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الملخص التنفيذي

 الجمال ذلك التعبير الساحر في كل المدن ظل مثار تساؤالت ودراسة عبر التاريخ. لطالما ارتبط هذا
التعبير بالعالقة بين التخطيط الحضري والفنون بشتى أشكالها في المدن.

وهذا تحديداً ما تناوله المحور األول لهذا التقرير

التخطيط العمراني هو بشكل عام عمل جماعي يقوم
على أساس االستفادة من الموارد الموجودة في
المدن ومحاولة توظيفها لخدمة السكان واالرتقاء

بحياتهم وصوًال إلى أعلى مستويات الرضا والسعادة. 

وفي الوقت الحالي، تقتضي الجهود العالمية الحثيثة في مسألة التنافسية العالمية في سباق الوصول
إلى مدن جاذبة، ولم يعد المشهد الجمالي في مدن اليوم مقتصراً على توفير المرافق وتوفير البنية
التحتية للسكان، وتوفير ناطحات السحاب وتوفير الخدمات فحسب، وإنما االهتمام بجانب كيفية جذب
السكان بكافة شرائحهم، وأيضاً تعزيز التنافسية، فضًال عن بناء منظومة عالية من شبكة االتصاالت،
بجانب كيفية بناء منظومة شبكة عالية من البنية التحتية والمطارات التي تساهم في جذب السياح.
وبالتالي استثمار الفنون والمتاحف والمراكز الثقافية كعناصر داعمة لتنمية المدن، وجذب السكان من

كافة الشرائح االجتماعية، وتعزيز الجانب السياحي والترويج له.
وألن الفنون ال يمكن أبدا أن تكون بمعزل عن الجوانب االقتصادية واالجتماعية فقد جاء الحديث حول
هذا الجانب في المحور الثاني مناسبا لسياق الحديث، فقد تطرق المحور الثاني إلى أهمية التوازن ما بين
الجوانب (االقتصادية والجمالية واالجتماعية) في المدن؛ بمعني أن يتم االهتمام بالجانب االقتصادي
وكذلك بالجانب االجتماعي فضًال عن الجانب البيئي أو الجانب الجمالي في المدن؛ بحيث يكون هناك نوع
من التوازن الذي يكفل عدم التركيز على الجانب االقتصادي المحض على حساب الجانب الجمالي. وفي
نفس الوقت عدم االهتمام بالجانب الجمالي على حساب الجانب االجتماعي. وبالتالي يؤدي إلى نوع من
التهميش االجتماعي ومشاكل ظهور العشوائيات ومشاكل عدم العيش بشكل مريح بالنسبة

للسكان.
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ومن منطلق أن رحلة التطور التقني بما تحمله من معاٍن تساهم في تشكيل مستقبل المدينة، فقد
ركز المحور الثالث على التطور التقني وتأثيره على جماليات المدينة، وخلص إلى أن المدن بطبيعتها
بحاجة إلى التطور والتقنية كذلك ال تتوقف عن التطور، وبالتالي البد من االستفادة من التقنية
وتوظيفها من أجل المدن. ومن ثم فالتقنية في المدن هي سالح ذو حدين؛ فالتطور التقني هو في
الحقيقة عامل إيجابي. سوف يقود المدن إلى مزيد من التطور واالزدهار، ولكن بالتأكيد يجب أن ال يكون

على حساب التراث والثقافة. 
 بينما ركز المحورين األخيرين على تجارب عملية تجسد انعكاس الفنون على هوية المدينة، حيث عرض
المحور الرابع لتجربة المشتل اإلبداعي بالرياض وكذلك مبادرة نقوش الشرقية، بينما عرض المحور

األخير للمزج بين الفنون والتنمية من واقع تجربة مدينة أمستردام الهولندية.
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أهمية المشاركة المجتمعية في دعم 
جهود إبراز معالم الجمال في المدن.

 وفي ضوء ما تقدم، تم االنتهاء إلى التوصيات التالية:

أهمية مزج الفنون باستراتيجيات تطوير
المخططات كما حدث في تجربة أمستردام.

