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يرّد  اللواتي يف كتابه هذا  الزميل علي 

بع�ض اجلميل ملرفق من مرافق النه�ضة 

النه�ضة  هذه  ال�ضلطنة؛  يف  العمرانية 

من  ا 
ً
ووا�ضح ا 

ًّ
مهم ا 

ً
جزء كانت  التي 

ت ال�ضلطنة يف 
ّ
النه�ضة ال�ضاملة التي عم

فقد  املا�ضي؛  القرن  من  الأخري  الربع 

كان لقطاع ال�ضتثمار الدور الرئي�ض يف 

عمران مدن ال�ضلطنة واأبنية امل�ضارف، 

ت�ضييد  يف  ال�ضباقة  كانت  اتها 
ّ
ومقر

مدن  يف  املوروثة  العمارة  وحتديث 

اأبنية  تكون  اأن  غرو  ل  )اإذن  ال�ضلطنة. 

غري  ول  للبحث،  مو�ضوعا  امل�ضارف 

ال�ضطالع  يف  اللواتي  علي  الزميل 

�ضاهد  خري  الكتاب  وهذا  ة، 
ّ
املهم بهذه 

ومفهر�ض لهذه الأعمال(.

ّ
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10

ات من القرن املا�صي معر�ض للفنون الت�صكيلية 
ّ
اأقيم يف منت�صف اخلم�صيني

تاريخ  م�صار  املعر�ض حدثان مهمان يف  اإقامَة  بغداد، �صادف  يف مدينة 

العمارة يف العراق، ورمبا يف ال�رشق العربي، اأما احلدث الأول فهو احتواء 

هذا املعر�ض على ر�صوم وت�صاميم معمارية مل�صابقة م�رشف الرهون يف 

املعمارين  من  الأوىل  الوجبة  الت�صاميم  هذه  اإعداد  ا�صرتك يف  وقد  بغداد، 

العراقيني، العائدين، خريجي البعثات الّدرا�صية يف املعاهد الأجنبية. واأما 

احلدث الثاين فهو زيارة املعماري الكبري فرانك لويد رايت للمعر�ض الفني 

ة 
ّ
ة يف العراق كانت م�صابقة معماري

ّ
يف العراق. اإذن بداية احلركة املعماري

مل�رشف الرهون.

 توالت الأبنية ذوات امليزانيات وال�صناديق النقدية لتغذي احلركة العمرانية. 

اأين هذه ال�صناديق التي ديدنها ال�صتثمار؟ واأي ا�صتثمار؟ غري ا�صتثمارها 

الأوقاف  اإىل  العائدة  كتلك  ا�صتثمارية  �صناديق  امل�صمون،  العقار  يف 

التامني.  و�رشكات  الجتماعي  وال�صمان  التجارية  والبنوك   الإ�صالمية 

هنا �صارك راأ�ض املال بفعالية يف تعمري املدن العربية وحتديثها، م�صاركة 

اإعمار املدن ومواكبة النهو�ض،  ال�صلطات املحلية امل�صوؤولة عن  فعالة مع 

احلروب  بعد  خا�صة  املدن،  حتديث  يف  اأجمع  العامل  دول  يف  حدث  وكما 

احلفاظ  يف  امل�صارف  �صاركت  القت�صادية.  والنك�صات  املتكررة،  العاملية 

تقدمي 

معاذ األلوسي

معماري عراقي
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اأبنية  العقار امل�صمون، يف  على املال املهدور يف احلروب وا�صتثماره يف 

ة يف العامل.
ّ
ة واملراكز املالي

ّ
امل�صارف والأبنية ال�صكني

ئلت يف مقابلة تلفزيونية، عند مراجعة �صريتكم املهنية ملاذا جند جلها 
ُ

�ص

مان، 
ُ
اأبنية م�صارف؟ نعم من بغداد اإىل اأقطار اخلليج، وتبعا لذلك �صلطنة ع

اأعمال ذات عالقة ب�صناديق راأ�ض املال اأو لأبنية م�صارف، وال�صبب وا�صح. 

النه�صة العمرانية قادها اأ�صحاب راأ�ض املال، ومن غري اأ�صحاب ال�صناديق 

يف  امل�صارف  الأوىل  وبالدرجة  الإعمار،  يف  لال�صتثمار  موؤهلون  الثابتة 

ا مب�صارف الدولة املركزية، وتليها امل�صارف الأهلية 
ً
ة؛ بدء

ّ
البلدان العربي

التي  احلديثة،  الأبنية  نتها 
ّ
زي العربية  احلوا�رش  ال�صتثمارية.  والتجارية 

 هذه املدن جراء توفر راأ�ض املال واحلفاظ عليه من 
ّ
ر الذي يعم

ّ
تعك�ض التطو

نك�صات الأ�صواق وخيباتها.

�صيدت  اإنها  اأي  العامة؛  هيكليتها  عماد  امل�صارف  اأبنية  كانت  مدن  هناك 

كونغ،  وهونغ  �صنغافورة  وما  العقارية.  امل�صارف  ومن�صاآت  اأبنية  بت�صييد 

رت مدار�ض عمارتها 
ّ
وبعد احلرب العاملية الثانية فرانكفورت، اإل مدن طو

اأبنية م�رشفية، باختيار فطاحل  والفنون الأخرى من جراء احتوائها على 

العمارة يف التجريب وت�صييد الأبنية ذات الريادة يف �صناعة العمران، مدن 

يعتمد وجودها وتكوينها على �صوق املال فقط. مدن ريعية؛ من دون ثروات 

غري ال�صتثمار يف العقار، من هذه املدن يف منطقتنا البحرين ودبي حيث 

، وتنظيم حركة روؤو�ض 
ّ

ل توجد م�صادر متويل اأخرى غري التداول العقاري

الأموال. 

هت نحو احلفاظ 
ّ

اأن بع�ض امل�صارف الأوروبية توج التنويه هنا  ل بد من 

حالة  يف  كما  الت�صكيلية،  الفنون  يف  بال�صتثمار  امل�رشفية،  اأهليتها  على 

كبرية. نقدية  قيمة  ذات  ة 
ّ
فني اأعماًل  ميلك  الذي  الأملاين،  بنك   الدويت�صة 
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تكوين  يف  �صاهمت  التي  امل�صارف  اأبنية  من  بعدد  التنويه  من  هنا  بد  ل 

واملو�صل،  بغداد  يف  الرافدين  منها  عدة،  م�صارف  وهي  ة، 
ّ
املهني خربتي 

ومن ثم العبي الأفريقي يف دبي بالإمارات العربية املتحدة، والبنك الوطني 

يف الكويت، وبالطبع يل الفخر مب�صاركتي يف احلركة العمرانية يف �صلطنة 

والإ�رشاف  الت�صميم  ومنها:  املن�صاآت،  من  بعدد  املا�صي  القرن  يف  مان 
ُ
ع

على مبنى البنك العربي يف م�صقط، وفرع البنك املركزي يف �صاللة، خالل 

ات القرن املا�صي.
ّ
نه�صة ال�صلطنة يف �صبعيني

مرافق  من  ملرفق  اجلميل  بع�ض  يرّد  هذا  كتابه  يف  اللواتي  علي  الزميل 

ا 
ً
ا ووا�صح

ًّ
ا مهم

ً
النه�صة العمرانية يف ال�صلطنة؛ هذه النه�صة التي كانت جزء

ت ال�صلطنة يف الربع الأخري من القرن املا�صي؛ 
ّ
من النه�صة ال�صاملة التي عم

واأبنية  ال�صلطنة  مدن  عمران  يف  الرئي�ض  الدور  ال�صتثمار  لقطاع  كان  فقد 

املوروثة  العمارة  وحتديث  ت�صييد  يف  ال�صباقة  كانت  اتها 
ّ
ومقر امل�صارف، 

يف مدن ال�صلطنة. اإذن ل غرو اأن تكون اأبنية امل�صارف مو�صوعا للبحث، ول 

ة، وهذا الكتاب خري �صاهد 
ّ
غري الزميل علي اللواتي يف ال�صطالع بهذه املهم

ومفهر�ض لهذه الأعمال.

ا 
ًّ
لقد كنت حمظوًظا بال�صرتاك يف هذه النه�صة العمرانية؛ بو�صفي معماري

خري  كانت  املذكورة  نه�صتها  يف  ال�صلطنة  واملنطقة.  العراق  يف  ا 
ً
ممار�ص

ة يف الأقطار العربية، وخا�صة مدن اخلليج 
ّ
م�رشح ملمار�صة الريادة املعماري

العربي. ونحن املعماريون العرب اأُتيحت لنا كما ملعماريي العامل ال�صرتاك 

واجلميل.  الفذ  املوروث  األق  على  واملحافظة  التحديث  يف   وامل�صاهمة 

بداية  يف  خمتلفة  وم�صاريع  عدة  باأعمال  تكليفي  يف  حمظوظا  كنت  نعم 

وال�صديق،  الأخ  اإىل  نحتاج  كنا  زمن  يف  الوطن  يف  نحن  ال�صلطنة،  نه�صة 

ووجدت �صخ�صيا يف ال�صلطنة من يرحب ومن ي�صت�صيف، هم اأهل بحق.  
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حذر  من  هذا  ي�صاحب  وما  ا�صتنها�صها  بداية  يف  كانت  ال�صلطنة  اأّن  ومع 

مرحبني  اأذرعهم  مدوا  مانيني 
ُ
الع اأّن  اإل  للم�صاركة،   الأ�صلح  اختيار  يف 

وم�صاعدين؛ مت�صلحني باأ�صالة النتماء. ديدنهم هذا اأثمر  ما عليه ال�صلطنة 

اليوم؛ موطن العمل اجلاد وملجاأ املقتدرين العاملني على امل�صاركة مع اأهل 

البلد يدا بيد، واأنا اأذكر واأدوام على بيان امتناين وعرفاين بهذا التكرمي. 
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من  بل  املدن؛  الرئي�صة يف  املباين  اأحد  الراهن  الوقت  البنك يف  مبنى  يعّد 

اأهمية عن  البنك يف معماره  التي ت�صكل هوية املدن، ول يقل  ات 
ّ
الأ�صا�صي

نتعامل  التي  الأخرى  املباين  من   
ٍّ

اأي اأو  املطار  معمار  اأو  امل�صجد،  معمار 

ا 
ً
معها يف حياتنا اليومية؛ بل لي�ض مبالغة يف القول اإّن البنوك حتتّل جزء

ا من حياتنا، ففي داخل جدران البنوك تتخذ القرارات التي توؤثر يف 
ًّ
حموري

مدينتنا.  �صكل  يف  توؤثر  التي  تلك  اأو  جماعي  اأو  فردي  ب�صكل  حياتنا  منط 

ة 
ّ
الديني املباين  كانت  كما  احلديث،  املدين  املجتمع  نواة  البنك  اأ�صبح  لقد 

 
ّ

نواة املدينة يف القرون الو�صطى، واأ�صبح »املال ديانة للحداثة« كما يعرب

ال�صاعر والناقد وال�صحفي الأملاين هيرنيت�ض هاين. وقد تعّزز هذا املفهوم 

ي�صابه  ما  ي�صّكل  املال  فاأ�صبح  والع�رشين؛  احلادي  القرن  بداية  يف  بقوة 

ديانة عاملية لل�صعوب، وميكن اعتبار البنوك معابد لها.

ة الأوىل التي بها 
ّ
�صة القت�صادي

ّ
والنظام امل�رشيّف يف اأي دولة ميثل املوؤ�ص

ومن خالل وظائفها يتم حتقيق اأهداف التنمية وم�صاريعها، وهو عبارة عن 

 
ّ

املركزي البنك  راأ�صها  وعلى  واملتخ�ص�صة،  التجارية  البنوك  من  جمموعة 

اأو باعتالله  النظام  النظام، وبدون  الأ�صا�صي يف  الزاوية  الذي يعترب حجر 

ة الأخرى؛ فالقرارات املالية املّتخذة داخل 
ّ
تنهار جميع امل�صاريع التنموي

مقدمة امل�ؤلف
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كات القت�صاد، وهي بالأهمية من الإمكان اأن 
ّ
اأروقة البنوك تتحّكم يف حمر

حتدد ما اإذا كانت لدينا وظيفة يف اليوم القادم، اأو اإعالن الإفال�ض وتوقف 

امل�صاريع.

