رسالة

تطوير بيئة العمل
لتقديم أفضل
الخدمات إلكترونيًا
�شهدت �أغلب القطاعات احلكومية واخلا�صة باململكة العربية ال�سعودية يف الآونة
ً
خ�صو�صا يف جمال تقدمي اخلدمات وت�سهيل
ملحوظا يف جميع املجاالت،
الأخرية تطو ًرا
ً
الإجراءات للعمالء ،حتى �أ�صبح االهتمام بتح�سني بيئة العمل �أحد �أهم اال�سرتاتيجيات
املهمة ومتطلبات العمل الناجح ،الذي حتر�ص على تبنيه تلك القطاعات ،يف ظل احتدام
املناف�سة وارتفاع م�ستوى الوعي لدى امل�ستفيد ،والذي يتوقع دائ ًما احل�صول على �أف�ضل
اخلدمات.
ومن هذا املنطلق �سعت الهيئة ال�سعودية للمهند�سني �إىل احت�ضان مثل هذا التوجه،
والعمل على تهيئة الأجواء املنا�سبة لأع�ضائها� ،إىل جانب توفري جميع الإمكانيات التي
ت�سهم ب�إ�ضافة قيمة ل�سل�سلة اخلدمات التي توفرها لأع�ضائها من املكاتب وال�شركات �إىل
جانب الأفراد ،بهدف تب�سيط جميع �إجراءات املعامالت التي تقوم بها الهيئة ،وحتويلها
�إىل عملية �إلكرتونية ت�ضمن ا�ستجابة �سريعة ،متهيدً ا لإجناز جميع املعامالت �إلكرتون ًيا
يف امل�ستقبل.
وقد قامت الهيئة خالل الفرتة الأخرية من منطلق خدمة الأع�ضاء ببع�ض الإجراءات
التي ت�سهل عليهم �إنهاء جميع �إجراءاتهم بكل ي�سر و�سهولة .ومن تلك اخلدمات العمل
على �إطالق خدمة «�سداد» الإلكرتونية من خالل الربط معها لعر�ض الفواتري واملدفوعات
ودفعها �إلكرتون ًيا ،من �أجل ت�سهيل وت�سريع عملية دفع الفواتري واملدفوعات عرب جميع
القنوات امل�صرفية باململكة «فروع البنوك و�أجهزة ال�صرف الآيل والهاتف امل�صريف
والإنرتنت امل�صرفية».
كما �أن الهيئة ال�سعودية للمهند�سني تقوم ،حال ًيا ،بالعمل على تهيئة جميع اجلوانب
لت�سهيل الإجراءات على مراجعي الهيئة ،من خالل االنتقال من تقدمي اخلدمات واملعامالت
من �شكلها الروتيني الورقي� ،إىل ال�شكل الإلكرتوين عرب الإنرتنت .حيث تهدف �إىل تقدمي
خدمة �إلكرتونية حتقق ال�شروط الكاملة خلدمات احلكومة الإلكرتونية ،لت�سهيل الإجراءات
وتخفيف العبء عن كاهل الأع�ضاء ،ما ينعك�س ب�شكل �إيجابي ،لي�س فقط عليهم� ،إمنا � ً
أي�ضا
على الهيئة.
وتتطلع الهيئة لأن ت�سهم هذه اخلدمات �إىل حد كبري يف تعزيز جهودها الرامية �إىل
تقلي�ص املعامالت والوثائق الورقية �إىل �أدنى حد ممكن� ،إىل جانب توفري الوقت واجلهد
ب�شكل ملحوظ ،وتب�سيط العمليات ،رغبة منها يف رفع الكفاءة الإدارية �إىل م�ستوى �أعلى
بكثري مما كانت عليه �ساب ًقا .حيث �إن مثل هذه املبادرة اجلديدة ت�ؤكد التزام الهيئة بتوفري
اخلدمات الأكرث مالءمة للأع�ضاء.
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التعليم الهندسي
والعمل على تطوير
المهنة والمنتمين إليها

هيئة المهندسين ولجنة الشؤون االقتصادية
والطاقة بمجلس الشورى تناقشان نظام
المهن الهندسية

د�.إبراهيم بن �سعد اجل�ضعي
�أمني عام الهيئة ال�سعودية للمهند�سني

�أ�صبح التعليم الهند�سي املفتاح الرئي�س واملحرك الفعال لالحتياجات الأ�سا�سية ،التي تقت�ضيها عملية النمو والتوا�صل مع ثورة العلم
ومنجزات التقنية وتطبيقاتها احلديثة ،وتوظيفها واال�ستفادة منها مبا يخدم متطلبات التطور وتنمية املجتمعات .حتى �أ�ضحى التعليم
الهند�سي الأ�سا�س الرئي�س لتحقيق التقدم يف جماالت احلياة العمرانية وال�صناعية والتقنية واخلدمية والبيئية والنقل واالت�صاالت وغريها.
واالرتقاء مبهنة الهند�سة ،تعلي ًما وتطبي ًقا وتدري ًبا ،مهمة وطنية وم�س�ؤولية عظيمة تقع على عاتق امل�ؤ�س�سات التعليمية والتدريبية ،وهي عملية
حتتاج �إىل ت�ضافر اجلهود لتحقيق ذلك ،من خالل برامج التعليم وخططه القريبة والبعيدة.
من هذا املنطلق تعتزم الهيئة ،من خالل تعاون دويل ،عقد ملتقى التعليم الهند�سي الثاين يف املدينة املنورة خالل الفرتة -24
 ،2011/12/27مب�شاركة احتاد املنظمات الهند�سية يف الدول الإ�سالمية ،وبالتعاون مع جامعة طيبة ،وجمعية املهند�سني والتكنولوجيني
املاليزية ،بهدف جمع الأكادمييني ذوي اخلربة ،والعاملني يف البحث العلمي ،واملهند�سني والتقنيني من خمتلف الدول الإ�سالمية لتبادل
اخلربات ور�صد التطور املعريف وتقوميه يف حقل التعليم الهند�سي والتقني ،وتقوية الروابط بني ال�صناعيني والباحثني الأكادمييني العاملني
يف الدول الإ�سالمية ،واال�ستثمار يف التنمية والبحوث التطبيقية ،وتبادل اخلربات يف حقل التعليم الهند�سي واملهني وتطوير �آليات التن�سيق
بينهما.
وقد اهتمت الهيئة بهذا امللتقى من خالل اختيار حماور مهمة تتمثل يف :درا�سة مناهج التعليم الهند�سي ،وجودة الربامج الهند�سية
واعتمادها ،واملعايري العاملية يف التعليم الهند�سي ،والتعليم الهند�سي والتدريب التقني ،وطرق التعليم الهند�سي املبنية على املخرجات،
والتدريب املهني واملهارة والإبداع.
ً
وت�أمل الهيئة من خالل هذا امللتقى حتقيق التقدم امل�أمول يف االرتقاء مبهنة الهند�سة ،ومبا ي�شكل �إجنازا وطن ًيا يف �آن واحد ،ورغبة منها
يف �أن تكون له فوائد و�آثار �إيجابية تنعك�س على �سائر جماالت حياتنا االجتماعية واالقت�صادية والبيئية واخلدمية والعمرانية ،يف توجه نحو
التعاون والتقارب والت�ضامن وتعميق قواعد العمل الدويل امل�شرتك.
وقد حر�صت الهيئة على �أن تكون الأوراق العلمية والبحثية ،التي �سيناق�شها امللتقى� ،شاملة ملحاور �أ�سا�سية ،تالم�س بعمق ق�ضايا التعليم
الهند�سي ،وتبني الأر�ضية املالئمة لتن�سيق اجلهود و�إعادة النظر يف طبيعة هذا العمل ووظائفه ومراحل �أدائه ،وفق ر�ؤية جديدة تنطلق من
روح الع�صر يف ت�شخي�ص واقع التعليم الهند�سي ،واالطالع على التجارب الدولية يف هذا املجال ،وحتديد ال�صلة الرتابطية بني مهنة الهند�سة
وعملية التنمية ،ودور التعليم الهند�سي يف جمتمع املعرفة .وكلنا �أمل يف �أن يحقق امللتقى الأهداف املرجوة منه .واهلل املوفق.
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عقدت الهيئة ال�سعودية للمهند�سني بتاريخ 1432/8/19هـ
اجتماعا مع جلنة
«2011/6/21م» ،مبجل�س ال�شورى مبدينة الريا�ض
ً
ال�ش�ؤون االقت�صادية والطاقة ،برئا�سة �سعادة د.حممد بن �أمني اجلفري،
رئي�س اللجنة ،و�سعادة املهند�س عبداهلل بن �أحمد �سعيد بق�شان ،رئي�س
جمل�س �إدارة الهيئة ال�سعودية للمهند�سني� ،إىل جانب �أع�ضاء جمل�س �إدارة
الهيئة ،و�أع�ضاء جلنة ال�ش�ؤون االقت�صادية والطاقة باملجل�س.
وتناول االجتماع مناق�شة م�شروع نظام مزاولة املهن الهند�سية ،الذي
وقع ،م�ؤخ ًرا ،من هيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء ،ومت رفعه �إىل جمل�س ال�شورى
متهيدً ا العتماده ر�سم ًيا .حيث قامت اللجنة يف املجل�س بدرا�سة م�شروع
النظام ،ومبوجبه دعت �إىل اجتماع مع الهيئة ملناق�شة املو�ضوع واال�ستئنا�س
بر�أي الهيئة يف عدد من اجلوانب التي تخ�ص النظام.
و�أو�ضح املهند�س عبداهلل بن �أحمد �سعيد بق�شان ،رئي�س جمل�س �إدارة
الهيئة ال�سعودية للمهند�سني� ،أنه نوق�ش خالل االجتماع نظام امل�شروع الذي
يت�ضمن نظام مزاولة املهنة ،والالئحة التنفيذية للنظام ،وميثاق املهند�س،
والدرجات املهنية� ،إىل جانب القواعد الأخرى التي حواها امل�شروع ،مع
اللجنة مبجل�س ال�شورى التي تخت�ص بدرا�سة املو�ضوعات ذات العالقة
بال�ش�ؤون االقت�صادية والطاقة ،ودرا�سة املو�ضوعات والأنظمة واللوائح ذات
العالقة باجلوانب االقت�صادية والطاقة والرثوة املعدنية يف اململكة.
و�أكد رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة� ،أن الهيئة تطمح �إىل تطوير عملها
خلدمة املهنة واملهند�سني واملكاتب وال�شركات الهند�سية واال�ست�شارية ،من
خالل �صدور نظام مزاولة املهنة الهند�سية ب�شتى تخ�ص�صاته.

و�أ�شار املهند�س بق�شان� ،إىل �أن من �أبرز ما ت�ضمنه امل�شروع� ،أنه ال يجوز
مزاولة �أي مهنة هند�سية �إال بعد الت�سجيل املهني يف الهيئة ال�سعودية للمهند�سني،
كما ال يجوز للم�سجل مهن ًيا يف الهيئة مزاولة تخ�ص�ص هند�سي �أو درجة مهنية
غري م�سجل فيها ،كما يحظر ت�شغيل املهند�سني غري امل�سجلني مهن ًيا.
و�أبان �أن م�شروع نظام مزاولة املهن الهند�سية ت�ضمن بنودًا تتعلق
بالعقوبات واجلزاءات التي ت�صل �إىل مبالغ كبرية يف حال الإخالل بنظام
مزاولة املهنة� ،إ�ضافة �إىل الت�شهري يف ال�صحف الر�سمية على نفقة املخالف
الذي يزاول املهنة دون الرتخي�ص ودون الت�سجيل مهن ًيا لدى الهيئة ال�سعودية
للمهند�سني� ،أو من يقوم مبزاولة املهنة بعد �شطب الت�سجيل املهني له� ،أو
انتهاء �سجله� ،أو خالل مدة �إيقافه.
و�أ�ضاف �أن العقوبات ت�شمل ك ًال من يقوم بتقدمي بيانات غري مطابقة
للحقيقة� ،أو من يقوم ب�سلك طرق غري نظامية ينتج عنها ت�سجيله مهن ًيا يف
الهيئة بطريقة غري �شرعية� ،أو ا�ستعمال ال�شخ�ص و�سائل الإعالم والدعاية
دون الت�سجيل املهني لدى الهيئة� ،أو انتحال لقب من �ألقاب الدرجات املهنية
التي متنح عادة للم�سجلني الر�سميني يف الهيئة ،وكذلك ت�شغيل مهند�سني
غري م�سجلني مهن ًيا.
ويف نهاية االجتماع قدم املهند�س عبداهلل بق�شان �شكر الهيئة ال�سعودية
للمهند�سني وتقديرها لرئي�س جلنة ال�ش�ؤون االقت�صادية والطاقة باملجل�س
و�أع�ضائها على �إتاحة الفر�صة للهيئة ل�شرح وجهة نظر الهيئة حول نظام
مزاولة املهن الهند�سية ،الذي ي�أتي ا�ستكما ًال لنظام الهيئة بهدف حماية
املهنة وتطويرها.
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وفد هندسي سعودي شارك يف اجتماعات اتحاد
الخليج الهندسي بالدوحة
أخبار
جانب من اللقاء

وزارة التعليم العايل تدعم هيئة
المهندسين إلجراء االختبارات الهندسية
�شاركت الهيئة ال�سعودية للمهند�سني بوفد هند�سي تر�أ�سه �سعادة
املهند�س �سعود بن حممد الأحمدي ،نائب رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة ،يف
اجتماعات االحتاد الهند�سي اخلليجي ،الذي عقد يف دولة قطر م�ؤخ ًرا.
وا�شتمل جدول الأعمال على ثالث جل�سات ،هي :جل�سة عمل لتوثيق
اال�سرتاتيجية ،جل�سة جلنة التعليم الهند�سي ،وجل�سة جلنة املهند�سني
ال�شباب .حيث مت يف جل�سة عمل فريق اال�سرتاتيجية مراجعة اال�سرتاتيجية
ً
وعر�ضا مل�ؤ�شرات
للـ� 20سنة القادمة ،التي �شملت الر�ؤية وجماالت العمل،
النجاح ،ونقاط القوة ونقاط ال�ضعف ،والفر�ص املتاحة ،و�أهم املخاطر
والتحديات ،كذلك حتديد عدد املراحل الزمنية ومددها .كما متت
مناق�شة مراحل اال�سرتاتيجية وامل�شاريع املقرتحة وو�ضع بع�ض التعديالت
والتح�سينات ،وفق مقرتحات الفريق بعد املناق�شة واملداولة.
ويف جل�سة جلنة التعليم الهند�سي مت ت�شكيل فريق عمل من اململكة
العربية ال�سعودية ومملكة البحرين ودولة الكويت ،بتويل �إعداد حماور
ور�شة عمل عن التعليم اخلا�ص و�آلية اعتماده يف دول املجل�س ليتم عقدها
يف الأ�سبوع الأول من �شهر �أكتوبر .2011
كما نوق�ش يف االجتماع طرح فكرة توحيد مناذج اعتماد املهند�سني،
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وكذلك قاعدة بيانات اجلامعات اخلا�صة .ومت � ً
أي�ضا طرح مقرتح للقيام
بزيارات للجامعات اخلا�صة يف دول املنطقة ،ليتم اعتمادها من قبل
الهيئات واجلمعيات الهند�سية مع االهتمام باجلانب الإعالمي ،حيث مت
االتفاق على �إعداد لقاء كل � 3شهور للمجلة الإلكرتونية ،وكذلك تتم توعية
طلبة الثانوية العامة.
وخالل االجتماع متت مناق�شة الإعداد مل�ؤمتر عن التعليم الهند�سي
 2013والتن�سيق مع اململكة لدرا�سة امل�شاركة يف ملتقى التعليم الهند�سي
الثاين الذي تعتزم الهيئة تنظيمه يف املدينة املنورة خالل عام .2011
ويف جل�سة جلنة املهند�سني ال�شباب متت مناق�شة العديد من املوا�ضيع،
منها عقد ملتقى للمهند�سني ال�شباب للتعارف وتبادل الزيارات والتجارب،
وامل�شاركة يف اللجان العاملة ذات العالقة ،وتو�سيع قاعدة البيانات،
وامل�شاركة يف الفعاليات املحلية والإقليمية والدولية.
كما ناق�ش املجتمعون امللتقى اخلليجي  16الذي �سيعقد يف دولة
البحرين «الإ�سكان املنخف�ض التكاليف» ،وحث الأع�ضاء على تقدمي �أوراق
عمل بوقت مبكر .كما اقرتحوا يف االجتماع �أن يكون امللتقى اخلليجي  17يف
اململكة العربية ال�سعودية ،و�أن يتناول مو�ضوع البيئة والتلوث البيئي.

قام �أع�ضاء جمل�س �إدارة الهيئة ال�سعودية للمهند�سني ،برئا�سة �سعادة
املهند�س عبداهلل بن �أحمد بق�شان ،بتاريخ  31مايو  ،2011بزيارة �إىل معايل
الدكتور خالد العنقري ،وزير التعليم العايل ،وذلك من �أجل تفعيل مذكرة
التفاهم التي متت بني الهيئة والوزارة �أخ ًريا.
و�أو�ضح املهند�س عبداهلل بق�شان ،رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة� ،أن الزيارة
ت�أتي ال�ستكمال م�شروع اختبارات ت�أهيل طلبة كلية الهند�سة وتدريبهم لدخول
اختبارات �أ�سا�سيات الهند�سة ( )FEللح�صول على الدرجات املهنية ،وتهيئة
خريجي اجلامعات من املهند�سني الجتياز هذه االختبارات .مبي ًنا �أن الوزارة
�ستقوم بتكليف مركز قيا�س ب�إعداد هذه االختبارات وفق املعايري واملتطلبات
املهنية للهيئة واملعايري العاملية.
و�أ�ضاف بق�شان �أن الهيئة والوزارة وقعتا مذكرة تفاهم �أخ ًريا ت�ضمنت
التعاون بني الوزارة والهيئة يف �إعداد اختبارات الت�أهيل الهند�سي الذي حتتاج
�إليه الهيئة ال�سعودية للمهند�سني مثل اختبارات �أ�سا�سيات الهند�سة ()FE
واختبار احرتاف مهنة الهند�سة ( )PEلغر�ض متكني املهند�سني من التقدم
للح�صول على الدرجات املهنية وفق متطلبات برنامج االعتماد املهني بالهيئة
ال�سعودية للمهند�سني وفق ما يتم االتفاق عليه يف هذا اخل�صو�ص.
و�أكد بق�شان �أن املذكرة ن�صت على ا�شرتاك وزارة التعليم العايل
يف ع�ضوية املجال�س املهنية وجلان االعتماد املهني للمهند�سني يف الهيئة
ال�سعودية للمهند�سني .مبي ًنا �أن وزارة التعليم العايل �ستعمل وف ًقا للمذكرة

و�ستعمل على ت�سهيل �إجراءات ا�ستعانة الهيئة ب�أع�ضاء هيئة التدري�س يف
اجلامعة ال�سعودية لتغطية متطلبات برامج التدريب التي تعقدها الهيئة،
وتبادل املعلومات واملطبوعات واملراجع والدرا�سات يف املجاالت الهند�سية
واال�ستفادة من تو�صيات البحوث العلمية التطبيقية و�إح�صائيات املهند�سني
يف اململكة.
و�شددت املذكرة على التخطيط امل�شرتك مل�ستقبل العمل الهند�سي يف
اململكة ،وحتديد التخ�ص�صات التي حتتاج �إليها �سوق العمل بالتن�سيق مع
اجلهات ذات العالقة يف اململكة� ،إ�ضافة �إىل العمل على درا�سة م�شاركة الهيئة
يف جلان و�ضع اال�سرتاتيجيات ،واللجان اال�ست�شارية التخطيطية لربامج
التطوير وت�أهيل القوى الب�شرية الهند�سية ،والعمل على دعم برنامج االعتماد
املهني للمهند�سني الذي يهدف �إىل االرتقاء بامل�ستوى املهني ملمار�سة العمل
الهند�سي ومهنة الهند�سة واخلدمات الهند�سية باململكة العربية ال�سعودية.
يذكر �أن املذكرة دعتً � ،
أي�ضا� ،إىل تنظيم الزيارات امليدانية للمهند�سني
وطالب كليات الهند�سة والعمارة للم�شاريع التي ت�شرف عليها الوزارة
واجلامعات التابعة لها بغر�ض تنمية التح�صيل العلمي واخلربات العملية
التطبيقية.
هذا وقد طلب �أع�ضاء جمل�س �إدارة الهيئة من معايل الوزير دعم كادر
املهند�سني لدى اجلهات املعنية و�سرعة �إقراره .وقد �أبدى معاليه حر�صه
ومتابعته للكادر ووعد بالدعم الالزم له.
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عقد جمل�س ال�شعب الهند�سية بتاريخ 1432/07/19هـ املوافق 2011/06/21م ،برئا�سة رئي�س جمل�س الإدارة ،املهند�س عبداهلل بق�شان ،وذلك مبقر
الأمانة العامة مبنطقة الريا�ض ،اجتماعه التا�سع بح�ضور �أع�ضاء املجل�س.
وقد رحب رئي�س جمل�س الإدارة بالأع�ضاء و�شكرهم على االهتمام بح�ضور االجتماع والتفاعل ،وقد ح�ضر االجتماع كل من :د�.إبراهيم النا�صر رئي�س
جمل�س ال�شعب الهند�سية ،د�.إبراهيم اجل�ضعي نائب رئي�س جمل�س ال�شعب ،املهند�س �أحمد املديهيم رئي�س �شعبة حتلية املياه ،املهند�س �سعود الأحمدي رئي�س
�شعبة املدنية ،د.زهري ال�سراج رئي�س �شعبة الت�شغيل وال�صيانة ،املهند�س حمد اللحيدان رئي�س �شعبة �إدارة امل�شاريع ،املهند�س �سالمة العنزي رئي�س �شعبة
الهند�سة امليكانيكية ،د.في�صل ال�شريف رئي�س �شعبة هند�سة العمارة ،املهند�س عزام الرباك رئي�س �شعبة الهند�سة ال�صناعية ،املهند�س ثاين العنزي رئي�س
�شعبة الهند�سة الكهربائية،
و�شارك يف االجتماع د�.صالح حممد املقرن ،مدير �إدارة ال�شعب الهند�سية واللجان ،واملهند�س �سعد العبي�سي ،من�سق ال�شعب الهند�سية ب�إدارة ال�شعب
الهند�سية واللجان.
رئي�سا ملجل�س ال�شعب الهند�سية
كما متت مناق�شة بنود جدول الأعمال املدرجة يف االجتماع ،حيث مت االتفاق على الآتي� :أو ًال :مت تعني د�.إبراهيم النا�صر ً
بقرار من جمل�س الإدارة ،وتعيني الأمني العام نائ ًبا لرئي�س جمل�س ال�شعب الهند�سية .ثان ًيا :ت�شكيل جلنة حت�ضريية ل�صياغة م�سودة قواعد ال�شعب الهند�سية
اجلديدة من :د.زهري بن حممد ال�س ّراج مقر ًرا ،املهند�س �أحمد املديهيم ع�ض ًوا ،د�.إبراهيم اجل�ضعي ع�ض ًوا ،د�.إبراهيم احلركان ع�ض ًوا ،املهند�س حمد
اللحيدان ع�ض ًوا ،د�.صالح املقرن مدير ال�شعب الهند�سية.
ثال ًثا :متدد فرتة ال�شعب الهند�سية املنتهية دورتها وتلك التي �ستنتهي ملدة �سنة من �صدور الالئحة اجلديدة ،وذلك لإتاحة الفر�صة للت�سجيل يف ال�شعب
وامل�شاركة يف االنتخابات املقبلة.

هيئة المهندسين
نظمت زيارة
لمهندسي
المملكة لجامعة
األميرة نورة
قام عدد كبري من املهند�سني قدموا من خمتلف مناطق اململكة
بتاريخ  2011/6/6بجولة على جامعة الأمرية نورة بنت عبدالرحمن يف
الريا�ض ،التي مت �إن�شا�ؤها على �أر�ض تبلغ م�ساحتها  8ماليني مرت مربع،
وبتكلفة �إجمالية تزيد على  20مليار ريال ،ومت االنتهاء من بنائها يف غ�ضون
�سنتني.
وتقدم املهند�سني يف اجلولة �سعادة املهند�س عبداهلل بن �أحمد بق�شان،
رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة ال�سعودية للمهند�سني ،وبع�ض �أع�ضاء املجل�س،
�إىل جانب عدد كبري من املهند�سني ال�سعوديني والوافدين من القطاعات
احلكومية واخلا�صة من خمتلف مناطق اململكة.
و�شملت اجلولة عددًا من �أرجاء املدينة اجلامعية ،حيث �شملت نفق
اخلدمات ،وامل�ست�شفى اجلامعي� ،إ�ضافة �إىل مباين الإدارة الن�سائية ،املكتبة
املركزية ،مركز املعلومات� ،سكن �أع�ضاء هيئة التدري�س ،حرم الكليات،
�إ�ضافة �إىل حمطات قطار النقل الآيل ،والذي يهدف �إىل ت�سهيل التنقل بني
مبان درا�سية و�إدارية و�سكن الطالبات.
خمتلف قطاعات اجلامعة من ٍ
واطلع الوفد الهند�سي يف جولته على من�ش�آت اجلامعة ،كما ا�ستمع
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دورة تدريبية الختبارات أساسيات الهندسة ()FE
�إىل �شرح مف�صل عن امل�شروع ومراحله وما ا�شتمل عليه من من�ش�آت �إدارية
وتعليمية و�سكنية وخدمية ،وطرق تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية ،التي
ت�شمل التوريدات الهند�سية ،والنظام الكهربائي ،واملعدات و�شبكة الكهرباء
ذات ال�ضغط املتو�سط ،واملنخف�ض ،ونظام الإ�ضاءة والتحكم ،والتوزيع
الكهربائي ،نظام التربيد والتدفئة� ،إ�ضافة �إىل �شبكة املياه ،ونظام الوقاية
من احلريق والأعمال ال�صحية.
وقدم �سعادة املهند�س عبداهلل بن �أحمد بق�شان ،رئي�س جمل�س �إدارة
الهيئة ال�سعودية للمهند�سني� ،شكره وتقديره وامتنانه خلادم احلرمني
ال�شريفني ،امللك عبداهلل بن عبدالعزيز ،حفظه اهلل ،و�سمو نائبه �صاحب
ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن عبدالعزيز ،و�سمو النائب الثاين �صاحب
ال�سمو امللكي الأمري نايف بن عبدالعزيز ،على هذا امل�شروع من خالل
�صرح يعد �أكرب املعامل التعليمية احلديثة و�أبرزها يف اململكة ،و�أحد املعامل
البارزة يف العامل ،م�ضي ًفا �أن اجلامعة نقلة تعليمية �ستو�سع خمتلف املجاالت
والتخ�ص�صات يف التعليم العايل للفتاة ال�سعودية لتوفر التقنيات احلديثة
والدقيقة يف جميع مبانيها.

�أعلنت جامعة �أم القرى ,ممثلة يف مركز دعم االعتماد املهني بوكالة اجلامعة
للأعمال والإبداع املعريف ,وبالتن�سيق مع الهيئة ال�سعودية للمهند�سني ،وبال�شراكة
مع �إحدى اجلامعات الأمريكية املرموقة� ،أعلنت عن تنظيم دورة تدريبية
الختبارات �أ�سا�سيات الهند�سة ( )FEعرب البث التفاعلي املبا�شر (.)web-cast
و�سوف تقام الدورة خالل الفرتة من � 5شوال �إىل  2من ذي احلجة 1432هـ،
وملدة ثمانية �أ�سابيع ،حيث تنطلق الدورة خالل الفرتة امل�سائية ،وذلك من ال�ساعة
ال�سابعة م�ساء �إىل ال�ساعة العا�شرة م�ساء وملدة ثالثة �أيام يف الأ�سبوع.
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تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين..
الهيئة تنظم المؤتمر الهندسي العربي السادس والعشرين
حتت رعاية خادم احلرمني ال�شريفني ،امللك عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود ،تعتزم الهيئة ال�سعودية للمهند�سني ،بالتعاون مع
احتاد املهند�سني العرب ،وم�شاركة كل من :وزارة املياه والكهرباء ،امل�ؤ�س�سة العامة لتحلية املياة املاحلة ،مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم
والتقنية ،ووزارة التعليم العايل ،تنظيم امل�ؤمتر واملعر�ض الهند�سي العربي ال�ساد�س والع�شرين حتت �شعار «املوارد املائية يف الوطن
العربي :الواقع والتحديات» ،وذلك بفندق هيلتون مبحافظة جدة خالل الفرتة من � 16-13صفر 1433هـ « 10– 7يناير 2012م».
يهدف امل�ؤمتر �إىل عر�ض اخلطط واال�سرتاتيجيات اخلا�صة باملياه
ومناق�شتها وتطبيق مبد�أ كفاءة الأداء وبناء القدرات للم�ؤ�س�سات والأفراد،
وكذلك التعريف بالق�ضايا والتحديات والفر�ص والدرو�س واحللول مل�شاكل
املياه ودرا�سات احلاالت ،وتطبيق مبد�أ بطاقات الأداء املتوازن لتحقيق
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الأهداف واال�سرتاتيجيات ،وعر�ض ال�سبل احلديثة للتعامل مع الق�ضايا
مثل التفكري خارج ال�صندوق وذلك لتحقيق ما يلي :تعريف بالتحديات
والفر�ص والدرو�س امل�ستفادة لتطبيق اال�سرتاتيجيات العلمية والت�شريعات،
عر�ض الت�شريعات املائية احلالية باملنطقة العربية ودرا�سة �أوجه الق�صور

فيها ،واقرتاح احللول املالئمة نحو ت�شريعات م�ستقبلية ناجحة،
مدى ا�ستدامة املوارد املائية يف �ضوء الطلب واحللول املقرتحة،
تبادل اخلربات اخلا�صة بالإدارة امل�ستدامة للموارد املائية يف
املنطقة العربية ،اال�ستفادة من التجارب العاملية الناجحة يف جمال
الت�شريعات واال�سرتاتيجيات اخلا�صة مب�صادر املياه وتلوثها و�إدارة
الطلب ،تر�سيخ مفهوم الإدارة امل�ستدامة والنظرة ال�شمولية ملنظومة
املياه نظرة �إقليمية ،اقرتاح املوارد املالية ،عر�ض �أهمية بناء الكفاءات
التدريبية ،و�إدارة املوارد املائية.
وي�أتي امل�ؤمتر يف الوقت الذي يعد فيه مو�ضوع املياه من املوا�ضيع
التي فر�ضت نف�سها م�ؤخ ًرا و�أوالها الع�صر �أهمية خا�صة يف ال�سنوات
الأخرية نتيجة ل�شح املياه يف الكثري من بلدان العامل ب�شكل عام،
نق�صا يف املوارد املائية
والبالد العربية ب�شكل خا�ص ،حيث �إن هناك ً
ما �سي�ضطرنا يف امل�ستقبل للتوجه �إىل هذا املو�ضوع ب�شكل �أكرب و�أعمق.
�إذ من الوا�ضح �أن اختالل امليزان بني حجم امل�صادر املائية
املتاحة والطلب عليها وعلى الرغم من اجلهود امل�ضنية واملكلفة التي
بذلتها الدول العربية يف زيادة مواردها املائية� ،إال �أنها ما زالت تواجه
نق�صا حادًّا يف كميات املياه نظ ًرا �إىل الزيادة الهائلة على الطلب يف
ً
مقابل حمدودية املوارد.
حيث ت�ؤثر هذه احلقائق رغم كونها خا�صة ببع�ض الدول ت�أث ًريا
كب ًريا يف تقدم ا�ستهالك املياه م�ستقب ًال وقد تنب�أ خرباء املياه املحليون
حرجا نتيجة نق�ص املياه ،حيث
�أن تواجه بع�ض الدول العربية موق ًفا ً
�أ�صبحت تتعر�ض بع�ض الدول لنق�ص املياه طيلة �أيام العام وتبلغ
ذروته خالل فرتات ال�صيف الطويلة.
وقد قامت بع�ض احلكومات بتنفيذ العديد من الربامج املهمة من
�أجل تنمية املوارد املائية غري التقليدية على �سبيل املثال ،ثم هناك
م�شكلة نوعية املياه رغم قلة م�صادرها.
ويت�ضمن امل�ؤمتر حماور عدة من �أهمها:
•الأمن املائي.
•الأمن املائي يف الوطن العربي.
•تقييم الأو�ضاع احلالية للموارد املائية يف الدول العربية.
•اخلطط واال�سرتاتيجيات الوطنية للمياه.
•الأمن املائي مقابل الأمن الغذائي «التنمية امل�ستدامة».
•الأ�ساليب واخليارات املتاحة لتقليل الفجوه بني �إمدادات املياه
والطلب عليها.
•�آثار التغري املناخي على املوارد املائية يف الدول العربية.
•الإدارة املتكاملة للمياه.
•تقومي الأو�ضاع احلالية لإدارة املياه يف الدول العربية.
•تطوير �سيا�سات الإدارة املتكاملة للموارد املائية
وا�سرتاتيجياتها.
•خيارات �إدارة الطلب على املياه وتقنياته.
•دور م�ستخدمي املياه وم�شاركتهم يف الإدارة املائية املتكاملة.
•دور اجلامعات ومراكز البحث العلمي والهيئات الإقليمية
والدولية يف �إدارة املوارد املائية.
•درا�سات حول ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات يف �إدارة املياه على
امل�ستويات الوطنية والإقليمية والأحوا�ض امل�شرتكة.
•املياه غري التقليدية.
•االجتاهات احلالية والتطورات احلديثة يف تقنيات حتلية املياه
وتنقيتها.

•ت�صميم حمطات معاجلة املياه وت�شغيلها و�إدارتها.
•ت�صميم �شبكات وحمطات معاجلة مياه ال�صرف وت�شغيلها
و�إدارتها.
•معايري �إعادة ا�ستخدام مياه ال�صرف و�ضوابطها ومعوقات
ا�ستخدامها يف القطاع الزراعي وال�صناعي والبلدي.
•ح�صاد مياه الأمطار وال�سيول وخزنها «ال�سدود و غريها».
•�أ�ساليب جديدة ومبتكرة لزيادة �إمدادات املياه بطرق غري
تقليدية مثل ال�ضباب والندى.
•الت�شريعات والأنظمة اخلا�صة بقطاع املياه.
•ت�شريعات املياه احلالية و�أنظمتها و�أوجه الق�صور فيها.
• اال�ستفادة من التجارب العاملية الناجحة يف جمال الت�شريعات
اخلا�صة مب�صادر املياه وتلوثها و�إدارتها.
•الت�شريعات املتعلقة باملياه اجلوفية وحقوق الإنتاج.
•الأنظمة اخلا�صة بهدر املياه.
•الت�شريعات البيئية ودورها يف املحافظة على املياه.
•اجلوانب االقت�صادية واملالية يف قطاع املياه.
•اقت�صاديات ا�ستخدام املياه غري التقليدية «مياه التحلية ومياه
ال�صرف ال�صحي».
•ال�سيا�سات العامة لت�سعريات املياه وتكاليف اخلدمة البلدية
وال�صناعية والزراعية.
•م�شاركة القطاع اخلا�ص يف متويل م�شاريع املياه وبدائل
التمويل وا�ستعادة التكاليف.
•التقييم االقت�صادي مل�شروعات املياه ودرا�سات كفاءة الأداء.
•ا�ستخدام التقنيات احلديثة يف �إدارة املعلومات املائية.
•تطبيقات نظم املعلومات اجلغرافية واال�ست�شعار عن بعد يف
تنمية املوارد املائية و�إدارتها.
•تطبيقات النمذجة الريا�ضية يف قطاع املياه التقليدي «مياه
�سطحية وجوفية» وغري التقليدي «التحلية وال�صرف ال�صحي».
•طرق الزراعة احلديثة «املر�شدة للمياه»
•قواعد البيانات ونظم دعم القرار ونظم �إدارة املعلومات.
•الر�صد املائي وجلب البيانات و�إدارتها.
•الرت�شيد والتوعية.
•تر�شيد املياه يف اال�ستخدامات املنزلية والزراعية وال�صناعية
واملرافق العامة.
•ت�أثري تر�شيد املياه يف املوارد املائية والبيئة والطاقة وال�صحة
والنواحي االقت�صادية.
•دور املر�أة /الأ�سرة يف تر�شيد املياه.
•دور املجتمع املدين يف املحافظة على املياه.
•ت�صميم حمالت التوعية وتقييم فاعليتها.
•�سيا�سات الدعم و�سلوك امل�ستهلكني.
•تر�سل ملخ�صات البحوث عرب الربيد الإلكرتوين على
training@saudieng.org
• salmogrin@saudieng.org

•�آخر موعد ال�ستالم الن�صو�ص الكاملة هو 2011/8/15م.
•يتم �إ�شعار امل�ؤلف /امل�ؤلفني باملوافقة النهائية على البحث
كام ًال يف موعد �أق�صاه 2011/10/15م.
•�آخر موعد لقبول الن�سخة النهائية من الأوراق مطابقة ل�شروط
الن�شر هو 2011/11/15م.
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الهيئة تنظم اختبارات أساسيات الهندسة ()FE
واختبار المهندسين المحترفين ()PE

أخبار
جانب من االختبارات التي نظمتها الهيئة �ساب ًقا

تعتزم الهيئة ال�سعودية للمهند�سني تنظيم اختبارات �أ�سا�سيات
الهند�سة ( )FEواختبار املهند�سني املحرتفني ( ،)PEمن خالل برنامج
الهيئة ال�سعودية للمهند�سني للتعاون الدويل ،بالتعاون مع املجل�س الوطني
الأمريكي ملمتحني الهند�سة ( )NCEESوالتي �ستعقد يف �شهر �أكتوبر
 2011يف كل من مدينتي جدة والظهران.
اختبار �أ�سا�سيات الهند�سة FE
يعد اجتياز هذا االختبار �أحد متطلبات احل�صول على درجة
مهند�س م�شارك ح�سب متطلبات الهيئة.
يوم االختبار :الأحد � 30أكتوبر 2011
التخ�ص�صات الهند�سية :الهند�سة الكيميائية ،الهند�سة امليكانيكية،
الهند�سة الكهربائية ،الهند�سة املدنية ،الهند�سة البيئية ،الهند�سة
ال�صناعية ،والتخ�ص�صات الأخرى.
اختبار حمرتيف الهند�سة PE
يعد اجتياز هذا االختبار �أحد متطلبات احل�صول على درجة
مهند�س حمرتف ح�سب متطلبات الهيئة.
يوم االختبار :ال�سبت � 29أكتوبر 2011
التخ�ص�صات الهند�سية :الهند�سة الزراعية ،الهند�سة املعمارية،
الهند�سة الكيميائية ،الهند�سة املدنية :البناء والت�شييد ،الهند�سة
املدنية :اجليوتقنية ،الهند�سة املدنية :الإن�شائية ،الهند�سة املدنية:
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النقل ،الهند�سة املدنية :املوارد املائية والبيئية ،هند�سة نظم التحكم،
الهند�سة الكهربائية واحلا�سبات :هند�سة احلا�سب الآيل ،الهند�سة
الكهربائية واحلا�سبات :الكهرباء والإلكرتونيات ،الهند�سة الكهربائية
واحلا�سبات :القوى ،الهند�سة البيئية ،هند�سة احلماية من احلريق،
الهند�سة ال�صناعية ،الهند�سة امليكانيكية :التكييف والتربيد ،الهند�سة
امليكانيكية :الأنظمة امليكانيكية واملواد ،الهند�سة امليكانيكية :احلرارية
و�أنظمة ال�سوائل ،هند�سة املعادن واملواد ،هند�سة التعدين ،هند�سة
العمارة البحرية ،الهند�سة النووية ،هند�سة البرتول ،هند�سة الإن�شاءات.
لال�ستف�سار الرجاء االت�صال مبركز االعتماد املهني بالهيئة
ال�سعودية للمهند�سني� ،أو فرع الهيئة مبنطقة مكة املكرمة واملنطقة
ال�شرقية
الريا�ض :هاتف012405777 :
حتويلة 103/101/404/111
فاك�س012405855 :
		
جدة :هاتف022844242 :
حتويلة 110/108/101
فاك�س022843377 :
الدمام :هاتف 038439288 :حتويلة 25/20
فاك�س038439286 :

الهيئة تنظم ملتقى التعليم الهندسي بالمدينة المنورة
تعتزم الهيئة ال�سعودية للمهند�سني تنظيم ملتقى التعليم
الهند�سي الثاين حتت �شعار «التعليم الهند�سي والتقني :حتديات
العوملة» ،مب�شاركة احتاد املنظمات الهند�سية يف الدول الإ�سالمية
وبالتعاون مع جامعة طيبة ،وجمعية املهند�سني والتكنولوجيني
املاليزية يف املدينة املنورة ،وذلك خالل الفرتة .2011/12/27-24
وي��ه��دف امللتقى �إىل جمع ك��ل م��ن الأك��ادمي��ي�ين ذوي اخل�برة
احلقلية ،العاملني يف البحث العلمي ،واملهند�سني والتقنيني من
خمتلف ال��دول الإ�سالمية لتبادل اخل�برات بغر�ض ر�صد التطور
املعريف يف حقل التعليم الهند�سي والتقني وتقوميه ،تقوية الروابط
بني ال�صناعيني والباحثني الأكادمييني العاملني يف الدول الإ�سالمية،
واال�ستثمار يف التنمية والبحوث التطبيقية ،وتبادل اخلربات يف حقل
التعليم الهند�سي واملهني وتطوير �آليات التن�سيق بينهما.
مركزً
وي�أتي امللتقى يف الوقت الذي يحتل فيه التعليم الهند�سي ا
مه ًما يف كثري من الدول ،كما يت�صدر قائمة الأولويات من حيث املعايري
واملقومات لتحقيق الأهداف املحلية والإقليمية ،حيث �إن العامل اليوم
مليء بالتحديات املعرفية والعلمية ،ما نحتاج معه �إىل تطوير التعليم
الهند�سي ودرا�سة الفجوات وكيفية التغلب على املعوقات .وحيث �إن
لزاما �إلقاء ال�ضوء
املهند�س هو �أحد ركائز التنمية املهمة فقد �أ�صبح ً

على التحديات التي تواجه التعليم الهند�سي وحتديد املتطلبات
امل�ستجدة واال�ستجابة لها ،مع ا�ستعرا�ض ال�شراكة بني القطاعني
اخلا�ص والعام ،والقدرة على �إيجاد تخ�ص�صات هند�سية جديدة،
و�إغالق الفجوات التي تقف عائ ًقا �أمام نوعية التعلم الهند�سي يف
العامل الإ�سالمي لتواكب تلك املوجودة يف العامل الغربي.
وي�شارك يف امللتقى نخبة من الأكادمييني وال�صناعيني من
خمتلف دول العامل الإ�سالمي توحدهم رغبة التطوير وتبادل
التجارب واخلربات يف جمال التعليم الهند�سي .ويت�ضمن امللتقى
حماور عدة من �أهمها :درا�سة مناهج التعليم الهند�سي ،وجودة
ال�برام��ج الهند�سية واع��ت��م��اده��ا ،وامل��ع��اي�ير العاملية يف التعليم
الهند�سي ،والتعليم الهند�سي والتدريب التقني ،وط��رق التعليم
الهند�سي املبنية على امل��خ��رج��ات ،وال��ت��دري��ب املهني وامل��ه��ارة
والإبداع.
وللتوا�صل واال�ستف�سار ميكن االت�صال بع�ضو اللجنة املنظمة
الدكتور �صالح بن حممد املقرن.
هاتف 2405777 :حتويلة  200فاك�س2405855 :
� salmogrin@saudieng.orgأو الدخول �إىل موقع الهيئة
www.saudieng.org
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د.إبراهيمالجضعيأمينًا
عاما للهيئة السعودية
ً
للمهندسين
جانب من الدورة

دورة لموظفي الهيئة تهدف إىل تطوير المهارات اإلدارية
نظمت �إدارة التدريب وامل�ؤمترات بالهيئة الهيئة ال�سعودية للمهند�سني دورة تدريبية
للموظفني بعنوان «تطوير املهارات الإدارية» ،وذلك خالل الفرتة من �11إىل 13يونيو
 2011وذلك بفندق مدارمي كروان بالريا�ض.
هدف الربنامج التدريبي اخلا�ص مبوظفي الهيئة ال�سعودية للمهند�سني �إىل تزويد
املوظفني باملهارات الإدارية الفاعلة يف ميدان العمل ،مبا ينعك�س على بيئة العمل
والعالقة املتميزة داخل �أق�سام العمل وعلى امل�ستويات الإدارية املختلفة ،والقدرة على
وح�سن ا�ستثمار العالقات الناجحة بال�صورة التي ت�ساعد على االرتقاء
ك�سب الآخرينُ ،
مب�ستوى الأداء الفعلي يف ميدان العمل.
ت�ضمنت الدورة وحدات عدة ،هي :الوحدة الأوىل :التوقعات املطلوبة من الإداريني:
و�ضع الأهداف ،العملية الإدارية ،توزيع الأدوار� ،إدارة االجتماعات .الوحدة الثانية:
دور املعنيني يف العملية الإدارية :حتديد امل�شكالت وحتليلها ،اتخاذ القرار ،الإر�شاد
والتوجيه الإداري .الوحدة الثالثة :القيادة الإدارية وفرق العمل :القيادة يف فرق العمل،
بناء الفريق� ،إدارة فرق العمل ،العوامل امل�ؤثرة يف فرق العمل.

