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 حتجاجات جامعة الخرطومإ ومؤسساتها؟ عمرانيةلماذا إستهداف البيئة الماذا اآلن؟ ل

قد  الحالية في الخرطوم االحتجاجاتالشارع إال أن  للخروج اليرغم أن هنالك العديد من االسباب التي قد تدفع الناس 
 عقاريين سثمرينلم  تم بيعها والزعم بأنه قد  ،شارع النيل بجامعة الخرطوم  مبانيتواتر وتضارب األنباء عن بيع إثر  تأججت

منطقة  إلىبوسط الخرطوم، نقل الحرم الجامعي وأنه تقرر ترفيهية، و غراض سياحية أإلستغاللها في من القطاع الخاص 
هذا الموقع عام في ش يدت المباني  هذهعلمًا بأن  -ن حتي اآل تضح بطريقة مؤكدةوهو ما لم ي - في جنوب المدينة

 . ، مما جعلها مواقع ت راثية وتاريخية ينبغي الحفاظ عليها1902

 مرانياً ع  خلاًل  نأ وق اتضح للجدل، ثيرم  ال (KPP5وم )ية الخرطالهيكلي لوال خططالم  وثائق  الطالع علي هذا ما دفعنا ل
نقل مباني موضوع م جرد من بكثير مشكلة أكبر ال  فإن وبالتالي، مدينة الخرطومقلب في  كبيرًا على وشك الحدوث

راثية على من الواضح أن جميع المباني الت   صبحأمن مدينتنا،  عزيزجزء  هيفي حين أن جامعة الخرطوم ف ؛!الجامعة
، وسوف تكون تداعيات هذا المخطط ذات ضرر كبير،  وتفاقم من عدم المساوة في لذات المخاطرتتعرض طول نهر النيل 

والتمتع بها، باإلضافة األماكن العامة هذه  الحقوق البيئية العامة، حيث لن يتسنى لغالبية الس كان الق درة على الوصول إلى
يًا من موارد كسب عيشها، سلبعض الفئات اإلجتماعية التي ت عد هذه المناطق موردًا أسا العيش الكريم فرصيق تضيإلى 

 الخلل، باإلضافة إلى الذي تتعرض له الغالبية العظمى من سكان الخرطوم التهميشلم و ظ  الوهذا بدوره سوف ي عزز من 
 .المكاني التاريخي

رص مل والف  كمدينة لأل تصور ان يمكنالخرطوم  -"التخطيط سياسة"-مصدر قوة )المكان( الفضاء 
 المتكافئة

بطريقة سليمة، كما أنه قد تؤدي إلى سلبيات تسخيرها إيجابية هائلة إذا ما تم قوة ذات  اريةمعمالمدن والفضاء والبيئة الإن 
ضارة إذ ما تم إستخدامها بطريقة خاطئة؛ ومن المعلوم أن للمهن ذات العالقة بالبيئة المعمارية )العمارة والتخطيط 

 المحنير من والبيئية، ولها الق درة الكامنة في الم ساعدة في عالج كثاإلنسانية الحقوق في دعم والهندسة،، إلخ( دورًا رئيسيًا 
ولعل الموجة الحالية من اإلحتجاجات في الخرطوم وغيرها في أجزاء كثيرة من العالم.  واضح ه كما هوواالجتماعي هالسياسي

اليومية حياة ال علي ركبيذات قوة وتأثير  عمرانيةحقيقة أن قضية البيئة المن المدن السودانية والمواقع اإلسفيرية، تؤكد 
 .لسائر قطاعات الشعب
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رادة سياسية تستصحب الم شاركةتطلب ي التخطيطية هذا النوع من اإلجراءاتإن  دراكًا وا   المجتمعالفعالة لمنظمات  وعيًا وا 
عاملين في القطاعين العام لدعم من خالل التعاون بين المؤسسات التعليمية والمجالس المهنية والليحتاج أيضا  المدني، كما

عواقبها / مما جعل ظاملنلتفتقر و  عشوائيهتتم بطريقة دائمًا ما الخرطوم مدينة  التخطيطية فيالتدخالت ولكن  .والخاص
من ينساب نهج  التخطيط ظل لقد إن لم يتدارك الوضع ويتغير نمط التفكير. وستظل هكذا  -وخيمة على المدينة وسكانها 

