االفتتاحية

املعمـار اميل العكرا

رئي�س هيئة املعماريني العرب

عندما مي ّر البجع فوق املدينة التي و ّلدتني ك ّنا� ،أوالد احلي العتيق
امل�شرف على �أحد �أقدم موانىء العامل ،نتابعه ور�ؤو�سنا ملتفة �إىل
ال�سماء ،نتابعه يتهادى �أفراده يف طريان فخم واثق وهادف� :أ ّنها
طيور العابور ،تعرب �س ��ماءنا متّجهة �أواخر �أيلول نحو بالد الدفء
وراجعة �أوائل ني�س ��ان نحو بالد الربود .خلف ال�س ��رب وعلى �أدمي
تتغي على
ال�سم ��اء الأزرق تر�سم الغيوم البي� ��ض لوحات متح ِّركة رَّ
�إيق ��اع الهواء املن�ساب ت ّيارات متعدِّ دة االتجّ اهات ،جتعل اللوحات
املتح ِّرك ��ة حتاكي روعة الق�ص�ص املت�سل�سل ��ة التي كان يرويها لنا
ال�ص ّي ��اد �سلي ��م على �سطح الأقبية التي ك ّن ��ا ن�سكنها حول �شويرع
الب ّوابة اجلديدة يف ليايل ال�صيف املقمرة ...قبل الغروب يخفف
ال�س ��رب �سرعت ��ه ويب ��د�أ طريان ًا دائري� � ًا بطيئ ًا يق�ت�رب رويد ًا من
ق ّب ��ة جر�س الكني�س ��ة ومن مئذنة م�سج ��د �ساحة القلع ��ة :كني�سة
بنبل
القرن الث ��اين ع�شر وم�سجد القرن ال�سابع ع�ش ��ر يتجاوران ٍ
وباحرتام.
ق ّبة اجلر�س واملئذنة هما العن�صران املعماريان الوحيدان اللذان
يتج ��اوزان �أ�سط ��ح املدينة املختبئ ��ة وراء �أ�سوارها .ب�ي�ن املعل َمني
املعماري�ي�ن املنادين لل�ص�ل�اة وحولهما تنت�شر بع� � ٌ�ض من �أ�شجار
املي� ��س وال�س ��رو والعف�ص ،حتوم البجع ��ات ح ��ول ر�ؤو�سها ّ
لتحط
بج�ل�ال وثقة ،مطمئنة للن ��وم ب�أمان ،ت�سرتيح م ��ن م�شوار النهار
ال�ساب ��ق بانتظار م�ش ��وار النهار الالحق؛ �أ ّم ��ا البع�ض من �أ�شجار
النخي ��ل املتناث ��رة تناث ��ر الرم ��اح املزروعة يف الأر� ��ض واحلاملة
البيارق والرايات ،فه ��ي الوحيدة التي تتج ّر�أ على االرتفاع مقابل
ق ّبة اجلر�س ومئذنة امل�سجد ...مي�ضي الليل بهدوء �ساحر يقطعه
بانتظام �صوت امل�ؤ ّذن الرخم وهو يدور يف املم�شى ال�ض ّيق املحيط
بق ّم ��ة امل�أذنة حتى يو ِّزع دعوته لل�صالة بالت�ساوي على كافة �أحياء

املدينة ال�صغرية.
كان �صوت الليل ذي مدى ،وكانت جنوم �سماءنا تتلألأ �أمام �أعيننا
املنده�ش ��ة دوم� � ًا يف ح�ضرة الق ّب ��ة الالمتناهي ��ة تغمرنا من ّ
خط
التالل املت�ض ِّر� ��س �شرق ًا حتى �أفقية البحر الأزرق الكبري غرب ًا...
قب ��ل املغيب تتع ��اىل �أ�ص ��وات �ص ّي ��ادي ال�سمك وه ��م ّ
يتح�ضرون
لي�سرحوا ،فتتلألأ يف الليل م�صابيح �سنابكهم ال�صغرية بعيد ًا يف
البحر ،حي ��ث تقطف �شباكهم املتوا�ضعة غ ّل ��ة اليوم التايل ...يف
ال�صب ��اح وعند الإياب نتوقع حج ��م الغلة ،قبل الر�سو ،من مناداة
�ان قدمية
بع�ضه ��م للآخري ��ن وم ��ن «رندحاتهم» عل ��ى �إيقاع �أغ � ٍ
ي�ستبدلون كلماتها بكلمات تعبرّ عن الواقع الذي يعي�شون.
من ��ذ �ستّني �سن ��ة كانت هذه امل�شاهد متلأ خم ّيلت ��ي التي مل تتوقع
يوم� � ًا �أنّ اجل ّن ��ة الت ��ي �أعي�ش فيه ��ا �سوف ته ��رم �سريع� � ًا و�سوف
تتح� � ّول �إىل مطهر فر�ضه التط ّور علين ��ا دون ا�ستئذان ،و�إن َف َع َل،
فبنف ��اق َّ
مبط ��ن ي ّدع ��ي الوق ��وف على حاج ��ات النا� ��س لكن دون
تدخل م ��ا ،قبل الإ�شارة �إىل
ا�ست�شارته ��م ودون �إعالمهم مب�ضا ّر ٍ
ح�سنات ��ه ...م�شاهد تدخلني والبع� ��ض القليل من رفاق احلي ،يف
نو�ستاجليا ،ا�ستنتجت مع الزم ��ن �أ ّنها من جملة عنا�صر الرتياق
ال ��ذي ي�ساعدنا على حت ّم ��ل ثقل احلا�ضر املغ � ّ�م ،الرتيب والبارد
ب ��رودة اجل�سم املائل �صوب االندثار ...وهج �أنوار املدينة الفاقعة
يف اللي ��ل ميح ��و رهافة نور النج ��وم و�شاعرية ن ��ور القمر؛ وزعيق
مو�سيق ��ى املطاعم وعل ��ب الليل تخر� ��س الهدوء اخلا�ش ��ع ،و�أكاد
�أقول ت�شتمه .م ّر الطريق ال�سريع (الأوتو�سرتاد) يف و�سط املدينة
ف�شقه ��ا ،وراح �شطراها يحاوالن ا�ستع ��ادة وحدة عي�ش ّ
حتطمت:
�سكنٌ ينم ��و ب�سرعة ع�شوائية �شرق اجل ��رح البليغ ،وعم ٌل حمدو ٌد
وفو�ضوي غربه.
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�إىل ح � ٍ�د �أ ّنه مل يعد هناك مكان فيها ل�سري امل�شاة ،ومل يعد هناك
�أمكن ��ة لرك ��ن ال�س ّي ��ارات ...حت ّول ��ت املدينة �إىل موق � ٍ�ف ل�صالح
حمتك ��ري �إدارة املواقف على مدى الي ��وم ب�أكمله ،وحت ّولت �أزقتها
�اوالت وكرا�سي ال
ال�ض ّيق ��ة و�شوارعها ال�صغ�ي�رة اجلميلة �إىل ط � ٍ
ت�سم ��ح يف �أك�ث�ر الأحيان للم�ش ��اة باملرور وللمتن ّزه�ي�ن بالتنزّه...
قلي� � ٌل م ��ن كثري يجعلن ��ي يف كث ٍري م ��ن الأحي ��ان �أ�شع ��ر ،بب�ساطة
ال�س ��كان واملواطنني ،ال بحرفية املهني�ي�ن والعارفني ،ب�أنّ الأمر مل
يعد يطاق؛ و�أتطلع كغريي على َمن تقع م�س�ؤولية هذا الرت ّدي؟...
تقع امل�س�ؤولية طبع ًا على الق ّيمني على ال�ش�أن العام.
�إنمّ ا النا�س� ...أين هم؟ ...
واملخت�صون وال �س ّيم ��ا امل� ّؤ�س�سات التي
�إنمّ ا املهن ّي ��ون والعارف ��ون
ّ
ينتظمون فيها �أنظم ًة �أم نقابات� ...أين هي؟...
�أين �أنظمة املعماريني و املهند�سني؟
�أين �أنظمة املهن احل ّرة؟
�أين نقابات املهن الأخرى واملوظفني؟
�أين الأندية الثقافية واالجتماعية وال�سيا�سية( ،الأخرية ممنوعة
من الوجود)؟
�أين املفكرون والف ّنانون واملثقفون؟
ق ��د يجيب �أحدنا �أنّ غياب الثقافة العام ��ة هو ال�سبب و�أنّ �إنعدام
الثقاف ��ة املعمارية خا�ص� � ًة هو من الأ�سباب امله ّم ��ة؛ وهذا �صحيح
مم ��ا ال �ش � ّ�ك فيه لأنّ مدار�سن ��ا مل تعد تع ّلم �سوى م ��ا يكفي لنيل
ّ
ال�شه ��ادة .يبقى �أنّ ال�س�ؤال الأم�ضى يف هذا املجال هو� :أال تتح ّمل
م� ّؤ�س�سات تعليم العمارة يف ك ّل كيان من كياناتنا امل�س�ؤولية الأكرب
يف هذا الأمر؟ يكمن اجلواب حكم ًا يف منت ال�س�ؤال.

بارق ��ة �سعي ��دة واحدة متثل ��ت باحلفاظ على املدين ��ة القدمية...
مدين ��ة القرون الو�سطى تعي�ش داخ ��ل �أ�سوارها بخفر �سكانها من
جه ��ة وبوقاحة «املطعمجية» من جهة �أخرى :لقد احتلوا �ساحاتها
ال�شاعرية و�شوارعها ال�ساحرة ال�ض ّيقة ،و�أز ّقتها الغام�ضة املظللة
هجر الق ّيمون على ال�ش� ��أن العام �ص ّياديها
بالدف ��ل واليا�سمنيّ ...
م ��ن منازلهم التي كانت تز ّين �ضفتَي ال�ش ��ارع الرابط بني �ساحة
مربط لزوارق
القلع ��ة وامليناء ...حت ّول ميناء ال�ص ّيادين فيها �إىل ٍ
ال ت�صط ��اد �سوى بع� ��ض ال�س ّياح وال ��ز ّوار لنزهة �سريع ��ة غب ّية ال
جتي ��ب على �س� ��ؤال وال ت�شبع نهم م�ستف�سر� .صي ��د ال�سمك �أ�صبح
رب وكال ٌم عن �أ ّي ��ام كان هذا الإنتاج واحد ًا من �أ�سباب
كالآث ��ار :خ ٌ
حياة املدينة ال�صغرية.
ال �صي ��د وال �ص ّيادين ،بل خدم عند «املطعمجية» وعند ال�س ّياح...
خدم ��ات ،خدم ��ات ،خدم ��ات ...ولىّ ِك�َب�رَ املنتج�ي�ن وح�ض ��رت
دوني ��ة اخلدم�َ .ص ُم � َ�ت ال�ص ّيادون وانتهى دوره ��م؛ �أتى دور خدم
املواق ��ف (ّ )Valley Parking
وموظفي �ش ��ركات الأمن اخلا�ص
( ...)Securityح ّول البج ��ع م�ساره خوف ًا من نا ٍر غزيرة �أطلقها
عليه �ص ّيادو الن�صف الأخري من القرن املا�ضي.
من ��ت املدينة احلديثة منذ الثل ��ث الأول من القرن املا�ضي باتّزان
مما كان
النم� � ّو الطبيعي ،وبد�أت منذ خم�سينيات ��ه تتح ّول ب�أ�سرع ّ
�ضم ��ن املنطق املتوازن نف�سه ،دون �أن يدري الق ّيمون على �إدارتها
�أنّ امل�ستقب ��ل القريب ينذر بالأ�سو�أ ،وب�أنّ احلكمة تقت�ضي ،تدارك ًا
لفو�ضى مرتقبة ،النظر يف قواعد ه ��ذا النم ّو والتخطيط لإدارته
وتوجيه ��ه نحو احلفاظ عل ��ى حيا ٍة مدينية �سليم ��ة ت�ؤ ّمن حاجات
ال�سكان املادية كما واملعنوية والروحية ...يف غياب هذا التخطيط
منت املدينة احلديثة فو�ضوي ًا.
وكم ��ا القاعدة يف مثل هذه احلاالت� ،س ��اءت نوعية احلياة فيها،
وظ ّلت تتفاقم حتى ال�سنوات الع�شر الأخرية حيث و�صلت الفو�ضى

جبيل يف  13ت�شرين الأول�/أكتوبر 2014
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ن�شاطات

هيئة املعماريني العرب

اجتماع اللجنة التنفيذية ــ تون�س يف 2013/12/7

عقدت اللجنة التنفيذية اجتماعها بتاريخ  2013/12/7يف املدر�سة الوطنية للعمارة والتعمري يف جامعة قرطاج ــ تون�س ،بح�ضور كل من
رئي�س الهيئة املعمار اميل العكرا ونائب رئي�س الهيئة خالد زعبالوي والدكتور ه�شام فتحي واملعمارعاهد ب�سي�سو ،بالإ�ضافة اىل الأمني العام
للإحتاد الدكتور عادل احلديثي ،حيث مت مناق�شة �أمور تخ�ص الهيئة ،منها الأعداد للم�ؤمتر ال�ساد�س لهيئة املعماريني العرب.

اجتماع اجلمعية العامة ،تون�س 2013/12/7

عقدت اجلمعية العامة اجتماعها بتاريخ  2013/12/7يف املدر�سة الوطنية للعمارة والتعمري يف جامعة قرطاج – تون�س،بح�ضور (� )7سبع
دول من ا�صل احد ع�شر ( )11دولة حيث مت مناق�شة جدول اعمال وامل�صادقة على التقرير املايل واملوازنة واقرتاح عقد امل�ؤمتر ال�ساد�س
للهيئة (مدن عربية) يف لبنان او يف املغرب  ،كما مت توزيع العدد الرابع واخلام�س من جملة املعمار العربي.
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املدينة والفل�سفة
بريوت ـ جبيل
 5ــ  6متوز 2013
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ور�شة عمل :املدينة والفل�سفة

م .حممد دند�شلي ،م .اميل العكرا ،النقيب ايلي ب�صيب�ص ،د .ادوني�س العكرا خالل الإفتتاح.

عق ��دت هيئ ��ة املعماري�ي�ن العرب بالتعاون مع املرك ��ز الدويل لعلوم الإن�سان – جبيل ( برعاية الأوني�سك ��و ) ور�شة عمل حول مو�ضوع «املدينة
والفل�سف ��ة» وذلك ا�ستكم ��ا ًال للم�ؤمتر الفل�سفي الذي عقده الإحتاد الفل�سفي العربي الع ��ام  2012مب�شاركة اجلامعة اللبنانية واملركز الدويل
لعلوم الإن�سان يف مدينة جبيل – لبنان.
ا�ستم ��رت الور�ش ��ة على مدى يوم�ي�ن يف  5و  6متوز /يوليو  ، 2013اليوم الأول ا�ست�ضافته نقابة املهند�سني يف بريوت واليوم الثاين ا�ست�ضافه
املركز الدويل لعلوم الإن�سان يف مدينة جبيل ،حتدث يف الإففتاح كل من :رئي�س الهيئة والنقيب ب�صيب�ص ،والدكتور ادوني�س العكرا.
ت�ضمنت ور�شة العمل ثالثة حماور:
املح ��ور الأول :حت ��ول بنية املدينة من منظور حتول الفكر الفل�سفي تاريخي� � ًا �أداره املعمار خالد زعبالوي نائب رئي�س الهيئة وحتدث فيه كل
من الدكتور نظري ابو عبيد من الأردن حول «مدن املعرفة كفل�سفة للتخطيط وتنمية املدن ،والدكتور ي�سار عابدين من �سورية
حول «مفهوم الف�ضيلة يف م�صطلح املدينة».
املح ��ور الث ��اين :الفك ��ر والفل�سفة يف مكونات التنظيم املدين ��ي احلديث� ،أداره الدكتور رهيف فيا�ض رئي�س هيئ ��ة املعماريني العرب الأ�سبق،
وحت ��دث في ��ه الدكتور �إيلي حداد من لبنان حول «النقد الفل�سفي للعمارة واملدينة من مدر�سة فرنكفورت �إىل مانفرو تافوري»،
والدكت ��ور م�صطف ��ى املزوغي م ��ن ليبيا حول «الأبع ��اد الوظيفية والتقنية والثقافي ��ة للمدينة» قراءة يف �أث ��ر اطروحات الفكر
احلداثي على ت�شكيل العمران املديني.»..
املحور الثالث :املدينة والفل�سفة حتدث فيه الدكتور فريد يون�س حول «نيت�شه وزياد� ،أطفال مدينة :بها يلهون ويعبثون.
تال امل�ؤمتر جولة يف مدينة جبيل الأثرية .
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الإفتتاح
كلمة رئي�س هيئة املعماريني العرب ,املعمار اميل العكرا

ت�سارع ��ت وتريت ��ه ّ
باط ��راد مع ت�س ��ارع ن�ش ��وء املدن ،ذل ��ك �أ ّنه يف
املدين ��ة ويف املدينة خا�ص ًة ّمت تط ّور اجلن�س الب�شري وو�صل �إىل ما
ه ��و عليه اليوم .فيها حتققت �إجتماعي ��ة الإن�سان ،وهي ُبعد بنيوي
يف تكوين ��ه ،وفيه ��ا حتقق فائ�ض الإنتاج ال ��ذي �سمح له بان�صراف
متزاي ��د للتفك�ي�ر والت�أ ّمل ،وفيه ��ا بحث فكره يف نف�س ��ه ويف موقعه
مما جعل ��ه يبتدع الأدي ��ان �أو ًال
يف الك ��ون ويف حال ��ه ويف م�ص�ي�رهّ ،
والنظ ��م املناقبي ��ة والهيكلي ��ات ال�سيا�سي ��ة تالي� � ًا .يف املدينة ط َّور
الإن�س ��ان و�سائ ��ل الإنتاج ف ��زاده ون ّوع ��ه ،وفيها ط َّور �سب ��ل القتال
فتتال ��ت �إبتكارات و�سائل الهجوم وخطط ��ه ،وحلقت بها �إبتكارات
و�سائل الدفاع وخططه .وعلى هام�ش االنكباب على �ش�ؤون احلرب
وب�سببها نمَ َ ت �إخرتاعات عديدة �سلمية مفيدة للإن�سان ،وتط َّورت
علوم ال تق ّل عنها �إفادةً.
هنالك مدن بقيت �صغرية احلجم ،وهنالك �أخرى كربت واتّ�سعت،
ويف احلالت�ي�ن بقيت املدن مدن ًا ،خ�صائ�صها الأ�سا�سية ذاتها ،فما
�س� � ّر هذا االنتق ��ال وما هي تل ��ك اخل�صائ�ص؟ ق ��د ال تكون جبيل
املدينة هي من اكت�شف النظ ��ام الأبجدي ،فهناك مد ّونات عديدة
يف �أوغاري ��ت و�إيبال وماري وبابل وغريها من مدن وادي الرافدين
اعتمدت النظ ��ام الأبجدي يف الكتابة قبل جبي ��ل ،لك ّنه يعود لهذه

عندما بد�أت تت�شكل قرية �ص ّي ��ادي ال�سمك جنوبي التل ال�صخري
ال�صغ�ي�ر امل�ش ��رف م ��ن عل ��ى خم�سة ع�شر م�ت�ر ًا على بح ��ر جبيل
ح ��وايل اخلم�سة �آالف ومائتي �سن ��ة قبل امليالد مل يكن عقل ه�ؤالء
امل� ّؤ�س�س�ي�ن يتوقع �أن ت�صبح تلك القرية ال�صغرية هذه املدينة التي
ذاع �صيته ��ا يف العامل القدمي منذ مطلع الألف الثالث قبل امليالد،
والتي ارتبط ا�سمها الكنعاين «جبيل» بن�شر �أبجدية �سهلة مطواعة
ثم الرومان لت�ص ��ل �إلينا اليوم من خالل
اعتمده ��ا الإغري ��ق ومن ّ
منوذجها الالتيني الأوروبي املعروف.
كث�ي�رة كانت تلك الأماكن التي ن�صب ال�ص ّيادون فيها ِخ َيمهم على
املتو�سطي للهالل اخل�صيب من خليج الأ�سكندرون
طول ال�شاطىء ّ
�شم ��ا ًال حتى ترع ��ة ال�سوي�س جنوب� � ًا ،وقلة منها فق ��ط حت ّولت �إىل
م ��دن .تك ّرر هذا الأمر يف البيئات ال�صاحلة لنم ّو جماعات الب�شر
ويف البيئ ��ات احلا�ضنة لهم ،من مرتفعات فار�س ووادي الرافدين
املتو�سط �إىل
ومنب�سطات ب�ل�اد ال�شام وال�شاطىء الكنع ��اين �شرق ّ
ب ّر الأنا�ضول وال�شاطىء الأ ّيوين و�أرخبيل اليونان �شماله �إىل وادي
النيل جنوبه.
و تك ّررت تل ��ك الظاهرة بنجاحات خمتلفة �إن م ��ن ناحية االتّ�ساع
�أم م ��ن ناحي ��ة الت�أث�ي�ر على التط� � ّور الالح ��ق للب�شر؛ وه ��و تط ّور
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الأخ�ي�رة عبقرية �صناعة الأحرف التي كتب ��ت الكلمات وا ُ
جل َمل التي
حملت الأف ��كار واملعاين والتي بدورها كتب ��ت احل�ضارة املقروءةّ .مت
ذل ��ك يف مدينة هي من �أ�صغر املدن م�ساح� � ًة� ،إذ �أنّ هذه امل�ساحة ال
تتجاوز� ،ضمن �أ�سوارها ،اخلم�سة هكتارات� ،أي ما يوازي �أو ال يتع ّدى
م�ساح ��ة ق�صر �أو معبد من ق�ص ��ور ومعابد مدن الهالل اخل�صيب �أو
مدن وادي النيل.
امللجئي وبعد �أن ا�ستكمل
بعد تلبية متطلبات احلاجة من خالل البناء
ّ
ه ��ذا البن ��اء دوره الوظيفي ،انتق ��ل الأمر �إىل تلبي ��ة متطلبات �أخرى
تع�ّب�رّ عن ال�شخ�صي ��ة� ،شخ�صية الفرد و�شخ�صي ��ة اجلماعة ،فدخل
الفكر يف املو�ضوع وكان فنّ البناء وكانت العمارة .وبعدما �أ ّمن البناء
ثم �أ ّمن البناء املعماري راحة نف�سية
امللجئي راح ًة �أمني ًة ن�سبي ًة ،ومن ّ
ّ
مطمئنة ل�شعور الفرد بالفرادة ،ومعطي ًا للجماعة �شخ�صيتها البادية
للعي ��ان ،انتقل الأمر �أي�ض ًا �إىل تلبية متطلبات اللذة والتمتّع باحلياة،
فدخل الفكر جم ّدد ًا يف املو�ضوع وكانت املناخات اال�صطناعية املعدِّ لة
للمناخ ��ات الطبيعية من تدفئة وتربيد ،وكانت الفنون الت�شكيلية من
ر�س ��م وتلوين ونحت وزخرف ،وكانت فن ��ون ال�شعر والغناء والرق�ص
وامل�سرح والدمى ،وكان اجلن�س للمتعة ال للتكاثر فقط .وكما ك ّل كائن
حي ،منت املدن واتّ�سعت تلبي ًة حلاجات �أهلها وجتاوب ًا مع طموحهم.
ّ
وبعدما ت�أ ّمن كل ما �سبق ،انتقل القلق الوجودي نحو اكت�شاف �أ�سرار
الك ��ون ،وان�شغل البال يف البحث ع ��ن كواكب ح ّية ت�ستطيع ا�ستقبالنا
عندم ��ا تن�ضب الأر� ��ض وتقحل ومت ��وت ،فكانت املرا�ص ��د و�سابرات
الكون وخمتربات الف�ضاء.
وعندم ��ا اتّ�سع ��ت بع� ��ض امل ��دن دون �ضواب ��ط وحت ّول ��ت �أحيا�ؤه ��ا
و�ضواحيها متاهات ت�سرط ��ن ن�سيجها .لقد �ضرب �سرطان الفو�ضى
بنيته ��ا فت�شظت وحت ّولت ركام ًا م�ض� � ّر ًا لنف�سها ولنا�سها ،فما ال�سبب
يف ذل ��ك؟ وكي ��ف اخل ��روج من ه ��ذا النف ��ق املظلم؟ وعندم ��ا �ضمر
بع�ضه ��ا الآخر �إىل حدودٍ مع ّينة ته ّم�ش ��ت تلك املدن وفقدت وظيفتها
وا�ستعادت حالتها القروية ،فما هي العنا�صر التي بتوافرها �أم بعدمه
تتح ّول القرية �إىل مدينة �أم تبقى كما هي �أم تتح ّول بعد ذلك جم ّدد ًا

م ��ن قرية �إىل مدينة؟ �أ ّنه ��ا �أ�سئلة كربى ال ي�ستطي ��ع الفكر املعماري
وح ��ده الإجابة عليه ��ا وال ي�ستطيع الفكر الهند�س ��ي �أو االجتماعي �أو
االقت�ص ��ادي وحده تفكيكها وح ّلها و�إيج ��اد �أجوبة �صاحلة العتمادها
منطلق ًا للحلول .عندما حوت املدينة �أكرثية الأبعاد الإن�سانية تراجع
جنوع احللول اجلزئية وتق ّدم جنوع احللول الكلية التي ال �سبيل �إليها
�إال على �ضوء الفل�سفة.
مل يج� � َر تعدي ��ل يف م�سار احلي ��اة الب�شرية �إ ّال وكان الفك ��ر �س ّيد هذا
التعديل ومهند�سه .وعندم ��ا تفل�سف الإن�سان يف املدينة� ،أَع َمل فكره
يف در� ��س فكره وت�شريح هذا الفكر وما �أنتج ��ه .وهناك َمن يعترب �أنّ
من بني �أدوار الفل�سفة دور الباحث والناظر والفا�صل فيما بني �إنتاج
الإن�س ��ان كما هو وبني ما يج ��ب �أن يكون عليه ه ��ذا الإنتاج .وعندما
املقرر
ت�س ّي�س هذا الإن�س ��ان فعل ذلك يف املدينة� .أنّ الفعل ال�سيا�سي ِّ
مديني بامتياز� .أال ترون ما يحدث الآن
يف حياة املجتمعات ه ��و فعل
ّ
يف عاملنا العربي؟ �أال تالحظون �أنّ ك ّل ما يحدث هو يحدث يف املدن؟
لق ��د �صنعنا املدين ��ة ف�صنعتنا .لق ��د �صنعنا املدين ��ة ب�أيدينا ،فبنينا
عماراته ��ا باملواد املتاح ��ة ،ور�صفنا هذه العمارات عل ��ى طول م�سار
فخلقنا ال�شارع ،ور�صفناها حول ف�سحة فخلقنا ال�ساحة وكلما طر�أت
مبنى يالئمها وي�ستجيب لوظيفتها� ،أو �أن�ش�أنا لها
لنا حاجة خلقنا لها ً
ف�ضا ًء خا�ص ًا بطبيعتها.
ت�ش�ي�ر الدرا�سات الأنرتوبولوجي ��ة �إىل �أ ّنه منذ انت�صب الإن�سان على
قدمي ��ه وم�ش ��ى بوا�سطتهما وحدهم ��ا ن�ش�أت عالقة حميم ��ة و�سببية
ب�ي�ن م�شيه و�سرع ��ة هذا امل�شي من جه ��ة ،وبني تفك�ي�ره واتّ�ساع هذا
التفك�ي�ر وعمقه من جه ��ة �أخرى .العالق ��ة بني ج�سد الإن�س ��ان بني ًة
و�إمكانيات وبني فكر ه ��ذا الإن�سان وتن ّوعه وتركيزه واكت�شافه �أ�سرار
احلي ��اة و�أ�سرار الك ��ون هي عالقة �سببي ��ة �شاملة وجدلي ��ة بامتياز.
�أ ّنه ��ا عالقة الفكر باملادة .فهل ن�ستطيع الق ��ول ،مقارن ًة� ،إنّ العالقة
فيم ��ا بني املدينة املادية� ،أي العم ��ارة والن�سيج املديني ،وبني جمتمع
النا� ��س الذين يقطنونها ،فيها من ال�شبه وفيها من التماثل وفيها من
الرتابط ما يخ ّولنا درا�سة هذه احلالة فل�سفي ًا؟ لقد ن�ش�أت الفل�سفة يف
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املدينة وهي ،من �أبواب متع ّددة ،ن�ش�أت للمدينة .فلماذا هذا الإهمال
الفل�سف ��ي الكبري عندنا يف اخلو�ض يف مو�ضوع املدينة؟ عندما مت ّدن
الإن�سان ،مبعنى �أ ّنه �سكن املدينة ،تغيرّ ت حياته وتغيرّ ت ر�ؤ�آه وارتقى
فكره ليتناول معنى الأ�شياء ويخو�ض يف ت�أثري املعاين على نف�سه حيا ًة
وفك ��ر ًا ومتع ًة .فلماذا مل يع ��ر املفكر العربي اهتمام� � ًا فل�سفي ًا للبيئة
املع ّم ��رة التي �ساهمت يف �صناعته بع ��د �أن �صنعها؟ لأنّ بناة املدينة،
وعلى ر�أ�سه ��م املعماريني تاريخي ًا� ،أعملوا الفك ��ر يف هذه ال�صناعة،
وا�ستع ��اروا وا�ستوح ��وا من ك ّل املفكري ��ن ،وعلى ر�أ�سه ��م الفال�سفة،
معادالت نظري ��ة ح ّولوها �إىل معادالت عملي ��ة �صاحلة للتطبيق على
ق�صروا يف ارتي ��اد الفل�سفة
�أر� ��ض الواق ��ع .لكنّ بن ��اة املدينة ه� ��ؤالء ّ
�صحة البني ��ان الذي �أفلت بع ��د وجوده من
للتدقي ��ق من خالله ��ا يف ّ
حت ّكمهم به� .أ�صبح وجود ًا خا�ص ًا م�ستق ًال ال تخت�صر قواعده مبجموع
قواعد مك ِّوناته ،مادي ًة كانت �أم روحية.
م�شه ��ورةٌ ،و�شائع ٌة تلك الرواية التي حتكي عن ما كتب �أفالطون على
عتبة مبنىى الأكادميية التي ع ّلم فيها الفل�سفة ،وهي مبا معنى« :لن
يدخل هذا املكان �إ ّال َمنْ هو مهند�س ًا» ،وقد نقول ،وبعد هذا �إالعالن،
�إ ّن ��ه من البديهي الق ��ول �إنّ العقل الذي يريد التفل�سف ،ال ميكنه فعل
ذل ��ك �إ ّال �إذا كان مهند�س� � ًا ،لك ��نّ العبقري ��ة يف املو�ضوع ه ��ي �أو ًال يف
اكت�ش ��اف املعادلة و�صياغتها وهي ثاني� � ًا يف جعل احل�ساب واملقايي�س
يف �أ�سا� ��س التفل�سف و�إعمال العقل يف اكت�شاف �أ�سرار الوجود .قد ال
ن�ستطيع القول �إ ّنه ال مكان يف فناء العمارة �أ ّال ملن هو فيل�سوف ًا ،ولك ّننا
حتم ًا ن�ستطيع القول �إ ّنه ال مكان يف هذا الفناء �إ ّال ملن يفهم بالفل�سفة
وملن يعمل يف العمارة من خلفية فل�سفية تعترب هذه العمارة ون�سيجها
املدين � ّ�ي ن�شاط ًا �إن�ساني� � ًا خا�ضع� � ًا للم�ساءلة وخا�ضع� � ًا للت�شريح كما
وخا�ضع� � ًا لنوامي�س الت�أليف الت ��ي ّ
تتخطى املادة و�صو ًال �إىل ما بعدها
الق َيم.
وو�صو ًال �إىل املعاين وو�صو ًال �إىل ِ
عندما ندرك الت�أثري الكبري للمكان ،واملبني منه خا�ص ًة ،على نف�سية
الإن�سان وعلى راحته وعل ��ى راحة باله وعلى من ّوه اجل�سدي والعقلي،
�أف�ل�ا يج ��در بالفل�سف ��ة االهتم ��ام مبفاعيل ه ��ذا امل ��كان ،وباملدينة
حتديد ًا؟ �أفال يجدر بها ت�شريح املو�ضوع ونقد النتائج ال�سو�سيولوجية،
املجتمعي ��ة والنف�سي ��ة لهذا الكائ ��ن احلي املعقد ال ��ذي ا�سمه املدينة
مبعنى ما ،حت ّول من م�صنوع �إىل �صانع؟ وبالتايل� ،أال يجدر
وال ��ذيً ،
بب ّنائ ��ي ه ��ذه املدينة مقاربة هذا الكيان من ب ��اب الفل�سفة ومن باب
املديني؟
الإيديولوجيا وخ�صو�ص ًا من باب العمارة والتنظيم
ّ
م ��ن اخلط�أ الف ��ادح �أن نن�سى �أنّ املدن هي الت ��ي �أن�ش�أت الدول ولي�س
العك� ��س ،و�أ ّنه بزوال املدن تزول الدول ولي�س العك�س ،ولذلك ال نبالغ
�صحة املدن ولي�س العك�س.
�صحة الدول هي من ّ
�إذا قلنا �إنّ ّ
�أنّ ط ��رح املو�ضوع من ِق َب ��ل هيئة املعماريني العرب وم ��ن ِق َبل املركز
الدويل لعلوم الإن�سان برعاية الأوني�سكو يف جبيل ي�ش ّرع الباب وا�سع ًا

�أم ��ام كل م ��ن يهت � ّ�م باملدين ��ة كحا�ضنة للح�ض ��ارة وم� ِّؤ�س�س ��ة للدول
وناظمة حلي ��اة الب�شر االجتماعية وال�سيا�سي ��ة والثقافية فيها� ...أ ّنه
�وع كان ي�ؤ ّدي �إىل
ي�ش� � ّرع الباب وا�سع ًا �أم ��ام ك ّل جهد بحثي من � ّأي ن � ٍ
ح�سي حلياته
فه ��م �أف�ضل للمدينة� ،أف�ضل ما ابتك ��ره الإن�سان ك�إطا ٍر ّ
العامة.

9

العدد ال�ساد�س 2015

م .حممد دند�شلي ،م .اميل العكرا ،النقيب ايلي ب�صيب�ص ،د .ادوني�س العكرا.

الإفتتاح
كلمة نقيب املهند�سني يف بريوت املهند�س ايلي ب�صيب�ص

يف اخل�ي�ر املديني جلعله ح ّي ًا متفاع ًال م ��ع حاجات الإن�سان يف �سعيه
�إىل احلقي ��ق والكم ��ال ،وبعي ��د ًا عن ه ��ذه الديناميكية تغ ��رق املدينة
يف الرتاب ��ة واجلمود وتتح ��ول �إىل مهاجع للنوم ،و�أبني ��ة �سوداء ميتة
وم�ساحات للم�ضاربات العقارية.
�إن التفاع ��ل ب�ي�ن املدينة والفل�سف ��ة ،و�أقرتح بتوا�ض ��ع و�أنا يف ح�ضرة
معماريني يقولب ��ون املدينة وي�شكلونها ،و�أ�سات ��ذة يف الفل�سفة ،القول
بفل�سف ��ة املدين ��ة وتطوي ��ر مفاهيمها املختلف ��ة يحت ��اج �إىل مناخ من
احلري ��ة وممار�سة الدميقراطي ��ة يف حياة اجلماع ��ة ويفرت�ض وعي ًا
من الأفراد للتوا�ص ��ل والتفكري بال�ش�ؤون املديني ��ة ومتطلبات التنمية
وحتقيق الت ��وازن بينها وب�ي�ن املحافظة على امل ��دى الرتاثي يف املدن
احلديثة.
فك ��م ه ��ي امل�شاريع العام ��ة التي تعر�ضه ��ا ال�سلط ��ات املخت�صة على
الأف ��راد للنقا� ��ش و�إذا حتق ��ق هذا الأم ��ر ،فما هو الوع ��ي اجلماعي
لتقدمي مفهوم امل�صلحة العامة على مفهوم اجلدول االقت�صادية.
�أو بالأحرى هل هناك فل�سفة للمدينة يف جمتمعاتنا العربية يف �سعيها
لتطوي ��ر وتو�سيع جتمعاتها ال�سكنية ،ت�ض ��ع يف �سلم �أولوياتها الإن�سان

يق ��ول �أر�سط ��و �أن الغاي ��ة م ��ن التجمع الب�ش ��ري �أي املدين ��ة هي بلوغ
ال�سعادة باعتبارها �أفق ًا للكمال.
ف� ��إذا كانت املدينة ن�ش� ��أت نتيج ًة حلاجة الإن�س ��ان لالن�ضباط �ضمن
جتمع ي�ؤمن له بالدرجة الأوىل م�سكن ًا لي�أويه ومركز ًا جتاري ًا ي�ؤمن له
م�أكله وك�ساته ،ومكان� � ًا لعمله ،ففي هذه الوظائف �أي ال�سكن والقوت
والعمل ت�أمين ًا حلاجات الإن�سان الأ�سا�سية الأولية.
م ��ع التط ��ور ت�ب�رز احلاج ��ة �إىل اال�ست�شف ��اء والتعليم والنق ��ل لبلوغ
م�ستوي ��ات �أعل ��ى يف متطلب ��ات الف ��رد وحقوق ��ه الأ�سا�سي ��ة م ��رور ًا
مبتطلب ��ات ال�سالمة العام ��ة واملكانة االجتماعية و�ص ��و ًال �إىل الثقافة
والفن وحتقيق الذات.
فاملدين ��ة هي جتمع متحرك بعي ��د ًا كل البعد عن جم ��ود الإن�شاءات،
فه ��ي بحث وتفتي�ش دائم وتراك ��م م�ستمر لتحقيق الغاية من وجودها
لبلوغ ال�سعادة الفردي ��ة .و�إذا كانت الفل�سفة هي البحث النظري عن
طريق العق ��ل ل�صياغة املفاهيم ،فعندئذ تت�ض ��ح العالقة بني املدينة
والفل�سفة ،فهي �أي الفل�سفة ت�ؤمن املحرك البحثي للنظم االجتماعية
واالقت�صادي ��ة والثقافي ��ة والرتاثي ��ة واجلمالية لتطويره ��ا وتطبيقها
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وحاجاته لتحقيق تنمية اجتماعية واقت�صادية �صحيحة.
ه ��ذه �أ�سئلة مع ّلقة لن ت�ستطيع �سلطاتن ��ا الإجابة عليها ،ولكنها تبقى
مطروح ��ة عل ��ى كليات العم ��ارة واملعماري�ي�ن املحدثني ،لإيج ��اد تي ّار
ملتزم يف املناهج التعليمية يفر�ض مع الوقت توجهات حمد ّدة لتنمية
املدينة حتددها فل�سفة وحداثة للعمارة.
نتمنى لهيئة املعماريني العرب واملركز الدويل لعلوم الإن�سان التوفيق
يف خمتلف جل�سات وحماور هذه الور�شة.

احل�ضور يف نقابة املهند�سني يف بريوت خالل ور�شة العمل.
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م .د .نظري �أبو عبيد ،و م� .أمين زعيرت.

اليوم الأول؛ املحور الأول :حتول بنية املدينة من منظور حتول الفكر الفل�سفي تاريخي ًا
مدن املعرفة كفل�سفة للتخطيط وتنمية املدن
وجود بني ��ة حتتية من االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات وال�شبكات،
ووج ��ود بيئة تناف�سية �صحية ،ووجود �أطر ت�شريعية وقانونية و�إدارية
و�سيا�سي ��ة لزي ��ادة االنتاجي ��ة والنم ��و �إىل جان ��ب مرون ��ة احل ��دود
التجاري ��ة بني املناطق ووجود بيئة ح�ضرية مالئمة حتت�ضن املجتمع
املعريف ون�شاطاته املعرفية.

املعمار :د .نظري �أبوعبيد
رئي�س اجلامعة الأملانية ــ الأردنية

االقت�صاد املعريف

�أ�ش ��ار الدكت ��ور نظ�ي�ر �أبو عبي ��د يف حما�ضرت ��ه �إىل �أنه م ��ع مطلع
الألفية الثالثة ب ��د�أت مالمح االقت�صاد تتغري يف مواجهة التحديات
الناجتة عن التحوالت الإجتماعية والأقت�صادية يف ظل العوملة وثورة
االت�صاالت و دخول العامل يف مرحلة ما بعد الت�صنيع.
و�أو�ض ��ح �أنه بعد �أن كانت الأر�ض والعمال ��ة ور�أ�س املال هي العوامل
الثالث ��ة الأ�سا�سية للإنتاج يف االقت�صاد التقليدي� ،أ�صبحت املعرفة
واالب ��داع واملعلوم ��ات ه ��ي العوام ��ل الأ�سا�سي ��ة اجلدي ��دة ،وعليها
ظه ��رت م�صطلح ��ات جدي ��دة مث ��لKnowledge Economy, :
.Knowledge Society
غري �أنه �شدد على �أن �أهم ظــــاهرة يف �سيـاق التحـوالت االقت�صــادية
كان ظهــ ��ور منـوذج «االقت�صاد املعريف» ،الذي ي�ستند �إىل الإمكانات
غري امللمو�سة وبالذات املعرفة والإبداع واحلرفية ،ويعتمد القدرة على
�إنتاج املعرفة وا�ستخدامها كم�ؤ�شر ا�سرتاتيجي يف النمو الإقت�صادي،
ويعتمد تناقل املعرفة من �أجل احل�صول على و�ضع تناف�سي.
و�أ ّك ��د �أن متطلبات االقت�صاد املع ��ريف والعوامل التي تدعمه هي يف

�أ�س�س التنمية املعرفية

و�أ�ش ��ار �إىل �أن االقت�صاد املعريف يف ّعل دور املعرفة ب�شريا واقت�صادي ًا
وح�ضريام ��ن حي ��ث التنمي ��ة الب�شري ��ة والإجتماعي ��ة Human
 Developmentوالتوج ��ه نحو تطوير امله ��ارات ورفع �سوية احلالة
املعرفي ��ة للأف ��راد واملجتم ��ع ب�شكل جمع ��ي من خ�ل�ال اال�ستثمار يف
االبتكار والتطوير والتعليم والتدريب وا�ستقطاب املوهوبني واملبدعني.
�أما التنمي ��ة االقت�صادية  Economic Developmentفيحددها
ب�أنه ��ا املعرف ��ة التقنية بهدف �إبداع املنتج ��ات واخلدمات ،واملعرفة
الت�سويقية بهدف فه ��م اختيارات امل�ستهلك ،واملعرفة املالية لقيا�س
مدخ�ل�ات وخمرج ��ات العملية الإنتاجي ��ة ،واملعرف ��ة الإن�سانية من
مهارات وقدرات �إبداعية �ضمن الأُمنوذج الإقت�صادي.
وتعت�ب�ر التنمي ��ة احل�ضري ��ة  Urban Developmentاالقت�ص ��اد
املع ��ريف حم ��رك ًا يف تنمي ��ة الأن�شط ��ة العمرانية مما يجعل ��ه عام ًال
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مهم� � ًا يف تطوي ��ر ا�سرتاتيجي ��ات ح�ضري ��ة لرعاي ��ة املعرف ��ة والعلم
والإبداع واالبتكار ،وبحيث حتت�ضن املدينة وظائف علمية بالإ�ضافة
لوظائفها ال�سكنية.

وفعاليات متنوعة ومتعاي�شة �ضمن نف�س املنطقة املعرفية.
وبر�أي ��ه �أن العدالة الإجتماعية  Social Equityالتي حتتفي ب�سبب
التوت ��رات والتناق�ض ��ات الإجتماعية و�أ�شكال الإق�ص ��اء الإجتماعي
املختلفة ،فهي من �أهم الأ�سباب لعدم ا�ستقطاب الكفاءات واملواهب
ملدينة تطمح �أن تكون مدينة معرفة.

�أ�س�س مدينة املعرفة

ويتطل ��ب الأ�سا� ��س املع ��ريف  Knowledge Baseوج ��ود عناقي ��د
�أوجممع ��ات �أو مراكز معرفية قوية مثل اجلامعات ومراكز الأبحاث
والتطوي ��ر والواح ��ات العلمي ��ة ،واملراف ��ق املعرفي ��ة والثقافي ��ة مثل
املكتب ��ات ،املتاحف ،امل�س ��ارح واملقاهي وال�ش ��ركات اال�ستثمارية يف
جماالت املعرفة.

�أدوات مدينة املعرفة

و�أ�ش ��ار �إىل �أن التكنولوجي ��ة والإت�ص ��االت
� Communicationضرورية ل�ضمان �إمكان احل�صول لأكرب عدد
من املواطنني على التعلي ��م والتدريب واخلدمات املعرفية املختلفة.
مما ي�ساهم يف ن�شر املعرفة م�ساحة وب�سرعة ،علم ًا ب�أن مقيا�س ن�شر
املعرف ��ة م�ؤ�شر ه ��ام على كفاءة املدينة املعرفي ��ة .وهذا يتطلب فتح
�أبواب التناف�س ما ب�ي�ن م�ؤ�س�سات قطاع الإت�صاالت ،وتعزيز مفهوم
احلكوم ��ة االلكرتونية .يف حني �أن االب ��داع والبنية التحتية الثقافية
 Creativity &Cultural Infrastructureوه ��ي الأماك ��ن
الت ��ي متتاز بالغنى الثق ��ايف ،فهي توفر فعالي ��ات داخلية و خارجية
وخدم ��ات ح�ضرية تتواجد مع اخلدم ��ات التكنولوجية مما يجتذب
العاميلن ذوي املواهب واملهارات.
ويحدد الإمكانات الب�شرية  Human Capitalعلى �أنها اجلامعات
ومراكز التدريب وهي حم ��ركات �إبداعية هامة ت�ساهم يف ا�ستيالد
املواه ��ب وت�شكل حلقات توا�صل معرفي ��ة هامة بني النا�س .كما �أنها
ت�شكل بوتقات للإن�صه ��ار والتفاعل الثقايف ،مما يرتقي يف العملية
التعليمية.
وي�ص ّن ��ف العامل ��ون باملعرف ��ة  Knowledge Workersعل ��ى
�أنه ��ا الطبق ��ة املبدعة م ��ن ه�ؤالء العامل�ي�ن هي التي ت�ؤث ��ر يف الأداء
االقت�ص ��ادي للمدينة .وا�ستقطابهم يعتم ��د على توفري مكان ونوعية
حياة ذات م�ستوى جيد وت�ساهم يف ا�ستثارة الهمم الإبداعية ،ومناطق
التنمية احل�ضرية والعالق ��ات الفراغية Urban Development
 Clusters and Spatial Relationshipsواملراك ��ز والتجمع ��ات
الثقافي ��ة واجلامعات وامل�ؤ�س�س ��ات التعليمية والتدريبي ��ة وم�ؤ�س�سات
البحث والتطوير ( )R&Dهي �أمثلة على ذلك.
& Technology

كما يتطلب الأ�سا�س االقت�صادي  Economic Baseم�شاركة جدية
وفعال ��ة بالتمويل من ِقبل كل م ��ن القطاعني العام واخلا�ص ،بهدف
�إنت ��اج منتجات ذات قيمة ونوعية عالي ��ة باال�ستناد �إىل التكنولوجيا
والبحث العلمي والقدرات الذهنية للب�شر.
وتتطلب نوعية احلياة  Quality of Lifeم�ستوى جيد من اخلدمات
العام ��ة ،وثقاف ��ة احلفاظ على القي ��م الثقافية واجلمالي ��ة والبيئية
للم ��كان ،يف حني �أن املو�صلي ��ة  Accessibilityت�ؤكد على التوا�صل
م ��ا بني مركز املعرفة من خالل وجود بنية حتتية (�شبكة) للتوا�صل
املادي واملعريف.
كما يت ��م جت�سيد التنوع احل�ض ��ري  Urban Diversityمن خالل
التوا�ص ��ل مع الأخرين �ضم ��ن بيئة كوزموبوليتي ��ة تت�ضمن ن�شاطات

جمتمع املعرفة

وتقوم مدن املعرفة ببناء جمتمع ي�سمى «جمتمع املعرفة» ،من خالل
ا�ستقط ��اب املوهوبني واملبدعني وتعزي ��ز مكانتهم يف املجتمع ودعم
نوعي ��ة احلياة لهم .وي�شكل جمتمع املعرفة ( )4اربع �شرائح رئي�سة
هي ال�سكان واملوظفني ،ورجال الأعمال وال�صناعة والزوار ،و�أ�سواق
الت�صدي ��ر .ويت ��م اعتب ��ار احتياج ��ات كل �شريح ��ة �ضم ��ن موقعها
احل�ضري مع اعتبار �أبعاد القيم والهوية الثقافية والإجتماعية.

13

العدد ال�ساد�س 2015

ُك ًّال م ��ن كم النتاج املعريف ون�سبة تداوله بني النا�س وا�ستخداماته يف
احلياة املعا�صرة ،وثاني ًا ،معيار كثافة وتنوع حمركات الإبداع واملعرفة
يف املدين ��ة وهي اجلامع ��ات ومراكز الأبح ��اث والتطوي ��ر والواحات
العلمية واملرافق املعرفية والثقافية مثل :املكتبات ،املتاحف ،امل�سارح
واملقاهي وال�شركات اال�ستثمارية يف جماالت املعرفة.

التنمية احل�رضية املعرفية

وم ��دن املعرف ��ة تخ ��دم التن ��وع الثق ��ايف ملواطن ��ي جمتم ��ع املعرف ��ة
وتوفر له ��م الإمكانات ،بهدف ا�ستدامة بقائه ��م �أع�ضاء فاعلني يف
جمتمعاته ��ا ،وذلك م ��ن خالل وجود حي ��اة ثقافية حيوي ��ة متنوعة
ومتمي ��زة ،وخدم ��ات ح�ضري ��ة و عام ��ة وترفيهية متنوع ��ة ،ونظام
موا�ص�ل�ات جيد ،و�سوق عمالة م�ستدام ،وبيئة �سكنية نظيفة و�آمنة،
وتعزيز مفهوم االح�سا�س باملكان واالح�سا�س باالنتماء.

وي�ؤك ��د �أن م ��دن املعرف ��ة جتتم ��ع فيها ن�شاط ��ات الواح ��ات العلمية
والتكنولوجي ��ة واملراف ��ق الثقافي ��ة والتعليمية �ضم ��ن مناطق ت�سمى
( ،)innovation clusters Knowledge Zonesبالإ�ضاف ��ة
لوج ��ود منظوم ��ة ات�ص ��االت ( ،)ICTحي ��ث تتميز مدين ��ة املعرفة
بالإت�صالي ��ة ما بني م ��ا بني مناط ��ق املعرفة املختلف ��ة ،وبحيث يتم
تولي ��د املعرف ��ة وتعليمه ��ا ون�شره ��ا للإ�ستف ��ادة منه ��ا يف نتاج ��ات
اقت�صادية متط ��ورة ،مما يتطلب �إن�شاء منظوم ��ات فراعية هيكلية
م ��ن العالقات احل�ضرية ما بني املناط ��ق املعرفية ،مما ي�ؤثر ب�شكل
مبا�ش ��ر على ال�شكل احل�ضري للمدينة .كما ي�ساهم جتميع فعاليات
ه ��ذه املراكز يف خف� ��ض التكاليف ب�سبب ��ب ا�شرتاكها يف اخلدمات،
فيما توفّر العالقات الفراغي ��ة واحل�ضرية االمكان للتوا�صل ما بني
ه ��ذه املراكز وداخلها (مث�ل ً�ا بني رجال الأعم ��ال واملوظفني) ،كما
�أن عالق ��ة ه ��ذه املراكز م ��ع مراكز النقل مثل املط ��ارات وحمطات
القطارات تعزز من توا�صليتها.

جاذبية املدينة

واعترب �أن جاذبية املدينة ( )City Attractivenessم�صطلح بد�أ
ينت�ش ��ر مع انت�شار املناف�سة ما بني املدن �ضمن مفهوم مدن املعرفة،
وحاجة تلك املدن الجتذاب ال�سكان املوهوبني وذوي املهارات الالزم
لنمو اقت�صاد معريف ،والذين يهتمون لنوعية ال�سكان.

مميزات مدينة املعرفة

وع ��ن ممي ��زات مدين ��ة املعرفة يق ��ول �إنه ��ا ح�ضور املعرف ��ة كقيمة
ثقافية ،وح�ضور الإبداع كقيم ��ة ثقافية وا�ستثمارية يف �سوق العمل،
والرب ��ط بني العل ��م والتكنولوجيا من جهة وب�ي�ن الثقافة والفن من
جه ٍة �أخرى .ومن ميزاتها �أي�ض ًا التوا�صلية و�سهولة انتقال املعلومات
وتبادلها ب�ي�ن مناطق املعرفة املختلفة ،وتوف ��ر اخلدمات احل�ضرية
والرتفيهي ��ة خا�ص ��ة تلك الت ��ي تهم املبدع�ي�ن واملحرتف�ي�ن ،وادارة
الفعالي ��ات املعرفية للمدينة مبنظومة حاكمي ��ة ذات �صبغة معرفية
()Knowledge Governanceوت�أم�س ��ن م�ساهم ��ة املجتم ��ع
املعريف يف تطوير مدينته والتنوع الثقايف.

قيا�س اداء مدن املعرفة

�أ ّم ��ا عن كيفية تقيي ��م اداء وم�ست ��وى املدن املعرفي ��ة ،في�شري �إىل �أن
يتم من خالل معيارين :معيار «الكثافة املعرفية» ،والذي يعك�س
ذلك ّ
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ي�ش�ي�ر �إىل �أن اجلامعات حا�ضنات للأدوات املعرفية من خمتربات،
وفعالي ��ات بحثي ��ة ،ومكتب ��ات ،ومراك ��ز ن�شر وبي ��ع كتب ،كم ��ا �أنها
اجلامع ��ات تنتج املعرف ��ة واخلدمات القائمة عل ��ى املعرفة ،مبعنى
ان اجلامع ��ات لي�س ��ت فقط توف ��ر املعرف ��ة ك�سلعة لها ثم ��ن ولكنها
�أي�ض� � ًا ت�ساعد يف خلق وتعميم املعرفة الت ��ي تطور جميع �أنواع ال�سلع
الأخ ��رى .لذلك ،ف�إن اجلامعات لها دور هام يف نقل وتعميم املعرفة
والتكنولوجيا وهي قادرة على ادارة حماية امللكية الفكرية وترخي�ص
التكنولوجيا.

اجلامعات عناقيد للن�شاط الإقت�صادي

ومتتل ��ك اجلامع ��ات القدرة عل ��ى ان تك ��ون ذات ري ��ادة يف الإبداع
والتناف�س يف الإقت�صاد املحلي لال�سباب التالية:
•توا�صله ��ا مع قواعد الت�صني ��ع املحلي ،فاجلامع ��ات قادرة على
�إثراء القاعدة الت�صنيعية والتكنولوجية,
•قدرتها عل ��ى ا�ستقطاب ا�ستثمارات جدي ��دة ،فهي تخلق �أ�سواق
ا�ستهالكية �ضخمة من خالل ا�ستقطاب الطلبة والهيئة العاملة.
•قدرته ��ا على متج ��رة منجزات البح ��ث العلمي واالب ��داع ,فهي
ت�ساع ��د يف خل ��ق �إقت�صاديات جديدة مبنية عل ��ى املعرفة (مثل
التكنولوجي ��ا املحلي ��ة)؛ االقت�صادي ��ات الثقافي ��ة وال�سياحي ��ة،
�إقت�صاديات الفن والت�صميم ،اقت�صاديات تكنولوجيا املعلومات
واقت�صاديات التخطيط احل�ضري والعمراين.
وعليه ا�صبحت اجلامعات يف موقع يتيح لها ان تكون عناقيد متقدمة
للن�ش ��اط الإقت�ص ��ادي Advanced Clusters of Economic
.Activities

اجلامعات ب�ؤر جمتمعية

ويعت�ب�ر �أن اجلامعات ت�شكل ب�ؤرا جمتمعية �إذ �أنها بحد ذاتها ت�شكل
جمتمعات ثقافية راقية ،واماكن للتفاعل الإجتماعي من نوع خا�ص،
وت�ساه ��م يف تطوي ��ر �شخ�صي ��ات مبدع ��ة ،كما ه ��ي مراكز خلدمة
املجتم ��ع ،وتنميت ��ة تعليمي ًا/حرفي ًا مهني� � ًا (تدريب/تعليم م�ستمر/
م�ؤمترات وندوات) ،و�صحي ًا من حيث احت�ضانها للمراكز ال�صحية،
واجتماعي� � ًا وثقافي ًا/معار� ��ض ،متاح ��ف تاريخية ،فني ��ة ،تعليمية،
(امتالك �أو م�ساهم ��ة �أو �صيانه...الخ) ،م�سارح ،جت�سري ثقايف مع
املجتمعات والثقافات الأخرى ،واعالمي ًا ،خا�صة الإعالم ال�شبابي،
كما يجب ان ال نن�سى انها م�ؤ�س�سة توظيف هامة.

اجلامعات حمركات للإبداع

اجلامعات �رشيك للمجتمع املحلي

و�إذ يعت�ب�ر �أن اجلامعات هي �أهم حم ��رك �إبداعي ومعريف يف مدن
املعرف ��ة ،حت ��ى ا�صبح موق ��ع العديد م ��ن املدن يف ع ��امل الإقت�صاد
املع ��ريف معتمدا عل ��ى نوعية وتنوع وعدد اجلامع ��ات يف هذه املدن،

واجلامع ��ات �شريك م�ست ��دام للمجتمع املحلي مبعن ��ى اخر ،بعد ان
كان ��ت اجلامعات �سابق� � ًا لها مهمت ��ان هما التعلي ��م والبحث ،باتت
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اجلامعات الآن تط ّور �شراكات م�ستدامة مع املجتمع املحلي ،خا�صة
يف جم ��ايل التكنولوجيا و الإب ��داع .وقد تطور املنظور لهذه ال�شراكة
يف كث�ي�ر م ��ن دول العامل ،حتى بـاتـت الـجــامعـ ��ات �شريـكا هـاما يف
تطوير املدن �إقت�صادي ًا و�إجتماعي ًا وح�ضري ًا وثقافي ًا ،وباتت ت�سمى»
 »Anchor Institutionيف جمتمعاته ��ا .و�أف�ض ��ل الطروحات هي
الت ��ي تن�ش�أ عاد ًة على التوازن ما بني احتياجات املجتمع واحتياجات
اجلامعة م ��ن خالل التخطيط مب�شاركة املجتم ��ع Participatory
.Planning
م�شاركة املجتمع Participatory Planning

فاملطل ��وب �إذ ًا ه ��و م�شارك ��ة �إجتماعي ��ة �أعمق من جم ��رد التوا�صل
مبا يتعل ��ق باملخططات الهيكلية والفراغي ��ة� ،أي م�شاركة يف الدمج
الوظيف ��ي واملفهومي للمنطق ��ة املعرفية اجلدي ��دة �ضمن جمتمعها
ومنطقتها احل�ضرية .حيث �أن امل�شاركة الأعمق ت�ؤدي لقبول املناطق
املعرفية كجزء من املجتمع.

اجلامعات �رشيك للمجتمع املحلي

ب�ش ��كل عام ،حتى يكون لدينا مقومات لل�شراكة ،هناك ثالث بيئات
م ��ن املفرت�ض �أن تتفاعل م ��ع بع�ضها ب�شكل �إيجاب ��ي وهي بيئة بناء
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وعادة تتعاون اجلامعات مع املجتمع املحلي يف تطوير بيئته احل�ضرية
م ��ن خالل مراك ��ز تن�شئه ��ا اجلامعات له ��ذا الغر� ��ض .وللتو�ضيح،
ت�ساه ��م اجلامعات يف التطوير املعم ��اري واحل�ضري واحلفاظ على
الرتاث وحماية البيئة �ضمن احلرم اجلامعي وخارجه .وقد يت�ضمن
هذا �إع ��ادة تطوير و�إحي ��اء بع�ض املناطق القدمي ��ة لت�ؤدي خدمات
للجامع ��ات مثل� :سكن للطلب ��ة �أو مكاتب �إدارية� .....أو حتى قاعات
درا�سية.....ال ��خ .باال�ضاف ��ة لتحدي ��ث وتطوير مع ��امل ومتنزهات
تاريخية وحتى �إغناء املنطقة بخدمات �أمنية.

الرثوة (وهي وظيفة ال�صناعة) ،وبيئ ��ة �صناعة الإبداع وممار�سته
(وه ��ي وظيف ��ة اجلامعات) وبيئ ��ة احلاكمي ��ة وال�ضب ��ط (وهي يف
العادة وظيفة احلكومة) .وي�س ّمى الأمنوذج الذي يربط بني البيئات
 Triple Helix Modelفيم ��ا ي�س ّمى مبد�أ ال�شراكة هذاTriple( :
. )helix of University- Industry-Government
واجلامع ��ات و�سيط منا�س ��ب ومتوازن ما بني املجتم ��ع وامل�ؤ�س�سات
احلكومي ��ة وم�ؤ�س�س ��ات القط ��اع اخلا� ��ص وغريه ��ا يف �أي �شراك ��ة
للتطوير ،خا�صة يف عهد الإقت�صاد املعريف.
و�ش ��كل ه ��ذا اال�شراك ��ة ه ��و � Contextualأي �أن ل ��كل بيئ ��ة �شك ًال
مالئم� � ًا لها .مبعن ��ى اخر �أن �ش ��كل ال�شراك ��ة يت�أثر بن ��وع اجلامعة
ويف ال�سي ��اق احل�ضري للمدينة ،ومن االمثل ��ة على هذه ال�شراكة ما
ي�سم ��ى � Spin- off Companiesأو � ،Start-upsأو مراك ��ز (R
 )& D Research & Developmentالت ��ي ع ��اد ًة ما تكون جز ًء
م ��ن امل�ؤ�س�س ��ات اال�ستثمارية .وتتط ّل ��ب ل�شراك ��ة امل�ستدامة دجمها
�ضم ��ن خطة اجلامع ��ة الإ�سرتاتيجية ولي�س فق ��ط طرحها كفاعلية
�إ�ضافي ��ة للجامع ��ة .ولذلك بد�أت تظهر كلم ��ات جديدة يف اخلطط
الإ�سرتاتيجي ��ة للجامعات مث ��لEngagement, Partnership, :

اجلامع��ات وامل��دن كعالم��ات جتاري��ة لبع�ضها
البع�ض

من م�صلح ��ة اجلامعات للمحافظة على �سمعته ��ا �أن تطور املناطق
املحيط ��ة بها .لذلك املعت ��اد �أن تنخرط اجلامعات يف تطور املناطق
يف �أط ��راف احل ��رم اجلامع ��ي .مم ��ا ي�ؤثر مبا�ش ��رة عل ��ى الأحياء
املحيطة بها و�أحيان ًا على املدينة.

مقرتح��ات لت�أ�سي���س ��شراكات ب�ين اجلامع��ات
ومدننا

.Reciprocity

وهنالك منفعة متبادلة متوقعة مابني اجلهتني �ضمن منظور مدينة
املعرف ��ة� ،أو ًال ،فاملدن املختلفة تتبنى ر�ؤى ور�سائل خمتلفة بالن�سبة
للم�ستقب ��ل االقت�ص ��ادي واالجتماع ��ي ملجتمعاته ��ا ،وكذل ��ك الأمر
بالن�سب ��ة للجامع ��ات املختلفة (�أمثل ��ة :املياه ،الطاق ��ة ،ال�سياحة).
ثاني� � ًا ،ت�أثري اجلامعات يجب �أن ُيقر�أ من خالل االبعاد اال�ستثمارية
وال�صناع ��ات الإبداعي ��ة ب ��د ًال م ��ن االقت�ص ��ار على منظ ��ور العلوم
والتكنولوجيا (مفهوم التكنولوجيا املحلية) .ثالث ًا ،اجلامعات واملدن
حتت ��اج �أن حتدد بدق ��ة ا�سرتاتيجياتها يف تبن ��ي االقت�صاد املعريف،
و�أين تتقاطع هذه اال�سرتاتيجيات ما بني اجلامعة ومدينتها .رابع ًا،
طريقة العمل ما بني املدينة واجلامعة يجب �أن تت�شكل ح�سب �سياق
مو�ض ��وع ال�شراك ��ة بني اجلهت�ي�ن .خام�س� � ًا ،يتوقع م ��ن احلكومات
�أن تب ��دي مرونة ملو�ض ��وع التموي ��ل واحلوافز لدعم ال�ش ��راكات مع
اجلامع ��ات� ،ساد�س ًا و�أخري ًا ،يتوقع من كل من املدينة واجلامعة �أن
يج�سرا ما بني ثقافتيهما يف العمل لت�سهيل �أداء ال�شراكة.

اجلامعات ب�ؤر للتطوير احل�رضي

وت�ؤث ��ر اجلامعات يف تطوي ��ر مناطقها احل�ضري ��ة �إذ �أن اجلامعات
�أماكن هامة �ضمن البيئات واملجتمعات وتعترب حمرك ًا هام ًا لتطوير
البيئ ��ة احل�ضرية والبنية التحتية ،فما مييز اجلامعات هو ثباتها يف
مكانه ��ا ( .)placed- basedغ�ي�ر �أن التو�سع هو ثالث �أهم ن�شاط
للجامع ��ة بع ��د التعليم والبح ��ث ،وهو عامل هام يف تط ��ور املجتمع.
وال�سن ��ة الطبيعية للجامعات �أن تتو�سع وت�ستقطب املزيد من الطلبة
ُّ
والعامل�ي�ن و�أن تط ��ور مناطقه ��م واحتياجاته ��م املختلف ��ة مبا فيها
الرتفيهية وال�صحية والتجارية وغريها.
وهنالك نوعان رئي�سيان م ��ن جامعات املناطق املعرفية :اجلامعات
املنف�صل ��ة عن امل ��دن ،واجلامعات املتداخلة مع امل ��دن .والتخطيط
احل�ض ��ري يف النوع الث ��اين �أكرث تعقيد ًا ،كم ��ا �أن هنالك عدد �أكرب
م ��ن ال�شركاء املت�أثرين من عملية التنمي ��ة مثل املجتمعات املجاورة
واال�ستثم ��ارات املحلي ��ة .يف ه ��ذه احلال ��ة يظه ��ر بو�ض ��وح احلاجة
للت ��وازن والرب ��ط ما ب�ي�ن الأه ��داف االقت�صادية وما ب�ي�ن �أهداف
التنمي ��ة احل�ضري ��ة وامل�شاركة الإجتماعي ��ة ،اي انه من خالل طرح
ا�سرتاتيجي ��ات �إعادة الت�أهيل احل�ض ��ري ال�صديق للبيئة واملجتمع,
فان هذا ي�ساعد على خلق �إقت�صاديات جديدة مبنية على التخطيط
احل�ض ��ري والعمراين� ،ضمن ما ي�سم ��ى (Partnership Town-
.)Gown Town- Gown Collaboration
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م .د .نظري �أبو عبيد ،و م� .أمين زعيرت و م .د .ي�سار عابدين.

اليوم الأول؛ املحور الأول :حتول بنية املدينة من منظور حتول الفكر الفل�سفي تاريخي ًا
مفهوم الف�ضيلة يف م�صطلح املدينة
�أ� �ض��ف �إىل ذل ��ك ،مثاقفة ل�ع�م��ارة � �ش��اذة م �� �س �ت��وردة ،وه�ط��ول
اال�ستثمارات العقارية ال�ضخمة على �أف�ضل بقاع املدينة ،هو دليل
على ا�ستغالل غري �أخالقي ملقوماتها التنظيمية� ،أما حتويل تراثها
املعماري ملطاعم ون��واد ليلية فهو دليل على ا�ستباحة تاريخها
وحتريف لرتاثها العمراين.
وعلى اعتقاد مني بوجود روابط قوية ما بني حجم توافر الف�ضيلة
وعدد امل�شاكل يف املدينة؛ تلك امل�شاكل التي ما كانت فيما لو توافرت
الف�ضيلة؛ ف� ّإن �أي مخُ َ َطط تنظيمي لن يعالج تلك الفو�ضى املرتاكمة
يف املدينة ،وال بد �أن ميتلك املجتمع جانب ًا فل�سفي ًا �أخالقي ًا يف
التعامل مع املدينة ،ذلك اجلانب الذي كان يرتقي باملدينة قبل �أن
يكون لها خمطط تنظيمي.
تعتمد هذه الدعوة على التجربة الأخالقية عند تناول املدينة،
فتناوله م�صطلح املدينة وفق املفاهيم التي �أُ�س�ست عليها املجتمعات
القدمية ،حتتاجها املدينة الع�صرية اليوم ب�شكل يفوق حاجتها
للتقنيات والإمكانيات االقت�صادية واخلربات التخطيطية لإمتام
عمليات التنمية و�إجراءات التطوير؛ وت�سعى هذه املحاورة العتماد
مفهوم الف�ضيلة يف العلوم التخ�ص�صية ،بعيد ًا عن مفهوم الت�سوية
والإ��ص�لاح والتعديل وامل�لاءم��ة واحللول الو�سط؛ وت�أ�سي�س ًا على
مثل الف�ضيلة والفل�سفة الأخالقية واملنطلقات الفكرية ال�سليمة،

املعمار :د .ي�سار عابدين
عميد كلية الهند�سة املعمارية ــ جامعة دم�شق
بعد �إخفاق عدة حماوالت تخطيطية كبرية لتنظيم مدينة دم�شق
خالل العقود الأخرية ،ح�شدت لها الإمكانيات واخلربات والدعم
الالزم لإجنازها وتنفيذها؛ َينظر اجلميع �إليها على �أنها املخرج
ال�سليم لنقل املدينة العا�صمة �إىل املظهر احل�ضاري الذي يليق
بتاريخها؛ وبالرغم من ادع��اءات املتخ�ص�صني يف فهم املدينة،
ورغ��م اعتمادهم على الن�صو�ص العلمية والنظريات املعا�صرة،
و�أح��دث التقنيات والنظم والربامج الرقمية والو�سائل والأدوات
الإح�صائية؛ �إال � َّأن عوائد تنظيم املدينة وتطوير عمرانها مل تتحقق.
فعندما يتم الإجماع على التعامل مع مكونات املدينة الفيزيائية
والطبيعية ب�أ�سلوب فو�ضوي ،تَث ُبت حالة �إعالء القيم املادية وانهيار
ن�سق القيم يف املجتمع؛ فتكرار قطع �شجرة زيتون معمرة وا�ستهالك
الأرا�ضي الزراعية ،وخمالفة �أنظمة البناء و�شيوع اال�ستثناءات،
وبناء املخالفات وتثبيت نهجها وقوننتها ،وا�ستمرار التعدي على
�أمالك الدولة؛ هي حاالت من تخاطب غري �أخالقي متفق عليه،
لطم�س هوية املدينة وت�شويه م�شهدها الذي بدا منق�سم ًا ما بني
املظاهر الع�شوائية والريفية.
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واخللفيات امل�ع��اف��اة التي ميكن لها حتقيق الإجن� ��ازات وتوفري
الأ�صالة واجلمال يف املنتج الأ�سا�سي والكمايل على ال�سواء ،و�ضمن
�أية �إمكانيات مهما �ضاقت �أو و�سعت ،ويف كل الظروف وال�ضغوط؛
مبا ي�ضمن بقائها يف التاريخ و�صمودها عربه ،فاحلداثة هي النمو
يف قمة �شجرة التاريخ.

الف�ضيلة باملدينة

يحتاج تناول م�صطلح املدينة  Cityب�شكل معا�صر �إىل عدد كبري
من الإح�صائيات والبيانات واخلرائط وامل�صورات ،و�إىل عدد �أكرب
من املناهج والأدوات و�إدارة جيدة وخ�براء متخ�ص�صني؛ وعلى
الرغم من �إمكانية توافر ذلك ب�سهولة� ،إال �أن ال�صعوبة تكمن يف
تناولها ب�إطارها الأو�سع ،Policy :والتي تعني يف املجمل توافر
مفهوم الف�ضيلة بو�صفها ثوب ًا يت�سع للتعامل مع مكونات ما ا�صطلح
عليه يف املدينة ،فتوافر الف�ضيلة كمحور فل�سفي لأي ن�شاط منهجي
نظري �أو مهني عملي مهما يكن� ،سينقذ املدينة من التعريفات التي
تو�صل �إليها املعا�صرون كالتفكك االجتماعي ،واخللل االقت�صادي،
ّ
واالزدحام ال�سكاين ،والتلوث العام ،والف�ساد الإداري ،والع�شوائية
وغري ذلك من ال�صفات غري احلميدة.
حد معني من ال�سكان �إىل موقع
واملدينة ا�صطالح ًا تعني انتماء ٍّ
جغرايف متميز ،يتفاعلون على �شكل ظاهرة اجتماعية متع ّددة
الوظائف ،قوامها �إدارة وطبقات من ال�سكان يتوزعون وفق �صفات
اقت�صادية وثقافية ،يف �إط��ار قانون قوي وا�ضح ّ
ينظم العالقات
والأف�ع��ال ،ي�ضيف مرحلي ًا نتائج مادية فيزيائية و�أخ��رى معنوية
فل�سفية تراكمية يف املكان.
وميثل م�صطلح املدينة ظاهرة مكانية خا�ضعة للتطور الزمني حتتوي
على وظائف حياتية م�سطرة ،ركز عليها الفال�سفة و�شحنوها برموز
و�أبعاد ودالالت خمتلفة ،لت�صبح داللة فكرية ذات بعد فل�سفي بو�صفها
ر�ؤية ح�ضارية تعتمد على الأخالق ،وقد �أف�صح تاريخ الفكر الإن�ساين
عن كثري من ال�شواهد والأمثلة التي تدل على �أن املدينة �أن��ارت �أو
ظللت ف�ضائل فكرية وفل�سفية واجتماعية كثرية على م ّر الع�صور.
�أم��ا الف�ضيلة  Virtueفهي من م��رادف��ات احلكمة ،Wisdom
واحلكمة هي الف�ضيلة العليا التي تن�ش�أ من �سيطرة القوة العاقلة
على القوة ال�شهوانية؛ والف�ضيلة لغ ًة هي :الزيادة على احلاجة� ،أو
الإح�سان ابتداء بال علة ،تفيد معنى الدرجة الرفيعة يف الف�ضل.
والف�ضيلة يف علم الأخالق عك�س النقي�صة وخالف الرذيلة ،وهي
اال�ستعداد الدائم ل�سلوك طريق اخلري� ،أو مطابقة الأفعال الإرادية
للقانون الأخالقي� ،أو جمموع قواعد ال�سلوك املعرتف بقيمتها؛
فالغاية الق�صوى للفعل الأخالقي هي اكت�ساب الف�ضيلة على �أنها
طريق لنيل �صفات احلكمة وال�سعادة والعفة والعدل.

واحلقيقة �أنه ال خالف يف فهم الف�ضيلة على �أنَّها ا�ستعداد دائم
لإرادة اخل�ير ،ع��ادة فعل اخل�ير� ،سعي دائ��م للرغبة يف �أداء نوع
حمدد من الأعمال الأخالقية التي متثل احلياة :العدل ،ال�شهامة،
العطاء ،ال�شجاعة ،ال�صداقة؛ والف�ضائل العقلية هي التي يكون
مو�ضوعها العلم والت�أمل؛ وميكن اعتمادها مو�ضوعي ًا ب�أنها قناعة
الأفراد ب�أداء جمتمعهم وفق جممل القواعد ال�سلوكية التي ُيعرتف
ِ
ب�صالحها ،والف�ضيلة مفهوم خام نقي وحاجة �ضرورية جلوهر
الوجدان؛ ميكن للعقل � ْأن يعتمدها بنقائها ،واخلطر يبد�أ عندما
يبتكر بديلتها ويتم�سك بها.
قبل اقرتاح منوذج ملدينة فا�ضلة �سيتم االطالع على مناذج تاريخية
من ف�ضائل املدن؛ وا�ستعرا�ض مناذج املدن الفا�ضلة هنا هو للتذكري
ب ��أن الف�ضيلة قدمية ق��دم التاريخ الإن���س��اين ،وفطرة الأغلبية،
ومطلبها احلقيقي ،و�أن الف�ضيلة متالزمة �أ�سا�سية ربط الفال�سفة
مفهومها مب�صطلح املدينة على اعتبار �أن الأخ�يرة �سجل لعقائد
املجتمع ،و�أن الف�ضيلة َم َلكة خُ ُل ِقية يكون املرء بح�سبها �صاحل ًا يقوم
مبا يجب عليه ب�أح�سن وجه للو�صول �إىل الكمال ،فالف�ضيلة ت�ؤتي
�أُكلها عند توافر احلكمة واملعرفة ،وقوة الإرادة والعزمية ،واعتماد
املبادئ والقيم ال�سامية ،وخمافة اهلل واحرتام القانون ،و�إيقاظ
ال�ضمري ،وتف�ضيل اجلماعة على الفرد؛ وعلى هذا ربط الأقدمون
تعريفاتهم بالف�ضيلة و�أ�س�سوا مدنهم عليها؛ فكل ق�ضية تاريخية
ملدينة عظيمة جند �أنها كانت حممية بالأخالق الفا�ضلة.