البنى  م�صاريع  خمتلف  متويل  يف  وعميًقا  ا 
ً
موؤثر ا 

ً
دور البنوك  لعبت  لقد 

معامل  ت�صكيل  يف  مهم  دور  لها  كان  وكذلك  البالد،  يف  والفوقية  التحتية 

البيئة العمرانية يف مدينة م�صقط، وتوجيه اأمناطها املعمارية، وكذا �صاهمت 

مانية.
ُ
يف تكوين وتر�صيخ الهوية الب�رشية للعمارة الع

البنك  خالل  من  1948م  منذ  موجودة  البنوك  كانت  مان 
ُ
ع �صلطنة  يف 

بنك  قيام  اإىل  احلاجة  وظهرت  مان، 
ُ
ع يف  جتاري  بنك  كاأول  الربيطاين 

 وامل�رشيّف؛ فاأن�صاأت �صلطة نقد م�صقط، 
ّ

مركزي نتيجة لتطور النظام النقدي

ماين عام 1974م بو�صفه اأول بنك 
ُ
 ا�صمها اإىل البنك املركزي الع

ّ
التي تغري

انت�رشت  الوقت  ذلك  ومنذ  مان. 
ُ
ع يف  البنوك  قطاع  ر 

ّ
ويطو ينّظم  حكومي 

ب�صكل  �صة 
ّ

ومتخ�ص جتارية  جديدة  لبنوك  مباٍن  واأن�صئت  البنكية،  الفروع 

وت�صهم  مان، 
ُ
لع الف�صاء اجلغرايف  لتمالأ جزءا من  ال�صلطنة  ربوع  وا�صع يف 

ال�صلطنة املعمارية،  ة 
ّ
ت�صّكل هوي التي  لت والتغيريات املعمارية 

ّ
التحو يف 

احلديث،  املعماري  املنتج  �صناعة  ة 
ّ
عملي قادت  اإنها  القول  يف  اأبالغ  ول 

مانية.
ُ
و�صياغة اللغة املعمارية والهوية الب�رشية للعمارة الع

تاريخ  عن  ة 
ّ
معماري رحلة  يف  القارئ  اأخذ  الكتاب  هذا  خالل  من  اأحاول 

�صات 
ّ
ف على البيئة العمرانية للموؤ�ص

ّ
رها معماريا، والتعر

ّ
عمارة البنوك وتطو

مع   2017 العام  حتى  بعدها  وما  الثانية،  العاملية  احلرب  ة 
ّ
ع�صي ة 

ّ
املالي

ة املت�صكلة يف الواجهات ملختلف 
ّ
معاينة وحتليل بع�ض العنا�رش الت�صميمي

ة لحقة، وكيف اأّثرت مباين 
ّ
العقود الزمنية، ور�صد انتقالها اإىل فرتة زمني

ة حملية.
ّ
مان نحو خلق هوي

ُ
البنوك يف امل�صهد املعماري يف ع
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واإذ اأقدم مادة خمت�رشة وق�صرية؛ فاإنني اأعتمد على ال�صورة الفوتوغرافية 

 لإي�صال املعلومة، التي تعّد من اأهم الو�صائل للتعريف بالعمارة 
ّ
ب�صكل اأ�صا�صي

ة �صعوبة يف هذا 
ّ
وتقدميها للمتلقي ب�صكل وا�صح، اإل اأنه ولالأ�صف ال�صديد ثم

مانية، 
ُ
الع العمارة  اأو خا�ض يوّثق  اإر�صيف وطني عام  اجلانب لعدم وجود 

معنيني  حمرتفني  فوتوغرافيني  م�صورين  وجود  يف  ا 
ً

نق�ص ة 
ّ
ثم اأن  كما 

من  فردية  حماولت  وجود  لحظت  وقد   .
ّ

املعماري والتوثيق  بالّت�صوير 

اأن ت�صّد الفراغ يف هذا  قبل بع�ض امل�صورين، وهي حماولت ل ميكن لها 

رغم  ب 
ّ
الكتي هذا  يف  العمرانية  والنماذج  املباين  بع�ض  نوّثق  اأن  اجلانب. 

املنغ�صات والعقبات، وما اأكرثها خ�صو�صا واأنت ت�صهر عد�صة الكامريا اإىل 

احلداثة  عمارة  عن  والبحوث  املقالت   
ّ
�صح ذلك  اإىل  اأ�صف  جتارية،  مباٍن 

املباين  �صور  فيه  حتفظ  يوم  ذات  �صياأتي  اأنه  واآمل  عموما،  املنطقة  يف 

ا 
ً

وخمططاتها يف اأر�صيف موّثق تكون حمتوياته متاحة للجميع، وخ�صو�ص

ه اإىل اأن بع�ض البنوك 
ّ
ني. كما ل يفوتني اأن اأنو

ّ
ني والباحثني املهتم

ّ
للمعماري

ب�صيا�صاتها. تتعلق  اأمنية  لأغرا�ض  واخلرائط  املعلومات  جميع  تتيح   ل 

بدعوة  النور  اإىل  جاء  الكتاب  هذا  م�رشوع  اأّن  اإىل  الإ�صارة  تتعني  واأخريا؛ 

اأقدم  التي  اجلهورية  حمد  بنت  هدى  والكاتبة  الأديبة  من  ودعم  وت�صجيع 

ومتابعتها  والعمارة  الكتاب  مبو�صوع  لهتمامها  العميق  امتناين  لها 

بها  �صاركُت  بحثية  ورقة  الكتاب  لهذا  الأوىل  اللبنة  كانت  وقد  ة. 
ّ
ال�صخ�صي

مان بتنظيم من النادي الثقايف قبل 
ُ
ة يف ع

ّ
يف منتدى عن الهند�صة املعماري

عامني بدعوة من املكرمة الدكتورة عائ�صة بنت حمد الدرمكية، ثم ن�رشت 

حتى  تو�صعتها  على  العمل  ووا�صلت  للبنوك،  اإ�صدار  يف  الورقة  من  اأجزاء 

و�صولها اإىل هذا ال�صكل، اآمال اأن ينال ا�صتح�صان القارئ، ويبقى �صاهًدا على 

بع�ض اللحظات املعمارية من مدينة م�صقط.
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ال�صريفة قدمًيا

  عرفت الدول العربية »ال�صريفة« قبل غريها من مناطق العامل اإل اأّنه من 

من  وبالرغم  امل�صطلح.  تعريف  على  ذلك  يعتمد  اإذ  اأ�صولها؛  ع 
ّ
تتب ال�صعب 

ذلك، كانت هناك اأ�صكال بدائية من عمليات الإيداع والإقرا�ض وفقا لأ�صعار 

فائدة متاحة بالفعل يف املعابد واخلزائن امللكية يف ح�صارات بالد ما بني 

النهرين )العراق حاليا( يف الألفية الثالثة قبل امليالد؛ حيث عرفت ح�صارة 

بابل تعامالت م�رشفية؛ فقد كانت ُتقر�ض الأموال بالفوائد وتقبل الودائع، 

ائتمان  التا�صع ع�رش قبل امليالد و�صائل  القرن  البابليون يف  ا�صتخدم  وقد 

�صبيهة باأذونات الدفع احلالية )ال�صيكات(، وكانت على �صكل وعود بالدفع 

مب�صكوكات ذهبية وف�صية عند الطلب )حمود الطوقي، 2011(

»دّلت الآثار على وجود ن�صاط م�رشيف يف ح�صارات بالد ما بني النهرين 

بال�صكل  اآنذاك  البنوك  توجد  ومل  م�رش،  يف  الفراعنة  ح�صارة  يف  وكذلك 

احلديث املتعارف عليه اليوم، واإمنا كانت النا�ض تودع اأموالها يف املعابد 

اأماًنا  اأكرث  مكان  هناك  يكن  ومل  الدين،  ورجال  الكهنة  قبل  من  امل�صكونة 

من املعبد اآنذاك حلماية املال، وذلك لعتبارات عقائدية عن حماية الآلهة 

وكانوا  والكتابة،  القراءة  يح�صنون  الدين  رجال  لكون  واأي�صا  للمعابد، 

قادرين على تقييد وت�صجيل املبالغ املودعة لديهم. كانت الأنظمة النقدية 

وامل�رشفية بدائية وب�صيطة يف ذلك العهد« )هيثكوت واإدواين، 2000(
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التجارية  التاريخ يف عالقاتها   يف عمق 
ٌ

 �صارب
ٌ
مان لها �صيت

ُ
و�صلطنة ع

ال�صفن  الأخرى فقد كانت  النهرين واحل�صارات  مع ح�صارات بالد ما بني 

العربية و�رشق  ة ترتاد خمتلف املوانئ على طول �صواحل اجلزيرة 
ّ
ماني

ُ
الع

ز؛ 
ّ
اأفريقيا والهند وال�رشق الأق�صى، وب�صبب موقع ال�صلطنة اجلغرايف املتمي

ة  للتبادل التجاري بني ال�رشق والغرب؛ مما حّتم 
ّ
فاإنها كانت حمطة مهم

مهما  �صبًقا  التاريخ  �صجل  و"قد  والنقدي،  امل�رشيف  التعامل  مان 
ُ
ع على 

مان يف جمال امل�صكوكات يتمّثل يف اأن اأقدم دار ل�رشب النقود يف 
ُ
ل�صلطنة ع

�صبه اجلزيرة العربية قد اأن�صئت يف ال�صلطنة، فاأقدم قطعة نقود معدنية عرفت 

 يعود لعهد 
ّ
مان وهي درهم ف�صي

ُ
يف �صبه اجلزيرة العربية مت �رشبها يف ع

مان وتاريخ ال�رشب عام 
ُ
 عبدامللك بن مروان حتمل ا�صم ع

ّ
اخلليفة الأموي

عن  معلومات  تتوفر  ول   )1990 ماين، 
ُ
الع املركزي  للميالد" )البنك   700

معمار الدار وتخطيطها اإل اأّن امل�صكوكات تعترب وثيقة تاريخية ونافذة من 

خاللها بالإمكان النظر اإىل م�صتوى املعامالت التجارية اآنذاك، وامل�صتوى 

الفني يف �رشب ونحت امل�صكوكات.

مان. 
ُ
ال�صورة رقم )1(: درهم ف�صي من العهد الأموي �رشب يف ع

ماين 1998م
ُ
مان، البنك املركزي الع

ُ
م�صدر ال�صورة: تاريخ النقود يف ع
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ن�صاأة امل�صارف احلديثة

تذكر بع�ض امل�صادر اأن الن�صاط البنكي احلديث بداأ يف �صمال اإيطاليا التي 

البندقية عام  اأول م�رشف يف مدينة  بتاأ�صي�ض  العمل امل�رشيّف  لها  ين�صب 

1609 ليمتّد امل�رشف �صاماًل جميع  العام  اأم�صرتدام يف  1587م ثم بنك 
"وقد �صاع ا�صتخدام  ال�صابع ع�رش.  اأجزاء القارة الأوروبية مع نهاية القرن 

مفردة زلفظة "البنك" الإيطالية الأ�صل يف اأوروبا والدول العربية، وتقابلها 

 )Banco( يف العربية لفظة "امل�رشف". البنك يف الإيطالية تعني الر�صيف

فوق  ال�صارع  يف  امل�رشفية  باأعمالهم  يقومون  افون 
ّ
ال�رش كان  حيث 

ا�صتعمالها  التي �صاع   )Bank( الإجنليزية  الكلمة  الر�صيف، ومنها جاءت 

اأكرث من الكلمة الإيطالية، وكذلك يف اللغة الفرن�صية )Banque( تلفظ بنك 

اح، 1999(.
ّ
اأي�صا" )د. رم�صان ال�رش

ال�صورة رقم )2(: ر�صم لبنك اأم�صرتدام للفنان الهولندي بيرت يان�ض. م�صدر ال�صورة: مفتوحة امل�صدر.
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ني هما حفظ اأموال النا�ض، واإقرا�ض الأموال، 
ّ
وقد ن�صاأ البنك لغر�صني اأ�صا�صي

كالدخار  اأخرى  ة 
ّ
مالي اأن�صطة  ميار�ض  الوقت  مع  اأ�صبح  البنك  اأن  اإل 

الأموال  باإيداع  قاموا  الذين  للزبائن   
ّ
ربحي مبلغ  دفع  نظري  وال�صتثمار 

املبالغ  حتويل  وكذلك  املقرت�صني،  على  فوائد  فر�ض  اأو  فوائد،  �صكل  على 

)اأعمال ال�رشافة( واإجراء احلوالت البنكية بني البنوك، مع جمموعة كبرية 

ة املتعددة. )حمود الطوقي، 2011( وبالطبع مع تطور وظائف 
ّ
من املهام املالي

لتعزيز  احلكومة  اإىل  الدرا�صات  كتقدمي  ا�صت�صارية  مهام  وا�صتحداث  البنك  

عملية التنمية، وظهور املعامالت الإلكرتونية، واإطالق ال�صريفة الإ�صالمية 

اأق�صام البنوك وتخطيطها الهيكلي  فاإن ذلك ب�صكل حتمي يوؤثر على توزيع 

وعلى  الوظائف،  هذه  لتنفيذ  الداخلية  م�صاحاتها  توزيع  على  ينعك�ض  مما 

عمارتها بالنتيجة  كما �صيظهر لحقا.



