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االفتتاحية

مل يات �إن�شاء م�ؤ�س�سة جمموعة العمل الثقايف للمدن العربية �إىل جانب م�ؤ�س�ساتنا
عن طريق ال�صدفة بل جاءت لتكمل م�سرية منظمة املدن العربية يف دعم عملية
النمو امل�ستدام يف مدننا العربية ..فقد �أدركنا مبكراً �أن الثقافة هي �أحد الأ�س�س
املهمة لبناء التنمية ال�شاملة امل�ستدامة وهي القاعدة الأ�سا�سية للنهو�ض واالرتقاء
باملجتمعات  ..فكان �إطالق جمموعة العمل الثقايف يف م�ؤمترنا العام ال�سابع ع�شر
يف املنامة  ،2016كم�ؤ�س�سة متخ�ص�صة حتت�ضنها مدينة ع ّمان ال�شقيقة� ،إ�ضافة
مميزة لعملنا وانعكا�س لر�ؤيتنا امل�ستقبلية للمدينة العربية.

الثقافة ..بناء لتنمية شاملة
مستدامة

كانت البداية يف انعقاد م�ؤمتر الثقافة يف العا�صمة الأردنية ع ّمان لي�شكل انطالقة
فاعلة نحو �أفاق ثقافية جديدة حيث جاءت الدورة الثقافية الأوىل يف ابريل 2019
يف ع ّمان ا�ستكماالً «للمنتدى الثقايف للمدن العربية ال�صينية» الذي انعقد يف مدينة
�شنغدو ال�صينية يف  2018واليوم اختتمت �أعمال ال��دورة الثقافية الثانية حول
الإدارة الثقافية يف بلدية امليناء  -لبنان لن�ؤكد جمدداً �أهمية اجلانب الثقايف يف دعم
اخلطط واال�سرتاتيجيات التي تقوم بها الإدارات املحلية من �أجل تطوير املدن على
طريق النمو امل�ستدام.
نحن ن�ؤمن �أن الإدارة الثقافية لها �أهمية يف الإدارات املحلية �ضمن مهامها املتعددة
جتاه املدن وال�ساكنني يف خمتلف امليادين الإن�شائية والعمرانية والبيئية وال�صحية
والتعليمية والتخطيطية ،كما تعترب �أحد املقومات الرئي�سية لبناء الإن�سان الذي
ي�شكل الأداة الفاعلة للتغيري والتطوير ومواكبة احلداثة.
�أن البعد الثقايف يعد �أحد الو�سائل التي تعمل على ت�شكيل �شخ�صية املدينة وتعزز من
هويتها الثقافية وهذا يدعونا جلعل الثقافة مفهوماً مركزياً وحمورياً يف الإدارات
املحلية لت�سهم يف الربط بني م�ؤ�س�سات املجتمع املدين ومن املبدعني واملفكرين
واملثقفني والهيئات املعنية بالثقافة والتن�سيق بينها والتعاون معها ومع الأف��راد
لت�شجيع التخطيط الثقايف اجلماعي مبا ي�ساعد يف تطوير وتنمية املدينة.
�أن انعقاد هذه الدورات ي�أتي تنفيذاً خلارطة الطريق التي اعتمدتها منظمة املدن
العربية لعملها ومل�ؤ�س�ساتها يف اجتماع املجل�س التنفيذي يف نواك�شوط يف العام
 2017لتفعيل الأهداف العاملية للتنمية امل�ستدامة ...فنحن نعمل ل�صياغة تكامل
ثقايف عربي لإجناح خططنا التنموية وم�ساراتنا بعيدا عن املفهوم التقليدي ،وذلك
من اجل جتديد ال�سيا�سات الثقافية ور�سم ا�سرتاتيجيات تنمية ثقافية معا�صرة
تهدف للبناء والتطوير.
الأمني العام
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رئيس التحرير

م .أحمد حمد الصبيح

أمين عام منظمة المدن العربية

هيئة التحرير

 األمانة العامة لمنظمة المدن العربية مدير عام المعهد العربي إلنماء المدن مدير جائزة المدن العربية مدير مركز البيئة للمدن العربية مدير المنتدى العربي للمدن الذكية مدير مؤسسة التراث والمدن التاريخية العربية -مدير مجموعة العمل الثقافي للمدن العربية

اإلشتراكات

قيمة اإلشتراك السنوي شاملة أجور البريد كما يلي:
 المؤسسات الرسمية  15دينار كويتي األفراد  8دنانير كويتية األفراد في الدول األجنبية 10 :دنانير كويتيةالمقاالت المنشورة في هذه المجلة تعبر عن آراء كتابها ,وال تعبر
بالضرورة عن رأي منظمة المدن العربية
اإلعالنات
يتفق بشأنها مع األمانة العامة لمنظمة المدن العربية
المراسالت
كافة الخطابات ترسل باسم األمانة العامة
ص .ب 68160 :كيفان  71962 -الكويت
هاتـــــف2489708 / 24849706 / 24849705 :
فاكس24849319 / 24849322 :
موقع المنظمة االلكترنيwww. arabtowns. org :
الـبـريــــد اإللـكـتـــرونـــــــــيato@arabtowns. org :
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رئي�س بلدية امليناء ي�ستقبل الأمني العام

األمين العام
يزور رئيس بلدية الميناء /لبنان
ق��ام أم��ي��ن ع��ام منظمة ال��م��دن العربية
المهندس احمد حمد الصبيح بزيارة إلى
بلدية الميناء ومدينة طرابلس  /لبنان،
حيث التقى رئيس بلدية الميناء عبد القادر
علم الدين وتم بحث عدة موضوعات تتصل
بالتعاون بين المنظمة وبلدية الميناء في
مختلف المجاالت.

وق��د رح��ب رئي�س البلدية عبد ال��ق��ادر علم
الدين بزيارة الأمني العام التي ت�أتي يف �إطار
تعزيز التعاون امل�شرتك وتكاتف اجلهود على
طريق النمو امل�ستدام.
ولفت �إىل ما تقوم به املنظمة من جهود لتنفيذ
�أهداف التنمية امل�ستدامة.
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رئي�س بلدية امليناء والأمني العام يف جولة باملدينة

من جهته �أكد الأمني العام �أهمية التعاون بني
املنظمة واملدن العربية واال�ستفادة من تبادل
اخل�برات والتجارب الناجحة وق��ال :نحر�ص
على تنظيم الربامج واخلطط واال�سرتاتيجيات
التي من �ش�أنها �أن تدعم م�سرية النمو يف
مدننا العربية وحتقق �أف�ضل اخلدمات ال�سيما
يف ظل التطور الذي يعي�شه العامل يف خمتلف
املجاالت احليوية.
خالل الزيارة قام الأم�ين العام ملنظمة املدن
العربية بجولة يف مدينة امليناء ب�أحيائها
و�أ�سواقها القدمية للتعرف على ح�ضارة وتاريخ
املدينة العريقة.
جاءت زيارة الأمني العام ملنظمة املدن العربية
�إىل مدينة امليناء على هام�ش انعقاد الدورة
التدريبية الثانية حول الإدارة الثقافية 6-4
�أكتوبر  2019يف بلدية امليناء مب�شاركة املدن
والبلديات اللبنانية.

رئي�س بلدية امليناء يكرم الأمني العام

رئيس غرفة تجارة وصناعة وزراعة طرابلس ولبنان الشمالي
يستقبل األمين العام
ق���ال رئ��ي�����س غ��رف��ة ال��ت��ج��ارة وال�صناعة
والزراعة يف طرابل�س و لبنان ال�شمايل توفيق
دبو�سي يف مكتبه �أمني عام منظمة املدن
العربية .ا�ستعر�ض رئي�س الغرفة دبو�سي
�أحدث امل�شاريع التي تقوم بها الغرفة ومن
بينها جتديد وتو�سعة ميناء طرابل�س م�ؤكداً
�أهميته يف التنمية املحلية للمدن اللبنانية.
و�أ�شار �إىل م�شاريع املعلوماتية والتقنية
التي توليها الغرفة �أهمية كبرية يف ظل
الأهداف العاملية للتنمية امل�ستدامة خا�صة
م��ا ي��ع��رف بال�سياحة الرقمية كم�شروع
لبناين عربي دويل.
م��ن جهته ع�بر الأم�ي�ن ال��ع��ام ع��ن تقديره
للجهود ال��ت��ي ت��ق��وم ب��ه��ا غ��رف��ة ال��ت��ج��ارة
وال�صناعة وال��زراع��ة يف طرابل�س ولبنان

رئي�س الغرفة ي�ستقبل االمني العام ورئي�س بلدية امليناء

ال�شمايل وقال :ي�سعدنا ما تقوم به الغرفة
م��ن �أع��م��ال وخ��ط��ط ب��ن��اءة حتقق �أف�ضل
النتائج لطرابل�س ولبنان ال�شمايل بوجه

خا�ص واملدن اللبنانية بوجه عام ..خا�صة
و�أن مدن العامل اليوم تخطو خطوات كبرية
نحو �أهداف التنمية امل�ستدامة.
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 ...ويستقبله محافظ لبنان الشمالي
ا�ستقبيل حمافظ لبنان ال�شمايل القا�ضي
رم��زي نهرا يف مكتبه باملحافظة �أم�ين عام
منظمة امل��دن العربية املهند�س احمد حمد
ال�صبيح.
تبادل الطرفان عدد من املو�ضوعات والر�ؤى
التي تت�صل بالتنمية امل�ستدامة على م�ستوى
املدن العربية.
وا�ستعر�ض نهرا عدد من امل�شاريع التي تقوم
بها املحافظة يف �إطار التنمية والتطوير.
وقد عرب الأمني العام للمنظمة عن تقديره
للجهود التي تقوم بها املحافظة و�سعيها لتقدمي
�أف�ضل اخلدمات وقال� :أن النجاح ال يتحقق
�إال بتظافر اجلهود والتعاون امل�شرتك بني
الإدارات املحلية على طريق النمو امل�ستدام.

حمافظ لبنان ال�شمايل ي�ستقبل الأمني العام ورئي�س بلدية امليناء

زيارة إلى معرض رشيد كرامي الدولي
ا�ستقبل مدير معر�ض ر�شيد كرامي الدويل
ان��ط��وان بور�ضى يف مقر املعر�ض يف مدينة
طرابل�س /لبنان �أم�ي�ن ع��ام منظمة امل��دن
ال��ع��رب��ي��ة امل��ه��ن��د���س اح��م��د ح��م��د ال�صبيح
ا�ستعرا�ض امل�شاريع واخلطط التي يقوم بها
املعر�ض من �أجل اال�ستفادة و�إقامة الأن�شطة
والفعاليات التي تنظمها البلدية.
و�أك���د �أهمية ال��ت��ع��اون ب�ين القطاعني العام
واخل��ا���ص لتنفيذ ع��دد م��ن امل�شاريع الفنية
والثقافية واال�ستثمارية يف مقر املعر�ض الذي
يعد مركزاً حيوياً يف طرابل�س /لبنان.
من جانبه اعترب الأم�ين العام املعر�ض بوابة
للتعرف على لبنان ال�شمايل وفتح �أفاق للتعاون
بني اجلهات املعنية والبلديات اللبنانية خا�صة
املعر�ض ميتاز مبوقع وم�ساحة.
مدير معر�ض ر�شيد كرامي الدويل ي�ستقبل الأمني العام ورئي�س بلدية امليناء
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الأمني العام ي�ستقبل د .امرية احل�سن

أمين عام منظمة المدن العربية
يستقبل مدير مكتب ()UN-HABITAT
في الكويت والخليج
ا�ستقبل معايل �أمني عام منظمة املدن العربية
املهند�س احمد حمد ال�صبيح يف مكتبه مديرة
مكتب برنامج الأمم املتحدة للم�ستوطنات
الب�شرية يف الكويت ودول اخلليج العربي
الدكتورة �أمرية احل�سن حيث تبادل الطرفان
ع��دد م��ن امل��و���ض��وع��ات وال����ر�ؤى ال��ت��ي تت�صل
ب�أجندة التنمية امل�ستدامة عام  2030على

م�ستوى املدن العربية .كما مت طرح جمموعة
من الأفكار التي ت�أتي يف �إط��ار التعاون بني
املنظمة و( )UN-HABITATو�إمكانية
التن�سيق لتنظيم فعاليات م�شرتكة.
وقد رحب الأمني العام للمنظمة مبا مت عر�ضه
من �أجل م�سرية النمو يف مدننا العربية وتنفيذ
اخلطط والربامج التي من �ش�أنها �أن حتقق

الأهداف العاملية للتنمية امل�ستدامة.
من جانبها �أك��دت د� .أم�يرة احل�سن �أهمية
تعزيز التعاون بني اجلانبني ال�سيما يف ما
يتعلق بالنمو احل�ضري امل�ستدام يف املنطقة
العربية ودعم الربامج واال�سرتاتيجيات التي
تعمل على حتقيق النمو والتطوير يف خمتلف
املجاالت واخلدمات.
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االفتتاح الر�سمي للم�ؤمتر

المؤتمر العربي للمدن المستدامة

«دور شركاء التنمية العمرانية في تحقيق
التنمية الحضرية المستدامة – إسكان مستدام»
تحت رعاية وزير اإلسكان في سلطنة ًعمان الشيخ سيف بن محمد بن سيف الشبيبي ,نظمت بلدية ظفار بالتعاون مع الرعاية األولى لتنظيم
المؤتمرات والندوات ومع منظمة المدن العربية ,المؤتمر العربي للمدن المستدامة في دورته الثانية تحت عنوان « دور شركاء التنمية
العمرانية في تحقيق التنمية الحضرية المستدامة – إسكان مستدام»  20-19أغسطس  2019في مدينة صاللة ,بحضور عدد من الوزراء
ورؤساء وقادة المدن والبلديات العربية وبمشاركة نخبة من صناع القرار وخبراء وباحثين وأكاديميين واقتصاديين من القطاعين العام والخاص
ومؤسسات المجتمع المدني وشركاء التنمية.
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الصبيح :هناك حاجة ملحة
للتغيير واعتماد خطط

واستراتيجيات لمواجهة
أسرع معدل للتحضر يعيشه
العالم اليوم
الأمني العام يلقي الكلمة الرئي�سية

جاءت �أهمية انعقاد امل�ؤمتر يف ا�ستعرا�ض
اخل���ط���ط وال��ب�رام����ج واال���س�ترات��ي��ج��ي��ات
وال��ت��ج��ارب الناجحة يف جم��ال الإ���س��ك��ان..
باعتباره من�صة لتظافر اجلهود والتعاون
من �أجل بناء م�ستقبل يكون �شامال للجميع
وم�ستداما وقادرا على ال�صمود.
هدف امل�ؤمتر �إىل تي�سري تبادل املعلومات
والأف��ك��ار ح��ول �أب���رز الق�ضايا والتطورات
والتطبيقات املتعلقة بالتنمية العمرانية
وتعزيز مفهوم اال�ستدامة يف كافة القطاعات,

و�إر�ساء بنية حتتية متكاملة لتحقيق التوازن
بني التنمية االقت�صادية واالجتماعية.
�أ�شار نائب رئي�س بلدية ظفار املهند�س عبد
القادر بن �أحمد احل��داد يف كلمة القاها
خ�لال افتتاح �أعمال امل�ؤمتر �إىل �إن فكرة
اال�ستدامة ت�ؤثر على املخططني اليوم ,و�أن
بع�ضهم ي��رى �أن �أ�ساليب احلياة الع�صرية
ت�ستهلك ال��ع��دي��د م��ن امل����وارد الطبيعية,
وه��ذا يدمر النظام البيئي ويزيد الفجوة
االجتماعية وي�سبب تغريات مناخية ,مما

كلمة نائب رئي�س بلدية ظفار

يدعو العديد من املخططني �إىل �إن�شاء مدن
م�ستدامة للموارد املتاحة مبا يلبي احتياجات
اجليل احلايل ,دون �أن ي�ؤثر على االحتياجات
القادمة.
وقال�« :أن التن�سيق بني اجلهات التخطيطية
والبلديات ميثل �ضرورة حقيقية لتحديد نوعية
املدن املطلوبة من حيث امل�ساحة واخلدمات
العامة وكذلك املراقبة واملتابعة للتنفيذ وفق
اخلطط املعتمدة».
من جانبه �ألقى �أمني عام منظمة املدن العربية
املهند�س احمد حمد ال�صبيح الكلمة الرئي�سية
�أو�ضح فيها �أن انعقاد امل�ؤمتر ي�أتي يف وقت
يجمع فيه خ�ب�راء التنمية على �أن هناك
حاجة ملحة للتغيري واعتماد خطط وبرامج
و�إ�سرتاتيجيات ملواجهة �أ�سرع معدل للتح�ضر
يعي�شه ال��ع��امل ال��ي��وم ,م ��ؤك��داً �أهمية �إقامة
ف�ضاءات تنموية تن�سجم مع �أجندة التنمية
امل�ستدامة وغاياتها حتى العام  ,2030خا�صة
البند احلادي ع�شر «�إقامة مدن امنة و�شاملة
وداجمة وم�ستدامة».
وقال ال�صبيح�« :أن املدن يف خمتلف مراحل
التنمية حتتاج �إىل �إحداث حتوالت اجتماعية
واقت�صادية ت�ساعدها على �إجن��از خططها
وبراجمها التنموية خا�صة ما يتعلق بالإ�سكان»
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❞

الحداد :أساليب الحياة
العصرية تستهلك العديد من
الموارد الطبيعية ،مما يدعو
العديد من المخططين إلى
إنشاء مدن مستدامة

م�شاركون يف امل�ؤمتر

ُمبينا �أن �أهمية هذه الفعاليات تكمن يف �أنها
تتناول دور املدن والبلديات وهيئات املجتمع
املدين والقطاعني العام واخلا�ص يف توجيه
الفاعلني وال�شركاء لر�سم خ��ارط��ة طريق

ملواجهة حتديات الزيادة ال�سكانية والنمو
احل�ضري ...وغريها من الق�ضايا التنموية
بهدف �ضمان اال�ستدامة مبفهومها ال�شامل.
و�أل���ق���ى حم��م��د ج��م��ي��ل ال��ط��وي��ل رئي�س

اللجنة املنظمة مدير عام الرعاية الأوىل
لتنظيم امل ��ؤمت��رات وال��ن��دوات كلمة �أك��د
فيها �أهمية التنمية باعتبارها عن�صرا
�أ�سا�سيا لال�ستقرار والتطور الإن�ساين

�صورة جماعية

12
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❞

جلسات علمية استعرضت

التجارب الناجحة في اإلسكان
المستدام
تكرمي مدير بلدية الدوحة

واالجتماعي ,وهي عملية م�ستمرة وتتخذ
�أ���ش��ك��اال خمتلفة تهدف للرقي بالو�ضع
الإن�����س��اين مب��ا ي��ت��واف��ق م��ع احتياجاته
و�إم��ك��ان��ات��ه االق��ت�����ص��ادي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة
والفكرية .الفتاً �إىل جهود وزارة الإ�سكان
ال ُعمانية وماتقدمه من خطط و�أه��داف
وا�ضحة ,مب�شاركة البلديات واملجال�س
والهيئات املتخ�ص�صة من القطاعني العام
واخلا�ص .وق��ال« :ينطلق امل�ؤمتر العربي
للمدن امل�ستدامة يف دورته الثانية ,رافعا
�شعار «دور �شركاء التنمية العمرانية يف
حتقيق التنمية احل�ضرية امل�ستدامة» وهو
ما يتما�شى مع الأه��داف العاملية للتنمية
امل�ستدامة».

من احل�ضور يف االفتتاح

مت خالل االفتتاح تكرمي اجلهات الداعمة
وال�������ش���رك���اء الإ���س�ترات��ي��ج��ي�ين ل��ل��م ��ؤمت��ر
واملتحدثني.
ت�ضمن امل�ؤمتر �أرب��ع جل�سات عمل ,جاءت
اجلل�سة الأوىل بعنوان «التخطيط العمراين
والتنمية احل�ضرية امل�ستدامة» وا�شتملت
على ثالث �أوراق عمل (التنمية احل�ضرية
امل�����س��ت��دام��ة وامل�����دن ال��ذك��ي��ة االجن�����ازات
والفر�ص والتحديات) (مناذج املباين حمايدة

تكرمي من بلدية ظفار لوزير الإ�سكان العُماين
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تكرمي من وزير الإ�سكان العُماين للأمني العام ملنظمة املدن العربية

الطاقة والبنية التحتية الإ�سكان الأخ�ضر)
(الطاقة احلرارية الأر�ضية وتطبيقاتها يف
املدن الذكية).
واجلل�سة الثانية ب��ع��ن��وان «دور امل��ط��ورون
ال��ع��ق��اري��ون وال��ت��م��وي��ل يف ت��ط��وي��ر امل���دن
امل�����س��ت��دام��ة» ا�شتلمت ع��ل��ى ورق��ت�ين عمل
(امل��ط��ورون العقاريون ودوره��م يف حتقيق
التنمية احل�ضرية امل�ستدامة) (�صناديق
اال�ستثمار العقارية ودوره����ا يف تن�شيط
ال�سوق العقاري).
�أما اجلل�سة الثالثة «مناذج حملية و�إقليمية
ل�شركاء التنمية العمرانية» ا�شتملت على
ثالث �أوراق عمل (الدقم منوذجاً الإ�سكان
وامل����دن امل�����س��ت��دام��ة) (ر����ص وتطبيقات
التنمية العمرانية امل�ستدامة يف م�شاريع
الطرق والبنية التحية – بلدية ابو ظبي
كنموذج) (التتمية احل�ضرية امل�ستدامة
وامل���دن ال��ذك��ي��ة – ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة العني
من��وذج) واجلل�سة الرابعة ا�شتملت على
ورقتني عمل (املعلومات املكانية واتخاذ
القرارات -ذكاء املوقع) و(�إدارة امل�شاريع
الإن�شائية ).
وقد �صدر عن امل�ؤمتر التو�صيات التالية:

14
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جانب من اجلل�سات النقا�شية

 - 1ال��ت��أك��ي��د على �أن امل���دن ه��ي املحرك
الأ�سا�سي للتنمية امل�ستدامة وان البلديات
و�إدارات احلكم املحلي هي مولدات احلركة
ل�شركاء اال�ستدامة.
� - 2أن التح�ضر ال�سليم و اجليد هو عملية
�سيا�سية لها متطلبات فنية وعلى امل��دن
�أن تبقى يف توا�صل م��ع حميطها لتحقق
اال�ستدامة وجذب اال�ستثمارات وامل�شروعات

التي تنه�ض باملدينة و ت�سعد �ساكنيها.
� - 3إن�����ش��اء م��رك��ز �أب��ح��اث حملي لدرا�سة
ا�ستغالل الطاقة املتجددة ب�شكل فعال نظرا
ملا تتمتع به ال�سلطنة من مناخ ا�سرتاتيجي
لتوليد الطاقة ال�شم�سية وال��ري��اح وكذلك
الطاقة احلرارية الأر�ضية.
� - 4إن�شاء هيئة متخ�ص�صة يف �إدارة الطاقة

من اجلل�سات العلمية

املتجددة تعنى ب ��إدارة وحتفيز اال�ستثمار
يف م�����ش��اري��ع ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة وتوعية
املجتمع املحلي يف �أهمية الطاقة املتجددة
وم�ستقبل الطاقة وكذلك الإ�شراف على
بناء القادرات املحلية من اجل بناء مدن
ذكية م�ستدامة.
 - 5الت�أكيد على دور الإ�سكان والبلديات
يف ا�ستحداث حت��والت هيكلية م��ن خالل
مداخل و�أ�ساليب جديدة لتخطيط العمراين
وال��ت��ن��م��وي ,ومب���ا يج�سد امل��ب��ادي البيئية
واالق��ت�����ص��ادي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة والعمرانية
يف منظومة متكاملة تقوم على البيانات
والإح�صائيات وال�شراكات وعلى املعرفة
الرقمية و التقنية.
 - 6تفعيل اال�سرتاتيجيات اخلا�صة بالطاقة
املتجددة من خ�لال اتخاذ خطوات عملية
وملمو�سة لتطوير الت�شريعات والأنظمة
والقوانني ذات العالقة بالإ�ضافة �إىل �إيجاد
ح��واف��ز ودع���م م�شاريع ال��ط��اق��ة املتجددة
خا�صة الطاقة ال�شم�سية.
 - 7توظيف تطبيقات ال��ث��ورة ال�صناعية
الرابعة يف دعم ا�سرتاتيجيات تطوير املدن
وا�ستدامتها.

��� - 8ض��رورة العمل على حتفيز �إن�شاء
ال�شراكات الفاعلة بني البلديات واملطور
مب��ا ي�����ؤدي �إىل ت��وج��ي��ه ال��ن��م��و ال��ع��م��راين
و�ضبطه وف��ق اخلطط واال�سرتاتيجيات
احل�ضرية وت�أمني ال�سكن املالئم ملختلف
فئات املجتمع.
 - 9الت�أكيد على فاعلية البلديات يف حتقيق
التنمية امل�ستدامة وتعزيز التناف�سية وت�شجيع
امل��ب��ادرات االبتكارية والإبداعية الريادية
نحو �إيجاد مدن ذكية وم�ستدامة.
 - 10مواكبة القوانني والت�شريعات للتحول
ال��رق��م��ي يف ق��ط��اع الإ����س���ك���ان ولت�شجيع
اال�ستثمار.
 - 11الغاء ر�سوم نقل امللكية �إىل �صناديق
اال�ستثمار العقاري لل�سنوات اخلم�س الأوىل
وذل��ك لتحفيز وت�شجيع اال�ستثمار يف هذه
ال�صناديق.
 - 12الإعفاء من دفع �ضريبة الأرباح املرتتبة
على الأ�صول اململوكة لل�شركات والتي ترغب
يف بيع تلك الأ�صول �إىل �صناديق اال�ستثمار
العقاري وذلك لتحفيز ال�شركات للتعامل مع
ال�صناديق.

 - 13حتفيز ���ش��رك��ات التطوير العقاري
لال�ستفادة من التقنيات احلديثة يف البناء
وتر�شيد ا�ستهالك الطاقة وتر�سيخ مفاهيم
التنمية امل�ستدامة يف امل�شاريع العقارية من
خ�لال منح �إع��ف��اءات جمركية و�إع��ف��اءات
من الر�سوم و�أدوات حتفيزية عند ا�سترياد
وتطبيق هذه التقنيات.
 - 14ن�شر ثقافة املباين اخل�ضراء �أو املباين
املحايدة للطاقة و�أهميتها يف املحافظة على
البيئة وتوفري الطاقة.
 - 15عمل ك���ودات البناء لتطوير قوانني
وا�ضحة بالن�سبة للبناء املحايد.
 - 16يعقد امل�ؤمتر العربي للمدن امل�ستدامة
ب�شكل دوري ليكون امل�ؤمتر �ساحة لتبادل
الآراء واخ��ت��ي��ار الطريق الأف�����ض��ل لتنظيم
حياة النا�س يف املدن واحلوا�ضر والأري��اف
ومب�شاركة �أو���س��ع للقطاع ال��ع��ام واخلا�ص
واالط�ل�اع على ال��ت��ج��ارب العملية يف هذا
املجال.
 - 17انعقاد امل�ؤمتر العربي للمدن امل�ستدامة
الدورة الثالثة يف العام القادم .2020
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منظمة المدن العربية
تشارك في يوم تأسيس منتدى شباب
التعاون اإلسالمي

�صورة جماعية للم�شاركني

طه ايهان :بلوغ األهداف ال يمكن أن يتحقق إال بتعزيز روح المبادرة لدى الشباب
الوزير التركي :حريصون على دعم الشباب لالبتكار واإلبداع
شاركت منظمة المدن العربية في احتفالية يوم تأسيس منتدى شباب التعاون اإلسالمي في مدينة إسطنبول التركية الذي يصادف 3
سبتمبر من كل عام بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين والسفراء والخبراء واالكاديميين.
وعبر رئيس منتدى شباب التعاون اإلسالمي طه أيهان عن سعادته بما يحققه الشباب في العالم اإلسالمي على كافة المستويات ما يؤكد
أهمية دعم الشباب واحتضان طاقاتهم وتوفير المساحة الالزمة لالبتكار واإلبداع .وقال« :إن بلوغ األهداف ال يمكن أن يتحقق إال من خالل تعزيز
روح المبادرة لدى الشباب وتحسين أوضاعهم التعليمية وتحقيق العمل المشترك فيما بينهم» .وأكد ايهان على اهمية التعليم الذي
يؤسس ألجيال ناجحة لمستقبل زاهر.
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من االفتتاح الر�سمي

❞

يعمل المنتدى جاهد ًا من أجل
تحقيق اإلستمرارية لمشاريع
الشباب
من املكرمات

كما �أو�ضح �أن �إعالن يوم الثالث من �سبتمرب
يعد يوماً ا�ستثنائياً لدعم ال�شباب ,ي�أتي ليعزز
التعاون بني ال�شباب الإ�سالمي وزيادة دورهم
داخل جمتمعاتهم.

جمال االبتكار واالبداع .كما �أن اهتمام املنتدى
بال�شباب ي�أتي �ضمن اطار الأهداف العاملية
للتنمية امل�ستدامة مبا يحقق منو م�ستدام
�شامل».

االهتمام بالتعليم هو �أف�ضل ما ميكن �أن يقوم
به امل�س�ؤولني يف خمتلف دول العامل الإ�سالمي.
و�أن االرتقاء بالتعليم وامل�ستوى العلمي لل�شباب
ينعك�س على ارتقاء وتقدم جمتمعاتهم».

و�أ�ضاف�« :أن منتدى �شباب التعاون الإ�سالمي,
يعمل جاهدا من �أجل حتقيق اال�ستمرارية
مل�شاريع ال�شباب ,وتوزيع الفر�ص املتاحة بينهم
ب�شكل عادل ..الذي مينح ال�شباب فر�ص
عديدة للنجاح وحتقيق الإجنازات خا�صة يف

بدوره قال وزير ال�شباب والريا�ضة الرتكي
حممد ق�صاب اوغلو�« :أن تركيا تقدم كل ما
بو�سعها لل�شباب وتدعم مواهبهم وابتكاراتهم
وابداعاتهم ..كما حتر�ص على جودة التعليم
باعتباره قاعدة �أ�سا�سية للتطور والتقدم ..و�أن

من جانبها �أكدت النائبة يف الربملان الرتكي
رو�ضة قاواقجي قان �أهمية ال�شباب يف
املجتمع و�أن املجتمعات املتقدمة بنيت ب�سواعد
ال�شباب .و�أ�شارت �إىل ما يوليه الرئي�س الرتكي
رجب طيب اردوغان من اهتمام لل�شباب
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من اجلل�سة االفتتاحية

❞

الدعم والتشجيع
للطاقات الشبابية
والمشاريع اإلبداعية

لكونهم ميثلون م�ستقبل الأمة.
وقالت املديرة العامة لل�ش�ؤون الثقافية
واالجتماعية و�ش�ؤون الآ�سرة يف منظمة التعاون
الإ�سالمي مهلة احمد طالبنا «�أن منظمة
التعاون اال�سالمي �أكرث الداعمني لل�شباب
فهناك برامج وخطط تعد من �أجلهم حتت
�إ�شراف خرباء يف كافة املجاالت احليوية».

18
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كلمة طه ايهان رئي�س منتدى �شباب التعاون الإ�سالمي

كلمة وزير ال�شباب والريا�ضة الرتكي

و�أ�شارت �إىل �أن �إقبال ال�شباب على امل�شاركة
يف هذه الفعاليات ي�ؤكد �أهمية توفري البيئة
احلا�ضنة لطاقاتهم و�أفكارهم وابتكاراتهم.

بدوره �أكد وزير ال�شباب والريا�ضة يف �أذربيجان
�آزاد رحيموف �أن �شباب بالده يدعمون املنتدى,
منذ ت�أ�سي�سه خا�صة و�أن اذربيجان تويل اهتمام
كبري بال�شباب وتقدم لهم كل �سبل الدعم .وقال»:
للأ�سف عندما ننظر �إىل و�ضع املجتمعات
الإ�سالمية جند �أن ن�سبة التعليم فيها �ضئيلة,
وعلى ال�شباب �أن ي�سخروا طاقاتهم لتحقيق
تطور م�ستدام داخل جمتمعاتهم ويزيدوا من

و�أعربت عن �سعادتها بوجودها يف هذه
املنا�سبة للتعرف على اهتمامات ال�شباب عن
قرب ,الفتة �إىل �أهمية ا�ستفادة ال�شباب من
التجارب واخلربات من حولهم.

�أن�شطتهم وفعالياتهم االجتماعية» .ولفت
الوزير رحيموف �إىل �أن رقي ال�شعوب يف التعليم
وهو املجال الأول للتقدم والتطور والنمو وعلى
احلكومات �أن تويل االهتمام لقطاع التعليم من
�أجل جيل واعد.
كما حتدث وزير ال�شباب والريا�ض يف جمهورية
مايل عن حكومة بالده ودورها يف دعم ال�شباب
وما حققت من خطوات بارزة يف هذا اجلانب
وقال »:جميعنا يدرك �أهمية ال�شباب يف عملية
النمو وبناء م�ستقبل املجتمعات وعلينا التعاون
والتكاتف لتحقيق �أف�ضل الإجنازات لل�شباب
يف خمتلف املجاالت».

❞

اجتماع ثنائي

وحتدث عن جتربته منذ �سنوات الدرا�سة وحتى
توليه من�صب وزير ال�شباب والريا�ضة الفتاً �إىل
اعتماده على التعليم بالإ�ضافة �إىل الريا�ضة
وحتقيق الفوز يف هذا اجلانب ما جعله ي�ؤمن
بقدرات ال�شباب وعزميتهم و�أفكارهم .وقال:
«البد من حتقيق �أحالم ال�شباب واال�ستماع
لهم والعمل معا من �أجل احل�صول على �أف�ضل
النتائج ..فهم بحاجة لدعمنا امل�ستمر وحثهم
على العمل والعطاء».
ت�ضمن يوم �شباب منظمة التعاون الإ�سالمي
على جل�سة عمل حول م�ستقبل ال�شباب
و�أف�ضل التجارب� .شارك فيها رئي�س منتدى
تعاون ال�شباب الإ�سالمي طه ايهان و املديرة
العامة لل�ش�ؤون الثقافية واالجتماعية و�ش�ؤون
الآ�سرة يف منظمة التعاون الإ�سالمي مهلة
احمد طالبنا و وزير ال�شباب والريا�ضة يف كل
من اذربيجان ومايل� .أجمع امل�شاركون على
دور امل�س�ؤولني يف دعم ال�شباب وتقدمي فر�ص
التعليم اجليد والعمل من �أجل بناء م�ستقبل
املدن واملجتمعات.
كما مت افتتاح معر�ض ثقايف ت�ضمن العديد
من ال�صور والإبداعات ال�شبابية من �إ�صدارات
و�أدوات ومعدات وفنون متعددة.
مت تكرمي جمموعة من ال�شباب امل�شارك يف
الفعالية ممن حققوا اجنازات وجناحات يف
خمتلف املجاالت ,و قدموا مبادرات �ساعدت
يف دعم عملية التنمية امل�ستدامة.

على هام�ش فعاليات يوم ت�أ�سي�س منتدى �شباب التعاون الإ�سالمي ,اجتمع �أمني عام
منظمة املدن العربية املهند�س احمد حمد ال�صبيح ورئي�س املنتدى طه ايهان ,حيث
مت بحث جملة من املو�ضوعات التي تت�صل يف تعزيز التعاون بني املنظمة واملنتدى يف
�إطار مذكرة التفاهم للتعاون املوقعة بينهما يف مار�س .2019
و�أ�شار الأمني العام للمنظمة �إىل عدد من الربامج التي يجري درا�ستها حاليا
لإطالق فعالية �سنوية جتمع اجلانبني .م�ؤكداً �أهمية دعم ال�شباب لالبتكار وحتقيق
الإجنازات.
بدوره �أ�شاد رئي�س منتدى �شباب التعاون الإ�سالمي طه ايهان بجهود منظمة املدن
العربية يف �إطار حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة وما تقدمه من برامج وخطط
وملتقيات ذات �صلة بال�شباب .الفتاً �إىل �أن هناك عدة م�شاريع �سيتم تفعيلها بني
اجلانبني تهدف �إىل دعم ال�شباب يف جماالت الثقافة والريا�ضة والفنون وغريها من
املجاالت احليوية التي متنحهم فر�صة للإبداع واال�ستفادة من التجارب
الناجحة واخلربات.

❞
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أنشطة المؤسسات

بلدية الميناء /لبنان
تستضيف الدورة التدريبية الثانية حول اإلدارة الثقافية

�صورة جماعية يف بلدية امليناء

عقدت مؤسسة مجموعة العمل الثقافي للمدن العربية احدى مؤسسات منظمة المدن العربية ،دورتها التدريبية
الثانية حول اإلدارة الثقافية ،في الفترة  6-4أكتوبر(تشرين األول)  ،2019في بلدية الميناء (لبنان) بحضور أمين عام
منظمة المدن العربية المهندس احمد حمد الصبيح ورئيس بلدية الميناء عبد القادر علم الدين ومحافظ لبنان الشمالي
القاضي رمزي نهرا وبمشاركة  15متدرب ًا من المدن والبلديات اللبنانية وعدد من األكاديميين والمؤسسات الجامعية
والثقافية.
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افتتحت الدورة التدريبية بكلمة
رئي�س بلدية امليناء عبد القادر
علم الدين �أ�شار فيها �إىل دور
دعم
منظمة امل��دن العربية يف
ِ
اخل��ط� ِ
�ط ال��ه��ادف��ة �إىل تطوير
ق����درات امل��دي��ن��ة ال��ع��رب��ي��ة من
�أج��ل رفاهية ال�ساكنني .الفتاً
�إىل م��ا يقوم ب��ه الأم�ي�ن العام
من جهود لتطوير �آلية الربامج
التي من �ش�أنها �أن حتقق التنمية
امل�����س��ت��دام��ة وال��ن��ه��و���ض ب��امل��دن
العربية وق��ال« :ندعم ما يقوم
�ام ملنظمة املدن
به الأم�ين ال��ع� ِ
العربية من م�ساعي تهدف �إىل
تعزيز العالقات الأخ��وي��ة بني
مدننا العربية ،والتعاون املثمر
ب�ين ال��ب��ل��دي��ات مل��واك��ب��ة ك��ل ما
هو جديد يف جم��االت التنمية
امل�ستدامة».
وا�شار علم الدين �إىل �أن مدينة
امليناء ان�ضمت �إىل منظمة املدن
العربية يف � 18أبريل/ني�سان
 1974وك��ان��ت ���س��اد���س مدينة
لبنانية بعد ب�يروت وطرابل�س
وزح��ل��ة و���ص��ي��دا وع��ال��ي��ه تنظم
�إىل جانب امل��دن الأع�ضاء يف
املنظمة.
و�أك��د �أن بلدية امليناء تتعاون
ب�����ش��ك��ل ف���اع���ل م���ع امل��ن��ظ��م��ة
وم�ؤ�س�ساتها فجاء تنظيم الدورة
الثانية ح��ول الإدارة الثقافية
لت�شكل �إ�ضافة جديدة يف التعاون
امل�����ش�ترك وت���ب���ادل اخل��ب�رات
ِ
ِ
املبذولة
اجلهود
واال�ستفاد ِة من
ِ
بلد ّيا على �صعيد الثقافة.

وا�ضاف قائ ً
ال« :نحن يف مدينة
امليناء نطمح �إىل العديد من
امل�شاريع مع منظمة املدن العربية
ِ
ِ
�صعيد تطوير احل��دائ��ق
على
م�شاريع الزراعة
وتو�سيع
العامة
ِ
ِ

الأمني العام يلقي كلمته يف افتتاح
الدورة التدريبية

كلمة رئي�س بلدية امليناء

مدير عام جمموعة العمل الثقايف
يف اجلل�سة االفتتاحية

❞ ❞ ❞
الصبيح :أهمية

علم الدين :ندعم

سامر خير أحمد:

صياغة تكامل ثقافي

الخطط والبرامج التي

نحرص على نشر

عربي إلنجاح الخطط

تقوم بها المنظمة

أحدث البرامج الداعمة

التنموية بعيدا عن

بهدف التعاون المثمر

لإلدارة الثقافية

المفهوم التقليدي

بين البلديات

في البلديات

�إ�ضاف ًة �إىل فكرة التعاون لإن�شاء
مكتبة �إل��ك�ترون��ي��ة يف الق�صر
البلدي حتت ا�سم منظمة املدن
العربية ليتمك َن �شباب امليناء من
وامل�شاريع
التعامل مع الأفكار
ِ
املتوافر ِة يف البلديات العربية
لتو�سيع الأفاق ومتتني الرتابط
ِ
بني بلديات املدنِ العربية».

ال�شمال البحرية.

انطلقت الدورة الثقافية الأوىل
عمان
يف العا�صمة الأردن���ي���ة ّ
ا�ستكماالً «للمنتدى الثقايف
ل��ل��م��دن ال��ع��رب��ي��ة ال�����ص��ي��ن��ي��ة»
ال��ذي انعقد يف مدينة �شنغدو
ال�صينية يف ال��ع��ام امل��ا���ض��ي..
وها نحن اليوم يف بلدية امليناء
لن�ؤكد جم��دداً �أهمية اجلانب
ال���ث���ق���ايف يف دع�����م اخل��ط��ط
واال���س�ترات��ي��ج��ي��ات ال��ت��ي تقوم
بها الإدارات املحلية من �أجل
تطوير املدن على طريق النمو
امل�ستدام « ...م�ؤكداً �أن الثقافة

ولفت �إىل دع��م ه��ذا حمافظ
ال�شمال القا�ضي رم��زي نهرا
ِ
امليناء
يف متابعة ق�ضايا مدينة
وحر�صه على �أن تبقى ل��ؤل��ؤةَ

من جهته قال �أمني عام منظمة
امل��دن العربية املهند�س احمد
حمد ال�صبيح �أن انعقاد الدورة
التدريبية الثانية حول الإدارة
املحلية ي��أت��ي تنفيذاً خلارطة
الطريق التي اتخذنها منظمة
امل��دن العربية وم�ؤ�س�ساتها يف
اجتماع املجل�س التنفيذي يف
ن��واك�����ش��وط يف ال���ع���ام 2017
ل��ت��ف��ع��ي��ل الأه�������داف ال��ع��امل��ي��ة
للتنمية امل�ستدامة وقال”:لقد
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أنشطة المؤسسات
�أحد الأ�س�س املهمة لبناء التنمية
ال�شاملة امل�ستدامة.
ودعا ال�صبيح ل�صياغة تكامل
ث��ق��ايف ع��رب��ي لإجن���اح اخلطط
ال��ت��ن��م��وي��ة ب��ع��ي��دا ع��ن املفهوم
التقليدي ،وذلك من اجل جتديد
ال�����س��ي��ا���س��ات ال��ث��ق��اف��ي��ة ور���س��م
ا�سرتاتيجيات تنمية ثقافية
معا�صرة تهدف للبناء والتطوير.
وق��ال« :نحن ن�ؤمن �أن الإدارة
الثقافية لها �أهمية يف الإدارات
املحلية �ضمن مهامها املتعددة
جت����اه امل�����دن وال�����س��اك��ن�ين يف
خم��ت��ل��ف امل��ي��ادي��ن الإن�����ش��ائ��ي��ة
والعمرانية والبيئية وال�صحية
والتعليمية والتخطيطية ،كما
تعترب احد املقومات الرئي�سية
ل��ب��ن��اء الإن�����س��ان ال���ذي ي�شكل
الأداة الفاعلة للتغيري والتطوير
ومواكبة احلداثة».

م�ؤ�س�سات املجتمع امل��دين من
املبدعني واملفكرين واملثقفني
وال��ه��ي��ئ��ات امل��ع��ن��ي��ة ب��ال��ث��ق��اف��ة
والتن�سيق بينها والتعاون معها
ومع الأفراد لت�شجيع التخطيط
الثقايف اجلماعي مبا ي�سهم يف
تطوير وتنمية املدينة».

و�أ���ض��اف ال�صبيح ق��ائ� ً
لا�« :أن
البعد الثقايف يعد �أحد الو�سائل
التي تعمل على ت�شكيل �شخ�صية
امل��دي��ن��ة وت���ع���زز م���ن ه��وي��ت��ه��ا
الثقافية وه��ذا يدعونا جلعل
الثقافة مفهوما مركزياً وحموريا
يف الإدارات املحلية لي�شكل
انطالقة فاعلة يف الربط بني

كما �أثنى حمافظ لبنان ال�شمايل
القا�ضي رمزي نهرا على جهود
منظمة امل���دن العربية ممثلة
ب�أمينها العام و�سعيه يف تعزيز
ال��ت��ع��اون امل�����ش�ترك ب�ين امل��دن
وال��ب��ل��دي��ات ال��ع��رب��ي��ة .واعترب
انعقاد الدورة التدريبية الثانية
حو ل الإدارة الثقافية خطوة

الأمني العام يكرم رئي�س بلدية امليناء

حمافظ لبنان ال�شمايل يتو�سط الأمني العام ورئي�س بلدية امليناء يف افتتاح الدورة التدريبية
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هامة يف تطوير عمل الإدارات
املحلية على كافة الأ�صعدة.
تهدف جمموعة العمل الثقايف
للمدن العربية من الدورات التي
ت��ق��وم بتنظيمها �إىل م�ساعدة
ال��ب��ل��دي��ات العربية على تفعيل
ملفاتها الثقافية ،واالنخراط يف
برامج متوازية للتنمية الثقافية
يف جمتمعات امل���دن وال��ب��ل��دات
العربية .حيث عقدت جمموعة
العمل الثقايف ال��دورة الأوىل يف
مدينة ع ّمان خالل �شهر �أبريل/
ني�سان  ،2019وتعمل على تنفيذ
ع��دد م��ن ال����دورات املماثلة يف
مدن عربية يف الفرتة القادمة.

ت�ضمنت ال��دورة التدريبية عدة
حماور رئي�سية :مفهوم التنمية
الثقافية من خ�لال البلديات،
ب��رام��ج امل���دن التعلّمية التي
�أطلقتها منظمة الأمم املتحدة
ل��ل�ترب��ي��ة وال��ث��ق��اف��ة وال��ع��ل��وم
(ال��ي��ون�����س��ك��و) ،ق��ي��ا���س م��ؤ���ش��ر
التنمية الثقافية يف جمتمعات
املدن ،بناء العالقة بني البلديات
والإع���ل��ام ال��ث��ق��ايف ،وجت���ارب
عاملية يف التنمية الثقافية.
ا�ستعر�ض مدير عام جمموعة
العمل الثقايف للمدن العربية
املهند�س �سامر خ�ير �أح��م��د،
خ��ل�ال اجل��ل�����س��ة االف��ت��ت��اح��ي��ة

رئي�س بلدية بعلبك و�ست�شارة العالقات اخلارجية يف البلدية

للثقافة العربية  2023بعد �أن مت
�إقرارها من قبل املنظمة العربية
للرتبية والثقافة والعلوم االلك�سو)
حيث ينتظر تعيني اللجنة املحلية
امل�شرفة على ه��ذه االحتفالية
من قبل وزارة الثقافة لتتمكن
هذه اللجنة من و�ضع برامج هذه
االحتفالية».

للدورة التدريبية ،خلفيات �إن�شاء
املجموعة و�أدبياتها وال�سياق
املفاهيمي الذي تعمل يف �إطاره،
ف�ض ً
ال ع��ن تعريف امل�شاركني
مبنظمة املدن العربية ومهامها
وجهودها.
اختتمت يف بلدية امليناء� ،أعمال
ال��دورة التدريبية الثانية حول
الإدارة الثقافية التي نظمتها
منظمة املدن العربية بالتعاون
مع بلدية امليناء.