 أهمية تطوير التشريعات العمرانية على مستوى المدن بحيث تعمل هذه التشريعات على دعم
البعد الثقافي والفني في سياق تنمية المدن، جنباً إلى جنب مع دعم البعد االقتصادي وفي نفس

الوقت أن ال تؤثر على األبعاد االجتماعية، أو البيئية أو الجسدي للمدينة. 

الحاجة إلى تضمين مسألة تحسين المشهد الحضاري، وأنسنة المدن في نطاق شمولي أوسع من
النطاق الجمالي أو الجسدي الذي يرى بالعين المجردة. بمعني أن ال يكون التركيز في تحسين

وتجميل المدن فقط على مسألة إزالة المخلفات وتحسين الواجهات العامة وتطوير األرصفة
والممرات؛ بل يفترض أن يكون معيار الجمال في المدن مرتبط بوظيفة المدينة ومدى مالئمتها

لخدمة سكانها والوفاء باحتياجاتهم.

الموازنة ما بين الجانب االقتصادي والجمالي في تخطيط وبناء المدن، لتجنب ظهور العشوائيات
والتهميش. ومراعاة أن الموازنة بين الجانب الجمالي، والبنية التحتية (كاألرصفة والحدائق واإلنارة

والزراعة.. وغيرها) للمدن واألحياء هو الذي يصنع االستدامة؛ حيث تفيد التجربة أن الجهود
والتجارب البسيطة يمكن أن تلقى الصدى الواسع وتصنع أثر أبعد كما الحظنا في مبادرة النقوش

بالخبر. 

التوصيات
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التخطيط العمراني هو بشكل عام عمل جماعي يقوم على أساس االستفادة من الموارد
الموجودة في المدن ومحاولة توظيفها لخدمة السكان واالرتقاء بحياتهم وصوًال إلى أعلى
مستويات الرضا والسعادة. وقد شهدت البيئة الحضرية في معظم دول العالم تغيرات سريعة
وشاملة منذ منتصف القرن العشرين، وقد شملت هذه التغيرات الجوانب الديموغرافية
واالجتماعية واالقتصادية والعمرانية (1). وتحاول الفنون بصفة عامة أن تقوم بدور تنمية وتربية

الذوق الجمالي لدى كافة أفراد المجتمع (2).
والجمال في مسألة التخطيط العمراني يقاس بأنه نسبي. اليوم من الممكن القول بأن هذه

المدن جميلة وهذه المدن غير جميلة ولكن 

العالقة بين التخطيط الحضري وصناعة الجمال في المدن

الجمال األساسي أو النظرة الشمولية في
مسألة التخطيط العمراني يتعلق في الواقع

بمدى موائمة هذه المدن الحتياجات السكان
وتحقيق أعلى درجات الرضا والسعادة لهم. 

وبتوسيع دائرة الرؤية على مستوى العالم، نجد أنه ثمة العديد من النظريات والجهود العملية في
سياق التخطيط للمدن من أجل الوصول إلى مدن جميلة، أو مدن حدائقية يعيش فيها السكان
بسعادة وراحة. ويتحقق لهم أعلى درجات الرضا والسعادة، هي في الحقيقة كانت محاوالت
تجسيد اإلطار الفيزيقي أو العمراني في واقع حياة السكان تحقيقاً لسعادتهم، ويتضمن ذلك على
سبيل المثال: زيادة نسبة الحدائق، وتوسيع نطاق المسطحات الخضراء، وإيجاد عناصر عمرانية من
شأنها أنسنة المدن، ووجود أنواع من متاحف الفنون والتراث العمراني، كلها في سياق محاولة

الوصول إلى المدن الجميلة. 

ولكن في الحقيقة على مدار التاريخ كان هناك
نوع من التركيز على الجانب االقتصادي المحض
مقابل ضعف في االهتمام بالجوانب (الجمالية أو
البيئية أو االجتماعية) وهذا في الحقيقة أدى إلى
مجموعة من السلبيات التي أثرت على المدن
كما أثرت على ساكنيها ومن ثم على مستوى

الرضا المجتمعي لهؤالء السكان عن مدنهم. 
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على سبيل المثال مع بداية الثورة الصناعية كان اهتمام المستثمرين في مسألة بناء المصانع على
نطاق واسع وهذا أثر سلبياً على مسألة التهميش االجتماعي؛ فتوظيف أعداد متزايدة من العمال
أدى إلى بناء مدن لهؤالء العمال دون النظر إلى مسألة اإلطار الجمالي لهم كسكان وكيف يمكن

