
المدينةالعربية
مجلة دورية متخصصة 

تصدرها منظمة المدن العربية
 2019 ديسمبر   / نوفمبر  أكتوبر/ 

العدد 184

●  المؤتمر العربي للمدن المستدامة - إسكان مستدام

● أضواء على تراثنا 
المعماري والجمالي

● الميناء.. مدينة 
الموج واألفق

● الدورة التدريبية الثانية 
حول اإلدارة الثقافية



المدينة العربية /  العدد 2184



3 المدينة العربية /  العدد 184

االفتتاحية

مل يات �إن�ساء م�ؤ�س�سة جمم�عة �لعمل �لثقايف للمدن �لعربية �إىل جانب م�ؤ�س�ساتنا 

�لعربية يف دعم عملية  عن طريق �ل�سدفة بل جاءت لتكمل م�سرية منظمة �ملدن 

�لنم� �مل�ستد�م يف مدننا �لعربية.. فقد �أدركنا  مبكر�ً �أن �لثقافة هي �أحد �لأ�س�س 

�ملهمة لبناء �لتنمية �ل�ساملة �مل�ستد�مة وهي �لقاعدة �لأ�سا�سية للنه��س و�لرتقاء 

باملجتمعات .. فكان �إطالق جمم�عة �لعمل �لثقايف يف م�ؤمترنا �لعام �ل�سابع ع�سر 

�إ�سافة  يف �ملنامة 2016، كم�ؤ�س�سة متخ�س�سة  حتت�سنها مدينة عّمان �ل�سقيقة، 

مميزة لعملنا و�نعكا�س لروؤيتنا �مل�ستقبلية للمدينة �لعربية.

كانت �لبد�ية يف �نعقاد م�ؤمتر �لثقافة يف �لعا�سمة �لأردنية عّمان لي�سكل �نطالقة 

فاعلة نح� �أفاق ثقافية جديدة حيث جاءت �لدورة �لثقافية �لأوىل  يف �بريل 2019 

يف عّمان ��ستكمالً »للمنتدى �لثقايف للمدن �لعربية �ل�سينية«  �لذي �نعقد يف مدينة 

ح�ل  �لثانية  �لثقافية  �ل��دورة  �أعمال  �ختتمت  و�لي�م   2018 يف  �ل�سينية  �سنغدو 

�لإد�رة �لثقافية يف بلدية �مليناء - لبنان لن�ؤكد جمدد�ً �أهمية �جلانب �لثقايف يف دعم 

�خلطط و�ل�سرت�تيجيات �لتي تق�م بها �لإد�ر�ت �ملحلية من �أجل تط�ير �ملدن على 

طريق �لنم� �مل�ستد�م.

نحن ن�ؤمن �أن �لإد�رة �لثقافية لها �أهمية يف �لإد�ر�ت �ملحلية �سمن مهامها �ملتعددة 

جتاه �ملدن و�ل�ساكنني يف خمتلف �مليادين �لإن�سائية و�لعمر�نية و�لبيئية و�ل�سحية 

�لذي  �لإن�سان  لبناء  �لرئي�سية  �ملق�مات  �أحد  تعترب  كما  و�لتخطيطية،  و�لتعليمية 

ي�سكل �لأد�ة �لفاعلة للتغيري و�لتط�ير وم��كبة �حلد�ثة.

�أن �لبعد �لثقايف يعد �أحد �ل��سائل �لتي تعمل على ت�سكيل �سخ�سية �ملدينة وتعزز من 

ه�يتها �لثقافية وهذ� يدع�نا جلعل �لثقافة مفه�ماً مركزياً وحم�رياً يف �لإد�ر�ت 

و�ملفكرين  �ملبدعني  ومن  �ملدين  �ملجتمع  م�ؤ�س�سات  بني  �لربط  يف  لت�سهم  �ملحلية 

�لأف��ر�د  ومع  معها  و�لتعاون  بينها  و�لتن�سيق  بالثقافة  �ملعنية  و�لهيئات  و�ملثقفني 

لت�سجيع �لتخطيط �لثقايف �جلماعي مبا ي�ساعد يف تط�ير وتنمية �ملدينة.

�أن �نعقاد هذه �لدور�ت ياأتي تنفيذ�ً خلارطة �لطريق �لتي �عتمدتها منظمة �ملدن 

�لعام  يف  ن��ك�س�ط  يف  �لتنفيذي  �ملجل�س  �جتماع  ومل�ؤ�س�ساتها يف  لعملها  �لعربية  

للتنمية �مل�ستد�مة... فنحن نعمل ل�سياغة تكامل  2017 لتفعيل �لأهد�ف �لعاملية 
ثقايف عربي لإجناح خططنا �لتنم�ية وم�سار�تنا بعيد� عن �ملفه�م �لتقليدي، وذلك 

معا�سرة  ثقافية  تنمية  ��سرت�تيجيات  ور�سم  �لثقافية  �ل�سيا�سات  �جل جتديد  من 

تهدف للبناء و�لتط�ير.

�لأمني �لعام

الثقافة.. بناء لتنمية شاملة 
مستدامة
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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 15 دينار كويتي
- األفراد 8 دنانير كويتية

- األفراد في الدول األجنبية: 10 دنانير كويتية

المقاالت 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
هاتـــــف: 24849705 / 24849706 / 2489708

فاكس: 24849322 / 24849319
www. arabtowns. org :موقع المنظمة االلكترني

ato@arabtowns. org :الـبـريــــد اإللـكـتـــرونـــــــــي
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أنشطة المنظمة

العربية  ال��م��دن  منظمة  ع��ام  أم��ي��ن  ق��ام 

إلى  بزيارة  الصبيح  حمد  احمد  المهندس 

لبنان،   / طرابلس  ومدينة  الميناء  بلدية 

القادر  الميناء عبد  التقى رئيس بلدية  حيث 

علم الدين وتم بحث  عدة موضوعات تتصل 

بالتعاون بين المنظمة وبلدية الميناء في 

مختلف المجاالت.

رئي�س بلدية �مليناء ي�ستقبل �لأمني �لعام

رئي�س بلدية �مليناء و�لأمني �لعام يف ج�لة باملدينة

علم  �ل��ق��ادر  عبد  �لبلدية  رئي�س  رح��ب  وق��د 

�لدين بزيارة �لأمني �لعام �لتي تاأتي يف �إطار 

وتكاتف �جله�د على  �مل�سرتك  �لتعاون  تعزيز 

طريق �لنم� �مل�ستد�م. 

ولفت �إىل ما تق�م به �ملنظمة من  جه�د لتنفيذ 

�أهد�ف �لتنمية �مل�ستد�مة.

األمين العام 
يزور رئيس بلدية الميناء/ لبنان
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من جهته �أكد �لأمني �لعام �أهمية �لتعاون بني 

�ملنظمة و�ملدن �لعربية و�ل�ستفادة من  تبادل 

نحر�س  وق��ال:  �لناجحة  و�لتجارب  �خل��رب�ت 

على تنظيم �لرب�مج و�خلطط و�ل�سرت�تيجيات 

يف  �لنم�  م�سرية  تدعم  �أن   �ساأنها  من  �لتي 

مدننا �لعربية وحتقق �أف�سل �خلدمات ل�سيما 

يف ظل �لتط�ر �لذي يعي�سه �لعامل  يف خمتلف 

�ملجالت �حلي�ية.

�ملدن  ملنظمة  �لعام  �لأم��ني  قام  �لزيارة  خالل 

باأحيائها  �مليناء  مدينة  يف  بج�لة  �لعربية 

و�أ�س��قها �لقدمية للتعرف على ح�سارة وتاريخ 

�ملدينة �لعريقة. 

جاءت زيارة �لأمني �لعام ملنظمة �ملدن �لعربية 

�لدورة  �نعقاد  هام�س  على  �مليناء  مدينة  �إىل 

 6-4 �لثقافية  �لإد�رة  ح�ل  �لثانية  �لتدريبية 

�أكت�بر 2019  يف بلدية �مليناء مب�ساركة �ملدن 

و�لبلديات �للبنانية.

رئي�س بلدية �مليناء يكرم �لأمني �لعام

رئيس غرفة تجارة وصناعة وزراعة طرابلس ولبنان الشمالي 
يستقبل األمين العام

و�ل�سناعة  �ل��ت��ج��ارة  غ��رف��ة  رئ��ي�����س  ق���ال 

و�لزر�عة يف طر�بل�س و لبنان �ل�سمايل ت�فيق 

�ملدن  منظمة  عام  �أمني  مكتبه  يف  دب��سي 

دب��سي  �لغرفة  رئي�س  ��ستعر�س  �لعربية. 

�أحدث �مل�ساريع �لتي تق�م بها �لغرفة ومن 

بينها جتديد وت��سعة ميناء طر�بل�س م�ؤكد�ً 

�أهميته يف �لتنمية �ملحلية للمدن �للبنانية. 

و�لتقنية  �ملعل�ماتية  م�ساريع  �إىل   و�أ�سار 

ظل   يف  كبرية   �أهمية  �لغرفة  ت�ليها  �لتي 

�لأهد�ف �لعاملية للتنمية �مل�ستد�مة خا�سة 

كم�سروع   �لرقمية  بال�سياحة  ي��ع��رف  م��ا 

لبناين عربي دويل.

م��ن جهته ع��رب �لأم���ني �ل��ع��ام ع��ن تقديره 

�ل��ت��ج��ارة  غ��رف��ة  ب��ه��ا  ت��ق���م  �ل��ت��ي  للجه�د 

ولبنان  طر�بل�س  يف  و�ل��زر�ع��ة  و�ل�سناعة 

�ل�سمايل وقال: ي�سعدنا ما تق�م به �لغرفة 

�أف�سل  ب��ن��اءة حتقق  وخ��ط��ط  �أع��م��ال  م��ن 

ب�جه  �ل�سمايل  ولبنان  لطر�بل�س  �لنتائج 

�للبنانية ب�جه عام.. خا�سة  خا�س و�ملدن 

و�أن مدن �لعامل �لي�م  تخط� خط��ت كبرية 

نح� �أهد�ف �لتنمية �مل�ستد�مة.

رئي�س �لغرفة  ي�ستقبل �لمني �لعام ورئي�س بلدية �مليناء
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زيارة إلى معرض رشيد كرامي الدولي

... ويستقبله محافظ لبنان الشمالي
�لقا�سي  �ل�سمايل  لبنان  حمافظ  ��ستقبيل 

عام  �أم��ني  باملحافظة  مكتبه  يف  نهر�  رم��زي 

حمد  �حمد  �ملهند�س  �لعربية  �مل��دن  منظمة 

�ل�سبيح. 

و�لروؤى  �مل��س�عات  من  عدد  �لطرفان  تبادل 

م�ست�ى  على  �مل�ستد�مة  بالتنمية  تت�سل  �لتي 

�ملدن �لعربية.

و��ستعر�س نهر�  عدد من �مل�ساريع �لتي  تق�م 

بها �ملحافظة يف �إطار �لتنمية و�لتط�ير.

تقديره  للمنظمة عن  �لعام  �لأمني  وقد عرب   

للجه�د �لتي تق�م بها �ملحافظة و�سعيها لتقدمي 

يتحقق  ل  �لنجاح  �أن  وقال:  �خلدمات  �أف�سل 

بني  �مل�سرتك  و�لتعاون  �جله�د  بتظافر  �إل 

�لإد�ر�ت �ملحلية على طريق �لنم� �مل�ستد�م. 

�لدويل  كر�مي  ر�سيد  معر�س  مدير  ��ستقبل 

مدينة  يف  �ملعر�س  مقر  يف  ب�ر�سى  �ن��ط����ن 

�مل��دن  منظمة  ع��ام  �أم���ني  لبنان   طر�بل�س/ 

�ل�سبيح   ح��م��د  �ح��م��د  �مل��ه��ن��د���س  �ل��ع��رب��ي��ة 

بها  يق�م  �لتي  و�خلطط  �مل�ساريع  ��ستعر��س 

�لأن�سطة  و�إقامة  �ل�ستفادة  �أجل  من  �ملعر�س 

و�لفعاليات �لتي تنظمها �لبلدية.

�لعام  �لقطاعني  ب��ني  �ل��ت��ع��اون  �أهمية  و�أك���د 

�لفنية  �مل�ساريع  م��ن  ع��دد  لتنفيذ  و�خل��ا���س 

و�لثقافية و�ل�ستثمارية يف مقر �ملعر�س �لذي 

يعد مركز�ً حي�ياً يف طر�بل�س/ لبنان.

ب��بة  �ملعر�س  �لعام  �لأم��ني  �عترب  جانبه  من 

للتعرف على لبنان �ل�سمايل وفتح �أفاق للتعاون 

بني �جلهات �ملعنية و�لبلديات �للبنانية خا�سة 

�ملعر�س ميتاز مب�قع وم�ساحة.    

أنشطة المنظمة

حمافظ  لبنان �ل�سمايل  ي�ستقبل �لأمني �لعام ورئي�س بلدية �مليناء

مدير معر�س ر�سيد كر�مي �لدويل  ي�ستقبل �لأمني �لعام ورئي�س بلدية �مليناء
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أمين عام منظمة المدن العربية 
 )UN-HABITAT( يستقبل مدير مكتب

في الكويت والخليج

��ستقبل معايل �أمني عام منظمة �ملدن �لعربية 

�ملهند�س �حمد حمد �ل�سبيح يف مكتبه مديرة 

للم�ست�طنات  �ملتحدة  �لأمم  برنامج  مكتب 

�خلليج �لعربي  ودول  �لك�يت  يف  �لب�سرية 

�لطرفان  تبادل  �حل�سن حيث  �أمرية  �لدكت�رة 

ع��دد م��ن �مل������س���ع��ات و�ل����روؤى �ل��ت��ي تت�سل 

على   2030 عام  �مل�ستد�مة  �لتنمية  باأجندة 

م�ست�ى �ملدن �لعربية.  كما مت طرح جمم�عة 

بني  �لتعاون  �إط��ار  يف  تاأتي  �لتي  �لأفكار  من 

و�إمكانية   )UN-HABITAT(و �ملنظمة 

�لتن�سيق لتنظيم فعاليات م�سرتكة.

وقد رحب �لأمني �لعام للمنظمة مبا مت عر�سه 

من �أجل م�سرية �لنم� يف مدننا �لعربية وتنفيذ 

حتقق  �أن  �ساأنها  من  �لتي  و�لرب�مج  �خلطط 

�لأهد�ف �لعاملية للتنمية �مل�ستد�مة.

�أهمية  �حل�سن  �أم��رية  د.  �أك��دت  جانبها  من 

ما  يف  ل�سيما  �جلانبني  بني  �لتعاون  تعزيز 

�ملنطقة  �مل�ستد�م يف  �حل�سري  بالنم�  يتعلق  

�لتي  و�ل�سرت�تيجيات  �لرب�مج  ودعم  �لعربية 

تعمل على حتقيق �لنم� و�لتط�ير يف خمتلف 

�ملجالت و�خلدمات.

�لأمني �لعام ي�ستقبل د. �مرية �حل�سن
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أنشطة المنظمة

المؤتمر العربي للمدن المستدامة

»دور شركاء التنمية  العمرانية في تحقيق 
التنمية الحضرية المستدامة – إسكان مستدام«

�لفتتاح �لر�سمي للم�ؤمتر

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« 19-20 أغسطس 2019 في 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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�لأمني �لعام يلقي �لكلمة �لرئي�سية

الصبيح: هناك حاجة ملحة 
للتغيير واعتماد خطط 

واستراتيجيات لمواجهة 
أسرع معدل للتحضر يعيشه 

العالم اليوم

❞

كلمة نائب رئي�س بلدية ظفار

��ستعر��س  يف  �مل�ؤمتر  �نعقاد  �أهمية  جاءت 

�خل���ط���ط و�ل����رب�م����ج و�ل���س��رت�ت��ي��ج��ي��ات 

�لإ���س��ك��ان..  �لناجحة يف جم��ال  و�ل��ت��ج��ارب 

و�لتعاون  �جله�د  لتظافر  من�سة  باعتباره 

للجميع  �سامال  يك�ن  بناء م�ستقبل  �أجل  من 

وم�ستد�ما وقادر� على �ل�سم�د.

�ملعل�مات  تبادل  تي�سري  �إىل  �مل�ؤمتر  هدف 

و�لتط�ر�ت  �لق�سايا  �أب���رز  ح���ل  و�لأف��ك��ار 

�لعمر�نية  بالتنمية  �ملتعلقة  و�لتطبيقات 

وتعزيز مفه�م �ل�ستد�مة يف كافة �لقطاعات، 

و�إر�ساء بنية حتتية متكاملة لتحقيق �لت��زن 

بني �لتنمية �لقت�سادية و�لجتماعية.

�أ�سار نائب رئي�س بلدية ظفار �ملهند�س عبد 

�لقاها  كلمة   يف  �حل��د�د  �أحمد  بن  �لقادر 

فكرة  �إن  �إىل  �مل�ؤمتر  �أعمال  �فتتاح  خ��الل 

و�أن  �لي�م،  �ملخططني  على  ت�ؤثر  �ل�ستد�مة 

�لع�سرية  �حلياة  �أ�ساليب  �أن  ي��رى  بع�سهم 

�لطبيعية،  �مل������رد  م��ن  �ل��ع��دي��د  ت�ستهلك 

�لفج�ة  ويزيد  �لبيئي  �لنظام  يدمر  وه��ذ� 

مما   مناخية،  تغري�ت  وي�سبب  �لجتماعية 

�إن�ساء مدن  �إىل  �لعديد من �ملخططني  يدع� 

م�ستد�مة للم��رد �ملتاحة مبا يلبي �حتياجات 

�جليل �حلايل، دون �أن ي�ؤثر على �لحتياجات 

�لقادمة. 

�لتخطيطية  �جلهات  بني  �لتن�سيق  »�أن  وقال: 

و�لبلديات ميثل �سرورة حقيقية لتحديد ن�عية 

و�خلدمات  �مل�ساحة  حيث  من  �ملطل�بة  �ملدن 

وفق  للتنفيذ  و�ملتابعة  �ملر�قبة  وكذلك  �لعامة 

�خلطط �ملعتمدة«.

من جانبه �ألقى �أمني عام منظمة �ملدن �لعربية 

�ملهند�س �حمد حمد �ل�سبيح �لكلمة �لرئي�سية 

وقت  ياأتي يف  �مل�ؤمتر  �نعقاد  �أن  فيها  �أو�سح 

هناك  �أن  على  �لتنمية  خ���رب�ء  فيه  يجمع 

وبر�مج  و�عتماد خطط  للتغيري  ملحة  حاجة 

و�إ�سرت�تيجيات مل��جهة �أ�سرع معدل للتح�سر 

�إقامة  �أهمية  م���ؤك��د�ً  �ل��ي���م،  �ل��ع��امل  يعي�سه 

�لتنمية  �أجندة  مع  تن�سجم  تنم�ية  ف�ساء�ت 

�مل�ستد�مة وغاياتها حتى �لعام 2030، خا�سة 

�لبند �حلادي ع�سر »�إقامة مدن �منة و�ساملة 

ود�جمة وم�ستد�مة«. 

مر�حل  �ملدن يف خمتلف  »�أن  �ل�سبيح:  وقال 

�لتنمية حتتاج �إىل �إحد�ث حت�لت �جتماعية 

خططها  �إجن��از  على  ت�ساعدها  و�قت�سادية 

وبر�جمها �لتنم�ية خا�سة ما يتعلق بالإ�سكان« 
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أنشطة المنظمة

�س�رة جماعية

م�سارك�ن يف �مل�ؤمتر

الحداد: أساليب الحياة 
العصرية تستهلك العديد من 
الموارد الطبيعية، مما  يدعو 

العديد من المخططين إلى 
إنشاء مدن مستدامة 

❞

ُمبينا �أن �أهمية هذه �لفعاليات تكمن يف �أنها 

تتناول دور �ملدن و�لبلديات وهيئات �ملجتمع 

�ملدين و�لقطاعني �لعام و�خلا�س يف ت�جيه 

طريق  خ��ارط��ة  لر�سم  و�ل�سركاء  �لفاعلني 

و�لنم�  �ل�سكانية  �لزيادة  حتديات  مل��جهة 

�لتنم�ية  �لق�سايا  من  وغريها  �حل�سري... 

بهدف �سمان �ل�ستد�مة مبفه�مها �ل�سامل.

رئي�س  �ل��ط���ي��ل  و�أل���ق���ى حم��م��د ج��م��ي��ل 

�لأوىل  �لرعاية  �ملنظمة مدير عام  �للجنة 

�أك��د  كلمة  و�ل��ن��دو�ت  �مل���ؤمت��ر�ت  لتنظيم 

عن�سر�  باعتبارها  �لتنمية  �أهمية  فيها 

�لإن�ساين  و�لتط�ر  لال�ستقر�ر  �أ�سا�سيا 
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جلسات علمية استعرضت 
التجارب الناجحة في اإلسكان 

المستدام

❞
تكرمي مدير بلدية �لدوحة

و�لجتماعي، وهي عملية م�ستمرة وتتخذ 

بال��سع  للرقي  تهدف  خمتلفة  �أ���س��ك��ال 

�حتياجاته  م��ع  ي��ت����ف��ق  مب��ا  �لإن�����س��اين 

و�إم��ك��ان��ات��ه �لق��ت�����س��ادي��ة و�لج��ت��م��اع��ي��ة 

�إىل جه�د وز�رة �لإ�سكان  و�لفكرية. لفتاً 

و�أه��د�ف  خطط  من  وماتقدمه  �لُعمانية 

و�ملجال�س  �لبلديات  مب�ساركة  و��سحة، 

�لعام  �لقطاعني  �ملتخ�س�سة من  و�لهيئات 

�لعربي  �مل�ؤمتر  »ينطلق  وق��ال:  و�خلا�س. 

ر�فعا  �لثانية،  دورته  �مل�ستد�مة يف  للمدن 

يف  �لعمر�نية  �لتنمية  �سركاء  »دور  �سعار 

حتقيق �لتنمية �حل�سرية �مل�ستد�مة« وه� 

للتنمية  �لعاملية  �لأه��د�ف  مع  يتما�سى  ما 

�مل�ستد�مة«.

�لد�عمة  تكرمي �جلهات  �لفتتاح  مت خالل  

و�ل�������س���رك���اء �لإ���س��رت�ت��ي��ج��ي��ني ل��ل��م���ؤمت��ر 

و�ملتحدثني.

جاءت  عمل،  جل�سات  �أرب��ع  �مل�ؤمتر  ت�سمن 

�جلل�سة �لأوىل بعن��ن »�لتخطيط �لعمر�ين 

و��ستملت  �مل�ستد�مة«  �حل�سرية  و�لتنمية 

�حل�سرية  )�لتنمية  عمل  �أور�ق  ثالث  على 

�مل�����س��ت��د�م��ة و�مل�����دن  �ل��ذك��ي��ة �لجن�����از�ت 

و�لفر�س و�لتحديات( )مناذج �ملباين حمايدة 

من �حل�س�ر يف �لفتتاح

تكرمي من بلدية ظفار ل�زير �لإ�سكان �لُعماين
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أنشطة المنظمة

تكرمي من وزير �لإ�سكان �لُعماين  لالأمني �لعام ملنظمة �ملدن �لعربية

جانب من �جلل�سات �لنقا�سية

�لأخ�سر(  �لإ�سكان  �لتحتية   و�لبنية  �لطاقة 

يف  وتطبيقاتها  �لأر�سية  �حلر�رية  )�لطاقة 

�ملدن �لذكية(.

�مل��ط���رون  »دور  ب��ع��ن����ن  �لثانية  و�جلل�سة 

�ل��ع��ق��اري���ن و�ل��ت��م���ي��ل يف ت��ط���ي��ر �مل���دن 

عمل  ورق��ت��ني  ع��ل��ى  ��ستلمت  �مل�����س��ت��د�م��ة« 

ودوره��م يف حتقيق   �لعقاري�ن   )�مل��ط���رون 

)�سناديق  �مل�ستد�مة(  �حل�سرية   �لتنمية 

تن�سيط   يف  ودوره����ا   �لعقارية  �ل�ستثمار 

�ل�س�ق �لعقاري(.

�أما �جلل�سة �لثالثة »مناذج حملية و�إقليمية 

على  ��ستملت  �لعمر�نية«  �لتنمية  ل�سركاء 

ثالث �أور�ق  عمل )�لدقم من�ذجاً �لإ�سكان 

وتطبيقات  )ر����س  �مل�����س��ت��د�م��ة(  و�مل����دن  

�لتنمية �لعمر�نية  �مل�ستد�مة  يف م�ساريع  

�ب� ظبي   بلدية   – �لتحية  و�لبنية  �لطرق  

�مل�ستد�مة  �حل�سرية  )�لتتمية  كنم�ذج( 

و�مل���دن �ل��ذك��ي��ة – ب��ل��دي��ة  م��دي��ن��ة  �لعني 

على  ��ستملت  �لر�بعة  و�جلل�سة  من���ذج( 

و�تخاذ  �ملكانية  )�ملعل�مات  عمل  ورقتني 

�مل�ساريع  و)�إد�رة  �مل�قع(  ذكاء  �لقر�ر�ت- 

�لإن�سائية (.

وقد �سدر عن �مل�ؤمتر �لت��سيات �لتالية:

�ملحرك  ه��ي  �مل���دن  �أن  على  �ل��ت��اأك��ي��د   -  1
�لبلديات  و�ن  �مل�ستد�مة  للتنمية  �لأ�سا�سي 

و�إد�ر�ت �حلكم �ملحلي هي م�لد�ت �حلركة 

ل�سركاء �ل�ستد�مة.

2 - �أن �لتح�سر �ل�سليم و �جليد ه� عملية 
�مل��دن  وعلى  فنية  متطلبات  لها  �سيا�سية 

لتحقق  حميطها  م��ع  ت���سل  يف  تبقى  �أن 

�ل�ستد�مة وجذب �ل�ستثمار�ت و�مل�سروعات 

�لتي تنه�س باملدينة و ت�سعد �ساكنيها.

لدر��سة  �أب��ح��اث حملي  م��رك��ز  �إن�����س��اء   -  3
��ستغالل �لطاقة �ملتجددة ب�سكل فعال نظر� 

��سرت�تيجي  مناخ  من  �ل�سلطنة  به  تتمتع  ملا 

وكذلك  و�ل��ري��اح  �ل�سم�سية  �لطاقة  لت�ليد 

�لطاقة �حلر�رية �لأر�سية. 

4 - �إن�ساء هيئة متخ�س�سة يف �إد�رة �لطاقة 
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من �جلل�سات �لعلمية

�ل�ستثمار  وحتفيز  ب��اإد�رة  تعنى  �ملتجددة 

وت�عية  �مل��ت��ج��ددة  �ل��ط��اق��ة  م�����س��اري��ع  يف 

�ملجتمع �ملحلي يف �أهمية �لطاقة �ملتجددة 

على  �لإ�سر�ف  وكذلك  �لطاقة  وم�ستقبل 

مدن  بناء  �جل  من  �ملحلية  �لقادر�ت  بناء 

ذكية م�ستد�مة.

و�لبلديات  �لإ�سكان  دور  على  �لتاأكيد   -  5
خالل  م��ن  هيكلية  حت���لت  ��ستحد�ث  يف 

مد�خل و�أ�ساليب جديدة لتخطيط �لعمر�ين 

�لبيئية  �مل��ب��ادي  يج�سد  ومب���ا  و�ل��ت��ن��م���ي، 

و�لعمر�نية  و�لج��ت��م��اع��ي��ة  و�لق��ت�����س��ادي��ة 

�لبيانات  على  تق�م  متكاملة  منظ�مة  يف 

�ملعرفة  وعلى  و�ل�سر�كات  و�لإح�سائيات 

�لرقمية و �لتقنية.

6 - تفعيل �ل�سرت�تيجيات �خلا�سة بالطاقة 
عملية  خط��ت  �تخاذ  خ��الل  من  �ملتجددة 

و�لأنظمة  �لت�سريعات  لتط�ير  وملم��سة 

و�لق��نني ذ�ت �لعالقة بالإ�سافة �إىل �إيجاد 

�ملتجددة  �ل��ط��اق��ة  م�ساريع  ودع���م  ح����ف��ز 

خا�سة �لطاقة �ل�سم�سية.

�ل�سناعية  �ل��ث���رة  تطبيقات  ت�ظيف   -  7
�ملدن  تط�ير  ��سرت�تيجيات  دعم  �لر�بعة يف 

و��ستد�متها.

�إن�ساء  حتفيز  على  �لعمل  ���س��رورة   -  8
و�ملط�ر  �لبلديات  بني  �لفاعلة  �ل�سر�كات 

مب��ا ي�����ؤدي �إىل ت���ج��ي��ه �ل��ن��م��� �ل��ع��م��ر�ين 

و�ل�سرت�تيجيات  �خلطط  وف��ق  و�سبطه 

ملختلف  �ملالئم  �ل�سكن  وتاأمني  �حل�سرية 

فئات �ملجتمع.

9 - �لتاأكيد على فاعلية �لبلديات يف حتقيق 
�لتنمية �مل�ستد�مة وتعزيز �لتناف�سية وت�سجيع 

�لريادية   و�لإبد�عية   �لبتكارية  �مل��ب��ادر�ت 

نح� �إيجاد مدن ذكية وم�ستد�مة.

للتح�ل  و�لت�سريعات  �لق��نني  10 - م��كبة 
ولت�سجيع  �لإ����س���ك���ان  ق��ط��اع  يف  �ل��رق��م��ي 

�ل�ستثمار. 

�سناديق  �إىل  �مللكية  �لغاء ر�س�م نقل   - 11
�ل�ستثمار �لعقاري لل�سن��ت �خلم�س �لأوىل 

هذه  يف  �ل�ستثمار  وت�سجيع  لتحفيز  وذل��ك 

�ل�سناديق.

12 - �لإعفاء من دفع �سريبة �لأرباح �ملرتتبة 
على �لأ�س�ل �ململ�كة لل�سركات و�لتي ترغب 

يف بيع تلك �لأ�س�ل �إىل �سناديق �ل�ستثمار 

�لعقاري وذلك لتحفيز �ل�سركات للتعامل مع 

�ل�سناديق.

�لعقاري  �لتط�ير  ���س��رك��ات  حتفيز   -  13
�لبناء  يف  �حلديثة  �لتقنيات  من  لال�ستفادة 

مفاهيم  وتر�سيخ  �لطاقة  ��ستهالك  وتر�سيد 

من  �لعقارية  �مل�ساريع  �مل�ستد�مة يف  �لتنمية 

و�إع��ف��اء�ت  جمركية  �إع��ف��اء�ت  منح  خ��الل 

��ستري�د  عند  و�أدو�ت حتفيزية  �لر�س�م  من 

وتطبيق هذه �لتقنيات.

14 - ن�سر ثقافة �ملباين �خل�سر�ء �أو �ملباين 
�ملحايدة للطاقة و�أهميتها يف �ملحافظة على 

�لبيئة وت�فري �لطاقة.

ق��نني  لتط�ير  �لبناء  ك����د�ت  عمل   -  15
و��سحة بالن�سبة للبناء �ملحايد. 

16 - يعقد �مل�ؤمتر �لعربي للمدن �مل�ستد�مة  
لتبادل  �ساحة  �مل�ؤمتر  ليك�ن  دوري   ب�سكل 

لتنظيم  �لأف�����س��ل  �لطريق  و�خ��ت��ي��ار  �لآر�ء 

و�لأري��اف  و�حل���سر  �ملدن  يف  �لنا�س  حياة 

و�خلا�س  �ل��ع��ام  للقطاع  �أو���س��ع  ومب�ساركة 

هذ�  يف  �لعملية  �ل��ت��ج��ارب  على  و�لط���الع 

�ملجال.

17 - �نعقاد �مل�ؤمتر �لعربي للمدن �مل�ستد�مة  
�لدورة �لثالثة يف �لعام �لقادم 2020.
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منظمة المدن العربية
تشارك في يوم تأسيس منتدى شباب 

التعاون اإلسالمي  

 3 شاركت منظمة المدن العربية في احتفالية يوم تأسيس منتدى شباب التعاون اإلسالمي في مدينة إسطنبول التركية  الذي يصادف  

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 

الذي  التعليم  اهمية  على  ايهان  وأكد  بينهم«.  فيما  المشترك  العمل  وتحقيق  التعليمية  أوضاعهم  وتحسين  الشباب  لدى  المبادرة  روح 

يؤسس ألجيال ناجحة لمستقبل زاهر.

طه ايهان: بلوغ األهداف ال يمكن أن يتحقق إال بتعزيز روح المبادرة لدى الشباب 

الوزير التركي: حريصون على دعم الشباب لالبتكار واإلبداع

�س�رة جماعية للم�ساركني
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❞

�لثالث من �سبتمرب  ي�م  �إعالن  �أن  �أو�سح  كما 

يعد ي�ماً ��ستثنائياً لدعم �ل�سباب، ياأتي ليعزز 

�لتعاون بني �ل�سباب �لإ�سالمي وزيادة دورهم 

د�خل جمتمعاتهم.

و�أ�ساف: »�أن منتدى �سباب �لتعاون �لإ�سالمي، 

�ل�ستمر�رية  حتقيق  �أجل  من  جاهد�  يعمل 

مل�ساريع �ل�سباب، وت�زيع �لفر�س �ملتاحة بينهم 

فر�س  �ل�سباب  مينح  �لذي  عادل..  ب�سكل 

�لإجناز�ت خا�سة يف  للنجاح وحتقيق  عديدة 

جمال �لبتكار و�لبد�ع. كما �أن �هتمام �ملنتدى 

�لعاملية  �لأهد�ف  �طار  �سمن  ياأتي  بال�سباب 

م�ستد�م  من�  يحقق  مبا  �مل�ستد�مة  للتنمية 

�سامل«.

�لرتكي  و�لريا�سة  �ل�سباب  وزير  قال  بدوره 

ما  كل  تقدم  تركيا  »�أن  �وغل�:  حممد ق�ساب 

و�بتكار�تهم  م��هبهم  وتدعم  لل�سباب  ب��سعها 

�لتعليم  ج�دة  على  كما حتر�س  و�بد�عاتهم.. 

باعتباره قاعدة �أ�سا�سية للتط�ر و�لتقدم.. و�أن 

�لهتمام بالتعليم ه� �أف�سل ما ميكن �أن يق�م 

به �مل�س�ؤولني يف خمتلف دول �لعامل �لإ�سالمي. 

و�أن �لرتقاء بالتعليم و�مل�ست�ى �لعلمي لل�سباب 

ينعك�س على �رتقاء وتقدم جمتمعاتهم«.

�لرتكي  �لربملان  يف  �لنائبة  �أكدت  جانبها  من 

يف  �ل�سباب  �أهمية  قان  قاو�قجي  رو�سة 

�ملجتمع و�أن �ملجتمعات �ملتقدمة بنيت ب�س��عد 

�ل�سباب. و�أ�سارت �إىل ما ي�ليه �لرئي�س �لرتكي 

لل�سباب  �هتمام  من  �ردوغان  طيب  رجب 

من �لفتتاح �لر�سمي

من �ملكرمات

يعمل المنتدى جاهدًا من أجل 
تحقيق اإلستمرارية لمشاريع 

الشباب
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أنشطة المنظمة

لك�نهم ميثل�ن م�ستقبل �لأمة.

�لثقافية  لل�س�ؤون  �لعامة  �ملديرة  وقالت 

و�لجتماعية و�س�ؤون �لآ�سرة يف منظمة �لتعاون 

منظمة  »�أن  طالبنا  �حمد  مهلة  �لإ�سالمي  

لل�سباب  �لد�عمني  �أكرث  �ل�سالمي  �لتعاون 

حتت  �أجلهم  من  تعد  وخطط  بر�مج  فهناك 

�حلي�ية«.  �ملجالت  كافة  يف  خرب�ء  �إ�سر�ف 

�إقبال �ل�سباب على �مل�ساركة  �أن  �إىل  و�أ�سارت 

�لبيئة  ت�فري  �أهمية  ي�ؤكد  �لفعاليات  هذه  يف 

�حلا�سنة لطاقاتهم و�أفكارهم و�بتكار�تهم.

هذه  يف  ب�ج�دها  �سعادتها  عن  و�أعربت 

�ل�سباب عن  للتعرف على �هتمامات  �ملنا�سبة 

من  �ل�سباب  ��ستفادة  �أهمية  �إىل  لفتة  قرب، 

�لتجارب و�خلرب�ت من ح�لهم.

بدوره �أكد وزير �ل�سباب و�لريا�سة يف �أذربيجان 

�آز�د رحيم�ف �أن �سباب بالده يدعم�ن �ملنتدى، 

منذ تاأ�سي�سه خا�سة و�أن �ذربيجان ت�يل �هتمام 

كبري بال�سباب وتقدم لهم كل �سبل �لدعم. وقال:« 

�ملجتمعات  و�سع  �إىل  ننظر  عندما  لالأ�سف 

�لتعليم فيها �سئيلة،  ن�سبة  �أن  �لإ�سالمية جند 

لتحقيق  طاقاتهم  ي�سخرو�  �أن  �ل�سباب  وعلى 

من  ويزيدو�  جمتمعاتهم  د�خل  م�ستد�م  تط�ر 

❞
من �جلل�سة �لفتتاحية

كلمة وزير �ل�سباب و�لريا�سة �لرتكي كلمة طه �يهان رئي�س منتدى �سباب �لتعاون �لإ�سالمي

الدعم والتشجيع 
للطاقات الشبابية 

والمشاريع اإلبداعية
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على هام�س فعاليات ي�م تاأ�سي�س منتدى �سباب �لتعاون �لإ�سالمي، �جتمع �أمني عام 

منظمة �ملدن �لعربية �ملهند�س �حمد حمد �ل�سبيح ورئي�س �ملنتدى طه �يهان، حيث 

مت بحث جملة من �مل��س�عات �لتي تت�سل يف تعزيز �لتعاون بني �ملنظمة و�ملنتدى يف 

�إطار مذكرة �لتفاهم للتعاون �مل�قعة بينهما يف مار�س 2019.

حاليا  در��ستها  يجري  �لتي  �لرب�مج  من  عدد  �إىل  للمنظمة  �لعام  �لأمني  و�أ�سار 

لإطالق فعالية �سن�ية جتمع �جلانبني. م�ؤكد�ً �أهمية دعم �ل�سباب لالبتكار وحتقيق 

�لإجناز�ت.

بدوره �أ�ساد رئي�س منتدى �سباب �لتعاون �لإ�سالمي طه �يهان بجه�د منظمة �ملدن 

بر�مج وخطط  تقدمه من  وما  �مل�ستد�مة  �لتنمية  �أهد�ف  �إطار حتقيق  �لعربية يف 

�إىل �أن هناك عدة م�ساريع �سيتم تفعيلها بني  وملتقيات ذ�ت �سلة بال�سباب. لفتاً 

�جلانبني تهدف �إىل دعم �ل�سباب يف جمالت �لثقافة و�لريا�سة و�لفن�ن وغريها من 

�لتجارب  من  و�ل�ستفادة  لالإبد�ع  فر�سة  �لتي متنحهم  �حلي�ية  �ملجالت 

�لناجحة  و�خلرب�ت. 

❞

❞

اجتماع ثنائي

ولفت  �لجتماعية«.  وفعالياتهم  �أن�سطتهم 

�ل�زير رحيم�ف �إىل �أن رقي �ل�سع�ب يف �لتعليم 

وه� �ملجال �لأول للتقدم و�لتط�ر و�لنم� وعلى 

�حلك�مات �أن ت�يل �لهتمام لقطاع �لتعليم من 

�أجل جيل و�عد.

كما حتدث وزير �ل�سباب و�لريا�س يف جمه�رية 

مايل عن حك�مة بالده  ودورها يف دعم �ل�سباب 

وما حققت من خط��ت بارزة يف هذ� �جلانب 

وقال:« جميعنا يدرك �أهمية �ل�سباب يف عملية 

�لنم� وبناء م�ستقبل �ملجتمعات وعلينا �لتعاون 

و�لتكاتف لتحقيق �أف�سل �لإجناز�ت  لل�سباب 

يف خمتلف �ملجالت.« 

وحتدث عن جتربته منذ �سن��ت �لدر��سة وحتى 

ت�ليه من�سب وزير �ل�سباب و�لريا�سة لفتاً �إىل 

�لريا�سة  �إىل  بالإ�سافة  �لتعليم  على  �عتماده 

وحتقيق �لف�ز يف هذ� �جلانب ما جعله ي�ؤمن 

و�أفكارهم. وقال:  �ل�سباب وعزميتهم  بقدر�ت 

و�ل�ستماع  �ل�سباب  �أحالم  حتقيق  من  »لبد 

لهم و�لعمل معا من �أجل �حل�س�ل على �أف�سل 

�لنتائج.. فهم بحاجة لدعمنا �مل�ستمر وحثهم 

على �لعمل و�لعطاء«.

 ت�سمن ي�م �سباب منظمة �لتعاون �لإ�سالمي 

�ل�سباب  م�ستقبل  ح�ل  عمل  جل�سة  على 

منتدى  رئي�س  فيها  �سارك  �لتجارب.  و�أف�سل 

�ملديرة  و  �يهان  �لإ�سالمي طه  �ل�سباب  تعاون 

و�س�ؤون  و�لجتماعية  �لثقافية  لل�س�ؤون  �لعامة 

مهلة  �لإ�سالمي  �لتعاون  منظمة  يف  �لآ�سرة 

�حمد طالبنا و وزير �ل�سباب و�لريا�سة يف كل 

على  �مل�سارك�ن  �أجمع  ومايل.  �ذربيجان  من 

دور �مل�س�ؤولني يف دعم �ل�سباب وتقدمي فر�س 

م�ستقبل  بناء  �أجل  من  و�لعمل  �جليد  �لتعليم 

�ملدن و�ملجتمعات.

�لعديد  ت�سمن  ثقايف  معر�س  �فتتاح  مت  كما 

من �ل�س�ر و�لإبد�عات �ل�سبابية من �إ�سد�ر�ت 

و�أدو�ت ومعد�ت وفن�ن متعددة.

يف  �مل�سارك  �ل�سباب  من  جمم�عة  تكرمي  مت 

يف  وجناحات  �جناز�ت  حقق��  ممن  �لفعالية 

خمتلف �ملجالت، و قدم�� مبادر�ت �ساعدت 

يف دعم عملية �لتنمية �مل�ستد�مة.
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أنشطة المؤسسات

بلدية الميناء/ لبنان
 تستضيف الدورة التدريبية الثانية حول اإلدارة الثقافية

التدريبية  العربية، دورتها  العربية احدى مؤسسات منظمة المدن  الثقافي للمدن  عقدت مؤسسة مجموعة العمل 

عام  أمين  بحضور  )لبنان(  الميناء  بلدية  في   ،2019 األول(  أكتوبر)تشرين   6-4 الفترة  في  الثقافية،  اإلدارة  حول  الثانية 

منظمة المدن العربية المهندس احمد حمد الصبيح ورئيس بلدية الميناء عبد القادر علم الدين ومحافظ لبنان الشمالي 

القاضي رمزي نهرا وبمشاركة 15 متدربًا من المدن والبلديات اللبنانية وعدد من األكاديميين والمؤسسات الجامعية 

والثقافية.

�س�رة جماعية  يف بلدية �مليناء
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�فتتحت �لدورة �لتدريبية بكلمة 

�لقادر  عبد  �مليناء  بلدية  رئي�س 

دور  �إىل  فيها  �أ�سار  �لدين  علم 

دعِم  يف  �لعربية  �مل��دن  منظمة 

تط�ير  �إىل  �ل��ه��ادف��ة  �خل��ط��ِط 

ق����در�ت �مل��دي��ن��ة �ل��ع��رب��ي��ة من 

لفتاً  �ل�ساكنني.  رفاهية  �أج��ل 

�لعام  �لأم���ني  ب��ه  يق�م  م��ا  �إىل 

�لرب�مج  �آلية  لتط�ير  من جه�د 

�لتي من �ساأنها �أن حتقق �لتنمية 

�مل�����س��ت��د�م��ة و�ل��ن��ه������س ب��امل��دن 

يق�م  ما  »ندعم  وق��ال:  �لعربية 

�ملدن  ملنظمة  �ل��ع��اِم  �لأم��ني  به 

�لعربية من م�ساعي تهدف �إىل 

بني  �لأخ���ي��ة  �لعالقات  تعزيز 

�ملثمر  و�لتعاون  �لعربية،  مدننا 

ب��ني �ل��ب��ل��دي��ات مل����ك��ب��ة ك��ل ما 

�لتنمية  جديد يف جم��الت  ه� 

�مل�ستد�مة«.

 و��سار علم �لدين �إىل �أن مدينة 

�مليناء �ن�سمت �إىل منظمة �ملدن 

�أبريل/ني�سان   18 يف  �لعربية 

مدينة  ���س��اد���س  وك��ان��ت   1974
وطر�بل�س  ب��ريوت  بعد  لبنانية 

وزح��ل��ة و���س��ي��د� وع��ال��ي��ه تنظم 

يف  �لأع�ساء  �مل��دن  جانب  �إىل 

�ملنظمة.

تتعاون  �مليناء  بلدية  �أن  و�أك��د   

ب�����س��ك��ل ف���اع���ل م���ع �مل��ن��ظ��م��ة 

وم�ؤ�س�ساتها فجاء تنظيم �لدورة 

�لثقافية  �لإد�رة  ح���ل  �لثانية 

لت�سكل �إ�سافة جديدة يف �لتعاون 

�مل�����س��رتك وت���ب���ادل �خل����رب�ت 

و�ل�ستفادِة من �جله�ِد �ملبذولِة 

بلدّيا على �سعيِد �لثقافة. 

و��ساف قائاًل: »نحن يف مدينة 

من  �لعديد  �إىل  نطمح  �مليناء 

�مل�ساريِع مع منظمة �ملدن �لعربية 

�حل��د�ئ��ق  تط�ير  �سعيِد  على 

�لعامة وت��سيِع م�ساريِع �لزر�عة 

علم الدين: ندعم 
الخطط والبرامج التي 

تقوم بها المنظمة 
بهدف التعاون المثمر 

بين البلديات 

سامر خير أحمد: 
نحرص على نشر 

أحدث البرامج الداعمة 
لإلدارة الثقافية 

في البلديات

الصبيح: أهمية 
صياغة تكامل ثقافي 

عربي إلنجاح الخطط 
التنموية بعيدا عن 

المفهوم التقليدي 

❞❞ ❞

�إ�سافًة �إىل فكرة �لتعاون لإن�ساء 

�لق�سر  يف  �إل��ك��رتون��ي��ة  مكتبة 

�لبلدي حتت ��سم منظمة �ملدن 

�لعربية ليتمكَن �سباب �مليناء من 

و�مل�ساريِع  �لأفكار  مع  �لتعامل 

�لعربية  �لبلديات  يف  �ملت��فرِة 

�لرت�بط  �لأفاق ومتتني  لت��سيِع 

بني بلديات �ملدِن �لعربية«.

حمافظ  ه��ذ�  دع��م  �إىل  ولفت 

نهر�  رم��زي  �لقا�سي  �ل�سمال 

�مليناِء  مدينة  ق�سايا  متابعة  يف 

ل���ؤل���ؤةَ  تبقى  �أن  على  وحر�سه 

�ل�سمال �لبحرية.

من جهته قال �أمني عام منظمة 

�حمد  �ملهند�س  �لعربية  �مل��دن 

حمد �ل�سبيح �أن �نعقاد �لدورة 

�لإد�رة  ح�ل  �لثانية  �لتدريبية 

خلارطة  تنفيذ�ً  ي��اأت��ي  �ملحلية 

منظمة  �تخذنها  �لتي  �لطريق 

يف  وم�ؤ�س�ساتها  �لعربية  �مل��دن 

يف  �لتنفيذي  �ملجل�س  �جتماع 

 2017 �ل���ع���ام  يف  ن����ك�����س���ط 

ل��ت��ف��ع��ي��ل �لأه�������د�ف �ل��ع��امل��ي��ة 

وقال:”لقد  �مل�ستد�مة  للتنمية 

�نطلقت �لدورة �لثقافية �لأوىل 

عّمان  �لأردن���ي���ة  �لعا�سمة  يف 

�لثقايف  »للمنتدى  ��ستكمالً 

ل��ل��م��دن �ل��ع��رب��ي��ة �ل�����س��ي��ن��ي��ة« 

�سنغدو  مدينة  يف  �نعقد  �ل��ذي 

�مل��ا���س��ي..  �ل��ع��ام  يف  �ل�سينية 

وها نحن �لي�م يف بلدية �مليناء 

�جلانب  �أهمية  جم��دد�ً  لن�ؤكد 

دع�����م �خل��ط��ط  �ل���ث���ق���ايف يف 

تق�م  �ل��ت��ي  و�ل���س��رت�ت��ي��ج��ي��ات 

�أجل  من  �ملحلية  �لإد�ر�ت  بها 

�لنم�  طريق  على  �ملدن  تط�ير 

�مل�ستد�م »... م�ؤكد�ً �أن �لثقافة 

�لأمني �لعام يلقي كلمته يف �فتتاح 

�لدورة �لتدريبية

مدير عام جمم�عة �لعمل �لثقايف  كلمة رئي�س بلدية �مليناء

يف �جلل�سة �لفتتاحية



المدينة العربية /  العدد 22184

�أحد �لأ�س�س �ملهمة لبناء �لتنمية 

�ل�ساملة �مل�ستد�مة.

تكامل  ل�سياغة  �ل�سبيح  ودعا  

ث��ق��ايف ع��رب��ي لإجن���اح �خلطط 

�ملفه�م  ع��ن  ب��ع��ي��د�  �ل��ت��ن��م���ي��ة 

�لتقليدي، وذلك من �جل جتديد 

�ل�����س��ي��ا���س��ات �ل��ث��ق��اف��ي��ة ور���س��م 

ثقافية  تنمية  ��سرت�تيجيات 

معا�سرة تهدف للبناء و�لتط�ير.

�لإد�رة  �أن  ن�ؤمن  »نحن  وق��ال: 

�لثقافية لها �أهمية يف �لإد�ر�ت 

�ملتعددة  مهامها  �سمن  �ملحلية 

جت����اه �مل�����دن و�ل�����س��اك��ن��ني يف 

خم��ت��ل��ف �مل��ي��ادي��ن �لإن�����س��ائ��ي��ة 

و�ل�سحية  و�لبيئية  و�لعمر�نية 

كما  و�لتخطيطية،  و�لتعليمية 

�لرئي�سية  �ملق�مات  �حد  تعترب 

ي�سكل  �ل���ذي  �لإن�����س��ان  ل��ب��ن��اء 

�لأد�ة �لفاعلة للتغيري و�لتط�ير 

وم��كبة �حلد�ثة«.

»�أن  ق��ائ��اًل:  �ل�سبيح  و�أ���س��اف 

�لبعد �لثقايف يعد �أحد �ل��سائل 

�لتي تعمل على ت�سكيل �سخ�سية 

�مل��دي��ن��ة وت���ع���زز م���ن ه���ي��ت��ه��ا 

جلعل  يدع�نا  وه��ذ�  �لثقافية 

�لثقافة مفه�ما مركزياً وحم�ريا 

لي�سكل  �ملحلية  �لإد�ر�ت  يف 

بني  �لربط  يف  فاعلة  �نطالقة 

من  �مل��دين  �ملجتمع  م�ؤ�س�سات 

و�ملثقفني  و�ملفكرين  �ملبدعني 

و�ل��ه��ي��ئ��ات �مل��ع��ن��ي��ة ب��ال��ث��ق��اف��ة 

معها  و�لتعاون  بينها  و�لتن�سيق 

ومع �لأفر�د لت�سجيع �لتخطيط 

�لثقايف �جلماعي مبا ي�سهم يف 

تط�ير وتنمية �ملدينة«.

كما �أثنى حمافظ لبنان �ل�سمايل 

�لقا�سي رمزي نهر� على جه�د 

ممثلة  �لعربية  �مل���دن  منظمة 

تعزيز  يف  و�سعيه  �لعام  باأمينها 

�ل��ت��ع��اون �مل�����س��رتك ب��ني �مل��دن 

و�ل��ب��ل��دي��ات �ل��ع��رب��ي��ة.  و�عترب 

�لثانية  �لتدريبية  �لدورة  �نعقاد 

خط�ة  �لثقافية  �لإد�رة  ل  ح� 

�لإد�ر�ت  تط�ير عمل  هامة يف 

�ملحلية على كافة �لأ�سعدة.

�لثقايف  �لعمل  جمم�عة  تهدف 

للمدن �لعربية من �لدور�ت �لتي 

م�ساعدة  �إىل  بتنظيمها  ت��ق���م 

تفعيل  على  �لعربية  �ل��ب��ل��دي��ات 

و�لنخر�ط يف  �لثقافية،  ملفاتها 

�لثقافية  للتنمية  مت��زية  بر�مج 

و�ل��ب��ل��د�ت  �مل���دن  جمتمعات  يف 

جمم�عة  عقدت  حيث  �لعربية. 

�لأوىل يف  �ل��دورة  �لثقايف  �لعمل 

�أبريل/  مدينة عّمان خالل �سهر 

ني�سان 2019، وتعمل على تنفيذ 

يف  �ملماثلة  �ل����دور�ت  م��ن  ع��دد 

مدن عربية يف �لفرتة �لقادمة.

عدة  �لتدريبية  �ل��دورة  ت�سمنت 

�لتنمية  مفه�م  رئي�سية:  حماور 

�لبلديات،  خ��الل  من  �لثقافية 

�لتي  �لتعلّمية  �مل���دن  ب��ر�م��ج 

�ملتحدة  �لأمم  منظمة  �أطلقتها 

ل��ل��رتب��ي��ة و�ل��ث��ق��اف��ة و�ل��ع��ل���م 

)�ل��ي���ن�����س��ك���(، ق��ي��ا���س م���ؤ���س��ر 

جمتمعات  يف  �لثقافية  �لتنمية 

�ملدن، بناء �لعالقة بني �لبلديات 

و�لإع������الم �ل��ث��ق��ايف، وجت���ارب 

عاملية يف �لتنمية �لثقافية.

جمم�عة  عام  مدير  ��ستعر�س 

�لعربية  للمدن  �لثقايف  �لعمل 

�أح��م��د،  خ��ري  �سامر  �ملهند�س 

خ����الل �جل��ل�����س��ة �لف��ت��ت��اح��ي��ة 

�لأمني �لعام يكرم رئي�س بلدية �مليناء

رئي�س بلدية بعلبك و�ست�سارة �لعالقات �خلارجية يف �لبلدية حمافظ لبنان �ل�سمايل يت��سط �لأمني �لعام ورئي�س بلدية �مليناء يف �فتتاح �لدورة �لتدريبية

أنشطة المؤسسات
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للدورة �لتدريبية، خلفيات �إن�ساء 

و�ل�سياق  و�أدبياتها  �ملجم�عة 

�ملفاهيمي �لذي تعمل يف �إطاره، 

�مل�ساركني  تعريف  ع��ن  ف�ساًل 

ومهامها  �لعربية  �ملدن  مبنظمة 

وجه�دها. 

�ختتمت يف بلدية �مليناء، �أعمال 

ح�ل  �لثانية  �لتدريبية  �ل��دورة 

نظمتها  �لتي  �لثقافية  �لإد�رة 

بالتعاون  �لعربية  �ملدن  منظمة 

مع بلدية �مليناء.

للدورة  ختامية  ن��دوة  وع��ق��دت 

رئي�س  فيها  حت��دث  �لتدريبية 

�ملجل�س �لثقايف للبنان �ل�سمايل 

�سف�ح منجد ح�ل »بناء �لعالقة 

بني �لبلديات و�لإعالم �لثقايف« 

ملجم�عة  �لعام  �ملدير  بح�س�ر 

�لعربية   للمدن  �لثقايف  �لعمل 

وع�س�  خ��ري،  �سامر  �ملهند�س 

�ملجل�س �لبلدي يف �مليناء عامر 

رئي�س  ع��ن  وممثل  �هلل،  في�س 

�للجنة  رئي�س  طر�بل�س  بلدية 

�لبلدي  �ملجل�س  يف  �لثقافية 

ثقافية  وهيئات  بخا�س،  با�سم 

جمال�س  و�أع�����س��اء  و�جتماعية 

بلدية ومنتدبني.

�ل��ن��دوة  م������س���ع  ت��ن��اول منجد 

�ن����ط����الق����ا م����ن جت���رب���ت���ه يف 

�إىل  م�سري�ً  �للبنانية  �ل�سحافة 

�لتي  �لتنم�ية  �ملحطات  �أب���رز 

�سهدتها كل من طر�بل�س و�مليناء 

يف ت�سعينات �لقرن �ملا�سي �إىل 

ت�سبب  وق���ال: »يف ح��ني  �ل��ي���م 

تنفيذ »�لإرث �لثقايف« بطر�بل�س 

و�لأ�سر�ر  �لت�س�يهات  باإحلاق 

بالبنية �لأثرية و�لرت�ثية للمدينة 

�ملدمرة  �آث��اره��ا  ت��ز�ل  ما  و�لتي 

�لأح��ي��اء  �ل��ي���م يف  �إىل  م��اث��ل��ة 

�ل��ق��دمي��ة ب��امل��دي��ن��ة و����س��ت��ط��اع 

بعهد  �مليناء  �لبلدي يف  �ملجل�س 

رئي�سه عبد �لقادر علم �لدين �أن 

ينفذ �مل�ساريع �لتنم�ية �لثقافية 

لفت،  ب�سكل  و�حل�سارية  منها 

ل�سيما منها �لك�رني�س �لبحري 

�مل�ساريع  ي�ساهي  يكاد  �ل��ذي 

�لبحري  �ل�ساطئ  عند  �لقائمة 

يف �لعديد من �ملدن �ملت��سطية«.

