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Abstract: This article provides a systematic and critical review of urban paradigms that incorporate economic and cultural
diversity, information technology, and competitiveness considering the SDG 11. It explores the possibility of discussing
future research using sets of research topics and words of coexistence predefined in urban planning and design literature.
This work uses a deductive approach, content analysis and systematic and critical review to highlight the social challenges
that address social distancing strategy reflected in SDG 11. The authors systematically focused on blogs published online in
2020, specifically in urban studies, social sciences, planning theory, and public health. They tested their reliability against
articles included in the Scimago rank. The findings provide a toolkit with social and behavioural settings, mobility,
infrastructure, and urbanization in the post-pandemic era. This study recommended a review of the importance of taking
blogs that discuss new urban intellectual models to confront the Coronavirus when developing sustainable cities and
societies according to SDG11, after ensuring their reliability.
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: في مجتمعات املدونات19-استكشاف تصدى النماذج الفكرية الحضرية لـكوفيد
 للتنمية املستدامة11 حالة الهدف
هشام جالل أبو سعدة
معهد العمارة || املركز القومي لبحوث اإلسكان والبناء || مصر

عبير محمد الشاطر
كلية الهندسة || جامعة عين شمس || مصر
 تقدم هذه املقالة مراجعة منهجية ونقدية للنماذج الفكرية الحضرية التي تتضمن التنوع االقتصادي والثقافي وتقنية:املستخلص
ً املعلومات والقدرة التنافسية
 وذلك بهدف استكشاف إمكانية مناقشة البحث املستقبلي باستخدام،11 وفقا لهدف التنمية املستدامة
ً
 يستعين هذا العمل بنهج.مسبقا في أدبيات التخطيط والتصميم الحضري
مجموعات مواضيع البحث وكلمات التعايش املحددة
استنتاجي وطرائق تحليل املحتوى واملراجعة املنهجية والنقدية لتسليط الضوء على التحديات االجتماعية التي تتناول استراتيجية التباعد
 ركز املؤلفون بشكل منهجي على املدونات املنشورة على الشبكة العنكبوتية (االنترنت) في العام.11 االجتماعي والتي قد تنعكس في الهدف
 واختبروا موثوقيتها في مقابل، وبالتحديد في مجاالت الدراسات الحضرية والعلوم االجتماعية ونظرية التخطيط والصحة العامة،2020
 تقدم النتائج مجموعة األدوات التي تتضمن مستويات اإلعدادات االجتماعية والسلوكية والتنقل.املقاالت املدرجة في تصنيف س يماجو
 توص ى هذه الدراسة بمراجعة أهمية أن تؤخذ املدونات التي تناقش النماذج.والبنية التحتية والتشكل الحضري في حقبة ما بعد الجائحة
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الفكرية الحضرية الجديدة ملواجهة فيروس كورونا عند تنمية املدن واملجتمعات املستدامة حسب الهدف رقم  11وذلك بعد التأكد من
موثوقيتها.
الكلمات املفتاحية :صنع املكان ،الصحة العامة ،كوفيد ،19-مجتمع املدونات ،مرونة املدن.

املقدمة.
سيظل الناس في األماكن العامة يواجهون الحاجة إلى التباعد االجتماعي  social distancingفي حقبة ما بعد
جائحة فيروس كورونا املستجد .COVID-19ومع خطر انتشار املوجة الثالثة من هذا الوباء يعد التباعد االجتماعي
ً
حسب جونتر) Günther(2020وميهتا) Mehta(2020وصمويلسن Samuelssonوآخرون )ً (2020
أساسيا لخفض
معيارا
انتشار العدوى في األماكن العامة .كما تبين أهمية إعادة التنظيم الجذري للعالقات االجتماعية)(Fuchs, 2020
والتفاعالت االجتماعية) (Scott, 2020وتقييم األثر االجتماعي ) ،(Mottee, Arts, Vanclay, Howitt, & Miller, 2020مع
تجنب امللل الناتج عن تكرار أفكار التباعد االجتماعي).(Abusaada & Elshater, 2020b
وباء جديداً
فمنذ أن تعاملت مراكز السيطرة على األمراض والوقاية مع فيروس كورونا املستجد باعتباره ً
) ،(2020ظهرت أهمية مناقشة التباعد االجتماعي التلقائي كعالقة اجتماعية مهيمنة & (Chen, Igan, Pierri,
) ،Presbitero, 2020وقدمت تلك املراكز بالتبعية العديد من النصائح العامة املتعلقة بفكر التباعد كمعرفة ما قبل
السفر واالستعداد للنقل والحد من االتصال عند القيام باملهمات .وظهرت نصائح أخرى كمبادئ توجيهية للبحث
الحضري ،من مثل :اختيار األنشطة االجتماعية والحفاظ على املسافة اآلمنة في األحداث والتجمعات وتحقيق االبتعاد
ً
ووفقا لذلك ،تغيرت مواقف تجارب الحياة االجتماعية اليومية في األماكن العامة في
أثناء مزاولة تلك األنشطة.
العديد من دول العالم من منظور التباعد االجتماعي ،حيث أحدثت الجائحة تغيرات كثيرة على مستوى التنقل بين
املدن اليونانية ) ،(Vatavali, Gareiou, Kehagia, & Zervas, 2020والحركة في أماكن التسوق في اسطنبول (Paköz,
) ،Sözer, & Doğan, 2021وما يرتبط بتأثير إدراك املخاطر وتحسين سلوك التباعد الجسدي الفردي في الصين (Xie,
) ،Liang, Dulebenets, & Mei, 2020وما تتطلبه ذلك من تغييرات في إعادة ترتيب التكوين الحضري املكاني للبيئات
الحضرية املادية وغير املادية الستيعاب المركزية املرافق والتسلسل الهرمي لنظام النقل والخدمات العامة وتكرار
الوظائف العامة وشبه العامة في باريس وميالنو).(Pisano, 2020
وتبين أن املدونات  blogsالتي ناقشت مفهوم التباعد االجتماعي على شبكة املعلوماتية العنكبوتية
ً
Internetمن منظور التصميم والتخطيط الحضري في هذه الفترة كانت املصدر األكثر تداوال للمعلومات (Ko, et al.,
)2020وخاصة فيما يتعلق بحجم البيئة املبنية)(Forsyth, 2020وتحفيز التخطيط الحضري املستدام واملدن الخالية
من السيارات )(Nieuwenhuijsen, 2020وصناعة األماكن والصحة العامة ) (Scott, 2020واألحياء الصالحة للعيش
والرفاهية )(Davern, Giles-Corti, Badland, & Gunn, 2020وحياة الشوارع )(Daly, Dovey, & Stevens, 2020
ومساحة املش ي اآلمنة وركوب الدراجات ) (Beck, Giles-Corti, & Ivers, 2020وزراعة األشجار والتجميل (Regmi,
) ،2020وصنع املساحات االفتراضية للتفاعالت االجتماعية واملكانية الحضرية)(Iranmanesh & Atun, 2020
والتخطيط املكاني ) (Grant, 2020واملرونة الحضرية (Dassault Systèmes, 2020; León, 2020; UN Development
) .Program (UNDP), 2020; Urban Resilience Hub, 2021وتضمنت العديد من هذه املدونات معلومات تبدو يمكن
ُ
أن تستخدم للوصول لحلول ملشكالت الحماية من الكوارث ،والتي تظهر في هذا البحث في صورة جائحة كورونا.
ومع ذلك ،على الرغم من االنتشار الواسع للعديد من املدونات التي تتعامل مع قضايا التباعد االجتماعي
املتعلقة بالتصميم والتخطيط الحضري ،فإن االعتماد عليها كمصادر للمراجعة املنهجية ال يزال محل نقاش .ولذلك
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يمكن حصر مبررات إجراء هذا البحث في (أ) نقص الدراسات التي تعالج الكيفية التي يمكن أن تساعد بها هذه
املدونات في تقديم مجموعة أدوات لحل مشكلة تحوالت الحياة اليومية في األماكن العامة في زمن تحورات األوبئة،
وذلك بعد التأكد من موثوقيتها .حيث أظهر العديد من املؤلفين أن التدوين األكاديمي ً
غالبا ما يوفر منصة مجزية
ومهمة لجلب وجهات النظر البحثية واألكاديمية إلى جمهور واسع النطاق & (Clavel, et al., 2015; Droge, Stanko,
)( .Pollitte, 2010ب) أهمية تحديد الروابط بين تحديات فيروس كورونا املستجد ونماذج التخطيط والتصميم
الحضري في خطط التنمية املستدامة .ويركز هذا البحث على املدونات التي ناقشت تداعيات جائحة كورونا وقدمت
ملحة عامة عن مبادئ التباعد االجتماعي في املدن) . (Mehta, 2020إلى جانب ذلك ارتبطت هذه املناقشة بواحد أو
أكثر من النماذج الفكرية الحضرية الجديدة في التخطيط ،من مثل :مبدأ التحضر  urbanismواملدينة العادلة the
) just city(Fainstein, 2011; Yiftachel & Mandelbaum, 2017ونماذج التصميم الحضري الفكرية ،من مثل:
التشكل الحضري urban morphologyومرونة املدن)Daly, et al., 2020; Connolly, et al., 2020(resilient cities
ونموذج التحضر التكتيكي الفكري tactical urbanism paradigm (Cuthbert, 2020; Daly, et al., 2020; Elshater,
).2014
مشكلة الدراسة:
بيد أن إحدى املشكالت األساسية لهذا البحث تتمثل في االعتماد على البيانات من مدونات الشبكة
العنكبوتية للمعلومات معصوبة تحديد جودتها أو موثوقيتها يعد مشكلة .وقد يتضمن الحل املحتمل لهذه املشكلة
الصعبة مسألتين( :أ) اختيار املدونات التي كتبها مؤلفون لهم شهرة أكاديمية في هذا املجال والثانية هي أن املدونات
بالضرورة تستند ملصادر موثوقة مثل سكوبس  Scopusأو الويب أوف سينس  Web of Scienceأو جوجل
سكوالر( .Google Scholarب) االعتماد على طريقة غير تقليدية ملعالجة هذه املشكلة ،والتي تعتمد على مراجعة
ً
املصادر األخرى املعروفة في املجال للتأكد من صحة بيانات كل مدونة ،والتي تبرز كواحدة من أكثر األمور
تقييدا لهذا
ً
وتحقيقا لهذا الغرض ،تركزت دوافع هذه الدراسة على تحليل بعض املدونات التي تشير إلى اآلثار الوبائية في
النهج.
األماكن العامة ،والتحقق مما إذا كانت هذه املدونات متوافقة مع األدبيات العلمية .وركز بحثنا هذا على وجه الدقة
في تأثير النماذج الحضرية الجديدة على تنوع االقتصاد واملعلومات والثقافة والتنافسية والذكاء (التقنيات املبتكرة)
بحيث يعالج هذا التحليل املفاهيمي أسئلة البحث من ثالثة جوانب:
 .1كيف غيرت األوبئة (ومنها كوفيد )19-من تحوالت الحياة اليومية في األماكن العامة؟
ً
 .2هل كشفت أزمة فيروس كورونا عن تأثيرات النماذج الحضرية الجديدة ً
سلبا أو إيجابا؟
 .3هل قدمت املدونات مجموعة أدوات للتعامل مع تحوالت الحياة اليومية في األماكن العامة في زمن الجائحة؟
أهمية الدراسة:
تحقق هذه الدراسة في مجموعة األدوات الحضرية التي تسمح للمصممين واملخططين الحضريين بتطوير
األماكن العامة في البيئات الحضرية حسب مفهوم التباعد االجتماعي ،وكيف استخدمت هذه األدوات ملقاومة
الكوارث االجتماعية الناتجة عن هذا الوباء ،وكذلك للحماية من تداعيات انتشاره كهدف رئيس .ويتمثل الهدف
الثانوي في استكشاف مدى مصداقية املدونات لالستخدام في البحوث العلمية .ومساهمة هذا العمل تكمن في الحل
الذي توفره مجموعة األدوات الحضرية املتعلقة بالهدف 11من أهداف التنمية املستدامة (Cobbinaha, Gaisiea,
) :Oppong-Yeboaha, & Anim, 2020املدن واملجتمعات املستدامة ،لتحقيق الشمول واألمان واملرونة واالستدامة في
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املدن واملستوطنات البشرية (United for smart sustainable cities initiative (U4SSC), 2020; United Nations,
).n.d.; United Nations, 2020

