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العودة من االفق :تقديم دراسات الجزر والحضر
هذه هي النسخة العربية من الورقة البحثية:
Grydehøj, A., X.B. Pinya, G. Cooke, N. Doratlı, A. Elewa, I. Kelman, J. Pugh, L.
Schick, & R. Swaminathan (2015) ‘Returning from the Horizon: Introducing Urban
Island Studies’, Urban Island Studies, 1, 1-19.
النسخة األصلية باللغة اإلنجليزية متاحة على الرابط التالي:
http://www.urbanislandstudies.org/UIS-1-1/Grydehojetal.html.
ملخص الدراسةةةةةة توجه دراسااااااات الجزر ههتنامها نحو الجوانع النتعلقة بنجتنعات الجزر عالنوقط النت ر ،
العزلة ،التهنيش ،بيننا ال تظهرالدراساااااات الحضااااارية ههتناما يدعو للذعر فينا يتعلق بالجزر :وبالر م من وفرة
ير شاااااااتط اإلنتتااااااار مرتبط ببحا ما يتعلق بالندن الجزرية أو
األبحاث النتعلقة بندن الجزر ،فإنه يوجد عر
األرخبيالت الحضرية في حد ذاتها.
مدن الجزر (والتي هي جزر صاااغيرة مةتظة بالساااةان وتنث النرعز الساااةاني لجزر وأرخبيالت أعبر) وبالر م
من ذلك فهي تلعع دورا ملنوسااا ،اقافيا ،هقتداااديا ،سااياساايا وبي يا ،على النسااتويات النحلية واإلقلينية والعالنية.
العديد من الندن والنوانئ الرتيسااية قد ننع على جزر صااغيرة وحتى القرك ينةنها تحقيق و اتر عنرانية هامة
على جز ر قليلة الساةان .مههو الجزر أيضاا ينةن تعنينه ليعبر مجاايا عن نوعيات ذات يبيعة خاصاة من تننية
الننايق العنرانية (عحاالت التننية العنرانية للنتااروعات السااةنية الهاخرة النحاية برسااوار وبوابات للدخو ) .
جريدة دراسااات الجزر والحضاار تسااتةتاار العنليات النرتب ة بة من الجزر والعنران الحضاارح حو العالم،
متخذة الجزر عندخ للدراسات الحضرية والحضر عندخ لدراسات الجزر.
الكلمات المفتاحي

مدن الجزر ،دراسات الجزر ،التحضر ،دراسات الحضر والجزر ،الدراسات الحضرية

يشار إلى هذه الدراس مرجعيا على النحو التالي جريديهوج وآخرون (‘ )2015العودة من األفق :مقدمة في
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الواردة بالترجنة هلى هضافات من النترجم لم ترد في النص األصلي.

العودة من االفق :تقديم دراسات الجزر والحضر
 .1تمهيد
في مقدمته التحريرية للعدد اإلفتتاحي من جريدة دراسات الجزر مهد جودفرح بالداتتينو (2006أ )5-3:ال ريق
لنجا دراسات الجزر عبر استعراض قاتنة من الحقاتق حو الجزر تتضنن :السةان ،الحةومات ،اإلقتداد،
وتاريخ الدراسات النرتب ة بها ،وقب تحديد وترسيس دراسات الجزر عنجا قاتم للدراسات بوقع عبير ،قا العلناء
بإجراء أبحاث حو الجزر ،وحتى قب قيا العلناء بربحااهم حو الجزر بوقع يوي افترض الناس أن الجزر لها
خدوصيتها (جيليز :2007 ،لووينثا  ) 2007 ،حتى لو أنهم ال يست يعون دوما التحديد التا للسبع وراء ذلك.
النجا الناشئ لدراسات الحضر والجزر ال ينتلك هذه النيزة ،فالناس الينيلون للربط بين الجزر والحضر ،بلدات
ومدن الجزر في حد ذاتها ال تعد بدهة عامة عحالة خاصة برح ح من األحوا  .الندينة الجزيرة قد تتنيز عندينة
أو عجزيرة – ولةن ليس عندينة جزرية.
وبالتالي قد يةون من النهيد توفير خلهية (مرتب ة بحقاتق جغرافية وتاريخية وسياسية) لدراسات الحضر والجزر:
 ستة من بين أعبر عتر تجنعات حضرية عثافة بالسةان (برينةهو  )2014 ،نترت على جزر صغيرة:
يوعيو ،جوانزهو ،جاعارتا ،مانيال ،منباح ،ومةسيةو سيتي.
 أعبر وأعثر الندن من حيا الةثافة السةانية في الواليات النتحدة (نيويورك سيتي) وفي جنوب الدحراء
الةبرك في أفريقيا (الجوس) قاتنة على جزر صغيرة ،وأعبر الندن برمريةا الجنوبية (ساو باولو) هي
تهرع تاريخي من الندينة الجزرية ساو فيسينتي.
 مدن لعواصم أوربية قامع أو أسسع على جزر صغيرة تتضنن أمستردا  ،عوبنهاجن ،لندن ،باريس،
وستوعهولم .باإلضافة هلى ما سبق دو الجزر الدغيرة بروربا و بتة ملحو هلى حد عبير جزر دويالت
الحةم الذاتي والواليات القضاتية التي تتضنن الندن العواصم دوجالس ،آي أو مان; ماريهامن ،أولند;
نيقوسيا ،قبرص; نوك ،جرينالند; ريةيافيك ،آيسلند; سانع هاليير ،جيرسي; سانع بيتر بورت ،جيرنزح
;توشهافن ،فارو; فاليتا ،مال ا.
 القوس الننتد من شرق آسيا ،هلى جنوب شرق آسيا واالدو النةونة من الجزر بالنحيط الهادح (اليابان،
تايوان ،هندونيسيا ،الهلبين ،سنغافورا ،وبابوا نيو ينيا) ويبلغ تعداد سةانها مجتنعة .515,120,000
 خنسة عترة دولة من بين الدو العترين ذات السيادة ،أوالنتنتعة بالحةم الذاتي أو الدويالت التابعة ذات
السيادة القانونية واألعبر عثافة بالسةان في العالم مقامة عليا أو هلى حد عبير على جزر صغيرة :مةاو،
سنغافورا ،هونج عونج ،البحرين ،مال ا ،برمودا ،سانع مارتن التابعة لهولندا ،الناالدير ،جيرسي،
جيرنزح ،سانع مارتن التابعة لهرنسا ،تايوان ،باربادوس ،موريتيوس ،و مايوت.
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خال العدور الوس ى ،لعبع مراعز التجارة بالجزر الدغيرة دورا أساسيا في حرعة الننتجات ،والبتر
واألفةار بين الترق والغرب ،والتنا والجنوب :بروج ،جوتلند ،المو ،لوبيك ،جزيرة موامبيق ،هرمز،
بينبا ،فينيسيا ،انجبار ،هلخ.
انانية من أعبر موانئ العالم اادحاما (من حيا الحجم) قاتنين على أرخبيالت :شانغهاح ،سنغافورا،
تيانجين ،روتردا  ،جوانزو (عانتون) ،ناينجبو-اهوشان ،بوسان و هونج عونج.