ال�صورة رقم )3(: بنك ُعمان املحدود - م�صدر ال�صورة: موقع جمل�ض الثقافة العامة
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فرتة ما قبل ال�صبعني

ا ول مبنى البنك معروفا يف الأقطار العربية 
ً
مل يكن مفهوم ال�صريفة وا�صح

ا 
ًّ
كان حتمي البنوك  اأّن ظهور  اإل  الع�رشين،  القرن  بدايات  عام حتى  ب�صكل 

ا مع التناف�ض الأجنبي الأوروبي يف 
ً

نتيجة للمعامالت التجارية، خ�صو�ص

القرن  من  املمتدة  الزمنية  املرحلة  اإّن  بالنقود.  والتعامل  الهندي  املحيط 

الأوىل كانت  العاملية  الع�رشين حتى احلرب  القرن  اأوائل  اإىل  التا�صع ع�رش 

مرحلة تبعية نقدية كاملة، وعليه من ال�صعب احلديث عن تلك الفرتة ب�صكل 

ومع  اأّنه  اإل  التحديد،  وجه  على  مان 
ُ
ع يف  امل�رشيف  النظام  عن  م�صتقل 

1916م،  عام  بيكو  �صايك�ض  لتفاقية  طبقا  العثمانية  الإمرباطورية  زوال 

ة 
ّ
العربي املنطقة  خ�صعت  1945م  عام  الثانية  العاملية  احلرب  وبانتهاء 

ة نقدية وم�رشفية للدول 
ّ
ل�صيطرة القوى املتحالفة، وما تبع ذلك من تبعي

مان 
ُ
الأم؛ وقد ظهر البنك الربيطاين  لل�رشق الأو�صط )BBME( يف �صلطنة ع

مان 
ُ
عام 1948م كاأول بنك جتاري يف ال�صلطنة، "وكان البنك الوحيد يف ع

ملدة تزيد عن ع�رشين عاما منذ تاأ�صي�صه" )وزارة الإعالم، 1994(. 

ال�صورة رقم )4( مبنى البنك الربيطاين يف م�صقط، ويظهر يف ال�صورة جزء من �صور م�صقط عام 1951م
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عديدة  تغيريات  رافقته  كبرًيا  ا  تاريخيًّ كانت حدًثا  الثانية  العاملية  احلرب  نهاية 

مبختلف النواحي الجتماعية والقت�صادية اأفرزت يف ال�صياق الأوروبي جياًل جديًدا 

ا اأ�صا�صًيّا يف متكني لغة معمارية جديدة 
ً
من املعماريني الثوريني الذين لعبوا دور

للمباين متّكنها وظيفيا اإىل اأق�صى درجة ممكنة؛ بدل من املبالغة يف اإظهار فنون 

 النتقال من املباين الكال�صيكية املتميزة بالواجهات 
ّ
الزخرفة، وظهر ب�صكل جلي

اأ�صطح  اإىل مباٍن تت�صم بالب�صاطة، وهي ذات  النحت،  امل�صتفي�صة واملليئة باأعمال 

م�صتقيمة وم�صتوية خالية من الربوزات والغوائر الزخرفّية، وقد اأفرزت تلك الفرتة 

ملرحلة  التاأ�صي�ض  يف  مهم  دور  لها  لها  كان  ثقافّية  تغيرياٍت  احلرب  بعد  الزمنية 

ا اإىل خمتلف الأقطار، وانتقلت اأفكارها  عمارة احلداثة التي انت�رشت رقعتها جغرافيًّ

 يف 
ٌ
لأرجاء وا�صعة من العامل، منها منطقتنا العربية. وكان ملباين امل�صارف دور

نقلها عرب اإن�صاء الفروع يف خمتلف الأقطار. يذكر عبداملنعم ال�صيد علي يف كتابة 

التطور التاريخي لالأنظمة النقدية يف الأقطار العربية )1983( اأن "البنوك الأوىل 

يف القطار العربية مت تخطيطها هيكليا وداخليا بذات التق�صيم الوظيفي املعروف 

يف الدول الأوروبية، حيث امل�صالح الربيطانية والفرن�صية يف املنطقة دفعت بهم 

لفتح فروع مل�صارفهم." 

يف ال�صياق الُعماين وعلى الرغم من عدم توفر اأيه خمططات ملبنى البنك الربيطاين 

خالل  من  مكتبية  غرف  من  ن 
ّ
يتكو املبنى  اأن  مالحظة  ميكن  اأنه  اإل  م�صقط؛  يف 

توزيع فتحات النوافذ على الواجهة، ما يدل على اأّن املعامالت امل�رشفية كانت تتم 

داخل غرف مكتبية مغلقة، ولي�ض �صالت مفتوحة كما هو عليه اليوم يف املباين 

العلوية،  الأدوار  يف  الغرف  البنك  موظفي  �صكن  لغر�ض  ت�صتخدم  وكانت  البنكية، 

كما اأن معاجلة الواجهة مل تكن بعيدة عن تاأثري الكولونيالية الإجنليزية؛ فنالحظ 

ن �صقفا للمدخل يرتفع على 
ّ
واق )Portico( وهو اإفريز اأفقي يكو

ّ
وجود عن�رش الر

اأعمدة رفيعة كما هو وا�صح يف ال�صورة رقم )6(، وجتدر الإ�صارة اإىل اأن هذا املبنى 

بيت  مبنى  يف  اأعماله  ميار�ض  البنك  كان  ذلك  وقبل   1956 العام  يف  اإمتامه  مت 
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ال�صورة رقم )5(: مبنى البنك الربيطاين لل�رشق الأو�صط. م�صدر ال�صورة: اإر�صيف البنك الربيطاين لل�رشق 

الأو�صط )HSBC( – �صانغهاي

ال�صورة رقم )6(: واجهة البنك الربيطاين لل�رشق الأو�صط )BBME( مب�صقط من اإعداد املعمارية العراقية 

�صفا عبيد
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 .)The Thrifty Traveller، 2018 فرن�صا، وقد مت هدم املبنى يف وقت لحق. )مدونة

ومفهوم امل�رشف بحد ذاته يج�صد واقعا اجتماعيا وماليا ن�صاأ يف الدول الأم اإل اأن 

جميع هذه املالحظات ما تزال غري كافية لتعميم تاأثري احلداثة يف ال�صياق الُعماين 

مبفهومها يف ال�صياق الأوروبي،وهذا يتطلب مزيًدا من البحث.

كان البنك الربيطاين لل�رشق الأو�صط )BBME( و�صائر البنوك الأجنبية يف املنطقة 

تتعامل بالقرو�ض الق�صرية الأجل، وكانت عملياتها تقت�رشعلى القطاع التجاري 

التي كانت تخُدم امل�صالَح ال�صتثمارية والتجارية لبلدانها  الأن�صطة  فقط لتمويل 

الأجنبية  البنوك  هذه  على  ت�رشف  رقابية  جهة  هناك  تكن  مل  خا�ض.  ب�صكل  الأم 

التجارّي؛  للت�صدير  قابلة  بكميات  ال�صتينّيات  يف  النفط  اكت�صاف  ومع  واأن�صطتها. 

اقت�صاد  من  ُعمان  نقلت  مالية  اإيرادات  وتوّلدت  جديدة،  اقت�صادية  مرحلة  بداأت 

 لحقا. ومت 
ّ
يعنى برتبية احليوانات وحمدود يف الأن�صطة الزراعية، اإىل اقت�صاد غني

افتتاح بنك ت�صارترد وفرع بنك جراند ليز يف العام 1969م اإل اأّن البنك الربيطاين 

كانت له ال�صدارة، وظل يقوم مبهام بنك احلكومة من حيث خدمات الإ�رشاف على 

عملّيات الإ�صدار النقدي واإدارة املوجودات الأجنبية يف البالد.

The Thrifty Traveller ال�صورة رقم )7( مبنى البنك الربيطاين لل�رشق الأو�صط، م�صدر ال�صورة: مدونة



ال�صورة رقم )8( بنك جراند ليز املعروف بالبنك العثماين ، 

ARCHnet م�صدر ال�صورة: اإر�صيف املعمار حممد مكّية عرب موقع
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عقد ال�صبعينّيات

ا للعمارة يف مدينة م�صقط، فمع تاأ�صي�ض 
ًّ
ا واأ�صا�صي

ّ
يعترب عقد ال�صبعينيات مهم

املرموق  ومركزها  مكانتها  مان 
ُ
ع �صلطنة  وتبووؤ  احلديثة  مانية 

ُ
الع الدولة 

بتحقيق  بداأت  ة؛ 
ّ
الإقليمي ة 

ّ
ال�صيا�صي اخلارطة  على  م�صتقلة  دولة  ب�صفتها 

جهاٍز  تاأ�صي�ض  طريق  عن  ة 
ّ
النقدي ة 

ّ
التبعي من  والتخل�ض  املايل  ا�صتقاللها 

مان، 
ُ
 بها، كان احلجر الأ�صا�ض للنظام امل�رشيف يف ع

ٍّ
 خا�ض

ٍّ
 مركزي

ٍّ
نقدي

وانعك�ض ذلك ب�صكل مبا�رش على معمار املدينة، فبداأت بالظهور مباٍن جديدة 

ن الأهمية 
ُ
وحديثة ذات وظائف وا�صتعمالت مل تكن معروفة قبل ذلك، وتكم

املعمارية  املمار�صات  تاأ�صي�ض  يف  ا  اأي�صً ات 
ّ
ال�صبعيني عقد  بها  يت�صم  التي 

ماّدة  ا�صتخدام  خالل  من  حمليا  املعروفة  البناء  طرق  وتكري�ض  احلديثة، 

الإ�صمنت الإن�صائية، وما �صاحب عمليات البناء يف ذلك العقد من طموحات 

عملية  يف  ال�صبُق  امل�صارف  لقطاع  وكان  م�رشق،  م�صتقبل  نحو  وتطّلعات 

.
ّ
الإعمار خ�صو�صا مع حاجة البلد اإىل عملة وطنية ونظام م�رشيف حملي

"كانت العملة املتداولة على نطاق وا�صع هي الروبية الهندية وريال ماريا 
مان يف 

ُ
تريزا املعروف بـ:"تايلر"، وكذلك اجلنية الإ�صرتليني. و"اندفعت ع

طريق التنمية القت�صادية وتكاملت وتنامت الأجهزة امل�رشفية باأنواعها 

�صة ف�صدر مر�صوم العملة رقم 1390، ومبوجبه اأن�صئت 
ّ

التجارية واملتخ�ص

العملة،  طباعة  على  الإ�رشاف  ها 
ّ
مهام من  كان  التي  م�صقط(  نقد  )�صلطة 

ا اإ�صرتلينيا واحدا، وبلغ عدد 
ً
و�صدر الريال ال�صعيدي الذي كان يعادل جنيه

بنوك  وع�رشة  حمليان  بنكان  منها  بنًكا،   12 مان 
ُ
ع يف  التجارية  البنوك 

ماين، 1997، �ض7-8( 
ُ
عربية واأجنبية" )البنك املركزي الع
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"يف عام 1972م �صدر املر�صوم ال�صلطاين رقم 1392 باإن�صاء "جمل�ض نقد 
مان" وكان يعمل مع البنك الربيطاين لل�رشق الأو�صط )BBME( يف اإدارة 