لهم أن يعيشوا في المدينة براحة وهدوء وسكينة.
 وباستمرار فقد تم إنشاء أعداد إضافية من المصانع بهدف تحقيق أعلى درجة من الربحية، ولكن
كان ذلك على حساب اإلطار الجمالي واإلطار البيئي. وفي نفس الوقت لم ينعكس نفس هذا
المضمون على االهتمام بالجانب الجمالي المحض على حساب الجانب االقتصادي، واستمر النظر

للجانب االجتماعي كنوع من الترف ما أثر سلبياً على طبيعة المدن وحياة األفراد في إطارها.

والواقع أن المخطط العمراني وعالقته بالتخطيط العمراني بشكل عام وعالقته

بالفنون على وجه التحديد هو يأتي في سياق الموارد المتاحة؛ فعلى مستوى

المدن في العالم كله تتمثل اإلشكالية الرئيسية في كيفية توظيف الموارد في

كل مدينة، واالستغالل األمثل لهذه الموارد، ومنها الموارد الثقافية والفنون

والمتاحف والتراث العمراني في المدن التراثية بما يشتمل عليه من التراث

المادي المحسوس والتراث المادي أيضاً غير الملموس.

ويتزايد في هذا اإلطار االهتمام بكيفية توظيفه في سياق تنمية المدن. 
وفي الوقت الحالي، تقتضي الجهود العالمية الحثيثة في مسألة التنافسية العالمية في سباق
الوصول إلى مدن جاذبة، ليس مجرد توفير المرافق وتوفير البنية التحتية للسكان، وتوفير ناطحات
السحاب وتوفير الخدمات فحسب، وإنما االهتمام بجانب كيفية جذب السكان بكافة شرائحهم،
وأيضاً تعزيز التنافسية، فضًال عن بناء منظومة عالية من شبكة االتصاالت، بجانب كيفية بناء
منظومة شبكة عالية من البنية التحتية والمطارات التي تساهم في جذب السياح. وبالتالي استثمار
الفنون والمتاحف والمراكز الثقافية كعناصر داعمة لتنمية المدن، وجذب السكان من كافة

الشرائح االجتماعية، وتعزيز الجانب السياحي والترويج له.
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إن الحديث عن السياحة ال يقتصر فقط على تنمية ثقافة معينة موجودة في بقعة معينة في
المدينة، وإنما يشمل تنمية المدينة ككل بمعنى استغالل مراكز المدن على سبيل المثال،
واستغالل القيمة الثقافية الموجودة في المدينة. ومحاولة عكسها على النطاق العام. فبالتالي
ترتقي المدينة ككل. واليوم عندما نتحدث عن الثقافة أو الفن في المدن فنحن في الحقيقة ال
نتحدث فقط على صيانة المناطق مثًال التراثية أو صيانة المناطق الثقافية أو عمل المتاحف ومراكز
الفنون فحسب؛ بل إن هذه العملية برمتها سوف تساهم في تنمية المدينة ككل وبناء البنية

التحتية للمدينة، وتحسين الحياة العامة للسكان. 
 ولم تعد القضية ترتبط فقط بترميم المناطق التراثية، وإنما أيضاً تمتد كذلك لتشمل االهتمام
بالسكان ذاتهم وما يخص حياتهم االقتصادية وتوفير فرص عمل مالئمة لهم. وهذه هي النقطة

المهمة التي أيضاً من خاللها نستطيع أن نجذب السكان نحو الثقافة.

اليوم الساكن قد ال يهتم بالثقافة إذا لم
يستشعر أن هناك عوائد اقتصادية وأنه جزء
من المنظومة الخاصة بتنمية المدينة. عندها
سوف يهتم بتراثه ويحاول أن ينميه وسوف

يهتم بالفنون المحلية الموجودة في المدينة. 

 ولعل هذا الجانب لم يتم التطرق له في الحقيقة كثيراً في سياق تنمية المدن؛ لذلك فالتصور أنه
أصبح موضوعاً حيوياً ومهماً، وهو نقطة أساسية في مسألة سباق التنافسية على مستوى

المدن.
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المدينة كائن مادي يستمد قوته
من عدة عناصر منها المساحة،

والسكان والمباني وجميع مظاهر
العمران البشري (3). وال يتصور أن
يكون هناك تخطيط عمراني دون

معرفة مدى االنسجام بين مختلف
العوامل المؤثرة فيه (4).