مناذج املدينة الفا�ضلة

ملفهوم مدينة يحكمها
تعترب �شريعة حمورابي �أول مثال موثق
ٍ
قانون تكت�سب به �صفة الف�ضيلة� ،أحاط بجميع ما يتعلق بتنظيم
احلياة ،اعتمد مبد�أ تكاف�ؤ الفر�ص بني الأفراد يف كل طبقة وبني
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�أفراد الطبقات املختلفة ،انطالق ًا من مفهوم توافر احلياة الكرمية
وفر�ص امل�شاركة يف ال�سلطة ال�سيا�سية ،وفر�ص الرتبية واكت�ساب
املعرفة ،وفر�ص العمل واكت�ساب الرثوة؛ واعتربت الدولة يف حال
تق�صريها م�س�ؤولة عن حماية الأ�شخا�ص واملمتلكات.
بعد � ْأن �صنف زراد�شت جمتمعه يف ثالثة م�ستويات� :سادة وعبيد
وقطعان� ،أ�س�س مدينته على مفهوم حما�سبة النف�س و�إ�صالح الذات
بال�سيطرة على الغريزة والعاطفة وتطوير العقل ،وا�ستئ�صال ال�شر،
وع��دم اال�ست�سالم للقدر و�صو ًال ملرحلة �إلغاء الت�شريع بالإميان
املعريف ،وعمل على رعاية احلقوق وتكرمي الفرد وحفظ كرامته،
والأمر باملعروف والنهي عن املنكر واجتناب اخلبائث ،ودعى لفعل
اخلري من دون انتظار الثواب ،و�إحالل حياة ال�سلم.
وارتكز كونفو�شيو�س يف بناء مدينته الفا�ضلة على �أربعة ركائز
رئي�سية تت�شعب عنها القيم الأخ�لاق�ي��ة كلها ،ه��ي :الإن�سانية،
اال�ستقامة ،الطاعة ،الطقو�س وال�شعائر؛ م�ستهدف ًا بذلك حتقيق
التما�سك االجتماعي يف املدينة ،ورف�ض مبد�أ القوة يف �إ�صالح
الأم��ور ،وجعل الأف��راد �أ�سا�س ًا يف تكوين املدينة ،ون�صب عليهم
الرجل النبيل حاكم ًا مثالي ًا واجبه توفري ال�سعادة للأفراد.
واقرتح فيثاغورث يف بناء مدينته حكومة يديرها احلكماء ،بدل �أن
يحكمها ال�سيا�سيون ،ير�أ�سها خرباء متع ّلمون م�ؤه ّلون ب�شكل خا�ص،
حكومة علمية مثلما هي �إن�سانية ،مكر�سة ب�إخال�ص للخري العام
الأعظم وللعدد الأكرب من النا�س خادمة لهم.
وقرر �سقراط يف حماوراته �أن احلكام يجب �أن يكونوا من �أولئك
الرجال الذين يعرفون كيف يحكمون بالعقل ،ولي�س بال�ضرورة
�أولئك الذين يتم انتخابهم؛ و�أن العقل هو مملكة املفاهيم؛ وكان
هدفه ت�أ�سي�س مدينة مبنية بو�ضوح يف الطبيعة املجردة للأخالقيات
كالعدل وال�شجاعة ،بدل امل�ضي خلف عقائد ال�سلف ،مثبت ًا �أن الآثام
كلها وليدة اجلهل.
ويعتقد �أفالطون ب� ّأن قوام املدن ي�أتي من خالل االهتمام بالإن�سان
وثقافته ومبادئه وعالقاته طبق ًا ملنظومة تُوزع املهام فيها ح�سب
الوظيفية املوكلة لكل طبقة من املجتمع؛ ووجد بني املدينة والنف�س
�شبه ًا قوي ًا ،فللمدينة ثالث وظـائف :الإدارة والدفاع والإنتاج،
تقابلها يف النف�س قوى ث�لاث :النـاطقة والغ�ضبيـة وال�شهوانية،
وبهذا ف��إن املدينة ترتكب من طبقات احلكام واجلند وال�شعب،
ثالث طبقات متدرجة يف ال�سلم القيمي.
وتظهر الف�ضيلة لدى ديوجني من خالل الأفعال ولي�س يف النظريات،
وجعل من التوا�ضع والفقر ف�ضيلة ،و�أن التطور املهني ال�صناعي
للمجتمعات ال ميكن �أن مينح ال�سعادة ،ب��ل تكمن ال�سعادة يف
العودة �إىل الطبيعة والب�ساطة؛ ويف حني كانت تتحدد هوية الأفراد
بانتمائهم ملدن معينة� ،أعلن ديوجني يف مواقف كثرية �أنه ينتمي �إىل

العامل �أجمع ولي�س �إىل مدينة معينة.
حدد �أر�سطو قيمة املدينة من خالل الرابطة االجتماعية وحميميتها
باملجتمع ،ورب��ط جت�سيد املدينة لفعل التنظيم ،وحتقيق ًا لنظام
اجلمال الأر�ضي ،وعالقته بالنمط احل�ضاري املم َّيز من حيث كونها
�أ�سا�س ًا للنبع الثقايف ،وفق مفهوم مدينة فا�ضلة عادلة.
اعتمد بلوتارك على �إل�غ��اء ال�ف��وارق والطبقات بني �أف��راد ال�شعب،
وحماربة الف�ساد املت� ّأ�صل يف �أجهزة ال��دول��ة ،و�ألغى جميع مظاهر
ال�ترف ،واعتمد مفاهيم الب�ساطة يف كل �شيء بعيد ًا عن الفخامة
والإ�سراف يف النفقات ،و�أ ّكد على نوعي ٍة من العي�ش التي تهتم بالرتبية
الأخالقية وت�أديب النفو�س بالزهد؛ وتقوية اجل�سم وتعلم فنون احلرب.
من خالل �إميان را�سخ باحلاكم املطلق للمدينة ،يرى فيرتوفيو�س �أن
املدينة يجب �أن تعتمد على جمموعة من قوانني التنظيم العمراين
الدقيق ،تتحدد فيها املكونات املعمارية والعمرانية للمدينة وفق
ن�شاطها وحجم �سكانها ،ومراعاة االن�سجام الوظيفي /اجلمايل
على �شبكة حمكمة من خدمات البنى الهند�سية الأ�سا�سية.
بعد هذه املرحلة ،اجتهت �أفكار بناء املدينة الفا�ضلة �إىل �شمولية
وا�سعة تنظر �إىل العامل كله بو�صفه مدينة واحدة� ،أو منوذج واحد
ميكن تكراره ،تنادي بالقانون الطبيعي ،وتب�شّ ر باملواطن العاملي،
من خالل �إعطاء العقل منزلة رئي�سية للتنظيم؛ فكانت الدولة
الرومانية عبارة عن مدينة مكررة يف ال�شكل وامل�ضمون يف �أرجاء
الإمرباطورية ،حتكمها ن�صو�ص ونظريات فكرية فل�سفية وقانونية.
اعتقد زينون ب�� َّأن احلياة الفا�ضلة هي عالقة النف�س باهلل� ،أكرث
مما هي عالقة املواطن بالدولة معتمد ًا بذلك على نظرية الكون،
و� َّأن النا�س هم مواطنوا العامل ،ولي�سوا مواطني بلد واحد ،فنادى
بالدولة العاملية ،وعمل على فكرة املواطن العاملي.
�أما �شي�شرون فريى � َّأن الف�ضيلة فن رهني مبمار�سته ،و�أنبل جمال
ملمار�سته هو املجال الأخ�لاق��ي االجتماعي على م�ستوى املدينة
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و�إدارت�ه��ا ،ويعتقد بقانون طبيعي يحكم العامل من �صنع احلكمة
الإلهية ،ي�صلح لكل زمان ومكان ،ال جتوز خمالفته بقوانني ب�شرية.
وتنق�ضي الوثنية لتلتئم املدن بف�ضائل امل�سيحية فتكت�سب جال ًال خا�ص ًا
وتقدي�س ًا معترب ًا ،لكونها «متثل النظام واجلمال والأمن الإلهي» ،على
�صورة مميزة للخلود ال�سعيد ،على �شكل مدينة حم�صنّة ومغ ّلفة
بغالف من الذهب والأحجار الكرمية ،بو�صفها ال�شاهد على تلك
احل�ضارة والوعاء احلامل لرتاثها ،فكانت «منط ًا ح�ضاري ًا مميز ًا مبا
مت ّثله من عالقات ثقافية ودينية واجتماعية وحكومية» ،و�أ�صبحت
الرب؛ وهكذا اندمج الروحي باملادي وت�آلفا ،واكت�سبت
املدينة دير ّ
املدينة بذلك جال ًال وقد�سية ،و�أ�صبحت جنة �أر�ضية.
ففي كتابه «مدينة اهلل» بنى القدي�س �أوغ�سطين�س تاريخ العامل على
وحب
حب الذات ،وهي املدينة الأر�ضيةُّ ،
�أنقا�ض كفاح بني ُحبنيُّ :
بالرب؛
اهلل ،وهي مدينة ال�سماء؛ �إحداهما تزهو بذاتها ،والأُخرى ّ
�إحداهما تطلب جمدها من الب�شر ،والأُخرى جتد جمدها الأعظم
يف اهلل ال�شاهد على �ضمريها.
وبالتفكري الالهوتي نف�سه ال��ذي �ساد يف الع�صور الو�سطىّ ،مت
�إ�سقاط املدينة الفا�ضلة على العامل الآخ��ر بالطريقة ال�صوفية
والفل�سفية التي ن�سجها القدي�س توما الأك��وي�ن��ي ،وك��ان منهج ًا
م�شرتك ًا للمدن الفا�ضلة يف ع�صر النه�ضة؛ حيث �أ�س�س املدينة على
�أفكار ال�سعادة الإن�سانية املعتمدة على املبادئ الأخالقية؛ واهتم
باجلوانب التنظيمية للمدينة من خالل �إعطاء �أنواع من الفخامة
املعمارية والعمرانية للمباين الدينية والعامة.
و�آل الأم��ر بعد ذلك �إىل ظهور فكرة تفكيك الدين عن ال�سلطة،
فيخرج دانتي يف مدينته الفا�ضلة على الكني�سة ،و ُيعلن توليه قيادة
ع�صر التنوير ويعرب عن الكمال الإن�ساين ،من خالل عامل املعرفة
الذي يعني الو�صول �إىل اجلنة الأر�ضية احلقيقية املت�شكلة عند فهم
الإن�سان للقوانني الإلهية كعلم؛ يتطلع فيها �إىل بناء جمتمع �إن�ساين
مثايل ،عامل جديد �أ�سا�سه العدالة واحلرية وال�صدق والنظام
والوحدة ،والطهر وال�صفاء والأمل واحلب.
وبظهور �صراع امل�صالح ،تو�صل مكيافيللي �إىل � َّأن �أ�سا�سا الدولة هما:
القوة واحليلة ،وكان �أول من ف�صل بني ال�سيا�سة والأخالق؛ وطالب
بجي�ش قوي ونخبة حاكمة حازمة للتخل�ص من روا�سب املجتمع ،ولو
كان ذلك قائم ًا على انعدام الأخالق يف الظاهر والو�سائل ،مكتفي ًا
باحل�صول على املدينة الفا�ضلة ولوكان باخلداع والكذب.
وي�ستمر ط��رح فل�سفة املدينة الفا�ضلة كونها ر�سالة �أخالقية
�ضرورية ال�ستمرار احلياة ،تظهر كحلم يف مفا�صل التحول بتاريخ
املجتمعات ،وميكن حلظ عدد من الأفكار املجددة للمدينة الفا�ضلة
يف م��دون��ات ع�صر النه�ضة التي ت�سجل ت�صور الفال�سفة عن
مدنهم ب�شكل متالزم مع الف�ضيلة من خالل �أعمال هامة� ،أُ�سقط

فيها التفكري الالهوتي على �شكل روايات تت�ضمن يف ثناياها �آراء
وت�صورات عن م�شاريع متكاملة ملجتمعات مثالية فا�ضلة تقوم على
التنظيم االجتماعي يف �إطار مرا�سيم دينية حا�سمة كما يف «مدينة
ال�شم�س» لكامبانيال� ،أو يف «مدينة امل�سيحيني» لفالنتني �أندريا
و«دير تيليم» لفران�سوا رابليه؛ �إ�ضافة لظهور بوادر ت�أ�سي�س حركة
الإ�صالح الديني واالقت�صادي كما يف «اليوتوبيا» لتوما�س مور.
يف اجلانب الآخ��ر ،وبعد ت�أ�سي�س املدينة الإ�سالمية النموذجية
النا�ضجة من تالقي احل�ضارات ،ظهرت عدة �أفكار حول املدينة
الفا�ضلة ت�أ�سي�س ًا على الفل�سفة اليونانية؛ فمن خ�لال املدر�سة
الإن�سانية ذات الأبعاد العاطفية واملنزع الأخالقي ،و�ضع اجلاحظ
�آرا ًء ق ّيمة لت�أ�سي�س مدينته ،واعترب اخلليفة عاه ًال زمني ًا ورئي�س ًا
ديني ًا؛ وا�ستخدم الدين نظام ًا �أخالقي ًا ين ّمي الف�ضائل يف خمتلف
طبقات ال�شعب؛ وقرن قيام املدينة املتحررة بتوافر العقل ال�صقيل
واحلكمة على �أنقا�ض ثقل العادات والتقاليد.
�أم��ا الفارابي فقد ت�أثر مبنهج مدينة �أف�لاط��ون ،وط��رح مدينته
الفا�ضلة من خالل حكم مركزي قوي ،يتولىّ �إدارتها رئي�س �أو ملك
يكون �أكمل �إن�سان ،هدفه خلق جمتمع فا�ضل تتحقق فيه ال�سعادة،
واعترب � َّأن املدينة الفا�ضلة ،فا�ضلة ب�آراء �أهلها وح�سن نيتهم.
اعتقد �إخوان ال�صفاء مبلك قوي واحد ،له يف تلك املدينة جيو�ش
ورعية وغلمان وحا�شية وخدم و�أتباع ،وحكمه جا ٍر يف ر�ؤ�ساء جنده
و�أ�شراف مدينته وتنَّاء بلده ،وحكم �أولئك جا ٍر يف �أتباعهم ،وحكم
�أتباعهم فيمن دونهم �إىل �آخره؛ و�إن ذلك امللك ي�سو�س تلك املدينة
و�أهلها على �أح�سنها يف مراعاة �أمورهم.
وي��رى ابن �سينا � َّأن املجتمع حتكمه الأخ�لاق ،واعتمد يف حتديد
الف�ضيلة على امل��درك��ات العقلية ،و�أهمل احل�سية ،و�أوج��ب على
الإن�سان �أن يكون لديه �شوق وع�شق لعامل املعقوالت الأبدي الروحاين
الربيء من الف�ساد والتغيري وال�ش ّر والزمان واحلركة.
وتت�أ�س�س فكرة املدينة الفا�ضلة عند �أبو العالء املعري يف العدالة
الإلهية؛ ويرف�ض تدعيم �سلطة اخلليفة بالدين؛ حارب يف مدينته
تنازع املعتقدات و�أ�ساطري رجال الدين ،ودعا �إىل احلرية الفكرية
والإبداع وفق عقيدة الفيل�سوف الزاهد ،املتمكن من املنطق كدليل
�أخالقي ،لتكون بذلك الف�ضيلة هي املكاف�أة الوحيدة ل�سكان املدينة.
يف عهد ت�سوده املناف�سة ال�شديدة على احلكم� ،أ�س�س ابن َظفَر
على كيان احلاكم املُطاع ،وق�سم املدينة �إىل حاكم وذوي القربى
ورعية ،وطالب احلاكم �أن يفو�ض �أمره �إىل اهلل و�أن يح�سن التدبري
والت�صرف ،و�أن ي�ستخدم احليلة �إىل جانب القوة ما ا�ستطاع ،حتى
يحافظ على نف�سه وعلى حكمه ،ون�صح احلاكم بالإبقاء على احلد
الأدنى من احلقوق للمحكومني ،و�إال متردو عليه.
بنظرة �صوفية ،وم��ن خ�لال العقائد الأ�سا�سية للحكمة الإلهية
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نتيجة ت�أ�سي�س ال��دول القومية ،واكت�شاف العامل اجلديد؛ فحمل
تنوير ًا وقدر ًا كبري ًا من احلريات ال�شخ�صية ،م�ؤذن ًا بوالدة املدن
الفا�ضلة التي حتكمها القوانني الو�ضعية بعيد ًا عما هو �إلهي وديني،
وباتت الف�ضيلة تنت�شر يف م�صطلحات الطبيعة وامل�ساواة بني الب�شر.
ويعد مورللي �أهم من �أ�س�س على النزعة العقلية ،ويتم ّثل النظام
العقلي عنده يف جت ّمع اقت�صادي مركزي توجهه خطة اقت�صادية
واحدة تنظم �إنتاج ال�سلع وتوزيعها ،من خالل د�ستور جمتمع مثايل
قائم على قوانني الطبيعة وامل�ساواة ،واعتمد على قوانني �صارمة يف
�إدارة وتوجيه املجتمع لإظهار الف�ضيلة يف �أخالقه؛ وتابع جان جاك
رو�سو من بعده باملنهجية نف�سها يف كتابه «�أ�صل التفاوت بني الب�شر».
ويف ظل املدينة املكبلة بقيود ال�صناعة وامل ْيكنة والتجارة؛ يقرتح
ب��ودل�ير �أن ي�ضفي ن��وع� ًا م��ن ال�صوفية وال��روح��ان�ي��ة على مادية
يوحد بني �أنوارها اال�صطناعية و�أنوار ال�سماء
عنا�صر املدينة ،و�أن ّ
الطبيعية ،وبني �شذا الأزهار ورائحة الغاز؛ خمرج ًا بذلك �سيناريو
مدينة �صناعية تعتمد على نظام الف�ضيلة امل�صطنع و�سط موطن
املتناق�ضات املميتة ،وف�ضل هجرانها.
ُمزقت الف�ضيلة يف بداية القرن التا�سع ع�شر ،وباتت �أ�شال�ؤها
ت�سرت رقع ًا من الإ�صالحات االجتماعية واالقت�صادية للمدينة،
وفقدت الف�ضيلة معناها املج ّرد عندما ت�ضخّ مت قائمة تف�سرياتها؛
ومع الثورة الفرن�سية والتطور ال�سريع لل�صناعة ،وتبلور النظم
اال�شرتاكية ،حاولت قلة من املفكرين الإن�سانيني �أن تخفف من
الب�ؤ�س املتفاقم لل�شعب ،وذهب البع�ض �إىل حد املطالبة بامل�ساواة
التي دعا �إليها الفال�سفة من قبل ،و�سعوا �إىل الف�ضيلة من خالل
الإ�صالح ،وو�ضعوا ثقتهم يف حاكم عظيم يفهم ال��روح اجلديدة

ال�س ْه َر َو ْردي � َّأن احلكيم ي�أتي من مدينة «املثال»
الإ�شراقية ،يعتقد ُّ
املبنية يف مكان يعلو على �أبعاد احل ّيز الثالثة؛ تلك املدينة التي
تحُ كم بقانون املعاين الباطنية القائمة على الرمز العددي للحروف
والكلمات ،الإن�سان فيها كلمة من اهلل ،وجعل من الت�صوف م�سلك ًا
لدرب املدينة الفا�ضلة.
احتلت «املدينة الفا�ضلة» موقع ًا �أ�سا�سي ًا يف معاجلات ابن ر�شد،
واعترب � َّأن الهدف من الف�ضيلة هو متكني �أهل املدينة من حتقيق
الكماالت الإن�سانية ،وجعل من ال�ضرورة �أن يتوىل قيادتها فيل�سوف؛
وانت�صر للجمال ولكل ما هو جميل يف تربية الإن�سان ،ونوه �إىل �أن
انحراف الفن وانعدام اجلمال هو بداية افتقاد الف�ضيلة.
مب�سلك �صويف �صرف ،كان ابن عربي ال يرى يف الوجود �إال اهلل
تعاىل �أفعاله و�صفاته ،ويعتقد باخلروج عن الإميان لكل من ر�أى
معه غريه؛ وي�ش ّبه مدينته بمِ ُ ٍلك يف ق�صر ،بالده بعيدة ،وحرا�سه
�أ�شداء ،و�أ�سواره عالية ح�صينة؛ فحال النا�س َك ْ�سبِي يف ال�سعي
للو�صول �إىل قمته بعبادتهم ،كل منهم يدخل اململكة �إىل م�سافة
قدر ه ّمته يف ال�سري.
ق ّدم ابن خلدون حول املدن �أفكار ًا نا�ضجة ا�ستوحى معظمها من
البيئة التي عا�ش فيها ،ويرى �أن ف�ضائل املدن ت�أتي من رقي التفاعل
الإن�ساين يف املكان والإدارة الر�شيدة؛ و�أق َّر بقيام املدينة من خالل
توافر حاكم قوي يعتمد يف ت�سيري �إدارته على نظم ع�صبية ،تتبدل
مرحلي ًا �إىل قوانني حتولية وفق احتياجات التطور احلا�صل ،وحذر
من تدهورها عند انت�شار مفاهيم الدعة والف�ساد واالعتماد على
�أجماد ال�سلف.
تلقى القرن الثامن ع�شر دفعة قوية من الأفكار الفل�سفية اجلديدة،
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للع�صر ،ويقتنع ب�أهمية الف�ضيلة واحلاجة �إليها من خالل التجربة
الناجحة للمجتمعات؛ وبدا �أن زيادة الإنتاج لن تقف عند حد ،وال
مانع من �أن يعي�ش �أي �إن�سان كما تعي�ش النخبة.
�إال � َّأن عدد ًا من فال�سفة الع�صر ذوي االهتمامات الأخالقية من
�أتباع فران�سي�س بيكون ،اعتقدوا ب��أن ال�ترف �سي�ؤدي حتم ًا �إىل
الف�ساد واالنحالل ،و�أن التق ّدم معناه حت�سني �أحوال النا�س العقلية
واجل�سدية والأخ�لاق�ي��ة ،و�أن ذل��ك لن يتحقّق باالهتمام الزائد
بال�سلع املادية ،وال باالنغما�س ال�شديد يف املتع واللذات التي تف�سد
العقل.
�أما يف املع�سكر املقابل ،فقد اعتمد فريدريك �أجنلز على حتقيق
الف�ضيلة من خالل بناء �سلمي ملجتمع مدينة ال يعرتف بالطبقية،
وميتلك و�سائل الإنتاج كافة ،ويخ�ضع ملفهوم امل�ساواة التي حتققها
�إدارة ال تخرج عن �إطاره.
وميكن القول �إن الف�ضيلة يف مدن القرن التا�سع ع�شر كانت تن�سج
من منظور علم االقت�صاد على اعتبار �أن املدينة ور�شة كبرية تدار
بقوانني الإنتاج ،مواطنوها عمالها ،حاكمها ر�أ�س املال.
ويدخل القرن الع�شرون حمدث ًا �أنوع ًا عديدة من ت�شعبات الف�ضيلة،
تبد�أ بالثورة البل�شفية يف ال�شرق ،ور�أ���س املال يف الغرب ،ومدينة
العرق الآري يف الو�سط ،وت�سعى باقي امل��دن �إىل ف�ضيلة حتققها
من خالل اال�ستقالل عن مناذج اال�ستعمار؛ ومي ّر القرن الع�شرون
بحربني طاحنتني؛ وتتجه املدينة الفا�ضلة بعد ذلك �إىل التدهور يف
تف�صيالت �إدارية وتنظيمية ومهنية تخ�ص�صية ،لتظهر مناذج املدن
على �شكلني :مدينة فا�ضلة بر�أ�سماليتها ،و�أخرى فا�ضلة ب�إ�شرتاكيتها،

وتظهر مالمح املدينة العاملية من خالل الف�ضيلة التي �أطلقتها هيئة
الأمم املتحدة على �شكل �شعارات واتفاقيات وخطط تنمية �شاملة
وم�ستدامة وم�ستمرة ،يرافقها مفاهيم كال�صحة اجليدة والتغلب
على الفقر واحلرية ال�شخ�صية وامل�ساواة والعي�ش الكرمي.
ويغلق القرن الع�شرون بابه على ح�صاد من التلوث الناجت عن
التخلي عن كل مفاهيم الف�ضيلة وم�شتقاتها ،وي�صبح العامل قرية
�صغرية خمتلة م�ش ّوهة على رغ��م زينتها واخرتاعاتها؛ ويدخل
اجلميع باب الألفية اجلديدة �إىل مدينة يقودها الذكاء التقني
ال�صنعي ،وينتهي احلديث عن املدينة الفا�ضلة ،وتتبدل الأولويات
الأخالقية ،وتبد�أ مرحلة خيالية متفائلة ملدينة نا�صعة ،خالية من
التلوث البيئيُ ،يعتمد فيها على احلد الأدنى من ا�ستهالك الطاقة
الأحفورية والتوجه نحو االعتماد على الطاقات املتجددة ،وا�سرتداد
ما ميكن من م�صادر الطبيعة املتهالكة؛ يف مقابل خيالني مت�شائمني
ينذران بنهاية املدينة� :أحدهما نتيجة حرب مدمرة ،والآخر طغيان
التلوث وحكم الآلة والأمتتة.

الف�ضيلة والبحث عن املدينة

املدينة الفا�ضلة لي�ست �أ�سطورة ،وال بد �أن يكون لكل مدينة ف�ضيلتها
ت�ستعيد فيها الهدف من احلياة با�ستمرار؛ ولكن ي�صعب طرح فكرة
املدينة الفا�ضلة ب�شكل مدون على �شكل مقيا�س م�ستنتج من مناذج
املدن الفا�ضلة� ،سواء عرب مقارنتها �أو دمج بع�ض منها وا�ستبعاد
الآخر؛ ويحتاج املوقف �إىل �أ�سلوب يخرج منه الكاتب دون امل�سا�س
بثوابت الفال�سفة واحلكماء حول هذا املو�ضوع.
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ولهذا وقع االختيار على و�صف مدينة خيالية لها اال�سم نف�سه:
«دم�شق» ،واملوقع واملعطيات اجلغرافية :بردى وقا�سيون والغوطة
متطابقة تقريب ًا� ،أ�ضف �إىل ذلك ت�شابه الأ�شياء كلها ،با�سثناء
الزمن فكان عابر ًا.

يحتملونه ويالطفونه ويتالفون الأمر معه بالتي هي �أح�سن.
وعلى الرغم من تفاوت درج��ات ث��روة �سكان املدينة ومعرفتهم،
فالنا�س على ال�سواء متمتعون بلذة العي�ش لوفرة اخلري ورخ�صه
وتنوعه لدرجة مت ّكن الفقري من �أن ينالها كما الغني يف امل�أكل
وامللب�س واملتاع ،ويبدو احلي يف املدينة وك�أنه دار �أ�سرة واحدة
يت�شاركون البذل والعمل والعاطفة؛ �أما بالن�سبة للجمال فقد وزع
بينهم توزيعا عاد ًال فهو يف جميع مراتبهم وطبقاتهم.
العربية هي اللغة الر�سمية ل�سكان املدينة ،وهي بلهجة لينة رقيقة
ح�سنة لطيفة توافق طباعهم ،فيها الكثري من الألفاظ العامية
وامل�صطلحات املحلية التي يقبلها الذوق وال ينفر منها الطبع ،وهي
قريبة من الف�صحى �أكرث من غريها من لهجات املدن.
يتوزع �سكان املدينة يف خم�س طبقات مادية :م�ستخدمو احلكومة،
و�أ�صحاب الأمالك ،والتجار ،والباعة ،و�أ�صحاب املهن.
�أبنيتها ملت�صقة بع�ضها ببع�ض ،ال ف�سحة بني الدار والأخرى حتى
ك�أن املدينة بناء واحد؛ لها مظهر خارجي ب�سيط موحد� ،أما من
ال��داخ��ل فهي دور ف�سيحة مزخرفة ويف �صحنها ب��رك حمفوفة
بالليمون والنباتات العطرية والأزه��ار اجلميلة؛ �أ�سواقها كثرية،
ت�ت��وزع فيها احل�م��ام��ات املتميزة ب��الإت�ق��ان وال�ن�ظ��ام والهند�سة
واخل��دم��ة ،وتنت�شر القهاوي وتتفرق اخلانات يف �أنحاء املدينة؛
وتتوزع فيها الكنائ�س والأديرة �إىل جانب امل�ساجد واملدار�س بانتظام
بالغ تتعانق فيه الأديان والطوائف؛ ت�شرب هذه املدينة من نهر ذي
�سبعة �أفرع�ُ ،س ِط َر من احلكمة الإلهية ،خطته يد اهلل على �صفحة
هذا الكون ،يروي الفائ�ض منه تربة خ�صبة يزرعها ال�سكان برباعة
وفن ،بحيث يغت ّلون من الأر�ض الواحدة �أربع ًا ح�سب ف�صول ال�سنة.
مدينة علم تلألأت بنور املعارف ،نالت ال�سبق يف م�ضمار الآداب يف
عهودها ال�سالفة� ،أ�شاد والتها املدار�س واملكاتب و�أنفقوا عليها الأموال
فان�صب �أهلها على العلم،
اجلزيلة ،ووقفوا عليها الأوقاف الكثرية،
َّ
ف�أفلحوا ونبغ منهم ج ٌّم وافر من الأعالم ممن افتخر بهم امل�شرق وال
يزال ،ف�سل�سلة العلماء الأعالم مل تنقطع بوقت من الأوقات.
هي عا�صمة الإيالة ،ومكان �إقامة ال��وايل؛ وارده��ا يفوق خرجها،
وقد عمل م�أموريها على حفظ �إيرادات اخلزينة وم�ضاعفتها بتيقظ
وانتباه و�أمانة ،وا�ستخدموه بزيادة العمران ،و�أتبعوه باال�صالحات
ال�لازم��ة ل��زي��ادة ال��دخ��ل ،على اعتقاد منهم ب ��أن اال�ستفادة من
ال�ثروات التي تتمتع بها املدينة ال يكون �إال با�ستقامة امل�أمورين
واملوظفني وامل�ستثمرين وحفظ النظام وتطبيق القانون ،يتحلى
واليها بالكثري من العلم وال�شجاعة والعدل ،ح�صَّ نها وبنى املدار�س
وامل�شاهد ون�شر العلم ،ي�سمع �شكوى املظلوم ويتوىل ك�شف الظلم
بنف�سه� ،أوق��ف غ�لا ًال هائلة للفقراء والأي�ت��ام وامل�ساكني ،و�سعى
لتخفيف ال�ضرائب عن الأه��ايل ،فمنع ع��دة منها ،و�ألقى حجج

املدينة الفا�ضلة املقرتحة

مدينة حتمل ف�ضائل امل��دن املعرو�ضة جميعها؛ وهي �أق��دم مدن
الأر���ض ِقدم ًا ،و�أكربها �سن ًا ،و�أر�سخها يف احل�ضارة َقدم ًا ،فيها
العلم والأدب ،والتقى وال�صالح ،فيها احلب واللهو ،وفيها الفنون
واجلمال؛ مدينة عامرة قبل �أن تولد بغداد والقاهرة وباري�س ولندن،
فيها تراكم تراث احل�ضارات ،و�إىل �أهلها اليوم انتقلت مزايا كل
من �سكنها من �سالف الدهر ،ففي نفو�سهم مثل ما يف �أر�ضها من
�آثار التمدن وبقايا املا�ضي ،طبقات بع�ضها فوق بع�ض ،فاحل�ضارة
جتري يف عروقهم مع الدماء ،وهم ورثتها وحاملوا رايتها ،وهي
فيهم طب ٌع و�سجية؛ جمع اهلل لها جمال الفتوة وجالل ال�شيخوخة.
َّ
ينحط عمرانها م��ع ما
«مدينة قدمية مل ينخف�ض َق� ْ�دره��ا ،ومل
انتابها من تقلبات الزمان ،مما يدل على عناية �صمدان ّية �أوجبت
لها التف�ضيل والف�ضيلة على غريها من املدائن»؛ فا�ستمرار حياة
مدينة �آالف ال�سنني ،ال بد و�أن ي�ضع الدار�س يف �صورة وا�ضحة من
املكونات الأخالقية التي تفر�ضها قد�سية هذه املدينة على قاطنيها،
وعلى الرغم من التاريخ العنيف الذي عا�شته هذه املدينة من حروب
ودمار وا�ستباحة� ،إال �أنها يف كل حمطة كانت ت�ستحم من «جمرى
الذهب» لتطهر الآثام ،وترتدي ثوب الف�ضيلة املعهود من جديد.
يدعوها امل�ست�شرقون« :ل�ؤل�ؤة حماطة بالزمرد الأخ�ضر»؛ هي جنة
ا َمل�شرق ،ومطلع نوره املُ�شرق ،وخامتة البالد وعرو�س املدن ،حتلت
وحلت يف
ب�أزهار الرياحني ،وجتلت بحلل �سند�سية من الب�ساتنيَ ،
مو�ضع احل�سن باملكان املكني ،وتزينت من�صتها �أح�سن تزيني ،ربوة
ذات قرار ومعني ،ظل ظليل ،وماء �سل�سبيل ،وهلل د ّر القائل فيها� :إن
كانت اجلنة يف الأر�ض فدم�شق ال �شك فيها ،و�إن كانت يف ال�سماء
فهي بحيث ت َُ�سامتها وتحُ َاذيها.
�أم��ا �سكانها فمن �أجنا�س خمتلفة ،ي�صعب على املدقق �إحل��اق
طوائف �أهاليها ب�أجنا�سهم الأ�صلية لكرثة ما تقلب على هذه املدينة
من الأحوال التاريخية ،وهم قوم بالإجمال �أخالقهم ح�سنة ر�ضية،
يو�صفون باللطف� ،أمناء ذوو �شهامة ونامو�س ودع��ة وم�ؤان�سة،
رقيقو الطباع ،ح�سنو املع�شر �سليمو النية والطوية ،كرماء يحبون
الغرباء ومييلون �إىل ال�سالم وال�سكينة والتودد ،ويرغبون يف الب�سط
واالن�شراح وال�سرور؛ هذه اخل�صال جندها بكل طبقاتهم ومراتبهم
مت�أ�صلة ت�أ�صي ًال ،والرجال على ماهم عليه من ال�شدة ،يت�صفون
باملروءة والإن�سانية ،و�إذا حتامل عليهم �أحد من غري طغمتهم،
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الديون عن الفالحني ،وتقرب �إىل العلماء.
يف تواتر �سرية املدينة الفا�ضلة املقرتحة توج النا�س بالف�ضيلة ،وكان
الأ�صل يف ال�سعي نحو الكمال ،مع توافر نقاوة يف القلب التي متكن
من االنت�صار على كل ن��وازع ال�شر و�إغ��راءات��ه ،وممار�سة احلياة
البا ّرة؛ وعي�ش حب املدينة ،ولي�س حب العي�ش فيها؛ ولي�س جمرد
فعل اخل�ير ،بل حمبة اخل�ير؛ لي�ست اللذة ،بل ال�سعادة والفرح؛
كانت تف�ضيل م�صلحة املدينة على امل�صلحة الفردية ،مقابل رعاية
كامل املدينة لكل فرد؛ كانت الف�ضيلة احل�صول على احلقوق وت�أدية
الواجبات ،كان الت�شريع فيها �سيد ًا يطوي اجلميع ،ال يحتويه �أحد؛
كان االنت�صار للقانون ال عليه؛ كانت ال�سلطة تكليف ال مطلب ،كانت
الإدارة خدمة ورحمة ،ال مكا�سب ومفا�سد وحم�سوبيات ،كانت
م�سلك ًا واحد ًا ،ال دهاليز؛ كانت املدينة الفا�ضلة لديهم هرم ًا ثابت ًا.
كان من الأ�سهل على الوجدان احللم مبدينة فا�ضلة يف ال�صحراء،
�أو يف منت�صف قاع املتو�سط� ،أو على جنمة من جنوم �سمائها� ،أو
يف برزخ ما؛ مدينة يتنقل �سكانها على الرباق ،ويتحلون بالذهب
والأح �ج��ار الكرمية ،يتخاطبون بال�شعر ويتنادمون ب��الأحل��ان،
يرتدون ال�سند�س واال�ستربق ،وغري ذلك؛ لكن حقيقة مل يكن ما
عر�ض تعبري عن خيال ،و�إمنا هو نقل حريف من �سجالت امل�ؤرخني
والرحالة وز َّوار دم�شق ،واملطالع عن دم�شق يف �أدب الرحالة
واجلغرافيني �سيجد �أن الو�صف الذي مت عر�ضه عنها ،هو و�صف
متوا�ضع جد ًا عما جاء يف ن�صو�ص تاريخية �أخرى.

كلمة �أخرية

لي�ست الف�ضيلة م�س�ألة جتريدية يحتكرها الفال�سفة و�أ�صحاب
الفكر ،بل هي م�س�ألة يومية يف متناول اجلميع ،ت�ؤثر يف �أخالق
املجتمع ويف احلياة املُعا�شة يف كل يوم ويف كل عمل منجز؛ وكل
برنامج �إ��ص�لاح��ي ميكن ل��ه ا�ستبعاد اح�ت�م��االت الإخ �ف��اق على
اعتبارات الأخ�لاق ،وت�صورات حم�سو�سة للم�شكالت املراد حلها
واقعي ًا ال طوباوي ًا ،يف م�صلحة املدينة ال دونها ،وفق طرح �شمويل
لقائمة الف�ضيلة يف ظاهرها وباطنها ،ف�أنظمة الإدارة القائمة على
�أ�س�س هذا الطرح هي اعتقاد مفتاح احلل لكل م�شكلة ،من كيفية
ال�سري يف ال�شارع �إىل تلك الغايات الكربى التي التقف عند ح ّد.
مل يتم التعر�ض للم�شاكل العمرانية يف دم�شق ب�أي نوع من ت�صنيفاتها،
ال �إه �م��ا ًال ل�ش�أنها �أو لعدم وج��وده��ا ،ولكن �إمي��ان � ًا ب�أنها حتديات
تخ�ص�صية ميكن جتاوزها باخت�صا�ص الف�ضيلة وح��ده؛ من خالل
االعتماد على مفهوم الف�ضيلة ليكون قاعدة �أي عمل ينجز يف ما
ا�صطلحت عليه مكونات املدينة؛ ومبا �أن العمران هو ح�صيلة هامة
من ممار�سة �أن��واع الف�ضيلة ومراتبها وطبقاتها ،فيجب �أن تكون
عملية مراقبة و�ضبط التنمية العمرانية والتحكم بها وفق ًا لقوانني
ونظم ومعايري و�أ�س�س ثابتة مبنية على مبد�أ �أخالقي ،ل�ضمان الو�صول
بالإن�سان �إىل �أرقى �صور العي�ش الرغيد واحلياة الكرمية وعلى �أ�سا�س
من امل�ساواة والعدالة االجتماعية ،وعلى درجة عالية من الكفاءة يف
ممار�سة خمتلف �أوجه الن�شاط العمراين �ضمن املجتمع.
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املدينة والفل�سفة
اليوم الثاين
جبيل  6متوز 2013

احل�ضور يف املركز الدويل لعلوم الإن�سان ،الأوني�سكو ــ جبيل.
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اليوم الثاين ،املحور الثاين« :الفكر والفل�سفة يف مكونات التنظيم املديني احلديث»
النقد الفل�سفي للعمارة من مدر�سة فرانكفورت اىل مانفردو تافوري
تتن ��اول العم ��ارة ب�شكل مبا�ش ��ر يف حتليله ��ا لدورها �ضم ��ن �إطار
العملية التحديثية يف املجتمع .وقد تطورت هذه الدرا�سات االولية
اىل نظري ��ات نقدي ��ة متكامل ��ة يف مرحل ��ة الحقة ،على ي ��د ب�ضعة
مفكري ��ن �أوروبيني كان �أبرزهم املفكر املعماري االيطايل مانفردو
تافوري.

املعمار :د� .إيلي حداد
عميد كلية العمارة والت�صميم يف اجلامعة اللبنانية الأمريكية
�إذا �إ�ستعر�ضنا الطروحات والنظريات املعمارية عرب التاريخ يبدو
لن ��ا ب�شكل وا�ضح ب�أن جممل النظري ��ات التي كتبها املعماريون من
الع�صور االوىل وحتى ع�صر النه�ضة كانت نظريات تقنية ،حتى لو
تطرق ��ت ب�شكل عام اىل عالقة العمارة بالفنون االخرى �أو مب�س�ألة
الثقافة ك�إطار �أو�سع .بالطبع� ،إن الفال�سفة ،من �أفالطون و�أر�سطو
اىل فال�سف ��ة ع�صر االنوار م ��ن كانط اىل �شيلر� ،شليغل وهيغل قد
خ�صوا الفن باهتمامهم ،متطر قني ب�شكل عام اىل و�ضعية الفنون
�ضم ��ن منظومته ��م الفل�سفي ��ة .لك ��ن املح ��اوالت الفل�سفية االوىل
لتقيي ��م دور العمارة ب�ش ��كل خا�ص بد�أت يف �أواخ ��ر القرن الثامن
ع�ش ��ر مع الفيل�س ��وف الأملاين غيورغ وليام هيغ ��ل الذي تطرق اىل
العم ��ارة ب�شكل خا� ��ص �ضمن ر�ؤيت ��ه ال�شاملة للفن ��ون و�إن مل يكن
1
�أعطاها موقع ًا مميز ًا يف �أ�سفل الهرم املعريف الذي يتبو�أه ال�شعر.
لك ��ن بحل ��ول الق ��رن الع�شري ��ن ومع تفاق ��م االزم ��ات االجتماعية
وال�سيا�سي ��ة والدور الذي بد�أت العم ��ارة تلعبه بامتدادها الطبيعي
اىل م�س�أل ��ة التنظيم املدين بد�أت تظه ��ر درا�سات ومقاالت نقدية

مدر�سة فرانكفورت النقدية
لكن قبل �أن ن�صل اىل تافوري ،من املفيد التوقف قلي ًال عند جتربة
هام ��ة متثلت مبدر�س ��ة فرانكف ��ورت لالبحاث االجتماعي ��ة ،التي
�شكل ��ت االر�ضية الأ�سا�سي ��ة للرتجمات النقدي ��ة الفنية واملعمارية
الالحق ��ة .ت�شكلت «مدر�سة فرانكف ��ورت» هذه كمركز ابحاث �ضم
بع�ض ًا من �أبرز املفكرين الأملان يف القرن الع�شرين ،ومنهم ماك�س
هوركامي ��ر ،تي ��ودور �آدورنو وهرب ��رت ماركوز .وق ��د تا�س�ست هذه
املدر�سة الفكرية عام  1923على يد كارل غرونربغ ،ا�ستاذ العلوم
ال�سيا�سية ،كمركز ابحاث مت�صل بجامعة فرانكفورت ،لكنها بد�أت
فعلي� � ًا بالعمل مع الدعم املايل الذي قدمه لها فيليك�س وايل .ومما
ال �شك فيه �أن الثنائي هوركامير و�آدورنو كانا القطبني االبرزين يف
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2

1

ه ��ذه املدر�سة النقدية ذات امليول املارك�سية الوا�ضحة التي و�سعت
النق ��د املارك�سي ب�ش ��كل خا�ص ب�إجتاه الق�ضاي ��ا الثقافية وكان من
�أوىل نتاجه ��ا كتاب حتليلي نقدي ملا ي�س ّمى بالـ «�صناعة الثقافية».
م ��ن خ�ل�ال هذا العم ��ل امل�ش�ت�رك حتت عن ��وان «ديالكتي ��ة ع�صر
االن ��وار» قام املفكران بتعرية الأ�س�س الت ��ي ترتكز عليها ال�صناعة
الثقافية ومن �أبرز ظواهرها التلفزيون وال�سينما والفنون االخرى.
رب ��ط الناقدان بني نظرية التطور احلداث ��ي املبنية على عقلنة كل
�أوجه احلي ��اة ،والثقافة ج ��زء �أ�سا�سي منها ،وب�ي�ن طغيان النمط
اال�ستب ��دادي من خالل �سيطرة العقل العلم ��ي على الطبيعة .لكن
من تناق�ضات الفكر النق ��دي هذا� ،أنه ي�ستعمل االدوات العقالنية
والعلمي ��ة ذاته ��ا يف عمليت ��ه النقدي ��ة ،لكن ��ه ،بن ��وع م ��ن العملي ��ة
االلتفافي ��ة نح ��و الذات يق ��وم بتدمري بع� ��ض الأ�س�س الت ��ي يرتكز
عمله عليها .ولرمبا يكون ه ��ذا القا�سم امل�شرتك� ،أو االمثولة التي
�أخذه ��ا تافوري من مفكري مدر�س ��ة فرانكفورت ،بحيث ال يتوقف
النق ��د عند �أية حدود ،ب ��ل ميكنه �أن يتح ّول جذري� � ًا اىل نقد ذاتي
ل ��كل الأ�س�س التي ترتكز عليها احل�ض ��ارة �أو الثقافة ،ومن �أبرزها
املنه ��ج التجريدي ( ،)Abstractionالذي �شكل االداة الأ�سا�سية
لفل�سف ��ة االنوار ،والتي تعاط ��ت مع اال�شياء بطريق ��ة جتردها من
قيمها اال�صلية .فبالن�سبة لآدورنو وهوركامير� ،إرتكز ع�صر االنوار
على املنهج العلمي كو�سيلة �أ�سا�سية للفكر ،فح ّول التفكري اىل �أداة
يف م�ش ��روع ال�سيطرة عل ��ى العامل .من هذا املنطل ��ق �إنتقد �آدورنو
وهوركامي ��ر «ال�صناع ��ة الثقافية» ك�إحدى الدعائ ��م الأ�سا�سية يف
م�ش ��روع التنوير ،بحيث �أن دور ه ��ذه ال�صناعة الأ�سا�سي قد حتول
بنظرهم اىل ت�ضليل مربمج للمجتمع.
وق ��د �شمل �آدورنو وهوركامير �ضم ��ن خانة «ال�صناعة الثقافية» يف
معر�ض نقده ��م هذا ،النتاج املعماري واملدين و�إن مل يركزوا عليه
ب�شكل مكثف� ،إال �أنهم بد�أوا حديثهم هذا بانتقاد «احلالة املدنية»
ب�شكل عام ،التي نتجت عن «التطور» االقت�صادي:
«�إن املب ��اين ال�صناعي ��ة املزخرف ��ة و�ص ��االت العر� ��ض يف البلدان

التوتاليتاري ��ة ه ��ي نف�سه ��ا يف البل ��دان الأخرى .االب ��راج الالمعة
الت ��ي تنت�صب يف كل مكان ه ��ي الدليل الوا�ض ��ح للتنظيم الداهي
لل�شركات العاملية ،التي مهد لها الطريق النظام االقت�صادي احلر
املتفلت من كل قيود ،والتي �أ�صبحت ت�شهد عليه جمموعات ال�سكن
وجتمع ��ات املب ��اين التجاري ��ة يف املدن الفاق ��دة لروحيته ��ا .حتى
�أن املن ��ازل القدمية خارج امل ��دن ت�شبه الع�شوائي ��ات ،والتجمعات
ال�سكني ��ة يف ال�ضواح ��ي ت�شرتك م ��ع املن�ش� ��آت امل�ؤقت ��ة للمعار�ض
الدولي ��ة يف تبجيله ��ا للتطور التكنولوج ��ي ،ويف متنياته ��ا ب�أن يتم
اال�ستغناء عنها بعد مدة ق�صرية مثل م�ستوعبات الطعام الفارغة.
�إ�ضاف ��ة اىل ذلك ،ف� ��إن امل�ساكن االجتماعية التي م ��ن واجبها �أن
ت�ؤم ��ن �إ�ستمراري ��ة االن�س ��ان كف ��رد �ضم ��ن وحدة �سكني ��ة �صغرية
معقمة ،حت ّوله يف الواقع اىل �أ�سري للنظام املناه�ض له� ،أي ال�سلطة
2
املطلقة للنظام الر�أ�سمايل».
يف ه ��ذه املقدم ��ة الوا�ضح ��ة ال ��دالالت م ��ن ناحي ��ة �إرتباطاته ��ا
االيديولوجية� ،شخ�ص �آدورن ��و وهوركامير الداء الأ�سا�سي ملع�ضلة
احلداث ��ة وترجمته ��ا املعماري ��ة واملدني ��ة ،والتي رافق ��ت تطور كل
النظري ��ات املعمارية احلداثية من فرانك لويدرايت اىل كوربوزيه
وغريه ��م .وا�ص ��ل �آدورنو وهوركامي ��ر حتليلهما لنظ ��ام ال�صناعة
الثقافي ��ة الت ��ي ح ّولت االرتكاز من ال�شيء بح ��د ذاته اىل النواحي
الثانوي ��ة مثل الأثر �أو ال�ش ��كل بحيث يتم جتريد ال�شيء من �أ�س�سه،
حت ��ى �أنهم ��ا مل يج ��دا يف االدع ��اءات الثوري ��ة للطالئ ��ع الفني ��ة
( )Avant Gardeالت ��ي كان ��ت تدع ��ي مواجه ��ة للنظ ��ام القائم
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الت ��ي تواجهها العم ��ارة يف ع�صرنا� ،أال وه ��ي �إ�شكالية «الوظيفية»
وم ��ا يرتت ��ب عنها من عالقة الف ��ن مبا هو غري �ض ��روري ،مب�س�ألة
الزخرف ��ة ودوره ��ا ،و�ص ��و ًال اىل اجلدلي ��ة م ��ا بني العم ��ل اليدوي
احل ��ريف واملكنن ��ة .وكما هو دائم� � ًا الو�ضع مع �آدورن ��و فهو ال يقدم
حل ��و ًال وا�ضحة بقدر م ��ا يطرح �إ�شكاليات تت�ص ��ل بالبعد الفل�سفي
للوظائ ��ف االن�ساني ��ة ومنها الف ��ن والعمارة .من هن ��ا �إنتقد �آدورو
الت ّوجه نحو الوظيفية املعززة ب�سيطرة تكنولوجية ،الذي طغى على
مفه ��وم �أكرث �إن�ساني ��ة للعمارة .وهذا �أمر يث�ي�ر احلرية من جانب
ناق ��د مارك�س ��ي كان قد �إنتق ��د الرت�سبات البورجوازي ��ة التي تبدو
العم ��ارة احلداثية عاجزة بالفعل عن التح ��رر منها ،ليعود فيفتح
هذه الثغرة يف املنظار التكنولوجي املادي للعمارة.
من هنا ر�أى �آدورنو ب�أن عمل الفنان ال ميكن �أن ي�ستمر على طريق
حم ��دد ،ب�شكل �ساذج وم ��ن دون وعي لهذا التناق� ��ض البنيوي .بل
يج ��ب عل ��ى الفنان ،كما املعم ��اري بالطب ��ع� ،أن يك ��ون واعي ًا لهذه
املع�ض�ل�ات التاريخية التي �أ�س�ست مل ��ا �سمي بالـ «�أزمة» يف الفنون.
من هنا حدد �آدورنو م�س�ألتني على الفنان �أن يلتزم بها:
�أو ًال ،يف جم ��ال الأ�شياء التي حتمل بع ��د ًا �إجتماعي ًا ،عليه �أن ي�أخذ
بعني االعتب ��ار الدور الذي تلعبه االعم ��ال الفنية هذه يف املجتمع،
وه ��ذا �أمر �ضروري ،خا�صة يف م�سائل تتعلق بالتنظيم املدين حيث
تواجه العمارة مو�ضوع البعد االجتماعي ب�شكل مبا�شر.
وثاني� � ًا� ،إن العمارة بن ��وع خا�ص ،تتطلب ت�أم�ل�ات نقدية دائمة يف
م�س�أل ��ة «اجلمالي ��ة» ( )Aestheticوارتباطه ��ا باملفاهي ��م الت ��ي
مت اال�ش ��ارة اليها �سابق� � ًا� ،أي دور احلرفي ��ة ،الزخرفة وغريها يف
ت�شكيل العمل الفني.
وق ��د ختم �آدورنو مداخلته هذه ب�أمر ملف ��ت ،حني �أعاد اىل طاولة
البح ��ث م�صطلح ًا يع ��ود اىل الق ��رون ال�سابقة ،وخا�ص ��ة القرنني
الثامن والتا�سع ع�شر وه ��و مفهوم «اجلمال» ( )Beautyلي�ستنتج
ب� ��أن مقيا�س اجلمال يف عاملنا احلا�ضر هو قدرة العمل الفني على
تقدمي بع�ض احللول للمع�ضالت التي مت اال�شارة اليها.

3

م ��ن خ�ل�ال �أعمال غري منطية� ،س ��وى وجه ًا �آخ ��ر للت�سلط الثقايف
ع�ب�ر �إنخراطها يف عملية التجديد يف ال ��دورة االقت�صادية ،وبهذه
الطريق ��ة جنحت ال�صناع ��ة الثقافية يف حتويل الف ��ن اىل املجال
اال�ستهالكي ،من خالل تر�شيد بع�ض الن�شاطات الرتفيهية ورفعها
اىل م�ستوى �أرفع مما كانت عليه.
بع ��د عملهم ��ا امل�شرتك ال ��ذي ن�ش ��ر قبل �إنته ��اء احل ��رب العاملية
الثاني ��ة ،تابع �آدورنو ن�شاطه منفرد ًا ب�أبحاث توزعت حول الفل�سفة
ك�إط ��ار عام ،املو�سيق ��ى الكال�سيكي ��ة ،وكان هو �إ�ضاف ��ة اىل كونه
ناق ��د ًا ،ملحن� � ًا حمرتف� � ًا للمو�سيق ��ى ،كم ��ا مو�ض ��وع «اجلماليات»
ببع ��ده الفل�سفي ،ومن �أبرز نتاجه يف هذا املجال كتابني« :اجلدلية
ال�سلبية» ( )1966و»نظرية اجلمالية» الذي �صدر يف العام ،1970
بع ��د وفاته .يف هذا الكتاب الأخري ،تطرق �آدورنو ب�شكل معمق اىل
عالق ��ة الفن باحلداثة ،لكن دون الو�صول اىل ختامات� ،إذ �أن هذه
العالقة تبقى ملتب�سة بالن�سبة له ،مبنية على التناق�ضات .احلداثة
بالن�سب ��ة لآدورن ��و ،مكون ��ة م ��ن حلظ ��ات متناق�ض ��ة ومت�صارعة:
التحرر واالن�ضباط ،االبتكار والتقليد ،التطور والبقاء .وكما ت�شري
الباحثة هيلدا هاينن ،ف�إن هذه التناق�ضات جعلت �آدورنو يتبع مبد�أ
«اجلدلي ��ة ال�سلبية» كالطريق الوحيد لرف� ��ض الواقع وك�سر الطوق
الذي ت�ضعه التوافق ��ات االجتماعية على االمكانية الفعلية للتحرر
3
من النمط ال�سائد.
يبقى الف ��ن بالن�سبة لآدورنو� ،آخر ملج�أ ميك ��ن لالن�سان �أن يعي�ش
في ��ه �إختبار ًا حقيقي ًا ،ال يخ�ضع للنظام ال�سائد .ففي وجه احلداثة
و»االزم ��ة» الوجودي ��ة الناجت ��ة ع ��ن قط ��ع العالق ��ة ب�ي�ن االن�سان
واالختبارات احل ّية ،ي�صب ��ح الفن املجال الوحيد للتعاطي مع هذه
االزم ��ة 4.هكذا ،وبوج ��ه النظريات التي حتاول عقلن ��ة �أو �شرعنة
الو�ض ��ع القائم ب�إظه ��اره كنتيجة طبيعية للتط ��ور التاريخي ،ي�ضع
�آدورنو نظريته القائمة على مفهوم «االزمة» ،وهذا �أمر �سنعود اليه
الحق ًا عندما نتطرق اىل طروحات مانفرو تافوري.
�أما يف ما خ�ص العمارة ب�شكل خا�ص ،ويف �إحدى مداخالته النادرة
�ضمن لقاء مع �إحتاد املعماريني الأملان بعد احلرب العاملية الثانية،
ب ��د�أ �آدورنو مطالعت ��ه باال�ش ��ارة اىل �إحدى املع�ض�ل�ات الأ�سا�سية
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اجلي ��ل الثاين م ��ن املعماريني احلداثيني من �أمث ��ال �آلدو فان �آيك
وبرون ��و زيف ��ي و�آلي�سون وبيرت �سمي�سون .يف ه ��ذه املرحلة احلرجة
الت ��ي �شه ��دت �أي�ض� � ًا �أزم ��ات �سيا�سي ��ة وفكرية يف الغ ��رب هددت
«الكيان» االوروبي ومفاهيمه االجتماعية وال�سيا�سية ،والتي �أفرزت
يف ما بعد «الثورة امل�ضادة» على العمارة احلداثية من قبل ما �سمي
باحلرك ��ة الـ «م ��ا ـ بعد ـ حداثية» ،ظهرت كتاب ��ات تافوري النقدية
ملا �س ّماه «االزم ��ة» املعمارية ،وكانت �أوىل �أعماله النقدية املتكاملة
5
كتاب «النظرية والتواريخ يف العمارة».
يف ه ��ذا الكت ��اب الت�أ�سي�س ��ي تناول تاف ��وري العالق ��ة املعقدة بني
العم ��ارة احلداثية وب�ي�ن «التاريخ» .فعاد به ��ذه العالقة اىل بداية
«الأزم ��ة» ،وحتدي ��د ًا اىل القرن الثام ��ن ع�شر م ��ع اال�شكالية التي
�أثاره ��ا جيوف ��اين برياني ��زي من خ�ل�ال ر�سومات ��ه املعمارية التي
�شكل ��ت ،بنظر تاف ��وري� ،أطروح ��ات نقدية تتخط ��ى املجال الفني
البحت لتط ��رح م�شكلة فق ��دان املراجع و�إمكاني ��ة «ت�شكيل» العمل
املعماري احلداثي ،فاحت ��ة املجال لإ�شكالية التاريخ و�إ�ستمراريته.
ربط تاف ��وري بني �إعرتا�ضات الطالئع الفني ��ة يف القرن الع�شرين
ورف�ضه ��م للعالق ��ة التاريخية وبني ن ��واة هذه «الأزم ��ة» يف �أعمال
برياني ��زي لي�ستنتج ب�أنها تكرار حلالة االرتب ��اك ذاتها التي كانت
ق ��د بد�أت م ��ع برونل�سك ��ي يف ع�صر النه�ض ��ة� .إ�ستن ��د تافوري يف

مانفردو تافوري ودور العمارة

بدوره ر�أى مانف ��ردو تافوري يف العمارة احلداثية جما ًال لإفرازات
النظام الر�أ�سمايل وروا�سبه وال ��ذي ت�صبح فيه املظاهر ال�شكلية،
�أي العم ��ل الهند�س ��ي ك�ش ��يء بحد ذاته ،جم ��رد تف�صيل يف عملية
تقت�ص ��ر عل ��ى اجلماليات دون التط ��رق اىل لب امل�ش ��اكل الناجتة
ع ��ن التط ��ور ال�صناعي .فالربغم م ��ن �إعجاب ��ه يف الفرتة االوىل
مبنه ��ج لوكوربوزيه التحديثي ،عاد تاف ��وري الحق ًا اىل �إنتقاد هذه
التج ��ارب من منطل ��ق �سيا�س ��ي ـ �إجتماعي يقرتب كث�ي�ر ًا من نقد
«مدر�س ��ة فرانكف ��ورت»� ،إذ حت� � ّول االعج ��اب االويل اىل �شك من
�إمكانية هذه االبت ��كارات الفردية على �إحداث �أي حت ّول جذري يف
الو�ض ��ع القائم ،و�إن كانت مبدعة عل ��ى ال�صعيد الفني البحت� ،إال
�أنها تبقى حم�ص ��ورة يف �إطار زمني وجغرايف و�سيا�سي معني ،كما
انه ��ا تبقى خا�ضعة للنظام الر�أ�سمايل العام الذي تنتج من خالله
ويف ظله.
حت ّول مانفردو تافوري ،من خالل هذه النظرة النقدية املت�سمة بالـ
«التفكري ال�سلبي» ذاته الذي ر�أيناه عند �آدورنو ،اىل الرقم ال�صعب
يف جمال درا�سة العمارة واىل �أحد االركان الرئي�سية يف ت�أريخ ونقد
العم ��ارة يف القرن الع�شرين� .أعمال تافوري ،عرب �أربعني عام ًا من
البحث والكتابة كانت دوم ًا ت�ؤكد ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر على
العالقة الوثيقة ب�ي�ن العمارة واالوجه االخرى من احلياة والثقافة
واالجتماع ،و�إن كانت تتع ��دى النقد يف العديد من االحيان لت�شمل
درا�س ��ات تاريخية معمقة ور�صينة عن احل ��ركات الفنية يف ع�صر
النه�ض ��ة �أو عن رياديي العمارة احلداثية يف القرن الع�شرين .لكن
نظ ��رة تاف ��وري ال�شاملة كانت دائم� � ًا تفرت�ض �أن العم ��ارة جزء ال
يتج ��ز�أ من امل�سار التاريخي للح�ضارة ب ��كل ت�شعباته االيديولوجية
وال�سيا�سي ��ة واالجتماعية فال ميك ��ن احلديث عن العمارة بتجاهل
له ��ذه الت�شعبات الت ��ي تفر�ض على الناق ��د �أو الباحث درجة عالية
م ��ن االطالع والوعي واالحاطة بكل هذه االم ��ور من �أجل الو�صول
من خالل ذلك اىل فهم �أعمق ملاهية العمارة ودورها احل�ضاري.
�إرتك ��ز تاف ��وري اىل نظ ��رة تاريخية لالم ��ور ت�ستم ��د جذورها من
الفل�سف ��ات الهيغيلية واملارك�سية ،وقد كان ل ��ه العديد من املواقف
التي �إت�سمت �إجما ًال بالت�شا�ؤم جتاه �إحتماالت ظهور «ع�صر نه�ضة»
جديد �أو حتقي ��ق «االوطوبيا» احلداثية يف ظل النظام االقت�صادي
الر�أ�سم ��ايل القائم .ظهر تافوري عل ��ى ال�ساحة املعمارية يف فرتة
حفل ��ت بالت�س ��ا�ؤالت حول دور العم ��ارة احلداثي ��ة يف �إعادة تكوين
امل ��دن االوروبي ��ة بع ��د احل ��رب العاملي ��ة الثاني ��ة ويف وق ��ت بد�أت
االعرتا�ضات تتزايد حول �إنكفاء الدور االجتماعي للعمارة وف�شلها
يف �إيج ��اد حلول �أك�ث�ر �إن�سانية و�أكرث �إرتباط� � ًا مبحيطها .وقد �أتت
بع�ض هذه االنتقادات من داخل احلركة احلداثية بالذات من قبل
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يتمث ��ل بالذين ف�ضل ��وا االن�سحاب من املواجهة وم ��ن بينهم بع�ض
املعماريني الأملان من احلقبة االوىل من �أمثال بول بوناتز وهايرنخ
تي�سيناو ،التي �إت�سمت �أعمالهم برومان�سية ت�سعى اىل �إيجاد نقاط
�إلتق ��اء بني االعمال االكال�سيكية وب�ي�ن خ�صو�صية املكان والرتاث
واجلغرافي ��ا .نظر تافوري �إىل التوجه ��ات الثالث بالدرجة نف�سها
م ��ن الريبة وال�شك وهذا م ��ا يذكرنا مبواقف تي ��ودور �آدورنو التي
غالب� � ًا ما كان ��ت تنتقد بالطريقة ذاتها املظاه ��ر املختلفة للثقافة،
دون ر�سم �أية خارطة طريق ملواجهة «االزمة» �أو اخلروج منها.
هن ��ا ال بد من التوق ��ف قلي ًال عند مفهوم «االزم ��ة» هذا الذي كان
تافوري �أول من طرح ��ه ب�شكل بارز يف املجال املعماري .فـ»االزمة»
برتجمتها املعمارية هي نتيجة هذا الوعي املفاجىء حلركة التاريخ
ولعدم �إمكانية ربط اال�شياء مبفاهيم حمددة ،والتي بنظر تافوري
ب ��د�أت فعلي� � ًا مع الق ��رن الثام ��ن ع�شر .ق ��د يكون ه ��ذا امل�صطلح
مرتبط� � ًا اىل حد ما مبفهوم االزمة االقت�صادية عند كارل مارك�س
ال ��ذي خ�ص�ص له ف�ص�ل ً�ا كام�ل ً�ا يف كتابه عن «نظري ��ات القيمة
امل�ضاف ��ة» 6.لكنه ،يف املجال الفني ،يذكرنا هذا ب�أفكار وطروحات
�آدورن ��و التي �أثار من خاللها ب�ش ��كل وا�ضح اىل م�س�ألة «االزمة» يف
معر�ض «نظريته اجلمالية» التي �أ�شرنا اليها �سابق ًا والتي تعرب عن
حالة االنق�سام جتاه مبادىء متناق�ضة تواجه الفنان يف عمله .وقد
تناول هذا املو�ض ��وع �أي�ض ًا ب�شكل اقرب اىل املجال املعماري امل�ؤرخ
االيطايل جوليو كارلو �آرغان.

عر�ض ��ه لإ�شكالية التاريخ اىل �أفكار الفيل�سوف الأملاين هيغل الذي
تنب�أ بنهاية الفن كو�سيلة للمعرفة والتي ربطها تافوري �أي�ض ًا بفكرة
«نهاي ��ة التاريخ» ،هذه الفكرة الت ��ي حاولت ترجمتها هذه الطالئع
الفني ��ة يف الق ��رن الع�شرين ،من موندري ��ان اىل فان دوي�سربغ اىل
احل ��ركات االعرتا�ضية مث ��ل الدادا وغريها .ه ��ذه احلركات كلها
رف�ض ��ت التعاطي م ��ع «التاري ��خ» كبع ��د ذات �إ�ستمراري ��ة وعالقة
متوا�صل ��ة م ��ع احلا�ضر ،يف حماولتها لت�أ�سي� ��س تاريخ جديد مبني
عل ��ى نظرتها ال�شمولية والعدمية لواق ��ع جديد ،ال يرتبط باملا�ضي
�أي �إرتب ��اط .ق ��د يك ��ون �إ�ستياء تاف ��وري من هذه احل ��ركات التي
تتجاه ��ل البع ��د التاريخي مرتبط ًا اىل درجة كب�ي�رة بتناق�ضها مع
«اجلدلية التاريخية» التي ،كما نع ��رف� ،شكلت االر�ضية الفل�سفية
للنظرية املارك�سية.
وجـ ّ ��ه تاف ��وري �إذ ًا نقده باجتاه ه ��ذه املح ��اوالت اليائ�سة للطالئع
اجل ��دد والتي �أثرت على م�س�ي�رة العمارة احلداثي ��ة �أ�شد الت�أثري،
ف�إنق�سم ��ت بح�سب حتليله حيال هذا «امل� ��أزق التاريخي» اىل ثالث
توجه ��ات :االول يتمثل بالذي ��ن حاولوا لعب دور الفن ��ان ـ ال�ساحر
ال ��ذي يق�ت�رب من نار احلداث ��ة والث ��ورة ال�صناعي ��ة دون الغو�ص
فيه ��ا ،ومنهم �أنطونيو �سان ��ت �إيليا ،مار�سيل دو�ش ��ان وقن�سطنتني
ملنيك ��وف ،والثاين يتمثل ب ��رواد العمارة احلداثي ��ة الذين حاولوا
االنخ ��راط يف النظام اجلدي ��د ومعاجلة تناق�ضاته م ��ن الداخل،
من �أمثال لوكوربوزيه وميز ف ��ان ديروه ووالرت غروبيو�س ،والثالث

6
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مم ��ا ال �شك في ��ه �أن تاف ��وري ت�أثر ب�ش ��كل مبا�شر يتجرب ��ة الناقد
وامل� ��ؤرخ الكبري جوليو كارلو �آرغان ،وق ��د �أ�شار تافوري يف معر�ض
7
حديث ��ه ع ��ن النقا�ش ��ات النظرية يف العم ��ارة والتنظي ��م املدين
اىل ت�أث�ي�ر �آرغ ��ان و�أفكاره ،وال ��دور الذي لعبه يف �إع ��ادة ت�صويب
الدرا�س ��ات املعمارية التي تتطل ��ب املواجهة ب�ي�ن «االيديولوجيات
الراديكالية» وبني مفهوم «االزمة» .ربط تافوري �أي�ض ًا بني درا�سات
�آرغان والدرا�س ��ات ال�سو�سيولوجية ملارك�س ويبري وارن�ست ترول�ش
�ضمن ر�ؤية مماثلة لإ�شكالي ��ة العمل �ضمن املنظومة احلديثة التي
�أظه ��رت نزع ��ة تاريخية نح ��و تهمي�ش جم ��رى الت�صمي ��م بد�أ من
ع�صر النه�ضة وحتى ع�صر االن ��وار ،كتح�ضري للمهمات اجلديدة
امللقاة على العمل الفك ��ري ب�إعتباره جز ًءا من املنظومة العقالنية
التي �سادت يف القرن الع�شرين .ي�شري تافوري يف هذا املجال:
«ه ��ذا التحلي ��ل يتطل ��ب مواجه ��ة ب�ي�ن مفه ��وم االيديولوجي ��ات
الراديكالي ��ة ومفه ��وم االزم ��ة� .أم ��ا مفه ��وم االزمة ،فه ��و يظهر يف
حتلي ��ل �آرغان ،كما عند ويبري وترول�ش ،كم�ساهم �أ�سا�سي يف تكوين
االيديولوجيا احلديثة للعم ��ل ،والتي تظهر جمدد ًا ك�أزمة االوطوبيا

يف الت�صمي ��م الفن ��ي ،املحكوم ��ة باالندث ��ار يف طريقه ��ا اىل ت�أكيد
8
مبادئها و�أهدافها».
هكذا يظهر ب�شكل جلي �إرتباط مفهوم «االزمة» عند تافوري ب�أفكار
�آرغ ��ان من قبله ،والذي �إرتكز عليه لإعادة ت�صويب العملية النقدية
والت�أريخية للعمارة احلداثية من خالل تطوير مفهوم جديد للبحث
العلم ��ي ،يخ�ضع العم ��ارة و�إمتداده ��ا املدين لأ�سئلة تتعل ��ق بو�سائل
�إنتاجه ��ا كما بخلفيتها االيديولوجي ��ة وتفرعاتها يف جمال ال�سيا�سة
كم ��ا التنظيم امل ��دين واالدارة املدنية .ويختتم ه ��ذه املقالة ب�إعادة
ت�أكيد الدور النقدي للعمارة:
«من املقدر للخطوط العري�ضة للنقد املعماري ب�أن تواجه امل�صممني
بدرا�سات قد تزيد من حريتهم وخجلهم .النقد بحد ذاته ي�أخذ �إذ ًا
�شكل «الت�صميم يف خدم ��ة االزمة» وننتظر منه �أن ي�ؤدي اىل عملية
9
متوا�صلة من التفكيك لكل ما يظهر مبظهر الوحدة الكاذبة».
هكذا �إذ ًا تظهر �أهداف العملية النقدية كتفكيك (الحظوا �إ�ستعمال
ه ��ذا امل�صطلح قبل رواجه فل�سفي ًا ومعماري ًا) للبنية الظاهرة للعمل
الفني ،و�إظهار ف�شل �إمكانية تكوين �أي وحدة دائمة.
7
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لتاف ��وري� ،إذ �أن العم ��ارة احلداثي ��ة كان ��ت قد تخل ��ت يف احلقبات
ال�سابق ��ة ع ��ن قدرتها على �صوغ املعاين من خ�ل�ال جتريد اال�شياء،
لت�صبح هذه اال�شياء جمرد رموز �شفافة وخالية من املعاين يف لعبة
تنحو نحو اال�ستقاللية التامة وقطع االو�صال مع العملية التاريخية.
و�سيع ��ود تافوري يف كتابه الثالث اىل نق ��د معمق لتجربة املعماريني
املعا�صري ��ن �ضمن �إطار ق ��راءة �شاملة لتج ��ارب الطالئع الفنية يف
القرن الع�شرين.

م�رشوع واوطوبيا

يف الكتاب النق ��دي الثاين لتافوري «م�ش ��روع و �أوطوبيا» (،)1973
عاد لريك ��ز على العالق ��ة بني العم ��ارة والنظ ��ام الر�أ�سمايل وعلى
«الأزم ��ة العقالنية» التي برزت مع ب ��دء العمارة احلداثية يف القرن
الثامن ع�شر .يف هذا الكتاب ال�صغري عاود تافوري قراءته للمع�ضلة
التاريخي ��ة يف الع�ص ��ر احلديث حيث �إنق�سمت احل ��ركات الطليعية
بني تل ��ك التي �سعت نحو �إ�ستقاللية الفنون ع ��ن امل�شاكل ال�سيا�سية
االجتماعي ��ة ،م ��ن خالل عملي ��ة �إن�سحاب تكتيكي م ��ن املواجهة مع
احلداث ��ة ،و�أخ ��رى �أ�ص ّرت عل ��ى دور املثقف�ي�ن والفنانني يف حتقيق
الربنامج احلداثي الذي ينظر اىل الثورة ال�صناعية كتطور �إيجابي
على طريق حتقيق املجتم ��ع املثايل� .شكك تافوري بامل�شروعني على
حد �س ��واء ،فوجد يف االول تعبري ًا عن «الوع ��ي اخلاطىء»(False-
 ،)Consciousnessفيم ��ا الثاين ال ميكنه �إال �أن يذوب يف النظام
الر�أ�سم ��ايل بالرغم م ��ن �أهدافه النبيلة .هك ��ذا ،ويف معر�ض نقده
له ��ذه املظاهر� ،أبدى تافوري حتفظ ًا ظاهر ًا حتى يف تقييمه لتجربة
مدر�س ��ة الباوهاو�س الريادية �إذ نظر اليها بريبة وا�ضحة ،لي�ستنتج
الحق� � ًا ب� ��أن العم ��ارة احلداثي ��ة حتاول ج ��ذب امل�شاه ��د بطريقتني
خمتلفتني؛ من خالل تب�سيط ال�صورة اىل �شكل فارغ ونقي وجاهز،
�أي �إلغاء ال�شيء يف العملية التكرارية� ،أو من خالل الظهور كـ «م�سرح
كامل» ،ك�شيء جديد ميكنه �أن يفجر الواقع ويح ّوله اىل «ف�ضا ًء غري
مو�ص ��وف» .من جهة ي�ضع �أعمال ميز فانديرو ،ومن اجلهة االخرى
االعم ��ال االخ�ي�رة لكوربوزيه .هكذا و�صف تاف ��وري الفراغات عند
ميز فاندي ��رو ب�أنها حت ّولت اىل رم ��وز« :ك�أ�شب ��اح للثقافة االوروبية
10
�أ�ضحت بالفعل جمرد رموز».
جت ��د العم ��ارة نف�سه ��ا �إذ ًا ،يف ق ��راءة تاف ��وري ،حمكوم ��ة به ��ذه
التناق�ض ��ات التي �أوجدتها احلداثة والت ��ي تظهر ب�شكل وا�ضح �أكرث
يف النط ��اق امل ��دين� ،أي يف طروحات «املدينة احلداثي ��ة» ومن �أبرز
�أمثلته ��ا م�شاري ��ع لودفي ��غ هيلرب�سامي ��ر ال ��ذي ح ��اول الو�صول اىل
عمارة ممكننة ت�أتي كنتيجة منطقية للدرا�سات العلمية ،حيث يلعب
املعم ��اري دور ًا خمتلف ًا عن دوره التقليدي فيتح ّول اىل جمرد منظم
�أو مدير للدورة االنتاجية ولي�س كمبدع فردي على مثال لوكوربوزيه.
يف ه ��ذا االط ��ار يت ��م �إنت ��اج �أ�ش ��كال �صناعي ��ة تتحول العم ��ارة من
خالله ��ا اىل منتج يخ�ض ��ع لعملية �إنتاجية ممكنن ��ة .حملت مقاربة
تافوري لهذه املح ��اوالت لإعادة �صياغة االطار امل ��دين نقد ًا مبطن ًا
لأف ��كار احلداثة االوىل من لوكوربوزي ��ه اىل غروبيو�س وو�صو ًال اىل
هلرب�سامي ��ر .يف ال�سي ��اق نف�سه �إنتق ��د العمارة املعا�ص ��رة يف �أوائل
ال�سبعينات ،التي حاولت الهرب من هذا الواقع عرب �صياغة نظريات
ترتك ��ز عل ��ى الدرا�س ��ات اللغوية والبنيوي ��ة .من ه ��ذا املنظار تبدو
جت ��ارب الدرا�س ��ات اللغوية يف العمارة كمح ��اوالت مفرغة بالن�سبة

الكرة واملتاهة

يف كتاب ��ه النقدي الثالث يف هذه ال�سل�سلة وعنوانه «الكرة واملتاهة»،
الذي يعتربه العديد من الباحثني باملرجع الأ�سا�س لفكر تافوري حول
العمارة املعا�ص ��رة ،11تناول تافوري عدة موا�ضيع بد�أ من التجارب
الرتكيبي ��ة يف االحت ��اد ال�سوفياتي و�أحالم «املدين ��ة اال�شرتاكية» يف
الع�شرين ��ات ،اىل التجارب احلداثي ��ة يف �أمريكا ،مرور ًا ب�أملانيا قبل
�سقوطه ��ا حت ��ت النري الن ��ازي وخمتتم ًا بف�صل خم�ص� ��ص للعمارة
املعا�ص ��رة� ،إنتقد فيه جم ��دد ًا التج ��ارب املعماري ��ة املعا�صرة التي
و�صفه ��ا هذه امل ��رة بـ «العمارة يف املخ ��دع»� ،إذ �أنها تله ��و باال�شكال
بينم ��ا تتجاهل املع�ضل ��ة التاريخي ��ة الأ�سا�سية� ،أي عالق ��ة العمارة
بالواق ��ع ال�سيا�سي مبعن ��اه ال�شامل ،ومن خالل ذل ��ك قدرة العمارة
عل ��ى امل�شاركة الفعلية ،ولي�س ال�صورية ،يف تطوير الواقع االن�ساين،
�إقت�صادي ًا و�إجتماعي ًا و�سيا�سي ًا.
يف مطالعتي االخرية لهذا العمل املهم لتافوري ،تبينّ يل وك�أننا نقر�أ
بالفع ��ل هنا تافوريان ولي�س تافوري واح ��د .فالف�صول التي تتعاطى
مع التج ��ارب الفنية الراديكالية �أو مع التج ��ارب املعمارية الفردية
يطغ ��ى عليها نوع معني من الكتابة يت�سم بال�سخرية الوا�ضحة ،فيما
الف�صول التي تتطرق اىل التجارب ال�سوفياتية والأملانية يف التنظيم
امل ��دين اال�شمل تت�س ��م باملو�ضوعي ��ة ودرا�س ��ة التفا�صي ��ل الدقيقة.
هكذا يغو� ��ص تاف ��وري يف ا�ستعرا�ض وحتليل التج ��ارب ال�سوفياتية
يف التنظيم امل ��دين املرتبطة باخلطط التنظيمية الكربى للمجتمع،
في�ستعر�ض جتارب �سوفياتية عديدة من م�شاريع �ساكولني� ،شو�سيف
و�شي�ستاك ��وف لإعادة تنظي ��م العا�صمة مو�سك ��و اىل م�شاريع �إن�شاء
م ��دن جديدة مثل بريفولي ��ي ،املخطط لها بالنم ��و بح�سب اخلطط
اخلم�سي ��ة� ،أو �سوك ��ول ،امل�صمم ��ة على ط ��راز «املدين ��ة ـ احلديقة»
االنكليزي ��ة لتمت ��د عل ��ى ن�ص ��ف ملي ��ون كلم مرب ��ع .لك ��ن تافوري،
بالرغ ��م م ��ن �إعجابه بهذه املح ��اوالت اجلريئة� ،إال �أن ��ه ال يتغا�ضى
كلي� � ًا بالنهاية عن توجيه �إنتقادات ملا �آل ��ت اليه تلك التجارب ،مما
�إ�ستدع ��ى ا�سترياد املهارات الأملانية من معماريني �إ�شرتاكيي الهوى
�أو ملتزم�ي�ن من �أمثال �إرن�ست ماي ،ماك�س فوربات وهان�س ماير يف
ثالثينات القرن الع�شرين.
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واالكت�ضاظ االكثف».
يف وج ��ه ه ��ذا االكتظاظ ،لك ��ن دون التطرق اىل م�س�أل ��ة االن�سالب
ال ��ذي يق ��ع �ضحيته مواط ��ن املدين ��ة احلديثة ،يط ��رح هلرب�سامير
م�شروعه لتنظيم املدينة ب�شكل منطي ،خا�ضع للمعطيات الإ�سكانية
البحت ��ة ،وك�أنه بذلك ينخرط كلي� � ًا �ضمن النظام االقت�صادي الذي
حتدث بالبدء عن �سلبياته .يحلل تافوري هذا بقوله:
«يف وج ��ه ت�شت ��ت «اجلزر التعاوني ��ة» ،ويف وجه اليوطوبي ��ا املعمارية
الت ��ي حتقق نوع ًا م ��ن «اال�شرتاكي ��ة االن�سانية» يط ��رح هلرب�سامير
م�شكل ��ة «املدينة ـ املاكن ��ة» بوظائفها امل�ستوعب ��ة ،واملو�ضوعة ب�شكل
مث ��ايل �ضمن نطاق التط ��ور الر�أ�سمايل ،م ��ن دون غ�ض النظر عن
�إمكانية م�شاركة ال�سلطات احلكومية والبلدية .....لكن ال�صور التي
تراف ��ق ن�ص هلرب�سامير تبدو متناق�ضة .من جهة جند �صور ًا ت�ؤ�شر
اىل عم ��ارة جمردة م ��ن قيمتها ومن �أية مي ��زات خا�صة ،ومن جهة
�أخ ��رى تبدو وك�أنه ��ا �صور ملج�سمات نظرية �صافي ��ة للتنظيم املدين
 ...ال ت�صل ��ح هنا التحوالت ال�شكلية الت ��ي �إختربها �إرن�ست ماي يف
فرانكف ��ورت وال االختب ��ارات الغريبة لربونو ط ��اوت .التنظيم يبدو
جلي ًا بكل مظاهره الكاريزماتي ��ة كتوجيه حتمي ،مفتقد لأية عالقة
14
ح�سية ،ومن دون اي �إدعاء نبوي».
هك ��ذا تب ��دو «املدينة الك�ب�رى» بح�س ��ب نظرية هلرب�سامي ��ر كخيار
رادي ��كايل خمتلف عن نظريات �أونوين اجلمالي ��ة� ،أو برونو طاوت،
�أو امل�شاري ��ع املح ��ددة يف برل�ي�ن وفرانكفورت .لكنه ��ا بالطبع تبقى
طروح ��ات نظري ��ة مل ترتجم ،وعلى ارجح ال ميك ��ن �أن ترتجم على
�أر� ��ض الواقع� ،إال �أنه من الوا�ضح ب�أن تاف ��وري بات هنا ينظر اليها
ب�ش ��كل خمتل ��ف ع ��ن الطروحات الأخ ��رى الت ��ي �س ��ادت يف القرن
الع�شري ��ن ،فيب ��دو هلرب�سامي ��ر هنا متماي ��ز ًا و�أك�ث�ر راديكالية من
زمالئ ��ه الذين حاولوا الو�صول اىل ن ��وع من امل�ساومة التاريخية بني
امل�شروع احلداثي والبنية االقت�صادية.