ُ
ع

الذي  اأن تكون من مهام امل�رشف املركزي  التي يفرت�ض  الوطنية،  العملة 

ماين" 
ُ
الع الريال  اإىل  العملة  ا�صم  تغيري  ومت  اآنذاك،  مان 

ُ
ع اإليه  تفتقر  كانت 

اإن�صاء  1974م جاء  وبعد عامني يف   )1980 وال�صناعة،  التجارة  )وزارة 

مهام  اإليه  واأ�صندت  امل�رشيف،  القانون  ب�صدور  مايّن" 
ُ
الع املركزي  "البنك 

تنظيم القطاع، ومراقبة اأداء البنوك العاملة يف ال�صلطنة، و�صّن الت�رشيعات 

ة والقيود وال�صوابط على البنوك الأجنبية يف تعامالتها واأن�صطتها 
ّ
املحلي

التقلبات  فر�ض  ولتقليل  ال�صلطنة،  اقت�صاد  ل�صالح  اأموالها  وروؤو�ض 

القت�صادية وتعزيز ال�صتقرار. لذا �صهدت هذه الفرتة الزمنية عمليات دمج 

كما  الإنتاجية،  القدرة  وزيادة  الكفاءة  رفع  بهدف  وا�صعة  هيكلة  واإعادة 

)د.  ال�صلطنة.  حمافظات  خمتلف  يف  املتخ�ص�صة  للبنوك  الفروع  افتتحت 

اح، 1999، �ض84-85(
ّ
رم�صان ال�رش

ال�صورة رقم )9( جمل�ض النقد الُعماين، م�صدر ال�صورة: الباحث/ يعقوب الرئي�صي.
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كانت عمارة حقبة ال�صبعني وما قبلها تت�صف بتكوينات ب�صيطة ومتوا�صعة، 

لي�ض امتدادا للب�صاطة التي نادت بها احلداثة الأوروبية، واإمنا هي هياكل 

ب�صيطة نتيجة الأ�صاليب الإن�صائية املعروفة وال�صائدة اآنذاك، التي اقت�رشت 

خللق  الإن�صائي  العن�رش  ذات  وا�صتعمال  الإ�صمنتي  بالطابوق  البناء  على 

طريقة  من  م�صتفيدة  للمباين،  الأمامية  الواجهات  على  معمارية  تباينات 

 وتوجيه الطابوق، ويف بع�ض امل�صاريع ال�صتفادة من لونه وملم�صه 
ّ

ر�ض

يف الك�صاء اخلارجي. انظر ال�صورة رقم )10(

ال�صورة رقم )10( البنك املركزي الُعماين عام 1974.

 م�صدر ال�صورة: وكالة الأنباء الُعمانية
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ويظهر كذلك يف هذه احلقبة اإ�صافة عن�رش الأحرف الكتابية لأ�صماء املباين 

التي  اجلديدة  املعمارية  املعاجلات  �صمن  ة 
ّ
اجلداري الواجهات  اأ�صطح  على 

العام والتجاري  ا حداثيا على عمارة املباين ذات ال�صتخدام 
ً
اأ�صفت طابع

على وجه اخل�صو�ض.

يف  جديدا  تغيريا  العثماين(  بالبنك  �صابقا  )املعروف  ليز  جراند  بنك  يعترب 

بطابق  املعروف  الن�صفي  الطابق  ت�صميم  ظهر  حيث  ال�صلطنة؛  يف  العمارة 

الطابق  يف  امل�رشفية  للمعامالت  قاعة  با�صتحداث  �صمح  الذي  )امليزانني( 

الأر�صي مزدوجة الرتفاع مع الحتفاظ مبرافق الدعم يف الطابق الأر�صي. 

دا من اخلر�صانة ال�صمنتية امل�صلحة وهو الأول من نوعة يف 
َّ
وكان املبنى م�صي

ال�صلطنة، اإذ ا�صتورد امل�صمم جون هاريز املواد احلديثة؛ الإ�صمنت الربوتلندي 

ال�صورة رقم )11( بنك جراند ليز – م�صقط 1971م

 MIT م�صدر ال�صورة: مكتب جون هاريز للعمارة – لندن - عرب اإر�صيف الآغا خان املرئي بجامعة
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املقاوم للكربيت وحديد الت�صليح قبل فر�ض اأي قيود على التخطيط يف ُعمان.

ا 
ً
حمور كذلك  الإ�صاءة  وكانت  واحلار  طب 

ّ
الر للمناخ  ا�صتجابة  الت�صميم  كان 

للرطوبة  العالية  امل�صتويات  اإىل  بالنظر  الداخلي،  املخطط  توزيع  يف  ا 
ّ
اأ�صا�صي

وامللوحة واحلرارة يف م�صقط مع توفري �صقف مائل يوفر مظلة عن ال�صم�ض فوق 

ة م�صتوحاة من امل�رشبية. )�صلمى الدملوجي، 1998 ، �ض61( 
ّ
�رشفة خ�صبي

و�صّقة  ناحية،  من  امل�رشف  مدير  مكتب  على   
ّ
الن�صفي الطابق  احتوى 

 من الناحية املقابلة، وتخطيط �صقتني يف الطابق الثالث 
ّ
لال�صتخدام ال�صكني

زا بواجهة ذات 
ّ
و�رشفة. املبنى اخلر�صايّن املكون من ثالثة اأدوار كان متمي

ت�صكيالت وبروزات معمارية اإ�صمنتية، بلغة معمارية حديثة ورمزية لوظيفة 

مان اجلديدة كمركز للتجارة، وكان مر�ّصحا للقائمة الق�صرية جلائزة الآغا 
ُ
ع

خان للعمارة يف دورتها مطلع ال�صبعينيات اآنذاك.

ال�صورة رقم )12(: منظر عن قرب للواجهة الأمامية لبنك جراند ليز تعود للعام 1977

م�صدر ال�صورة: جائزة الآغا خان للعمارة عرب موقع Archnet الإلكرتوين.
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زت بها املباين يف هذه احلقبة هي تعدد الوظائف؛ 
ّ
ال�صمة الأخرى التي متي

قدم  املدينة  يف  والتطوير  التحديث  ومواكبة  ة 
ّ
امللح الحتياجات  فلتلبية 

اقت�صادية  جدوى  اأق�صى  يحقق  مرن  ت�صميم  لبتكار  حلوًل  املعماريون 

ملالك املبنى، واأعلى فائدة من قطعة الأر�ض ذاتها التي �صيتم بناء امل�رشوع 

العام  العربي يف  البنك  مبنى  فكرة  ت�صميم  ذلك جليا يف  ونالحظ  عليها، 

الأعلى ومقر  الطابق  البنك يف  ملدير  �صكنيا  ا�صتخداما  �صمل  الذي   1978
البنك يف الطابق الأر�صي، ومن اخللف حماّلت جتارية، واملبنى من ت�صميم 

ة عالية.
ّ
املعمار العراقي معاذ الآلو�صي وهو معمار حمرتف بكفاءة ت�صميمي

اجلدير بالذكر يف هذه احلقبة اأن البنك الربيطاين كان له ال�صبق يف تاأ�صي�ض 

اأر�صي  خمطط   )13( رقم  ال�صورة 

ملبنى البنك العربي املحدود

ملبنى  اأمامية  واجهة   )14( رقم  ال�صورة 

ال�صورة:  م�صدر  املحدود  العربي  البنك 

اإر�صيف املعمار معاذ الآلو�صي
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وتبعته  مطرح،  ولية  يف  له  فرع  اأول  فكان  م�صقط؛  خارج  الأفرع  �صبكة 

فروع اأخرى خارج مدينة م�صقط القدمية، ثم انتقل اإىل فرع جديد مبطرح يف 

بناية م�صتاأجرة تعرف با�صم عمارة طالب، التي تعك�ض بداية موجة املباين 

 له اأهميته اخلا�صة 
ّ

متعددة الطوابق ذات القيا�ض الكبري، وهو حدث معماري

يف  الراأ�صي  الرتفاع  ذات  للمباين  بالإيذان  مان، 
ُ
ع يف  العمارة  تاريخ  يف 

احلقبة الآتية.

لل�رشق  الربيطاين  البنك  فرع  ويظهر  مبطرح،  ال�صبعينات  منت�صف  يف  طالب  عمارة   )15( رقم  ال�صورة 

)BBME( الأو�صط

م�صدر ال�صورة: كتاب رحلة ُعمان املعمارية ملعايل حممد بن الزبري بن علي.
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 – الربيطاين  البنك  اإر�صيف  ال�صورة:  م�صدر  مطرح،  يف  الربيطاين  للبنك  فرع  اأول   )16( رقم  ال�صورة 

�صانغهاي

ال�صورة رقم )17( فرع البنك الربيطاين لل�رشق الأو�صط )BBME( عام 1972



ال�صورة رقم )18( بنك ُعمان التجاري 

 م�صدر ال�صورة: وكالة الأنباء الُعمانية
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عقد الثمانينيات

الوظيفية  املتطلبات  لت�صتوعب  وخمتلفة  متعّددة  مباٍن  م�صقط  يف  ظهرت 

دت واأن�صئت حتت احلما�صة 
ّ
وال�صتعمالت اجلديدة لتلك املوؤ�ص�صات التي �ُصي

وموظفيها  منت�صبيها  ولحتواء  موؤ�ص�صة،  حديثة  دولة  بناء  نحو  والطموح 

بت�صاميم  م�صقط  ملحافظة  املعماري  امل�صهد  اأثرى  الذي  الأمر  كذلك، 

وتكوينات معمارية مل تكن ماألوفة اأو معروفة �صابقا، كما اأ�صلفنا. هذا التوجه 

 
ّ

جذري تغيري  مبثابة  كان  ال�صبعينيات  عقد  يف  بداأ  الذي  اجلديد  املعماري 

التقليدي والتخطيط  الت�صميم املعماري  و�صامل ينقلب على كافة مفاهيم 

ة 
ّ
العمراين الذي جبلت عليه مدينة م�صقط �صابقا، وقد اأ�صهمت الإيرادات املالي

الناجتة عن مورد النفط يف ال�صتثمار و�صخ الأموال يف اإن�صاء البنية التحتية 

والفوقية للمدينة ب�صكل مت�صارع؛ الذي كان اأحد نتائجه اآنذاك جعل اجلديد 

ع م�صاريع ر�صف 
ّ
ا، خ�صو�صا مع تو�ص

ًّ
ا وحتى �رشوري

ً
ا مرغوب

ً
واحلداثي اأمر

�صة امل�صفلتة لقيادة املركبات وزيادة اأعدادها ب�صكل مّطرد؛ 
ّ

الطرق املخ�ص

ا على املدينة.
ًّ

ا خا�ص
ًّ
ا حداثي

ً
ما اأ�صفى طابع

ماين ب�صكل حمدود منذ حقبة 
ُ
 الع

ّ
على الرغم من وجود املهند�ض املعماري

ال�صبعينيات  عمارة  وت�صميم  خلق  يف  ا 
ًّ
مهم م�صارًكا  بو�صفه  ال�صبعني 

وامل�صاهمة يف عملية التنمية، ومنهم على �صبيل املثال من اأوائل املعماريني 

مانيني مكتب احلامتي لال�صت�صارات الهند�صية جنبا اإىل جنب مع املكاتب 
ُ
الع

العربية مثل مكتب كمال اإ�صماعيل ومكتب حممد مكية واملعماريني الأجانب 

احلقبة  هذه  يف  املميز  اأن  اإل  وغريها؛  الربيطاين  هاريز  جون  مكتب  مثل 

ا، ودعوة املعماريني الكبار من العرب والأجانب 
ّ
ظهورهم باأعداد اأكرب ن�صبي

للم�صاهمة يف تخطيط املدينة وت�صميم م�صاريع كبرية ومتعددة الوظائف، 

وخ�صو�صا اأبنية امل�صارف.
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الراحل حممد  العراقي  املعماري  ال�صبعينيات  منذ  م�صقط  كان موجودا يف 