بال بط ،هذه األرقا  ،بة بساية تخبرنا أن أننايا معينة من النستقرات البترية واألنت ة اإلقتدادية النرتب ة
بها من النعتاد وقوعها على الجزر .ولةنها التهسر لناذا قد تني الجزر هلى أن تةون ذات عثافة سةانية مرتهعة،
لناذا قد تتجط تتةي الندن الةبرك عليها ،لناذا قد تةون العبا أساسيا في التباد العالني للسلط واألفةار ،عير قد
تسضير نوعيات بعينها من العنليات الثقافية ،ولناذا قد يةون من النثير لإلهتنا دراسة بعض مدن الجزر في حد
ذاتها .هن مجا دراسات الحضر والجزر يسعى لإلجابة على هذه التساؤالت و يرها من األس لة .والقيا بذلك ،هن
مجا دراسات الحضر والجزر سو يساهم في معرفتنا بترن الجزر والندن على ن اق أوسط.
.2دراسات الجزر
يعر مجا دراسااااااات الجزر عادة باعتباره دراسااااااة للجزر ’وفقا الشااااااتراياتها عجزر‘ (ماك عو ;1994 ،
بالداتتااااينو .)2004 ،هذا التعرير ملهع لإلنتباه ويرجط ذلك جزتيا هلى مقاومته لقابلية دراسااااة الجزر بتااااروي
شااااااخص ما آخر خالفا للتعرير السااااااابق .هنها دعوة لتجنيط وتوحيد ا راء اعتراضااااااا على لم البر الرتيسااااااي
(اليابسة) والتي حظيع بعين االعتبار من خال الةثير من األبحاث بعةس الجزر.
ل النا عنلع الجزر عنواقط للبحوث وعوحدات لها قينتها الراتجة – عالعوالم الندااغرة التي تختبر بها فرضاايات
متعلقة بعوالم أعبر -هذا هو ”ه راء الجزر“ والذح يبدو تقريبا ال يقاو (بالداتتاااينو2006 ،2012 ،أ) .هن مجا
دراساااااات الجزر ال ينةر أهنية الجزر هلى البر الرتيساااااي ،ومط ذلك فإنه يوعد أولوية وجهة نظر ساااااةان الجزر.
هاو،أوفا ( )1994:152دعع لإلنتقا من ”ه هار النحيط الهادح بوصااااااهه ’جزرا في بحر ناء“‘ هلى ”’ه هاره
عبحر من الجزر‘“ :هنه من الضاااااارورح وضااااااط الجزر -و البحار النحي ة بها – في النرعز بدال من تهنيتااااااهم
”عرسااا ا جافة وساااط محيط شااااساااط بعيدا عن مراعز السااال ة “.على الر م من عون العديد من مجتنعات الجزر
الدااااااغيرة ذات اقااافااات ،و نظم سااااااياااساااااايااة وهقتدااااااااديااة منيزة فااإنهااا قااد تةون في الواقط” همبرايوريااة من
الغبار“(عوروعلي ، )2010 ،أو عبقايا جغرافيا سياسية ابرة ،فإنها أيضا تعتبر أماعن في حد ذاتها.
وبناءا على تلك األسااس تم وضااط مجا دراسااات الجزر .لقد سااعى باحثون من مختلر النجاالت هلى هعادة تنظيم
علم الجزر لتحوي الجزيرة من مجرد موضط للبحا هلى محور للدراسة (رونستور :)2012 ،
 سياسات وحةومات الجزر :أعد الباحثون اعتبار مجتنعات الجزر الدغيرة عنراعز للسل ة واإلبتةار
السياسي فضال عن هنغناسها في السياسة العالنية ( ه.جي .أنةار ;2007،بالداتتينو;2010،2014 ،
بالداتتينو وميلن ;2000 ،بالداتتينو وتساح ;2014 ،بارتنان ;2006 ،عودينجتون و آخرون،
 ;2012جريديهوج ;2013 ،جريديهوج وآخرون ;2012 ،عارلسون ;2009 ،لويد و مونتز،
.)2014
 هقتداديات الجزر :استةتر الباحثون السياقات النةانية والسياسية بغرض فهم عيهية عن هقتداديات
الجزر على وجه التحديد ( على سبي النثا  :بالداتتينو2006 ،ب; بيرتا و واترس;1985 ،
بريجوجليو وآخرون ;2010 ،عوني  ;2013 ،جريديهوج و هايوورد ;2014 ،جريديهوج و نوردين،
 ;2015عاعااو ;2012 ،عاريديس ;2013 ،ماك هلروح وآخرون ،تساح وشيانج.)2014 ،
 األعنا بالجزر (متضننة السياحة) :ساهم الباحثون في وضط صورة معقدة بخدوص عير ينةن بتة
مادح للنجتنعات النعزولة أن تندمج في األسواق العالنية ،باإلضافة هلى التةالير والعاتدات النخهية
النتعلقة بهذه األنت ة ( على سبي النثا  .بالداتتينو وفيريرا ;2013 ،بو وآخرون ;2000 ،عوك
وآخرون ;2013 ،هامبتون وعريستينسين ;2011 ،هايوورد ;2014 ،جونسون ;2012 ،هيونيديس
وآخرون ;2001 ،روي .)2009 ،
 تراث واقافة وتقاليد الجزر :أ هر الباحثون عير تعن مجتنعات الجزر على جنط وتراعم الترايرات
الخارجية والتراير على العالم الخارجي األوسط باإلضافة هلى تراير متاعر الثقافة واألص العرقي
والجنسية على سياسات وهقتداديات الجزر (على سبي النثا جريديهوج و هايوورد ;2011 ،جويريرو،
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 ;2013جونسون وعوواهرا ;2013 ،ماك عوسةر وسواريس ;2011 ،رونسترو ;2008 ،
تابوعانون.)2014 ،
البي ة :درس الباحثون تهاعالت البي ة البترية فضال عن النخاير البي ية ،التةير ،النرونة ،واإلستدامة
(على سبي النثا عريستينسين وميرتز ;2010 ،هايوورد وموس ;2012 ،عيلنان وآخرون،
 ;2011،2012عيلنان وويسع ;2009 ،ماسيدا وآخرون ;2009 ،ماك انتاير ;2012 ،ستانهورد
وآخرون.)2013 ،

عثير منا سااابق أعاله من بحوث العلو اإلجتناعية قد ترارت بتااادة بالتقاليد النظامية التي تهرضاااها تخداااداااات
مساااتندة من الجغرافيا .هذا التوجه الجغرافي أدك في بعض األحيان هلى تهنيش النناهج النساااتندة من الدراساااات
األدبية والتخداداات النرتب ة بها (فليتتار .)2011 ،وبالر م من ذلك ،شاهدت السانوات األخيرة تغير دراساات
الجزر لتداااااابا أعثر اباتا من الناحية النظرية ،من خال عتاب مث بالداتتااااااينو ( ;2008بالداتتااااااينو وعيلنان،
 ،)2014عالرك ( ،)2013ديبريتير (2008أ2008 ،ب) ،هاااح ( ،)2006،2013هااايوورد (2012أ)،
بوغ (2013أ) ،و سااااااتارتهورد ( ;2013سااااااتارتهورد وآخرون )2011 ،حيا حدث تنييز دقيق لننهج النجا
والنوضوع هلى جانع تحديد متةلة النجا بالترعيز على مسرلة البعد والعزلة وت ر مواقعها.
