ترجمات أﺸروبﻌلﻐسﻎ

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﻟﻸﺑﺤﺎﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ

ترجمات :ﺣمال أﺸرﻏﺼﻐا  2030الﺔﺞء )(4
ﻄﺛن ﺣمال إﺸرﻏﺼﻐا
جﻋات ﺸاﺲﻂﺋ ﻄﻆ أجﻀ الﺎﻈمﻐﺋ المسﺎﺛاﻄﺋ أم ﻄﻌاﺻع لﻂرؤى الﺗﺪرﻏﺋ المسﺎﻌردة؟

info@afropolicy.com

www.afropolicy.com

Afro_policy

Afropolicy

ترجمات أﺸروبﻌلﻐسﻎ

شامل إفريقيا يف 2030
جهات فاعلة من أجل التنمية املستدامة أم مواقع للرؤى الحرضية املستوردة؟

أصدر املجلس األطليس تقريرا استرشافيا عن شامل إفريقيا يف  2030والتحديات التي تواجهه وماهية
السياسات التي يجب أن تعالج بها دول شامل إفريقيا واالتحاد األورويب مشكالت منطقة قوس األزمات
والطاقة البديلة التي يجب اعتامدها ،وهل تستقبل املنطقة موجات ثورية أخرى مثل الربيع العريب،
يناقش التقرير كل القضايا األمنية والسياسية واالقتصادية وتحديات الهجرات باعتبار شامل إفريقيا معرب
للدول األوربية وكيف يجب ان تقود الحكومات شعوبها لتجاوز املفاجآت التي تعيق االستقرار والتنمية
من أجل مستقبل أفضل.
يرس املركز اإلفريقي لألبحاث ودراسة السياسات أن ينرش التقرير مرتجام إىل العربية عىل حلقات لتكتمل
الفائدة.
كانت مدن شامل إفريقيا هي محور التنمية البرشية يف هذه املنطقة الفريدة .كمستوطنات برشية عىل
حافة الصحراء وعىل ضفاف النيل ،ظهرت يف املواقع القليلة التي وفرت ما يكفي من املياه والقدرة
البيولوجية ،ومتتعت مبناخ أكرث اعتداالً  .استفاد بعضها من التجارة البحرية يف البحر األبيض املتوسط بينام
استفاد البعض اآلخر من الروابط التجارية مع أفريقيا جنوب الصحراء الكربى.
اليوم ،شامل إفريقيا منطقة حرضية ،لكن مدنها تفتقر إىل الكثري من الفوائد االقتصادية والبيئية
واالجتامعية التي يوفرها التحرض عادة .وقد بدأت لتوها الجهود الرامية إىل تحويل شكلها الحرضي وبنيتها
التحتية لتصبح أكرث استدامة ،وقد أعاقتها بطء وترية اإلصالحات الالمركزية؛ ومع ذلك ،فإن هذه الجهود
مدعومة بالدور السيايس الناشئ للمدن عىل مستوى العامل باعتبارها جهات فاعلة رئيسية للتنمية
املستدامة.
إىل جانب هذه الديناميكيات الحرضية الداخلية ،هناك قوى عاملية قوية تلعب دو ًرا يف املنطقة ،وتؤثر عىل
منوذجها التنموي وتشكل كيفية تطور بعض مدنها .وتشمل هذه التعاون القاري األفريقي واألورو
متوسطي ،وجمعيات املدن ،والرشاكات مع الصني يف إطار مبادرة الحزام والطريق .BRI
تثري هذه الديناميكيات املتنافسة السؤال حول ما إذا كانت مدن شامل إفريقيا يف طريقها ألن تصبح جهات
فاعلة تقود التنمية املستدامة مع وكالتها العابرة للحدود ،أو ما إذا كانت ستصبح بدالً من ذلك مواقع
لرصاعات القوى العظمى ورؤى حرضية مستوردة.
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عمليات التحرض يف شامل إفريقيا
هناك مجموعتان حرضيتان رئيسيتان تهيمنان عىل شامل إفريقيا :مجموعة نهر النيل ،وهي رشيط خطي
ضيق من املدن عىل طول ضفاف نهر النيل وداخل دلتاها يف القسم الواقع بني أسوان ،بالقرب من الحدود
مع السودان ،وساحل البحر األبيض املتوسط ؛ وتجمع شامل إفريقيا الذي يضم مدنًا وبلدات داخل الرشيط
الساحيل الشاميل املمتد من مدينتي تونس وصفاقس يف الرشق إىل مدينتي الدار البيضاء وأغادير يف الغرب.
بحلول الستينيات من القرن املايض ،قدر عدد سكان الحرض يف شامل إفريقيا بنسبة  ٪ 34من إجاميل سكان
املنطقة ،وفقًا لبيانات البنك الدويل .بحلول عام  ،2019منا بنسبة الثلثني تقري ًبا ليصل إىل  ،56٪وهو نفس
مستوى التحرض تقريبًا مثل املتوسط العاملي.
شهدت كل من املغرب والجزائر وتونس زيادة مطردة يف مستويات التحرض بني عامي  1960و  ،2019حيث
ارتفعت من مدى  29٪إىل  37٪ومن  63٪إىل  .73٪من ناحية أخرى ،شهدت مرص وليبيا مسا ًرا مختلفًا يف
تلك الفرتة ،وفقًا ملجموعة بيانات قسم السكان يف األمم املتحدة .يبدو أن التحرض يف مرص قد توقف منذ
رضا رسي ًعا حتى عام .1984
أواخر السبعينيات .شهدت ليبيا تح ً
ظل معدل منو سكان الحرض يف شامل إفريقيا ينخفض باستمرار عىل مدى العقود الستة املاضية .وقد
وصل املعدل إىل  6.5٪يف الجزائر وليبيا ،ومنخفض إىل  2.5٪يف تونس عام  ،1960وفقًا لبيانات البنك الدويل.
من  2015إىل  ،2020تراجعت املعدالت يف الجزائر وليبيا وتونس إىل  2.46٪و  1.68٪و  1.53٪عىل التوايل.
من املتوقع أن يستمر املعدل املتوسط  ،الذي بلغ  2.19٪من  2015إىل  ،2020يف االنخفاض وفقًا لتوقعات
برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية موئل األمم املتحدة ،مع انخفاض متوسط املعدل إىل أقل من
 2٪بني عامي  2025و .2030
معدالت النمو السكاين يف املناطق الحرضية اإلقليمية تتجاوز باستمرار معدل النمو السكاين اإلجاميل يف
أيضا
املنطقة .وهذا يؤكد أن النمو السكاين الحرضي مل يقترص عىل الزيادات الدميوغرافية الطبيعية ،بل تأثر ً
بتدفق املهاجرين من الريف إىل الحرض.
نتيجة لذلك ،ازداد عدد التجمعات السكانية يف جميع بلدان شامل إفريقيا خالل الفرتة ما بني  1960و
 .2015يف ليبيا ،منت التجمعات الحرضية من خمسة وعرشين إىل ستة وأربعني؛ يف تونس من أربعة
وعرشين إىل تسعة ومثانني عا ًما؛ يف الجزائر من  72إىل 476؛ ويف املغرب ،من تسعة وأربعني إىل  .167يف
مرص ،بينام زاد عدد التجمعات من  284إىل  1061خالل نفس الفرتة ،هناك تباينات يف إحصاء املناطق
الحرضية مقابل الريفية بسبب نهج مرص يف تحديد املناطق الحرضية وفقًا لـ وضعهم اإلداري.
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مع زيادة عدد التجمعات ،تقلص متوسط املسافة بينها يف جميع دول املنطقة تقري ًبا ،حيث انخفض