المدن العمالية التي تأسست إبان الثورة الصناعية كان التركيز فيها على متطلبات التصنيع دون
االهتمام بتوفير البيئة المناسبة للسكان. فنشأت االحياء العشوائية، وحدث نوع من التهميش
االجتماعي للسكان الذين عاشوا في هذه المدن العمالية في ظل معاناة من سوء امدادات المياه،
وعدم وجود المواصالت، والحياء البائسة. وأصبح هناك نوع من التهميش واالستغالل السيء

لهؤالء العمال من أجل خدمة أرباب األعمال.

التوازن ما بين الجوانب (االقتصادية والجمالية واالجتماعية) في المدن

أصبحت مسألة التوازن ما بين الجانب االقتصادي

والجمالي واالجتماعي، أحد اإلشكاالت األساسية

في التخطيط العمراني للمدن في عالم اليوم.

ومؤخراً تزايد االهتمام بالتركيز على
التوازن بين مختلف الجوانب التنموية
في المدن أو ما يسمى باالستدامة. 

التوازن ما بين الجانب الجمالي والجانب الجسدي أو الجانب االقتصادي والجانب العمراني. ومن
األمثلة على ذلك في نطاق المملكة العربية السعودية مدينة الجبيل، وأيضاً مدينة نيوم، والمدن
الجديدة اآلن والتي من المالحظ أن اإلعالن والترويج عنها يأتي عادة في سياق أنها ال تلوث البيئة؛
وأنها مدن توفر تنمية اقتصادية من شأنها توفير فرص عمل ودخل مناسب يمكن أن يجذب
السكان، وفي نفس الوقت تمثل الجوانب البيئية السلبية بها جوانب صفرية. وبالتالي تكاد هذه
المدن الجديدة من أن تصل إلى تحقيق المعادلة الصعبة في التخطيط العمراني، وهي قضية

التوازن ما بين الجوانب (االقتصادية واالجتماعية والبيئية).
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وبالتأكيد فثمة أهمية في هذا السياق للموازنة ما بين جميع الجوانب. وهذا ما يسمى في التخطيط
العمراني بمسألة االستدامة؛ بمعني أن يتم االهتمام بالجانب االقتصادي وكذلك بالجانب االجتماعي
فضًال عن الجانب البيئي أو الجانب الجمالي في المدن؛ بحيث يكون هناك نوع من التوازن الذي يكفل
عدم التركيز على الجانب االقتصادي المحض على حساب الجانب الجمالي. وفي نفس الوقت عدم
االهتمام بالجانب الجمالي على حساب الجانب االجتماعي. وبالتالي يؤدي إلى نوع من التهميش

االجتماعي ومشاكل ظهور العشوائيات ومشاكل عدم العيش بشكل مريح بالنسبة للسكان.

أصبحت مسألة التوازن ما بين الجانب االقتصادي

والجمالي واالجتماعي، أحد اإلشكاالت األساسية

في التخطيط العمراني للمدن في عالم اليوم.

مما ال شك فيه أن المدن بطبيعتها بحاجة
إلى التطور والتقنية كذلك ال تتوقف عن
التطور، وبالتالي ال بد من االستفادة من

التقنية وتوظيفها من أجل المدن. 

•التطور التقني وتأثيره على جماليات المدينة. 

فعندما تم اختراع السيارة أو القطار على سبيل المثال فقد أثر ذلك في الحقيقة على المدن بشكل
إيجابي وسلبي في الوقت ذاته.

وتضمن التأثير االيجابي سهولة الوصول إلى مراكز المدن، وسهولة الوصول إلى األعمال،
وسهولة الوصول ما بين المدن والمدن األخرى، لكن على الجانب اآلخر اشتمل التأثير السلبي -
السيما في ظل ما يشهده العالم اليوم من تسارع في مستويات التحضر نتيجة الزيادة في النمو

السكاني والهجرة نحو المدن (5) - على زيادة نسبة الملوثات بالمدن، وبروز المشاكل الحضرية

فمع أن التنمية أو التركز السكاني في
المدن يؤدي إلى االزدهار االقتصادي،

لكنه في نفس الوقت يصاحبه
إشكاالت ناتجة عن التوسع الحضري.
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وهذه اإلشكاليات قد تكون إشكاليات في النقل أو في استعماالت األراضي، وقد تكون
اإلشكاليات في اإلسكان.

