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ملخص:
يركز هذا البحث على كيفية تفعيل دور المناطق التراثية في تكوين وتحول المدن التقليدية إلى مدن المعرفة ،التي بدأت تأخذ اهتماما
متزايدا في الدول المتقدمة وكيفية تشكيل أسلوب تعامل أكثر عمقا وشمولية مع المناطق التراثية.
تساؤل البحث الرئيسي:
-

ما هو دور المناطق التراثية في صناعة مدن المعرفة؟

اهداف البحث:
-

تكوين قاعدة معلومات نظرية عن مدن المعرفة والمفاهيم المتداخلة معها.

-

تحديد دور المناطق التراثية في صناعة مدن المعرفة ،وتحليل تجارب المدن التي تحولت إلى مدن معرفة لتحديد الدور الذي
تلعبه المناطق التاريخية في التحول.

-

وضع توصيات خاصة ألسلوب التعامل مع المناطق التاريخية ،ليكون دورها مؤثرا في تحويل المدينة لمدينة معرفة.

المنهجية:
-

مراجعة األدبيات والنظريات التي تتناول مدن المعرفة ومقوماتها.

-

دراسة وتحليل أمثلة للمدن التي تحولت إلى مدن معرفة.

-

استنباط أهمية دور المناطق التراثية في التحول لمدن معرفة.

األهمية النظرية:
استنباط توصيات إلعادة إحياء المناطق التراثية ،لتلعب دورا فاعال في تحول المدن إلى مدن المعرفة ،ألنه كما أجمعت األدبيات
والمؤتمرات الدولية على ضرورة ربط التراث العمراني بالقضايا المستجدة.
األهمية العملية:
وضع نتائج وتوصيات البحث أمام متخذي القرار ،لتكون أحد اآلليات التي تساعد في الحفاظ على المناطق التراثية وتفعيل دورها
لصناعة مدن المعرفة ،مما ينعكس باإليجاب على استدامة المدن.
الكلمات المفتاحية:
المناطق التراثية  -مدن اإلبداع المعرفي -المدن الحافلة باألحداث.
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مقدمه :دفعت ضغوط العولمة والمشاكل الناجمة عن إعادة الهيكلة اإلقتصادية مدن اليوم الي ان تواجه خيارين ،إما أن تتطور لمواجهة
التحديات الناجمة عن سرعة التغير العالمي ،أو مقاومة التحول ،في أوضاع اقتصادية من الصعب التنبؤ بها ،ومن أجل الحفاظ على
القدرة التنافسية ،تحول بعض المدن إستراتيجياتها لتركز على الموارد الخاصة ومنها تاريخها المادي المتمثل في المناطق التراثية ذات
القيمة ،والمعنوي المتمثل في الطاقة اإلبداعية والمواهب  ،فضال عن الحاجة إلى إنشاء هوية خاصة بها إلى تركيز االستراتيجيات
لالستفادة من أصولها الثقافية ومواردها لتصبح مميزة وتعمل على تجديد النسيج الحضري والنواحي االجتماعية واالقتصادية ،لذلك
أصبحت صناعة المعرفة وتحويلها إلى أحداث عنصرا حاسما في إستراتيجيات التنمية الحضرية في جميع أنحاء العالم (2010
. )Palme rand, Richardsلذا يركز هذا البحث على كيفية تفعيل دور المناطق التراثية في تكوين وتحول المدن التقليدية إلى مدن
المعرفة  ،من خالل دراسة وتحليل االطار النظري واألمثلة العالمية لمدن المعرفة ودور المناطق التراثية في تكوينها.