جانب من احل�ضور يف االفتتاح

وع��ق��دت ن��دوة ختامية للدورة
التدريبية حت��دث فيها رئي�س
املجل�س الثقايف للبنان ال�شمايل
�صفوح منجد حول «بناء العالقة
بني البلديات والإعالم الثقايف»
بح�ضور املدير العام ملجموعة
العمل الثقايف للمدن العربية
املهند�س �سامر خ�ير ،وع�ضو
املجل�س البلدي يف امليناء عامر
في�ض اهلل ،وممثل ع��ن رئي�س
بلدية طرابل�س رئي�س اللجنة
الثقافية يف املجل�س البلدي
با�سم بخا�ش ،وهيئات ثقافية
واجتماعية و�أع�����ض��اء جمال�س
بلدية ومنتدبني.
ت��ن��اول منجد م��و���ض��وع ال��ن��دوة
ان����ط��ل�اق����ا م����ن جت���رب���ت���ه يف
ال�صحافة اللبنانية م�شرياً �إىل
�أب���رز املحطات التنموية التي
�شهدتها كل من طرابل�س وامليناء
يف ت�سعينات القرن املا�ضي �إىل
ال��ي��وم وق���ال« :يف ح�ين ت�سبب
تنفيذ «الإرث الثقايف» بطرابل�س
ب�إحلاق الت�شويهات والأ�ضرار
بالبنية الأثرية والرتاثية للمدينة
والتي ما ت��زال �آث��اره��ا املدمرة
م��اث��ل��ة �إىل ال��ي��وم يف الأح��ي��اء
ال��ق��دمي��ة ب��امل��دي��ن��ة وا���س��ت��ط��اع
املجل�س البلدي يف امليناء بعهد

من امل�شاركني

�صورة جماعية الختتام اجلل�سة االفتتاحية

رئي�سه عبد القادر علم الدين �أن
ينفذ امل�شاريع التنموية الثقافية
منها واحل�ضارية ب�شكل الفت،
ال�سيما منها الكورني�ش البحري
ال��ذي يكاد ي�ضاهي امل�شاريع
القائمة عند ال�شاطئ البحري

يف العديد من املدن املتو�سطية».
و�أ���ض��اف�« :أن طرابل�س وامليناء
يتطلعان ال��ي��وم �إىل انطالقة
�أع��م��ال وف��ع��ال��ي��ات االحتفالية
الكربى باعتبار طرابل�س عا�صمة

كما عقدت جل�سة بعنوان «املدن
التعليمية وتطبيقاتها يف املدن
العربية» حتدث فيها مدير عام
جمموعة العمل الثقايف املهند�س
���س��ام��ر خ�ي�ر اح��م��د  ،ت��ن��اول
ركائز التنمية الثقافية والتي
متثل امل��ج��ال ال��ذي تنتقل فيه
املجتمعات من ح��ال �إىل حال
فتتغري مفاهيمها ومعايريها
مما ميكنها من تغيري �سلوكها
بطريقة تخدم خطط التطوير
والنهو�ض التي تتطلع �إليها.
وتوقف عند املهام امللقاة على
العمل الثقايف يف امل��دن العربية
م��ن خ�لال ا�ستخدام املنتجات
الثقافية من فنون وفكر و�أدب
ال�ستيعاب ال��ظ��روف اجل��دي��دة
للعمل الثقايف مب��ا ين�سجم مع
حاجة املجتمعات لوجود منظومة
ثقافية ت�ستطيع خدمة املجتمع،
متحدثا ع��ن اب��رز ال��ت��ج��ارب يف
امل��دن العاملية ال�سيما بر�شلونة
وبكني و�سيول وميونخ.
يف ختام �أعمال الدورة التدريبية
مت ت��ق��دمي ���ش��ه��ادات ال��ت��دري��ب
للم�شاركني .كما مت االت��ف��اق
ع��ل��ى ق��ي��ا���س م ��ؤ���ش��ر التنمية
ال��ث��ق��اف��ي��ة يف ب��ل��د ّي��ت��ي امل��ي��ن��اء
وطرابل�س اللبنانيتني ،و�إطالق
م�شاريع تندرج يف �إطار م�شروع
املدن التعلّمية.
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�صورة جماعية

برنامج تدريبي ASP.net MVC
عمان الكبرى
للبلديات األردنية وأمانة ّ
نظم المنتدى العربي للمدن الذكية ،إحدى مؤسسات منظمة
عمان،
المدن العربية ،على مدى ستة أيام في العاصمة األردنية ّ
دورة تدريبية تقنية تحت عنوان « »ASP.net MVCشارك في الدورة
 20مختص ًا يمثلون عدد ًا من البلديات األردنية منها  :الزرقاء وعين
الباشا و القويرة والفحيص و مأدبا و الرصيفة وجرش باإلضافة إلى
عمان الكبرى .
مشاركين من وزارة اإلدارة المحلية وأمانة ّ

ت��ن��اول��ت ال�����دورة ال��ت��ي قدمها
امل���درب ال���دويل �أمي��ن الطعاين
ت�����ص��م��ي��م وت���ط���وي���ر امل����واق����ع
الإلكرتونية با�ستخدام تقنيات
مايكرو�سوفت وال��ت��ي تت�ضمن
 ASP.net MVCوالتعرف
على املهارات الالزمة يف �إعداد
وبرجمة وت�صميم وتطوير املواقع
الإلكرتونية وذلك من خالل عدة
ب��رجم��ي��ات �أه��م��ه��اHTML5 :
CSS3،JavaScript،
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 jQuery، SQL Serverو
Bootstrap
وبينت املدير التنفيذي للمنتدى
العربي للمدن الذكية املهند�سة
ج��م��ان��ة ع��ط��ي��ات ب�����أن امل��ن��ت��دى
رك��ز يف خططه التدريبية على
تطوير مهارات الكوادر الب�شرية
وت ��أه��ي��ل��ه��ا مب���ا ي��ت��م��ا���ش��ى مع
التوجهات احلكومية لتكون قادرة
على مواكبة حتديات اخلدمات
الإل��ك�ترون��ي��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة �سعياً

جانب من الدورة التدريبية

للو�صول للحكومة الإلكرتونية
واملدن الذكية .و�أكدت �أهمية هذه
الدورات التدريبية يف اال�ستفادة
ونقل التجارب للنهو�ض بالبلديات
و�إدارات احلكم املحلي.
ويف ختام الدورة قامت مدير عام
املنتدى بتوزيع ال�شهادات على
امل�شاركني.

ي�أتي تنظيم املنتدى العربي للمدن
الذكية لهذا الربنامج التدريبي
�ضمن خطته ال��ت��دري��ب��ي��ة لعام
 ،2019ويف �سياق دعم وت�أهيل
ال��ك��وادر التقنية يف البلديات
وامل����دن ال��ع��رب��ي��ة الأع�����ض��اء يف
منظمة املدن العربية على طريق
التقنيات الذكية.

المنتدى العربي للمدن الذكية
يعقد ورشة عمل «المدن الذكية» لبلديات محافظة الزرقاء

م .الدحيات :نسعى

رئيس بلدية الزرقاء:

❞

❞

لترسيخ مفهوم

نتعاون مع المنتدى

التحول االلكتروني

العربي للمدن الذكية

والذكي بما يخدم

للسعي نحو المدينة

متلقي الخدمة
ن��ظ��م امل��ن��ت��دى ال��ع��رب��ي للمدن
الذكية ،احدى م�ؤ�س�سات منظمة
امل���دن ال��ع��رب��ي��ة ،وب��ال��ت��ع��اون مع
ب��ل��دي��ة ال���زرق���اء ال��ك�برى ور���ش��ة
عمل ب��ع��ن��وان «امل���دن الذكية»
 2019/9/29يف غرفة جتارة
الزرقاء.
انعقدت ور�شة العمل حتت رعاية
وزي��ر االدارة املحلية املهند�س
وليد امل�صري و بح�ضور رئي�س

من افتتاح ور�شة العمل

بلدية ال��زرق��اء املهند�س عماد
امل��وم��ن��ي ومب�����ش��ارك��ة ع���دد من
بلديات حمافظة الـزرقاء.
�أل���ق���ى رئ��ي�����س ب��ل��دي��ة ال���زرق���اء
امل��ه��ن��د���س ع��م��اد امل��وم��ن��ي كلمة
�أكد فيها على �أهمية التعاون مع
م�ؤ�س�سة املنتدى العربي للمدن
الذكية يف �إطار العمل امل�شرتك
وال�سعي نحو التحول الإلكرتوين
يف امل���دن الأردن��ي��ة لتحقيق ما

يعرف بـــ «املدينة الذكية».
م��ن جهتها ع�ب�رت م��دي��ر ع��ام
املنتدى العربي للمدن الذكية
املهند�سة �سمرية الدحيات عن
تقديرها
ال�ست�ضافة بلدية الزرقاء �أعمال
ور���ش��ة ال��ع��م��ل ،م���ؤك��دة �أهمية
ان��ع��ق��اد م��ث��ل ه���ذه ال��ف��ع��ال��ي��ات
يف ت��ر���س��ي��خ م��ف��ه��وم ال��ت��ح��ول
االل��ك�تروين وال��ذك��ي مب��ا يخدم

جانب من احل�ضور

الذكية
متلقي اخلدمة ب�شكل �أ�سا�سي...
و�أن املنتدى يعمل على تقدمي
خدماته لكافة البلديات الأردنية
يف جم���ال ال��ت��ق��ن��ي��ات وال��ت��ح��ول
الألكرتوين.
ت�ضمنت ور���ش��ة العمل جل�ستي
ن��ق��ا���ش ،اجل��ل�����س��ة الأول ح��ول
التحول الإل��ك�تروين واحلكومة
الإل���ك�ت�رون���ي���ة وامل�����دن ال��ذك��ي��ة
ب���ت���ح���دي���ات���ه���ا وخ�����ص��ائ�����ص��ه��ا
ومميزاتها «قدمها الدكتور �صقر
ال�شرعة ،واجلل�سة الثانية تناولت
«الأم�����ن ال�����س��ي�براين وال��ف�����ض��اء
ال�سيرباين وتطبيقات التحول
االل���ك�ت�روين وال���ذك���ي وق��واع��د
البيانات وال�شبكات وخماطر
اخرتاقها والية احلفاظ عليها
وح��م��اي��ت��ه��ا» وق��دم��ه��ا املهند�س
مهند املومني.
مت يف ختام �أعمال ور�شة العمل
ت��ب��دال ال����دروع ال��ت��ذك��اري��ة بني
امل�شاركني.
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 ...والمنتدى العربي للمدن الذكية ينظم الورشة التدريبية

« المدن الذكية ودور اإلبتكار »
في محافظة األقصر
نظم المنتدى العربي للمدن الذكية ،إح��دى مؤسسات منظمة
المدن العربية ،وبالتعاون مع محافظة األقصر في جمهورية
مصر العربية ورشة تدريبية بعنوان « المدن الذكية ودور اإلبتكار
«تحت رعاية محافظ األقصر المستشار مصطفى ألهم وبحضور
نائبه محمد عبد القادر خيري وعدد من رؤساء المدن و مدراء مراكز
تكنولوجيا المعلومات والمعنيين في القطاع العام والخاص في
محافظة األقصر يومي  8-7أكتوبر .2019

�أك����د ن��ائ��ب امل��ح��اف��ظ يف كلمته
خالل الإفتتاح� ،أهمية انعقاد هذه
الور�شة وما متثله من حالة للتكامل
ب�ين امل���دن العربية ،م�����ش�يراً �إىل
�أهمية التكنولوجيا وا�ستخداماتها
كلغة للتوا�صل امل�����ش�ترك ...و�أن
حم��اف��ظ��ة الأق�����ص��ر ت��ع��م��ل على
منظومة ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي التي
تتبناها احلكومة للو�صول للمدن
الذكية.
من جهتها نقلت مدير عام املنتدى
العربي للمدن الذكية املهند�سة
�سمرية الدحيات �أ�صدق حتيات

�أم�ين ع��ام منظمة امل��دن العربية
املهند�س �أحمد حمد ال�صبيح و �أمني
ع ّمان رئي�س املنتدى العربي للمدن
الذكية الدكتور يو�سف ال�شواربه
ملحافظة الأق�����ص��ر ال�ست�ضافتها
�أعمال الور�شة التدريبية.
و�أ���ش��ارت الدحيات اىل �أن املدن
والبلديات العربية تواجه جمموعة
من التحديات ،م�ؤكدة على �أن ت�سارع
الأح�����داث وت��ن��ام��ي االح��ت��ي��اج��ات
وتنوعها ،وتغلغل التكنولوجيا يف
جميع مفا�صل احل��ي��اة� ،أ�صبحت
تفر�ض �إيجاد حلول �سريعة تلبي

�صورة جماعية

اح��ت��ي��اج��ات امل���واط���ن�ي�ن ورج����ال
الأع��م��ال وامل�ستثمرين ،وتقدمي
خدمات ذكية حتقق ر�ضاهم وتفوق
توقعاتهم بكفاءة وفاعلية كبرية .
تناولت الور�شة التدريبية عدد من
املو�ضوعات :تعريف باملدن الذكية
وخ�صائ�صها  ،ال���واق���ع احل��ايل
للمدن الذكية و�أ���س��ب��اب التوجه
للمدن الذكية ،ا�ستعرا�ض مناذج
عاملية من امل��دن الذكية  ،قدمها

مدير عام املنتدى مع امل�شاركني
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املدرب الدكتور جمال حجري.
واخ���ت���ت���م���ت �أع����م����ال ال���ور����ش���ة
ال��ت��دري��ب��ي��ة ب��ت��ق��دمي ال�����ش��ه��ادات
للم�شاركني بح�ضور نائب حمافظ
الأق�صرحممد عبد القادر خريي
وال���ذي ع�بر ع��ن �شكره للمنتدى
ال��ع��رب��ي ل��ل��م��دن ال��ذك��ي��ة لتنظيم
الور�شة واال�ستفادة من خمرجاتها.
كما قام وفد املنتدى العربي للمدن
الذكية بجولة يف عدد من املراكز
التكنولوجية يف حمافظة الأق�صر
ل�ل�إط�لاع على جت��رب��ة املحافظة
يف الت�شغيل التجريبي للمراكز
يف التحول االل��ك�تروين للو�صول
ملدينة ذكية واالط�ل�اع على ر�ؤي��ة
وا�سرتاتيجية احلكومة امل�صرية
للتحول االلكرتوين  2030والية
عمل بوابة اخل��دم��ات احلكومية
،و جتهيزات م��ق��رات تكنولوجيا
امل��ع��ل��وم��ات وم��ن��ظ��وم��ة امل��راق��ب��ة
االلكرتونية.

مركز البيئة للمدن العربية ينظم:
أهمية اإلعالم البيئي في تعزيز االستدامة
ن��ظ��م م���رك���ز ال��ب��ي��ئ��ة ل��ل��م��دن
ال��ع��رب��ي��ة ،إح���دى مؤسسات
منظمة المدن العربية ،برنامج
ت��دري��ب��ي ع��ن اإلع��ل�ام البيئي
ودوره في التغيير اإليجابي
بحضور م��ؤس��س وم��دي��ر عام
مؤسسة إش��ارة لالستشارات
والتدريب في دبي ومستشار
م��رك��ز البيئة للمدن العربية
نضال محمد وبمشاركة عدد
جهات من المدن والبلديات من
المملكة العربية السعودية
ومملكة البحرين وبلدية دبي
وبلدية الفجيرة.

ق���ام ب����إع���داد وت���ق���دمي ال�برن��ام��ج
الدكتور �أبوبكر حممد ح�سني خبري
الإعالم البيئي بالدولة وامل�ست�شار
الإع�لام��ي جل��ائ��زة �سمو ال�شيخة
لطيفة بنت حممد ب��ن را���ش��د �آل
مكتوم.
�أكد مدير عام مركز البيئة للمدن
العربية خالد حممد ب��دري التابع
�أه��م��ي��ة ال����دور ال���ذي ي�ضطلع به
م��رك��ز البيئة ل��ل��م��دن ال��ع��رب��ي��ة يف
بناء القدرات العربية ال�ست�شراف
امل�ستقبل وال��ت�����ش��اور وال��ت��ع��ارف
ولنتعلم ال�سبل الأف�ضل والأجن��ح
لكفاءة الطاقة للحفاظ على بيئة
متوازنة م�ستدامة ،م�ؤكدا يف نف�س
الوقت �أهمية الإع�ل�ام البيئي يف
ت��ع��زي��ز ب��رام��ج اال���س��ت��دام��ة التي
تنفذها ال��دول��ة للحفاظ على كل

�صورة جماعية للم�شاركني

املكونات البيئية ،بهدف الو�صول
�إىل �أعلى درج��ات الأم��ن والأم��ان
لكل الكائنات احلية.
ولفت بدري �إىل �إن هذه ال��دورات
التدريبية ت�ساهم ب�شكل كبري يف
�إع��داد ك��وادر �إعالمية متخ�ص�صة
يف الإع�لام البيئي ،ما يعزز جهود
خمتلف اجلهات املعنية يف الدولة
على رف��ع م�ستوى ال��وع��ي البيئي
امل��ج��ت��م��ع��ي ،ل���دى خم��ت��ل��ف ف��ئ��ات
و�أف����راد املجتمع ،بحيث تتكامل
جميع اجل��ه��ود م��ن �أج���ل ترجمة
ب��رام��ج اال�ستدامة التي تن�شدها
وتعمل على تنفيذها دول العامل
كافة.
ت�ضمن الربنامج على فقرات حوارية
وع��ر���ض لبع�ض ال��ت��ج��ارب املحلية
والدولية ،وكذلك مت �إلقاء ال�ضوء
على دور الإعالم يف حماية البيئة
والتنمية امل�ستدامة يف املدن العربية
بجميع �أ�شكاله امل��رئ��ي وامل�سموع

واملقروء وااللكرتوين و كيفية �إعداد
وتقدمي الربامج البيئية الهادفة
لن�شر الوعي البيئي والتعليم البيئي
لكافة �شرائح املجتمع وعن �أ�ساليب
و�أدوات �صياغة الأخ��ب��ار البيئية
والتحقيقات ال�صحفية للأحداث
وامل�����ش��اري��ع وامل����ب����ادرات البيئية.
كما ت��ن��اول الربنامج كيفية �إدارة
احلمالت الإعالمية والت�سويقية
ل�ل��أح���داث وامل����ب����ادرات البيئية،
وكذلك مت تو�ضيح و�شرح الإع�لام
البيئي اال�ستق�صائي والرتكيز على
دور الإعالم الإلكرتوين الرقمي يف
التوعية بالق�ضايا البيئية وا�ستدامة
امل����دن ،و دور و���س��ائ��ل ال��ت��وا���ص��ل
االجتماعي يف حماية البيئة ون�شر
التوعية بالتعليم البيئي ،وكذلك
كيفية �إعداد و�إدارة الربامج البيئية
احل��واري��ة و�إع���داد الأف�لام البيئية
الق�صرية والوثائقية وطرق �إجراء
ا�ستطالعات الر�أي حول املوا�ضيع
البيئية الهامة للمجتمعات ،و�ضرورة

ربط الأخ��ب��ار وال��ت��وع��ي��ة البيئية
بالأرقام الإح�صائية.
هدف الربنامج �إىل التعرف على
م��ه��ارة كتابة التقارير لل�صحافة
البيئية وب��ي��ان �أه��م��ي��ة املعلومات
الإح�����ص��ائ��ي��ة للتوعية بالق�ضايا
البيئية اال�ستق�صائية والتفكري
الناقد للمعلومة الإح�صائية وكيفية
البحث عن �أف�ضل ال�سبل للتوعية
باملبادئ الأ�سا�سية للمحافظة على
البيئة التي ميكن �أن ت�شكل خطراّ
كبرياّ على �صحة املجتمع من �أجل
العي�ش يف جمتمع �صحي و�أم���ن،
والتوعية ب�أهمية البيئة يف حياتنا
حيث ت�شكل الو�سط ال��ذي نعي�ش
فيه «نت�أثر به وي�ؤثر فينا» ،والتوعية
باملخاطر البيئية ،بالإ�ضافة �إىل
ت��ط��وي��ر خ���ط���اب ب��ي��ئ��ي م�ستنري
وم�����س��ت��وع��ب ل��ل��ت��ح��دي��ات البيئية
م��ن تلوث وحم��دودي��ة يف امل���وارد
الطبيعية والتغري املناخي.
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أبحاث

أضواء
على تراثنا المعماري
والجمالي
بقلم الدكتور /م�صطفي حممد طه
تعكس معرفة ال��ج��ان��ب التطبيقي ف��ي الحضارة
اإلس�لام��ي��ة م��ع��م��اري� ًا وج��م��ال��ي��ا م���دي أص��ال��ة ه��ذه
المعطيات المعمارية و الجمالية ،التي أبدعها العقل
المسلم في هذا اإلطار .ولذا ينبغي علينا أن ندرسها
دراسة علمية دقيقة .حيث أنها تمثيل البصمات الحية
للتراث المعماري والجمالي اإلس�لام��ي بجوانبه
المتباينة ومن هنا فإن الباحث عن البدايات األولي لما
يسمي بالعمارة الجمالية واإلسالمية ،سيجد أنها قد
ولدت ونمت مع الميالد الباكر للحضارة اإلسالمية .وال
نعدو الحقيقة إذا ما قلنا بأن هذه العمارة الجمالية
واإلس�لام��ي��ة ،ق��د تكونت ف��ي أح��ض��ان ه��ذا المنبع
الصافي للحضارة اإلسالمية ،ونعني به المسجد.
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مما يعني �أن االنبثاق احلي للعمارة
اجل��م��ال��ي��ة والإ����س�ل�ام���ي���ة ,ك����ان يف
اح�����ض��ان و���س��ط م��ع��م��اري� ,إال وهو
امل�سجد وم���ن ه��ن��ا يعترب امل�سجد
رم���ز �إمي���ان���ي���اً ح��ي �اً – ف�����ض� ً
لا عن
كونه معمارياً وجمالياً – للإ�سالم
امل�شرق هذا الرمز هو ب�ؤرة الإ�شعاع
احل�ضاري والبوتقة الإميانية التي
تن�صهر فيها جميع املنا�شط احلياتية
ل�ل�إن�����س��ان امل�سلم �صانع احل�ضارة
الإ�سالمية البا�سقة عرب الع�صور بدءاً
من ع�صر الر�سالة وحتي يوم النا�س
هذا ..وقد كان م�سجد الر�سول عليه
ال�صالة وال�سالم – اللبنة الثانية يف
العمران اال�سالمي – مبثابة املثل
الأعلى يف هذا امل�ضمار احليوي من
املنظور احل�ضاري واملعماري .و�إزاء
هذا ف�إن اال�ستقراء التاريخي احلي
لهذا اجلانب يف ح�ضارتنا ,يدل ومبا
ال يدع جماالً لل�شك على �أن مالمح
اجل��ان��ب امل��ع��م��اري واجل���م���ايل .قد
ت�شكلت ت�شكيلها الإب��داع��ي املعجز
معمارياً و جمالياً ,داخل �أوراقة هذا
امل�سجد اخلالد ,خلود م�شيدة عليه
�أف�ضل �صالة و�أزكي �سالم ,وقد امتد هذا اال�شعاع �إىل باقي م�ساجد عامل الإ�سالم ,التي ت�شرتك
مع امل�سجد النبوي ال�شريف يف هذه اخلا�صية الفريدة.

وكما هو معروف تاريخياً ف�إن عمارة امل�ساجد يف العامل الإ�سالمي ,قد ن�ش�أت بعد م�سجد النبي
عليه ال�صالة وال�سالم يف املدينة املنورة ,تلبية حلاجة دينية ,فارتبط امل�سجد بالدين ارتباطاً
ع�ضوياً حياً .و�سرعان ما ارتبط الفن الإ�سالمي كثرياً �أو قلي ً
ال باحلاكم امل�سلم� ,أو حا�شيته
املبا�شرة وبالطبقة الفنية ,فاملعمار �شيد امل�ساجد والق�صور :وقد امتد الفن الإ�سالمي حيث انت�شر
الإ�سالم انت�شاره احل�ضاري الباهر ,على �شريط عري�ض ميتد من �شرق الأر�ض �إىل مغربها ,من
خليج البنغال وتخوم ال�صني �إىل �إق�صي املغرب ,وعرب �إىل �أوروبا من الأندل�س ,وجنوب غرب
فرن�سا .وتوغل يف القارة الأفريقية وما وراء النهر وبخاري وترك�ستان ,فجمع العامل املتمدن يف
الع�صور الو�سطي ,ومزج بني تقاليد �شعوب العامل القدمي والو�سيط – عدا �أوروبا – ولكي نفهم
تطور الفن الإ�سالمي فال بد من �أن نربطه باخلطوط العري�ضة للتاريخ احل�ضاري للم�سلمني (.)1
وي�ؤكد املنظور الن�سقي للتجربة املعمارية و اجلمالية الإ�سالمية يف واقعها التاريخي ,ب�أنه ن خالل
مب�أين امل�ساجد قد تطورت العنا�صر املعمارية والزخرفية ,التي انتقلت �إىل �سائر �أنواع املباين
الإ�سالمية ,من ق�صور ومدار�س وقالع وغري ذلك ,مثل الأعمدة والعقود ,واملداخل والقباب,
والزخارف الهند�سية والنباتية والكتابية وغريها (.)2
ومن هنا ميكن القول ب�أن العمارة و اجلمالية الإ�سالمية ,قد تكونت مالحمها الأويل مع بداية
الإ�سالم ,حيث �صنعها �سكان �أر�ض الإ�سالم ,من الذين �آمنوا بالدين اجلديد و�أ�صبحوا من �أ�شد

دعاته� ,أو الذين ا�ستمروا على دينهم وعا�شوا
يف ظله الوارف حمميني بال�شريعة الإ�سالمية
ال�سمحاء التي حترتم �أهل الذمة ،وقد قام
الفنانون م��ن �أه��ل ال��ب�لاد املفتوحة ب�إنتاج
فنونهم يف العمارة والت�صوير والنحت ح�سب
تقاليدهم املتوارثة التي جتلت يف �أعمالهم
ال�سابقة للإ�سالم ,وذلك ب�صرف النظر عن
ال�سلطة احلاكمة والدين ال�شائع ,ولكن ه�ؤالء
الفنانون املهرة اجلدد الذين ت�أثروا بالإ�سالم
وا���س��ت��ج��اب��وا لتعاليمه ,ق��دم��وا ل��ن��ا ف��ن �اً ذا
�شخ�صية متميزة وله خليفة جمالية وفل�سفية
هي �أك�ثر و�ضوحاً من اخللفيات احل�ضارية
ال�سابقة ،وم��ن ثم ن�ستطيع ال��ق��ول.ب��أن قوة
ه��ذه ال�شخ�صية كانت وا�ضحة يف حتقيق
وحدة املعمران و الفن الإ�سالمي ,التي جتلت
يف جميع بالد الإ�سالم �إيان عهد الأمويني,
وكانت خا�صة وجديدة ,حتى �أنها مل تعد تذكر
ب�أي الفنون ال�سابقة للإ�سالم ,يف �أية بقعة من
املناطق التي امتد �إليها الإ�سالم (.)3

ولقد انعك�ست تعاليم الإ�سالم انعكا�ساً حيوياً,
على اجلانب املعماري و اجلمايل يف ح�ضارتنا
فجاءت املعطيات املعمارية واجلمالية ناطقة
بروح الإ�سالم ،ومن ثم ف�إن نظرة �سريعة على
املعامل احل�ضارية الإ�سالمية – �سواء كانت
�أث��اراً معمارية� ,أم فنوناً ت�شكيلية وتطبيقية
– تعطينا امل�ؤ�شرات احليوية ,على م�صداقية
ما ذهبنا �إل��ي��ه ,ول��ذا ي�صبح من ال�ضروري
م��ن��ه��ج��ي�اً ,ق��ب��ل درا����س���ة �أمن����اط اجلمالية
الإ���س�لام��ي��ة املتباينة� ,أن ن��ع��رف باملحاور
الرئي�سية التي تكون حولها اجلانب اجلمايل
الإ�سالمي ,و�أ�ضفت على تكوينها �سمات بارزة
جعلتها تبز وال ريب جميع جماليات الدنيا
قاطبة ولعل ذلك راجع �إىل �أنها قامت على
�أ�س�س عربية را�سخة وتكونت ح��ول حماور
�إ�سالمية �صحيحة ،ومن هنا فان بلورة هذه
املحاور �سوف ت�ساعد على معرفة مدي �أثر
الإ�سالم على معطيات اجلانب اجلمايل يف
احل�ضارة الإ�سالمية .وال �سيما التي كان لها
�صلة ع�ضوية حية بالإ�سالم كدين وح�ضارة
واملحاور الرئي�سية التي تكون حولها اجلانب
اجلمايل الإ�سالمي هي على النحو التايل:
املحور االول :هو امل�سجد ال��ذي يعترب من
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أبحاث
�أه���م م��ع��امل ال��ف��ن��ون الإ���س�لام��ي��ة،
ول��ذا ف��إن تعمري امل�سجد يعد من
�أف�ضل القربات �إىل اهلل �سبحانه
وتعاىل�« :إمن��ا يعمر م�ساجد اهلل
من �آمن باهلل واليوم الآخ��ر واقاء
ال�صالة و�آتي الزكاة ومل يخ�ش �إال
اهلل فع�سي اولئك �أن يكونوا من
املهتدين» (التوبة .)13:ويف هذا
ال�سياق ي�أتي قول النبي �صل اهلل
عليه و�سلم« :من بني هلل م�سجداً
ولو كمفح�ص قطاة بني اهلل له بيتاً
يف اجلنة» ( �صحيح البخاري :باب
ال�صالة )65 :والوظيفة الأ�سا�سية
للم�سجد يف املنظور الإ�سالمي,
هي �إقامة ال�صالة :يقول عز من
قائل« :مل�سجد �أ�س�س على التقوي
م��ن �أول ي��وم �أح��ق �أن تقوم فيه»
(التوبة ،)108:وال�����ص�لاة هي
عماد الإ���س�لام ,م��ن �أقامها فقد
�أق��ام الدين ومن تركها فقد هدم
الدين .ومل تقت�صر وظيفة امل�سجد
– الإمي��ان��ي��ة واحل�ضارية – على
ال�����ص�لاة ,ب��ل ك��ان امل�سجد �أي�ضاً
م��رك��زاً للحكم والإدارة وال��دع��وة
والت�شاور ,كما كان حم ً
ال للقاء واالفتاء والعلم والإعالن وغري ذلك من �أمور الدين والدولة .ومن
ثم علت منزلة امل�سجد عند امل�سلمني (.)4
وعن طريق العناية ب�أثاث امل�سجد والرغبة يف جتميله ن�ش�أت الفنون التطبيقية الإ�سالمية ,حيث
تطورت فنون املعادن مث ً
ال بف�ضل عناية امل�سلمني ب�أ�سا�س امل�سجد املعدين من �أباريق وثريات
و�شمعدانات وم�ساند وتطورت كذلك ال�صناعات اخل�شبية مبختلف �أنواعها يف �ضوء االهتمام
بالأثاث اخل�شبي يف امل�سجد من منابر وكرا�سي و�أرحال – حلمل امل�صحف ال�شريف – وتطورت
كذلك فنون الزجاج عن طريق العناية مب�صابيح الإ�ضاءة والنوافذ وارتقت فنون ال�سجاد تبعاً
لالهتمام بفر�ش امل�ساجد ,بل �إن هذا الفن الرفيع الذي نبغ فيه امل�سلمون ,كاد �أن يلت�صق بهم
وحدهم وذلك لأنهم ا�ستمدوا ا�سمه من لفظة امل�سجد نف�سها (.)5
ومن هنا ميكن لنا �أن ن�ؤكد على �أن غر�ض الفن الإ�سالمي يف امل�ساجد� ,إمنا كان الهدف منه ,هو
خلق ظروف منا�سبة للتعبد .وقد كانت هذه الأغرا�ض ال�سامية متبلورة ب�صورة م�شرقة من خالل
ت�صميم امل�سجد نف�سه ,و�أي�ضاً من خالل تطبيق معطيات الزخرفة الإ�سالمية امل�ضمخة ب�شذي
الإميان امل�سبح هلل عز وجل ...والعابقة بندي الإ�سالم .ومن ناحية �أخري ,جند �أن �أ�شكال هذه
الزخرفة قد �أوجدت توازناً متكام ً
ال بوا�سطة التكرار الب�سيط املتناغم جمالياً .كما �إنها لي�ست
مناذج مقفلة بل �إنها م�ستمرة يف خيال ال نهائي ,يخلق �شعوراً بالنظام ال�سرمدي ،وعالوة على
ذلك ,ف�إن الأ�شكال الزهرية – وهي جانب بارز يف زخرفة امل�ساجد – حتمل ارتباطاً ع�ضوياً حياً
مع الفردو�س الأعلى �أو اجلنة ،ومن ثم فهي تثري امل�ؤمن للت�أمل يف الغر�ض من الوجود املتمثل يف
هذا النعيم املقيم (.)6
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ومن هنا يعترب اجلامع – امل�سجد – املتحف
احلقيقي للفن الإ�سالمي ,ال��ذي جتلت فيه
خمتلف �إبداعات الفن الإ�سالمي ف�ض ً
ال عن
�أنه رمز ديني وبناء فني جتمعت فيه جميع
الأن��واع ,وجميع الأ�ساليب ،وجميع التقنيات
التي عرفها الفن الإ�سالمي ط��وال القرون
املا�ضية (.)7
وهكذا يت�ضح لنا يف �شكل منظومي متكامل
الأب��ع��اد احلقيقية لر�سالة امل�سجد بعامة
و�أث��ره الفعال يف م�ضمار اجلانب اجلمايل
الإ���س�لام��ي بخا�صة ،وق��د تبلور ذل��ك عرب
امل�ساعدة احليوية للم�سجد يف من��اء هذه
التجربة من املنظور الإبداعي ،ولعل يف هذا
ما يعطي لر�سالة امل�سجد يف الإ�سالم طابعاً
من ال�شمولية ,ومن ثم ميكن لنا �أن ن�ضفي
على هذه الر�سالة ,ال�سمة احل�ضارية بكل
ما تعني الكلمة من معني .ومرجع هذا هو
احتوائها على البعد العقائدي واالجتماعي
وال�ترب��وي واحل��رب��ي والأخ�لاق��ي ف�ض ً
ال عن
البعد اجلمايل التهذيبي.
املحور الثاين( :امل�صحف ال�شريف) �أطلق ا�سم
امل�صحف على القر�آن املدون واملحفوظ بني
دفتني – ويعد �سامل بن معقل (ت �سنة 12
هـــ) هو �أول من �أطلق لفظة امل�صحف على
القر�آن املاجد بعد �أن جمعه يف �صحف و�ضعت
بني دفتني – وا�شتقت هذه الت�سمية من غري
�شك من لفظة «�صحف» – التي ورد ذكرها
يف قوله تعايل« :مل يكن الذين كفروا من اهل
الكتاب وامل�شركني منفكني حتي ت�أتيهم البينة
ر�سول من اهلل يتلو �صحفا مطهرة فيها كتب
قيمة» (البينة ،) 1-3 :و�أي�ضاً يف قوله تبارك
وتعايل« :كال �إنها تذكرة فمن �شاء ذكره يف
�صحف مكرمة .مرفوعة مطهرة .ب�أيدي �سفرة
ك��رام ب��ررة» (عب�س ،)11-16 :ولقد ب��د�أت
العناية ال�شكلية – اجلمالية – بامل�صحف
ال�شريف بعد ن�سخ امل�صاحف املعتمدة يف عهد
عثمان بن عفان ر�ضي اهلل عنه ،وكانت هذه
العناية الفائقة بامل�صحف من اهم الأ�سباب
احليوية التي �أدت �إىل ازدهار عدد من الفنون
الإ�سالمية من جهة ,و�إىل تطوير �أمناط من
الزخارف الإ�سالمية الأخرى (.)8

«�صنع اهلل الذي اتقن كل �شئ» (النمل.)88 :
وق��ال �صلي اهلل عليه و�سلم�« :إن اهلل يحب
�إذا عمل �أحدكم عم ً
ال �أن يتقنه»؟ واحلق �أن
هذا الدافع يف�سر لنا بكل املو�ضوعية العلمية
املجردة مدي الدرجة العظيمة من الإتقان
التي بلغتها الفنون الإ�سالمية ،ومن املعروف
�أن املبالغة يف الإتقان ت ��ؤدي بطبيعتها �إىل
التنميق والتزويق والزخرفة ،ومن جهة �أخري
ت�أثر الفن الإ�سالمي بدافع �آخر هو الرغبة يف
جتميل احلياة واال�ستمتاع بها ،وهذه الرغبة
�أي�ضاً م�ستوحاة من العقيدة الإ�سالمية (.)10

ومن هنا جاءت فعالية �أثر القر�آن الكرمي ,يف ارتقاء اجلانب اجلمايل الإ�سالمي وا�ضحة وقد
تبلورت هذه الفعالية من خالل ن�ضوج امللكة الفنية لدي امل�سلمني ,حتي �أنهم �أقبلوا على قر�آنهم
الكرمي ميجدونه ويعظمونه بتجميل مظهره ,وتطوير خطه وتزيني �صفحاته بالزخارف التي ت�شيع
فيه اجلمال الفني ,حتي �أنهم جعلوا منه حتفه رائعة متلأ �أقطار العني بجمالها الأخاذ ف�ض ً
ال
عن �أنها ت�سحر �أعماق النف�س ببهجتها ،ويا ليت الأمر قد وقف عند هذا احلد بل �إن اجلانب
اجلمايل قد وجد له طريقاً حتي يف الغالفات التي كانت ت�ضم �صفحات امل�صحف املطهر ،وكذلك
الرحالت التي يحمل عليها هذا الكتاب ال�سماوي اخلالد عند التالوة فيه ،و�أي�ضا ال�صناديق التي
يحفظ فيها �صيانة له من �أي�صل �إليه ما ي�شوه هذا اجلمال الفني الرائع (.)9
وهكذا نرى �أن امل�صحف كان مبثابة اخلدر الآمن الذي احت�ضن معامل اجلانب اجلمايل الإ�سالمي،
وذلك لأنه – كان وال يزال – املنبع الرث الفيا�ض تفجر باللم�سات اجلمالية ال�ساحرة التي �أ�ضفت
على احلياة يف كنف الإ�سالم طابعاً من التكاملية والتوازن بني الفكر والواقع.
ولهذا فال غرابة يف �أن تكون الفنون الإ�سالمية قد ن�ش�أت وتبلورت مالحمها البارزة ,حول هذين
املحورين احليويني ،ونعني بهما امل�سجد وامل�صحف ال�شريف ،وبالتايل ارتقت هذه الفنون حتى
بلغت القمة ال�سامقة ،ومن ثم انت�شرت بحيث �صارت من �أو�سع فنون العامل انت�شاراً ،وطال
عمرها ,حتي �أ�صبحت من �أطول الفنون عمراً ،وقد ظل هذان الأ�سا�سان عام ً
ال توحيد يف الفنون
الإ�سالمية ،وذلك برغم اختالف ع�صورها و�أماكن �إنتاجها .وبرغم كرثة ال�شعوب الإ�سالمية التي
�أ�سهمت يف تكوينها وتطويرها ،وبرغم الت�أثريات الأجنبية التي دخلت عليها .فلقد ا�ستوحي الفن
الإ�سالمي يف ن�ش�أته وت�شكيله روح الإ�سالم وتعاليمه .فمن جهة يالحظ �أن الفن الإ�سالمي ن�ش�أ
بدافع الرغبة يف االجادة والإتقان ،وهذه م�ستمدة من الإ�سالم نف�سه ،ويف هذا يقول اهلل عز وجل:

ول��ع��ل ال���ذي ي ��ؤك��د ذل���ك ه��و �أن املعطيات
اجلمالية الإ�سالمية .قد جاءت متجان�سة مع
تعاليم الإ�سالم يف حترمي ت�صوير الأحياء �أو
جت�سيمهم ,فابتدع الفنان امل�سلم الزخارف
املتميزة امل�ستمدة من النباتات ،والأ�شكال
الهند�سية التي عرفت بالزخرفة العربية
الأرب�سك (التوريق – )ARABESQUE
التي تعترب – على حد تعبري م�ؤرخي الفن
من الأوربيني – لغة الفن الإ�سالمي ،ولعل
يف االعرتاف بوجودها ،و�إ�سمها الذي حتمله
عند الأوروبيني �أبلغ رد على الذين �أنكروا على
هذا الفن �شخ�صيته واعتربوه �صورة مت�أخرة
من الفن البيزنطي ،والت�أمل الفل�سفي يف هذه
الزخرفة يك�شف لنا عن �أنها تقوم �أك�ثر ما
تقوم على العنا�صر النباتية ،وهذه مل يبتكرها
الفنان امل�سلم ،ولكنه ابتكر طريقة جديدة يف
ر�سمها وترتيبها ترتيباً غري م�سبوق ف�ضال
عن تن�سيق �أجزائها تن�سيقاً جعلها تبدو وك�أنها
�شئ ج��دي��د .وم��ا ه��ي كذلك و�إمن���ا ه��ي يف
مظهرها �شئ جديد ولكنك ال جتهل �أ�صله.
ومن ثم ال ت�ستطيع �أن تنكر عليه �شخ�صيته
اجلديدة الوا�ضحة القوية� .إن الفنان امل�سلم
مل يبتكر وح��دات زخرفية بل ر�سم الأزه��ار
والأ���ش��ج��ار وال��ف��روع والأغ�����ص��ان والأوراق
وال�سيقان والطيور واحليوان بعد �أن حورها
حتويراً كادت �أن تفقد معه �صورتها القدمية
ولكنها و�إن بعدت عن هذه ال�صورة .فال يزال
لها جمال فني �أخاذ بدل على قدرة مبدعها
وينطق ب�صفاء قريحته (.)11
ومل يقف احلد ب�إبداعات الفنان امل�سلم عند
الأرب�سك ,بل �إن قريحته الوقادة قد تفتقت

المدينة العربية  /العدد 184

31

أبحاث
عن مل�سات جمالية �أخري جت�سدت �أبعادها املتباينة يف �إبداعه املميز لل�صور الرائعة للخط العربي
يف الزخرفة على (القي�شاين �أو الزليج ) .كما �أن �صناعة املينا والزجاج وتذهيبه وتلوينه ,والنق�ش
على اخلزف ,وتطعيم النحا�س .قد تقدمت �إىل حد كبري :وقد برز ذلك يف كنوز الآثار الباقية
التي ا�شتملت على الك�ؤو�س ,و�أواين الزهور ,والزهريات والرثيات :ف�ض ً
ال عن ذلك ازدهرت
�صناعة العطور واحللي (.)12
املحور الثالث :العروبة

العامل و�صلها امل��د الإ�سالمي ،ولعل مرجع
هذه هوا �أن هنالك قا�سم م�شرتك يجمعها
جميعاً� .ضمن منظومة جمالية متفردة يف
�سماتها الفنية التي تعرب تعبرياً حياً عن
الهوية الإ�سالمية البحتة.
و�إذا م��ا �أراد الباحث املن�صف �أن يتناول
بالدرا�سة والتحليل.
�أمن�����اط اجل���ان���ب اجل���م���ايل يف احل�����ض��ارة
الإ�سالمية ف�إنه �سوف يجد �أن هذه الأمناط
قد تنوعت �أميا تنوع حتى �أنها �شملت العمارة
كتخطيط وف��ن ،وكذلك الفنون الت�شكيلية
والتطبيقية .ف�ض ً
ال عن امل�سكوكات الإ�سالمية
(ال�سكة) .واملخطوطات الإ�سالمية التي حوت
�آفاق العلم الإ�سالمي قبل �أن تكون �صفحات
ناب�ضة باللم�سات اجلمالية ال��ت��ي جت�سد
الإب��داع الفني يف �أ�سمي معانيه ،وفيما يلي
بع�ضاً من النماذج التطبيقية لأمناط اجلمالية
الإ�سالمية-:

لقد �أدت العروبة ,كمحتوي فكري لهذه الأم��ة دوراً ب��ارزاً يف تكوين مالمح و�آف��اق اجلانب
اجلمايل الإ�سالمي ،فعلى عك�س ما زعم بع�ض امل�ست�شرقن – ظلما وبهتاناً – كان للعرب
دوراً ملمو�ساً يف ت�شكيل مالمح هذه التجربة احل�ضارية عند انبثاق الإ�سالم حيث �أنهم مل
يكونوا عالة على احل�ضارات الأخري يف املجال الفني ,وحينما دخل العرب الأقطار اخلا�ضعة
للفر�س (ال�سا�سانيني) وللروم (البيزنطيني) ,التي �شملت ما بني املحيط الأطل�سي غرباً وحدود
الهند �شرقاً� .سارع �أهلها �إىل الإن�ضواء حتت راية الإ�سالم والعمل يف ظله ،وقد �ساعد تفوق
العرب ال�سيا�سي واحلربي واخللقي يف ذلك الوقت على �سيادة الطابع العربي الإ�سالمي يف
هذه الأقطار ،وكان العرب امل�سلمون على ق�سط وافر من �سعة الأفق ال�سيا�سي واحل�ضاري
بحيث حافظوا على التقاليد الفنية وال�صناعية النافعة يف البالد التي فتحوها ,بل عملوا على
تقدمها وتطورها يف الطريق ال�سليم ،ومن ثم ا�ستطاعت الدولة الإ�سالمية النا�شئة بف�ضل الروح
الإ�سالمية اجلديدة واخلربات الفنية وال�صناعية واملتنوعة التي تتمتع بها �شعوبها من عرب
وفر�س وروم وقبط وغريهم �أن تبتكر فناً جديداً ميتاز بامتزاج التقاليد ال�صناعية املختلفة
و�سيادة الطابع العربي الإ�سالمي (.)13
وهكذا تبلورت انعكا�سات هذا املحور احليوي – العروبة – على املعطيات اجلمالية للفنان
امل�سلم .من خالل العمق التاريخي ،والر�صيد احل�ضاري للعرب �إبان تلك احلقبة الباكرة من تاريخ
الإ�سالم ,ف�ض ً
ال عن امتداد هذا الأقرث الفعال خالل حقب ت�ألق احل�ضارة الإ�سالمية حتى �أن
العني ال تخطئ معرفة املعطي اجلمايل الإ�سالمي �أياً كان مكان �إبداعه يف �أي بقعة من بقاع
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معامل العمران الإ�سالمي:
من احلقائق املعروفة تاريخياً �أن العمارة تتميز
من بني الفنون والعلوم والآداب ,ب�أنها �أهم املراجع
و�أ�صدقها ,لت�سجيل مراحل التطور احل�ضاري عرب
التاريخ .ومن املعروف كذلك �أن ح�ضارة الإ�سالم
قد تعر�ضت لعدة تطورات و�أحداث تاريخية هامة,
خالل فرتة طويلة من عمر الب�شرية جتاوزت الـــ
 14قرناً – هي عمر احل�ضارة الإ�سالمية -وقد
تركت تلك التطورات والأح��داث ب�صماتها احلية
على املعطيات احل�����ض��اري��ة ل�ل�إ���س�لام مب��ا فيها
العمارة ب�شتي جوانبها.
ولقد �سجلت العمارة الإ�سالمية منذ البداية.
و�إىل �أيامنا هذه� ,آثار تلك التطورات والأحداث
يف حلوها ومرها ,وهدوئها وهزاتها وع�سرها
وي�سرها .ف�ض ً
ال عن �أنها قد عك�ست فرتات
ال�سلم واحلرب ،وعالقات الود والنفور ،وما
�صاحبها م��ن تعاطف و���ص��راع ب�ين �أق��ط��ار
العامل الإ�سالمي مع بع�ضها البع�ض ،وبينها
وبني الدول الأخرى غري الإ�سالمية املعا�صرة
لها .وي�شي لنا ذلك ال�سجل املعماري العريق
واملرجع املج�سم ب�أن هنالك �أ�س�س موحدة من
الدين احلنيف واللغة العربية قد �ساعدت
على قيام العمارة الإ�سالمية �إىل عدة مدار�س

معمارية �إ�سالمية ذات طابع حملي لها �سماتها ومميزاتها اخلا�صة بها ف�ض ً
ال عن الطابع الإ�سالمي
العام الذي ال ميكن اخلط�أ فيه ،والتي كانت تن�ضوي حتت لوائه (.)14
ويف هذا ال�سياق اجلمايل نرى �أن �أهم خ�صائ�ص العمارة الإ�سالمية – التي ج�سدت القيم
اجلمالية املميزة لها – هي حتا�شي تكرار ال�صيغ الزخرفية حتى يف املبني الواحد ,وهذا ما يبدو
وا�ضحاً يف املائة والثمانية والع�شرين نافذة اجل�صية املوجودة بجامع ابن طولون بالقاهرة فكل
منها تختلف عن الأخرى يف ت�صميمها وزخارفها ،وال يقف حتا�شي تكرار ال�صيغ عند النوافذ بل
ميتد �إىل العقود التي تتنوع بطونها يف الرواق الغربي بجامع ابن طولون حتي ال تتكرر �أية �صيغة
زخرفية على الإطالق ،ومن ثم حتقق التنوع املطلوب من الناحية اجلمالية ,وهكذا تتكامل العمارة
والزخرفة يف �إبراز الق�صد الفني.
وي�أتي ات�ساق الزخارف ووحدتها يف وهكذا تتكامل العمارة والزخرفة يف �إبراز الق�صد الفني,
وي�أتي ات�ساق الزخارف ووحدتها يف املقام الثاين بعد التنوع والفخامة حيث روعي ملء ما �أمكن
من الفراغات فوق الأ�سطح الظاهرة للعني مثال ذلك واجهة جامع امل�ؤيد �شيخ الذي �شيد عام
(1421م) ,بجوار باب زويلة بالقاهرة ،وميكن لنا القول ب�أن القيم اجلمالية يف العمارة الإ�سالمية
هي غري القيم اجلمالية يف العمارة الأوروبية الأمر الذي ال يجوز معه تطبيق القواعد اجلمالية
الأوروبية على عمارتنا (.)15
ولقد تنوعت �أنواع العمارة الإ�سالمية ما بني العمران الديني واملدين واحلربي على النحو التايل-:

العمران الديني:
تعترب امل�ساجد مبثابة البوتقة املعمارية التي ان�صهرت فيها قيم هذه العمارة �سواء �أكانت قيم
تخطيطية �أم جمالية من �أبرز معامل العمران الديني الإ�سالمي ،ويقف على قمتها م�سجد الر�سول
الأكرم – �صلى اهلل عليه و�سلم – يف املدينة املنورة .وقد جتاوزت امل�ساجد ن�سبة الـــ  % 99من
جمموع الآثار الإ�سالمية الباقية حتي يوم النا�س هذا كما �أن العمران الديني .قد ا�شتمل على
املدار�س الإ�سالمية الباقية حتي يوم النا�س هذا كما �أن العمران الديني ,قد ا�شتمل على املدار�س
الإ�سالمية ,التي كانت مبثابة املعاهد العلمية يف احل�ضارة الإ�سالمية ،وهنالك �أي�ضاً الكتاتيب
التي كان �أطفال ويتامي امل�سلمني يتعلمون فيها القر�آن الكرمي ومبادئ القراءة والكتابة واحل�ساب.