 .العامةمشاركة ال عملية واضح فيمع مالحظة وجود نقص أعلى إلى أسفل، 

 فضلأة اليومية والحصول على فرص حياة التخطيط المكاني لمدينة الخرطوم يؤثر على نوعية الحيا

 مسألة مفتاحية –استهداف تحقيق العدالة االجتماعية 

المعيار في تحديد هذا من ثم ي ستخدم و ، سرةدرجات على أساس دخل األإلى الخرطوم مدينة األحياء السكنية في ت صنف 
 ستمرةم  ظلت )سياسة الموقع والخدمات(. وهذه مشكلة كبيرة للغاية و  ني التحتية والخدماتوتوفير الب   أساليب ومواد البناء 

الطرفية، كما سوف و األحياء التقليدية إلى تعميق النظرة الدونية إلى هذا النهج يؤدي إستمرار وسوف  ،حتى اليوممنذ عقود و 
سكنية تفتقر إلى أبسط مقومات  حياء  الخاطئة أهذه السياسات لقد انتجت  .قاطني هذه األحياءيد من التهميش لمز يقود إلى 

، حياء الراقيةفي قلب العاصمة واالعن المناطق الحضرية  تماماً  وتم عزلها ،الضرورية السكن الالئق والخدمات الحضرية
نشأت  التي األحياء . ايضا هناك العديد منوتهميشهم من ضعفهم مما يزيد من عبء الحياة اليومية علي السكان ويزيد

والتدهور  والجفاف والتصحروالنزاعات حروب بسبب الرجاء القطر أ افةالنزوح من كبطريقة غير نظامية )عشوائية( نتيجة 
 تخطيطعادة غم من إوعلى الر   في المراكز وتوزيعها بطريقة غير عادلة،تركيز الخدمات  البيئي والمناخي، باإلضافة إلى

 . ذلك لم ي قلل من حدة الفقر والتمييز، إال أن الخرطوممساحة من  ٪50أكثر من ت مثل  هذه األحياء الفقيرة، والتي 

  استراتيجيات كثافة معقولةمفتاح الحل: 

ساحات العامة علي  المشمل التعدي والذي ، "باهظ الثمن"التكثيف في الخرطوم بالخرطوم منهج  التخطيط العمراني لقد اتبع
وك ل  وتغيير استخدام االرض ،االجتماعية والثقافية والتاريخيةذات القيم  ماكنواألحجوزة مالالحكومية  راضيالمفتوحة، واأل

 .لمصلحة المستثمرين العقاريين ورأسمال المشبوههذه الممارسات كانت تتم 

 حماية البيئة مفتاح الحل: 

الفيضية علي ضفاف  جروفوال ،العامة ساحاتالمناطق الزراعية واللقد حدثت عمليات التحديث الحضري خصمًا على 
 –كبيرة عندما يؤثر على األحوال اإليكولوجية والبيئية للمدينة ككل  عضلةم   ي عداألراضي  ستيالء عليواإلالتكثيف  . إنلالني
  .مليات غير المدروسة بعنايةبهده الع ر بعض األحياء أكثر من غيرهاتتأثبال شك و 

 شاركة العامةالم  مفتاح الحل: 

دونما إعتبار لبقية  لرغبة النظام السياسي ، أو وفقاً المهنيين فقط  بواسطة يتمما  غالباً  ان التخطيط العمراني في الخرطوم
، بطريقة إنتقائية إشراك ممثلين عن السكان يتم أحياناً الشكلية من الشرعية ما . وإلعطاء نوع القطاعات الشعبية والمجتمعية

ختيارهم من  . وذوي المصلحة والعالقة ركاء التنميةش  جميع المشاركة العامة مع أن األصوب أن تشمل . الموالين للنظاموا 
 .يط الم دنخطعناطر تمن  جوهرياً  ع نصراً تكون المشاركة العامة  ينبغي أنكما 



 ليس :حتجاجاتاالالموجة الحالية من شرارة  إطالق كان وراءمخطط الهيكلي المثير للجدل الذي ال
 جديدًا!

