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م�شروع العدد

م�شروع تطوير برك الأك�سدة
مبدينة بدر

اجلهاز التنفيذى ملياه ال�شرب وال�صرف ال�صحى
الـمالك:
اال�ست�شاري :املجموعة امل�صرية للأ�ست�شارات الهند�سية (�إيجيك)
مهند�س /حممد ال�سيد
مدير امل�شروع:
مهند�س� /سيد عبد العزيز
مدير التنفيذ:
القيمة التعاقدية للم�شروع  24 :مليون جنيه م�صرى
� 6شهور
مدة تنفيذ امل�شروع:
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غرف التوزيع

غرفة حمب�س

و�صف خمت�صر للم�شروع:
يهدف هذا امل�شروع املتميز �إىل معاجلة مياه ال�صرف ال�صحي مبدينة بدر ،بحيث ميكن
من خالله التخل�ص من تلك املياه� ،أو �إعادة ا�ستعمالها بعد املعاجلة ،مبا ال ي�سبب �أي
تلوث بالبيئة املحيطة� ،أو الإ�ضرار بها ،بالتايل جتنب الإ�ضرار بال�صحة العامة.
وقد ر�أت الدولة �أن احلل الأن�سب هو ا�ستخدام تلك املياه املعاجلة يف زراعة الأر�ض
ال�صحراوية املحيطة مبدينة بدر وا�ست�صالحها ،بالإ�ضافة �إىل ري احلزام الأخ�ضر
حولها.
هذا وقد مت التخطيط عند ت�صميم امل�شروع ،كي ت�صل الت�صرفات الواردة �إىل حوايل
 40000م / 3يوم ،حيث كانت املكونات الرئي�سية للم�شروع كالآتي:
�أ-بحريات جتفيف وجتميع احلم�أة :وعددها  3بحريات.
ب-البحريات الالهوائية :وعددها بحرية واحدة ،ت�ضاف �إىل بحريتني موجودتني
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هدارات اخلروج

�أعمال تركيب
املوا�سري املخرمة

بالفعل ،لي�صبح الإجمايل  3بحريات متكث بها مياه ال�صرف لفرتة � 4أيام يتم خاللها
تر�سيب املواد العالقة حيث تن�شط البكرتيا الالهوائية التي تعمل علة �أك�سدة ن�سبة
من املواد الع�ضوية.
ت-البحريات املرتددة :وعددها بحريتان ،ت�ضاف لعدد  4بحريات موجودة بالفعل
لي�صبح الإجمايل  6بحريات حيث ميكن �إجراء عملية الأك�سدة الهوائية يف الطبقة
ال�سطحية والأك�سدة الالهوائية يف القاع.
ث-بحريات الإن�ضاج :وعددها بحريتان ،ت�ضاف لعدد  4بحريات موجودة بالفعل
لي�صبح الإجمايل  6بحريات ،ت�ستخدم خلف�ض جراثيم الأمرا�ض املعدية و�إزالة
ن�سبة كبرية من اجلراثيم الربازيو والفريو�سات.
على �أنه قد روعي يف الت�صميم ،الو�صول �إىل املعايري الآمنة ،طبقا لنتائج الدرا�سات
التي كانت قد قامت بها منظمة ال�صحة العاملية (.)WHO
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ركن الهند�سة

طرق املعاجلة البيولوجية للمياه امللوثة
�إعداد :د.م عبد الرزاق حممد �سعيد الرتكماين

تعترب املعاجلة البيولوجية ملياه املجاري من �أهم مراحل املعاجلة التي
يجب تطبيقها على املياه يف املحطة وتهدف هذه املعاجلة �إىل �أك�سدة
املواد الع�ضوية املختلفة املوجودة يف مياه املجاري وحتويلها �إىل
مركبات م�ستقرة وكتلة حيوية تت�ألف يف معظمها من البكرتيا وبع�ض
الكائنات الدقيقة التي ميكن ف�صلها عن املياه ومعاجلتها على انفراد
وبالتايل احل�صول على مياه خالية عملي ًا من التلوث الع�ضوي
ويعترب وجود الأوك�سجني والبكرتيا �أهم عن�صرين من العنا�صر املطلوبة لإجناح املعاجلة البيولوجية �إ�ضافة �إىل
�شروط �أخرى مثل درجة احلرارة ووجود بع�ض املغذيات امل�ساعدة .ومن الطرق ال�شائعة للمعاجلة البيولوجية
نذكر :

�أو ًال  -املر�شحات البيولوجية :
 -تعترب طريقة املر�شحات البيولوجية من �أقدم طرق املعاجلة البيولوجية ويقل ا�ستعمالها يف الوقت احلا�ضر

ماعدا يف بع�ض �إ�ستخدامات املعاجلة ملياه الف�ضالت ال�صناعية .
 يت�ألف املر�شح البيولوجي من �سرير من املواد احل�صوية �أو البال�ستيكية اخل�شنة توزع فوقه مياه املجاريبوا�سطة ذراع ر�شا�ش دوار حيث تت�سرب مياه املجاري عرب فراغات الو�سط املر�شح مالم�سة هذا الو�سط الذي
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املر�شحات البيولوجية

تنمو عليه الكائنات الع�ضوية الدقيقة التي تقوم بتفكيك املواد الع�ضوية و�أك�سدتها مب�ساعدة الهواء اجلوي
وتخرج املياه املر�شحة من �أ�سفل املر�شح �إىل حو�ض تر�سيب ثانوي لف�صل و�إزالة احلم�أة عن املياه  .واملر�شحات
البيولوجية نوعان ذات معدل تر�شيح عايل �أو منخف�ض  ،واحلم�أة الناجتة حتتاج للتجفيف فقط  .و من �أهم
م�ساوئ هذه الطريقة انت�شار الذباب والبعو�ض يف املوقع وعدم ثبات مردود املعاجلة .

