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الرفاعي: تحقيق حالة متقدمة 
من التنمية السياسية








     
   



      
   
   
 
      


      
      
     
     






ا&ردن: إخالء الشيخ جراح جريمة حرب



الصحة: ال إيقاف للقاح أسترازينيكا 


 


   
     







    
    
    



   

    
    
    









    


 
      



  
 
    
   




العودات: مسارات ا3صالح تؤكد حيوية الدولة


وزيرة الصناعة: منع تصدير المواد الغذائية
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»   الوطني لحقوق ا�نسان« يستنكر مقتل فتاة 
على يد والدها 

   نقابة ا+طباء تتلقى ٦٤٠ شكوى خالل عام 

   وزير الداخلية يدعو الستثمار
العالقات مع كندا 
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 »التعليم العالي« يعتمد آلية التدريس في الفصل الصيفي 






 العودات: مسارات ا�صالح بالمئوية الثانية
تؤكد حيوية الدولة 



 عبيدات: ال عالقة لموظفي الصحة بنفاد ا+كسجين 

   لجنة المرأة بـ »ا+عيان« تزور »رائدات
الصبيحي« و»شابات العارضة« 

   »تجارة الزرقاء« تثمن قرار البلدية 
باستحداث سوق شعبي في الوسط التجاري 

ارتفاع قليل على الحرارة
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 تسجيل ١٣ وفاة و٥٢٢ إصابة جديدة بكورونا 

 »كير ا+ردن«: توزيع المساعدات لدعم ٤ آالف عائلة 

 حمالت رش وتعقيم للقضاء على الحشرات 
والقوارض في مؤاب 

 البترا.. إطالق المرحلة الثانية من »التمكين الرقمي« 
لجمعيات التراث 

 وزير ا+وقاف يوزع مشاريع انتاجية
على أسر فقيرة في الطفيلة 



     






       
       

     
 

 
 
     
 


       
      

  
       
      
      

 
      

      


     

    

      
  


     

     
      




     
    


      
      
      

     
     
     



     
     
    


  

 
    
     
    

   
     
  

     
     

   
   
     
      


     
    

    

     
     
    
      
     
      
    

    



     
     










    
  

     

      
     


    

    


  



     




 

     
     

    

     









 

      

    
        
      


     


 
     
      
    



       
 

      


  
 
  
     
  


 
    



    


     
    
 






   






    
      






   
       
     

      
      
     
     
     
    



    
     
     


     
     







     
    

     


    

     
     


 
     
    
    


   

    
     

    



 البزور: ملتقى القدس يبرز دور ا+ردن
في الدفاع عن القضية الفلسطينية 

 »المدن والقرى«: مشروع دعم الالمركزية 
يسهم بحصر ا+صول الثابتة للبلديات 

 افتتاح مشروع تأهيل ا+براج الحدودية 
على واجهة المنطقة الشرقية 

 إطالق مشروع لحماية الغابات من الحرائق 

 المفلح يتفقد مديريات تنمية ومكاتب 
»المعونة« في الكرك 
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 اتفاقية لتأهيل ينابيع في جرش 


 الرفاعي يستغرب ما يشاع عن تعديالت 

دستورية تتحدث عن دين الدولة 



 ٣ لجان لضبط جودة ومستوى الرسائل 

وا6طروحات الجامعية 

 حملة تطعيم ضد كورونا
لكوادر الخدمة المدنية 

 بحث التعاون العسكري بين ا6ردن وهنغاريا 




     




       




       
  




    

     





      



     
      
 


   
     

      

 
      
    

     






      




      



      

  
    
      

     



      
  






   
    

    



    

     
     




    
    

    





     

     

 
     
    






 الصفدي: إخالء سكان حي الشيخ جراح من بيوتهم جريمة حرب 

» همة وطن« تنهي أعمالها بعد صرف التبرعات 



 مصاروة: مشروع التحريج الوطني يهدف
إلى زيادة مساحات الرقعة الخضراء 
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   ١٠٫٣ مليون دينار التداول بارتفاع ٠٫٤٪ 








       




        


        

      
      
      



       

     




        
       
       





        
      

      



 علي: المخزون االستراتيجي من المواد الغذائية يكفي شهرين 




  


     
   
     
     
    
     


     





    






    

    

     


      
    






     




     
   
    
      




    





    

    
     
     





      

  
     


    
    
     
      

     



   وزارة االقتصاد تبدأ بتطبيق نظام الشراء ا/لكتروني 

   انخفاض أسعار الذهب ٦٠ قرشا بالسوق المحلية 



      
       





      
      
        
     
      
     
     

       
     
      




      
      
      



  

     





     

    



      
     




       

     



       


      
     




    




   دراسة بحثية  تدعو لتطبيق منهج االقتصاد السلوكي باEردن 
–

     

     
    
   

 


    


    
     






  




    



    



    
    


 
     

    
 

    

    




   قطر تستضيف أكبر مؤتمر اقتصادي  ا/ثنين




     





 

    
   



 

     
     
   
     

  
     
     




   

       


    



 



    
    



     

    
    
   
    

     

     
    
    


   ٨ر١٥ مليار دوالر االحتياطيات اEجنبية 
للمملكة حتى نهاية أيار 

–
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مستوطنون يجّددون اقتحاماتهم ل�قصى




تزايد ا&صابات بكورونا في افريقيا
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 النشامى ضمن ١٤ منتخب� يتنافسون على سبع بطاقات 
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 مرافق ملعب كرة القدم في البترا آيلة للسقوط! 
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 نادي التنس ينظم بطولة 
الراحل نضال لطفي 

 نّصار تحتفظ بمقعد ا:ردن 
في االتحاد العربي 
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 التمثيل ا�ردني في ا�ولمبياد يرتفع إلى ١٠ العبين 

 »شباب البترا« تبحث تحضيرات معسكرات الحسين 



    
 



 
     
  





     
    

    


     
     
    


      


  
    




  
     



    










 

  

   
    



  

  



   

    


   
   
    

   
     
    

    
     



    
   

    
    

   
     
   
    
   

 


 عمار وحميدان ونتالي يودعون 

المنافسات مبكر- 

 معلول يستقيل من تدريب المنتخب 
السوري لكرة القدم 
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 ميسي يالقي صديقه سواريز بحث8 عن التعويض 
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مصر..     »التذكارات السياحية« تنتظر 
أيام$ أفضل 
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05

03

هيفا وأكرم: »لو كنت«

مطبخ

07

05

»إنديانا جونز« وصل إىل املغرب

الغيطاين يستكمل تحليل الصخب

يف السينام املرصية

قصص قصرية جدا:

.. وخرجت حرير الروح من دفاتر األحزان

جائحة »كوفيد-19« 

جعلت العامل 

عرضة لإلصابة 

باضطراب الحزن 

املُطَوَّل

04

كتب :حسني دعسة

huss2d@yahoo.com

1 - الخروج األول.

كان�ت يف س�فرها، تناج�ي النهر، 
تبع�ث رس�ائلها، يف طري�ق القمر 

املكتنز.
.. رأت فيما يرى النائم ان يف أحالم 

الناس ما يثري الحرية.
يف  تعان�د  جواه�ر  ث�الث  ملح�ت 
الخ�روج، بك�ت، ف�اض النهر، مد 
الطفل يده، طالبنا بسفر الخروج، 

تتابع حرير ما يصدر عن الشيش�ة 
من هرهرة وكركرة، يف عينيها جاد 

املاس بعد احتباس.

2–الخروج الثاين

يحك�ى أن،.. غابت إىل ح�د الغابة-
تلك املعال�م بني دروب الش�هداء.. 
فودعتن�ي، غازلن�ي الصم�ت)....( 

وانا اقلب كرت االعاشة.
كادت نخلة الش�ارع تن�ر اخبار 
الفات�ح، ال�ذي م�ر إىل ج�وار ذلك 

الظل الغريب.
نم�ت يف ظ�ل طي�ف تل�ك الجيب 
املط�رز، فيها حام�ت أمي ما تيرس 
م�ن أرسار حاوي الخ�روج، بيض 
مسلوق واس�اور من فضة عدنية، 
ترب�ة كربالئي�ة، ورس�ائل وصور 
قديمة. اوصتن�ي بنعف الصندوق 

يف حد النهر. قلبي أضاع الوصية.

