المدن والموارد

التباين بني مناذج املدن اآلسيوية يف كل من الكويت وأبو ظبي وسنغافورة وهونغ كونغ

الملخص التنفيذي

امللخص التنفيذي
يعرض هذا التقرير النتائج الرئيسية ملرشوع املدن واملوارد ( )Resource Urbanismsالذي قاده مركز مدن ( )LSE Citiesيف كلية لندن لالقتصاد
والعلوم السياسية بني عامي  2015و  2017بدعم من برنامج الكويت ،مركز الرشق األوسط يف كلية لندن لالقتصاد والعلوم السياسية .ويركز البحث
عىل موردين طبيعيني؛ األرايض والطاقة ،ويستكشف عالقاتهام بشكل املدينة وبالسكن وبالتنقل .وهو يحلل هذه العالقات من خالل دراسة حاالت
باملقارنة تركز عىل الكويت وأبو ظبي يف الخليج ،وعىل هونج كونج وسنغافورة يف رشق آسيا .تتمثل الحالتني من املدن املختارة من دول الخليج
ورشق آسيا مبستويات دخل مامثلة ،ولكنها تظهر أشكاال متناقضة يف التنمية الحرضية .واألهم ،أن الكويت وأبو ظبي تتمتعان مبوارد طبيعية ضخمة
(األرايض والنفط) ،يف حني متتلك هونغ كونغ وسنغافورة موارد طبيعية محدودة ،مام يجعلهام حاالت مفيدة ألغراض املقارنة.
يستند البحث إىل منهج األسلوب املختلط الذي طوره مركز مدن ( )LSE Citiesيف كلية لندن لالقتصاد والعلوم السياسية مع املعهد األورويب لبحوث
الطاقة ( )EIFERكرشيك يف املرشوع .يقارن هذا املنهج تطور األشكال الحرضية والبنية التحتية ،ويستخدم االستشعار عن بعد ،ومنذجة الطاقة،
وتحليل سهولة الوصول لوسائل النقل ،وتصور البيانات عىل صعد مكانية متعددة للكشف عن العالقات بني مختلف املتغريات وتثبيتها .وقد طور
البحث مقياسا جديدا يعرف باسم «منطقة السكن الحرضية» ( Urban Living Area )ULAلتجسيد االرايض التي يقع فيها السكن الحرضي
بشكل أكرث دقة .و فيام ييل النتائج الرئيسية لهذا البحث:
 - 01يؤثر شكل املدن تأثريا كبريا عىل فعالية استخدام املوارد مام يجعله عامال حاسام يف االستدامة العاملية .أظهرت الدراسات السابقة أن املناطق
الحرضية تستهلك ما بني  67يف املائة و  76يف املائة من الطاقة العاملية نتيجة لرتكز السكان امليسورين واألنشطة التي تستهلك طاقة كثيفة .وإىل
جانب مستويات الرثوة والظروف املناخية وأنواع االنشطة االقتصادية املختلفة ،يحدد الشكل العمراين للمدن مقدار الطلب عىل الطاقة .ومن ضمن
سياقات الدخل املرتفع ،تبلغ حصة الفرد من استهالك الطاقة يف الكويت ودولة اإلمارات العربية املتحدة حوايل  375جيجا جول و  325جيجا جول
عىل التوايل مقارنة ب  214جيجا جول يف سنغافورة و  82جيجا جول يف هونغ كونغ .وتبني هذه الدراسة أنه ميكن تفسري هذه االختالفات جزئيا
من خالل تباين اشكال الهيئة الحرضية للمدن والطلب عىل الطاقة يف املباين وأنظمة النقل .ويؤثر حجم وترتيب املباين ودرجة االعتامد عىل وسائط
السيارات الخاصة ،عىل وجه الخصوص ،تأثريا مبارشا عىل احتياجات الطاقة يف مدينة ما وأمناط استهالك املوارد.
 - 02هناك فروقات جوهرية بني مناذج املدينة التي متت معاينتها يف دول الخليج مقارنة بتلك املوجودة يف رشق آسيا .وهذه الفروقات أكرث
وضوحا فيام يتعلق بالشكل الحرضي والكثافة وبنى النقل التحتية ،وأنواع اإلسكان .ويبلغ متوسط الكثافة السكانية يف منطقة السكن الحرضي
( 9848 )ULAو 4428شخصا يف الكيلومرت مربع يف مدينة الكويت وأبوظبي عىل التوايل ،وهي أقل بكثري من تلك املوجودة يف سنغافورة حيث