ثاني ًا  -الأقرا�ص البيولوجية الدوارة :
 -وتعترب هذه الطريقة �إحدى طرق النمو بالغ�شاء الثابت كما هو احلال يف املر�شحات البيولوجية ،فيما عدا

�أن الكتلة احليوية هي التي تالم�س املاء �أثناء دوران الأقرا�ص ولي�س املاء هو الذي يالم�س الكتلةالبيولوجية .
 تت�ألف وحدة املعاجلة من جمموع �أقرا�ص ( بال�ستيكية غالب ًا ) تدور حول حمور مرتبط بها وغاط�سة �إىلحوايل ن�صف قطرها �ضمن مياه املجاري  ،وبعد خروجها يدخل الهواء بينها مالم�س ًا الغ�شاء البيولوجي (
طبقة بيولوجية تنمو على �سطح الأقرا�ص ) والذي جتري املعاجلة بوا�سطته  .ت�ستعمل هذه الطريقة يف حمطات
املعاجلة ال�صغرية وعادة يبنى عدد من �صفوف �أقرا�ص التما�س ب�شكل متتابع خلف بع�ضها يف حو�ض التهوية ،
ومتتاز هذه الطريقة با�ستهالكها القليل للطاقة وبقلة احلم�أة الناجتة عنها ويبلغ معدل التنقية . ٪85

ثالث ًا – احلم�أة املن�شطة :
 -تعترب هذه الطريقة من �أكرث الطرق �شيوع ًا يف الوقت احلا�ضر ب�سبب فاعليتها العالية يف املعاجلة و�سميت بهذا

الإ�سم لأنه يتم �إعادة جزء من احلم�أة املرت�سبة يف �أحوا�ض الرت�سيب الثانوية �إىل حو�ض التهوية وذلك ب�شكل
العدد  - 14يناير 2018
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خنادق الأك�سدة

م�ستمر وهذا ي�ساعد يف ت�سريع العملية البيولوجية وزيادة كفاءتها ب�سبب زيادة كثافة الكتلة احليوية يف حو�ض
التهوية وبالتايل زيادة معدل االك�سدة وتفكيك املواد الع�ضوية �إىل مكوناتها الأ�سا�سية  ،وتدخل املياه املعاجلة �إىل
�أحوا�ض التهوية بعد مرورها على �أحوا�ض الرت�سيب الأولية .
 وبالرغم من �أنها �أكرث كفاءة من املر�شحات البيولوجية فهي حتتاج �إىل مهارة عالية يف الت�شغيل ومن �أهمالأمور الواجب متابعتها يف الت�شغيل :
التغري يف معدالت الت�صريف ملياه املجاري الداخلة للمحطة ،التغري يف تراكيز املواد امللوثة املوجودة يف مياه
املجاري ،تركيز املواد املعلقة يف �أحوا�ض التهوية ون�سبة املواد املتطايرة فيها ،ن�سبة الروا�سب املعادة وتركيز املواد
املعلقة بها ،تركيز الأك�سجني الذائب يف �أحوا�ض التهوية ،كفاءة املزج يف �أحوا�ض التهوية و لهذا العامل(املزج)
�أهمية �أ�سا�سية لعدة �أ�سباب :
*  -ي�ساعد على �إمداد مياه املجاري يف �أحوا�ض التهوية بالأك�سجني الذائب وي�ساعد على خلط الأوك�سجني مع
حمتويات �أحوا�ض التهوية .
**  -ي�ساعد التقليب على �إ�ستمرار التالم�س بني الكائنات احلية الدقيقة وكل من الأك�سجني الذائب واملواد
الع�ضوية .
***  -مينع املواد املعلقة من الرت�سيب �إىل قاع احلو�ض .
ويتم املزج �إما بالتهوية امليكانيكية �أو بوا�سطة الهواء امل�ضغوط .ولطريقة احلم�أة املن�شطة حما�سن عديدة نذكر
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منها :
 - 1الحتتاج مل�ساحات وا�سعة من الأر�ض مقارنة مع طرق املعاجلة الأخرى .
 -2كفاءة عالية يف املعاجلة .
 - 3الحتتاج لأيدي عاملة كثرية .
 - 4ميكن �إن�شا�ؤها بالقرب من املدن .
 - 5الت�ؤدي �إىل �إنت�شار الروائح وجتمع احل�شرات ال�ضارة كالذباب خا�صة بتوفر الت�شغيل املثايل.
ومن م�ساوئ هذه الطريقة :
� - 1إحتواء احلم�أة الثانوية على ن�سبة رطوبة عالية مما ي�ؤدي �إىل زيادة كبرية يف حجمها وي�صعب جتفيفها .
 - 2ذات تكاليف عالية .
 - 3حتتاج لتجهيزات كهربائية وميكانيكية مرتفعة الكلفة .
 - 4حتتاج �إىل كوادر فنية متخ�ص�صة للت�شغيل .
وتندرج �ضمنها طريقة التهوية املطولة وخنادق الأك�سدة .

