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جلميع  ق�سوى  اأهمية  ميثالن  اال�سرتاتيجي  والتخطيط  البعيدة  اخلطط  اأ�سبحت 

اإىل  القطاع  جهود  تدفع  حمددة  اأهداف  نحو  توجيهها  يف  ت�ساهمان  الأنهما  اجلهات، 

االأمام، حيث اإنه من املعلوم اأن ال�سيا�سات ق�سرية االأمد ال تتيح �سوى املعاجلات الوقتية، 

وال توفر هذه ال�سيا�سات الق�سرية فر�سة حقيقية للت�سدي للم�ساكل الفعلية واملعقدة، 

والدولة  القطاع  طموحات  مع  يتنا�سب  ومتوا�سل  قوي  متكامل  عمل  بناء  ت�ستطيع  وال 

واملجتمع.

ومن اأجل ذلك بادر جمل�س اإدارة الهيئة ال�سعودية للمهند�سني بالعمل على �سياغة 

ب�سياغة خطة  حالًيا  يقوم  وهو  املقبلة،  الثالث  لل�سنوات  للهيئة  م�ستقبلية  وخطة  روؤية 

مع  يتوافق  مبا  وذلك  احلديثة،  واملنهجيات  االأ�ساليب  با�ستخدام  ا�سرتاتيجية  متقدمة 

االأخذ  مع  تعي�سها،  التي  وامل�ستجدات  ور�سالتها  الوطني  ودورها  الهيئة  خربات  ر�سيد 

باملتغريات والظروف املهنية واالقت�سادية والتطورات املحلية والدولية.

هذه اخلطة �سوف تقوم، اإن �ساء اهلل، بتحقيق االأهداف التي اأن�سئت الهيئة من اأجل 

حتقيقها، اإىل جانب حتقيق تطلعات اأع�سائها، واحلر�س على النهو�س باملهنة وكل ما 

اأ�س�س مزاولة املهنة ومعايريها  من �ساأنه تطوير م�ستواها والعاملني فيها، ومنها و�سع 

حال  تعلن  و�سوف  حالًيا،  لذكرها  املجال  يت�سع  ال  التي  املهام  من  وغريها  وتطويرها، 

االنتهاء من اخلطة ب�سكلها النهائي.

اإن اأع�ساء جمل�س اإدارة الهيئة ال�سعودية للمهند�سني ياأملون يف اأن يتبنى املهند�سون 

هذه اخلطة والبناء امل�ستقبلي للهيئة، للم�سي قدًما نحو اآفاق اأو�سع واأرحب يف عملها، 

مبا يلبي متطلبات التطور والرقي، حيث اإن تطبيق اخلطة يحتاج اإىل بناء ن�سق متجان�س 

بني الدور الرئي�س للهيئة واالأدوار امل�ساندة لها من خالل اأع�سائها، يف توجه نحو بناء 

منظومة متكاملة لتنفيذ براجمها وم�سروعاتها املنبثقة من التوجهات امل�ستقبلية. لكن 

وبتوفيق من اهلل ثم بجهد العاملني يف الهيئة وتفاعل اأع�سائها، �سوف نتمكن، اإن �ساء 

اهلل، من التطور وحتقيق االأهداف املرجوة وتطبيق اخلطة وتقدمي عمل يلبي الطموحات 

ويرتقى باملهنة واملنتمني اإليها باإذن اهلل تعاىل. 
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االعتماد 
المهني وإنصاف 

الكفاءات 
الهندسية د.اإبراهيم بن �شعد اجل�شعي

اأمني عام الهيئة ال�شعودية للمهند�شني 

ال�سعودية  الهيئة  تطبقه  الذي  للمهند�سني  املهني  االعتماد  نظام  يعمل 

للمهند�سني على حت�سني بيئة العمل الهند�سي، وبناء قاعدة جيدة ملمار�سة املهنة. 

وتعد هذه اخلطوة االأوىل الإن�ساف الكفاءات الهند�سية التي متار�س املهنة اأو يحق 

لها العمل يف املجاالت الهند�سية.

وقامت الهيئة بالتعاون مع �سركة عاملية متخ�س�سة يف الك�سف عن موؤهالت 

قبل  م�سدرها  طريق  عن  مهنية  درجة  على  للح�سول  املتقدمني  املهند�سني 

الرتخي�س للفرد مبمار�سة العمل املهني الهند�سي ومنح الدرجة املهنية. وقد بلغ 

 54.000 نحو  2012م  اأبريل  �سهر  نهاية  حتى  تدقيقها  مت  التي  ال�سهادات  عدد 

�سهادة، وو�سل عدد ال�سهادات املزورة منها حوايل 700 �سهادة.

منهم  مهند�س،   87.000 نحو  الهيئة  يف  امل�سجلني  املهند�سني  عدد  بلغ  كما 

مهند�س  درجة  بني  بتفاوت  موزعون  وهم  �سعودي.  مهند�س   17.000 حوايل 

ومهند�س م�سارك ومهند�س حمرتف ومهند�س م�ست�سار. وبلغت اجلن�سيات امل�سجلة 

نحو 82 جن�سية.

قامت  حيث  للمهند�سني،  املهني  االعتماد  نظام  بتطوير  حالًيا  تقوم  والهيئة 

دون  مهنًيا  الت�سجيل  من  املهند�سني  لتمكني  االإنرتنت  �سبكة  عرب  النظام  باإطالق 

لت�سهيل  �سداد  نظام  مع  اتفاقية  توقيع  طور  يف  والهيئة  مراجعتها،  اإىل  احلاجة 

عمليات دفع الر�سوم على املهند�سني، كما ت�سعى للربط االإلكرتوين مع العديد من 

اجلهات ذات العالقة لتاأمني خدمات اإلكرتونية ذات كفاءة عالية تخدم املهند�سني 

بي�سر و�سهولة، حيث مت االنتهاء من املرحلة االأوىل لعملية الربط مع وزارة الداخلية 

اإقامات  اإ�سدار  لت�سهيل  الوطني  املعلومات  مركز  خالل  من  وذلك  »اجلوازات«، 

املهند�سني الوافدين وجتديدها.

اإن هذه املنجزات التي قامت بها الهيئة تهدف اإىل تنظيم �سوق العمل الهند�سي 

املجال  وفتح  ومهنًيا،  علمًيا  املوؤهلني  املهند�سني  على  معتمًدا  لي�سبح  وترتيبه، 

ي�ستحقونها.  التي  الوظائف  يف  لالنخراط  الوطن  اأبناء  املهند�سني  من  للمبدعني 

اإن �ساء اهلل، ت�سب يف �سالح  كخطوة على الطريق الطويل �سوف تليها خطوات، 

الوطن واملواطن واملهنة على حد �سواء. 

فوزان  بن  توفيق  الدكتور  معايل  قام 

بزيارة  وال�سناعة،  التجارة  وزير  الربيعة، 

لالأمانة العامة بالهيئة ال�سعودية للمهند�سني 

رجب   12 ال�سبت  يوم  وذلك  بالريا�س، 

معاليه  والتقى  2012م،  يونيو   2 1433هـ 

ال�سعودية  الهيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 

العام،  واالأمني  واأع�ساءها،  للمهند�سني 

وموظفي االأمانة.

مع  زيارته  خالل  الوزير  معايل  وناق�س 

كادر  باإقرار  الكفيلة  ال�سبل  الهيئة  اإدارة  جمل�س 

اإ�سافة  املعنية،  اجلهات  لدى  ودعمه  املهند�سني 

الهند�سي  القطاع  يواجهها  التي  التحديات  اإىل 

تواجه  التي  والتحديات  عام،  ب�سكل  اململكة  يف 

جانب  اإىل  معها،  التعامل  يف  ودوره  املهند�س 

اأهمية دعم الهيئة من جميع القطاعات احلكومية 

واخلا�سة لتطوير البيئة الهند�سية باململكة.

وزير التجارة والصناعة يزور الهيئة 
السعودية للمهندسين

�سكرهم  عن  واأع�ساوؤه  املجل�س  رئي�س  وعرب 

وتقديرهم ملعايل وزير التجارة على دعمه امل�ستمر 

للكادر الهند�سي واهتمامه مبو�سوع التاأهيل املهني 

للمهند�سني، وم�سروع ت�سنيف املكاتب وال�سركات 

اال�ست�سارية الهند�سية.

ال�سعودية  الهيئة  اأن  للوزير  املجل�س  واأبان 

للمهند�سني اكت�سفت اأكرث من 600 �سهادة هند�سية 

مزورة قدمها عاملون وافدون، وجاٍر التعامل معها 

النظام  لتطبيق  املخت�سة  اجلهات  اإىل  واإحالتها 

من قبل اأجهزة الدولة املختلفة بحق من قدمها.

اجلوانب،  من  عدد  مناق�سة  اللقاء  ت�سمن 

ال�سعودية  الهيئة  لدور  م�ستقبلية  روؤية  و�سع  منها: 

املهنة  تطوير  يف  دورها  حيث  من  للمهند�سني، 

مبختلف تخ�س�ساتها، اإىل جانب تنظيم ممار�سة 

املهنة وفًقا ملدونة ال�سلوك املهني القومي، باالإ�سافة 

اإىل الدور املحوري للهيئة واملهند�سني ال�سعوديني يف 

م�سرية النه�سة االقت�سادية وال�سناعية والعمرانية 

ال�ساملة بالتعاون مع االأجهزة احلكومية املخت�سة، 

اإىل جانب بلورة روؤية توؤكد االلتزام بقواعد املهنة 

املهند�سني  قبل  من  وممار�ستها  واأخالقياتها 

واملكاتب وال�سركات اال�ست�سارية الهند�سية. 
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الهيئة ال�شعودية للمهند�شني دعت مواطني دول املجل�س للم�شاركة فيها

خادم الحرمين الشريفين 
يرعى الملتقى الهندسي 

الخليجي وجائزة اإلبداع

بن  عبداهلل  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم  رعاية  حتت 

ال�سعودية  الهيئة  تعتزم  اهلل،  حفظه  �سعود،  اآل  عبدالعزيز 

�سعار  حتت   16 اخلليجي  الهند�سي  امللتقى  تنظيم  للمهند�سني 

»البيئة يف منطقة اخلليج العربي« مبحافظة جدة، وذلك يف �سهر 

بجائزة  الفائزين  تتويج  يتم خالله  �سوف  والذي   .2013 فرباير 

االحتاد الهند�سي اخلليجي يف التميز واالإبداع يف دورتها الثامنة 

حتت �سعار: »م�ساريع االأبنية اخل�سراء ال�سديقة للبيئة«.

للمهند�سني  ال�سعودية  الهيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ذلك  اأكد 

املهند�س �سالح بن عبدالرحمن العمرو، اإذ اإن الهيئة فتحت باب 

الرت�سح جلائزة االحتاد الهند�سي اخلليجي يف التميز واالإبداع يف 

دورتها الثامنة حتت �سعار »م�ساريع االأبنية اخل�سراء ال�سديقة 

للبيئة«، وذلك ملواطني دول جمل�س التعاون اخلليجي واملوؤ�س�سات 

فعاليات  افتتاح  فيها يف حفل  الفائزون  �سيتوج  والتي  اخلليجية، 

امللتقى.

اخلربات  تبادل  اإىل  امللتقى  ويهدف 

وو�سائل  املعرفة  نقل  على  والتعرف  والتجارب، 

تفعيلها، والتطوير والتحديث ملواجهة التحديات 

امل�ستقبلية، اإ�سافة اإىل هدف عام يتمثل يف ر�سد 

التطور املعريف وتقوميه للحد من التلوث البيئي، 

وامل�سوؤولني  وال�سناعيني  للباحثني  مناخ  وتوفر 

واملخت�سني لتبادل املعلومات.

االحتاد  جائزة  اأن  العمرو  املهند�س  واأبان 

تعطى  واالإبداع  التميز  يف  اخلليجي  الهند�سي 

ممثلة  االعتبارية  لل�سخ�سيات  االأوىل  لفئتني، 

ومتنح  اخلليجية.  الهند�سية  املوؤ�س�سات  يف 

اعتبارية  �سخ�سية  من  م�سمم  م�سروع  الأف�سل 

يف قطاع اخلدمات الهند�سية، على اأن يكون هذا 

امل�سروع منفًذا اأو حتت التنفيذ اأو اعتمد للتنفيذ. 

اخلليجيني  للمهند�سني  فردية  جائزة  واالأخرى 

املبدعني، ومتنح الأف�سل م�ساريع تخرج يف كليات 

اأو  بها مهند�س  قام  مل�ساريع فردية  اأو  الهند�سة، 

اأكرث كاأفراد للجهات التي يعملون بها. ويقت�سر 

جمل�س  دول  مواطني  على  للجائزة  الرت�سيح 

ب�سفة  اخلليجية  واملوؤ�س�سات  اخلليجي  التعاون 

اأ�سلية.

يف  ريال  األف  خم�سني  اجلائزة  قيمة  وتبلغ 

وملخ�س  ا�سمه  حتمل  �سهادة  مع  االأفراد،  فئة 

يحمل  مذهب  ودرع  الفائز،  به  قام  الذي  للعمل 

اأ�سدر املجل�س  نف�سه  الوقت  �سعار اجلائزة. ويف 

دورته  يف  اخلليجي  الهند�سي  لالحتاد  االأعلى 

ليكون  اخلام�سة ع�سرة اعتماد مو�سوع اجلائزة 

ال�سديقة  اخل�سراء  االأبنية  »م�ساريع  عن: 

للبيئة«، وذلك وفق حمورين هما: ت�سميم مباين 

واآراء  اأفكار  عر�س  طريق  عن  االأخ�سر  ال�سكن 

جديدة وتقدميها حول اأ�ساليب الت�سميم واملواد 

التكنولوجيا  ا�ستعمال  االآخر  واملحور  امل�ستعملة. 

الذكية يف امل�ساريع لتوفري الطاقة وتر�سيد املياه 

واملوارد االأخرى.

�سعد  بن  د.اإبراهيم  اأو�سح  اآخر  جانب  من 

ا�ستقبال  �سيتم  اأنه  الهيئة،  عام  اأمني  اجل�سعي، 

طلبات الرت�سيح لدى الهيئات الهند�سية اخلليجية، 

وميكن  الغر�س،  لهذا  املعدة  النماذج  على  وذلك 

اإر�سالها اإىل االأمانة العامة للجائزة اأو اإىل الهيئات 

اأكتوبر   31 اأن  اإىل  م�سرًيا  اخلليجية.  الهند�سية 

2012 اآخر موعد لتلقي الرت�سيحات واال�ستمارات 

 2012 نوفمرب  و27  كاملة.  واملرفقات  وامل�ستندات 

الرت�سيحات  ال�ستعرا�س  التقييم  جلنة  اجتماع 

دي�سمرب   14 ويوم  وتقييمها.  الطلبات  يف  والبت 

2012 �سيتم اإبالغ الفائزين بنتائج قرارات جلنة 

التحكيم. و�سيتم االإعالن عن الفائزين باجلائزة 

يف حفل افتتاح امللتقى الهند�سي اخلليجي باململكة 

العربية ال�سعودية.

واأكد الدكتور اجل�سعي اأن تقييم الرت�سيحات 

املقدمة �ستتواله جلنة حتكيم متخ�س�سة م�سكلة 

الهيئات  اأع�ساء  من  اخلرباء  من  عدد  من 

الهند�سية اخلليجية، وذلك وفق معايري موحدة 

اأخرى  معايري  اأي  اإ�سافة  للجنة  ويجوز  للتقييم، 

على اأن تقوم باالإعالن عن جميع املعايري املعتمدة 

يف التقييم.

تقييمها  يف  ت�ستند  التحكيم  جلنة  اأن  وك�سف 

لالأعمال املر�سحة اإىل املعايري من اأهمها: اأن تكون 

التكاليف  تقليل  امل�ساهمة يف  م�سبوقة،  فكرة غري 

احلياة  تطوير  على  االإيجابي  التاأثري  والنفقات، 

تكون  اأن  البيئة،  مبعايري  االلتزام  مدى  املعي�سية، 

�سريحة كبرية  تخدم  اأن  للتنفيذ،  قابلة  اأو  منفذة 

من النا�س بعد تنفيذها، تعالج اأو عاجلت م�سكلة 

اقت�سادية،  جدوى  ذات  تكون  اأن  مزمنة،  واقعية 

اأن ت�ساهم يف توطني ونقل اخلربات والتكنولوجيا.

بناء  هي:  حماور  عدة  امللتقى  ويت�سمن 

اخل�سراء  االأبنية  الب�سرية،  والكفاءة  القدرات 

واملحلية  البيئية  الت�سريعات  البيئي،  وبعدها 

واإدارة  التدوير  اإعادة  والدولية،  واالإقليمية 

البيئية  الرتبية  اخلطرة،  والنفايات  النفايات 

والدرا�سات  التخطيط  البيئي،  والتعلم 

البيئة  وحماية  تلوث  البيئية،  االقت�سادية 

للحفاظ  الرامية  والربامج  اخلطط  البحرية، 

دور  ال�سناعية،  والتنمية  البيئة  البيئة،  على 

على  احلفاظ  يف  واالأهلية  احلكومية  املوؤ�س�سات 

االقت�سادية،  واجلوانب  البيئة  تلوث  البيئة، 

واالإدارة املتكاملة للحفاظ على البيئة.

اخلليجي  الهند�سي  االحتاد  ملتقى  ويتـكون 

الهيئة  وهي  اخلليجية،  الهند�سية  الهيئات  من 

ال�سعودية للمهند�سني باململكة العربية ال�سعودية، 

املتحدة،  العربية  باالإمارات  املهند�سني  جمعية 

جمعية املهند�سني البحرينية، جمعية املهند�سني 

جمعية  القطرية،  املهند�سني  جمعية  العمانية، 

تعزيز  اإىل  ويهدف االحتاد  الكويتية.  املهند�سني 

تنظيم  يف  اخلليجية  الهند�سية  الهيئات  دور 

الهند�سي  العمل  ودعم  الهند�سية  املهنة  مزاولة 

بني  الهند�سي  الفني  التعاون  وحتقيق  اخلليجي 

دول املجل�س. 

المناسبات الهندسية والمهنية لعامي 2012 - 2013
تعتزم الهيئة ال�سعودية للمهند�سني عقد العديد من الربامج والن�ساطات واملوؤمترات، وذلك لتنويع الطرح للموا�سيع ذات االهتمام. ومن الفعاليات 
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اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل 
والصيانة تجتمع بمقر الهيئة

اأعمال  لتقنني  الوطنية  اللجنة  عقدت 

الت�سغيل وال�سيانة موؤخًرا اجتماعها ال�سابع 

حيث  للمهند�سني،  ال�سعودية  الهيئة  مبقر 

وبحث  االإدارية،  االإجراءات  مناق�سة  متت 

املوا�سيع املهمة يف اأعمال اللجنة.

و�سمت اللجنة يف ع�سويتها ممثلني عن: 

وزارة الدفاع، وزارة ال�سوؤون البلدية والقروية، 

النقل،  وزارة  ال�سحة،  وزارة  املالية،  وزارة 

الهيئة  واجلودة،  واملقايي�س  املوا�سفات  هيئة 

�سركة  املدين،  الدفاع  للمهند�سني،  ال�سعودية 

»ر�سحه  اخلا�س  القطاع  من  وممثل  اأرامكو، 

اأع�ساء  جمل�س الغرف التجارية«، وثالثة من 

من  ال�سعودية  اجلامعات  يف  التدري�س  هيئة 

وال�سيانة،  الت�سغيل  جمال  يف  املتخ�س�سني 

فهد  امللك  وجامعة  �سعود،  امللك  جامعة  من 

للبرتول واملعادن، وجامعة طيبة.

اأعمال  لتقنني  الوطنية  اللجنة  وتهدف 

الت�سغيل وال�سيانة اإىل االآتي: درا�سة اأو�ساع 

تطوير  تنفيذها،  وطرق  وال�سيانة  الت�سغيل 

يتوافق  مبا  وال�سيانة  الت�سغيل  اأ�ساليب 

توحيد  احلديثة،  واالأ�ساليب  التقنيات  مع 

واإجراءاتها،  وال�سيانة  الت�سغيل  موا�سفات 

الفنية  واملعايري  وال�سوابط  االأ�س�س  و�سع 

الأعمال الت�سغيل وال�سيانة، حتديد متطلبات 

جودة  ي�سمن  مبا  وال�سيانة  الت�سغيل  اأعمال 

حتديث  التكاليف،  يف  واالقت�ساد  االأداء 

باأعمال  املتعلقة  واالإجراءات  املوا�سفات 

الت�سغيل وال�سيانة ب�سفة م�ستمرة، التن�سيق 

بالت�سغيل  واملتابعة مع اجلهات ذات العالقة 

مع  يتواءم  مبا  وخارجًيا  داخلًيا  وال�سيانة 

حتقيق اأهداف اللجنة، وو�سع خطط وبرامج 

جمال  يف  العاملني  لتدريب  ا�سرتاتيجية 

الت�سغيل وال�سيانة وتاأهيلهم.

ومن املتوقع اأن تنهي اللجنة اأعمالها على 

خطة  وت�سمل  �سنتني،  ملدة  االأوىل  مرحلتني 

ت�سور  وو�سع  الراهن،  الو�سع  درا�سة  عملها 

للمتطلبات، واقرتاح التعديالت الالزمة. اأما 

املرحلة االأخرى فت�سمل حتديد طرق الت�سغيل 

وو�سع  موحدة،  اأدله  واإ�سدار  وال�سيانة 

لقيا�س  واملوؤ�سرات  الالزمة  واالأ�س�س  املعايري 

االأداء يف الت�سغيل وال�سيانة للم�ساريع.

�سكلت  الوطنية  اللجنة  اأن  يذكر 

يف   200 رقم  الوزراء  جمل�س  قرار  مبوجب 

يكون  اأن  على  ن�س  والذي  1432/7/4هـ، 

ال�سعودية  الهيئة  يف  الدائم  اللجنة  مقر 

»�سعبة  الهيئة  ت�سرف  حيث  للمهند�سني، 

هذه  اأعمال  على  وال�سيانة«  الت�سغيل 

اللجنة. 

الخبر تستضيف المؤتمر الخليجي 
الخامس للهندسة القيمية

حتت رعاية �ساحب ال�سمو امللكي االأمري خالد 

وزير  نائب  �سعود،  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلطان  بن 

الدفاع، تنظم الهيئة ال�سعودية للمهند�سني املوؤمتر 

اخلليجي اخلام�س للهند�سة القيمية خالل الفرتة 

من 9 اإىل 10 اأكتوبر 2012 يف مدينة اخلرب، حتت 

�سعار »25 عاًما من التطبيقات الناجحة لهند�سة 

القيمة يف اخلليج«.

ال�سعودية  الهيئة  اإدارة  رئي�س جمل�س  وقدم 

عبدالرحمن  بن  �سالح  املهند�س  للمهند�سني 

امللكي  ال�سمو  ل�ساحب  وتقديره  �سكره  العمرو 

اآل  عبدالعزيز  بن  �سلطان  بن  خالد  االأمري 

�سعود، نائب وزير الدفاع، على اهتمامه ورعايته 

مكانة  يج�سد  الذي  املوؤمتر  هذا  الأعمال  ودعمه 

اململكة العربية ال�سعودية على امل�ستوى االإقليمي 

والدويل.

املوؤمتر  حماور  اأهم  من  اأن  اإىل  واأ�سار 

هند�سة  تطبيقات  واال�ستدامة:  القيمة  هند�سة 

تطبيقات  باملنطقة،  االإ�سكان  وم�ساريع  القيمة 

هند�سة  وال�سيانة،  الت�سغيل  يف  القيمة  هند�سة 

القيمة لرفع فعالية اال�ستثمار والتنمية، امل�ساريع 

العمالقة و�سرورة هند�سة القيمة، بناء القدرات 

الوطنية يف هند�سة القيمة، درا�سات القيمة يف 

الدولية  والتجارب  الهند�سية،  غري  امل�ساريع 

ودرا�سة احلاالت الناجحة والدرو�س امل�ستفادة.

تطبيقات  تاأ�سيل  اإىل  املوؤمتر  ويهدف 

يف  التنموية  امل�سروعات  على  القيمية  الهند�سة 

قيمة  رفع  اأجل  من  واخلا�س  العام  القطاعني 

بفعالية  والتعريف  وكفاءتها  امل�سروعات  هذه 

االزدهار  تعزيز  يف  القيمية  الهند�سة  اأ�سلوب 

منطقة  ت�سهده  والذي  وا�ستدامته،  االقت�سادي 

املوؤمتر  اأن  م�سيًفا  الراهن.  الوقت  يف  اخلليج 

واخلربة  الراأي  اأ�سحاب  من  نخبة  فيه  ي�سارك 

من  العديد  و�سيطرح  واملهتمني،  واالخت�سا�س 

والدرا�سات  والبحوث  العلمية  العمل  اأوراق 

واإقامة ور�س العمل وحلقات النقا�س.

جميع  تعريف  اإىل  يهدف  املوؤمتر  اأن  واأكد 

املعنيني ب�سوؤون التنمية من مهند�سني وم�سوؤولني 

القيمية  الهند�سة  اأ�سلوب  بفعالية  عمل  واأرباب 

وا�ستدامته  االقت�سادي  االزدهار  تعزيز  يف 

والذي ت�سهده منطقة اخلليج. 

الهيئة تشارك يف يوم المهنة للتخصصات 
الهندسية بجامعة الملك سعود

�ساركت الهيئة ال�سعودية للمهند�سني يف فعاليات معر�س يوم املهنة 

ال�سنوي الثالث للتخ�س�سات الهند�سية واملعمارية الذي عقد حتت رعاية 

�ساحب ال�سمو االأمري �سعود بن عبد اهلل بن ثنيان اآل �سعود، رئي�س الهيئة 

�سموه  افتتحه  الذي  �سابك،  �سركة  اإدارة  رئي�س جمل�س  للجبيل،  امللكية 

يوم االأحد 23 من جمادى االأوىل 1433هـ بجامعة امللك �سعود بح�سور 

وال�سركات  املوؤ�س�سات  من  كبري  عدد  مب�ساركة  اجلامعة،  مدير  معايل 

على م�ستوى اململكة يف جميع التخ�س�سات الهند�سية واملعمارية. 

يف  وكان  للمهند�سني  ال�سعودية  الهيئة  جناح  املنا�سبة  راعي  وزار 

للمهند�سني  ال�سعودية  الهيئة  اإدارة  جمل�س  ع�سو  �سعادة  ا�ستقباله 

اإبراهيم  الدكتور  الهيئة  عام  اأمني  و�سعادة  احلماد،  اإبراهيم  الدكتور 

اجل�سعي، وعدد من موظفي الهيئة. وا�ستمع �سمو االأمري ومعايل مدير 

اجلامعة اإىل �سرح خمت�سر عن الهيئة ون�ساأتها ومهامها واإجنازاتها. 

ال�سعودية  بالهيئة  ال�سرقية  املنطقة  فرع  نظم 

1433هـ  رجب   22 الثالثاء  يوم  م�ساء  للمهند�سني 

الدمام  �سرياتون  بفندق  2012م  يونيو   12 املوافق 

وعدد  الهيئة  اإدارة  اأع�ساء جمل�س  بع�س  بني  لقاء 

من مهند�سي حمافظة الدمام.

الدكتور  من  كل  الهيئة،  من  اللقاء  يف  �سارك 

اإدارة  جمل�س  ع�سو  احلماد  عبداهلل  بن  اإبراهيم 

الهيئة، واملهند�س عبدالرحمن بن عبداهلل العرفج 

بن  حمد  واملهند�س  الهيئة،  اإدارة  جمل�س  ع�سو 

نا�سر عبداهلل ال�سقاوي ع�سو جمل�س اإدارة الهيئة، 

فرع  مدير  حمد  اآل  عبداهلل  بن  كمال  واملهند�س 

الهيئة باملنطقة ال�سرقية.

اإبراهيم بن عبداهلل احلماد،  واأو�سح الدكتور 

اإىل  هدف  اللقاء  اأن  الهيئة،  اإدارة  جمل�س  ع�سو 

منها  املهنية،  املو�سوعات  من  العديد  مناق�سة 

مع  للمهند�سني  البيانات  قاعدة  حتديث  مناق�سة 

عرب  واالت�سال  التوا�سل  لتعزيز  اآليات  اإيجاد 

الفي�سبوك والتويرت، واإن�ساء منتدى للمهند�س، واأن 

تكون الهيئة بيت املهند�سني، و�سع منظومة �ساملة 

لع�سوية  جاذبة  تكون  واأن�سطتها  الهيئة  الأعمال 

الهيئة  وخدمات  االإلكرتوين  املوقع  تطوير  الهيئة، 

لت�سهيل االإجراءات و�سرعة االإجناز، عمل ا�ستفتاء 

و�سع  واخلطط،  الربامج  حول  املهند�سني  جلميع 

نوعية  مع  العاملني  املهند�سني  الأعداد  موؤ�سرات 

للبحوث  م�سابقة  اإيجاد  الهند�سية،  التخ�س�سات 

الهند�سية، تعديل نظام املكاتب الهند�سية بخ�سو�س 

اإلغاء اإلزامية التفرغ لفتح مكتب هند�سي.

مهندسو الشرقية يف لقاء مع أعضاء المجلس

نوق�س  اللقاء  اأن  احلماد  الدكتور  واأ�ساف 

خالله كذلك موا�سيع اأخرى منها: تطوير لوائح 

االإجراءات  وت�سهيل  الهند�سية  املكاتب  وقواعد 

و�سرعة االإجناز، اأهمية حتديد اأتعاب اخلدمات 

الهند�سية  املكاتب  اأ�سحاب  اإلزام  الهند�سية، 

االأن�سطة  اأو  املقاوالت  جمال  يف  العمل  بعدم 

الفروع  يف  العمل  وتفعيل  تطوير  االأخرى، 

خلدمة  الكاملة  ال�سالحيات  اإعطائهم  مع 

على  باحل�سول  الهيئة  نظام  تعديل  املهند�سني، 

دعم الدولة واإيجاد مرجعية وارتباط لها، تعديل 

املجل�س  اأع�ساء  ي�سمل  بحيث  االنتخابات  نظام 

وعدة  املختلفة  الهند�سية  التخ�س�سات  من 

االإلكرتوين،  الت�سويت  خالل  ومن  قطاعات 

اجلمعية  خالل  من  العام  االأمني  تعيني  يتم  اأن 

االهتمام  االإدارة،  جمل�س  ولي�س  العمومية 

يف  واأخذها  املهند�سني  و�سكاوى  مبقرتحات 

التدريبية مع  الدورات  برامج  احل�سبان، تطوير 

اإعادة النظر يف تكلفتها، متابعة الكادر الهند�سي 

واالهتمام بالربامج التطويرية للمهند�س، اأهمية 

اأن تكون الهيئة قوية وم�ساندة بقراراتها خلدمة 

يف  اجلامعات  مع  الهيئة  دور  تفعيل  املهند�س، 

توظيف  يف  الهيئة  دور  تفعيل  خمتلفة.  جماالت 

املهند�سني والفنيني، تعاون الهيئة مع القطاعات 

احلكومية واخلا�سة يف تنفيذ الربامج واالأن�سطة 

ور�س  لتوثيق  اجلهات  مع  التعاون  امل�سرتكة، 

ت�سجيلها،  التدريبية من خالل  والدورات  العمل 

تقلي�س  الهند�سي،  التحكيم  مركز  اإن�ساء 

اأعمال  تنفيذ  على  والرتكيز  التطوعي  العمل 

تعاون  موظفيها،  خالل  من  الهيئة  واأن�سطة 

ال�سعب الهند�سية مع اجلمعيات العلمية املحلية 

وجتارب  خربات  من  واال�ستفادة  واخلارجية، 

الهيئات واجلمعيات االأخرى. 
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الهيئة تشارك يف الملتقى السنوي لجمعية 
المهندسين المصريين بالرياض

عبداهلل  اإبراهيم  الدكتور  �سعادة  اأكــد 

احلماد، ع�سو جمل�س اإدارة الهيئة ال�سعودية 

للمهند�سني، اأهمية التعاون املهني بني الهيئة 

املهند�سني  وجمعية  للمهند�سني  ال�سعودية 

كلمة  خالل  ذلك  جاء  بالريا�س.  امل�سريني 

األقاها يف حفل افتتاح امللتقى ال�سنوي الرابع 

للجمعية، الذي عقد يومي اخلمي�س واجلمعة 

31 مايو- 1 يونيو 2012، بفندق رادي�سون بل 

مبدينة الريا�س.

واأبدى الدكتور احلماد �سعادته بح�سور 

»مًعا  �سعار  حتــت  الــرابــع  ال�سنوي  امللتقي 

اأهمية هذا احلدث،  لتوطني التقية«، موؤكًدا 

للمهند�سني  الــرفــيــعــة  املــكــانــة  يـــربز  كــونــه 

بني  متقدًما  مــركــًزا  ُيــعــد  ـــذي  وال ــعــرب،  ال

هذا  عقد  اأ�سبح  حيث  الــعــامل،  يف  نظرائه 

والهيئات  املهند�سون  يرتقبه  موعًدا  املُلتقى 

ذات ال�سلة يف كل عام.

هذا  اأهمية  اإىل  املجل�س  ع�سو  واأ�ــســار 

الذي يعمق االرتباط بني املهند�سني  امللتقى 

ال�سعودية،  العربية  اململكة  يف  امل�سريني 

ويدفعهم اإىل التعاون يف املجاالت الهند�سية، 

الهند�سية  بامل�سكالت  يتعلق  فيما  ا  خ�سو�سً

التقنية  توطني  باجتاه  العلمي  البحث  ودفع 

لتعزيز  املهند�سني  بــني  التوا�سل  مــن  جــو  وخــلــق 

تطبيق التقنيات احلديثة يف امل�ساريع الهند�سية.

ل�سعادة  وتقديره  �سكره  الدكتور احلماد  وقدم 

جمل�س  رئي�س  حممد،  عبدالعزيز  نافع  املهند�س 

اإدارة جمعية املهند�سني، على دعوة الهيئة حل�سور 

للهيئة،  كلمة  خــالل  مــن  فيه  واملــ�ــســاركــة  امللتقى 

و�سعت  التي  واالأهــداف  امللتقى  هذا  اأهمية  موؤكًدا 

امللتقى  هــذا  تنظيم  يف  اجلمعية  ودور  اأجــلــه،  من 

الوقت  هذا  يف  تنظيمه  يف  التوقيت  وكذلك  املهم، 

بالذات الذي ي�سهد فيه التعليم الهند�سي يف اململكة 

انطالقة قوية وم�سرقة.

نقل  امللتقى مو�سوعات عدة منها:  تناول  وقد 

التقنية وتوطينها، التنمية امل�ستدامة، حماية البيئة، 

واملباين واملواد الذكية. وقد �سارك يف امللتقى نحو 

يعملون  العربية  مهند�س من جمهورية م�سر   400

يف خمتلف مناطق اململكة. 

كلمة للهيئة يف ندوة أعضاء جمعية المهندسين 
الباكستانيين بالرياض

قدم �سعادة املهند�س �سالح بن عبدالرحمن 

ال�سعودية  الهيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  العمرو، 

ال�سنوية  الندوة  يف  للهيئة  كلمة  للمهند�سني، 

التي  الباك�ستانيني  املهند�سني  جمعية  الأع�ساء 

االجتماعي  �سلمان  االأمـــري  مــركــز  يف  عــقــدت 

بالريا�س يوم اخلمي�س املوافق 31 مايو 2012.

عبدالرحمن  بن  �سالح  املهند�س  �سعادة  واأكد 

املــهــنــد�ــســني  تـــقـــدر جـــهـــود  الــهــيــئــة  اأن  الــعــمــرو 

يف  عمالقة  م�ساريع  على  العمل  يف  الباك�ستانيني 

الهيئة  اأن  مبيًنا  املا�سية.  العقود  خــالل  اململكة 

معهد  مع  تفاهم  مذكرة  وقعتا  اأن  �سبق  واجلمعية 

تعزيز  اأجــل  من   2008 عام  بباك�ستان  املهند�سني 

البحث  جمـــاالت  يف  والــتــعــاون  املهنية  الــعــالقــات 

والتدريب ونقل اخلربات بني البلدين.

ـــرية   ــا�ــس وت ــخــف واأ�ــــســــاف اأنـــــه رغــــم ان

اإىل  تزداد  احلاجة  اأن  اإال  العاملي،  االقت�ساد 

املتوقع  من  حيث  املهند�سني،  من  كبري  عــدد 

�سنوًيا،   %  10 مبعدل  الهند�سية  الوظائف  منو 

لقاء ألعضاء 
جمعية 

المهندسين 
الهندية 

بمشاركة أمين 
عام الهيئة 

بح�سور �سعادة �سفري الهند يف اململكة  

العربية ال�سعودية، حامد علي راو، و�سعادة 

للمهند�سني،  ال�سعودية  الهيئة  عــام  اأمــني 

الدكتور اإبراهيم بن �سعد اجل�سعي، عقدت 

ال�سنوي  اللقاء  الهندية  املهند�سني  جمعية 

»التنمية  �سعار  حتــت  اجلمعية  الأعــ�ــســاء 

 31 املوافق  يوم اخلمي�س  وذلك  امل�ستدامة« 

مايو 2012، وذلك بفندق ماريوت الريا�س.

واأكد �سعادة الدكتور اإبراهيم بن �سعد 

اجل�سعي، اأن هذا اللقاء ُيعد من اللقاءات 

يجمع  اإنـــه  حيث  للمهند�سني،  املهمة  املهنية 

نخبة مميزة يعملون على اأر�س اململكة العربية 

متميزة  مهنية  يقدم جتربة  اأنه  كما  ال�سعودية، 

والتكاتف  الــرتابــط  على  ويـــدل  للمهند�سني، 

ويقدم  املهند�سني  وجمعية  الهيئة  بني  والتعاون 

الفائدة امل�سرتكة للحفاظ على املمار�سة املهنية 

التنمية  جتــاه  التقدم  عجلة  دفــع  على  الــقــادرة 

امل�ستدامة.

واأكد الدكتور اجل�سعي اأن دور اجلمعيات 

والهيئات الهند�سية، التوجيه والتثقيف باأهمية 

باهتمام  ت�ستاأثر  الــتــي  املــ�ــســتــدامــة  التنمية 

مبو�سوع  ارتباطها  حيث  من  الــدويل  املجتمع 

اأمن الطاقة والبيئة، يف الوقت الذي يواجه فيه 

املتزايد للطاقة واملياه  العامل  حتديات الطلب 

التقدم  يف  منها  بد  ال  التي  االأخـــرى  واملـــوارد 

التعاون  �سرورة  العام  االأمني  واأكد  العمراين. 

املهني بني الهيئة ال�سعودية للمهند�سني وجمعية 

املهند�سني الهندية، واأهمية مثل هذه اللقاءات 

الهنود يف  املهند�سني  بني  االرتباط  تعمق  التي 

اململكة العربية ال�سعودية. 

دورات تدريبية
  �سهر مايو  2012م

الريا�س9-6 عقود الفيديك  1

 الريا�س8-7 كتابة التقارير الفنية 2

3
 االأمن وال�سالمة يف املن�ساآت 

ال�سناعية

 الدمام19-23

 �سهر يونيو 2012م

 الدمام3-2اأ�س�س ومبادئ ال�سيانة املخططة  1

2
 تطبيق اإجراءات ال�سالمة 

 يف االأق�سام املختلفة باملواقع

ال�سناعية

 جدة2-4

الدمامPMP 9-13 حمرتف اإدارة امل�ساريع  3

4
 تدقيق نظم ال�سالمة باملخططات  

والدرا�سات

الريا�س16-20

وملزيد من املعلومات ميكن الدخول اإىل موقع الهيئة االإلكرتوين 

والت�سجيل بالدورات 

www.saudieng.org

بالتقنيات  املــهــنــد�ــســني  ت�سليح  ـــاإن  ف وعــلــيــه 

الع�سرية اأمر ال بد منه يف مواجهة التحديات 

الهيئات  اإىل  واالنتماء  وامل�ستقبلية،  الراهنة 

ال�سعودية  الهيئة  مثل  املهنية،  واجلمعيات 

الباك�ستانيني  املهند�سني  وجمعية  للمهند�سني 

وغريها.

الهيئة  بني  املهني  التعاون  �ــســرورة  العمرو  واأكــد 

ال�سعودية للمهند�سني وجمعية املهند�سني الباك�ستانيني، 

احلدث،  هذا  واأهمية  الندوة،   بح�سور  �سعادته  مبدًيا 

كونه يربز املكانة الرفيعة للمهند�سني، ويعمق االرتباط 

بني املهند�سني الباك�ستانيني يف اململكة العربية ال�سعودية، 

ويدفعهم اإىل التعاون يف املجاالت الهند�سية.  

الهيئة تدرب موظفيها 
على التعامل مع 

ضغوط العمل

ال�سعودية  الهيئة  عقدت 

بعنوان:  ملوظفيها  دورة  للمهند�سني 

»التعامل مع �سغوط العمل« وا�ستمرت 

�سهر  خالل  وذلك  اأيام،  اأربعة  مدة 

من   25 بها  والتحق   ،2012 اإبريل 

من�سوبي الهيئة.

حممد  بن  د.�سالح  واأو�سح 

التدريب  اإدارة  مدير  املقرن، 

الدورة  اأن  بالهيئة،  والفعاليات 

الدورات  من  �سل�سلة  �سمن  تاأتي 

ح�سب  ملوظفيها  الهيئة  تنفذها  التي 

الهيئة.  عام  اأمني  �سعادة  توجيهات 

التي  اخلام�سة  هي  الدورة  وهذه 

مت  حيث  ملوظفيها،  الهيئة  تنظمها 

تنفيذ العديد من الربامج يف ال�سنوات 

دورات:  منها  املا�سية،  االأربع 

»التوا�سل الفعال«، »التعامل مع 

امل�سروعات«،  »اإدارة  اجلمهور«، 

االإلكرتونية«،  و»التعامالت 

اأنه ا�ستفاد من هذه  م�سرًيا اإىل 

ومبعدل  موظًفا   125 الدورات 

دورة كل عام. 
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أعضاء مجلس إدارة الهيئة يلتقون 
مهندسي األحساء

عقد فرع املنطقة ال�سرقية بالهيئة ال�سعودية للمهند�سني يوم الثالثاء 

التجارية  الغرفة  مبقر  2012م،  مايو   29 1433هـ،املوافق  رجب   8

الهيئة  اإدارة  جمل�س  اأع�ساء  بع�س  بني  لقاء  االأح�ساء  مبحافظة 

ومهند�سي االأح�ساء.

جمل�س  ع�سو  ال�سقاوي،  عبداهلل  نا�سر  بن  حمد  املهند�س  واأو�سح 

مناق�سة  اإىل  هدف  اللقاء  اأن  للمهند�سني،  ال�سعودية  الهيئة  اإدارة 

واملكاتب  والهيئة  املهند�س  تهم  التي  املهنية  املو�سوعات  من  العديد 

قاعدة  حتديث  منها:  �سواء،  حد  على  واال�ست�سارية  الهند�سية 

واالت�سال،  التوا�سل  لتعزيز  اآليات  اإيجاد  مع  للمهند�سني  البيانات 

اأهمية  واخلطط،  الربامج  حول  املهند�سني  جلميع  ا�ستفتاء  اإر�سال 

نظام  تعديل  االإلكرتوين،  املوقع  يف  الهيئة  دور  عن  ا�ستبيان  و�سع 

وفاة  بعد  الهند�سي  املكتب  با�ستمرارية  املتعلق  الهند�سية  املكاتب 

اإلزامية  اإلغاء  بخ�سو�س  الهند�سية  املكاتب  نظام  تعديل  �ساحبه، 

الهند�سية  املكاتب  لوائح  تطوير  اأهمية  هند�سي،  مكتب  لفتح  التفرغ 

وقواعدها وت�سهيل االإجراءات و�سرعة االإجناز، اأهمية حتديد اأتعاب 

يف  للمهند�سني  الرواتب  �سقف  حتديد  اأهمية  الهند�سية،  اخلدمات 

اإعطائها  مع  وتفعيلها  الفروع  يف  العمل  تطوير  الهند�سية،  املكاتب 

ال�سالحيات الكاملة خلدمة املهند�سني، املطالبة بفتح فرع مبحافظة 

على  احل�سول  اأهمية  التدريبية،  الدورات  برامج  تطوير  االأح�ساء، 

دعم الدولة من خالل العر�س باأهمية املهند�س وامل�ساكل املوجودة، 

املهند�س،  خلدمة  بقراراتها  وم�ساندة  قوية  الهيئة  تكون  اأن  اأهمية 

واأن�سطتها وتطبيقها من  الهيئة  اأهمية و�سع منظومة �ساملة الأعمال 

تنفيذ  التطوعي والرتكيز على  العمل  تقلي�س  الهيئة،  خالل موظفي 

اأعمال الهيئة واأن�سطتها من خالل موظفيها، اال�ستفادة من خربات 

الهيئات واجلمعيات االأخرى.

وقد �سارك يف اللقاء، اإىل جانب �سعادة املهند�س حمد بن نا�سر عبد 

كل  للمهند�سني،  ال�سعودية  الهيئة  اإدارة  ال�سقاوي، ع�سو جمل�س  اهلل 

من: �سعادة املهند�س عبدالرحمن بن عبد اهلل العرفج، ع�سو جمل�س 

اإدارة الهيئة ال�سعودية، م.كمال بن عبداهلل اآل حمد، مدير فرع الهيئة 

باملنطقة ال�سرقية، م.حممد عقيل ال�سايع- مكتب اجتاه لال�ست�سارات 

ال�سعودية،  االت�ساالت  �سركة  من  احل�سني  م.اإبراهيم  الهند�سية، 

حممد  م.حمد  وال�سعودية،  اأرامك  �سركة  من  املقهوي  م.عبداهلل 

العفالق من مكتب االأ�سالة لال�ست�سارات الهند�سية، م.اأحمد عبداهلل 

اجلغيمان من هيئة الري وال�سرف، م.عبدالرحمن النعيم من مكتب 

هيئة  اللطيف احلويل من  م.عبد  لال�ست�سارات،  النعيم  عبدالرحمن 

البق�سي  مكتب  البق�سي-  عبدالهادي  �سالح  م.  وال�سرف،  الري 

التقنية،  كلية  من  الطويل  علي  م.اإبراهيم  الهند�سية،  لال�ست�سارات 

عبداملح�سن  م.عبداهلل  ال�سعيبي،  نبيه  مكتب  من  ال�سعيبي  م.نبيه 

اأمانة  من  العرفج  وم.عبداهلل  للهند�سة،  ال�سايب  مكتب  من  ال�سايب 

االأح�ساء.  

الهيئة تشارك يف احتفال نقابة المهندسين 
األردنيين بالعيد الوطني لألردن

نقابة  احتفال  يف  للمهند�سني  ال�سعودية  الهيئة  �ساركت 

املهند�سني االأردنيني بالريا�س بالعيد الوطني لالأردن ال�ساد�س 

بفندق   ،2012/5/24 املوافق  اخلمي�س  يوم  وذلك  وال�ستني، 

»ماريوت« الريا�س.

عبداهلل  اإبراهيم  الدكتور  �سعادة  الهيئة  من  و�سارك 

للمهند�سني،  ال�سعودية  الهيئة  اإدارة  جمل�س  ع�سو  احلماد 

ومن�سوبي  ال�سمايلة  جمال  االأردين  ال�سفري  معايل  بح�سور 

ال�سفارة االأردنية، اإ�سافة اإىل نخبة من ال�سخ�سيات االعتبارية 

والهيئات الهند�سية العربية، واأكرث من 550 مهند�ًسا اأردنًيا من 

العاملني بالريا�س. 

كلمة  يف  احلماد  عبداهلل  اإبراهيم  الدكتور  �سعادة  واأبدى 

األقاها خالل احلفل �سعادته بح�سور هذا احلفل الوطني ململكة 

وتقديره  �سكره  قدم  كما  احلدث.  هذا  اأهمية  موؤكًدا  االأردن، 

ال�سفارة  ومن�سوبي  ال�سمايلة  جمال  االأردين  ال�سفري  ملعايل 

االأردنية ونقابة املهند�سني االأردنيني على هذه الدعوة.

هذا وقد بداأ احلفل باآيات من الذكر احلكيم، تالها كلمات 

ال�سعودية  الهيئة  اإدارة  جمل�س  وع�سو  االأردين،  ال�سفري  ملعايل 

يف  االأردنيني  املهند�سني  ارتباط  جلنة  ورئي�س  للمهند�سني، 

الريا�س »ممثلة نقابة املهند�سني االأردنيني«. كما ت�سمن احلفل 

قيمة،  جوائز  على  ال�سحب  �سملت  متنوعة،  ترفيهية  فقرات 

وانتهى احلفل بتناول ال�سيوف طعام الع�ساء. 
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الهيئة تشارك يف معرض الرياض 
للتطوير العمراين 2012

يف  للمهند�سني  ال�سعودية  الهيئة  �ساركت 

العمراين  والتطوير  للعقارات  الريا�س  معر�س 

برعاية  عقد  الــذي   ،)15 )ري�ستاتك�س   2012

معايل وزير االإ�سكان، الدكتور �سوي�س بن �سعود 

اأعماله م�ساء يف الريا�س  ال�سويحي، وانطلقت 

الريا�س  مبركز   ،2012 اأبريل   29 االأحــد  يــوم 

الدويل للموؤمترات واملعار�س.

وانطلق املعر�س بالتزامن مع انطالقة اأعمال 

اأول ملتقى مو�سع عن قطاع االإ�سكان يف اململكة، 

العربية  اململكة  يف  »االإ�سكان  عنوان  حتت  ويقام 

قدمت  حيث  وحتــديــات«،  اإجنــازات  ال�سعودية.. 

وزارة االإ�سكان يف جل�ساته مالمح ا�سرتاتيجيتها 

وفر�س  جمـــاالت  وكــذلــك  لــالإ�ــســكــان،  الوطنية 

واآليات  اخلا�س  القطاع  مع  امل�ستقبلية  �سراكتها 

دور  اإىل  اإ�سافة  اململكة،  يف  االإ�سكاين  القطاع 

مع  بالتعاون  االإ�سكان  لقطاع  التنظيمي  الــوزارة 

اجلهات احلكومية املعنية.