االجتماع السادس للجنة الخدمات الهندسية بالهيئة
عقدت جلنة اخلدمات الهند�سية بالهيئة ال�سعودية للمهند�سني اجتماعها ال�ساد�س مبقر الأمانة العامة مبدينة الريا�ض ،بتاريخ  1432/07/26هـ
املوافق 2011/06/28م.
و�شارك يف االجتماع كل من :املهند�س حمود بن عوا�ض ال�ساملي ،ع�ضو جمل�س الإدارة ،رئي�س اللجنة ،املهند�س عمر بن عبدالرحمن البابطني من مكتب
دار امل�شورة لال�ست�شارات الهند�سية ،املهند�س علي بن �أحمد الذروي من �أمانة منطقة الريا�ض ،املهند�س نا�صر بن علي ال�صبيح من وزارة ال�ش�ؤون البلدية
والقروية ،املهند�س حمـد بن نا�صر ال�شقاوي من مكتب �أفنية لال�ست�شارات الهند�سيـة ،املهند�س �أحمد بن حممد العبدالكرمي ،مركز ال�شرق لال�ست�شارات
الهند�سية ،واملهند�س حممد بن �إبراهيم الرتكي ،مدير �إدارة املكاتب والرتاخي�ص الهند�سية بالهيئة ،مقرر اللجنة.
وتناول االجتماع مناق�شة عدد من اجلوانب ،من �أهمها :مناق�شة ا�ستمرار عمل املكاتب الهند�سية بعد وفاة �أ�صحابها ،ومناق�شة ن�سبة ال�سعودة املطبقة
على املكاتب الهند�سية ،كما متت مناق�شة الئحة املخالفات واجلزاءات.
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عاما للهيئة ال�سعودية
با�شر د�.إبراهيم بن �سعد اجل�ضعي مهام عمله �أمي ًنا ً
للمهند�سني ،عقب اختياره وتعيينه من قبل جمل�س �إدارة الهيئة .ويحمل د�.إبراهيم
بن �سعد اجل�ضعي �شهادة الدكتوراه عام 1408هـ ،تخ�ص�ص الهند�سة البيئية ،من
جامعة والية كولورادو بالواليات املتحدة الأمريكية ،كما ح�صل على �شهادة املاج�ستري
عام 1402هـ ،تخ�ص�ص الهند�سة البيئية ،من جامعة ميت�شغان بالواليات املتحدة
الأمريكية ،وح�صل على �شهادة البكالوريو�س عام 1398هـ ،تخ�ص�ص الهند�سة
املدنية ،من جامعة امللك �سعود بالريا�ض.
يذكر �أن د.اجل�ضعي عمل قبل تعيينه يف الهيئة ال�سعودية للمهند�سني يف عدة
وظائف ،منها ع�ضوية هيئة التدري�س بق�سم الهند�سة املدنية ،كلية الهند�سة ،بجامعة
امللك �سعود�« ،صفر 1408هـ ،رجب 1432هـ» ،وم�شر ًفا على �ش�ؤون الطالب والت�سجيل
و�إعداد اجلداول الدرا�سية بكلية الهند�سة« ،ذو القعدة 1409هـ� ،شوال 1414هـ» ،كما
�شارك يف ع�ضوية كثري من اللجان ،منها ع�ضوية اللجنة الأكادميية بكلية الهند�سة،
«رجب 1412هـ ،حمرم 1413هـ» ،ع�ضوية جلنة اجلداول الدرا�سية باجلامعة« ،ربيع
الآخر 1413هـ� ،شعبان 1414هـ» ،رئي�س اللجنة الفنية لإعداد املوا�صفات القيا�سية
للأدوات ال�صحية ،الهيئة العربية ال�سعودية للموا�صفات واملقايي�س�« ،شعبان
1414هـ ،جمادى الآخرة 1430هـ» ،رئي�س اللجنة الفنية للوائح ال�صحية وع�ضوية
اللجنة اال�ست�شارية باللجنة الوطنية لكود البناء ال�سعودي�« ،شعبان 1423هـ� ،شعبان
1429هـ».
ود.اجل�ضعي م�ست�شار متفرغ وم�شرف عام على مدار�س املجد الأهلية «�شركة
دار ال�شوامخ التعليمية» «ذو احلجة 1424هـ� ،شعبان 1428هـ» «م�ست�شار متفرغ»،
وم�ست�شار متعاون ونائب رئي�س وحدة العمليات ،املركز الوطني للقيا�س والتقومي يف
التعليم العايل�« ،شعبان 1428هـ  ،ربيع الأول 1430هـ» ،وع�ضو فريق وزارة التعليم
العايل للإ�شراف على تو�سعة امللك عبداهلل بن عبدالعزيز للم�سجد احلرام،
«رم�ضان 1429هـ� ،صفر 1432هـ» «م�ست�شار متفرغ» ،وم�ست�شار متعاون ومدير �إدارة
ت�صحيح االختبارات باملركز الوطني للقيا�س والتقومي يف التعليم العايل« ،جمادى
الأوىل 1432هـ ،رجب 1432هـ».
للدكتور �إبراهيم بن �سعد اجل�ضعي العديد من البحوث املن�شورة يف املجالت
وامل�ؤمترات والندوات العلمية املختلفة .و�شارك يف العديد من امل�ؤمترات وامللتقيات
املحلية والإقليمية والدولية ،كما �شارك يف تنظيم العديد من احللقات الدرا�سية
وور�ش العمل و�إدارتها ،والدورات التدريبية والندوات وامل�ؤمترات.

د�.إبراهيم بن �سعد اجل�ضعي
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تقرير
تبني الكود العربي املوحد للبناء

م��ق��اوم��ة ال��م��ن��ش��آت الحديثة
والقائمة للزالزل

د.م .ا�ست�شاري حم�سن �شعيب
�أ�ستاذ م�شارك باجلامعات امل�صرية
تعر�ضت منطقة العي�ص والأملج يف الآونة الأخرية ملجموعة من الزالزل والهزات الأر�ضية املتعاقبة ،بلغت �أق�صاها 5.8
درجة على مقيا�س ريخرت ،بالقرب من حرة الونري الربكانية التاريخية ،وعند حرة ال�شاقة الأحدث ،الأمر الذي يدعونا
�إىل ت�أكيد امل�سائل الآتية:
• اال�ستثمار يف ت�صنيع الألياف الكربونية ،حيث �إنها من نواجت
• مراجعة �أحمال الت�صميم الزلزالية للمن�ش�آت يف املناطق القريبة
املواد البرتوكيماوية وتتميز مبقاومة عالية لل�شد ت�صل  10مرات
من الرباكني التاريخية اخلامدة والن�شطة.
مقاومة حديد الت�سليح ال�ستخدامها يف ت�صنيع �أ�سياخ ت�سليح
• عمل اختبارات موقعية حتدد املعامالت الزلزالية اجلديدة يف
للخر�سانة ال تتعر�ض لل�صد�أ.
مناطق الزالزل والرباكني التاريخية.
• ت�صميم الأبراج التي تزيد على  50مرتًا مع الأخذ يف احل�سبان
• الربط بني �شبكات الزالزل لدول البحر الأحمر عرب مراكز
ال�سلوك غري املرن والتحليل الديناميكي طب ًقا لتو�صيات املجل�س
الأبحاث بجامعة امللك عبداهلل التقنية.
العاملي للمن�ش�آت العالية ) )CTBUHح�سبما هو متبع يف
• ا�ستخدام الكود العربي املوحد املعتمد على كود 97 – UBC
ال�صني واليابان.
كحد�أدنى لأحمال الزالزل على املباين.
مل تكن منطقة العي�ص والأملج ن�شطة بركان ًيا من زمن بعيد .وهو �أمر
• ا�ستمرار الأبحاث يف جامعة امللك عبداهلل للتكنولوجيا لتطوير
م�شابه ملا تعر�ضت له القاهرة يف �أكتوبر  1992من زالزل متعاقبة وكان
الكودالعربي املوحد على �أن يتم تعميم الكود العربي املوحد يف الدول
م�صدرهاً � ،
أي�ضا ،براكني تاريخية خامدة يف منطقة ده�شور القريبة من
العربية،
القاهرة .ولقد نبهت تلك الهزات على �أهمية �إعادة طرح درا�سة كود البناء
�إ�ضافة للكود الأمريكي والكود الأوروبي املوحد.
امل�صري للأحمال ولت�صميم املن�ش�آت مع الأخذ يف احل�سبان زيادة معدالت
• تدعيم الكباري واملن�ش�آت احليوية ملقاومة الزالزل با�ستخدام
�أحمال الزالزل يف جميع املناطق القريبة من الرباكني� ،سواء كانت تاريخية
الطرق واملواد احلديثة مثل ال�شرائح والرقائق املركبة املدعمة
خامدة �أو ن�شطة فعل ًيا .ومت عمل تعاون م�شرتك مع االحتاد الأوروبي لربط
ب�ألياف بوليمرية من الكربون والفيرب جال�س والتي مت ا�ستخدامها
�شبكة الزالزل القومية امل�صرية مع ال�شبكة الأوروبية �ضمن م�شروع الإنذار
بنجاح يف اليابان والواليات املتحدة الأمريكية.
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الزلزايل املبكر لدول �أوروبا ( .)SAFERوبالنظر �إىل خريطة الدول العربية الواقعة
على البحر الأحمر ،حيث ي�شقها الفالق الفا�صل بني اللوح العربي واللوح الأفريقي،
يالحظ �أن املناطق الواقعة على جانبي البحر الأحمر هي مناطق ن�شطة زلزال ًيا
لذلك نتمنى �أن يتم الربط بني �شبكات الزالزل للدول العربية والأفريقية املطلة على
البحر الأحمر ويكون ذلك من خالل مركز علوم البحر الأحمر والأبحاث الهند�سية
يف جامعة امللك عبداهلل التقنية بالتعاون مع الدول العربية ،وذلك �أ�سوة بامل�شروع
الأوروبي .ون�أمل �أن يقوم هذا املركز بعمل جتارب موقعية على جانبي البحر الأحمر
لر�سم خرائط زلزالية حديثة تراعي التغريات اجلديدة يف طبيعة املنطقة واحلركة
الن�سبية بني اللوح العربي والأفريقي .وميكن االعتماد على تلك اخلرائط عند ت�صميم
املباين ملقاومة الزالزل يف املناطق املطلة على البحر الأحمر لتتواكب مع املتغريات
الأخرية .كذلك يف�ضل زيادة القوى الت�صميمية الزلزالية يف املناطق القريبة من
احلارات والرباكني و�إعادة طرح كود البناء للدرا�سة بو�ساطة الأمانات والهيئات
احلكومية واجلامعات واملكاتب الهند�سية واملراكز البحثية.
وقد �أ�صدر جمل�س وزراء الإ�سكان والتعمري العرب الكود العربي املوحد للمباين
واملن�ش�آت املقاومة للزالزل يف عام  ،2005اعتمادًا على الكود املوحد الأمريكي للمباين
 ،97 - UBCمع تعديالت ب�سيطة يف بع�ض ال�صيغ واملعاجلات وبع�ض الإ�ضافات
وال�شروحات مع املحافظة على الأ�سا�س العلمي .وقد ف�ضل الكود العربي املوحد
ا�ستخدام الكود  97 - UBCبد ًال من الكود الأمريكي املوحد الأحدث وهو 2003 IBC
الذي يعتمد على معلومات ومعطيات حتتاج �إىل درا�سات موقعية لتعيني املعامالت
الزلزالية اجلديدة ،ال تزال غري متوافرة يف معظم الدول العربية .ولكن الأهم من
عمل الكود العربي املوحد للمباين هو وجود خطة عربية بحثية ملراجعة الكود وحتديث
الأكواد كل فرتة زمنية ،وهذا هو م�صدر قوة الكود الأمريكي والكود الأوروبي املوحد
الذي طبق يف دول االحتاد الأوروبي يف مار�س  .2010لذا نطمح يف �أن تتبنى جامعة
امللك عبداهلل للتكنولوجيا الكود العربي املوحد للبناء بالتعاون مع املراكز البحثية
الرئي�سة يف الدول العربية وذللك ال�ستمرار الأبحاث لتطوير الكود العربي املوحد على
�أن يتم تعميم الكود العربي املوحد يف الدول العربية بدال من الأكواد املحلية� ،إ�ضافة
�إىل الكود الأمريكي والكود الأوروبي املوحد.
وقد دعا املجل�س العاملي للمن�ش�آت العالية والتخطيط العمراين ) )CTBUHيف
م�ؤمتره الذي انعقد يف دبي � 2008إىل �إعادة درا�سة �أكواد الت�صميم للمن�ش�آت العالية،
حيث �أفاد ال�سيد مايكل ويلفورد رئي�س املجل�س ب�أن معظم �أكواد البناء العاملية تعتمد
على الكود الأمريكي للأحمال املنا�سبة للمن�ش�آت القليلة واملتو�سطة االرتفاع التي تقل
عن  50مرتًا ،وهي غري منا�سبة لت�صميم الأبراج التي تزيد على هذا االرتفاع ،وعليه
فمن ال�ضروري تعديل �أكواد البناء يف املنطقة ،بحيث يتم ت�صميم الأبراج التي تزيد
على 50مرتًا مع الأخذ يف احل�سبان ال�سلوك غري املرن والتحليل الديناميكي ح�سب
تو�صيات املجل�س العاملي للمن�ش�آت العالية والتخطيط العمراين ) )CTBUHح�سبما
هو متبع يف ال�صني واليابان .وقد �أ�صدر املجل�س العاملي للمن�ش�آت العالية والتخطيط
العمراين من�شو ًرا يف عام  2008يت�ضمن تو�صياته لت�صميم املن�ش�آت �شاهقة االرتفاع.
وميكن حتديد الهدف من ت�صميم املباين واملن�ش�آت ملقاومة الزالزل يف حال
حدوثها مبا يلي:
جتنب اخل�سائر الب�شرية ،و�ضمان ا�ستمرار خدمات املباين املهمة واملن�ش�آت
احليوية قدر الإمكان ،حماية املباين واملن�ش�آت من االنهيارات التي ت�سبب خ�سائر
يف الأرواح واملمتلكات ،تقليل الأ�ضرار يف املمتلكات واملباين .ومن املعروف عامل ًّيا
�أن ت�أمني احلماية التامة �ضد جميع الزالزل للمن�ش�آت دون حدوث �شروخ ال ت�ؤثر يف
ال�سالمة الإن�شائية للمبنى غري ممكن اقت�صاد ًيا .ويف واقع احلال مت ت�شييد كثري
من املن�ش�آت واملباين القائمة دون الأخذ يف احل�سبان عند ت�صميمها وتنفيذها ت�أثري
الزالزل فيها ،ب�سبب عدم توافر معطيات عن �شدة الن�شاط الزلزايل على ال�صعيد
الوطني يف �أوقات تنفيذها ،ومن ثم ،ف�إن حجم الأ�ضرار �أو العيوب املحتمل حدوثها يف
هذه املن�ش�آت عند تعر�ضها للزالزل يتعلق بعدة عوامل �أهمها :درجة الأمان املتوافرة
يف هذه املن�ش�آت عند ت�صميمها ،وجودة تنفيذها ،وطبيعة توظيف «ت�شغيل» املن�ش�أة،

موقع الرباكني «احلارات» يف اململكة العربية ال�سعودية ،امل�صدر هيئة امل�ساحة
ال�سعودية ()3-2002-OF-SGS

موقع حرة الونري يف اململكة العربية ال�سعودية

ونوع تربة الت�أ�سي�س ،و�شدة القوى الزلزالية املطبقة عليها.
وجتن ًبا الحتمال حدوث كوارث مفجعة وخ�سائر مادية كبرية عند
حدوث زلزال يف منطقة هذه املن�ش�آت واملباين القائمة ،ف�إنه من ال�ضروري،
و�ضع خطط زمنية لتقييم الو�ضع الراهن لهذه املن�ش�آت القائمة ،وحتديد
درجة كفاءتها ملقاومة الزلزال وت�شخي�ص نقاط ال�ضعف «اخللل» يف هذه
املن�ش�آت ،و�إعداد الدرا�سات الالزمة لإعادة ت�أهيلها و�إك�سابها الكفاءة
املطلوبة ،وتنفيذ هذه الدرا�سات ب�إ�شراف هند�سي كامل .ويلزم �أن تت�ضمن
هذة الدرا�سات حتديد قيمة اخل�سائر املادية املتوقعة لهذه املن�ش�أة عند
حدوث زلزال مدمر ،وتقارن مع القيمة الالزمة لت�أهيلها ملقاومة الزالزل
مع الأخذ يف احل�سبان عند �إجراء املقارنة عــامل وجوب ت�أمني درء اخلطر
عن حياة املواطنني يف �أثناء ا�ستثمار «ت�شغيل» املن�ش�أة� .أما املن�ش�آت احليوية
مثل الأنفاق والكباري واملن�ش�آت الع�سكرية املهمة ومراكز الطوارئ فيف�ضل
تدعيمها با�ستخدام الطرق واملواد احلديثة مثل ال�شرائح والرقائق املركبة
املدعمة ب�ألياف بوليمرية من الكربون والفيرب جال�س والتي مت ا�ستخدامها
بنجاح يف اليابان والواليات املتحدة الأمريكية يف تدعيم الكباري واملن�ش�آت
احليوية ملقاومة الزالزل وزيادة مقاومة املن�ش�آت لالنفجارات .وندعو
لال�ستثمار يف ت�صنيع رقائق الألياف الكربونية املركبة ،حيث �إنها من
املواد البرتوكيماوية ،وتتميز مبقاومة عالية لل�شد ت�صل  10مرات مقاومة
حديد الت�سليح ،وميكن ا�ستخدامها لت�صنيع �أ�سياخ ت�سليح للخر�سانة ال
تتعر�ض لل�صد�أ وتتحمل �إجهادات عالية.
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ملف العدد
تغري املدن خارطة اال�ستثمار العقاري يف اململكة

المدن االقتصادية بيئة جاذبة
متت�ص ال�سيولة احلالية ،وت�ساعد على توفري فر�ص العمل وزيادة حراك ال�سـوق.

تعد املدن االقت�صادية رافدًا ممي ًزا من روافد اجلذب اال�ستثماري ب�صفة عامة واجلذب العقاري ب�صفة خا�صة،
والتي ت�ساعد ب�شكل �أو ب�آخر على �ضخ ر�ؤو�س الأموال املحلية وامت�صا�ص ال�سيولة من ال�سوق وتوظيفها يف م�شاريع
ا�سرتاتيجية تنموية ت�ضمن عدم هجرة الأموال املحلية للخارج ،و�إيجاد حمفزات للن�شاط اال�ستثماري.
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�إن �إ�شراك القطاع اخلا�ص يف امل�شاريع احلكومية املختلفة حقق
نتائج جيدة كان من �أبرزها مدينة امللك عبداهلل االقت�صادية ،وهي �أكرب
مدينة اقت�صادية متكاملة يف ال�شرق الأو�سط با�ستثمارات  100مليار ريال،
و�إطالق مدينة الأمري عبدالعزيز بن م�ساعد االقت�صادية يف حائل بتمويل
�إجمايل قدره  30مليار ريال خالل ع�شر �سنوات يتم دفعه بالكامل من
القطاع اخلا�ص ،ومدينة املعرفة االقت�صادية با�ستثمارات تقدر بـ 25مليار
ريال.
لقد غري �إن�شاء املدن االقت�صادية الكربى يف اململكة فكرة اال�ستثمار
العقاري التقليدي �إىل فكرة ذات طابع ا�ستثمار �صناعي عقاري التي
منوذجا يف
لها ميزات و�أ�ساليب ومفاهيم جعلت من اال�ستثمار العقاري
ً
�إيجاد حتالفات بني ال�شركات العقارية الكربى باململكة العربية ال�سعودية
ونظائرهم من �شركات الدول الأخرى يف دول جمل�س التعاون اخلليجي
مثل الإمارات ،والكويت ،والبحرين ليقوموا بتنفيذ م�شاريع كربى كمدن
اقت�صادية من �أجل اال�ستثمار ،وا�ستقطاب ال�سيولة املتوافرة يف البلد،

وتنمية املدن و�إيجاد فر�ص وظيفية ..كل هذا يخدم املجتمع ويجعل
اال�ستثمار العقاري ذات طابع ا�سرتاتيجي ولي�س تكتيك ًيا .ولهذا جاءت
فكرة هذه امل�شاريع حتت مظلة الهيئة العامة لال�ستثمار التي ت�سعى �إىل
حتقيق تنمية �إقليمية متوازنة عرب تفعيل اال�ستثمار يف امليزات الن�سبية
الكامنة يف كل منطقة للإ�سراع يف النمو االقت�صادي ،وجعل املناطق
بيئات حيوية لل�سكان لت�شجيع ا�ستقرارهم واحلد من هجرتهم  ,واخلروج
مببادرات ت�ساهم يف حتقيق هذا الهدف ك�إن�شاء مدن اقت�صادية متكاملة يف
املناطق الأقل من ًوا ,و تقدمي خدمات وت�سهيالت �شاملة جلميع امل�ستثمرين،
وتب�سيط �إجراءات احل�صول عليها ,لذلك ف�إن تغ ًريا �سيح�صل م�ستقب ًال يف
منظومة اال�ستثمار العقاري واملدن اجلديدة �سوف يغري اخلارطة القدمية،
كما �أنه �سي�ؤثر ب�شكل �إيجابي يف التنمية واالقت�صاد الوطني.
اال�ستثمار الأمثل
وا�ضحا على
ي�أتي تب ّني مفهوم املدن االقت�صادية يف اململكة م�ؤ�ش ًرا
ً
جناح التوجه الذي �سعى �إليه خادم احلرمني ال�شريفني يف الإ�صالح
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هي أكبر مدينة اقتصادية
متكاملة في الشرق األوسط
باستثمارات  100مليار ريال
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لقد غير إنشاء المدن الكبرى في
المملكة فكرة االستثمار العقاري
التقليدي إلى فكرة ذات طابع
استثماري صناعي عقاري

االقت�صادي ب�صفتها الوعاء الأمثل لال�ستثمار ،وال�شراكة احلقيقية
والفاعلة بني الدولة وبني القطاع اخلا�ص .على �أ�سا�س �أن مفهوم املدن
االقت�صادية يقوم على �أهداف مركزية كربى تتمثل يف قدرتها على
ا�ستقطاب ر�ؤو�س الأموال يف الداخل �أو املهاجرة ،ويف قدرتها على تغيري
خارطة اال�ستثمار ،لي�س يف اململكة فح�سب بل يف دول اجلوار ،ويف كونها
متثل بيئة جاذبة لال�ستثمار ،وامت�صا�ص �سيولة ال�سوق ،وجذب اال�ستثمار
الدويل يف �سوق اململكة الوا�سع واملتنوع .ومن �أجل تعزيز منو هذه املدن
وازدهارها ف�إن اململكة تقدم ا�ستثناءات خا�صة لتلك املدن تتعلق بالر�سوم
والرتاخي�ص والعمالة وال�سفر وحرية االنتقال ،ف�ض ًال عن الت�سهيالت
املالية والقرو�ض املي�سرة وغريها ..بحيث يتمكن امل�ستثمر من �إنهاء جميع
الإجراءات يف مكان واحد .وال �أدل على جناح هذه املدن االقت�صادية من
حتول بع�ضها خالل �سنة واحدة �إىل �شركة م�ساهمة عامة ،و�إىل دخول
م�ستثمرين �أجانب فيها ..وكما ُيقال املال ال ُيجامل! لقد ت�سابق امل�ستثمرون
يف دول اخلليج لال�ستثمار يف هذه املدن لثقتهم بنجاحها ،و�سرعة وكرب
و�أمان العائد على ا�ستثماراتهم فيها.
�إعادة الهيكلة االقت�صادية
يرى مراقبون �أن اململكة تعي�ش طفرة اقت�صادية غري م�سبوقة يف
معظم قطاعاتها االقت�صادية .وعندما نتحدث بلغة الأرقام واحلقائق
ن�ستطيع القول مبو�ضوعية ومن منطلق علمي �إنها �أقوى فرتة اقت�صادية
مرت يف تاريخ اململكة ،لعدة �أ�سباب خمتلفة ،ولعل من �أهمها على الإطالق
�إعادة الهيكلة االقت�صادية ،وو�ضع �أ�س�س براجمها التنموية ب�شكل �صحيح.
وتنبع قوة االقت�صاد لي�س فقط من الر�ساميل �أو العوامل النفطية،
بل بالأحرى ب�سبب العمل امل�ؤ�س�سي ،حيث تعد املدن االقت�صادية جز ًءا
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البنك الدولي يؤكد حاجة العالم
النامي إلى بناء مدينة جديدة كل
عاما
أسبوع لمدة ً 40
من منظومة اقت�صادية كبرية خ�ضعت لإعادة الهيكلة ،وقد �أخذت �إعادة
الهيكلة عددًا من الأبعاد تتمثل يف الدخول ملنظمة التجارة العاملية،
واالنفتاح الكبري على دول ال�شرق وال�شرق الأق�صى.
كما يجب النظر �إىل �إعادة هيكلة الأجهزة احلكومية املعنية
باال�ستثمار ،وتطوير بيئة اال�ستثمار ب�شكل جيد .وي�سهم ما �سبق ذكره
جمي ًعا يف �إعادة التنويع االقت�صادي وتعدد املداخيل ،يف منظومة
االقت�صاد الوطني ،ف�ض ًال عن ذلك حت�سني البيئة املعي�شية ،وزيادة رواتب
املوظفني يف القطاع العام  ،%15وزيادة خم�ص�صات �صندوق التنمية
العقارية ،وال�صندوق ال�صناعي و�صندوق الت�سليف ،مبقادير كبرية تقدر
مبليارات الرياالت.
اململكة من �أف�ضل  20اقت�صادًا يف العامل
تبو�أ االقت�صاد الوطني ،نتيجة لإعادة الهيكلة االقت�صادية للمملكة،
موق ًعا بار ًزا على خريطة اال�ستثمار العاملي ،حيث �صنف من قبل البنك
الدويل واحدً ا من �أف�ضل ع�شرين اقت�صادًا يف العامل ،املرتبة الثالثة
والع�شرين دول ًيا فيما يتعلق بال�صادرات ،واملرتبة التا�سعة والثالثني فيما
يتعلق بالواردات� .أما على �صعيد الناجت املحلي الإجمايل يف العام املا�ضي
فقد زاد على  300مليار دوالر ،وهو �أكرث من ناجت ثماين دول عربية
جمتمعة.

مدينة جديدة كل �أ�سبوع
ك�شفت درا�سة �أجراها البنك الدويل حول التو�سع احل�ضري العاملي عن �أنه يف ظل معدل
النمو احلايل لل�سكان ف�إن حكومات الدول النامية �سيتحتم عليها بناء مدينة جديدة ت�سع ملليون
عاما القادمة ،متوقع ًة �أن يت�ضاعف عدد
�شخ�ص كل �أ�سبوع يف املتو�سط على مدار الأربعني ً
ال�سكان الذين يقطنون املدن يف البالد النامية خالل الثالثني عاما القادمة من  2مليار �إىل 4
مليارات ن�سمة مبعدل  5مرات �أ�سرع من �سكان احل�ضر يف الدول ال�صناعية.
وبينت الدرا�سة �أن العامل �سيدخل مرحلة جديدة يعي�ش فيها �أكرث من ن�صف �سكان العامل يف
وخ�صو�صا يف مدن الدول النامية ،و�أنه بحلول عام � 2030ستتزايد �أعداد �سكان احل�ضر
املدن،
ً
اجلدد لت�صل �إىل ما يزيد على  400مليون ن�سمة يف �إفريقيا وال�صني فقط ..كما �ست�سهم الهند
وحدها ب�إ�ضافة قدرها  300مليون ن�سمة.
ووفق الدرا�سة ال�سابقة ف�إن م�ساحات املدن ذاتها �سوف تت�ضاعف  3مرات ،الأمر الذي
�سيزيد من تكلفة مرافق البنية الأ�سا�سية املطلوبة واملوارد وتكاليف الأمور الأخرى املعنية
بالتح�ضر املدين .وهذا ي�ؤكد �أن الدول النامية الآخذة يف التح�ضر ال�سريع حتتاج �إىل العون ،لأن
الع�شوائيات والفقر �أمران ال مفر منهما يف غياب التخطيط والتمويل.
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فاالقت�صاديون واملخططون يف العامل ي�ضعون يف احل�سبان
بعدين للتخطيط االقت�صادي :قريب املدى ،وبعيد املدى .وهم
يعملون على ال�سري قد ًما يف تنفيذ البعدين يف �آن واحد .ولي�س
هناك تعار�ض بني اال�ستثمارات الآنية قريبة الأجل ،واال�ستثمارات
خ�صو�صا يف اقت�صاد �أحادي
طويلة الأجل ،بل هناك تكامل
ً
الدخل ،لذلك ف�إن البيئة اال�ستثمارية بيئة واعدة ومغرية �إىل حد
كبري من خالل الرثوات الطبيعية التي منحها اهلل لهذا الوطن.
وتعد اململكة بوابة بني ال�شرق والغرب ،فموقعها اجلغرايف املميز
ال �شك يك�سب املدن االقت�صادية �أبعادًا ا�سرتاتيجية على م�ستوى
اململكة واخلليج ،كما �أن اململكة تتميز باال�ستقرار ال�سيا�سي
واالجتماعي على �أكرث من مدى قرن من الزمن ،وامل�ستثمر
يبحث يف املقام الأول عن حمفزات ا�ستثمارية وا�ستقرار �سيا�سي
واقت�صادي واجتماعي �سواء كان م�ستثم ًرا حمل ًيا �أو �أجنب ًيا .كما
�أننا يف حاجة �إىل دعم ال�صادرات لأننا عندما نفعل ذلك نعطي
ثقة قوية وم�صداقية عالية للم�ستثمر ،لكي يعرف �أنه ي�ستطيع �أن
ي�صدر منتجاته ب�سهولة .وخال�صة القول �أن املدن االقت�صادية تعد
�أوعية ا�ستثمارية جديدة جلذب ال�سيولة املحلية واخلارجية.
ر�ؤية مغايرة
�إن �آلية طرح امل�شاريع واملدن االقت�صادية متثل مرحلة
مهمة من مراحل �إجناز امل�شاريع العمرانية ال�ضخمة واملدن
االقت�صادية ،لذا ف�إن مرحلة طرح امل�شاريع العقارية ال�ضخمة
واملدن االقت�صادية على وجه اخل�صو�ص �أهم بكثري من مرحلة
الت�صميمات املعمارية� ،إذ �إن مرحلة عر�ض امل�شروع وطرحه يحدد
فيها حاجة ال�سوق من امل�شروع بناء على نظرة م�ستقبلية وقراءة
من الهيكل ال�سكاين العام ،واال�سرتاتيجية العمرانية ،واحلاجة
املتوقعة لتطوير ا�سرتاتيجية تلك املدن ور�ؤاها ،و�أثرها يف زيادة
احلراك العقاري ،وا�ستقطاب ر�ؤو�س الأموال املهاجرة ،و�أثرها يف
كيفية �إ�صالح �إدارة الأعمال اخلا�صة بامل�شاريع ال�ضخمة� ،أي رفع
�آلية �صنع العمارة ذاتها وممار�سة وتطبيق جزئيات مهنة التطوير
العمراين العقاري ب�شكل عام ومتخ�ص�ص .واملنطقة العربية
واخلليجية ،مث ًال ،ما زالت تعتمد على �إعطاء ت�صميم امل�شروعات
الكبرية جلهة واحدة ،والتي من ال�ضروري �أن تكون مكت ًبا
ا�ست�شار ًيا عامل ًيا ،وال حتاول �أن تقوم بتجزئة هذه امل�شاريع �إىل
�أجزاء تالئم �إمكانيات ال�شركات اال�ست�شارية املحلية والوطنية.
ولعلنا ن�ؤكد �أهمية �صناعة العقارات ،و�أهمية مراجعة عمل
اجلهات امل�سئولة عن طرح امل�شاريع وتعزيز قدراتها ورفع م�ستواها
الإداري والفني .و�إىل �أن ن�صل لذلك ف�إن ر�ؤو�س الأموال املهاجرة
�سوف تعود وبكرثة .واملدن ال�سعودية واخلليجية تزداد ازدها ًرا،
وتنمو ب�شكل مطرد .ويعطي ذلكً � ،
أي�ضا� ،أث ًرا كب ًريا يف ال�صناعات
امللت�صقة مع �صناعة التطوير العقاري ابتداء من البناء والت�شييد،
وانتهاء بالإدارة والت�شغيل وال�صيانة وما ت�شتملها تلك ال�صناعات
من �أن�شطة .فطبيعة معمارية املدن وا�ستخدام الهوية العربية
املعمارية جزء من احلياة اليومية ،وطبيعة الب�شر هي اال�ستفادة
من املحيط امل�صاحب حولهم يف و�ضع الأ�شكال والر�ؤى املعمارية
و�أهمية تخطيط تلك املدن ال بد �أن ي�أخذ يف احل�سبان احلاجة
احلالية وامل�ستقبلية ،وي�ستويف الطابع واملالمح املعمارية املطلوبة،
ويجب �أال تكون عرثة يف طريق التطور العمراين والفكري ،والإبداع
يف �إعادة ت�شكيل الفن العمراين واملعماري العربي ،واال�ستفادة من
جتارب املبدعني وال�شركات اال�ست�شارية ال�سعودية املتميزة وحت ًما
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ه�ؤالء ال�شركات هم الأقرب لت�شكيل انعكا�س املالمح والهوية اخلا�صة بالهوية
ال�سعودية على تلك املدن.
قلة املنتجات املبتكرة
يرى اقت�صاديون �سعوديون �أن هناك حاجة ما�سة �إىل �إيجاد منتجات جديدة
لل�سوق العقارية ،وتنظيم الآلية التي يتم بها طرح ال�شركات العقارية ب�أ�سلوب
جديد ،مع تطوير �آليات العمل يف ال�سوق العقارية ال�سعودية .وبالرغم من �أن هناك
�أكرث من �شركة يف ال�سوق املالية تعمل يف القطاع العقاري� ،إال �أن هذه ال�شركات مل
ت�ستطع حتقيق جناح يواكب الطفرة العقارية .واملثال على ذلك :الفائ�ض املايل
من اكتتاب ال�شركات الكبرية كان بالإمكان اال�ستفادة منه لتوازن م�ستوى ال�سيولة
املالية العامة� ،أ�ضف �إىل ذلك �أن جميع اال�ستنتاجات ت�شري �إىل الطلب الكبري على
العقار يف امل�ستقبل.
فال�سوق اال�ستثمارية يف ال�سعودية ال تزال تعاين قلة املنتجات املبتكرة لتحفيز
قطاعاتها ،ويجب ت�شجيع االبتكار مبا يف ذلك �إجراء الدرا�سات املتخ�ص�صة يف
املجال العقاري �ضمن قطاعات �أخرى .فغالبية املنتجات التي ظهرت ،م�ؤخ ًرا،
متحورت حول امل�ساهمات العقارية ،وجتميع الأق�ساط ل�سلع معينة يف ق�سط واحد.
فاال�ستثمار العقاري يحتاج �إىل تن�سيق بني ال�شركات اال�ستثمارية املختلفة
بهدف خلق جو تناف�سي يخدم تقدمي املنتجات اجلديدة .فال�سوق العقارية
ال�سعودية م�ؤهلة لأن ت�ستفيد من جتارب الدول املجاورة والعاملية ،حيث �إن ال�شركات
اال�ستثمارية يف البالد يف و�ضع تناف�سي م�شابه لتلك ال�شركات العاملية �إال �أنها تفتقر
�إىل الأ�ساليب احلديثة يف ابتكار املنتجات .وهناك حاجة �إىل ت�ضافر اجلهود خلدمة
القطاع العقاري ،حيث يع ّد �أكرث القطاعات لال�ستثمار با�ستثناء القطاع النفطي.
ال�سيولة موجودة يف ال�سوق �أ�ص ًال �إال �أن هناك حتفظات على �إدارتها ب�سبب الأحداث
الإقليمية .وهناك حاجة �إىل تكوين ثقافة ا�ستثمارية عقارية م�شابهة لال�ستثمار
النفطي تعرف امل�ستثمرين الأجانب بطبيعة اال�ستثمار العقاري بهدف االجتاه نحوه,
خ�صو�صا مع ان�ضمام اململكة �إىل منظمة التجارة العاملية.
ً