هذا ف�ض ً
ال عن �أن هذا العمران ي�شمل املقاابر
وامل�شاهد التي انت�شرت يف جميع �أرجاء عامل
الإ�سالم ،ومن �أ�شهر امل�ساجد الإ�سالمية ,بعد
احلرمني ال�شريفني ( املكي واملدين ) امل�ساجد
التالية:
احل��رم ال�شريف يف القد�س املباركة – فك
اهلل �أ�سرها من براتن اال�ستعمار ال�صهيوين
البغي�ض – وي�ضم ثالثة م�ساجد هي :م�سجد
عمر ,وامل�سجد الأق�صي ,وم�سجد ال�صخرة.
اجلامع الأموي بدم�شق :الذي بني يف مكان
مقد�س� ,سبق له �أن كان معبداً (حلدد) يف عهد
الآراميني ,ثم (جلوبيتري) يف عهد الرومان,
ثم �أ�صبح كني�سة يوحنا املعمدان يف عهد
البيزنطيني ،وقد مت ت�شييده وتعديله ب�أمر
الوليد بن عبد امللك ,خالل الأعوام من (88
–  96هـــ 714 – 707م ) ،وقد ا�ستح�ضر
لبنائه �أمهر ال�صناع :وهو يت�ألف من �صحن
وا�سع ,وحرم طوله (136م) ,وعر�ضه (37م),
وتعلوه قبة الن�سر ,وك��ان مفرو�شاً باملرمر
وجدرانه مغط�أة بالرخام يعلوها الف�سيف�ساء,
وق��د اح�ترق اجلامع م��رات ع��دي��دة .و�أعيد
ترميمه ,وال ي��زال ,حتى يومنا ه��ذا يعك�س
مدي �إبداعية املعماري امل�سلم ,الذي �شيده
(.)16
وم��ن هنا ميكن القول ب ��أن اجلامع الأم��وي
يعترب من �أعظم م�ساجد الإ�سالم – معمارياً
وجمالياً – وذلك لأنه �شيد يف حقبة تاريخية
حا�سمة كانت احل�ضارة الإ�سالمية خاللها
جتابه حت��دي��ات ح�ضارية �شر�سة ,وم��ن ثم
ك��ان ل��زام �اً عليها �أن ت�ستجيب لها ،وذل��ك
لأن العمارة هي مبثابة امل��ر�آة ال�صافية التي
تنعك�س عليها مالمح و�أبعاد الواقع احلياتي
للأمة ,وال �سيما �إذا كانت يف طور الت�شكيل
احل�ضاري ,الذي يحتم عليها �إبراز الق�سمات
الفارقة لهويها املتميزة ،وقد ج��اءت عمارة
اجل��ام��ع الأم����وي ,م��ع�برة ع��ن ه��ذه النزعة
احل�ضارية التي ات�سمت بها الأمة الإ�سالمية
�إبان العهد الأموي.
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أبحاث
العمران املدين:

مدينة قرطبة:

ا�شتمل العمران امل��دين الإ�سالمي
ع��ل��ى ت��خ��ط��ي��ط امل����دن ب�����ش��وارع��ه��ا
و�أ�سواقها (القي�صريات) ومنازلها,
وق�صورها وبيوتها والبيمار�ستانات
(امل�ست�شفيات ) والأ�سبلة واحلمامات
وه��ي – �إذا �صح التعبري – يطلق
عليها عمارات اخلدمة االجتماعية
ي�ضاف �إىل ذلك الوكاالت ,واخلانات
(ال��ف��ن��ادق) ،ول��ع��ل م��ن �أ�شهر امل��دن
الإ���س�لام��ي��ة ,ال��ت��ي تبلور مالحمها
التخطيطية واجل��م��ال��ي��ة املفاهيم
الإ�سالمية لعمارة امل��دن ,هي املدن
التالية:

تعد قرطبة من �أبرز العوا�صم الإ�سالمية عرب
الع�صور .وق��د كانت يف عهد اخلليفة عبد
الرحمن الثالث الأم���وي ,عا�صمة الأندل�س
امل�سلمة .ومن �أبرز اللم�سات اجلمالية يف هذه
املدينة� .أنها كانت تنار بامل�صابيح لي ً
ال حتى �أن
املا�شي كان ي�ست�ضئ ب�سرجها مل�سافة ع�شرة
�أميال – �ستة ع�شر كيلو م�تراً – ال ينقطع
عنه ال�ضوء .كما �أن �أزقتها كانت مبلطة,
وقماماتها مرفوعة م��ن ال�����ش��وارع حماطة
باحلدائق الغناء ،وك��ان ال��ق��ادم �إليها يتنزه
�ساعات طويلة يف الريا�ض والب�ساتني قبل
�أن ي�صل �إليها ،وكان بها حوايل (ت�سعمائة)
حمام ،و( )383.000بيت ,و(ثمانني �ألف)
ق�صر و(�ستمائة) م�سجد ،وكانت ا�ستدراتها
(ثمانية) فرا�سخ (�آي ثالثني �ألف ذراع) ،وقد
ك��ان كل من فيها متلعماً .فكان يف رب�ضها
ال�شرقي (مائة و�سبعون) ام��ر�أة كلهن يكتنب
امل�صاحف ال�شريفة باخلط الكويف اجلميل,
كما �أن م�سجدها ال ت��زال �آث���اره املعمارية
واجلمالية باقية حتي اليوم وهي �آية يف الفن
واجلمال (.)18

مدينة الف�سطاط:
�شيدت ه��ذه املدينة التي �أن�ش�أها
ع��م��رو ب��ن ال��ع��ا���ص يف ع��ام (21هـ
 642م) على موقع مدينة ممفي�س
الفرعونية ،وكذلك �أن�شئت املدينة يف
م�صر جلند عمرو بن العا�ص ب�أمر
م��ن اخلليفة عمر ب��ن اخل��ط��اب –
ر�ضي اهلل عنهما – وقد �أقام عمرو
فيها م�سجداً – جامع عمرو – و�شارعاً رئي�سياً وقد منت الف�سطاط ب�سرعة ,وا�ستمرت عا�صمة
مل�صر الإ�سالمية حتي بني العبا�سيون مع�سكراً فيها – مدينة الع�سكر – وملا جاء احمد بن طولون
�أن�ش�أ مدينة القطائع وبني بها م�سجده ال�شهري ,وعندما جاء الفاطميون �إىل م�صر بنوا مدينة
القاهرة .عا�صمة م�صر حتي يوم النا�س هذا (.)17

ونالحظ من خ�لال ه��ذه ال�صورة الو�صفية
ملدينة قرطبة ب�أنها مدينة �إ�سالمية عك�ست لنا
وبكل املو�ضوعية مدى التالحم الع�ضوي احلي
بني القم التخطيطية واللم�سات اجلمالية
املميزة لتكوين املدينة الإ�سالمية ،وذلك من
خالل بانوراما معمارية وجمالية �أ�ضفت على
هذه املدينة يف واقعها التاريخي طابعاً من
التكاملية بني جميع م�ؤ�س�ساتها.
وم��ن هنا ميكن لنا ال��ق��ول ب����أن اللم�سات
اجلمالية يف املدن الإ�سالمية قد تكونت من
خ�لال التخطيط الإ�سالمي لها اب��ت��داء من
اختيار املوقع .ثم تخطيط املو�ضع تخطيطاً
يحقق غ��اي��ات املجتمع الإ���س�لام��ي الفردية
واجلماعية وال��روح��ي��ة ان��ط�لاق�اً م��ن القيم
واملبادئ الإ�سالمية ،فربز �إىل الوجود التكوين
او ال�ترك��ي��ب امل����ادي للمدينة الإ���س�لام��ي��ة.
الذي حتكمه قوانني �إ�سالمية خال�صة تنظم
عنا�صره ومكوناته تنظيماً خا�صاً متميزاً �صاغ
يف النهاية الهيئة الواحدة التي نراها يف املدن
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ولقد عك�ست حمتويات العمران احلربي تطور
�أ�ساليب الدفاع املتالحقة ،ويرى ذلك بو�ضوح
يف �أب��راج املراقبة ويف قالع الثغور واملوانئ,
وفيما ا�شتملت عليه من عنا�صر ووح��دات
معمارية وجمالية ك��امل��زاغ��ل وال�سقاطات
وال�شرفات وال�����س�لامل وامل��م��رات و�أ�ساليب
التغطية ومواد البناء و�أ�ساليبه ،وهو �أمر برع
فيه (املعمار امل�سلم) من خالل ما �أن�شاه من
�أ���س��وار وق�لاع و�أب���راج متثل و�سائل خمتلفة
لتح�صني املدينة الإ�سالمية (.)21

الإ�سالمية ،وواكبت هذه القوانني ما كان يحدث من منو معماري لهذه املدن يف هيئة �أربا�ض
�أخذت الهيئة نف�سها التي �شكلت املدينة الأم وارتبطت بها وظيفياً وبلورت الر�ؤية التخطيطية
للمدن الإ�سالمية ،وبناء عليه ينبغي �أن تو�ضع يف االعتبار عند درا�سة وحتليل التكوين املعماري
واجلمايل للمدينة الإ�سالمية (.)19

ولقد �أكد الواقع التاريخي للح�ضارة الإ�سالمية تلك احلقيقة حيث �إن بناء املدينة كان يتم طبقاً
للت�صور الإ�سالمي ،فمحورها ومركزها هو امل�سجد الكبري .م�سجد املدينة الذي به يخطب الإمام
ويوجه الأمة ويرعي م�صاحلها :وبه وحوله املدار�س ودور املعلم وم�ساكن الطالب واملكتبات :حولها
و�سط املدينة من �أ�سواق وحمامات ،ومرافق عامة .فاملدينة لها قلب و�أطراف مركز ودوائر ،ويف
املركز �أي�ضاً دور الق�ضاء وحاكم املدينة ويتم البناء طبقاً للطبيعة التي �أبدع اهلل �صنعها من �أر�ض
خ�ضراء ،وماء ،وهواء ،وبالتايل تن�ش�أ �ضمن الدار قطعة من الطبيعة وامتداداً لها .كما ن�ش�أت
�أ�ساليب التهوية الطبيعية ،وغابات النخيل يف �صورة اعمدة ال نهائية يف العدد كالنخيل البا�سقات،
ولذا ف�إن الفن الإ�سالمي يعرب بوحداته ال�صغرية الالمتناهية عن التوحيد اخلال�ص هلل عز وجل
(.)20

ومع�أن مثل هذه الأ�سوار واحل�صون والأبراج
وال��ق�لاع كانت مبثابة و�سائل ال��دف��اع التي
داف��ع��ت الأم����ة م��ن خ�لال��ه��ا ع��ن مكا�سبها
احل�ضارية ومقدراتها التاريخية� ,إال �أنها كانت
يف نف�س الوقت معر�ضاً للجمال� ,أظهر الفنان
امل�سلم من خالله معطياته الإبداعية .ويكفينا
للداللة على ذل��ك ان نلقي نظرة فاح�صة.
على �أ�سوار القاهرة يف الع�صر الفاطمي مثل
باب (زويلة) وبابي (الن�صرو الفتوح )� .أما يف
الع�صر الأيوبي فقد جاءت قلعة �صالح الدين
ك�شاهد �صدق على تتويج العمارة احلربية من
املنظور اال�سرتاتيجي ف�ض ً
ال عن �أنها حوت
مل�سات جمالية �آخاذة ،ولعل يف هذا ما يج�سد
نزوع �إن�سان ذلك الع�صر لالرتقاء احل�ضاري
ال�شامل رغم �أنه كان ع�صر �صراع ح�ضاري
واح��ت��ك��اك ح��رب��ي متوا�صل م��ا ب�ين ال�شرق
والغرب ،وهكذا يت�أكد لنا ومبا ال يدع جماالً

وهكذا ك��ان ح��ال املدينة الإ�سالمية� .إب��ان ع�صور الت�ألق
احل�ضاري الإ�سالمي .فلم تكن جمرد كتل معمارية �صماء
مرتا�صة بجوار بع�ضها البع�ض لتكوين الهيكل املعماري
للمدينة .و�إمنا كانت كياناً معمارياً متفرد ال�سمات ،وذلك
لأنها كانت حمتوية على ما يخدم جميع املناح احلياتية،
ف�ض ً
ال عن �إ�ضفاء امل�سحة اجلمالية عليها.
العمران احلربي:
يعترب العمران احلربي من املعايري احل�ضارية ,التي كانت
متيز امل��دن الإ�سالمية عما �سواها من امل��دن ،وذل��ك لأن
الإ�سالم قد اعترب بناء الأ�سوار واحل�صون والأبراج والقالع
م��ن الو�سائل الفعالة ال��ت��ي ت�ساعد على حفظ النف�س
واملال والعر�ض وهي من مقا�صد الإ�سالم التي جعلها من
ال�ضرورات التي ال ت�صلح احلياة �إال بها.
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أبحاث
لل�شك ب�أن املنجزات املعمارية احلربية كانت مبثابة احلقل اخل�صب الذي بلور معامل اجلمالية
الإ�سالمية جنباً �إىل جنب مع تكوينها املعماري البحت.
مالمح الفنون الإ�سالمية:

كلما حتدثنا عن الرتاث الفني الفريد ,الذي خلفته احل�ضارة الإ�سالمية للعامل يف �صورة فنونها
التطبيقية املتنوعة ،ف�إننا ن�سلم ب�أن هذا الرتاث من الناحية اجلمالية يكون وحدة �ش�أملة مت�صلة
�أجزا�ؤها بع�ضها ببع�ض حيث تتجلي الفنون الإ�سالمية التطبيقية يف �صورة فنون لها جذور
تقليدية كثرية بالرغم من جتديداتها املتنوعة يف مو�ضوعاتها ويف تركيب هذه املو�ضوعات و�إثرائها
ومع �أن هذه الفنون قامت على �أ�شكال حمايد ومتيزت باالعتدال ف�إنها كانت يف املقام الأول
مرتبطة بالإن�سان ،ومل تقت�صر على ذلك بل كانت لها وظيفة ور�سالة حمددة ،و�إن مل تكن هذه
الر�سالة ر�سالة لفظية وال�شئ الذي يعطي تلك الفنون مزيداً من التدفق اجلمايل هو �أنها تعلو
على تعقيدات احلياة الب�شرية و�إحباطاتها ومظاهر التعا�سة فيها بطريقة ميكن �أن تو�صف ب�أنها
وقورة ومفرحة معاً ,وذلك لأنها كانت مفعمة بالإ�شعاع اجلمايل (.)22
ولقد امتد اجلانب اجلمايل �إىل ال�سلع امل�صنوعة من املواد املتباينة حتى �أنها قد جاوزت يف
بع�ض الأحيان مرتبة ال�سلع العادية �إىل مرتبة التحف اجلميلة ،وبالتايل حققت جانبي املنفعة
واجلمال يف وقت واحد ،و�إذا ما طغي جانب املنفعة يف �سلعة ما� ,ضن بها �أجدادنا عن �أن متتهن
باال�ستعمال اليومي ,وو�ضعوها يف �أعز مكان لديهم ,وتنا�سوا وظيفتها الأوىل ,ومل يذكروا عنها
�إال �أنها �شئ جميل يعطي الت�أمل فيه ن�شوة روحية تغذي النف�س وت�شرح ال�صدر ،ويو�ضح التكوين
اجلمايل لتلك الأواين اخلزفية اجلميلة والتحف الزجاجية .هذا الذي ن�شري �إليه ,فهذه الأواين
جميعها قد �صنعت يف الأ�صل لكي ت�ستخدم يف تناول الطعام وال�شراب وما �إليها ،ولكن �إبداع
ال�صانع والفنان يف �إخراجها على �صورة رائعة بتوفر اجلمال يف �شكلها وزخارفها ,قد دفع به�ؤالء
الأجداد �إىل �أن يخرجوا بها عن وظيفتها الأ�صلية لكي يعطوها وظيفة �أ�سمي ,وظيفة تقدم فيها
غذاء الروح ال غذاء البدن ،وهكذا حتولت هذه الأواين �إىل حتف جميلة ت�سابق �إىل اقتنائها
احلكام والأغنياء يف الع�صور الو�سطي ,وبذلوا يف �سبيل احل�صول عليها الأموال الطائلة ،وحر�ص
على جمعها �أمناء املتاحف والهواة يف ع�صرنا احلديث (.)23
ولذا كان من الطبيعي �أن يتوفر يف �أعمال الفنون التطبيقية ,املت�أثرة مبعاين الإ�سالم وقيمه يف
اجلمال ,التنا�سق العام والتوازن بني الأجزاء� ,أو بني الزخرفة ودالالتها ,مما ي�ضفي كماالً على
التكوين الفني كله ,ومن ثم كانت هذه الفنون تتكلم اللغة نف�سها مهما اختلفت �أ�ساليبها و�أنواعها.
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وقد تنوعت الأ�ساليب الفنية ,وتعددت الفنون
ال�صناعية ،وانت�شر بع�ضها يف قطر �إ�سالمي
�أكرث من الآخر .ومع ذلك ف�إن �سيادة املدار�س
الفنية ال يغري من جوهر الأمر �شيئاً ,وذلك لأن
هنالك وحدة فنية ت�ؤلف بني هذه الأ�ساليب
والفنون واملدار�س جميعاً ,حيث �أنها ناجمة
عن وح��دة الفكر الإ�سالمي ,ووح��دة الر�ؤية
اجلمالية التي حملتها الأمة� .أما التنوع فهو
�أمر �إيجابي يعود �إىل امتالك كل �شعب من
ال�شعوب الإ�سالمية لرتاث فني عريق خا�ص
جاء به �إىل الإ�سالم فلم يلغه و�إمنا �أ�صله ب�أن
�أ�ضفي عليه الر�ؤية الكونية ال�شاملة ,فكان
ث��ورة جتديدية يف �أعماق الفنون التطبيقية
الإ�سالمية على تباين �أمناطها (.)24
ويف �ضوء ما تقدم ميكن القول ب��أن الفنون
التطبيقية الإ���س�لام��ي��ة .ق��د ح��وت جميعها
�أ�سرار اجلمالية الإ�سالمية ،وي�ضيق املجال
هنا ,عن عر�ض مناذج تطبيقية ,تبلور املعامل
اجلمالية املميزة لكل فن منها على حدة,
وذلك لأنها من الكرثة مبكان ف�ض ً
ال عن �أننا
هنا ب�صدد التنظري لدرا�سة اجلانب اجلمايل
يف احل�ضارة الإ�سالمية كما عك�ستها العقيدة
الإ�سالمية التي دع��ت النا�س �صراحة �إىل
الأخذ ب�أ�سباب هذه اجلمالية يف ظل الظرف
واملناخ احل�ضاري املالئمني النبثاقها.
الفنون الت�شكيلية الإ�سالمية:
من املعروف تاريخياً �أن العرب قبل الإ�سالم
(يف اجلاهلية) كانوا يعبدون الأ�صنام �أي �أنه
وال ريب قد وجد بينهم من ا�شتغل ب�صناعة

�صورة ومتاثيل ليتعبدوا �إليها ،وقد و�صلنا �أ�سماء بع�ضهم مثل �أبي جتز�أة ,كما �أ�شارت الأحاديث
النبوية ال�شريقة �إىل طبقة امل�صورين الذين ي�صنعون الأ�صنام ،ونهتهم عن هذا العمل وحذرتهم
من �صناعة الأ�صنام من متائيل و�صور «�إن �أ�شد النا�س عذاباً يوم القيامة امل�صورون» ويت�ضح من
هذا كله �أن العرب كانت لهم خربة بالنحت ,ب�صرف النظر عن الأهداف التي كانوا يرمون �إليها
(.)25

�أو �إخراجه ب�صورة خمالفة� ,أن ي�صبح الأداة
املعربة عن الالنهائية والالتعبريية ؟ (.)29
الت�صوير:

ويف هذا ال�سياق ميكن لنا القول ,ب�أن العقيدة الإ�سالمية ال�سمحاء بنهيها عن الت�صوير والتمثيل,
قد حددت �أ�سلوب العمل الفني يف هذ املجال ,فلم ي�ستطع الفنان �أن يحلي جدران امل�ساجد
بالت�صاوير احلية �أو �أن ي�ضع التماثيل بداخلها .فنتج عن ذلك �أن نزع الفنان �إىل الأ�سلوب
التجريدي ,حيث ي�ضيع معامل الكائنات احلية .وال يبقي منها �إال خطوط وم�ساحات لونية .ومن
هنا ف�إن غلبة الأ�سلوب التجريدي على الفن الإ�سالمي ال ترجع بحال من الأحوال �إلأي ما ورد
من �أمر النهي عن النحت يف القر�آن واحلديث ،والآية الوحيدة التي وردت يف القر�آن الكرمي
بهذا ال�ش�أن هي قوله تعايل�« :إنها اخلمر واملي�سر والأن�صاب والأزالم رج�س من عمل ال�شيطان
فاجتنبوه لعلكم تفلحون» ( املائدة  .)90فالنهي �إذن هنا عن الأن�صاب ,والأن�صاب جمع ن�صب,
ولي�س الن�صب متثاالً ت�شخي�صياً باملعني املعروف للتمثال ,بل هو قائم حجري تقدم عليه ال�ضحايا
كما هو امل�ألوف لدي ال�شعوب الوثنية التي متار�س مثل تلك الطقو�س (.)26
ولقد انعك�ست هذه املفاهيم الدينية على نحت التماثيل ,فلم يزدهر – مثل هذا النحت – يف
الع�صر الإ�سالمي ,وذلك ب�سبب االن�صراف عن نحت الكائنات احلية ,ف�ض ً
ال عن �أن الأمم التي
قامت على �أكتافها الفنون الإ�سالمية كانت قد بد�أت قبل انبثاق الإ�سالم يف الإقبال على الزخارف
النباتية ,وقلت عنايتها بعمل التماثيل ،ولذا نرى �أن معظم ما نعرفه من منتجات فن النحت يف
فجر الإ�سالم ,قد وقف على الزخارف احلجرية او اجل�صية التي كانت تزين العمائر وبع�ض
العنا�صر املعمارية كتيجان الأعمدة واملحاريب يف الع�صرين الأموي والعبا�سي ،ولعل �أبدع هذه
املوجودات الزخارف احلجرية يف ق�صر امل�شتي :ومن العمائر الأموية الغنية بالزخارف املنحوتة
يف احلجر واجل�ص ق�صر احلري وق�صر الطوبة :وق�صر ه�شام يف خربة املفجر :وكلها ذات �ش�أن
عظيم يف درا�سة ن�ش�أة اجلمالية الإ�سالمية :وتطور زخرفة (الأرب�سك) ،ويف قبة ال�صخرة امل�شرفة,
لوحان من الرخام ذي الزخارف املحفورة ,وميكن ن�سبتهما �إىل ع�صر ت�شييدها يف عهد عبد امللك
بن مروان ,وجتمع زخارفهما بني العنا�صر الهلن�ستية وال�سا�سانية (.)27
ويف الواقع �إن احل�ضارة الإ�سالمية تكاد ال تعرف التماثييل املخروطة – �أي كاملة التج�سيم –
والأمثلة املوجوده منها يف احلجر والرخام واجل�ص والربونز قليلة ال تكون اجتاهاً – جمالياً
متميزاً – و�أغلبها للحيوان .ولكننا جند �أمثلة �أكرث من النحت البارز وبخا�صة يف الع�صر ال�سلجوقي
والفاطمي .على �أن كتب امل�ؤرخني مملوءة ب�أخبار التماثيل الثابتة واملتحركة .ومن هذه التماثيل
الثابتة ما ذكره اخلطيب البغدادي يف مقدمة كتابه (تاريخ مدينة بغداد� ,أو تاريخ مدينة ال�سالم)
عن متثال الفار�س الذي يحمل رحماً فوق القبة اخل�ضراء يف بغداد زمن املن�صور .وال يفوتنا �أن
ن�ؤكد على �أن الفنان امل�سلم كان ال ي�ستهدف حماكاة الطبيعة ,و�إمنا كان ينزع �إىل اجلديد املبتكر
الذي يتحدي اخليال ويثري الإعجاب :وكان يجمع بني احليوان والطري والإن�سان يف ح�شواته يف
�صياغة ت�شكيلية جذابة ,وذلك لأن الفنان امل�سلم مل يكن ي�ستهدف �إثارة االنفعال بقدر ما كان
ي�ستهدف �إثارة االعجاب (.)28
ومن هنا نري �أن املعطيات اجلمالية التي �أفرزها عقل الفنان امل�سلم يف �إطار النحت ,قد بلورت
�أبعاد الت�صور الإمياين ,الذي �أكد على قدرة الإ�سالم على النهو�ض ملواجهة التحدي اجلمايل
ال�سابق للإ�سالم ,حيث �أنه قدم احلل الأ�صيل يف نوعه ،وهكذا بدا للروح الإ�سالمية� .أن هنالك
و�سيلة ما تتطابق فيها الفنون الت�شكيلية مع القاعدة الأ�سا�سية للتنزيه يف الوجدان الإ�سالمي،
ولكن ال�صعوبة الرئي�سية هنا هي :كيف ميكن لأي مو�ضوع من الطبيعة ,مهما كانت درجة ت�أ�سلبه,

يعترب الت�صوير الإ���س�لام��ي �أح���د امليادين
الهامة يف م�ضمار اجلمالية الإ�سالمية ,فهو
ميدنا بلمحة قيمة وغاية يف الأهمية عن
احلياة االجتماعية واالقت�صادية والثقافية
خ�ل�ال ال��ع�����ص��ور الإ���س�لام��ي��ة ع��ل��ى ام��ت��داد
العامل الإ�سالمي ,ذلك �أن الكثري من املناظر
وامل�شاهد الت�صوريرية التي وردت يف ال�صور
اجلدارية �أو يف �صور املخطوطات الإ�سالمية,
�إمن���ا ه��ي ت�سجيل للبيئة الإ���س�لام��ي��ة وما
ي�سودها من حياة يومية �أو حوادث تاريخية
�إىل ج��ان��ب بع�ض امل��ن��اظ��ر لأن����واع احل��رف
والفنون التي يقوم بها احلرفيون امل�سلمون
وقتذاك .وف�ض ً
ال عن ذلك ازدهر فن الت�صوير
الإ�سالمي يف ميادين متنوعة ,لعل من �أهمها
تزويق املخطوطات بال�صور امللونة وكان منها
الكتاب الأدبية املتنوعة مثل دواوي��ن ال�شعر
والق�ص�ص والتاريخ .وهنالك الكتب العلمية
م��ث��ل ال��ب��ي��ط��رة والتنجيم وال��ف��ل��ك واحل��ي��ل
امليكانيكية والأع�شاب الطبية وغريها ،وكانت
هذه املخطوطات مرتعة بال�صور ال�صغرية
ذات الأل����وان ال��زاه��ي��ة اجلميلة ,والناطقة
مبعامل اجلانب اجلمايل الإ�سالمي (.)30
وت��ع��ود �أهمية املخطوطات الإ�سالمية من
املنظور اجلمايل �إىل �أنها تعد �آث��اراً من نوع
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خا�ص جداً ،ولذا �أ�صبح لها �أق�سام خا�صة يف خمتلف متاحف العامل كغريها من الآثار .حيث يقدر
عدد املخطوطات الإ�سالمية ,التي حتتوي عليها مكتبات العامل بثالثة ماليني خمطوطة منت�شرة
يف خمتلف �أنحاء العامل و�إذا كانت ال�سمة الأ�سا�سية لهذه املخطوطات �أنها م�ستودع للرتاث
العلمي الرائع ,الذي جعل لها قيمة علمية بالغة� ,إال �أنها �أي�ضاً ذات قيمة جمالية رائعة .وتتبلور
هذه القيمة يف جودة اخلطوط وطريقة الكتابة ,بكل �إ�شعاعها اجلمايل ,وروعتها الإبداعية ,مما
�أ�ضفي عليها تلك اللم�سات اجلمالية اخلالبة (.)31

ومن هنا ن�ستطيع �أن ن�ؤكد على �أن مالمح الت�صوير الإ�سالمي جمالياً قد جت�سدت جلية يف
تزيني اجلدران �أو لتحلية �صفحات املخطوطات ،وكما وجدت الطرز الفنية يف م�ضمار العمران
الإ�سالمي والفنون التطبيقية الإ�سالمية .كذلك وجدت مدار�س الت�صوير الإ�سالمي التي تتق�سم
�إىل �أربع مدار�س رئي�سية هي :املدر�سة العربية ,املدر�سة الإيرانية ,املدر�سة الهندية املغولية,
املدر�سة الرتكية العثمانية ،وتبدو روح الإ�سالم منعك�سة على الت�صوير الإ�سالمي وا�ضحة يف خلو
هذا الت�صوير من الر�سوم الآدامية �أو الرموز كالأديان الأخرى ،وكان هذا خرياً عليه وميزة له �إذ
علمت هذه الظاهرة على انت�شاره يف الغرب امل�سيحي و�ساعدت عليه �إذ �أنها بهذه اخلا�صية مل
تخرج �إح�سا�س العقلية امل�سيحية (.)32
ولعل من �أهم ال�سمات البارزة التي جعلت من الت�صوير الإ�سالمي لوحة حية تب�ض بروح اجلمالية
الإ�سالمية هو ان هذا الفن الرائع قد متيز بخ�صائ�ص ومميزات �سواء من حيث اخلامات
امل�ستعملة �أو طريقة الأداء والوظيفة التي ي�ؤديها الت�صوير والتي مل يتميز بها �سواه ويتحقق
يف الت�صوير الإ�سالمي مثالية اجلمالية الإ�سالمية كاملة ,فال�صور زخرفية ذات �ألوان م�ضيئة,
والأ�شكال الآدامية �أو احليوانية تر�سم يف جمال البعدين ,كما تر�سم الأ�شجار والأنهار واجلبال
واملنازل ,ال بق�صد املحاكاة بقدر ما يق�صد منها كمال التعبري اجلمايل والت�شكيلي ,وهي النظرية
التي ي�سري على هديها الت�صوير املعا�صر (.)33
وينبغي علينا �أال نن�سي ,ونحن ب�صدد ر�صد مالمح اجلانب اجلمايل يف الت�صوير الإ�سالمي,
�أن نذكر �أن هنالك ,ملمح جمايل بارز ات�سم به الت�صوير الإ�سالمي ،وهو (املنظور اللولبي).
ولقد �أكد عامل اجلماليات الإ�سالمية (�آلك�سندر بابا دوبولو) يف نظريته عن املنظور اللولبي� ,أنه
لفن الت�صوير الإ�سالمي �شخ�صية متميزة ا�ستمدها
من الدين الإ�سالمي الذي جعل هذا الفن ي�صطبغ
بالطابع الروحاين نتيجة لذلك ف�ض ً
ال عن �أنه ت�شكل
بهذا الواقع وبتلك اجلمالية ,وذل��ك لأن��ه «تكيف
برباعة مع التحرميات ال��واردة يف احلديث ب�ش�أن
عذاب امل�صورين الذين ي�ضاهون بخلق اهلل» وقد
ميز (بابا دوبولو) بني مو�ضوع الت�صوير وهو (العامل
املمثل) ،وبني الأ�سلوب وهو (العامل امل�ستقل) عن
الأ�شكال يف مفهوم الفن الإ�سالمي ويف مفهوم الفن
احلديث (.)34
ونخل�ص مما �سبق �إىل �أن الت�صوير الإ�سالمي ,كان
له و�ضعية متميزة يف اجلانب اجلمايل الإ�سالمي،
وعلى الرغم من �أن الدين الإ���س�لام��ي ,قد حرم
الت�صوير الت�شبيهي �أي (املج�سم) الذي يظن �أن به
م�ضاهاة للخالق الأعلى� ,إال �أن هذه التجربة قد
�أوجدت مل�سات �إبداعية خالقة يف م�ضمار الت�صوير
م��ن املنظور اجل��م��ايل البحت ,ولعل يف ه��ذا ما
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ي�ؤكد مدي �أ�صالتها يف جماالت الإبداع .دون
الت�صادم مع املعطيات العقدية التي قننت كل
مناحي احلياة الإ�سالمية مبا فيها م�سالة
الإبداع الفني.
جماليات اخلط العربي:
لقد �أدي اخل��ط ال��ع��رب��ي دوراً ح��ي��وي�اً يف
ت�شكيل �أبعاد اجلانب اجلمايل يف احل�ضارة
الإ�سالمية ,من خالل �إ�ضفاء طابع من التماثل
على �أمن��اط��ه��ا املتباينة ،وذل��ك بعد تطوره
منذ �أن كان تقليداً للخط النبطي� ,إىل �أن
ا�ستقام على عوده فناً قائماً بذاته وله �أ�صوله
وقواعده ورجاله – وقد كان الدافع �إىل ذلك
القر�آن الكرمي – حيث اجته امل�سلمون �إىل
جتويده كتابة مثلماً اجتهوا �إىل جتويده قراءة
ال ،وقد نال القلم والكتابة �شرفاً عظيماً
وترتي ً
�إذ �أق�سم اهلل بهما يف قر�آنه الكرمي ,حيث
يقول ,وهو �أ�صدق القائلني« :ن .والقلم وما
ي�سطرون» (القلم  .)1فلقد جعل اهلل ,تبارك
وتعايل ,الفلم و�سيلة العلم .ويف هذا يقول
عز من قائل« :اق��ر�أ وربك الأك��رم الذي علم
بالقلم علم الإن�سان ما مل يعلم» (العلق.)3-5:
ولعل الذي �ساعد اخلط العربي – دون �سواه
– على �أن يتبو�أ هذه املكانة الرفيعة ,هو ما
متتاز به طبيعة حروفه من مرونة يف تزويقه
وت�شابكه وتداخله ،وقد واكب اخلط العربي

حركة الفتوحات الإ�سالمية ،وبالتايل انت�شر خارج �شبه اجلزيرة العربية بانت�شار الإ�سالم �شرقاً
وغرباً وا�ستقر يف املدن التي فتحها امل�سلمون �أو �أن�ش�أوها يف البالد املفتوحة وما لبث �أن تعر�ض
لقانون التطور (.)35

حتي يف العبارات ال�صماء ,هذه اجلماليات
ن�ش�أت وتطورت بتطور الوعي واجلماليات
الإ���س�لام��ي��ة امل�ستمدة �أ���س��ا���س�اً م��ن الوعي
الفكري الإ�سالمي� .إن ال�شعوب التي كانت
تكتب ب���الأح���راف العربية ث��م تخلت عنها
�إىل الأح��راف الالتينية مثل تركياً و�صربياً
وال�����ش��ع��وب الإ���س�لام��ي��ة يف ج��ن��وب االحت���اد
ال�سوفياتي – �سابقاً – ق��د خ�سرت ركناً
�أ�سا�سياً من �أركان اجلمال ,و�أحدثت يف وعيها
اجلمايل �أخ�تراق�اً �أجنبياً غريباً عن ج�سد
احل�ضارة التي تنتمي �إليها (.)39

وقد �أ�صبح اخلط العربي خالل ع�صور ازدهار احل�ضارة الإ�سالمية فناً جمالياً غايته الأويل
املعرفة .فو�ضعت له قواعد علمية واخرتعت له طرائق و�أ�ساليب تهدف كلها �إىل �إظهار اجلمال
املتناهي فيه .حيث ر�أينا الفنان امل�سلم قد ا�ستطاع �أن يبلغ ب�أنواع اخلط العربي الع�شرات ,بل
ويزيد كما روي .بينما حتدد �صفة اخلط بالأدارة واخلامة التي ينفذ فيها فهو يف �أ�شكال املعادن
غريه يف �أ�شكال اخل�شب غريه يف اجل�ص واخلزف والت�صوير ،وهو يف الزخارف النباتية غريه
يف الزخارف الهند�سية ومن هنا �أ�صبح لكل نوع من �أنواع اخلطوط �صفته التي ت�ساهم في�إعطاء
الطابع املميز للجمالية الإ�سالمية ،ولذا ب�سط اخلط �سلطانه و�أكد ذاته و�أعطانا من التنوع يف
مظاهر جماله الق�شيب ما ال جنده يف �أي فن من الفنون .ف�إذا كان كل جمتمع قد متيز بفن من
الفنون وجد فيه التعبري احلقيقي عن روحه و�شخ�صيته وطابعه ونزاعته احل�ضارية ,م�ستمداً منه
روح االبتكار الالزمة لنه�ضته ,فان اخلط العربي كان و�سيظل هو الفن الإ�سالمي الأ�صيل الذي
يعرب ب�صدق عن الروح الإ�سالمية الوثابة وطموحها و�آمالها يف الوجود و�إذا كان هذا هوا حال
اخلط العربي يف املا�ضي ,ف�إن ف�ضل الرعاية له يف واقعنا املعا�صر �سوف ي�ساعد على ازدهاره
مرة �أخرى ,ومن هنا ف�إن املجتمع الإ�سالمي الناه�ض �سوف يتزود بروح االبتكار ,تلك الروح التي
ي�شيعها الفن يف املجتمع ,وال غني عنها لنه�ضته وتقدمه احل�ضاري املن�شود .ب�أي حال من الأحوال
(.)36

ولعل يف ه��ذا ما يحتم على ه��ذه ال��دول �إن
كانت تريد فع ً
ال �أن يتحقق لهويتها الإ�سالمية,
ولذاتها احل�ضارية اال�ستقالل الفعلي �أن تعود
�إىل ا�ستعمال اخلط العربي من جديد .كما
كانت يف �سابق عهدها :وت��رك ما ع��داه من
خطوط .جاءت بعد ا�ستخدام هذه ال�شعوب
للعديد من اللغات بدالً من العربية.

ولقد �أعطي امل�سلمون للخط اجلميل عناية خا�صة عند كتابة القر�آن الكرمي منطلقني من مبد�أ,
هو يف الواقع قول الإمام علي بن �أبي طالب ر�ضي اهلل عنه وكرم وجهه« :اخلط اجلميل يزيد
احلق و�ضوحاً» .وكما يقول عبد اهلل بن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما« :اخلط ل�سان اليد» وهكذا
كان اخلط اجلميل موازياً يف �أهميته للتجويد يف القر�آن الكرمي .ف�ض ً
ال عن �أنه قد �سري يف
جميع البالد الإ�سالمية ,حتي �أ�صبح احلرف العربي وا�سطة التعبري يف جميع البالد الهندية
والفار�سية والرتكية .ومن هنا �أخذ اخلط مكانه كفن رفيع مرتبط مبا�شرة بالثقافة العربية
وبالعقيدة الإ�سالمية ,على �أن اخلط العربي مرتبط بالكلمة العربية ذات ال�صفة الع�ضوية ,والتي
حتمل ب�صورتها ال�صوتية م�صدر ا�ستلهامها ،ويت�ضح هذا امل�صدر عن طريق (احلد�س) «التجاوب
الروحاين بني الذهن وال�صورة» (.)37

ويف �ضوء هذا التحليل الدقيق ,ميكن القول
ب�أن اخلط العربي كان مبثابة املجال احليوي
الذي تفوق فيه امل�سلمون ,حتى �أنه يعد امللمح
البارز للجمالية الإ�سالمية ،وذلك لأن الفنان
امل�سلم ا�ستطاع �أن يجعل اخلط يرتقي بارتقاء
احل�ضارة الإ�سالمية .وك��ان لذلك و�سائل
فعالة منها و�ضع الأ�صول الرا�سخة .وجتهيز
الأح��ب��ار والأل�����وان ال�لازم��ة وت��ع��دي��ل كيفية
�إم�ساك الكاتب للقلم (.)40

و�إزاء هذا ظهر علم قواعد اخلط العربي كعملية لإتقان مناذج تطبيقية من خالل الأمناط والطرز
املختلفة له ,وذلك من �أجل �أن ي�سمح بت�صعيد (الوعي اجلمايل واحل�ضاري) معاً فبوا�سطة الوعي
اجلمايل �سيتم الت�أكد من (و�ضوح) احلروف املدونة .وبوا�سطة الوعي احل�ضاري �سيتم االرتداد
�إىل املنبع الروحي ال�صايف ،ومن هنا ن�ستنتج �أن اخلط العربي ال يخلو من �أية دالالت جمالية �أو
ح�ضارية كما �أنه ال يخلو من (هويته) ,وهو �إمنا ينقل �إىل عامل الذهن منواً طبيعياً لنماذج رمزية
هي العالمات ال�شكلية ( �أي احلروف املر�سومة وجمزو�آتها) ,ذات املدلوالت ال�صامتة املنطوق بها
والتي ت�ستحيل �أخرياً �إىل منظومات تامة من الكلمات واجلمل والن�صو�ص� .إن التاريخ احل�ضاري
لذات العالمات هذه ي�ؤلف لنا حموراً تطورياً ن�ستطيع �أن نتبني من خالله املحور املكاين للخط
العربي يف الع�صر الإ�سالمي وعلى كل حال فقد تنوعت �أ�شكال هذا اخلط �إبان الع�صر الإ�سالمي
كما تنوعت طرزه احل�ضارية ،و�سوف يظل ظهور هذه الأنواع والطرز املتباينة تعبرياً حياً عن
معطي ح�ضاري وجمايل خا�ص (.)38

اجلانب اجلمايل يف امل�سكوكات الإ�سالمية:
تعد �صناعة امل�سكوكات جانباً متقدماً من
�أوج��ه احل�ضارة الإ�سالمية ،فهي بالإ�ضافة

ويف الواقع �أنه ال ميكن لنا ب�أي حال من الأحوال �أن نف�صل جماليات اخلط العربي عن اجلماليات
الإ�سالمية الأخري� ,سواء �أكان حمتوي العبارة الزخرفية املخطوطة يقدم معني �إ�سالمياً مبا�شراً
مثل« :ال غالب �إال اهلل»� ,أم غري مبا�شر كالأمثال واحلكم و�أبيات ال�شعر احلكمية والغزلية �أو
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�إىل ما تك�شفه من قابليات تقنية وجمالية تتمثل يف �صناعتها ,وثائق تاريخية تعني الباحثني على
الو�صول �إىل حقائق الأحداث التاريخية ,والتطورات احل�ضارية واللم�سات اجلمالية,بعيداً عن
بهرجة الألفاظ ( املنمقة لل�سجالت الر�سمية والكتابات التاريخية) فامل�سكوكة مبا حتمله على
وجهيهاً من كتابة ور�سوم وعالمات مفعمة باجلمال تر�سم لنا وب�صدق �أبعاداً �سيا�سية وفكرية
ودينية (.)41
وقد امتدت ب�صمات اجلانب اجلمايل يف امل�سكوكات الإ�سالمية �إىل النقود الأوروبية ,التي
اقتب�ست اخلط العربي والكتابات العربية لتكوين الزخارف املنقو�شة عليها .وقد حظي
هذا املو�ضوع بالكثري من عناية الباحثني الأوروبيني ،وي�أتي يف مقدمتهم (لوجنيزيه) الذي
كتب بحثاً �سنة(1845م) عن ا�ستخدام امل�سيحيني يف �أوروبا للحروف العربية يف الزخرفة
اجلمالية.والواقع �إن ات�ساع الن�شاط التجاري مل يكن وحده هو الذي �ساعد على نقل هذه
الت�أثريات من خالل املعامالت بالنقود الإ�سالمية ,بل �إن ا�ستقرار امل�سلمني يف بع�ض املناطق
الأوروبية لفرتات من الزمن �سواء طال بع�ضها �أم ق�صر ,هو الذي �ساعد على ذلك مما �أدي
يف نهاية الأمر �إىل الت�أثري احل�ضاري ,الذي و�ضح جلياً يف ال�صناعات والفنون الأوروبية,
حتى بعد ترك امل�سلمني لهذه املناطق� ,سواء يف فرن�سا� ,أو �إيطاليا �أو �سوي�سراً �أو �إ�سبانياً
(.)42

العامل �أجمع باخلط الزخريف الذي ا�ستعمل
يف �أو�سع نطاق ويف جميع املنتجات الفنية
(.)44
ولعل من �أبرز اللم�سات اجلمالية التي زينت
الكتاب الإ�سالمي ,و�أ�ضفت عليه نوعاً من
الإبداع هي ما يلي-:
�أ -فن التذهيب يف الكتاب الإ�سالمي:

ومن هنا ميكن القول ,ب�أن امل�سكوكات الإ�سالمية كانت مبثابة جمال خ�صب تبلورت فيها مالمح
اجلانب اجلمايل يف ح�ضارتنا ,وذلك لأن هذه النقود كانت مدر�سة للت�صوير يف مراحلها املختلفة,
�إذ تعطينا يف كل فرتة زمنية ت�صوراً كام ً
ال ملميزاتها العامة واخلا�صة .كما �أن النقود الإ�سالمية
كانت تعد �أي�ضاً – بجانب دورها النقدي يف التعامل – مدر�سة للخط العربي وتطوره ب�أنواعه
املتعددة ,ومدر�سة لدرا�سة العنا�صر الزخرفية ب�أ�شكالها املختلفة الهند�سية ,والفلكية والنباتية
واحليوانية والآدامية .ولذا �أ�صبحت النقود الإ�سالمية متثل وحدة علمية ت�ضم بني جوانحها
خمتلف علوم املعرفة مبا فيها اجلمال .ومن ثم ال ميكن اال�ستغناء عنها ب�أي حال من الأحوال يف
�إبراز اجلوانب الإبداعية يف احل�ضارة الإ�سالمية (.)43
جماليات الكتاب الإ�سالمي:
يتمثل جانب كبري من احل�ضارة الإ�سالمية يف الأدب العربي من �شعر ونرث وفل�سفة .كما �أن القر�آن
املاجد ,ميثل املعجزة الكربي للعقيدة ,لهذا كان (فن الكتاب ) من �أهم الفنون الإ�سالمية .وهو
ي�شمل جميع فروع الفن التي ت�ساهم يف �إخراج الكتاب اجلميل وهي :اخلط والتذهيب والت�صوير
والتجيلد .وك��ان��وا يكتبون
على ال��رق (اجللد) يف �أول
الأم���ر ث��م ا�ستعملوا ال��ورق
الذي تقدمت �صناعته على
يد الإيرانيني تقدماً عظيماً
حتي و�صلوا يف القرن الرابع
ع�شر امل��ي�لادي� ,إىل ابتكار
�أن���واع فاخرة م�صنوعة من
الكتان واحلرير لت�ساعد يف
�إك�ساب الكتاب والتذهيب
والت�صوير البهجة واجلمال الالزمني لإبراز حما�سن الكتاب الإ�سالمي .وطبيعي �أن تكون كتابة
امل�صاحف �أول امليادين التي عمل فيها اخلطاطون واملذهبون ,وقد كانت العناية الفائقة باخلط
�سبباً يف تطويره على يد خطاطني فناين تفننوا يف جتميل حروفه وتقوي�سها ومدها ،وزخرفة
ر�ؤو�سها وذيولها بالأوراق والأزهار وال�سيقان ,حتى انفردت اجلمالية الإ�سالمية من بني جماليات
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وه��و فن �إ�سالمي بحث يت�ألف من زخ��ارف
حقيقية ذات موا�ضيع نباتية �أو هند�سية
خمتلفة بلون ذهبي �أنيق .وقد حر�ص امل�سلمون
على تزيني خمطوطاتهم وم�صاحفهم بها
واختلط اللون الذهبي �أحياناً ب�ألوان �أخري
وج��م��ع الإي��ران��ي��ون فيما ب��ع��د ب�ين الكتابة
والزخرفة و�أخرجوها ب�شكل جمايل موحد.
ثم انتقل التذهيب تدرجياً �إلأي املخطوطات
امل�صورة فزينت به �أوائ��ل الف�صول ونهاياتها
على �شكل �إطار كان يحيط بال�صورة ذاتها.
ويف هذا ال�سياق ميكن ان نعترب �أن مقامات
احل���ري���ري ���س��ن��ة ( 734ه��ـ��ـ  1334 -م)
املحفوظة يف املكتبة الوطنية يف فيينا عا�صمة
النم�سا ,تعد مثاالً جمي ً
ال على ذل��ك .ويف
ع�صر تيمورلنك دخلت العنا�صر الزخرفية