 -1مدن اإلبداع المعرفي (قاعدة المعلومات النظرية):
نظرا لتداخل المصطلحات والمفاهيم بين مدن المعرفة والمدن الحافلة باألحداث والمدن الذكية ،لذا نستعرض فيما يلي القاعدة النظرية
لما يتعلق بالمعرفة واإلبداع وصناعة األحداث والمدن الذكية ،لمعرفة العالقة بينهم ودور المناطق التراثية في صناعة مدن المعرفة.
 -1-1مدن المعرفة  :knowledge citiesوسيتم تناول مدن المعرفة من حيث المفاهيم الخاصة بها.
 -1-1-1المفاهيم الخاصة بمدن المعرفة :وفي خضم ذلك ظهرت بعض المفاهيم الجديدة منها:
 المعرفة :هي القدرة على تطويع العلم ونقل العلم من مجال النظرية إلى التطبيق العملي( .الخضيري)2001،
 مجتمع المعرفة :ويطلق هذا المصطلح على المجتمع الذذي يقذوم أساسذا علذى نشذر المعرفذة وإنتاجهذا ،وتوظيفهذا بكفذاءة فذي جميذع
مجاالت النشاط المجتمعي :االقتصاد والمجتمع المذدني والسياسذة ،والحيذاة الخاصذة ،وصذوال لترقيذة الحالذة اإلنسذانية بذاطراد ،أي
إقامة التنمية اإلنسانية وتحقيق جودة الحياة (االمم المتحدة.)2003،
 مدن المعرفة :ومن أهم هذه التعاريف ما أورده إرجازاكيس :هي المدينة التي تستهدف التنمية القائمة على المعرفة ،عن طريق
تشجيع اإلبداع والتشارك والتقييم والتجديد والتحديث المستمر للمعرفة .ويمكن لذلك أن يتحقق عبر التفاعل المستمر بين مواطني
المدينة أنفسهم ،وبينهم وبين مواطني المدن األخرى ،حيث تؤدي ثقافة تشارك المعرفة وكذلك التصميم المالئم للمدينة وشبكات
تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية لها إلى دعم هذه التفاعالت (كاريللو.)2011 ،
 فلم تعد المعرفة مجرد معلومات مخزنة في الذهن ،أو بين ثنايا كتذاب ،أو فذي ذاكذرة حاسذوب بذل أصذبحت المعرفذة حذدثبا ،يتطلذب
مجموعة من العناصر والظروف ليتحقق "في البداية يجب االعتراف بالطبيعة الترابطية للمعرفة ،حيث تمثل المعرفة حدثبا ،لذيس
مجذذرد ك يذذان أو سذذجل ...يعنذذي ذلذذك األمذذر التحذذول المعرفذذي مذذن مواقذذف تتمحذذور حذذول المذذادة إلذذى مواقذذف ترتكذذز علذذى العالقذذات
(كاريللو.)2011 ،
-2-1-1التنمية الحضرية القائمة على المعرفة :تطورت في أواخر القرن العشرين بعض المفذاهيم الخاصذة بالتنميذة الحضذرية ،حيذث
أشذذار العديذذد مذذن المتخصصذذين إلذذى أن مسذذتقبل المذذدن والمنذذاطق الحضذذرية يتجذذه نحذذو االعتمذذاد عل ذى جذذذب وتوليذذد وتعزيذذز المعرفذذة
واالبتكذار واإلبذذداع .وكمذا أشذذار ( )Yigitcanlar,2011يمكذن النظذذر إلذى التنميذذة الحضذرية القائمذذة علذى المعرفذذة كنمذوذ ذو أربعذذة
ركائز رئيسية للتنمية وتتمثل في اآلتي:
التنمية االقتصادية :وتهدف إلى تكوين اقتصاد قائم على المعرفة يعتمد على خلق وتقييم وتسويق المعرفة.
التنميةة االجتماعيةةة والثقافيةةة :وتهذدف إلذذى إحذذراز التقذذدم نحذو إقامذذة مجتمذذع المعرفذة الذذذي يعمذذل علذى توليذد وتوزيذذع نشذذر واسذذتخدام
المعارف والمعلومات ،والذي يمثل القوة الدافعة للنشاط اإلقتصادي والثقافي.
التنمية البيئية والحضرية :وتسذعي إلذى تحقيذق الحفذاظ علذى البيئذة مذع تلبيذة إحتياجذات المجتمذع .لذذلك فهذي تهذدف إلذى تحقيذق التنميذة
الحضرية المستدامة وتحقيق جودة الحياة في مجتمعات المعرفة.
التنمية المؤسسية :وتسعي التنمية المؤسسية من منظور التنمية الحضذرية القائمذة علذى المعرفذة إلذى جمذع كافذة األطذراف الفاعلذة مذن
اجل تنظيم وتسهيل األنشطة كثيفة المعرفة والالزمة للتخطيط االستراتيجي لتشكيل مدينة المعرفة.
 -2-1مدن اإلبداع : Creative City
 -1-2-1الصناعات اإلبداعية :تسعي فكرة الصناعات اإلبداعية إلذى توضذيح تقذارب المفذاهيم والعملذي بذين الفنذون اإلبداعيذة (الموهبذة
الفردية) والصناعات الثقافية (النطاق الجماهيري) ،في إطار تقنيات إعالم جديدة داخل اقتصاد معرفة ،يستخدمها مواطنون -مستهلكون
تفذذاعليون جذذدد (هذذارتللي  .)2007،وتشذذمل الصذذناعات اإلبداعيذذة أربذذع أبعذذاد حسذذب تعريذذف األنوكتذذاد (مذذؤتمر األمذذم المتحذذدة للتجذذارة
والتنمية) (مدينة الملك عبد العزيز للعلوم )2014 ،هي:
 التراث الثقافي :ويشمل أوجه النشاط مثل الحرف الفنية والتعبير عن التقاليد ،والمهرجانات الثقافية وأمثالها.2

 الفنون :وتشتمل على الفنون البصرية مثل النحت والتصوير وأمثالها ،والفنون االستعراضية مثل الموسيقي والمسرح والسيرك. الوسائط :وتشتمل على أوجه النشاط السمعية البصرية كالتلفزيون والراديو والسينما والمسجالت ،وعلى أنشطة النشر والطباعة. اإلبداع الوظيفي :ويشمل أنشطة الخدمات اإلبداعية مثل العمارة والدعاية والخدمات الثقافية ،والديكور والجرافيك والمالبس. -2-2-1مدينة اإلبداع :ظهرت هذه الفكرة تطويرا للمفهوم الذي ركز على أهمية تصميم وصناعة الثقافة ،والمرافق الثقافية والموارد
التي تتواجد بالمدينة ويمكن العيش فيها .ففي عام  1970قدم المجلس األوروبي هذه المفاهيم المرتبطة بالحقوق الثقافية والمنظمات مثل
الشركاء في منظمة شركاء المجتمع الحيوي  Partners for Livable Communitiesوالتي أنشأت لتطبيق مفاهيم واستراتيجيات
التخطيط الحضري بالواليات المتحدة .أما في الفترة ما بين  1980و 1990قد أدخلت مفاهيم الثقافة المرتبطة بالتخطيط اإلبداعي
وظهر ذلك من خالل الدراسات التي تمت على مدينة جالسكو كمدينة إبداع ،والتي إنبثقت عن إستراتيجيات جديدة للمدينة قد جري
تطويرها وعملت المدينة على نشر اإلبداع .فالمدينة المبدعة تتعلق إستراتيجيتها الرئيسية بالتنمية الحضرية التي تهتم بالصناعات
اإل بداعية وتكون جاذبة للطبقة المبدعة وترتبط بعوامل مثل جودة الحياة والبنية التحتية الحضرية الترفيهية .وذلك من خالل توفير
الظروف المثالية لإلنتا (أرض ،عمالة ،طاقة ،اتصاالت) ). (Florida,2002
 -3-1المدن الحافلة باألحداث :Eventful Cities
تعد األحداث اليوم محورا مركزيا في ثقافتنا كما لم تكن من قبل .وأدى تزايد أوقات الفراغ واإلنفاق إلى تكاثر األحداث العامة
واالحتفاالت المتنوعة .وتدعم الحكومات األحداث باعتبارها جزء من سياستها للتنمية االقتصادية واالتجاه للتسويق .وتضع المؤسسات
األحداث كعناصر رئيسية في سياساتها التسويقية .ويثير حماس الجماعات االجتماعية األفراد الهتماماتهم الخاصة وهواياتهم تواجد
مجموعات من األحداث التي ترتبط تقريبا بكل موضوع وفكرة يمكن تخيلها( .)Bowdin,2006وهذا يتطلب وضع نهج متكامل
للعالقة بين المدينة وأحداثها ،مما يزيد من فوائد برنامج الحدث ككل ،وبمجرد أن بدأت المدينة التفكير بصورة شمولية حول األحداث
وتنظيم وإدارة برنامجها الخاص باألحداث بفاعلية ،مكنها ذلك من كونها مدينة ذات األحداث لتصبح مدينة حافلة باألحداث.
 -4-1المدن الذكية:
 يعتبر تطور المدن هو عملية ديناميكية مستمرة وتتأثر بالتطور بجميع مجاالته وخاصة التطور التكنولوجي ،ففي الماضي استخدمتالمدن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ( )ICTلتحسين األداء على مستوى اإلدارات بما في ذلك النقل ،والمرافق ،والمجتمع
وخدمات الحكومة اإللكترونية .ففي هذه المدن أنشأت التقنيات الذكية أنظمة أكثر كفاءة للمواطنين .أما اآلن فقد بدأت المدن في إستخدام
تكنولوجيا المعلومات بشكل موسع في جميع مجاالت التنمية مما يؤدي إلى:
 التنمية االقتصادية وخلق فرص العمل ،تعزيز كفاءة استخدام الموارد وتقليل تغير المناخ ،توفير مكان أرحب واذكي للعيش والعمل،إدارة المدن بشكل أكثر كفاءة ودعم المجتمعات(ARUP, 2010).
 1-5-1األسباب التي أدت إلى ظهور المدن الذكية في القرن
الحادي والعشرين - :نضوب الموارد -تحديات تغير المناخ -النمو السكاني والتغير
الديموغرافي والتحضر -الحاجة للتكيف والنماء على مدي العقود المقبلة
 الحاجة إلى خفض انبعاثات الغازات المسببة لالحتباس الحراري2-5-1تعريف المدينة الذكية والمبادئ االستراتيجية لها:
تتكون الرؤية االستراتيجية للمدن الذكية من ثالث مبادئ
كما في شكل (:)1
 التكنولوجيا :تكامل البنية التحتية والخدمات بواسطة التكنولوجيا -الناس :التعلم االجتماعي لتعزيز البنية التحتية البشرية