 -2منهجية الدراسة.
عند تحديد العالقة بين املجاالت املواضيعية الثالثة واملبادئ األربعة لهدف التنمية املستدامة  11سعت
هذه املراجعة املنهجية لإلجابة على سؤال :ما هي التحديات الرئيسة ذات الصلة بفيروس كورونا املستجد والتي
تتناول القضايا االجتماعية فيها استراتيجية التباعد االجتماعي والتي قد تنعكس في الهدف  11من أهداف التنمية
املستدامة؟
تكشف هذه املقالة التعقيد األساس لهذه املهمة من خالل ثالث طرائق :تحليل املحتوى واملراجعة املنهجية
واملراجعة النقدية (التحليل البعدي) .تضمنت هذه األساليب (أ) التدوين الشخص ي والثابت على مواقع الويب في
 2020و(ب) املجالت العلمية املنشورة باللغة اإلنجليزية بين عامي  2010و .2021ولذلك أجري تحليل املحتوى
للمدونات لتقديم توضيحات ملبادئ النماذج الفكرية الحضرية في جانبين ،وهما( :أ) مجاالت املوضوعات الرئيسة
الثالثة :اإلعدادات االجتماعية والسلوك والتنقل والبنية التحتية الرقمية والتشكيل الحضري( .ب) املبادئ األربعة
ألهداف التنمية املستدامة  :11االقتصاد وتقنية املعلومات واملؤشرات املوضوعية للثقافة والتنافسية بين املدن.
وتستعين هذه العملية بخطوتين لتصفية املدونات ،وهما )1( :اختيار املدونات التي تخضع للمراجعة والتحليل
والوصول للنتائج ،وتشمل هذه نوعين من املدونات :األول  -املدونات الشخصية التي تحمل أسماء املؤلفين الذين
لديهم اقتباسات متعددة في الباحث العلمي من جوجل ،والثاني -املدونات التي تنشرها املنظمات التابعة لوكاالت
دولية مرموقة )2( .تتضمن الخطوة الثانية املستندات املستخدمة للتحقق من موثوقية املدونات في فصل مناقشة
النتائج .وتحديد تلك املستندات املستخدمة لفحص موثوقية املدونات سيكون من خالل املقاالت العلمية التي راجعها
النظراء واملنشورة في املجالت املدرجة في تصنيف سيماجو؛ وذات عوامل تأثير بارزة.
ً
وفقا للخطوتين السابقتين ،استخدمت خمسة وعشرون وثيقة لتحليل املحتوى (للحصول على النتائج)،
ً
وستةوثالثون مقاال للمراجعة املنهجية (لتأكيد موثوقية النتائج) والنقدية (ملناقشة النتائج) .صفيت املدونات في
مجموعتين .أول  15مدونة شخصية تأخذ في االعتبار عدد اقتباسات املؤلف في الباحث العلمي من جوجل ،وكانت
املدونات العشر األخرى منشورة من منظمات في مجاالت مختصة ،تسعة منها نشرت في العام  : 2020أنظمة داسو
) (Dassault Systèmes, 2020واألمم املتحدة ) (United Nations, n.d.; United Nations, 2020وبرنامج األمم املتحدة
اإلنمائي )(UN Development Program (UNDP), 2020ومبادرة متحدون من أجل مدن ذكية مستدامة (United for
)smart sustainable cities initiative (U4SSC), 2020ومجموعة التصميم الحضري (Urban Design Group,
)2020ومراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها )(Centers for Disease Control and Prevention (CDC), 2020
ومعهد سياسات النقل والتنمية ) (Institute of Transportation & Development Policy (IDTP), 2020ومنظمة
الصحة العاملية ) ،(World Health Organization, 2020وواحدة منشورة في العام  2021وهي مركز املرونة
الحضرية).(Urban Resilience Hub, 2021
واستخدمت تقنية كرة الثلج للبحث عن املدونات في مجاالت الدراسات الحضرية والعلوم االجتماعية
بناء على صلتها بمجال البحث .أنتج هذا الفحص ً
والصحة العامة ً
عددا ً
ً
ونظرا ألنه من الصعب
كبيرا من املدونات،
الحكم بشكل موضوعي على أي من هذه املدونات مناسب للمراجعة املنهجية ،ركز التحليل على املدونات التي مكنت
من الوصول للنتائج تعكس املشكلة من خالل مجموعات املوضوعات وكلمات التعايش املوجودة في العنوان وكلمات
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ً
الفهرسة وكامل املتن .واستخدمت بعد ذلك املراجعة النقدية لفحص دقة وموثوقية هذه املدونات ،انطالقا
الستكشاف كيف أثرت النماذج الفكرية الحضرية في العصر التقني في مجاالت التخطيط والتصميم الحضري .ولذلك
استندت مناقشة نتائج هذه املدونات إلى مراجعة نقدية لعدد  36مقالة نشرت فيما بين  ،2020 -2010وبعد مناقشة
النتائج أمكن تكثيفها في مجموعة من التوصيات التي يمكن استخدامها لحماية مدن اليوم .اعتمدت املراجعة
املنهجية والنقدية على استكشاف مجموعات املوضوعات وكلمات التعايش املتعلقة بالنماذج الفكرية الحضرية
ومبادئ الهدف  11وكوفيد 19 -في تلك املقاالت.
تضمنت أساليب البحث إرشادات قابلة للتكرار إلعادة النظر في النماذج الفكرية الحضرية وانتحال بعض
القيود ،من مثل :أن النماذج املتعلقة باألبعاد الوظيفية والتشكيلية واإلدراكية التي لم تقارن مع النماذج األخرى التي
عالجت األبعاد الزمنية والبيئية للتصميم الحضري)ً .(Abusaada H. G., 2020; 2017
ثانيا ،يعتمد تحليل املحتوى
ً
فقط على املدونات املختارة في العام  ،2020وقد يتطلب ذلك مزيد من التحقيق املتعمق .ثالثا ،بالنسبة للكم الهائل
من البيانات التي تم إصدارها على شبكة املعلوماتية العنكبوتية ،لم يتم تحليل جميع املدونات التي يبدو أنها تحتوي
ً
سواء على مستوى مجاالت البحث الثالثة الرئيسة أو املبادئ األربعة للهدف  .11ولذلك قد يكون
على كلمات شائعة،
من املناسب اكتشاف طرق التحليل األخرى التي يمكن إضافتها إلى عامل االقتباس أو موثوقية مؤسسات الوكاالت.
فحتى اآلن ،على حد علم الباحثين ال توجد أساليب علمية معروفة لضمان موثوقية املدونات املنشورة على شبكة
املعلوماتية .ر ً
ً
سواء على مستوى املدونات أو املقاالت العلمية،
ابعا ،اعتمد البحث على املراجع املدونة باللغة اإلنجليزية
ومن ثم ينبغي أخذ اللغات األخرى في االعتبار في الدراسات املستقبلية.
هيكلة الدراسة:
تضمنت هذه الدراسة أربع مراحل )1( :لتوفير تحليل محتوى للنتائج األولية للمدونات الشخصية واملدونات
التي تنشرها املنظمات لتقييم آثار النماذج الفكرية الحضرية في تحقيق الهدف  11من أهداف التنمية املستدامة)2( .
لتحديد نتائج موثوقية املدونات عبر مراجعة منهجية للمقاالت الحديثة )3( .ملناقشة النتائج من خالل اعتبار حاسم
لإلجراءات املحدثة املتعلقة بالنماذج الفكرية الحضرية ،والتي تواجه مستقبل املدن املستدامة واملرنة )4( .في الختام،
نظرة ثاقبة إلدارة التخطيط والتصميم الحضريين ملواجهة  COVID-19مع مراعاة الهدف  11من أهداف التنمية
املستدامة.