وفي الوقع الذح اادت فيه دراسات الجزر تعقيدا ،فقد ننع قدرة استيعاب هذا النجا على تحقيق التواص بين
الألبحاث .من خال النجالت العلنية الخاضعة للهحص والنراجعة ،فقد ترسسع مجلة دراسات الجزر في عا
 ، 2006وتقو شينا :النجلة الدولية ألبحاث اقافة الجزر تعود لعا  ، 2007ومجلة النالحة البحرية واقافة
الجزر لتي أسسع في عا  . 2012أيضا أجرت عدد من النوسسات سلسلة منتظنة من النوتنرات الدولية متعددة
التخددات ،تضننع :الراب ة الدولية لدراسات الجزر الدغيرة ،مبادرة بحوث اقافات الجزر الدغيرة ،لجنة
اإلتحاد الجغرافي الدولي للجزر ،و ديناميةية الجزر.
هةذا تبدو دراسااات الجزر على أعتاب اإلنتقا من عونها مجاال ناشاا ا لتداابا مجاال موسااسااا وقاتنا – هذا لم يةن
هذا التحو قد حدث بالهع  .وحتى وقع قريع ،فإن مجا دراسااااات الجزرالذح ت ورعلى مدار العقود الناضااااية
ينةننا القو انه ال ينث تناما او يعتر هال به ة أساااااااسااااااية واحدة من اماعن الجزر  :وهي مدن الجزر .هن مدن
الجزرهى مرعز اهتنا النجلة الجديدة لدراسات الجزر والحضر.
بال بط ،الةثير من الباحثين في دراسات الجزر فعلوا ذلك ،دراسة الندن و الجزر عثيهة السةان ،هنه فقط يتعلق برن
هذا النجا ال يني لإلدالء أن مث هذه األماعن ينةن اعتبارها حضرا أو مدنا ( تتن اإلستثناءات هايوورد
 ;2012فوا .) 2014 ،عنا هو موضا أعاله ،هناك عدد عبير من الناس مةدسين على عدد عبير من الجزر-التي
في عثير من األحيان ذات عثافة سةانية عالية .عنتيجة لذلك ،دراسات الجزر توعد على أن ’قلة اإلنعزا ‘ ليسع
مجرد احتجاج على عيهية عون مجتنعات الجزر النت رفة النوقط تنةر النرعزية ،ب أيضا تنةر عون مدن الجزر
عنراعز لجزر حقيقية ،ومن النثير للسخرية أن دراسات الجزر تحديدا فتلع فى عرض مجتنعات الجزير عنراعز:
فينةن النظر الى مدن الجزر ليس باعتبارها من وجهة نظر قاينى الجزر ،وتدبا األجواء االنتعلقة بت ر
وهامتية النوقط السنة النحددة للجزر .هن شروي البحا تني نحو فهم الجزر وفقا للتروي الخاصة بها .وفى
هذا السياق ،ال نرم فى وضط مجتنعات الجزر فى النرعز ،حيا ينةننا النجاح فى تقديم الجزر باعتبارها مستقلة،
ذاتية النرعزية أو متنتعة باإلعتهاء الذاتى.
هن روح دراسااات الجزر والحضاار تنث الرجوع من أفق دراسااات الجزر .فهى تسااعى هلى الوفاء بعهد دراسااات
الجزر فى فهم الجزر وفقا لتاااااارويها وتحديدا من خال القضاااااااء على النجادالت ير النجدية واسااااااتخدا فن
الخ ابة في دراسااة الجزر والذك يقب ضااننيا فةرة سااي رة النرعز ومناصاارة فةرة ت ر وعزلة النوقط .وفقط
من خال السااااااناح ألنهساااااانا بالنظر هلى الجزر باعتبارها مراعز ضاااااانن التاااااابةات النعقدة للنرعزية والنواقط
النت رفة ،بدال من مجرد عونها أجواء مت رفة بعيدة أو مراعز ام ضة ،ينةننا تجاوا التهاوتات النبالغ فيها حو
عيهية التحدث عن الجزروالتدااااار حيا العالقة بين الجزر واليابساااااة .وبعد ذلك ينةننا فقط وضاااااط الجزر فى
سياقها النناسع ووضط ت بيق لهذا السياق على الجزر.
.3أنواع مدن الجزر
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ينةننا تقساااااايم مدن الجزر جغرافيا الى ف تين اساااااااساااااايتين  )1 :مراعز سااااااةانية ضااااااخنة من الجزر الةبيرة أو
األرخبيالت )2 ،جزر صغيرة حضرية عالية الةثافة أو أرخبيالت .وندرك أن هذا التقسيم ير م لق وأن اله ات
األخرك واله ات الهرعية مجدية ،ولةننا نضط هذا التقسيم عنق ة ان الق للبحا والت وير.
وبالنساابة للنراعز السااةانية الضااخنة فى الجزر الةبرك او األرخبيالت ،ليس مهنا النساااحة الن لقة للندينة ( فينا
يتعلق بالسااةان واإلقتداااد ويو خط الساااح ومساااحة األراضااى أو مساااحة ح حجم النياه ضاانن اختداااصااها)،
ولةن النهم بدال من ذلك الحجم النساااااابى ( النقارن بالنسااااااااحة النحي ة) وح أو القدرة على الوفاء بالو اتر
الحضاااااارية .وبيننا تايبى ومانيال مدينتان عبيرتان جدا وتقعان على جزر وأرخبيالت ضااااااخنة وعالية الةثافة
الساااةانية ،يوجدأماعن صاااغيرة مث نجييربين وساااهالبارد (عدد ساااةانها  )2000ومدينة هيو وجزر سااايلى (عدد
سااااةانها  )1100وهى عذلك مدن بالجزر ،وبقدر ما هى تودك الو اتر الحضاااارية فإنها تعد مراعزسااااةانية على
أرخبيالت صاااااغيرة ومرهولة بالساااااةان الى حد ما .بعض مجتنعات الجزر البعيدة جدا -مث أقاليم الننلةة النتحدة
لبيتةيرن وتريستان دا ،عونها -ال ينةن الوصو اليها هال عبر قارب بالبحر بعد رحلة أليا عديدة بعد الخروج من
ن اق ياترة عات نة أو هليةويتر .وحتى بعض الجزر التى ال ت عد بع يدة جدا -م ث الجزر النت ر فة النوقط فى
بعض األرخبيالت التاسعة بالنحيط الهادئ -ينةن الوصو هليها فعليا فقط عن يربق وسات النق ير الننتظنة
حأو النق الن و (عبر االنتقا بوسات نق متعددة) .
وينةن لتلك الجزر البعيدة أن تنلك درجة عبيرة من اإلستقاللية والحةم اإلدارك هما الرسنى أو ير الرسنى حتى
أنه ينةن أل صااااااغر النسااااااتوينات تحن مساااااا ولية مها عثيرة منا تتحنله أقاليم أعبر (أمومو :2013 ،روي ،
 .)2010عالوة على ذلك ،تسرك عنا صر الت دنيم الح ضرك والنعنارح والتخ يط حتى على مجتنعات الجزر
الدغيرة و ير الحضرية.