الطبيعية (كالطيور واحليوانات) ميدان التذهيب وقد تنوع الرتقي�ش يف التذهيب وا�ستمر يف
تقدمه �أيام الدولة ال�صفوية يف القرن ( 10هــ16 /م ) وكان �أ�شهر املذهبني �آنئذ امل�صور(حممود
البخاري) و(ح�سن البغدادي) الذي بلغ الذروة يف التذهيب (.)45
ولقد تبلورت اللم�سات اجلمالية يف فن التذهيب عرب تعدد الألوان امل�ستعملة يف الزخرفة ,مما
كان �سبباً حيوياً مبا�شراً يف نه�ضة فن التذهيب ,و�صاحب ذلك االهتمام بتذهيب اخلطوط
الأخ��رى .كما �أحيطت ال�صور التو�ضيحية داخل الكتب ب�إطارات زخرفية بديعة م�ؤ�س�سة على
العنا�صر الهند�سية والنباتية واحليوانية ،وكانت بع�ض هذه العنا�صر الفنية مقتب�سة من فنون
ال�صني ,وكثرياً ما كانت حتدد الأج��زاء امللونة بالذهب باللون الأ�سود ,كما تداخلت الر�سوم
والزخارف مع الكتابة بحيث كون اجلميع وحدة جمالية زخرفية متكاملة ،ويف �آخر الع�صر
ال�صفوي يف القرن (17م) ابتكرت �إيران الإ�سالمية طريقة جديدة يبدو فيها الر�سم ك�أنه ظل
خفيف كما اتبعت طريقة �أخري وهي ق�ص الر�سم ول�صقه فوق �أر�ضية ملونة زاهية ,غالباً ما
يكون من بينها اللون الأزرق (.)46
ولعل �أهم �سمة ح�ضارية ,تدل على تطور و�أ�صالة فن التذهيب يف الكتاب الإ�سالمي من املنظور
اجلمايل البحت .هي عدم �إقبال امل�سلمني على كتابة القر�آن املاجد .مبداد الذهب ملا يف ذلك
من الإ�سراف والبعد عن الب�ساطة والتق�شف .ولكن هذا التحرج مل مينع بع�ض اخلطاطني من
ن�سخ بع�ض امل�صاحف مباء الذهب .وخا�صة يف ر�سم فوا�صل ال�سور وفوا�صل الآيات ويف بع�ض
الزخارف يف هوام�ش بع�ض �صفحات امل�صحف .وبذلك يكون التذهيب قد وجد عند امل�سلمني
�أول ما وجد يف امل�صاحف .ثم انتقل تدريجياً �إىل املخطوطات امل�صورة وقد جتلت براعة املذهبني
يف زخرفة ال�صفحتني الأويل والثانية من امل�صحف ال�شريف ,وكذلك يف ال�صفحة �أو ال�صفحتني
الأخريتني منه� ,إذ ا�ستخدم ماء الذهب مع الأل��وان املختلفة ال�سيما اللون الأزرق (الفريوزي)
مبهارة تامة ،ويف احلقيقة تعترب تلك ال�صفحات التي يف مقدمة امل�صحف ويف م�ؤخرته لوحات
فنية يتوفر فيها كل ما يجب ان يتوفر يف �أي عمل فني رائع من زخرفة و�ألوان متنا�سقة ح�سب
الأ�شكال الزخرفية وقد كان هنالك توازن بني هذه الأ�شكال وان�سجام بني الأل��وان .كما بلغت
الر�سوم الهند�سية املذهبة يف امل�صاحف درجة عالية من االتقان (.)47
وهكذا نري �أن فن التذهيب كان �أحد املالمح البارزة للجمالية الإ�سالمية .وقد جت�سدت مفاهيمه
الإبداعية يف الكتاب الإ�سالمي الأول – القران –الذي كان وعاءاً حايناً احت�ضن معامل هذه
اجلمالية ,كما احت�ضن من قبل احل�ضارة الإ�سالمية ,التي تفجرت ينابيعها ثرة فيا�ضةمنذ تلك
اللحظة الكونية احلا�سمة التي التحمت فيها ال�سماء بالأر�ض معلنة للكون بدء مرحلة ح�ضارية
جديدة من تاريخه ،وبذلك ا�ستحق هذا الكتاب – �أي القر�آن� -أن يكون بحق هو الرافد الأول
لهذه احل�ضارة.
ب – فن التجليد يف الكتاب الإ�سالمي:
لدرا�سة فن التجليد عند امل�سلمني �أهمية
بالغة يف معرفة مدي ما و�صلت �إليه البالد
الإ�سالمية من الرقي والتقدم يف م�ضمار
اجلمال والفن ,الذي يعد مرتكزاً حيوياً
م��ن م��رت��ك��زات احل�����ض��ارة لأي���ة �أم���ة من
الأمم ،ومن هنا اعتني امل�سلمون بتجليد
ال��ك��ت��اب وت��ف��وق��وا يف ه��ذا ال��ف��ن تفوقاً
ظهر �أث��ره يف �صناعة التجليد ب��أوروب��ا
يف الع�صور الو�سطي ،وقد امتازت جلود
الكتب الإ�سالمية بزخارفها اجلميلة من

الر�سوم الهند�سية ور�سوم احليوان والطري ,بل
والر�سوم الآدامية �أي�ضاً .وكانت جلود الكتب
الإيرانية والرتكية �أكرب تنوعاً من جلود الكتب
امل�صرية واملغربية .فكانت الأويل ت�شتمل
في�أكرث الأحيان على ر�سوم مناظر طبيعية
�أو �آدمية �أو حيوانية ,بينما كانت زخ��ارف
الثانية تت�ألف من ر�سوم هند�سية �أو �أ�شكال
متعددة الأ�ضالع جمتمعة بع�ضها بجوار بع�ض
يف �شكل �أطباق جنمية .وكان بع�ضها يحتوي
على (�صرة) �أو (جامة) يف و�سطه وعلى �أرباع
�صرر يف الأركان وقوامها زخارف هند�سية �أو
نباتية .وقد تعلم امل�سلمون �أ�ساليب التجليد
عن القبط .ثم �سرعان ما نقلوها �إىل �سائر
�أنحاء البالد التي ان�ضوت حتت لواء اخلالفة
الإ�سالمية(.)48

ونظراً لأهمية التجليد اعترب عمل املجلد من
فنون الكتاب الإ�سالمي ،وكان متمماً لعمل
اخلطاط والر�سام ،فوقعت على كاهل املجلد
م�س�ؤولية حفظ �أوراق الكتاب من التلف,
والعناية مبظهره اخلارجي.بحيث يتالءم مع
قيمة الكتاب وحمتوياته ومل تقت�صر الزخرفة
على الغالف اخلارجي جللدة الكتاب .ولكنها
امتدت �إىل باطن الغالف ويبدو ذلك وا�ضحاً
يف امل�صاحف الكرمية والربعات ال�شريفة التي
تعترب من �أهم جمموعات الكتب الإ�سالمية.
وك���ان اجل��ل��د ه��و امل���ادة الرئي�سية لتجليد
الكتب .ولكن امل�سلمني يف الع�صور املت�أخرة
ا�ستخدموا الورق امل�ضغوط املدهون بطبقة
من (الالكية) وف�ض ً
ال عن ذلك �أحرز امل�سلمون
يف بع�ض الأق��ط��ار تقدماً ملمو�ساً يف فن
�صناعة وجتليد الكتاب وعرفوا طريقة الدق
�أو ال�ضغط كما ا�ستخدموا التخرمي والدهان
والتلبي�س بالقما�ش وكانوا �أحياناً يقطعون
اجللد بالر�سم ال��ذي يريدونه ,ثم يل�صقونه
على الأر�ضية امللونة .وهي عملية حتتاج �إىل
غاية املهارة والدقة (.)49

ولعل من �أقدم مناذج فن التجليد التي عرفتها
احل�ضارة الإ�سالمية ,هي تلك التي �صنعت يف
م�صر الإ�سالمية حيث تطورت هذه ال�صناعة
يف الع�صر اململوكي ف�أ�صبحت اجللود تغطي
ب�شبكة م��ن ال��زخ��ارف الهند�سية البديعة.
وكانت بع�ض اجللود تزخرف ب�صرة كبرية
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أبحاث
يف الو�سط وب�أرباع �صرر يف الأرك��ان ،وكان قوام هذه الزخارف الأ�شكال النباتية والهند�سية.
وامتازت �إيران بزيادة العناية بالر�سوم احليوانية والآدمية وتزيني الكتب ،كما تعددت الألوان التي
ت�ستعمل تلوين �أر�ضيات هذه اجللود بخا�صة .ومن هذه الألوان الأزرق والأخ�ضر والأ�سود ومتتاز
جلود الكتب الإ�سالمية عن جلود الكتب الغربية .ب�أن الأوىل لها ل�سان مزخرف بالأ�سلوب نف�سه
امل�ستعمل يف زخرفة اجللدة ومما هو جدير بالذكر �أن فن جتليد الكتب الإ�سالمية اقتب�سته مدينة
البندقية يف القرنني اخلام�س ع�شر وال�ساد�س ع�شر ,وعن هذا الطريق انتقل كرث من العنا�صر
الزخرفية الإ�سالمية �إىل �أوروبا .وقد بد�أ الت�أخر ي�صيب �صناعة التجليد يف القرن (18م) ,وذلك
نظراً لت�أثرها بالأ�ساليب الغربية (.)50
ولقد حقق فن التجليد وظيفتني �أ�سا�سيتني .الأويل :هي وظيفة نفعية تتج�سد يف حفظ املحتوي
العلمي للكتاب بني دفتني الثانية :هي جمالية بحتة تتج�سد يف �إ�ضفاء طابع من اجلمال على
الكتاب .ويف هذا داللة على مدي ارتقاء احل�ضارة الإ�سالمية .التي حاولت �إ�شاعة البعد اجلمايل
حتي على غالفات الكتب (.)51
وهكذا تعددت اجلوانب اجلمالية .لفنون الكتاب .ولكن كان ثمة �شئ ما يجمع بينها جميعاً مما
�أ�ضفي على �شكل الكتاب رتو�شاً جمالية خالبة �أ�سهمت حيوياً يف تهذيب الذوق العام يف املجتمع
الإ�سالمي عرب الرتبية اجلمالية.
ت�صورات ختامية:
ويف �ضوء ما تقدم نخل�ص �إىل �أن اجلانب املعماري واجلمايل يف احل�ضارة الإ�سالمية قد تبلورت
معامله منذ انبثاق هذه احل�ضارة من رحم التاريخ ،ولعل الذي ي�ؤكد على �صحة هذا املفهوم هوا �أن
الإن�سان امل�سلم .قد �شعر �شعوراً �صادقاً ب�أنه دائماً يف ح�ضرة الذات الإللهية ،وهذه الذات الإلهية
دائماً مغايرة للإن�سان ولي�س كمثلها �شئ ,وتلك هي املثالية الإ�سالمية اتلي ولدها الفن الإ�سالمي
يف نفو�س امل�سلمني �إن عظمة اجلمالية الإ�سالمية متاثل متاماً عظمة هذا الذين نف�سه ,ونعني
بذلك ,اننا كب�شر ننا�ضل دائماً و�أبداً لتحقيق القيم الالنهائية يف �أنف�سنا ويف غرينا ويف عاملنا,
�إال �أننا كب�شر نعلم دائماً و�أبداً �أن امل�سافة ثابتة بيننا وبني ما هو �أ�سمي بيننا وبني تلك القيم
الالنهائية يف ملأها الأعلى بني حقيقتنا الإن�سانية املخلوقة وبني احلقيقة الإلهية اخلالقة ،و�إننا
لنعلم علم اليقني ب�أننا لن جنتازها فنحن خلقنا لنعبد اهلل (.)52

و�أخرياً ولي�س �أخراً ن�ستطيع القول �إن الإ�شارات الآنفة مل تكن �إال لقطات حية .عن الإ�سهامات
املعمارية واجلمالية للح�ضارة الإ�سالمية يف جميع احلقول الوعمرانية الفنية ,التي تعد مبثابة
الإ�شعاع اجلمايل لهذه احل�ضارة التي ات�سمت باهتمامها بالإن�سان خليفة اهلل يف الأر�ض ,وهذا
الهتمام يبدو من خالل االرتقاء به عن طريق تربية الذوق وتنمية حب اجلمال لديه ,حيث �أن
هذين العن�صرين هما اللذان يفرقان بني الإن�سان واحلياون ,وذلك على العك�س من احل�ضارة
املعا�صرة التي جعلت �إن�سانها يوغل يف الألية واملادية التي جردته من �إن�سانيته ,ومن ثم حتول �إىل
حيوان كا�سر ي�ستهلك بنهم معطيات املدنية املعا�صرة ,التي باتت تهدد العمران احل�ضاري بالدمار
ليل نها وذلك لأنها تنكرت للفطرة ال�سوية للإن�سان التي يقول عنها احلق �سبحانه وتعايل:
«فطرت اهلل التي فطر النا�س عليها ال تبديل خللق اهلل ذلك الدين القيم ولكن اكرث النا�س ال
يعلمون» (الروم.)30:
و�إزاء هذا ف�إن العامل الإ�سالمي املعا�صر يف حاجة ما�سة �إىل �ضرورة العودة �إىل اجلمالية
الإ�سالمية ,ولن يتم لنا هذا �إال عن طريق تنمية روافدها املتباينة ,عرب الدرا�سة الواعية ف�ض ً
ال
عن اال�ستيعاب املو�ضوعي ملعطياتها ,التي برز على قمتها االهتمام بالقر�آن الكرمي ,املرتع بكل
القيم امل�شعة القادرة على �صياغة الإن�سان امل�سلم �صياغة �إميانية وح�ضارية يف �ضوء ن�سق �إمياين
معجز تفرد به القر�آن الكرمي – كتاب احل�ضارة الأمثل – عما �سواه من كتب �سواء كانت �سماوية
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حمرفة �أم و�ضعية قا�صرة .و�سوف ي�ساعدنا
ذلك على تكوين ح�ضارة �إ�سالمية معا�صرة,
يكون البعد اجلمايل �أحد عنا�صرها البارزة.
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أبحاث

الطفولة
والشباب
دراسة تطلعية
نحو مستقبل أفضل
الباحثة  /ابت�سام عبد الزهرة العقابي  -وزارة ال�شباب والريا�ضة  -مكتب م�ست�شار الوزير ل�ش�ؤون ال�شباب

املبحث الأول  _:مواطن ال�ضعف يف الو�ضع ال�صحي للطفل وال�شاب يف العراق

إن الصحة عنصر بالغ األهمية في رفاه الطفل ,وهو محدد قوي لمستقبل الطفل ،خاصة لنمائه ومسلكه أثناء فترة المراهقة .وعليه ،من
األهمية بمكان استيعاب المدلول التام لحاالت الضعف التي يعاني منها األطفال ،بما يمكن أن تتركه من أثر عميق في ما سيؤول اليه هؤالء
االطفال حينما يكبرون ،وينضمون إلى صفوف الشباب.
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تبد�أ م�صادر ال�ضعف لدى الطفل على م�ستوى �صحته البدنية والرفاه
قبل الوالدة� ,إذ �إن �صحة الر�ضيع ترتبط ب�صحة الأم ,وي�سهم �سوء ال�صحة
والتغذية لدى احلامل يف والدة  20مليون طفل منخف�ضي الوزن �سنويا يف
العامل� ,أي ما يعادل % 20من جميع الوالدات .وهناك احتمال وفاة الر�ضع
منخف�ضي الوزن عند الوالده قبل بلوغهم �سنتهم الأوىل ,وهم �أكرث عر�ضة
للإ�صابة بالأمرا�ض ,و�سوء التغذية ,والإعاقات طويلة الأجل الدائمة ,مبا يف
ذلك الإعاقة الب�صرية وال�سمعية ,والعجز عن التعلم والتخلف العقلي.
ويعزى ما ال يقل عن  %1من وفيات الأطفال للمدة ما بني 2005 - 2000
�إىل �سوء الرعاية يف �أثناء احلمل والوالدة ,قيا�ساً مبا كانت عليه للمدة
ما بني � 2000 - 1995إذ بلغت ن�سبة الوفيات ( .% 4 ,0كما ي�شري �إىل
ذلك اجلدول (� ,))1إذ يرتبط رفاه الطفل بحالة الأم التعليميه ,فاحتمال
وفاة الأطفال لأمهات غري متعلمات �أو �إ�صابتهم ب�سوء التغذية ,يفوق مرتني
احتمال الوفاة �أو الإ�صابة ب�سوء التغذية لدى االطفال الذين �أكملت �أمهاتهم
مرحلة التعليم الثانوي �أو �أكرث.
جدول ()1
معدل الوالدات والوفيات للمدة ما بني  1990-2005يف العراق
املدة

عدد ال�سكان

الوفيات

%

املواليد

%

1990-1995

22946000

100715

0, 4

526597

2, 3

1995-2000

21226564

152275

0, 7

509274

2, 4

2000-2005

18879541

179928

0 ,1

471886

2, 5

امل�صدر  :ن�شرة االح�صاءات احليويه يف منطقة اللجنه االقت�صاديه واالجتماعيه لغربي ا�سيا,
اللجنه االقت�صاديه واالجتماعيه لغربي ا�سيا (اال�سكوا )  ,escwaالعدد ال�سابع( ,الأمم
املتحده) ,نيويورك� ,2004 ,ص.5

�أي �أ ّن �صحة الطفل ترتبط مب�س�ألة جودة التعليم� ,إذ هناك دليل على �أن
الأطفال غري الأ�صحاء يواجهون مزيدا من التحديات يف جمال التح�صيل
الدرا�سي بفعل املر�ض ,الذي ي�ؤدي اىل غيابهم ,ورمبا فقدانهم القدره على
الرتكيز يف قاعات الدرا�سة .هذا يعني �أنهم �سيكربون ,ولن يح�صلوا من
العلم القليل ,ف�ضال عن معاناتهم من �سوء احلالة ال�صحية .ما �سي�ؤثر بدوره
يف �صعوبة العثور على عمل ب�أجر منا�سب ما يجعلهم يتقا�ضون �أجورا تقل
عن �أجور نظرائهم ,الذين يتمتعون ب�صحة جيده .وهكذا يكون ل�سوء �صحة
الأطفال �أثر كبري على م�ستوى حت�صيلهم الدرا�سي ,الذي ي�ؤثر بدوره يف
قدرتهم على الك�سب املايل يف امل�ستقبل ,وعلى مواجهة تقلبات امل�ستقبل.
�أما �سوء التغذية فهي �سبب �أغلب الأمرا�ض التي ت�صيب الأطفال ,ملا ت�س�سبه
من �ضعف مقاومتهم للأمرا�ض .وميوت الأطفال يف الغالب ب�سبب علل
�شائعة لديهم مثـل (اال�سهال وااللتهابات الرئوية)� .أما الذين يبقون على قيد
احلياة ف�أنهم ي�صابون ب�أمرا�ض متواتره ,تنال من و�ضعهم الغذائي وتدخلهم
يف حلقه مفرغه من املر�ض املتكرر ,وبطء النمو ,وتناق�ص القدرة على التعلم.
وياتي زهاء ن�صف وفيات الأطفال ,ب�سبب خم�سة �أمرا�ض وا�سعة االنت�شار يف
العراق ,وميكن اتقا�ؤها وهي -:

االلتهاب الرئوي والإ�سهال واملالريا واحل�صبه وفريو�س نق�ص املناعه الب�شريه
(االيدز).
وثمة �أمرا�ض �أخرى ميكن اتقا�ؤها ناجمه عن عدم توافر املياه ال�صاحلة
لل�شرب و�شبكات ال�صرف ال�صحي املنا�سبة .ويف العراق تو�ضح اخلريطتان
( ,)2( - )1حجم امل�صابني ب�سوء التغذية من ال�سكان لعام  ,2003وجاءت
مدينة بغداد يف املرتبة الأوىل بن�سبة قدرها ( )% 2.3من جمموع �سكان
العراق ,تليها حمافظة نينوى بن�سبة تبلغ ( )% 1.2من �سكان العراق.ثم
الب�صرة بن�سبة تبلغ ( )% 0.8من جمموع �سكان العراق.
فيما تفاوتت ن�سب بقية املحافظات مابني (� ,)% 0.6 - 0.2أما ما يخ�ص
الأمرا�ض املزمنة ,فيت�ضح لنا من اجلدول ( )2واخلريطة (� )2أن بغداد
�أحتلت الن�سبة الأعلى؛ �إذ بلغ عدد امل�صابني فيها بالأمرا�ض املزمنة ()6550
مري�ض ,بن�سبة بلغت ( )% 0.024من جمموع �سكان العراق ,تليها حمافظة
نينوى بن�سبة ( ,)% 0.01بينما جند �أقل املحافظات يف ن�سبة امل�صابني
حمافظتي ,دهوك واملثنى ,بن�سبة بلغت (.)% 0.02
عاملياً يقا�س �سوء التغذية لدى لأطفال بتحديد ن�سبة الأطفال ,دون �سن
اخلام�سة ,الذين يعانون من نق�ص الوزن وق�صر القامة ,وينت�شر �سوء التغذية
بكرثة يف مناطق �أفريقيا جنوب ال�صحراء الكربى ,وجنوب �أ�سيا و�شرقها,
ومنطقة املحيط الهادي� ,إذ �إن ن�سبة الذين يعانون من نق�ص الوزن وق�صر
القامة تربو على  .% 40ويف العراق تف�شى �سوء التغذية نتيجة الأحوال
الأقت�صادية املرتدية يف عقد الت�سعينات من القرن املا�ضي ,ف�ض ً
ال عن
احل�صار الإقت�صادي ,وانخفا�ض الدخل ال�شهري للمواطن العراقي ,ما �أثر
�سلباً يف �سوء الأحوال ال�صحية للمواطن العراقي ,وتف�شي الأمرا�ض املزمنة
واخلبيثة للفئات العمرية كافة يف ال�شعب العراقي ,ابتداء من الر�ضع ,وحتى
كبار ال�سن.
وثمة مر�ض �أخر ال يرتبط �سريريا ب�سوء التغذية �أو نق�صها� ,إال �أنه مرتبط
بالفقر ب�شدة ,وهو مر�ض نق�ص املناعة الب�شرية (الأيدز ) ,وينتقل هذا
املر�ض �إىل الطفل عن طريق الأم باحلمل �أو املخا�ض �أو الو�ضع �أو الر�ضاعة
الطبيعية ,وهو م�س�ؤول عن  % 90من �أ�صابات الر�ضع والأطفال دون �سن
اخلام�س ع�شرة بهذا الفريو�س ,وعامليا ي�شري اجلدول (� )3أىل عدد لأطفال
وال�شباب امل�صابني بفريو�س الأيدز لعام .2002
�إن الآثار االقت�صادية واالجتماعية لاليدز تهدد رفاه ماليني الأطفال و�أمنهم
يف �أنحاء العامل كافة ,فعندما ي�صاب الوالدان �أو غريهما من �أفراد الأ�سرة
باملر�ض ,يتحمل الأطفال م�س�ؤولية �أكرب عن توليد الدخل و�إنتاج الغذاء
ورعاية �أفراد الأ�سرة ,وبذلك تنق�ص فر�ص ح�صولهم على الغذاء الكايف
والرعاية ال�صحية الأ�سا�سية وال�سكن وامللب�س .وقد يُقل�ص عدد الأ�سر
التي با�ستطاعتها �إر�سال �أطفالها اىل املدار�س ,وتكون الإناث �أكرث عر�ضة
للحرمان من التعليم� .إن حرمان الأطفال من العاطفة الأ�سرية ,ي�ؤدي �إىل
�أن يتجه بع�ضهم اىل ال�سلوك اجلن�سي املحفوف باملخاطر ,ومعظم ه�ؤالء
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أبحاث
الأطفال مل يولدوا م�صابني بالأمرا�ض اخلطرة؛ �إال �أنهم ي�صبحون �أكرث
عر�ضة للإ�صابة بها.
جدول ()2
ن�سبة امل�صابني ب�سوء التغذية والأمرا�ض املزمنة يف العراق لعام 2003

ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

امل�صابون
ب�سوء
التغذيه
املحافظات عدد ال�سكان
بالأالف
57
461609
دهوك
309
2473727
نينوى
161
ال�سليمانيه 1659863
83
839121
كركوك
110
1345166
اربيل
142
1373862
دياىل
140
1280011
الأنبار
614
6386067
بغداد
167
1444372
بابل
89
755994
كربالء
101
941821
وا�سط
150
�صالح الدين 1077785
119
946251
النجف
116
886695
القاد�سيه
67
536264
املثنى
165
1427220
ذي قار
83
743409
مي�سان
208
1760984
الب�صره
2881000 26340227
املجموع

%
0.2
1.2
0.6
0.3
0.4
0.5
0.5
2.3
0.6
0.3
0.4
0.6
0.5
0.4
0.3
0.6
0.3
0.8
10.9

امل�صابون
باالمرا�ض
املزمنه
بالأالف
472
2554
1716
854
1388
1418
1328
6550
1494
787
971
1119
976
912
555
1472
763
1797
27126

اخلريطة ()2
التوزيع الن�سبي للم�صابني بالأمرا�ض املزمنة يف العراق لعام 2003

%
0.002
0.01
0.01
0.003
0.005
0.005
0.005
0.024
0.005
0.003
0.004
0.004
0.004
0.003
0.002
0.006
0.003
0.007
0.103

امل�صدر  :وزارة التخطيط ,اجلهاز املركزي لالح�صاء ,املجموعه االح�صائيه لعام � ,2003ص403
405 -

اخلريطة ()1
التوزيع الن�سبي للم�صابني ب�سوء التغذية يف العراق لعام 2003

اخلريطة من عمل الباحثة اعتماداً على ملحق ()2

جدول ()3
الأطفال وال�شباب امل�صابون بفريو�س نق�ص املناعة /الأيدز لعام 2002
باملاليني

امل�صابون من
قبل بالأيدز

احلاملون حاليا
للأيدز

امل�صابون اجلدد
بالأيدز

الوفيات ب�سبب
الأيدز

ال�شباب
24 - 15

22

12.0

2.4

1.5

الأطفال

2-5

3.0

0.8

0.6

امل�صدر  :ن�شرة االح�صاءات احليوية يف منطقة اللجنة االقت�صادية واالجتماعية لغربي ا�سيا,
م�صدر �سابق� ,ص47

وت�شري البيانات يف العراق �إىل �أن ما ن�سبته ( )% 76من ال�شباب للفئة
العمرية (� )18-15سنة )% 69.6( ,من ن�سب ال�شباب للفئة العمرية
(� )24-19سنة ال يعرفون �أية معلومات عن مر�ض االيدز يف العراق ,كما
ي�شري �إىل ذلك جدول ( )4وال�شكل ( )1ونق�ص املعلومات هذه عن املر�ض
اخلطري على ال�شباب يكون م ّرده �سيئاً جداً يف كيفية جتنب الإ�صابة به.
جدول ()4
التوزيع الن�سبي لل�شباب (�15-24سنه) يف مدى معرفتهم مبر�ض االيدز

اخلريطة من عمل الباحثة اعتماداً على ملحق ()2
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الفئه العمريه

نعم

كال

املجموع

18-15

24.0

76.0

% 100

24-19

30.4

69.6

% 100

امل�صدر  :م�سح معارف ومواقف وممار�سات ال�شباب ,بالتعاون مع منظمة االمم املتحده للطفوله,
اليون�سيف ,التقرير النهائي ,kap2 ,العراق ,ايلول� ,2004 ,ص.76

�إن هذه الن�سبة العالية ل�ضعف املعلومات املتعلقة بالأمرا�ض اخلطرة,
تعود �إىل �ضعف و�سائل الأعالم وقلتها ,و�ضعف فاعليتها كذلك�.أما عن
الطرق التى ينتقل فيها هذا املر�ض (الأيدز ) .ف�إن بيانات جدول ()5
التي هي عبارة عن �أ�سئلة وجهت لل�شباب للفئة العمرية ( )% 24-15عن
طرق �إنتقال مر�ض الأيدز ,فجاءت الن�سبة الأكرب من الأجابات �أن طريقة
�أنتقال مر�ض الأيدز هو عن طريق اجلن�س بن�سبة بلغت ( )6.46للفئة
(� 18-15سنة) وبن�سبة ( )% 50.5للفئة الثانية .ثم ا�ستعمال احلقن
امللوثة بن�سبة ( )% 11.1للفئة الأوىل و( )% 11.4للفئة الثانية ,ينظر
�شكل ()2

�شكل ()2
التوزيع الن�سبي لطرق انتقال مر�ض الإيدز بح�سب ر�أي ال�شباب (� )24 - 15سنة
الفئة � 18 - 15سنة

اجلن�س

االم اثناء الوالدة

الدم
ا�ستعمال احلقن امللوثة

جدول ()5

�أخرى
ال �أعراف

ن�سبة �أراء ال�شباب (� 24-15سنه) يف طرق �إنتقال مر�ض الأيدز

غري مبني

الن�سبة %
طرق انتقال مر�ض االيدز

� 18-15سنة

� 24-19سنة

عن طريق اجلن�س

46.6

50.5

من الأم اىل الطفل يف اثناء الوالدة

5.6

5.8

عن طريق الدم

19.0

21.4

ا�ستعمال احلقن امللوثة

11.1

11.4

اخرى

3.2

1.6

ال �أعرف

14.0

9.0

غري مبني

0.5

0.2

املجموع

% 100

% 100

امل�صدر -:م�سح معارف ومواقف وممار�سات ال�شباب ,م�صدر �سابق ,جدول .59

�شكل ()1
التوزيع الن�سبي ملدى معرفة ال�شباب مبر�ض الإيدز للفئات (� )24 - 15سنة

الفئة � 18 - 15سنة

نعم على معرفة مبر�ض الإيدز
ال لي�س لديهم �أدنى معرفة مبر�ض الأيدز

الفئة � 24 - 19سنة

الفئة � 24 - 19سنة

ال�شكل من عمل الباحثة اعتماداً على جدول ()5

وتقع امل�س�ؤولية الكربى على الأ�سرة واملدر�سة ,خا�صة العائلة التي حتمل
عادات �صحية بالية ,فهي م�س�ؤولة عما ي�صيب الطفل من �أعباء نتيجة
انحدار �صحته وتدهور حا�ضره وم�ستقبله ,والرف�ض االجتماعي ملا يحمل
من عادات غري �صحية ,اعتادها منذ �صغره ,وعالج ذلك دقائق قليلة من
الدر�س الأول يف جميع مدار�س العراق للمدار�س الأبتدائية والأعدادية
لتعريف الطفل العادات ال�صحية واالجتماعية ال�صحيحة .وتكرارها
على م�سامع الطفل وال�شاب لتعمل على تثبيتها وممار�ستها ,و�إن تعذر
ذلك فيمكن ا�ستغالل الدقائق الأوىل لدر�س (الفنية) �أو (الريا�ضه) �أو
تخ�صي�ص در�س واحد يف الأ�سبوع ,ال يعتمد على منهج معني ,ميكن
ت�سميته بدر�س (الإر�شادات) وتعطى حلملة �شهادات البكلوريو�س يف مادة
علم الأجتماع �أو علم النف�س ,لتوجيه الطلبة �إىل الطريق ال�صحيح يف
�إتباع عادات �صحية �سليمة ,جتنبهم االنزالق يف هاوية الأمرا�ض اخلطرة
وحتى الي�سرية العار�ضة.
كذلك ي�أتي دور الأ�سرة يف تعويد الطفل على معرفة الأ�سباب التي ت�ؤدي
اىل تدهور �صحته و�ضعفه العام .والتي ت�ؤثر �سلبا يف م�ستوى توافقه مع
�أقرانه �سواء يف مرحلة الطفولة �أو ال�شباب ,وي�شري اجلدول (� )6إىل
التوزيع الن�سبي لر�أي ال�شباب للفئة (� )24-10سنة يف �أ�سباب �ضعف
�صحة ال�شباب( .ينظر الأ�شكال .)5-4-3
جدول ()6
التوزيع الن�سبي لأهم امل�ؤثرات ال�سلبية على �صحة ال�شباب للفئة (� 24-10سنة)
ت

اخل�صائ�ص

الفئة
(�10-14سنه)

الفئة
(�15-18سنه)

الفئة
(�19-24سنه)

1

حوادث ال�سيارات

15,6

18, 2

20, 4

2

حوادث العمل

4,9

8, 8

10, 8

3

حوادث املنزل

3,9

4, 1

4, 0
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4

الغذاء غري ال�صحي

20,5

21,9

22,1

5

انعدام الريا�ضة

3,5

3,9

4,2

6

تلوث املياه

23,0

23,0

23,3

7

تلوث الهواء

10,5

10,7

10, 6

8

املواد الكيمياوية يف
الغذاء

2,1

2,8

2,8

9

التدخني

41,9

58,4

61,9

10

الكحول

20,7

35,2

41,8

11

العقاقري

5,8

10,4

13,2

12

ال�ضعف اال�سري

2,3

3,8

4,7

13

العنف يف ال�شوارع

6,6

8,3

9,3

0,9

3,0

4,1

2,8

3,6

5,1

3,3

4,2

4,9

17

اخرى

2,0

3,7

5,1

18

ال �أعرف

31,3

15,2

10,0

19

ال توجد

1,4

0,7

0,6

20

غري مبني

0,1

0,1

0,1

14
15
16

املمار�سات اجلن�سية
غري ال�شرعية
فقدان احد افراد
اال�سرة
�صعوبة احل�صول
على اخلدمات
ال�صحية

امل�صدر -:م�سح معارف وممار�سات ال�شباب ,م�صدر �سابق.

�شكل ()3
التوزيع الن�سبي لأهم امل�ؤثرات ال�سلبية على �صحة ال�شباب
للفئات (� 14 - 10سنة)

ال�شكل من عمل الباحثة اعتماداً على جدول ()6
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�شكل ()4
التوزيع الن�سبي لأهم امل�ؤثرات ال�سلبية على �صحة ال�شباب
للفئات (� 18 - 15سنة)

ال�شكل من عمل الباحثة اعتماداً على جدول ()6

�شكل ()4
التوزيع الن�سبي لأهم امل�ؤثرات ال�سلبية على �صحة ال�شباب
للفئات (� 24 - 19سنة)

ال�شكل من عمل الباحثة اعتماداً على جدول ()6

ثاني ًا -:مواطن ال�ضعف يف الواقع التعليمي للطفل وال�شاب يف
العراق
ي�شكل تعليم الأطفال عام ً
ال رئي�ساً من عوامل تخفيف حدة ال�ضعف
وم�صادره ومظاهره وتبعاتة ,مبا يف ذلك الفقر وعمل الأطفال ,كما �أن
التعلم حق مبني يف املادة  26من الإعالن العاملي حلقوق الأن�سان التي
تقر بقيمة التعليم الأن�سانية وب�أن التعليم الغنى عنه لتعزيز �إحرتام حقوق
الأن�سان واحلريات الأ�سا�سية .فالتعليم عامل من العوامل الرئي�سة التي
التخفف من حدة ال�ضعف الأجتماعي والأقت�صادي فح�سب ,بل انها
حتد من جوانب ال�ضعف ذي ال�صله بحقوق الأن�سان والنظم ال�سيا�سية
والق�ضائية.
وي�ؤثر نوع التعليم يف رفع معدالت االلتحاق باملدر�سة الإبتدائية ,فماليني
الأطفال يتتلمذون على �أيدي مدر�سني متفانني ,غري �أنهم غري مدربني,
ويتقا�ضون �أجوراً زهيدة ,ويدر�سون داخل قاعات درا�سية تكون �أحيانا
مكتظة ,تفتقر �إىل ال�شروط ال�صحية واملعدات الالزمة.

ويهدف التعليم �إىل حتويل الطلبه من متلقني �سلبيني للمعلومات اىل
م�شاركني �أكرث فاعلية يف عملية التعلم ,ويف الوقت نف�سه يتعني على
الطالب �إكت�ساب املهارات التي متكنهم من دخول �سوق العمل ,التي
تزداد فيها املناف�سه يوما بعد يوم ,وتطويرها واالن�ضمام �إىل جماعة
عاملية �آخذة يف الأت�ساع ,ولتحقيق هذه الأهداف ,يتعني على امل�ؤ�س�سات
التعليمية �أن توفر للطلبة الو�صول ال�سهل ,وعلى قدم امل�ساواة �إىل
الأدوات واملوارد املنا�سبة.
�إن فر�ص التعليم يجب �أن متتد اىل ما بعد ف�صول الدرا�سة لت�صل
اىل البيت ومكان العمل ,و�إىل جمموعة من امل�ؤ�س�سات التعليمية غري
التقليدية.ويتعني على امل�ؤ�س�سات التعليمية الت�أكد من �أن يكون لدى
املعلمني ر�ؤية وا�ضحة لغاية التكنلوجيا اجلديدة ,و�أن يكونوا واعني لأكرث
ال�سبل جدارة لدجمها يف املناهج وتقدميها للطالب ,كذلك يجب تدريب
املالك التدري�سي على جميع جوانب احلا�سوب وتكنلوجيا املعلومات
واالت�صاالت؛ �إذ �إن كثرياً من املعلمني غري مدربني �أو م�ؤهلني للقيام
ب�أدوارهم اجلديدة ,ولذا ف�إن جزءاً كبريا من الأجهزة التكنلوجية املركبة
يف امل�ؤ�س�سات التعليمية الي�ستخدم �إال قليال.
وقد �أهتمت الأمم املتحدة بالتعليم من خالل عقد عدة م�ؤمترات منها-:
1 .1امل�ؤمتر العاملي يف الرتبية للجميع وت�أمني حاجات التعليم الأ�سا�سية.
وقد عقد يف (جومتني) يف تايلند من � ,9-5آذار ,1990 ,حيث
ا�ستحدث �أطارا لزيادة التعلم وجودة التعليم يف املدار�س «وحتقيق
التعليم االبتدائي للجميع قبل .»2000
2 .2م�ؤمتر «املنتدى العاملي للرتبية» داكار ,ال�سنغال 28-26 ,ني�سان,
 ,2000وقد �أجل �أىل  ,2015مع االلتزام بوجوب ح�صول جميع
الأطفال على تعليم جماين والزامي ذي نوعية جيدة ,وي�شمل
والأطفال (ذكوراً واناثاً) املوجودين يف ظروف �صعبة و�أولئك
�أالطفال املنحدرين من جماعات �أثنية.
وتجُ رى ,حالياً يف العراق ,التح�سينات والتطورات على الواقع التعليمي ,بعد مدة

من االنحدار ال�شديد يف م�ستويات الطالب العلمية وانت�شار املح�سوبية والتعليم
اخلا�ص من خالل الدرو�س اخل�صو�صية للطالب ,ما عمق من �ضعف امل�ستوى
العلمي للطالب.ب�سبب حتول اكت�ساب العلم �إىل جتارة ,الهدف منها الك�سب
املادي فقط .وللوقوف على الواقع التعليمي يف العراق.
يو�ضح لنا جدول (� , )7أن �أعلى م�ستوى من عدد امل�ؤ�س�سات التعليمية
قد �سجلته حمافظة بغداد باملرتبة الأوىل جلميع امل�ؤ�س�سات التعليمية
تليها بالتناوب حمافظتا نينوى والب�صرة باملرتبتني الثانية والثالثة ,يف
عدد امل�ؤ�س�سات التعليمية .كما ويالحظ من امللحق �أن �أعلى امل�ؤ�س�سات
التعليمية ن�سبة وعدداً هي املدار�س االبتدائية.
�إن الأطفال الذين يكملون املرحلة الأبتدائية ي�سلكون بالفعل طريق
احل�صول على الأدوات والأ�س�س الالزمه التي ت�ساعدهم على تخفيف
�إحتمال معاناتهم من ال�ضعف ,حني ي�صبحون را�شدين ,وي�شكل االلتحاق
باملدر�سة االبتدائية و�إكمال املرحلة االبتدائية ,الطريق �إىل االملام
الأ�سا�سي بالقراءة والكتابة ,والو�صول بطبيعة احلال �إىل املرحلة الثانوية.
والأطفال البالغون �سن الألتحاق باملدر�سة الأبتدائية الذين الينتظمون
فيها ,هم �أميو الغد من ال�شباب البالغ ,الذين �ستكون فر�صتهم يف العمل,
وعلى امل�ستوى العام� ,أ�سو�أ من غريهم.ويقدر عدد الأطفال الذين بلغوا
�سن الألتحاق باملدر�سة الأبتدائية والينتظمون فيها عاملياً بـ 113( :
مليون طفل ) و % 56منهم من الأناث و % 94منهم يعي�شون يف دول
نامية ,وما يربو على ثلث جمموعهم بقليل يعي�شون يف افريقيا جنوب
ال�صحراء الكربى ,وثلث �آخر يف جنوب �أ�سيا وغربها ,و %13يف �شرق
�أ�سيا ومنطقة املحيط الهادي.
وعلى هذا ف�إن التعليم الأ�سا�سي ي�ضع الأ�سا�س لأهلية العمل ,ويوفر
للأفراد احلد الأدنى من متطلبات مكان العمل مثل معرفة القراءة
والكتابة واحل�ساب ,وينمي املهارات الأ�سا�سية واجلوهرية ,ويتمثل دور
مهم �آخر للتعلم الأ�سا�س يف تنمية املهارات االجتماعية لدى الأطفال يف
�سن مبكرة عالوة على تنمية �إدراكهم للمواطنة وثقافة العمل.

جدول ()7
عدد امل�ؤ�س�سات التعليمية يف العراق لعام .2002
ت

املحافظات

دور
احل�ضانه

%

ريا�ض
االطفال

%

املدار�س
االبتدائيه

%

املدار�س
الثانويه

%

املهنيه

%

1

نينوى

14

5,7

46

8,1

1032

11,3

263

8,4

14

6

2

�صالح الدين

8

3,3

32

5,6

709

7,8

223

7,1

13

5,5

3

كركوك

9

3,7

30

5,3

608

6,7

145

4,6

16

7

4

دياىل

4

1,6

26

4,6

719

7,9

240

7,7

13

5,5

5

بغداد

163

66,3

142

25,0

1491

16,4

750

24

83

35,3

6

االنبار

5

2,0

25

4,4

749

8,2

245

7,8

16

7

7

بابل

11

4,5

39

6,8

454

4,9

178

5,7

12

5,1
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أبحاث

8

كربالء

2

0,8

18

3,2

272

3

100

3,2

8

3,4

9

النجف

5

2,0

34

6,0

348

3,8

127

4,1

6

2,5

10

القاد�سيه

5

2,0

31

5,4

386

4,2

97

3,1

7

3

11

املثنى

2

0,8

12

2,1

236

2,6

55

1,8

5

2,1

12

ذي قار

3

1,2

29

5,1

712

7,8

212

6,8

9

4

13

وا�سط

2

0,8

26

4,6

478

5,2

121

3,9

11

5

14

مي�سان

2

0,8

18

3,2

339

3,7

80

2,6

8

3,4

15

الب�صره

11

4,5

58

10,2

582

6,4

292

9,3

14

6

16

دهوك

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

17

ال�سليمانيه

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

18

اربيل

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

19

املجموع

246

/

566

/

9115

/

3128

/

235

/

امل�صدر  -:وزارة التخطيط ,اجلهاز املركزي للإح�صاء ,املجموعة الإح�صائية لعام � ,2003صفحات متفرقة.

�إن ملغادرة مقاعد الدرا�سة قبل ال�صف اخلام�س االبتدائي وعدم التمكن
من بلوغ امل�ستويات الدنيا من القراءة والكتابة �أثر عميق عند ولوج
الأطفال عامل املراهقة ومرحلة ال�شباب ,ويف مقدرتهم الحقا يف العثور
على عمل الئق.
وي�شري اجلدول (� )8إىل ن�سبة الطلبة يف امل�ؤ�س�سات التعليمية لعام ,2002
يف جميع حمافظات القطر �إذ ي�شري امللحق �إىل �أن �أعلى ن�سبة من الطلبة
يف العراق هي يف مرحلة التعليم االبتدائي� ,إذ بلغت ن�سبتهم (,)%68,7
تليها ن�سبة الطلبة يف املعاهد �إذ بلغت  %39,5توزعت املرحلة الأبتدائية
على ( )%38,4للذكور و( )%30,3للإناث ,فيما توزعت ن�سبة طلبة
املعاهد على ) (%0,3للذكور و) (%0,6للإناث ,وت�أتي يف املرتبة الثالثة
بعدد الطلبة ,املرحلة الثانوية �إذ بلغت ن�سبة الطلبه فيها ) (%22,2منها
) (%13,5للذكور و) (%8,7للإناث و�أقل ن�سبة �سجلتها دور احل�ضانة �إذ
بلغت ) (%0,2منها ) (%0,1لكل من الذكور والإناث.
وعلى الرغم من �أهمية دور احل�ضانة وريا�ض الأطفال يف �إعداد الأطفال
للمرحلة الأبتدائية وتطوير مداركهم العلميه� ,إال �أننا جند �أن هاتني
امل�ؤ�س�ستني التعليميتني ,مل ت�أخذا حقهما من االهتمام والرعاية طوال
العقود ال�سابقة وحتى الوقت احلايل� .إن هذه احل�ضانة وريا�ض الأطفال,
تعد الطفل للتعود على اجلو املدر�سي �أوالً ,ثم تعلمه �أ�سا�سيات القراءة
والكتابة واحل�ساب ثانيا ,وتنمي الأدراك املعريف ثالثا ,وتطور من دوافع
الطفل نحو التعلم ,وتك�سبه ال�شجاعة واملواجهة والثقة بالنف�س رابعا.
ويف املدة الأخرية من العقد التا�سع من القرن الع�شرين تدنت م�ستويات
التعليم يف املراحل الدرا�سيه كافة ,ابتداء من املرحلة الأبتدائية وحتى
اجلامعية ,كما �أ�شرنا �سابقا ,لأ�سباب اجتماعية واقت�صادية �شملت
الطالب واملعلم على حد �سواء .وتقل م�ستويات الطلبة اجلامعيني ب�سبب
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انتفاء الهدف من الدرا�سه اجلامعيه نتيجة البطالة الكبرية التي يعانيها
حاملو ال�شهادات اجلامعية .ف�ض ً
ال عن �ضعف الطالب ب�شكل عام .نتيجة
انعدام املطالعة وقراءة الكتب واختفاء العامل الثقايف واالعالمي الذي
يحث ال�شباب على املطالعة وارتياد املكتبات و�سوق الكتب ,ويف ا�ستبانه
تخ�ص ال�شباب للفئة العمرية (� 24-10سنة) ,حول مدى حبهم للمطالعة,
فكانت الن�سبة الكربى يف الإجابة هي انعدام حبهم للمطالعة بن�سبة بلغت
) (%63,2للفئة (� 14-10سنه) ون�سبة ) (%57,0للفئة ( )18-15ون�سبة
( )57,3للفئة ( )24-19كما ي�شري �إىل ذلك ال�شكل ( )6واجلدول ()9
وتتعدد �أ�سباب عدم مطالعة ال�شباب فمنها-:
.1

�1إن ق�سماً كبرياً منهم ال يحب املطالعة ,ويف�ضل م�شاهدة
الف�ضائيات عليها.

.2

�2إن الكثري من ال�شباب ال يجيدون القراءة.

.3

3بع�ض ال�شباب ال يجدون الوقت للقراءة ب�سبب ممار�سته للعمل
بعد �إنتهاء يومه املدر�سي �أو اجلامعي.

.4

�4إن �أكرث ال�شباب ميار�سون هوايات �أخرى غري القراءة ,وجلها
ريا�ضية مثل كرة القدم.

لقد �شهدت ال�سنوات املا�ضية من العقد التا�سع حالة من ت�سرب الطالب
الوا�سع من املدار�س وكانت �أ�سبابها يف �أكرثها اقت�صادية ,كما بني ذلك
اجلدول ( )10وال�شكل ( )7حيث �أ�شار امللحق اىل �أ�سباب ترك الدرا�سة,
�إذ جند �أن الن�سبة الأكرب من الطالب تركوا الدرا�سة ب�سبب عدم رغبة
الوالدين يف ذلك خا�صة للإنـاث �إذ بلغت ن�سبتهن ) (%38,9مقارنه
بالذكور ) ,(%9,4وت�أتي احلالة املادية يف املرتبة الثانية يف �سبب ترك
الطالب ملقاعد الدرا�سة ,للفئة العمرية (� )24-19سنة ,وهذا ب�سبب

متطلبات الدرا�سة ,وخا�صة الأ�ساتذة والقائمني على �أمر املدار�س .الذين
كانوا يطالبون الطالب مببالغ مالية مقابل انتقالهم اىل مراحل درا�سية
اخرى� ,أو اعتماد التدري�س اخل�صو�صي .ما يفوت الفر�صة على الطالب
الفقراء يف مواكبة م�سرية التعلم ,كل ذلك ب�سبب احلالة االقت�صادية
املتدهورة للبلد يف العقد ال�سابق.
جدول ()8
عدد الطلبه يف امل�ؤ�س�سات التعليميه لعام  2002يف العراق
امل�ؤ�س�سه التعليميه

دور احل�ضانه

ريا�ض الأطفال

املرحله الأبتدائيه

املرحله الثانويه

املدار�س املهنيه

املعاهد

الكليات

املجموع

جدول ()9
التوزيع الن�سبي ملدى حب ال�شباب للمطالعة
هل حتب املطالعة
؟

نعم

كال

املجموع

� 14-10سنة

36,8

63,2

%100

� 18-15سنة

43,0

57,0

%100

� 24-19سنة

42,7

57,3

%100

اجلن�س

عدد الطلبه

من جمموع
امل�ؤ�س�سات %

من املجموع
الكلي%

ذ

3927

50,3

0,1

ا

3885

49,7

0,1

م

7812

%100

0,2

ذ

35034

51,2

0,7

ا

33333

48,7

0,1

م

68367

%100

1,3

ذ

1962369

55,9

38,4

ا

1545606

44,1

30,3

م

3507975

%100

68,7

ذ

689447

60,9

13,5

ا

442659

39,1

8,7

م

1132106

%100

22,2

جدول ()10

ذ

35377

54,1

0,7

التوزيع الن�سبي للمبحوثني بعمر (�24-10سنة) ح�سب �أ�سباب ترك الدرا�سة

ا

30000

45,8

0,6

م

65377

%100

1,3

ذ

12796

30

0,3

ا

29873

70,0

0,6

م

42669

%100

39,5

امل�صدر :م�سح معارف ومواقف وممار�سات ال�شباب ,م�صدر �سابق� ,ص179

�إن للتعليم ,بجميع مراحله دوراً حيوياً فيما يت�صل بتمكني الطلبة من
�إكت�ساب املزيد من املهارات املعرفية املتقدمة واملهارات الأخرى ,وهو يعد
الطلبة للتعليم التدريجي حتى امل�ستوى العايل للجامعات ,كما ويعدهم
ملزيد من التدريب يف القوى العامله ,فجميع مراحل التعليم تٌه ّيئُ املتعلم
لتعلم مهارات حل امل�شكالت ,واملرونة و�سرعة البديهه ,و�سعة احليلة
للعمل اجلماعي وتعلم موا�صلة التعلم ومهارات املبادرة.
وينوء الواقع احلايل للتعليم يف العراق ,ابتدا ًء من املرحلة الأبتدائية
وحتى التعليم اجلامعي ,ب�سلبيات كثرية ,تعود يف الواقع �إىل �ضعف
الكادر التدري�سي علمياً ,وا�ستخدام طرق تدري�سية خاطئة ,ف�ض ً
ال عن
وجود كم هائل من املدر�سني يف املرحلة االبتدائية هم من خريجي
الدورات ال�سريعة الذين لي�س لديهم �أدنى فكرة عن طرق التدري�س� ,أو
حتى دراية نف�سية الطفل يف تلك املرحلة وكيفية �إي�صال املادة العلمية
للطالب ,خا�صة.