املبحث األول -النتائج األولية للمدونات :تحليل املحتوى
تركز نتائج  15مدونة شخصية و 10مدونات متعلقة بمنظمات الوكاالت املتخصصة في العام  2020على
مسألة التصدي لجائحة كوفيد .19-تدرس هذه النتائج أهمية هذه املدونات كبيانات أولية في البحث العلمي واعتما ًدا
على فحص تطبيقات ثالثة نماذج فكرية للبحث الحضري :مستويات التنقل والبنية التحتية الرقمية وإعدادات
التواصل االجتماعي والسلوك والتشكل الحضري في مواجهة مبادئ الهدف  11من أهداف التنمية املستدامة:
االقتصاد وتقنية املعلومات واملؤشرات املوضوعية للثقافة والتنافسية بين املدن ،مع إشارة خاصة إلى مرونة املدن.
ا
أول -مستوى املؤانسة وإعدادات السلوك
تسلط هذه النتيجة الضوء على هاجس معروف لدى املجتمع بشأن مسألة نتائج التباعد االجتماعي ،فيشير
دالي Dalyوآخرون ( )2020إلى أن جائحة كوفيد 19 -تهاجم التحضر ،وهو األمر يبدو وكأنها تضرب التفاعل االجتماعي
والذي يعد شريان حياة املدن ،ومع ذلك فهم يجادلون بأن تطبيق التباعد االجتماعي ال ينبغي أن يمنع حدوث
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التفاعل االجتماعي .في حين يعتقد بيك Beckوآخرون ( )2020أن التباعد االجتماعي يحتاج ملسافة اجتماعية متوافقة
ً
اجتماعيا ،في حين تعتقد أنجيلوفسكي )2020( Anguelovski
وبنية تحتية مناسبة ،خاصة بالنسبة للفئات الضعيفة
ً
ً
مجاال ُم ً
ً
عقدا للغاية .فاألماكن العامة التي تخلق فرص عمل وطابعا فريدا للمتعة والعيش املشترك مثل
أنه ما زال
الحانات واملقاهي واملطاعم ضرورية ،وهي قد صممت للبهجة .في حين كانت تلك األماكن العامة ،وفي وقت سابق،
توفر أنشطة اجتماعية آمنة وداعمة ) ،(Daly, et al., 2020وكانت املدن غارقة في ممارسات االكتظاظ وال سيما في
أماكن التعليم والثقافة والفنون ) ،(Forsyth, 2020وحيث أظهر استطالع رأي حديث ،حسب فلوريدا Floridaوبيدجو
 )2020(Pedigoأن  ٪ 75من تلك األماكن أصبح في خطر اقتصادي وشيك؛ وقد ال ينجو من األزمة .كما أظهرت نتائج
مدونة لي Leeوباي  ،)2020( Payأن العديد من البلدان قيدت دخول األماكن األكثر عرضة لإلصابة بالفيروس كدور
رعاية املسنين ،كما أن منتجعات التزلج واملواقع السياحية ستغلق خالل موسم العطالت القادم .وتظهر في هذا
السياق تطبيقات النماذج الفكرية لحل معضلة التباعد االجتماعي وبعض املشاكل الناتجة عنها ،فعلى سبيل املثال،
است ً
نادا لنموذج التحضر التكتيكي الفكريفي العديد من املدن األوروبية مثل لندن وبرلين وبوجوتا وفيالدلفيا
ومينيابوليس وفانكوفر ومكسيكو سيتي وميالنو أنشئت أشكال جديدة من املساحات العامة باستخدام لوحات ملونة
منخفضة التكلفة ومتاحة على نطاق واسع من حيث املواد واألشياء والهياكل املرنة ) ،(Daly, et al., 2020في حين
صنفت تمارين املش ي وركوب الدراجات ضمن األنشطة األساسية في الواليات املتحدة (Institute of Transportation
) ،& Development Policy (IDTP), 2020والتي تستند إلى التوصيات الحكومية لرفاهية املجتمع (Beck, et al.,
) .2020وثمة نموذج آخر يعتمد على تطبيق شبكة مجتمعية افتراضية كبديل لتداعيات التباعد االجتماعي في
املستوطنات غير الرسمية في مدينة كيب تاون في جنوب إفريقيا ).(Dassault Systèmes, 2020وعلى نفس املنوال،
ً
تدعم املدونات الحديثة األفكار اإلبداعية كالعمل من املنزل) ،(Lee, et al., 2020ويحتاج املستضعفون
اجتماعيا إلى
إعادة التفكير في استخدام اإلسكان واملواصالت واألماكن العامة لتحقيق اآلثار الصحية والعدالة البيئية والعدالة
ً
وبناء على التأثيرات الداخلية والدولية على التغيير الحضري (Satterthwaite,
االجتماعية)،(Anguelovski, 2020
).2020
ا
ثانيا -مستوى التنقل والبنية التحتية
يلخص هذا القسم الفرعي النتائج واملساهمات في عصر كورونا للتنقل والبنية التحتية املتعلقة بالنمو
الحضري السريع والتشوهات في أنظمة التخطيط والرفاهية .كما أنه يركز على أنماط وعملية التنقل املرتبط بالنقل
واملش ي والصحة العامة ويستعرض البنية التحتية الذكية والواقع االفتراض ي.
يقدم معهد سياسات النقل والتنمية ))2020(Institute of Transportation & Development Policy (IDTP
وبيسانو  )2020(Pisanoوفلوريدا وبيدجو ( )2020إرشادات إلعادة تصميم الشوارع بعد كوفيد ،19-ويقترحون
إجراءات مثل تخصيص ممرات ممهدة لركوب الدراجات وتوسيع األرصفة إن أمكن ،وتسهيل إمكانية الوصول ً
سيرا
على األقدام أو بالدراجة للخدمات واألنشطة األساسية .جانب آخر مهم للتنقل هو تعديل التحول التقني والحيوي
للبنية التحتية على املدى الطويل لتسهيل االتصال ،وهنا توص ي العديد من املدونات بتقليل أوقات السفر وتغيير
أنماط النقل العام كبديل للحلول املبتكرة لتقليل مخاطر العدوى في محطات مترو األنفاق والقطارات والنقل
الجماعي)(Florida & Pedigo, 2020; Nieuwenhuijsen, 2020والتنقل امللحوظ لألشخاص).(Chen, et al., 2020
عالوة على ذلك قدمت مجموعة التصميم الحضري )2020( Urban Design Groupتوصية لتوفير مساحة للحياة
والحركة واألطفال وكبار السن واملعوقين .ولذلك ينبغي أن تسمح األماكن العامة بمساحات خاصة للدراجات ،ليس
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فقط للرحالت وإنما ً
أيضا ملمارسة الرياضة ،وهنا أدرجت بعض الحكومات التمرين كنشاط أساس ي (Beck, et al.,
).2020; Connolly, Keil, & Ali, 2020
ً
تحتاج النتائج األكثر تفضيال فيما يتعلق باستخدام وسائط النقل اآلمنة والصحية إلى خبراء ماليين
ومخططين موص ى بهم للتحقيق في املشاريع األصغر ً
حجما ،حيث وسائل النقل املستدامة مطلوبة أكثر من مشروعات
الطرق الضخمة ) .(Beck, Giles-Corti, & Ivers, 2020وأن تعتمد هذه املشروعات بالضرورة على الرؤية السياسية
ً
والتغطية اإلعالمية االستراتيجية ومشاركة الجمهور وأصحاب املصلحة ) ،(Nieuwenhuijsen, 2020فضال عن تعزيز
املكانة املركزية لالتصال الرقمي واألمن السيبراني ووظائف املناطق السكنية حيث يعيش الناس ويعملون ،ومثال على
ذلك ،نموذج تخطيط املدينة املبني على "اقتصاديات الدونات" في أمستردام ،واملبني على تجمع معايير التصميم
املحققة لالستجابة لألزمات والفوائد العادلة طويلة األجل للمجتمع والبيئة ).(Muggah & Ermacora, 2020
ً
ضوءا على خفض تلوث الهواء والضوضاء خالل فترة اإلغالق عن طريق تقليل
ألقت نتائج هذه الدراسة
مساحة السيارات) ،(Regmi, 2020وأتاحت العديد من املدن األوروبية مساحة أكبر للمشاة (Muggah & Ermacora,
)2020وتشجيع راكبي الدراجات والسماح بمسافة كافية بين الناس) .(Nieuwenhuijsen, 2020فالتنقل النشط أو
ً
النقل غير اآللي (املش ي وركوب الدراجات) والتنقل الصغير (السكوتر اإللكتروني) يعد ً
أساسيا ً