وعلى الر م من ان بعض مجتنعات الجزر تظ فعليا بعيدة ،فإن البنى التحتية وتقنيات النق النت ورة (القوارب
عالية السرعة -الجسور -ال اترات -األنهاق – الننرات النرتهعة – السيارات -ال رق ال سريعة -السةك الحديدية-
و يرها) أدت هلى همةانية الوصو بسهولة نسبية هلى العديد من مجتنعات الجزر الدغيرة التى عانع في ال سابق
ال ينةن الوصو اليها .قد يتدور النرء أن العولنة ستقل من أهنية مدن الجزر التى تعتند عليها تلك النجتنعات
البعيدة ،ولةنها عزات فى حقيقة األمر من مرعزية مدن الجزر القدينة :فةلنا عانع تقنية النق أعثر تعقيدا ،ادات
أهنية ومرعز ية مدن الجزر ومها عونها بوابة العبور لنحي ها .وعلى الر م من -أو ربنا ألن -أرخبي بينغو
يبعد مسافة قديرة بال اترة عن تايبى النوجودة بتايوان ،واصلع بلدة ماجونج الرتيسية القاتنة على أرخبي بينغو
أهنيتها النسااااااتحقة عنرعز نق مواصااااااالت وعنرعز تجارح لجزر األرخبي  .وعلى هذا الننوا  ،وعلى نهس
التوقعات فإن النستعنرات البعيدة لجرينالند الترقية تعتند ا ن على مرعز نق جرينالند الغربى (عانغيرلوسواك)
والنرعز اإل دارك والداااااا ناعى والت جارك (نوك) ا لذك يعت ند على عوبن هاجن ال ندي نة الجزيرة البع يدة عن ت لك
النسااتعنرات .ومن الضاارورك فهم النها الحضاارية النتراب ة والنتنوعة لندن الجزر مث باريس وسااانع دنيس
دك ال ريونيون وريةيافيك واعوريرك و بالنث في جاعرتا و امبون من النهم فهم واسااااااتيعاب الحياة بوجه عا
على الجزر الةبرك واألرخبيالت .،وتوجد أيضااااا فرصااااة جوهرية تةنن فى اعتتااااا أسااااباب وترايرات العنالة
والهروق االقتدااااااادية والثقافية و يرها من الهروق بين هوالء الذك يعيتااااااون فى مدن الجزر تلك وهوالء الذين
يعيتون فى النواقط الناتية وحأو البعيدة.
وبيننا تبحا توجهات البحا الرتيسااااااية لدراسااااااات الجزر – فى الةثير من األحيان – فى النراعز الحضاااااارية
لألرخبيالت الضخنة (على الر م من ندرتها على الننظور الحضرك الواضا) ،فإن اله ة الثانية من مدن الجزر
(الجزر الدغيرة أو األرخبيالت ير الحضرية العالية الةثافة) حظع بالقلي من اإلهتنا  .وينةن تقسيم هذه اله ة
الى أربط ف ات فرعية (متداخلة):
(أ) الندن النتجاورة (أو شاااابه متجاورة) التى بها جزيرة صااااغيرة أو أعثر (أبو بى ،ماال ،شااااايئ ميامى،
مومباك ،سنغافورة و يرها)
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(ب) الندن التى تقط بتااة عبير وبدااورة ملحو ة على جزيرة أو أعثر من الجزر الدااغيرة ير الحضاارية
العالية الةثافة ( فلوريانوبوليس -قوانغتتو -ال وس –مونتريا  -ستوعهولم و يرها)
(ت) الجزر الدغيرة داخ الندن التى تقط داخ اليابسة (جزر القاهرة النيلية -مدينة هو شى مين -شنغهاك-
يوعيو -تورونتو و يرها)
(ث) الجزر الدااااغيرة أو األرخبيالت التى الينةن اعتبارها من قة حضاااارية واحدة ولةنها من قة حضاااارية
عالية الةثافة السةانية عة وحأو تستوفى النها الحضرية (البحرين -باربادوس – مال ا -بينانج -انجبار
و يرها).
وبدأت العديد من الندن فى اله ة الهرعية (ب) عنسااااتعنرات معتندة على الجزر الدااااغيرة أو األرخبيالت ولةنها
توسعع خارجيا هلى اليابسة (هونج عونج -مومباسا -ساو فيسينتى – سانع بيترسبيرج و يرها).
فى حاالت أخرك ،لقد أدت عنليات اسااتدااالح األراضااى هلى هلتحا الجزر من الناحية النادية باألرض الرتيسااية
(لندن -ماعاو -مانهاتن -مومباك و يرها) .عنا أن وجود الجسااااااور والننرات العلوية واألنهاق (الروابط الثابتة)
يربط العديد من الجزر الدغيرة ير الحضرية العالية الةثافة بالةت األرضية النحاذية لها.
وعلى الر م أنه يبدو ريبا النظر هلى الندن التى لم تعد تقتدار على الجزر مث مدن الجزر  ،فإن التضااريس
التاريخية ومةان الجزيرة بالنساااااابة لتلك الندن يهيئ فى أ لع االحيان وبة قوة ت ورها النسااااااتقبلى .هن الجزر
الجافة والنتراب ة ينةن ان تندرج ضاااااانن تعريهنا للجزر اذا أردنا ان نتجنع العز الظاهرك وهحاية مجتنط
الجزيرة عن مجتنط البر الرتيسى (بارروعلوغ.)2010 ،
وعنا أن اليابسااة هى جزر تالشااع عن يريق اسااتدااالح األراضااى ،فإن اليابسااة تنتج جزرا جديدة وتتوسااط فى
القدينة .وأشااااهر مثا على الجزر الدااااناعية فى وقتنا الحاضاااار جزر النخي واألرخبي العالنى فى دبى ،ولةن
مساحات مدن الجزر حو العالم -من مانهاتن هلى البحرين ،ومن سنغافورة الى سانع بيترسبيرج ،ومن أمستردا
هلى أوساعا -تم انتاؤها وتغييرها عبر الهندسة البترية.
وهلى جانع ف تى مدن الجزر أعاله ،ينةننا أيضاااا مالحظة اإلساااتخدامات النجااية النتةررة للجزر واألرخبيالت
ضاانن الدراسااات العنرانية والنعنارية والتخ يط .وهنا ينةننا القو  ،أن بعض خيوي األبحاث الحضاارية والهةر
النرتبط بها ،تجد أنه من النهيد نتااااار مدااااا لحات علم الجزر عوسااااايلة لههم عير تعن النسااااااحات الحضااااارية
والنسااااااتعنرات والبنايات والبنى التحتية و يرها أو يجع أ ن تعن  .مث تلك النناهج النجااية (التى خضااااااعع
للبحا أدناه) البد أيضاااااا أن تندرج ضااااانن ن اق دراساااااات الجزر الحضااااارية عنثا على حاالت تقايط النهاهيم
اإلجتناعية والجغرافية لحيز الجزيرة داخ السياق الحضرك.
.4الدراسات الحضري
الدراساااات الحضااارية هو مجا أبحاث له باع يوي  ،مط مجنوعة من النجالت العلنية العالية الجودة وتاريخ من
هحداث التراير على النجاالت األخرك .وتتضاااااانن الدوريات النرموقة الندن ،الندينة والنجتنط ،الندينة والثقافة
والنجتنط ،البي ة والحضار ،االبي ة والتخ يط ب :التخ يط والتدانيم ،الدراساات األوروبية الحضارية واإلقلينية،
الجريدة الدولية لألبحاث الحضاااارية واإلقلينية ،جريدة التااااوون الحضاااارية ،جريدة التداااانيم الحضاااارك ،جريدة
اإلقتداديات الحضرية ،تنسيق النواقط والتخ يط العنرانى ،العلو اإلقلينية واإلقتداديات الحضرية ،الدراسات
اإلقلينية ،األراضاااى والساااياساااات والحوعنة ،اساااتعراض التاااوون الحضااارية ،الجغرافية الحضااارية ،الدراساااات
الحضرية.