�ض اأول برنامج موؤ�ص�ض ومهيكل لتدري�ض تخ�ص�ض 
ّ
ة الذي اأ�ص

ّ
بن �صالح مكي

و�صاهم  بغداد،  بجامعة  الهند�صة  بكلية  املنطقة  يف  املعمارية  الهند�صة 

وقدم  م�صقط،  ومنها  العربية،  العوا�صم  خمتلف  يف  امل�صاريع  من  عدد  يف 

م�صقط  خمطط  عن  له  حوار  يف  ذكر  وقد  م�صقط،  مدينة  لتخطيط  م�رشوعا 

اجلديد: "يهدف تخطيط م�صقط املقرتح بالدرجة الأوىل اإىل املحافظة على 

 ملدينة م�صقط الذي تنفرد به، كما روعيت يف الدرا�صة البيئة 
ّ
الكيان التاريخي

ة 
ّ
الطبيعية واخل�صائ�ض املميزة للمواقع مع الأخذ يف العتبارات التخطيطي

ال�صاملة، وا�صتيعاب الكيان القت�صادي والتخطيط اليومي والجتماعي. وقد 

اآخذة بعني العتبار احتياجات  الدرا�صات والت�صاميم لهذه املرحلة  اأعدت 

املالئمة  ال�صتمرارية  يف  واأبعاده  والزمني  التاريخي  والرتاث  امل�صتقبل 

�صمن  العربية  للمدينة  اخلا�ض  الطابع  على  للحفاظ  اجلغرافية  والطبيعة 

اإطار مّت�صع للنه�صة ال�صاملة ولتخطيط املنطقة ومكانة مدينة م�صقط. كما 

اأّن جتنب البعرثة والت�صويه وما ينجم عن اأخطبوط التو�صع العمراين هو من 

اأهداف تخطيط م�صقط." )�صليمان الق�صاة، 1973، �ض4(. 

للمدينة  �صامل  ر 
ّ
وتطو تقّدم  نحو  اآمال  من  �صاحبها  وما  املخططات  هذه 

بت�صاميم  مطرح  يف  مايل  ومركز  جتارية  منطقة  خلق  اإىل  تهدف  كانت 

ع�رشية حديثة، وكانت روي اآنذاك مل ت�صلها يد التنمية بعد، ومن اأجل جتنب 

خماطر النمو الع�صوائي، مت حتديد وتر�صيم قطع الأرا�صي ب�صكل دقيق وا�صح 

التقيد  اأن هذه اخلطط مل يتم  اإل  ومنّظم مع وظائف وا�صتعمالت وا�صحة؛ 

بتنفيذها لعدد من الأ�صباب يذكر بع�صها اجلغرايف الأملاين فريد �صولز الذي 

كان موجودا يف م�صقط كذلك منذ ال�صبعينيات؛ فعلى �صبيل املثال مل ينقل 

املخيم الع�صكري ببيت الفلج بدار�صيت �صمن الوقت املخ�ص�ض له؛ بل بقى 
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يف مكانه ومتت تو�صعته، ويف ذات الوقت من اجلهة املقابلة بداأت بع�ض 

التطوير  يف  ال�صديدة  الرغبة  حتت  �رشيع  ب�صكل  بالظهور  التجارية  املباين 

التجارية  ال�رشيع وخرجت بت�صاميم عك�ض ما كان خمّططا لها وللمنطقة 

بل وتفتقر اإىل اجلماليات. كان الإبقاء على مع�صكر اجلي�ض، واإحلاح واإ�رشار 

وقت  اأي  من  اأكرث  الأرا�صي  لبناء  وامل�صتثمرين  التجار  من  الأعمال  رجال 

م�صى، ال�صبب لتطوير غري منظم؛ لذا ا�صطرت وزارة �صوؤون الأرا�صي اآنذاك 

ا لتنمية املكان جماليا ووظيفيا. 
ً

اإىل اإ�صدار قوانني وتوجيهات اأكرث و�صوح

)357 ) فريد �صولز، 2014، �ض -355 

 "مل يتح لتلك املخّططات اأن ترى النور كما كان لها اأن تكون )وبقيت حربا 

اأهميته  تدرك  مل  رمبا  عمرانيا  ثقافيا  م�رشوعا  ت�صّكل  اأنها  اإل  ورق  على 

 Mutrah Business District -( التجارية  مطرح  منطقة  اآنذاك(. 

ا على خالف الت�صور امُلزمع 
ًّ
MBD( بروي ظهرت بتخطيط غري منظم ن�صبي

جاراتها  مع  تن�صجم  مل  التي  الرديئة  الت�صاميم  بع�ض  اأخرج  ]مما  تنفيذه 

من املباين القدمية يف وليتي مطرح وم�صقط[، وا�صتبقت احلكومة مبادرات 

للمنطقة  امُلعلن عنه  الت�صور  اإعمار املنطقة مع تعاظم  الأعمال يف  رجال 

 عن ذلك على طول الطريق الرئي�صي، فكان بناء مبنى 
ّ

باإن�صاء موؤ�ص�صات تعرب

ماين ويف الفرتة 
ُ
ماين عام 1978 وكذلك بنك الإ�صكان الع

ُ
البنك املركزي الع

نف�صها بع�ض البنوك التجارية الأخرى لي�صبح عدد املوؤ�ص�صات املالية ثماين 

موؤ�ص�صات بحلول العام 1982م. ويف دي�صمرب1985م مت النتهاء من بناء 

احلي امل�رشيف تقريبا. كان هناك عدد من املتاجر واملطاعم ال�صغرية ذات 

يف  معمور  ن�صفها  بالكاد  كانت  ذاتها  املنطقة  اأّن  مع  الفخمة؛  الواجهات 

اأغ�صط�ض 1982م حيث كانت معظم امل�صاحات فارغة". )بفان ميولر مقتب�ض يف 

فريد �صولز، 2014، �ض363 – 364(
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 التجاري من خالل 
ّ
كان الهدف اإ�صفاء جو ومل�صة من التفرد على �صارع احلي

ة، 
ّ
املالي واملوؤ�ص�صات  واملكاتب  بالبنوك  اخلا�صة  املباين  واجهات  ك�صوة 

وتوظيف مواد بناء جديدة وفخمة باهظة الثمن. كان البنُك املركزي اآنذاك 

مبنى فريًدا يف ت�صميمه وك�صوته ملا يعك�صه من اأهمية يف النظام امل�رشيف 

ودوره بني باقي البنوك؛ لذا كان الهتمام بواجهته لكي يعك�ض مكانته بني 

ة واأهميته للدولة كواجهة تقع على عاتقها اتخاذ اخلطوات 
ّ
املوؤ�ص�صات املالي

يف  العاملة  امل�صارف  "كانت  والتنمية.  القت�صادي  لال�صتقرار  الالزمة 

البالد حمدودة يف عددها و حجمها وجاء اإن�صاء البنك املركزي كم�رشف 

يقدم خدماته ل�صالح احلكومة، وهو مبثابة بنك البنوك، اإذ يحتفظ باإيرادات 

احلكومة اأو بودائع البنوك التجارية ب�صقيها الإجباري والختياري". )وزارة 

التجارة وال�صناعة ، 1980(

ال�صورة رقم )19( البنك املركزي الُعماين

م�صدر ال�صورة: وكالة الأنباء الُعمانية
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 CE ال�صت�صاري  ت�صميم  من  الُعماين  املركزي  البنك  مبنى  يزال  وما  كان 

Architects من املباين املهمة يف امل�صهد املعماري الُعماين، ومل يقت�رش 
توفري  بهدف   

ّ
الوظيفي اجلانب  على  واجهاته  يف  ال�صم�ض  كا�رشات  ا�صتثمار 

حماية كافية من التاأثريات ال�صلبية لوهج ال�صم�ض؛ واإمنا جاء ا�صتعمال هذه 

الكا�رشات البي�صاء اللون خللق تاأثري الفخامة واجلمالية الناجتة عن طبيعة 

وخوا�ض املادة الإن�صائية امل�صتخدمة يف �صنعها، وكذا ت�صهيل مهمة املعماري 

ا بتوظيف الظالل الرمادية يف الواجهة بو�صفه 
ً
باإك�صاب املبنى تبايًنا وتاأثري

واملتكرر  املتواتر  الإيقاع  هذا  و21(   19 ال�صورتني  )انظر  تلوين.  عن�رش 

ومع  وال�صوء،  الظل  خا�صية  يف  ات 
ّ
جمالي املبنى  اأك�صب  ال�صم�ض  لكا�رشات 

توظيف اأعمدة رفيعة حتمل املبنى مّت تاأكيد حداثة اللغة املعمارية اجلديدة. 

ومقيا�صها  املباين  لطبيعة  والوا�صع  ال�صامل  بالتغيري  احلقبة  هذه  تتميز 

املعماري ال�صخم وتوظيف مواّد اإن�صائية حديثة مل ت�صتخدم من قبل.

وتاأكيدا على اأهمية املبنى طبعت �صورة واجهته املعمارية الأمامية على 

مانيا.
ُ
العملة النقدية الورقية من فئة ع�رشين ريال ع

ال�صورة رقم )20( العملة النقدية من فئة ع�رشين ريال ُعمانيا 
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ال�صورة رقم )21( البنك املركزي الُعماين ، م�صدر ال�صورة: وكالة الأنباء الُعمانية
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ال�صورة رقم )22( واجهة مبنى البنك الوطني الُعماين عام 1974، م�صدر ال�صورة: وكالة الأنباء الُعمانية.
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مل تكن لدى اأغلب البنوك مباٍن خا�صة بها واإمنا مباٍن م�صتاأجرة، وخ�صو�صا 

�صبيل  فعلى  م�صقط،  حمافظة  خارج  بالنت�صار  بداأت  التي  الفروع  مباين 

ماين 
ُ
ع جتاري  بنك  اأقدم  يعترب  الذي  ماين 

ُ
الع الوطني  البنك  كان  املثال 

الأمامية  واجهته  م�صتاأجر؛ يالحظ يف  مبنى  1973م يف  عام  �ض يف 
ّ
تاأ�ص

توظيف كا�رشات لل�صم�ض تظلل فتحات النوافذ ويتم ت�صنيعها ب�صكل م�صتقل 

الواجهة، وكانت هذه الطريقة رائجة ال�صتخدام يف  ومن ثم تركيبها على 

�صت مفهوم احلداثة املعمارية 
ّ
ات كر

ّ
ات اإىل نهاية الثمانيني

ّ
نهاية ال�صبعيني

اأو كحل بديل تراجع النوافذ  و�صهلت ظهورها ال�رشيع يف الواجهات اآنذاك، 

اإىل الوراء وتظليلها بال�رشفات التي تعطي الت�صميم الت�صاع واحلماية من 

ة يف حماولة لال�صتجابة اإىل التاأثريات املناخية.
ّ
�صطوة الأ�صعة ال�صم�صي

ماين يف �صاللة اأحد املباين التي مت ت�صميمها 
ُ
ويعترب فرع البنك املركزي الع

لال�صتجابة للبيئة ال�صحراوية املحيطة والتفكري البيئي؛ حيث عمد م�صمم 

غرف  خلفها  مائلة  جدران  ل�صتخدام  الآلو�صي  معاذ  املعماري  امل�رشوع 

اجلو  لتلطيف  خ�رشاء  م�صاحات  ت�صمل  زجاجية  جدران  تغطيها  مفتوحة 

ة ال�صوء يف الأفنية الداخلية، وقد 
ّ
واحلماية من وهج ال�صم�ض بتقلي�ض كمي

ب�صكل  املناخية  التاأثريات  بدرا�صة  ات 
ّ
الثمانيني حقبة  يف  املباين  زت 

ّ
متي

اأف�صل من اأي حقبة اأخرى.