منوذجا
مواد البناء ..الزجاج املقوى
ً
اعتمدت الطفرة العمرانية على �إدخال الزجاج خامة �أ�سا�سية يف البناء،
واعتماد واجهات البناء الزجاجية ك�سمة للعمران احلديث يف �أنحاء العامل
كافة لإبراز القيمة اجلمالية والديكور� ،إ�ضافة �إىل امل�ساهمة يف التخفيف
من وزن املبنى مقارنة مبواد البناء التقليدية ،حيث �إن الزجاج ب�إمكانه �أن
يقلل من وزن الطوابق ال�سفلية ب�أكرث من  70يف املئة و 30يف املئة بالن�سبة
للطوابق العلوية� ،إ�ضافة ملا له من مزايا حتمل وقوة بتحمله ً
�ضغطا عال ًيا جدً ا،
وانخفا�ض التكلفة مقارنة بالطوب ومواد البناء الأخرى التي ال متتلك اخلوا�ص
يف ال�صقل واللمعان.
ووفق املهند�س حممد فتحي الزيات ،مدير املبيعات يف امل�صنع الوطني
حلبيبات الزجاج وت�صنيع ال�سيكوريت «زجاج الأمان املقوى» ،ف�إن اململكة
ت�شهد ن�شوء م�صانع زجاجية حتويلية لتقوية الزجاج ،نظ ًرا للإقبال املتزايد،
و�إن رواج هذه ال�صناعة امتد لي�شمل البناء القدميً � ،
أي�ضا ،حيث ت�سعى املحالت
التجارية �إىل �أن ت�ستبدل بواجهات الألومنيوم القدمية زجاج ال�سيكوريت
املقوى� ،إ�ضافة �إىل مداخل الأبنية وامل�ست�شفيات واملراكز ،وا�ستخدامها قواطع
بني املكاتب بد ًال من اجلدران.
وبح�سب الزيات ف�إن مدينة جدة يوجد فيها نحو �ستة م�صانع حتويلية لهذا
النوع من الزجاج ،وتنتج �شهر ًيا ما يقارب � 24ألف مرت مربع� ،أي مبا يعادل
 30مليون ريال �سعودي �سنو ًيا ،و�إن هذا الرقم مر�شح للت�ضاعف نظ ًرا للطلب
املتزايد من ن�شاط حركة البناء ،وت�شييد مدينة امللك عبداهلل االقت�صادية يف
مدينة رابغ التي تعتمد ب�شكل �أ�سا�سي على الزجاج .وبالتايل ف�إن م�ستقبل هذه
ال�صناعة يف اململكة واعد نظ ًرا لتوافر املواد الأولية يف الرمل ال�سعودي الذي
يعد �أف�ضل �أنواع الرمل يف العامل ل�صناعة الزجاج ،وذلك خللوه من ال�شوائب
وخ�صو�صا رمال منطقة الربع اخلايل ،كما �أن الزجاج املتوافر يف ال�سوق
وامل�ستورد من ال�صني وتايالند لي�س بدرجة اجلودة التي ت�صنع حمليا وحتى
الزجاج امل�ستورد من �أوروبا لن ي�ستطيع املناف�سة نظرا الرتفاع تكلفة الإنتاج،
مما ي�ضاعف �سعره مقارنة باملنتج ال�سعودي ،مما يفتح الباب وا�سعا �أمام
ازدهار هذه ال�صناعة حمليا ودوليا ،لكن معظم امل�صانع املوجودة يف اململكة
هي م�صانع حتويلية تقوم على �أخذ �صفائح الزجاج وتقويتها يف الأفران،
ولكن اململكة بحاجة �إىل م�صانع �أخرى تقوم بال�صناعة الأولية ابتداء من
الرمل اخلام .ويف اململكة ال يوجد �سوى م�صنع واحد يف مدينة اجلبيل �شركة
«جاردن» ،والذي يعمل بطاقة �إنتاجية �شهرية عالية تقارب � 24ألف مرت مربع

من الزجاج ،والتي قد ال تغطي الطلبات املتزايدة على الزجاج ال�سيكوريت
ال�سعودي يف امل�ستقبل.
قطاع الإ�سمنت
ك�شف �سعود الدبالن ،املدير العام ل�شركة �إ�سمنت اليمامة ،عن ت�أثري املدن
االقت�صادية اجلديدة وامل�شاريع الكربى التي افتتحها امللك عبداهلل بن عبيد
العزيز يف ربوع اململكة على �إنتاج الإ�سمنت ،وهل �ستكون هناك �أزمة حادة يف
الإنتاج ومن ثم يحتاج ال�سوق �إىل اال�سترياد� ،أم �أن هناك �شي ًئا �آخر؟ �إن تنفيذ
م�شاريع مثل املدن االقت�صادية وال�صناعية ي�ستغرق عدة �سنوات ورمبا ع�شرات
ال�سنني .ولهذا ف�إن ا�ستهالك البنية التحتية من الإ�سمنت لهذه امل�شاريع لن يكون
كب ًريا �إذا ق�سم على عدة �سنوات ،ويف الذي يبد�أ فيه ا�ستهالك الإ�سمنت لهذه
امل�شاريع �سيكون هناك كمية كبرية جدًا من فائ�ض الإ�سمنت من م�صانع اململكة.
ويف �س�ؤال له حول امل�صانع اجلديدة و�أثرها يف دعم ال�سوق؟ وهل �ستزيد
�شركة �إ�سمنت اليمامة من معدل �إنتاجها للإ�سمنت عن املعدل الطبيعي تلبية
حلاجة ال�سوق ،ولتغطية تلك امل�شاريع مع �شركات الإ�سمنت الأخرى ..ال�سوق
احلقيقية الآن حوايل « »26مليون طن لعام  ،2006و�أن �إنتاج اململكة بنهاية عام
 2007مل يقل عن « »38مليون طن ،ولهذا ف�سيكون هناك فائ�ض كبري بالإنتاج
مبجرد بدء �إنتاج بع�ض م�شاريع م�صانع الإ�سمنت ولي�س كلها .و�شركة اليمامة
نفذت خط �إنتاج بلغت طاقته «� »10آالف طن يوم ًيا وبد�أ �إنتاجه خالل الربع
الأول من عام .2007
ويرى الدبالن �أن التو�سع يف م�صانع الإ�سمنت عامل ًيا خالل الفرتة 2003
�إىل  2010ظاهرة غري م�سبوقة� ،إذ ارتفع الإنتاج يف بع�ض املناطق مثل منطقة
اخلليج وال�صني والهند و�إيران واملك�سيك �إىل عدة �أ�ضعاف الطاقة يف بداية عام
2003م ،ولهذا ف�إن �سعر الإ�سمنت انخف�ض �إىل معدالت مل ي�شهدها العامل منذ
مدة طويلة ..و�إن كنا نعتقد �أن تكلفة النقل البحري �ستجعل اال�سترياد والتجارة
وخ�صو�صا يف دول
العاملية مكلفة..ولكن الأ�سعار املحلية �ستكون متدينة جدً ا،
ً
اخلليج وعلى ر�أ�سها اململكة.
ي�ستنتج مما �سبق �أن املدن االقت�صادية �أوعية ا�ستثمارية مميزة جاءت
المت�صا�ص ال�سيولة املحلية ،وجذب ر�ؤو�س الأموال اخلارجية ،وتوفري الفر�ص
اال�ستثمارية ،و�إيجاد فر�ص العمل ،وتنويع م�صادر الدخل يف منظومة االقت�صاد
الوطني ،وعدم االعتماد على البرتول كم�صدر رئي�س للدخل ،وتر�سيخ مفاهيم
اال�ستثمار طويل الأجل يف م�شاريع ا�سرتاتيجية ت�ؤثر يف االقت�صاد الوطني
واقت�صاديات املنطقة برمتها.
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ال�شكل  :2.1منوذج املريا ثالثي الأبعاد.

ال�شكل  1.1املريا امل�ستخدمة يف معايرة الكامريا.

تقنية الفوتوجرامرتي الأر�ضية

التوثيق المعماري ثالثي األبعاد

متكن تقنية الفوتوجرامرتي الأر�ضية من �إج��راء عملية امل�سح ثالثي الأبعاد للمبنى
بدقة عالية ودون التما�س املبا�شر مع املباين املدرو�سة.
د.املهند�س فائز طر�شة كردي,
املهند�س �أ�سعد �أبو عمارة,
املهند�س �أحمد ح�سن

يف �إطار توجه الهيئة العليا لل�سياحة والآثار يف اململكة العربية ال�سعودية لإحياء املناطق التاريخية يف اململكة واملحافظة
عليها ,مت طرح م�شروع �إحياء حي «ال�صور» مبحافظة ينبع ،والذي ا�ستهدف توثيق الو�ضع الراهن لتلك املواقع الأثرية ومن
ثم �إعادة توظيفها مبا يتما�شى مع واقع �أهميتها التاريخية وقيمتها احل�ضارية .وتقوم هذه الدرا�سة النموذجية على درا�سة
جمموعة مبانٍ تقع �ضمن «حي ال�صور» يف مدينة ينبع ،بهدف توثيق مباين امل�شروع معمار ًيا ،وذلك يف الف�ضاء ثالثي الأبعاد،
ومن ثم و�ضع ت�صور عن احلالة الأ�صلية للمباين املدرو�سة.
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ومتكن هاتان املرحلتان من و�ضع درا�سة الرتميم و�إعادة الت�أهيل للمنطقة
املدرو�سة ،حيث ت�ستخدم تقنية الفوتوجرامرتي الأر�ضية يف عملية التوثيق
املعماري يف الف�ضاء ثالثي الأبعاد يف هذا امل�شروع .ومتتاز هذه التقنية ب�إمكانية
منذجة املن�ش�آت دون االحتكاك املبا�شر معها ،وذلك بدقة عالية «ال�سنتيمرت».
وتلك النماذج ثالثية الأبعاد للمباين تكون ب�أبعاد حقيقية مع �إمكانية ربطها
�أوتوماتيك ًيا مع نظام �إحداثي معني ،ف�ض ًال عن �إمكانية تطوير هذه النماذج
للح�صول على مناذج ذات مظهر رقمي حقيقي ( )Textureللمبنى.
مع انت�شار و�سائل االت�صال وتطورها يف العامل ,وظهور العوملة والذوبان
الثقايف للمجتمعات ،كان البد من زيادة االهتمام باخل�صائ�ص واملعامل
احل�ضارية للمجتمع العربي يف اململكة العربية ال�سعودية ل�صيانة الهوية العربية
الإ�سالمية واحلفاظ عليها .تلك الظروف ترافقت بثورة هائلة يف جمال هند�سة
اجليوماتيك «الطبوغرافية �أو امل�ساحة» .و�أفرزت هذه الثورة تقنيات جديدة
متكن من �إن�شاء خمططات رقمية ثالثية الأبعاد موجهة طبوغراف ًيا .هذه
املخططات تعد م�صد ًرا غن ًيا للمعلومات ،وذلك لكثافة املعلومات والتفا�صيل
التي حتويها ،والتي تعد م�صد ًرا غزي ًرا لقواعد بيانات �أنظمة املعلومات
اجلغرافية (� )GISأو لربامج احلقيقة االفرتا�ضية (.)Virtual Reality
وكذلك تعد هذه املخططات �أمينة لدرجة عالية ،وذلك لدقتها العالية ولتمثيلها
للواقع بكل �أبعاده دون اختزال �أي بعد «على عك�س حالة املخططات ثنائية
الأبعاد حيث يختزل احلرف  Zلن�ستطيع متثيل الفراغ على امل�ستوى» .هذه
اخل�صائ�ص جتعل تلك النماذج الرقمية ثالثية الأبعاد وثائق مهمة جدًا يف

جمال التوثيق املعماري والأر�شفة الأثرية.
وقد ا�ستجابت الهيئة العليا لل�سياحة والآثار يف اململكة العربية ال�سعودية
لتلك الظروف ,وتبنت خطة لإحياء املناطق التاريخية يف اململكة واملحافظة
عليها .وبد�أت �أهمية مدينة ينبع تظهر يف العهد الإغريقي ،حيث عرفت كميناء
مي ّون ال�سفن املارة بالبحر الأحمر .ويف �صدر الإ�سالم ارتبط ا�سمها بعدة
غزوات نبوية «�سرية العي�ص وبواط والع�شرية» .ويف الع�صر الإ�سالمي الذي
امتد حتى نهاية احلكم العثماين لعبت مدينة ينبع دو ًرا مه ًما كميناء جتاري
ي�ستقبل قوافل احلجيج القادمني من م�صر وال�شام و�شمال �إفريقيا و�سفنهم.
ومتكن تقنية الفوتوجرامرتي الأر�ضية من �إجراء عملية امل�سح ثالثي
الأبعاد للمبنى بدقة عالية ودون التما�س املبا�شر مع املباين املدرو�سة ،ما �إن
ت�صبح هذه النماذج جاهزة تبد�أ املرحلة الثانية من امل�شروع ،وهي و�ضع ت�صور
عن احلالة الأ�صلية للمباين املدرو�سة ,وذلك بناء على الوثائق التاريخية
املتوافرة� ،أو عن طريق اال�ستدالل مب�ؤ�شرات مكانية «الأجزاء املتبقية من
املباين املدمرة ,الركام وعنا�صره وطبيعته يف املنطقة املدرو�سة ,هند�سية
البناء نف�سه من خالل توزيع الفتحات و�شكل ال�سطح وتوزيع العنا�صر احلاملة»،
�أو من خالل حماكاة روح املرحلة التاريخية للمباين املدرو�سة.
وبناء على اخلطوتني ال�سابقتني ميكن بناء ت�صور جديد ل�شكل املباين بعد
عملية الرتميم و�إعادة الت�أهيل.
النمذجة با�ستخدام الفوتوجرامرتي الأر�ضية
ميكن ا�ستخدام كامريا رقمية من �أجل التقاط �سل�سلة من ال�صور للمبنى
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عوامل ت�صحيح �أخطاء
العد�سات
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1.878 =k1
19.77=k2
0.000=k3
-89.31=p1
-63.91=p2

حجم ال�صورة

Resolution

(بيك�سل)

2560 x 1920

�أبعاد ح�سا�س الكامريا
(مم)

6.5095 x 4.8632

7.0763

2.3434 =X
3.3335 =Y

اجلدول  :1ثوابت الكامريا امل�ستخدمة يف امل�شروع

املراد منذجته .ومن ثم معاجلة هذه ال�صور با�ستخدام برنامج متخ�ص�ص
لهذا الغر�ض و�صو ًال �إىل ح�ساب النموذج ثالثي الأبعاد املطلوب .قبل البدء
بهذا ال بد من معايرة الكامريا ،وذلك من �أجل ح�ساب ثوابت الكامريا.
هذه الثوابت تدخل مبا�شرة يف عملية ح�ساب النموذج النهائي .تتم املعايرة
عادة يف املكتب قبل اخلروج للت�صوير ب�شكل مبا�شر.
معايرة الكامريا
يتم يف هذه اخلطوة ح�ساب ثوابت الكامريا ،وذلك با�ستخدام لوحة
معيارية ت�سمى املريا (ال�شكل  ,)1.1حيث يتم التقاط عدد من ال�صور
لهذه املريا ،ومن ثم �إدخال هذه ال�صور �ضمن برنامج منمذج ال�صور
ليتم منذجة هذه اللوحة (ال�شكل  )2.1وبالتايل ح�ساب ثوابت الكامريا
(اجلدول .)1
بعد معايرة الكامريا ف�إننا نبد�أ املرحلة الثانية يف عملية النمذجة
ثالثية الأبعاد للمبنى وهي التقاط �سل�سلة من ال�صور للمبنى املدرو�س.
التقاط �سل�سلة من ال�صور للمبنى املراد منذجته
عند التقاط ال�صور للمبنى يجب مراعاة ثالث مالحظات ,الأوىل هي
�أن تكون كل نقطة مراد منذجتها مرئية من �صورتني على الأقل .املالحظة
الثانية هي �أن تكون الزوايا بني حماور ال�صور املتجاورة قريبة من القائمة.
�أما املالحظة الأخرية فهي �أال يتم التقاط �أكرث من �صورة من النقطة
نف�سها .ال�شكل  2يو�ضح توزع نقاط الت�صوير حول املبنى املدرو�س.
معاجلة ال�صور
�إن مبد�أ معاجلة ال�صور هو االنتقال من الإ�سقاط املركزي للمبنى على
م�ستوى ال�صورة �إىل جملة الإحداثيات الفراغية ثالثية الأبعاد ،حيث �إن
كل نقطة مرئية يف �صورتني �أو �أكرث ميكن ح�ساب �إحداثياتها الديكارتية
يف الف�ضاء الثالثي انطال ًقا من �إعادة ت�شكيل تقاطع �أ�شعة الإ�سقاط كما

ال�شكل  :2توزع نقاط الت�صوير حول املبنى املدرو�س.
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هو مو�ضح بال�شكل .3
هناك عدة برامج ت�سمح بتطبيق تلك التقنية .من �أهم تلك الربامج
))Autodesk Image Modeler www.usa.autodesk.com
و( )www.photomodeler.com» www.photomodeler.com
 .Photo Modelerوالربنامج الثاين هو امل�ستخدم يف هذا امل�شروع.
وي�سمح تطبيق هذه التقنية يف احل�صول على منوذج ثالثي الأبعاد
للج�سم املدرو�س (ال�شكل  ,)4وكذلك ميكن من ح�ساب �صور م�صححة
( Orthophotoال�شكل  )5للج�سم امل�صور .ت�سمى ال�صور امل�صححة
�أحيا ًنا اخلرائط ال�صورية ،لأنها ت�سمح ب�إجراء القيا�سات عليها مبا�شرة.
حيث �إن االرت�سام يف ال�صور العادية يكون مركز ًيا واالرت�سام يف ال�صور
امل�صححة املح�سوبة يكون متواز ًيا.
�صورة م�صححة ( )Ortho photoال�صورة قبل الت�صحيح.
ال�شكل 5
عند االنتهاء من ح�ساب النموذج ثالثي الأبعاد للمبنى املدرو�س ,ت�أتي
املرحلة الأخرية وهي �ضبط املقيا�س وجملة الإحداثيات للنموذج املح�سوب.
ويتم ذلك بطريقتني .الطريقة الأوىل تعتمد على حتديد الطول احلقيقي
مل�سافة وا�ضحة �ضمن النموذج .والطريقة الأخرى من خالل ربط النموذج
املح�سوب مع جملة الإحداثيات املحلية عن طريق قيا�س الإحداثيات املحلية
لثالث نقاط على الأقل ال تقع يف م�ستوى واحد يف النموذج املح�سوب.
الدقة
يتم ح�ساب دقة النقاط املقا�سة اعتمادًا على نظرية املربعات ال�صغرى
( .)Lest squares theoryويالحظ �أن اخلط�أ املتو�سط للرتبيع للحالة
الأ�سو�أ للقيا�سات املعاجلة يف هذا امل�شروع ي�ساوي � 2.5 ±سم� .إن هذه
القيمة تعد جيدة وتعرب عن دقة هذه الطريقة يف منذجة املباين ب�شكل

ال�شكل  .3االنتقال من �إحداثيات ال�صورة �إىل اجلملة الديكارتية.

ثالثي الأبعاد .من �أجل زيادة الدقة ميكن ا�ستخدام كامريا �أكرث ا�ستقرا ًرا هند�س ًيا
وذات حجم �صور (� )Resolutionأكرب.
ولتقنية الفوتوجرامرتي الأر�ضية تطبيقاتها يف جمال الرتميم و�إعادة ت�أهيل
املباين الأثرية ،وت�شمل:
ت�أهيل املباين الأثرية
يف �أعمال ترميم املباين الأثرية ,ف�إنه من ال�ضروري توثيق احلالة الراهنة
للمبنى قبل البدء بالرتميم ،وذلك من �أجل حفظ الن�سخة الأ�صلية للمبنى قبل
الرتميم ،والعمل على حماكاتها قدر امل�ستطاع يف �أثناء عملية �إعادة الت�أهيل.
وعليه ف�إن درا�سة �إعادة ت�أهيل املباين الأثرية متر باملراحل التالية:
توثيق احلالة الراهنة للمبنى «حالة ما قبل الرتميم» ،وذلك من
خالل و�ضع منوذج رقمي ثالثي الأبعاد للمبنى املراد ترميمه .يف هذه
املرحلة ف�إننا ن�ستطيع تطبيق ا�ستخدام تقنية الفوتوجرامرتي الأر�ضية
يف �إنتاج النموذج ثالثي الأبعاد للمبنى املراد ترميمه.
اعتمادًا على النموذج الذي مت احل�صول عليه يف اخلطوة ال�سابقة,
بالإ�ضافة �إىل الوثائق التاريخية املتوافرة عن املبنى ,وكذلك باالعتماد
على ال�شكل الهند�سي للمبنى والبيئة الطبيعية واملعمارية واجلغرافية
املحت�ضنة له ,وكذلك باالعتماد على الركام املوجود يف حميط املبنى،
ميكن و�ضع ت�صور عن احلالة الأ�صلية للمبنى .و�سيكون هذا النموذج له
دور مهم جدً ا يف املرحلة التالية من الدرا�سة.
و�ضع درا�سة الرتميم ،وذلك من خالل ر�سم املبنى باحلالة املراد
الو�صول �إليها على امللف نف�سه املنتج يف املرحلة ال�سابقة.
تقوم اجلهة املنفذة مل�شروع الرتميم
باالعتماد على النموذجني ال�سابقني يف
تنفيذ �أعمال الرتميم ،وعند ا�ستالم
امل�شروع يتم ا�ستخدم النموذج ال�سابق
للت�أكد من تطابق التنفيذ مع الدرا�سة.
يف ال�شكل  6منوذج للمبنى املبني
بال�شكل  ،4وهذا النموذج يبني ت�صور
احلالة الأ�صلية للمبنى .وميكن ع ّد
هذا النموذج احلالة امل�ستقبلية للمبنى
بعد �أعمال الرتميم .ويالحظ يف هذا
النموذج �أن البنا َء ْين �أ وب مل يكونا
موجودين يف منوذج احلالة الراهنة
«ال�شكل  ,»4ولكن ب�سبب وجود بقايا
منهما يف املوقع تدل على وجودهما يف
احلالة الأ�صلية للمنطقة ،لذلك فقد مت
�إ�ضافتهما �إىل منوذج احلالة الأ�صلية
للمباين املدرو�سة .وكذلك ف�إن الأجزاء
املدمرة واملت�صدعة يف هذه املباين مت
ر�سمها ب�شكل �سليم للتما�شي مع فر�ضية
احلالة الأ�صلية.

ال�شكل  :4منوذج ثالثي الأبعاد للمباين املدرو�سة يف حي «ال�صور» مبحافظة ينبع.

ال�شكل  .6منوذج ثالثي الأبعاد
للمبنى يف ال�شكل  4ميثل ت�صور احلالة
الأ�صلية للمبنى .البناءان �أ وب مت
�إ�ضافتهما �إىل منوذج احلالة الأ�صلية
للمباين املدرو�سة.
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مرآة ساكنيه

مل تغفل الثقافة العربية عن تنظرياتها للباب كمفردة جمالية ترتبط بالفن والعمارة.
يف الطريق �إىل الباب ،ت�سكنك موروثات وتتعددك معانٍ عن �سر الباب الذي �شغل بال املعماريني والفنانني واملبدعني
من احلرفيني على مدار الع�صور ،لكن ال�شغف العربي بالباب يتك�شف عن دالالت ذات �صلة بخ�صو�صية الثقافة العربية
التي تقدم ال�ضيف وتر�سم �سمات �ساكن البيت ،وحتدد ذائقته وم�ستواه االجتماعي والثقايف ،وهو يف العمق حلظة مهمة
حت ّد املخفي عن الظاهر وتف�صل الداخل عن اخلارج ،وبني الدخول واخلروج م�ستويات من الرتميز ،ترتبط بثنائية
املوت واحلياة ،والوجود والعدم ،والأمان واخلوف ،والطبيعة والنظام ..وغريها.
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ا�ستقر الباب يف موقع مت�صدر للتعبريات الفنية العربية ،دا ًال على رموز
جمالية عديدة �أ�شار �إليها ال�شعراء والكتّاب ،كما ن�سج الباب م�ساحة غري قليلة
منزاحا �إىل الرتاث ال�شعبي� :أمثا ًال وحك ًما وحكاية ،ومل تكن
من املخيلة العربية،
ً
العمارة والفنون العربية مبعزل عن هذا االحتفاء بالباب ،بو�صفه مدخل البيت،
وم��ر�آة �ساكنيه ،و�أغنى ال��دالالت عن الغنى والكرم واالعتناء بال�ضيف ،ف�ش ّكل
الباب مفردة معمارية رئي�سة ،اختزلت على �سطحه الفنون العربية من ر�سم،
وحفر ،ونق�ش ،وزخرفة تراكم معنى على معنى.
لوحة ت�شكيلية
يف كل ذلك ،مل تغفل الثقافة العربية عن تنظرياتها للباب كمفردة جمالية
ترتبط بالفن والعمارة ،وبعد �أن ابتدع الباب ابتكا ًرا دفاع ًيا �أمن ًيا� ،صار يحمل
دالالته الفل�سفية واجلمالية والفنية ،كما ي�صور الناقد الت�شكيلي والباحث العراقي
�شاكر لعيبي جماليات الباب العربي والقيمة الت�شكيلية واجلمالية الأكيدة للباب
العربي القدمي ،لأنه يقرتب اقرتا ًبا حثي ًثا من العمل الت�شكيلي باملعنى الدقيق
�أحيا ًنا للكلمة.
«يقرتب الباب كذلك من ال�سمات الأ�سا�سية التي مت ِّيز ما ُيطلق عليه عادة
إ�سالمي» ،فمن جهة ثمة ،على �صفحة هذا الباب ،ان�شغال لوين وزخريف
«بالفن ال
ّ
�صاف ،وم��ن جهة �أخ��رى فهو م�شغول على واح��د من احل��وام��ل ()supports
امل�ألوفة يف الفن الإ�سالمي :اخل�شب .ومثله مثل اللوحة املر�سومة ،ميتاز بالعمودية
واملواجهة ( ،)frontalitéالفارق بينهما �أن اللوحة الت�شكيلية ميكن �أن تكون
َ
مربعة وم�ستطيلة وميكن �أن تُنجز وتُع ّلق ًَ
عر�ضا ،يف حني �أن الباب ناد ًرا ما يتخذ
ال�شكل املربع وهو ُي ْع َر�ض � ً
للم�شاهدين ،املارة بطريقة طوالنية غال ًبا.
أي�ضا
ِ
كما �أن االن�شغال الزخريف ميكن �أن يتخذ �أ�ساليب عدة ،ففي مناطق املغرب
العربي مثل تون�س ،ميكن �أن تكون �أطراف امل�سامري التي وقع و�ضعها على الباب
�ضمن ت�شكيلة زخرفية هي �أ�سا�س التكوين العام ( ،)compositionوميكن � ً
أي�ضا
مر�سوما ،حرف ًيا ،ب�أ�صباغ حمددة :الأزرق والأحمر والأ�صفر مث ًال،
�أن يكون الباب
ً
تكوينات جتريدية يف الغالب الأعم .يف حني �أن بع�ض الأبواب يف منطقة
ويقدِّ م
ٍ
عنيزة والق�صيم وقراها وواحاتها يف اململكة العربية ال�سعودية ،م�شغولة ب�أناة
ال�سجاد املحلي .الباب يف هذه احلالة يغدو كله
لكي متا ِثل ب�شكل مده�ش موتيفات ّ
�صفحة زخرفية مغطاة باملوتيفات .زخرفة �أبواب �أخرى يف الق�صيم «مثل باب
الب�سام» تبدو �أكرث تق�ش ًفا ومتزج العنا�صر الزخرفية العربية الإ�سالمية
يف ق�صر ّ
باملوتيفات الهندية� :شكل «الوردية» والنباتات امل�ؤ�سلبة التي ناد ًرا ما ا�ستخدمت يف
الزخرفة الإ�سالمية يف امل�شرق العربي خا�صة.
وهناك �أمناط �أخرى من الأبواب يف بلدان مثل العراق و�سوريا .ففي مدينة
دم�شق العتيقة ميكن تلم�س �أ�سلوب تلويني و�أ�سلوبي خمتلف ،يف حني نرى يف العراق
�سل�سلة من الأبواب ذات الأبهة املفرطة املثقلة بالت�أثريات من كل حدب و�صوب.
وللأبواب يف املدينة العربية العتيقة �أو يف بع�ض القرى دالالت اجتماعية� :إن
ثراء نقو�شها و�أبهة مظهرها ت�صري دالة على رفعة ال�ساكن ومنزلته� .إنها «العتبة
يتوجب � ًإذا �أن تكون
الرمزية» التي يخطو املرء بعدها �إىل حميمية �سكان املنزلّ .
هذه العتبات من طينة «جميلة» يف املقام الأول ،لأنها االنطباع الأول عن ال�ساكنني.
القاهرة القدمية
يقول جالل عبادة� ،أ�ستاذ العمارة والت�صميم احل�ضري بجامعة عني �شم�س:
«يت�ضمن الولوج �إىل جمموعة م�سجد ومدر�سة ال�سلطان ح�سن «بنيت يف عام
 »1363الواقعة عند �سفح قلعة �صالح الدين بالقاهرة ،خربة ،وروحانية ،وح�سية
فريدة وغنية مبتتابعات الف�ضاءات املتتالية والأحا�سي�س املتالحقة».
وي�صف عبادة التجربة التي تبد�أ منذ ملحة باب امل�سجد املهيب الذي تعلوه
�صفوف املقرن�صات املتنا�سقة املتدلية يف ت�شكيالت مناغمة ،م�ؤلفة مو�سيقا
عبقرية لت�سابيح خا�شعة ،ويعلو الباب اخل�شبي املطعم بزخارف بديعة متداخلة
وح�شوات متوالية ،متماوجة يف حركات ال متناهية ،تدعو �إىل الت�أمل واالندها�ش.
ويقود الباب �إىل فراغ املدخل املربع ال�شكل ،الذى تعلوه يف �سمو القبة �شاهقة

تتكامل فيه صناعة العمارة مع فن
الزخرفة الشكلية
االرتفاع ،ت�سقط �إ�ضاءات خافتة يف الفراغ الداخلي املظلل ،الذي
يقود يف رهبة وعرب ال��درج ال�صغري �إىل ممر �ضيق تلفحه ن�سمات
رقيقة من الهواء املنع�ش الرطب ،من فتحات علوية �صغرية بالفناء
اجلانبي ،الذي يلي املجاز �إىل الف�ضاء الداخلي للم�سجد.
يف جانب �آخ��ر من القاهرة القدمية ،يدلف امل��رء �إىل منزل
ال�سحيمي باجلمالية «بني يف عام  »1648عرب بابه الرئي�س ال�ضخم
من �ضيق حارة الدرب الأ�صفر بهوائها ال�ساخن� ،إىل رحبة املدخل
الف�سيحة ،ثم �إىل املجاز املنك�سر املتطلع �إىل الأمام بهوائه البارد
الرطب واخلايف خل�صو�صية �أهل املنزل يف �صمت بليغ.
ومن الباب �إىل املجاز ،ينك�شف ما يختبئ رويدً ا رويدً ا عرب �أ�شعة
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تنبت كيفما ت�ساء“ ،متحدث ًا هنا عن عمّان القدمية.
ي�ستعيد الفنان وامل�سور الفوتوغرايف ذلك امل�سهد
العجيب الذي يتاأمله يومي ًا من �سرفته يف اللويبدة
باجتاه جبل عمّان ،م�سري ُا اإىل اأن „هذا امل�سهد بكل
انعكا�سات الأ�سواء والظالل ل يزال ي�سكنني يف كل
لوحاتي؛ عندما اأدخل اإىل مر�سمي وبال وعي مني اأجد
اأنه يت�سرب من ذاكرتي الب�سرية اإىل اأ�سابع يدي اإىل
اللوحة“.
ي�سيف طنطاوي „تكوين
معماري غريب فيه ع�سوائية
رمبا ل تكون اأنيقة كما ينبغي
يرسم األحياء
من الناحية املعمارية ولكني
القديمة
ل زلت مفتون ًا به ومبن
�سنعوا هذه املباين ،وكيف
والعشوائية
„تع�سلقت“ فوق بع�سها
العمانية منذ
على هذا النحو العبثي
عشرين عامًا
ال�ساخب الفطري ،وكيف
ا�ستطاعت الطبيعة والب�سر
الب�سطاء اأن ي�سيفوا كل هذا
الت�سكيل املثري للعني وللفنان،
معترب ًا اأن هذا اأكرث ما يثريه يف عمّان الباذخة ب�سري ًا
والفو�سوية يف اآن.
قاده التلقي الفطري لالنبهار بامل�سهد الب�سري
للمناطق الع�سوائية يف عمّان ،باحث ًا او حماو ُل ايجاد
ن�سق لعالقات ان�سانية اأكرث جما ُل يف اإطار اجتماعي
مدين يجمع الب�سر ،لذلك مل ت�سكنه عمان الغربية ذات
الناطحات الإ�سمنتية والزجاجية ،اإذ راأى يف املباين
املتال�سقة واحلميمة يف عمان القدمية التي اأحبها مذ
راآها اأول مرة نوع ًا من التوا�سل الإن�ساين بني الب�سر
الذي �سكنوها.

البيوت هنا ت�شبه النا�س

صاد ومرحب،
للباب أسرار عجيبة فهو ٌّ
ويقرب ،ويفصل ويصل
ينئي
ِّ

„البيوت هنا ت�سبه النا�س فهذا املتال�سق جنبك
كتف ًا بكتف و�سقف ًا ب�سقف هو لي�س جمرد جارك
يف املكان واحليز اجلغرايف الذي ت�سغالنه ،بل قد
يكون جزء ًا من عائلتك ،هنا ل اأريد اأن اذهب نحو
التف�سري الرومان�سي جلغرافيا املكان ،ولكني اأحبذ
تخيله على هذا النحو ،ولو كان الطرح خيالي ًا ومفرط ًا
بالرومان�سية“ ،يقول طنطاوي.
ويف عالقته الت�سكيلية باملكان خلقت هذه الفو�سى
الب�سرية/املعمارية اأ�سكا ًل ت�ستهويه ،فهو ل يتوقع
اأن بناية �ساهقة زجاجية معدنية قد تثري خميلة اأي
ت�سكيلي ،لفت ًا اإىل اأن تلك العالقة تعيده اإىل �سوؤال
„ماذا ي�ستهي الت�سكيلي يف امل�سهد الب�سري املقابل يف
عمان اأو يف غريها؟“ ،جميب ًا عليها بطريقته اخلا�سة
„عمّان القدمية ل زالت متثل ذاكرة ثرية للت�سكيلي
و�ستبقى كذلك اإىل اأن يتوقف زحف ال�سمنت وم�ساريع
ال�ستثمار التي تدك بق�سوة اأركان هذا الرتاث
اجلميل“.
ي�سري بع�س اأ�سدقاء طنطاوي اإىل خلو جميع
لوحاته التي ر�سمها عن عمّان من الب�سر ،فري ّد على
مالحظاتهم بقوله „مل اأكن اأفكر يف هذا املو�سوع اأثناء
ر�سم عمّان ،تعاملت مع امل�سهد الب�سري لعمّان
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النور اخلافتة واملنبثقة يف �إن�سيابية لتغمر حدائق املنزل ب�أ�شجاره
ورياحينه ونوافريه ومظالته وتغريد طيوره وع�صافريه و�سط
بنيانه وفراغاته.
أمنوذجا للعديد من املباين
ويف كال امل�شهدين اللذين ميثالن � ً
الدينية ،وال�سكنية ،والتجارية ،وغريها من �أمثلة العمارة يف
العامل الإ�سالمي من �إندوني�سيا �إىل الأندل�س ،ومن �آ�سيا الو�سطى
والبلقان �إىل الهند وغرب �أفريقيا بتنويعاتها املختلفة ،ف�إن الباب
هو �أهم العنا�صر امل�سيطرة على العمارة الإ�سالمية.
وال ميثل الباب فقط بوابة الدخول �أو العبور �إىل العوامل
الداخلية للأبنية والف�ضاءات ،و�إمنا ي�شكل نقطة حتول فا�صلة
بني الداخل واخلارج ،وين�ساب وميتزج عندها الف�ضاء اخلارجي
مع العامل الداخلي.
وت�برز «عمارة الباب» كمعاجلة ت�صميمية بارعة ،وبديعة
القيمة والتعبري ،تتج�سد فيها دقة ال�صناعة وتقنية احلرفة ،كما
تتكامل فيها �صناعة العمارة مع فن الزخرفة ال�شكلية واخلطوط
الهند�سية ،ويتفاعل من خاللها النمط الت�صميمي مع التنميط
الت�شكيلي و�صالبة املادة مع قيمة اللون وملم�س ال�سطح.
وتتمثل بو�ضوح يف «عمارة الباب» ،ب�ساطة الأداء الوظيفي
مع �أ�صالة التعبري اجلمايل ،وقوة الت�صوير الرمزي مع الإدراك
احل�سي ،وب��ه��ذا ي�برز ال��ب��اب يف ال��ع��م��ارة الإ���س�لام��ي��ة ،التباين
والتنا�سق بني معاين اخلفي والظاهر ،ورموزامللمو�س واملح�سو�س،
و�إ�شارات اجللي والكامن ،وجميعها من القيم الروحية واملادية
املميزة للعمارة الإ�سالمية على م ّر الع�صور ،لتربهن جميعها على
عظمة العمارة الإ�سالمية ،وعبقرية �صناعتها ،وتعدد مناذجها
و�أمناطها و�أ�صالة قيمها.
دم�شق القدمية
يت�أمل رافع حقي� ،أ�ستاذ العمارة ،م�شهد الباب يف دم�شق
القدمية�« :أذك���ر ب�شوق وحنني ب��اب بيت لعائلة كرمية يف حي
امليدان بدم�شق ،لطاملا كنت �أراه كب�ساط �سحري ،ينقلني �إىل
عامل جميل يختبئ وراء اجلدران».
مل يكن الباب متمي ًزا فن ًيا ،فهو ككل بيوت امليدان القدمية،
�ضخم ،خ�شبي ،داكن اللون ،وله فتحة �صغرية لال�ستعمال اليومي،
�أما الباب ب�أكمله فلرمبا مل يفتح �أبدً ا منذ زمن بعيد .وكان �أمام
الباب ف�سحة �صغرية ت�سبقها درجات ،وخلفه بهو �أقرب للظلمة
ي�ؤدي �إىل دهليز يفوح منه النور القادم من الفناء الأول للبيت..
كنت �أراه دائ�� ًم��ا �سعيدً ا ومرح ًبا بالقادمني .وكانت الف�سحة
ال�صغرية تهبط بالقادم �إىل من�سوب البيت لت�ضمه وترحب به.
�أما الباب اخل�شبي فقد كان يتحرك بان�صياع بني يدي دافعه،
م�صد ًرا �أ�صواتًا ،كان عبوره ك�شرب ك�أ�س ماء بارد يف يوم حار.
يلفت �أ�ستاذ العمارة واملخت�ص بت�صميمات البيئة�« :أذكر
بدم�شقً � ،
أي�ضا ،بابني يقفان متجاورين ،لبيتني يف مبنى من
الع�شرينيات من القرن املن�صرم ،يف �شارع جناين ال��ورد ،كانا
تو�أمني لطيفي املقيا�س� ،أبي�ضني .كانت لهما فتحات من زجاج

مع�شق ،لت�سمح بالنور والود �أن ين�سابا من الداخل �إىل الف�سحة التي ت�ضم البابني
والزائرين ،فيلم�س القادم عمق العالقة بني �ساكني البيتني ،وي�شعر باالرتياح ما
�إن ي�صل �إىل ف�سحة داريهما امل�شرتكة» .ويتابع« :يف زيارة يل بعد انقطاع ،هالني
�أن �أحد التو�أمني قد اختفى لي�أخذ مكانه باب جديد �أنيق من اخل�شب الفاخر،
�ضخم� ،أ�صم من الفتحات ،غامق اللون ،ور�سمي .لكنه مل يكن ودودًا .مل �أ�ستطع
�أن �أ�سمع بينه وبني الباب الأبي�ض القدمي حدي ًثا ،ومل �أ�ستطع �أن �أ�ستعيد ذلك
ال�شعور اجلميل القدمي بالدفء وال�صلة بني �أهل البيتني».
«للباب �أ���س��رار عجيبة فهو �صاد وم��رح��ب ،هو ينئي وي��ق�� ّرب ،وه��و يف�صل
وي�صل» ،مقولة يطلقها حقي الذي يرى �أن «الباب يتكلم ب�صمت ،كالعني ،فريوي
نف�سا �إن ح�سن تهذيبها جعلته
ً
ق�ص�صا وينظم ق�صائد ويبعث م�شاعر .و�أن له ً
ودودًا و�صدو ًقا ،فلونه ،و�شكله ،وحجمه ،وزخارفه ،وتف�صيالته �أدوات ل�صانعه،
ي�ش ّكل منها �شخ�صية الباب ويخطط ملهمته يف احلياة .فالباب ال��ودود يبت�سم
مرح ًبا ،ويحاكي بحجمه حجمنا في�ضمنا �إليه عند الدخول ،ومي�سك بيدنا بقب�ضته
اللطيفة ليعزلنا عن العامل الذي هربنا منه ،ويفتح �أمامنا �آفا ًقا جديدة للعني
والنف�س والروح».