لقد أع ع الدراسااات حو الجزر اهتناما بندن الجزرأق منا تسااتحق جزتيا ،ألن النسااار النهينن داخ النجا -
الذك يسااعى بوضااوح هلى هاالة تهنيش النجتنعات البعيدة -قد يبدو مبدتيا ذا مغزك عند ت بيقه على الندن الةبيرة
على الر م من أ ن العديد من النواقط داخ الندن مهنتاااااااة ومحاية ومتحولة لجزر ومنهداااااالة عن النرعز أو
موضط ال سل ة .ومن الدعع تهسير السبع وراء هبداء الدراسات الحضرية القلي من اإلهتنا بالجزر .فةنا هو
موضااااا أعاله ،تودك الندن على الجزر أدوارا مهيننة على الدااااعيد العالنى على نحو متباين ،عنا أن العديد من
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الجوانع والساااااانات على الجزر تظهر فى البي ات الحضاااااارية .هن فقدان الوعى برهنية الجزر داخ الدراسااااااات
الحضرية قد ينتد جزتيا هلى هحداث تغيرات بالنتهد حيا تةون التغيرات معزاة بالعنليات الحضرية .لقد اختهع
حالة الجزيرة الدااغيرة من النتااهد قب قرون من اسااتدااالح األراضااى فى مانيال ومدينة النةساايك ويوعيو هلى
جانع انتتاااار التحضااار خارجيا عبر النراعز العنرانية التاريخية للجزيرة الداااغيرة مث ال وس وباريس وريو
دك جينيرو .وعلى نهس الننوا  ،هن سااهولة الحرعة فى وقتنا الحاضاار يجعلنا ننسااى الحدود السااابقة التى فرضااع
على قابلية الحرعة :هن تقنيات النق والبنى التحتية تقرب الهجوات بين تعدد الجزر وشاااااابه الجزر فى األرخبيالت
مث بوسان وهونج عونج وستوعهولم -ناهيك عن بين الجزر وبلدان اليابسة.
ه ن الدراسااااات الحضاااارية مدعومة بتااااة عبير من النناهج الهيةلية التى توضااااا تدااااورا للندينة والنساااااحات
الحضاارية -عنا ينةننا القو هضااافة لنا ساابق عياناتها النتعددة الحضاارية مث النجاالت النتخداادااة الثقافية ذات
الدبغة اإلجتناعية واإلقتدادية والسياسية والنرتب ة بدراسات الحضر بدال من البيانات التاريخية للعنليات ذات
األساااس النادية والنلنوساااة .ومن هذه االناحية ،تدااابا الندينة نهساااها معضااالة .أحد النتاااةالت هى ال ريقة التى
تساااتخد عن يريقها األير النظرية النهيننة على األبحاث (الحدااة -التحضااار -اإلساااتعنار -ما بعد اإلساااتعنار-
تنسااااايق عنران الندن -التةنولوجيا والنجتنط في الندن العالنية  -و يرها) والنساااااتخدمة عوحدات قياساااااية تدعم
هية الدراسااااات الحضاااارية  .وينتاااائ ذلك تساااالساااا هرمى ير متعند وفجوة متسااااعة بين النظرية الحضاااارية
وال روحات النتباينة والنتعددة الناتجة عن الننارسااات ال بيعية ( ير النخ ة مساابقا) وعلى نحو هفتراضااى،
فإن النناهج التقليدية تضاط أوال العنوان النظرك ام تساعى هلى مالتنة تجارب الندينة داخلها عنا لو عانع ق ط من
األلغاا تحتاج هلى ح .
وتتضااانن النتاااةلة االخرك تهنيش جذور الندينة عند وضاااط سااايناريوهات نتااارتها  ،وهو األسااالوب الذح يتم من
خالله تدنير الروايات اله رية لتلك النترة بواس ة مجتنعات السةان النحليين وأبناء البلد األ صليين عبر وقاتط
منظورة ومهيننة (ساااوامينااان .)2015 ،ويوجد أيضاااا ياب شااابه عام للنعار والعلو الجادة ،حتى اإلقرار-
ناهيك عن الدراسااة والتحلي  -بال بيعة األرخبلية والساااحلية لندن الجزر باعتبارها أسااس صااالحة تنث النواحي
النادية و ير النادية إلقليم الندينة وحيز فرا ها العنراني وبناتها الثقافي.
يخضااط مجا الدراسااات الحضاارية ر م ذلك للتغيير .ولقد شااهدت العقود االخيرة محاوالت مثنرة عديدة إلدخا
النناهج أعثر قينة من النواحي النوعية والةيهية وعالندخ األنثروبولوجي اإلجتناعي والندخ الثقافي اإلجتناعي
هلى النجا (على ساااااابي النثا  ،أبادوراح ،1986 ،2001 ،2006 ،مايارا  .)2012ولقد أدخلع مث تلك
الدراساااات قينة هنساااانية الريع فيها هلى الندينة ،حيا تنظر تلك الدراساااات هلى النسااااحات الحضااارية باعتبارها
عيانات عضوية ال مادية فحسع .ولقد أدك ذلك هلى توسيط مجا ن اق الدراسات الحضرية وهنتاج أدوات منهجية
جديدة وخ وي من التساؤالت ينةن ت بيقها بتة يعود بالهاتدة عند الت بيق على حاالت الجزر .لذا ،فإن دراسات
الجزر يالنا عانع ب ي ة فى التهاع مط – وترخذ على عاتقها – النظريات الحضااااارية النساااااتلهنة من نظم الحةم
وحدود األقاليم والنقايعات (على ساااااابي النثا  ،برينر ،2004 ،بيير ،2011 ،سااااااااسااااااين ،2006 ،2013
ييتيرمارك .)2015،وعذلك ينةن لدراسااات الجزر اإلسااتهادة من اإلعتتااافات النختلهة للدراسااات الحضاارية عبر
التهاع بين التدنيم الحضرك والبنية التحتية والنوارد والهرا ات العنرانية والنجتنط (على سبي النثا  ،عليوه
وال جارحي ،2013 ،جراها وهويع ،2013 ،جراها ومارفن ،2001 ،عايةا وسااااااوينجيدو ،2000،عونج
ويوه ،2003 ،باااسااااااااوجوالرح ودوراتلي ،2004 ،وتونةس  ) 2013والتى قااد تثبااع قااابليتهااا للت بيق على
سياقات الجزر من جنيط األنواع.