اخل�صائ�ص

الفئه (14-
�10سنه)%

الفئه (18-
�15سنه)%

الفئه (24-
�19سنه)%

عدم رغبة الوالدين

34,1

29,3

21,8

احلاله املاديه

19,0

25,5

30,5

املر�ض

5,1

2,8

2,3

ذ

204999

65,3

4,0

العمل

3,1

7,1

8,5

ا

108745

34,7

2,1

التخرج

0,3

0,2

4,2

م

313744

%100

6,1

بعد املدر�سه عن امل�سكن

13,1

9,6

8,8

ذ

2943949

/

57,6

اخرى

24,1

24,7

22,8

ا

2164101

/

42,4

غري مبني

1,3

0,8

1,0

م

5108050

/

/

املجموع

%100

%100

%100

امل�صدر  -:وزارة التخطيط ,اجلهاز املركزي لالح�صاء ,املجموعه االح�صائيه لعام ,2003
�صفحات متفرقه.

امل�صدر -:م�سح معارف ومواقف وممار�سات ال�شباب ,م�صدر �سابق� ,صفحه  ,32جدول (.)11
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أبحاث
� َّأن املرحلة االبتدائية هي مرحلة التعليم الأ�سا�س واجلوهرية ,والتي على
�أ�سا�سها تبنى بقية املراحل املتقدمة ,لهذا فاملفرو�ض �أن تكون الهيئة
التعليمية يف املرحلة الأبتدائية من حملة ال�شهادات اجلامعية ,الذين
تدربوا على معرفة �أ�سلوب التدري�س ال�صحيح.
كذلك من �أ�سباب تدين امل�ستوى التعليمي للطالب يف كافة املراحل
التعليمية ,التغيري امل�ستمر يف املناهج ,ما يولد لدى الطالب حالة من
التذبذب يف الأ�ستيعاب والإدراك ,ف�ض ً
ال عن عدم اال�ستقرار ,والت�أرجح
يف مدى �صدقية ما يقر�أ ,بني منهجني  :املنهج احلايل واملنهج ال�سابق؛
والبد �أن ي�س�أل نف�سه عن املنهج ال�سابق هل هو �صادق يف معلوماته �أم
ال ؟

�شكل ()8
التوزيع الن�سبي للمحبوثني (� 24 - 10سنة) ح�سب �أ�سباب ترك
الدرا�سة

الفئة � 14 - 10سنة
�أ�سباب ترك الدرا�سة

ويف املرحلة احلالية ,جند �إن حالة عدم الأمن التي ت�سود العراق ,قد
�أ�سهمت كثرياً يف تدين امل�ستوى العلمي للطالب نتيجة عدم القدرة على
الرتكيز ,واخلوف امل�ستمر ,و�إ�صابة الكثريين ب�أمرا�ض نف�سية نتيجة
حوادث �شاهدوها ب�أعينهم� ,أو فقدانهم �أ�صدقاءهم �أو �أهليهم.

عدم رغبة الوالدين
احلالة املادية

الفئة � 18 - 15سنة

املر�ض
العمل
التخرج
بعد املدر�سة عن امل�سكن
�أخرى

�شكل ()7
التوزيع الن�سبي للمحبوثني (� 24 - 10سنة)
يف مدى رغبتهم باملطالعة

غري مبني
الفئة � 24 - 19سنة

ال�شكل من عمل الباحثة اعتماداً على جدول ()11

الفئة � 14 - 10سنة

نعم �أحب املطالعة
كال ال �أحب املطالعة
الفئة � 18 - 15سنة

الفئة � 24 - 19سنة

ال�شكل من عمل الباحثة اعتماداً على جدول ()10
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ويف املرحلة احلالية ,جند �إن حالة عدم الأمن التي ت�سود العراق ,قد
�أ�سهمت كثرياً يف تدين امل�ستوى العلمي للطالب نتيجة عدم القدرة
على الرتكيز ,واخلوف امل�ستمر ,و�إ�صابة الكثريين ب�أمرا�ض نف�سية
نتيجة حوادث �شاهدوها ب�أعينهم� ,أو فقدانهم �أ�صدقاءهم �أو �أهليهم.
�أما طالب اجلامعات ذكورا و�إناثا فكانوا ال يبالون يف عقد الت�سعينات,
بتخرجهم من اجلامعة ,وكان �أكرثهم يتعمد الر�سوب ليبقى �أكرب عدد
ممكن من ال�سنني يف اجلامعة ,وذلك لأن املتخرج من اجلامعة ,ومن
الذكور خا�صة ,عليه �أن يلتحق ب�أحد مع�سكرات التدريب لأداء اخلدمة
الع�سكرية ح�سب فرتة زمنية حددت اعتماداً على نوع ال�شهادة التي
يحملها ,وبعد �أداء املدة هذه ,عليه �أن يبد�أ البحث عن عمل ,والوقوف
يف �صف البطالة مع �أقرانه من حملة ال�شهادات.
يتعني على التعليم يف العراق ا�ستهداف ما يلي -:
.1

1خلق وعي لدى الطالب ب�ش�أن طبيعة االقت�صاد احلديث ,مبا
يف ذلك قيمه ومواقفه وممار�ساته.

.2

�2ضمان �أن تكون العملية التثقيفية �شاملة ,وال تزيد من
ا�ستغالل الطبقات املهم�شة.

.3

�3ضمان غر�س �أخالق �سليمة للعمل يف اجليل اجلديد.

.4

4حت�سني منط احلياة جلميع النا�س.

.5

�5ضمان منافع التكنولوجيا احلديثة وجتنب م�ساوئها.

ال يقت�صر دور املعلمني على الت�أكد من ا�ستيفاء الطلبة للمناهج
الدرا�سية فح�سب ,بل عليهم �أي�ضا تعزيز قيم التعاطف والت�سامح,
والقيام ب�صفة عامة ,ب�إر�شاد وتكوين العقول احل�سا�سة وال�سريعة
الت�أثر.
ال �شك يف �أن التعليم والتدريب و�سيلة لتوليد فر�ص العمل ,وتعزيز
الإنتاجية ,وزيادة دخول خمتلف اجلماعات ,لذا فان التعليم مكون مهم
من مكونات عجلة التنمية االقت�صادية واالجتماعية .و�إن جناح التعليم
يعتمد على ال�شيء الذي ركز عليه.وهدف التعليم هو تعليم النا�س
مهارات �سلوكية واجتماعية ومعايري العمل اجلماعي واملرونة ,و�ضمان
�إتاحة فر�ص هذا التعليم على �أو�سع نطاق يعد و�سيلة لتح�سني �أهلية
العمل ل�شرائح كبرية من املجتمع.
ت�ؤدي الأمية واجلهل �إىل غياب الأمان االقت�صادي واالجتماعي,
وتف�ضيان �إىل الي�أ�س ,ومن ثم الوقوع �ضحية اجلرائم واملخدرات,
والت�أثري املبا�شر على الأ�سرة؛ فقد �أثبتت �إحدى الدرا�سات �أن عدد
الأطفال الذين يتوجهون للعمل يف �سن مبكرة ينخف�ض كلما �أرتفع تعليم
عائل الأ�سرة من الأب والأم .لذا يعد التعليم �أحد �أهم املحركات رقي
الأمم الأ�سا�سية وتقدمها.
ثالثاً  -:مواطن ال�ضعف يف الواقع الأجتماعي للطفل وال�شاب يف
العراق
من امل�سئوليات امللقاة على عاتقنا ,م�سئولية تن�شئة اجليل اجلديد,
واملحافظة عليه من الإنحراف وال�ضالل ,وم�سئولية الأباء والأمهات
عن �أوالدهم ,م�سئولية كل جيل عن اجليل الذي يليه على خمتلف
الأجتاهات واالحتماالت.

والأباء قد يكونون م�سلمني ظاهرا ,ولكن �أعمالهم ومواقفهم من
�أبنائهم قد تطابق عمل الكفار ورغبتهم يف احلقيقة� .إن الأ�سرة تقوم
على �أ�س�س وروابط �إن�سانية ,و�أخرى غريزية وطبيعية ,فهي تلعب دوراً
�أ�سا�سياً يف بناء �شخ�صية الطفل وتكوينها وتوجيهها منذ ن�ش�أته وحتى
الكرب ,وكلما �صلحت الأ�سرة وقوي بنائها و�أحكمت �أوا�صر العالقة بني
افرادها كان املجتمع �سليما ,لذا ف�أن الأ�سرة م�ؤ�س�سة تربوية ولي�ست
اقت�صادية كما يراها البع�ض ,والبيت هو امل�صدر امل�س�ؤول الأول عن
تربية الأبناء والأهتمام بتعليمهم الأ�سالمي ال�صحيح.
�إن �إنهيار الأخالق ,وتفكك الأ�سرة والطالق ,وقلة الرتابط بني �أفراد
الأ�سرة الواحدة ,ذات تاثري كبري على ال�شاب ,ومايعانيه من م�شكالت.
فرتبيته الرتبية ال�صحيحة جتعله ي�سري يف طريق م�ستقيم� ,أما حثه
على �أن يكون �أف�ضل من �أقرانه ,فيرتتب على ذلك ان ينمو ال�شاب
وعنده �إجتاه غريب ,يدفعه �إىل عدم االكتفاء مبا لديه من حقوق,
وحماولة فر�ض �إرادته ورغباته على الأخرين.
من �أهم الأ�سباب البارزة لل�ضعف عدم ثبات الدخل ,وعدم توافر
�إمكانية احل�صول على عمل جمز ,فال�سبب يف تقل�ص القدرة على
مواجهة احلياة اليقت�صر على انعدام الأ�صول والإيرادات املالية� .إذ
ان العلل الأجتماعية من قبيل �سوء احلالة ال�صحية ,وحمدودية �سبل
احل�صول على اخلدمات ال�صحية وحمدودية �أو انعدام �سبل احل�صول
على التعليم ,وكلها من الأ�سباب املهمة التي ت�سهم يف ذلك ,كما �إنها
من العوامل املهمة يف حتديد القدرة على ك�سب العي�ش وتنمية قدرات
ال�شخ�ص.
كما ي�ؤدي انخفا�ض م�ستويات �أداء القطاعات االقت�صادية �إىل انخفا�ض
م�ستوى الأجر احلقيقي تبعاً لذلك �سريعاً ما ينعك�س على توزيع الدخل
ال�شهري وفق �آلية �أفرزها الت�ضخم لغري �صالح ذوي الدخل املنخف�ض,
ما �أدى �إىل تدهور القوة ال�شرائية� ,إذ مل يعد الأجر كافيا لتلبية معظم
حاجات الفرد من املواد الغذائية �إ�ضافة �إىل احلرمان من ال�سلع
واخلدمات ال�ضرورية الأخرى .فاالنخفا�ض يف الن�شاط االقت�صادي,
وتدين القدرة ال�شرائية للأجور ورواتب العاملني ,يعني �إنخفا�ض
م�ستوى الت�شغيل وازدياد ن�سبة البطالة التي تعد من امل�شكالت الكبرية
التي يواجهها ال�شباب� ,إذ ارتفعت ن�سبة البطالة من  %16,7لعام
� 1997إىل  %28,1لعام  ,2003بزيادة قدرها  %68,3حيث بلغ
معدل منو بطالة الذكور بحدود  % 30,2اما الأناث بحدود .%16

وت�أتي م�سئولية الأ�سرة الأهم بالدرجة الأوىل يف الأعداد العقلي
والنف�سي للطفل يف املجتمع ,لكونه ينطلق نحو هذا املجتمع من �أ�سرته,
�أي �إن املحطة الأوىل التي ينطلق منها الطفل هي الأ�سرة .وللأب
والأم م�سئولية كبرية يف درء خطر الأنحراف عن �أوالدهما ,لأن ه�ؤالء
الأباء حينما ميتنعون عن الأهتمام العقلي والنف�سي والروحي ب�أبنائهم,
يكونون قد �سهلوا على املنحرفني مهمة ن�شر الرذيلة واالنحطاط يف
�سلوكيات اجليل اجلديد ومعتقداته.وقد قال ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه واله و�سلم -:

لقد �أ�شار خرباء االقت�صاد �إىل �أن �إنتاجية العامل الأمي ترتفع بن�سبة
 %30بعد عام واحد من الدرا�سة االبتدائية و %600بعد الدرا�سة
اجلامعية ,وبهذا ميكن �أن نت�صور مدى اخل�سارة والهدر الذي يتكبده
االقت�صاد العراقي ,وفر�ص التنمية ال�ضائعة� .إذا علمنا �أن عدد
اخلريجني اجلامعيني ازداد من ( )22585طالب وطالبة لعام 1993
 1994 -اىل ( 36233طالب وطالبة )عام )3(.2004-2003

«ويل لأبناء �أخر الزمان من �أبائهم ,فقيل  :يار�سول اهلل؛ من �آبائهم
امل�سلمني �أم الكفار فقال  :ال ,من �آبائهم امل�سلمني»

وميكن الإ�شارة �إىل �أربع مراحل مهمة كان لها ت�أثري وا�ضح يف م�شكلة
البطالة وهي -:
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أبحاث
.1

1احلرب العراقية – االيرانية.1988-1980 ,

.2

2احل�صار الأقت�صادي  2003-1990مبوجب قرار جمل�س
الأمن  661يف .1990/8/6

.3

3ال�سيا�سات االقت�صادية الع�شوائية بعد عام  1995للنظام
ال�سابق.

.4

4احداث عام  ,2003وتفاقم البطالة ب�سبب حل اجلي�ش
وامل�ؤ�س�سات الأمنية وبع�ض امل�ؤ�س�سات العامة�.إذ بلغت
ن�سبتها  %70منت�صف عام  2003انخف�ضت �إىل%35-
30عام .2005

وقد نتج عما �سبق ظهور حالة عمالة الأطفال؛ �إذ ميكن تقدير
�ضخامة هذه الظاهرة عن طريق م�شاهده الأطفال العاملني يف
ال�شوارع والأ�سواق والور�ش ,والعاملني يف الزراعة يف املناطق الريفية,
كذلك يعمل الأطفال يف مراكز املدن يف قطاعات التجارة واخلدمات
والت�صنيع والبناء والت�شييد .ف�ض ً
ال عن عملهم يف �أعمال خطرة ال
تنا�سب �سنهم وقدراتهم البدنية والفكرية.
وقد �أورد تقرير جامعة الدول العربية �إح�صاءات مفادها �أن الأطفال
�شكلوا عام  ,1987ن�سبة  %2,37من القوة العاملة العراقية� .إذ
�أجريت درا�سة عام � 1987شملت  8912م�شروعاً �أظهرت �أن عدد
الأحداث العاملني ممن هم دون �سن العمل بلغ  10352طفل اي
 %48من جمموع العاملني يف تلك امل�شاريع .كما �أ�شارت اليون�سكو �إىل
�إن املتخلفني عن املدار�س الأبتدائية ارتفع من  95692عام 1990
�إىل  131658عام  .1999وبلغت ن�سبة ظاهرة ت�شغيل الأطفال عام
� 1997إىل نحو  .%20,37وكذلك انخفا�ض دور الأيتام من  22دار
عام � 1990إىل  19دار يف اذار عام  .1998كذلك تويف ()1280554
طفل ,يف العراق بني الأعوام  ,1990-2000بح�سب �صندوق رعاية
الطفولة والأمومة التابع للأمم املتحدة (.)4

جدول ()11
العدد الكلي للوفيات ب�سبب احل�صار الأقت�صادي ال�سباب منتخبه
املدة الزمنيه

اقل من �5سنوات

اكرث من � 5سنوات

املجموع

1989

7110

20224

27334

1990

8903

23561

32464

1991

27473

58469

85944

1992

46933

76530

123463

1993

49762

78261

128023

1994

52905

80776

133681

1995

55823

82961

138784

1996

56997

83284

140281

1997

58845

85942

144787

1998

71279

88760

160039

1999

80044

97439

177483

2000

7608

7999

15607

املجموع

516572

763982

1280554

امل�صدر  -:اجلمعية العراقية لدعم الطفولة ,جملة الطفولة ,العدد  ,11ال�سنة ال�ساد�سة ,ني�سان,
� ,2000صفحه.8

�شكل ()9
العدد الكلي للوفيات ب�سبب احل�صار االقت�صادي للأطفال �أقل و�أكرث
من � 5سنوات

كذلك كان للح�صار الأقت�صادي دور كبري يف �إرتفاع ن�سبة الوفيات
من الأطفال وتقاع�س حكومة النظام ال�سابق وتالعبها بالقرارات
الدولية من خالل ا�ستغالل معاناة الأطفال وارتفاع عدد الوفيات
لتح�سني �صورتها امام العامل� .إذ ي�شري اجلدول (� )11إىل العدد الكلي
للوفيات ب�سبب احل�صار االقت�صادي وعلى هذا الأ�سا�س ف�إن ج�سم
الطفل العراقي وعقله ونف�سيته تتعر�ض اىل التدمري الدائم من جراء
احل�صار؛ �إذ ازدادت حاالت جنح الأحداث من  2600ق�ضية حدث يف
املحكمة عام  1991اىل  4420ق�ضية عام .1996
�إن ال�ضائقة االقت�صادية �أدت �إىل تهديد الأمن الغذائي على نطاق
وا�سع ,وعر�ضت حاجات الطفل الأ�سا�سية وحقوقه و�سعادته للخطر,
فمع �أهمية البطاقة التموينية هي ال ت�سد �إال حوايل  %35من حاجة
العراقيني ,ومل تعد جمانية التعليم وحموالأمية وال�ضمان الأجتماعي
�سوى هياكل وم�سميات �ضعيفه الأثر يف �صعيد الواقع.
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لقد �أخذت البطالة مظاهر �شتى �أبرزها زيادة العاملني يف الأن�شطة
الهام�شية ,ف�ض ً
ال عن �إزدياد الهجرة �إىل اخلارج ,ما ترك �أثراً على
الأمن والأمان االجتماعي ,وترتب على �إزديادها وتفاقمها تزايد
الفقر والفوارق الأجتماعية.
ويتفاعل ال�ضعف والفقر معا بحيث يوجدان يف دائرة مفرغة يعزز كل
منها الأخر يف �إطارها .فالفقراء هم �أ�شد الفئات �ضعفاً امام ال�صدمات
االقت�صادية ,واخل�سائر املادية ,والعوامل التي ت�ضر ب�سالمتهم ,ومن
ال�سهل �أن ت�ؤدي هذه الأحداث �إىل تدمري قدرة الفقراء على اخلروج
من دائرة الفقر �سواء على املدى الطويل �أو الق�صري ,وذلك عن طريق
ا�ستنفاذ قدراتهم الب�شرية واملادية ,وهي عملية قد ي�ستحيل ردها عن
م�سارها .وت�ؤثر يف زيادة م�ستوى �ضعف الفقراء ب�صفه خا�صة؛ لأنهم
�أكرث عر�ضه للكثري من املخاطر التي الت�أتي �إال بال�ضرر ,من قبيل
املر�ض �أو الوفاة او فقدان فر�ص العمل �أو املجاعة �أو االنحراف.
وهم اقل قدرة على التغلب على هذه املخاطر ,وقد ي�ؤدي الفقر
وانعدام امل�ساواة الأجتماعيه �إىل تفاقم ال�ضعف ب�صورة غري مبا�شره
�إذ ي�ؤججان التوترات االجتماعية ,ويقو�ضان التما�سك االجتماعي
الالزم للحيلولة دون بروز املخاطر� ,أو ملواجهة املخاطر امل�ستجدة.
والأ�شخا�ص املوجودون على عتبة الفقر عاجزون ,ب�سبب قلة مواردهم
عن الت�صدي لل�صدمات ,ل�ضعفهم �أمامها ,وكل �ضرر ي�صيبهم يزيد من
قلة دخلهم ويجعلهم �أقرب �إىل الي�أ�س ,مث ً
ال يعد من تتوقف معي�شته
على ت�صدير ال�سلع الأ�سا�سية الزراعية كالفالحني ,على درجة عالية
من ال�ضعف �أمام انخفا�ض الأ�سعار وتقلباتها يف ال�سوق ,وملقاومة
�صدمات الأ�سعار كثرياً ما يلج�أ الفالحون �إىل �آليات املقاومة غري
الر�سمية؛ لتدارك خ�ساراتهم املادية ومن هذه الآليات �إخراج �أطفالهم
من املدار�س واالعتماد عليهم يف العمل ,وتقلي�ص الوجبات الغذائية
املهمة ,وبيع املوجودات الإنتاجية وحتى الأثاث املنزيل ,وهذه عوامل
حتد من ا�ستثمار �صحة الأطفال �أو تعليمهم وتدمي حلقة الفقر
واال�ستعباد.
�إن توزيع الدخل والرثوة ,والو�صول �إىل ترتيبات احلماية الأجتماعية
الر�سمية وغري الر�سمية ,هما مدار الأ�سباب املادية واالجتماعية
الأ�سا�سية �ألتي تت�سبب يف �ضعف بع�ض الأ�سر املعي�شي ويف �أمن �أ�سر
�أخرى؛ لهذا فال�ضعف املرتبط ب�سبل ك�سب العي�ش ميكن �أن يختلف
بح�سب الطبقة الأجتماعية ونوع اجلن�س والعرق ,والعمر ,ودرجة
ال�ضعف ,كما �أدت الإجراءات التي كانت متبعة من قبل النظام ال�سابق,
�إىل وجود طبقتني يف املجتمع ,الأوىل :وهي الأكرب حجما وهي الأ�سر
التي تعي�ش يف م�ستوى الفقر ,وق�سم منها حتت خط الفقر� ,أما
الطبقة الثانية فهي طبقة وا�سعي الرثاء ,من كبار ال�ضباط يف اجلي�ش
واملقربني من النظام ال�سابق والتجار.
�إن �ضعف الدخل يدفع الفرد �إىل الدخول يف حالة الفقر ,ما ي�ضطره
�إىل العمل ,ويعد انعدام العمل� ,أو ت�ضا�ؤل فر�ص احل�صول على عمل
جمز من �أكرث ال�شواغل �شيوعا لدى جميع الفئات الأجتماعية وم�صدراً

❞

إزدياد الهجرة إلى الخارج من مظاهر البطالة
من �أهم م�صادر ال�ضعف ,فمث ً
ال ,ت�شكل حمدودية فر�ص العمل لدى
ال�شباب� ,شاغ ً
ال رئي�ساً �إذ يتعدى معدل البطالة يف �صفوفهم نظريه
لدى البالغني �ضعفني �أو ثالثة �أ�ضعاف.
وتعد البطالة والعمالة الناق�صة و�إنعدام الأمن الوظيفي �أ�سباباً بل,
ونتائج لل�ضعف الأجتماعي الذي تعاين منه �شتى الفئات ,فانعدام
فر�ص العمل والأمن الوظيفي ميكن �أن ي�ؤديا اىل عدم �ضمان الدخل
و�إىل الفقر ,ما ي�سهم بدوره يف ال�ضعف االجتماعي من خالل التمييز
االجتماعي ,والتعر�ض ال�شديد للمخاطر ,و�إنهاك القدرة على املواجهة.
وت�شري البيانات �إىل �أن ما ن�سبته  %28,1من ال�شباب الذين ترتاوح
�أعمارهم مابني �14-10سنة ,يف�ضلون العمل على الدرا�سة ,بينما
 ,%71,9منهم يف�ضلون الدرا�سة� .أما ال�شباب الذين ترتاوح �أعمارهم
مابني (�18-15سنه) ف�أن منهم  %31,9يف�ضلون العمل على الدرا�سة
بينما  %68,1ال يف�ضلون ذلك ,كذلك احلال للفئة (�24-19سنة) من
ال�شباب ,ف�إنهم يف�ضلون العمل على الدرا�سة بن�سبة  ,%27,4بينما ال
يف�ضل ذلك  .%72,6ينظر �شكل (.)9
وكانت �أ�سباب تف�ضيل ه�ؤالء ال�شباب العمل على الدرا�سة تتنوع ما بني
تعلمهم حرفة �أو للك�سب املادي� ,أو لتكوين عائلة� ,أو للح�صول على
اخلربة ,حيث �إن الن�سبة العليا كانت لل�شباب الذين ينوون الك�سب
املايل� .أما لرفع امل�ستوى املعي�شي ب�سبب حالة الفقر لديهم� ,أو للو�صول
�إىل م�ستويات عليا يف املجتمع .حيث بلغت الن�سبه  %37,6للفئة
العمرية � 14-10سنة ون�سبة  %49,2لل�شباب من � 18-15سنة ون�سبة
 %51,8لل�شباب من فئة � 24-19سنة .ينظر جدول (.)12
لقد جاء ترك ال�شباب للدرا�سة والتوجة �إىل العمل ,نتيجة وجود
�أعداد كبرية من ذوى امل�ؤهالت التعليمية العالية من ال�شباب وال�شابات
عاطلني عن العمل ,ب�سبب عدم القدرة على التوفيق بني الدرجات
اجلامعية واملهن املناظرة لها .وهذا كان لعدم تطور القطاعات
االقت�صادية احلديثة ما يقلل الفر�ص �أمام ال�شباب خريجي املدار�س
لإيجاد وظائف تتطابق مع م�ستوى التعليم الذي ح�صلوا عليه .لهذا
ينتهي املطاف بالعديد من ال�شباب ذوي امل�ؤهالت العلمية العالية �إما
�إىل ممار�سة �أعمال دون امل�ستوى العلمي الذي ح�صلوه� ,أو �إىل الهجرة
اىل الدول املتقدمة لإيجاد فر�ص عمل �أف�ضل.
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أبحاث
جدول ()12
ن�سبة �أ�سباب تف�ضيل العمل على الدرا�سة لل�شباب بعمر � 24-10سنة
الفئه العمريه %

�أ�سباب تف�ضيل العمل
على الدرا�سة

� 14-10سنة

� 24-19سنة

� 18-15سنة

لتعلم حرفه

32,9

30,0

26,8

ك�سب املال

37,6

49,2

51,8

تكوين �أ�سرة مبكرا

4,6

8,2

9,7

احل�صول على اخلربة

10,9

10,1

8,0

اخرى

12,9

1,1

2,8

غري مبني

1,2

1,3

0,9

املجموع

%100

%100

%100

امل�صدر  -:م�سح معارف ومواقف وممار�سات ال�شباب ,م�صدر �سابق ,جدول .43

ونتيجة لذلك جند �أن �أغلب ال�شباب دون �سن � 15سنة قد تركوا
الدرا�سة ,وتوجهوا �إىل العمل ,ما �أوقع الكثريين منهم يف م�شكالت كانت
من م�ساوئ العمل املبكر ال�شائعة ,يف جميع دول العامل التي منها-:
 - 1ترك الدرا�سة
	- 2الت�أثري يف ال�صحة
	- 3التحر�ش اجلن�سي
 - 4معا�شرة املنحرفني
	- 5التعر�ض للعنف
و�إن �أغلب ه�ؤالء يتعر�ضون مل�ضايقات يف العمل مابني العقوبات الوظيفية,
�أو العنف �أو التحر�ش اجلن�سي ,كما �أ�شرنا �سابقا� ,إذ �أ�شارت البيانات
�إىل �أن الن�سبة الكربى من ه�ؤالء ال�شباب تتعر�ض للعنف بن�سب متفاوته
بلغت  %57,3لل�شباب من عمر � 14-10سنة ,ون�سبة  %62,0لل�شباب
من عمر � 18-15سنة ون�سبة  % 47,9لل�شباب من فئة � 24-19سنه.
ينظر جدول (.)13
جدول ()13
ن�سبة ال�شباب الذين تعر�ضوا اىل م�ضايقات يف العمل
نوع امل�ضايقة

56

الن�سبة %
� 14-10سنة

� 18-15سنة

� 24-19سنة

عقوبات وظيفية

5,9

12,2

21,3

التعر�ض للعنف

57,3

62,0

47,9
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حتر�ش جن�سي

16,1

0,0

0,6

�أخرى

15,9

20,0

28,9

غري مبني

4,8

5,8

1,3

املجموع

%100

%100

%100

امل�صدر  -:م�سح معارف ومواقف وممار�سات ال�شباب ,م�صدر �سابق ,جدول ()40

�إن املاليني من الأطفال وال�شباب دون الثامنة ع�شرة من عمرهم يزاولون
�أعماالً حتول دون تعلمهم ومنائهم و�ضمانهم �سبل ك�سب عي�شهم يف
امل�ستقبل ,والعديد منهم يزاول ا�سو�أ ا�شكال عمل الأطفال التي ت�سبب
�أ�ضراراً ج�سدية �أو نف�سية يتعذر التخل�ص من �أثارها ,بل تهدد حياتهم,
ومن بينها العمل الق�سري وال�سخرة ,والبغاء واملواد الإباحية ,وغري ذلك
من الأن�شطة غري امل�شروعة.و�إن �أغلب ه�ؤالء الأطفال وال�شباب دفعتهم
الأ�سره للعمل� ,إذ �أن �أ�سباب التوجه �إىل العمل كانت ب�سبب �ضعف احلالة
االقت�صادية ويبني اجلدول ( )14ن�سبة ال�شباب من فئات الأعمار 24-
� 10سنة الذين توجهوا للعمل لأ�سباب ,كانت متنوعه...اذ بلغت ن�سبة
ال�شباب للأعمار � 14-10سنة ممن توجهوا للعمل ب�سبب �ضعف احلالة
االقت�صادية ) .(%49,3ون�سبة  %48,6لل�شباب � 18-15سنة .ون�سبة%
 48,0لل�شباب � 24-19سنة .ينظر� -شكل ()10
�إن املاليني من الأطفال وال�شباب دون الثامنة ع�شرة من عمرهم يزاولون
�أعماالً حتول دون تعلمهم ومنائهم و�ضمانهم �سبل ك�سب عي�شهم يف
امل�ستقبل ,والعديد منهم يزاول ا�سو�أ ا�شكال عمل الأطفال التي ت�سبب
�أ�ضراراً ج�سدية �أو نف�سية يتعذر التخل�ص من �أثارها ,بل تهدد حياتهم,
ومن بينها العمل الق�سري وال�سخرة ,والبغاء واملواد الإباحية ,وغري ذلك
من الأن�شطة غري امل�شروعة.و�إن �أغلب ه�ؤالء الأطفال وال�شباب دفعتهم
الأ�سره للعمل� ,إذ �أن �أ�سباب التوجه �إىل العمل كانت ب�سبب �ضعف احلالة
االقت�صادية ويبني اجلدول ( )14ن�سبة ال�شباب من فئات الأعمار 24-
� 10سنة الذين توجهوا للعمل لأ�سباب ,كانت متنوعه...اذ بلغت ن�سبة
ال�شباب للأعمار � 24-10سنة ممن توجهوا للعمل ب�سبب �ضعف احلالة
االقت�صادية ).(%49,3ون�سبة % 48,6لل�شباب � 18 - 15سنة .ون�سبة
 %48,0لل�شباب � 24-19سنة .ينظر� -شكل ()10

�شكل ()10
التوزيع الن�سبي لل�شباب بعمر (� 24 - 10سنة) يف تف�ضيلهم
العمل على الدرا�سة

الفئة � 14 - 10سنة

لقد ن�ش�أت يف جمتمعنا نتيجة الظروف التي مر بها ال�شعب �سابقا
وحاليا ,حاالت من ال�ضعف ,لدى الأطفال وال�شباب على حد �سواء ,منها
ظهور �أوالد ال�شوارع ,والعنف وال�سرقة ,والتدهور العلمي ,وغريها من
امل�شكالت التي �أثرت ب�صورة كبرية يف احلالة النف�سية للطفل العراقي,
الذي عرف العدوان بكل �أ�شكاله .وه�ؤالء ميكن حل م�شكالتهم �إذا
ماتداركنا الو�ضع ب�سرعة ,وا�ستطعنا ال�سيطرة على منابع العنف التي
�أثرت يف �سلوك الطفل� .أما ال�شباب ,ف�إن �أمرهم خمتلف ,فلديهم قوة
كامنة� ,إن مل ت َُ�ص َّرف فيما يفيد ,ف�إنها �ستنقلب �إىل قوة جاحمة غري
م�سيطر عليها نحو طريق اجلرمية ,و�ستجد من ي�ستثمرها من ذوي
النيات ال�سيئة لأغرا�ض التخريب والهدم.

يف�ضلون العمل على الدرا�سة
ال يف�ضلون العمل على الدرا�سة
الفئة � 18 - 15سنة

الفئة � 24 - 19سنة

ال�شكل من عمل الباحثة اعتماداً على جدول ()13

جدول ()14
ن�سبة ال�شباب بح�سب الأ�سباب التي دعتهم للعمل يف العراق
الأ�سباب التي دعت
ال�شباب اىل العمل

يف خطط الدولة على الرغم من الأهمية املحورية للعمالة يف مكافحة
الفقر واال�ستبعاد االجتماعي .وتكمن العمالة يف �صميم نظرة الفرد
وجتربته فيما يخت�ص بالفرق بني ت�أمني الدخل والتعر�ض لأوجه ال�ضعف
االقت�صادية ,وبني امل�شاركة االجتماعية واال�ستبعاد االجتماعي ,وبني
حتقيق الكرامة الإن�سانية والتعر�ض لال�ستغالل.
رابع ًا  -:مواطن ال�ضعف يف الو�ضع النف�سي للطفل وال�شاب يف العراق

�شكل ()11
ن�سبة ال�شباب ح�سب الأ�سباب التي دعتهم للعمل يف العراق

الن�سبة %
� 14-10سنة

� 18-15سنة

� 24-19سنة

الف�شل يف الدرا�سة

15,8

18,1

14,5

�ضعف احلالة
االقت�صادية

49,3

48,6

48,0

تغطية نفقات �شخ�صية

12,3

16,6

19,8

لال�ستقالل النف�سي

2,8

4,3

6,9

ك�سب اخلربة

8,7

6,6

4,5

تخرج من املدر�سة او
اجلامعة

0,3

1,1

3,3

�أخرى

10,4

4,4

2,5

غري مبني

0, 3

0,3

0,5

املجموع

%100

%100

%100

امل�صدر  -:م�سح معارف ومواقف وممار�سات ال�شباب ,م�صدر �سابق ,جدول ()31

�إن جوانب ال�ضعف املت�صلة بالعمالة ت�ستند �إىل جانب مهم من جوانب
الأخفاق يف ال�سيا�سات؛ �إذ مازالت ق�ضايا العمالة من البنود الهام�شية

ال�شكل من عمل الباحثة اعتماداً على جدول ()15
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أبحاث
�إن �أ�سلوب الرتبية يف الطفولة هو حجر الزاوية يف تكييف الطفل وال�شاب
نف�سيا يف اعتداله �أو انحرافه ومترده .و�أهم الظروف التي �ساعدت
على تعقيد احلاالت النف�سية للطفل وال�شاب ,حالة عدم اال�ستقرار
االجتماعي الذي يعي�ش فيه العراق ,والرعب الذي ي�ستويل على النفو�س
من حاالت القتل والأغتياالت الع�شوائيه والأرهاب املنظم واحلروب التي
خا�ضها العراق �سابقا ,ف�ض ً
ال عن حرب الأع�صاب ,التي تنقلها جميع
اجهزة الأعالم يف كل يوم و�ساعة.

والعدوان والتفكك واالنحالل االجتماعي واخللقي ,وال�سيما من خالل
الأفالم التي تعر�ضها �شركات هوليوود الأمريكيه ,ف�ض ً
ال عن عر�ضها
الأفالم التي تعر�ض العالقات الأ�سرية لهزات اجتماعية �سلبيه باتباع
بع�ض حركات املو�ضة يف املالب�س وت�سريحات ال�شعر الغريبة.
�شكل ()12
ن�سبة ت�أثري القنوات الف�ضائية
ح�سب اعتقاد ال�شباب يف العراق

ويعاين بع�ض ال�شباب من ال�صراع ال�شديد بني احلرية التي يبتغيها,
والقيود التي يفر�ضها عليه املجتمع .وقد تزايدت هذه ال�صراعات خا�صة
بعد �إنت�شار �أجهزة البث احلديثة للقنوات الف�ضائية (ال�ستاليت) والتي
ت�شري بيانات اجلدول (� )16إىل �أن لها اثاراً �سيئة ,و�أخرى جيدة ومنها
تثقيفية �إذا �أح�سن الفرد �إ�ستخدامها ومتابعتها ,لكن البع�ض يرف�ضها؛
لأنها تتناق�ض مع عاداتنا .ينظر جدول (.)15
جدول ()15
ن�سبة ت�أثري القنوات الف�ضائية بح�سب اعتقاد ال�شباب

ت�أثري القنوات
الف�ضائية

الن�سبة %
� 14-10سنة

� 18-15سنة

�24-19سنة

�سيء

20,6

24,1

25,7

جيد

43,6

36,6

32,1

تثقيف

7,1

9,3

10,2

تتناق�ض مع عاداتنا

3,7

4,9

5,4

مهم للتعريف باحداث
العامل

13,7

18,4

19,7

�أخرى

10,3

6,0

5,7

غري مبني

1,1

0,7

1,1

املجموع

%100

%100

%100

امل�صدر  -:م�سح معارف ومواقف وممار�سات ال�شباب ,م�صدر �سابق� ,صفحه  ,186جدول .135

وهنا ي�أتي �أثر التلفاز والقنوات الف�ضائية البالغ ,يف خلق � ٍ
أ�ضرار �سلوكية
واجتماعية لدى الطفل وال�شاب ,فالطفل حني يجل�س �أمام التلفاز ال
يقوم ب�أي عمل ايجابي ,فهو يرى وي�سمع ,ولكنه غائب متاما عما يدور
حوله با�ستثناء ما ي�شاهده .وهكذا ي�سبب التلفاز حاله عقلية �سلبية لدى
الأطفال .وي�ؤدي �شغف الطفل بالتلفاز �إىل �أن يتابع برامج تفوق م�ستواه
العقلي او املعريف .فهو ال يهتم كثريا مبا يعر�ض من حيث امل�ضمون ,بقدر
ما ي�ستمتع بامل�شاهد وال�صور املتغرية .فالتلفاز مينع الطفل من ممار�سة
اللعب احلقيقي الذي يفيده يف بث روح اجلماعه يف نف�سه.
بع�ض �شبكات البث التابعة للقنوات الف�ضائية تت�شجع االنحراف ,وهو
�أحد الظالل ال�سلبية لهذه الربامج� .إذ ت�شجع على اجلرمية والعنف
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ال�شكل من عمل الباحثة اعتماداً على جدول ()16

�إن عر�ض م�شاهد العنف يثري ال�سلوك و العدوان لدى امل�شاهد الطفل
�أو ال�شاب ,وحتدث تلك الأثار بو�صف امل�شاهد تعليمية مبا�شرة ,تعلم
�أ�شكاالً جديدة من ال�سلوك العدواين ,وا�ستمرار ر�ؤية م�شاهد العنف
ت�ؤدي �إىل تعوده ,بحيث ال يعود الطفل �أو ال�شاب يحمل اح�سا�ساً
مرهفاً جتاه الآخرين ,بل يعد العنف �سلوكاً طبيعياً.
ومن �أ�سباب زرع العنف يف نفو�س الأطفال وال�شباب تف�شي الطالق
وتعدد الزوجات .وكذلك العنف املدر�سي� ,أي تعر�ض الأطفال للعنف
من زمالء املدر�سة �أو �أطفال احلي ,وللعنف �أ�شكال متنوعة ,منها ما
هو مادي كال�ضرب باليد او بال�سكني �أو �أي اداة جارحة ,ومنها ما هو
�شفوي ,با�ستخدام �ألفاظ جارحة �أو عن�صرية �ضده ,ومتزيق الكتب
والكرا�سات �أو �شد ال�شعر وتوجيه التهديدات بالقتل .وعلى الرغم من
�أن العدوان نزعة طبيعية يف نفو�س الأطفال� .إال �أننا نالحظ تناميها
يف �ألعاب الأطفال العاديني ,وال�سيما الذين �أتيحت لهم فر�صة اللعب
احلر لأول مرة.
ويف ا�ستبانة لل�شباب ب�أعمار � 24-10سنة عن الو�سائل التي متنع
العنف ,جاءت الن�سبة الأعلى للفئات العمرية � 14-10سنة بن�سبة
 % 126وللفئة العمرية � 18-15سنة بن�سبة  % 129ون�سبة % 138
للفئة � 19-24سنة ,يف �أن الرتبية اجليدة هي التي متنع العنف بينما
يرى  % 45و  % 55و % 59للفئات الثالث ال�سابقة على التوايل
من �أن التقاليد االجتماعية ال�سائدة هي التي متنع العنف ,بينما يرى
مان�سبته % 63و % 75و % 57للفئات الثالث لل�شباب على التوايل,
يف �أن الدين هو مامينع العنف با�شكاله.

من مظاهر ال�ضعف النف�سي والأجتماعي عند ال�شباب ا�ستعمال
املخدرات وجنوح الأحداث .فا�ستعمال املخدرات ي�ؤدي �إىل �آثار
�سالبه مثل االنقطاع املبكرعن التعليم ,والبطالة ,والدخول يف عامل
اجلرمية ,فال�شباب الذين يعي�شون يف �أ�سر م�ضطربة وغري م�ستقرة
وال توليهم الأ�سرة دعماً عاطفيا� ,أو الذين الي�شعرون بال�سعادة
والأمل نتيجة حلالتهم الأجتماعية او الأقت�صادية ,يلج�أون �إىل تناول
املخدرات للتخفيف من وطاة الإجهاد والهروب من الو�ضع الذي
يعي�شون فيه ,ويكون تناول الذكور من ال�شباب لل�سكائر واملخدرات
�أعلى من نظريتها عند الإناث ,كذلك تكون ن�سبة ال�شباب املتعاطية
املخدرات والتدخني �أعلى يف املدن مقارنة بالريف .
ويف العراق تقل ن�سبة ال�شباب الذين يتناولون املخدرات ,قيا�ساً �إىل
ن�سبة املدخنني منهم ,و�أغلبهم يبد�أون التدخني يف �سن مبكرة جداً
(�أقل من � 10سنوات) .وه�ؤالء يف غالبيتهم ممن تركوا الدرا�سة,
وبد�أوا العمل ونتيجة �إندماجهم مع من هم �أكرب منهم �سناً ,ف�إنهم
يتبعون �أ�سلوب التقليد وال�سيما للأهل� ,إن كان �أحد الوالدين من
الذين يدخنون بكرثة .ويبني اجلدول (� )16أ�سباب التدخني عند
ال�شباب بح�سب ر�أيهم للفئات العمرية � 24-12سنة �إذ ا�شار ما
ن�سبته ) (%26,9من ال�شباب � 14-12سنه �إىل �أن �سبب التدخني هو
للتخل�ص من امل�شكالت النف�سية ,وما ن�سبته ) (%38,6لل�شباب 18-
� 15سنة و) (%45,4لل�شباب � 24-19سنه ,بهذا تكون الن�سبة العليا
لل�شباب املدخنني تعود �أ�سبابها يف �أكرثها �أىل ال�ضغوط النف�سيه
التي يعانيها ال�شباب نتيجة الأو�ضاع غري امل�ستقرة يف الدولة ,وازدياد
البطالة.
جدول ()16
ن�سبة ر�أي ال�شباب يف �أ�سباب التدخني للأعمار (� 24-12سنه)
�أ�سباب التدخني

الن�سبة %
� 14-12سنة

� 18-15سنة

� 24-19سنة

احد الوالدين يدخن

14,9

11,9

11,5

�ضغط الأقران

8,9

10,8

11,6

التباهي

13,6

13,5

12,4

اهمال الوالدين

14,3

13,4

12,2

تقليد الأ�شخا�ص

6,4

6,9

6,8

لال�سرتخاء

2,6

3,3

3,5

غري مبني

8,0

3,8

2,0

�أخرى

0,2

0,0

0,0

املجموع

%100

%100

%100

امل�صدر  -:م�سح معارف ومواقف وممار�سات ال�شباب ,م�صدر �سابق� ,صفحه ,143جدول (.)11

�أما بالن�سبة لتناول الكحول بني ال�شباب ,فقد �أ�شار ه�ؤالء وبن�سبة
عالية �إىل� ,إنهم ال يعرفون �سبب تناولهم الكحول ,بينما �أ�شار ما
ن�سبتهم  %12,5للأعمار � 14-12سنة� ,إىل �أنهم يتناولونها جماراة
لأقرانهم ,كذلك احلال لل�شباب من الفئات العمرية � 24-15سنة,
وهذا ي�شري �إىل �أن تناول امل�شروبات الكحولية بالن�سبة لل�شباب يعد
هروباً من الواقع الذي يعي�شون فيه لي�س �إال؛ لكونهم ال يعرفون �سبب
اللجوء �إىل تناول الكحول ...فق�سم منهم يرى انه بتناوله الكحول
ي�ستطيع �أن يتعامل مع امل�شكالت التي تعرت�ض حياته ب�شكل اف�ضل,
كما �أن بع�ضهم يتناولها لق�ضاء وقت الفراغ نظراً ,لأنه عاطل عن
العمل ,ون�سبة منهم يرى ان و�سائل الأعالم لها دور يف جعله يتناولها.
ينظر جدول ()17
�إن ال�ضغوط وامل�شكالت التي يعاين منها الأطفال وال�شباب يف
جمتمعنا كثرية جدا� ,سببتها الظروف ال�سيا�سية والأقت�صادية
وال�سيا�سات اخلاطئة للنظام ال�سابق ,فقد كانت جل امل�شكالت التي
عاناها ال�شباب تتمثل يف العوز املادي �سواء يف العقد التا�سع للقرن
املا�ضي� ,أو يف الو�ضع احلايل للمدة  ,2005-2003مما �سبب ظهور
حالتي القلق والتمرد.
فبالن�سبة للحاالت التي تثري القلق ,يرى ما ن�سبته  %19,1لل�شباب
ب�أعمار � 14-12سنة �أن احلرب هي �أكرث الأ�شياء التي تثري قلقهم...
بينما يرى ال�شباب بعمر � 18-15سنه� ,إن فقدان الأمان هو �أكرث
الأ�شياء التي تثري قلقهم وبن�سبـة  ,%20,8كذلك احلال لل�شباب بعمـر
� 24-19سنة ,وبن�سبة  .%22,5كما ي�شري �إىل ذلك اجلدول ()18
جدول ()17
ن�سبة �أراء ال�شباب يف �سبب تناولهم الكحول واملواد املهدئة
�أ�سباب تناول الكحول

الن�سبة %
� 14-12سنة

� 18-15سنة

� 24-19سنة

لأثبات الذات

2, 5

3,1

3,9

تقليد احد الوالدين

10,6

10,1

9,5

للمتعة

11,8

12,1

12,5

جماراة الأقران

12,5

17,6

19,9

تاثري الدعايات

1,4

1,2

1,5

التخل�ص من امل�شاكل
النف�سية

التعامل مع امل�شاكل
ب�شكل اف�ضل

9,0

15,5

19,0

15,5

20,0

22,2

لق�ضاء وقت الفراغ

8,6

11,5

12,8
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أبحاث

لل�شعور بال�سعادة

7,8

11,7

12,2

اعتبارها مو�ضة عاملية

5,2

6,8

8,0

تاثري و�سائل الأعالم

2,4

2,7

3,1

لأاعرف

43,7

24,0

15,2

غري مبني

0,1

0,0

0,1

املجموع

%100

%100

%100

�شكل ()13
ن�سبة �آراء ال�شباب يف �سبب تناولهم الكحول واملواد املهدئة

امل�صدر  -:م�سح معارف ومواقف وممار�سات ال�شباب ,م�صدر �سابق� ,صفحه  ,138جدول .107

�أما عن حالة التمرد؛ ف�إن �أكرث ال�شباب املتمرد ميتاز ب�سوء التكيف
االجتماعي ويتمثل ذلك يف عجزهم عن م�سايرة القيم واملعايري
وقوانني املجتمع الذي يعي�شون فيه ,ومن ثم عجزهم عن الأخذ
والعطاء .بطريقة را�ضية مر�ضية مع من يعاملهم من �أفراد املجتمع.
�سواء داخل الأ�سرة �أو خارجها.
وميتاز ال�شاب املتمرد ب�سوء التوافق الذاتي الذي يتمثل يف ال�صراع
بني الفرد وذاته ,وعدم الر�ضا عن النف�س وبال�شعور بالنق�ص �أو
ال�شعور بالعظمة �أو قد يت�أرجح بني �إحتقاره لذاته �أحيانا وبني �إكباره
لنف�سه �أحيانا �أخرى ,فتارة ينب�سط يف �سلوكه ,ويبدو يف غاية البهجه,
وتارة �أخرى ينزوي وينطوي على ذاته ,ويعاين من ال�شعور باالكتئاب
وكراهية نف�سه ,ما قد يدفع بع�ضهم اىل التفكري يف االنتحار.
وف�ض ً
ال عن ذلك جند ال�شاب املتمرد ,ميتاز ب�سوء التوافق املدر�سي,
�إن كان طالباً� ,أو �سوء التكيف املهني� ,إن كان عام ً
ال �أو موظفاً ,وذلك
لإخفاقه يف التكيف مع الدرا�سة� ,أو العمل ل�سوء �صالته االجتماعية
ب�أقرانه يف الدرا�سة ,وب�أ�ساتذته وب�أقران العمل ور�ؤ�سائه.
�إن التمرد ما هو �إال تعبري عن الت�ضارب والت�صادم بني القيم ,وهروب
من �ضغوط ومواقف احلياة ملن ال يتحملها ,وه�ؤالء هم من مل ت�ؤهلهم
نفو�سهم للقدرة على التكيف االجتماعي ,ومن ثم فالتمرد ثورة
وهروب ,ثورة على الف�شل يف التكيف وهروب من توتر �سوء التكيف...
وهناك عوامل وظروف يف جمتمعنا �أ�سهمت بدرجة كبرية يف ثورة
ال�شباب ومترده .وهناك فرق بني ثورة ال�شباب ال�سوي وغري ال�سوي,
فالأ�سوياء ينتهجون الطرق التي يقرها املجتمع يف الإعراب عن
ثورتهم على �أي نظام �أو �سلوك �أو قانون ال يروقهم ,ولكن املتمردين
ينهجون نهجاً �آخر ال يتفق ومنطق الأ�سوياء ,ويتخذ متردهم �صوراً
عدة.