3–الخروج الثالث

م�ى وحي�دا، توق�ف إىل جانب 

الشاش�ة، نورها ساطع وصخبها 
يوترن�ي، »يتدعث�ر« رواد املقهى 

بصوت غريب، افصح السامع:

إىل  الدخ�ول  ب�اب  ان  يق�ال   -
 ج�وار بي�ت املق�دس، ال يتعمد

اال بال�دم ويتبع ارشاقة ش�مس 

باب العامود.
رست مع ظ�ل الفجر، تس�بقني 
حري�ر الروح، روايت�ى تنحاز إىل 
رسوات الحكاي�ة، يودعن�ا موكب 
الش�هيد، ليس من أمامنا، اضعنا 
أث�ر تل�ك الخرائط الت�ي اخذتها 
جدتي يف قرطلة االفعى ومرطبان 

السمن والعسل.
.. ملحن�ا، موك�ب الش�هيد، غن�ت 

حرير الروح:
-مع السالمة يا أبتسامة الزهر

مع السالمة يانسيم الحياة
أنت بتبعد للبعيد

وأحنا بارصارنا العنيد
رسمنا وشك شمس عيد

ضحكة وليد
شهقة نشيد
وطن جديد
وطن سعيد

.. إىل أن اغمي عليها.
املس�جد  ع�ى  عينه�ا  األم،  ردت 
بان�ت اطالل�ة حري�ر  املع�راج، 
الروح، مدت يديها من طيف، هو 
الحلم )..( غمس�تها بعناق الزيت 
والزيتون، غن�ت لها عى ما تبقى 
م�ن مالحظ�ات دونتها يف س�فر 

الخروج:
- .. »ي�ا ني�ل،، أن�ا وال�ى احب�ه؛ 

نشبهك ىف صفاك«.
بان�ت  حرين�ي،  غي�اب  غش�اها 
زغ�رودة حماة الفجر، يش�بعون 
خ�روج أبن�اء الحياة م�ن دفاتر 

األحزان، نحو تلك السماء.
** اهداء لألستاذ

د. مصطفى الضبع، صاحب 
»عرص الكورونياليزم«.
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ريبورتاج

كل يوم جديد

الصب�اح هو الجزء األول م�ن اليوم، ويُقصد به وقت 
بزوغ الشمس من املرق عى مكان ما، وقد يشار به 
أيضاً إىل تلك الفرتة التي تتلو الفجر أي عندما يمكن 

رؤية قرص الشمس بعضه أو كله.
 والصب�اح يمث�ل بداي�ة حياة جدي�دة كل يوم حيث 
العمل والهمة والنش�اط والتف�اؤل؛ بتحقيق األماني 

الجميلة للفرد وللمجتمع.
وعن الصباح قالوا:

- يحلم بع�ض الناس بالنجاح، لك�ن ال يكفي الحلم 

فق�ط.. ب�ل علين�ا ان نس�تيقظ كل صباح ونس�عى 
لتحقيق ذلك.

- يأتي الصباح سواء ضبطت املنبه أم ال.
- كنت أحب الليل بش�كل أفضل ولك�ن كلما تقدمت 
يف الس�ن رصت أحصل عى املزيد م�ن الكنوز واألمل 

والفرح الذي أجده يف الصباح.
- الصب�اح هو وقت مه�م من الي�وم، ألن »الطريقة« 
الت�ي تقيض بها صباحك يمكن أن تخربك غالبًا بنوع 

اليوم الذي ستقضيه.

أغاين الصباح

وكث�رية ه�ي األغاني العربي�ة التي تغن�ت بالصباح 
وجماله وأهميته عى النفس والروح والجسد والحياة 

االجتماعية واملادية كذلك.
فهناك حوايل مئة أغنية عربية قديمة وحديثة تتحدث 
ع�ن جماليات الصب�اح والتف�اؤل بالخ�ري عند عند 

رشوق الشمس.
وكان ان اش�تهرت الفنانة القديرة »فريوز« بأغانيها 
الصباحية الكثرية والجميلة، حتى ان بعض االذاعات 
العربية ربما تناست ان هناك الكثري جداً من األغاني 

الصباحية األخرى الجميلة من مثل:

الح الصباح والبلبل صاح

وهذه األغنية للمطربة الشهرية قديماً »سعاد مكاوي« 
والتي اش�تهرت بأغانيها وأفالمها الس�ينمائية التي 

بلغت 18 فيلماً، فقد غنت للصباح بهذه الكلمات:
الح الصباح والبلبل صاح

فرحان بنوره ونوَّاره

عى يوم سعيد أوله تغريد
حرَّك يف قلبي أوتاره

غرِّد ياطري وأرشح للغري
سبب الرسور واالنراح

الح الصباح.. الح الصباح
جانا الرسور مع طيف النور

إليل طلع بدري علينا 
 طالع يقول يال يا كسول

شوف املباهج والزينه
الح الصباح.. الح الصباح
آه ياطيور وانِت يازهور

خليني منك أتعلم 
لغة السالم واالبتسام

ملَّا مع الناس اتكلم
إن كان صديق وال ُميسء
عندي لهم عفو وسماح.

نور الصباح محاله

واملطرب�ة واملمثل�ة اللبنانية »نازك« الش�هرية قديماً 
بأغنيته�ا »كل دقة بقلبي بتس�لم عليك«، غنت أيضاً 

للصباح وهي تشدو:
نور الصباح محاله

شقشق بلحن وبهاء 
ر صاح اهلل والِقمَّ

نور الصباح محاله
أنواره بتصبح َع الكون فتَّانه

والورد بيتمايل
من حسنه فوق غصنه

ويشاغل ويغازل
أنواره ومحاسنه

نور الصباح محاله محاله.

صباح الخري صباح النور

وللمط�رب امل�ري »محمد قنديل« امللق�ب ِب� »فيل 
الغناء العربي« والذي أش�تهر يف الس�تينيات بأغانيه 
الجميل�ة وبصوت�ه الرخي�م، ومن ذلك ه�ذه األغنية 

الصباحية:
صب�اح الخري صباح الخري
دا يومنا جميل وكله رسور
صباح الخري صباح النور

بشري السعد نادانا
ليوم من أجمل األيام

ونور الشمس صحانا
وكنا فِ� أسعد األحالم

حتتحقق بإذن اهلل
وحتنول إليل تتمناه

وتبقى سعيد ورزق جديد
يدوم و يزيد صباح الخري

صباح الفل واألفراح
وألف نهار لون الياسمني
صباح الخري يف كل صباح

عل�ى الرايحني و َع الجايني
وقوله�ا الصب�ح ألصح�ابك

وأهلك وي��َّ�ا أحبابك
نهاركو سعيد ورزق جدي�د
يدوم و يزيد.. صباح الخري.

باح وصباُح الخريِ يا عامن أغاين الصَّ

آخر األسبوع - وليد سليامن 

عند حديثنا عن »أغاني الصباح« البد أن نذكر 

أغنية »صباح الخري يا عمان« للشاعر األردني 

الجميل »حبيب الزيودي« التي غنتها املطربة 

املرصية الشهرية »أنغام« والتي جاء فيها:

»صباح الخريْ يَا عمان.. يا حنّة عىل حنّة.. يَا 

فوح الُخزامى والندى.. ويَا ريحة الجنّة.. ويا دار 

بناها العّز.. ال هانْت وال ُهنّا.. أِهْلها جبال فوق 

جبال.. بيها املجد يتغنى.. وإذا تتْبّدل األيام ِحنّا 

ما تبّدلنا.. إليل ما تعرف النكران وتعطي بال ِمنّه.. 

ويا دار الكرام إليل أهلك سنّوا للهوى ُسنّه«.

