أكادميية يف جامعات املنطقة سواء على مستوى البكالوريوس  -
ينة"، جيمع بني التخطيط أو الدراسات العليا فيما ميكن أن نسميه "علوم املد

العمرا،( والعمارة والتخصصات االقتصادية والسياسية والشرعية واالجتماعية، كون 
 املدينة كاًل معقداً ال ميكن فهمه من جهة واحدة فقط.

إنشاء مراكز متخصصة يف العمران، ميكن أن تعمل كمراصد حضرية تسهم يف رصد  -
يه ألي خماطر ممكن أن تواجهها هذه التحوالت اليت تعيشها مدن اخلليج والتنب

 املدن.
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The Future of the City in the Arabian 

Gulf: Dilemma of Post Oil Peak 

Prof. Mashary Bin A. Al-Naim 

Abstract 

Presently, most of the Gulf cities face real challenges, 

mainly because of the uncontrollable urban expansion. The 

physical sprawl of the cities in the region was accompanied by an 

active real-estate activities aimed to sell mega projects to 

foreigners and increase the population without realizing the 

hidden problems of this action. The purpose of those activities 

was to make the cities in the region look similar to global cities 

specially New York, Hong Kong, Singapore. Huge real-estate 

companies were established in the past ten years to take the lead 

to re-build the Gulf cities in a way to consider those cities as 

“commercial projects” rather than a place to live in. This study 

aims to analyze this phenomena and understand how those cities 

will survive in the future, especially after the recent global 

financial crisis. The study will tackle five main planning issues 

including: Environmental, Political, Socio-cultural, Technical 

and Economic. The conclusion of the study stressed on the 

concept of “instant cities” which describe the situation in the 

Gulf cities. This means that those cities have no deep roots in the 

local environment at all levels. 
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