من  40كيلوم ًرتا إىل  19كيلوم ًرتا يف الجزائر بني عامي  1960و  ،2015من  8كيلومرتات إىل  5كيلومرتات
يف مرص مع نفس التحذير بشأن مرص .التعيينات اإلدارية املطبقة هنا ،من  42كم إىل  29كم يف
املغرب ،ومن  35كم إىل  20كم يف تونس .بشكل فريد ،شهدت ليبيا العكس ،حيث زاد متوسط
املسافات من  45كم إىل  63كم خالل نفس الفرتة.
يرتكز التحرض بشكل كبري يف مرص وتونس وليبيا حيث يقيم ما يقرب من ُخمس السكان يف عاصمة
كل بلد .منطقة القاهرة الحرضية هي املدينة الرئيسية الوحيدة يف شامل إفريقيا ،حيث يقيم ٪ 47
من سكان الحرض يف العاصمة .يف تونس ،يعيش  28.5٪من سكان الحرض يف تونس العاصمة ،بينام
يعيش  22.3٪من سكان املدن الليبية يف طرابلس .تستمر أسبقية املدن الكربى عىل الرغم من الجهود
الحكومية لتوجيه التنمية الحرضية إىل املدن األصغر ،وتؤدي إىل اختالل التوازن يف التسلسل الهرمي
الحرضي وتحيز التنمية الحرضية نحو املدن األكرب.
يف الجزائر واملغرب ،املركزية أقل وضوحا .تشكل الجزائر العاصمة  6.4٪من سكان الجزائر ،بينام متثل
املدن األربع الكربى يف املغرب الدار البيضاء والرباط وطنجة وفاس مجتمعة  21.7٪من السكان.
يبدو أن مستويات التحرض يف شامل إفريقيا تقع يف منتصف الطريق بني مستويات جريانها ،االتحاد
األورويب  EUوأفريقيا جنوب الصحراء الكربى .بينام زادت نسبة السكان يف املناطق الحرضية يف شامل
إفريقيا من  34٪إىل  56٪خالل العقود الستة املاضية ،فإن نسبة السكان الحرضيني يف أفريقيا جنوب
رضا يف العامل  -ارتفعت من أقل من  15٪من إجاميل السكان إىل
الصحراء الكربى  -املنطقة األقل تح ً
ما يقرب من  ،41٪ويستمر عدد سكانها الحرضيني يف النمو مبعدل متوسط يبلغ  .2.6٪من ناحية
أخرى ،زاد االتحاد األورويب املتحرض بشكل كبري من عدد سكان الحرض ،الذين كانوا  56٪من السكان
يف عام  ،1960إىل  74٪يف عام  .2019ومع ذلك ،انخفض النمو السكاين الحرضي يف االتحاد األورويب
إىل أقل من  0.2٪يف أواخر التسعينيات و ظل عند هذا املستوى املنخفض من النمو منذ ذلك الحني،
باستثناء عام  ،2011عندما تقلص عدد سكانها يف املناطق الحرضية.
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الفوائد املحتملة للتحرض والعوائق أمام االستدامة الحرضية
يُعرتف اليوم عىل نطاق واسع بالرتكيز املكاين لتدفقات املواد واملوارد والطاقة واملياه يف املدن عىل أنه محرك
قوي لالنتقال إىل التنمية املستدامة .تتمتع املدن بالقدرة عىل تقديم فوائد اقتصادية واجتامعية وبيئية
لسكانها ،والتي تم إنشاؤها بواسطة التكتل ووفورات الحجم وتأثري الشبكة .عىل سبيل املثال ،فإن قرب
سكان املدينة من بعضهم البعض ومن أماكن العمل والخدمات التي أنشأها التكتل يدعم ويخلق الظروف
الالزمة الستخدام الطاقة بكفاءة وخفض تكاليف التنقل .وباملثل ،فإن وفورات الحجم تنتج مزايا من حيث
التكلفة للمنتجات والخدمات املقدمة يف املدن ،مام يدعم الكفاءة االقتصادية األعىل .يستمر تأثري الشبكة
يف جذب رأس املال املايل والبرشي.
وقد تحققت بعض هذه الفوائد يف شامل إفريقيا .يف مدن املنطقة ،يكون نصيب الفرد من الناتج املحيل
اإلجاميل أعىل بشكل عام من املتوسط الوطني ذي الصلة .عىل الرغم من أن هذه املدن توفر الخدمات
األساسية للسكان ،إال أن املنطقة تعاين من مستويات عالية من نقص املساكن ،خاصة ألصحاب الدخل
املتوسط واملنخفض .مرص لديها أكرب تراكم سكني ،عند  3.5مليون وحدة ،تليها الجزائر ،بعجز قدره 1.2
مليون وحدة .باإلضافة إىل ذلك ،ال تزال نسبة كبرية من سكان املناطق الحرضية يف املنطقة تعيش يف أحياء
فقرية ،عىل الرغم من التحسينات امللحوظة يف اإلسكان .يف املغرب وتونس ،تبلغ نسبة سكان الحرض الذين
يعيشون يف األحياء الفقرية  9٪و  8٪عىل التوايل.
حتى اآلن ،فشلت مدن شامل إفريقيا يف االستفادة من إمكانات التحرض واالستفادة منها  -عىل الرغم من
ندرة مواردها الطبيعية والحاجة الواضحة لتحسني كفاءة املوارد .وبدالً من ذلك ،طور الكثريون ما وصفه
عامل االجتامع املرصي سعد الدين إبراهيم بأنه "تحرض بدون متدين" ،وهي حالة ال تزداد فيها الصفات
الحرضية للمدينة بنفس معدل حجمها.
ترتبط القدرة املحدودة ملدن شامل إفريقيا عىل جني فوائد التحرض باالتجاهات األخرى التي تقوض
إمكانات التحرض .يعد التحرض الرسيع مسؤوالً جزئياً عن بعض هذه االتجاهات ،مثل تركز السكان يف
واحدة أو اثنتني من املدن الكربى ،ومنو املناطق العشوائية واألنظمة الحرضية ،وميل املهاجرين الجدد من
املناطق الريفية إىل الرتكيز يف جيوب املدينة أو "املناطق الحرضية" .القرى " .ال عالقة لالتجاهات األخرى
بالتوسع الحرضي الرسيع وميكن بدالً من ذلك أن تُعزى إىل عملية التكثيف الحرضي ،حيث تتوسع البصمة
الحرضية للمدينة مبعدل أرسع من سكانها .عىل الرغم من أن مدن شامل إفريقيا تتمتع حال ًيا بكثافة
شخصا لكل هكتار ،وهو أساس جيد
إجاملية جيدة تقارب تسعة آالف شخص لكل كيلومرت مربع أو تسعني ً
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للتوسع الحرضي املستدام ،فقد منت نطاقاتها الحرضية يف املتوسط مبعدل سنوي قدره  .٪ 4.5تجاوز هذا
املعدل بشكل كبري معدل النمو السكاين السنوي البالغ  3.1٪وأدى إىل انخفاض إجاميل يف الكثافة
الحرضية ،مبا يف ذلك يف املدن الكبرية مثل القاهرة ومراكش والجزائر العاصمة واإلسكندرية .يضاف إىل
ذلك اإلدارات شديدة املركزية واإلصالحات الالمركزية غري املكتملة التي أعاقت بناء القدرات املحلية،
والجهود املبذولة ملعالجة التوسع الحرضي والطلب املتزايد عىل الخدمات ،ال سيام املياه والطاقة وإدارة
النفايات.