 وتطور التقنية وانعكاسه على المدن هو سالح ذو حدين؛ فهو إيجابي بحد ذاته بحكم طبيعة الحياة
التي ال تتوقف عن التطور، ولكنه قد يؤدي إلى سلبيات أخرى منها على سبيل المثال التوسع
الرأسي والذي قد يؤدي إلى نوع من العزلة االجتماعية والتحول إلى نوع من التواصل االفتراضي على
نحو أكبر. فالمجتمع الحضري أصبح أفراده منشغلين بأنفسهم وال يوجد بينهم نوع من التواصل
االجتماعي كما كان في السابق وكما كان عليه آباؤنا وأجدادنا في المناطق الحضارية القديمة وفي
القرى والمدن القديمة. وأصبح من المالحظ ضعف العالقات االجتماعية في المجتمع الحضري

المقترن بتزايد استخدام وتقدم الوسائل الحضارية الجديدة أو التقنيات. 

ومن المنظور التاريخي فقد تأثرت بعض الدول العربية بالحداثة التي أعقبت الثورة الصناعية؛ لكن
ذلك جاءت في الحقيقة على حساب المناطق التراثية القديمة والمناطق التاريخية؛ حيث هدمت
العديد من األسوار التي كانت محيطة بالعديد من المدن. وتم هدم أيضاً الكثير من المباني الطينية
التراثية وأنشأت على انقاضها العمارات العالية والمباني الخرسانية. بعد ذلك بدأ يفكر المخططون
وصناع السياسات العمرانية في المدن بسلبيات هذا التوجه؛ ما أدى بهم إلى العودة نحو مراكز

المدن القديمة وتنميتها ألنها فرصة.

التطور التقني هو في الحقيقة عامل
محفز سوف يقود المدن إلى مزيد من

التطور واالزدهار، ولكن بالتأكيد يجب أال
يكون على حساب التراث والثقافة. 
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والمشاركة المجتمعية في الحقيقة محور هام وأساسي؛ يركز على كيفية إشراك السكان في صناعة
سياسات عمرانية مستدامة تخدم المجتمع وتنعكس إيجابياً على حياة أفراده. 

 الخالصة، في ظل وجود منظومة متميزة في مسألة التخطيط العمراني على مستوى المدن،
وكذلك وجود نوع من الرؤية بعيدة المدى لتطوير هذه المدن؛ سوف تكون التقنية بالتأكيد عامل
إيجابي. ولكن قد تكون التقنية عامل سلبي في حال غياب الفكر االستراتيجي للمدن، وفي حال عدم
وجود أي رؤية لنا في المستقبل من حيث كيفية العيش في المستقبل وكيفية توظيف الموارد

الموجودة لدينا لخدمة األجيال المستقبلية. 

واليوم أصبح إحياء المناطق التراثية، وتفعيل المشاركة المجتمعية
مسألة مهمة جداً في تعزيز انتماء السكان إلى بيئتهم العمرانية؛

فال يمكن زيادة اهتمام المجتمع بتراثه وتاريخه إذا لم يستشعر أنه
هو جزء منها من خالل المشاركة المجتمعية. 
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تعد الفنون بمثابة إرث ثقافي تتداوله مختلف شعوب العالم لما تحققه من أثر مجتمعي ملموس
ة في أنحاء المدن، وذلك بالدرجة األولى انطالقاً من االقتناع (6). "ويتزايد االهتمام بنشر األعمال الفني
العميق بأهمية الفن في حياة المجتمع وفي سعادته وازدهاره" (7). وكان عمران المدن هو
الشاخص الذي تتقابل على جدرانه الفنون المختلفة وبوسائل ووسائط متباينة يدفع نحو تشكيل