�أم ��ا يف ما خ�ص التجارب املدني ��ة يف املانيا ،فيخ�ص تافوري مارتن
فاغ�ن�ر ،املدي ��ر الع ��ام للتنظي ��م امل ��دين واالعم ��اري ملدين ��ة برلني
باهتم ��ام خا� ��ص ،وهو الرج ��ل الذي لع ��ب بالفع ��ل دور ًا �أ�سا�سي ًا يف
تكوين العا�صمة مبعظ ��م �أحيائها اجلديدة ،كما بتجهيزها بالعديد
م ��ن املجمع ��ات ال�سكني ��ة احلداثي ��ة ( )Siedlungenالتي ال تزال
تطب ��ع املدينة اىل يومنا .كان واغ�ن�ر ،الع�ضو يف احلزب اال�شرتاكي
الدميقراط ��ي� ،أحد املنادين بت�سيي�س التقني ��ة� ،أي بجعلها خا�ضعة
للم�ش ��روع ال�سيا�سي االو�س ��ع .لكن هذه النظ ��رة ال�سيا�سية للتنظيم
امل ��دين مل متن ��ع واغرن من االنفت ��اح على و�سائ ��ل خمتلفة يف العمل
ال�سيا�س ��ي وم ��ن بينه ��ا تطوي ��ر ه ��ذه امل�شاريع اجلدي ��دة من خالل
�ش ��ركات خا�صة �أو م�شرتك ��ة ميكنها بتناف�سها ت�أم�ي�ن نتيجة �أف�ضل
للمواطن من البلديات �أو احلكومة املركزية.
وكما يف برل�ي�ن ،كذلك يف فرانكفورت ،لعب املعم ��اري �أرن�ست ماي
دور ًا بارز ًا يف تطوير املدينة وجتهيزها مبجمعات ال�سكن االجتماعي
الت ��ي ف�ض ��ل ماي زرعها بعي ��د ًا عن الو�سط الق ��دمي و�ضمن النطاق
«الطبيع ��ي» مت�أثر ًا ب�أف ��كار االنكليزي روب ��رت �أونوين .وبالرغم من
خ�صو�صياته ��ا املمي ��زة وحتوالته ��ا التيبولوجي ��ة املنوعة ف� ��إن هذه
التجمع ��ات ال�سكنية تبق ��ى بالن�سبة لتافوري مناذج ل� �ـ «يوطوبيات»
منعزل ��ة وحمدودة� ،أكرث منه مل�شاري ��ع ب�إمكانها حتقيق �أي تغيري يف
الواقع االقت�صادي املدين ال�شامل .هنا �أي�ض ًا يعود تافوري لينزع عن
هذه امل�شاريع الريادية �صفتها التغيريية:
«�إن جممع ��ات ال�سكن الع ّمالية ،املمولة ب�أموال االحتادات العمالية،
تتكل ��م مبجازية عن الفجوة ما بني هذه «اجلزر العقالنية» واملحيط
الر�أ�سم ��ايل .من واجبها ،ومن رغبتها �أن ت�ضمن م�سافة بينها وبني
املراكز املدنية وال�صناعية .نقاءها ال�شكلي ي�صدح ك�إتهام للمدينة
12
الكربى واملناطق االنتاجية».
الرك ��ن الثالث الذي يخ�صه تاف ��وري با�ستعرا�ضه للتجارب الأملانية
هو املعماري لودفي ��ع هلرب�سامير .وخالف ًا للطريقة التب�سيطية التي
�شمل ��ه بها يف كتابه ال�سابق ،فهو يخ�ص�ص هنا لهلرب�سامير م�ساحة
�أو�س ��ع لطروحات ��ه من خ�ل�ال قراءة دقيق ��ة لكتابه «عم ��ارة املدينة
الك�ب�رى» والتي يلقي فيه ��ا هلرب�سامير ال�ضوء بو�ض ��وح على تكوين
املدينة احلديثة .هنا ي�ست�شه ��د تافوري ب�أقوال هلرب�سليمر ويقتب�س
مقطع ًا كام ًال:
«�إن النم ��ط اجلديد للمدينة الك�ب�رى يعود تكوينه قبل كل �شىء اىل
العام ��ل االقت�ص ��ادي لالمربيالي ��ة الرا�سمالية ،املرتبط ��ة بدورها
بتطور العلوم وتقنيات االنتاج  ....هكذا تظهر املدينة الكربى كنتاج
لر�ؤو�س االموال امل�سيطرة واملجهولة الهوية� .إ�ضافة اىل ذلك ،هكذا
ن ��وع من املدن تتمتع ب�أ�س�سها االقت�صادي ��ة واالجتماعية والنف�سانية
اخلا�ص ��ة به ��ا ،حي ��ث جن ��د يف الوق ��ت ذات ��ه االنع ��زال االق�ص ��ى

بني تافوري و�آدورنو

الرتاب ��ط الفك ��ري بني تاف ��وري و�آدورن ��و كان قد �أ�شار الي ��ه الناقد
واملفك ��ر املارك�سي فريدريك جيم�س ��ون يف �إحدى مقاالته  ،15حيث
�إنتق ��د مواق ��ف تافوري ،الت ��ي تقفل االبواب يف وج ��ه �أي �أمل لتغيري
الو�ضع الراهن والتي تن�سحب بالنهاية اىل جمرد �إحتفاء بال�صمت،
ه ��ذا ال�صمت الذي ر�آه تافوري بنوع خا� ��ص يف �أبنية ميز فان ديرو
املنت�صبة يف و�سط املدينة املعا�صرة.
لك ��ن بالرغم م ��ن �سلبيتها الفكري ��ة التي تلتقي ب�سلبي ��ة �آدورنو كما
�أ�ش ��رت ،ف�إن توقعات تافوري من ��ذ ال�سبعينات ور�ؤيته هذه ملا ي�سمى
بال� �ـ «تطور املعماري» ظهرت نتائجها فعلي ًا يف ع�صرنا احلايل حيث
مت جتري ��د العمارة م ��ن �أي دور �إجتماعي �أو �سيا�س ��ي لتبقى جمرد
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تذك�ي�ر ب�سط ��وة املنظوم ��ة الهند�سي ��ة ـ التقني ��ة عل ��ى كل املفاهيم
االن�ساني ��ة االخ ��رى ،مم ��ا يعيدن ��ا �أي�ض� � ًا اىل �إنتق ��ادات مدر�س ��ة
فرانكف ��ورت للم�شروع احلداثي ككل .لكن م ��ن اخلط�أ �إ�ستنتاج نقد
مدر�سة فرانكفورت �أو م�شروع مانفردو تافوري ب�أنه دعوة لالرتداد
اىل مفاهيم �أو �أمناط ما قبل حداثية� ،إذ �أن هذا اخليار يبقى خيار ًا
رجعي� � ًا وغري ممكن يف كل االحوال ،بل تبقى دعوتهم دعوة مفتوحة
ملمار�سة النقد حتى الو�صول اىل جذور املع�ضالت القائمة ،على �أمل
�أن يتم �إخرتاق بع�ض هذه املع�ضالت اىل ما هو �أف�ضل.
8
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«�ص ��ورة» يتم نقلها وا�ستن�ساخه ��ا و�إ�ستريادها ب�شكل بات يتعدى كل
ال�ضوابط ال�سابقة من عالق ��ات ح�س ّية �أو معنوية باملكان �أو الثقافة
�أو املجتم ��ع .ولعل االبتذال احلا�صل يف ع�صرنا ويف كل البلدان التي
ت�شهد حركة عمرانية وا�سعة لهو �أكرب دليل على �إزدياد هذه «الأزمة»
التي حتدث عنها تافوري ،والتي جردت العمارة من �إمكانية لعب �أي
دور فعلي يف تطوير املجتمع املعا�صر .من هذا املنطلق ميكننا �أن نرى
�أي�ض� � ًا �أن بع�ض املحاوالت اليائ�سة لإع ��ادة �إحياء مفاهيم «ما ـ قبل
ـ حداثية» تت�س ��م بالنو�ستاجليا ذاتها التي طبعت التجارب الريادية
ال�سابق ��ة لإبت ��كار جمتمع «مث ��ايل» ،فيما تطور اخلي ��ار «االبداعي»
التكنولوج ��ي املدع ��وم بتقنيات الر�س ��م الآيل واملحرر م ��ن �أية قيم
�إن�ساني ��ة ق ��د �أدت بدورها اىل الهروب اىل االم ��ام نحو عملية �إنتاج
مفتوحة ومتفلتة م ��ن �أي نقد عقالين مما يو�صلنا يف نهاية املطاف
اىل الغرق يف م�ستنقع ال�صور واال�شكال اال�ستهالكية الزائفة.
�أما م ��ن الناحية املدنية ،ف�إن توقعات تاف ��وري ور�ؤيته ال�صائبة عن
تداخ ��ل امل�صالح ال�سيا�سي ��ة واالقت�صادية يف اللعب ��ة املعمارية جتد
�أف�ض ��ل جتلياته ��ا يف واقعنا املحل ��ي واالقليمي حي ��ث حت ّولت م�س�ألة
التنظي ��م امل ��دين اىل عملي ��ة ميكانيكي ��ة جم ��ردة م ��ن كل الأ�س�س
واملفاهي ��م االن�سانية ،تطغى عليها امل�صال ��ح� ،إن مل نقل ال�صفقات
االقت�صادية امل�شبوهة ،مما ي�ؤدي اىل تدمري ممنهج لالطار البيئي
كما للح ّيز العام .ولي�ست امل�شروع االن�شائية الكربى من �شق طرقات
داخ ��ل الن�سي ��ج التاريخي للمدن� ،أو حتويل ه ��ذه املناطق التاريخية
اىل «متاح ��ف رمزية» ميكن ت�صنيفها �ضم ��ن خانة «الرتاث»� ،سوى

الئحة ال�صور:
 1ــ جيوفاين بريانيزي ـ من �سل�سلة ر�سمات ال�سجون.
 2ــ ملنيكوف ـ م�شروع �إفرتا�ضي.
 3ــ كوربوزيه ـ فيال �شتاين.
 4ــ بوناتز ـ حمطة قطار �شتوتغارت.
 5ــ ميزفان ديروه ـ املركز الفدرايل يف �شيكاغو.
 6ــ هلرب�سامير ـ خمطط املدينة الكربى.
 7ــ برونو طاوت ـ م�شروع بريتز يف برلني.
 8ــ ارن�ست ماي ـ م�شروع ليندنهوف يف فرانكفورت.

35

العدد ال�ساد�س 2015

م .د .رهيف فيا�ض ،و م .د .م�صطفى املزوغي.

اليوم الثاين؛ املحور الثاين« :الفكر والفل�سفة يف مكونات التنظيم املديني احلديث»
الأبعاد الوظيفية والتقنية والثقافية للمدينة قراءة يف �أثر �أطروحات الفكر احلداثي
على ت�شكيل العمران املديني

هنا تباينت �أطروحات الفكر يف ذلك بل وبلغ اختالفها �أوجه مع
بدايات االنقالب على كال�سيكيات التخطيط املديني تلبية لنداءات
ال�ضغط ال�صناعي يف بدايات القرن الع�شرين� .صاحب ذلك ما �أقره
اجتماع  CIAMعلى ظهر باخرة مبحرة �إىل �أر�ض اليونان �سنة
 1930يف وثيقة �أثينا  Athens Charterب�ش�أن املدينة الوظيفية
 Functional Cityامل�ؤ�س�سة على املدينة الإ�شعاعية Radiant
 Cityبتوقيع لوكوربزييه ،ذات املُن َِظر ال��ذي ك��ان ين�شد مدينة
الغد الألية املنظمة الراف�ضة للهيئة املدينية املوروثة وال�سائدة يف
القرن التا�سع ع�شر بكل فو�ضويتها ،هذه املنظومة املدينية الآلية
«الفا�ضلة» واجهت حتديات الواقع االقت�صادي والثقايف.
م��ال��ذي يقابل ك��ل ذل��ك يف واقعنا املديني ال�ي��وم ؟� ،إن��ه الواقع
العمراين الذي �أ�ضحى ق�ضية ت�شغل الطرح الفكري املعا�صر ،فتمتد
القراءات انطالقا من طرف نظريات معقدة كتلك التي تقف على
ظاهرة حماكاة النمو العمراين ومراقبته من خالل منظومات
رقمية ،تبحث يف �أن ما �ساد منت�صف القرن الع�شرون من قناعات
حول امل��دن ب�أنها خا�ضعة للتنظيم والنظام وبالتايل فالتوقعات
التخطيطية كثريا ما تتوافق وحقائق الواقع كانت قراءة خاطئة.
تطالعنا اليوم �أي�ضا �أطروحات رم كولها�س  ،Rem Koolhaasوهو
الأخر يرثي تارة ويبتهج تارة �أخرى حول قراءته لعمارة وعمران

املعمار :د .م�صطفى حممد املزوغي  /ليبيا

كيف ميكن للمدينة �أن تولد ؟
هل يكون ذلك بدافع رغبة االن�سان ،وحاجاته� ،أحالمه� ،أم فكره
وقراءته الفل�سفية؟
تولد املدينة ،وينمو عمرانها وتكت�سي عمارتها تعابريها ،ويولد
معها �س�ؤال �صنعها ،فاملدينة رهينة احلاجة واحللم والفكر ،تارة
جندها من �صنع «رغبات» الرجال كما يكتبها �إتالو كالفينو Italo
 Calvinoيف مدنه الالمرئية ،فاملدينة البي�ضاء وليدة حلم الرجال
امل�شرتك على ل�سان ماركوبوللو ،حني ر�سم كل منهم �شوط مطاردته
للمر�أة العارية يف املدينة ب�شكل خمتلف عن احللم حتى ال تتمكن
من ال�ف��رار� ،أم كحلم رج��ل واح��د كاالمربوطور املغويل �أك�بر يف
بناء مدينة الفتح ال�صوفية التي هجرها �سكانها ل�شح املياه بها،
وتارة �أخرى نرقبها كمدينة يحاول نظم ن�سيجها فكر املخططني
ك�شانديغار  Chandigarhلوكوربزييه  ،Le Corbusierوبرازيليا
 New Brasiliaلو�سيو كو�ستا  Lucio Costaاجلديدة ،كالهما
�أن�شئت ملوظفي احلكومة ،وكالهما �أخفقا يف توطني روح املجتمع
الهندي والربازيلي...
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نحن متخلفون»((( ،كان ذلك يبدوا وك�أنه ل�سان حال الق�صور الذي
ي�شوب الطرح التخطيطي للمدن املتحم�س للح�س التنظيمي الوظيفي
الذي مل يف�سح املجال للبعد الثقايف ل�سكان املخطط اجلديد ،ذلك
البعد الذي يتعذر التنب�ؤ مب�سار تبلوره ،فهو نتاج التفاعل االجتماعي
واالقت�صادي وال�سيا�سي للمجتمع االن�ساين امل��دين ،ال��ذي كثريا
ما يتم يف م�سارات املدينة وحجراتها� .إن االخ�ف��اق �أو النجاح
الذي يحالف �أي تخطيط مرهون �أ�سا�سا بتوافق الواقع والتوقعات
التخطيطية ،وهذه التوقعات قد تكون مو�ضوعية يف م�ستوى التعامل
والر�ؤية الوظيفية ،فالطرح احلداثي الذي يقر�أ العمران املديني
كمناطق للعي�ش ،و�أخ��رى للعمل  ،و�أخ��رى للرتفيه تربطهم �شبكة
للموا�صالت من م�سارات .مل يتمكن من قراءة القيمة اال�ستعمالية
لتلك املناطق �أو امل�سارات الرابطة بينها .فالقيم اال�ستعمالية  ،التي
يتعذر التنب�ؤ بها ،تتبلور �ضمن م�ستويات التفاعل االن�ساين املكاين،
وت�ضبطه العادات والتقاليد والأعراف.
خل�ص االجتماع الرابع ملجموعة �سيام �سنة  1933ب�إ�صدار وثيقة
�أثينا التي ك��ان ت�أثريها التخطيطي ملمو�س ًا يف تعريف املدينة
الوظيفية((( � Functional Cityإب��ان احل��رب العاملية الثانية،
هذه القراءة التخطيطية التي اعتمدت على ا�ستعماالت املناطق
م�ستندة على الإح�صائيات لتوقعاتها ،كانت قد و�ضعت �سل�سلة

اليوم ،حتى �أن��ه يجد ح��ال العامل اليوم ب��دون عمران ،ووحدها
العمارة التي تفرت�ش املكان .يجد موت العمران هو �سر جل�ؤنا �إىل
ال�شعور بالأمان الطفيلي يف العمارة.
ما حتاول �أن تطرحه هذه الورقة هو احلاجة �إىل �إدراك االبعاد
الوظيفية ،والتقنية ،والثقافية التي ت�سكن العمران املديني الطبيعي
يف ت��واف��ق وت ��وازن ع�بر �أج�ي��ال قاطنيه ،ومقارنته مب��ا ي�ب��دوا لنا
االخفاق الذي حالف التخطيط العمراين للمدينة� ،إن القراءات
التقنية ،امتدت منذ مهد احلداثة يف �أواخر القرن التا�سع ع�شر،
وحتى �أوجها يف �أطروحات الأر�شيغرام  Archigramوامليتابوليزم
 ،Metabolismلي�ستقر حالها مع روادها اليوم ،بتطعيم عمران
مديني قائم بجرعات التقنية املعمارية كما جندها يف �أعمال
رينزو بيانو  Renzo Pianoوريت�شارد روجرز Richard Rogers
ونورمان فو�سرت � .Norman Fosterأما القراءات الثقافية فعلى
الرغم من ت�شعب فروعها �إال �أنها ت�شرتك جميعها يف الدعوة �إىل
�أهمية �إدراك ر�صيد العمران املديني الطبيعي يف مواجهة التخطيط
العمراين ،فالتنوع للقراءات العقالنية ،و�أطروحات كيفن لين�ش
 ،Kevin Lynchوجدليات كري�ستوفر الك�ساندر Christopher
 Alexanderو�ألدو رو�سي  ،Aldo Rossiوالأخوين كراير Leo,
 ،Rob Krierوقناعات ح�سن فتحي ،وغريهم جميعا ي�شددون
على البعد الثقايف الإن�ساين للعمران املديني .كلتا القراءاتان
ت�أتيان ل�سد العجز التخطيطي احلداثي ومعاجلة الق�صورالفكري
الذي انفرد بالقيمة الوظيفية دون �إعتبار للتوازن املكاين االن�ساين
املن�شود يف العمران.
�إن اجل��دل هنا ال ي�ستهدف تقييم �أط��روح��ات احل��داث��ة �أو حتى
عر�ضها للنقد بالقدر الذي تطمح فيه �إىل ا�ستعرا�ض املحاوالت
الفكرية التي �سادت القرن الع�شرين وتباين �أطروحاتها �ضمن
حماور الوظيفية والتقنية والقيم الثقافية العمرانية ،فقد يكون يف
ذلك ال�سبيل لفهم العمران املديني الذي ن�سكنه ،و�إدراك احلاجة
�إىل مراجعة مداخل احللول التخطيطية لها ،ال �سيما �إذا ما مت تبني
�أن الطرح الفكري القائل ب�أن عمران اليوم لن يعنى «باجلديد»
بالقدر الذي ين�شغل فيه «بالكثري» و«التحوير» .بتقييم حالة العمران
املديني الذي ن�سكنه يف مدن ولدت طبيعية ،لت�ضفى عليها حماوالت
ب��داي��ات القرن الع�شرين التخطيطية اال�ستعمارية بعدا يعي�شه
�سكانها حتى اليوم �إىل �إخفاق القرار التخطيطي يف مواجهة النمو
الع�شوائي ،يدفعنا بعنف للت�سا�ؤل عن م�ستقبل العمران املدينى
املجهول ،وفاعلية املواجهة التخطيطية له .
عندما حتدث �أحد �سكان مدينة �شانديغار خمت�صر ًا الو�صف �إىل ما
�آل عليه احلال يف املدينه بقوله «�صحيا نحن متقدمون� ،إجتماعيا

)(1
http://architecture.unl.edu/projects/housingissues/pages/
readings/PDF/Brolin_read.pdf
(2) The Functional City - The CIAM and Cornelius van Esteren,
1928 – 1960, edited by Kees Somer
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من االر��ش��ادات التخطيطية �شكل البع�ض منها اليوم خمتنقات
تخطيطية يدفع �سكان املدن ثمنها الباه�ض .فاملناطق ال�سكنية
التي �أو�صي ب��أن حتتل �أف�ضل امل��واق��ع ،و�أن تتمتع بحد �أدن��ى من
�أ�شعة ال�شم�س ،كما �أن لغر�ض توفري م�سطحات خ�ضراء يجب �أن
تكون قواطع اال�سكان ر�أ�سية ومتباعدة ،وبغر�ض التقليل من زمن
التنقل ،فلقد متت التو�صية مبجاورة املناطق ال�صناعية للمناطق
ال�سكانية مع عزلها باملناطق الريا�ضية واملنتزهات ،وتكون عر�ض
امل�سارات حم�صلة احل�ساب يف تقدير نوع املوا�صالت و�سرعتها!� .إن
ما يطرحه فان اي�سرتين  van Esterenب�أن التكوين التخطيطي
يعك�س تخطيط عمراين «علمي» ،فهو كر�ؤية تخطيطية كانت قد
ا�ستندت على الب�صرية يف �إدراك �أهم جوانب احلياة االجتماعية
واختزالها يف �إ�سكان ،عمل« ترفيه  ،وكلها مرتبطة باملوا�صالت(((،
يبدوا وك�أنه الت�أ�سي�س للمفهوم القائل ب�أن املدينة هي �آلة للعي�ش
اجلماعي ،و�أن املدينة الوظيفية هي �أح��د مرادفاته اللغوية� .إن
احل�س الآيل وليد منظومات الت�شغيل املديني ،من بنى حتتية ،تغذية
و�صرف ،موا�صالت وخالفه ،جميعها �سمات املدينة احلديثة كما
يطرحها الفكر احلداثي.

�أفكارهم من خالل حملة �أطلق عليها ا�سم �أر�شيغرام ،لقد جتاوزت
�أفكارهم احلدود امل�ألوفة للعمارة والعمران ،و�أثرت يف عدد كبري
من احلركات الثقافية من خالل التعبري عن افكارهم حتى بداية
ال�سبعينيات .عمرانيا ،عرفت هذه احلركة مب�شروع املدينة املتنقلة
� The Walking Cityسنة  ،1964التي ت�أتي كنتاج تقني يحاكي
بيئة احل�شرات  ،مت�أثرة مبقولة لوكوربزييه «البيت �آلة للعي�ش» من
مباين ذكية قادرة على التنقل وبحجوم عمالقة ميكن لها �أن جتوب
الأر�ض ،واملحيط االفرتا�ضي كبيئة معي�شية هو ذلك العامل الذي
دمرته احلرب الكونية الذرية ! .م�شروع � Plug-In Cityسنة ،1964
هو الأخر مقرتح تقني من هيكل عمالق مهي�أ ال�ستقبال خاليا �أو
مكونات معي�شية قيا�سية ليتم نظمها يف الهيكل �آليا .املدينة الفورية
 ،Instant Cityم�شروع مدينة تقني ت�أتي كحدث متنقل يحط يف
مدن بائ�سة جوا بوا�سطة مناطيد مبن�شاءات م�ؤقتة بغر�ض خلق
حوافز لتن�شيط «ثقافة» عامة بتوظيف جماليات االعالن والدعاية،
وعند الرحيل ال يبقى منها �سوى مرا�سي تقنية متطورة .ومل يكن
االختالف ظاهرا �سوى يف م�شروع املدينة املعدلة ،Tuned City
الذي يقرتح الإ�ضافة والإقرتان بعمران قائم بن�سبة تكفل ح�ضور
دليل التطوير العمراين ال�سالف بدال من العمل على اخفا�ؤه كليا.
�إن ال�سمة التقنية التي �صبغت حماوالت امليتابوليزم كحركة فكرية
(معمارية) عمرانية ،يقدمها كي�شو كوروكاوا ،Kisho Kurokawa
ك�أحد املنظرين لهذا اخلط ،الذين قدموا البيان «Metabolism

املدينة والدور التقني يف ت�شكيلها

�شهدت �ستينيات القرن املا�ضي حركة طالئعية عرفت ب�أطروحاتها
الفكرية النظرية �أك�ثر منها م�شروعات حقيقية ،ه��ذه احلركة
ك��ان يف قيادتها �ستة معماريني بريطانيني �أطلقت على نف�سها
ا�سم «�أر�شيغرام» (،Archigram (architecture + telegram
حيث ال زالت ر�سوماتهم م�صدر الهام كما كانت لفكرة املجمعات
العمالقة  ،mega-structuresه��ذا ال�ف��ري��ق م��ن املعماريني

Peter Cook, Warren Chalk, Dennis Crompton, David

 Green, Ron Herron and Michael Webbعملوا على ن�شر

(3) Ibid, p.131
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1960 – A Proposal for a

هذه الوحدات ال�سكنية يف مواقعها بوا�سطة مروحيات .هذه الر�ؤية
تفتقر �إىل �إدراك حقيقة �أن املباين ال ميكن اختزالها �إىل هيئة �آلية
�صماء ،فهى مكون وظيفي و ثقايف و�إن�ساين ،فالر�ؤية ميكن القبول
بها على م�ستوى الوحدة املعمارية الواحدة ولكن تكرارها باملاليني
ي�صيبنا بالذعر.

� »new Urbanismأن امل�سار
الرئي�سي لهذا البيان يتمحور
ح��ول مفهوم حيوية املجتمع
االن �� �س��اين يف م���س��ار التطور
امل���س�ت�م��ر م��ن ال� �ن ��واة وح�ت��ى
ال� ��� �س ��دمي�.إن اخ �ت �ي��ار تعبري
ميتابوليزم ،م��رده القناعة
ب��أن الت�صميم والتقنية يجب
�أن ي�شكالن دالل��ة على حيوية االن�سانية ،ه��ذا املبد�أ على درجة
من الأهمية ل�سببني رئي�سيني كما يطرحهما كي�شو ك��وروك��اوا(((؛
�أولهما انه يعك�س ال�شعور ب�أن املجتمع االن�ساين يجب اعتباره كجزء
من كيان طبيعي متكامل وحميطه احليواين والنباتي ،وثانيهما
�إنه يعرب عن القناعة ب�أن التقنية هي امتداد لالن�سانية ،وهو ما
يخالف القناعة الغربية ب�أن احلداثة هي مبثابة التعار�ض املتكرر
بني التقنية واالن�سانية� .إن النمو االقت�صادي الياباين املت�سارع،
دفع بحركة امليتابوليزم بالدعوة للحاجة �إىل خلق عالقة جديدة
بني التقنية واالن�سان ،و�أخذ احلذر من التطور امل�ستقل للتقنية �إىل
احلد ال��ذي ميكن �أن تتحكم فيه وتقود م�سار احلياة االن�سانية،
ف��احل��رك��ة تطمح �إىل خ�ل��ق منظومة تكفل ل�لان���س��ان احل�ف��اظ
وال�سيطرة على امل�سار التقني� .إن القلق التقني لدى احلركة دفع
بتبني نظرية دورة التمثيل الغذائي التي تقرتح �إع��ادة التنظيم
الذي يجزئ الفراغ املعماري واحل�ضري �أىل م�ستويات الرئي�سي
والتابع وبكيفية متكن الإن�سان من التحكم يف عامله املعي�شي� .إن
حركة امليتابوليزم ،تعني «بالعالقة» بني الإن�سان وحميطه ،لذا
ف�إن توظيف الت�صنيع والعمارة �سابقة التجهيز و �إبتكار «الكب�سولة»
املعي�شية ،تطمح لتحفيز امل�شاركة بني الإن�سان وحميطه من خالل
تكامل العالقة كتلك التي بني الفنان واجلمهور� .إنها عالقة بني
العمران واملجتمع والطبيعة �ضمن �أر�ضية تقنية .مل ت�أخذ املدينة
التقنية منحا �أ�شد تطرفا من �أعمال الأر�شيغرام وامليتابوليزم،
�إال �أن التقنية من جانب �آخر دفعت بالعمل املعماري لأن يرف�ض
الهوية الثقافية ،وي�شكل لبنة معمارية تقنية يف ن�سيج العمران.
�إن �أعمال عدد كبري من املعماريني تبنت املدخل التقني ك�صيغة
تعبريية موروثة من ر�صيد املوجة ال�صناعية للح�ضارة الإن�سانية
على الأر�ض� .إن حماولة باكمن�سرت فوللر Buckminster Fuller
يف م�شروع  Wichita houseق��راءة تبحث يف ت�صميم مبنى
�صناعي ،ميكن مبوجبه حماكاة االنتاج ال�صناعي الكمي ،وزرع

امتد احل�ضور التقني عرب القرن الع�شرين حتى يومنا هنا ،وتباينت
م�ستويات التوظيف له� ،إال �أن ح�ضورها املكثف اليوم انح�سر على
حدود العمل املعماري ،يف �إطار «حتوير» خاليا ن�سيج العمران �إىل
هيئة تعبريية تقنية ،وتبدوا �إطاللتها كر�أ�س حربة لتمهيد احل�ضور
التقني «العمراين املعومل» ،فالعمران «التقني» يعمل على �إحالل
حمل الر�صيد الثقايف القائم وطم�س هويته .وب��ات احل��ال وك�أن
اخلطاب التقني يف العمران هو اللغة العاملية امل�شرتكة ،تلك اللغة
التي قد تدفع �إىل الالوعي املكاين .من هنا ك��ان جدلية رهيف
فيا�ض حول املالئمة ،يف ذلك ،للمعطيات الطبيعية واالقت�صادية
والتقنية املحلية ،بل يراها مدمرة للرتاث املنت�شر يف معظم املدن
العربية ،مت�سائال عن عمارة «املعوملة املعا�صرة» كونها «تبدو غري
معنية بوعي املكان حيث تقوم .تبدو يف �أمكنتها ،وك�أنها �صممت
لغري هذه الأمكنة .تبدو وك�أنها غري مكرتثة باجلواب على ال�س�ؤال
الذي ميثل بداية وعينا للمكان ،وهو �أين نبني ؟ �أين نحن؟ ثم تبدو
�أي�ضا وك�أنها �صممت لنا�س �آخرين ،غري نا�س املكان حيث تقوم،
فتبدو �أي�ضا وك�أنها غري معنية باجلواب على ال�س�ؤال الذي يكمل
وعينا للمكان ،وهو ملن نبني ؟ ومن نحن؟»(((.
البعد التقني املديني ،ذو براح كبري ميتد من مواد البناء وتقنيات
التنفيذ �إىل تقانة البنى التحتية �إىل منظومات املوا�صالت والتوا�صل!
والبون �شا�سع يف البعد التقني املديني بني �أوروبا ال�صناعية ،قارة
امل��دن ،وبني عاملنا املديني املتذبذب ،فالبعد التقني املديني وثيق
ال�صلة ببيئة ن�ش�أته ،فهو ٌبعد يولد وينمو ويتفاعل ويتكامل وحميطه
احل�ضاري يف بيئته احل�ضرية ،قيمة مدينية ت�شرتط حالة حتقق
الإنتماء لدى �ساكنيه غري مفككة متتلك بو�صلتها وو�ضوح وجهتها� .إن

(4) Kisho Kurokawa, Metabolism in Architecture, Studio Vista
(London), 1977, p.27

((( رهيف فيا�ض ،العمارة ووعي املكان ،دار الفارابي( ،بريوت)� ،2004 ،ص.106 .
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بال�سكان كتلك التي نرقبها يف �إقليم ري��ودي جانريو و�ساوباولو
بتعداد متوقع  43مليون ن�سمة� ،أو �إقليم ناجويا� ،أو�ساكا ،كيوتو،
وكوب باليابان املتوقع  60مليون ن�سمة يف � ،2015إنتهاء بظاهرة
املمرات العمرانية ،كتلك التي متتد  600كيلومرت من العمران
املتوا�صل بني نيجرييا ،بنني ،التوجو ،وغانا ،واملعروفة بقيادتها
الإقت�صادية االقليمية.
مبقارنة احلال يف قارة املدن والعامل احلديث يتوقع منوا بطيئا ان
مل يكون معدوما ،حيث يتوقع منو �سكان البيئة العمرانية من 900
مليون ن�سمة مت اح�صا�ؤها
يف  2005لت�صبح  1.1بليون
ن�سمة يف  ،2050فالعديد من
امل��دن تعي�ش �ضمور �سكاين،
لتدين ن�سبة الزيادة ال�سكانية
وم��ع��دل ال�� � ��والدات! .ال �ي��وم
تعي�ش الب�شرية يف جمموعة
«الأط � ��راف»((( ،دون ح��راك
ي��ذك��ر ب���ش��أن م�ستقبلها ،يف
حني جند املحاوالت احلداثية
واملعا�صرة على حد �سواء �ضمن حدود ثقافة «املركز» تعمل جاهدة
على تعزيز التفرد وت�أ�صيل لغة واحدة يف ثقافة العمران احلديث
و«املعومل املعا�صر» ،فكان معها والدة م�شروع «املدينة املنتج»(((.
�إن امل�ؤ�شرات التاريخية اجلديدة يف ع�صر كان يوما �صناعيا وتوقع
له �أن يكون معلوماتيا �أ�صبح ل�سان حاله يقول ب�أنه عمراني ًا� ،إال
�أن هذا الواقع يبدوا غري مرئي ًا للمجتمعات العمرانية املتقدمة،
فاملعاناة منح�صرة يف عمران املجتمعات النامية� .إن قراءة امل�شهد
على املقيا�س العربي ،جند التباين ظاهرا بني طريف عمران �آخذ
يف النمو الع�شوائي واالكتظاظ الغري متوازن خ�صو�صا يف العوا�صم،
وعمران معا�صر بديل ين�شد قيم العمران املعا�صر املعومل .ي�أتي
الأخري يف مدن مت ت�أ�سي�سها على مقومات اقت�صادية بحثة ،وال جتد
�ضريا يف �أن يكون التنوع الثقايف والعرقي والديني لقاطنيها قائم ،ال
�سيما و�أن اخل�صائ�ص املكانية والفراغية للعمران وعمارته ال حتمل
هوية ،بل تتناف�س يف الإع�لان عن احلياد الثقايف ،حتى �أ�صبحت
املحاولة يف بع�ض عمائرها ت�أخذ ال�سمة امل�سرحية الديكورية يف ظل

الطرح التقني املديني احلداثي خلف تبعات �سلبية على م�ستوى البيئة
املعي�شية و�أثارها على املحيط الطبيعي ،فكان بزوغ فكر اال�ستدامة
العمرانية ،ذات الفكر الذي يعمل جاهدا على ر�أب ال�صدع البيئي
الذي �سببه احل�ضور التقني العمراين ،من خالل املعاجلة التقنية
للعمارة والعمران مبواد وتقنيات وحلول تعمل على احرتام النظام
الطبيعي البيئي((( .اليوم يفر�ض العمران املتنامي واملت�سارع على
�أر�ض الب�سيطة حتديات جديدة ملعاجلتها ،فامل�ؤ�شرات تعزز القناعة
ب�أن املوجة ال�صناعية التي ولدت منذ  150عاما قد حتولت �إىل موجة
عمرانية عاتية ،يدفع ثمنها ب�شكل فادح تلك املجتمعات النامية التي
ب�أت تتكد�س يف البيئة العمرانية مهاجرة من الأرياف �أو تعي�ش حتول
بيئتها القروية ال�صغرية �إىل جتمعات عمرانية (المدينية) فو�ضوية
كبرية ،وب�شكل يفتقر كليا �إىل التوازن.
التوقعات العمرانية يف تقرير «املوئل» للم�ستوطنات الب�شرية بالأمم
املتحدة  UN-HABITATت�شري �إىل �أن الكثري من احلوا�ضر
 Metropolisب��د�أت تقرتب وتتداخل من بع�ضها البع�ض لتخلق
�إقليم عمراين هائل (((«� »mega-regionأحدها تلك �شواهد
النمو املت�سارع والغري من�ضبط يف تلك احلوا�ضر العمرانية الواقعة
غرب �أفريقيا حيث املدن الجو�س ،ابيدان ،لومي و�أك��را على نحو
ي��ؤول �إىل التحامها ،وال��ذي ب��دوره قد ي��ؤدى �إىل في�ضان عمراين
يتجاوز حدود نيجرييا وبنني والتوجو وغانا .لقد و�صف التقرير هذا
القرن «بقرن املدينة» و�أن ن�صف �سكان الأر�ض يقطنون املدن ،ومع
منت�صف القرن �سي�شغل  %60من �سكان الأر�ض املدن ،و�أن النمو
العمراين املتزايد مت�سارع يف الدول النامية دون غريها ،حيث املدن
تنمو مبعدل خم�سة ماليني ن�سمة �شهريا ،ولي�س بغريب �أن يتزايد
التكد�س ال�سكاين والهجرة �إىل �أ�ضواء املدينة يف مدن ملجتمعات
نامية  ،ولكن اخلطورة تكمن يف عدم اال�ستعداد لهذه الهجرة �إن مل
يكن بالإمكان احليلولة دون حدوثها� .إن التقرير ي�شري �إىل �أن النمو
العمراين هو نتيجة لعوامل مركبة كاملوقع اجلغرايف ،ون�سبة زيادة
ال�سكان ،والهجرة من الريف �إىل املدينة ،تقنيات البنية التحتية،
ال�سيا�سات الوطنية ،وت�أثري العوامل االقت�صادية واالجتماعية
والعوملة .فاملجتمعات الريفية الكبرية يف افريقيا و�آ�سيا تتحول يف
الغالب �إىل بيئات عمرانية فو�ضوية ،كما يتوقع الكثافة ال�سكانية
العمرانية مع منت�صف القرن  5.3بليون ن�سمة ،ت�أتي � %63أي
 3.3بليون يف �أرا�ضي �آ�سيا ،وربع العدد �أي  1.2بليون يف �أفريقيا.
واقع مروع ملدن ال تتوقف عن النمو املت�سارع لت�صبح �أقاليم متوج

((( يت�س�أل رهيف فيا�ض عن تواجدنا يف عامل متوازن ،يكفل لنا حق الوجود
كما نريد ال كما يراد لنا� ،س�ؤال العدالة هذا يقوده �إىل قراءة العامل جمز�أ �إىل
(مركز) و (�أطراف)( .املركز) ،قطب واحد ،يحتكر القوة والرثوة واالنتاج
والتقنية واالعالم ،وجوقة من �ستة �أو �سبعة م�صفقني� .أما (الأطراف) هي ما
تبقى من ثقافات ال متلك �سوى الإفقار واال�ستهالك والإحلاق والتبعية .رهيف
فيا�ض ،العمارة ووعي املكان ،دار الفارابي( ،بريوت) � ،2004ص110 ،109 .

(6) - McLennan, Jason F. The philosophy of sustainable design:
the future of architecture. Kansas City, Mo.: Ecotone, 2004. p.6

(7) - State of the World»s Cities 2008/2009 HARMONIOUS
CITIES, London, United Nations Human Settlements
Programme, (UN-HABITAT). Earthscan, 2008.

(9) Justin McGuirk, guardian.co.uk, Monday 29 March 2010.
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ال�سري على الأق��دام !.واحل��ال مل يختلف كثريا عن ما مت تقدميه
مل�شروع اجلبل الأخ�ضر يف �إع�لان �شحات( ((1ك�أقليم م�ستدام
بظاهر تقني وباطن ال يعري لثقافة املكان وبيئته ال�سكانية ور�صيده
احل�ضاري �إهتماما ! .
يت�س�أل املرء منا اليوم عن جدوى الدور التخطيطي «ملدينة املنتج»
وهل فعال ت�شكل �إ�ضافة تخطيطية نوعية ملواجهة واق��ع العمران
امل ��ؤمل ؟ �ألي�س من املجدي هو التفكري يف حتقيق م�ستقبل عادل
وم�ستدام لعمران قائم ومواجهة ق�ضاياه ال�شائكة من منو عمراين
ع�شوائي فو�ضوي ،وتكد�س �سكاين ،وا�ستنزاف للموارد ودم��ار
بيئي ،بدال من تقدمي خمططات ملدن «النخبة» امل�ستقبلية اجلديدة
حتيطها الأ�سوار وال تكرثت �إىل «بداية الوعي املكاين و�إكتماله».
فاملدينة لي�ست وع��اء يكتظ مبحتواه ال�سكاين فح�سب ،بل مكان
للعي�ش الواعي ،الآمن ،والعادل ،وبالعودة �إىل طرف العمران الآخذ
يف النمو الع�شوائي واالكتظاظ الغري متوازن خ�صو�صا يف العوا�صم
العربية ،ت�ضعنا �أمام قراءة للتخطيط املكاين على �أنه على درجة
من التعقيد وامل�س�ؤولية بحيث يجب ان ال يرتك الأمر للمخططني
وح��ده��م ،ب��ل �إ� �ش��راك كافة التخ�ص�صات ذات العالقة ببنيان
املجتمعات العمرانية ،وعلى فريق العمل �أن يثق يف الدور املناط
بكل ع�ضو ،و�أن ي�ضع هدف حتقيق العدالة املدينية ن�صب عينيه،
فالتجربة العمرانية بنهاية القرن املا�ضي �شكلت م�ؤ�شرا لأهمية
�إع��ادة ترتيب �أولويات الفكر التخطيطي من جديد ،فقد تدفعنا
احلاجة �إىل تبني املدخل اجلراحي املتوازن لعالج ج�سم العمران
العربي املتورم ،مبراعاة الأبعاد الوظيفية والتقنية والثقافية على
حد �سواء.

البحث عن �شئ من املرجعية التاريخية للمكان و�أ�صوله الثقافية.
ٌو ِل َدت بع�ض من منوذج هذا العمران على �شواطئ اخلليج ،واليوم
يرنو �إىل �أقطار �أخرى منها ليبيا !.
هذا العمران «احل�ي��ادي» �شكل مناخ �آم��ن وم�شجع لتجارب وجد
فيها الفكر التخطيطي املعا�صر فر�صة متويل حلول عمرانية
واع جلوهر
«م�ستقبلية» ،قد جندها نتيجة لت�شخي�ص عمراين غري ٍ
ق�ضاياه ،و�إمتداد للمنحى التقني و�أبعاده العمرانية فعلى �سبيل
املثال ت�أتي مدينة م�صدر(« ((1الذكية» ،و«امل�ستقبلية» ،بتوقيع
نورمان فو�سرت� ،أحد مناذج م�شروع «املدينة املنتج» التي تفرت�ش
�أر�ض ال حتمل يف طياتها عمق تقني ،فهي مبثابة العمران التقني
امل�شروط بتوافر جمتمع ال ي�ضريه االختالف الديني �أو احل�ضاري
�أو الثقايف ،جمتمع ميلك �إدراك �أهمية التنوع� ،إال �أنها حتمل
يف طياتها ال�س�ؤال املحوري حول كونها احلل امل�ستقبلي املن�شود
للعمران ال�سيما و�أنها تعتمد تقنيات التوا�صل واملعلومات  ICTيف
توظيف املوارد ،الأمر الذي يحقق اقت�صاديات الطاقة ،ويعمل على
حت�سني النمط املعي�شي ،وحتد من الت�أثر البيئي ال�سلبي ،ولكن هل
ذلك كل ما حتتاجه مدينة امل�ستقبل فعال؟ تبدو مدينة (م�صدر)
حل تخطيطي ين�شد اال�ستدامة ب�صيغة تقنية ،كما �أن��ه يقرتح
منظومة نقل عامة ال تختلف يف املبد�أ عن �أطروحات البعد التقني
يف حلوال م�شابهة ،با�ستثناء �أن البيئة ال�صحراوية املحيطة باملدينة
دفعت باحللول التخطيطية اىل تبني احلل ال�صحراوي املوروث يف
العمران التقليدي مبدن ال�صحراء من �أزقة �ضيقة مظللة حتث على

البعد الثقايف للمدينة

تاريخيا ،ميكن اجلزم ب�أن كل العمران املديني الذي ن�ش�أ ب�شكل
طبيعي� ،سكنت يف ثناياه املادية �أبعادا اجتماعية ،واقت�صادية ،
وعقائدية ،و�سيا�سية ،لت�شكل يف جمموعها ال�ضفرية الثقافية لإن�سان
ذلك العمران� .إن الإ�شارة �إىل البعد الثقايف ال�شمويل يف العمران
املديني هنا مرده �إىل حقيقة تدين �إدراك ت�أثري دوره على «القيمة
اال�ستعمالية» ملكونات العمران الفراغية يف �أط��روح��ات احلداثة
التخطيطية متاما كما كان الق�صور يف �إدراك �سلبيات البيئة التقنية
للبني التحتية التي ،بعد عقود من تطبيقاتها� ،أفرزت بيئة عمرانية
منهارة تن�ؤ بقيمة ا�ستعمالية متدنية وبنتائج الإ�ستنزاف اجلائر
للموارد� .إن �إدراك البعد الثقايف للمدينة يتطلب �إ�ستدراك الدور
الثقايف املتمثل يف �شقيها املادي واملعنوي ،فالأخري هو بعد ال مادي

(10) “A Renewable Oasis,» Melissa Master Cavanaugh,
strategy + business, Spring 2010.

مدينة م�صدر مقرتح م�شروع مدينة م�ستدامة مب�ساحة  6كيلومرت مربع ،ول�سعة
�سكانية ت�صل �إىل  40,000ن�سمة� ،أختري موقع يتو�سط حقول النفط ب�إمارة
�أبوظبي والواجهة ال�شاطئية ،ويتم ت�شغيل كافة مرافقها ب�أ�سليب الطاقة املتجددة،
الطاقة ال�شم�سية, ،و�إعادة تدوير املياه .من �سمات فراغاتها العمرانية وحدائقها
�أنها حتاكي املوروث املحلي التقليدي يف املنطقة العمرانية العربية بتوظيف
احللول ال�سالبة للتربيد ،ويف ظل العمل على حتقيق املدينة الذكية مت توظيف
منظومة االت�صاالت واملعلومات ك�شبكة رابطة بني كل مكونات املدينة.

)(11
http://islamictourism.com/PDFs/Issue%2067/English/
the%20green%20mountain.pdf
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�سرعتها مع القدرة على قبولها قد تقود �إىل بيئة عمرانية ذات
بعد ثقايف جديد له امتداد طبيعي لل�شخ�صية الثقافية التعبريية
امل��وروث��ة� ،أم��ا يف حالة جت��اوز �سرعة التغيري للقدرة على القبول
والت�أقلم ،ف�إن ذلك حتما يقود �إىل اخللل العمراين التعبريي وتبدوا
ح��االت ال�صراع والرف�ض يف فجوة ثقافية ظاهرة .هذه الفجوة
الثقافية تبدوا بو�ضوح من خ�لال القيمة اال�ستعمالية املكانية،
ويكون مبعثها ال�شعور بحالة االغرتاب الثقايف املكاين.

وغري ملمو�س بل ميكن قراءته بو�ضوح يف جملة القيم والأعراف
و�أخالقيات املجتمع املديني ،وهي ما ت�شكل املحور الثقايف املرجعي،
حيث يكون ال�شق املادي وامللمو�س للجانب الثقايف املديني انعكا�سا
وق��راءة ب�صرية حلقيقة الثقافة املدينية يف التعبريات الثقافية،
بد�أ من ال�صيغ التعبريية الت�شكيلية الفنية نهاية بعمران املدينة
وعمارتها .لذا ي�أتي �إدراك البيئة املدينية وثيق ال�صلة بوعي القيمة
الثقافية الالمادية لإن�سان تلك البيئة ،فالبيئة العمرانية وعمارتها
هي تعبري مادي للثقافة ال�سائدة باملجتمع املديني وت�أتي «كناجت
ُمت�أثر ،و ُمنتج م�ؤثر»( ((1يف �آن واحد .
من جانب �آخ��ر ت�شري منال ابو العال يف ورقتها بعنوان «امل��وروث
(((1
العمراين بني الأ�صالة ،القيم االن�سانية واملعا�صرة» �إىل �أطروحات
�أم��و���س راب ��وب ��ورت  Amos Rapoportح��ول ق�ضية اجل��وه��ر
الثقايف« »culture coreللكيان الإجتماعي الذي ي�شكل مبكوناته
املكانية والزمنية مر�ساة اال�ستقرار الثقايف cultural stability
للمجتمع العمراين املديني� .إن اجلوهر الثقايف قيمة قيا�سية حتدد
التباين يف قدرة جمتمع ما على القبول باجلديد الثقايف وقابلية
الت�أقلم معه .فاملكونات املكانية متمثلة يف ناجت املوقع اجلغرايف
للوطن االجتماعي واحداثياته وموارده الطبيعية والعالقة مبحيطه
املكاين املجاور ،يف حني يرتبط املكون الزمني بالعمق التاريخي
لذلك الوطن وقيمة الرتاكم الثقايف وموروثه يف الذاكرة اجلماعية
ل�سكان ذلك الوطن� .إن العالقة للمكونني تبادلية يف الت�أثري والت�أثر،
تكاملية يف �سد الفجوات الثقافية و�صدامها احل�ضاري �أو احلواري.
�إن هذا اجلانب على درجة من الأهمية ال�سيما �إذا ما متت الإ�شارة
�إىل العمران املديني ك�شاهد ثقايف رابط لتوا�صل املجتمع مبا�ضيه
وحا�ضره وم�ستقبله  ،و�أن الفارق الثقايف القائم بني املجتمعات
املدينية وتنوعه من حيث الر�صيد املكاين والزمني ،ي�ضعنا �أمام
الت�سا�ؤل حول املرونة يف اجلوهر الثقايف ملجتمعاتنا العربية للت�أقلم
م��ع م��ا قدمته نظريات احل��داث��ة وال�ضغط ال�صناعي والتقني
بالأم�س ،وما ت�سوقه املوجة املعلوماتية اليوم ؟ �إن م�ستوى قبول
التغيري الثقايف رهني بقدرة الت�أقلم على قبوله ،وما ي�شري �إليه
�إروين �ألتمان(� Erwin Altman ((1إن التغيريات اجلديدة وتوافق
\(12) Manal Abou El-Ela\Desktop\DATA_PUBLICATIONS
PAPER

منال ابوالعال تناق�ش يف ورقتها « املوروث العمراين بني الأ�صالة ،القيم الإن�سانية
واملعا�صرة» العالقة التفاعلية بني الإن�سان وبيئته املدينية من خالل ال�صيغ
الثقافية املعنوية واملادية� .ص.3

(13) Rapoprt, Amos. Human Aspects of urban form Towards a
Man, Environment to urban form and Design, Pergamon Press,
1977.
(14) Altman, Irwin - chemers, Martin. Culture and environment,
Cambridge University Press 1980
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 Cityبو�صفها كقراءة متتد �إىل مدينة لوكوربزييه� ،أحتفلت بها
جمموعة  CIAMو�أعلن عنها يف وثيقة �أثينا كمدينة «اخلال�ص»
�أ�صبحت القناعة بعدم مالئمتها تتزايد كل ي��وم .ذات احلدث
الذي �أُ ِعلن فيه نهاية احلداثة ،ولينتهز ت�شارلز جينك�س Charles
 Jencksاملقام ،ويعلن يف كتابه(The Language of Post-« ((1
� »Modern Architectureأن نهاية العمارة احلديثة قد اقرتنت
بتاريخ هدم امل�شروع وحتديدا مبيقاته!.

�إن ظاهرة «العمارة الدولية» و «العوملة الثقافية» كان لهما حراكهما
املت�سارع ال��ذي مل مينح للإيقاع التوافقي بالقبول والت�أقلم لدى
جمتمعاتنا فر�صة ،فكان الإخرتاق التعبريي الثقايف ،الأمر الذي
مل يحقق م�ساحة التعاي�ش بني املكان (بثقافته اجلديدة) والإن�سان.
فق�ضايا املجتمع ال�صناعي واملعلوماتي مل تختربها بيئتنا ،فهي
مل تكن يوما من �صنعنا ،بل تبدوا احيانا وك�أن االلتحام بني بعدي
الوظيفة والتقنية اليوم يف ق��راءات امل��دن امل�ستدامة ي�ستهدف
الإن�سان والعمران يف جمتمعاتنا على حد �سواء� .إن هذا اجلدل
يحث على اهمية اعتبار القيمة الثقافية املكت�سبة عرب الزمن،
فاحليز الزمني وعمقه التاريخي للمجتمع هو �أداة التحكم يف القبول
والت�أقلم بالقراءات التعبريية الثقافية املكت�سبة ،لذا �إن �أية طرح
فكري عمراين م�ستقبلي ي�سقط من ح�ساباته هذا البعد �سيفرز بيئة
اغرتاب معي�شي عاك�سة ملوقف «اجلوهر الثقايف» الراف�ض للت�أقلم.

قراءة املدينة كحالة معمارية بدال من عمرانية..

�إن�ه��ا �أي�ضا �إع�ل�ان مليالد مرحلة «مابعد احل��داث��ة»( ،((1ثقافيا
يبدو الأمر يف «مابعد احلداثة» ،وك�أنه الدعوة املتحم�سة يف تبني
املرجعيات الثقافية التي غابت يف العمران احلديث ،فكان منهج
عمارة عمران «مابعد احلداثة» يبحث يف ا�ستح�ضار ال�صور املادية
لقيم تاريخية موروثة لعمران مر�سوم يف الذاكرة اجلماعية لتلك

�إن ما حدث يف ثقافة «املركز» يف �ستينيات القرن املا�ضي وحتديدا
يف القرار ال��ذي �أخ��ذ يف �ش�أن هدم امل�شروع الإ�سكاين يف �سانت
لوي�س  Pruitt-Igoeم��ع نهاية �ستينيات ال�ق��رن املا�ضي ،هذا
امل�شروع الذي ،مع بداية اخلم�سينيات من القرن املا�ضي ،قطنه
عائالت خمتلطة عرقيا من حمدودي الدخل� ،أ�صبح عالمة و�صورة
ه��دم امل�شروع متداولة دوليا ،ولكن اجلدير بالإ�شارة هو تباين
الأراء حول دوافع تدين القيمة اال�ستعمالية وجتاذبها بني التمييز
العن�صري� ،إىل حمدودية امليزانية وتقلي�صها وغياب ال�صيانة و�س�ؤ
�إدارة امل�شروع � ،إىل عدم فاعلية املدخل التخطيطي وعدم توافق
امل�شروع ون�سيج �سانت لوي�س العمراين ،ولكن الإتفاق حول تدين
القيمة اال�ستعمالية حتى �أ�ضحى امل�شروع مركزا لب�ؤر الف�ساد ،كان
قائما ،الأمر الذي �شكل م�ؤ�شرا خطريا �أدى �إىل القرار بهدمه .مل
ميلك مينورو ياما�ساكي  ،Minoru Yamasakiم�صمم امل�شروع،
�أنذاك �إال الرثاء بقوله "مل �أدرك ب�أن النا�س على هذا امل�ستوى من
التدمري» ،وليكتب( ((1عنها كولني روو  Colin Roweيف Collage

(16) Jencks, Charles. The language of post-modern architecture.
London: Academy Editions, 1991.
Charles Jencks, in his 1977 book The Language of PostModern Architecture, declared the July 15, 1972, demolition of
Pruitt-Igoe to be “the death of Modern architecture.» He even
specified an exact time of death (“3:32 p.m.»), which, according
to The Guardian, he later admitted to making up.

( ((1ميكن �إدراج كافة احلركات الفكرية التي ج�أت بعد الفكر احلداثي ،من
«مابعد احلداثة» و«التفكيكية» ،و«التقنية العالية» ،و«امل�ستدامة ،و«اخل�ضراء»
و«امليناميليزم» وغريها حتت هذا العنوان حيث �أنها جميعا يف حالة اختبار
ومعاي�شة معا�صرة مل يتحقق لها العمر زمني الكايف لتبلورها وا�ستقرارها.

(15) Rowe, Colin, and Fred Koetter. Collage city. Cambridge,
Mass.: MIT Press, 1998.
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العمران املديني ،الذي ت�سكن طياته احلقيقة املعرفة واملطلقة حلياة
اجلماعة ،وخلق البيئة املدينية لها .فالعمارة املدينية ولدت مع �أول
�أثر للمدينة ،فهي متجذرة يف تكون احل�ضارة ،وهي احلقيقة الثابتة
وال�شاملة وال�ضرورية ،كما �أن النوايا اجلمالية وبناء حميط عمراين
بديع للحياة ،خا�صيتان ثابتثان يف العمارة املدينية ،وثيقتان ال�صلة
ب ��إدراك املدينة كحالة خلق ان�سانية .رو�سي يجد �أن مع الزمن،
املدينة تنمو ،وهي بذلك تتطلب حالة من الوعي والذاكرة ،فال�سرد
الأ�صلي للمدينة مثابر على البقاء �إال �أنه خالل النمو عرب «التكرار»،
يقوم بتعديل ذاتي ي�ستوعب التغيري ويخدم ق�صتها.

املجتمعات ،يف �إط��ار معا�صر دون الإخ�ل�ال بالر�صيد الفكري
احل��داث��ي �أو مظاهره التقنية للمجتمع ال�صناعي .ه��ذا م�ؤ�شر
بالو�ضوح الكايف للحاجة �إىل عدم �إغفال القيمة الثقافية يف عمران
املكان ذاته الذي �أ�سقطه يوما مبناداته للعمران الآيل واحل�ضور
الوظيفي ،فعلى من التوافق الكلي ل�سرعات التغيري والقبول به� ،إال
�أن االح�سا�س باالغرتاب العمراين الذي بد�أ ي�سود العامل احلديث
ولد معه موقف «اجلوهر الثقايف» الراف�ض له ،والذي تتالت معها
حم��اوالت القراءات العمرانية واملعمارية جتوب جميعها يف فلك
البحث عن عمران بعمارة تلبي ما ين�شده امل�ستقبل دون �إغفال
توافقه واملوروث الثقايف مكانيا وزمنيا .فالقراءة املعمارية للمدينة
مدخل يتبنى مراجعة مركبات املدينة املادية عرب الزمن وعالقتها
باملدلول الثقايف الذي تر�سمه للذاكرة اجلماعية و�أثر ذلك على
حال «اجلوهر الثقايف» يف طريف االنتماء واالغرتاب.
تبدوا قراءات ليو كراير  Leo Krierاملتعددة حول ق�ضايا العمران
املديني ،قد متحورت حول ق�ضايا املعمار ومكونات العمران الفراغية
احل�ضرية فهو يجد �أن ال�شارع وامليدان �أو ال�ساحة العمرانية املكونني
الرئ�سيني لإعادة تكوين العمران املدينى العام ،م�ؤكدا على �أهمية
العالقة «اجلدلية»( ((1بني طابع البناء وتكوين الفراغ احل�ضري،
و�ضمن هذه اجلدلية تتبلور العالقة ال�سليمة بني «املعامل» يف املباين
العامة والن�سيج العمراين الكمي املجهول من املباين اخلا�صة .عند
الوقوف على دعوته(� ((1إىل �إعادة تركيب املدينة بتنظيم عقالين
ملناطقها ،نلم�س �إ�شارته �إىل البعد االجتماعي فمن خالل �إعادة
ترتيب املدينة على هيئة وح��دات وظيفية مركبة ومتكاملة ت�أخذ
�شكل املناطق والأحياء ،وم�ساحات متجان�سة وظيفي ًا واجتماعي ًا.

اليوم يطالعنا رم كولها�س( Rem Koolhaas ((2هو الأخر يرثي
تارة ويبتهج تارة �أخرى حول قراءته لعمارة وعمران اليوم ،حتى
�أن��ه يجد حال العامل اليوم ب��دون عمران ،ووحدها العمارة التي
تفرت�ش املكان .يجد موت العمران هو �سر جل�ؤنا �إىل ال�شعور بالأمان
الطفيلي يف العمارة .فالعمران اجلديد لن ي�ؤ�س�س على وهم تو�أم
النظام والقوة املطلقة ،فالعمران �سيمر مبراحل عدم اليقني ،ولن
يعنى باملدينة بالقدر ال��ذي يعمل فيه على حتوير البنى التحتية
والتكثيف والتنوع ،ولأن العمران املديني اليوم �أ�صبح منت�شرا،
فالطرح الفكري لقراءته لن يعنى باجلديد بالقدر الذي ين�شغل فيه

�إن قراءة �ألدو رو�سي  Aldo Rossiللمدينة كحالة تعمري (عمارة)
م��ادي متنوع عرب الزمن ،يراها مبثابة املدخل ال�شمويل لتحليل
(18) - Vidler, Anthony, Krier, Leon, Scolari, Massimo, Rational
architecture rationnelle., New York: Princeton Architectural,
1985. P. 58.

(20) Koolhaas, Rem, Jennifer Sigler, Bruce Mau, Hans
Werlemann, and Office for Metropolitan Architecture.
S,M,L,XL: [small, medium, large, extra-large]. New York: The
Monacelli Press, 1995. pp 961-971

(19) - Ibid, pp.38-42
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تبنت منطق جمموعة  CIAMاملجرد� ،إ�ضافة اىل حتمية النمو
الع�شوائي للعمران .ومناق�شة كري�ستوفر الك�ساندر Christopher
 Alexanderللفارق بني ما يطلق عليه «املدينة الطبيعية» و«املدينة
اال�صطناعية» ،ف��الأوىل كانت ن�ش�أتها عفوية عرب الزمن ،يف حني
الثانية كانت نتاج �إ�سهام امل�صمم واملخطط ،حيث يجد املغالطة
يف توق امل�صممني واملخططني اليوم �إىل اخلوا�ص املادية للمدينة
الطبيعية بدال من البحث عن مبادئ التنظيم لها.
ه��ذه اخل��ا��ص�ي��ة التنظيمية ال �ت��ي تتمتع ب�ه��ا امل��دي�ن��ة الطبيعية،
وال �ت��ي نفتقدها يف ال �ع �م��ران امل��دي�ن��ي «اال� �ص �ط �ن��اع��ي» ،ي�شبهها
كري�ستوفرالك�ساندر با�ستعارته بنظام �شبه �شبكي ،((2(semi-lattice
يف ح�ين يجد املدينة اال�صطناعية تخ�ضع لنظام �شجري .كال
النظامني مناهج فكرية� ،إال �أن التحفظ يبدوا وا�ضحا على منهج
املدينة اال�صطناعية التي ت�أتي نتاج فكر �إن�ساين يجد يف منظومة
ال�شجرة و�سيلة تعبريية �سهلة للفكر املركب واملعقد ،ولكن املدينة
لي�ست وال ميكن �أن تكون �شجرة ،فاملدينة وعاء للحياة ،و�إذا ما كان
هذا الوعاء يف�صل بني الفروع املتداخلة ويجزئها فاملدينة بذلك
�ستعمل على جتزئة احلياة فيها �إىل قطع� .إن ت�شبيه منظومة املدينة
بال�شجرة يبدوا اختزال جمحف للإن�سانية وثراء العي�ش املديني
�إىل ب�ساطة الطرح الذي يخدم امل�صممني واملخططني والإداريني
واملطورين فقط ،فكانت مقالته بعنوان «املدينة لي�ست �شجرة»،
التي ت�أتي مبا�شرة كحالة يفند فيها قراءته الأوىل للقرية الهندية
 .Indian Villageيقارب ذلك «قرية القرنة» التي ترجمت �شغف
ح�سن فتحي يف �إحياء تقاليدها كمحاولة للإجابة عن �س�ؤال البيئة
العمرانية املالئمة ثقافي ًا! فهل يجب �أن تقهر الثقافة كل مظاهر
التقنية بحلم التقاليد كما وجدها ح�سن فتحي يف القرنة؟ �أم يجب
�أن يكون البحث عن �سبل التعاي�ش معها؟
�أ��ض�ح��ى ال�ع�م��ران امل��دي�ن��ي ال ��دويل ب��ان�ف�ج��اره ال���س�ك��اين ،ومن��وه
الع�شوائي ق�ضية ت�شغل الطرح الفكري املعا�صر ،وكان معها تنوع
وتباين ال�ق��راءات املعا�صرة انطالقا من طرف نظريات معقدة
كتلك التي تقف على ظاهرة حماكاة النمو العمراين ومراقبته
من خالل منظومات رقمية ،بكيفية بحثية تن�شد فيه� ،أن ما �ساد
القرن الع�شرون من منو عمراين مديني ،خا�ضع للتنظيم والنظام،
فالتوقعات التخطيطية يرجوا لها توافقها ووقائعها العمرانية،
ه��ذه ال�ق��راءة العلمية العقالنية «املعقدة» املعا�صرة قد ال جتد
بيئتها الرقابية يف جمتمعات عمرانية جاحمة تفككت فيها حلمتها
الإن�سانية املكانية بفعل االغرتاب الذي �شاب اجلوهر الثقايف املديني
بها� .إن الطرح الذي يتبنى البحث يف «تب�صر» نظام منو املدينة

«بالكثري» و «التحوير» ،ولأنه �أي�ضا خارج حدود ال�سيطرة ،ف�سيكون
العمران �سهم التوجيه نحو اخليال ،لن يكون مهنة بل منهج تفكري
و�أيديولوجية ،للقبول مبا هو قائم .لقد ان�شغلنا ببناء ق�صور من
الرمال وها نحن اليوم ن�سبح يف البحر الذي اجتاحتها مياهه.
يبدوا احل�ضور املعماري يف املدينة ك�أداة تنظيم و�إعادة ترتيب �أمتد �إىل
البعد الإقت�صادي الفاعل ،من خالل توظيف املعلم الثقايف معماريا
فهو قد يكون الكفيل ب�إيقاذ جذوة احلياة يف نف�س املدينة املحت�ضرة.
 Wilfried Wangيف كتابه(« ((2الثقافة:املدينة» Culture:City
يطرح الت�سا�ؤل حول الظاهرة التناف�سية يف ت�سعينيات القرن املا�ضي
يف �ش�أن ت�شييد �أعداد كبرية من املعامل الثقافية يف مدن كثرية حول
العامل ،بغر�ض جذب ال��زوار لها ،وهل الثقافة اليوم الزالت تتمتع
بالدور القيادي يف ذلك �أم �أنها ال متلك �سوى الدور امل�ساعد واملحفز
لعمارة مذهلة ذات ح�ضور م�شهدي؟ وهل القطاع الإبداعي والثقايف
هو املحرك مل�ستقبل املجتمعات «مابعد ال�صناعية» ،و�أن تلك املباين
«الثقافية» متثل قيدا �أم �أنها تعمل على التحريرالثقايف .لقد �شكل
ظاهرة «ت�أثري بلباو» « »Bilbao effectيف �إنبعاث املدينة من خالل
متحف جوجنهامي بتوقيع فرانك جريي املبنى الثقايف ذو احل�ضور
امل�شهدي ،مثاال مقاربا لعدد كبري من املحاوالت يف مدن الدنيا حتمل
ذات النوايا ،جميعها تدفع بالقناعة ب�أن دور عمارة العمران اليوم
فاعل وم�ؤثر يف قراءة املدينة و�سبل جتددها.

الواقع املديني اليوم  ..مالذي يجب فعله ؟

�إن ما يحدث بني �أطروحات احلداثة ،وقراءات اليوم؟ .تباين وتنوع
يف ال��ر�ؤى ميلك كل منا االتفاق عليها �أو االختالف ! فاالختالف
م��ع م��ا ن��ادت ب��ه احل��داث��ة ،م�صدره جتاهل ال�ط��رح الآىل للقيم
العمرانية امل��وروث��ة ،ور�صيدها االن���س��اين ،فبحث كيفن لين�ش
 Kevin Lynchيف �صورة املدينة وحمددات تبلورها يف الذاكرة
اجلماعية� ،أطروحة ت�ستند �إىل القلق عن مدى �آهلية املدينة التي

(22) Christopher Alexander, «A City is Not a Tree», Part one in
Architecural Forum (April 1965), pp. 58-62.

(21) Wang, Wilfried, and Germany) Akademie der Kuˆnste
(Berlin. Culture: city. Baden, Switzerland: Lars Muˆller, 2013.
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املعذرة  ..ولكنها مقارنة ت�أبى �إال �أن تكون لها �إطاللتها  ..ال�سيما
عندما يذكرنا �ألدو رو�سي ب�أن من يدير ظهره للأموات ال ميكن
�أن يكون من الأحياء ،فح�ضور الأموات بني الأحياء يف �أي جمتمع
مبثابة حقيقة ت�شجع الأحياء على احلياة يوميا .اليوم بات النمو
العمراين يف كثري من املدن قد طال الأخ�ضر والياب�س ،و�صار غافال
عن حقوق الأم��وات يف اال�ستيطان �أي�ضا ،بل دفع بهجرتهم �إىل
مقابر خارج املدن بعد �إكت�ضا�ض القدمي منها ،و�صارت معاي�شة
هذه احلقيقة تهجرنا ،ونخ�شى مع الزمن فقدان �إدراكنا ملعاين
احلياة �أي�ضا.

وحاالت التغري التي ت�شوبه �سيكون �أجدى من «توقعه» ،فهو ي�سعى
�إىل �شرح ظاهرة النظام املعقد من مكونات ب�سيطة ومو�ضوعية،
بغية الو�صول �إىل توقع واقعي مل�ستقبل املجتمع العمراين املدينى.
تباين بني م��وروث حملي تنامي عرب املحاولة واخل�ط��أ وحمكوم
بال ُعرف  ،و�صيغة احل�ضور الفكري العمراين احلداثي الذي �صاحب
املوجة الكونيالية اال�ستعمارية ،كل ذلك �أفرز بيئة عمرانية ذات
ف�ؤاد حملي وهيئة حداثية� ،أمثلة تباينت �صيغ ن�سجها ،لت�صنع غربة
ثقافية وهيئة عمرانية ت�ضعنا اليوم يف ت�سا�ؤل حمري �أين نحن من
كل هذا املحيط؟ متنا�سني �إننا يجب �أن نعمل على �صقل مهارتنا يف
�إدارة الأ�شرعة ملواجهة الرياح حتى ال تغمرنا تيارات العوملة بكل
عنفوان �أمواجها فاقدين معها بو�صلة رحلتنا م�ؤملني يوما �أن تلم�س
�أقدامنا ياب�سة املالئمة.
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اليوم الثاين؛ املحور الثالث :املدينة والفل�سفة
�أنا ونيت�شه وزياد� ...أطفال مدينة ..بها يلعبون ويعبثون
بدافع م ��ن اخلوف ،ثم حاجاتُ االنتماء ،حتا�ش ًيا
حاجاتُ الأمانٍ ،
لل ُعزلة .وهذه احلاجاتُ الثالثُ ي�شا ِر ُكنا فيها احليوان.
وي�ضي ��ف مازلو :ثم ت�ب�ر ُز حاجاتُ التقدير ،تقدي� � ُر الذات وتقدي ُر
دائم يعرتيكِ ،لت َُح َّل �أخ ًريا حاجاتُ
الآخرين لكٍ ،
بدافع من �ش � ٍّ�ك ٍ
حتقيق َّ
الذات ،خو ًفا من املوت.
ِ
َ
وبهذه الهرم َّية َّ
ال�سلوك الإن�ساين� ،ضمن ما ُيع َرف
�ص مازلو كل
خل َ
بنظرية احلوافز �أو الدوافع الإن�سانية.
ولكن كيف � ُ
لدي �أ�سئل ًة
أ�صف هذا ال�سلوك ودواف َعه ،و�أنا املعروف �أن َّ
�أكرث منها �أجوبة ،فق َّررت اال�ستعان َة مبف ِّك َر ِين مل � ُأع ْد �أقر�أُ لغريهما
و�أ�ستمع ،هما :ويليام فريدريك نيت�شه ،وزياد عا�صي الرحباين.
َ
بيتي
ق�ص ��دتُ
منزل نيت�شه ،ف� ��إذ بي �أقر�أُ على عتب ِة باب ��ه�« :أقطنُ َ
اخلا� ��ص ،ومل �أق ِّل � ْ�د �أحدً ا يف �شيء َق � ّ�ط .و�أ�سخ ُر م ��ن ِّ
كل مع ِّل ٍم مل
ْ
نف�سه».
يعرف كيف ي�سخ ُر من ِ

الدكتور :فريد يون�س
�أ�ستاذ العمارة والنظريات املعمارية ،جامعة �سيدة اللويزة ــ لبنان
زمالئي املهند�سني� ,أ ُّيها املنتدونَ الكرام..
عمل لهيئ ��ة املعماريني
تون�س يف ور�ش� � ِة ٍ
يف مداخلت ��ي الأخ�ي�رة يف َ
الع ��رب ،ع ��ام  ،2008ا َّدعي ��تُ �أن َّ
كل النظري ��ات املتع ِّلق ��ة بعل � ِ�م
خطوات
ٍ
العمارة من�سوخ ٌة وم�سروق ٌة من حقول خمتلفة ،واقرت َْحتُ
�اف هذا العلم .وادَّعيتُ � ً
أي�ضا �أ َّننا متى ما اكت�شفناه ،جنيب
الكت�ش � ِ
ع ��ن �أ�سئل� � ِة ِّ
فل�سفات العامل :من �أينَ �أتي ��تُ ؟ وماذا � ُ
أفعل؟ و�إىل
كل
ِ
أذهب؟ لأ َّننا �إذا ت�أ َّملن ��ا عمارا ِتنا املتن ِّو َع ِة ،نحن الب�ش َر ،بد ًءا
�أين � ُ
رح ِم �أ َّمها ِتناَ ،
قبل الوالدة ،مرو ًرا مبناز ِلنا الأر�ضي ِة و�صولاً �إىل
من ِ
م�ساك ِننا الأبد َّية ،ميكننا الإجاب ُة عن هذه الأ�سئلة.
ومب ��ا �أ َّنن ��ا مل نكت�شف عل � َ�م العمارة ،حت ��ى الآن� ،أكتف ��ي بالتَّ�صدي
لل�س� ِؤال الثاين ،وهو :ماذا �أفع ُل؟ وا�ستطرادًا :ماذا �أفع ُل يف املدينة؟
ُّ
�إذ �إن ِّ
�سلوك �إن�س ��اين دواف َع �شخ�صي ًة ،بح�سب �أبراهام مازلو
لكل ٍ
ُ
تنتظم يف تد ُّر ٍج
�ات والدواف َع الإن�ساني ��ة
ال ��ذي
يفرت�ض �أن احلاج � ِ
ُ
ُمت�صاعد .فعندما تُ�ش َب ُع احلاج ��اتُ الأك ُرث �أولوي ًة ،ترب ُز احلاجاتُ
الت ��ي تليها .احلاج ��اتُ تب ��دُ�أ فيزيولوجي ًة ،ح ًّب ��ا بالبق ��اءَ ،ت ْع ِق ُبها

J'habite ma propre demeure,

Jamais je n'ai imité personne,

Et je me ris de tous les maîtres

Qui ne se moquent pas d'eux-mêmes.
Écrit au-dessus de ma porte
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ُ
يعرتف
طرقتُ الباب وبادرتُه بال�سالم :يا ُمع ِّلم .قاطعني وقال :ال
أ�ستاذه� ،إذا ما بقي له ً
تلميذا �أبدً ا.
التلميذ اعرتا ًفا تا ًّما بف�ضل � ِ

P 1 « La maturité de l'homme, c'est quand il a
retrouvé le sérieux qu'il avait au jeu quand il était

On paie mal un maître en ne restant toujours que

» enfant.

l’élève

َ
يلعب
فيما علقَ زياد� :أ�شيا ٌء ما حلت ولن تحُ َّل ،هي �أن
الطفل يو ُّد لو ُ
ُ
الطفل متى �صار يعرف كيف
عل ��ى مدى الأَيام ومينعو َنه .و�أ�ضاف:
ُ
واجلمال
احلب
هربت من ُ�ص� � َورِه
ير�س ��م
املهند�س َ
ِ
البيتْ ،
خطوط ّ
ُ
ال�صغري.
أطفال يف املدينة ،به ��ا يلعبونَ ويعبثون.
ويحن ��ا ...ها نحن ثالث� � ُة � ٍ
َ
ُ
وجودها .م ��اذا؟ وجود؟ هل هي
دخلناه ��ا .وبد�أتُ �أ�س ��ال عن عل ِة ِ
موجودة؟ هل نح ��ن موجودون؟ �أمل ْ
يقل �أين�شتاي ��ن بتم ُّد ِد الوقت؟
امل�ستقبل ،ن�ستطي ُع العود َة �إىل املا�ضي،
فمثلما ميك ُننا �أن نتج َه نح َو
ِ
حرك ُ�ش»
والدي ،فـ»�أُ ِ
أ�صبح قاد ًرا على العود ِة �إىل فرا� � ِ�ش َّ
�أي �إِ ِّنن ��ي � ُ
بهما ل َ
نجباين.
أحول دونَ �أن ُي ِ
و�أع ��ود � ُ
أ�سال :ه ��ل نحنُ موجودونَ �أم ال؟ وه ��ل الوجودُُّ � ،أي وجود،
حتمي �أم افرتا�ضي؟
ٌّ
وعي احلقيقة التي يدركها ،ال يرى
ر َّد عل � ّ�ي نيت�شه� :إن الإن�سانَ  ،يف ِ
�أينما كان �إلاَّ
الفظاعات �أو عبثي َة الوجود.
ِ

On n'a que peu de reconnaissance pour un maître,
quand on reste
toujours élève

دخل ��تُ  ،و�إذا بي �أُفاج� ��أُ بزياد يف الداخل يعاو ُن ��ه يف �إحراقِ كتب.
ف�س�أل ��تُ نيت�ش ��ه� :أَ َوتحَ ْ ُر ُق الكت ��ب؟ �أجابني�« :أ َّنى للم ��ر ِء �أن ي�ص َري
يوم ��ه ،بعيدً ا م ��ن الأهوا ِء
مفك� � ًّرا� ،إذا مل يمُ ْ � ِ��ض عل ��ى الأق � ِّ�ل ثلثَ ِ
ا�س والكتب»؟
وال َّن ِ

BECOMING A THINKER. How can any one

become a thinker if he does not spend at least a third
part of the day without passions, men, and books

َف َر َم َق َنا زياد وقال :لأ ُّنن بيجيبو �صرا�صري.
يرغبان
خ�صو�صا ،ال
عموما ،وال�صر�صا َر
ِ
فا�ستنتج ��تُ �أن احليوانَ ً
ً
يف �أن ُي�صبحا مف ِّك َر ْين.
�س�ألت ُهما مرافقت ��ي �إىل املدين ِة ل ُنعاينَ  ،عن ك َث � ٍ�بَ ،
إن�سان
�سلوك ال ِ
ومع�ضالت مل
فيه ��ا ،لأنَّ ثم َة �أ�سئل ًة ال �إجاباتَ وا�ضح� � ًة عنها بعدُ ،
ٍ
ران نا�ضجان ،بالتَّايل م�ساعدتي.
تحُ َ ّل ،و�أريدُ منكما ،و�أنتما مف ِّك ِ
ا�سرتجاعه اجلدِّ ي َة يف ال َّلعب� ،آنَ كان
الرجل يعني
�ضج
ِ
ُ
ر َّد نيت�شهُ :ن ُ
طفلاً يلهو.

