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الملخص
19( �سيكون  امل�ستجد )كوفيد  عامل ما بعد جائحة كورونا 

�سعيد  اأهمها  من  و   ، الأ�سعدة  جميع  على  �سك  بال  خمتلفًا 

اأن  يجب  احل�سري  فالتخطيط  ؛  احل�سري  التخطيط 

يو�سع يف العتبار يف مرحلة ما بعد جائحة كورونا امل�ستجد 

امل�ستجد  كورونا  انت�سار فريو�س  اأ�سباب  فاأحد   ، )كوفيد19( 

)كوفيد19( على م�ستوى اأي دولة هو حركة ال�سكان الكبرية 

بني املدن ، وخ�سو�سا اإذا متت احلركة من مدينة تعد بوؤرة 

الدول  من  عدد  حكومات  اأ�سطرت  ولذلك  الفريو�س،  لهذا 

على م�ستوى العامل اإىل اتخاذ قرارات �سعبة للحد من حركة 

ال�سكان منها حظر حركة الطريان و حظر احلركة  بني املدن، 

اخلروج  ومنع  �ساكنيها  على  متاما  كاملة  مدن  اإغالق  و  بل 

والدخول اإليها بل و�سل الأمر اإىل منع الدخول و اخلروج اإىل 

اأحياء معينة داخل املدينة الواحدة، اإ�سافة اإىل حظر التجوال 

الكامل و اجلزئي ، ولذلك حتاول هذه الورقة ا�ست�سراف اآفاق 

كوفيد19،  امل�ستجد  كورونا  جائحة  بعد  احل�سري  التخطيط 

التخطيط  نظر  وجهة  من  املقرتحة  البدائل  وا�ستعرا�س 

وكيفية  الأ�ستثنائية  الأو�ساع  هذه  مع  للتعامل  احل�سري 

التي  ا�ستعرا�س مناذج وخطط تخطيط املدن  تطبيقها ، مع 

الورقة  هذه  تقرتح  النهاية  ويف   ، ذلك  يف  ت�ساعد  اأن  ميكن 

منوذج املدن املكتفية ذاتيًا لعالج هذه امل�سكلة ومثيالتها من 

ال�سوؤال والإجابة  الورقة بطريقة  اجلذور، وقد مت كتابة هذه 

عليه للو�سول للفكرة باأق�سر الطرق.

SELF-SUFFICIENT CITIES
A FORWARD-LOOKING LOOK AT THE PROS-

PECTS FOR URBAN PLANNING AFTER COVID-19 
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Abstract
The world after Covid 19 will undoubtedly be 

different at all levels, the most important of which 
is the level of urban planning; Urban planning 
must be taken into account in the post-pandem-
ic phase of Covid 19. One of the reasons for the 
spread of the new Corona virus at the level of any 
country is the large movement of people between 
cities, especially if the movement takes place 
from a city that is the focus of this virus, therefore, 
the governments of a number of countries around 
the world were forced to take difficult and tough 
decisions to limit or prohibit the movement of res-
idents, including suspension of the international 
and domestic flights and banning the  movement 
between cities, and even the closure of entire cit-
ies completely, the complete and partial curfew, 
but the matter came to preventing entry and exit 
to certain neighbourhoods within the same city 
in some countries. Therefore this paper tries to 
explore the horizons of urban planning after the 
emerging Corona pandemic, Covid 19, and re-
view the proposed urban planning alternatives to 
deal with these exceptional situations and how 
to apply them in the real World.  Urban planning 
models have been reviewed as well to explore if 
they can help. Finally, this paper proposes a model 
of self-sufficient cities as a way to deal with this 
pandemic.
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ماهو الحل المقترح من وجهة نظر التخطيط الحضري؟
التخطيط  نظر  وجهة  امل�سكلة من اجلذور من  لعالج هذه 

احل�سري نقرتح املدن املكتفية ذاتيًا ، والتي ميكن اأن نعرفها 

اإىل  اإىل الذهاب  التي ل يحتاج �سكانها  باأنها تلك املدن  هنا 

اأي مدينة اأخرى لق�ساء احتياجاتهم ، بحيث توفر هذه املدن 

اخلدمات  كافة  من  ملعي�ستهم  يحتاجونه  ما  كل  ل�ساكنيها 

املطلوبة .