 -المؤسسات :التحسين المؤسسي واشتراك المواطنين ()Taewoo, N,2011

شكل ( )1يوضح رؤية المدينة الذكية
Conceptualizing Smart City with Dimensions
 of Technology, People, and Institutionsالمصدر:

ومن خالل هذه المبادئ يمكن تعريف المدينة الذكية :هي المنطقة الحضرية المتقدمة التي تخلق تنمية اقتصادية مستدامة وذات جودة
عالية من الحياة عن طريق التفوق في  6مجاالت رئيسية (النقل الذكي -الرعاية الصحية الذكية -األمن الذكي -التعليم الذكي -الطاقة
الذكية  -البيئة الذكية) والتي يمكن أن تتم من خالل بنية تحتية قوية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت )(Jin, H. Y, 2012
نستنتج من قاعدة المعلومات النظرية أن مدينة المعرفة لها مقومات ثالثة (ذكية -حافلة باألحداث -مبدعة).
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 -2المناطق التراثية ودورها كمحركات إبداع حضرية في مدن المعرفة:
 -1-2محركات اإلبداع :تكمن رؤية ) (Tschumi, 1994في تعريف الفراغ حيث عرف الهندسة المعمارية فذي أنهذا تذرتبط باألحذداث
التي تجري داخل المباني والفراغات المحيطة بها .وقال إن العمارة بمثابة محفزات للنشاط أو محفزات لوظيفة المبني من الداخل أو مذا
حوله .ما تعكسه هذه الرؤية الجديدة لتعريف الفذراغ ،أن الوسذيلة المثلذي لصذناعة مكذان حافذل باألحذداث والنشذاط هذو إيجذاد محفذز مذا،
يساعد على استثارة المشاهدين للتواجد بمكان الحدث .كما وصفه ) (Dvir, 2003بمحركات اإلبداع حيث عرض إحذدى عشذر محركذا
لإلبداع بالمدينة وهم:
المقاهي :أماكن عامة تتيح تبادل األفكار الجديدة في مجاالت مختلفة.
األحداث الضخمة :إتاحة فرصة عظيمة للمالحظة ،واالستماع لآلخر ،واختبار االفكار ،والتعلم ،واالستكشاف والحصول على التشويق.
المكتبات :األماكن النشطة التي تتيح الفرصة البتكار المعرفة وتناقلها وإجراء حوارات بناءة التي تعمل على ابتكار االفكار الجديدة.
المتاحف :ال يقتصر دور المتاحف على العرض فقط إنما يمكن لها أن تعمل كمحرك إبداع على غرار متحف جوجنهايم في مدينة بلبذاو
حيث كان من العناصر الجوهريذة التذي أرتكذز عليهذا التخطذيط إلعذادة تطذوير المدينذة وتحويذل تلذك البلذدة الصذناعية العتيقذة إلذى مدينذة
معرفة ومنذ إفتتاحه عام  1997لم يستضف المتحف األحداث الفنية فقط إنما استضاف أيضا العديد من المؤتمرات في اإلبداع التجذاري
واألصول الفكرية وغيرها من المجاالت.
البوابات :أي نقطة البداية مثل المطار والميناء ألنها توفر فرص التدفق الحر الذي يعتبر ركيزة في البنية التحتية األساسذية التذي يطلبهذا
اإلبداع في أي مدينة عصرية.
أبراج استشراف المستقبل :كالوحدة الصغيرة التي إنشات مذن قبذل الشذركة السذويدية لالتصذاالت إريكسذون وأطلذق عليهذا مركذز تذدبر
العواقذذب ،ويعنذذي هذذذا المركذذز بذذالنظر للمسذذتقبل خذذالل العشذذر سذذنوات القادمذذة ،ورسذذم السذذيناريوهات المحتملذذة وإعذذداد الخيذذارات
االستراتيجية في قطاع عريض من المجاالت .ومن أهم ما يميزها االرتباط بالمواطنين على عكس نموذ البر العاجي لكي يسذود فذي
المدينة لغة مشتركة ومعاني متفق علىها.
الجامعات :وتلعب المدينة دور محرك االبداع عندما تقوم بدورها التقليدي باإلضافة إلى التواصل متعدد األوجه بين الجامعذة ومذواطني
المدينة (أطفال ،مدرسون ،رجال اعمال ،رجال صناعة ،الخ) وبهذا تقوم الجامعة بدور محرك إبداع محلي (وأحيانا عالمي).
أسواق المال :االستثمار هو علم وفن تحويل األفكار إلى قيمة .فاالستثمار األمثل للموارد المالية عملية مهمة بالنسبة لإلبداع.
البنية التحتية الرقمية :تستخدم العناصر التالية كمؤشرات يقاس على ضوئها مدى التزام مدينة المعرفة بالمعايير القياسذية علذى اعتبذار
إنها تعكس فعالية البنية التحتية للمدينة ،ومدى قدرتها على دفع اإلبداع المعرفي والتكنولوجي مثل:
-