ومهما من الحياة
جزءا
الحضرية) .(Regmi, 2020يمكن وضع شبكات البنية التحتية الذكية تحت األرصفة إلدارة شبكات التدفق املتزايدة
واألحمال التي تسمح للتكنولوجيا الذكية والجديدة بالوصول إلى جميع األشخاص دون تمييز (Nieuwenhuijsen,
) .2020وقد يساعد تغيير الشوارع في استعادة وإعادة توظيف مساحات حياة الشوارع للناس )(Daly, et al., 2020
ً
وأنماط الحياة الحضرية) .(Forsyth, 2020فضال عن ذلك ،تعمل املدن على تطوير نماذج الكمبيوتر "التوائم
االفتراضية" لبنيتها التحتية وعملياتها ) .(Dassault Systèmes, 2020تصف هذه النماذج األصول الحالية ملعلومات
ً
املدينة املتعلقة بحركة املرور أو التلوث أو السكان ،فضال عن أنها تمثل نماذج ذات صلة وتمثيلية للعالم املادي
ألغراض اتخاذ القرار التعاوني التي تكون حقيقية بالفعل .وهو يدعم اتخاذ القرارات املعقدة املتعلقة بتوفير خدمات
التنقل وإدارة النفايات وتحسين التنمية الحضرية.
ا
ثالثا -مستوى التشكل الحضري
تمتلك نتائج هذا القسم الفرعي خصائص بارزة ،بما في ذلك إعادة تشكيل حقوق امللكية والتي ينبغي أن
تحدد الحقوق وتعيد صياغة القوانين واللوائح التي تحكم التغييرات في تخصيص األماكن العامة .تبين هذه النتائج
أنه من الضروري مراجعة املناقشات حول سلبيات املدن املدمجة ) ،(León, 2020والتي تعتبرها أنجيلوفسكي
( (2020ومدونة مركز املرونة الحضرية  )2021) Urban Resilience Hubمن الحلول املميزة ألنماط املدن الحضرية
املستدامة والتي تتضمن اعتبارات ،من مثل :االستخدام املختلط لألراض ي واملشاة والتنوع والكثافة املنخفضة،
وتستعرض النتائج التالية العالقة بين التشكل الحضري ومرونة املدن ،والتي تركز على كيفية تحقيق مرونة املدن في
ً
جانبيها االقتصادي واملالي في مواجهة أزمة الكورونا.ومع ذلك ،تماشيا مع أفكار "األحياء الصالحة للعيش" و"املدينة
البطيئة التي يمكن السير فيها" ،يمكن استنتاج أن الصحة الجيدة والتماسك االجتماعي هي متطلبات أساسية.
وكذلك ،في الضواحي الخارجية منخفضة الكثافة يحتاج الوصول املحلي للمجتمع الصحي والخدمات االجتماعية مزيد
من املساواة ).(Anguelovski, 2020
وتوفر مبادرات التباعد االجتماعي في األماكن العامة في هذا السياق أدلة تشير إلى مسافات التباعد املرغوبة
في ممرات املشاة ) .(Daly, et al., 2020وها هنا يدعو كونولي  Connollyوآخرون ( )2020إلى خطط تنموية جديدة
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تراعي الكثافة الحضرية بطريقة تخفف من انتشار الوباء ،في حين يجادل صامويلسون وآخرون ( )2020بأن
املساحات الكبيرة واملساحات الخضراء في املجتمعات األقل كثافة سكانية ينبغي أن توفر املزيد من الحفاظ على
الطبيعة .كما أيد موجاه Muggahوإرماكورا  )2020(Ermacoraاالستفادة من هذه الحدائق في الزراعة اإلنتاجية.
توضح هذه النظرة املستقبلية التغييرات املطلوبة في الشكل املعماري ً
بناء على آثار الجائحة ،ففي الوقت
الذي يرى فيه بعض املعلقين أن الكثافة املنخفضة داخل املدن القائمة ينبغي أن تتكرر يرى آخرون أن بعض املدن
األكثر كثافة مثل الصين كانت أفضل في الحد من انتشار الوباء ،والدليل هو إبقاء الناس في املنزل وتقديم خدمات
التوصيل من الباب إلى الباب ونشر الوعي بالتباعد االجتماعي) .(Adlakha & Sallis, 2020وفي سياق آخر يوضح معهد
سياسات النقل والتنمية ) )2020( UN Development Program (UNDPوأنجيلوفسكي ( (2020أن االكتظاظ
والتفاوتات االجتماعية-املكانية هي املشكلة ،ولكن ليس الكثافة العالية.وفي الوقت نفسه ،ينبغي على املخططين
واملصممين الحضريين مراجعة اآلثار املحتملة للكثافات العالية واملنخفضة في املدن ،حيث يرى أدلكا
Adlakhaوساليس )2020(Sallisوليون )2020( Leónأن الكثافة العالية ال تزيد من خطر اإلصابة بـفيروس الكورونا،
ً
بل املحتمل أن تكون عامال من عدة عوامل حيوية؛ بل إنه مكون أساس ي للمجتمعات الصالحة للمش ي والتي تحمي
الناس من األمراض املزمنة .وتثبت نتائج بعض املدونات أن املشكلة تكمن في عدم وجود أماكن معيشية خاصة
وأماكن عامة في األحياء ً
جنبا إلى جنب مع ظروف املعيشة السيئة ) .(Satterthwaite, 2020كما يعد الزحف العمراني
غير املخطط له أحد أكثر عوائق التنمية املستدامة ،والذي يحدث بسبب تلوث الهواء وبالتالي ارتفاع أسعار
املساكن) .(United Nations, n.d.وتتوافق طريقة التفكير هذه مع البراعة املعاصرة لكيفية تكوين عناصر مدن
املستقبل بعد فيروس كورونا ).(Batty, 2020
ويوص ى فلوريدا وبيدجو) (2020ومورو )2020)Morrowحسب التحضر املؤقت والتكتيكي بأن يعيد
املخططون واملصممين التفكير في مراكز املدن بعد العودة للوضع الطبيعي .في حين يرى دالي وآخرون ) (2020إنه على
ً
عكس النوايا السابقة يولي املصممون
اهتماما ألماكن التباعد االجتماعي وتحقيق التوازن بين حيوية األماكن العامة
من خالل إشراك املجتمعات املحلية وتعزيز اإلحساس املحلي باملكان ،وتبين بعض األمثلة أنه في العام  1980حول
شارع سوانستون في ملبورن في استراليا إلى واحة خضراء بين عشية وضحاها ،واإلغالق املؤقت لشارع ليتل كوينز بين
شارعي سوانستون وإليزابيث في ملبورن باستخدام حاجز قابل لإلزالة لتسهيل حركة املشاة .كما أصبحت العديد من
شوارع مدينة نيويورك مجهزة لحياة العائالت واملقيمين في املدينة وزائريها لالستمتاع بمشروع الشارع املفتوح ،وذلك
كما جاء في مثال الشارع  34في شرق هارلم في كوينز (Institute of Transportation & Development Policy (IDTP),
).2020
ً
وتركز املرونة الحضرية على االنتعاش االقتصادي واملالي على املستوى املحلي للممارسة اعتمادا على أبعاد
ثالثة) )1( :(Urban Resilience Hub, 2021بيئة األعمال :إعادة هيكلة وإعادة بناء الخدمات املحلية وتعديل األماكن
العامة وإتاحة الفرصة الستمرار األنشطة االقتصادية وتشجيع القطاع غير الرسمي على منع الفقر )2( .سوق العمل:
الحاجة إلى آليات إعادة توزيع فعالة وقوية وشبكات أمان من أجل املرونة والتعافي االقتصاديين في املناطق الحضرية.
( )3البيئة املالية :الحاجة إلى نهج ذكي إلدارة املالية العامة واستخدام األدوات الرقمية والبيانات الضخمة ملزيد من
التخطيط القائم على األدلة .عالوة على ذلك تركز مشاريع املرونة الحضرية في ليبيريا ونيجيريا وموزمبيق في
أفريقياوبنجالديش وجزر املالديف ونيبال وباكستان وآسيا واملحيط الهادئ على مساعدة فقراء املناطق الحضرية
األكثر ً
ضعفا على تقليل مخاطر تغير املنا من خالل إطالق "خرائط طريق املرونة" لتوجيه املستقبل لترشد املرونة في
االستثمار ).(United Nations, 2020
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املبحث الثاني-كشف موثوقية املدونات :مراجعة منهجية