وكيف يمكن تنفيذ هذا المقترح ؟
بالرتكيز على اأن تكون عملية اإن�ساء املدن اجلديدة اأن تكون 

اإىل  املدن احلالية  و حتويل  ذاتيا  تكون مكتفية  باأن  م�سممة 

مدن مكتفية ذاتيا .

الذي يجعل تجربة  الحل؟ وما  إلى تنفيذ هذا  لماذا نحتاج 
مواجهة كورونا بشكل المدن الحالية صعًبا؟

نحتاج إلى تنفيذ هذا الحل لألسباب التالية:
• كرثة حركة النا�س بني املدن لق�ساء م�ساحلهم املختلفة 
الرحالت  مل�سافات  التخطيطية  املعايري  يخالف  وهذا 

املختلفة لل�سكان. 

• زيادة كثافة حركة النا�س بني املدن ب�سبب مواعيد حظر 
التجوال يف اأوقات الأزمات.

اأهداف  من  امل�ستدامة كهدف  التنمية احل�سرية  • حتقيق 
التنمية امل�ستدامة

ماهي البدائل التخطيطية المقترحة لتنفيذ هذا الحل ؟
الأزمة  بعد  اأو  خالل  الق�سري  املدى  على  الأول  البديل   •

مبا�سرة هو حتويل املدن احلالية اإىل مدن مكتفية ذاتيًا.

• البديل الثاين على املدى البعيد بعد اإنتهاء الأزمة متاما 
مب�سيئة اهلل هو اإن�ساء املدن املكتفية ذاتيًا.

هل هناك نماذج وخطط للمدن المكتفية ذاتيًا؟
املدينة  نظرية  منوذج  منها  نذكر  مناذج  عدة  توجد  نعم 

)بالإجنليزية:  احلدائقية،  املدينة  حركة  اأو  احلدائقية، 

للمدن.  تخطيط  اأ�سلوب  هي    )garden city movement
في   Sir Ebenezer Howard هوارد  اإبنيزر  ال�سري  طّوره 

وكان   )Geni.com,2020(،املتحدة اململكة  1898م يف  عام 

بها  اإن�ساء مدن مبجتمعات مكتفية ذاتيا حتيط  الق�سد  هو 

"الأحزمة اخل�سراء"، اأي احلدائق، التي حتتوي على مناطق 
 ، املثالية  الناحية  ومن  متنا�سقة.  وزراعية  �سكنية  �سناعية 

�ست�ستوعب املدينة احلدائقية 32000 �سخ�س على موقع 6000 

فدان )2400 هكتار( ، خمطًطا على منط متحد املركز مع 

م�ساحات مفتوحة وحدائق عامة و�ست طرق �سعاعية بعر�س 

مدينة  املركز.و�ستكون  من  متتد   ، مرًتا(   37( قدًما   120

احلديقة مكتفية ذاتيا. وعندما ت�سل  املدينة الأوىل اإىل عدد 

ال�سكان الكامل ، �سيتم تطوير مدينة حديقة اأخرى يف مكان 

التابعة  احلدائق  مدن  من  جمموعة  هوارد  وت�سور  قريب. 

للمدينة الأم يقطنها   50000 �سخ�س ، مرتبًطة بها بالطرق 

وال�سكك احلديدية، �سكل رقم 1 ، واجلدير بالذكر  اأن هذا 

النموذج مطبق يف جتارب لعدة مدن على م�ستوى العامل مثل 

كوفار�سا  و   ، املتحدة  اململكة  يف   Glenrothes جليرنوث�س 

 ، اإيرلندا  يف   Marino مارينو   و   ، اأ�سبانيا  يف   Covaresa
 Villageو  ، اأفريقيا  جنوب  يف   Pinelands وبينيالند�س 

Homes يف كاليفورنيا بالوليات املتحدة الأمريكية، و تابيول 
Tapiola يف فنلندا.