الرتاث املعماري يف َع َّمان

يشكل ذاكرة الناس

البيوت القدمية متثل حالة ثرية جتد من يدعو �إىل املحافظة على هذا الرتاث اجلميل.
َع َّمان :املهند�س

ال يرى �أن التجريد يهبط من الهواء ،ثمة مرجعية واقعية لهذا التجريد حتى يف �أق�صى حاالته تطر ًفا،
م�ؤكدًا �أن الطبيعة هي املعلم الأكرب .وبالن�سبة له ف�إن امل�شهد ال َع ّماين « َع َّمان» ي�سكنه يف تراكماته املعمارية
العمودية املت�شابكة التي تنعك�س على جممل �أعماله و�إن مل تظهر ب�شكل مبا�شر يف لوحة واحدة ،ولكنها ما
زالت ترثي ذاكرته اجلمالية والعاطفية م ًعا� ..إنه الفنان الأردين ع�صام طنطاوي.
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طنطاوي لوحته العمانية.
ويلفت اإىل حادثة طريفة تدل على روؤيته لعمان،
عندما زاره �سديق فل�سطيني وزوجته ال�سوي�سرية
فعر�س لهما جمموعة من ال�ساليدات كان �س ّورها
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يف امل��رة الأوىل �أو امل��رات الأول التي ر�أى طنطاوي فيها
َع َّمان ،كان ال يزال ي�سكن يف �أزقة مدينة الزرقاء ،القريبة من
َع َّمان ،وكان يتخيل �آنذاك َع َّمان مركز الكون ،يت�أملها بده�شة
وافتتان وك�أنها املدينة الوحيدة على الأر�ض.
ت�شاء امل�صادفة �أن يجد لنف�سه مكا ًنا يف هذه العا�صمة،
«فكان �أن امتلكت مر�س ًما جمي ًال يف منطقة اللويبدة ،وبيتًا
يل ولعائلتي قري ًبا منه» .وي�ضيف طنطاوي« :يف ه��ذا البيت
ثمة �شجرة �أ�سكيدنيا �ضخمة ،و�شجرة تني ،وثالث �أ�شجار من
الليمون ..بيت ي�شبه قرية �صغرية لطاملا حلمت بها ،والأهم من
ذلك هو مر�سمي احلايل الذي كث ًريا ما قلت عنه �إنه موطني».
الده�شة الأوىل
ي�صف طنطاوي ده�شته الأوىل جتاه َع َّمان «كنت �أعجب
م��ن ه��ذه املدينة التي ت�تراك��م بناياتها ب�شكل ع��م��ودي �صعب
اال�ستيعاب ،ما زلت حتى الآن �أت�أمل هذا البناء الغريب املرتاكم
فوق بع�ضه ك�أنه نباتات ا�ستوائية تنبت كيفما ت�شاء».
ي�ستعيد الفنان وامل�صور الفوتوغرايف ذلك امل�شهد العجيب
الذي يت�أمله يوم ًيا من �شرفته يف اللويبدة باجتاه جبل َع َّمان،
م�ش ًريا �إىل �أن «هذا امل�شهد بكل انعكا�سات الأ�ضواء والظالل ال
يزال ي�سكنني يف كل لوحاتي ،عندما �أدخل �إىل مر�سمي وبال وعي
مني �أجد �أنه يت�سرب من ذاكرتي الب�صرية �إىل �أ�صابع يدي �إىل
اللوحة».
ي�ضيف طنطاوي «تكوين معماري غريب فيه ع�شوائية رمبا
ال تكون �أنيقة كما ينبغي من الناحية املعمارية ،ولكني ما زلت
مفتو ًنا به ومبن �صنعوا هذه املباين ،فوق بع�ضها على هذا النحو
العبثي ال�صاخب الفطري ،وكيف ا�ستطاعت الطبيعة والب�شر
الب�سطاء �أن ي�ضيفوا كل هذا الت�شكيل املثري للعني وللفنان؟! �إن
هذا �أكرث ما يثريه يف َع َّمان الباذخة ب�صر ًيا والفو�ضوية يف �آن.
قاده التلقي الفطري لالنبهار بامل�شهد الب�صري للمناطق
الع�شوائية يف َع�� َّم��ان ،باح ًثا �أو حم اً
��اول �إي��ج��اد ن�سق لعالقات
�إن�سانية �أكرث جما ًال يف �إطار اجتماعي مدين يجمع الب�شر ،لذلك
مل ت�سكنه َع َّمان الغربية ذات الناطحات الإ�سمنتية والزجاجية،
�إذ ر�أى يف املباين املتال�صقة واحلميمة يف َع َّمان القدمية التي
نوعا من التوا�صل الإن�ساين بني الب�شر
�أحبها مذ ر�آها �أول مرة ً
الذين �سكنوها.
البيوت ..ت�شبه النا�س
«البيوت هنا ت�شبه النا�س ،فهذا املتال�صق جنبك كت ًفا
بكتف و�سق ًفا ب�سقف هو لي�س جمرد ج��ارك يف املكان واحليز
اجلغرايف الذي ت�شغالنه ،بل قد يكون جز ًءا من عائلتك ،هنا ال
�أريد �أن �أذهب نحو التف�سري الرومان�سي جلغرافيا املكان ،ولكني
ً
ومفرطا
�أحبذ تخيله على هذا النحو ،ولو كان الطرح خيال ًيا
بالرومان�سية» ،يقول طنطاوي.
ويف عالقته الت�شكيلية باملكان خلقت هذه الفو�ضى الب�شرية
املعمارية �أ�شكا ًال ت�ستهويه ،فهو ال يتوقع �أن بناية �شاهقة زجاجية
معدنية قد تثري خميلة �أي ت�شكيلي ،الفتًا �إىل �أن تلك العالقة
تعيده �إىل �س�ؤال« :ماذا ي�شتهي الت�شكيلي يف امل�شهد الب�صري
املقابل يف َع َّمان �أو يف غريها؟» ،جمي ًبا عنها بطريقته اخلا�صة
«ع َّمان القدمية ما زالت متثل ذاكرة ثرية للت�شكيلي ،و�ستبقى
َ
كذلك �إىل �أن يتوقف زحف الإ�سمنت وم�شاريع اال�ستثمار التي
تدك بق�سوة �أركان هذا الرتاث اجلميل».
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من ناحية ت�سكيلية ولي�س الفوتوغرافية اأو الوثائقية،
اعتقدت اأن هذه اجلدران املتال�سقة هي ب�سر اأي�س ًا،
اأو اأن من �س ّيدوها كان يتخفون خلف جدرانها ،وهذا
التما�س احلميم بني هذه البنايات املتوا�سعة يف ثناياه
ب�سر اأي�س ًا كان يبحثون عن الدفء والن�سانية يف جدار
اأو ج�سد اجلار املحاذي“.
وي�ست�سهد الفنان ،الذي اأقام  13معر�س ًا
�سخ�سي ًا ،بزيارته ذات مرة �سديق ًا يف منطقة
امل�سدار يف عمان ،فدخل اأزقة �سيقة اأو�سلته اإىل بهو
بيت فقري ومتهالك وكان ثمة �سلم يف البيت ،ففوجئ
�سديقه يطلب �سعود ال�سلم للدخول اإىل بيته وكان
ال�سلم موجود ًا يف بيت اجلريان ،لذلك ر�سم �سلم ًا يف
بع�س لوحاته بني هذه البيوت ،هو �سلم غام�س من
الناحية الت�سكيلية قد يعتقده البع�س جمرد ت�سكيل
ولكنه يتذكر جيد ًا ان هذا ال�سلم ميكن اأن ي�سعد بك
اإىل بيت اآخر.

عني الفنان

„عندما اأر�سم ع ّمان اآخذ منها الت�سكيل
املعماري الفطري الب�سيط ،واأعيد �سياغة امل�سهد
ت�سكيلي ًا واألو ّنه بالطريقة التي اأرتاأيها ،اأحيان ًا قد
جتد ع ّمان غارقة يف الأزرق او الأخ�سر اأو الأ�سفر
اأو اأي لون ت�ساء او اأ�ساء ،هذه حريتي اخلا�سة
وطريقتي يف روؤية امل�سهد الع ّماين ،وا�سع ًا عدد من
الفالتر اللونية على امل�سهد الذي اأريده“ ،هكذا يرى
طنطاوي لوحته العمانية.
ويلفت اإىل حادثة طريفة تدل على روؤيته لعمان،
عندما زاره �سديق فل�سطيني وزوجته ال�سوي�سرية
فعر�س لهما جمموعة من ال�ساليدات كان �س ّورها

 118ي�شري بع�ض �أ�صدقاء طنطاوي �إىل خلو جميع لوحاته التي ر�سمها عن َع َّمان
من الب�شر ،ف�ير ّد على مالحظاتهم بقوله« :مل �أك��ن �أفكر يف هذا املو�ضوع يف
�أثناء ر�سم َع َّمان ،تعاملت مع امل�شهد الب�صري ل َع َّمان من ناحية ت�شكيلية ولي�س
الفوتوغرافية �أو الوثائقية ،اعتقدت� .أن هذه اجلدران املتال�صقة هي ب�شر � ً
أي�ضا،
�أو �أن من �ش ّيدوها كانوا يتخفون خلف جدرانها ،وهذا التما�س احلميم بني هذه
البنايات املتوا�ضعة يف ثناياه ب�شرً � ،
أي�ضا ،كانوا يبحثون عن الدفء والإن�سانية يف
جدار اجلار املحاذي».
ً
معر�ضا �شخ�ص ًيا ،بزيارته ذات مرة
وي�ست�شهد الفنان ،ال��ذي �أق��ام 13
�صدي ًقا يف منطقة امل�صدار يف َع َّمان ،فدخل �أزقة �ضيقة �أو�صلته �إىل بهو بيت
فقري ومتهالك وكان ثمة �سلم يف البيت ،ففوجئ �صديقه يطلب �صعود ال�سلم
للدخول �إىل بيته وكان ال�سلم موجودًا يف بيت اجل�يران ،لذلك ر�سم �سل ًما يف
بع�ض لوحاته بني هذه البيوت ،هو �سلم غام�ض من الناحية الت�شكيلية قد يعتقده
بع�ضنا جمرد ت�شكيل ،ولكنه يتذكر جيدً ا �أن هذا ال�سلم ميكن �أن ي�صعد بك �إىل
بيت �آخر.
عني الفنان
«عندما �أر�سم َع َّمان �آخذ منها الت�شكيل املعماري الفطري الب�سيط ،و�أعيد
�صياغة امل�شهد ت�شكيل ًيا و�ألو ّنه بالطريقة التي �أرتئيها� ،أحيا ًنا قد جتد َع َّمان
غارقة يف الأزرق� ،أو الأخ�ضر� ،أو الأ�صفر� ،أو �أي لون ت�شاء �أو �أ�شاء ،هذه حريتي
اخلا�صة وطريقتي يف ر�ؤية امل�شهد ال َع َّماين ،وا�ض ًعا عددًا من الفالتر اللونية على
امل�شهد الذي �أريده» ،هكذا يرى طنطاوي لوحته ال َع َّمانية.

في األعلى:

ما اأن اأبداأ الر�شم حتى اجد
اللوحة تاأخذين اإىل مناطق
اأخرى مل اأخطط لها او احلم
بارتيادها“
ا في األسفل:
للوحة متنح البيوت القدرة
على التما�شك ورمبا الرق�س
والطريان

ويلفت �إىل حادثة طريفة تدل على ر�ؤيته ل َع َّمان ،عندما زاره �صديق
فل�سطيني وزوجته ال�سوي�سرية فعر�ض لهما جمموعة من ال�ساليدات كان
�ص ّورها يف قرية �ضانا يف جنوب الأردن ،كان العر�ض جمي ًال ت�صاحبه
مو�سيقا لطيفة ،فانبهرت زوجة �صديقه و�أرادت �أن تذهب فو ًرا �إىل �ضانا،
ويف اليوم التايل �سافرا �إىل هناك ليعودا بعد �أي��ام يتذمران ،ويتهمانه
بخديعتهما� ،إذ مل يجدا املكان بذلك اجلمال الذي وجداه يف ال�صور ،فر ّد
عليهما «ن�سيتما �أن ت�أخذا عني الفنان معكما!».
يعتقد طنطاوي �أن الكثري ميرون يف َع َّمان ،لكنهم ال مينحونها الفر�صة
جمال ًيا لكي تظهر وتت�ألق ،وهنا ال ب ّد من عني الفنان يف �إع��ادة �صياغة
امل�شهد الب�صري لهذه املدينة ،م�ستح�ض ًرا مقولته التي يحبها كث ًريا« :قد
يقوله م�شاهد :يا �إلهي ملاذا مل �أنتبه لذلك من قبل!».
يعرب الفنان ،الذي يكتب الق�ص�ص الق�صرية كذلك ،عن حزنه و�أمله
حيال َع َّمان التي تتعر�ض الآن لغزو من ّ
جتار العقار و�شركات اال�ستثمار
الكربى الباحثني عن م�صاحلهم فقط ،وال �أحد منهم يلتفت �إىل �ضرورة
احلفاظ على هوية املدينة.
«ال �أقد�س القدمي لأنه جمرد تراث ،بل لأنني �أرى فيه ذاكرة لل�شعب
الذي �سكن املكان ،هذا ال�شعب الذي �صنع مدينته بب�ساطة ودومنا تكلف
ا�ستعرا�ضي ،كما جتنح له هذه املباين الطارئة التي بد�أت تنمو ككائنات
ربا �أن ه��ذه املباين لي�ست معنية على الإط�لاق
غريبة يف املدينة» ،معت ً
بالن�سيج االجتماعي الذي �صنعه البناة الأوائل يف �أثناء ت�شييدهم لبيوتهم

التي مل يكن يخطر ببالها على الإطالق �أنها �ستكون عر�ضة للتدمري والإلغاء
على يد م�ستثمر يدمرها كيفما ي�شاء».
يدعو طنطاوي �إىل �ضرورة احلفاظ على هوية املدينة ،والإبقاء على
الذاكرة االجتماعية ،والفنية املعمارية له�ؤالء الب�سطاء الذين �ش ّيدوا َع َّمان
الأوىل ،الفتًا �إىل عدد من العوا�صم الأوروبية التي زارها� ،إذ حتتفظ ببع�ض
الأحياء الرتاثية القدمية كمحميات طبيعية مينع العبث بها.
�صرخة يطلقها الفنان «لو �أطلقنا باب اال�ستثمار العقاري على عنانه،
كما نرى الآن ،ملا تبقى �شيء يف َع َّمان القدمية� ،سرتتفع الكثري من املباين
الإ�سمنتية والزجاجية واملعدنية فوق �أنقا�ض هذه املدينة حتى لن يبقى لنا
فيها م�ساحة للذاكرة والأحالم».
ليل َع َّمان
يف �س�ؤال عن ليل َع َّمان كلوحة ت�شكيلية ،عدّل ع�صام طنطاوي جل�سته
وبعد حلظة �صمت قال« :دائ ًما كنت �أقول �إنني كائن ليلي ،وعلى الرغم من
ال�ضوء الذي �أ�ضاء لوحاتي عن َع َّمان ،فما زلت �أحلم بتلك اللوحة �أو اللوحات
الليلية امل�شتهاة ،و�إحدى اللوحات التي �أجنزتها م�ؤخ ًرا عن َع َّمان كنت �أراقب
ما �أراقبها يف بدايات كل �صباح ويف نهايات الليل ،كنت م�سكو ًنا بذلك الأزرق
الف�ضي الأخاذ الذي يغمر املدينة يف تلك اللحظات».
فنان َع َّمان ال��ذي �أجن��ز لوحة �أو القليل من اللوحات التي حاولت �أن
ت�ستغرق بهذا الأزرق اجلميل ،عبرّ عن مفاج�أته بهذا ال�س�ؤال الذي �أعاده
لنف�سه لريى �إن كان قد ا�ستطاع �أن ي�شتغل على َع َّمان الليل كما �أحبها ور�آها.
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إضاءات

ي�ستمد خ�صو�صيته من تفا�صيله املعمارية التي جتمع
و�شائج الألفة يف الت�صاميم بني املا�ضي واحلا�ضر.
تزدان اململكة العربية ال�سعودية بتنوع موروثها الثقايف واالجتماعي
والعمراين ،وذلك بحكم ات�ساع م�ساحتها وموقعها احل�ضاري املهم الذي
�أك�سبها انفرادًا يف �سماتها عرب الع�صور ،لعل �أهمها املرونة املطلقة يف
التعاطي مع حيثيات الزمان واملكان ،وحماكاة املتطلبات الإن�سانية يف
ظل ت�صاعد تواتر التطور والتحديث الذي ي�شهده العامل ..والبيت
الع�سريي ،قطعة من الرتاث ال�سعودي يج�سد هذه ال�سمات.
ع�سري ،درة اجلنوب ،حا�ضرتها �أبها تلفت الأنظار بجمالها ال�ساحر ملا حباها
اهلل من طبيعة خالبة .ولعل البيت الع�سريي �أهم ما تنفرد به هذه املدينة ،متيز
يف عمارته عن غريه من ت�صميمات املباين يف مناطق �أخرى من اململكة ب�ألوانه
املزرك�شة من اخلارج ،وت�صميمه البديع ،وات�ساعه من الداخل ،مبا يتالءم مع
الظروف البيئية والطبوغرافية واملناخية اخلا�صة باململكة ،حيث ظلت العمارة
املحلية يف املنطقة حمتفظة بهويتها لفرتات طويلة .وكان ذلك ب�سبب بعدها عن
امل�ؤثرات اخلارجية الوافدة.
ومع التطور احلديث الذي �شهدته مدن اململكة املختلفة منذ �أكرث من
ثالثة عقود ،حيث عا�شت املدن ال�سعودية حتديات معمارية كبرية ،جت�سدت
يف االجتاهات والفل�سفات املعمارية اجلديدةالتي اقتحمتها ،وكانت مدينة �أبها
�إحدى املدن التي عا�صرت تلك التحديات ،فعملت على اال�ستفادة من التقنيات
احلديثة وا�ستثمرتها خلدمة العمارة مع االلتزام بقيم العمران املحلي ومبادئه
وفق مقت�ضيات الع�صر ومتطلباته ،واحتياج الإن�سان املعا�صر ك�إحدى �صور
الإبداع والتميز يف النه�ضة العمرانية التي تعي�شها اململكة حال ًيا.
بالن�سبة للمواد الأ�سا�سية يف عملية البناء ،تعد مواد الطني واحلجارة
والأخ�شاب �أهمها ،ونظ ًرا لندرة الطني اجليد املقاوم للأمطار الغزيرة يف هذه
املنطقة ،ف�إنه يتم و�ضع رقائق من ال�صخر تعرف حمل ًيا بـ«الرقف» ،تر�ص ب�شكل
�أفقي ،وتثبت على املداميك الطينية ،لت�شكل بروزات طولية على الواجهات
الطينية لإبعاد الأمطار عن احلائط ،ف�ض ًال عن قيمتها اجلمالية �إذ تقل �سماكة
اجلدار يف هذه املباين الطينية كلما اجتهنا �إىل �أعلى ،وهو ما يف�سر كون املنزل
يف ع�سري �أقرب �إىل ما ي�شبه الأبراج الدفاعية ،حيث مييل �إىل الداخل.
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إضاءات
�أما يف املناطق اجلبلية فيكون البناء يف ال�سفح مواج ًها للمزارع
مع توفري �أبراج حماية مبا يعرف حمل ًيا بـ«الق�صبة» ،وت�ستخدم خامات
الأحجار والطني مع رقائق ال�صخر «الرقف» � ً
أي�ضا .ومما ي�سرتعي
االنتباه يف العمارة املحلية بع�سري تنا�سق الكتل وتوزيع النوافذ
ال�صغرية على الواجهات ،حيث تقوم الرقف ،وعالقتها باحلليات
املوجودة على ذروة املبنى ،بدور مهم يف �إيجاد عالقة متنا�سقة بني
االجتاهني الأفقي والر�أ�سي ،والتي يلج�أ� ،أحيا ًنا� ،إىل تقويتها ب�إعطاء
عنا�صرها �ألوا ًنا تعمل على ت�أكيدها ،و�إبرازها ب�شكل وا�ضح ،وما
زالت ع�سري الأ�صالة تتم�سك بنمطها املعماري من خالل جمموعة من
املباين التي �ستظل �شاهدة على عراقة العمارة الع�سريية.
من جهة �أخرى ،فقد �شهدت منطقة ع�سري خالل الطفرة احلالية
انطال ًقا نحو املعا�صرة ،حيث برز عدد من املباين الع�صرية التي تعك�س
�أ�صالة العمارة املحلية ،وروعتها مع ا�ستخدام مواد و�أ�ساليب �إن�شائية
حديثة حتمل �سمات عمارة الأم�س ومالحمها بكل ما تعنيه الأ�صالة
من قيم ومبادئ .كما ا�ستطاع �أ�صحاب اجتاه املعا�صرة الكاملة يف
كثري من الأحوال تقدمي �إبداعات جلية فر�ضت نف�سها بجمالها وذوقها
وتناف�سها مع ما حولها مكونة يف جمموعها �إبداعات معمارية متميزة
يف ت�أ�صيل العمارة املحلية يف منطقة ع�سري.
ويف هذا ال�سياق تعد قرية املفتاحة �إحدى �صور الدمج بني الأ�صالة
واملعا�صرة بكل ما حتمله من معنى .وهي حي �سكني قدمي غري �آهل
بال�سكان ،متت �إعادة بنائه ب�أ�ساليب �إن�شائية حديثة ،ولكن باملالمح
نف�سها التي كانت عليها القرية القدمية ،التي متيزت مبجموعة من
املباين املتال�صقة على امتداد املمرات الداخلية واخلارجية ،والتي مت
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مخطط جديد لـ«أبها» يقدم
عمرانها التقليدي بحلة جديدة
قرية المفتاحة نموذج للمدينة
العصرية تحمل عراقة التاريخ
ت�شييدها بالأ�ساليب التقليدية للبناء يف مدينة �أبها ،حيث الفتحات
ال�صغرية واحلوائط ال�سميكة ،وا�ستخدام «الرقف» حلماية احلوائط
الطينية من الأمطار ،وتوفري الظالل على واجهة املبنى ف�ض ًال عن
قيمتها اجلمالية.
وقد روعي يف ت�صميم القرية اجلديدة ت�أكيد ال�شكل والطابع املميز
ملدينة �أبها ،وذلك لتحقيق اال�ستمرارية التاريخية واملحافظة على
الطابع التقليدي لها ،واال�ستفادة من كل التقنيات احلديثة� ،سواء يف
املواد الإن�شائية �أو �أ�ساليب البناء ،ولهذا جاءت القرية م�شابهة للقرية
القدمية ،ولكن ب�أ�سلوب ع�صري وفق مقت�ضيات احلداثة ومتطلباتها،
وهكذا �أن�شئت القرية اجلديدة لتحت�ضن الفنون الت�شكيلية والإبداعية،
وكذا ال�صناعية املحلية ،واحلرف اليدوية واملهنية ،ولتكون بذلك �أبرز
احلوافز الت�شجيعية لل�سياحة يف مدينة �أبها.
جناحا ،حيث يت�ضمن كل جناح مر�س ًما،
�أما القرية فتتكون من ً 12

ً
وحماما ،وجل�سة خارجية ،و 13حم ًال جتار ًيا لعر�ض
ومطبخا،
وغرفة نوم،
ً
املنتجات املحلية وبيعها ،ومكتبة لبيع احتياجات الفنانني ،و�صالتني
رئي�ستني لعر�ض اللوحات اخلا�صة بالفنانني من داخل القرية وخارجها،
�إ�ضافة �إىل عيادة ،و�صيدلية ،ومطعم ،ومق�صف ،ومقر لإدارة امل�شروع
وال�صيانة ،و�آخر لإدارة التن�شيط ال�سياحي ،وقاعة عر�ض ب�سعة 1000
مقعد ،بجانب احلدائق ،واجلل�سات ،ومواقف ال�سيارات .وقد جاءت
القرية متناف�سة يف كتلها املعمارية ومعربة تعب ًريا �صاد ًقا عن �أ�صالة
العمارة يف مدينة �أبها� ،إ�ضافة �إىل قيمتها ال�سياحية والتاريخية.
�إذ تتميز ع�سري مبقدرتها ال�سياحية اخلالقة ،التي جعلت منها وجهة
للم�صطافني من اململكة ومنطقة اخلليج العربي ،وا�ستجابة لذلك عملت
�إمارة املنطقة على تطوير قرية ال�سودة ال�سياحية �إحدى القرى ال�سياحية
احلديثة واملتميزة يف مدينة �أبها .وتتكون من  22وحدة �سكنية� ،إ�ضافة
�إىل فندق يتكون من ثالثة طوابق� ،إ�ضافة �إىل جميع اخلدمات الرتفيهية،

والإدارية ،والدينية ،والتجارية .وت�شكل القرية بعنا�صرها املختلفة
وتنا�سقها مع البيئة املحيطة بها ،حيث الإطاللة على الأماكن اخل�ضراء
واملفتوحة ،عن�صر جذب �سياح ًيا مه ًما ،ويظهر الطابع املعماري للقرية
ا�ستعمال مالمح الرتاث املعماري يف املدينة ،من حيث الزخارف املوجودة
على املباين ،وكذا اخلطوط الأفقية على واجهاتها ،والتي ت�شبه �شكل
«الرقف» يف املباين التقليدية ،ما �أ�سهم يف �إعطاء القرية هوية متجان�سة،
يف ال�شكل اخلارجي ،والتكوين ،واللون الذي كان له دور كبري يف حتقيق
االن�سجام الكامل بني �أ�شكال املباين وتكويناتها .واملبنى يعد �إحدى
املحاوالت الناجحة يف الدمج بني �سمات العمارة التقليدية ومالحمها مع
�أ�ساليب ومواد بناء حديثة مع تغليب املعا�صرة.
وتوا�ص ًال مل�سرية التطوير مع احلفاظ على الهوية العمرانية ملدينة
�أبها �شرعت �إمارة املنطقة يف تنفيذ تخطيط املنطقة املركزية وت�صميمها،
حيث يهدف هذا امل�شروع �إىل تطوير املنطقة املركزية وحت�سينها ،ب�أبها،
مع التم�سك بالطابع املعماري التقليدي املميز للمدينة� ،إ�ضافة �إىل توفري
املرافق الرتويحية ،وتنظيم حركة املرور وامل�شاة مع �أعمال تن�سيق املوقع
وامل�شروع.
وتبلغ م�ساحة املنطقة املركزية حوايل  105هكتارات ،ويحيط بها
عدد من الدوائر احلكومية� ،إ�ضافة �إىل بع�ض اخلدمات التجارية،
وبع�ض املباين القدمية ،ولذلك ف�إن امل�ساحة بهذه املحددات تعد ذات
طابع ح�ضاري ،وديني ،وثقايف ،وجتاري ،وقد روعي يف عملية الت�صميم
املحافظة على املعامل التقليدية بهدف اال�ستمرارية التاريخية للمنطقة.
ف�أعطيت املباين املحيطة �شخ�صية متوائمة يف �شكلها وحجمها و�ألوانها.
كمحاولة ناجحة يف ت�أ�صيل الرتاث املعماري ملدينة �أبها ،و�إحدى �صور
الإبداع يف �إبراز �سمات العمارة التقليدية ومالحمها ،لتبقى العمارة
الع�سريية على الدوام حتفة الناظرين وملهمة املعماريني.
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يعد اال�ستثمار العقاري �أحد القطاعات املهمة التي
تلعب دو ًرا بار ًزا يف دفع الن�شاط االقت�صادي وازدهاره،
نظ ًرا �إىل ارتباطه بالعديد من ال�صناعات �سواء
ب�شكل مبا�شر مثل الإ�سمنت واحلديد وال�سرياميك� ،أو
غري مبا�شر مثل الأثاث والأجهزة الكهربائية ،ف�ض ًال
عن توفري الآالف من فر�ص العمل �سواء يف الن�شاط
العقاري �أو يف ال�صناعات الأخرى املكملة له� ،إ�ضافة
�إىل ارتباط ن�شاط اال�ستثمار العقاري بقطاعات �أخرى
مهمة مثل :البنوك واال�ستثمار والتمويل والت�صميم
واال�ست�شارات والو�ساطات والوكاالت ودور الت�سويق
والإعالن واملقاوالت.
انتعا�ش عاملي
�شهدت ال�سوق العقارية يف خمتلف دول العامل
ً
انتعا�شا غري م�سبوق يف خمتلف
خالل الفرتة الأخرية
�أرجائها نظ ًرا �إىل الأو�ضاع االقت�صادية املواتية مثل
انخفا�ض �سعر الفائدة وارتفاع الطلب على العقارات
وزيادة الأن�شطة والأعمال التجارية التي ت�ستوجب وجود
عقارات تخدمها كامل�صانع والأبراج واملباين ال�سكنية،
�إ�ضافة �إىل ظهور �أ�سواق عقارية جديدة يف العامل تقدم
ت�سهيالت كبرية جلذب �أكرب قدر من ر�ؤو�س الأموال
وخ�صو�صا يف املجال العقاري.
لال�ستثمار يف بلدانها
ً

وقد �أو�ضح �صندوق النقد الدويل يف درا�سة حديثة
له �أن �أ�سعار العقار ال�سكني بلغت م�ستويات قيا�سية يف
غالبية الدول ال�صناعية ،ال �سيما بريطانيا و�إ�سبانيا
و�إيرلندا وبدرجة �أقل فرن�سا و�إيطاليا والواليات
املتحدة� ،إال �أنه حذر من خماطر ارتفاع �أ�سعار
العقارات ب�شكل مبالغ فيه ،خو ًفا مما �سيرتتب عليه
خ�صو�صا �أن امل�ضاربة
من تباط�ؤ منو قطاع العقارات،
ً
يف ال�سوق العقاري ومنح قرو�ض م�صرفية بكميات
�ضخمة خلدمة تلك امل�ضاربة وارتفاع �أ�سعار العقارات
ب�شكل مبالغ فيه ،كانت من الأ�سباب الرئي�سة واملهمة
يف حدوث الأزمة املالية العاملية الأخرية وتفاقمها.
ازدهار عربي
مل تكن املنطقة العربية مبعزل عن حالة االنتعا�ش
العاملي ،حيث متر هي الأخرى بفرتة ن�شاط وا�ضح
بال�سوق العقاري بدرجة مل تكن موجودة من قبل،
خ�صو�صا يف اخلليج العربي ،حيث تربز قوة ال�سوق
ً
العقاري يف ثالث دول متلك �إمكانات عمالقة موجودة
منذ زمن بعيد ت�ؤهلها للم�ضي قد ًما يف ذلك الطريق
وهي الإمارات وال�سعودية وم�صر.
ارتفاعا
وقد �شهدت العديد من الدول العربية
ً
وا�ضحا يف �أ�سعار ال�سلع املرتبطة باال�ستثمار العقاري
ً

أوضح صندوق النقد
الدولي في دراسة حديثة
له أن أسعار العقار السكني
بلغت مستويات قياسية
في غالبية الدول الصناعية
انتعاش السوق العقارية
وازدهارها في دول مجلس
التعاون الخليجي خالل
الفترة األخيرة يرجع في
األساس إلى ارتفاع عوائد
النفط الناتج عن ارتفاع
أسعاره عالم ًيا
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«احلديد والإ�سمنت» خالل الفرتة الأخرية
نتيجة ارتفاع �أ�سعارها عامل ًيا وزيادة الطلب
عليها يف الأ�سواق املحلية مع تنامي حركة
البناء والت�شييد والعمران وازدهارها يف
معظم الدول العربية� ،سواء يف امل�شروعات
ال�سكنية �أو الإدارية �أو ال�سياحية .حيث
ارتفع الطلب على الوحدات ال�سكنية
مبختلف �أ�شكالها لتوفري م�ساكن تالئم
رغبات جميع فئات املجتمع و�شرائحه،
�سواء حمدودو الدخل وال�شباب �أو ذوو
الدخول املتو�سطة �أو ذوو الدخول املرتفعة.
كما تبني زيادة الطلب على الوحدات
الإدارية مع انت�شار الأعمال التجارية
لل�شركات العربية املحلية �أو ال�شركات
الدولية متعددة اجلن�سيات وعابرة القارات
التي تعمل يف �أ�سواق دول ال�شرق الأو�سط
والدول العربية� .إ�ضافة �إىل زيادة الطلب
على العقارات يف املنتجعات ال�سياحية
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وامل�شروعات الرتفيهية الكبرية التي جتد
عمالءها يف �شريحة معينة من املجتمعات
ولكنها رغم ذلك تنمو وتزدهر ب�سرعة
كبرية وب�شكل وا�ضح وبا�ستثمارات رمبا
تكون �أحيا ًنا �أكرب من اال�ستثمارات العقارية
يف النوعني الآخرين نظ ًرا �إىل �ضخامة
الأرباح املتوقعة واملنتظرة منها ،ولزيادة
الطلب عليها ،ولوجود �شرائح جديدة
وخ�صو�صا
ظهرت يف املجتمعات العربية
ً
اخلليجية ،مع زيادة العوائد النفطية ب�شكل
كبري ،تطلب ذلك النوع من امل�شروعات.
فقاعة �أم منو حقيقي؟
�أو�ضح تقرير مل�ؤ�س�سة «�ستاندارد �آند
بورز» الدولية �أن انتعا�ش ال�سوق العقاري
وازدهاره يف دول جمل�س التعاون اخلليجي
خالل الفرتة الأخرية يرجع يف الأ�سا�س
�إىل ارتفاع عوائد النفط الناجت عن ارتفاع
�أ�سعاره عامل ًيا ،وعودة ر�ؤو�س الأموال

تنامي حركة البناء
والتشييد والعمران
وازدهارها في معظم
الدول العربية ،سواء في
المشروعات السكنية أو
اإلدارية أو السياحية

املهاجرة �إىل املنطقة مرة �أخرى يف �أعقاب
�أحداث � 11سبتمرب  ،2001وحت�سن الو�ضع الأمني
وا�ستقراره �إىل حد ما ،وقيام العديد من دول
املنطقة بتطبيق برامج �إ�صالح �أ�سهمت يف حفز
الثقة لدى امل�ستثمرين وت�شجيعهم على ا�ستغالل
الفر�ص اال�ستثمارية املتنامية يف دول املجل�س.
�إال �أن التقرير حذر يف الوقت ذاته من
�أن النمو املطرد الذي ت�شهده الأ�سواق املالية
والعقارية يف منطقة اخلليج من املمكن �أن ي�ؤثر
يف القطاع امل�صريف بها يف ظل توافر �سيولة
كبرية يف الأ�سواق اخلليجية دفع امل�ستثمرين
لال�ستثمار بغزارة يف �أ�سواق العقارات والأ�سهم
يف ظل حمدودية القنوات اال�ستثمارية البديلة يف
املنطقة� ،إال �أنه يجب توخي احلذر من االرتفاع
امل�ستمر يف �أ�سعار العقارات.
ال�سعودية بني الأعلى عامل ًيا
تعد ال�سعودية �أكرب الدول العربية من حيث
حجم اال�ستثمارات العقارية ،وهو ما يت�ضح من

�ضخامة املبالغ ور�ؤو�س الأموال امل�ستثمرة يف ذلك
املجال ،ويعد القطاع العقاري �أ�سرع قطاعات
االقت�صاد من ًوا يف ال�سعودية ،حيث قدر حجم
اال�ستثمارات يف هذا القطاع بنحو تريليون ريال.
ويعد النمو يف قطاع العقارات يف ال�سعودية ثاين
�أعلى معدل يف العامل بعد �شنغهاي بال�صني،
كما تعد �صناعة البناء والت�شييد �أكرب قطاعات
االقت�صاد ال�سعودي غري النفطية.
وت�شري التقدبرات �إىل �أن ال�سوق ال�سعودي
يف حاجة �إىل مزيد من امل�ساكن ،حيث قدر معدل
النمو ال�سكاين يف ال�سعودية بنحو  ،%2.4ما
يجعل من ال�ضروري �إيجاد م�ساكن تتنا�سب مع
هذا املعدل ،ومن املفرت�ض �إيجاد نحو  5.4مليون
وحدة �سكنية بحلول عام  ،2020ما يتطلب متوي ًال
�سكن ًيا قدره  117مليار ريال �سنو ًيا وم�ساحة
 110ماليني مرت مربع من الأرا�ضي ال�صاحلة
لال�ستثمار العقاري ،ما يجعل تكلفة الأرا�ضي
فقط تبلغ نحو  10مليارات ريال.
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امل�ساجد حمركة لل�سوق العقارية

المساجد تشكل الهوية
المعمارية
يعد امل�سجد الواجهة احل�ضارية للمدينة الإ�سالمية.