ال�شكل من عمل الباحثة اعتماداً على جدول ()18

جدول ()18
ن�سبة ر�أي ال�شباب يف احلاالت التي تثري قلقهم
احلاالت التي تثري قلق ال�شباب

الن�سبة %
� 14-12سنة

� 18-15سنة

� 24-19سنة

احلرب

19,1

17,3

16,4

احلوادث امل�ؤملة

13,0

14,9

15,4

الف�شل يف الدرا�سة

16,1

11,0

5,2

اال�صابة باملر�ض

11,5

10,1

10,4

عدم توفر النقود

5,7

9,0

11,7

املوقف ال�سيا�سي العام

1,0

2,1

2,9

فقدان االمان

18,1

20,8

22,5

امل�ستقبل

3,0

5,4

7,3

تكوين ا�سرة

0,5

1,0

2,1

التعامل مع اجلن�س االخر

0,1

0,3

0,4

االمرا�ض املنقولة جن�سيا

0,2

0,2

0,2

دون معرفة ال�سبب

1,3

1,2

0,8

اخرى

2,8

2,6

2,6

الاقلق

7,7

4,2

2,2

غري مبني

0,0

0,0

0,0

املجموع

%100

%100

%100

امل�صدر  -:م�سح معارف ومواقف وممارا�سات ال�شباب ,م�صدر �سابق ,جدول ()100
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�إن �سيادة التوتر من كرثة ال�ضو�ضاء وال�صراع والتناف�س بني �أفراد
املجتمع ,وانت�شار اجلرمية واملخدرات والدعارة وت�شرد الأحداث,
جتعل املجتمع يبدو فاقداً لأتزانه وكيانه ,وكل هذا ال يحتمله ال�شباب,
لهذا توجه �سلوكهم نحو التمرد...
ويتخذ مترد ال�شباب �صوراً خمتلفة يف املجتمع العراقي متتاز
جميعها ب�أعرا�ض �سوء التكيف ,وتتدرج هذه الأعرا�ض من الأنزواء
والبعد عن النا�س� ,إىل اال�ستعرا�ض ب�شتى الأ�ساليب .وال�سيما يف
امللب�س وامل�أكل واملظهر والنزعة وامليول .ويظهر التمرد يف �شبابنا من
خالل الظهور مبظهر ال�شاب الغربي من خالل �إطالة ال�شعر ,ولب�س
البنطال ال�ضيق اىل درجة ملحوظة ,وحذاء مدبب� ,أو لب�س القمي�ص
ذي الألوان والزخارف التي تبدو �أقرب �إىل مالب�س ال�سيدات .ولب�س
الأقراط والقالئد وال�سوارات ,على الرغم من علمه ب�أن املجتمع ال
ي�ست�سيغ ذلك حتى �أهله و�أقاربه .وكذلك احلال بالن�سبة لل�شابات,
ال�سيما يف ت�سريحات ال�شعر...
ويظهر مترد �شبابنا و�شاباتنا اليوم من خالل اتخاذ �سلوك ولغه
بعيده عن تقاليد جمتمعنا وعاداته ,مثال ذلك تلفظ ال�شاب العراقي
ب�أ�سلوب غربي ,وت�صنع نغمات ونربات لي�ست من طبيعة �صوته ف�ض ً
ال
عن ا�ستخدام تعبريات �أجنبيه تتخلل حديثه للداللة على �أن جمتمعنا
مت�أخر والبد �أن يتمثل باملجتمعات املتقدمة..
ويظهر �أي�ضا مترد �شبابنا العراقي يف تعاطي املخدرات او الكحول,
�إذ يلجا بع�ض ال�شباب �إىل االن�سحاب الكامل من املجتمع الذي يعي�ش
فيه .و�سلوكهم يف امللب�س �أو امل�أكل �أو �شرب اخلمر وتدخني انواع
املخدرات ما هو �إال انف�صال �إرادي ,ي�صل بهم �أحيانا �إىل النوم يف
الطرق العامة� ,أو اتخاذ �سلوك ال يتفق والعرف االجتماعي ,غري
عابئني مبن حولهم من النا�س� ,أو يلجا ال�شاب �إىل ال�سرقة على الرغم
من عدم حاجته لذلك.
وقد يلج�أ ال�شاب املتمرد اىل التظاهر بالعلم والفل�سفة ,فيقوم ب�شراء
ال ,وهو لي�س بطالب طب� ,أو يدعي �أنه يتبع مذهباً
الكتب الطبية مث ً
معيناً وهو ال يفقه �شيئا يف ذلك املذهب ,و�أن مثل هذا ال�سلوك هو
�سلوك غري �سوي لأثبات الذات� .إن �أ�سباب م�شكلة �شبابنا �أعمق
بكثري من ظاهرها� ...أ�سبابها نف�سية ,اجتماعية ,اقت�صادية ,مرتبطة
بالظروف ال�سيا�سية للبلد والذي مير فيه ,من االنتقال من نظام
م�ستبد دكتاتوري �إىل نظام حر دميقراطي...هذه الأنتقالة ال�سريعة
�سببت حدوث فجوة كبرية يف نف�سية ال�شاب العراقي ,متثلت يف عدم
قدرته على التكيف مع الو�ضع اجلديد ..وقد ي�ستغرق الأمر طوي ً
ال...
للتعود من جديد على الرتكيبة اجلديدة للنظام ال�سيا�سي يف العراق.

نتيجة هذا التقهقر ..كذلك ا�ستخدم املدنيون �أداة للقتال ,كطرد
ال�سكان من مناطقهم ,وتهجريهم ,وارتكاب املجازر بحقهم,
واغت�صاب الن�ساء بغية التعجيل يف ا�ست�سالم احلكومة وال�شعب
ل�صالح االرهاب ..ويتعر�ض الأطفال يف مثل هذه ال�صراعات �إىل
املوت و�سوء التغذيه واملر�ض والعنف واالعتداء اجلن�سي والبدين
والنف�سي.
ويف ال�سابق كان التهمي�ش والإق�صاء االجتماعي الذي مار�سه
النظام ال�سابق �ضد فئات معينة يف املجتمع العراقي ,قد زاد من
العجز االجتماعي وال�سيا�سي واالقت�صادي ,و�أدام ال�شعور بال�ضعف
لل�شباب والأطفال يف الدولة ,وال�سيما الإق�صاء من اال�شرتاك يف
العملية ال�سيا�سية و�صنع القرار ,والأبعاد من العمل واملوارد املادية,
والإبعاد من االندماج يف عمليات ثقافيه م�شرتكه� ...إذ ي�ؤدي هذا
الإبعاد �إىل م�شاعر اخلذالن والت�شا�ؤم والي�أ�س من امل�ستقبل لدى
ال�شباب ,ونتيجة لكل الظروف ال�سابق ذكرها �أ�ضطر �أغلب ال�شباب
يف املحافظات العراقيه �إىل الهجرة �إىل حمافظات �إخرى لطلب
العمل ,منها حمافظة بغداد والب�صره واملو�صل ,ب�أعتبارها املحافظات
الأوىل يف العراق يف �إ�ستقطاب �سوق العمل� ..إال�أن �إغلبهم انخرط يف
عامل اجلرمية املنظمة وغري املنظمة ونتيجة الإحباط الذي الزمهم
جل�أوا �إىل تناول �أنواع املخدرات والكحول و�أ�صبحوا مدمنني ,و�آخرون
ا�ضطروا �إىل ال�سفر خارج البالد للح�صول على وظيفة �أف�ضل.
املراجع
1 .1الأمم املتحدة� ,إدارة ال�ش�ؤون االقت�صادية واالجتماعية ,تقرير
احلالة االجتماعية يف العامل لعام  ,2003نيويورك,2003 ,
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3 .3البطالة يف العراق واحللول املقرتحة لها ,الندوة العلمية ملركز
درا�سات وبحوث الوطن العربي ,اجلامعة امل�ستن�صريه/10 ,اب
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4 .4اجلمعية العراقية لدعم الطفولة ,جملة الطفولة ,العدد ,11ال�سنه
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�إن ال�ضعف ,وانعدام اليقني ,وانعدام الأمن ,وانعدام التكاف�ؤ داخل
املجتمع العراقي هي �أ�سباب ال�صراع الداخلي لل�شباب العراقي..
�إن وجود ال�صراع العنيف بني ال�شعب واحلكومة من جهة والأرهاب
من جهة �أخرى �سبب تقهقر التنمية االجتماعية؛ لأن الدمار حلق
بال�صناعات .و�أهملت اخلدمات االجتماعية وبارت املناطق الزراعية,
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اتجاه جديد
من أجل كوكب األرض
خافيري �سوالنا
وفق ًا لمنظمة االستدامة ،شبكة البصمة البيئية العالمية ,فإن البشرية استنفدت في يوم  29يوليو الفائت ،رصيدها من موارد األرض للعام
قدم موعد «يوم تجاوز موارد األرض» بمقدار شهرين خالل العشرين سنة الماضية ،وفي هذا العام  2019جاء مبكرا أكثر من أي
بأكملهَ .ت َّ
وقت مضى .وبرغم تجلي التأثيرات البيئية المتزايدة الناجمة عن أنشطة بشرية في نواح كثيرة ،إال أن تغير المناخ هو أطول هذه التأثيرات
أمد ًا وأوسعها نطاقاً .حيث تمثل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن حرق الوقود األحفوري ما يقدر بنحو  %60من بصمتنا البيئية.

تعد دول جمموعة الع�شرين ,بدرجات
متفاوتة ,امل�ساهم الرئي�س يف تغري املناخ,
وتُطلق املجموعة �إجماال حوايل 80٪
من الغازات امل�سببة لالنحبا�س احلراري
الكوكبي على م�ستوى العامل .تت�صدر ال�صني
والواليات املتحدة واالحتاد الأوروبي ترتيب
الدول من حيث االنبعاثات الكربونية ,وال
تزال �أمريكا �أكرب دولة باعثة لثاين �أك�سيد
الكربون من حيث ن�صيب الفرد .عالوة
على ذلك� ,أعلنت الواليات املتحدة ,حتت
قيادة الرئي�س دونالد ترامب ,ان�سحابها
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من اتفاقية باري�س للمناخ لعام ,2015
التي تعهدت مبوجبها  197دولة باحلد
من الزيادة يف درجة احلرارة العاملية مبا ال
يتجاوز درجتني مئويتني فوق م�ستويات ما
قبل الثورة ال�صناعية كحد �أق�صى.
يف قمة جمموعة الع�شرين الأخرية يف
�أو�ساكا ,ن�أت �إدارة ترامب بنف�سها مرة �أخرى
عن اتفاقية باري�س ,مدعية �أن انبعاثات ثاين
�أك�سيد الكربون املرتبطة بالطاقة يف الواليات
املتحدة قد انخف�ضت بن�سبة  14٪بني عامي

 2005و .2017ولكن هذا االنخفا�ض يعك�س
�إىل حد كبري عوامل اقت�صادية  -على وجه
اخل�صو�ص� ,إمكانية احل�صول على وفرة من
الغاز الطبيعي منخف�ض التكلفة ,الذي حل
حمل الفحم يف مزيج م�صادر الطاقة يف
الواليات املتحدة .لذلك ال ميكن �أن يُن�سب
الف�ضل يف هذه االجتاهات لإدارة ترامب,
امل�شغولة بالرتاجع عن ال�سيا�سات املناخية
التي اعتُمدت يف عهد �أوباما.
تثبت �أزمة املناخ �أن الديناميات االجتماعية

والطبيعية ترتبط ببع�ضها بع�ضاً على نحو
متزايد .ومع ذلك ,ال يزال بع�ض القادة
م�صممني على جتاهل الأدلة التجريبية على
حدوث االنحبا�س احلراري .يف الواليات
املتحدة ,تعك�س �سيا�سات ترامب املناخية
امل�شهد ال�سيا�سي �شديد اال�ستقطاب الذي
ن�شهده الآن ,حيث �أ�صبحت جميع الق�ضايا
تقريبا على درجة عالية من التحزب .كما
ينال رف�ضه للإجماع العلمي حول تغري املناخ
ا�ستح�سان العديد من الناخبني اجلمهوريني,
الذين يعتقد  34٪منهم فقط �أن الن�شاط
الب�شري هو ال�سبب الرئي�سي لالنحبا�س
احلراري ,مقارنة بنحو  89٪من الناخبني
الدميقراطيني.
عالوة على ذلك ,حظي هجوم احلكومة
الأمريكية �ضد علوم املناخ بالت�أييد بني
منتجي الوقود الأحفوري الآخرين .على
�سبيل املثال ,ان�ضمت اململكة العربية
ال�سعودية والكويت ورو�سيا م�ؤخراً �إىل
الواليات املتحدة يف رف�ض ت�أييد تقرير
مرجعي �أعدته جلنة الأمم املتحدة احلكومية
الدولية املعنية بتغري املناخ ( )IPCCوي�سلط
ال�ضوء على احلاجة �إىل �إجراء تخفي�ضات
جذرية يف انبعاثات ثاين �أك�سيد الكربون.
خل�ص التقرير �إىل �أنه من �أجل احلد من
ظاهرة االنحبا�س احلراري خالل هذا القرن
بحيث ال تزيد عن  1.5درجة مئوية فوق
م�ستويات ما قبل الثورة ال�صناعية �-أحد
�أهداف اتفاقية باري�س -يجب علينا خف�ض
�صايف االنبعاثات الكربونية مبقدار الن�صف
تقريبا (ن�سبة �إىل م�ستويات  )2010بحلول
عام  ,2030ويجب �أن ن�صل �إىل �صايف
انبعاثات �صفر بحلول منت�صف القرن .ومع
ذلك ,ف�إن االجتاهات احلالية غري واعدة,
حيث �سجلت انبعاثات ثاين �أك�سيد الكربون
العاملية املرتبطة بالطاقة ارتفاعاً قيا�سياً يف
عام .2018
لكن لي�ست جميع الأخبار �سيئة .حل�سن
احلظ ,مل تن�ضم �أي دولة �إىل الواليات
املتحدة ب�إعالن عزمها على االن�سحاب من

اتفاقية باري�س .ويف قمة جمموعة الع�شرين,
منعت فرن�سا واململكة املتحدة وغريها
ترامب من ا�ستبعاد �أي �إ�شارة �إىل االتفاق يف
البيان اخلتامي.
اعتمدت فرن�سا واململكة املتحدة ,بني عدد
متزايد من الدول ,قوانني تكر�س هدف
حيادية الكربون (مبعنى حتقيق �صايف
انبعاثات �صفر) بحلول عام  .2050كما
ناق�شت الدول الأع�ضاء يف االحتاد الأوروبي
 التي متكنت يف عام  2018من مقاومةاالجتاه العاملي احلايل باحلد من االنبعاثات
الكربونية املرتبطة بالطاقة ال�صادرة منها
جمتمعة � -إمكانية جعل حيادية الكربون
بحلول عام  2050هدفاً م�شرتكاً .لكنها
يف ال�شهر املا�ضي ف�شلت يف االتفاق على
هذا املوعد امل�ستهدف ب�سبب معار�ضة من
جمهورية الت�شيك و�إ�ستونيا واملجر وبولندا.
ميثل هذا عائقاً �أمام �أوروبا قبل قمة الأمم
املتحدة للعمل من �أجل املناخ التي �ستعقد يف
نيويورك يف �سبتمرب ,والتي �ستتناول �ضرورة
التعهد بالتزامات وطنية �أكرث طموحا مبوجب
اتفاقية باري�س .يجب على االحتاد الأوروبي
�أن يثبت با�ستمرار قدرته على القيادة يف
جمال تغري املناخ ,وعدم الإدالء ببيان قوي
يف هذه القمة �سيكون مبثابة فر�صة مهدرة.
يف نف�س الوقت ,لن يفوز العامل يف املعركة
�ضد تغري املناخ �إذا كان الكثري من النا�س
يعتقدون �أن هذه املعركة �ست�ؤثر �سلباً على
النمو والعدالة االقت�صادية .وكما ب َّينت حركة
«ال�سرتات ال�صفراء» االحتجاجية يف فرن�سا,
فمن غري الواقعي �أن ننتظر من ه�ؤالء الذين
ي�ساورهم القلق حيال م�شاكل نهاية ال�شهر
�أن يكرتثوا بنف�س القدر مل�شاكل نهاية العامل.
نظراً لأن التحول يف جمال الطاقة �سيكون
مكلفاً و�سيت�سبب يف خ�سارة بع�ض الأطراف
على املدى الق�صري ,يتعني على احلكومات
�صقل ال�سيا�سات وت�صميم �شبكة �أمان
لتخفيف الت�أثري ,وهو ما تهدف �إليه احلكومة
الإ�سبانية من خالل خطتها االنتقالية
اجلديدة لإغالق مناجم الفحم يف البالد.

هذا النوع من الت�أقلم  -الذي تبنته رئي�سة
املفو�ضية الأوروبية املنتخبة �أور�سوال فون
دير الين يف خطابها �أمام الربملان الأوروبي
 يت�سق مع مواجهة احلقيقة ال�صعبة لهذهامل�س�ألة :على املدى املتو�سط والبعيد ,ف�إن
البديل الأكرث تكلفة هو التقاع�س عن العمل
من �أجل املناخ.
�إن حلول «يوم جتاوز موارد الأر�ض» يف �أقرب
موعد له على الإطالق لهو تذكري �صارخ
بحجم املوارد التي نتطلبها من كوكبنا ,ومبا
نحتاج �إليه من حتول غري م�سبوق يف جمال
الطاقة ملكافحة ظاهرة االنحبا�س احلراري.
من امل�شجع �أن النقا�ش العام حول تغري املناخ
رغم وجود بع�ض الأ�صوات الن�شاز -قد بد�أيف �إدراك هذه احلقيقة .عالوة على ذلك,
ف�إن الزيادة يف عمق وو�ضوح مناق�شات
املناخ� ,إىل جانب االنخفا�ض امللحوظ يف
�أ�سعار الطاقة املتجددة ,كلها عوامل تعطينا
املزيد من الأ�سباب للتفا�ؤل.
�سيكون الت�صدي لظاهرة االنحبا�س احلراري
مهمة �شاقة ,وقد يكون من ال�سهل �أن تحُ بط
العزائم .لكن �إذا اعتنق العامل روحاً ِ
مبتكرة
ومتعددة الأطراف و�شاملة على امل�ستوى
االجتماعي ,فال يزال �أمامنا مت�سع من
الوقت لتحقيق التغري يف االجتاه الذي نحن
يف م�سي�س احلاجة �إليه من �أجل �إبقاء كوكب
الأر�ض �صاحلاً لل�سكنى.

* ك��ان ممثل االحت���اد الأوروب����ي الأع��ل��ى لل�سيا�سة
اخلارجية والأمنية ,والأمني العام ملنظمة حلف �شمال
الأطل�سي ,ووزي��ر خارجية �إ�سبانيا �سابقاً .وي�شغل
حالياً من�صب رئي�س مركز �إي�ساد لالقت�صاد العاملي
والدرا�سات اجليو�سيا�سية ,وه��و زميل متميز لدى
م�ؤ�س�سة بروكنجز ,وع�ضو «جمل�س الأجندة العاملية
ب�ش�أن �أوروب���ا» التابع للمنتدى االقت�صادي العاملي.
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عملية
إعادة البناء
العظمى
كالو�س �شواب
إذا كان للعالَم أن يتغلب على «االختالل العظيم» في عام  2018فسيحتاج إلى إطار جديد للتعاون العالمي ,فبعد الحرب العالمية الثانية
اجتمع المجتمع الدولي لتصميم مجموعة من الهياكل المؤسسية التي عملت على تسهيل التعاون في السعي وراء مستقبل مشترك,
واآلن بات لزام ًا عليه أن يفعل ذلك مرة أخرى.

بيد �أن التحدي هذه املرة لي�س جيو�سيا�سياً
واقت�صادياً فح�سب ,فنحن ن�شهد تغيرياً
جوهرياً يف الكيفية التي يجري عليها
التوا�صل بني الأفراد واملجتمعات ,ومن خالل
فهم هذا التغيري ,ي�صبح بو�سعنا الت�أثري
�إيجابياً على نتائجه.
�أول ما يتعني علينا �أن ندركه �أننا نعي�ش
ع�صر الثورة ال�صناعية الرابعة ,حيث
تخ�ضع الأعمال ,واالقت�صادات ,واملجتمعات,
وال�سيا�سة لتحول جوهري ,ومنذ �أن بد�أت
فكرة االجتماع ال�سنوي للمنتدى االقت�صادي
العاملي تتبلور يف ذهني يف عام  2016كنت
وا�ضحاً :فاملحاوالت املتعجلة غري املدرو�سة
لإ�صالح عملياتنا وم�ؤ�س�ساتنا القائمة لن
جتدي بب�ساطة ,وبدالً من هذا نحتاج �إىل
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�إعادة ت�صميمها على النحو الذي مي ّكننا
من اال�ستفادة من وفرة الفر�ص اجلديدة
التي تنتظرنا ,يف حني نتجنب ذلك النوع من
االختالالت التي ن�شهدها اليوم ,و�إذا انتظرنا
�أو اعتمدنا على احللول ال�سريعة لإ�صالح
�أوجه الق�صور التي تعيب الأنظمة القدمية,
ف�إن قوى التغيري �ستتجاوز هذه الأنظمة
وتطور لنف�سها زخماً وقواعد خا�صة.

هذا من �ش�أنه �أن يجعل �سال�سل العر�ض
التقليدية عتيقة متقادمة ,كما �أ�صبحت
املناف�سة �أقل اعتماداً على التكلفة ,ومدفوعة
ب�شكل �أكرب باجلدوى الوظيفية والإبداع,
وقريباً لن تظل االقت�صادات ال�ضخمة قادرة
على توفري املزايا التي كانت توفرها ذات
يوم ,و�ستكون املوهبة ,ال ر�أ�س املال التقليدي,
املورد الأعظم قيمة.

الواقع �أن الثورة ال�صناعية الرابعة تعمل
بالفعل على حتويل �أنظمتنا االقت�صادية على
�أكرث من نحو ,فبادئ ذي بدء ,يت�ضاءل العالمَ
املادي ِبفعل عالمَ رقمي مرتابط متكامل
وافرتا�ضي جديد يف ظل اقت�صاد دائري
وم�شرتك ,وي�شهد الت�صنيع ثورة ِبفعل الأمتتة
(الت�شغيل الآيل) ,والتوطن ,والفردانية ,وكل

كما ت�ضع الثورة ال�صناعية الرابعة قدراً غري
م�سبوق من الطاقات واملوارد يف �أيدي ِقلة من
ال�شركات� ,إذ تعمل ال�شركات الرقمية الرائدة
اليوم على �إعادة ت�شكيل حياة النا�س اليومية,
وتعطيل الأمناط االجتماعية التقليدية بطرق
يت�سن ّ
قط مل�ؤ�س�سات الأعمال التقليدية
مل
َّ
�أن ت�أتي مبثلها ,ومن الآن ف�صاعداً �سيحدد

التمكن من الذكاء اال�صطناعي والبيانات
ال�ضخمة ,والقدرة على ت�شغيل من�صات
�ضخمة من خالل قيادة الأنظمة الذكية,
مدى قوة كل من ال�شركات والأوطان.
يف الوقت نف�سه �ستتحول �أمناط التوظيف
والدخل ِبفعل ن�شر الأمتتة القائمة على
الذكاء اال�صطناعي ,و�ستن�ش�أ الوظائف ذاتياً
على نحو متزايد من خالل �أنظمة ايكولوجية
مبدعة ,و�سيحل حمل دخل العمل التقليدي
عوائد م�ستحقة من مهام �إبداعية ,ور�أ�س
املال اال�ستثماري ,وميزة املحرك الأول.
وبالفعل مل يعد من املمكن تق�سيم
التفاعالت االقت�صادية العاملية �إىل جتارة
ال�سلع واخلدمات ,واملعامالت املالية,
واال�ستثمارات ,فاليوم تتكامل كل التدفقات
االقت�صادية يف نظام �شامل يحكم تبادل
القيمة امللمو�سة وغري امللمو�سة عرب احلدود,
وبدالً من فر�ض ال�ضريبة على العمل ,يتعني
على احلكومات �أن تبد�أ فر�ض ال�ضريبة
على احتكارات املن�صات و�آليات خلق القيمة
املت�أ�صلة يف ال�سحابة ال�سيربانية.
يف ال�سنوات املقبلة �ستتوتر امليزانيات
الوطنية على نحو متزايد ِبفعل الإنفاق على
البنى الأ�سا�سية املادية والربجمية الالزمة,
لتوفري النظم االيكولوجية للإبداع و�إعادة
تدريب وترقية مهارات العمال ,ف�ض ً
ال عن
الربامج االجتماعية الالزمة لدعم العمال
خالل التحول االقت�صادي اجلاري ,والبد
�أن تكون الأولوية الأ�سا�سية لتكييف التعليم
مع متطلبات الثورة ال�صناعية الرابعة ,ومن
الأهمية مبكان الرتكيز على تغذية الإبداع,
والتفكري االنتقادي ,وحمو الأمية الرقمية,
والقدرة على التعاطف ,واحل�سا�سية,
والتعاون ,وكل هذا �ضروري ل�ضمان بقاء
التكنولوجيا خا�ضعة الحتياجاتنا ال العك�س.
ف�ض ً
ال عن ذلك ,البد �أن تكون �أنظمة التعليم
موجهة ب�شكل �أكرب نحو التعلم مدى احلياة,
�سواء من خالل الت�سليم الرقمي �أو التنمية
والتدريب ال�شخ�صي وجهاً لوجه.

بعيداً عن التعليم ,البد �أن تتكيف عملية �صنع
ال�سيا�سات عموماً مع �سرعة التغري يف الثورة
ال�صناعية الرابعة ,والبد �أن يجري تطوير
مناذج حوكمة تعاونية ر�شيقة جديدة لتجنب
ال�سيناريو ,حيث تظل ال�سيا�سات احلكومية
مت�أخرة على نحو م�ستمر وراء احلدود
التكنولوجية.
و�ستحدد كيفية ا�ستجابة الدول لكل هذه
التغريات م�سارات النمو يف امل�ستقبل
واملواقف على امل�سرح العاملي ,ف�ضال عن
نوعية حياة مواطنيها ,وبو�صفها عملية بال
حدود من الرتابط املتبادل ,تتطلب الثورة
ال�صناعية الرابعة دمج ال�سيا�سات الوطنية
يف النظام العاملي ,واليوم تُ َع َّرف العوملة
بتو�سع التجارة املتعددة الأطراف والثنائية,
لكنها يف امل�ستقبل �ست�صف الرتابط املتبادل
بني الأنظمة الرقمية الوطنية وما يرتبط بها
من تدفق للأفكار واخلدمات.
ورغم �أن العديد من الدول التزال حتاول
اللحاق بالثورات ال�صناعية ال�سابقة ,ف�إنه
يتعني عليها �أن تدرك �أن الثورة ال�صناعية
الرابعة توفر فر�صاً فريدة لتحقيق قفزات
�إىل �أحدث الإبداعات ,فبعد ح�صد مكا�سب
الثورة ال�صناعية الأوىل �أ�صبحت اململكة
املتحدة القوة العاملية املهيمنة يف القرن
التا�سع ع�شر ,وحلت خلفاً لها الواليات
املتحدة ,التي امتلكت� ,أكرث من �أي دولة,
الثورتني ال�صناعيتني الثانية والثالثة ,وقد
ق�سمت هذه الثورات الثالث العالمَ �إىل دول
�صناعية ,و�أخرى نامية ,مع تراجع �أهمية
ال�صني بعد �أن كانت قوة رائدة ِلعدة قرون
من الزمن.
اليوم ,يُعاد توزيع توازن القوى العاملية مرة
�أخرى ,ب�سرعة مذهلة ,والآن بعد �أن �أ�صبح
الفرد الواحد ميلك القدرة على �إحداث قدر
هائل من الدمار ,مل يعد بو�سعنا �أن ن�شجع
انق�سام العالمَ بني من ميلكون ومن ال ميلكون,
وقد ن�ش�أ بالتايل احتياج ملح �إىل التعاون
العاملي ,وعلى م�ستوى �أكرث �أ�سا�سية ,قد يبدو
ِ
الفكر اجلديد حول ما ميكن اعتباره عالقات

اقت�صادية حرة ,ونزيهة ,و�شاملة مثلما يبدو
اليوم يف حقيقة الأمر.
و يف املنتدى االقت�صادي العاملي �إطلق هذا
احلوار يف �إطار اجتماعنا ال�سنوي يف دافو�س
يف يناير املا�ضي  ,2019وباعتباره من�صة
رئي�سة يتعدد فيها �أ�صحاب امل�صلحة ,ف�إن
املنتدى لديه القدرة على دفع املناق�شة �إىل
الأمام ,وهو راغب يف حتمل امل�س�ؤولية عنها,
ومن خالل �شبكاتنا العلمية والأكادميية
ن�ستطيع �أن نعمل كمحفز لأفكار جديدة,
و�سيتطلب الإعداد للثورة ال�صناعية الرابعة
امل�شاركة امل�ستمرة والإجماع الوا�سع النطاق
حول حلول قابلة للتنفيذ ,وي�أمل املنتدى
توفري «نظام ت�شغيل» لهذا اجلهد يف
ال�سنوات املقبلة ,ا�ستناداً �إىل االقتناع ب�أن
هذه احلوارات ,لكي تكون ف ّعالة ,يجب �أن
تكون مملوكة جلميع �أ�صحاب امل�صلحة:
ال�شركات ,واحلكومات ,ومنظمات املجتمع
املدين ,وال�شباب .والبد �أن تركز �أي�ضاً على
ال�سعي �إىل حتقيق التما�سك االجتماعي ,ويف
بيئة اليوم املت�صدعة� ,ستكون �أكرث فعالية �إذا
دفعها التن�سيق ال التعاون كمبد�أ توجيهي.
�أخرياً يجب �أن ندرك �أن هذه احلوارات من
غري املمكن �أن يدفعها انق�سام زائف بني
الهويات العاملية والوطنية ,ويتعني علينا �أن
نتبنى الهويات الفردية والوطنية امل�ستمدة
من العوملة كما هي موجودة داخل كل واحد
منا.
بعد احلرب العاملية الثانية �أر�سى املجتمع
الدويل الأ�سا�س لل�سالم الدائم ,والأمن,
واالزدهار ,لكن العالمَ تغري ب�شكل جذري
خالل العقود ال�سبعة املا�ضية ,وحان الوقت
لتبني نهج جديد ,ولن يت�سنى لنا �صياغة
م�ستقبلنا العاملي مبا يتنا�سب مع م�صلحة
اجلميع �إال من خالل الت�صدي لهذا التحدي
معاً.
* م�ؤ�س�س املنتدى االقت�صادي العاملي ورئي�سه التنفيذي
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مقاالت

مساعدة
أصحاب المزارع
في افريقيا
لتغذية العالم
ع�صمان علي الوان
ُ
نشأت ،كان جدي يفقد أكثر من نصف طماطمه بعد كل موسم حصاد ،لم يكن مزارعا
في قرية كورا الريفية بوالية كانو في نيجيريا ،حيث
سيئا ،لكن الطرق السيئة جعلت من الصعب عليه تسويق طماطمه ،ولم يتعلم أبد ًا األساليب الحديثة في حفظها ،وفي محاولة إلنقاذ بعض
منتجاته ،كان يجفف في كثير من األحيان الطماطم على الرمال.

ال يزال هذا �صحيحا بالن�سبة �إىل نحو 80
مليون مزارع ريفي يف نيجرييا عرب �إفريقيا
جنوب ال�صحراء الكربى ,يتم فقدان ما
ي�صل �إىل  ٪50من الفواكه واخل�ضراوات,
و ٪40من جذور ال�شمندر والدرنات ,و٪20
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من احلبوب والبقوليات والبقول التي يتم
ح�صادها قبل �أن ت�صل �إىل ال�سوق ,وعلى
بعد �أقل من ن�صف ميل من م�صنع معجون
الطماطم الرئي�س يف كادوا ,وكانو ,يف
نيجرييا ,يجفف نحو  200مزارع ريفي �أكرث

من � 40شاحنة حمملة بالطماطم الطازجة
يف الرمال كل �أ�سبوع.
ي�ساهم نق�ص املعرفة واملوارد بني املزارعني
الريفيني �إىل حد كبري يف انعدام الأمن
الغذائي العاملي ,وبعد كل �شيء ,يف العامل

وال�صراع امل�سلح يف املناطق الزراعية .نتيجة
لهذه التحديات ,مت طرد ماليني الأ�شخا�ص
من منازلهم� ,أو منعهم من العمل يف حقولهم,
�أو عدم متكنهم من �إي�صال منتجاتهم �إىل
الأ�سواق� ,أو انقطاع �إمدادات ال�شتالت
املح�سنة والأ�سمدة واخلدمات املالية.
وما زالت التحديات تت�صاعد ,فقد ارتفع عدد
حاالت الطوارئ الغذائية -ب�سبب الكوارث
مثل اجلفاف �أو الفي�ضانات �أو احلرب �إىل
نق�ص يف الإمدادات الغذائية التي تتطلب
م�ساعدة خارجية -من  15حالة يف ال�سنة,
يف املتو�سط ,يف الثمانينيات �إىل �أكرث من 30
يف ال�سنة منذ عام .2000
والنتيجة انت�شار انعدام الأمن الغذائي ,فوفقا
ملنظمة الأغذية والزراعة ,افتقر �أكرث من
 820مليون �شخ�ص يف جميع �أنحاء العامل
�إىل الغذاء الكايف يف عام 2017؛ يعاين
�أكرث من ملياري �شخ�ص نق�صا يف املغذيات
الدقيقة الرئي�سة؛ و�أكرث من ن�صف الأ�شخا�ص
الذين يعي�شون يف البلدان املنخف�ضة الدخل
لي�سوا مت�أكدين من م�صدر الوجبة التالية,
ف�إذا ا�ستمرت االجتاهات احلالية ,ف�إن كمية
الطعام املزروع لن تغذي �سوى ن�صف �سكان
العامل بحلول عام .2050

النامي ,ف�إن �أ�صحاب املزارع ال�صغرية يف
الريف -ومعظمهم ميتلكون �أقل من �أربعة
هكتارات من الأرا�ضي الزراعية -ي�شكلون
غالبية املزارعني .يف الواقع ,ينتج �سكان
الريف ثالثة �أرباع طعام العامل ,ومع ذلك
فهم ميثلون  ٪80من فقراء العامل.
�إن توفري ما يكفي من الغذاء لإطعام �سكان
العامل يتطلب من املزارعني التغلب على
�سل�سلة من التحديات التي ال ميكن التنب�ؤ بها
يف الغالب ,واملتعلقة بعوامل مثل تغري املناخ,
وندرة املياه ,واالفتقار �إىل خدمات الإر�شاد,

ولكن ميكن تغيري هذه االجتاهات ,و�إفريقيا
مكان جيد للبدء ,وكما قال �أكينوومي
�أدي�سينا ,رئي�س بنك التنمية الإفريقي والفائز
بجائزة الغذاء العاملية لعام « ,2017ال ينبغي
لإفريقيا يف امل�ستقبل �أن تطعم نف�سها فح�سب
بل يجب �أن ت�ساهم يف �إطعام العامل».
يجب �أن ت�ؤكد �أي ا�سرتاتيجية لتعزيز الأمن
الغذائي على زيادة الإنتاجية وتقليل خ�سائر
ما بعد احل�صاد ,ولتحقيق هذه الغاية ينبغي
على كل احلكومات و�شركات الت�صنيع
الزراعي �أن تقوم بدورها للم�ضي قدما يف
اتخاذ تدابري فعالة من حيث التكلفة ت�ستفيد
من التكنولوجيات اجلديدة ,وتعزز البنية
التحتية ,وتوفر التدريب والدعم لأ�صحاب
املزارع ال�صغرية يف الريف.

وميكن للحكومات ,من خالل براجمها
الزراعية املختلفة م�ساعدة املزارعني
الريفيني يف تكوين تعاونيات ,حيث ميكنهم
اال�ستفادة من قوتهم اجلماعية ,وميكن
لل�شركات اخلا�صة ,من جانبها ,تزويد ه�ؤالء
املزارعني بخدمات الإر�شاد والتكوين ,والعمل
كم�شرتين رئي�سيني للمنتجات.
هذا هو نهج ثبت يف والية كيبي بنيجرييا,
وعزز خمطط مر�ساة املقرت�ضني لرابطة
مزارعي الأرز يف نيجرييا -الذي مت تنفيذه
بالتعاون مع البنك املركزي النيجريي
وبرنامج قرو�ض حكومي� -إنتاج املزارعني
الريفيني ودخلهم ,من خالل م�ساعدتهم يف
تكوين تعاونيات و�ضمان امل�شرتي.
عند ت�صميم �أي خمطط من هذا القبيل,
يجب على �صانعي ال�سيا�سات الت�أكد من
ت�شجيع ممار�سات الزراعة امل�ستدامة التي
تقلل من ا�ستخدام الزراعة للموارد الطبيعية,
مبا يف ذلك الرتبة واملياه .وعلى جميع
احلكومات االلتزام ب�ضمان توافق �سيا�ساتها
الزراعية والغذائية مع الإر�شادات الغذائية
احلديثة ,والتي ت�ؤكد التنوع واال�ستدامة يف
النظم الغذائية القائمة على النباتات �إىل حد
كبري.
ميكن حتقيق هدف املجتمع الدويل املتمثل
بالق�ضاء على اجلوع بحلول عام ,2030
لكن النجاح �سيتطلب التزاما من احلكومات
والقطاع اخلا�ص مل�ساعدة املزارعني الريفيني
يف التحول �إىل ممار�سات زراعية م�ستدامة
ومربحة ,و�إذا حدث ذلك فلن ن�ضع حدا
النعدام الأمن الغذائي فح�سب؛ لقد توقع
�أدي�سينا �أن “اجليل القادم من �أ�صحاب
املليارات يف �إفريقيا �سيكونون مزارعني”
وقد يكون �أقرب �إىل �أن يتحقق.

* زميل �آ�سنب نيوفوي�سز ,وهو املدير التنفيذي ورئي�س
“مزارع �سويت” يف منظمة �أم�يرك��ا �إي��ف��ا الدولية.
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تكنولوجيا

5

مزايا

للتلفزيونات
الذكية

عاما منذ أن نجح فتى المزرعة «فيلو ت .فارنسوورث» من والية أيداهو في عرض أول إرسال للصورة المتحركة .ولم يكن المخترع الصغير
ً 88
للتلفزيون المتواضع يعرف أنه ال يزال يحدق في ثمار عمله وبشكل جيد في القرن الحادي والعشرين؛ على الرغم من أن النماذج الحالية ال تشبه
كثي ًرا الصندوق األسود واألبيض ذي الثالث بوصات الذي شاهده الناس للمرة األولى في عام .1928
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تلفزيون ع�صري
�أجهزة التلفزيون اليوم �ضخمة ،ونحيفة ،وذكية،
والأهم من ذلك� ،أن الكثري منها يوفر �صورة بدقة
عالية للغاية وناب�ضة باحلياة ب�شكل ال ي�صدق .و�إذا
كنت تت�سوق ل�شراء تلفزيون جديد ف�إليك خم�سة
من االجتاهات التي ينبغي �أن ت�ضعها يف االعتبار،
وف ًقا ملارك �سالتزمان من «يو �إ�س �إيه توداي
(4كيه فائق الو�ضوح � :) K UHDسوف يكونتلفزيونك القادم �أكرث دقة ب�شكل كبري .وي�شار �إليه
با�سم تلفزيون «4كيه  ،»4Kوهذه التلفزيونات
فائقة الو�ضوح تقدم �أربعة �أ�ضعاف من الدقة التي
يوفرها التلفزيون  1080بك�سل عايل الو�ضوح.
وبعبارة �أخرى ،بدالً من ال�شا�شة التي تعمل مبا
يقرب من  2مليون بك�سل – النقاط املتناهية
ال�صغر التي ت�شكل يف جمموعها ال�صورة – ف�إن
هذه التلفزيونات تتباهى ب�أكرث من  8ماليني
بك�سل.
والتلفزيون من فئة «4كيه» يعر�ض ال�صور احلقيقية
وال�صادقة .هناك � ً
أي�ضا �شعور �أكرب بالعمق ،لذا
فهي �شا�شة �أقرب �إىل الأبعاد الثالثة التي ميكن
احل�صول عليها من دون �شراء النظارات ثالثية
الأبعاد.
 تقنية املجال الديناميكي العايل :يف حني �أن«4كيه» ي�شري �إىل دقة �شا�شة التلفزيون – عدد
البك�سل التي ت�شكل ال�صورة – ف�إن ذلك لي�س
كل �شيء .ف�أحدث التلفزيونات توفر ميزة املجال
الديناميكي العايل (HDR (high dynamic
ً � range
أي�ضا ،والذي ي�ستن�سخ جمموعة وا�سعة
من م�ستويات ال�سطوع ،ون�سبة تباين �أعلى ،و�ألوان
�أكرث ثراء .ون�سبة التباين هي مقيا�س االختالف يف
ال�سطوع بني الأبي�ض الأكرث ً
بيا�ضا والأ�سود الأكرث
�سوا ًدا.
عند امل�شاهدة جن ًبا �إىل جنب مع املحتوى من غري
املجال الديناميكي العايل ،ف�إن الفيديو املح�سن
�سطوعا
مبيزة املدى الديناميكي العايل هي �أكرث
ً
وخ�صو�صا الأ�صفر
مع الألوان الناب�ضة باحلياة،
ً
والربتقايل.
تلفزيونات متقدمة
-تلفزيون ذكي� :أغلب التلفزيونات اجلديدة

❞

التلفزيونات الحديثة تسمح
باإلتصال بشبكة اإلنترنت

اليوم ت�سمح لك باالت�صال ب�شبكة الإنرتنت
من خالل «الواي فاي» .وت�سمح التلفزيونات
الذكية لك باالت�صال ب�شبكة الإنرتنت� ،سواء
كان لبث الفيديو� ،أو االت�صال مبن�صات
ال�شبكات االجتماعية (في�سبوك و«تويرت»)� ،أو
�ألبومات ال�صور ،وخدمات املو�سيقى ،والأخبار
بناء على الطلب ،والأخبار الريا�ضية ،وما �إىل
ذلك .تعطيك الكثري من التلفزيونات الذكية
ميزات املت�صفح الكامل للإنرتنت ،حتى
ميكنك ا�ستخدام حمركات البحث �أو زيارة
املواقع املرجعية خا�صتك .وبع�ض منها ي�سمح
لك باال�ستمتاع بالألعاب التفاعلية .ويف معظم
احلاالت� ،سوف تختار �أي التطبيقات التي
تريد م�شاهدتها على �شا�شة التلفزيون ،ولي�س
كمثل اختيار الأيقونات على الهاتف الذكي
خا�صتك.
 ال�صمامات الثنائية الع�ضوية الباعثةلل�ضوء  - OLEDوتقنية النقاط الكمية
 .Quantum dotبدالً من التلفزيون الذي
يعمل بالإ�ضاءة اخللفية بتكنولوجيا ال�صمامات
الثنائية الباعثة لل�ضوء (� )LEDأو �شا�شة
( – )LCDوهو اخليار الأكرث انت�شا ًرا يف هذه
الأيام – ف�إن بع�ض �أجهزة التلفزيون ت�ستخدم
�شا�شات ال�صمامات الثنائية الع�ضوية الباعث
لل�ضوء ( )OLEDلعر�ض �صورة �أرقى وغري
ذلك من الفوائد.
التلفزيونات التي تعمل بتقنية ال�صمامات

الثنائية الع�ضوية الباعثة لل�ضوء ،من ت�صميم
�شركة «�إل جي» ،هي تلفزيونات رقيقة
للغاية؛ ب�سبب �أن كل بك�سل هو م�صدر ال�ضوء
اخلا�ص يف ال�شا�شة ،وبالتايل ال لزوم للإ�ضاءة
اخللفية .و�إىل جانب الألوان القوية ومعدالت
التباين غري امل�سبوقة (مع اللون الأ�سود الأكرث
�سوا ًدا) ،ف�إن هذه التلفزيونات هي الأكرث كفاءة
يف ا�ستخدام الطاقة من �أنواع التلفزيونات
اللوحية الأخرى.
و�شركة �سام�سونغ ل�صناعة التلفزيونات
لديها عدد قليل من �أجهزة التلفزيون التي
تعمل بتقنية النقاط الكمية .وميكن لأجهزة
التلفزيون التي تعمل بهذه التقنية �أن تتطابق
مع معدل التباين «الالنهائي» يف �شا�شات
ال�صمام الثنائي الع�ضوي الباعث لل�ضوء
( .)OLEDوالنقاط الكمية هي البلورات
متناهية ال�صغر ،وهي نقاط جمهرية متاثل
جز ًءا من عر�ض �شعرة الإن�سان .والتلفزيون
الذي يعمل بتقنية النقاط الكمية يعر�ض لوحة
من الألوان الكبرية والأكرث حيوية – وخ�صو�صا
�ألوان الأحمر ،والأخ�ضر ،والأزرق – ملناف�سة
جود �شا�شات ال�صمام الثنائي الع�ضوي الباعث
لل�ضوء ( )OLEDالأغلى �سع ًرا.
ريا ،بع�ض ال�شركات
 تلفزيونات منحنية :و�أخ ًامل�صنعة للتلفزيون ،مثل «�سام�سونغ» و«�إل
جي» ،توفر التلفزيونات املنحنية التي تنحني
قلي ً
ال ناحية امل�ستخدم ،مثل ال�شا�شة الكبرية
يف دار ال�سينما املحلية .وبالن�سبة للكثري من
امل�شاهدين ،ف�إن هذه ال�شا�شات املقعرة تعر�ض
ر�ؤية �سينمائية للأفالم املعرو�ضة.