املدن  فكرة  جتاوز  و  احل�سري  التخطيط  فكر  وتطور 

املكتفية ذاتيا اإىل تق�سيم املدن داخليًا اإىل نطاقات ح�سرية 

فرعية urban realms مكتفية ذاتيًا اأي�سًا تطبيقا لنموذج 

 James E. Vance جونيور  فان�س  اإي  جيم�س  اجلغرايف 

Jr. املعروف با�سم urban realms model اأو النطاقات 
منوذج  لتح�سني   1964 عام  يف  اقرتحه  الذي  احل�سرية 

بعد  ال�سهري   multiple nuclei model املتعددة  النوى 

،وي�سري  فران�سي�سكو  �سان  يف  احل�سرية  للبيئة  مالحظته 

تتكون من نطاقات فرعية هي  املدن  اأن  اإىل  النموذج  هذا 

عبارة عن مناطق مكتفية ذاتيا مع نقاط ات�سال م�ستقلة،

JONATHANDINOCHEN 2015 ، �سكل رقم )2(، 
ويعتمد هذا النموذج على خم�سة معايري هي:

• ت�ساري�س املنطقة
• حجم املدينة ككل

كل  داخل  يجري  الذي  القت�سادي  الن�ساط  وقوة  مقدار   •
نطاق فرعي داخل املدينة

يتعلق  فيما  فرعي  نطاق  لكل  داخلًيا  الو�سول  اإمكانية   •
بوظيفته القت�سادية الرئي�سية

• اإمكانية الو�سول البيني عرب النطاقات الفرعية
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�سكل رقم )1( منوذج نظرية املدينة احلدائقية لل�سري اإبنيزر هوارد 1898

Geni.com, ) 2020( امل�سدر 

�سكل )2( منوذج النطاقات احل�سرية املكتفية ذاتيا urban realms model للجغرايف جيم�س فان�س
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�سكل )3( تطبيق منوذج النطاقات احل�سرية املكتفية ذاتيا 

urban realms model للجغرايف جيم�س فان�س يف ر�سالة 
الدكتوراة للدكتور لطفي عزاز بجامعة نيوكا�سل يف 2004 

)Abdou Azaz, 2004(

�سكل )4(  تدوينة الفي�سبوك عن التخطيط احل�سري بعد كورونا - �سكل )5( اإعالن حما�سرة مكتبة ال�سكندرية

واجلدير بالذكر اأن هذا النموذج على اأهميته مل يرد ذكره 

ورد  لكنه   ، املدن  بجغرافية  املخت�سة  العربية  املراجع  يف 

انظر  بدر،  عزيزة  للدكتورة  اأفريقيا  بوابة  طنجة  كتاب  يف  

 ،  2004 عام  للدكتوراة  ر�سالتي  يف  اأوردته  قد  و   ،)2( �سكل 

لتف�سري  با�ستخدامه  قمت  حيث   )Abdou Azaz, 2004(

بداأت  والتي  الثالثة  املرحلة  يف  لال�سكندرية  احل�سري  النمو 

منذ منت�سف القرن الع�سرين و حتى الآن ، �سكل رقم )3(، 

الر�سالة  على  الطالع  ميكن  النقطة  هذه  حول  ولال�ستزادة 

على موقع جامعة نيوكا�سل على الرابط التايل :