ت�ضع الهيئة العليا لتطوير مدينة الريا�ض ،امل�ساجد �ضمن �أولوياتها التطويرية ،فتبني وترمم
وتخطط وتعتني عناية فائقة بامل�ساجد ،حيث حتظى امل�ساجد برعاية كرمية من �صاحب ال�سمو امللكي
الأمري �سلمان بن عبدالعزيز ،رئي�س الهيئة العليا لتطوير مدينة الريا�ض ،الذي يتابع م�شاريعها متابعة
مبا�شرة ويوليها جل اهتمامه.
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�أ�سهمت الهيئة العليا� ،إ�سها ًما مبا�ش ًرا يف ت�صميم عدد كبري من م�ساجد
املدينة وبنائها وترميمها ،مراعية يف �إطار ذلك ال�ضوابط الإ�سالمية،
وحمافظة على الطرز العمرانية املحلية والإ�سالمية .و�صبغت م�شاريع
امل�ساجد التي تولت تنفيذها بنوعية من البناء الب�سيط اخلايل من الزخارف،
مع اال�ستفادة من التقنيات احلديثة يف البناء .ومن بني �أ�شهر امل�ساجد التي
نفذتها الهيئة يف منطقة الريا�ض:
•  اجلامع الكبري لإ�سكان موظفي وزارة اخلارجية :ويقع يف �إ�سكان
وزارة اخلارجية بالريا�ض ،وتبلغ م�ساحته 1010م 2وي�ستوعب  1000م�صل.
وافتتح هذا امل�سجد يف �شهر �شوال من عام 1399هـ .وي�شتمل هذا امل�سجد على
م�صلى رئي�س للرجال ،وم�صلى �آخر للن�ساء يف طابق امليزانني ،ودورات مياه
للرجال و�أخرى للن�ساء� ،إ�ضافة �إىل م�ستودع ،وغرفة التجهيزات امليكانيكية
وغرفة للم�ؤذن.
• جامع حي ال�سفارات الكبري :ويقع يف حي ال�سفارات على م�ساحة تقدر
بـ5830م 2وي�ستوعب  5000م�صل .وقد مت افتتاحه عام 1407هـ وي�شتمل على
م�صلى للرجال وم�صلى للن�ساء ،ودورات مياه للرجال و�أخرى للن�ساء .وقد
حاز جائزة ندوة عمارة امل�ساجد يف جامعة امللك �سعود يف �شوال 1417هـ.
•  م�سجد منطقة ابن مو�سى :ويقع يف حي ال�سفارات وتبلغ م�ساحته

2304م ،2وي�ستوعب ما يربو على  1400م�صل .وقد مت افتتاحه يف عام
1406هـ ،وي�ضم� ،إىل جانب امل�صليات ودورات املياه� ،سك ًنا للإمام ،و�سك ًنا
وم�ستودعا للأثاث ،ومنطقة للخدمات امل�ساندة.
للم�ؤذن،
ً
•  م�سجد منطقة �أبي بكر الكرخي :ويقع يف حي ال�سفاراتً � ،
أي�ضا،
وتبلغ م�ساحته 1430م 2وي�ستوعب حوايل  500م�صل .وقد افتتح عام
1406هـ ،ويتوفر فيه �إ�ضافة �إىل امل�صلى� ،سكن للإمام ،و�سكن للم�ؤذن،
وم�ستودع للأثاث ،ومنطقة للخدمات امل�ساندة.
• م�سجد منطقة ابن زهر :ويقعً � ،
أي�ضا ،يف حي ال�سفارات على م�ساحة
تقدر بـ2145م ،2وي�ستوعب حوايل  850م�صل ًيا ،وقد افتتح عام 1406هـ.
وي�شتمل امل�سجد على م�صلى للرجال ،و�سكن للإمام ،و�سكن للم�ؤذن ،وم�ستودع
للأثاث ،ومنطقة اخلدمات امل�ساندة.
•  م�سجد منطقة �أبي الوفاء البوزجاين :وهو من م�ساجد حي
ال�سفارات ،وتبلغ م�ساحته 556م ،2وي�ستوعب ما يقارب من  1800م�صل،
وقد افتتح عام 1406هـ .ويتوافر فيه م�صلى ،و�سكن للإمام ،و�سكن للم�ؤذن،
وم�ستودع للأثاث ،ومنطقة اخلدمات امل�ساندة.
• م�سجد الإمام في�صل بن تركي «امل�صمك» :ويقع على �شارع الثمريي،
وتبلغ م�ساحته 1550م ،2وي�ستوعب  500م�صل ،وقد مت افتتاحه يف �شهر
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�شعبان من عام 1413هـ .وي�شتمل على م�صلى للرجال و�آخر
للن�ساء ،ودورات مياه للرجال و�أخرى للن�ساء� ،إ�ضافة �إىل �سرحة
للم�سجد ،وحمالت جتارية بعدد  15حم ًال حول امل�سجد.
• جامع الإمام تركي بن عبداهلل :بني على م�ساحة تقدر
م�صل تقري ًبا ،ومت افتتاحه
16.800م 2وي�ستوعب حوايل ٍ 17.000
يف �شعبان من عام 1413هـ .ويتكون امل�سجد من م�صلى رئي�س
وم�صلى للن�ساء ،و�سرحة خارجية ومكتبتني �إحداهما للرجال
والأخرى للن�ساء .كما يحتوي على �سكن للإمام وامل�ؤذن ،وي�شتمل
على مكاتب خا�صة بالأجهزة احلكومية ذات ال�صلة ،ويوجد حتتها
حمالت جتارية بعدد  50حم ًال ،وقد حاز امل�سجد جائزة عاملية
للعمارة الإ�سالمية يف عام 1415هـ.
•  جامع امللك فهد :ويقع يف حي امللز على �شارع �صالح
الدين الأيوبي ،وقد بني على نفقة خادم احلرمني ال�شريفني
امللك فهد بن عبدالعزيز ،رحمه اهلل ،ويقع على م�ساحة تقدر بـ:
م�صل ،وي�شمل بالإ�ضافة �إىل م�صلى
3.750م 2وي�ستوعب �ألفي ٍ
الرجال والن�ساء ودورات املياه� ،صالة لتغ�سيل املوتى .كما يحيط
بامل�سجد رواق من جهاته الأربع ،يوجد به م�صلى و�سرحة خارجية
لل�صالة ،و�سكن للأمام ،و�آخر للم�ؤذن .وقد ح�صل على جائزة
ندوة عمارة امل�ساجد يف جامعة امللك �سعود يف �شوال 1417هـ.
•  جامع امللك عبدالعزيز يف حمافظة اخلرج :وقد بني
على نفقة خادم احلرمني ال�شريفني امللك فهد بن عبدالعزيز،
م�صل
رحمه اهلل ،وتبلغ م�ساحته 11.000م 2وي�ستوعب ٍ 3.200
ومت افتتاحه يف �شهر �شعبان من عام 1418هـ .ويحتوي امل�سجد
على م�صلى رئي�س للرجال وم�صلى للن�ساء يف م�ستوى امليزانني
و�سرحة ،وخدمات ومرافق خا�صة بامل�سجد� ،إ�ضافة �إىل غرفة
لتغ�سيل املوتى ،و�سكن الإمام وامل�ؤذن .وي�ضم امل�سجد ممرات
م�سقوفة ،وحمالت جتارية ،ومواقف لل�سيارات بعدد  70موق ًفا.
• جامع الإمام حممد بن �سعود بالدرعية :وقد بني على
نفقة خادم احلرمني ال�شريفني امللك فهد بن عبدالعزيز ،رحمه
اهلل ،ويقع يف حمافظة الدرعية وتبلغ م�ساحته 50.000م2
م�صل ،وقد مت افتتاحه يف �شهر رجب
وي�ستوعب حوايل ٍ 4.900
من عام 1419هـ .وي�ضم هذا امل�سجد� ،إ�ضافة �إىل م�صلى الرجال
وم�صلى الن�ساء و�سكن الإمام وامل�ؤذن ،مق ًرا لهيئة الأمر باملعروف
والنهي عن املنكر ،ومواقف لل�سيارات ،كما زود مب�سطحات
خ�ضراء خارجية.
•  جامع امللك عبدالعزيز يف املربع :ويقع يف مركز امللك
عبدالعزيز التاريخي ،وتبلغ م�ساحته 5540م 2وي�ستوعب ما يقارب
 4300م�صل .وقد مت افتتاحه يف �شهر �شوال من عام 1419هـ ،بعد
�أن �أعيد ت�أهيله ت�أهي ًال كام ًال من الناحية املعمارية والهند�سية.
• جامع امللك عبدالعزيز يف حمافظة اخلرمة :وقد بني على
نفقة خادم احلرمني ال�شريفني امللك فهد بن عبدالعزيز ،رحمه
اهلل ،وتبلغ م�ساحته 3.922م 2وي�ستوعب حوايل  1000م�صل ،وقد
مت افتتاحه يف �شهر رم�ضان من عام 1420هـ .وي�شتمل امل�سجد
على قاعة رئي�سة لل�صالة خا�صة بالرجال و�أخرى خا�صة بالن�ساء،
�إ�ضافة �إىل �سرحة خارجية لل�صالة ،و�صالة حلفظ القر�آن الكرمي،
وغرفة للجنائز� ،إىل جانب �سكن الإمام وامل�ؤذن ،ومنطقة خدمات
ملرافق امل�سجد.
• م�سجد ابن قباع :ويقع قرب املحكمة العامة يف الريا�ض،
وتبلغ م�ساحته 2520م 2وي�ستوعب حوايل  680م�صل ًيا ،وقد افتتح
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ت�صنيف امل�ساجد
�أجمع الباحثون على �أنه ميكن تق�سيم �أنواع امل�ساجد ح�سب الفرائ�ض التي
ت�ؤدى فيها �إىل ثالثة �أنواع �أ�سا�سية هي:
امل�سجد املحلي :هو امل�سجد الذي تقام فيه الفرو�ض اخلم�سة كل يوم
با�ستثناء �صالة اجلمعة والعيدين ،ولذا جند �أن هذا النمط هو الأكرث عددًا
والأقل م�ساحة الرتباطه املبا�شر بال�سلوك اليومي من خالل الفرو�ض اخلم�سة
الذي يتطلب م�سافات م�شي قليلة و�آمنة مل�ستخدميه.
امل�سجد اجلامع� :سمي بهذا اال�سم ،لأنه مهي�أ لإقامة �صالة اجلمعة
ويتطلب م�ساحة �أو�سع وجتهيزات خا�صة ل�ضمان �إمتام فري�ضة �صالة اجلمعة
بي�سر و�سهولة .وامل�سجد اجلامع يف الأ�صل هو م�سجد حملي ت�ؤدى فيه جميع
الفرو�ض ،لكن نتيجة الت�ساع رقعة املدن وزيادة م�سافات امل�شي مع زيادة �أعداد
ال�سكان ا�ستلزم الأمر تخ�صي�ص م�سجد ل�صالة اجلمعة ،و�إيجاد م�ساجد
�أ�صغر تقوم بالدور اليومي.
م�صلى العيدين :كلمة م�صلى هنا ال تعني م�سجدًا� ،أي �أنه ينبغي �إن�شاء
مبنى قائم بذاته يخت�ص ب�صالة العيدين� ،إذ �إن الأ�صل فيهما �أن ت�ؤديا يف
اخلالء �أو ال�صحراء ح�سب ال�سنة النبوية املطهرة �إال ل�ضرورة ..ومن هذه
ال�ضرورات املطر �أو الريح ال�شديدة.
ت�صنيف امل�سجد ح�سب الدور الذي يقوم به ،وح�سب النمط املعماري
والأدوار الأ�سا�سية للم�سجد يف املدينة الإ�سالمية مثل الدور التعليمي والثقايف،
والدور االجتماعي ،والدور العمراين واحل�ضاري.
وقد تطورت عمارة امل�ساجد من الب�ساطة املتناهية يف م�ساجد ر�سول اهلل
�إىل �أن و�صلت �إىل مراحل متقدمة ومعقدة �إبان فرتة العثمانيني .وهنا ت�صنف
امل�ساجد عادة بناء على عنا�صرها الأ�سا�سية من قاعة لل�صالة� ،أو �صحن �أو
فناء �أو �أروقة وغريها� ،أو بناء على مظهرها املعماري من قباب وم�آذن �أو
حماريب ،وغريها من املظاهر التي �أعطت لكل م�سجد �أو لكل فرتة زمنية �أو
خا�صا بها .وقد ت�صنف امل�ساجد بناء على مواد الإن�شاء واحللي
خالفية طاب ًعا ً
والزينات كالعقود والأقوا�س واملقرن�صات والف�سيف�ساء وغريها من املواد التي
برع امل�سلمون يف التعامل بها.

يف �شهر ربيع الأول من عام 1421هـ .ويحتوي على م�صلى للرجال و�آخر للن�ساء،
مع دورات مياه للرجال و�أخرى للن�ساء ،ومواقف لل�سيارات.
•  جامع امللك �سعود بالنا�صرية :وقد رمم على نفقة خادم احلرمني
ال�شريفني امللك فهد بن عبدالعزيز ،رحمه اهلل ،وتبلغ م�ساحته  15.000م2
وي�ستوعب  3360م�صل ًيا تقري ًبا ،ومت افتتاحه يف �شهر �شعبان 1421هـ .ويحتوي
على م�صلى رئي�س للرجال و�آخر للن�ساء يف دور امليزانني� ،إ�ضافة �إىل �سكن
الإمام و�سكن امل�ؤذن و�سكن احلار�س ،ومواقف ال�سيارات ومنطقة خدمات
املرافق.
• م�سجد املدي :ويقع يف ال�ضلع ال�شرقي ملركز امللك عبدالعزيز التاريخي
على �شارع امللك في�صل وتبلغ م�ساحته 580م ،2وي�ستوعب  500م�صل ،ومت
افتتاحه يف �شهر �شعبان من عام 1425هـ .وي�شتمل على م�صلى و�سرحة �إىل
دورات املياه .ويتميز امل�سجد مبادة بنائه مبادة الطوب امل�ضغوط التي ت�ستخدم
لأول مرة يف عمارة امل�ساجد باململكة.
• جامع ال�شيخ حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ ،والذي �شيد ب�أمر من خادم
احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز� ،أيده اهلل ،ويقع يف منطقة
ق�صر احلكم على م�ساحة تقدر بـ 9000م ،2ويحتوي على م�صلى للرجال و�آخر
للن�ساء ،و�صحن ورواق� ،إ�ضافة �إىل مكاتب لهيئة الأمر باملعروف والنهي عن
املنكر ،و�سكن للإمام وامل�ؤذن ،ومرافق ال�صيانة وحمالت جتارية ومكتبة.
• جامع الأمري تركي بن �أحمد ال�سديري يف حمافظة الغاط ،وبني على
نفقة ويل العهد �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن عبدالعزيز ،حفظه
اهلل ،وتبلغ م�ساحته حوايل 4847م ،2وي�ستوعب ما يقارب  2000م�صل،
ويحتوي على م�صلى للرجال ،وم�صلى للن�ساء ،و�سرحة ،و�صالة متعددة
اال�ستخدامات ،ومغ�سلة للموتى للرجال ،ومكتب لإمام امل�سجد ،ودورات للمياه،
وغرف للخدمات.
اخل�صو�صية االجتماعية
�إن املت�أمل ملدينة الريا�ض �أو مدن اململكة يجد �أن هناك �أرا�ضي ف�ضاء
بجوار امل�ساجد .ولعل ال�سبب يف ذلك يرجع �إىل عوامل عديدة منها العامل

االجتماعي ،حيث ال يحبذ النا�س �أن يكونوا قرب �أماكن عامة �أو م�ساجد
ل�سهولة الدخول واخلروج واملحافظة على خ�صو�صية تلك البيوت.
وقد تكون الأرا�ضي املجاورة للم�ساجد �أرا�ضي ف�ضاء ب�سبب تركها
للم�ستقبل كتو�سعة تدخل يف حيز امل�سجد .بالإ�ضافة �إىل �أن �سعر الأر�ض التي
جتاور امل�سجد تكون عادة رخي�صة الثمن مقارنة بالأماكن الأخرى .وهذا
ينطبق بوجه عام على معظم امل�ساجد با�ستثناء احلرمني ال�شريفني ،حيث
ترتفع الأ�سعار لت�صل �إىل �أعلى معدل ل�سعر املرت يف العامل ،ويت�سابق العقاريون
وامل�ستثمرون للبناء بقرب احلرمني ال�شريفني مهما تكن الأ�سعار.
امل�ساجد وحتفيز الن�شاط التجاري
يرى عقاريون �أن بناء امل�ساجد الكبرية يف اململكة يتم وفق خطة ا�سرتاتيجية
حمددة ،و�أن هناك جهودًا حثيثة من قبل القيادة الر�شيدة يف االهتمام ببناء
امل�ساجد ورعايتها بوجه عام .ويتجلى ذلك يف بناء م�ساجد يف معظم �أرجاء
اململكة .ويثور هنا �س�ؤال مهم :هل امل�سجد يتفق مع الن�سيج العمراين للحي �أم
�أنه يختلف؟ ون�ضرب مثا ًال على ذلك مطار امللك خالد وامل�سجد املوجود به،
حيث يالحظ ان�سجام تام بينهما من ناحية الت�صميم والوجهات اخلارجية
للمبنى .وعندما يكون املخطط ملالك واحد يكون امل�سجد �ضمن عنا�صر
امل�شروع ويكون هناك توافق عمراين� .أما �إذا كان هناك عدة مالك �أو مكاتب
ا�ست�شارية خمتلفة ف�إن الو�ضع يختلف ..وال�سبب يف ذلك اختالف امل�صممني
واال�ست�شاريني الهند�سيني.
وال�سمة العامة �أن امل�ساجد تت�أثر يف ت�صميمها باملنطقة الواقعة فيها،
وذلك مثل امل�ساجد املوجودة يف منطقة الريا�ض ف�إنها تت�أثر بالطابع النجدي
يف العمارة .بينما نالحظ امل�سجد يف منطقة ع�سري تظهر عليه �سمات العمارة
الع�سريية ب�شكل جلي� ،أو �إذا كان يف املنطقة الغربية ف�إن �سمات العمارة يف
املنطقة الغربية ترتك ب�صماتها عليه .وقد جند �شك ًال خمتل ًفا يف ت�صميمه
مييل �إىل ال�شكل الرتاثي يف العمارة الإ�سالمية� ،أو بع�ض الأ�شكال التي متتاز
بتداخل فنون العمارة يف م�سجد واحد كدخول املعا�صرة على ال�شكل القدمي
ليعطي �أبعادًا �أخرى للم�سجد من املنظور الهند�سي وال�شكل املعماري.
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م�سجد املدي الطيني

رؤية مهنية

يعد م�سجد املدي الذي يت�سع لـ500
م�صل من �أوائل املن�ش�آت املعمارية يف
ال�سعودية التي يتم فيها تطبيق التقنيات
احلديثة يف �أ�ساليب البناء با�ستخدام
مواد طينية حملية «الطني امل�ضغوط»
�أثبتت جدواها لتوافر املواد املحلية يف
البناء ومرونتها التنفيذية وكفاءتها
الت�شغيلية .ويحمل امل�سجد عنا�صر
عمارة امل�ساجد املحلية من وجود الفناء
«ال�سرحة» ودرج املئذنة ون�سب تكوينات
عنا�صره� ،إ�ضافة �إىل بع�ض العنا�صر
اجلمالية امل�شابهة للمداير يف العمارة
املحلية .ويخدم م�سجد املدي املناطق
املحيطة ب�شرق مركز امللك عبدالعزيز
التاريخي والعابرين ل�شارع امللك في�صل
واملتنزهني يف تلك املنطقة .ويذكر �أن
الهيئة العليا لتطوير مدينة الريا�ض
ح�صدت جوائز عاملية وعربية بينها �أربع جوائز من م�ؤ�س�سة الأغاخان للعمارة �شملت ق�صر طويق يف حي ال�سفارات ،وم�شروع جامع الإمام تركي
بن عبداهلل ،وتطوير و�سط املدينة القدمي بالريا�ض ،ومركز حي ال�سفارات وتن�سيق املواقع.

تفعيل دور امل�سجد يف املجتمع
تفعيل دور امل�سجد يف املجتمع من خالل دعم الأدوار االجتماعية،
والتجارية ،والتعليمية ،والثقافية للم�سجد بالو�سائل والطرق املنا�سبة� ،إعادة
ت�شكيل الأحياء واملجاورات ال�سكنية لت�ستجيب للدور الأ�سا�سي الذي يقوم به
امل�سجد يف املدينة ال�سعودية وف ًقا ملعايري ومقومات حملية �إ�سالمية� ،إعداد
خطة عامة و�آلية تنفيذية لتحقيق التوازن يف توفري امل�ساجد وتوزيعها بني
املدن ال�سعودية وداخل �أحياء املدينة للت�أكد من حتقيق العدالة الفراغية يف
التوفري والتوزيع ،تعديل نظام ا�ستعماالت الأرا�ضي مبا ي�سمح بوجود �أنظمة
تدعم دور امل�سجد يف الأحياء ال�سكنية مثل الأن�شطة التجارية وغريها من
الأن�شطة .و�إعادة �صياغة �أنظمة احلركة لتوفري بيئة م�شاة مالئمة للتنقل
من امل�سجد و�إليه بحرية و�أمان و�سالمة ،وحتجيم دور ال�سيارة داخل احلي
ال�سكني وتوجيه حركة امل�شاة.
والتو�سع يف ت�صنيف امل�ساجد بناء على الأدوار املتوقعة منها ،وبناء على
املواقع املختلفة التي ميكن �أن تتخذها مع ربط ذلك بالت�صنيف الوظيفي
الذي يق�سم امل�ساجد �إىل حملية وجامعة� ،إعادة �صياغة املعايري التخطيطية
ا�ستجابة للأو�ضاع الراهنة على �أن يتم تطويرها بطريقة عملية جادة
لتتعامل مع املتغريات الراهنة مثل الكثافات ال�سكانية واملواقع املختلفة
للم�سجد والأدوار امل�ؤملة من كل م�سجد ،على �أن يكون حتقيق �أكرب قدر
من الكفاءة والفعالية �أحد �أهداف هذه املعايري ،ورفع م�ستوى التن�سيق بني
اجلهات احلكومية والتطوعية والأفراد يف جماالت تخطيط �أعمال امل�سجد
وتنفيذها ومتويلها.
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الدور االقت�صادي والعمراين للم�سجد
كانت العالقة بني موقع امل�سجد ومواقع الأ�سواق قوية منذ زمن الر�سول
الكرمي والذي اختار بنف�سه بقيع الزبري املجاور للم�سجد موق ًعا لل�سوق.
وهكذا مت انتهاج هذا امل�سلك يف املدن الإ�سالمية كافة ،حيث جند ال�سوق
دائ ًما مال�صقة للم�سجد .وقد كانت الأ�سواق يف البداية مفتوحة مل ي�سمح
ببنائها وت�سقيفها �إال يف بداية الدولة الأموية.ة
وتختلف الأ�سواق من حيث حجمها ونوعها بناء على حجم امل�سجد.
فاجلامع الرئي�س يف املدينة تلحق به �سوق رئي�سة بينما امل�ساجد الأخرى تلحق
بها �أ�سواق و�أن�شطة جتارية �أقل ،بل �إن بع�ضها قد يقت�صر على �سوق �أ�سبوعية
�أو �سوق حمددة بفرتة معينة تب ًعا لأهمية امل�سجد وحجمه ومقدار التجمع
الب�شري الذي يتكون فيه .لقد لعب امل�سجد دو ًرا عمران ًيا وح�ضار ًيا يف املدينة
الإ�سالمية وال زال �إىل يومنا هذا ،بل �إن بع�ض املدن ال تكاد تذكر حتى يتبادر
�إىل الأذهان م�سجدها الأ�سا�سي مثل مكة املكرمة واملدينة املنورة والقد�س
بطبيعة احلال ،ي�ضاف �إليها اجلامع الأزهر يف القاهرة ،واجلامع الأموي يف

دم�شق وغريها كثري .ويف الواقع �إن �أهمية امل�سجد ووجوده قد حولت �أ�شكال
املدن الإ�سالمية والعربية �إىل اجتاه ح�ضاري خا�ص.
ففي الوقت الذي يق�ضي فيه املخططون واملفكرون الكثري من اجلهد
والوقت بل واملال لإيجاد هوية عمرانية وطابع ح�ضاري ملدنهم جند �أن
امل�سجد يف املدينة الإ�سالمية قد وفر كل تلك اجلهود و�أبرز نف�سه كعن�صر
�أ�سا�سي ي�شكل الواجهة احل�ضارية للمدينة واحلي الإ�سالمي على امل�ستوى
الأفقي والر�أ�سي .فعلى امل�ستوى الأفقي ثنائي الأبعاد ي�شكل امل�سجد نقطة
الو�صول املتكررة لرواد املدينة ،ما يجعله ذا موقع مركزي يحدد بقية
العنا�صر التخطيطية ويتحكم فيها ،وكذلك يوفر من خالل امل�ستوى الر�أ�سي
امتدادًا ب�صر ًيا يعطي ويتحكم فيها ،وكذلك يوفر من خالل امل�ستوى الر�أ�سي
امتدادًا ب�صر ًيا يعطي املدينة �أو احلي �أو الطريق طاب ًعا عمران ًيا �إ�سالم ًيا من
خالل خط الأفق �أو املنظر املحوري للم�سجد ،ناهيك من املئذنة يف امل�سجد
ت�ؤدي دور االهتداء لعابري ال�سبيل وم�ستخدمي املدينة بالإ�ضافة �إىل دورها
يف �إ�ضفاء احل�ضارة والهوية العمرانية الإ�سالمية.

�أهمية امل�سجد يف املدينة الإ�سالمية
يف الوقت الذي �أر�ست ال�شريعة الإ�سالمية مبادئ حلياة الفرد امل�سلم ،وقواعد حتكم
تعامله مع بقية �أفراد املجتمع بطريقة تنعك�س على النمط املكاين العمراين ف�إنها ومن
منهجا لتفاعل الإن�سان
خالل الركن الثاين من �أركان الإ�سالم وهو ال�صالة قد �أر�ست ً
أ�س�سا را�سخة
�
وو�ضعت
واملكان من خالل الفرد امل�سلم وامل�سجد الذي هو مكان لل�صالة..
ً
وثابتة حتدد هذا التفاعل وتقرر مالحمه الأ�سا�سية ك ًما وكي ًفا.
فامل�سجد دائ ًما هو العن�صر الأبرز والرئي�س يف املدينة الإ�سالمية .فبعد هجرة
النبي ،عليه ال�صالة وال�سالم ،من مكة �إىل املدينة �أن�ش�أ م�سجد قباء ،ثم امل�سجد النبوي،
ثم �سار العرب الفاحتون على النهج نف�سه يف �أثناء الفتوحات الإ�سالمية ،حيث كانت
امل�ساجد هي �أول ما يبنى بعد الفتح� ،أو ما يبنى عند �إن�شاء املدن اجلديدة ..ون�ضرب
مثا ًال على ذلك جند �أن م�سجد عمرو بن العا�ص كان �أول ما بني يف مدينة الف�سطاط بعد
الفتح الإ�سالمي حل�صن بابليون اال�سم القدمي لعا�صمة م�صر ،وعندما �شرع العرب يف
ت�أ�سي�س مدن جديدة لت�صبح مواقع ع�سكرية و�إدارية ،والتي �أطلقوا عليها دور الهجرة مثل
الكوفة والب�صرة والف�سطاط والقريوان كانت تخطط وف ًقا العتبارات ع�سكرية وقبلية يقع
امل�سجد ودار الإمارة يف املركز حتيطها �أر�ض خالء تتفرع منها الطرقات والدروب.
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جبة حائل

مهد حضارات غابرة
منحوتات �صخرية ،جت�سد مالمح خملوقات غريبة حتكي �أبجدية �أزلية.
ا�ستطالع وت�صوير :عبدالعزيز العريفي

على بعد ما يربو على  100كيلو مرت �شمال غرب مدينة حائل ،ويف و�سط النفود الكربى تقع منطقة
جبة الأثرية ،حتدها من اجلنوب الغربي �سل�سلة جبال املرابيب ،وجبال �أم �سنمان غر ًبا ،ويف ال�شرق جبال
الغوطة ،وهي مبنزلة الطود الذي يحميها من غيلة الكثبان الرملية احلمراء.
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هذه الواحة التي تو�شحت بو�شاح احل�ضارة كغريها من مدن هذا
البلد املعطاء دون �أن تنزع عنها تاج ال�شهامة ورداء ال�سخاء والأ�صالة
يقطنها � 20ألف حامتي ما �أن ت�ضع رجلك على ترابها حتى يتداعى
القوم ويت�سابقون للفوز با�ست�ضافتك ،بوجوه با�شة ،و�أريحية جيا�شة
تفي�ض بالتحايا والرتحاب ،املفعم بدخان الألوة..
تزخر املنطقة بالآثار والكتابات ال�سبيئة والر�سومات القدمية
خ�صو�صا
عميقة الداللة ،مبا يكر�س يف النف�س �شعور ال�شوق لزيارتها،
ً
تلك الر�سومات والكتابات املنحوتة على �صخور جبالها ،وبالأخ�ص
ً
مدهو�شا �أمامها وك�أمنا هي �شا�شات
جبل �أم �سنمان ،حيث يقف املرء
�صخرية ت�ستعر�ض م�شاهد املا�ضي ال�سحيق بدقة حمرية تنبئ ب�أن
الذي ر�سمها يعلم علم اليقني �أنها �ستدوم �آالف ال�سنني لتحكي ق�صة
ح�ضارته بكل �أدبياتها و�أبجدياتها من بناء وحياكة و�صيد ورق�ص
وحروب ورعي ،جت�سدها تلك املنحوتات ال�ضخمة التي ت�صل يف بع�ض
الأحيان �إىل الثالثة �أمتار طو ًال ،وتبلغ الأربعة منها ً
عر�ضا ،ملخلوقات
ؤو�سا و�أيدي و�أرج ًال،
عمالقة لي�س فيها ما ي�شبه الإن�سان غري �أن لها ر� ً
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دعوة للمشاركة

لل�سادة �أع�ضاء الهيئة ال�سعودية للمهند�سني
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

جبة ..صعيد سياحي يفتقر إلى
فرص االستثمار المتاحة
وقد ا�ستطالت قامتها وا�ستدقت �أطرافها بر�ؤو�س ال �شكل معي ًنا
لها ،وجوه �أ�شبه ب�سحنات خملوقات الف�ضاء التي تعودناها يف
�أفالم اخليال العلمي ،ومتاثل �إىل حد كبري ح�صان يوفنجتون يف
�إجنلرتا ،وعمالق بليث ،وتو�أم موجيف يف �صحراء كاليفورنيا،
وعنكبوت نازكان يف البريو ،والتي يعتقد الكثريون �أنها من عمل
كائنات ف�ضائية متطورة .فالطريقة التي نحتت بها تلك املخلوقات
يف ال�صخر تثبت ا�ستحالة �أن تكون قد نحتت ب�آالت بدائية� ،إذ
تبدو ك�أن ال�صخر قد قطع ب�أ�شعة ليزر �أو حفر مبواد كيماوية على
الرغم من قدمها الذي ي�صل �إىل �أكرث من ع�شرة �آالف �سنة.
وح�سب تقدير علماء الآثار الذين زاروا املنطقة ،فكلما كان
لون داخل املحفورة مياثل لون ال�صخرة الأ�سا�س دل على توغلها
يف القدم .لعل �أجملها حمفورة العربة التي جترها الوعول ،وقد
ثبت �أنها �أقدم ر�سم ميثل العجلة �أو الدوالب يف العامل .واملعروف
�أن العجلة هي �أ�سا�س احل�ضارة التقنية التي ن�شهدها اليوم .فال
غرو �أن تكون اجلبة � ًإذا مهد احل�ضارة الذي ي�صارخ �إن�سان الع�صر
ال�ست�شهاد �أوابد مل تندثر ،متحد ًيا وعورة الطريق وخطورته..
�سياجا حمك ًما
ومن اجلدير بالذكر �أن هيئة الآثار �أ�شادت ً
حول تلك املواقع الأثرية القيمة رغم �أن �أهايل املنطقة قد �ضربوا
�أروع املثل يف الوعي احل�ضاري املتمثل يف احلفاظ على هذا الكنز
الأزيل� ،إذ مل يتعر�ض له �أحد منهم بالت�شويه �أو التخريب طوال
القرون املا�ضية .ولأهمية املنطقة فقد زارها عدد من امل�ست�شرقني
والبحاثة والعلماء وال�سفراء من الواليات املتحدة ،و�أملانيا،
وبريطانيا ،واليابان ،وفرن�سا ،ومنهم الربيطانية �آن بلنت حفيدة
ال�شاعر بريون ،وكان ذلك يف عام  1879برفقة زوجها .جبة
حائل ،تعد بحق منطقة �سياحية حري بها توجه ر�ؤو�س الأموال
�إليها لت�أمني احتياجات ال�سياح اخلدمية من بناء الفنادق� ،أو
اال�سرتاحات املفرو�شة حتى ال ي�ضطروا �أن يحلوا �ضيو ًفا على �أهل
املنطقة الكرام يف كل مرة ،فاملدينة ال�صغرية تفتقر �إىل فر�صة
ا�ستثمار متاحة ميكن اال�ستفادة منها.
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تت�شرف الهيئة ال�سعودية للمهند�سني بدعوة ال�سادة الأفا�ضل املهند�سني،
والعلماء ،والأكادمييني ،والكتاب ،واملهتمني ب�ش�ؤون مهنة الهند�سة بجميع
تخ�ص�صاتها ،للم�شاركة يف جملة «املهند�س» ،وذلك عقب فتح باب امل�شاركات
وامل�ساهمات للراغبني يف تقدمي موا�ضيع مهنية ،وذل��ك من �أج��ل تفعيل
التوا�صل مع الهيئة ،والإ�سهام يف ن�شر بحوثهم ودرا�ساتهم وتقاريرهم� ،إىل
جانب طرح الق�ضايا املهنية املهمة ،وذلك من خالل جملة «املهند�س» ،التي
�سوف ت�صدر بحلتها اجلديدة �ضمن اخلطوة التطويرية لها.
قواعد الن�شر:
• �أن يكون الكاتب هو �صاحب املو�ضوع.
• �أال يكون قد �سبق �أن ن�شر يف و�سيلة �إعالمية �أخرى.
•  ت�ستقبل املجلة البحوث والدرا�سات العلمية املتخ�ص�صة يف خمتلف
جماالت مهنة الهند�سة .وتخ�ضع هذه البحوث ملعايري التحكيم و�شروطه يف
هذا وقد فتحت الهيئة ال�سعودية للمهند�سني جمال الإعالن يف
البحث العلمي من قبل متخ�ص�صني ،وتخ�ضع ل�شروط املجالت العلمية .املجلة ،و�أ�سعارها كالتايل:
• تن�شر املجلة البحوث التي تتوافر فيها اجلدة والأ�صالة واالبتكار.
إبداعات
• الرتكيز على البحوث والدرا�سات املتعلقة باملهنة� ،إ�ضافة �إىل ال
ا ل�سعر
موقع الإعالن
املهنية الر�صينة.
20.000
غالف خلفي
• عدم تعار�ض املادة العلمية مع �أهداف الن�شر و�شروطه.
17.000
• التزام الكاتب بالأمانة العلمية و�شروط البحث العلمي� :شكل الكتابة ،بطن غالف �أمامي
الإحاالت ،املراجع وامل�صادر ،تو�ضيح الرموز.
17.000
بطن غالف خلفي
• يرفق الباحث تعري ًفا به وب�سريته العلمية وب�صورة �شخ�صية له.
12.000
ال�صفحة رقم1
• ال تن�شر املواد �إال بعد التحكيم وموافقة هيئة التحرير.
10.000
ال�صفحات من � 2إىل 11
• املقاالت املن�شورة تعرب عن ر�أي �أ�صحابها فقط.
الباحث
ويبلغ
إمييل».
ل
«ا
• تر�سل امل�شاركات �إلكرتون ًيا على عنوان املجلة
8.000
�صفحة داخلية
20يوما.
با�ستالم بحثه خالل
ً
16.000
• ير�سل املو�ضوع على الربيد التايل ( )mag@saudieng.orgعلى �صفحتان متقابلتان
�صيغة ملف ( )wordوي�شرتط �إر�سال �صورة �شخ�صية للكاتب على
مالحظات:
االمتدادات النقطية ( ،)jpg ,gif ,png ,tifكما ي�سمح بت�ضمني
• �شرط حتديد ال�صفحة  %15يف حال توافر الأماكن املطلوبة.
ال�صورة م��ع ملف (� ،)wordشريطة �أن تكون ال�صورة ذات دقة
• الإعالنات التحريرية ي�ضاف �إليها  %50من �سعر الإعالن.
عالية ،ويف حال كان املو�ضوع يحوي جتارب وفعاليات يف�ضل �إر�سال �صور
• الأ�سعار بالريال ال�سعودي.
توثيقية.
• ال تعاد املوا�ضيع �إىل �أ�صحابها� ،سواء ن�شرت �أم مل تن�شر.
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يترجم شغف الطفل
الكتشاف قوانين الطبيعة
الحرمان العاطفي سبب
رئيس للسلوك العدواني

أسرة
الطفل العدواين

سلوك طبيعي أم سمة
مكتسبة؟
ميار�سه الطفل ال�سوي لإبراز مهاراته ،ويعرب عن �أزمات ج�سدية ونف�سية تعر�ض
لها امل�صاب به.

القاهرة� :شريف عبداملنعم

تختلف �أمناط الرتبية التي ترتقيها الأ�سر يف تن�شئة �أطفالها ،وقد يعرتي بع�ضها ق�صور يف �أ�ساليب
التعامل معهم ،ورمبا �إحاطتهم ب�أجواء م�شحونة بالإحباط والق�سوة ،ما يدفعهم للخروج عن �إطار املقبول
بردود �أفعالهم ،والتمرد على واقعهم يف �سلوكيات ترتجم ح�سب اعتقادهم ثقتهم ال�ضائعة ب�أنف�سهم.
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بح�سب الدرا�سات الرتبوية والنف�سية ف�إن هناك العديد من العوامل
التي ت�ؤدي �إىل انت�شار العنف والعدوانية بني الأطفال� ،أهمها �شعور الطفل
بالنق�ص عندما ي�صفه �أحدهم بالغباء �أو احلماقة� ،أو حتى بال�سمنة املفرطة
�أو الطول ،وكذلك ف�شل الطفل املتكرر يف امل�سابقات الثقافية �أو الألعاب
الريا�ضية �أو الدرا�سة .وتزداد امليول العدوانية لدى الطفل نتيجة �إح�سا�سه
بالكراهية من قبل والديه �أو بالرف�ض االجتماعي من املحيطني به �سواء كانوا
ً
معر�ضا
كبا ًرا �أو �صغا ًرا .وقد يتجه الطفل �إىل املمار�سات العدوانية �إذا كان
للكبت الدائم يف البيت كالأب �أو الإخوة الأكرب منه� ،أو يف املدر�سة من قبل
املعلمني �أو حتى من العمال الذين قد يفرغون م�شاكلهم اخلا�صة يف تالميذ
املدر�سة.
كما يزداد جلوء الطفل �إىل العدوان �إذا ما وجد ت�شجي ًعا من الأ�سرة �أو
املحيطني به ،فهناك بع�ض الأ�سر حتث �أطفالها للتغلب على �أقرانهم الآخرين

ب�أي و�سيلة .ويتفاقم هذا ال�سلوك ب�سبب �أفالم
العنف وم�سل�سالته على �شا�شات التلفاز وما
وخ�صو�صا يف
تقدمه من م�شاهد عنف خيالية،
ً
املواد املقدمة للأطفال.
ووفق د.وائل �أبو هندي� ،أ�ستاذ الطب
النف�سي بكلية الطب جامعة الزقازيق ،ف�إن
العنف الإعالمي يجعل الأطفال �أكرث عدوانية
و�أقل �ص ًربا و�أكرث خو ًفا من العامل حولهم..
وت�ؤدي ر�ؤية الأطفال مل�شاهد العنف على �شا�شات
التلفاز يف املواد املختلفة �إىل تناق�ص ح�سا�سية
الطفل لأعمال العنف الفعلية التي حتدث يف
الواقع ..لي�صبحوا �أكرث تبلدً ا .وكان من �أغرب
ما ك�شفت عنه الدرا�سات هو �أن م�شاهد العنف
خ�صي�صا ،تعادل
يف الربامج املعدة للأطفال
ً
نحو خم�سة �أ�ضعاف م�شاهد العنف التي تبث يف
برامج التلفاز الأخرى غري املوجهة للطفل!
ميل طبيعي
ويف هذا ال�سياق ،ي�شري د.عبدالرحمن
عي�سوي� ،أ�ستاذ علم النف�س بجامعتي بريوت
والإ�سكندرية ،يف كتابه «علم النف�س والإن�سان»
�إىل �أن الأطفال بطبيعتهم مييلون �إىل القيام
ببع�ض مظاهر ال�سلوك العدواين والتخريبي.
وقد يرجع ذلك �إىل ما يتعر�ض له الطفل من
جتارب الإحباط والف�شل ،وعدم �إ�شباع دوافعه
وحاجاته� ،أو نتيجة �سوء معاملة املحيطني به
له .فالق�سوة الزائدة على الطفل تط ّبعه على
العدوان والتخريب ،و�شدة ال�ضغط تولد لديه االنفجار.
كما ينتج ال�سلوك العدواين عند الأطفال جراء عوامل ج�سدية �أو نف�سية
كالرغبة يف احل�صول على �شيء �صعب املنال ،لذا ينبغي البحث يف �أ�سباب
ً
مري�ضا �أو جائ ًعا� ،أو تعر�ض لعدوان ج�سيم .و�إذا
هذا ال�سلوك ،فقد يكون
كانت عدوانيته ناجتة عن رغبته يف احل�صول على �شيء حمرم ،فال بد �أن
يتعلم �ضرورة �صرف النظر عن مثل هذه املطالب امل�ستحيلة ،واالقتناع مبا
هو يف متناول اليد.
العدوان على الذات
وقد يرتد العدوان على الذات في�ؤذي الفرد الغري ونف�سه كما يظهر يف
حاالت قر�ض الأظفار ،والتعر�ض عمدً ا للإ�صابة باجلروح� .أما العدوان على
الغري فيتخذ �أ�شكا ًال خمتلفة ،منها امل�شاجرات وال�شتائم ،والرغبة الدائمة يف
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الرياضة أسلوب ناجع
لتفريغ الطاقة الزائدة

أسرة
االنتقام ،والع�صيان والعناد والتحدي ،ونقد الآخرين واال�ستهزاء
منهم وتعكري �صفوهم .وقد يتخذ عند الكبار �شكل الت�شهري
و�إ�ساءة ال�سمعة وتدبري املكائد.
ويالحظ �أن ال�سلوك العدواين ال يقت�صر على مرحلة
الطفولة ،و�إمنا يوجد يف جميع مراحل العمر ،ولكنه يطر�أ
ب�شكل خا�ص يف املراحل التي يحدث فيها تغيري جوهري يف
حياة الفرد ،مثل الذهاب �إىل املدر�سة لأول مرة ،واالنتقال من
مرحلة الطفولة �إىل املراهقة ومنها �إىل الر�شد .ويبد�أ الع�صيان
يف الظهور عند الأطفال عند الفطام� ،أو عندما ترزق الأ�سرة
مبولود جديد ،ولذلك يجب �أن يحاط الطفل بالرعاية والعطف
يف مثل هذه املواقف.
طبيعة املرحلة
ووفق العديد من اخلرباء املتخ�ص�صني ،ف�إن الطفل ال�سوي
يف حاجة �إىل �إبراز بع�ض مظاهر العدوان جتاه الكبار �أو
ال�صغار .فالطفل الذي مل يت�شاجر يف حياته ال بد �أنه عاجز عن
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�إقامة عالقات وات�صاالت مع غريه .وعلى الرغم
من �أن �سلوك الطفل التخريبي يبدو للكبار على
�أنه غري هادف ولي�س له فائدة� ،إال �أنه من وجهة
نظر الطفل يحقق �أهدا ًفا مهمة .فقد يدمر الطفل
دميته ملعرفة ما يوجد بداخلها ،وعندما يجذب
الطفل غطاء املائدة ال يكون ذلك ح ًبا يف العبث
واال�ستهتار ،و�إمنا لي�ستعني به يف النهو�ض ،وعندما
ي�ضرب القطة الآمنة ف�إنه يفعل ذلك ل�سماع �صوتها،
وقد يق�ص مالب�سه ليثبت لنف�سه القدرة على
ا�ستخدام املق�ص� ،أو يقطع �أزهار احلديقة ليعيد
زراعتها وغر�سها بنف�سه ..فللطفل عامله اخلا�ص
ومنطقه الذي مييزه ،ويجب على الآباء ر�ؤية الأمور
من زاويته.
حب اال�ستطالع
حيث يدفع حب اال�ستطالع واكت�شاف قوانني
الطبيعة الطفل �إىل تدمري الأ�شياء ،فقد ي�سرتعي
انتباهه دقات ال�ساعة �أو �صوت الراديو ،فيحاول
العبث يف الآلة ملعرفة م�صدر ال�صوت ..ولذا يجب
�أن يعرتف الآباء ب�أن لدى الطفل رغبة طبيعية
يف التخريب والبحث والتنقيب .فينبغي على
الأ�سرة توفري الفر�ص التي ت�شبع هذه امليول لدى
الطفل دون �إحلاق الدمار بالأ�شياء الثمينة ،وذلك
بت�أمني اللعب الرخي�صة �أو الب�سيطة و�أجهزة احلل
والرتكيب واملكعبات ،بحيث ي�شبع الطفل رغبته يف
الفك والرتكيب �أو الهدم والعدوان دون �أن يغ�ضب
الكبار منه .فحب اال�ستطالع من النزعات الطبيعية
لدى الإن�سان ،وهي الأ�سا�س الذي دفع العلماء �إىل
اكت�شاف �أ�سرار الطبيعة وجماهل الكون .وهنا يجب على الأ�سرة تنمية القدرة
على احلل والرتكيب والتحليل ،ومعرفة وظائف العنا�صر املختلفة واكت�ساب
اخلربات ،وكذلك تنمية القدرة على اخللق والإبداع واالبتكار لدى الطفل.
تعديل ال�سلوك
وحول كيفية تعديل ال�سلوك العدواين لدى الطفل ،يرى د.عي�سوي �أن هذا
الأمر يتطلب �أو ًال �إخ�ضاع الطفل للنظام ،وثان ًيا عالجه من الداخل لتخلي�صه من
ً
ارتباطا كب ًريا
ال�شعور بعدم الثقة �أو الأمان �أو النبذ والغرية ،فقد وجد �أن هناك
بني العدوان وال�شعور بعدم الأ مان ،كما �أن العدوان يظهر �أكرث يف الأطفال الذين
ي�شعرون بالنبذ.
وي�ستطيع الآباء �أن يفروا على �أنف�سهم مما يقع لأثاثهم و�أمتعتهم من خ�سائر،
و�أن يريحوا طفلهم مما يقع عليه من عقاب يراه هو ظل ًما و�إجحا ًفا ،وذلك ب�أن
يتم تخ�صي�ص حجرة يلعب فيها ويعبث مبا يوجد بها دون �إحداث �أي �ضرر .و�إذا
تعذر تخ�صي�ص حجرة كاملة فليكن �أحد �أركان غرفة ما باملنزل ،كما ميكن توفري
اللعب الب�سيطة وامل�صنوعة من مواد غري قابلة للك�سر حتى ال يدمرها الطفل.
وجتدر الإ�شارة �إىل �ضرورة ابتعاد الأهل عن امل�شاحنات والت�شاجر �أمام

الأطفال ،كي ال يتعود الطفل م�شاهد ال�صراخ والعراك فت�سري يف دمه.
احلرمان العاطفي
وعلى �صعيد �آخر ،ف�إن ال�سلوك التخريبي ال ينجم يف جميع احلاالت
عن رغبات وميول طبيعية لدى الطفل ،و�إمنا يرجع �إىل �أزمات نف�سية
كالغرية �أو الغ�ضب �أو احلرمان من العطف واحلنان .وقد وجد �أن الأطفال
الذين حرموا من عطف الآباء وحبهم مييلون �إىل العدوان �أكرث من غريهم
يف جميع مواقف احلياة مبا يف ذلك جماالت اللعب ،فاحلرمان العاطفي
من الأ�سباب الرئي�سة للعدوان.
ومن املمكن �إتاحة الفر�صة للطفل للتعبري عن �سخطه عن طريق اللعب
والأن�شطة احلرة بدل �أن ي�صرف عدوانه على النا�س والأ�شياء ،ف ُيحطم �أثاث
املنزل �أو املدر�سة .ويف املجاالت الريا�ضية العنيفة و�سيلة لت�صريف الطاقات
الزائدة كما هو احلال يف املالكمة على �سبيل املثال .وي�ؤخذ يف احل�سبان
�أن بع�ض الأطفال يواجهون م�شكلة غمو�ض ن�صائح الآباء وت�ضاربها ،ف�إذا
ت�صرف الطفل بعنف يف مباراة ثم ك�سبها و�صفوه بال�شجاعة والإقدام ،و�إذا
ت�صرف بالعنف نف�سه مع جماعة الأ�صدقاء و�صفوه بالعدوان والإثم ،كذلك
ف�إن الآباء ي�شجعونه على حماربته من �أجل النجاح لآخر قطرة من دمه،
و�أن يعلم �أن جمتمعنا هذا هو جمتمع املناف�سة وال�صراع ويف �أوقات �أخرى
يقولون له ال بد لك من الإيثار والغريية والتعاون.