ضعف التخطيط الحرضي والبنية التحتية
تواجه مدن شامل إفريقيا العديد من تحديات البنية التحتية التي تعيق قدرتها عىل االنتقال نحو
االستدامة البيئية .من بني هذه ،شبكات النقل التي لها أكرب األثر والتداعيات البيئية .وهي مصممة
للمركبات الشخصية ،وتفتقر إىل حد كبري إىل وسائل نقل عامة شاملة وميكن الوصول إليها وموثوقة ،وال
تسمح يف الغالب بالتنقل النشط مثل امليش وركوب الدراجات.
يختلف توافر وسائل النقل العام بشكل كبري بني دول شامل إفريقيا .يبلغ متوسط نسبة سكان الحرض
الذين يعيشون عىل مسافة قريبة من وسائل النقل العام بنا ًء عىل البيانات املتاحة يف املغرب  ،48٪وهي
أعىل نسبة يف املنطقة ،تليها الجزائر مبتوسط  ،37٪وتونس  .33.8٪من ناحية أخرى ،يوجد يف مرص نسبة
أقل بكثري من سكان الحرض مع سهولة الوصول إىل وسائل النقل العام ،مبتوسط يقدر بنحو  .21.8٪ال توجد
بيانات متاحة حول توفر شبكات النقل العام يف ليبيا.
من بني هذه املدن ،توجد أعىل نسبة عىل مسافة قريبة من وسائل النقل العام يف مراكش  ،74.8٪تليها
الدار البيضاء  ،66.5٪تونس  ،48.5٪الجزائر  ،48٪وهران  ،45٪فاس  ،39.1٪اإلسكندرية  ،36٪القاهرة
 .21.2٪وباملقارنة ،ال توجد مدينة يف اململكة املتحدة أو فرنسا لديها نسبة أقل من  ،85٪بينام تقدر يف
لندن وباريس بـ  94.8٪و  97.7٪عىل التوايل.
أدى ضعف شبكات النقل الحرضي ،واالفتقار إىل التنقل غري اآليل ،وزيادة استخدام املركبات الخاصة إىل
زيادة استخدام الطاقة لكل رحلة ،وانبعاثات الكربون ،وتلوث الهواء ،وازدحام املرور .مع ذلك ،ال تزال
ملكية السيارات يف مدن شامل إفريقيا منخفضة ،بواقع  315سيارة لكل ألف نسمة يف الجزائر العاصمة،
و  220مركبة يف قسنطينة ،و  215يف الدار البيضاء ،و  106يف القاهرة ،و  73يف اإلسكندرية.
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ترجمات أﺸروبﻌلﻐسﻎ
يتفاقم هذا التحدي بسبب االتجاهات الحرضية األخرى التي تقلل امليش وركوب الدراجات ،مثل منو متوسط
حجم الكتلة الحرضية يف مدن مثل اإلسكندرية والقاهرة ومراكش والجزائر العاصمة .كام أنه يزداد سو ًءا بسبب
سوء توفري األماكن العامة املفتوحة كنسبة مئوية من إجاميل املساحة الحرضية .تبلغ نسبة املساحة الحرضية
املخصصة لفتح األماكن العامة  3.6٪يف تونس ،و  2.66٪يف الجزائر ،و  2.1٪يف املغرب ،و  1.3٪يف مرص .لوضع
هذا يف املنظور الصحيح ،فإنه يقارن مبتوسط  12٪يف املدن األوروبية.
والجدير بالذكر أن الحكومات الوطنية تقوم بسن ترشيعات وتطوير لوائح لتحسني كفاءة الطاقة يف البيئة
املبنية يف جميع أنحاء املنطقة .يشمل هذا النشاط لوائح كفاءة الطاقة اإللزامية للمباين يف الجزائر ومرص
واملغرب وتونس؛ اللوائح الطوعية لكفاءة الطاقة يف الجزائر واملغرب وتونس؛ وتطوير أنظمة شهادات املباين
الخرضاء كأدوات لتحويل السوق يف جميع أنحاء املنطقة .تشمل هذه األنظمة أنظمة مطورة محل ًيا مثل
 TARSHEEDيف مرص ،فضالً عن األنظمة الدولية مثل ،Haute Qualité Environnementale HQE
أيضا تطوير معايري كفاءة استهالك الوقود
والريادة يف الطاقة والتصميم البيئي  ،LEEDو  .EDGEويشمل ً
للمركبات الخفيفة يف الجزائر ما يعادل  3يورو ومرص أقل من  3يورو ،باإلضافة إىل معايري كفاءة استهالك الوقود
للحافالت يف تونس ومرص ملستوى  3يورو.
كام تستثمر الحكومات واملدن الوطنية بشكل متزايد يف شبكات النقل العام الجديدة لتحسني كفاءة الطاقة،
والحد من تلوث الهواء ،وخفض انبعاثات الكربون .تم إدخال الحافالت الكهربائية يف اإلسكندرية وتونس ،يف
حني تم إدخال الحافالت الكهربائية الرسيعة  BRTيف مراكش .تم إدخال مخططات تقاسم الدراجات يف الجونة
يف مرص ،وكذلك مراكش .هناك مشاريع لتطوير شبكات املرتو يف القاهرة ووهران .شبكات الرتام يف الدار البيضاء
والرباط سال ووهران وقسنطينة وتونس وصفاقس واإلسكندرية؛ وأنظمة النقل الرسيع بالحافالت يف أغادير
والدار البيضاء والجزائر وصفاقس والقاهرة.