يقض ي معظم الناس ً
جزءا ً
كبيرا من خبراتهم اليومية في األماكن العامة واملفتوحة في الهواء الطلق للقيام
بأنشطة مثل التنقل والترفيه والتواصل االجتماعي .في الدراسات الحضرية ،تخدم األماكن العامة املساحات الخارجية
بمسارات الحركة حيث يتصرف الناس بالطريقة التي يريدونها ً
بعيدا عن املنزل والعمل .في عصر الوباء ،ستحتاج
املدن إلى ابتكار مجموعة من أدوات التخطيط والتصميم ً
بناء على أهم التعديالت املتعلقة بالعزل والتباعد االجتماعي.
وسلطت نتائج هذه الدراسة الضوء على فهم اعتبارات البحث الحضري كأداة للتباعد االجتماعي لألماكن العامة.
سيكشف ً
أيضا عن نتائج موثوقية التدوين ً
بناء على مراجعة منهجية محدودة عبر مجموعات األدوات الحضرية،
والتي تشمل ثالث مجموعات :املدينة واألماكن العامة والتي تشمل مسارات املشاة والحدائق واملقاهي واملطاعم في
الهواء الطلق وأماكن اإلقامة ومساحة العمل للفرد واألسرة واملجموعات الصغيرة .توجه مجموعة األدوات هذه ثالثة
نماذج حضرية في تلك املجموعات تتناول األوضاع االجتماعية والسلوكية والتنقل والبنية التحتية والتشكيل
الحضري .أدت املمارسات في مدن مختلفة في جميع أنحاء العالم إلى اتخاذ إجراءات في مجموعات األدوات الحضرية
لإلغاثة من الجائحة.
ا
أول -خمس مجموعات أدوات ذات صلة باملؤانسة وإعدادات السلوك
تمثل إجراءات تخطيط وتصميم األماكن العامة التحدي األكبر الذي يواجه املخططين واملصممين
الحضريين في الحاضر واملستقبل القريب .كشف مسح األدبيات واملدونات ذات الصلة أنه يجب على الباحثين البدء
في اقتراح أشكال جديدة من التحضر االجتماعي .قد يكون التفسير املحتمل لهذا هو أن املقاهي واملطاعم ودور العبادة
(املساجد والكنائس) واملتاحف التقليدية لم تعد تناسب متطلبات العزلة والتباعد االجتماعي .ولذلك ،تحتاج هذه
النتائج إلى السماح للباحثين باقتراح معدالت جديدة تتوافق مع معايير التباعد االجتماعي .يمكن االفتراض أن االتجاه
هو دعم األنشطة الترفيهية في الهواء الطلق قدر اإلمكان ،من مثل :املطاعم واملقاهي ومالعب األطفال والواجهات
املائية واملالعب الرياضية وغيرها من األنشطة التي تتطلب تجمعات التسلية والترفيه ،بما في ذلك األوبرا واملسرح
والسينما .وبرزت مجموعة األدوات الحضرية التي تتعامل مع مع التباعد االجتماعي في املدونات ودعم مصداقيتها من
أدبيات املنظرين على النحو التالي:
 -1تعديل ذكي لألماكن العامة التي يتجمع فيها الناس ،من مثل :الساحات الرياضية ومراكز التسوق من خالل
تقديم بدائل للواقع االفتراض ي واملعزز كما أشار موجاهوإرماكورا) ،(2020وحيث يوص ي فوكس )2020(Fuchs
بإعادة تنظيم العالقات االجتماعية عن طريق التواصل عبر وسيط.
 -2حماية االقتصاد اإلبداعي للمعارض الفنية واملتاحف واملسارح وأماكن املوسيقى والحفاظ على مشاهدها
الثقافية حية أمر مهم ،حيث يوص ى فلوريدا وبيدجو ( )2020بضرورة اهتمام الحكومة والقطاع الخاص
واملؤسسات الخيرية بتقديم التمويل الالزم لذلك ويشير يانج Yangوآخرون ( )2020في هذا الصدد لتأثير
الكورونا على اقتصاد املدن الكبرى؛ مقترحين إيالء املزيد من االهتمام لتحسين وظائف الخدمة وتطوير
وسائل الراحة ،مما يؤدي إلى تعزيز املرونة االقتصادية الحضرية وتقليل مخاطر الصحة العامة.
 -3تطبيق مبادئ تصميم االستدامة واالقتصاد التجديدي ) (Muggah, et al., 2020واملساواة االجتماعية
ً
وعدالة النقلً ،
جنبا إلى جنب مع عدم التسامح الجذري مع عدم املساواة ) .(Anguelovski, 2020فضال على
ن ً
بحثا عن فرص أكثر أهمية وحياة أفضل ً
جنبا إلى جنب مع
ذلك ينبغي استيعاب األشخاص الذين يأتو
العمل املتضافر ملعالجة الزيادة في سكان الحضر الذين يعيشون في ظروف مصنفة على أنها أحياء فقيرة
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ُ
) .(United Nations, n.d.وتدعم يفتتشال  Yiftachelوماندلباوم  )2017( Mandelbaumمجموعة األدوات
هذه ً
بناء على رؤية فينستاين  )2011(Fainsteinفي كتابها املدينة العادلة ،بينما يرى فوكس ( )2020أن
"مجتمع املخاطرة" هو "مجتمع طبقي" ،بجانب املجتمع السياس ي واألنشطة االقتصادية من العوامل
الحاسمة التي تعالج الحياة اليومية .عالوة على ذلك يرى سكوت )2020( Scottأن األزمة االقتصادية ستجعل
ً
وضوحا .وفي الوقت نفسه يقدم مانسيبو )2020( Manceboبرشلونة كمدينة رقمية
"عدم املساواة" أكثر
مفتوحة وعادلة وديمقراطية ،والتي بدأت في أكتوبر .2016
 -4إعادة تشكيل استخدام الشوارع كأماكن عامة واستعادة حقوق املشاة في األماكن العامة وردها من
السيارات ليستخدمها املشاة ) ،(Anguelovski, 2020وتحسين ممرات الدراجات وبرامج مشاركة السكوتر
بشكل أفضل وتوسيع نطاق الحماية األفضل) .(Florida & Pedigo, 2020; Regmi, 2020وهذا ما أكده باتي
( )2020عن أن الجائحة قد تجبر الناس على ركوب الدرجات والسير على األقدام ،في حين ذكر فاتافالي
"تغييرا ط ً
ً
فيفا إال أنه
Vatavaliوآخرون ( )2020أن هذا التغير في املدينة اليونانية على الرغم من أنه كان
ً
كبيرا" ،وعلى الرغم من أنها كانت من أولويات تحسين البنية التحتية للمدينة.
 -5دعم ملكية الحيوانات األليفة وتزويدها بمنازل جيدة طويلة األجل في األحياء املحلية )(Davern, et al., 2020
ا
ثانيا -خمس مجموعات أدوات تتعلق بالتنقل والبنية التحتية
ينبغي أن تعتمد إجراءات تخطيط وتصميم املدينة على النموذج التقني (UN Development Program
) ،(UNDP), 2020; Abusaada, Vellguth, & Elshater, 2019إلى جانب ذلك ستدعم املدينة ذات القدرة التنافسية
االقتصادية واملعلوماتية أحكام البنية التحتية والوسائط التقنية في كل مجال ;(Abusaada & Elshater, 2021
) .Dassault Systèmes, 2020تلك الوسائل التقنية قد تساعد الحكومة على تقديم الخدمات العامة عبر شبكة
املعلومات ،ومن ثم تحتاج العديد من املدن في الجنوب العالمي إلى تطوير بنيتها التحتية ملواكبة انتشار السكان ،وهو
ً
جهودا دولية وحكومية إلدارة سياسات تخطيط استخدام األراض ي
األمر الذي يتطلب حسب كونولي وآخرون ()2020
واالحتياجات املالية والتقنية ،ويتضمن هذا العنصر خمس أدوات على النحو التالي:
ً
اجتماعيا ،وإعادة
 .1إصالح وتقوية وتحسين البنية التحتية القائمة لخدمة جميع السكان ،وال سيما الضعفاء
التوازن لدعم الهياكل االقتصادية غير املتكافئة في املجتمعات واملدن) .(Anguelovski, 2020وفي هذا الصدد،
ً
اعتمادا
يناقش موتي Motteeوآخرون ( )2020ضرورة مراعاة التأثيرات االجتماعية في التخطيط وصنع القرار
على تقييم األثر االجتماعي ،والذي يوفر ً
فرصا للنظر في العالقات االجتماعية والنظم االجتماعية والتركيز
املفرط على االعتبارات االقتصادية والهندسية) .(Abusaada H. , 2017ويشير في الوقت نفسه كل من كونولي
وآخرون ( )2020وفوكس ( )2020إلى انتشار املخاطر الحضرية في الهياكل املبنية ً
ذاتيا واملجتمعات غير
الرسمية وذات التنشئة االجتماعية غير السليمة بالضرورة على االقتصاد بكامله .بينما يشير سكوت
 )2020(Scottإلى الكشف عن التفاوتات الراسخة حين تحدث عن فظاظة نصائح الصحة العامة الرئيسية
حول "الفئات الضعيفة للغاية".
 .2لتمكين التباعد االجتماعي ينبغي معالجة أوجه القصور في التنقل الحضري ،ومنها تجهيز البنية التحتية للسير
على األقدام) (Institute of Transportation & Development Policy (IDTP), 2020وركوب
الد اجات)ُ ،(Adlakha & Sallis, 2020; Beck, et al., 2020م ً
بينا فاتالي وآخرون ( )2020تأثير اإلغالق في املدن
ر
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اليونانية على التنقل ،وشرح يانج ()2020وآخرون ارتباط انتشار الوباء بحركة التنقل العالية بين السكان،
وبالتالي زيادة الخسائر االقتصادية في مدينة وهان الصينية.
 .3توفير حلول تنقل آمنة وعادلة للناس اليوم ولألجيال القادمة والذي يراه أدلكا وساليس ( )2020أمر ضروري
لتطوير سياسات التنقل الحضري والبنية التحتية الحضرية التي تراعي االحتياجات املختلفة ومشكالت
وديناميات املوظفين والسكان ،وهو ما أكده فاتفالي وآخرون ( )2020عن أن فوائد املش ي وركوب الدراجات
ً
كحركة نشطة توفر ً
جديدا للخبراء إلعادة التفكير في التنقل والتخطيط الحضري.
زخما
 .4إجراء إعادة التوازن وتوفير بنية تحتية أفضل وأكثر ً
ً
ودعما للسياسات ألنماط النقل النشطة والعامة
أمانا
) (Nieuwenhuijsen, 2020وأنظمة الدعم العام) ،(Anguelovski, 2020وفي هذا الصدد ،يرى بيسانو
( )2020أن نظام النقل والتسلسل الهرمي للخدمات العامة أحد العوامل الرئيسة وذات الصلة في مدن ما
بعد الجائحة.
ً
 .5إلنشاء مدن خضراء وعادلة ينبغي توفير شبكات المركزية من املساحات الخضراء الصغيرة والتي توفر "وصوال
ً
سهال إلى الطبيعة لجميع السكان دون املساس بالوصول إلى حدائق أكبر" ،فإن تحويل املساحات الشاغرة
مثل األسطح إلى حدائق مجتمعية يوفر ً
مزيدا من الوصول إلى املساحات الخضراء) .(Anguelovski, 2020وفي
هذا الشأن ،يرى إن جي ،)2020( Ngاست ً
نادا إلى منظمة الصحة العاملية (World Health Organization,
) 2020أن توجيه التمدن يعود الناس لقبول املساحات العامة املترابطة ذات اللون األزرق واألخضر لتكون
صحية ومبهجة.
ا
ثالثا -أربع مجموعات أدوات تتعلق بالتشكيل الحضري
ركزت العديد من املدونات على أن خفض الكثافة ال يعد أحد العوامل التي تحد من انتشار كوفيد  19-في
املدن املدمجة ،وإنما ذلك يكون عن طريق تقليل االزدحام وتشجيع املش ي وتحسين مرونة املدن ملواجهة التحديات
املستقبلية .وتركز مجموعات األدوات التالية على التشكل الحضري ومرونة املدن فيما يتعلق بالنماذج الفكرية
الحضرية الجديدة والهدف  11من أهداف التنمية املستدامة:
 .1يستهدف التحضر املؤقت والتكتيكي إعادة تشكيل مركز املدينة فيما يتعلق بالتجديد االجتماعي واالقتصادي
على املدى الطويل ،هذا النموذج الفكري حسب دالي وآخرون ) (2020يجعل هذه األماكن كمكان مصمم
لألشخاص الذين يتمتعون بمزيد من الحيوية وإشراك املجتمعات املحلية وتعزيز اإلحساس املحلي باملكان.
وهذا ما أشارت إليه الشاطر )2014(Elshaterومارشال  Marshallوآخرون ( )2016عن تركيز هذه الحركة
على فكرة التدخالت املؤقتة التي يمكن أن تساعد املرء على اختيار التدخالت املناسبة للسياق الذي يعمل
على حل مشكالته ،وقد تتحول تلك التدخالت فيما بعد لتصبح دائمة وحسب مالئمتها للسياق ودعم
متطلبات الناس على فهم ماهية التدخالت التي قد تنجح في سياق معين وتضع األساس ملزيد من التدخالت
الدائمة.
 .2خلق بيئات صالحة للمش ي ،وتضم ممرات ومسارات للدراجات الهوائية وتشجيع املدن الخالية من السيارات
واملليئة باملساحات الخضراء ،وأوص ى معهد سياسات النقل والتنمية ( )2020في هذا الصدد بالتركيز على
ً
ازدحاما أقل ومسافات سير مناسبة على األقدام
تحسين التخطيط السليم الذي يحقق كثافات أكبر ولكن
ومدن خالية من السيارات لتحسين جودة الحياة (Institute of Transportation & Development Policy
) .(IDTP), 2020وفي هذا الشأن يجادل دالي وآخرون ( )2020ودافرن  Davernوآخرون ( )2020حول أهمية
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.3