الشاعر حبيب الزيودي

املطربة نازك

املطربة أنغام

املطرب محمد قنديل

املطربة سعاد مكاوي

ان يف الصباح مدينة عمَّ
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تس�ببت جائحة مرض »كوفيد-19«، من�ذ ربيع عام 
2020، يف وفاة أكثر من 586 ألف ش�خص يف الواليات 
املتح�دة، ليرتك�وا خلفه�م املاليني وقد خيَّ�م الحزن 
عليه�م، يقول متخصص�ون يف الصحة النفس�ية إن 
عدًدا كبريًا من هؤالء املكلومني سيش�عرون بأن أملهم 
ي�دوم وقتًا أطول م�ن املعتاد، وال يخف أث�ره، وأنه 

يجعل حياتهم ال تُطاق تقريبًا.
غالبً�ا م�ا يعجز األش�خاص الذين يعان�ون من هذا 
األلم الش�ديد ع�ن االحتفاظ بوظائفه�م، أو الخروج 
من منازلهم، أو رعاية أحبائهم، وحتى َمن يس�تطيع 
منهم مب�ارشة بع�ض أوجه الحي�اة اليومي�ة، فإنه 
يعي�ش حي�اة معذَّب�ة كَم�ن ينتظر امل�وت، عى حد 
وصفهم، وتواُصل ارتفاع مس�توى التوتر لدى هؤالء 
األش�خاص قد يدمر أجس�ادهم، مما يؤدي إىل زيادة 
ف�رص إصابته�م بااللتهابات وتَعرُّضه�م للمخاطر 

الصحية املصاحبة لها كأمراض القلب.
ع�ادًة ما تس�تمر ه�ذه الحال�ة -وهي حالة نفس�ية 
ل- ش�هوًرا عديدة بعد  تُدع�ى اضطراب الحزن امُلَطوَّ
فقد ش�خٍص ما، وقد تصل فرتة االضطراب إىل س�نة 
كامل�ة -وفًق�ا لتقدي�رات أمريكية- أو س�تة أش�هر، 
وفًق�ا للمعايري الدولية. تقول كاثرين ش�ري، الطبيبة 
النفسية يف كلية الخدمة االجتماعية بجامعة كولومبيا 
ومؤسس�ة مركز الحزن املعقد: إن هذه الحالة أس�وأ 
بكث�ري من الح�زن الطبيع�ي، ومن املرج�ح -يف ظل 

ظ�روف العزل�ة املصاحبة له�ذا الكم م�ن الوفيات 
الناجم�ة عن الجائحة- أن يصبح الناس أكثر تعرًضا 
للدخ�ول يف مثل هذه الحالة، تقول ش�ري: »للجائحة 
أبع�اد كثرية ق�د تنطوي ع�ى مخاطر بالنس�بة مَلن 

يواجهون صعوبًة يف التكيف مع الفقد«.
وقد يش�هد عدد األشخاص الذين يعانون من الحزن 
ل ارتفاًعا هائاًل يف املستقبل القريب والبعيد؛ إذ  امُلَطوَّ
ت يف شهر يوليو  أش�ارت تقديرات ضمن دراسة نُِرَ
2020 يف دوري�ة »وقائع األكاديمي�ة الوطنية للعلوم 
 Proceedings of the »بالوالي�ات املتح�دة األمريكي�ة
كل  أن  إىل   National Academy of Sciences USA
حال�ة وفاة ناجم�ة عن الجائح�ة يف الواليات املتحدة 
ترتك خلفها نحو تس�عة أقارب مكلومني يف املتوسط، 
وبالتايل، إذا أصيبت نسبة ترتاوح بني خمسة وعرة 
باملئ�ة م�ن املكلومني به�ذا االضط�راب -وهو معدل 
طبيع�ي يف ظل الظ�روف العادية– فق�د يؤدي ذلك 
ل بمعدل يرتاوح  إىل انتش�ار اضطراب الحزن امُلَط�وَّ
بني ربع مليون ونصف مليون حالة إضافية يف العام 
املقبل، وتش�ري بيانات أخ�رى إىل أن عدد الحاالت قد 
يف�وق ذلك بكث�ري؛ إذ وجد اس�تطالع لل�رأي أجراه 
مركز أسوش�يتد برس-نورك )AP-NORC( ألبحاث 
الشؤون العامة يف مارس 2021 أن قرابة 20 باملئة من 
األشخاص الذين ش�اركوا يف االستطالع من الواليات 
املتحدة فقدوا قريبًا أو صديًقا مقربًا بسبب الجائحة، 

ر بنحو 65 مليون  وه�ذا يعني أن عدد املكلوم�ني يُقدَّ
ل الجديدة  نس�مة، مما يعني أن حاالت الح�زن امُلَطوَّ

قد تكون باملاليني.
ت�رى ش�ري وغريها م�ن املعالج�ني أنه نظ�ًرا إىل أن 
الوفي�ات الناجم�ة ع�ن جائحة »كوفي�د« كانت أكرب 
بكث�ري ل�دى املجتمع�ات منخفض�ة الدخ�ل وب�ني 
األش�خاص امللونني، فمن املحتم�ل أن يرضب الحزن 
ل هذا القطاع من الس�كان بص�ورة أكثر عنًفا  امُلَطوَّ
م�ن غريه�م، ولك�ن األمر املقلق بش�دة ه�و أن هذه 
املجتمعات -والواليات املتحدة بوجه عام- ليس لديها 
ما يكفي من موارد الصحة النفس�ية –التي تتمثل يف 
تواُفر امُلعاِلجني وَمرافق العالج- ملواجهة مشكلة بهذا 
الحجم، تقول فيكي ميز، أستاذة السياسات الصحية 
واإلدارة يف كلي�ة فيلدين�ج للصح�ة العام�ة بجامعة 
كاليفورني�ا يف ل�وس أنجل�وس: »إذا لم نجد س�باًل 
لتس�ليط الضوء عى املعان�اة العاطفية التي يمر بها 
الناس حاليًّا، فإن هذه املعاناة ستتحول إىل مشكالت 

أكثر خطورة«.

جرح لن يداويَه الزمن

ق�د يكون الحزن رهيبًا، غري أن أغلب الناس يتقبلون 
الفقد يف نهاية املطاف ويجدون طريقًة للميض قدًما، 

جائحة »كوفيد-19« 

جعلت العامل 

عرضة لإلصابة 

باضطراب

الحزن املُطَوَّل

بقلم كاثرين هارمون كوريدج

صحفية مستقلة.

الوفيات الناجمة عن جائحة 

»كوفيد« تَُخلِّف وراءها ماليني 

املكلومني الذين قد ال يتعاىف بعضهم 

أبًدا من ذلك الحزن العميق.. األمر 

الذي يجعل مبارشة حياتهم اليومية 

الطبيعية مهمة شبه مستحيلة.
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حت�ى م�ع اس�تمرار حدادهم ع�ى أحبائهم، تُش�بِّه 
ماري فرانس�يس أوكون�ور -أخصائية عل�م النْفس 
اإلكلينيك�ي بجامعة أريزون�ا واملتخصصة يف الحزن 
وآث�اره الفس�يولوجية- ه�ذه العملية بعملية ش�فاء 
ساق مكس�ورة، بالنس�بة ألغلب الناس، هذه الساق 
املكس�ورة س�تعود إىل حالتها الطبيعي�ة إن التزموا 
بالراح�ة ووضعوه�ا يف جب�رية، ولكن ثم�ة قلة من 
الناس ستعاني من مضاعفات -مثل اإلصابة بعدوى، 
أو إصابة ثانوية يف املنطقة نفس�ها من الجس�م- مما 
يحول دون ش�فاء الساق املكسورة عى نحو صحيح 
دون تدخ�ل طب�ي أكرب، هذه القلة تمثل األش�خاص 

ل. الذين يعانون من الحزن امُلَطوَّ
تتحدث أوكونور عن مريض�ة لديها فقدت وظيفتها 
ألنها لم تس�تطع الدخول يف محادثات العمل العادية 
دون أن تنه�ار باكية، وذلك لعدة ش�هور، وش�عرت 
مريضة أخرى بأنه ال مغزى من االحتفال باملناسبات 
الدينية م�ع أطفالها بع�د أن فق�دت والدتها، تقول 
أوكون�ور: »هذه املضاعف�ات تؤثر بش�دة عى األداء 