و�مليناء  طر�بل�س  »�أن  و�أ���س��اف: 

�نطالقة  �إىل  �ل��ي���م  يتطلعان 

�لحتفالية  وف��ع��ال��ي��ات  �أع��م��ال 

�لكربى باعتبار طر�بل�س عا�سمة 

للثقافة �لعربية 2023 بعد �أن مت 

�إقر�رها من قبل �ملنظمة �لعربية 

للرتبية و�لثقافة و�لعل�م �للك�س�( 

حيث ينتظر تعيني �للجنة �ملحلية 

�لحتفالية  ه��ذه  على  �مل�سرفة 

لتتمكن  �لثقافة  وز�رة  قبل  من 

هذه �للجنة من و�سع بر�مج هذه 

�لحتفالية«.

كما عقدت جل�سة بعن��ن »�ملدن 

�ملدن  يف  وتطبيقاتها  �لتعليمية 

�لعربية« حتدث فيها مدير عام 

جمم�عة �لعمل �لثقايف �ملهند�س 

���س��ام��ر خ���ري �ح��م��د ، ت��ن��اول 

و�لتي  �لثقافية  �لتنمية  ركائز 

فيه  تنتقل  �ل��ذي  �مل��ج��ال  متثل 

حال  �إىل  ح��ال  من  �ملجتمعات 

ومعايريها  مفاهيمها  فتتغري 

�سل�كها  تغيري  من  ميكنها  مما 

�لتط�ير  خطط  تخدم  بطريقة 

و�لنه��س �لتي تتطلع �إليها.

على  �مللقاة  �ملهام  عند  وت�قف 

�لعربية  �مل��دن  يف  �لثقايف  �لعمل 

�ملنتجات  ��ستخد�م  خ��الل  م��ن 

و�أدب  وفكر  فن�ن  من  �لثقافية 

�جل��دي��دة  �ل��ظ��روف  ل�ستيعاب 

مع  ين�سجم  مب��ا  �لثقايف  للعمل 

حاجة �ملجتمعات ل�ج�د منظ�مة 

�ملجتمع،  خدمة  ت�ستطيع  ثقافية 

�ل��ت��ج��ارب يف  �ب��رز  متحدثا ع��ن 

بر�سل�نة  ل�سيما  �لعاملية  �مل��دن 

وبكني و�سي�ل ومي�نخ.

يف ختام �أعمال �لدورة �لتدريبية 

مت ت��ق��دمي ���س��ه��اد�ت �ل��ت��دري��ب 

�لت��ف��اق  مت  كما  للم�ساركني.  

�لتنمية  م���ؤ���س��ر  ق��ي��ا���س  ع��ل��ى 

�ل��ث��ق��اف��ي��ة يف ب��ل��دّي��ت��ي �مل��ي��ن��اء 

و�إطالق  �للبنانيتني،  وطر�بل�س 

م�ساريع تندرج يف �إطار م�سروع 

�ملدن �لتعلّمية.

جانب من �حل�س�ر يف �لفتتاح

من �مل�ساركني

�س�رة جماعية  لختتام �جلل�سة �لفتتاحية
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�س�رة جماعية

منظمة  مؤسسات  إحدى  الذكية،  للمدن  العربي  المنتدى  نظم 
المدن العربية، على مدى ستة أيام  في العاصمة األردنية عّمان، 
دورة تدريبية تقنية تحت عنوان »ASP.net MVC« شارك في الدورة  
وعين  الزرقاء   : منها  األردنية  البلديات  من  عددًا  يمثلون  مختصًا   20

الباشا و القويرة والفحيص و مأدبا و الرصيفة وجرش باإلضافة إلى 
مشاركين من وزارة اإلدارة المحلية  وأمانة عّمان الكبرى .

 ASP.net MVC برنامج تدريبي
للبلديات األردنية وأمانة عّمان الكبرى

جانب من �لدورة �لتدريبية

قدمها  �ل��ت��ي  �ل�����دورة  ت��ن��اول��ت 

�أمي��ن �لطعاين  �ل���دويل  �مل���درب 

ت�����س��م��ي��م وت���ط����ي���ر �مل������ق����ع 

تقنيات  با�ستخد�م  �لإلكرتونية 

تت�سمن  و�ل��ت��ي  مايكرو�س�فت 

و�لتعرف    ASP.net MVC
�إعد�د  �لالزمة يف  �ملهار�ت  على 

وبرجمة وت�سميم وتط�ير �مل��قع 

�لإلكرتونية  وذلك من خالل عدة 

  HTML5 �أه��م��ه��ا:  ب��رجم��ي��ات 

 C S S 3 ، J a v a S c r i p t ،

و  jQuery، SQL Server
Bootstrap

للمنتدى  �لتنفيذي  �ملدير  وبينت 

�ملهند�سة  �لذكية  للمدن  �لعربي 

ج��م��ان��ة ع��ط��ي��ات ب����اأن �مل��ن��ت��دى 

على  �لتدريبية  خططه  يف  رك��ز 

�لب�سرية  �لك��در  مهار�ت  تط�ير 

وت��اأه��ي��ل��ه��ا مب���ا ي��ت��م��ا���س��ى مع 

�لت�جهات �حلك�مية لتك�ن قادرة 

�خلدمات  حتديات  م��كبة  على 

�سعياً  �مل��خ��ت��ل��ف��ة  �لإل��ك��رتون��ي��ة 

�لإلكرتونية  للحك�مة  لل��س�ل 

و�ملدن �لذكية. و�أكدت �أهمية هذه 

�لدور�ت �لتدريبية يف �ل�ستفادة 

ونقل �لتجارب للنه��س بالبلديات 

و�إد�ر�ت �حلكم �ملحلي.

ويف ختام �لدورة قامت مدير عام 

على  �ل�سهاد�ت  بت�زيع  �ملنتدى 

�مل�ساركني. 

ياأتي تنظيم �ملنتدى �لعربي للمدن 

�لتدريبي  �لربنامج  لهذ�  �لذكية 

لعام  �ل��ت��دري��ب��ي��ة  خطته  �سمن 

وتاأهيل  دعم  �سياق  ويف   ،2019
�لبلديات  يف  �لتقنية  �ل��ك����در 

و�مل����دن �ل��ع��رب��ي��ة �لأع�����س��اء يف 

منظمة �ملدن �لعربية على طريق 

�لتقنيات �لذكية.

أنشطة المؤسسات
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للمدن  �ل��ع��رب��ي  �مل��ن��ت��دى  ن��ظ��م 

�لذكية، �حدى م�ؤ�س�سات منظمة 

�مل���دن �ل��ع��رب��ي��ة، وب��ال��ت��ع��اون مع 

ب��ل��دي��ة �ل���زرق���اء �ل��ك��ربى ور���س��ة 

�لذكية«   »�مل���دن  ب��ع��ن����ن   عمل 

جتارة  غرفة  يف   2019/9/29
�لزرقاء.

�نعقدت ور�سة �لعمل حتت رعاية 

�ملهند�س  �ملحلية  �لد�رة  وزي��ر 

رئي�س  بح�س�ر  و  �مل�سري  وليد 

عماد  �ملهند�س  �ل��زرق��اء  بلدية 

�مل���م��ن��ي ومب�����س��ارك��ة ع���دد من 

بلديات حمافظة �ل�زرقاء. 

�أل���ق���ى رئ��ي�����س ب��ل��دي��ة �ل���زرق���اء 

�مل��ه��ن��د���س ع��م��اد �مل���م��ن��ي كلمة 

�أكد فيها على �أهمية �لتعاون مع  

للمدن  �لعربي  �ملنتدى  م�ؤ�س�سة 

�مل�سرتك  �لعمل  �إطار  �لذكية يف 

و�ل�سعي نح� �لتح�ل �لإلكرتوين 

ما  لتحقيق  �لأردن��ي��ة  �مل���دن  يف 

يعرف ب��� »�ملدينة �لذكية«.

ع��ام  م��دي��ر  ع���ربت  جهتها  م��ن 

�لذكية  للمدن  �لعربي  �ملنتدى 

عن  �لدحيات  �سمرية  �ملهند�سة 

تقديرها 

�أعمال  ل�ست�سافة بلدية �لزرقاء 

�أهمية  م���ؤك��دة  �ل��ع��م��ل،  ور���س��ة 

�ن��ع��ق��اد م��ث��ل ه���ذه �ل��ف��ع��ال��ي��ات 

يف ت��ر���س��ي��خ  م��ف��ه���م �ل��ت��ح���ل 

�لل��ك��رتوين و�ل��ذك��ي مب��ا يخدم 

متلقي �خلدمة ب�سكل �أ�سا�سي... 

تقدمي  على  يعمل  �ملنتدى  و�أن 

خدماته لكافة �لبلديات �لأردنية 

يف جم���ال �ل��ت��ق��ن��ي��ات و�ل��ت��ح���ل 

�لألكرتوين.

جل�ستي  �لعمل  ور���س��ة  ت�سمنت 

ح���ل  �لأول  �جل��ل�����س��ة  ن��ق��ا���س، 

و�حلك�مة  �لإل��ك��رتوين  �لتح�ل 

�لإل���ك���رتون���ي���ة و�مل�����دن �ل��ذك��ي��ة 

ب���ت���ح���دي���ات���ه���ا وخ�����س��ائ�����س��ه��ا 

ومميز�تها »قدمها �لدكت�ر �سقر 

�ل�سرعة، و�جلل�سة �لثانية تناولت 

»�لأم�����ن �ل�����س��ي��رب�ين و�ل��ف�����س��اء 

�لتح�ل  وتطبيقات  �ل�سيرب�ين 

�لل���ك���رتوين و�ل���ذك���ي وق����ع��د 

وخماطر  و�ل�سبكات  �لبيانات 

عليها  �حلفاظ  و�لية  �خرت�قها 

�ملهند�س  وق��دم��ه��ا  وح��م��اي��ت��ه��ا« 

مهند �مل�مني.

�أعمال ور�سة �لعمل  مت يف ختام 

ت��ب��د�ل �ل����دروع �ل��ت��ذك��اري��ة بني 

�مل�ساركني. 

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

م. الدحيات: نسعى 
لترسيخ  مفهوم 

التحول االلكتروني 
والذكي بما يخدم 

متلقي الخدمة 

رئيس بلدية الزرقاء: 
نتعاون مع  المنتدى 

العربي للمدن الذكية 
للسعي نحو المدينة 

الذكية 

❞❞
من �فتتاح ور�سة �لعمل

جانب من �حل�س�ر
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أنشطة المؤسسات

كلمته  يف  �مل��ح��اف��ظ  ن��ائ��ب  �أك����د 

خالل �لإفتتاح، �أهمية �نعقاد هذه 

�ل�ر�سة وما متثله من حالة للتكامل 

�إىل  م�����س��ري�ً  �لعربية،  �مل���دن  ب��ني 

و��ستخد�ماتها  �لتكن�ل�جيا  �أهمية 

و�أن  �مل�����س��رتك...  للت���سل  كلغة 

حم��اف��ظ��ة �لأق�����س��ر ت��ع��م��ل على 

�لتي  �ل��رق��م��ي  �ل��ت��ح���ل  منظ�مة 

للمدن  لل��س�ل  �حلك�مة  تتبناها 

�لذكية.

من جهتها نقلت مدير عام �ملنتدى 

�ملهند�سة  �لذكية  للمدن  �لعربي 

حتيات  �أ�سدق  �لدحيات  �سمرية 

�لعربية  �مل��دن  منظمة  ع��ام  �أم��ني 

�ملهند�س �أحمد حمد �ل�سبيح و �أمني 

عّمان رئي�س �ملنتدى �لعربي للمدن 

�ل�س��ربه  ي��سف  �لدكت�ر  �لذكية 

ل�ست�سافتها  �لأق�����س��ر  ملحافظة 

�أعمال �ل�ر�سة �لتدريبية.

�ملدن  �أن  �ىل  �لدحيات  و�أ���س��ارت   

و�لبلديات �لعربية ت��جه جمم�عة 

من �لتحديات، م�ؤكدة على �أن ت�سارع 

�لأح�����د�ث وت��ن��ام��ي �لح��ت��ي��اج��ات 

يف  �لتكن�ل�جيا  وتغلغل  وتن�عها، 

�أ�سبحت  �حل��ي��اة،  مفا�سل  جميع 

تلبي  �سريعة  حل�ل  �إيجاد  تفر�س 

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

محافظة األقصر يومي 7-8 أكتوبر 2019.

... والمنتدى العربي للمدن الذكية ينظم الورشة التدريبية

مدير عام �ملنتدى مع �مل�ساركني

�ح��ت��ي��اج��ات �مل�����ط���ن���ني ورج����ال 

وتقدمي  و�مل�ستثمرين،  �لأع��م��ال 

خدمات ذكية حتقق ر�ساهم وتف�ق 

ت�قعاتهم بكفاءة وفاعلية كبرية .

تناولت �ل�ر�سة �لتدريبية عدد من 

�مل��س�عات: تعريف باملدن �لذكية 

�حل��ايل  �ل�����ق���ع   ، وخ�سائ�سها 

�لت�جه  و�أ���س��ب��اب  �لذكية  للمدن 

مناذج  ��ستعر��س  �لذكية،  للمدن 

قدمها   ، �لذكية  �مل��دن  من  عاملية 

�ملدرب �لدكت�ر جمال حجري.

 و�خ���ت���ت���م���ت �أع����م����ال �ل����ر����س���ة 

�ل��ت��دري��ب��ي��ة ب��ت��ق��دمي �ل�����س��ه��اد�ت 

للم�ساركني بح�س�ر نائب حمافظ 

خريي  �لقادر  عبد  �لأق�سرحممد 

للمنتدى  �سكره  ع��ن  ع��رب  و�ل���ذي 

لتنظيم  �ل��ذك��ي��ة  ل��ل��م��دن  �ل��ع��رب��ي 

�ل�ر�سة و�ل�ستفادة من خمرجاتها.

كما قام وفد �ملنتدى �لعربي للمدن 

�لذكية بج�لة يف عدد من �ملر�كز 

�لأق�سر  �لتكن�ل�جية يف حمافظة 

�ملحافظة  جت��رب��ة  على  ل��الإط��الع 

للمر�كز   �لتجريبي  �لت�سغيل  يف 

لل��س�ل  �لل��ك��رتوين  �لتح�ل  يف 

روؤي��ة  على  و�لط���الع  ذكية  ملدينة 

�مل�سرية  �حلك�مة  و��سرت�تيجية 

و�لية   2030 �للكرتوين  للتح�ل 

�حلك�مية  �خل��دم��ات  ب��بة  عمل 

تكن�ل�جيا  م��ق��ر�ت  جتهيز�ت  ،و 

�مل��ع��ل���م��ات وم��ن��ظ���م��ة �مل��ر�ق��ب��ة 

�للكرتونية.

» المدن الذكية ودور اإلبتكار «
في محافظة األقصر

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

وبلدية الفجيرة.

ق���ام ب���اإع���د�د وت���ق���دمي �ل��ربن��ام��ج 

�لدكت�ر �أب�بكر حممد ح�سني خبري 

و�مل�ست�سار  بالدولة  �لبيئي  �لإعالم 

�ل�سيخة  �سم�  جل��ائ��زة  �لإع��الم��ي 

�آل  ر����س��د  ب��ن  حممد  بنت  لطيفة 

مكت�م.

للمدن  �لبيئة  مركز  عام  مدير  �أكد 

�لتابع  ب��دري  حممد  خالد  �لعربية 

به  ي�سطلع  �ل���ذي  �ل����دور  �أه��م��ي��ة 

يف  �ل��ع��رب��ي��ة  ل��ل��م��دن  �لبيئة  م��رك��ز 

ل�ست�سر�ف  �لعربية  �لقدر�ت  بناء 

و�ل��ت��ع��ارف  و�ل��ت�����س��اور  �مل�ستقبل 

و�لأجن��ح  �لأف�سل  �ل�سبل  ولنتعلم 

بيئة  على  للحفاظ  �لطاقة  لكفاءة 

نف�س  م�ؤكد� يف  م�ستد�مة،  مت��زنة 

يف  �لبيئي  �لإع���الم  �أهمية  �ل�قت 

�لتي  ب��ر�م��ج �ل���س��ت��د�م��ة  ت��ع��زي��ز 

كل  على  للحفاظ  �ل��دول��ة  تنفذها 

�ل��س�ل  بهدف  �لبيئية،  �ملك�نات 

و�لأم��ان  �لأم��ن  درج��ات  �أعلى  �إىل 

لكل �لكائنات �حلية.

�ل��دور�ت  �إن هذه  �إىل  بدري  ولفت 

يف  كبري  ب�سكل  ت�ساهم  �لتدريبية 

متخ�س�سة  �إعالمية  ك����در  �إع��د�د 

يعزز جه�د  �لبيئي، ما  �لإع��الم  يف 

�لدولة  يف  �ملعنية  �جلهات  خمتلف 

�لبيئي  �ل���ع��ي  م�ست�ى  رف��ع  على 

�مل��ج��ت��م��ع��ي، ل���دى خم��ت��ل��ف ف��ئ��ات 

تتكامل  بحيث  �ملجتمع،  و�أف����ر�د 

ترجمة  �أج���ل  م��ن  �جل��ه���د  جميع 

تن�سدها  �لتي  �ل�ستد�مة  ب��ر�م��ج 

�لعامل  دول  تنفيذها  على  وتعمل 

كافة.

 ت�سمن �لربنامج على فقر�ت ح��رية 

�ملحلية  �ل��ت��ج��ارب  لبع�س  وع��ر���س 

�ل�س�ء  �إلقاء  مت  وكذلك  و�لدولية، 

على دور �لإعالم يف حماية �لبيئة  

و�لتنمية �مل�ستد�مة يف �ملدن �لعربية 

و�مل�سم�ع  �مل��رئ��ي  �أ�سكاله  بجميع 

و�ملقروء و�للكرتوين و كيفية �إعد�د 

�لهادفة  �لبيئية  �لرب�مج   وتقدمي 

لن�سر �ل�عي �لبيئي و�لتعليم �لبيئي 

لكافة �سر�ئح �ملجتمع وعن �أ�ساليب 

�لبيئية  �لأخ��ب��ار  �سياغة  و�أدو�ت 

لالأحد�ث  �ل�سحفية   و�لتحقيقات 

�لبيئية.  و�مل����ب����ادر�ت  و�مل�����س��اري��ع 

�إد�رة  كيفية  �لربنامج  ت��ن��اول  كما 

و�لت�س�يقية  �لإعالمية  �حلمالت 

�لبيئية،  و�مل����ب����ادر�ت  ل���الأح���د�ث 

�لإع��الم  و�سرح  ت��سيح  مت  وكذلك 

على  و�لرتكيز  �لبيئي �ل�ستق�سائي 

دور �لإعالم �لإلكرتوين �لرقمي يف 

�لت�عية بالق�سايا �لبيئية و��ستد�مة 

�ل��ت�������س��ل  و���س��ائ��ل  دور  و  �مل����دن، 

ون�سر  �لبيئة  �لجتماعي يف حماية 

وكذلك  �لبيئي،  بالتعليم  �لت�عية 

كيفية �إعد�د و�إد�رة �لرب�مج �لبيئية 

�حل����ري��ة و�إع���د�د �لأف��الم �لبيئية 

�إجر�ء  وطرق  و�ل�ثائقية  �لق�سرية 

�مل���سيع  ح�ل  �لر�أي  ��ستطالعات 

�لبيئية �لهامة للمجتمعات، و�سرورة  

�لبيئية  و�ل��ت���ع��ي��ة  �لأخ��ب��ار  ربط  

بالأرقام �لإح�سائية.

على  �لتعرف  �إىل  �لربنامج   هدف 

لل�سحافة  �لتقارير  كتابة  م��ه��ارة 

�ملعل�مات  �أه��م��ي��ة  وب��ي��ان  �لبيئية 

بالق�سايا  للت�عية  �لإح�����س��ائ��ي��ة 

و�لتفكري  �ل�ستق�سائية  �لبيئية 

�لناقد للمعل�مة �لإح�سائية وكيفية 

للت�عية  �ل�سبل  �أف�سل  عن  �لبحث 

على  للمحافظة  �لأ�سا�سية  باملبادئ 

�لبيئة �لتي ميكن �أن ت�سكل خطر�ّ  

�أجل  على �سحة �ملجتمع من  كبري�ّ 

و�أم���ن،  �سحي  جمتمع  يف  �لعي�س 

حياتنا  يف  �لبيئة  باأهمية  و�لت�عية 

نعي�س  �ل��ذي  �ل��سط  ت�سكل  حيث 

فيه »نتاأثر به وي�ؤثر فينا«، و�لت�عية 

�إىل  بالإ�سافة  �لبيئية،  باملخاطر 

م�ستنري  ب��ي��ئ��ي  خ���ط���اب  ت��ط���ي��ر 

�لبيئية  ل��ل��ت��ح��دي��ات  وم�����س��ت���ع��ب 

�مل�����رد  تل�ث  وحم��دودي��ة يف  م��ن 

�لطبيعية و�لتغري �ملناخي.

مركز البيئة للمدن العربية ينظم:
أهمية اإلعالم البيئي في تعزيز االستدامة 

�س�رة جماعية للم�ساركني
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أبحاث

أضواء 
على تراثنا المعماري 

والجمالي 

الحضارة  ف��ي  التطبيقي  ال��ج��ان��ب  معرفة  تعكس 

اإلس��الم��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 

بجوانبه  اإلس��الم��ي  والجمالي  المعماري  للتراث 

المتباينة ومن هنا فإن الباحث عن البدايات األولي لما 

يسمي بالعمارة الجمالية واإلسالمية، سيجد أنها قد 

ولدت ونمت مع الميالد الباكر للحضارة اإلسالمية. وال 

الجمالية  العمارة  هذه  بأن  قلنا  ما  إذا  الحقيقة  نعدو 

المنبع  ه��ذا  أح��ض��ان  ف��ي  تكونت  ق��د  واإلس��الم��ي��ة، 

الصافي للحضارة اإلسالمية، ونعني به المسجد.

بقلم �لدكت�ر/ م�سطفي حممد طه
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للعمارة  �حلي  �لنبثاق  �أن  يعني  مما 

�جل��م��ال��ي��ة و�لإ����س���الم���ي���ة، ك����ان يف 

�إل وه�  م��ع��م��اري،  و���س��ط  �ح�����س��ان 

�مل�سجد  يعترب  ه��ن��ا  وم���ن  �مل�سجد 

ف�����س��اًل عن   – رم���ز �إمي���ان���ي���اً ح��ي��اً 

لالإ�سالم   – وجمالياً  معمارياً  ك�نه 

�لإ�سعاع  ب�ؤرة  �لرمز ه�  �مل�سرق هذ� 

�لتي  �لإميانية  و�لب�تقة  �حل�ساري 

تن�سهر فيها جميع �ملنا�سط �حلياتية 

�حل�سارة  �سانع  �مل�سلم  ل��الإن�����س��ان 

�لإ�سالمية �لبا�سقة عرب �لع�س�ر بدء�ً 

�لنا�س  ي�م  �لر�سالة وحتي  من ع�سر 

هذ�.. وقد كان م�سجد �لر�س�ل عليه 

�لثانية يف  �للبنة   – و�ل�سالم  �ل�سالة 

�ملثل  مبثابة   – �ل�سالمي  �لعمر�ن 

�لأعلى يف هذ� �مل�سمار �حلي�ي من 

و�إز�ء  و�ملعماري.  �حل�ساري  �ملنظ�ر 

�حلي  �لتاريخي  �ل�ستقر�ء  فاإن  هذ� 

لهذ� �جلانب يف ح�سارتنا، يدل ومبا 

�أن مالمح  لل�سك على  يدع جمالً  ل 

�جل��ان��ب �مل��ع��م��اري و�جل���م���ايل. قد 

�ملعجز  �لإب��د�ع��ي  ت�سكيلها  ت�سكلت 

معمارياً و جمالياً، د�خل �أور�قة هذ� 

عليه  م�سيدة  خل�د  �خلالد،  �مل�سجد 

�أف�سل �سالة و�أزكي �سالم، وقد �متد هذ� �ل�سعاع �إىل باقي م�ساجد عامل �لإ�سالم، �لتي ت�سرتك 

مع �مل�سجد �لنب�ي �ل�سريف يف هذه �خلا�سية �لفريدة.

وكما ه� معروف تاريخياً فاإن عمارة �مل�ساجد يف �لعامل �لإ�سالمي، قد ن�ساأت بعد م�سجد �لنبي 

�رتباطاً  بالدين  �مل�سجد  فارتبط  دينية،  تلبية حلاجة  �ملن�رة،  �ملدينة  و�ل�سالم يف  �ل�سالة  عليه 

حا�سيته  �أو  �مل�سلم،  باحلاكم  قلياًل  �أو  كثري�ً  �لإ�سالمي  �لفن  �رتبط  ما  و�سرعان  حياً.  ع�س�ياً 

�ملبا�سرة وبالطبقة �لفنية، فاملعمار �سيد �مل�ساجد و�لق�س�ر: وقد �متد �لفن �لإ�سالمي حيث �نت�سر 

�لإ�سالم �نت�ساره �حل�ساري �لباهر، على �سريط عري�س ميتد من �سرق �لأر�س �إىل مغربها، من 

�لأندل�س، وجن�ب غرب  �أوروبا من  �إىل  �ملغرب، وعرب  �إق�سي  �إىل  �ل�سني  �لبنغال وتخ�م  خليج 

فرن�سا. وت�غل يف �لقارة �لأفريقية وما ور�ء �لنهر وبخاري وترك�ستان، فجمع �لعامل �ملتمدن يف 

�لع�س�ر �ل��سطي، ومزج بني تقاليد �سع�ب �لعامل �لقدمي و�ل��سيط – عد� �أوروبا – ولكي نفهم 

تط�ر �لفن �لإ�سالمي فال بد من �أن نربطه باخلط�ط �لعري�سة للتاريخ �حل�ساري للم�سلمني )1(.

وي�ؤكد �ملنظ�ر �لن�سقي للتجربة �ملعمارية و �جلمالية �لإ�سالمية يف و�قعها �لتاريخي، باأنه ن خالل 

مباأين �مل�ساجد قد تط�رت �لعنا�سر �ملعمارية و�لزخرفية، �لتي �نتقلت �إىل �سائر �أن��ع �ملباين 

و�لقباب،  و�ملد�خل  و�لعق�د،  �لأعمدة  مثل  ذلك،  وغري  وقالع  ومد�ر�س  ق�س�ر  من  �لإ�سالمية، 

و�لزخارف �لهند�سية و�لنباتية و�لكتابية وغريها )2(.

ومن هنا ميكن �لق�ل باأن �لعمارة و �جلمالية �لإ�سالمية، قد تك�نت مالحمها �لأويل مع بد�ية 

�لإ�سالم، حيث �سنعها �سكان �أر�س �لإ�سالم، من �لذين �آمن�� بالدين �جلديد و�أ�سبح�� من �أ�سد 

دعاته، �أو �لذين ��ستمرو� على دينهم وعا�س�� 

يف ظله �ل��رف حمميني بال�سريعة �لإ�سالمية 

قام  وقد  �لذمة،  �أهل  حترتم  �لتي  �ل�سمحاء 

باإنتاج  �ملفت�حة  �ل��ب��الد  �أه��ل  م��ن  �لفنان�ن 

فن�نهم يف �لعمارة و�لت�س�ير و�لنحت ح�سب 

�أعمالهم  يف  جتلت  �لتي  �ملت��رثة  تقاليدهم 

عن  �لنظر  ب�سرف  وذلك  لالإ�سالم،  �ل�سابقة 

�ل�سلطة �حلاكمة و�لدين �ل�سائع، ولكن ه�ؤلء 

�لفنان�ن �ملهرة �جلدد �لذين تاأثرو� بالإ�سالم 

ذ�  ف��ن��اً  ل��ن��ا  ق��دم����  لتعاليمه،  و����س��ت��ج��اب���� 

�سخ�سية متميزة وله خليفة جمالية وفل�سفية 

�حل�سارية  �خللفيات  من  و�س�حاً  �أك��رث  هي 

ق�ة  �ل��ق���ل.ب��اأن  ن�ستطيع  ثم  وم��ن  �ل�سابقة، 

حتقيق  يف  و��سحة  كانت  �ل�سخ�سية  ه��ذه 

وحدة �ملعمر�ن و �لفن �لإ�سالمي، �لتي جتلت 

�لأم�يني،  عهد  �إيان  �لإ�سالم  بالد  جميع  يف 

وكانت خا�سة وجديدة، حتى �أنها مل تعد تذكر 

باأي �لفن�ن �ل�سابقة لالإ�سالم، يف �أية بقعة من 

�ملناطق �لتي �متد �إليها �لإ�سالم )3(. 

ولقد �نعك�ست تعاليم �لإ�سالم �نعكا�ساً حي�ياً، 

على �جلانب �ملعماري و �جلمايل يف ح�سارتنا 

فجاءت �ملعطيات �ملعمارية و�جلمالية ناطقة 

بروح �لإ�سالم، ومن ثم فاإن نظرة �سريعة على 

كانت  �س��ء   – �لإ�سالمية  �حل�سارية  �ملعامل 

وتطبيقية  ت�سكيلية  فن�ناً  �أم  معمارية،  �أث��ار�ً 

– تعطينا �مل�ؤ�سر�ت �حلي�ية، على م�سد�قية 
�ل�سروري  من  ي�سبح  ول��ذ�  �إل��ي��ه،  ذهبنا  ما 

�جلمالية  �أمن����اط  در�����س���ة  ق��ب��ل  م��ن��ه��ج��ي��اً، 

باملحاور  ن��ع��رف  �أن  �ملتباينة،  �لإ���س��الم��ي��ة 

�لرئي�سية �لتي تك�ن ح�لها �جلانب �جلمايل 

�لإ�سالمي، و�أ�سفت على تك�ينها �سمات بارزة 

�لدنيا  جماليات  جميع  ريب  ول  تبز  جعلتها 

�أنها قامت على  �إىل  ر�جع  ولعل ذلك  قاطبة 

حماور  ح���ل  وتك�نت  ر��سخة  عربية  �أ�س�س 

بل�رة هذه  فان  هنا  ومن  �إ�سالمية �سحيحة، 

�أثر  مدي  معرفة  على  ت�ساعد  �س�ف  �ملحاور 

يف  �جلمايل  �جلانب  معطيات  على  �لإ�سالم 

�حل�سارة �لإ�سالمية. ول �سيما �لتي كان لها 

وح�سارة  كدين  بالإ�سالم  حية  ع�س�ية  �سلة 

و�ملحاور �لرئي�سية �لتي تك�ن ح�لها �جلانب 

�جلمايل �لإ�سالمي هي على �لنح� �لتايل:

من  يعترب  �ل��ذي  �مل�سجد  ه�  �لول:   �ملح�ر 
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�أه���م م��ع��امل �ل��ف��ن���ن �لإ���س��الم��ي��ة، 

يعد من  �مل�سجد  تعمري  ف��اإن  ول��ذ� 

�سبحانه  �هلل  �إىل  �لقربات  �أف�سل 

�هلل  م�ساجد  يعمر  »�إمن��ا  وتعاىل: 

و�قاء  �لآخ��ر  و�لي�م  باهلل  �آمن  من 

�ل�سالة و�آتي �لزكاة ومل يخ�س �إل 

من  يك�ن��  �أن  �ولئك  فع�سي  �هلل 

هذ�  ويف  )�لت�بة:13(.  �ملهتدين« 

�هلل  �سل  �لنبي  ق�ل  ياأتي  �ل�سياق 

عليه و�سلم: »من بني هلل م�سجد�ً 

ول� كمفح�س قطاة بني �هلل له بيتاً 

يف �جلنة« ) �سحيح �لبخاري: باب 

�ل�سالة: 65( و�ل�ظيفة �لأ�سا�سية 

�لإ�سالمي،  �ملنظ�ر  يف  للم�سجد 

من  عز  يق�ل  �ل�سالة:  �إقامة  هي 

�لتق�ي  على  �أ�س�س  »مل�سجد  قائل: 

فيه«  تق�م  �أن  �أح��ق  ي���م  �أول  م��ن 

هي  و�ل�����س��الة  )�لت�بة:108(، 

فقد  �أقامها  م��ن  �لإ���س��الم،  عماد 

هدم  فقد  تركها  ومن  �لدين  �أق��ام 

�لدين. ومل تقت�سر وظيفة �مل�سجد 

على   – و�حل�سارية  �لإمي��ان��ي��ة   –
�أي�ساً  �مل�سجد  ك��ان  ب��ل  �ل�����س��الة، 

و�ل��دع���ة  و�لإد�رة  للحكم  م��رك��ز�ً 

و�لت�ساور، كما كان حماًل للقاء و�لفتاء و�لعلم و�لإعالن وغري ذلك من �أم�ر �لدين و�لدولة. ومن  

ثم علت منزلة �مل�سجد عند �مل�سلمني )4(.

وعن طريق �لعناية باأثاث �مل�سجد و�لرغبة يف جتميله ن�ساأت �لفن�ن �لتطبيقية �لإ�سالمية، حيث 

وثريات  �أباريق  من  �ملعدين  �مل�سجد  باأ�سا�س  �مل�سلمني  عناية  بف�سل  مثاًل  �ملعادن  فن�ن  تط�رت 

�لهتمام  �أن��عها يف �س�ء  �ل�سناعات �خل�سبية مبختلف  كذلك  وتط�رت  وم�ساند  و�سمعد�نات 

بالأثاث �خل�سبي يف �مل�سجد من منابر وكر��سي و�أرحال – حلمل �مل�سحف �ل�سريف – وتط�رت 

تبعاً  �ل�سجاد  فن�ن  و�رتقت  و�لن��فذ  �لإ�ساءة  �لعناية مب�سابيح  �لزجاج عن طريق  فن�ن  كذلك 

لالهتمام بفر�س �مل�ساجد، بل �إن هذ� �لفن �لرفيع �لذي نبغ فيه �مل�سلم�ن، كاد �أن يلت�سق بهم 

وحدهم وذلك لأنهم ��ستمدو� ��سمه من لفظة �مل�سجد نف�سها )5(.

ومن هنا ميكن لنا �أن ن�ؤكد على �أن غر�س �لفن �لإ�سالمي يف �مل�ساجد، �إمنا كان �لهدف منه، ه� 

خلق ظروف منا�سبة للتعبد. وقد كانت هذه �لأغر��س �ل�سامية متبل�رة ب�س�رة م�سرقة من خالل 

ت�سميم �مل�سجد نف�سه، و�أي�ساً من خالل تطبيق معطيات �لزخرفة �لإ�سالمية �مل�سمخة ب�سذي 

�لإميان �مل�سبح هلل عز وجل... و�لعابقة بندي �لإ�سالم. ومن ناحية �أخري، جند �أن �أ�سكال هذه 

�لزخرفة قد �أوجدت ت��زناً متكاماًل ب���سطة �لتكر�ر �لب�سيط �ملتناغم جمالياً. كما �إنها لي�ست 

مناذج مقفلة بل �إنها م�ستمرة يف خيال ل نهائي، يخلق �سع�ر�ً بالنظام �ل�سرمدي، وعالوة على 

ذلك، فاإن �لأ�سكال �لزهرية – وهي جانب بارز يف زخرفة �مل�ساجد – حتمل �رتباطاً ع�س�ياً حياً 

مع �لفردو�س �لأعلى �أو �جلنة، ومن ثم فهي تثري �مل�ؤمن للتاأمل يف �لغر�س من �ل�ج�د �ملتمثل يف 

هذ� �لنعيم �ملقيم )6(.

ومن هنا يعترب �جلامع – �مل�سجد – �ملتحف 

فيه  جتلت  �ل��ذي  �لإ�سالمي،  للفن  �حلقيقي 

�إبد�عات �لفن �لإ�سالمي ف�ساًل عن  خمتلف 

فيه جميع  فني جتمعت  وبناء  ديني  رمز  �أنه 

�لتقنيات  وجميع  �لأ�ساليب،  وجميع  �لأن����ع، 

�لقرون  ط����ل  �لإ�سالمي  �لفن  عرفها  �لتي 

�ملا�سية )7(. 

�سكل منظ�مي متكامل  لنا يف  يت�سح  وهكذ� 

بعامة  �مل�سجد  لر�سالة  �حلقيقية  �لأب��ع��اد 

�جلمايل  �جلانب  م�سمار  يف  �لفعال  و�أث��ره 

عرب  ذل��ك  تبل�ر  وق��د  بخا�سة،  �لإ���س��الم��ي 

هذه  من��اء  يف  للم�سجد  �حلي�ية  �مل�ساعدة 

�لتجربة من �ملنظ�ر �لإبد�عي، ولعل يف هذ� 

ما يعطي لر�سالة �مل�سجد يف �لإ�سالم طابعاً 

ن�سفي  �أن  لنا  ميكن  ثم  ومن  �ل�سم�لية،  من 

بكل  �حل�سارية  �ل�سمة  �لر�سالة،  هذه  على 

ه�  هذ�  ومرجع  معني.  من  �لكلمة  تعني  ما 

و�لجتماعي  �لعقائدي  �لبعد  على  �حت��ئها 

و�ل��رتب���ي و�حل��رب��ي و�لأخ��الق��ي ف�ساًل عن 

�لبعد �جلمايل �لتهذيبي. 

�ملح�ر �لثاين: )�مل�سحف �ل�سريف( �أطلق ��سم 

بني  و�ملحف�ظ  �ملدون  �لقر�آن  على  �مل�سحف 

 12 �سنة  بن معقل )ت  �سامل  ويعد   – دفتني 

على  �مل�سحف  لفظة  �أطلق  من  �أول  ه�  ه���( 

�لقر�آن �ملاجد بعد �أن جمعه يف �سحف و�سعت 

بني دفتني – و��ستقت هذه �لت�سمية من غري 

�لتي ورد ذكرها   – �سك من لفظة »�سحف« 

يف ق�له تعايل: »مل يكن �لذين كفرو� من �هل 

�لكتاب و�مل�سركني منفكني حتي تاأتيهم �لبينة 

ر�س�ل من �هلل يتل� �سحفا مطهرة فيها كتب 

قيمة« )�لبينة: 3-1 (، و�أي�ساً يف ق�له تبارك 

ذكره يف  �ساء  فمن  تذكرة  �إنها  »كال  وتعايل: 

�سحف مكرمة. مرف�عة مطهرة. باأيدي �سفرة 

ب��د�أت  ولقد   ،)11-16 )عب�س:  ب��ررة«  ك��ر�م 

بامل�سحف   – �جلمالية   – �ل�سكلية  �لعناية 

�ل�سريف بعد ن�سخ �مل�ساحف �ملعتمدة يف عهد 

عثمان بن عفان ر�سي �هلل عنه، وكانت هذه 

�لأ�سباب  �هم  من  بامل�سحف  �لفائقة  �لعناية 

�حلي�ية �لتي �أدت �إىل �زدهار عدد من �لفن�ن 

�أمناط من  �لإ�سالمية من جهة، و�إىل تط�ير 

�لزخارف �لإ�سالمية �لأخرى )8(. 
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�أثر �لقر�آن �لكرمي، يف �رتقاء �جلانب �جلمايل �لإ�سالمي و��سحة وقد  ومن هنا جاءت فعالية 

تبل�رت هذه �لفعالية من خالل ن�س�ج �مللكة �لفنية لدي �مل�سلمني، حتي �أنهم �أقبل�� على قر�آنهم 

�لكرمي ميجدونه ويعظم�نه بتجميل مظهره، وتط�ير خطه وتزيني �سفحاته بالزخارف �لتي ت�سيع 

فيه �جلمال �لفني، حتي �أنهم جعل�� منه حتفه ر�ئعة متالأ �أقطار �لعني بجمالها �لأخاذ ف�ساًل 

عن �أنها ت�سحر �أعماق �لنف�س ببهجتها، ويا ليت �لأمر قد وقف عند هذ� �حلد بل �إن �جلانب 

�جلمايل قد وجد له طريقاً حتي يف �لغالفات �لتي كانت ت�سم �سفحات �مل�سحف �ملطهر، وكذلك 

�لرحالت �لتي يحمل عليها هذ� �لكتاب �ل�سماوي �خلالد عند �لتالوة فيه، و�أي�سا �ل�سناديق �لتي 

يحفظ فيها �سيانة له من �أي�سل �إليه ما ي�س�ه هذ� �جلمال �لفني �لر�ئع )9(.

وهكذ� نرى �أن �مل�سحف كان مبثابة �خلدر �لآمن �لذي �حت�سن معامل �جلانب �جلمايل �لإ�سالمي، 

وذلك لأنه – كان ول يز�ل – �ملنبع �لرث �لفيا�س تفجر باللم�سات �جلمالية �ل�ساحرة �لتي �أ�سفت 

على �حلياة يف كنف �لإ�سالم طابعاً من �لتكاملية و�لت��زن بني �لفكر و�ل��قع. 

ولهذ� فال غر�بة يف �أن تك�ن �لفن�ن �لإ�سالمية قد ن�ساأت وتبل�رت مالحمها �لبارزة، ح�ل هذين 

�ملح�رين �حلي�يني، ونعني بهما �مل�سجد و�مل�سحف �ل�سريف، وبالتايل �رتقت هذه �لفن�ن حتى 

وطال  �نت�سار�ً،  �لعامل  فن�ن  �أو�سع  من  �سارت  بحيث  �نت�سرت  ثم  ومن  �ل�سامقة،  �لقمة  بلغت 

عمرها، حتي �أ�سبحت من �أط�ل �لفن�ن عمر�ً، وقد ظل هذ�ن �لأ�سا�سان عاماًل ت�حيد يف �لفن�ن 

�لإ�سالمية، وذلك برغم �ختالف ع�س�رها و�أماكن �إنتاجها. وبرغم كرثة �ل�سع�ب �لإ�سالمية �لتي 

�أ�سهمت يف تك�ينها وتط�يرها، وبرغم �لتاأثري�ت �لأجنبية �لتي دخلت عليها. فلقد ��ست�حي �لفن 

�لإ�سالمي يف ن�ساأته وت�سكيله روح �لإ�سالم وتعاليمه. فمن جهة يالحظ �أن �لفن �لإ�سالمي ن�ساأ 

بد�فع �لرغبة يف �لجادة و�لإتقان، وهذه م�ستمدة من �لإ�سالم نف�سه، ويف هذ� يق�ل �هلل عز وجل: 

»�سنع �هلل �لذي �تقن كل �سئ« )�لنمل: 88(. 

يحب  �هلل  »�إن  و�سلم:  عليه  �هلل  �سلي  وق��ال 

�أن  �أن يتقنه«؟ و�حلق  �إذ� عمل �أحدكم عماًل 

هذ� �لد�فع يف�سر لنا بكل �مل��س�عية �لعلمية 

�لإتقان  من  �لعظيمة  �لدرجة  مدي  �ملجردة 

�لتي بلغتها �لفن�ن �لإ�سالمية، ومن �ملعروف 

�إىل  بطبيعتها  ت���ؤدي  �لإتقان  يف  �ملبالغة  �أن 

�لتنميق و�لتزويق و�لزخرفة، ومن جهة �أخري 

تاأثر �لفن �لإ�سالمي بد�فع �آخر ه� �لرغبة يف 

جتميل �حلياة و�ل�ستمتاع بها، وهذه �لرغبة 

�أي�ساً م�ست�حاة من �لعقيدة �لإ�سالمية )10(. 

�ملعطيات  �أن  ه���  ذل���ك  ي���ؤك��د  �ل���ذي  ول��ع��ل 

�جلمالية �لإ�سالمية. قد جاءت متجان�سة مع 

�أو  تعاليم �لإ�سالم يف حترمي ت�س�ير �لأحياء 

�لزخارف  �مل�سلم  �لفنان  فابتدع  جت�سيمهم، 

و�لأ�سكال  �لنباتات،  من  �مل�ستمدة  �ملتميزة 

�لعربية  بالزخرفة  عرفت  �لتي  �لهند�سية 

 )ARABESQUE  – )�لت�ريق  �لأرب�سك 

�لفن  م�ؤرخي  تعبري  حد  على   – تعترب  �لتي 

ولعل  �لإ�سالمي،  �لفن  لغة   – �لأوربيني  من 

يف �لعرت�ف ب�ج�دها، و�إ�سمها �لذي حتمله 

عند �لأوروبيني �أبلغ رد على �لذين �أنكرو� على 

هذ� �لفن �سخ�سيته و�عتربوه �س�رة متاأخرة 

من �لفن �لبيزنطي، و�لتاأمل �لفل�سفي يف هذه 

ما  �أك��رث  تق�م  �أنها  عن  لنا  يك�سف  �لزخرفة 

تق�م على �لعنا�سر �لنباتية، وهذه مل يبتكرها 

�لفنان �مل�سلم، ولكنه �بتكر طريقة جديدة يف 

ف�سال  م�سب�ق  غري  ترتيباً  وترتيبها  ر�سمها 

عن تن�سيق �أجز�ئها تن�سيقاً جعلها تبدو وكاأنها 

�سئ ج��دي��د. وم��ا ه��ي كذلك و�إمن���ا ه��ي يف  

�أ�سله.  ولكنك ل جتهل  �سئ جديد  مظهرها 

تنكر عليه �سخ�سيته  �أن  ت�ستطيع  ثم ل  ومن 

�مل�سلم  �لفنان  �إن  �لق�ية.  �ل���سحة  �جلديدة 

�لأزه��ار  ر�سم  بل  وح��د�ت زخرفية  يبتكر  مل 

و�لأور�ق  و�لأغ�����س��ان  و�ل��ف��روع  و�لأ���س��ج��ار 

�أن ح�رها  بعد  و�حلي��ن  و�لطي�ر  و�ل�سيقان 

حت�ير�ً كادت �أن تفقد معه �س�رتها �لقدمية 

ولكنها و�إن بعدت عن هذه �ل�س�رة. فال يز�ل 

لها جمال فني �أخاذ بدل على قدرة مبدعها 

وينطق ب�سفاء قريحته )11(. 

ومل يقف �حلد باإبد�عات �لفنان �مل�سلم عند 

تفتقت  قد  �ل�قادة  قريحته  �إن  بل  �لأرب�سك، 
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عن مل�سات جمالية �أخري جت�سدت �أبعادها �ملتباينة يف �إبد�عه �ملميز لل�س�ر �لر�ئعة للخط �لعربي 

يف �لزخرفة على )�لقي�ساين �أو �لزليج (. كما �أن �سناعة �ملينا و�لزجاج وتذهيبه وتل�ينه، و�لنق�س 

على �خلزف، وتطعيم �لنحا�س. قد تقدمت �إىل حد كبري: وقد برز ذلك يف كن�ز �لآثار �لباقية 

�زدهرت  ذلك  عن  ف�ساًل  و�لرثيات:  و�لزهريات  �لزه�ر،  و�أو�ين  �لك�ؤو�س،  على  ��ستملت  �لتي 

�سناعة �لعط�ر و�حللي )12(. 

املحور الثالث: العروبة

�جلانب  و�آف��اق  مالمح  تك�ين  يف  ب��ارز�ً  دور�ً   �لأم��ة  لهذه  فكري  كمحت�ي  �لعروبة،  �أدت  لقد 

للعرب  كان   – وبهتاناً  ظلما   – �مل�ست�سرقن  بع�س  زعم  ما  عك�س  فعلى  �لإ�سالمي،  �جلمايل 

مل  �أنهم  حيث  �لإ�سالم  �نبثاق  عند  �حل�سارية  �لتجربة  هذه  مالمح  ت�سكيل  يف  ملم��ساً  دور�ً 

يك�ن�� عالة على �حل�سار�ت �لأخري يف �ملجال �لفني، وحينما دخل �لعرب �لأقطار �خلا�سعة 

للفر�س )�ل�سا�سانيني( وللروم )�لبيزنطيني(، �لتي �سملت ما بني �ملحيط �لأطل�سي غرباً وحدود 

�لهند �سرقاً. �سارع �أهلها �إىل �لإن�س��ء حتت ر�ية �لإ�سالم و�لعمل يف ظله، وقد �ساعد تف�ق 

�لإ�سالمي يف  �لعربي  �لطابع  �سيادة  �ل�قت على  ذلك  �ل�سيا�سي و�حلربي و�خللقي يف  �لعرب 

و�حل�ساري  �ل�سيا�سي  �لأفق  �سعة  من  و�فر  ق�سط  على  �مل�سلم�ن  �لعرب  وكان  �لأقطار،  هذه 

بحيث حافظ�� على �لتقاليد �لفنية و�ل�سناعية �لنافعة يف �لبالد �لتي فتح�ها، بل عمل�� على 

تقدمها وتط�رها يف �لطريق �ل�سليم، ومن ثم ��ستطاعت �لدولة �لإ�سالمية �لنا�سئة بف�سل �لروح 

من عرب  �سع�بها  بها  تتمتع  �لتي  و�ملتن�عة  و�ل�سناعية  �لفنية  و�خلرب�ت  �جلديدة  �لإ�سالمية 

�ملختلفة  �ل�سناعية  �لتقاليد  بامتز�ج  ميتاز  جديد�ً  فناً  تبتكر  �أن  وغريهم  وقبط  وروم  وفر�س 

و�سيادة �لطابع �لعربي �لإ�سالمي )13(. 

للفنان  �جلمالية  �ملعطيات  على   – �لعروبة   – �حلي�ي  �ملح�ر  هذ�  �نعكا�سات  تبل�رت  وهكذ� 

�مل�سلم. من خالل �لعمق �لتاريخي، و�لر�سيد �حل�ساري للعرب �إبان تلك �حلقبة �لباكرة من تاريخ 

�لإ�سالم، ف�ساًل  عن �متد�د هذ� �لأقرث �لفعال خالل حقب تاألق �حل�سارة �لإ�سالمية حتى �أن 

�لعني ل تخطئ  معرفة �ملعطي �جلمايل �لإ�سالمي �أياً كان مكان �إبد�عه يف �أي بقعة  من بقاع 

مرجع  ولعل  �لإ�سالمي،  �مل��د  و�سلها  �لعامل 

يجمعها  م�سرتك  قا�سم  هنالك  �أن  ه��  هذه 

يف  متفردة  جمالية  منظ�مة  �سمن  جميعاً. 

عن  حياً  تعبري�ً  تعرب  �لتي  �لفنية  �سماتها 

�له�ية �لإ�سالمية �لبحتة. 

يتناول  �أن  �ملن�سف  �لباحث  �أر�د  م��ا  و�إذ� 

بالدر��سة و�لتحليل. 

�أمن�����اط �جل���ان���ب �جل���م���ايل يف �حل�����س��ارة 

�لإ�سالمية فاإنه �س�ف يجد �أن هذه �لأمناط 

قد تن�عت �أميا تن�ع حتى �أنها �سملت �لعمارة 

�لت�سكيلية  �لفن�ن  وكذلك  وف��ن،  كتخطيط 

و�لتطبيقية. ف�ساًل عن �مل�سك�كات �لإ�سالمية 

)�ل�سكة(. و�ملخط�طات �لإ�سالمية �لتي ح�ت 

�آفاق �لعلم �لإ�سالمي قبل �أن تك�ن �سفحات 

جت�سد  �ل��ت��ي  �جلمالية  باللم�سات  ناب�سة 

يلي  وفيما  معانيه،  �أ�سمي  يف  �لفني  �لإب��د�ع 

بع�ساً من �لنماذج �لتطبيقية لأمناط �جلمالية 

�لإ�سالمية:- 

معامل العمران الإ�سالمي: 

تتميز  �لعمارة  �أن  تاريخياً  �ملعروفة  �حلقائق  من 

من بني �لفن�ن و�لعل�م و�لآد�ب، باأنها �أهم �ملر�جع 

و�أ�سدقها، لت�سجيل مر�حل �لتط�ر �حل�ساري عرب 

�لإ�سالم  �أن ح�سارة  �ملعروف كذلك  �لتاريخ. ومن 

قد تعر�ست لعدة تط�ر�ت و�أحد�ث تاريخية هامة، 

�ل���  �لب�سرية جتاوزت  خالل فرتة ط�يلة من عمر 

�لإ�سالمية- وقد  هي عمر �حل�سارة   – قرناً   14
�حلية  ب�سماتها  و�لأح��د�ث  �لتط�ر�ت  تلك  تركت 

فيها  مب��ا  ل��الإ���س��الم  �حل�����س��اري��ة  �ملعطيات  على 

�لعمارة ب�ستي ج��نبها. 

ولقد �سجلت �لعمارة �لإ�سالمية منذ �لبد�ية. 

و�إىل �أيامنا هذه، �آثار تلك �لتط�ر�ت و�لأحد�ث 

يف حل�ها ومرها، وهدوئها وهز�تها وع�سرها 

�أنها قد عك�ست فرت�ت  وي�سرها. ف�ساًل عن 

و�لنف�ر، وما  �ل�د  �ل�سلم و�حلرب، وعالقات 

�أق��ط��ار  ب��ني  و���س��ر�ع  تعاطف  م��ن  �ساحبها 

وبينها  �لبع�س،  بع�سها  مع  �لإ�سالمي  �لعامل 

وبني �لدول �لأخرى غري �لإ�سالمية �ملعا�سرة 

لها. وي�سي لنا ذلك �ل�سجل �ملعماري �لعريق 

و�ملرجع �ملج�سم باأن هنالك �أ�س�س م�حدة من 

�ساعدت  قد  �لعربية  و�للغة  �حلنيف  �لدين 

على قيام �لعمارة �لإ�سالمية �إىل عدة مد�ر�س 
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معمارية �إ�سالمية ذ�ت طابع حملي لها �سماتها ومميز�تها �خلا�سة بها ف�ساًل عن �لطابع �لإ�سالمي 

�لعام �لذي ل ميكن �خلطاأ فيه، و�لتي كانت تن�س�ي حتت ل��ئه )14(.

�لقيم  ج�سدت  �لتي   – �لإ�سالمية  �لعمارة  خ�سائ�س  �أهم  �أن  نرى  �جلمايل  �ل�سياق  هذ�  ويف 

�جلمالية �ملميزة لها – هي حتا�سي تكر�ر �ل�سيغ �لزخرفية حتى يف �ملبني �ل��حد، وهذ� ما يبدو 

و��سحاً يف �ملائة و�لثمانية و�لع�سرين نافذة �جل�سية �مل�ج�دة بجامع �بن ط�ل�ن بالقاهرة فكل 

منها تختلف عن �لأخرى يف ت�سميمها وزخارفها، ول يقف حتا�سي تكر�ر �ل�سيغ عند �لن��فذ بل 

ميتد �إىل �لعق�د �لتي تتن�ع بط�نها يف �لرو�ق �لغربي بجامع �بن ط�ل�ن حتي ل تتكرر �أية �سيغة 

زخرفية على �لإطالق، ومن ثم حتقق �لتن�ع �ملطل�ب من �لناحية �جلمالية، وهكذ� تتكامل �لعمارة 

و�لزخرفة يف �إبر�ز �لق�سد �لفني. 

�لفني،  �لق�سد  �إبر�ز  �لعمارة و�لزخرفة يف  �ت�ساق �لزخارف ووحدتها يف وهكذ� تتكامل  وياأتي 

وياأتي �ت�ساق �لزخارف ووحدتها يف �ملقام �لثاين بعد �لتن�ع و�لفخامة حيث روعي ملء ما �أمكن 

من �لفر�غات ف�ق �لأ�سطح �لظاهرة للعني مثال ذلك و�جهة جامع �مل�ؤيد �سيخ �لذي �سيد عام 

)1421م(، بج��ر باب زويلة بالقاهرة، وميكن لنا �لق�ل باأن �لقيم �جلمالية يف �لعمارة �لإ�سالمية 

هي غري �لقيم �جلمالية يف �لعمارة �لأوروبية �لأمر �لذي ل يج�ز معه تطبيق �لق��عد �جلمالية 

�لأوروبية على عمارتنا )15(. 

ولقد تن�عت �أن��ع �لعمارة �لإ�سالمية ما بني �لعمر�ن �لديني و�ملدين و�حلربي على �لنح� �لتايل:- 

العمران الديني: 

�أكانت قيم  �لتي �ن�سهرت فيها قيم هذه �لعمارة �س��ء  �لب�تقة �ملعمارية  تعترب �مل�ساجد مبثابة 

تخطيطية �أم جمالية من �أبرز معامل �لعمر�ن �لديني �لإ�سالمي، ويقف على قمتها م�سجد �لر�س�ل 

�لأكرم – �سلى �هلل عليه و�سلم – يف �ملدينة �ملن�رة. وقد جتاوزت �مل�ساجد ن�سبة �ل��� 99 % من 

جمم�ع �لآثار �لإ�سالمية �لباقية حتي ي�م �لنا�س هذ� كما �أن �لعمر�ن �لديني. قد ��ستمل على 

�ملد�ر�س �لإ�سالمية �لباقية حتي ي�م �لنا�س هذ� كما �أن �لعمر�ن �لديني، قد ��ستمل على �ملد�ر�س 

�لكتاتيب  �أي�ساً  �لإ�سالمية، �لتي كانت مبثابة �ملعاهد �لعلمية يف �حل�سارة �لإ�سالمية، وهنالك 

�لتي كان �أطفال ويتامي �مل�سلمني يتعلم�ن فيها �لقر�آن �لكرمي ومبادئ �لقر�ءة و�لكتابة و�حل�ساب. 