.4
أ-

ب-

ج-

جعل الشوارع املحلية قابلة لالستخدام من قبل السكان والحد من حركة مرور السيارات وتوفير الحياة في
الشوارع واملساحات الداعمة واآلمنة للنشاط البدني الترفيهي .ويعزز نيوينهويزين )2020( Nieuwenhuijsen
الصحة العامة عن طريق الحد من تلوث الهواء والضوضاء وتأثيرات الجزر الحرارية وزيادة النشاط البدني
بتعزيز فكرة مدن خالية من السيارات ،وأيده آخرون في نواحي تعزيز حركة السير على األقدام ;(Batty, 2020
) Mehta, 2020ونظام مشاركة الدرجات ).(Marshall, et al., 2016
دعم الرفاه الشخص ي والصحة العقلية :تعزيز التنوع البيولوجي في الساحات الخلفية واملساحات الخضراء
الخاصة ) .(Davern, et al., 2020مما يوفر ً
مزيدا من الدعم للرفاهية الذاتية والصحة العقلية .فيدعو موجه
 Muggahوآخرون ( )2020إلى إصالح الطريقة التي تنتج بها املجتمعات الغذاء في املدن من خالل إنشاء
حدائق عمودية وحضرية وتربية األسطح والحاويات وإعادة تصور األماكن العامة واملتنزهات الستيعاب إنتاج
الغذاء ) ،(Muggah, et al., 2020وتبين الشاطر) (2019كيفية التعامل مع الغذاء من منظور التصميم
الحضري .وفي هذا الصدد ،جادل كو  Koوآخرون ( )2020بأن الرفاه النفس ي مرتبط بتلقي معلومات سلبية
أو إيجابية حول كوفيد . 19وفي الوقت نفسه ،يشير سكوت ( )2020إلى ضرورة االهتمام املتجدد بالعالقة بين
املكان والصحة والرفاهية ،ويتفق معه أبوسعدة  Abusaadaوالشاطر ( )2020في كيف أصبح الشكل
ً
ً
سياقيا في إنتاج وصيانة االختالفات الصحية وتعزيز فرص النشاط البدني ملقاومة جائحة
الحضري عامال
الكورونا.
على الحكومات إعادة التفكير في اقتصاداتها لبناء قدرة املدن الحضرية على الصمود في املناطق الحضرية
الضعيفة):(UN Development Program (UNDP), 2020
يعمل نهج مرونة املدن على تحسين قدرات النظم الحضرية القائمة على اإلنسانية في الجوانب االجتماعية
والحوكمة لتعزيز صحة السكان وظروفهم املعيشية وتوفير أفضل نوعية حياة ملعظم الناس مع تعظيم
املوارد والحفاظ على املوارد الطبيعية ) .(León, 2020; UN Development Program (UNDP), 2020وكانت
نتائج املدونات متماشية لحد كبير وعلى نطاق واسع لتشجيع الناس على االمتثال لسياسات التباعد
االجتماعي ،بيد أن هذه السياسات تحتاج إلى تعزيز االستراتيجيات الصحية الفعالة لتطوير وزيادة اإلدراك
اإليجابي للمخاطر ) ،(Xie, et al., 2020ومراجعة تصورات الناس حول الحيز الحضري وتنفيذ سياسات
وممارسات جديدة ) ،(Grant, 2020مثلما حدث في املدن اليونانية).(Vatavali, et al., 2020
ً
إلحاحا حين استخدام الواقع االفتراض ي ،وذلك من خالل
تعد ثقافة مرونة املدن مطلب أساس ي ويزداد
مراقبة وفهم اتجاهات الناس في مناقشاتهم عبر اإلنترنت ،وهنا يشير موقع نظام داسو Dassault Systèmes
( )2020إلى ضرورة التقاط مشاعر املواطنين حين إرسال الرسائل إليهم وكتاباتها بما يتوافق مع اهتماماتهم
والتحدث معهم بشكل مناسب في السياق املناسب) .(Dassault Systèmes, 2020وهنا يرى مانسيبو ()2020
أن سكان املدينة هم "قلب عملية التصميم واتخاذ القرار".
تعد تحسين نماذج عملية صنع القرار من خالل الحفاظ على سلسلة القيادة وبناء املرونة من أهداف
التنمية املستدامة من خالل إضافة أصحاب مصلحة وأنواع مؤسسات جديدة إلى املنصة التي لم تكن في
ً
جزءا من مشاريعها املزدوجة االفتراضية وتقديم أفكار وخبرات جديدة لفهم حالة
السابق
الطوارئ) .(Dassault Systèmes, 2020وفي هذا السياق ،يرى كوبيناها Cobbinahaوآخرون ( )2020بأن
مبادرات سلطة تخطيط املدن وديناميكيات الحوكمة والتحول املكاني تساهم في أهداف التنمية املستدامة،
وال سيما الهدف .11
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مناقشة النتائج :مراجعة نقدية
عندما ناقشت النماذج الفكرية الحضرية تجارب الحياة اليومية في األماكن العامة ملعالجة كوفيد19 -
ظهرت العديد من القضايا املتعلقة بالتنوع االقتصادي والثقافي وتقنية املعلومات والقدرة التنافسية كمجموعات
مواضيع تعالج تحديات الهدف  11من أهداف التنمية املستدامة ،والتي ظهرت في كلمات التعايش في مجتمعات
املدونات .بدأ هذا النقاش في منتصف العام  2020وفي بداية أزمة كورونا حيث لم تكن هناك مقاالت بحثية مصقولة
كافية يمكن االعتماد عليها بعد .وبعد فحص دقيق ملجتمعات املدونات ،تنتقد هذه املراجعة النماذج الحضرية
الحالية والجديدة لفهم التحديات الكامنة وراء التشوهات الحضرية وتدهور البنية التحتية والخدمات العامة بشكل
عام .وبشكل رئيس وبسبب جائحة فيروس كورونا يعد تقديم مجموعة أدوات للمدن القائمة أو بناء مدن جديدة
ً
اعتمادا على املدونات فقط أمر قابل للنقاش.
فمن خالل فحص العديد من املدونات أظهرت النتائج أن بعضها يمكن أن يكون أكثر فائدة إذا سمحت
ببناء مجموعة شاملة وقابلة للتكرار من األدوات التي يمكن أن تختبر واقع التحوالت املجتمعية والتشكيلية التي تؤثر
على التجارب اليومية للحياة الحضرية .ومع ذلك ،سيكون التحقيق الحالي أكثر جدوى إذا نظر في مجموعة أوسع من
ً
الدراسات في جانبين .أوال ،الدروس التي ركزت على النماذج الحضرية التي تواجه الوباء في مقاالت ذات سمعة علمية.
ً
ثانيا ،االنتقال لضمان موثوقية املدونات من خالل مراجعات منهجية ونقدية موسعة .واعتمد الفحص النظري
ملسألة التصدي لجائحة كوفيد 19-على مواجهة بين ثالثة نماذج فكرية حضرية :مستويات التنقل والبنية التحتية
الرقمية ،وإعدادات التواصل االجتماعي والسلوك ،والتشكل الحضري وأربعة معايير :االقتصاد وتقنية املعلومات
واملؤشرات املوضوعية للثقافة والتنافسية بين املدن ،والتي تخص الهدف  11من أهداف التنمية املستدامة.
أظهرت مراجعة املدونات عن طريق تحليل املحتوى اإلجراء العاجل الذي يجب على كل دولة اتخاذه في
توضيح مالمح هذه املواجهة .ما يبرز في املراجعة هو كيف فشلت معظم بلدان الشمال والجنوب في تطبيق أحدث
النماذج الفكرية الحضرية ،والتي حصرت املواجهة في اإلجراءات قصيرة األجل ملواجهة الوباء ،وخاصة مسألة التباعد
االجتماعي حسب كالرك ( )2020حول كيف اتفقت العديد من املدونات على أن دول العالم كافة لم تنجح على الرغم
من كل ما تمتلك من نظريات وممارسات وتقنيات) .(Clark, 2020واتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات الجديدة
على ضرورة تطوير أساليب مواجهة التحديات الحضرية بتكييف النماذج الفكرية الحضرية القديمة ;(Clark, 2020
)Abusaada & Elshater, 2020bوالنظريات املوجودة )(Iranmanesh & Atun, 2020وإعادة تشكيل نظرية التخطيط
ً
الحالية) ،(Grant, 2020فضال عن نماذج التصميم الحضري).(Abusaada H. G., 2020; 2018
ً
ُيظهر الفحص الدقيق لتطور النماذج الفكرية الحضرية أن ً
عددا قليال من سياسات التصميم التي ينفذها
كيان تقني للمعلومات أو اقتصادي أو اجتماعي هي التي تتعامل بشكل فعال مع التباعد الصحي ،فحسب كوبناها
وآخرون )2020( ،مسألة نمو الحكومات ً
ً
ً
وذكيا ال يعني أنها أصبحت مستدامة (Cobbinaha, et al.,
إلكترونيا
نموا
) ،2020فاملسألة ليست مجرد بيانات وإنما صناعة املكان تمثل ً
نهجا ً
مهما لالستدامة (Abusaada & Elshater,
) ،2021ويبدو أن تطبيقات مدن املعرفة واملعلومات ) ،(Abusaada H. G., 2018لم تتجاوز كتابات الرواد األوائل؛
لقد مر أكثر من ً 15
شهرا على بداية انتشار الوباء في نوفمبر  2019وال أحد يعرف العدد الدقيق لإلصابات في العديد
من الدول على مستوى العالم .وينطبق هذا بشكل خاص على املدن في جنوب الكرة األرضية التي ال تكتفي إال بعدد
قليل من املنشورات التي تداولتها وسائل اإلعالم ،كما كانت قبل ثورة املعلومات.
ً
ومع ذلك ،تماشيا مع أفكار العدالة االجتماعية لجرانت  )2020( Grantواملدينة العادلة حسب يفتتشال
( )2017يمكن است نتاج أن فشل املدن متعددة الثقافات أمر بالغ األهمية حسب ما جاء في مدونة أنجيلوفسكي
أبوسعدة ،الشاطر