عدد الحاسبات مقارنة بعدد السكان

-

النسبة المئوية للذين يتصلون باألنترنت

-

التركيز على تكنولوجيا المعلومات في مراحل التعليم االولية.

-

عدد الموظفين اللذين يمارسون أعمالهم عن بعد.

األقطةةاا اإللكترونيةةة :غالبذذا مذذا تذذؤدي محذذاوالت االبتكذذار والتطذذوير إلذذى مذذا يسذذمي باألقطذذاب التكنولوجيذذة ويشذذمل إدرا المحذذاوالت
المتنوعة والمخططة لتطوير صناعات وسلع مبتكرة تكنولوجيا ويتمركز جغرافيا في داخل منطقة واحدة.
وخالل الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي ،أصذبحت مراكذز األقطذاب التقنيذة علذى أنواعهذا ومسذمياتها تمثذل اسذتراتيجية تنمويذة
مفضلة لألقاليم الحضرية والريفية على حد سواء ،وبغض النظر عذن الوضذع االقتصذادي لتلذك األقذاليم أصذبحت األقطذاب التكنولوجيذة
تمثل خيارا استراتيجيا إلعذادة هيكلذة االقتصذاد فذي قطاعذات العمذل األخذرى فذي األقذاليم التذي كانذت تعذاني اضذمحالال إقتصذاديا بسذبب
إنخفاض التركيز الصناعي بها.
المواقع التاريخية :ولقد أقامت مدن عديدة مثل شيكاغو ولندن وتورنتو مشروعات ضخمة إلعادة إحيذاء األمذاكن القديمذة وتفعيلهذا مذرة
اخرى كأمذاكن نشذطة تعذج بالثقافذة والتجذارة ومراكذز الذتعلم .واألمذاكن التاريخيذة لذم تنشذأ أساسذا لهذذا الغذرض ولكذن إعذادة اسذتخدامها
وتفعيلها كمحركات إبداع أكثر مالئمة من الناحية العملية .كما أنه يبرز العالقات ذات الطابع الخاص بين الماضي والحاضر والمسذتقبل
بما يكثف النشاط االبتكاري.
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 -3دور المناطق التراثية في نموذج تقييم مدن المعرفة:
تقدم العديد من المنظمات اإلقتصادية الدولية مثل منظمة التعذاون اإلقتصذادي ،والبنذك الذدولي ،والمفوضذية األوربيذة بعذض اإلرشذادات
والتوجيهات للعديد من الدول المتقدمة والنامية لبناء اقتصاد قائم على المعرفة عبر التنمية الحضرية القائمة على المعرفذة ،ويوجذد أكثذر
من نموذ لتقييم مدن المعرفة وتم اختيار نموذ  Makciلتحليذل عناصذره وهذو اختصذار ()Most Admired Knowledge City
نظرا لشموليته ووضوحه:
 -1-3نموذج مدينة المعرفة األكثر إعجابا :Makci
جائزة مدينة المعرفة األكثر إعجابا هي جائزة دولية ،هدفها تحديد أفضل مدن المعرفة خالل العام .تأسست تلك الجائزة فذي عذام 2006
بواسطة معهد العاصمة الدولي ( .)The world capitalونموذ  Makciهو في األساس نموذ لتقييم التنمية الحضرية القائمة علذى
المعرفة من ناحية األوضاع اإلقتصادية ،والتي تتمثل في رأس المال المذالي ،وكذذلك األوضذاع االجتماعيذة الحضذرية والتذي تتمثذل فذي
رأس المال البشري ،وكذلك األوضاع الحضرية المادية والتي تتمثل في رأس مال الهوية ،وأخيرا األوضاع التنظيمية والتذي تتمثذل فذي
رأس مال األدوات .وذلك من خالل ثمانية مؤشرات لها نفس قدر المساواة ،وتتمثل هذه المؤشرات في:
 هوية المدينة  :Identity capitalتشير إلى جميع العناصر الرسمية والغير رسمية فذي المدينذة والتذي سذاهمت فذي تحديذد هويذة
المدينة مثل (المالمح التاريخية للمدينة ،توصيف المدينة ،البنية التحتية المادية ،والمرافق).
 ذكةةاا المدينةةة  :Intelligence capitalتشذذير إلذذى القذذدرة التنظيميذذة للمدينذذة ،والتذذي تجعلهذذا قذذادرة عل ذى التكيذذف مذذع الظذذروف
والعوامذذل الخارجيذذة ،وتعتبذذر ذات أهميذذة لتحقيذذق الرفاهيذذة للمدينذذة .وتتمثذذل فذذي (وكذذاالت التخطذذيط االسذذتراتيجي ،الدراسذذات
المستقبلية ،المراكز العامة والخاصة للدراسات المستقبلية).
 رأس مال النقدي للمدينة  :Financial capitalهو رأس المال النقدي للمدينة ،والتي من شانها تمثل القيمة اإلنتاجية.
 رأس مةال العالقةات  :Relational capitalهذو التعبيذر عذذن مذدي التماسذك واالنذذدما االجتمذاعي .وتتمثذل فذذي (التنذوع العرقذذي،
العادات الصحية لألفراد ،العادات الثقافية والفكرية).
 رأس المال الفردي  :Human Individual capitalهو االستعداد الثقافي الجماعي وقدرات توليد القيمة الجماعية لكل المواطنين
والتي تساهم في تحقيق نظام المدينة .وتتمثذل فذي (الصذحة العامذة ،التذراث الفكذري للرفاهيذة االجتماعيذة ،ثقافذة المدينذة ،االبتكذار
وقدرات ريادة المشروع).
 رأس المةال الجمةاعي  :Human Collective capitalهذو قذدرة المدينذة علذى تذوفير قيمذة للمذواطنين ،والتذي تسذاهم فذي تحقيذق
النظام في المدينة .وتتمثل في (الصحة ،التنمية المادية ،التعليم ،التنمية الشخصية).
 رأس المةال المنةتج  :Instrumental-material capitalتشذير إلذى الوسذائل الماديذة األساسذية لإلنتذا  ،والتذي ترفذع مذن خاللهذا
رؤوس األموال وتعمل على توليد القيمة للمدينة .وتتمثل في (جغرافية المدينة ،البنية التحتية).
 رأس المةال الفكةةري  :Instrumental-knowledge capitalتشذذير إلذى وسذذائل اإلنتذا القائمذذة علذى المعرفذذة ،والتذي ترفذذع مذذن
خاللها رؤوس األموال األخرى .والتي من شأنها أن تعمل على توليد القيمة للمدينة.
مما سبق نالحظ ان المناطق التاريخية تلعب دورا هاما في أحد عناصر التقييم المتمثلة في هوية المدينة.
 -4المناطق التراثية ودورها في مدن اإلبداع المعرفي:
بينما تعتبر التنمية القائمة على المعرفة نتاجا للتقارب بين نظرية النمو االقتصادي وإدارة المعرفة ،فأن مدن المعرفة يمكن
إعتبارها نتاجا للتقارب بين الدراسات الحضرية والتخطيط وإدارة المعرفة (كاريللو .)2011،وعلى الرغم من الحداثة النسبية
لمجال مدن المعرفة ،فإن المحاوالت المنهجية لتبني المدن والمؤسسات لمفهوم التنمية القائمة على المعرفة قد تمكنت من إحداث
تغييرات جذرية ونتائج ملموسة ،عبرت عن نفسها بجالء في فترة قصيرة .وتمكنت مدن مثل برشلونة ومانشستر وملبورن ولندن
ودلفت وغيرها من تخطي مرحلة األطروحات النظرية إلى مستوي الممارسة والتطبيق والتحليل والتقييم والتغذية الراجعة
لتصويب المسار .وتمكنت هذه المدن من تسويق نفسها كمدن معرفة ناجحة ورائدة لتجني ثمار التحول المعرفي ،ومن أهمها
تحقيق النمو االقتصادي المستدام والريادة ودعم التنافسية العالمية .وتسعي رؤية مدن اإلبداع المعرفي إلى االتزان ما بين المكان
واالقتصاد والثقافة كما في شكل (.)2
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شكل  2يوضح أهمية المكان وتميزه في صناعة مدن المعرفة