. غير أن السرية التي تلت 2005عام منذ  (KPP5)الدعوة لتقديم عطاءات لمشروع المخطط الهيكلي للخرطوم صدرت  
للمعنيين طة ونتائجها الخ  كشفت  ،في اآلونة األخيرة اإلعالموسائل من خالل ذلك، والتصريحات المختلفة غير المسؤولة 

إدارات  لعل االمر الم ثير للدهشة والريبة؛ صمتهذا المخطط ووثائقة لم تكن متاحة للعامة. و وعامة الناس، حيث أن 
أو أنهم ليسوا على إلمام تام لديها صلة مباشرة أو مطلعة على المخطط بشكل جيد، التي يبدو أن ليس التخطيط الرسمية 

سبب خيرة قد توضح ، وهذه النقطة األنفتاحالشفافية واإلمما دمغ العملية ك لها بميسم عدم بجميع الوثائق والم خططات. 
عندما تكون الناس تستجيب للشائعات  ، فمن المعلوم بداهًة أنعنف الذي قوبلت بهاندالع االحتجاجات والغضب وال

 أو مبتورة، كما هو الحال اآلن بشأن هذه القضية الحساسة. المعلومات ناقصة 

جراءات المخطط الهيكلي للخرطوم  وضحال ي ال يسرد أي و ، في تنفيذ هذا الم خططشاركة العامة الم  بطريقة واضحة، كيفية وا 
ال أنه  ال إطة،  تتم فيها مراجعة الخ   زمنيةً  ك فواصالً لتفاصيل عن العمليات والتواريخ المستقبلية. ومع أنه يوحي بأن هنا

مدن بعض ال خطة المدينه في في شعبيةالمشاركة المسألة وبالنظر إلى  .يشرح كيفية إجراء هذه العملية الم عقدة بطبيعتها
اذ واتخالسماح بتقديم الشكاو ، ، و هتوعية الجمهور والتشاور معأو الدول األخر ، ي الحظ أن الس لطات تسعى إلى  خر األ

 .من عملية التخطيط قبل الشروع في التنفيذ جزء ال يتجزأالتي تشمل التسويات والتعويضات، ألن هذا اإلجراءات القانونية 

 الخرطوم في خطر!  

 ةرؤية ضعيفناتجة عن تدخالت حضرية وهويتها الثقافية بسبب تراث المدينة الفريد، تخريب 

هذه  (KPP5) للخرطوم المخطط الهيكليي راعي أو يحترم هل ف المتفردة؛بعض الخصائص بالخرطوم الكبر  تتميز مدينة 
والف رص مساواة الي تيح المدينة؟ هل  فيالمكانية والمادية  وقيمهكرامة اإلنسان  عززلحفاظ على ما يباسمح يالخصائص؟ هل 

لبعض الفئات  العيشكسب بل س  سلب و حياة ال تكدير؟ أم أنها خطة لتوالتمتع بهافي الوصول إلى األماكن العامة المتساوية 
إلى النزوح والتجريد من الحقوق في التعليم الم خطط الجديد ؤدي ي؟ وهل اإلجتماعية ولمصلحة فئات أ خر  قد تكون وافدة
 ؟وغيرها مرافق الترفيه والرياضة، وتقليص "الخدمات العامة ساحاتوالرعاية الصحية والمرافق الثقافية واالجتماعية و"

 ميزة والمخاطر المرتبطة بكل منهايلي قائمة بالسمات الم  فيما 

: على الرغم من أن الغالبية العظمى من السكان تقع ضمن فئة الدخل المنخفض، نجد أن المخطط السكن والفقر الحضري
ن معظم المنازل ال ألفقر في المناطق الحضرية ، و ال يقدم أي مقترحات للتخفيف من حدة ا (KPP5)الهيكلي للخرطوم 

لمخطط الهيكلي لم اكما أن األمم المتحدة. الذي حددته الهيئات الم ختصة بمنظمة تلبي متطلبات السكن المالئم على النحو 
مما  ،بموجب قرارات غير مدروسةسابقًا تم تخطيطها  التيحلول للمناطق السكنية التي تقع في مجاري السيول و أي قدم ي

كثر أهذا الوضع ويصبح  ،يزيد من ضعفهم، وبالتالي رواحهمأسائر سنوية في ممتلكاتهم و ها لخيعرض سكانعرض و 
 جهزة التخطيط.أستمرار ضعف إخطورة مع 

اتباع سياسة التكثيف في االحياء القديمة في الخرطوم الستيعاب جزء قترح إ (KPP5)الهيكلي المخطط  :األحياء القديمة

التطوير مما يعرض سكان االحياء القديمة لمخاطر االستيالء علي  إلعادة توجيهية مبادئ من النمو المستقبلي دون وضع