اليومي للناس«.
ويمك�ن أن تكون اآلثار الصحية لالضطراب خطرية؛ 
إذ ق�د يؤدي إىل تفاق�م الرغبة يف االنتحار، وإس�اءة 
اس�تخدام امل�واد املخدرة، كم�ا يوجد أيًض�ا ارتباط 
بني هذا االضطراب وإصابة أجهزة الجس�م بالرضر 
العام، وجدت أوكونور أن األش�خاص الذين يعانون 
م�ن الح�زن لديهم مس�تويات أعى م�ن االلتهابات، 
وال س�يما تل�ك املرتبط�ة بربوتينات الس�يتوكني من 
ن�وع »إنرتلوك�ني6-«، املرتبط بزي�ادة خطر اإلصابة 
بأمراض القل�ب واألوعية الدموية وزي�ادة التعرُّض 
للع�دوى، وتش�ري أوكون�ور إىل أن الح�زن النف�يس 
واالجتماع�ي طويل األجل ي�ؤدي إىل حالة مؤذية من 
»اإلنهاك« الجس�دي، وهي حالة متع�ارف عليها من 
ل ال�ذي يجعل الناس أكثر  اإلجه�اد البيولوجي امُلَطوَّ

عرضًة لألمراض والتدهور الصحي املبكر.
يق�ول عاِل�م النْف�س روب�رت نيماير، مدي�ر معهد 
بورتالند للفق�د وتجاوزه يف والية أوريجون، ومؤلف 
العدي�د م�ن الكتب عن ع�الج الح�زن: إن ثمة دالئل 
تشري بالفعل إىل أن جائحة »كوفيد« تسهم يف ارتفاع 
مع�دالت اإلصابة باضطراب�ات الحزن الخطرية، كما 
يرى نيماير »إشارات مقلقة« عى ارتفاع مستقبيل يف 
ل، وقد وجدت دراس�ة نُِرت يف  ح�االت الحزن امُلَطوَّ
مطلع هذا العام يف دورية »جلوباليزيش�ن آند هيلث« 
Globalization and Health أن ثم�ة عالم�ات ح�زن 
ل لدى ما يق�رب من 38 باملئة من األش�خاص  ُمَط�وَّ
املكلومني بسبب وفيات مرتبطة بالجائحة يف الصني، 
ويش�ري نيماير إىل أن ه�ذا الرقم أكرب بثالثة أضعاف 

من املعدل املعتاد.
ويق�ول الباحث�ون إن الجائح�ة لها أبع�اد كثرية قد 
تس�هم يف زيادة احتماالت اإلصابة باالضطراب، وقد 
يك�ون من أس�باب ذلك الظ�روف املصاحب�ة ألغلب 
الوفي�ات الناجم�ة ع�ن الجائحة، تقول ش�ري: »ثمة 
الكث�ري من الصدم�ات التي تصاحب الفق�د ]الناجم 
عن وف�اة مريض بفريوس كورونا["؛ فس�واء حدثت 
هذه الوفيات يف املستش�فى أو يف املنزل، فإن املريض 
يق�يض لحظاته األخ�رية يف رصاع اللتقاط أنفاس�ه، 
وعادًة ما يكون معزواًل عن اآلخرين خوًفا من انتقال 
الع�دوى، وتضيف ش�ري: »تح�دث الوف�اة عى نحو 
عش�وائي ورسيع ودرامي إىل حدٍّ ما، ويعاني املرىض 
بش�دة، ال يعرف هؤالء األش�خاص السالم عند املوت 
بأي حال من األحوال، كم�ا أن الوفاة تحدث يف عزلة 

تامة«.
إن وفاة ش�خص م�ا دون أن يكون عى اتصال بأحد 
أفراد أرست�ه قبل املوت أو يف أثنائ�ه يمكن أن تؤدي 
إىل ن�زوع الش�خص املكل�وم إىل إطال�ة التفك�ري يف 
الس�يناريوهات البديلة، وهو األم�ر الذي يحول دون 
تقبُّل حقيقة الفقد، تقول أوكونور: »إن األقارب غالبًا 

ما يتساءلون: »ماذا لو كنت فعلت هذا؟ ماذا لو فعل 
الطبيب ذلك؟«، ثمة عدد ال حر له من األشياء التي 
كان يمكن أن تحدث، ويبدو أن إطالة التفكري يف هذه 
األشياء تعوق الش�خص املكلوم عن العودة إىل حياة 
طبيعي�ة ذات مغزى«، وجدت دراس�ات س�ابقة أن 
وجود تواصل حقيقي ب�ني املتوىف وأحد أفراد أرسته 
قب�ل وفاته يقلل من خطر إصابة األحياء بمش�كالت 
الحزن املس�تمرة فيم�ا بعد، لكن بالنس�بة للمتوفني 
بس�بب الجائحة، ه�ذا التواص�ل لم يك�ن متاًحا، ال 
بصورة ش�خصية وال بأي صورة أخرى، يف كثري من 

األحيان.
ومن العوامل األخرى التي ربما تسهم يف تعظيم خطر 
ل لدى األش�خاص  اإلصابة باضط�راب الحزن امُلَطوَّ
الذي�ن فق�دوا أحباءه�م يف أثناء الوباء –س�واء أكان 
ذلك بس�بب م�رض »كوفيد« أو لس�بب آخر– تدابري 
الصح�ة العام�ة الت�ي ُفِرض�ت خالل الع�ام امليض 
وحدت من التجمعات، والس�فر، والتواصل مع الغري 
ع�ن قرب، فعى الرغم من أن هذه اإلجراءات قد ثبتت 
أهميتها يف كبح انتش�ار فريوس »س�ارس-كوف2-« 
SARS-CoV-2، وأن مع�دالت الوفاة والحاجة لدخول 
املستش�فيات كانت ستكون أعى بكثري من دون هذه 
اإلج�راءات، فإن »الحزن يصبح أكث�ر تعقيًدا يف ظل 
حرم�ان املرء من الكث�ري من الط�رق التقليدية التي 
اعتاد التنفيس بها عن حزنه«، وفق قول ميز، ويقول 
 Zoom »نيماي�ر إن حفالت التأبني عرب منصة »زووم
»ال تُقارن بحرية التجمع مع اآلخرين وتلقِّي أحضان 
املواس�اة«، وق�د حدت القي�ود املفروض�ة أيًضا من 
قدرة األشخاص عى خوض تجارب وتكوين عالقات 
اجتماعي�ة جدي�دة بعد الفقد، وهي خطوة أساس�ية 
يف التأقل�م، كما تش�ري ش�ري، لق�د أدت الجائحة إىل 
ارتفاع مع�دالت اإلصابة باضطراب�ات املزاج والقلق 
وإس�اءة اس�تخدام املواد املخدرة، وكلها أمور تجعل 
الناس أكثر تعرًضا لخطر اإلصابة باضطراب الحزن 

ل. امُلَطوَّ
وتالحظ ش�ري أن الضغ�وط األخرى الت�ي تفرضها 

الجائح�ة –بدايًة من املش�كالت املالي�ة، ووصواًل إىل 
املخ�اوف املتعلق�ة بالصح�ة والس�المة- يمكنها أن 
تجعل التأقل�م مع الفقد أكثر صعوبة؛ ألنها تش�غل 
الناس عن التعامل م�ع حدث الفقد، ويؤثر هذا أكثر 
م�ا يؤثر عى األش�خاص يف املجتمعات األكثر ترضًرا 
م�ن الجائح�ة، فق�د بعض ه�ؤالء األش�خاص أكثر 
من ش�خص عزيز، والبعض اآلخر فق�د وظيفته و/
أو منزل�ه، يف حني تع�رَّض كثريٌ منهم ألعب�اء مالية 
كبرية حرمتهم األمن الغذائي أو السكني، تقول ميز: 
»عندما يسيطر قدر كبري من عدم اليقني عى حياتك، 

فإن ذلك يجعل عملية الحزن أصعب«.