كثرية  فوائد  له  �سيكون  املقرتح  هذا  تطبيق  اأن  واأعتقد 

�سي�ساعد  حيث  الأمرا�س  و  الأوبئة  انت�سار  حالت  يف  خا�سة 

حدثت  التي  البقعة  يف  وح�سرها  انت�سارها  من  احلد  على 

فيها و من ثم الق�ساء عليها ، عالوة على فوائد اأخرى كثرية 

ال�سكان  حركة  ب�سبب  التلوث  تخفي�س  مثل  ح�سرها  ي�سعب 

املكثفة بني املدن ، وحتقيق ال�ستقرار الأ�سري.....الخ

بعد  عالميا  توجها  أصبحت  الذاتية  المكتفية  المدن 
كورونا المستجد كوفيد -19

واجلدير بالذكر اأن املدن املكتفية ذاتيًا كتب عنها الباحث 

كمقرتح يف تخطيط املدن بعد كورونا امل�ستجد يف 28 مار�س 

2020 يف تدوينة على الفي�سبوك )Azaz, 2020( �سكل رقم4، 

وقد قامت مكتبة اخلرائط مبكتبة ال�سكندرية بدعوتي لإلقاء 

التخطيط  بعنوان   Zoom برنامج    على  بعد  عن  حما�سرة 

احل�سري بعد كوفيد 19 يوم اخلمي�س 2020/4/9، 

 )BA Map Library, )2020(، �سكل رقم 5

https://theses.ncl.ac.uk/jspui/handle/10443 /584
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يف  كمقرتح    BBC Arabic موقع  بعد  فيما  ذكرها  وقد 

نبني  كيف  كورونا:  بعنوان فريو�س  مو�سوع  2020/4/30 يف 

عن  نقال  الأوبئة؟  مواجهة  يف  ال�سمود  على  قادرة  مدينة 

BBC Future يف 2020/4/27 بعنوان 
How do you build a city for a pandemic?
ويعني ذلك اأن الفكرة ت�سغل بال بع�س املعنيني بالتخطيط 

قابلة  �ستكون  الفكرة  اأن  يعني  مما   ، العامل  حول  احل�سري 

للتطبيق يف ظل الأخبار املتواترة عن ا�ستمرار الفريو�س لفرتة 

طويلة ولبد من التعاي�س معه ، واجلدير بالذكر اأنني اأقرتحت 

واملدى  العاجل  املدى  على  الذاتية  املدن  فكرة  تطبيق  كيفية 

الطويل .

هل هناك عالقة بين المدن المكتفية الذاتية المقترحة 
و المدن الذكية؟

يف احلقيقة هناك عنا�سر معروفة للمدن الذكية تتمثل يف 

وجود اإمدادات املياه الكافية ، اإمدادات الكهرباء امل�سمونة، 

النفايات  اإدارة  ، مبا يف ذلك  ال�سحي  لل�سرف  وجود نظام 

ال�سلبة،كفاءة التنقل احل�سري والنقل العام وتوفر الإ�سكان 

�سبكة  وجود   ، للفقراء  بالن�سبة  وخا�سة   ، معقولة  باأ�سعار 

ات�سالت وتقنية معلومات قوية، واحلوكمة الر�سيدة وخا�سة 

�سنع  عملية  يف  املواطنني  وم�ساركة  الإلكرتونية  احلوكمة 

و�سالمة  امل�ستدامة  بالتنمية  الهتمام  و   ، املدينة  يف  القرار 

وتوافر  وامل�سنني  والأطفال  الن�ساء  وخا�سة  املواطنني  واأمن 

ننظر  وحني   ،)GUDC,2017( والتعليم  ال�سحة  خدمات 

تختلف  ل  جندها  ذاتيا  املكتفية  املدن  يف  املطلوبة  للعنا�سر 

كثريًا عن ذلك )PlaceTech, 2020(؛ فاملدن املكتفية ذاتيا 

تت�سم بقدرتها على :

• توفري الطاقة حمليًا خا�سة بالعتماد على م�سادر الطاقة 
املتجددة .

الزراعة  بنظم  نف�سها  اإطعام  على  قادرة  املدن  تكون  اأن   •
الغذاء  العتماد  دون  حمليا    Vertical farms الراأ�سية 

الذي رمبا يكون ملوثا و جاء من م�سافات بعيدة.

املياه  اآبار  خالل  من  املياه  من  الكامل  الذاتي  الكتفاء   •
تكون  اأن  ميكن  الأر�س،  حتت  معاجلة  وحمطة  اجلوفية 

و  �سنغافورة  مثل   ، ال�ساحلية  للمدن  خياًرا  املياه  حتلية 

الإ�سكندرية بالطبع.

التي  البيانات  زادت  فكلما  ؛  املدينة  عن  البيانات  توفر   •
قرارات  اتخاذ  على  قدرتها  زادت   ، املدينة  جتمعها 

اخلا�سة  الحتياجات  لتلبية  ا  خ�سي�سً م�سممة  م�ستنرية، 

 .VanDashboard فانكوفر  يف  ذلك  ويتجلى  للمدينة. 