رابع ًا – التهويـة املطـولة :

وهي �إحدى طرق احلم�أة املن�شطة التي ت�ستخدم ملعاجلة الت�صرفات ال�صغرية  ،وهي طريقة �سهلة ومرنة يف
ت�شغيلها وميكن الإ�ستغناء عن مرحلة الرت�سيب الإبتدائي ومعاجلة مياه املجاري بعد عملية حجز املواد الطافية
والرمال �إن �أمكن  ،ومن مزايا هذه الطريقة تثبيت املواد الع�ضوية والإ�ستغناء عن معاجلة الروا�سب قبل جتفيفها
�أو ا�ستعمالها .
يف طريقة املعاجلة بالتهوية املطولة تدخل مياه املجاري اخلام( بعد حجز املواد الطافية والرمال) لأحوا�ض
التهوية حيث تن�شط البكرتيا الهوائية يف �أك�سدة املواد الع�ضوية  ،وي�ساعد على ذلك عملية التهوية امليكانيكية
التي تعطي الأوك�سجني الذائب للمياه  ،وت�سبب عمليات مزج وحتريك م�ستمرلل�سائل �ضمن احلو�ض مما يزيد
من فعالية عملية املعاجلة  ،وتخرج املياه من �أحوا�ض التهوية لأحوا�ض الرت�سيب حيث تر�سب املواد العالقة ومابها
من الكائنات احلية الدقيقة  ،ثم يعاد ن�سبة كبرية من هذه الروا�سب(احلم�أة املن�شطة الثانوية) �إىل �أحوا�ض
التهوية للحفاظ على الرتكيز املنا�سب من املواد العالقة وماحتمله من البكرتيا التي تقوم بعملية الأك�سدة  .ويلزم
للحفاظ على تراكيز ثابتة من املواد العالقة يف �أحوا�ض التهوية �أن يتم ت�صريف ن�سبة من املواد املرت�سبة يف
�أحوا�ض الرت�سيب بدون م�شاكل الرائحة حيث تكون هذه احلم�أة م�ؤك�سدة لبقائها يف �أحوا�ض التهوية مدة طويلة
 .وتدخل عدة مفاهيم �أ�سا�سية يف �صلب املعاجلة البيولوجية �ضمن احوا�ض التهوية نذكر منها :عمر احلم�أة،
ن�سبة الغذاء اىل كتلة املواد ال�صلبة الطيارة (.)F/M

�أ�س�س الت�صميم بطريقة التهوية املطولة

وميكن التخل�ص من احلم�أة الزائدة من هذه العملية ب�أحد الطرق الآتية :
 - 1جتفيف احلم�أة الزائدة �ضمن �أحوا�ض جتفيف ثم �إ�ستخدامها ك�سماد وت�صرف احلم�أة الزائدة كن�سبة من
احلم�أة املرت�سبة يف �أحوا�ض الرت�سيب الثانوية � ،أو كن�سبة من ت�صريف مياه �أحوا�ض التهوية .
العدد  - 14يناير 2018
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�أ�س�س الت�صميم بطريقة التهوية املطولة

 - 2الت�شغيل بدون �صرف حم�أة� ،أي ب�إعادة جميع الروا�سب من �أحوا�ض الرت�سيب �إىل مدخل �أحوا�ض التهوية
 ،على �أ�سا�س افرت�ضه بع�ض الباحثون وهو �أن الكائنات احلية الدقيقة تتغذى على جزء من مكونات اخلاليا
البكتريية غري قابلة للتحلل  ،بالإ�ضافة �إىل املواد الغري ع�ضوية املوجودة �أ�ص ًال يف مياه املجاري  ،كل هذه املواد
التي مل تت�أك�سد  ،ترتاكم يف �أحوا�ض التهوية ويزيد تبع ًا لذلك وبالتدريج تركيز املواد العالقة يف املياه اخلارجة
من �أحوا�ض الرت�سيب  ،ورغم زيادة هذه املواد العالقة يف املياه املعاجلة �إال �أن هذه املواد تكون م�ؤك�سدة .
� - 3إذابة احلم�أة الزائدة كيميائي ًا و�إدخالها لأحوا�ض التهوية ليتم �أك�سدتها مع مياه املجاري  ،وميكن عمل
الإذابة �إما ب�صورة م�ستمرة �أو متقطعة ح�سب �سعة حمطة املعاجلة  ،ولكن هذه الطريقة ت�شكل عبئ ًا فني ًا
�إ�ضافيا" على الت�شغيل .
وعموم ًا ميكن حتديد طريقة التخل�ص من احلم�أة الزائدة �إ�ستناد ًا �إىل جماالت ا�ستعمال املياه املعاجلة ويف حالة
ا�ستعمالها يف الري �أو ا�ست�صالح الأرا�ضي اليت�أثر ذلك بزيادة املواد العالقة يف املياه املعاجلة .
 التحكم يف �صرف احلم�أة  :من �أهم �أ�س�س �أ�سباب اختيار هذه الطريقة هو �إمكانية ت�شغيلها ب�سهولة وب�ساطةلأن املعاجلة بالتهوية املطولة ت�ستخدم يف التجمعات ال�سكنية ال�صغرية والقرى حيث يجب ا�ستخدام طرق
معاجلة الحتتاج �إىل مهارة فنية  ،و�أب�سط هذه الطرق املحافظة على تركيز �شبه ثابت للمواد العالقة يف �أحوا�ض
التهوية  ،وت�صريف الزائد من احلم�أة  .وهذه الطريقة تعطي كفاءة عالية يف املعاجلة ب�شرط عدم تغيري تركيز
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املواد الع�ضوية بدرجة كبرية  .وميكن املحافظة على كفاءة املعاجلة باملحافظة على ن�سبة ثابتة بني الأوك�سجني
احليوي امل�ستهلك ملياه املجاري الداخلة لأحوا�ض التهوية  ،وتركيز املواد العالقة يف هذه الأحوا�ض �سواء للمواد
العالقة الكلية �أو املواد العالقة الطيارة  ،ولكن هذه الطريقة حتتاج �إىل حتاليل خمربية يومية  .و ميكن �أن
نلخ�ص املقارنة بني طريقة املعاجلة بالتهوية املطولة واحلم�أة املن�شطة ح�سب اجلدول التايل:

خام�س ًا – خنـادق الأك�سـدة :

وهي طريقة من طرق التهوية املطولة وت�صمم بنف�س الأ�سلوب ولكنها تعتمد على الب�ساطة يف الإن�شاء والت�شغيل
وتتكون من واحدة �أكرث من القنوات التي يتم فيها تهوية وتقليب مياه املجاري ميكانيكي ًا ومن ميزاتها الأ�سا�سية
�أن كمية الروا�سب الزائدة امل�صروفة من �أحوا�ض الرت�سيب النهائية �صغرية ن�سبي ًا وم�ؤك�سدة وتعالج فيها مياه
املجاري بعد امل�صايف ،وميكن �إ�ستخدام القنوات للرت�سيب �أي�ض ًا مدة معينة مرة �إىل ثالث مرات يومي ًا بوقف
التهوية لل�سماح بالرت�سيب وبعد ذلك يتم ت�صريف املياه املروقة بعد الرت�سيب ويعاد ت�شغيل العملية .ويف �أثناء
فرتة الرت�سيب يتم حجز مياه املجاري يف خطوط التجميع �أو ب�إ�ستخدام وحدتني من قنوات الأك�سدة �أو بتق�سيم
القناة �إىل جزئني والي�ستخدم هذا الت�شغيل يف التدفقات ال�صغرية ن�سبي ًا � ،أما يف الت�شغيل العادي فيجب �إن�شاء
حو�ض تر�سيب نهائي بعد قتوات الأك�سدة .

�ساد�س ًا – بـرك الأك�سـدة :

تعترب برك الأك�سدة �أب�سط الطرق على الإطالق ملعاجلة مياه املجاري واملخلفات ال�صناعية ويجري �إ�ستخدامها
مبعظم دول العامل وعلى �سبيل املثال متثل برك الأك�سدة ثلث حمطات معاجلة املجاري يف الواليات املتحدة .
وتن�ش�أ هذه البحريات بطرق هند�سية ب�سيطة التتعدى يف بع�ض الأحيان �أعمال احلفر والتمهيد والت�سوية �إذا
كانت الرتبة قوية متما�سكة ويكون عمقها عادة �صغري وم�ساحتها كبرية .
وتتم املعاجلة يف هذه البحريات بطريقة طبيعية تعتمد على ن�شاط م�شرتك متكامل تقوم به الطحالب والبكرتيا
بالإ�ستعانة ب�أ�شعة ال�شم�س وبع�ض العنا�صر املوجودة �أ�ص ًال يف مياه املجاري.
ويف�ضل قبل �أعمال الت�صميم والتنفيذ عمل درا�سة الأمور التالية  :طبوغرافية املنطقة ومايحيط بها ،طبيعة
املياه اجلوفية ،خ�صائ�ص الرتبة ومكوناتها ،درجة احلرارة والرياح ال�سائدة وال�سطوع ال�شم�سي ،خ�صائ�ص
مياه ال�صرف� ،شكل البحريات املنا�سب و�أ�سلوب ت�شغيلها الأمثلي ،تكاليف الإن�شاء والأر�ض وال�شتغيل ،جماالت
�إ�ستعمال املخلفات ال�سائلة بعد معاجلتها .
ويجب �أن يحقق �شكل البحريات وعددها الأمور التالية  :مرونة الت�شغيل� ،إمكانية وقف ت�شغيل �أي وحدة دون
الت�أثري على باقي الوحدات وذلك لعمل ال�صيانة وتفريغ الروا�سب � ,إذا �ساعدت طبوغرافية الأر�ض على ت�صميم
بحريات طويلة بعر�ض �صغري فهذا يعطي كفاءة �أف�ضل ( ب�شرط تعميق البحرية يف منطقة املدخل ) ملرونة
الت�شغيل  .وت�ستخدم بحريات الأك�سدة عادة للتدفقات ال�صغرية ولكن المينع �إ�ستخدامها للتدفقات الكبرية
عند توفر م�ساحات كافية من الأر�ض ب�سعر منا�سب  ،وعلى �سبيل املثال فقد ا�ستخدمت بحريات الأك�سدة يف
كاليفورنيا ب�أمريكا مب�ساحة (  ) 250هكتار وذلك ملعاجلة تدفق مبلغ ( .) d/m3 250000
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مهارات �إدارية