ا ملعمار البنوك يف هذه احلقبة 
ًّ
ا جوهري

ً
الأمر الالفت لالنتباه الذي �صّكل تغيري

هو ا�صتحداث قاعة كبرية على م�صاحة وا�صعة دون اأعمدة اأو ممرات لتقدمي 

خمتلف اخلدمات البنكية بعد اأن كانت تتم العمليات داخل املكاتب والغرف، 

ا، وغالبا بارتفاع طابقني، ويف بع�ض احلالت مب�صاحة 
ًّ
ما اأنتج طابًقا اأر�صي

بناء اأكرب من الطوابق العلوية للمكاتب التي كانت ت�صمم مبخطط منوذجي 

متكرر )Typical Floor (، وكان هذا النمط �صائًدا لأغلب املباين املتعددة 
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الإ�صكان  بنك  مبنى  املثال  �صبيل  على  ومنها   ،
ّ

التجاري  
ّ
احلي يف  الطوابق 

ماين، ومبنى البنك الربيطاين لل�رشق الأو�صط، وكذا 
ُ
ومبنى البنك الوطني الع

بع�ض املباين لال�صتعمالت الأخرى كمبنى فندق ال�صرياتون. 

ال�صورة رقم )23( الفكرة الت�صميمية لفرع البنك املركزي الُعماين ب�صاللة 

امل�صدر: اإر�صيف املعمار معاذ الآلو�صي

ال�صورة رقم )24( الواجهة الأمامية لفرع البنك املركزي الُعماين ب�صاللة 

امل�صدر: تاريخ النقود يف ُعمان، البنك املركزي الُعماين
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�صدرت  ات، 
ّ
الثمانيني يف  املبنية  البيئة  على  طراأت  التي  للتحولت  ا 

ً
ونظر

خمتلف  من  ت�صّكلت  جلنة  و�صعها  يف  �صاركت  التي  البناء  تنظيم  لئحة 

بداأت  ذاته  الوقت  ويف   ،
ّ

البلدي املجل�ض  مع  بالتن�صيق  اخلدمات  وزارات 

بلدية م�صقط تعد ملا بعد حقبة الثمانينيات بتحديث قوانينها، انطالقا من 

بن  �صعيد  بن  قابو�ض  ال�صلطان  واهتمام جاللة  الر�صيدة  القيادة  توجيهات 

مان؛ فقد 
ُ
تيمور – طيب اهلل ثراه – بالعمارة، ومتابعته مل�صرية العمران يف ع

�صّدد على �رشورة اللتزام بالطابع التقليدي، وعليه اأعّدت البلدية كتيبات 

بها  بال�صرت�صاد  واأمرت  ال�صت�صارية  املكاتب  على  توزيعها  مت  للواجهات 

والأوامر،  القرارات  بتعميم عدد من  املباين كما قامت  اإعداد واجهات  عند 

ة املعمارية )بلدية م�صقط، 1992، �ض 9-7( فلم 
ّ
وخ�صو�صا تلك املتعّلقة بالهوي

ة 
ّ
مانية يف املباين البنكي

ُ
يكن هناك طراز خا�ض يعك�ض الهوية املعمارية الع

يف حقبتي ال�صبعينيات والثمانينيات.

ال�صورة رقم )25( الواجهة اجلانبية للبنك الربيطاين لل�رشق الأو�صط 

م�صدر ال�صورة: وكالة الأنباء الُعمانية
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ال�صورة رقم )26( واجهة بنك ُعمان للزراعة والأ�صماك. م�صدر ال�صورة: وكالة الأنباء الُعمانية

ال�صورة رقم )27( بنك ُعمان التجاري ، م�صدر ال�صورة: وكالة الأنباء الُعمانية
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ال�صورة رقم )28( البنك الربيطاين لل�رشق الأو�صط 

م�صدر ال�صورة : اأر�صيف البنك - �صانغهاي



ال�صورة رقم )29( �صوق م�صقط لالأوراق املالية

م�صدر ال�صورة: وكالة الأنباء الُعمانية
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عقد الت�صعينّيات

كانت حقبة الثمانينيات وقبلها حقبة ال�صبعينيات فرتة تغيريات معمارية 

وعمرانية مت�صارعة، ولكن اأي�صا هي فرتة تردد معماري يف اآن؛ فقد اتخذت 

الدولة دورها الفاعل يف تبّني فّن العمارة كو�صيلة لبناء املوؤ�ص�صات وخلق 

جمتمع حديث، وهذا هو اأحد الأهداف الرئي�صة لفكرة عمارة احلداثة؛ اإل اأن 

ماين اأمام املد احلداثي 
ُ
فا من اندثار الرتاث الع

ّ
حقبة الت�صعينيات �صهدت تخو

مانية التقليدية، وقد 
ُ
وهو ما اأثار التفكري يف العودة اإىل جذور العمارة الع

اأخذت هذه الدعوة م�صارين خمتلفني يف حقبة الت�صعينيات والألفية الثالثة. 

ة مقتب�صة من التاريخ 
ّ
امل�صار الأول يف ا�صرتجاع املا�صي باأ�صكال معماري

ماين رغبة يف الت�صال باملا�صي ودجمه يف الت�صاميم اجلديدة، وامل�صار 
ُ
الع

الثاين بعدم ا�صتن�صاخه؛ واإمنا بفهمه وا�صتخال�ض العرب منه فقط، واتخاذه 

قاعدة نحو اجلديد فكرًة ولي�ض �صكال.

اإليها  تعيد  اأ�ص�ٍض  على  العمارة  جتربة  تقييم  باإعادة  احلقبة  هذه  ات�صمت 

مكانتها الثقافية بدل من ال�صطحية با�صم احلداثة والتجديد. كانت حماولة 

احلكومة هي ا�صتعادة التاريخ الذي بداأ يتال�صى من مالمح املدينة اجلديدة 

ا يف اأ�صاليب معاجلة الواجهات املعمارية، وتوّطدت 
ً
التي �صهدت تبدّل كبري

الواجهات مبواد خمتلفة وجديدة، وحاولت خلق  اإك�صاء  اأبنيتها عملية  يف 

التوازن بني املا�صي واحلا�رش. بداأ ذلك ببع�ض  ة مرنة حتقق 
ّ
لغة معماري

القيود من بلدية م�صقط، واإ�صدار عدد من التعاميم والأوامر املتعلقة بالهوية 

ات اخل�صبية يف الواجهات وحتديد حدٍّ 
ّ
الإ�صالمية وا�صتخدام العقود وامل�رشبي

الداكنة  اخللفية  على  الفاحتة  البي�صاء  الألوان  وفر�ض  لالرتفاعات  اأعلى 

مانية كاملرقب )فتحة اأطالق النار( 
ُ
للجبال وا�صتخدام عنا�رش من القالع الع

والأبراج وغريها من العنا�رش الدفاعية.
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ة؛ فعلى �صبيل املثال قام 
ّ
كانت هذه اللغة هي ال�صائدة يف اأغلب املباين الر�صمي

امل�صمم املعماري فيتزوري روبن�صون بت�صميم واجهة مبنى وزارة اخلارجية 

منت�صف الثمانينيات الذي "فاز بجائزة الدورة الأوىل ملنظمة املدن العربية 

كاأف�صل م�رشوع معماري عربي يحمل �صفات ال�صخ�صية املعمارية العربية 

على  املحلية  ة 
ّ
ماني

ُ
الع املعمارية  واملالمح  العنا�رش  توافر  مع  الإ�صالمية 

دة" )جافي�ض وكيث، 2014، �ض10( وكان يف تقييم 
ّ
غرار ]القالع[ التاريخية امل�صي

املبنى املعماري د. را�صم بدران هو اأحد اأعالم العمارة املعا�رشة.

للدولة  الظروف وحاجة م�صقط كعا�صمة  اأفرزتها  التي  املتطلبات اجلديدة 

تاأ�صي�ض دوائر حكومية  التو�صع يف  اإىل مباٍن عديدة بعد  مانية احلديثة 
ُ
الع

الذي  اأكرب، وكذلك قطاع امل�صارف  باأحجام  اإن�صاء مباٍن  ة، تطلبت 
ّ
عمومي

عات 
ّ
ع يف ا�صتحداث اأق�صام ودوائر وظيفية جديدة؛ مما تطلب عمل تو�ص

ّ
تو�ص

يف مباين البنوك اأو ا�صتئجار مباٍن اإدارية جديدة ل�صتيعاب الوظائف واخلدمات 

ر/ عبداهلل العربي
ّ
ال�صورة رقم )30( الواجهة الأمامية ملدخل ح�صن جربين، م�صدر ال�صورة: امل�صو
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وت�صميمه  البنك  تخطيط  على  ذلك  فانعك�ض  البنوك؛  توفرها  التي  اجلديدة 

يعد  وكان  الُعماين،  املركزي  للبنك  ال�صابق  املبنى  ت�صييد  مت  "لقد  املعماري. 

اآنذاك مبنى فريًدا ي�صاهي ت�صميمه اآخر الإبداعات املعمارية احلديثة، وبالرغم 

اأ�صبحت غري كافية  له  ال�صتيعابية  امل�صاحة  اأن  اإل  اجليدة؛  املبنى  من حالة 

ل�صد حاجة دوائر البنك، كما اأن الت�صميم ال�صابق للمبنى – بالرغم من طابعه 

املميز  الطابع  اأ�صبح  الذي  الإ�صالمي  املعمار  مع  ا 
ً
من�صجم يعد  – مل  املتفرد 

للعمران احل�صاري بال�صلطنة" )البنك املركزي الُعماين ، 1997، �ض11(

وقد كان قرار اإن�صاء جممع البنك املركزي الُعماين يف عام 1994م ومت النتهاء 

الت�صميم  اأعمال  واأ�صندت  1997م،  عام  نوفمرب  يف  الإن�صائية  اأعماله  من 

وال�صت�صارات الهند�صية اإىل �رشكة كوي كون�صلتنت الدمناركية. مل يكن املبنى 

ا مع الطابع املعماري اجلديد للعمران احل�صاري 
ً
القدمي للبنك املركزي من�صجم

اإ�صافية ملواكبة  ومرافق  ت�صييد مبنى  اإىل �رشورة  احلاجة  ُعمان، ودعت  يف 

اجلديد  التوجه  مع  لين�صجم  البنك  ت�صميم  واإعادة  امل�رشيف  القطاع  تطور 

ال�صورة رقم )31( واجهة مبنى وزارة اخلارجية الُعمانية

م�صدر ال�صورة: وزارة اخلارجية
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القدمي،  املبنى  هدم  فيه  يتم  ل  وب�صكل  الإ�صالمي  والطابع  الُعمانية  للعمارة 

ت�صميم  وت�صمينه يف  اخلارجي  ومظهره  واجهته  ت�صميم  واإعادة  بل حتديثه 

ن جممعا واحًدا للبنك املركزي متكامال ومتنا�صقا، فجاء 
ّ
التو�صعة اجلديدة ليكو

الت�صميم احلايل للبنك بحجمه ال�صخم والفخم، وي�صاف معلما معماريا �صاخما 

من معامل م�صقط ومنجزا من منجزات التنمية. )البنك املركزي الُعماين، 1997(

الرئي�صة  اأبواب كبرية على املداخل  وتركيب  ن 
ّ
امللو الزجاج  ا�صتخدام  "مت 

مانية 
ُ
يبلغ ارتفاعها 23 مرتا على الطراز التقليدي ]كما هو يف العمارة الع

لي�صبح  الأبواب  على  الزخارف  ا�صتخدام  ومت  واحل�صون[  للقالع  القدمية 

اخلارجية  اجلدران  يف  كذلك  ماين. 
ُ
الع الن�صق  على  املركزي  البنك  معمار 

ر/ عبداحلكيم العجيلي
ّ
ال�صورة رقم )32( الواجهة اجلديدة للبنك املركزي الُعماين، م�صدر ال�صورة: امل�صو
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مع  والطول  ال�صيق  اإىل  متيل  التي  �صة 
ّ
املقو والفتحات  وال�صخمة  ال�صلبة 