العقاب اخلاطئ
هناك بع�ض الآباء الذين اعتادوا مواجهة ال�سلوك العدواين الذي
ميار�سه �أطفالهم بـ«ال�ضرب» وهو �أف�شل �أ�ساليب حل امل�شكالت .ووفق
د.عمرو �أبو خليل ،مدير مركز اال�ست�شارات النف�سية واالجتماعية
بالإ�سكندرية ،ف�إن اال�ستمرار يف �ضرب الأطفال يجعلهم يعتقدون �أنه �أحد
و�سائل التفاهم بني الب�شر فيبد�ؤون يف التفاهم به بني بع�ضهم ً
بع�ضا ثم
مع �أقرانهم ،وقد يحدث مع �آبائهم � ً
أي�ضا� ،إىل �أن يتحول العنف �إىل �سمة
من �سمات حياتهم.
ويف بع�ض الأحيان عندما يخرب الطفل الألعاب اخلا�صة به ،فقد
يكون الكبار ال�سبب الرئي�س يف ذلك ،فعند اختيارهم لعبة غري منا�سبة
لعمر الطفل ك�أن يكون بها مفاتيح ودقائق حتتاج �إىل الرفق يف التعامل مع
جزئياتها ،فما �سيكون من الطفل �إال �أن يخربها �سري ًعا لعدم قدرته على
التعامل معها .ومن الواجب �أن يقوم الآباء بتحميل الطفل لعواقب �إهماله
للعبة بد ًال من �ضربه �أو ال�صراخ يف وجهه ،ف�إذا �ألقاها بعيدً ا مث ًال ومل
يجمعها ترتك دون جمع ،حتى �إذا �أراد اللعب بها مرة ثانية قام بتجميعها
بنف�سه ،و�إذا حتطمت اللعبة نتيجة �إهماله فيجدر بالأهل و�ضعها يف �سلة
املهمالت �أمام عينيه حتى يعلم �أنه خ�سر اللعبة ،ويجب �أن يتم ذلك كله
بهدوء ودون �صراخ �أو ع�صبية.
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رحلة داخل الجهاز المناعي

توجد لدى الكائنات احلية على �أنواعها �أنظمة مناعية حتميها من م�سببات الأمرا�ض.
د.فراج هارون

يت�شكل جهاز املناعة من جمموعة �أجهزة وخاليا مع مفرزاتها كلها ،وتعد حاج ًزا واق ًيا �ضد كل �شيء غري طبيعي بالن�سبة
وخ�صو�صا �ضد اجلراثيم والبكترييا والفطريات والطفيليات التي جتعل ج�سم الإن�سان املرتع الأ�سا�سي لها للنمو ،ويحدث
للج�سم،
ً
ا�ستنفار اجلهاز املناعي عند دخول فريو�س معني �أو �أي جزء منه �أو خاليا �أو �سوائل من ج�سم �آخر كما يحدث يف نقل الأع�ضاء
�أو نقل الدم ويف بع�ض الأحيان عند تناول بع�ض الربوتينات يف الطعام .وميثل جهاز البلغم اجلزء املهم يف اجلهاز املناعي ،الذي
أج�ساما �ضدية تعد مركز معلومات اجلهاز املناعي وغرفة عملياته.
ي�شكل �أ�ضدادًا و� ً
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ومركز اجلهاز اللمفي هو نخاع العظم والغدة ال�صعرتية قبل البلوغ ،بينما
ي�شكل اجلهاز املحيطي الطحال واللوزات والغدد اللمفية الرقبية والبلعومية
والزائدة الدودية والعقد اللمفية.
وجلهاز املناعة ذاكرة تتحكم يف التفاعل املناعي .مث ًال �إذا حدث �أي رد فعل
مناعي على مادة بروتينية �أو ل�سعة نحلة يتذكر ذلك اجلهاز ويتعامل معها على �أنها
�أ�صبحت معروفة لديه .وبح�سب هذه الذاكرة ا�ستطاع العلماء اال�ستفادة من التلقيح
�ضد الأمرا�ض.
علم املناعة
يعد علم املناعة عل ًما حدي ًثا ن�سب ًيا ،وتعزو بدايته �إىل الطبيب الإجنليزي �إدوارد
جيرن الذي ا�ستطاع �أن يطور طريقة حلماية النا�س من العدوى مبر�ض اجلدري
الأ�سود ( )smallpoxقبل �أكرث من مئتي �سنة «عام  .»1798واجلدري مر�ض
معد ي�سببه فريو�س ينتقل عن طريق امل�سالك التنف�سية وي�ؤدي �إىل ندب ب�شعة يف
ٍ
اجللد ،غري �أن ت�أثريه القاتل يكمن يف �إ�صابته للأع�ضاء الداخلية.
لقد فتك مر�ض اجلدري بالكثري من النا�س منذ القدم .و�سجل التاريخ املعاناة
التي �سببها اجلدري ل�سكان �أوروبا يف القرون الو�سطى .وانتقل هذا املر�ض �إىل
�أمريكا اجلنوبية مع املحتلني الإ�سبان وفتك عام  1553مبئتي �ألف من قبائل الإنكا
التي كانت تعي�ش هناك.
وال �شك �أن مر�ض اجلدري ،مثله مثل �أمرا�ض معدية كثرية ،قد �سبب الرعب
للب�شرية فرتة طويلة من الزمن .وعلى مر التاريخ كانت هناك حماوالت ملنع انت�شار
هذا الوباء .ففي ال�صني القدمية اعتادوا �أن ي�أخذوا القروح اجلافة من الأ�شخا�ص
امل�صابني باجلدري وي�ستن�شقوها لكي يتقوا الإ�صابة باملر�ض .جنحت هذه الطريقة
مع بع�ضهم وف�شلت مع بع�ضهم الآخر .وكانت هناك طريقة م�شابهة متبعة يف
تركيا يف القرون الو�سطى ،حيث كانوا ي�أخذون قلي ًال من قروح امل�صابني باجلدري
ويحقنونه يف جلد الأ�شخا�ص الذين كانوا يرغبون يف حماية �أنف�سهم من الإ�صابة
باملر�ض.
يف �أواخر القرن الثامن ع�شر ،و�صل �إىل علم الطبيب �إدوارد جيرن �أن الفالحات
اللواتي اعتدن حلب الأبقار و�أ�صنب بجدري خفيف الأعرا�ض هو اجلدري الذي
ي�صيب البقر( )cowpoxمل مير�ضن باجلدري القاتل الذي ي�صيب الإن�سان.
قرر جيرن �أن يقوم بتجربة لفح�ص ذلك� .إذ �أخذ من قروح الأبقار املري�ضة وحقن
بها جمموعة من الأ�شخا�ص الأ�صحاء .راقب جيرن هذه املجموعة من الأ�شخا�ص،
والحظ �أنهم مل مير�ضوا باجلدري على الرغم من املوجات املتالحقة من العدوى
التي �أملت باملناطق التي كانوا ي�سكنونها.
وعندما قام جيرن بتطعيم النا�س �ضد مر�ض اجلدري مل يكن يعرف يومها �شي ًئا
عن امل�سببات التي ت�ؤدي �إىل الأمرا�ض املعدية ،بل �إن فهم ذلك قد مت يف �أواخر
القرن التا�سع ع�شر بو�ساطة الأبحاث الرائدة التي قام بها العامل روبرت كوخ .لقد
�أثبت روبرت كوخ �أن الأمرا�ض املعدية ت�سببها كائنات دقيقة ()microorganisms
خمتلفة .ونحن نعرف اليوم �أربع جمموعات من الكائنات الدقيقة امل�سببة للأمرا�ض،
هي :الفريو�سات ،البكترييا ،الفطريات والطفيليات.
و�أدت اكت�شافات روبرت كوخ و�سائر علماء امليكروبيولوجيا يف القرن التا�سع
ع�شر ،وبخا�صة لوي�س با�ستري الفرن�سي «الذي جنح يف تطعيم الأغنام �ضد مر�ض
اجلمرة اخلبيثة» �إىل �شق الطريق �أمام علم جديد هو علم املناعة .وبف�ضل هذا
العلم ،مت تطوير طرق تطعيم ناجحة �ضد كثري من الأمرا�ض املعدية الفتاكة التي
طاملا �أودت بحياة الكثري من النا�س مثل اجلدري والتهاب غ�شاء املخ وغريها.
لقد د�أب العلماء منذ �أواخر القرن التا�سع ع�شر حتى يومنا هذا على درا�سة
الآليات التي يعمل بو�ساطتها اجل�سم حلماية نف�سه من م�سببات الأمرا�ض .ويتوفر
الآن قدر هائل من املعرفة يف هذا املجال ،مت ا�ستغاللها للتغلب على كثري من
الأمرا�ض وما زالت حجر الأ�سا�س الذي يعتمد عليه العلماء ملقاومة �أمرا�ض مل يتم
التغلب عليها حتى الآن مثل ال�سرطان والإيدز وغريهما.
وتوجد لدى الكائنات احلية على �أنواعها �أنظمة مناعية حتميها من م�سببات

دأب العلماء على دراسة اآلليات
التي يعمل بوساطتها الجسم لحماية
نفسه من مسببات األمراض
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الأمرا�ض .الأنظمة املناعية لدى احليوانات الالفقرية ب�سيطة ،لكنها
متطورة لدى احليوانات الفقرية ،وبخا�صة الطيور والثدييات .ولو ت�أملنا
هذه الأنظمة لدى االن�سان لوجدناها تت�ألف من نوعني رئي�سني :مناعة غري
تخ�ص�صية ،ومناعة تخ�ص�صية مكت�سبة.
املناعة غري التخ�ص�صية
تت�ألف هذه املناعة يف ج�سمنا من حواجز فيزيائية وكيماوية ومن
خاليا بي�ضاء لها قدرة ابتالع م�سببات الأمرا�ض وحتليلها .فاجللد مث ًال
ي�شكل خط الدفاع الأول� ،إذ �إنه ي�شكل حاجزًا فيزيائ ًيا ال ي�سمح بنفاذ
م�سببات الأمرا�ض �إىل داخل اجل�سم .ولو جرح اجللد �أو احرتق ،الزدادت
نفاذية م�سببات الأمرا�ض «بكترييا ،فريو�سات ,طفيليات� »...إىل داخل
اجل�سم وعر�ضته �إىل اخلطر.
ع�صارات املعدة ت�شكل حاجزًا كيماو ًيا ،وذلك ب�سبب درجة حمو�ضتها
العالية (� PHأقل من  ،)2وب�سبب احتوائها على �إنزميات حمللة قوية ،لذلك
ف�إن كث ًريا من م�سببات الأمرا�ض ال تنجح يف البقاء يف مثل هذه ال�شروط.
الأهداب والإفرازات املخاطية يف امل�سالك التنف�سية مثل الأنف
والق�صبة الهوائية وال�شعب الرئوية تعمل با�ستمرار على �إبعاد الأج�سام
الغريبة وم�سببات الأمرا�ض .فاحلركة الدائمة للأهداب تقوم ب�إبعاد
خارجا� .أما الإفرازات املخاطية
الأج�سام الغريبة من امل�سالك التنف�سية ً
خارجا بو�ساطة ال�سعال
ف�إنها تقوم بالتقاط هذه الأج�سام ومن ثم �إبعادها ً
�أو العط�س.
الإفرازات ال�سائلة مثل الدمع والبول تقوم بغ�سل م�سببات الأمرا�ض
�أو �أي �أج�سام غريبة قد تدخل �إليها .فلو انحب�س الدمع �أو قل البول الزداد
احتمال �إ�صابة هذه الأع�ضاء بالتلوث البكتريي �أو الفريو�سي.
اخلاليا البالعة وهي خاليا بي�ضاء تنت�شر يف الدورة الدموية ويف
الأن�سجة وتقوم بابتالع الأج�سام الغريبة وحتليلها.
كل الأمثلة ال�سابقة هي �أمثلة على مناعة غري تخ�ص�صية �أو مناعة
عامة ،لأن طرق املناعة هذه ال متيز بني بكترييا و�أخرى �أو بني فريو�س
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لجهاز المناعة قدرة على التعرف والقيام
جدا من
برد فعل تخصصي تجاه عدد هائل ً
األنواع المختلفة من الجزيئات
و�آخر ،و�إمنا تقاوم كل م�سببات الأمرا�ض دون �أي تخ�ص�ص.
رغم هذه احلواجز الطبيعية املوروثة ف�إن م�سببات الأمرا�ض تنجح يف
الدخول �إىل اجل�سم .ويتم ذلك من خالل اجلروح املفتوحة� ،أو االرتباط
بالأن�سجة املخاطية والتغلغل من خاللها .وعلى �سبيل املثال ف�إن بع�ض �أنواع
بكترييا  E.Coliترتبط ب�أغ�شية اخلاليا الإبيتيلية يف امل�سالك البولية بحيث
ال يتم �شطفها مع البول ،فتتكاثر وت�سبب املر�ض.
املناعة التخ�ص�صية املكت�سبة
�إن الطرق ال�سابقة ،وعلى الرغم من �أهميتها ،غري كافية حلماية
اجل�سم .وقد تطورت ،كما ذكرنا �ساب ًقا ،عند الفقريات وعلى ر�أ�سها
الطيور والثدييات .وهناك طريقة مناعية �إ�ضافية هي املناعة التخ�ص�صية
املكت�سبة .هذه املناعة تخ�ص�صية لأنها تقاوم كل م�سبب مر�ض ب�شكل
تخ�ص�صي و�سنتو�سع يف ذلك الح ًقا .وهذه املناعة مكت�سبة لأننا نكت�سبها
خالل حياتنا من خالل مقاومة م�سببات الأمرا�ض املختلفة.
ت�شرتك يف ت�شكيل املناعة التخ�ص�صية خاليا خمتلفة «مثل خاليا الدم
البي�ضاء ،خاليا نخاع العظام »...و�أع�ضاء خمتلفة «مثل العقد الليمفاوية،
الطحال .»...هذه ال�شبكة من اخلاليا والأع�ضاء ت�سمى م ًعا «اجلهاز
املناعي» (.)immune system
اجلهاز املناعي يف الإن�سان
تختلف املناعة التخ�ص�صية املكت�سبة عن املناعة غري التخ�ص�صية مبا
يلي:
• يتم تفعيل املناعة التخ�ص�صية فقط بعد دخول الكائنات �أو املواد
الغريبة �إىل اجل�سم ،بينما ال تقوم ب�أي رد فعل جتاهها �إذا مل تدخل �إىل

اجل�سم .مث ًال ،يقاوم جهاز املناعة فريو�س احل�صبة فقط �إذا دخل �إىل اجل�سم.
• هذه املناعة تخ�ص�صية .مث ًال ،التطعيم �ضد فريو�س احل�صبة ال يك�سب
مناعة �ضد فريو�س �آخر ال ي�شبهه.
• لهذه املناعة «ذاكرة» �أي �أنه �إذا دخل م�سبب مر�ض �إىل اجل�سم مرة ثانية
بعد فرتة طويلة من الزمن ف�إن جهاز املناعة «يتعرف» عليه ب�سرعة ويقاومه
بكفاءة عالية.
�إن العمل ال�سليم جلهاز املناعة �ضروري لبقاء الكائن احلي .ولعل مر�ض الإيدز،
وهو مر�ض انهيار املناعة املكت�سب� ،أو�ضح مثال على ذلك .كما �أن الأطفال الذين
يولدون مع نق�ص يف جهاز املناعة ال يظلون �أحياء �إال �إذا تربوا يف ظروف معقمة.
وجلهاز املناعة قدرة على التعرف والقيام برد فعل تخ�ص�صي جتاه عدد هائل
جدًا من الأنواع املختلفة من اجلزيئات .ومل يجد العلماء حتى الآن مادة ال ي�ستطيع
جهاز املناعة �أن يقوم برد فعل مناعي �ضدها.
كل مادة حتفز جهاز املناعة على القيام برد فعل مناعي تخ�ص�صي �ضدها
ت�سمى �أنتيجن ،وباللغة العربية «مولد م�ضاد» .فاملركبات التي تت�ألف منها البكترييا
والفريو�سات و�سم الثعبان �أو العقرب وغريها هي �أنتيجينات.
جهاز املناعة وهو قادر «عادة» على التمييز بني املركبات الذاتية التى يت�ألف
منها اجل�سم وبني املركبات غري الذاتية� ،أي غري املوجودة ب�شكل طبيعي يف اجل�سم
( .) self & non selfيف بع�ض احلاالت ،ونتيجة خللل ما ،يقوم جهاز املناعة بردود
فعل مناعية �ضد مركبات ذاتية .ردود الفعل هذه قد ت�ؤدي �إىل �أمرا�ض بع�ضها �صعب
وخطري ،مثل «�أمرا�ض املناعة الذاتية» ( ،) autoimmune diseasesوبع�ض �أنواع
الروماتيزم «حمى املفا�صل» و�سكري ال�شباب وغريها.
التطعيم الفعال
�إن التطعيم الذي ابتد�أه الطبيب الإجنليزي �إدوارد جيرن يف القرن الثامن
ع�شر �ضد اجلدري قد مهد الطريق للوقاية من �أمرا�ض عديدة وفتاكة مثل :ال�سل،
الدفترييا ،الطاعون� ،شلل الأطفال ،احل�صبة وغريها .ال �شك �أن التطعيم يحدث،
� ً
أي�ضا ،ب�شكل طبيعي .فمن مر�ض باحل�صبة وهو �صغري يكت�سب مناعة مدى احلياة وال
مير�ض ثانية .غري �أننا ال ن�ستطيع االعتماد على التطعيم الطبيعي ،فبع�ض الأمرا�ض
خطري وفتاك وي�سبب ن�سبة مرتفعة من الوفيات بني الأطفال .لذلك ف�إن �أحد احللول
املثلى للوقاية من الأمرا�ض هو تطعيم الأطفال منذ ال�سنة الأوىل حلياتهم ،ويتم
ذلك بو�ساطة حقنهم مب�سبب املر�ض ب�شرط �أن يكون هذا امل�سبب ميتًا �أو م�ضع ًفا.
تتم معاجلة م�سبب املر�ض بو�ساطة مواد كيماوية «فورمالدهيد مث ًال» �أو بو�ساطة
احلرارة� .إن التغيري املرجو يف مبنى م�سبب املر�ض يجب �أال يكون كب ًريا ،لأنه عندئذ
تفقد الذاكرة املناعية فعاليتها �ضد م�سبب املر�ض احلقيقي .من ناحية �أخرى ،ف�إن
ا�ستعمال م�سببات �أمرا�ض «وبخا�صة فريو�سات» �ضعيفة ولكنها غري ميتة قد ي�شكل
خط ًرا على احلياة� ،إذ قد يتحول هذا الفريو�س ال�ضعيف �إىل فريو�س عنيف وي�سبب
عك�س ما كنا نرجوه� ،أي املر�ض الذي حاولنا �أن نحمي اجل�سم منه.
يحاول الباحثون اليوم �إيجاد لقاحات تطعيم ال ت�شكل خطورة على حياة النا�س.
منها مث ًال �أن يكون لقاح التطعيم م�ؤل ًفا من بروتينات غالف الفريو�س فقط دون
مادته الوراثية ،وبذلك مينع تكاثره يف اجل�سم .هذه الطريقة ،و�إن كانت �آمنة ،غري
ناجعة متا ًما .فالتطعيم بو�ساطة بروتينات الغالف فقط يحفز يف الأ�سا�س ن�شوء
ذاكرة مناعية هومورالية� ،أي م�س�ؤولة عن تكوين �أج�سام م�ضادة .ونحن نعرف
�أن الأج�سام امل�ضادة غري فعالة متا ًما يف الق�ضاء على الفريو�سات .فالفريو�س
الذي «يختبئ» ويتكاثر داخل اخلاليا حممي من الأج�سام امل�ضادة التي ال ت�ستطيع
اخرتاق �أغ�شية اخلاليا والو�صول �إليه.ورد الفعل املناعي اخللوي هو الأكرث جناعة
يف مقاومة الفريو�سات ،لأنه يق�ضي على اخلاليا امل�صابة بالفريو�س .ويجب �أن يكون
لقاح التطعيم م�ؤل ًفا من فريو�سات كاملة ولي�س من بروتينات �أغلفتها فقط .وقد
جاء تطور الهند�سة الوراثية يف الآونة الأخرية ليعطي بع�ض الإجابات حلل هذه
امل�شكلة� .إذ ميكن «هند�سة» الفريو�سات وراث ًيا بحيث تظل قادرة على دخول اخلاليا
ولكنها ال ت�سبب ال�ضرر لها .والتطعيم بفريو�سات كهذه من �ش�أنه �أن ين�شئ ذاكرة

الخاليا البالعة هي خاليا بيضاء تنتشر في
الدورة الدموية وفي األنسجة ،وتقوم
بابتالع األجسام الغريبة وتحليلها
مناعية ناجعة �ضد الفريو�س احلقيقي ،ويف الوقت نف�سه ال ي�شكل �أي
تهديد للج�سم.
التطعيم ال�سالب
هذا النوع من التطعيم يعتمد على حقن امل�صاب مب�صل يحتوي على
�أج�سام م�ضادة جاهزة �ضد م�سبب املر�ض .ومن الوا�ضح �أننا ال ن�ستطيع
ا�ستعمال هذه الطريقة للوقاية من الأمرا�ض .فالأج�سام امل�ضادة ال تظل
فرتة طويلة يف اجل�سم بل تتحلل وتفقد فعاليتها .ونحن بهذه الطريقة
ال نحفز جهاز املناعة على القيام برد فعل لأننا ال ندخل الأنتيجني �إىل
اجل�سم ،وبالتايل ال تتكون ذاكرة مناعية.
وت�ستعمل هذه الطريقة من التطعيم فقط بعد الإ�صابة ،وذلك
لكي مننع تطور املر�ض يف اجل�سم .وعلى �سبيل املثال� ،إذا تعر�ض �أحد
الأ�شخا�ص لع�ضة كلب ومل يكن مطع ًما �ضد داء الكلب من قبل ،يجب
حقنه ب�أج�سام م�ضادة جاهزة �ضد الفريو�س الذي ي�سبب هذا املر�ض.
فهذه الأج�سام امل�ضادة ترتبط بالفريو�س ومتنع دخوله �إىل اخلاليا،
وبذلك حتمي هذا ال�شخ�ص من الإ�صابة بهذا املر�ض اخلطري .والتطعيم
ال�سالب م�ستعملً � ،
أي�ضا ،ملقاومة �سم الثعابني والعقارب وغريهما� .إذ
توجد يف املراكز الطبية �أم�صال حتتوي على �أج�سام م�ضادة �ضد خمتلف
�أنواع ال�سموم .ومن املف�ضل معرفة نوع الثعبان �أو العقرب الذي لدغ ،لكي
يت�سنى للأطباء �إعطاء امل�صل املنا�سب.
لقد بد�أ ا�ستعمال التطعيم ال�سالب منذ القرن التا�سع ع�شر ،حيث
كانوا يحقنون حيوانات كبرية مثل اخليل مب�سببات الأمرا�ض ثم ي�أخذون
عينات من دمائها ويف�صلون خاليا الدم منها وي�ستعملون امل�صل املتبقي
ملعاجلة الأمرا�ض .وكان ا�ستعمال هذه الطريقة كثري امل�شاكل ب�سبب ما
ت�ؤديه من ردود فعل مناعية جانبية قد تكون �أحيا ًنا �أ�صعب من املر�ض.
�أما اليوم فيتم احل�صول على الأج�سام امل�ضادة ب�شكل نقي وت�ستح�ضر
ب�شكل خا�ص يف م�ستنبتات اخلاليا.
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تخطيط املدن

بيئة عمرانية تتماشى مع
متطلبات المجتمع

�إن درا�سة التوقعات ال�سكانية امل�ستقبلية هي �أ�سا�س التخطيط لتلبية خدمات البيئة التحتية لأي مدينة.

يحظى تخطيط املدن يف الدول املتقدمة ب�أهمية بالغة ،غري �أنه يف العامل العربي ال يلقى االهتمام الكايف نف�سه ،ما
ي�سبب خ�سارة فادحة ،على م�ستوى عملية التخطيط ،وهد ًرا يف املقدرات املادية لتلك الدول .ويعرف علم التخطيط ب�أنه
�سل�سلة من الأن�شطة واخلطوات التي ت�سري وفق برامج زمنية بهدف احل�صول على بيئة عمرانية ح�ضرية تتما�شى مع
متطلبات املجتمع.
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وهناك فرق كبري بني التخطيط الوطني «القومي
واملحلي» والتخطيط العمراين ،فالتخطيط الوطني وهو
ما تقوم به معظم الدول من ر�سم �سيا�سات م�ستقبلية
مبنية على �أ�س�س ومتغريات داخليه وخارجية ومبنية
على احتماالت وتوقعات م�ستقبلية ،وحماولة التنب�ؤ
بالت�أثريات امل�ستقبلية وكيفية جتنبها للنهو�ض بالناجت
القومي .وهذا عادة ما تقوم به وزارة التخطيط من
ر�سم �سيا�سات وخطط م�ستقبلية للدولة مبنية على
�إح�صائيات م�ستقبلية دقيقة مثل �إ�صدار اخلطط
اخلم�سية .بينما التخطيط العمراين يرتبط �أكرث
بالعمران والبيئة احل�ضرية وهو مبني على متغريات
اجتماعية واقت�صادية و�سيا�سية وغال ًبا ما تكون حملية،
وهو ما تقوم به وزارة ال�ش�ؤون البلدية والقروية .ومثال
ذلك خمططات املدن والنطاق العمراين .واخللط بني
هذين النوعني ما زال م�ستم ًرا لدى بع�ض النا�س ،فهم
تارة يلومون ويرجعون م�شاكل التخطيط الوطني �إىل
البلديات والعك�س �صحيح.
ومع �أن هذين النوعني من التخطيط خمتلفان
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متاما �إال �أنهما مرتبطان ،بحيث �إن
ً
�أي تغري يف التخطيط الوطني يرتك
�أث ًرا كب ًريا يف التخطيط العمراين.
فعلى �سبيل املثال ف�إن �سيا�سة
�صناديق التنمية العقارية وال�صناعية
املنبثقة من اخلطة اخلم�سية هي
يف الأ�سا�س �سيا�سة تخطيط وطني
تهدف �إىل توفري م�سكن لكل مواطن
لتنمية امل�ستوى االجتماعي ورفعه،
ولكن تطبيق هذه ال�سيا�سة الوطنية
مبعزل عن املحلية� ،أي يف غياب
وجود تخطيط حملي ي�ضع �ضوابط
تخطيطية ،كان له ت�أثريه البالغ
يف النمو الفاح�ش للمدن وتوفري
اخلدمات ملناطق نائية ،وكان له �أثر،
� ً
أي�ضا ،يف النمط العمراين للم�ساكن
والبيئة ككلً � .إذا هناك ربط وا�ضح
بني هذين النوعني من التخطيط� ،إال
�أن ك ًال منهما له �أ�سا�سياته وتدرجاته
و�أهدافه.
املخطط والدرا�سات امل�ستقبلية
التخطيط هو علم ال�شمولية،
حيث �إن املخطط عادة يكون
مل ًما وعلى دراية و�إملام مبعظم
التخ�ص�صات العلمية واالجتماعية
وعلم الإح�صاء .فالتخطيط
يعتمد �أ�ص ًال على درا�سة الأو�ضاع
االقت�صادية وال�سيا�سية واالجتماعية
للمدينة وكيفية ت�سيري الأمور
واال�ستفادة من الأو�ضاع احلالية
وت�سخريها للنمو بامل�ستوى احل�ضاري
للإن�سان وللح�صول على مدن مثالية.
وبنا ًء على ذلك ف�إن املخطط يجب
�أو ًال �أن يلم بهذه التخ�ص�صات ثم �أن
تكون لديه قاعدة معلومات جيدة عن
تعداد ال�سكان وا�ستعماالت الأرا�ضي
والتوقعات امل�ستقبلية للنمو ال�سكاين
وتفاوت هذا النمو بالن�سبة لكل
مرحلة من مراحل العمر واجلن�س
«�شرائح الهرم ال�سكاين» ومدى
التغري االجتماعي واالقت�صادي،
حيث �إن عملية التخطيط يجب �أن
تلبي متطلبات كل نوع �أو �شريحة
من الأعمار وربطها بالتغريات
االجتماعية واالقت�صادية للمجتمع.
فلو �أ�شارت الإح�صائيات �إىل وجود
مواليد لهذا العام ف�إنه ال بد من
التخطيط لتوفري املدار�س االبتدائية
املنا�سبة بعد �سبع �سنوات من الآن،

تنظيم مواقف ل�سيارات
تعد �أ�ضرار �سيارات الأجرة وم�شاكلها من الظواهر التي مل جتد من يهتم مب�ضاعفاتها
االجتماعية واالقت�صادية على املجتمع� ،أو من يبذل جمهودًا ً
ب�سيطا للتفكري يف حلها مل�صلحة
املواطن وراحته .واحلل ال يحتاج �إىل ابتكار فهو مطبق يف معظم مدن العامل من ال�شرق �إىل الغرب.
ف�إن �أزمة املوا�صالت واالختناقات التي نعانيها يف مدننا الكربى ،حال ًيا ،قد تكون مزعجة ولكنها
م�ؤ�شر قوي ونذير يدق �أجرا�سه ليوقظنا �إىل ما قد ي�صل �إليه احلال م�ستقب ًال و�إىل �أهمية معاجلة
منو املدينة وحماولة التحكم فيه بالتخطيط امل�سبق للموا�صالت و�شبكات الطرق وو�سائل النقل.
اجلميع يرى ما تقوم به �سيارات الأجرة «ليموزين» �أو حافالت النقل العام «خط البلدة» من
الوقوف املفاجئ و�سط الطريق �أو جانبه معرقلة وم�سببة للحوادث دون �أي اكرتاث باملواطنني .وفوق
ذلك جند �سيارات الأجرة متخر عباب الأحياء ال�سكنية والطرق العامة بالدوران املهدر للوقود
واملثري للتلوث والغبار.
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ومدار�س متو�سطة للعدد نف�سه بعد � 13-12سنة .وهكذا احلال ملعظم
اخلدمات لل�سنوات املقبلة لل�شباب من �أعمار � 20إىل � 25سنة .حيث �إنه يف
�ضوء ر�ؤية اقت�صادية ف�إننا يجب �أن نخطط لتوفري كمية هائلة من البيوت
ال�صغرية «الفلل املتال�صقة» ،يلي ذلك احلاجة �إىل دور ح�ضانة والرتكيز
على توفري العيادات الطبية لأمرا�ض الن�ساء والوالدة .فكل �شريحة من
الهرم ال�سكاين لها متطلبات خا�صة يجب توفريها دون �إغفال متطلبات
�شرائح الأعمار الأخرى .لذلك ف�إن حماولة التنب�ؤ �أو درا�سة التوقعات
ال�سكانية امل�ستقبلية ونوعيتها هي �أ�سا�س التخطيط لتلبية اخلدمات
والبنية التحتية امل�ستقبلية لأي مدينة.
توزيع اخلدمات
كذلك احلال لتوزيع اخلدمات الذي يجب �أن يكون مبن ًيا على �أ�سا�س
درا�سة لنوعية ال�سكان و�أعمارهم و�أجنا�سهم ،فال ميكن �أن يكون احتياج
حي �سكني يف منطقة �صناعية ملدر�سة ابتدائية مثل حاجة حي به عائالت
متو�سطة الأعمار .وكذلك احلال بالن�سبة للأحياء التي بها كثافة �سكانية
عالية ف�إن احتياجاتها من اخلدمات التحتية ،ماء وكهرباء وهاتف وجمار،

إن الهدف الرئيس من تخطيط األحياء
هو خدمة المواطنين بتوفير الخدمات
األساسية للحياة الراقية
ال بد �أن يفوق احتياجات الأحياء ذات الكثافة ال�سكانية املنخف�ضة .كما
�أن اختيار مواقع اخلدمات يجب �أن يتم على �أ�سا�س تقليل امل�سافات
التي يقوم بها ال�سكان �إىل مناطق اخلدمات .واملق�صود بذلك هو عملية
تقريب اخلدمة من امل�ستهلك .فالدرا�سات ال�سكانية قد حتدد مواقع
الكثافات ال�سكانية يف املدينة لكل �شريحة من الأعمار وحتاول �أن توفر
اخلدمات املنا�سبة لها ،بحيث تكون يف منطقة �أو مناطق قريبة من متركز
م�ستخدميها.
ومن امل�سلم به �أن اختيار املوقع للخدمات وغريها هو علم مهم وقائم
بذاته وله نظرياته ويتم عقد م�ؤمترات علمية �سنوية ودورية لتطويره.
أ�سا�سا على عمليات �أنظمة ومناذج حا�سوبية با�ستخدام
وهو علم يقوم � ً
نظريات اجلاذبية وعالقتها بامل�سافات التي ميكن توفريها على الأغلبية
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التخطيط هو علم
الشمولية ،حيث إن
المخطط عادة يكون
مل ًما وعلى دراية
بمعظم التخصصات
العلمية واالجتماعية
وعلم اإلحصاء

تحقيق

هل نمو المدن فوق
طاقتها مطلب
حضاري ،أم أن التمهل
مطلوب وذلك باتباع
سياسة التنمية
المتزنة؟

ت�ضخم املدن
لقد انتهت �صالحية حدود النطاق العمراين بعد ملء الأرا�ضي اخلالية و�سط املدن .حيث
�إنه بعد انتهاء خمزون الأرا�ضي داخل املدن وارتفاع �أ�سعارها عاد االجتاه �إىل البناء خارج حدود
النطاق العمراين الأول وامتد �إىل النطاق العمراين الثاين والثالث .وهذا التوجه �أمر حتمي
ب�سبب معدالت النمو ال�سكاين املرتفعة والتي ت�ؤكد �أنه �ستكون هناك حاجة متزايدة للأرا�ضي
خارج املدينة ،و�أن هذه املدن �إذا ترك لها الأمر �ست�ستمر يف النمو لتتخطى حواجز حدود النطاق
العمراين ما مل يتم الت�صدي لهذا النمو وحماولة حتويل م�ساره باتزان لي�صب يف جتمعات
ح�ضرية ومدن �أخرى.
وهنا يفر�ض ال�س�ؤال نف�سه :هل منو املدن فوق طاقتها مطلب ح�ضاري؟ �أم �أن التمهل مطلوب
وذلك باتباع �سيا�سة التنمية املتزنة و�إعطاء املدن والقرى الأخرى دورها بجعلها مناطق جذب
لتقليل زحف ال�سكان من القرى �إىل املدن .وحماولة املحافظة على حجم معني لكل مدينة بجعلها
متميزة �أو تخ�ص�صية جلذب تخ�ص�صات معينة من االقت�صاد وال�سكان ،وذلك عن طريق
توزيع القواعد االقت�صادية التي تفرز الوظائف واخلدمات لت�شجيع الهجرة مرة �أخرى للمدن
املجاورة.
وبينما حتظى معظم مدن العامل املتقدم مبدن تخ�ص�صية ،كل منها له طابع خا�ص و�شخ�صية
تنم عن م�ستوى ح�ضارة �سكانها ومدى متدنهم وثقافتهم بني م�صاف احل�ضارات الأخرى� ،إال
�أننا نفتقد مثل هذه املدن والتي يف معظمها تكون خا�ضعة لتخطيط قومي �شامل ويتم ترتيب
كل مدينة داخل البالد على �أ�سا�س تدرج هرمي من املدن الكبرية �إىل املدن ال�صغرية والقرى،
وتخ�ص�ص اقت�صادي �أو �سيا�سي �أو �صناعي �أو تعليمي ،ويكون ذلك بن�سب متفاوتة بني املدن.
وبذلك ت�ضمن الدولة تكامل الن�سيج احل�ضري وجتان�سه و�إيجاد اتزان يف توزيع ال�سكان والأن�شطة
وتوزيع الدخل.
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من ال�سكان .وم�ؤخ ًرا مت ربط هذه النظريات
بنظام املعلومات اجلغرايف ( )GISوالذي
يعطي �أف�ضل الطرق الختيار �أن�سب املواقع
املثالية للخدمات والتي تلبي حاجة اجلميع بدون
�إ�ضرار.
وهذا النوع من التخطيط العمراين جنده
ً
متاما بالتخطيط الوطني ،حيث �إن
مرتبطا ً
اختيار مواقع اخلدمات �أحيا ًنا يكون نا ً
جتا
عن �سيا�سة وطنية و�ضعت بهدف امل�ساهمة يف
ت�أمني العلم وال�صحة للمواطنني ،ولكن غياب
و�ضع �ضوابط تخطيط عمراين لها �أو عدم
�إعطاء البلديات دو ًرا يف عملية التخطيط وعمل
�أنظمة البناء وال�ضوابط التخطيطية ملواقع هذه
اخلدمات قد ي�ؤدي �إىل ف�شل هذه ال�سيا�سة
وعدم تقبل املجتمع لها حتى لو كانت لها فائدة
مرجوة ،ف�إن �أذاها على احلي و�سكانه قد يكون
�أكرب من مزاياها .ومثال ذلك انت�شار مواقع
املكاتب وبع�ض اخلدمات داخل الأحياء ال�سكنية
وما ت�سببه من م�شاكل الإزعاج وم�ضايقة �سكان
احلي ،وكذلك احلال بالن�سبة ملواقع معظم
اخلدمات داخل املدن والأحياء مثل مواقع
حمطات الوقود واملطاعم واملتنزهات وال�سجون
والأ�سواق واملحال التجارية .فمعظم هذه
اخلدمات يجب �أن تكون لها �ضوابط تنظيمية من
حيث العدد واملوقع .حتى ولو كان لدينا اقت�صاد