مهـارة �صـنع القــرار

للنجاح يف احلياة �أ�ساليب وعوامل كثرية ،ولكن جميعها تعتمد على كفاءة وفعالية عملية �صنع القرار ،فعملية
�صنع القرار مهارة مف�صلية ومهمة جد ًا يف كافة مناحي احلياة� ،سواء يف تعامل الفرد مع نف�سه� ،أو مع عائلته،
�أو يف جمال درا�سته وعمله ،فال بد ملن يرغب يف النجاح من �أن يكت�سب مهارة �صنع القرار ،واكت�ساب مهارة
�صنع القرار لي�س بالأمر ال�سهل ،ولكن ال مفر من مواجهة عملية �صنع القرار ،حتى لو ارتكب الفرد �أخطاء يف
اتخاذ القرار ،ف�سوف يتعلم يف امل�ستقبل تخطيها ،ولكن �أ�سو�أ خط�أ ممكن حدوثه هو الهرب من �صنع القرار
وعدم اتخاذه ،ويف هذا املقال بع�ض خطوات �صنع القرار ومعوقاته.
خطوات �صنع القرار
 حتديد امل�شكلةغالب ًا ما يهمل الأفراد حتديد امل�شكلة ،ب�سبب اخلوف الال�شعوي من التعرف �إىل امل�شاكل ،ومعرفة ماهيتها،
لكنها �أهم مرحلة يف �صنع القرار؛ لأنها هي التي حتدد طريقة �سري باقي املراحل.
 جمع البدائليفرت�ض بالبدائل �أن تكون وا�ضحة ومرتبطة باملو�ضوع املراد اتخاذ القرار ب�ش�أنه ،فاتخاذ القرار باالعتماد على
معلومات ناق�صة وغري وا�ضحة قد ي�ؤدي �إىل نتائج �سلبية ،و�سي�ضطر �صانع القرار �إىل �إعادة عملية �صنع القرار
من بدايتها ،وبهذا يهدر وقته بال جدوى.
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 مقارنة البدائل واختيار �أن�سبهابعد جمع البدائل الالزمة ،يجب مقارنتها ببع�ضها ملعرفة �أف�ضلهاّ ،ثم اختيار �أن�سبها ،والتي �ستخدم �صانع
القرار يف مو�ضوعه ،وتكون متاحة ومالئمة من جميع النواحي.
 تنفيذ القراريف هذه املرحلة يكون �صانع القرار حدد قراره ،ومل َ
يبق عليه �سوى تنفيذه ،وهي املرحلة الأخرية ل�صناعة القرار،
وميكن �أن يقوم متخذ القرار نف�سه� ،أو جهة �أخرى خمت�صة� ،أو �شخ�ص لديه �صالحيات تخوله بتنفيذ القرار.
معوقات �صنع القرار
 تنظيم امل�شكالت ب�شكل خاطئبحيث حُتل م�شكلة معينة ،وترتك م�شكلة �أهم منها و�أخطر على قيد االنتظار ،وهذا يتطلب من �صانع القرار
حتديد امل�شاكل ،وحتديد درجة خطورة كل منها.
 الت�سرع يف اتخاذ القراراتيحدث الت�سرع يف اتخاذ القرارات نتيجة عدم املعرفة الدقيقة بامل�شكلة ،وهذا ي�ؤدي �إىل اتخاذ قرارت غري
مدرو�سة ب�شكل جيد ،بل يجب على �صانع القرار الرتوي ،والإملام بكافة امل�شاكل التي تواجهه ،والأخذ بعني
االعتبار املوارد املتاحة لديه.
 الدكتاتورية يف اتخاذ القرارميكن �أن يكون متخذ القرار تع�سفي ًا يف اتخاذه للقرارات ،وال ي�أخذ بر�أي الأغلبية ،وهذا ال�سلوك يعر�ضه ملواجهة
مزيد من الأخطاء ،لأن بع�ض القرارات حتتاج �إىل املناق�شة وامل�شاورة.
 اخلوف والرتددي�شعر �صانع القرار بالرتدد من اتخاذ قرارات معينة ،وذلك يرجع �إىل عدم ثقته بقدراته ،والثقة بالنف�س من
�أهم ال�سمات التي يجب �أن يتحلى بها �صانع القرار.

العدد  - 14يناير 2018
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فكر وثقافة

القد�س  ..عربية

حتتل القد�س مكانة مرموقة عند كل �أ�صحاب الديانات ،فهي عند
امل�سلمني �أوىل القبلتني وثالث احلرمني وم�سرى النبي عليه ال�صالة
وال�سالم ،وهي عند امل�سيحيني مهد امل�سيح ومكان مولده ،وهي عند اليهود
املكان الذي عا�ش فيه ملكهم وبني فيه هيكلهم ،و�إليها �سيعود امل�سيح حتى
يقودهم �إىل �سيادة العامل– على حد زعمهم – وهي يف نف�س الوقت ذات
طبيعة جتعل كل من يريد ملكا وما ًال يطمع فيها .وهذه �إطاللة على
مكان ومكانة وم�سمى املدينة املقد�سة.