الطريق الطويل والصعب نحو عقد اجتامعي اقتصادي جديد

فرصا للحراك االجتامعي وتستمر يف جذب سكان الريف
كمراكز للنمو االقتصادي يف املنطقة ،توفر املدن ً
الباحثني عن عمل .وفقًا لبيانات رشكة  ،McKinsey & Companyفإن نصيب الفرد من الناتج املحيل اإلجاميل
أعىل عمو ًما يف مدن شامل إفريقيا من املتوسط الوطني املقابل .يف بعض الحاالت ،يكون الفارق كب ًريا :يبلغ
نصيب الفرد من الناتج املحيل اإلجاميل يف العاصمة تونس ضعف نصيب الفرد يف تونس ،وينطبق اليشء نفسه
عىل طرابلس مقارنة بليبيا ،وعىل القاهرة مقارنة مبرص .نصيب الفرد من الناتج املحيل اإلجاميل يف الدار البيضاء
هو أكرث من ضعف مثيله يف املغرب.
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ترجمات أﺸروبﻌلﻐسﻎ
ومع ذلك ،بشكل عام ،فإن العالقة بني التحرض والنمو االقتصادي للفرد يف املنطقة أقل مام ميكن
توقعه بنا ًء عىل املتوسط العاملي .أحد أسباب ذلك هو التجزئة املكانية ملدن شامل إفريقيا .إن التنمية
منخفضة الكثافة واملناطق املتقدمة التي تفصل بينها مناطق من األرايض املتخلفة قد أعاقت فقط
الوصول إىل البنية التحتية والخدمات ،ووسعت املسافة بني املكان الذي يعيش فيه الناس وأماكن
أيضا من الفصل ويعيد إنتاج عدم املساواة من خالل ،عىل
العمل املتاحة .يزيد التجزئة الحرضية ً
سبيل املثال ،زيادة خصخصة األماكن العامة وعملية التحسني مع الحد من قدرة فقراء الحرض عىل
الوصول إىل وسائل النقل العام للحصول عىل التعليم والفرص االقتصادية والرعاية الصحية.
ظهر السخط االجتامعي واالقتصادي الذي حفز ثورات الربيع العريب يف عام  2011يف املراكز الحرضية
حيث عاىن الناس من العواقب السلبية ألمناط التحرض غري املستدامة ألكرث من عقدين .دفعت عدة
عوامل الدعوة الجامعية لإلصالح السيايس مبا يف ذلك ما أطلق عليه البعض "تحرض الفقر" وما يرتبط
به من مستويات عالية من البطالة الحرضية وعدم املساواة .ومع ذلك ،يف حني شهدت تونس وليبيا
ومرص تفكك عقودها االجتامعية واالقتصادية املتعبة ،والتي أدى فيها قطاع عام مهيمن إىل خنق
النمو االقتصادي والحراك االجتامعي ،إال أن تونس فقط وإىل حد ما املغرب شهدتا ظهور ميثاق
اجتامعي أكرث عدالً يف أعقاب ذلك .متانة غري معروفة .مام ال يثري الدهشة ،أن هذا النقص يف التغيري
والتحسني يف الظروف املعيشية يف أجزاء كثرية من شامل إفريقيا قد أدى إىل انخفاض مستويات الرضا
عن الحياة.
اليوم ،ال تزال مدن شامل إفريقيا بعيدة كل البعد عن تحقيق منو اقتصادي مستدام وشامل مهم
لتحسني مستويات املعيشة للجميع من خالل خلق فرص عمل الئقة مع دخل عادل ،واألمن يف مكان
العمل ،والحامية االجتامعية .ال تزال مستويات البطالة والفقر مرتفعة عرب املراكز الحرضية ،وال سيام
بني الشباب والنساء واملهاجرين من الريف إىل الحرض؛ أدى الجمع بني جائحة كوقيد  19واالنهيار يف
أسعار النفط إىل تفاقم الوضع االقتصادي يف العديد من مدن املنطقة .يف حني أن انخفاض الرضا عن
الحياة كان أحد الدوافع الرئيسية للحركات املدنية لعام  ،2011إال أن الرضا عن الحياة اليوم يقدر
مبستوى أقل حتى مام كان عليه قبل عقد من الزمن.
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إصالحات الالمركزية غري املكتملة