المصدرGraeme Evans, Strategies for Creative Cities, University of Lleida:
وقد ناقش دليل صناعة مدن المعرفة كدليل إرشادي لصانعي السياسات ) (AISSR,2010الدروس المستفادة لمدن أوروبا التي
تحولت إلى مدن معرفة وخلص إلى ثالثة عوامل رئيسية التي تعمل على تحول المدن التقليدية إلى مدن معرفة وهم:
ال مسارات:pathways
 فهم الدور الوظيفي للمدينة على المستويات المحلية واإلقليمية ودور المشاركة التنموية للمدينة في التعليم العالي. فهم العوامل التي تلعب دورا في التنمية على مدار التاريخ ودور التراث في التنمية ويظهر هذا الجزء تحديدا في دول وسطوشرق اوروبا.
 السياسات المالئمة لتفعيل دور التراث كأحد مصادر تميز المدينة على المستوي المحلي واإلقليمي.المكان place:
 االستخدام األمثل لمواصفات المكان يعمل على تقوية أنشطة صناعة المكان. صناعة المكان الجيد يمكن الوصول إليه من خالل تسويق المكان  ،marketingوالعالمة التجارية للمكان .branding ويشمل المكان إقليم المدينة بشكل كامل والدور الوظيفي لها في االقتصاد والعمالة واإلسكان والخدمات والترفيه.شبكة العالقات personal networks
تلعب شبكة العالقات دورا كبيرا في التأثير على األشخاص واألسر واختيار مواقع األعمال في نطاق معين في المدينة أو خارجها
ويناقش هذا الموضوع عدة نقاط:
 كيفية االستفادة من المهاجرين أصحاب القدرات واإلمكانات العالية. الفهم الكامل للدور المحلي وتأثيره على مؤسسات التعليم العالي. دعم شبكة العالقات الشخصية في الصناعات اإلبداعية لتكون مؤثرة في دعم األنشطة االقتصادية األخرى.عالقة المكان وتسويق المكان بمدن المعرفة :على الرغم من إنها ليست إستراتيجية جديدة وهي تسويق المكان أو جعل
المكان ذو عالمة تجارية مميزة  place brandingإال أن هذه االستراتيجية تزادا الحاجة إلىها لدعم التنافسية الحضرية بين المدن
المختلقة ،وتحاول الكثير من المدن تسويق نفسها على إنها المدن اإلبداعية وتواجه الكثير من التحديات في هذا اإلطار لذا يعتبر
فهم المكان وأهميته وعناصر التميز من المفاتيح الهامة لحل هذه المشكلة ،ويعتبر صناعة المكان وتسويقه لألنشطة من العناصر
الهامة للصناعات اإلبداعية ،وتعتبر المناطق التاريخية أحد أهم األدوات لصنع هذا التميز في صناعة المكان  .وتوجد بعض المدن
تعتمد مصادر قديمة أو جديدة مثل ميالنو (الموضة) ،برشلونة (العمارة) ،هلسنكي (التكنولوجيا) ،ليبيز(النشر) ،بوزنان(التجارة).
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وتحتا بعض المدن إلى إعادة إ حياء التميز والصورة الذهنية عنها مثل مدينة برمنجهام من مدينة الصناعة إلى مدينة السياحة
والتجارة .وقد تكون قوة المدينة في الرمزية ،مثل الديموقراطية والمشاركة أو جودة الحياة في برشلونة .ومن أهم األمثلة في تفعيل
المناطق التاريخية وتسويق المكان مثل منطقة معبد بار في دبلن ومنطقة زونا تورنتو للتصميم والموضة في ميالنو.
وعلى الرغم من أن تسويق المكان وتسويق األعمال بينهم مبادئ وسمات مشتركة ،إال أن تسويق المكان عملية أكثر تعقيدا ألنها
تعتبر مملوكة للقطاعين العام والخاص ،وتستخدم من قبل شركات ومقيمين وزائرين ومهاجرين ،وتسويقها يكون لفئات مختلفة،
لذا فإن تحقيق التوازن بين هذه الفئات لتحقيق المصالح المختلفة وتسويق المكان يمثل تحديا كبيرا.
هناك مجموعة من المدن التي تقدم كنماذ عالمية لمدن معرفة ناجحة ،خصوصبا أنه لم يتم إلى اآلن تطوير نموذ نظري موحد يؤطر
الظاهرة من كل نواحيها .ومن ثَم تحظى كل تجربة ناجحة بأهمية كبرى إذ ستساهم بال شك في بلورة استراتيجيات وخطط عمل،
تقتدي بها المدن الناشئة ،كما تساهم هذه التجارب في إثراء اإلطار النظري العام.
هناك مجموعة من المعايير لتوضح كيف تحولت المدينة إلى مدينة معرفة مع وضع االعتبار دور المناطق التراثية بها وهي:
-