و�ساركت الهيئة ال�سعودية للمهند�سني يف دورة 

هذا العام بجناح يبني ن�ساأتها ومهامها واإجنازاتها، 

اإىل جانب م�ساركة وا�سعة من جهات حكومية ذات 

يف  ممثلة  واالإ�سكانية،  العمرانية  بالتنمية  عالقة 

منطقة  واأمانة  االإ�سكان،  وزارة  من  لكل  اأجنحة 

الريا�س،  مدينة  لتطوير  العليا  والهيئة  الريا�س، 

م�ساركة  اإىل  اإ�سافة  العقارية،  التنمية  و�سندوق 

من �سركات التطوير واال�ستثمار والتمويل العقاري 

ومعظم البنوك املحلية يف هذا املعر�س.

ووا�سل املعر�س يف دورته اخلام�سة ع�سرة 

العمل على اإظهار حجم امل�سروعات واخلدمات 

العقارية احلقيقية يف اململكة عموًما ويف منطقة 

عرو�س  على  ال�سوء  و�سلط  خا�سة،  الريا�س 

االإ�سكان والتمويل العقاري والتق�سيط، مب�ساركة 

العقارية  القطاعات  خمتلف  يف  ال�سركات  من 

والتمويلية والتطويرية واخلدماتية. 

وفد هندسي قطري يزور الهيئة 
السعودية للمهندسين

للمهند�سني  ال�سعودية  الهيئة  ا�ستقبلت 

القطرية،  املهند�سني  جمعية  من  وفــًدا  موؤخًرا 

حيث كان يف ا�ستقبالهم �سعادة الدكتور اإبراهيم 

بن �سعد اجل�سعي، اأمني عام الهيئة، وعدد من 

مديري اإدارة الهيئة ال�سعودية للمهند�سني.

وقام ال�سيوف وهم: املهند�س فريوز جمعان 

البكري،  �سالك  اأحــمــد  املهند�س  احلــمــيــدي، 

املهند�س عبداهلل حممد الباكر، املهند�س م�سعل 

ح�سن الدهنيم، بجولة يف مقر الهيئة، وا�ستمعوا 

واأهدافها،  الهيئة  مهام  عن  مف�سل  �سرح  اإىل 

والتعرف  الهيئة  اأق�سام  يف  التجول  جانب  اإىل 

عن قرب اإىل ما يقوم به موظفوها من مهام.

اإدارة  جمل�س  رئي�س  مع  الوفد  اجتمع  كما 

�سالح  املهند�س  للمهند�سني،  ال�سعودية  الهيئة 

املجل�س،  واأعــ�ــســاء  الــعــمــرو،  عبدالرحمن  بــن 

بني  الــتــعــاون  �سبل  يف  الــطــرفــان  تباحث  حيث 

ال�سعودية  والهيئة  القطريني  املهند�سني  جمعية 

التاأهيل  حول  عر�س  على  واطلعوا  للمهند�سني، 

املهني للمهند�سني الذي تطبقه الهيئة منذ اأكرث 

من عام على جميع املهند�سني الوافدين.

مدينة  اإىل  القطري  الوفد  زيــارة  وخــالل 

اإىل  ميدانية  زيارة  ا�سطحابهم يف  الريا�س مت 

متحف  مثل  الريا�س،  مدينة  معامل  من  عــدد 

ق�سر امل�سمك وبرج الفي�سلية وعدد من املعامل 

االأخرى احلديثة والقدمية. 

التن�سيقية  اللجنة  نظمت 

بفرع الهيئة ال�سعودية للمهند�سني 

لقاءها  ال�سناعية  باجلبيل 

العلمي الرابع  حتت عنوان »اإدارة 

كل  قدمها  العمالقة«،  امل�ساريع 

الباز )مدير  خالد  املهند�س  من 

�سابك(،  �سركة  يف  م�ساريع 

واملهند�س عو�س ال�سهري )مدير 

م�ساريع يف �سركة معادن(.

الذي  اللقاء  ح�سر  وقد 

االإثنني  يوم  م�ساء  نظم 

بفندق  2012/05/15م،  

من  عدد  اأنرتكونتننتال  اجلبيل 

كبري  وعدد  ال�سركات  روؤ�ساء 

من املهند�سني الذين يعملون يف 

مدينة اجلبيل ال�سناعية. 

لقاء تقني ينظمه فرع الهيئة بالجبيل
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 ،2012 الت�سييد  عقود  منتدى  للمهند�سني  ال�سعودية  الهيئة  نظمت 

الذي عقد حتت رعاية �ساحب ال�سمو امللكي االأمري خالد الفي�سل، اأمري 

منطقة مكة املكرمة، خالل الفرتة من 2 اإىل 6 مايو 2012 بفندق كراون 

بالزا مبدينة جدة حتت �سعار »توازن احلقوق والواجبات«.

حظي املنتدى مب�ساركة العديد من اجلهات املحلية ذات العالقة، كما 

ا�ست�ساف املنتدى اإداريي االحتاد الدويل للمهند�سني اال�ست�ساريني فيديك 

FIDIC العاملية، وجمموعة من اخلرباء العامليني للخروج بتو�سيات تفيد 
قطاع الت�سييد يف اململكة، واجلهات املخت�سة كالوزارات والغرف التجارية 

ال�سعودية.

حماور  عدة  العلمية  واجلل�سات  العمل  ور�س  خالل  من  املنتدى  تناول 

قطاع  اأن  مبيًنا  والدولية،  العربية  والتجارب  املمار�سات  الأف�سل  عر�س  مع 

من  ميثله  ملا  نظًرا  كربى،  اأهمية  ميثل  ال�سعودية  العربية  باململكة  الت�سييد 

اإجمايل االقت�ساد الوطني. كما ا�ستعر�ست اجلل�سات تطبيق عقد االإن�ساءات 

اجلهات  يف  احلالية  العمل  بيئة  تغيري  اأ�سلوب  وتو�سيح  اجلديدة،  العامة 

بتوازن  العقد اجلديد  مع  التعامل  تتمكن من  بيئة  اإىل  احلكومية وحتويلها 

بني املالك واملهند�س واملقاول. كما ا�ستعر�س تطبيقات عقود فيديك باململكة 

عرب عر�س جتارب تطبيق عقود فيديك يف اململكة يف م�ساريع �سخمة حالية 

اأو م�ساريع متنوعة جديدة، اإ�سافة اإىل عر�س حاالت درا�سة لعقود الت�سييد 

باململكة لديها خربات خا�سة، ون�سج يف �سياغة عقودها مل�ساريع الت�سييد، 

هذه  ودور  الوقائي«  »احلل  النزاعات  ف�س  جمال�س  جتارب  ا�ستعرا�س  مع 

النزاعات  تفاقم  ومنع  امل�سروع  توقف  وعدم  العمل،  ا�ستمرار  يف  املجال�س 

التقا�سي  اأو  التجاري  التحكيم  تكلفة  من  بكثري  اأقل  بتكلفة  الطرفني  بني 

باملحاكم، ف�ساًل عن تناول االعتماد املهني الأع�ساء جمال�س ف�س النزاعات 

وعر�س م�سروع االعتماد املهني الأع�ساء جمال�س ف�س النزاعات باململكة.

ُيذكر اأن منتدى عقود الت�سييد 2012 ي�ستعر�س قطاع الت�سييد باململكة 

العربية ال�سعودية واأهميته وما ميثله من اإجمايل االقت�ساد الوطني وفق ما 

 ،2011 العام املايل  اأجازت خالل  اأنها  ال�سعودية من  املالية  اأعلنته وزارة 

عدد 1999 عقًدا بقيمة 132 مليار ريال. 

الهيئة تنظم المنتدى الثاين لعقود التشييد 2012 بجدة

ال�سعودية  بالهيئة  اجلبيل  منطقة  فرع  نظم 

1433هـ  15 رجب  الثالثاء  يوم  م�ساء  للمهند�سني 

مبحافظة  كران  بفندق  2012م  يونيو   5 املوافق 

اجلبيل، لقاء بني بع�س اأع�ساء جمل�س اإدارة الهيئة 

ومهند�سي حمافظة اجلبيل.

عبداهلل  بن  عبدالرحمن  املهند�س  واأو�سح 

ال�سعودية  الهيئة  اإدارة  جمل�س  ع�سو  العرفج، 

العديد  مناق�سة  اإىل  اللقاء هدف  اأن  للمهند�سني، 

من املو�سوعات املهنية التي تهم املهند�س والهيئة 

واملكاتب الهند�سية واال�ست�سارية.

واأ�سار املهند�س العرفج اإىل اأنه مت خالل اللقاء 

حتديث  على  العمل  منها:  مو�سوعات،  مناق�سة 

قاعدة البيانات للمهند�سني، مع اإيجاد اآليات لتعزيز 

اأهمية  والتويرت،  الفي�سبوك  عرب  واالت�سال  التوا�سل 

و�سع منظومة �ساملة الأعمال الهيئة واأن�سطتها تكون 

االإلكرتوين  املوقع  تطوير  الهيئة،  لع�سوية  جاذبة 

وخدمات الهيئة لت�سهيل االإجراءات و�سرعة االإجناز، 

اإعداد اأفالم ق�سرية للتعريف باأهمية الهند�سة ودور 

حول  املهند�سني  جلميع  ا�ستفتاء  اإر�سال  املهند�سني، 

الربامج واخلطط، و�سع موؤ�سرات الأعداد املهند�سني 

لقاء بين أعضاء مجلس إدارة الهيئة 
ومهندسي محافظة الجبيل

اإيجاد  الهند�سية،  التخ�س�سات  نوعية  مع  العاملني 

املكاتب  نظام  تعديل  الهند�سية،  للبحوث  م�سابقة 

الهند�سية بخ�سو�س اإلغاء اإلزامية التفرغ لفتح مكتب 

هند�سي.

خالل  ا  اأي�سً مت  اأنه  العرفج  املهند�س  واأ�ساف 

مع  الفروع،  يف  وتفعيله  العمل  تطوير  مناق�سة  اللقاء 

املهند�سني،  خلدمة  الكاملة  ال�سالحيات  اإعطائهم 

تطوير برامج الدورات التدريبية مع اإعادة النظر يف 

تكلفتها، اأهمية احل�سول على دعم الدولة من خالل 

تكون  اأن  اأهمية  وارتباطها،  للهيئة  مرجعية  اإيجاد 

املهند�س،  خلدمة  بقراراتها  وم�ساندة  قوية  الهيئة 

على  احت�سبت  اإذا  مكلفة  تعد  املهني  االعتماد  تكلفة 

اأ�سا�س ثالث �سنوات، تفعيل دور الهيئة مع اجلامعات 

توظيف  يف  الهيئة  دور  تفعيل  خمتلفة،  جماالت  يف 

القطاعات  مع  الهيئة  تعاون  والفنيني،  املهند�سني 

واالأن�سطة  الربامج  تنفيذ  يف  واخلا�سة  احلكومية 

العمل  ور�س  لتوثيق  اجلهات  مع  التعاون  امل�سرتكة، 

والدورات التدريبية من خالل ت�سجيلها،

لتقدمي  البلدية  ال�سوؤون  وزارة  مع  التعاون 

تعريفية  ومطويات  ودورات  ولقاءات  حما�سرات 

وتثقيفية عن اأهمية تطبيق كود البناء، واال�ستفادة من 

خربات الهيئات واجلمعيات االأخرى وجتاربها. 

املوؤمتر  يف  للمهند�سني  ال�سعودية  الهيئة  �ساركت 

امللكية  الهيئة  نظمته  الذي  الهند�سي  للتعليم  االأول 

اإىل   14 للجبيل وينبع مبدينة اجلبيل خالل الفرتة من 

�سالح  املهند�س  �سعادة  تقدم  حيث   .2012 مايو   15

الهيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  العمرو،  عبدالرحمن  بن 

»التدريب  بعنوان:  عمل  بورقة  للمهند�سني،  ال�سعودية 

الهند�سي«، قدمها نيابة عن �سعادته، الدكتور �سالح بن 

حممد املقرن.

التي  التحديات  املوؤمتر  يف  امل�ساركون  وبحث 

يواجهها قطاع التعليم الهند�سي والتكنولوجي، وبخا�سة 

والتكنولوجية  الهند�سية  الربامج  بهيكلة  يتعلق منها  ما 

وحتديثها، وردم الفجوة بني خمرجات التعليم الهند�سي 

املهارات  من  العمل  �سوق  يطلبه  وما  والتكنولوجي 

التخرج  ت�سليح املهند�س بها قبل  التي ينبغي  والقدرات 

مع  ال�سراكة  جمال  بحث  اإىل  باالإ�سافة  العمل،  ل�سوق 

املوارد  وقيادات  املختلفة  بتخ�س�ساتها  ال�سناعة 

�سليمة ال�ستيعاب  نوعية  اأ�س�س  و�سع  الب�سرية من حيث 

الهيئة تشارك يف المؤتمر األول للتعليم الهندسي

التي  املت�سارعة  التكنولوجية  التغريات  ظل  يف  القادمة  للمرحلة  وتهيئتهم  اخلريجني، 

يعي�سها العامل اليوم.

و�سارك يف املوؤمتر عدد من اجلامعات ال�سعودية، منها جامعة امللك �سعود، جامعة 

واجلامعية  ال�سناعية  امللكية  الهيئة  كليات  ال�سمالية،  احلدود  جامعة  في�سل،  امللك 

والتقنية. كما �سارك يف املوؤمتر عدد من الهيئات الر�سمية ال�سعودية منها الهيئة الوطنية 

وبع�س  واملهني،  التقني  للتعليم  العامة  املوؤ�س�سة  اجلودة،  وبرامج  االأكادميي  لالعتماد 

�سركات القطاع اخلا�س ال�سعودية من بينها �سركة اأرامكو ال�سعودية، ال�سركة ال�سعودية 

لل�سناعات االأ�سا�سية �سابك، �سركة �سا�سرف، �سعودي كون�سلت، باالإ�سافة اإىل العديد 

من ال�سركات ال�سناعية واجلهات االإعالمية حملًيا وعربًيا ودولًيا. 
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إدارة تصميم المشروعات الهندسية

الطبعة الثانية 2012

تاأليف املهند�س: �سالح بن ظاهر الع�سي�س

يقع هذا الكتاب يف »416 �سفحة« ويهدف 

معماريني  من  الت�سميم  طاقم  متكني  اإىل 

هذه  باأعباء  القيام  من  وفنيني  ومهند�سني 

خالل  من  عالية  ومهنية  باقتدار  املرحلة 

الالزمة  الهند�سية  باملعلومات  تزويدهم 

امل�سروع  ت�سميم  ليخرج  ال�سرورية،  واملهارات 

وفق التطلعات وحمقًقا لغاياته.

والتخطيط  الدرا�سات  مرحلة  اإن 

اإجراءات  من  عليه  تنطوي  وما  والت�سميم 

الت�سميم«  »وثائق  خمرجات  من  عنها  وينبثق 

هي االأ�سا�س الذي يوؤطر مل�سروع ناجح هند�سًيا 

هذه  اإدارة  متت  ما  اإذا  وت�سغيلًيا  واقت�سادًيا 

املرحلة كما ينبغي، لهذا ُتعد مرحلة الدرا�سات 

للغاية،  مهمة  مرحلة  والت�سميم  والتخطيط 

حيث اإن املراحل التالية تعتمد عليها، لذلك هي 

الفنية  اأبعاده  بكل  بامل�سروع  لالرتقاء  املنطلق 

امل�سروع  ليحقق  والت�سغيلية  والوظيفية  واملالية 

�سبعة  على  الكتاب  ويحتوي  واأهدافه.  غاياته 

ن�ساطات  اأ�سبقية  وفق  مت�سل�سلة  جاءت  ف�سول 

اأعمال الت�سميم، وهذه الف�سول هي:

الف�سل االأول: الدرا�سات االأولية.

الف�سل الثاين: اإعداد نطاق العمل ووثائق 

عقد الت�سميم.

اأعمال  القيمة يف  هند�سة  الثالث:  الف�سل 

الت�سميم.

املعماري  الت�سميم  الرابع:  الف�سل 

الهند�سي.

الفنية  املراجعة  اخلام�س:  الف�سل 

للت�سميم.

الزمنية  التقديرات  ال�ساد�س:  الف�سل 

واملالية للت�سميم والتنفيذ.

امل�سروع  طرح  وثائق  ال�سابع:  الف�سل 

للتنفيذ.

مالحق لعنا�سر تق�سيم امل�سروع.

يبداأ الكتاب بف�سل عن الدرا�سات االأولية 

ودرا�سات  اجلدوى،  درا�سات  وي�سمل  للم�سروع 

واحتياجات  الفنية  املتطلبات  املوقع مع حتديد 

يبني  حيث  ال�سابع  بالف�سل  وينتهي  املالك، 

ويحدد خمرجات الت�سميم من وثائق هند�سية 

كميات«  جداول  موا�سفات،  »خمططات، 

االأ�سا�سية  العقد  وثيقة  مثل  تعاقدية  واأخرى 

لعملية  الالزمة  الوثائق  جميع  اأي  وال�سروط، 

طرح امل�سروع وتنفيذه. ويختم الكتاب مبالحق 

.)W.B.S( حول تق�سيم اأعمال امل�سروع

الكتاب  هذا  من  الثانية  الطبعة  جاءت  لقد 

امل�ستمدة  والعملية  العلمية  للم�ستجدات  مراعية 

املتخ�س�سة  واملطالعات  املهنية  املمار�سة  من 

منقحة ومزيدة، اإذ اإنها منقحة قدر االإمكان من 

االأخطاء املطبعية واالإمالئية واللغوية التي ت�سللت 

اإىل الطبعة االأوىل، كذلك متت اإعادة ترتيب بع�س 

مناقالت  وعمل  والتاأخري،  بالتقدمي  الف�سول 

اآخر،  بني فقرات الف�سل الواحد ومن ف�سل اإىل 

مع  من�سقة  وحمتوياتها  الكتاب  ف�سول  لتكون 

الت�سل�سل املنطقي الذي متليه طبيعة عمل مرحلة 

الدرا�سات وت�ساميم امل�سروعات الهند�سية.

الطبعة  هذه  جاءت  فقد  مزيدة،  واإما 

فقرات  يف  والتو�سع  جديدة  فقرات  باإ�سافة 

كذلك  الكتاب،  ف�سول  معظم  �سملت  موجودة 

وتطوير  املهمة  النماذج  من  عدد  اإ�سافة  متت 

ما  االإ�سافات  تلك  بلغت  حيث  �سابقة،  مناذج 

يلم�سه  �سوف  ما  وهذا  �سفحة،   65 على  يربو 

قارئ هذه الطبعة.

اإن ما مييز هذا الكتاب تفرده يف مو�سوع 

�سملت  كثرية  عملية  مناذج  على  واحتواوؤه 

والت�ساميم  الدرا�سات  اأعمال  جوانب  كل 

امل�سار  لتكامل  مراعاته  وكذلك  للم�سروعات، 

التطبيقي املبني على اخلربة الطويلة واملمار�سة 

الالزم  النظري  املنحى  مع  للموؤلف  املهنية 

اإخراج  يف  االآخر  منهما  كل  ليعزز  للتاأ�سيل، 

وثائق امل�سروع حمققة لالأهداف املرجوة منها 

ما  ذلك  امل�سروع،  من  املطلوبة  والوظائف 

ف�سوله،  ثنايا  يف  ويبينه  الكتاب  هذا  يطرحه 

اأروقة  بني  امل�سافة  لتج�سري  بلورته  ويحاول 

الدرا�سة وف�ساءات العمل. 

مشاركات الهيئة بالصور
بفندق   FE & PE اخــتــبــار 

حمافظة  يف  بــــالزا  كـــــراون 

جدة يف 2012/4/15.

اإدارة  دورة  مـــن  جـــانـــب 

امل�ساريع التي عقدت خالل 

 20  - مايو   26 من  الفرتة 

مبــنــتــجــع   ،2012 يـــونـــيـــو 

بيالجيو مبحافظة جدة.

جـــــانـــــب مـــــن مـــ�ـــســـاركـــة 

ــة الــ�ــســعــوديــة  ــئ ــهــي ــــرع ال ف

مكة  مبنطقة  للمهند�سني 

املــكــرمــة يف مــعــر�ــس جــدة 

والتمويل  واالإ�سكان  للعقار 

مار�س   22-19 الــفــرتة  يف 

2012م على اأر�س املعار�س 

»معر�س احلارثي« بجدة.

جــانــب مــن مــ�ــســاركــة فــرع 

الهيئة ال�سعودية للمهند�سني 

يف  املــكــرمــة  مــكــة  مبنطقة 

للقاء  امل�ساحب  املــعــر�ــس 

-25 الباك�ستاين يف  التقني 

بالغرفة  وذلــك   ،2012-4

التجارية ال�سناعية بجدة.

املعر�س  يف  الهيئة  م�ساركة 

امل�ساريع  ملنتدى  امل�ساحب 

الهند�سية املتعرثة يف  الفرتة 

 2012 مـــايـــو   16-14 مـــن 

بفندق هيلتون بجدة.

العدد )92(، �شعبان 1433، يوليو 2012م 1819
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نظام التحكيم 
السعودي والئحته 

التنفيذية 
واملواكب  ال�سعودي  الق�سائي  للنظام  احل�ساري  الوجه  اجلديد  ال�سعودي  التحكيم  نظام  ميثل 

اململكة  كانت  وملا  اخل�سو�س.  وجه  على  لها  وال�سيا�سية  واالقت�سادية  االجتماعية  احلياة  لتطور 

االأوىل يف ذلك،  العربية  الدولة  اإن مل تكن  التحكيم،  الرائدة يف نظام  الدول  ال�سعودية من  العربية 

1350/1/15هـــ،  يف  التجارية  املحكمة  يف  التحكيم  لنظام  االأوىل  التنظيمية  اخلطوة  �سدرت  حني 

املوافق 1931/6/1م، اأي قبل نحو ثالثة وثمانني عاًما من االآن، وما تال ذلك من خطوات تنظيمية 

وتاريخ  م/34  رقم  امللكي  باملر�سوم  ال�سادر  ال�سعودي  للتحكيم  اجلديد  بالنظام  تتويجها  مت  اأخرى 

نظام  لتدرج  التاريخية  املراحل  على  ال�سوء  اإلقاء  التالية  ال�سطور  يف  و�سنحاول  1433/5/24هــــ. 

التحكيم. 

1- �سدر نظام املحكمة التجارية باملر�سوم امللكي رقم »32« يف 1350/1/15هـ، واأ�سارت موادها 

»196-494-495-497« اإىل التحكيم �سراحًة، وكان ذلك مبنزلة اأول ت�سريع ي�سدر يف الدول العربية.

2- �سدر نظام الغرف التجارية عام 1365هـ، وحدد مرجعية التحكيم يف الغرف التجارية.

3- �سدر النظام اجلديد للغرف التجارية عام 1400هـ، وحدد ب�سكل �سريح اخت�سا�س الغرف 

التجارية ال�سناعية بف�س املنازعات عن طريق التحكيم كما جاء يف الفقرة »حـ« من املادة اخلام�سة 

من النظام امل�سار اإليه.

4- �سدر نظام العمل عام 1389هـ، ون�ست مادته »183« على اأحقية املتنازعني اأن يعينا بالرتا�سي 

حمكًما واحًدا عن الفريقني اأو حمكًما واحًدا عن كل فريق ليف�سل يف النزاع.

5- �سدرت الالئحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية ال�سناعية بقرار وزير التجارة رقم 1871 

وتاريخ 1401/5/22هـ، ونظمت التحكيم يف موادها من »49« اإىل »54«.

6- �سدر نظام التحكيم ال�سعودي باملر�سوم امللكي رقم م/46 وتاريخ 1403/7/12هـ املوافق 19-

4-1983م، ون�سر باجلريدة الر�سمية بتاريخ 1403/8/22هـ.

1405/9/8هـــ  وتاريخ  2021/7/م  رقم  الــوزراء  جمل�س  بقرار  التنفيذية  الالئحة  �سدرت   -7

املوافق 1965/8/27م.

8- وفًقا لنظام التحكيم ال�سعودي والئحته التنفيذية امل�سار اإليه يف املادتني »6 ،7« اأعاله، فاإن 

التحكيم يخ�سع الإ�سراف جهة االخت�سا�س االأ�سلية ورقابتها نظر النزاع »اأي الق�ساء«، ومن ثمَّ فاإن 

»التحكيم اخلا�س« اأي الذي ال يخ�سع لرقابة الق�ساء ال وجود له يف ظل نظام التحكيم ال�سعودي امل�سار 

اإليه يف املادتني »6 ،7«.

باالأمر  ال�سادر  التجارية  املحكمة  نظام  اأعــاله  اإليه  امل�سار  ال�سعودي  التحكيم  نظام  ن�سخ   -9

ال�سامي رقم »32« وتاريخ 1350/1/15هـ، وذلك ح�سب ما جاء يف املادة ثانًيا من املر�سوم امللكي رقم 

م/46 وتاريخ 1403/7/12هـ، ما ن�سه:

باالأمر  ال�سادر  التجارية  املحكمة  نظام  يف  الــواردة  بالتحكيم  املتعلقة  الن�سو�س  اإلغاء  »ثانًيا: 

ال�سامي رقم »32« وتاريخ 1350/1/15هـ«.

10- �سدر نظام التحكيم اجلديد باملر�سوم امللكي رقم م/34 وتاريخ 1433/5/24هـ. 

11- ن�سخ هذا النظام اجلديد نظام التحكيم القدمي كما جاء يف مادته رقم »57« ما ن�سه »يحل 

هذا النظام حمل نظام التحكيم ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم م/46 وتاريخ 1403/7/12هـ.

12- ن�ست املادة »58« من النظام اجلديد على: »يعمل بهذا النظام بعد ثالثني يوًما من تاريخ 

ن�سره يف اجلريدة الر�سمية«.

13- مل ت�سدر بعد الالئحة التنفيذية للنظام اجلديد من قبل جمل�س الوزراء. 

بقلم امل�شت�شار/ عبدالكرمي بن فحل 

ال�شعدون

مدير اإدارة التحكيم الهند�شي، 

الهيئة ال�شعودية للمهند�شني

دور المعلوماتية يف 
تطوير صناعة البناء

مع االنتقال من الع�سر ال�سناعي الذي ا�ستمر اإىل منت�سف القرن الع�سرين، وحتديًدا حتى نهاية 

احلرب العاملية الثانية، اإىل ع�سر جديد يعتمد على الربجمة واملعلوماتية وتقنية املعلومات التي حولت 

ل العامل  احلا�سوب اإىل و�سيلة اأ�سا�سية لر�سم اخليال بدقة، ودخل جميع جماالت احلياة الب�سرية وحوَّ

اأهم  اأحد  اأنه يعد  اإىل قرية �سغرية يتناقل املهند�سون من خاللها املعلومات بي�سر و�سرعة ودقة، كما 

اأدى اإىل ثورة يف البناء والعمران،  العوامل يف تطور قطاعات الهند�سة املدنية واملعمارية. وباملح�سلة 

وظهور اأبنية ومن�ساآت ت�سبه يف ت�سميمها منحوتة فنية باأ�سكالها املنحنية واملتعرجة واملتموجة، والتي قد 

تكون اأقرب اإىل اخليال. ففي املا�سي كانت الكثري من املن�ساآت بحاجة اإىل �سنوات لت�سميمها، وجلهود 

جبارة قد متتد ل�سنوات من اأجل درا�ستها ومعرفة طرق تنفيذها، اأما اليوم ومع دخول احلا�سوب كاأداة 

فعالة ملكننة طرق الدرا�سة واإعادة احللول املختلفة واملتنوعة ب�سرعة هائلة، فقد اأ�سبحنا على اأعتاب 

مرحلة جديدة خمتلفة متاًما، وال زالت تتحفنا باملزيد من املفاجاآت.

اإىل  اأدى  العلمي  والتطور  الربجمة  لغات  وتطور  والتقنية،  املعلومات  لقطاع  املهند�سني  دخول  اإن 

ظهور برامج هند�سية عديدة ومتطورة كربامج الر�سم الهند�سي والت�سميم والتحليل االإن�سائي، منها 

برنامج اأوتوكاد Auto CAD ال�سهري للر�سم الهند�سي ثنائي وثالثي االأبعاد، وبرنامج ثري دي ماك�س 

 Form Z 3 لالإظهار املعماري ثالثي االأبعاد، وبرنامج فورم زي Studio 3، وثري دي �ستوديوDmax
للتكوين املعماري االفرتا�سي »ثالثي االأبعاد«، باالإ�سافة اإىل برنامج فوتو�سوب Photoshop الرائع يف 

معاجلة ال�سور واملناظري الهند�سية املعمارية، وجعلها اأقرب لل�سورة الواقعية احلقيقية باإظهارات رائعة 

من خالل املعاجلة اللونية عرب احلا�سوب، وبرنامج �ستاد برو pro Stadd واإيتاب�س Etabs املخت�س يف 

االأبنية الربجية العالية بتحليل اإن�سائي ثالثي االأبعاد، و�ساب Sap املو�سع لدرا�سة اخلزانات وت�سميمها، 

باالإ�سافة اإىل روبوت Robot ال�سامل لكل الهند�سة االإن�سائية ت�سميًما واإخراجات ور�سومات اإن�سائية 

العنا�سر عند تعر�سها  اأي هبوط  بتقديره لال�سرتخاء،  ال�سهري  اإىل جانب برنامج بروكون  تف�سيلية، 

لالأحمال الت�سغيلية، وغريها الكثري من الربامج والتقنيات. وقد �ساعدت الربامج الر�سومية واملعاجلة 

على  تقوم  التي  واملعمارية  الت�سميمية  باالأ�سكال  التفنن  يف  املعماري  املهند�س  اأعاله  املذكورة  لل�سور 

اأ�سكال فنية مائلة ومتعرجة ومتداخلة اأقرب للخيال الذي حتول اإىل حقيقة وواقع نعي�سه.

رياح  من  املختلفة  االأحمال  مواجهة  يف  متفاعلة  اأجزاء  اإىل  البناء  االإن�سائية  الربامج  حولت  لقد 

وزالزل وحرارة واأوزان ذاتية، و�سهلت مهمة املهند�س يف الدرا�سات الت�سميمية والتحليل االإن�سائي. كما 

جنبت املهند�سني تعقيدات الدرا�سة االإن�سائية التي كانت حتتاج اإىل جهود جبارة اإن مل تكن م�ستحيلة، 

املن�ساأة  اأمن  يف  توؤثر  التي  االأخطاء  حدوث  واإمكانية  املعقدة،  والريا�سية  احل�سابية  للعمليات  نظًرا 

اخليال  هذا  اأ�سبح  حتى  ل�سنوات،  متتد  كانت  التي  الزمنية  املدة  اخت�سار  اإىل  باالإ�سافة  و�سالمتها، 

حقيقة اأمام االأعني لتتمع بروؤية بناء جميل اأ�سبه بال�سحر.

لقد مكنت املعلوماتية حتليل املن�ساأة، ومكنت االآلة تنفيذها ليعي�س االإن�سان يف بناء جميل اقت�سادي 

مريح واأمني، يق�سي احتياجاته ويقدم له خمتلف احللول قبل تنفيذها، حيث كلفة تغيري اأي ت�سميم ال 

تتعدى واحًدا باملئة من كلفة البناء. كما جعلت املالك يرى ويتجول داخل من�ساأته قبل اأن يقدم اأي مادة 

للتنفيذ، ويبقى الأيام يتمتع ويتفاعل مع من�ساأته �سواٌء كانت منزاًل للعمر، اأو م�سروًعا جتارًيا »مول، برج، 

فندق، متنزه« قد يكلفه ثمرة جهده يف احلياة كلها، كما متنحه كامل احلرية يف اختيار املواد املختلفة 

لالإك�ساء، مع االأخذ بروؤية املخت�سني ملزيد من احلرفية، باالإ�سافة اإىل اإجراء الدرا�سات االقت�سادية 

امل�ستقبلية  وتو�سعاتها  املتعددة  وواجهاتها  الداخلي  بديكورها  الزوايا  املتعددة وجدواها، ومن خمتلف 

فالعامل  �سوق.  اإىل  متنزه  من  اأو  مل�ست�سفى،  فندق  من  الوظيفية  براجمها  تعديل  جانب  اإىل  املمكنة، 

االفرتا�سي واخليال الوا�سع كله اأ�سبح متاًحا عرب �سا�سة حا�سوب �سغري ال يتعدى ثمنه األفي ريال. 

م.�شوار جمال �شليمان
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والت�ساور  لاللتقاء  الفر�سة  املعر�س  اأتاح  لقد 

ال�سعودية  العقارية  ال�سركات  وممثلي  روؤ�ساء  مع 

خمتلف  يف  امل�سوؤولني  كبار  وبح�سور  واخلليجية، 

العقاري  بالقطاع  املعنية  والهيئات  الوزارات 

وزارة  نظمته  الذي  املعر�س  و�ساحب  والعمراين، 

الريا�س  ملتقى  تنظيم  االأوىل  للمرة  االإ�سكان 

الدويل الثالث الآفاق اال�ستثمار العقاري وم�ستقبله 

يف اململكة ودول اخلليج حتت عنوان: »االإ�سكان يف 

وحتديات«،  اإجنازات  ال�سعودية..  العربية  اململكة 

مهمة  حوار  جل�سة  امللتقى  اأعمال  �سهدت  حيث 

والقطاع  االإ�سكان  وزارة  بني  ال�سراكة  مو�سوعها: 

االإ�سكان يف اململكة. وجاءت  لتنمية قطاع  اخلا�س 

افتتحه  الذي  امللتقى  برنامج  �سمن  اجلل�سة  تلك 

وزير االإ�سكان بالتزامن مع فعاليات دورة هذا العام 

من معر�س الريا�س للعقارات والتطوير العمراين 

مبعر�س الريا�س الدويل للموؤمترات واملعار�س.

اإن احلديث عن هذا النوع من املعار�س ي�سعنا 

مو�سوعية  اإجابات  اإىل  حتتاج  عدة  ت�ساوؤالت  اأمام 

املعر�س اخلام�س ع�شر للعقارات والتطوير العمراين بالريا�س

العقار ثقافة مجتمعية
يوجد اختالف بني ال�شرائح امل�شتهدفة من قبل كل من القطاع العام واملطورين العقاريني.

يعد معر�س الريا�س للعقارات والتطوير العمراين امللتقى العقاري ال�شنوي الأكرب يف اململكة، وقد وا�شل يف دورته اخلام�شة ع�شرة التي 

امتدت من 29 اأبريل حتى 2 مايو 2012، العمل على اإظهار حجم امل�شروعات واخلدمات العقارية احلقيقية يف اململكة عموًما، ويف منطقة الريا�س 

ا، كما �شلط ال�شوء على عرو�س الإ�شكان والتمويل العقاري والتق�شيط، مب�شاركة العديد من ال�شركات يف خمتلف القطاعات العقارية  خ�شو�شً

والتمويلية والتطويرية واخلدماتية.

تتجه أغلب رؤوس 
األموال اآلن نحو 

العقار.

العرض والطلب يتحكمان 
في واقع العقار.

المشاريع الحكومية 
تسهم في حل أزمة 

السكن.

اململكة،  يف  العقار  كواقع  املطلوبة،  احللول  تالم�س 

واإىل اأين يتجه، باالإ�سافة اإىل اإن�ساء احلكومة لعدد 

التاأثري  ونوع  ومدى  ال�سكنية،  الوحدات  من  �سخم 

الذي ميكن اأن ترتكه تلك امل�ساريع يف �سوق العقار، 

ال�سركات  جتنيها  اأن  ميكن  التي  الفائدة  ومقدار 

امل�ساركة يف املعر�س، وما اإذا كانت الفائدة تكمن يف 

ال�سركات  مع  و�سفقات  ا�سرتاتيجية  �سراكات  عقد 

اأم  النهائي،  امل�ستهلك  اإىل  الو�سول  اأو يف  االأخرى، 

لتحقيق كال الهدفني يف اآن مًعا، ي�ساف اإىل ما �سبق 

م�ساألة يف غاية االأهمية، وهي �سرورة وجود نظرة 

ا�ست�سرافية م�ستقبلية لواقع العقار يف اململكة.

ا�شتثمار اأ�شلم

اإدارة  مدير  املطريي،  حممد  نواف  يرى 

هو  العقار  »اأن  ال�سالم،  جنوم  �سركة  يف  الت�سويق 

من  جزًءا  اأ�سبح  الأنه  اململكة،  يف  ا�ستثمار  اأ�سلم 

العقار  اأن  التجارب  اأثبتت  فقد  جمتمعية.  ثقافة 

�سئيلة،  فيه  املخاطرة  ون�سبة  االأمان  �سمام  هو 

وهو مير�س وال ميوت، وتتجه اأغلب روؤو�س االأموال 

له،  �سريح  مناف�س  وجود  لعدم  العقار  نحو  االآن 

املجاالت  بع�س  نحو  بداأنا نالحظ اجتاًها  اأننا  اإال 

املفاهيم  تغري  اإىل  ي�سري  ما  كال�سناعة،  املختلفة 

االأف�سل  نحو  يتوجه  فالعقار  اخل�سو�س،  هذا  يف 

رغم بع�س النك�سات التي ت�سيبه من فرتة الأخرى 

الأ�سباب لي�س بال�سرورة اأن تكون داخلية فقط، بل 

قد تكون خارجية كاالأزمات االقت�سادية، فالعر�س 

والطلب يتحكمان يف واقع العقار، ويف وقتنا الراهن 

العر�س موجود والطلب اأكرث«.

على  احلكومية  امل�ساريع  بتاأثري  يتعلق  وفيما 

احلكومة  توجه  اأن  املطريي  يرى  العقار،  �سوق 

ال�سعودية يخدم واقع العقار من خالل �سد احلاجة 

والعجز احلا�سل يف ال�سكن خالل الفرتة ال�سابقة، 

�سك،  اأدنى  دون  النهائي  امل�ستهلك  تخدم  وهي 

نظًرا للفرق الوا�سح بينها وبني امل�ساريع ال�سكنية 

االأ�سعار.  حيث  من  اخلا�س  القطاع  يقدمها  التي 

وقد اأعلنت وزارة االإ�سكان يف وقت �سابق مد يدها 

للمطورين العقاريني، ومت نزع ملكية 8 ماليني مرت 

من االأرا�سي التي كانت جمهولة الهوية. فاالأرا�سي 

ت�ستوجب  بعد  ا�ستثمارها  يتم  مل  التي  ال�سا�سعة 

يف  ال�سكن  اأزمة  حلل  وت�سخريها  عليها  العمل 

اململكة، وال نغفل م�سكلة اأ�سا�سية وهي ثقافة الفرد 

اأو امل�ستهلك الذي يتوجه نحو جتميد العقار الذي 

بعد  يوًما  �ستزداد  قيمته  باأن  منه  اإمياًنا  ميلكه 

يوم، االأمر الذي يوؤدي اىل نوع اآخر من االحتكار، 

ا ميلكون عدًدا  حيث من ال�سهل اأن تلتقي اأ�سخا�سً

جتميدها  مت  التي  واالأرا�سي  املرافق  من  كبرًيا 

النمو  ن�سبة  فاإن  نعلم  وكما  ال�سنني،  ع�سرات  منذ 

لذلك  ثابتة،  االأرا�سي  ون�سبة  ازدياد  يف  ال�سكاين 

فاإن اإحدى امل�ساكل االأخرى التي تواجه واقع العقار 

هو التو�سع االأفقي فقط دون التو�سع الراأ�سي.

والتطوير  للعقار  الريا�س  معر�س  وحول 

فر�سة  ي�سكل  »اإنه  املطريي:  قال  العمراين 

من  يكون  قد  ال�سركات  خمتلف  بني  لاللتقاء 

ال�سعب اأن جتتمع فيما بينها يف االأحوال العادية، 

جانب  اإىل  الغالب،  يف  �سعودية  ال�سركات  وهذه 

ت�سارك  وعاملية  وعربية  خليجية  اأخرى  �سركات 

ال�سركات  مع  واتفاقياتها  �سراكاتها  بحكم 

وما  لديها  ما  �سركة  كل  تقدم  حيث  ال�سعودية، 

اجلديد الذي قدمته يف جمال العقار والعمران. 

بني  وال�سراكات  ال�سفقات  عقد  يتم  كما 

ال�سركات  وبني  وامل�ستثمرين،  ال�سركات  خمتلف 

ال�سكن  اأزمة  وحول  ا«.  اأي�سً النهائي  وامل�ستهلك 

اأو�سح املطريي اأن وزارة التخطيط تتحمل جزًءا 

على  ولكننا  اخل�سو�س،   هذا  يف  امل�سوؤولية  من 

حلول  الإيجاد  تتجه  الر�سيدة  قيادتنا  باأن  يقني 

عملية لهذه امل�سكلة. واأعتقد اأن من بع�س احللول 

خمططات  اإن�ساء  ال�سكن،  اأزمة  حلل  املنا�سبة 

واإ�سراك  اخلا�س  القطاع  مع  ودجمها  جاهزة 

التخطيط  جانب  اإىل  االإن�ساء،  يف  املطورين 

للم�ساريع العقارية امل�ستقبلية.

م�شاربات وهمية

من جهة اأخرى توقع د.�سالح بن عبدالرحمن 

ل�سركة  االإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  احلناكي، 

م�سرًقا  م�ستقباًل  القاب�سة،  عبدالرحمن احلناكي 

احلقيقي  الطلب  نتيجة  ال�سعودي  العقار  ل�سوق 

اآخر  فبح�سب  اململكة  يف  ال�سكن  على  والفعلي 

ال�سعب  من   %70 من  اأكرث  فاإن  االإح�سائيات 

 %65 من  اأكرث  اأن  كما  م�سكًنا،  ميلك  ال  ال�سعودي 

يحتاج  الذي  ال�سباب  �سن  يف  هم  املواطنني  من 

�سك  وال  واالجتماعي،  العائلي  اال�ستقرار  اإىل 

كما  اال�ستقرار،  �سرورات  اأهم  من  امل�سكن  اأن 

ت�سري التقارير ال�سادرة عن وزارة التخطيط اإىل 

مليوين  اأكرث من  اإىل  ال�سكنية  الوحدات  نق�س يف 

وم�ساريع  احلكومي  التوجه  اأن  اإال  �سكنية،  وحدة 

تنبئ  ودالئل  موؤ�سرات  كلها  احلكومية  االإنفاق 

ورغم  ال�سعودي،  العقار  ل�سوق  مبهر  مب�ستقبل 

العقاري  ال�سوق  تهاجم  التي  الكتابات  من  العديد 

يف  االأرقام  زالت  وما  فلكية  اأ�سعار  اإىل  و�سل  باأنه 

اأن  توقعوا  اأخرى  منا�سبات  ويف  متزايد،  ارتفاع 

يتعر�س العقار ل�سربة قا�سية من حيث انخفا�س 

االقت�سادية  االأزمة  ظل  يف  ا  خ�سو�سً االأ�سعار، 

االأرقام  اأن  اإال   ،  2009 يف  بالعامل  ع�سفت  التي 

اأولئك الكتاب مبالغ فيها، والكالم  التي نادى بها 

وال  دقيًقا  لي�س  اململكة  يف  العقار  انخفا�س  عن 

املناطق  بع�س  وهناك  وا�سحة.  روؤية  اإىل  ي�ستند 

الوهمية،  امل�ساربات  نتيجة  لالنخفا�س  املعر�سة 

مبعنى مت تداولها من قبل اأ�سخا�س معروفني لعدة 

االأ�سهم  بور�سة  يف  يحدث  كما  بينهم  فيما  مرات 

تتعر�س  مل  التي  املواقع  اأما  وغريها.  والذهب 

يف  انخفا�س  اأي  لها  نتوقع  فال  امل�ساربات  لتلك 

الفرتة القادمة. بينما هناك بع�س املواقع االأخرى 
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ونوعية  م�سافة  وقيمة  معينة  ميزة  حتكمها  التي 

مر�سحة للزيادة بفعل الطلب على املكاتب وال�سكن 

ال�سوق  فاإن  وعليه  وغريها.  ال�سناعية  واالأرا�سي 

العقاري ال�سعودي هو االأقوى يف منطقة اخلليج من 

حيث القوة ال�سرائية والفر�س وعدد ال�سكان الذي 

مل�ستقبل  موؤ�سرات  كلها  ال�سباب،  فئة  عليه  تغلب 

مبهر للقطاع العقاري يف اململكة.

احلكومة  اأطلقتها  التي  للم�ساريع  وبالن�سبة 

جانب  من  �سكنية  وحدة   500000 بناء  واآخرها 

بع�سهم  تخوف  يف  ت�سببت  والتي  االإ�سكان،  وزارة 

لتلك  فهمهم  ل�سوء  ال�سراء  عن  اأحجموا  ممن 

الوحدات  تلك  فاإن  احلناكي  فح�سب  امل�ساريع، 

ال�سكنية مبوقعها وت�سميمها وم�ساحاتها ت�ستهدف 

�سريحة معينة من اأ�سحاب الدخل املنخف�س ممن 

ال ي�ستهدفهم املطورون العقاريون الذين يتوجهون 

وا�سح من  والعليا كما هو  املتو�سطة  الطبقات  اإىل 

اأن  مبعنى  املعر�س،  هذا  يف  املعرو�سة  الت�ساميم 

يختلف  �سكنية  مرافق  بناء  من  احلكومة  هدف 

وعليه  ذلك.  العقاري من  املطور  متاًما عن هدف 

كما  بها،  �سوقها اخلا�س  للم�ساريع احلكومية  فاإن 

يوجد  فال  لذا  �سوقهم،  العقاريني  للمطورين  اأن 

العام  القطاعني  من  كل  م�ساريع  بني  ت�سارب  اأي 

امل�ساريع  تلك  فاإن  العك�س  على  بل  واخلا�س، 

العادي  امل�ستهلك  على  بالفائدة  تعود  احلكومية 

اإىل  لدخله،  منا�سب  م�سكن  على  يح�سل  الذي 

عقاراته  قيمة  تزداد  الذي  العقاري  املطور  جانب 

املجاورة للم�ساريع احلكومية.

احتكار الأرا�شي

يف  يفيد  اأنه  احلناكي  يرى  املعر�س  وعن 

الو�سول اإىل امل�ستهلك النهائي، اإىل جانب التوا�سل 

وال�سركات  وامل�سوقني  املطورين  بني  والتحالف 

كاًل  وت�سمل  م�ساعفة  الفائدة  اأن  مبعنى  العقارية، 

يتعلق  فيما  اأما  والفرد.  وال�سركة  امل�ستثمر  من 

احتكار  اأ�سبابها  فمن  اململكة  يف  ال�سكن  باأزمة 

االأرا�سي من قبل بع�س النا�س يف العديد من املواقع 

يكون  اأن  بال�سرورة  ولي�س  تطويرها،  دون  املميزة 

يواجهون  رمبا  بل  حمتكرين،  االأرا�سي  تلك  مالك 

احلكومية  االإجراءات  حيث  من  التعقيدات  بع�س 

فال  وتطويرها.  وتخطيطها  الت�ساريح  كا�ستخراج 

االأر�س  ل�سراء  ي�سعى  املحرتف  العقاري  اأن  اأعتقد 

ومن ثم جتميدها. ومن امل�ساكل االأخرى التي اأدت 

اإىل هذه االأزمة ال�سكنية اأزمة �سكوك االأرا�سي التي 

احتكار األراضي 
من قبل بعضهم 
من أسباب أزمة 

السكن.

التنمية 
المستدامة من 

ضرورات النهوض 
بواقع العقار 

بالمملكة.

ض
عار

م

على وزارة اإلسكان منح 
القطاع الخاص الدور 

الالزم.

مت اإيقافها من قبل وزارة العدل رغم وجود الوثائق 

االأرا�سي  تلك  اأ�سحاب  متلك  تثبت  التي  الر�سمية 

يف  والتاأخر  البريوقراطية  ذلك  اإىل  ي�ساف  لها، 

اإىل  املناطق،  بع�س  اأمانات  من  الت�ساريح  اإخراج 

فيما  والقروية  البلدية  ال�سوؤون  وزارة  قرار  جانب 

�سلًبا  يوؤثر  ما  وال�سوارع،  االأدوار  من  باحلد  يتعلق 

احللول  من  اأن  �سك  وال  البناء.  مطوري  عمل  يف 

املر�سي  التعاون  امل�ساكل  تلك  ملواجهة  الناجعة 

اخلا�س  فالقطاع  واخلا�س،  العام  القطاعني  بني 

الربح،  يريد  واإمنا  خريية  موؤ�س�سة  لي�س  بالنهاية 

اململكة  العقار يف  نتفاءل مب�ستقبل  اأن  علينا  لذلك 

نتيجة الدعم وال�سيا�سات احلكومية الر�سيدة ومنها 

فعااًل  دوًرا  تلعب  التي  الف�ساد  مكافحة  هيئة  اإن�ساء 

يف مواجهة التجاوزات التي حت�سل من حني الآخر، 

لال�ستثمار  امل�ستثمرين  تف�سيل  ذلك  اإىل  ي�ساف 

اقت�سادهم  لدعم  املخاطرة  وحتمل  بلدهم  داخل 

من  الكثري  من  لهم  توفرت  التي  املغريات  رغم 

البلدان لال�ستثمار فيها، اإىل جانب توفر املطورين 

هذا  يف  الطويلة  اخلربة  اأ�سحاب  من  العقاريني 

بني  التعاون  اإىل  باالإ�سافة  اململكة،  داخل  املجال 

القطاعني العام واخلا�س الذي من �ساأنه دعم هذا 

القطاع ب�سكل كبري.

عر�س.. وطلب

يتفاءل �سلمان حممد االأ�سمري، نائب الرئي�س 

العقاري،  للتطوير  امل�سرق  ل�سركة  التنفيذي 

مب�ستقبل اأف�سل لواقع العقار ال�سعودي عرب التنمية 

امل�ستدامة، اإال اأنه يعتقد اأن العقار اليوم �سوق غري 

منظم وينق�سه التن�سيق بني اجلهات ذات العالقة، 

اخلا�س،  القطاع  من  العبني  اأم  كانت  حكومية 

�سواء �سركات التطوير العقاري، اأو جهات التمويل. 

التعاون  بدايات  الحت  قد  اأنه  املالحظ  ومن 

�سيقدم  ما  وهو  اجلهات،  هذه  بني  اجل�سور  وربط 

واقع  ملعاجلة  احللول  لتقدمي  طريق  خارطة  لنا 

العر�س  الذي مييزه وجود فجوة كبرية بني  اليوم 

تتوافق مع احتياجات  والطلب، ووجود منتجات ال 

الباحث عن ال�سكن وال مع قدراته ال�سرائية.