ترجمات أﺸروبﻌلﻐسﻎ

وعدت إصالحات الالمركزية عىل مدى العقد املايض مبزيد من الكفاءات واملوارد والقدرات عىل مستوى
املدينة لتعزيز الخدمات االجتامعية التي ميكن أن تعزز اإلدماج وتوفر تخطيط حرضي أفضل يعزز الكثافة
والرتابط املكاين.
يف أعقاب الثورات العربية ،بدأت األنظمة الجديدة والقدمية يف املغرب وتونس وليبيا ومرص إصالحات
لتعزيز الالمركزية يف محاولة ملعالجة الثقة املتضائلة يف العالقات بني الدولة واملجتمع واالستجابة الثنني من
املطالب الرئيسية للمتظاهرين" : .حوكمة أكرث تشاركية وخدمات عامة أكرث كفاءة وخضوعا للمساءلة".
عىل النقيض من ذلك ،حافظت الجزائر ،حيث مل تحدث أي احتجاجات يف عام  ،2011عىل دولة شديدة
املركزية.
تقوم بعض الحكومات بتنفيذ إصالحات الالمركزية بشكل بطيء وجزيئ فقط .وهي مكرسة يف الدساتري
الجديدة لتونس  2014وليبيا  2012ومرص  ،2014ويف اإلصالحات الدستورية التي أدخلت يف املغرب .2011
يف مرص وليبيا التي مزقتها الحرب ،عىل الرغم من اللغة الدستورية ،ال يوجد مثل هذا اإلصالح قيد اإلعداد.
يف مرص ،عىل سبيل املثال ،مل يتم سن قوانني االنتخابات للسلطات املحلية ،ومل يتم إجراء االنتخابات املحلية
منذ عام  .2008باإلضافة إىل ذلك ،غال ًبا ما يعيق بناء القدرات املحلية وصنع القرار ما تصفه "سيلفيا آي
بريغ" بأنه "غري مركّز وليس" نظام الحكم الالمركزي " .يتكون هذا النوع من النظام من تفويضات غري
ممولة ،وقدرة مالية ضعيفة ،واعتامد كبري عىل التحويالت من الحكومات املركزية ،والبلديات التي تخدم
وظائف إدارية دون أي مشاركة حقيقية يف صنع القرار السيايس.
الالمركزية هي عملية طويلة األمد ال تتطلب فقط تغيريات يف القوانني واألنظمة الحكومية ،بل تتطلب
وفهام لذات املجتمع .الثقة املحلية يف الدميقراطيات ليست نتيجة تلقائية
ً
أيضا ثقافة سياسية جديدة ً
لالمركزية؛ يجب رعاية الثقة من خالل االلتزام بالشفافية واملساءلة ومشاركة املواطنني .يف تونس واملغرب،
تخترب بعض السلطات املحلية ترتيبات حكم جديدة توفر املزيد من الفرص للمشاركة والشفافية .ومن
األمثلة الناجحة عىل ذلك مرشوع التعاون البلدي من أجل الحوكمة التشاركية املحلية يف منطقة املغرب
العريب  ،CoMunبقيادة ،Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GIZ
وكالة التنمية األملانية ،من  2016إىل  ،2019والذي دعم البلديات يف كال البلدين يف التنمية .آليات لتعزيز
الدميقراطية املحلية .ومع ذلك ،غال ًبا ما تكون البنية التحتية التشاركية الجديدة التي أنشأتها البلديات
"تجميلية" وتستند إىل قواعد تشاور غري ملزمة .بينام تتزايد الثقة يف السلطات املحلية يف بعض أجزاء
املغرب وتونس ،يف معظم املنطقة ،ال تزال الحكومات املحلية تفتقر إىل الرشعية يف أعني مواطنيها.
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الدور السيايس الدويل الناشئ للمدن