In the consciousness of the truth he has perceived,

man now sees everywhere only the awfulness or the
absurdity of existence ... and loathing seizes him.

�أما زياد فقال :م�أكد دا ًميا من كل �شي وما يف �شي �أكيد! وبتحكيلي
ع ��ن الوقت والوجود؟ ما كل �سنة بتقدمو ال�ساعة �ساعة وبت�أخرونا
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مبذاهب فل�سفي ��ة� .أمل ت�سمعوا مثلاً
�أبع ��دُ من َ
ذلك ،ث َّم� � َة مد ٌن تُن َعتُ
َ
ُ
العمل
�دن الرباغماتي ��ة ،حي ��ث
بامل � ِ
يتكاثف ال َّنا� � ُ�س من�صرف�ي َ�ن �إىل ِ
وحد ُه.
َ
َ
الرجال ال َّن ِ�شط�ي�ن يتدحرجونَ مثلما
مه�ًل�اً  ،قال نيت�شه� :أن ��ا �أرى �أنَّ
تتدحرج ال�صخر ُة ،طب ًقا لعبث َّية امليكانيكية .وقد الحظتُ �أن جمتم َعنا
ُ
ال يع � ُ
أمام جمموع ِة
�رف من
ِ
الغزائز �س ��وى غريز ِة القطيع� ،أي �إ َّنن ��ا � َ
�أ�صفارٍٍّ ،
لكل منها حقو ٌق مت�ساوية ،وهو فخو ٌر ب�أ َّن ُه �صفر.

ع�شر �سنني لورا بنف�س الوقت ،ما �إنتو انتبهو ع ال�سنني كمان م�ش ب�س
ع ال�ساعات...
تا َب ْعن ��ا �س َرين ��ا ،والأ�سئل ُة على خطانا :م ��ا هي املدين ُة؟ �إنه ��ا �أ�سوا ٌق
ومب ��انٍ حكومية و�إداري ��ة� ،صرو ٌح دينية وعلمي ��ة وتعليمية ،م�ؤ�س�ساتٌ
وجود
�صناعي ��ة و�سياحي ��ة وجتارية وتكنولوجي ��ة .ولكن ما هي عل� � ُة ِ
املدينة؟
ثم َة من يرى �أن املرف�أَ هو هذه الع َّلة.
العالقات االجتماعية
�آخ ��رون يذهبون �إىل �أنَّ العلة تكم ��نُ يف توطيدِ
ِ
واالقت�صادية.
أجل حت�س ِني
بتقريب
ثالثون يقولون
ِ
ِ
امل�سافات وت�سري ِع التَّنقُّالت ،من � ِ
الإنتاج.
ال�س َب َب �إىل املهنة،
�أ ّما رابعونَ ف َي ْعزَ ْونَ َّ
واطن الأر�ض ومناجمِ ها.
وخام�سون �إىل
ِ
ا�ستغالل َب ِ
أ�سباب دينية ملمار�س� � ِة العبادة واحلاج ِة
وثم ��ة بعدُ من ير ُب ��ط ال ِع َّل َة ب� ٍ
مل�سكن الآله ِة يف
أر�ض
�إىل بن ��ا ِء قب ��و ٍر جماعية تكونُ على ال ِ
انعكا�س ��ا ِ
ً
ال�سماء.
وبع� � ٌ�ض ينظ ��ر �إىل املدين ��ة ج�س ًما ،تتقل � ُ�ب هجين� � ًة يف مكونا ِتها ويف
تعري ِفها.
و�أخريونَ يكتفون بالقول �إنها �شبك ٌة متوا�صل ٌة من الأحداث.
ال َّ
وال�سلوك
للعالقات االجتماعية
قيم
ِ
ِ
�شك يف �أن املدين َة هي مظاه ُر ٍ
القيم
الإن�س ��اين ،وغالبي� � ُة
ِ
فل�سفات الع ��امل انبثق َْت من معاين� � ِة هذه ِ
�سلوك النا�س.
والعالقات ،ومن مراقب ِة ِ
مني ق ��ال مث ًال �إ ّن ��و َ«من راقب النا� ��س مات ه ًّما»؟ ..ه ��اي مظبوطة
ي ��ا ترى؟ �س�أل زي ��اد .و�أ�ضاف :ط ّيب �إذا مظبوط ��ة ،كان يفرت�ض كل
�سن ��ة �سنتني ،تفقد الدولة معظم عنا�صر خمابراتها! وطب ًعا الأولو ّية
للأقدم�ي�ن .وهيدا ال�شي م�ش حا�صل �أبدً ا ،ما بحياتو حدث �إنو واحد
توعك حتّى من ورا املراقبة ،بالعك�س �أنا مالحظهن ك ّلهن
خماب ��رات َّ
�صحة وعافية...
ّ
ُ
أنتج الفل�سفةِ � ،أم
وعلي� � ِه �
طرح الأ�سئلةِ � :أه ��ي املدين ُة َمنْ � َ
أ�سرت�سل يف ِ
أنتج املدين َة؟
الفل�سف ُة َمنْ � َ
فالفل�سف� � ُة كظاه ��ر ٍة َح َ�ضرية ازده� � َر ْت يف �أ�س ��واق �أثينا ()Agora
مذاهب فل�سفية ،من مثل :ب�ستان الزيتون
و�أط َل َق � ْ�ت �أماكنَ منها على
َ
( )Academosلأفالطون ،امل�ش ��ا�ؤون لأر�سطو ،ال ُّرواقيون لزينون.
يف ح�ي�ن ا�ستله ��م كريكيغ ��ارد م ��ن �ش ��وار ِع كوبنهاغ ��ن ،و�سارتر من
ح�شود فيينا وكمربيدج.
مقاهي باري�س ،وفدغن�شتاين من
ِ
انتف� �َ�ض نيت�شه وقال� :أنا � ِّ
أف�ض ُل اجلبال .لأنَّ التنق َُّل ،يف الأَعايل ،بني
وذروة ،هو �أق�ص ُر ُّ
قم ٍة ُ
يجب �أن تكونَ ماردًا �أبدً ا.
الطرق .وعلي ِهُ ،

Les hommes d'action roulent comme roule la pierre,
conformément à l'absurdité de la mécanique.

Toute notre sociologie ne connaît pas d'autre instinct
que celui du troupeau, c'est-à-dire de zéros additionnés

1 ... où chaque zéro a des « droits égaux », où il est
vertueux d'être un zéro...

حلظ ��ة �شباب .قال زي ��اد� :س�ألني واحد :ب ��دي �إ�س�ألك �س� ��ؤال! كيف
هالعامل رايحة جايي؟؟؟
قلتلو :م�ش كلاّ ! يف عامل بتكون رايحة ما بتعود جايي.
وهناك � ً
أي�ضا مد ٌن مارك�سية� .أكيد ،قال زياد ،الطبقات العاملة بدك
ت�ش ��وف �ش ��و عاملة لتعرف كيف بع ��دا عاي�شة� .أكي ��د عاملة �شي م�ش
منيح.
يتناف�س
كذل ��ك هناك م ��د ٌن ليربالية دميقراطي ��ة ر�أ�سمالية ،حي ��ث
ُ
خف�ض �أ�سعا ِر امل�أك ��والت ،ويت�سابقُ
النا�س على
التج ��ا ُر ظاهر ًّيا عل ��ى ِ
ُ
�ش ��را ِء الأرخ� ِ��ص بينه ��ا .فالتجا ُر بذل ��ك ،دميقراط ًّي ��ا ،ال يتح َّكمون
مب ��ا ُ
�ون املجاري ��ر� .أي �إ َّنهم يتح َّكمون
يدخل املع ��دة ،فح�سب ،بل وبل � ِ
فوق الأر�ضْ .
أر�ض فو َقها� ،أم كانت هي َ
باملدين� � ِة� ،سواء �أكانت ال ُ
فهل
املجارير فل�سف َة املدينة؟
حتدِّ ُد �ألوانُ
ِ
ٍ�سم ��اع ،قال زياد� :إنّ َّ
رب كلمة َ
�شعب
«�ش ّغي ��ل» �إهانة هو ٌ
كل �شع � ٍ�ب يعت ُ
�سينقر�ض ،وقد بد�أ بالفعل .ملاذا؟ لأ ّنه ،لفراغ وقته و�إ�ساء ِة ا�ستعما ِله
للوق ��ت�َ ،س ُي�ساق .قد ُي�شرى ،قد ُيب ��اع .و�سي�ستخد ُمه الآخرونَ حاملو
ال�ساعات ِّ
عدد الثواين.
املخططون على ِ
و�إ�ضاف ًة �إىل ما ذكرنا من مدنٍ  ،هناك مد ٌن فو�ضوية �شوا�شية .قهقه
زي ��اد :يا �أخي امل�شعل ب�أم�ي�ركا واحلرية عنا .نحن ��ا م� ّأجرين امل�شعل
للأمريكان ،حدا معه عند ربنا؟ ب�س تاركني احلرية هون.
وهناك م ��د ٌن روحانية دينية .ومد ٌن ما بعد حداثية .فعلق زياد :زادو
ال�ضريبة ع امل�شروبات الروحية ،يللي نحن بالأ�سا�س من�شرب منها تا
نن�سى ال�ضرايب!!
باملدن املا بعد ُبنيوية التقوي�ضية؟ فالحظ زياد �أن :يف نا�س
وما با ُلك ِ
بينا�ضلو ع التو�صاية.
باملدن املِثلي ��ة؟ �أجاب :مني قال �إنه �ضروري الزم
وم ��ا قو ُلك يا زيادِ ،
يكون يف حرية ولك خيي .هلأ يف بغال �سارحة ،بتعطيها حرية؟

«In the mountains, the shortest way is from peak to
»…peak, but for that you must have long legs
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وتابعوا معي ،هناك مدن كلبي ��ة ديوجونية ( .)Cynicismنيت�شه
يرتك التعلي ��ق لزياد � ً
ال�سطل بي�س ��اع �إ�شيا كترية م�ش دا ًميا
أي�ضاّ :
ه ��وي ب� � ّدو ياها� ،إمن ��ا واجباتو بتقت�ض ��ي ي�ستوعبا ،هي ��دي �صفّت
م�ص�ي�رو .وبيع ّبوه وبيد ّب ��وا فيه �إ�شيا ما بيتم ّنوه ��ا حلا ُلن .ال�سطل
بال مخ ،ال�سطل ما عندو �إال �إنو يتو ّقع �شو رح يد ّبوا فيه ،وم�ش هوي
بيف�ضي نف�سو ،هني بريجعوا الل ��ي ع ّبوه ّ
ّ
بيف�ضوه .فلنحمد اخلالق
خل ��ق ال�سطل بال م ��خ ،لأنو �إذا بال مخ وهيك ،ل ��و يف مخ �أكيد كان
بي�سو�سنا ...يعني بيحكمنا.
وجود م ��دنٍ �أفالطونية ،على ال ��ورقِ فح�سب ،ومد ٌن
و�أخ ُل� ُ��ص �إىل ِ
كمثل �سوي�سرا الت ��ي �أ�ستغرب كيف �أن املنت�ص َر
العنف َّي ��ة ،حياديةِ ،
ُ
جوالت احلروب العاملي ��ة مل ُ
يدخ ْلها ،ومل ي�ض ْع َيده بالتايل على
يف
ِ
خرات عد ِّوه التي �أو َد َعها قبلاً م�صار َفها.
مد ِ
َّ
�ات ونعوتًا ،ما هو �إال
وهك ��ذا ،ف�إن ما ُي�سب ُغ على ه ��ذه املدن ت�سمي � ٍ
ُ
وال�سلوك الإن�ساين.
احلاجاتُ والدواف ُع
�سلوك داف ًعاِّ ،
�ال� ،إن ورا َء ِّ
و�إذا كانَ  ،كم ��ا يق � ُ
دافع حاج ًة،
كل ٍ
ولكل ٍ
ِّ
ولكل حاج ٍة َع َو ًزا ،ف�إ َّنك ُ
الوعي/
ت�صل يف نهاي ِة هذا الت ِ
َّ�سل�سل� ،إىل ِ
ا�س ُم ُه الوع ��ي� ،أو
ال�ضم�ي�ر .و�أ�س� �� ُأل :ه ��ل م ��ن ُع�ض� � ٍو يف اجل�س � ِ�م ْ
أ�ستنتج �أن هذا الالموج ��و َد هو امل�س� ُ
ؤول عن
ال�ضم�ي�ر؟ ال يوجد .ف� ُ
ت�صر َّفا ِتنا.
وه � َ
الحق من
�زئ نيت�شه مع ِّل ًقا �إنَّ
«الوعي �أو ال�ضم َري هو �آخ ُر تطو ٍر ٍ
َ
احليا ِة ال ُع�ضوي ِة وبالتايل هو الأق ُّل اكتمالاً والأك ُرث ه�شا�ش ًة».

�شوي
ويو�ضح زياد�« :إذا يف هيدا املجتمع كل واحد بيتعب ّ
ما بيعود حدا يتعب وال نتفي.»...
أجل
الحظ ��وا مع ��ي �أن النا� � َ�س يف املدين ِة ي�أكل ��ون وي�شربون ،م ��ن � ِ
دون � ِّأي اعتبا ٍر �آخ ��ر .ن َّب َه زياد :بك ��را بيكربوا الوالد
البق ��اء ،م ��ن ِ
وبيخفف ��وا تدريج ًّيا الكات�ش ��ب ...وبيعرفوا ان ��و الهمربغر الطيب
داخللو كاوت�شوك .بكرا بيكربوا الوالد وبيعرفوا �أنو البطاطا �أح�سن
و�أطيب من الفريت .وبيعرفوا �إنو بعد ما يف �شوكوال ع لوبية ورز.
وثم َة بعدُ ب�ي�ن النا�س نوعان :نبا ِت ُّيونَ  ،مبعنى �أنه ��م َي ْر َع ْون .و�أكل ُة
احل�شرات وال�صرا�ص ِري ،مبا يث ُري
أليف �إىل
حلوم ،من احلي � ِ
ِ
�وان ال ِ
ٍ
ُ
نختلف يف �شيءٍ عن
فين ��ا اال�شمئ ��زا َز والغثيان� .أي �إ َّننا كب�ش ��ر ،ال
بع�ضها
احلي � ِ
�وان ،مع فارقٍ الفت ،ه ��و �أنَّ الإن�سانَ ي�ص � ُ�ل وجبا ِتهِ ،
ببع�ضَ ،ط َ
وال �ساعات.
ٍ
ً
أوجد الإن�سانَ من احليوان،
ولف � َ�ت بالتايل نيت�شه �إىل �أن ثم َة خط�أ � َ
فهل تكونُ احلقيق ُة يف �أن يعو َد الإن�سانُ حيوا ًنا؟
«Error has made animals into men; is truth in a
»?position to make men into animals again

و�أ�س � ُ
�ال � ً
ي�شرب امل ��ا َء ،و�إذا كان املا ُء غ َري
أي�ض ��ا� :إذا كان الإن�س ��انُ
ُ
ُع�ض ��وي ،كيف ُي ُ
دخل �إىل ج�سمِ ��ه ال ُع�ضوي ماد ًة غ َري ع�ضوي ٍة ُ
يقال
�وي � ً
أي�ضا .وعلي ِه،
امللح غ ُري ع�ض � ٍّ
�إنه ��ا م�صد ُر احلي ��اة .وكما املا ُءُ ،
يكونُ اللاَّ
وجود ال ُع�ضوي.
ع�ضوي عل َة ِ
ٌّ
َمل اال�ستغ ��راب؟ ي�س� ��أل نيت�ش ��ه ويق � ُ
�ول :لي�ست عبثي ُة �ش ��يءٍ ما� ،أو
وجوده ،بل هي ٌ
لوجوده.
�شرط
ِ
لعدم ِ
العقالنيتُه ،حج ًة ِ

« La conscience est la dernière et la plus tardive

The irrationality of a thing is no argument against

évolution de la vie organique, et par conséquent ce

its existence, rather a condition of it.

qu'il y a de moins accompli et de plus fragile en
» elle.

مل ننت� � ِه بعدُ من �سي ��ل الأ�سئلة .كيف ننمو ،عل ًم ��ا �أن خاليانا التي
متاما؟ �أي �إنَّ َّ
كل
مت ��وتُ  ،تحَ ُ � � ُّل حم َّلها خاليا �أخرى خمتلف ٌة عنه ��ا ً
فكيف نعو ُد ُ
آخرهَ ،
نعرف �أن هذا الع�ض َو
ع�ض ٍو يف ج�سمِ نا يتغ ُري عن � ِ
لنا؟
ترجع!!!...
ترجع َل ت�شوف ،و َب َّدك ت�شوف �إذا فيك َ
وع َّلق زيادَّ :بدك َ
و�أ�ضاف :كتري نا�س بتعرف �إنو حلو الواحد يرجع لأ�صلو...
ب�س قليل من النا�س بتعرف �إنو �صعب الواحد يرجع لأ�صلو.
عدد
والأ�س ��و�أُ �أن ع ��د َد البكترييا املوجودة يف ج�سمن ��ا هو �أك ُرث من ِ
تتحكم بنا،
خاليانا .مما يعني ،دميقراط ًّيا� ،أنَّ البكترييا هي التي
ُ
ونحنُ نخ�ض ُع لها.
معق ��ول؟ ي�س� ��أل زي ��اد« :اهلل خل َق � ْ�ك �إن�س ��ان ...لي� ��ش ُم ِ�ص� � ّر َع
احليونة.»!...
لنت� ْ
ال�شروال
لبا�س الإن�سان .ملاذا ِل َّي ُة
ِ
أمل ،يف ِ
جمال الأ�سئلة ،تط ُّو َر ِ
يطول ُ
وا�سع� � ٌة بهذا الق َْدرِ؟ ومل ��اذا ُ
�شكل القبع� � ِة �أحيا ًنا �أو يق�ص ُر؟
وملاذا يتَّ�س ُع �أو ي�ضيقُ ؟

ِل َن ُع ْد �إىل مازلو ونظري ِته عن هرم َّي ِة احلاجات� .إذا را َق ْب َت املدينة،
ت ��رى �أنَّ فيها َمنْ يعم � ُ�ل ومن ال يعمل .ف َمن ُ
ُ
يت�ساءل :كيف
يعمل قد
يح ��دُ ثُ �أ َّنني � ُ
أعمل بعيدً ا عن عائلت ��يُ ،كرمى لعائلتي؟ �أما الذي ال
ُ
يعمل ،فقل يل ،بر ِّبك ،كيف يعي�ش؟
كي ��ف يعي�ش؟ �أجاب زي ��اد� :شو ع بالك� ،إنت مع�صوم حلد هلق عن
كل �أنواع الغلط ،ب�س ل�سبب واحد .ل�سبب �إنك مقبور م�ش عم تعمل
�شي تقربين.
يخالف ��ه نيت�شه« ،لأنَّ الذي ال ُ
يومه ،هو عب ٌد،
ميلك ثلثي ِ
الوقت من ِ
ولي ُكنْ ما ي�شاءَ :
رجل دولةٍ ،بائ ًعا ،موظ ًفا� ،أو عاملًا».

« Celui qui ne dispose pas des deux tiers de sa
journée pour lui-même est un esclave, qu'il soit

d'ailleurs ce qu'il veut : politique, marchand,
»fonctionnaire, érudit
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النا�س ،عل ًما �أنَّ ِّ
ولنت� ْ
لكل منا�سب ٍة ثيا ًبا خا�ص ًة بها؟
أمل ماذا يرتدي ُ
َ
البنطال ال�ضيقَ ؟ ومل ��اذا ن�ش ُّد على خ�صورِنا الأحزمة؟
نلب�س
ملاذا ُ
بربطات العنق؟ وملاذا ُ
ننتعل الأحذي َة ال�ض ِّيق َة
أنف�سنا
ِ
ومل ��اذا نخنقُ � َ
تع�ض على �أرج ِلنا؟ فهل ُ
التي ُّ
ينتعل احليوانُ كع ًبا عال ًيا مثلاً ؟
ولنالح � ْ�ظ � ً
لبا�س الأنث ��ى .اخرتَعوا لها،
ِ
أي�ض ��ا كيف تطو َر حدي ًث ��ا ُ
ب ��ادئ ذي َب ��دء ،التن ��ور َة الطويل ��ة ( ،)Maxiثم �أخ ��ذوا ُيعلونها
لت�صبح ق�صري ًة ( ،)Jupeف�أق�ص َر ( )Mini Jupeف�أك َرث ق�ص ًرا
َ
َ
البنطال الق�ص َري ( ،)Shortالذي راح
( ،)Micro Jupeومن ثم
َ
حينذاك
زعج املر�أةَ ،فابتدعوا لها
أ�صبح ُي ُ
يق�ص ُر �شي ًئا ف�شي ًئا حتى � َ
اخل�ص َر املخفو�ض ( ،)Taille Basseمبعنى �أن العجزَ �أن الإعال ِء
�أك َرث و َّلد نظر َّي َة الإخفا�ض.
فع ��زا نيت�شه ه ��ذا ال�سلوك �إىل �أنَّ «� َ
ال�سبب الذي
أ�سفل البط ��ن هو
ُ
َ
نف�سه �إل ًها».
مين ُع الإن�سانَ من �أن
ي�ست�سهل ح�سبانَ ِ

َ
لننتقل يف بح ِثنا �إىل احلاج ِة الثانية يف تراتبي ِة مازلو .لأن الإن�سانَ
يخ � ُ
أمان املا
دون �أن نتحدثَ عن ال ِ
�اف ،بطب ِعه ،يبغي الأمانَ  ،م ��ن ِ
أر�ضي الذي هو العمار ُة.
ورائي ،لنح�ص َر
الكالم بال ِ
َ
أمان ال ِّ
ِّ
ُ
يهرب خوفاً
ني قو�سني ،عندما كان الإن�س ��انُ
ولك ��نْ قبل ،ب َ
البدائي ُ
ُّ
ُ
الكهوف واملغ ��اور ،لأ َّنه كانَ ُ
يدرك �أنه
احليوان ،كانَ يلج�أ �إىل
م ��ن
ِ
ِ
جرح �أو ميوتُ � ،إذا هاج َم ��ه ٌ
وح�ش ما .ولكنْ
�سيت� �� ّأذى �أو يت� ��أ ُمل �أو ُي ُ
�رب احلي ��وانُ من الوح� � ِ�ش ال ��ذي يهاج ُمه؟ ه ��ل َيعي �أنه
مل ��اذا يه � ُ
جرح �أو يت�أ ُمل �أو ميوتُ ؟
�س ُي ُ
أمر �أنْ ح�ي َ�ن يتف َّر ُد ٌ
وح�ش بفري�س ِته من ب ِني القطي ِع،
والغريب يف ال ِ
ُ
الهرب.
ُيقل ُع القطي ُع عن
ِ
و�أَزي ��دُ بني قو�س ِني � ً
أي�ضا :مل ��اذا �أطلقَنا على املحم َّي ِة ا�سم املحم َّية؟
لنحمي َمن ممَِّ نْ ؟
َ
ُ
ً
ني قو�س ِني يجيب نيت�شه« :القرو ُد �أكرث طيبة من �أن يكونَ الإن�سانُ
وب َ
حتد َر منها».
قد َّ

facilement pour un dieu.

»puisse descendre d'eux.

C'est la partie de son corps qui est au-dessous de

Les singes sont bien trop bons pour que l'homme

la ceinture qui fait que l'homme ne se prend pas si
Le bas-ventre est cause que l’homme ait quelque

ويخاط � ُ�ب زي ��اد الإن�سانَ  ،بعدما خ�ب َ�ره جيدً ا�« :إن � َ�ت �أكبرَ �سعدان
عرفو التاريخَ ...لو �شا َفك دار ِون كان َو َّفر َوقت اهلل».

»peine à se prendre pour un dieu.

زياد الرحباين
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ينق�ص �إلاَّ حا�س ُة َّ
الذوقِ .
م�س ...وال ُ
وال�س ْم ُع وال�شَّ ُّم وال َّل ُ
ال َّنظ ُر َّ
الباب،
قرب ِ
وق ��د اكت�شفتُ مل ��اذا ي�ض ُع املعما ُر احلديثُ املرحا� َ��ض َ
احلمامات العمومي ِة� ،إذ �إن َ
خملوعا ،مما
يف
القفل كث ًريا ما يكونُ
ِ
ً
الباب برج ِل ��ه حني يب ِّو ُل .والأنكى �أنك
يدف� � ُع
قا�صده �إىل �أن َ
َ
ي�سند َ
َ
تفتح
ح�ي َ�ن تريدُ �أن تغ�س � َ�ل يديك ،بعد ق�ضا ِء حاجت ��ك،
وعليك �أن َ
بكوعك �أو برج ِل ��كَّ ،
َخرج ،تحُ � ُ
لعل الذي ق�ضى
فتحه ِ
الب � َ
�اول َ
�اب لت َ
حاجتَه قب َلك مل ْ
يغ�سل يديه.
يحب الإن�س ��انُ رائحتَه الكريهة؟ ُ
َ
املرحا�ض
تدخل
وهنا �أ�س� ُأل ملاذا ُّ
جتل�س على
وت�شمئ� � ُّز مما خ َّلفَه من �سبقَك �إليه م ��ن رائحة .لك َّنك ُ
املرحا�ض طويلاً  ،مث�ًل،اً  ،وتتن�شقُ رائح� � َة ف�ضال ِت َك وتقر ُ�أ
كر�س � ِّ�ي
ِ
اجلريد َة كامل ًة �أحيا ًنا َ
هناك.
خ�صو�ص ��ا حتت
هن ��اك �أ�شخا� � ٌ�ص ي�ستمتع ��ونَ برائح ��ة عرقِهِ ��م،
ً
أج�سامهم،
ميررونَ �أ�صاب َع ُهم يف �أماكنَ مقيت ٍة من � ِ
ال ِ
إبط ،و�آخرونَ ِّ
وي�ش َت ُّمو َنها.
يواف ��قُ زياد على ما �سب ��ق ،فيقول« :ع فكرة االن�سان هو اكرت واحد
بي�شم ريحت ��ه» ،م�ستدر ًكا« :يف واحد ب�س بيقدر ي�شمله ريحته �أكرت
منه ...يللي بيكرهه».
ولك ��نْ �أيه ��ا الإن�س ��انُ ملاذا َّتدع ��ي اال�شمئ ��زا َز ،ون � َ
حو�ض
�راك يف ِ
غط�سا ،وتبتل ُع م ��ا َءه �أحيا ًنا ،فيما ما�ؤ ُه يحتوي َّ
كل
ال�سباح� � ِة ت�ستل ُّذ ً
النا�س.
أو�ساخ ِ
� ِ
ويف املدين ِة �أماكنُ خا�صة هي مناز ُلنا .فمناز ُلنا احلديث ُة من�سوخ ٌة
ال�سنوات ال�سبع�ي�ن ،ومل ْ
نزل
�ارب
ِ
منازل الغ � ِ
ع ��ن ِ
�رب ،منذ ما يق � ُ
نح � ُ
�اول التكي � َ�ف معها ،وال �أدري هل جنحنا يف ذل ��ك �أم ال .فغرف ُة
ُ
نتناول
قرب املطب � ِ�خ مبا�شرةً ،فيما نحنُ ال
يجب �أن تكونَ َ
�ام ُ
الطع � ِ
الطعام
الدا ُر وغرف ُة
�ام فيها �إال يف
ِ
املنا�سبات والأعي ��اد� .أما َّ
الطع � َ
ِ
املنزل ،وال ن�ستخد ُم ُهما �إال حني
فهم ��ا
ِ
يحتالن املِ�ساح َة الكربى يف ِ
ٌ
جلو�س �أو
يق�صدُ ن ��ا
�ضيوف .ونختا ُر �أ�صغ َر الغ � ِ
�رف لنجع َلها غرف َة ٍ
و�شرب
أكل
�سه ��رةٍ ،هي التي ت�شه ��دُ �أك َرث
ٍ
ِ
الن�شاطات املنزلية م ��ن � ٍ
نوم.
ودر�س و� ٍ
وت�سلي ٍة و َل ِع ٍب ٍ
أعمال منزلية ،وحتَّى ٍ
�صحيح ،يعلق زياد« :الإ�سم للحمار وال�صيت لغريو.»...
والأنك ��ى � ً
ن�صم � ُ�م عمارا ِتنا وبيو َتن ��ا ،نتحا�شى �أن
أي�ض ��ا �أننا ح�ي َ�ن ِّ
نر�س � َ�م ال َ
لي�صبح
أ�شكال بزواي ��ا غ ِري قائم� �ةٍ ،لأن ت�أثي َثها �صع � ٌ�ب.
َ
زاجه.
إنتاج ال َّن َّجا ِر وذو ِقه ِوم ِ
بذلك ُ
علم العمار ِة خا�ض ًعا ل ِ
ويف املدين� � ِة �أماكنُ عبادةٍ ،حي ��ثُ مزاراتُها م�ص َّمم ٌة بطريق ٍة حتثُّ
امل�ؤم ��نَ على �أن ي�ض� � َع فيها ُنقودًا ،ولكنْ ال ي�ستطي� � ُع �أن ي� َ
أخذ منها
نقودًا.
�أال تعل � ُ�م ،يق ��ول نيت�ش ��ه� ،أنَّ النا� � َ�س ال َيخجلون ،وه ��م يف ِّكرون يف
� ِّأي �ش ��يء دن� ��س ،لكنهم يخجلونَ من �أن نظ َّنه ��م قادرين على هذ ِه
الد ِن َ�سة».
الأفكا ِر َّ

تاريخها
أر�ضي
ونعو ُد �إىل ال ِ
املتمثل بالعمارة ،و�أنا �أ�ستا ٌذ يف ِ
ِ
أمان ال ِّ
ونظريا ِتها .ك َّنا دائ ًما نت�س � ُ
تربيرات
�اءل عن تطو ِر العمار ِة ،وجندُ
ٍ
بالتربيرات
خمتلف� � ًة لتن ُّو ِعه ��ا وتب ُّد ِله ��ا .وكنتُ �شخ�ص ًّي ��ا �أنت�ش ��ي
ِ
الفل�سفي� � ِة والإيديولوجية .ولكنْ بعد ت�أ ُّم � ٍ�ل ،اكت�شفتُ �سب ًبا جديدً ا
ً
وب�سيط ��ا لتط ُّو ِر ال َعمارة .فعندما بنى الإن�س ��انُ ال ُ
ن�سي �أو
أول بيتًاَ ،
مل يع � ْ
بعد
�رف �أن يو ِق َع فيه با ًب ��ا .فكانَ َيدخ ُله من ال�سق � ِ�ف .ولكنْ َ
الباب ،لي� َأتي �سلي ٌل
ح�ي�نَ ،ف ِطنَ واح ٌد من �سالل ِته �إىل ال ِ
أمر ،فكان ُ
َ
وي�ضيف النافذ َة التي مل ي�ستدِ ِر ْكها �سل ُفه .وجاء �آخ ُر ثم �آخ ُر
�آخ� � ُر
يلح ْظه ��ا ال�سابق ��ون� .أال ميكنُ �أن
ف�آخ� � ُر ،ي�ضيف ��ونَ
ٍ
حت�سينات مل َ
�سبب تط ُّو ِر العمار ِة ...الغبا َء؟
يكونَ ُ
بل ��ى ميكنُ  ،يقول نيت�شه« :م ��ا �إنْ ُيت َ
ُ�صم الآذانُ
َّخذ القرا ُر حت ��ى ت َّ
القوي وتال ًيا �إراد ُة
أف�ضل حج ٍة م�ضادةٍ :تلك هي ِ�س َم ُة الطب ِع ِّ
�أمام � ِ
ارتكاب حماق ٍة بني ح ٍني و�آخ َر».
ِ

«Once the decision has been reached, close your

ears even to the best counter-argument: a sign
of strong character. Thus an occasional will to
»stupidity.

ُ
عمارات خمتلف ًة َ
بع�ض ،وبينها
ندخل املدين� � َة ،فنجدُ
ٍ
بع�ضه ��ا عن ٍ
َ
الطرق مبا
العمارات و�ش َق ْقن ��ا من َث َّم
طر ٌق .وال�س� �� ُؤال :هل �ش َّيدنا
ِ
يواف ُقه ��ا� ،أم �أ َّنن ��ا �ش َققْنا الط � َ
العمارات؟
�رق وب َن ْينا عن جوان ِبه ��ا
ِ
وعلي� � ِه� ،إذا �ش َق َقن ��ا الط � َ
�ارات ،يك ��ونُ
�رق وم ��ن َث � َّ�م بنين ��ا العم � ِ
الطوبوغراف هو من ُيحدِّ ُد َ
ُ
البنايات وحدو َدها ،ال املعما ُر.
�شكل
ِ
للعمارات ،جندُ �أن ثم َة جوام� � َع م�شرتك ًة يف ما بينها،
ويف معاين� � ٍة
ِ
أخذ م�سب ًقا يف ا ُ
�أي �أنَّ من ي�ش ِّيدُ عمار ًة جديدةً ،ي� ُ
�سبان ،الإطا َر
حل ِ
أقدم
املحي � َ�ط به ��ا .وبالتايل ف�إذا كان � ِ�ت العمار ُة اجلدي ��د ُة تتب ُع ال َ
نعتمد الأخطا َء
منه ��ا الت ��ي �إذا
احتوت �أخط ��ا ًء ،هل ينبغي لن ��ا �أن َ
ْ
نف�سها؟
وبع ��دُ َ ،
�شوارعه ��ا م�ستقيم� � ٌة ،تتقاط ُع بزوايا
هناك م ��د ٌن منظم ٌة،
ُ
نف�سه ��ا .يف مقاب � ِ�ل م ��دنٍ
قائم� �ةٍ ،وعمارا ُته ��ا تتب� � ُع االجتاه � ِ
�ات َ
�شوارعه ��ا غ�ي ُ�ر م�ستقيمةٍ ،فيم ��ا عمارا ُته ��ا ع�شوائي ُة
اعتباطي� �ةٍ،
ُ
املنظم ��ة ابنَ ال�ش ��ارعُ ،
االجتاه ��ات� .أفيك ��ون طف � ُ�ل املدين ِة َّ
وطفل
احلي؟
املدين ِة الع�شوائي ِة ابنَ ِّ
�ال �إىل الأماك � ِ�ن العا َّم ��ة ،كاملطاع � ِ�م التي تعتم ��دُ الأنوا َر
وباالنتق � ِ
�اوالت والأواين،
أو�ساخ عن الط � ِ
اخلافت َة ،رمب ��ا لإخفا ِء الغب ��ا ِر وال ِ
حميم على ُمرتاديها.
�أك َرث منه لإ�ضفا ِء ج ٍّو ٍ
�ات الرومانية
وهن ��اك احلمام ��اتُ العمومي ��ة .ون�ستذك� � ُر احلمام � ِ
و�شهر َته ��ا الطافق َة ،حيث ت�صطفُّ
املراحي�ض ُ
ُ
بع�ض،
قرب ٍ
بع�ضها َ
ويتفاع � ُ�ل قا�صدوه ��ا اجتماع ًّيا وه ��م يتبادلونَ الأحادي ��ثَ َ ،
خالل
ُ
فتتداخل �أرب� � ُع حوا�سَّ م ًعا يف ه ��ذه اجلل�سة:
ق�ضا ِئه ��م حاج َته ��م.
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«People are not ashamed to think about dirty

وي�ضي ��ف :ﻣ�ﺶ �ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺗ�ﻀﻞ ﻋﻢ ﺗ�ﺸﺮﺡ �ﺷﻲ ﻟﻨﺎ�ﺱ ﻣﻌﺘﺮﺒﻳﻦ ﺣﺎﻟﻦ
ﺑﻴﻌﺮﻓﻮﻩ...
ﻻ ﺑﻞ ﺑﻴﻌﺮﻓﻮ ﻛﻞ �ﺷﻲ .ﻣ�ﺶ �ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺤﺗﺎﻭﻝ ﺗ�ﺸﺮﺡ لأ�ﺷﺨﺎ�ﺹ ﻣﻮ�ﺿﻮﻉ
ﻣ�ﺶ ﻫﺎﻤﻣﻦ ﺑﻠﻐﺘﻮ ﺍلأ�ﺳﺎ�ﺳﻴﺔ.
ﻣ�ﺶ �ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺗ�ﻀﻞ ﺗﻌﻤﻞ �إ�ﺷﺎﺭﺍﺕ ﻟﻌﺎﻢﻟ ﻋﻢ يتطلعوا ﻋﻠﻰ ﻏﺮﻴ ﺤﻣﻞ
ﻳﺎ خيي
ﻟﻴﻚ ﻣ�ﺶ �ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺗ�ﻀﻞ �ﺳﻬﺮﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻧﺎﻣﻮ ﺯﻣﺎﻥ ﻭﻲﻓ ﻭﺍﺣﺪ
ق�ش ��ط ﺭﺍ�ﺳﻮ ﺑ�ﺼﺤﻦ ﺍﻟﺘﺒﻮﻟﺔ .ﺭﻭح ﺍ�ﺿﻬﺎر ...مت�ش ��ى ،ﺍ�ﺳﺘﺎﺟﺮ
ﺑ�ﺴﻜﻠﻴﺖ».
�ذات وتقدي ُر
�أم ��ا احلاج ُة الرابع ُة يف نظري� � ِة مازلو فهي تقدي ُر ال � ِ
نف�سه ،بدلاً
الآخري ��ن لنا .ف�أ�س� ُأل مل ��اذا ي�سعى الإن�سانُ �إىل �إي ��ذا ِء ِ
لن�ضرب مثلاً عن
تقديرها؟ �أهي حاج ٌة لدي ِه �إىل �إيذا ِء نف�سه؟
من ِ
ْ
ني
زميل�ي�ن على مقعدِ الدرا�سة� ،أحدُ هُ ما مجُ َ ٍّل �أك ُرث من الآخر .فح َ
تفوق ما ناله الآخ ُر ،يقول يف نف�سه� :أال �أ�ست� ُ
ُ
ينال املُجلي عالم ًة ُ
أهل
ُ
�أك�ث َ�ر منها؟ �أما �إذا ح ��دثَ �أن نال الآخر عالم ًة �أعلى ،يبد�أ املُجلي
بتهنئ ِت ��ه وت�شجي ِعه ،و ُيبدي َّ
م�شاعر الإعج ��اب والثناءِ ،لكن ُه يف
كل
ِ
كيف حدثَ َ
ُ
ويت�ساءلَ :
ذلك؟
يغ�ضب وي�ستا ُء
قرار ِة نف�سه
ُ
ُيجيب نيت�شه�« :إن من ُ
لهيب احل�سد ،تنتهي به ُ
احلال �إىل
يحيط به ُ
فيوج ُه ح َّمتَه امل�سموم ُة �إىل َن ْح ِر ِه».
ما ينتهي
ُ
العقرب �إليهِّ ،

things, but they are ashamed when they imagine

that others believe them capable of having these
»dirty thoughts.

ي�سيح النا�س كما الحظ نيت�شه�« :إنهم
وهناك �أماكنُ �سياحية حيث ُ
يت�س َّلق ��ون اجلب � َ�ل مثل البهائ � ِ�م� ،أغبي ��ا ًء وعرقى ،ولك ��ن مل يك ِّلف
خاط َره �أح ٌد ل ُي ْع ِل َم ُه ْم �أن َ
طريقهِ ْم».
طول ِ
هناك مناظ َر جميل ًة على ِ
They climb the mountain like beasts, stupid and

sweating; it seems that no one bothered to tell them
that there are beautiful vistas along the way.

وثم َة �أماكنُ يف املدين ِة ال ُ
نعرف َمنْ �ص َّم َمها �أو �ش َّيدها� .أَهُ َو املعما ُر
دون �أن ُي َ
مثل الزُّقاق وا َمل ْلط�ش
م ��ن ِ
النا�س ب� ِ
أنف�سهِ ْم؟ من ِ
دركِ � ،أم ُ
الدرج
خارج املن ��زل� ،أما داخ َله َ
فتحت ِ
والب� ��ؤرة وحتت اجل�سر ،يف ِ
�اب وحتت الكنب ِة والع ِّلية الت ��ي �أ�س� ُأل �أ ًّيا منكم هل ُ
يعرف
وورا َء الب � ِ
ماذا حتوي؟
وهناك �أماكنُ ن�ش ِّيدُ ها وال ُ
امل�صعد
نعرف كيف نت�ص َّر ُف فيهاُ .خ ِذ
َ
ُ
�شخ�ص معنا ،فال ُ
نتعامل
نعرف �أي ��ن نتط َّل ُع �أو كيف
مث�ًل�اً  ،يدخ ُله
ٌ
آخر ،لنبد�أَ يف
مع ��ه .وعندما نلتقي ِه ثاني� � ًة ِ
نوم ُئ بر� ِأ�س َنا �أحدُ ن ��ا لل ِ
الطق�س مثلاً  ،و�صولاً �إىل َ�شت ِْم الدولة.
بالكالم على
املر ِة الثالث ِة
ِ
ِ
وخ � ْ�ذ � ً
ال�صاالت العامةَ ،منْ يتَّفقُ م�سب ًقا
م�ساند الكرا�سي يف
أي�ضا
َ
ِ
ي�ستخدم لالتِّكاء؟
م َع َمنْ َّ � ،أي جه ٍة منها
ُ
�زات؟ �أجاب:
ينق�ص املدينة من َح ِّي � ٍ
و�س�أل ��تُ نيت�شه �أخ ًريا :م ��اذا ُ
نوج َد �أمكن ًة َن َت َب�صَّ ُر فيها يف �أفكارِنا اخلا�صة».
«يجب �أن ِ
ُ

« Celui qu'entoure la flamme de la jalousie, celui-là

en fin de compte, pareil au scorpion, tourne contre
» lui-même son dard empoisonné.

ُ
البع�ض عندما يت� َّأذى �أح ��دُ �أ�صدقا ِئهم؟ يجيب زياد:
�رح
وملاذا يف � ُ
«يف نا� ��س ترب ��ت ع �أخ�ل�اق حمي ��دة .ب� ��س للأ�سف حمي ��دة طلعت
رقا�صة»...
�أو «لك فهمنا �إنها بنت بيت ،ب�س يا خيي البيت بيت دعارة»!
�أم ��ا نيت�ش ��ه فق ��ال ب�أ�سلوبه« :ك َّلم ��ا ارت َف ْعن ��اَ ،ب َد ْونا �صغ ��ا ًرا لمِ َنْ ال
يقدرونَ على التَّحليق».

Espace pour penser nos propres pensées

ون�ص � ُ�ل �إىل احلاج ِة الثالثة يف منظوم ِة مازلو ،وهي حاج ُة االنتما ِء
فالنا�س يتوا�صلونَ يف املدين ِة ،يف ما بينهمَ ،وفْقَ �أنظم ٍة
والتوا�صل.
ُ
خمتلفة ،ال ُ
أفعل بي َنها هو اللغ ُة.
ارتكزت الكتاب� � ُة الأوىل املِ�سماري� � ُة والهريوغليفي ُة على مبد ِ�إ
فق ��د
ِ
جت�سيد
أ�شكال احلقيقي ِة� ،إىل �أن ج ��ا َء الفينيقيونَ فجعلوا
َ
ر�س � ِ�م ال ِ
ِّ
أ�سا�سا لأبجديتِهِ ْم.
ب�صوت
حرف
ٍ
ٍ
كل ٍ
خمتلفً � ،
القرن
رت اللغ� � ُة ونحن مطمئن ��ونَ �إىل فاعلي ِتها ،حتى ِ
وهك ��ذا تط َّو ِ
التا�س� � ِع ع�ش ��ر ،حني ت�سا َء ْلنا ع ��ن �صدق َّي ِتها يف نق � ِ�ل الواقعَ .
فقبل
عدم
�أربع َ
أثبت املا َ
ني �سن� � ًة � َ
�دم فاعلي ِتها ،من حيثُ ُ
بعد ُبنيويني ع � َ
جلمل� ،إذ �إنَّ َّ
للكلمات وا ُ
ن�ص يحتوي عددًا
�ود معانٍ حمدد ٍة
ِ
وج � ِ
كل ٍّ
علي الآنَ ؟ َ
وكيف
المتناه ًي ��ا منَ املعاين .وهنا �أ�س� �� ُأل كيف تفهمونَ َّ
النا�س يف ما بي َن َه ْم؟
ُ
يتفاهم ُ
كيف؟ يق ��ول زياد�« :إذا قررت واحد ما ت�سمعلو ،ما تقلو �سكوت ما
حتك ��ي ...ال �أف�ضل تقلو �إحكي �إحكي خي ��ي �إحكي ،و�إنت بهـ الوقت
ما ت�سمعلو».

«The higher we rise up, the smaller we appear to
»those who are unable to fly.

وملاذا� ،أيها املنتدونَ الك ��رام ،نخرت ُع �أ�شيا ًء َّندعي �أنها مل�صلح ِتنا،
أ�ضرب مثلاً على
لك َّنها ت�ؤذينا باملق ��دا ِر نف�سه الذي تُفيدنا به .و�س� ُ
برام � ِ�ج الكومبيوت ��ر الت ��ي ال ُّ
تنفك تتج � َّ�دد با�ستم ��رار ،كالويندوز
وال ��وورد ( ،)Windows - Wordف ُتهدِ ُر وقتَك يف االطال ِع على
التغيريات الطارئ َة عليه
ما ُحدِّ ث وال حاج� � َة لك به ،ف�ضلاً عن �أن
ِ
أنت العالمِ ُ به.
جتع ُلك ت�ضي ُع �أك َرث و�أك َرث ،و� َ
فيقول زياد�« :أوقات بيتهي�ألك �إنو خف اال�ستغالل .ما بيكون خف.
بتكون ح�ضرة جنابك تع ّودت عليه».
الحظوا �أن ثم َة مايكروواي ��ف يت�ض َّمنُ ِخيا ًرا يجع ُله مربمجَ ً ا �شه ًرا
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�شهر
كاملاً َ .م ��ن ذا الذي �سي�ض ُع قبل �سفره ،طبقَ طعامه ليعو َد بعد ٍ
ويكونَ جاهزً ا ليتناو َلهُ.
العلم هو الذي
والتف�س ُري وا�ض ٌح لدى نيت�شه الذي قال« :لي�س انت�صا ُر ِ
م َّي ��زَ الق ��رنَ التا�س َع ع�ش ��ر� ،إمنا هو انت�ص ��ا ُر املنهجي� � ِة العلمي ِة على
العلم».
ِ

بياخ ��د معو �شي هيك علمونا .يف نا�س ما زال ��وا عم بيخ ّبوا وي�ض ّبوا.
الأرج ��ح م�ش قاطعني الأمل وبر�أيي �إنو �أكيد م�ش ب�سبب الإميان يعني
هني ر�أ ُين �إنو رمبا هلق وع م�ض�ض يعني بعد ما بيقدر ياخد معو �شي
الواح ��د ب�س من هلق لوق ��ت ما هني يتوفوا �إال م ��ا يلتَقى �شي طريقة
بالعل ��م بالتكنولوجي ��ا ،ياخد معو الواح ��د م�ش ب�س �ش ��ي ،ياخد معو
ك ��ل �شي ،ب�س لوين؟ وكيف؟ وب�أيا طاب ��ق اجلماعة؟ �شحن ما �شحن،
تخلي�ص ،بوال�ص ،ول�شو رح بيعو ُز ُون؟ ب�أيا منطقة؟ ما بعرف ما هوي
اللي بيبقى هيك َم ّنو قاطع الأمل .هو مفرو�ض يعرف� .إنت بهـ الوقت
عي� ��ش و�إذا معك قر�ش ،قر�ش واحد ،عمول جهدك ت�صرفو خالل هـ
احلياة اجلارية .ما القر�ش ن�صو ن�ص قر�ش.
�سبيل
وهن ��اك من ي�سعى كي مي ��وتَ  ،ب�إراد ِته� ،شهي ��دً ا �أو ِ
منا�ضلاً يف ِ
ق�ضي ٍة �أو مبد ٍ�إ.
مما عانى هُ َو.
فع َّلق نيت�شه� :أتبا ُع ال�شهيدِ يعانون �أك َرث َّ

Ce n'est pas la victoire de la science qui distingue
notre XIXe siècle, mais la victoire de la méthode
scientifique sur la science

�ول على َرق � ٍ�م للوح ِة
ولن�ضح � ْ�ك قلي�ًل�ااً  .ي�سع ��ى �أحدُ ه ��م �إىل احل�ص � ِ
َ
ً
�سيار ِت ��ه من ثالث ِة �أعدادٍ  ،ويدف ُع ثم َن ��ه باهظا ،لي�ستمت َع به من ي�س ُري
خلفَه يف ال�سيارة.
يتدخ ��ل زياد« :هل ��ق لي�ش بيحطو ع باكيت الدخ ��ان تاريخ �صالحية؟
�إن ��و يعني �إذا خل�صت �صالحيت ��و ودخَّ نتو �شو بيعم ��ل؟ بي�صري ُم�ضر
بال�صحة و�سبب رئي�سي لأمرا�ض القلب وال�سرطان؟».
ني
�اج �إىل ادعا ِء املعرفة؟ فثم� � َة َمن ح َ
وه ��ل ي�شع ُر الإن�س ��انُ �أنه يحت � ُ
ُ
إيهام َك
دون �أن يفك َر� ،أو
�رح علي ِه �س�ؤالاً يجي ُبك من ِ
يحتال عليه ب� ِ
تط � ُ
يجيب.
�أنه ف َّك َر قبل �أن َ
�رب عندما َيعج ��زونَ عن ت�شخي� ِ��ص َم َر ٍ�ض،
وك � ْ�م م ��ن �أطباءٍ يف الغ � ِ
يقول ��ونَ �إنه فريو�س .وماذا عن دوا ِء الفريو�س هذا يا دكتور؟ يجيب:
لزوم للدواءِ� ،سيختفي الفريو�س من تلقا ِئه.
ال َ
ا�س َية،
�أما
الطبيب اللبن ��اين ،فيه ِّونُ على مر�ضاه فيتذاك ��ى �أَ َّنها َح َ�س ِ
ُ
بدلاً من الفريو�س.
ن�ص الألف خم�سمية ،يف ر�أي زياد� :أي يا خيي مظبوطة .هلأ احلكيم
ع را�س ��ي احلكيم .ب�س ان ��و �شو ْبيتم ّنال ��ك احلكيم؟ �إ ّن ��و ت�ض ّلك متل
ال ّنم ��ر يعني؟ ما يف ،م ��ا ،ما بدو ي�شتغل ه ّوي كم ��ان� .إيه وامل�ست�شفى
�شو باهلل؟ �إن ��و امل�ست�شفى بتتم ّنى ت�ض ّل فاحتا ليل نهار وهـ العامل عم
تتغندر حواليها متل الأح�صنة؟ ماه �إيه يعني� ،إذا ِبتْ�ش ّلي �إ ّمك ع جنب،
ْبيطلع �آخرة النهار ما يف �إال هول جماعة الت�أمني ه ّني اللي ْبيتم ّنولك
ك ّل خري ...ما تدقك �شوكة� ...شو ِبعم ّلك؟ ...ب�س مظبوطة!!!
نظام مازل ��و ،وهي حتقيقُ
الذات خو ًفا
ِ
ونخل� ُ��ص �إىل � ِ
آخر حاج ٍة من ِ
ع�صرنا ،يف �سنٍّ متقدِّ مة ،مكتَنزً ا
من املوت .فالإن�سانُ باتَ ميوتُ  ،يف ِ
العلمَ ،
َط َ
طال عم ُره
عمر ِه املديدِ هذا
ٍ
معلومات �أكرث ،وك َّلما َّ
وال ِ
تقد َم ُ
وازدا َد ْت معرف ُت ��ه .وهنا �أ�س�ألْ :
أهل
هل ما تطل ُب ُه ال�سما ُء لل�سما ِء من � ِ
أر�ض ،هو َكرث ُة املعرف ِة؟ وملاذا؟
ال ِ
ٌ
لي�س �إال
نقي�ض للحياة.
يجيب نيت�شه« :حذا ِر الق ��ول �إن املوتَ
فاحلي َ
ُّ
ونوعا ناد ًرا ج ًّدا».
نوعا مما هو َم ْيتً ،
ً

A martyr's disciples suffer more than the martyr.

َّ
وحذر زياد« :ممنوع حدا يبكي �أكرت من �أهل الفقيد» .وي�ضيف« :بدنا
نكفي باللي بقيوا .م�ش بدنا نكفي ع اللي بقيوا».
ل ُي ِّلخ� َ��ص نيت�ش ��ه الأم ��ر بالقول :كث ًريا م ��ا يكونُ امل ��رء يف حاجة �إىل
حدوث وفاةٍ ،وال يكونُ َ
التخفيف من ِ�ش َّد ِة
التع ��ازي �إثر
ذلك بق�ص ��دِ
ِ
ِ
َ
ا ُ
تربير �شع ��ورِه ِب َك ْو ِن �ألمَ ِ� � ِه قد تراج َع
�زنِ ،ب َق � ْ�د ِر ما يكونُ بق�ص ��دِ
حل � ِ
ِ
ب�سهول ٍة بالغةٍ».
When somebody dies we usually need reasons for
consolation, not so much to alleviate our pain as to
excuse ourselves for so readily feeling consoled.

ولبع�ض من ت�صرفا ِته يف
�ان
ختام ��ا ،وبعدما َع َر ْ�ضتُ
حلاجات الإن�س � ِ
ِ
ٍ
ً
َ
نتبادل �أ�سئل ًة َنت ََج ْت عنها:
املدينةَ ،ي ُه ُّمني �أن
حب البقاءِ� ،أن من�ل��أ رِئا ِتنا دخا ًنا
�أَ ِه � َ�ي حاج ٌة فيزيولوجي ��ة ،مبعنى ِّ
مل َّو ًثا،
�أنْ ن� َ
و�صح َة مطا ِب ِخها،
أكل يف
َ
مطاعم ال ندري مدى نظاف ِتها َّ
�أن ن�سم َع � َ
دائم،
ال�سيارات
أبواق
ِ
وال�ضجيج يف ٍ
َ
�شكل ٍ
ال�س ِري،
�أن نقو َد �سيارتَنا مجُ ْ َهدين متو ِّترينَ م�ضغوط َ
ِحام َّ
ني يف ز ِ
بقلق يف بيئ ٍة ملوث ��ة �صح ًّيا وب�صر ًّيا و�س ْم ِع ًّي ��ا ...ك�أننا نحيا
�أن نحي ��ا ٍ
يف مزبلة.
وينك رايح؟ يعلق زياد:
«�أنت عم حتكيني عن الزبالة الو�سخة
ال يف زبال ��ة نظيف ��ة وحمرتمة يف زبال ��ة بتحط كولوني ��ا �إذا ما معك
خرب».
 « La vie n'est qu'une variété de la mort, et une variétéلك ��ي َ
يتقبل الإن�س ��انُ حيا ًة يف بيئ ٍة كهذه يجب �أن تكونَ لديه حاج ٌة ما
وجود احلاج ِة الأ�صلية.
» � très rare.أو داف ٌع �أو حافزٌ ،م�ضا ٌد لعل ِة ِ
ويع ِّق ��ب زياد« :م ��ا النوم بروفا للموت» .مع �إن ��و ب�س ميوت الواحد ما وهن ��ا � ً
أي�ضا يع ِّلقُ زي ��اد« :ما بي�شي ��ل الزيت �إال ال�صاب ��ون ،عل ًما ب�إنو
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لي�س لديه �شي ٌء يفع ُلهُُ ،ي�ش ِغ ُل ُه اللاَّ �شي ُء».
يقول نيت�شه« :من َ

ال�صابون كلو زيت ،فكيف رح ين�شال الزيت؟».
�زوم لأن نبقى مرا َقبني
وم ��ن حيثُ احلاج� � ُة �إىل ال ِ
أمان ،هل من ل � ٍ
َط َ
وال ال َّنهار ،يف مكات ِبنا ومناز ِلنا وعلى الطرق.
«بعلم ��ك ،يقول زي ��اد ،بيكون الواحد ناطور البناي ��ة بي�صفّي فج�أة
ناطور عليك �شخ�ص ًّيا ،ويا ريت ناطور من�شانك .ناطور ع �أخبارك
اللي انتي كتري حري�ص �إنك تب ِّعدا عن كل النواطري».
وي�ضيف :ليك� ...شغلة الن�سوان ،يتفرجوا ع الن�سوان
و�شغلة الن�سوان ..يب�صب�صوا وي َف ّلوا الن�سوان
و�شغلة الرجال ...يتفرجوا ع الن�سوان،
هني وعم بيتفرجوا ع الن�سوان،
وع الن�سوان اللي الن�سوان عم بيتفرجوا علني
يعني ع كل الن�سوان
من هيك ...وال مرة الن�سوان بيلقطوا الرجال عم بيتفرجوا ع
الن�سوان
م�شغولني لأنو ملهيني دا ًميا بالن�سوان».
�رك َ
�أم ��ا بالن�سب� � ِة �إىل االنتماءِ� ،أهي حاج ٌة �أن ن�ت َ
العائلي
حميطنا
َّ
ُ
َ
نت�شارك و�إياهم
أغراب قد ال
ونتبادل
العالقات و�ش�ؤونَ احليا ِة مع � ٍ
ِ
وطقو�سا؟
وتقاليد
عادات
ذاكر ًة جماعي ًة واحدة ،وال
ٍ
َ
ً
انتماءات جديد ٍة
�أهي حاج� � ٌة �أن نتخلى عن انتماءا ِتنا ون�سعى �إىل
ٍ
خ�صو�صا �أن وجو َه املدين ِة ال ُّ
تتبد ُل؟
با�ستمرار،
تنفك َّ
ً
�أهي حاج ٌة ،يف ع�ص � ِ�ر التكنولوجيا الرقم َّية والعوا ِمل االفرتا�ضي ِة،
نفقد احليا َء؟
�أن َ
و�أ َّم ��ا من حيثُ التقدي� � ُر� ،أهي حاج ٌة �أن نن�ش� � َر غ�سي َلنا على امللأ،
أعمال
نقوم بهذه ال ِ
باملع َن َي�ْي�نِْ ا َملجازي والواقعي؟ ك�أ َّننا نخ�ش ��ى �أن َ
فت�صبح مقبول ًة �إذا مار�سناها َجماع ًّيا.
ك ِّلها ،فرد ًّيا،
ُ
يق � ُ
�راد ،لك َّن ُه القاع ��د ُة لدى
�ول نيت�ش ��ه« :اجلن ��ونُ ناد ٌر ل ��دى الأف � ِ
وال�شعوب والع�صور».
أحزاب
ِ
ِ
املجموعات وال ِ

» « Qui n'a rien à faire, un rien suffit à l'occuper.

ويالح ��ظ زياد :بيكون الواحد �ضاه ��ر وبيحط جل ع را�سو ،والب�س
جاكيت جلد �سودا ،وبت�س�ألو لوين؟ بيقلك واهلل ما عندي فكرة.
طرحتُ ال�س�ؤال على زياد� :ألهذا ُق ْل َت� :أوقات الأمل بيطلع من ملل.
مل ُي ِج ْبن ��ي ،ف�أكمل« :ك ��ان يف واحد هيك بعرفو �أن ��ا ...عندو �أمل,
بي�ضل عندو �أمل يعني
�إنو رغم كل �شي �صار بهـ البالد كان بعدو عندو �أمل فب َّلغت عنو...
�صراح ��ة يعني ما طاوعني �ضم�ي�ري ،ب َّلغت عنو ،لقط ��وه وحب�سوه
وب�سجن �إنفرادي يعني
�أف�ض ��ل ما �إنو يتعاط ��ى �أو ال �سمح اهلل يختلط م ��ع موقوفني تانيني
يائ�سني مثل
ويقوموا يزغزغولو النوايا.
طب ًعا زملة عندو �أمل� ...ضبوه
�ضبوه ملا ي�ضيع الأمل
�ضبوه لريبى الأمل مبخو».
أمل لأ َّن ُه ُي ُ
أردف� :أ�سو�أُ ال�شرو ِر ال ُ
�أما نيت�شه ف� َ
عذاب الإن�سان.
طيل َ
«Hope in reality is the worst of all evils because it
!!!»prolongs the torments of man.

ال�شرح قائلاً �إنَّ الإن�سانَ اخرت َع عاملًا ِمثال ًّيا و�آخ َر غ َري
ُث َّم �أجا َد يف
ِ
مي � ُ
الك�سول ،وال�شجا ُع
البخيل ،وال َّن ِ�ش ُط من
أف�ضل من
ِ
ِ
مثايل .الكر ُ
َ
اجلبان ،والئح� � ُة املفا�ضل� � ِة تطول .ولك ��ن �أ�س�أ ُل :ه ��ل � ُ
أف�ضل
م ��ن
ِ
ل�شحاذٍ بدلاً من �أن يحتف � َ�ظ ِّ
نقود ِه؟
للإن�س � ِ
بكل ِ
يعطي م� �الاً َّ
�ان �أن َ
وه ��ل � ُ
أف�ضل ل ��ه �أن َي ْغدُ َو �إىل عم ِل ِه �أو َّ
يتجد ُب؟ وهل
يظل يف ِ
فرا�ش ِه َّ
َ
رب ،ب� �دلاً من �أن
�أف�ض � ُ�ل له �أن يداف� � َع عن كرام ِت ��ه
ويتعر�ض لل�ضَّ ِ
ال�شرقي :مية كلمة جبان ،ووال مرة �أهلل يرحمو؟
يعتمد َم َث َل ُك ُم
َ
َّ
وتابع نيت�شه :طب ًعا �إن العا َمل غ َري املثايل هو مل�صلح ِة الإن�سان ،لكنَّ
الإن�سانَ اخرت َع العالمَ املثا َّ
يل ليحتق َر الإن�سانَ .

La démence, chez l'individu, est quelque chose de

»l’Homme a crée l’Idéal pour mépriser l’Homme.

rare - chez les groupes, les partis, les peuples, les
époques, c'est la règle.

حتتاج
املجتمعات
�س�أل ��تُ الربوف�سور فردريك ،نيت�شه طب ًعا :لك ��نَّ
ِ
ُ
�ات لتتفاع � َ�ل يف ما بينه ��ا ،لأنَّ الإن�س ��انَ ال يمُ ك ُن ُه َ
العي�ش
�إىل مثالي � ٍ
وحيدً ا.
الب�شر ،الوحيدُ فيها ُ
يق�ض ُم قل َبهُ.
�أجابني :يف
ِ
جمتمعات �أَ َك َل ِة لحُ ِوم ِ
اخليا ُر لك.
�أما بني اجلماع ِة ،فالنا�س هُ ْم َمنْ ي�أكلو َن َكِ .
كنت
يجب
ت�صحيحها .و�إذا َ
ُ
وتابع :لأنَّ اجلماه َري جمم ��و ُع �أخطاءٍ ُ
أ�ضعاف �أو مئ َة َ�ض ْع ٍف� ،إبحثْ عن �أ�صفارٍ.
تريدُ �أن تزدا َد َع َ�ش َر َة � ٍ

و�أما من حيثُ حتقيقُ
بع�ض
الذات ،خو ًفا من ِ
ِ
املوت� ،أهي حاج ٌة يف ِ
أحيان �أن َت ْن ُ�ش َد املوتَ ؟
ال ِ
يق ��ول زي ��اد« :هلق كي ��ف واحد بيلق ��ى م�صرعو؟ َه ْي �أن ��ا م�ش عم
بفهمه ��ا� ،إنو ه ��وي �شخ�ص ًّيا بيلق ��ى م�صرعو؟� ...ش ��و كان عاي�ش
ك ��ل الوقت ّ
مق�ضيها عم بيفت�ش علي ��ه؟ و�إذا مزبوط هوي اللي لقي
م�صرعه يعني كاين عم بيد ّور عليه فـ ع القليلة ما ميوت� ،شو حمار
هوي؟
دون �أن َ
تعرف
َهيم من ِ
تخرج من منز ِل � َ�ك وت َ
وبع ��د� ،أهي حاج ٌة �أن َ
ُوجهت ََك؟

Du pays des anthropophages: Dans la solitude le

solitaire se ronge le coeur; dans la multitude c'est la
!foule qui le lui ronge. Choisis donc
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est une somme d'erreurs qu'il faut

« La foule

ويقول زياد« :يف بع�ض الأمور بيكون �أح�سن �إنو ما تعرفا
بيكون �أح�سن �إذا ما عرفت عنا �شي
من�شان خمك بالدرجة الأوىل
ومن�شان حقوق الإن�سان بالدرجة التانية».
كانت احلل � ُ
العلم
وبعدُ � ،إذا ِ
�ول كامن ًة لدى ِ
النا�س ،فلماذا ح�صَّ لت ُُم َ
� ًإذا؟
الكذب �إنمَّ ا هو االقتناعُ».
لي�س
َ
يقول نيت�شه�« :إنَّ عد َّو احلقيق ِة َ

»corriger

« Tu veux te décupler, te centupler ? Trouve des
» zéros.

هن ��ا �أدرك ��تُ �شخ�ص ًّيا مل ��اذا يرتا ُد ام ��ر�ؤٌ
م�سارح ُ
ليح�ض� � َر ً
عر�ضا
َ
م�ستلق على �أريك ٍة
ي�شاهد ُه وهو
م�سرح ًّيا �أو مو�سيق ًّي ��ا ،بدلاً من �أن
َ
ٍ
�ات ال�صَّ ْو ِت وال�صور ِة
أف�ضل ِت ْق ِن َّي � ِ
يف منز ِله ي�ستم� � ُع �إليه م�سجَّلاً ب� ِ
�زف والأداءِ ...املمكن� � ِة .ه ��ذا لأ َّن ُه ينتظ ُر �أن يرتك � َ�ب �أح ٌد ما
والع � ِ
خط�أً.
م ��ن ناحي� � ٍة �أخرى ،نع � ُ
�رف �أن ثم َة ُمد ًن ��ا يبنيها �سكا ُّنه ��ا ،و�أخرى
ي�صن ُعه ��ا ِّ
منظرونُ .
وحت�ض ُرين الآنَ �ص ��و ٌر لـ لو كوربوزييه وفرانك
ظهران فيها ،ويف يدِ ٍّ
كل منهما
مات �ضخمةٍَ ،ي
جم�س ٍ
ِ
لويدرايت � َ
أمام َّ
ع�ص ��ا يدلاُّ ِن �إىل �أماكنَ يف املدين� � ِة على َ
مات ،ي�شرحان
املج�س ِ
تلك َّ
حاجات
�ان
مد ِع َي�ْيأنْ �أنهما َي ْك َنه � ِ
ِ
ويف�ص�ل�ان ما �صنع ��ت �أيديهماَّ ،
ال َّنا�س.
ُ
خمدوع؟ و�أجاب :ال
مقتنع و�آخ َر
�س�أل نيت�شه :ما
الفارق بني �إن�سانٍ
ٍ
ٍ
خمدوعا ج ًّدا.
�شي َء �إال �إذا كانَ
ً

ت�صرف على �أنه ال�صحي � ُ�حَ ،وفْقَ معاي َري
ختام ��ا ،عندما ن�أت ��ي � َّأي
ٍ
ً
َ
ْ
معرفي� � ٍة �أو تربوي� � ٍة �أو �أخالقي� � ٍة َن َ�ش�أنا عليها ،ف� ��إذا �أ ْن َع ْمنا ال َّنظ َر،
ال�صحيح ،و�إذا �شئنا � َ
البحث و�صولاً �إىل
إكمال
َن ��رى �أن َع ْك َ�سها هو
ِ
ُ
الت�صرف ،جندُ �أننا ك َّلما َع َر ْفنا �أك َرث ،زا َد
وح�سن
املعرف� � ِة املُطلق ِة
ِ
ِ
البحث
جه ُلنا �أك َرث ،وزا َد ْت �أ�سئلتُنا .ك�أ َّن َك ت�سعى مبل ِء �إراد ِتك �إىل
ِ
عن عدم املعرفة.
َ
تعتليك فح�سب ،تبقى
النجوم ك�أ َّنها
رب
َ
يخ ُت � ُ�م نيت�شه« :ما د ُْم َت تخت ُ
نظر �أخرى من املعرف ِة».
ِ
مفتق ًرا �إىل ُوجه ِة ٍ

convaincu et un homme trompé ? Aucune s'il a été

«above you,» you still lack viewpoint of knowledge.

« L'ennemi de la vérité, ce n'est pas le mensonge, ce
» sont les convictions.

As long as you still experience the stars as something

« Quelle différence reste-t-il entre un homme
» bien trompé.

ويخت � ُ�م زياد�« :إذا م�ش رح ت�صري طعم ��ة الثقافة متل املنقو�شة رح
ي�ضل ��وا ب�س املثقفني مثقفني وما عارفني �ش ��و يعملوا بهـ البلوة ايل
انبل ��وا فيه ��ا .ه َّلق ج ��د� ،أي هوي �أطي ��ب؟ الثقاف ��ة والاّ املناقي�ش؟
املناقي�ش».
لدي بع� �ُ�ض معرف ٍة وكث�ي ُ�ر �أ�سئلةٍ ،مل
�أيه ��ا املنت ��دون الكرام ،ك ��انَ َّ
َ
لدي بع � َ�د هذا العر� ِ��ض �سوى �أ�سئل� �ةٍ� .أ ْو َ�ص ْل ��تُ نيت�شه وزياد،
يب ��قَ َّ
ُ
ك�ًّل�اًّ �إىل منز ِله� .أحدُ هُ ما يهز�أ ،وال َآخ ُر ي�سخ� � ُر .واح ٌد يلهو ،و�آخ ُر
التفت نيت�شه �إ َّ
يل وق � َ
�ال« :هل ِب َب ْح ِثنا
يع َب ��ثُ  ...وقب � َ�ل �أن �أود َِّع ُهماَ ،
عن احلقيق ِةَ ،ن ْب ُل ُغ �إىل ال�سعاد ِة؟
ِ

ُ
ي�ضيف نيت�ش ��ه� ،إال �أن تب�صقَ على املدين� � ِة وتعو َد من
وم ��ا علي � َ�ك،
أتيت.
حيثُ � َ

crache sur la grande ville et fais demi tour

مبو�ضوع م ��ا ُيحيطونَ به من ِّ
كل
ني
�إذا كن ��ا ال نواف ��قُ على �أن العالمِ َ
ٍ
املنهجيات الأك�ث َ�ر حداث ًة التي
جوان ِب ��ه ،ويف املقاب � ِ�ل �إذا اعتمدن ��ا
ِ
للوقوف على حاجاتِهِ ْمَ ،منْ يمُ ك ُنه �أن َ
يعرف ماذا
النا�س
ِ
تلج�أُ �إىل ِ
أن�سب َل ُه ْم؟
يريدُ
النا�س ،وما هو ال ُ
ُ
يجيب نيت�شه� :أريدُ  ،مل ��ر ٍة واحدةٍ� ،ألاَّ � َ
أعرف �أ�شيا ًء كثرية .احلكم ُة
ُ
� ً
أي�ضا ت�ض ُع حدودًا للمعرف ِة.

« Notre chasse à la vérité est-elle une chasse au
» ?bonheur

I want, once and for all, not to know many things.
Wisdom sets limits to knowledge too.
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تعليم العمارة يف الوطن العربي
 6ــ  7كانون الأول 2013
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57
المعمارية والتعمير ،جامعة قرطاج
المدرسة الوطنية للهندسة

نظمت هيئة املعماريني العرب وهيئة املهند�س�ي�ن املعماريني التون�س ��يني ور�شة العمل الثانية حول «تعليم العمارة يف الوطن العربي»
برعاي ��ة وزي ��ر التعلي ��م والبحث العلمي التون�س ��ي املن�ص ��ف ب ��ن �س ��امل .وا�ست�ضافت الور�ش ��ة «املدر�سة الوطني ��ة للهند�سة املعمارية
والتعمري جامعة قرطاج» حيث امتدت على مدى يومني يف  6و 7كانون الأول/دي�سمرب .2013
افتتح ��ت الور�ش ��ة بكلمات لكل من املعمار �أمي ��ن زريبة رئي�س هيئة املعماريني التون�سيني واملعمار امي ��ل العكرا رئي�س هيئة املعماريني
العرب والدكتور عادل احلديثي امني عام احتاد املهند�سني العرب ،وكلمة الوزير املن�صف بن �سامل.
ت�ضمنت اربعة حماور وطاولة م�ستديرة :
املح ��ور الأول :تعلي ��م العمارة يف تون�س واجلزائر واململكة املغربية وليبيا من بداياته حتى اليوم  .حتدث فيه كل من  :فاخر اخلراط
من تون�س ،من�صوري احلاج من اجلزائر ،د.حممد ال�شاوي من املغرب ،ود .رم�ضان الطاهر ابو القا�سم وا�سامة عبد
املجيد عبد الهادي من ليبيا.
املحور الثاين :تعليم العمارة يف الوطن العربي التحوالت وتعليم العمارة اليوم .حتدث فيه كل من د .حامت علي جرب من م�صر� ،أمين
زعيرت من الأردن ،د .حممود �شرف الدين من لبنان ،ود .عقبة فاكو�ش من �سورية .
املح ��ور الثال ��ث :م�ضمون تعليم العم ��ارة دور الأبحاث يف عملية التعليم� ،أي معمار عربي نريد ؟ لأية ممار�سة مهنية؟ حتدث فيه كل
من د .ي�سار عابدين من �سورية ،د� .سهري حوا�س من م�صر.
املح ��ور الراب ��ع :تعلي ��م العمارة يف الوطن العربي يف ظل العوملة وعالقته بالعماترة والفنون والتقنيات الرقمية .حتدث فيه كل من د.
منري ذويب من تون�س ،د .ايلي حداد من لبنان ( القى الدرا�سة عنه د .عبد اهلل كحيل) ،د .نظري ابوعبيد من الأردن.
والطاول ��ة امل�ستديرة حملت عن ��وان« :جودة تعليم العمارة يف الوطن العربي» ناق�ش فيها الدكتور حممد ال�صعيدي من لبنان وادارها
املعمار الدكتور رهيف فيا�ض.
كما ادار حماور الور�شة كل من املعمار احلبيب املهني (تون�س) د� .سهري حوا�س (م�صر) حممد دند�شلي (لبنان) واملعمار د .عقبة
فاكو�ش (�سورية).
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م .اميل العكرا ،م .د .فاخر اخلراط مدير جامعة قرطاج ،والوزير املن�صف بن �سامل ،و م� .أمين زريبة رئي�س هيئة املعماريني التون�سيني ود .عادل احلديثي.