ما ينث تحديا أعبر لدراسااات الجزر هو الجد النثار حو أن العالم بالهع قد تحضاار بدااورة عاملة وأن الندينة
التقليدية قد ح محلها عنليات حضرية خاضعة للعولنة (على سبي النثا  ،برينر ،2013 ،2014،واشسنوث،
 ،2014أمين واري هع ،)2002 ،والنتي جة هى أن الحضاااااار ا ن يضاااااام ليس فقط الن ا قات النع تادة (م ث
نيويورك ومنباح) ولةن أيضا الجزر البعيدة والنرهولة (مث جرينالند وعيريباتى) .وبالهع  ،ينةن لحيز الجزيرة
النجتنعات التى ينظر هليها عادة باعتبارها بالغة
الداااغير أن يتاااجط على تحضااار شاااام اساااتثناتى حتى فى
الت ر من ناحية موقعها ،والتى ترعز على الحاجة هلى حوعنة حضااااارية محسااااانة وفهم دوافط وترايرات التننية
هذه هي النسخة العربية من الورقة البحثية :جريديهوج ،أ .وآخرون’ ،العودة من األفق :تقديم دراسات الجزر الحضرية ،دراسات الجزر
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العنرانيااة (بااارنااع ومااارجتس ،2013 ،بوتيسااااااتااا ،2011 ،توعااالو ،2014 ،جونز ،2012 ،ريس وهيوارد،
.)2013
ال ينةننا القو أن الحضااار قد تم تجاهله بداااورة تامة عندما يتعلق األمر بدراساااة الجزر ،وتحديدا فى أقاليم مث
هقليم الةاريبي حيا أجرك الباحثون على مدار عدة سنوات أبحااا حو الننرات الساحلية الحضرية عثيهة السةان
(بوغ وبوتر ،2003 ،عالرك وهووارد )2006 ،ور م ذلك وفى عا ) ،(2013أشااارهاح هلى أنه بخدااوص
الدراساااااااات الةاريبية بوجه عا  ،يوجد مي تجاه التقلي من أهنية جزر األقليم ودور البحر تحديدا .ومث تلك
الن خاو ت رح أساااااا لة حو مدك مالءمة تقن يات األب حاث الواردة ون ناذج التخ يط العنرانى للجزر و حدود
الجزيرةح البحر والهةرة النتةررة حو ما يعنيه التوسااااط وت وير وتننية القوك النناصاااارة لدراسااااات الجزر هلى
جانع ما الذح يهيد من اعتتا مد لحاتها (بوغ ،2005 ،2013،سليتتو.)2002 ،
عنا هو م تار اليه أعاله ،لقد ا ستخدمع أي ضا أبحاث الح ضر الجزر مجاايا .فقد عانع الجزر بنثابة نناذج وبدي
مجااح للندن منذ العدااور القدينة (بيجو -دنيس و جريديهوج )2014 ،فةانع الجزر من خال ما ينةن وصااهه
ببيان رساااااني عرنها مدينة داخ الندينة – برلين :األرخبي األخضااااار بواسااااا ة النهندساااااان النعناريان أنجرا
وعولهاس ( )[1977] 2013وقد ساعد ذلك على هحياء شعبية الجزر ضنن سياق التدنيم الحضرك العدرك.
وبالنساااااابة ألنجرا وعولهاس ومسااااااااعديهم ،ينةن للندينة األوروبية النهجرة من السااااااةان الت ور هلى مدينة
أرخبيليااة ) (Stadtarchipelتتةون من جزر حضااااااريااة مةثهااة العنران داخا بحر من الغاااباات (نيناااير،
 .)1990هن هذه الرؤية السااياسااية -النعنارية للتعددية النرعزية الحضاارية اإليجابية اسااتنرت فى جذب اإلهتنا
(على ساابي النثا أوريلي ،2011،شااريجهير .)2006 ،عنا ساااهنع فى التخلى عن مد ا لحات الجزيرة حيا
شااااااددت على ال بيعة النجزأة الخاضااااااعة للقوة التى تنتاا بها الندينة في مرحلة ما بعد الحدااة .واعتنادا على
عابوس فوعولع معتق األرخبي ’( ‘carceral archipelagoفوعولع ( .)[1975] 1999 ،بنعنى أنها
عنعتق مجزء مةون من سلسلة من الجزر الننعزلة عنا وصهها فوعولع)  .وينتتر اإلستعنا النجااح للجزر
لوصااااار عنليات العز اإلجتناعى واإلقتداااااادك الحضااااارك :الجزر الن وقة والحناية النتوقعة من النخاير
الحقيقة والنتدااااورة للحياة اليومية (سااااوجا ،)299:2000 ،هن ايادة األرخبيالت السااااةانية مدفوعة بتحقيق
جوانع األمن والتنييز (بورسااادور وآخرون ،)367 :2007 ،هن هساااتراتيجيات األمن تحو منايق الندينة
النهتوحة هلى جزر موقتة ومتقلبة جزر أمنية والتى تزخر بقوات شااااابه عساااااةرية وعردونات عساااااةرية وحتى
عرسااا ا للداااواريخ الجوية (جراها  .)121 :2010 ،ومن النثير للجد أن عنليات تو ير الجزر مجاايا في
الدراسااات الحضاارية سااواء بدااورة هيجابية أو ساالبية جعلع من فةرة اإلنعزا أساااسااا للجزر .وهو ما يثير فةرة
التة النن ي للجزر بإعتبارها وحدات ير متراب ة ومنهدلة وبعيدة عن بعضها البعض .وخالفا لتلك الدورة
النن ية ،فإن مجتنعات الجزر تسااعى لإلندماج مط شاابةات التباد النعقدة والخاصااة بالبضاااتط واألفراد واألفةار.
ومن الواجع أن تةون الو يهة األهم النتعلقة باألبحاث النسااااااتقبلية في هيار دراسااااااات الجزر والحضاااااار ترتبط
بالقدرة على التهريق بين النهاهيم النجااية للجزيرة وأن تساااااااعد في هحال النعرفة بديناميةيات الجزر في العالم
الحقيقي لةى تسااتوعع تحلي العنليات الحضاارية التى تتاابه الجزر مجاايا فى الهرا ات الحضاارية .ل النا عانع
الجزيرة جذابة جدا السااااااتخدامها مجاايا على مدار التاريخ حتى أنه من النجدك تجاه قينتها النجااية ،وينةننا
بدال من ذلك اإلهتنا باإلسااااتخدامات النجااية للجزر لضاااانان أنها تعةس النحتوك النر وب فيه ولن تخرج من
هيار هذا الساااااياق .عنا توجد حالة مناسااااابة وقوية إلساااااتخدا فةرة األرخبيلية وذلك باعتبارها ليساااااع فقط هيارا
مرجعيا لتةوينها ال بيعي ولةن عهية نظرك ينةن اسااااااتخدامه في تحلي الندينة .هن األفةار قوية بنا يةهى لةى
تدمج داخلها األير النظرية النهيننة والنعتادة ،ومن الننةن جلع ساياق اقافى هجتناعى أعثر يلبا ويتنيز بنرونة
يبيعية ليضا هلى النناهج الحالية إلجراء األبحاث الحضرية.