العالج ُمكلِّف

ل،  ثم�ة عالجات فعالة ومدعومة علميًّ�ا للحزن امُلَطوَّ
لكنه�ا تتطل�ب ش�هوًرا من الع�الج النف�يس؛ فعى 
س�بيل املثال، يواجه املعالجون يف أوروبا االضطراب 
بإخض�اع امل�رىض ألكثر من ش�هرين من جلس�ات 
الع�الج الجماع�ي والف�ردي ملعالج�ة س�لوكياتهم 
واس�تجاباتهم، وقد طورت مجموعة ش�ري يف جامعة 
كولومبيا بروتوكول عالج فردي يستغرق 16 أسبوًعا 
ويركز عى التأقلم م�ع الفقد، وقد جرى التحقق من 

فاعلية هذا الربوتوكول من خالل األبحاث.
تشري ش�ري إىل أن ثمة تحديًا كامنًا يف طرح مثل هذه 
التدخ�الت العالجية املكثف�ة يف مجتمعات عانت من 
التهميش عى مر تاريخها، وتعاني من نقص املوارد 
املالية والصحية، وتواجه مخاطر أكرب؛ ففي دراس�ة 
صغ�رية أجراه�ا فريقها، تب�نيَّ أن برنام�ج العالج 
ال�ذي ط�وروه كان فعااًل بالقدر نفس�ه عند تطبيقه 
ع�ى األمريكيني البيض والس�ود عى حدٍّ س�واء، غري 
أنه م�ن املحتمل أن يك�ون عدد األش�خاص امللونني 
ل أك�رب، نظًرا لتأثُّر  الذي�ن يعانون م�ن الحزن امُلَطوَّ
مجتمعاتهم بالجائحة عى نحٍو أكرب من غريها، وهذا 
ما يؤكده االس�تطالع ال�ذي أجراه مركز أسوش�يتد 
برس-نورك حول الفقد؛ إذ تبنيَّ أن نحو 15 باملئة من 
املش�اركني البيض فقدوا ش�خًصا قريبًا منهم بسبب 

الجائح�ة، إال أن هذا العدد تضاعف لدى املش�اركني 
السود والالتينيني.

ثمة نقص حاد يف ُسبل الوصول إىل الرعاية الصحية 
النفس�ية يف الوالي�ات املتح�دة؛ حي�ث يبل�غ مع�دل 
األخصائي�ني واألطباء النفس�يني بالنس�بة للمرىض 
نح�و 30 أخصائيًّا وأقل م�ن 16 طبيبًا لكل 100 ألف 
ش�خص، كما يبدو ه�ذا املعدل أقل توازنً�ا من ذلك 
يف املجتمع�ات التي عانت أكث�ر من غريها من ويالت 
الجائحة، تقول ش�ري: »يبدو األمر أكثر بؤًس�ا«، وهو 
مظهر آخر من مظاهر العنرية املنهجية يف الرعاية 
الصحية يف الواليات املتحدة، ووفًقا لشري، فإن العديد 
من املعالجني ليس�وا ع�ى دراية باضط�راب الحزن 
ل، ألن املتخصصني يف الصحة النفس�ية بوجه  امُلَط�وَّ
عام إما يتلقون تدريبًا محدوًدا للغاية وإما ال يتلقون 
أي تدريب عى اإلطالق يف مجال عالج الحزن املعتاد، 

ل. ناهيك بالحزن امُلَطوَّ
ل غري مكثفة يمكنها أن  تق�ول ميز إن ثمة طرق تدخُّ
توفر بعض املس�اعدة، مبدئيًّ�ا، تدعو ميز إىل العودة 
اآلمنة إىل ممارس�ة الطقوس املعت�ادة، وتوفري الدعم 
املجتمعي، واملواس�اة الجمعية وتب�ادل الحديث عند 
فقد شخص بس�بب الجائحة، تقول ميز: »لست من 
املؤمن�ني بأننا بحاج�ة إىل أن يتلق�ى الناس خدمات 
الصحة النفسية عى نحو فردي«، وتضيف أوكونور 
أن�ه إذا تمكنَّا أيًضا من التخفيف عى نحو أفضل من 
بعض الضغ�وط الثانوية التي يواجهه�ا العديد من 
األش�خاص –مثل نقص الطعام– فإنهم س�يكونون 
أفضل اس�تعداًدا للتعايف من الفق�د، تقول أوكونور: 
»أي ش�خص يتوافر لديه ما يكفيه من األساس�يات، 
مثل املأوى، والغذاء، ومكان لرعاية األطفال، سيفاجأ 
بأن لديه القدرة عى استيعاب حقيقة فقد أمه مثاًل«.

وبينما تشق الواليات املتحدة طريقها لتجاُوز التهديد 
الفريويس الراهن، يؤكد نيماير أن ثمة حاجة أكرب من 
أي وق�ت م�ى إىل إيج�اد حلول للتعامل مع ش�بح 
انهيار منظومة الصحة النفس�ية، يقول نيماير: »إن 

جائحة الحزن هذه ال لقاح لها.
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رواق الفنون

يس�تضيف املغرب هذا الصي�ف، فريق تصوير الجزء الخام�س من مغامرات 
عالم اآلثار الشهري »إنديانا جونز«، التي يلعب بطولتها املمثل هاريسون فورد. 
يف هذا الس�ياق، أفاد »املركز الس�ينمائي املغربي« بأن املنتج س�تيفن سبيلربغ 
سيس�ند إخراج هذا الجزء، اىل املخرج جيمس مانغولد، فيما س�يتوىل بنفس�ه، 
عملي�ة اإلنت�اج مع كل من كاثل�ني كنيدي وفرانك مارش�ال. عملي�ة التصوير 
التي بدأت يف لندن يف الس�ابع من الش�هر الحايل، ستس�تكمل يف مدينة »فاس« 
املغربية، وبعدها »جدة« الس�عودية. هكذا، ستنضم هذه السلسلة الشهرية اىل 
رصيد املغرب الذي بات يش�كل مس�احة س�ينمائية مهمة للعديد من األعمال 
العاملي�ة أمثال »مهمة مس�تحيلة«، و»رصاع العروش«. وق�د أكد املركز يف هذا 
الص�دد قدرة املغرب ع�ى تحقيق النجاح والجاذبي�ة »كفضاء كبري للتصوير« 
وه�ذا األمر يع�ود اىل املناظر املتنوع�ة التي تزخر بها البالد، كم�ا لفت البيان. 
ب�دوره، قال الناقد الس�ينمائي أحم�د بوغابة يف تريح صح�ايف إن »املغرب 
كان دائم�اً فضاء جذاباً لتصوير األفالم األجنبية«، وإّن تاريخ تصوير األرشطة 
األجنبي�ة يعود إىل ما قبل االس�تقالل، وتحديداً يف مدينة »طنجة« التي تش�كل 
قبل�ة للمنتجني واملخرجني العامليني، إذ تم تصوير أكثر من 200 فيلم أجنبي يف 

هذه املدينة عى مدى قرن.