حر ف�إن احلرية يف اختيار املواقع يجب �أن تكون
مدرو�سة ومنظمة ،بحيث ال ت�ؤثر يف املجتمع وهم
�سكان احلي واملارة من النا�س .فكرثة البقاالت
يف ال�شارع �أو البلوك الواحد �أ�صبحت م�ؤذية
ومهدرة لأموال املواطنني وت�ؤدي �إىل زيادة
العمالة الوافدة وم�شاكلها على املجتمع.
ت�أثيث الطرق
يرى املخت�صون يف جمال تخطيط املدن �أن
املواطن �أ�صبح لديه وعي �أكرب ب�أهمية ت�أثيث
ال�شوارع العامة واالهتمام بها ك�أحد دالئل حت�ضر
املجتمع ومنو ح�سه الذوقي للتمتع بالتجول يف
مدينته .فمعظم اليوم يق�ضى جتوا ًال يف �شوارع
املدينة �سواء لق�ضاء االحتياجات ال�ضرورية �أو
ممار�سة واجباتنا االجتماعية .ومن املعروف �أن
ال�شوارع والطرقات يف معظم مدن العامل تعد
من �أهم و�سائل الرتفيه والتم�شية.
من هذا املنطلق ،فمعظم مدن العامل
املتح�ضر تعتني بتن�سيق ال�شوارع واللوحات
و�أ�سماء املحال وطريقة تثبيتها وت�أثيثها،
بحيث ت�ضفي جما ًال ومتعة للمارة .وهو علم
قائم بذاته ،وله مقايي�سه الهند�سية الدقيقة
والعاملية ،ومراجعه املتعددة التي حتدد �أنظمته،
وموا�صفاته ،وطريقة ر�صف الر�صيف ،وحتديد
م�سارات امل�شاة ،والدراجات ،ومنحدرات
وا�ضحة للمعاقني ،وملداخل املواقف ،مع العناية

بالت�شجري ،وتوفري املظالت ومقاعد االنتظار،
و�أعمدة الإنارة املنخف�ضة والعالية ،واختيار
�أ�شكال جميلة ل�سالت النفايات ،و�صناديق
الربيد ،وكبائن الهاتف ،وطريقة ت�أثيثها،
وتنظيم مواقع اللوحات� ،سواء للمحال التجارية
�أو الإعالنية على واجهات املباين ،والتي تهدف
يف م�ضمونها �إىل مراعاة الذوق العام و�إ�ضفاء
جو املتعة والرفاهية ل�سكان املدينة.
�إن الهدف الرئي�س من تخطيط الأحياء
هو خدمة املواطنني بتوفري اخلدمات الأ�سا�سية
للحياة الراقية ،وتوفري الهدوء ،والطم�أنينة،
والأمان ،واملتعة للم�شاة وال�سكان .هو �أقل و�أدنى
ما ميكن توفريه كمقيا�س للح�ضارة والرقي.
لذلك ف�إن هذا الهدف لن يتوافر �إال بالتعاون
وبت�ضافر جهود املواطن ممثلة يف �سكان احلي
والدولة .فاحللول للم�شاكل التخطيطية هي
عبارة عن طريق ذي اجتاهني ،وهناك واجبات
على الدولة و�أخرى على املواطن .فالبلديات
تقوم بفر�ض �أنظمة البناء ،وحتديد االرتدادات،
وم�ساحات البناء ،لت�ضمن �إيجاد الفراغات
العمرانية ال�صحية للتهوية والإ�ضاءة الطبيعية،
ثم تقوم ب�أعمال الر�صف وال�سفلتة والت�شجري
وال�صيانة .واملواطن واجبه �أن يقدر هذه
املجهودات ،و�أن يحافظ عليها ،و�أن يدلو بدلوه
يف ت�سديد النق�ص بقدر امل�ستطاع.
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القدرة التناف�سية تتمثل يف املعرفة والتعليم

المدينة المثالية

عرب منظمة «حتالف املدن» جنحت الإ�سكندرية يف الق�ضاء على  5مناطق ع�شوائية ،وتعد جتربة
ناجحة حلل م�شكالت املدن العربية.
القاهرة :داليا عا�صم
م�صطلحا غري ًبا على بع�ضنا ،ولكنه يعرب عن واقع عملي ارتبط ب�إجنازات فعلية �شهدتها
«حتالف املدن» ..رمبا يكون
ً
مدينة عربية يف �إطار هذا ال�شكل اجلديد من �أ�شكال التعاون ،هي مدينة الإ�سكندرية ،التي تعد العا�صمة الثانية مل�صر ،ويبلغ
تعدادها  3.98مليون ن�سمة ..حيث مت الق�ضاء على  5مناطق ع�شوائية و�إزالتها متا ًما ..بحيث ت�ستفيد من املزايا التناف�سية
لرثواتها الطبيعية ،و�إدارة هذه الرثوات ب�شكل �أف�ضل ،والق�ضاء على معوقات النمو بقيادة القطاع اخلا�ص� ..إىل جانب دمج
الفقراء يف عملية التنمية االجتماعية واالقت�صادية.
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بدعم من مكتبة الإ�سكندرية ومر�سيليا و�إ�شبيلية ت�أ�س�ست هيئة لتنمية
املدينة ،وقد مت تقدمي عرو�ض من لندن ،ليون ،بر�شلونة� ،صقلية ،تورينو ول�شبونة
حول التنمية االقت�صادية املحلية .هذا امل�شروع تتبناه منظمة حتالف املدن
بالإ�سكندرية منذ عام  ،2004وهو العام الذي توجهت فيه حمافظة الإ�سكندرية
�إىل املنظمة للم�ساعدة على و�ضع ا�سرتاتيجية طويلة الأمد لتنمية املدينة
وحتالف املدن ،منظمة يقع مقرها بالواليات املتحدة الأمريكية ،وحتديدًا يف
وا�شنطن ،وهو عبارة عن ائتالف عاملي من املدن و�شركائها الإمنائيني امللتزمني
بالربامج املعدة لتخفي�ض �أعداد الفقراء ..ويعمل هذا التحالف على جمع
املدن م ًعا يف حوار مبا�شر مع الهيئات الثنائية واملتعددة الأطراف وامل�ؤ�س�سات
املالية .كما ي�شجع �أع�ضاء التحالف الدور الإمنائي لأجهزة الإدارة احلكومية
املحلية مل�ساعدة املدن ،بغ�ض النظر عن حجمها يف احل�صول على م�ساندة دولية
جتان�سا .ويعمل التحالف ،من خالل ت�شجيع ن�شر الآثار الإيجابية للتو�سع
�أكرث
ً
احل�ضري ،على م�ساعدة ال�سلطات املحلية يف التخطيط والإعداد للنمو يف
امل�ستقبل .لي�س هذا فح�سب بل ي�ساعد التحالف املدن على و�ضع ا�سرتاتيجيات
متويل م�ستدامة ،وا�ستقطاب ا�ستثمارات ر�ؤو�س �أموال طويلة الأجل ل�صالح
البنية الأ�سا�سية وخدمات �أخرى .ويقدم املجل�س اال�ست�شاري لل�سيا�سات الذي
ي�ضم خرباء بارزين يف جمال العمران احل�ضري من كل مناطق العامل ،امل�شورة
اال�سرتاتيجية �إىل �أع�ضاء التحالف و�أمانته.

م�ساندة التنمية
منحا نظري م�ساندة ا�سرتاتيجيات تنمية املدن ( )CDSالتي
يقدم التحالف ً
تربط بني الإجراءات التي يحدد من خاللها �أ�صحاب امل�صالح املبا�شرة املحليني
ر�ؤيتهم ملدينتهم ،وما يتعلق بها من �أهداف للنمو االقت�صادي وحماية البيئة
وتخفي�ض �أعداد الفقراء ،يف �إطار �أولويات وا�ضحة للإجراءات واال�ستثمارات.
كما يهدف �إىل النهو�ض بالأحياء الفقرية على م�ستوى املدن ويف جميع
�أرجاء البالد ،وذلك وف ًقا خلطة عمل التحالف «مدن بال ع�شوائيات» مبا يف
ذلك ت�شجيع �ضمان احليازات ،و�إمكانية احل�صول على التمويل ل�صالح امل�أوى،
وو�ضع ال�سيا�سات مل�ساعدة املدن على منع منو ع�شوائيات جديدة.
ويهدفً � ،
أي�ضا� ،إىل تنفيذ ا�سرتاتيجيات متويل م�ستدامة للمدن ال�ستقطاب
اال�ستثمارات الر�أ�سمالية طويلة الأجل ال�ضرورية للبنية الأ�سا�سية ،مبا يف ذلك
تقدمي اخلدمات و�إظهار ثبات تدفقات الإيرادات بغر�ض زيادة فعالية اال�ستفادة
من ر�أ�س املال املحلي.
الأع�ضاء
يت�ألف الأع�ضاء من �أجهزة الإدارة احلكومية املحلية ممثلة يف :املدن املتحدة،
و�أجهزة الإدارة احلكومية املحلية واملدن الكربى ،بالإ�ضافة �إىل جمموعة من
الدول هي :الربازيل ،كندا ،فرن�سا� ،أملانيا� ،إيطاليا ،اليابان ،هولندا ،نيجرييا،
الرنويج ،ال�سويد ،اململكة املتحدة ،والواليات املتحدة الأمريكية .وي�ضم التحالف
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� ً
أي�ضا :البنك الآ�سيوي للتنمية ،برنامج الأمم املتحدة للبيئة ،برنامج
الأمم املتحدة للم�ستوطنات الب�شرية والبنك الدويل.
ن�شاط عاملي
�أما املناطق التي تقوم فيها املنظمة ب�أن�شطة فت�شمل:
• منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا :م�صر� ،إيران ،الأردن،
املغرب ،غزة وال�ضفة الغربية ،اليمن.
• منطقة �أفريقيا :بوركينا فا�سو ،بنني ،الكامريون� ،أثيوبيا،
غانا ،كينيا ،مدغ�شقر ،موريتانيا ،موزمبيق ،النيجر ،نيجرييا،
ال�سنغال ،رواندا ،تنزانيا.
• منطقة �آ�سيا :بنجالدي�ش ،مملكة بوتان ،كمبوديا ،الهند،
ال�صني� ،إندوني�سيا ،منغوليا ،نيبال ،باك�ستان ،فيلبني ،فيتنام.
• �أوروبا ال�شرقية و�آ�سيا الو�سطى� :أذربيجان ،البو�سنة والهر�سك،
بلغاريا ،رو�سيا االحتادية.
• �أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي :بوليفيا ،الربازيل� ،أمريكا
الو�سطى� ،شيلي ،كولومبيا ،ال�سلفادور ،جواتيماال ،جاميكا ،املك�سيك،
بنما ،بريو.
متويل الربامج
يعمل التحالف بناء على حقيقة �أن العامل كله ي�شرتك يف الزيادة
وخ�صو�صا يف املدن .ففي خالل الأعوام اخلم�سة ع�شر
ال�سكانية
ً
القادمة �ستت�ضاعف الكثافة ال�سكانية يف �آ�سيا و�أفريقيا لل�ضعف
تقري ًبا .وملواجهة التحديات التي طرحتها معدالت منو املدن ،وارتفاع
ن�سب الفقر يف املناطق احل�ضرية ،يجب على املدن �أن ت�ضع ً
خططا
م�ستقبلية من �أجل �صنع خيارات �أكرث مواءمة للتفاعل مع امل�ستقبل.
بال ع�شوائيات
و�إذا كانت الإ�سكندرية تعد النموذج الأقرب لدرا�سة مدى
جناح امل�شروع فيجب العلم �أو ًال ب�أن الهدف من ا�سرتاتيجية تنمية
أ�سا�سا تركز على ثالث ق�ضايا رئي�سة هي تطوير املناطق
الإ�سكندرية � ً
الع�شوائية ،ومواجهة امل�شكالت البيئية اخلا�صة ببحرية مريوط،
وو�ضع ا�سرتاتيجية للتنمية االقت�صادية املحلية طويلة الأجل (،)LED
حيث تواجه الإ�سكندرية حتديات عديدة تعوق حت�سني ظروف معي�شة
ال�سكان ،حيث ي�سكن  ٪30منهم يف مناطق ع�شوائية بينما تبلغ ن�سبة
النا�شطني يف �سوق العمل  ٪25فقط من ال�سكان «بالرغم من �أن
البطالة الر�سمية تبلغ ن�سبتها � ٪7إىل  ،»٪10وهذا طب ًعا بالإ�ضافة �إىل
امل�شكالت البيئية احلادة� ،إال �أن هناك �إمكانيات تنموية هائلة ترجع
�إىل تاريخ الإ�سكندرية ومدى توافر �أرا�ض �شا�سعة امل�ساحة ملواجهة
�ضغط التح�ضر واملدنية.
ومت ت�أ�سي�س فريق عمل حملي ال�سرتاتيجية تنمية املدينة ،والذي
ي�شمل كبار امل�سئولني املحليني ومديري الوزارات املحلية املعنية .وقد
�شجع تعهد حمافظة الإ�سكندرية احلكومة امل�صرية على طلب م�شروع
ا�ستثماري من البنك الدويل لتنفيذ خطة عمل ا�سرتاتيجية تنمية
املدينة وهو «م�شروع تنمية الإ�سكندرية كقطب تنموي» ))AGPP
بتكلفة تقارب  100مليون دوالر ،ويهدف امل�شروع ب�شكل خا�ص �إىل:
•  حت�سني البنية الأ�سا�سية االقت�صادية والأ�صول املحلية
تناف�سا يف املحافظة.
وت�شجيع القطاعات االقت�صادية الأكرث ً
•  حت�سني املناخ االقت�صادي الذي تخ�ضع له امل�شروعات من
قبل الإدارة املحلية عن طريق تقليل وقت وخطوات وتكلفة �إجراءات
ترخي�ص امل�شروعات ،وت�سهيل �إجراءات ت�سجيل الأرا�ضي واملالك،
وتو�سيع نطاق م�شاركة القطاع اخلا�ص يف �إدارة املناطق ال�صناعية
وغريها من الأ�صول املحلية.
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مدينة ليون األفضل ،وبريطانيا تعمل وفق
استراتيجيات محددة يجب تبنيها
في العالم الثالث تحتاج خطط تنمية المدن
إلى الدعم المحلي والتخطيط طويل األمد
• �إعادة ت�أهيل بحرية مريوط والأرا�ضي املحيطة بها من خالل تقليل التدهور
البيئي بالبحرية والناجم عن تلوث مياه ال�صرف ،و�إعادة ت�أهيل الأرا�ضي املحيطة
بالبحرية ،وذلك خالل ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص .ذلك �أن بحرية
مريوط ذات �أهمية �إقليمية ،فهي العن�صر الذي يحفظ توازن املياه يف منطقة
الدلتا ..فبدونها يرتفع من�سوب املياه اجلوفية ،ما ي�ؤدي �إىل غرق م�ساحات �شا�سعة
من الأرا�ضي.
• التطوير احل�ضري :دمج الطبقة الفقرية احل�ضرية يف التنمية االقت�صادية
للمدينة من خالل حت�سني حيازة الأرا�ضي يف املناطق الع�شوائية ،وزيادة �إتاحة
البنية الأ�سا�سية واخلدمات ،وزيادة �إتاحة الوظائف وخدمات دعم امل�شروعات،
وامل�شروعات �صغرية التمويل.
ويف هذا الإطار نظمت الإ�سكندرية م�ؤمت ًرا لنقل املعرفة الدولية ،وتناول جمال
ا�سرتاتيجيات التنمية االقت�صادية املحلية ،حيث مت فيه اختيار جمموعة من درا�سات
حالة ذات �صلة من املحيط الدويل ،وذلك بهدف تبادل اخلربات مع امل�شاركني
املحليني .حيث �شهد ً
عرو�ضا تقدميية ومناق�شات مع عدد خمتار من املدن الأوروبية
«بر�شلونة ولي�شبونة وليون وتورينو و�إ�شبيلية».
وانعقدت �أربع جمموعات عمل تناولت مو�ضوعات رئي�سة تتيح التناول العميق
يف ا�سرتاتيجية تنمية مدينة الإ�سكندرية �ضمن فعاليات امل�ؤمتر .ومن املالحظ �أن
جمموعات العمل مل تركز العرو�ض التقدميية واملناق�شات على التحليل فقط بل على
الآليات والأدوات.

درا�سة دقيقة للو�ضع االقت�صادي
ووف ًقا ال�سرتاتيجية التنمية ال�شاملة ( )CDS1فقد مت بالفعل درا�سة الو�ضع
االقت�صادي للإ�سكندرية ،ومناق�شة فر�ص و�إمكانية التناول الفعال للآليات
منوذجا لهيئة تخت�ص
احلديثة اخلا�صة بالتنمية االقت�صادية املحلية ،وي�شمل ذلك
ً
با�سرتاتيجية تنمية الإ�سكندرية وال�شراكات بني القطاعني العام واخلا�ص،
وا�سرتاتيجيات تنمية الأعمال اجلمعية ،واال�ستثمار املبا�شر وامل�ستقبلي ،و�إعادة
الت�أهيل احل�ضري ،وامل�شروعات اال�ستثمارية املهمة كمحفزات التنمية االقت�صادية
وت�سويق املدينة� ...إلخ.
وقد حققت معظم القطاعات ال�صناعية املوجودة يف املدينة من ًوا خالل ال�سنوات
الأخرية بن�سب حمددة وبخا�صة :قطاع الأغذية وامل�شروبات « ،»%8الكيماويات
والبرتوكيماويات « ،»٪7و�صناعة املعادن الأ�سا�سية « .»٪5وتعد الإ�سكندرية قاعدة
�صناعية قوية حيث يوجد بها  4417من�ش�أة �صناعية ،وميثل �إنتاجها  ٪40من �إجمايل
ال�صناعات البرتولية يف م�صر.
وتختلف عملية تنمية مدينة الإ�سكندرية عن �أي عملية تنموية �أخرى فقد �أرادت
املدينة �أن ت�شمل ا�سرتاتيجية تنميتها مقايي�س حمددة لتح�سني الظروف املعي�شية
لل�سكان ،ومنع ا�ستمرار التدهور يف بحرية مريوط مع حت�سني القدرة املحلية على
تو�صيل اخلدمات و�إدارة الأ�صول املحلية ب�شكل �أف�ضل.
مناذج �أوروبية
تعد اململكة املتحدة من الدول التي يجب �أن يحتذى بها يف اهتمامها باملدن
بح�سب ميجيل ريباز ،مدير وكالة �إ�شبيلية العاملية للتنمية االقت�صادية� .أما فرن�سا
فال تنتهج �سيا�سة معينة بالن�سبة للمدن .فاملدن تعد وحدات قائمة بذاتها ،ويجب
�أن تعامل على هذا النحو ،بل هي يف بع�ض الأحيان �أ�شبه بالدول ال�صغرية .ويف
العامل الثالث حتتاج خطط تنمية املدن �إىل الدعم املحلي من حيث االقتناع بجدوى
التخطيط الطويل الأمد وا�ستثمار القيادة والزعامة يف �إجناح تلك اخلطط،
بالإ�ضافة �إىل دعم ال�سلطات املحلية وم�ساندتها.
وتعد مدينة «ليون» الفرن�سية هي املثال الأف�ضل يف �أوروبا للمحافظات وطرق
�إدارتها .ولعل من �أبرز عنا�صر هذا النجاح �إن�شاء جهاز للمدينة يخ�ضع لعملية
انتخابية ،بينما و�صلت �إ�سبانيا لدرجة رفيعة يف دعم امل�شروعات عن طريق املنح ال

القرو�ض .ومن هنا ي�أتي ت�أكيد �أهمية �أن يكون هناك جمتمع مدين ن�شيط،
وجمعيات ن�شطة مثل جمعية رجال الأعمال بالإ�سكندرية .ومن املهم �أن
يقتنع اجلميع بدور الإعالم ويتفاعل معه ،حيث يعرف اجلميع مواعيد
امل�ؤمترات املهمة التي تناق�ش م�شكالت مدينتهم ،ويقومون ب�إثرائها
باالقرتاحات واال�ستف�سارات.
والفكرة الرئي�سة التي يحاول امل�شروع ت�أكيدها هي االنتقال من
اخلطة اال�سرتاتيجية �إىل الإدارة اال�سرتاتيجية ،وهو ال�سماح ب�أن تكون
هناك حكومة حملية بد ًال من املركزية ..فعند العمل مبا�شرة مع القوى
املحلية ف�سي�شعر النا�س بتغري كبري ،فلكل مدينة عنا�صرها املتميزة ويجب
�أن تكون لها ا�سرتاتيجياتها ،والبد �أن متتلك كل مدينة قاعدة بيانات
خا�صة بها حتى يتمكن الآخرون من متابعتها.
وكل مدينة يجب �أن حتظى ب�شعار خا�ص بها وعالمة جتارية ،فقد
جنحت خطة طموحة ا�ستهدفت حتويل مدينة «بر�شلونة» �إىل مدينة
للأعمال ،ومت تنفيذ هذه اخلطة على مراحل� .أهم ما يف هذه اخلطة �أن
امل�شاركني فيها من القطاع العام واخلا�ص ر�أوا �أنه يجب �أو ًال تنمية املناطق
احل�ضرية املحيطة بها ،لأن بر�شلونة ال متثل املدينة وحدها ،ولكنها
موجودة يف حميط تت�أثر به وت�ؤثر فيه.
ولذلك ف�إن �أحد العنا�صر الأ�سا�سية للقدرة التناف�سية لأي مدينة هي
املعرفة والتعليم ،ويجب �أن يتوافر نوعان من املعرفة «املعرفة املكودة»
التي تنتقل من املدر�سة وامل�ؤ�س�سات الر�سمية ،واملعرفة غري الر�سمية والال
تقليدية ..فذلك بالغ الأهمية ،ويجب �أن يتم التفاعل مع خرباء االجتماع
واالقت�صاد حتى يتم حتقيق �أعلى م�ستوى من اجلودة جلذب اال�ستثمار.
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ديكور
مو�ضة الأناقة والإبداع يف البيت العربي

الحفر على الزجاج

الألوان غري م�ستحبة يف الأماكن املعر�ضة لل�شم�س ..والزجاج املطعم بالف�ضة �أحدث �صيحة.
رانيا �سعد الدين
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منذ �أن اكت�شف الإن�سان مادة الزجاج يف بداية التاريخ� ،أ�صبحت هذه املادة
ال�شفافة �شري ًكا يف �أغلب مظاهر اجلمال التي متتد �إىل كل ما يتعامل معه الإن�سان
�أو تقع عليه عيناه ،بداية من �أدوات املائدة واملائدة ذاتها ،ومرو ًرا بالنوافذ
والأبواب واللوحات الفنية وغريها.
وكان الكت�شاف النار �أثر كبري يف قيام ال�صناعات التي تعتمد على احلرارة
مثل الفخار والزجاج .وت�شري العديد من الربديات �إىل �أن امل�صريني القدماء كانوا
�أول من �صنع الزجاج وعرفه ،فقد وجدت يف مقابرهم �أقدم �آثار لهذه املادة حيث
كانوا ي�صنعونها قبل امليالد بحوايل �أربعة �آالف عام ،وعرث يف م�صر كذلك على
ق�ضيب من الزجاج يعود �إىل عهد امللك «�أمنحتب الثالث» ،وما زال هذا الق�ضيب
ً
حمفوظا يف متحف برلني .كما توجد يف متحف «املرتوبوليتان» للفن يف
الزجاجي
نيويورك ك�أ�س خا�صة بامللك حتتم�س الثالث وهي من الآثار التي تدل على براعة
قدماء امل�صريني يف �صناعة هذا الفن ،وقد وجد يف تل العمارنة زجاج جم�سم
ا�ستخدم يف �أغرا�ض الزينة واملكمالت ل�صناعة الأثاث والتماثيل.
وتعد �صناعة الزجاج املع�شق واملحفور �إحدى �أبرز فنون ت�صنيع الزجاج
القدمية التي نراها يف العديد من امل�ساجد والق�صور التاريخية ،والتي ت�شهد يف
الوقت ذاته على دقة ال�صانع العربي وبراعته .ويتجلى ذلك الفن البديع فيما
حتتويه امل�ساجد والق�صور من نقو�ش على الزجاج يف التكوينات الزخرفية الرائعة
من العنا�صر والأ�شكال النباتية والهند�سية الدقيقة.
وتعد �صناعة الزجاج من احلرف العريقة التي ورثتها الأجيال جي ًال بعد جيل
حتى هذا الع�صر ،وهي من احلرف التي ت�ستمد مادتها من البيئة ،حيث تعتمد
على خملفات الزجاج كمادة خام ،وعلى الألوان التي يختارها احلريف.
ً
وملحوظا يف الع�صر الإ�سالمي يف
وقد �شهدت هذه ال�صناعة تطو ًرا كب ًريا
املنطقة العربية ال �سيما يف بالد ال�شام ويف دول املغرب العربي ،وبرزت الزخرفة
الإ�سالمية واحلفر على �سطح املرايا والقوارير ب�ألوانها املختلفة املطلية بالذهب
وبالنقو�ش املتداخلة ،وخطوط الر�سوم الهند�سية التي متيز بها الفن الإ�سالمي،
ثم �أدخلت عليها تقنيات حديثة يف �صناعة الزجاج ك�أ�شكال بديلة عن النقو�ش
ً
ارتباطا وثي ًقا مع
الإ�سالمية وتتما�شى مع الع�صر احلديث ،ما جعلها ترتبط
منتجات الديكور والإك�س�سوارات.
ولهذا كان ال بد من وجود ق�سم خا�ص بتدري�س مادة الزجاج يف كليات الفنون
اجلميلة و�أق�سام الديكور املوجودة يف الكثري من دول العامل العربي .وجند �أن
ديكورات الزجاج املحفور من �أكرث القطع الفنية التي يحتار الفرد عندما تقع عينه
عليها بعد �أن حتولت �إىل مو�ضة حتمل يف طياتها كل عنا�صر الأناقة والإبداع م ًعا.
كيف يتم احلفر؟
الزجاج من املواد �سهلة الك�سر ،ولذلك يجب احلر�ص عند التعامل معه ب�شكل
عام ،واتباع الكثري من التعليمات عند القيام بعملية احلفر .ورمبا يخ�سر الفنان
لوحته الفنية التي ر�سمها على الزجاج يف املرحلة الأخرية عندما يحدث خط�أ ما
يت�سبب يف ك�سر لوحته الزجاجية! ولكن ومع كل هذا املجهود ف�إن النتيجة التي
ي�صل �إليها يف النهاية جتعله ي�صمم على القيام بهذا العمل ويختاره دون غريه من
�ألوان فن الزجاج التي تعد �أ�سهل بكثري.
طرق احلفر على الزجاج كثرية ومتنوعة ،ومنها ما هو عميق وما هو خفيف
و�سطحي ،لأن �أفكار الفن ودروب خياله امللهمة ال تنتهي وال تقف على حدود
معينة ..لذا يجب �أن تتنوع الطرق � ً
أي�ضا ،والتي ن�شري �إىل بع�ضها فيما يلي:
• ي�ؤتى بلوح من الزجاج الب ّلوري ذي �سمك � 4سم ،ويو�ضع حتته الر�سم املراد
حفره وبو�ساطة �آلة حمددة وي�ستخدم الرمل والهواء امل�ضغوط مع الآلة احلادة
حلفر البلور ،ولتدخل الرمل يف عملية احلفر على الزجاج يطلق بع�ضهم على هذه
العملية ا�سم «�ضرب الرمل» ويق�صد بها احلفر على الزجاج با�ستخدام الرمال.
•  وهناك طريقة �أخرى تكون بو�ضع بع�ض الأحما�ض الكيماوية يف املواقع
املحددة فيبد�أ الزجاج بالت�شقق ،ثم ينظف بري�شة ناعمة و�آلة حادة دقيقة ،ومتلأ
الفراغات بقطع بال�ستيكية لكي يتم و�ضع الألوان املنا�سبة ،وهي �إما �ألوان باردة
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In this case, the fault that lasted for 0.83 seconds results
instability for generator no 1, and generator no 2 while
generator No.3 is still stable. AVR type 3 , TG type 2 and
PSS type2 were used for re-adjusting the generators and
the following curves indicates Delta against time and speed
against time after using of the control devices

Fig.18. Represent delta against Time For All Generators When The Fault Occurs
At Bus No.8 – With AVR,TG and PSS Control

Fig.19. Represent speed against Time For All Generators When The
Fault Occurs At Bus No.8 – With AVR,TG and PSS Control

5. Conclusion

1. The used method in re-adjusting the control equipment is a
new and suitable method.
2. Both TG & AVR had proven effectiveness in re-controlling
instable generators
3. P.S.S had proven its effectiveness in damping the oscillations
that occurs in stable and instable generators after stability.
4. The network of 9 bus bars and 3 generators had given positive
and excellent results
5. This method had succeeded in re-adjusting the control
equipment for instable generator in standard time.
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 وهذا لأنه معالج،عبارة عن لوح من الزجاج املحفور يدا�س بالأقدام وال يت�أثر
.بطريقة جتعله غري قابل للك�سر
�أجمل القطع
لأن الزجاج املحفور من �أجمل الديكورات التي يحر�ص اليوم كل بيت على اقتناء
قطع منه فهناك قطع جميلة ميكن �أن تكون مبنزلة ذكرى جميلة كال�صواين الزجاجية
ً � و،التي يحفر عليها �أ�سماء �أو الأحرف الأوىل وتقدم هدية جميلة يف املنا�سبات
أي�ضا
،علب امل�صاحف التي ينق�ش عليها بع�ض الآيات القر�آنية �أو �صورة احلرمني ال�شريفني
 وهناك متخ�ص�صون يف �صناعة. واملزهريات، وبراويز ال�صور،�أو قوارير العطور
مثل هذه الديكورات الذين يقومون بتنفيذ املوا�صفات اخلا�صة بكل قطعة لكي حتمل
.ب�صمات �صاحبها بني طياتها وك�أنه �شارك يف حفرها بنف�سه
 وال�صيانة..التنظيف
حتى ال يكون جمال قطع الزجاج املحفورة كاجلمال احلزين عندما ال ن�ستطيع
 نقوم من وقت لآخر ب�إزالة،�أن ننظفه بالطريقة ال�صحيحة فيفقد جمالة وقيمته
»الغبار من عليه بر�شه ببع�ض مواد التنظيف التي حتتوي على كحول «ا�سربتو طبي
 وجتفف بعد ذلك،�أو خل لكي تذيب �أي مواد عالقة يف ثنايا الر�سومات املحفورة
 لأن الزجاج املحفور يكون عر�ضة للغبار والأتربة �أكرث،بقطعة من القما�ش القطني
 وي�ستلزم الأمر مزيدً ا من احلر�ص. وتلميعه باملنظفات العادية ال يكفي،من غريه
 فال نرتك املنظف فرتة طويلة عليه حتى ال،عندما يكون الزجاج املحفور ملو ًنا
.يت�أثر اللون بالإزالة �أو ال َب َهتَان
والديكورات التي تتعر�ض لل�شم�س والإ�ضاءة تبد�أ الألوان امل�ستخدمة بعد فرتة
 مبا يفر�ض علينا �إجراء عملية �صيانة دورية ومنتظمة لها،من الزمن يف ال َب َهتَان
 وميكن جتنب عناء،على يد �أحد املتخ�ص�صني حتى يعيد اللون �إىل حالته الأوىل
ال�صيانة ب�أن تكون ديكورات الزجاج املحفور املوجودة يف الأماكن املعر�ضة لل�شم�س
.غري ملونة من الأ�سا�س

،» �أو حرارية «مواد م�ؤك�سدة،فرن�سية ال�صنع
ثم يتم �إدخال اللوح املحفور �إىل الفرن حيث
.يتحول اللوح �إىل قطعة فنية جميلة
• وهناك احلفر بو�ساطة ماكينات الليزر
 ف�ض ًال عن احلفر با�ستخدام �ألوان،احلديثة
. واحلفر با�ستخدام الألوان الزيتية،الزجاج
ويعتمد ال�شكل النهائي للت�صميم على
جودة الزجاج ومهارة الفني الذي يقوم
 ويعتمد،بت�صميم النقو�ش املرجوة وتنفيذها
الأمر بطبيعة احلال على جودة املواد
.امل�ستخدمة
مواقع اال�ستخدام
ي�شكل الزجاج املحفور اليوم ف ًنا من فنون
.البناء والديكور و�أحد �ألوان الرتاث الإ�سالمي
فلفرتة زمنية طويلة كان توظيف الزجاج
ب�ألوانه يف البناء �ضرورة ال غنى عنها عند
 كعن�صر رئي�س من،ت�شييد الق�صور والأبنية
عنا�صر الديكور التي ت�ضفي جما ًال و�سح ًرا
 حيث انت�شرت نوافذ،يف العمارة الإ�سالمية
الزجاج املع�شق واملحفورة كمظهر من مظاهر
العمارة الإ�سالمية يف الع�صر احلديث لكي
تذكرنا ب�شوارع بغداد وما فيها من مثل هذه
 واملناطق الأثرية من م�صر،الأ�شكال الفنية
الفاطمية ومدينة الف�سطاط و�أ�شهرها قبة
�ضريح ال�سلطان ال�صالح جنم الدين �أيوب
ً � و،بالنحا�سني بالقاهرة
أي�ضا بيوت دم�شق
.الأثرية التي تعج مبثل هذه القطع الهتمام الفنانني وقتها بالفنون
واليوم جند �أن كل من يريد اقتبا�س بع�ض عبق التاريخ القدمي
بكل جمالياته وازدهاره يف منزله يهتم بل يحر�ص على اقتناء مثل
 بل امتد الأمر لي�صل �إىل حد املظهر املميز لكثري،هذه الديكورات
.من الفنادق واملن�ش�آت ال�سياحية بت�صميمها ال�شرقي اجلذاب
ديكورات املنازل
ين�صح مهند�سو الديكور ب�أن تكون قطع الزجاج املحفور
 وغرف الطعام،موجودة على املرايا يف غرف ا�ستقبال ال�ضيوف
 �أطباق، وزجاج الطاوالت يف غرف اجللو�س،واحلمامات
ً � و.الإ�ضاءة
 ميكن �إ�ضافة مل�سة من الرثاء على هذه القطع،أي�ضا
 كما يكون.من قبل ال�صانع ب�أن يتم تطعيمها بقطع من الف�ضة
من املمكن ا�ستخدام ديكورات الزجاج املحفور على الأبواب التي
.ت�ستخدم فوا�صل يف املكاتب
الأماكن العامة
هناك الكثري من الأماكن العامة التي يروق فيها ا�ستخدام
 وهو، كاملطاعم والفنادق واملكاتب،ديكورات الزجاج املحفور
 ب�سبب الأحا�سي�س،الأمر الذي بدا الفتًا للنظر يف الآونة الأخرية
 كالإح�سا�س بالرقي والفخامة،ال�صادرة عن مثل هذه الديكورات
 ويكون ا�ستخدامها على النوافذ كربواز فقط �أو لر�سم.والتميز
 بالإ�ضافة �إىل ا�ستخدامها،لوحة فنية تعرب عن �شخ�صية املكان
خ�صو�صا عندما يكون
، و�أ�سقف املكان،يف مرايا احلمامات
ً
الديكور م�صم ًما بحيث يت�ضمن نوافذ يف ال�سقف يطلق عليها
 وقد يتعجب بع�ضنا عندما يرى هناك رقعة من الأر�ض.»«�شم�سية

م2011  �أغ�سط�س،هـ1432  رم�ضان،)90( العدد
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Fig.17. Represent speed against Time For All Generators When
The Fault Occurs At Bus No.8 – Without Control
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5.3 Power System Stabilizer

5.1.1 TG Type I

Study

The TG type I is defined by the block diagram shown in Fig. 2 :

5.1.2 TG Type II

The TG type II is defined by the block diagram shown in
Fig. 3:

5.2 Automatic Voltage Regulator

Automatic Voltage Regulators (AVRs) define the primary
voltage regulation of synchronous machines. Several AVR
models have been proposed and realized in practice. PSAT
allows to define three simple different types of AVRs. AVR
Type I is a standard Italian regulator (ENEL), whereas AVR
Type II is the standard IEEE model 1. AVR Type III is the
simplest AVR model which can be used for rough stability
evaluations [15].

Power System Stabilizers (PSSs) are typically used for
damping power system oscillations
and many different models have been proposed in the
literature. In addition to the simple PSS embedded in the
synchronous machine equations (models III, IV,V.1, V.2 and
VI), five models of PSS are implemented in PSAT [15].
All models accept as input signals the rotor speed ω, the active
power Pg and the bus voltage magnitude Vg of the generator
to which the PSS is connected through the automatic voltage
regulator. The PSS output signal is the state variable υs,
which modifies the reference voltage υref of the AVR. the
output signal vs is subjected to an anti-windup limiter and
its dynamic is given by a small time constant TЄ = 0.001 s.1
Note that PSSs cannot be used with order II generators. Each
PSS model has two algebraic equations, as follows:
0 = gs(x, y) − υss
(5)
0 = υref0 − υref + υss (6)
Where (5) defines the PSS signal υss, and (6) sums the signal
υss to the AVR reference voltage.

5.3.1 Type I

PSS Type I is defined by the block diagram shown in Fig. 7:

5.2.1 AVR Type I

The AVR Type I is defined by the block diagram shown in
Fig. 4:

Fig. 13. Represent Speed against Time For All Generators When
The Fault Occurs At Bus No.7 – Without Control

In this case, the fault that lasted for 0.83 seconds results instability
for all generators in the network, AVR type 3 , TG type 2 and PSS
type2 were used for re-adjusting the generators and the following
curves indicates Delta against time and speed against time after
using of the control devices.
Fig. 10. Power system stabilizer Type V.

6. Case Study

Test results are providing on the 9 Bus system. Figure (3) shows
the single line diagram for 9 Bus Network.

Fig. 14. Represent delta against Time For All Generators When The Fault Occurs At
Bus No.7 – With AVR, TG and PSS Control

5.3.2 Type II

PSS Type II is defined by the block diagram shown in Fig. 8:

Fig. 4. Exciter Type I.

The AVR Type II is defined by the block diagram shown in
Fig. 5:

The Fault Occurs At Bus No.7 - without Control.

Fig.9. Power system stabilizer Type IV.

Fig. 7. Power system stabilizer Type I.

Fig..8. Power system stabilizer Type II.

5.2.2 AVR Type II

when the rotor speed deviation Δω < 0 and remains closed even
after Δω ≥ 0

5.3.3 Type III

PSS Type III is defined by the block diagram shown in
Fig. 9:
Fig.9. Power system stabilizer Type III.

Fig. 11. Shows the single line diagram for 9 Bus Network..

A two new event was considered and the PSAT program was used
to analysis and evaluate the dynamic stability of the system and
to propose the required a suitable preventive control action fore
readjustment the network to steady state.
These tow events were:
1. A 3-phase short circuit at the bus 7
2. A 3-phase short circuit at the bus 8
In the following cases, three phase short circuit made for bus no
7and 8, and the following curves for power angle against time
and speed against time to all generators in cases of use the control
and without control.

Fig.15. Represent speed against Time For All Generators When The Fault OccursAt
Bus No.7 – With AVR, TG and PSS Control

Case no 2: A 3-phase short circuit at the bus 8.