الإفتتاح

ور�شة عمل «تعليم العمارة يف الوطن العربي»
كلمة رئي�س هيئة املعماريني العرب املعمار اميل العكرا

ع�ش ��ر قرن ًا ون ّيف من التفاعل مع الذات ومع الأر�ض ومع املجتمعات
املحيط ��ة ،وهو تراث ي�ستند ويغرف من ت ��راث ح�ضاري مبدع ميت ّد
ما�ضي� � ًا �إىل مطلع الألف الرابع قبل املي�ل�اد؛ وال زالوا يعي�شون على
�أر�ضه ��م الت ��ي �شهدت م ��ع �أجداده ��م والدة �إثنني م ��ن احل�ضارات
املديني ��ة الثالث الت ��ي � ّأ�س�ست لعامل اليوم ،وهي ح�ض ��ارات الأودية
الثالث :وادي الرافدين ووادي النيل ووادي الهندو�س ...و�إذ نكتفي
بذكر هذا البع�ض من الأ�سباب الكربى ،ف�إ ّننا نعتقد باملقابل �أنّ هذه
الأ�سب ��اب وغريها هي �ضرورية لت�أكيد وجود عاملنا العربي ،لك ّنها ال
تكفي لت�أكي ��د وجودنا كوطن عربي ،ذلك �أنّ ه ��ذا الوجود ي�ستلزم،
وير�سخ
دعم ًا للإميان به ،عم�ل ً�ا متوا�ص ًال يبلور الأهداف امل�شرتكة ّ
امل�صالح امل�شرتكة ويعتمد الآليات املنا�سبة.
ُول ��دت جامعة الدول العربي ��ة ،باملبد�أ ،لتجمع ال ��دول التي تعلن عن
نف�سه ��ا �أ ّنه ��ا عربي ��ة ولرتع ��ى م�صاحله ��ا امل�شرتك ��ة ،ولتعم ��ل على
مما يع� �زّز اجتماع دولنا
زي ��ادة امل�ساح ��ات امل�شرتكة بني جمتمعاتنا ّ
ح ��ول م�صالح �شعوبها امل�شرتكة ،ويبني فع�ل ً�ا ما نتوق �إليه من وطن
عربي .ويبدو �أ ّنه ال يزال �أمامنا طريق طويل ووعر للو�صول �إىل هذه
الأه ��داف التي تقودنا حتم ًا نحو تواجدن ��ا بق ّوة يف �إطار �أمم را�شدة
قوية بذاتها على �أر�ض وطننا العربي املرتامي الأطراف والإمكانات.

مي ّر وطنن ��ا العربي بظ ��روف �صعبة ب�سبب ع ��دوان خارجي همجي
ي�ستعم ��ل الأمرا� ��ض اخلطرية املوجودة يف جمتمعاتن ��ا وي�سعى ،من
خ�ل�ال ت�أجيج جراثيمها� ،إىل تفكيك دولن ��ا كيانات هزيلة متحاربة
تق�ض ��ي على ما تبقى م ��ن حيوية هائلة كامن ��ة يف �أفراد و جماعات
ه ��ذه املجتمع ��ات ...و�إذا كان ��ت ردّة الفع ��ل على ه ��ذا العدوان ،يف
�أك�ث�ر من مك ��ان ،ت�شري �إىل �صالب ��ة «الدولة العميق ��ة» املتجذرة يف
تل ��ك الأمكنة ب�سبب عراق ��ة املجتمعات املدينية القائم ��ة فيها ،ف�إنّ
ه ��ذه التبا�شري ت�ستثري فين ��ا �إرادة تغيري واقع �ألي ��م مرت ٍّد نحو حالة
�صلب ��ة من الوجود الذاتي الذي ي�ستم� � ّد وجوده من ذاته ،مع انفتاح
ت�ضج به ��ا جمتمعات الأر�ض
ال حم ��دود على العلوم واملع ��ارف التي ّ
املنتج ��ة ،ومع ا�ستعداد ال حم ��دود �أي�ض ًا للم�ساهم ��ة يف جعل الب�شر
�أك�ث�ر �إن�سانية ،ويف جع ��ل الأر�ض التي عليها نحيا �أك�ث�ر �أمان ًا و�أكرث
توازن ًا و�أكرث جما ًال.
ومما ال �شك فيه �أنّ العامل العربي موجود بالفعل ،بفعل توا�صل �أر�ض
ّ
يحي ��ا عليها �سكان يتكلم ��ون لغة عربية واحدة هي م ��ن �أغنى لغات
العامل؛ ويدين ��ون بدين الإ�سالم الواحد ،ذل ��ك �أ ّننا «كلنا م�سلمون،
م ّن ��ا َمن �أ�سل ��م هلل بالقر�آن وم ّنا َم ��ن �أ�سلم هلل بالإجني ��ل وم ّنا َمن
�أ�سل ��م هلل باحلكم ��ة»؛ يتعلمون تراث ًا فكري ًا واح ��د ًا مبني ًا على �أربعة
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ي�ش ّكل العمران ،من ناحية �أخ ��رى ،مرتكز ًا �أ�سا�سي ًا لتقارب الب�شر،
جماعات وجمتمعات ،وخ�صو�ص ًا عند َمن يتمتّع باملعطيات ال�سالفة
الذكر .وي�ش ّكل فنّ البناء ع�صب � ّأي عمران يطمح �إليه � ّأي جمتمع...
ف ��نّ البناء ،مبا معنى تع ّلم مع ��ادالت النوامي�س الطبيعية والو�ضعية
التي تنت ��ج عمارة تعبرّ عن �أبعاد يف الإن�س ��ان تتعدّى احل�صول على
م� ��أوى وعلى ح�صن وعلى مدينة � :أ ّنه ف ��نّ ابتكار مكان احلياة� .إذا
كان ��ت خ�صائ� ��ص العمارة يف القاه ��رة على �ضف ��اف النيل تختلف
بع� ��ض ال�شيء عن تلك التي يف طرابل�س الغرب املوجودة على طرف
للمتو�سط� ،أو عن تلك
البادية الطرابل�سية وعلى ال�شاطىء اجلنوبي
ّ
التي يف تون�س العا�صمة ،اخل�ضراء ،وريثة قرطاجة العظيمة ،والتي
ت�ستقب ��ل ال�شم�س يومي ًا من بحره ��ا و تودّعها من على ياب�ستها؛ ف�إنّ
الفوارق تل ��ك تزول يف امل�ساحات احلدودية ب�ي�ن هذه البلدان حيث
احل ��دود امل�صطنع ��ة بني ك ّل بل ��د و�آخر� :أفال يج ��وز لنا البحث عن
عم ��ارة واحدة يف تلك امل�ساحات تعبرّ فع ًال عن وحدة مفقودة بفعل
تلك احلدود امل�صطنعة ،وتعيد �إىل الوجود التوا�صل ال�سكاين� ،أحد
تر�س ��خ انتماءنا �إىل وط ��ن عربي فعلي؟
العنا�ص ��ر الأ�سا�سي ��ة التي ّ
وم ��ا هو �صحيح يف املثل الذي ذكرت ،ه ��و �أي�ض ًا �صحيح بني املغرب
واجلزائ ��ر وب�ي�ن اجلزائ ��ر وتون�س؛ وه ��و �صحيح �أي�ض ًا ب�ي�ن العراق
و�سوريا والأردن ولبنان وفل�سطني ،كذلك بني دول اجلزيرة العربية.
وكم ��ا يبدو م ��ن ح�صيل ��ة �آالف ال�سنني م ��ن التج ��ارب الب�شرية يف
احلياة العامة ،ف�أنّ الأمر يبد�أ بالرتبية التي تنتقل من النظري �إىل
التطبيقي حين ًا والعك�س حين ًا �آخر ،لكن ما يبقى ركن ًا �أ�سا�سي ًا دائم ًا
يف عملي ��ة الرتبية هو التعليم؛ فه ��و الذي يز ّود الفرد بكمية املعارف
الالزم ��ة للدخ ��ول يف اجلماع ��ة عن�ص ��ر ًا مفي ��د ًا منتج� � ًا وحا�ضر ًا
للإ�ضافة ،بالإجناز وبالتجربة� ،شيئ ًا ولو ي�سري ًا� ،إىل البنيان الهائل
الذي �صنعته الب�شرية بالرتاكم خالل تاريخ وجودها الواعي.
يف ور�شتن ��ا ه ��ذه ،وه ��ي الثاني ��ة بنف� ��س املو�ض ��وع بع ��د الأوىل التي
انعق ��دت يف ب�ي�روت يف �آذار /مار�س �سن ��ة  ،2006نطمح �إىل �إلقاء
ال�ضوء على ما تغيرّ خالل ال�سنوات ال�سبع ون�صف املن�صرمة؛ وهي
�سنوات ملأى بالتط ّورات الكبرية ال�سيا�سية والثقافية واالقت�صادية
وبالت ��ايل االجتماعي ��ة .هنال ��ك دول تق ّدم ��ت علمي� � ًا و�إقت�صادي� � ًا
و�سيا�سي� � ًا ،وهنالك �أخرى تراجعت وغرقت بخ�سائرها االقت�صادية
ذات الأ�سب ��اب الإ�ستكباري ��ة املتغطر�سة املتفلتة م ��ن مبادىء احلق
والعدل و الت�ضامن .وهنال ��ك حماور جديدة ن�ش�أت للت�صدّي حلالة
العه ��ر الت ��ي �سادت بع ��د احلرب العاملي ��ة الثانية ،وك ��ان �سبب هذا
الن�شوء �إدراك ،ولو مت�أخر ،للهاوية التي تتّجه نحوها الب�شرية بفعل
اعتماد �شريعة الغاب خالل الن�صف قرن املن�صرم ...ما يه ّمنا من
ه ��ذه اخلطوط العري�ضة هو موقعنا منه ��ا يف املعرفة ويف االقت�صاد
ويف ال�سيا�سة ،فهي تر�سم الأطر التي تنبت العمارة يف كنفها.

�إذا ا�ستعر�ضن ��ا ما ورد يف تو�صيات ور�ش ��ة العمل الأوىل حول تعليم
العمارة يف الوطن العربي جند ما يلي:
•�إ�ستنت ��اج ي�ؤك ��د �ضع ��ف وت ��ردّي العم ��ران والعم ��ارة يف الوطن
العربي.
ً
ً
•حتمي ��ل اجل�سم املهني ق�سطا كبريا من م�س�ؤولية هذين ال�ضعف
و الرتدّي.
•�إعتبار �أي نه�ضة يف جمال العمران والعمارة تبد�أ بتعليم املعمار
وتربيته وتكوينه.
•عل ��ى �أن يك ��ون ه ��ذا التكوين وتل ��ك الرتبية مبنيني عل ��ى ثقافة
مو�سوعي ��ة تتناول كافة املعارف ال�ضرورية من تقنية و�إجتماعية
وفل�سفية ووطنية.
مهني
•يتبع ذل ��ك وي�سبق من ��ح �إجازة ممار�س ��ة املهن ��ة ،تدريب ّ
إلزامي يف املجال العملي.
� ّ
•�إعتبار عملي ��ة التكوين والرتبية عملية م�ستم ّرة ا�ستمرار احلياة
مما يوجب ابتكار نظام مالئم لذلك.
ّ
•�إعتم ��اد الرتبية على �أه ّمية العمران والعم ��ارة يف التعليم العام
بدء ًا من الإبتدائي وحتى الثانوي.
•متابع ��ة ق�ضية تعلي ��م العمارة يف الوطن العرب ��ي دوري ًا يف �سبيل
نهو�ض فعلي يف جماليَ العمران والعمارة.
ق ��د يك ��ون من املفي ��د �أن يتك� � ّرر هذا املو�ض ��وع خالل ك� � ّل دورة من
دورات هيئة املعماريني العرب التي متت ّد لثالث �سنوات ،وذلك �إ�سوة
�سيتم العمل حوله يف دورتنا احلالية
مبو�ضوع «مدن عربية» ،ال ��ذي ّ
�أواخر ال�سنة املقبلة.
�س ّيدات ��ي �سادتي� ،أعتقد �أنّ ور�شتنا ه ��ذه �ست�ضيف ،ولو ي�سري ًا� ،إىل
أهم عنا�صر
مك ّون ��ات ق�ضيتن ��ا الكربى املهت ّمة برتبية وتكوي ��ن �أحد � ّ
النج ��اح املجتمع ��ي� ،أال وهو املعم ��ار العربي ،ف�أه�ل ً�ا و�سه ًال بكم يف
أ�سا�سي من �أركان الوطن العربي.
تون�س ركنٌ � ّ
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اليوم الأول؛ املحور الأول:
تعليم العمارة يف تون�س واجلزائر واملغرب وليبيا من بداياته �إىل اليوم

البدايات :برامج وم�صادر ومعلمون يف اجلزائر ،تعليم العمارة اليوم

و�أ�شار �إىل املهمات املنوطة لهذه امل�ؤ�س�سات كالتايل:
•التدري�س والبحث العلمي يف جمال العمارة و العمران .
•البحوث يف جمال البناء والتخطيط و الرتميم.
•جمع و ثائق مركزية للتدريب والبحوث داخل امل�ؤ�س�سة .اجلزائر
•درا�س ��ة و اجن ��از امل�شاري ��ع الوطنية يف اط ��ار من�ض ��م وتعليمي
لفائدة م�ؤ�س�سات الدولة.
•توف�ي�ر وثائق علمية و تقنية خا�صة بامل�ؤ�س�سة او املدر�سة حمددة
من اجل متطلبات البحث .
•تكوي ��ن اط ��ارات اكفاء من اجل انتاج ن�سي ��ج معماري و عمراين
الئق .
و�أو�ض ��ح �أن اهداف هذه امل�ؤ�س�سات ه ��ي تكوين اطارات وطنية ملدة
خم�س ��ة �سنوات من اجل احل�صول على �شه ��ادة كفاءات ت�ؤهلهم يف
خو�ض غمار ثورة البناء و الت�شييد.،وت�سليم �شهادة مهند�س دولة يف
الهند�سة املعمارية لكل من �أمت مدة التكوين التي ت�ؤهله اىل الو�صول
�إىل منا�صب عليا و توفر له م�ستويات رفيعة يف املجتمع.
ث ��م �أعطى ملح ��ة تاريخية عن تط ��ور امل�ؤ�س�سات التعليمي ��ة للهند�سة
املعمارية و العمران يف اجلزائر �أ�شار فيها �إىل �أنه حتى العام 1962
ك ��ان يت ��م التكوين يف املدر�س ��ة الإقليمية للفن ��ون اجلميلة بباري�س
فرن�سا حيث كان عدد املهند�سني اجلزائريني يقدر باثنني.

املعمار� :أ .من�صوري �صادق احلاج
اجلزائر
�ألق ��ى الدكتور من�صوري �ص ��ادق حما�ضرة حول تدري� ��س الهند�سة
املعماري ��ة يف اجلزائ ��ر ا�ستعر� ��ض فيه ��ا املراح ��ل التاريخي ��ة التي
م� � ّرت بها مراحل التدري�س منذ م ��ا قبل اال�ستقالل حيث كان تعليم
الهند�سة املعمارية يف اجلزائر ابان اال�ستعمار حم�صور يف اجلزائر
العا�صم ��ة فق ��ط ،و -وكان الربنام ��ج املتبع مماث ��ل ملدر�سة الفنون
اجلميلة يف باري�س عا�صمة فرن�سا
�أ�ضاف �أنه يف مرحلة ما بعد اال�ستقالل فقد متت �أبان اال�ستقالل يف
�سنة  1962والدة اول مدر�سة للعمارة و الفنون اجلميلة يف اجلزائر،
ويف  ،1970مت �إن�ش ��اء املدر�س ��ة الأوىل والوحيدة حتى الآن للهند�سة
املعماري ��ة يف اجلزائ ��ر و مقرها اجلزائر العا�صم ��ة و التي ت�سمى )
املدر�س ��ة املتعددة التقنيات يف الهند�س ��ة املعمارية والعمران) .منذ
ع ��ام  1973مت �إن�شاء العديد من معاهد عم ��ارة الهند�سة املعمارية
والعم ��ران يف الكث�ي�ر من الوالي ��ات عرب ال�ت�راب الوطني ندريجيا
�أذكر منها  ( :ق�سنطينة ،وهران  ،البليدة � ،سطيف  ،ب�سكرة ،تيزي
وزو وب�شار و عنابة  ،تب�سة و باتنة … ) حتت �إ�شراف وزارة التعليم
العايل والبحث العلمي التي �أن�شئت هي االخرى يف عام .1970
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التوقي ��ف االجباري للنظام الكال�سيكي الق ��دمي والبدء تدريجيا يف
تطبي ��ق نظ ��ام ال (ل م د) ،حي ��ث �شهت فرتة ما بع ��د العام 2008
خروج الدفعات االوىل من حاملي �شهادات اللي�سان�س واملا�سرت .ويف
العام 2012مت افتتاح مدار�س دكتوراه للهند�سة املعمارية و العمران
وفق النظام اجلديد ال (ل م د) .ويف العام  2013مت توديع النظام
الكال�سيك ��ي القدمي تربع نظام ال (ل م د) يف جل معاهد للهند�سة
املعمارية و العمران عرب الرتاب الوطني.

و�أ�ض ��اف �أنه يف العام  1963ك ��ان تاريخ ا�ستقاللية هذه املدر�سة ثم
يف الع ��ام  1968مت بناء مدر�سة الهند�سة املعمارية والفنون اجلميلة
و�شهادات الدولة.
ويف الع ��ام  1970مت �إن�ش ��اء املدر�س ��ة املتع ��ددة التقني ��ات للهند�سة
املعمارية والعمران باجلزائر العا�صمة ثم يف العام  1974مت �إن�شاء
املعه ��د الوطني للهند�س ��ة املعمارية والعم ��ران والبن ��اء بق�سنطينة
عا�صمة ال�شرق اجلزائري ،ويف العام  1978مت �إن�شاء جامعة العلوم
و التكنولوجيا بوه ��ران عا�صمة الغرب اجلزائري .ويف العام 1979
مت �إن�شاء معهد الهند�سة املعمارية ب�سطيف عا�صمة اله�ضاب العليا،
ثم يف العام  1981افتتح ��ت معاهد للهند�سة املعمارية والعمران يف
كل من الواليات تزي وزوو البليدة وب�شار.
ويف الع ��ام  1984مت فت ��ح معه ��د الهند�س ��ة املعماري ��ة والعمران يف
والية ب�سكرة وبعد العام  1984مت افتتاح معاهد للهند�سة املعمارية
والعم ��ران يف ك ��ل من الواليات عناب ��ة تب�سة باتنة جيج ��ل بجاية ام
البواق ��ي قامل ��ة .و قب ��ل الع ��ام  2006كانت كل ه ��ده املعاهد تتبع يف
تدري�سه ��ا النظ ��ام الكال�سيك ��ي ،لكن ب ��دء ًا من الع ��ام  2006متت
�إع ��ادة هيكلة التعلي ��م املعماري يف اجلزائرم ��ع املتطلبات اجلديدة
الت ��ي فر�ضته ��ا العومل ��ة (نظ ��ام ال «ل م د») .ويف الع ��ام  2008مت
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publics d’ancrer la formation sur les spécificités
nationales en développant des activités tournées vers
les problématiques socioculturelles du milieu.
Cette localisation est d’autant plus significative au
plan symbolique que le projet stratégique initial de
l’école a du s’appuyer sur cette singularité pour mieux
tirer bénéfice du paysage universitaire de la capitale
du Royaume et de sa relation avec son environnement
sociopolitique et culturel immédiat.
La création d’un établissement d’enseignement
de l’architecture au Maroc qui en était jusque-là
dépourvu, s’imposait. D’une part les besoins en
matière d’architectes étaient clairement identifiés pour
accompagner le développement économique et urbain
d’un pays en pleine expansion. D’autre part, nombreux
étaient les jeunes marocains à présenter leur candidature
dans les écoles d’architecture à l’étranger, notamment
dans les pays francophones et principalement en France
où l’on dénombrait plus de 400 demandes d’inscriptions
annuelles pour les seules institutions délivrant le
diplôme DPLG. Par ailleurs, les spécificités culturelles
fortes des traditions architecturales marocaines ne
figuraient pratiquement jamais dans les programmes
des écoles étrangères. Enfin, cette création s’insérait
dans l’effort d’ensemble accompli par le Maroc pour
se doter d’un appareil de formation couvrant la quasitotalité des domaines de l’enseignement supérieur.

L’Ecole Nationale d’Architecture de Rabat (ENA)
est la seule école nationale d’architecture publique du
Maroc. Placée sous la tutelle du ministère chargé de
l’urbanisme, l’ENA est créée par le décret n°2-89-56
du 30hija 1409 (3 août 1989).
Elle est considérée, à ce titre comme un
établissement public ne relevant pas de l’université ;
un établissement qui fait partie du réseau des 70
établissements de formation fait partie du bouquet
des 70 écoles publiques marocaines de formation des
cadres du royaume. Il y occupe une place de choix
de par sa spécificité, son rayonnement à l’échelle
nationale et ses domaines de spécialisation.
Un nouveau projet de réorganisation des statuts
de l’école conformément aux dispositions de la loi
n°01.00 est soumis depuis 11 févier 2012 au Secrétariat
Général du Gouvernement pour approbation.
A titre de rappel de quelques étapes clés de
l’historique de l’établissement, il convient de
mentionner que l’Ecole Nationale d’Architecture a
ouvert ses portes à la rentrée universitaire de 1980,
mais ce n’est qu’à la rentrée universitaire de 1998-99,
qu’elle dispose de ses propres locaux actuels.
Le choix de son implantation dans la capitale du
royaume est dicté par la forte volonté des pouvoirs
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nationales de développement dans différentes postures
professionnelles;
anticiper sur les mutations socioprofessionnelles
afin d’accompagner la profession à se préparer à la
mondialisation des compétences en devenant un lieu
de ressource et de ressourcement pour la profession

Au fait le CSIC croit que le meilleur système
d’éducation supérieure est le monde anglo-saxon.
Et pour revenir au classement, la première position
revient bien évidement à Harvard aux Etats-Unis,
suivie par l’Université Stanford à San Francisco.
Toujours aux Etas-Unis, le Massachusetts Institute of
Technology (situé au Campus de Cambridge détient la
quatrième position). Le système éducatif chinois est
aussi bien classé avec l’université de Shanghai.

QULLES SONT LES COMPETENCES
VISEES ?

Pour répondre au contexte de leur exercice
professionnel, la formation des architectes doit
nécessairement être fondé sur un
référentiel des
compétences qui permet de :
donner aux futurs architectes les moyens de trouver
les fondements qui leur sont propres pour consolider
leur compétence première de généraliste qu’est la
conception à toutes les échelles ;
développer des capacités d’analyse et d’expertise
quel que soit le cadre institutionnel de leur intervention;
renforcer leur compétence en ingénierie et en
construction, et leur capacité de collaboration avec les
milieux de l’ingénierie et de la construction, afin de les
exploiter au mieux dans le cadre de leur compétence
prioritaire qu’est la conception ;
préparer les architectes à une diversité de modes
d’exercice, sans oublier la recherche scientifique
et les partenariats internationaux, dans leur statut et
leur rôle de cadre supérieur, porteur de compétence
décisionnelle et responsable, quel que soit leur lieu
d’exercice.
C’est en se fondant sur référentiel, comme un socle
de valeurs, aux moyens desquels se forgera l’identité
de l’école et l’esprit de sa charte tant attendue.

QUELLE EST LA STRATEGIE DE
L’ETABLISSEMENT ?

La stratégie pédagogique de l’ENA s’envisage
à partir du contexte actuel, des défis à relever, et
des valeurs propres que l’établissement est censée
incarner. Aujourd’hui les attendus de la société se
sont transformés. Dans le contexte actuel, l’intérêt
national et public de l’architecture doit être confirmé
et les valeurs de cette discipline pourraient être mises
à profit pour répondre aux exigences nouvelles de la
formation.
A cet effet on retiendra les énoncées stratégiques
suivants:
L’ENA a pour vocation de former les acteurs
susceptibles d’intervenir dans tous les champs
professionnels conduisant à la production de
l’architecture, de la ville et de l’espace.
Parce que cette formation prépare à exercer
des responsabilités sociales importantes, et qu’elle
se veut un enseignement supérieur ouvrant sur
des qualifications de haut niveau, nourries par les
activités de recherche, elle intègre nécessairement une
dimension critique.
La diversité des profils d’architectes implique,
à notre sens, de privilégier un enseignement
transdisciplinaire, orienté par l’apprentissage du
projet, qui permette des spécialisations ouvertes à des
objectifs professionnels larges. Dans cet esprit, les
enseignants de l’ENA s’affirment comme enseignants
en architecture, même s’ils ne sont pas tous architectes.

QUELLES SONT LES EVOLUTIONS A
PREVOIR POUR NOTRE ECOLE ?

Pour répondre au contexte de leur exercice
professionnel, la formation des architectes doit
permettre de :
disposer des capacités d’expertise et de
positionnement dans tous types de contexte;
disposer de capacités de prospective et d’innovation
au plan conceptuel comme au plan technique;
disposer de capacités à accompagner les stratégies
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anciens, le paysage, la maîtrise d’ouvrage et le design.
Avec environ près de neuf cent étudiants inscrits
en 2013, 29 enseignants permanents (composés
d’enseignants statutaires et d’architectes de
l’administration)
et 74 intervenants extérieurs
constitués de vacataires et de consultants étrangers (le
personnel administratif comprenant 49 personnes dont
19 cadres et 29 agents) l’école assure :
La formation initiale destinée aux architectes
la formation continue destine aux professionnels
du secteur.
un master en spécialisation “ architecture du
patrimoine ” en partenariat avec l’école des hautes
études de Chaillot (Paris) .Ce master est actuellement
en cours d’accréditation.
Pour le gouvernement de son administration,
l’école dispose depuis 2008, outre du poste du
Directeur, de trois postes de directeurs adjoints
(chargés respectivement de la pédagogie, de la
formation continue et la recherche) et un secrétaire
général
Le Directeur de l’école, désormais, nommée
par décret du chef du gouvernement, met en œuvre
l’ensemble de la politique de l’établissement, en
concertation avec le conseil de coordination nationale
et le conseil d’établissement.
A l’heure actuelle, l’ENA vise à se conformer, tant
dans son organisation que dans son fonctionnement,
de la réforme LMD de l’enseignement supérieur tel
que stipulé par la loi 01.00.

Deux caractères essentiels de l’ENA lui viennent
de son histoire et se confortent mutuellement : le
premier, d’ordre intellectuel, est son approche, ouverte,
pluraliste et critique, le second, d’ordre institutionnel,
tient à l’importance à son importance nationale et de son
ouverture sur l’internationale, compte tenu de ses effectifs
composés de nationaux et étudiants venus de l’étranger.
Dans un même mouvement, l’ENA se veut être
un lieu universitaire de production et de diffusion des
connaissances, un lieu de formation professionnelle
et un lieu de préparation des futurs acteurs à leurs
responsabilités sociales. En particulier, dès son
origine, elle a développé des approches nouvelles
notamment en articulant l’architecture à la création
plastique, aux sciences humaines et sociales et aux
sciences et technologies. Sur cette base, l’ENA a
élaboré un certain nombre de champs de savoirs qui
fondent ses compétences et son identité
C’est donc en s’appuyant sur cette tradition
d’ouverture culturelle, de liberté intellectuelle, de
critique sociale, de diversité et de tolérance, alliée à
de hautes exigences de qualification des formations
que l’ENA entend relever le défi de l’ accréditation
à l’internationale dans le sillage de la réforme de
l’enseignement de l’architecture.
Celle-ci constitue l’occasion de restructurer
en profondeur les champs disciplinaires de ses
enseignements de façon à renforcer ses pôles de
compétences et à affiner ses objectifs et ses méthodes,
afin de continuer à répondre efficacement aux enjeux
qui naissent de l’évolution et des attendus de la société
marocaine contemporaine.
C’est sur la base de ces principes que L’ENA
mettra en œuvre des orientations nouvelles pour son
projet pédagogique, en affirmant un certain nombre de
positions cardinales qui se spécifient par la réponse à
trois questions essentielles :
Ses domaines d’intérêt sont les arts et techniques
de l’architecture, la construction, l’urbanisme, la
restauration des monuments et la sauvegarde des centres
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Dans la région MENA

Dans la région MENA (Middle East & North
Africa), le Maroc se positionne dans le top 100 avec
l’Ecole Nationale d’Architecture (ENA) à Rabat à la
53ème place.
Tandis que l’Université Mohammed V-Agdal
est dans la 62ème place. L’Université privée Al
Akhawayn à Ifrane détient la 81 ème place. L’université
Ain-Chock à Casablanca arrive à la 83ème place.
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اليوم الأول؛ املحور الأول:
تعليم العمارة يف تون�س واجلزائر واملغرب وليبيا من بداياته �إىل اليوم

البدايات :برامج وم�صادر ومعلمون يف ليبيا ،تعليم العمارة اليوم

اجله ��ات احلكومي ��ة امل�شرف ��ة عل ��ى التعلي ��م يف ليبي ��ا ه ��ي وزارة
التعلي ��م العايل والبحث العلمي وتخ�ض ��ع اجلامعات اخلا�صة الدارة
اجلامعات بالوزارة
م�ؤ�س�سات التعليم العايل الليبية التي بها برامج لتدري�س العمارة:
•جامعة طرابل�س :كلية الهند�سة ـ ق�سم العمارة والتخطيط العمراين
•جامعة بنغازي :كلية الهند�سة ــ ق�سم العمارة وتخطيط املدن
•جامعة عمر املختار :كلية الفنون والعمارة ــ درنة
•جامعة املرقب :كلية الهند�سة ـ ق�سم العمارة والتخطيط العمراين.
•جامعة اجلبل الغربي :كلية الهند�سة  -ق�سم العمارة والتخطيط
العمراين  -جادو
•جامعة الزاوية :كلية الهند�سة ـ ق�سم العمارة والتخطيط العمراين
•جامعة م�صراتة :كلية الهند�سة ــ ق�سم العمارة
•جامعة عمر املختار :كلية الهند�سة ــ ق�سم العمارة ــ البي�ضاء
•جامع ��ة طرابل�س :كلية الفنون واالع�ل�ام ــ ق�سم الفنون اجلميلة
والتطبيقية ــ �شعبة الت�صميم الداخلي
•كلي ��ة الدرا�سات العليا ومتنح درجة االجازة العالية «املاج�ستري»
يف جماالت العمارة والتخطيط العمراين
•املعاهد العيا للعلوم ال�شاملة
•اجلامعات االهلية اخلا�صة مثل جامعة طرابل�س وجامعة الرفاق

املعمار :رم�ضان الطاهر �أبو القا�سم
املعمار� :أ�سامة عبد املجيد عبد الهادي
م�سرية التعليم املعماري يف ليبيا :الواقع ،التحديات والفر�ص
يوج ��د يف ليبيا عدد م ��ن م�ؤ�س�سات التعليم الع ��ايل العامة واالهلية
واخلا�ص ��ة املوزعة على كافة انحاء ليبيا تقريب ًا وحتت�ضن ما يقارب
م ��ن  342000طال ��ب وطالبة خالل ال�سن ��ة اجلامعية 2011/2010
( %59اناث و%41ذكور) ح�سب تقرير االحتاد االوروبي عن التعليم
يف ليبيا وال�صادر يف .2012

م�ؤ�س�سات التعليم العايل احلكومية

•جامعات
•كليات تقنية
•معاهد عليا
•مراكز التدريب املهني
و�ص ��ل عدد اجلامع ��ات العام ��ة اىل  12جامعة عام ��ة (اثنتني ذات
طبيعة خا�صة مثل اجلامعة املفتوحة واجلامعة اال�سمرية).
مدة الدرا�سة به ��ذه اجلامعات من � 5-4سنوات اال ان متو�سط مدة
التي يق�ضيها الطالب يف درا�سته اجلامعية من � 7-5سنوات
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•اامل�شروع الطموح الكادميية الليبية للت�صميم LDA

•ق�سم العمارة كلية الهند�سة جامعة الزاوية
•ق�سم العمارة كلية الهند�سة جامعة م�صراتة
ومن املالحظ على هذه االق�سام:
• �شمولي ��ة براجمها التعليمية وت�شابهها م ��ع الربنامج االكادميي
لق�س ��م العم ��ارة والتخطي ��ط العم ��راين بجامع ��ة طرابل�س كلية
الهند�سة.
•حداثة ن�ش�أتها
•عدم اكتمال معطيات العملية التعليمية.
•عدم وجود نهج حمدد لتوجيه الربامج التعليمية لهذه املدار�س.

التعليم املعماري اجلامعي يف ليبيا

ب ��د�أ التعليم املعماري اجلامعي يف ليبيا �سنة  ،1969وارتبط التعليم
املعم ��اري بالتعليم الهند�سي وجاءت اق�سام العم ��ارة يف ليبيا تابعة
لكلي ��ات الهند�س ��ة ،وقد �ساه ��م يف و�ضع املناه ��ج التعليمية ا�ساتذة
�أفا�ضل من الدول العربية واالجنبية.
وم ��ن �ضم ��ن اال�سات ��ذة االفا�ض ��ل الذي ��ن ا�س�س ��وا ق�س ��م العم ��ارة
والتخطي ��ط العمراين بكلية الهند�سة جامعة طرابل�س ال�سيد الكتور
�أمام �شلبي وال�سيد الدكتور املعماري عادل ا�سماعيل.
ت ��واىل افتتاح اق�سام للعم ��ارة والتخطيط يف جامعات خارج جامعة
طرابل�س وكانت التجربة االوىل مع ق�سم العمارة وتخطيط املدن يف
جامع ��ة بنغازي وقد افتتح هذا الق�سم بالتعاون مع اجلامعة التقنية
يف هل�سنكي.
اعتنى الق�سم بتدري�س التخطيط العمراين مب�ستوياته املختلفة.
ان ا�ستمراري ��ة ه ��ذا الق�س ��م به ��ذا التخ�ص� ��ص ك ��ان �سيوف ��ر على
ليبي ��ا عدد م ��ن اخلريجني الذين ك ��ان �سيكون له ��م دورا يف توفري
اخل�ب�رات الالزم ��ة التي حتتاجه ��ا املجال�س البلدي ��ة املحلية وفروع
م�صلح ��ة التخطي ��ط العم ��راين املنت�ش ��رة يف خمتلف ارج ��اء ليبيا
واح ��داث التغي�ي�ر والتغل ��ب عل ��ى كثري م ��ن التحديات الت ��ي �شابت
امل�شه ��د العمراين مثل تاخر تطبيق املخطط ��ات وما ترتب عليه من
انت�شار البناء الع�شوائي والتلوث الب�صري وفقدان الهوية وغريه من
املظاهر العمرانية ال�سلبية.
مل ي�ستمر طوي ًال ومت تعديل نظام الدرا�سي لي�شابه ق�سم العمارة يف
جامع ��ة طرابل�س تعترب كلية العمارة والفن ��ون مبدينة درنة والتابعة
لكلي ��ة الهند�س ��ة بجامعة عمر املختار حماولة جي ��دة العداد كوادر
متخ�ص�صة يف جماالت العمارة والفنون خا�صة وانها احتوت اق�سام
للعم ��ارة والفنون والنحت واالعالم .لكن العجز يف توفري املتطلبات
الرئي�سة الت ��ي حتتاجها هذه الكوادر من بيئ ��ة تعليمية منا�سبة اىل
مناهج متطورة واع ��داد كافية من اع�ضاء هيئة تدري�س اكفاء وقف
ع�ث�رة امام ه ��ذه املحاولة وب ��رز امامها عدة حتدي ��ات حالتت دون
حتقيق كافة االهداف املن�شاءة من اجلها هذه امل�ؤ�س�سة املهمة.
التجرب ��ة الثاني ��ة متثلت يف افتت ��اح عدد من اجلامع ��ات يف مناطق
خمتلف ��ة والتي من �ضمنه ��ا كلية الفن ��ون والعم ��ارة يف مدينة درنة
وي�شمل الربنامج الفنون التطبيق كالر�سم والنحت والعمارة.
�ضمن خطة احلكومة املتعلقة بتطوير التعليم العايل والتو�سع الأفقي
يف ان�ش ��اء اجلامع ��ات ا�ستم ��ر افتتاح اق�س ��ام للعم ��ارة والتخطيط
العمراين
•ق�سم العمارة كلية الهند�سة جامعة املرقب اخلم�س
•ق�سم العمارة كلية الهند�سة جامعة اجلبل الغربي

التحديات التي تواجه تدري�س العمارة

•عدم و�ض ��وح الر�ؤي ��ة اخلا�صة لربام ��ج التدري� ��س وم�ستهدفات
الربامج التعليمية وعالقتها ب�سوق العمل
•ه�شا�شة متطلبات العملية التعليمية
•التوا�صل الفاعل مع املحيط وانت�شار الثقافة املعمارية

تراجع دور املعماري يف عملية تغيري املحيط
•التطوير
•الر�سالة
•الوعي بطبيعة ق�سم العمارة
•�صياغة الر�ؤية
•حتديد االهداف
•الألية وبرنامج العمل

ر�سالة ق�سم العمارة

العمارة من �أهم مقوم ��ات احلياة الب�شرية كما �أنها من �أبرز معامل
التعب�ي�ر الثق ��ايف للمجتمع ��ات .ن�سب ��ة كب�ي�رة من املحي ��ط املعي�شي
ت�شكل ��ه البيئة العمرانية .وتاريخ العم ��ارة املكاين هو تاريخ الإن�سان
مب�ضمون ��ه االجتماع ��ي والثق ��ايف والبيئي .كم ��ا �أن واق ��ع وم�ستقبل
العمارة ه ��و انعكا�س لواقع الإن�سان نف�سه ور�ؤيته مل�ستقبله ولذا ف�إن
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•تطويع التقنية واال�ستعانة بها يف تكامل وجناح العملية التعليمية
•االهتمام بالتدريب العملي اثناء مراحل الدرا�سة
•تواف ��ق خمرج ��ات الربنام ��ج املعم ��اري ومتطلبات �س ��وق العمل
(ت�صميم معماري ،ا�شراف على التنفيذ ،تخطيط عمراين)
•وا�سرتاتيجية الدولة لتطوير التعليم املعماري.

االهتمام الذي تلقاه العمارة يجب يوازي تلك الأهمية.
بن ��اء على م ��ا مت ا�ستعرا�ض ��ه يف اجتماعات جمل�س ق�س ��م العمارة
والتخطي ��ط العمراين ب�ض ��رورة املحافظة عل ��ى ا�ستمرارية التعليم
املعم ��اري بجامعة طرابل� ��س �ضمن منظومة التعلي ��م الهند�سي فان
الر�ؤيا العامة للق�سم للعقد القادم ميكن �صياغتها فيما يلي:
الر�ؤي ��ا :تاهيل الطالب ليكون مهند�سا معماريا له �شخ�صيته وقادرا
عل ��ى املناف�سة و تطوير نف�سه وبناء مهاراته التخ�ص�صية له يف احد
املجاالت التالية:
•الت�صميم املعماري (وفق منظ ��ور االحتياجات املحلية واملحيط
البيئي والتقدم التقني)
•اال�ش ��راف وتنفي ��ذ املباين ) وفق من ��ط تنفيذ املب ��اين والتطور
احلديث يف مواد ونظم البناء والت�شييد املالئمة)
•التخطي ��ط العمراين وتطوير االرا�ضي (وف ��ق �سيا�سات وبرامج
التنمية املحلية والتطوير امل�ستقبلي)

االلية:

حتقي ��ق اهداف الق�س ��م التعليمية ميك ��ن الو�صول اليه ��ا من خالل
�آلي ��ات لتنمية العقل و�صقل ال�شخ�صية واكت�ساب املهارات من خالل
اجل ��د واالجتهاد وبع ��ث روح العم ��ل اجلماعي املنظ ��م واال�ستعداد
الدائم لتطوير الذات وك�سب املعارف املختلفة.

االهداف:

وف ��ق الر�ؤيا العامة للق�سم ميك ��ن �صياغة اهداف الق�سم يف النقاط
التالية:
•تنقيح وتطوير برنامج الق�سم التعليمي مبا يتوافق والر�ؤيا
•توافق الربنامج املعماري وم�ستجدات التعليم املعماري
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اليوم الأول؛ املحور الثاين:
تعليم العمارة يف الوطن العربي :التحوالت وتعليم العمارة اليوم

التجربة امل�رصية يف التعليم املعماري

يتلقون تعليم ًا يكاد يك ��ون جماني ًا (الر�سوم الدرا�سية  $23.5للعام
اجلامع ��ي  )2014-2013بينما التكلفة احلقيقية املتو�سطة للطالب
ترتاوح بني (� )$2500-$2100سنوي ًا.
و�أو�ضح �أن املتطلبات العامة للتخ ّرج ببكالوريو�س الهند�سة املعمارية
ه ��ي � 5سن ��وات و� 300ساع ��ة ات�صال (�سن ��ة �إعدادي ��ة � 4 +سنوات
بالتخ�ص�ص) تنتهىي مب�شروع البكالوريو�س ،وتدريب عملى خالل
�صيف ال�سنة الأوىل والثانية والثالثة.
و�أ�ض ��اف �أن م�شاكل املتطلبات العامة للتخ ��رج ببكالوريو�س عمارة،
تكم ��ن يف ال�سنة الإعدادية التي متث ��ل  5/1مما يكت�سبه طالب كلية
الهند�سة ،لكن فعلي ًا ال�سنة الإعدادية (� 60ساعة) مهدرة وال ت�سهم
ف ��ى تنمي ��ة الق ��درات املعمارية (ريا�ض ��ة – فيزي ��اء – ميكانيكا -
كيمي ��اء – هند�سة �إنت ��اج – الر�سم الهند�س ��ى امليكانيكي – تاريخ
العلوم الهند�سية – لغة).
وبعدم ��ا عر� ��ض املق ��ررات الر�سمية املطلوب ��ة يف درا�س ��ة الهند�سة
املعماري ��ة� ،أ�ش ��ار �إىل �أن م�شاكل املتطلبات العام ��ة مل�شروع التخرج
(البكالوريو� ��س) على الرغم من توزي ��ع �ساعاته على ف�صل درا�سي
كام ��ل� ،إال �أنه يتم الرتكيز عليه فى � 16أ�سبوع فقط ،ويتم التدري�س
فيه عن طريق �إختيار الط�ل�اب ملجموعات التدري�س وبذلك طريقة
الت�صحي ��ح تك ��ون م�ستقلة وت� ��ؤدي فى بع�ض الأحي ��ان �إىل مزايدات

املعمار� :أ .د .علي حامت جرب
ق�سم العمارة ،كلية الهند�سة ،جامعة القاهرة
الق ��ى �أ�ستاذ العمارة ووكيل كلي ��ة الهند�سة ل�شئون التعليم والطالب
يف جامع ��ة القاه ��رة الأ�ستاذ على حامت جرب حما�ض ��رة تناول فيها
التجرب ��ة امل�صرية باجلامعات احلكومية يف التعليم املعماري ،حيث
ف ّن ��د �أنواع امل�ؤ�س�س ��ات التعليمية التى متن ��ح بكالوريو�س العمارة فى
م�صر كالتايل:
•اجلامعات احلكومية التي تنتمي للقطاع الهند�سي ()28
• املعاهد احلكومية التي تنتمي للقطاع الهند�سي ()42
•اجلامع ��ات احلكومية التي ال تنتمي للقطاع الهند�سي (الفنون
اجلميلة) ()3
•اجلامعات اخلا�صة ()20
•اجلامعات الأهلية (غري قا�صدة الربح) ()2
و�أ�ش ��ار �إىل بع� ��ض الإح�صائي ��ات والتحديات املتمثل ��ة بعدد طالب
كلي ��ات الهند�س ��ة باجلامع ��ات احلكومية  101250طال ��ب وطالبة،
وع ��دد طالب �أق�س ��ام الهند�س ��ة املعماري ��ة باجلامع ��ات احلكومية
 11250طال ��ب وطالب ��ة ،وع ��دد اخلريج�ي�ن املعماريني م ��ن كليات
الهند�س ��ة بامل�ؤ�س�س ��ات احلكومية �سنوي ًا  2250خري ��ج ،و كل ه�ؤالء
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ثالث ًا يف املقررات الأ�سا�سي ��ة والإختيارية ،حيث ي�صار �إىل مراجعة
(الأه ��داف التعليمية ــ املحتوى ــ عدد ال�ساع ��ات ــ �أ�سلوب التقييم)
ف ��ى �ضوء �أهداف الربنام ��ج ،و التن�سيق الر�أ�س ��ي مبراعاة القنوات
التخ�ص�صي ��ة ،والتن�سي ��ق الأفق ��ي مبراعاة حجم املع ��ارف الواجب
حت�صيله ��ا عرب ال�سن ��وات مع ربطها ف ��ى ال�سنة نف�سه ��ا ،ومراجعة
املق ��ررات من خارج الق�سم (�إعدادي ــ �إن�شائية ــ علوم �أ�سا�سية) ثم
�إدارة املق ��ررات الإختيارية من حي ��ث توزيعها عرب ال�سنوات وتفعيل
دورها للت�أهيل يف تخ�ص�ص معني.
رابع� � ًا ،يف ا�ستوديو الت�صميم وم�ش ��روع التخرج حيث يجب مراجعة
الأه ��داف التعليمي ��ة واملع ��ارف املكت�سب ��ة خ�ل�ال اال�ستودي ��و وعرب
ال�سن ��وات الدرا�سي ��ة ،والت�أهل للم�ست ��وى الت�صميم ��ي الأعلى الذي
يعتمد عل ��ى اجتياز امل�ست ��وى الأدنى بنجاح ،وتقنني نظ ��ام التقييم
باال�ستوديوه ��ات وم�ش ��روع التخرج ،وتفعيل نظ ��ام جلان املمتحنني
اخلارجي�ي�ن يف ا�ستوديوه ��ات الت�صميم املختلف ��ة (ولي�س فقط فى
م�ش ��روع التخرج) ث ��م و�ضع �ضوابط مل�شروع التخ ��رج (املخرجات ــ
التقييم ــ توزيع الطلبة بتجان�س على املجموعات).
خام�س� � ًا و�أخ�ي�ر ًا يف رب ��ط الإطار الأكادمي ��ي ب�إط ��ار املمار�سة ،من
حيث تفعيل الزيارات اخلارجية  Field tripsيف خمتلف املقررات،
وتوف�ي�ر املعامل والور�ش ذات ال�صلة مب ��واد وتقنيات البناء ،وتفعيل
منظوم ��ة التدري ��ب ال�صيفي �إىل جان ��ب الإ�ستعان ��ة باملمار�سني يف
بع�ض املقررات كمحكمني وكموجهني.

ت�صوبها جل ��ان ممتحنني خارجية .كما �أو�ض ��ح �أن �أهداف م�شروع
التخ� � ّرج غالب ًا ما تك ��ون غري وا�ضحة وتتباين م ��ع التيمة التي يتفق
عليه ��ا ك ��ل ع ��ام درا�سي لذل ��ك مت اق�ت�راح تقنني و�إع�ل�ان �أهداف
م�ش ��روع التخرج .و�أخري ًا ال يتم تقدمي تقرير مكتوب � Thesisضمن
خمرجاته لذلك مت و�ضع درجة لتقييمه بحيث �صار ملزم ًا.
و�أ�ش ��ار �إىل �أن م�شاك ��ل التدري ��ب العملي ال�صيفي ه ��ي �أنه ال يدخل
ف ��ى التقييم و�أ�صبح غري ملزم لعدم قدرة الكليات على توفري فر�ص
تدري ��ب لكل الطالب ،واملقرتح تعديل الئح ��ة الكليات لي�صبح مادة
تدخل فى التقييم لكن بدون درجات (.)Pass/Fail
ويف اخلال�صة ،ق ��ال �إن الق�ضايا الرئي�سية املرتبطة بعملية التطوير
تب ��د�أ �أو ًال بتحديد هوية برنامج الهند�سة املعمارية ،حيث ي�صار �إىل
مراجعة ر�سالة الربنامج والأهداف التعليمية وعالقتها مبوا�صفات
اخلري ��ج ،وتقنني الوزن الن�سبي للمعارف الهند�سية العامة بالن�سبة
�إىل املع ��ارف املعمارية كما تقنني ال ��وزن الن�سبي للمعارف املكت�سبة
من القنوات التخ�ص�صية عرب �سنوات الدرا�سة.
ثاني ًا يف �إدارة الربنامج من �إدارة املقررات (�أنظمة اجلودة ــ ملفات
املقررات وتطوير حمتواها ــ تقييم الأداء التدري�سي) و�إدارة املوارد
الب�شرية (دميوغرافية الق�سم ــ التخ�ص�صات ــ الأعباء التدري�سية)
�إىل �إدارة امل ��وارد املكاني ��ة و�إدارة امل ��وارد املالي ��ة (خل ��ق جم ��االت
للإت�صال بخدمة املجتمع عن طريق عمل مراكز ت�صميمية ودورات
توعية وغريها).
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اليوم الأول؛ املحور الثاين:
تعليم العمارة يف الوطن العربي :التحوالت وتعليم العمارة اليوم
تعليم العمارة يف اجلامعة اللبنانية وفق النظام االوروبي  ، ECTSاملكونات ،امل�ضمون واالهداف

�أي ما جمموعه  4938طالب عمارة يف اجلامعات املحلية  .وقد بلغ
ع ��دد اخلريجني لل�سنة االكادميي ��ة  2013-2012ماجمموعه 378
معماري� � ًا ،ي�ضاف اليهم �أعداد ًا كبرية �أي�ض ًا ممن يتابعون درا�ستهم
املعمارية يف اخلارج.
كم ��ا جتدر اال�ش ��ارة اىل ان هناك عدة جامع ��ات لبنانية اخرى قد
تقدم ��ت من مديرية التعليم العايل يف لبنان بطلب ترخي�ص ان�شاء
كليات عمارة ا�ضافية مل يوافق عليها حتى االن.
ه ��ذا الكم الكب�ي�ر من كلي ��ات العمارة� ،أوف ��د ل�سوق العم ��ل املحلي
والإقليم ��ي اعداد ًا كبرية من �أ�صح ��اب املهنة فاقت ب�أ�ضعاف حاجة
ال�سوق اللبنانية.
ينت�س ��ب املعم ��ار ( او املهند� ��س املعماري) عند تخرج ��ه اىل احدى
نقابتي املهند�سني يف بريوت او يف طرابل�س ،بعد ان يكون قد ح�صل
على �إذن مبزاولة املهنة من وزارة اال�شغال العامة.
ع ��دد املعماري�ي�ن امل�سجل�ي�ن يف نقابت ��ي املهند�س�ي�ن يف لبن ��ان حتى
تاريخ ��ه ،يف ب�ي�روت  6874معم ��ار ،ويف طرابل� ��س  1209معم ��ار،
املجم ��وع  8056معم ��ار� ،أي مان�سبته معماريان لكل � 1000شخ�ص
يف لبنان .مما يعترب ن�سبة عالية جد ًا تعزز املناف�سة يف �سوق العمل
ال�ضي ��ق �أ�صال ،و يلقي مب�س�ؤوليات كبرية على عاتق اجلامعات لرفع
م�ستواها الأكادميي وتطويره ب�شكل دائم.

املعمار� :أ .د .حممود �شرف الدين
من�سق منهج تعليم العمارة يف اجلامعة اللبنانية

اخلارطة املعمارية يف لبنان

يعترب لبن ��ان واحد ًا من �أكرث دول العامل يف ع ��دد م�ؤ�س�سات التعليم
الع ��ايل ن�سب ��ة اىل ال�سكان فهن ��اك حوايل  42م�ؤ�س�س ��ة تعليم عايل
مب�ستوى جامعات او معاهد او كليات باخت�صا�صات خمتلفة.
ونظ ��ر ًا خل�صو�صي ��ة تعلي ��م العم ��ارة الرتباطه ��ا ب�س ��وق العم ��ل
كمهن ��ة ح ��رة وخل�ضوعه ��ا ل�ش ��روط مزاول ��ة املهن ��ة ول�ش ��روط
النقاب ��ات ،ف ��ان �سبع ��ة جامع ��ات فق ��ط تدر� ��س العم ��ارة وتعتم ��د
�أنظم ��ة تعليمي ��ة متنوع ��ة ،له ��ا جذوره ��ا الفرن�سي ��ة والأمريكي ��ة.
يف �سنة  2013كان عدد طالب العمارة يف كل جامعة كما يلي:
اجلامعة اللبنانية بفروعها االربعة
اجلامعة اللبنانية االمريكية بفرعيها
اجلامعة االمريكية
جامعة �سيدة اللويزة
جامعة بريوت العربية بفرعيها
جامعة املنار
جامعة البلمند بفرعيها
جامعة الروح القد�س – الك�سليك

عددالطالب امل�سجلني لهذا العام
952
472
170
630
509
180
698
1327

عدد اخلريجني 2013
104
45
28
39
80
9
27
46
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انطالق ًا من هذا املفهوم جرى الت�أكيدعلى اعتبار امل�شروع املعماري
�أو حم�ت�رف العمارة هو حمور التعلي ��م والإطار الذي يجب �أن تلتقي
عنده خمتلف املعارف الفنية والعلمية والثقافية يف باقي املقررات..
مع نهاي ��ة عمل اللجنة وقب ��ل املبا�شرة بتطبي ��ق الهيكلية اجلديدة،
�أق ��رت اجلامعة اعتم ��اد نظام الأر�صدة الأوروب ��ي  ECTSاملعروف
بنظ ��ام  ، LMDب ��دال م ��ن نظام ال�سن ��وات وذل ��ك يف جميع كليات
ومعاهد اجلامع ��ة اللبنانية البالغة  18وح ��دة ،وتركت اخليار لهذه
الوحدات لتحديد الوقت املنا�سب لالنتقال اىل النظام اجلديد.
اخت ��ار جمل�س الوحدة يف معهد الفن ��ون اجلميلة االنتقال اىل نظام
االر�ص ��دة بعد �سن ��ة واحدة من تعميم رئا�س ��ة اجلامعة اي يف العام
 ،2004متوخي� � ًا تطوي ��ر التعليم اجلام ��د منذ �أربعة عق ��ود تقريب ًا،
وبنظرة تفا�ؤلية نحو امل�ستقبل.
بناء عليه قامت جلنة الربامج بعملية موائمة ()Synchronisation
ب�ي�ن ماامتت ��ه يف عملها ال�ساب ��ق وب�ي�ن متطلبات النظ ��ام اجلديد،
ورفعت برناجما جديدا متكامال ملجل�س الوحدة الذي اقره للتطبيق
�سنة . 2004
وال �ش ��ك �أن ��ه كان له ��ذا الإنتق ��ال انعكا�سات ��ة الكبرية عل ��ى طبيعة
التعليم �أكادميي ًا و�إداري� � ًا و�سبب �إرباكات كثرية خا�صة يف ال�سنوات
الأوىل لتطبيقه ،نظر ًا لعدم توافر الآلية الإدارية امل�ؤهلة ملواكبة هذا
التغيري.
�إن املقارن ��ة ب�ي�ن النظامني اداري ًاه ��ي من البديهي ��ات التي يعرفها
جمي ��ع الأ�ساتذة العامل�ي�ن يف احلقل الأكادمي ��ي وخا�صة املعماري،
ولكن ��ه ال بد يف هذا ال�سياق م ��ن الإ�شارة اىل �أهم املتغريات العملية
الت ��ي �أث ��رت على امل�سار الأكادمي ��ي يف ق�سم الهند�س ��ة املعمارية يف
اجلامعة اللبنانية:
 -بق ��ي امل�شروع املعماري ه ��و حمور التعليم والوع ��اء الذي تتفاعلفي ��ه خمتلف للمعارف ،مما ا�ستوج ��ب احلفاظ على ق�سم واحد
�أ�سا�سي ي�سمى ق�سم الهند�سة املعمارية ،م�شتم ًال جميع املقرارات
الأ�سا�سية والرديفة.
 -انخف�ض ��ت �سن ��وات التدري�س م ��ن � 6سن ��وات اىل � 5سنوات (10ف�ص ��ول) مع احلف ��اظ على نف�س ع ��دد اال�سابي ��ع التعليمية وهي
مبجموعها ت�ساوي  150ا�سبوع ًا يف النظامني.
 -ا�ستبدال نظام التعليم الرتاكمي طوال � 6سنوات بتق�سيم املعارفاىل مرحلتني 6 :ف�صول لالجازة و 4ف�صول للما�سرت.
 -اخت�ل�اف معايري تقيي ��م امل�ستوى التعليمي للطال ��ب ،من م�ستوى�سنت ��ه االكادميي ��ة اىل م�ست ��وى مرتب ��ط بعدد االر�ص ��دة ،وعدم
االطمئن ��ان اىل طبيع ��ة التزامن ب�ي�ن الن�ضوج العلم ��ي املعماري
للطالب مع م�ضامني املقررات املكملة.
- -مل يك ��ن نظام ال�سنوات يحوي �أية مق ��ررات اختيارية ،وهي التي

تعليم العمارة يف اجلامعة اللبنانية

مت ان�ش ��اء ق�س ��م الهند�س ��ة املعماري ��ة يف اجلامع ��ة اللبنانية �ضمن
هيكلية معهد الفن ��ون اجلميلة �سنة  1965وكانت الدفعة االوىل من
اخلريج�ي�ن �سن ��ة  ،1970و م ��ع بدايات احلرب االهلي ��ة �سنة 1976
انق�سم ��ت كليات اجلامعة اللبنانية اىل ف ��روع وت�شظى معهد الفنون
اجلميلة �إىل �أربع :
•الف ��رع االول  :الرو�ش ��ة ــ بريوت  ،ثم يف احل ��دت ــ ق�ضاء بعبدا ــ
جبل لبنان
•الفرع الثاين  :جبل لبنان ــ فرن ال�شباك ــ جبل لبنان
•الفرع الثالث  :طرابل�س
•الفرع الرابع  :دير القمر ــ منطقة ال�شوف ــ جبل لبنان
بنتيجت ��ه ا�صبح ��ت العمارة تدر� ��س يف اجلامعة اللبناني ��ة يف اربعة
اق�س ��ام منف�صلة ومتباعدة جغرافي ��ا واداري ًا ولوج�ستي� � ًا  ،يجمعها
فقط مركز العمادة والربامج التعليمية االكادميية املوحدة.
عند تا�سي� ��س هذا الق�سم ،اعتمدت اجلامعة اللبنانية نظام التعليم
ال�سنوي املقتب�س عن نظام  Beaux artsالفرن�سي  ،حيث كان عدد
ال�سنوات التعليمية االجمالية
� 6سن ��وات ،موزع ��ة على �سن ��ة حت�ضريية وخم�س �سن ��وات اخت�صا�ص،
بحيث تكون ال�سنة االخرية (�أي ال�ساد�سة) خم�ص�صة مل�شروع التخرج.
بقي هذا النظام قائما من �سنة  1965حتى �سنة  ، 2004ومل يجري
عليه طوال هذه الفرتة اية تعديالت جوهرية تذكر.
�سن ��ة  2003كلف ��ت رئا�س ��ة اجلامع ��ة اللبنانية جلنة م ��ن اال�ساتذة
باع ��داد مناه ��ج اكادميي ��ة جدي ��دة لتعلي ��م العمارة ودائم� � ًا ح�سب
النظام ال�سنوي.
انطلق ��ت اللجنة م ��ن درا�سة واق ��ع التعليم املعم ��اري يف حوايل 20
جامع ��ة عاملية ،ومن درا�سة متطلبات �سوق العمل املحلي والإقليمي،
واع ��دت بناء عليه وثيقة نظرية وفل�سفية كانت مبثابة خارطة طريق
ملا يج ��ب ان تبنى عليه هيكلي ��ة وم�ضمون املنه ��ج الأكادميي لتعليم
العمارة يف اجلامعة اللبنانية وكيفية مقاربة تعليمه وتقوميه.
من �أهم �أ�س�س هذا املنهاج كان حتديد الإجابة عن ال�س�ؤال املركزي:
�أي معمار نريد؟ ولأية ممار�سة مهنية ؟
وهوم ��امت تعريف ��ه من خالل تعري ��ف ال�شخ�صية املهني ��ة للمعماري
العتيد بعد تخرجه :
•�إعداد معماري مثقف
•�إعداد معماري م�ؤهل ملمار�سة مهنية مرنة
 -فهي ممار�سة حرة (ليربالية) ملهنة املعماري �-أو هي ممار�سة متخ�ص�صة ،ملعماري وتقني خمت�ص �-أو ه ��ي ممار�س ��ة تتج ��ه نحو الدرا�س ��ات العلي ��ا واالبحاث يفالعمارة.
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�أ�صبحت مطلوبة يف نظام الأر�صدة مبا ال يقل عن  23ر�صيد ًا من
�أ�صل  180ر�صيد ًا يف مرحلة الإجازة
 -يتطل ��ب تطبي ��ق النظام االنتق ��ال باملفهوم التعليم ��ي من التلقنياىل اكت�ساب املعارف عن طري ��ق البحث واملقارنة .وهذا املفهوم
يتطلب جه ��ودا كبرية من اال�ستاذ والطالب عل ��ى ال�سواء كل من
موقعه.
 -يف املرحل ��ة الأوىل من تطبيق نظ ��ام الأر�صدة  ،ECTSاعتمدتجلنة الربامج تق�سيم املقررات اىل جمموعتني :
•تعليم العمارة :وت�ضم حمرتف العمارة وتاريخ ونظريات العمارة
•التعليم الأ�سا�سي املكمل :وت�ضم جميع املعارف االخرى.
ج ��رت املراجعة االوىل اال�سا�سية للربام ��ج اجلديدة يف عام ،2006
وقد جاءت نتيجة لتجربة ثالث �سنوات من التطبيق واكت�شاف الثغر
و�إعادة تقيي ��م م�ضمون املقررات وتداخله ��ا بالإ�ضافة للمالحظات
الهام ��ة الت ��ي راكمه ��ا اجلهازي ��ن االكادمي ��ي واالداري يف املرحلة
االنتقالية.
�أم ��ا املراجع ��ة الثانية فقد ب ��دات منذ العام  2010وق ��د اقرت وبد�أ
تطبيقها هذه ال�سنة مع بداية العام اجلامعي.
يف هذه املراجعة الثانية جرى توزيع املقررات على م�سارات تعليمية
�شاملة لعدة ف�صول متتالية ،وهي مف�صلة ح�سب الربنامج التايل:

يف مرحلة االجازة :عدد �ساعات التعليم االجمالية � 2255ساعة.
ويف مرحلة املا�سرت :عدد �ساعات التعليم االجمالية � 934ساعة.
جمموع املرحلتني :عدد �ساعات التعليم االجمالية � 3189ساعة.
و ملحدودي ��ة الوقت املعطى لن ��ا لهذه املداخلة  ،ل ��ن ن�ستطيع الولوج
اىل امل�ضام�ي�ن العلمي ��ة للمقررات ولكيفية ترابطه ��ا ولكن ال بد من
اال�ش ��ارة اىل جمموعة م ��ن االيجابيات واال�شكالي ��ات التي مل�سناها
على مدى ع�شر �سنوات من تطبيق نظام الأر�صدة مو�ضوع بحثنا.
عن ��د اعتماد ه ��ذا النظام يف اوروب ��ا كان اله ��دف اال�سا�س منه هو
ت�سهي ��ل حترك ��ات الط�ل�اب ( )mobilisationب�ي�ن اجلامع ��ات
االوروبية التي تن�ضوي �ضمن معاهدة ما�سرتخت ...وبالتايل الدفع
باجتاه الدمج بني ال�شباب االوروبي واف�ساح املجال امامهم الختيار
ما ينا�سبهم من تخ�ص�صات وعل ��وم يف �أية مدينة �أوروبية منا�سبة.
وذلك حتت �شار �سام هو دميقراطية التعلم والتعليم.
مل يكن هذا البعد اجلغرايف -الثقايف من �ضمن مكت�سبات اجلامعة
اللبناني ��ة عندم ��ا اعتم ��دت هذا النظ ��ام ،ولكن ك ��ان هدفها تهيئة
طالبه ��ا للإ�ستفادة من اجلامع ��ات الأوروبية عرب �إبرام الإتفاقيات
التي ت�سهل انتقالهم من لبنان اىل �أوروبا دون خ�سارة املقررات التي
جنحوا بها.
�أم ��ا من خالل التجربة التعليمية ف�إننا ن�ستطيع تو�صف اال�شكاليات

املجمع اجلامعي يف احلدث
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اال�سا�سية يف تعليم العمارة ح�سب ال  ECTSبالعناوين التالية:
•مل يوج ��د حت ��ى تاريخ ��ه �أي تقيي ��م �أو �إدراج ل�شهادةاالجازة يف
درا�س ��ات الهند�س ��ة املعماري ��ة يف منظومة العم ��ل املهني الذي
يتطل ��ب حكما �شهادة املا�سرت يف العمارة للولوج اىل �سوق العمل
كمهند�س معمار.
بن ��اء عليه ،ف�إن هدف وجود ه ��ذه ال�شهادة املفرت�ض وهو �إتاحة
الفر�ص ��ة �أمام الطالب للإنتقال اىل م�سار �أكادميي �آخر �أو اىل
�س ��وق العم ��ل مل يتحقق بعد .باملقاب ��ل ف�إن وجوده ��ذه ال�شهادة
�ضم ��ن الربنام ��ج احل ��ايل يتيح للط�ل�اب الذين ي ��ودون متابعة
درا�سته ��م يف �أوروبا ،الإنتقال ب�سهولة �إىل هناك �إذا ما توافرت
الإتفاقيات مع اجلامعات االوروبية.
•مب ��ا �أن ��ه من امل�سلم ��ات �أن التعلي ��م املعماري هو تعلي ��م تراكمي
م ��ن الف�صل االول حتى الف�صل االخ�ي�ر عرب حمرتفات العمارة
املرتبط ��ة باال�سبقي ��ة ،لذل ��ك مل جن ��د ب ��دا من تخط ��ي نظام
االر�ص ��دة الف�صلي يف ه ��ذه املحرتفات واعتم ��اد معدل النجاح
على مدى ال�سنة ولي�س على مدى الف�صل.
•�ضي ��ق الوقت املخ�ص�ص مل�شروع التخ ��رج على مدى ف�صل واحد
( 15ا�سبوع) ،ال يعط ��ي الفر�صة للطالب البراز معارفه العلمية
يف خمتلف مراح ��ل امل�شروع بدء ًا من البح ��ث وانتهاء بامل�شروع
النهائي.
•اجله ��د االداري الذي يب ��ذل مع بداية كل ف�ص ��ل لتنظيم عملية
الت�سجيل االكادميي ،يف خمتلف املقررات ،نظر ًا لت�شعب حاالت
وو�ضعيات الطالب كل ح�سب الأر�صدة التي ا�ستح�صل عليها .

اخلامتة

بناء مل ��ا تقدم يربز ال�س�ؤال البديهي :ه ��ل املعمار املتخرج حاليا هو
اف�ضل م�ستوى �أو العك�س ؟
ان عملية التقييم تعتمد ا�سا�سا على م�ستوى املعارف والثقافة العامة
واملعلوم ��ات العلمي ��ة والتقنية التي ي�ؤمنها الربنام ��ج الأكادميي من
خالل التعلي ��م املبا�شر �أو املوجه .وللعام ��ل ال�شخ�صي لدى الطالب
من حيث اهليته االبداعية ،ماي�شكل عامل التقييم اال�سا�سي االخر.
�شخ�صي ��ا  ،لدي قناعة كبرية بان نظام االر�صدة هو نظام تطويري
كب�ي�ر للتعليم املعماري اجلامعي  ،وال �شك ان نتائجه ميكن ان تكون
اف�ض ��ل بكثري من نظ ��ام ال�سنوات اذا تواف ��رت احللول لال�شكاليات
التي ذكرت ق�سما منه.خا�صة و�أن مرونته ت�سمح ب�إ�ضافة �أو �إلغاء �أو
تقوية �أي من املقررات ح�سب تطور العلوم ب�شكل عام.
�أم ��ا بخ�صو�ص الإنتقال من اجلامعة اىل �سوق العمل ،ف�إنني �أ�شدد
عل ��ى وجوب العم ��ل لإيجاد هيكلية ما حللق ��ة تعليمية ما بني ما�سرت
العم ��ارة والعمل املهني احلر ،وذلك لتمك�ي�ن اخلريجني اجلدد من
حتم ��ل امل�س�ؤولية الكبرية يف �إنتاج العم ��ارة وزرعها يف مدننا وقرانا
كما يجب �أن تكون.
واود هن ��ا اال�ش ��ارة اىل ان ��ه يف النظ ��ام الفرن�سي امل�شاب ��ه  ،يفر�ض
عل ��ى املعمار متابعة دبلوم تاهي ��ل بعد املا�سرت ( حوايل �ستة �شهور)
لل�سماح له باالنت�ساب اىل النقابة ومزاولة العمل املهني احلر.
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د .عقبة فاكو�ش ،د� .سهري حوا�س ،د .ي�سار عابدين.

اليوم الأول؛ املحور الثاين:
تعليم العمارة يف الوطن العربي :التحوالت وتعليم العمارة اليوم
تعليم العمارة اليوم يف �سوريا مع ن�شوء اجلامعات اخلا�صة

لعام  2001وتعليماته التنفيذية».
و�أ�ش ��ار �إىل �أنه «يرتك ��ز �أكرث من  ٪٥٠من ه ��ذه اجلامعات يف ريف
دم�ش ��ق وه ��ي الت ��ي ت�ستقطب الع ��دد الأكرب من الطلب ��ة يف خمتلف
االخت�صا�صات» ،معترب َا �إن «هذه الإح�صائية تعطينا م�ؤ�شر ًا وا�ضح ًا
ح ��ول اهتمام �سوق العمل بهذه املهنة وع ��ن الأهمية الوا�ضحة ملهنة
العمارة يف �سوريا ب�شكل خا�ص؟ ولو قارنا ان عدد �سكان اجلمهورية
العربية ال�سورية هو حوايل  ٢٣مليون ن�سمة وفق �آخر �إح�صائية وان
فيها هذا العدد من الكليات يف جمال العمارة ،وقارناه باملغرب مثال
حيث عدد ال�سكان �أكرث م ��ن  ٣٠مليون ًا وفيها مدر�سة وطنية واحدة
تقب ��ل مائ ��ة طال ��ب يف العمارة كل ع ��ام؟� إن هذا الأم ��ر يعترب �أمرا
خطريا للمهنة باملطلق .فتخريج مهند�سني معماريني بهذا الكم كل
عام �أمر ي�ؤثر على املهن ��ة وعلى اجلودة واملعايري العاملية التي يجب
ان تتوفر يف املهند�س املعماري!!!»
واعت�ب�ر �أن «اله ��دف م ��ن �إقامة اجلامع ��ات اخلا�صة ،ك ��ان �أمر له
�ان و�أهداف �سامية والقوانني وال�ضواب ��ط جيدة يف هذا الإطار،
مع � ٍ
�إال �أن الته ��اون يف تطبيق ال�شروط واملتطلبات عند �إن�شاء اجلامعات
اخلا�صة �أفرغ ��ت الهدف الرئي�س من حمت ��واه وانعك�ست �سلب ًا على
مهن ��ة العم ��ارة ب�شكل خا�ص ،وهن ��ا �أود �أن �أنوه بع ��دة نقاط يف هذا
اجلان ��ب� :إن �أه ��م �ش ��رط عند افتت ��اح جامعة خا�صة ه ��و �أن تتبنى

املعمار� :أ .د .عقبة نافع فاكو�ش
�أ�س ��تاذ العم ��ارة والت�ص ��ميم املعم ��اري يف كلي ��ة الهند�س ��ة املعمارية
جامعة دم�شق
�ألق ��ى املعمار الأ�ستاذ عقبة ناف ��ع كو�ش حما�ضرة عن تعليم العمارة
يف �سوري ��ا بعد ن�ش ��وء اجلامعات اخلا�ص ��ة فيه ��ا ،وا�ستهلها بعر�ض
لتاريخ �إن�شاء اجلامعات اخلا�صة ،حيث �أ�شار �إىل �أنه «�صدر القانون
الذي ي�سم ��ح بافتتاح جامعات خا�صة يف �سوري ��ا يف الن�صف الثاين
م ��ن ع ��ام  ٢٠٠٢ومت الرتخي�ص بافتتاح �أول جامع ��ة خا�صة يف عام
 ٢٠٠٣تبعتها عدة جامعات واليوم يوجد �أكرث من  17جامعة خا�صة
و�ستة معاهد عليا و�شرعية يف �سوريا منها  ١١جامعة تدر�س العمارة
والت�صميم ...عالوة عن الأربع جامعات احلكومية التي تقبل �سنويا
حوايل  ٩٠٠طالب وطالبة كل عام ي�صل منهم �إىل التخرج �أكرث من
�أربعمائة وخم�سون خريجا بقليل!!»
واعترب �أنه «تلبية الحتياجات املجتمع من الكفاءات العلمية وتعزيز ًا
للم�شارك ��ة املجتمعي ��ة يف التعليم وتو�سيع ًا لفر� ��ص القبول اجلامعي
وتنويع ��ه وحتقيق� � ًا ملتطلبات اخلطط التنموي ��ة للدولة ،حتدد وزارة
التعلي ��م الع ��ايل املناط ��ق اجلغرافي ��ة ذات الأولوي ��ة يف الرتخي�ص
ب�إح ��داث جامعات خا�صة وفق ًا لأحك ��ام املر�سوم الت�شريعي رقم 36
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�إحدى اجلامع ��ات العريقة واملعرتف بها اجلامعة اخلا�صة املفتتحة
حديث� � ًا؟ لكن �س ��وء تطبيق هذا ال�ش ��رط �أدى �إىل النيل من امل�ستوى
لبع�ض ه ��ذه اجلامع ��ات اخلا�صة .املو�ض ��وع الآخر امل�ؤث ��ر يف مهنة
العم ��ارة يف �سوري ��ا هو انتقاء الإن ��اث لهذه املهن ��ة والدرا�سة فتكاد
ن�سب ��ة الإناث تتجاوز  ٪٧٠من الع ��دد الإجمايل للدار�سني يف كليات
و�أق�سام العمارة ...ويف جمتمع �شرقي كمجتمعنا معظم املهند�سات
املعماري ��ات ال يتابعن يف املهنة وبالتايل يكون هناك �ضياع كبري من
مهند�سي العمارة الإناث من �سوق العمل».

معظ ��م �أ�ساتذتها من العرب ولغة التدري� ��س فيها اللغة العربية  ،ثم
نقلت هذا املدر�سة عام � 1914إىل دم�شق كمان نقلت يف عام 1915
مدر�س ��ة الط ��ب �إىل ب�ي�روت و�أعي ��دت مدر�سة احلق ��وق �إىل بريوت
يف �أواخ ��ر �سن ��ي احل ��رب العاملي ��ة الأوىل .ومت افتت ��اح معهد الطب
ومدر�س ��ة للحقوق يف دم�شق عام  1919الأول من �شهر كانون الثاين
والثانية يف �شهر �أيلول .ويف عام � 1923سميت مدر�سة احلقوق معهد
احلقوق  ،وربط معهدا احلق ��وق والطب واملجمع العربي ودار الآثار
العربي ��ة مب�ؤ�س�سة واحدة حتت ا�سم اجلامعة ال�سورية  ،ثم ف�صل يف
ع ��ام  1926املجمع العربي ودار الآثار عن اجلامعة .ويف عام 1928
�أن�شئ ��ت مدر�سة الدرو� ��س الأدبية العليا وربط ��ت �إدارتها باجلامعة
ث ��م �أ�صبح ا�سمها عام  1929مدر�سة الآداب العليا التي �أغلقت عام
.»1935/1936

الف��رق ب�ين التعلي��م يف اجلامع��ات احلكومي��ة
واخلا�صة!

�أ ّك ��د �أنه «عندما بد�أت اجلامعات اخلا�ص ��ة انطالقتها كانت تختار
وتنتقي �أهم الك ��وادر التدري�سية و�أف�ضله ��ا وكذلك كانت تنتقي من
�س ��وق العمل من ال ��دول العربية املجاورة (والأجنبي ��ة) ،ولكن هذا
الأم ��ر انخف� ��ض تدريجي� � ًا ب�سبب غ�ل�اء الأجور يف ال ��دول املجاورة
والأجنبية والذي ترافق بازدياد �أعداد الطالب الراغبني يف درا�سة
الهند�س ��ة املعماري ��ة يف اجلامعات احلكومي ��ة واخلا�صة ،وبالأحرى
ك ��ان له ت�أث�ي�را �أكرب عل ��ى اجلامعات اخلا�ص ��ة ب�سبب قل ��ة �أع�ضاء
الهيئ ��ة التدري�سية يف العمارة ب�شكل ع ��ام� .إن ازدياد �أعداد الطلبة
الدار�س�ي�ن يف �أق�س ��ام العم ��ارة �أدى �إىل تراج ��ع يف امل�ست ��وى العام
للخريج�ي�ن (والذي ك ��ان بالأ�سا�س مت�أثرا كما ه ��و يف �أغلب الدول
له ��ذا االخت�صا�ص) لأن توافق الإبداع مع العل ��م (كما �أ�سلفت) هو
�أمر �صعب وينطبق على فئة قليلة من اخلريجني».
�أ�ض ��اف «ومما ال �ش ��ك فيه �أن الأزم ��ة احلالية التي مي ��ر بها البلد
احلبيب �أثرت كثري ًا على اجلامعات احلكومية ولكن على اجلامعات
اخلا�ص ��ة ب�شكل �أكرب نظر ًا لفقدان �أع�ضاء الهيئة التدري�سية العرب
والأجان ��ب وبالت ��ايل االعتماد الكل ��ي على الأ�سات ��ذة من اجلامعات
احلكومي ��ة الذي ��ن ه ��م بالأ�سا� ��س يعان ��ون م ��ن نق� ��ص يف الك ��ادر
التدري�سي».