أنموذج منفذ في األعمال الفنية بما من شأنه أن يحمل طابع ثقافة اجتماعية معينة (8).
 وفي ضوء ذلك استهدفت تجربة المشتل اإلبداعي بشكل أساسي تحقيق أقصى قدر من األثر في
الرفاهية االجتماعية والحضارية والبيئية؛ من منطلق الدور الكبير الذي تلعبه الفنون في هذا الصدد.
وقد كشفت إحدى الدراسات التي أجرتها مؤسسة نايت األمريكية من خالل مسح مجتمعي عن أن
الشكل الجمالي للمكان سواء من خالل الفنون أو الحدائق أو األماكن المفتوحة المجتمعية، كانت
أهم بالنسبة للسكان من االقتصاد، واألمان، والتعليم في المنطقة، بل وتعد من عوامل

استدامتهم.

الفنون وهوية المدينة: تجربة المشتل اإلبداعي (حي السفارات بالرياض) 
ومبادرة النقوش (الثقبة بالخبر).

قامت تجربة المشتل اإلبداعي على تطوير إحدى المدارس الحكومية المهجورة في حي السفارات
بالرياض منذ عدة سنوات، وكان أحد األهداف األساسية هو إعادة إحياء المكان باإلبداع والمبدعين
ليس فقط فيما يتعلق بالمخرجات البصرية، ولكن من خالل خلق هوية وروح ونبض لإلبداع في هذا
المكان من خالل المستخدمين والمستفيدين منه ليس فقط لمن يدخلونه وليك لسكان الحي

بأكمله من خالل المبادرات التي تخرج عنه لصالحهم. 
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والطموح أن تتكرر هذه التجربة في مختلف المدن، وليس فقط المدن الجديدة ولكن كذلك المدن
الموجودة في الرياض والظهران والخبر وجدة وأبها وغيرها. ولوحظ من خالل تجربة المشتل

اإلبداعي زيادة اإلحساس بالمسؤولية بالمكان وتنامي الشعور لدى السكان بضرورة االهتمام به.
 يضاف إلى ذلك مبادرة صناعة هوية كل حي في المدينة في سبيل خلق هوية متكاملة. التنوع
المكاني يعكس هويات مختلفة ويخدم في عدم إغفال أي قصة ويبرز جمال االختالف والتنوع ومن

خالل ذلك تصنع هوية متكاملة للمدينة.
أيضاً فثمة تجربة أخرى بجانب تجربة المشتل اإلبداعي وهي 

 مبادرة نقوش الشرقية التي أطلقها مجلس
المسؤولية االجتماعية بالمنطقة الشرقية

بالتعاون مع أمانة المنطقة. وكان هدفها تنشيط
السياحة في حي البايونية في المنطقة الشرقية

والذي كان مهمًال نوعاً ما وكان السكان ال
يرغبون في زيارته لعدم وجود اهتمام به. 

ومن هنا برزت الفكرة باستثمار طاقات الشباب والشابات المبدعين إلعادة إحياء جمال المكان، ما
أثمر عن أعمال فنية "جرافيتي" غيرت من شكل المكان؛ ما أعاد جذب الناس إلى زيارة المنطقة، وفي

الوقت ذاته شعر سكان المنطقة بالفخر بمكانهم الذي أصبح يتميز بأعمال فنية جميلة.
 ويستخلص من تجربة المشتل اإلبداعي وكذلك مبادرة نقوش الشرقية، أهمية الشكل الجمالي
للمكان بالنسبة للسكان، إضافة إلى أنه يمكن من خالل الفنون لمبادرات عمرانية بسيطة

المساهمة في تحقيق أهداف االستدامة.
 وبالطبع فإن الفنون ومع كونها عامل جذب وتظهر أهميتها في أي مجتمع خاصة فيما يرتبط
بالدور الذي تلعبه في الرقي بمستوى الحياة االجتماعية واالقتصادية لألفراد (9)؛ لكنها ليست العامل
الوحيد؛ لكن المهم في هذا السياق هو خلق االستدامة للمكان ليس فقط من ناحية الفنون البصرية
والجمالية ولكن من خالل نظرة شمولية تعالج التشوه البصري جنباً إلى جنب مع االهتمام بالبنية

التحتية من أرصفة وإنارة ومرور وحدائق وأماكن خضراء وغير ذلك.
 فضًال عن أن لنمط تخطيط المدينة ولطبيعة مجتمعها، ونوع الخدمات المقدمة فيها، األثر الواضح

في توفير األمن الحضري في جميع أبعاده ومستوياته (10).
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تعد هولندا خامس أسعد بلد في العالم
وفقاً لتقرير السعادة العالمي لعام 2022

متفوقة على السويد ونيوزلندا، والعاصمة
أمستردام هي قلبها الثقافي. وكانت

الثقافة وال تزال في صميم هويتها. 