تكمل  احلكومية  امل�ساريع  اأن  املفرت�س  ومن 

دائًما  تاأتي  فالفر�س  اخلا�س.  القطاع  دور 

وزارة  وعلى  احلكومي،  واالإنفاق  الدعم  من 

اخلا�س  القطاع  اإعطاء  على  الرتكيز  االإ�سكان 

التطوير  �سركات  خا�س  وب�سكل  الالزم،  الدور 

الكبري  العدد  هذا  توفري  يف  للم�ساهمة  العقاري 

نفع على  به من  تعود  ال�سكنية، ما  الوحدات  من 

اأكرب  وقًتا  الوزارة  واإعطاء  النهائي،  امل�ستهلك 

واأن  لالإ�سكان،  الوطنية  اال�سرتاتيجية  لتطبيق 

امل�ساريع  هذه  اأن  من  للتاأكد  اإ�سرافًيا  دوًرا  تلعب 

تتوافق مع اأهدافها اال�سرتاتيجية، منًعا حل�سول 

�سركات  يف  ممثاًل  اخلا�س  القطاع  بني  ت�سارب 

وما  االإ�سكان  وزارة  وبني  العقاري،  التطوير 

تنجزه من م�ساريع. وبالن�سبة للمعر�س فهو يقوي 

ومتنحها  الواحد،  القطاع  �سركات  بني  الروابط 

اأخرى يف قطاعات  �سركات  مع  للتعاون  الفر�سة 

التطويرية  كاجلهات  بينها  فيما  تتكامل  اأخرى 

والتمويلية والت�سويقية واإدارة امل�ساريع وا�ستمرار 

القطاع اخلا�س  دور  �سيعزز  الفعاليات  مثل هذه 

يف توفري هذه املنتجات. 
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يت�سمن امل�سروع م�ساًرا للقطار الكهربائي

تطوير الجزء الغربي من 
طريق الملك عبداهلل

م�شروع  اأعمال  واإجناز  تنفيذ  عقد  الريا�س،  مدينة  لتطوير  العليا  الهيئة  اأر�شت 

تطوير اجلزء الغربي لطريق امللك عبداهلل يف مدينة الريا�س )املمتد من غرب طريق 

الأمري تركي بن عبدالعزيز الأول، حتى غرب طريق امللك خالد(.

اإن�ساء  امل�سروع،  يف  العمل  نطاق  ي�ستمل 

م�سارات  وعدة  الرئي�س،  للطريق  م�سارات  ثالثة 

عددها  زيادة  مع  اجتاه،  كل  يف  اخلدمة  لطرق 

الطريق  من  واملخارج  واملداخل  التقاطعات  عند 

الرئي�س واإليه، اإ�سافة اإىل تهيئة الطريق الرئي�س 

املخطط  الكهربائي  القطار  م�سار  ال�ستيعاب 

تنفيذه م�ستقباًل وحمطاته. 

امللك  امل�سروع، تنفيذ تقاطع طريق  ويت�سمن 

عبداهلل مع طريق امللك خالد يف ثالثة م�ستويات، 

مبا ي�سمل تنفيذ نفق عند تقاطعه مع طريق امللك 

ال�سرق  باجتاه  للحركة  مرت   800 بطول  خالد 

احلرة  احلركة  ا�ستمرار  اإىل  اإ�سافة  والغرب، 

علوي  ج�سر  تنفيذ  مع  واجلنوب،  ال�سمال  باجتاه 

حلركات االلتفاف. 

تنفيذ  ا،  اأي�سً امل�سروع،  مكونات  بني  ومن 

واإجراء  �سعود،  امللك  جامعة  مدخل  عند  نفق 

مع  الطريق  تقاطع  عند  والتعديالت  التح�سينات 

امل�سروع،  االأخرى �سمن منطقة  وال�سوارع  الطرق 

املرورية  االإدارة  نظم  لت�سغيل  الطريق  وجتهيز 

التقنية املتقدمة.

اإن�ساء  اإىل  امل�سروع،  يف  العمل  نطاق  وميتد 

�سبكات اخلدمات اخلا�سة بالطريق من: كهرباء 

ومياه، وت�سريف �سيول، واإنارة، واأنظمة لل�سالمة 

والنظام  والتحكم،  املراقبة  ونظام  االأنفاق،  يف 

التوجيهي واالإر�سادي، مبا يف ذلك حتويل واإعادة 

لالأحياء  املُغذية  العامة  املرافق  �سبكات  اإن�ساء 

واملياه  الكهرباء  وت�سمل:  بالطريق،  املحيطة 

وت�سريف ال�سيول وال�سرف ال�سحي واالت�ساالت 

التي تعرت�س م�سار الطريق. 

لطريق  الغربي  اجلزء  تطوير  م�سروع  وياأتي 

لتطوير  ال�ساملة  اخلطة  �سمن  عبداهلل،  امللك 

طريق  تطوير  الريا�س  مدينة  يف  الطرق  �سبكة 

خالد  امللك  طريق  من  ميتد  الذي  عبداهلل  امللك 

ال�سباح  االأحمد  جابر  ال�سيخ  طريق  حتى  غرًبا 

بعد  اخلطة  وتهدف  مرًتا،  كيلو   25 بطول  �سرًقا 

حر  الطريق  جعل  اإىل  اهلل،  مب�سيئة  اكتمالها 

والغرب،  ال�سرق  اجتاهي  يف  لل�سيارات  احلركة 

يومًيا،  �سيارة  األف   520 اأكرث من  وتهيئته خلدمة 

احلا�سر،  الوقت  يف  �سيارة  األف  بـ190  مقارنة 

واإن�سانية  واقت�سادية  عمرانية  بيئة  اإىل  وحتويله 

رئي�س،  ن�ساط  كع�سب  دوره  مع  تتالءم  مميزة 

الكهربائي  القطار  م�سار  ال�ستيعاب  وتهيئته 

واملحطات اخلا�سة به م�ستقباًل، وا�ستيعابه الأنظمة 

االإدارة املرورية التقنية املتقدمة.

وقد اأنهت الهيئة قبل نحو ثمانية اأ�سهر اإن�ساء 

املرحلة االأوىل من م�سروع تطوير الطريق يف جزئه 

االأمري  املمتد من غرب طريق  االأو�سط(،  )اجلزء 

تركي االأول بن عبدالعزيز، اإىل �سرق طريق امللك 

الثانية  املرحلة  تنفيذ  يف  �سرعت  كما  عبدالعزيز، 

من  ومتتد  االأول(  ال�سرقي  )اجلزء  امل�سروع  من 

�سارع  �سرق  حتى  عبدالعزيز  امللك  طريق  �سرق 

خالد بن الوليد، و�ستكتمل باإذن اهلل يف نهاية عام 

ا، اأعمال  1434هـ، يف الوقت الذي بداأت فيه، اأي�سً

الطريق  تطوير  م�سروع  من  الثالثة  املرحلة  تطوير 

يف )اجلزء ال�سرقي الثاين(املمتد من �سرق �سارع 

ال�سيخ ح�سن بن  اإىل �سرق طريق  الوليد  خالد بن 

ح�سني، و�ستكتمل باإذن اهلل يف بداية عام 1435هـ. 

الرابعة من م�سروع تطوير طريق  اأما املرحلة 

واملمتدة  الثالث(،  ال�سرقي  امللك عبداهلل )اجلزء 

من �سرق طريق ال�سيخ ح�سن بن ح�سني اإىل غرب 

فيجري  ال�سباح،  االأحمد  جابر  ال�سيخ  طريق 

التجهيز لتوقيع عقد تنفيذها. 
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اأ�سباب هجرة روؤو�س  يرجع عدد من املحليني املهتمني بال�ساأن العقاري 

اأ�سواق  اإىل  العقارية  ال�سوق  من  اال�ستثمارية  الفر�س  عن  الباحثة  االأموال 

هذا  تنظيم  وعدم  االإجرائية  املعوقات  كرثة  اإىل  االأخرى  واملجاالت  االأ�سهم 

قبل  من  العقاري  اال�ستثمار  مع  احلايل  التعامل  �سعوبة  اإىل جانب  القطاع، 

املحدودة  االإمكانات  اأ�سحاب  �سيما  ال  امل�ستثمرين،  �سرائح  من  كبري  عدد 

منهم، والذين ال ميلكون الرثوات واملدخرات ال�سخ�سية الكبرية التي متكنهم 

من الدخول اإىل ال�سوق العقارية واال�ستثمار فيها بقوة على غرار اأيام الطفرة.

توازن ال�شوق

تواجه ال�سوق العقارية م�سكالت عديدة حتّد من اال�ستثمار فيها، منها 

�سعف البيئة الت�سريعية والقانونية املرتبطة بتنظــــيم �سوق العقار، و�سعوبة 

ا التثمني والتقييم، حيث  ت�سييل االأ�سول العقارية بال�سرعة املطلوبة، واأي�سً

ال توجد مكاتب تثمني حمرتفة متخ�س�سة باإعطاء قيمة دقيقة و�سحيحة 

التقديرات  على  تزال  وال  ال�سابق  تعتمد يف  كانت  والتي  العقاري،  لالأ�سل 

اجلزافية والتخمينات غري الدقيقة يف معظم االأحيان. 

تقلبات ال�شوق ت�شنع التباينات

االستثمار بين األسهم والعقار
توافر ال�شيولة يف ال�شوق يدفع �شرائح امل�شتثمرين للبحث عن القنوات ال�شتثمارية. 

تتزايد جدلية العالقة بني الأ�شهم والعقار يوًما بعد يوم يف ظل تقلبات ال�شوق احلالية، حيث تباينت الآراء بني موؤيد ومعار�س حول دخول 

�شريحة كبرية من امل�شتثمرين الذين تكبدوا خ�شائر فادحة يف �شوق الأ�شهم اإىل ال�شوق العقارية، فبع�شهم اأكد عدم خروجهم اإىل اأي جمال اآخر، 

لأنهم اعتادوا الك�شب ال�شريع وامل�شاربة، يف حني اختلف اآخرون يف الراأي موؤكدين اأن جمال العقار هو البن البار وال�شتثمار الآمن بكل املقايي�س 

مقارنة بالأ�شهم والقطاعات الأخرى. 

للعر�س  يخ�سع  اآخر  ن�ساط  كاأي  العقاري  الن�ساط 

واملواقع  احليوية  اخلدمات  توافر  ومدى  والطلب 

ت�سهد  العقاري  اال�ستثمار  �سوق  اأن  كما  التجارية، 

منًوا ملحوًظا يف الوقت الراهن. وما اأ�سيع عن حالة 

الركود احلا�سلة يف واقع ال�سوق موؤخًرا لي�س دقيًقا، 

عن  يختلف  اململكة  العقارية يف  ال�سوق  واقع  اإن  اإذ 

الطبيعي  النمو  ب�سبب  وذلك  االأ�سواق،  من  غريها 

لل�سكان ون�سبة ال�سباب املرتفعة من اإجمايل تعداد 

ال�سكان واالقت�ساد امل�ستقر، اإىل جانب وجود اأعداد 

تتطلب  والتي  باململكة،  الوافدة  العمالة  من  كبرية 

الطلب  معدل  من  يزيد  ما  عديدة،  �سكنية  وحدات 

على االإ�سكان ومنو ال�سوق.

ويرى العديد من العاملني يف املجال العقاري 

اأف�سل  اأحد  و�سيبقى  كان  اململكة  يف  العقار  اأن 

والعاملي.  االإقليمي  امل�ستوى  الواعدة على  االأ�سواق 

قواعد  وجود  عدم  ا،  اأي�سً االأ�سباب،  بني  ومن 

يف  العقار  �سوق  مع  للتعامل  �سليمة  عملية  واأ�س�س 

كانت  التي  التعامالت  معظم  جند  حيث  اململكة، 

طابع  عليها  يغلب  املا�سي  يف  ال�سوق  بداخل  تتم 

الع�سوائية وامل�ساربات غري املربرة وغري ال�سليمة، 

قيمة  ارتفاع  يف  كبري  ب�سكل  ت�سهم  كانت  والتي 

االأ�سول العقارية بدون مربر مو�سوعي.

�سوق  اأن  العقاري،  لل�ساأن  املتابعون  ويرى 

العقار لن ت�سحب الب�ساط من �سوق االأ�سهم، حيث 

اال�ستثمار  يف  يرغبون  م�ستثمرون  هناك  �سيظل 

اآخرون  �سيتوجه  حني  يف  العقارية،  ال�سوق  يف 

اإقبال  �سيفوق  ولكن  االأ�سهم،  يف  اال�ستثمار  نحو 

يف  عنهم  االأ�سهم  �سوق  يف  وعددهم  امل�ستثمرين 

وبالذات يف حالة  الراهنة  الفرتة  العقار، يف  �سوق 

اإيقاع  �سبط  من  ال�سعودية  املال  �سوق  هيئة  متكن 

التجارية  والتبادالت  املعامالت  وتنظيم  ال�سوق، 

تو�سيع  خالل  من  بداخله،  تتم  التي  واال�ستثمارية 

من  واحلد  اجلديدة،  باالإدراجات  ال�سوق  قاعدة 

بال�سوق،  تتم  التي  الع�سوائية  امل�ساربات  عمليات 

املتعاملني  لدى  اال�ستثماري  الوعي  رفع  وكذلك 

لبع�س  مغرية  العقارية  ال�سوق  و�ستظل  بال�سوق. 

املالية،  وقدراتهم  اإمكاناتهم  وفق  امل�ستثمرين، 

بع�سهم  �سيغري  االأ�سهم  يف  اال�ستثمار  بينما 

االآخر، ال �سيما فئة �سغار امل�ستثمرين من اأ�سحاب 

القدرات املالية املحدودة الذين ي�سعون وراء حتقيق 

الكبري يف  الفائ�س  اأن  ا  ال�سريعة، خ�سو�سً االأرباح 

اأ�سعار  على  اإيجابًيا  اأثًرا  ترك  قد  العامة  امليزانية 

االأ�سهم، اإىل درجة اأن الزخم الهائل من امل�ساربني 

معدالت  اإىل  اأ�سعارها  م�ستوى  رفع  يف  �ساهم  قد 

كبرية،  بن�سبة  امل�ساهمة  ال�سركات  اأداء  جتاوزت 

وهذا ما عر�سها لتقلبات حادة ح�سدت ما زرعه 

امل�ساربون. 

امل�ستثمرين ب�سحب جزء  وقد يقوم بع�س كبار 

من اأموالهم من �سوق االأ�سهم نحو اال�ستثمار املبا�سر 

يف �سوق العقار مع املبادلة بني ال�سوقني حينما تتوفر 

يدفع  فما  اإحداهما،  يف  اأف�سل  ا�ستثمارية  بيئة 

امل�ستثمرين نحو ال�سوق العقارية هو كونها اأكرث اأماًنا 

من اال�ستثمار يف االأ�سهم، ولكنها حتتاج اإىل مبالغ 

واحلد  ال�سوق  تنظيم  جانب  اإىل  اأكرب،  ا�ستثمارية 

والتنظيمية  االإدارية  االإجراءات  بريوقراطية  من 

الالزمة الإمتام �سفقاتها، و�سد النق�س يف املعلومات 

يف  امل�ستثمر  اأن  كما  امل�ساهمات.  اأو�ساع  ومعاجلة 

ويعلم  فيها،  املخاطر  حجم  يدرك  االأ�سهم  �سوق 

اإن  اإذ  العقارية،  ال�سوق  يف  االأمان  مقدار  جيًدا 

يتوجه المستثمرون 
لسوق األسهم لجني 

أرباح يتجهون بها للسوق 
العقارية األكثر أماًنا.
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يف�سلون  عموًما  امل�ستثمرين  اأن  من  الرغم  فعلى 

نحو  باندفاعهم  وذلك  ال�سريع،  والربح  الفائدة 

حمتفًظا  يزال  ال  العقار  اأن  اإال  االأ�سهم،  �سوق 

اأن  كما  وا�سعة.  وب�سعبية  الرواد  من  بالكثري 

ثباًتا  اأكرث  العقار  اأن  متاًما  يعلمون  امل�ستثمرين 

عك�س  على  وربحيته  ا�ستثماره  يف  متذبذب  وغري 

االأف�سلية  يجعل  ما  امل�ستقرة،  غري  االأ�سهم  �سوق 

ميانعون  ال  امل�ستثمرين  اإن  اإذ  العقارية،  لل�سوق 

من التوجه للعقار الأنه االأ�سمن والواعد وبع�سهم 

يتوقع طفرة قادمة �ست�سهم يف قوة ال�سوق العقارية 

وزيادة ثقة النا�س بها.

ت�ستثمر  اأن  ت�ستطيع  ال  العقاري  املجال  ففي 

ذلك  يتطلب  بل  ثالثة،  اأو  �سهرين  اأو  �سهر  خالل 

باقي  على  ينطبق  نف�سه  والكالم  طوياًل،  وقًتا 

اأم جتارية  زراعية  اأم  كانت  اال�ستثمارات �سناعية 

اأم غري ذلك، ما يدل على اختالفها عن االأ�سهم، 

اأنه  يعتقد  بع�سهم  اأن  االأ�سهم  �سوق  يف  حدث  وما 

مكان للعي�س اليومي، واحلقيقة اأنه مكان لال�ستثمار 

طويل االأجل. كما اأن امل�ستثمرين يف قطاع االأ�سهم 

نوعان، م�ستثمر �سغري ميكنه اال�ستثمار يف العقار 

املنظمة  اال�ستثمارية  القنوات  وجدت  ما  متى 

كامل�ساهمات العقارية التي �ستكون خياًرا جيًدا ملن 

ي�ستثمر يف �سوق االأ�سهم مببالغ �سغرية. 

الثقة حمرك لل�شوق

هي  امل�ستثمر  ثقة  اأن  ماليون  حمللون  ك�سف 

املحرك ملعظم االأ�سواق، �سواء العقار اأو االأ�سهم اأو 

التجارة وال�سناعة. ومن املهم لكل م�ستثمر اأن يوزع 

املخاطرة، االأمر الذي يعد منهًجا �سليًما تتبناه كثري 

اال�ستثمارات،  اإدارة  يف  العاملية  اخلربة  بيوت  من 

�سابًقا  حدث  قد  االأ�سهم  �سوق  انخفا�س  اأن  كما 

تاأثري  اأن  اإال  عديدة،  الأ�سباب  م�ستقباًل  و�سيحدث 

ذلك يف العقار �سيكون مرتبًطا مبدى ثقة امل�ستثمر 

يعود  اأن  توقعوا  كما  عدمها،  من  االأ�سهم  �سوق  يف 

انتهاء  بعد  االأ�سهم  اإىل  املدخرات  اأ�سحاب  معظم 

فرتة الهبوط الت�سحيحي، وذلك ب�سبب حمدودية 

القنوات اال�ستثمارية االأخرى التي تكاد تكون �سبه 

العقار، حيث ال توجد  اأمامهم، ومنها �سوق  مغلقة 

ومتو�سطة  قليلة  بني  اال�ستثمارات  لتنويع  فر�سة 

وطويلة االأجل ب�سكل يحفظ ا�ستثماراتهم وينميها. 

من  م�ستوياتهم  اختالف  على  امل�ستثمرين  اإن 

اأ�سحاب املدخرات يبحثون عن قنوات ا�ستثمارية، 

القنوات  اأكرث  متثل  التي  العقارية  ال�سوق  ولكن 

هوؤالء  اأمام  مغلقة  وا�ستمرارية  اأمًنا  اال�ستثمارية 

يف الوقت احلايل لعدم اكتمال التنظيمات املتعلقة 

فقط  واحد  جمال  و�سيبقى  العقارية.  بامل�ساهمات 

املبا�سر  اال�ستثمار  وهو  ال�سوق  اأمامهم يف  مفتوًحا 

مبالغ  اإىل  يحتاج  وهذا  العقاري.  املنتج  ب�سراء 

كبرية قد ال تتوفر لدى بع�سهم، كما يحتاج اإىل فكر 

ا�ستثماري عقاري وتفرغ قد ال يكون متاًحا لبع�سهم 

االآخر، حيث اإن اقت�ساد املغامرة ينمو على ح�ساب 

االقت�ساد املنتج. و�سوق االأ�سهم يف االآونة االأخرية 

اأ�سبحت اأقرب للمغامرة، حيث اإنها تعطي اأرباًحا 
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االستثمار في 
العقار أكثر أماًنا 

لكنه يحتاج إلى 
مبالغ استثمارية 
أكبر من األسهم.

عالية،  خماطر  ظل  يف  ق�سري  وقت  يف  كبرية 

وعندما ينح�سر اقت�ساد املغامرة يعود امل�ستثمرون 

التي  العقار  ك�سوق  املنتج  االقت�ساد  عن  للبحث 

تعطي اأرباًحا معيارية ترتاوح بني 10% و30% �سنوًيا 

ح�سب نوع اال�ستثمار العقاري.

وعي ا�شتثماري

حمرتيف  من  الكثري  اأن  اإىل  هنا  التنويه  ويجب 

اال�ستثمار العقاري الذين لن ي�ستثمروا ب�سوق االأ�سهم 

لقناعتهم باأن اال�ستثمار العقاري اأكرث اأمًنا، يف حال 

بالتعامل  كافية  اإىل معرفة  يفتقر  امل�ستثمر  كان  اإذا 

مع �سوق االأ�سهم، والعقار يف املدن الرئي�سة �سي�سهد 

حركة غري م�سبوقة يف ظل اإن�ساء املدن االقت�سادية 

مدينة  ففي  الرائدة.  العقارية  وامل�ساريع  اجلديدة 

االقت�سادية  والدالئل  املوؤ�سرات  ت�سري  مثاًل،  جدة، 

اأن هنالك  اإىل  العقار  ل�سوق  امل�ستثمرين  توجه  التي 

طفرة غري م�سبوقة �ستمر بها تلك املنطقة. 

ا�ستقرار  عدم  اإىل  اأدت  عوامل  عدة  وهناك 

�سوق االأ�سهم يف اململكة نذكر منها كرثة املخالفني 

وعدم  ال�سابقة،  الفرتات  يف  بال�سوق  واملتالعبني 

ويحمي  ال�سوق  وي�سبط  يحكم  قانون حمدد  وجود 

�سغار امل�ستثمرين فعلًيا، باالإ�سافة اإىل املجموعات 

باحرتافية  ال�سوق  تقود  اأ�سبحت  التي  وامل�ساربات 

عن  املتداولني  بني  وت�سويقها  ال�سائعات  تنظيم  يف 

طريق منتديات االإنرتنت ومقاالت ال�سحف لرتويج 

اإىل جانب قلة الوعي اال�ستثماري  ال�سائعات،  هذه 

الثقة  وفقدان  ال�سوق  يف  ال�سفافية  غياب  ظل  يف 

فيها. 

عالقة تبادلية

اأن  العقارية  االأو�ساط  يف  االعتقاد  ي�سود 

العالقة بني �سوق االأ�سهم والعقار تتميز بطبيعتها 

قنوات  اأبرز  اإحدى  ت�سكل  فكلتاهما  التبادلية، 

االأموال،  لروؤو�س  واجلاذبة  املتاحة  اال�ستثمار 

اأنهما اإحدى و�سائل توظيف املدخرات  اإ�سافة اإىل 

اأما عن تداخل العالقة بني �سوق االأ�سهم  املتاحة. 

الدرا�سات  بع�س  اأثبتت  فقد  العقارية،  وال�سوق 

اأكرب  العقارية  ال�سوق  على  االأ�سهم  �سوق  تاأثري  اأن 

واأكرث و�سوًحا من تاأثري العقار على االأ�سهم. جرى 

جعل  على  مثاًل،  اململكة،  يف  اال�ستثماري  العرف 

سوق العقارات مستقرة 
ومتعافية وال ركود فيها.

ال�سوق العقارية مالًذا لالأموال اخلارجة من �سوق 

االأ�سهم، لهذا فاإنه يف حال ا�ستمرار وترية االرتفاع 

فمن  الزمن،  من  لفرتة  االأ�سهم  �سوق  عوائد  يف 

باخلروج  العوائد  تلك  من  جزء  يبداأ  اأن  املحتمل 

العقارية،  ال�سوق  اإىل  االأ�سهم  �سوق  التدريجي من 

ل�سوق  ومفاجئ  �سريع  انهيار  اأي  ظل  يف  اأنه  غري 

معطيات  على  �سلًبا  ينعك�س  رمبا  فاإنه  االأ�سهم، 

ال�سوق العقارية، وذلك الأن هذا النوع من االنهيار 

ياأتي بطريقة قد ت�ساهم يف تال�سي روؤو�س االأموال 

التي كان من املحتمل دخولها يف �سوق العقار. كما 

قد يقيد ارتفاع م�ستوى املديونية بغر�س اال�ستثمار 

يف �سوق االأ�سهم باأموال اأخرى بداًل من الدخول يف 

ال�سوق العقارية. وهذا بالفعل ما ح�سل يف اأعقاب 

يف  اليابانية  املالية  ال�سوق  الأداء  احلاد  الرتاجع 

العقارية  ال�سوق  اأ�سيبت  حني  الت�سعينيات  بداية 
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اليابانية بحالة من الركود دامت فرتة طويلة.

�سركات  اإىل  العقارية  املوؤ�س�سات  حتول  ولعل 

م�ساهمة عامة �سينعك�س اإيجاًبا على �سوق االأ�سهم 

ال�سعودية من خالل تعميق ال�سوق، كما اأنه �سيح�سن 

ا  خ�سو�سً العقارية،  ال�سوق  يف  التنظيم  وترية  من 

خا�سًعا  ال�سركات  لهذه  املايل  االأداء  يكون  عندما 

القانونية  البنية  املالية. وتوفر  ال�سوق  لرقابة هيئة 

والت�سريعية والق�سائية املالئمة التي حتفظ حقوق 

برغم  العقار،  �سوق  اأن  كما  وامل�ستثمرين.  املالك 

من  العديد  اإىل  تفتقر  تزال  ال  اململكة،  يف  قدمها 

التي  التنظيمية  والقوانني  التجارية  »املحفزات« 

جتعلها ا�ستثماًرا اآمًنا مقارنة ب�سوق العقار يف لندن 

اأو نيويورك. وحتى الفورة االقت�سادية التي �سهدتها 

دبي يف اأ�سواق االأ�سهم والعقار اأ�سفرت عن انهيار 

يف االأوىل وت�سخم خطري يف الثانية ي�ستوجب تدخل 

ال�سيا�سة النقدية لكبحه، وذلك برغم تطور البنية 

ال�سعودية.  يف  عنها  دبي  يف  العقارية  التنظيمية 

كما اأن �سوق العقار ترتبط مبا�سرة بجاذبية املناخ 

�سياحًيا  الدولة  انفتاح  ومدى  لال�ستثمار،  العام 

وجتارًيا و�سناعًيا.

التجارية  املراكز  ببناء  لي�ست  اإًذا،  فامل�ساألة، 

فقط،  املحلي  الطلب  ل�سمان  ال�سكنية  والعمائر 

لال�ستثمار  جاذبة  بيئة  اململكة  لكون  يتعداه  بل 

تعلمت  النا�س  اأن  ا  خ�سو�سً الطويل،  املدى  على 

در�ًسا �سواء من ناحية امل�ساهمات العقارية، اأو من 

ناحية �سوق االأ�سهم، وقد خرجوا من تلك التجربة 

خمتلفة  نظرة  لهم  وباتت  خمتلفة  بانطباعات 

ا ويقظة، ما �سيزيدهم  اأكرث حر�سً لل�سوق جتعلهم 

الفرتات  خالل  عامة  اال�ستثمار  جمال  يف  ن�سًجا 

اأي  يف  الدخول  قبل  يرتيثون  ويجعلهم  القادمة، 

�سوق  من  ت�سرر  الذي  اأن  كما  اأخرى.  ا�ستثمارات 

االأ�سهم قد ال يتجه اإليها ثانية، بخالف امل�ساهمات 

جتميد  من  ا�ستياء  حالة  يف  فالنا�س  العقارية. 

اأموالهم، ولكن روؤو�س االأموال حمفوظة لهم اإن مل 

ي�سف اإليها جزء من الربح، بينما يف �سوق االأوراق 

املالية جتد بع�س امل�ستثمرين خالل �سهر اأو اأقل قد 

ي�سهرون اإفال�سهم، ومنهم من يفقد ن�سف ثروته 

اأو معظمها يف تلك الفرتة الزمنية الب�سيطة.

اجتهت  قد  النا�س  اأن  اإىل  التنويه  ويجب 

الرجوع  بق�سد  ال�سريع  الربح  وراء  لالأ�سهم جرًيا 

لال�ستثمار.  االآمن  املالذ  لكونه  ثانية  مرة  للعقار 

توزيع  على  يعملون  ما  غالًبا  الكبار  فامل�ستثمرون 

يف  الو�سع  اأن  اإال  والعقار،  االأ�سهم  بني  اال�ستثمار 

ي�ستثمرون  ال  العقار  جتار  فكبار  يختلف،  اململكة 

�سحيح،  والعك�س  املطلوب  بال�سكل  االأ�سهم  يف 

يتمتعون  ال  فهم  امل�ستثمرين  ل�سغار  بالن�سبة  اأما 

يواجه العقار ضعف 
البيئة التشريعية 

والقانونية المرتبطة 
بتنظــــيمه.

الزخم الهائل من 
المضاربين ساهم في رفع 

مستوى أسعار األسهم.

بروؤية ا�ستثمارية وا�سحة يف املفا�سلة بني االأ�سهم 

والعقار، لذا جتد اأن اال�ستثمار يف االأ�سهم والعقار 

ال يوؤثر بع�سه يف بع�س ب�سكل م�سابه ملا يحدث يف 

االأ�سهم  تخ�سر  فعندما  املتقدمة.  االقت�ساديات 

لل�سراء،  50% من قيمتها ت�سبح مغرية  باأكرث من 

ب�سبب  اأ�سعاره  يف  مرتفًعا  يزال  ال  العقار  بينما 

معينة  الأ�سعار  وا�ستهدافهم  للبيع  املالك  مقاومة 

دون وجود مربر �سوقي.

�سركات  اإىل  العقارية  املوؤ�س�سات  حتول  اإن 

م�ساهمة عامة مدرجة يف ال�سوق هو حتول لالأ�سول 

يف  ي�ساهم  وبالتايل  مالية،  اأوراق  اإىل  العقارية 

االأ�سهم  �سوق  يف  العقاري  القطاع  �سركات  زيادة 

هيئة  على  عقارية  موؤ�س�سات  ووجود  ال�سعودية، 

ال�سركات  تلك  قدرة  يف  ي�ساهم  عامة  م�ساهمة 

العمل  طريق  عن  العقاري  القطاع  اإنعا�س  على 

م�ساريع  يف  التطوير  اإىل  يهدف  الذي  املوؤ�س�ساتي 

كبرية تهدف اإىل حتقيق عوائد جمزية للم�ساهمني 

على خالف ال�سركات الفردية العائلية التي تركز 

االأرا�سي دون تطوير، وهو  وال�سراء يف  البيع  على 

االأمر الـذي ال يواكب النمو واالزدهار االقت�سادي 

للمملكة.

يجتذب  االأ�سهم  بريق  كان  فمهما  واأخرًيا، 

�سرائح امل�ستثمرين بجميع توجهاتهم اال�ستثمارية، 

فاإنهم �سيدركون مع الوقت اأهمية ال�سوق العقارية 

اخل�سائر  وتفادي  ا�ستثماراتهم  على  املحافظة  يف 

املتالحقة لل�سركات وامل�ستثمرين. وخري دليل على 

ال�سورى  جمل�س  عن  ال�سادرة  التعديالت  ذلك 

العقارية  ال�سوق  اأو�ساع  واالآخر ل�سبط  بني احلني 

اإىل  باالإ�سافة  اال�ستثمارية،  البيئة  وحت�سني 

العامة  الهيئة  بها  تقوم  التي  املتميزة  املبادرات 

ي�سهم  ا�ستثماري فاعل  اإيجاد مناخ  لال�ستثمار يف 

ما  ال�سعودية،  ال�سوق  يف  االأموال  روؤو�س  �سخ  يف 

ي�سب يف م�سلحة القطاعات االقت�سادية عموًما، 

البنية  وتطوير  العقاري  القطاع  راأ�سها  وعلى 

حركة  من  تعزز  التي  اخلدمية  وامل�ساريع  التحتية 

اال�ستثمار العقاري وتدفعه لالأمام. 
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العربية  اململكة  مناطق  بع�س  يف  ب�سدة  االأمطار  هطول  ظاهرة  اإن   

اخل�سائ�س  بع�س  للمملكة  اأن  على  تدل  خمتلفة  اأزمنة  ويف  ال�سعودية 

التي متيزها عن غريها من املناطق االأخرى، لذا  املورفولوجية واجلوية 

اأو  ال�سطحي  التدفق  كمية  با�ستنتاج  اخلا�سة  املعادالت  ا�ستخدام  فاإن 

تقدير م�ساحة اأحوا�س االأودية اخلا�سة مبناطق تختلف عن طبيعة اململكة 

ومناخها ا�ستخدام غري �سحيح ن�سبًيا للتباين الوا�سح بني املناطق اجلافة 

والرطبة و�سبه اجلافة وال�سحراوية واجلبلية، كما يتطلب ا�ستخدام تلك 

النماذج امل�ستوردة معايرة دقيقة من خالل درا�سة ظروف املنطقة التي 

الظروف  الختالف  وذلك  منطقتنا،  ظروف  مع  الدرا�سة  عليها  اأجريت 

اخلا�سة  النماذج  ا�ستنتاج  ومت  البحوث  عليها  اأجريت  التي  املناطق  بني 

بها واملنطقة التي تقع يف اململكة العربية ال�سعودية، بل اإن مناطق اململكة 

تختلف فيما بينها وحتتاج اإىل درا�سة خا�سة لكل منطقة، وقد مت الرتكيز 

يف هذا البحث على حمافظة جدة ومت االعتماد على نتائج درا�سة اأعدت 

االأمطار  كميات  من  كبرًيا  مقداًرا  تلقت  والتي  جدة  �سرق  اأودية  لثمانية 

بتاريخ 1430/12/8هـ مل تكن متوقعة لنق�س الدرا�سات يف تلك املنطقة.

اإن اأهمية ا�ستنتاج معادالت ريا�سية ت�سف اخل�سائ�س الهيدرولوجية 

تنبع من كونها م�سدًرا مهًما لتقدير التدفق ال�سطحي ومدة و�سول ال�سيل 

اإىل الت�سميم ال�سحيح غري املكلف  و�سرعته ومن ثم ت�سهم يف الو�سول 

للمن�ساآت املائية، وعليه فقد مت البحث لو�سع منوذج هيدرولوجي خا�س 

املميزات  هذه  من  العديد  قراءة  خالله  من  ميكن  جدة  �سرق  باأودية 

ي�سمح  حيث  جدة،  �سرق  الأودية  ال�سطحي  التدفق  لتقدير  االأهمية  ذات 

اخل�سائ�س  هذه  وجود  حال  يف  ال�سطحي  التدفق  بتقدير  النموذج  هذا 

املورفولوجية ومن ثمَّ يهدف هذا النموذج اإ�سافة اإىل ما ُذكر �سابًقا اإىل 

اإىل  وللو�سول  حماولة و�سع معايري حملية خا�سة الأودية حمافظة جدة، 

 Regression االنحدار  حتليل  طريقة  ا�ستخدام  مت  النموذج  ا�ستنتاج 

حو�س  وم�ساحة  ال�سطحي  التدفق  بني  العالقة  ال�ستنتاج   analysis
االرتباط  مقدار  من  التاأكد  وبعد   )SPSS( برنامج  با�ستخدام  الوادي 

)correlation( بني املتغريات. 

استخدام أسلوب تحليل االنحدار 
ا�شتنتاج مقدار التدفق ال�شطحي لأودية �شرق جدة.

م.عبدالرزاق بن حميدي حا�شن املالكي 

حما�شر هند�شة الت�شييد، جامعة الطائف

الأهداف واملنهجية 

• اإعداد منوذج ال�ستنتاج مقدار التدفق ال�سطحي 
با�ستخدام  �سرق حمافظة جدة  باأودية  خا�س 

 Regression االنحدار  حتليل  طريقة 

analysis عن طريق م�ساحة التقاط االأمطار 
اإىل  املعلومات  ف�سل  مت  وقد  حو�س،  لكل 

وجزء  النموذج،  ال�ستنتاج  جزء  جزاأين، 

الختباره.

بنموذج  امل�ستنتج  النموذج  مقارنة   •
باأ�ساليب  وذلك  الهندية،  املناطق 

برنامج  با�ستخدام  االإح�سائية  املقارنة 

 .)MINITABE(

 )Rational formula( طريقة  عر�س   •
وا�ستنتاج التدفق ال�سطحي.

فر�شيات البحث )النموذج( 

مراعاة  من  بد  ال  النموذج  هذا  ا�ستخدام  عند 

فر�سيات البحث التالية: 

• هذا النموذج خا�س مبدينة جدة واملدن امل�سابهة 
هذه  من   )4( الفقرة  انظر  الدرا�سة،  ملنطقة 

الدرا�سة.

 1.267  -9.245 بني  تراوح  االأحوا�س  م�ساحة   •
هكتار.

-0.005 بني  ال�سيل  جماري  ميول  تكون  اأن   •
0.035 م/م.

• طول املجاري الرئي�سية لالأحوا�س بني 20000- 
5000 م. 

و�شف منطقة الدرا�شة

 تقع مدينة جدة على ال�ساحل الغربي من اململكة 

عند التقاء خط العر�س 29.21 �سمااًل وخط الطول 

39.7 �سرًقا عند منت�سف ال�ساطئ ال�سرقي للبحر 

االأحمر جنوب مدار ال�سرطان، وحتيطها من ال�سرق 

احلجاز،  ملرتفعات  ا  منخف�سً ومتثل  تهامة  �سهول 

�سال�سل  ال�ساطئ  م�سافة  على  يوجد  الغرب  ومن 

اأودية الدرا�سة  متوازية من ال�سعب املرجانية. وتقع 

مرتبة  وهي  ال�سرقي من حمافظة جدة،  اجلزء  يف 

االأرا�سي  جتاه  وتنحدر  اجلنوب،  اإىل  ال�سمال  من 

ال�ساحلية و�سواًل اإىل البحر االأحمر. ) �سكل رقم 1( 

نطاقات  ثالثة  من  جدة  حمافظة  تتكون   

والبحر  ال�ساطئ  نطاق  متميزة:  جيومورفولوجية 

التالل  نطاق  ال�ساحلي،  ال�سهل  نطاق  االأحمر، 

�سرق  االأخري  النطاق  ويقع  وامل�ساطب.  ال�ساحلية 

ا  ومنخف�سً تالاًل منخف�سة،  ويت�سمن  مدينة جدة، 

باجتاه �سمال- جنوب، وتت�سمن هذه التالل مظاهر 

و�سبخات  وبحريات،  م�ستوية،  رملية  �سواطئ  مثل 

وجزر. يت�سمن اجلزء ال�سرقي من عدد من االأودية 

وهي من ال�سمال اإىل اجلنوب: وادي غيا، وادي اأم 

احلفنة،  برميان،وادي  وادي  مريخ،  وادي  حبلني، 

ع�سري،  وادي  قو�س،  وادي  مريخ،  ح�ساة  وادي 

ال�سهل  يف  ت�سب  االأودية  هذه  وجميع  غليل،  وادي 

ال�ساحلي من �ساطئ البحر االأحمر �سكل ) 1(.

اخل�سائ�س  وعر�س  تقدير  مت  وقد 

يف  جدة  �سرق  اأودية  اأفرع  لكل  الهيدرولوجية 

منطقة  تقديرات  ي�سمل  والذي   )1( رقم  اجلدول 

وطوله،  واد،  لكل  الرئي�س  املجرى  يف  الت�سريف 

و�سوف   .)So(واملنحدر  ،)H∆( االرتفاع  وفرق 

يكون كل عامل من هذه العوامل مفيًدا يف تقديرات 

التدفق ال�سطحي.

وتنتج املياه ال�سطحية اجلارية يف اأودية �سرق 

جدة ب�سورة رئي�سة عن االأمطار الغزيرة ال�ساقطة 

على اأحوا�سها ماعدا وادي فاطمة، فمن املمكن اأن 

جتري �سيول يف الوادي على جدة واإن مل تكن هناك 

من  تبداأ  للوادي  روافد  لوجود  جدة  على  اأمطار 

جبال الطائف وحتى �ساحل البحر االأحمر، ووادي 

فاطمة ال يدخل يف نطاق هذه الدرا�سة. ونتيجة ملا 

اأودية �سرق  ال�سطحية اجلارية يف  املياه  فاإن  تقدم 

جدة تكون يف الغالب حملية، يف �سكل �سيول جارفة 

 .)Flash Floods( فجائية عنيفة

بطريقة  ال�شطحي  التدفق  ح�شاب 

)Rational formula(

بذروة  للتنبوؤ  الوحيدة  الطريقة 

تتم  لالأمطار  كمية  الأي  بالن�سبة   )Qs(الت�سريف

ربط  حتاول  التي  التجريبية  املعادالت  خالل  من 

يف  للقيا�س  القابلة  ال�سمات  ببع�س  الت�سريف 

احت�ساب  يجب  احلال  وبطبيعة  الت�سريف.  حو�س 

اأو اإدخال امل�سامني املنطقية يف هذه االأ�ساليب.

 Rational( طريقة  ا�ستخدام  وعند   

معامل   )C( قيمة  تقدير  من  بد  ال   )formula
اعتماًدا  فرعي  حو�س  لكل  ال�سطحي  اجلريان 
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على نوعية ال�سطح الذي جتري فيه املياه ومن ثمَّ قدرت قيم )C( لكامل 

احلو�س وذلك ب�سرب قيمة )C( يف م�ساحة احلو�س الفرعي يف م�ساحة 

للحو�س  ثمَّ  ومن  الكامل  احلو�س  م�ساحة  على  مق�سوًما  الواحد  احلو�س 

باأكمله.

اأعلى  من  نزولها  من  االأمطار  ت�ستغرقه  الذي  الوقت  قيمة  تقدر  ثم 

اجلبل وحتى املخرج )time of concentration( لكل حو�س فرعي ثم 

للحو�س الكامل املدرو�س ولكامل منطقة الدرا�سة اعتماًدا على الطول وامليل 

ح�سب املعادلة التالية:

  

0.77 0.385

 Tc = 0.0195 * L * S

حيث اإن: 

خمرج  حتى  �سقوطها  من  املطر  نقطة  ت�ستغرقه  الذي  الوقت   :Tc
الوادي )دقائق(.

L: طول جمرى الوادي )كيلو مرت(.
S: ميل الوادي.

املطر  ل�سدة  الرتدد  فرتات  منحنى  طريقة  ا�ستخدمت  ذلك  بعد 

 )IDF Intensity duration frequency curve  ( با�سم  املعروف 

كمية  ثمَّ ح�ساب  ومن  �سنة.  و 100   50   ،20   ،10   ،5  ،2 الرتدد  لفرتات 

الت�سرف ال�سطحي لكل حو�س و للحو�س باأكمله ح�سب املعادلة:

C * I * A

 360
Q=                                  

 حيث اإن:

قيمة الت�سرف ال�سطحي ) املرت املكعب / ثانية(.  :  Q
: معامل الت�سرف ال�سطحي.  C

: م�ساحة املنطقة التي هطلت عليها االأمطار )هكتار(.  A
 I   : معدل ت�ساقط هطول االأمطار )ملليمرت/ ال�ساعة(.

 Rational( بطريقة  ال�سطحي  التدفق  ح�ساب  يو�سح   1 جدول 

)formula
النموذج الريا�شي ل�شتنتاج كمية التدفق ال�شطحي لأودية �شرق جدة

هناك  هل  معرفة  ال�سروري  من  الريا�سي  النموذج  ال�ستنتاج  كبداية 

عالقة بني املتغري امل�ستقل )م�ساحة كل حو�س= A( واملتغري التابع )مقدار 

التدفق ال�سطحي=Q( وقد مت عمل م�سفوفة االرتباط با�ستخدام برنامج 

)SPSS( جدول رقم )2( ووجد اأن هناك ارتباًطا كبرًيا ي�سل اإىل 0،756 

التاأكد  مت  بعدما  االنحدار  طريقة  ا�ستخدام  هي  التالية  اخلطوة  فاإن  لذا 

التدفق ال�سطحي )م3/ ثانية( C �سدة املطر  )مم/ �ساعة( TC
)دقيقة(

امليول

الطول

)مرت(

امل�ساحة

)هكتار(

الوادي

50 �سنة 20 �سنة 10 �سنة 5 �سنة 2 �سنة 50 �سنة 20 �سنة 10 �سنة 5 �سنة 2 �سنة

342.6 280.7 219.9 159.9 47.0 1.0 32.0 26.2 20.5 14.9 4.4 166.0 0.012 14،000.0 4،057.0 احلفتة1

193.4 147.7 118.1 88.0 32.9 0.8 42.0 32.1 25.6 19.1 7.2 116.7 0.011 8،500.0 2،072.0 احلفتة2

147.5 135.0 104.8 75.3 19.7 0.7 26.0 23.8 18.5 13.3 3.5 189.5 0.008 13،500.0 2،917.0 احلفتة3

214.4 152.9 123.4 93.2 39.6 1.0 50.0 35.6 28.8 21.7 9.2 91.0 0.019 8،000.0 1،625.0 احلفتة4

187.9 147.0 118.0 88.5 35.1 0.7 43.0 33.6 27.0 20.3 8.0 105.1 0.016 9،000.0 2،247.0 احلفتة5

421.2 257.6 208.6 158.1 69.5 0.7 60.0 36.7 29.7 22.5 9.9 83.9 0.018 7،000.0 3،610.0 احلفتة6

480.6 253.7 207.8 159.6 80.5 1.0 78.0 41.2 33.7 25.9 13.1 55.9 0.026 5،000.0 2،335.0 غليل1

467.6 363.0 290.6 217.0 82.8 0.8 42.0 32.6 26.1 19.5 7.4 112.8 0.015 9،500.0 5،010.0 غليل2

501.6 373.2 281.7 195.5 36.3 1.0 24.0 17.9 13.5 9.4 1.7 259.6 0.008 20،500.0 7،920.0 قو�س1

145.6 103.2 83.1 62.5 25.7 0.8 49.0 34.7 28.0 21.0 8.7 97.5 0.011 6،600.0 1،337.5 قو�س2

347.3 281.0 224.8 167.7 63.4 0.8 40.0 32.4 25.9 19.3 7.3 114.6 0.010 8،000.0 3،907.5 قو�س5

280.7 199.8 161.4 121.8 51.6 1.0 50.0 35.6 28.7 21.7 9.2 91.4 0.029 10،000.0 2،127.5 برميان1

219.1 153.9 123.8 93.1 37.9 0.8 49.0 34.4 27.7 20.8 8.5 99.6 0.021 9،500.0 2،127.5 برميان2

ث
بح

الوادي  حو�س  وم�ساحة  ال�سطحي  التدفق  اأن  من 

مرتبطان ارتباًطا كبرًيا.

 واجلدول رقم )3( يو�سح مقيا�ًسا ملا يحققه 

املتغري امل�ستقل )امل�ساحة( يف ا�ستنتاج املتغري التابع 

)التدفق ال�سطحي( اأي اأن )امل�ساحة( متكنت من 

امت�سا�س 0،756 من اخلطاأ، لذا فاإن املتبقي من 

اخلطاأ 0.244 وهذا يعني اأنه من ال�سروري البحث 

عن متغري اإ�سايف المت�سا�س هذا اخلطاأ املتبقي.

�شكل )2( العالقة بني املتغريين بعدة اأ�شاليب

التدفق  لتقدير  االأن�سب  النموذج  والختيار 

ال�سطحي بو�ساطة م�ساحة االأحوا�س الأودية �سرق 

جدة مت ر�سم العالقة بني املتغريين بعدة اأ�ساليب 

ووجد اأن العالقة التكعيبية هي االأمثل وذلك ب�سبب 

اأنها حتمل الداللة 

 =R Square(قيمة اأن  كما  Sig=�سفر(   (

الريا�سية  االأ�ساليب  كل  بني  االأكرب  هي   )0.679

التكعيبية  العالقة  اأن  على  يدل  وهذا  االأخرى، 

تعطي اأقل خطاأ بني االأ�ساليب الريا�سية االأخرى. 

 ا�شتخدام النموذج الهندي لأودية �شرق جدة

خارجي  منوذج  اأي  تطبيق  ميكن  ال  اأنه  الإثبات 

ا�ستنتاجه  مت  منوذج  ا�ستخدم  املحلية  مناطقنا  على 

ال�سطحي  التدفق  لتقدير  الهند  دولة  يف  مناطق  من 

بالتدفق  مقارنتها  متت  ثمَّ  ومن  جدة،  �سرق  الأودية 

ال�سطحي با�ستخدام منوذج اأودية �سرق جدة وكانت 

كالتايل:

 جدول )4( مقارنة بني منوذج �شرق جدة 

وثالثة مناذج مطبقة على اأودية الهند 

 با�ستخدام الطريقة االإح�سائية ملقارنة النتائج 

الزوجية )paired t test( لقيم يكون فيها الفر�س 

النموذج  با�ستخدام  ال�سطحي  التدفق  قيمة  اأن 

با�ستخدام منوذج  ال�سطحي  التدفق  الهندي ونتائج 

اأودية �سرق جدة مت�ساويتان، وفر�س العدم هو عدم 

نتائج  بني  كبرًيا  تبايًنا  هناك  اأن  فنتج  الت�ساوي، 

التدفق ال�سطحي با�ستخدام النموذج الهندي ونتائج 

التدفق ال�سطحي با�ستخدام منوذج اأودية �سرق جدة 

و�سكل رقم )3( يبني اأن فر�سية ت�ساوي النموذجني 

اأن  كما  العدم،  فر�سية  قبول  يتم  وعليه  مرفو�سة، 

هذا التباين دل على اأن تطبيق النموذج الهندي على 

يرجع  وذلك  �سحيح  غري  تطبيق  جدة  �سرق  اأودية 

للتباين بني جدة واملناطق الهندية التي جرت عليها 

الدرا�سة الهندية و�ستنتج منها هذا النموذج.