»إنديانا جونز« 

وصل إىل املغرب

هيفا وأكرم:

»لو كنت«
بع�د غياب أش�هر ع�ن الس�احة الفنية عىل إثر إنتش�ار 
ف�ريوس كورون�ا وتجميد األنش�طة الفنية، تع�ود هيفا 
ه�ذه املرة ع�ر دويتو غنائي م�ع أكرم حس�ني بعنوان 
»لو كنت« )كلمات وألحان أكرم حس�ني، وتوزيع توما(. 
وأعلن�ت املغني�ة اللبنانية عن عملها الفن�ي الجديد الذي 
يكش�ف عنه ظهر اليوم، يف تعليق نرشته عىل صفحاتها 
عىل السوشال ميديا، أرفقته بصورة مع املغني املرصي. 
يف هذا الس�ياق، بدأ الرتويج ل� »لو كنت« عىل الصفحات 
االفرتاضي�ة ع�ر هاش�تاغ حم�ل إس�م االغني�ة، ونرش 
الثنائي بوس�رت املرشوع الجديد. وكان�ت هيفا قد غابت 
عن الساحة الغنائية منذ العام 2018 بعدما طرحت آخر 

ألبوماتها »حوا«، وهو السابع يف 
رصي�د املغني�ة اللبناني�ة. الحقاً، 
العودة بأعم�ال تمثيلية،  حاولت 
»أس�ود  له�ا  مسلس�ل  آخره�ا 
غام�ق« )إخ�راج كري�م الع�دل، 
وتألي�ف رشي�ف ي�ري( ال�ذي 
ع�رض قبل ع�ام وأنتجته رشكة 

»صبّاح إخوان«.
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يتن�اول الج�زء الثان�ي الف�رتة م�ن 1980م حتى 
1989م، وه�ي الفرتة التي ش�هدت ظهور الواقعية 
الجدي�دة يف الس�ينما املري�ة التي بدأه�ا امُلخرج 
محمد خ�ان بفيلمه »رضبة ش�مس« عام 1980م؛ 
ليتش�كل تيار من أهم تيارات الس�ينما املرية يف 
هذه الحقبة مثلها مع خان عاطف الطيب، وخريي 

بشارة، وداود عبد السيد ورأفت امليهي.
يتع�رض الغيطاني بالنق�د والتحليل يف هذا الجزء 
لتيار الواقعية الجديدة وسماته الجمالية وأسلوبيته 
التي اختلفت عما قدمته سينما السبعينيات، ودور 
هذا التيار يف إنقاذ الس�ينما املرية التي كادت أن 
تسقط تماما يف الحقبة السابقة عليها، كما تعرض 
لظاه�رة س�ينما املق�اوالت التي أكد أنه�ا بدأت يف 
الظهور عام 1984م لتس�تمر بشكل متواٍز مع تيار 
الواقعي�ة الجديدة لتمثل ُمنافس�ا رشس�ا لها رغم 
رداءة ما قدمه هذا التيار يف تاريخ السينما املرية.

يؤك�د الكات�ب أن ظاهرة س�ينما املق�اوالت، رغم 
تهافت ما قدمته يف الس�ينما املرية، وعدم أهميته 
إال أنها س�اعدت كثريا يف ارتفاع اإلنتاج السينمائي 

املري من حيث عدد األفالم امُلنتجة س�نويا حتى 
وصل�ت به�ا إىل 95 فيلم�ا ع�ام 1986م، وهو أعى 
رق�م يف إنت�اج األف�الم يف تاريخ الس�ينما املرية، 
كم�ا يقول: إنه رغم عدم أهمية األفالم التي قدمتها 
سينما املقاوالت إال أنها كانت ذات فائدة يف تشغيل 
اآلالف من امُلتعطلني من العاملني يف مجال السينما، 
أي أن هذه الظاهرة كان�ت تحمل جانبا إيجابيا يف 

وجه من وجوهها!
عكف الغيطاني عى تحليل األس�باب التي نش�أت 
بسببها ظاهرة س�ينما املقاوالت، وامُلخرجني الذين 
اختصوا يف إخراج هذه األفالم، وغريهم من امُلمثلني 
الذي�ن أقبلوا عليها رغم عدم أهميتها، كما عمل عى 
التفريق بني أفالم املق�اوالت التي كان يتم إنتاجها 
بميزانية ش�ديدة االنخفاض، ويف ف�رتة ال تتجاوز 
األس�بوع، وبني أفالم الس�ينما امُلس�تقلة التي تلجأ 
إىل امليزانيات امُلنخفضة أيضا، رغم أهمية الس�ينما 
األخرية وأس�لوبيتها، وحرصها عى تقديم س�ينما 

جيدة.
ص�در الج�زء األول للكت�اب يف 400 صفح�ة م�ن 

القط�ع الكبري يف يناير املايض، كما يؤكد املؤلف أنه 
يعمل اآلن عى الجزء الثالث الذي س�يتناول الفرتة 
من 1990م حتى 1999م، والذي س�يصدر يف يناير 

القادم 2022م.
يكت�ب الغيطان�ي يف مج�االت النق�د الس�ينمائي، 
والنق�د األدبي، والرواية والقص�ة، وقد صدر له يف 
مج�ال النقد األدبي: »الفس�اد الس�يايس يف الرواية 
املغاربي�ة« 2018م، و»زي�ف النق�د ونق�د الزيف: 
احتض�ار النقد العرب�ي« 2017م. ويف مجال النقد 
الس�ينمائي صدر له: »الس�ينما النظيفة« 2010م، 
و»غسان عبد الخالق: سرية سينمائية« 2014م، ويف 
الرواية: »كائن العزلة« 2006م، و"كادرات برية« 
2011م، وهي الرواية الحائزة عى جائزة ساويرس 
صالح�ة  »لحظ�ات  القص�ة:  ويف  2012م،  ع�ام 
للقت�ل« 2008م، و»الالمنتم�ي« 2018م، ويف مجال 
الح�وارات الثقافي�ة ل�ه كتاب »جنة املمسوس�ني« 
2018م. وش�ارك مع مجموع�ة من النقاد العرب يف 
كتاب »سينما الطريق: نماذج من السينما العربية« 

2007م.

رواق الفنون

الغيطاين يستكمل تحليل الصخب

يف السينام املرصية

القاهرة - اخر االسبوع

عن دار فضاءات األردنية يف 
العاصمة عّمان، صدر الجزء الثاني 
من كتاب »صناعة الصخب: ستون 
عاما من تاريخ السينما املرصية 
1959 - 2019م« للناقد محمود 
الغيطاني يف 330 صفحة من القطع 
الكبري، وهو املرشوع الذي بدأه 
الغيطاني بإصدار الجزء األول منه يف 
يناير املايض، ُمؤكدا أنه سينتهي يف 
خمسة أجزاء.

كتاب صناعة الصخب الناقد محمود الغيطاني
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مطبخ df@alrai.com

مطبخ

آيس كريم

كرز بالحليب

املقادير
ً  كرز: 250 غراما

 لبن: 200 غم
 العسل: ملعقة كبرية
 برش ليمون: 1 حبة

طريقة التحضري

أضيف�ي الكرز واللبن والعس�ل وب�ر الليم�ون إىل الخالط وارضبي 
املكونات عى رسعة متوسطة حتى يتشكل خليط ناعم.

وزعي الخليط عى قوالب املثلجات والتي تثلج لس�اعتني وعندئذ يزود 
طرف كل حبة من املثلجات بعود خشب وتعاد إىل املجمدة حتى تصبح 

قاسية.
اغميس قوالب املثلجات يف وعاء حاو باملاء الساخن لنزعها عن املثلجات 

والتي تقدم مبارشة.
ملحوظة: تحتاجني إىل قوالب للمثلجات وعيدان خشب للتقديم.

تبولة السبانخ 

الشهية

املقادير

 السبانخ: 10 أكواب )مفروم(
 الطماطم الكرزية: 4 اكواب

 الفطر: 3 اكواب )طازج، مقّطع(
 برغل: نصف كوب

 ملح: 3 مالعق كبرية
 عصري الليمون: نصف كوب )حامض(

 البصل: نصف كوب )مفروم ناعم(

طريقة التحضري

اغسيل السبانخ جيداً ثّم ضعيه يف املصفاة حتى يجّف تماماً.
اغسيل الطماطم الكرزية ثّم قّطعيها إىل أنصاف واتركيها جانباً.

انقعي الربغل بالقليل من املاء لحوايل 5 دقائق.
يف وع�اء صغري، اخلطي الخض�ار والربغل ثّم اس�كبي فوقهم عصري 

الليمون الحامض ونكّهي بامللح.
قلّبي املكّونات حتى تتداخل ثّم قّدميها عى سفرتك.