تبلغ  23817شخصا يف الكيلومرت املربع و 29554شخصا يف الكيلومرت املربع يف هونغ كونغ .ويف حني تتسم جميع املدن بنظم الطرق الرسيعة
الحرضية املتطورة التي يبلغ طولها اإلجاميل  166كم (سنغافورة) و 309كم (الكويت) ،إال انها فقط يف سنغافورة وهونغ كونغ تستكمل بأنظمة
سكك حديدية حرضية واسعة تبلغ عىل التوايل  275كم و 268كم .وتنعكس هذه الفروقات كذلك يف االختالفات يف نوعية املساكن املتوفرة 78 .يف
املائة من املساكن يف الكويت و  73يف املائة يف أبوظبي هي بيوت مستقلة (عادة فلل منخفضة ومتوسطة الكثافة) ،يف حني تغلب الشقق السكنية
يف سنغافورة ( 45يف املائة) ويف هونغ كونغ ( 94يف املائة).
 - 03أظهرت املدن جميعا فروقات داخلية كبرية يف التكوين الحرضي تجاوزت التوقعات األولية .تتميز سنغافورة وهونغ كونغ ،بغض النظرعن
أمناطها املكانية املهيمنة ،ببعض املناطق السكنية ذات الكثافة السكانية املنخفضة نسبيا ،يف حني تضم الكويت وأبو ظبي تكتالت ذات كثافة
سكانية عالية .فعىل سبيل املثال ،بلغت كثافة الذروة السكنية يف الكويت  52941فردا يف الكيلومرت املربع و كثافة الذروة الوظيفية  98091فردا
يف الكيلومرت املربع ،أعىل بكثري مام كان متوقعا .وتقدم مدن الخليج تباينا نسبيا واضحا بني نوع السكن ووسائل النقل التي يستخدمها املواطنون
وغري املواطنني .يعيش معظم سكان الكويت يف كثافة تقل عن  10000شخص يف الكيلومرت املربع ،ويتنقل  99يف املائة منهم بسيارة خاصة ،بينام
يعيش معظم غري الكويتيني يف شقق ويستخدمون وسائل النقل العام عىل نطاق واسع.
 - 04لقد أصبحت املدن األربع جميعا أكرث كثافة منذ العم  2000ولكنها مرت تاريخيا مبراحل من التكثيف وإزالة التكثيف .كان النمو الحرضي
قبل عام  2000عموما يشمل يف كثري من األحيان عمليات إزالة التكثيف عندما يتجاوز معدل التوسع العمراين األفقي النمو السكاين .ومع ذلك،
بدت موجات رئيسية من إزالة التكثيف مختلفة جدا .ففي هونغ كونغ ،عىل سبيل املثال ،كانت تلك الفرتة من الستينيات إىل الثامنينيات والتي
عالجت مشكلة املدينة من اكتظاظ املناطق الكثيفة .يف الكويت ،عىل النقيض من ذلك ،شهدت موجة التسعينات من إزالة التكثيف زيادات كبرية
يف الزحف العمراين املنخفض الكثافة بعد احتالل البالد خالل حرب العراق .ويف اآلونة األخرية ،تجاوز النمو املطلق يف منطقة السكن الحرضية يف
الكويت وأبوظبي بكثري النمو يف سنغافورة وهونغ كونغ ،الذي استقر تقريبا منذ أواخر التسعينيات.
 - 05تعتمد املدن األربع جميعا عىل تدخل الدولة الفعال ،كام شكلتها السياسة املتعمدة والتخطيط وتطوير البنية التحتية .تتميز التنمية
الحرضية يف املدن األربع بأنها أداة مركزية للتنمية االجتامعية  -االقتصادية األوسع نطاقا .وتقوم الحكومات بشكل استباقي بصياغة التنمية من
خالل تخطيط محكم أو خطط اسرتاتيجية مدعومة بضوابط قوية الستخدام األرايض واالستثامر االسرتاتيجي يف البنية التحتية وقوانني البناء .وهناك
تقليد قوي بشكل خاص يف التنمية القامئة عىل البنية التحتية .فقد قادت الكويت توسع املدينة من خالل تطوير شبكة الطرق الرسيعة ،والتي منت،
بني الستينات والتسعينات ،مبعدل أرسع من توسع أرايض املدينة .وقد قامت أبوظبي بنسخ منوذج مامثل لنمو البنية التحتية مؤخرا .ويف سنغافورة
وهونغ كونغ ،كان التوسع يف شبكة السكك الحديدية متزامنا بشكل وثيق وأحيانا متكامال متاما مع منو املشاريع الحرضية وتطوير العقارات.