Q A

       Pearson Correlation Q
                                              A

1.000
   .756

   .756
1.000

N 30
30

30
30

Model R R Square Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

1 .756 .572 .557 69.39405

a. Predictors: )Constant(، A

b. Dependent Variable: Q

 با�ستخدام )Correlations(م�سفوفة االرتباط 

برنامج جدول رقم 2

امل�شاحة

ا�شتنتاج التدفق 

ال�شطحي

املعادلة رقم 1 

لإحدى مناطق 

ا�شتنتاج التدفق 

ال�شطحي

املعادلة رقم 2 

لإحدى مناطق 

الهند 

ا�شتنتاج التدفق 

ال�شطحي

 املعادلة رقم 3 

لإحدى مناطق 

ا�شتنتاج التدفق 

ال�شطحي

منوذج �شرق 

جدة 

areaQ=18A^0.75Q=6.8A^0.67Q=142A/

)A+10.4(^0.5 Q

4،057.009150.111778.317071.45280.7
2،072.005527.961133.684632.53147.7
2،917.007144.551425.665776.43135
1،625.004606.94963.343929.88152.9
2،247.005874.551196.974886.71147
3،610.008383.071644.526590.07257.6
3،610.008383.071644.526590.07198.5

Paired T-Test and CI: Q from jeddah model; Q1from Indian model
�سكل رقم )3( اختبار فر�سية ت�ساوي نتائج منوذج اأودية جدة ومنوذج اأودية الهند.  
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يرت�شب اجلب�س عند تبخر مياه البحار

الجبس.. أصنافه وصناعاته

املائية  الكال�شيوم  كربيتات  من  اأ�شا�ًشا  ويتكون  التبخريية،  اخلامات  جمموعة  من  اجلب�س 

درجة  يف  بت�شخينه  باري�س(  بـ)عجينة  ي�شمى  ما  اإىل  حتويله  باإمكانية  ويتميز   ،)CaSO4. 2H2O(

حرارة تراوح بني 110 - 120 ْم حيث يفقـد اجلزء الأكرب من ماء التبلور وي�شبح �شرًها لمت�شا�س املاء 

عند ا�شتخدامه لي�شتعيد تركيبه الكيميائي الأ�شلي يف مادة �شلبة بعد الت�شكيل. تتوقف طبيعة اجلب�س 

 الناجت على نقاوة املادة اخلام، ودرجة حرارة الت�شخني، واإ�شافة اأي مواد للتقليل اأو الإ�شراع يف ال�شالبة. 

اإل اأن معدل ن�شبة اجلب�س النقي  تختلف ن�شبة اجلب�س النقي يف طبقات اجلب�س من موقع اإىل اآخر، 

واأكا�شيد  واحلديد  وال�شليكا  الكربونات  من  يتكون  منها  والباقي   %97 من  واأكرث   %95 بني  يراوح 

املغني�شيوم واأوك�شيد الأملنيوم وبع�س املواد غري الذائبة. 

كبرية  بكميات  يرت�سب  معدن  اأول  اجلب�س 

�سميكة  وتتكون طبقات  البحار،  مياه  تبخر  عند 

معينة  جيولوجية  ظروف  حتت  اجلب�س  من 

)اأحوا�س طبيعية �سبه مغلقة اأو مغلقة(، ويوجد 

�سخور  توجد  كما  امللح،  مع  غالًبا  اجلب�س 

االأنهايدرايت  ويوجد  اجلب�س،  مع  االأنهايدرايت 

ما  وغالًبا  للجب�س،  م�سابهة  طبقات  �سكل  على 

حجر  مع  وجوده  اإىل  اإ�سافة  مًعا  االثنان  يوجد 

اجلري والطفل. 

اأنواع اجلب�س: 

اجلب�س اخلام: وهو اجلب�س املوجود طبيعًيا 

يف  اجلب�س  طبقات  مثل  االأر�سية  الق�سرة  يف 

بعد  اجلب�س  ي�ستخدم  االأ�سفل،  الفار�س  تكوين 

اأي  عليه  جترى  اأن  دون  مبا�سرة  ا�ستخراجه 

هذه  على  اجلب�س  ي�ستخدم  �سناعية.  عمليات 

ال�سورة يف �سناعة االأ�سمنت البورتلندي كمادة 

تتحكم يف �سرعة ت�سلب االأ�سمنت، كما ي�ستخدم 

اإ�سافة  مالئة،  كمادة  الورق  �سناعة  يف  اجلب�س 

امللونة.  املواد  بع�س  جتهيز  يف  ا�ستخدامه   اإىل 

اجلب�س الزراعي: وهو اجلب�س الذي ي�ستخدم يف 

وي�سرتط  وامللحية،  القلوية  االأرا�سي  ا�ست�سالح 

يف هذا النوع من اجلب�س اأن يحتوي على اأكرث من 

70% من كربيتات الكال�سيوم. 

اجلب�س  ي�سنع  ال�سناعي:  اجلب�س 

عن  اخلام  اجلب�س  من  ال�سناعي 

لت�سنيعه.  مراحل  بعدة  مروره   طريق 
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الق�سرة  �سخور  من  اخلام  اجلب�س  ي�ستخرج 

االأر�سية التي تظهر اأحياًنا على �سطح االأر�س كما 

املناطق يف كرد�ستان  العديد من  هو موجود يف 

االأر�س  �سطح  حتت  من  ي�ستخرج  اأو  العراق، 

عن طريق فتح املقالع. يتم تك�سريه اإىل اأحجار 

منا�سبة لتغذية االأفران اأو القمائن، ثم تبداأ بعد 

ذلك عمليات احلرق اأو التكلي�س، وت�ستخدم فيها 

درجة  تراوح  التي  القمائن  اأو  الدوارة  االأفران 

حرارتها بني120و180 درجة مئوية، حيث يفقد 

اجلب�س نحو ثالثة اأرباع ماء التبلور، مت ي�سنف 

ويعباأ  نعومته  لدرجة  بالن�سبة  بعد ذلك  اجلب�س 

يف اأكيا�س اأو عبوات منا�سبة وينقل اإىل االأ�سواق 

لغر�س ا�ستخدامه يف البناء. اجلدير بالذكر اأن 

حجر الكل�س ي�ستعمل يف �سناعة اجل�س، حيث 

ير�سف فوق كور خمروطي ال�سكل ويحرق مبعزل 

عن الهواء، ومن ثمَّ يطحن لي�ستعمل للبناء. 

من ال�سروري االإ�سارة اإىل اإمكانية ا�ستعمال 

�سناعة  املدن(يف  ال�سلبة)نفايات  النفايات 

اجلب�س ال�سناعي بداًل من املحروقات اأو الطاقة 

م�ساكل  كرد�ستان  مدن  تعاين  حيث  الكهربائية 

الكهربائية.  الطاقة  واأزمة  املحروقات  اأزمة 

بعملية  هدفني  حتقيق  ميكن  الطريقة  وبهذه 

ال�سلبة  النفايات  من  التخل�س  االأول  واحدة، 

وعلى  البيئة  على  امل�ساعفات  من  لها  وما 

من  االأفران  اأو  امل�سانع  ت�سغيل  وثانًيا  االإن�سان، 

الطاقة احلرارية التي تنجم من حرق النفايات 

بع�س  يف  ال�سلبة  النفايات  وت�ستخدم  ال�سلبة. 

املدن الهولندية كم�سدر مهم للطاقة احلرارية 

املياه  لت�سخني  املحروقات  ا�ستعمال  من  بداًل 

وتزويد املدينة باملياه احلارة.ميكن حتقيق ذلك 

عن  درا�سات  اإجراء  خالل  من  كرد�ستان  يف 

النفايات ال�سلبة يف املدن الكبرية كمدينة اأربيل 

واأنواعها  النفايات  كمية  حتديد  لهدف  مثاًل 

الطاقة  وكمية  لالحرتاق  القابلة  املواد  ون�سبة 

النفايات  تلك  حرق  من  تتولد  التي  احلرارية 

وا�ستغالل تلك الطاقة احلرارية يف ت�ستغيل اأحد 

كرد�ستان،  يف  بها  املعامل  االأفران،  اأو  امل�سانع 

مثل معمل اجلب�س ال�سناعي. 

اأنواع اجلب�س ال�شناعي: 

اجلب�س البلدي: اجلب�س العادي، لونه رمادي 

ن�سبة  فيه  تقل  ال  لال�سفرار،  مائل  وردي  اأو 

كربيتات الكال�سيوم املحتوية على ن�سف جزيء 

اأوك�سيد  ن�سبة  تقل  ال  كما   ،%60 عن  املاء  من 

الكال�سيوم عن ثلثي ن�سبة ثالث اأوك�سيد الكربيت، 

كما ال تزيد ن�سبة كلوريد ال�سوديوم على 12%، وال 

تقل ن�سبة املاء املتحد عن 3% وال تزيد على %9، 

 وال تزيد ن�سبة ال�سوائب من ال�سوائب على %20. 

النا�سع  االأبي�س  بلونه  ميتاز  امل�سي�س،  جب�س 

وي�ستخدم  البلدي،  اجلب�س  نعومة من  اأكرث  وهو 

االأ�سقف  لبيا�س  ال�سهارة  طبقة  يف  النوع  هذا 

واحلوائط الداخلية. 

وتزيد  نا�سع،  اأبي�س  لونه  الت�سكيل:  جب�س 

البلدي  اجلب�س  من  كل  عن  نعومته  درجة 

�سناعة  يف  النوع  هذا  ي�ستخدم  وامل�سي�س. 

التماثيل واأعمال الزخرفة ويف �سناعة اخلزف، 

كما ي�ستخدم جب�س الت�سكيل يف جراحة العظام 

وجتهيز االأربطة الطبية. 

ا�شتخراج اجلب�س: 

يتم التعدين بو�ساطة نظام املناجم املك�سوفة 

املراد  اخلامات  فيها  تكون  التي  االأماكن  يف 

تعدينها على �سطح االأر�س اأو بالقرب من �سطح 

الر�سوبي  الغطاء  ذات  املناطق  يف  اأما  االأر�س، 

ال�سميك فاإنه يجب ا�ستخدام نظام املناجم حتت 

االأر�س. معظم اجلب�س اخلام ال يخ�سع لعمليات 

املعاجلة وي�ستخدم كما هو موجود يف الطبيعة، 

املجال  على  اخلام  اجلب�س  معاجلة  وتعتمد 

الذي ي�ستخدم فيه، فمثاًل اجلب�س امل�ستخدم يف 

�سوائب  على  يحتوي  كان  اإذا  االإ�سمنت  �سناعة 

عن  ال�سوائب  هذه  باإزالة  يكتفى  فاإنه  طينية 

طريق الغ�سل باملاء، بحيث ال يزيد قطر احلبيبة 

واأما  �سم،   0.952 يقل عن  وال  �سم   3.81 على 

فاإنه  الزراعة  الأغرا�س  ي�ستخدم  الذي  اجلب�س 

واجلب�س  ميكرون،   0.149 من  اأقل  اإىل  ي�سحق 

طريق  عن  يح�سن  اجل�س  ل�سناعة  امل�ستخدم 

التجفيف ثم الكل�سنة ثم الطحن والنخل، ويجب 

ال�سناعة  هذه  يف  امل�ستخدم  اجلب�س  يكون  اأن 

خالًيا من الدولومايت، احلجر اجلريي. 
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طرق  با�ستخدام  ب�سري  تفكري  اأنه  على  العلمي  البحث  الباحثون  عّرف 

بال�سرورة مت حتديده  يكون  قد  اإىل هدف  للو�سول  ونظريات علمية  وحقائق 

العلمية ملو�سوع حمدد وفق  لتعميق املعرفة  اأنه درا�سة موجهة  م�ستقباًل، كما 

النظريات  اإحدى  املعرفة يف  تعميق  اأ�سباب حدوث ظاهرة  البحث عن  منهج 

االإدارية والت�سويقية.

منظم  باأ�سلوب  الب�سري  التفكري  ا�ستعمال  اأنه  على  اآخرون  عّرفه  كما 

ملعاجلة امل�ساكل، بحيث ميكن عن طريقه التو�سل اإىل حل مل�سكلة حمددة، وهو 

درا�سة واختيار ناقد للك�سف عن حقائق جديدة اأو اإعادة النظر يف نتائج م�سلم 

للظواهر  وناقدة  وحمكمة  منتظمة  ا�ستك�ساف  حماولة  باأنه  عّرف  كما  بها. 

الطبيعية ت�سيدها نظرية اأو فر�سية مت تبنيها. 

االأداء  م�ستوى  تطوير  يف  ي�سهم  ن�ساط  هو  عام  ب�سكل  العلمي  والبحث 

تعيق  التي  العقبات  على  التغلب  طريق  عن  االإنتاجية  للقطاعات  وحت�سينه 

املعرفة  لتطوير  االأ�سا�سي  امل�سدر  وُيعد  املختلفة،  العمل  جماالت  يف  التطور 

البحث  جمال  يف  بتقدمها  مرتبط  االأمم  تقدم  اإن  حيث  االإن�سانية،  وتقدم 

اأولوية  والتطوير  العلمي  البحث  املتقدمة  الدول  اأولت  وقد  والتطوير،  العلمي 

يف  وي�سرتط  مذهلة.  نتائج  حققت  وقد  �سخمة  ميزانيات  له  وتعتمد  ق�سوى 

البحث العلمي االأ�سالة، واالبتكار »اإ�سافة جديدة اأو اكت�ساف جديد«، واالإعادة 

.Replication
م�ستوى  حت�سني  يف  فاعلة  ركيزة  كونها  والتطوير  البحث  اأهمية  وتربز 

العلوم والثقافة وتقلي�س الفجوة بني الثقافات احلديثة والثقافات امل�ستخدمة. 

وقد اأثبتت التجارب على امل�ستوى املوؤ�س�سي اأن هناك عالقة طردية بني حجم 

االإنفاق على البحث العلمي ومعدالت النمو يف املن�ساآت.

من خالل التعاريف الواردة عن البحث العلمي ميكن ا�ستخال�س اأهداف 

البحث العلمي من خالل حمورين: االأول التغلب على م�سكالت االإنتاج وتقليل 

املعرفة  زيادة  والثاين  املنتجات.  جودة  وحت�سني  االإنتاجية  وزيادة  االأخطاء 

العلمية اأو اكت�ساف حقول علمية جديدة متقدمة.

توفر  تراكمية  عملية  اأنها  منها:  بخ�سائ�س  متتاز  العلمية  والبحوث 

املعلومات، وتبني احلوار بني اأطراف االأبحاث العلمية. وللبحث العلمي اأنواع 

املعرفة  تعميق  اإىل  تهدف  التي   :)Basic( االأ�سا�سية  البحوث  وهي:  عدة، 

»ن�ساط بحث موجه لزيادة املعرفة العلمية والثقافية اأو اكت�ساف حقول علمية 

تهدف  التي  التطبيقية  والبحوث  التطبيقي«،  باجلانب  االهتمام  دون  جديدة 

»ن�ساط  والدقيقة  التجريبية  البحوث  وت�سمل  للمعرفة  العملي  التطبيق  اإىل 

بحثي موجه لزيادة املعرفة العلمية والثقافية للو�سول اإىل تطبيق جديد«. 

والثقافية  الب�سرية  الطاقات  تتكامل فيها جميع  العلمي م�سوؤولية  البحث 

ولكن  العلمي.  البحث  ومراكز  واملوؤ�س�سات  الهيئات  لدى  تتوافر  التي  واملادية 

هناك �سعًفا يف االهتمام بن�ساط البحث العلمي ب�سبب وجود عقبات: اإدارية، 

معوقات  الهند�سي  والتطوير  العلمي  البحث  يواجه  حيث  ب�سرية.  مالية، 

كثرية من اأهمها: نق�س املوارد الب�سرية املتخ�س�سة للعمل يف جمال البحث 

مالية،  حوافز  وجود  وعدم  العلمي،  للبحث  الباحثني  تفرغ  وعدم  والتطوير، 

وعدم توافر املختربات املتقدمة، وعدم توافر امل�ساعدة الفنية.

كما اأن املعوقات املالية يف البحث العلمي ت�سبب م�سكلة كبرية، حيث اإن 

عدم وجود خم�س�سات مالية يف امليزانيات للبحث العلمي والتطوير، وارتفاع 

اخلا�س  القطاع  �سركات  بع�س  قدرة  وعدم  والتطوير،  العلمي  البحث  تكلفة 

لالإنفاق على م�ساريع البحث العلمي، و�سعف م�ساركة القطاع احلكومي، ُتعد 

من اأكرب العوائق املالية يف البحث العلمي.

ا يف  العلمي نف�سه، خ�سو�سً البحث  اأخرى، مثل: عوائق  وهناك معوقات 

املجاالت الدقيقة، وعوائق حتديد البحث املمتاز، وعوائق التنفيذ واال�ستفادة 

من البحث، وعوائق البحوث الوظيفية والرتبوية على ح�ساب البحوث االأخرى.

العلمي،  للبحث  املحلية  ال�سركات  ممار�سة  حمدودية  اأ�سباب  اأهم  ومن 

من  متطورة  م�ستوردة  ثقافات  على  االعتماد  املالية،  املخ�س�سات  �سعف 

اخلارج وذلك يف ظل غياب املوؤ�س�سات البحثية الوطنية القادرة على امل�ساركة 

البحوث  كرثة  االإنتاجية،  للم�ساريع  الثقافية  امل�ساندة  تقدمي  يف  بفاعلية 

الوظيفية اأو الرتبوية اأو االإن�سانية بالرغم من اأهميتها اإال اأنها لي�س لها دور يف 

االخرتاع واالكت�ساف.

حتقيق  دون  حتول  عوائق  وجود  اإىل  بو�سوح  الراهن  الو�سع  وي�سري 

اأن  بد  وال  اأكمل وجه،  والتطوير على  العلمي  البحث  املن�سودة من  االإجنازات 

ال�سناعات  دعم  مثل:  املهمة  االأهداف  حتقيق  يف  العلمية  االأبحاث  ت�سب 

املحلية واأهمها ال�سناعة النفطية ب�سقيها االإنتاج والتكرير، ومن ال�سناعات 

راأ�سمال  اأكرب  ال�سناعة  هذه  ت�سكل  حيث  والتعمري  االإن�ساء  �سناعة  املحلية 

تنفيذ  على  العمل  خالل  من  الواعدة  الثقافات  من  واال�ستفادة  م�ستثمر. 

للق�سايا  حلول  وتقدمي  الوطنية،  اخلربات  وتقوية  تطبيقية  اأبحاث  م�ساريع 

التنموية مثل احلفاظ على البيئة واملوارد الطبيعية، واإن�ساء قواعد معلومات 

للقطاعات التنموية املختلفة مثل قطاعات املياه والطاقة وغريها.

اأما التطوير فهو ن�ساط خالق مبدع ومن�سق يجرى لزيادة املعرفة العلمية 

ولتنمية  قائمة  م�سكلة  من  التخل�س  اأو  جديد  تطبيق  اإىل  للو�سول  والتقنية 

اإيجاد منتجات جديدة  العملية االإنتاجية راأ�سًيا واأفقًيا، ويهدف التطوير اإىل 

اأو الرقي بنوعية منتجات موجودة وباأدائها، وعادة يتم دعم برامج البحوث 

ت�سويق  جماالت  واكت�ساب  املناف�سة  بغر�س  منتجة  جهات  من  التطويرية 

جديدة.

ومن معوقات التطوير غياب نظام لت�سويق النتائج البحثية، وعدم وجود 

البحث  اأولويات  لتحديد  املالية، و�سعف اخلطط  املوارد  وقلة  �سيا�سة بحثية، 

العلمي التطويري، وتدين م�ستوى االرتباط بني الن�ساط ال�سناعي وموؤ�س�سات 

البحث العلمي ومراكزه.

ال�سبيل  هو  وتوجيهها،  وتطويرها  والتطبيقية  العلمية  البحوث  دعم  اإن 

زيادة  ي�ستلزم  ما  االإنتاج،  قطاع  منو  مبتطلبات  بالوفاء  والكفيل  االأف�سل 

الدعم املايل لالأبحاث العلمية وحتديد االأهداف واالأولويات وم�ساهمة القطاع 

االأبحاث  نتائج  من  امل�ستفيدة  بالقطاعات  واالت�سال  التمويل،  يف  اخلا�س 

البحث  قيادات  ا�ستمرار  اإن  حيث  النتائج،  هذه  مثل  تبني  ملحاولة  العلمية 

مدة  التجديد وحتديد  من  بد  وال  العطاء  يفقدها  فيها  مديدة  اأزمنة  العلمي 

8 �سنوات. كما اأن عدم تفهم بع�س امل�سوؤولني بالدول على اختالف  اأق�ساها 

�سعف  اإىل  اأدى  ذلك،  وقيود  العلمي  البحث  قطاعات  اأعمال  يف  م�ستوياتهم 

ثمَّ  ومن  والتطوير،  البحث  باأ�سلوب  اإملامهم  وعدم  العلمي  بالبحث  عالقتهم 

�سعف دعم اخلطط وامليزانيات البحثية.

كما اأن عدم وجود �سيا�سات تلزم اجلهات احلكومية لعمل اأبحاث خا�سة 

اأو التوجه اإىل املوؤ�س�سات البحثية للقيام بدرا�سات بحثية تطبيقية اأو تنفيذها، 

اأدى اإىل انخفا�س العائد املادي للعاملني يف القطاعات البحثية وفقد الكفاءات 

تطوير  العلمية  البحوث  مراكز  وعلى  والرواتب.  املزايا  تدين  نتيجة  اجليدة 

من  االأبعاد  جميع  لت�سمل  املختلفة  التنمية  احتياجات  لتواكب  ا�سرتاتيجيات 

خالل ر�سم �سيا�سة للعلوم والتقنية ت�سمح بقيام االإبداع العلمي، وتاأمني اآليات 

منا�سبة لت�سويق خمرجات البحوث. 

البحث العلمي والتطوير الهندسي
أهمية القرارات د.�شالح بن حممد املقرن   - مدير اإدارة ال�شعب الهند�شية - الهيئة ال�شعودية للمهند�شني

المتخذة يف بداية 
المشروع

د.حممد بن عو�شه اآل ال�شيخ

بداية امل�سروع ُتعد اأهم مرحلة من مراحل 

عمر امل�سروع نظًرا الأهمية هذه املرحلة عطًفا 

خاللها  املتخذة  القرارات  تاأثري  قوة  على 

على  اأهمية  اأكرث  وب�سكل  امل�سروع  تكلفة  يف 

ي�ستخدم  املرفق  البياين  الر�سم  جناحه. 

تكلفة  ليوزع   )to RulerePa( باريتو  قانون 

امل�ساركة فيه  االأطراف  املبدئية على  امل�سروع 

وكذلك تاأثري قراراتهم يف تكلفة للم�سروع.

واال�ست�ساريني  امل�سروع  مالك  اإن  فمثاًل 

امل�سروع  بداية  يف  يوظفهم  الذين  املخت�سني 

لتقييم امل�سروع وتعريفه ي�ستهلكون ما يقارب 

ولكن  فقط.  امل�سروع  مال  راأ�س  من   %5

املرحلة  هذه  خالل  يتخذونها  التي  القرارات 

توؤثر يف التكلفة املبدئية للم�سروع بن�سبة %65. 

اأخرى، فاإن تكلفة مرحلة الت�سميم  من جهة 

والتعاقد للم�سروع ي�سرف خاللها ما يقارب 

10%، بينما قد ت�سل ن�سبة تاأثريها يف تكلفة 

امل�سروع اإىل 25%. كذلك فاإن ما يقارب %85 

للمقاولني  يذهب  امل�سروع  على  ي�سرف  مما 

واملوردين، يف حني اأن تاأثري القرارات املتخذة 

تكلفة  يف  والتوريد  االإن�ساء  مرحلة  خالل 

امل�سروع املبدئية تقارب 10-% فقط .

اأهمية  جلي  ب�سكل  تت�سح  �سبق  مما 

املراحل االأوىل من عمر امل�سروع والتي ت�سبق 

مرحلة االإن�ساء. فعلى الرغم من اأن املرحلتني 

االأوىل والثانية واللتني متثالن تعريف امل�سروع 

واأعمال ت�سميمه قد ال تتجاوز تكلفتهما  %15 

اأن تاأثري القرارات  من م�ساريف امل�سروع اإال 

املتخذة خاللهما يف تكلفة امل�سروع ُيعد ن�سبة كبرية 

مبرحلة  مقارنة   %  90 اإىل  ت�سل  قد  حيث  جًدا، 

اإعطاء  مبكان  االأهمية  من  فاإنه  لذلك  التنفيذ. 

هذه املرحلة االأهمية واالهتمام اللذين ت�ستحقهما، 

وذلك بتخ�سي�س وقت كاف لهذه املرحلة، ودرا�سة 

اال�ست�ساريني  اأكفاأ  وتوظيف  لها،  م�ستفي�سة 

لدرا�ستها. 

الواقع يف كثري من احلاالت  اأن  املوؤ�سف  ومن 

امل�سروع،  مالك  اأن  جتد  ما  فغالًبا  ذلك،  يخالف 

اأو خا�سة  اإن كان منظمة حكومية  النظر  ب�سرف 

اأو م�ستثمًرا )ولو اأن ذلك يقل ب�سكل تنازيل ح�سب 

ترتيب اجلهات ال�سابقة(، يهرول نحو توقيع العقد 

من  حقها  املرحلة  هذه  يعطي  وال  �سريع،  ب�سكل 

العقد  توقيع  بعد  ثم  والتدقيق.  والدرا�سة  البحث 

ومثل  متوال.  ب�سكل  بالظهور  التغيري  اأوامر  تبداأ 

تكلفة  من  تزيد  ما  غالًبا  املتاأخرة  القرارات  هذه 

امل�سروع، وقد يقلل ذلك من ر�سا امل�ستخدم النهائي 

للم�سروع، ومن ثمَّ من ن�سبة جناح امل�سروع.

احلال  جتد  الب�سيط  املواطن  م�ستوى  وعلى 

يبحث  فبع�سهم  االأحوال،  �سوًءا يف كثري من  اأكرث 

عن اأقل املكاتب اال�ست�سارية �سعًرا للتوفري يف تكلفة 

الهند�سية  املكاتب  بع�س  اأن  ولالأ�سف  الت�سميم. 

املواطن  توعية  يف  دورها  تلعب  ومل  املوجة  ركبت 

املهنة  اأخالقيات  متجاوزة  املرحلة،  هذه  باأهمية 

يف ظل احتدام املناف�سة، ف�سارت الت�ساميم تباع 

التي  االأوراق  قيمة  على  تزيد  ال  قد  زهيدة  مببالغ 

رخ�سة  ا�ستخراج  تكلفة  مع  املخطط  عليها  طبع 

البناء! فتجد اأن امل�سمم يعر�س بع�س املخططات 

عمل  دون  منها،  ينا�سبه  ما  ليختار  العميل  على 

حتليل الحتياجاته ومتطلباته، وكاأنه بائع يف متجر 

ملبو�سات. بل جتد اأحياًنا اأن بع�س العمالء يطلب 

بع�س التعديالت على الت�ساميم فيقوم ا�ست�ساري 

واملدنية  املعمارية  املخططات  بتعديل  الت�سميم 

النخفا�س  ونظًرا  العميل.  طلبه  ما  مع  لتتنا�سب 

امل�سمم  اأن  فتجد  العميل،  يقدمه  الذي  االأجر 

االأخرى  االأنظمة  ت�ساميم  بتغيري  نف�سه  يكلف  ال 

وغريها.  والكهربائية  امليكانيكية  املخططات  مثل 

واالأهم من ذلك جتد اأن هذه الت�ساميم حتى واإن 

مبتطلبات  تفي  ال  فاإنها  كامل،  ب�سكل  تعديلها  مت 

العميل لكونها مل ت�سمم له، ولكن �سممت ح�سب 

تكييفها  مت  ثمَّ  ومن  اآخر،  م�ستخدم  احتياجات 

درا�سة  عمل  يتم  اأن  دون  العميل  طلب  ح�سب 

�ساحب  وعي  فاإن  لذا  احتياجاته.  لتحليل  وافية 

امل�سروع واإح�سا�سه باأهمية مرحلة تعريف امل�سروع 

من  واالأهم  اقت�سادًيا،  عليه  يوفران  وت�سميمه 

الفائدة  يحقق  ناجح  م�سروع  على  احل�سول  ذلك 

التي بني من اأجلها، وير�سي احتياجات امل�ستخدم 

النهائي الذي مت بناء امل�سروع له. 
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حتليل بيئي ملهمة النهو�س يف العامل العربي 

توظيف البحث العلمي يف 
التنمية الصناعية

- علي حممد علي ر�شدي 

- م�شطفى عبا�س حامد حممد 

كلية الهند�شة، جامعة امللك عبدالعزيز

متثل ورقة البحث هذه حماولة اأولية لدرا�شة مهمة يتعني على عاملنا العربي ال�شطالع بها بال ت�شويف ول اإبطاء، األ وهي مهمة 

النهو�س بالبحث العلمي بهدف توظيفه يف التنمية ال�شناعية. تبداأ الورقة بعمل مراجعة تعليمية ملو�شوع التحليل البيئي لواقع 

املهمة، وهو حتليل ي�شرد نقاط القوة والفر�س كما يحدد نقاط ال�شعف والتحديات. ويفيد التحليل البيئي يف تكوين انطباع اأويل 

عن الواقع ب�شورة �شريعة، كما ي�شعى لتحقيق التوافق على فهم م�شرتك لطبيعة املهمة وخ�شائ�شها وظروفها، ومن ثم يفتح الباب 

اأمام ابتكار اأفكار فعالة لتنفيذها.

سة
درا

لقد اجتهدنا يف ا�ستنباط خطط عملية الإجناز 

هو  ملا  �سدى  اأو  تكرار  جمرد  تكون  ال  حتى  املهمة 

اأدبيات  وهي  املو�سوع،  اأدبيات  من  بالفعل  من�سور 

ال�سيا�سية، والعلمية،  تت�سمن العديد من اجلوانب 

واالقــتــ�ــســاديــة، واالجــتــمــاعــيــة، والــلــغــويــة. وعلى 

التي  اخلطط  اإحدى  على  نركز  فاإننا  املثال  �سبيل 

العربية  للغة  التمكني  خطة  وهــي  منها  منا�س  ال 

علميني،  ون�سر  وبحث  وتدري�س  وتعلم  تفكري  كلغة 

واملهند�سني  والباحثني  العلماء  بني  توا�سل  وكلغة 

جهة  من  والعمال  والفنيني  والتقانيني  جهة  من 

التنمية  العلمي،  البحث  الدالة:  والكلمات  اأخرى.. 

اللغة  البيئي،  التحليل  العربي،  العامل  ال�سناعية، 

العربية.

تناف�شية الأمم

اإن التفاوت امللمو�س يف تناف�شية الأمم يطرح 

ال�شوؤال: ملاذا تزدهر بلدان معينة وتتخلف غريها؟

االإجابة عن هذا ال�سوؤال لها م�ستويات عديدة 

مبا�سرة وغري مبا�سرة، ولها مناٍح خمتلفة �سيا�سية 

وتقانية  وثقافية  ولغوية  واجتماعية،  واقت�سادية 

اأوجه  اأربعة  التنمية  علوم  اأدبيات  تقرتح  وعلمية. 

 ،)technology( التقانة  هي  للتناف�سية  مبا�سرة 

 ،)demand( والطلب   ،)capacity( وال�سعة 

وهما  االأخريين  الوجهني  اإن   .1)price(وال�سعر

ولذا  بحتة،  اقت�سادية  طبيعة  ذوا  وال�سعر  الطلب 

وهما  االأولــني  الوجهني  على  هنا  اهتمامنا  نق�سر 

)اأ( التناف�سية التقنية: وهي املقدرة على املناف�سة 

واخلدمات،  لل�سلع  الدولية  االأ�ــســواق  يف  الناجحة 

القيمة  التقانة عظيم  وبخا�سة ما كان منها عايل 

)التناف�سية  ال�سعة  تناف�سية  )ب(  املــ�ــســافــة. 

مدى  وهي  االجتماعية(:  املقدرة  اأو  اال�ستيعابية 

النا�سئة  اجلديدة  التقانات  ال�ستيعاب  اال�ستعداد 

وتطويعها اإىل منتجات جتارية ميكن ت�سويقها. ومن 

واال�ستيعاب،  التقانة  تناف�سيتي  بني  التفرقة  املهم 

فاملعرفة ال تنفع وحدها اإال اأن تكون مقرونة ب�سعة 

ا�ستيعابية وقدرة اجتماعية بحيث ميكنها اأن ت�سفر 

عن ثمرات وفوائد اقت�سادية. وبعبارة اأخرى، يعد 

كاف  غري  كان  واإن  �سرورًيا  �سرًطا  املعرفة  توفر 

للتنمية. ورغم اأهمية التفرقة بني تناف�سيتي التقانة 

التمييز  نظرًيا  ال�سعب  مــن  فـــاإن  واال�ستيعاب، 

حيث  املتقدمة،  البلدان  من  كثري  حالة  يف  بينهما 

بتطوير  التقانة  تناف�سية  تخدم  التي  املــوارد  تكون 

تدعم  التي  نف�سها  واخلدمات اجلديدة هي  ال�سلع 

تناف�سية اال�ستيعاب من خالل التطويع االقت�سادي 

لالإبداعات واملعرفة املبتكرة1.

وثمة معيار اآخر للتناف�سية هو ذلك الذي يتبناه 

 World( العاملي  االقت�سادي  املنرب  اأو  املنتدى 

مــعــيــار  ويــ�ــســمــى   ،2)Economic Forum
 Growth Competitive( التنموية  التناف�سية 

حم�سلة  ميثل  املعيار  هذا  كان  تقليدًيا   .)Index
االقت�سادية  البيئة  موؤ�سر  )اأ(  موؤ�سرات ثالثة هي 

 Macroeconomic( ــيــة  االإجــمــال اأو  الــكــلــيــة 

Environment Index(. )ب( موؤ�سر املوؤ�س�سات 
)ج(   .)Public Institutions Index( العامة 

وهذا   .)Technology Index( التقانة  موؤ�سر 

املوؤ�سر االأخري هو الذي يهمنا هنا وهو يقي�س مدى 

يرتكز  التقاين، وهو  التقدم  ي�ستحث  الذي  االإبداع 

على فر�سية موؤداها اأن التقدم التقاين ي�ستطيع اأن 

ميهد ال�سبيل لتنمية اقت�سادية بعيدة املدى3. ووفًقا 

للنظرة التقليدية تنق�سم الدول واالأقطار من ناحية 

 )developed( اإىل دول متقدمة التنمية  م�ستوى 

 core( )اللبي( االإبــداع اجلوهري  توفر  التي  هي 

ي�سميها  ودول  باأ�سرها،  للمعمورة   )innovation

 ،)under-developed( متخلفة  املت�سائمون 

نامية )developing(، وهي  املتفائلون  وي�سميها 

دول ال ن�سيب يذكر لها يف هذا االإبداع.

باطراد  يعدل  العاملي  االقت�سادي  املنتدى  اإن 

التنموية،  التناف�سية  معيار  قيا�س  يف  طريقته  من 

ويف تقريره االأخري لعام 2009- 2010 2 جعل هذا 

ركيزة  ع�سرة  اثنتي  على  تف�سياًل  يعتمد  املعيار 

)pillar(. تنق�سم هذه الركائز االثنتا ع�سرة اإىل 

اأو  العوامل  جمموعة  )اأ(  هــي:  جمموعات  ثــالث 

ركائز هي  اأربع  تت�سمن  التي  االأ�سا�سية  املتطلبات 

املوؤ�س�سات، والبنية التحتية، وا�ستقرارية االقت�ساد 

جمموعة  )ب(  االأويل.  والتعليم  وال�سحة  الكلي، 

ركائز  �ست  ت�سمل  التي  )الكفاية(  الفعالية  تعزيز 

هي التعليم العايل والتدريب، وفعالية �سوق ال�سلع، 

وفعالية �سوق العمل، وحنكة وتقدم االأ�سواق املالية، 

ال�سوق. )ج(  التقاين، وحجم  اال�ستعداد  وم�ستوى 

ركيزتني  من  تتاألف  التي  االبتكار  تعزيز  جمموعة 

وباالإ�سافة  واالإبـــداع.  االأعمال،  قطاع  حنكة  هما 

التناف�سية،  لقيا�س  امل�ستحدث  التق�سيم  هذا  اإىل 

)بــداًل  ثــالث  اإىل  التنمية  مــراحــل  تق�سيم  اأعــيــد 

مرحلة  وهي  الدنيا  املرحلة  )اأ(  هي  اثنتني(  من 

 factor( االأ�سا�سية  العوامل  تدفعها  التي  التنمية 

مرحلة  وهــي  الو�سطى  املرحلة  )ب(   .)driven
 efficiency( الفعالية  تدفعها  الــتــي  التنمية 

driven(. )ج( املرحلة العليا وهي مرحلة التنمية 
 .)innovation driven( االإبــداع  يدفعها  التي 

اأن هذه التف�سيالت اجلديدة يف قيا�س  ويبدو لنا 

جانب  اإىل  اأمــيــل  كانت  نفعها،  التناف�سية،على 

االقت�ساد والرثوة منها اإىل جانب العلم واالإبداع. 

�سوف نقت�سر يف هذه الورقة على اجلوانب العلمية 

 ، العلمية4  اإنتاجياتها  يف  االأمم  بتفاوت  املتعلقة 

وثرواتها العلمية5 ، وتاأثرياتها العلمية6.

يــتــحــقــق من  ــقــاين  ــت ال ــقــدم  ــت ال اأن  نــالحــظ 

العلمي  البحث  )اأ(  هما  رئي�ستني  �سورتني  خالل 

اإىل  يــــوؤدي  ـــذي  ال  )Scientific Research(

واجلوهرية.  والرائدة  الذاتية  �سورته  يف  التقدم 

 Technology( الــتــقــانــة  اكــتــ�ــســاب  )ب( 

Acquisition( من الغري، وهو اكت�ساب يوؤدي اإىل 
التقدم يف �سورته اال�ستعارية والتابعة والهام�سية. 

اأال  يتعني  الثانية،  ال�سورة  يف  الق�سور  ولتدارك 

االنتقال  جمــرد  على  التقانة  اكت�ساب  يقت�سر 

ا التوطني ثم التوليد.  )transfer( بل ي�سمل اأي�سً

طائل  ال  للتقدم  الثانية  ال�سورة  اأن  يعني  وهــذا 

النهاية  يف  ارتقت  اإذا  اإال  البعيد  املدى  على  منها 

تنفيذ  �سيا�سة  اإن  جزئًيا.  ولو  االأوىل  ال�سورة  اإىل 

امل�ساريع املكتملة باأ�سلوب ت�سغيل املفتاح قد ت�ساعد 

ولكنها حترمنا  �سريًعا،  التحتية  البنية  توفري  على 

من تدريب مواطنينا ومن اكت�ساب حقيقي للتقانة. 

ومن املوؤ�سف، يف راأينا، اأن التعديالت التي اأحدثها 

العدد )92(، �شعبان 1433، يوليو 2012م 4445



لقيا�س  طريقته  يف  العاملي  االقت�سادي  املنتدى 

دائمة  ب�سالحية  الــوهــم  تعزز  قــد  التناف�سية 

ت�ساعد  ثم  للتقدم، ومن  الثانية  لل�سورة  واأبدية 

على اإرجاء اللجوء اإىل ال�سورة االأوىل ال�سعبة. 

واحلقيقة اأنه ال منا�س عن البحث العلمي اجلاد 

اأن  وتاأنف  �سوق احلياة  يعانقها  اأمة  الأي  واملثمر 

الوا�سح  من  بات  لقد  وتندثر.  جوها  يف  تتبخر 

اإخفاق الرهان الذي كان �سائًدا يف القرن املا�سي 

هو  الرهان  هذا  كان  ورمبا  التقانة7.  نقل  حول 

امل�سوؤول االأول عن تاأخر العامل العربي كثرًيا عن 

امل�سرية العلمية ملعظم الب�سرية. واإن اأي ت�سويف 

اإال  يزيدها  لن  التاأخر  هذا  م�سكلة  معاجلة  يف 

تفاقًما وتع�سًيا على احلل.

�سد  ل�سنا  اأننا  نوؤكد  التبا�س،  اأي  والإزالـــة 

االأمــر  راأ�ــس  جعلها  �سد  لكننا  التقانة،  انتقال 

جمرد  تكون  اأن  بها  االأجــدر  بينما  به،  واملتفرد 

انتقال  يحدث  العلمي.  للبحث  االأميــن  ال�ساعد 

والتطوير  البحث  نتائج  تتحرك  عندما  التقانة 

اأخــرى  جهة  اأي  اإىل  اأنتجتها  التي  اجلهة  مــن 

واال�ستفادة  النتائج  هــذه  ا�ستخدام  لها  يتوقع 

انتقال  اأن  تقليدًيا  عليه  املتعارف  واملعنى  منها. 

للبحث  �سناعي  معمل  من  )اأ(  يكون:  التقانة 

غري  مركز  من  )ب(  اإنتاج.  خط  اإىل  والتطوير 

م�ستهدفة  موؤ�س�سة  اإىل  والتطوير  للبحث  ربحي 

للربح تقوم بتطوير منتج جديد. )ج( من مراكز 

بالرتويج  املعنية  اجلهات  اإىل  اجلامعية  البحث 

مراكز  مــن  )د(  واخلــدمــات.  لل�سلع  التجاري 

البحث احلكومية اإىل ال�سناعة8.

التقانة  النتقال  جديد  معنى  ا�ستحدث  وقد 

يجعله متجًها من الدول املتقدمة )املنتجة لالإبداع 

لهذا  )امل�ستهلكة  النامية  الــدول  اإىل  اجلوهري( 

االأدبيات  يف  وروده  ال�سائع  املعنى  وهو  ــداع(،  االإب

العربية. يجب اأن نوؤكد اأن انتقال التقانة هو ن�ساط 

يقوم   ،)bilateral( االجتاه  مزدوج  وتعليم  تعلم 

معينة  عملية  وتو�سيح  وبيان  بعر�س  املعلم  فيه 

اأن ي�سبح املتعلم قادًرا  للمتعلم، ويكرر ذلك اإىل 

على تنفيذ العملية ب�سورة يقبلها املعلم. اإن جناح 

انتقال التقانة يتطلب اأن يكون اأداء املتعلم مناف�ًسا 

الأداء املعلم اإن مل يكن متفوًقا عليه، وال ميكن اأن 

مقت�سًرا  املعلم  دور  ظل  اإذا  النجاح  هذا  يتحقق 

احلفظ.  يف  املتعلم  دور  وانح�سر  التلقني  على 

ارتقى  اإذا  اإال  النجاح  يتحقق  ال  اآخـــر  ومبعنى 

التعلم من م�ستواه االأدنى املتعلق بالدراية واملعرفة 

لي�ستمل على م�ستوياته االأعلى من الفهم والتطبيق 

والتحليل والرتكيب والتقومي.

ــوب  ــل ــس ــبــحــث هــــذه اأ� تــ�ــســتــخــدم ورقـــــة ال

نحو  للتخطيط  اأولية  البيئي يف حماولة  التحليل 

م�ساهمة فعالة للبحث العلمي يف رفع التناف�سية 

من  الــعــربــي  للعامل  التنموية  اأو  االقت�سادية 

اأن  الورقة  وحتــاول  ال�سناعية.  التنمية  خــالل 

البحث  اإ�ــســكــاالت  على  الرتكيز  �سيق  تتجاوز 

لتنطلق  وعــوائــقــه،  ونواق�سه  العربي  العلمي 

تكتفي  ال  م�ستب�سرة  متوازنة  رحيبة  ــاق  اآف اإىل 

بع�سها  مــداواة  اإىل  تتطلع  بل  العلل  بت�سخي�س 

اإبراز  الورقة على  تقدير. كما حتر�س  اأقل  على 

التكافلية للعالقة بني البحث  التكاملية  الطبيعة 

العلمي )وما يثمره من معرفة واإبداع( والتنمية 

ويدعم  يخدم  اأن  ي�ستطيع  فكالهما  ال�سناعية، 

وي�ساند االآخر.

ت�ستمل هذه الورقة على خم�سة حماور اأولها 

الثاين  املــحــور  ي�سرح  احلـــايل.  املقدمة  حمــور 

البيئي الذي يدر�س نقاط القوة  التحليل  مفهوم 

تكتنف  الــتــي  والــتــحــديــات  والــفــر�ــس  وال�سعف 

عملية اإجناز مهمة معينة. ويعر�س املحور الثالث 

االرتقاء  مهمة  هي  حمــددة  ملهمة  بيئًيا  حتلياًل 

التنمية  يف  وتوظيفه  العلمي  بالبحث  والنهو�س 

اأمد  مهمة طال  وهي  العربي.  للعامل  ال�سناعية 

احلديث عنها دون اأن ي�سطلع بها اأحد، اأو رمبا 

ويتبع  ا�ستحياء.  وعلى  �سعف  يف  قليلون  حاولها 

سة
درا

التحليل  هذا  نتائج  على  معلًقا  الرابع  املحور  ذلك 

البيئي وم�ستنبًطا اأهم اخلطط العملية الإجناز هذه 

اجلوانب  من  العديد  تت�سمن  خطط  وهي  املهمة، 

واالجتماعية  واالقت�سادية  والعلمية  ال�سيا�سية 

واللغوية. وعلى �سبيل املثال فاإننا نركز على اإحدى 

التمكني  خطة  وهــي  منها  منا�س  ال  التي  اخلطط 

وبحث  وتدري�س  وتعلم  تفكري  كلغة  العربية  للغة 

ون�سر علميني، وكلغة توا�سل بني العلماء والباحثني 

والعمال  والفنيني  والتقانيني  جهة  من  واملهند�سني 

اخلام�س  املحور  يعر�س  وختاًما  اأخــرى.  جهة  من 

العمل  وامـــتـــدادات  االإ�ــســافــيــة  التعليقات  بع�س 

امل�ستقبلية.

التحليل البيئي 

 )SWOT analysis( البيئي التحليل  يعرف 

با�سم التحليل الرباعي اأو حتليل الواقع. وهو اأ�سلوب 

واالأ�سخا�س  باملهام  يتعلق  اال�سرتاتيجي  للتخطيط 

احلديث  نق�سر  ولكننا  واملنظمات،  واملوؤ�س�سات 

تتحدد  حيث  للمهام،  التخطيط  يف  دوره  على  هنا 

و�سائل اإجناز املهمة من نتائج التحليل البيئي لها. 

الداخلية  والعوامل  املكونات  البيئي  التحليل  يتناول 

واخلارجية لكل من االإيجابيات وال�سلبيات، ومن ثم 

فهو يدر�س22-9:

عنا�سر القوة )Strengths(: العوامل املواتية 

الواقع  اأو  الداخلية  البيئة  اأي خ�سائ�س  الداخلية، 

املهمة  اإجنـــاز  على  وت�ساعد  تعني  الــتــي  املعاي�س 

وحتقيق اأهدافها. 

العوامل   :)Weaknesses( ال�سعف  نقاط 

الداخلية  البيئة  خ�سائ�س  اأي  الداخلية،  املناوئة 

التي تعرقل وتثبط وحتول دون اإجناز املهمة. 

الــعــوامــل   :)Opportunities( الــفــر�ــس 

البيئة  ال�سانحة يف  اأي احلاالت  املواتية اخلارجية، 

واقتنا�سها  وانتهازها  اغتنامها  املــوؤدي  اخلارجية 

اإىل اإجناز املهمة وحتقيق اأهدافها. 

املــخــاطــر  اأو  الـــتـــهـــديـــدات  اأو  الــتــحــديــات 

اأي  اخلــارجــيــة،  املــنــاوئــة  الــعــوامــل   :)Threats(

ت�سري  التي  اخلارجية  البيئة  يف  ال�سائدة  احلاالت 

باملهمة وتوردها موارد التلف والف�سل.

لهذه  االأوىل  االأربـــعـــة  االأحـــــرف  وتــ�ــســتــخــدم 

 )SWOT( ــة  ــزي ــي االإجنــل بــالــلــغــة  ــوعــات  املــو�ــس

ن�ستعمل  اأن  ــود  ون اإليها.  املخت�سرة  ــارة  االإ�ــس يف 

ــاأن  ب البيئي  للتحليل  خمت�سرة  عــربــيــة  ت�سمية 

اأحجم  ملــاذا  نــدري  وال  فــح(،  ن�سميه حتليل )ق�س 

هذه  مثل  اتخاذ  عن  االآن  حتى  العرب  الباحثون 

الت�سمية  غــرار  على  املخت�سرة  العربية  الت�سمية 

املخطط   1 �سكل  ويو�سح  املخت�سرة.  االإجنليزية 

على  فــح(  ق�س  )حتليل  البيئي  للتحليل  النمطي 

القوة  )عنا�سر  للمواتيات  ميينها  منظومة  �سورة 

ال�سعف  )نقاط  للمناوئات  وي�سارها  والفر�س( 

القوة  )عنا�سر  للداخليات  واأعالها  والتحديات( 

)الفر�س  للخارجيات  واأ�سفلها  ال�سعف(  ونقاط 

والتحديات(. ومن املف�سل دائًما ا�ستعمال املنظومة 

االأربعة  العنا�سر  تظهر  كي   1 �سكل  يف  املو�سحة 

 1 �سكل  وي�سرب  جنب.  اإىل  جنًبا  الواقع  ل�سورة 

اأمثلة للعنا�سر امل�ستخدمة يف التحليل البيئي ملهمة، 

اأمثلة ن�سرت�سد بها يف املحور الثالث من هذه  وهي 

الورقة عند حتليلنا ملهمة النهو�س بالبحث العلمي 

لتوظيفه يف التنمية ال�سناعية لعاملنا العربي. 

لال�ستي�ساح  و�ــســيــلــة  الــبــيــئــي  الــتــحــلــيــل  اإن 

ــعــرف على  ــت واال�ــســتــبــ�ــســار متــكــن املــحــلــل مـــن ال

الــواقــع16.  عن  وت�سوراته  بفر�سياته  والت�سريح 

ميكن  ب�سيطة  اأداة  بكونه  البيئي  التحليل  ويت�سم 

اأو  فردية  ب�سورة  وتطبيقها  فيها  امل�ساهمة  للكافة 

جماعية )با�ستعمال الع�سف الذهني( كما ينفع عند 

الواقع ب�سورة  اأويل عن  اإىل تكوين انطباع  احلاجة 

البيئي  التحليل  يحقق  ذلك  عن  وف�ساًل  �سريعة15، 

التوافق على فهم م�سرتك لواقع املهمة وخ�سائ�سها 

فعالة  اأفكار  البتكار  الباب  يفتح  ثم  ومن  وظروفها 

البيئي  التحليل  على  اعرتا�س  وثمة  لتنفيذها15. 