ما الذي يجعل الناس يرغبون في زيارة أمستردام والعيش فيها؟
 يمكن اإلجابة على السؤال المتعلق بأسباب تفضيل الناس لزيارة أمستردام والعيش فيها باإلشارة

إلى ما يلي:

مزج الثقافة والفنون ضمن استراتيجية التنمية من واقع تجربة مدينة أمستردام الهولندية.

تم تصنيف أمستردام كثالث أفضل وجهة
في العالم من خالل مؤشر 2021 ألفضل

100 وجهة، بعد دبي مباشرة وتفوقت
على مدن: لندن وبرشلونة ونيويورك.

ظلت أعداد الزيارات قبل انتشار الوباء
عند حوالي 20 مليوناً سنوياً، مما جعل
االقتصاد الهولندي يدر 82 مليار يورو

(91.5 مليار دوالر) سنوياً. 

يعد المشهد الثقافي ألمستردام وبنيتها
التحتية أحد األسباب الرئيسية لكونها في

قائمة العشرة األوائل كأفضل وجهة في
المدينة لسنوات عديدة.

جودة الحياة في أمستردام عالية، وهناك العديد من الفرص االقتصادية والتجارية.
وأمستردام مشهورة عالمياً بتراثها الثقافي الغني، سواء كانت المتاحف مع أعمال

"فيرمير" و"رامبرانت" و"فان جوخ" وغيرهم من أساتذة هولنديين في القرن السابع عشر
وما بعده، أو القنوات والمنازل المائية التي يعود تاريخها إلى القرن السابع عشر والذي كان

بمثابة العصر الذهبي، وهي أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو.
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على الصعيد الدولي، تشتهر أمستردام أيضاً بمشهدها الثقافي المزدهر والصناعات
اإلبداعية. وثمة متاحف غير عادية مثل متحف NXT الذي يعرض اإلسقاطات السمعية

والبصرية في مساحة صناعية ضخمة ويتعاون مع المبدعين والفنانين من جميع أنحاء
العالم وجميعهم بأحدث الفنون، أو متحف الشارع في NSDM WERF للكتابة على الجدران.

لدى أمستردام الكثير لتقدمه للمتاحف، حيث يمتد المشهد الثقافي إلى السينما
والمسرح سواء كانت في مبان مشهورة أو في مراكز مجتمعية ثقافية.

كيف تسهل مدينة أمستردام هذا المشهد الثقافي؟

شهدت أمستردام على مدار عقد من الزمان زيادة في أعداد الزائرين، مع توقع استمرارها،
لترتفع من 18 مليوناً في عام 2018 إلى 42 مليوناً في عام 2030. وهو ما يزيد عن 20 ضعف عدد

السكان الحالي. 
في فترة ما قبل جائحة كورونا، تأثرت سبل العيش في أمستردام بشدة بسبب زيادة عدد الزوار

التي حثت البلدية على وضع مؤشرات إلدارة السياحة الجماعية.
وتتمثل أحد هذه القياسات في نشر صناعة الثقافة والفعاليات من وسط المدينة إلى ضواحي

أمستردام.
منذ أوائل عام 2000، واجهت مدينة أمستردام مهمة إعادة تطوير وتجديد حضرية كبيرة، حدثت
معظم مخططات إعادة التطوير على نطاق واسع (هدم - مباني جديدة) في 3 من األحياء السبعة

للمدينة.
كما هو الحال في بقية العالم، بسبب األزمة المالية الكبرى في 2008/2009، تم تعليق غالبية هذه

المخططات وتركت العديد من المباني (التجارية والصناعية والسكنية) فارغة.
أصبحت هذه المباني مساحات ثقافية من قبل ومن أجل المجتمعات ذاتية التنظيم التي تعمل
كأرض خصبة للمشهد الثقافي. وهي تعمل كمجتمعات حية، وأماكن للموسيقى، ومراكز ثقافية،

ومحاور للفنانين، وقرى بيئية.
أدت هذه المساحات الثقافية الشعبية في العديد من المباني الفارغة إلى توسيع المشهد

الثقافي ليعم جميع أنحاء المدينة.
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استراتيجية المجلس المحلي للفن والثقافة بمدينة أمستردام.