بناء  ا�صتخدمت يف  الزجاجية، وقد  و  الألواح املعدنية  ب�صبكة من  تزيينها 

ى 
ّ
البنك اأحدث مواد البناء، وا�صتعمل فيها ت�صكيلة من اجل�ض الأبي�ض املقو

بالألياف الزجاجية واحلجر الرملي الهندي ذي اللون القرنفلي ] الذي اأ�صبح 

مانية[ مع مل�صات من حجر اجلرانيت امل�صقول اإىل جانب 
ُ
�صمة للعمارة الع

وجود عنا�رش معمارية كالأعمدة ال�صخمة؛ مما ي�صفي على الت�صميم رونقا 

مانية التقليدية القدمية[." )البنك 
ُ
ع�رشيا ]دون البتعاد عن روح العمارة الع

ماين ، 1997، �ض14( وما يزال هذا املبنى ال�صخم، الذي مت ت�صميمه 
ُ
املركزي الع

ماين واحدا من معامل مدينة م�صقط 
ُ
الع راأ�ض اجلهاز امل�رشيف  ليكون على 

مانية �صورة واجهة املبنى.
ُ
وال�صلطنة، وحتمل بع�ض الأوراق النقدية الع

ال�صورة رقم )33( منظر بانورامي للواجهة الأمامية للبنك املركزي الُعماين، م�صدر ال�صورة: 

ر/ حممد ال�صماخي
ّ
امل�صو
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الدويل  مان 
ُ
ع لبنك  الرئي�صي  املبنى  اإن�صاء  جاء  كذلك  1994م  العام  يف 

 الوزارت، ويعّد من اأهم املباين 
ّ
)OIB( يف اخلوير بولية بو�رش مقابال حلي

ال�صكل  من  م�صتوحى  م�صتطيل  مبخطط  مميز  تاأثري  ذو  وهو  ال�صلطنة،  يف 

التكعيبي للقالع مع توظيف مل�صات جمالية على واجهته اأعطته فخامة تثري 

اإعجاب الناظر وقوة وح�صورا على ال�صارع الرئي�صي. املبنى يف حجمه كان 

ا بذلك منط البناء العمراين 
ً
ب�صيطا ن�صبيا؛ حيث مل يكن �صاهق الرتفاع عاك�ص

ا احلجم 
ً
القدمي، جاء يف خم�صة طوابق مع مدخل بارتفاع طابقني م�صتوحي

كلونني  والأبي�ض  الذهبي  اللونني  وبا�صتخدام  احل�صون،  من  للباب  الكبري 

بالفخامة  الإح�صا�ض  من  ا 
ً
مزيج اأعطى  ما  الواجهة؛  ت�صميم  يف  �صائدين 

والرثاء املايل.

ال�صورة رقم )34( واجهة بنك ُعمان الدويل عام 1998
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م املعماري هكل و�رشكاه – مهند�صون معماريون من بريطانيا – 
ّ
ا�صتخدم امل�صم

البنك  كتلة  ت�صميم  القالع يف  القدمية يف  الُعمانية  الدفاعّية  العمارة  من  عنا�رش 

واأظهر  الطولية،  الرفيعة  والفتحات  النوافذ  اأعلى  العقود  ا�صتخدم  وكذلك  البنائية، 

العقود ب�صكل غري قادر على اخرتاق الكتلة اخلارجية يف تعبري عن القوة وال�صالبة 

ا بذلك اأي�صا �صالبة القت�صاد وقوته، وعند دخول الزائر من الباب 
ً
واملتانة عاك�ص

الكبري وال�صخم ال�صبيه باأبواب القالع القدمية واملذّهب ليعك�ض لغة املال والفخامة؛ 

فاإن الزائر مير من خالل ممر مظلم داخل الكتلة اجلدارية لي�صتقبله يف الطرف الآخر 

فناء مقنطر م�صاء ومليء بالزخارف الذهبية واملواد الرّباقة.

الواجهة الأمامية من املبنى تتميز ب�صل�صلة من الأعمدة ذات التيجان امل�رشية اخلما�صية 

اأوراق �صعف النخيل املذهبة ب�صكل يت�صع اإىل اخلارج ارتفاعا، ويتكرر ذلك  على �صكل 

يف التفا�صيل يف ال�صقف اأعلى املدخل. حاول هكل و�رشكائهم خلف ت�صميم هذا املبنى 

يف  الفكرة  وهذه  ومالية،  تاريخّية  موا�صيع  حتكي  التي  بالزخارف  واملليء  الثقيل 

الت�صميم بحّد ذاتها لي�صت فكرة اعتيادية )�صلمى الدملوجي، 1998، �ض110(

الثمانينّيات  البنوك يف حقبة  العوامل امل�صرتكة يف ت�صميم واجهات  هناك بع�ض 

والر�صمية  بالتناغم  الإح�صا�ض  لإ�صفاء  حمور  على  متناظرة  كونها  والت�صعينّيات 

والقوة، كما اأّنها تقوم على الكتل اجلامدة، وبع�ض الفتحات خللق عالقة بني الكتلة 

اأو  اأ�صطوانية  اأج�صام  والفراغ، وجميعها بال�صكل املكّعب توحي بالثبات، ول توجد 

بديناميكية  توحي  منحنيات 

احلركة واملرونة.

ملدخل  قرب  عن  منظر   )35( رقم  ال�صورة 

بنك ُعمان الدويل

م�صدر ال�صورة: كتاب عمارة ُعمان
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ال�صورة رقم )36( بنك م�صقط فرع احلي التجاري بروي – مطرح

م�صدر ال�صورة: وكالة الأنباء الُعمانية



ال�صورة رقم )37(: مدخل بنك م�صقط
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الألفّية الثالثة

املعماري  الفكر  تطور  �صفحات  واأن�صع  اأهم  هي  ُعمان  يف  اجلديدة  الألفية 

�صت يف 
ّ
بوجه عام، وتعد ا�صتمراراً لالأفكار املعمارية اجلديدة التي ن�صاأت وتاأ�ص

العقود الأربعة ال�صابقة، مبعنى اآخر كانت العقود ال�صابقة هي مرحلة ن�صوج 

الوقت لقطاف ثمارها. وتتميز  الأفكار وتكوين مبادئها وقيمها، وحان  تلك 

ة 
ّ
معرب معمارية  ت�صاميم  وظهور  الإبداعية  الأعمال  بتكثيف  احلقبة  هذه 

ة 
ّ
بالفكرة ولي�ض بال�صكل فقط. ارتفعت بع�ض الأ�صوات التي تنا�صد بنبذ عملي

 جتديد 
ّ

ا�صتن�صاخ العنا�رش من املا�صي واإعادته اإىل �صورته اجلامدة دون اأي

اأو اإبداع.

 يف هذه احلقبة: ملاذا البحث عن القو�ض والقلعة 
ّ
ال�صوؤال املثار وب�صكل ملح

على وجه اخل�صو�ض يف كل م�رشوع، وملاذا احتّلت العمارة الدفاعية كل هذه 

ات؟ هذه 
ّ
املكانة الرمزية والب�رشية يف امل�صهد املعماري يف حقبة الت�صعيني

ة 
ّ
ة جوهرية اأثريت على عدد من املنتديات واملوؤمترات املعماري

ّ
اأ�صئلة نقدي

ول  املعا�رش،  وقتنا  يف  العمارة  �صنع  طرق  يف  التفكري  اإعادة  اإىل  دفعت 

عن�رش  فالعمارة  الثقايف،  للجمود  مدعاة  مانية 
ُ
الع الهوية  تكون  اأن  ميكن 

للمجتمع  عاك�صة  مراآة  ذاته  الوقت  يف  وهي  البقاء،  على  قدرة  له  ثقايف 

وغالف لالأن�صطة الجتماعية واحلياتية اليومية.

الألفية  يف  اجلديد  التغيري  هذا  قادت  امل�صارف  اإن  ال�صخ�صي  راأيي  يف 

مطلع  يف  اإنها  اإذ  ات؛ 
ّ
ال�صبعيني عقد  يف  احلداثة  اإىل  قادت  كما  اجلديدة، 

ا عن تنامي القطاع امل�رشيف واملايل. 
ًّ
ا حقيقي

ً
الثالثة كانت تعبري الألفية 

البنوك تدرك اأهميتها يف املجتمع ف�صعت لعك�ض �صورة من ال�صتقرار املايل 

وال�صالبة والدميومة من خالل ت�صاميم مبانيها؛ لذا فاإن م�صاريع البنوك 

يف  والغرب  واآ�صيا  اخلليج  دول  يف  نظرياتها  عن  مبناأى  لي�صت  مان 
ُ
ع يف 
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ال�صورة  هذه  تعك�ض  معمارية حديثة وع�رشية  ت�صاميم  تقدمي  الرغبة يف 

مالم�صة  بدون  بالرتاث  وال�صطحي  ال�صكلي  الحتفاء  عدم  مع  القت�صادية 

ي�صكل  ما  املعمارية  العنا�رش  خالل  من  تقدميه  واإعادة  التاريخي  العمق 

ر ومت�صارع؛ خ�صو�صا مع ظهور ال�صريفة الإلكرتونية.
ّ
ا يف عامل متطو

ً
حتدي

ة �صاحلة وجادة لالنعطاف الكبري الذي ح�صل 
ّ
احلقبة اجلديدة كانت اأر�صي

مان بداأت مع املعماري الأردين وائل 
ُ
يف املمار�صات املعمارية احلديثة يف ع

ة مب�صقط، وكان 
ّ
الوطي الأهلي يف  البنك  الذي قام بت�صميم مبنى  امل�رشي 

ا للقائمة الق�صرية جلائزة املعماريني العرب AAA بدورة 
ً
املبنى مر�ّصح

ا هيئة املعماريني العرب ببريوت، 
ّ
العام 2019 ببريوت التي تنظمها دوري

العرب  املهند�صني  لحتاد  التابعة  واللجان  اخلا�صة  الهيئات  اإحدى  وهي 

ب ال�صائد؛ واإمنا 
ّ
بالقاهرة. مل يخرج املعمار وائل امل�رشي عن ال�صكل املكع

على  للح�صول  كبريا  حتديا  ذلك  وكان  الزجاج،  من  متف�صالت  بخلق  قام 

امل�صطحات  ا�صتخدام  احلّد من  التي حتاول  ة 
ّ
البلدي �صلطات  الرتاخي�ض من 

ال�صورة رقم )38( مبنى البنك الأهلي، م�صدر ال�صورة: املعماري وائل امل�رشي
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ال�صورة رقم )39( مدخل البنك الأهلي ويظهر القو�ض منحوتا يف ال�صطح الزجاجي مع زخرفة اإ�صالمية هند�صية

م�صدر ال�صورة: املعماري وائل امل�رشي
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ال�صورة رقم )40( مبنى البنك الأهلي، م�صدر ال�صورة: املعماري وائل امل�رشي

جوانبه  كل  من  للمبنى  طبيعية  اإ�صاءة  الزجاجية  امل�صطحات  هذه  وفرت 

الظهرية،  بعد  العمل  اأوقات  نهاية  الباكر، وحتى  ال�صباح  منذ  اليوم  طوال 

وقام بالتغلب على �صوؤال القو�ض بزخرفته على الألواح الزجاجية مع توفري 

التظليل على كافة الفتحات مراعاة للظروف البيئية واملناخية والحتفاظ 

باللون الأبي�ض خللق تباين مع اللون الداكن للجبال يف اإ�صارة اإىل اأهمية 

ت�صّكل  حيث  املكان،  ت�صاري�ض  واحرتام  للمدينة  والبيئي  الطبيعي  امل�صهد 

اأعترب هذا املبنى  اأ�صا�صيا من امل�صهد العمراين ملدينة م�صقط.  ا 
ً
اجلبال جزء

مان.
ُ
نقطة حتول يف تاريخ عمارة البنوك يف ع
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ال�صورة رقم )42( الواجهة اجلانبية لبنك م�صقط ، م�صدر ال�صورة: بنك م�صقط

ال�صورة رقم )41( الفكرة املعمارية لهياكل بنك م�صقط ، م�صدر ال�صورة: اأتكنز
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ال�صورة رقم )43( منظر داخلي من بنك م�صقط – امل�صدر: بنك م�صقط

الزجاجية يف الواجهات لعتبارات بيئية.