هذ� ف�ساًل عن �أن هذ� �لعمر�ن ي�سمل �ملقا�بر 

و�مل�ساهد �لتي �نت�سرت يف جميع �أرجاء عامل 

�لإ�سالم، ومن �أ�سهر �مل�ساجد �لإ�سالمية، بعد 

�حلرمني �ل�سريفني ) �ملكي و�ملدين ( �مل�ساجد 

�لتالية: 

فك   – �ملباركة  �لقد�س  يف  �ل�سريف  �حل��رم 

�ل�سهي�ين  �ل�ستعمار  بر�تن  من  �أ�سرها  �هلل 

�لبغي�س – وي�سم ثالثة م�ساجد هي: م�سجد 

عمر، و�مل�سجد �لأق�سي، وم�سجد �ل�سخرة. 

�لذي بني يف مكان  �لأم�ي بدم�سق:  �جلامع 

مقد�س، �سبق له �أن كان معبد�ً )حلدد( يف عهد 

�لرومان،  عهد  يف  )جل�بيتري(  ثم  �لآر�ميني، 

عهد  يف  �ملعمد�ن  ي�حنا  كني�سة  �أ�سبح  ثم 

باأمر  وتعديله  ت�سييده  مت  وقد  �لبيزنطيني، 

�ل�ليد بن عبد �مللك، خالل �لأع��م من )88 

��ستح�سر  (، وقد  – 714م   707 – 96 ه��� 
�سحن  من  يتاألف  وه�  �ل�سناع:  �أمهر  لبنائه 

و��سع، وحرم ط�له )136م(، وعر�سه )37م(، 

باملرمر  مفرو�ساً  وك��ان  �لن�سر،  قبة  وتعل�ه 

وجدر�نه مغطاأة بالرخام يعل�ها �لف�سيف�ساء، 

و�أعيد  م��ر�ت ع��دي��دة.  وق��د �ح��رتق �جلامع 

يعك�س  ه��ذ�  ي�منا  حتى  ي��ز�ل،  ول  ترميمه، 

�سيده  �لذي  �مل�سلم،  �ملعماري  �إبد�عية  مدي 

.)16(

�لأم���ي  �جلامع  ب��اأن  �لق�ل  ميكن  هنا  وم��ن 

معمارياً  يعترب من �أعظم م�ساجد �لإ�سالم – 

وجمالياً – وذلك لأنه �سيد يف حقبة تاريخية 

خاللها  �لإ�سالمية  �حل�سارة  كانت  حا�سمة 

ثم  وم��ن  �سر�سة،  ح�سارية  حت��دي��ات  جتابه 

وذل��ك  لها،  ت�ستجيب  �أن  عليها  ل��ز�م��اً  ك��ان 

�لتي  �ل�سافية  �مل��ر�آة  �لعمارة هي مبثابة  لأن 

�حلياتي  �ل��قع  و�أبعاد  مالمح  عليها  تنعك�س 

�لت�سكيل  �إذ� كانت يف ط�ر  لالأمة، ول �سيما 

�حل�ساري، �لذي يحتم عليها �إبر�ز �لق�سمات 

عمارة  ج��اءت  وقد  �ملتميزة،  له�يها  �لفارقة 

�جل��ام��ع �لأم�����ي، م��ع��ربة ع��ن ه��ذه �لنزعة 

�حل�سارية �لتي �ت�سمت بها �لأمة �لإ�سالمية 

�إبان �لعهد �لأم�ي. 
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العمران املدين: 

�لإ�سالمي  �مل��دين  �لعمر�ن  ��ستمل 

ع��ل��ى ت��خ��ط��ي��ط �مل����دن ب�����س����رع��ه��ا 

ومنازلها،  )�لقي�سريات(  و�أ�س��قها 

و�لبيمار�ستانات  وبي�تها  وق�س�رها 

)�مل�ست�سفيات ( و�لأ�سبلة و�حلمامات 

يطلق   – �لتعبري  �سح  �إذ�   – وه��ي 

�لجتماعية  �خلدمة  عمار�ت  عليها 

ي�ساف �إىل ذلك �ل�كالت، و�خلانات 

�مل��دن  �أ�سهر  م��ن  ول��ع��ل  )�ل��ف��ن��ادق(، 

مالحمها  تبل�ر  �ل��ت��ي  �لإ���س��الم��ي��ة، 

�ملفاهيم  و�جل��م��ال��ي��ة  �لتخطيطية 

�ملدن  هي  �مل��دن،  لعمارة  �لإ�سالمية 

�لتالية: 

مدينة الف�سطاط: 

�أن�ساأها  �لتي  �ملدينة  ه��ذه  �سيدت 

�ل��ع��ا���س يف ع��ام )21ه�  ب��ن  ع��م��رو 

ممفي�س  مدينة  م�قع  على  م(   642
�لفرع�نية، وكذلك �أن�سئت �ملدينة يف 

باأمر  �لعا�س  بن  عمرو  جلند  م�سر 

 – �خل��ط��اب  ب��ن  عمر  �خلليفة  م��ن 

وقد �أقام عمرو  ر�سي �هلل عنهما – 

فيها م�سجد�ً – جامع عمرو – و�سارعاً رئي�سياً وقد منت �لف�سطاط ب�سرعة، و��ستمرت عا�سمة 

مل�سر �لإ�سالمية حتي بني �لعبا�سي�ن مع�سكر�ً فيها – مدينة �لع�سكر – وملا جاء �حمد بن ط�ل�ن 

�أن�ساأ مدينة �لقطائع وبني بها م�سجده �ل�سهري، وعندما جاء �لفاطمي�ن �إىل م�سر بن�� مدينة 

�لقاهرة. عا�سمة م�سر حتي ي�م �لنا�س هذ� )17(.

مدينة قرطبة:

تعد قرطبة من �أبرز �لع���سم �لإ�سالمية عرب 

عبد  �خلليفة  عهد  يف  كانت  وق��د  �لع�س�ر. 

�لأندل�س  عا�سمة  �لأم����ي،  �لثالث  �لرحمن 

�مل�سلمة. ومن �أبرز �للم�سات �جلمالية يف هذه 

�ملدينة. �أنها كانت تنار بامل�سابيح لياًل حتى �أن 

ع�سرة  مل�سافة  ب�سرجها  ي�ست�سئ  كان  �ملا�سي 

ينقطع  ل   – م��رت�ً  كيل�  ع�سر  �ستة   – �أميال 

مبلطة،  كانت  �أزقتها  �أن  كما  �ل�س�ء.  عنه 

حماطة  �ل�����س����رع  م��ن  مرف�عة  وقماماتها 

يتنزه  �إليها  �ل��ق��ادم  وك��ان  �لغناء،  باحلد�ئق 

قبل  و�لب�ساتني  �لريا�س  يف  ط�يلة  �ساعات 

)ت�سعمائة(  ح��يل  بها  وكان  �إليها،  ي�سل  �أن 

�ألف(  و)ثمانني  بيت،  و)383.000(  حمام، 

ق�سر  و)�ستمائة( م�سجد، وكانت ��ستدر�تها 

)ثمانية( فر��سخ )�آي ثالثني �ألف ذر�ع(، وقد 

رب�سها  يف  فكان  متلعماً.  فيها  من  كل  ك��ان 

يكتنب  كلهن  �م��ر�أة  و�سبع�ن(  )مائة  �ل�سرقي 

�جلميل،  �لك�يف  باخلط  �ل�سريفة  �مل�ساحف 

�ملعمارية  �آث���اره  ت��ز�ل  ل  م�سجدها  �أن  كما 

و�جلمالية باقية حتي �لي�م وهي �آية يف �لفن 

و�جلمال )18(. 

�ل��سفية  �ل�س�رة  ه��ذه  خ��الل  من  ونالحظ 

ملدينة قرطبة باأنها مدينة �إ�سالمية عك�ست لنا 

وبكل �مل��س�عية مدى �لتالحم �لع�س�ي �حلي 

�جلمالية  و�للم�سات  �لتخطيطية  �لقم  بني 

من  وذلك  �لإ�سالمية،  �ملدينة  لتك�ين  �ملميزة 

خالل بان�ر�ما معمارية وجمالية �أ�سفت على 

من  طابعاً  �لتاريخي  و�قعها  يف  �ملدينة  هذه 

�لتكاملية بني جميع م�ؤ�س�ساتها. 

�للم�سات  ب���اأن  �ل��ق���ل  لنا  ميكن  هنا  وم��ن 

�جلمالية يف �ملدن �لإ�سالمية قد تك�نت من 

من  �ب��ت��د�ء  لها  �لإ�سالمي  �لتخطيط  خ��الل 

تخطيطاً  �مل��سع  تخطيط  ثم  �مل�قع.  �ختيار 

�لفردية  �لإ���س��الم��ي  �ملجتمع  غ��اي��ات  يحقق 

�لقيم  م��ن  �ن��ط��الق��اً  و�ل��روح��ي��ة  و�جلماعية 

و�ملبادئ �لإ�سالمية، فربز �إىل �ل�ج�د �لتك�ين 

�لإ���س��الم��ي��ة.  للمدينة  �مل����ادي  �ل��رتك��ي��ب  �و 

تنظم  �إ�سالمية خال�سة  ق��نني  �لذي حتكمه 

عنا�سره ومك�ناته تنظيماً خا�ساً متميز�ً �ساغ 

يف �لنهاية �لهيئة �ل��حدة �لتي نر�ها يف �ملدن 

أبحاث
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�أربا�س  �ملدن يف هيئة  لهذه  �لق��نني ما كان يحدث من من� معماري  �لإ�سالمية، وو�كبت هذه 

�أخذت �لهيئة نف�سها �لتي �سكلت �ملدينة �لأم و�رتبطت بها وظيفياً  وبل�رت �لروؤية �لتخطيطية 

للمدن �لإ�سالمية، وبناء عليه ينبغي �أن ت��سع يف �لعتبار عند در��سة وحتليل �لتك�ين �ملعماري 

و�جلمايل للمدينة �لإ�سالمية )19(. 

ولقد �أكد �ل��قع �لتاريخي للح�سارة �لإ�سالمية تلك �حلقيقة حيث �إن بناء �ملدينة كان يتم طبقاً 

للت�س�ر �لإ�سالمي، فمح�رها ومركزها ه� �مل�سجد �لكبري. م�سجد �ملدينة �لذي به يخطب �لإمام 

وي�جه �لأمة ويرعي م�ساحلها: وبه وح�له �ملد�ر�س ودور �ملعلم وم�ساكن �لطالب و�ملكتبات: ح�لها 

و�سط �ملدينة من �أ�س��ق وحمامات، ومر�فق عامة. فاملدينة لها قلب و�أطر�ف مركز ودو�ئر، ويف 

�ملركز �أي�ساً دور �لق�ساء وحاكم �ملدينة ويتم �لبناء طبقاً للطبيعة �لتي �أبدع �هلل �سنعها من �أر�س 

لها. كما ن�ساأت  خ�سر�ء، وماء، وه��ء، وبالتايل تن�ساأ �سمن �لد�ر قطعة من �لطبيعة و�متد�د�ً 

�أ�ساليب �لته�ية �لطبيعية، وغابات �لنخيل يف �س�رة �عمدة ل نهائية يف �لعدد كالنخيل �لبا�سقات، 

ولذ� فاإن �لفن �لإ�سالمي يعرب ب�حد�ته �ل�سغرية �لالمتناهية عن �لت�حيد �خلال�س هلل عز وجل 

.)20(

�لتاألق  ع�س�ر  �إب��ان  �لإ�سالمية.  �ملدينة  ح��ال  ك��ان  وهكذ� 

فلم تكن جمرد كتل معمارية �سماء  �لإ�سالمي.  �حل�ساري 

�ملعماري  �لهيكل  لتك�ين  �لبع�س  بع�سها  بج��ر  مرت��سة 

وذلك  �ل�سمات،  متفرد  معمارياً  كياناً  كانت  و�إمنا  للمدينة. 

�حلياتية،  �ملناح  جميع  يخدم  ما  على  حمت�ية  كانت  لأنها 

ف�ساًل عن �إ�سفاء �مل�سحة �جلمالية عليها. 

العمران احلربي:

كانت  �لتي  �حل�سارية،  �ملعايري  من  �حلربي  �لعمر�ن  يعترب 

لأن  وذل��ك  �مل��دن،  من  �س��ها  عما  �لإ�سالمية  �مل��دن  متيز 

�لإ�سالم قد �عترب بناء �لأ�س��ر و�حل�س�ن و�لأبر�ج و�لقالع 

�لنف�س  حفظ  على  ت�ساعد  �ل��ت��ي  �لفعالة  �ل��سائل  م��ن 

�لتي جعلها من  �لإ�سالم  و�لعر�س وهي من مقا�سد  و�ملال 

�ل�سرور�ت �لتي ل ت�سلح �حلياة �إل بها. 

ولقد عك�ست حمت�يات �لعمر�ن �حلربي تط�ر 

�أ�ساليب �لدفاع �ملتالحقة، ويرى ذلك ب��س�ح 

و�مل��نئ،  �لثغ�ر  �ملر�قبة ويف قالع  �أب��ر�ج  يف 

ووح��د�ت  عنا�سر  من  عليه  ��ستملت  وفيما 

و�ل�سقاطات  ك��امل��ز�غ��ل  وجمالية  معمارية 

و�أ�ساليب  و�مل��م��ر�ت  و�ل�����س��المل  و�ل�سرفات 

�لتغطية وم��د �لبناء و�أ�ساليبه، وه� �أمر برع 

�أن�ساه من  �مل�سلم( من خالل ما  فيه )�ملعمار 

و�سائل خمتلفة  و�أب���ر�ج متثل  وق��الع  �أ���س����ر 

لتح�سني �ملدينة �لإ�سالمية )21(. 

ومعاأن مثل هذه �لأ�س��ر و�حل�س�ن و�لأبر�ج 

�لتي  �ل��دف��اع  و�سائل  مبثابة  كانت  و�ل��ق��الع 

مكا�سبها  ع��ن  خ��الل��ه��ا  م��ن  �لأم����ة  د�ف��ع��ت 

�حل�سارية ومقدر�تها �لتاريخية، �إل �أنها كانت 

يف نف�س �ل�قت معر�ساً للجمال، �أظهر �لفنان 

�مل�سلم من خالله معطياته �لإبد�عية. ويكفينا 

فاح�سة.  نظرة  نلقي  �ن  ذل��ك  على  للدللة 

على �أ�س��ر �لقاهرة يف �لع�سر �لفاطمي مثل 

باب )زويلة( وبابي )�لن�سرو �لفت�ح (. �أما يف 

�لع�سر �لأي�بي فقد جاءت قلعة �سالح �لدين 

ك�ساهد �سدق على تت�يج �لعمارة �حلربية من 

ح�ت  �أنها  عن  ف�ساًل  �ل�سرت�تيجي  �ملنظ�ر 

مل�سات جمالية �آخاذة، ولعل يف هذ� ما يج�سد 

نزوع �إن�سان ذلك �لع�سر لالرتقاء �حل�ساري 

�سر�ع ح�ساري  ع�سر  كان  �أنه  رغم  �ل�سامل 

�ل�سرق  ب��ني  م��ا  مت���سل  ح��رب��ي  و�ح��ت��ك��اك 

و�لغرب، وهكذ� يتاأكد لنا ومبا ل يدع جمالً 
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لل�سك باأن �ملنجز�ت �ملعمارية �حلربية كانت مبثابة �حلقل �خل�سب �لذي بل�ر معامل �جلمالية 

�لإ�سالمية جنباً �إىل جنب مع تك�ينها �ملعماري �لبحت. 

مالمح الفنون الإ�سالمية:

كلما حتدثنا عن �لرت�ث �لفني �لفريد، �لذي خلفته �حل�سارة �لإ�سالمية للعامل يف �س�رة فن�نها 

�لتطبيقية �ملتن�عة، فاإننا ن�سلم باأن هذ� �لرت�ث من �لناحية �جلمالية يك�ن وحدة �ساأملة مت�سلة 

جذور  لها  فن�ن  �س�رة  يف  �لتطبيقية  �لإ�سالمية  �لفن�ن  تتجلي  حيث  ببع�س  بع�سها  �أجز�وؤها 

تقليدية كثرية بالرغم من جتديد�تها �ملتن�عة يف م��س�عاتها ويف تركيب هذه �مل��س�عات و�إثر�ئها 

�لأول  �ملقام  كانت يف  فاإنها  بالعتد�ل  �أ�سكال حمايد ومتيزت  �لفن�ن قامت على  �أن هذه  ومع 

مرتبطة بالإن�سان، ومل تقت�سر على ذلك بل كانت لها وظيفة ور�سالة حمددة، و�إن مل تكن هذه 

�لر�سالة ر�سالة لفظية و�ل�سئ �لذي يعطي تلك �لفن�ن مزيد�ً  من �لتدفق �جلمايل ه� �أنها تعل� 

على تعقيد�ت �حلياة �لب�سرية و�إحباطاتها ومظاهر �لتعا�سة فيها بطريقة ميكن �أن ت��سف باأنها 

وق�رة ومفرحة معاً، وذلك لأنها كانت مفعمة بالإ�سعاع �جلمايل )22(. 

�أنها قد جاوزت يف  �ملتباينة حتى  �مل��د  �مل�سن�عة من  �ل�سلع  �إىل  �متد �جلانب �جلمايل  ولقد 

بع�س �لأحيان مرتبة �ل�سلع �لعادية �إىل مرتبة �لتحف �جلميلة، وبالتايل حققت جانبي �ملنفعة 

و�جلمال يف وقت و�حد، و�إذ� ما طغي جانب �ملنفعة يف �سلعة ما، �سن بها �أجد�دنا عن �أن متتهن 

بال�ستعمال �لي�مي، وو�سع�ها يف �أعز مكان لديهم، وتنا�س�� وظيفتها �لأوىل، ومل يذكرو� عنها 

�إل �أنها �سئ جميل يعطي �لتاأمل فيه ن�س�ة روحية تغذي �لنف�س وت�سرح �ل�سدر، وي��سح �لتك�ين 

�جلمايل لتلك �لأو�ين �خلزفية �جلميلة و�لتحف �لزجاجية. هذ� �لذي ن�سري �إليه، فهذه �لأو�ين 

�إبد�ع  �إليها، ولكن  جميعها قد �سنعت يف �لأ�سل لكي ت�ستخدم يف تناول �لطعام و�ل�سر�ب وما 

�ل�سانع و�لفنان يف �إخر�جها على �س�رة ر�ئعة بت�فر �جلمال يف �سكلها وزخارفها، قد دفع به�ؤلء 

�لأجد�د �إىل �أن يخرج�� بها عن وظيفتها �لأ�سلية لكي يعط�ها وظيفة �أ�سمي، وظيفة تقدم فيها 

�قتنائها  �إىل  ت�سابق  �إىل حتف جميلة  �لأو�ين  �لبدن، وهكذ� حت�لت هذه  �لروح ل غذ�ء  غذ�ء 

�حلكام و�لأغنياء يف �لع�س�ر �ل��سطي، وبذل�� يف �سبيل �حل�س�ل عليها �لأم��ل �لطائلة، وحر�س 

على جمعها �أمناء �ملتاحف و�له��ة يف ع�سرنا �حلديث )23(.

ولذ� كان من �لطبيعي �أن يت�فر يف �أعمال �لفن�ن �لتطبيقية، �ملتاأثرة مبعاين �لإ�سالم وقيمه يف 

�جلمال، �لتنا�سق �لعام و�لت��زن بني �لأجز�ء، �أو بني �لزخرفة ودللتها، مما ي�سفي كمالً على 

�لتك�ين �لفني كله، ومن ثم كانت هذه �لفن�ن تتكلم �للغة نف�سها مهما �ختلفت �أ�ساليبها و�أن��عها. 

وقد تن�عت �لأ�ساليب �لفنية، وتعددت �لفن�ن 

�إ�سالمي  �ل�سناعية، و�نت�سر بع�سها يف قطر 

�أكرث من �لآخر. ومع ذلك فاإن �سيادة �ملد�ر�س 

�لفنية ل يغري من ج�هر �لأمر �سيئاً، وذلك لأن 

�لأ�ساليب  ت�ؤلف بني هذه  فنية  هنالك وحدة 

ناجمة  �أنها  حيث  جميعاً،  و�ملد�ر�س  و�لفن�ن 

�لروؤية  ووح��دة  �لإ�سالمي،  �لفكر  وح��دة  عن 

�أما �لتن�ع فه�  �جلمالية �لتي حملتها �لأمة. 

من  �سعب  كل  �متالك  �إىل  يع�د  �إيجابي  �أمر 

�ل�سع�ب �لإ�سالمية لرت�ث فني عريق خا�س 

جاء به �إىل �لإ�سالم فلم يلغه و�إمنا �أ�سله باأن 

فكان  �ل�ساملة،  �لك�نية  �لروؤية  عليه  �أ�سفي 

�لتطبيقية  �لفن�ن  �أعماق  يف  جتديدية  ث���رة 

�لإ�سالمية على تباين �أمناطها )24(. 

�لفن�ن  ب��اأن  �لق�ل  تقدم ميكن  ما  �س�ء  ويف 

جميعها  ح���ت  ق��د  �لإ���س��الم��ي��ة.  �لتطبيقية 

�ملجال  وي�سيق  �لإ�سالمية،  �جلمالية  �أ�سر�ر 

هنا، عن عر�س مناذج تطبيقية، تبل�ر �ملعامل 

حدة،  على  منها  فن  لكل  �ملميزة  �جلمالية 

وذلك لأنها من �لكرثة مبكان ف�ساًل عن �أننا 

هنا ب�سدد �لتنظري لدر��سة �جلانب �جلمايل 

يف �حل�سارة �لإ�سالمية كما عك�ستها �لعقيدة 

�إىل  �سر�حة  �لنا�س  دع��ت  �لتي  �لإ�سالمية 

�لأخذ باأ�سباب هذه �جلمالية يف ظل �لظرف 

و�ملناخ �حل�ساري �ملالئمني لنبثاقها.

الفنون الت�سكيلية الإ�سالمية:

�أن �لعرب قبل �لإ�سالم  من �ملعروف تاريخياً 

)يف �جلاهلية( كان�� يعبدون �لأ�سنام �أي �أنه 

ب�سناعة  ��ستغل  بينهم من  ول ريب قد وجد 

أبحاث
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�س�رة ومتاثيل ليتعبدو� �إليها، وقد و�سلنا �أ�سماء بع�سهم مثل �أبي جتز�أة، كما �أ�سارت �لأحاديث 

�لنب�ية �ل�سريقة �إىل طبقة �مل�س�رين �لذين ي�سنع�ن �لأ�سنام، ونهتهم عن هذ� �لعمل وحذرتهم 

من �سناعة �لأ�سنام من متائيل و�س�ر »�إن �أ�سد �لنا�س عذ�باً ي�م �لقيامة �مل�س�رون« ويت�سح من 

هذ� كله �أن �لعرب كانت لهم خربة بالنحت، ب�سرف �لنظر عن �لأهد�ف �لتي كان�� يرم�ن �إليها 

.)25(

ويف هذ� �ل�سياق ميكن لنا �لق�ل، باأن �لعقيدة �لإ�سالمية �ل�سمحاء بنهيها عن �لت�س�ير و�لتمثيل، 

�أن يحلي جدر�ن �مل�ساجد  �أ�سل�ب �لعمل �لفني يف هذ �ملجال، فلم ي�ستطع  �لفنان  قد حددت 

�لأ�سل�ب  �إىل  �لفنان  نزع  �أن  ذلك  عن  فنتج  بد�خلها.  �لتماثيل  ي�سع  �أن  �أو  �حلية  بالت�ساوير 

�لتجريدي، حيث ي�سيع معامل �لكائنات �حلية. ول يبقي منها �إل خط�ط وم�ساحات ل�نية. ومن 

هنا فاإن غلبة �لأ�سل�ب �لتجريدي على �لفن �لإ�سالمي ل ترجع بحال من �لأح��ل �إلأي ما ورد 

�لكرمي  �لقر�آن  وردت يف  �لتي  �ل�حيدة  و�لآية  �لقر�آن و�حلديث،  �لنحت يف  �لنهي عن  �أمر  من 

بهذ� �ل�ساأن هي ق�له تعايل: »�إنها �خلمر و�ملي�سر و�لأن�ساب و�لأزلم رج�س من عمل �ل�سيطان 

فاجتنب�ه لعلكم تفلح�ن« ) �ملائدة 90(. فالنهي �إذن هنا عن �لأن�ساب، و�لأن�ساب جمع ن�سب، 

ولي�س �لن�سب متثالً ت�سخي�سياً باملعني �ملعروف للتمثال، بل ه� قائم حجري تقدم عليه �ل�سحايا 

كما ه� �ملاأل�ف لدي �ل�سع�ب �ل�ثنية �لتي متار�س مثل تلك �لطق��س )26(. 

يف  مثل هذ� �لنحت –  ولقد �نعك�ست هذه �ملفاهيم �لدينية على نحت �لتماثيل، فلم يزدهر – 

�لع�سر �لإ�سالمي، وذلك ب�سبب �لن�سر�ف عن نحت �لكائنات �حلية، ف�ساًل عن �أن �لأمم �لتي 

قامت على �أكتافها �لفن�ن �لإ�سالمية كانت قد بد�أت قبل �نبثاق �لإ�سالم يف �لإقبال على �لزخارف 

�لنباتية، وقلت عنايتها بعمل �لتماثيل، ولذ� نرى �أن معظم ما نعرفه من منتجات فن �لنحت يف 

وبع�س  �لعمائر  تزين  كانت  �لتي  �و �جل�سية  �لزخارف �حلجرية  �لإ�سالم، قد وقف على  فجر 

�أبدع هذه  �لعنا�سر �ملعمارية كتيجان �لأعمدة و�ملحاريب يف �لع�سرين �لأم�ي و�لعبا�سي، ولعل 

�مل�ج�د�ت �لزخارف �حلجرية يف ق�سر �مل�ستي: ومن �لعمائر �لأم�ية �لغنية بالزخارف �ملنح�تة 

يف �حلجر و�جل�س ق�سر �حلري وق�سر �لط�بة: وق�سر ه�سام يف خربة �ملفجر: وكلها ذ�ت �ساأن 

عظيم يف در��سة ن�ساأة �جلمالية �لإ�سالمية: وتط�ر زخرفة )�لأرب�سك(، ويف قبة �ل�سخرة �مل�سرفة، 

ل�حان من �لرخام ذي �لزخارف �ملحف�رة، وميكن ن�سبتهما �إىل ع�سر ت�سييدها يف عهد عبد �مللك 

بن مرو�ن، وجتمع زخارفهما بني �لعنا�سر �لهلن�ستية و�ل�سا�سانية )27(.

�أي كاملة �لتج�سيم –  ويف �ل��قع �إن �حل�سارة �لإ�سالمية تكاد ل تعرف �لتماثييل �ملخروطة – 

جمالياً   – تك�ن �جتاهاً  ل  قليلة  و�لربونز  و�جل�س  و�لرخام  منها يف �حلجر  �مل�ج�ده  و�لأمثلة 

متميز�ً – و�أغلبها للحي��ن. ولكننا جند �أمثلة �أكرث من �لنحت �لبارز وبخا�سة يف �لع�سر �ل�سلج�قي 

و�لفاطمي. على �أن كتب �مل�ؤرخني ممل�ءة باأخبار �لتماثيل �لثابتة و�ملتحركة. ومن هذه �لتماثيل 

�لثابتة ما ذكره �خلطيب �لبغد�دي يف مقدمة كتابه )تاريخ مدينة بغد�د، �أو تاريخ مدينة �ل�سالم( 

عن متثال �لفار�س �لذي يحمل رحماً ف�ق �لقبة �خل�سر�ء يف بغد�د زمن �ملن�س�ر. ول يف�تنا �أن 

ن�ؤكد على �أن �لفنان �مل�سلم كان ل ي�ستهدف حماكاة �لطبيعة، و�إمنا كان ينزع �إىل �جلديد �ملبتكر 

�لذي يتحدي �خليال ويثري �لإعجاب: وكان يجمع بني �حلي��ن و�لطري و�لإن�سان يف ح�س��ته يف 

�سياغة ت�سكيلية جذ�بة، وذلك  لأن �لفنان �مل�سلم مل يكن ي�ستهدف �إثارة �لنفعال بقدر ما كان 

ي�ستهدف �إثارة �لعجاب )28(.

ومن هنا نري �أن �ملعطيات �جلمالية �لتي �أفرزها عقل �لفنان �مل�سلم يف �إطار �لنحت، قد بل�رت 

�لتحدي �جلمايل  �لنه��س مل��جهة  �لإ�سالم على  �أكد على قدرة  �لذي  �لإمياين،  �لت�س�ر  �أبعاد 

�ل�سابق لالإ�سالم، حيث �أنه قدم �حلل �لأ�سيل يف ن�عه، وهكذ� بد� للروح �لإ�سالمية. �أن هنالك 

و�سيلة ما تتطابق فيها �لفن�ن �لت�سكيلية مع �لقاعدة �لأ�سا�سية للتنزيه يف �ل�جد�ن �لإ�سالمي، 

ولكن �ل�سع�بة �لرئي�سية هنا هي: كيف ميكن لأي م��س�ع من �لطبيعة، مهما كانت درجة تاأ�سلبه، 

�أن ي�سبح �لأد�ة  �إخر�جه ب�س�رة خمالفة،  �أو 

�ملعربة عن �لالنهائية و�لالتعبريية ؟ )29(.

الت�سوير:

�مليادين  �أح���د  �لإ���س��الم��ي  �لت�س�ير  يعترب 

�لهامة يف م�سمار �جلمالية �لإ�سالمية، فه� 

عن  �لأهمية  يف  وغاية  قيمة  بلمحة  ميدنا 

و�لثقافية  و�لقت�سادية  �لجتماعية  �حلياة 

خ���الل �ل��ع�����س���ر �لإ���س��الم��ي��ة ع��ل��ى �م��ت��د�د 

�لعامل �لإ�سالمي، ذلك �أن �لكثري من �ملناظر 

و�مل�ساهد �لت�س�ريرية �لتي وردت يف �ل�س�ر 

�جلد�رية �أو يف �س�ر �ملخط�طات �لإ�سالمية، 

وما  �لإ���س��الم��ي��ة  للبيئة  ت�سجيل  ه��ي  �إمن���ا 

تاريخية  ح��دث  �أو  ي�مية  حياة  من  ي�س�دها 

�حل��رف  لأن������ع  �مل��ن��اظ��ر  بع�س  ج��ان��ب  �إىل 

�مل�سلم�ن  �حلرفي�ن  بها  يق�م  �لتي  و�لفن�ن 

وقتذ�ك. وف�ساًل عن ذلك �زدهر فن �لت�س�ير 

�لإ�سالمي يف ميادين متن�عة، لعل من �أهمها 

تزويق �ملخط�طات بال�س�ر �ملل�نة وكان منها 

�ل�سعر  دو�وي��ن  مثل  �ملتن�عة  �لأدبية  �لكتاب 

�لعلمية  �لكتب  وهنالك  و�لتاريخ.  و�لق�س�س 

و�حل��ي��ل  و�ل��ف��ل��ك  و�لتنجيم  �ل��ب��ي��ط��رة  م��ث��ل 

�مليكانيكية و�لأع�ساب �لطبية وغريها، وكانت 

�ل�سغرية  بال�س�ر  مرتعة  �ملخط�طات  هذه 

و�لناطقة  �جلميلة،  �ل��ز�ه��ي��ة  �لأل������ن  ذ�ت 

مبعامل �جلانب �جلمايل �لإ�سالمي )30(. 

من  �لإ�سالمية  �ملخط�طات  �أهمية  وت��ع���د 

�آث��ار�ً من ن�ع  �أنها تعد  �ملنظ�ر �جلمايل �إىل 
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خا�س جد�ً، ولذ� �أ�سبح لها �أق�سام خا�سة يف خمتلف متاحف �لعامل كغريها من �لآثار. حيث يقدر 

عدد �ملخط�طات �لإ�سالمية، �لتي حتت�ي عليها مكتبات �لعامل بثالثة ماليني خمط�طة  منت�سرة 

للرت�ث  م�ست�دع  �أنها  �ملخط�طات  لهذه  �لأ�سا�سية  �ل�سمة  كانت  و�إذ�  �لعامل  �أنحاء  خمتلف  يف 

�لعلمي �لر�ئع، �لذي جعل لها قيمة علمية بالغة، �إل �أنها �أي�ساً ذ�ت قيمة جمالية ر�ئعة. وتتبل�ر 

هذه �لقيمة يف ج�دة �خلط�ط وطريقة �لكتابة، بكل �إ�سعاعها �جلمايل، وروعتها �لإبد�عية، مما 

�أ�سفي عليها تلك �للم�سات �جلمالية �خلالبة )31(. 

يف  جلية  قد جت�سدت  جمالياً  �لإ�سالمي  �لت�س�ير  مالمح  �أن  على  ن�ؤكد  �أن  ن�ستطيع  هنا  ومن 

تزيني �جلدر�ن �أو لتحلية �سفحات �ملخط�طات، وكما وجدت �لطرز �لفنية يف م�سمار �لعمر�ن 

�لإ�سالمي و�لفن�ن �لتطبيقية �لإ�سالمية. كذلك وجدت مد�ر�س �لت�س�ير �لإ�سالمي �لتي تتق�سم 

�ملغ�لية،  �لهندية  �ملدر�سة  �لإير�نية،  �ملدر�سة  �لعربية،  �ملدر�سة  هي:  رئي�سية  مد�ر�س  �أربع  �إىل 

�ملدر�سة �لرتكية �لعثمانية، وتبدو روح �لإ�سالم منعك�سة على �لت�س�ير �لإ�سالمي و��سحة يف خل� 

هذ� �لت�س�ير من �لر�س�م �لآد�مية �أو �لرم�ز كالأديان �لأخرى، وكان هذ� خري�ً عليه وميزة له �إذ 

علمت هذه �لظاهرة على �نت�ساره يف �لغرب �مل�سيحي و�ساعدت عليه �إذ �أنها بهذه �خلا�سية مل 

تخرج �إح�سا�س �لعقلية �مل�سيحية )32(.

ولعل من �أهم �ل�سمات �لبارزة �لتي جعلت من �لت�س�ير �لإ�سالمي ل�حة حية تب�س بروح �جلمالية 

�خلامات  حيث  من  �س��ء  ومميز�ت  بخ�سائ�س  متيز  قد  �لر�ئع  �لفن  هذ�  �ن  ه�  �لإ�سالمية 

ويتحقق  �س��ه  بها  يتميز  مل  و�لتي  �لت�س�ير  ي�ؤديها  �لتي  و�ل�ظيفة  �لأد�ء  طريقة  �أو  �مل�ستعملة 

�أل��ن م�سيئة،  يف �لت�س�ير �لإ�سالمي مثالية �جلمالية �لإ�سالمية كاملة، فال�س�ر زخرفية ذ�ت 

و�لأ�سكال �لآد�مية �أو �حلي��نية تر�سم يف جمال �لبعدين، كما تر�سم �لأ�سجار و�لأنهار و�جلبال 

و�ملنازل، ل بق�سد �ملحاكاة بقدر ما يق�سد منها كمال �لتعبري �جلمايل و�لت�سكيلي، وهي �لنظرية 

�لتي ي�سري على هديها �لت�س�ير �ملعا�سر )33(. 

�لإ�سالمي،  �لت�س�ير  �جلمايل يف  �جلانب  ر�سد مالمح  ب�سدد  ونحن  نن�سي،  �أل  علينا  وينبغي 

�لل�لبي(.  )�ملنظ�ر  وه�  �لإ�سالمي،  �لت�س�ير  به  �ت�سم  بارز  جمايل  ملمح  هنالك،  �أن  نذكر  �أن 

ولقد �أكد عامل �جلماليات �لإ�سالمية )�آلك�سندر بابا دوب�ل�( يف نظريته عن �ملنظ�ر �لل�لبي، �أنه 

لفن �لت�س�ير �لإ�سالمي �سخ�سية متميزة ��ستمدها 

من �لدين �لإ�سالمي �لذي جعل هذ� �لفن ي�سطبغ 

بالطابع �لروحاين نتيجة لذلك ف�ساًل عن �أنه ت�سكل 

»تكيف  لأن��ه  وذل��ك  �جلمالية،  وبتلك  �ل��قع  بهذ� 

ب�ساأن  �حلديث  �ل����ردة يف  �لتحرميات  مع  برب�عة 

وقد  �هلل«  بخلق  ي�ساه�ن  �لذين  �مل�س�رين  عذ�ب 

ميز )بابا دوب�ل�( بني م��س�ع �لت�س�ير وه� )�لعامل 

�ملمثل(، وبني �لأ�سل�ب وه� )�لعامل  �مل�ستقل( عن 

�لأ�سكال يف مفه�م �لفن �لإ�سالمي ويف مفه�م �لفن 

�حلديث )34(.

ونخل�س مما �سبق �إىل �أن �لت�س�ير �لإ�سالمي، كان 

له و�سعية متميزة يف �جلانب �جلمايل �لإ�سالمي، 

حرم  قد  �لإ���س��الم��ي،  �لدين  �أن  من  �لرغم  وعلى 

�لت�س�ير �لت�سبيهي �أي )�ملج�سم( �لذي يظن �أن به 

قد  �لتجربة  هذه  �أن  �إل  �لأعلى،  للخالق  م�ساهاة 

�أوجدت مل�سات �إبد�عية خالقة يف م�سمار �لت�س�ير 

ما  ه��ذ�  يف  ولعل  �لبحت،  �جل��م��ايل  �ملنظ�ر  م��ن 

ي�ؤكد مدي �أ�سالتها يف جمالت �لإبد�ع. دون 

�لت�سادم مع �ملعطيات �لعقدية �لتي قننت كل 

م�سالة  فيها  مبا  �لإ�سالمية  �حلياة  مناحي 

�لإبد�ع �لفني. 

جماليات اخلط العربي:

يف  ح��ي���ي��اً  دور�ً  �ل��ع��رب��ي  �خل��ط  �أدي  لقد   

�حل�سارة  �جلمايل يف  �جلانب  �أبعاد  ت�سكيل 

�لإ�سالمية، من خالل �إ�سفاء طابع من �لتماثل 

تط�ره  بعد  وذل��ك  �ملتباينة،  �أمن��اط��ه��ا  على 

�أن  �إىل  �لنبطي،  للخط  تقليد�ً  كان  �أن  منذ 

��ستقام على ع�ده فناً قائماً بذ�ته وله �أ�س�له 

وق��عده ورجاله – وقد كان �لد�فع �إىل ذلك 

�إىل  �مل�سلم�ن  �جته  حيث   – �لكرمي  �لقر�آن 

جت�يده كتابة مثلماً �جته�� �إىل جت�يده قر�ءة 

وترتياًل، وقد نال �لقلم و�لكتابة �سرفاً عظيماً 

حيث  �لكرمي،  قر�آنه  يف  بهما  �هلل  �أق�سم  �إذ 

وما  و�لقلم  »ن.  �لقائلني:  �أ�سدق  وه�  يق�ل، 

ي�سطرون« )�لقلم 1(. فلقد جعل �هلل، تبارك 

يق�ل  هذ�  ويف  �لعلم.  و�سيلة  �لفلم  وتعايل، 

عز من قائل: »�ق��ر�أ وربك �لأك��رم �لذي علم 

بالقلم علم �لإن�سان ما مل يعلم« )�لعلق:3-5(. 

ولعل �لذي �ساعد �خلط �لعربي – دون �س��ه 

على �أن يتب��أ هذه �ملكانة �لرفيعة، ه� ما   –
متتاز به طبيعة حروفه من مرونة يف تزويقه 

�لعربي  و�كب �خلط  وقد  وتد�خله،  وت�سابكه 

أبحاث
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حركة �لفت�حات �لإ�سالمية، وبالتايل �نت�سر خارج �سبه �جلزيرة �لعربية بانت�سار �لإ�سالم �سرقاً 

وغرباً و��ستقر يف �ملدن �لتي فتحها �مل�سلم�ن �أو �أن�ساأوها يف �لبالد �ملفت�حة وما لبث �أن تعر�س 

لقان�ن �لتط�ر )35(. 

�لأويل  غايته  جمالياً  فناً  �لإ�سالمية  �زدهار �حل�سارة  �لعربي خالل ع�س�ر  �أ�سبح �خلط  وقد 

�ملعرفة. ف��سعت له ق��عد علمية و�خرتعت له طر�ئق و�أ�ساليب تهدف كلها �إىل �إظهار �جلمال 

�ملتناهي فيه. حيث ر�أينا �لفنان �مل�سلم قد ��ستطاع �أن يبلغ باأن��ع �خلط �لعربي �لع�سر�ت، بل 

ويزيد كما روي. بينما حتدد �سفة �خلط بالأد�رة و�خلامة �لتي ينفذ فيها فه� يف �أ�سكال �ملعادن 

غريه يف �أ�سكال �خل�سب غريه يف �جل�س و�خلزف و�لت�س�ير، وه� يف �لزخارف �لنباتية غريه 

يف �لزخارف �لهند�سية ومن هنا �أ�سبح لكل ن�ع من �أن��ع �خلط�ط �سفته �لتي ت�ساهم فياإعطاء 

�لطابع �ملميز للجمالية �لإ�سالمية، ولذ� ب�سط �خلط �سلطانه و�أكد ذ�ته و�أعطانا من �لتن�ع يف 

مظاهر جماله �لق�سيب ما ل جنده يف �أي فن من �لفن�ن. فاإذ� كان كل جمتمع قد متيز بفن من 

�لفن�ن وجد فيه �لتعبري �حلقيقي عن روحه و�سخ�سيته وطابعه ونز�عته �حل�سارية، م�ستمد�ً منه 

روح �لبتكار �لالزمة لنه�سته، فان �خلط �لعربي كان و�سيظل ه� �لفن �لإ�سالمي �لأ�سيل �لذي 

يعرب ب�سدق عن �لروح �لإ�سالمية �ل�ثابة وطم�حها و�آمالها يف �ل�ج�د و�إذ� كان هذ� ه�� حال 

�خلط �لعربي يف �ملا�سي، فاإن ف�سل �لرعاية له يف و�قعنا �ملعا�سر �س�ف ي�ساعد على �زدهاره 

مرة �أخرى، ومن هنا فاإن �ملجتمع �لإ�سالمي �لناه�س �س�ف يتزود بروح �لبتكار، تلك �لروح �لتي 

ي�سيعها �لفن يف �ملجتمع، ول غني عنها لنه�سته وتقدمه �حل�ساري �ملن�س�د. باأي حال من �لأح��ل 

.)36(

ولقد �أعطي �مل�سلم�ن للخط �جلميل عناية خا�سة عند كتابة �لقر�آن �لكرمي منطلقني من مبد�أ، 

ه� يف �ل��قع ق�ل �لإمام علي بن �أبي طالب ر�سي �هلل عنه وكرم وجهه: »�خلط �جلميل يزيد 

�ليد« وهكذ�  ل�سان  �حلق و�س�حاً«. وكما يق�ل عبد �هلل بن عبا�س ر�سي �هلل عنهما: »�خلط 

�أنه قد �سري يف  �لكرمي. ف�ساًل عن  �لقر�آن  للتج�يد يف  �أهميته  كان �خلط �جلميل م��زياً يف 

�لهندية  �لبالد  �لتعبري يف جميع  و��سطة  �لعربي  �أ�سبح �حلرف  �لإ�سالمية، حتي  �لبالد  جميع 

�لعربية  بالثقافة  مبا�سرة  مرتبط  رفيع  كفن  مكانه  �خلط  �أخذ  هنا  ومن  و�لرتكية.  و�لفار�سية 

وبالعقيدة �لإ�سالمية، على �أن �خلط �لعربي مرتبط بالكلمة �لعربية ذ�ت �ل�سفة �لع�س�ية، و�لتي 

حتمل ب�س�رتها �ل�س�تية م�سدر ��ستلهامها، ويت�سح هذ� �مل�سدر عن طريق )�حلد�س( »�لتجاوب 

�لروحاين بني �لذهن و�ل�س�رة« )37(.

و�إز�ء هذ� ظهر علم ق��عد �خلط �لعربي كعملية لإتقان مناذج تطبيقية من خالل �لأمناط و�لطرز 

�ملختلفة له، وذلك من �أجل �أن ي�سمح بت�سعيد )�ل�عي �جلمايل و�حل�ساري( معاً فب���سطة �ل�عي 

�جلمايل �سيتم �لتاأكد من )و�س�ح( �حلروف �ملدونة. وب���سطة �ل�عي �حل�ساري �سيتم �لرتد�د 

�إىل �ملنبع �لروحي �ل�سايف، ومن هنا ن�ستنتج �أن �خلط �لعربي ل يخل� من �أية دللت جمالية �أو 

ح�سارية كما �أنه ل يخل� من )ه�يته(، وه� �إمنا ينقل �إىل عامل �لذهن من��ً طبيعياً لنماذج رمزية 

هي �لعالمات �ل�سكلية ) �أي �حلروف �ملر�س�مة وجمزو�آتها(، ذ�ت �ملدل�لت �ل�سامتة �ملنط�ق بها 

و�لتي ت�ستحيل �أخري�ً �إىل منظ�مات تامة من �لكلمات و�جلمل و�لن�س��س. �إن �لتاريخ �حل�ساري 

لذ�ت �لعالمات هذه ي�ؤلف لنا حم�ر�ً تط�رياً ن�ستطيع �أن نتبني من خالله �ملح�ر �ملكاين للخط 

�لعربي يف �لع�سر �لإ�سالمي وعلى كل حال فقد تن�عت �أ�سكال هذ� �خلط �إبان �لع�سر �لإ�سالمي 

حياً عن  �ملتباينة تعبري�ً  �لأن��ع و�لطرز  تن�عت طرزه �حل�سارية، و�س�ف يظل ظه�ر هذه  كما 

معطي ح�ساري وجمايل خا�س )38(. 

ويف �ل��قع �أنه ل ميكن لنا باأي حال من �لأح��ل �أن نف�سل جماليات �خلط �لعربي عن �جلماليات 

�لإ�سالمية �لأخري، �س��ء �أكان حمت�ي �لعبارة �لزخرفية �ملخط�طة يقدم معني �إ�سالمياً مبا�سر�ً 

�أو  �ل�سعر �حلكمية و�لغزلية  و�أبيات  �أم غري مبا�سر كالأمثال و�حلكم  �إل �هلل«،  مثل: »ل غالب 

�جلماليات  هذه  �ل�سماء،  �لعبار�ت  يف  حتي 

و�جلماليات  �ل�عي  بتط�ر  وتط�رت  ن�ساأت 

�ل�عي  م��ن  �أ���س��ا���س��اً  �مل�ستمدة  �لإ���س��الم��ي��ة 

كانت  �لتي  �ل�سع�ب  �إن  �لإ�سالمي.  �لفكري 

عنها  تخلت  ث��م  �لعربية  ب���الأح���ر�ف  تكتب 

و�سربياً  تركياً   مثل  �لالتينية  �لأح��ر�ف  �إىل 

و�ل�����س��ع���ب �لإ���س��الم��ي��ة يف ج��ن���ب �لحت���اد 

ركناً  خ�سرت  ق��د   – �سابقاً   – �ل�س�فياتي 

�أ�سا�سياً من �أركان �جلمال، و�أحدثت يف وعيها 

ج�سد  عن  غريباً  �أجنبياً  �أخ��رت�ق��اً  �جلمايل 

�حل�سارة �لتي تنتمي �إليها )39(.

�إن  �ل��دول  ولعل يف ه��ذ� ما يحتم على ه��ذه 

كانت تريد فعاًل �أن يتحقق له�يتها �لإ�سالمية، 

ولذ�تها �حل�سارية �ل�ستقالل �لفعلي �أن تع�د 

كما  �لعربي من جديد.  ��ستعمال �خلط  �إىل 

وت��رك ما ع��د�ه من  �سابق عهدها:  كانت يف 

�ل�سع�ب  ��ستخد�م هذه  بعد  خط�ط. جاءت 

للعديد من �للغات بدلً من �لعربية. 

ويف �س�ء هذ� �لتحليل �لدقيق، ميكن �لق�ل 

باأن �خلط �لعربي كان مبثابة �ملجال �حلي�ي 

�لذي تف�ق فيه �مل�سلم�ن، حتى �أنه يعد �مللمح 

�لبارز للجمالية �لإ�سالمية، وذلك لأن �لفنان 

�مل�سلم ��ستطاع �أن يجعل �خلط يرتقي بارتقاء 

و�سائل  لذلك  وك��ان  �لإ�سالمية.  �حل�سارة 

فعالة منها و�سع �لأ�س�ل �لر��سخة. وجتهيز 

�لأح��ب��ار و�لأل�������ن �ل��الزم��ة وت��ع��دي��ل كيفية 

�إم�ساك �لكاتب للقلم )40(.

اجلانب اجلمايل يف امل�سكوكات الإ�سالمية:

من  متقدماً  جانباً  �مل�سك�كات  �سناعة  تعد 

بالإ�سافة  فهي  �لإ�سالمية،  �حل�سارة  �أوج��ه 
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�إىل ما تك�سفه من قابليات تقنية وجمالية تتمثل يف �سناعتها، وثائق تاريخية تعني �لباحثني على 

�لتاريخية، و�لتط�ر�ت �حل�سارية و�للم�سات �جلمالية،بعيد�ً عن  �إىل حقائق �لأحد�ث  �ل��س�ل 

�لتاريخية( فامل�سك�كة مبا حتمله على  بهرجة �لألفاظ ) �ملنمقة لل�سجالت �لر�سمية و�لكتابات 

�سيا�سية وفكرية  �أبعاد�ً  لنا وب�سدق  من كتابة ور�س�م وعالمات مفعمة باجلمال تر�سم  وجهيهاً 

ودينية )41(. 

وقد �متدت ب�سمات �جلانب �جلمايل يف �مل�سك�كات �لإ�سالمية �إىل �لنق�د �لأوروبية، �لتي 

حظي  وقد  عليها.  �ملنق��سة  �لزخارف  لتك�ين  �لعربية  و�لكتابات  �لعربي  �خلط  �قتب�ست 

هذ� �مل��س�ع بالكثري من عناية �لباحثني �لأوروبيني، وياأتي يف مقدمتهم )ل�جنيزيه( �لذي 

كتب بحثاً �سنة)1845م( عن ��ستخد�م �مل�سيحيني يف �أوروبا للحروف �لعربية يف �لزخرفة 

�جلمالية.و�ل��قع �إن �ت�ساع �لن�ساط �لتجاري مل يكن وحده ه� �لذي �ساعد على نقل هذه 

�لتاأثري�ت من خالل �ملعامالت بالنق�د �لإ�سالمية، بل �إن ��ستقر�ر �مل�سلمني يف بع�س �ملناطق 

�لأوروبية لفرت�ت من �لزمن �س��ء طال بع�سها �أم ق�سر، ه� �لذي �ساعد على ذلك مما �أدي 

يف نهاية �لأمر �إىل �لتاأثري �حل�ساري، �لذي و�سح جلياً يف �ل�سناعات و�لفن�ن �لأوروبية، 

حتى بعد ترك �مل�سلمني لهذه �ملناطق، �س��ء يف فرن�سا، �أو �إيطاليا �أو �س�ي�سر�ً �أو �إ�سبانياً 

 .)42(

ومن هنا ميكن �لق�ل، باأن �مل�سك�كات �لإ�سالمية كانت مبثابة جمال خ�سب تبل�رت فيها مالمح 

�جلانب �جلمايل يف ح�سارتنا، وذلك لأن هذه �لنق�د كانت مدر�سة للت�س�ير يف مر�حلها �ملختلفة، 

�إذ تعطينا يف كل فرتة زمنية ت�س�ر�ً كاماًل ملميز�تها �لعامة و�خلا�سة. كما �أن �لنق�د �لإ�سالمية 

مدر�سة للخط �لعربي وتط�ره باأن��عه  بجانب دورها �لنقدي يف �لتعامل –   – كانت تعد �أي�ساً 

و�لنباتية  و�لفلكية  �لهند�سية،  باأ�سكالها �ملختلفة  �لزخرفية  �لعنا�سر  �ملتعددة، ومدر�سة لدر��سة 

ج��نحها  بني  ت�سم  علمية  وحدة  متثل  �لإ�سالمية  �لنق�د  �أ�سبحت  ولذ�  و�لآد�مية.  و�حلي��نية 

خمتلف عل�م �ملعرفة مبا فيها �جلمال. ومن ثم ل ميكن �ل�ستغناء عنها باأي حال من �لأح��ل يف 

�إبر�ز �جل��نب �لإبد�عية يف �حل�سارة �لإ�سالمية )43(. 

جماليات الكتاب الإ�سالمي:

يتمثل جانب كبري من �حل�سارة �لإ�سالمية يف �لأدب �لعربي من �سعر ونرث وفل�سفة. كما �أن �لقر�آن 

�ملاجد، ميثل �ملعجزة �لكربي للعقيدة، لهذ� كان )فن �لكتاب ( من �أهم �لفن�ن �لإ�سالمية. وه� 

ي�سمل جميع فروع �لفن �لتي ت�ساهم يف �إخر�ج �لكتاب �جلميل وهي: �خلط و�لتذهيب و�لت�س�ير 

يكتب�ن  وك��ان����  و�لتجيلد. 

�أول  يف  )�جللد(  �ل��رق  على 

�ل���رق  ��ستعمل��  ث��م  �لأم���ر 

على  �سناعته  تقدمت  �لذي 

يد �لإير�نيني تقدماً  عظيماً 

حتي و�سل�� يف �لقرن �لر�بع 

�بتكار  �إىل  �مل��ي��الدي،  ع�سر 

من  م�سن�عة  فاخرة  �أن�����ع 

لت�ساعد يف  و�حلرير  �لكتان 

و�لتذهيب  �لكتاب  �إك�ساب 

و�لت�س�ير �لبهجة و�جلمال �لالزمني لإبر�ز حما�سن �لكتاب �لإ�سالمي. وطبيعي �أن تك�ن كتابة 

�مل�ساحف �أول �مليادين �لتي عمل فيها �خلطاط�ن و�ملذهب�ن، وقد كانت �لعناية �لفائقة باخلط 

�سبباً يف تط�يره على يد خطاطني فناين تفنن�� يف جتميل حروفه وتق�ي�سها ومدها، وزخرفة 

روؤو�سها وذي�لها بالأور�ق و�لأزهار و�ل�سيقان، حتى �نفردت �جلمالية �لإ�سالمية من بني جماليات 

��ستعمل  �لذي  �لزخريف  �أجمع باخلط  �لعامل 

�لفنية  �ملنتجات  جميع  ويف  نطاق  �أو�سع  يف 

.)44(

ولعل من �أبرز �للم�سات �جلمالية �لتي زينت 

من  ن�عاً  عليه  و�أ�سفت  �لإ�سالمي،  �لكتاب 

�لإبد�ع هي ما يلي:- 

اأ- فن  التذهيب يف الكتاب الإ�سالمي: 

زخ��ارف  من  يتاألف  بحث  �إ�سالمي  فن  وه��� 

هند�سية  �أو  نباتية  م���سيع  ذ�ت  حقيقية 

خمتلفة بل�ن ذهبي �أنيق. وقد حر�س �مل�سلم�ن 

بها  وم�ساحفهم  خمط�طاتهم  تزيني  على 

�أخري  باأل��ن  �أحياناً  �لذهبي  �لل�ن  و�ختلط 

�لكتابة  ب��ني  ب��ع��د  فيما  �لإي��ر�ن��ي���ن  وج��م��ع 

م�حد.  جمايل  ب�سكل  و�أخرج�ها  و�لزخرفة 

�إلأي �ملخط�طات  ثم �نتقل �لتذهيب تدرجياً 

ونهاياتها  �لف�س�ل  �أو�ئ��ل  به  فزينت  �مل�س�رة 

ذ�تها.  بال�س�رة  يحيط  كان  �إطار  �سكل  على 

ويف هذ� �ل�سياق ميكن �ن نعترب �أن مقامات 

م(   1334  - ه������   734( ���س��ن��ة  �حل���ري���ري 

�ملحف�ظة يف �ملكتبة �ل�طنية يف فيينا عا�سمة 

ويف  ذل��ك.  على  جمياًل  مثالً  تعد  �لنم�سا، 

�لزخرفية  �لعنا�سر  دخلت  تيم�رلنك  ع�سر 

أبحاث
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و��ستمر يف  �لتذهيب  �لرتقي�س يف  تن�ع  وقد  �لتذهيب  ميد�ن  و�حلي��نات(  )كالطي�ر  �لطبيعية 

تقدمه �أيام �لدولة �ل�سف�ية يف �لقرن ) 10ه��/  16م ( وكان �أ�سهر �ملذهبني �آنئذ �مل�س�ر)حمم�د 

�لبخاري( و)ح�سن �لبغد�دي( �لذي بلغ �لذروة يف �لتذهيب )45(. 

ولقد تبل�رت �للم�سات �جلمالية يف فن �لتذهيب عرب تعدد �لأل��ن �مل�ستعملة يف �لزخرفة، مما 

�خلط�ط  بتذهيب  �لهتمام  ذلك  و�ساحب  �لتذهيب،  فن  نه�سة  يف  مبا�سر�ً  حي�ياً  �سبباً  كان 

على  م�ؤ�س�سة  بديعة  زخرفية  باإطار�ت  �لكتب  د�خل  �لت��سيحية  �ل�س�ر  �أحيطت  كما  �لأخ��رى. 