الرقاق باللحمة 

املفرومة

املقادير

 خبز رقاق: نصف كيلو
 لحم مفروم: نصف كيلو

 مرق دجاج: 2 كوب
 البصل: 1 حبة

 الفلفل األخرض: 1 حبة
 الزبدة: ربع كوب

 زيت الذرة: 2 ملعقة كبرية
 بهارات مشكلة: نصف ملعقة صغرية

 جوزة الطيب: ربع ملعقة صغرية
 ملح: نصف ملعقة صغرية

 فلفل أسود: ربع ملعقة صغرية

طريقة التحضري

يف مقالة عى النار، سخني الزيت ثم أضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل 
وأضيفي الفلفل األخرض وقلبي ملدة دقيقتني.

أضيفي اللحم وقلبي حتى يتغري لونه ثم أضيفي امللح والفلفل األسود 
والبهارات وجوزة الطيب وقلبي ملدة دقيقتني.

غطي املقالة واتركي اللحم ع�ى نار هادئة حتى ينضج اللحم وتجف 
السوائل مع التقليب من فرتة ألخرى.

قومي بتسخني الفرن عند درجة حرارة 180.
ادهني صينية فرن بالزبدة املذابة ثم اغميس ورقة الرقاق يف املرق ملدة 

ثانية واحدة ثم ضعيها يف الصينية.
ادهني الورقة من األعى بالزبدة ثم اغميس الورقة الثانية ثم ضعيها يف 

الصينية وادهنيها بالزبدة.
ك�رري هذه الخطوات م�ع نصف كمية الرقاق ث�م وزعي اللحم فوق 

آخر ورقة.
اغميس الورقة األوىل من باقي الرقاق ثم ضعيها يف الصينية فوق اللحم 

ثم ادهنيها بالزبدة.
كرري هذه الخطوات مع باقي الرقاق ثم ادهني الوجه بالزبدة.

ثم قطعي الرقاق إىل مثلثات ثم ضعي الصينية يف الفرن ملدة 30 دقيقة 
حتى يصبح لونها ذهبياً.
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كل ليلة أخلد للنوم مرتديا 
ثوب الندم عليك

أحيص كل الفرص التي 
سنحت

وألوم نفيس عيل ضياعها

ما الذي كان سيحدث لو 
قلتها قبل ضياعك.

.......
قلبي الذي بدد عمره يف 
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الذي كان يتمايل طربا كلما 

سمع دوي األسلحة
الذي أدمن القسوة وعشق 

الثأر
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ثالثة أيام مروا حتى عثرت 

عىل باب الخروج من البيت..
يا ربي.. أين ذهب الشارع؟

املدن الذكية.. الخصائص والنامذج والفرص والتحديات
خالد عزب

صدر عن املكتب العربي للمعارف كتاب للباحث املرموق 
ايهاب خليفة عن امل�دن الذكية وهو من املؤلفات العربية 
القليل�ة يف ه�ذا املوضوع ينطل�ق ايهاب من ان�ه إذا كان 
العقُل وس�يلًة للتَّمييز بني اإلنس�ان وغريه من املخلوقات 
الحيَّة، فإنَّ الذكاء مرحلة أعى للتَّمييز أيًضا بني اإلنس�ان 
ن ذلك الُقدرات العقلية  وغريه من بني البر، حيث يتضمَّ
املتعلق�ة بالُقدرة عى التحليل والتخطيط وحلِّ املش�اكل 
وبناء االستنتاجات بطريقة س�ليمة، وبالتايل ال يمكن أن 

يكون اإلنسان ذكيًّا دون أن يكون عاقاًل أواًل.
ه  وم�ع التط�ورات التكنولوجية غري املس�بوقة ظهر توجُّ
ات بال�ذكاء، فأصبح الذكاء  جديد لوص�ف اآلالت وامُلع�دَّ
أيًضا س�مًة لغ�ري العاقل، ول�م يُعد قارًصا عى اإلنس�ان 
العاق�ل، وذلك ألن ه�ذه اآلالت واملع�دات أصبحت قادرة 
عى تنفيذ خطوات البح�ث العلمي من مالحظة، وتحليل، 
واس�تنتاجات، واتخاذ قرارات، وتنفيذه�ا أيًضا، دون أن 
يك�ون لها عقل، فأصبح الذكاء س�مًة رئيس�ية يف الحياة 
البري�ة م�ع اخت�الف هويته، وم�ا إذا كان�ت العقل، أو 
الخوارزميات، والربمجيات، وأجهزة االستشعار، وأجهزة 

الكمبيوتر.
ن الكتاب من خمس�ة فص�ول رئيس�ية، يناقش  ويتك�وَّ
الفص�ل األول تعري�ف امُل�ُدن الذَّكيَّة، ويناق�ش الفصل 
الثان�ي أهم نماذج إنش�اء امل�دن الذكي�ة، ويهتم الفصل 
الثالث بالق�وى التكنولوجية املحركة التي تدفع يف اتجاه 
إنش�اء امُلُدن الذَّكيَّة من نظم الذكاء االصطناعي وانرتنت 
األش�ياء والبيان�ات الضخم�ة والبلوكتش�ني وغريها من 
التقني�ات الذكية، وي�درس الفصل الراب�ع الفرص التي 
تقدمه�ا املدن الذكية والتهدي�دات التي تطرحها، يف حني 
يناق�ش الفصل الخامس حالة دراس�ية كنم�وذج للمدن 

الذكية وهي سنغافورة.

تعريف املُُدن الذَّكيَّة: املفهوم 

والنظرية

تعود أصول مفهوم املدينة الذَّكيَّة إىل أواخر التسعينيات، 
وتحدي�ًدا مع حركة النم�و الذك�ي Smart Growth التي 
ش�هدتها ه�ذه الف�رتة، والت�ي تبنَّ�ت سياس�ات حديثة 
للتخطي�ط الحضاري، بينما ظهر مفه�وم املدينة الذَّكيَّة 
ع�ام 2005 ع�ى ي�د بع�ض رشكات التكنولوجي�ا، مثل 
سيس�كو، وس�يمنز، وآي بي إم، والتي كان�ت تعني بها 
دم�ج النُُّظ�م التكنولوجية يف البنية التحتي�ة، مثل قطاع 
النق�ل، والطاق�ة، والبناء، واملي�اه، واألمن الع�ام، ثم بدأ 
ر املفهوم تدريجيًّا ليشمل توظيف جميع التطورات  يتطوَّ

التكنولوجي�ة الحديث�ة يف عملي�ة التخطي�ط، والتنمية، 
والتشغيل، للُمُدن)(.

وعى الرغم من أنه أحد املفاهيم واسعة االنتشار يف اآلونة 
األخ�رية، فإنه حتى اآلن ال يوج�د تعريف واضح ومحدد 
د  للمقص�ود باملدينة الذَّكيَّة، كما أن التصنيفات التي تُحدِّ
ه�ذه النوعية من امُلُدن متنوع�ة، بعضها يضيق مؤرشاته 
ويقره�ا ع�ى عنارص صارم�ة حتى تأخ�ذ يف االعتبار 
امُلُدن التي بدأت بالتحول بالفعل، وبعضها اآلخر واس�ع، 
ويش�مل حتى الدول الت�ي تخطط يف املس�تقبل القريب 

للتحول إىل مدينة ذكية.