()47

استكشاف تصدى النماذج الفكرية الحضرية لـكوفيد19-
في مجتمعات المدونات

المجلة العربية للعلوم ونشر األبحاث ــ مجلة العلوم الهندسية وتكنولوجيا المعلومات ــ المجلد الخامس ــ العدد الثالث ــ سبتمبر 2021م

) ،)2020فأين هي تلك املدن التي تحترم املواطنة بغض النظر عن الجنس أو اللون أو العقيدة؟ فمنذ تفش ي الوباء،
لم تفكر أي دولة سوى في مواطنيها وكيفية إجالء املواطنين اآلخرين من بالدهم .ظهرت تلك املشكالت في املدن كافة،
وظهرت بوضوح في تلك املدن التي أعلنت أنها متعددة الثقافات ،أو أنها تقبل االختالف في العرق والعبادة والخلفية
الثقافية ،وتبين بمرور الوقت أن هذا الكالم ال أساس له من الصحة .أعظم البلدان التي ادعت أنها متعددة الثقافات
واألعراق لم تتعامل مع املهاجرين أو املقيمين أو األقليات بنفس الطريقة التي تعاملت بها مع مواطنيها ،فبدأ االنفصال
بضرورة البقاء وامتد إلى مهاجمة األقليات في بعض شوارع املدن األوروبية ) .(Abusaada, et al., 2020فحسب جرانت
ً
تحديا في تحقيق التباعد االجتماعي من حيث الفوارق
( ،)2020تبين أن العديد من الدول في أنحاء العالم كافة تواجه
االقتصادية واالجتماعية واملكانية ،وال سيما حسب إن جي)(2020الفقراء منهم واملهمشين .في حين يعتقد جونتر
( )2020أن ذلك يتراكم بشكل خاص في املدن األفريقية الفقيرة التي تفتقر إلى القدرة على توفير وسائل االتصال
االفتراض ي.
ً
وفي جانب آخر ،يرى تشن Chenوآخرون ( )2020أن هذا ما حصل أيضا في سوق العمل في الواليات
املتحدة ،والذي ظهر في فقدان الوظائف وتقليل ساعات العمل وانخفاض حصة الوظائف التي يمكن القيام بها من
املنزل .وفي هذا السياق ،هم يرون أن سلوكيات التنقل اختلفت في األشهر األولى النخفاض الوباء بسبب تغير ساعات
العمل وطبيعة العمل .عالوة على ذلك ،وحسب باتي ( )2020ومن خالل مقارنة الشعارات السابقة للتنافسية في
املدن الذكية ،قامت العديد من الشركات العاملية ذات االقتصاد التنافس ي الكبير بإغالق أعمالها الصغيرة ،واستغني
عن العديد من العمال الذين أجبروا على ترك وظائفهم أو فقدوها .لهذا ،كان من الضروري أن "ترتفع البطالة"،
واليوم هربت بعض الشركات بأموالها من املواجهة املالية وحصدت كل األرباح.
تتوافق نتائجنا مع البحث السابق لشيلتون  Sheltonولوداتو )2019( Lodatoوالذي ُيظهر عواقب استبدال
ً
رأس املال البشري بكيانات تقنية ومشارك مهمة من املواطن .بجانب أن الوباء الحالي يقدم دليال على أن املدن ليست
ذكية من الناحية التقنية كما هو متوقع ،وأن بعض املجتمعات ليست مستعدة لهذا التحولُ .ويعزي شيلتون
وآخرون إلى أنه قد يكون التفسير املحتمل لذلك هو أن معظم البلدان أهملت أهمية املواطنين األذكياء في األنظمة
الذكية .ومن النتائج األخرى غير املتوقعة ،حسب لي وآخرون ( ،)2020أن مشاركة الناس قد انخفض في االختبار الذي
استهدف ذكاء املدينة ،وذلك على سبيل املثال في املدن التي صنفت على رأس املدن الذكية مثل سونجدو وكوريا
ً
وشيكا في هذه املدن مثلها مثل معظم املدن حول العالم ،كما طبقت ً
أيضا استراتيجية
الجنوبية ،وأصبح اإلغالق
"التعايش مع الفيروس".
في سياق آخر يمكن القول إن التقنية في البلدان الفقيرة فشلت في دعم مرونة املدينة في مواجهة كوفيد-
 ،19وثمة أدلة ال يمكن إنكارها .وعلى الرغم من أن االستخدام غير القانوني للتقنية الجديدة في هذه املدن "الذكية"
منحاز للدول الغنية ورجال األعمال ولكنه انخفض ً
أيضا .والسبب هو أن هذه املدن تتجاهل وجود الناس العاديين،
الذين يمثلون شريحة عريضة تعطي الحياة للبلدات واألمم .نتائج تجاهل الناس في النماذج التي تدعو إلى الذكاء
مخيبة لآلمال إلى حد ما .وبالتالي ،من أجل تطوير صورة كاملة للنماذج املطلوبة للخروج من الشدائد ،وأن نضع في
االعتبار أن العديد من األشخاص املصابين بعدوى كوفيد 19 -أصيبوا في األماكن العامة في حياتهم اليومية (Fuchs,
).2020; Vatavali, et al., 2020
ُ
تظهر النتائج أن اتجاه إعادة النظر في النماذج الفكرية الحضرية الحالية قد يكون له تأثيرات طويلة األمد
على طريقة تصميم املدن .يمكن التعرف على هذا التأثير في أربع ركائز) :(Cobbinaha, et al., 2020تناقش األولى تكيف
املدن املرنة ومناظر املدينة املرنة وتعمل الثانية على تسريع الكيانات التقنية الجديدة التي تدعم التنقل والبنية
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التحتية ،وتعزز الركيزة الثالثة التواصل االجتماعي بالنظر للتباعد االجتماعي واستخدام منصة افتراضية لالتصال،
وتدعم الرابعة انفراد املدن من منظور صناعة املكان والتنافسية الحضرية & (Abusaada, 2020; 2017; Abusaada
) .Elshater, 2021عالوة على ذلك ،حللت الدراسات الحضرية التأثيرات الداخلية والدولية على التغيير الحضري
ً
مفاهيميا إلدارة التنوع في السياقات الحضرية ;(Mottee, et al., 2020
) ،(Satterthwaite, 2020وقدمت إطا ًرا
).Yiftachel & Mandelbaum, 2017