 التي حدثت فياالختالالت ان  اراضيهم او اغرائهم لالنسحاب الي االحياء الطرفية مما يزيد عبء حياتهم اليومية.
نتيجة لقرارات التخطيط المختلفة التي خير شاهد علي مايمكن ان يحدث  هو العماراتحي مثل  للخرطوماألحياء القديمة 

لكي تسمح بتحويل األحياء التغيرات في استخدام األراضي وأنظمة البناء  كإجراء .دون عمليات التشاور المناسبة تتخذ
ودون أي اعتبار  نتائج والتداعياتتجارية، أو مناطق متعددة االستخدام بال أدنى تفكير في المناطق إلى السكنية 

ؤدي إلى يس مما ، إلخ.خدماتالكفاية مد  و أالعامة المفتوحة  ساحاتمثل مواقف السيارات أو ال ؛ضروريةالت حتياجاإلل
 جتماعيةي البنية اإلتحمل تبعاته فئة اجتماعية جديدة بسبب تغيير تدريجي فت قد مكانيالظلم الو  تشوه في النسيج الحضري

 للسكان.

على هيئة للتكثيف ع رضة النيلين ضفاف : يبدو أن الكثير من األراضي على ، جزيرة توتي و مقرن النيلينهارنضفاف اال 
 التنزهمساحات  فهل ال تزال. ضمنة في الوثائقالم   والفيالت الخاصةبراج األوفقًا لخارطة وشكل رتفاع، اإلشاهقة مباني 

 مالئمة من الناحيةهل هي ليها بحرية؟ هل الخطط مناسبة من حيث الحجم والشكل، و إالوصول لهم  لسكان الخرطوم متاح
" لخارجالي ا طردتلة، "قليفئة لصالح  راضي قيمةأبالمطالبة  مزيد منالوصول؟ أم أنها مكانية ا  االجتماعية والمناخية و 

جود حرية الوصول إلى ضفاف بطرق مختلفة من خالل و  ونستفيدي ينالذعمال الصغيرة، واآلالف من الناس أصحاب األ
موال الح أولئك الذين يستطيعون دفع األلصتوتي للجزيرة  والبيئ الفريد التراث الثقافي. يبدو راجحًا إحتمال إستئصال النيل؟

 .األراضي المميزة وتشريد اآلخرين جميعاً للحصول علي 

المرتبطة بهذه  مخططاتالإذ سوف تؤدي  –بشكل رئيسي بدلن سوف تتأن مراكز المد يبدو من المرجح جداً  مراكز المدن:
كما سوف ، الصغيرة لصالح رأس المال الكبير ( إلى تشريد أصحاب األعمال5في وثائق المخطط الهيكلي ) ، الواردةالمراكز

 ،التي أصبحت ج زءًأ من ذاكرة السودان عامًة والمنطقة خاصةً  الشعبية الصفات المكانية الشكلية لهذه األسواقثر أيضًا تتأ
 .همها سوق امدرمان العتيقأو 

 ستعمار والحداثة(:المباني التراثية )اإل

 وظائف ترفيهية وسياحيةلتؤدي ط  لالستيالء عليها واستبدالها التخطيسياق عملية هتمام بالمباني التراثية في اإلعدم يتجلى 
نقل مقرات الوزارات الحكومية القائمة الى مواقع طرفية أكثر عائدًا ماديًا وأقل قيمة معنوية، وعلى الر غم من تبرير عملية 

التاريخية  على هذه المبانيلم يتم تحديد أي استراتيجية واضحة للحفاظ إال أنه  ،زدحام في المدينةخر  للحد من اإلأ
وبما أن الم خطط لم ي شير إلى جامعة الخرطوم باإلسم، فإن هذه الثغرة قد تكون مقصودة بهدف التمويه واإلبهام،  والتراثية،

 ولكنها قد تؤدي إلى نتائج ال ت حمد ع قباها. 