فن�ن  من  مقتب�سة  �لفنية  �لعنا�سر  بع�س هذه  وكانت  و�حلي��نية،  و�لنباتية  �لهند�سية  �لعنا�سر 

�لر�س�م  تد�خلت  كما  �لأ�س�د،  بالل�ن  بالذهب  �ملل�نة  �لأج��ز�ء  حتدد  كانت  ما  وكثري�ً  �ل�سني، 

�لع�سر  �آخر  ويف  متكاملة،  زخرفية  جمالية  وحدة  �جلميع  ك�ن  بحيث  �لكتابة  مع  و�لزخارف 

�إير�ن �لإ�سالمية طريقة جديدة يبدو فيها �لر�سم كاأنه ظل  �ل�سف�ي يف �لقرن )17م( �بتكرت 

خفيف كما �تبعت طريقة �أخري وهي ق�س �لر�سم ول�سقه ف�ق �أر�سية مل�نة ز�هية، غالباً  ما 

يك�ن من بينها �لل�ن �لأزرق )46(. 

ولعل �أهم �سمة ح�سارية، تدل على تط�ر و�أ�سالة فن �لتذهيب يف �لكتاب �لإ�سالمي من �ملنظ�ر 

�جلمايل �لبحت. هي عدم �إقبال �مل�سلمني على كتابة �لقر�آن �ملاجد. مبد�د �لذهب ملا يف ذلك 

من �لإ�سر�ف و�لبعد عن �لب�ساطة و�لتق�سف. ولكن هذ� �لتحرج مل مينع بع�س �خلطاطني من 

ن�سخ بع�س �مل�ساحف مباء �لذهب. وخا�سة يف ر�سم ف���سل �ل�س�ر وف���سل �لآيات ويف بع�س 

�لزخارف يف ه��م�س بع�س �سفحات �مل�سحف. وبذلك يك�ن �لتذهيب قد وجد عند �مل�سلمني 

�أول ما وجد يف �مل�ساحف. ثم �نتقل تدريجياً �إىل �ملخط�طات �مل�س�رة وقد جتلت بر�عة �ملذهبني 

يف زخرفة �ل�سفحتني �لأويل و�لثانية من �مل�سحف �ل�سريف، وكذلك يف �ل�سفحة �أو �ل�سفحتني 

)�لفريوزي(  �لأزرق  �لل�ن  �ملختلفة ل�سيما  �لأل����ن  مع  �لذهب  ماء  ��ستخدم  �إذ  منه،  �لأخريتني 

مبهارة تامة، ويف �حلقيقة تعترب تلك �ل�سفحات �لتي يف مقدمة �مل�سحف ويف م�ؤخرته ل�حات 

فنية يت�فر فيها كل ما يجب �ن يت�فر يف �أي عمل فني ر�ئع من زخرفة و�أل��ن متنا�سقة ح�سب 

بلغت  �لأل����ن. كما  و�ن�سجام بني  �لأ�سكال  ت��زن بني هذه  �لزخرفية وقد كان هنالك  �لأ�سكال 

�لر�س�م �لهند�سية �ملذهبة يف �مل�ساحف درجة عالية من �لتقان )47(.

وهكذ� نري �أن فن �لتذهيب كان �أحد �ملالمح �لبارزة للجمالية �لإ�سالمية. وقد جت�سدت مفاهيمه 

هذه  معامل  �حت�سن  حايناً  وعاء�ً  كان  –�لذي  �لقر�ن   – �لأول  �لإ�سالمي  �لكتاب  �لإبد�عية يف 

�جلمالية، كما �حت�سن من قبل �حل�سارة �لإ�سالمية، �لتي تفجرت ينابيعها ثرة فيا�سةمنذ تلك 

�للحظة �لك�نية �حلا�سمة �لتي �لتحمت فيها �ل�سماء بالأر�س معلنة للك�ن بدء مرحلة ح�سارية 

�أي �لقر�آن- �أن يك�ن بحق ه� �لر�فد �لأول  جديدة من تاريخه، وبذلك ��ستحق هذ� �لكتاب – 

لهذه �حل�سارة.

ب – فن التجليد يف الكتاب الإ�سالمي: 

 لدر��سة فن �لتجليد عند �مل�سلمني �أهمية 

بالغة يف معرفة مدي ما و�سلت �إليه �لبالد 

�لإ�سالمية من �لرقي و�لتقدم يف م�سمار 

حي�ياً   مرتكز�ً  يعد  �لذي  و�لفن،  �جلمال 

م��ن م��رت��ك��ز�ت �حل�����س��ارة لأي���ة �أم���ة من 

بتجليد  �مل�سلم�ن  �عتني  هنا  ومن  �لأمم، 

تف�قاً  �ل��ف��ن  وت��ف���ق���� يف ه��ذ�  �ل��ك��ت��اب 

ب��اأوروب��ا  �لتجليد  �سناعة  يف  �أث��ره  ظهر 

�متازت جل�د  �ل��سطي، وقد  �لع�س�ر  يف 

من  �جلميلة  بزخارفها  �لإ�سالمية  �لكتب 

�لر�س�م �لهند�سية ور�س�م �حلي��ن و�لطري، بل 

�أي�ساً. وكانت جل�د �لكتب  و�لر�س�م �لآد�مية 

�لإير�نية و�لرتكية �أكرب تن�عاً من جل�د �لكتب 

ت�ستمل  �لأويل  فكانت  و�ملغربية.  �مل�سرية 

طبيعية  مناظر  ر�س�م  على  �لأحيان  فياأكرث 

زخ��ارف  كانت  بينما  حي��نية،  �أو  �آدمية  �أو 

�أ�سكال  �أو  هند�سية  ر�س�م  من  تتاألف  �لثانية 

متعددة �لأ�سالع جمتمعة بع�سها بج��ر بع�س 

يف �سكل �أطباق جنمية. وكان بع�سها يحت�ي 

على )�سرة( �أو )جامة( يف و�سطه وعلى �أرباع 

�سرر يف �لأركان وق��مها زخارف هند�سية �أو 

�لتجليد  �أ�ساليب  �مل�سلم�ن  تعلم  وقد  نباتية. 

عن �لقبط. ثم �سرعان ما نقل�ها �إىل �سائر 

�أنحاء �لبالد �لتي �ن�س�ت حتت ل��ء �خلالفة 

�لإ�سالمية)48(.

ونظر�ً لأهمية �لتجليد �عترب عمل �ملجلد من 

لعمل  متمماً  وكان  �لإ�سالمي،  �لكتاب  فن�ن 

�خلطاط و�لر�سام، ف�قعت على كاهل �ملجلد 

�لتلف،  من  �لكتاب  �أور�ق  حفظ  م�س�ؤولية 

مع  يتالءم  �خلارجي.بحيث  و�لعناية مبظهره 

قيمة �لكتاب وحمت�ياته ومل تقت�سر �لزخرفة 

على �لغالف �خلارجي جللدة �لكتاب. ولكنها 

�متدت �إىل باطن �لغالف ويبدو ذلك و��سحاً 

يف �مل�ساحف �لكرمية و�لربعات �ل�سريفة �لتي 

تعترب من �أهم جمم�عات �لكتب �لإ�سالمية. 

لتجليد  �لرئي�سية  �مل���ادة  ه���  �جل��ل��د  وك���ان 

�ملتاأخرة  �لع�س�ر  يف  �مل�سلمني  ولكن  �لكتب. 

بطبقة  �ملده�ن  �مل�سغ�ط  �ل�رق  ��ستخدم�� 

من )�لالكية( وف�ساًل عن ذلك �أحرز �مل�سلم�ن 

فن  يف  ملم��ساً  تقدماً  �لأق��ط��ار  بع�س  يف 

�سناعة وجتليد �لكتاب وعرف�� طريقة �لدق 

�أو �ل�سغط كما ��ستخدم�� �لتخرمي و�لدهان 

يقطع�ن  �أحياناً  وكان��  بالقما�س  و�لتلبي�س 

يل�سق�نه  ثم  يريدونه،  �ل��ذي  بالر�سم  �جللد 

على �لأر�سية �ملل�نة. وهي عملية حتتاج �إىل 

غاية �ملهارة و�لدقة )49(.

ولعل من �أقدم مناذج فن �لتجليد �لتي عرفتها 

�حل�سارة �لإ�سالمية، هي تلك �لتي �سنعت يف 

م�سر �لإ�سالمية حيث تط�رت هذه �ل�سناعة 

يف �لع�سر �ململ�كي فاأ�سبحت �جلل�د تغطي 

�لبديعة.  �لهند�سية  �ل��زخ��ارف  م��ن  ب�سبكة 

كبرية  ب�سرة  تزخرف  �جلل�د  بع�س  وكانت 
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و�لهند�سية.  �لنباتية  �لأ�سكال  �لزخارف  ق��م هذه  وكان  �لأرك��ان،  �سرر يف  وباأرباع  �ل��سط  يف 

و�متازت �إير�ن بزيادة �لعناية بالر�س�م �حلي��نية و�لآدمية وتزيني �لكتب، كما تعددت �لأل��ن �لتي 

ت�ستعمل تل�ين �أر�سيات هذه �جلل�د بخا�سة. ومن هذه �لأل��ن �لأزرق و�لأخ�سر و�لأ�س�د ومتتاز 

جل�د �لكتب �لإ�سالمية عن جل�د �لكتب �لغربية. باأن �لأوىل لها ل�سان مزخرف بالأ�سل�ب نف�سه 

�مل�ستعمل يف زخرفة �جللدة ومما ه� جدير بالذكر �أن فن جتليد �لكتب �لإ�سالمية �قتب�سته مدينة 

�لبندقية يف �لقرنني �خلام�س ع�سر و�ل�ساد�س ع�سر، وعن هذ� �لطريق �نتقل كرث من �لعنا�سر 

�لزخرفية �لإ�سالمية �إىل �أوروبا. وقد بد�أ �لتاأخر ي�سيب �سناعة �لتجليد يف �لقرن )18م(، وذلك 

نظر�ً لتاأثرها بالأ�ساليب �لغربية )50(. 

ولقد حقق فن �لتجليد وظيفتني �أ�سا�سيتني. �لأويل: هي وظيفة نفعية تتج�سد يف حفظ �ملحت�ي 

�إ�سفاء طابع من �جلمال على  �لثانية: هي جمالية بحتة تتج�سد يف  �لعلمي للكتاب بني دفتني 

�لكتاب. ويف هذ� دللة على مدي �رتقاء �حل�سارة �لإ�سالمية. �لتي حاولت �إ�ساعة �لبعد �جلمايل 

حتي على غالفات �لكتب )51(. 

وهكذ� تعددت �جل��نب �جلمالية. لفن�ن �لكتاب. ولكن كان ثمة �سئ ما يجمع بينها جميعاً مما 

�أ�سفي على �سكل �لكتاب رت��ساً جمالية خالبة �أ�سهمت حي�ياً يف تهذيب �لذوق �لعام يف �ملجتمع 

�لإ�سالمي عرب �لرتبية �جلمالية. 

ت�سورات ختامية:

 ويف �س�ء ما تقدم نخل�س �إىل �أن �جلانب �ملعماري و�جلمايل يف �حل�سارة �لإ�سالمية قد تبل�رت 

معامله منذ �نبثاق هذه �حل�سارة من رحم �لتاريخ، ولعل �لذي ي�ؤكد على �سحة هذ� �ملفه�م ه�� �أن 

�لإن�سان �مل�سلم. قد �سعر �سع�ر�ً �سادقاً باأنه د�ئماً يف ح�سرة �لذ�ت �لإللهية، وهذه �لذ�ت �لإلهية 

د�ئماً مغايرة لالإن�سان ولي�س كمثلها �سئ، وتلك هي �ملثالية �لإ�سالمية �تلي ولدها �لفن �لإ�سالمي 

يف نف��س �مل�سلمني �إن عظمة �جلمالية �لإ�سالمية متاثل متاماً عظمة هذ� �لذين نف�سه، ونعني 

بذلك، �ننا كب�سر ننا�سل د�ئماً و�أبد�ً لتحقيق �لقيم �لالنهائية يف �أنف�سنا ويف غرينا ويف عاملنا، 

�أ�سمي بيننا وبني تلك �لقيم  �أن �مل�سافة ثابتة بيننا وبني ما ه�  و�أبد�ً  �أننا كب�سر نعلم د�ئماً  �إل 

�لالنهائية يف مالأها �لأعلى بني حقيقتنا �لإن�سانية �ملخل�قة وبني �حلقيقة �لإلهية �خلالقة، و�إننا 

لنعلم علم �ليقني باأننا لن جنتازها فنحن خلقنا لنعبد �هلل )52(.

و�أخري�ً ولي�س �أخر�ً ن�ستطيع �لق�ل �إن �لإ�سار�ت �لآنفة مل تكن �إل لقطات حية. عن �لإ�سهامات 

�ملعمارية و�جلمالية للح�سارة �لإ�سالمية يف جميع �حلق�ل �ل�عمر�نية �لفنية، �لتي تعد مبثابة 

�لإ�سعاع �جلمايل لهذه �حل�سارة �لتي �ت�سمت باهتمامها بالإن�سان خليفة �هلل يف �لأر�س، وهذ� 

�لهتمام يبدو من خالل �لرتقاء به عن طريق تربية �لذوق وتنمية حب �جلمال لديه، حيث �أن 

�لعك�س من �حل�سارة  �لإن�سان و�حلياون، وذلك على  يفرقان بني  �للذ�ن  �لعن�سرين هما  هذين 

�ملعا�سرة �لتي جعلت �إن�سانها ي�غل يف �لألية و�ملادية �لتي جردته من �إن�سانيته، ومن ثم حت�ل �إىل 

حي��ن كا�سر ي�ستهلك بنهم معطيات �ملدنية �ملعا�سرة، �لتي باتت تهدد �لعمر�ن �حل�ساري بالدمار 

وتعايل:  �سبحانه  �حلق  عنها  يق�ل  �لتي  لالإن�سان  �ل�س�ية  للفطرة  تنكرت  لأنها  وذلك  نها  ليل 

»فطرت �هلل �لتي فطر �لنا�س عليها ل تبديل خللق �هلل ذلك �لدين �لقيم ولكن �كرث �لنا�س ل 

يعلم�ن« )�لروم:30(.

�جلمالية  �إىل  �لع�دة  �سرورة  �إىل  ما�سة  حاجة  يف  �ملعا�سر  �لإ�سالمي  �لعامل  فاإن  هذ�  و�إز�ء 

�لإ�سالمية، ولن يتم لنا هذ� �إل عن طريق تنمية رو�فدها �ملتباينة، عرب �لدر��سة �ل��عية ف�ساًل 

عن �ل�ستيعاب �مل��س�عي ملعطياتها، �لتي برز على قمتها �لهتمام بالقر�آن �لكرمي، �ملرتع بكل 

�لقيم �مل�سعة �لقادرة على �سياغة �لإن�سان �مل�سلم �سياغة �إميانية وح�سارية يف �س�ء ن�سق �إمياين 

معجز تفرد به �لقر�آن �لكرمي – كتاب �حل�سارة �لأمثل – عما �س��ه من كتب �س��ء كانت �سماوية 

�أم و�سعية قا�سرة. و�س�ف ي�ساعدنا  حمرفة 

معا�سرة،  �إ�سالمية  تك�ين ح�سارة  على  ذلك 

يك�ن �لبعد �جلمايل �أحد عنا�سرها �لبارزة.
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)35( – د. حممد عبد �لعزيز حمم�د – �س�رة من �لت�سكيل �خلطي من ق�سر �حلمر�ء – جملة �ملنهل – �لعدد رقم 

�ملجلد  �ل�سنة )53( –  جدة –  {454} �لعدد �ل�سن�ي �ملتخ�س�س »�لأثر و�لآثار« د�رة �ملنهل لل�سحافة و�لن�سر – 

{48} - رم�سان 1407 ه� - ماي� 187 م – �س� 340. 

)36( – ح�سن قا�سم حب�س – كر��سة �خلط �لعربي �لك�يف – مديرية مطبعة جامعة �ل�سليمانية – بغد�د 1400ه�� 

- 180م – �س� 25. 

)37( – د. عفيف بهن�سي – �خلط �لعربي »�أ�س�له –نه�سته – �نت�ساره« – د�ر �لفكر للطباعة و�لن�سر و�لت�زيع – 

دم�سق 1404 ه� - 1984م – �س� 63. 

�لأ�س�ل �حل�سارية  �ساكر ح�سن �ل �سعيد –   – )38(

�لثقافية  �ل�س�ؤون  د�ئ��رة   – �لعربي  للخط  و�جلمالية 

�لعامة – بغد�د – 1408 ه�� 1988-م – �س� 161.

 – �ل�سابق  �ملرجع   – �لفتاح رو��س قلعجي  )39( عبد 

�س� 90. 

وتط�ر  �ل�سريف  �مل�سحف   – �سعد ظالم  د.   –  )40(

�خلط �لعربي – جملة �لفي�سل – �لعدد رقم {42} - 

د�ر �لفي�سل �لثقافية – �لريا�س – �ل�سنة �لر�بعة – ذو 

�حلجة 1400 ه�� - �أكت�بر {ت�سرين �لأول } - ن�فمرب 

{ت�سرين �لثاين } 1980 م – �س�� 101. 

وكتابة  �مل�سك�كات   – �لرز�ق  ناه�س عبد  د.   –  )41(

�لتاريخ – �سل�سلة �مل��س�عة �لتاريخية �ملي�سرة – د�ذرة 

بغد�د 1048 ه�� - 188م  �ل�س�ؤون �لثقافية �لعامة – 

– �س� 5. 
تعريف   – حممد  فهمي  �لرحمن  عبد  د.   –  )42(

�لنق�د ومدل�له �حل�ساري – جملة �ملنهل – �لعدد رقم 

{454} - �لعدد �ل�سن�ي �ملتخ�س�س »�لأثر و�لآثار« – 

د�رة �ملنهل لل�سحافة و�لن�سر – جدة – �ل�سنة {53} 

- �ملجلد {48} - رم�سان 1407 ه�� - ماي� 1987 

م – �س� 391-392. 

�لعربية  �لنق�د   – �حل�سيني  باقر  د. حممد   –  )43(

�مل��س�عة  �لإ�سالمية ودورها �حل�ساري و�لإعالمي – 

�لثقافية  �ل�����س���ؤون  د�ئ���رة   -  {168} رق��م  �ل�سغرية 

و�لن�سر – بععد�د 1405 ه�� - 1985 م – �س� 10. 

�س��   – �ل�سابق  �ملرجع   – �لألفي  �سالح  �أب���   –  )44(

 .-250 249
)45( – د. حممد نادر �لعطار – �ملرجع �ل�سابق –�س� 

.318
�س�   – �ل�سابق  �ملرجع   – �لألفي  �سالح  �أ]و   –  )46(

.351-352
�لكتاب  تاريخ   – حم�ده  عبا�س  حمم�د  د.   –  )47(

�لقاهرة   د�ر �لثقافة للطباعة و�لن�سر –  �لإ�سالمي – 

1399 ه� - 1979 م – �س� 222-223.
)48( د. �عتماد �لق�سريي – فن �لتجليد عند �مل�سلمني 

لالأثار  �لعامة  –�مل�ؤ�س�سة  و�لإع��الم  �لثقافة  وز�رة   –
و�لرت�ث –بغد�د – 1399 ه� - 1979م – �س�� 1.

)49( – د. زكي حممد ح�سن – �ملرجع �ل�سابق – �س� 

 .229-230
�ل�سابق  �ملرجع   – حم�ده  عبا�س  د. حمم�د   –  )50(

– �س� 216. 
)51( – د. حممد نادر�لعطار – �ملرجع �ل�سابق – �س� 

 .319
)52( – د. ��سماعيل ر�جي �لفاروقي – �ملرجع �ل�سابق 

– �س� 163. 
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أبحاث

�لباحثة / �بت�سام عبد �لزهرة �لعقابي  - وز�رة �ل�سباب و�لريا�سة  - مكتب م�ست�سار �ل�زير ل�س�ؤون �ل�سباب 

املبحث الأول :_ مواطن ال�سعف يف الو�سع ال�سحي للطفل وال�ساب 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.

الطفولة 
والشباب 

دراسة تطلعية 
نحو مستقبل أفضل
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و�لرفاه  �لبدنية  �سحته  م�ست�ى  على  �لطفل  لدى  �ل�سعف  م�سادر  تبد�أ 

قبل �ل�لدة، �إذ �إن �سحة �لر�سيع ترتبط ب�سحة �لأم، وي�سهم �س�ء �ل�سحة 

و�لتغذية لدى �حلامل يف ولدة 20 ملي�ن طفل منخف�سي �ل�زن �سن�يا يف 

�لعامل، �أي ما يعادل 20 %من جميع �ل�لد�ت. وهناك �حتمال وفاة �لر�سع 

منخف�سي �ل�زن عند �ل�لده قبل بل�غهم �سنتهم �لأوىل، وهم �أكرث عر�سة 

لالإ�سابة بالأمر��س، و�س�ء �لتغذية، و�لإعاقات ط�يلة �لأجل �لد�ئمة، مبا يف 

ذلك �لإعاقة �لب�سرية و�ل�سمعية، و�لعجز عن �لتعلم و�لتخلف �لعقلي.

ويعزى ما ل يقل عن 1% من وفيات �لأطفال للمدة ما بني 2000 - 2005 

للمدة  عليه  كانت  مبا  قيا�ساً  و�ل�لدة،  �حلمل  �أثناء  يف  �لرعاية  �س�ء  �إىل 

ما بني 1995 - 2000 �إذ بلغت ن�سبة �ل�فيات 0، 4 %. )كما ي�سري �إىل 

فاحتمال  �لتعليميه،  �لأم  بحالة  �لطفل  رفاه  يرتبط  �إذ   ،))1( �جلدول  ذلك 

وفاة �لأطفال لأمهات غري متعلمات �أو �إ�سابتهم ب�س�ء �لتغذية، يف�ق مرتني 

�حتمال �ل�فاة �أو �لإ�سابة ب�س�ء �لتغذية لدى �لطفال �لذين �أكملت �أمهاتهم 

مرحلة �لتعليم �لثان�ي �أو �أكرث.

جدول )1( 

معدل الولدات والوفيات للمدة ما بني 2005-1990 يف العراق

%�مل��ليد%�ل�فياتعدد �ل�سكان�ملدة

1990-1995229460001007150، 45265972، 3

1995-2000212265641522750، 75092742، 4

2000-2005188795411799280 ،14718862، 5

امل�سدر : ن�سرة االح�ساءات احليويه يف منطقة اللجنه االقت�ساديه واالجتماعيه لغربي ا�سيا, 

)االأمم  ال�سابع,  العدد   ,escwa  ) )اال�سكوا  ا�سيا  لغربي  واالجتماعيه  االقت�ساديه  اللجنه 

املتحده(, نيويورك, 2004, �ص5.

�أن  دليل على  �إذ هناك  �لتعليم،  ترتبط مب�ساألة ج�دة  �لطفل  �أّن �سحة  �أي 

�لتح�سيل  �لتحديات يف جمال  �لأطفال غري �لأ�سحاء ي��جه�ن مزيد� من 

�لدر��سي بفعل �ملر�س، �لذي ي�ؤدي �ىل غيابهم، ورمبا فقد�نهم �لقدره على 

من  يح�سل��  ولن  �سيكربون،  �أنهم  يعني  هذ�  �لدر��سة.  قاعات  يف  �لرتكيز 

�لعلم �لقليل، ف�سال عن معاناتهم من �س�ء �حلالة �ل�سحية. ما �سي�ؤثر بدوره 

يف �سع�بة �لعث�ر على عمل باأجر منا�سب ما يجعلهم يتقا�س�ن �أج�ر� تقل 

عن �أج�ر نظر�ئهم، �لذين يتمتع�ن ب�سحة جيده. وهكذ� يك�ن ل�س�ء �سحة 

يف  بدوره  ي�ؤثر  �لذي  �لدر��سي،  م�ست�ى حت�سيلهم  على  كبري  �أثر  �لأطفال 

قدرتهم على �لك�سب �ملايل يف �مل�ستقبل، وعلى م��جهة تقلبات �مل�ستقبل.

�أما �س�ء �لتغذية فهي �سبب �أغلب �لأمر��س �لتي ت�سيب �لأطفال، ملا ت�س�سبه 

علل  ب�سبب  �لغالب  يف  �لأطفال  ومي�ت  لالأمر��س.  مقاومتهم  �سعف  من 

�سائعة لديهم مث�ل )�ل�سهال و�للتهابات �لرئ�ية(. �أما �لذين يبق�ن على قيد 

�حلياة فاأنهم ي�ساب�ن باأمر��س مت��تره، تنال من و�سعهم �لغذ�ئي وتدخلهم 

يف حلقه مفرغه من �ملر�س �ملتكرر، وبطء �لنم�، وتناق�س �لقدرة على �لتعلم. 

وياتي زهاء ن�سف وفيات �لأطفال، ب�سبب خم�سة �أمر��س و��سعة �لنت�سار يف 

�لعر�ق، وميكن �تقاوؤها وهي :-

�للتهاب �لرئ�ي و�لإ�سهال و�ملالريا و�حل�سبه وفريو�س نق�س �ملناعه �لب�سريه 

)�ليدز(.

�ل�ساحلة  �ملياه  ت��فر  عدم  عن  ناجمه  �تقاوؤها  �أخرى ميكن  �أمر��س  وثمة 

لل�سرب و�سبكات �ل�سرف �ل�سحي �ملنا�سبة. ويف �لعر�ق ت��سح �خلريطتان 

)1( - )2(، حجم �مل�سابني ب�س�ء �لتغذية من �ل�سكان لعام 2003، وجاءت 

%( من جمم�ع �سكان  بن�سبة قدرها )2.3  �لأوىل  �ملرتبة  مدينة بغد�د يف 

�لعر�ق.ثم  �سكان  من   )%  1.2( تبلغ  بن�سبة  نين�ى  تليها حمافظة  �لعر�ق، 

�لب�سرة بن�سبة تبلغ )0.8 %( من جمم�ع �سكان �لعر�ق.

فيما تفاوتت ن�سب بقية �ملحافظات مابني )0.2 - 0.6 %(، �أما ما يخ�س 

بغد�د  �أن   )2( و�خلريطة   )2( �جلدول  من  لنا  فيت�سح  �ملزمنة،  �لأمر��س 

�أحتلت �لن�سبة �لأعلى؛ �إذ بلغ عدد �مل�سابني فيها بالأمر��س �ملزمنة )6550( 

مري�س، بن�سبة بلغت )0.024 %( من جمم�ع �سكان �لعر�ق، تليها حمافظة 

�مل�سابني  ن�سبة  يف  �ملحافظات  �أقل  جند  بينما   ،)%  0.01( بن�سبة  نين�ى 

حمافظتي، ده�ك و�ملثنى، بن�سبة بلغت )0.02 %(. 

�سن  دون  �لأطفال،  ن�سبة  بتحديد  لأطفال  لدى  �لتغذية  �س�ء  يقا�س  عاملياً 

�خلام�سة، �لذين يعان�ن من نق�س �ل�زن وق�سر �لقامة، وينت�سر �س�ء �لتغذية 

�أ�سيا و�سرقها،  �لكربى، وجن�ب  �ل�سحر�ء  �أفريقيا جن�ب  بكرثة يف مناطق 

ومنطقة �ملحيط �لهادي، �إذ �إن ن�سبة �لذين يعان�ن من نق�س �ل�زن وق�سر 

�لأح��ل  نتيجة  �لتغذية  �س�ء  تف�سى  �لعر�ق  ويف   .%  40 على  ترب�  �لقامة 

عن  ف�ساًل  �ملا�سي،  �لقرن  من  �لت�سعينات  عقد  يف  �ملرتدية  �لأقت�سادية 

�أثر  �حل�سار �لإقت�سادي، و�نخفا�س �لدخل �ل�سهري للم��طن �لعر�قي، ما 

�سلباً يف �س�ء �لأح��ل �ل�سحية للم��طن �لعر�قي، وتف�سي �لأمر��س �ملزمنة 

و�خلبيثة للفئات �لعمرية كافة يف �ل�سعب  �لعر�قي، �بتد�ء من �لر�سع، وحتى 

كبار �ل�سن.

وثمة مر�س �أخر ل يرتبط �سريريا ب�س�ء �لتغذية �أو نق�سها، �إل �أنه مرتبط  

هذ�  وينتقل   ،) )�لأيدز  �لب�سرية  �ملناعة  نق�س  مر�س  وه�  ب�سدة،  بالفقر 

�ملر�س �إىل �لطفل عن طريق �لأم باحلمل �أو �ملخا�س �أو �ل��سع �أو �لر�ساعة 

من �أ�سابات �لر�سع و�لأطفال دون �سن  �لطبيعية، وه� م�س�ؤول عن 90 % 

�خلام�س ع�سرة بهذ� �لفريو�س، وعامليا ي�سري �جلدول )3( �أىل عدد لأطفال 

و�ل�سباب �مل�سابني بفريو�س �لأيدز لعام 2002.

�إن �لآثار �لقت�سادية و�لجتماعية لاليدز تهدد رفاه ماليني �لأطفال و�أمنهم 

يف �أنحاء �لعامل كافة، فعندما ي�ساب �ل��لد�ن �أو غريهما من �أفر�د �لأ�سرة 

�لغذ�ء  و�إنتاج  �لدخل  ت�ليد  عن  �أكرب  م�س�ؤولية  �لأطفال  يتحمل  باملر�س، 

�لكايف  �لغذ�ء  على  ح�س�لهم  فر�س  تنق�س  وبذلك  �لأ�سرة،  �أفر�د  ورعاية 

�لأ�سر  عدد  يُقل�س  وقد  و�مللب�س.  و�ل�سكن  �لأ�سا�سية  �ل�سحية  و�لرعاية 

�أكرث عر�سة  �أطفالها �ىل �ملد�ر�س، وتك�ن �لإناث  �إر�سال  �لتي با�ستطاعتها 

�إىل  �إن حرمان �لأطفال من �لعاطفة �لأ�سرية، ي�ؤدي  �لتعليم.  للحرمان من 

ه�ؤلء  ومعظم  باملخاطر،  �ملحف�ف  �جلن�سي  �ل�سل�ك  �ىل  بع�سهم  يتجه  �أن 
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�أكرث  ي�سبح�ن  �أنهم  �إل  �خلطرة؛  بالأمر��س  م�سابني  ي�لدو�  مل  �لأطفال 

عر�سة لالإ�سابة بها.

جدول )2( 

ن�سبة امل�سابني ب�سوء التغذية والأمرا�ض املزمنة يف العراق لعام 2003

عدد �ل�سكان�ملحافظاتت

�مل�ساب�ن 

ب�س�ء 

�لتغذيه

بالألف

%

�مل�ساب�ن 

بالمر��س 

�ملزمنه

بالألف

%

461609570.24720.002ده�ك1
24737273091.225540.01نين�ى2
16598631610.617160.01�ل�سليمانيه3
839121830.38540.003كرك�ك4
13451661100.413880.005�ربيل5
13738621420.514180.005دياىل6
12800111400.513280.005�لأنبار7
63860676142.365500.024بغد�د8
14443721670.614940.005بابل9

755994890.37870.003كربالء10
9418211010.49710.004و��سط11
10777851500.611190.004�سالح �لدين12
9462511190.59760.004�لنجف13
8866951160.49120.003�لقاد�سيه14
536264670.35550.002�ملثنى15
14272201650.614720.006ذي قار16
743409830.37630.003مي�سان17
17609842080.817970.007�لب�سره18

26340227288100010.9271260.103�ملجم�ع

امل�سدر : وزارة التخطيط, اجلهاز املركزي لالح�ساء, املجموعه االح�سائيه لعام 2003, �ص403 

405 -

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

�خلريطة من عمل �لباحثة �عتماد�ً على ملحق )2(

اخلريطة )2(

التوزيع الن�سبي للم�سابني بالأمرا�ض املزمنة يف العراق لعام 2003

�خلريطة من عمل �لباحثة �عتماد�ً على ملحق )2(

جدول )3(

الأطفال وال�سباب امل�سابون بفريو�ض نق�ض املناعة /الأيدز لعام 2002 

باملاليني
�مل�ساب�ن من 

قبل بالأيدز

�حلامل�ن حاليا 

لالأيدز

�مل�ساب�ن �جلدد 

بالأيدز

�ل�فيات ب�سبب 

�لأيدز

�ل�سباب 

24 - 15
2212.02.41.5

53.00.80.6-2�لأطفال

امل�سدر : ن�سرة االح�ساءات احليوية يف منطقة اللجنة االقت�سادية واالجتماعية لغربي ا�سيا,

 م�سدر �سابق, �ص47

وت�سري �لبيانات يف �لعر�ق �إىل �أن ما ن�سبته )76 %( من �ل�سباب للفئة 

�لعمرية  للفئة  �ل�سباب  ن�سب  من   )%  69.6( �سنة،   )18-15( �لعمرية 

)19-24( �سنة ل يعرف�ن �أية معل�مات عن مر�س �ليدز يف �لعر�ق، كما 

ي�سري �إىل ذلك جدول )4( و�ل�سكل )1( ونق�س �ملعل�مات هذه عن �ملر�س 

�خلطري على �ل�سباب يك�ن مّرده �سيئاً جد�ً يف كيفية جتنب �لإ�سابة به.

جدول )4(

التوزيع الن�سبي لل�سباب )24-15�سنه( يف مدى معرفتهم مبر�ض اليدز

�ملجم�عكالنعم �لفئه �لعمريه 

18-1524.076.0% 100

24-1930.469.6% 100

امل�سدر : م�سح معارف ومواقف وممار�سات ال�سباب, بالتعاون مع منظمة االمم املتحده للطفوله, 

اليون�سيف, التقرير النهائي, kap2, العراق, ايلول, 2004, �ص76.

أبحاث
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�خلطرة،  بالأمر��س  �ملتعلقة  �ملعل�مات  ل�سعف  �لعالية  �لن�سبة  هذه  �إن 

تع�د �إىل �سعف و�سائل �لأعالم وقلتها، و�سعف فاعليتها كذلك.�أما عن 

بيانات جدول )5(  (. فاإن  ينتقل فيها هذ� �ملر�س )�لأيدز  �لتى  �لطرق 

�لتي هي عبارة عن �أ�سئلة وجهت لل�سباب للفئة �لعمرية )15-24 %( عن 

طرق �إنتقال مر�س �لأيدز، فجاءت �لن�سبة  �لأكرب من �لأجابات �أن طريقة 

للفئة   )6.46( بلغت  بن�سبة  �لأيدز ه� عن طريق �جلن�س  �أنتقال مر�س 

�حلقن  ��ستعمال  ثم  �لثانية.  للفئة   )%  50.5( وبن�سبة  �سنة(   18-15(

�ملل�ثة بن�سبة )11.1 %( للفئة �لأوىل و)11.4 %( للفئة �لثانية، ينظر 

�سكل )2( 

جدول )5(

ن�سبة اأراء ال�سباب )15-24 �سنه( يف طرق اإنتقال مر�ض الأيدز

طرق �نتقال مر�س �ليدز

�لن�سبة %

19-24 �سنة15-18 �سنة

46.650.5عن طريق �جلن�س

5.65.8من �لأم �ىل �لطفل يف �ثناء �ل�لدة

19.021.4عن طريق �لدم 

11.111.4��ستعمال �حلقن �ملل�ثة 

3.21.6�خرى 

14.09.0ل �أعرف

0.50.2غري مبني 

100 %100 %�ملجم�ع

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

�سكل )1(

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

نعم على معرفة مبر�س �لإيدز

�لفئة 15 - 18 �سنة

�لفئة 19 - 24 �سنة

ل لي�س لديهم �أدنى معرفة مبر�س �لأيدز

�سكل )2(

التوزيع الن�سبي لطرق انتقال مر�ض الإيدز بح�سب راأي ال�سباب )15 - 24( �سنة

�جلن�س

�لم �ثناء �ل�لدة

�لدم

��ستعمال �حلقن �ملل�ثة

�أخرى

ل �أعر�ف

غري مبني

�لفئة 15 - 18 �سنة

�ل�سكل من عمل �لباحثة �عتماد�ً على جدول )5(

�لفئة 19 - 24 �سنة

وتقع �مل�س�ؤولية �لكربى على �لأ�سرة و�ملدر�سة، خا�سة �لعائلة �لتي حتمل 

عاد�ت �سحية بالية، فهي م�س�ؤولة عما ي�سيب �لطفل من �أعباء نتيجة 

�نحد�ر �سحته وتده�ر حا�سره وم�ستقبله، و�لرف�س �لجتماعي ملا يحمل 

من عاد�ت غري �سحية، �عتادها منذ �سغره، وعالج ذلك دقائق قليلة من 

�لدر�س �لأول يف جميع مد�ر�س �لعر�ق للمد�ر�س �لأبتد�ئية و�لأعد�دية 

وتكر�رها  �ل�سحيحة.  و�لجتماعية  �ل�سحية  �لعاد�ت  �لطفل  لتعريف 

تعذر  و�إن  تثبيتها وممار�ستها،  لتعمل على  و�ل�ساب  �لطفل  على م�سامع 

�أو  )�لريا�سه(  �أو  )�لفنية(  لدر�س  �لأوىل  �لدقائق  ��ستغالل  ذلك فيمكن 

ميكن  معني،  منهج  على  يعتمد  ل  �لأ�سب�ع،  يف  و�حد  در�س  تخ�سي�س 

ت�سميته بدر�س )�لإر�ساد�ت( وتعطى حلملة �سهاد�ت �لبكل�ري��س يف مادة 

�ل�سحيح يف  �لطريق  �إىل  �لطلبة  لت�جيه  �لنف�س،  �أو علم  �لأجتماع  علم 

�إتباع عاد�ت �سحية �سليمة، جتنبهم �لنزلق يف هاوية �لأمر��س �خلطرة 

وحتى �لي�سرية �لعار�سة.

كذلك ياأتي دور �لأ�سرة يف تع�يد �لطفل على معرفة �لأ�سباب �لتي ت�ؤدي 

�ىل تده�ر �سحته و�سعفه �لعام. و�لتي ت�ؤثر �سلبا يف م�ست�ى ت��فقه مع 

�إىل   )6( �جلدول  وي�سري  �ل�سباب،  �أو  �لطف�لة  مرحلة  �س��ء يف  �أقر�نه 

�سعف  �أ�سباب  يف  �سنة   )24-10( للفئة  �ل�سباب  لر�أي  �لن�سبي  �لت�زيع 

�سحة �ل�سباب. )ينظر �لأ�سكال 5-4-3(. 

جدول )6(

التوزيع الن�سبي لأهم املوؤثرات ال�سلبية على �سحة ال�سباب للفئة )10-24  �سنة(

�خل�سائ�ست
�لفئة 

)14-10�سنه(

�لفئة

 )18-15�سنه(

�لفئة 

)24-19�سنه(

4 ,220 ,15,618ح��دث �ل�سيار�ت1

8 ,810 ,4,98ح��دث �لعمل2

0 ,14 ,3,94ح��دث �ملنزل3
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أبحاث

20,521,922,1�لغذ�ء غري �ل�سحي4

3,53,94,2�نعد�م �لريا�سة5

23,023,023,3تل�ث �ملياه6

6 ,10,510,710تل�ث �له��ء7

�مل��د �لكيمياوية يف 8

�لغذ�ء
2,12,82,8

41,958,461,9�لتدخني9

20,735,241,8�لكح�ل10

5,810,413,2�لعقاقري11

2,33,84,7�ل�سعف �ل�سري12

6,68,39,3�لعنف يف �ل�س��رع13

�ملمار�سات �جلن�سية 14

غري �ل�سرعية
0,93,04,1

فقد�ن �حد �فر�د 15

�ل�سرة
2,83,65,1

16
�سع�بة �حل�س�ل 

على �خلدمات 

�ل�سحية

3,34,24,9

2,03,75,1�خرى17

31,315,210,0ل �أعرف18

1,40,70,6ل ت�جد19

0,10,10,1غري مبني20

امل�سدر:- م�سح معارف وممار�سات ال�سباب, م�سدر �سابق.

�سكل  )3(

التوزيع الن�سبي لأهم املوؤثرات ال�سلبية على �سحة ال�سباب 

للفئات )10 - 14 �سنة(

�ل�سكل من عمل �لباحثة �عتماد�ً على جدول )6(

�ل�سكل من عمل �لباحثة �عتماد�ً على جدول )6(

�سكل  )4(

التوزيع الن�سبي لأهم املوؤثرات ال�سلبية على �سحة ال�سباب 

للفئات )15 - 18 �سنة(

�ل�سكل من عمل �لباحثة �عتماد�ً على جدول )6(

�سكل  )4(

التوزيع الن�سبي لأهم املوؤثرات ال�سلبية على �سحة ال�سباب 

للفئات )19 - 24 �سنة(

يف  وال�ساب  للطفل  التعليمي  الواقع  يف  ال�سعف  مواطن  ثانيًا:- 

العراق

�ل�سعف  حدة  تخفيف  ع��مل  من  رئي�ساً  عاماًل  �لأطفال  تعليم  ي�سكل 

وم�سادره ومظاهره وتبعاتة، مبا يف ذلك �لفقر وعمل �لأطفال، كما �أن 

�لتعلم حق مبني يف �ملادة 26 من �لإعالن �لعاملي حلق�ق �لأن�سان �لتي 

تقر بقيمة �لتعليم �لأن�سانية وباأن �لتعليم لغنى عنه لتعزيز �إحرت�م حق�ق 

�لأن�سان و�حلريات �لأ�سا�سية. فالتعليم عامل من �لع��مل �لرئي�سة �لتي 

�نها  بل  فح�سب،  و�لأقت�سادي  �لأجتماعي  �ل�سعف  حدة  من  لتخفف 

حتد من ج��نب �ل�سعف ذي �ل�سله بحق�ق �لأن�سان و�لنظم �ل�سيا�سية 

و�لق�سائية.

وي�ؤثر ن�ع �لتعليم يف رفع معدلت �للتحاق باملدر�سة �لإبتد�ئية، فماليني 

�لأطفال يتتلمذون على �أيدي مدر�سني متفانني، غري �أنهم غري مدربني، 

�أحيانا  زهيدة، ويدر�س�ن د�خل قاعات در��سية تك�ن  �أج�ر�ً  ويتقا�س�ن 

مكتظة، تفتقر �إىل �ل�سروط �ل�سحية و�ملعد�ت �لالزمة. 
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�ىل  للمعل�مات  �سلبيني  متلقني  من  �لطلبه  �إىل حت�يل  �لتعليم  ويهدف 

على  يتعني  نف�سه  �ل�قت  ويف  �لتعلم،  عملية  يف  فاعلية  �أكرث  م�ساركني 

�لتي  �لعمل،  �س�ق  دخ�ل  من  متكنهم  �لتي  �ملهار�ت  �إكت�ساب  �لطالب 

جماعة  �إىل  و�لن�سمام  وتط�يرها  ي�م،  بعد  ي�ما  �ملناف�سه  فيها  تزد�د 

عاملية �آخذة يف �لأت�ساع، ولتحقيق هذه �لأهد�ف، يتعني على �مل�ؤ�س�سات 

�إىل  �مل�ساو�ة  قدم  وعلى  �ل�سهل،  �ل��س�ل  للطلبة  ت�فر  �أن  �لتعليمية 

�لأدو�ت و�مل��رد �ملنا�سبة.

لت�سل  �لدر��سة  ف�س�ل  بعد  ما  �ىل  متتد  �أن  يجب  �لتعليم  فر�س  �إن 

�لتعليمية غري  �مل�ؤ�س�سات  من  و�إىل جمم�عة  �لعمل،  ومكان  �لبيت  �ىل 

لدى  يك�ن  �أن  من  �لتاأكد  �لتعليمية  �مل�ؤ�س�سات  على  �لتقليدية.ويتعني 

�ملعلمني روؤية و��سحة لغاية �لتكنل�جيا �جلديدة، و�أن يك�ن�� و�عني لأكرث 

�ل�سبل جد�رة  لدجمها يف �ملناهج وتقدميها للطالب، كذلك يجب تدريب 

�ملعل�مات  وتكنل�جيا  �حلا�س�ب  ج��نب  جميع  على  �لتدري�سي  �ملالك 

للقيام  م�ؤهلني  �أو  مدربني  غري  �ملعلمني  من  كثري�ً  �إن  �إذ  و�لت�سالت؛ 

باأدو�رهم �جلديدة، ولذ� فاإن جزء�ً كبري� من �لأجهزة �لتكنل�جية �ملركبة 

يف �مل�ؤ�س�سات �لتعليمية لي�ستخدم �إل قليال.

وقد �أهتمت �لأمم �ملتحدة بالتعليم من خالل عقد عدة م�ؤمتر�ت منها:-

�مل�ؤمتر �لعاملي يف �لرتبية للجميع وتاأمني حاجات �لتعليم �لأ�سا�سية. . 1

حيث   ،1990 �آذ�ر،   ،9-5 من  تايلند  يف  )ج�متني(  يف  عقد  وقد 

��ستحدث �أطار� لزيادة �لتعلم وج�دة �لتعليم يف �ملد�ر�س »وحتقيق 

�لتعليم �لبتد�ئي للجميع قبل 2000«.

ني�سان، . 2  28-26 �ل�سنغال،  د�كار،  للرتبية«  �لعاملي  »�ملنتدى  م�ؤمتر 

ب�ج�ب ح�س�ل جميع  �للتز�م  مع   ،2015 �أىل  �أجل  وقد   ،2000
وي�سمل   جيدة،  ن�عية  ذي  و�لز�مي  جماين  تعليم  على  �لأطفال 

و�أولئك  �سعبة  ظروف  يف  �مل�ج�دين  و�ناثاً(  )ذك�ر�ً  و�لأطفال 

�ألطفال �ملنحدرين من جماعات �أثنية.

وجُترى، حالياً يف �لعر�ق، �لتح�سينات و�لتط�ر�ت على �ل��قع �لتعليمي، بعد مدة 

من �لنحد�ر �ل�سديد يف م�ست�يات �لطالب �لعلمية و�نت�سار �ملح�س�بية و�لتعليم 

�خلا�س من خالل �لدرو�س �خل�س��سية للطالب، ما عمق من �سعف �مل�ست�ى 

�لك�سب  منها  �لهدف  جتارة،  �إىل  �لعلم  �كت�ساب  حت�ل  للطالب.ب�سبب  �لعلمي 

�ملادي فقط. ولل�ق�ف على �ل��قع �لتعليمي يف �لعر�ق. 

ي��سح لنا جدول )7( ، �أن �أعلى م�ست�ى من عدد �مل�ؤ�س�سات �لتعليمية 

�لتعليمية  �مل�ؤ�س�سات  �لأوىل جلميع  باملرتبة  بغد�د  �سجلته حمافظة  قد 

و�لثالثة، يف  �لثانية  باملرتبتني  و�لب�سرة  نين�ى  بالتناوب حمافظتا  تليها 

عدد �مل�ؤ�س�سات �لتعليمية. كما ويالحظ من �مللحق �أن �أعلى �مل�ؤ�س�سات 

�لتعليمية ن�سبة وعدد�ً هي �ملد�ر�س �لبتد�ئية.

طريق  بالفعل  ي�سلك�ن  �لأبتد�ئية  �ملرحلة  يكمل�ن  �لذين  �لأطفال  �إن 

تخفيف  على  ت�ساعدهم  �لتي  �لالزمه  و�لأ�س�س  �لأدو�ت  على  �حل�س�ل 

�إحتمال معاناتهم من �ل�سعف، حني ي�سبح�ن ر��سدين، وي�سكل �للتحاق 

�لملام  �إىل  �لطريق  �لبتد�ئية،  �ملرحلة  و�إكمال  �لبتد�ئية  باملدر�سة 

�لأ�سا�سي بالقر�ءة و�لكتابة، و�ل��س�ل بطبيعة �حلال �إىل �ملرحلة �لثان�ية. 

�لذين لينتظم�ن  �لأبتد�ئية  باملدر�سة  �لألتحاق  �سن  �لبالغ�ن  و�لأطفال 

فيها، هم �أمي� �لغد من �ل�سباب �لبالغ، �لذين �ستك�ن فر�ستهم يف �لعمل، 

وعلى �مل�ست�ى �لعام، �أ�س��أ من غريهم.ويقدر عدد �لأطفال �لذين بلغ�� 

 113(  : ب�  عاملياً  فيها  ولينتظم�ن  �لأبتد�ئية  باملدر�سة  �لألتحاق  �سن 

منهم يعي�س�ن يف دول  منهم من �لأناث و94 %  ملي�ن طفل ( و56 % 

�فريقيا جن�ب  يعي�س�ن يف  بقليل  ثلث جمم�عهم  يرب� على  نامية، وما 

�ل�سحر�ء �لكربى، وثلث �آخر يف جن�ب �أ�سيا وغربها، و13% يف �سرق 

�أ�سيا ومنطقة �ملحيط �لهادي.

وي�فر  �لعمل،  لأهلية  �لأ�سا�س  ي�سع  �لأ�سا�سي  �لتعليم  فاإن  هذ�  وعلى 

�لقر�ءة  معرفة  مثل  �لعمل  مكان  متطلبات  من  �لأدنى  �حلد  لالأفر�د 

�لأ�سا�سية و�جل�هرية، ويتمثل دور  �ملهار�ت  و�لكتابة و�حل�ساب، وينمي 

مهم �آخر للتعلم �لأ�سا�س يف تنمية �ملهار�ت �لجتماعية لدى �لأطفال يف 

�سن مبكرة عالوة على تنمية �إدر�كهم للم��طنة وثقافة �لعمل.

جدول )7(

عدد املوؤ�س�سات التعليمية يف العراق لعام 2002.

�ملحافظاتت
دور 

�حل�سانه
ريا�س %

�لطفال
�ملد�ر�س %

�لبتد�ئيه
�ملد�ر�س %

�لثان�يه
%�ملهنيه%

146 145,7468,1103211,32638,4نين�ى1

83,3325,67097,82237,1135,5�سالح �لدين2

93,7305,36086,71454,6167كرك�ك3

135,5  41,6264,67197,92407,7دياىل4

16366,314225,0149116,4750248335,3بغد�د5

52,0254,47498,22457,8167�لنبار6

114,5396,84544,91785,7125,1بابل7
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20,8183,227231003,283,4كربالء8

52,0346,03483,81274,162,5�لنجف9

52,0315,43864,2973,173�لقاد�سيه10

20,8122,12362,6551,852,1�ملثنى 11

31,2295,17127,82126,894ذي قار12

20,8264,64785,21213,9115و��سط13

20,8183,23393,7802,683,4مي�سان14

114,55810,25826,42929,3146�لب�سره15

//////////ده�ك16

//////////�ل�سليمانيه17

//////////�ربيل18

/246/566/9115/3128/235�ملجم�ع19

امل�سدر :- وزارة التخطيط, اجلهاز املركزي لالإح�ساء, املجموعة االإح�سائية لعام 2003, �سفحات متفرقة.

أبحاث

�إن ملغادرة مقاعد �لدر��سة قبل �ل�سف �خلام�س �لبتد�ئي وعدم �لتمكن 

ول�ج  عند  عميق  �أثر  و�لكتابة   �لقر�ءة  من  �لدنيا  �مل�ست�يات  بل�غ  من 

�لأطفال عامل �ملر�هقة ومرحلة �ل�سباب، ويف مقدرتهم لحقا يف �لعث�ر 

على عمل لئق.

وي�سري �جلدول )8( �إىل ن�سبة �لطلبة يف �مل�ؤ�س�سات �لتعليمية لعام 2002، 

يف جميع حمافظات �لقطر �إذ ي�سري �مللحق �إىل �أن �أعلى ن�سبة من �لطلبة 

يف �لعر�ق هي يف مرحلة �لتعليم �لبتد�ئي، �إذ بلغت ن�سبتهم )%68,7(، 

تليها ن�سبة �لطلبة يف �ملعاهد �إذ بلغت 39,5% ت�زعت �ملرحلة �لأبتد�ئية 

طلبة  ن�سبة  ت�زعت  فيما  لالإناث،  و)%30,3(  للذك�ر   )%38,4( على 

�ملعاهد على (0,3%) للذك�ر و(0,6%) لالإناث، وتاأتي يف �ملرتبة �لثالثة 

بعدد �لطلبة، �ملرحلة �لثان�ية �إذ بلغت ن�سبة �لطلبه فيها (22,2%) منها 

(13,5%) للذك�ر و(8,7%) لالإناث و�أقل ن�سبة �سجلتها دور �حل�سانة �إذ 
بلغت (0,2%) منها (0,1%) لكل من �لذك�ر و�لإناث.

وعلى �لرغم من �أهمية دور �حل�سانة وريا�س �لأطفال يف �إعد�د �لأطفال 

هاتني  �أن  جند  �أننا  �إل  �لعلميه،  مد�ركهم  وتط�ير  �لأبتد�ئية  للمرحلة 

و�لرعاية ط��ل  �لهتمام  تاأخذ� حقهما من  �لتعليميتني، مل  �مل�ؤ�س�ستني 

�لعق�د �ل�سابقة وحتى �ل�قت �حلايل. �إن هذه �حل�سانة وريا�س �لأطفال، 

تعد �لطفل للتع�د على �جل� �ملدر�سي �أولً، ثم تعلمه �أ�سا�سيات �لقر�ءة 

و�لكتابة و�حل�ساب ثانيا، وتنمي �لأدر�ك �ملعريف ثالثا، وتط�ر من دو�فع 

�لطفل نح� �لتعلم، وتك�سبه �ل�سجاعة و�مل��جهة و�لثقة بالنف�س ر�بعا.

ويف �ملدة  �لأخرية من �لعقد �لتا�سع من �لقرن �لع�سرين تدنت م�ست�يات 

�بتد�ء من �ملرحلة �لأبتد�ئية وحتى  �لتعليم يف �ملر�حل �لدر��سيه كافة، 

�سملت  و�قت�سادية  �جتماعية  لأ�سباب  �سابقا،  �أ�سرنا  كما  �جلامعية، 

�لطالب و�ملعلم على حد �س��ء. وتقل م�ست�يات �لطلبة �جلامعيني ب�سبب 

�نتفاء �لهدف من �لدر��سه �جلامعيه نتيجة �لبطالة �لكبرية �لتي يعانيها 

حامل� �ل�سهاد�ت �جلامعية. ف�ساًل عن �سعف �لطالب ب�سكل عام. نتيجة 

�نعد�م �ملطالعة وقر�ءة �لكتب و�ختفاء �لعامل �لثقايف و�لعالمي �لذي 

يحث �ل�سباب على �ملطالعة و�رتياد �ملكتبات و�س�ق �لكتب، ويف ��ستبانه 

تخ�س �ل�سباب للفئة �لعمرية )10-24 �سنة(، ح�ل مدى حبهم للمطالعة، 

فكانت �لن�سبة �لكربى يف �لإجابة هي �نعد�م حبهم للمطالعة بن�سبة بلغت 

(63,2%) للفئة )10-14 �سنه( ون�سبة (57,0%) للفئة )15-18( ون�سبة 
)57,3( للفئة )19-24( كما ي�سري �إىل ذلك �ل�سكل )6( و�جلدول )9( 

وتتعدد �أ�سباب عدم مطالعة �ل�سباب فمنها:-

م�ساهدة . 1 ويف�سل  �ملطالعة،  يحب  ل  منهم  كبري�ً  ق�سماً  �إن 

�لف�سائيات عليها.

�إن �لكثري من �ل�سباب ل يجيدون �لقر�ءة.. 2

بع�س �ل�سباب ل يجدون �ل�قت للقر�ءة ب�سبب ممار�سته للعمل . 3

بعد �إنتهاء ي�مه �ملدر�سي �أو �جلامعي.

�إن �أكرث �ل�سباب ميار�س�ن ه��يات �أخرى غري �لقر�ءة، وجلها . 4

ريا�سية مثل كرة �لقدم.

لقد �سهدت �ل�سن��ت �ملا�سية من �لعقد �لتا�سع حالة من ت�سرب �لطالب 

�ل���سع من �ملد�ر�س وكانت �أ�سبابها يف �أكرثها �قت�سادية، كما بني ذلك 

�جلدول )10( و�ل�سكل )7( حيث �أ�سار �مللحق �ىل �أ�سباب ترك �لدر��سة، 

�إذ جند �أن �لن�سبة �لأكرب من �لطالب ترك�� �لدر��سة ب�سبب عدم رغبة 

مقارنه   (%38,9) ن�سبتهن  بلغت  �إذ  لالإن�اث  خا�سة  ذلك  يف  �ل��لدين 

بالذك�ر (9,4%)، وتاأتي �حلالة �ملادية يف �ملرتبة �لثانية يف �سبب ترك 

ب�سبب  وهذ�  �سنة،   )24-19( �لعمرية  للفئة  �لدر��سة،  ملقاعد  �لطالب 
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متطلبات �لدر��سة، وخا�سة �لأ�ساتذة و�لقائمني على �أمر �ملد�ر�س. �لذين 

كان�� يطالب�ن �لطالب مببالغ مالية مقابل �نتقالهم �ىل مر�حل در��سية 

�خرى، �أو �عتماد �لتدري�س �خل�س��سي. ما يف�ت �لفر�سة على �لطالب 

�لقت�سادية  �حلالة  ب�سبب  ذلك  كل  �لتعلم،  م�سرية  م��كبة  يف  �لفقر�ء 

�ملتده�رة للبلد يف �لعقد �ل�سابق.