ترجمات أﺸروبﻌلﻐسﻎ

عىل مدى العقدين املاضيني ،أعطى التحرض العاملي أهمية غري مسبوقة للمدن يف السياسة العاملية.
وبينام تحركت مدن شامل إفريقيا عىل هوامش هذا االتجاه ،فإنها تظهر بوادر وكالة سياسية عابرة
للوطنية الناشئة .يتجىل هذا الدور الجديد بشكل خاص يف سياق جداول أعامل التنمية الدولية التي
تعرتف بفرص التحرض وتدعم التنمية االجتامعية واالقتصادية وتطوير البنية التحتية ملدن شامل
إفريقيا.
من ناحية ،هناك االتفاقات العاملية التي تم تبنيها يف أعقاب خطة األمم املتحدة  ،2030والتي عززت
رسع
"منعطفًا حرضيًا" يف التنمية املستدامة ،والدعوة إىل التحرض كقوة للتحول اإليجايب ميكن أن تُ ّ
التغيري عرب األبعاد املختلفة للتنمية وبالحوار مع املواطنني .ساهمت خطابات السياسة العامة القارية
األفريقية وأطر التعاون بني االتحاد األورويب ودول جنوب البحر األبيض املتوسط  ،مثل االتحاد من
أجل املتوسط  ، UfMبشكل كبري يف صياغة هذا النهج .وقد سعوا الحقًا يف منتدياتهم وبرامجهم
اإلقليمية إىل توفري دور أكرب للحكومات املحلية يف شامل إفريقيا وأصحاب املصلحة يف املناطق
الحرضية.
أيضا جهات فاعلة مهمة يف نهج التنمية البديلة الثاين
يف اآلونة األخرية ،أصبحت مدن شامل إفريقيا ً
الذي تقوده الصني الطموحة ملبادرة الحزام والطريق ،والذي تم اإلعالن عنه ألول مرة يف عام .2013
إذا تم تحقيق مسار مبادرة الحزام والطريق ،إذا تم الرتويج له ،فإنه يضع شامل إفريقيا كمنطقة عقد
تربط آسيا وإفريقيا ،وأوروبا .تعد مشاريع البنية التحتية الحرضية واسعة النطاق ركيزة أساسية لهذا
املسعى .عىل النقيض من املنطق الشامل لنموذج األمم املتحدة للتنمية الحرضية املستدامة ،فإن نهج
البنية التحتية ملبادرة الحزام والطريق موجه بشكل أسايس نحو تحويل مدن شامل إفريقيا إىل مراكز
تجارية واقتصادية عىل طريق الحرير الصيني الحديث.
تؤثر األجندتان عىل كيفية معالجة شامل إفريقيا لتحديات التنمية الحرضية ،لكنهام ميثالن رؤى
حرضية متنافسة .سيكون العقد املقبل حيوياً يف تحديد كيفية خروج مدن شامل إفريقيا من هذه
املفاهيم املتناقضة والتنافسات الجيوسياسية املرتبطة بها .هل سيصبحون مجرد مواقع لرصاعات
القوى العظمى ورؤى وأشكال حرضية مستوردة؟ أم أن هذه املدن ستكون قادرة عىل تأكيد وكالتها
العابرة للوطنية ومنطق التنمية الحرضية املستدامة؟
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نحو أجندة حرضية جديدة لشامل إفريقيا

ترجمات أﺸروبﻌلﻐسﻎ

أدى التوسع الحرضي املتزايد يف أفريقيا إىل "إعادة التفكري الجنويب يف املدن" .يف حني أن معظم الحكومات
األفريقية كانت تنكر التحرض حتى مطلع القرن الحادي والعرشين ،فإن صانعي السياسات اليوم ينظرون
عىل نطاق واسع إىل التحول الحرضي يف القارة باعتباره أم ًرا بالغ األهمية ملستقبل أفريقي مزدهر
ومستدام .متثل الرؤية االسرتاتيجية طويلة املدى لالتحاد األفريقي للقارة ،أجندة  - 2063التي نُرشت يف
شكل مسودة يف عام  2013وكانت مبثابة مساهمة مبارشة يف قمة األمم املتحدة للتنمية املستدامة لعام
 - 2015نقطة تحول يف هذا الصدد .تجسي ًدا للتفاؤل الحرضي األفريقي الجديد ،يسعى جدول األعامل إىل
تحويل مدن القارة إىل "محاور لألنشطة الثقافية واالقتصادية ،مع بنية تحتية حديثة] ،حيث[ ميكن للناس
الوصول إىل جميع رضوريات الحياة األساسية مبا يف ذلك املأوى واملياه والرصف الصحي والطاقة ،النقل
العام ،وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت " ،يف إشارة إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
عىل غرار االتحاد األفريقي ،ركز االتحاد األورويب واالتحاد من أجل املتوسط  ،وهو منظمة حكومية دولية
تضم  42دولة عض ًوا من أوروبا وحوض البحر األبيض املتوسط  ،عىل التنمية الحرضية املستدامة يف شامل
إفريقيا والجوار الجنويب األوسع لالتحاد األورويب عىل مدى العقدين املاضيني .ومع ذلك ،فقد خطى االتحاد
األورويب واالتحاد من أجل املتوسط خطوة إىل األمام ،حيث اعرتفوا باملدن ليس فقط كمواقع اسرتاتيجية
للتدخل اإلمنايئ ،ولكن بشكل متزايد كجهات فاعلة عابرة للوطنية ورشكاء تعاون .بذل كل من االتحاد
األورويب واالتحاد من أجل املتوسط جهو ًدا ملنح السلطات املحلية دو ًرا أكرب يف التعاون األورو متوسطي من
خالل تعزيز آليات الحوكمة متعددة املستويات .عىل سبيل املثال ،يف عام  2010أطلقت اللجنة األوروبية
للمناطق مبادرة اليورو متوسطية
الجمعية اإلقليمية واملحلية  ، ARLEMوالتي من خاللها ميكن للسلطات دون الوطنية من كال الشاطئني
املشاركة يف حوار سيايس مع االتحاد األورويب واالتحاد من أجل املتوسط .بنا ًء عىل هذه املبادرات وغريها،
تبنى االتحاد من أجل املتوسط يف عام  2017جدول أعامل حرضي ،وهو أول خارطة طريق لتأسيس نهج
أكرث تكامالً للسياسات املتعلقة بالتنمية الحرضية املستدامة يف بلدان البحر األبيض املتوسط وإلعطاء
الحكومات املحلية دو ًرا أكرب يف تصميم السياسات وتنفيذها.
ومع ذلك ،ال يزال الصوت والنفوذ السيايس للمدن يف منتديات التعاون األورو متوسطي محدو ًدا .ويرجع
ذلك جزئ ًيا إىل التكوين الحكومي الدويل التحاد املتوسط وأطر التعاون ذات الصلة ،والتي تعيق العمليات
الفعالة متعددة املستويات وصنع القرار .لسوء الحظ ،مل تتغري املنصات مثل  ARLEMوأجندة UfM
الحرضية كث ًريا يف هذا الصدد .سبب آخر هو أن مشاريع التعاون الحرضي غال ًبا ما تُحال إىل حقائب فنية،
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مام يعيق االعرتاف بأن التحرض اليوم يؤثر عىل جميع أبعاد العالقات األوروبية املتوسطية ويجب التعامل
معه عىل أنه تح ٍد سيايس عريض.
عىل النقيض من ذلك ،تقوم مدن شامل إفريقيا بدور أكرث نشاطًا يف قنوات التعاون دون الوطنية من أجل
التنمية املستدامة .باملقارنة مع العملية الحكومية الدولية األورو-متوسطية الراكدة ،فإن التعاون عىل
مستوى املدينة ينمو .تعزز هذه الجمعيات اإلقليمية للحكومات املحلية مثل  ،Med Citiesوشبكة ممثيل
الرشق األوسط وشامل إفريقيا  MENAاملشاركني يف الرشاكة العاملية لتحالف املدن ،والعمل عىل مستوى
املدينة ملركز البنك الدويل للتكامل املتوسطي  ،CMIوكذلك بصفتها وكاالت تنمية وطنية أوروبية تعمل
يف شامل إفريقيا ،مثل  GIZاألملانية ،والتي توسعت جميعها خالل العقد املايض .لقد أثبتوا أن التعاون عىل
مستوى املدينة ميكن أن يعالج العديد من الحواجز التي نوقشت أعاله أمام االستدامة الحرضية ،ومعالجة
قضايا ترتاوح من كفاءة الطاقة إىل النقل الحرضي والدميقراطية املحلية.