�إنها تعر�ض كل �شيء �أمام ناظريك ،بطبيعة
احلال ،ولكن ي�صعب �إنكار �أن هذه التلفزيونات
املقو�سة جذابة للغاية ،حتى يف �أثناء عدم
ت�شغيلها.
وعلى العك�س من اجليل الأول من التلفزيونات
املنحنية ،حيث كان ين�صح باجللو�س يف املركز
ب�أف�ضل كر�سي يف الغرفة لأف�ضل م�شاهدة،
ف�إن �أحدث املنتجات من التلفزيونات املنحنية
تقدم �صورة عالية الو�ضوح ومت�سقة مع ال�شعور
ال�سليم بالعمق من �أية زاوية تقريبا.
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تكنولوجيا

أجهزة صغيرة
تولد الطاقة
لتشغيلها ذاتي ًا
التحكم الذاتي ميزة ننتظرها بشغف في الجيل القادم من أنظمة التشغيل الدقيقة ( ،)microsystemsمثل أجهزة االستشعار عن بعد،
طور باحثون
واألدوات اإللكترونية القابلة لالرتداء ،وأجهزة االستشعار الحيوية التي تُز َرع في الجسم ،والروبوتات النانوية .وفي هذا الصددَّ ..
في جامعة الملك عبد اهلل للعلوم والتقنية (كاوست) ،بقيادة البروفسور حسام الشريف ،والدكتور جير  -هاو هي ،والبروفسور خالد سالمة،
أجهزة صغيرة قائمة بذاتها ،من خالل إدماج وحدات طاقة كهربائية ال تحتاج إلى صيانة ،وتُنتج وتستخدم إمدادات الطاقة الخاصة بها بد ًال من
االعتماد على مصد ٍر خارجي للطاقة.
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�شحنة من االحتكاك
ت��ل��ت��ق��ط م�����ولِّ�����دات االح���ت���ك���اك ال��ن��ان��وي��ة
( ،)TENGsوهي �أجهزة تُنتج �شحنات كهربية
ع��ن ط��ري��ق اح��ت��ك��اك م��ادت�ين م��ع بع�ضهما،
الطاقة امليكانيكية من البيئة املحيطة بها ،مثل
االهتزازات واحلركة الع�شوائية الناجتة عن
الب�شر ،وتحُوِ لها �إىل كهرباء .يف هذه املولدات
ال�صغرية ،تتكون �أ�سطح م�شحونة ب�شحنات
مت�ضادة نتيجة االحتكاك بني مواد من قطبيات
خمتلفة ،ويُ ��ؤدي تكرار االحتكاك �إىل تواثب
الإلكرتونات بني تلك الأ�سطح ،ومن ثم توليد
فرق جهد كهربائي.
يو�ضح ال�شريف �أن��ه��م ق��د ا�ستخدموا ت�أثري
الكهرباء الناجتة م��ن االح��ت��ك��اك يف ح�صد
الطاقة من احلركات الب�سيطة ،مثل الت�صفيق
باليدين والنقر بالأ�صابع واحلركة الروتينية
لليدين ،لت�شغيل �أنواع خمتلفة من امل�ست�شعرات.

وط� ّور الباحثون كا�شفاً �ضوئياً ذاتي القدرة،
ب��اجل��م��ع ب�ين «ب��ول��ي��م��ر ث��ن��ائ��ي ميثيل ب��ويل
���س��ي��ل��وك�����س��ان» ال����ذي �أ���س��ا���س��ه ال�سيليكون،
كمولد احتكاك نانوي ،وم��ادة ت�سمى «هاليد
البريوف�سكايت الفلزي الع�ضوي» .ومتتلك
تلك امل���ادة املبنية على الر�صا�ص  -هاليد
خ�صائ�ص كهرو�ضوئية م��رغ��وب فيها عند
�صنع اخلاليا ال�شم�سية ،وال�صمامات الثنائية
الباعثة لل�ضوء ،وهي م�صدر �ضوئي م�صنوع
من �أ�شباه املو�صالت ،يبعث ال�ضوء عند مرور
تيار كهربائي من خالله.
ولتب�سيط عملية الت�صميم وجتنّب احلاجة �إىل
ُم�شغِّل للحركة� ،صنع فريق هي كا�شفاً �ضوئياً
با�ستخدام لوحني متعددي الطبقات� ،أ�سا�سهما
البوليمر ،تف�صل بينهما فجوة �صغرية.
يتكون اللوح الأول من غ�شاء رقيق للغاية من
«البريوف�سكايت» ،بينما يت�ضمن اللوح الآخر
طبقة بوليمر ثنائي ميثيل بويل �سيلوك�سان.
�سمحت الفجوة للفريق بح�صد الكهرباء
الناجتة من االحتكاك عند تن�شيط الأداة عرب
النقر بالأ�صابع.
وبح�سب مارك ليوجن ،امل�ؤلف الرئي�س لدرا�سة
الكا�شف ال�ضوئي ف�إن الأداة التي تُولِّد القدرة
الالزمة لت�شغيلها ذاتياً �أظهرت ا�ستجابة ممتازة

لل�ضوء ال�ساقط عليها ،خا�صة عند تع ّر�ضها
ل�ضوء بكثافة منخف�ضة .ونظراً ملرونة و�شفافية
مك ِّونات الأداة امل�صنوعة من البوليمر ،حافظت
على �أدائها بعد تع ّر�ضها للثني  1000مرة
ب�صرف النظر عن اجتاه ال�ضوء ال�ساقط.
�أ�سورة ذاتية الت�شغيل
ولتو�سيع نطاق البحث �أك�ثر� ،أنتج الباحثون
���س��واراً قاب ً
ال ل�لارت��داء يُولِّد القدرة الالزمة
ً
لت�شغيله ذات���ي���ا ،ومي��ك��ن��ه ت��خ��زي��ن ال��ط��اق��ة
امليكانيكية املُح َّولة ،وذلك باجلمع بني ُمو ّلد
نانوي من ال�سليكون ُمدمج بالألياف الكربونية
ومكثفات جمهرية فائقة م�صنوعة من مادة
 ،2MXeneوه��ي م��رك��ب كيميائي معدين
يحتوي على ذرات الكربون.
د َمج الباحثون ُمو ّلداً نانو ّياً مع مكثفات
كهروكيميائية م�صغرة يف �أداة واحدة متجان�سة

و ُمغلّفة مبطاط من ال�سليكون .و�ش ّكلت الأداة
املطاطة واملانعة للت�سرب �سواراً ناعماً ومرناً
ومتوائماً متاماً مع اجل�سم .و�أدت التقلبات يف
احليز بني اجللد وال�سيليكون �إىل تغيريات يف
توازن ال�شحنة بني الأقطاب الكهربائية ،ما
ت�سبب يف تدفق الإلكرتونات جيئة وذهاباً عرب
مولد االحتكاك النانوي ،ومن ث َّم �شحن املكثف
فائق الدقة.
وبالإ�ضافة �إىل مت ّيزها بدورة حياة �أطول
ووقت �أق�صر لل�شحن ،فبا�ستطاعة املكثفات
فائقة الدقة من مادة � MXeneأن تجُ مع
كمية �أكرب من الطاقة يف م�ساحة مع ّينة،
مقارنة بالغ�شاء الرقيق والبطاريات الدقيقة،
ما يوفر وحدات �صغرية احلجم �أ�سرع و�أكرث
فاعلية لتخزين الطاقة الكهربية التي تُنتجها
مولِّدات االحتكاك النانوية .وعندما يكون
ال�سوار نَ ِ�شطاً ،ميكن ا�ستخدام الطاقة املُخزّنة
به لت�شغيل خمتلف الأجهزة الإلكرتونية ،مثل
ال�ساعات ومقايي�س احلرارة.
وي�شري طالب الدكتوراه ت�شيو جياجن ،امل�ؤلف
الرئي�سي لدرا�سة ال�سوار ذاتي ال�شحن� ،إىل
�أن الهدف النهائي للبحث يتم َّثل يف تطوير
من�صة ا�ست�شعار لأغرا�ض املراقبة ال�صحية
ّ
ال�شخ�صية ،قادرة على توليد الطاقة الالزمة
لت�شغيلها ذاتياً .ويُخطط الفريق الآن لإدخال
م�ست�شعرات يف النظام ،للك�شف عن امل�ؤ�شرات
احليوية يف ع َرق الإن�سان.
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قصر عروة بن الزبير...
جمال العمارة األموية
يعد قصر عروة بن الزبير في المدينة المنورة أحد أبرز القصور التاريخية في المملكة العربية السعودية .يعود القصر إلى التابعي الجليل
عروة بن الزبير ,وتمت إعادة ترميمه من قبل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني مستعيد ًا بذلك مكانته التاريخية كمتحف مفتوح يتخذ
من الضفة الشرقية لوادي العقيق مقر ًا دائم ًا ومتاح ًا للجميع ,وذلك بعد سنوات طويلة من إحاطته بسياج حديدي للحفاظ على ما أبقته
العوامل الزمنية من جدران متهالكة وهيكل متصدع وبناء يشارف على السقوط واالندثار .وقد شملت التهيئة أعمال الترميم اإلنقاذي
والتدعيم والفك واإلزالة وترميم األساسات ومعالجة التربة ,وترميم الجدران الحجرية والطينية ,وكذلك األعمدة واألقواس الحجرية واألسقف
الخشبية ,ومعالجة التشققات وأعمال اللياسة بأنواعها والعزل وترميم األبواب والنوافذ الخشبية واألعمال الكهربائية والميكانيكية.
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يتميز القصر بجمالياته ويعطي داللة على أهمية ومكانة
وادي العقيق

يقع الق�صر الأثري على امتداد الطريق امل�ؤ ّدي �إىل م�سجد ذي احلليفة
«ميقات �أهل املدينة» على طريق جدة ومكة القدمي من طريق �آبار علي,
ويبعد عن امل�سجد النبوي ال�شريف قرابة  3.5كم .وقد �شيد على تلة
مرتفعة تطل على �ضفة وادي العقيق باملدينة املنورة ,جدرانه و�أ�سا�ساته
من حجارة اجلبال املنت�شرة يف املوقع �أو تلك التي جلبت من الأماكن
القريبة من املدينة املنورة ,يف الوقت الذي تقع فيه بوابته يف اجلهة
اجلنوبية ,تتوزع وحداته املعمارية حول �أفنيته الثالثة الداخلية ,وتدل
الكتابات والآثار القائمة يف املوقع على وجود ا�ستيطان ب�شري موغل
يف القدم ,حيث بقايا ق�صور ترجع للع�صرين الأموي والعبا�سي التي من
�أ�شهرها بالإ�ضافة �إىل ق�صر عروة بن الزبري ,ق�صر �سعيد بن العا�ص,
وق�صر مروان بن احلكم ,وق�صر �سعد بن �أبي وقا�ص ,وق�صر �سكينة بنت
احل�سني ,وقد غطت الق�صور �ضفاف وادي العقيق ,و�شيدت تلك الق�صور
على �أر�ض وا�سعة ,وكان لكل ق�صر منها مزرعة عامرة بالأ�شجار.
ويعد ق�صر عروة بن الزبري �ضمن الق�صور التي �شيدت نهاية القرن
الهجري الأول ,وتعطي داللة على �أهمية ومكانة وادي العقيق ,عالوة

على مدى االهتمام بالبنيان وجمالياته ,كما �أن تلك الق�صور و�صفت
�أدبيا و�أن�شد فيها �شعر� ,إ�ضافة �إىل وجود بئر عروة العذب مبياهه وكل
تلك املعامل املكانية تدل على اجلانب احل�ضاري يف عهد الدولة الأموية.
ونفذ فريق علمي متخ�ص�ص من قطاع الآثار بالهيئة العامة لل�سياحة
والرتاث الوطني عمليات تنقيب �أثري يف موقع ق�صر عروة منذ عام
1433هـ  2011 -م .حتى قبل بدء ترميم املوقع ,و�شملت مراحل العمل
التنقيب ملوقع امل�سجد الذي يقع داخل املنطقة الأثرية و�إظهار �أ�سا�ساته
وامل�سح الأثري العام للموقع ونتج عن ذلك حتديد بع�ض املالمح الأثرية
للبدء ب�أعمال التنقيب فيها ب�شكل دقيق .وكان فريق التنقيب ,اكت�شف
مبنى حجر ًيا مطمو ًرا مت �إظهاره و�إبراز مالحمه املعمارية من خالل
العمل امليداين ,ويعود تاريخه للفرتة الإ�سالمية املبكرة ,ويرجح �أن
يكون هو ق�صر عروة بن الزبري ,ومت �إبراز �أ�سا�ساته متهيدا لإعادة بنائه
م�ستقب ً
ال ,كما عرث على الكثري من القطع الأثرية الهامة والنادرة باملوقع
من فخاريات ,منها قطع حجرية ,زجاجية و�أخرى دقيقة جميعها حفظت
يف متحف املدينة املنورة ومعرو�ضة حال ًيا للزوار.
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م�سقط� -أحمد بن �سيف الهنائي
 211مبنى شاهقا يحكي أسطورة ُعمان
التاريخية عبر أزم��ن��ة خلت ,ك��ان��ت فيما
مضى تمثل كيانا سياسيا رفيعا ,يلتقي
فيها الحكام واألئمة الشعب ,ومن خاللها
تنطلق الجيوش ,وهي ممتدة على رقعة
جغرافية واسعة عبر أكبر من ثالثمئة ألف
كيلومتر مربع ,وال تكاد تخلو والية منها؛
إنها قالع عمان وحصونها التليدة.

حصون ُعمان وقالعها
 ...تحف معمارية وشواهد تاريخية
وعرب الإح�صاءات الأخرية ال�صادرة عن املركز الوطني للإح�صاء
واملعلومات حتى عام  ,2017ف�إن عدد القالع واحل�صون املرممة بلغ
 82قلعة وح�صنا ,حتتل م�سقط �أعلى املحافظات من حيث القالع
بواقع خم�س منها من �أ�صل  21قلعة ,يف حني ت�أخذ حمافظة �شمال
الباطنة ن�صيب الأ�سد من حيث عدد احل�صون عرب  11ح�صنا من
�أ�صل  61ح�صنا ,كما يبلغ عدد الأبراج املرممة يف ال�سلطنة 129
برجا.
تلك القالع واحل�صون ج�سدت بطوالت وتاريخ ُعمان ,وكانت
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مقرا لعقد االجتماعات الطارئة ومناق�شة كل ما يتعلق باجلوانب
ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية ,ويف �أفيائها �أقيمت حلقات
العلم والدرا�سة ,ولكل منطقة ما مييزها وتنفرد به عن غريها.
ف�إن ذكرت العمارة جتلى ح�صن جربين كواحدة من عجائب العمارة
العمانية املده�شة مبا ميثله من هند�سة فريدة ,ونقو�ش وزخرفة
�آ�سرة ,و�إن تُلي التاريخ �ستتقافز قلعة بهالء �إىل الأذهان كواحدة من
�أقدم القالع العمانية التي يعود بنا�ؤها �إىل ما قبل الإ�سالم ,و�أدرجت
�ضمن الئحة مواقع الرتاث العاملي منذ عام  ,1987يف حني متثل

❞

من روائع الفن المعماري

اإلسالمي حصن الحزم بوالية
الرستاق

قالع وح�صون نزوى والر�ستاق واجلاليل واملرياين ونخل و�صحار
ومرباط وعربي وامل�ضيبي و�إبراء؛ مواقع دفاعية غاية يف الدقة
والتح�صني و�ضخامة البناء.
احل�صون واجهات �سياحية
موقع وزارة ال�سياحة العمانية اختار ت�سع قالع و 14ح�صنا بو�صفها
واجهة �سياحية وتاريخية مهمة يجب على ال�سائح زيارتها واالطالع
عليها ,حيث جاءت قلعتا اجلاليل واملرياين يف الواجهة ,وهما
مطلتان على بحر عمان بجوار �سوق مطرح بالعا�صمة م�سقط.
ويرجع البع�ض ت�سمية قلعة اجلاليل �إىل معنى اجلالل واجلمال
الفائق ,ويرجعها �آخرون �إىل اللفظ الفار�سي “جالل �شاه” ,وهو
ا�سم �أحد قادة الفر�س .وين�سب البع�ض ت�سمية قلعة املرياين �إىل
كلمة “مريانتي” ,وهي كلمة برتغالية تعني “الأمريال” ,كما يرجعها
�آخرون �إىل كلمة “مريان �شاه” ,وهو �أحد قادة الفر�س �أي�ضا.
وحتملت القلعتان عبء الدفاع عن املدينة �ضد احلمالت الربتغالية.
كما متثل قلعة مطرح املتنف�س الوحيد الوا�صل بني واليتي م�سقط
ومطرح ,وهي تتكون من �أبراج ثالثة ,وحتوي جمموعة متنوعة من
املدافع والعربات القدمية من خمتلف البلدان؛ كاملدافع الربتغالية
والربيطانية والفرن�سية والأمريكية والهندية والفار�سية.

ويف قلعة الفيقني بوالية منح املتكونة من طوابقها الأربعة يتمكن
ال�سائح عربها من ر�ؤية الواحات اخل�ضراء اجلميلة واحلارات
الرتاثية القدمية التي امتازت بهند�ستها املعمارية الفريدة ,يف حني
تربز قلعة نخل و�سط غابة من النخيل بوالية نخل مبحافظة جنوب
الباطنة ,وقد بنيت على �شكل �صخرة عمالقة ,وكما ت�شري العديد
من امل�صادر ف�إن بناء القلعة يعود �إىل فرتة ما قبل الإ�سالم.
وعلى مقربة منها تتجلى قلعة الر�ستاق التي يرجع بنا�ؤها �إىل عام
 ,1250مت�سلحة ب�أبراج �أربعة ,يف حني تعد قلعة �صحار من �أبرز
القالع املعمارية لأدوارها التاريخية ,وح�سب احلفريات الأثرية
املكت�شفة حولها ف�إن بناءها يعود �إىل القرن  14امليالدي ,ويعود
تاريخ بناء معاملها احلالية �إىل عهد الربتغاليني.
وبالعودة �إىل احل�صون املنتقاة من وزارة ال�سياحة العمانية جند �أن
ح�صن احلزم بوالية الر�ستاق يف مقدمتها ,وهو كما ت�شري الوزارة من
روائع الفن املعماري الإ�سالمي ,فهو ال يحوي �أي �أخ�شاب يف ال�سقف
الذي ت�شكل ب�صورة عقود م�ستديرة ثابتة على �أ�سطوانات (�أعمدة),
وال يقل عر�ض اجلدار الواحد عن ثالثة �أمتار.
ح�صن احللة
ويف والية الربميي يقع «ح�صن احللة» الذي ينفرد بر�سومه وزخارفه
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امل�صنوعة من اجل�ص ,و�إىل �شمال �شرقي عمان يربز ح�صن
املنرتب الذي بني يف القرن  13امليالدي ,و�أ�صبح يف عهد الإمام
عزان بن قي�س مركز ال�سلطة الت�شريعية والإدارية يف املنطقة.
بيد �أن ح�صن ال�سليف الأثري بوالية عربي الذي ُع ِّمر يف 1718
يتميز ب�سوره الكبري و�أبراجه ال�سبعة ,كما بني ح�صن ال�سني�سلة
بجنوب ال�شرقية للدفاع عن القرية ,بينما مير فلج اخلطمني
املدرج �ضمن قائمة مواقع الرتاث العاملي باليون�سكو و�سط ح�ص
بيت الرديدة الكائن بربكة املوز بداخلية عمان ,ويجمع احل�صن بني
عنا�صر فن البناء املعماري الدفاعي واملحلي التقليدي ,وتخفي
�أجزاء جدرانه ال�سميكة ذات الأبراج امل�شيدة من � ُآج ّر الطني يف
داخلها معمارا �أنيقا يك�شف عن �أقوا�س متعددة و�سقوف مطلية
ونقو�ش من اجل�ص متقنة ورائعة ,وحول �إىل متحف للأ�سلحة
التقليدية ,وهو يحكي التدرج التاريخي للأ�سلحة التقليدية يف
ُعمان.
وتتناوب وزارة الرتاث والثقافة ووزارة ال�سياحة على العناية
واالهتمام بهذه الأبنية التاريخية امله مة ,وذلك من �أجل تنميتها
وا�ستثمارها خلدمة ال�سياحة والتعريف باحل�ضارة العمانية
والرتويج لها داخل ال�سلطنة وخارجها ,وا�ستقطبت هذه املعامل
التاريخية اهتمام � 366ألفا و� 360سائحا العام املن�صرم ح�سب
�إح�صائية وزارة ال�سياحة العمانية ,منهم ثمانية �آالف و 514من
مواطني دول جمل�س التعاون اخلليجي ,و�سبعة �آالف و 586من
بقية البلدان العربية ,يف حني جاء الن�صيب الأوفر للأجانب
بواقع � 251ألفا وثمانني �شخ�صا ,ومن داخل ال�سلطنة � 99ألفا
و� 180شخ�صا ,مما يربهن على حر�ص العمانيني على زيارة هذه
الأماكن وا�ستذكار تاريخهم الغابر.
تويل �سلطنة ُعمان اهتمام كبري بهذه التحف املعمارية العتيقة,
ويدلل على ذلك فوز ح�صن خ�صب يف  2010بجائزة الأو�سكار
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يف م�سابقة املتاحف والرتاث ال�سنوية التي �أقيمت بالعا�صمة
الربيطانية لندن ,ك�أف�ضل موقع تاريخي يطور للأغرا�ض
ال�سياحية على م�ستوى العامل ,متفوقا على  250م�ؤ�س�سة ومن�ش�أة
ومتحفا عامليا.
ويقول مدير دائرة القالع واحل�صون واملعامل التاريخية بوزارة
الرتاث والثقافة العمانية �سليمان بن حمد ال�صبحي �إن القالع
واحل�صون متثل تاريخً ا جمي ًدا يف �ضمري ووجدان الإن�سان
العماين؛ ملا متثله من �صورة م�شرقة لتاريخ عظيم �سرب �أغوار �أقدم
احل�ضارات الإن�سانية ,وتفاعل معها ومتاهى يف �أبجدياتها» .ويرى
�أنها لي�ست جمرد مزار يده�ش ال�سائح برفاهية بنيانه وفخامة
عمارته� ,إمنا يف كل قلعة �أو ح�صن بقايا لأحداث عظيمة جرت,
�أو معارك مف�صلية �أثرت يف حميطيها الداخلي واخلارجي ,ومنها
انطلقت �أركان ال�سيا�سة العمانية الثابتة يف التفاعل مع ما ميور
من حولها �أو يثور داخلها ,وهي �إىل ذلك متثل بنياناً متما�سكاً
مر الع�صور ,ولكل بناء فل�سفته
معرباً عن وحدة العمانيني على ِ ّ
االجتماعية التي تعرب عن احلقبة التي بُنيت فيه.

تقرير

ت���ق���ري���ر
ع��ل��م��ي
يحـــــــذر:

آث ��ار تغير امل�ن��اخ
ف� � � ��ي م �ن �ط �ق �ـ �ـ ��ة
البحـــــر املتوسط
أع � � � � � � �ل � � � � � � ��ى م� � ��ن
امل � �ع� ��دل ال �ع��امل��ي
ح��ذر تقرير علمي جديد م��ن أن ح��وض البحر األبيض
المتوسط يعد إحدى أبرز المناطق التي يشتد فيها
التغير المناخي والبيئي ،بعد أن ارتفعت درجة الحرارة
في منطقة البحر المتوسط حوالى  1.5درجة مئوية
تقري ًبا منذ ما قبل العصر الصناعي ،أي  % 20أسرع
من المتوسط العالمي .وأضاف التقرير الذي أعدته
المتوسط حول التغ ّير المناخي والبيئي
شبكة خبراء
ّ
« »Medeccوعرضت نتائجه األولية في المنتدى
اإلقليمي الرابع لالتحاد من أجل المتوسط ،أمس ،أنه
في حالة عدم اتخاذ تدابير إضافية للحد من هذا األمر
سترتفع درجة الحرارة في منطقة البحر المتوسط
بمقدار  2.2درج��ة مئوية بحلول عام  ،2040وربما
تتجاوز  3.8درجة مئوية في بعض المناطق الفرعية
بحلول عام .2100
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وقالت ال�شبكة ،التي ت�ضم �أكرث من  80عاملًا،
�إن منطقة البحر املتو�سط حتتاج �أكرث من �أي
وقت م�ضى �إىل عمل جماعي قوى ملواجهة
التحدي الذي يفر�ضه التغري املناخي والبيئي.

البحر مرتًا واح ًدا بحلول عام  ،2100مما
ي�ؤثر على ثلث �سكان املنطقة يف املناطق
ال�ساحلية ويهدد �سبل عي�ش ما ال يقل عن
 37مليون �شخ�ص يف �شمال �إفريقيا وحدها.

و�أو�ضح التقرير �أنه يرتتب على ارتفاع
درجات احلرارة وجود موجات حارة �أ�شد
وط�أ ًة و�أطول �أم ًدا ،وبالن�سبة ملعظم املدن
الكبرية يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال
�إفريقيا ،ف�ستكون �أكرث �شهور ال�صيف برود ًة
يف امل�ستقبل �أ�شد دف ًئا من �أكرث ال�شهور
حرار ًة اليوم ،مما ينتج عنه فرتات طويلة من
احلرارة ال�شديدة واملدمرة.

وبحلول عام � ،2050ست�شكل مدن البحر
املتو�سط ن�صف املدن العاملية الع�شرين التي
تعانى من �أكرب قدر من الأ�ضرار ال�سنوية
الناجمة عن ارتفاع م�ستوى �سطح البحر،
حيث تعترب الأرا�ضي ال�ساحلية الرطبة ب�شكل
خا�ص مثل دلتا النيل يف م�صر وكامارجوفى
أ�شد املناطق ت�أ ّث ًرا .كما يتعر�ض
يف فرن�سا من � ّ
الإنتاج الزراعي يف املناطق ال�ساحلية للخطر
ب�سبب فقدان الأرا�ضي ال�صاحلة للزراعة
ومتلح املياه اجلوفية ب�سبب ت�سرب مياه
البحر �إليها ،ومن املتو ّقع �أن يحدث انخفا�ض

وك�شف التقرير �أنه على الرغم من تقدير
ارتفاع م�ستوى �سطح البحر مب�ستويات �أقل
حتى الآن ،قد يتجاوز ارتفاع م�ستوى �سطح
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يف �إنتاج املحا�صيل البقولية يف م�صر بن�سبة
أي�ضا
 40٪بحلول عام  .2050ومن املحتمل � ً
�أن ينخف�ض توفر املياه العذبة بن�سبة ت�صل �إىل
 15%يف العقود القادمة ،ما يت�س ّبب يف قيود
�شديدة على الزراعة واال�ستخدام الب�شرى يف
منطقة تعانى بالفعل من ندرة املياه� ،إذ من
ٍ
�شخ�ص
املتوقع �أن يعانى �أكرث من  250مليون
من «الفقر املائي» يف غ�ضون  20عا ًما.
ولفت التقرير �إىل �أن بلدان جنوب و�شرق
البحر املتو�سط تت�سم ب�أنها �أكرث �ضعفًا ب�سبب
حمدودية القدرات االجتماعية واالقت�صادية
ريا �إىل
على التكيف مع التغيرّ البيئي ،م�ش ً
�أن ال�صراع على املوارد املحدودة مثل الأر�ض
واملياه والغذاء قد ي�ؤدى �إىل زيادة الهجرة
الب�شرية وا�سعة النطاق.

التغيرات المناخية تهدد
الدول األكثر فق ًرا

بالرغم من أن الدول الغنية كان لها دو ٌر بارز في حدوث التغ ُّيرات المناخية التي يشهدها العالم ،إال أن الدول الفقيرة هي التي
تتحمل معظم آثاره وتداعياته ،وفق ما توصلت إليه دراسة حديثة ،أجراها فريق من الباحثين الدوليين في جامعات «إكستير»
البريطانية و»فاجينينجين» الهولندية و»مونبلييه» الفرنسية ،مشيرةً إلى أن «البلدان االستوائية ،التي تميل إلى أن تكون
ثراء ،ستعاني من تقلبات كبيرة في
أكثر فق ًرا وأقل إصدا ًرا لغازات الدفيئة ،مقارنةً بدول نصف الكرة األرضية الشمالي األكثر ً
درجات الحرارة ،ما يزيد من ظاهرة عدم المساواة المتصلة بالمناخ».
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تقول الدرا�سة ،التي ن�شرتها دورية «�ساين�س
�أدفان�سيز» (� :)Science Advancesإن
«تقلبات درجة احلرارة يف املناطق اال�ستوائية
ت�ؤثر على الأنظمة البيولوجية ،وتهدد الأمن
الغذائي ،ومتثل خطور ًة على ك ٍّل من الزراعة
والب�شر واالقت�صاد ،وتهدد العديد من الأنواع
احليوانية والنباتية يف جميع �أنحاء العامل
باالنقرا�ض» ،مو�ضح ًة �أن «عوامل تقلُّبات
درجة احلرارة الق�صوى املتوقعة ت�شمل
جتفيف الرتبة اال�ستوائية ب�سبب زيادة التبخر
مع ارتفاع درجات احلرارة ،ف�ضلاً عما تخلِّفه
َنام لل�صراعات وعدم
تلك العوامل من ت ٍ
اال�ستقرار ال�سيا�سي يف الدول اال�ستوائية».
منوذجا
قام الباحثون بتحليل �أكرث من 37
ً
مناخ ًّيا تتعلق بالتغريات الن�سبية يف
االنحرافات ال�شهرية لدرجات احلرارة خالل
فرتة ما قبل الثورة ال�صناعية حتى نهاية
القرن الواحد والع�شرين.
وحددوا عدة مناطق ميكن �أن تتحول �إىل
«نقاط �ساخنة» ،مثل منطقة غابات الأمازون
املطرية والهند وجنوب �شرق �آ�سيا و�أ�سرتاليا
و�شبه اجلزيرة العربية»؛ �إذ �إن ارتفاع درجة
االحرتار العاملي مبقدار درجة واحدة ميكن
�أن ي�ؤدي �إىل زيادة االنحراف املعياري
لتقلُّب درجة
standard deviation
احلرارة بن�سبة  %15يف الأمازون وجنوب
�أفريقيا و�ساحل القطب ال�شمايل خالل
مو�سم ال�صيف املحلي ،وزيادة االنحراف
املعياري لتقلُّب درجة احلرارة بن�سبة %10
يف النقاط ال�ساخنة �شبه اال�ستوائية يف
ن�صف الكرة ال�شمايل.
ويفيد حتليل التغريات احلادثة يف االنحراف
املعياري ( )SDانطال ًقا من االنحرافات
ال�شهرية لدرجات احلرارة على امل�ستوى
املحلي يف حتديد النقاط ال�ساخنة على
امل�ستوى الإقليمي؛ �إذ تتفق هذه النماذج
مع �أكرب التغريات من حيث القوة ،وكذلك
ت�ستق�صي الديناميات الفيزيائية التي تقف
وراءها.
يقول «�سيبا�ستيان باثياين»  -الباحث يف
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املتوقعة حتى عام  ،2100كما جرى متديد
عملية حماكاة التغريات املناخية ال�ست�شراف
املتوقع منها حتى عام .2300

قد تتغير في كوكبنا مستقب ً
ال

وقد اكت�شف الباحثون هذا النمط غري
العادل  unfair patternحينما الحظوا
امل�شكلة املتمثلة يف التنب�ؤ بالتغريات املفرطة
يف املناخ مثل املوجات احلرارية ونزعات
الربودة ،والتي من املحتمل �أن تتغري يف مناخ
كوكب الأر�ض يف امل�ستقبل.

جمال تغري املناخ بجامعة فاجينينجني
وامل�ؤلف الرئي�سي للدرا�سة -يف ت�صريحات
لـ«للعلم»� :إن «الدرا�سة ا�ستهدفت فهم
كيفية تغيرُّ درجة احلرارة ب�سبب الزيادة
يف تركيزات غازات الدفيئة ،وحتديد كيف
�ست�ؤثر تقلبات موجات احلرارة والربودة على
الطبيعة واملجتمع».

يقول «باثياين»�« :إن البلدان الأفريقية ،على
وجه اخل�صو�ص� ،ستواجه حتدي االختالفات
الكبرية يف درجات احلرارة ،خا�صة يف جنوب
�إفريقيا خالل مو�سم ال�صيف» ،م�ضيفًا �أن
«معظم التقلبات املتزايدة يف درجات احلرارة
يف املناطق اال�ستوائية ترتبط مبوجات
اجلفاف ،وهو تهديد �إ�ضايف لإمدادات الغذاء
واملياه».

التغيرات المفرطة في المناخ

حماكاة التغريات املناخية
جرى حتليل جميع مناذج املناخ الأكرث
حداث ًة ،والتي ا�ستُخدمت يف التقرير الأخري
للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغيرُّ املناخ
( ،)IPCCكما جرت اال�ستعانة بالتغريات
املناخية التي طر�أت منذ عام 1850
ال�ست�شراف �سيناريو للتغريات املناخية

وكانت دولة جنوب �أفريقيا قد غريت موعد
«اليوم �صفر» جلفاف مدينة كيب تاون من
املياه من هذا العام �إىل �أغ�سط�س .2019
يعلق «�إبراهيم عبد اجلليل» -امل�ست�شار
الدويل يف الطاقة والبيئة -على الدرا�سة
قائلاً لـ«للعلم»�« :إن هذه الدرا�سة واحدة
من العديد من الدرا�سات التي تتناول ت�أثري

❞

إرتفاع درجات الحرارة قد يؤدي
إلى فشل  % 5من إنتاجية
المحاصيل في 2030

التغريات املتوقعة يف درجات احلرارة على
املناطق اجلغرافية يف العامل» ،م�شد ًدا
على �أنها اتفقت جميعها على �أن �أكرب تلك
التغريات �سيحدث يف املناطق اال�ستوائية
و�شبه اال�ستوائية ،حيث يعي�ش نحو ن�صف
ٍ
ك�شعوب فقرية
�سكان العامل ،والذين ي�صنَّفون
�أو �أكرث فق ًرا.

وي�ضيف :متثل الت�أثريات املحتملة لتغيرُّ املناخ
تهدي ًدا للإنتاجية الزراعية يف تلك املناطق،
والتي متثل الزراعة فيها اجلانب الأكرب من
اقت�صاداتها ،وهي يف الوقت ذاته الأقل قدر ًة
وا�ستعدا ًدا للتكيف مع تلك املخاطر ،وذلك
نتيج ًة ل�ضعف �إمكانيات تلك الدول من
الناحية الب�شرية وامل�ؤ�س�سية والتقنية واملالية.
وتعهدت الدول الغنية بجمع  100مليار
دوالر من الأموال العامة واخلا�صة ملواجهة
تداعيات التغريات املناخية بحلول عام
� ،2020أما البلدان النامية فت�سعى لتكون
ضوا يف هذا االتفاق .لكن درا�سة ن�شرها
ع� ً
موقع «�ساينتفك �أمريكان» يف عام 2015
حتت عنوان «موجات ال�صدمة� :إدارة ت�أثريات
تغري املناخ على الفقر» ،ذكرت �أن «حجم
الأموال التي يتعني على الدول الغنية دفعها
�إىل الدول الفقرية للتكيف مع �آثار تغري املناخ
�سيبقى نقطة خالف رئي�سية بني الدول

الغنية والفقرية».
وهو ما �أكد عليه «باثياين» قائلاً « :كان هناك
نقا�ش كبري حول كيف ميكن للبلدان الغنية
م�ساعدة الدول الفقرية على التكيف ،ولكنها
تغا�ضت عن هذا اجلانب».
عواقب وخيمة
ويحذر تقرير �أعده البنك الدويل من �أن
«التغريات املناخية تهدد بغرق نحو 100
مليون �شخ�ص يف الدول الفقرية بحلول عام
 ،»2030م�شد ًدا على �ضرورة اتباع «�سيا�سات
�صارمة حلماية �أ�شد الفئات �ضعفًا يف العامل
من ف�شل املحا�صيل والكوارث الطبيعية
والأمرا�ض التي تنقلها املياه والآثار الأخرى
املرتتبة على تغيرُّ املناخ».
ويو�ضح التقرير �أن ارتفاع درجات احلرارة
ميكن �أن ي�ؤدي �إىل ف�شل  %5من �إنتاجية
املحا�صيل بحلول عام  ،2030ويف �أفريقيا
قد ي�صل هذا امل�ستوى �إىل .%12

وي�شدد التقرير على �أن “ارتفاع درجة
احلرارة بني درجتني �إىل  3درجات مئوية
فوق م�ستويات ما قبل الثورة ال�صناعية
�سي�ضع  150مليون �شخ�ص �آخرين يف دائرة
الإ�صابة باملالريا وحدها يف الهند ،كما ميكن

�أن ي�ؤدي �إىل دخول  45مليون �شخ�ص �إىل
دائرة الفقر بحلول عام  2030من َج ّراء
ال�صدمات الزراعية والأمرا�ض الناجمة عن
ريا �إىل �أن «حوايل
التغريات املناخية» ،م�ش ً
 702مليون �شخ�ص -ميثلون نحو  %9.6من
�سكان العامل -يعي�شون يف فقر مدقع».
كما حذر البنك الدويل يف تقرير �آخر من
�أن منطقة «�أفريقيا جنوب ال�صحراء» ،والتي
تقع جنوب ال�صحراء الكربى� ،ست�شهد نوبات
جفاف وحر �شديد بحلول ثالثينيات هذا
القرن ،ما قد ي�ؤدي �إىل «عدم �صالحية
 %40من الأرا�ضي املُ�ستخدمة الآن يف
زراعة الذرة ،وقد يت�سبب يف �إحلاق خ�سائر
ج�سيمة ب�أرا�ضي ال�سافانا الع�شبية ،مما يهدد
�سبل الرزق القائمة على الرعي» ،م�ضيفًا �أنه
“بحلول خم�سينيات هذا القرن ،من املتوقع
�أن تزيد ن�سبة ال�سكان الذين يعانون نق�ص
التغذية بن�سب ترتاوح بني  25و %90عن
م�ستواها يف الوقت احلايل».
الآثار ال�صحية
ويف ال�سياق ،رجحت درا�سة �أُجريت عام
 ،2015ارتفاع معدالت الوفاة ،وخا�ص ًة يف
البلدان النامية ،مع ا�ستمرار ارتفاع درجات
احلرارة و�أمناط الطق�س ب�سبب االحرتار

المدينة العربية  /العدد 184

81

تقرير
العاملي وديناميكيات املناخ ،مو�ضح ًة �أن
«ارتفاع درجات احلراة ي�ؤثر �سل ًبا على
الأ�شخا�ص الذين يعي�شون يف هياكل حديدية
مموجة (�أكواخ م�شيدة من الألواح املعادن)،
والذين يبلغ عددهم يف جنوب �أفريقيا
وحدها  3.3ماليني �شخ�ص وفق بيانات
التعداد ال�سكاين احلكومية هناك».
و�أو�ضحت �أن الأ�شخا�ص الذين يعانون من
�أمرا�ض مزمنة مثل ال�سكري ،وفريو�س نق�ص
املناعة الب�شرية وال�سل� ،أو �أولئك الذين
يعانون من الإ�سهال ،هم الأكرث عر�ض ًة
لت�أثريات ارتفاع درجة احلرارة.
وطبقت الدرا�سة مناذج �إح�صائية معقدة،
اعتمدت على بيانات الوفيات ال�صادرة عن
جهات حكومية ر�سمية يف جنوب �أفريقيا
والبيانات املتعلقة بالطق�س ملعرفة مدى
ت�أثري «درجة احلرارة الظاهرية»  -وهو
م�صطلح عام ،ي�شري �إىل درجة احلرارة التي
يتم ال�شعور بها يف الأماكن املفتوحة ،والتي
تت�سبب فيها عدة عوامل جمتمعة ،هي درجة
حرارة الهواء والرطوبة الن�سبية و�سرعة
الرياح -على زيادة عدد الوفيات الطبيعية يف
ثالث مدن رئي�سية بجنوب �أفريقيا ،هي كيب
تاون وديربان وجوهان�سربج.
واعتمدت الدرا�سة على البيانات امل�ستقاة يف
الفرتة من  2006وحتى  ،2010وقد اختريت
املدن الثالث الختالف الطبيعة املناخية لك ٍّل
منها (تتمتع كيب تاون مبناخ البحر الأبي�ض
املتو�سط ،وديربان مبناخ �شبه ا�ستوائي رطب،
وجوهان�سربج مبناخ �شبه ا�ستوائي مرتفع).
و�أظهر حتليل البيانات �أنه كلما ارتفعت درجة
احلرارة ،لقي عدد �أكرب من النا�س حتفهم ،ما
يعني �أن جنوب �أفريقيا �أكرث عر�ض ًة لت�أثريات
احلرارة من الدول املتقدمة الأخرى.
القطاعات املت�أثرة باملناخ
�إىل ذلك� ،أرجعت درا�سة �أجراها فريق من
الباحثني بجامعة «�ستانفورد» الأمريكية
تنامي ت�أثري التغريات املناخية على الدول
الفقرية �إىل �أن «اقت�صاد هذه الدول يعتمد
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على القطاعات املت�أثرة باملناخ ،مثل الزراعة
وا�ستخراج املوارد الطبيعية» ،حمذر ًة من �أن
«ذلك من �ش�أنه �أن ي�ؤدي �إىل خف�ض متو�سط
معدل النمو ال�سنوي يف املناطق الفقرية من
� %3.2إىل  ،%2.6مما يعني �أنه بحلول
عام � ،2100سيكون ن�صيب الفرد من الناجت
املحلي الإجمايل �أقل من الو�ضع احلايل
بن�سبة .»%40
يقول وفيق ن�صري -ع�ضو الربملان العاملي
للبيئة -يف ت�صريحات لـ«للعلم»�« :إنه يجب
على الدول النامية االلتزام مبجموعة
من اخلطط ملواجهة �آثار التغري املناخي،

خا�ص ًة بعد ف�شل م�ؤمتر باري�س عام 2015
بعد ان�سحاب دول منه ،ومن �أمثلة هذه
اخلطط تر�شيد املياه وا�ستحداث م�صادر
�أخرى ،وتغيري خطط املحا�صيل الزراعية
وا�ستخدام املحا�صيل التي ال حتتاج �إىل مياه
كثرية ،واللجوء �إىل م�صادر الطاقة املتجددة
مثل الطاقة ال�شم�سية والرياح ،وا�ستخدام
البرتول والغاز يف �صناعات البرتوكيماويات
لتح�سني االقت�صاد ،وجتهيز املدن ال�ساحلية
للتعامل مع حدوث ارتفاع مل�ستوى �سطح
البحر ،وحماية الف�صائل النباتية واحليوانية
النادرة من االنقرا�ض».

ارتفاع
درجات الحرارة
يزيد تركيز الملوثات
الجوية
حسب تقديرات قاعدة بيانات جودة الهواء في منظمة الصحة العالمية،
المحدثة في عام  ،2018فإن تلوث الهواء مسؤول عن أكثر من  4ماليين
حالة وفاة مبكرة كل عام ،بسبب سرطان الرئة ،وأمراض الجهاز التنفسي
الحادة ،بل وأمراض القلب ،والسكتة الدماغية.
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تقرير
�أزمة عاملية
�إن هذا التهديد �آخ ٌذ يف التحول ب�سرعة
�إىل �أزمة عاملية ،حيث يعي�ش �أكرث من 90
تتعدى
يف املائة من �سكان العامل يف �أماكن
َّ
فيها معدالت التعر�ض لتلوث الهواء ب�شكل
منتظم احلدود التي و�ضعتها منظمة ال�صحة
العاملية.
ومع ذلك ،ف�إن فهم �آثار تلوث الهواء وتوقعها
�أمر معقد ب�سبب الكثري من امللوثات املتنوعة،
مبا يف ذلك الأوزون (القريب من الأر�ض)،
واجل�سيمات العالقة يف اجلو ،وثاين �أك�سيد
النيرتوجني ،وثاين �أك�سيد الكربيت ،عالوة
على �آثارها الرتاكمية وتفاعالتها مع
ظروف الأر�صاد اجلوية ،مثل درجة احلرارة
والرطوبة.
ومن �أجل حتقيق فهم �أف�ضل لهذه الت�أثريات،
ط َّبق باحثون يف ق�سم العلوم والهند�سة
احلا�سوبية والكهربائية واحل�سابية يف جامعة
«كاو�ست» وهم :الربوف�سور مارك جينتون
والربوف�سور رافائيل هاوزر والدكتورة
�سابرينا فيتوري ،خربتهم يف ا�ستخدام منذجة
التطابقات املكانية املتطرفة� ،أي و�ضع منوذج
لتحليل البيانات املكانية املتطابقة للظواهر
القا�سية ،لتقييم االرتباط بني التعر�ض لذروة
ملوثات الهواء املتعددة والظروف اجلوية
القا�سية يف مناطق ذات م�ساحات كبرية.
وت�شري فيتوري �إىل االهتمام املتزايد بالأثر
ال�صحي الذي يحدث نتيجة تفاعل الرتكيزات
العالية من الأوزون ودرجات احلرارة املرتفعة،
خا�صة يف �ضوء الزيادة الكبرية يف درجات
احلرارة الناجتة عن تغري املناخ.
ميكن تقدير احتمال و�صول متغريات متعددة،
مثل تركيزات امللوثات �أو درجة احلرارة� ،إىل
الذروة يف وقت واحد �إح�صائ ّياً عن طريق
و�ضع منوذج �إح�صائي لالرتباط املتبادل بني
هذه املتغريات.
احلرارة والتلوث
وتعتمد الأ�ساليب الإح�صائية التقليدية ،يف
الغالب على التوزيع اجلاو�سي (�أو التوزيع
االحتمايل الطبيعي الذي ي�ستخدم عادة لو�صف
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متغريات ع�شوائية متيل �إىل التمركز حول قيمة
متو�سطة وحيدة)  -مما قد يقلل ب�شكل عام من
تقدير االحتماالت املرتبطة بالظواهر املتطرفة.
كما يكون من ال�صعب �أي�ضاً تقدير النماذج
املناخية القا�سية نظراً لندرة مثل هذه الأحداث
يف ال�سجل الإح�صائي.
وتو�ضح فيتوري �أن الفكرة وراء عملهم
كانت تطوير طرق �إح�صائية بديهية لو�صف
االرتباط املتبادل بني الظواهر املتطرفة
املتعددة التي ُجمعت يف مواقع مكانية
ّ
خمتلفة.

ويقرتح فريق الباحثني طريقة جديدة متعددة
املتغريات وذات حدود ق�صوى م�ستقرة ،تكون
على هيئة �شجرة هرمية متداخلة وفقاً لتعقيد
العالقات بني املتغريات املكانية املختلفة،
والنتيجة منوذج �إح�صائي لتقدير احتمال �أن
ت�صل متغريات متعددة �إىل م�ستويات عالية
يف وقت واحد عرب منطقة مكانية وا�سعة.
و�أظهرت الدرا�سة �أن م�ستويات الأوزون
من املتوقع �أن تتجاوز العتبات الآمنة خالل
ال�سنوات الع�شرين املقبلة ،ب�سبب ارتفاع
درجات احلرارة.
وتبني فيتوري �أن هذه الطريقة توفِّر تقديراً
�شام ً
ال جلودة الهواء ،يراعي الدرجات
الق�صوى للملوثات املتعددة يف منطقة ذات
م�ساحة كبرية ،وميكن ا�ستخدامها يف قيا�س
خماطر ال�صحة العامة املرتبطة بالتعر�ض
للملوثات .وت�ضيف «نعتقد �أن من املمكن �أن
تكون هذه الطريقة لها تطبيقات مبا�شرة
يف حتليل البيانات متعددة املتغريات لر�صد
تلوث الهواء ،حيث ميكن �أن ت�ساعد على
توجيه �صنع ال�سيا�سات».

اعرف مدينتك

الميناء...
مـديـنــة المــوج واألفــق

تعتبر مدينة الميناء ،شمال لبنان ،شبه جزيرة يحوطها البحر من جهات ثالث ،وتنتشر قبالتها وعلى مسافات قصيرة ،سبع
جزر تنتقل الزوارق اليها للصيد او للتنزه .وفيها شبكة طرق حديثة أهمها الكورنيش البحري الذي يلفها من الشمال الى
الجنوب ،وبات يشكل المتنزه الوحيد للعامة في المدينة وضواحيها ،وبولفار بور سعيد الذي تحول سوقا تجارية حديثة يبلغ
طولها زهاء كيلومترين .أما مرفأها ،فترسو فيه السفن التجارية محملة كل أنواع البضائع من خشب ونفط وسيارات وماشية
وغيرها .وهي تتميز أيضا بحدائقها وفسحاتها وغناها األثري ،وأحيائها القديمة التي تحضن دفء العاطفة الشرقية.