جدول )8(

عدد الطلبه يف املوؤ�س�سات التعليميه لعام 2002 يف العراق

عدد �لطلبه�جلن�س �مل�ؤ�س�سه �لتعليميه
 من جمم�ع 

�مل�ؤ�س�سات %

من �ملجم�ع 

�لكلي%

دور �حل�سانه 

392750,30,1ذ

�388549,70,1

1000,2%7812م

ريا�س �لأطفال

3503451,20,7ذ

�3333348,70,1

1001,3%68367م

�ملرحله �لأبتد�ئيه

196236955,938,4ذ

�154560644,130,3

10068,7%3507975م

�ملرحله �لثان�يه

68944760,913,5ذ

�44265939,18,7

10022,2%1132106م

�ملد�ر�س �ملهنيه

3537754,10,7ذ

�3000045,80,6

1001,3%65377م

�ملعاهد

12796300,3ذ

�2987370,00,6

10039,5%42669م

�لكليات

20499965,34,0ذ

�10874534,72,1

1006,1%313744م

�ملجم�ع

2943949/57,6ذ

�2164101/42,4

//5108050م

 ,2003 لعام  االح�سائيه  املجموعه  لالح�ساء,  املركزي  اجلهاز  التخطيط,  وزارة   -: امل�سدر 

�سفحات متفرقه.

جدول )9( 

 التوزيع الن�سبي ملدى حب ال�سباب للمطالعة 

هل حتب �ملطالعة 

؟
�ملجم�عكالنعم 

100%1036,863,2-14 �سنة

100%1543,057,0-18 �سنة

100%1942,757,3-24 �سنة

امل�سدر :م�سح معارف ومواقف وممار�سات ال�سباب, م�سدر �سابق, �ص179

�لطلبة من  بتمكني  يت�سل  فيما  حي�ياً  للتعليم، بجميع مر�حله دور�ً  �إن 

�إكت�ساب �ملزيد من �ملهار�ت �ملعرفية �ملتقدمة و�ملهار�ت �لأخرى، وه� يعد 

�لطلبة للتعليم �لتدريجي حتى �مل�ست�ى �لعايل للجامعات، كما ويعدهم 

ملزيد من �لتدريب يف �لق�ى �لعامله، فجميع مر�حل �لتعليم تٌهّيُئ �ملتعلم 

�حليلة  و�سعة  �لبديهه،  و�سرعة  و�ملرونة  �مل�سكالت،  حل  مهار�ت  لتعلم 

للعمل �جلماعي وتعلم م���سلة �لتعلم ومهار�ت �ملبادرة.

�لأبتد�ئية  �ملرحلة  من  �بتد�ًء  �لعر�ق،  يف  للتعليم  �حلايل  �ل��قع  وين�ء 

�سعف  �إىل  �ل��قع  يف  تع�د  كثرية،  ب�سلبيات  �جلامعي،  �لتعليم  وحتى 

�لكادر �لتدري�سي علمياً، و��ستخد�م طرق تدري�سية خاطئة، ف�ساًل عن 

خريجي  من  هم  �لبتد�ئية  �ملرحلة  يف  �ملدر�سني  من  هائل  كم  وج�د 

�لدور�ت �ل�سريعة �لذين لي�س لديهم �أدنى فكرة عن طرق �لتدري�س، �أو 

�إي�سال �ملادة �لعلمية  حتى در�ية نف�سية �لطفل يف تلك �ملرحلة وكيفية 

للطالب، خا�سة.

جدول )10( 

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

�خل�سائ�س
�لفئه )-14

10�سنه(%
�لفئه )-18

15�سنه(%
�لفئه )-24

19�سنه(%

34,129,321,8عدم رغبة �ل��لدين

19,025,530,5�حلاله �ملاديه

5,12,82,3�ملر�س

3,17,18,5�لعمل

0,30,24,2�لتخرج

13,19,68,8بعد �ملدر�سه عن �مل�سكن

24,124,722,8�خرى 

1,30,81,0غري مبني

100%100%100%�ملجم�ع

امل�سدر:-  م�سح معارف ومواقف وممار�سات ال�سباب, م�سدر �سابق, �سفحه 32, جدول )11(.
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�أنَّ �ملرحلة �لبتد�ئية هي مرحلة �لتعليم �لأ�سا�س و�جل�هرية، و�لتي على 

�لهيئة  تك�ن  �أن  فاملفرو�س  لهذ�  �ملتقدمة،  �ملر�حل  بقية  تبنى  �أ�سا�سها 

�لذين  �جلامعية،  �ل�سهاد�ت  حملة  من  �لأبتد�ئية  �ملرحلة  يف  �لتعليمية 

تدرب�� على معرفة �أ�سل�ب �لتدري�س �ل�سحيح.

�ملر�حل  كافة  يف  للطالب  �لتعليمي  �مل�ست�ى  تدين  �أ�سباب  من  كذلك 

�لطالب حالة من  ي�لد لدى  �ملناهج، ما  �مل�ستمر يف  �لتغيري  �لتعليمية، 

�لتذبذب يف �لأ�ستيعاب و�لإدر�ك، ف�ساًل عن عدم �ل�ستقر�ر، و�لتاأرجح 

يف مدى �سدقية ما يقر�أ، بني منهجني : �ملنهج �حلايل و�ملنهج �ل�سابق؛ 

ولبد �أن ي�ساأل نف�سه عن �ملنهج �ل�سابق هل ه� �سادق يف معل�ماته �أم 

ل ؟

ويف �ملرحلة �حلالية، جند �إن حالة عدم �لأمن �لتي ت�س�د �لعر�ق، قد 

�أ�سهمت كثري�ً يف تدين �مل�ست�ى �لعلمي للطالب نتيجة عدم �لقدرة على 

نتيجة  نف�سية  باأمر��س  �لكثريين  و�إ�سابة  �مل�ستمر،  و�خل�ف  �لرتكيز، 

ح��دث �ساهدوها باأعينهم، �أو فقد�نهم �أ�سدقاءهم �أو �أهليهم.

�سكل )7(

التوزيع الن�سبي للمحبوثني )10 - 24 �سنة( 

يف مدى رغبتهم باملطالعة

�لفئة 10 - 14 �سنة

نعم �أحب �ملطالعة

كال ل �أحب �ملطالعة

�لفئة 15 - 18 �سنة

�لفئة 19 - 24 �سنة

�ل�سكل من عمل �لباحثة �عتماد�ً على جدول )10(

أبحاث

�سكل )8(

التوزيع الن�سبي للمحبوثني )10 - 24 �سنة( ح�سب اأ�سباب ترك 

الدرا�سة

�ل�سكل من عمل �لباحثة �عتماد�ً على جدول )11(

�لفئة 10 - 14 �سنة

�أ�سباب ترك �لدر��سة

عدم رغبة �ل��لدين

�حلالة �ملادية

�ملر�س

�لعمل

�لتخرج

بعد �ملدر�سة عن �مل�سكن

�أخرى

غري مبني

�لفئة 15 - 18 �سنة

�لفئة 19 - 24 �سنة

ويف �ملرحلة �حلالية، جند �إن حالة عدم �لأمن �لتي ت�س�د �لعر�ق، قد 

�لقدرة  نتيجة عدم  للطالب  �لعلمي  �مل�ست�ى  �أ�سهمت كثري�ً يف تدين 

نف�سية  باأمر��س  �لكثريين  و�إ�سابة  �مل�ستمر،  و�خل�ف  �لرتكيز،  على 

نتيجة ح��دث �ساهدوها باأعينهم، �أو فقد�نهم �أ�سدقاءهم �أو �أهليهم. 

�أما طالب �جلامعات ذك�ر� و�إناثا فكان�� ل يبال�ن يف عقد �لت�سعينات، 

بتخرجهم من �جلامعة، وكان �أكرثهم يتعمد �لر�س�ب ليبقى �أكرب عدد 

ممكن من �ل�سنني يف �جلامعة، وذلك لأن �ملتخرج من �جلامعة، ومن 

�لذك�ر خا�سة، عليه �أن يلتحق باأحد مع�سكر�ت �لتدريب لأد�ء �خلدمة 

�لتي  �ل�سهادة  ن�ع  على  �عتماد�ً  �لع�سكرية ح�سب فرتة زمنية حددت 

يحملها، وبعد �أد�ء �ملدة هذه، عليه �أن يبد�أ �لبحث عن عمل، و�ل�ق�ف 

يف �سف �لبطالة مع �أقر�نه من حملة �ل�سهاد�ت.

يتعني على �لتعليم يف �لعر�ق ��ستهد�ف ما يلي :-

خلق وعي لدى �لطالب ب�ساأن طبيعة �لقت�ساد �حلديث، مبا . 1

يف ذلك قيمه وم��قفه وممار�ساته.
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من . 2 تزيد  ول  �ساملة،  �لتثقيفية  �لعملية  تك�ن  �أن  �سمان 

��ستغالل �لطبقات �ملهم�سة.

�سمان غر�س �أخالق �سليمة للعمل يف �جليل �جلديد.. 3

حت�سني منط �حلياة جلميع �لنا�س.. 4

�سمان منافع �لتكن�ل�جيا �حلديثة وجتنب م�ساوئها.. 5

للمناهج  �لطلبة  ��ستيفاء  من  �لتاأكد  على  �ملعلمني  دور  يقت�سر  ل 

و�لت�سامح،  �لتعاطف  قيم  تعزيز  �أي�سا  عليهم  بل  فح�سب،  �لدر��سية 

و�ل�سريعة  �حل�سا�سة  �لعق�ل  وتك�ين  باإر�ساد  عامة،  ب�سفة  و�لقيام 

�لتاأثر. 

وتعزيز  �لعمل،  لت�ليد فر�س  و�سيلة  و�لتدريب  �لتعليم  �أن  �سك يف  ل 

�لإنتاجية، وزيادة دخ�ل خمتلف �جلماعات، لذ� فان �لتعليم مك�ن مهم 

من مك�نات عجلة �لتنمية �لقت�سادية و�لجتماعية. و�إن جناح �لتعليم 

�لنا�س  تعليم  ه�  �لتعليم  عليه.وهدف  ركز  �لذي  �ل�سيء  على  يعتمد 

مهار�ت �سل�كية و�جتماعية ومعايري �لعمل �جلماعي و�ملرونة، و�سمان 

�إتاحة فر�س هذ� �لتعليم على �أو�سع نطاق يعد و�سيلة لتح�سني �أهلية 

�لعمل ل�سر�ئح كبرية من �ملجتمع.

و�لجتماعي،  �لقت�سادي  �لأمان  غياب  �إىل  و�جلهل  �لأمية  ت�ؤدي 

و�ملخدر�ت،  �جلر�ئم  �سحية  �ل�ق�ع  ثم  ومن  �لياأ�س،  �إىل  وتف�سيان 

�أن عدد  �لدر��سات  �إحدى  �أثبتت  فقد  �لأ�سرة؛  على  �ملبا�سر  و�لتاأثري 

�لأطفال �لذين يت�جه�ن للعمل يف �سن مبكرة ينخف�س كلما �أرتفع تعليم 

عائل �لأ�سرة من �لأب و�لأم. لذ� يعد �لتعليم �أحد �أهم �ملحركات رقي 

�لأمم �لأ�سا�سية وتقدمها.

يف  و�ل�ساب  للطفل  �لأجتماعي  �ل��قع  يف  �ل�سعف  م��طن   -: ثالثاً 

�لعر�ق

�جلديد،  �جليل  تن�سئة  م�سئ�لية  عاتقنا،  على  �مللقاة  �مل�سئ�ليات  من 

و�لأمهات  �لأباء  و�ل�سالل، وم�سئ�لية  �لإنحر�ف  و�ملحافظة عليه من 

على خمتلف  يليه  �لذي  �جليل  عن  جيل  كل  م�سئ�لية  �أولدهم،  عن 

�لأجتاهات و�لحتمالت.

�لعقلي  �لأعد�د  يف  �لأوىل  بالدرجة  �لأهم  �لأ�سرة  م�سئ�لية  وتاأتي 

و�لنف�سي للطفل يف �ملجتمع، لك�نه ينطلق نح� هذ� �ملجتمع من �أ�سرته، 

ولالأب  �لأ�سرة.  هي  �لطفل  منها  ينطلق  �لتي  �لأوىل  �ملحطة  �إن  �أي 

و�لأم م�سئ�لية كبرية يف درء خطر �لأنحر�ف عن �أولدهما، لأن ه�ؤلء 

�لأباء حينما ميتنع�ن عن �لأهتمام �لعقلي و�لنف�سي و�لروحي باأبنائهم، 

يك�ن�ن قد �سهل�� على �ملنحرفني مهمة ن�سر �لرذيلة و�لنحطاط يف 

�هلل  �سلى  �هلل  ر�س�ل  قال  ومعتقد�ته.وقد  �جلديد  �جليل  �سل�كيات 

عليه و�له و�سلم :-

�آبائهم  يار�س�ل �هلل؛ من   : �أبائهم، فقيل  �لزمان من  �أخر  »ويل لأبناء 

�مل�سلمني �أم �لكفار فقال : ل، من �آبائهم �مل�سلمني«

من  وم��قفهم  �أعمالهم  ولكن  ظاهر�،  م�سلمني  يك�ن�ن  قد  و�لأباء 

�أبنائهم قد تطابق عمل �لكفار ورغبتهم يف �حلقيقة. �إن �لأ�سرة تق�م 

على �أ�س�س ورو�بط �إن�سانية، و�أخرى غريزية وطبيعية، فهي تلعب دور�ً 

�أ�سا�سياً يف بناء �سخ�سية �لطفل وتك�ينها وت�جيهها منذ ن�ساأته وحتى 

�لكرب، وكلما �سلحت �لأ�سرة وق�ي بنائها و�أحكمت �أو��سر �لعالقة بني 

�فر�دها كان �ملجتمع �سليما، لذ� فاأن �لأ�سرة م�ؤ�س�سة ترب�ية ولي�ست 

�لأول عن  �مل�س�ؤول  و�لبيت ه� �مل�سدر  �لبع�س،  �قت�سادية كما ير�ها 

تربية �لأبناء و�لأهتمام بتعليمهم �لأ�سالمي �ل�سحيح.

�إن �إنهيار �لأخالق، وتفكك �لأ�سرة و�لطالق، وقلة �لرت�بط بني �أفر�د 

�لأ�سرة �ل��حدة، ذ�ت تاثري كبري على �ل�ساب، ومايعانيه من م�سكالت. 

�أما حثه  فرتبيته �لرتبية �ل�سحيحة جتعله ي�سري يف طريق م�ستقيم، 

�ل�ساب  ينم�  �ن  ذلك  �أقر�نه، فيرتتب على  �أف�سل من  يك�ن  �أن  على 

حق�ق،  من  لديه  مبا  �لكتفاء  عدم  �إىل  يدفعه  غريب،  �إجتاه  وعنده 

وحماولة فر�س �إر�دته ورغباته على �لأخرين.

ت��فر  وعدم  �لدخل،  ثبات  عدم  لل�سعف  �لبارزة  �لأ�سباب  �أهم  من 

على  �لقدرة  تقل�س  يف  فال�سبب  جمز،  عمل  على  �حل�س�ل  �إمكانية 

�إذ  �ملالية.  و�لإير�د�ت  �لأ�س�ل  �نعد�م  على  �حلياة ليقت�سر  م��جهة 

�ن �لعلل �لأجتماعية من قبيل �س�ء �حلالة �ل�سحية، وحمدودية �سبل 

�حل�س�ل على �خلدمات �ل�سحية وحمدودية �أو �نعد�م �سبل �حل�س�ل 

على �لتعليم، وكلها من �لأ�سباب �ملهمة �لتي ت�سهم يف ذلك، كما �إنها 

من �لع��مل �ملهمة يف حتديد �لقدرة على ك�سب �لعي�س وتنمية قدر�ت 

�ل�سخ�س.

كما ي�ؤدي �نخفا�س م�ست�يات �أد�ء �لقطاعات �لقت�سادية �إىل �نخفا�س 

م�ست�ى �لأجر �حلقيقي تبعاً لذلك �سريعاً ما ينعك�س على ت�زيع �لدخل 

�ل�سهري وفق �آلية �أفرزها �لت�سخم لغري �سالح ذوي �لدخل �ملنخف�س، 

ما �أدى �إىل تده�ر �لق�ة �ل�سر�ئية، �إذ مل يعد �لأجر كافيا لتلبية معظم 

�ل�سلع  من  �حلرمان  �إىل  �إ�سافة  �لغذ�ئية  �مل��د  من  �لفرد  حاجات 

�لن�ساط �لقت�سادي،  �ل�سرورية �لأخرى. فالنخفا�س يف  و�خلدمات 

�إنخفا�س  يعني  �لعاملني،  ورو�تب  لالأج�ر  �ل�سر�ئية  �لقدرة  وتدين 

م�ست�ى �لت�سغيل و�زدياد ن�سبة �لبطالة �لتي تعد من �مل�سكالت �لكبرية 

لعام   %16,7 من  �لبطالة  ن�سبة  �رتفعت  �إذ  �ل�سباب،  ي��جهها  �لتي 

بلغ  حيث   %68,3 قدرها  بزيادة   ،2003 لعام   %28,1 �إىل   1997
معدل من� بطالة �لذك�ر بحدود 30,2 % �ما �لأناث بحدود %16.

لقد �أ�سار خرب�ء �لقت�ساد �إىل �أن �إنتاجية �لعامل �لأمي ترتفع بن�سبة 

30% بعد عام و�حد من �لدر��سة �لبتد�ئية و600% بعد �لدر��سة 
�جلامعية، وبهذ� ميكن �أن نت�س�ر مدى �خل�سارة و�لهدر �لذي يتكبده 

عدد  �أن  علمنا  �إذ�  �ل�سائعة.  �لتنمية  وفر�س  �لعر�قي،  �لقت�ساد 

�خلريجني �جلامعيني �زد�د من )22585( طالب  وطالبة لعام 1993 

- 1994 �ىل )36233 طالب وطالبة (عام 2004-2003.)3(

وميكن �لإ�سارة �إىل �أربع مر�حل مهمة كان لها تاأثري و��سح يف م�سكلة 

�لبطالة وهي :-
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أبحاث

�حلرب �لعر�قية – �لير�نية، 1988-1980.. 1

جمل�س . 2 قر�ر  مب�جب   2003-1990 �لأقت�سادي  �حل�سار 

�لأمن 661 يف 1990/8/6.

للنظام . 3  1995 عام  بعد  �لع�س��ئية  �لقت�سادية  �ل�سيا�سات 

�ل�سابق.

�جلي�س . 4 حل  ب�سبب  �لبطالة  وتفاقم   ،2003 عام  �حد�ث 

بلغت  �لعامة.�إذ  �مل�ؤ�س�سات  وبع�س  �لأمنية  و�مل�ؤ�س�سات 

�إىل-%35 �نخف�ست   2003 عام  منت�سف   %70 ن�سبتها 

30عام 2005.

تقدير  ميكن  �إذ  �لأطفال؛  عمالة  حالة  ظه�ر  �سبق  عما  نتج  وقد 

يف  �لعاملني  �لأطفال  م�ساهده  طريق  عن  �لظاهرة  هذه  �سخامة 

�ل�س��رع و�لأ�س��ق و�ل�ر�س، و�لعاملني يف �لزر�عة يف �ملناطق �لريفية، 

كذلك يعمل �لأطفال يف مر�كز �ملدن يف قطاعات �لتجارة و�خلدمات 

ل  خطرة  �أعمال  يف  عملهم  عن  ف�ساًل  و�لت�سييد.  و�لبناء  و�لت�سنيع 

تنا�سب �سنهم وقدر�تهم �لبدنية و�لفكرية.

وقد �أورد تقرير جامعة �لدول �لعربية �إح�ساء�ت مفادها �أن �لأطفال 

�إذ  �لعر�قية.  �لعاملة  �لق�ة  من   %2,37 ن�سبة   ،1987 عام  �سكل�� 

�أن عدد  �أظهرت  8912 م�سروعاً  �سملت   1987 در��سة عام  �أجريت 

�ي   طفل   10352 بلغ  �لعمل  �سن  دون  هم  ممن  �لعاملني  �لأحد�ث 

48% من جمم�ع �لعاملني يف تلك �مل�ساريع. كما �أ�سارت �لي�ن�سك� �إىل 
 1990 عام   95692 من  �رتفع  �لأبتد�ئية  �ملد�ر�س  �ملتخلفني عن  �إن 

�إىل 131658 عام 1999. وبلغت ن�سبة ظاهرة ت�سغيل �لأطفال عام 

1997 �إىل نح� 20,37%. وكذلك �نخفا�س دور �لأيتام من 22 د�ر 
عام 1990 �إىل 19 د�ر يف �ذ�ر عام 1998. كذلك ت�يف )1280554( 

2000-1990، بح�سب �سندوق رعاية  �لأع��م  �لعر�ق بني  طفل، يف 

�لطف�لة و�لأم�مة �لتابع لالأمم �ملتحدة )4(.

�ل�فيات  ن�سبة  �إرتفاع  يف  كبري  دور  �لأقت�سادي  للح�سار  كان  كذلك 

بالقر�ر�ت  وتالعبها  �ل�سابق  �لنظام  حك�مة  وتقاع�س  �لأطفال  من 

�ل�فيات  عدد  و�رتفاع  �لأطفال  معاناة  ��ستغالل  خالل  من  �لدولية 

لتح�سني �س�رتها �مام �لعامل. �إذ ي�سري �جلدول )11( �إىل �لعدد �لكلي 

ج�سم  فاإن  �لأ�سا�س  هذ�  وعلى  �لقت�سادي  �حل�سار  ب�سبب  لل�فيات 

�لطفل �لعر�قي وعقله ونف�سيته تتعر�س �ىل �لتدمري �لد�ئم من جر�ء 

�حل�سار؛ �إذ �زد�دت حالت جنح �لأحد�ث من 2600 ق�سية حدث يف 

�ملحكمة عام 1991 �ىل 4420 ق�سية عام 1996.

نطاق  على  �لغذ�ئي  �لأمن  تهديد  �إىل  �أدت  �لقت�سادية  �ل�سائقة  �إن 

و��سع، وعر�ست حاجات �لطفل �لأ�سا�سية وحق�قه و�سعادته للخطر، 

فمع �أهمية �لبطاقة �لتم�ينية هي ل ت�سد �إل ح��يل 35% من حاجة 

�لعر�قيني، ومل تعد جمانية �لتعليم وحم��لأمية و�ل�سمان �لأجتماعي 

�س�ى هياكل وم�سميات �سعيفه �لأثر يف �سعيد �ل��قع.  

جدول )11(

العدد الكلي للوفيات ب�سبب احل�سار الأقت�سادي ل�سباب منتخبه 

�ملجم�ع�كرث من 5 �سن��ت�قل من 5�سن��ت�ملدة �لزمنيه 

198971102022427334

199089032356132464

1991274735846985944

19924693376530123463

19934976278261128023

19945290580776133681

19955582382961138784

19965699783284140281

19975884585942144787

19987127988760160039

19998004497439177483

20007608799915607

5165727639821280554�ملجم�ع

امل�سدر :- اجلمعية العراقية لدعم الطفولة, جملة الطفولة, العدد 11, ال�سنة ال�ساد�سة, ني�سان, 

2000, �سفحه8.

�سكل )9(

العدد الكلي للوفيات ب�سبب احل�سار القت�سادي لالأطفال اأقل واأكرث 

من 5 �سنوات

�ل�سكل من عمل �لباحثة �عتماد�ً على جدول )12(
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لقد �أخذت �لبطالة مظاهر �ستى �أبرزها زيادة �لعاملني يف �لأن�سطة 

�لهام�سية، ف�ساًل عن �إزدياد �لهجرة �إىل �خلارج، ما ترك �أثر�ً على 

تز�يد  وتفاقمها  �إزديادها  على  وترتب  �لجتماعي،  و�لأمان  �لأمن 

�لفقر و�لف��رق �لأجتماعية.

ويتفاعل �ل�سعف و�لفقر معا بحيث ي�جد�ن يف د�ئرة مفرغة يعزز كل 

منها �لأخر يف �إطارها. فالفقر�ء هم �أ�سد �لفئات �سعفاً �مام �ل�سدمات 

�لقت�سادية، و�خل�سائر �ملادية، و�لع��مل �لتي ت�سر ب�سالمتهم، ومن 

�ل�سهل �أن ت�ؤدي هذه �لأحد�ث �إىل تدمري قدرة �لفقر�ء على �خلروج 

من د�ئرة �لفقر �س��ء على �ملدى �لط�يل �أو �لق�سري، وذلك عن طريق 

��ستنفاذ قدر�تهم �لب�سرية و�ملادية، وهي عملية قد ي�ستحيل ردها عن 

م�سارها. وت�ؤثر يف زيادة م�ست�ى �سعف �لفقر�ء ب�سفه خا�سة؛ لأنهم 

بال�سرر، من قبيل  �إل  �لتي لتاأتي  للكثري من �ملخاطر  �أكرث عر�سه 

�لنحر�ف.  �أو  �ملجاعة  �أو  �لعمل  فر�س  فقد�ن  �و  �ل�فاة  �أو  �ملر�س 

�لفقر  ي�ؤدي  وقد  �ملخاطر،  هذه  على  �لتغلب  على  قدرة  �قل  وهم 

و�نعد�م �مل�ساو�ة �لأجتماعيه �إىل تفاقم �ل�سعف ب�س�رة غري مبا�سره 

�لجتماعي  �لتما�سك  ويق��سان  �لجتماعية،  �لت�تر�ت  ي�ؤججان  �إذ 

�لالزم للحيل�لة دون بروز �ملخاطر، �أو مل��جهة �ملخاطر �مل�ستجدة.

و�لأ�سخا�س �مل�ج�دون على عتبة �لفقر عاجزون، ب�سبب قلة م��ردهم 

عن �لت�سدي لل�سدمات، ل�سعفهم �أمامها، وكل �سرر ي�سيبهم يزيد من 

قلة دخلهم ويجعلهم �أقرب �إىل �لياأ�س، مثاًل يعد من تت�قف معي�سته 

على ت�سدير �ل�سلع �لأ�سا�سية �لزر�عية كالفالحني، على درجة عالية 

وملقاومة  �ل�س�ق،  يف  وتقلباتها  �لأ�سعار  �نخفا�س  �أمام  �ل�سعف  من 

غري  �ملقاومة  �آليات  �إىل  �لفالح�ن  يلجاأ  ما  كثري�ً  �لأ�سعار  �سدمات 

�لر�سمية؛ لتد�رك خ�سار�تهم �ملادية ومن هذه �لآليات �إخر�ج �أطفالهم 

�لغذ�ئية  �ل�جبات  وتقلي�س  �لعمل،  و�لعتماد عليهم يف  �ملد�ر�س  من 

�ملهمة، وبيع �مل�ج�د�ت �لإنتاجية وحتى �لأثاث �ملنزيل، وهذه ع��مل 

�لفقر  حلقة  وتدمي  تعليمهم  �أو  �لأطفال  �سحة  ��ستثمار  من  حتد 

و�ل�ستعباد.    

�إن ت�زيع �لدخل و�لرثوة، و�ل��س�ل �إىل ترتيبات �حلماية �لأجتماعية 

و�لجتماعية  �ملادية  �لأ�سباب  مد�ر  هما  �لر�سمية،  وغري  �لر�سمية 

�لأ�سا�سية �ألتي تت�سبب يف �سعف بع�س �لأ�سر �ملعي�سي ويف �أمن �أ�سر 

�أن يختلف  �لعي�س ميكن  ب�سبل ك�سب  �ملرتبط  لهذ� فال�سعف  �أخرى؛ 

ودرجة  و�لعمر،  و�لعرق،  �جلن�س  ون�ع  �لأجتماعية  �لطبقة  بح�سب 

�ل�سعف، كما �أدت �لإجر�ء�ت �لتي كانت متبعة من قبل �لنظام �ل�سابق، 

�إىل وج�د طبقتني يف �ملجتمع، �لأوىل: وهي �لأكرب حجما وهي �لأ�سر 

�أما  �لفقر،  خط  حتت  منها  وق�سم  �لفقر،  م�ست�ى  يف  تعي�س  �لتي 

�لطبقة �لثانية فهي طبقة و��سعي �لرث�ء، من كبار �ل�سباط يف �جلي�س 

و�ملقربني من �لنظام �ل�سابق و�لتجار.

�إن �سعف �لدخل يدفع �لفرد �إىل �لدخ�ل يف حالة �لفقر، ما ي�سطره 

�إىل �لعمل، ويعد �نعد�م �لعمل، �أو ت�ساوؤل فر�س �حل�س�ل على عمل 

جمز من �أكرث �ل�س��غل �سي�عا لدى جميع �لفئات �لأجتماعية وم�سدر�ً 

من �أهم م�سادر �ل�سعف، فمثاًل، ت�سكل حمدودية فر�س �لعمل لدى 

�إذ يتعدى معدل �لبطالة يف �سف�فهم نظريه  �ل�سباب، �ساغاًل رئي�ساً 

لدى �لبالغني �سعفني �أو ثالثة �أ�سعاف.

بل،  �أ�سباباً  �ل�ظيفي  �لأمن  و�إنعد�م  �لناق�سة  و�لعمالة  �لبطالة  وتعد 

فانعد�م  �لفئات،  �ستى  منه  تعاين  �لذي  �لأجتماعي  لل�سعف  ونتائج 

فر�س �لعمل و�لأمن �ل�ظيفي ميكن �أن ي�ؤديا �ىل عدم �سمان �لدخل 

و�إىل �لفقر، ما ي�سهم بدوره يف �ل�سعف �لجتماعي من خالل �لتمييز 

�لجتماعي، و�لتعر�س �ل�سديد للمخاطر، و�إنهاك �لقدرة على �مل��جهة.

وت�سري �لبيانات �إىل �أن ما ن�سبته 28,1% من �ل�سباب �لذين ترت�وح 

بينما  �لدر��سة،  على  �لعمل  يف�سل�ن  10-14�سنة،  مابني  �أعمارهم 

71,9%، منهم يف�سل�ن �لدر��سة. �أما �ل�سباب �لذين ترت�وح �أعمارهم 
مابني )15-18�سنه( فاأن منهم 31,9% يف�سل�ن �لعمل على �لدر��سة 

بينما 68,1% ل يف�سل�ن ذلك، كذلك �حلال للفئة )19-24�سنة( من 

�ل�سباب، فاإنهم يف�سل�ن �لعمل على �لدر��سة بن�سبة 27,4%، بينما ل 

يف�سل ذلك 72,6%. ينظر �سكل )9(.

وكانت �أ�سباب تف�سيل ه�ؤلء �ل�سباب �لعمل على �لدر��سة تتن�ع ما بني 

للح�س�ل على  �أو  عائلة،  لتك�ين  �أو  �ملادي،  للك�سب  �أو  تعلمهم حرفة 

�لك�سب  ين�ون  �لذين  لل�سباب  كانت  �لعليا  �لن�سبة  �إن  حيث  �خلربة، 

�ملايل. �أما لرفع �مل�ست�ى �ملعي�سي ب�سبب حالة �لفقر لديهم، �أو لل��س�ل 

للفئة  �لن�سبه %37,6  بلغت  حيث  �ملجتمع.  يف  عليا  م�ست�يات  �إىل 

�لعمرية 10-14 �سنة ون�سبة 49,2% لل�سباب من 15-18 �سنة ون�سبة 

51,8% لل�سباب من فئة 19-24 �سنة. ينظر جدول )12(. 

وج�د  نتيجة  �لعمل،  �إىل  و�لت�جة  للدر��سة  �ل�سباب  ترك  جاء  لقد 

�أعد�د كبرية من ذوى �مل�ؤهالت �لتعليمية �لعالية من �ل�سباب و�ل�سابات 

�لدرجات  بني  �لت�فيق  على  �لقدرة  عدم  ب�سبب  �لعمل،  عن  عاطلني 

�لقطاعات  تط�ر  لعدم  كان  وهذ�  لها.  �ملناظرة  و�ملهن  �جلامعية 

�أمام �ل�سباب خريجي �ملد�ر�س  �لقت�سادية �حلديثة ما يقلل �لفر�س 

�لتعليم �لذي ح�سل�� عليه. لهذ�  لإيجاد وظائف تتطابق مع م�ست�ى 

ينتهي �ملطاف بالعديد من �ل�سباب ذوي �مل�ؤهالت �لعلمية �لعالية �إما 

�إىل ممار�سة �أعمال دون �مل�ست�ى �لعلمي �لذي ح�سل�ه، �أو �إىل �لهجرة 

�ىل �لدول �ملتقدمة لإيجاد فر�س عمل �أف�سل. 

إزدياد الهجرة إلى الخارج من مظاهر البطالة
❞
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جدول  )12(

ن�سبة اأ�سباب تف�سيل العمل على الدرا�سة لل�سباب بعمر 10-24 �سنة

�أ�سباب تف�سيل �لعمل 

على �لدر��سة

�لفئه �لعمريه %

19-24 �سنة15-18 �سنة10-14 �سنة

32,930,026,8لتعلم حرفه 

37,649,251,8ك�سب �ملال 

4,68,29,7تك�ين �أ�سرة مبكر�

10,910,18,0�حل�س�ل على �خلربة

12,91,12,8�خرى 

1,21,30,9غري مبني 

100%100%100%�ملجم�ع

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

ترك��  قد  �سنة   15 �سن  دون  �ل�سباب  �أغلب  �أن  لذلك جند  ونتيجة      
�لدر��سة، وت�جه�� �إىل �لعمل، ما �أوقع �لكثريين منهم يف م�سكالت كانت 

من م�ساوئ �لعمل �ملبكر �ل�سائعة، يف جميع دول �لعامل �لتي منها:-

ترك �لدر��سة   - 1

�لتاأثري يف �ل�سحة   - 2

�لتحر�س �جلن�سي   - 3

معا�سرة �ملنحرفني   - 4

�لتعر�س للعنف  - 5

و�إن �أغلب ه�ؤلء يتعر�س�ن مل�سايقات يف �لعمل مابني �لعق�بات �ل�ظيفية، 

�أ�سارت �لبيانات  �إذ  �أ�سرنا �سابقا،  �أو �لتحر�س �جلن�سي، كما  �أو �لعنف 

�إىل �أن �لن�سبة �لكربى من ه�ؤلء �ل�سباب تتعر�س للعنف بن�سب متفاوته 

بلغت 57,3% لل�سباب من عمر 10-14 �سنة، ون�سبة  62,0% لل�سباب 

لل�سباب من فئة 19-24 �سنه.  من عمر 15-18 �سنة ون�سبة 47,9 % 

ينظر جدول )13(.

جدول )13(

ن�سبة ال�سباب الذين تعر�سوا اىل م�سايقات يف العمل

ن�ع �مل�سايقة

�لن�سبة %

19-24 �سنة15-18 �سنة10-14 �سنة

5,912,221,3عق�بات وظيفية

57,362,047,9�لتعر�س للعنف

16,10,00,6حتر�س جن�سي

15,920,028,9�أخرى

4,85,81,3غري مبني

100%100%100%�ملجم�ع

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

�إن �ملاليني من �لأطفال و�ل�سباب دون �لثامنة ع�سرة من عمرهم يز�ول�ن 

يف  عي�سهم  ك�سب  �سبل  و�سمانهم  ومنائهم  تعلمهم  دون  حت�ل  �أعمالً 

�مل�ستقبل، و�لعديد منهم يز�ول ��س��أ ��سكال عمل �لأطفال �لتي ت�سبب 

�أ�سر�ر�ً ج�سدية �أو نف�سية يتعذر �لتخل�س من �أثارها، بل تهدد حياتهم، 

ومن بينها �لعمل �لق�سري و�ل�سخرة، و�لبغاء و�مل��د �لإباحية، وغري ذلك 

من �لأن�سطة غري �مل�سروعة.و�إن �أغلب ه�ؤلء �لأطفال و�ل�سباب دفعتهم 

�لأ�سره للعمل، �إذ �أن �أ�سباب �لت�جه �إىل �لعمل كانت ب�سبب �سعف �حلالة 

�لقت�سادية ويبني �جلدول )14( ن�سبة �ل�سباب من فئات �لأعمار -24

ن�سبة  بلغت  متن�عه...�ذ  كانت  10 �سنة �لذين ت�جه�� للعمل لأ�سباب، 
�ل�سباب لالأعمار 10-14 �سنة ممن ت�جه�� للعمل ب�سبب �سعف �حلالة 

�لقت�سادية (49,3%). ون�سبة 48,6% لل�سباب 15-18 �سنة. ون�سبة% 

 48,0 لل�سباب 19-24 �سنة. ينظر- �سكل )10(

�إن �ملاليني من �لأطفال و�ل�سباب دون �لثامنة ع�سرة من عمرهم يز�ول�ن 

يف  عي�سهم  ك�سب  �سبل  و�سمانهم  ومنائهم  تعلمهم  دون  حت�ل  �أعمالً 

�مل�ستقبل، و�لعديد منهم يز�ول ��س��أ ��سكال عمل �لأطفال �لتي ت�سبب 

�أ�سر�ر�ً ج�سدية �أو نف�سية يتعذر �لتخل�س من �أثارها، بل تهدد حياتهم، 

ومن بينها �لعمل �لق�سري و�ل�سخرة، و�لبغاء و�مل��د �لإباحية، وغري ذلك 

من �لأن�سطة غري �مل�سروعة.و�إن �أغلب ه�ؤلء �لأطفال و�ل�سباب دفعتهم 

�لأ�سره للعمل، �إذ �أن �أ�سباب �لت�جه �إىل �لعمل كانت ب�سبب �سعف �حلالة 

�لقت�سادية ويبني �جلدول )14( ن�سبة �ل�سباب من فئات �لأعمار -24

ن�سبة  بلغت  متن�عه...�ذ  كانت  لأ�سباب،  10 �سنة �لذين ت�جه�� للعمل 
�ل�سباب لالأعمار 10-24 �سنة ممن ت�جه�� للعمل ب�سبب �سعف �حلالة 

�لقت�سادية (49,3%).ون�سبة48,6 % لل�سباب 15 - 18 �سنة. ون�سبة 

48,0% لل�سباب 19-24 �سنة. ينظر- �سكل )10( 
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�سكل )10(

التوزيع الن�سبي لل�سباب بعمر  )10 - 24 �سنة( يف تف�سيلهم 

العمل على الدرا�سة

�لفئة 10 - 14 �سنة

يف�سل�ن �لعمل على �لدر��سة

ل يف�سل�ن �لعمل على �لدر��سة

�لفئة 15 - 18 �سنة

�لفئة 19 - 24 �سنة

�ل�سكل من عمل �لباحثة �عتماد�ً على جدول )13(

جدول )14(

ن�سبة ال�سباب بح�سب الأ�سباب التي دعتهم للعمل يف العراق

�لأ�سباب �لتي دعت 

�ل�سباب �ىل �لعمل

�لن�سبة %

19-24 �سنة15-18 �سنة10-14 �سنة

15,818,114,5�لف�سل يف �لدر��سة

�سعف �حلالة 

�لقت�سادية
49,348,648,0

12,316,619,8تغطية نفقات �سخ�سية

2,84,36,9لال�ستقالل �لنف�سي

8,76,64,5ك�سب �خلربة

تخرج من �ملدر�سة �و 

�جلامعة
0,31,13,3

10,44,42,5�أخرى

30,30,5 ,0غري مبني

100%100%100%�ملجم�ع

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

�إن ج��نب �ل�سعف �ملت�سلة بالعمالة ت�ستند �إىل جانب مهم من ج��نب 

�لأخفاق يف �ل�سيا�سات؛ �إذ ماز�لت ق�سايا �لعمالة من �لبن�د �لهام�سية 

يف خطط �لدولة على �لرغم من �لأهمية �ملح�رية للعمالة يف مكافحة 

�لفرد  نظرة  �سميم  يف  �لعمالة  وتكمن  �لجتماعي.  و�ل�ستبعاد  �لفقر 

وجتربته فيما يخت�س بالفرق بني تاأمني �لدخل و�لتعر�س لأوجه �ل�سعف 

وبني  �لجتماعي،  و�ل�ستبعاد  �لجتماعية  �مل�ساركة  وبني  �لقت�سادية، 

حتقيق �لكر�مة �لإن�سانية و�لتعر�س لال�ستغالل.

رابعًا :- مواطن ال�سعف يف الو�سع النف�سي للطفل وال�ساب يف العراق

�سابقا  �ل�سعب  بها  مر  �لتي  �لظروف  نتيجة  جمتمعنا  يف  ن�ساأت  لقد 

وحاليا، حالت من �ل�سعف، لدى �لأطفال و�ل�سباب على حد �س��ء، منها 

ظه�ر �أولد �ل�س��رع، و�لعنف و�ل�سرقة، و�لتده�ر �لعلمي، وغريها من 

�مل�سكالت �لتي �أثرت ب�س�رة كبرية يف �حلالة �لنف�سية للطفل �لعر�قي، 

�إذ�  م�سكالتهم  حل  ميكن  وه�ؤلء  �أ�سكاله.  بكل  �لعدو�ن  عرف  �لذي 

�لتي  �لعنف  منابع  �ل�سيطرة على  و��ستطعنا  ب�سرعة،  �ل��سع  ماتد�ركنا 

�أثرت يف �سل�ك �لطفل. �أما �ل�سباب، فاإن �أمرهم خمتلف، فلديهم ق�ة 

�إىل ق�ة جاحمة غري  �ستنقلب  فاإنها  يفيد،  تُ�َسرَّف فيما  �إن مل  كامنة، 

ذوي  من  ي�ستثمرها  من  و�ستجد  �جلرمية،  طريق  نح�  عليها  م�سيطر 

�لنيات �ل�سيئة لأغر��س �لتخريب و�لهدم.

�سكل )11(

ن�سبة ال�سباب ح�سب الأ�سباب التي دعتهم للعمل يف العراق

�ل�سكل من عمل �لباحثة �عتماد�ً على جدول )15(
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�إن �أ�سل�ب �لرتبية يف �لطف�لة ه� حجر �لز�وية يف تكييف �لطفل و�ل�ساب 

�ساعدت  �لتي  �لظروف  و�أهم  ومترده.  �نحر�فه  �أو  �عتد�له  يف  نف�سيا 

�ل�ستقر�ر  عدم  حالة  و�ل�ساب،  للطفل  �لنف�سية  �حلالت  تعقيد  على 

�لجتماعي �لذي يعي�س فيه �لعر�ق، و�لرعب �لذي ي�ست�يل على �لنف��س 

من حالت �لقتل و�لأغتيالت �لع�س��ئيه و�لأرهاب �ملنظم و�حلروب �لتي 

تنقلها جميع  �لتي  �لأع�ساب،  �لعر�ق �سابقا، ف�ساًل عن حرب  خا�سها 

�جهزة �لأعالم يف كل ي�م و�ساعة.

يبتغيها،  �لتي  �حلرية  بني  �ل�سديد  �ل�سر�ع  من  �ل�سباب  بع�س  ويعاين 

و�لقي�د �لتي يفر�سها عليه �ملجتمع. وقد تز�يدت هذه �ل�سر�عات خا�سة 

بعد �إنت�سار �أجهزة �لبث �حلديثة للقن��ت �لف�سائية )�ل�ستاليت( و�لتي 

ت�سري بيانات �جلدول )16( �إىل �أن لها �ثار�ً �سيئة، و�أخرى جيدة ومنها 

تثقيفية �إذ� �أح�سن �لفرد �إ�ستخد�مها ومتابعتها، لكن �لبع�س يرف�سها؛ 

لأنها تتناق�س مع عاد�تنا. ينظر جدول )15(.

جدول )15(

ن�سبة تاأثري القنوات الف�سائية بح�سب اعتقاد ال�سباب

تاأثري �لقن��ت 

�لف�سائية

�لن�سبة %

19-24�سنة15-18 �سنة10-14 �سنة

20,624,125,7�سيء

43,636,632,1جيد

7,19,310,2تثقيف

3,74,95,4تتناق�س مع عاد�تنا

مهم للتعريف باحد�ث 

�لعامل
13,718,419,7

10,36,05,7�أخرى

1,10,71,1غري مبني

100%100%100%�ملجم�ع

امل�سدر :- م�سح معارف ومواقف وممار�سات ال�سباب, م�سدر �سابق, �سفحه 186, جدول 135.

وهنا ياأتي �أثر �لتلفاز و�لقن��ت �لف�سائية �لبالغ، يف خلق �أ�سر�ٍر �سل�كية 

ل  �لتلفاز  �أمام  يجل�س  فالطفل حني  و�ل�ساب،  �لطفل  لدى  و�جتماعية 

يق�م باأي عمل �يجابي، فه� يرى وي�سمع، ولكنه غائب متاما عما يدور 

ح�له با�ستثناء ما ي�ساهده. وهكذ� ي�سبب �لتلفاز حاله عقلية �سلبية لدى 

�لأطفال. وي�ؤدي �سغف �لطفل بالتلفاز �إىل �أن يتابع  بر�مج تف�ق م�ست��ه 

�لعقلي �و �ملعريف. فه� ل يهتم كثري� مبا يعر�س من حيث �مل�سم�ن، بقدر 

ما ي�ستمتع بامل�ساهد و�ل�س�ر �ملتغرية. فالتلفاز مينع �لطفل من ممار�سة 

�للعب �حلقيقي �لذي يفيده يف بث روح �جلماعه يف نف�سه. 

بع�س �سبكات �لبث �لتابعة للقن��ت �لف�سائية تت�سجع  �لنحر�ف، وه� 

و�لعنف  �جلرمية  على  ت�سجع  �إذ  �لرب�مج.  لهذه  �ل�سلبية  �لظالل  �أحد 

و�لعدو�ن و�لتفكك و�لنحالل �لجتماعي و�خللقي، ول�سيما من خالل 

�لأمريكيه، ف�ساًل عن عر�سها  �سركات ه�لي�ود  تعر�سها  �لتي  �لأفالم 

باتباع  �سلبيه  �جتماعية  لهز�ت  �لأ�سرية  �لعالقات  تعر�س  �لتي  �لأفالم 

بع�س حركات �مل��سة يف �ملالب�س وت�سريحات �ل�سعر �لغريبة.

�سكل )12(

ن�سبة تاأثري القنوات الف�سائية 

ح�سب اعتقاد ال�سباب يف العراق

�إن عر�س م�ساهد �لعنف يثري �ل�سل�ك و �لعدو�ن لدى �مل�ساهد �لطفل 

�أو �ل�ساب، وحتدث تلك �لأثار ب��سف �مل�ساهد تعليمية مبا�سرة، تعلم 

�أ�سكالً جديدة من �ل�سل�ك �لعدو�ين، و��ستمر�ر روؤية م�ساهد �لعنف 

�ح�سا�ساً  يحمل  �ل�ساب  �أو  �لطفل  يع�د  ل  بحيث  تع�ده،  �إىل  ت�ؤدي 

مرهفاً جتاه �لآخرين، بل يعد �لعنف �سل�كاً طبيعياً.

ومن �أ�سباب زرع �لعنف يف نف��س �لأطفال و�ل�سباب تف�سي �لطالق 

وتعدد �لزوجات. وكذلك �لعنف �ملدر�سي، �أي تعر�س �لأطفال للعنف 

من زمالء �ملدر�سة �أو �أطفال �حلي، وللعنف �أ�سكال متن�عة، منها ما 

ه� مادي كال�سرب باليد �و بال�سكني �أو �أي �د�ة جارحة، ومنها ما ه� 

�سف�ي، با�ستخد�م �ألفاظ جارحة �أو عن�سرية �سده، ومتزيق �لكتب 

و�لكر��سات �أو �سد �ل�سعر وت�جيه �لتهديد�ت بالقتل. وعلى �لرغم من 

�أن �لعدو�ن نزعة طبيعية يف نف��س �لأطفال. �إل �أننا نالحظ تناميها 

يف �ألعاب �لأطفال �لعاديني، ول�سيما �لذين �أتيحت لهم فر�سة �للعب 

�حلر لأول مرة.

�لتي متنع  �ل��سائل  �سنة عن   24-10 باأعمار  لل�سباب  ��ستبانة  ويف 

بن�سبة  �سنة   14-10 �لعمرية  للفئات  �لأعلى  �لن�سبة  جاءت  �لعنف، 

126 % وللفئة �لعمرية 15-18 �سنة بن�سبة 129 % ون�سبة 138 % 
للفئة 24-19 �سنة، يف �أن �لرتبية �جليدة هي �لتي متنع �لعنف بينما 

يرى 45 % و 55 % و59 % للفئات �لثالث �ل�سابقة على �لت��يل 

من �أن �لتقاليد �لجتماعية �ل�سائدة هي �لتي متنع �لعنف، بينما يرى 

مان�سبته 63 %و75 % و57 % للفئات �لثالث لل�سباب على �لت��يل، 

يف �أن �لدين ه� مامينع �لعنف با�سكاله.

�ل�سكل من عمل �لباحثة �عتماد�ً على جدول )16(
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��ستعمال  �ل�سباب  عند  و�لأجتماعي  �لنف�سي  �ل�سعف  مظاهر  من 

�آثار  �إىل  ي�ؤدي  �ملخدر�ت  فا�ستعمال  �لأحد�ث.  وجن�ح  �ملخدر�ت 

�سالبه مثل �لنقطاع �ملبكرعن �لتعليم، و�لبطالة، و�لدخ�ل يف عامل 

�جلرمية، فال�سباب �لذين يعي�س�ن يف �أ�سر م�سطربة وغري م�ستقرة 

بال�سعادة  لي�سعرون  �لذين  �أو  عاطفيا،  دعماً  �لأ�سرة  ت�ليهم  ول 

و�لأمل نتيجة حلالتهم �لأجتماعية �و �لأقت�سادية، يلجاأون �إىل تناول 

�لذي  �ل��سع  من  و�لهروب  �لإجهاد  وطاة  من  للتخفيف  �ملخدر�ت 

لل�سكائر و�ملخدر�ت  �ل�سباب  �لذك�ر من  تناول  يعي�س�ن فيه، ويك�ن 

�أعلى من نظريتها عند �لإناث، كذلك تك�ن ن�سبة �ل�سباب �ملتعاطية 

�ملخدر�ت و�لتدخني �أعلى يف �ملدن مقارنة بالريف .

ويف �لعر�ق تقل ن�سبة �ل�سباب �لذين يتناول�ن �ملخدر�ت، قيا�ساً �إىل 

ن�سبة �ملدخنني منهم، و�أغلبهم يبد�أون �لتدخني يف �سن مبكرة جد�ً 

�لدر��سة،  ترك��  ممن  غالبيتهم  يف  وه�ؤلء  �سن��ت(.   10 من  )�أقل 

فاإنهم  �سناً،  �أكرب منهم  �إندماجهم مع من هم  ونتيجة  �لعمل  وبد�أو� 

من  �ل��لدين  �أحد  كان  �إن  لالأهل،  ول�سيما  �لتقليد  �أ�سل�ب  يتبع�ن 

عند  �لتدخني  �أ�سباب   )16( �جلدول  ويبني  بكرثة.  يدخن�ن  �لذين 

ما  ��سار  �إذ  �سنة   24-12 �لعمرية  للفئات  ر�أيهم  بح�سب  �ل�سباب 

ن�سبته (26,9%) من �ل�سباب 12-14 �سنه �إىل �أن �سبب �لتدخني ه� 
للتخل�س من �مل�سكالت �لنف�سية، وما ن�سبته  (38,6%) لل�سباب -18

15 �سنة و(45,4%) لل�سباب 19-24 �سنه، بهذ� تك�ن �لن�سبة �لعليا 
�لنف�سيه  �ل�سغ�ط  �أىل  �أكرثها  يف  �أ�سبابها  تع�د  �ملدخنني  لل�سباب 

�لتي يعانيها �ل�سباب نتيجة �لأو�ساع غري �مل�ستقرة يف �لدولة، و�زدياد 

�لبطالة. 

جدول )16(

ن�سبة راأي ال�سباب يف اأ�سباب التدخني لالأعمار )12-24 �سنه(

�أ�سباب �لتدخني

�لن�سبة %

19-24 �سنة15-18 �سنة12-14 �سنة

14,911,911,5�حد �ل��لدين يدخن

8,910,811,6�سغط �لأقر�ن

13,613,512,4�لتباهي

14,313,412,2�همال �ل��لدين

6,46,96,8تقليد �لأ�سخا�س

53,13,9 ,2لأثبات �لذ�ت

11,812,112,5للمتعة

1,41,21,5تاثري �لدعايات

�لتخل�س من �مل�ساكل 

�لنف�سية
15,520,022,2

2,63,33,5لال�سرتخاء

8,03,82,0غري مبني

0,20,00,0�أخرى

100% 100% 100% �ملجم�ع

امل�سدر :- م�سح معارف ومواقف وممار�سات ال�سباب, م�سدر �سابق, �سفحه143, جدول )11(.

وبن�سبة  �أ�سار ه�ؤلء  فقد  �ل�سباب،  بني  �لكح�ل  لتناول  بالن�سبة  �أما 

ما  �أ�سار  بينما  �لكح�ل،  تناولهم  �سبب  يعرف�ن  ل  �إنهم  �إىل،  عالية 

ن�سبتهم 12,5% لالأعمار 12-14 �سنة، �إىل �أنهم يتناول�نها جمار�ة 

�سنة،   24-15 �لعمرية  �لفئات  من  لل�سباب  كذلك �حلال  لأقر�نهم، 

وهذ� ي�سري �إىل �أن تناول �مل�سروبات �لكح�لية بالن�سبة لل�سباب يعد 

هروباً من �ل��قع �لذي يعي�س�ن فيه لي�س �إل؛ لك�نهم ل يعرف�ن �سبب 

�لكح�ل  بتناوله  �نه  يرى  منهم  فق�سم  �لكح�ل...  تناول  �إىل  �للج�ء 

ي�ستطيع �أن يتعامل مع �مل�سكالت �لتي تعرت�س حياته ب�سكل �ف�سل، 

لأنه عاطل عن  نظر�ً،  �لفر�غ  لق�ساء وقت  يتناولها  بع�سهم  �أن  كما 

�لعمل، ون�سبة منهم يرى �ن و�سائل �لأعالم لها دور يف جعله يتناولها. 

ينظر جدول )17( 

يف  و�ل�سباب  �لأطفال  منها  يعاين  �لتي  و�مل�سكالت  �ل�سغ�ط  �إن 

و�لأقت�سادية  �ل�سيا�سية  �لظروف  �سببتها  جد�،  كثرية  جمتمعنا 

و�ل�سيا�سات �خلاطئة للنظام �ل�سابق، فقد كانت جل �مل�سكالت �لتي 

عاناها �ل�سباب تتمثل يف �لع�ز �ملادي �س��ء يف �لعقد �لتا�سع للقرن 

�ملا�سي، �أو يف �ل��سع �حلايل للمدة 2003-2005، مما �سبب ظه�ر 

حالتي �لقلق و�لتمرد.

فبالن�سبة للحالت �لتي تثري �لقلق، يرى ما ن�سبته 19,1% لل�سباب 

باأعمار 12-14 �سنة �أن �حلرب هي �أكرث �لأ�سياء �لتي تثري قلقهم... 

�أكرث  ه�  �لأمان  فقد�ن  �إن  �سنه،   18-15 بعمر  �ل�سباب  يرى  بينما 

�لأ�سياء �لتي تثري قلقهم وبن�سب�ة 20,8%، كذلك �حلال لل�سباب بعم�ر 

19-24 �سنة، وبن�سبة 22,5%. كما ي�سري �إىل ذلك �جلدول )18( 

جدول )17(

ن�سبة اأراء ال�سباب يف �سبب تناولهم الكحول واملواد املهدئة

�أ�سباب تناول �لكح�ل

�لن�سبة %

19-24 �سنة15-18 �سنة12-14 �سنة

10,610,19,5تقليد �حد �ل��لدين

12,517,619,9جمار�ة �لأقر�ن

�لتعامل مع �مل�ساكل 

ب�سكل �ف�سل
9,015,519,0

8,611,512,8لق�ساء وقت �لفر�غ
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أبحاث

7,811,712,2لل�سع�ر بال�سعادة

5,26,88,0�عتبارها م��سة عاملية

2,42,73,1تاثري و�سائل �لأعالم

43,724,015,2لأ�عرف

0,10,00,1غري مبني

100%100%100%�ملجم�ع

امل�سدر :- م�سح معارف ومواقف وممار�سات ال�سباب, م�سدر �سابق, �سفحه 138, جدول 107.

�أما عن حالة �لتمرد؛ فاإن �أكرث �ل�سباب �ملتمرد ميتاز ب�س�ء �لتكيف 

و�ملعايري  �لقيم  م�سايرة  عن  عجزهم  يف  ذلك  ويتمثل  �لجتماعي 

�لأخذ  عن  عجزهم  ثم  ومن  فيه،  يعي�س�ن  �لذي  �ملجتمع  وق��نني 

و�لعطاء. بطريقة ر��سية مر�سية مع من يعاملهم من �أفر�د �ملجتمع. 

�س��ء د�خل �لأ�سرة �أو خارجها.

وميتاز �ل�ساب �ملتمرد ب�س�ء �لت��فق �لذ�تي �لذي يتمثل  يف �ل�سر�ع 

�أو  بالنق�س  وبال�سع�ر  �لنف�س  عن  �لر�سا  وعدم  وذ�ته،  �لفرد  بني 

�ل�سع�ر بالعظمة �أو قد يتاأرجح بني �إحتقاره لذ�ته �أحيانا وبني �إكباره 

لنف�سه �أحيانا �أخرى، فتارة ينب�سط يف �سل�كه، ويبدو يف غاية �لبهجه، 

وتارة �أخرى ينزوي وينط�ي على ذ�ته، ويعاين من �ل�سع�ر بالكتئاب 

وكر�هية نف�سه، ما قد يدفع بع�سهم �ىل �لتفكري يف �لنتحار.