مكانة القد�س

مل حتظ مدينة من املدن وال م�صر من الأم�صار يف العامل كله مبا حظيت به مدينة القد�س من املكانة العالية يف
نفو�س كل �أجنا�س الب�شر ،فهي مدينة جمعت �آثا ًرا مقد�سة منذ �أربعة �آالف �سنة ،وهذه الآثار كان لكل جن�س من
الأجنا�س حكاية مع �أثر �أو �أكرث منها.
وتتناول يف عجالة مكانة القد�س عند كل من امل�سيحيني واليهود ثم عند امل�سلمني.

� اً
أول :عند امل�سلمني

14

العدد  - 14يناير 2018

امل�سجد الأق�صى
ً
ارتباطا وثي ًقا وعقائد ًيا ظاه ًرا ،وذلك ملا لها من املكانة يف دينهم ،وحلث النبي (�صلى
ارتبط امل�سلمون بالقد�س
اهلل عليه و�سلم) على الرباط فيها وتذكريه (�صلى اهلل عليه و�سلم) بف�ضائلها ومما جعل للقد�س هذه املكانة يف
نفو�س امل�سلمني عدة �أمور منها:
 1ـ �أنها مدينة الإ�سراء واملعراج ،وهذه الذكرى لها حب وارتباط عاطفي �شديد يف قلوب امل�سلمني ،حيث كانت
ت�سرية عن نبيهم (�صلى اهلل عليه و�سلم) ،والثانية �أنها فر�ض فيها عليهم ركن من �أركان دينهم وهو ال�صالة،
ولذا فهي متثل جز ًءا من عقيدة امل�سلمني.
 2ـ �أنها �أر�ض الأنبياء ،وامل�سلمون يعتربون �أن مرياث كل الأنبياء هو مرياث لهم؛ لأن نبيهم هو النبي اخلامت،
والإ�سالم حث امل�سلمني على �أن ي�ؤمنوا به�ؤالء الأنبياء ال�سابقني لنبيهم ،ولذا فكل مقد�س عند �أي ديانة �أخرى
�أي خا�ص بنبي من الأنبياء هو مقد�س كذلك عند امل�سلمني.
 3ـ القد�س كانت قبلة امل�سلمني الأوىل ،والتي يتوجهون �إليها وهم يعبدون ربهم.
 4ـ تب�شري النبي (�صلى اهلل عليه و�سلم) ب�أن �أر�ض القد�س هي �أر�ض الرباط �إىل يوم القيامة فعن معاذ بن جبل
(ر�ضي اهلل عنه) قال :قال ر�سول اهلل (�صلى اهلل عليه و�سلم)( :يا معاذ �إن اهلل عز وجل �سيفتح عليكم ال�شام
من بعدي من العري�ش �إىل الفرات .رجالهم ون�سا�ؤهم و�إما�ؤهم مرابطون �إىل يوم القيامة ،فمن اختار منكم
�ساح ًال من �سواحل ال�شام �أو بيت املقد�س فهو يف جهاد �إىل يوم القيامة).
عن ابن ع�ساكر عن يون�س بن مي�سرة بن حاب�س قال  :قال ر�سول اهلل (�صلى اهلل عليه و�سلم)  :هذا الأمر (يعني
اخلالفة) كائن بعدي باملدينة ،ثم بال�شام ،ثم بالعراق  ،ثم باملدينة ثم ببت املقد�س ف�إذا كان بيت املقد�س فثمة
عقر دارها ،ولن يخرجها قوم فتعود �إليهم �أبدًا).
ولهذه الأمور فقد ارتبط امل�سلمون باملدينة املقد�سة �أميا ارتباط.
وعن �آثار امل�سلمني هناك :
 1ـ امل�سجد الأق�صى.
 2ـ م�سجد قبة ال�صخرة.
 3ـ حائط الرباق
 4ـ ف�ضال عن �أن كل �أر�ض القد�س هي مقد�سة عن امل�سلمني.
العدد  - 14يناير 2018
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كني�سة القيامة من الداخل

حائط الرباق

 5ـ وبالإ�ضافة �إىل �أن كل �آثار الأنبياء قبل النبي �صلى اهلل عليه و�سلم هي مقد�سة عند امل�سلمني كما �سبق ذكره.

ثان ًيا :عند امل�سيحيني:

للقد�س مكانة مرموقة عند امل�سيحيني ،فهي املكان الذي يحجون �إليه ،وبها ولد ال�سيد امل�سيح ،ولهم بها ارتباط
روحي عال جدًا فقد عا�ش امل�سيحيون فيها منذ قرون عديدة تعود �إىل زمن ال�سيد امل�سيح فعندهم ما ي�سمى
بدرب الآالم وهو مقد�س عند كل الطوائف امل�سيحية العتقادهم �أن ال�سيد امل�سيح قد �صار فيه حامال �صليبه
عندما اقتاده اجلنود الرومان ل�صلبه ً
تنفيذا لأوامر الوايل الروماين بيالط�س.