أن تكون تم اختيارها كأحد مدن المعرفة.

-

أن تكون بها مناطق تراثية.

-

أن تكون حققت نجاحا ملحوظا في االقتصاد المبني على المعرفة.
وبناء علىه تم اختيار مدينتي برشلونة ولندن لمناقشة الفكرة بشكل عام ،وتم إختيار مدينتي دبلن وبوزنان لمناقشة الفكرة بشكل
تفصيلي على المناطق التاريخية.
 -1-4مدينة برشلونة:

في العام  1991قدم مجلس مدينة برشلونة مخططا استراتيجيا لتنمية المدينة آخذا في االعتبار التحديات التي فرضها مجتمع المعرفة.
وتمثل الهدف الرئيسي في وضع مدينة برشلونة ضمن المجموعة الرائدة في مجال مجتمعات المعرفة بحلول القرن الحادي والعشرين.
وتحمل مجلس المدينة واللجنة التنفيذية المعنية عبء تنفيذ المخطط ،وأبدت المؤسسات الحيوية ببرشلونة التزامها بتحقيق هذا الهدف
عن طريق مشاركتها في اللجنة التنفيذية بممثلين فاق عددهم  215عضوا.
وقامت هذه اللجنة بصياغة المخطط االستراتيجي وتحديد مؤشرات األداء واختيار المؤسسات المسئولة عن تنفيذ المهام ذات األولوية.
واختيرت خمسة محاور إستراتيجية للعمل لتكون :المعرفة نقاط القوة في مدينة برشلونة ،تبني مفهوم " مدن المعرفة" ،واالعتماد على
الثقافة المحلية باعتبارها" محركا لمدينة المعرفة" ،وتفعيل دور رئيس مجلس المدينة بإضافته إلى الهيكل السياسي للمدينة وعمله أفقيا
مع إ دارة المدينة وتحمله مسئولية "مشروع مدينة المعرفة" .ويعتبر الهدف الرئيسي لهذا المشروع هو دعم وتطوير مدينة برشلونة
كمدينة للمعرفة .وجعل هذا المفهوم جزءا ال يتجزأ عن السياسات الداخلية للقطاعات األخرى كالثقافة والسياحة والتنمية العمرانية،
وذلك بهدف تحريك النظام الكلي للمستفيدين من المشروع .وبلغ عدد المشاركين في تطوير وتنفيذ هذه االستراتيجية نحو  1.6مليون
نسمة وأكثر من  200مؤسسة عام .2003
ومن الجدير بالذكر أن مبادرات القطاع الخاص واإلجراءات التي قام بها تعتبر من أهم عوامل نجاح التجربة .فقد إستطاعت مدينة
برشلونة تحفيز القطاع الخاص بنوعين من التدابير :توفير البنية التحتية الالزمة كشبكات االتصال المتقدمة والبنية التحتية للطاقة
وأنظمة النقل ،وكذا تشجيع تطوير المباني لدعم العمل المعرفي .وعلى سبيل المثال قامت شركة اكتفيا برشلونة وهي شركة مستقلة
بالكامل من قبل مجلس المدينة ومسئولة عن التنمية اإلقتصادية الشاملة لبرشلونة بتنفيذ سلسلة من المشروعات ذات الصلة باستراتيجية
التحول نحو مدينة المعرفة .واليوم تعتبر برشلونة بفعل هذه االستراتيجيات والتدابير واحدة من مدن المعرفة األكثر نجاحا على مستوي
العالم (كاريللو.)2011،
ولعبت المناطق التراثية مثل مشروع  Barcelona@22وهو أحد االحياء الصناعية االثرية في المدينة شكل ( ،)3وكذلك المناطق
السياحية والثقافية دورا كبيرا في إزدهار المدينة وتحويلها إلى مدينة معرفة وذلك من خالل المؤتمرات الدولية وأماكن الجذب التراثي
واستضافة األحداث الدولية والمهرجانات واالحتفاالت وحققت مجموعة من النتائج المتميزة كما يلي:
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-

التصنيف رقم واحد االجتماعات الدولية.