املرونة وغري  اإىل  ال�سهولة مفتقًرا  بكونه مفرًطا يف 

مو�سوعي )non-objective( وباأنه ال يولد حقائق 

القائمني  واآراء  اأفكار  يلخ�س  واإمنــا  موؤكدة،  ثابتة 

بالتحليل15، وبالتايل فاإنه قد ال ميثل اأكرث من جمرد 

على  يعاب  كذلك  وثقافتهم.  ل�سخ�سيتهم  انعكا�س 

التحليل البيئي عجزه عن توفري تقدير كمي للعوامل 

املختلفة، ومن ثم عدم حتديده الأهم العوامل تاأثرًيا 

وبدائل  حت�سينات  ن�ساأت  ولذلك  املهمة17.  اأداء  يف 

عديدة للتحليل البيئي17 من اأهمها عملية الت�سل�سل 

 Analytic Hierarchy( التحليلية  الــهــرمــي 

Process )AHP(( التي توفر تقديًرا كمًيا الأهمية 
كل عامل من خالل مقارنة العوامل مثنى مثنى. وقد 

بعملية  البيئي  التحليل  اإرداف  ماألوًفا  االآن  اأ�سبح 

الهرمية التحليلية هذه24-23.

يتمثل  البيئي  للتحليل  الــرئــيــ�ــس  الــنــفــع  اإن 

ال�سعف  نــقــاط  وعـــالج  الــقــوة  نــقــاط  ا�ستثمار  يف 

وجمانبة  التحديات  ومواجهة  الفر�س  وا�ستغالل 

وتاليف املخاطر، ولكن دوره ال يقت�سر على ذلك بل 

ميكن توجيهه اإىل:

املواءمة )matching( بني جناحي املواتيات 

القوة والفر�س(، ويتم ذلك بالرتكيز على  )نقاط 

الفر�س ال�سانحة التي تتطابق جماالتها وتوجهاتها 

مع نقاط القوة، اإذ ي�سمح ذلك باال�ستغالل االأمثل 

تناف�سية  مــيــزة  خلق  اإىل  ويـــوؤدي  الــفــر�ــس،  لــهــذه 

حم�سلة  متثل   )competitive advantage(

اجتــاه  يف  يــوؤثــران  مواتيني  عن�سرين  بــني  اجلمع 

واحد.

االإيــجــابــيــات  بــني   )balancing( املـــوازنـــة 

يعني  وذلــك  وتــاأثــرًيا،  قوة  تتكافاأ  التي  وال�سلبيات 

مبا  الــتــحــديــات  ومغالبة  ال�سعف  نــقــاط  مــعــادلــة 

اأو  مــنــفــردة  والــفــر�ــس  الــقــوة  نــقــاط  مــن  يكافئها 

جمتمعة.

اإىل  ال�سعف  نقاط   )converting( حتويل 

وذلك  ا،  فر�سً التحديات  تبديل  وكــذا  قــوة،  نقاط 

غري   )innovative( اإبــداعــًيــا  تفكرًيا  يقت�سي 

واالأ�سالة  واملرونة  الطالقة  عنا�سر  ي�سمل  منطي 

ا�سرتاتيجًيا  ا�ستثماًرا  يتطلب  كما  واالإ�ــســهــاب، 

املــوارد  جميع  يف   )strategic investment(

املتاحة. 

دوًرا  البيئي  التحليل  يلعب  اأ�سلفنا  وكما 

 strategic( اال�سرتاتيجي  التخطيط  يف  مهًما 

planning( 25-28 الذي يعد املدخل ال�سحيح 
 strategic( اال�ــســرتاتــيــجــيــة  االإدارة  نــحــو 

البيئي  التحليل  وي�سنف   .)management
ت�سلح   )structuring( اإن�ساء  كطريقة   19

التي  التحليل  مــرحــلــة  يف  ا�ــســمــه(  يـــدل  )كــمــا 

وعــادة  وتنظيمها.  املعلومات  بتجميع  تخت�س 

بثالثة  البيئي  التحليل  عمل  ا�ستكمال  يتعني 

اإ�سهاب  طرائق  )اأ(  هــي:  الطرائق  من  اأنـــواع 

الــتــطــويــر  مــرحــلــة  يف   )elaboration(

اأمنــاًطــا  ت�ستك�سف  التي   )development(

املعايري  وت�سع  املتاحة  وت�سرد اخليارات  جديدة 

والــقــواعــد الــالزمــة التــخــاذ الـــقـــرارات. )ب( 

مرحلة  يف   )sequencing( ــاع  ــب ات ــق  طــرائ

ب�سبط  تخت�س  التي   )planning( التخطيط 

الت�سل�سل الزمني لالأعمال املطلوبة. )ج( طرائق 

التنفيذ  مرحلة  يف   )interaction( تفاعل 

وتتبع  مالحظة  ت�سمن   )implementation(

والتحكم يف معلومات واأعمال املهمة.

النهو�س بالبحث العلمي

يعر�س هذا املحور حتلياًل بيئًيا ملهمة حمددة 

العلمي  بالبحث  والنهو�س  ــقــاء  االرت مهمة  هــي 

وتوظيفه يف التنمية ال�سناعية للعامل العربي. وقد 

مو�سوعًيا  البيئي  التحليل  هذا  جنعل  اأن  حاولنا 

ال�سخ�سية  بــاآرائــنــا  نكتف  فلم  االإمـــكـــان،  قــدر 

وا�ستفدنا بكل ما تي�سر لنا من االأدبيات املن�سورة 

ن�سر عن  ما  راعنا كرثة  قد  كنا  واإن  املو�سوع،  يف 

مناوئات هذه املهمة و�سح ما ن�سر عن مواتياتها. 

عنا�سر  توثيق  على  خا�سة  ب�سفة  حر�سنا  لقد 

حماًل  اأو  للجدل  ــاًرا  مــث تــكــون  قــد  الــتــي  حتليلنا 

يف  حتليلنا  ينح�سر  اأال  بذلك  ونرجو  للخالف. 

�سيق اآرائنا ال�سخ�سية بل يتحرر اإىل �سعة ورحب 

من  مبــوؤازرة  ويتعزز  اإليها،  ن�ستند  التي  احلقائق 

اأن حتليلنا هذا  ي�ساركوننا الراأي. ونحن ال نزعم 

هو التحليل االأوحد اأو االأف�سل، وغاية ما ندعيه اأنه 

)بعد  منه  واال�ستفادة  عليه  التعويل  ميكن  حتليل 

تنقيحه وتطويره(. 

عنا�شر القوة ملهمة النهو�س بالبحث العلمي

العلمي  العطاء  على  قادرة  متعلمة  نخبة  • وجود 
حجم  يف  املطرد  التزايد  مع  متطلباته،  توفر  عند 

هذه النخبة ب�سبب التو�سع يف التعليم اجلامعي ويف 

االبتعاث للخارج.

العدد )92(، �شعبان 1433، يوليو 2012م 4647



الــوا�ــســع  ــار  ــ�ــس ــت االن ذات  الــعــربــيــة  الــلــغــة   •
ــتــاريــخ الــعــريــق،  واخلــ�ــســائــ�ــس املــجــيــدة وال

للعلوم  مــثــلــى  لــغــة  زالــــت  وال  كــانــت  والـــتـــي 

والتقانة31-29.

املال لدى عدد من الدول العربية. راأ�س  • توفر 
العربي  العامل  يوفرها  التي  الكبرية  ال�سوق   •

)الذي يقارب 400 مليون ن�سمة(.

العربية  الدول  بني  والتكامل  التن�سيق  جهود   •
وبني  العربية(  اجلامعة  مظلة  )حتــت  ككل 

جتمعات خا�سة لبع�سها )مثل جمل�س التعاون 

املغرب  دول  وجتــمــع  العربية  اخلليج  لـــدول 

العربية(.

• التعاون بني العديد من املنظمات واالحتادات 
العربية العلمية32.

مــراكــز  الــعــربــيــة  الــــدول  مــعــظــم  • امــتــالك 
التطبيقية،  العلمية  للبحوث  ومــوؤ�ــســ�ــســات 

داعمة  و�سناديق  والتقانة،  للعلوم  وجمال�س 

دعم  وو�سائل  للع�ساميني،  وح�سانات  لها، 

لل�سناعات ال�سغرية.

العلمي  للبحث  الداعمة  واجلوائز  املبادرات   •
ورعـــايـــة املــتــفــوقــني واملــوهــوبــني واملــبــدعــني 

واملخرتعني.

الأوطانهم  الــعــرب  مــن  الكثريين  اإخــال�ــس   •
ولعاملهم العربي، وتوفر نخبة من املنا�سرين 

على  احلري�سني  بالعربية  املعتزين  للعروبة 

واالقت�سادية  والعلمية  احل�سارية  النه�سة 

لالأمة.

اخلــا�ــس الــكــبــري يف الـــدول  الــقــطــاع  • حــجــم 
العربية.

عنا�شر ال�شعف ملهمة النهو�س بالبحث 

العلمي

العلمية  واال�سرتاتيجيات  ال�سيا�سات  غياب   •
الوا�سحة 33.

االجتماعية  ومكانتهم  الباحثني  دور  تهمي�س   •
واالقت�سادية 33، 34.

التعليم  بنظم  العلمي  البحث  هيئات  ربــط   •
الــعــايل فــقــط دون ربــطــهــا بــنــظــم االإنــتــاج 

واخلدمات.

تلزم  التي  امل�ساندة  التحتية  البنية  �سعف   •
للبحث العلمي 32، 35.

اللغة  اإىل  العلمية  الرتجمة  حركة  • ا�سمحالل 
العربية 32، 36.

املجتمعات  يف  العلمي  للتفكري  عوائق  وجود   •
العربية 37، 38.

م�ستنقعات  يف  العربي  الــعــامل  معظم  ــود  رك  •
الفقر والبطالة واجلهل واالأمية واخلوف7.

فيما  والت�سويف  واالإرجـــاء  والتباطوؤ  التلكوؤ   •
كلغة  العربية  اللغة  وبتمكني  بالتعريب  يتعلق 

تعلم وتعليم وبحث ون�سر علمي35.

العلماء  ت�سل  م�سرتكة  لغة  ا�ستخدام  عــدم   •
والتقانيني  ناحية  من  واملهند�سني  والباحثني 

والفنيني والعمال من ناحية اأخرى.

يف  العربية  التعليمية  االأنظمة  معظم  ف�سل   •
والباحثني  العلماء  من  الكتلة احلرجة  تكوين 

واملهند�سني والتقانيني ذوي الكفاية احلقيقية 

القادرين على تلبية احتياجات �سوق العمل7.

على  احلــكــومــي  االإنـــفـــاق  حــجــم  • انــخــفــا�ــس 
املقبول  االأدنــــى  احلــد  دون  العلمي  البحث 

عاملًيا ) واحد باملئة من الدخل املحلي الكلي( 

.39 ،37 ،34

• اإغفال القطاع اخلا�س للدور املطلوب منه يف 
الدعم املادي لالأبحاث العلمية 34.

من   %45( العربية  واملهارات  العقول  نزيف   •
الأوطانهم  يعودون  ال  باخلارج  العرب  الطلبة 

بعد انتهاء درا�ساتهم( 34، 40.

القطاع  بني  العالقات  يف  انقطاع  �سبه  • وجود 
العلمي والقطاع ال�سناعي.

يف  العلمي  للبحث  احلالية  االإنتاجية  • توا�سع 
العامل العربي 6-4، 34، 46-41.

على  مبا�سرة  العربية  الــدول  اطــالع  عــدم   •
هذه  مــن  ا�ستفادتها  وقــلــة  بع�سها  خـــربات 

اخلربات 34،

دون  النظرية  املعرفة  اإىل  االأبــحــاث  توجه   •
ربط  وعــدم  العملية،  للتطبيقات  تطويعها 

البحوث العلمية بخطط التنمية 34.

• قيود ال�سفر على العرب داخل الوطن العربي.
من  وخماوفه  املال  لراأ�س  التقليدي  اجلنب   •
مبــردود  ياأتي  ال  العلمي  البحث  يف  ا�ستثمار 

عاجل ورابح.

االإدارة  جمال  يف  البريوقراطية  التعقيدات   •
.34

الفر�س اأمام مهمة النهو�س بالبحث العلمي

واالإ�سالمية  العربية  االإطـــارات  يف  التعاون   •
واالأفرواآ�سيوية واإطار دول العامل الثالث.

تقليد  خــالل  مــن  التقانية  الفجوة  جتــاوز   •
يف  فعلًيا  امل�ستخدمة  املــتــقــدمــة  الــتــقــانــات 

البلدان املتقدمة.

لالقت�ساد  االإر�سادي  النموذج  نقلة  • ا�ستغالل 
اإىل اقت�ساد  الثقيلة  من اقت�ساد ال�سناعات 

يف  الراهنة  املعرفية  الثورة  اإن  اإذ  املعرفة، 

بداياتها ولي�س ع�سرًيا اللحاق بها 47، بل اإنها 

متثل فر�سة غري م�سبوقة لت�سييق الفجوة بني 

العرب والغرب 48.

لل�سناعات  االإر�سادي  النموذج  نقلة  مواكبة   •
النا�سئة والواعدة.

بعمل  الطلب  يف  امل�ستمر  التغري  ا�ستغالل   •
حملًيا  الطلب  عليها  ي�ستد  جذابة  منتجات 

ودولًيا.

االأمم  ر�سمية يف هيئة  لغة  العربية  اللغة  • كون 
املتحدة واملنظمات التابعة لها وحمافل دولية 

كثرية. 

با�سرتداد  واملهارات  واالأدمغة  العقول  ك�سب   •
العلماء املغرتبني اأو نقل املعرفة عن طريقهم.

للرتبية  ومنظمتها  املتحدة  االأمم  هيئة  • جهود 
اإنتاجية  لرفع  )اليون�سكو(  والعلوم  والثقافة 

علماء العامل الثالث 53-49.

بالبحث  النهو�س  مهمة  تواجه  التي  التحديات 

العلمي

العربي. العامل  اإىل  التقانة  انتقال  • تعويق 
العربي  العامل  عن  العلمية  املعلومات  حجب   •

ب�سفتها اأ�سراًرا �سناعية اأو ع�سكرية.

العربية من قبل  اللغة  �سعواء على  • �سن حرب 
اأعدائها ومن بع�س اأبنائها على حد �سواء 36. 

واملوؤمترات  العلمية  امل�ساركات  فر�س  تفويت   •
العلمية الدولية عن العلماء العرب 34.

الوطن  العرب خارج  ال�سفر على  فر�س قيود   •
العربي.

واملعونات االأجنبية كبديل  باملنتجات  • االإغراق 
اأي�سر عن التطوير الذاتي.

الوطنية يف جمال  النه�سة  حماوالت  �سرب   •
اال�ستقالل التقاين والتطوير ال�سناعي.

عدد  واغتيال  قتل  عــن  ي�ساع  مبــا  االإرهـــاب   •
امل�ستغلني  اأو  النابهني  الــعــرب  العلماء  مــن 

مثل  عــ�ــســكــريــة  ــة  اأهــمــي ذات  مبــو�ــســوعــات 

مو�سوعات الطاقة النووية 57-54.

اال�ستمرار  للعرب  تزين  التي  العرو�س  • تقدمي 
يف تقليد االآخرين اأو التي تي�سر االكتفاء بنقل 

التقانة ويف الوقت نف�سه تعرقل توطني التقانة 

ثم توليدها.

املكتملة  امل�ساريع  تنفيذ  �سيا�سة  اإىل  الدعوة   •
باأ�سلوب ت�سغيل املفتاح والزعم باأنها توفر نقل 

التقانة.

ال�سريع  املبا�سر  باملردود  واالإغـــراء  التلويح   •
على  واالعتماد  االأجانب  ا�ست�سارة  من  الناجت 

خــرباتــهــم، بــرغــم افــتــقــار هــــوؤالء، يف اأغلب 

واحلما�س  املطلوب  االإخال�س  اإىل  االأحيان، 

الالزم والقدرات ال�سرورية 58.

اإىل اخلارج،  الهجرة  العرب يف  العلماء  ترغيب 

واإغواوؤهم باالن�سالخ من الهوية العربية.

العربي  العامل  اإنتاج  �سد  والتحيز  االإهمال   •
الثالث عموًما( يف جمال  ا )والعامل  خ�سو�سً

ن�سر االأبحاث العلمية 59.

مالحظات على نتائج التحليل البيئي

مهرًبا  كونه  هي  البيئي  التحليل  مزايا  اإحــدى 

من ظاهرة »جلد الذات« التي تت�سم بها اأدبيات 

مينحنا  البيئي  التحليل  اأن  ذلـــك  املــو�ــســوع، 

فر�سة التفاوؤل والن�ساط واالجتهاد بالتطلع اإىل 

سة
درا

ي�سرد  ال  وهو  والفر�س،  القوة  نقاط  من  املواتيات 

بغر�س  والتحديات  ال�سعف  نقاط  من  املناوئات 

لعمل  بل  العمل،  عن  والقعود  والقنوط  الت�ساوؤم 

التحليل  اإن  الواقع.  عن  متوازنة  �سحيحة  �سورة 

�سري  وال  عديدة،  نقاط  اإىل  اأنظارنا  يوجه  البيئي 

اأكدناه  اأو  ا�ستحدثناه  اأو  ا�ستنبطناه  ما  يبدو  اأن 

التكرار  من  نوًعا  املهمة  الإجناز  عملية  خطط  من 

بالفعل من  التلخي�س ملا هو من�سور  اأو  ال�سدى  اأو 

العديد  تت�سمن  اأدبــيــات  وهــي  املو�سوع،  اأدبــيــات 

واالقت�سادية  والعلمية  ال�سيا�سية  اجلــوانــب  من 

ـــورد اأهــم  واالجــتــمــاعــيــة والــلــغــويــة. وفــيــمــا يــلــي ن

مالحظاتنا:

و�سع ال�سيا�سات التي ت�سمن  �سرورة  • نوؤكد 
توفري املناخ املالئم والبيئة امل�ساندة والدعم املايل 

للبحث العلمي، وحتقيق الظروف املعا�سية الكرمية 

للباحثني، وتقدمي ت�سهيالت واإعفاءات �سريبية ملن 

يقوم باالأبحاث اأو يدعمها، وتي�سري ك�سب االأدمغة، 

االأقــل  على  اأو  املــهــاجــرة،  الــعــقــول  ا�ــســتــعــادة  اأي 

اال�ستفادة منها حيث هي.

• نرف�س باإ�سرار ا�ستعمال ا�سترياد التقانة 
العلمي  البحث  يغني عن ويحل حمل  كحل وحيد 

والتطوير ال�سناعي املحلي. اأثبت هذا اال�سترياد 

منها:  تكتنفه43  عديدة  و�سعوبات  لعوائق  ف�سله 

االأجهزة  خ�سائ�س  عن  املعلومات  نق�س  )اأ( 

واالآالت املتاحة يف االأ�سواق العاملية. )ب( اللجوء 

اإىل م�ست�سارين ال يخل�سون الن�سح حول اجلودة 

اأو االأ�سعار. )ج( تاأخر توريد االأجهزة وما يرتتب 

توفر  عــدم  )د(  امل�ساريع.  بــدء  تاأخر  من  عليه 

�سنني  ب�سع  بعد  البديلة  االأجهزة  اأو  الغيار  قطع 

فقط مــن ا�ــســتــرياد االأجــهــزة االأ�ــســلــيــة. )هـــ( 

اأو  القبول بالتبعية التقنية جلهة واحدة متحكمة 

الر�سا بعدم التواوؤم بني التقانات امل�ستوردة من 

التقليدية  التقانات  تدمري  )و(  خمتلفة.  جهات 

املحلية دون توفري بديل عنها. )ز( اإحباط جهود 

دور  اأي  واإلغاء  املحلي  العلمي  بالبحث  النهو�س 

م�ستقبلي له.

لقد طال الزمن وتفاقمت الكلفة يف حماوالتنا 

الكت�ساب التقانة من الغري، ويتعني االآن اأال نكتفي 

اإىل  نرتقي  اأن  يجب  بل  التقانة  انتقال  مبرحلة 

طوري توطني ثم توليد التقانة. وماذا ي�سري عاملنا 

)ولكنها  قليلة  ن�سبة  ا�ستنقاذ  يجرب  اأن  العربي 

ت�ستهدف  التي  الباهظة  نفقاته  من  حم�سو�سة( 

ا�سترياد التقانة، ثم ينتفع بهذه الن�سبة يف االإنفاق 

العلمي  البحث  يف  الذاتية  جــهــوده  على  املــجــدي 

والتطوير  التطور  اإن  املحلي؟  ال�سناعي  والتطوير 

الذاتي من خالل البحث العلمي التطبيقي هو اأهم 

عنا�سر �سمان ا�ستمرار التنمية ال�سناعية 60. اإن 

توطني التقنية ال ميكن اأن يتم باأيد م�ستوردة، وال 

باأفكار وت�سورات وقيم غربية، وال مبهارات فنية 

واإدارية واقت�سادية اأجنبية 58. 

اجلامعات  بني  التعاون  ل�سعف  ناأ�سف   •
يف  العلمي  بالبحث  الرئي�س  املــنــوط  )بو�سفها 

وندعو  ال�سناعية.  واملوؤ�س�سات  العربي(  العامل 

العلمية  القدرات  بني  والتكافل  التاآخي  لتحقيق 

االأمر  ال�سناعية،  العملية  واخلــربات  اجلامعية 

الذي ي�ساعد على توجيه البحث العلمي اجلامعي 

يركز على  ويجعله  الواقعي  التطبيقي  االجتاه  يف 

املوؤ�س�سات  لدى  القائمة  الفعلية  امل�سكالت  حل 

امل�ستمر  التعليم  توفري  يف  يفيد  كما  ال�سناعية، 

يظلون  بحيث  ال�سناعة  يف  العاملني  للمهند�سني 

على ات�سال بالعامل االأكادميي، ويواكبون التطور 

العلمي، ويوا�سلون اكت�ساب اأحدث املعلومات. ويف 

املايل  بالدعم  اجلامعة  ال�سناعة  تــزود  املقابل 

وامل�ساكل  املو�سوعات  لها  حتــدد  كما  ـــالزم،  ال

ــزداد  ت النهاية  ويف  البحث.  اإليها  تــوجــه  الــتــي 

دراية  ال�سناعة  وتــزداد  عملية  خربة  اجلامعات 

وحمتواه  مب�ستواه  العلمي  البحث  ويرتقي  علمية 

وتتجاوز ال�سناعة م�ساكلها وعقباتها. وقد يفيد 

املرجو بني  التعاون  االإداريــة حتقيق  الناحية  من 

حميم  و�سيط  خــالل  من  وال�سناعة  اجلامعات 

التطبيقية  البحثية  املــراكــز  يف  يتمثل  لكليهما 

واحلا�سنات  والتقانة  العلم  حــدائــق  اأو  ومــدن 

نالحظ  اأن  ويجب  ال�سناعية.   )incubators(

ال�سناعة  دعــم  يف  العلمي  البحث  دور  اأن  هنا 

لعملية  واملعريف  التقني  املحتوى  بازدياد  يــزداد 

ذات  القدمية  ال�سناعات  مــن  بـــدًءا  الت�سنيع 

احلديثة  بال�سناعات  ومروًرا  الب�سيطة،  التقنية 

املتغرية،  ثــم  امل�ستقرة  املتقدمة  التقنية  ذات 

وبعبارة   .61 امل�ستقبلية  بال�سناعات  وانتهاء 

العلمي  البحث  ارتــفــع  كلما  اأنــه  نتوقع  اأخـــرى، 

اأ�سالة وتعمًقا وتعقيًدا، منت ثمرته بتحقيقه قيمة 

م�سافة اأكرب وعائًدا اقت�سادًيا اأوفر. 

االأمية  حمو  اإىل  امللحة  باحلاجة  ن�سعر   •
اإىل  جمتمعنا  حتويل  واإىل  والتقانية،  العلمية 

جمتمع معرفة. ولكن اأنى لنا ذلك، مع�سر العرب، 

والكتابة  القراءة  يجهل  ن�سفنا  اإىل  ثلثنا  وقرابة 

والكتابة  الــقــراءة  اأمية  حمو  اإن  62؟   ،58  ،35

عدة  الأ�سباب  اأولوياتنا  راأ�س  على  يكون  اأن  يجب 

يف  مواطنينا  بحق  مرتبط  اأنــه  )اأ(  بينها:  من 

حياة راقية كرمية نافعة. )ب( اأنه متهيد ال مفر 

منه ملحو االأمية العلمية والتقانية. )ج( اأنه ينمي 

منها  ينبع  التي  الب�سرية  الكتلة  ي�ساعف(  )وقد 

�سفوتنا ونخبتنا من املفكرين واملبدعني النابهني 

قرابة  حالًيا  نفقد  بب�ساطة  )الأنــنــا  واملتميزين 

وال  االأمية  ظالم  اإىل  املحتملني  موهوبينا  ن�سف 

ندرك ذلك وال ن�سنفه حتت بند نزيف العقول(. 

)د( اأنه اإن مل يزد اإنتاجية العامل العربي كثرًيا 

ونوعية  جودة  رفع  عن  االأقــل  على  ي�سفر  ف�سوف 

هذه االإنتاجية اأ�سعاًفا. 

العدد )92(، �شعبان 1433، يوليو 2012م 4849



هي  االأهمية  بالغة  ق�سية  نربز  اأن  هنا  نريد 

ق�سية اللغة، وهي م�ساألة نتعر�س لها لي�س من قبيل 

فح�سب،  الهوية  عل  واحلر�س  العروبي  احلما�س 

ن�ستطيع  لــن  ــعــرب،  ال مع�سر  ــنــا،  اأن نـــدرك  الأنــنــا 

العلمية  امل�سرية  يف  والفعال  احلقيقي  االإ�ــســهــام 

للب�سرية، ولن نفلح كثرًيا يف تطبيق اأي علم ما مل 

احلاجة  اإن  القومية.  لغتنا  وعاء  داخل  ذلك  يكن 

جمتمعاتنا  يف  ال�ساد  للغة  التمكني  اإىل  ما�سة 

علميني،  ون�سر  وبحث  وتدري�س  وتعلم  تفكري  كلغة 

واملهند�سني  والباحثني  العلماء  بني  توا�سل  وكلغة 

جهة  من  والعمال  والفنيني  والتقانيني  جهة  من 

ذلك  يربز  قدمناه  الذي  البيئي  والتحليل  اأخــرى. 

ويقويه، حيث ظهرت م�سائل تتعلق باللغة يف جميع 

واإذا  الرباعي.  التحليل  لهذا  االأربــعــة  النطاقات 

حاولنا اأن نوائم وجنمع بني القوة الذاتية للغة )من 

والزمان(  املكان  يف  وانت�سارها  خ�سائ�سها  حيث 

والفر�سة التي يوفرها ح�سورها ووجودها الدويل 

مماثل  وجــود  اإىل  نطمح  اأن  الأمكننا  ال�سيا�سي، 

تاأملنا  اإذا  اأما  العلمي.  الــدويل  ال�سعيد  على  لها 

والتوا�سل  التفاهم  انقطاع  يف  املتمثل  �سعفنا  يف 

ناحية  مــن  واملهند�سني  والباحثني  العلماء  بــني 

اأخــرى،  ناحية  من  والعمال  والفنيني  والتقانيني 

لوجدنا اأننا ن�ستطيع توفري همزة الو�سل بني هوؤالء 

وهــوؤالء من خالل توفري لغة م�سرتكة ال ي�سح وال 

يت�سنى اأن تكون �سوى لغتنا االأم.

واملتاأمل يف تقارير املنتدى االقت�سادي العاملي 

املعتدة  ال�سغرية  الدول  من  العديد  جميء  يلحظ 

ومن  للغاية،  متقدمة  مراكز  يف  القومية  بلغاتها 

وهولندة  والدمنارك  وتايوان  فنلندة  الــدول  هذه 

حالة  ولناأخذ  واأي�سلندة.  واأ�ستونية  ونيوزيلندة 

يف  الربكانية  ال�سغرية  اجلزيرة  تلك  اأي�سلندة، 

قلب املحيط االأطل�سي ال�سمايل، على �سبيل املثال. 

ن�سمة  األف   300 عن  يقل  اأي�سلندة  �سكان  عدد  اإن 

يقل  باالأي�سلندية  الناطقني  عدد  اأن  اأي   ،64-63

بالعربية.  الناطقني  باالألف من  بو�سوح عن واحد 

بحر  يف  منعزلة  نقطة  االأي�سلندية  اللغة  ومتثل 

وخلوها  بنقائها  تت�سم  فهي  االإندواأوروبية،  اللغات 

االإغريقية  من  قدمية  تاأثريات  اأي  من  التام  �سبه 

من  حديثة  كلمات  اأي  من  حتى  اأو  الالتينية،  اأو 

االأي�سلنديون  يعتز  االإجنليزية.  اأو  الدامنركية 

القومية،  هويتهم  عــن  املــعــرب  بو�سفها  بلغتهم 

االإعــالم  وو�سائل  التعليم  يف  عليها  ويقت�سرون 

من  وال  منهم  اأحــد  يزعم  وال  املعلومات،  وتقانة 

�سهد  ما  وكــثــرًيا  تناف�سيتهم،  تعوق  اأنها  غريهم 

بالتفوق  الأي�سلندة  العاملي  االقت�سادي  املنتدى 

عدد  قلة  ورغـــم  ــكــربى.  ال ـــدول  ال مــن  كثري  على 

الناطقني باالأي�سلندية، ورغم ما يكتنف لغتهم من 

اأخطار العوملة التي تنذر بهيمنة اللغة االإجنليزية، 

يتكاتف االأي�سلنديون حكومة و�سعًبا حلماية لغتهم 

اأداوؤها  يتعني  كاأمانة  وحفظها  بها  والنهو�س 

لالأجيال القادمة 63. ولعل جناح االأي�سلنديون 

لغتهم  ــهــدد  ت ــي  ــت ال االأخـــطـــار  مــقــاومــة  يف 

االأعمال  وتنوع  حجم  اإليه  و�سل  فيما  متمثل 

 .64 املن�سورة باالأي�سلندية يف جميع املجاالت 

من  لنا  امل�ستفادة  الدرو�س  اأهم  يكون  ورمبا 

باجلهود  االكتفاء  عــدم  هــو  اأي�سلندة  حالة 

احلــكــومــيــة، واالعــتــمــاد اأكـــرث عــلــى اجلــهــود 

ال�سعبية يف تعريب العلوم، ورمبا يكفينا جهود 

املعتزين  للعروبة  املنا�سرين  من  قليلة  نخبة 

بالعربية احلري�سني على النه�سة احل�سارية 

والعلمية واالقت�سادية لالأمة.

وال  املوؤمن  �سالة  هي  احلكمة  اأن  نعتقد 

كان  لــو  حتى  اأحــد  اأي  مــن  نتعلم  اأن  نخجل 

مــن ع�سرين  اأكـــرث  فقبل  ــا.  عــدون مــن  ــك  ذل

ال�سهيوين  الكيان  بفر�س  نكبتنا  على  عاًما 

لهذه  )ومتــهــيــًدا  فل�سطني  يف  اأر�ــســنــا  على 

العايل  اإ�سرائيل  معهد  تاأ�سي�س  مت  النكبة( 

 Israel Institute of( )للتقانة )التخنيون

Technology-Technion( يف حيفا عام 
عمل  وقــد   .1924 عــام  عمله  بــداأ  ثم   ،1912

لها  مقرًرا  كــان  تقانية  كجامعة  املعهد  هــذا 

االأملانية  باللغة  والبحث  التدري�س  جتري  اأن 

ولغة  للعلم  العاملية  اللغة  ــذاك  اآن كانت  التي 

ولكن  الوافدين.  امل�ستعمرين  من  الكثريين 

الهوية  وتاأكيد  االنتماء  تثبيت  على  احلر�س 

حدا مبوؤ�س�سي املعهد اإىل جعل لغته هي اللغة 

اآنـــذاك(.  ميتة  �سبه  كــانــت  )الــتــي  العربية 

ال�سغرى  ال�سامية  اللغة  لهذه  �سار  واليوم 

ح�سور فاعل يف الن�سر العلمي العاملي، بينما 

الكربى،  ال�سامية  اللغة  ال�ساد،  لغة  اكتفت 

ب�سيء من احل�سور الرمزي يف املجال ذاته. 

لنا(،  بالن�سبة  ق�سوته  )على  الــواقــع  وهــذا 

يدعونا اإىل ندب بع�س باحثينا اإىل تعلم اللغة 

العربية، ومن تعلم لغة قوم اأمن �سرهم.

اإن الت�سابه املعروف بني اللغتني )مع متيز 

العربية اإذ تبدو جمموعة خ�سائ�سها جمموعة 

خ�سائ�س  ملجموعة   )superset( فــوقــيــة 

العربية( ي�سهل تعلم العربية ملن يتقن العربية، 

ثابت،  بن  زيد  اجلليل  ال�سحابي  تعلم  وق�سة 

و�سقيقتها  ــة  ــعــربي ال لــلــغــة  عــنــه  اهلل  ــي  ر�ــس

وم�سهورة،  متداولة  ي�سري  وقت  يف  ال�سريانية 

وهي ق�سة تنوه بتوقد ذكاء هذا ال�سحابي وعلو 

اإظهارها  عن  ف�ساًل  اإخال�سه،  و�سدق  همته 

الت�سابه اجللي بني اللغات ال�سامية. وملزيد من 

نقرتح  العربية،  تعلم  يف  العرب  على  التي�سري 

سة
درا

لقد تطرقنا يف ورقة البحث هذه اإىل م�ساكل 

املفيد  من  متعددة.  خيارات  حللها  يوجد  عديدة 

ا�سرتاتيجية  با�ستعمال  امل�ساكل  هذه  حل  درا�سة 

اأواًل  نحدد  حيث   ،67-65 الهند�سية  امل�ساكل  حل 

بطريقة  وخموفاتنا  ورغباتنا  �سروراتنا  معايري 

والبدائل  اخليارات  جميع  نقي�س  ثم  مو�سوعية، 

االأف�سل  اخليار  لنحدد  املعايري  اإىل هذه  بالن�سبة 

)اأ(  درا�ستها:  نريد  التي  امل�ساكل  ومــن  االآمـــن. 

يتوفر  حيث  احلــ�ــســاري  التقدم  اإجنـــاز  م�سكلة 

لدينا على االأقل خياران للحل هما البحث العلمي 

العربية  الكتابة  م�سكلة  )ب(  التقانة.  وا�سترياد 

اخلط  على  االإبــقــاء  خــيــارات  لدينا  تتوفر  حيث 

طفيفة  حت�سينات  اإدخــال  يف  االجتهاد  اأو  هو  كما 

قائم،  هو  ما  مع  متوائمني  وامتداًدا  تو�سعة  تظل 

)ج(  الالتيني.  اخلــط  اإىل  كلية  اخلــط  تغيري  اأو 

للغة  التمكني  على  نعمل  وهل  ذاتها،  اللغة  م�سكلة 

العربية اأم نبقى مذبذبني ال اإىل لغتنا القومية وال 

اإىل لغة العوملة املهيمنة، اأم نن�سلخ متاًما من لغتنا 

القومية ونتحول اإىل اللغة االإجنليزية. وال ي�سارعن 

هنا  لطرحنا  واجلهالة  باخليانة  اتهامنا  يف  اأحد 

هويتنا  تدمري  �ساأنها  من  التي  اخلــيــارات  بع�س 

يف  �سلًفا  حددنا  قد  فاإننا  قوميتنا،  وا�ستئ�سال 

اخلــيــارات  على  وحر�سنا  انتماءنا  املقالة  هــذه 

من  نريد  واإمنــا  ال�سعبة.  الناجحة  ال�سحيحة 

�سعف  اإثــبــات  هــادئــة  مو�سوعية  مناق�سة  خــالل 

حتى  وتهاويها،  وتهافتها  وف�سلها  اخليارات  هذه 

حني،  كل  طرحها  اإعــادة  تكرار  من  كلية  ن�سرتيح 

وحتى ال متثل عائًقا دائًما يعرقل ويبطئ كل توجه 

يف االجتاه ال�سحيح.

كثرية  اأخــــرى  م�ستقبلية  ـــدادات  امـــت وثــمــة 

)اأ(  مــنــهــا:  نــذكــر  هـــذه  الــبــحــث  ــورقــة  ل حمتملة 

تطبيق طرائق اال�ستدالل االإح�سائي لتاأكيد بع�س 

ب�ساأنها  يتوفر  والتي  هنا،  وردت  التي  الفر�سيات 

الفوارق  درا�سة  )ب(  كافية.  اإح�سائية  بيانات 

اأجنبية،  بلغة  والتعلم  القومية  باللغة  التعلم  بني 

وحتديد ما اإذا كان لهذه الفوارق قيم ذات اأهمية 

اإح�سائية. )ج( تطوير التحليل البيئي من �سورته 

با�ستخدام  كمية  �سورة  اإىل  هنا  الواردة  الو�سفية 

درا�سة  )د(   .24-23 التحليلية  الهرمية  العملية 

يف  ال�سناعية  بالتنمية  العلمي  البحث  عــالقــة 

موؤخًرا،  كبرية  نه�سة  �سهدت  التي  الــدول  حاالت 

درو�ــس  وا�ستنباط  االآ�ــســيــويــة،  النمور  دول  مثل 

وجتارب  الــدول  هذه  جتارب  من  تنفعنا  م�ستفادة 

الإقــامــة  اال�سرتاتيجي  التخطيط  )هــــ(  غــريهــا. 

عالقة �سحيحة بني البحث العلمي وانتقال التقانة، 

يلعب فيها انتقال التقانة دوره ال�سحيح كمعني ال 

بديل للبحث العلمي املحلي، ويتحقق فيها االرتباط 

العلمي  البحث  بني  التكافلي  التكاملي  الع�سوي 

والتنمية ال�سناعية. 

كتابة اللغة العربية بحروف عربية. اإن تعلم العربية 

املكتوبة  االأبــحــاث  على  االطــالع  يف  فقط  يفيد  لن 

بع�س  يف  �سيعني  بل   ، اإليها  املرتجمة  واالأعمال  بها 

ق�سايا التعريب وامل�سطلحات وتقانة املعلومات. ومع 

العربية من  اإىل  العلمية  تن�سيط الرتجمة  نريد  اأننا 

جميع اللغات، فاإننا نو�سي باأال نكتفي بالرتجمة من 

خا�سة  ب�سفة  نهتم  واأن  الرائدة،  االأوروبية  اللغات 

الرتجمة  اأن  نعتقد  ا.  اأي�سً العربية  من  بالرتجمة 

 computer-assisted( باحلا�سب  املع�سدة 

�سوف  العربية  اإىل  العربية  مــن   )translation
تكون اأقوى فعالية مقارنة بالرتجمة اإىل العربية من 

اللغات اجلرمانية والالتينية.

منظومة �شاملة

قمنا يف ورقة البحث هذه بتحليل الواقع البيئي 

العربي  الوطن  يف  العلمي  بالبحث  النهو�س  ملهمة 

اأن  اأمل  التنمية ال�سناعية على  بهدف توظيفه يف 

يكون ذلك �سمن منظومة �ساملة ت�ستهدف التقدم 

االقت�سادي واالرتقاء احل�ساري واالإحياء الثقايف. 

اخلطط  من  عــدًدا  البيئي  حتليلنا  من  ا�ستلهمنا 

اأدبــيــات  يف  ــره  ذك تــواتــر  مــا  منها  املهمة  العملية 

املو�سوع، ومنها ما ال ياأخذ حقه يف الذكر والتفعيل 

مثل: )اأ( م�ساألة حمو االأميات العديدة التي تكتنف 

عاملنا مبا يف ذلك اأمية القراءة والكتابة، ثم اأمية 

العلوم والتقانة، واأمية التعامل مع �سبكة ال�سبكات. 

)ب( م�ساألة متكني اللغة العربية كلغة تفكري وتعلم 

ا�ستب�ساًرا  قدمنا  وتوا�سل.  ون�سر  وبحث  وتعليم 

تقانًيا لعدد من التوجهات امل�ستقبلية التي ميكن اأن 

حتكم م�سرية البحث والتنمية مًعا.

اهلل  �ساء  اإن  هــذه  البحث  ورقــة  نــردف  �سوف 

عن  االأوىل  الدرا�سة  تتحدث  تكميليتني.  بدرا�ستني 

بع�س التوجهات امل�ستقبلية ال�سرورية للبحث والتنمية 

التوجهات  هـــذه  وت�سمل  واحــــدة.  لعملة  كــوجــهــني 

التقليدية  ال�سناعات  وا�ستثمار  امل�ستدامة،  التنمية 

جمتمع  نحو  بقوة  واالنطالق  والرتاثية،  والتاريخية 

والتكامل  القطرية  التخ�س�سية  وحتقيق  املعرفة، 

اآخــــًرا اقــتــحــام املــجــاالت  الــقــومــي، واأخــــرًيا ولي�س 

)وب�سفة  املــتــجــددة  الــطــاقــة  جمــال  مثل  الــواعــدة 

املواد  وجمال  وال�سم�سية(  النووية  الطاقتان  خا�سة 

اجلديدة وجمال التقانتني النانوية واحليوية. تتناول 

الدرا�سة الثانية بع�س اجلوانب الثقافية ذات التاأثري 

يف البحث والتنمية، وتخل�س ب�سفة مو�سوعية )قبل 

اأن تكون عاطفية( اإىل اأن هويتنا العربية واالإ�سالمية 

هي اأهم عنا�سر قوتنا، واأن تاأخرنا يف جمال البحث 

والتنمية لي�س ب�سبب هذه الهوية، واإمنا على العك�س 

مرجعه اإىل تخاذلنا يف التم�سك بهذه الهوية وتخلينا 

عن االنتفاع احلق مبزاياها. 
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يعد �شريًطا جتارًيا �شغرًيا، ي�شق عباب املباين التجارية وال�شكنية العالية بالعا�شمة ال�شعودية 

لبيع  لأ�شواق  القوية  املناف�شة  رمق  لردهاته  اأعــادت  التي  ال�شابة  الهمم  من  األقه  ي�شتقي  الريا�س، 

الذهب واملقتنيات الثمينة من قطع الرتاث. 

خبايا االأ�سالة تتو�سط الريا�س..

الثميري.. عبق 
الماضي بحلة الحاضر

ينمنم يف حوانيته نفائ�س الذهب والرتاث، وعلى بوابته تقف عتبة جتمع 

بني القدمي واملعا�سر.

تتصدره ساعة وبوابته 
الشرقية مولج رئيس 

للعاصمة

يعود اإطالق ا�سم »الثمريي« على ال�سارع، اإىل 

و�سميت  ال�سرق،  جهة  تقع  التي  »الثمريي«،  بوابة 

حرميالء  اأهل  من  رجل  اإىل  ن�سبة  اال�سم  بذلك 

ا�سمه الثمريي، اأما بوابة »الثمريي« ال�سرقية، فلم 

تكت�سب اأهميتها اإال يف الق�سم الثاين من حياة امللك 

حيث  اهلل،  رحمه  �سعود،  اآل  عبدالعزيز  املوؤ�س�س 

اأ�سبحت البوابة الرئي�سة للعا�سمة، ومدخاًل اإليها 

خارج  فيها  االأماكن  تزدحم  التي  املوا�سم  خالل 

اأخرى،  جهات  يف  اأو  البطحاء  يف  �سواء  الريا�س، 

القادمني  القبائل،  رجال  وخيام  ال�سعر  ببيوت 

البوابة،  تلك  من  الريا�س  ليلجوا  مكان،  كل  من 

امللك  مقر  احلكم،  ق�سر  �ساحات  يف  ويتجولوا 

عبدالعزيز، رحمه اهلل، وق�سر امل�سيف.

للوهلة  �سيكت�سف  الثمريي  ل�سارع  والزائر 

اإحداهما  خمتلفتني  ح�سارتني  بني  اأنه  االأوىل 

بوابته  بينهما  تف�سل  للمعا�سر  واالأخرى  للقدمي 

م�ساهدة  ي�ستطيع  داخلها  فاجلال�س  ال�سهرية، 

اأ�سياء وب�سائع نادرة ال ميكن موافاتها يف االأ�سواق 

الثمريي  اخلر�سانية االأخرى، لذلك ما زال �سارع 

يبتاعون  والزبائن،  املت�سوقني  من  الكثري  يجتذب 

منه حاجياتهم، �سيما القاطنني بالقرب منه، غري 

يق�سدون  الريا�س،  مدينة  زوار  بع�س  هناك  اأن 

»الثمريي« بحًثا عن الذكريات اجلميلة، التي وثقت 

القرن  اأواخر  يف  حتديثه  قبل  ال�سارع،  يوميات 

املا�سي، من قبل هيئة تطوير الريا�س.

تعتلي  كبرية  �ساعة  ال�سارع  بداية  تت�سدر 

امل�سرية  »امل�سلة«  ي�سبه  اخلر�سانة،  من  عموًدا 

ال�سهرية..

وح�سب عبداهلل النعيم اأحد جتار ال�سارع فاإن 

�سوق الثمريي طراأ عليه تغريات جمة عما كان عليه 

اأواخر 1979، فال ميكن اإدراك النظر لنهايته من 

ا اأنه كان ال�سارع  �سدة ازدحام املت�سوقني، خ�سو�سً

التجاري الوحيد يف العا�سمة ال�سعودية، اأما اليوم 

العمراين الذي  التمدد  فغدا �سارًعا �سغرًيا و�سط 

ت�سهده العا�سمة .. 

 30 اأم�سى قرابة  اأما حممد اخلرياتي، الذي 

عاًما من عمره يف هذا ال�سوق فيوؤكد اأن »الثمريي« 

ال  ت�سوقية  قيمة  ذا  جتارًيا  مركًزا  كان  القدمي 

اأنواع خمتلفة  فيه  تعر�س  يتخيلها اجليل احلايل، 

وكانت  والقدمي،  منها  احلديث  الب�سائع،  من 

بحًثا  »الثمريي«  اإىل  بيوتهن  من  يخرجن  الفتيات 

مالب�س  من  التجارية،  املحالت  يف  اجلديد  عن 

ال�سباب  يق�سده  بينما  وعطور،  وم�سغوالت ذهبية 

طلًبا الأحدث �سيحات املالب�س واالأ�سمغة واالأحذية 

والعطور.

فليبي«،  »جون  الربيطاين  امل�ست�سرق  وكان 

ا�سمه  اأبدل  وقد  اإ�سالمه  بعد  ال�سارع  هذا  يقطن 

»الثمريي«  �سارع  وو�سف  بـ»عبداهلل«،  االأول 

الريا�س  »و�سط  باأنه  ت�سميته،  اإطالق  قبل 
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الداخلية  ال�سوارع  تنظيم  اأن  �سيما  القدمية«، 

لكل  الطبيعي  االلتقاء  عدا  التناظر،  اإىل  تفتقر 

فال�سارع  املركزية،  ال�ساحة  يف  املوا�سالت  طرق 

الرئي�س )الثمريي حالًيا(، هو الذي يربط يف خط 

هنا  ومن  والق�سر،  الثمريي  باب  بني  ما  م�ستقيم 

مير بال�سوق اإىل باب البديعة ويتفرع منه �سارع يف 

اإىل  يوؤدي  الغربي،  ال�سوق  لطرف  اليمنى  الزاوية 

باب الظهرية. 

مدينة  لتطوير  العليا  الهيئة  قامت  وقد 

ق�سر  منطقة  لتحديث  كبري  مب�سروع  الريا�س، 

بهدف  »الثمريي«،  �سارع  بها  يقع  التي  احلكم، 

اإعادة احليوية والن�ساط لو�سط العا�سمة، لي�ستمر 

يف اأداء دوره كمركز �سيا�سي واإداري وجتاري رئي�س 

بناء  اإعادة  املرحلة  اأعمال هذه  �سمن  وجرى  لها، 

اإ�سافة  بوابتي »دخنة« و»الثمريي« و»برج الديرة«، 

اإىل اأجزاء من ال�سور القدمي، وقد اأعيد بناء بوابة 

االإمام  �سارع  بنهاية  ال�سابق  موقعها  يف  »دخنة« 

حممد بن عبدالوهاب عند التقائه مع �سارع طارق 

جدد  كما  حالًيا،  املدينة  طريق  �سابًقا،  زياد  بن 

ت�سييد الربج املجاور لهذه البوابة، وكذلك جزء من 

ال�سور، اإىل جانب ت�سميم جممع »�سويقة« التجاري 

عدة  تتو�سطه  حيث  ال�سعبية،  االأ�سواق  هيئة  على 

وم�سربيات.  بخيام  مغطاة  ممرات  تتخلله  اأفنية، 

امل�ستثمرين  اأحد  طوره  الذي  املجمع  هذا  وي�سم 

كما  املجمع،  لهذا  ال�سرقي  الطرف  260 حماًل يف 

وجرى  القدمي،  املدينة  �سور  من  جزء  اإقامة  متت 

جهود حثيثة تعيد 
للسوق مجده 

اإلداري والتجاري
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متايزت  باأحجار  ال�سارع  على  م�ساره  تو�سيح 

باألوانها املختلفة عن لون االأ�سفلت يف االأجزاء التي 

تعذرت فيها اإعادة البناء.

�ساحة  »�سويقة«  جممع  من  الغرب  اإىل  ويقع 

الذي  التاريخي،  امل�سمك  بح�سن  حتيط  عامة، 

اأقيم عند مطلع القرن الرابع ع�سر الهجري.

عن  اليوم،  »الثمريي«،  �سارع  ل�سيق  ونظًرا 

ال  املت�سوقني،  وكثافة  املرورية  احلركة  ا�ستيعاب 

�سيما يف �سوق الذهب، مت ت�سغيل كامريات مراقبة 

قررت  اأن  بعد  خارجية،  وك�سافات  اإنذار  واأجهزة 

على  احلفاظ  الذهب،  جتار  وجميع  ال�سوق  اإدارة 

الك�سف  خالل  من  بالتجار،  اخلا�سة  املمتلكات 

واملمرات،  ال�سوق  مداخل  على  امللون  والت�سوير 

ا عندما تكون املحالت مغلقة، فمحتوياتها  خ�سو�سً

تقدر مباليني الرياالت.

اجلنوبي  اجلزء  يف  الثمريي  �سارع  ي�سم  كما 

منه �سوق احلراج الرتاثي، حيث جتد فيه املزادات 

اخلا�سة ببيع قطع الرتاث املختلفة لتعرب عن تاريخ 

باأكمله. 

العدد )92(، �شعبان 1433، يوليو 2012م 5455



ي
مار

مع
ثر 

أ

ذاكرة تتوارثها الأجيال

أبواب القاهرة.. حراس التاريخ
كانت و�شيلة للدفاع ولالإعالن عن املواكب والحتفالت، مل يتبق منها �شوى ثالثة اأبواب.