كل ّية الهند�سة املعمار ّية يف جامعة دم�شق

�أوجز ق�صة ت�سمية كلية الهند�س ��ة املعمارية بالقول «بو�شر بتدري�س
العم ��ارة يف بداية ال�ستينات يف جامعة دم�ش ��ق كانت العمارة جزءا
م ��ن املعهد العايل للفن ��ون اجلميلة وكانت ق�سم ��ا بعد ذلك وعندما
افتتح ��ت كلي ��ة الهند�سة بني ��ت على �أ�سا� ��س ان تخ ��رج املهند�سون
املدني ��ون واملعماري ��ون اجته ��ت اجلامعة باجت ��اه ان تك ��ون العمارة
هند�سة ولي� ��س فنا وبالتايل نقل ق�سم العم ��ارة من الفنون اجلميلة
�إىل كلي ��ة الهند�سة  ١٩٧٠و�أ�صبحت ت�ض ��م ق�سمان للهند�سة املدنية
والهند�سة املعمارية ا�ستمر ذل ��ك حتى  ١٩٨٤عندما �صدر املر�سوم
بتحوي ��ل ق�سم العمارة يف كلية الهند�سة �إىل كلية م�ستقلة با�سم كلية
الهند�س ��ة املعماري ��ة يف جامعة دم�ش ��ق و�صدرت لوائحه ��ا الداخل ّية
اخلا�صة لت�ضم كافة الأق�سام بدرجاتها العلمية من �إجازة ودرا�سات
عليا (دبلوم ،ماج�ستري ودكتوراه).
تاب ��ع «وال�سب ��ب يف �إ�ضاف ��ة كلمة هند�س ��ة �إىل اال�سم يع ��ود �إىل �أمر
ه ��ام يتعلق مبمار�سة املهنة فلكل مهنة نقاب ��ة تنظم وت�ضبط قواعد
املهن ��ة ونقابة املهند�سني منذ ت�أ�سي�سها كانت ت�ضم الهند�سة املدنية
والهند�س ��ة املعمارية ث ��م تطورت لت�شم ��ل �أنواع �أخ ��رى ،كالهند�سة
الكهربائية وامليكانيكية والآن الكث�ي�ر من االخت�صا�صات الهند�سية
الأخ ��رى .يف بداي ��ة تدري� ��س العم ��ارة يف جامع ��ة دم�ش ��ق ،اعتم ��د
التدري�س عل ��ى النظام ال�سائد يف املدار�س الفرن�سية للعمارة ب�سبب
وج ��ود �أغلبي ��ة للأ�ساتذة املتخرج�ي�ن من هذه املدار� ��س يف فرن�سا.
�إ�ضاف ��ة �إىل وجود عدد من الأ�سات ��ذة الفرن�سيني الزائرين لفرتات
كب�ي�رة �ضمن �أع�ضاء هيئة التدري�س �أمثال جيلبريت  -كونان  -غي
روتيي ��ه حيث كان لهم �أهمية كب�ي�رة يف ت�أ�سي�س وتدري�س اخلريجني
الأوائل يف العمارة».
وعر�ض ملحة �سريعة عن بع�ض املعماريني اللذين �شاركوا بالتدري�س

جامعة دم�شق

ا�ستط ��رد مو�ضح� � ًا ما ي�ب�رز �أهمية جامع ��ة دم�شق ب�شك ��ل عام قبل
االنتق ��ال �إىل تدري�س العمارة فيها ،وقال «جامعة دم�شق ت�ضم ٢٠٠
�ألف طال ��ب ،وفيها  ٣٠٠٠ع�ضو هيئة تدري� ��س ،وتت�ألف من  ٤٠كلية
ومعه ��د عال ،ويف ع ��ام � 1901أق ��ر �إن�شاء مكتب مدر�س ��ة للطب يف
دم�شق  ،وقد افتتح ��ت هذه املدر�سة التي تعد النواة الأوىل للجامعة
يف عام  1903و�ضمت فرع الطب الب�شري وفرع ال�صيدلة وكانت لغة
التدري�س فيها اللغة الرتكية».
�أ�ض ��اف «يف ع ��ام  1913افتتح ��ت يف ب�ي�روت مدر�س ��ة للحقوق كان
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يف كلية الهند�سة املعمارية م�شري ًا �إىل �أنه �شارك يف تدري�س العمارة
يف املراحل الأوىل من الت�أ�سي�س وحتى الثمانينيات كل من:

�أ�ض ��اف «ظ ��ل هذا الأمر �سائ ��دا حتى رجوع عدد م ��ن املوفدين من
بع� ��ض الدول الأخرى :بريطانيا �أملاني ��ا الغربية و�أمريكا وكانوا قلة،
وذل ��ك حتى بداي ��ة الثمانيني ��ات .ويف منت�ص ��ف الثمانينيات قامت
وزارة التعلي ��م الع ��ايل ب�إيفاد العدي ��د من املوفدي ��ن للح�صول على
الدكت ��وراه من االحت ��اد ال�سوفييتي ال�سابق و�أملاني ��ا ال�شرقية �سابقا
وبولونيا (بالن�سب ��ة لهند�سة العمارة) مع �إيفاد عدد قليل منهم �إىل
ال ��دول الغربية مبا فيها فرن�س ��ا ....وعدد قليل �إىل جمهورية م�صر
العربية .وبد�أ هذا العدد بالقدوم والعودة لي�صبحوا يف ع�ضوية هيئة
التدري� ��س يف بداية الت�سعينيات حي ��ث عادو �إىل اجلامعة وانخرطوا
يف التدري� ��س ولكن اله ��وة الكبرية بني امل�ؤ�س�س�ي�ن والقادمني اجلدد
ك ��ان له ت�أث�ي�ر قوي على العملي ��ة التدري�سية خا�صة وانه ��م �أتوا بعد
فارق زمني مل يكن تراكميا حتى ال يكون له �أي م�ؤثرات �سلبية.
و�أو�ض ��ح «فالي ��وم عل ��ى �سبيل املثال هن ��اك  ٣٦ع�ضو هيئ ��ة تدري�س
ينتمون اىل مدار�س تعليمية خمتلفة على ال�شكل التايل:
� ٧سبعة
خريجي االحتاد ال�سوفييتي �سابق ًا
 ٥خم�سة
خريجي �أملانيا ال�شرقية ال�سابقة	
 ١واحد
خريجي �أملانيا الغربية ال�سابقة	
 2اثنان
خريجي بولونيا
� ٦ستة
خريجي فرن�سا
� ٤أربعة
خريجي بريطانيا
 ٢اثنان
			
خريجي م�صر
 ٢اثنان
خريجي الهند
 ٢اثنان
خريجي جامعة دم�شق
 ١واحد
خريجي �إيطاليا
واعت�ب�ر ان «ه ��ذا االخت�ل�اف والتن ��وع يف خريج ��ي �أع�ض ��اء الهيئة
التدري�سي ��ة اثر ب�شك ��ل �إيجابي على العملي ��ة التدري�سية والتغيري يف
امل�شرف�ي�ن على م�شاريع التخرج �أعطى �ألوانا خمتلفة من التوجهات
نتج معها اختالفات �ساهمت يف غنى وا�ضح للمنتج املعماري و�أعطى
نتائج �إيجابية طغت على ال�سلبيات».

Georgy BANSHOYA, JAPAN
Jean Noel CONAN, FRANCE
Jean Pierre Dumond, BELGIUM
Raymond GHOUSSON, LEBANON
Wiadislaw GLINSKI, POLAND
Kadiush A GORSKI, USA
Michel Mahbub HUSSEIN, FRANCE
Roland JANISH, Germany
Carol JARSKI, POLAND
Claude JILBERT, FRANCE
Gerhard JUST, GERMANY
Barbara KNAPP, POLAND
Irene LABEIRIE, FRANCE
Hussein MAJED,EGYPT
Jean Jacque MEISSNER,POLAND
MOZOROF, BULGARY
Jean Pierre POCACHARD, FRANCE
Hartmut PROBST,GERMANY
Guy ROTTIER, FRANCE
Dorothea SACK, GERMANY
John WITMAR, SWITZERLAND

كما �أو�ضح �أنه «زار الكلية معماريون من كافة �أنحاء العامل وبع�ضهم
�ألقى حما�ضرات فيها �أمثال:
Georges Candelis, FRANCE
Francoise CHOAY, FRANCE
Roger DABAT, FRANCE
Mario BOTTA, SWITZERLAND
Michel ECOCHARD, FRANCE
Yasu FUJIMOTO, JAPAN
Andrzej GRUSZECKI, POLAND
Zaha HADID, GB
Hans HANISCH, GERMANY
Susumu HYOGA, JAPAN
Gerhard KURDES, GERMANY
Lutz LEHMAN, GERMANY
Pierre Le BIGRE, FRANCE
Hammurabi NAFOURI, ARGENTINA
Serge SANTELLI, FRANCE
Heinz SCHWARZBACH, GERMANY
Paolo SOLERI, USA
Daniel STRESGOOS, GERMANY
Kenzo TANGUE, JAPAN
Heinz NAGLAR, GERMANY
Richard ROGERS, GB
Rem KOOLHASS, Netherlands
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املعتم ��دة مل تزل مت�أثرة ووا�ضحة املعامل لأنها �أ�صبحت من التقاليد
الأ�سا�سية التي تت�سم بها اجلامعة احلكومية».
�أ�ض ��اف «�أما اجلامعات اخلا�صة فتختلف باختالف تاريخ ت�أ�سي�سها
فهن ��اك بع�ض الكلي ��ات التي حالها ح ��ال اجلامع ��ات احلكومية يف
�أنظم ��ة مدار�سه ��ا وكلياتها لأنه ��ا اتبعت نف�س الأ�س� ��س مع اختالف
اعتماد نظ ��ام ال�ساعات املعتم ��دة ومايفر�ضه ه ��ذا النظام ...لكن
بت�ص ��رف� ..أم ��ا اجلامع ��ات النا�شئ ��ة فلق ��د اتبعت نظام ��ا �سائدا
لأنه ��ا بالأ�سا�س وف ��ق الأنظمة والقوانني طلب منه ��ا لالعتمادية �أن
تك ��ون تابع ��ة جلامعة معرتف بها دوليا وه ��ذا اختالف جوهري بني
اجلامع ��ات اخلا�ص ��ة والعام ��ة واالختالف هن ��ا قد ينعك� ��س ب�شكل
�إيجاب ��ي على اجلامعة والتعليم فيها �أو قد يت�سبب مبنعك�سات �سلبية
تنعك�س على كافة اجلوانب فيها».
و�أ ّك ��د «�إن �أه ��م م�ؤث ��ر ه ��و �أن عل ��ى اجلامع ��ات اخلا�ص ��ة �أن تتقيد
بتعليم ��ات ت�صدر عن اجله ��ات الو�صائية يف التعليم العايل يف البلد
الت ��ي ت�ؤ�س�س به وهذه التعليمات وتطبيقاته ��ا تكون �سلبية الت�أثري �أو
�إيجابية وفق هذا امل�صدر».
وق ��ال �إن «�أ�س� ��س التعي�ي�ن والقواعد الناظم ��ة لها ت�ضعه ��ا وزارات
التعليم العايل (وغالب ًا ما تكون مت�شابهة بني اخلا�ص والعام) ولكن
قواعد االختيار تت�أثر �أحيان ��ا يف �سيا�سة اجلامعات اخلا�صة و�أوجز

التعليم املعماري العام واخلا�ص وم�ؤثراته
وع ��ن امل�ؤث ��رات يف التعلي ��م املعم ��اري الع ��ام واخلا�ص ق ��ال �إنه «لو
�أوجزن ��ا لوجدنا اختالف ��ات عدة نوجزها يف ما يل ��ي� :أ�س�س اختيار
�أع�ض ��اء الهيئة التدري�سية؛ �أ�س�س اختيار الربامج التدري�سية؛ �أ�س�س
اختي ��ار الط�ل�اب وطرائق الت�سجي ��ل؛ التب ��ادل العلم ��ي وت�أثريه يف
العملية التدري�سية (تبادل الأ�سات ��ذة والطلبة والزيارات العلمية)؛
الدور االقت�صادي يف التعليم اخلا�ص والعام؛ التجهيزات والو�سائل
وطرائق التدري�س».
ً
اعت�ب�ر �أن ��ه «تختلف كثريا �أ�س� ��س اختيار �أع�ضاء الهيئ ��ة التدري�سية
بني اجلامعات اخلا�صة والعامة .فاجلامعات العامة مير فيها ع�ضو
الهيئ ��ة التدري�سية بخطوات و�ش ��روط كثرية حتى ي�صبح يف ع�ضوية
الهيئة التدري�سية ناهيك عن �أ�س�س اال�ستمرار والرتفيع التي تقرها
القوان�ي�ن والأنظم ��ة يف ك ��ل دولة وغالبا م ��ا تكون ه ��ذه الأنظمة يف
العم ��ارة م�ستقاة ومت�أثرة يف الأجيال الأوىل م ��ن املدر�سني وطبيعة
ما درج ��وا عليه ف�إذا كان امل�ؤ�س�سون م ��ن املدر�سة الفرن�سية و�ضعوا
نظاما فرن�سيا للتدري� ��س و�إذا كانوا من املدر�سة الربيطانية و�ضعوا
نظام ��ا بريطاني ��ا ...ورغم قدم ه ��ذه امل�ؤ�س�س ��ات التعليمية وتعديل
بع� ��ض القواع ��د والأ�س�س ولك ��ن بقايا النظ ��ام الأ�سا�س ��ي وقواعده
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بع�ضه ��ا� :إن اال�ستقط ��اب الت ��ي متار�سه بع�ض اجلامع ��ات اخلا�صة
لأع�ضاء الهيئ ��ة التدري�سية له حماذيره وذلك ملنعك�ساته على ع�ضو
الهيئ ��ة التدري�سية وعالقته بني �أقرانه (مث ��ال االغراءات املالية �أو
املنا�صبية)».
�أ�ضاف «هناك جوانب خا�صة تلعب دورا يف التعيني فال�شهادة �شرط
�أ�سا�سي لكن امل�ستوى ب�ي�ن �أ�ساتذة العمارة خمتلف ويرتبط مبعايري
�إبداعي ��ة معينة وبالت ��ايل تلعب بع�ض اجلوان ��ب اخلا�صة يف التعيني
وف ��ق ال�ص�ل�ات ال�شخ�صية عل ��ى �سبيل املث ��ال وتكون عل ��ى ح�ساب
ال�سوية العلمية �أحيان ًا».
و�أ ّك ��د «�إن وج ��ود ع�ض ��و الهيئ ��ة التدري�سي ��ة يف اجلامع ��ات العامة
مفرو� ��ض (بعدما اجتاز ع ��دة �شروط عند التعي�ي�ن) فهو كاملوظف
والتغيري حم ��دود �إال وفق قواعد و�أ�س�س معقدة� ...أما يف اجلامعات
اخلا�صة تخ�ضع العتبارات ع ��دة �أهمها االعتبارات املادية وبالتايل
ال ي�ت�رك ع�ضو الهيئة التدري�سية يف اجلامعة اخلا�صة �أثرا اذا عمل
لف�ت�رة وجي ��زة  ...لأن ��ه �أحيانا يذه ��ب حيث يتلق ��ى العر�ض املادي
الأف�ضل (وهذا يتعلق �أ ي�ضا بطبيعة ع�ضو هيئة التدري�س) وبالتايل
ال ي�ستطي ��ع �أن يرتك �أث ��را من خالل ا�ستمراريت ��ه خا�صة يف جمال
العمارة».
و�أ�ش ��ار �إىل �إن «بع� ��ض القواع ��د املتبع ��ة يف تق ��ومي ع�ض ��و الهيئ ��ة
التدري�سي ��ة تنعك� ��س �سلبا عل ��ى الأداء التدري�سي فمث�ل�ا� :إذا كانت
اجلامع ��ة ت�أخ ��ذ ا�ستبي ��ان الطلبة بع�ي�ن االعتبار � ...أث ��ر ذلك على
الأ�ست ��اذ وجعل ��ه ره ��ن هذا الق ��رار وذهب باجت ��اه �إر�ض ��اء الطلبة
وك�سبه ��م ليح�صل على تقييم عال م ��ن الطلبة ولو كان على ح�ساب
ال�سوية التعليمية ...وهذا يح�صل يف بع�ض اجلامعات اخلا�صة دون
العامة» ،م�ضيف ًا «�إن املعايري املتخذة يف اختيار الطلبة يف اجلامعات
احلكومي ��ة واملتع ��ددة الأ�سب ��اب وتب�سيطها يف اجلامع ��ات اخلا�صة
ودخ ��ول اجلانب املادي يف ه ��ذا االختيار له انعكا�س ��ات كبرية على
م�ست ��وى طالب اجلامعات اخلا�صة حتدي ��دا مبعظمها (رغم وجود
بع� ��ض اال�ستثناءات)» ،معترب ًا «�إن ا�ستمراري ��ة اجلامعات اخلا�صة
يف بالدنا تقوم على ا�ستمرارية التدفق االقت�صادي لت�ستطيع تغطية
تكالي ��ف التعليم واال�ستمرار ب ��ه خا�صة و�أن ه ��ذه التكاليف باهظة
لت�ستطي ��ع اال�ستم ��رار وحتقي ��ق االعتمادي ��ة الوطني ��ة �أوال والعاملية
ثاني� � ًا ..وللجان ��ب االقت�ص ��ادي منعك�س ��ات خط�ي�رة يف اجلامعات
اخلا�صة على التعليم وعلى اجلوانب الرتبوية واالجتماعية فيها».
و�أو�ضح «�إن التبادل العلمي وقواعده و�سهولة التعامل فيه م ّكن بع�ض
اجلامعات اخلا�صة من ك�سب علمي جيد وتقدم يف العملية التعليمية
وذل ��ك لت�أثري اجلانب االقت�ص ��ادي الرئي�سي في ��ه ..فالأمور املادية
ومتوي ��ل الفعالي ��ات �ضروري ج ��د ًا وغالبا تبح ��ث اجلامعات العامة
ع ��ن متويل م ��ن م�ؤ�س�سات علمي ��ة ذات طاب ��ع دويل لتنفيذ الربامج

العلمي ��ة الثقافي ��ة �أم ��ا يف اجلامع ��ات اخلا�صة فيكون الق ��رار على
اجلامع ��ة نف�سها الن متويله ��ا ذاتي وال يخ�ض ��ع �إال لقواعد اجلامعة
اخلا�ص ��ة ...ويف التعليم املعماري له ��ذه الزيارات والتبادل امليداين
دور ًا كبري ًا يف تطوير العملية التدري�سية ودفعها قدما خا�صة عندما
تك ��ون الزيارات والتبادل جلامعات متقدمة ومتطورة ولها مكانة يف
التعليم املعماري».
وخت ��م «ن ��ود �أن ن�شري �أن جتربة اجلامع ��ات اخلا�صة جتربة جديدة
يف �سوري ��ة ،وق ��د ت�أث ��رت بعوام ��ل عدة ك ��ان �أهمه ��ا :حماولة�إثبات
وجوده ��ا يف ظ ��ل منظوم ��ة التعليم الع ��ايل التي تنظمه ��ا قواعد مل
تعتد كثريا على ه ��ذا النوع من اجلامعات� .إن حماولة تطبيق نظام
جدي ��د يعتم ��د على ال�ساع ��ات املعتم ��دة ...هو نظ ��ام مل نعتد عليه
والقليل من غالبية �أع�ض ��اء الهيئة التدري�سية (ب�صفتهم من الهيئة
التدري�سي ��ة يف جامعات القطر والذي ��ن مل يدر�سوا هذا النظام) مل
ي�ألفوه ..وبالتايل تطبيقه وعلى تدري�س العمارة بالذات كان له ت�أثري
�سلبي� .إن تعر�ض جتربة جديدة يف الأعوام الع�شر الأوىل للت�أ�سي�س
و�أحيانا �أقل من ذل ��ك بالن�سبة لبع�ض اجلامعات املفتتحة...ملثل ما
تعر�ض ��ت له اجلامعات اخلا�صة يف �سورية كان له ب�آثارا �سلبيةبالغة
الأث ��ر يف �شت ��ى االخت�صا�صات وعلى كاف ��ة ال�صعد واملج ��االت� .إن
ماح�ص ��ل من فو�ضى يف الثالثة �أع ��وام الأخرية �أثر على اجلامعات
اخلا�ص ��ة وجعلها عر�ض ��ة للتخريب واالنتقال �إىل مق ��رات م�ؤقتة ال
تف ��ي بالغر�ض وال �سيما العمارة لأنها فقدت البنى التحتية اخلا�صة
م ��ن مرا�سم و ج ��و اجتماعي و�أ�سل ��وب يف العمل �صع ��ب حتقيقه يف
�أبني ��ة غري خم�ص�صة لأغرا�ض تدري�سية� .إن كرثة الرتاخي�ص التي
منحت الخت�صا�صات العم ��ارة �أثرت �سلبيا على اخت�صا�ص العمارة
وبالت ��ايل قبول الطلبة على قواعد مادية فق ��ط و�إغراق �سوق العمل
بهذا الكم م ��ن املهند�سني املعماريني دون تهيئ ��ة اجلو املنا�سب من
�أدوات و�أع�ضاء منا�سبني لهيئة التدري�س �سيما و�أن هناك قلة وندرة
يف هذا ال�سياق».
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د .ي�سار عابدين ،د .عقبة فاكو�ش ،د� .سهري حوا�س.

اليوم الثاين؛ املحور الثالث :م�ضمون تعليم العمارة ،دور الأبحاث يف عملية التعليم،
�أي معمار عربي نريد لأية ممار�سة مهنية
العمارة واملدينة واملجتمع يف تعليم العمارة

ومتباين ��ة ،ومت ّل ��ك الق ��درة عل ��ى �إيج ��اد ت�صميم ��ات معمار ّية تفي
باالحتياج ��ات التقني ��ة واجلمال ّي ��ة وترتب ��ط ارتباطا وثيق ��ا بالبيئة
الطبيعية واملبن ّية ،وتولد نوعا من العمارة والعمران؛ ينظر �إليه على
�أن ��ه ملكية وم�س�ؤولية جميع �أفراد املجتمع؛ �ضمن بيئات متوائمة مع
الرتاثني احل�ضاري والثقايف.
يف ح�ي�ن �أن تطوي ��ر التعلي ��م املعماري وه ��ي عملية هادف ��ة �أ�سا�سها
التجدي ��د والتغي�ي�ر واالبتكار؛ تت ��م تلبية الحتياج ��ات تتعلق التطور
املعريف والتقن ��ي واملعلوماتي ،تت�ضح يف اخلط ��ة العلمية وحمتويات
املق ��ررات ،واحتياجات �أخ ��رى تتعلق بتطور العل ��وم الرتبوية تت�ضح
بو�سائل التدري�س و�أ�سلوبه و�أداء املدر�سني.
و ّاك ��د �أن العمارة ب�شكل عملي هي تغي�ي�ر البيئة؛ ا�ستنادا �إىل �سلوك
الأف ��راد ،وفق ال�ضوابط احلاكمة لذل ��ك ،تخرجها ثقافة املعماري؛
واملنت ��ج املعماري عم ��ل يرتب ��ط ارتباط ًا قوي� � ًا يف املك ��ان ومكوناته
وحمتويات ��ه ،فاملعم ��اري ي�ستق ��ي ج ّل ثقافت ��ه من مدينت ��ه ،ويطرح
منتج ��ه يف �إطارها ،ذل ��ك الإطار الذي ال ميكن جت ��اوزه �أو الإ�ساءة
�إليه ،فهدف العملية الت�صميمية و�ضع حلول للم�شروع املعماري؛ على
�أر�ض موقعه؛ يف نطاق احلالة االقت�صادية ،واالجتماعية ،والبيئية،
وال�سيا�سي ��ة؛ �ضمن �إطار م ��ن التاريخ امل�ستمر وعلى هذا ف�إن واجب
التعلي ��م املعماري التم�س ��ك بثوابت املكان يف الهوي ��ة واخل�صائ�ص

املعمار :د .ي�سار عابدين
عميد كلية الهند�سة املعمارية ــ جامعة دم�شق
�ألق ��ى املعمار حممد ي�سار عابدين حما�ضرة حول «العمارة واملدينة
واملجتمع يف تعليم العمارة» تناول فيها تطور التعليم يف �سوريا حيث
�أ�ش ��ار �إىل عدة درا�سات �أجنزت يف كلية الهند�سة املعمارية بجامعة
دم�شق حول التعليم املعماري والتخطيطي منها:
الن�ص والتحكي ��م يف اختبارات املق ��ررات املعمارية
•�إ�شكالي ��ة ّ
العملية ــ درا�سة حالة كلية الهند�سة املعمارية بجامعة دم�شق.
•الدرا�س ��ة التحليلي ��ة لنتائ ��ج الط�ل�اب يف مق ��رر الت�صمي ��م
املعم ��اري وانعكا�س ��ه على عملية تدري�س املقرر ـ� �ـ درا�سة حالة
كلية الهند�سة املعمارية بجامعة دم�شق.
•تطوير التعليم املعماري ملرحلة الإجازة ــ درا�سة حتليلية للوائح
التعليم املعماري يف املعاهد واجلامعات احلكومية.
•تعلي ��م التخطي ��ط العم ��راين يف اجلامع ��ات ال�سوري ��ة  :واق ��ع
وم�ؤ�شرات و بدائل.
واعت�ب�ر �أن التعليم املعماري هو تعليم متخ�ص�ص ي�ستند على ركيزة
علمية /تعليمي ��ة /ثقافية؛ يردف املجتمع بخ�ب�رات �أخالقية لديها
الق ��درة على ح� � ّل امل�شك�ل�ات والتعار�ض ��ات بني متطلب ��ات خمتلفة
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وم�ستقبله ،فالعمران ميثل خال�صة التفاعل ما بني امل�ؤثرات الثقافية
والتاريخي ��ة واالقت�صادية وال�سيا�سية والبيئية للمجتمع �ضمن بوتقة
التطورات العلمية العاملية املتجددة؛
ور�أى �أن املعم ��اري هو �أح ��د �أهم مطوري احلي ��اة املعا�شة والأعمال
املعماري ��ة �أه ��م م�ؤ�شر على تط ��ور املجتمع مادي� � ًا ومعنوي� � ًا ،علمي ًا
وفل�سفي� � ًا ،فالأعم ��ال املعماري ��ة والعمراني ��ة هي الهوي ��ة الب�صرية
للمك ��ان ،والأعمال املعمارية هي رموز �سيميائية معربة عن املراحل
التاريخي ��ة الت ��ي م َّر بها املجتم ��ع ر�سمها معماريو املرحل ��ة� ،أ�شاروا
من خالله ��ا �إىل الوعي والدرجة الثقافية وم ��دى ارتباطهم باملكان
وحجم التطور التقني املتاح؛
•ي�ض ��ع املعماري �أعماله انطالق ًا من ثقافته يف ت�صور م�ستقبلي
ير�س ��م من خاللها مالمح املكان ،لتغدو الحق� � ًا تراث ًا معماري ًا
يعرب عن مرحلة تاريخية بكل ما فيها.
وعل ��ى ه ��ذا ميك ��ن اق�ت�راح املح ��ددات الأ�سا�سية خلط ��ط التعليم
املعماري التي ت�ستجيب ملتطلبات جمتماعاتها على ال�شكل الآتي:

والإمكاني ��ات املتاح ��ة من وجهة نظر ثقافية ت�ضم ��ن ا�ستمرار تفوق
املخ ��زون التاريخي ملح�ص ��ول الثقافة املرتاكم يف املك ��ان؛ واملدينة
ه ��ي الأبني ��ة واملن�ش�آت ،ه ��ي املعماريون ،هي مراحل تط ��ور التعليم
املعماري.
و�أو�ض ��ح �أنه من جهة �أخرى ،ف�إن املنت ��ج املعماري هو حجم الإبداع
املتكامل بني ال�شكل ،والوظيفة ،والتقنية؛ حيث �أن:
 -ال�شكل = االنتماء والثقافة -الوظيفة = اال�ستيعاب والفهم للحياة -التقنية = العلم امل�ستمروتتجلى احتياجات العمل املعماري املتميز بالآتي:
•اجلانب الإبداع ��ي الفطري املوجود لدى ك ��ل �شخ�ص ،والذي
يتميز باجلر�أة والواقعية.
• اجلان ��ب الرتبوي ال ��ذي يقلد في ��ه ال�شخ�ص مثل ��ه الأعلى يف
احلياة وميكن ترجمتها برتبية العائلة.
• اجلان ��ب الثق ��ايف املكت�س ��ب بجه ��د ا�ستثنائ ��ي �شخ�ص ��ي من
املعطيات املتوفرة يف البيئة االجتماعية املحيطة.
• اجلان ��ب التخ�ص�صي العلم ��ي الذي يتحدد حجم ��ه بامل�ستوى
التح�صيلي وب�سعة االطالع التخ�ص�صي.
و�أ�ضاف :ي�ش�ي�ر تطور التعليم املعماري عموم ��ا �إىل ا�ستقاللية هذا
االخت�صا� ��ص ع ��ن باقي العل ��وم الهند�سية و�أنواع الفن ��ون اجلميلة؛
وي�أخ ��ذ التعلي ��م املعم ��اري �أهميت ��ه الك�ب�رى ب�ي�ن مناه ��ج تعلي ��م
التخ�ص�ص ��ات اجلامعية الأخ ��رى؛ ملا لهذا االخت�صا� ��ص من ت�أثري
يف �صياغ ��ة �شواهد الرتاث احل�ض ��اري عرب ما�ضي الزمن وحا�ضره

املح��ددات القانوني��ة والإداري��ة اخلا�ص��ة ب��كل
م�ؤ�س�سة تعليمية

والتي غالب ًا ما تتجلى يف بنود ومكونات الالئحة التعليمية التي تبد�أ
يف مقدم ��ة تت�ضم ��ن �أهدافا تعليمي ��ة وعلمية واجتماعي ��ة و�إن�سانية
واقت�صادية؛ ت�سهم يف تطوير البحث العلمي وبناء املجتمع والوطن،
و�أهداف ��ا خا�صة تف�صح عن �إمكانيات وموا�صفات اخلريجني؛ يليها
املفردات التدري�سية والأحكام الناظمة للتعامل معها.
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املحددات البيئية والإيكولوجية

املحددات املعنوية والثقافية املكانية

وهي حم ��ددات تتعل ��ق باملفه ��وم التخ�ص�ص ��ي خل�صائ� ��ص املكان
واحلي ��اة املعا�ش ��ة وارتب ��اط ذل ��ك م ��ع املج ��االت املعماري ��ة؛ وهذه
املحددات تدخل يف جميع مكونات العمل املعماري.

على اعتبار �أنّ املنتج املعماري هو عمل اجتماعي ثقايف مرتبط بهو ّية
وع ��ادات وتقالي ��د الأف ��راد ،وللعم ��ران عالقات متبادل ��ة مع احلياة
االجتماعي ��ة االقت�صادية وال�سيا�سية ت�ؤ ّث ��ر وتت�أ ّثر بها؛ واملعماري هو
ال ��ذي يرتجم الوجود الإن�ساين يف �صن ��ع احل�ضارة والثقافة ،واملنتج
املعم ��اري ه ��و التاري ��خ ال�صحيح ال ��ذي ال ميكن حتريف ��ه ،والعمارة
م ��ن �ش�أنها �أن حتم ��ل تفا�صيل الهوية ال�شخ�صي ��ة املعربة عن املكان
والبيئ ��ة من خالل تراثها �أو حداثته ��ا؛ وبق�صد التخفيف من الت�أثري
ال�سلبي لتيار العوملة الذي تتعر�ض له قيم املجتمع وثوابته ،واحلد من
ا�ستب ��دال الهوية املحلية برتاث �آخرين ،وبهدف ت�أمني قاعدة ثقافية
متكن من تطويع التقني ��ات والتطورات العلمية يف �إطار قيم املجتمع
ومالحم ��ه؛ يج ��ب ا�ست ��دراك جوان ��ب هام ��ة يف م�ضم ��ون املقررات
التعليمية والتوجه العام للتعليم املعماري على ال�شكل الآتي:
•�إدراج مق ��ررات تخ�ص�صية نظري ��ة ذات حمتوى تطبيقي على
تفا�صيل �أنواع العم ��ارة املحلية؛ ب�شكل ي�ضمن ح�صول الطالب
عل ��ى ثوابت ثقافة معماري ��ة حملية من خالل مق ��ررات وافية
مت�سل�سلة ومتنا�سبة مع ال�سنوات التح�صيلية لدرا�سته.
•�إدراج مقررات تعن ��ى بالنواحي الإن�سانية والت�أثريات الثقافية
واحل�ضاري ��ة؛ يكون الهدف م ��ن تدري�سها تو�ضي ��ح الفرق بني
التحديث والتغريب ،والفرق بني النقل واالبتكار والت�أقلم.
•العمل على ت�أ�صيل الهوية يف عموم الربنامج التعليمي للعمارة،
و�إب ��راز �أهمي ��ة �أن ��واع الرتاث العم ��راين يف �سوري ��ة ،والت�أكيد
على �أهمي ��ة وجود ال�شخ�صية املميزة للعمارة املحلية التي تعد
امتدادا تراكميا للمعطيات الثقافية والبيئية عرب الزمن.
•الت�أكيد على �أن العمارة متثل �إحدى �أهم الواجهات احل�ضارية
ملجتمعها ،وعلى خطورة انقط ��اع املا�ضي عن احلا�ضر وغياب
�أي تطور بينهما.

املحددات العاملية واملحلية العلمية

وه ��ي حمددات تتعل ��ق بتطور التعليم املعم ��اري يف العامل ،من خالل
م�ؤ�س�س ��ات مهنية وعلمية م�ستقلة تقوم بو�ضع معايري تقومي واعرتاف
لربام ��ج التعليم املعماري؛ ل�ضم ��ان توافر احلد الأدن ��ى من امل�ستوى
التعليمي والكفاءة خلريجي تلك الربامج ،ومن �أ�شهر هذه امل�ؤ�س�سات:
•جمل� ��س االع�ت�راف الوطن ��ي للعم ��ارة يف الوالي ��ات املتح ��دة
)NAAB؛ امل�ؤ�س�س يف عام .1940
•املدر�سة الفرن�سية .Ecole Superieur des Beaux Arts
• املدر�سة الأملانية  -الباوهاو�س .The-Bauhaus
•املعهد امللكي للمعماريني الربيطانيني ( )RIBAاملن�ش�أ يف عام .1834
•مفو�ضية اجلماعة الأوروبي ��ةThe-Commission-of-The-
.European-Communities
•نقابات املهند�سني.
•واالحتاد الدويل للمعماريني.
•االحتاد العربي للمعماريني.

حمددات طلب �سوق املهنة

تع ��د احتماالت العمل بعد التخرج من �أهم حمددات تطوير التعليم
لأنها تفر�ض وجود معايري ت�ستجيب لطلب ال�سوق املحلية والإقليمية،
وتتعل ��ق هذه املحددات مبعايري ن�سبي ��ة ملوا�صفات املعماري املتخرج
م ��ن حيث تع ��دد امله ��ارات واملعلومات الثقافي ��ة والعلمي ��ة والتقنية
والتاريخية ،واالجتاهات واملواقف.
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مكت�سب ��ة ؛ ي�ستطي ��ع املعماري من خالله ��ا �إخراج العم ��ل املعماري
�إىل ح ّي ��ز املجتمع ب�شكل �إبداعي �شخ�صي ي�ست ��ويف �شروط الأعمال
املعمارية الوظيفية والبيئية واقت�صادياتها �ضمن التط ّورات العلمية؛
ويف ح ّيز الهو ّية الثقافية والبيئية للمجتمع.
ولإع ��داد هذا املعماري ال ��ذي تفاخر به امل�ؤ�س�س ��ات التعليمية بقدر
م ��ا يفاخر املعم ��اري بتخ ّرجه منها ،وي�ساه ��م يف الت�أكيد على هوية
اجلامع ��ات من خ�ل�ال خريجيها؛ يقت�ضي الواج ��ب اعتماد م�صادر
الأه ��داف من خ�ل�ال العالقة التبادلية ما ب�ي�ن مولدات التخ�ص�ص
املعماري ومنتجاته ،والتي ت�شمل الآتي:
•قيم املجتمع وطموحاته وم�شكالته.
•الإرث الثقايف املعماري.
•فل�سفة التعليم اجلامعي يف الدولة.
•التطور العلمي والتكنولوجي ال�سريع.
•االجتاهات املعمارية العاملية املعا�صرة.
•تطور تقنيات التعليم املعماري.
•وعي احتياجات �سوق املهنة يف القطاعني العام واخلا�ص.
•املعطيات البيئية والإيكولوجية وتطور معاجلاتها.
يه ��دف التعليم املعماري ب�شك ��ل �أ�سا�سي �إىل �إع ��داد خريجني ذوي
كف ��اءة عالي ��ة لالنخراط بنج ��اح يف ممار�س ��ة مهنة تعي� ��ش تطور ًا
م�ستم ��ر ًا و�سريع� � ًا؛ ويف ج ��و من املناف�س ��ة املهنية الت ��ي انتقلت من
امل�ستويني املحلي والإقليمي �إىل امل�ستوى العاملي؛ ويف حالة من التفوق
الكبري لعمارة العوملة التي باتت تلغي مالمح املجتمعات العريقة.
ف�إن عملية تطوير التعليم املعماري يجب �أن تراعي حمددات وا�سعة
ومتنوعة ،وعليه فالتحديات كبرية؛ جتعل من الأمر �أكرث �صعوبة من
جمرد ا�سترياد �أو ا�ستعارة لوائح ومناهج جاهزة� ،أو املقارنة معها،
�أو اتب ��اع توجيهاتها وتوجهاتها؛ وتتجل ��ى هذه ال�صعوبات من خالل
طرح جمموعة الت�سا�ؤالت الآتية:
•هل ميك ��ن �أن يكون ا�ست�ي�راد منهاج جاهز؛ كلم ��ا لزم الأمر؛
�أمرا كافيا؟
•�أي املناه ��ج �أف�ضل الغربية منه ��ا �أم ال�شرقية؟ �أم يجب ابتكار
منهجا خا�صا؟
•مباذا يجب �أن يت�أثر تطوير املناهج باملحلية؟ �أم بالعاملية؟
•ه ��ل نط ��ور النظ ��ام؟ �أم الأ�سالي ��ب والو�سائ ��ل والأدوات؟ �أم
جميعها؟
•ه ��ل ينبغ ��ي �أن نطور اخلط ��ة التعليمي ��ة؟ �أم حمتوي ��ات املواد
العلمية؟
•هل يتم التطوير دفعة واحدة؟ �أم ميكن �أن يكون على دفعات؟
•ما ال ��ذي ميكن �أن ن�ضيف ��ه ،وما الذي ميك ��ن �أن نحذفه؟ وما
هو حجمه؟

وقد �أ�شار تتبع اخلرجني �أنَّ امل�شتغلني يف م�ؤ�س�سات الدولة ميار�سون
�أعمال تخطيطية وتنظيمية �أو �إ�ش ��راف على التنفيذ� ،أما امل�شتغلني
يف القط ��اع اخلا�ص فيمار�سون الدرا�س ��ات املعمارية الت�صميمية �أو
تنفيذه ��ا .وعل ��ى هذا يتوجب عل ��ى وا�ضع املناه ��ج واخلطط؛ ربط
التعليم املعماري مبمار�سة املهنة.

ارتب��اط التعليم املعم��اري يف املجتمع ال�سوري
�أكادميي ًا

ت�ص ��اغ الئح ��ة التعلي ��م املعم ��اري يف اجلامع ��ات احلكومي ��ة وف ��ق
املح ��ددات ال�شكلي ��ة والقانوني ��ة املعمم ��ة م ��ن قبل جمل� ��س التعليم
العايل ،والتي تق�سم نظري ًا �إىل ثالثة �أجزاء:
الأول يتعل ��ق ب�أهداف الكلي ��ة ،وي�شمل جمموعة م ��ن الأهداف التي
تو�ض ��ح توجهات التعليم العايل بالدول ��ة ،و�أهداف التعليم املعماري
الت ��ي تتجلى يف موا�صف ��ات اخلرجني وت�ستجي ��ب ملتطلبات املجتمع
وتلبي حاجة �سوق املهنة ب�شكل مواكب للتطورات العلمية.
الث ��اين يتعل ��ق مبكون ��ات اخلط ��ة العلمي ��ة /التعليمي ��ة كاملق ��ررات
وال�ساعات والدرج ��ات والف�صول وال�سنوات الدرا�سية ،والتي ت�صاغ
وفق منهجية موجهة لتحقيق الأهداف.
الثال ��ث يت�ضمن ال�شروط الواجب توفره ��ا ك�آلية لتحقيق الأهداف
ب�شكل �صحيح و�سليم.

�أهداف التعليم املعماري يف اجلامعات احلكومية
العربية ال�سورية
�أي معماري نريد؟
اله ��دف يف التعلي ��م ه ��و و�صف للتغي�ي�ر املتوقع حدوث ��ه يف �سلوك
املتعل ��م نتيج ��ة تزوي ��ده بخ�ب�رات تعليمي ��ة ،وتفاعل ��ه م ��ع املواقف
التعليمية املحددة ،وهو النتيجة النهائية للعملية التعليمية من خالل
حمتوي ��ات الالئح ��ة ،وت�أخذ الأه ��داف �أهميتها باعتباره ��ا �أ�سا�س ًا
لو�ضع املدخالت التي ت�صيغ املخرجات؛ ومنها تبد�أ عملية التطوير،
ومن خاللها ت�ستمر عملية التحديث.
حتدي ��د م�صادر �أه ��داف التعلي ��م املعم ��اري :ت�شت ��ق الأهداف من
م�ص ��ادر تتواف ��ق بجوانبه ��ا العامة م ��ع توجهات التعلي ��م العايل يف
الدول ��ة ،وتنفرد بخ�صو�صيتها طبقا مل�ؤث ��رات علمية /ثقافية تتعلق
مبوا�صفات خريجي الكلية.
وذل ��ك باعتبار �أن املعماري هو �صاحب الإبداع والإنتاج الفني الذي
ي�ستجي ��ب ملتطلبات الإن�س ��ان يف معي�شته وعمل ��ه وخدمته والرتويح
عن ��ه؛ من خ�ل�ال العق ��ل والعاطفة واحلد� ��س .ا�ستن ��ادا �إىل ركائز
منطقي ��ة فطرية وخلفية ثقافي ��ة؛ �إ�ضافة لركيزة علمي ��ة  /تعليمية
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•هل ينبغي �أن نعلم الطالب كل �شيء عن كل �شيء؟
•ما هو عمر الالئحة؟ ومتى يجب �أن تطور؟
•هل يت ��م التطوير عند ق ��دم حمتويات املنه ��اج� ،أم عند زيادة
ت�شعب ��ات االخت�صا�ص ��ات� ،أم عن ��د تط ��ور الأدوات والو�سائل
التعليمية� ،أم عند عدم حتقق �أهداف التعليم؟
•من يق ��رر التطوي ��ر؟ اجلامع ��ة ،الكلي ��ة�،أم املدين ��ة� ،أم �سوق
املهنة؟
�إن الإجاب ��ة عل ��ى الأ�سئل ��ة ال�سابق ��ة يتطل ��ب الكث�ي�ر م ��ن الدرا�سة
والتحلي ��ل يف مثل ��ث ذهب ��ي متكام ��ل م�ؤلف م ��ن التعلي ��م املعماري
واخلريج واملجتمع ،يحقق يف عالقاته املبا�شرة وغري املبا�شرة نوع ًا
متمي ��ز ًا من اال�ستم ��رار التاريخي للمكان يف �ض ��وء الهوية والتطور
التقني وتغري متطلبات احلياة االجتماعية.
وبه ��دف التو�صل �إىل عالقات ناجحة يف هذا املثلث؛ يجب االهتمام
بدرا�س ��ة �أ�س�س ومكون ��ات اللوائح الناظمة للتعلي ��م املعماري؛ والتي
تب ��د�أ م ��ن �أه ��داف التعلي ��م وو�ض ��ع موا�صف ��ات اخلري ��ج يف �ضوء
احتياجات املجتمع.

بعظم ��ة الغري مقابل قناعة تام ��ة بو�ضاعة �شخ�صية ،ويندرج حتتها
التقليد التام الذي ي�سمى �سرقة ،واال�ستعارة ال�صريحة.
الإتب ��اع :قناع ��ة تتم عن طريق فهم عميق لل ��ذات ،ودرا�سة وحتليل
ملواق ��ف الغري ،بهدف تلبية احتياج ��ات تزيد من قيمة الذات وت�ؤكد
على ال�شخ�صية املتميزة� ،ضمن مفاهيم تقدير الغري واحرتامه.

هل هو حترر �أم تطور؟
التحرر :هو �إلغاء القيود وعدم التم�سك بقواعد ،وقد يكون التحرر
فو�ضى .
التط ��ور :هو عملية تفاعل كيماوي مت�ي�ن بني مواد رئي�سية غالب ًا ما
تك ��ون خامات ثمينة ،وبني �إ�ضافات �أخ ��رى؛ يفرز التفاعل يف نهاية
الأمر وب�شكل حتمي مناذج ًا �أف�ضل من اخلامات الثمينة امل�ستعملة.
هل هو �إبداع �أم ابتداع؟
الإب ��داع :الو�صول �إىل درج ��ة راقية من التفكري اعتماد ًا على خلفية
علمي ��ة وموهب ��ة فطرية وخ�ب�رة عملي ��ة ،والإبداع حال ��ة دائمة لدى
الفرد املتمكن.
االبت ��داع :القف ��ز لتج ��اوز املنطلق ��ات والأ�س� ��س والقواع ��د الثابتة
للح�صول على املنتج ،واالعتماد على حاالت ا�ستثنائية من التفكري،
واالبتداع يخطيء وي�صيب دون ثبات.

هل هو تقليد �أم �إتباع؟
التقلي ��د� :شع ��ور �أعم ��ى ،يت ��م نتيجة ق�ص ��ور بالفه ��م و�سطحية يف
معاجل ��ة املوا�ضي ��ع ،ب�سبب خل ��ل نف�س ��ي متولد م ��ن �إح�سا�س عارم
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اليوم الثاين؛ املحور الثالث :م�ضمون تعليم العمارة ،دور الأبحاث يف عملية التعليم،
�أي معمار عربي نريد لأية ممار�سة مهنية
العمارة والرتاث واحلداثة يف تعليم العمارة

واجتماعية ونف�سية ...
«ال�ت�راث» لن ��ا كنــــز  ...فحق لنا �أن نعد �أجي ��ال امل�ستقبل ال�ستقبال
هبة الأجداد� ...إنها ر�صيدنا من ثـروات نتاج احل�ضــارات ال تناق�ض
وال ت�ضا� ��ض �إذ ًا نهجنا نهج التحدي ��ث .فاحلداثة هى انطالقة نحو
التق ��دم و�صياغة مالمح الع�صر� .أما ال�ت�راث ففي حد ذاته ي�شجع
�صياغة مالمح الع�صر و�إال ما �سجل جيل احلا�ضر �أبد ًا تراث الغد.

املعمارية :د� .سهري حوا�س
ق�سم العمارة ،كلية الهند�سة ،جامعة القاهرة ــ م�صر

ظاهرة عمرانية...
متتد فى الزمان � ...أبعد مما متتد فى املكان
«ال�ت�راث» مبفهوم ��ه الب�سي ��ط ه ��و خال�ص ��ة م ��ا خلفت ��ه الأجي ��ال
ال�سالف ��ة للأجي ��ال احلالية« ،ال�ت�راث» يكون ال�شيئ ال ��ذي لقوم...
ثم ي�صري �إىل �آخرين بن�سب �أو ب�سبب..
وهك ��ذا كانت احل�ض ��ارة مبفهومه ��ا ال�شامل تعني كل م ��ا مييز �أمة
عن �أمة من حيث «تراثها» م ��ن العادات والتقاليد والتم�سك بالقيم
الديني ��ة والأخالقية ومقدرة الإن�سان على الإبداع يف الفنون والبناء
والآداب والعلوم ...
�أك�ب�ر احل�ض ��ارات يف العامل كانت متتل ��ك علماء وفنان ��ون عظماء
فالفن والعلم هما عن�صران متكامالن يقودان �أي ح�ضارة �إىل العلو
والتميز واخللود تاركة «تراث ًا ح�ضاري ًا» لأجيال امل�ستقبل.
وال�ت�راث م ��ن الناحي ��ة العلمي ��ة هو عل ��م قائ ��م بذات ��ه  ...يخت�ص
بقطاع ��ات من الثقافة  ...التقليدية املعماري ��ة �أو الفنية �أو ال�شعبية
�أو غ�ي�ر ذلك ...ويلقي ال�ض ��وء عليها من زواي ��ا تاريخية وجغرافية

التعليم �أف�ضل م�ؤرخ

يف م�ص ��ر منتل ��ك ثروة تراثي ��ة عظيمة وه ��ى ذات دالالت ح�ضارية
قوي ��ة وعميق ��ة للحفاظ عل ��ى �إرثنا الرتاث ��ي البد �أن نفه ��م وندرك
م ��ا لدينا  ،لذلك وج ��ب تغطية جمال ال�ت�راث يف املناهج التعليمية
للم�ستوي ��ات الدرا�سية املحتلفة بداي ��ة من املدار�س �إىل اجلامعات .
بالتعلي ��م والتعل ��م نفهم ون ��درك حقيق ��ة الأمور ونكت�س ��ب مهارات
وقدرات �آداء متميزة  ،كما يتم دفع القدرات الإبداعية لدى الإن�سان.

التعليم املعماري والرتاث واحلداثة يف م�رص

يحت�ض ��ن التعليم املعم ��اري يف م�صر خالل الع�شري ��ن �سنة املا�ضية
الرتاث احل�ضاري القومي كمفه ��وم وثروة يف مناهجه على م�ستوى
اجلامعات احلكومية واخلا�صة.
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رمز ًا لعبقرية الإن�سان يف جمال العمارة.
•التعري ��ف بالتكنولوجيا املتطورة يف جم ��ال الرتميم وال�صيانة
 ...والآالت والآليات واملواد املتطورة.
•التعري ��ف باملدار� ��س الدولي ��ة واملحلي ��ة يف جم ��ال الرتمي ��م
واحلفاظ وتطبيقاتها
•التعريف باملواثيق والقوانني الدولية واملحلية ذات ال�صلة.

التعليم املعماري من �أجل

�أي�ض� � ًا �أ�صبح يلعب دور ًا داعم� � ًا يف الربط بني الدرا�سات الأكادميية
والتطبيقات العملي ��ة ,و تعد اجلامعات امل�صرية الآن م�صدر ًا مهم ًا
يف �إعداد كوادر املعماريني امل�ؤهلني ملهام التعامل مع الرتاث.

�إدراك الرتاث ،واحلفاظ على الرتاث ،و�صناعة تراث.

الرتاث يف مناهج تعليم العمارة

املناهج الدرا�سية ذات ال�صلة بالرتاث على امل�ستويني البكالوريو�س
والدرا�سات العلي ��ا والر�سائل العلمية ــ ماج�ست�ي�ر ودكتوراه ــ ومدى
ارتباطها املبا�شر �أو غري املبا�شر بالرتاث احل�ضاري يف م�صر:
•املتطلبات العامة للتخ ��رج ببكالوريو�س الهند�سة املعمارية من
جامعة القاهرة هي خم�سة قنوات تخ�ص�صية:
 -1الدرا�سات املعمارية
 -2تكنولوجيا البناء
 -3الت�صميم البيئي
 -4التنمية العمرانية والإ�سكان
 -5تخطيط املدن

�أه��داف الرب��ط بني التعلي��م املعم��اري والرتاث

يقرتن التعليم املعماري بالرتاث كمفاهيم وتطبيقات و�أ�س�س حفاظ
منبعه الرغبة يف حتقيق الأهداف التالية:
•�إعداد كوادر من املهند�سني املعماريني للم�ستقبل لديهم العلم
واملعرفة والقدرة على العمل من �أجل حماية الرتاث احل�ضاري
وح�سن �إدارة م�شروعات احلف ��اظ واتخاذ القرارات ال�صائبة
فيما يخ�ص الرتاث احل�ضاري علم �إدارة احلفاظ
•دف ��ع الق ��درات الإبداعي ��ة احل�ضاري نح ��و ا�ستله ��ام الإبداع
املتوا�ص ��ل يف ال�ت�راث املعم ��اري الفريد واحلف ��اظ وال�صيانة
للقيم التخطيطي ��ة واجلمالية للرتاث حتى يبق ��ى �شاهد ًا حي ًا
عل ��ى �إبداعنا احل�ضاري ال ��ذي كان ون�أمل ب� ��أن يعود كما كان
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�أو ًال  :مقررات الدرا�سات املعمارية ،ال�سنة الرابعة
عمر ( : )441العمارة الداخلية ()2
عمر ( : )442الت�صميم التجريبي		
		
عمر ( : )443النقد املعماري
عمر ( : )444نظريات عمارة ()7
عمر ( : )445العمارة والدرا�سات ال�سلوكية فى املجت
عمر ( : )446العمارة واحلا�سب الآيل ()2
ثانياً  :مقررات تكنولوجيـا البنـاء ،ال�سنة الرابعـة :
عمر � 451صيانة وترميم املباين
عمر  452اقت�صاديات البناء وتقييم وحتليل امل�شروعات
عمر  453الرتكيبات الفنية ومواد الت�شطيب
ثالثاً  :مقررات الت�صميم العمرانى والإ�سكان ،ال�سنة الرابعــة:
عمر ( )461الإ�سكان  : 2تاريخ ونظريات الإ�سكان
عمر ( )462احلفاظ العمراين وتوفيق اال�ستخدام
عمر ( )463الإ�سكان  4ت�صميم وتخطيط املناطق ال�سكنية
عم ��ر (  )464الإ�سك ��ان � : 3سيا�س ��ات الإ�سكان والتح ��والت االجتماعية
وال�سيا�سية
عمر ( )465الت�صميم العمراين  : 2املناطق ذات الطبيعة اخلا�صة
عمر (  )466الفراغات العمرانية  : 2الفنون والتوجهات الأحدث
رابعاً  :مقررات التخطيط العمرانى ،ال�سنة الرابعة:
عمر ( )471تنمية املجتمعات
عمر ( )472هند�سة وتن�سيق املواقع العمرانية
عمر (� )473إدارة وت�شريعات العمران
عمر ( )474نقد وحتليل عمراين
عمر ( )475االقت�صاد العمرانى والتحليل الإح�صائي
عمر ( )476و�سائل التحليل با�ستخدام احلا�سب الآىل (نظم املعلومات) ()2
خام�ساً  :مقررات البيئـة ،ال�سنة الرابعة:
عمر ( ) 481احلا�سب الآيل فى الت�صميم البيئى
عمر ( ) 482كفاءة الطاقة فى املباين
عمر ( ) 483الأن�ساق العمرانية ال�صحراوية
عمر ( ) 484الإدراك احل�سى للبيئة

�أو ًال  :مقررات الدرا�سات املعمارية ،ال�سنة الثالثة:
عمر ( : )341العمارة الداخلية ()1
عمر ( : )342طرق ومناهج الت�صميم
عمر ( : )343العمارة والثقافة والرتاث
عمر ( : )344عمارة املجتمعات الإ�سالمية
عمر ( : )345العمارة املحلية والإقليمية
عمر ( : )346الت�شكيل واجلماليات
عمر ( : )347العمارة واحلا�سب الآيل ()1
ثانياً  :مقررات تكنولوجيـا البنـاء :ال�سنة الثالثة:
عمر ( : )351تكنــولوجيا البناء 1
عمر ( : )352تكنــولوجيا البناء 2
عمر ( : )353قوانني وت�شريعات البناء وم�ستندات التنفيذ
عمر (� : )354إداره الأعمال الهند�سية
ثالثاً  :مقررات الت�صميم العمرانى والإ�سكان :ال�سنة الثالثة:
عمر (  ) 361الإ�سكان  : 1الإ�سكان فى الدول النامية
عمر (  ) 362ت�صميم املجتمعات
عمر (  ) 363ت�صميم وتن�سيق املواقع وعمارة الأرا�ضي
عمر ( ) 364الفراغات العمرانية  :1تاريخ وتطور الفراغات العمرانية
رابعاً  :مقررات التخطيط العمراين :ال�سنة الثالثة:
عمر  - 371االرتقاء العمراين
عمر  - 372التخطيط التف�صيلى
عمر  - 373تطور العمران
عمر  - 374مدخل �إىل تن�سيق وت�شجري املواقع
عمر  - 375نظريات التخطيط العمرانى
عمر  - 376و�سائل التحليل ب�أ�ستخدام احلا�سب الآىل (نظم املعلومات) ()1
خام�ساً  :مقررات البيئـة :ال�سنة الثالثة:
عمر ( )381الت�صميم والتخطيط البيئى والطاقة :
عمر ( )382مدخل اىل الدرا�سات البيئية
عمر ( )383العمارة والتنمية امل�ستدامه
عمر ( )384العمارة اخل�ضراء
عمر ( )385عمارة املناطق احلارة
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 -1الدرا�سات املعمارية
احلفاظ املعماري
يقدم املق ��رر مداخل احلف ��اظ والإحياء و�إع ��ادة التوظيف للمباين
ذات القيم ��ة الرتاثية والتاريخية  ،ويت�ضمن املقرر �أ�س�س واجتاهات
�إعادة التوظيف يف ظل املحددات التاريخية والتنظيمية والت�شريعية
واالقت�صادية والتكنولوجي ��ة وغريها  ،وذلك من خالل تطبيق هذه
الأ�س�س يف �أبحاث ومتارين ودرا�سة احلالة يقدمها للطالب لنماذج
خمتارة من م�شاريع الإحياء.
مواد درا�سية تت�ضمن الرتاث
• بحوث عمارة املجتمعات الإ�سالمية
•تكنولوجيا �صيانة وترميم املباين �ص
• الت�صميم العمراين وتنمية املجتمعات
•احلف ��اظ العمراين :يهدف املقرر �إىل التقدمي املتكامل لأ�س�س
ومفاهيم احلفاظ املعماري والعمراين
•بح ��وث احلفاظ العم ��راين« :يعر� ��ض املقرر ملج ��ال ومفاهيم
ودرا�س ��ات احلفاظ العم ��راين من خالل الدرا�س ��ات البحثية
متعددة امل�ستويات التي تتعر�ض �إىل »...
•عمران املناطق ذات القيمة:
العمـران
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اخلال�صة والتو�صية

الدرا�سات العليا
 -1الدرا�سات املعمارية
 -2علوم وتكنولوجيا البناء
 -3الت�صميم البيئي
 -4الت�صميم العمراين وتنمية املجتمعات
 -5التخطيط العمراين
جامعة عني �شم�س «الدرا�سات العليا»:
عدد الر�سائل العلمية ذات ال�صلة بالرتاث:
 9من �إجمايل 105ر�سالة
منها  4ماج�ستري و 5دكتوراه
�أول ر�سالة ماج�ستري عام 1994
�أول ر�سالة دكتوراه عام 2001
عدد املواد الدرا�سية33 :
عدد املواد ذات ال�صلة بالرتاث( 1 :مادة �إدارة املواقع الرتاثية)
مرحل ��ة البكالوريو�س ق�س ��م التخطيط العم ��راين :بالرتاثال توجد
مواد ذات �صلة.

•هل احلفاظ على ال�ت�راث احل�ضاري مهمة احلكومات وحدها
�أم �أن اعتباره ثروة قومية يتطلب �أن يكون مهمة املجتمع كله؟
•هذا يتطلب �أن تكون فل�سفة احلفاظ منهج ًا تربوي ًا منذ ال�صغر
يف املنازل واملدار�س ثم اجلامعات.
•�ض ��رورة تناول مو�ضوع ��ات الرتاث ومتطلب ��ات حمايته كمادة
�إعالمية م�ؤثرة يف جميع الو�سائط املتاحة.
•�ضرورة ت�ضمني حماية ال�ت�راث �ضمن �أولويات احلكومات من
�أجل ر�صد ميزانية ب�ش�أن الرتاث.
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د.منري ذويب ،د .عقبة فاكو�ش.

اليوم الثاين؛ املحور الرابع :تعليم العمارة يف الوطن العربي يف ظل العوملة ،وعالقته
بالعمارة وبالفنون وبالتقنيات الرقمية
�سطوة االبهار بال�صورة ،وثقافة املقاربة املنفتحة والنقدية للعمارة وللفنون اليوم

(� .)mobilitéإذ مل يتغيرّ حج ��م الك ��رة الأر�ض ّي ��ة وال نق�ص ��ت
امل�ساف ��ات اجلغراف ّية بني العوا�ص ��م واملدن بل تق ّل�ص الوقت الالزم
للتنق ��ل ،لالتّ�ص ��ال والتوا�صل .تق ّل ُ�ص الوقت ال�ل�ازم لأداء احلركة
�أو العمل ّي ��ة هو الذي ق� � ّرب امل�سافة حتّى كاد ينع ��دم بالن�سبة لتن ّقل
املعلومة وال�صوت وال�صورة ،ف�أ�صبح �آن ّيا.
و ه ��ذا ي�سوقنا �إىل مفه ��وم الرقم ّية وتقنيات املعلوم ��ات واالت�صال
( .)Ticكث�ي�رة ه ��ي الأدب ّيات الت ��ي عاجلت هذا املح ��ور .ومن بني
املخت�ص�ي�ن من يعترب هذا التح ّول مبثابة الثورة ال�شاملة وهي الثورة
ّ
الثالثة �أو املوجة الثالثة من نوعها التي عرفتها الإن�سان ّية يف تاريخها.

املعمار:الدكتور منري ذويب
مدير مدر�سة الدكتوراه علوم وهند�سة معمارية ،جامعة قرطاج
الكلم ��ات املفاتيح  :العومل ��ة ،الرقمية ،الف�ضاء ،ال�ص ��ورة ،العمارة،
الت�صميم ،املعرف ّية.

Mots-clefs : Globalisation, numérique, espace,
forme, architecture, conception, cognitique.

يف مفهوم العوملة والثورة الرقم ّية

لع� � ّل �أقرب امل�سالك ملعاجلة الإ�شكال ّية املطروحة تكمن يف تعريف �أو
بالأحرى �إعادة تعريف بع�ض الكلمات املفاتيح التي يحويها مو�ضوع
املح ��ور وعن ��وان املداخلة وهي على التوايل العومل ��ة والثورة الرقمية
وال�صورة والعمارة والفنون.
كث�ي�رون ه ��م املف ّكرون الذي ��ن تك ّلم ��وا يف العوملة وع ّرف ��وا بها ولع ّل
خمت�صرها �أن �أ�صبح العامل �أي الكرة الأر�ض ّية ب�أكملها مبثابة قرية
واح ��دة �شاملة ،ك� � ّل قا ّراتها متّ�صل ��ة ببع�ضها و�س ّكانه ��ا يف توا�صل
م ��ع بع�ضهم البع� ��ض .ق ُربت امل�سافات التي تف�صله ��م و�سهل ال�سفر
والتن ّقل للأ�شخا�ص وال�سلع والطاقة واملعلومات.
اجل ُ
ولع ّل املفه ��وم الذي يختزل هذا الو�ضع ه ��و م�صطلح َ
ول مبعنى
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يعت�ب�ر مي�ش ��ال �س ��ار ( )SERRES Michelومع ��ه رجي�س ديربي
(� )DEBRAY Regisأ ّن ��ه حت ��دث ثورة معرف ّية ك ّلم ��ا تغيرّ امليديا
�أو املحم ��ل املو�صل للمعلومة �أو الر�سالة �أوالإر�سالية(message du
.)support du changement
�صادف ��ت املوج ��ة الأوىل االنتق�ل�ال من الثقاف ��ة ال�شفو ّي ��ة(orale
� )cultureإىل الكتاب ��ة بعد و�ض ��ع الأبجد ّيات الرمز ّية ،وا�ستعملت
الأل ��واح اخل�شب ّي ��ة �أو الطين ّي ��ة والبابريو�س ّثم �أعط ��ت تقنية الورق
دفع ��ا كبريا له ��ذه الثقافة.ف�س ّهلت �صناعة املخطوط ��ات ،فتناقلتها
احل�ضارات.
و �أ ّم ��ا املوجة الثاني ��ة �أو الثقافة التيبوغراف ّي ��ة(typographique
 )cultureفكان ��ت م ��ع اكت�شاف �آلة الطباع ��ة ف�س ّهلت �إنتاج الكتب
ب�أع ��داد كب�ي�رة ،وتوزيعها على نط ��اق وا�سعّ .ثم ج ��اءت الإعالم ّية
واملحمل الرقمي للر�سالة.
ثم ج ��اءت املوج ��ة الثالث ��ة �أو الثقاف ��ة الإعالم ّي ��ة (numérique
ّ
 )cultureوه ��ي ث ��ورة �شامل ��ة وعارم ��ة تتغ�ي�ر بعده ��ا احل�ضارة
والثقاف ��ة يف ك� � ّل جوانبها ،تطال بالتغيري عم ��ق احل�ضارة يف جميع
مفا�صله ��ا ومر ّكباته ��ا .وه ��ي �أي�ض ��ا ث ��ورة معرف ّي ��ة باراديغمات ّي ��ة
(� )cognitive révolutionستغ�ّي�رّ نظرتنا للكون.و لقد اختزلها
مي�ش ��ال �س ��ار ( )SERRES Michelيف تغي�ي�ر مفهومنا وت�ص ّورنا
للف�ضاء(.)Espace

�أ ّم ��ا الآن ف�أ�صب ��ح عن ��وان الف ��رد جم� � ّرد عب ��ارة رمز ّي ��ة يف �شبكة
الماد ّي ��ة معلومات ّية ومكانه اجلغ ��رايف مل يعد حمدّدا لوجوده ،وهذا
م ��ا ا�صطلح علي ��ه مي�ش ��ال �س ��ار ( )SERRES Michelبالف�ضاء
التبولوج ��ي وهو عبارة على �شبكة الماد ّي ��ة متّ�صلة ّ
م�سطحة و�آن ّية ،
وله ��ذا يختزل الباحث هذه الثورة يف تغيرّ ت�ص ّورنا للف�ضاء ُي�ستبدل
في ��ه املنظور الواقع ��ي للأج�س ��ام الهند�س ّي ��ة �إىل املنظ ��ور البنيوي
املنظومي للعالقات امل�ش ّبكة.

يف مفهوم ال�صورة

يف مفهوم الف�ضاء

يف النظ ��رة الواقع ّي ��ة الهند�س ّي ��ة ،ال�ص ��ورة تعن ��ي ال�شك ��ل الظاهر
وخا�ص ��ة منه ��ا
املج�س ��م( )la formeال ��ذي ندرك ��ه باحلوا� ��س
ّ
ّ
الر�ؤي ��ة ( )la vueويح ��ددّه الف�ض ��اء وت�ستطيع ت�صوي ��ره �أي ر�سمه
بتقني ��ات م�ستوحاة م ��ن ر�ؤية العني وهي �أ�شبه بلآل ��ة الفوتوغراف ّية
للمج�سم
الت ��ي حتاك ��ي العني فتك ��ون ال�ص ��ورة مماهي ��ة ومماثل ��ة
ّ
(.)photographie
و �أ ّما يف املنظور البنيوي ،فال�صورة تعني ال�شكل الباطن �أو بالأحرى
ديناميك ّي ��ة الت�ش ّك ��ل(� )formation de dynamiqueأي
عمل ّي ��ة الن�ش ��وء والرتكيب والت�ألي ��ف ،والآلة الالزم ��ة للت�صوير هنا

فحقب ��ة ثقاف ��ة الكتاب ��ة التبوغرافي ��ة ترتك ��ز �إىل الت�ص� � ّور الإقليدي
للف�ضاء ذو الأبعاد الثالث العر�ض والعمق واالرتفاع و�إىل الرباديغما
الهند�س ��ي العق�ل�اين ال ��ذي �أنت ��ج العل ��م امل ��ادي احلديث وه ��و علم
مو�ضوعي طبيعي مادّي حتليلي جتريبي جتردي منطقي ريا�ضي.
فك� � ّل الأ�شي ��اء واملوجودات حم� �دّدة يف الف�ضاء املعقل ��ن لها ج�سم
و�شك ��ل هند�سي و�ص ��ورة مرئ ّي ��ة () vision géométrique et
 .(territoriale de l'espaceو� ّأي �إن�س ��ان له عنوان حمدّد بد ّقة
هند�س ّية يف نقطة مع ّينة فوق الكرة الأر�ض ّية.
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 ولقد.ه ��ي معرف ّية نظر ّية مفاهيم ّية ت�صف عمل ّي ��ة اخللق والت�ش ّكل
) ا�سمLEMOIGNE Louis Jean(لوم ��وان.ل.�أطل ��ق عليه ��ا ج
) ال ��ذي يخت ��زل نظر ّيتهsystèmographie( ال�سي�ستاموغ ��راف
.)général système du théorie(للمنظومة العامة

donné une forme, ensuite nous avons dit aux
anges : « prosternez-vous devant Adam ».Ils se
prosternèrent à l’exception d’iblis qui ne fut point
de ceux qui se prosternèrent.»

«هو الذي ي�ص ّوركم يف الأرحام كيف ي�شاء ال االه ا ّال هو العزيز4 .4
.)3 احلكيم»(�سورة �آل عمران

« C’est lui qui vous donne forme dans les matrices,
comme il veut. Point de divinité à part lui, le
puissant, le sage. »

)ال ��ذي خلقك ف�س ّواك6(«ي ��ا �أ ّيها الإن�سان ما غ� � ّرك بر ّبك الكرمي
.)82 )»(�سورة االنفطار8()يف � ّأي �صورة ما �شاء ر ّكبك7(فعدلك

« Ô homme ! qu’est ce qui t’a trompé au sujet de
ton seigneur, le noble (6)qui t’a créé, puis modelé et
constitué harmonieusement ?(7) Il t’a façonné dans
la forme qu’il a voulue.(8) »

حم ّمد ف�ؤاد عبد الباقي املعجم املفهر�س لألفاظ القر�آن الكرمي

يف مفهوم العمارة

ال�صورة يف �آيات من القر�آن الكرمي

«خل ��ق ال�سماوات والأر� ��ض باحلقّ و�ص ّورك ��م ف�أح�سن �صوركم1 .1
.)64 و�إليه امل�صري» (�سورة التغابن

« Il a créé les cieux et la terre en toute vérité et vous
a donné votre forme et quelle belle forme il vous a
donnée ! et vers lui le devenir »

«اهلل ال ��ذي جعل لكم الأر� ��ض قرارا وال�سماء بن ��اءا و�ص ّوركم2 .2
ف�أح�س ��ن �صورك ��م ورزقك ��م م ��ن الط ّيب ��ات ذالك ��م اهلل ر ّبكم
.)40 رب العاملني» (�سورة غافر
ّ فتبارك اهلل

« c’est Allah qui vous a assigné la terre comme
demeure stable et le ciel comme toit et vous a
donné votre forme et quelle belle forme il vous a
donnée ! et il vous a nourris de bonnes choses. Tel
est Allah, votre seigneur, gloire à Allah, seigneur de

) �أو علم هند�سةgénie( �أم ��ا العمارة فهي تُع ّرف على �أ ّنها هند�سة
) وه ��ي جم ��ع م ��نscience du génie architectural(البن ��اء
املتخ�ص�ص ��ة يف جمال
املع ��ارف العقالن ّي ��ة وامله ��ارات ال�صناع ّي ��ة
ّ
.)spécialisées singénierie( الت�شييد والبناء
2015 العدد ال�ساد�س

l’univers ! »

«و لق ��د خلقناكم ّثم �ص ّورناكم ّثم قلن ��ا للمالئكة ا�سجدوا لآدم3 .3
.)7 ف�سجدوا �إ ّال �إبلي�س مل يكن من ال�ساجدين»(�سورة الأعراف
« Nous vous avons crées, puis nous vous avons
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كم ��ا ُتع� � َّرف �أي�ضا كفنّ
 )l espaceمبعن ��ى ق ��درة �أو موهب ��ة �إبداع ّي ��ة عل ��ى حتوي ��ل املواد
والعنا�صر �إىل ف�ض ��اءات مر ّكبة من خالل ر�ؤية جمال ّية مثال ّية ُيراد
منها �أن ُتعبرّ املادّة على معاين رمز ّية الماد ّية.
وهي بهذا التعريف املزدوج اخت�صا�ص �صعب ومع ّقد ّ
م�ش�ضى يحتاج
تتح� �دّد �أطرافه
�أن يتمح ��ور حول مرك ��زه �أو «قلب ��ه»( )coeurو�أن َ
( )contoursومنهج ��ه لك ��نّ ه ��ذه املنهج ّي ��ة مازال ��ت تفتقد �إىل
النظر ّية.
و�إذا كانت هذه املهارات ته � ّ�م بالأ�سا�س هند�سة الت�شكيل والرتكيب
والر�س ��م ّثم هند�سة الإن�شاء والبناء والهيكلة ّثم هند�سة اال�ستعمال
والوظيف ّية زيادة على هند�سة التكييف ومناخ الف�ضاءات ،و�إن كانت
متخ�ص�صة ف� ��إنّ منهج ّية امل�شروع ه ��ي التي ت�ؤ ّلف
ه ��ذه هند�س ��ات
ّ
بينها يف عمل ّية الت�صميم والت�ص ّور.
و لق ��د خلق انف�صال الفنون ع ��ن العلوم يف حقبة احلداثة انف�صاما
يف املجال املعريف مل ��ادّة العمارة ومازال هذا االخت�صا�ص ي�شكو من
التجاذب بني هذي ��ن القطبني .والب ّد من �أن نح ّقق الت�صالح بينهما
يف �إطار عهد وميثاق معريف جديد(la nouvelle alliance entre
.)art et science

ي�ستعمل الت�صميم ( )compositionفنّ الرتكيب احلركات ال�ست
ح�س ��ب الأبعاد الث�ل�اث ويطمح ال�شك ��ل �أن يتك ّور ويت ��د ّور حتّى يبلغ
التنا�س ��ق واجلمال ( .)harmoniaبينما ت�ستدعي �صناعة الإن�شاء
علوم الهيكلة وتقنيات امليكانيكا لإجناز البناء (.)construction
لقد عا�ش اخت�صا�ص الت�ص ّور املعماري لقرون طويلة هذا االنف�صام
الإبي�ستمولوج ��ي يف ماهيت ��ه ،من جه ��ة هو فنّ الرتكي ��ب ومن جهة
�أخ ��رى ه ��و هند�س ��ة وتقني ��ات البناء ،وهذي ��ن املجال�ي�ن خمتلفني
متنافرين.

والت�صور املعماري
يف الت�صميم الهند�سي
ّ

امليث ��اق املع ��ريف والعهد اجلديد ي� ��ؤّدي �إىل جتاوز ه ��ذا االنف�صام
والتناف ��ر بني العلم والف ��نّ  ،فالت�ص ّور ه ��و بالأ�سا� ��س عمل ّية فكر ّية
معرف ّية الب ّد �أن تُ�ستخدم فيها ملكات الفكر معا .ويعترب مي�شال �سار
�أنّ الفك ��ر والذك ��اء (ـ  penséeـ )entendement intelligence
ي�ستدع ��ي ملك ��ات ث�ل�اث ه ��ي العق ��ل ( )raisonواملخي ��ال
( )imaginationواحلافظة الذاكرة (.)mémoire
فملك ��ة العق ��ل �أو املعرفة العقالن ّية �أي العلم ي ��راوح بني قطبني هما
التحليل والت�أليف.
و�أ ّما ملكة الذاكرة �أو احلافظة ( )mémoireتعني التاريخ والتط ّور
وهي ت ��راوح بني قطب�ي�ن هما ال�ساب ��ق والالح ��ق(– antécédent
.)survenant
ثم ملكة اخلي ��ال الإبداعي �أو املخيال (créatrice imagination
ّ
 )et imaginalتعني الرمز ّية وتراوح بني قطبني املادّة واملثال.