مقابل  املدينة  اأداء  بروؤية  للمواطنني  القيادة  لوحة  ت�سمح 

الأ�سا�سية،  اخلدمات  تقدمي  فئات:  �ست  عرب  موؤ�سًرا   65

 ، املناخ  وتغري   ، والإ�سكان  التكاليف  حتمل  على  والقدرة 

 ، الجتماعية  والق�سايا  والإن�ساف  واملالية،  والقت�ساد 

والثقافة الناب�سة باحلياة.

Circular economy تعيد عوامل  • القت�ساد الدائري  
القت�ساد الدائري ا�ستخدام واإعادة التدوير يف الطلب على 

املنتجات واخلدمات ، وميكن اأن يكون هذا املفهوم مبثابة 

الذاتي  الكتفاء  لتحقيق  ت�سعى  التي  للمدن  حقيقية  نعمة 

امل�ستدام. وتقدم هولندا مثاًل جيًدا على ذلك فقد التزمت 

بجعل  والتجارية  احلكومية  وغري  احلكومية  املنظمات 

القت�ساد الهولندي يعمل بالكامل على املواد اخلام القابلة 

لإعادة ال�ستخدام بحلول عام 2050.

تكون  اأن  الذكية ميكن  املدن  اأن  نقول  اأن  بالتايل ممكن  و 

مدن مكتفية ذاتيًا ، اأو العك�س.

مع  التعامل  في  الجغرافية  المعلومات  نظم  دور   ماهو 
جائحة كورونا المستجد كوفيد-19؟

من املعلوم اأن تاريخ نظم املعلومات اجلغرافية بداأ يف عام 

الطبيب  فقام   ، لندن  مدينة  الكولريا  �سربت  حني   1854

املر�س  تف�سي  مواقع  خرائط  بر�سم  �سنو   جون  الربيطاين 

�سكل رقم )6( و اأ�ساف اإليها الطرق وحدود امللكيات وخطوط 

املياه، وعندما اأ�ساف هذه الطبقات اإىل اخلريطة ، اأكت�سف 

�سيئًا مثريا  لالهتمام هو اأن حالت الكولريا توجد ب�سكل �سائع 

على طول خطوط املياه.  و كانت خريطة جون �سنو للكولريا 

حدًثا كبرًيا يف ذلك الوقت يربط اجلغرافيا و�سالمة ال�سحة 

العامة. ومل تكن هذه بداية التحليل املكاين فح�سب ، بل كانت 

مبثابة بداية ملجال بحثي كامل: هو علم الأوبئة  ، وحتى الآن ، 

ُيعرف جون �سنو باأنه والد علم الأوبئة ، كما اأن عمل جون �سنو 

اأداة حلل امل�سكالت  اأن نظم املعلومات اجلغرافية هي  اأظهر 

عن طريق ا�ستخدام مفهوم الطبقات جغرافية على خريطة 

ومن  وبرجمياته  الآيل  احلا�سب  ا�ستخدام  ظهور  قبل  ورقية 

وباحلديث  النا�س،  حلياة  منقذ  مثري  باكت�ساف  قام  خالله 

جائحة  مع  التعامل  يف  اجلغرافية  املعلومات  نظم  دور   عن 

ال�سلطات  ا�ستخدمت  لقد  اأقول  كوفيد-19،  امل�ستجد  كورونا 

بوؤر   حتديد  يف  اجلغرافية  املعلومات  نظم  املختلفة  الدول  يف 
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اأ.د.لطفي كمال عزاز المدن المكتفية ذاتيًا 
نظرة استشرافية آلفاق التخطيط الحضري بعد جائحة كورونا المستجد كوفيد 19

انت�سار  الفريو�س وبناء عليه اأ�سدرت قرارات احلظر اجلزئي 

اأو الكلي للحد من انت�ساره.

�سكل )6( خريطة جون �سنو لنت�سار مر�س الكولريا يف لندن عام 1854

)UCLA Fielding School of Public Health, Department of Epidemiology,)2020
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