مدن الحزام والطريق يف شامل إفريقيا
تعمل الصني عىل بناء عالقات اسرتاتيجية مع دول شامل إفريقيا كجزء من مبادرة الحزام والطريق الخاصة
بها .أبرمت بكني اتفاقيات رشاكة ملبادرة الحزام والطريق مع مرص والجزائر منذ عام  ،2014ومع املغرب
منذ عام 2016؛ وقعت مذكرات تفاهم مع ليبيا وتونس يف عام .2018
كان تصاعد التوترات السياسية مع االتحاد األورويب والرشكاء الغربيني اآلخرين حاف ًزا الستعداد دول شامل
إفريقيا لالنخراط يف عالقات دبلوماسية واقتصادية وأمنية مع الصني ،والتي تعد بالتنمية االقتصادية دون
تدخل سيايس أو متطلبات معيارية .يبدو أن منوذجها التنموي ،الذي "يسعى إىل الجمع بني االستبداد
والنمو االقتصادي" ،له صدى لدى العديد من األنظمة يف املنطقة.
عىل النقيض من نهج التنمية للنموذج الليربايل الذي تقوده الواليات املتحدة ،فإن التحرض املدفوع
مببادرة الحزام والطريق يعطي األولوية "للبنية التحتية ،وإدارة سلسلة التوريد ،وتقنيات تقسيم املناطق
القانونية ،واالتصال" عىل "التمويل ،والخدمات املالية ،والعالقات الوسيطة الالزمة لتعزيز هذا التبادل".
كام أنه يعطي األولوية للمراقبة عىل الحريات التي أصبحت مرتبطة بالحياة الحرضية.
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تتبع أمناط التنمية الحرضية ملبادرة الحزام والطريق أوالً وقبل كل يشء املصالح التجارية الصينية .حدد
سيمون كريتس وماكسيميليان ما ير شكلني حرضيني مهيمنني تروجهام مبادرة الحزام والطريق" :ممرات
التحرض كنامذج تنمية محلية وعابرة للحدود غال ًبا" ،و "مدينة املراقبة الذكية" .يف مرشوع الصني يف شامل
إفريقيا ،يهيمن النوع السابق من مرشوع التنمية .ومع ذلك ،هناك مشاريع بناء أخرى تندرج يف الفئة
األخرية ،أو مشاريع ال ترتبط مبارشة بالبنية التحتية ملبادرة الحزام والطريق ،وتهدف إىل تعزيز العالقات
السياسية والتجارية والثقافية مع دول شامل إفريقيا.
مرص هي النقطة املحورية يف سياسة الصني تجاه شامل إفريقيا .إنها أهم دولة يف شامل إفريقيا يف مبادرة
الحزام والطريق بسبب موقعها الجغرايف كممر إىل إفريقيا وأوروبا ،أكرب سوق تصدير للصني .قناة السويس
املرصية مهمة بشكل خاص لنقل البضائع الصينية .أكرث املشاريع الصينية شهرة يف مرص هو املدينة اإلدارية
الجديدة  ، NACالتي تقع عىل بعد  45كيلوم ًرتا رشق القاهرة ،يف منتصف الطريق تقري ًبا بني العاصمة
وقناة السويس .متول البنوك الصينية ما يقرب من  85٪من املرشوع الذي تبلغ تكلفته  3مليارات دوالر
أمرييك ،وتقوم الرشكة الصينية الحكومية لإلنشاءات والهندسة  CSCECببناء منطقة األعامل املركزية يف
املدينة.
يف املغرب ،مشاريع البنية التحتية الحرضية املمولة من الصني هي يف الغالب مناطق صناعية وتجارية حرة
ومراكز مالية ،مبا يف ذلك مدينة الدار البيضاء املالية ومجمع ميناء طنجة املتوسط  ،حيث سيتم إنشاء مركز
لوجستي إقليمي للرشكات الصينية .عىل مقربة من امليناء الجديدُ ،وصفت مدينة محمد السادس طنجة
التقنية املخطط لها بأنها "أكرب مرشوع استثامري صيني يف شامل إفريقيا" .بلغت قيمة مركز التصنيع
التكنولوجي هذا  10مليارات دوالر أمرييك وأطلق عليها اسم شنغهاي شامل إفريقيا .بدأ البناء يف عام
 2019يف املدينة الذكية الجديدة التي ستضم العديد من املناطق الصناعية وتستضيف مائتي رشكة صينية
 يف موقع اسرتاتيجي عىل بعد بضعة كيلومرتات فقط من مضيق جبل طارق.تحمل الجزائر الرقم القيايس كأطول رشيك اقتصادي للصني يف شامل إفريقيا .تعود العالقات بني البلدين
إىل حرب االستقالل الجزائرية ،التي قدمت خاللها الصني الدعم السيايس والعسكري .اليوم ،تأيت معظم
واردات الجزائر من الصني .يف الوقت نفسه ،فإن الرشكات الصينية راسخة بقوة يف قطاعات الطاقة والبناء
واإلسكان الجزائرية ،وتم تكليفها مبشاريع التنمية العامة الرئيسية .يتم تحديد العاصمة ،الجزائر ،اليوم من
خالل مشاريع البنية التحتية التي بناها الصينيون ،مبا يف ذلك محطة جديدة يف مطار هواري بومدين يف
املدينة ،والطريق الرسيع بني الرشق والغرب ،واملجمعات السكنية منخفضة التكلفة .ومن املشاريع
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األخرى ذات الطابع الرمزي واملوجهة لتعزيز العالقات السياسية والثقافية ،البناء الصيني لوزارة الخارجية ودار
األوبرا يف الجزائر واملسجد الكبري يف الجزائر العاصمة.
تم تعليق االستثامرات الصينية يف ليبيا إىل حد كبري نتيجة للحرب األهلية وعدم االستقرار الالحق .ومع ذلك،
تستكشف الرشكات الصينية حال ًيا فرص إعادة اإلعامر بعد انتهاء الرصاع يف البالد.
تعد مدن  BRIيف شامل إفريقيا وغريها من املشاريع الحرضية مواقع اسرتاتيجية يف املقام األول لتحسني االتصال
بني آسيا وأفريقيا وأوروبا ودفع النمو االقتصادي .وهي متيل إىل اتخاذ شكل املشاريع العمالقة التي تتكون من
تطورات جديدة بدالً من البناء عىل النسيج الحرضي واالجتامعي واالقتصادي الحايل ،ويتم التفاوض عليها عىل
املستوى الوطني والسيايس والدبلومايس مع مشاركة ضئيلة أو معدومة من الجهات الفاعلة املحلية .وهكذا ،يف
حني عززت مبادرة الحزام والطريق األهمية االسرتاتيجية الجيوسياسية ملدن شامل إفريقيا ،فإنها ال ترتك مجاالً
كب ًريا للوكالة السياسية للسلطات املحلية وأصحاب املصلحة واملواطنني.