.5دراسات الجزر الحضري مجال الدراس
ان مجا دراسااات الجزر والحض ار قد حداع يهرته خال عا  2014نتيجة لألنت ا ة التى تم تنيسااقها من خال
منظنة ديناميةيات الجزر ) .(Island Dynamics organisationحيا أنتجع ديناميةيات الجزر جزءا
منيزا ضنن مجلة دراسات الجزر ( النجلد  ،9رقم ،2ص  )292 -183حو موضوع مدن الجزر .وقد تضنن
هذا الجزء الخاص مقدمة هفتتاحية بقلم آد جريديهوج ،هلى جانع ساااتة أبحاث حو موضاااوعات دراساااات الجزر
هذه هي النسخة العربية من الورقة البحثية :جريديهوج ،أ .وآخرون’ ،العودة من األفق :تقديم دراسات الجزر الحضرية ،دراسات الجزر
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الحضاااااارية مط الترعيز جغرافيا على جزر جرينالند وبليريك ومدينة بليز ومنباك وجزيرة مان (جريديهوج،
2014أ ،بيةورني  ،2014 ،بيجو-دنيس وجريديهوج ،2014 ،بونس وآخرون ،2014 ،سااااااوامينااان،2014 ،
توت .)2014 ،وعلى الر م من أن تلك األبحاث تناولع موضاااوعات متهرقة ،فقد عونع تلك النوضاااوعات حالة
لدراسااااات الجزروالحضاااار والتى ينةن أن ترخذ صااااورة عبيرة ألماعن عبيرة وأن تةون حساااااسااااة تجاه النعيتااااة
النتغيرة وأساالوب الحياة وتنساايق النواقط ( )Landscapeالتى تتااهد انتقا النجتنعات من التحضاار هلى الحياة
الريهية والعودة مرة أخرك .وساال ع أيضااا األبحاث الضااوء على الةيهية التي من خاللها أارت أبحاث قليلة على
هدراك ماادك ت اراير الجزر على التننيااة العنرانيااة وعير ينةن أن توار التننيااة العنرانيااة على الجزر ،وبااالتااالى
الترعيز على الحاجة هلى هجراء النزيد من الدراسات.
تم نتاااااار هذا الجزء الخاص فى مجلة دراساااااااات الجزر فى أعتوبر  2014للتزامن مط النوتنر اإلفتتاحى لندن
الجزر واألرخبيالت الحضاااااارية ،والذح أقيم فى عوبنهاجن .حيا احتوك النوتنر على تنثي لن اق عريض من
النجاالت والتخداااداااات األعادينية ،التى تتااان الجغرافية البتااارية التخ يط والتدااانيم الحضااارك والنعنارح
واألدب ودراسااات التراث ودراسااات األعنا والنق ومواجهة الةوارث (بنا فى ذلك التغير النناخى) ،ودراسااات
الساااياحة والتاريخ وعلم ا اار .ضااام أيضاااا النوتنر اإلفتتاحى لندن الجزر واألرخبيالت الحضااارية هيالق مدن
رعاية منظنة ديناميةيات
الجزر وشاااابةة أبحاث األرخبيالت الحضاااارية ( )www.islandcities.orgفى
الجزر .وسااااااو تنظم شاااااابةة األبحاث موتنرات مسااااااتقبلية ( )ICUA conferencesتتناو مدن الجزر
واألرخبيالت الحضاااااارية وهصاااااادارات ومتااااااروعات أبحاث .و سااااااو يعقد موتنر مدن الجزر واألرخبيالت
الح ضرية )ICUA 2016( 2016فى هونج عونج ،إلجراء وتعزيز النزيد من درا سات الجزيرة النظرية الى
جانع توفير مندة لنق أبحاث النجا .
توفر دراساااات الجزر الحضااارية اإلمةانية لتحساااين فهم عال من عنليات التننية الحضااارية وتلك الخاصاااة بتننية
الجزر .وفى حقيقة األمر ،وعلى سااابي النثا فإن الجزر الداااغيرة ذات النواقط اإلساااتراتيجية هي على األرجا
بداااورة ير مناسااابة تناما إلساااتيعاب النراعز الحضااارية الةبرك ،بنا يوحي برن البحا حو جزر مدن الجزر
ينةن أن يخبرنا شاااي ا عن الندن وبرؤية أعثر شااانوال .حيا أن الندن الواقعة على جزر صاااغيرة تني ألن تةون
عثيهة العنران بتااااااة اسااااااتثناتي مقارنة بالننايق األخرك ،والتندن النهري لجزر الندن ربنا يجع عنليات
التحضااار أعثر تنيزا ،وبالتالى النسااااعدة فى دراساااتها .وعلى نحو متاااابهه ،فإن النعرفة بالعالقات النرعزية –
النت رفة النوقط داخ الجزر واألرخبيالت األعبر قد توضااااااا ديناميةيات تلك العالقات على نحو أعثر تحديدا
لإلجابة على هذا السوا  :لناذا يتم عادة وخالفا للنتوقط اختيار تلك الجزر بإعتبارها تجارب ومواقط لألبحاث.
هن اتباع منهج حضااارك هو أيضاااا أمر مهم جدا لدراساااات الجزر .وباعتبارها مجاال للبحوث ،لم تتنةن دراساااات
الجزر من التعر بتااااااةا مقنط على مااذا لو عاان هنااك أح تارايرات للجزرعلى التننياة النجتنعياة .وليس من
النهاجئ أن الندن تهتقر بدرجة عبيرة هلى تحليالت دراسااااااات الجزر وه هار فهم هذا النجا ل بيعة الجزر ير
النةتنلة .ومط ذلك ،وعن يريق البحا عن عيهية تراير جغرافيات الجزر على الننايق الحضااااارية ،ينةن للنجا
أن ينيز بسهولة بين ترايرات الجزر وترايرات الحجم السةانى الدغير وحأو الحجم اإلقتدادك .وربنا بدرجة أعثر
أهنية ،من خال الننظور الحضرك إلضافة تنييز ينةن من خالله فهم دراسات الجزر التابعة لنجتنعات الجزر.
هن دراسات الجزر التى بحثع بالهع فى الجزر وفقا لند لحاتها لن تستنر -على سبي النثا  -فى تحلي الندن
مث بابيتى وبولينيزيا الهرنسااااية (عدد السااااةان  )25,800وعيرعوو وأورعنى (عدد السااااةان  )900باعتبارها
مجتنعات بعيدة بيننا هى فى حقيقة األمر مراعز نق ومراعز صااناعية وذات عثافة سااةانية عالية بين األرخبيالت
ذات الدااالة .ومن النهم محاولة فهم الو اتر الحضااارية النوجودة بواسااا ة مدن الجزر تلك ،وبغض النظر عن
حجنها مقارنة بندن اليابسة .وبالتالى يجع أن يدعو ذلك هلى التوسط فى دراسات الندن الثانية و الندن الثالثة
وما بعد ذلك بغرض تحلي مدك تعقيد العالقات الحضاااارية-الريهية والعالقات بين الحضاااار داخ الرؤية القانونية
للجزيرة أو التدااااور النادح لها .وبعبارة أخرك ،يقو بالداتتااااينو (2006أ :)10 :دراسااااات الجزر تحتاجح
يجع أال ترعز فقط على الجزر في حد ذاتها ،لةن أيضاااا على العالقات بين الجزر واليابساااة […] .ورؤية الجزر
باعتبارها جزءا من نظا معقد ومتتاااااااابك من التهاعالت اإلقلينية والدولية يجع أن تةون واحدة من نقاي القوة
لدراسات الجزر مثلنا الحا لنجلةدراسات الجزر.
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وهو ما يجع أيضا ان يةون من نقاي القوة لنجلة دراسات الجزر الحضرية.