المدينة العربية  /العدد 184

85

اعرف مدينتك
تاريخها
تاريخ مدينة امليناء عريق ،وهي تعترب الأ�سا�س
ملدينة طرابل�س القدمية ،والتي ميتد تاريخها
�إىل ثالثة �آالف عام ،وبقيت طرابل�س طوال
هذه الفرتة ت�شغل جغرافيا امل�ساحة التي
ت�شغلها حاليا مدينة امليناء وذلك حتى عام
1289م .حني ا�ستطاع �سلطان دولة املماليك
يف م�صر وال�شام امللك املن�صور قالوون فتح
املدينة ،وبالتايل هدمها وت�سويتها بالأر�ض،
وامر ببناء مدينة طرابل�س من جديد يف
املكان الذي هي عليه اليوم.
و�سبق �أن �أ�صيبت املدينة بنكبات كبرية
وتعر�ضت لغزوات وحروب وزالزل� ،أدت
مرارا �إىل تدمريها جزئيا او كليا .و�أعيد
بنا�ؤها ،ثم تو�سعت ،ووفد اليها كرث من اوروبا
واليونان وقرب�ص وايطاليا و�أرمينيا وتركيا،
ف�أقاموا عالقات جتارية مع ابنائها .تدل
على ذلك اجلاليات والقن�صليات الكثرية يف
امليناء ،وللميناء منافذ عدة منها ما يت�صل
بطرابل�س وهي :بولفارات امليناء ،عزمي،
املئتني� ،إ�ضافة �إىل بولفار املرف�أ  -م�ستديرة
نهر �أبو علي الذي ي�ؤدي اىل اجلهة ال�شمالية
نحو عكار و�سوريا والبولفار اجلديد من
البح�صا�ص اىل مدخل امليناء ،واوتو�سرتاد
ال�ساحل من منطقة احلمام املقلوب يف موازاة
االحياء ال�شعبية حتى اوتو�سرتاد ال�ساحل
اجلنوبي يف اجتاه بريوت.
تنع�ش هذه املنافذ املدينة ،وت�سمح ل�سكان
طرابل�س وال�ضواحي بالتنزه فيها وممار�سة
ريا�ضة امل�شي على طرقها الف�سيحة،
خ�صو�صا كورني�ش البحر الذي ال تغيب عنه
ال�شم�س طوال النهار .وت�سهل كذلك عبور
ال�سيارات والناقالت .وعلى ال�شاطئ تر�سو
زوارق ال�صيد والنزهة قبالة اجلزر ال�سبع.
واجل�سر الذي يربط كورني�ش البحر بجزيرة
البقر “جزيرة عبد الوهاب” ،وهو اجل�سر
الوحيد يف ال�شمال فوق البحر ،يعربه املارة
طوال النهار وبع�ضهم ميار�س من فوق ريا�ضة
القفز يف املياه.
وكما مت ذكره �أن امللك املن�صور قالوون امر
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بهدم املدينة بكاملها ،من ثم امر ببناء مدينة
طرابل�س حيث تقوم اليوم ،فلم يبق من امليناء
«طرابل�س القدمية» �سوى حي �صغري يعرف
اليوم بــ «�سوق اخلراب».
ولالحياء القدمية يف �سوق اخلراب طابع
خا�ص .فهناك حتيا الروابط التقليدية
وت�ستمر ،رغم ت�سرب روح احلداثة اىل
ال�سكان .ففي االزقة ،تنعقد اجلل�سات
ال�صباحية على فنجان القهوة ،وتنظم
ال�سهرات .ويتقا�سم ال�سكان الهموم وامل�سرات
على غرار االرياف .يف تلك االحياء ت�ضيق
وتتال�صق البيوت التي حتوي غالبا ف�سحا
تنعقد فيها الدواوين وجل�سات الت�سلية
وال�سمر ،وتتميز هذه املنطقة بالنظافة
التامة.
�أق�سامها
كانت هذه املنطقة ق�سمني� :شمايل ي�سكنه
امل�سلمون ،وجنوبي ي�سكنه امل�سيحيون،
وتتو�سطهما �سوق تو�سعت تدريجيا فات�صلت
باملنازل من اجلهتني بحيث مل يعد ممكنا
متييز جزء عن االخر .ويف امليناء وخ�صو�صا
يف االحياء القدمية ،تتم�سك طائفة الروم
االرثوذك�س بوجودها وانتمائها التاريخي.
وعن ذلك يقول امل�ؤرخ تدمري يف كتابه «تاريخ
طرابل�س» ان امل�سيحية دخلت طرابل�س يف
القرن االول ،عندما عربها القدي�س بطر�س
يف طريقه اىل انطاكيا .واول حماولة مكتوبة
تناولت تاريخ االرثوذك�سية يف امليناء كتاب
«االرثوذك�سي ب�شر وحجر» الذي و�ضعه
الدكتور جان عبداهلل توما ويذكر يف مقدمة
كتابه ان «الدرا�سة تطاول االرثوذك�سي بدءا
بالعام  ،1735لأننا عرثنا على خمطوطة
للكاهن �سليمان عفيف كتبها بخط يده
وي�ؤرخ فيها لتاريخ بناء كاتدرائية القدي�س
جاورجيو�س انذاك».
وت�شكل امليناء مركزا اقت�صاديا مهما ،النها
على البحر .فاملرف�أ كان �سببا مبا�شرا يف
ان�شائها .وبعدما ان�ش�أت �شركة ايطالية املرف�أ
احلديث بني 1955و  1960عند الطرف
ال�شمايل للمدينة ،انعك�س ذلك ايجابا على

قطاع النقل البحري ،واحلياة االقت�صادية،
ف�أمن املرف�أ فر�ص عمل لعدد كبري من االهايل
وظهرت �صناعات وخدمات لها عالقة بال�سفن
وحركتها .ووجود املدينة على البحر جعلها
مركزا مهما ل�صيد ال�سمك الذي يعتا�ش
منه املئات من العائالت� ،إ�ضافة �إىل مئات
العائالت الأخرى التي ترتزق من �صناعة
ال�شباك والزوارق ال�صغرية ومتطلباتها وادوات
ال�صيد .وا�شتهرت امليناء منذ القدم ب�صناعة

ال�سفن ،وكانت هذه ال�صناعة مزدهرة خالل
جميع احلقبات التاريخية ،وحتى اليوم حيث
تنت�شر يف امليناء م�صانع عدة لل�سفن ال�صغرية
والقطع البحرية املختلفة .كما تنت�شر فيها
اليوم �صناعة قوارب ال�صيد ،وت�ضم م�صنعا
لزوارق «الفيرب» من جميع الأ�شكال والأحجام
وزوارق التزلج املائي.

اجلميلة والدقيقة .وانتقلت من كونها حرفة
لت�صبح �صناعة على �صعيد عدد امل�صانع
و�صاالت العر�ض ،وامتد ن�شاطها �إىل
اخلارج ،وخ�صو�صا �إىل دول اخلليج ،وقد
�أثرت احلرب يف هذا القطاع فتوقفت بع�ض
امل�صانع و�صرفت عمالها ،وواجهت �سوء
ت�صريف للمنتجات� ،إال �أنها اليوم عاودت
ن�شاطها.

مدينة امليناء م�شهورة ب�صناعة املفرو�شات

ويف امليناء �سوق وا�سعة لتجارة اخل�شب من

�صناعتها

كل الأ�صناف وي�ستورده التجار خ�صو�صا من
�أفريقيا ورو�سيا و�أوروبا ال�شرقية .وي�ساهم
يف تن�شيط هذا القطاع وجود املرف�أ .ولل�سبب
عينه تكرث يف امليناء معامل البالط الوطني
منه وامل�ستورد ،حيث تربع يف ابتكار رقع
ف�سيف�ساء عربية الطابع وبالط موزاييك
ورخام وغرانيت ،وتعود هذه ال�صناعة اىل
القرن املا�ضي وهي تنتقل من االباء اىل
االبناء .وحتافظ على بع�ض ال�صناعات
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وتعميق حو�ض املرف�أ يف عهد وزير الأ�شغال
العامة والنقل غازي العري�ضي ،حيث تتم
ال�شركة ال�صينية عملها على �أكمل وجه ليكون
مرف�أ مدينة طرابل�س من املرافئ الكربى على
�شاطئ املتو�سط ودول العامل .وكذلك يوجد
«مركز العزم الثقايف  -بيت الفن» حيث تقام
العديد من االحتفاالت واملعار�ض وتقدم على
م�سرحه الكثري من الأعمال الفنية وامل�سرحية
الطرابل�سية واللبنانية والعربية والعاملية.
جزرها

التقليدية وال �سيما �صناعة الفخار .ففيها
معمالن لهذه ال�صناعة لكنهما يواجهان
ظروفا �صعبة بعدما ا�ستغنى ال�سكان عن
ا�ستعمال الفخار يف املنازل ،واكتفوا به
للزينة ،كما انها تواجه مزاحمة من اخلارج،
ا�ضافة اىل انها م�شهورة بالبوظة العربية
واحللويات على انواعها.
و�ساهم تو�سع العمران يف املدينة اىل تقلي�ص
امل�ساحات املزروعة وخ�صو�صا احلم�ضيات
وق�صب ال�سكر والفاكهة والزيتون والتوت،
ومل يبق من هذه املزروعات اال بع�ض
الب�ساتني املحدودة.
من�ش�آتها
�أما من�ش�آت املدينة ،فهي كثرية �أبرزها
حمطة ال�سكة احلديد التي ت�أ�س�ست مطلع
القرن الع�شرين وتوقف عملها �أثناء احلرب،
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ا�ضافة اىل املحجر ال�صحي الذي �أن�ش�أ مطلع
ال�سبعينات ملراقبة ا�سترياد اللحوم واملا�شية
وت�سويقها .لكنه دمر الحقا وا�ستبدل مب�سلخ
حديث .كذلك يوجد يف املدينة �سنرتال هاتف
مركزي لل�شمال ومركز احتاد بلديات الفيحاء
«طرابل�س ،امليناء والبداوي» ومكب النفايات
ومركز تكرير وتدوير النفايات وقاعة ريا�ضية
مغلقة با�سم الرئي�س ال�شهيد رفيق احلريري
مل ي�ستكمل بنا�ؤها ووعد وزير ال�شباب
والريا�ضة احلايل في�صل عمر كرامي ب�إكمال
البناء قريبا .و�أقيمت �أر�صفة عدة على
ال�شاطئ حلماية زوارق ال�صيادين وت�ستخدم
للتنزه .وت�ضم مركزا للجمارك ت�أ�س�س عام
 1922تاله مركز حديث عام  1957من
احلجر الأبي�ض ،كما مت بناء الق�صر البلدي
اجلديد على كورني�ش امليناء بهبة خا�صة من
الرئي�س جنيب ميقاتي ،كذلك مت �إعادة ت�أهيل

تتمتع امليناء بعنا�صر بيئية ال تتوافر ل�سواها
من املدن مثل اجلزر ،وخ�صو�صا جزر النخل
التي �أعلنها القانون الرقم  92/121حممية
يف  .1992/9/3وتتميز املدينة اي�ضا
بنظافة الفتة وتتمتع ب�شبكة طرق وحدائق
عامة ،ا�ضافة اىل ف�سحات جميلة تعو�ض
بع�ض االخ�ضر الذي خ�سرته .وحممية جزر
النخيل هي من اهم املحميات الطبيعية يف
لبنان وت�ضم ثالث جزر هي� :سنني ورامكني
والنخل وت�شكل ملج�أ للطيور العابرة واملقيمة
وفيها تنوع نباتي الفت .ومنذ منع االقرتاب
منها بعد �أن دمرت فيها احلياة الطبيعية
و�إعالنها حممية طبيعية ،افاد بيئيون يف
جلنة رعاية البيئة يف امليناء ان �أ�سماكا
متنوعة ت�شاهد على مقربة من �شاطئ
املحمية .وحت�سن الو�ضع البيئي يعود يف جزء
كبري منه اىل جلنة رعاية البيئة التي تتابع
امل�شكالت البيئية وتتعاون مع البلدية.
لكن امليناء ال تزال تعاين م�شكلة بيئية
تتمثل بتلوث البحر .ف�ساحل امليناء يعاين ما
يعانيه كل ال�ساحل اللبناين ،بل املتو�سطي،
وتت�ضاعف امل�شكلة ب�سبب اقنية ال�صرف
ال�صحي التي ت�صب مياهها واو�ساخها على
ال�شاطئ ،يف حني يجب �أن متتد مئات الأمتار
داخل البحر.
اثارها
ت�ضم امليناء ثروة �أثرية مهمة تعر�ضت
لالعتداء وال�سرقة وال تزال تتعر�ض
لالهمال .ومن اقدم املواقع االثرية فيها بقايا
ال�سور الذي كان يلف املدينة القدمية ،قبل

دخول املماليك اليها .هذه البقايا موجودة يف
حديقة �صغرية تعرف بحديقة ابو طالب عند
نهاية الطريق خلف حلويات ال�صباغ ،وت�أكل
النباتات �سطح ال�سور وبقاياه .وقد �شيدت
مبان على اجزاء منه ،و�سماكته ثالثة امتار.
وقبل اعوام كان جزءا اخر من ال�سور ما زال
منت�صبا من اجلهة اجلنوبية الغربية للميناء،
لكن من�ش�آت بحرية اقيمت هناك يبدو �أنها
�أتت عليه ومل يبق من اثاره اال ما هو موجود
يف احلديقة .ويقال ان من اثار الفينيقيني ،يف
اجلهة الغربية من املدينة ،ما يدعى باحلمام
املقلوب ،وهو عبارة عن جتويف �صخري
قدمي العهد ،اقيم لالت�صاالت مع املراكب
الرا�سية بالقرب من �صخور ال�شاطئ ،حيث
هبوب الرياح ال�شمالية.
ومتتاز مدينة امليناء عن بقية املدن اللبنانية،
بل عن جميع املدن ال�ساحلية الواقعة على
ال�شاطئ ال�شرقي للبحر االبي�ض املتو�سط،
بوجود عدد من االبراج احلربية املتقاربة
�ضمن م�ساحة جغرافية �صغرية ،ويعود
تاريخها اىل عهد املماليك ،حيث اقيمت
على انقا�ض ابراج �صليبية ،وه�ؤالء بنوا

المدينة العربية  /العدد 184

89

اعرف مدينتك
ابراجهم على ا�سا�س ابراج عربية اقيم
بع�ضها بعد فتح طرابل�س وال�ساحل .وكان
العرب قد وجدوا ح�صونا وابراجا بيزنطية
يف امليناء خالل ح�صارهم لها ،والبيزنطيون
اتخذوا من احل�صون الفينيقية القدمية
ا�سا�سا لبناء تلك االبراج .وهكذا كانت
الدول تتوارث املواقع الهامة واال�سرتاتيجية
وتتعامل معها مبا ي�ضفي عليها النمط
والطابع والطراز العمراين الذي تتميز به.
وال �شك ان العثمانيني توارثوا ابراج املماليك
وا�ستخدموها ورمموا ما ت�صدع منها ،وهذا
ما �ساعد على و�صول بع�ض تلك االبراج اىل
ايامنا ووقوفها �صامدة لتكون عنوانا للوجه
الن�ضايل الذي ات�سمت به هذه املدينة عرب
تاريخها املجيد .ويعود الف�ضل يف ت�شييد
ابراج امليناء اىل نواب ال�سلطنة يف طرابل�س
يف ع�صر دولة املماليك البحرية .فقد ر�أى
ه�ؤالء �ضرورة حت�صني امليناء ،وذلك بان�شاء
ابراج متتد على ال�ساحل وذلك لت�أليف خط
دفاعي قوي امام اي اعتداء من ال�صليبيني او
القبار�صة ،يف الوقت الذي مل يكن لطرابل�س
ا�سطول ثابت يدفع عنها الغارات البحرية.
وكان حت�صني امليناء يعني ان�شاء مراكز
دفاعية على ال�شاطئ على ابعاد متفاوتة،
ومل تكن هذه املراكز تزيد عن كونها ابراجا
ح�صينة �سوى ثالثة ابراج :برجان يف حالة
�شبه جيدة هما برج ال�سباع وبرج عز الدين،
وثالث يف حالة ال ب�أ�س بها هو برج ر�أ�س النهر
الذي حول �إىل جامع يف عام  .1985وكل
هذه الأبراج مت�صلة بقلعة طرابل�س ،بوا�سطة
نفق ميتد من القلعة اىل �ساحل البحر وبني
االبراج كلها لت�سهيل تنقل املقاتلني وتزويدهم
املو�ؤنة .ويروي �سكان من امليناء انهم كانوا
ينزلون اىل بع�ض اجزاء هذا النفق ،وان
ال�سلطات �سدت منفذه عقب حوادث عام
 .1974ويروي بع�ضهم ان عددا من ا�صحاب
االرا�ضي هدموا اجزاء من هذا النفق عندما
كان مير يف ارا�ضيهم من اجل اخفائه واقاموا
مبانيهم ،والهدم كان �ضمانة لهم لكي ال
تطالبهم ال�سلطات يوما با�ستمالك االر�ض
الحتوائها االثار.
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ومن االثار خان التماثيلي املهمل ي�سكنه
مواطنون وهو يقوم قبالة مبنى اجلمارك،
يحافظ على بوابته و�شكله ،وهو ي�شبه
اخلانات املوجودة يف طرابل�س مثل خان
ال�صابون وخان الع�سكر .وهناك االعمدة
االثرية التي تنت�شر يف غري مكان ،وهي
اعمدة رومانية .ويقول ال�سكان ان ما بقي
منها هو القليل ،اما الكثري ف�صودر ونقل اىل
اماكن جمهولة ،وعندما ردم �ساحل البحر
الن�شاء الكورني�ش اجلديد ،طمرت امكنتها،
واخفيت معاملها لتطوى �صفحة مهمة من
�صفحات تاريخ املدينة واثارها.
ويوجد قرب برج ال�شيخ عفان بناءان �أثريان
جميالن وقد �شملهما التخطيط ،وكاد ي�ؤدي
اىل هدمهما لوال اعرتا�ض البلدية ،حيث مت
ت�أهيلهما و�أعيدا من جديد معلمان �أثريان
�سياحيان.
اما اال�سواق القدمية فهي بقايا من طرابل�س
القدمية بعدما دمرها املماليك ،ويقول
�سكانها انها فينيقية ،وقد هاجر �سكانها
بعد دخول املماليك اليها ،وعادوا يف فرتات
متتالية .ومن االثار �سبعة م�ساجد ابرزها
م�سجد عمر بن اخلطاب ،وعثمان بن عفان
لكن هذه امل�ساجد لي�ست قدمية� .أما بالن�سبة

�إىل الكنائ�س فت�شكل كني�سة مار جرج�س اثرا
مهما وهي بنيت عام  .1735اما الكنائ�س
الباقية فهي �أحدث عهدا.
تتمتع مدينة امليناء بامكانات �سياحية مهمة،
لكن ال�سياحة فيها لي�ست على ن�شاط متواز مع
�إمكاناتها .فالإ�ستثمارات ال�سياحية متوا�ضعة
يف املدينة .وفيها اثارا مهمة ومواقع بيئية
جميلة وحدائق و�ساحات و�شبكة بولفارات
واجل�سر اجلديد ،وان�صبة ابرزها اال�شرعة
عند مدخلها ،واملر�سات عند اول الكورني�ش
جلهة ال�شمال .ويرى اقت�صاديون ان تن�شيط
الو�ضع ال�سياحي يف امليناء ،ينعك�س ايجابا
على الو�ضع االقت�صادي والعك�س �صحيح .لذا
نا�شدوا املعنيني الإهتمام بالو�ضع ال�سياحي
للمدينة وت�شجيع اال�ستثمارات ال�سياحية
فيها.
وتتميز امليناء عن بقية املدن مبنجزات
عمرانية وترتيب وتنظيم ال تتمتع به مدن
اخرى .وال �شك يف ان لبلدية امليناء وحيوية
ابنائها ،وتعاونهم مع اجلمعيات املختلفة
الف�ضل الكبري يف الو�صول بامليناء اىل ما
هي عليه اليوم عرو�س املدن وهم �أ�سموها:
«مدينة املوج واالفق».

إصدارات

«الدليل الكويتي» يرصد الثقافة في نصف قرن
�صدر كتاب «الدليل الكويتي الثقايف للآداب والفنون والإعالم» للباحث
والروائي الكويتي حمد احلمد ،وهو كتاب مرجعي مهم ير�صد كل
ما ُكتب يف الكويت يف املجالت الثقافية الكويتية عن الآداب من �شعر
و�سرد وفكر ،وكذلك كل ما نُ�شر من درا�سات عن امل�سرح الكويتي
والدراما وال�سينما ،واملو�سيقى والغناء ،والفنون الت�شكيلية الكويتية
وجنومها والإعالم الكويتي املرئي وامل�سموع.
يتكون الإ�صدار من � 560صفحة من القطع املتو�سط ،ويبحث يف الآداب

والفنون الكويتية من الفرتة  1960وحتى  ،2018ويذكر يف جداول كل
ما نُ�شر من مقاالت �أو قراءات �أو مقابالت مع كل من �ساهم يف الثقافة
الكويتية مع ذكر ا�سم املجلة وكاتب املقال ورقم ال�صفحة والعدد.
يذكر �أن الإ�صدار هو اجلزء الأول من «الدليل الكويتي» ،وينوي الباحث
�إ�صدار جزء ثان يغطي ما ُكتب يف املجالت التي �صدرت عن جهات
�أهلية يف الكويت.

«المدينة العربية والحداثة»
�صدر حديثاً يف بريوت ،كتاب «املدينة العربية واحلداثة» للم�ؤرخ اللبناين خالد زيادة .يركز
الكتاب على التطورات التي حلقت باملدن العربية ،واملتو�سطية ب�شكل خا�ص يف احلقبة
العثمانية ،متناوالً مدناً عربية بارزة لها تاريخها املوغل يف القدم ،مثل الإ�سكندرية والقاهرة
وبريوت .وي�ستعر�ض امل�ؤلف عملية التحديث للمدن املتو�سطية من خالل ثالث مراحل
يتبني لنا من خالل قراءة الكتاب �أن علماء االجتماع �أ�صبحوا بحاجة �إىل �إيجاد و�سائل
ومداخل جديدة لدرا�سة وتف�سري حتوالت املدن ،من خالل فهم �أو�سع و�أ�شمل للآثار التي
خلفتها عملية احلداثة يف املجتمعات املدينية.

«النهوض االقتصادي وتنمية المدن الجديدة»
ؤخرا كتاب «النهو�ض االقت�صادي وتنمية املدن اجلديدة»
�صدر م� ً
للباحث االقت�صادي �صالح �شعري ،عن مركز احل�ضارة العربية للطبع
والن�شر والتوزيع بالقاهرة.
يتناول الكتاب العديد من املجاالت التنموية لالقت�صاد امل�صري،
م�ستعر�ضا بع�ض ال�سلبيات
عمو ًما واملدن اجلديدة ب�صفة خا�صة،
ً
التي حدثت منذ بداية التو�سع العمراين حتى الآن.

ويطرح الكاتب ر�ؤيته حول �أهمية دعم الإ�سكان التعاوين حماية
لل�شباب من ج�شع اال�ستثمار العقاري ،و �ضرورة �أن تقرتن التنمية
العمرانية بتوفري فر�ص العمل ،حتى ال تتحول املدن اجلديدة �إىل
جمرد فنادق .و�أ�شار �إىل الكثري من الق�ضايا اجلوهرية� ،أبرزها
حتويل ال�صناعات ال�صغرية �إىل م�شروع قومي ل�سد حاجة ال�سوق
امل�صري من ال�سلع املتنوعة ب�أ�سلوب جديد وب�أفكار مبتكرة ،متنح
�صغار ال�صناع مزايا.
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متابعات

اي�سلندا تد�شن لوحة تذكارية لنهر جليدي اندثر
د�شنت �آي�سلندا لوحة تذكارية خم�ص�صة لأوكيوكول ,وهو �أول نهر
جليدي اندثر يف اجلزيرة ب�سبب التغري املناخي ,يف خطوة يق�ضي
الهدف منها بت�سليط ال�ضوء على تداعيات اال�ضطرابات املناخية.
وتعترب هذه املبادرة �أول ن�صب يو�ضع �إحياء لذكرى نهر جليدي اندثر
ب�سبب التغريات املناخية يف العامل.
ومن خالل هذه اللوحة التي كتب عليها ب�أحرف مذهّ بة بالإنكليزية
والآي�سلندية «ر�سالة للم�ستقبل» ,ي�أمل الباحثون �إذك��اء الوعي يف
�أو���س��اط ال�سكان �إزاء انح�سار الأنهر اجلليدية وتداعيات التغري
املناخي .كما حتمل اللوحة �أي�ضا عبارة « 415جزءا من املليون من
ثاين �أك�سيد الكربون» ,يف �إ�شارة �إىل امل�ستوى القيا�سي امل�سجّ ل يف
�شهر مايو املا�ضي لرتكّز ثاين �أك�سيد الكربون يف الغالف اجلوّي.

طابوق كندي �صديق للبيئة
طوَّر فريق من الباحثني يف كندا نوعية من �أحجار البناء �صديقة البيئة،
با�ستخدام م��واد من البوليمارات والطني ال�سائل .وه��ذه املركبات
اجلديدة م�صنوعة من خملفات مواد البناء املختلفة ،عالوة على بع�ض
البوليمارات.
وي�ؤكد فريق الدرا�سة �أن املادة املركبة �صديقة البيئة التي جنحوا يف

تطويرها ميكن ا�ستخدامها ب�سهولة يف كثري من التطبيقات ،بدءاً من
م�شروعات ال�صرف ال�صحي ،وانتها ًء ب�صناعات ال�سيارات والف�ضاء..
وميكن جمع خملفات البناء يف �أي زم��ان ومكان ،وا�ستخدامها يف
�صناعة خامات بناء جديدة ،وفق معادلة اقت�صادية تعود بالفائدة على
جميع الأطراف.

ا�ستهالك املياه اجلوفية يهدد الأنظمة البيئية يف العامل
قال فريق دويل من الباحثني �إن �ضخ كميات كبرية من املياه اجلوفية
لأغرا�ض الري ميثل تهديداً متزايداً للبيئة .وحذّ ر الباحثون من جامعة
فرايبورغ الأملانية ،من �أن كميات املياه اجلوفية رمبا ت�صل مل�ستوى
متدنّ ب�شكل حرج بالن�سبة لإمدادات املياه اجلوفية والأنظمة البيئية
بحلول عام  .2050يف كثري من مناطق العامل التي يتم فيها �ضخ املياه
اجلوفية ب�شكل مكثف.وتو�صل الباحثون �إىل هذه النتيجة بعد �إجراء
عمليات حماكاة متعددة با�ستخدام منوذج دويل لأنظمة املياه اجلوفية
ومياه الأنهار.
وقال الباحثون �إن هناك اليوم بالفعل �أ�ضراراً بيئية يف بع�ض املناطق
التي يتم فيها ا�ستخراج املياه اجلوفية ب�شكل منتظم منذ �ستينات القرن
املا�ضي «و�أ�صبحت مناطق الغرب الأو�سط يف الواليات املتحدة بالفعل
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وم�شروع حو�ض نهر ال�سند ،بني �أفغان�ستان وباك�ستان ،مهددة بهذا
اخلطر».

انطالق �أول تاك�سي طائر العام املقبل
فولوكوبرت هي �أول طائرة مروحية �آمنة
للإقالع والهبوط العمودي يف العامل ,وهي
عبارة عن مركبة طائرة �سوف حتلق يف
�سماء بع�ض املدن حول العامل اعتبارا من
العام املقبل  .2020وقد مت عر�ض املركبة
الطائرة يف مهرجان غرين  -تك ,يف برلني.
التاك�سي الطائر �سوف حت��دث ث��ورة يف
الطريقة التي ننتقل بها ,كو�سيلة ع�صرية
لتقليل االزدحام يف املدن الكبرية.
امل��روح��ي��ة اجل��دي��دة تقلع وتهبط ب�شكل
عمودي ,و�سوف توفر �أعلى درجات الأمان,
و�سوف تنقل الركاب من و�إىل �أي مكان.
اجلدير بالذكر �أن طائرة فولوكوبرت تعمل
وفق تكنولوجيا الطائرات امل�سرية من دون
ط��ي��ار ,و���س��وف يتم ا�ستبدال البطاريات
با�ستخدام الروبوتات قبل اال�ستمرار يف
الرحالت املتتالية.

من االنبعاثات الكربونية ,وال ت�صدر �أي

تكون قادرة على نقل �شخ�صني مل�سافة تبلغ

وتعترب هذه الطائرة اجلديدة خالية متاما

�ضو�ضاء تقريبا يف �أجواء املدينة ,و�سوف

 27كيلومرتا.

غالف جوي فارغ حول كوكب �صخري
ك�شفت عمليات الر�صد املبا�شرة من تل�سكوب ف�ضائي تابع
لوكالة الف�ضاء الأمريكية  -نا�سا ,ولأول مرة ,عن وجود غالف
جوي فارغ حول كوكب �صخري بحجم الأر�ض خارج نظامنا
ال�شم�سي يدور على غرار جنم يف املجرة.
و�أو�ضحت الدرا�سة اخلا�صة باالكت�شاف �أن �سطح ذلك الكوكب
البعيد يت�شابه على الأرجح مع �سطح القمر اخلارجي القاحل,
�أو �سطح عطارد ,ويُحتمل �أن يكون مُغطى ب�صخر بركاين
داكن .يقع الكوكب على بعد � 48.6سنة �ضوئية عن الأر�ض,
وهو واحد من �أكرث من � 4آالف ج�سم يطلق عليها كواكب خارج
املجموعة ال�شم�سية ,ومت خالل العقدين املا�ضيني اكت�شاف
�أنها تدور حول جنوم بعيدة يف جمرتنا درب التبانة .يعادل
حجم الكوكب نحو  1.3حجم كوكب الأر�ض ,وتبلغ مدة دورته
� 11ساعة ,وهو يدور حول جنم �صغري بارد ن�سبياً من التي
يُطلق عليها (الأقزام احلمراء).
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مدن حول العالم

متحف «�إيدو – طوكيو» املعماري يج�سد التاريخ الإن�شائي
مبوقعه املميز يف ال�����ض��واح��ي الغربية للعا�صمة
اليابانية ,يوفر متحف «�إيدو  -طوكيو» املعماري ملحة
عن تاريخ اليابان االن�شائي من خالل عر�ض مبان
يابانية تاريخية.
والغر�ض من املتحف الذي ي�ضم مباين يعود تاريخها
اىل فرتة ميجي ( )1912-1868احلفاظ على ما
تبقى من املن�ش�آت الكال�سيكية القدمية التي فقدت
عموما ب�سبب احلريق والزالزل وتطور البنية التحتية.
وي�ضم املتحف العديد من املباين من منازل عائلية
للطبقة املتو�سطة اليابانية العادية وحتى منازل
ل�ل��أث���ري���اء ,ف�����ض�لا ع��ن حم�ل�ات جت��اري��ة خمتلفة
وحمامات عامة ونقاط �شرطة من االزمنة الغابرة مت
نقلها واعادة بنائها يف موقع املتحف.

نيويورك تريد ناطحات �سحاب اكرث مراعاة للبيئة
ت�سعى مدينة نيويورك التي تزخر بناطحات ال�سحاب
�إىل جعل هذه العمارات ال�شاهقة �أق ّل ا�ستهالكا للطاقة
و�أكرث مراعاة للبيئة ,معززة مكانتها الرائدة يف الن�ضال
من �أجل املناخ .وت�ضم هذه الأبراج �أنظمة �إنارة متطورة
ومكيفات هواء و�أجهزة تدفئة متقدمة جدا وم�صاعد
متعددة وغريها من الأنظمة التي ت�ستهلك قدرا كبريا
من الطاقة وت�صدر كمية هائلة من انبعاثات غ��ازات
ال��دف��ي��ئ��ة ...وحت��دي��داً امل��ب��اين التي ي�ستهدفها قانون
«كالميت موبياليزاي�شن �آكت» (قانون التح�شيد من �أجل
املناخ) الذي اعتمدته كربى املدن الأمريكية يف �أواخر
�أبريل يف �إطار التزامها خف�ض انبعاثاتها بن�سبة % 80
بحلول  .2050يلزم هذا القانون القيّمني على العمارات
التي تتخطى م�ساحتها  2300مرت مربع� ,أي حواىل 50
�ألف مبنى متثّل ثلث انبعاثات املدينة ,بخف�ض االنبعاثات
مبعدل  % 40بحلول  2030ن�سبة �إىل م�ستويات العام
.2005
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حافالت ذاتية القيادة يف �سنغافورة
بد�أت �سنغافورة جتربة علنية حلافالت من دون �سائق ميكن حجزها من
خالل تطبيق �إلكرتوين ,كجزء من الطموحات لطرح ال�سيارات الذاتية
القيادة يف �سائر �أنحاء البالد.
و�أ�صبحت �سنغافورة التي تنعم بتنظيم جيد وتقدم تقني كبري ,مبثابة
حقل اختبار للمركبات الذاتية القيادة� ,إذ ت�شهد تطوير تكنولوجيا حملية
كما تدعو ال�شركات الأجنبية �إىل جتربة �سياراتها اخلا�صة على طرقاتها.
وميكن للزائرين ا�ستخدام تطبيق على هواتفهم حلجز املركبات ,والتي
�ستنقلهم �إىل وجهات خمتارة مثل نادي الغولف �أو ال�شاطئ �أو القلعة
التاريخية ,كما ميكن للأ�شخا�ص غري املزودين بهواتف ذكية حجز
املركبات من �أك�شاك منت�شرة على ط��ول الطريق� ,إذ تعمل اخلدمة

املجانية يف �أيام الأ�سبوع ملدة �أربع �ساعات .و�سيكون للحافالت �سائق
ميكنه التحكم بالقيادة يف حاالت ال�ضرورة.

 ....و�سنغافورة تردم البحر للبناء حتت االر�ض م�ستقبال
فى �سعيها �إىل �إيجاد مزيد من امل�ساحات ملوا�صلة تطورها ومنوها,
ردمت �سنغافورة البحر وبنت ناطحات �سحاب وبات خرباء التخطيط
احل�ضرى يفكرون بالتو�سع حتت الأر���ض وقد متكنت من التخطيط
الدقيق لنموها وجتنبت التو�سع العمرانى غري املنظم واالكتظاظ
ال�سكانى وازدح���ام امل��رور .خا�صة و�أن��ه يتوقع �أن ينمو ع��دد �سكان

�سنغافورة البالغ حاليا  5.6ماليني ن�سمة ب�شكل مطرد فى ال�سنوات
املقبلة.
ومن املتوقع �أن يتم نقل البنية التحتية واملعدات ال�صناعية ومرافق
التخزين �إىل حتت الأر�ض بهدف �إن�شاء مبان جديدة وجتديد الأحياء
املوجودة ,لكن مل يذكر �إذ �سيتم التخطط لبناء م�ساكن حتت الأر�ض.

�أو�سلو عا�صمة �أوروبا اخل�ضراء 2019
ح�صلت �أو�سلو ،عا�صمة الرنويج ،على لقب «العا�صمة الأوروبية اخل�ضراء»
ل�سنة  ،2019يف حفل نظّ مته املفوّ�ضية الأوروبية يف قاعة جائزة نوبل
لل�سّ الم بالعا�صمة النرّ ويجية.
وقد انطلقت هذه اجلائزة من خالل مبادرة �أطلقتها  15مدينة �أوروبية
عام  2006يف تالني عا�صمة �إ�ستونيا ،حيث قامت بعدها املفوّ�ضية
الأوروبية ب�إطالق اجلائزة ب�شكل ر�سمي عام  ،2008ليبد�أ اختيار املدن
الفائزة عام  .2010املدن اخلم�سة ع�شر الّتي �أطلقت املبادرة هي :تالني،
هيل�سنكي ،ريجا ،فيلنيو�س ،برلني ،وار�سو ،ليوبليانا ،براغ ،فيينا ،كيل،
كوتكا ،دارتفورد ،تارتو ،وغال�سكو.
تهدف اجلائزة �إىل ن�شر مفهوم حق العي�ش يف مناطق ح�ضرية �صحّ ية.

ومن �أجل حتقيق هذه الغاية ،على املدن �أن ت�سعى �إىل حت�سني نوعية
حياة مواطنيها ،واحل ّد من ت�أثريها على البيئة العاملية.
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من أخبار المدن العربية

اك �ت �ـ �ـ �ـ �� �ش �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��اف �أول
م � �ن � �ط � �ق� ��ة � � �ص � �ن ��اع � �ي ��ة
ف� ��رع� ��ون � �ي� ��ة ب ��االق� ��� �ص ��ر

مازالت رمال مدينة الأق�صر (جنوب م�صر) تخفي كثرياً من الأ�سرار ،عن
كيفية بناء مقابر امللوك وامللكات يف الواديني الغربي وال�شرقي؛ حيث مت
الإعالن م�ؤخراً عن اكت�شاف �أول منطقة �صناعية بالرب الغربي بالأق�صر،
ت�ضم  30ور�شة لت�صنيع الذهب والأثاث اجلنائزي� ،إ�ضافة �إىل مقربة
�أثرية جمهولة من الأ�سرة الـ.18

هذه الور�ش تك�شف �سراً مهماً عن كيفية �إعداد املقابر واحللي والأثاث
املوجود بها ،من خالل ور�ش لت�صنيع الذهب ،وتلوين الفخار ،و�صناعة
الأثاث اجلنائزي ،وور�شة بها �إبر خياطة حلياكة الأثاث ،و�أخرى للخ�شب،
وور�ش لطحن احلبوب ،وفخار كبري لتخزين الأكل واملياه واحلبوب وغريها
من العنا�صر الزخرفية التي ا�ستخدمت يف تزيني التوابيت اخل�شبية يف
ع�صر الأ�سرة الثامنة ع�شرة،

 ...وال�ك���ش��ف ع��ن �أق��دم
خ � ��ري� � �ط � ��ة ج � �ن� ��ائ� ��زي� ��ة
يف م � �� � �ص� ��ر ال � �ق� ��دمي� ��ة

وثقت درا�سة حديثة �أق��دم خريطة جنائزية معروفة يف م�صر
القدمية ،عُرث عليها يف مقابر «دير الرب�شا» مبحافظة املنيا (300
كيلومرتاً جنوب القاهرة) .وقد عرث �صاحب الدرا�سة ،الربوف�سور
هاركو ويلمز الأ�ستاذ بجامعة لوفان الكاثوليكية ببلجيكا ،ومدير
امل�شروع الأثري يف دير الرب�شا ،على اخلريطة داخل تابوت امر�أة
رفيعة امل�ستوى تدعى عنخ ،وهو واحد من القطع الأثرية القليلة
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املوجودة داخل املقربة التي يعود تاريخها �إىل نحو � 4آالف عام.
نق�شت
اخلريطة على لوحني خ�شبيني ا�ستعادهما علماء الآثار ،وميثالن
خطني متعرجني يف�صالن طريقني ميكن للموتى ا�ستخدامهما
للو�صول �إىل �أوزوري�س ،ونق�ش على اللوحني كلمات من الهريوغلوفية
والرموز املعروفة لدى امل�صريني القدماء.

مطارا دبي وال مكتوم يحققان م�ستوى جديد ًا من اعتماد االنبعاثات الكربونية
حقق مطارا دبي و�آل مكتوم الدوليني قفزة
مهمة يف رحلتهما نحو احلياد الكربوين من
خالل حتقيق امل�ستوى الثالث من برنامج
اعتماد االنبعاثات الكربونية للمطارات
الذي و�ضعه جمل�س املطارات الدويل� .إذ �أن
امل�ستوى الثالث من الربنامج يوفر �إطار عمل
دوليا خا�صا باملطار من �أجل الإدارة الفعّالة
للكربون والتح�سني امل�ستمر م��ن خالل
ال�شراكات بني املطار و�شركائه يف اخلدمة.
جاء ح�صول املطارين على هذا االعتماد،
بعد الإمت����ام ال��ن��اج��ح للمراحل ال�سابقة
التي ا�شتملت على ر�سم خرائط للب�صمة
الكربونية باملطارين ،وتنفيذ م�شروعات
لتقليل انبعاثات الكربون .كما يتم تنفيذ
عدد من املبادرات البيئية يف كال املطارين
مب��ا يف ذل��ك م�����ش��روع ا���س��ت��ب��دال مركبات

هجينة وكهربائية ب�أ�سطول مركبات اخلدمة
الأر���ض��ي��ة ،م��ع تغيري جت��ه��ي��زات الإ���ض��اءة

وتركيب � 150ألف م�صباح ( )LEDللحد
من ا�ستهالك الطاقة.

حمافظة العا�صمة تفوز بجائزة التميز يف التوا�صل مع العمالء للعام الثاين
نالت حمافظة العا�صمة يف مملكة البحرين
جائزة التميز يف التوا�صل مع العمالء عن
ال يف النظام الوطني
�أف�ضل اجلهات تفاع ً
للمقرتحات وال�شكاوى (ت��وا���ص��ل) للعام
الثاين  2019على التوايل ..وقد مت تكرمي
املحافظة من قبل �صاحب ال�سمو امللكي

الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة رئي�س
جمل�س ال���وزراء امل��وق��ر ،و�صاحب ال�سمو
امللكي الأم�ير �سلمان بن حمد �آل خليفة
ويل العهد نائب القائد الأع��ل��ى النائب
الأول لرئي�س جمل�س الوزراء خالل امللتقى
احلكومي الرابع الذي �أقيم م�ؤخراً .ي�أتي

ف��وز حمافظة العا�صمة يف �إط���ار تفعيل
مبد�أ ال�شراكة املجتمعية ،الأمر الذي يتواءم
مع برنامج احلكومة ال��ذي يعترب املواطن
�أ�سا�س التنمية وحمورها ويركز على تقدمي
خدمات عالية اجلودة له.

مهرجان «ريدزون  »2019يف طنجة املغربية
انطلقت فعاليات مهرجان «ريدزون  »2019يف مدينة طنجة املغربية 3
 � - 6أكتوبر  2019وقد مت اختيار مو�ضوع «املدينة والهجرة» كمحوررئي�سي لهذه الن�سخة من املهرجان ،كونها من املو�ضوعات الراهنة يف
�سياق املنطقة والعامل عامةً ،ويف �سياق مدينة طنجة خا�ص ًة �إذ �إنها
تعترب ،تاريخياً وبح�سب موقعها اجلغرايف ،نقطة عبور ت�شهد على جتارب
حوار حول التنقّل كحق وحول معاين الهجرة
ٍ
املهاجرين ،ممّا ي�سمح بفتح
واملنفى وحتدّ يات الغياب.
يذكر �أن «مهرجان ري��دزون» هو مهرجان �سنوي متعدّد االخت�صا�صات،
�أطلقته الرنويج  KKVعام  2013بالتعاون مع املورد الثقايف ،ويقارب
�إ�شكاليات معا�صرة بروح نقديّة وي�سعى �إىل تقدمي �أعمال فنية تتمحور
حول حرية التعبري يف الفنون والثقافة.
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األخيرة
ال ميكننا �أن ننتظر مئات ال�سنني ،وال حتى ع�شرات ال�سنني ،كي ن�صنع لأنف�سنا �سياقاً تاريخياً
كالذي عربته الأمم الأخرى التي تك ّر�ست عندها قيم املدن ّية واملواطنة ،كي ت�صري تلك القيم
موجودة يف املمار�سة املجتمعية اليومية ،ف�ض ً
ال عن وجودها يف ن�صو�ص القانون التي يحرتمها
النا�س ،ويعملون بها.
ال ميكننا ،وال ن�ستطيع ،لأن العامل جتاوزنا مبراحل ،وبتنا ك�أننا «خ��ارج التاريخ» .لذا ،فنحن
م�ضطرون �إىل «حرق املراحل» �إن �أردنا امل�شاركة يف احل�ضارة الإن�سانية املعا�صرة ،مبعناها القيمي
الذي يوفر للفرد �شعوره ب�إن�سانيته ،مبا يف ذلك احلرية والعدالة وتكاف�ؤ الفر�ص ،وجممل حقوق
املتح�ضرة.
الإن�سان التي تنعم بها �أمم الأر�ض
ّ

املبادرات التطوعيّة يف املدن العربية
سامر خير أحمد

والظن هنا� ،أن امل�س�ألة متعلقة �أوالً بفكرة «الوطن» نف�سها ،وهي �إ�شكالية تعي�شها املجتمعات
العربية منذ ت�أ�س�ست «الدولة العربية املعا�صرة» عقب احلرب العاملية الثانية ،وزوال اال�ستعمار
الع�سكري املبا�شر ،وملخ�صها �أن «النا�س» ينظرون �إىل «بلدانهم» باعتبارها كعكة يتقا�سمونها ،على
�أ�سا�س املحا�ص�صة ،الطائفية �أو القبلية �أو املناطقية ،ال باعتبارها وحدة واحدة ينعمون جميعهم
مبا فيها على �أ�سا�س التكاف�ؤ يف احلقوق والواجبات ،فيكون من م�صلحتهم احلفاظ على «ما فيها»
من ممتلكات عامة ،وخريات ،وموارد.
هكذا ،تكون ثمة حاجة مبدئية لتكري�س فكرة الت�شارك يف «الوطن» ،باعتباره واجباً ،ال مكا�سب
فردية مبا�شرة تُرجتى منه .يف املدن ،ميكن �أن يبد�أ الأمر بت�شجيع فكرة املبادرات التطوعية،
بخا�صة بني ال�شباب ،ال بغر�ض خدمة املجتمع وح�سب ،على �أهمية ذلك ،و�إمنا كي نط ّور فكرة
«االنتماء» لدى ال�شباب .علينا �أن نقول لهم� :إنه ال م�شاعر وطن ّية حقيقية ما مل تكن تدفع �صاحبها
للبناء .ال يكفي �أن ت�شعر بحب وطنك� ،إن مل ترتجم ذلك احلب يف فعل يخدم النا�س ،وال تنتظر
منه مك�سباً �أو م�صلحة .لكن علينا �أن ندرك �أي�ضاً �أن اخلدمة التطوعية املفيدة ،ال يجوز �أن تكون
�إكراهية �أو �إلزامية ،لأنها �ساعتها �ستكون مبثابة واجب ثقيل الظل ،ال ي�صنع فرقاً ،وال يرتك �أثراً
عميقاً ميكث يف الأر�ض.
لكن ،ماذا –يف هذا ال�سياق -عن )1 :ت�شابه املبادرات وتكرار م�ضامينها؛  )2عدم التن�سيق بني
املبادرات وعمل كل منها ب�شكل م�ستقل عن الأخريات؟ وهو ما قد يرتافق مع انت�شار تلك املبادرات
ال�شبابية التي تعمل تطوعياً يف جماالت خدمة املجتمع وم�ساعدة �أفراده وتوفري املعرفة له؟
نظرياً ،قد ال يكون ثمة م�شكلة يف امل�س�ألتني .ذلك �أنه لي�س ثمة مبادرة واحدة ،وال جهة واحدة،
قادرة على �أن تفعل كل �شيء ،و�أن توجه ر�سالتها لكل النا�س .هكذا ،يكون تكرار املبادرات مبثابة
تكرار لظهور الورود يف احلقل ،وهو �أمر حممود .فيما يكون ا�ستقالل كل منها عن الأخريات
مبثابة �إعادة توجيه للر�سالة ب�صيغة ونكهة جديدتني.
رغم ذلك ،علينا االعرتاف �أن اجتماع اجلهود يف «�صيغ وطنية» يظل �أف�ضل من ت�شتتها .ذلك �أن
املبادرة الواحدة قادرة على �أن تخدم فئة حمدودة من املجتمع ،قد ال تتجاوز مئات الأ�شخا�ص.
وذلك ،رغم جدواه وقيمته ،يظل �أقل جدوى من مبادرة وطنية كربى توجه يف الوقت نف�سه ل�شرائح
وا�سعة من املجتمع ،وت�صل �إىل مئات �آالف النا�س دفعة واحدة ،انطالقاً من الإميان ب�أن “هو ّية
املدينة” م�س�ؤولية جماعية ملواطنيها.
مدير عام مؤسسة مجموعة العمل الثقافي للمدن العربية

98

المدينة العربية  /العدد 184

مناسبات عالمية
اليوم العالمي للمدن
اعتمدت اجلمعية العامة للأمم املتحدة يف
 27كانون الأول/دي�����س��م�بر  2013قرارها
 ، 68/239بتعيني يوم  31ت�شرين الأول/
�أك��ت��وب��ر م��ن ك��ل ع��ام بو�صفه ال��ي��وم العاملي
للمدن .وي���راد م��ن ه��ذا ال��ي��وم تعزيز رغبة
املجتمع ال���دويل يف ن�شر احل�ضرية على
م�ستوى العامل ،والدفع قدما نحو التعاون بني
البلدان ال�ستغالل الفر�ص املتاحة والت�صدي
للتحديات احل�ضرية.

اليوم العالمي للتربة

يتم االحتفال باليوم العاملي للرتبة �سنويا يف 5
دي�سمرب من كل عام يف مقر منظمة الأغذية
والزراعة للأمم املتحدة (الفاو) يف روما ،فقد
�أو�صى االحتاد الدويل لعلوم الرتبة يف عام
 2002بيوم دويل لالحتفال بالرتبة ،ودعمت
منظمة الأغذية والزراعة الإن�شاء الر�سمي
لهذا اليوم كمن�صة توعية عاملية واعتمد
ر�سميا يف الدورة  68للجمعية العامة للأمم
املتحدة يف .2013

اليوم العالمي للتغطية
الصحية الشاملة

يتم االحتفال باليوم العاملي للرتبة �سنويا يف 5
دي�سمرب من كل عام يف مقر منظمة الأغذية
والزراعة للأمم املتحدة (الفاو) يف روما ،فقد
�أو�صى االحتاد الدويل لعلوم الرتبة يف عام
 2002بيوم دويل لالحتفال بالرتبة ،ودعمت
منظمة الأغذية والزراعة الإن�شاء الر�سمي
لهذا اليوم كمن�صة توعية عاملية واعتمد
ر�سميا يف الدورة  68للجمعية العامة للأمم
املتحدة يف .2013
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