ثال ًثا  :عند اليهود :

ينق�سم اليهود يف م�شاعرهم جتاه القد�س �إىل ق�سمني :الأول منهما يرى �أنها مدينة عادية ،بل وميكن اال�ستغناء
عنها ب�أخرى ومن ه�ؤالء زعيم ال�صهيونية نف�سه تيودر هرتزل ،حيث من الثابت �أنه قبل اقرتاح ال�سيا�سي
الربيطاين الكبري (ت�شمبولني) يف �إعطاء اليهود وطنا قوميا يف �أوغندا بو�سط �إفريقيا ،لوال �أن غالة ال�صهيونية
ثاروا عليه ،بل واعتدوا على م�ساعده (ماك�س نوارداو) بالر�صا�ص ،واتهموا هرتزل نف�سه باخليانة لوال �أنه تراجع
متاما عن موقفه فرتاجعوا هم �أي�ضا.
ولكن ومع ذلك ف�إن اجلانبني ال مانع لديهم نهائيا �أن يعتدوا على املدينة املقد�سة بل يعتربون القتل والذبح
والتدمري فيها قربة �إىل اهلل.

نبذة تاريخية عن القد�س

تعترب مدينة القد�س من �أقدم املدن التاريخية يف العامل ،حيث يزيد عمرها عن ( )45قر ًنا ،وهي مهد الديانات
ال�سماوية الثالثة ،اليهودية والن�صرانية والإ�سالم.
وقد عرفت القد�س ب�أ�سماء عديدة على مر الع�صور كان �أهمها ،يبو�س� ،أور�شاليم� ،إيليا كابتولينا� ،إيلياء ،بيت
املقد�س ،القد�س ،القد�س ال�شريف .
كما عرفات القد�س ب�أور�شامل ن�سبة �إىل الإله (�شامل) �إله ال�سالم لدى الكنعانيني ،حيث ورد ذكرها يف الكتابات
امل�صرية املعروفة ب�ألواح تل العمارنة ،والتي يعود تاريخها �إىل القرنني التا�سع ع�شر والثامن ع�شر قبل امليالد.
وحني احتلها النبي داود عليه ال�سالم (1409ق.م)� ،أطلق عليها ا�سم (مدينة داود) ،واتخذها عا�صمة له ،ثم
�آلت من بعده البنه امللك �سليمان ،وازدهرت يف عهده ازدها ًرا معمار ًيا كب ًريا ،ويف هذه احلقبة �سادت الديانة
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اليهودية يف املدينة .
ويف �سنة  586ق.م دخلت القد�س حتت احلكم الفار�سي عندما احتلها نبوخذ ن�صر وقام بتدمريها ونقل ال�سكان
اليهود �إىل بابل .
وبقيت القد�س حتت احلكم الفار�سي حتى احتلها الإ�سكندر املقدوين يف �سنة  332ق.م
ويف �سنة 63ق.م ا�ستطاع الرومان �أن يحتلوا القد�س على يدي قائدهم بومبي ،ويف �سنة  135ميالدية قام
الإمرباطور الروماين هادريانو�س بتدمري القد�س تدم ًريا �شام ًال ،حيث �أقام مكانها م�ستعمرة رومانية جديدة
�أ�سماها (�إيليا كابتولينا).
ويف �سنة 614م ا�ستوىل الفر�س للمرة الثانية على القد�س وقاموا بتدمري معظم كنائ�سها و�أديرتها ،وظلت حتت
احلكم الفار�سي حتى ا�سرتدها هرقل منهم �سنة  627م فظلت حتت احلكم البيزنطي حتى الفتح الإ�سالمي.
وملا كان الإ�سالم دي ًنا عامل ًيا ال يقت�صر على العرب ،فقد وقع على كاهل العرب وامل�سلمني ن�شره يف كافة البلدان،
فكانت الفتوحات العربية الإ�سالمية وكانت فل�سطني من �أول البلدان التي �سارت �إليها اجليو�ش الإ�سالمية ،وبعد
هزمية الروم يف معركة الريموك �أ�صبح الأمر �سه ًال بالن�سبة للم�سلمني للو�صول �إىل القد�س وفتحها ،ويف �سنة
�صلحا ،و�أعطى لأهلها الآمان من
 15هجرية  636 /ميالدية دخل اخلليفة الرا�شدي عمر بن اخلطاب القد�س ً
خالل وثيقته التي عرفت بالعهدة العمرية .
وبقدوم العرب امل�سلمني �إىل القد�س تبد�أ حقبة جديدة يف تاريخها ،حيث توالت �سالالت اخلالفة الإ�سالمية
تباعا ،فحكمها بعد اخللفاء الرا�شدين :الأمويون ،والعبا�سيون ،والطولونيون ،والأخ�شيديون،
على حكمها ً
والفاطميون ،وال�سالجقة .
هذا وظلت تعرف القد�س با�سم �إيلياء وبيت املقد�س منذ الفتح العمري وحتى �سنة  217هجرية ،عندما بد�أت
تعرف با�سم القد�س لأول مرة يف التاريخ الإ�سالمي وذلك بعدما زارها اخلليفة العبا�سي امل�أمون �سنة 216
هجرية و�أمر بعمل الرتميمات الالزمة يف قبة ال�صخرة امل�شرفة ،ويف �سنة 217هجرية قام امل�أمون ب�سك نقود
حملت ا�سم (القد�س) بد ًال من �إيليا ،ومن املحتمل �أنه قام بذلك ت�أكيدًا لذكرى ترميماته التي �أجنزها يف قبة
ال�صخرة
ويف �سنة 492هجرية  1099 /ميالدية احتل ال�صليبيون القد�س وعاثوا فيها ف�سادًا وخرا ًبا دومنا اكرتاث
لقد�سيتها ومكانتها الدينية ،فارتكبوا املجازر الب�شعة يف �ساحات احلرم ال�شريف ،وقاموا ب�أعمال ال�سلب والنهب
وحولوا امل�سجد الأق�صى �إىل كني�سة ومكان ل�سكن فر�سانهم ودن�سوا احلرم ال�شريف بدوابهم وخيولهم حينما
ا�ستخدموا الأروقة املوجودة حتت امل�سجد الأق�صى والتي عرفت بعدهم ب�إ�سطبل �سليمان ،الأمر الذي يتناق�ض
ً
تناق�ضا تا ًما مع ت�سامح الإ�سالم الذي �أكده وترجمه عمر بن اخلطاب عندما دخل مدينة القد�س  .وما �أن ظهر
احلق وزال الباطل ،حتى فتح اهلل على ال�سلطان �صالح الدين الأيوبي بن�صره على ال�صليبيني يف معركة حطني
�سنة 583هجرية 1187 /ميالدية ،فحرر فل�سطني وطهر القد�س وخل�صها من ال�صليبيني وردها �إىل دار الإ�سالم
وامل�سلمني .
وظلت القد�س ب�أيدي امل�سلمني العرب ،حتكم وتدار من قبل ال�سالالت الإ�سالمية التي جاءت بعد الأيوبيني ،فكان
املماليك والعثمانيون حتى �سقطت ب�أيدي الربيطانيني �سنة  1917الذين �سهلوا ا�ستيالء ال�صهاينة عليها مبوجب
وعد بلفور كما هو معروف.
العدد  - 14يناير 2018
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�أ�سرة ميدكوم
�ألـف مــربوك
يف حفل عائلي بهيج مت عقد قران الزميل
املهند�س خالد عبد املق�صود على الآن�سة نوران
حممود ،وذلك يوم اجلمعة املوافق  10نوفمرب
مب�سجد ال�شربتلي بالتجمع اخلام�س ،كل الأمنيات
للعرو�سني بال�سعادة.