واملبنى الآخر املوازي يف التاأثري هو مبنى الفرع الرئي�ض اجلديد لبنك م�صقط 

– معماريون  اأتكنز  مكتب  الدويل  املعماري  ت�صميم  من  املطار  مبرتفعات 

�صا�صعة  مب�صاحات  الزجاجية  امل�صطحات  ا�صتخدم  الذي   – بريطانيون 

منخف�ض  الت�صميم  فجاء  املحلي،  العمراين  الطابع  مع  كذلك  ومتما�صيا 

باللغة   U و   L الأحرف  �صكل  على  ف�صفا�صة  هياكل  اأربعة  يف  الرتفاع 

الهياكل  هذه  ترتبط  مظللة،  و�صطية  فنائية  م�صاحات  لتوفري  الإجنليزية 

الأربعة ب�صارع زجاجي مزدوج الرتفاع، وهي م�صاحة تفاعلية اجتماعية، 

لالألعاب  و�صالة  بالتجزئة  البيع  ومنافذ  املقاهي  من  جمموعة  ت�صم 

متاحة  وكلها  والفعاليات  للمعار�ض  وم�صاحة  ح�صانة  ودار  الريا�صية 

مانية. انظر 
ُ
للجمهور العام، ومت توظيف قناة مائية م�صتوحاة من الأفالج الع
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اأثبتت امل�صارف بت�صاميمها اأ�صالة العمارة الُعمانية وقدرتها على المتداد 

على  احلفاظ  مع  عامليا  املعمار  وتوجهات  ملتطلبات  وا�صتجابت  والبقاء، 

م�صاألة الهوية املعمارية املحلية، واأحد الأمثلة الأيقونية التي مت النتهاء من 

ة هي ت�صميم الفرع الرئي�ض للبنك 
ّ
اأعمالها الإن�صائية موؤخرا وقدمت حلوًل ذكي

الوطني الُعماين بالعذيبة مقاباًل جلامع ال�صلطان قابو�ض الأكرب، من ت�صميم 

املعماري LOM – معماريون بريطانيون –، ا�صتوحى فكرته املعمارية من 

تاريخ وطوبوغرافيا ُعمان، فالقلعة الُعمانية ما زالت حا�رشة بو�صفها رمًزا 

ا ُعمانيا ومكانتها التي حتتلها يف امل�صهد املعماري الُعماين منذ القدم 
ّ
تاريخي

جديدة  مبعاجلات  تقدميها  اأعاد  امل�صمم  اأّن  اإل  واجتماعيا؛  ا 
ّ
وثقافي ا 

ّ
ب�رشي

للواجهات والرتفاعات لكتلة البناء واحلجم، وكذلك ق�صى وقتا بني اأح�صان 

املفردات  تقدمي  واأعاد  الت�صميمة،  الفكرة  لتوليد  الُعمانية  واجلبال  الوديان 

ال�صورة رقم )44( قلعة نخل ، م�صدر ال�صورة: موقع وزارة الرتاث وال�صياحة
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ال�صورة رقم )46(: منظر اأمامي ملبنى البنك الوطني الُعماين

– م�صمم امل�رشوع م�صدر ال�صورة: مكتب LOM معمارّيون 

ال�صورة رقم )45( منظر داخلي للبنك الوطني الُعماين م�صتوحى  من الوديان الُعمانية 

م�صدر ال�صورة البنك الوطني الُعماين
5Internal Fit-out visuals

View of atrium from bridge

Workplace detail design 
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البيئية والطبيعية والتاريخية يف �صل�صلة من امل�صاحات املثرية للده�صة.

ا�صتمد امل�صمم فكرته من قلعة نخل التي تقف �صاخمة على نتوء �صخري ثم 

تربز من و�صطها جدران �صماء واأبراج، وعلى غرار ذلك فعل م�صمم البنك 

يف ق�رشة املبنى اخلارجية باإن�صاء تدرج جانبي طبيعي يرتفع من قاعدة 

ال�صورة رقم )47( منظر عن قرب لتفا�صيل واجهة البنك الوطني الُعماين

م�صدر ال�صورة: موقع LOM معماريون- م�صمم امل�رشوع
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حمفورة ب�صكل خ�صت اإىل جدار م�صتٍو ومميٍز يعك�ض مدرجات احلجر الطبيعي 

من املناظر اجلبلية املحلية، وت�صتح�رش الكتل الكبرية للهند�صة املعمارية 

الأ�صجار  تتدىل  وبهالء.  ونخل  نزوى  مثل  التقليدية  مانية 
ُ
الع للقالع 

مع  ا 
ً
وا�صح ات�صاًل  يخلق  مما  اخلارجية؛  الواجهة  يف  ب�صخاء  والنباتات 

املناظر الطبيعية املحيطة. انظر ال�صورة )47(.

ماين وا�صتمراريته الثقافية اختار امل�صمم 
ُ
وللتاأكيد على عراقة املعمار الع

ة ذاتها امل�صتخدمة يف املباين �صمن 
ّ
املعماري األوانا يف التك�صية اخلارجي

البيئة املحيطة للم�رشوع كجامع ال�صلطان قابو�ض الأكرب يف اجلهة املقابلة 

ة، ويهدف امل�صمم 
ّ
وهو من ت�صميم املعماري العراقي الراحل د. حممد مكي

من خالل ا�صتخدام اللون الرملي اإىل اإ�صفاء �صعور الت�صال والتوا�صل وكذلك 

من خالل الرتفاع غري ال�صاهق �صمن حدود ارتفاعات املباين املجاورة.

عمارة  من  وامل�صتوحى  امل�رشوع،  يف  اأهمية  الأكرث  العن�رش  هو  الفناء 

اأهمية الفناء يف الت�صميم لي�ض فقط للزينة  البيوت التقليدية، وهذا يعك�ض 

اأو لتوفري التهوية؛ واإمنا اأي�صا هو ف�صاء يحتوي كافة الأن�صطة اليومية يف 

املنزل، وعليه قام امل�صمم بتوفري اخلدمات العامة وال�صتجمام واملطاعم 

واملحالت التجارية وال�صتقبال وعدد من اخلدمات البنكية يف الفناء الذي 

�صيبقى متوفرا ملدة 24 �صاعة على مدار اليوم، يخدم العمالء وامل�صتخدمني. 

اأطراف حدود  اأن املكاتب متناثرة حول الفناء ب�صكل حرف )U( على  كما 

 على الأطراف حميطة بالفناء يف البيوت 
ّ

املبنى، كما كانت احلجر ترتا�ض

360 درجة  بـ  املدينة  �صاملة ملنظر  زاوية  التقليدية، وبهذا يوفر امل�صمم 

اأي�صا، بدل من القت�صار على جهة واحدة، ويحقق ات�صال مع اجلامع الأكرب 

من خالل توجيه الواجهة الأمامية للمبنى ناحيته. انظر ال�صورة )48(.
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والبيئية  الأودية  من  م�صتوحى  الُعماين  الوطني  البنك  ملبنى  الداخلي  الت�صميم   )49( رقم  ال�صورة 

الطبيعية لُعمان

م�صدر ال�صورة: موقع LOM معماريون – ا�صت�صاري امل�رشوع

ال�صورة رقم )48( منظر من داخل فناء البنك الوطني الُعماين اأثناء الت�صييد ويظهر 

جامع ال�صلطان قابو�ض الأكرب

م�صدر ال�صورة: LOM معماريون – ا�صت�صاري امل�رشوع
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البنك الوطني من خالل ت�صميمه ي�صعى لال�صتجابة اإىل الوظيفية واجلمالية 

مع تقدمي الهوية املحلية ب�صكل مبتكر يف اآن. وبالنظر اإىل تفا�صيل البنك، 

وبالرغم من حجمه الهائل؛ اإل اأنه يظهر يف كتلة ر�صيقة وخفيفة؛ فاجلدران 

�صال�صتها  ت�صتمّد  ان�صيابية  خطوط  على  حتتوي  واإمنا  �صماء؛  كتال  لي�صت 

من انحناءات اخلط العربي؛ وحتتوي على نوافذ �صفافة تعك�ض قيم املرونة 

الطبيعة حولها من  تتجان�ض مع  اأنها  امل�صارف، كما  وال�صفافية يف عامل 

املتمثلة  مانية 
ُ
الع اجليولوجية  الطبيعة  بت�صكيالت  وت�صكيلها  اللون  خالل 

يف الطبيعة اجلبلية القا�صية وال�صماء، وهنا البنك يعك�ض ر�صالة ال�صتقرار 

والثبات والر�صوخ القت�صادي امل�صتمد من ر�صوخ اجلبال. وقد فاز املبنى 

بجائزة construction week Oman  يف دورتها للعام 2018.

العمارة  ا�صتلهام عنا�رش واأ�صكال من احل�صون والقالع يف  الرغم من  على 

مانية املعا�رشة ال اأنها مل جتمد على قالب العمارة الدفاعية، ورمبا يف 
ُ
الع

ك بال�صكليات ب�رشيا، 
ّ
حقبة من احلقب كان لبع�ض ال�رشورات دور يف التم�ص

هذه  جلذور   
ّ
حقيقي فهم  دون  والل�صق  للق�ض  ف�صاء  اإىل  تتحول  مل  ولكن 

العمارة وما حتمله من اأبعاد ثقافية واجتماعية. وقد قدم قطاع امل�صارف 

البقاء  لها  ي�صمن  مبا  املحلية  مانية 
ُ
الع للعمارة  متجدًدا  ا 

ً
منوذج والبنوك 

املبادئ  م�صتوى  على  الزمنية  احلقب  ملختلف  متوا�صل  ب�صكل  وال�صتمرار 

وجذور  ماين 
ُ
الع التاريخ  م�صتمرثا  عديدة،  ب�رشية  واأ�صكال  وب�صور  والقيم، 

تقدمي  اإىل  للعمارة   
ّ
والنفعي الوظيفي  اجلانب  متجاوزا  التقليدية،  العمارة 

ب�صكل  املحلية  مانية 
ُ
الع الهوية  التعبري عن  ب�صكل عميق يف  ت�صاهم  مناذج 

مبتكر.
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يرّد  اللواتي يف كتابه هذا  الزميل علي 

بع�ض اجلميل ملرفق من مرافق النه�ضة 

النه�ضة  هذه  ال�ضلطنة؛  يف  العمرانية 

من  ا 
ً
ووا�ضح ا 

ًّ
مهم ا 

ً
جزء كانت  التي 

ت ال�ضلطنة يف 
ّ
النه�ضة ال�ضاملة التي عم

فقد  املا�ضي؛  القرن  من  الأخري  الربع 

كان لقطاع ال�ضتثمار الدور الرئي�ض يف 

عمران مدن ال�ضلطنة واأبنية امل�ضارف، 

ت�ضييد  يف  ال�ضباقة  كانت  اتها 
ّ
ومقر

مدن  يف  املوروثة  العمارة  وحتديث 

اأبنية  تكون  اأن  غرو  ل  )اإذن  ال�ضلطنة. 

غري  ول  للبحث،  مو�ضوعا  امل�ضارف 

ال�ضطالع  يف  اللواتي  علي  الزميل 

�ضاهد  خري  الكتاب  وهذا  ة، 
ّ
املهم بهذه 

ومفهر�ض لهذه الأعمال(.

ّ
معاذ الآلو�ضي – معماري عراقي

كتاب

علي بن جعفر اللواتي