 - 06تلعب املوارد الطبيعية ،وال سيام األرايض ،دورا محوريا يف تحديد الشكل الحرضي عىل املستوين الكيل والجزيئ .يعد توافر األرايض أحد
أهم الفروقات بني الكويت وأبوظبي ،وسنغافورة وهونغ كونغ .فقد تم بناء نسبة  3يف املائة من أرايض الكويت مع احتامل استمرار توافر  42يف
املائة منها .وعىل النقيض من ذلك ،تم تطوير نسبة  22يف املائة من األرايض بالفعل يف هونغ كونغ ،وال تزال هناك نسبة  26يف املائة منها متاحة
للتطوير .إن توافر النفط مهم يف تشكيل التنظيم املدين بقدر ما هو مصدر الرثوة التي تتم من خاللها التنمية الحرضية ،مام يسمح للمدن مبالحقة
أهداف الحداثة وإعادة هندسة املساحات العينية .ومع ذلك ،هناك أدلة محدودة عىل أن الهبة النفطية تؤثر مبارشة عىل الشكل الحرضي الفعيل
إىل جانب مستويات الرثوة االقتصادية العامة.
 - 07ألسعار الطاقة تأثري أكرث دقة وغري مبارش عىل طبيعة النمو الحرضي .لقد تبني يف دراسات حالة املدن األربعة ،أن أمناط النمو الحرضي،
خالل عقود مختلفة ،ارتبطت بأسعار الطاقة .ويف حني أن حجم العينة التي تم تحليلها ال يسمح باستنتاجات معللة إحصائيا ،فإن األمناط املعمول
بها تشري إىل وجود عالقة بني أسعار الوقود و ُمعا ِمل التوسع الحرضي (وهو مؤرش يستخدم لتقييم أمناط التكثيف) مع مالحظة أن األسعار األكرث
ارتفاعا مرتبطة بأمناط التنمية األكرث تراصا .وباملثل ،ومع األخذ يف االعتبار القدرة الفعلية عىل تحمل تكاليف الوقود ،فإن النسبة بني نصيب الفرد
من الناتج املحيل اإلجاميل وسعر البنزين عند املضخة ،تشري إىل أن ارتفاع مستويات القدرة عىل تحمل التكاليف ترتبط مبستويات أكرب إلزالة
التكثيف .وقد يكون ألسعار الكهرباء عالقة غري مبارشة أكرث كلام تزايدت هذه األسعار .فعىل سبيل املثال ،قد تؤدي الزيادات األخرية يف أسعار
الكهرباء يف أبوظبي إىل جعل تكاليف طاقة التربيد للمنازل الكبرية أقل يرسا ،مام يقلل من الطلب عىل هذه األنواع من املساكن.
 - 08لقد تبني أن العوامل غري املتعلقة باملوارد والتي تؤثر عىل التنمية الحرضية ،حاسمة ومعقدة ومرتابطة يف كثري من األحيان .عىل الرغم
من عدم تناولها مبارشة يف هذه الدراسة ،فإن األدلة التي جمعت يف كل دراسة حالة للمدن تشري إىل رضورة التفكري يف العوامل الرئيسية للتنمية
الحرضية غري املتعلقة باملوارد ،إىل جانب أوضاع األرايض والطاقة التي تم تحليلها ،فضال عن املوارد الطبيعية األخرى مثل املياه والغذاء واملواد.
وقبل كل يشء ،تشمل هذه األوضاع الظروف ذات السياق املحدد املرتبطة باالقتصاد السيايس والثقافة والتاريخ املتعلق بلحظات أساسية يف
التنمية وتأثريات الجمود ذات الطابع املادي والثقايف والسيايس وتوزيع الرثوة والتكامل بني مختلف فئات السكان والظروف املناخية ،فضال عن
مؤسسات الحوكمة الحرضية .فعىل سبيل املثال ،قد تكون التفضيالت الثقافية للخصوصية مؤثرة بشكل خاص يف تشكيل أمناط السكن يف الكويت
وأبوظبي.
 - 09فيام يتعلق باستهالك الطاقة ،تؤكد الدراسة أن املدن ذات الكثافة العالية واملرتاصة واملختلطة االستخدام واملتجهة للنقل العام هي أكرث
كفاءة من املدن ذات الكثافة املنخفضة التي تعتمد عىل النقل الخاص .يبني هذا البحث أن املباين املنخفضة االرتفاع واملنخفضة الكثافة لديها
زيادة يف الطلب عىل طاقة التربيد مقارنة باملباين متوسطة وعالية االرتفاع .كام أن التنمية العمرانية ذات االستخدامات املختلطة األكرب ،تخفض
أيضا من استهالك الطاقة يف النقل ،وتقلل مسافات التنقل بني املنازل والوظائف ،وتشكل بيئة مسبقة لتنقل أكرث استدامة من خالل تسهيل وسائل
االنتقال غري النارية ،مثل امليش وركوب الدراجات .ومع ذلك ،يجب النظر يف مزايا التنمية الحرضية املرتاصة من حيث كفاءة استخدام الطاقة ،إىل
جانب مجموعة من النتائج األخرى التي مل تكن جزءا من تحليل هذه الدراسة.
 - 10لألشكال (املورفولوجيات) الحرضية املرتاصة وتصاميم املباين دور فعال يف فعالية استخدام الطاقة يف التربيد .قامت هذه الدراسة بنمذجة
الطلب عىل طاقة التربيد من خالل  20عينة مختلفة من الشكل الحرضي متثل خمسة أمناط بناء مميزة يف كل من املدن املعتمدة .أظهرت النتائج
وجود فرق بعامل ثالثة ،فقط الستخدام تصاميم حرضية وعمرانية مختلفة بني العينة األكرث فعالية يف استخدام الطاقة ،وهي تايكو يف هونغ
كونغ مع استهالك نظري يساوي  135كيلوواط يف املرت املربع يف السنة ،والعينة األقل فعالية يف استخدام الطاقة ،وهي منطقة الفالح يف أبوظبي
مع استهالك  410كيلوواط يف املرت املربع سنويا .وعالوة عىل ذلك ،أكدت النمذجة وجود ترابط سلبي بني األشكال املرتاصة والطلب عىل طاقة
التربيد؛ الكثافات األعىل وارتفاع املباين تؤدي إىل انخفاض الطلب عىل الطاقة .إن متطلبات الطاقة للتربيد أعىل بكثري بصفة خاصة عند كثافة
مستويات البناء تحت وحول معدل البناء نسبة ملساحة االرض واحد ،وغالبا ما تكون ضعف القيمة مقارنة باألمناط ذات معدل البناء  3أو أكرث.
 - 11إن فعالية استخدام الطاقة يف النقل مرتبطة مبارشة بالكثافة واالستخدام املختلط وتوافر وسائل النقل العام .استنادا إىل حساب متوسط
املسافات بني املسكن والعمل يف الكويت وهونغ كونغ ،فضال عن الوظيفة وتحليل سهولة التنقل القريبة يف العينات العرشين لألحياء املختلفة،
كشفت هذه الدراسة عن فروقات كبرية يف سهولة الوصول إىل املدينة والطلب عىل الطاقة يف النقل .يبلغ (نظريا) متوسط مسافات التنقل يف
اتجاه واحد يف الكويت  17.8كم مقابل  12.6كم يف هونغ كونغ .أما أوقات التنقل فتتباين أكرث ،فتبلغ  51دقيقة يف الكويت و  24دقيقة يف هونغ
كونغ نتيجة لوسائل النقل العام الفعالة .وقد وضعت الحسابات فيام يتعلق بالطلب عىل الطاقة من أجل االنتقال إىل العمل ،فارقا بعامل  5بني
الطلب السنوي عىل الطاقة لكل فرد يف الكويت الذي يساوي  15.8غيغا جول و 3.1غيغا جول يف هونغ كونغ .هناك فارق بعامل  18بالنسبة
للطلب عىل الطاقة يف النقل املحسوبة من خالل ال  20عينة لألحياء ،يحددها يف الغالب التنقل املتصل بالعمل ،املوقع ،الكثافة واالستخدام
املختلط وتوافر وسائل النقل
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work of the Urban Age Programme, an international
investigation of cities around the world that since
2005 has studied the social and spatial dynamics
of metropolitan areas such as Istanbul, São Paulo,
Mumbai, Johannesburg, New York City and London.