الخالصة.
صياغة مجموعة األدوات الحضرية ذات الصلة بأنشطة الحياة العامة في األماكن العامة تساعد في دراسة
آثار أزمة الكورونا والتخطيط لعالم ما بعد الجائحة ،والذي يظل مهمة ملحة ملخططي ومصممي املناطق الحضرية.
ُيظهر مسح املدونات الخاصة باملوضوعات ذات الصلة بإعادة تصميم املدينة في مواجهة فيروس كورونا ضرورة
مراجعة تطبيقات النماذج الحضرية الحديثة .يساهم هذا املسح في استكشاف طرائق مناقشة تحوالت الحياة
ِّ
اليومية في األماكن العامة ،ويمكن من فهم املدونات على أنها استجابة لألدبيات التي تتناول تأثير النماذج الفكرية على
الحياة اليومية في البيئات الحضرية .كما ناقش هذا املقال آثار هذه النماذج على تحوالت الحياة اليومية في األماكن
العامة في عصر جائحة كوفيد .19-فلقد غيرت محنة الفيروس بشكل جذري األنشطة وتوالد األحداث وطريقة الحياة
اليومية في األماكن العامة .ومن ثم ،فإن الدراسات النظرية ضرورية لتطوير البيئة الحضرية ،وباملثل فإن القرارات
واإلجراءات التي تتخذها الجهات املسؤولة ستبعث القدرة على التكيف مع األماكن العامة مع إجراء بعض التغييرات.
في حين أنه من الضروري تعلم نظريات ومبادئ أحدث النماذج املفاهيمية يتعين على املخططين واملصممين
الحضريين إدارة واقع هذه املبادئ؛ على سبيل املثال تعد املساواة في التأثيرات االجتماعية من املفاهيم الهامة لنظرية
ُ
التخطيط الحضري .كما تظهر معلومات مجتمعات املدونات انهيار بعض تطبيقات النماذج الحضرية الجديدة  -ال
سيما تلك النماذج ذات الصلة بتجارب الحياة اليومية في األماكن العامة .لذلك ،يبدو أن النماذج الحضرية املعاصرة
في معظم البيئات الحضرية في جميع أنحاء العالم في الشمال والجنوب العامليين ملتعد تتكيف في مواجهة التحديات
الناشئة (مثل فيروس كورونا املستجد).
قدمت هذه الدراسة ً
نقدا للنماذج املستدامة في انتظار حقبة ما بعد الجائحة ،وحيث سعت هذه املقالة إلى
فحص مجموعة األدوات الحضرية التي تمكن املخططين واملصممين الحضريين من تطوير األماكن العامة في البيئات
الحضرية باستخدام مفهوم التباعد االجتماعي .ومع ذلك فإن املوضوع يبدو أنه مهم للمخططين واملصممين
الحضريين املستقبليين؛ وبالتالي له أهمية وإسهام علمي .عالوة على ذلك ،عندما تنتهي جائحة كوفيد 19 -سيكون من
األهمية بمكان للمخططين واملصممين الحضريين إنشاء استراتيجية ملا بعد الجائحة تركز على أهداف التنمية
املستدامة مثل التنوع االقتصادي واملعلومات والثقافة والقدرة التنافسية مبادرة متحدون من أجل مدن ذكية
مستدامة.
تساهم هذه املقالة من خالل تقديم مجموعة أدوات مفاهيمية تستوعب التخطيط الحضري في األماكن
العامة املتعلقة بتحوالت الحياة اليومية التي حدثت بسبب أزمة الكورونا .ركزت هذه املساهمة على املراجعة
الببليوجرافية ملفاهيم األماكن العامة وتحوالت الحياة اليومية .لقد جمعت بين قراءة تحليلية دقيقة ملبادئ النماذج
الحضرية الجديدة مع تحليل املحتوى من واجهة ويب إلكترونية منتخبة .يمكن نقل مجموعات األدوات املفاهيمية
هذه إلى مجاالت وسياقات إضافية .إنها خطوة أساسية ،يمكن تصورها ،إلطالق إمكانات أحدث نماذج التخطيط
والتصميم الحضري .وبالتالي ،فهي تساعد الجهات الفاعلة املسؤولة على إنشاء أماكن عامة آمنة وموثوقة وصالحة
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للعيش ومستدامة في مواجهة األوبئة .كانت مجموعة األدوات املقدمة في هذه املقالة على مستوى مفاهيمي ،وقد
تتطلب ً
ً
مسارا ذا مغزى للبحث الكتشاف تأثيرات
مزيدا من التطوير من خالل االختبار التجريبي .وأنشأت هذه الدراسة
النماذج الحضرية الجديدة في تغييرات تجارب الحياة اليومية.

التوصيات واملقترحات.
استنادا ملا تم عرضه والتوصل إليه من نتائج؛ يوص ي الباحثان ويقترحان ما يلي:
 .1ينبغي أن تستكشف األبحاث املستقبلية الروابط بين املخططين واملصممين واملستخدمين الحضريين خالل
هذه الفترة من التغيير السريع ،فمن الضروري النظر في أداء كل الجهات الفاعلة في أي تحليل إلعادة البناء.
ً
 .2الغرض من هذه املقالة ليس عدم تصديق "النماذج الحضرية الجديدة" في فهم تحوالت الحياة اليومية ،بدال
من ذلك جادلت الدراسة بأن كيفية تغيير هذه النماذج لخدمة األماكن العامة داخل البيئات الحضرية يحتاج
إلى مزيد من التحقيق .فحتى اآلن يتمثل التحدي في استكشاف فعالية هذه النماذج في الوضع الراهن.
 .3بالطبع ،يجب أن يفكر العلماء في كيف ومتى يطورون هذه النماذج بشكل نقدي.
 .4من خالل املساعدة في حل الخالفات املعرفية بين املخططين الحضريين واملصممين الحضريين ،أدى فهم
النماذج الحضرية املتعلقة بالهدف  11من أهداف التنمية املستدامة إلى آثار إيجابية طويلة األجل ملقاومة
التحديات الناشئة عن التحضر ،وكذلك تحديات فيروس كورونا والتي تتمثل في تحقيق التباعد االجتماعي.
 .5وتساعد توضيحات النماذج الحضرية هذه في املساهمة في مجموعة واسعة من النتائج املرغوبة ملجتمعات
املدونات .في العمل املستقبلي قد يكون التحقيق في قبول املدونات باعتبارها وثائق موثوقة ً
أمرا بالغ األهمية.
وهذا التحقيق مرغوب فيه للعمل املستقبلي لتقديم املعايير التي يمكن أن تدعم هذه املوثوقية.
في الختامً ،
بناء على تحليل املحتوى النظري للمدونات دعمت املراجعات املنهجية والنقدية بعض األهداف
والغايات التي يرى املنظرون أنها فعالة في تلك املدونات .ومن ثم على الدول واملدن أن تتبنى خطة تتطلع إلى املستقبل
وتطالب بحقوق األجيال الجديدة ،وينبغي أن تكون الخطة مرنة وأن تعطي األولوية للحاضر واملستقبل لبناء مدينة
قائمة على التماسك االقتصادي والتباعد االجتماعي وتحترم التعددية الثقافية التي تدعم املواطنة .واليوم يضاف
ً
مفهوم االختالف االجتماعي كعامل مؤثر في حماية البيئة والناس من مخاطر فيروس كورونا ،الذي ِّ
غير حتما شكل
التجارب اليومية في املرتبة الثالثة .عالوة على ذلك ينبغي النظر في القدرة التنافسية القائمة على االستثمار ألنها تدعم
القدرات التقنية العالية التي تعتبر حاسمة لتنمية املدن املستقبلية .يبرر هذا النموذج الفكري املدن كعالمات
تجارية ،والفكرة القائلة بوجوب أن يكون للمدن عالمات تميز مدينة عن أخرى.
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