كانت القاهرة وقت اإن�شائها متثل منوذًجا تقليدًيا لإحدى مدن الع�شور الو�شطى التي تطوقها الأ�شوار وتتحكم فيها البوابات، 

ا كان لها من دور مهم يف احلفاظ  لكل باب منها ذكراه املحفورة يف �شفحات التاريخ ب�شفتها اإرًثا ح�شارًيا ذا خ�شو�شية �شديدة ملمِ

ا متثله من مكانة حالية كاآثار فريدة ما زالت باقية. على كيان الدولة وحمايتها، وملمِ

القاهرة: �شريف عبداملنعم

كبري  �سور  يحوطها  كان  القاهرة  اإن�ساء  منذ 

�سيده جوهر ال�سقلي قائد جي�س املعز لدين اهلل، 

مل  ال�سور  هذا  فاإن  التاريخية  امل�سادر  وبح�سب 

ع�سر  يف  تهدم  اإذ  �سنة،  ثمانني  من  اأكرث  ُيعمر 

بدر  االأمري  وبنى  باهلل،  امل�ستن�سر  اخلليفة 

هجرية   480 عام  منه  بداًل  اآخر  �سوًرا  اجلمايل 

1087 ميالدية، وجاء ال�سور اجلديد موازًيا لل�سور 

القدمي بعد تو�سعة م�ساحة مدينة القاهرة، وعرف 

با�سم �سور القاهرة ال�سمايل.

زويلة  هي:  اأبواب  ثمانية  القاهرة  ل�سور  كان 

ال�سمال،  يف  والن�سر  الفتوح  اجلنوب،  يف  والفرج 

والقنطرة  �سعادة  ال�سرق،  يف  والربقية  القراطني 

يف الغرب. وكان لهذه االأبواب العديد من الوظائف 

وا�ستخدامها  االأعداء،  من  املدينة  حماية  اأهمها 

لالإعالن عن قدوم املواكب، وتنظيم حركة دخول 

التجار والب�سائع وخروجهما. ونتيجة مرور ال�سنني 

وعوامل الزمن مل يتبق من هذه االأبواب �سوى ثالثة 

فقط: باب زويلة، وباب الفتوح، وباب الن�سر.

ال�شور ال�شمايل

بني �سور القاهرة ال�سمايل من الطوب اللنب، 

بينما اأقيمت بواباته من احلجر. وقد تبقى منه ذلك 

وينق�سم  والفتوح.  الن�سر  بابي  بني  الواقع  اجلزء 

مرًتا   30 مل�سافة  ميتد  االأول  جزاأين:  اإىل  ال�سور 

ي�سار باب الن�سر حيث يتجه جنوًبا حتى يلتقي مع 

ويتخلله  االأيوبي،  الدين  النا�سر �سالح  �سور  بداية 

برج الدرج احللزوين وهو برج م�ستطيل يتكون من 

طابقني يو�سل بينهما �سلم حلزوين داخل كل منهما 

حجرة للدفاع بها فتحات لل�سهام »مزاغل«، ويت�سل 

الن�سر  باب  بربجي  مبا�سًرا  ات�سااًل  الربج  هذا 

وبحجرات الدفاع املوجودة فيه.

الواقعة  امل�ساحة  ميثل  فهو  االآخر  اجلزء  اأما 

�سمن  يدخل  حيث  والفتوح،  الن�سر  بوابتي  بني 

داخلي  ممر  البوابتني  لهاتني  املعماري  التكوين 

يربط بينهما بو�ساطة �سلم يو�سل من �سطح ال�سور 

اإىل املمر.

ال�سور  هذا  يف  الدفاع  و�سائل  تكن  ومل 

تنت�سر  كانت  واإمنا  فقط،  االأبراج  على  مقت�سرة 

فيه فتحات ال�سهام على امتداد طوله، كما وفرت 

احلماية  من  قدًرا  الدائرية  الن�سف  ال�سرفات 

اإىل  ال�سهام من ورائها  اإلقاء  واإمكانية  للمدافعني 

على  ت�سفيه  كانت  الذي  اجلمايل  ال�سكل  جانب 

ال�سور.

باب زويلة

اجلهة  من  اهلل  لدين  املعز  �سارع  بداية  يف 

الثالثة  االأبواب  من  واحد  يوجد  اجلنوبية 

الباقية، وهو باب زويلة الذي مت ترميمه وافتتاحه 

العامل.  يف  البوابات  اأ�سخم  من  وكان  للجمهور، 

ويروي املوؤرخون اأنهم مل يروا باًبا اأكرث منه هيبة 

يف خمتلف البلدان التي زاروها.

قبيلة  اإىل  ن�سبة  اال�سم  بهذا  الباب  و�سمي 

�سكنت  والتي  املغربية،  االأ�سول  ذات  »زويلة« 

يعرف  الذي  الباب  هذا  من  بالقرب  وا�ستقرت 

كان  من  اإىل  ن�سبة  املتويل«  »باب  با�سم  ا  اأي�سً

قطب«  متويل  الكرامات  »�ساحب  عليه  ُيطلق 

النا�س  وتداول  الباب،  جوار  اإىل  عا�س  الذي 

اإن  العديد من االأ�ساطري واخلرافات عنه، وقيل 

كان  الذي  ال�سخ�س  اإىل  ترجع  »املتويل«  ت�سمية 

هذا  يف  يجل�س  وكان  ال�سرائب  حت�سيل  يتوىل 

املكان.

لكل باب حكاية 
وأساطير ما زال الناس 
يتناقلونها حتى اليوم

قبة الغوري

ع�سر  اخلام�س  القرن  يف  املقريزي  اأرخ  وقد 

امليالدي باأن اأهمية باب »زويلة« ترجع اإىل اأنه كان 

ي�ستخدم مكاًنا لتعليق روؤو�س االأ�سخا�س الذين يتم 

اإعدامهم، واأ�سهرهم اأمري املماليك »طومان باي« 

الذي قام ال�سلطان �سليم االأول ب�سنقه بعد دخول 

راأ�سه  وظلت   ،1517 عام  م�سر  اإىل  العثمانيني 

معلقة على الباب ثالثة اأيام قبل اأن ينقل جثمانه 

عدة  تبعد  التي  الغوري  قبة  يف  ليدفن  ذلك  بعد 

اأمتار عن باب »زويلة«.

ال�شلطان املوؤيد

دائرية  ن�سف  اأبراج  من  زويلة  باب  يتكون 

التعديالت  بع�س  املوؤيد  ال�سلطان  عليها  اأدخل 

البوابة  جوار  اإىل  با�سمه  �ُسمي  جامع  بنى  عندما 

ا  يف القرن اخلام�س ع�سر امليالدي، كما �سيد اأي�سً

جمالًيا  �سكاًل  وت�سفي  االأبراج  تعلو  التي  املاآذن 

�سائر  من  غريه  عن  زويلة  باب  به  يتميز  فريًدا 

البوابات.

العدد )92(، �شعبان 1433، يوليو 2012م 5657



ي
مار

مع
ثر 

أ

املواكب امللكية

مغطاة  االأ�سل  يف  زويلة«  »باب  اأر�سية  كانت 

خيول  لتعيق  اجلرانيت  من  المعة  مل�ساء  بطبقة 

عرب  القاهرة  مدينة  مهاجمة  يحاول  الذي  العدو 

هذه اجلهة، اإال اأن ال�سلطان الكامل حممد االأيوبي 

اأمر بهدم هذه الطبقة املل�ساء عندما انزلق فر�سه 

ب�سببها واأطيح به من فوق �سهوة اجلواد.

ويف مدخل البوابة توجد �سرفة كان ي�ستخدمها 

امللكية، كما كان  املو�سيقيون لالإعالن عن املواكب 

الباب  ي�ستخدمون  واأمراوؤهم  املماليك  �سالطني 

ي�سنعه  كان  الذي  املحمل  زفة  م�ساهدة  يف  ا  اأي�سً

امل�سريون ويرب�س فيه غطاء الكعبة امل�سرفة حيث 

يتم اإر�ساله اإىل مكة املكرمة.

باب الفتوح

ال�سمالية  يقع يف نهاية �سارع املعز من اجلهة 

بجوار جامع احلاكم باأمر اهلل، ويتكون من برجني 

على �سكل ن�سف دائري، وتوجد بجوارهما طاقتان 

باب زويلة كان من 
أضخم البوابات 

في العالم ويروي 
المؤرخون أنهم لم يروا 
باًبا أكثر منه هيبة في 

مختلف البلدان التي 
زاروها

باأ�سطوانات  مزخرفة  حلية  فتحتيهما  يف  كبريتان 

�سغرية، وله باب �سخم يقع بني الربجني، وهو ذو 

عقد مفتوح وبه زخارف نباتية وهند�سية.

البوابة فهي ذات م�سراعني كبريين من  اأما 

ال�سرائح  طريق  عن  باحلديد  امل�سفح  اخل�سب 

فتحة  يعلو  وكان  بارزة،  مب�سامري  املثبتة  املعدنية 

املدخل اإطار حجري بارز على �سكل عقد به فتحات 

يتيح  ما  الباب،  خلف  الواقفني  املهاجمني  تك�سف 

الكاوية  واملواد  واحلراب  بال�سهام  رميهم  �سهولة 

وامل�سهورة والزيت املغلي.

فتحات لل�شهام

واحدة  بكل  للدفاع،  حجرتان  بالبوابة  توجد 

احلجرة،  جهات  يف  لل�سهام  فتحات  اأربع  منها 

وهناك م�ستوى ثان ياأخذ �سكل �ساحة مك�سوفة بها 

فتحات لال�ستطالع.

الن�سر  باب  مع  يرتبط  الفتوح  باب  وكان 

وقد  وبداخله،  ال�سور  فوق  �سراديب  تتخلله  ب�سور 

لدخول  االأ�سل  املغاربي  اال�سم  هذا  عليه  اأطلق 

الذي  الباب  كان  الأنه  وقيل  منه،  املغرب  جتار 

التي تقوم  الع�سكرية  تخرج وتدخل منه احلمالت 

بالفتوحات خارج البالد.

باب الن�شر

يعد »باب الن�سر« من اأنف�س االأبنية احلربية 

تتكون  فالواجهة  االإ�سالمية.  م�سر  يف  الباقية 

عليهما  ومنقو�س  القاعدة  م�ستطيلي  برجني  من 

والرتو�س.  كال�سيوف  احلرب  اآالت  اأ�سكال  بع�س 

ولها  ومعقودة  �سخمة  بوابة  الربجني  ويتو�سط 

وات�ساعها  مرت   6.5 ارتفاعها  م�ستطيلة  فتحة 

4.7 مرت.

يحوي  معلق  مفتوح  عقد  بالبوابة  ويحيط 

اأ�سفلها  ترو�س  اأ�سكال  هيئة  على  نباتية  زخارف 

خ�سبيني  م�سراعني  من  مكونة  والبوابة  �سيوف، 

م�سفحني باحلديد. ويثبت تلك االألواح احلديدية 

م�سامري بارزة، ويعلو فتحة الباب عتبتان اإحداهما 

مع�سقة واالأخرى عليها كتابات كوفية حتوي �سهادة 

اأن ال اإله اإال اهلل واأن حممًدا ر�سول اهلل، ثم يليها 

الن�س التاأ�سي�سي للباب.

م�شر الإ�شالمية

يتو�سل  للدفاع  حجرتان  الربجني  اأعلى  تقع 

االأي�سر يغطيه  اإليهما عن طريق �سلم خلف الربج 

م�سر  عمارة  يف  نوعه  من  االأول  يعد  حجري  قبو 

ونوافذ  مزاغل  فتحات  بهما  وتوجد  االإ�سالمية، 

لال�ستطالع واملراقبة واأخرى للتهوية. وقد اأدخلت 

على  الفرن�سية  احلملة  عهد  يف  مو�سعة  تعديالت 

ال�سهام  فتحات  تو�سعة  متت  حيث  الن�سر،  باب 

يف حجرتي الدفاع حتى يتمكنوا من ا�ستعمالها يف 

ال�سرب باملدافع.

من�سة  توجد  احلجرتني  هاتني  وخلف 

ذاته  الوقت  ويف  الباب،  ملدخل  ال�سطح  مبنزلة 

»باب العزب« 
شهد مذبحة 

القلعة الشهيرة 
و»باب اللوق« 

كانت تبُرك فيه 
الجمال

ما زالت أسماء 
األبواب متداولة 

رغم اندثار 
معظمها منذ 
مئات السنين

تعد ميداًنا للعمليات والدفاع، وتوجد بها فتحات 

عميقتان  فتحتان  موؤخرتها  يف  وتقع  لل�سهام، 

فوق  من�سوًبا  كان  الذي  »املنجنيق«  لتثبيت 

قذف  يف  ت�ستعمل  كانت  حربية  اآلة  وهو  الباب، 

ككتل  قذفه  ميكن  ما  وكل  وال�سهام،  احلجارة 

اللهب احلارقة وغريها.

الأبواب املندثرة

املتعاقبة  التاريخية  واحلقب  االأزمنة  خالل 

على م�سر اندثرت بوابات القاهرة ومل يتبق منها 

املندثرة  االأبواب  وهذه  ذكرنا.  كما  ثالثة  �سوى 

ذاكرة  يف  مهًما  تاريخًيا  موروًثا  ت�سكل  تزال  ال 

التاريخية  القاهرة  مرتادي  ا  خ�سو�سً امل�سريني، 

واملناطق املحيطة بها.

ومن هذه االأبواب املندثرة »باب القراطني« الذي 

كان توجد اإىل جواره �سوق للموا�سي واالأغنام، وكان 

يجل�س عنده »القراطني« وهم باعة القرط اأي »نبات 

الرب�سيم«. وقد عرف هذا الباب بعد ذلك با�سم »باب 

املحروق« عندما حاول �سبع مائة من املماليك الهرب 

اأواخر  يف  »اأقطاي«  اأمريهم  مبوت  علموا  بعدما  منه 

الباب مغلًقا فاأ�سرموا  1254 ميالدية، فوجدوا  عام 

فيه النريان حتى يتمكنوا من الهرب.

فوق اخلليج

»باب القنطرة« عرف بهذا اال�سم الأن القائد 

جوهر ال�سقلي بنى يف موقعه قنطرة فوق اخلليج 

هو  واندثر  الع�سر  ذلك  يف  موجوًدا  كان  الذي 

االآخر مبرور الزمان.

اإىل  ن�سبة  اال�سم  بهذا  عرف  �سعادة«  »باب 

غالم املعز لدين اهلل »�سعادة بن حيان« الذي قدم 

جوهر  وخرج  القاهرة  بناء  بعد  املغرب  بالد  من 

ال�سقلي اإىل لقائه ودخل اإليها من هذا الباب الذي 

ن�سب اإليه فيما بعد.

باب الغريب

عام  ال�سقلي  جوهر  اأن�ساأه  الربقية«  »باب 

باب  با�سم  وعرف  للقاهرة،  االأول  بال�سور  359هـ 

الغريب وقد تهدم بالكامل عام 1936 واأن�سئت يف 

املقريزي  ويروى  ال�سريف.  االأزهر  جامعة  مكانه 

ق�سور  اإىل  يوؤدي  كان  الأنه  اال�سم  بهذا  �سمي  اأنه 

ماآثرهم  من  بطرف  واالإملاع  ومناظرهم  اخللفاء 

ا  وما �سارت اإليه اأحوالها من بعدهم، وهناك اأي�سً

�سالح  النا�سر  اأن�ساأه  الذي  الثاين  الربقية  باب 

الدين االأيوبي عام 569هـ يف �سور القاهرة ال�سرقي 

تو�سعة  بهدف  ال�سرقية  ال�سحراء  على  امل�سرف 

مدينة القاهرة.

باب اللوق 

من  االأبواب  هذه  بع�س  نقل  يتم  كان  اأحياًنا 

اأماكنها اأو ا�ستحداث اأبواب اأخرى باأ�سماء جديدة 

ما زال العديد منها يتداول حتى وقتنا هذا، نذكر 

اأحد  االآن  ا�سمه  يحمل  الذي  اللوق«  »باب  منها 

اأ�سهر امليادين مبنطقة و�سط القاهرة، وكان قدمًيا 

مكاًنا ترُبك فيه اجلمال يطلق عليه »باب النوق« ثم 

حترف اال�سم اإىل »باب اللوق«.

مذبحة القلعة

للقلعة،  الرئي�س  الباب  وهو  العزب«  »باب 

وهو  كخيا«  »ر�سوان  اململوكي  االأمري  �سيده 

منه منحوت  االنحدار وجزء  و�سديد  �سيق جًدا 

مذبحة  جرت  الباب  هذا  وحول  ال�سخر.  يف 

علي  حممد  فيها  دعا  التي  ال�سهرية  القلعة 

وكان  طعام  ماأدبة  على  املماليك  زعماء  با�سا 

ينفرد  حتى  منهم  التخل�س  على  العزم  عاقًدا 

هناك  اأن  لعلمه  منا  اأن  بعد  ا  خ�سو�سً باحلكم، 

القاهرة  املماليك يف  متبادلة بني  ر�سائل مريبة 

احتفااًل  فاأعد  القبلي،  الوجه  يف  ونظرائهم 

مهيًبا بالقلعة دعا اإليه كبار رجال الدولة وجميع 

عددهم  زاد  الذين  املماليك  والبكوات  االأمراء 

ا، فلبوا دعوته وتلقاهم بحفاوة  على 450 �سخ�سً

املماليك  اأمراء  الوليمة هم   انتهاء  وبعد  بالغة، 

ْغِلق 
ُ
اأ باالن�سراف من طريق باب »العزب« لكنه 

من  بوابل  الوايل  جند  واأمطرهم  فجاأة  عليهم 

منهم  فقتل  الفو�سى  بينهم  ف�سادت  الر�سا�س 

كالبعري،  الباقي  ذبح  فيما  بالر�سا�س  قتل  من 

ومل ينج منهم �سوى �سخ�س واحد فقط ا�ستطاع 

اإىل  هارًبا  وفر  القلعة  اأ�سوار  فوق  من  يقفز  اأن 

ال�سام.

فم اخلليج

عهد  ميالدية يف   1241 عام  اأن�سئ  اخللق«  »باب 

�سارع  اأن  وق�سته  اأيوب،  الدين  جنم  ال�سالح  امللك 

اخلليج امل�سري الذي يعرف االآن ب�سارع »فم اخلليج« 

اإىل  املياه  ترفع منه  كان قدمًيا عبارة عن ممر مائي 

قلعة اجلبل، واإىل جانب اخلليج كان يوجد �سور به فتحة 

وا�سعة لدخول النا�س وخروجهم، وكان يطلق عليها ا�سم 

»اخلرق« املرادف لكلمة فتحة اأو بوابة، ولكن نظًرا لكون 

هذه الكلمة م�ستهجنة فقد ا�ستبدلت م�سلحة التنظيم 

يف عهد اخلديوي اإ�سماعيل هذه الكلمة و�سميت املنطقة 

كلها وامليدان با�سم »باب اخللق«.

باب الوزير

»باب ال�سعرية« اأطلق عليه هذا اال�سم لوجوده اإىل 

الرغم  وعلى  »ال�سعراين«،  ال�سيخ  ووقف  م�سجد  جوار 

من اأن امل�سجد والوقف ما زاال موجودين حتى االآن، اإال 

اأن الباب ذاته مل يعد له وجود رغم اأن املنطقة املحيطة 

والتي تعد من اأكرث االأماكن �سعبية يف م�سر ما زالت 

حتمل ا�سم »باب ال�سعرية« حتى االآن.

القاهرة  �سور  اأبواب  اأحد  هو  الوزير«  »باب 

االأيوبي،  الدين  �سالح  النا�سر  �سيده  الذى  ال�سرقي 

قلعة  وبني  »القراطني«  املحروق  الباب  فيما بني  ويقع 

اجلبل. وعرف بهذا اال�سم الأن الذي قام بافتتاحه هو 

الوزير جنم الدين حممد قالوون عام 1341م فعرف 

منذ ذلك الوقت وحتى االآن با�سم »باب الوزير«. 
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كيف تختار النظام املنا�شب؟

أنظمة الزجاج عايل 
الكفاءة

لتحقيق اأداء عال للجدران الزجاجية يجب فهم مكونات كل نظام وت�شميمه وتو�شيفه.

د.م. ركن الدين حممد طاهر

ل يكاد يخلو مبنى من وجود اأحد اأنواع النوافذ، حيث يق�شي املهند�س املعماري وقًتا طوياًل يف ت�شميمه واختيار املوا�شفات املنا�شبة له، 

ويوؤثر اختيار نظام النوافذ واأنواع الزجاج ب�شكل كبري يف ت�شميم املبنى وجماله واأدائه ومقاومة العوامل اجلوية.

ويف الوقت احلايل ومع زيادة الوعي البيئي فاإن اختيار نظام النوافذ اأ�شبح عاماًل مهًما يف ت�شميم املبنى، وتنح�شر اختيارات املباين 

التجارية وال�شناعية واملوؤ�ش�شاتية غالًبا يف ثالثة اأنظمة اأ�شا�شية وهي: نظام زجاج املحال، نظام اجلدران الزجاجية، ونظام النوافذ امل�شنعة. 

يفهم  اأن  الأهمية مبكان  اأن من  كما  والنوعية،  والرتكيب  والت�شنيع  ال�شكل  ناحية  التفرعات من  العديد من  توجد  الأنظمة  ومن هذه 

اأداًء لكل  اأو امل�شمم هذه الختيارات الثالثة ومواطن القوة وال�شعف فيها، والتي ت�شمح له باختيار الأن�شب والأح�شن  املهند�س املعماري 

مبنى يقوم بت�شميمه.

خ�شائ�س النوافذ ذات الأداء العايل

من حيث االأداء يفرت�س اأن تكون هذه النوعية 

النوافذ  تتميز  حيث  العادية،  النوافذ  من  اأف�سل 

ذات الكفاءة العالية بعدة خ�سائ�س: 

للنافذة  الداخلية  الهيكلية  البنية  ناحية  من 

الرياح  من  فيها  املوؤثرة  القوى  مع  تنا�سبها  ومدى 

موا�سفات  فاإن  العادة  ويف  وغريهما.  واالأمطار 

املباين ت�ستدعي احلد االأدنى من املتطلبات ح�سب 

نوعية املبنى، ومع ذلك فاإن هناك بع�س احلاالت 

من  اإ�سافية  وحماية  عالًيا  اأداًء  ت�ستوجب  التي 

القوى القاهرة كالعوا�سف والزالزل واملتفجرات.

حتكًما  توؤدي  العالية  الكفاءة  ذات  النوافذ 

حرارًيا ممتاًزا من ناحية انتقال احلرارة واالأ�سعة 

االأداء  موا�سفات  وت�ستخدم  الهواء،  وت�سريب 

يف   ASHRAE90.1 مثل  للمباين  احلراري 

حتديد احلد االأدنى من االأداء احلراري، مع العلم 

ت�سنيفات  على  احل�سول  يف  الرغبة  حالة  يف  اأنه 

والتحكم  اال�ستدامة  ناحية  من  للمبنى  اأعلى 

وعلى  اأعلى،  بحدود  االلتزام  يجب  احلراري، 

�سبيل املثال فاإن املعهد الوطني لعلوم البناء يقرتح 

عدًدا من اال�سرتاتيجيات لتح�سني االأداء احلراري 

للمباين مبا فيها النوافذ كالتايل:

ذات  امل�سنعة  واملواد  االإطارات  تو�سيف   •
التو�سيلة املنخف�سة للحرارة.

معدل  يقل  ال  التي  النوافذ  تو�سيف   •
0.49، واملعدل االأف�سل منه  U-Value فيها عن 

من هذه الناحية هو 0.25.

النوافذ املق�سمة ب�سكل كبري، وذلك  • جتنب 
لتجنب الفقد احلراري عند االأطراف.

فاإن  العايل  االأداء  النوافذ ذات  تو�سيف  عند 

موا�سفات  ا�ستخدام  يتم  اأن  مبكان  االأهمية  من 

والتي تعطي املرجعية  املعتمدة واملوثوقة،  اجلهات 

تلك  ومن  االأداء،  لذلك  املحققة  واالختبارات 

مف�سلة  معلومات  تعطيان  جهتان  هناك  اجلهات 

عن هذا املو�سوع:

 اجلمعية الأمريكية مل�شنعي املواد املعمارية 

:)AAMA(

وتقييم  للموا�سفات  الرئي�س  املرجع  ُتعد   

النوافذ  �سناعة  يف  التعليمية  والربامج  املنتجات 

واجلدران  واالأبواب  املغطاة،  ال�سقفية  والفتحات 

اجلمعية  اأنتجتها  التي  املوا�سفات  وُتعد  الزجاجية، 

/NAFS )AAMA  WDMA/CSA101(

املعتمد يف اختبارات واعتماد  A440/2.I.S املرجع 
املغطاة، وهذه  ال�سقفية  والفتحات  واالأبواب  النوافذ 

مبتطلباتها  للكفاءة  معايري  باأربعة  تعنى  املوا�سفات 

وا�ستخدامها،  الفتحة  مبكان  عالقة  ولها  اخلا�سة، 

و�سمن كل جمموعة هناك درجة تقييم حمددة لها 

للقدم  بـرطل  عنه  معرب  ت�سميمي  ب�سغط  عالقة 

االختبار،  خالل  ال�سغط  من  )با�سكال(  اأو  املربع 

على  واالأمطار  الرياح  تاأثري  يحاكي  االختبار  وهذا 

وحدة النافذة عندما يتم تركيبها يف املبنى، وللتاأهيل 

لدرجة معينة واإعطائها ت�سنيفات لالأداء، فاإن عينة 

من املنتج يجب اأن جتتاز اختبارات االأداء التالية:

القوى العاملة.

مقاومة ت�سرب الهواء.

مقاومة نفوذ املياه.

اختبارات االإجهاد االإن�سائي.

اختبارات التحميل االإن�سائي.

 مقاومة القوى الداخلية )ح�سب النوع(.

للدخول  اأدنى  حًدا  معيار  لكل  اأن  العلم  مع 

�سمن هذا الت�سنيف، وهناك اأربعة ت�سنيفات:

R Class )�سكني( وي�ستخدم يف  • ت�سنيف 
اأو الطابقني، وهو  الوحدات ال�سكنية ذات الطابق 

لكل قدم،  15 رطاًل  قادر على حتمل �سغط قدره 

اأو 720 با�سكال.

خفيف(  )جتاري   LC Class ت�سنيف   •
وي�ستخدم يف املباين ال�سكنية املتو�سطة االرتفاعات 

متطلبات  هناك  تكون  عندما  الوحدات  واملتعددة 

تتحمل  وهي  كبرية وحتميل غري طبيعي،  لفتحات 

 1.200 اأو  للدقيقة،  رطاًل   25 عن  يقل  ال  �سغًطا 

با�سكال.

•  CW Class )جتاري(، وت�ستخدم للمباين 
املتو�سطة والعالية، وعندما يكون هناك �سغط عال 

وحمدودية مقيدة مل�ستوى االإجهاد، تتحمل �سغًطا 

ال يقل عن 30 رطاًل للدقيقة، اأو 1.440 با�سكال.

يف  وي�ستخدم  )معماري(   AW Class  •
جانب  اىل  االرتفاع،  واملتو�سطة  العالية  املباين 

اأوزان زائدة وحمدودية مقيدة لالإجهاد  متطلبات 

رطاًل   40 عن  يقل  ال  �سغًطا  وتتحمل  االإن�سائي، 

هذه  ومتتاز  با�سكال،   1.920 اأو  املربعة،  للقدم 

ملميزاتها  نظًرا  عاٍل  باأداء  النوافذ  من  النوعية 

اخلا�سة.

هناك  يكون  معني  معيار  اختيار  يتم  وعندما 

احلد  من  اأعلى  املطلوب  ال�سغط  لتو�سيف  جمال 

النوافذ ذات الكفاءة 
العالية تؤدي تحكًما 

حرارًيا من ناحية انتقال 
الحرارة واألشعة وتسريب 

الهواء
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با�سكال،   5 ومبعدل  قبل،  من  اإليه  امل�سار  االأدنى 

 AW ت�سنيف  ماعدا  با�سكال   100 اأق�سى  وبحد 

حيث ال يوجد حد اأق�سى معني. 

وبجانب االأداء االإن�سائي فاإن هناك عاماًل مهًما 

التحكم  وهو  اأال  هذه،  االأداء  باختبارات  عالقة  له 

عموًما  النوافذ  ت�سميم  يتم  حيث  املياه،  بت�سرب 

فاإن  الت�سنيف  درجة  زادت  وكلما  املياه،  ت�سرب  ملنع 

على  تزيد  العا�سفة  االأمطار  مياه  ت�سرب  مقاومة 

الدقيقة  الت�سربات  بع�س  وجود  احتمال  من  الرغم 

بع�س  اأخذ  يجب  وعليه  العالية،  االأنظمة  بع�س  يف 

االحتياطات. وامل�سكلة الت�سميمية هي كيفية معاجلة 

اجلزء  ا  وخ�سو�سً النافذة  باإطار  تع�سف  التي  املياه 

و�سكل  املعجون  وهو  االأول،  الدفاع  وخط  االأفقي 

وح�سب  اختياره،  يتم  الذي  االإطار  ومقطع  املطاط 

ثانوي  نظام  و�سع  يتم  اختياره  مت  الذي  املقطع  هذا 

لت�سريف املياه التي ميكن اأن تخرتق الطرق الدفاعية 

االأوىل، وعدم وجوده يوؤدي اإىل تراكم املياه بداخلها 

وزيادة امل�ساكل والت�سريبات اإىل داخل املبنى والتغلغل 

يف املواد، ومن ثمَّ اإف�سادها، حيث يكون من االأف�سل 

جتنبها يف االأ�سا�س بتوفري مثل هذا الت�سريف.

تركيز  يوجد  املوا�سفات  هذه  �سمن  ومن 

حيث  االأملنيوم،  من  ت�سنيعها  يتم  التي  للنوافذ 

بحوايل  النوافذ  يف  االأملنيوم  ن�سبة  تقدير  يتم 

ال�سكنية، وموؤخًرا ومع زيادة  املباين غري  65% يف 

اخلا�سة  واالإر�سادات  املعايري  اإ�سافة  الطلب متت 

باالأعا�سري والتفجريات اإىل تلك املتطلبات.

املجل�س الوطني ملعايرة وتقييم الفتحات 

:)TNFRC(

ي�سف املجل�س نف�سه باأنه منظمة غري ربحية 

تدير نظام معايرة وتقييم االأداء احلراري للنوافذ 

وهدفها  واملنتجات،  ال�سقفية  والفتحات  واالأبواب 

بها  الوثوق  ميكن  ودقيقة  عادلة  معايري  توفري  هو 

من قبل املهند�سني واملعماريني واملقاولني وغريهم، 

املواد املختلفة ومن ثمَّ  للمقارنة بني  وا�ستخدامها 

اتخاذ القرار املنا�سب وال�سليم، ويعد ال�سناعيون 

موا�سفات  وامل�سممون  احلكومية  واجلهات 

TNFRC كم�سدر رئي�س ملعايرة االأداء احلراري 
ي�ستخدمون  حيث  متكاملة،  كوحدة  للنافذة 

الطريقة التي ابتكروها )طريقة حماكاة العن�سر 

 ،)  Component Modeling Approach
وب�سكل  للعن�سر،  متكاماًل  تقييًما  تعطي  والتي 

ت�سمل  اختبارها  يجري  التي  املكونات  فاإن  خا�س 

عدة  بني  الفا�سلة  واملادة  والزجاج  النافذة  اإطار 

طبقات من الزجاج )يف حالة الزجاج املعزول(.

 NGRC نتائج  يعطي  اأن  م�سنع  الأي  وميكن 

ليعطي  وذلك  حمدد،  و�سكل  اأبعاد  له  معني  ملنتج 

معلومات معينة وبحد اأدنى القيم التالية:

احلراري  الفقد  معدل  وهو   U-Factor  •
لوحدة النافذة املتكاملة، وقيمتها تراوح بني 0.20 

و1.20، وكلما قلت قيمة U كانت مقاومة النافذة 

للتبادل احلراري اأكرث وبالتايل قيمة عزل اأف�سل.

ال�سم�سي  احلراري  االكت�ساب  معدل   •
طريق  عن  )�سواء  النافذة  خالل  من   )SHGC(

اىل  اإطالقها  ثمَّ  ومن  االمت�سا�س(،  اأو  النقل 

وكلما  وواحد،  �سفر  بني  تراوح  وقيمتها  الداخل، 

انتقال  معدل  قل  احلراري  االكت�ساب  معدل  قل 

احلرارة.

ال�سفافية،   Visible Transmittance  •
انتقال  لكمية  موؤ�سًرا  تعطي  ب�سرية  خا�سية  وهي 

وكلما  وواحد،  �سفر  بني  تراوح  وقيمتها  ال�سوء، 

زادت القيمة زاد معدل �سفافية النافذة.

وهو  الهوائي،  الت�سرب   Air Leakage  •
معدل يعربرِّ عن انتقال كمية قدم مكعبة من الهواء 

اأهمية  وتنبع  الزجاج،  من  مربعة  قدم  خالل  من 

هذه القيمة من اأن فقد احلرارة واكت�سابها يتم من 

خالل الت�سريبات الهوائية عرب الفراغات وال�سقوق 

قيمة  قلت  وكلما  النافذة،  مكونات  بني  املوجودة 

الهواء  ت�سرب  معدل  قل  الهوائي  الت�سرب  معدل 

اإجراءات  اأن  مالحظة  مع  النافذة،  خالل  من 

االآن  حلد  كامل  ب�سكل  تطبق  مل  هذه  االختبارات 

وبخا�سة يف النوافذ التجارية.

يتم تصنيع 
الجدران الزجاجية 

في الموقع أو في 
المصنع

األنظمة التي 
تركب في الموقع 

تتطلب وقًتا 
وعمالة وتكاليف 
أكثر، بخالف التي 
تجهز في المصنع
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مقاومة   Condensation Resistance  •
ت�سكل  مقاومة  من  املنتج  مقدرة  وتقي�س  التكثيف، 

التكثيف على ال�سطح الداخلي للمنتج، وكلما زادت 

القيمة كان اأداء املنتج من ناحية مقاومة التكثيف 

اأف�سل، مع مالحظة اأن هذا املعدل ال يتنباأ باإمكانية 

ملقارنة  �سحيحة  طريقة  يعطي  واإمنا  التكثيف 

اإمكانية التكثيف للمنتجات املختلفة وقيمتها تراوح 

بني �سفر ومئة. 

وبا�ستخدام هذه املوا�سفات واملعدالت ميكننا 

اإعطاء مزيد من التفا�سيل عن اأنواع اأنظمة النوافذ 

وكيفية حتقيق معدالت اأداء عالية:

اأنظمة نوافذ املحال:

ياأخذ هذا النظام ا�سمه من املحال التجارية، 

طابق  بارتفاع  الزجاجية  االألواح  ت�ستخدم  حيث 

مت  وقد  التجاري،  املحل  واجهة  لتغطية  واحد 

بحيث  اخلفيف  التجاري  النظام  هذا  ت�سميم 

وت�ستخدم  املحل،  اىل  للولوج  مدخل  هناك  يكون 

املحال  كواجهة  الداخلية  التطبيقات  لبع�س  ا  اأي�سً

ما  وعادة  وغريها،  واملدار�س  التجارية  املراكز  يف 

وت�ستخدم  يليه،  الذي  اإىل  الطابق  مب�ستوى  تكون 

ت�سكل  ال  ن�سبًيا  �سغرية  اأملنيوم  واإطارات  مقاطع 

عائًقا للنظر.

وتوؤثر العوامل التالية يف اختيار هذا النظام:

االإن�سائي لنظام واجهة املحل: حيث  االأداء   •
له  ارتفاع  اأق�سى  فاإن  خفيًفا  ُيعد  النظام  هذا  اإن 

اأن  12 قدًما، ونظرًيا فاإن عر�سه ميكن  ال يتجاوز 

يكون ال نهائًيا، وذلك ب�سبب نوع االإطار، والزجاج 

امل�ستخدم، وطريقة تثبيته من االأعلى واالأ�سفل، وال 

املربعة،  للقدم  رطاًل   40 للرياح  مقاومته  تتجاوز 

وبالتايل ال ميكن زيادة ارتفاع الزجاج عن ذلك. 

يف  املحل:  واجهة  لنظام  احلراري  االأداء   •
حرارًيا  اأداًء  يعطي  ال  املحل  واجهة  نظام  الغالب 

عالًيا، ومع ذلك فاإن علينا اختيار الزجاج املنا�سب 

من حيث الطبقة الال�سقة )Coating(، ومعاجلتها 

والظروف  احلرارية  االحتياجات  مع  لتتنا�سب 

املحلية، وكذلك من املهم اختيار املواد املنا�سبة ملنع 

طريق  عن  الزجاج  اإىل  االإطار  من  احلرارة  انتقال 

احلواف، واختيار االإطار املنا�سب للتحكم يف انتقال 

الداخلي.  اإىل اجلزء  احلرارة من اجلزء اخلارجي 

ومن  النظام  داخل  من  الهواء  ت�سرب  فاإن  واأخرًيا 

احلواف يتفاوت ح�سب جودة الرتكيب ونوعية املواد 

وحالتها التي يتم تركيب النظام عليها، ويجب و�سع 

املعجون حول احلواف و�سمانها واإجراء االختبارات 

التي ت�سمن عدم ت�سرب الهواء من خاللها.

اختيار نوع النظام له 
تأثير في نوع التركيبات 
ومقدرة المكونات على 

الحركة
• التحكم املائي: نظًرا لطبيعة ت�سميمه فاإن 
ت�سرب  منع  على  حمددة  مقدرة  له  النظام  هذا 

عن  عليه  الداخلة  املياه  بت�سريف  ويقوم  املياه، 

طريق قنوات معينة يف اجلزء ال�سفلي من االإطار، 

املياه،  كمية  معاجلة  يف  حمدودية  االأ�سلوب  ولهذا 

وكلما زاد عدد الفوا�سل واملكونات زادت االأماكن 

فاإن  وبالتايل  املياه  منها  تت�سرب  اأن  ميكن  التي 

من  تقلل  املظالت  طريق  عن  الواجهات  حماية 

اإمكانية ت�سرب املياه.

• ت�سنيع نظام واجهة املحال: نظًرا لطبيعة 
ت�سنيع هذا النظام حملًيا عن طريق مقاولني من 

ومن  امل�سنعني،  قيا�سية من  مكونات  الباطن من 

فاإن  املوقع،  نف�سه يف  املقاول  ثمَّ تركيبها من قبل 

وبالتايل  االأداء،  حيث  من  تتفاوت  النظام  جودة 

على  ال�سمان  يعطي  اأن  يجب  املقاول  هذا  فاإن 

ح�سن االأداء. 
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هذا  ُيعد  املحال:  واجهة  نظام  مميزات   •
م�سادر  لتعدد  وذلك  للمقاولني  مالئًما  النظام 

العمل  اإجناز  على  القادرين  وامل�سنعني  املوردين 

بحواف  املوقع  يف  والرتكيب  ق�سرية،  فرتة  خالل 

مطاطية جافة ي�سهل معها العمل يف اأثناء الرتكيب، 

وفيما بعد عند اال�ستبدال، اإىل جانب تكلفتها االأقل 

مقارنة بالنظم االأخرى.

• القيود يف نظام واجهة املحل: نظًرا لطبيعة 
مقدرتها  يف  حمدودة  فاإنها  وتركيبتها  وظيفتها 

لي�س جيًدا  لها  االأداء احلراري  اأن  كما  االإن�سائية، 

وطريقة  امل�ستخدمة  املواد  طبيعة  ح�سب  وحمدوًدا 

ناحية  ومن  املوقع،  يف  املقاولني  قبل  من  تركيبها 

الت�سميم فاإن هناك حمدودية يف ت�سكيل االإطارات 

واالإك�س�سوارات والتعليق وت�سكيل الفتحات، واأخرًيا 

فاإن �سمان جودة العمل تاأتي من مقاولني حمليني 

ولي�س من قبل امل�سنعني.

اأف�سل  املحال:  واجهة  نظام  تطبيقات   •
تطبيق لهذا النظام هو تركيبها يف االأدوار ال�سفلية 

ا�ستخدامها حتى  االأر�سي، وميكن  الدور  وبخا�سة 

اال�سرتاطات  من  التحقق  مت  اإذا  الثاين  الطابق 

املياه  االإن�سائية والبيئية املطلوبة، ومعاجلة ت�سرب 

ح�سب املوا�سفات، ويجب عدم و�سعها فوق بع�سها 

ناحية  ومن  العلوية.  االأدوار  يف  ا�ستخدامها  اأو 

يف  هو  لها  ا�ستخدام  اأف�سل  فاإن  احلراري،  االأداء 

احلاالت التي ال تتطلب اأداًء حرارًيا عالًيا، وكذلك 

ا�ستخدامها يف التطبيقات الداخلية كواجهة املحال 

واملدار�س وغريها، والتي يتطلب فيها الف�سل بني 

الفراغات املختلفة.

واجهة  لنظام  املنا�سبة  غري  اال�ستخدامات   

املحال: يف الطرف االأمين و�سع النظام فوق نظام 

الطرف  ويف  اإن�سائية،  م�ساكل  اإىل  يوؤدي  الباب 

ت�سرب  م�ساكل  ي�سبب  بع�سها  فوق  و�سعها  االأي�سر 

املياه وبالتايل ف�سلها.

اأنظمة نوافذ اجلدران الزجاجية 

تغطية  نظام  هو  الزجاجية  اجلدران  نظام 

خارجي متكامل يعطي غطاًء خارجًيا غري اإن�سائي 

وهو  اجلوية،  العوامل  من  ويحمي  الوزن  وخفيف 

له  اأن  كما  اخلارج،  من  جمياًل  منظًرا  يعطي 

ال�سغرية  امل�ساريع  حالة  ويف  داخلية،  تطبيقات 

املوقع  يف  تركيبه  ميكن  فاإنه  االرتفاع  واملنخف�سة 
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واجهة  نظام  مثل  فيه  الزجاج  وتركيب   ،)Built
املحال، مع اأن مكونات اجلدران الزجاجية خمتلفة 

مقارنة  اأف�سل  نتائج  وتعطي  واالأداء  اخلوا�س 

االأكرب  امل�ساريع  االآخر، ويف حال  النظام  مبكونات 

ا�ستخدام  يتم  فاإنه  واملتكررة،  الطوابق  واملتعددة 

نظام الوحدة )Unitized(، والذي يتم جتميعه يف 

امل�سنع وحتت ظروف متحكم فيها تعطي جتان�ًسا 

يف الرتكيب، ويف احلالتني فاإنه يتم تركيبه خارج 

ومن  طابق،  من  والأكرث  للمبنى  االإن�سائي  النظام 

ثمَّ يتم و�سلها عن طريق و�سالت خا�سة بالنظام 

وطريقة  وج�سور،  وبالطات  اأعمدة  من  االإن�سائي 

الرتكيب هذه تعني اأن اأوزان الرياح واالأوزان امليتة 

لها  يتعر�س  التي  االإن�سائية   )Dead Loads(

النظام يتم انتقالها مبا�سرة اإىل النظام االإن�سائي 

الزجاجية  نظام اجلدران  اأن  يعني  وهذا  للمبنى، 

االإن�سائي  النظام  يقوم  بينما  وحمله،  وزنه  يحمل 

بامت�سا�س االأحمال التي يتعر�س لها.

من  لعدد  ميتد  جيد  زجاجية  جدران  نظام 

الطوابق واإدماج باب فيه بطريقة منا�سبة 

وتوؤثر العوامل التالية يف اختيار هذا النظام:

االأداء االإن�سائي للجدران الزجاجية: حيث اإن 

النظام مرتبط مبا�سرة بالنظام االإن�سائي للمبنى 

فاإن اأبعاده االأفقية والعمودية بالتايل غري حمدودة 

طاملا مت ت�سميم النظام االإن�سائي ليتحمل االأوزان 

زيادة  وميكن  الزجاجية،  اجلدران  من  املنتقلة 

التحمل االإن�سائي واأداء اجلدران الزجاجية مقارنة 

البنية  طريق  عن  وذلك  املحال،  واجهة  بنظام 

االإن�سائية  االأجزاء  حت�سني  اأو  للنظام  االإن�سائية 

فاإن  الغالب  ويف  االأملنيوم،  مقاطع  �سمن  املخفية 

عن  تزيد  اأو  لتحقق  ت�سمم  الزجاجية  اجلدران 

يتجاوز  اأن  وميكن   ،CW and AW ت�سنيف 

املربعة،  للقدم  رطل   100 عليه  املو�سوع  ال�سغط 

وجتعلها مثالية للمباين العالية التي تتعر�س للرياح 

العاتية اأو اأجواء االأعا�سري، ويف الوقت نف�سه فاإنها 

منا�سبة لالأدوار ال�سفلية واالأجواء االأقل حدة.

االأداء احلراري للجدران الزجاجية: ميكن اأن 

حتقق اجلدران الزجاجية اأداًء ممتاًزا من الناحية 

املنا�سبة  املكونات  باختيار  وذلك  احلرارية، 

االأداء  العايل  الزجاج  اختيار  يتم  بدايًة  للنظام، 

لالحتياجات  واملعاجلة  املنا�سبة  الطبقة  وو�سع 

احلرارية املطلوبة للمبنى والبيئة املحيطة، وبعمل 

احلراري  االكت�ساب  ومعامل   U معامل  فاإن  هذا 

يتم اختيارها دون التاأثري يف �سفافية الزجاج، ومن 

الثالثية   )Spacer( الفوا�سل  اختيار  يتم  ثمَّ 

الزجاج  طبقات  ف�سل  يف  وامل�ستخدمة  الف�سل 

الزجاج  طبقات  بني  احلراري  التو�سيل  لتقليل 

يجب  االإطار  مكونات  فاإن  واأخرًيا  احلواف،  عند 

االأجزاء  بني  مت�سل  حراري  فا�سل  لها  يكون  اأن 

من  يقلل  وهذا  لالإطار،  والداخلية  اخلارجية 

املائي  التكثيف  اإمكانية  ويقلل  احلراري  االنتقال 

على االإطار، ويف حالة القلق من الت�سريب الهوائي 

ميكن معاجلته بالتحكم باجلودة يف اأثناء الت�سنيع 

والرتكيب يف امل�سنع.

اجلدران  يف  املائي  بالت�سريب  التحكم 

متتد  الزجاجية  اجلدران  اأن  مبا  الزجاجية: 

لعدد من الطوابق فاإن معاجلة الت�سرب املائي لها 

يتم  املحال، حيث  التي يف  تلك  عن  نظام خمتلف 

كل  يف   )Weep Hole( للت�سريف  ثقوب  اإيجاد 

تدخل  زائدة  مياه  اأي  ت�سريف  ليتم  اأفقي  عن�سر 

احل�سوات  فاإن  الت�ساميم  معظم  ويف  النظام، 

يقلالن  اجليد  والت�سنيع   )Sealant( املطاطية 

من الكمية التي تدخل النظام، وا�ستخدام اأ�سلوب 

ثقوب الت�سريف هذا يقلل من اإمكانية جتمع املياه 

وح�سول اأ�سرار جراء ذلك.

ت�سنيع اجلدران الزجاجية: كما متت االإ�سارة 

اإليه �سابًقا فاإن اجلدران الزجاجية يتم ت�سنيعها 

هاتني  اإحدى  واختيار  امل�سنع،  يف  اأو  املوقع  يف 

والرتكيب،  الت�سنيع  عملية  يف  يوؤثر  الطريقتني 

حيث اإن االأنظمة التي يتم تركيبها يف املوقع متتلك 

القابلية للتغيري يف املوقع بح�سب الظروف، كما اأنه 

منا�سب لالأ�سكال املعقدة، اأما االأنظمة امل�سنعة يف 

امل�سنع فاإنها منا�سبة للم�ساحات الكبرية واالأ�سكال 

االأقل تعقيًدا، وبالطبع فاإن االأنظمة التي تركب يف 

املوقع تتطلب وقًتا وعمالة وتكاليف اأكرث للرتكيب، 

بخالف تلك الوحدات املنتجة يف امل�سنع، وال�سبب 

يكون  املوقع  يف  تركيبها  يتم  التي  االأنظمة  اأن  هو 

من اخلارج، اأما تلك التي يتم ت�سنيعها يف امل�سنع 

يتم  التي  اأن  مالحظة  مع  الداخل،  من  فيكون 

جتهيزها يف امل�سنع تتطلب وقًتا، ومن ثم �سحنها 

جيدة،  بطريقة  جدولتها  يتطلب  وهذا  املوقع،  اإىل 

نوع  يف  تاأثري  له  النظام  نوع  اختيار  فاإن  واأخرًيا 

ولهذا  احلركة،  على  املكونات  ومقدرة  الرتكيبات 

حمدودة  املوقع  يف  تركيبها  يتم  التي  االأنظمة  فاإن 

ت�سنيعها  يتم  التي  بتلك  مقارنة  الناحية  من هذه 

احلركة  ت�ستوعب  متداخلة  باإطارات  امل�سنع  يف 

العادية يف املباين.

اأنظمة  تتميز  الزجاجية:  اجلدران  مميزات 

بنظام  مقارنة  بكفاءتها  الزجاجية  اجلدران 

املحال التجارية، وذلك مبقاومتها للرياح وت�سريب 

على  مقدرتها  اىل  اإ�سافة  احلراري،  واالأداء  املاء 

مع  تتنا�سب  التي  املتعددة  واأ�سكالها  التكييف 

معظم أنظمة الجدران الزجاجية تستخدم الحواف 
المطاطية التي تسمح باستبدال الزجاج في المستقبل

تكلفة نظام النوافذ المصنعة ذات األداء العالي أقل من 
تلك التي في نظام الجدران الزجاجية
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جًدا  كبرية  اإمكانات  وتعطي  واخلارج  الداخل 

وغري حمدودة، ويوفر كثري من امل�سنعني ال�سواتر 

االأ�سعة  يف  جيًدا  حتكًما  تعطي  والتي  ال�سم�سية 

مع  تن�سيقها  يجب  والتي  الطبيعية،  واالإ�ساءة 

اأنظمة  الكثري من  فاإن  واأخرًيا  امل�ستخدم،  النظام 

املطاطية  احلواف  ت�ستخدم  الزجاجية  اجلدران 

الأي  امل�ستقبل  يف  الزجاج  با�ستبدال  ت�سمح  والتي 

�سبب.