-

 9.1مليون زائر بنسبة نمو  %16عن عام
.1996

-

 10مليون مستخدم للمطار.

-

 46متحف و 27مهرجان موسيقي.

-

أكثر من  12مليون زيارة إلى المتاحف
والمواقع االثرية على سبيل المثال كنيسة
ساغرادا فاميليا أو كنيسة العائلة المقدسة،
وهي كنيسة كاثوليكية رومانية ،تعد من أضخم
كنائس أوروبا ،تقع في حي ساغرادا فاميليا
بمدينة برشلونة ،كاتالونيا في أسبانياُ .شرع في
بنائها عام  1882ويزورها حوالي  2.2مليون
زائر.

-

ونتج عن ذلك توفير 65الف فرصة عمل ،و 3االف مطعم 7800 ،قهوة وتقع أكثر من  %50منها في المناطق التراثية.
وتمثل السياحة المحلية  %30فقط والباقي سياح أجانب من أمريكا وإنجلترا وألمانيا وإيطاليا (London, 2006
.)Development Agency

شكل ( )3يوضح تطوير الحي الصناعي التاريخي
ببرشلونةBarcelona@22

المصدرwww.22barcelona.com:

 -2-4لندن كمدينة إبداع معرفي:
تبين مجموعة الدراسات عن لندن إنها مدينة ذات مكانة دولية من المنظور الثقافي .فهي تتمتع ببنية صناعات ثقافية متنوعة ومعقدة
وذات توجه دولي ،ترعي وتدعم ثروة من النشاط الفني المحلي والدولي -التجاري ،والمدعوم ،والتطوعي .ويخلق هذا التنوع النشاط
واإلشعاعات الثقافية الفرعية التي تحقق للندن جاذبيتها وتسهم في
شكل ( )4يوضح منطقة صاغة هاتون غاردن التاريخية
مكانتها كمدينة عالمية ،إقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.
وفي لندن يعمل  680ألف شخص في الصناعات اإلبداعية،
يشكلون  %15من اقتصاد لندن وحوالي  %20من قوة العمل وهم
يشكلون  %12من سكان المملكة المتحدة ،والحقيقة أن سكان لندن
يتحدثون أكثر من  300لغة ،وتجمعهم حوالي  50طائفة على مدى
عشرة أالف عام .وسيظل إسهام لندن مرئيا مادامت مبانيها
التاريخية باقية ،واألشكال الحرفية األقدم ،والتقاليد والتعبيرات
الثقافية مثل كرنفال نوتنغ هيل ،والصاغة في هاتون غاردن شكل
( ،)4وإيطاليا الصغرى في كليركنويل.
المصدر:
https://en.wikipedia.org/wiki/Hatton_Garden

ومنذ عدة سنوات أقرت الحكومة بالدور الرئيسي للقطاع الثقافي في
االقتصاد البريطاني في المستقبل .بإنشائها قوة طوارئ للصناعات اإلبداعية لتمتعها بمالمح حاسمة توضح أهميتها في تنمية وصيانة
المدينة .ويمكن للنشاط الثقافي أن ينسج طريقه كخيط يمر عبر محاوالت من كل األنواع ،مضيفا في طريقه القيمة والمعني،
والخصوصية والتأثير ويتطلب تحقيق شراكه ناجحة بين الفنون والثقافة واألحياء الحضري ،وقد استثمرت الحكومات والقطاع الخاص
في إنشاء واستدامة تطوير األحداث والمناسبات لتحقيق مجموعة من الفوائد منها :رفع جودة الحياة -النشاط اإلبداعي -إقامة شراكات-
نمو الجماهير -إظهار القيمة على المستوي الوطني والدولي -تحقيق األهداف الثقافية للمدينة (جون هارتللي.)2007
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شكل ( )5يوضح منطقة معبد بار التاريخية

 -3-4مشروع تطوير منطقة تمبل بار التاريخية بدبلن بإيرلندا Dublin,
’Temple Bar
ترجع أصول منطقة معبد بار شكل ( )5في دبلن بإيرلندا إلى انها كانت
منطقة الفن البوهيمية ألنها منطقة إيجارات رخيصة في حقبة الثمانينات،
مما أثر عليها الحقا وسميت المنطقة الثقافية ،وأظهرت عدد من العناصر
التي أسهمت في صناعة المكان مستقبال مثل مشروع معرض التصوير
واألرشيف الوطني للتصوير ومركز الفنون ،وعلى الرغم من نجاح كل
مشروع حدة إلى أن تخطيط المنطقة المادي والثقافي المبدع حولها إلى
منطقة سياحية مركزية تحوي العديد من الخدمات مثل المطاعم والمقاهي،
كما جعلها مركز اقتصادي ليلي ومركز لالقتصاد المفتوح .فعندما يتم
التجديد الحضري شامال البنية التحتية األساسية ويتم ربطه بالصناعات
اإلبداعية ،يحقق نتائج متميزة ويساعد على انتقال المدينة إلى مدينة معرفة
كما في هذا المشروع ).(AISSR,2010

المصدرMAKING CREATIVE-، (2010)، (AISSR):
KNOWLEDGE CITIES, University of Amsterdam