االسترشاف :مستقبل املدن يف املنطقة
مبسح أفق عمليات التحرض يف شامل إفريقيا ،هناك إشارات مبكرة عىل أن العديد من املدن اإلقليمية تتحول
ببطء نحو مسارات تنمية أكرث استدامة .ومع ذلك ،فإن الرشوط الالزمة ليك تكون هذه التحوالت فعالة بالكامل
وترسيعها حسب الحاجة  -مبا يف ذلك تعزيز الالمركزية ،واملؤسسات املحلية وبناء القدرات ،وآليات أقوى
ملشاركة املواطنني  -ال تزال ضعيفة .متا ًما مثل هذا العقد هو الوقت املناسب للمناخ والتنمية املستدامة ،فهو
عقد مهم لتحديد مسار مدن شامل إفريقيا .ستكون السنوات القليلة القادمة حاسمة يف وضع املدن اإلقليمية
عىل املسار الصحيح نحو االستدامة واملرونة من أجل االقرتاب من تحقيق أهداف  2030من أهداف األمم
املتحدة للتنمية املستدامة واتفاقية باريس.
كام هو موضح يف هذا الفصل ،يشارك العديد من الالعبني العامليني واملمولني الدوليني  -من االتحاد األورويب
إىل الصني وكذلك الواليات املتحدة  -يف تشكيل تنمية املدن اإلقليمية .يف حني أن بعض هذا الدعم واالستثامر
املرتبط به يعزز اتجاهات التنمية الحرضية غري املستدامة خاصة العديد من املشاريع العمالقة ملبادرة الحزام
والطريق ،كان للكثري منه تأثري إيجايب .لتصبح أكرث استدامة ومرونة ،ستحتاج مدن شامل إفريقيا إىل صياغة
مساراتها املحلية الخاصة بها نحو مستقبل أفضل .تعد الرشاكات الخارجية والتمويل وتبادل املعرفة رضورية
أيضا أن تستفيد بشكل كبري من إعادة تقييم تراثها الحرضي وهويتها ،والتعلم
لهذا ،ولكن ميكن للمدن اإلقليمية ً
من التقاليد الحرضية الخاصة بها ،والبيئات املحلية ،ومامرسات الحفاظ عىل املوارد والتكيف البيئي.
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