نظام  يتطلب  الزجاجية:  اجلدران  يف  القيود 

امل�سنع جدولتها  امل�سنعة يف  الزجاجية  اجلدران 

وتوريد  بت�سنيعها  لي�سمح  جيد  ب�سكل  وتخطيطها 

املطلوب  اختلف  وكلما  للرتكيب،  املوقع  اإىل  املنتج 

املطلوب  الوقت  كان  القيا�سية  الوحدات  تلك  عن 

للت�سنيع اأطول، كذلك التكلفة فاإنها ُتعد اأغلى من 

املوقع  يف  تركيبها  يتم  التي  االأنظمة  اأما  غريها، 

فاإنها اأغلى بحوايل 40-60% من تلك التي ت�سنع 

نظام  من  مرتني  اإىل  مبرة  اأغلى  وهي  املوقع،  يف 

املحال التجارية، وهذا طبيعي بالنظر اىل اجلودة 

العالية واالأداء املمتاز للنظام.

ذكرنا  مثلما  الزجاجية:  اجلدران  تطبيقات 

يتم  التي  الزجاجية  اجلدران  اأنظمة  فاإن  �سابًقا 

املنخف�سة  للمباين  منا�سبة  املوقع  يف  تركيبها 

و�سكاًل  عالًيا  اأداًء  تتطلب  والتي  وال�سغرية، 

اإ�سافة  اخلارجي،  للمظهر  ومت�ساًل  متجان�ًسا 

اإىل ت�سهيل التغيري يف املوقع وا�ستيعابها لالأ�سكال 

الوحدات  فاإن  االآخر  الطرف  وعلى  املعقدة، 

املتو�سطة  للمباين  منا�سبة  امل�سنع  يف  امل�سنعة 

االرتفاع والعالية، والتي تتطلب اأداًء عالًيا، وكذلك 

اخلارجي  ال�سكل  يكون  التي  للحاالت  منا�سبة 

ب�سيًطا وموحًدا.

نظام النوافذ امل�شنعة

نظام النوافذ امل�سنعة هو منتج من امل�سنع، 

م لكي يتم تركيبه يف الفتحة املعدة له يف جدار  مرِّ و�سُ

لها  اأو  ثابتة  تكون  اأن  ميكن  النافذة  وهذه  املبنى، 

للتهوية الطبيعية  مفا�سل وميكن فتحها واإغالقها 

للمبنى، كما ميكن تركيبها كوحدة منف�سلة اأو يف 

 Strip( جمموعة لت�سكل فتحة كبرية يطلق عليها

 Window، Ribbon Window، window
walls(، ويف الغالب فاإن الفتحات يف النوافذ لها 
عتبة علوية و�سفلية مرتبطة مبواد اجلدار وهيكله.

ا�ستخدام نظام منا�سب ذي  ال�سورة تو�سح   

اأداء عال وكذلك دمج الباب مع اجلدار الزجاجي.

النظام يف  املختلفة من هذا  االأنواع  وت�سرتك 

التحكم باجلودة يف اإنتاجها والتحكم يف اأدائها.

وتوؤثر العوامل التالية يف اختيار هذا النظام:

النوافذ  نظام  للنافذة:  االإن�سائي  االأداء 

اخلارجية  اجلدران  يف  تثبيتها  يتم  امل�سنعة 

كما  املبنى،  اىل  االأحمال  تنتقل  وبالتايل  للمبنى 

اأن اأبعادها حمدودة بعمليات الت�سنيع وقيود لوح 

النافذة،  ت�ستحملها  التي  الرياح  واأوزان  الزجاج 

كما  االإك�س�سوارات،  بنوعية  االأحيان  بع�س  ويف 

يجب احت�ساب الوزن الكلي للنافذة املجمعة ومدة 

حتمله،  على  بها  املحيط  االإن�سائي  النظام  قدرة 

االأداء  وكفاءة  الرياح  اأوزان  ملقاومة  بالن�سبة  اأما 

الزجاجية  اجلدران  نظام  بني  متو�سطة  فاإنها 

منا�سب   R الت�سنيف  التجارية.  املحال  ونظام 

وت�سنيف  االرتفاع  املنخف�سة  ال�سكنية  للمباين 

التجارية  املباين  الحتياجات  منا�سب   LC
 CW or AW ت�سنيف  ومنتجات  املنخف�سة، 

ميكن اأن تتحمل 100 رطل للقدم املربعة اأو اأكرث، 

متعددة  ال�ستخدامات  �ساحلة  جتعلها  والتي 

ووا�سعة.

اجلدران  مثل  للنافذة:  احلراري  االأداء 

حيث  ممتاًزا،  حرارًيا  اأداًء  لها  فاإن  الزجاجية 

ميكن تو�سيف الزجاج عايل الكفاءة من م�سنع 

معينة،   U and SHGC قيمة  لتحقيق  معني 

ال�سفاف،  الزجاج  ا�ستخدام  هو  الغالب  اأن  ومع 

تغطية  وطبقات  اأنواع  ا�ستخدام  ميكن  اأنه  اإال 

احلواف  تو�سيف  يتم  كما  للنوافذ،  خمتلفة 

املطاطية ذات االأداء العايل لعمل العزل املنا�سب 

املادة  اإ�سافة  جانب  اإىل  الزجاج،  حواف  عند 

الفا�سلة للحرارة بني اجلزء الداخلي واخلارجي 

يؤدي اختيار 
نظام غير مناسب 

للمبنى ولظروف 
المكان إلى نتائج 

غير مرغوبة 

يسهم تصميم 
نظام النافذة 
المناسب في 

بقاء المبنى 
لفترة طويلة دون 

مشاكل صعبة 
التصحيح أو مكلفة
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اأن  يجب  النافذة  فاإن  املح�سلة  ويف  االإطار.  من 

يظهر  واأن   ،  NFRC قبل  من  وتقيم  ت�سنف 

واملوا�سفات  ال�سروط  ح�سب  العايل  اأداوؤها 

املطلوبة.

الت�سرب املائي للنافذة: نظام النوافذ امل�سنعة 

وبالتايل  االأخرى،  االأنظمة  من  اأ�سغر  �سطح  لها 

اأقل، ومع ذلك فاإن  فاإن امل�ساحة التي تلتقي باملاء 

االأجزاء االأفقية ميكن اأن جتمع املاء وتكون م�سدًرا 

للت�سرب املائي، وبخا�سة يف االأجزاء املتحركة من 

النافذة، وذلك الأن اأي ت�سرب للماء يجمع يف اإطار 

النافذة االأفقي من وحدة النافذة وت�سريفه بعيًدا 

منها ومن االأ�سفل.

كلًيا  النافذة  ت�سنع  النوافذ:  نظام  ت�سنيع 

للموقع  وتوريدها  يتم �سحنها  ثمَّ  امل�سنع، ومن  يف 

للرتكيب يف الفتحة املعدة لذلك، وهذا قد يتطلب 

من  اختيارها  مت  التي  النافذة  ح�سب  اأطول  وقًتا 

اإ�سافة  امل�سنع،  يف  املوجودة  مع  اختالفها  حيث 

اأق�سر  وقًتا  يتطلب  امل�سنع  يف  الت�سنيع  اأن  اإىل 

اإذا  ا  وخ�سو�سً الرتكيب،  ثمَّ  ومن  الت�سنيع  يف 

تفا�سيل  وتختلف  املبنى،  داخل  من  الرتكيب  مت 

الرتكيب ح�سب امل�سنع ونوعية اجلدار الذي �سيتم 

املنا�سب حول  النافذة فيه ونوعية املعجون  تركيب 

حواف النافذة.

نظام  يقارب  امل�سنعة:  النوافذ  نظام  مميزات 

نظام  من  قريًبا  اإن�سائًيا  م�ستوى  امل�سنعة  النوافذ 

ميكن  احلرارية  الناحية  ومن  الزجاجية،  اجلدران 

اأن يحقق اأداًء عالًيا ميكن تكييفه وت�سميمه ليتنا�سب 

فاإن امل�سنعني  الت�سميم  اأما من ناحية  مع املطلوب، 

التي  املغلقة  النوافذ  من  متعددة  اختيارات  يوفرون 

وم�ستوى  والطراز  والنوع  احلجم  ناحية  من  تفتح 

ن هذا النظام من ا�ستيعاب ال�سماكات  االأداء، كما ميكرِّ

مواقعها.  عن  النظر  بغ�س  اجلدران  من  املختلفة 

واأخرًيا فاإن تكلفة نظام النوافذ امل�سنعة ذات االأداء 

العايل اأقل من تلك التي يف نظام اجلدران الزجاجية. 

املنتجات  مثل  امل�سنعة:  النوافذ  نظام  قيود 

امل�سنعة االأخرى فاإنها حتتاج اىل جدولة وتخطيط 

اأما  املوقع،  يف  وتركيبها  وتوريدها  لت�سنيعها 

على  فتعتمد  املو�سوعة  امليزانية  اإىل  بالن�سبة 

القرارات الت�سميمية واملوا�سفات واختيار املنا�سب 

منها لالحتياج، التكييف والتغيري ب�سكل مبالغ فيه 

�سيجعله مكلًفا اأو غري متوافر اآنًيا، كما اأن التبديل 

�سي�سنع  فتحها  ميكن  التي  املغلقة  النوافذ  بني 

والتي يجب حلها  االإطار ومقطعه،  �سكل  فروًقا يف 

والت�سغيل  لل�سيانة  بالن�سبة  اأما  الت�سميم،  يف 

طريق  عن  تركيبها  اإعادة  فيمكن  واال�ستبدال 

معجون لني كما هو احلال يف الوقت احلا�سر.

ميكن  امل�سنعة:  النوافذ  نظام  تطبيقات 

ا�ستخدام نظام النوافذ امل�سنعة الأي مبنى واأي مكان 

وباأي �سكل تقريًبا، وهي منا�سبة ب�سكل خا�س للجدران 

م�ساحة  تتطلب  والتي  فيها  فتحات  عمل  ميكن  التي 

امل�سممة،  اجلدار  مب�ساحة  مقارنة  للنوافذ  اأ�سغر 

لتح�سني  اأو  اإن�سائًيا  متطلًبا  يكون  اأن  ميكن  وهذا 

االأداء احلراري للجدار من خالل زيادة امل�سطح ذي 

العزل احلراري، وميكن ا�ستيعاب فتحات النوافذ اإذا 

العام  امل�سطح  �سمن  منا�سبة  بطريقة  ت�سميمها  مت 

للجدار وبغ�س النظر عن ارتفاع الطابق.

معني  ملبنى  النوافذ  اأنواع  اأف�سل  اختيار  اإن 

عميقة  معرفة  واملهند�س  امل�سمم  من  يتطلب 

من  املختلفة  االأنواع  من  توافرة  امل  باالختيارات 

نظام  اأو  التجارية  املحال  نظام  �سواء  النظم، 

امل�سنعة،  النوافذ  نظام  اأو  الزجاجية  اجلدران 

اأداء عال لها فهم مكونات كل  ومن املهم لتحقيق 

نظام وت�سميمه وتو�سيفه بطريقة منا�سبة، ويوؤدي 

منا�سب  وغري  للمبنى  منا�سب  غري  نظام  اختيار 

زيادة  من  مرغوبة  غري  نتائج  اإىل  املكان  لظروف 

التكاليف و�سعف االأداء، اأو اإىل التاأثري يف املبنى، 

املنا�سب  النافذة  نظام  ت�سميم  ي�سهم  حني  يف 

�سعبة  م�ساكل  دون  طويلة  لفرتة  املبنى  بقاء  يف 

الت�سحيح اأو مكلفة. 
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ال يختلف اثنان على الدور الكبري الذي قامت وما زالت تقوم به 

جميع  تربط  الطرق  من  حديثة  �سبكة  اإن�ساء  خالل  من  النقل،  وزارة 

حالًيا  قائمة  الطرق  من  مرتات  الكيلو  من  االآالف  اململكة،  مناطق 

يف  الطرق  �سبكات  تطور  من  ن  مكَّ وما  قريًبا.  ت�سلمها  �سيتم  واالآالف 

رت كل جهودها وخرباتها يف تنفيذ  املدن الرئي�سة اأن وزارة النقل �سخَّ

العديد من الطرق فيها. فوزارة النقل جنحت يف تنفيذ الطرق الدولية، 

اإن�ساء طرق  من خالل ت�ساميم هند�سية دولية متعارف عليها. اإال اأن 

ال�سالمة  هند�سة  جمال  يف  متقدمة  خربات  اإىل  يحتاج  املدن  داخل 

املرورية. وهذا ما مل يتوفر لدى الوزارة عند اإن�سائها للطرق الدائرية 

يف مدينة الريا�س قبل ع�سرين عاًما، ما اأدى اإىل ظهور بع�س االأخطاء 

ال�سالمة  هند�سة  مبراعاة  يتعلق  ما  وبخا�سة  املرورية،  الهند�سة  يف 

املرورية عند تنفيذ تلك ال�سبكة ال�سخمة من الطرق واجل�سور واالأنفاق 

داخل العا�سمة. وتعني على الوزارة اأن تدفع اأكرث من تكلفة اإن�ساء تلك 

املفرت�س  من  كان  التي  الهند�سية  االأخطاء  لتعديل  واجل�سور  االأنفاق 

معاجلتها منذ االإن�ساء و�سمن املبلغ املخ�س�س للم�سروع!

فاإذا كنا نريد فعاًل طرح ق�سايانا ب�سفافية، فالبد اأن يكون للهيئة 

الهندسة المرورية الغائبة؟!

بقلم: عمرو بن عبدالعزيز املا�شي

م�شاعد مدير عام العالقات العامة والإعالم مبجل�س ال�شورى

ملمو�س  دور  ال�سعوديني  للمهند�سني  ال�سعودية 

الطرق  من  الكثري  اأن  ا  خ�سو�سً املجال،  هذا  يف 

عديدة  جوانب  تفتقد  الرئي�سة  املدن  يف  املنفذة 

من ال�سالمة املرورية، ما يو�سح غياب املهند�سني 

عند  املرورية  ال�سالمة  هند�سة  يف  املتخ�س�سني 

هند�سة  اأن  ا  خ�سو�سً للتنفيذ،  امل�ساريع  تلك  طرح 

املدن  داخل  وجودها  يتطلب  املرورية  ال�سالمة 

املكتظة بال�سيارات وال�سكان، وهذه العوامل قد تقل 

يف الطرق الطويلة.

ف�سوف  الطرح،  يف  دقة  اأكرث  اأكون  ولكي 

ذكرته  ملا  حًيا  مثااًل  الريا�س  مدينة  يف  اأذكر 

ميكن م�ساهدته على الطبيعة. فالدوارات التي مت 

ال�سباح  االأحمد  جابر  ال�سيخ  طريق  يف  تنفيذها 

متت ب�سكل يفتقد عوامل ال�سالمة املرورية. ويبدو 

عنها  تنتج  املدرو�سة«  »غري  ال�سريعة  القرارات  اأن 

اأمور قد ال نفكر فيها وال تت�سح لنا اإال بعد التنفيذ، 

وهذا ما حدث يف طريق ال�سيخ جابر ال�سباح، فقد 

نفذت تلك الدوارات بطريقة تفتقد اأب�سط القواعد 

الهند�سية فيما يتعلق بال�سالمة املرورية!! وهنا يربز 

�سوؤال: هل الق�سد تنفيذ دوار فقط؟ اأو اأن الهدف 

على  ي�سّهل  دوار  متكامل،  دوار  ناجح،  دوار  تنفيذ 

رجال املرور عملهم ال اأن يزيد من اأعبائهم، دوار 

اأن  وي�ستطيع  املرور،  حركة  يف  يتحكم  اأن  ي�ستطيع 

يحل اإحدى امل�سكالت التي برزت من خالل تطبيق 

اخلطة اال�سرتاتيجية املرورية ملدينة الريا�س؟!

دوار  يغلقون  وهم  املرور  رجال  �ساهدت  لقد 

بندر  االأمري  �سارع  مع  جابر  ال�سيخ  �سارع  تقاطع 

تظهر  بداأت  اأن  بعد  مرة  من  اأكرث  عبدالعزيز  بن 

الدوارات  تلك  اأن  ا،  اأي�سً اأجزم،  واأكاد  امل�ساكل. 

اأعداد  النمو املتزايد يف  العمل يف ظل  لن ت�ستطيع 

ا اأنه  املركبات التي ي�سهدها ذلك ال�سارع، خ�سو�سً

جانب  ومن  الدويل.  فهد  امللك  ا�ستاد  من  قريب 

اأن  يجب  التي  املرورية  ال�سالمة  و�سائل  اأين  اآخر: 

ب�سرد  املقاول  اكتفى  فقد  دوار؟  كل  عند  تتوافر 

والتحذيرية،  االإر�سادية  اللوحات  من  جمموعة 

واأي  حّذرتكم!  لقد  لل�سائقني:  يقول  احلال  ول�سان 

حادث بعد ذلك فلي�س �سمن م�سوؤولياتي.

اأين املهند�سون املخت�سون عند  اأت�ساءل:  اإنني 

النقل  وزارة  بحجم  فوزارة  الدوارات؟  تلك  تنفيذ 

التنفيذ  على  القادرة  الكوادر  ت�ستقطب  ال  كيف 

الكثري  اإىل  تفتقر  فالدوارات  اخلارج؟  من  ولو 

واملنحدرات  امل�ساة،  ومعابر  ال�سالمة،  و�سائل  من 

واالإنارة  اخلا�سة،  االحتياجات  بذوي  اخلا�سة 

يف  الدخول  قبل  الو�سطية  اجلزر  وتوجيه  الكافية، 

�سرعة  خف�س  على  ت�ساعد  لكي  الدائرة،  حميط 

املركبات بطريقة اإجبارية.. وهنا ياأتي دور اجلانب 

االإر�سادية  اللوحات  وتوزيع  احلقيقي،  الهند�سي 

والتحذيرية وتنظيمها ب�سكل اأكرث منا�سبة مما هو 

حا�سل االآن.

هند�سة  اإىل  حاجتنا  على  يدلل  اآخر  وموقع 

عثمان  طريق  يف  َي�ِسْر  فمن  املرورية..  ال�سالمة 

تنفيذ  مت  كيف  َيَر  الريا�س  �سمال  يف  عفان  بن 

واحلال  هند�سية.  قاعدة  اأي  دون  اال�ستدارات 

مدن  يف  الطرق  من  الكثري  على  ين�سحب  هذا 

اململكة.

ال�سعودية  الهيئة  على  اأقرتح  فاإنني  وعليه، 

العالقة  ذات  اجلهات  مع  التن�سيق  للمهند�سني 

لعدد  املنا�سبة  احللول  وو�سع  العمل  ور�س  وتنفيذ 

املرورية  ال�سالمة  بيئة  اأبرزها: حت�سني  االأمور  من 

عند امل�ساجد واملدار�س مبدن اململكة، وحت�سني بيئة 

واملدار�س  امل�ساجد  بوابات  عند  واالنتظار  امل�ساة 

واالأ�سواق من خالل حت�سني م�سار النزول وال�سعود، 

وتنظيم بيئة وقوف املركبات وانتظارها، وحركتها 

منطقة  وحتديد  وال�سوق،  وامل�سجد  املدر�سة  حول 

وا�سرتاطاتها  املناطق،  لتلك  املخف�سة  ال�سرعة 

الهند�سية القيا�سية.

�سوارع  يف  الو�سطية  اجلزيرة  تلغى  ال  ملاذا 

اأر�سفة وا�سعة متكن �سكانها من  االأحياء وتو�سع 

ال�سارع ب�سكل يقلل  امل�سي داخل احلي، وت�سميم 

اإىل  اإ�سافة  احلي،  �سكان  حلماية  ال�سرعة  من 

وخمارجه،  الواحد  احلي  مداخل  من  التقليل 

مدخل  له  ليكون  اأمنًيا  احلي  �سبط  ي�سهل  لكي 

املداخل  ع�سرات  من  بداًل  واحد  وخمرج  واحد 

واملخارج؟!

مواقف  لتكون  اخلدمة  طرق  ت�سمم  ال  ملاذا 

للمحالت التجارية والزبائن كما هو احلال يف دول 

اأخرى بداًل من اأن تكون بو�سعها احلايل التي متكن 

 120 املتهورين من القيادة فيها ب�سرعة ت�سل اإىل 

كيلو مرًتا يف ال�ساعة؟

ملاذا ال تتم درا�سة احلد من حوادث االنزالق 

ا اأن  على �سبكات الطرق يف مدن اململكة، خ�سو�سً

وال�سوارع  الطرق  من  الكثري  يف  املنفذ  االإ�سفلت 

على  ي�ساعد  ما  النعومة،  من  كبرية  درجة  على 

اأول  بعد  ا  خ�سو�سً املفجعة،  واحلوادث  االنزالق 

تقاطعات  عند  دوارات  وت�سميم  مطر،  ر�سة 

داخل  املوجودة  »30م«  عر�س  ذات  ال�سوارع 

القائم حالًيا،  الو�سع  بداًل من  ال�سكنية،  االأحياء 

اال�سطناعية  واملطبات  ال�سبات  عن  واال�ستغناء 

عند التقاطعات.

م�سرًحا  اأ�سبحت  لالأ�سف  �سوارعنا  اإن 

من  االآالف  القاتلة،  املرورية  للحوادث  يومًيا 

الت�ساميم التي ميكن اأن يطلق عليها اأي م�سمى 

غري اأن تكون هند�سية. ولك اأن تتخيل مدينة من 

فيها  توجد  ال  كالريا�س  تطوًرا  العامل  اأكرث مدن 

اخلا�سة،  االحتياجات  ذوي  لعربات  منزلقات 

االإ�سارات  من  بالقرب  امل�ساة  لعبور  واأماكن 

بداأت  قد  االأمانة  كانت  »واإن  واالأ�سواق  املرورية 

البيئة وتطويرها«،  االأخرية بدعم هذه  االآونة  يف 

يف  للتحكم  علمية  هند�سية  و�سائل  فيها  ولي�س 

وما  ال�سريعة.  الطرق  على  واملخارج  املداخل 

اإىل  يتعر�س  الذي  الب�سيط  املواطن  يهمني ذلك 

مرورية  اإ�سارات  عند  الطويلة  االنتظار  طوابري 

توقفه اأكرث من ع�سر دقائق لي�س ب�سبب االإ�سارة، 

يدفع  الذي  اخلاطئ  ال�سارع  ت�سميم  ب�سبب  بل 

بع�س ال�سيارات االأخرى من الدخول اإىل االإ�سارة 

ال�سوئية من فتحة قريبة، اأو حتى و�سع االإ�سارة 

غري املنطقي!!

هذا  يف  الكتابة  على  اإ�سراري  اأن  اهلل  يعلم 

ال�سيخ  اأو  الرجل،  ذلك  على  خويف  هو  املو�سوع 

الكبري، اأو ال�ساب الذين ال يجدون بيئة اآمنة للم�ساة 

واملراأة  الطفل  اأو  ال�سلوات،  الأداء  يذهبوا  لكي 

فكروا  كلما  املعاناة  اأ�سد  يعانون  الذين  ال�سيخ  اأو 

عابر  اأو  الطفل  ذلك  ب�سبب  اأو  الطريق،  عبور  يف 

ليعرب  الي�سار  اجتاه  يف  ينظر  كان  الذي  الطريق 

الطريق فده�سته �سيارة جاءت من اليمني معاك�سة 

املو�سوعة يف  اال�ستدارة  فتحة  للدخول يف  للطريق 

الر�سيف ب�سكل خاطئ!

يتطور  فالعامل  مرير،  واقع  مع  نتعامل  اإننا 

جرياننا  ا  خ�سو�سً املجال،  هذا  يف  حولنا  �سريًعا 

ت�ستطيع  ال  للمرور  العامة  واالإدارة  اخلليجيني. 

التي  املميتة  احلوادث  من  تقلل  اأن  حاولت  مهما 

حتدث يومًيا ب�سبب االأخطاء الهند�سية، واالإدارات 

املعنية بالتنفيذ يف اأمانات املدن ال يعون حتى االآن 

معنى »ال�سالمة املرورية«، وال يعون معنى االإ�سراع 

يف معاجلة الو�سع الذي ي�ستنزف ع�سرات االأرواح 

م�ستوى  حتقيق  من  املدن  اأمانات  اأين  يومًيا.. 

ال�سالمة املرورية؟

اأن يكون  اإن الهيئة ال�سعودية للمهند�سني البد 

وحدة  اإن�ساء  خالل  من  ذلك  يف  فاعل  دور  لها 

حملية  بخربات  ت�ستعني  الهيئة  يف  املرور  لهند�سة 

ودولية، الإعادة درا�سة م�ستوى ال�سالمة املرورية يف 

مدن اململكة، بداًل من الو�سع البدائي احلايل الذي 

ا اأن  ي�سبب االآالف من احلوادث املرورية، خ�سو�سً

اململكة وحمافظاتها،  �سوارع مدن  منفذ يف  ما هو 

لعربات  ومنزلقات  ا�ستدارة  وفتحات  اأر�سفة  من 

اأب�سط  مع  يتفق  ال  اخلا�سة  االحتياجات  ذوي 

القواعد الهند�سية، وهو من اأهم م�سببات احلوادث 

واملخالفات املرورية.

واملراكز  والقرى  للمحافظات  بالن�سبة  اأما 

يف  التخرج  م�ساريع  تخ�س�س  اأن  اأقرتح  فاإنني 

كليات الهند�سة يف جامعات اململكة لتطوير اأحياء 

تلك املحافظات واملراكز و�سوارعها. اإن االأخطاء 

اخل�سائر  من  الكثري  يف  يومًيا  تت�سبب  الهند�سية 

تزيد  اخل�سائر  تلك  اأن  لدرجة  والب�سرية  املادية 

�سنوًيا،  وال�سحة  التعليم  على  ي�سرف  ما  على 

ال�سعودية  الهيئة  من  �سريًعا  حترًكا  يتطلب  ما 

للمهند�سني. 

ل
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م
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ا  خ�سو�سً ونزاعهم  االأطفال  �سجار  اأن  النف�سي  الطب  خرباء  يوؤكد 

ال�سيطرة على باقي  اأمر طبيعي، فالطفل االأكرب كثرًيا ما يحاول  االإخوة 

البنات،  على  ال�سيطرة  يحاولون  االأوالد  اأن  كما  فيت�ساجرون،  اإخوته 

والطفل الناجح كثرًيا ما يلجاأ اإىل الت�سغري من �ساأن الطفل غري الناجح 

ال�سعر  لون  من  بع�سهم  من  االأوالد  ي�سخر  وقد  فيت�ساجرون،  درا�سته  يف 

ذلك  فيوؤدي  القامة،  يف  الطول  اأو  الق�سر  اأو  االأنف  اأو  القدم  �سكل  اأو 

اإنه كلما كرب الطفل اجتهت  اإىل ال�سجار بينهم، وبع�س الدرا�سات تقول 

اأما  الوقت،  مبرور  االختفاء  اإىل  ال�سجار  يف  والرغبة  الغ�سب  اأعرا�س 

ا  اأعرا�سً واأ�سبحت  �سلوكية  م�سكلة  اأ�سبحت  اخلام�سة  بعد  ا�ستمرت  اإذا 

وعالمات على �سوء التكيف وع�سبية املزاج، ويكون ال�سجار والنزاع على 

اإىل  االأمر  ميتد  ورمبا  االأ�سوات  بعدها  تتعاىل  ت�ستحق،  ال  ب�سيطة  اأمور 

الت�سابك باالأيدي.

الغ�شب انفعال طبيعي

د.�سحاتة حمرو�س، اأ�ستاذ علم النف�س، يوافق راأي اخلرباء ويوؤكد اأن 

ظاهرة ال�سجار بني االأبناء طبيعية، ولها بع�س االإيجابيات، فالغ�سب انفعال 

طبيعي ولكن طريقة التعبري عنه تختلف بني النا�س، فمن املمكن اأن نختلف 

مع �سخ�س نحبه وتبقى عالقة الود قائمة، ومن ثمَّ ال يجب اأن يحاول االآباء 

منع ال�سجار بني االأبناء ب�سكل تام، الأن ذلك لن يحدث، واإمنا ينبغي تعليم 

وعدم  الغ�سب،  عن  التعبري  يف  واحلوار  الكلمات  ا�ستخدام  كيفية  االأبناء 

اللجوء اإىل التجريح اأو ال�سباب اأو االتهام اأو ال�سخرية اأو العنف اأو ال�سرب. 

باخت�سار ال بد اأن يتعلم الطفل البعد عن العنف اللفظي اأو اجل�سدي، وكلما 

اكت�سب الطفل مهارات املناق�سة الفاعلة مع اإخوته، وتعلم كيفية الدفاع عن 

اأي مبداأ يوؤمن به، اأو اأي ق�سية يتبناها، تبلورت �سخ�سيته ووثق بنف�سه واأدى 

به ذلك اإىل مزيد من اكت�ساب مهارات احلوار الناجح.

 ن�سيحة لالآباء واالأمهات

دعوا أطفالكم يغضبون 
ويتشاجرون

ظاهرة تفتح الطريق لفهمهم وتعلمهم اأدب اخلالف والتعبري عن اأفكارهم وم�ساعرهم.

اأن الأمور ل ت�شري  اإل  اللعب والهوايات،  اأنواع  ا �شحبة دائمة ورفقة م�شمونة ملمار�شة �شتى    يوفر ال�شغار لبع�شهم بع�شً

ا واحدة اإل  دائًما يف هذا الجتاه الإيجابي اجلميل، فما اجتمع اأطفال يف مكان واحد ي�شتخدمون اأدوات واحدة ويتقا�شمون اأًبا واأمًّ

تعار�شت م�شاحلهم وتباينت وجهات نظر كل منهم، وكان الغ�شب وال�شجار وال�شراع.

 ومتثل هذه الظاهرة عالمة من عالمات النمو 

الطبيعي لالأطفال وهي اأمارة من اأمارات التفاعل 

ال�سوي بينهم، ومن الطبيعي اأن يكون �سجار االأبناء 

يف  �سجارهم  من  اأقل  بعدها  وما  الثالثة  �سن  يف 

هذه  يف  ال�سجار  اأن  كما  بعدها،  وما  ال�سابعة  �سن 

يف  معاركهم  من  حدة  اأقل  �سيكون  بدوره  املرحلة 

�سن الثانية ع�سرة وما بعدها، وتظل معارك االأبناء 

اإىل  ن�سل  حتى  بهم  العمر  تقدم  مع  حدة  تزداد 

وامل�سكالت  القالقل  اإثارة  منحنى  يف  نقطة  اأعلى 

مع بداية مرحلة املراهقة وما بعدها بعام اأو عامني 

اأخرى،  مرة  للنزول  املنحنى  يعود  ثم  االأكرث،  على 

ال�سن حتولت طريقتهم  املراهقون يف  تقدم  فكلما 

واالأرجل  االأيدي  ا�ستعمال  من  اخلالف  ت�سوية  يف 

وممار�سة العنف اجل�سدي اإىل امل�ساحنات اللفظية 

املنطق  �سيكون  �سحيح  املنطقية،  واملناق�سات 

امل�ستخدم يف هذه املناق�سات معوًجا اأحياًنا ومغلوًطا 

اأحياًنا كثرية، ولكن املهم هو عودة هذه امل�ساجرات 

للهدوء التدريجي مع تقدم العمر حتى يتعلم االأبناء 

كيفية ف�س النزاعات بالطرق ال�سلمية.

ما يدور بداخل الطفل

اأن  اإىل  النظر  حمرو�س  د.�سحاتة  ويلفت 

اأمام  الطريق  يفتح  قد  االأبناء  بني  ال�سجار 

مما  الطفل  بداخل  يدور  ما  لفهم  الوالدين 

اأو  اأحياًنا،  املفتقدة  الطفل  احتياجات  عن  يعربرِّ 

جتاه  �سلبية  م�ساعر  من  به  ي�سعر  ما  على  يدل 

ما  اإىل  ي�سري  اأو  اأ�سرته،  اأفراد  من  االآخرين 

يف�سر  اأو  توؤرقه،  انفعاالت  من  �سدره  يف  يعتمل 

اأمناًطا من اعرتا�ساته  اأو يظهر  بع�س خماوفه، 

جانًبا  يو�سح  اأو  له،  الكبار  معاملة  طريقة  على 

اأن  من م�سكالته التى يعانيها داخل االأ�سرة.كما 

ال�سجار بني االأبناء قد ي�سرف جزًءا لي�س بقليل 

ال  مكبوتات  عن  وينف�س  املختزنة،  الطاقة  من 

فيقوم  حياء،  اأو  خوًفا  بها  البوح  الطفل  ي�ستطيع 

بالتنفي�س عما يف نف�سه يف اجتاه اإخوته �ستًما اأو 

�سرًبا اأو ركاًل، بداًل من اأن ي�سرفها يف اجتاهها 

احلقيقي ناحية االأب اأو االأم اأو اأحد الكبار ب�سفة 

عامة، ووظيفة ال�سجار هنا اأ�سبه ما تكون باألعاب 

حيز  تاأخذ  امل�ساجرات  اأن  اإال  اخليالية،  الطفل 

التوتر  يختزل  فكالهما  للعنف،  الفعلي  التنفيذ 

النف�سي للطفل اأو يعربرِّ عن �سراعاته اأو ي�ساعده 

يكونون  ال  وحينئذ  بداخله،  عما  التنفي�س  على 

بطرق  بداخلهم  ما  يخرجوا  اأن  اإىل  م�سطرين 

اأخرى قد تكون غري �سحية.

ع�سبية  على  امل�ساجرات  تدل  قد  كذلك 

اأو  كليهما،  اأو  الوالدين  اأحد  من  املوروثة  الطفل 

قد تدل على الع�سبية املكت�سبة من طريقة تعامل 

الوالدين مع االأبناء، فيقوم الطفل بتقليدها ولكنه 

ويف  اإخوته،  اإىل  الع�سبية  من  به  ي�سعر  ما  يوجه 

املوروثة،  للطفل ذنب يف ع�سبيته  لي�س  احلالتني 

شجار الصغار عالمة من 
عالمات النمو الطبيعي 

لألطفال، وأمارة من 
أمارات التفاعل السوي 

بينهم

الشعور باإلجهاد 
واإلمساك المزمن واألرق 

وسوء التغذية من 
أسباب عصبية المزاج عند 

األطفال

بد اأن يلفتا نظر الكبار للتعامل معه ب�سكل يعالج 

عندما  ال�سلبية  امل�ساعر  عن  التعبري  كيفية  عنده 

ي�سعر بها جتاه االآخرين.

الأ�شاليب الرتبوية اخلاطئة

تدل  قد  امل�ساجرات  اأن  اإىل  د.�سحاتة  ي�سري 

عن  ناجتة  الطفل،  لدى  كامنة  عدوانية  على 

معه  خاطئة  تربوية  الأ�ساليب  الكبار  ممار�سة 

باال�سطهاد  �سعوره  اأو  بالظلم  اإح�سا�سه  اإىل  اأدت 

من  معاناته  اأو  الرف�س  اأو  االإهمال  اأو  القهر  اأو 

الق�سوة، ويحتاج الطفل للتخل�س من هذه امل�ساعر 

ال�سيئة اإىل العالج املتخ�س�س اأو االهتمام الالئق 

من الكبار، فال �سيء ي�سبب اإزعاًجا للطفل ويزيد 

من معاناته قدر اإح�سا�سه باأنه اأقل من االآخرين اأو 

وهذا  فيه،  مرغوب  غري  اأو  مهمل  اأو  منهم  منبوذ 

املعاناة  وي�سبب  االإزعاج  ميار�س  الأن  يدفعه  ما 

اأماًل  اأو  اأفراد االأ�سرة، �سعًيا للفت االأنظار  جلميع 

يف التقبل اأو رغبة يف االنتقام.

كما اأن ال�سجار يلعب دوًرا مهمًا يف منو �سخ�سية 

ون  يعربرِّ كيف  خالله  من  االأطفال  فيتعلم  الطفل، 

كيفية  يتعلمون  كما  وم�ساعرهم،  اأفكارهم  عن 

التفاو�س الناجح الذي ي�ساعدهم على اإبرام اتفاق 

عندما  اللغوية،  املهارات  يتعلمون  ا  اأي�سً االآخر،  مع 

كما  والبدين،  اللفظي  العنف  اإىل جتنب  ي�سطرون 

وال يف ع�سبيته املكت�سبة من البيئة التي ن�ساأ فيها، 

ون  يعربرِّ وهم  نهار  ليل  ويراهم  الكبار  ي�سمع  فهو 

فتكون  وعنيفة،  حادة  بطريقة  غ�سبهم  عن 

امل�سوؤولية هنا على عاتق من مل ي�ستطع ال�سيطرة 

غري  بطريقة  غ�سبه  عن  يعربرِّ  عندما  نف�سه  على 

ال  وع�سبيته  الطفل  �سجار  فاإن  ثمَّ  ومن  مقبولة، 
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الشجار يصرف 
جزًءا ليس بقليل 

من الطاقة 
المختزنة، وينفس 

عن مكبوتات ال 
يستطيع الطفل 

البوح بها خوًفا أو 
حياء

خبراء الطب 
النفسي يؤكدون 
أن شجار األطفال 
ونزاعهم خصوًصا 
اإلخوة أمر طبيعي

يتعلمون كيف يدافعون عن اأنف�سهم مبنطق ر�سني، 

وكيف يتم�سكون بحقوقهم وال يفرطون فيها، وكيف 

ينبغي  اأنه  االآخر، وكيف  يحرتمون ملكيتهم وملكية 

عدم تعدي احلدود مع االآخر، وعدم ال�سماح لالآخر 

بتعدي احلدود، ويكون الدافع االأ�سا�سي لتعلم هذه 

املهارات جميعها هو االختالف مع االآخرين.

 تقبل الهزمية

االإخوة  يدفع  ال�سجار  اأن  د.�سحاتة  يرى 

ي�سعروا  لن  خمتلفة،  مب�ساعر  ي�سعروا  اأن  اإىل 

اأن يت�ساجروا ويتخا�سموا ثم يتحاكموا  بها دون 

اإىل الكبري ويت�ساحلوا، فيتذوق اأحدهم ال�سعور 

اأو  الهزمية،  تقبل  على  يتدرب  اأو  باالنت�سار، 

ويف  مرة  جانبه  يف  يكون  قد  احلق  اأن  ي�ست�سعر 

جانب خ�سمه مرة اأخرى، ويجرب الطفل عملًيا 

�سعوبة  ويعرف  احلق،  قول  مبعنى  ي�سعر  كيف 

ويعرف  نف�سه،  مع  قوًيا  كان  اإذا  اإال  ذلك  تنفيذ 

خ�سمه  يقل  مل  اإذا  والغنب  بالظلم  ي�سعر  كيف 

وجتنب  ال�سدق  حتري  اإىل  فيدفعه  احلق، 

على  بالباطل  االفرتاء  يتجنب  قد  كما  الكذب، 

النا�س يف  اإر�ساء اهلل ب�سخط  اأن  االآخر، ويتعلم 

اأن يتحرى قول احلق ولو على نف�سه، واأن اإر�ساء 

النا�س ب�سخط اهلل يف اأن يتملق النا�س وينافقهم 

جرمية  الزور  قول  اأن  يتعلم  قد  كما  بالكذب، 

توؤدي اإىل ظلم االأبرياء ووقوعهم يف املعاناة التي 

اهلل،  ر�سول  �سدد  ملاذا  فيفهم  براء،  منها  هم 

الزور،  قول  جتنب  على  و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى 

وقد يدرك اأهمية االأخذ والعطاء بطريقة حتقق 

له املحافظة على حقه وحق االآخرين.

اأ�شباب ال�شجار

االأبناء،  بني  ال�سجار  اإثارة  اأ�سباب  تتعدد 

فمنها ما يتعلق بالوالدين ومنها ما يتعلق بالطفل 

بالظرف  يتعلق  ما  ومنها  ال�سحية،  وحالته  نف�سه 

اأو املكان اأو املمتلكات. ووفق د.خالد عبد الرازق، 

الغ�سب  �سرعة  ترجع  االأطفال،  نف�س  علم  اأ�ستاذ 

الغدة  اإفرازات  يف  اختالل  اإىل  اأحياًنا  والت�ساجر 

من  �سبب  الأي  اجل�سمية  الطاقة  زيادة  اأو  الدرقية 

واالإم�ساك  باالإجهاد،  ال�سعور  اأن  كما  االأ�سباب، 

املزمن، واالأرق، و�سوء التغذية، من االأ�سباب التي 

ثمَّ  ومن  االأطفال  عند  املزاج  ع�سبية  اإيل  توؤدي 

يت�سم �سلوكه بالغ�سب والعنف. 

لة
فو

لط
م ا

عال

االأطفال  بني  لل�سجار  نف�سية  اأ�سباب  وهناك 

منها اإح�سا�س اأحد االأبناء باال�سطهاد اأو الظلم، وقد 

يكون هذا االإح�سا�س ناجًتا عن تف�سيل اأحد الوالدين 

اأو كليهما اأحد االأبناء على االآخرين، اأو مينح اأحدهم 

امليزة  هذه  كانت  �سواء  االآخرون  بها  يتمتع  ال  ميزة 

اإىل �سجار  اأو معنوية، فيوؤدي هذا االإح�سا�س  مادية 

االأطفال مع الطفل املف�سل يف حماولة للح�سول على 

حقهم بالقوة، اأو يوؤدي اإىل التمرد على قوانني الكبار 

ا  التى اأدت اإىل اإح�سا�سهم بالظلم واال�سطهاد، اأي�سً

اأو االأم وخوف اأحد  التناف�س يف ك�سب تعاطف االأب 

االأطراف من فقد احلب بينه وبني اأحدهما.

امل�شاعر ال�شلبية

هذه امل�ساعر ال�سلبية قد تقويها عدة عوامل منها 

احلكيمة  غري  معاجلتهما  طريقة  اأو  الوالدين  ثقافة 

لف�س النزاع بني االأ�سقاء، اأو تقارب اأعمار االأبناء تلك 

اأ�ساليب  اأو  التي جتعل االأبناء يتعاملون كاأنهم توائم، 

اختالف  اأو  االأبوان،  ميار�سها  التي  اخلاطئة  الرتبية 

اأحد  تدليل  اأو  العقاب،  وتوقيع  الثواب  اإعطاء  معايري 

االأبناء اأو احلماية الزائدة له، كذلك الغرية بني االإخوة 

ب�سبب االختالف يف ال�سكل اأو تباين امل�ستوى الدرا�سي 

طالقة  اأو  البديهة  و�سرعة  الذكاء  معدل  اختالف  اأو 

الكالم اأو اجلاذبية االجتماعية وحب النا�س وغريها، 

ي�ساهدونها  التي  العنف  مل�ساهد  االأطفال  تقليد  ويعد 

اأبطال الر�سوم املتحركة من اأهم  اأو تقليد  يف التلفاز 

فقد  جديد  مولود  قدوم  عند  ا  اأي�سً ال�سجار،  اأ�سباب 

عر�سه  يهدد  اجلديد  القادم  هذا  اأن  الطفل  ي�سعر 

والدفء  باالأمان  ال�سعور  اإىل  احتياجه  ويزداد  املتوج 

�سواء  اآخرين  باأطفال  الطفل  مقارنة  ا  اأي�سً والتقبل، 

غري  املقارنة  كانت  اإذا  ا  خ�سو�سً ال،  اأم  اأ�سقاء  كانوا 

الذين  لالأطفال  كرًها  قلبه  الطفل يف  فيجد  من�سفة 

يداأبون  الذين  الكبار  من  نفوًرا  ويجد  بهم،  يقارن 

االآخرين،  باالأطفال  عادلة  غري  مقارنة  مقارنته  على 

وتكون نتيجة هذا الكره وذلك النفور هو ال�سجار �سبه 

امل�ستمر مع اأولئك االأطفال الذين يظن اأنهم متميزون 

عنه حتى يثبت للجميع اأنه االأف�سل واالأقوى.

العناد والأنانية

والتي  ال�سديدة  اأنانيته  اأو  االأطفال  اأحد  عناد 

وحب  االآخرين،  على  ال�سيطرة  حب  يف  تت�سح  قد 

من  تت�سح  كما  بهم،  اخلا�سة  االأ�سياء  متلك 

تعار�س رغباته كثرًيا مع رغبات اإخوته فيما يتعلق 

معينة  اأدوات  ا�ستخدام  اأو  التلفاز  قنوات  بتغري 

الت�سرفات  تلك  حمددة،  اأماكن  يف  اجللو�س  اأو 

للفت  حماولة  يف  كذلك  لل�سجار.  م�ستمر  وقود 

فقد  اهتمامهم  على  واال�ستحواذ  الكبار  انتباه 

وافتعال  ال�سجار  اإىل  اأحياًنا  االأطفال  بع�س  يلجاأ 

الوالدين، فقد يتعر�س بع�س  انتباه  للفت  املعارك 

الطفل  اأن  الوالدين  ظن  ب�سبب  لالإهمال  االأطفال 

على  االعتماد  على  تدريبه  ب�سبب  اأو  كبرًيا  اأ�سبح 

نف�سه ب�سكل خاطئ ما يوؤدي اإىل �سعوره باالإهمال 

انتباه  للفت  م�ساجرات  يف  الدخول  اإىل  في�سطر 

امللل  اأو  بال�سيق  الطفل  �سعور  ا  اأي�سً اإليه،  الكبار 

اأو احلزن وعدم  الفراغ  اأو  االإرهاق  اأو  االإحباط  اأو 

فهمه االأ�سباب التي اأدت اإىل تلك امل�ساعر املوؤملة.

الظهور  يحبون  ممن  االأطفال  بع�س  وهناك 

اإذا  ا  والكبار خ�سو�سً الوالدين  اأمام  مبظهر متميز 

بني  املعاملة  يف  يفرق  الذي  النوع  من  الكبار  كان 

الذكر واالأنثى اأو بني الكبري وال�سغري اأو بني الظريف 

اأحياًنا  الكبار  فبع�س  اجلاد،  وبني  الدم  خفيف 

ي�سجعون ال�سغار على ال�سجار مبدحه وجعله رجاًل 

عندما يت�ساجر مع االآخرين، وقد ي�سجع الكبار بع�س 

االأ�ساليب امل�ستفزة وعبارات املزاح ال�سخيفة فتكون 

من  التفرقة  وهذه  الطفل  من  املظهرية  هذه  نتيجة 

الكبار الدخول يف امل�سادات التي تتحول اإىل �سجار، 

ا�ستخدام  اإىل  يلجاأ  من  االأطفال  من  هناك  ا  اأي�سً

الرجولة  الإثبات  اجل�سمية  والقوة  العايل  ال�سوت 

وفر�س االحرتام على املوجودين. فهناك من يعتقد 

اأن علو ال�سوت واخل�سونة يف التعامل دليل الرجولة. 

اأو مينعه  اأو يردعه  اأو يرده  فاإذا مل يجد من ي�سده 

نتج عن ذلك �سجار �سبه م�ستمر 

�شجار الوالدين

الوالدين  بني  اخلالف  اأن  د.خالد  يوؤكد 

اأو  االآخر  على  اأحدهما  تطاول  اإذا  ا  وخ�سو�سً

تناوله بال�سخرية اأو االتهام اأو ال�سك اأو االإهانة 

فتمثل  البدنية  القوة  ا�ستخدم  اإذا  ا  وخ�سو�سً

لالأبناء  دافًعا  الوالدين  بني  اخلالفات  هذه 

االألفاظ  وا�ستخدام  م�سابه  عنف  ملمار�سة 

بعدم  االآباء  وين�سح  نف�سها،  العنيفة  واالأفعال 

لهذه  حد  لو�سع  العنف  اأ�سلوب  اإىل  اللجوء 

باأنه  الغا�سب  الطفل  هذا  و�سف  اأو  امل�ساجرات 

حياته.  يف  الف�سل  �سيواجه  اأنه  اأو  واأناين  حقود 

يتوقعوا  اأن  اخلطاأ  من  باأنه  االآباء  ين�سح  كما 

دائًما،  الكبار  بعقلية  االأبناء  يت�سرف  اأن 

�سيكلوجية  عن  تختلف  ال�سغار  ف�سيكلوجية 

اأ�سلوب  اإىل  اللجوء  من  بد  ال  ا  اأي�سً الكبار، 

وعلى  لالأبناء،  االأمر  اأ�سلوب  ولي�س  التوجيه 

الأتفه  ع�سبيتهم  من  التخل�س  �سرورة  االآباء 

�سبط  على  واحلر�س  االأبناء،  اأمام  االأ�سباب 

اأال يكرثوا  النف�س قدر امل�ستطاع، وكذلك عليهم 

من نقد اأطفالهم. 
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بقدر  مبكر  وقت  يف  لل�سفر  بالتخطيط  يبداأ  اأن  ال�سكري  مري�س  يلزم 

االإمكان، وما اأن يحدد الوجهة التي �سي�سافر اإليها والو�سيلة التي �سي�ستخدمها 

واملدة التي �سيقيمها يف الوجهة املق�سودة، ين�سح االأطباء املر�سى ب�سرورة 

يف  التحكم  من  للتاأكد  طبي  فح�س  اإجراء  ومنها:  اخلطوات  بع�س  اتباع 

مر�سى  اأنهم  يبني  تقريًرا  الطبيب  من  يطلبوا  واأن  ينبغي،  كما  ال�سكري 

بال�سكري، والتقرير يكون �سرورًيا اإذا ما �سئلوا عن احلقن واالأدوية واملواد 

االأخرى التي ينبغي اأن يحملوها معهم، واأن يطلبوا من الطبيب و�سفات طبية 

للحقن واالأقرا�س املخف�سة مل�ستوى ال�سكر يف الدم التي توؤخذ عن طريق الفم 

)اإن كانوا ي�ستعملونها( واأي اأدوية اأخرى قد يحتاجون اإليها يف اأثناء ال�سفر.

الأ�شماء التجارية

االأطباء  ين�سح  خمتلفة،  تكون  قد  لالأدوية  التجارية  االأ�سماء  والأن 

مر�سى ال�سكري باأن يطلبوا من الطبيب املعالج كتابة اال�سم العلمي للدواء 

ا، فقد يحتاجون اإىل �سرائه من بلد اآخر، واإذا كان مري�س ال�سكري  اأي�سً

الطبيب  يخرب  اأن  عليه  فيحب  ال�سفر،  اأثناء  يف  غثياًنا  اأو  دواًرا  يعاين 

املنا�سب،  الدواء  با�ستعمال  �سين�سح  اإنه  حيث  م�سبًقا،  بذلك  املعالج 

كذلك الطلب من الطبيب اأ�سماء االأطباء واأرقام هواتفهم، والذين ميكن 

مراجعتهم على طول خط ال�سفر، وكذلك يف الوجهة املق�سودة.