 ركزت استراتيجية للمجلس المحلي للفن والثقافة بمدينة أمستردام على المحاور اآلتية:

BURRO) 1-دعم المساحات الثقافية الشعبية؛ فبلدية أمستردام لديها وكالة مخصصة
BREDDING SPACE) توفر مساحة ألسعار إيجار مجانية أو منخفضة وتمويل للتحول

األساسي وتجديد المبنى.
2-تضمين المبادرات الشعبية في برامج التمويل القائمة طويلة وقصيرة األجل.

3-توفير تمويل حكومي للمنشآت الثقافية، على المدى الطويل (برنامج التمويل لمدة 4
سنوات ARTPLAN) والمدى القصير (مؤسسة أمستردام للفنون). يتم توفير هذا التمويل

لألنشطة الثقافية، والبرمجة االجتماعية والثقافية، والتعليم الثقافي خارج المناهج الدراسية.
4-خطة اإلسكان االستراتيجية للفنون والثقافة 2020-2025. اللوائح الجيدة لمشاريع التنمية
الحضرية مع الرغبة في تسريع إنتاج المساكن تخلق مساحة في المباني الجديدة للمرافق
الثقافية. مع استراتيجية SHPAC 2020-2025، تم وضع إستراتيجية للتأكد من أن هذه
المرافق تخدم الصناعة الثقافية وتزودها بوسائل الراحة. في الوقت نفسه، تهدف إلى
تحسين جودة الحياة في الضواحي الخارجية للمدينة من خالل تقديم مبادرات شعبية أكثر

استقراراً في السكن.

 وتعتبر بلدية أمستردام المشهد الثقافي بمبادراته الشعبية والمساحات الثقافية أداة مهمة
لتعزيز السياحة الجماعية في وسط المدينة. في الوقت نفسه، يتم هدم المباني الفارغة التي تضم
SHPAC 2020- تلك المساحات الثقافية إلفساح المجال لألحياء الجديدة. وتنطوي استراتيجية

2025 على بناء مرافق ثقافية جديدة في هذه األحياء. 
 وخالصة القول إن المبادرات الثقافية الشعبية في أمستردام قد ازدهرت، ويرجع ذلك جزئياً إلى
انخفاض أسعار اإليجارات. ويتطلب االنتقال إلى هذه المباني الجديدة المتضمنة لهذه المبادرات
أن يتحول السكان إلى منطقة أكثر احترافاً. هذا هو التحدي اآلن وفي المستقبل الذي يواجه

المجلس المحلي للفن والثقافة بمدينة أمستردام.
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شهدت أمستردام زيادة على مدار عقد من الزمان في أعداد الزائرين ، مع توقع استمرارها ، لترتفع من

18 مليوًنا في عام 2018 إلى 42 مليوًنا في عام 2030. وهو ما يزيد عن 50 ضعف عدد السكان الحالي. 

في فترة ما قبل الجائحة ، تأثرت سبل العيش في أمستردام بشدة بسبب "زيادة عدد الزوار"   التي حثت

البلدية على وضع مؤشرات  إلدارة السياحة الجماعية. 

تتمثل أحد هذه المؤشرات في نشر صناعة الثقافة والفعاليات من وسط المدينة إلى ضواحي أمستردام.
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تحدث معظم عمليات إعادة التطوير في أمستردام في األحياء الشمالية والجنوبية الغربية والجنوبية

الشرقية.  لتحسين االرتباط بالمجتمع ، وضعت البلدية في عام 2018 الئحة تفرض إدراج المرافق العامة

في برامج تطوير مطوري العقارات وجمعيات اإلسكان. لكل 4 وحدات سكنية قيد اإلنشاء ، يلزم 

تطوير 1 متر مربع من المرافق الثقافية.
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