www.kfas.org/
LSE Middle East Centre

LSECities.net/
European Institute for Energy Research (EIFER)
The European Institute for Energy Research (EIFER) is
a non-profit research institute founded by Electricité de
France (EDF) and the Karlsruhe Institute of Technology
(KIT). The research group Energy Planning and
Geosimulation carries out applied research projects
addressing one of the institute’s strategic research
objectives of providing smart and low carbon energy
solutions to cities in order to meet international and
local climate goals.
www.eifer.org/

The main objective of KFAS is to stimulate creative
initiatives and build a solid scientific and technological
base while at the same time creating an environment
that encourages innovation. Current projects include
widening the public awareness of science, creating
an environment in which innovation can flourish, and
enhancing private and public sector research capacities.
KFAS also works with talented and gifted individuals
and gives them the financial and practical support they
need to turn their ideas into reality.

The LSE Middle East Centre builds on LSE's long
engagement with the Middle East and North Africa and
provides a central hub for the wide range of research on
the region carried out at LSE.
The Middle East Centre works to enhance understanding
and develop rigorous research on the societies,
economies, politics and international relations of
the region. The Centre promotes both specialised
knowledge and public understanding and has
outstanding strengths in interdisciplinary research
and in regional expertise. As one of the world's leading
social science institutions, LSE comprises departments
covering all branches of the social sciences. The Middle
East Centre harnesses this expertise to promote
innovative multidisciplinary research and understanding
of the region.
lse.ac.uk/mec
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