ال�شفر بالطائرة

ح�سوله  تتطلب  مناطق  اإىل  �سي�سافر  ال�سكري  مري�س  كان  واإذا 

على تطعيمات معينة، فيجب عليه اأن يحر�س على اأخذ هذه التطعيمات 

م�سبًقا بوقت كاف. واإذا اأثر اأحد هذه التطعيمات يف م�ستوى حتكمه يف 

ال�سكر، ف�سيكون لديه الوقت الكايف حتى ت�ستقر حالته قبل ال�سفر. واإذا 

كان ال�سفر بالطائرة، فعلى مري�س ال�سكري االت�سال بخطوط الطريان 

ذلك  يف  مبا  وجبته،  يف  اإليها  يحتاج  التي  الطعام  باأ�سناف  واإخبارهم 

تطلب  اأن  عادة  املمكن  فمن  الوجبة.  فيه  تقدم  اأن  يريد  الذي  الوقت 

ا ملر�سى ال�سكري.  وجبات معدة خ�سي�سً

يف السفر
كيف نتحكم يف السكري؟

ين�شح الأطباء املر�شى باأن ي�شحبوا معهم يف حقائبهم اليدوية، كمية من الأن�شولني تكفيهم 

طيلة الرحلة.

ال�شكري  ملري�س  ميكن  ال�شليم  وبالتخطيط  النا�س،  من  لكثري  �شارة  منا�شبة  ال�شفر 

التحكم يف ال�شكري على الوجه الأكمل يف اأثناء ال�شفر، متاًما مثلما هو احلال وهو يف 

مكان اإقامته الدائم. 

 يلزم مريض السكري أن 
يبدأ بالتخطيط للسفر 

في وقت مبكر بقدر 
اإلمكان

حقيبة ال�شفر

ين�سح االأطباء مر�سى ال�سكري باأن ي�سحبوا 

اأمتعة  مع  ولي�س  اليدوية  حقائبهم  يف  معهم 

ال�سحن، كمية من االأن�سولني تكفيهم طيلة الرحلة. 

ولكن  بالثالجة،  يحفظ  اأن  يحتاج  ال  فاالأن�سولني 

يجب اأال يتعر�س لدرجة حرارة عالية الأي فرتة من 

الزمن، وال يتم و�سع االأن�سولني يف حقيبة ال�سحن 

مع االأمتعة حيث تت�سبب درجات احلرارة املنخف�سة 

مع  االأن�سولني،  جتميد  يف  العالية  االرتفاعات  يف 

�سرورة اأخذ كمية من احلقن تكفي طيلة الرحلة، 

وقطع  »املطهرة«  الكحول  م�سحات  اإىل  باالإ�سافة 

من القطن. 

خمف�شات ال�شكري

اأدوية  ي�ستخدم  ال�سكري  مري�س  كان  واإذا 

خمف�سات �سكر الدم التي توؤخذ عن طريق الفم، 

الرحلة، مع  تكفي طيلة  كافية  بكمية  التزود  فعليه 

�سريعة  كربوهيدرات  على  حتتوي  خفيفة  وجبة 

ال�سكر  م�ستوى  انخف�س  ما  اإذا  يتناولها  الفعالية 

الفواكه  وع�سري  ال�سكر  مكعبات  وتعد  الدم،  يف 

اأف�سل �سيء يتم تناوله يف مثل هذه احلالة، وحيث 

اأثناء  يف  تتاأخر  ما  اأحياًنا  الوجبات  مواعيد  اإن 

ال�سفر، فعلى مري�س ال�سكري اأن يحمل معه دائًما 

بع�س االأطعمة )مثل الب�سكويت، واجلنب، والفواكه 

هذه  بع�س  ا�ستهلك  وكلما  الفواكه(،  وع�سري 

اأ�سرع  فعليه ملء احلقيبة من جديد يف  االأطعمة، 

وقت ممكن. 

فحو�شات ال�شكر 

جميع  معه  ياأخذ  اأن  ال�سكري  مري�س  ويلزم 

فحو�سات  الإجراء  اإليها  يحتاج  التي  االأدوات 

التي  املواد  ين�سى  ال  واأن  الدم،  ال�سكر يف  اأو  البول 

ا  وخ�سو�سً الكيتونات،  ن�سبة  لفح�س  ي�ستعملها 

اإن  وحيث  االأن�سولني،  ي�ستعملون  ممن  كان  اإذا 

ال�سفر غالًبا يت�سمن امل�سي مل�سافات طويلة، فيجب 

مريًحا  حذاًء  معه  ياأخذ  اأن  ال�سكري  مري�س  على 

للب�سرة  ملطف  كرمي  اإىل  باالإ�سافة  احتياطًيا، 

طبية،  نظارات  ي�ستخدم  كان  واإذا  للقدم،  وبودرة 

اإ�سافية ال�ستعمالها يف  اأن ياأخذ معه واحدة  فعليه 

حالة فقدان االأوىل. 

يف الطريق 

ومن ال�سروري اأن يحمل مري�س ال�سكري معه 

دائًما البطاقة التي تبني اأنه مري�س بال�سكري، واأن 

اأنها  يتاأكد  واأن  حمفظته،  يف  البطاقة  هذه  ي�سع 

وا�سم  الهاتف،  ورقم  وعنوانه  ا�سمه  على  ت�ستمل 

الطبيب املعالج ورقم هاتفه، ونوع االأن�سولني الذي 

اأي  اأو  ياأخذها،  التي  اجلرعة  ومقدار  ي�ستعمله، 

�ست�ساعد  املعلومات  فهذه  ي�ستعملها.  اأخرى  اأدوية 

ملري�س  العون  تقدمي  على  االآخرين  االأ�سخا�س 

ال�سكري يف احلاالت الطارئة. 

واإذا كان مري�س ال�سكري �سي�سافر بال�سيارة، 

فال يجب عليه اأن يقود �سيارته الأكرث من �ساعتني 
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اإر�شادات:

• احتفظ باالأن�سولني بعيًدا عن اأ�سعة ال�سم�س، فاأ�سعة ال�سم�س تف�سد االأن�سولني تدريجًيا وجتعل 
لونه بنًيا اأو اأ�سفر.

التي تكون درجات  حرارة معتدلة، وال ترتكه يف االأماكن  درجات  حتت  باالأن�سولني  احتفظ   •
احلرارة فيها عالية جًدا مثل درج ال�سيارة االأمامي اأو فوق جهاز التلفاز وما �سابه.

ل�ساعات طويلة يف الدرج االأمامي  االأن�سولني  ترك  فاإذا  �ست�ستعمله،  الذي  االأن�سولني  ترج  • ال 
لل�سيارة مثاًل، فاإن ذلك قد يت�سبب يف تكتل االأن�سولني اأو ت�سكل طبقة بي�ساء داخل القارورة الزجاجية. 

اأبرد  يف الثالجة، فاحتفظ به يف  به  االحتفاظ  ت�ستطع  مل  واإذا  االأن�سولني  هذا  ت�ستعمل  • ال 
مكان ممكن لديك.

حتتفظ اأبًدا باالأن�سولني يف املجمد )الفريزر(. وينبغي عدم ا�ستعمال االأن�سولني الذي مت  • ال 
جتميده.

 إذا كان مريض 
السكري سيسافر 

إلى مناطق تتطلب 
حصوله على 

تطعيمات معينة، 
فيجب عليه أن 

يحرص على أخذ هذه 
التطعيمات مسبًقا 

بوقت كاف

إذا كان مريض 
السكري يستخدم 

أدوية مخفضات سكر 
الدم التي تؤخذ عن 
طريق الفم، فعليه 

التزود بكمية كافية 
تكفي طيلة الرحلة

حة
ص

اأو  الب�سكويت  )مثل  االأطعمة  بع�س  ياأكل  اأن  دون 

النخفا�س  تعر�س  واإذا  الفواكه(،  اأو  الع�سري 

م�ستوى ال�سكر يف الدم يف اأثناء القيادة، فعليه اأن 

وجبة  ويتناول  الطريق،  جانب  على  �سيارته  يوقف 

بفح�س  يقوم  ثم  دقيقة،   15 ملدة  وينتظر  خفيفة 

م�ستوى ال�سكر يف الدم قبل اأن ي�ستاأنف رحلته من 

جديد، ويجب اأن ال يقل م�ستوى ال�سكر يف الدم عن 

100 ملغم/ دي�سلرت قبل ا�ستئناف الرحلة.

الرحلة الطويلة

ال�سفر  اأثناء  يف  مهمة  الريا�سية  التمارين 

كانت  واإذا  االأخرى،  االأوقات  يف  اأهميتها  بدرجة 

اأو  بالطائرة  ال�سفر  كان  �سواًء  طويلة  الرحلة 

من  ينه�س  اأن  ال�سكري  مري�س  فعلى  بالقطار، 

فر�سة  وينتهز  الآخر،  واأن مي�سي من حني  مقعده 

منها  وينزل  اال�سرتاحات  يف  احلافالت  توقف 

بنف�سه  �سيارته  يقود  كان  واإذا  قلياًل،  ومي�سي 

واإذا  قلياًل،  وامل�سي  �ساعتني  كل  التوقف  فعليه 

فعليه  اأ�سدقائه،  اأو  اأقاربه  اأحد  مع  م�سافًرا  كان 

له  وي�سرح  بال�سكري  مري�س  باأنه  يخربه  اأن 

اإن  امل�ساعدة  مبقدوره  يكون  بحيث  احتياجاته، 

احتاج اإىل ذلك. 

جرعة الأن�شولني

ينبغي  املق�سودة  اجلهة  اإىل  الو�سول  بعد 

على  تعديالت  يجري  اأن  ال�سكري  مري�س  على 

كمية الطعام التي يتناولها وجرعة االأن�سولني التي 

ياأخذها، بحيث تتنا�سب مع الن�ساطات التي يقوم 

االأطعمة  تناول  يتجنب  واأن  ال�سفر،  اأثناء  يف  بها 

النيئة )مثل اللحوم وال�سمك والبي�س(، واحلليب 

الت�سمم  لتجنب  وذلك  منتجاته،  اأو  املب�سرت  غري 

وامل�سروبات  املعدنية  املياه  ي�ستعمل  واأن  الغذائي، 

الغازية اخلالية من ال�سكر يف املناطق التي يحتمل 

القهوة  تناول  عادة  وميكن  فيها.  املياه  تلوث 

يوا�سل  واأن  املاء،  غلي  مت  قد  دام  ما  وال�ساي 

العناية بقدميه كاملعتاد.    

دعوة للمشاركة يف 
»المهندس«

لل�شادة اأع�شاء الهيئة ال�شعودية للمهند�شني

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته 

االأفا�سل  الــ�ــســادة  بــدعــوة  للمهند�سني  ال�سعودية  الهيئة  تت�سرف 

مهنة  ب�سوؤون  واملهتمني  والكتاب،  واالأكادمييني،  والعلماء،  املهند�سني، 

وذلك  »املهند�س«،  جملة  يف  للم�ساركة  تخ�س�ساتها،  بجميع  الهند�سة 

عقب فتح باب امل�ساركات وامل�ساهمات للراغبني يف تقدمي موا�سيع مهنية، 

بحوثهم  ن�سر  يف  واالإ�سهام  الهيئة،  مع  التوا�سل  تفعيل  اأجــل  من  وذلــك 

وذلك  املهمة،  املهنية  الق�سايا  طرح  جانب  اإىل  وتقاريرهم،  ودرا�ساتهم 

من خالل جملة »املهند�س«، التي ت�سدر بحلتها اجلديدة �سمن اخلطوة 

التطويرية لها.

قواعد الن�شر:

هو �ساحب املو�سوع. الكاتب  يكون  • اأن 
و�سيلة اإعالمية اأخرى. يف  ن�سر  اأن  �سبق  قد  يكون  • اأال 

خمتلف  يف  املتخ�س�سة  العلمية  والدرا�سات  البحوث  املجلة  ت�ستقبل   •
التحكيم  ملعايري  البحوث  هــذه  وتخ�سع  الهند�سة.  مهنة  جمـــاالت 

ل�سروط  وتخ�سع  متخ�س�سني،  قبل  من  العلمي  البحث  يف  و�سروطه 

املجالت العلمية.

واالبتكار. واالأ�سالة  اجلدة  فيها  تتوافر  التي  البحوث  املجلة  • تن�سر 
اإىل  اإ�سافة  باملهنة،  املتعلقة  والــدرا�ــســات  البحوث  على  الرتكيز   •

االإبداعات املهنية الر�سينة.

و�سروطه. الن�سر  اأهداف  مع  العلمية  املادة  تعار�س  • عدم 
الكتابة،  العلمي: �سكل  العلمية و�سروط البحث  الكاتب باالأمانة  • التزام 

االإحاالت، املراجع وامل�سادر، تو�سيح الرموز.

العلمية وب�سورة �سخ�سية له. وب�سريته  به  تعريًفا  الباحث  • يرفق 
وموافقة هيئة التحرير. التحكيم  بعد  اإال  املواد  تن�سر  • ال 

فقط. اأ�سحابها  راأي  عن  تعرب  املن�سورة  • املقاالت 
• تر�سل امل�ساركات اإلكرتونًيا على عنوان املجلة »االإمييل«. ويبلغ الباحث 

با�ستالم بحثه خالل 20يوًما.

mag@saudieng.( التايل  الربيد  على  املو�سوع  ير�سل   •
org( على �سيغة ملف )word( وي�سرتط اإر�سال �سورة �سخ�سية للكاتب 
بت�سمني  ي�سمح  كما   ،)jpg ،gif ،png ،tif( النقطية  االمتدادات  على 

ال�سورة ذات دقة عالية،  اأن تكون  ال�سورة مع ملف )word(، �سريطة 

ويف حال كان املو�سوع يحوي جتارب وفعاليات يف�سل اإر�سال �سور توثيقية.

ن�سرت اأم مل تن�سر. �سواء  اأ�سحابها،  اإىل  املوا�سيع  تعاد  • ال 

هذا وقد فتحت الهيئة ال�سعودية للمهند�سني جمال االإعالن يف 

املجلة، واأ�سعارها كالتايل:

الإعالن ل�شعرموقع  ا

خلفي 20.000غالف 

اأمامي غالف  17.000بطن 

خلفي غالف  17.000بطن 

رقم1 12.000ال�سفحة 

11 اإىل   2 من  10.000ال�سفحات 

داخلية 8.000�سفحة 

متقابلتان 16.000�سفحتان 

مالحظات:

• �سرط حتديد ال�سفحة 15% يف حال توافر االأماكن املطلوبة.
• االإعالنات التحريرية ي�ساف اإليها 50% من �سعر االإعالن.

• االأ�سعار بالريال ال�سعودي.
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feels persecuted or prejudiced, and 
this feeling might be caused by one 
of the parents or both of them when 
preferring a child over the others or 
giving him an advantage, whether 
physical or moral, that others do not 
enjoy. This feeling leads to kids’ fight 
with the preferred child in a tentative 
to obtain their rights by force, to 
revolt against adults’ rules which let 
them feel prejudiced or oppressed, 
to competition in order to win the 
sympathy of the father or mother or 
to one party expressing fear of losing 
love. 

Negative emotions
Negative emotions might 

be intensified by several factors 
including parents’ culture, the wrong 
method they use to settle the dispute 
between brothers, the close age of 
children making them interact as 
twins, the wrong pedagogic methods 
of parents, the differences in reward 
and punishment criteria and the fact 
of spoiling one child or protecting 
him intensively. Moreover, jealousy 
between brothers due to difference 
in appearance, educational level, 
intelligence, agility, fluency, social 
charisma and people’s love is a reason 
for negative emotions. Imitating 
violence scenes children see on TV 
or cartoon heroes leads to kids’ fight. 
Furthermore, when a newborn baby 
comes to the family, the child feels 
that his throne is threatened and his 
need to feel security, warmth and 
acceptance increases. When children 
are compared to each other, whether 
brothers or not, especially when 
the comparison is unfair, the child 
hates the person to whom he is being 
compared and becomes averse toward 
adults who compared him unfairly. 
This hater and aversion create almost 
continuous fight with those children 
because he thinks they are better than 
him and wants to prove he is the best 
and the strongest. 

Stubbornness and selfishness
Stubbornness and selfishness 

of one child which are manifested 
by his envy to control others and 
possess their own things and by the 
contradiction between his desires 
and his brothers’ ones in terms of 
changing TV channels, using certain 
tools or sitting in a specific place are a 
continuous catalyst for fight. 

Some children might sometimes 
engage in fights in order to grab the 
attention of adults and parents. In 
fact, some children are sometimes 

neglected when parents think they 
became grownups or because they 
were trained to be independent in a 
wrong way what pushes them to be 
engaged in fights. The child might also 
feel oppressed, bored, frustrated, tired 
or sad without knowing the cause of 
these painful feelings. 

Some children love to be distinct 
in front of their parents and adults 
especially if the later were the kind 
of persons who differentiate between 
male and female, between the elder 
and the youngest or between the 
cute and the serious. Sometimes 
adults encourage the child to fight by 
praising him and considering him a 
man when fighting with others. They 
might also encourage him to use 
provocative methods and silly ironic 
expressions. This act from the child 
and the distinction of adults leads to 
altercations then to fight. There are 
also children who use the high voice 
and physical violence to prove their 
manhood and impose their respect, 

because some consider that high voice 
and roughness are signs of manhood. 
Fight will be almost continuous in case 
there was no one to stop them.

Parents fight
Dr. Khaled assures that dispute 

between parents especially if one of 
them attacked the other, made fun of 
him, accused him, humiliated him and 
used physical force, pushes children to 
use similar violence, words and acts. He 
advises parents not to resort to violence 
in order to put an end to these fights 
or describe the angry child as hateful, 
selfish and unsuccessful.

He also says that it is wrong to 
expect from children to act as adults 
because children’s psychology is 
different from adults’ one. They must 
resort to the orientation method and 
not to orders. They also have to get 
rid of their nervousness and revolt for 
silly things in front of children. Parents 
have to control themselves as much as 
possible and to avoid criticizing their 
children. 

logic, how to hold to their rights and do 
not neglect them and how to respect their 
ownership and the ownership others. The 
primary motivation for learning all these 
skills is the difference with others.

Accepting defeat
According to Dr. Shehata, fight 

pushes brothers to have different 
feelings that would stay unknown 
without dispute followed by conflict, 
resorting to the elder and reconciling 
so one can experience victory, accept 
defeat, or feel that sometimes he 
is right sometimes not. The child 
experiences how he feels by saying 
the truth, knows the difficulty of 
implementing it unless he is strong, 
how he feels injustice and inequity if 
his opponent didn’t say the truth what 
makes him honest and lets him avoid 
lying. Moreover, he might learn to 
avoid accusing the other falsely and to 
say the truth to get God’s satisfaction 
and people’s indignation rather than lie 
to get people’s satisfaction and God’s 
indignation. The child learns also 

that false speech is a crime leading 
to injustice toward the innocent who 
will suffer and he will thus understand 
why the Prophet – peace be upon him 
– emphasized on avoiding false speech 
and might recognize the importance 
of giving and receiving in a way to 
guarantee his right and the right of 
others.

Reasons for fight
There are various reasons for kids’ 

fight, some related to parents and others 
to the child himself, his health, the 
circumstances, the place or proprieties, 
and according to Dr. Khalid Abdul 
Razek professor of child psychology the 
speed of anger and fight is sometimes 
related to an imbalance in the thyroid 
or to increased physical energy for 
any reason whatsoever. Furthermore, 
Fatigue, chronic constipation, insomnia 
and malnutrition are reasons for kids’ 
nervousness leading to revolution, 
anger and violence. 

There are psychological reasons for 
kids’ fight, for example when a child 

Fight spends 
an important 
part of energy 
and relieves 
the suppression 
that the child 
cannot reveal 
due to his fear 
or shame

Experts in 
psychiatry 
assure kids’ 
fight and 
quarrel 
are normal 
especially 
between 
brothers
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of effective discussion with his brothers 
and learn how to defend his point of 
view or a case he adopts, the more his 
personality will be built up, he will have 
confidence in himself and will acquire 
thus successful dialogue skills.

This phenomenon is a sign of 
normal growth and interaction between 
children, and it is normal that kids’ fights 
at the age of three and up are less than 
at the age of seven and up. Fight at this 
stage will also be less intensive than at 
the age of twelve and up. Children’s 
fights intensify thus with age and get to 
the highest level at the stage of unrest 
and problems with the beginning of 
adolescence and for a year or two later 
at most and then the curve goes down 
again. With adolescents growing older 
their way to settle disputes turns from the 
use of hands and legs and the exercise of 
physical violence to verbal altercations 
and logical discussions. The logic used 
in these discussions will sometimes be 
erroneous, but the important thing is 
that these fights will ease gradually with 
age until children learn how to resolve 
conflicts by peaceful means.

What goes on inside a child’s mind
Dr. Shehata Mahrous highlights the 

fact that kids’ fight can help parents 
understanding what is going on inside 
the child’s mind, since fight reflects his 
missing needs, indicates his negative 
feelings toward others of his family 
members, refers to the emotions 
troubling him, explains some of his 
concerns, shows types of objections 
towards how adults treat him, or 
explains part of the problems with his 
family. Fight spends an important part of 
energy and relieves the suppression that 
the child cannot reveal due to his fear 
or shame. That’s why the child relieves 
his suppression by insulting, beating or 
kicking his brothers instead of orienting 
it in the right direction towards parents 
or one of the adults in general. The 
dispute purpose here is like a fantastic 
game, but fights turn into actual violence 
since both reduce the psychological 
tension of the child and express his 
conflicts or what helps him relieve his 
suppression so he doesn’t have to use 
other unhealthy ways. 

Fights may also indicate the child’s 
nervousness inherited from one of his 
parent or both, or even gained from 
the way parents deal with their kids. 
The child imitates his parents’ way but 
directs nervousness toward his brothers, 
and in both cases the child is not 
responsible for the temper nor inherited 
nor gained from the environment where 

he grew up. In fact, the child hears 
adults and sees them day and night 
expressing their anger intensively and 
violently, so the responsibility lies here 
on those who cannot control themselves 
when expressing their anger in an 
unacceptable manner. The child’s fight 
and nervousness shall thus hold the 
attention of adults so they can deal with 
him correctly in order to treat the way 
he expresses negative emotions toward 
others. 

Wrong pedagogic methods
Dr. Shehata says that fights may 

indicate a latent aggressiveness of the 
child, resulting from adults’ wrong 
pedagogic methods what led to a feeling 
of injustice, persecution, oppression, 
neglect, refusal or suffering from cruelty. 
In order to get rid of these bad feelings, 
the child needs a specialized treatment 
or appropriate attention from adults, 
because nothing causes discomfort to 
the child and increases the suffering 
as feeling less than others, ignored, 
neglected or unwanted, what makes 
him annoying and causing suffering for 
the whole family in an effort to draw 
attention or in hope of acceptance or 
desire for revenge.

Moreover, fight plays an important 
role in the development of the child’s 
personality, making him learn how to 
express his thoughts and feelings, as 
he learns how to negotiate successfully 
what helps children harmonize with 
each other. Children also acquire 
language skills when forced to avoid 
verbal and physical violence and learn 
how to defend themselves with a sober 

Kids’ fight is a sign of 
normal growth and 
interaction between 
them

Fatigue, chronic 
constipation, 
insomnia and 
malnutrition are 
reasons for kids 
nervousness
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Experts in psychiatry assure kids’ fight and quarrel 
are normal especially between brothers because the elder 
brother tries often to control his brothers what causes a 
fight. Moreover, boys try to control girls and intelligent 
kids try to diminish unsuccessful ones what leads to a fight 
between them. Kids might make fun of each other regarding 
the hair color, foot form, nose or height what leads to a 
fight and some studies indicate that anger symptoms and 
desire to fight disappear over time with kids growing older. 
However, if symptoms persist after the age of five they turn 
into a behavioral problem and indicate poor adaptation and 
nervousness leading to fights on silly things accompanied 
with yelling and maybe beating. 

Anger, a normal emotion
Dr. Shehata Mahrous, professor of psychology agrees 

with experts and confirms that the phenomenon of kids’ 
fight is normal and has some pros. Anger is a normal 
emotion but the manner of expression varies between 
people since it is possible to disagree with a person we love 
and remain on good terms with him. Therefore, parents 
should not try to prevent the fight between their sons, 
because it will not stop, but they should teach them how 
to use words and dialogue while expressing anger, and not 
to resort to slanders, insults, accusations, irony, violence 
or beating. In short, child has to learn to avoid verbal and 
physical violence, and the more the child acquires the skills 

Advice for parents

Let your children get
mad and fight
A phenomenon that helps them understand and learn fight ethics and express 
their own ideas and feelings

Kids become permanent and guaranteed friends and companions to play and practice their hobbies. How-
ever, things do not always go smoothly and positively. In fact, whenever kids meet in a same place using the 
same tools and having same parents, their interests and points of view become incompatible leading to anger, 
fight and conflict.
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Bab Al Azab 
witnessed 
the infamous 
Qalaa 
massacre, 
and in Bab Al 
Luq camels 
used to rest

Gate names 
are still 
used as 
area names, 
although 
many of the 
actual gates 
have been 
destroyed 
hundreds of 
years ago

Behind the chambers lies a platform 
that is the roof of the gate entrance, 
which is also a place for operations and 
defense equipped with arrow loops. In 
the back of this space are two deep 
openings to fix the catapult above the 
gate to throw rocks and arrows and 
anything that can be hurled, such as 
fireballs and other projectiles.

The Bygone Gates
Throughout the different historic 

rules and eras that took turns in Egypt, 
Cairo’s gates have withered away, 
leaving only three as we mentioned. 
These gates still form a valuable 
historic heritage in the collective 
memory of Egyptians, especially 
those familiar with Cairo and its 
surroundings.

Among the bygone gates is Bab 
Al Qarateen gate next to which was a 
livestock market, where the “qarateen”, 
or clover sellers, sat. This gate was later 
known as Bab Al Mahruk (burnt) after 
around 700 Mamluks, having learnt of 
the death of their prince “Aktay” by 
the end of 1245 AD, tried to escape 
through it but found it locked, so they 
set it on fire to flee.

Above the Gulf
The Bab Al Qantara (arch) gate got 

its name after commander Jawhar Al 
Siqilli built an arch in that location that 
overviews a gulf that existed during that 
period and vanished later with time.

The Bab Al Saadah gate was 
named after Caliph Al Muizz Li 
Dinillah’s young servant Saadah Bin 
Hayyan who came from the Maghreb 
after Cairo was built, and Jawhar Al 
Siqilli left the city to meet him then 
brought him in from this gate.

Bab Al Gharib Gate
The Bab Al Barqiyyah gate was 

built by Al Siqilli in 359 Hijri within 
Cairo’s first wall, and was known 
then by the Bab Al Gharib name. 
It was completely destroyed in 
1936, and replaced by the Al Azhar 
Mosque. Al Maqrizi tells that it was 
called Al Barqiyyah because it led to 
the Califs palaces and their views and 
allowed a glimpse of their feats and 
what they became later. There is also 
a second Al Barqiyyeh gate built by 
Salaheddin Al Ayyoubi in 569 Hijri 
in Cairo’s eastern wall overlooking 
the eastern desert expanding the city.

Bab Al Luq gate
Some of these gates were moved 

or new ones were opened with new 
names, many of which are still used 
until now. Among these is the Bab Al 
Luq gate which gave its name to one of 

the most famous squares in downtown 
Cairo. In the past it was a place where 
camels sat to rest, so it was dubbed 
called Bab Al Nuq (camels) gate, 
which transformed later to Al Luq.

Al Qalaa (castle) Massacre
The Bab Al Azab gate which is the 

main entrance to the castle, was built by 
the Mamluk prince “Redvan Kehia”: it 
is very tight and sloped, and part of it 
is carved into solid rock. Around this 
gate, the infamous Qalaa massacre 
took place: Mohammad Ali Pasha 
invited Mamluk leaders to dinner, 
with the intention to get rid of them 
to take over the rule. He also had been 
informed of a suspicious exchange 
of messages between the Mamluks 
in Cairo and their counterparts in 
Upper Egypt. Therefore he prepared 
a prestigious celebration at the castle, 
inviting more than 450 of the most 
prominent Mamluk statesmen, princes 
and prominent personalities. They 
were received with many honors; but 
at the end of the feast they set out 
to leave through Al Azab gate, only 
to find it closing suddenly on them. 
The Wali’s soldiers attacked them 
viciously, spreading chaos among 
them, and those who weren’t killed 
immediately were chased and slain like 
sheep. Only one managed to escape by 
jumping over the castle walls and fled 
to Damascus.

Fam Al Khaleej (mouth of the gulf)
Bab Al Khalq gate was built in 1241 

AD, during the rule of King Al Saleh 
Najmeddin Ayyoub. The story goes that 
the Al Khaleej Al Masry street know 
today as “Fam Al Kahleej” was in the 
past a waterway from which water was 
lifted to the mountain castle. Beside the 
gulf was a wall with a large opening 
allowing people to enter and exit called 
“Al Kharq”, meaning the opening. 
However, the name wasn’t very likeable, 
which led the organizational department 
during the rule of Khedive Ismail to 
change the word into Al Khalq, which 
was given to the entire area and the 
square.

Bab Al Wazir Gate
The Bab Al Shaariyyah gate was 

named after its proximity to the Sheikh 
Al Shaarani mosque and property. Even 
though the mosque and property are still 
there today, the gate has withered away, 
leaving only its name to the area it was 
once part of, considered one of the most 
popular areas in Egypt.

Bab Al Wazir gate was one of the 
gates on the eastern Cairo wall, built by 
Salaheddin Al Ayyoubi, and lies between 
the Bab Al Mahruk/Bab Al Qarateen 
gates and the mountain castle. It got its 
name after it was inaugurated by Minister 
Najmeddine Mohammad Qalawoon 
in 1341 AD, and is still known by that 
name today. 

minarets on top of the towers, which 
added a distinctive esthetic feature 
specific to that gate.

Royal Processions
The floor at Bab Al Zuweila 

gate was originally covered with a 
shiny slippery layer of granite, to 
hinder enemy horses if this side of 
Cairo is attacked. However Sultan 
Mohammad Al Ayyoubi ordered the 
removal of this layer after his horse 
slipped on it and knocked him off his 
back.

At the gate entrance is a balcony 
used by musicians to announce royal 
processions. The Mamluk sultans and 
princes used the gate to watch the 
celebrations of the carriage made by 
the Egyptians to carry the cover of the 
holy Kaaba to be sent to Maccah Al 
Mukarrama.

Bab Al Futuh Gate
It lies at the northern end of Al 

Muezz Street next to the Al Hakim 
Bi Amrillah Mosque, and is made of 

Bab Zuweila was 
one of the largest 
in the world. 
Historians say 
they’ve never 
seen a more 
prestigious gate 
in many other 
countries they 
visited

two semi-circular towers, flanked by 
two large openings holding decorative 
ornaments. It has a huge arched door 
between the two towers with sculpted 
rims.

The gate has two huge wood 
shutters reinforced with metal sheets 
fixed with protuberant nails. Above the 
entrance is a prominent arched stone 
frame with loops exposing potential 
attackers, which allows targeting them 
with arrows, spears, acids, melting 
metals, or boiling oil.

Arrow Loops
The gate is equipped with two 

defense chambers, each holding 4 
arrow loops on its sides with a second 
open level with monitoring slots.

The Bab Al Futuh (invasions) gate 
was connected to Bab Annasr (victory) 
gate with a wall that included many 
passages. It is said that it was given this 
name of Maghreban origins as traders 
from that region entered through it 
to the city, while other say that the 
reason was that it was the main gate 
from which military forces going for 
campaigns outside the country used.

Bab Annasr Gate
Bab Annasr gate is one of the most 

valuable remaining military buildings 
from Islamic Egypt times. The façade 
is composed of two towers with a 
rectangular base, on which shapes 
of war material such as swords and 
shields, are carved. In the middle 
stands an arched entrance with a 
rectangular opening 6,5m high and 
4,7m wide.

The gate is framed with a hanging 
open arch with carvings in the shape 
of shields and swords underneath. The 
entrance door is made of two wooden 
shutters fortified with metal sheets 
fixed with protruding nails. The gate 
opening is topped with two plates, on 
one of which the Islamic “Shahada” 
is carved in Kufi script “There is No 
God but Allah, and Mohammad is 
His Prophet”, followed by the gate’s 
inauguration text.

Islamic Egypt
Above the two towers lie two 

chambers that can be reached through 
a ladder behind the left tower, covered 
by a stone vault considered as the 
first of its kind in Egypt’s Islamic 
architecture. The chambers have arrow 
loops, monitoring slits, and aeration 
holes. During the French campaign 
many changes were made to the Bab 
Annasr gate, such as enlarging the 
arrow loops to use them for shooting 
canons.
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Since Cairo was built it was 
surrounded with a huge wall built by 
Jawhar Al Siqilli, commander of the 
army of Fatimid Caliph, Al Muizz 
Lidinillah. Historic references mention 
that the wall didn’t last longer than 80 
years; it was destroyed during the rule 
of the Caliph Al Muntasir Billah, and 
Prince Badr Al Jamali built a new one 
in 480 Hijri/1087 AD, parallel to the 
old one which was dubbed Cairo’s 
northern wall, after the expansion of 
the city.

Cairo had 8 gates: Bab Zuweila, 
Bab Al Faraj southwards, Bab Al Futuh 
and Bab Annasr northwards, Bab 
Al Qarateen and Bab Al Barqiyyah 
eastwards, and Bab  Saadah and Bab 
Al Qantarah westwards. The gates 
had many functions, most importantly 
protecting the city from enemies, 
announcing incoming convoys, and 
managing the movement of traders 
and merchandise into and out of the 
city. Due to the passage of time and 
the elements, only three gates remain: 
Bab Zuwaila, Bab Al Futuh and Bab 
Annasr.

The Northern Wall
Cairo’s northern wall was built 

with brick pulp while its gates were 
made of stone. Its remaining section is 
the one between Bab Al Nasr and Bab 
Al Futuh gates. The wall is divided 
into two sectors: the first is 30 m long 
and spreads to the left of Bab Al Nasr 
gate southwards where it meets the 
edge of the Salaheddine Al Ayyoubi 
wall. It includes a rectangular tower 
of two levels linked with a spiraling 
stairway, each holding a defensive 
chamber with loops to shoot arrows. 
This tower is directly connected to the 
two towers of Bab Al Nasr gate and its 
defense chambers.

The second sector spreads between 
the Bab Al Nasr and Bab Al Futuh 
gates. The architectural structure of 
the two gates integrates an internal 
passage linking them with a ladder 
from the top of the wall to the passage.

Defense mechanisms in this wall 
were not only towers. It had arrow 
loops spread all along, while semi 
circular niches which represent 
beautiful features in the wall, provided 
protection to guards while shooting 
arrows.

Bab Zuweila Gate
At the southward end of the Al 

Muizz Lidinillah street stands one 
of the three remaining gates, Bab 
Zuwaila which was restored and open 
to the public. It was one of the largest 

gates in the world, and historians say 
they’ve never seen a more prestigious 
gate in many other countries they 
visited.

The gate was named after the 
“Zuweila” tribe of Maghreban origins, 
which settled near the gate. It was 
also known as Bab Metwalli gate, 
after a man known as “the honorable 
Metwalli Qotob” who lived near the 
gate and was a subject of many stories 
people shared. It is also said that the 
Metwalli name was that of the tax 
officer who sat near the gate.

Each gate (“bab” 
in Arabic) has a 
story and myths 
still transmitted by 
people today

Al Ghuri Dome
Egyptian historian Al Maqrizi 

noted that in the 15th century AD 
the importance of Bab Al Zuweila 
gate lies in the fact that it was used 
to hang the heads of people who get 
executed. The most famous of those 
is the prince of the Mamluks “Tuman 
Bey”, who was hung by orders of the 
sultan Salim 1st after the Ottomans 
invaded Egypt in 1517. His head was 
hung on the gate for three days before 
his body was buried in the Al Ghuri 
dome several meters away from Bav 
Al Zuweila gate.

The Sultan Al Muayyid
The Bab Al Zuweila gate is made 

of semi circular towers to which the 
Sultan al Muayyid applied some 
amendments after he built a mosque 
called after him next to the gate in 
the 15th century AD. He also built 

A memory for generations

Cairo’s Gates…Guardians of History
They were a means to defend the city as well as passages for 

processions and celebrations. Today only three of them are left

Cairo: Sharif Abdul Moneim

When Cairo was built it was modeled as many cities in the Middle Ages, circled with gated walls. Each 
gate left specific memories in history pages as they are considered a very particular cultural heritage due 
to their role in protecting the integrity of the state in the past, and their present importance as unique 
remaining ruins.
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which was built in 1400H.
The Al Thumairi Street became 
crowded and it was difficult to handle 
the ever-growing number of shoppers 
and daily traffic, especially when it 
comes to the gold jewelry market. 
Faced with this new challenge, the 
authority responsible for managing 
the venue, along with gold merchants, 
decided to protect their shops. They 
subsequently resorted to security 
cameras, surveillance systems, 
alarms and external detectors at the 
entrance of the market and in alleys 
as well. Protecting shops while 
they’re closed is a priority since they 
contain millions of dollars worth of 
products.
At the southern part of Al Thumairi 
streets is Al Haraj souq, where several 
private auctions display colorful 
antiques drawing a prestigious picture 
of a cherished history. 
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Thumairi Street as the center of old 
Riyadh given that the layout of alleys 
lacks symmetry. Furthermore, if we 
set aside the fact that the central ring 
gathers naturally transportation lines, 
the main street (now Al Thumairi) 
connects, through a straight line, Al 
Thumairi Gate to the Palace. It crosses 
at this point the market in direction to 
Al Badiia Gate from where a street 
branches out at the right corner of the 
western end, leading to the Al Thahira 
Gate.
The “High Commission for the 
Development of Arriyadh” initiated a 
big project to renovate the Governance 
Palace area where Al Thumairi Street 
is situated. This initiative aimed at 
reviving the Capital center in order 
to underpin its role as a political, 
administrative and commercial 
nucleus. Works undertaken so far 
included the reconstruction of the two 

city gates - Al Thumairi and Al Dukhna 
– and Al Deera Tower in addition to 
small parts of the old wall. 
The Al Dukhna gate was rebuilt at its 
previous site at the intersection of Imam 
Mohammed bin Abdulwahab and 
Tareq bin Ziad Streets. Furthermore, 
the tower near the gate was rebuilt as 
well as a part of the wall.    
Suwaiqa Commercial Compound 
was also designed in the shape of 
a Souq with pillars and passages 
covered with tents. The compound 
contains 260 commercial stores at 
the eastern side. A section of the 
old city wall was retraced in line 
with the street using stones, which 
colors came in contrast with the 
asphalt shade in the parts that were 
impossible to be rebuilt.
 At the Western part of Suwaiqa 
compound, there is a public yard 
surrounding Al Masmak fortress, 

Huge efforts 
bring back past 
glory to the souq
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This distinguished street takes 
its name from the eastern gate 

of Al Thumairi, which was named 
after a man called Al Thumairi from 
Huraimila. As for the gate of Al 
Thumairi, it only gained importance 
during the later stage of the late King 
Abdul-Aziz Ibn Saud’s reign, founder 
of the modern Kingdom of Saudi 
Arabia. It became the main entrance 
to the Capital and a gateway when the 
outskirts of Riyadh, among others Al 
Bathaa, were crowded with Bedouin 
tents laid by tribesmen headed to the 
Saudi Capital through this very gate 
and walking around the courtyards of 
King Abdul Aziz’s palace.
Walking through the Al Thumairi 
street, one can’t but notice at first sight 
the coexistence of the past and the 
present separated only by the famous 
gate. Once inside, the shops boast rare 
items never found in other modern 
markets. This unique feature of the 
street continues to draw customers 
and buyers, especially, people residing 
in its surroundings. Others, however, 
come to Al Thumairi in quest of good 
old memories that shaped it way 
before its renovation at the end of last 
century by “High Commission for the 
Development of Arriyadh”. 
At the beginning of the street stands 
a huge clock on an obelisk-shaped 
pillar made of concrete. According 
to Abdullah al Naim, a shop owner 
at the market, Al Thumairi witnessed 
many transformations compared to 
what it was during 1979; it became 
so jam-packed with shoppers that it’s 
is difficult to spot its other end. This 
is mainly due for it being, then, the 
sole commercial street in Riyadh. 
However, today, Al Thumairi became 
only a little street among the growing 
urban developments of the Capital.
As for Mohamed Al Kheirati, who 
spent nearly 30 years of his life 
within the corners of this market, he 
insists that the old Al Thumairi was 
a commercial hub of a value sadly 
unknown for the present generation. 
This venue displays a rich variety 
of items, be it old ones or new ones. 
According to Al Kheirati, young girls 
used to come to the market here to 
look for new arrivals among cloths, 
gold jewelries, perfumes, whereas 
young boys went to shops searching 
for the newest fashion trends.
British orientalist, John Fleppee, used 
to live in this street after he converted 
to Islam and changed his first name 
to Abdallah. He described the Al 

A clock stands at the 
entrance and its gate 
welcomes visitors to 
the Capital
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Authenticity at the heart of Riyadh

Al Thumairi … Whispers of the Past 
and Glamour of the Present

Gold Jewelries and a Precious 
Heritage Adorn its Shops

Modernity and History Meet at 
its Gate

A clock stands at the entrance and its gate welcomes visitors to the Capital Huge efforts bring back past 
glory to the souq. Bordered with shops, Al Thumairi Street swirls around commercial skyscrapers and 
residential high-rises in the Saudi Capital, Riyadh. Thanks to the enthusiasm of young Saudi entrepreneurs, 
the street was given back its glamour through a sense of competition restored to gold jewelry shops, 
antiques and traditional items.
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The project work comprises the 
erection of three courses for the main 
road in addition to several service lanes 
extending in different directions to 
multiply at intersections, entrances and 
exits off and to the main road. The project 
also encompasses the preparation of the 
main road in order to accommodate the 
electric train course and stations which 
come as part of a future plan yet to be 
implemented.

The plan comprises the construction 
of the intersection of King Abdullah 
and King Khalid roads at three levels 
including erecting a tunnel at the 
junction with King Khalid Road to 
facilitate traffic movement at a distance 
of 800 meters east and west as well 
as north and south of the road. An 
Interchange bridge is also targeted as 
part of this same project. 

Furthermore, the project also 
comprises the implementation of a 
tunnel at the entrance of King Saud 
University as well as carrying out 
improvements and modifications at 
other intersections within the area the 
project covers along King Abdulla 
Road. The road is to be equipped to 
operate the advanced technologies of 
traffic management systems.

In addition, the project incudes the 
erection of a series of service networks 
related to the project such as electricity, 
water, lighting, flood drainage systems, 
tunnel security systems, control systems 
and a guide system which includes the re-
construction of public utility networks 
serving the districts surrounding the 
road. Such services comprise electricity, 
water, flood drainage, sewage and 
communication systems that obstruct 
the routes implemented under the 
umbrella of the project.

The development of the western 
part of King Abdulla Road comes as 
part of a comprehensive plan to develop 
the network of roads extending across 
Riyadh. As its ultimate goal, the plan 
aims at facilitating traffic movement in 

each direction, and preparing the road to 
serve more than 520,000 vehicles a day 
in comparison to 190, 000 vehicles that 
cross the road at present. 

The plan also aims at transforming 
the road into an urban, economic, 
humanitarian environment to fit with its 
role as a major center of activity while 
preparing it to accommodate the course 
of an electric train and its stations as 
well as equipping the road to operate 
advanced traffic systems.

Eight months ago, the Commission 
finalized the first phase of the project 
to develop the middle part of King 
Abdulla Road which extends from the 
western part of Turki Bin Abdul Aziz 
Road east to King Abdul Aziz Road. It 
also embarked on the implementation of 
the second phase that covers the eastern 

part of King Abdul Aziz Road to reach 
the eastern part of Khalid Bin Al Waleed 
Street. The second phase should come 
to a close at the end of the year 1434H. 
Meanwhile, the third phase, scheduled to 
end at the beginning of the year 1435H, 
encompasses the development of the 
second eastern part which extends from 
the east of Khalid Bin Al Waleed Street 
to the eastern part of Sheikh Hassan Bin 
Hussein Road.

The project’s fourth phase comprises 
the third eastern part of King Abdulla 
Road which extends throughout the 
area between the eastern part of Sheikh 
Hassan Bin Hussein Road all the way 
to the western side of Sheikh Jaber Al 
Ahmad Al Sabah Road. The contracts 
of the final phase are being drafted to be 
signed. 
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The Project Comprises a Path for the Electric Train

The Development of the 
Western Part of King Abdullah 
Road
The High Commission for the Development of Riyadh has awarded a contract to develop the western 
part of King Abdullah Road extending from the west side of Prince Turki Bin Abdelaziz to the west side 
of King Khalid Freeway.
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Under the patronage of HRH Prince 
Khalid Al-Faisal bin Abdul Aziz, 
Governor of Makkah Province, 
the Saudi Council of Engineers 
organized the Construction Contracts 
Forum 2012. The event took place 
at the Crowne Plaza Hotel in Jeddah 
between 2-6 May, 2012, under 
the slogan " The Balance between 
Rights and Duties".
The Forum witnessed the participation 
of several Saudi construction 
bodies as well as it hosted a group 
of administrators representing the 
International Federation of Consulting 
Engineers, FIDIC, and a panel of 
international experts. The participants, 
collaboratively, issued several 
recommendations to the benefit of the 
local construction sector as well as the 
different ministries and chambers of 
commerce.
Throughout its various workshops 
and specialized sessions, the Forum 
addressed an array of issues while 
exhibiting the best practices and 
surveying the Arab and international 
experiences to point out that the 
Saudi construction sector is a major 
contribution to the whole national 
economy. During the different sessions 
of the Forum, the application of the 
new public construction contract was 

SCE Organizes the Construction 
Contracts Forum – Jeddah 2012

discussed. Participants also explored 
the necessary techniques to transform 
the current working environment of 
the different governmental institutions 
in order to create a milieu appropriate 
for keeping the balance between the 
contractor, engineer and owner when 
handling the new contract. The attendees 
also reviewed the FIDIC contracts and 
their application through surveying 
various mega projects currently being 
implemented and a set of miscellaneous 
novel projects. Meanwhile, some case 
studies of construction contracts were 
also discussed. These case studies show 
rare and mature expertise in drafting 
such contracts. 
During the Forum, participants also 
reviewed the experiences the dispute 
resolution councils have undergone 

trying to reach viable "preventive 
solutions" and the role these councils 
play to ensure the progress of projects 
and the continuation of work. The 
participants also discussed the 
councils endeavors to prevent the 
aggravation of conflicts at a lower cost 
compared to commercial arbitration or 
litigation. Moreover, the professional 
accreditation of the council members 
was also surveyed.
The Construction Contracts Forum, 
2012, reviewed the construction 
sector in Saudi Arabia, its 
significance and contributions to the 
whole national economy as the Saudi 
Ministry of Finance announced that 
it authorized the number of 1999 
contracts, worth SR 132 billion, 
through fiscal year 2011. 
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Qatari Delegation Visits Saudi
Engineers Council

The Saudi Engineers Council (SEC) 
represented by SEC’s Secretary 
General Dr. Ibrahim Bin Saad Al 
Jadhi and several administrators of 
the Council received a delegation of 
the Qatari Engineers Association.
The guests, engineers Fayruz Jamaan 
AL Hamidi, Ahmad Salik al Bakri, 
Abdallah Mohammad Al Baker, 
Mashaal Hassan al Dahnim, took a 
tour of the SEC headquarters while 
listening to a detailed outline of the 
Council’s tasks and objectives, and 
were introduced to different sections 
and their multitude of missions.
The delegation also met with SEC’s 
CEO Saleh Bin Abderrahman Al Amr 
and council members, and discussed 
means of bilateral cooperation 
between the two entities. The guests 
also attended a brief about the 
professional habilitation program the 
Council implements for incoming 
engineers since more than a year.
During the delegation’s visit of 
Riyadh city they took a tour in the 
city’s most prominent features such 
as the Kasr Masmak Museum and 
Faysaliyyah tower and many other 
historic and modern locations. 
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Saudi Council of Engineers takes part in the 
engineering majors career day at King Saud University

The Saudi Council of Engineers (SCE) 
contributed in the Third Career Day 
For Engineering and Architectural 
Majors held under the patronage of His 
Excellency Prince Saud Bin Abdullah 

Bin Thanyan Al Saud, President of 
the Jubail Royal Council, and CEO 
of Sabic. Prince Saud inaugurated the 
event on Sunday 23 Jumada Awwal 
1433 AH at King Saud University in 

the presence of the Dean, and the 
participation of many companies 
and societies from different 
engineering and architectural 
specialties from all over the 
Kingdom.
The Prince visited the SCE 
pavilion where he was received 
by the Council’s board member 
Dr. Ibrahim AL Hamad and its 
Secretaty General Dr. Ibrahim 
Al Jadhi and some of its 
employees.
His Highness and the 
University Dean attended a 
brief about the SCE, its start, 
tasks, and achievements. 
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Saudi Council of Engineers
Participates in RESTATEX 15 in Riyadh

The Saudi Council of Engineers 
(SCE) Participated in the Riyadh Real 
Estate and Urban Development 
Exhibition 2012 (RESTATEX 15) 
held under the patronage of His 
Excellency Minister of Housing dr. 
Shueish Bin Saud Al Dawihi, that 
was launched in Riyadh on Sunday 
April 29,2012 evening at the Riyadh 
International Exhibition and Fair 
Center.
The Exhibition was launched 
in parallel to the first extended 
meeting about the housing sector in 
the Kingdom, held under the title 
“Housing in KSA-Achievements 
and Challenges” during which the 
Ministry of Housing presented 
its housing strategy’s general 
outline, its future partnership 
opportunities with the private 
sector, as well as the housing sectors 
mechanisms in the Kingdom and 
the Ministry’s organization of the 
sector in cooperation with related 
governmental entities.
SCE held a pavilion at this year’s 

exhibition detailing its launch, 
tasks, and achievements. The 
exhibition also hosted a wide 
participation of governmental 
entities dealing with urban and 
housing development, represented 
in the pavilions of the Ministry 
of Housing, and the Riyadh area 
Secretariat, as well as the High 
Commission for The Development 
of the Riyadh area, and the Real 
Estate Development Fund. Also 
participating in the exhibition 

were real estate development, 
investment, and financing 
companies and most local banks.
The exhibition continued in its 15th 
session highlighting the actual size 
of real estate projects and services 
in the Kingdom in general and 
Riyadh in particular. It also outlined 
housing and real estate financing 
offers and payment facilities, with 
the cooperation of companies in the 
real estate, financial, development, 
and services sectors. 
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