هل تعلم:
 �أن الدلفني يغلق عني واحدة عندما ينام. �أن ال�سلحفاه والذبابة واالفعى ال متتلك حا�سة ال�سمع. �أن �أكرب حميطات العامل هو املحيط الهادي و م�ساحته  64مليون مي ًال و�أكرب عمق فيه  36201قدم ًا.
 �أن الأمالك الفل�سطينية يف القد�س حال ًيا ال تتجاوز  %10فيما ت�سيطر�إ�سرائيل على  %86من م�ساحة القد�س!
� -أن �ضوء ال�شم�س ي�صل �إىل الأر�ض يف  8دقائق0

�ألـف مــربوك
يف حفل بهيج مت زفاف الآن�سة �آية كرمية الزميل
حممد كامل م�صطفى ال�سائق باملركز الرئي�سي
لل�شركة على الأ�ستاذ �أحمد حممد ،وذلك يوم
اجلمعة املوافق � ،2017/9/22أطيب التمنيات
للعرو�سني بال�سعادة.
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البقاء للـه
 توفيت �إىل رحمة اهلل يوم الأربعاء � 25أكتوبر املا�ضي ،ال�سيدة حرمال�سيد املهند�س �صالح حممد مدير �إدارة العقود ،ووالدة املحا�سب �إيهاب
�صالح باملوارد الب�شرية ،ووالدة زوج املهند�سة ر�ضوى ال�سيد ب�إدارة
العطاءات ،تغمد اهلل الفقيدة برحمته ومغفرته.
 تويف �إىل رحمة اهلل تعاىل يوم ال�سبت املوافق  11نوفمرب املا�ضي الأ�ستاذ�صبحي �إمام �شقيق الزميل املحا�سب يا�سر �إمام ،تغمد اهلل الفقيد برحمته
ومغفرته.
 تويف �إىل رحمة اهلل يوم الثالثاء املوافق  21نوفمرب املا�ضي خال الزميلةالأ�ستاذة �سحر حممد حلمي ،ال�سكرترية ب�شركة ميدكوم �أ�سوان للأ�سمنت،
تغمد اهلل الفقيد برحمته ومغفرته.
 تويف �إىل رحمة اهلل يوم الأربعاء  22نوفمرب املا�ضي ،احلاج /بكردروي�ش ،خال احلاج علي ال�سيد مقاول �أعمال البيا�ض مب�شاريع ال�شركة،
تغمد اهلل الفقيد برحمته ومغفرته.
 تويف �إىل رحمة اهلل تعاىل يوم الأحد  17دي�سمرب املا�ضي عم الزميل�سليمان خليل عياد ال�سائق بال�شركة ،تغمد اهلل الفقيد برحمته.

رئي�س جمل�س الإدارة
د.م  /ممدوح حممد حممود
م�ست�شار التحرير
م /ماجد عبد املق�صود

�أخبار
املحرر العام
م /عاطف عبد العزيز
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