 -4-4تطوير منطقة بوزنان ( )Poznanالتاريخية ببولندا:
في عام  2006وافقت السلطات المحلية في بوزنان (بولندا) برنامج إعادة إحياء المناطق الحضرية .وهذا ينطوي على سلسلة من
مشاريع التجديد الحضري التي تهدف لتحفيز اإلقتصاد ،اإلحياء االجتماعي والثقافي لوسط المدينة  -ويشمل على مشروعات كثيفة
قائمة على اقتصاد المعرفة ،ويمثل تجديد المواقع والمباني المتدهورة التاريخية أحد محاور العمل في بوزنان .يعتبر مشروع الطريق
الملكي اإلمبراطوري ،الذي يتمحور حول أربعة محاور (التاريخ ،الهندسة المعمارية ،الفنون والتقاليد) من المشروعات الرائدة .ولعب
هذا المشروع دورا هاما في الحفاظ على المعالم التاريخية التي هي األكثر عرضة للخطر في المدينة .ويهدف المشروع إلى تنسيق
وإعادة التأهيل المادي للمواقع التاريخية مع الجدول الزمني للمدينة من الفعإلىات الثقافية.
ويعمل هذا المشروع على تحويل مركز المنطقة التراثي من جزيرة كاتدرائية ومنطقة حي سرودكا إلى منطقة تاريخية متكاملة كما في
شكل ( .)6والهدف اإلستراتيجي هو تنشيط هذا الجزء من بوزنان بإعتباره منطقة تراثية ثقافية ذات جاذبية لألعمال ،وخلق بيئة عالية
الجودة للسكان المحليين ،وتشجيع عمال المعرفة اإلبداعية لالستقرار في المنطقة ).(AISSR,2010
شكل ( )6يوضح المسار االمبراطوري التاريخي في مدينة بوزنان

المصدرwww.Poznan-pl:
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 -5نتائج البحث:
-

أن من أهم اآلفاق التي تفتحها "مدن المعرفة" وضع مبادئ جديدة للتصميم الحضري للمدن ،في الوقت الذي ترتفع فيه
الظواهر السلبية .فالعمران المعاصر في دول العالم العربي ما زالت في بدايات هذا التحول الحضري عمو بما ،لذا ما تزال
الفرصة سانحة أمامها لصياغة تصوراتها المبدعة لمدنها الناشئة ،وهي تصاميم يجب أن تمتص كل الظواهر الحضرية
السلبية قبل نشوئها ،بل وتوفر مجاالب الحتضان اإلبداع.

-

أن المعرفة أصبحت حدثا وليس مجرد كيان أو سجل.

-

أن مدينة المعرفة هي مدينة مبدعة وذكية وذات أحداث.

-

وأن هناك مدينة بها أحداث واليشترط أن تكون مبدعة فإذا توفرلهذا التخطذيط االسذتراتيجي الذذي يقذوم علذى المعرفذة وتكذون
الثقافة أحذد األعمذدة فيذه تتحذول إلذى مدينذة مبدعذة فذإذا تذوفر لهذا إمكانذات تحويذل اإلبذداع الفكذري إلذى تطبيقذات عذن طريذق
االبتكار تحولت إلى مدن معرفة كما في شكل (:)7
شكل ( :)7يوضح مراحل تطور المدينة

المصدر :الباحث
-

تعتبر التنمية القائمة على المعرفة نتاجا للتقارب بين نظرية النمو اإلقتصادي وإدارة المعرفة ،فإن مدن المعرفة يمكن
إعتبارها نتاجا للتقارب بين الدراسات الحضرية والتخطيط وإدارة المعرفة.

-

الصناعات اإلبداعية هي التقارب المفاهيمي والعملي بين الفنون اإلبداعية (الموهبة الفردية) والصناعات الثقافية (النطاق
الجماهيري) ،في إطار تقنيات إعالم جديدة.

-

التراث الثقافي بشقيه المادي (المناطق التراثية) والمعنوي (اإلبداع والمهارات) يلعب دورا هاما في الصناعات اإلبداعية
كمحرك حضري وبالتإلى في صناعة مدن المعرفة.

-

يعتبر فهم المكان وأهميته وعناصر التميز من المفاتيح الهامة لصناعة المكان وتسويقه لألنشطة والصناعات اإلبداعية،
وتعتبر المناطق التاريخية أحد أهم األدوات لصنع هذا التميز في صناعة المكان.

-

تسويق المكان وتسويق األعمال بينهم مبادئ وسمات مشتركة ،إال أن تسويق المكان عملية أكثر تعقيدا ألنها تعتبر مملوكة
للقطاعين العام والخاص ،وتستخدم من قبل شركات ومقيمين وزائرين ومهاجرين ،وتسويقها يكون لفئات مختلفة ،لذا فإن
تحقيق التوازن بين هذه الفئات لتحقيق المصالح المختلفة وتسويق المكان يمثل تحديا كبيرا.

-

تمثل المناطق التاريخية مصدرا هاما لتميز المدن ولكنها قد تكون عائقا أو محرك حضري هام لإلبداع ،على حسب
إستراتيجيات التعامل معها.

-

تكاتف القطاع العام والخاص والوعي بأهمية الصناعات اإلبداعية وإستثمار المناطق التاريخية يحقق نتائج متميزة في تحول
المدينة من مدينة تقليدية إلى مدينة معرفة.

-

استثمار المناطق التاريخية وتأهيلها لتحقق متطلبات الصناعات االبداعية يعمل على رفع كفاءة التنافس الحضري بين المدن
وتسويق المدينة وأنشطتها كما ظرفي أمثلة مدن برشلونة ولندن بوزنان ودبلن.

مما سبق تم استنباط مجموعة من القواعد الهامة عند التعامل مع المناطق التراثية لتكون محركا حضريا يعمل على المساهمة في
تحويل المدينة إلى مدن معرفة كما في جدول :1
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جدول  1يوضح كيف يمكن تغيير اسلوب التعامل مع المناطق التراثية لتكون محركا حضريا
اسلوا التعامل مع المناطق التراثية في المدن التقليدية

اسلوا التعامل مع المناطق التراثية في المدن المعرفة

قطاعية

شمولية

تكتيكية

استراتيجية

وعاء لألحداث

مولد لألحداث

إرضاء الجماهير

إثارة الجماهير

استراتيجيات محدودة النتائج

الوعي بالصناعات االبداعية واعادة تأهيل المناطق لتحقق
متطلباتها

تسويق المدينة سياحيا فقط

صناعة عالمة تجارية للمدينة مرتبط باألنشطة والصناعات
اإلبداعية
المصدر :الباحث.
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