وف�ساًل عن ذلك جند �ل�ساب �ملتمرد، ميتاز ب�س�ء �لت��فق �ملدر�سي، 

�إن كان طالباً، �أو �س�ء �لتكيف �ملهني، �إن كان عاماًل �أو م�ظفاً، وذلك 

لإخفاقه يف �لتكيف مع �لدر��سة، �أو �لعمل ل�س�ء �سالته �لجتماعية 

باأقر�نه يف �لدر��سة، وباأ�ساتذته وباأقر�ن �لعمل وروؤ�سائه.

�إن �لتمرد ما ه� �إل تعبري عن �لت�سارب و�لت�سادم بني �لقيم، وهروب 

من �سغ�ط وم��قف �حلياة ملن ل يتحملها، وه�ؤلء هم من مل ت�ؤهلهم 

ث�رة  فالتمرد  ثم  ومن  �لجتماعي،  �لتكيف  على  للقدرة  نف��سهم 

وهروب، ث�رة على �لف�سل يف �لتكيف وهروب من ت�تر �س�ء �لتكيف...

�أ�سهمت بدرجة كبرية يف ث�رة  وهناك ع��مل وظروف يف جمتمعنا 

�ل�سباب ومترده. وهناك فرق بني ث�رة �ل�سباب �ل�س�ي وغري �ل�س�ي، 

عن  �لإعر�ب  يف  �ملجتمع  يقرها  �لتي  �لطرق  ينتهج�ن  فالأ�س�ياء 

ث�رتهم على �أي نظام �أو �سل�ك �أو قان�ن ل يروقهم، ولكن �ملتمردين 

ينهج�ن نهجاً �آخر ل يتفق ومنطق �لأ�س�ياء، ويتخذ متردهم �س�ر�ً 

عدة.

�سكل )13(

ن�سبة اآراء ال�سباب يف �سبب تناولهم الكحول واملواد املهدئة

 جدول )18(

ن�سبة راأي ال�سباب يف احلالت التي تثري قلقهم

�حلالت �لتي تثري قلق �ل�سباب

�لن�سبة %

19-24 �سنة15-18 �سنة12-14 �سنة

19,117,316,4�حلرب

13,014,915,4�حل��دث �مل�ؤملة

16,111,05,2�لف�سل يف �لدر��سة

11,510,110,4�ل�سابة باملر�س

5,79,011,7عدم ت�فر �لنق�د

1,02,12,9�مل�قف �ل�سيا�سي �لعام

18,120,822,5فقد�ن �لمان

3,05,47,3�مل�ستقبل

0,51,02,1تك�ين ��سرة

0,10,30,4�لتعامل مع �جلن�س �لخر

0,20,20,2�لمر��س �ملنق�لة جن�سيا

1,31,20,8دون معرفة �ل�سبب

2,82,62,6�خرى

7,74,22,2ل�قلق

0,00,00,0غري مبني

100%100%100%�ملجم�ع

امل�سدر :- م�سح معارف ومواقف وممارا�سات ال�سباب, م�سدر �سابق, جدول )100(

�ل�سكل من عمل �لباحثة �عتماد�ً على جدول )18(
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�أفر�د  و�لتناف�س بني  و�ل�سر�ع  �ل�س��ساء  �لت�تر من كرثة  �سيادة  �إن 

�لأحد�ث،  وت�سرد  و�لدعارة  و�ملخدر�ت  و�نت�سار �جلرمية   �ملجتمع، 

جتعل �ملجتمع يبدو فاقد�ً لأتز�نه وكيانه، وكل هذ� ل يحتمله �ل�سباب، 

لهذ� ت�جه �سل�كهم نح� �لتمرد...

متتاز  �لعر�قي  �ملجتمع  يف  خمتلفة  �س�ر�ً  �ل�سباب  مترد  ويتخذ 

جميعها باأعر��س �س�ء �لتكيف، وتتدرج هذه �لأعر��س من �لأنزو�ء 

يف  ول�سيما  �لأ�ساليب.  ب�ستى  �ل�ستعر��س  �إىل  �لنا�س،  عن  و�لبعد 

�مللب�س و�ملاأكل و�ملظهر و�لنزعة و�ملي�ل. ويظهر �لتمرد يف �سبابنا من 

خالل �لظه�ر مبظهر �ل�ساب �لغربي من خالل �إطالة �ل�سعر، ولب�س 

�لبنطال �ل�سيق �ىل درجة ملح�ظة، وحذ�ء مدبب، �أو لب�س �لقمي�س 

ذي �لأل��ن و�لزخارف �لتي تبدو �أقرب �إىل مالب�س �ل�سيد�ت. ولب�س 

�لأقر�ط و�لقالئد و�ل�س��ر�ت، على �لرغم من علمه باأن �ملجتمع ل 

لل�سابات،  بالن�سبة  و�أقاربه. وكذلك �حلال  �أهله  ي�ست�سيغ ذلك حتى 

ل�سيما يف ت�سريحات �ل�سعر...

ولغه  �سل�ك  �تخاذ  خالل  من  �لي�م  و�ساباتنا  �سبابنا  مترد  ويظهر 

بعيده عن تقاليد جمتمعنا وعاد�ته، مثال ذلك تلفظ �ل�ساب �لعر�قي 

باأ�سل�ب غربي، وت�سنع نغمات ونرب�ت لي�ست من طبيعة �س�ته  ف�ساًل 

عن ��ستخد�م تعبري�ت �أجنبيه تتخلل حديثه للدللة على �أن جمتمعنا 

متاأخر ولبد �أن يتمثل باملجتمعات �ملتقدمة..  

ويظهر �أي�سا مترد �سبابنا �لعر�قي يف تعاطي �ملخدر�ت �و �لكح�ل، 

�إذ يلجا بع�س �ل�سباب �إىل �لن�سحاب �لكامل من �ملجتمع �لذي يعي�س 

�ن��ع  وتدخني  �خلمر  �سرب  �أو  �ملاأكل  �أو  �مللب�س  يف  و�سل�كهم  فيه. 

�ملخدر�ت ما ه� �إل �نف�سال �إر�دي، ي�سل بهم �أحيانا �إىل �لن�م يف 

غري  �لجتماعي،  و�لعرف  يتفق  ل  �سل�ك  �تخاذ  �أو  �لعامة،  �لطرق 

عابئني مبن ح�لهم من �لنا�س، �أو يلجا �ل�ساب �إىل �ل�سرقة على �لرغم 

من عدم حاجته لذلك.

وقد يلجاأ �ل�ساب �ملتمرد �ىل �لتظاهر بالعلم و�لفل�سفة، فيق�م ب�سر�ء 

�لكتب �لطبية مثاًل، وه� لي�س بطالب طب، �أو يدعي �أنه يتبع مذهباً 

معيناً وه� ل يفقه �سيئا يف ذلك �ملذهب، و�أن مثل هذ� �ل�سل�ك ه� 

�أعمق  �سبابنا  م�سكلة  �أ�سباب  �إن  �لذ�ت.  لأثبات  �س�ي  غري  �سل�ك 

بكثري من ظاهرها... �أ�سبابها نف�سية، �جتماعية، �قت�سادية، مرتبطة 

نظام  من  �لنتقال  من  فيه،  مير  و�لذي  للبلد  �ل�سيا�سية  بالظروف 

م�ستبد  دكتات�ري �إىل نظام حر دميقر�طي...هذه �لأنتقالة �ل�سريعة 

�سببت حدوث فج�ة كبرية يف نف�سية �ل�ساب �لعر�قي، متثلت يف عدم 

قدرته على �لتكيف مع �ل��سع �جلديد.. وقد ي�ستغرق �لأمر ط�ياًل... 

للتع�د من جديد على �لرتكيبة �جلديدة للنظام �ل�سيا�سي يف �لعر�ق.

�لتكاف�ؤ د�خل  و�نعد�م  �لأمن،  و�نعد�م  �ليقني،  و�نعد�م  �ل�سعف،  �إن 

�لعر�قي..  لل�سباب  �لد�خلي  �ل�سر�ع  �أ�سباب  هي  �لعر�قي  �ملجتمع 

�إن وج�د �ل�سر�ع �لعنيف بني �ل�سعب و�حلك�مة من جهة و�لأرهاب 

�لدمار حلق  لأن  �لجتماعية؛  �لتنمية  تقهقر  �سبب  �أخرى  من جهة 

بال�سناعات. و�أهملت �خلدمات �لجتماعية وبارت �ملناطق �لزر�عية، 

كطرد  للقتال،  �أد�ة  �ملدني�ن  ��ستخدم  كذلك  �لتقهقر..  هذ�  نتيجة 

بحقهم،  �ملجازر  و�رتكاب  وتهجريهم،  مناطقهم،  من  �ل�سكان 

و�ل�سعب  �حلك�مة  ��ست�سالم  يف  �لتعجيل  بغية  �لن�ساء  و�غت�ساب 

�إىل  �ل�سر�عات  هذه  مثل  يف  �لأطفال  ويتعر�س  �لرهاب..  ل�سالح 

و�لبدين  �جلن�سي  و�لعتد�ء  و�لعنف  و�ملر�س  �لتغذيه  و�س�ء  �مل�ت 

و�لنف�سي.

مار�سه  �لذي  �لجتماعي  و�لإق�ساء  �لتهمي�س  كان  �ل�سابق  ويف 

من  ز�د  قد  �لعر�قي،  �ملجتمع  يف  معينة  فئات  �سد  �ل�سابق  �لنظام 

�لعجز �لجتماعي و�ل�سيا�سي و�لقت�سادي، و�أد�م �ل�سع�ر بال�سعف 

يف  �ل�سرت�ك  من  �لإق�ساء  ول�سيما  �لدولة،  يف  و�لأطفال  لل�سباب 

�لعملية �ل�سيا�سية و�سنع �لقر�ر، و�لأبعاد من �لعمل و�مل��رد �ملادية، 

ي�ؤدي هذ�  �إذ  ثقافيه م�سرتكه...  �لندماج يف عمليات  و�لإبعاد من 

لدى  �مل�ستقبل  من  و�لياأ�س  و�لت�ساوؤم  �خلذلن  م�ساعر  �إىل  �لإبعاد 

�ل�سباب، ونتيجة لكل �لظروف �ل�سابق ذكرها �أ�سطر �أغلب �ل�سباب 

لطلب  �إخرى  حمافظات  �إىل  �لهجرة  �إىل  �لعر�قيه  �ملحافظات  يف 

�لعمل، منها حمافظة بغد�د و�لب�سره و�مل��سل، باأعتبارها �ملحافظات 

�لأوىل يف �لعر�ق يف �إ�ستقطاب �س�ق �لعمل.. �إل�أن �إغلبهم �نخرط يف 

عامل �جلرمية �ملنظمة وغري �ملنظمة ونتيجة �لإحباط �لذي لزمهم 

جلاأو� �إىل تناول �أن��ع �ملخدر�ت و�لكح�ل و�أ�سبح�� مدمنني، و�آخرون 

��سطرو� �إىل �ل�سفر خارج �لبالد للح�س�ل على وظيفة �أف�سل.  
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�سوالنا خافيري 

مقاالت

وفقًا لمنظمة االستدامة، شبكة البصمة البيئية العالمية, فإن البشرية استنفدت في يوم 29 يوليو الفائت، رصيدها من موارد األرض للعام 

2019 جاء مبكرا أكثر من أي  م موعد »يوم تجاوز موارد األرض« بمقدار شهرين خالل العشرين سنة الماضية، وفي هذا العام  بأكمله. َتقدَّ

وقت مضى. وبرغم تجلي التأثيرات البيئية المتزايدة الناجمة عن أنشطة بشرية في نواح كثيرة، إال أن تغير المناخ هو أطول هذه التأثيرات 

أمدًا وأوسعها نطاقًا. حيث تمثل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن حرق الوقود األحفوري ما يقدر بنحو 60% من بصمتنا البيئية.

بدرجات  �لع�سرين،  جمم�عة  دول  تعد 

�ملناخ،  تغري  يف  �لرئي�س  �مل�ساهم  متفاوتة، 

 80٪ ح��يل  �إجمال  �ملجم�عة  وتُطلق 

�حلر�ري  لالنحبا�س  �مل�سببة  �لغاز�ت  من 

�لك�كبي على م�ست�ى �لعامل. تت�سدر �ل�سني 

و�ل�ليات �ملتحدة و�لحتاد �لأوروبي ترتيب 

ول  �لكرب�نية،  �لنبعاثات  حيث  من  �لدول 

�أك�سيد  لثاين  باعثة  دولة  �أكرب  �أمريكا  تز�ل 

عالوة  �لفرد.  ن�سيب  حيث  من  �لكرب�ن 

حتت  �ملتحدة،  �ل�ليات  �أعلنت  ذلك،  على 

�ن�سحابها  تر�مب،  دونالد  �لرئي�س  قيادة 

 ،2015 لعام  للمناخ  باري�س  �تفاقية  من 

باحلد  دولة   197 مب�جبها  تعهدت  �لتي 

من �لزيادة يف درجة �حلر�رة �لعاملية مبا ل 

ما  م�ست�يات  ف�ق  مئ�يتني  درجتني  يتجاوز 

قبل �لث�رة �ل�سناعية كحد �أق�سى.

يف  �لأخرية  �لع�سرين  جمم�عة  قمة  يف 

�أو�ساكا، ناأت �إد�رة تر�مب بنف�سها مرة �أخرى 

عن �تفاقية باري�س، مدعية �أن �نبعاثات ثاين 

�أك�سيد �لكرب�ن �ملرتبطة بالطاقة يف �ل�ليات 

�ملتحدة قد �نخف�ست بن�سبة ٪14 بني عامي 

2005 و2017. ولكن هذ� �لنخفا�س يعك�س 
�إىل حد كبري ع��مل �قت�سادية - على وجه 

�خل�س��س، �إمكانية �حل�س�ل على وفرة من 

�لذي حل  �لتكلفة،  �لطبيعي منخف�س  �لغاز 

يف  �لطاقة  م�سادر  مزيج  يف  �لفحم  حمل 

يُن�سب  �أن  �ل�ليات �ملتحدة. لذلك ل ميكن 

تر�مب،  لإد�رة  �لجتاهات  هذه  يف  �لف�سل 

�ملناخية  �ل�سيا�سات  عن  بالرت�جع  �مل�سغ�لة 

�لتي �عتُمدت يف عهد �أوباما.

تثبت �أزمة �ملناخ �أن �لديناميات �لجتماعية 

اتجاه جديد 
من أجل كوكب األرض
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نح�  على  بع�ساً  ببع�سها  ترتبط  و�لطبيعية 

�لقادة  بع�س  يز�ل  ل  ذلك،  ومع  متز�يد. 

م�سممني على جتاهل �لأدلة �لتجريبية على 

�ل�ليات  يف  �حلر�ري.  �لنحبا�س  حدوث 

�ملناخية  تر�مب  �سيا�سات  تعك�س  �ملتحدة، 

�لذي  �ل�ستقطاب  �سديد  �ل�سيا�سي  �مل�سهد 

�لق�سايا  �أ�سبحت جميع  �لآن، حيث  ن�سهده 

كما  �لتحزب.  من  عالية  درجة  على  تقريبا 

ينال رف�سه لالإجماع �لعلمي ح�ل تغري �ملناخ 

��ستح�سان �لعديد من �لناخبني �جلمه�ريني، 

�لن�ساط  �أن  فقط  منهم   34٪ يعتقد  �لذين 

لالنحبا�س  �لرئي�سي  �ل�سبب  ه�  �لب�سري 

�لناخبني  من   89٪ بنح�  مقارنة  �حلر�ري، 

�لدميقر�طيني.

�حلك�مة  هج�م  حظي  ذلك،  على  عالوة 

بني  بالتاأييد  �ملناخ  عل�م  �سد  �لأمريكية 

على  �لآخرين.  �لأحف�ري  �ل�ق�د  منتجي 

�لعربية  �ململكة  �ن�سمت  �ملثال،  �سبيل 

�إىل  م�ؤخر�ً  ورو�سيا  و�لك�يت  �ل�سع�دية 

تقرير  تاأييد  رف�س  يف  �ملتحدة  �ل�ليات 

مرجعي �أعدته جلنة �لأمم �ملتحدة �حلك�مية 

�لدولية �ملعنية بتغري �ملناخ )IPCC( وي�سلط 

تخفي�سات  �إجر�ء  �إىل  �حلاجة  على  �ل�س�ء 

جذرية يف �نبعاثات ثاين �أك�سيد �لكرب�ن.

من  �حلد  �أجل  من  �أنه  �إىل  �لتقرير  خل�س 

ظاهرة �لنحبا�س �حلر�ري خالل هذ� �لقرن 

ف�ق  مئ�ية  درجة   1.5 عن  تزيد  ل  بحيث 

-�أحد  �ل�سناعية  �لث�رة  قبل  ما  م�ست�يات 

�أهد�ف �تفاقية باري�س- يجب علينا خف�س 

�سايف �لنبعاثات �لكرب�نية مبقد�ر �لن�سف 

تقريبا )ن�سبة �إىل م�ست�يات 2010( بحل�ل 

�سايف  �إىل  ن�سل  �أن  ويجب   ،2030 عام 

�نبعاثات �سفر بحل�ل منت�سف �لقرن. ومع 

و�عدة،  غري  �حلالية  �لجتاهات  فاإن  ذلك، 

حيث �سجلت �نبعاثات ثاين �أك�سيد �لكرب�ن 

�لعاملية �ملرتبطة بالطاقة �رتفاعاً قيا�سياً يف 

عام 2018.

حل�سن  �سيئة.  �لأخبار  جميع  لي�ست  لكن 

�ل�ليات  �إىل  دولة  �أي  تن�سم  مل  �حلظ، 

من  �لن�سحاب  على  باإعالن عزمها  �ملتحدة 

�تفاقية باري�س. ويف قمة جمم�عة �لع�سرين، 

وغريها  �ملتحدة  و�ململكة  فرن�سا  منعت 

تر�مب من ��ستبعاد �أي �إ�سارة �إىل �لتفاق يف 

�لبيان �خلتامي.

�ملتحدة، بني عدد  و�ململكة  فرن�سا  �عتمدت 

هدف  تكر�س  ق��نني  �لدول،  من  متز�يد 

�سايف  حتقيق  )مبعنى  �لكرب�ن  حيادية 

كما   .2050 عام  بحل�ل  �سفر(  �نبعاثات 

ناق�ست �لدول �لأع�ساء يف �لحتاد �لأوروبي 

مقاومة  من   2018 عام  يف  متكنت  �لتي   -

�لجتاه �لعاملي �حلايل باحلد من �لنبعاثات 

منها  �ل�سادرة  بالطاقة  �ملرتبطة  �لكرب�نية 

�لكرب�ن  حيادية  جعل  �إمكانية   - جمتمعة 

لكنها  م�سرتكاً.  هدفاً   2050 عام  بحل�ل 

على  �لتفاق  يف  ف�سلت  �ملا�سي  �ل�سهر  يف 

من  معار�سة  ب�سبب  �مل�ستهدف  �مل�عد  هذ� 

جمه�رية �لت�سيك و�إ�ست�نيا و�ملجر وب�لند�.

ميثل هذ� عائقاً �أمام �أوروبا قبل قمة �لأمم 

�ملتحدة للعمل من �أجل �ملناخ �لتي �ستعقد يف 

ني�ي�رك يف �سبتمرب، و�لتي �ستتناول �سرورة 

�لتعهد بالتز�مات وطنية �أكرث طم�حا مب�جب 

�تفاقية باري�س. يجب على �لحتاد �لأوروبي 

يف  �لقيادة  على  قدرته  با�ستمر�ر  يثبت  �أن 

ببيان ق�ي  �لإدلء  �ملناخ، وعدم  جمال تغري 

يف هذه �لقمة �سيك�ن مبثابة فر�سة مهدرة.

�ملعركة  �لعامل يف  يف�ز  لن  �ل�قت،  نف�س  يف 

�لنا�س  من  �لكثري  كان  �إذ�  �ملناخ  تغري  �سد 

على  �سلباً  �ست�ؤثر  �ملعركة  هذه  �أن  يعتقدون 

�لنم� و�لعد�لة �لقت�سادية. وكما بيَّنت حركة 

»�ل�سرت�ت �ل�سفر�ء« �لحتجاجية يف فرن�سا، 

فمن غري �ل��قعي �أن ننتظر من ه�ؤلء �لذين 

�ل�سهر  نهاية  م�ساكل  حيال  �لقلق  ي�ساورهم 

�أن يكرتث�� بنف�س �لقدر مل�ساكل نهاية �لعامل.

�لتح�ل يف جمال �لطاقة �سيك�ن  لأن  نظر�ً 

مكلفاً و�سيت�سبب يف خ�سارة بع�س �لأطر�ف 

�حلك�مات  على  يتعني  �لق�سري،  �ملدى  على 

�أمان  �سبكة  وت�سميم  �ل�سيا�سات  �سقل 

لتخفيف �لتاأثري، وه� ما تهدف �إليه �حلك�مة 

�لنتقالية  خطتها  خالل  من  �لإ�سبانية 

�لبالد.  يف  �لفحم  مناجم  لإغالق  �جلديدة 

رئي�سة  تبنته  �لذي  �لتاأقلم -  �لن�ع من  هذ� 

ف�ن  �أور�س�ل  �ملنتخبة  �لأوروبية  �ملف��سية 

دير لين يف خطابها �أمام �لربملان �لأوروبي 

- يت�سق مع م��جهة �حلقيقة �ل�سعبة لهذه 

فاإن  و�لبعيد،  �ملت��سط  �ملدى  على  �مل�ساألة: 

�لبديل �لأكرث تكلفة ه� �لتقاع�س عن �لعمل 

من �أجل �ملناخ.

�إن حل�ل »ي�م جتاوز م��رد �لأر�س« يف �أقرب 

�سارخ  تذكري  له�  �لإطالق  على  له  م�عد 

بحجم �مل��رد �لتي نتطلبها من ك�كبنا، ومبا 

نحتاج �إليه من حت�ل غري م�سب�ق يف جمال 

�لطاقة ملكافحة ظاهرة �لنحبا�س �حلر�ري. 

من �مل�سجع �أن �لنقا�س �لعام ح�ل تغري �ملناخ 

-رغم وج�د بع�س �لأ�س��ت �لن�ساز- قد بد�أ 

ذلك،  على  �حلقيقة. عالوة  هذه  �إدر�ك  يف 

مناق�سات  وو�س�ح  عمق  يف  �لزيادة  فاإن 

يف  �مللح�ظ  �لنخفا�س  جانب  �إىل  �ملناخ، 

�أ�سعار �لطاقة �ملتجددة، كلها ع��مل تعطينا 

�ملزيد من �لأ�سباب للتفاوؤل.

�سيك�ن �لت�سدي لظاهرة �لنحبا�س �حلر�ري 

مهمة �ساقة، وقد يك�ن من �ل�سهل �أن حُتبط 

�لعز�ئم. لكن �إذ� �عتنق �لعامل روحاً مبتِكرة 

�مل�ست�ى  على  و�ساملة  �لأطر�ف  ومتعددة 

من  مت�سع  �أمامنا  يز�ل  فال  �لجتماعي، 

�ل�قت لتحقيق �لتغري يف �لجتاه �لذي نحن 

يف م�سي�س �حلاجة �إليه من �أجل �إبقاء ك�كب 

�لأر�س �ساحلاً لل�سكنى.

لل�سيا�سة  �لأع��ل��ى  �لأوروب����ي  �لحت���اد  ك��ان ممثل   *
�خلارجية و�لأمنية، و�لأمني �لعام ملنظمة حلف �سمال 

وي�سغل  �سابقاً.  �إ�سبانيا  خارجية   ووزي��ر  �لأطل�سي، 

�لعاملي  لالقت�ساد  �إي�ساد  مركز  رئي�س  من�سب  حالياً 

لدى  متميز  زميل  وه���  �جلي��سيا�سية،  و�لدر��سات 

�لعاملية  �لأجندة  »جمل�س  وع�س�  بروكنجز،  م�ؤ�س�سة 

�لعاملي. �لقت�سادي  للمنتدى  �لتابع  �أوروب���ا«  ب�ساأن 
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�أن �لتحدي هذه �ملرة لي�س جي��سيا�سياً  بيد 

تغيري�ً  ن�سهد  فنحن  فح�سب،  و�قت�سادياً 

عليها  يجري  �لتي  �لكيفية  يف  ج�هرياً 

�لت���سل بني �لأفر�د و�ملجتمعات، ومن خالل 

�لتاأثري  ب��سعنا  ي�سبح  �لتغيري،  هذ�  فهم 

�إيجابياً على نتائجه.

نعي�س  �أننا  ندركه  �أن  علينا  يتعني  ما  �أول 

حيث  �لر�بعة،  �ل�سناعية  �لث�رة  ع�سر 

تخ�سع �لأعمال، و�لقت�ساد�ت، و�ملجتمعات، 

بد�أت  �أن  ومنذ  ج�هري،  لتح�ل  و�ل�سيا�سة 

فكرة �لجتماع �ل�سن�ي للمنتدى �لقت�سادي 

�لعاملي تتبل�ر يف ذهني يف عام 2016 كنت 

�ملدرو�سة  �ملتعجلة غري  و��سحاً: فاملحاولت 

لن  �لقائمة  وم�ؤ�س�ساتنا  عملياتنا  لإ�سالح 

�إىل  نحتاج  هذ�  من  وبدلً  بب�ساطة،  جتدي 

ميّكننا  �لذي  �لنح�  على  ت�سميمها  �إعادة 

�جلديدة  �لفر�س  وفرة  من  �ل�ستفادة  من 

�لتي تنتظرنا، يف حني نتجنب ذلك �لن�ع من 

�لختاللت �لتي ن�سهدها �لي�م، و�إذ� �نتظرنا 

لإ�سالح  �ل�سريعة  �حلل�ل  على  �عتمدنا  �أو 

�لقدمية،  �لأنظمة  �لتي تعيب  �لق�س�ر  �أوجه 

�لأنظمة  هذه  �ستتجاوز  �لتغيري  ق�ى  فاإن 

وتط�ر لنف�سها زخماً وق��عد خا�سة.

تعمل  �لر�بعة  �ل�سناعية  �لث�رة  �أن  �ل��قع 

بالفعل على حت�يل �أنظمتنا �لقت�سادية على 

�أكرث من نح�، فبادئ ذي بدء، يت�ساءل �لعامَل 

متكامل  مرت�بط  رقمي  عامَل  بِفعل  �ملادي 

د�ئري  �قت�ساد  ظل  يف  جديد  و�فرت��سي 

وم�سرتك، وي�سهد �لت�سنيع ث�رة بِفعل �لأمتتة 

)�لت�سغيل �لآيل(، و�لت�طن، و�لفرد�نية، وكل 

�لعر�س  �سال�سل  يجعل  �أن  �ساأنه  من  هذ� 

�أ�سبحت  كما  متقادمة،  عتيقة  �لتقليدية 

�ملناف�سة �أقل �عتماد�ً على �لتكلفة، ومدف�عة 

و�لإبد�ع،  �ل�ظيفية  باجلدوى  �أكرب  ب�سكل 

وقريباً لن تظل �لقت�ساد�ت �ل�سخمة قادرة 

ذ�ت  ت�فرها  كانت  �لتي  �ملز�يا  ت�فري  على 

ي�م، و�ستك�ن �مل�هبة، ل ر�أ�س �ملال �لتقليدي، 

�مل�رد �لأعظم قيمة.

كما ت�سع �لث�رة �ل�سناعية �لر�بعة قدر�ً غري 

م�سب�ق من �لطاقات و�مل��رد يف �أيدي ِقلة من 

�ل�سركات، �إذ تعمل �ل�سركات �لرقمية �لر�ئدة 

�لي�م على �إعادة ت�سكيل حياة �لنا�س �لي�مية، 

وتعطيل �لأمناط �لجتماعية �لتقليدية بطرق 

�لتقليدية  �لأعمال  مل�ؤ�س�سات  قّط  يت�سنَّ  مل 

�سيحدد  �أن تاأتي مبثلها، ومن �لآن ف�ساعد�ً 

�سواب كالو�ص 

مقاالت

إذا كان للعاَلم أن يتغلب على »االختالل العظيم« في عام 2018 فسيحتاج 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 لزامًا عليه أن يفعل ذلك مرة أخرى.

عملية 
إعادة البناء 

العظمى
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و�لبيانات  �ل�سطناعي  �لذكاء  من  �لتمكن 

من�سات  ت�سغيل  على  و�لقدرة  �ل�سخمة، 

�لذكية،  �لأنظمة  قيادة  خالل  من  �سخمة 

مدى ق�ة كل من �ل�سركات و�لأوطان.

�لت�ظيف  �أمناط  �ستتح�ل  نف�سه  �ل�قت  يف 

على  �لقائمة  �لأمتتة  ن�سر  بِفعل  و�لدخل 

�لذكاء �ل�سطناعي، و�ستن�ساأ �ل�ظائف ذ�تياً 

على نح� متز�يد من خالل �أنظمة �يك�ل�جية 

مبدعة، و�سيحل حمل دخل �لعمل �لتقليدي 

ور�أ�س  �إبد�عية،  مهام  من  م�ستحقة  ع��ئد 

�ملال �ل�ستثماري، وميزة �ملحرك �لأول.

تق�سيم  �ملمكن  من  يعد  مل  وبالفعل 

جتارة  �إىل  �لعاملية  �لقت�سادية  �لتفاعالت 

�ملالية،  و�ملعامالت  و�خلدمات،  �ل�سلع 

�لتدفقات  كل  تتكامل  فالي�م  و�ل�ستثمار�ت، 

تبادل  يحكم  �سامل  نظام  يف  �لقت�سادية 

�لقيمة �مللم��سة وغري �مللم��سة عرب �حلدود، 

وبدلً من فر�س �ل�سريبة على �لعمل، يتعني 

�ل�سريبة  فر�س  تبد�أ  �أن  �حلك�مات  على 

على �حتكار�ت �ملن�سات و�آليات خلق �لقيمة 

�ملتاأ�سلة يف �ل�سحابة �ل�سيرب�نية.

�مليز�نيات  �ستت�تر  �ملقبلة  �ل�سن��ت  يف 

�ل�طنية على نح� متز�يد بِفعل �لإنفاق على 

�لالزمة،  و�لربجمية  �ملادية  �لأ�سا�سية  �لبنى 

و�إعادة  لالإبد�ع  �ليك�ل�جية  �لنظم  لت�فري 

عن  ف�ساًل  �لعمال،  مهار�ت  وترقية  تدريب 

�لعمال  لدعم  �لالزمة  �لجتماعية  �لرب�مج 

ولبد  �جلاري،  �لقت�سادي  �لتح�ل  خالل 

�لتعليم  لتكييف  �لأ�سا�سية  �لأول�ية  تك�ن  �أن 

�لر�بعة، ومن  �ل�سناعية  �لث�رة  مع متطلبات 

�لإبد�ع،  تغذية  على  �لرتكيز  �لأهمية مبكان 

�لرقمية،  �لأمية  وحم�  �لنتقادي،  و�لتفكري 

و�حل�سا�سية،  �لتعاطف،  على  و�لقدرة 

بقاء  ل�سمان  �سروري  هذ�  وكل  و�لتعاون، 

�لتكن�ل�جيا خا�سعة لحتياجاتنا ل �لعك�س. 

ف�ساًل عن ذلك، لبد �أن تك�ن �أنظمة �لتعليم 

م�جهة ب�سكل �أكرب نح� �لتعلم مدى �حلياة، 

�لتنمية  �أو  �لرقمي  �لت�سليم  �س��ء من خالل 

و�لتدريب �ل�سخ�سي وجهاً ل�جه.

بعيد�ً عن �لتعليم، لبد �أن تتكيف عملية �سنع 

�ل�سيا�سات عم�ماً مع �سرعة �لتغري يف �لث�رة 

تط�ير  يجري  �أن  ولبد  �لر�بعة،  �ل�سناعية 

مناذج ح�كمة تعاونية ر�سيقة جديدة لتجنب 

�حلك�مية  �ل�سيا�سات  تظل  �ل�سيناري�، حيث 

�حلدود  ور�ء  م�ستمر  نح�  على  متاأخرة 

�لتكن�ل�جية.

هذه  لكل  �لدول  ��ستجابة  كيفية  و�ستحدد 

�مل�ستقبل  يف  �لنم�  م�سار�ت  �لتغري�ت 

عن  ف�سال  �لعاملي،  �مل�سرح  على  و�مل��قف 

بال  عملية  وب��سفها  م��طنيها،  حياة  ن�عية 

�لث�رة  تتطلب  �ملتبادل،  �لرت�بط  من  حدود 

�ل�طنية  �ل�سيا�سات  دمج  �لر�بعة  �ل�سناعية 

�لع�ملة  تَُعرَّف  و�لي�م  �لعاملي،  �لنظام  يف 

و�لثنائية،  �لأطر�ف  �ملتعددة  �لتجارة  بت��سع 

لكنها يف �مل�ستقبل �ست�سف �لرت�بط �ملتبادل 

بني �لأنظمة �لرقمية �ل�طنية وما يرتبط بها 

من تدفق لالأفكار و�خلدمات.

حتاول  لتز�ل  �لدول  من  �لعديد  �أن  ورغم 

فاإنه  �ل�سابقة،  �ل�سناعية  بالث�ر�ت  �للحاق 

�ل�سناعية  �لث�رة  �أن  تدرك  �أن  عليها  يتعني 

قفز�ت  لتحقيق  فريدة  فر�ساً  ت�فر  �لر�بعة 

�إىل �أحدث �لإبد�عات، فبعد ح�سد مكا�سب 

�ململكة  �أ�سبحت  �لأوىل  �ل�سناعية  �لث�رة 

�لقرن  يف  �ملهيمنة  �لعاملية  �لق�ة  �ملتحدة 

�ل�ليات  لها  خلفاً  وحلت  ع�سر،  �لتا�سع 

دولة،  �أي  من  �أكرث  �متلكت،  �لتي  �ملتحدة، 

وقد  و�لثالثة،  �لثانية  �ل�سناعيتني  �لث�رتني 

ق�سمت هذه �لث�ر�ت �لثالث �لعامَل �إىل دول 

�أهمية  تر�جع  مع  نامية،  و�أخرى  �سناعية، 

قرون  لِعدة  ر�ئدة  ق�ة  كانت  �أن  بعد  �ل�سني 

من �لزمن.

مرة  �لعاملية  �لق�ى  ت��زن  ت�زيع  يُعاد  �لي�م، 

�أ�سبح  �أن  �أخرى، ب�سرعة مذهلة، و�لآن بعد 

�لفرد �ل��حد ميلك �لقدرة على �إحد�ث قدر 

ن�سجع  �أن  ب��سعنا  يعد  �لدمار، مل  هائل من 

�نق�سام �لعامَل بني من ميلك�ن ومن ل ميلك�ن، 

�لتعاون  �إىل  ملح  �حتياج  بالتايل  ن�ساأ  وقد 

�لعاملي، وعلى م�ست�ى �أكرث �أ�سا�سية، قد يبدو 

�لِفكر �جلديد ح�ل ما ميكن �عتباره عالقات 

�قت�سادية حرة، ونزيهة، و�ساملة مثلما يبدو 

�لي�م يف حقيقة �لأمر.

هذ�  �إطلق  �لعاملي  �لقت�سادي  �ملنتدى  يف  و 

�حل��ر يف �إطار �جتماعنا �ل�سن�ي يف د�ف��س 

من�سة  وباعتباره   ،2019 �ملا�سي   يناير  يف 

فاإن  �مل�سلحة،  �أ�سحاب  فيها  يتعدد  رئي�سة 

�إىل  �ملناق�سة  دفع  على  �لقدرة  لديه  �ملنتدى 

�لأمام، وه� ر�غب يف حتمل �مل�س�ؤولية عنها، 

و�لأكادميية  �لعلمية  �سبكاتنا  خالل  ومن 

جديدة،  لأفكار  كمحفز  نعمل  �أن  ن�ستطيع 

�لر�بعة  �ل�سناعية  للث�رة  �لإعد�د  و�سيتطلب 

�لنطاق  �ل���سع  و�لإجماع  �مل�ستمرة  �مل�ساركة 

�ملنتدى  وياأمل  للتنفيذ،  قابلة  حل�ل  ح�ل 

يف  �جلهد  لهذ�  ت�سغيل«  »نظام  ت�فري 

باأن  �لقتناع  �إىل  ��ستناد�ً  �ملقبلة،  �ل�سن��ت 

�أن  يجب  فّعالة،  تك�ن  لكي  �حل��ر�ت،  هذه 

�مل�سلحة:  �أ�سحاب  جلميع  ممل�كة  تك�ن 

�ملجتمع  ومنظمات  و�حلك�مات،  �ل�سركات، 

�ملدين، و�ل�سباب. ولبد �أن تركز �أي�ساً على 

�ل�سعي �إىل حتقيق �لتما�سك �لجتماعي، ويف 

بيئة �لي�م �ملت�سدعة، �ستك�ن �أكرث فعالية �إذ� 

دفعها �لتن�سيق ل �لتعاون كمبد�أ ت�جيهي.

�أخري�ً يجب �أن ندرك �أن هذه �حل��ر�ت من 

بني  ز�ئف  �نق�سام  يدفعها  �أن  �ملمكن  غري 

�أن  علينا  ويتعني  و�ل�طنية،  �لعاملية  �له�يات 

�مل�ستمدة  و�ل�طنية  �لفردية  �له�يات  نتبنى 

من �لع�ملة كما هي م�ج�دة د�خل كل و�حد 

منا.

�ملجتمع  �أر�سى  �لثانية  �لعاملية  �حلرب  بعد 

و�لأمن،  �لد�ئم،  لل�سالم  �لأ�سا�س  �لدويل 

جذري  ب�سكل  تغري  �لعامَل  لكن  و�لزدهار، 

�ل�قت  �ملا�سية، وحان  �ل�سبعة  �لعق�د  خالل 

�سياغة  لنا  يت�سنى  ولن  جديد،  نهج  لتبني 

م�سلحة  مع  يتنا�سب  مبا  �لعاملي  م�ستقبلنا 

�جلميع �إل من خالل �لت�سدي لهذ� �لتحدي 

معاً.

* م�ؤ�س�س �ملنتدى �لقت�سادي �لعاملي ورئي�سه �لتنفيذي

“بروجيكت �سنديكيت, 2018« باالتفاق مع »اجلريدة”
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ع�سمان علي الوان

مقاالت

الريفية بوالية كانو في نيجيريا، حيث نشأُت، كان جدي يفقد أكثر من نصف طماطمه بعد كل موسم حصاد، لم يكن مزارعا  في قرية كورا 

سيئا، لكن الطرق السيئة جعلت من الصعب عليه تسويق طماطمه، ولم يتعلم أبدًا األساليب الحديثة في حفظها، وفي محاولة إلنقاذ بعض 

منتجاته، كان يجفف في كثير من األحيان الطماطم على الرمال.

ل يز�ل هذ� �سحيحا بالن�سبة �إىل نح� 80 

ملي�ن مز�رع ريفي يف نيجرييا عرب �إفريقيا 

ما  فقد�ن  يتم  �لكربى،  �ل�سحر�ء  جن�ب 

و�خل�سر�و�ت،  �لف��كه  من   ٪50 �إىل  ي�سل 

و40٪ من جذور �ل�سمندر و�لدرنات، و٪20 

يتم  �لتي  و�لبق�ل  و�لبق�ليات  �حلب�ب  من 

وعلى  �ل�س�ق،  �إىل  ت�سل  �أن  قبل  ح�سادها 

معج�ن  م�سنع  من  ميل  ن�سف  من  �أقل  بعد 

يف  وكان�،  كادو�،  يف  �لرئي�س  �لطماطم 

نيجرييا، يجفف نح� 200 مز�رع ريفي �أكرث 

�لطازجة  بالطماطم  �ساحنة حمملة   40 من 

يف �لرمال كل �أ�سب�ع.

�ملز�رعني  �ملعرفة و�مل��رد بني  ي�ساهم نق�س 

�لأمن  �نعد�م  يف  كبري  حد  �إىل  �لريفيني 

�لعامل  يف  �سيء،  كل  وبعد  �لعاملي،  �لغذ�ئي 

 مساعدة
 أصحاب المزارع

 في افريقيا
لتغذية العالم
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يف  �ل�سغرية  �ملز�رع  �أ�سحاب  فاإن  �لنامي، 

�أربعة  من  �أقل  ميتلك�ن  ومعظمهم  �لريف- 

ي�سكل�ن  �لزر�عية-  �لأر��سي  من  هكتار�ت 

�سكان  ينتج  �ل��قع،  يف  �ملز�رعني.  غالبية 

ذلك  ومع  �لعامل،  طعام  �أرباع  ثالثة  �لريف 

فهم ميثل�ن 80٪ من فقر�ء �لعامل.

�إن ت�فري ما يكفي من �لغذ�ء لإطعام �سكان 

على  �لتغلب  �ملز�رعني  من  يتطلب  �لعامل 

�سل�سلة من �لتحديات �لتي ل ميكن �لتنب�ؤ بها 

يف �لغالب، و�ملتعلقة بع��مل مثل تغري �ملناخ، 

وندرة �ملياه، و�لفتقار �إىل خدمات �لإر�ساد، 

و�ل�سر�ع �مل�سلح يف �ملناطق �لزر�عية. نتيجة 

لهذه �لتحديات، مت طرد ماليني �لأ�سخا�س 

من منازلهم، �أو منعهم من �لعمل يف حق�لهم، 

�إىل  منتجاتهم  �إي�سال  من  متكنهم  عدم  �أو 

�ل�ستالت  �إمد�د�ت  �نقطاع  �أو  �لأ�س��ق، 

�ملح�سنة و�لأ�سمدة و�خلدمات �ملالية.

وما ز�لت �لتحديات تت�ساعد، فقد �رتفع عدد 

�لك��رث  ب�سبب  �لغذ�ئية-  �لط��رئ  حالت 

�إىل  �حلرب  �أو  �لفي�سانات  �أو  �جلفاف  مثل 

تتطلب  �لتي  �لغذ�ئية  �لإمد�د�ت  يف  نق�س 

�ل�سنة،  15 حالة يف  م�ساعدة خارجية- من 

يف �ملت��سط، يف �لثمانينيات �إىل �أكرث من 30 

يف �ل�سنة منذ عام 2000.

و�لنتيجة �نت�سار �نعد�م �لأمن �لغذ�ئي، ف�فقا 

من  �أكرث  �فتقر  و�لزر�عة،  �لأغذية  ملنظمة 

�لعامل  �أنحاء  جميع  يف  �سخ�س  ملي�ن   820
يعاين  2017؛  عام  يف  �لكايف  �لغذ�ء  �إىل 

�ملغذيات  �أكرث من ملياري �سخ�س نق�سا يف 

�لدقيقة �لرئي�سة؛ و�أكرث من ن�سف �لأ�سخا�س 

�لذين يعي�س�ن يف �لبلد�ن �ملنخف�سة �لدخل 

�لتالية،  �ل�جبة  م�سدر  من  متاأكدين  لي�س�� 

فاإذ� ��ستمرت �لجتاهات �حلالية، فاإن كمية 

�لطعام �ملزروع لن تغذي �س�ى ن�سف �سكان 

�لعامل بحل�ل عام 2050.

ولكن ميكن تغيري هذه �لجتاهات، و�إفريقيا 

�أكين�ومي  قال  وكما  للبدء،  جيد  مكان 

�أدي�سينا، رئي�س بنك �لتنمية �لإفريقي و�لفائز 

بجائزة �لغذ�ء �لعاملية لعام 2017، »ل ينبغي 

لإفريقيا يف �مل�ستقبل �أن تطعم نف�سها فح�سب 

بل يجب �أن ت�ساهم يف �إطعام �لعامل«.

يجب �أن ت�ؤكد �أي ��سرت�تيجية لتعزيز �لأمن 

�لغذ�ئي على زيادة �لإنتاجية وتقليل خ�سائر 

ما بعد �حل�ساد، ولتحقيق هذه �لغاية ينبغي 

�لت�سنيع  و�سركات  �حلك�مات  كل  على 

يف  قدما  للم�سي  بدورها  تق�م  �أن  �لزر�عي 

�تخاذ تد�بري فعالة من حيث �لتكلفة ت�ستفيد 

�لبنية  وتعزز  �جلديدة،  �لتكن�ل�جيات  من 

لأ�سحاب  و�لدعم  �لتدريب  وت�فر  �لتحتية، 

�ملز�رع �ل�سغرية يف �لريف. 

بر�جمها  خالل  من  للحك�مات،  وميكن 

�ملز�رعني  م�ساعدة  �ملختلفة  �لزر�عية 

حيث ميكنهم  تعاونيات،  تك�ين  يف  �لريفيني 

وميكن  �جلماعية،  ق�تهم  من  �ل�ستفادة 

لل�سركات �خلا�سة، من جانبها، تزويد ه�ؤلء 

�ملز�رعني بخدمات �لإر�ساد و�لتك�ين، و�لعمل 

كم�سرتين رئي�سيني للمنتجات.

بنيجرييا،  كيبي  ولية  ثبت يف  نهج  ه�  هذ� 

لر�بطة  �ملقرت�سني  مر�ساة  خمطط  وعزز 

مز�رعي �لأرز يف نيجرييا- �لذي مت تنفيذه 

�لنيجريي  �ملركزي  �لبنك  مع  بالتعاون 

�ملز�رعني  �إنتاج  حك�مي-  قرو�س  وبرنامج 

م�ساعدتهم يف  ودخلهم، من خالل  �لريفيني 

تك�ين تعاونيات و�سمان �مل�سرتي.

�لقبيل،  هذ�  من  خمطط  �أي  ت�سميم  عند 

من  �لتاأكد  �ل�سيا�سات  �سانعي  على  يجب 

�لتي  �مل�ستد�مة  �لزر�عة  ممار�سات  ت�سجيع 

تقلل من ��ستخد�م �لزر�عة للم��رد �لطبيعية، 

جميع  وعلى  و�ملياه.  �لرتبة  ذلك  يف  مبا 

�حلك�مات �للتز�م ب�سمان ت��فق �سيا�ساتها 

�لغذ�ئية  �لإر�ساد�ت  مع  و�لغذ�ئية  �لزر�عية 

و�ل�ستد�مة يف  �لتن�ع  ت�ؤكد  و�لتي  �حلديثة، 

�لنظم �لغذ�ئية �لقائمة على �لنباتات �إىل حد 

كبري.

�ملتمثل  �لدويل  �ملجتمع  ميكن حتقيق هدف 

 ،2030 عام  بحل�ل  �جل�ع  على  بالق�ساء 

لكن �لنجاح �سيتطلب �لتز�ما من �حلك�مات 

و�لقطاع �خلا�س مل�ساعدة �ملز�رعني �لريفيني 

�إىل ممار�سات زر�عية م�ستد�مة  �لتح�ل  يف 

حد�  ن�سع  فلن  ذلك  حدث  و�إذ�  ومربحة، 

ت�قع  لقد  فح�سب؛  �لغذ�ئي  �لأمن  لنعد�م 

�أ�سحاب  من  �لقادم  “�جليل  �أن  �أدي�سينا 

مز�رعني”  �سيك�ن�ن  �إفريقيا  يف  �ملليار�ت 

وقد يك�ن �أقرب �إىل �أن يتحقق.

* زميل �آ�سنب ني�ف�ي�سز، وه� �ملدير �لتنفيذي ورئي�س 
�لدولية. �إي��ف��ا  �أم��ريك��ا  منظمة  يف  �س�يت”  “مز�رع 

“بروجيكت �سينديكيت 2019 باالتفاق مع اجلريدة”



المدينة العربية /  العدد 68184

تكنولوجيا

للتلفزيونات مزايا 
الذكية

 88 عاًما منذ أن نجح فتى المزرعة »فيلو ت. فارنسوورث« من والية أيداهو في عرض أول إرسال للصورة المتحركة. ولم يكن المخترع الصغير 

للتلفزيون المتواضع يعرف أنه ال يزال يحدق في ثمار عمله وبشكل جيد في القرن الحادي والعشرين؛ على الرغم من أن النماذج الحالية ال تشبه 

كثيًرا الصندوق األسود واألبيض ذي الثالث بوصات الذي شاهده الناس للمرة األولى في عام 1928.
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تلفزيون ع�سري

وذكية،  ونحيفة،  �سخمة،  �لي�م  �لتلفزي�ن  �أجهزة 

و�لأهم من ذلك، �أن �لكثري منها ي�فر �س�رة بدقة 

عالية للغاية وناب�سة باحلياة ب�سكل ل ي�سدق. و�إذ� 

فاإليك خم�سة  تلفزي�ن جديد  ل�سر�ء  تت�س�ق  كنت 

من �لجتاهات �لتي ينبغي �أن ت�سعها يف �لعتبار، 

وفًقا ملارك �سالتزمان من »ي� �إ�س �إيه ت�د�ي

-)4كيه فائق �ل��س�ح  K UHD (: �س�ف يك�ن 

تلفزي�نك �لقادم �أكرث دقة ب�سكل كبري. وي�سار �إليه 

�لتلفزي�نات  وهذه   ،»4K »4كيه  تلفزي�ن  با�سم 

فائقة �ل��س�ح تقدم �أربعة �أ�سعاف من �لدقة �لتي 

�ل��س�ح.  عايل  بك�سل   1080 �لتلفزي�ن  ي�فرها 

مبا  تعمل  �لتي  �ل�سا�سة  من  بدلً  �أخرى،  وبعبارة 

�ملتناهية  �لنقاط   – بك�سل  ملي�ن   2 من  يقرب 

فاإن   – �ل�س�رة  ت�سكل يف جمم�عها  �لتي  �ل�سغر 

ماليني   8 من  باأكرث  تتباهى  �لتلفزي�نات  هذه 

بك�سل.

و�لتلفزي�ن من فئة »4كيه« يعر�س �ل�س�ر �حلقيقية 

لذ�  بالعمق،  �أكرب  �سع�ر  �أي�ًسا  هناك  و�ل�سادقة. 

�إىل �لأبعاد �لثالثة �لتي ميكن  �أقرب  فهي �سا�سة 

ثالثية  �لنظار�ت  �سر�ء  دون  من  عليها  �حل�س�ل 

�لأبعاد.

�أن  حني  يف  �لعايل:  �لديناميكي  �ملجال  تقنية   -

عدد   – �لتلفزي�ن  �سا�سة  دقة  �إىل  ي�سري  »4كيه« 

لي�س  ذلك  فاإن   – �ل�س�رة  ت�سكل  �لتي  �لبك�سل 

�لتلفزي�نات ت�فر ميزة �ملجال  كل �سيء. فاأحدث 

 HDR )high dynamic( �لعايل  �لديناميكي 

و��سعة  جمم�عة  ي�ستن�سخ  و�لذي  �أي�ًسا،   range
من م�ست�يات �ل�سط�ع، ون�سبة تباين �أعلى، و�أل��ن 

�أكرث ثر�ء. ون�سبة �لتباين هي مقيا�س �لختالف يف 

�ل�سط�ع بني �لأبي�س �لأكرث بيا�ًسا و�لأ�س�د �لأكرث 

�س��ًد�.

عند �مل�ساهدة جنًبا �إىل جنب مع �ملحت�ى من غري 

�ملح�سن  �لفيدي�  فاإن  �لعايل،  �لديناميكي  �ملجال 

مبيزة �ملدى �لديناميكي �لعايل هي �أكرث �سط�ًعا 

�لأ�سفر  وخ�س��ًسا  باحلياة،  �لناب�سة  �لأل��ن  مع 

و�لربتقايل.

تلفزيونات متقدمة

�جلديدة  �لتلفزي�نات  �أغلب  ذكي:  -تلفزي�ن 

�لإنرتنت  ب�سبكة  بالت�سال  لك  ت�سمح  �لي�م 

�لتلفزي�نات  وت�سمح  فاي«.  »�ل��ي  خالل  من 

�س��ء  �لإنرتنت،  ب�سبكة  بالت�سال  لك  �لذكية 

مبن�سات  �لت�سال  �أو  �لفيدي�،  لبث  كان 

�ل�سبكات �لجتماعية )في�سب�ك و»ت�يرت«(، �أو 

�ألب�مات �ل�س�ر، وخدمات �مل��سيقى، و�لأخبار 

بناء على �لطلب، و�لأخبار �لريا�سية، وما �إىل 

�لذكية  �لتلفزي�نات  من  �لكثري  تعطيك  ذلك. 

حتى  لالإنرتنت،  �لكامل  �ملت�سفح  ميز�ت 

زيارة  �أو  �لبحث  حمركات  ��ستخد�م  ميكنك 

�مل��قع �ملرجعية خا�ستك. وبع�س منها ي�سمح 

لك بال�ستمتاع بالألعاب �لتفاعلية. ويف معظم 

�لتي  �لتطبيقات  �أي  تختار  �س�ف  �حلالت، 

تريد م�ساهدتها على �سا�سة �لتلفزي�ن، ولي�س 

�لذكي  �لهاتف  على  �لأيق�نات  �ختيار  كمثل 

خا�ستك.

�لباعثة  �لع�س�ية  �لثنائية  �ل�سمامات   -

�لكمية  �لنقاط  وتقنية   -  OLED لل�س�ء 

�لتلفزي�ن �لذي  Quantum dot. بدلً من 
يعمل بالإ�ساءة �خللفية بتكن�ل�جيا �ل�سمامات 

�سا�سة  �أو   )LED( لل�س�ء  �لباعثة  �لثنائية 

)LCD( – وه� �خليار �لأكرث �نت�ساًر� يف هذه 

�لأيام – فاإن بع�س �أجهزة �لتلفزي�ن ت�ستخدم 

�سا�سات �ل�سمامات �لثنائية �لع�س�ية �لباعث 

وغري  �أرقى  �س�رة  لعر�س   )OLED( لل�س�ء 

ذلك من �لف��ئد.

�ل�سمامات  بتقنية  تعمل  �لتي  �لتلفزي�نات 

�لباعثة لل�س�ء، من ت�سميم  �لثنائية �لع�س�ية 

رقيقة  تلفزي�نات  هي  جي«،  »�إل  �سركة 

للغاية؛ ب�سبب �أن كل بك�سل ه� م�سدر �ل�س�ء 

�خلا�س يف �ل�سا�سة، وبالتايل ل لزوم لالإ�ساءة 

�خللفية. و�إىل جانب �لأل��ن �لق�ية ومعدلت 

�لتباين غري �مل�سب�قة )مع �لل�ن �لأ�س�د �لأكرث 

�س��ًد�(، فاإن هذه �لتلفزي�نات هي �لأكرث كفاءة 

�لتلفزي�نات  �أن��ع  من  �لطاقة  ��ستخد�م  يف 

�لل�حية �لأخرى.

�لتلفزي�نات  ل�سناعة  �سام�س�نغ  و�سركة 

�لتي  �لتلفزي�ن  �أجهزة  من  قليل  عدد  لديها 

لأجهزة  وميكن  �لكمية.  �لنقاط  بتقنية  تعمل 

�أن تتطابق  �لتقنية  �لتي تعمل بهذه  �لتلفزي�ن 

�سا�سات  يف  »�لالنهائي«  �لتباين  معدل  مع 

لل�س�ء  �لباعث  �لع�س�ي  �لثنائي  �ل�سمام 

�لبل�ر�ت  هي  �لكمية  و�لنقاط   .)OLED(

متاثل  جمهرية  نقاط  وهي  �ل�سغر،  متناهية 

و�لتلفزي�ن  �لإن�سان.  �سعرة  عر�س  من  جزًء� 

�لذي يعمل بتقنية �لنقاط �لكمية يعر�س ل�حة 

من �لأل��ن �لكبرية و�لأكرث حي�ية – وخ�س��سا 

ملناف�سة   – و�لأزرق  و�لأخ�سر،  �لأحمر،  �أل��ن 

ج�د �سا�سات �ل�سمام �لثنائي �لع�س�ي �لباعث 

لل�س�ء )OLED( �لأغلى �سعًر�.

- تلفزي�نات منحنية: و�أخرًي�، بع�س �ل�سركات 

و»�إل  »�سام�س�نغ«  مثل  للتلفزي�ن،  �مل�سنعة 

تنحني  �لتي  �ملنحنية  �لتلفزي�نات  ت�فر  جي«، 

�لكبرية  �ل�سا�سة  مثل  �مل�ستخدم،  ناحية  قلياًل 

للكثري من  وبالن�سبة  �ملحلية.  �ل�سينما  د�ر  يف 

�مل�ساهدين، فاإن هذه �ل�سا�سات �ملقعرة تعر�س 

روؤية �سينمائية لالأفالم �ملعرو�سة.

بطبيعة  ناظريك،  �أمام  �سيء  كل  تعر�س  �إنها 

�حلال، ولكن ي�سعب �إنكار �أن هذه �لتلفزي�نات 

عدم  �أثناء  يف  حتى  للغاية،  جذ�بة  �ملق��سة 

ت�سغيلها.

وعلى �لعك�س من �جليل �لأول من �لتلفزي�نات 

�ملنحنية، حيث كان ين�سح باجلل��س يف �ملركز 

م�ساهدة،  لأف�سل  �لغرفة  يف  كر�سي  باأف�سل 

فاإن �أحدث �ملنتجات من �لتلفزي�نات �ملنحنية 

تقدم �س�رة عالية �ل��س�ح ومت�سقة مع �ل�سع�ر 

�ل�سليم بالعمق من �أية ز�وية تقريبا. 