6.1 Case no 1: A 3-phase short circuit at the bus no 7
Fig. 5. Exciter Type II.

5.2.3 AVR Type III

The AVR Type III is defined by the block diagram shown in
Fig. 6:

Fig. 6. Exciter Type III.
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5.3.4 Type IV and V
PSS Type IV and V are a slight variation of Type II and III
respectively. The block diagrams are depicted in Figs. 10
and 11. The additional signal υα is generally disabled, being
the switch S1 open. S1 closes if the machine field voltage
is lower than a threshold value υf < ethr and remains closed
even after υf ≥ ethr. S1 opens if the rotor speed is lower than
a threshold value ω < ωthr. It is possible to enable the action
of a second switch S2 after the lag block of the additional
signal υα. If S2 is enabled, it stays generally open. S2 closes

Fig. 12. Represent Delta against Time For All Generators When

Fig. 16. Represent delta against Time For All Generators
When The Fault Occurs At Bus No.8 – Without Control
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قدم هذا البحث طريقة للتحكم يف اال�ستقرار الديناميكي لنظم القوى
 ويت�ضمن.الكهربائية يف ال�شبكات متعددة الآالت با�ستخدام الذكاء اال�صطناعي
هذا البحث و�ص ًفا كام ًال للطريقة امل�ستخدمة للتحكم يف اال�ستقرار الديناميكي
 واقرتاح �أجهزة التحكم،يف نظم القوى الكهربائية بو�سيلة التعرف على الأمناط
املنا�سبة لإعادة �ضبط املولدات يف �شبكات نظم القوى الكهربائية للحاالت غري
 املتخ�ص�ص يف حتليل اال�ستقرارPSAT  وقد مت ا�ستخدام برنامج.امل�ستقرة
 ويف هذا البحث متت درا�سة.الديناميكي يف �شبكات نظم القوى الكهربائية
 و�أثبت الربنامج فعاليته يف �إعادة،�شبكة كهربائية حتتوي على �أحمال ديناميكية
 وذلك عن طريق اقرتاح الكنرتول املنا�سب لكل،�ضبط املولدات غري امل�ستقرة
 كما �أعطى الربنامج نتائج ممتازة يف وقت قيا�سي ومت ا�ستخدام �شبكة، طريقة
. مولدات3 - ب�سبار9 :مكونة من

ABSTRACT

This paper introduced a method for controlling power
systems for multi-machines networks by using artificial
intelligence.
This paper includes complete descriptions of the methods
used for controlling dynamic stability in power systems
through the method of recognizing pattern and proposition
of suitable control systems for re-adjusting the generators in
the power system networks for instable cases. PSAT program
had been used in analyzing the stability in the power system
networks. In this paper, the studied power system included
dynamic load model, the program gave excellent results in
standard time, and the used network consists of 9 bus bars
– 3 generators.
KEYWORDS: Transient And Dynamic Stability, Load
Model, Event Definition, AVR, PSS And TG Control,
Case Study.

1. INTRODUCTION
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The dynamic problems associated with power system
operation increase with increasing the load exchanges among
large interconnected power systems. The coordination of
available energy sources to meet the forecasted demand for
maximum economic benefits as a consequence of deregulation
of the electric power industry push the system to its stability
limits and increase the importance of system dynamic for
safe operation of a large power grid. Power system operators
should consider not only economic load dispatch but also
online dynamic stability aspects [1].
Of particular interests in this paper are transient stability and
small signal stability. Transient stability assessment (TSA)
becomes a major concern because a fault or loss of a large
generator can lead to large electromechanical oscillations
between generating units that may rise to loss synchronism [2].
With the deregulation of electricity markets, the utilities
are allowed to participate outside their traditional stability
borders to maximize their income, thus critical oscillatory
modes appear after small disturbances. Oscillations limit the
amount of power that can be transferred and may lead to
power system breakup and outage. The oscillatory stability
assessment (OSA) can be characterized in terms of mode
parameters, e.g. Frequency and damping of oscillations.
Independent system operator is the responsible of a secure
real time system operation; it means that after the disturbances
the power system must be able to surviving and moving into
an acceptable steady-state condition that meet all established
limits. For safe system operation, several dynamic stability
cases need to be run in a very short period of time (10-20
second) using online data to initiate preventive control
actions. Thus system operators need different computational
tools for system stability assessment. These tools must be
accurate and fast for application. The power system stability
can be classified into two category show in fig.1 [3].

Fig.1.Classification Of Power System Stability.

2. SMALL SIGNAL STABILITY.

This paper describes transient stability analysis available
in PSAT and the associated graphical user interface. After
solving the power flow problem, it is possible to compute and
visualize the eigenvalues and the participation factors of the

system. The eigenvalues can be computed for the state matrix of
the dynamic system (transient stability analysis) [4, 5].

3. LOAD MODEL

Motor dynamic models are required for dynamic motor starting,
transient stability, and generator starting studies. Generator
dynamic models and some control units (exciters and governors)
are only needed for transient stability studies. In addition,
load torque characteristics for different types of models are
required for both motor starting and transient stability studies.
PowerStation provides a variety of induction and synchronous
machine models, plus extensive libraries for exciters and
governors for you to select from to perform your studies.
For dynamic motor acceleration studies, only the motors that
are accelerated need to have a dynamic model, i.e., generators,
exciters, and governors are not dynamically modeled. For
transient stability studies, all generators, exciters, and governors
are dynamically modeled. Motors, which have dynamic models
and are designated to be dynamically modeled from the study
case, will be dynamically modeled. For generator starting and
frequency dependent transient stability studies, all generators,
exciters, governors, and motors have to use frequency dependent
models.
The induction machine models section describes five different
types of induction machine models and the frequency dependent
forms of these models. Those are Circuit Models (Single1,
Single2, DBL1, DBL2 and Characteristic Curve Models).
Those are Equivalent Model, Transient Model for round-rotor
machines, Sub-transient Model for round-rotor machines, and
Transient Model for salient-pole machines, and Sub-transient
Model for salient-pole machines. Motor starting and transient
stability studies also require the utility tie system to be modeled
as an equivalent machine. A description of the modeling of
power grid systems is found in [6].
Different types of exciter and automatic voltage regulator (AVR)
models, including standard IEEE models and vendor special
models, are defined in the Exciter and AVR Models section.
Governor-turbine models that are also based on both IEEE
standards and vendors’ product manuals are listed in the Governorturbine Models section. Finally, different types of load models are
described in the Mechanical Load section. [7].

3.1 Dynamic Load Models

When the traditional static load models are not sufficient to
represent the behavior of the load, the alternative dynamic load
models are necessary. The parameters of these load models can
be determined either by using a measurement-based approach,
by carrying field measurements and observing the load
response as a result of alterations in the system, or by using a
component-based approach; first by identifying individual load
characteristics and then by aggregating them in one single load.
The literature for dynamic load models is quite large depending
on the results from different field measurements and their
purposes. The main interest of this thesis is related to exponential
dynamic load models, and more specifically. [8,9].

3.2 Exponential Dynamic Load Model

Due to the large amount of electrical heating loads in Sweden
and its critical effect on voltage stability have proposed a load
model with exponential recovery. The model is presented
below, as a set of non-linear equations, where real (active) and
reactive power have a nonlinear dependency on voltage[10,11].

Where Uo and Po are the voltage and power consumption
before a voltage change, Pr is the active power recovery,
Pl is the total active power response, Tp is the active load
recovery time constant, αt is the transient active load-voltage
dependence, and αs is the steady state active load voltage
dependence. Similar equations are also valid for reactive
power.
The load behavior is thus characterized by a time constant, and
transient and steady state load-voltage dependence parameters.
Tp represents the time that the power recovery needs to reach 63%
of its final value, αs the steady state load-voltage dependence
quantifies how much load has been restored after the recovery;
a value equal to 0 means a fully restored load, while a different
value indicates partly restored load.
Furthermore, the parameter αs, steady state voltage dependency,
may present negative values. The stationary level reached by
the load after the recovery is then higher than the expected
one, resulting in an overshooting in the load. αt the transient
load-voltage dependence, describes how the load behaves at the
disturbance moment. If αt is equal to 0, the load behaves as a
constant power, if it is equal to 1 the load behaves as a constant
current, and if it is equal to 2 as constant impedance.[12,13,14]

4. Definition Of The Event

A disturbance in a power system is a sudden change or a
sequence of changes in one or
more parameters of
the system and divided into two parts:
Small Disturbance: A small disturbance is a disturbance for
which the equations that describe the dynamics of the power
system may be linearized for the purpose of analysis.
Large Disturbance: A large disturbance is a disturbance for
which the equations that describe the dynamics of the power
system cannot be linearized for the purpose of analysis.

5. Power System Control

This paper describes regulators and some controllers used
to controlled of power system dynamic stability. These are
Turbine Governor (TG), Automatic Voltage Regulator (AVR),
Power System Stabilizer (PSS) Control models are described
by means of a set of differential equations, as follows [15]:
x˙ = f(x, y, zin)
(3)
zout = zout(x, y, zin)
(4)
Where x are the state variable of the component, y the algebraic
variables (e.g. bus voltages in case of AVRs), zin are the input
variables (e.g. the rotor speed in case of TGs), and zout are the
output variables (e.g. the synchronous machine field voltage
and mechanical torque).

5.1 Turbine Governor

Turbine Governors (TGs) define the primary frequency
regulation of synchronous machines. The TG consists of two
type are TG type 1and TG type 2 [15].
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potential in the real estate market, and
this trend continues till date.
Several Arab countries have been
seeing a clear rise in prices of
commodities related to the real estate
sector, such as steel and cement, in
keeping with the global trend. The
domestic market is seeing increased
demand in residential, commercial and
tourism properties, bringing about a
boom in the building and construction
industry in most Arab countries.
The demand for housing units has
increased in many ways. They meet the
desires of all classes of society, whether
low income, middle income, high
income, or even the youth. Commercial
property is also in great demand, in
parallel with the expansion in business
activity for Arabs and other nationals,
and multinational companies operating
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in the Middle East and Arab countries.
The boom also extends to tourism and
leisure properties, though the demand
is mainly only from certain sections of
society. Nevertheless, growth in this
niche sector is significant, drawing
investments more than seen in housing
and commercial properties, due to
high returns and growing demand.
The renewed affluence resulting from
high oil prices has only added to this
demand.

A bubble?

The credit ratings agency, Standard &
Poor’s, has said in a report that the real
estate boom in the Gulf Cooperation
Council countries is mainly due to
the high oil prices. It has also been
attributed to the inflow of capital
over the years after the September 11

There could be a glut
in real estate and stock
market investments due
to limited investment
channels in other
regions.

events, besides the prevailing stability
and security in the region.
The reform programs introduced by
many countries in the region have
also built confidence among investors
and have prompted them to exploit
the growing investment opportunities
in this sector. At the same time, the
Standard & Poor’s report has cautioned
against the continuing rise in real estate
prices, saying that it would affect the
banking sector due to high liquidity
in the GCC markets. Moreover, there
could be a glut in real estate and stock
market investments due to limited
investment channels in other regions.

The Kingdom leads

The largest volume of real estate
investments in the Arab world is
estimated to be in Saudi Arabia. This

is evidenced by the large volume of
capital, which Saudi Arabia is attracting
to the real estate sector, which is
the fastest growing segment in the
Kingdom. In fact, the rate of growth is
second only to Shanghai in China, with
the volume of investments estimated to
be as high as a trillion Saudi riyals.
The building and construction industry
is considered the largest sector in the
Saudi non-oil economy. The Saudi
market is estimated to need several
more housing units with a projected
population growth of around 2.4
percent. There will be a need of about
5.4 million housing units by 2020,
requiring investments of about SR 117
billion per annum and suitable land
areas of 110 million square meters. This
land itself is expected to cost around
SR 10 billion.
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The real estate boom
The Arabian Gulf region is witnessing a spurt in real estate activity as
never seen before in recent times
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eal estate is considered one of
the most important sectors in a
country’s economy due to its direct or
indirect association with a number of
industries, such as furniture and electrical
appliances, and its role as a major
provider of jobs either directly related
to real estate or to allied industries.
Moreover, the real estate sector is
closely linked to other important areas
such as banking, investments, finance,
architectural
design,
consultancy,
arbitration, marketing, advertising and
contracting.
The global real estate market has
rebounded considerably, mainly due
to easy financing and increasing
demand, besides a boom in commercial
activities which has resulted in the need
to construct factories, office towers,
residential buildings, etc. New real estate
markets have emerged around the world,
where attractive incentives are offered to

investors in this sector.
The International Monetary Fund (IMF)
has said in a recent study that the price
of residential units had reached record
levels in most industrial countries,
particularly Britain, Spain, Ireland and
to a lesser extent France, Italy and the
United States. But the IMF warned of
the risks involved in speculative pricing,
and the lending by financial institutions
based on the false boom caused by these
speculations. In fact, inflated property
prices have been the trigger for the
global financial crisis.

Arab boom

The Arab region, particularly the Arabian
Gulf region, is also part of the global
revival in real estate. It is witnessing a
spurt in real estate activity as never seen
before in recent times. Saudi Arabia,
UAE and Egypt, are three countries in
the region that have traditionally seen

The largest volume of
real estate investments
in the Arab world is
estimated to be in
Saudi Arabia.

There will be a need
of about 5.4 million
housing units in the
Kingdom by 2020.
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Global economists and planners have used two
parameters – near-term economic planning, and
long-term economic planning. There is no conflict
between the near-term investments and the long-term
investments, and there is close integration especially
in mono economics. The investment climate is
attractive due to the natural resources gifted to the
country by Almighty Allah. Being strategically
located between the East and West, the Kingdom
and other Gulf countries are ideal locations for the
economic cities. Moreover, the Kingdom has been
enjoying political and social stability for over a
century, which is an important factor for investors,
whether domestic or foreign.
Moreover, the Kingdom supports exports, which
gives added confidence to investors who are
always looking to export their products without
any hindrances. Economic cities are thus new
economic vehicles to attract local and international
investments.

Consulting firms

The process of introducing and finalizing mega
projects, such as economic cities, is much more
important than the architectural designs for these
projects itself. The launch phase, when presentations
and demonstrations are made, determines future
market needs based on demographics, urban strategy
and visions of these cities.
Other issues that need attention are the impact that
these cities will have on the real estate market, the
appeal of the investments, management of these
huge business projects, and laying stress on the
principles of the real estate business rather than only
on architectural issues. For example, in the Arab and
Gulf regions there is a tendency to hand over the
designing contracts to one single body, mainly an
international consultant. Instead, they need to divide
the work between national consulting firms.
We stress the importance of the real estate industry
and the work audit related to it. It is important that the
concerned authorities strengthen their administrative
and technical capabilities.
Investments in this sector are expected to bring in
significant returns, triggering further growth in
the Saudi and Gulf cities. Allied industries, such
as construction, operations and maintenance, will
also stand to benefit. The architectural elements of
the economic cities and the use of Arab identity in
the designs are important even for daily living in
these cities. It is human nature to benefit from the
surrounding environment based on architectural
forms and visions.
While planning these cities, it is important to take
into account current and future needs while making
architectural designs. Saudi consulting firms are well
positioned to take on the challenge, and are better
equipped to give a Saudi identity to these cities.
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Lack of innovation

Saudi economists believe that there is an urgent need to find
new products for the real estate market. They also feel that it is
crucial that the authorities develop a mechanism to ensure that
real estate companies are represented fairly. Despite the fact
that there are several companies in the Kingdom associated
with the real estate business, they have not cashed in on the
boom in the sector. The fiscal surplus, for example, from
large companies could have been manipulated to balance the
public financial liquidity level, in addition to the fact that all
conclusions refer to the big demand for property in the future.
The investment market in Saudi Arabia still suffers
from a lack of innovated products to stimulate the
various sectors. Innovation should be encouraged and
specialized studies should be conducted on the real estate
business in the various sectors. Most of the products
appearing recently focused on the real estate contributions
and the premiums collection in one single premium.
Real estate investment needs some coordination between
the various investment companies to create a competitive
environment that serves to introduce new products. The
Saudi real estate market can benefit from the experiences of
neighboring and international countries, though investment
companies in the Kingdom are as competitive as their
counterparts elsewhere, but for the fact that they lack a set
methodology for innovation.
More efforts focusing on the real estate sector are needed,
especially since most sectors, barring the oil sector, are
only for investment. Liquidity is already in the market,
but administering it needs some attention, mainly due to
developments in the region. There is a need to create a real
estate investment culture similar to that in the oil sector.
Foreign investors should be briefed on the nature of the real
estate investments, especially since the Kingdom is a member
of the World Trade Organization (WTO).

Reinforced glass

Glass has become an essential raw material for buildings in

this construction boom. Glass facades have become an
important feature in urban architecture all over the world
due to their aesthetic appeal. Moreover, glass is lighter than
traditional building materials and can thus reduce the weight
of the lower floors by up to 70 percent and the higher levels
by 30. Glass can also withstand high pressure and is also
cost-effective as against brick and other building materials,
which also lack the refinement and luster.
Eng Mohammed Fathy El Zaiat, Sales Manager, National
Glass Granules Factory, which manufactures ‘sekurit’
reinforced glass, agreed that the Kingdom is setting up glass
factories due to the increasing demand. This demand is also
coming from existing buildings, shops, hospitals and other
centers, seeking to replace their aluminum windows and
entrances with sekurit glass. Offices are also opting sekurit
glass for partitions instead of concrete walls.
Eng El Zaiat estimated Jeddah City to have around six
transformative factories for the type of glass used for
buildings, with a monthly output of around 24,000 m2,
worth SR 30,000,000 annually. These statistics are expected
to double due to the construction boom, including the
building of economic cities. For instance, the King Abdullah
Economic City in Rabegh is heavily dependent on glass for
its building facades.
Thus there is a bright future for the glass industry in the
Kingdom. In addition to the construction boom, the
Kingdom has abundance of sand, which is a raw material
in manufacturing glass. The sand found in the Kingdom,
particularly the pure variety in the Rub Al-Khalil (Empty
Quarter) is the best of its kind anywhere in the world.
The glass imported from China and Thailand is not of the
same quality as the one produced locally. Even the variety
imported from Europe cannot be competitive due to their
high production costs, which eventually makes their retail
price almost double that of Saudi glass products.
In view of these facts, the local glass industry should be
seeing a boom as well. However, most glass factories are

merely focused on strengthening glass plates in ovens.
The Kingdom needs factories that fully exploit the easy
availability of raw sand and produce glass from the very
basics. In fact, there in only one factory in the Kingdom,
Garden Company, which has a monthly production capacity
of about 24,000 m2, but it will not cover the demand for
sekurit glass in the future.

Cement sector

Speaking about the impact of the economic cities on the demand
and supply of cement, Saod El Dabalan, General Manager,
Al-Yamamah Cement Company, said that the implementation
of these projects are spread over several years, sometimes
decades. In view of this, cement consumption is spread over
a period, whereby there is no strain on supplies. There will be
enough quantities being produced by local cement factories.
On the question of new cement factories and whether AlYamamah would need to increase production, he said that
the actual market need is around 26 million tons per year,
whereas the annual production is about 38 million tons (as
per 2007 statistics). Hence, there is a surplus in production.
Al-Yamamah’s daily production is around 10,000 tons after a
new production line which went on-stream in 2007.
El Dabalan said that there has been an unprecedented increase
in global cement production during 2003-2010, mainly in the
Gulf region, China, India, Iran and Mexico. Consequently,
there will be a drop in cement prices, which the world has
not seen for a long time. Shipping costs may increase costs,
by the price of cement available in the Gulf region, mainly in
Saudi Arabia, will remain low.
As can be seen, the economic cities are unique investment
vehicles that can absorb local liquidity, attract foreign
investments, provide new investment opportunities, create
job opportunities, diversify the sources of income for the
Kingdom instead of being dependant on oil, and will have
a long term positive impact on the national and regional
economies.
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The concept of the economic cities in the Kingdom is a
clear indicator of the successful economic reform path
adopted by the Custodian of the Two Holy Mosques,
highlighting the effective partnership between the state
and the private sector. The initiative is based on national
objectives to attract global and domestic investments.
These cities are expected to change the direction of
investments, not only in the Kingdom, but in neighboring
countries as well.
To stimulate growth and prosperity in these cities,
the Kingdom offers several incentives such as, fee
exemptions, licenses, labor, travel, loans and facilities to
complete procedures in one place.
The most evident sign of the success of economic cities
is some of them going public within a year of operations,
and the involvement of foreign investors. Investors have
come to the Gulf states to invest in these cities due to
their full confidence in their potential.

Economic reforms

Observers believe that the Kingdom is witnessing an
unprecedented economic boom in most sectors. When
we look at statistics objectively, we can easily say that the
current phase is the strongest period ever in the history
of the Kingdom’s economy. This may be attributed
to the economic reforms, which have set development
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programs on the right path. The strength of the economy
stems not only from capital reserves or oil prices, but
also from institutional work, where the economic cities
are part of a larger economic system. The reform process
has many dimensions, such as the Kingdom joining the
World Trade Organization, and its new “Look East”
policy.
Bringing reforms to the concerned governmental bodies
should be considered as important as developing the
investment environment. All the developments mentioned
earlier, have contributed to the diversification of the
economy and in augmenting of national income. The
most important aspect in this regard is the improvement
in living standards, increase in employees’ salaries
in the public sector by 15 percent, and the increase in
allocations to the Real Estate Development Fund, the
Industrial Fund and the Credit Fund by billions of riyals.

Economic leader

As a result of the economic reforms in the Kingdom,
the national economy finds a prominent place in the
world’s investment map. The World Bank has ranked
the Kingdom as among the world’s top 20 economies. It
ranks 23rd in exports and 39th in imports. The Kingdom’s
Gross Domestic Product (GDP) was more than $ 300
billion in 2010, which is more than that of eight Arab
countries put together.

One new economic city should be
built every week for 40 years
A study conducted by the World Bank on global urban expansion has revealed
that with the current growth rate of the population, the governments of
developing countries would need to build a new economic city every week
for the next 40 years. The population in developing countries is expected to
increase in the next 30 years from two billion to four billion, which is five
times the growth rate in industrial countries.
The study further showed that the world will enter a new phase where more
than half the population, mainly in the developing world, will be living in cities.
By 2030, the urban population is expected to reach more than 400 million in
Africa and China. India alone will add around 300 million people.
According to a previous study, city space will multiply three times, leading
increase in the costs of utilities and other urban resources. Developing countries,
which are rapidly urbanizing, need support in order to prevent the growth of
slum areas, which may result due to lack of proper planning and funds.
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Economic cities in Kingdom bring new
meaning to real estate investment
Current phase is the strongest ever in the history of the Kingdom’s economy

T

he establishment of major economic cities in Saudi Arabia has changed the very idea of real estate investment,
shifting from its stereotype image to one characterized by huge industrial investments. Economic cities help
one way or the other to pump domestic capital and absorb liquidity from the market to be employed in strategic
development projects. This prevents flight of capital and provides several investment opportunities.
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The industrial real estate investment business has built
partnerships between Saudi real estate companies and
their counterparts in other Gulf Cooperation Council
(GCC) states, such as UAE, Kuwait and Bahrain. Such
joint ventures have helped in carrying out major projects
such as investing in economic cities, attracting domestic
investments, development of mega cities and creation of
jobs. All these are beneficial to the community, and real
estate investments of this nature are essentially strategic
rather than tacticial. It is for this reason that such projects
have come under the purview of the Saudi Arabian General
Investment Authority (SAGIA), which is a body that seeks
to achieve balanced development by attracting investments
to accelerate economic growth.
The fundamental idea is to make local areas stable enough
to prevent migration by creating integrated economic

cities in less developed regions, providing services and
comprehensive facilities to all investors, and simplifying
the procedures for obtaining them.
Therefore, changes in the pattern of real estate investments
in the future, moving away from the typical mindset in this
regard, will have a positive impact on national development
and the economy.
There are several successful economic cities being built
with private sector partnerships. The most prominent ones
are the King Abdullah Economic City, the largest integrated
economic city in the Middle East, with investments of SR
100 billion; the Prince Abdulaziz bin Mousaed Economic
City in Hail, with total investments of SR 30 billion in ten
years to be shouldered entirely by the private sector; and the
Knowledge Economic City, with investments estimated to
be SR 25 billion.
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Council to host Arab Engineering
Conference in Jeddah
U

nder the patronage of Custodian of the Two Holy Mosques King Abdullah bin Abdulaziz, the Saudi
Council of Engineers will hold the 26th Conference and Engineering exhibition, under the theme,
“Water Resources in the Arab World: The Reality and The Challenges,” at Hotel Hilton in Jeddah from
January 7 to 10, 2012.
The event will be held in cooperation with the
Federation of Arab Engineers, with the participation
of the Ministry of Water and Electricity, the General
Organization for Water Desalination, King Abdulaziz
City for Science and Technology, and the Ministry of
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Higher Education. The objectives of the conference
are to present and discuss strategies related to water
and enhancing its performance, capacity-building
for institutions and individuals, and identify issues,
challenges, opportunities, lessons and solutions to

water problems and studying these cases.
It will seek ways to apply the principles of balanced
performance to achieve the goals and strategies, and offer
new ways to deal with issues such as thinking outside
the box, in order to achieve various goals. They include
the definition of challenges, opportunities and acquired
knowledge to apply scientific strategies and legislation,
showing the current water legislations in the Arab region,
studying the shortages they face, and propose appropriate
solutions towards achieving successful legislations in
the future, the rate of sustainability of water resources
in the light of the requests and the proposed solutions,
and exchanging of experiences on the sustainable
management of water resources in the Arab region.
The aim is also to benefit from the successful
international experiences in legislation and strategies
related to water resources and pollution, manage
water demand, establish the concept of sustainable
management, have a comprehensive view of water issues
in the regional context, view proposals for financial
resources, develop training qualifications, and general
management of water resources.
The conference comes at a time when the issue of water
has gained global significance, given its scarcity in
many countries, mainly Arab nations. This general water
scarcity makes it imperative on the present generation to
look deeper into the issue for the betterment of the future.
There is clear disparity between demand and supply
despite the strenuous and expensive efforts exerted by
Arab countries to increase their water resources. The
shortages persist due to the dramatic increase in demand
and limited resources.
Though the problems are specific to some countries, they
will have an overall impact on water consumption in
the future. Many water experts have predicted a critical
situation in some Arab countries. These countries face
water shortages throughout the year, peaking during the
summer months. Some governments have introduced
important programs for developing non-traditional water
resources, though there is the issue of water quality
adding to the problem of lack of resources.
Conference agenda
The conference will cover several important topics,
including:
Water security: Water Security in the Arab world;
assessment of the current situation of water resources
in Arab countries; plans and national strategies for
water; water security versus food security (sustainable
development); methods and permitted choices to bridge
the gap between water supply and demand; the effects of
climate change on water resources in the Arab countries.
Integrated water management: Evaluate the current
situation of water management in Arab countries;
develop policies and strategies for integrated
management of water resources; the options and
techniques of managing the demand of water; the role
and the participation of water consumers in integrated

water management; the role of universities, scientific
research centers and regional and international bodies in
water resources management; case studies on the policies
and strategies in water management at the national and
regional levels.
Non-traditional water: Current trends and recent
developments in desalination and water purification
techniques; the design, operations and management of
water purification and desalination plants; the design,
operations and management of wastewater treatment
plants and their networks; the standards and regulations
for the reuse of drainage water and impediments to its
use in the agricultural, industrial and municipal sectors;
harvesting and storing rain and flood waters (dams, etc.);
new and innovative ways to increase water supply in
non-traditional ways, such as tapping fog and dew.
Legislation and regulations for the water sector: The
legislations and regulations related to the current
water shortages; benefit from successful international
experiences in introducing legislations for water
resources, pollution and management; legislation related
to groundwater and production rights; regulations to curb
wasteful use of water; environmental legislations and its
role in the conservation of water.
Economic and financial aspects related to the water
sector: The economic aspects related to the use of
non-traditional water (desalinated water and drainage
water); general pricing policy for water and the costs of
municipal, industrial and agricultural services; private
sector participation in financing water projects and
funding alternatives, in addition to cost recovery.
Economic evaluation of water projects and studies of
performance efficiency: The use of modern technologies
and the management of water information; applications
of Geographic Positioning Systems and remote sensing
in the development and management of water resources;
application of mathematical modeling in the traditional
water sector (surface water and groundwater) and nontraditional water sector (desalination and sewage);
methods of modern agriculture (farming without soil,
saline agriculture, etc); databases, decision support
systems and information management systems; water
monitoring and data management.
Rationalization and awareness: Rationalization of water
consumption in the domestic, agricultural, industrial
and public utilities; the impact of water rationalization
on water resources, the environment, energy, and health
and economy; the role of women and family in the
rationalization of water; the role of civil society in water
conservation; organizing of public awareness campaigns
and evaluating their effectiveness; support policies and
consumer behaviors.
Potential participants have been asked to send abstracts to
training@saudieng.org; or salmogrin@saudieng.org. The
last date for submission is January 6, 2011; authors will be
notified by June 30; deadline for full text, August 15; authors
will be notified of the decisions by October 15; deadline for
the final acceptance of the papers, November 15.
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Council views system of Engineers
with Shoura Economic Committee

Council to conduct Fundamentals of Engineering
Exams (FE) and Professional Engineers Exams (PE)
S
audi Council of Engineers will conduct the
Fundamentals of Engineering Tests (FE) and the
Professional Engineers Tests (PE) in Jeddah and Dhahran
in October, 2011. They will be held under the Council’s
program for international cooperation, in collaboration
with the American National Council of Examiners for
Engineering and Surveying (NCEES).
The Council has set passing the FE test as a requirement
for obtaining the Associate Engineer degree. It will be
held on October 30, 2011 for chemical engineering,
mechanical engineering, electrical engineering, civil
engineering, environmental engineering, industrial
engineering, and other engineering disciplines.
The Council has also set passing the PE test as a
requirement for obtaining the degree of a professional
engineer. It will be conducted on October 29, 2011 for
agricultural engineering, architectural engineering,
chemical engineering, civil engineering, geotechnical

engineering, civil construction, transport, water resources
and environmental engineering, control systems
engineering, electrical engineering and computing,
computer automation engineering, electricity, electronics,
power, environmental engineering, fire protection
engineering, industrial engineering, mechanical
engineering and air conditioning, refrigeration,
mechanical systems, materials, thermal and fluid systems,
engineering metals and materials, mining engineering,
naval architecture, nuclear engineering, petroleum
engineering, and construction engineering.
For enquiries, please contact the Professional Accreditation
Center at the Council of Saudi Engineers or the branch of
the Council in Makkah and the Eastern Province.
Riyadh: Tel: 01 2405777, Ext. 111/404/101/103, Fax:
012405855; Jeddah: Tel: 02 2844242, Ext. 101/108/110,
Fax: 02 2843377; Dammam: Tel: 03 8439288,
Ext. 20/25, Fax: 038439286.

Council delegation attends Engineering meeting in Qatar

A

delegation from Saudi Council of Engineers,
headed by Eng Saud bin Mohammed Al-Ahmadi,
Vice Chairman of the Board, attended the Gulf
Engineering Meeting in Qatar recently.
The meeting included three sessions – one to document
the strategy, the second was a meeting of the Committee
on Engineering Education, and the third was a meeting
of the Young Engineers Committee.
In the first session, the strategy team reviewed the
plans for the coming 20 years. It included the vision,
areas of work and presentation of indicators of success,
strengths, weaknesses, opportunities and threats, as well
as determining the various stages and time schedules.
They also discussed the different phases for the strategy
and the proposed projects, in addition to various
developments, modifications and improvements, based
on the team’s proposals after the discussions.
At the Engineering Education Committee session,
a team was formed from Saudi Arabia, Bahrain, and
Kuwait, and a workshop was planned to be held in
October 2011 on private education and the mechanisms
for adopting it in the member countries of the Council.
The meeting discussed the idea of unifying the
standards for engineers, as well as creating a database
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of private universities. They also talked about a
proposal of paying visits to private universities in the
region, to be approved by the engineering bodies and
associations, in addition to dealing with media-related
issues. They also agreed to meet every three months to
work on a portal to strengthen awareness among high
school students.
The delegates also viewed preparations for an
engineering education conference in 2013. They also
discussed the issue of coordinating with the Kingdom
on participating in the second Engineering Education
Forum, which is due to be held by Saudi Council of
Engineers in Madinah this year.
At the Youth Engineering Committee session, several
topics were viewed, including holding of a youth
engineers’ forum to exchange visits and experiences,
taking part in the relevant working committees,
expanding the database, and participating in local,
regional and international events.
They also discussed the Gulf Forum 16, which will be
held in Bahrain (low-cost housing), and urged members to
submit working papers early. They also proposed that the
Gulf Forum 17 will be held in the Kingdom and that the
forum will address issues related to the environment.

A section of the meeting

S

audi Council of Engineers (SCE) held a meeting
with the Energy and Economic Affairs Council of the
Shoura Council, in Riyadh on June 21, 2011.
The meeting was chaired by Dr. Mohammed bin Amin
Jafri, the Chairman of the Committee, and Eng Abdullah
bin Ahmed Said Bugshan, the SCE Chairman. It was also
attended by the members of the Board and the Energy
and Economic Committee.
The meeting discussed the system that regulates the
functioning of engineers, which was signed recently by
the Experts Council of the Council of Ministers. The
project was sent to the Shoura for approval. The Shoura
Committee studied the project, and subsequently invited
the SCE to hear their views on it.
Eng Bugshan said that that the system covered issues
related to practicing the profession and its regulations.
The meeting viewed these issues, in addition to the
regulations of the system and evaluation of professional
degrees. The meeting also studied the subjects, rules and
regulations pertaining to economic, energy and mineral
matters in the Kingdom.
Eng Bugshan said that the SCE seeks to improve
conditions related to the engineering profession,

engineering offices and consulting companies through
regulating their practice and the various specialties.
The most significant aspect of the system, he said, was
that it makes it mandatory for any engineer to first register
with the SCE before actually working in the profession.
Those not registered are barred from practicing the
profession. Engineers are only permitted to work in the
specialty for which they are registered.
He added that the system covered penalties, which could
reach big sums in case of violations. The penalty could
also include disgracing the violator in official newspapers
at his own expense if the violation involves nonregistration, continuation to work in the profession after
deregistration or during a period of suspension. Penalties
will also apply to those submitting falsified documents
or try to obtain a registration in any other illegal manner.
Those who attempt to recruit unregistered engineers will
also face stiff penalties.
At the end of the meeting, Eng Bugshan expressed his
gratitude to the Committee on behalf of the SCE for
giving them an opportunity to be heard on the subject,
which eventually is for the good of the profession and
its development.
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Dr. Ibrahim Aljadae Is Selected A
Secretary-General For the Saudi
Council of Engineers

4

Dr. Ibrahim Bin Saad Aljadae started his duties as a Secretary General
For the Saudi Council of Engineers after being picked and appointed
by the Council›s Board of Directors. He got a Ph.D. degree in the year
1408 A.H, majoring in Environmental Engineering from the University
of Colorado in United States of America. Dr. Aljadae got his master
degree in the year 1402 A.H, majoring in Environmental Engineering
from the University of Michigan, USA.
And, he got his bachelor degree in 1398 A.H, majoring in civil
Engineering from King Saud University in Riyadh.
It is noteworthy that Dr. Aljadae worked prior to his appointment at the
Saudi Council of Engineers in several other positions, including his
membership at the faculty of civil engineering, Department of Civil
Engineering, at King Saud University from Safar 1408 A.H to Rajab
1432 A.H. Also, Dr Al Jadae worked as a supervisor of registration,
students› affairs, and the preparation of study schedules at the Faculty
of Engineering from Thu Al Qida 1409 A.H till Shawal 1414 A.H.
In addition, he participated in the membership of many committees,
including his membership at the academic Committee in the Faculty of
Engineering from Rajab 1412 A.H till Muharram 1413 AH, in addition
to the membership of Study Timetable Committee at the University
from Rabi 1413 A.H till Shaban 1414 A.H. He was the Chairman of the
Technical Committee For the Preparation of Standard Qualifications
of Sanitary Ware at the Saudi Arabian Council of Specifications and
Standards from Shaaban 1414 A.H till Jumada II 1430 AH. Also, he was
the Chairman for the technical committee of the health Regulations, in
addition to the membership of the Advisory Committee at the National
Committee of the Saudi Building Code from Shaban 1423 A.H till
Shaban 1429 A.H.
Dr. Aljadae was a full-time adviser and supervisor at the Al-Majd
Civil School (Dar Shawamekh educational company) from Thu Alhija
1424 A.H till Shaban 1428 A.H ( as a full-time adviser). Also, he was
a collaborator adviser and vice operations president at the National
Center of Assessment and calibration in the Ministry of Higher
Education from Shaban 1428 A.H till Rabea Al Awal 1430 A.H. Dr. Al
Jadae was a member of Higher Education Ministry team to oversee the
King Abdullah Bin Abdul Aziz expansion of Al Haram Mosque from
Ramadan 1429 A.H till February 1432 A.H (full-time adviser). Also,
he was a collaborator advisor and director of the management of tests›
correction at the National Center for Measurement and Evaluation in
the Higher Education Ministry from Jumadah Al Awla 1432 A.H till
Rajab 1432 A.H.
Dr. Ibrahim bin Saad Aljdaa has many researches that are published in
various journals, conferences and scientific forums. Furthermore, he
participated in numerous local, regional and international conferences
and meetings. In addition, Dr. Al Jadae participated in the organization
and the management of many seminars, workshops, training courses,
seminars and conferences.
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Engineering Education Forum to be held in Madinah
S
audi Council of Engineers plans to hold an engineering
education forum under the title, “Engineering and
Technical Education; the Challenges of Globalization” in
Madinah from December 24 to 27, 2011. The Council with
hold the forum along with the Federation of Engineering
Institutions of Islamic Countries, in cooperation with
the Taibah University and the Malaysian Engineers and
Technology.
The forum aims to gather academicians, scientific
researchers, engineers and technicians from Islamic
countries. They will exchange ideas and analyze
developments in the field of engineering and technical
education, and strengthen the links between industry and
academic researchers in the Islamic countries. It will also
view investments in applied research, and seek to develop
a mechanism for cooperation among professionals in
education and engineering.
The forum comes at a time when engineering education
is assuming growing importance in many countries.
It is also a priority profession for setting standards and
achieving local and regional objectives, in a world where
knowledge is rapidly growing, along with significant
scientific challenges.
It is for these reasons that the need for engineering

education is seen to be all the more important. Since the
engineer is critical to overall development, it is essential
that challenges facing engineering education are to be
addressed. It is also important to identify advancements
in the field and respond to them effectively, review the
partnership between the private and public sectors, look
into the possibilities of creating new disciplines in
engineering, and close the gaps that stand in the way of
engineering education in the Islamic world to keep pace
with that in the Western world.
An elite group of academicians and industrialists from
across the Muslim world, united by a desire to exchange
experiences and expertise in the field of engineering
education, are expected to participate in the forum. Some
of the topics to be dealt with are the study of engineering
education curricula, the quality of engineering programs,
international standards for the engineering education,
technical training, methods of result-oriented engineering
education, vocational training, skills and creativity.
Enquiries about the forum may be directed to Dr. Saleh
bin Mohammed Almogrin, member of the organizing
committee, Tel: 2405777, ext: 200; Fax: 2405855; email:
salmogrin@saudieng.org; or visit the website of the
Council: www.saudieng.org.
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audi Council of Engineers organized a course for its staff under the title,
“The Development of Management Skills,” at the Crown Madareem
Hotel in Riyadh from June 11 to 13, 2011.
The program’s goal was to develop effective management skills in
the employees, which would eventually reflect on their work and on
their relationships with the different business sections and the various
administrative levels. It would help them to improve performance and
their ability to win peer loyalty.
The course covered various modules.
Module One dealt with the required expectations from administrative
employees, which include setting targets, understanding the administrative
process, the distribution of roles, and managing meetings.
Module Two dealt with the role of the concerned people in the management
process. These include identifying problems and analyzing them, decisionmaking, guidance and administrative direction.
Module Three covered the administrative leadership and team work,
forming the team, managing team work, and factors affecting team work.
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he Engineering Services Committee at Saudi Council for Engineers held its sixth meeting in Riyadh on June 28, 2011.
Among those who participated in the meeting were Eng Hamoud bin Awad Salmi, board member; Omar bin Abdul
Rahman Al-Babtain from the Dar Al Mashora Office for Engineering Consultants; Eng Ali bin Ahmed Al-Thrwi of the
Riyadh region secretariat; Eng Nasser bin Ali Al-Subaih from the Ministry of Municipal and Rural Affairs; Eng Hamad
bin Nasser Al-Shagawi from the Afniya Office of Engineering Consultants; Eng Ahmed bin Mohammed Abdulkarim
from East Center for Engineering Consultants; and Eng Mohammed bin Ibrahim Al-Turki, Director of Office Management
and Engineering Licenses at the Council.
The meeting discussed a number of issues including, functioning of the engineering offices in the event of the death of
their owners, Saudization at engineering offices, violations and penalties.
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