من فن ��ون املجال �أو الف�ض ��اء(les arts de

ي ��رى �أفالط ��ون �أنّ اللهّ من ��ح الك ��ون �أن�س ��ب ال�صور ف�س� � ّواه ود ّوره،
ك ��رة ك� � ّل �أطرافها مت�ساوية عل ��ى نف�س املقا�س م ��ن بع�ضها البع�ض
يف جمي ��ع االتجّ اهات وهي ال�صورة املثال ّية م ��ن بني جميع الأ�شكال
عدله ��ا و�أدارها على نف�سه ��ا حول نف�سها يف حرك ��ة دائر ّية ونزّهها
عن احلركات الناق�صة وهي احلركات ال�ست الأخرى وهي حركات
م�ستقيم ��ة م ��ن الأعلى �إىل الأ�سف ��ل ،ومن اخلل ��ف �إىل الأمام ،ومن
وخ�صها بكم ��ال وجمال امل�س ��اح املت�ساوي من
الي�س ��ار �إىل اليم�ي�نّ ،
املركز.
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الك� � ْور املع ��ريف من ��وذج لل�ص ��ورة ال�سي�ستاموغراف ّي ��ة يف الف�ض ��اء
التبولوجي.
�س ��وف ن�ستع�ي�ر النم ��وذج الك ��روي الهند�س ��ي الأفلط ��وين لل�صورة
الكاملة والف�ضاء الإقليدي ب�أبعاده الثالث واتجّ هاته ال�ست وحركاته
ال�سبعةّ ،ثم ن�ستبدلها بنموذج للك ْور التبولوجي املعريف:
يحت� � ّل املنظور العقالين البعد الأفقي بني قطب ��ي التحليل والت�أليف
وحركتاه التفكيك والرتكيب.
و يحت� � ّل املنظور الرمزي املخي ��ايل البعد العامودي بني قطبي املادّة
والروح وحركتاه التنزيل والتعايل.
ويحت� � ّل املنظور التاريخي التط ّوري البعد العمقي بني قطبي ال�سابق
والالحق وحركتاه التقليد والتجديد.
�أ ّم ��ا احلركة ال�سابعة فه ��ي العدل واالن�سج ��ام الدّاخلي (interne
.)cohérence

فيغمرن ��ا هذا الطوفان الهائل املعلوماتي املعريف .ويكاد يغرقنا هذا
البحر الالمادي.
�أ�صبح ��ت الذاك ��رة اال�صطناع ّية هائل ��ة وخارقة بالفع ��ل وال حاجة
الكم وحفظه� ،إذ هو ميكن �أن
للإن�س ��ان �أن يح ّمل ذاكرته بك ّل ه ��ذا ّ
يتح�صل عليه يف � ّأي وقت ،متى �شاء!
ّ
لي� ��س هذا �ض ّر �أو خطر يف ح ّد ذاته ب ��ل هو�إجناز ج ّيد و�إيجابي ،بل
يكم ��ن امل�شكل يف �أ ّننا مل ن�صنع الفلك حتّى ننجو من الغرق ونطفو.
والفل ��ك هنا باملعنى الرمزي امليتافوري هو املنهج املعريف والنظر ّية
املنظوم ّي ��ة التي يتمحور حولها العمل املعماري فيما هو ت�ص ّور يدمج
الت�ألي ��ف بالتحليل العلمي عرب املخيال الإبداعي يف دينامية الإن�شاء
والت�ش ّكل التطوري.

الأ�سطورة برج بابل والطوفان

لق ��د ح ّقق ��ت الإن�سانية حلمها يف �إن�شاء مو�سوع ��ة �ضخمة حتوي ك ّل
العل ��وم واملعارف جم ّمعة بجميع �أنواعها من ك ّل مكان ومن ك ّل زمان
وم ��ن ك� � ّل احل�ضارات ،وميك ��ن لأي �شخ�ص كان بلوغ ه ��ذه املعارف
واملعلومات وا�ستعمالها دومنا �أن يك ّلف نف�سه م�ش ّقة ال�سفر والتن ّقل.
املعلومات واملعارف وال�صور والأ�صوات هي التي تتن ّقل وت�أتي �إلينا ،
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اليوم الثاين؛ املحور الرابع :تعليم العمارة يف الوطن العربي يف ظل العوملة ،وعالقته
بالعمارة وبالفنون وبالتقنيات الرقمية
حول مع�ضلة تعليم العمارة يف العامل العربي

املعمار :د� .إيلي حداد *
عميد كلية العمارة والت�صميم يف اجلامعة اللبنانية الأمريكية
 LAUبريوت

�أن ت�شك ��ل الأ�سا�س لتطوي ��ر نظريات معمارية ع�صري ��ة �أو لت�أ�سي�س
«ثقاف ��ة نقدية» حملي ��ة ( ،)discourseتتفاعل م ��ع الق�ضايا التي
يواجهها املعماريون يف خمتلف البلدان العربية .وقد يعود هذا االمر
اىل حقيق ��ة تاريخية مل يك ��ن العرب الوحيدين م ��ن �ضحاياها ،بل
متت ��د اىل باقي البلدان النامية� ،أال وهي تطور املراجع الأ�سا�سية يف
العمارة خارج االطار الطبيعي لهذه البلدان ،وقد �إنتقلت من �إيطاليا
اىل فرن�سا اىل �أملانيا فالواليات املتحدة االمريكية �ضمن �إطار «يورو
ـ �سن�ت�ري»� ،أي مرتكز على الثقافة الغربي ��ة التي تطورت يف الغرب
من ��ذ عهد النه�ض ��ة بالرتافق مع تطور �إقت�ص ��ادي وتكنولوجي رافق
منو الع�صر ال�صناعي وجعلها تطغى على احل�ضارات االخرى لأكرث
من ثالثة قرون.
لك ��ن بع�ض البل ��دان النامي ��ة يف �آ�سي ��ا ،وبع�ضه ��ا الآن يف �أفريقيا،
ب ��د�أت م�ؤخر ًا يف تخطي ه ��ذه العقدة التاريخية لتط ��رح منهجيتها
اخلا�ص ��ة املبنية لي�س فقط عل ��ى التكنولوجيا امل�ستوردة من الغرب،
و�إمن ��ا �أي�ض ًا على عملية �إعادة �إكت�ش ��اف وت�أويل واجتهاد يف ثقافتها
املعماري ��ة اخلا�صة ،وهذا ما �أنتج مث�ل ً�ا يف ال�صني مثا ًال يحتذى به
يف �أعم ��ال املعماري وانغ �شو ،ال ��ذي حاز على جائزة بريتزكر العام
املا�ض ��ي ،كم ��ا اننا بد�أن ��ا نرى بع� ��ض النماذج الناجح ��ة م�ؤخر ًا يف
الدول االفريقية النامية حيث ت�شكل العوامل االقت�صادية ال�ضاغطة

يف قراءت ��ي لكتاب لالنرتوبولوج ��ي فرانكو ال �سيك�ل�ا ،الذي يحمل
عنوان� � ًا بليغ ًا وه ��و�« :ضد العمارة» ،لفتني ه ��ذا املراقب الذي يتخذ
م ��ن املدن جما ًال لدرا�سته اىل حقيق ��ة مزعجة لنا نحن املعماريني،
�أال وه ��ي ف�شل العمارة� ،إن كانت تابع ��ة للنمط احلداثي �أو ما ـ بعد ـ
احلداثي �أو التفكيكي �أو الرقمي �أو غريها من االمناط املعمارية ،يف
�صياغ ��ة مدن �أو مواطن جدي ��دة تتمتع بكل اخل�صائ�ص التي جعلت
من امل ��دن التاريخية �أماك ��ن “حية” ميكن تطوي ��ر �أ�س�س االجتماع
االن�ساين فيها� ،أي الأ�س�س ال�سليمة لالقت�صاد واالجتماع وال�سيا�سة،
فيم ��ا تئن مدننا حتت ثقل م�شاك ��ل �إجتماعية و�سيا�سية و�إقت�صادية
ال ميك ��ن و�ضع املالمة فيها على االط ��ار املدين وحده ،لكن ال ميكن
�أي�ض� � ًا ف�صل هذا االطار عنها كلي� � ًا .و�إذا انطلقنا من هذه امل�سلمة،
ميكنن ��ا الدخول اىل م�س�أل ��ة تعليم العمارة يف الع ��امل العربي ،التي
تعاين بدورها من تخبط بني مناذج خمتلفة ،معظمها م�ستوردة من
الغرب� ،إيطايل ،فرن�سي �أو �أمريكي.
ميكننا يف الب ��دء �أن ن�شري اىل غياب االر�ضية النظرية التي ميكنها
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�إفرازاته ��ا ،كما ذ ّكرنا هوركامير و�آدورن ��و ،احلرب العاملية وما نتج
عنه ��ا من م�آ�سي يف عاملنا العربي بالذات .والعقالنية يف النظريات
املعمارية ك ��ان لها ايام عز قبل احلرب العاملية الثانية وبعدها ،كما
�س�ن�رى بعد قلي ��ل� ،إال �أنها مل تع � ِ�ط النتائج املرج ��وة ،مما �أدى اىل
ن�شوء حركات ت�صحيحية خمتلف ��ة .لكنني ل�ست هنا ،و�أنا �شخ�صي ًا
نتاج ثقافة متعددة وخمتلطة �شرقية وغربية ،و�أد ّر�س يف جامعة تتبع
املناه ��ج االمريكية ،يف وارد الدعوة اىل التقوقع �أو االنعزال ثقافي ًا،
�أو احلنني اليائ�س ال ��ذي ينحو نحو «�أ�صولية» معمارية حتلم ب�إعادة
�إحي ��اء ع�صر االمويني �أو العبا�سيني .لك ��ن يف الوقت ذاته ال ميكننا
�أن نتجاهل االمث ��والت التي يحملها لنا التاريخ و�أهمها �أن ا�ستنباط
ثقاف ��ة حملية را�شدة ال ميك ��ن �أن ي�أتي عرب اال�سترياد االعمى والال
ـ نق ��دي ،بل ي�أت ��ي فقط عرب تفاع ��ل ح�ضاري وثقايف ب�ي�ن املكونات
اخلا�صة لثقافة حملية وبني الت�أثريات اخلارجية بعد �أن يتم حتليلها
وا�ستخال�ص مبادئها وركائزها.
يف �إحدى مقاالتها حول تاثري اال�ستعمار الغربي على الواقع املعماري
وحول �ضرورة �إ�ستق�صاء ت�أثرياته يف جمال العمارة� ،أ�شارت الباحثة
هيل ��دا هاي�ن�ن اىل �ضرورة �إع ��ادة النظر يف كل املفاهي ��م الفكرية،
ومنه ��ا مفهوم «احلداث ��ة» ،لكن دون �إغفال حقيقي ��ة �أ�سا�سية ،وهي
�أن احلداث ��ة كم�ش ��روع كان له جان ��ب �إجتماعي �إيجاب ��ي ي�سعى اىل
بن ��اء جمتمعات �أف�ضل ،ومن هنا كان ب�إمكان العديد من املجتمعات
النامية �إعادة ت�أطريه للإ�ستفادة منه .2وما تقوله هاينن عن احلداثة
كم�شروع عام ميكننا تطبيقه عل ��ى م�س�ألة التعليم املعماري ك�إحدى
روا�سب ��ه .فهنا �أي�ض ًا ميكنن ��ا اال�ستفادة من التج ��ارب املعمارية يف
الغ ��رب دون الوق ��وع يف ف ��خ الن�س ��خ والتقليد االعمى ال ��ذي يفقدنا
العمق التاريخي الذي هو جزء من تراثنا املعماري والثقايف.

وانغ �شو :منزل خا�ص يف نينغبو

حوافز ًا لإبتكارات تتعاطى مع هذه العوامل ب�شكل �إيجابي.
يح ��دث هذا يف ب�ل�اد الآخرين فيما احل�ض ��ارة العربية التي �أنتجت
روائ ��ع االندل�س كم ��ا روائع االمويني والعبا�سي�ي�ن واملماليك ال زالت
ا�س�ي�رة يف مناهجه ��ا التعليمي ��ة لفك ��ر هند�س ��ي يعت�ب�ر العمارة يف
�أكرث االحيان جم ��رد مهنة تابعة للهند�سة املدني ��ة ،تخت�صر بتعليم
الطال ��ب لتقنيات البن ��اء �إ�ضاف ��ة اىل تقنيات الت�صوي ��ر (visual
 )representationدون �إعط ��اء �أي ��ة �أهمي ��ة ملوا�ضيع �أخرى مثل
الثقاف ��ة املعمارية ،نظريات العم ��ارة وتاريخها والأهم من كل ذلك
دون الرتكي ��ز على �إح ��دى خ�صائ�ص املعماري�ي�ن القدامى �أال وهي
القدرة على البحث والنقد الفكري ومراجعة الذات.
�إن و�ضعن ��ا امل ��دين امل�ستنزف ،يف لبن ��ان كمثال ،ال يع ��ود فقط اىل
ه ��ذا الفق ��ر يف الثقافة املعمارية ،م ��ع �أن هذا الفقر ي� ��ؤدي بالطبع
اىل �إ�ست�سه ��ال املراج ��ع االداري ��ة وال�سيا�سي ��ة واالقت�صادية لعملية
�إ�ستغ�ل�ال املدينة وتقطيعها بح�سب م�صاحله ��م ،يف غياب �أي رادع
ثق ��ايف و�أخالقي ،كانت املهنة ت�شك ��ل يف املا�ضي عموده الفقري .بل
هو يرتبط �أي�ض ًا بعوام ��ل �سيا�سية و�إقت�صادية و�أجتماعية يتجاهلها
املعماري ��ون يف خ�ضم التناف�س عل ��ى امل�شاريع وحماول ��ة اال�ستمرار
يف اللعبة االقت�صادية االنتاجي ��ة ،دون التوقف عند البعد التاريخي
للعم ��ارة ودوره ��ا يف تكوي ��ن االط ��ار ال�صال ��ح للحي ��اة االجتماعية
املتوازنة.
يف �إحدى مقاالته املعنونة «الفل�سفة العربية امل�ستحيلة» تناول املفكر
ج ��ورج طرابي�شي بع�ض �أ�سباب تعرث الفكر العربي املعا�صر يف �إنتاج
فل�سف ��ة ع�صرية ومنها تقل� ��ص دور العقالنية الت ��ي ت�شكل ،بنظره،
الأ�سا�س يف تطوير �أي فل�سفة وفكر حديث� .1إنني بالطبع �أوافق على
�ض ��رورة املرور عرب هذه املرحل ��ة الأ�سا�سية يف تطوير فكر معا�صر،
�إال �أنن ��ي ال �أراها كهدف نهائي للعملي ��ة التنويرية .فالعقالنية ،كما
�أظه ��ر لنا مفكرو مدر�سة فرانكفورت ،وبعدهم مفكرون �آخرون من
�أمث ��ال مي�ش ��ال فوكو وجاك دري ��دا ،من دون �أن نن�س ��ى الدور الذي
لعب ��ه قبلهم الفيل�سوف الأملاين مارتن هايدغر ،كل ه�ؤالء نبهوا اىل
خماطر ال�سق ��وط يف الثقة املطلقة بهذه املنظومة التي كانت �إحدى

عن التجربة االمريكية يف تعليم العمارة

م ��ن ه ��ذا املنطلق ميكنن ��ا �أن نق ��ر�أ التجرب ��ة االمريكي ��ة يف القرن
الع�شري ��ن والتي انتقلت ه ��ي بدورها من ط ��ور التقليد ،حيث كانت
كلي ��ات العمارة ب�أجملها ،وال�ضئيل ��ة العدد يف وقتها ،من كليات تتبع
املنه ��اج الفرن�س ��ي لتعليم الفن ��ون اجلميل ��ة ( )Beaux Artsاىل
مراك ��ز �إختبار �إ�ستفادت م ��ن هجرة االدمغة والكف ��اءات االوروبية
قبل احلرب العاملي ��ة الثانية لينتج عنها النموذج االمريكي املعا�صر
الغني بالتيارات املعمارية املختلفة ،والذي يرتكز على �أربعة مكونات
�أ�سا�سية:
•�إط�ل�اق حرية البح ��ث والنق ��د ك�أ�سا�س لتطوير فك ��ر معماري
معا�صر.
•ت�شكي ��ل كليات معماري ��ة خمتلطة من الباحث�ي�ن واالكادمييني
واملعماريني املمار�سني.
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•�إن�ش ��اء م�ؤ�س�سات ثقافية متخ�ص�ص ��ة وم�ستقلة ميكنها متابعة
املناهج التعليمية.
•دعم االبحاث العلمية كم ��ا الدرا�سات التاريخية والنقدية من
�أجل ت�أ�سي�س ثقافة معمارية.
هن ��ا ال بد من اال�شارة ب�أن امل�ؤ�س�سات بح ��د ذاتها قد تكون موجودة
عندن ��ا يف �إط ��ار وطن ��ي �أو �إقليم ��ي� ،إال �أن ه ��ذا ال ي�ضم ��ن النتيجة
املرج ��وة م ��ن النج ��اح ما مل تق�ت�رن هذه بج ��و �سيا�سي ع ��ام يحفز
االنفتاح وال�شفافية والتناف� ��س االيجابي� ،أي �ضمن ثقافة «حداثية»
بك ��ل م ��ا للكلمة من معن ��ى .فاحلداث ��ة ال تكمن يف ا�ست�ي�راد ديكور
خارجي من اال�شكال املعا�صرة ،بل يف تطبيق جدي ملبادىء جوهرية
تت�صل باحلرية املطلقة يف التفكري والنقد واملعار�ضة واالختبار.

امل�ستوطنة التي ت�ؤ ّم ��ن بعزلتها الن�سبية عن حميطها ،مكان ًا مالئم ًا
لتطور الفكر النقدي واالختباري .هذه اال�ستقاللية اخلا�صة باملكان
اجلامع ��ي ال زلنا ن�شه ��د عليها لغوي� � ًا ب�إ�ستعم ��ال م�صطلح «احلرم
اجلامع ��ي» ،يف الوقت الذي نعرف ب� ��أن احلرم اجلامعي يف بالدنا،
و�إن وج ��د ،يكون يف معظم االحيان خمرتق� � ًا من قبل �سلطات االمر
الواق ��ع� ،أكانت ملكية �أو ديكتاتورية �أو حتى دميقراطية� .إن التخلف
بح ��د ذاته يرتبط ب�شيء �أ�سا�سي �أال وهو اخلوف :اخلوف من �إنتقاد
ال�سلط ��ة �أو املراج ��ع �أو املحرم ��ات .اخل ��وف من املحرم ��ات هو ما
يعيقنا من الدخول فع ًال يف احلداثة .وهذا ما يرتجم اي�ض ًا يف �إطار
جامعاتن ��ا وكلياتن ��ا اىل �سيطرة فكرة املعلم املع�ص ��وم عن اخلط�أ،
مما يك ّر� ��س النموذج ال�سلطوي االبوي ال ��ذي ت�أ�س�س عليه املجتمع.
احل ��رم اجلامع ��ي يف �أمريك ��ا تطور م ��ن جمموعة �أبني ��ة متجاورة،
كما ت�شهد الكليات االوىل مث ��ل هارفرد ويال وبرن�ستون ،اىل بلدات
جامعي ��ة متكامل ��ة تتميز ب�إطار طبيعي وتع ��ددي ي�سمح بتطور فكرة
احلري ��ة الفردية .وق ��د لعبت الدولة املركزي ��ة دور ًا مهم ًا يف تطوير
ه ��ذه الفل�سف ��ة اجلامعية من خالل �إن�شاء جمموع ��ة من اجلامعات
احلديثة بع ��د احلرب العاملي ��ة الثانية لإ�ستيعاب اجلن ��ود العائدين
من احلرب وامل�ستفيدين من قانون التعليم املجاين .هذا كله �ضمن
�إطار راعى حرية الفكر وعدم تدخل ال�سيا�سة يف االمور االكادميية،
وهو عك�س ما ت�شه ��ده حالي ًا اجلامعات العامة يف بلداننا ،حتى تلك
التي ن�ش�أت على املبادىء الليربالية ذاتها التي نراها يف الغرب.
النم ��وذج االمريكي يف تعليم العمارة كان و�ضع ��ه يف بدايات القرن
الع�شري ��ن كو�ضعن ��ا الي ��وم� ،إذ ك ��ان مرتهن ًا مبا يح�ص ��ل يف املرجع
الأ�سا�س ��ي� ،أي يف مدر�س ��ة الفنون اجلميلة يف باري� ��س .لقد �أخذت
رحلة التحرر من هذا النموذج االوروبي حوايل خم�سة عقود �أو �أكرث
ملعظ ��م كليات العم ��ارة يف �أمريكا ـ التي كانت قليل ��ة العدد يف وقتها
ـ بحي ��ث برز تياران م�ض ��ادان ،واحد يدع ��و اىل التم�سك بالنموذج
االوروب ��ي من ب ��اب �إح�ت�رام التاري ��خ والتقالي ��د ،و�آخ ��ر يدعو اىل
التحدي ��ث والبحث عن مناذج جديدة لتعلي ��م العمارة ،حتاول فيها
الربام ��ج التط ��رق اىل الواقع احلايل من حي ��ث موا�ضيع الت�صميم
كم ��ا �إ�ستعمال التكنولوجيا احلديثة .وقد كانت الغلبة للتيار الداعي
اىل التحديث والتطوير ،فيما مل يبق اىل اليوم �سوى كليات معدودة
ال ت ��زال تتب ��ع املنه ��اج العلمي الق ��دمي .وق ��د �ساعد يف تط ��ور هذا
النموذج االمريك ��ي التعددي عدة عوامل منها ما هو �سيا�سي ومنها
م ��ا ه ��و �إقت�صادي و�إجتماع ��ي� ،إذ �أعطت الفرتة الت ��ي تلت احلرب
العاملي ��ة الثاني ��ة ع ��دة حواف ��ز لإنطالق ��ة التعليم اجلامع ��ي ب�شكل
ع ��ام يف خمتلف الوالي ��ات ،مع زيادة يف االنفاق الع ��ام على التعليم
اجلامعي واالبحاث العلمية ،بهدف املناف�سة مع االحتاد ال�سوفياتي.
وق ��د �أعطى ذلك دفع ًا خا�ص ًا للكليات املعمارية التي �إنتهجت منحى

فانتوري و�سكوت ـ براون:
من درا�سة ال�س فيغا�س

هنال ��ك �أمر �آخر ال ميكن جتاهل ��ه �إذا ما �أردنا فهم التطور الفكري
االمريك ��ي ال ��ذي ح�صل خا�صة يف القرن الع�شري ��ن والذي �أدى اىل
تط ��ور مراف ��ق يف التعليم اجلامع ��ي .بالطبع �إرتكز التط ��ور العلمي
اجلامع ��ي يف �أمريكا كك ��ل على �إمكاني ��ات �إقت�صادي ��ة وتكنولوجبة
وا�سعة بد�أت من ��ذ القرن التا�سع ع�شر ،لكن مبوازاة ذلك مت تطوير
الغالف احليوي لهذه الن�شاطات الفكرية وذلك من خالل االهتمام
باالط ��ار احليوي للتعليم اجلامع ��ي� ،أي ال� �ـ  ،Campusاملخيم �أو
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علمي/تقن ��ي عل ��ى ح�س ��اب تلك الت ��ي كانت ت�أخ ��ذ طابع� � ًا �إن�ساني ًا
�إجتماعي ًا .كانت هذه الفرتة ،ما بني  1945و  1970الفرتة الذهبية
للمعماري�ي�ن ذوي النزع ��ة التكنوقراطية ،بحيث طغ ��ت املنظومات
الفكري ��ة العقالني ��ة عل ��ى املفاهيم االخ ��رى ،م�ستن ��دة اىل النظام
ال�صناع ��ي الع�سك ��ري االمريكي الذي اثبت تفوق ��ه يف احلرب .من
هنا �أ�شار بع�ض الباحث ��ون اىل دخول م�صطلح «العملية الت�سل�سلية»
( )processيف حينه ��ا اىل مناهج العم ��ارة ليحل مكان م�صطلح
ال� �ـ «� »conceptأو الـ « »partiالوافد م ��ن التجربة الفنية ملدر�سة
الفنون اجلميلة يف باري�س .لكن طغيان هذا املفهوم اجلديد مل يكن
لي ��دوم طوي ًال مع تب ��دل يف اجلو العام ،ناجت عن تغ�ي�رات �سيا�سية،
لتنزع عن العقالني ��ة التكنوقراطية وهجه ��ا ،م�ضافة اليها تغريات
�إجتماعية نتيجة ف�شل النظريات احلداثية خا�صة يف جمال ت�صميم
امل ��دن وال�سك ��ن االجتماعي ،والت ��ي �أثبت تطبيقها بع ��د احلرب يف
�ضواحي امل ��دن الكربى مثل نيويورك و�شيكاغو وفيالدلفيا وغريها،
عن ف�ش ��ل �سو�سيولوجي .من هنا بد�أت تظه ��ر يف �أواخر ال�ستينات،
بالتزام ��ن مع حرك ��ات االحتجاج الطالبي ��ة ،نواة مناه ��ج تعليمية
جديدة تطمح اىل ا�ستيعاب النظريات االجتماعية املعا�صرة �ضمن
مناه ��ج معماري ��ة جدي ��دة ،يك ��ون فيه ��ا لالختب ��ارات العلمية ذات
املنح ��ى ال�سو�سيولوجي دور �أكرب ،مما دفع بع�ض كليات العمارة اىل
تبدي ��ل �إ�سمه ��ا اىل كليات الت�صميم البيئ ��ي (environmental
.3)design
كانت فرتة ال�ستين ��ات �إذ ًا زاخرة باالفكار والتيارات اجلديدة ،وقد
برز ال�شاب روب ��رت فانتوري حينها ،بكتابه ال ��ذي �أ�صدره «التعقيد
والتناق�ض ��ات يف العم ��ارة» ،4ك�أح ��د �أب ��رز املنادين ب�إع ��ادة �صياغة
لغ ��ة معمارية جديدة ال تك ��ون مبنية على الطالق م ��ع التاريخ ،كما
كان ��ت احلداثة االوىل ،بل ت�ستم ��د �أمثوالتها من التجارب االن�سانية
كلها ع�ب�ر التاريخ .وما لبث فانتوري ،بعد تعرفه على �شريكة حياته
الباحث ��ة دنيز �سك ��وت ب ��راون �أن �أ�ض ��اف اىل برناجمه ركن� � ًا �آخر
يتمثل بالبعد ال�سو�سيولوجي ،فا�شرتكا مع ًا مع جمموعة تالمذة من
كلي ��ة يال ،يف رحلة درا�سي ��ة اىل ال�س فيغا�س ،عا�صمة �ألعاب احلظ
واملدين ��ة اال�صطناعية ب�إمتياز ،حيث و�ضع ��ا درا�سة ريادية عن دور
العمارة يف مدينة ت�ش ّكل جتربة فريدة يطغى فيها املجتمع امل�شهدي.
يف ه ��ذا الوقت ،كان معماري وباحث �آخر يب ��د�أ م�شواره االكادميي
االختباري يف كلية بركلي على ال�ضفة االخرى من الواليات املتحدة،
م�ؤ�س�س� � ًا لتي ��ار راديك ��ايل يبح ��ث عن اجل ��ذور اال�صلي ��ة للمفاهيم
املعماري ��ة ع�ب�ر الع�صور .ك ��ان ذلك ال�ش ��اب كري�ستوف ��ر �آلك�ساندر
وقد �أ�س�س ��ت كتاباته التي �إنطلقت من بدايات عقالنية ماتيماتيكية
لتتح� � ّول يف ما بع ��د اىل فينومنولوجي ��ة راديكالية ،لن�ش ��وء تيار من
امل�ؤمن�ي�ن بنظريات ��ه الفل�سفية ،املنتف�ض ��ة على كل �أ�شك ��ال العمارة

«امل�ؤ�س�ساتي ��ة» ومنها العم ��ارة الوظيفية .وقد ك ��ان لأفكار �آلك�سندر
ت ��رددات يف خمتل ��ف �أنح ��اء الع ��امل م ��رور ًا مبنطقتنا حي ��ث نادى
البع� ��ض بالعودة اىل اال�صول واىل �إعادة �إكت�شاف «الطريقة االزلية
للبن ��اء» .يف معظم كلي ��ات العمارة االخرى ،تط ��ورت �أ�شكال �أخرى
من الوعي االجتماع ��ي ـ ال�سيا�سي يف تلك الفرتة ،ناجم عن تعاظم
امل�شاك ��ل االجتماعي ��ة كما ع ��ن التدخل االمريك ��ي يف فييتنام ،وقد
ترجم ه ��ذا الوعي بوالدة نوع جديد من املوا�ضيع املعمارية ،يتطرق
اىل ق�ضاي ��ا �أكرث واقعية من درا�سة �ضواحي فقرية اىل �أحياء داخل
امل ��دن وطرح خط ��ط لإع ��ادة �إحيائه ��ا �أو ملعاجلة م�شاكله ��ا .هكذا
حت ّول الت�صميم املعم ��اري من م�س�ألة جمالية ال تخ�ضع اىل م�ساءلة
اىل ق�ضي ��ة ثانوية �أمام االعتب ��ارات ال�سو�سيولوجي ��ة �أو املدنية وقد
متحورت بع� ��ض هذه االختب ��ارات �ضمن �إطار ن�شاط ��ات جتمع بني
االخ�صائي�ي�ن وبني االهايل املعنيني ب�ش�ؤون املنطقة قيد الدر�س ،يف
ما ي�سم ��ى � community design workshopأو «املختربات
الت�صميمية االجتماعية».

كري�ستوفر الك�سندر:
من كتاب «الطريقة الأزلية للبناء»

تراف ��ق عودة التي ��ار املحافظ اىل احلك ��م يف �أوائ ��ل الثمانينات مع
املوجة اجلديدة التي �إكت�سحت �أمريكا و�أوروبا واملعروفة مبوجة ما ـ
بعد ـ احلداثة ( .)post modernismكان فانتوري ال يزال �أحد
�أركان هذه “احلركة الت�صحيحي ��ة” للعمارة احلداثية ،وقد �إن�ضم
اليه العديد من املعماريني البارزين من �أمثال مايكل غريفز وفيليب
جون�س ��ون وروبرت �ست�ي�رن و�شارلز مور .وقد حتول ��ت هذه احلركة
الت ��ي بد�أت كردة فعل عل ��ى مبد�أ «الوظيفية» وعل ��ى جتاهل التاريخ
وال�ت�راث املعم ��اري ،اىل م�شروع نخبوي يف �أكرثي ��ة االحوال ،بحيث
ترجمت اىل �أعمال «راقية» �أعادت العمارة اىل عر�شها ال�سابق.
يف مواجه ��ة هذه املوجة العارمة �أ�س�س بيرت �آيزمنان حركة معار�ضة
�إرتك ��زت عل ��ى االفك ��ار الفل�سفي ��ة امل�ست ��وردة م ��ن حق ��ل اللغويات
( )linguisticsمتخ ��ذ ًا م ��ن نع ��وم �شوم�سكي مرجع� � ًا يف املرحلة
االوىل لإختب ��ارات و�ضعت العمارة يف نطاق لغ ��وي يخ�ضعها لعملية
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حتليلي ��ة وتركيبية ،ومن ث ��م يف مرحلة الحقة �إرتك ��ز �آيزمنان على
نظري ��ات جاك دري ��دا التفكيكي ��ة لي�ض ��ع العمارة ه ��ذه املرة حتت
جمه ��ر النقد الذاتي� .شكلت ه ��ذه االختبارات ،م�ضافة اليها حركة
�أيزمن ��ان الثقافية و�إن�شائه مرك ��ز ًا للدرا�سات املعمارية يف نيويورك
وجملة خم�ص�ص ��ة للنظريات النقدية� ،إح ��دى ركائز تطور املنحى
النظ ��ري يف العمارة والذي و�ص ��ل اىل درجة من اال�ستقاللية بحيث
�أ�صبح على طالق مع اجلان ��ب العمالين للمهنة .وبالرغم من �أفول
النظري ��ة التفكيكي ��ة الت ��ي القت رواج� � ًا كبري ًا يف ف�ت�رة الثمانينات
وحت ��ى منت�ص ��ف الت�سعين ��ات� ،إال �أنها ق ��د �أثمرت نظري ��ات �أخرى
تفرع ��ت منه ��ا ،و�إن مل تع ��د حتت ��وي عل ��ى الق ��در ذاته م ��ن الفكر
النق ��دي ،ومنها على �سبي ��ل املثال النظريات الرقمي ��ة �أو ما يعرف
بال� �ـ «� .»parametric designإ�ضاف ��ة اىل هذه الأ�سماء البارزة
الت ��ي ر�سمت مالمح الفكر املعماري واملناه ��ج التعليمية املتنوعة يف
�أمريكا ،كان هناك العديد من الأ�سماء االخرى التي �أث ّرت ب�شكل �أو
ب�آخ ��ر يف ن�شوء تيارات معمارية ثقافي ��ة خمتلفة مما جعل الواليات
غنى يف العامل.
املتحدة حتى يومنا �أحد احلقول التعليمية الأكرث ً

�أتكل ��م عن املنحى النظري وعن الذين حاول ��وا الرتكيز على �أهمية
العمارة كجزء من م�شروع حتديثي ثقايف و�إجتماعي و�سيا�سي.
هك ��ذا ،ك ��ان للمفك ��ر رفع ��ة اجلادرج ��ي العدي ��د م ��ن الكت ��ب
واملن�ش ��ورات التي حاول من خاللها تكوي ��ن حديث معماري معا�صر
( )discourseينه ��ل م ��ن التج ��ارب التاريخية على م ��ر الع�صور
ومن كل االمكنة دون جتاهل التجارب التاريخية واحلديثة يف العامل
العربي.
وكم ��ا كان ي�ؤكد اجلادرجي ،ف� ��إن فنّ العمارة مرتبط بواقع حميطه
ولي� ��س عليه بالتايل �أن يك ��ون تبعي ًا لأ�شكال العم ��ارة التي تظهر يف
الغرب ،بل عليه �أن يلعب دوره ك�أحد الأ�س�س لالجتماع حيثما ين�ش�أ.
لك ��ن العمارة �أي�ض ًا بنظره ال ميكن �أن تبق ��ى خارج حتوالت الع�صر
و�إجنازاته و�أن تقفل باب االجتهاد والت�أويل واالبداع.
نظرية املعماري الراحل عا�صم �سالم تلتقي اىل حد بعيد مع �أفكار
اجلادرجي ،بحيث ي�ش ّكل البحث النقدي عن عمارة تنا�سب حميطها
وتراثها �أحد الأ�س�س للعملية الت�صميمية دون �إغفال �ضرورة التعامل
مع املتغريات التكنولوجي ��ة واملعمارية .وقد يكون الدور االهم الذي
حاول عا�صم �س�ل�ام �أن يلعبه هو ت�أ�سي�س حركة مقاومة معمارية ملا
ي�سمى بعملية «التطوير العقاري» التي جنحت يف الق�ضاء على جزء
كبري من تراث مدينة ب�ي�روت يف �أقل من ع�شرين �سنة ،وهي عملية
ي�شرتك فيها املعماريون م ��ع �أ�صحاب ال�شركات العقارية وممثلو ما
تبقى من �سلطات بلدية ،يف مثلث ي�صعب �إخرتاقه.
�أم ��ا اال�ستاذ رهي ��ف فيا�ض ،فق ��د �شكلت كتابات ��ه ومن�شوراته ،كما
مقاالت ��ه ال�صحفية امل�ستم ��رة ،عالمة فارقة يف حمي ��ط يفتقر اىل
الفك ��ر املعم ��اري ،وهي يف جوهره ��ا ،تدور ح ��ول �إ�شكالية احلفاظ
على الهوية الثقافية للعمارة يف وجه العوملة الزاحفة على كل مكان.
واملث�ي�ر لالهتمام هو ظهور عدد من الزم�ل�اء يف الغرب ،ي�أتون من
�أقط ��ار عربي ��ة خمتلف ��ة ،وقد �إنخرط ��وا يف االطار الثق ��ايف الغربي
و�أ�صب ��ح لهم من�شورات عديدة� ،إال �أن هذه كلها تنح�صر �ضمن هذا
االط ��ار الغربي وك�أن الثقاف ��ة العربية مقفلة �أو غ�ي�ر مالئمة لن�شر
هذه االفكار.
تواج ��ه الثقافة املعمارية يف العامل العرب ��ي م�شكلة �أخرى تتمثل يف
ن ��زوح بع�ض الكف ��اءات ملمار�سة البحث النظ ��ري والنقدي للعمارة،
لك ��ن �ضمن �أطر غربية حمددة ،نتيج ��ة عاملني �أ�سا�سيني :االول هو
�ض�آل ��ة املن�ش ��ورات يف العامل العربي والث ��اين �إ�ست�سه ��ال الن�شر� ،أو
حت ��ى التفكري ،من خالل اللغات الغربية ،وهذه مع�ضلة �أ�سا�سية .يف
مواجه ��ة هذا الو�ضع جند �إنكفا ًء تام ًا م ��ن قبل امل�ؤ�س�سات الثقافية
يف الع ��امل العربي ،اخلا�صة منها والر�سمية ،يف ر�سم خريطة طريق
�إنقاذية للحد من هذا االحباط الذي تواجهه اللغة العربية ،وخا�صة
يف املجاالت العلمية.

الو�ضع املعماري الثقايف يف العامل العربي

�إذا م ��ا قارن ��ا ه ��ذا التن� � ّوع والتعدد يف امل�ش ��ارب واالفك ��ار بو�ضعنا
العرب ��ي العام ،ميكننا �أن نع ��ي حجم امل�شكلة الت ��ي نواجهها ،حيث
ي�س ��ود العامل العربي ،بغن ��اه الثقايف والتاريخي� ،ش ��يء من الك�ساد
يف الفك ��ر الثق ��ايف املعماري املعا�صر ،ت�شهد علي ��ه �ض�آلة املن�شورات
وغي ��اب املناظرات و»املعارك» الثقافية التي كانت وال تزال ت�سود يف
اجلامعات االمريكية .هذا �إ�ضافة اىل �ض�آلة الكليات اجلامعية التي
ت�شكل «مدار�س معمارية» بكل ما للكلمة من معنى� ،أي مراكز لتط ّور
درا�س ��ات و�إجتاهات معماري ��ة ذات نكهة خا�ص ��ة وحمددة ،جتتمع
حوله ��ا جمموعة م ��ن املعماري�ي�ن واالكادميي�ي�ن .فمعظ ��م الكليات
اجلامعي ��ة يف الع ��امل العرب ��ي ال زال ��ت تقع حت ��ت ت�أث�ي�ر منهاجني
�أ�سا�سي�ي�ن :االول يعترب «الوظيفية» والتقنية البحتة كم�شروع نهائي،
والث ��اين ي ��رى يف النزعة امل ��ا ـ بعد ـ حداثي ��ة جواب ًا ناج ��ز ًا وكام ًال
مل�س�ألة الهوي ��ة والرتاث وكيفية التعامل معهما �ضمن �إطار ع�صري.
وه ��ذان املنهاج ��ان ي�شكالن بنظ ��ري ،جمرد وجه ��ان لعملة واحدة
تخت�صر م�س�ألة العمارة بتحجيمه ��ا اىل دور خدماتي �ضمن الدورة
االقت�صادي ��ة ،بحيث يت ��م جتريدها كلي ًا من �أي بع ��د ثقايف ونقدي.
�أم ��ا �إذا راجعن ��ا العق ��ود االربعة املا�ضي ��ة ،فيمكنن ��ا حتديد ب�ضعة
مفكرين �أكادمييني حاولوا �إخرتاق هذا اجلمود االكادميي يف تعليم
العم ��ارة ،و�أخ�ص منهم ثالثة ،بح�سب معرفتي اخلا�صة ،وهم رفعة
اجلاردجي ،عا�صم �سالم ورهيف فيا�ض.هذا بالطبع ال ي�شمل عدد ًا
وا�سع ًا من االكادمييني املعنيني بدرا�سة تاريخ العمارة� ،إال �أنني هنا

101

العدد ال�ساد�س 2015

خال�صة

امل�ؤ�س�سات الثقافية املعمارية يف �أمريكا

�إن امل�شاكل التي تواجه العمارة يف العامل العربي لي�ست خمتلفة كثري ًا
عن تل ��ك التي تواجهه ��ا يف �أمريكا و�أوروبا ،ومن هن ��ا تكمن �أهمية
املقارب ��ة النظرية بني و�ضعنا هنا واالو�ض ��اع املهنية واالكادميية يف
تلك االقط ��ار .فاملقاربة ال يج ��ب �أن تكون بهدف تدج�ي�ن «العمارة
العربي ��ة» وجعل املناهج التعليمية عندنا متطابقة مع مناهج التعليم
هن ��اك ،بل من �أجل الو�صول اىل ت�شخي� ��ص �أف�ضل ملوا�ضع امل�شكلة،
كما اال�ستفادة من خربات �أخرى يف هذا املجال.
فف ��ي �أوروب ��ا و�أمريك ��ا �أي�ض ًا ،تواج ��ه الكليات املعماري ��ة على �سبيل
املث ��ال :م�س�أل ��ة الثقاف ��ة الرقمي ��ة وحتدياتها ،العالقة ب�ي�ن التعليم
اجلامع ��ي واملمار�س ��ة املهني ��ة ،دور املعم ��اري يف املجتم ��ع ،وغريها
م ��ن الق�ضايا الت ��ي نواجهها �أي�ض ًا .لكن االخت�ل�اف يكمن يف كيفية
التعاطي مع هذه الق�ضاي ��ا .ففي تلك املجتمعات ،مت تطوير الثقافة
النقدية واملختربات البحثية ،كما �أ�شرت �سابق ًا ،بالرتافق مع تطوير
امل�ؤ�س�سات املعنية بالرقابة وامل�ساندة لهذه الن�شاطات ،بحيث ت�صبح
هذه جزء ًا م ��ن العملية التطويرية امل�ستدامة للم�شروع التعليمي .يف
�إحدى حما�ضراته حول هذا املو�ضوع� ،أ ّكد الناقد والباحث املعماري
�ستانف ��ورد �آندر�سون على �ضرورة املحافظة على دور البحث العلمي
والنق ��دي يف كلي ��ات العم ��ارة ،بتالزم م ��ع التعليم التقن ��ي للمهنة،
م�ش ��دد ًا على �أهمي ��ة العمارة كمج ��ال معريف ،ولي� ��س فقط كمهنة.
وختم حما�ضرته بالقول:
«�أرى املجال املعريف كبيئة منفتحة وحمررة� .إنها املكان حيث ميكن
التفك�ي�ر بكل ما قد يبدو غري مالئم �أو ر�ؤيوي� ،أو بعيد عن الواقع �أو
التحقيق� .أرى املجال املع ��ريف كمجال يح ّفز اجلميع على امل�شاركة،
وخا�ص ��ة ال�ل�ا ـ مهني�ي�ن :م ��ن حمافظني عل ��ى ال�ت�راث ،م�ؤرخني،
مهند�سني ،بنائني ،جمعيات مدنية وغريها» .5
ه ��ذا املوق ��ف ي�ؤكد ب� ��أن ال ��دور الثقايف والنق ��دي للعم ��ارة بتعر�ض
مل�ساءل ��ة و�ضغوط دائم ��ة وم�ستمرة وخا�ص ��ة يف العقدين االخريين
حي ��ث �س ��ادت منظومة العومل ��ة االقت�صادي ��ة خمرتقة حت ��ى �أ�سوار
اجلامع ��ات الك�ب�رى ،فار�ضة حديث ًا فكري ًا جدي ��د ًا يقتب�س مفرداته
ومفاهيمه من اقت�صاد ال�سوق .وهذا ما ي�ؤكد ب�أن امل�شكلة ال تقت�صر
فقط على عاملنا العربي ،و�إن كانت �أكرث حدة يف ظل طغيان املنطق
الر�أ�سم ��ايل البحت الذي ح ّول بع� ��ض دول املنطقة اىل �أمثلة باهرة
يف النج ��اح االقت�ص ��ادي ،دون �أن يعطيها بالطبع االهمية التاريخية
�أو “ال�شرعية الثقافية” املرج ّوة .ويف حماولتها لتقليد هذه النماذج
الب ��ارزة �إقت�صادي� � ًا �شرع ��ت بع� ��ض دول املغ ��رب العرب ��ي يف �سباق
االنخ ��راط يف التح ّول االقت�ص ��ادي نحو العومل ��ة ،وا�ضعة يف معظم
االحي ��ان تراثها املعماري وامل ��دين يف خطر .من هنا ت ��زداد �أهمية
�إعادة النظر يف م�س�ألة التعليم املعماري واملناهج املعمارية ،لبث روح

�أري ��د �أن �أع ��ود هن ��ا اىل م�س�أل ��ة امل�ؤ�س�س ��ات الثقافي ��ة املعمارية يف
امريك ��ا� .إن التفاع ��ل اجلديل �شك ��ل �أ�سا�س تط ��ور الفكر اجلامعي
املعم ��اري يف �أمريك ��ا بحيث ب ��رزت مواق ��ف ومواقف م�ض ��ادة كما
ر�أين ��ا ،وقد تلقف بع�ض امل�س�ؤولون واالداري ��ون باكر ًا �ضرورة �إن�شاء
هيئة تك ��ون وظيفتها ت�أطري هذه الن�شاط ��ات االكادميية كما النظر
يف م�س�أل ��ة تعليم العم ��ارة ،فت�أ�س�ست يف الع ��ام  1912رابطة كليات
العم ��ارة االمريكي ��ة ( )ACSAالتي ك ��ان لها دور فع ��ال و�أ�سا�سي
يف ت�أطري هذا البحث وتنظي ��م امل�ؤمترات والندوات التي من �ش�أنها
الو�ص ��ول اىل درا�س ��ات علمي ��ة وجمردة تنظ ��ر اىل الواق ��ع كما هو
وت�ستخل�ص العرب واخلطوات التالية� .أ�شري هنا اىل �أن هذه الرابطة
كان ��ت م�ستقلة من ��ذ ن�شوئها ع ��ن م�ؤ�س�س ��ة املعماري�ي�ن االمريكيني
( )AIAامل�شابه ��ة يف �إطاره ��ا ومهمتها لهيئ ��ة املعماريني العرب.
يف امل�ؤمت ��ر ال�سنوي االخري له ��ذه الرابطة ،كان الفت� � ًا الرتكيز على
�أفكار م�ستقبلية قد حتدد االهتمامات املعمارية يف العقود القادمة،
وخا�صة م�سائل تتعلق بالتغي�ي�ر املناخي و�إ�ستبدال م�صادر الطاقة،
كم ��ا ب�أحدث التكنولوجي ��ات امل�ستعملة يف البن ��اء� .إ�ضافة اىل ذلك
خ�ص�ص ��ت حلق ��ة خا�ص ��ة بالتع ��اون مع الهيئ ��ة الوطني ��ة للإعتماد
االكادمي ��ي ( )NAABالت ��ي تهت ��م بت�صني ��ف الكلي ��ات املعمارية
ومنحها االعتماد االكادميي ،وهي هيئة منف�صلة منبثقة يف الأ�سا�س
ع ��ن م�ؤ�س�سة املعماريني االمريكيني .حتافظ كل من هذه امل�ؤ�س�سات
عل ��ى �إ�ستقالليته ��ا االدارية لكن يتم التع ��اون بينها يف �سبيل تطوير
املهنة ومعاجلة امل�شاكل التي تواجه العاملني فيها.
العمارة املا ـ بعد ـ حداثية كعمارة نخبوية:
جم ّمع «�سي�سايد» يف فلوريدا

هن ��ا جتدر اال�شارة اىل �أن امل�ؤمتر ال�سن ��وي ،واملخ�ص�ص لالداريني
وعم ��داء الكليات املعماري ��ة ،لي�س �سوى حلقة واح ��دة من جمموعة
م�ؤمت ��رات تنظمها رابطة كليات العمارة �سنوي ًا ،وتتمحور كل واحدة
منه ��ا حول م�س�أل ��ة �أو مو�ضوع معني ،بج�س ��ب املنحى واالجتاه الذي
ي�ضع ��ه امل�س� ��ؤول عن تنظي ��م امل�ؤمتر ،وال ��ذي يتغيرّ مع ك ��ل م�ؤمتر.
ت�ساه ��م ه ��ذه امل�ؤمترات ،بتعدديته ��ا الفكرية واجلغرافي ��ة ،بتنمية
ون�شر التعددية الثقافية يف تعليم العمارة.
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وم ��ا ه ��ي املوا�ضيع التي م ��ن ال�ض ��روري على �أي خري ��ج من كليات
العمارة �أن مير بها على االقل مرة واحدة يف خالل مرحلة الدرا�سة.
وه ��ل يج ��وز �أن يبقى «االب ��داع ال�شكلي» ه ��و الركي ��زة الأ�سا�سية يف
تقيي ��م امل�شاريع املعمارية ،يف وقت بد�أ يت�ضح لنا ب�أن م�س�ألة االبداع
�إمن ��ا تق ّو�ض الأ�س� ��س االخرى لالجتماع االن�س ��اين ،وتظهر نتائجها
ال�سلبية خا�صة يف املجال احلي ��وي االو�سع للعمارة� ،أال وهو املدينة.
لكن هذه اال�شكالية مو�ضوع �آخر ،و�إن �شاءت الظروف ،مل�ؤمتر �آخر.

الفكر النقدي فيها و�إحياء م�شاريع االبحاث العلمية والتاريخية.
ال ت ��زال العديد من املدار�س اخلا�ص ��ة �أو الر�سمية يف عاملنا العربي
تعترب ب�أن املهنة ه ��ي يف النتيجة معرفة مهنية بحتة تتيح للمعماري
العم ��ل �ضمن النظام ال�سائد ،م ��ن دون اي دور �آخر له يف امل�شاركة
الفعلي ��ة يف تطوير النظام ال�سيا�س ��ي �أو االقت�صادي� ،أو نقد للنظام
الثق ��ايف ال�سائد .م ��ن هنا ي�أتي ال�س�ؤال :كي ��ف ب�إمكان �إعادة النظر
يف مناهجن ��ا التعليمي ��ة وكي ��ف باالمك ��ان اال�ستفادة م ��ن اخلربات
املختلف ��ة املوزعة ع�ب�ر االقطار العربي ��ة املختلفة؟ وه ��ل يكون �أحد
مداخل هذه امل�س�ألة م ��ن خالل ت�سليط الأ�ضواء على مناذج ناجحة
وعلى معماريني معا�صرين رياديني يف خمتلف بلدان العامل العربي،
�أم ع�ب�ر تفعيل املن�شورات االكادميية ورف ��ع م�ستواها؟ �أم يكون عرب
�إن�ش ��اء “رابطة كليات العمارة” يف ال ��دول العربية� ،شرط �أن تكون
ه ��ذه م�ستقلة ع ��ن االنظمة وغري ملحق ��ة ب�أي م�ش ��روع �سيا�سي ،بل
يك ��ون هدفه ��ا البحث العلم ��ي عن ال�سب ��ل املمكنة لتطوي ��ر الأ�س�س
التعليمية امل�شرتكة دون امل�سا�س بحرية التعليم �أو التعددية الثقافية
امل�شروع ��ة؟ وه ��ل يكون ذلك ال�سبي ��ل االف�ضل لإع ��ادة االعتبار اىل
املهن ��ة واىل املعماري واملعمارية ك�أ�صحاب فكر ،ولي�س فقط كمجرد
موظفني �ضمن ماكينة االقت�صاد العاملي؟
مل �أتطرق يف هذه املداخلة اىل مو�ضوع �آخر �أ�سا�سي يف تعليم العمارة
وهو :ما هي املوا�ضيع الت ��ي يجب �أن يتطرق اليها املنهاج التعليمي،
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اليوم الثاين؛ املحور الرابع :تعليم العمارة يف الوطن العربي يف ظل العوملة ،وعالقته
بالعمارة وبالفنون وبالتقنيات الرقمية
م�أ�س�سة التعليم املعماري يف الأردن وتطور مرجعياته

 -1جلنة معادلة ال�شهادات يف نقابة املهند�سني الأردنيني.
 -2درا�سة التج�سري ما بني التعليم اجلامعي و �سوق العمل.
 -3االعتم ��اد ال ��دويل لق�سم الهند�س ��ة املعماري ��ة يف جامعة العلوم
والتكنولوجيا الأردنية.

عن (� )160ساعة معتمدة.
•�ضرورة ان يكون اخلريج يف تخ�ص�ص العمارة قد �أمل مبجموعة
من العلوم واملعارف.
•�ض ��رورة �أن يك ��ون احل ��د االدن ��ى م ��ن الدرا�س ��ة يف تخ�ص�ص
الهند�س ��ة املعمارية الغرا�ض ممار�س ��ة املهنة هو (� )4سنوات
وما اليقل عن (� )125ساعة معتمدة.
•�ض ��رورة ان يك ��ون اخلري ��ج يف الهند�س ��ة املعماري ��ة ق ��د �أمل
مبجموعة من العلوم املعارف.

درا�سة جلنة ال�شعبة املعمارية يف نقابة املهند�سني
يف الع ��ام � 2007شكل ��ت جلن ��ة برئا�سة د .نظري اب ��و عبيد وع�ضوية
ر�ؤ�س ��اء �أق�س ��ام العم ��ارة يف اجلامع ��ات الأردنية الر�سمي ��ة و بع�ض
اجلامعات اخلا�صة ،لغر�ض و�ضع معايري للتمييز ما بني تخ�ص�صي
العمارة والهند�سة املعمارية
در�ست اللجنة برامج درجتي البكالوريو�س يف العمارة ويف الهند�سة
املعماري ��ة يف عدة دول و مناطق جغرافي ��ة يف العامل ،حيث خل�صت
الدرا�سة اىل ما يلي:
•�ض ��رورة ان يك ��ون احل ��د الأدين م ��ن الدرا�س ��ة يف تخ�ص� ��ص
العم ��ارة الغرا� ��ض ممار�سة املهنة ه ��و (� )5سنوات وما اليقل

تخ�ص�ص العمارة (: )Architecture
ويكون م�سم ��ى املنت�سب لهذا التخ�ص�ص (معم ��اري) وتكون مهامه
الأ�سا�سي ��ة كم ��ا ه ��و مب�ي�ن بالتعريف اخلا� ��ص باملعم ��اري ،وتعادل
�شهادت ��ه ح�سب املعايري اخلا�صة بتخ�ص�ص العمارة واملقرة من قبل
ال�شعبة.
تخ�ص�ص الهند�سة املعمارية (:)Architectural Engineering
ويكون م�سمى املنت�سب لهذا التخ�ص�ص ( مهند�س معماري) وتكون
مهامه الأ�سا�سية كما هو مبني بالتعريف اخلا�ص باملهند�س املعماري
وتع ��ادل �شهادت ��ه ح�س ��ب املعاي�ي�ر اخلا�ص ��ة بتخ�ص� ��ص الهند�سة
املعمارية واملعتمدة من قبل ال�شعبة.

املعمار :د .نظري �أبو عبيد
رئي�س اجلامعة الأملانية الأردنية ،عمان

ثالث ق�ص�ص معمارية
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•ال يج ��وز لأي منت�سب بحمل اللقبني يف نف�س الوقت �أو ممار�سة
مهام التخ�ص�صني يف نف�س الوقت
•يو�ص ��ى ملجل�س ال�شعبة املعمارية ب� ��أن يكون رئي�س االخت�صا�ص
يف الت�صميم من تخ�ص�ص العمارة.
•يو�ص ��ى ملجل� ��س ال�شعب ��ة ب� ��أن يك ��ون رئي� ��س االخت�صا� ��ص يف
الإ�شراف �أو �إدارة امل�شاريع من تخ�ص�ص الهند�سية املعمارية.

ب ��د�أت برام ��ج التعليم املعماري يف الأردن بان�شائه ��ا �أق�سام للتعليم
املعماري يف كليات الهند�سة  ,بحيث مت طرح الربنامج حتت م�سمى
«الهند�س ��ة املعمارية» �أو «هند�سة العم ��ارة» ،ولكن منذ عدة �سنوات
و ب�سب ��ب عدة عوامل منه ��ا االعتماد الدويل ،ب ��د�أت برامج التعليم
املعم ��اري باال�ستق�ل�ال �ضمن كلي ��ات خا�صة بها يف ع ��دة جامعات
�أردنية ر�سمية و خا�صة.

درا�سة خمرجات تخ�ص�ص الهند�سة املعمارية

قراءة اح�صائية ملمار�سة مهنة العمارة يف الأردن
•هنال ��ك ت ��دين كب�ي�ر يف ن�سب ��ة املعماري�ي�ن الذي ��ن ميار�س ��ون
الإ�شراف عل ��ى تنفيذ امل�شاريع ( ,)%15رغ ��م احلاجة املا�سة
لهم يف هذه املمار�سة
•هنال ��ك تدين يف ن�سب ��ة املعماري�ي�ن املمار�س�ي�ن للتخ�ص�صات
التالية:
 -تخطيط املدن والتخطيط احل�ضري. -تن�سيق املواقع واحلدائق.- -العمارة الداخلية.

الدرا�سة
هدف الدرا�سة الرئي�س هو تق�صي مدى جتاوب التعليم املعماري يف
الأردن مع متطلبات �سوق العمل.
�أ�سئلة الدرا�سة الأكادميية
•هل متتل ��ك املدار� ��س املعماري ��ة يف الأردن امل�ؤ�س�سات الالزمة
لإدارة وتطوير عملية تعليم معماري �صحية وبناءة ؟
•هل متتل ��ك املدار� ��س املعماري ��ة الأدوات وامل�ص ��ادر التعليمية
ال�ضرورية لتاهيل الطلبة ؟
•ه ��ل ب�إمك ��ان التعليم املعم ��اري �أن يتط ��ور ليناف� ��س م�ستويات
عاملية يف النوعية و اجلودة ؟

م�رشوع مواءمة خمرجات التعليم العايل ومتطلبات
�سوق العمل
درا�سة خمرجات تخ�ص�ص الهند�سة املعمارية
درا�سة خمرجات تخ�ص�ص العمارة

م�صادر املعلومات
�إعتمدت الدرا�سة على جمع املعلومات والآراء من اجلهات وامل�صادر
ال�سبع ( )7التالية:
•ر�ؤ�ساء اق�سام العمارة وهند�سة العمارة يف اجلامعات الأردنية
•نقابة املهند�سني الأردنيني � /شعبة الهند�سة املعمارية
•م�س�ؤول ��و امل�ؤ�س�س ��ات وال�شرك ��ات املعماري ��ة والهند�سي ��ة يف
القطاعني اخلا�ص و العام
•املعماريون املمار�سون يف القطاعني اخلا�ص والعام
•الطلبة املتوقع تخرجهم يف اجلامعات الأردنية
•الدرا�س ��ات والأبحاث وامل�ؤمترات والن ��دوات وور�ش العمل عن
التعليم املعماري

قراءة حتليلية يف التعليم املعماري
التعليم املعماري يف العامل العربي
•نظام البوزار الفرن�سي ()Beaux Arts
•نظام الباوهاو�س ()Bauhaus
•()Methodologialاملنهجية الأمريكية
�إت�سم ��ت بدايات التعليم املعماري يف الع ��امل العربي بتبنيها املناهج
الثالثة ال�سائدة يف الغرب.

مناهج التعليم املعماري يف اجلامعات الأردنية

تعتم ��د اجلامع ��ات الأردني ��ة ب�شكل عام عل ��ى املنه ��ج الأمريكي يف
التعليم والذي يقوم على نظام الف�صول وال�ساعات املعتمدة ،وب�شكل
عام ي�شك ��ل مو�ضوع الت�صمي ��م املعماري ومهارات ��ه العمود الفقري
لربامج وتخ�ص�صات العمارة وهند�ستها يف اجلامعات الأردنية.
ويعك� ��س هذا الرتكيز الهدف الأ�سا�س ��ي للخريج وهو �أن يكون قادر ًا
على ممار�سة الت�صميم املعماري يف �سوق املهنة.
ح�صري ��ة هذا الهدف للتعلي ��م املعماري واغف ��ال الأهداف الأخرى
ومبا يخالف توقعات �سوق العمل كان دائما ا�شكالية.

منهجية الدرا�سة
ت�ضمنت الدرا�سة املحاور التالية :
�أ -امل�شكالت التي يواجهها اخلريجون يف ممار�ستهم املهنية
ب -الكفايات املرتبطة بادائهم
ج -اخلطط الدرا�سية يف اجلامعات وحمتوياتها
د -البيئات التعليمية وكفاءتها
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الت�صمي ��م (مث�ل ً�ا �أن حت�س ��ب � 1,5ساع ��ة معتم ��دة لك ��ل
�ساعت�ي�ن ات�صال يف �ستودي ��و الت�صميم بد ًال م ��ن احت�ساب
�ساع ��ة معتمدة واحدة فقط كما ه ��و حا�صل الآن يف معظم
اجلامعات الأردنية).
اجلهات �صاحبة العالقة :اجلامعات
 -فت ��ح املج ��ال ام ��ام االكادميي�ي�ن ملمار�س ��ة مهن ��ة العمارةوالت�صمي ��م يف ال�س ��وق املحل ��ي لتحقي ��ق التج�س�ي�ر ما بني
التعليم واملمار�سة ونقل اخلربات واملعارف باالجتاهني مما
ي�ث�ري الطرفني وي�ساه ��م يف رفع �سوي ��ة �أدائهما .والعطاء
الطلبة الفر�صة للتوا�صل مع الواقع املهني قبل التخرج.
اجلهات �صاحب ��ة العالقة :نقابة املهند�س�ي�ن واجلامعات و
التعليم العايل وهيئة االعتماد
•حمور قبول الطلبة يف التخ�ص�ص
ت�ضمني امتحان للكف ��اءة واال�ستعداد �ضمن متطلبات عملية القبول
لتخ�ص�ص العمارة ,م ��ع �إعتماد هذه الإمتحانات من قبل م�ؤ�س�سات
التعليم العايل يف الأردن.
اجلهات �صاحب ��ة العالقة :التعليم الع ��ايل وهيئة االعتماد
واجلامعات
•حمور العملية التعليمية
اجلهات �صاحبة العالقة لهذا املحورهي اجلامعات
 -العمل عل ��ى ايالء التدريب العملي للطلب ��ة اهمية اكرب كم ًاونوع ًا .مث ًال ميكن زيادة فرتة التدريب �أو تكرارها الكرث من
م ��رة .كما �أنه من ال�ضروري االهتم ��ام بالتدريب يف مواقع
العم ��ل والتنفيذ والإ�شراف بد ًال م ��ن الإكتفاء بالتدريب يف
املكاتب فقط.
اجلهات �صاحبة العالقة لهذا املحورهي اجلامعات
  -ت�أهي ��ل الطال ��ب للتعام ��ل م ��ع االعتب ��ارات احل�ضري ��ة والتخطيطي ��ة واملحت ��وى املدين ��ي يف التفك�ي�ر املعم ��اري و
احرتامه ��ا يف عملي ��ة الت�صميم ,ه ��ذا مع تثقي ��ف الطالب
باالبع ��اد ال�شمولي ��ة ( الثقافية واالجتماعي ��ة واالقت�صادية
والت�شريعية وغريها ) للتفكري احل�ضري.
 -االح�ت�رام الوا�ض ��ح ملعاي�ي�ر االعتماد من خ�ل�ال رفع �سويةالبني ��ة التحتي ��ة و توف�ي�ر�أو حتدي ��ث التجهي ��زات الالزمة
للعملي ��ة التعليمية،واح�ت�رام املعاي�ي�ر لع ��دد الطلب ��ة يف
اال�ستوديو �أو قاعة املحا�ضرات.
اجلهات �صاحبة العالقة :هيئة االعتماد واجلامعات
 -العمل على فهم واال�ستفادة من املعايري العاملية التي تعتمدبرامج الهند�سة املعمارية التابعة لكليات الهند�سة.
اجلهات �صاحبة العالقة :هيئة االعتماد واجلامعات

ه -اخلربات العملية �ضمن العملية التعليمية
كما مت حتديد ثالث عينات للدرا�سة من القطاعني اخلا�ص و العام
بالإ�ضاف ��ة للطلب ��ة املتوقع تخرجهم .وبعده ��ا مت توزيع الإ�ستبانات
على العينات املنتقاة مع متابعة تعبئة الإ�ستبانات بال�شكل ال�صحيح
من قبل كل م�ؤ�س�سة م�شاركة يف الدرا�سة.
كم ��ا ومت عقد ور�شتني منف�صلتني مع جمموعتني �إحداهما جمموعة
من م�سئويل القطاع املعماري اخلا�ص و الأخرى من م�سئويل القطاع
العام.
حتليل املعلومات واال�ستنتاجات
امل�شكالت التي يعاين منها التعليم املعماري يف االردن:
• حمورم�ؤ�س�سية التعليم املعماري وتوجهاته
 -وجود معظم �أق�سام العمارة �ضمن كليات الهند�سة. -اخلل ��ط ما ب�ي�ن تخ�ص� ��ص العم ��ارة وتخ�ص� ��ص الهند�سةاملعمارية.
 -الت�شاب ��ه الكب�ي�ر فيما ب�ي�ن الربامج املعماري ��ة وعدم طرحتوجهات وتخ�ص�صات خمتلفة يف اجلامعات املختلفة.
• حمور �أع�ضاء الهيئة التدري�سية
 -عدم ال�سماح للأكادميي مبمار�سة املهنة يف �سوق العمل. -تدين م�ستوى كفاءة بع�ض الأكادميني يف التطبيقات العمليةوعدم �إملامهم الكايف ب�سوق العمل.
• حمور عملية القبول يف التخ�ص�ص
 -الإعتم ��اد فقط عل ��ى معدل �إمتحان الثانوي ��ة العامة و عدموجود �إمتحان للقدرات واال�ستعداد يف معظم اجلامعات.
• حمور العملية التعليمية
 �-ضع ��ف وا�ضح يف عل ��وم هند�سة البناء و تطوي ��ر التفا�صيلاملعمارية والر�سومات التنفيذية و�إدارة امل�شاريع والإ�شراف
على تنفيذها.
•حمور�أع�ضاء الهيئة التدري�سية
 -رف ��ع الن�سبة امل�سموح بها من حمل ��ة املاج�ستري يف احت�سابعدد �أع�ضاء الهيئ ��ة التدري�سية لأغرا�ض االعتماد ،على �أن
يركزعبئه ��م التدري�س ��ي على جماالت امله ��ارات الأ�سا�سية
من ر�سم و تعبري ب�ص ��ري وتطبيقات احلا�سوب ،باال�ضافة
للم�ساعدة يف تدري�س الت�صميم.
اجلهات �صاحبة العالقة :هيئة االعتماد واجلامعات
 -ال�سم ��اح للممار�سني من ا�صحاب اخل�ب�رات بالتدري�س يفاجلامع ��ات واعطا�ؤه ��م ممي ��زات اع�ضاء هيئ ��ة تدري�سية
واحت�سابهم لأغرا�ض االعتماد
- -وم ��ن املمكن تعدي ��ل ح�س ��اب الع ��بء التدري�س ��ي مل�ساقات
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  -العمل على فهم واال�ستفادة من املعايري العاملية التي تعتمدبرامج تخ�ص�ص العمارة يف كليات العمارة.
اجلهات �صاحبة العالقة :هيئة االعتماد واجلامعات
•حمور�ضبط اجلودة
العمل عل ��ى اعداد امتح ��ان ملزاولة املهنة للخريج�ي�ن يف تخ�ص�ص
العمارة ،وهذا ي�شكل م�صدرا هاما للتغدية الراجعة للجامعات.
اجلهات �صاحب ��ة العالقة :التعليم الع ��ايل وهيئة االعتماد
واجلامعات ونقابة املهند�سني
حمور�ضبط اجلودة
 -العم ��ل على تطوير وا�ستخدام اال�ستبانات التي ا�ستخدمتهاه ��ده الدرا�سة ب�شك ��ل دوري يف امل�ستقب ��ل ،ودلك للح�صول
على تغدية راجعة دورية.
اجلهات �صاحبة العالقة :التعليم العايل واجلامعات

املجاالت امل�ساندة

معايري االعتماد لتخ�ص�ص العمارة يف الأردن
املجاالت النظرية الأ�سا�سية الإجبارية
املجال املعريف

تاريخ و نظريات
العمارة

تكنولوجيا البناء
وموا�صفاته

االنظمة الهند�سية

العلوم احل�ضرية

احلد الأدنى
املحتوى املعريف الرئي�س الذي
لل�ساعات املعتمدة
يغطيه هذا املجال

تاريخ العمارة ,عمارة حديثة,
عمارة معا�صرة ,عمارة ا�سالمية.
املعارف التالية لي�ست اجبارية
ولكنها مهمة و يجوز احت�سابها
من �ضمن احلد الأدنى ل�ساعات
املجال( :ال�سلوك االن�ساين يف
البيئة ،فل�سفة ونقدالعمارة,
نظريات وا�ساليب الت�صميم,
التحليل والربجمة املعمارية,
عمارة حملية ،عمارة اقليمية).
مواد البناء و ان�شاء (تركيب)
املباين ,كميات وموا�صفات
مبادئ االن�شاء وامليكانيكا ,الأنظمة
الإن�شائية ,الأنظمة امليكانيكية,
التحكم البيئي (العمارة والطاقة).
املعارف التالية لي�ست اجبارية
ولكنها مهمة و يجوز احت�سابها
من �ضمن احلد الأدنى ل�ساعات
املجال:
(م�ساحة� ،صوتيات ،ا�ضاءة)
تخطيط ح�ضري ,ت�صميم
ح�ضري ,تن�سيق مواقع.
املعارف التالية لي�ست اجبارية
ولكنها مهمة و يجوز احت�سابها
من �ضمن احلد الأدنى ل�ساعات
املجال:
(�إ�سكان ,احلفاظ على الرتاث
وادارة م�صادره)

املجال املعريف

املحتوى املعريف الرئي�س الذي
يغطيه هذا املجال

احلد الأدنى
لل�ساعات املعتمدة

علوم �أ�سا�سية
(يجوز �أن تكون جزء ًا
من متطلبات الكلية)

ريا�ضيات و فيزياء عامة

6

�أ�صول االدارة و
ممار�سة املهنة
(يجوز �أن تطرح من
قبل ق�سم التخ�ص�ص)

مواد البناء و ان�شاء (تركيب)
املباين ,كميات وموا�صفات

3

ت�صميم

مبادئ ت�صميم* ,ت�صميم معماري,
ر�سومات تنفيذية.
املرا�سم التالية لي�ست اجبارية ولكنها
مهمة و يجوز احت�سابها من �ضمن
احلد الأدنى ل�ساعات املجال :تن�سيق
مواقع ،ت�صميم داخلي ,ت�صميم
ح�ضري ,تخطيط ح�ضري.