التلفزيونات الحديثة تسمح 
باإلتصال بشبكة اإلنترنت

❞
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تكنولوجيا

بعد،  عن  االستشعار  أجهزة  مثل   ،)microsystems( الدقيقة  التشغيل  أنظمة  من  القادم  الجيل  في  بشغف  ننتظرها  ميزة  الذاتي  التحكم 

ر باحثون  واألدوات اإللكترونية القابلة لالرتداء، وأجهزة االستشعار الحيوية التي تُزَرع في الجسم، والروبوتات النانوية. وفي هذا الصدد.. طوَّ

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 بداًل من 

االعتماد على مصدٍر خارجي للطاقة.

أجهزة صغيرة 
تولد الطاقة 

لتشغيلها ذاتيًا
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�سحنة من الحتكاك

ت��ل��ت��ق��ط م������لِّ�����د�ت �لح���ت���ك���اك �ل��ن��ان���ي��ة 

)TENGs(، وهي �أجهزة تُنتج �سحنات كهربية 
بع�سهما،  م��ع  م��ادت��ني  �ح��ت��ك��اك  ع��ن ط��ري��ق 

�لطاقة �مليكانيكية من �لبيئة �ملحيطة بها، مثل 

عن  �لناجتة  �لع�س��ئية  و�حلركة  �لهتز�ز�ت 

�لب�سر، وحُتِ�لها �إىل كهرباء. يف هذه �مل�لد�ت 

ب�سحنات  م�سح�نة  �أ�سطح  تتك�ن  �ل�سغرية، 

مت�سادة نتيجة �لحتكاك بني م��د من قطبيات 

ت��ثب  �إىل  �لحتكاك  تكر�ر  ويُ���ؤدي  خمتلفة، 

�لإلكرتونات بني تلك �لأ�سطح، ومن ثم ت�ليد 

فرق جهد كهربائي.

تاأثري  ��ستخدم��  ق��د  �أن��ه��م  �ل�سريف  ي��سح 

ح�سد  يف  �لح��ت��ك��اك  م��ن  �لناجتة  �لكهرباء 

�لطاقة من �حلركات �لب�سيطة، مثل �لت�سفيق 

�لروتينية  و�حلركة  بالأ�سابع  و�لنقر  باليدين 

لليدين، لت�سغيل �أن��ع خمتلفة من �مل�ست�سعر�ت.

�لقدرة،  ذ�تي  �س�ئياً  كا�سفاً  �لباحث�ن  وط��ّ�ر 

ب���يل  ميثيل  ث��ن��ائ��ي  »ب���ل��ي��م��ر  ب��ني  ب��اجل��م��ع 

�ل�سيليك�ن،  �أ���س��ا���س��ه  �ل����ذي  ���س��ي��ل���ك�����س��ان« 

»هاليد  ت�سمى  وم��ادة  نان�ي،  �حتكاك  كم�لد 

ومتتلك  �لع�س�ي«.  �لفلزي  �لبريوف�سكايت 

هاليد   - �لر�سا�س  على  �ملبنية  �مل���ادة  تلك 

عند  فيها  م��رغ���ب  كهرو�س�ئية  خ�سائ�س 

�لثنائية  و�ل�سمامات  �ل�سم�سية،  �سنع �خلاليا 

م�سن�ع  �س�ئي  م�سدر  وهي  لل�س�ء،  �لباعثة 

�أ�سباه �مل��سالت، يبعث �ل�س�ء عند مرور  من 

تيار كهربائي من خالله.

ولتب�سيط عملية �لت�سميم وجتّنب �حلاجة �إىل 

ُم�سغِّل للحركة، �سنع فريق هي كا�سفاً �س�ئياً 

با�ستخد�م ل�حني متعددي �لطبقات، �أ�سا�سهما 

�سغرية.  فج�ة  بينهما  تف�سل  �لب�ليمر، 

من  للغاية  رقيق  غ�ساء  من  �لأول  �لل�ح  يتك�ن 

�لآخر  �لل�ح  يت�سمن  بينما  »�لبريوف�سكايت«، 

�سيل�ك�سان.  ب�يل  ميثيل  ثنائي  ب�ليمر  طبقة 

�لكهرباء  بح�سد  للفريق  �لفج�ة  �سمحت 

�لناجتة من �لحتكاك عند تن�سيط �لأد�ة عرب 

�لنقر بالأ�سابع.

وبح�سب مارك لي�جن، �مل�ؤلف �لرئي�س لدر��سة 

�لكا�سف �ل�س�ئي فاإن �لأد�ة �لتي تُ�لِّد �لقدرة 

�لالزمة لت�سغيلها ذ�تياً �أظهرت ��ستجابة ممتازة 

تعّر�سها  عند  خا�سة  عليها،  �ل�ساقط  لل�س�ء 

ل�س�ء بكثافة منخف�سة. ونظر�ً ملرونة و�سفافية 

مك�ِّنات �لأد�ة �مل�سن�عة من �لب�ليمر، حافظت 

مرة   1000 للثني  تعّر�سها  بعد  �أد�ئها  على 

ب�سرف �لنظر عن �جتاه �ل�س�ء �ل�ساقط.

اأ�سورة ذاتية الت�سغيل

�لباحث�ن  �أنتج  �أك��رث،  �لبحث  نطاق  ولت��سيع 

�لالزمة  �لقدرة  يُ�لِّد  ل��الرت��د�ء  قاباًل  ���س����ر�ً 

�ل��ط��اق��ة  ت��خ��زي��ن  ومي��ك��ن��ه  ذ�ت���ي���اً،  لت�سغيله 

ُم�ّلد  بني  باجلمع  وذلك  لة،  �ملُح�َّ �مليكانيكية 

نان�ي من �ل�سليك�ن ُمدمج بالألياف �لكرب�نية 

مادة  من  م�سن�عة  فائقة  جمهرية  ومكثفات 

معدين  كيميائي  م��رك��ب  وه��ي   ،2MXene
يحت�ي على ذر�ت �لكرب�ن.

مكثفات  مع  نان�ّياً  ُم�ّلد�ً  �لباحث�ن  دَمج 

كهروكيميائية م�سغرة يف �أد�ة و�حدة متجان�سة 

�لأد�ة  و�سّكلت  �ل�سليك�ن.  وُمغلّفة مبطاط من 

ومرناً  ناعماً  �س��ر�ً  للت�سرب  و�ملانعة  �ملطاطة 

ومت��ئماً متاماً مع �جل�سم. و�أدت �لتقلبات يف 

�حليز بني �جللد و�ل�سيليك�ن �إىل تغيري�ت يف 

ما  �لكهربائية،  �لأقطاب  بني  �ل�سحنة  ت��زن 

ت�سبب يف تدفق �لإلكرتونات جيئة وذهاباً عرب 

م�لد �لحتكاك �لنان�ي، ومن ثمَّ �سحن �ملكثف 

فائق �لدقة.

�أط�ل  حياة  بدورة  متّيزها  �إىل  وبالإ�سافة 

�ملكثفات  فبا�ستطاعة  لل�سحن،  �أق�سر  ووقت 

جُتمع  �أن   MXene مادة  من  �لدقة  فائقة 

معّينة،  م�ساحة  يف  �لطاقة  من  �أكرب  كمية 

�لدقيقة،  و�لبطاريات  �لرقيق  بالغ�ساء  مقارنة 

و�أكرث  �أ�سرع  �حلجم  �سغرية  وحد�ت  ي�فر  ما 

تُنتجها  �لتي  �لكهربية  �لطاقة  لتخزين  فاعلية 

يك�ن  وعندما  �لنان�ية.  �لحتكاك  م�لِّد�ت 

�ل�س��ر نَ�ِسطاً، ميكن ��ستخد�م �لطاقة �ملُخّزنة 

مثل  �لإلكرتونية،  �لأجهزة  لت�سغيل خمتلف  به 

�ل�ساعات ومقايي�س �حلر�رة.

�مل�ؤلف  جياجن،  ت�سي�  �لدكت�ر�ه  طالب  وي�سري 

�إىل  �ل�سحن،  ذ�تي  �ل�س��ر  لدر��سة  �لرئي�سي 

تط�ير  يف  يتمثَّل  للبحث  �لنهائي  �لهدف  �أن 

�ل�سحية  �ملر�قبة  لأغر��س  ��ست�سعار  من�ّسة 

�لالزمة  �لطاقة  ت�ليد  على  قادرة  �ل�سخ�سية، 

لإدخال  �لآن  �لفريق  ويُخطط  ذ�تياً.  لت�سغيلها 

م�ست�سعر�ت يف �لنظام، للك�سف عن �مل�ؤ�سر�ت 

�حلي�ية يف عَرق �لإن�سان. 
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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 مستعيدًا بذلك مكانته التاريخية كمتحف مفتوح يتخذ 

من الضفة الشرقية لوادي العقيق مقرًا دائمًا ومتاحًا للجميع, وذلك بعد سنوات طويلة من إحاطته بسياج حديدي للحفاظ على ما أبقته 

اإلنقاذي  الترميم  أعمال  التهيئة  شملت  وقد  واالندثار.  السقوط  على  يشارف  وبناء  متصدع  وهيكل  متهالكة  جدران  من  الزمنية  العوامل 

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. 

قصر عروة بن  الزبير...  

جمال العمارة  األموية
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يقع �لق�سر �لأثري على �متد�د �لطريق �مل�ؤّدي �إىل م�سجد ذي �حلليفة 

»ميقات �أهل �ملدينة« على طريق جدة ومكة �لقدمي من طريق �آبار علي، 

تلة  3.5 كم. وقد �سيد على  �ل�سريف قر�بة  �لنب�ي  �مل�سجد  ويبعد عن 

مرتفعة تطل على �سفة و�دي �لعقيق باملدينة �ملن�رة، جدر�نه و�أ�سا�ساته 

�لأماكن  من  جلبت  �لتي  تلك  �أو  �مل�قع  �ملنت�سرة يف  �جلبال  من حجارة 

�جلهة  يف  ب��بته  فيه  تقع  �لذي  �ل�قت  يف  �ملن�رة،  �ملدينة  من  �لقريبة 

وتدل  �لد�خلية،  �لثالثة  �أفنيته  ح�ل  �ملعمارية  وحد�ته  تت�زع  �جلن�بية، 

م�غل  ب�سري  ��ستيطان  وج�د  على  �مل�قع  يف  �لقائمة  و�لآثار  �لكتابات 

يف �لقدم، حيث بقايا ق�س�ر ترجع للع�سرين �لأم�ي و�لعبا�سي �لتي من 

�أ�سهرها بالإ�سافة �إىل ق�سر عروة بن �لزبري، ق�سر �سعيد بن �لعا�س، 

وق�سر مرو�ن بن �حلكم، وق�سر �سعد بن �أبي وقا�س، وق�سر �سكينة بنت 

�حل�سني، وقد غطت �لق�س�ر �سفاف و�دي �لعقيق، و�سيدت تلك �لق�س�ر 

على �أر�س و��سعة، وكان لكل ق�سر منها مزرعة عامرة بالأ�سجار. 

�لقرن  نهاية  �سيدت  �لتي  �لق�س�ر  �سمن  �لزبري  بن  عروة  ق�سر  ويعد 

�لعقيق، عالوة  و�دي  ومكانة  �أهمية  على  دللة  وتعطي  �لأول،  �لهجري 

و�سفت  �لق�س�ر  تلك  �أن  كما  وجمالياته،  بالبنيان  �لهتمام  مدى  على 

�أدبيا و�أن�سد فيها �سعر، �إ�سافة �إىل وج�د بئر عروة �لعذب مبياهه وكل 

تلك �ملعامل �ملكانية تدل على �جلانب �حل�ساري يف عهد �لدولة �لأم�ية. 

لل�سياحة  �لعامة  بالهيئة  �لآثار  قطاع  من  متخ�س�س  علمي  فريق  ونفذ 

عام  منذ  عروة  ق�سر  م�قع  يف  �أثري  تنقيب  عمليات  �ل�طني  و�لرت�ث 

1433ه� - 2011 م. حتى قبل بدء ترميم �مل�قع، و�سملت مر�حل �لعمل 
�لتنقيب مل�قع �مل�سجد �لذي يقع د�خل �ملنطقة �لأثرية و�إظهار �أ�سا�ساته 

و�مل�سح �لأثري �لعام للم�قع ونتج عن ذلك حتديد بع�س �ملالمح �لأثرية 

�كت�سف  �لتنقيب،  وكان فريق  ب�سكل دقيق.  فيها  �لتنقيب  باأعمال  للبدء 

خالل  من  �ملعمارية  مالحمه  و�إبر�ز  �إظهاره  مت  مطم�ًر�  حجرًيا  مبنى 

�أن  ويرجح  �ملبكرة،  �لإ�سالمية  للفرتة  تاريخه  ويع�د  �مليد�ين،  �لعمل 

يك�ن ه� ق�سر عروة بن �لزبري، ومت �إبر�ز �أ�سا�ساته متهيد� لإعادة بنائه 

م�ستقباًل، كما عرث على �لكثري من �لقطع �لأثرية �لهامة و�لنادرة بامل�قع 

من فخاريات، منها قطع حجرية، زجاجية و�أخرى دقيقة جميعها حفظت 

يف متحف �ملدينة �ملن�رة ومعرو�سة حالًيا للزو�ر.

جمال العمارة  األموية

يتميز القصر بجمالياته ويعطي داللة على أهمية ومكانة 
وادي العقيق ❞
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لالإح�ساء  �ل�طني  �ملركز  عن  �ل�سادرة  �لأخرية  �لإح�ساء�ت  وعرب 

و�ملعل�مات حتى عام 2017، فاإن عدد �لقالع و�حل�س�ن �ملرممة بلغ 

82 قلعة وح�سنا، حتتل م�سقط �أعلى �ملحافظات من حيث �لقالع 
ب��قع خم�س منها من �أ�سل 21 قلعة، يف حني تاأخذ حمافظة �سمال 

�لباطنة ن�سيب �لأ�سد من حيث عدد �حل�س�ن عرب 11 ح�سنا من 

�أ�سل 61 ح�سنا، كما يبلغ عدد �لأبر�ج �ملرممة يف �ل�سلطنة 129 

برجا.

وكانت  ُعمان،  وتاريخ  بط�لت  ج�سدت  و�حل�س�ن  �لقالع  تلك 

باجل��نب  يتعلق  ما  كل  ومناق�سة  �لطارئة  �لجتماعات  لعقد  مقر� 

حلقات  �أقيمت  �أفيائها  ويف  و�لقت�سادية،  و�لجتماعية  �ل�سيا�سية 

�لعلم و�لدر��سة، ولكل منطقة ما مييزها وتنفرد به عن غريها.

فاإن ذكرت �لعمارة جتلى ح�سن جربين ك��حدة من عجائب �لعمارة 

وزخرفة  ونق��س  فريدة،  هند�سة  من  ميثله  مبا  �ملده�سة  �لعمانية 

�آ�سرة، و�إن تُلي �لتاريخ �ستتقافز قلعة بهالء �إىل �لأذهان ك��حدة من 

�أقدم �لقالع �لعمانية �لتي يع�د بناوؤها �إىل ما قبل �لإ�سالم، و�أدرجت 

�سمن لئحة م��قع �لرت�ث �لعاملي منذ عام 1987، يف حني متثل 

211  مبنى شاهقا يحكي أسطورة ُعمان 

فيما  ك��ان��ت  خلت,  أزم��ن��ة  عبر  التاريخية 

يلتقي  رفيعا,  سياسيا  كيانا  تمثل  مضى 

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.

الهنائي �سيف  بن  اأحمد  م�سقط- 

حصون عمان وقالعها
... تحف معمارية وشواهد تاريخية

ُ
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و�سحار  ونخل  و�ملري�ين  و�جلاليل  و�لر�ستاق  نزوى  وح�س�ن  قالع 

�لدقة  يف  غاية  دفاعية  م��قع  و�إبر�ء؛  و�مل�سيبي  وعربي  ومرباط 

و�لتح�سني و�سخامة �لبناء.

احل�سون واجهات �سياحية

م�قع وز�رة �ل�سياحة �لعمانية �ختار ت�سع قالع و14 ح�سنا ب��سفها 

و�جهة �سياحية وتاريخية مهمة يجب على �ل�سائح زيارتها و�لطالع 

وهما  �ل��جهة،  يف  و�ملري�ين  �جلاليل  قلعتا  جاءت  حيث  عليها، 

مطلتان على بحر عمان بج��ر �س�ق مطرح بالعا�سمة م�سقط.

و�جلمال  �جلالل  معنى  �إىل  �جلاليل  قلعة  ت�سمية  �لبع�س  ويرجع 

وه�  �ساه”،  “جالل  �لفار�سي  �للفظ  �إىل  �آخرون  ويرجعها  �لفائق، 

�إىل  �ملري�ين  قلعة  ت�سمية  �لبع�س  وين�سب  �لفر�س.  قادة  �أحد  ��سم 

كلمة “مري�نتي”، وهي كلمة برتغالية تعني “�لأمري�ل”، كما يرجعها 

�أي�سا.  �لفر�س  قادة  �أحد  وه�  �ساه”،  “مري�ن  كلمة  �إىل  �آخرون 

وحتملت �لقلعتان عبء �لدفاع عن �ملدينة �سد �حلمالت �لربتغالية.

كما متثل قلعة مطرح �ملتنف�س �ل�حيد �ل���سل بني وليتي م�سقط 

ومطرح، وهي تتك�ن من �أبر�ج ثالثة، وحت�ي جمم�عة متن�عة من 

�ملد�فع و�لعربات �لقدمية من خمتلف �لبلد�ن؛ كاملد�فع �لربتغالية 

و�لربيطانية و�لفرن�سية و�لأمريكية و�لهندية و�لفار�سية.

يتمكن  �لأربعة  ط��بقها  من  �ملتك�نة  منح  ب�لية  �لفيقني  قلعة  ويف 

و�حلار�ت  �جلميلة  �خل�سر�ء  �ل��حات  روؤية  من  عربها  �ل�سائح 

�لرت�ثية �لقدمية �لتي �متازت بهند�ستها �ملعمارية �لفريدة، يف حني 

تربز قلعة نخل و�سط غابة من �لنخيل ب�لية نخل مبحافظة جن�ب 

�لباطنة، وقد بنيت على �سكل �سخرة عمالقة، وكما ت�سري �لعديد 

من �مل�سادر فاإن بناء �لقلعة يع�د �إىل فرتة ما قبل �لإ�سالم.

وعلى مقربة منها تتجلى قلعة �لر�ستاق �لتي يرجع بناوؤها �إىل عام 

�أبرز  من  �سحار  قلعة  تعد  �أربعة، يف حني  باأبر�ج  1250، مت�سلحة 
�لأثرية  �حلفريات  وح�سب  �لتاريخية،  لأدو�رها  �ملعمارية  �لقالع 

ويع�د  �مليالدي،   14 �لقرن  �إىل  يع�د  بناءها  فاإن  ح�لها  �ملكت�سفة 

تاريخ بناء معاملها �حلالية �إىل عهد �لربتغاليني.

وبالع�دة �إىل �حل�س�ن �ملنتقاة من وز�رة �ل�سياحة �لعمانية جند �أن 

ح�سن �حلزم ب�لية �لر�ستاق يف مقدمتها، وه� كما ت�سري �ل�ز�رة من 

رو�ئع �لفن �ملعماري �لإ�سالمي، فه� ل يح�ي �أي �أخ�ساب يف �ل�سقف 

�لذي ت�سكل ب�س�رة عق�د م�ستديرة ثابتة على �أ�سط��نات )�أعمدة(، 

ول يقل عر�س �جلد�ر �ل��حد عن ثالثة �أمتار.

ح�سن احللة

ويف ولية �لربميي يقع »ح�سن �حللة« �لذي ينفرد بر�س�مه وزخارفه 

حصون عمان وقالعها
... تحف معمارية وشواهد تاريخية

من روائع الفن المعماري 
اإلسالمي حصن الحزم بوالية 

الرستاق

❞
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ح�سن  يربز  عمان  �سرقي  �سمال  و�إىل  �جل�س،  من  �مل�سن�عة 

�ملنرتب �لذي بني يف �لقرن 13 �مليالدي، و�أ�سبح يف عهد �لإمام 

عز�ن بن قي�س مركز �ل�سلطة �لت�سريعية و�لإد�رية يف �ملنطقة.

ر يف 1718  بيد �أن ح�سن �ل�سليف �لأثري ب�لية عربي �لذي ُعمِّ

يتميز ب�س�ره �لكبري و�أبر�جه �ل�سبعة، كما بني ح�سن �ل�سني�سلة 

�خلطمني  فلج  مير  بينما  �لقرية،  عن  للدفاع  �ل�سرقية  بجن�ب 

�ملدرج �سمن قائمة م��قع �لرت�ث �لعاملي بالي�ن�سك� و�سط ح�س 

بيت �لرديدة �لكائن بربكة �مل�ز بد�خلية عمان، ويجمع �حل�سن بني 

عنا�سر فن �لبناء �ملعماري �لدفاعي و�ملحلي �لتقليدي، وتخفي 

�أجز�ء جدر�نه �ل�سميكة ذ�ت �لأبر�ج �مل�سيدة من �آُجّر �لطني يف 

د�خلها معمار� �أنيقا يك�سف عن �أق���س متعددة و�سق�ف مطلية 

لالأ�سلحة  متحف  �إىل  وح�ل  ور�ئعة،  متقنة  �جل�س  من  ونق��س 

�لتقليدية يف  لالأ�سلحة  �لتاريخي  �لتدرج  يحكي  وه�  �لتقليدية، 

ُعمان.

�لعناية  على  �ل�سياحة  ووز�رة  و�لثقافة  �لرت�ث  وز�رة  وتتناوب 

و�لهتمام بهذه �لأبنية �لتاريخية �مله مة، وذلك من �أجل تنميتها 

�لعمانية  باحل�سارة  و�لتعريف  �ل�سياحة  خلدمة  و��ستثمارها 

و�لرتويج لها د�خل �ل�سلطنة وخارجها، و��ستقطبت هذه �ملعامل 

�لتاريخية �هتمام 366 �ألفا و360 �سائحا �لعام �ملن�سرم ح�سب 

�إح�سائية وز�رة �ل�سياحة �لعمانية، منهم ثمانية �آلف و514 من 

م��طني دول جمل�س �لتعاون �خلليجي، و�سبعة �آلف و586 من 

لالأجانب  �لأوفر  �لن�سيب  جاء  حني  يف  �لعربية،  �لبلد�ن  بقية 

ب��قع 251 �ألفا وثمانني �سخ�سا، ومن د�خل �ل�سلطنة 99 �ألفا 

و180 �سخ�سا، مما يربهن على حر�س �لعمانيني على زيارة هذه 

�لأماكن و��ستذكار تاريخهم �لغابر.

ت�يل �سلطنة ُعمان �هتمام كبري بهذه �لتحف �ملعمارية �لعتيقة، 

ويدلل على ذلك ف�ز ح�سن خ�سب يف 2010 بجائزة �لأو�سكار 

بالعا�سمة  �أقيمت  �لتي  �ل�سن�ية  و�لرت�ث  �ملتاحف  م�سابقة  يف 

لالأغر��س  يط�ر  تاريخي  م�قع  كاأف�سل  لندن،  �لربيطانية 

�ل�سياحية على م�ست�ى �لعامل، متف�قا على 250 م�ؤ�س�سة ومن�ساأة 

ومتحفا عامليا.

ب�ز�رة  �لتاريخية  و�ملعامل  و�حل�س�ن  �لقالع  د�ئرة  مدير  ويق�ل 

�إن �لقالع  �لرت�ث و�لثقافة �لعمانية �سليمان بن حمد �ل�سبحي 

�لإن�سان  ووجد�ن  �سمري  يف  جميًد�  تاريًخا  متثل  و�حل�س�ن 

�لعماين؛ ملا متثله من �س�رة م�سرقة لتاريخ عظيم �سرب �أغ��ر �أقدم 

�حل�سار�ت �لإن�سانية، وتفاعل معها ومتاهى يف �أبجدياتها«. ويرى 

�أنها لي�ست جمرد مز�ر يده�س �ل�سائح برفاهية بنيانه وفخامة 

عمارته، �إمنا يف كل قلعة �أو ح�سن بقايا لأحد�ث عظيمة جرت، 

�أو معارك مف�سلية �أثرت يف حميطيها �لد�خلي و�خلارجي، ومنها 

�نطلقت �أركان �ل�سيا�سة �لعمانية �لثابتة يف �لتفاعل مع ما مي�ر 

�أو يث�ر د�خلها، وهي �إىل ذلك متثل بنياناً متما�سكاً  من ح�لها 

معرب�ً عن وحدة �لعمانيني على مِرّ �لع�س�ر، ولكل بناء فل�سفته 

�لجتماعية �لتي تعرب عن �حلقبة �لتي بُنيت فيه.
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تقرير

ت���ق���ري���ر 
ع��ل��م��ي 
يح�������ذر:

امل��ن��اخ  تغير  آث���ار 
ف��������ي م���ن���ط���ق�����������ة 
البح�����ر املتوسط 
أع���������������ل���������������ى م������ن 
امل����ع����دل ال���ع���امل���ي

األبيض  البحر  ح��وض  أن  م��ن  جديد  علمي  تقرير  ح��ذر 

فيها  يشتد  التي  المناطق  أبرز  إحدى  يعد  المتوسط 

التغير المناخي والبيئي، بعد أن ارتفعت درجة الحرارة 

في منطقة البحر المتوسط حوالى 1.5 درجة مئوية 

تقريًبا منذ ما قبل العصر الصناعي، أي 20 % أسرع 

أعدته  الذي  التقرير  وأضاف  العالمي.  المتوسط  من 

شبكة خبراء المتوّسط حول التغّير المناخي والبيئي 

المنتدى  في  األولية  نتائجه  وعرضت   »Medecc«

اإلقليمي الرابع لالتحاد من أجل المتوسط، أمس، أنه 

في حالة عدم اتخاذ تدابير إضافية للحد من هذا األمر 

المتوسط  البحر  منطقة  في  الحرارة  درجة  سترتفع 

وربما   ،2040 عام  بحلول  مئوية  درج��ة   2.2 بمقدار 

الفرعية  المناطق  3.8 درجة مئوية في بعض  تتجاوز 

بحلول عام 2100.
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تقرير

وقالت �ل�سبكة، �لتي ت�سم �أكرث من 80 عاملًا، 

�إن منطقة �لبحر �ملت��سط حتتاج �أكرث من �أي 

مل��جهة  ق�ى  عمل جماعي  �إىل  م�سى  وقت 

�لتحدي �لذي يفر�سه �لتغري �ملناخي و�لبيئي.

�رتفاع  على  يرتتب  �أنه  �لتقرير  و�أو�سح 

�أ�سد  حارة  م�جات  وج�د  �حلر�رة  درجات 

�ملدن  ملعظم  وبالن�سبة  �أمًد�،  و�أط�ل  وطاأًة 

و�سمال  �لأو�سط  �ل�سرق  منطقة  يف  �لكبرية 

�أكرث �سه�ر �ل�سيف برودًة  �إفريقيا، ف�ستك�ن 

�ل�سه�ر  �أكرث  من  دفًئا  �أ�سد  �مل�ستقبل  يف 

حر�رًة �لي�م، مما ينتج عنه فرت�ت ط�يلة من 

�حلر�رة �ل�سديدة و�ملدمرة.

تقدير  من  �لرغم  على  �أنه  �لتقرير  وك�سف 

�أقل  �لبحر مب�ست�يات  �سطح  م�ست�ى  �رتفاع 

�رتفاع م�ست�ى �سطح  يتجاوز  �لآن، قد  حتى 

2100، مما  عام  بحل�ل  و�حًد�  مرًت�  �لبحر 

�ملناطق  يف  �ملنطقة  �سكان  ثلث  على  ي�ؤثر 

عن  يقل  ل  ما  عي�س  �سبل  ويهدد  �ل�ساحلية 

37 ملي�ن �سخ�س يف �سمال �إفريقيا وحدها.

�لبحر  مدن  �ست�سكل   ،2050 عام  وبحل�ل 

�لتي  �لع�سرين  �لعاملية  �ملدن  �ملت��سط ن�سف 

�ل�سن�ية  �لأ�سر�ر  من  قدر  �أكرب  من  تعانى 

�لبحر،  �سطح  م�ست�ى  �رتفاع  عن  �لناجمة 

حيث تعترب �لأر��سي �ل�ساحلية �لرطبة ب�سكل 

خا�س مثل دلتا �لنيل يف م�سر وكامارج�فى 

يف فرن�سا من �أ�سّد �ملناطق تاأّثًر�. كما يتعر�س 

�لإنتاج �لزر�عي يف �ملناطق �ل�ساحلية للخطر 

للزر�عة  �ل�ساحلة  �لأر��سي  فقد�ن  ب�سبب 

مياه  ت�سرب  ب�سبب  �جل�فية  �ملياه  ومتلح 

�لبحر �إليها، ومن �ملت�ّقع �أن يحدث �نخفا�س 

يف �إنتاج �ملحا�سيل �لبق�لية يف م�سر بن�سبة 

٪40 بحل�ل عام 2050. ومن �ملحتمل �أي�ًسا 

�أن ينخف�س ت�فر �ملياه �لعذبة بن�سبة ت�سل �إىل 

%15 يف �لعق�د �لقادمة، ما يت�سّبب يف قي�د 
�سديدة على �لزر�عة و�ل�ستخد�م �لب�سرى يف 

�إذ من  �ملياه،  ندرة  من  بالفعل  تعانى  منطقة 

�ملت�قع �أن يعانى �أكرث من 250 ملي�ن �سخ�سٍ 

من »�لفقر �ملائي« يف غ�س�ن 20 عاًما. 

و�سرق  جن�ب  بلد�ن  �أن  �إىل  �لتقرير  ولفت 

�لبحر �ملت��سط تت�سم باأنها �أكرث �سعًفا ب�سبب 

حمدودية �لقدر�ت �لجتماعية و�لقت�سادية 

�إىل  م�سرًي�  �لبيئي،  �لتغريّ  مع  �لتكيف  على 

�أن �ل�سر�ع على �مل��رد �ملحدودة مثل �لأر�س 

�لهجرة  زيادة  �إىل  ي�ؤدى  قد  و�لغذ�ء  و�ملياه 

�لب�سرية و��سعة �لنطاق.
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التغيرات المناخية تهدد 
الدول األكثر فقًرا

رات المناخية التي يشهدها العالم، إال أن الدول الفقيرة هي التي  بالرغم من أن الدول الغنية كان لها دوٌر بارز في حدوث التغيُّ

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، مشيرًة إلى أن »البلدان االستوائية، التي تميل إلى أن تكون 

أكثر فقًرا وأقل إصداًرا لغازات الدفيئة، مقارنًة بدول نصف الكرة األرضية الشمالي األكثر ثراًء، ستعاني من تقلبات كبيرة في 

درجات الحرارة، ما يزيد من ظاهرة عدم المساواة المتصلة بالمناخ«.
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تق�ل �لدر��سة، �لتي ن�سرتها دورية »�ساين�س 

�إن   :)Science Advances( �أدفان�سيز« 

»تقلبات درجة �حلر�رة يف �ملناطق �ل�ست��ئية 

ت�ؤثر على �لأنظمة �لبي�ل�جية، وتهدد �لأمن 

�لغذ�ئي، ومتثل خط�رًة على كلٍّ من �لزر�عة 

و�لب�سر و�لقت�ساد، وتهدد �لعديد من �لأن��ع 

�لعامل  �أنحاء  جميع  يف  و�لنباتية  �حلي��نية 

تقلُّبات  »ع��مل  �أن  م��سحًة  بالنقر��س«، 

ت�سمل  �ملت�قعة  �لق�س�ى  �حلر�رة  درجة 

جتفيف �لرتبة �ل�ست��ئية ب�سبب زيادة �لتبخر 

مع �رتفاع درجات �حلر�رة، ف�ساًل عما تخلِّفه 

وعدم  لل�سر�عات  تَناٍم  من  �لع��مل  تلك 

�ل�ستقر�ر �ل�سيا�سي يف �لدول �ل�ست��ئية«.

من�ذًجا   37 من  �أكرث  بتحليل  �لباحث�ن  قام 

يف  �لن�سبية  بالتغري�ت  تتعلق  مناخيًّا 

�لنحر�فات �ل�سهرية لدرجات �حلر�رة خالل 

نهاية  حتى  �ل�سناعية  �لث�رة  قبل  ما  فرتة 

�لقرن �ل��حد و�لع�سرين.

�إىل  تتح�ل  �أن  ميكن  مناطق  عدة  وحددو� 

»نقاط �ساخنة«، مثل منطقة غابات �لأمازون 

�ملطرية و�لهند وجن�ب �سرق �آ�سيا و�أ�سرت�ليا 

و�سبه �جلزيرة �لعربية«؛ �إذ �إن �رتفاع درجة 

�لحرت�ر �لعاملي مبقد�ر درجة و�حدة ميكن 

�ملعياري  �لنحر�ف  زيادة  �إىل  ي�ؤدي  �أن 

درجة  لتقلُّب     standard deviation
�لأمازون وجن�ب  15%  يف  بن�سبة  �حلر�رة 

خالل  �ل�سمايل  �لقطب  و�ساحل  �أفريقيا 

�لنحر�ف  وزيادة  �ملحلي،  �ل�سيف  م��سم 

 %10 بن�سبة  لتقلُّب درجة �حلر�رة  �ملعياري 

يف  �ل�ست��ئية  �سبه  �ل�ساخنة  �لنقاط  يف 

ن�سف �لكرة �ل�سمايل.

ويفيد حتليل �لتغري�ت �حلادثة يف �لنحر�ف 

�لنحر�فات  من  �نطالًقا   )SD( �ملعياري 

�مل�ست�ى  على  �حلر�رة  لدرجات  �ل�سهرية 

على  �ل�ساخنة  �لنقاط  حتديد  يف  �ملحلي 

�لنماذج  هذه  تتفق  �إذ  �لإقليمي؛  �مل�ست�ى 

وكذلك  �لق�ة،  حيث  من  �لتغري�ت  �أكرب  مع 

تقف  �لتي  �لفيزيائية  �لديناميات  ت�ستق�سي 

ور�ءها.

يف  �لباحث   - باثياين«  »�سيبا�ستيان  يق�ل 

فاجينينجني  بجامعة  �ملناخ  تغري  جمال 

ت�سريحات  يف  للدر��سة-  �لرئي�سي  و�مل�ؤلف 

فهم  ��ستهدفت  »�لدر��سة  �إن  ل�»للعلم«: 

�لزيادة  ب�سبب  �حلر�رة  درجة  تغريُّ  كيفية 

كيف  وحتديد  �لدفيئة،  غاز�ت  تركيز�ت  يف 

�ست�ؤثر تقلبات م�جات �حلر�رة و�لربودة على 

�لطبيعة و�ملجتمع«.

حماكاة التغريات املناخية

�لأكرث  �ملناخ  مناذج  جميع  حتليل  جرى 

حد�ثًة، و�لتي ��ستُخدمت يف �لتقرير �لأخري 

�ملناخ  �ملعنية بتغريُّ  �لدولية  للهيئة �حلك�مية 

بالتغري�ت  �ل�ستعانة  جرت  كما   ،)IPCC(

 1850 عام  منذ  طر�أت  �لتي  �ملناخية 

�ملناخية  للتغري�ت  �سيناري�  ل�ست�سر�ف 

2100، كما جرى متديد  �ملت�قعة حتى عام 

عملية حماكاة �لتغري�ت �ملناخية ل�ست�سر�ف 

�ملت�قع منها حتى عام 2300.

غري  �لنمط  هذ�  �لباحث�ن  �كت�سف  وقد 

لحظ��  حينما   unfair pattern �لعادل 

�مل�سكلة �ملتمثلة يف �لتنب�ؤ بالتغري�ت �ملفرطة 

ونزعات  �حلر�رية  �مل�جات  مثل  �ملناخ  يف 

�لربودة، و�لتي من �ملحتمل �أن تتغري يف مناخ 

ك�كب �لأر�س يف �مل�ستقبل.

يق�ل »باثياين«: »�إن  �لبلد�ن �لأفريقية، على 

وجه �خل�س��س، �ست��جه حتدي �لختالفات 

�لكبرية يف درجات �حلر�رة، خا�سة يف جن�ب 

�أن  م�سيًفا  �ل�سيف«،  م��سم  خالل  �إفريقيا 

»معظم �لتقلبات �ملتز�يدة يف درجات �حلر�رة 

مب�جات  ترتبط  �ل�ست��ئية  �ملناطق  يف 

�جلفاف، وه� تهديد �إ�سايف لإمد�د�ت �لغذ�ء 

و�ملياه«. 

وكانت دولة جن�ب �أفريقيا قد غريت م�عد 

من  تاون  كيب  مدينة  �سفر« جلفاف  »�لي�م 

�ملياه من هذ� �لعام �إىل �أغ�سط�س 2019.

-�مل�ست�سار  �جلليل«  عبد  »�إبر�هيم  يعلق 

�لدر��سة  على  و�لبيئة-  �لطاقة  يف  �لدويل 

و�حدة  �لدر��سة  هذه  »�إن  ل�»للعلم«:  قائاًل 

من �لعديد من �لدر��سات �لتي تتناول تاأثري 

تقرير

التغيرات المفرطة في المناخ 
قد تتغير في كوكبنا مستقباًل

❞
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على  �حلر�رة  درجات  يف  �ملت�قعة  �لتغري�ت 

م�سدًد�  �لعامل«،  يف  �جلغر�فية  �ملناطق 

تلك  �أكرب  �أن  على  �تفقت جميعها  �أنها  على 

�ل�ست��ئية  �ملناطق  يف  �سيحدث  �لتغري�ت 

ن�سف  نح�  يعي�س  حيث  �ل�ست��ئية،  و�سبه 

�سكان �لعامل، و�لذين ي�سنَّف�ن ك�سع�ٍب فقرية 

�أو �أكرث فقًر�.

وي�سيف: متثل �لتاأثري�ت �ملحتملة لتغريُّ �ملناخ 

تهديًد� لالإنتاجية �لزر�عية يف تلك �ملناطق، 

و�لتي متثل �لزر�عة فيها �جلانب �لأكرب من 

�قت�ساد�تها، وهي يف �ل�قت ذ�ته �لأقل قدرًة 

وذلك  �ملخاطر،  تلك  مع  للتكيف  و��ستعد�ًد� 

من  �لدول  تلك  �إمكانيات  ل�سعف  نتيجًة 

�لناحية �لب�سرية و�مل�ؤ�س�سية و�لتقنية و�ملالية.

مليار   100 بجمع  �لغنية  �لدول  وتعهدت 

مل��جهة  و�خلا�سة  �لعامة  �لأم��ل  من  دولر 

عام  بحل�ل  �ملناخية  �لتغري�ت  تد�عيات 

لتك�ن  فت�سعى  �لنامية  �لبلد�ن  �أما   ،2020
ن�سرها  در��سة  لكن  �لتفاق.  ع�سً�� يف هذ� 

 2015 عام  يف  �أمريكان«  »�ساينتفك  م�قع 

حتت عن��ن »م�جات �ل�سدمة: �إد�رة تاأثري�ت 

»حجم  �أن  ذكرت  �لفقر«،  على  �ملناخ  تغري 

�لأم��ل �لتي يتعني على �لدول �لغنية دفعها 

�إىل �لدول �لفقرية للتكيف مع �آثار تغري �ملناخ 

�لدول  بني  رئي�سية  خالف  نقطة  �سيبقى 

�لغنية و�لفقرية«.

وه� ما �أكد عليه »باثياين« قائاًل: »كان هناك 

�لغنية  للبلد�ن  كيف ميكن  كبري ح�ل  نقا�س 

م�ساعدة �لدول �لفقرية على �لتكيف، ولكنها 

تغا�ست عن هذ� �جلانب«.

عواقب وخيمة

�أن  من  �لدويل  �لبنك  �أعده  تقرير  ويحذر 

 100 نح�  بغرق  تهدد  �ملناخية  »�لتغري�ت 

ملي�ن �سخ�س يف �لدول �لفقرية بحل�ل عام 

2030«، م�سدًد� على �سرورة �تباع »�سيا�سات 
�سارمة حلماية �أ�سد �لفئات �سعًفا يف �لعامل 

�لطبيعية  و�لك��رث  �ملحا�سيل  ف�سل  من 

�لأخرى  و�لآثار  �ملياه  تنقلها  �لتي  و�لأمر��س 

�ملرتتبة على تغريُّ �ملناخ«.

�حلر�رة  درجات  �رتفاع  �أن  �لتقرير  وي��سح 

�إنتاجية  من   %5 ف�سل  �إىل  ي�ؤدي  �أن  ميكن 

�أفريقيا  ويف   ،2030 عام  بحل�ل  �ملحا�سيل 

قد ي�سل هذ� �مل�ست�ى �إىل %12.

درجة  “�رتفاع  �أن  على  �لتقرير  وي�سدد 

مئ�ية  درجات   3 �إىل  درجتني  بني  �حلر�رة 

�ل�سناعية  �لث�رة  قبل  ما  م�ست�يات  ف�ق 

�سي�سع 150 ملي�ن �سخ�س �آخرين يف د�ئرة 

�لإ�سابة باملالريا وحدها يف �لهند، كما ميكن 

�إىل  �سخ�س  ملي�ن   45 �إىل دخ�ل  ي�ؤدي  �أن 

َجّر�ء  من   2030 عام  بحل�ل  �لفقر  د�ئرة 

�لناجمة عن  �لزر�عية و�لأمر��س  �ل�سدمات 

»ح��يل  �أن  �إىل  م�سرًي�  �ملناخية«،  �لتغري�ت 

702 ملي�ن �سخ�س -ميثل�ن نح� 9.6% من 
�سكان �لعامل- يعي�س�ن يف فقر مدقع«.

من  �آخر  تقرير  يف  �لدويل  �لبنك  حذر  كما 

�أن منطقة »�أفريقيا جن�ب �ل�سحر�ء«، و�لتي 

تقع جن�ب �ل�سحر�ء �لكربى، �ست�سهد ن�بات 

هذ�  ثالثينيات  بحل�ل  �سديد  وحر  جفاف 

�سالحية  »عدم  �إىل  ي�ؤدي  قد  ما  �لقرن، 

يف  �لآن  �ملُ�ستخدمة  �لأر��سي  من   %40
زر�عة �لذرة، وقد يت�سبب يف �إحلاق خ�سائر 

ج�سيمة باأر��سي �ل�سافانا �لع�سبية، مما يهدد 

�سبل �لرزق �لقائمة على �لرعي«، م�سيًفا �أنه 

�ملت�قع  �لقرن، من  “بحل�ل خم�سينيات هذ� 
نق�س  يعان�ن  �لذين  �ل�سكان  ن�سبة  تزيد  �أن 

عن  و%90   25 بني  ترت�وح  بن�سب  �لتغذية 

م�ست��ها يف �ل�قت �حلايل«.

الآثار ال�سحية

عام  �أُجريت  در��سة  رجحت  �ل�سياق،  ويف 

يف  وخا�سًة  �ل�فاة،  معدلت  �رتفاع   ،2015
�لبلد�ن �لنامية، مع ��ستمر�ر �رتفاع درجات 

�لحرت�ر  ب�سبب  �لطق�س  و�أمناط  �حلر�رة 

إرتفاع درجات الحرارة قد يؤدي 
إلى فشل 5 % من إنتاجية 

المحاصيل في 2030

❞
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�أن  م��سحًة  �ملناخ،  وديناميكيات  �لعاملي 

على  �سلًبا  ي�ؤثر  �حلر�ة  درجات  »�رتفاع 

�لأ�سخا�س �لذين يعي�س�ن يف هياكل حديدية 

�ملعادن(،  �لأل��ح  من  م�سيدة  )�أك��خ  مم�جة 

�أفريقيا  جن�ب  يف  عددهم  يبلغ  و�لذين 

بيانات  وفق  �سخ�س  ماليني   3.3 وحدها 

�لتعد�د �ل�سكاين �حلك�مية هناك«.

من  يعان�ن  �لذين  �لأ�سخا�س  �أن  و�أو�سحت 

�أمر��س مزمنة مثل �ل�سكري، وفريو�س نق�س 

�لذين  �أولئك  �أو  و�ل�سل،  �لب�سرية  �ملناعة 

عر�سًة  �لأكرث  هم  �لإ�سهال،  من  يعان�ن 

لتاأثري�ت �رتفاع درجة �حلر�رة.

معقدة،  �إح�سائية  مناذج  �لدر��سة  وطبقت 

�ل�سادرة عن  �ل�فيات  بيانات  على  �عتمدت 

�أفريقيا  جن�ب  يف  ر�سمية  حك�مية  جهات 

مدى  ملعرفة  بالطق�س  �ملتعلقة  و�لبيانات 

وه�   - �لظاهرية«  �حلر�رة  »درجة  تاأثري 

م�سطلح عام، ي�سري �إىل درجة �حلر�رة �لتي 

و�لتي  �ملفت�حة،  �لأماكن  بها يف  �ل�سع�ر  يتم 

تت�سبب فيها عدة ع��مل جمتمعة، هي درجة 

و�سرعة  �لن�سبية  و�لرط�بة  �له��ء  حر�رة 

�لرياح- على زيادة عدد �ل�فيات �لطبيعية يف 

ثالث مدن رئي�سية بجن�ب �أفريقيا، هي كيب 

تاون وديربان وج�هان�سربج.

و�عتمدت �لدر��سة على �لبيانات �مل�ستقاة يف 

�لفرتة من 2006 وحتى 2010، وقد �ختريت 

�ملدن �لثالث لختالف �لطبيعة �ملناخية لكلٍّ 

منها )تتمتع كيب تاون مبناخ �لبحر �لأبي�س 

�ملت��سط، وديربان مبناخ �سبه ��ست��ئي رطب، 

وج�هان�سربج مبناخ �سبه ��ست��ئي مرتفع(.

و�أظهر حتليل �لبيانات �أنه كلما �رتفعت درجة 

�حلر�رة، لقي عدد �أكرب من �لنا�س حتفهم، ما 

يعني �أن جن�ب �أفريقيا �أكرث عر�سًة لتاأثري�ت 

�حلر�رة من �لدول �ملتقدمة �لأخرى.

القطاعات املتاأثرة باملناخ

من  فريق  �أجر�ها  در��سة  �أرجعت  ذلك،  �إىل 

�لأمريكية  »�ستانف�رد«  بجامعة  �لباحثني 

�لدول  على  �ملناخية  �لتغري�ت  تاأثري  تنامي 

يعتمد  �لدول  »�قت�ساد هذه  �أن  �إىل  �لفقرية 

على �لقطاعات �ملتاأثرة باملناخ، مثل �لزر�عة 

و��ستخر�ج �مل��رد �لطبيعية«، حمذرًة من �أن 

»ذلك من �ساأنه �أن ي�ؤدي �إىل خف�س مت��سط 

معدل �لنم� �ل�سن�ي يف �ملناطق �لفقرية من 

بحل�ل  �أنه  يعني  مما   ،%2.6 �إىل   %3.2
عام 2100، �سيك�ن ن�سيب �لفرد من �لناجت 

�حلايل  �ل��سع  من  �أقل  �لإجمايل  �ملحلي 

بن�سبة %40«.

�لعاملي  �لربملان  -ع�س�  ن�سري  وفيق  يق�ل 

يجب  »�إنه  ل�»للعلم«:  ت�سريحات  يف  للبيئة- 

مبجم�عة  �للتز�م  �لنامية  �لدول  على 

�ملناخي،  �لتغري  �آثار  مل��جهة  �خلطط  من 

 2015 باري�س عام  خا�سًة بعد ف�سل م�ؤمتر 

هذه  �أمثلة  ومن  منه،  دول  �ن�سحاب  بعد 

م�سادر  و��ستحد�ث  �ملياه  تر�سيد  �خلطط 

�لزر�عية  �ملحا�سيل  خطط  وتغيري  �أخرى، 

و��ستخد�م �ملحا�سيل �لتي ل حتتاج �إىل مياه 

كثرية، و�للج�ء �إىل م�سادر �لطاقة �ملتجددة 

و��ستخد�م  و�لرياح،  �ل�سم�سية  �لطاقة  مثل 

�لبرتول و�لغاز يف �سناعات �لبرتوكيماويات 

�ل�ساحلية  �ملدن  �لقت�ساد، وجتهيز  لتح�سني 

�سطح  مل�ست�ى  �رتفاع  حدوث  مع  للتعامل 

�لبحر، وحماية �لف�سائل �لنباتية و�حلي��نية 

�لنادرة من �لنقر��س«.

تقرير



83 المدينة العربية /  العدد 184

ارتفاع 
درجات الحرارة 

يزيد تركيز الملوثات 
الجوية

حسب تقديرات قاعدة بيانات جودة الهواء في منظمة الصحة العالمية، 

المحدثة في عام 2018، فإن تلوث الهواء مسؤول عن أكثر من 4 ماليين 

حالة وفاة مبكرة كل عام، بسبب سرطان الرئة، وأمراض الجهاز التنفسي 

الحادة، بل وأمراض القلب، والسكتة الدماغية.
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تقرير

 اأزمة عاملية

ب�سرعة  �لتح�ل  يف  �آخٌذ  �لتهديد  هذ�  �إن 

 90 من  �أكرث  يعي�س  حيث  عاملية،  �أزمة  �إىل 

ى  تتعدَّ �أماكن  �لعامل يف  �سكان  من  �ملائة  يف 

ب�سكل  �له��ء  لتل�ث  �لتعر�س  معدلت  فيها 

منتظم �حلدود �لتي و�سعتها منظمة �ل�سحة 

�لعاملية.

ومع ذلك، فاإن فهم �آثار تل�ث �له��ء وت�قعها 

�أمر معقد ب�سبب �لكثري من �ملل�ثات �ملتن�عة، 

�لأر�س(،  من  )�لقريب  �لأوزون  ذلك  يف  مبا 

�أك�سيد  و�جل�سيمات �لعالقة يف �جل�، وثاين 

عالوة  �لكربيت،  �أك�سيد  وثاين  �لنيرتوجني، 

مع  وتفاعالتها  �لرت�كمية  �آثارها  على 

ظروف �لأر�ساد �جل�ية، مثل درجة �حلر�رة 

و�لرط�بة.

ومن �أجل حتقيق فهم �أف�سل لهذه �لتاأثري�ت، 

و�لهند�سة  �لعل�م  ق�سم  يف  باحث�ن  طبَّق 

�حلا�س�بية و�لكهربائية و�حل�سابية يف جامعة 

جينت�ن  مارك  �لربوف�س�ر  وهم:  »كاو�ست« 

و�لدكت�رة  هاوزر  ر�فائيل  و�لربوف�س�ر 

�سابرينا فيت�ري، خربتهم يف ��ستخد�م منذجة 

�لتطابقات �ملكانية �ملتطرفة، �أي و�سع من�ذج 

للظ��هر  �ملتطابقة  �ملكانية  �لبيانات  لتحليل 

�لقا�سية، لتقييم �لرتباط بني �لتعر�س لذروة 

�جل�ية  و�لظروف  �ملتعددة  �له��ء  مل�ثات 

�لقا�سية يف مناطق ذ�ت م�ساحات كبرية.

بالأثر  �ملتز�يد  �لهتمام  �إىل  فيت�ري  وت�سري 

�ل�سحي �لذي يحدث نتيجة تفاعل �لرتكيز�ت 

�لعالية من �لأوزون ودرجات �حلر�رة �ملرتفعة، 

درجات  يف  �لكبرية  �لزيادة  �س�ء  خا�سة يف 

�حلر�رة �لناجتة عن تغري �ملناخ.

ميكن تقدير �حتمال و�س�ل متغري�ت متعددة، 

مثل تركيز�ت �ملل�ثات �أو درجة �حلر�رة، �إىل 

طريق  عن  �إح�سائّياً  و�حد  وقت  يف  �لذروة 

و�سع من�ذج �إح�سائي لالرتباط �ملتبادل بني 

هذه �ملتغري�ت.

 احلرارة والتلوث

يف  �لتقليدية،  �لإح�سائية  �لأ�ساليب  وتعتمد 

�لت�زيع  )�أو  �جلاو�سي  �لت�زيع  على  �لغالب 

�لحتمايل �لطبيعي �لذي ي�ستخدم عادة ل��سف 

متغري�ت ع�س��ئية متيل �إىل �لتمركز ح�ل قيمة 

مت��سطة وحيدة( - مما قد يقلل ب�سكل عام من 

تقدير �لحتمالت �ملرتبطة بالظ��هر �ملتطرفة. 

�لنماذج  تقدير  �أي�ساً  �ل�سعب  من  يك�ن  كما 

�ملناخية �لقا�سية نظر�ً لندرة مثل هذه �لأحد�ث 

يف �ل�سجل �لإح�سائي.

عملهم  ور�ء  �لفكرة  �أن  فيت�ري  وت��سح 

�إح�سائية بديهية ل��سف  كانت تط�ير طرق 

�ملتطرفة  �لظ��هر  بني  �ملتبادل  �لرتباط 

مكانية  م��قع  يف  ُجمعت  �لتي  �ملتعّددة 

خمتلفة.

ويقرتح فريق �لباحثني طريقة جديدة متعددة 

�ملتغري�ت وذ�ت حدود ق�س�ى م�ستقرة، تك�ن 

على هيئة �سجرة هرمية متد�خلة وفقاً لتعقيد 

�ملختلفة،  �ملكانية  �ملتغري�ت  بني  �لعالقات 

و�لنتيجة من�ذج �إح�سائي لتقدير �حتمال �أن 

�إىل م�ست�يات عالية  ت�سل متغري�ت متعددة 

يف وقت و�حد عرب منطقة مكانية و��سعة.

�لأوزون  م�ست�يات  �أن  �لدر��سة  و�أظهرت 

�لآمنة خالل  �لعتبات  تتجاوز  �أن  �ملت�قع  من 

�رتفاع  ب�سبب  �ملقبلة،  �لع�سرين  �ل�سن��ت 

درجات �حلر�رة.

ر تقدير�ً  وتبني فيت�ري �أن هذه �لطريقة ت�فِّ

�لدرجات  ير�عي  �له��ء،  جل�دة  �ساماًل 

ذ�ت  منطقة  يف  �ملتعددة  للمل�ثات  �لق�س�ى 

م�ساحة كبرية، وميكن ��ستخد�مها يف قيا�س 

بالتعر�س  �ملرتبطة  �لعامة  �ل�سحة  خماطر 

للمل�ثات. وت�سيف »نعتقد �أن من �ملمكن �أن 

مبا�سرة  تطبيقات  لها  �لطريقة  هذه  تك�ن 

�لبيانات متعددة �ملتغري�ت لر�سد  يف حتليل 

على  ت�ساعد  �أن  ميكن  حيث  �له��ء،  تل�ث 

ت�جيه �سنع �ل�سيا�سات«.
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اعرف مدينتك

الميناء...  

تعتبر مدينة الميناء، شمال لبنان، شبه جزيرة يحوطها البحر من جهات ثالث، وتنتشر قبالتها وعلى مسافات قصيرة، سبع 
الى  الشمال  من  يلفها  الذي  البحري  الكورنيش  أهمها  حديثة  طرق  شبكة  وفيها  للتنزه.  او  للصيد  اليها  الزوارق  تنتقل  جزر 
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.

م�دي�ن��ة الم��وج واألف��ق
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تاريخها

تاريخ مدينة �مليناء عريق، وهي تعترب �لأ�سا�س 

ملدينة طر�بل�س �لقدمية، و�لتي ميتد تاريخها 

�إىل ثالثة �آلف عام، وبقيت طر�بل�س ط��ل 

�لتي  �مل�ساحة  جغر�فيا  ت�سغل  �لفرتة  هذه 

عام  وذلك حتى  �مليناء  مدينة  حاليا  ت�سغلها 

1289م. حني ��ستطاع �سلطان دولة �ملماليك 
يف م�سر و�ل�سام �مللك �ملن�س�ر قالوون فتح 

بالأر�س،  وت�س�يتها  هدمها  وبالتايل  �ملدينة، 

يف  جديد  من  طر�بل�س  مدينة  ببناء  و�مر 

�ملكان �لذي هي عليه �لي�م.

كبرية  بنكبات  �ملدينة  �أ�سيبت  �أن  و�سبق 

�أدت  وزلزل،  وحروب  لغزو�ت  وتعر�ست 

و�أعيد  كليا.  �و  جزئيا  تدمريها  �إىل  مر�ر� 

بناوؤها، ثم ت��سعت، ووفد �ليها كرث من �وروبا 

وتركيا،  و�أرمينيا  و�يطاليا  وقرب�س  و�لي�نان 

تدل  �بنائها.  مع  جتارية  عالقات  فاأقام�� 

على ذلك �جلاليات و�لقن�سليات �لكثرية يف 

يت�سل  ما  منها  عدة  منافذ  وللميناء  �مليناء، 

عزمي،  �مليناء،  ب�لفار�ت  وهي:  بطر�بل�س 

�ملئتني، �إ�سافة �إىل ب�لفار �ملرفاأ - م�ستديرة 

نهر �أب� علي �لذي ي�ؤدي �ىل �جلهة �ل�سمالية 

من  �جلديد  و�لب�لفار  و�س�ريا  عكار  نح� 

و�وت��سرت�د  �مليناء،  مدخل  �ىل  �لبح�سا�س 

�ل�ساحل من منطقة �حلمام �ملقل�ب يف م��ز�ة 

�ل�ساحل  �وت��سرت�د  حتى  �ل�سعبية  �لحياء 

�جلن�بي يف �جتاه بريوت.