 تحديات التحضر: افتقاد اإلبداع، نقص القدرات والفساد

. التوسع األفقي المفرط للمدينةضعف الق درات المهنية وحقيقة أن النظام ع رضة لنشاطات فاسدة، إلى أد  إفتقار اإلبداع و 
لقد اضاعت سياسات  االراضي والتخطيط التي اتبعت في العقدين االخيرين  فرض ثمينة لمدينة الخرطوم لتتجنب التوسع 

باقامة سكن اجتماعي متعدد ، وذلك يكلي االن خطط الهالتي يقترحها الماتباع  سياسة التكثيف بجزئيا ، ولو االفقي 
مربعات  الجريف الجديدة غرب المعمورة و  هذه الجيوب تشمل ف الهكتارات.باال تي تقدرالطوابق في الجيوب الحضرية ال

في مدينتي  جزء من مربعات جبرة والشجرة باالضافة  لحي النزهة و جزء من اراضي سالح المدرعات والكثير من االراضي



علما بان التي تم بيعها وفقا لسياسة استبدال االراضي والبيع االستثماري  (حوش بانقا – امدرمان والخرطوم بحري)كافوري
هذه المواقع كان يمكن ان توفر الموالين للنظام و سمسارة االراضي.   هم بشكل مباشرهذه السياسة  من الذين استفادوا

تم  قد وأطباء وغيرهم . لفئوي من عمال ، موظفين ، معلمين ، صحفيين ، مهندسين، سكن يكفي كل مستحقي السكن ا
مثل الخطة االسكانية في مواقع نائية والسكن الشعبي  عما يحدث بتوزيع مئات االالف من القطع السكنية الهاء الجميع 

وبعضها معرض لخطر السيول  الحد االدني من الخدمات بل لهادون ان يوفر الخوجالب و الوادي االخضر وغيرها 
 والفيضانات.

المسؤولة عن التنمية الحضرية  جهزةضعف أداء األإلى باالضافة للفساد المؤسس، ايضًا الشائه، سباب هذا الوضع تعود أ
 ستخدام األراضيإتجربة تغيير . كما وضح في  المختلفة اداراتهافي الخرطوم، ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الحضرية و 

التي  ،ضعف القدرات المهنية للمؤسسات الحكومية المسؤولة عن التنمية الحضرية، مما ي برز ويؤكد التي تتم بشكل عشوائي
هادية تحكم  مبادئ توجيهية ودون وضعواقبه، لعمن دون معرفة كافية  المدينة القديمةفي  حضريتكثيف عملية تقرر 
و التخطيط العمراني  ةاادار بين  والتسيق التشاور غيابواضحا كما يبدو ،  .) حي العمارات نموذجًا(التطوير أعادةعملية 

 .ادارة المباني

نقاط ضعف مهنية واضحة من حيث عدم وجود تعريفات واضحة للتدخالت المقترحة واآلثار  وفرةالوثائق المتتتضمن 
واسعة الشريحة ال ، هل المقصود به تلك"المنطقة االستثمارية" ـبــمصطلح ما هو المقصود  ؛على سبيل المثالو  -المترتبة 

هل هو  أممن القطاع الخاص؟  ستثمرين العقارييناألرض التي سيجري بيعها للم  به، هل المقصود أم من مركز المدينة؟ 
 واضح  ال يوجد نصوعمومًا ، ؟ كما حدث لمستشفي الخرطوم التعليميالحاليين مالكوال مصادرة األراضي من المستخدمين

 .م صطلح الغامضال لشرح هذا الهيكلي المخططب

إشكالية  ، علىالطابع المعماري والبنية التحتية وحشد والمواد والنسبية الضمنية ية من حيثحالتوضيالتصاميم كما تنطوي 
علمي نظري عدم وجود أساس  ، باإلضافة إلىالحضري تفتقر إلى الحساسية تجاه المناخ والسياق، إذ أنها للغايةبينة 

من كثيرًا تقلل التي   نقاط الضعف غيرها من و  ،دوليةخبرة أو سوابق عدم وجود و ، تستند عليه هذه التصاميم وأكاديمي
 المخطط. هذاة صالحي

 ؟الحل ما هو

النه  ،وتجميد بنود الصرف علي برامجه ومشروعاته هتنفيذ ية ضد هذا المخطط اليقافقانون بالشروع في اجراءاتالحل يبدأ 
على نوعية الحياة سلبًا يؤثر و النه  لموافقه عليه من ممثليهم الحقيقيين.علي المواطنين ألخذ ارائهم ولم تتم ا يعرصلم 

للغالبية العظمي من السكان و يعٌرض البيئة الطبيعية واإلرث الثقافي والعمراني  فضلأاليومية والحصول على فرص حياة 
ايقاف تنفيذ هذا  من اجل وقوف صفاً لا للتضامن ولذا ندعو كل المهنيين والمهتمين  لمدينة الخرطوم لخطر الزوال.

 .المخطط
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