.6دراسات الجزر الحضري المجل العلمي
في السياق السابق توضيحه أنترت جريدة دراسات الجزر والحضر  .وهي جريدة مهتوحة التدها عبر شبةة
النعلومات (اإلنترنع)  ،تسااخر شاابةة اإلنترنع لتتخ ى بها النناذج التقليدية ألعنا صااناعة النتاار ،والتى عثيرا
ما تعن على ايادة ترسيخ ودعم هياع الترايرالنعتادة القاتنة .عافة األوراق البحثية الننتورة في الجريدة تخضط
لنراجعة مزدوجة ساااااارية وحيادية  double-blind peerمن قب هانين أو أعثر من النراجعين .تنتاااااار
األوراق البحثية بها على أساس متجدد ويتم تجنيعها ضنن مجلدات سنوية.
مجل دراسات الجزر والحضر" تنتر حاالت دراسية متعنقة وأوراق بحثية ذات تنافسية دولية ،والتى ينةن أن
ت ضير هلى األساس التجريبي لنجا الدراسة ،ف ضال عن النساهنات النظرية .األوراق البحثية ستناقش الحاالت
التاريخية أو النعاصاااارة ،بنا في ذلك الجزر التى أصاااابحع ا ن جزءا من البر الرتيسااااي .يتاااان ن اق النجلة -
وليس مقتدرا  -على النقاالت والبحوث النتعلقة با تي:
 الجزر الدغيرة ذات التحضر الةثير.
 النراعز الحضرية للجزر الةبيرة أو مجنوعات الجزر.
 الجزر من خال مدن البر الرتيسي.
 التحضر والعنليات الحضرية في مجتنعات الجزر.
 العالقات بين النراعز الحضرية ومجتنعات الجزر ال رفية.
 اإلستخدامات النجااية للجزر ومجنوعات الجزر في البحوث الحضرية.
 األوراق البحثية النساهنة في دراسات الجزر والحضر ،األسس النظرية.
األبحاث موضااااط الترحيع تتاااان النظرية ،التجريبية ،النوجها سااااياساااايا ،أو قد تجنط بين تلك النناهج .ومن هذا
النن لق ،فإن النجلة ستناقش تلك التساؤالت ،عالتالي:
 عير ستوار الخداتص النةانية للجزر على عنليات الحضرية؟
 ه تخضااااااط مدن الجزر هلى أنواع معينة من القوك النحرعة الثقافية عنتيجة هلى عثافة الننايق
الحضرية والو اتر النحورية؟
 عير ينةن لسةان الجزر والحةومات التةير مط النخاير البي ية بدافط من التحضر؟
 ما هي األدوار التي تلعبها مدن الجزر ضااااانن التااااابةات العالنية النختلهة (الثقافية ،والساااااياساااااية،
واإلقتدادية)؟
 ه تستضير الجزر متاع خاصة فينا يتعلق بالهقر في الننايق الحضرية وتهاوت الثروة؟
 عير توار ندرة األراضي على أنناي أستخدامات األراضي ،وتغيير استعناالت األراضي ،وملةية
األراضي؟
 ه يتجط الترعيع الهرا ي للجزرعلى ت وير بعض حلو التدنيم النعنارح والحضرح؟
 عير يوار تحضر الجزر على العنالة وحرعة الهجرة البترية؟
 ما هي التحديات الخاصة التي تتيحها الجزر من أج اإلستدامة الحضرية؟
 عير ينةن لإلستخدا النجااح للجزر أن يساعدنا على فهم الحياة الحضرية بتة عا ؟
 عير ينةن لندن الجزر استغال وضعها للتنافس في اإلقتداد العالني؟
 عير يوار التحضر على البنية التحتية لوسات النواصالت داخ الجزر والترعيع الهرا ي للجزر
نهسها؟
 عير تتهاع مجتنعات الجزر الريهية مط النراعزالح ضرية لجزر وأرا ضي البر الرتيسي الخاصة
بهم؟
 عير يختلر الحةم الحضرح لندن الجزر عن تلك في مدن أراضي البر الرتيسي؟
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هذا ما هو ساااوك القلي من بين النواضااايط العديدة التى ساااتناقش داخ مجلة دراساااات الجزر و الحضااار  .هذه
التسااااؤالت النختلهة قد اجتنعع على اية واحدة ،أسااااساااها بيان عيهية التهاع ما بين الجزر والحضااار .ولتجنع
استثناء البعض – على أساس خلهيات وسياسات منارسة النتر العلني ،فإن النولهين الذين قد يةونوا ير معتادين
على يبيعة وشااة النتاار األعاديني مدعوون للعن مط أحد أعضاااء مجلس التحرير لتعلم الةتابة العلنية على
القدر النتوقط منه .ومن أج تحقيق أقداااى قدر من ساااهولة الوصاااو الى األبحاث العلنية ،فإن مجلة دراساااات
الجزر والحضر سو تنتر أيضا مقاالت متعددة اللغات عند ال لع ،مط عرض هصدارات باللغة ح اللغات الغير
هنجليزية لألوراق البحثية جنبا هلى جنع مط اإلصااادار األصااالي لها باللغة اإلنجليزية .وأخيرا ،فإن األشاااةا الغير
تقليدية لتقديم البحوث ( مث النقاالت الندااااورة ،شااااراتط الهيديو ،أو النولهات النوساااايقية ) ينةن قبولها من أج
النراجعة.
بإلقاء الضاااوء على مجاالت الدراساااات الحضااارية ودراساااات الجزر نهساااها ،فإن دراساااات الجزر والحضااار تعد
بالهع متعددة التخداادااات على نحو شاانولي .تضاام هي ة التحرير النوسااسااة للجريدة باحثين ذوح خلهيات علنية
في مجاالت الهندسااة النعنارية ،وعلو األعنا التجارية والعنالة؛ الةوارث ،والنرونة ،واإلسااتدامة (بنا في ذلك
تغير النناخ)؛ الهندسااة؛ الهولةلور؛ األدب واللغة؛ النتااارعة في التخ يط والتننية؛ اإلقتداااد السااياسااي والتااوون
الحضرية؛ الندن النستدامة ،والهن ،ودراسات العلو والتةنولوجيا ()STS؛ والتدنيم الحضرح.
.7اإلستنتاج
سااتقو دراسااات الجزر والحضاار بتقديم هسااهامات قينة للدراسااات الحضاارية ودراسااات الجزر ،خاصااة عبر دمج
النجالين معا .وفي الوقع الننا سع ،ست دبا درا سات الجزر والح ضر مقبولة عرحد العلو الهرعية لدك النجالين
معا .هن مجلة دراسات الجزر والحضر ليسع هي بنجلة لدراسات الجزر ،وال هي بنجلة للدراسات الحضرية،
هننا تعد بدال من ذلك اجتناعا متسااااااويا إلانين من التقاليد العلنية النابضاااااة بالحياة ،عالهنا مط ذلك ،ينتلك تقليديا
بعض القيود – عنا هو واقط بةافة النجاالت ،وهو ما سااااو تواجهه بالترعيد دراسااااات الجزر والحضاااار أيضااااا.
وبالساااااعي وراء التغلع على هذه القيود – لدعم وتعزيز الننايق الحضااااارية داخ الجزر والجزر داخ الننايق
الحضرية ـااااااـاااااا فإن دراسات الجزر الحضرية سو تساعد في تحسين فهم عال من الجزر ،والندن ،وع ما هو
متترك فينا بينهم.
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