40

تعبري معماري

ر�سم معماري ,ر�سم حر ,ر�سم
املنظور ،ر�سم الظل والظالل،
الر�سم با�ستخدام احلا�سوب

9

معايري االعتماد لتخ�ص�ص الهند�سة املعمارية يف
الأردن
املجاالت النظرية الأ�سا�سية الإجبارية
املجال املعريف

15

مواد البناء ,تركيب املباين ,ا�ساليب
ان�شاء وتركيب املباين البناء ،موا�صفات البناء ،ح�ساب
الكميات

15

مبادئ التحكم البيئي ،تكييف
املباين (تدفئة وتربيد) ،انظمة املياه
وال�صرف ال�صحي والري ،مقاومة
احلريق� ،أنظمة نقل ميكانيكية،
ا�ضاءة املباين ،ال�صوتيات ،االنظمة
والتو�صيالت الكهربائية

15

�أالن�شاءات

التحليل االن�شائي ،الت�صميم
االن�شائي (االن�شاءات اخلر�سانية،
االن�شاءات املعدنية) ،االنظمة
االن�شائية

15

املمار�سة املهنية و
ادارة امل�شاريع

�أ�صول ممار�سة املهنة و�أخالقياتها،
�إدارة امل�شاريع ،ادارة االن�شاءات،
ادارة التنفيد واملواقع ،كتابة
التقارير الفنية

9

9
االنظمة الهند�سية

12

9
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املجاالت امل�ساندة

املجال املعريف

االقت�صاد الهند�سي و االح�صاء التطبيقي
امل�شاغل الهند�سية
امل�ساحة وخمتربها

املجاالت العملية

املجال املعريف

الت�صميم املعماري ومبادئه
الر�سم املعماري والهند�سي
ر�سومات تف�صيلية وتنفيذية

احلد الأدنى لل�ساعات املعتمدة
4
2
3
احلد الأدنى لل�ساعات املعتمدة
9
3
6

نظام الت�أهيل والت�صنيف للمهند�سني الأردنيني
نظام االعتماد والت�أهيل والت�صنيف للمهند�سني الأردنيني
ال �ش ��ك بان نظام االعتم ��اد الذي مت تبنيه من قب ��ل النقابة م�ؤخراً
يتجاوب ب�شكل كبري مع تو�صيات كل من:
1 .1جلنة و�ضع معايري للتمييز ما بني تخ�ص�صي العمارة والهند�سة
املعمارية يف نقابة املهند�سني الأردنيني
2 .2درا�سة التج�سري ما بني التعليم اجلامعي و �سوق العمل
3 .3معايرياالعتماد الأردنية لربامج العمارة و الهند�سة املعمارية
رغ ��م انبثاق النظام ع ��ن درا�سات �أخرى و م�ستقل ��ة عن الدرا�سات
املذكورة.
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طاولة م�ستديرة حول جودة تعليم العمارة يف الوطن العربي

مدخل �إىل النقا�ش :جودة تعليم العمارة ،اخل�صو�صيات ،املنعايري وحاجات املجتمع
�أ.د.م .حممد ال�صعيدي ،كلية الهند�سة املعمارية ،جامعة بريوت العربية

�أدار النقا�ش :د .حممد ال�صعيدي و د .رهيف فيا�ض
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تو�صيات ور�شة العمل الثانية حول «تعليم العمارة يف الوطن العربي»
املنعقدة يف املعهد الوطني للهند�سة املعمارية و التعمري ،جامعة قرطاج يف تون�س
يومي اجلمعة  6و ال�سبت  7كانون الأول /دي�سمرب 2013
َ
انطالق ًا من �أنّ �أ ّية نه�ضة ت�سعى الور�شة �إىل حتقيقها يف جمال العمران و العمارة� ،إنّا تبد�أ مبواجهة امل�شاكل املتح ّكمة يف �إحدى ركائز
البنية الأ�سا�سية لهذين املجالني� ،أي ،تعليم املعمار وتربيته وتكوينه ،وهو العن�صر الفاعل يف � ّأي تغيري و�إ�صالح وتطوير.
لذلك يرى امل�شاركون يف الور�شة� ،إنّ تعليم العمارة يعني �إعداد املعمار بالكفاءات واملعارف التالية:
 1ــ ثقافة معمارية متينة ،وثقافة مدينية وا�سعة ومالئمة ،وثقافة بيئ ّية عميقة و�شاملة� ،أي ثقافة مو�سوعية:
  •تدرك �ضرورة التكامل بني العمارة واملدينة والبيئة املبنية،
  •كما تدرك �أي�ض ًا �ضرورة التكامل بني العمارة ،واملكان ،والتاريخ والنا�س والثقافة وامل�شهد الطبيعي ،فيه.
املبني والطبيعي،
  •كما حتر�ص على حماية الرتاث الوطني ّ
  •وعلى حماية املوارد الطبيعية ،مبا ي�ساعد يف ت�أمني من ٍّو م�ستدام ،وعمار ٍة تدوم.
 2ــ ثقافة ح ّرة ،عقالنية ،نقدية ،نقي�ضة ثقافة ال�صورة ،وامل�شهدية ،والإبهار:
  •ثقافة عميقة حم�صَّ نة ،تتعامل بثقة ومبو�ضوعية مع �إجنازات الع�صر يف جماليَ العمران والعمارة ،ومع خمتلف الت ّيارات
والأ�شكال املعمارية الوافدة �إلينا بغزار ٍة الفتة.
حم�صنة مبعرفة وا�سعة يف خمتلف علوم املجتمع :
 3ــ ثقافة وطنية جامعة ،وثقافة �إجتماعية ّ
  •من ال�سو�سيولوجيا املدينية� ،إىل �أنرتوبولوجيا املجال� ،إىل التاريخ املعماري للمجتمع،
  •�إىل الفل�سفة وتاريخ الأفكار� ،إىل مفهوم اجلمال ،وجماليات العمارة و�سيميائيتها.
  •�إىل العلوم الإقت�صادية والإدارية،
  •�إىل ال�سلوك والأخالق ،يف ممار�سة مهنة املعمار.
 4ــ ثقافة وطنية واجتماعية ،ت�ساهم يف تعزيز دور املعمار الرائد يف املجتمع.
 5ــ معرفة تقنية كافية ،يف ك ّل ما يعود �إىل:
  •البنيان وتكنولوجياته ،وموارده وخا�صيات هذه املواد (مع الت�أكيد على �أولوية ا�ستعمال املواد املحلية املتوفرة) ،و�إىل عنا�صر
املباين واملن�ش�آت.
  •الهيكل الإن�شائي مبختلف �أنواعه وموارده ،ويف كافة مراحل تط ّوره،
  •التقنيات املعا�صرة العائدة �إىل عنا�صر املباين ،و�إىل التجهيزات وال�شبكات التي تخدمها ،وت�ساهم يف حت�سني م�ستوى حياة
النا�س� ،ساكنني ومنتفعني.
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 6ــ ثقافة علمية منفتحة على معارف الع�صر ،يختار املعمار منها املالئم لبيئته وملجتمعه ،ولقدرات هذا املجتمع التقنية والإقت�صادية،
�إذ �أنّ اجلمال كما يقول �إبن خلدون ،هو �إدراك املالئم.
 7ــ العمل على ربط عالقة �شبه دورية بني هيئة املعماريني العرب واجلامعات العربية املعنية بتعليم العمارة.
بتوجهات متن ّوعة ،يف الكليات واملعاهد والأق�سام التي تع ِّلم العمران والعمارة ،واعتبار وجود
 8ــ ا�ستحداث خمتربات للبحث العلمي ّ
مثل هذه املختربات ،مع ت�أمني املالك الأكادميي الالزم� ،شرطان �أ�سا�سيان لدخول تعليم العمران والعمارة يف الوطن العربي ،م�سار
التكوين الأكادميي العايل ،من الباب املالئم.
 9ــ �إنّ التدريب املهني الإلزامي ،هو جزء ال يتجز�أ من عملية التعليم املمتدّة غالب ًا طوال خم�س �سنوات على الأقل� ،أو ع�شرة ف�صول
تعليمية .وتكون مدّة التدريب �سنتان ،واحدة منهما خالل الدرا�سة ،والثانية بعدها .على �أن ال تق ّل مدّة التدريب ،عن �سنة واحدة
�أو ف�صلني تعليميني ،ف�صل خالل الدرا�سة ،وف�صل بعدها ،مينح �أثرها الطالب "�إجازة ممار�سة" �أو �شهادة "مالءمة للممار�سة
املهنية".
 10ــ �إقامة نظام للتعليم امل�ستم ّر للأ�ساتذة وللمعماريني املمار�سني على ال�سواء� ،إذ �أنّ عملية التكوين ال تنتهي� ،إ ّنها م�ستم ّرة مدى
احلياة.
 11ــ �إدخال الق�ضايا املتع ِّلقة بالبيئة وبالتنظيم املديني وبالعمارة ،يف التعليم العام يف الوطن العربي( ،االبتدائي ،و التكميلي ،والثانوي).
 12ــ �إنّ ا�ستقاللية تعليم العمارة عن كليات الهند�سة ،وعن معاهد الفنون ،و�إيجاد وحدات تربوية م�ستقلة ومالئمة لتعليم العمارة،
ملحة ،حر�ص ًا على خ�صو�صيات هذا التعليم ،وحر�ص ًا على مت ّيز عملية تكوين املعمار خالل فرتة التعليم
�إنّ ك ّل ذلك ،هو حاجة َّ
بكاملها.
 13ــ ت�شكيل خلية يف الهيئة ،تكون مه ّمتها البحث امل�ستم ّر يف م�س�ألة تعليم العمارة ،ويف جودة هذا التعليم ،ويف البحث عن �آليات التحقق
من ت�أمني هذه اجلودة ،ويف �إمكانية ع�ضوية هيئة املعماريني العرب يف اللجنة الدائمة للتعليم الهند�سي.
 14ــ عقد حلقات نقا�ش �أو ور�شات عمل عرب َّية �شبه دورية ،ملتابعة تنفيذ تو�صيات ور�شة بريوت ،ومراجعتها و تطويرها ،على �أن تعقد
هذه احللقات �أو ور�شات العمل ،م ّرة ك ّل دورتني.
 15ــ ال�سعي لتكوين هيئة عربية للإعتماد ،وملتابعة م�س�ألة ت�أمني اجلودة يف تعليم العمارة ،ولتحديد معايريها ،وملتابعة الإ�سرت�شاد بهذه
املعايري يف العملية التعليمية ،ولتطويرها ،يف �ضوء املتغيرّ ات العاملية املت�سارعة ،واحلاجات العربية ،والقدرات واخلا�صيات الوطنية
يف ك ّل بلد عربي.
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حتت إشراف املجلس الوطني لهيئة املهندسني املعماريني اجلزائريني

الملتقى الدولي الدراســـــي
للحفاظ على التراث العمراني
المغـــاربـي األنـدلســـــي

تلمسان ــ الجزائر

( 25 - 24جوان) حزيران 2014
تلمسان« ..غرناطة إفريقيا»
مدينة تلمسان تلقب بـ «لؤلؤة املغرب الكبري» ،تقع يف شامل غرب الجزائر العاصمة ،والية تلمسان هي ثاين
مدينة من حيث األهمية بعد وهران يف الجهة الغربية .وهي فخورة مباضيها املجيد واملزدهر ذات املعامل
األندلسية املتأصلة يف املغرب اإلسالمي الكبري ،وصاحبة املواقع الطبيعية الخالبةو املباين الفنية الخالدة ،ومباضيها
الفكري والثقايف والسيايس.
فقد تضافرت جهود الطبيعة وجهود اإلنسان املبدع لتكوين مدينة راقية ممتعة للفكر والروح معاً .لتستحق
بفضل ذلك كله ،أن تدعى جوهرة املغرب الكبري وغرناطة إفريقيا.
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صورة عامة ملدينة تلمسان
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الإفتتاح
كلمة رئي�س هيئة املعماريني العرب ,املعمار اميل العكرا

وخ�ل�ال الأ�سبوع الأول من كان ��ون الأول /دي�سمرب القادم �سنلتقي
يف املغ ��رب ويف مدينة فا� ��س بالذات ،كنز �آخر م ��ن كنوز العمران
والعم ��ارة العربية يف الوطن العربي ،لن�ستكمل البحث ب�شكل �أو�سع
ع ��ن جذورن ��ا ولن�ستخل�ص الدرو� ��س وال ِعبرَ الت ��ي ترفدنا باملعرفة
الالزم ��ة لتبلور هذه ال�شخ�صية العام ��ة امل�شرتكة فيما بيننا ،نحن
بالق َي ��م وبالإمكانيات من ناحية،
�أه ��ل هذا الوطن العربي الزاخر ِ
واملتخل ��ف عن دوره الطبيعي الري ��ادي يف ت�ش ّكل القوى احل�ضارية
امل�ؤث ��رة يف حي ��اة �سك ��ان الأر� ��ض م ��ن ناحي ��ة ،ويف �إدارة �ش� ��ؤون
جمتمعات العامل من ناحية �أخرى...
بنا ًء ملا �سبق �أريد �أن �أعبرّ عن غبطتي وعن اعتزازي مبا ا�ستطعنا
�سوي ��ة �أن ننجزه يف التوا�ص ��ل بني م�شرقنا ومغربن ��ا ،وهو توا�صل
متوا�ض ��ع ن�سب ًة ملا هو واج ��ب �أن يكون� ،إذا �أردنا �أن نكون ما ي�سمح
لنا ب�أن نكونه ،كوننا وطن عربي ذو جمتمعات عريقة يف العلم ويف
املعرف ��ة ،متت ّد م�ساهمتها الكبرية يف ح�ض ��ارة الإن�سان ع ّدة �آالف
م ��ن ال�سنني؛ وما عن ��وان كتاب كرام ��ر «يبد�أ التاري ��خ من �سومر»
�س ��وى مث ًال ٌ
ب�سيط ًا عن ما �أق ّر علم ��اء العامل مب�ساهماتنا بح�ضارة
الب�شري ��ة اليوم؛ ويبقى �أن نقتنع نحن اليوم بقيمة هذه امل�ساهمات
ك�أ�سا� ��س متني ملا هو مطل ��وب م ّنا من م�ساهم ��ات جديدة يف بناء

معايل وزي ��ر ال�سكن والعمران واملدين ��ة يف اجلمهورية اجلزائرية
الدميوقراطية ال�شعبية،
جان ��ب رئي� ��س املجل� ��س الوطن ��ي لهيئ ��ة املهند�س�ي�ن املعماري�ي�ن
اجلزائريني املعمار �شريف جمال،
جانب �أمني عام �إحتاد املهند�سني العرب الدكتور عادل احلديثي،
جانب �أع�ضاء اللجنة التنفيذية لهيئة املعماريني العرب املعماريني،
الزمي�ل�ات والزم�ل�اء املعماري�ي�ن واملهند�س�ي�ن م ��ن كاف ��ة
االخت�صا�صات،
�أ ّيها احل�ضور الكرمي...
الأ�سبوع الثاين من كانون الأول /دي�سمرب  2013كانت ور�شة العمل
الثانية حول تعليم العمارة يف الوطن العربي يف تون�س العا�صمة...
التقين ��ا من �أكرثية ال ��دول العربية وكان ح�ض ��ور الوفد اجلزائري
مدع ��اة ل�سرور كبري بعد انقطاع ع ��ن امل�شاركة يف هيئة املعماريني
الع ��رب دام �سن ��وات؛ اليوم نح ��ن نلتقي عندك ��م يف اجلزائر ويف
مدين ��ة تلم�س ��ان بالذات� ،إحدى كن ��وز العمران والعم ��ارة العربية
يف الوط ��ن العرب ��ي؛ نلتقي لنبحث يف غنى تراثن ��ا ودوره يف تكوين
�شخ�صيتنا العامة.
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املعرفة ،خدمة لذواتنا �أ ّو ًال ،وخدمة للب�شرية جمعاء تالي ًا.
ي�س� � ّرين �أ ّيه ��ا ال�س ّيدات وال�س ��ادة� ،أن �أ�شكركم عل ��ى ا�ست�ضافتكم
لهيئ ��ة املعماري�ي�ن الع ��رب حل�ضور ملتقاك ��م الثقايف ه ��ذا ،ولعقد
اجتماع اللجنة التنفيذية الدوري الن�صف �سنوي للهيئة بعد انتهاء
ه ��ذا امللتقى ،وذلك تعبري ًا منك ��م على ا�ستئناف دوركم الكامل يف

هيئة املعماريني العرب ،كما �أبديتم الن ّية بذلك خالل اجتماعاتنا
الأخ�ي�رة يف تون� ��س يف �إط ��ار ور�شة العم ��ل التي �سب ��ق وذكرتها...
وال�شك ��ر اخلا�ص للهيئ ��ة الوطنية للمعماري�ي�ن اجلزائريني ممثلة
برئي�سها وبلجنتها الإدارية ،مذكر ًا ب�أ ّننا و�إ ّياكم جميع ًا على موعد
�أواخر هذه ال�سنة يف فا�س العريقة.
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جممع �سيدي �أبي مدين يف املغرب
ّ
املعمار مالك �آيات �أوحمو

و ق ��د �إختاره ��ذا املوق ��ع تق ّربا من مك ��ان دفن الع ��امل واملت�ص ّوف
ال�شه�ي�ر �أب ��ي مدي ��ن �شعيب بن احل�س�ي�ن الأن�ص ��اري املتوفى �سنة
1197م ،مـحـاوال بذلك مـنه الـت�أثـيـر عـلى �سـكان املـديـنـة املحـتـلة
ا�سـرت�ضاء لـهم للإنـ�ضـمام �إليـه والـقبـول بـمـ�شـاريعـه.
هند�سة اجلــامــع
يحت� � ّل اجلامع املوق ��ع الو�سط �ضمن املجموع ��ة املعمارية املتكاملة
ويقاب ��ل �ضريح �سيدي �أبي مدين وي�شرف عليه بواجهته الرئي�سية.
وه ��و مـ�سـجـ ��د ذو حـجـم مـتو�سـ ��ط مـقـارنـة بـجـامـ ��ع الـمن�صـورة
والـمـ�ساجـ ��د الـموحـديـ ��ة ،فـقـ ��د �أخت ��ط عل ��ى �شك ��ل مـ�سـتطـي ��ل
مـقـا�سـاتـه الـخارجـيـة 28.9م طـوال على 18.45م.
ويـتـكـ ��ون اجلام ��ع مـن ثـ�ل�اث واجـهـ ��ات :الـرئـي�سـي ��ة مـنهـا وهـي
الـ�شـمالـي ��ة الـغـربيـ ��ة ،وهـ ��ي واجـهـ ��ة تـذكـاريـة فـُتـ ��ح فـيهـا بـاب
احـت ��ل مـحوره الـعمـ ��ودي عـلى الـمحـ ��راب وزخارفهــ ��ا اجل�صيــة
والف�سيف�ســائيــة ثريــة فــي موا�ضيعهـا.

املوقع

يتمي ��ز املوقع الذي �أن�ش�أ في ��ه جم ّمع �سيدي �أبي مدي ��ن بالإرتفاع،
حي ��ث ي�شرف عل ��ى و�سط مدين ��ة تلم�س ��ان ،على بع ��د كيلومرتين
تقريب� � ًا �شرق ًا .كان املكان ملتقى املت�ص ّوفة املنقطعني للعبادة ،كما
كان ملتقى جت ّمع العلم ��اء و ال ّدار�سني .و كان من تويف من العلماء
وال�صلحاء يجد له مدفنا فيه.
و�ش ّي ��د املوق ��ع على م�صطب ��ة �صخرية �أ�سف ��ل تل جبلي ك ��ان يعيق
فتم �إع ��داده بنق ��ره وتك�سري جزء من ��ه على �شكل
عملي ��ة البن ��اءّ ،
خندق �أحت ّله بي ��ت �صالة اجلامع بحائط قبلته .كما ذكر املوقع يف
الن�صو� ��ص التاريخية والكتاب ��ات الأ ثرية ،فما ع ��دا النواة الأوىل
لل�ضري ��ح الذي يعود �إن�شائه �إىل العهد املوحدي ،بنى جم ّمع �سيدي
�أب ��ي مدين ال�سـلـطان املـريني �أب ��ي الـحـ�سـن عـلي بن عثـمـان عـنـد
احتـاللـه لـمديـن ��ة تـلـم�سـان بـعـد �سنـتـيـن مـ ��ن الـحـ�صـار ( 735ــ
737هـ 1335/ــ 1337م).
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ويـحـتـوي الـجامـع عـلى ثـالث قـبـاب مـختـلفـة الـحـجم والـمو�ضـع:
الـ�سـقـف :الذي يـتوج الـتكـوين الـمعـماري الـداخـلي جلـامـع �سـيدي
�أبـي مـديـن وهو مـبـني ا�ستناد ًا �إىل نـظام الـتـخطـيط الـداخلي من
بـالط ��ات و�أروقـة ويـتكون مـن احـد عـ�شـر جـ ��زء ًا مـ�شـيـدا بـالآجـر
ومـلبـ�سـ� � ًا بـالـج�ص ،وذلك على هـيـئة جتويفات �صـندوقـية الـ�شكل
ب ��ارزة �إىل اخلارج على هـيئـة منحدرات مغط ��اة بـقراميد نـ�صف
ا�سـطـوانـي ��ة� ،أما من الـداخـل فهي جموف ��ة مـقعرة �أ�شـبه ما تكون
بالأقب ��اء ن�صف �أ�سـطـوانـيـ ��ة وتـتـجه داخلي ��ا وخـارجـيا مع اتـجاه
الـبـالطـات والأروقـة الـجانـبـية لـل�صحن.
الـمـئــذنــــة :تـحـتـل الـركـن الـ�شـمـالـي الـغربـي لـلـجامـع فـي مـقـابـل
الأ�سـكـ ��وب الـغربـي لـ ��رواق مـ�ؤخـره ،وتـتـ�شـابـه مـ ��ن حـيـث �شـكلـهـا
وتـخـطيـطهـا ونـظـامـها الـمعـماري مـع الـمـ�آذن الـمغـربيـة الأندلـ�سـية
بـ�صفـة عـامـة والـمـ�آذن الـمريـنـيـة بـالـمـغرب والـزيـانـيـة بـتلـم�سـان
بـ�صفـ ��ة خـا�صـة .ويـقـدر ارتـفـاعها الكلي بـحوالـي 27.5م وتـتـكون
مـعمـاريـا مـن جـزئـيـن :بـرج �سـفـلـي وجـو�سـق عـلوي.

يـلي بـيت الـ�صـ�ل�اة �صـحـن �أو�سط مـك�ش ��وف تـحـيـطـه مـجنـبـتـان
�شـرقـيـة وغـربـيـة ،ثم مـ�ؤخـر اجلامع الذي يـتـكون مـن رواق واحـد
مـفـ�صـ ��ول مـبـا�شـرة بكتلة الـمدخ ��ل وواجهته الرئي�سية الـ�شـمالـية
الغربـية .ويـتو�سـط �صـحـن اجلامـع حـو�ض �صـغـيـر مـ�سـتطـيـل.
ويـتـخـذ بـيــت الـ�صالة �شكال مـ�ستطـيال عـر�ضـه 18.90م وعـمقـه
14.10م يـتـك ��ون مـن خم�س بـالط ��ات عـموديـة على حائط القبلة
و�أربعة �أ�ساكيب.
�أم ��ا الــمـحـ ��راب فيـتو�س ��ط حـائط القـبلـ ��ة ويـتك ��ون مـعماريا من
حـنيـ ��ة عـى �شـكـ ��ل �سـدا�سـي اتـ�ساعـهـ ��ا 1.70م وعـمقـهـا 2.20م
وامتداد �أ�ضالعهـا الـعـموديـة 1.38م والأ�ضـالع الأخــرى يــتـراوح
امـتـدادها بـني 0.67م و0.69م.
ويـتـكـون الـمح ��راب فـنـيـا مـن زخـارف ج�صـيـة مـحـفـورة ومـلـونـة
اخـتلـطـ ��ت فـيـها الزخ ��ارف وتـنوعـت وا�شـتمـلت عـلـ ��ى الـعـنـا�صـر
الـكـتابيـة والـنبـاتيـة والـهـنـد�سيـة.
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الـ�صــــحــــن

هند�سة املدر�سة

وهـ ��و م�سـتطـيـ ��ل يـمتـد مـ ��ن الـجنوب �إلـ ��ى الـ�شمـ ��ال عـمقـه �أكـرب
مـ ��ن عـر�ضـه ومـقـا�سـات ��ه 14×16م ،يـحيـطه مـن جـهاته الأربـعـة
رواق عـر�ضـ ��ه 1.75م يـ�ش ��رف عـلي ��ه مـ ��ن جـهـتيـ ��ه الـجنوبـي ��ة
والـ�شمـالي ��ة ببـائـكـ ��ة ثـالثـي ��ة الـعقـود بينمـ ��ا بـائـكتيـ ��ه الـ�شرقـية
والـغربيـ ��ة ربـاعـي ��ة ،وترتـكز الـعقـود الـحدويـ ��ة الـمنك�سـرة قـليـال
فـي مـفتـاحـها عـلى دعـامـات مـ�ستطـيلـة �أو على �شـكل حرف الـالم
الأو�سـط فـي الأركـان ارتـفاعـها 1.60م.
ويتـو�سـط الـ�صحن حـو�ض م�سـتطي ��ل مقـا�ساته 3.20م×2.60م
يـت�ص ��ل جـنوبا بـحو�ض �آخـر مـربـع ال�شـك ��ل �أ�صـغـر حـجـما ،وذلك
عـبـر �ساقيـة �صـغيـرة .ويـنتهـ ��ي الـرواقان الـ�شرقـي والغـربـي نـحو
الـخارج مبـجـموعـة مـن الـحجـرات.

تق ��ع املدر�سة اىل الـغرب من اجلامع وعل ��ى م�ستوى �أكرث ارتفاعا
منـه ويف�صلها عنه رواق معقود وتتـخذ �شـك ًال هـند�سـي ًا مـ�ستطـيـ ًال
يـمت ��د مـن الـجنوب الـ�شرقـي �إلـى الـ�شمـ ��ال الـغربي تفـتح بـمدخل
تـذك ��اري فـي واجهة بـ�سيطة �شـكـال وزخـرفـ ��ة ،ويـو�صـل �إلـيه عـرب
درج �صـاعـ ��د ذي  15مـرقاة حـجـرية تو�ص ��ل �إىل �شـرفـة �صـغيـرة
تتـقدم الـمدخـل الـذي يـحتل الـواجـه ��ة الـ�شمـاليـة الـغربيـة ،ويـقع
بـابـه ��ا فـي خ ��ط مـحوري مـ ��ع مـدخـل بيـ ��ت الـ�ص�ل�اة ومـحرابــه
عـ�ب�ر ال�صح ��ن وهـو بـذلـ ��ك يـ�شبـه مـداخـ ��ل الـجوام ��ع الـمريـنية
كالـمن�صورة و�سـيدي �أبـي مـديـن.

120

العدد ال�ساد�س 2015

121

العدد ال�ساد�س 2015

الـم�صـلـى

وهـ ��و يـت�صـ ��در الـ�صـحن فـ ��ي جـهـت ��ه الـجـنوبيـة  ،ويـع ��د بـمـثابـة
م�صل ��ى وقاعـة در� ��س فـي �آن واح ��د ،يـفتـح علـ ��ى الـ�صحـن بـباب
حموري مـع الـمـحراب والـمدخل الـرئـي�سـي.
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املدر�سة
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التـدخـل الأدنـى

مبادئ التدخل

م ��ن خالل تدخّ لنا املي ��داين حاولنا قدر امل�ستط ��اع الـم�سـاهمـة يف
تـمديـ ��د حيـاة هـذا الـمـعلـم الـم�صـنـ ��ف وطـنـيا ،يف �إطـار املبـادئ
العلـميـ ��ة لـعمـليـ ��ات الـرتميـ ��م ،واحـتـرام ��ا للتـو�صيـ ��ات الـدوليـة
للـمنظمـة الأمـميـة «اليــونيـ�ســكو» ،وتعـليـمـات «مــيثـاق الـبـنـدقيـة».

تـبـ�ي�ن التـجـربـ ��ة العـامليـة �أن مبـ ��د�أ التـدخـل الأدن ��ى هـو املنـطلـق
الأ�صـ ��ح يف كل مـحـاولـة الـحفـاظ عـل ��ى �أي معـلم تاريـخـي �أو �إرث
ح�ضــ ��اري ،لكـونـه مبـد�أ نابـع من اح�ت�رام ما و�صـل �إلـيـنـا .حاولنا
بذل ��ك اتّخاذ منه ��ج التوا�ضع ال�شـديـد تـجـاه قـيـ ��م التـحـفة ،حتى
نـتفـ ��ادى حالـة التـه ّور الـتي يـمكـنـنا الـوقـ ��وع فيـها �إذا ما �أغـرتـنـا
نـ�سب ��ة الـمـعـرفـ ��ة الـمتـخيـ ��ل لن ��ا بلـوغـه ��ا م ��ن خـ�ل�ال بـحـوثـن ��ا
الـمـتـوا�ضـعـة.
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الأ�صـالـة

�إحـرتام �أ�صـالـ ��ة الـمعـلم من �شتـى الـزواي ��ا (الـماديـة ،املـعماريـة،
الـبيـئيـة� )...أمر �ضـ ��روري� ،إال �أن تـمديـد حياة املـواد والـهيـاكل ال
ب ��د �أن يتم دون التـمييـز بـ�ي�ن الأحـقـاب الـزمنيـ ��ة ،ما عدا ما كان
م�ش ّوها للمعلم و يتط ّلب حذفه.

قـابـليـة الـرتاجـع

كـ ��ل تدخـل جـديد على معـلم تـاريـخـ ��ي يعـترب غـريـب ًا عـن ال�صـورة
التي عـرف بـها قــبل ذل ��ك� .إال �أن الـمـ�سا�س بالـمـا�ضـي مـن زاويــة
الإحـ�ت�رام مـمكـن جدا من خالل �إتـخ ��اذ حـلـول قـابـلة للـحـذف يف
كل وقـت ،وا�سـرتجـاع بـذلك الـ�صـورة الأوليـة للـمـعـلـم.
فـ�إن كـان مبـد�أ الـرتاجـ ��ع هـذا �سـهـل الـتطـبيـق نـ�سـبيـ ًا فـيـما يـم�س
بـبع� ��ض �أوجـه الـتدخـ ��ل الـمـتـعلقـة بـالـرتميـ ��م الـمـعماري ،فالأمـر
معـاك�س بالـن�سبـة للـتدعيـم الـهيـكل ��ي حيث تـ�ستعـمل مـواد عـديـدة
غـالـبا ما ي�صـعـ ��ب �إزالـتها ،و�إن وجدت الـمواد الـم�ستـجيبـة لـمـبد�أ
الـرتاجـع ،فـهي ليـ�سـت متـوفـرة دائـما يف ال�سـوق الوطـنية.
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قـابـليـة الـتنـا�سـب

قـابليـة التـمييـز

قمنا ب�إ�ستعم ��ال املواد امل�سرتجعة قدر الإمك ��ان ،وعنـد �إ�سـتعـمـال
املـواد احلـديثـة ،حاولنا مـراعـاة �شـروط تنا�سبها مع مـواد الـمعلم
من حيـث اخلـ�صائـ�ص الـفيزيـائيـة و الكيـميـائية.

تـمـدي ��دا لــمبـ ��د�إ الأ�صـالـ ��ة وتفادي ��ا للوقوع يف خط ��ر التحريف،
حر�صنا على متييز بع�ض التدخ�ل�ات الـجديـدة عن الأ�صـل وذلك
يف حـدود معـقـولـة.
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كركوان
(مدينة فينيقية يف تون�س)

عمارة ون�سيج مديني على امتداد خم�سني قرن
من جبيل �إىل كركوان
التماثل العمراين لال�ستيطان الكنعاين
من بريوت اىل كركوان
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كركوان ..مدينة فينيقية يف

تون�س

جبيل ،ق�صر احلكم ،مطلع الألف الثاين ق.م.

كركوان ،مغط�س مزدوج منزيل ،القرن الرابع ق.م.
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من جبيل �إىل كركوان

عمارة و ن�سيج مديني على امتداد خم�سني قرن
املعمار �إميل العكرا
�1 .1أ�شرق ��ت �شم� ��س الأح ��د  8كان ��ون الأول �سن ��ة  2013من وراء
اجلب ��ال املتهادي ��ة �شرقي املدين ��ة .اجلبال والت�ل�ال امل�ساندة
له ��ا حتيط باملدينة وتغمرها من جهات ث�ل�اث :جنوب ًا و�شرق ًا
و�شم ��ا ًال .غربها ميت ّد �أفق البحر الأزرق على مدى النظر ،من
�أق�ص ��ى اجلن ��وب �إىل �أق�صى ال�شمال� .أ ّنه ��ا حال �أكرثية مدن
للمتو�سط؛ الفرق الوحيد هو مدى ال�سهيل
ال�شاطىء ال�شرقي
ّ
ً
ال ��ذي يف�صلها �شرقا عن �سل�سلة اجلب ��ال �أو اله�ضاب املمتدّة
م ��ن جبل الأمانو� ��س �شما ًال حتّى ه�ضاب الكرم ��ل جنوب ًا .هو،
املتو�س ��ط؛ وهي ،مدينة
ال�شاطىء الكنع ��اين املت�صدّر �شرقي ّ
جبي ��ل حيث ال تزال امل�ساكن الأوىل من �أواخر الألف ال�ساد�س
قب ��ل امليالد بادية للعي ��ان على الطرف الغرب ��ي للت ّل امل�شرف
على البحر.
2 .2بع ��د �ساعة ون�صف من الزمن �أ�شرقت �شم�سنا ذاتها من وراء
البحر نف�سه� ،إنمّ ا غربي املدينة هذه امل ّرة� .أ�شرقت حم ّول ًة مياه
بحرنا الزرقاء �إىل نهر من الترب يبد�أ من الأفق ال�شرقي حيث
"طلع ��ت يا حم�ل�ا نورها" ،وينتهي �أم ��ام �أقدامنا متهادي ًا مع
مت ّوجات البحر وه ��و يالطف �شاطىء املدينة امل�ستلقية ب�أمان
وحبور عل ��ى �ضفافه .ال�سه ��ل يغمر املدينة هنا م ��ن �أطرافها
اجلنوبي ��ة والغربي ��ة وال�شمالي ��ة ويكمل امتداده حت ��ى الأفق.
وال�شاطىء ميت ّد متع ّرج ًا ومتهادي ًا من �أق�صى ر�أ�س �أدّار Cap
� bonشما ًال حيث بلدة احلوارية �إىل �أق�صاه جنوب ًا حيث بلدة
كيليبي ��ا .هو ،ال�شاط ��ىء ال�شرقي لر�أ� ��س �أدّار  Cap bonيف
تون�س؛ وهي ،مدينة كركوان حيث املدينة البونية ،Punique
الكنعانية الأ�صل ،ب�أ�سوارها ون�سيجها املديني الباقي كما كان
عندما �أخليت �أوا�سط الق ��رن الثالث قبل امليالد� .أ ّنها املدينة
الوحيدة التي مل تغيرّ تط ّورات احلياة ن�سيجها املبني ،ذلك �أنّ
حياتها انتهت عندما د ّمره ��ا ريجلو�س  Regulusالقن�صل
الروم ��اين �إ ّب ��ان حملته بني  265و 255قب ��ل امليالد ،ومل تبنى
من جديد ،فرتكت ّ
ليغطيها الرتاب مع الزمن وت�صل �إلينا كما
هي.

جبيل ،الألف الرابع ق.م.

كركوان ،القرن ال�ساد�س ق.م.
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كركوان ..مدينة فينيقية يف

تون�س

ت�شري بطاقة تعريف مدينة جبيل �إىل التايل:

1 .1الأل ��ف ال�ساد� ��س قبل املي�ل�اد كان امل� � ّدة الت ��ي ّمت خاللها
انتظ ��ام جت ّم ��ع �ص ّيادي ال�سم ��ك على الت ّل حي ��ث ا�ستق ّرت
القري ��ة م�شرف ًة على البحر غرب ًا وعل ��ى مرمى حجر منها
�شم ��ا ًال نبع ماء ،وعل ��ى م�ساف ��ة دقائق خم�س م�شي� � ًا منها
جنوب� � ًا �شاطىء م ��ن الرمل الأبي�ض النق ��ي� :أ ّنها املعطيات
ال�ضروري ��ة البدائية الجتماع �ص ّي ��ادي �سمك وا�ستقرارهم
�ضمن م�ستوطنةّ :مت ذلك حوايل الـ � 5200سنة قبل امليالد
ح�سب العامل موري�س دينان  Maurice Dunandالذي
حفر املوقع ودر�سه وح ّلل بقايا املوجودات يف ب�ضعة م�ساكن
من ذلك العهد.

بيتي �صيادي �سمك 5200 ،ق.م.
جبيلّ ،

�2 .2أوا�س ��ط الألف الراب ��ع حت ّولت القرية ال�صغ�ي�رة �إىل بلدة
كبرية مع بع�ض مالمح حت ّولها �إىل مدينة :طرقات داخلية،
تخ�ص� ��ص يف وظائف الأبنية
بع� ��ض ال�ساح ��ات ال�صغريةّ ،
كاملعبد وامل�شغل (الفخّ اريات) ودار ال�سلطة (جمل�س كبار
ال�سنّ ).
�3 .3أواخ ��ر الأل ��ف الرابع وبحل ��ول مطلع الأل ��ف الثالث حدث
التح� � ّول الكبري الذي ك ّر� ��س امل�ستوطنة مدين ��ة بك ّل معنى
الكلم ��ة� :أ�سوار منيعة حتيط بها ،معاب ��د تتو ّزع حول مث ّلث
يتو�س ��ط املدينة ،ق�صر ملكي ي�ش ��رف على املدينة
مق ّد�س ّ
ً
ً
�شرعي
�شرق� � ًا وجنوبا وي�ش ��رف على امليناء �شم ��اال ،ميناء
ّ
حم�صن� ،أحي ��اء �سكنية
تت�ص ��ل ب ��ه املدينة مبم ّر عري� ��ض ّ
ّ
ّ
تتوزع على ما تبقّى من م�ساحة اخلم�سة هكتارات املوجودة
داخ ��ل الأ�س ��وار� ،ساحات �صغرية و�شبك ��ة طرقات جم ّهزة
ب�شبكة جمارير ملياه ال�شتاء.
4 .4ازده ��رت املدينة وتط� � ّورت خالل الأل َف � ْ�ي وخم�سماية �سنة
الفا�صلة بني ارتقائها �إىل م�صاف املدن واالحتالل البابلي
ثم الفار�س ��ي لها ولك ّل ال�شاط ��ىء الكنعاين ،ولقد ّمت
وم ��ن ّ
ذلك بني القرن الثامن والقرن الرابع قبل امليالد ...خالل
ه ��ذه امل ّدة الطويلة ،لعبت احلا�ض ��رة الكنعانية دور ًا كبري ًا
للمتو�سط تنبىء عن ��ه وقائع عديدة،
يف احلو� ��ض ال�شرقي
ّ
�أذك ��ر منها ثالث ��ة :م ��ن �أوائل الأل ��ف الثالث حت ��ى نهاية
الأل ��ف الثاين ن�شطت البحرية اجلبيلية يف هذا اجلزء من
املتو�سط وا�صلة �شرقه بجنوبه :العالقات مع م�صر تط ّورت
ّ
جد ًا باالتجّ اهني ،وما وج ��ود �أرز جبالنا يف املجتمع املهني
والف ّني امل�صري الفرعوين من جهة ووجود الهدايا التحف

جبيل ،بري امللوك ،النبع.

جبيل ،من الن�سيج املديني ،هيكل بعلة جبيل ،الألف الرابع ق.م.
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يف معاب ��د مدينتنا ويف مدافن ملوكها �س ��وى �أحد التعابري
القوي ��ة عل ��ى و�س ��ع العالقات وعمقه ��ا .مع التج ��ارة �شمل
التب ��ادل ك� � ّل �شيء� ...شم ��ل الفنون والأفك ��ار واملعتقدات؛
ورغ ��م حج ��م الوج ��ود واحل�ضور امل�ص ��ري الأ�شب ��ه بنجم
�ساطع ،كان للكوكب الكنعاين ،من خالل جبيل �أو ًال ،وجوده
وح�ض ��وره الفاع ��ل يف تط ّور وارتقاء احل�ض ��ارة :مل تعرف
للمتو�سط ثقافة م�صر
�شواطىء وثقافات احلو�ض ال�شرقي
ّ
و�إنتاجها الغزير الراق ��ي �سوى بوا�سطة البحرية الكنعانية
عام� � ًة والبحرية اجلبيلية خا�ص ًة ،ذلك �أنّ امل�صريني كانوا
بحارة نهر النيل� ،أ ّما اجلبيليون فهم
بح ��ارة مياه عزبة �أي ّ
ّ
بح ��ارة البحار� .إ�ش ��ارة �أخرى عن
بحارة مي ��اه ماحلة �أي ّ
ّ
اتّ�س ��اع هذه العالقة وت�شع ّبها تتم ّثل باملرا�سالت امللكية بني
َ
البالط�ي�ن التي وج ��دت يف بقايا مكتبة الق�ص ��ر امللكي يف
ت ّل العم ��ارة -مدينة �آتون ،الإله الواح ��د املتم ّثل بال�شم�س،
عا�صمة �أمنوفي�س الرابع (�أخناتون) �أوا�سط القرن الرابع
يرجح �أنّ التوحيد
ع�ش ��ر قبل امليالد .-ومن الباحثني ِم ��ن ّ
ال ��ذي نادى به ه ��ذا الفرعون ه ��و وليد ت�أث�ي�ر بيئة زوجته
ال�شهرية نفرتيتي ،الأمرية القادمة �إىل م�صر من �شواطىء
كنع ��ان حيث بذور التوحيد بد�أت تنمو منذ القرن ال�ساد�س
ع�شر قبل امليالد ب�شهادة مكتبة �أوغاريت عا�صمة ال�شاطىء
الكنعاين ال�شمايل� ...أ ّما الواقعة الثانية فهي ابتكار �أ�شكال
�أحرف الأبجدي ��ة امل�س ّماة با�سم املدين ��ة واملكتوب بها �أ ّول
ن� ّ��ص ُو ِجد حتى الآن على غطاء ناوو�س �أحريام �أحد �أ�شهر
ملوكها :مت ّثلت عبقرية اجلبيليني ب�صياغتهم نظام الكتابة
هذا من م�صدرين ،الأول هو النظام الألفبائي املبتكر منذ
زم ��ن طويل يف مدن وادي الرافدين ومدن �سوريا ال�شمالية
واملكتوب بالإ�ش ��ارات امل�سمارية ال�صعب ��ة وغري املطواعة،
والثاين هو الكتابة الهريوغليفي ��ة امل�صرية ال�سهلة الكتابة
واجلميل ��ة املظه ��ر بعك� ��س نظامه ��ا الت�صوي ��ري ال�صعب
والبدائ ��ي ...تتم ّث ��ل الواقع ��ة الثالث ��ة باع�ت�راف اليون ��ان
بالأهمي ��ة الكربى جلبيل التي جلب ��ت لهم بحر ّيتها النظام
الأبج ��دي الذي ط ّوروه لي�صبح �أبجديتهم التي توارثتها مع
بع�ض التعديالت ح�ضارة العامل الغربي ب�أكمله؛ وكان ورق
ال�ب�ردى  Papyrusه ��و ال�سلعة الأخ ��رى الفائقة الأهمية
مما
التي ح�صل عليه ��ا اليونان بوا�سطة البحرية اجلبيلية ّ
جعله ��م يطلق ��ون عل ��ى جبيل �إ�س ��م بيبلو� ��س � Byblosأي
مدينة الكت ��اب ،وهو الإ�سم الذي ا�شته ��رت به مدينتنا يف
ح�ضارة الغرب الأوروبي.

جبيل ،املثلث املقد�س ،الألف الثالث ق.م.

جبيل ،بناء �صرحي ي�شرف على النبع ،مطلع الألف الثاين.

جبيل ،الن�سيج املديني ،من احلي ال�شمايل الغربي وال�سور امل�سنن ،الألف الثالث ق.م.
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5 .5م ��ع �إع ��ادة التمو�ض ��ع امل�شرق ��ي اجلديد -الق ��دمي جلبيل
م ��ع �سيط ��رة وادي الرافدين �أو ًال وفار� ��س ثاني ًا على كامل
للمتو�س ��ط ،انب�سط ��ت املدين ��ة خارج
ال�شاط ��ىء ال�شرق ��ي
ّ
�أ�سواره ��ا و�أخ ��ذ ن�سيجه ��ا املبن ��ي يرت ��دي لبا� ��س الأزمنة
الثقافية املتعاقبة دون �أن يخ�س ��ر طابعه الأ�صلي الكنعاين
�أي امل�شرق ��ي .لك ��نّ الغ ��زو اليون ��اين املك ��دوين �أوا�س ��ط
القرن الراب ��ع قبل امليالد �أحدث تغي�ي�ر ًا بنيوي ًا يف هيكلية
املدين ��ة جعله ��ا ،كما كاف ��ة حوا�ض ��ر ال�شاط ��ىء ،ت�شرتك
املتو�س ��ط املتع ّددة امل�صادر
بني ًة وهيكل ًة،م ��ع ثقافة البحر ّ
مما يجعلني �أتوقف هنا عن �سرد هذا الت�سل�سل
والينابيعّ ،
املخت�صر جد ًا حتى نبقى ب�سياق املقارنة مع مدينة كركوان
الكنعاني ��ة -البوني ��ة �إبنة ه ��ذا التقليد امل�شرق ��ي ال�ضارب
بالزمن.
6 .6هنال ��ك ع ّدة معامل معمارية مه ّم ��ة ،ال زالت بادية للعيان،
تنت�ش ��ر يف م�ساحة املدينة داخ ��ل �أ�سوارها ممت ّدة بالزمن
على مدى الألفيات الثالثة م ��ن حياتها الكنعانية� ،س�ألفت
النظ ��ر ،يف هذه العجالة� ،إىل �أربعة منه ��ا ت�شري �إىل �أربعة
عنا�ص ��ر �أ�سا�سية يف ت�ش ّكل املدين ��ة :ال�سور ،ق�صر احلكم،
واحلي .يحيط ال�سور باملدينة من جهات ثالث ،وهي
املعبد
ّ
اجله ��ات التي تتوا�صل بها املدينة م ��ع الياب�سة �أي ال�شمال
وال�شرق واجلن ��وب .من الغرب ،حي ��ث اجلرف ال�صخري
املرتف ��ع ح ��وايل الع�شرين م�ت�ر ًا عن م�ست ��وى البحر ،تط ّل
عل ،وال ندري كيف كانت حت�صينات
املدينة على بحرنا من ٍ
هذه اجلهة من �إطارها� .أ ّما ال�سور الباقي فيمت ّد من القلعة
مدعم� � ًا من الداخ ��ل بدعامات
القرو�سطي ��ة ح ّت ��ى البحر ّ
�ضخم ��ة مبن ّية من احلجر اجلريي نف�سه امل�ستعمل يف بناء
ال�س ��ور؛ وم ��ن اخل ��ارج تظهر ر ِْج � ُ�ل ال�سور املنح ��درة بق ّوة
واملدعمة له على كامل طوله .مع الزمن تراكمت منحدرات
ِّ
الرجل الداعمة فوق بع�ضها حتّى �أ�صبح عر�ضها مع ال�سور
ِ
ً
الأ�سا�س ��ي حوايل الع�شرين م�ت�را.
وبح�ساب ب�سيط وجدتُ
ٍ
�أنّ م�ساح ��ة ال�س ��ور املحيط باملوقع ي ��وازي �أكرث من ن�صف
م�ساحتها :هن ��اك حوايل اخلم�سة هكت ��ارات داخل ال�سور
ذي امل�ساح ��ة املقا ِرب ��ة للهكت ��ارات الثالث .ج ��زء �آخر من
هذا ال�س ��ور يظهر بني القلع ��ة القرو�سطي ��ة وقلعة املرحلة
الفار�سي ��ة الراب�ضة على ج ��زءٍ غري ي�سري منه ،حيث يوجد
املدخ ��ل الوحيد ذو الب ّوابات ال�سبعُ .ب ِن َي هذا ال�سور امل�سننَّ
يف الرب ��ع الأول م ��ن الأل ��ف الثال ��ث ق.م( .ح ��وايل 2700
ق.م.).

تون�س

جبيل ،الن�سيج املديني من احلي اجلنوبي ،مطلع الألف الثاين ق.م.

جبيل ،جزء من احلي ال�شمايل� ،أوا�سط الألف الثالث ق.م.

جبيل ،و�سط املدينة الكنعانية.
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يرب� ��ض ق�ص ��ر احلك ��م ،م ��ن جه� � ٍة �أخ ��رى ،عل ��ى التل ��ة
ال�صخري ��ة املوجودة يف القطاع ال�شم ��ايل الغربي للموقع.
تت�أل ��ف امل�ستوي ��ات ال�سفلية من ��ه من ا ُ
حلف ��ر الناجتة عن
ُخرج ��ت منه احلج ��ارة الرملي ��ة Grès
املقل ��ع ال ��ذي ا�ست ِ
 dunaireامل�ستعمل ��ة يف البناء العل ��وي ويف �أبنية �أخرى؛
بر�صف
فيم ��ا امل�ستوي ��ات العليا مبن ّي ��ة من احلجر نف�س ��ه
ٍ
دقي ��ق ملدامي ��ك متفاوت ��ة الأحج ��ام وامل�ساح ��ات والأطر،
�سماكات للج ��دران �ضخمة وم�ساح ��ات للغرف كبرية
م ��ع
ٍ
ومتن ِّوعةُ .ب ِن َي هذا الق�صر مطلع الألف الثاين ق.م.
من جه ٍة ثالثة يقع معبد امل�س ّالت يف و�سط املدينة ومبواجهة
بابها الأوح ��د؛ موقعه الآن لي�س يف مكانه الأ�صلي ،فموقعه
جبيل ،القلعة من العهد الفار�سي ،القرن ال�ساد�س ق.م.
الأ�صلي هو فوق املعبد امل�س َّمى بحرف الـ  Lالالتيني ،ذلك
مما
�أ ّن ��ه ي�ش ّكل ن�سخة مطل ��ع الألف الث ��اين ق.م .للمعبدّ ،
ا�ضط� � ّر الأثريون �إىل نقل ��ه ب�أمانة علمية لتبي ��ان الن�سخة
الأ�صلية العائدة �إىل �أوا�سط الألف الثالث ق.م .واملوجودة
يف مكانه ��ا الأ�صل ��ي م�ش ِّكلة �أحد �أهم من ��اذج �أبنية املعابد
الكنعاني ��ة (الفينيقي ��ة) .يطرح النموذج ��ان �أ�سئلة كربى
ح ��ول عمارتهما والعنا�صر البنيوية التي �أ ّدت �إىل �صنعهما
كما هما ،لي�س املكان هنا للخو�ض فيها.
احلي ال�شمايل
العن�صر الرابع ال ��ذي �أو ّد الإ�شارة �إليه هو ّ
للموق ��ع ،وهو احل � ّ�ي املحاذي لل�س ��ور امل�سننَّ ال ��ذي تك ّلمنا
احلي عن ال�سور مم ّر عري�ض ال يبدو �شارع ًا،
عنه .يف�صل ّ
ويت�ش ّك ��ل الن�سي ��ج املديني في ��ه من جمموع ٍة م ��ن امل�ساكن
ال�صغرية املتال�صقة �ضمن ج ��ز ٍر �صغرية �أي�ض ًا م�ؤلفة من
ثالث ��ة �أو �أربعة بي ��وت ،يف�صلها مم ّرات �ض ّيق ��ة جد ًا تكاد
جبيل ،ال�ساحة امام ال�سبيل والطريق امل�ؤدي ،القرن الثاين ق.م.
ال تتّ�س ��ع لأكرث م ��ن �شخ�صني يف �آنٍ واح ��د ،وي�صعب علينا
اعتباره ��ا �شوارع .جدران الأبنية ه ��ذه (بيوت ب�أكرثيتها)
مبن ّية من احلجارة املتن ِّوعة املوجودة بكرثة على ال�شاطىء
املتاخم ويف الطبيعة املج ��اورة ،وهي مر�صوفة بعناي ٍة دون
احلي
�شغله ��ا و�صقله ��ا وت�شذيبه ��ا .يع ��ود زمن بناء ه ��ذا ّ
�إىل �أواخ ��ر الأل ��ف الثالث ق.م� .أنّ البني ��ة الن�سيجية لهذا
احلي ،والتي ت�ش ّكل منوذج ًا للن�سيج املبني يف كامل املوقع،
ّ
ق�صر ونب � ٍ�ع ومعابد وم�شاغل
وم�ساح ��ة الأبني ��ة العامة من ٍ
و�أ�س ��وار ن�سب� � ًة للم�ساحة العامة للموقع جتعلن ��ي �أعتقد �أنّ
املوق ��ع امل�س َّور ه ��ذا ،والذي درجت الكتاب ��ات على اعتباره
املدينة الكنعاني ��ة بذاتها ،لي�س �إ ّال مركز ال�سلطة املح�صَّ ن
ّ�ساع �أو ب�ضمور حوله ،بح�سب
يف املدينة التي كانت متتد بات ٍ
الأزمنة وبح�سب الأو�ضاع...
للبحث يف هذا املو�ضوع تت ّمة يف غري هذا املكان.
جبيل ،ال�سور ودعائمه من الداخل 2700 ،ق.م.
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كركوان ..مدينة فينيقية يف

تون�س

جبيل ،ال�سور ودعائمه من اخلارج ،من الألف الثالث حتى الألف الأول ق.م.

جبيل ،مدخل املدينة ال�شمايل ال�شرقي ،الألف الثالث ق.م.

جبيل ،الق�صر امللكي� ،أواخر الألف الثالث ق.م.

جبيل ،هيكل امل�سالت (ر�شف) ،مطلع الألف الثاين ق.م.

جبيل ،هيكل ب�شكل� ،أواخر الألف الثالث ق.م.

جبيل ،طريق امليناء املح�صن� ،أوا�سط الألف الثالث ق.م.
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ت�شري بطاقة تعريف مدينة كركوان �إىل التايل :
�1 .1أ ّنه ��ا ابن ��ة قرطاجة :فه ��ي �إذن حفي ��دة املدين ��ة الكنعانية
(الفينيقي ��ة) .ونظ ��ر ًا �إىل �أنّ احلفري ��ات فيه ��ا مل تتن ��اول
�س ��وى �أق ّل من ثلث م�ساحتها �ضمن �أ�سواره ��ا تقريب ًا ،ف�إ ّننا
ال ن�ستطي ��ع حتديد عمرها النهائي ح�س ��ب احلفريات �سوى
بعد اكتماله ��ا� .إ ّال �أ ّننا ن�ستطيع الق ��ول اليوم ،وح�سب اللقى
املتوافرة� ،إ ّنها بد�أت تظهر يف التاريخ مطلع القرن ال�ساد�س
قبل امليالد� ،أي يف الزمن الذي كانت خالله عا�صمة �إفريقيا
ال�شمالية الغربية قرطاجة تب�سط �سيطرتها على �أكرب ق�سم
من احلو�ض الغربي
ّ
للمتو�سط� .أ ّما ا�سمها فهو ا�ستنباط من كركوان ،منظر جوي من ال�شرق ،القرن ال�ساد�س ق.م.
البحاثة الذي ��ن �أ�شرفوا على حفرياتها منذ �سنة 1960
ِق َبل ّ
�أي بعد ثماين �سنوات من اكت�شاف املوقع الأثري.
2 .2مل تك ��ن يف زمنها من امل ��دن امله ّمة� ،إذ لي� ��س هنالك ذكر
لوجوده ��ا يف � ّأي م ��ن الكتابات التاريخي ��ة املعا�صرة لذلك
الزم ��ن ،ومل ُتظهِ ��ر الآثار املكت�شفة فيه ��ا �أو يف غريها من
امل ��دن البوني ��ة حت ��ى الآن �إ�ش ��ارة �إىل ا�سمه ��ا �أو معطيات
مما ا�ضط ّر الأثريون
ميكن من خاللها تقدير هذا الإ�سم؛ ّ
وعل ��ى ر�أ�سه ��م الفرن�س ��ي �ش ��ارل �صوماني ��ه Charles
 Saumagneمدي ��ر حملة احلف ��ر الأوىل �إىل ابتكار هذا
الإ�س ��م الذي تعرف به الآن .ومن ��ذ �ستّينات القرن املا�ضي
�أ�ش ��رف على احلف ��ر والكتاب ��ة عنها عامل ��ان تون�سيان هما
ع ّمار حمجوب ��ي وحم ّمد ح�سني فنرت ،وللأخري كتاب مفيد
ي�شرح ما �أجنز من مكت�شفات.
كركوان ،منظر جوي من الغرب ،القرن ال�ساد�س ق.م.
3 .3م ��ا اكت�ش ��ف منها حت ��ى الآن ي�ؤكد تواجده ��ا مطلع القرن
ويرجح تع ّر�ضه ��ا لدمار ن�سبي على
ال�ساد�س قب ��ل امليالدّ ،
ي ��د �أجاتوكلي� ��س  Agathocleاليون ��اين مل ��ك �سرغو�سا
 Syracuseاحلا�ض ��رة اليوناني ��ة املتواج ��دة على الأر�ض
الإيطالية يف جزيرة �صقلية منذ �أوا�سط القرن الثامن قبل
املي�ل�اد .حدث ه ��ذا الدمار حوايل �سن ��ة  310ق.م .ويبدو
�أ ّنه ��ا ا�ستع ��ادت عافيتها �سريع� � ًا لتعود وتد َّم ��ر كلي ًا حوايل
�سن ��ة  260ق.م .عل ��ى ي ��د القن�ص ��ل الروم ��اين رجولو�س
 .Regulusنام ��ت حتت الأر�ض حتى �سنة  1982ميالدية
عندما ،وكما يحدث يف كثري من مواقع اال�ستيطان القدمي
املطم ��ور ،اكت�شف ��ت �صدفة مع ��امل م�ستوطنة م ��ا لبثت �أن
بان ��ت للعيان ،كنز ثمني مبا له عالق ��ة ب�سالمة البقايا من
حمدد وحم�صور بالزمان واملكان.
زمن َّ
كركوان ،جم�سم ،منظر جوي من اجلنوب �شرق.
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كركوان ..مدينة فينيقية يف
املقدر عددهم بحوايل الألفني� ،ش ّكلوا
4 .4و يبدو �أنّ �سكانه ��اَّ ،
جمتمع ًا منوذجي ًا خا�ص ًا مبجتمعات املدن البحرية .فرغم
خ�صب الأر�ض الريفية املحيطة باملدينة ،ف�إ ّنه من الوا�ضح
�أنّ ال�صن ��ع احلرفية املتمحورة حول البيئة البحرية �ش ّكلت
ع�ص ��ب احلي ��اة االقت�صادية فيها :فما وج ��ود كمية كبرية
م ��ن �صدف املُ َّريق  Murexح ��ول املدينة �سوى دليل ي�ؤ ّكد
وجود �صناعة �صباغ الأرجوان ال�شهرية املتوارثة من تقاليد
مهنية وتقنيات تف ّردت بها مدن ال�شاطىء الكنعاين ك�صور
لقى عدي ��دة �أخرى ت�ؤ ّكد
و�صي ��دا وجبيل منذ ق ��رون ع ّدةً .
متحور الإنتاج حول املجال البحري وما تقت�ضيه ال�صناعة
املرتبط ��ة الوف�ي�رة م ��ن �أمتعة وع� � ّدة وو�سائ ��ل للت�صريف
وللتج ��ارة .ولقد �أتى التنظي ��م املديني متوافق ًا مع حاجات
اجلماع ��ة :فال�شوارع عري�ضة و�أكرثيتها م�ستقيم ،وال�شارع
املنحن ��ي املت ��وازي مع جبهة البح ��ر ال تع ّرج في ��ه ،ين�ساب
�أنيق� � ًا عري�ض ًا وينفتح عند و�سطه على �ساحة وا�سعة ت�ش ّكل
قل ��ب احل � ّ�ي الناب� ��ض .لكنّ امللف ��ت يف املو�ض ��وع هو غياب
وج ��ود ميناء لهذه املدينة البحري ��ة ال�صغرية ذات الت�سعة
هكتارات ّ
واملنظمة تنظيم� � ًا مديني ًا وا�ضح ًا ،عايل اجلودة
الوظيفية م�ؤ ّمن ًا حيا ًة �سهل ��ة ورغيدة ملواطنيها .ي�ؤ ّكد هذا
التنظيم املتقدِّ م راهنية �إن مل نقل �أ�سبقية الفكر والإجناز
القرطاج ��ي (الب ��وين) ،يف ه ��ذا امل�ضمار ،عل ��ى غريه من
املتو�سط.
ثقافات حو�ض البحر ّ
�5 .5إنّ الهيكل ��ة اجل ّيدة للن�سيج املدين ��ي ،حيث تنتظم الأحياء
ن�سب� � ًة لوظائفه ��ا ويف احل ّيز املنا�سب له ��ا ،وحيث الو�ضوح
�شبه التام يف وظائف الأبنية من �سكن وعمل وعبادة ،يجعل
االختي ��ار ب�ي�ن العنا�صر امل ��راد �إظهارها يف ه ��ذا العر�ض
�صعب ��ة� .س�أعتمد �إذن يف ه ��ذا االختيار عن�صر الفرادة يف
االنتق ��اء و�أ�ضيء على �أربعة عنا�صر �أجده ��ا �أه ًال للتو ّقف
عندها :ي�أت ��ي يف املرتبة الأوىل جتهيز �أكرث البيوت بح ّمام
مبني م ��ع البناء وبنف�س
فريد يح ��وي مغط�س ًا لال�ستحمام ّ
بطني �أحم ��ر يت�آلف ببهاء م ��ع اللون الأبي�ض
امل ��واد ،مو ّرق ِ
بطني
امل�صف� � ّر الطاغي على م�ساح ��ات اجل ��دران املو ّرقة ِ
من الل ��ون نف�سه .بع�ض البيوت الفخم ��ة حتوي على ح ّمام
مبغط�س مزدوج ي�سمح ل�شخ�صني باال�ستحمام �سوية .تغذي
ه ��ذه التجهيزات �شبكة م ��ن الأنابي ��ب الفخّ ارية املطمورة
تو�صل املياه النظيفة �إىل ك ّل مبنى يف املدينة ،و�شبكة �أخرى
ال�صحي مطم ��ورة جماريها احلجرية والفخارية
لل�صرف
ّ
على جوان ��ب ال�شوارع وال�ساحات .ح ّمام ��ات بع�ض البيوت

تون�س

كركوان ،جم�سم ،منظر جوي من ال�شمال غرب.

كركوان ،م�ساكن متال�صقة �ضمن جزر الن�سيج املديني.

كركوان ،جم�سم ،جزر و�ساحات عامة.
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الفخم ��ة جم ّه ��زة ب�شبكة ثاني ��ة داخلية ،ت�ش�ي�ر احلفر ّيات
�إىل �أ ّنه ��ا للمي ��اه ال�ساخن ��ة .ق ��رب املعب ��د ،وعل ��ى ال�شارع
الع ��ام (امل�س ّمى �شارع ال�ص ّن ��اع) ،يوجد مدخل احل ّمامات
العامة ،ال�صغرية احلجم والعالية اجلودة الوظيفية :ي�شري
توا�ض ��ع حجمها من جهة وانت�ش ��ار احل ّمامات املنزلية من
جه ��ة �أخ ��رى �إىل حقيقت�ي�ن �إجتماعيتني ،تفي ��د الأوىل �أنّ
الكنعانيني البونيني كما القرطاجيني ّ
يف�ضلون اال�ستحمام
يف منازله ��م عك�س الروم ��ان ،وتفيد الثاني ��ة �أنّ ال�سلطات
العام ��ة تعري الطبق ��ات الفق�ي�رة والكادح ��ة �أه ّمية كبرية
لتبن ��ي له ��ا ح ّمامات عام ��ة جم ّه ��زة جتهيز ًا ج ّي ��د ًا .ومن
الوا�ضح �إذن �أنّ ال�سالمة ال�صح ّية للمواطنني تقع يف �صلب
كركوان ،فرن فخار �صغري.
�إهتم ��ام ه ��ذا ال�شع ��ب وتعني �أي�ض� � ًا �أنّ ه ��ذا الأمر يقع يف
�صلب م�س�ؤولية ال�سلطات العامة يف املدينة .ت�ش ّكل �شبكات
ال�صحي
التغذي ��ة باملي ��اه اجلارية كم ��ا �شبكات ال�ص ��رف
ّ
العن�صر الثاين امللفت للنظر يف كركوان.
�أ ّما العن�صر الثالث فهو غياب امليناء من جهة ،والتجهيزات
البحرية املتواج ��دة يف الزاوية اجلنوبي ��ة ال�شرقية للمدينة
م ��ن جهة �أخرى ،والتي يبدو �أ ّنها �ش ّكلت اال�ستعا�ضة العملية
ع ��ن املرف�أ بالن�سبة لبع�ض الوظائف ال�ضرورية للموا�صالت
للبحاث ��ة املهت ّمني بتاريخ
البحرية� .ش ّك ��ل غياب املرف�أ لغز ًا ّ
املدين ��ة ،ذلك �أنّ �إمكاني ��ة الر�سو يف جون طبيع ��ي �أو �شرم
�صغري هي من ال�شروط الأ�سا�سية الختيار موقع اال�ستيطان
عن ��د الفينيقي�ي�ن وبالت ��ايل عن ��د البوني�ي�ن القرطاجي�ي�ن.
ومب ��ا �أنّ �شك ��ل املوقع الطبيع ��ي لكركوان يتناق� ��ض مع هذه
املعطي ��ات ،ب ��رزت الت�سا�ؤالت حول املو�ض ��وع .قدّر بع�ضهم
كرك ��وان ،جم�سم ،جزر �سكنية ،بواب ��ة الغروب �آخر ال�شارع ،املعب ��د على زاوية ال�شارع
�أنّ ال�شاطىء املج ��اور ي�ؤ ّمن بع�ض الت�ضاري�س البحرية التي
قبل البوابة.
مما
ت�سمح با�ستعمالها للر�س ّو الوقتي �أ ّيام الطق�س الهادىءّ ،
ي�سم ��ح بتحميل وبتفريغ الب�ضائ ��ع لتجار ٍة قد يكون مركزها
الأ�سا�سي مرافىء امل ��دن القرطاجية امله ّمة .و ُيف َهم عندها
تواج ��د التجهي ��زات املُ�شار �إليه ��ا .تت�ألف ه ��ذه التجهيزات
من ق�سمني مرتابطني ،الأول ه ��و طري ٌق ينحدر من م�ستوى
ال�شارع امل�ستقيم املوازي لل�سور اجلنوبي �إىل م�ستوى البحر،
حيث يلتقي مع "الباطو�س" �أي ال�صخر الأفقي الذي ي�ش ّكل
حدود ال�شاطىء مع البح ��ر ذي العمق املحرتم الذي ي�سمح
ل ��زوارق احلمولة باالق�ت�راب والتحمي ��ل �أو التفريغ .جنوب
املنح ��در وعن ��د الو�ص ��ول �إىل م�ست ��وى ال�ش ��ارع امل�ستقي ��م
ُب ِن � َ�ي عن�ب ٌ�ر طوي ��ل يتّ�س ��ع لزورقني ،مفت ��و ٌح بكام ��ل عر�ضه
مما ي�ش�ي�ر �إىل الوظيفة املح ��دودة جد ًا لهذه
عل ��ى البحر؛ ّ
"البحرية" املتوا�ضعة .لكنّ امللفت هو الب ّوابة املح�صَّ نة التي
كركوان ،مغط�س يف حمام منزيل.
141

العدد ال�ساد�س 2015

كركوان ..مدينة فينيقية يف
يلتق ��ي عندها ال�س ��ور اجلنوبي و�سور البح ��ر ال�شرقي .فهي
مدرو�سة بد ّقة ومعرف ��ة وا�سعة بفنون التح�صينات .وكذلك
الأم ��ر بالن�سبة للب ّوابة التي يب ��د�أ عندها من الغرب ال�شارع
امل�ستقي ��م امل ��وازٍ لل�س ��ور اجلنوب ��ي ،فهي ال تق� � ّل �أهمية عن
الأوىل ،ب ��ل تفوقها يف بع� ��ض التفا�صيل املعمارية الدفاعية.
وعندم ��ا نعل ��م �أنّ ال�شارع امل�ستقي ��م املُ�شار �إلي ��ه ،هو �شارع
والتج ��ار ،تنت�ش ��ر �شمال ��ه م�ستودع ��ات ال�سلع
ال�صناعي�ي�ن ّ
وحمرتفات ال�ص ّناع ،ندرك الأهمية البالغة لهذا الق�سم من
املدينة حيث مراكز الإنتاج والت�سويق.
املهم يف تركيب املدينة .يت�ألف
ي�ش ّك ��ل ال�سور العن�صر الرابع ّ
ه ��ذا ال�سور من جدارين يف�ص ��ل بينهما مم ٌر ي�سمح بانتقال
املقاتل�ي�ن والعتاد من نقط� � ٍة �إىل �أخرى ب�سهول ��ة وب�سرعة ال
تعرقلها حركة احلي ��اة يف ال�شوارع .يدعم ال�سور من م�ساف ٍة
�إىل �أخ ��رى �أبرا ٌج دفاعي ��ة ،غالب ًا ما تك ��ون مربعة ّ
امل�سطح،
ت�ش ّك ��ل نقاط تهديد للمهاجمني على امت ��داد ال�سور� ،إذ �أ ّنها
تتق� �دّم بكامل �سماكتها عن �صف الأ�سوار املر�صوفة وتعلوها
مبقدا ٍر يكفي لل�سيطرة عليها على كامل امل�سافة الفا�صلة بني
برجنيٌ .
بع�ض من بقايا الأدراج امللت�صقة باجلدران ُت�ستع َمل
َ
للو�صول �إىل �أعلى الأ�سوار حيث طريق احلرا�سة ين�ساب من
�أ ّولها �إىل �آخرها وراء املرمايات التي تط ِّرز �أعالها.
�أ�شرق ��ت ال�شم�س على مدين ��ة جبيل ،على ال�شاط ��ىء الكنعاين-
يوم من
الفينيق ��ي �ش ��رق ّ
املتو�سط يف �ساع� � ٍة من �ساعات �صب ��اح ٍ
�أ ّي ��ام الربي ��ع� ...أ�شرقت م ��ن وراء اجلبال املحيط ��ة باملدينة كما
يعان ��ق العقد جي ��د �إحدى جميالت الأر�ض ...ميت� � ّد البحر غرب
املدين ��ة حتى الأفق ،ومن ��ه ٍّ
وبخط م�ستقيم عل ��ى �ألفني و�أربعماية
كيلوم�ت�ر ًا ترتاح موجات ��ه الناعمة على �شاط ��ىءٍ م�ستقيم ،تغ�سل
الر�صي ��ف البحري احلامل ال�سهيل الداف ��ىء الذي بلون الذهب،
حيث ت�ستق� � ّر مدينة كرك ��وان ال�صغرية بحجمه ��ا والكبرية جد ًا
بدالالتها التاريخي ��ة واالجتماعية والعمرانية املمتدّة بالزمن �إىل
قرون عدّة.
ٍ
وبحاثة التاريخ يف اكت�شاف مدننا وبلداتنا و ُقرانا
يتع ��ب الأثريون ّ
املطم ��ورة يف بلداننا من ��ذ �آالف ال�سنني ،ي�ساعدهم يف الرفع ويف
التوثيق تقني ��ون يف فنّ الرفع والر�سم وبع� ��ض املعماريني ،الذين
تقت�ص ��ر �إ�سهاماته ��م يف �أك�ث�ر الأحيان عل ��ى ا�ستعرا�ض املوجود
وتوثيق ��ه .لك ��نّ املطل ��وب يف املو�ض ��وع ه ��و درا�سة عم ��ارة املكان
والنا� ��س والتنظيم املدين ��ي مل�ستق ّراتهم ،وه ��ي تزخر بالأمثوالت
الثمين ��ة املفيدة يف جميع م�ضامري احلي ��اة .ف�أين املعماريون من
كل ذلك؟

تون�س

كركوان ،مغط�س مزدوج يف حمام منزيل.

كركوان ،قناة ت�صريف مياه مك�شوفة.

كركوان ،جم�سم ،بوابة البحر ،منحدر الزوارق ،العنابر.
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كركوان ،بقايا حت�صينات بوابة البحر.

كركوان ،عنرب الزوارق.

كركوان ،منحدر الزوارق ،عند الباطو�س.

كركوان ،جم�سم ،بوابة الغروب.

كركوان ،بوابة الغروب.

كركوان ،ال�سور الغربي ،الربج ال�شمايل.

كركوان ،ال�سور الغربي ،الربج ال�شمايل املتقدم عن خط ال�سور.
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التماثل العمراين لال�ستيطان الكنعاين
من بريوت اىل كركوان
املعمار حبيب ابراهيم �صادق
ا�ستاذ العمارة يف اجلامعة اللبنانية
ه ��ذه املقالة مبنا�سب ��ة ور�شة العمل الثانية ح ��ول :تعليم العمارة
يف الوط ��ن العربي ( 7-6كان ��ون االول  )2013تون�س .حيث قام
الوف ��د اللبن ��اين بزيارة املوق ��ع الأثري الفينيق ��ي كركوان مبعية
رئي�س هيئة املعماريني العرب اال�ستاذ اميل العكرة.

مقدمة

تزدحم االفك ��ار يف حتليل وفهم التاريخ الكنع ��اين الذي يكتنفه
الغمو� ��ض وك�ث�رة �ألغازه ،رغ ��م العديد م ��ن اال�ش ��ارات الكثرية
اليه ��م يف ن�صو�ص و�آثار احل�ضارات القدمي ��ة ،كبحارين وجتار
ن�شيطني .فالكنعانيون ت�سمية اطلقها عليهم امل�ؤرخون يف املرحلة
التي �سبقت االلفية االوىل ق .م� ،.أما اليونان فقد اطلقوا عليهم
ا�سم( phoinikes  الفنيقيني) ،وهذه املقالة ال تتوخى احلديث
ع ��ن التاريخ واالبحاث الأثرية املتعلق ��ة بالكنعانيني ،فهي ت�سعى
اىل ت�سلي ��ط ال�ض ��وء على احلا�ص ��ل العمراين املحق ��ق بالتناظر
العم ��راين بني بريوت الكنعانية وكرك ��وان البونية من خالل اثار
املوقعني.

التنوع والت�شكل احل�ضاري يف ال�سياق التاريخي
الكنعاين

�سجل بدء ازدهار احل�ضارة
�شكلت الألفية الثالث ��ة ق.م ،.تاريخ ّ
الكنعاني ��ة والتي عرف ��ت الحق ًا باحل�ض ��ارة الفينيقية  ،وموقعها
م ��ا يعرف الي ��وم باملنطقة ال�ساحلي ��ة امل�ؤلفة من لبن ��ان و�سوريا
وفل�سطني .وبرز هذا ال�شعب كق ��وة ح�ضارية و�سيا�سية نحو عام
 1100ق.م ،.عقب فرتة من الفو�ضى  واالنهيار االجتماعي التي
�سادت �أرجاء املنطقة يف ذلك الوقت.
ومن ��ذ القرن التا�س ��ع وحتى القرن ال�ساد�س قب ��ل امليالد ،هيمن
الفينيقي ��ون عل ��ى بل ��دان البح ��ر املتو�س ��ط ،م�ؤ�س�س�ي�ن مراك ��ز
جتاري ��ة وم�ستعم ��رات ،ب ��دء ًا م ��ن قرب� ��ص يف ال�ش ��رق ،م ��رور ًا
ببحر� إيجه و�إيطالي ��ا و�شم ��ال �إفريقي ��ا ،و�صو ًال اىل� إ�سباني ��ا يف
الغ ��رب .ا�ست ��وردوا املع ��ادن الثمينة وتاج ��روا بها ،كم ��ا �صنعوا
منتج ��ات كالنبي ��ذ وزيت الزيت ��ون ،والأخ�ش ��اب امل�ستخرجة من
�شجر الأرز.
متي ��زت حرك ��ة التو�س ��ع الفينيق ��ي ب�أ�ساليبه ��ا وطرائقه ��ا ع ��ن
جمي ��ع الطرائ ��ق التاريخي ��ة امل�ألوفة لدى احل�ض ��ارات االخرى.
فالفينيقي ��ون مل يتخذوا احل ��رب والفتح و�سيل ��ة لال�ستفادة من
خ�ي�رات البالد الأخ ��رى ،بل كانت لهم فل�سف ��ة خا�صة يتعاملون
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�صورة 1حفرية بريوت الأثرية ( Bey-010فريق اجلامعة اللبنانية)

الأثرية فيمدينة بريوت (�صورة .)-1-وكتاباتهم املد ّونة غالب ًا على
ورق الربدى اله�ش اهرت�أت ،بحيث بتنا نتع ّرف على الفينيقيني ،من
خالل ما كتبه الآخرون عنهم.
ع ��ام  814ق.م� ،.ساهم ��ت مدين ��ة �ص ��ور يف ت�أ�سي�س قرطاج  الت ��ي
�أ�ضح ��ت بعد نحو � 300سنة قوة هائلة  عقب ح�صار البابليني ملدينة
�ص ��ور الذي دام  13عام� � ًا ،م�ستنزف ًا مواردها كلها .وعلى �أثر ذلك،

به ��ا مع الآخرين ،تختلف كل االختالف عن فل�سفة الغزو وال�سيطرة
بالقوة التي ميزت احل�ضارات االخرى .وجند �أن تو�سع ا�ستيطانهم
ل�سواح ��ل املتو�سط ،والأطل�سي ال�شرقية ك ��ان انت�شار ًا جتاري ًا ثقافي ًا
تعاوني� � ًا ،ولي�س غزو حروب ونهب لبالد وث ��روات ال�شعوب االخرى.
اما اجليو�ش وال�شعوب التي �سيطرت الحق ًا على الفينيقيني فهي�  إ ّما
د ّمرت مدنهم �أو بنت فوقها ،ويظهر ذلك جلي ًا من خالل احلفريات
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هيمنت قرطاج عل ��ى غ ��رب املتو�س ��ط وط� � ّورت تدريج� � ًا ح�ضارتها
اخلا�ص ��ة املعروفة ل ��دى الروم ��ان باحل�ضارة البوني ��ة  .Punicيف
الق ��رن الثال ��ث ق.م ،.وم ��ع ن�شوء روم ��ا كنفوذ يف و�س ��ط املتو�سط،
ت�صارعت وقرط ��اج يف �سل�سل ��ة مع ��ارك عرف ��ت باحلروب البونية.
وقبل �أن يو�شك القائد القرطاجي هنيبعل على غزو روما ،هُ زم عام
 202ق.م .قرب قرطاج التي �أحرقتها روما عام  146ق.م ،.مد ّمرة
بذلك �آخر �أهم املدن الفينيقية.
متي ��ز الفنيقيون بانهم �شعب م�ساوم خالل احتالل االخرين ملدنهم
ويف تو�سعه ��م ،كان ��وا يتبعون ع ��دة طرائق يف تو�سعه ��م وانت�شارهم
يف ب�ل�اد البحر املتو�سط .فهم كانوا جت ��ار ًا وناقلي ح�ضارة �أحيان ًا،
ومهاجرين لال�ستيطان وان�شاء ب�ل�اد جديدة .واقت�صرت ﻤﻨ�ﺸ�ﺂﺘﻬﻡ
ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻥ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻤﺭﺍﻓﺊ،
و�شكل ��ت مدنهم على ال�ساح ��ل ال�شرقي للمتو�س ��ط ﺒﻭﺍﺒﺔ ﺩﺨل ﻤﻨﻬﺎ
امل�صري ��ون واليونان اىل �آ�سيا ،ونافذة اطلت منها املمالك اال�شورية
والبابلي ��ة والفار�سية على البح ��ر املتو�سط .كان مركز القوة يف تلك
احلقب ��ة يكم ��ن يف دولة املدينة ،وق ��د �سعت املدن الت ��ي كانت تتمتع
مبجموع ��ة قوانني وامتيازات وا�سعة النط ��اق وو�ضع �سيا�سي مميز،
�إىل تعزيز �سلطتها عرب معاهدات ت�ضمن لها التجارة داخل املنطقة
وخارجها.

التماثل العمراين بني بريوت وكركوان

�أظهرت حفرية بريوت الأثرية يف املوقع  Bey-10اثار ًا فينيقية تعود
اىل  800ق.م .يف ف�ت�رة االحت�ل�ال الفار�سي ،حي ��ث مت الك�شف على
�آثار ا�سا�سات ابنية ملنطقة جتارية حماذية للمرف�أ الفينيقي ،تراكم
عليها طبقات اثرية يونانية ورومانية وبيزنطية وا�سالمية وعثمانية
(�صورة)-2-

�صورة  3خمطط و�صورة ال�شارع الفينيقي

ومتي ��زت الطبق ��ة الفنيقي ��ة ب�ش ��ارع عر�ض ��ه ح ��وايل  2.40م .من
ال�شم ��ال اىل اجلن ��وب تتوزع ب�شك ��ل متال�سق عل ��ى جانبيه وحدات
جتارية (�صورة)-3-
ميث ��ل موق ��ع كركوان حمط ��ة بوني ��ة هامة عل ��ى ال�ساح ��ل التون�سي
جعلها ت�أخذ مكانة هام ��ة بعد �أوتيكا وقرطاجة .ﻲﻓ ﻏﻴﺎﺏ املعطيات
التاريخي ��ة وباالعتماد على اللق ��ى الأثرية والعمراني ��ة واجلنائزية
ملدينة كرك ��وان حيث ا�ستنت ��ج العديد من امل�ؤرخ�ي�ن املعا�صرين ان
املدينة �أ�س�ست يف القرن ال�ساد�س ق.م�( .صورة)-4-
ميثل موق ��ع كركوان االثري مث ��اال هند�سيا وعمراني ��ا فريدا ،حيث
ال�ش ��وارع امل�ستقيم ��ة تتعامد لت�شكل مربع ��ات وم�ساحات خم�ص�صة
للأبني ��ة .وتتخلل هذا الن�سيج العمراين العديد من ال�ساحات هيئت
لت�ستجيبللحياةاالقت�صاديةواالجتماعيةلل�سكانكماك�شفتالبحوث
االثري ��ة احلديثة على ح ��زام ي�سيج املدينة تتخلل ��ه بوابات و�أبراج.

�صورة  2الطبقات الأثرية للحفرية Bey-10
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�صورة  4خمطط عام للحفرية الأثرية ملدينة كركوان (املعهد الوطني للرتاث)

ام ��ا الن�سيج ال�سكن ��ي للمدينة ،فيتك ��ون من جمموعة م ��ن االحياء
الف�سيح ��ة تتخللها البي ��وت املتنوعة من حيث ا�شكاله ��ا و�أحجامها،
واكرثها تلك التي تتمحور ح ��ول فناء ب�سيط فيه غرفة لال�ستحمام
وتتك ��ون م ��ن مع�ب�ر �صغ�ي�ر يق ��وم كحج ��رة ثي ��اب وم ��ن حو� ��ض
م�ستطي ��ل ال�شك ��ل فيه مقعد للم�ستح ��م ،فوجود ه ��ذه الغرفة ي�شري
اىل رف ��اه امل�سك ��ن ،وكذل ��ك الغ ��رف االخ ��رى املخ�ص�ص ��ة للن ��وم
واع ��داد الطع ��ام ،وتتمي ��ز البي ��وت ب�أنظم ��ة جتميع مي ��اه االمطار
وكذل ��ك اقني ��ة ت�صري ��ف املي ��اه املبتذل ��ة (�ص ��ورة 5-و 6و.)7
«كما ك�شف ��ت احلفريات االثرية على معبد يعت�ب�ر من ا�شهر املعابد

�صورة  5اعادة بناء منظورية ملنزل (موقع احلفرية)

البوني ��ة يف غربي البحر االبي�ض املتو�سط .فمن حيث ت�صميمه تراه
مطابقا للنم ��وذج ال�سامي مبدخله ذي العمودين االمامني و�سقيفته
وال�صح ��ن وفيه ترى املذبح والناوو� ��س املخ�ص�ص لل�صور املقد�سة،
ول ��ه لواحق تف�ض ��ي مبا�شرة لل�صحن ومن مميزات ��ه ور�شة اقاموها
ل�صناعة االيقونات الفخارية» (املعهد الوطني للرتاث).
واملدين ��ة جمه ��زة مبيناء بقيت من ��ه بع�ض الأج ��زاء .ويك�ش ��ف املوقع
عن مظاه ��ر عديدة للحياة اليومية والأن�شط ��ة االقت�صادية والتجارية
للمدين ��ة وحياته ��ا الروحية من خ�ل�ال القطع واملجموع ��ات التي عرث
عليها خالل احلفريات واملوجودة يف متحف املوقع�( .صور 8-و 9و)10

�صورة  6منزل يتو�سطه فناء (موقع احلفرية)
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�صورة  7حو�ض اال�ستحمام (موقع احلفرية)

�صورة  8جم�سم العادة بناء للموقع (متحف حفرية كركوان)

�صورة  9م�شهد عام حلفرية كركوان

�صورة  10م�شهد عام حلفرية  Bey-10بريوت

كم ��ا تظهر تقنيات البن ��اء ومواده اىل ت�صنيع ح ��ريف م�سبق لبع�ض
العنا�صر امل�ستعملة يف البناء.
يف اخلت ��ام م ��ن امله ��م اال�ش ��ارة اىل النق� ��ص الكب�ي�ر احلا�صل يف
الدرا�س ��ات املتخ�ص�ص ��ة املعماري ��ة املتعلق ��ة بالعم ��ارة الكنعاني ��ة
الفنيقية وال ي�سعنا يف منا�سبة هذا املقال اال الدعوة لالهتمام بهذا
النوع من الدرا�سات من قبل االفراد وامل�ؤ�س�سات وب�شكل خا�ص هيئة
املعماريني العرب.

اخلال�صة

تظه ��ر احلفريات يف ب�ي�روت وكركوان التماث ��ل يف ا�س�س التخطيط
املبن ��ي عل ��ى الت�ص ��ور امل�سبق لعم ��ران املدين ��ة ،التوزي ��ع الوظيفي
للأحياء ب�ي�ن �سكن وحرف و�سوق ومرف� ��أ وم�ساحات عامة ومنطقة
املعب ��د ،التخطي ��ط مبني عل ��ى �شبكة م ��ن الطرق املتعام ��دة والتي
ت�شكل املربع ��ات املخ�ص�صة للبناء ،ت�شري الدالئل اىل احلر�ص على
رف ��اه امل�سكن ،كما وجتهي ��ز املوقع ب�شبكة ت�صري ��ف للمياه املبتذلة،
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