املُُدن الذَّكيَّة: األنواع والنامذج

 Journal for)(منشورة يف Vasilis Niaros�قامت دراس�ة ل
بعن�وان  ،a Global Sustainable Information Society
 Introducing A Taxonomy Of The »Smart City«:
بتقدي�م   Towards A Commons-Oriented Approach
تصنيف أكثر دقَّة ألنواع امُلُدن الذَّكيَّة، حيث يرى أن هناك 

أربعة أنماط من امُلُدن الذَّكيَّة، هي:
– النم�ط األول »The Corporate Smart City«: ويمك�ن 
ترجمت�ه ب�نمط »الركة«، وهي تل�ك املدينة التي تقوم 
رشكات التكنولوجي�ة العمالق�ة، مثل سيس�كو، وآي بي 
إم بإنش�ائها من األساس، مثل مدينة مصدر يف اإلمارات، 

ومدينة سونجدو Songdo يف كوريا الجنوبية.
 :»The Sponsored Smart City« أم�ا النمط الثاني فهو –
أو نم�ط »الرعاي�ة«، وتلع�ب أيًض�ا رشكات تكنولوجيا 
ا يف هذا الن�وع من امُلُدن، وقد تكون  املعلوم�ات دوًرا مهمًّ
هن�ا الرعاية من قب�ل رشكات التكنولوجي�ة، أو من قبل 
املجتمع والدولة، ويكون الف�ارق بني النط األول والثاني 
يف طريقة إنشاء املدينة نفسها، فيكون يف األول من خالل 
برمجيات وتطبيق�ات تطورها رشكة واحدة باألس�اس، 
وال تس�تطيع رشكات أخرى تطوير املدين�ة إال بالتعاون 
م�ع هذه الركة، أما يف النمط الثاني فيكون من املصادر 
املفتوح�ة Open Source، الت�ي تُتي�ح ألكث�ر م�ن رشكة 

املشاركة يف تطوير املدينة مع مشاركة املجتمع يف ذلك.
– النمط الثال�ث يف »The Resilient Smart City«: أونمط 
»املرون�ة«، ويؤك�د هذا النمط رضورة مش�اركة املجتمع 
يف بناء املدينة، حي�ث يعمل عى تحفيز املواطنني وجميع 
الهيئ�ات والجماع�ات بداخ�ل املدين�ة عى املش�اركة يف 
صياغتها وتطويرها، بل وإدارتها، وذلك من خالل إتاحة 
الفرصة للُمربمجني واملطورين وقراصنة املعلومات أيًضا 
لالبت�كار والتجريب وتقديم الحلول واالقرتاحات، فتكون 

املسؤولية يف النهاية مشرتكة بني الجميع داخل املدينة.
 The Commons-Based Smart« أما النم�ط الرابع فهو –

City«: وم�ا يمك�ن ترجمته بنم�ط املعايري أو الس�مات 
»املش�رتكة«، وذل�ك ألن�ه يدافع ع�ن تطوي�ر خصائص 
وصف�ات مش�رتكة عامليًّ�ا للُم�ُدن الذَّكيَّة، بحي�ث تكون 
مقبولة عى نطاق عاملي، وليست مصممة خصيًصا ملدينة 
واحدة، فيكون تصميم املدينة والبنية التحتية والخدمات 
له�ا معايري موح�دة عى مس�توى العالم، ويق�رتب هذا 
النمط من النمط األول، الذي تقوده الركات، حيث تقوم 

بتصميم نمط واحد وإنشائه عامليًّا يف ُمُدن مختلفة.
وعى الرغم من أن هذا التقس�يم يُعط�ي صورة واضحة 
ع�ن نم�اذج امُل�ُدن الذَّكيَّة، فإنه تقس�يم ح�دِّي، يف راي 
املوءلف فهو يُركِّز باألس�اس عى الجان�ب الفني، املعنيِّ 
بالكيفية التي يتم بها إنش�اء املدين�ة، فهو يُركِّز عى حدٍّ 
واح�د فقط من ح�دود هذه املدين�ة، وال يتن�اول أبعاًدا 
مختلف�ة كاألبع�اد االقتصادية والسياس�ية واالجتماعية، 
كما أن هذه النماذج تقرتب بصيغة أو أخرى من بعضها، 
فاملدينة الذَّكيَّة يُس�اهم يف إنشائها الركات، ويف إدارتها 
املجتمع�ات، ويف اكتش�اف ثغراتها األف�راد، والجميع له 

دور يف عملية اإلنشاء.
ومن هن�ا يُقدم هذا الكتاب تصنيف آخ�ر للمدن الذكية، 
قائم عى معايري مزدوجة، تختلف حس�ب أربعة عنارص، 
تتمثَّل يف ما ييل: أواًل: نوع التكنولوجيا املس�تخدمة فيها، 
والت�ي قد تك�ون تكنولوجيا ُمغلقة املصدر، ال يس�تطيع 
تطويره�ا إال الركة التي قام�ت بابتكارها، أو مفتوحة 
املص�در، يمك�ن ألي مط�ور أو ُمربم�ج العم�ل عليه�ا 
وتطويره�ا. ثانيً�ا: الفواع�ل املس�اهمون يف عملي�ة بناء 
املدينة، س�واء أكان القطاع الخاص منفرًدا، أو بالتعاون 
مع املجتم�ع املدني يف إطار اس�رتاتيجية حكومية. ثالثًا: 

القطاع ال�ذي تخدمه املدين�ة، س�واء أكان قطاًعا فرعيًّا 
أو جميع القطاعات بالدول�ة. رابًعا: درجة حداثة املدينة 
نفس�ها، فهناك ُمُدن يتم بناؤها منذ البداية لتكون ذكيَّة، 

وهناك ُمُدن قديمة يتم تحويلها إىل ُمُدن ذكية.

القوى املحركة: تكنولوجيا املدن 

الذكية

يتن�اول املوءلف هنا مجموع�ة من الق�وى امُلحرِّكة التي 
أفرزته�ا التطورات التكنولوجية، والتي تُس�اهم بصورة 
ف�ع ُقُدًما  مب�ارشة يف بلورة مفه�وم املدين�ة الذَّكيَّة، والدَّ
نح�و تبنِّي هذا النم�وذج، بصورة تجعل املدين�ة الذَّكيَّة 
ه�ي اإلطار الذي يش�مل جمي�ع هذه التقني�ات الجديدة 
والربمجي�ات الذَّكيَّة الت�ي تُعترب ُمكوِّنًا رئيس�يًّا للمدينة 
الذَّكيَّة، يس�تخدمها س�كانها يف حياتهم اليومية بصورة 

مبارشة.
لذل�ك يمك�ن القول أن املدين�ة الذَّكيَّة تقوم عى خمس�ة 
ُمح�رِّكات وق�وى تكنولوجية دافعة تُس�اهم يف تش�كيل 
املدينة وتأسيس�ها، وهي: ال�ذكاء االصطناعي، وإنرتنت 
األش�ياء، واملعلوم�ات العمالق�ة، والجي�ل الخام�س من 
اإلنرتن�ت، والتَّطبيق�ات الذَّكيَّ�ة، وبالطبع، ه�ذه القوى 
فالتط�ورات  الح�ر،  س�بيل  ع�ى  ليس�ت  املحرك�ة 
التكنولوجي�ة تُفرز دائًما تقنيات جديدة يصعب الوقوف 

عندها، أو حتى حرها.

الفرص والتهديدات: تحقيق االستدامة 

داخل املدن الذكية

مها امُلُدن الذَّكيَّة  عى الرغم من املميزات العديدة التي تُقدِّ
من س�هولة يف الحصول عى الخدم�ات، وكفاءة يف إدارة 
املوارد، وتوفري يف النَّفقات، وتحس�ني جودة حياة األفراد، 
يات التي تع�وق عملية التنفيذ  فإن لها عدي�ًدا من التَّحدِّ
واإلنش�اء، لي�س أقله�ا التخطي�ط االس�رتاتيجي الجيِّد، 
ووج�ود رغبة حقيقية من ُصنَّاع القرار يف إنش�اء املدينة 
تُحرِّكها رؤية ُمس�تقبلية للوظائف التي ستقوم بها هذه 

املدينة.
كم�ا أن الحياة داخ�ل املدينة ال تتَّس�م باملثالية والكمال، 
بل تطرح أيًضا تهديدات ومخاطر، وأش�كااًل جديدة من 
الُعن�ف والجرائ�م، وثغرات ق�د تتس�بَّب يف تهديد حياة 
األف�راد واألم�ن القومي أيًض�ا، وهو ما يتطلَّ�ب التعامل 
الَحِذر مع التقنيات الجديدة باملدينة، والتحرُّك االستباقي 
مُلكافحة أي أعم�ال ُعنف أو إرهاب، والتحديث املس�تمر 
لألجهزة والربمجي�ات بصورة تمنع القراصنة من تهديد 
الحياة داخل املدينة، والتعاون الدويل يف مجال تكنولوجيا 

املعلومات. 
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