ل�سكان  وت�سمح  �ملدينة،  �ملنافذ  هذه  تنع�س 

وممار�سة  فيها  بالتنزه  و�ل�س��حي  طر�بل�س 

�لف�سيحة،  طرقها  على  �مل�سي  ريا�سة 

خ�س��سا ك�رني�س �لبحر �لذي ل تغيب عنه 

عب�ر  كذلك  وت�سهل  �لنهار.  ط��ل  �ل�سم�س 

تر�س�  �ل�ساطئ  وعلى  و�لناقالت.  �ل�سيار�ت 

�ل�سبع.  �جلزر  قبالة  و�لنزهة  �ل�سيد  زو�رق 

و�جل�سر �لذي يربط ك�رني�س �لبحر بجزيرة 

�جل�سر  وه�  �ل�هاب”،  عبد  “جزيرة  �لبقر 

�ملارة  �لبحر، يعربه  �ل�سمال ف�ق  �ل�حيد يف 

ط��ل �لنهار وبع�سهم ميار�س من ف�ق ريا�سة 

�لقفز يف �ملياه. 

�أن �مللك �ملن�س�ر قالوون �مر  وكما مت ذكره 

بهدم �ملدينة بكاملها، من ثم �مر ببناء مدينة 

طر�بل�س حيث تق�م �لي�م، فلم يبق من �مليناء 

يعرف  �س�ى حي �سغري  �لقدمية«  »طر�بل�س 

�لي�م ب�� »�س�ق �خلر�ب«.

طابع  �خلر�ب  �س�ق  يف  �لقدمية  ولالحياء 

�لتقليدية  �لرو�بط  حتيا  فهناك  خا�س. 

�ىل  �حلد�ثة  روح  ت�سرب  رغم  وت�ستمر، 

�جلل�سات  تنعقد  �لزقة،  ففي  �ل�سكان. 

وتنظم  �لقه�ة،  فنجان  على  �ل�سباحية 

�ل�سهر�ت. ويتقا�سم �ل�سكان �لهم�م و�مل�سر�ت 

ت�سيق  �لحياء  تلك  يف  �لرياف.  غر�ر  على 

ف�سحا  غالبا  حت�ي  �لتي  �لبي�ت  وتتال�سق 

�لت�سلية  وجل�سات  �لدو�وين  فيها  تنعقد 

بالنظافة  �ملنطقة  هذه  وتتميز  و�ل�سمر، 

�لتامة.

اأق�سامها

ي�سكنه  �سمايل  ق�سمني:  �ملنطقة  هذه  كانت 

�مل�سيحي�ن،  ي�سكنه  وجن�بي  �مل�سلم�ن، 

وتت��سطهما �س�ق ت��سعت تدريجيا فات�سلت 

ممكنا  يعد  مل  بحيث  �جلهتني  من  باملنازل 

متييز جزء عن �لخر. ويف �مليناء وخ�س��سا 

�لروم  طائفة  تتم�سك  �لقدمية،  �لحياء  يف 

�لتاريخي.  و�نتمائها  ب�ج�دها  �لرث�ذك�س 

وعن ذلك يق�ل �مل�ؤرخ تدمري يف كتابه »تاريخ 

يف  طر�بل�س  دخلت  �مل�سيحية  �ن  طر�بل�س« 

�لقرن �لول، عندما عربها �لقدي�س بطر�س 

يف طريقه �ىل �نطاكيا. و�ول حماولة مكت�بة 

كتاب  �مليناء  يف  �لرث�ذك�سية  تاريخ  تناولت 

و�سعه  �لذي  وحجر«  ب�سر  »�لرث�ذك�سي 

�لدكت�ر جان عبد�هلل ت�ما ويذكر يف مقدمة 

»�لدر��سة تطاول �لرث�ذك�سي بدء�  كتابه �ن 

خمط�طة  على  عرثنا  لأننا   ،1735 بالعام 

يده  بخط  كتبها  عفيف  �سليمان  للكاهن 

�لقدي�س  كاتدر�ئية  بناء  لتاريخ  فيها  وي�ؤرخ 

جاورجي��س �نذ�ك«.

لنها  مهما،  �قت�ساديا  مركز�  �مليناء  وت�سكل 

يف  مبا�سر�  �سببا  كان  فاملرفاأ  �لبحر.  على 

�ن�سائها. وبعدما �ن�ساأت �سركة �يطالية �ملرفاأ 

�لطرف  عند   1960 1955و  بني  �حلديث 

على  �يجابا  ذلك  �نعك�س  للمدينة،  �ل�سمايل 

�لقت�سادية،  و�حلياة  �لبحري،  �لنقل  قطاع 

فاأمن �ملرفاأ فر�س عمل لعدد كبري من �لهايل 

وظهرت �سناعات وخدمات لها عالقة بال�سفن 

جعلها  �لبحر  على  �ملدينة  ووج�د  وحركتها. 

يعتا�س  �لذي  �ل�سمك  ل�سيد  مهما  مركز� 

مئات  �إىل  �إ�سافة  �لعائالت،  من  �ملئات  منه 

�سناعة  من  ترتزق  �لتي  �لأخرى  �لعائالت 

�ل�سباك و�لزو�رق �ل�سغرية ومتطلباتها و�دو�ت 

�لقدم ب�سناعة  �مليناء منذ  �ل�سيد. و��ستهرت 

اعرف مدينتك
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مزدهرة خالل  �ل�سناعة  هذه  وكانت  �ل�سفن، 

�لي�م حيث  �لتاريخية، وحتى  جميع �حلقبات 

تنت�سر يف �مليناء م�سانع عدة لل�سفن �ل�سغرية 

فيها  تنت�سر  كما  �ملختلفة.  �لبحرية  و�لقطع 

م�سنعا  وت�سم  �ل�سيد،  ق��رب  �سناعة  �لي�م 

لزو�رق »�لفيرب« من جميع �لأ�سكال و�لأحجام 

وزو�رق �لتزلج �ملائي.

�سناعتها

�ملفرو�سات  ب�سناعة  م�سه�رة  �مليناء  مدينة 

�جلميلة و�لدقيقة. و�نتقلت من ك�نها حرفة 

�مل�سانع  عدد  �سعيد  على  �سناعة  لت�سبح 

�إىل  ن�ساطها  و�متد  �لعر�س،  و�سالت 

وقد  �خلليج،  دول  �إىل  وخ�س��سا  �خلارج، 

�أثرت �حلرب يف هذ� �لقطاع فت�قفت بع�س 

�س�ء  وو�جهت  عمالها،  و�سرفت  �مل�سانع 

عاودت  �لي�م  �أنها  �إل  للمنتجات،  ت�سريف 

ن�ساطها. 

لتجارة �خل�سب من  و��سعة  �مليناء �س�ق  ويف 

كل �لأ�سناف وي�ست�رده �لتجار خ�س��سا من 

وي�ساهم  �ل�سرقية.  و�أوروبا  ورو�سيا  �أفريقيا 

يف تن�سيط هذ� �لقطاع وج�د �ملرفاأ. ولل�سبب 

عينه تكرث يف �مليناء معامل �لبالط �ل�طني 

رقع  �بتكار  يف  تربع  حيث  و�مل�ست�رد،  منه 

م�ز�ييك  وبالط  �لطابع  عربية  ف�سيف�ساء 

�ىل  �ل�سناعة  هذه  وتع�د  وغر�نيت،  ورخام 

�ىل  �لباء  من  تنتقل  وهي  �ملا�سي  �لقرن 

�ل�سناعات  بع�س  على  وحتافظ  �لبناء. 
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ففيها  �لفخار.  �سناعة  �سيما  ول  �لتقليدية 

ي��جهان  لكنهما  �ل�سناعة  لهذه  معمالن 

عن  �ل�سكان  ��ستغنى  بعدما  �سعبة  ظروفا 

به  و�كتف��  �ملنازل،  يف  �لفخار  ��ستعمال 

للزينة، كما �نها ت��جه مز�حمة من �خلارج، 

�لعربية  بالب�ظة  م�سه�رة  �نها  �ىل  ��سافة 

و�حلل�يات على �ن��عها.

و�ساهم ت��سع �لعمر�ن يف �ملدينة �ىل تقلي�س 

�حلم�سيات  وخ�س��سا  �ملزروعة  �مل�ساحات 

و�لت�ت،  و�لزيت�ن  و�لفاكهة  �ل�سكر  وق�سب 

بع�س  �ل  �ملزروعات  هذه  من  يبق  ومل 

�لب�ساتني �ملحدودة.

من�ساآتها

�أبرزها  كثرية  فهي  �ملدينة،  من�ساآت  �أما 

مطلع  تاأ�س�ست  �لتي  �حلديد  �ل�سكة  حمطة 

�لقرن �لع�سرين وت�قف عملها �أثناء �حلرب، 

��سافة �ىل �ملحجر �ل�سحي �لذي �أن�ساأ مطلع 

و�ملا�سية  �للح�م  ��ستري�د  �ل�سبعينات ملر�قبة 

وت�س�يقها. لكنه دمر لحقا و��ستبدل مب�سلخ 

حديث. كذلك ي�جد يف �ملدينة �سنرت�ل هاتف 

مركزي لل�سمال ومركز �حتاد بلديات �لفيحاء 

»طر�بل�س، �مليناء و�لبد�وي« ومكب �لنفايات 

ومركز تكرير وتدوير �لنفايات وقاعة ريا�سية 

مغلقة با�سم �لرئي�س �ل�سهيد رفيق �حلريري 

�ل�سباب  وزير  ووعد  بناوؤها  ي�ستكمل  مل 

و�لريا�سة �حلايل في�سل عمر كر�مي باإكمال 

على  عدة  �أر�سفة  و�أقيمت  قريبا.  �لبناء 

�ل�ساطئ حلماية زو�رق �ل�سيادين وت�ستخدم 

عام  تاأ�س�س  للجمارك  مركز�  وت�سم  للتنزه. 

من   1957 عام  حديث  مركز  تاله   1922
�حلجر �لأبي�س، كما مت بناء �لق�سر �لبلدي 

�جلديد على ك�رني�س �مليناء بهبة خا�سة من 

�لرئي�س جنيب ميقاتي، كذلك مت �إعادة تاأهيل 

وتعميق ح��س �ملرفاأ يف عهد وزير �لأ�سغال 

تتم  حيث  �لعري�سي،  غازي  و�لنقل  �لعامة 

�ل�سركة �ل�سينية عملها على �أكمل وجه ليك�ن 

مرفاأ مدينة طر�بل�س من �ملر�فئ �لكربى على 

�ساطئ �ملت��سط ودول �لعامل. وكذلك ي�جد 

»مركز �لعزم �لثقايف - بيت �لفن« حيث تقام 

�لعديد من �لحتفالت و�ملعار�س وتقدم على 

م�سرحه �لكثري من �لأعمال �لفنية و�مل�سرحية 

�لطر�بل�سية و�للبنانية و�لعربية و�لعاملية.

جزرها

تتمتع �مليناء بعنا�سر بيئية ل تت��فر ل�س��ها 

من �ملدن مثل �جلزر، وخ�س��سا جزر �لنخل 

�لتي �أعلنها �لقان�ن �لرقم 92/121 حممية 

�ي�سا  �ملدينة  وتتميز   .1992/9/3 يف 

وحد�ئق  طرق  ب�سبكة  وتتمتع  لفتة  بنظافة 

تع��س  جميلة  ف�سحات  �ىل  ��سافة  عامة، 

بع�س �لخ�سر �لذي خ�سرته. وحممية جزر 

�لطبيعية يف  �ملحميات  �هم  �لنخيل هي من 

لبنان وت�سم ثالث جزر هي: �سنني ور�مكني 

و�لنخل وت�سكل ملجاأ للطي�ر �لعابرة و�ملقيمة 

وفيها تن�ع نباتي لفت. ومنذ  منع �لقرت�ب 

�لطبيعية  �حلياة  فيها  دمرت  �أن  بعد  منها 

يف  بيئي�ن  �فاد  طبيعية،  حممية  و�إعالنها 

�أ�سماكا  �ن  �مليناء  يف  �لبيئة  رعاية  جلنة 

�ساطئ  من  مقربة  على  ت�ساهد  متن�عة 

�ملحمية. وحت�سن �ل��سع �لبيئي يع�د يف جزء 

تتابع  �لتي  �لبيئة  رعاية  منه �ىل جلنة  كبري 

�مل�سكالت �لبيئية وتتعاون مع �لبلدية.

بيئية  م�سكلة  تعاين  تز�ل  ل  �مليناء  لكن 

تتمثل بتل�ث �لبحر. ف�ساحل �مليناء يعاين ما 

�ملت��سطي،  بل  �للبناين،  �ل�ساحل  كل  يعانيه 

�ل�سرف  �قنية  ب�سبب  �مل�سكلة  وتت�ساعف 

و�و�ساخها على  �لتي ت�سب مياهها  �ل�سحي 

�ل�ساطئ، يف حني يجب �أن متتد مئات �لأمتار 

د�خل �لبحر. 

اثارها

تعر�ست  مهمة  �أثرية  ثروة  �مليناء  ت�سم 

تتعر�س  تز�ل  ول  و�ل�سرقة  لالعتد�ء 

لالهمال. ومن �قدم �مل��قع �لثرية فيها بقايا 

قبل  �لقدمية،  �ملدينة  يلف  كان  �لذي  �ل�س�ر 

اعرف مدينتك
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دخ�ل �ملماليك �ليها. هذه �لبقايا م�ج�دة يف 

حديقة �سغرية تعرف بحديقة �ب� طالب عند 

وتاأكل  �ل�سباغ،  �لطريق خلف حل�يات  نهاية 

�سيدت  وقد  وبقاياه.  �ل�س�ر  �سطح  �لنباتات 

مبان على �جز�ء منه، و�سماكته ثالثة �متار. 

وقبل �ع��م كان جزء� �خر من �ل�س�ر ما ز�ل 

منت�سبا من �جلهة �جلن�بية �لغربية للميناء، 

�أنها  يبدو  �قيمت هناك  لكن من�ساآت بحرية 

�أتت عليه ومل يبق من �ثاره �ل ما ه� م�ج�د 

يف �حلديقة. ويقال �ن من �ثار �لفينيقيني، يف 

�جلهة �لغربية من �ملدينة، ما يدعى باحلمام 

�سخري  جت�يف  عن  عبارة  وه�  �ملقل�ب، 

�ملر�كب  مع  لالت�سالت  �قيم  �لعهد،  قدمي 

�لر��سية بالقرب من �سخ�ر �ل�ساطئ، حيث 

هب�ب �لرياح �ل�سمالية.

ومتتاز مدينة �مليناء عن بقية �ملدن �للبنانية، 

على  �ل��قعة  �ل�ساحلية  �ملدن  جميع  عن  بل 

�ملت��سط،  �لبي�س  للبحر  �ل�سرقي  �ل�ساطئ 

�ملتقاربة  �حلربية  �لبر�ج  من  عدد  ب�ج�د 

ويع�د  �سغرية،  جغر�فية  م�ساحة  �سمن 

�قيمت  حيث  �ملماليك،  عهد  �ىل  تاريخها 

بن��  وه�ؤلء  �سليبية،  �بر�ج  �نقا�س  على 
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�قيم  عربية  �بر�ج  ��سا�س  على  �بر�جهم 

وكان  و�ل�ساحل.  طر�بل�س  فتح  بعد  بع�سها 

بيزنطية  و�بر�جا  �لعرب قد وجدو� ح�س�نا 

يف �مليناء خالل ح�سارهم لها، و�لبيزنطي�ن 

�لقدمية  �لفينيقية  �حل�س�ن  من  �تخذو� 

كانت  وهكذ�  �لبر�ج.  تلك  لبناء  ��سا�سا 

�لهامة و�ل�سرت�تيجية  �مل��قع  تت��رث  �لدول 

�لنمط  عليها  ي�سفي  مبا  معها  وتتعامل 

به.  تتميز  �لذي  �لعمر�ين  و�لطر�ز  و�لطابع 

ول �سك �ن �لعثمانيني ت��رث�� �بر�ج �ملماليك 

و��ستخدم�ها ورمم�� ما ت�سدع منها، وهذ� 

ما �ساعد على و�س�ل بع�س تلك �لبر�ج �ىل 

لل�جه  عن��نا  لتك�ن  �سامدة  ووق�فها  �يامنا 

�ملدينة عرب  هذه  به  �ت�سمت  �لذي  �لن�سايل 

ت�سييد  يف  �لف�سل  ويع�د  �ملجيد.  تاريخها 

�بر�ج �مليناء �ىل ن��ب �ل�سلطنة يف طر�بل�س 

ر�أى  فقد  �لبحرية.  �ملماليك  دولة  ع�سر  يف 

بان�ساء  �مليناء، وذلك  ه�ؤلء �سرورة حت�سني 

�بر�ج متتد على �ل�ساحل وذلك لتاأليف خط 

دفاعي ق�ي �مام �ي �عتد�ء من �ل�سليبيني �و 

�لقبار�سة، يف �ل�قت �لذي مل يكن لطر�بل�س 

�لبحرية.  �لغار�ت  عنها  يدفع  ثابت  ��سط�ل 

مر�كز  �ن�ساء  يعني  �مليناء  حت�سني  وكان 

متفاوتة،  �بعاد  على  �ل�ساطئ  على  دفاعية 

ومل تكن هذه �ملر�كز تزيد عن ك�نها �بر�جا 

حالة  برجان يف  �بر�ج:  ثالثة  �س�ى  ح�سينة 

�سبه جيدة هما برج �ل�سباع وبرج عز �لدين، 

وثالث يف حالة ل باأ�س بها ه� برج ر�أ�س �لنهر 

وكل   .1985 عام  يف  جامع  �إىل  ح�ل  �لذي 

هذه �لأبر�ج مت�سلة بقلعة طر�بل�س، ب���سطة 

نفق ميتد من �لقلعة �ىل �ساحل �لبحر وبني 

�لبر�ج كلها لت�سهيل تنقل �ملقاتلني وتزويدهم 

كان��  �نهم  �مليناء  من  �سكان  ويروي  �مل�وؤنة. 

و�ن  �لنفق،  هذ�  �جز�ء  بع�س  �ىل  ينزل�ن 

عام  ح��دث  عقب  منفذه  �سدت  �ل�سلطات 

1974. ويروي بع�سهم �ن عدد� من ��سحاب 
�لر��سي هدم�� �جز�ء من هذ� �لنفق عندما 

كان مير يف �ر��سيهم من �جل �خفائه و�قام�� 

ل  لكي  لهم  �سمانة  كان  و�لهدم  مبانيهم، 

�لر�س  با�ستمالك  ي�ما  �ل�سلطات  تطالبهم 

لحت��ئها �لثار.

ي�سكنه  �ملهمل  �لتماثيلي  خان  �لثار  ومن 

�جلمارك،  مبنى  قبالة  يق�م  وه�  م��طن�ن 

ي�سبه  وه�  و�سكله،  ب��بته  على  يحافظ 

خان  مثل  طر�بل�س  يف  �مل�ج�دة  �خلانات 

�لعمدة  وهناك  �لع�سكر.  وخان  �ل�ساب�ن 

وهي  مكان،  غري  يف  تنت�سر  �لتي  �لثرية 

بقي  ما  �ن  �ل�سكان  ويق�ل  رومانية.  �عمدة 

منها ه� �لقليل، �ما �لكثري ف�س�در ونقل �ىل 

�لبحر  �ساحل  ردم  وعندما  جمه�لة،  �ماكن 

�مكنتها،  طمرت  �جلديد،  �لك�رني�س  لن�ساء 

من  مهمة  �سفحة  لتط�ى  معاملها  و�خفيت 

�سفحات تاريخ �ملدينة و�ثارها. 

وي�جد قرب برج �ل�سيخ عفان بناء�ن �أثريان 

جميالن وقد �سملهما �لتخطيط، وكاد ي�ؤدي 

�ىل هدمهما ل�ل �عرت��س �لبلدية، حيث مت 

�أثريان  معلمان  جديد  من  و�أعيد�  تاأهيلهما 

�سياحيان.

�ما �ل�س��ق �لقدمية فهي بقايا من طر�بل�س 

ويق�ل  �ملماليك،  دمرها  بعدما  �لقدمية 

�سكانها  هاجر  وقد  فينيقية،  �نها  �سكانها 

بعد دخ�ل �ملماليك �ليها، وعادو� يف فرت�ت 

�برزها  م�ساجد  �سبعة  �لثار  ومن  متتالية. 

م�سجد عمر بن �خلطاب، وعثمان بن عفان 

لكن هذه �مل�ساجد لي�ست قدمية. �أما بالن�سبة 

�إىل �لكنائ�س فت�سكل كني�سة مار جرج�س �ثر� 

�لكنائ�س  �ما   .1735 عام  بنيت  وهي  مهما 

�لباقية فهي �أحدث عهد�.

تتمتع مدينة �مليناء بامكانات �سياحية مهمة، 

لكن �ل�سياحة فيها لي�ست على ن�ساط مت��ز مع 

�إمكاناتها. فالإ�ستثمار�ت �ل�سياحية مت���سعة 

بيئية  وم��قع  مهمة  �ثار�  وفيها  �ملدينة.  يف 

ب�لفار�ت  و�سبكة  و�ساحات  وحد�ئق  جميلة 

�ل�سرعة  �برزها  و�ن�سبة  �جلديد،  و�جل�سر 

عند مدخلها، و�ملر�سات عند �ول �لك�رني�س 

جلهة �ل�سمال. ويرى �قت�سادي�ن �ن تن�سيط 

�يجابا  ينعك�س  �مليناء،  يف  �ل�سياحي  �ل��سع 

على �ل��سع �لقت�سادي و�لعك�س �سحيح. لذ� 

�ل�سياحي  بال��سع  �لإهتمام  �ملعنيني  نا�سدو� 

�ل�سياحية  �ل�ستثمار�ت  وت�سجيع  للمدينة 

فيها.

مبنجز�ت  �ملدن  بقية  عن  �مليناء  وتتميز 

مدن  به  تتمتع  ل  وتنظيم  وترتيب  عمر�نية 

�خرى. ول �سك يف �ن لبلدية �مليناء وحي�ية 

�ملختلفة  �جلمعيات  مع  وتعاونهم  �بنائها، 

ما  �ىل  بامليناء  �ل��س�ل  يف  �لكبري  �لف�سل 

�أ�سم�ها:  �ملدن وهم  �لي�م عرو�س  هي عليه 

»مدينة �مل�ج و�لفق«.

اعرف مدينتك
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�سدر كتاب »�لدليل �لك�يتي �لثقايف لالآد�ب و�لفن�ن و�لإعالم« للباحث 

كل  ير�سد  مهم  مرجعي  كتاب  وه�  �حلمد،  حمد  �لك�يتي   و�لرو�ئي 

ما ُكتب يف �لك�يت يف �ملجالت �لثقافية �لك�يتية عن �لآد�ب من �سعر 

�لك�يتي  �مل�سرح  عن  در��سات  من  نُ�سر  ما  كل  وكذلك  وفكر،  و�سرد 

�لك�يتية  �لت�سكيلية  و�لفن�ن  و�لغناء،  و�مل��سيقى  و�ل�سينما،  و�لدر�ما 

وجن�مها و�لإعالم �لك�يتي �ملرئي و�مل�سم�ع.

يتك�ن �لإ�سد�ر من 560 �سفحة من �لقطع �ملت��سط، ويبحث يف �لآد�ب 

و�لفن�ن �لك�يتية من �لفرتة 1960 وحتى 2018، ويذكر يف جد�ول كل 

ما نُ�سر من مقالت �أو قر�ء�ت �أو مقابالت مع كل من �ساهم يف �لثقافة 

�لك�يتية مع ذكر ��سم �ملجلة وكاتب �ملقال ورقم �ل�سفحة و�لعدد.

يذكر �أن �لإ�سد�ر ه� �جلزء �لأول من »�لدليل �لك�يتي«، وين�ي �لباحث 

�لتي �سدرت عن جهات  ُكتب يف �ملجالت  ثان يغطي ما  �إ�سد�ر جزء 

�أهلية يف �لك�يت.

�جلديدة«  �ملدن  وتنمية  �لقت�سادي  »�لنه��س  كتاب  م�ؤخًر�  �سدر 

للباحث �لقت�سادي �سالح �سعري، عن مركز �حل�سارة �لعربية للطبع 

و�لن�سر و�لت�زيع بالقاهرة.

�مل�سري،  لالقت�ساد  �لتنم�ية  �ملجالت  من  �لعديد  �لكتاب  يتناول 

�ل�سلبيات  بع�س  ب�سفة خا�سة، م�ستعر�ًسا  و�ملدن �جلديدة  عم�ًما 

�لتي حدثت منذ بد�ية �لت��سع �لعمر�ين حتى �لآن.

حماية  �لتعاوين  �لإ�سكان  دعم  �أهمية  ح�ل  روؤيته  �لكاتب  ويطرح 

لل�سباب من ج�سع �ل�ستثمار �لعقاري، و �سرورة �أن تقرتن �لتنمية 

�لعمر�نية بت�فري فر�س �لعمل، حتى ل تتح�ل �ملدن �جلديدة �إىل 

�أبرزها  �جل�هرية،  �لق�سايا  من  �لكثري  �إىل  و�أ�سار  فنادق.  جمرد 

حت�يل �ل�سناعات �ل�سغرية �إىل م�سروع ق�مي ل�سد حاجة �ل�س�ق 

مبتكرة، متنح  وباأفكار  باأ�سل�ب جديد  �ملتن�عة  �ل�سلع  من  �مل�سري 

�سغار �ل�سناع مز�يا.

»الدليل الكويتي«  يرصد الثقافة في نصف قرن

»النهوض االقتصادي وتنمية المدن الجديدة«

إصدارات

�سدر حديثاً يف بريوت، كتاب »�ملدينة �لعربية و�حلد�ثة« للم�ؤرخ �للبناين خالد زيادة. يركز 

�حلقبة  يف  خا�س  ب�سكل  و�ملت��سطية  �لعربية،  باملدن  حلقت  �لتي  �لتط�ر�ت  على  �لكتاب 

�لعثمانية، متناولً مدناً عربية بارزة لها تاريخها �مل�غل يف �لقدم، مثل �لإ�سكندرية و�لقاهرة 

وبريوت. وي�ستعر�س �مل�ؤلف عملية �لتحديث للمدن �ملت��سطية من خالل ثالث مر�حل

و�سائل  �إيجاد  �إىل  بحاجة  �أ�سبح��  �لجتماع  علماء  �أن  �لكتاب  قر�ءة  من خالل  لنا  يتبني 

�لتي  و�أ�سمل لالآثار  �أو�سع  ومد�خل جديدة لدر��سة وتف�سري حت�لت �ملدن، من خالل فهم 

خلفتها عملية �حلد�ثة يف �ملجتمعات �ملدينية.

»المدينة العربية والحداثة«
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نهر  �أول  وه�  لأوكي�ك�ل،  خم�س�سة  تذكارية  ل�حة  �آي�سلند�  د�سنت 

يق�سي  �ملناخي، يف خط�ة  �لتغري  ب�سبب  �جلزيرة  �ندثر يف  جليدي 

�ملناخية.  �ل�سطر�بات  تد�عيات  على  �ل�س�ء  بت�سليط  منها  �لهدف 

وتعترب هذه �ملبادرة �أول ن�سب ي��سع �إحياء لذكرى نهر جليدي �ندثر 

ب�سبب �لتغري�ت �ملناخية يف �لعامل.

ومن خالل هذه �لل�حة �لتي كتب عليها باأحرف مذّهبة بالإنكليزية 

يف  �ل�عي  �إذك��اء  �لباحث�ن  ياأمل  للم�ستقبل«،  »ر�سالة  و�لآي�سلندية 

�لتغري  وتد�عيات  �جلليدية  �لأنهر  �نح�سار  �إز�ء  �ل�سكان  �أو���س��اط 

�أي�سا عبارة »415 جزء� من �مللي�ن من  �ملناخي. كما حتمل �لل�حة 

�مل�سّجل يف  �لقيا�سي  �مل�ست�ى  �إىل  �إ�سارة  �لكرب�ن«، يف  �أك�سيد  ثاين 

�سهر ماي� �ملا�سي لرتّكز ثاين �أك�سيد �لكرب�ن يف �لغالف �جلّ�ي.

متابعات

اي�شلندا تد�شن لوحة  تذكارية لنهر جليدي اندثر

طابوق كندي �شديق للبيئة

ا�شتهالك املياه اجلوفية يهدد الأنظمة البيئية يف العامل

ط�َّر فريق من �لباحثني يف كند� ن�عية من �أحجار �لبناء �سديقة �لبيئة، 

�ملركبات  وه��ذه  �ل�سائل.  و�لطني  �لب�ليمار�ت  من  م����د  با�ستخد�م 

�جلديدة م�سن�عة من خملفات م��د �لبناء �ملختلفة، عالوة على بع�س 

�لب�ليمار�ت. 

وي�ؤكد فريق �لدر��سة �أن �ملادة �ملركبة �سديقة �لبيئة �لتي جنح�� يف 

تط�يرها ميكن ��ستخد�مها ب�سه�لة يف كثري من �لتطبيقات، بدء�ً من 

م�سروعات �ل�سرف �ل�سحي، و�نتهاًء ب�سناعات �ل�سيار�ت و�لف�ساء.. 

يف  و��ستخد�مها  ومكان،  زم��ان  �أي  يف  �لبناء  خملفات  جمع  وميكن  

�سناعة خامات بناء جديدة، وفق معادلة �قت�سادية تع�د بالفائدة على 

جميع �لأطر�ف.

قال فريق دويل من �لباحثني �إن �سخ كميات كبرية من �ملياه �جل�فية 

لأغر��س �لري ميثل تهديد�ً متز�يد�ً للبيئة. وحّذر �لباحث�ن من جامعة 

مل�ست�ى  ت�سل  رمبا  �جل�فية  �ملياه  كميات  �أن  من  �لأملانية،  فر�يب�رغ 

�لبيئية  متدّن ب�سكل حرج بالن�سبة لإمد�د�ت �ملياه �جل�فية و�لأنظمة 

بحل�ل عام 2050. يف كثري من مناطق �لعامل �لتي يتم فيها �سخ �ملياه 

�جل�فية ب�سكل مكثف.وت��سل �لباحث�ن �إىل هذه �لنتيجة بعد �إجر�ء 

عمليات حماكاة متعددة با�ستخد�م من�ذج دويل لأنظمة �ملياه �جل�فية 

ومياه �لأنهار.

وقال �لباحث�ن �إن هناك �لي�م بالفعل �أ�سر�ر�ً بيئية يف بع�س �ملناطق 

�لتي يتم فيها ��ستخر�ج �ملياه �جل�فية ب�سكل منتظم منذ �ستينات �لقرن 

�ملا�سي »و�أ�سبحت مناطق �لغرب �لأو�سط يف �ل�ليات �ملتحدة بالفعل 

بهذ�  مهددة  وباك�ستان،  �أفغان�ستان  بني  �ل�سند،  نهر  ح��س  وم�سروع 

�خلطر«.
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غالف جوي فارغ حول كوكب �شخري

تابع  ف�سائي  تل�سك�ب  من  �ملبا�سرة  �لر�سد  عمليات  ك�سفت 

ل�كالة �لف�ساء �لأمريكية - نا�سا، ولأول مرة، عن وج�د غالف 

ج�ي فارغ ح�ل ك�كب �سخري بحجم �لأر�س خارج نظامنا 

�ل�سم�سي يدور على غر�ر جنم يف �ملجرة. 

و�أو�سحت �لدر��سة �خلا�سة بالكت�ساف �أن �سطح ذلك �لك�كب 

�لبعيد يت�سابه على �لأرجح مع �سطح �لقمر �خلارجي �لقاحل، 

بركاين  ب�سخر  ُمغطى  يك�ن  �أن  ويُحتمل  عطارد،  �سطح  �أو 

د�كن. يقع �لك�كب على بعد 48.6 �سنة �س�ئية عن �لأر�س، 

وه� و�حد من �أكرث من 4 �آلف ج�سم يطلق عليها ك��كب خارج 

�كت�ساف  �ملا�سيني  �لعقدين  خالل  ومت  �ل�سم�سية،  �ملجم�عة 

يعادل  �لتبانة.  درب  بعيدة يف جمرتنا  تدور ح�ل جن�م  �أنها 

حجم �لك�كب نح� 1.3 حجم ك�كب �لأر�س، وتبلغ مدة دورته 

11 �ساعة، وه� يدور ح�ل جنم �سغري بارد ن�سبياً من �لتي 
يُطلق عليها )�لأقز�م �حلمر�ء(. 

انطالق اأول تاك�شي طائر العام املقبل

�آمنة  مروحية  طائرة  �أول  هي  ف�ل�ك�برت 

لالإقالع و�لهب�ط �لعم�دي يف �لعامل، وهي 

يف  حتلق  �س�ف  طائرة  مركبة  عن  عبارة 

�سماء بع�س �ملدن ح�ل �لعامل �عتبار� من 

�لعام �ملقبل 2020. وقد مت عر�س �ملركبة 

�لطائرة يف مهرجان غرين - تك، يف برلني. 

يف  ث���رة  حت��دث  �س�ف  �لطائر  �لتاك�سي 

ك��سيلة ع�سرية  بها،  ننتقل  �لتي  �لطريقة 

لتقليل �لزدحام يف �ملدن �لكبرية.

ب�سكل  وتهبط  تقلع  �جل��دي��دة  �مل��روح��ي��ة 

عم�دي، و�س�ف ت�فر �أعلى درجات �لأمان، 

و�س�ف تنقل �لركاب من و�إىل �أي مكان.

�أن طائرة ف�ل�ك�برت تعمل  بالذكر  �جلدير 

وفق تكن�ل�جيا �لطائر�ت �مل�سرية من دون 

�لبطاريات  ��ستبد�ل  يتم  و���س���ف  ط��ي��ار، 

يف  �ل�ستمر�ر  قبل  �لروب�تات  با�ستخد�م 

�لرحالت �ملتتالية. 

وتعترب هذه �لطائرة �جلديدة خالية متاما 

�أي  ت�سدر  ول  �لكرب�نية،  �لنبعاثات  من 

و�س�ف  �ملدينة،  �أج��ء  يف  تقريبا  �س��ساء 

تك�ن قادرة على نقل �سخ�سني مل�سافة تبلغ 

27 كيل�مرت�.
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مدن حول العالم

متحف »اإيدو – طوكيو« املعماري يج�شد التاريخ الإن�شائي

نيويورك تريد ناطحات �شحاب اكرث مراعاة للبيئة

للعا�سمة  �لغربية  �ل�����س����ح��ي  يف  �ملميز  مب�قعه 

�ليابانية، ي�فر متحف »�إيدو - ط�كي�« �ملعماري ملحة 

مبان  عر�س  خالل  من  �لن�سائي  �ليابان  تاريخ  عن 

يابانية تاريخية.

و�لغر�س من �ملتحف �لذي ي�سم مباين يع�د تاريخها 

ما  على  �حلفاظ   )1912-1868( ميجي  فرتة  �ىل 

فقدت  �لتي  �لقدمية  �لكال�سيكية  �ملن�ساآت  من  تبقى 

عم�ما ب�سبب �حلريق و�لزلزل وتط�ر �لبنية �لتحتية.

عائلية  منازل  من  �ملباين  من  �لعديد  �ملتحف  وي�سم 

منازل  وحتى  �لعادية  �ليابانية  �ملت��سطة  للطبقة 

ل���الأث���ري���اء، ف�����س��ال ع��ن حم���الت جت��اري��ة خمتلفة 

وحمامات عامة ونقاط �سرطة من �لزمنة �لغابرة مت 

نقلها و�عادة بنائها يف م�قع �ملتحف.

�ل�سحاب  بناطحات  تزخر  �لتي  ني�ي�رك  مدينة  ت�سعى 

�إىل جعل هذه �لعمار�ت �ل�ساهقة �أقّل ��ستهالكا للطاقة 

و�أكرث مر�عاة للبيئة، معززة مكانتها �لر�ئدة يف �لن�سال 

من �أجل �ملناخ. وت�سم هذه �لأبر�ج �أنظمة �إنارة متط�رة 

وم�ساعد  جد�  متقدمة  تدفئة  و�أجهزة  ه��ء  ومكيفات 

كبري�  قدر�  ت�ستهلك  �لتي  �لأنظمة  من  وغريها  متعددة 

غ��از�ت  �نبعاثات  من  هائلة  كمية  وت�سدر  �لطاقة  من 

قان�ن  ي�ستهدفها  �لتي  �مل��ب��اين  وحت��دي��د�ً  �ل��دف��ي��ئ��ة... 

»كالميت م�بياليز�ي�سن �آكت« )قان�ن �لتح�سيد من �أجل 

�أو�خر  يف  �لأمريكية  �ملدن  كربى  �عتمدته  �لذي  �ملناخ( 

�أبريل يف �إطار �لتز�مها خف�س �نبعاثاتها بن�سبة 80 % 

بحل�ل 2050. يلزم هذ� �لقان�ن �لقّيمني على �لعمار�ت 

�لتي تتخطى م�ساحتها 2300 مرت مربع، �أي ح��ىل 50 

�ألف مبنى متّثل ثلث �نبعاثات �ملدينة، بخف�س �لنبعاثات 

مبعدل 40 % بحل�ل 2030 ن�سبة �إىل م�ست�يات �لعام 

.2005
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حافالت ذاتية القيادة  يف �شنغافورة

اأو�شلو عا�شمة اأوروبا اخل�شراء 2019

.... و�شنغافورة تردم البحر للبناء حتت الر�ض م�شتقبال

بد�أت �سنغاف�رة جتربة علنية حلافالت من دون �سائق ميكن حجزها من 

خالل تطبيق �إلكرتوين، كجزء من �لطم�حات لطرح �ل�سيار�ت �لذ�تية 

�لقيادة يف �سائر �أنحاء �لبالد.

تقني كبري، مبثابة  بتنظيم جيد وتقدم  تنعم  �لتي  �سنغاف�رة  و�أ�سبحت 

حقل �ختبار للمركبات �لذ�تية �لقيادة، �إذ ت�سهد تط�ير تكن�ل�جيا حملية 

كما تدع� �ل�سركات �لأجنبية �إىل جتربة �سيار�تها �خلا�سة على طرقاتها. 

وميكن للز�ئرين ��ستخد�م تطبيق على ه��تفهم حلجز �ملركبات، و�لتي 

�لقلعة  �أو  �ل�ساطئ  �أو  �لغ�لف  �إىل وجهات خمتارة مثل نادي  �ستنقلهم 

حجز  ذكية  به��تف  �ملزودين  غري  لالأ�سخا�س  ميكن  كما  �لتاريخية، 

�خلدمة  تعمل  �إذ  �لطريق،  ط���ل  على  منت�سرة  �أك�ساك  من  �ملركبات 

�أربع �ساعات. و�سيك�ن للحافالت �سائق  �أيام �لأ�سب�ع ملدة  �ملجانية يف 

ميكنه �لتحكم بالقيادة يف حالت �ل�سرورة.

ح�سلت �أو�سل�، عا�سمة �لرنويج، على لقب »�لعا�سمة �لأوروبية �خل�سر�ء« 

ل�سنة 2019، يف حفل نّظمته �ملفّ��سية �لأوروبية يف قاعة جائزة ن�بل 

لل�ّسالم بالعا�سمة �لرّنويجية.

وقد �نطلقت هذه �جلائزة من خالل مبادرة �أطلقتها 15 مدينة �أوروبية 

�ملفّ��سية  بعدها  قامت  حيث  �إ�ست�نيا،  عا�سمة  تالني  يف   2006 عام 

�لأوروبية باإطالق �جلائزة ب�سكل ر�سمي عام 2008، ليبد�أ �ختيار �ملدن 

�لفائزة عام 2010. �ملدن �خلم�سة ع�سر �ّلتي �أطلقت �ملبادرة هي: تالني، 

كيل،  فيينا،  بر�غ،  لي�بليانا،  و�ر�س�،  برلني،  فيلني��س،  ريجا،  هيل�سنكي، 

ك�تكا، د�رتف�رد، تارت�، وغال�سك�.

تهدف �جلائزة  �إىل ن�سر مفه�م  حق �لعي�س يف مناطق ح�سرية �سّحية. 

ن�عية  �إىل حت�سني  ت�سعى  �أن  �ملدن  �لغاية، على  �أجل حتقيق هذه  ومن 

حياة م��طنيها، و�حلّد من تاأثريها على �لبيئة �لعاملية.

ومن�ها،  تط�رها  مل���سلة  �مل�ساحات  من  مزيد  �إيجاد  �إىل  �سعيها  فى 

ردمت �سنغاف�رة �لبحر وبنت ناطحات �سحاب وبات خرب�ء �لتخطيط 

�لتخطيط  من  متكنت  وقد  �لأر���س  بالت��سع حتت  يفكرون  �حل�سرى 

و�لكتظاظ  �ملنظم  غري  �لعمر�نى  �لت��سع  وجتنبت  لنم�ها  �لدقيق 

�سكان  ع��دد  ينم�  �أن  يت�قع  و�أن��ه  خا�سة  �مل��رور.  و�زدح���ام  �ل�سكانى 

�ل�سن��ت  5.6 ماليني ن�سمة ب�سكل مطرد فى  حاليا  �لبالغ  �سنغاف�رة 

�ملقبلة.

ومر�فق  �ل�سناعية  و�ملعد�ت  �لتحتية  �لبنية  نقل  يتم  �أن  �ملت�قع  ومن 

�لتخزين �إىل حتت �لأر�س بهدف �إن�ساء مبان جديدة وجتديد �لأحياء 

�مل�ج�دة، لكن مل يذكر �إذ �سيتم �لتخطط لبناء م�ساكن حتت �لأر�س.
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من أخبار المدن العربية

اأول   اك��ت��������������ش��������������������������������������������اف 

م�����ن�����ط�����ق�����ة �����ش����ن����اع����ي����ة 

ف�����رع�����ون�����ي�����ة ب����الق���������ش����ر

... وال��ك�����ش��ف ع��ن اأق���دم 

خ������ري������ط������ة ج����ن����ائ����زي����ة 

ال����ق����دمي����ة م���������ش����ر  يف 

م�سر  يف  معروفة  جنائزية  خريطة  �أق��دم  حديثة  در��سة  وثقت 

�لقدمية، ُعرث عليها يف مقابر »دير �لرب�سا« مبحافظة �ملنيا )300 

كيل�مرت�ً جن�ب �لقاهرة(. وقد عرث �ساحب �لدر��سة، �لربوف�س�ر 

ببلجيكا، ومدير  �لكاث�ليكية  ل�فان  �لأ�ستاذ بجامعة  ويلمز  هارك� 

�مل�سروع �لأثري يف دير �لرب�سا، على �خلريطة د�خل تاب�ت �مر�أة 

رفيعة �مل�ست�ى تدعى عنخ، وه� و�حد من �لقطع �لأثرية �لقليلة 

�مل�ج�دة د�خل �ملقربة �لتي يع�د تاريخها �إىل نح� 4 �آلف عام. 

نق�ست 

 �خلريطة على ل�حني خ�سبيني ��ستعادهما علماء �لآثار، وميثالن 

��ستخد�مهما  للم�تى  ميكن  طريقني  يف�سالن  متعرجني  خطني 

لل��س�ل �إىل �أوزوري�س، ونق�س على �لل�حني كلمات من �لهريوغل�فية 

و�لرم�ز �ملعروفة لدى �مل�سريني �لقدماء.

ماز�لت رمال مدينة �لأق�سر )جن�ب م�سر( تخفي كثري�ً من �لأ�سر�ر، عن 

كيفية بناء مقابر �ملل�ك و�مللكات يف �ل��ديني �لغربي و�ل�سرقي؛ حيث مت 

�لإعالن م�ؤخر�ً عن �كت�ساف �أول منطقة �سناعية بالرب �لغربي بالأق�سر، 

�إىل مقربة  �إ�سافة  �لذهب و�لأثاث �جلنائزي،  لت�سنيع  30 ور�سة  ت�سم 

�أثرية جمه�لة من �لأ�سرة �ل�18.

هذه �ل�ر�س تك�سف �سر�ً مهماً عن كيفية �إعد�د �ملقابر و�حللي و�لأثاث 

�مل�ج�د بها، من خالل ور�س لت�سنيع �لذهب، وتل�ين �لفخار، و�سناعة 

�لأثاث �جلنائزي، وور�سة بها �إبر خياطة حلياكة �لأثاث، و�أخرى للخ�سب، 

وور�س لطحن �حلب�ب، وفخار كبري لتخزين �لأكل و�ملياه و�حلب�ب وغريها 

من �لعنا�سر �لزخرفية �لتي ��ستخدمت يف تزيني �لت��بيت �خل�سبية يف 

ع�سر �لأ�سرة �لثامنة ع�سرة،
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مطارا دبي وال مكتوم يحققان م�شتوى جديدًا من اعتماد النبعاثات الكربونية

حقق مطار� دبي و�آل مكت�م �لدوليني قفزة 

مهمة يف رحلتهما نح� �حلياد �لكرب�ين من 

برنامج  من  �لثالث  �مل�ست�ى  حتقيق  خالل 

للمطار�ت  �لكرب�نية  �لنبعاثات  �عتماد 

�لذي و�سعه جمل�س �ملطار�ت �لدويل. �إذ �أن 

�مل�ست�ى �لثالث من �لربنامج ي�فر �إطار عمل 

دوليا خا�سا باملطار من �أجل �لإد�رة �لفّعالة 

خالل  م��ن  �مل�ستمر  و�لتح�سني  للكرب�ن 

�ل�سر�كات بني �ملطار و�سركائه يف �خلدمة.

�لعتماد،  هذ�  على  �ملطارين  ح�س�ل  جاء 

�ل�سابقة  للمر�حل  �ل��ن��اج��ح  �لإمت����ام  بعد 

للب�سمة  خر�ئط  ر�سم  على  ��ستملت  �لتي 

م�سروعات  وتنفيذ  باملطارين،  �لكرب�نية 

تنفيذ  يتم  كما  �لكرب�ن.  �نبعاثات  لتقليل 

�لبيئية يف كال �ملطارين  �ملبادر�ت  عدد من 

����س��ت��ب��د�ل مركبات  م�����س��روع  ذل��ك  مب��ا يف 

هجينة وكهربائية باأ�سط�ل مركبات �خلدمة 

�لأر���س��ي��ة، م��ع تغيري جت��ه��ي��ز�ت �لإ���س��اءة 

للحد   )LED( م�سباح  �ألف   150 وتركيب 

من ��ستهالك �لطاقة.

نالت حمافظة �لعا�سمة يف مملكة �لبحرين 

جائزة �لتميز يف �لت���سل مع �لعمالء عن 

�ل�طني  �لنظام  تفاعاًل يف  �أف�سل �جلهات 

للعام  )ت�������س��ل(  و�ل�سكاوى  للمقرتحات 

�لثاين 2019 على �لت��يل.. وقد مت تكرمي 

�مللكي  �ل�سم�  �ساحب  قبل  من  �ملحافظة 

رئي�س  خليفة  �آل  �سلمان  بن  خليفة  �لأمري 

�ل�سم�  و�ساحب  �مل���ق��ر،  �ل����زر�ء  جمل�س 

خليفة  �آل  حمد  بن  �سلمان  �لأم��ري  �مللكي 

�لنائب  �لأع��ل��ى  �لقائد  نائب  �لعهد  ويل 

�لأول لرئي�س جمل�س �ل�زر�ء خالل �مللتقى 

ياأتي  م�ؤخر�ً.  �أقيم  �لذي  �لر�بع  �حلك�مي 

تفعيل  �إط���ار  يف  �لعا�سمة  حمافظة  ف���ز 

مبد�أ �ل�سر�كة �ملجتمعية، �لأمر �لذي يت��ءم 

�مل��طن  يعترب  �ل��ذي  �حلك�مة  برنامج  مع 

�أ�سا�س �لتنمية وحم�رها ويركز على تقدمي 

خدمات عالية �جل�دة له.

حمافظة العا�شمة تفوز بجائزة التميز يف التوا�شل مع العمالء للعام الثاين

مهرجان »ريدزون 2019« يف طنجة املغربية

�نطلقت فعاليات مهرجان »ريدزون 2019« يف مدينة طنجة �ملغربية 3 

�أكت�بر 2019 وقد مت �ختيار م��س�ع »�ملدينة و�لهجرة« كمح�ر   - 6 -

�لر�هنة يف  �مل��س�عات  ك�نها من   �ملهرجان،  �لن�سخة من  لهذه  رئي�سي 

�إنها  �إذ  خا�سًة  طنجة  مدينة  �سياق  ويف  عامًة،  و�لعامل  �ملنطقة  �سياق 

تعترب، تاريخياً وبح�سب م�قعها �جلغر�يف، نقطة عب�ر ت�سهد على جتارب 

�ملهاجرين، مّما ي�سمح بفتح ح��ٍر ح�ل �لتنّقل كحق وح�ل معاين �لهجرة 

و�ملنفى وحتّديات �لغياب.

�لخت�سا�سات،  متعّدد  �سن�ي  مهرجان  ري��دزون« ه�  »مهرجان  �أن  يذكر 

�أطلقته �لرنويج KKV عام 2013 بالتعاون مع �مل�رد �لثقايف، ويقارب 

�أعمال فنية تتمح�ر  �إ�سكاليات معا�سرة بروح نقدّية وي�سعى �إىل تقدمي 

ح�ل حرية �لتعبري يف �لفن�ن و�لثقافة.
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األخيرة

ل ميكننا �أن ننتظر مئات �ل�سنني، ول حتى ع�سر�ت �ل�سنني، كي ن�سنع لأنف�سنا �سياقاً تاريخياً 

�لقيم  تلك  ت�سري  كي  و�مل��طنة،  �ملدنّية  قيم  عندها  تكّر�ست  �لتي  �لأخرى  �لأمم  كالذي عربته 

م�ج�دة يف �ملمار�سة �ملجتمعية �لي�مية، ف�ساًل عن وج�دها يف ن�س��س �لقان�ن �لتي يحرتمها 

�لنا�س، ويعمل�ن بها.

فنحن  لذ�،  �لتاريخ«.  »خ��ارج  كاأننا  وبتنا  مبر�حل،  �لعامل جتاوزنا  لأن  ن�ستطيع،  ول  ميكننا،  ل 

م�سطرون �إىل »حرق �ملر�حل« �إن �أردنا �مل�ساركة يف �حل�سارة �لإن�سانية �ملعا�سرة، مبعناها �لقيمي 

�لذي ي�فر للفرد �سع�ره باإن�سانيته، مبا يف ذلك �حلرية و�لعد�لة وتكاف�ؤ �لفر�س، وجممل حق�ق 

�لإن�سان �لتي تنعم بها �أمم �لأر�س �ملتح�ّسرة.

�ملجتمعات  تعي�سها  �إ�سكالية  وهي  نف�سها،  »�ل�طن«  بفكرة  �أولً  متعلقة  �مل�ساألة  �أن  هنا،  و�لظن 

�لعربية منذ تاأ�س�ست »�لدولة �لعربية �ملعا�سرة« عقب �حلرب �لعاملية �لثانية، وزو�ل �ل�ستعمار 

�لع�سكري �ملبا�سر، وملخ�سها �أن »�لنا�س« ينظرون �إىل »بلد�نهم« باعتبارها كعكة يتقا�سم�نها، على 

�أ�سا�س �ملحا�س�سة، �لطائفية �أو �لقبلية �أو �ملناطقية، ل باعتبارها وحدة و�حدة ينعم�ن جميعهم 

مبا فيها على �أ�سا�س �لتكاف�ؤ يف �حلق�ق و�ل��جبات، فيك�ن من م�سلحتهم �حلفاظ على »ما فيها« 

من ممتلكات عامة، وخري�ت، وم��رد.

هكذ�، تك�ن ثمة حاجة مبدئية لتكري�س فكرة �لت�سارك يف »�ل�طن«، باعتباره و�جباً، ل مكا�سب 

�لتط�عية،  �ملبادر�ت  بت�سجيع فكرة  �لأمر  يبد�أ  �أن  �ملدن، ميكن  تُرجتى منه. يف  فردية مبا�سرة 

بخا�سة بني �ل�سباب، ل بغر�س خدمة �ملجتمع وح�سب، على �أهمية ذلك، و�إمنا كي نطّ�ر فكرة 

»�لنتماء« لدى �ل�سباب. علينا �أن نق�ل لهم: �إنه ل م�ساعر وطنّية حقيقية ما مل تكن تدفع �ساحبها 

للبناء. ل يكفي �أن ت�سعر بحب وطنك، �إن مل ترتجم ذلك �حلب يف فعل يخدم �لنا�س، ول تنتظر 

منه مك�سباً �أو م�سلحة. لكن علينا �أن ندرك �أي�ساً �أن �خلدمة �لتط�عية �ملفيدة، ل يج�ز �أن تك�ن 

�إكر�هية �أو �إلز�مية، لأنها �ساعتها �ستك�ن مبثابة و�جب ثقيل �لظل، ل ي�سنع فرقاً، ول يرتك �أثر�ً 

عميقاً ميكث يف �لأر�س.

لكن، ماذ� –يف هذ� �ل�سياق- عن: 1( ت�سابه �ملبادر�ت وتكر�ر م�سامينها؛ 2( عدم �لتن�سيق بني 

�ملبادر�ت وعمل كل منها ب�سكل م�ستقل عن �لأخريات؟ وه� ما قد يرت�فق مع �نت�سار تلك �ملبادر�ت 

�ل�سبابية �لتي تعمل تط�عياً يف جمالت خدمة �ملجتمع وم�ساعدة �أفر�ده وت�فري �ملعرفة له؟

نظرياً، قد ل يك�ن ثمة م�سكلة يف �مل�ساألتني. ذلك �أنه لي�س ثمة مبادرة و�حدة، ول جهة و�حدة، 

قادرة على �أن تفعل كل �سيء، و�أن ت�جه ر�سالتها لكل �لنا�س. هكذ�، يك�ن تكر�ر �ملبادر�ت مبثابة 

�أمر حمم�د. فيما يك�ن ��ستقالل كل منها عن �لأخريات  تكر�ر لظه�ر �ل�رود يف �حلقل، وه� 

مبثابة �إعادة ت�جيه للر�سالة ب�سيغة ونكهة جديدتني.

رغم ذلك، علينا �لعرت�ف �أن �جتماع �جله�د يف »�سيغ وطنية« يظل �أف�سل من ت�ستتها. ذلك �أن 

�ملبادرة �ل��حدة قادرة على �أن تخدم فئة حمدودة من �ملجتمع، قد ل تتجاوز مئات �لأ�سخا�س. 

وذلك، رغم جدو�ه وقيمته، يظل �أقل جدوى من مبادرة وطنية كربى ت�جه يف �ل�قت نف�سه ل�سر�ئح 

و��سعة من �ملجتمع، وت�سل �إىل مئات �آلف �لنا�س دفعة و�حدة، �نطالقاً من �لإميان باأن “ه�ّية 

�ملدينة” م�س�ؤولية جماعية مل��طنيها.

مدير عام مؤسسة مجموعة العمل الثقافي للمدن العربية

املبادرات التطوعّية يف املدن العربية

سامر خير أحمد
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اليوم العالمي للمدن

اليوم العالمي للتربة

مناسباتعالمية

يتم �لحتفال بالي�م �لعاملي للرتبة �سن�يا يف 5 

دي�سمرب من كل عام يف مقر منظمة �لأغذية 

و�لزر�عة لالأمم �ملتحدة )�لفاو( يف روما، فقد 

عام  �لرتبة يف  لعل�م  �لدويل  �لحتاد  �أو�سى 

2002 بي�م دويل لالحتفال بالرتبة، ودعمت 
�لر�سمي  �لإن�ساء  و�لزر�عة  �لأغذية  منظمة 

و�عتمد  عاملية   ت�عية  كمن�سة  �لي�م   لهذ� 

ر�سميا يف �لدورة 68 للجمعية �لعامة لالأمم 

�ملتحدة يف  2013.

يف  �ملتحدة  لالأمم  �لعامة  �جلمعية  �عتمدت 

قر�رها   2013 �لأول/دي�����س��م��رب  كان�ن   27
�لأول/ ت�سرين   31 ي�م  بتعيني   ،  68/239
�لعاملي  �ل��ي���م  ب��سفه  ع��ام  ك��ل  م��ن  �أك��ت���ب��ر 

رغبة  تعزيز  �ل��ي���م  ه��ذ�  م��ن  وي���ر�د  للمدن. 

على  �حل�سرية  ن�سر  يف  �ل���دويل  �ملجتمع 

م�ست�ى �لعامل، و�لدفع قدما نح� �لتعاون بني 

�ملتاحة و�لت�سدي  �لفر�س  �لبلد�ن ل�ستغالل 

للتحديات �حل�سرية. 

اليوم العالمي للتغطية 
الصحية الشاملة

يتم �لحتفال بالي�م �لعاملي للرتبة �سن�يا يف 5 

دي�سمرب من كل عام يف مقر منظمة �لأغذية 

و�لزر�عة لالأمم �ملتحدة )�لفاو( يف روما، فقد 

عام  �لرتبة يف  لعل�م  �لدويل  �لحتاد  �أو�سى 

2002 بي�م دويل لالحتفال بالرتبة، ودعمت 
�لر�سمي  �لإن�ساء  و�لزر�عة  �لأغذية  منظمة 

و�عتمد  عاملية   ت�عية  كمن�سة  �لي�م   لهذ� 

ر�سميا يف �لدورة 68 للجمعية �لعامة لالأمم 

�ملتحدة يف  2013.
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