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يعلم اجلميع اأن جمل�س الإدارة احلايل �سوف تنتهي اأعماله قريًبا عقب اختيار 

اأع�ساء جمل�س الإدارة اجلديد، وهنا ي�سرين اأن اأقدم �سكري لزمالئي يف جمل�س 

اإدارة الهيئة الذين تزاملت معهم خالل ال�سنوات الثالث املا�سية »الدورة الثالثة«. 

حيث داأب اأع�ساء املجل�س على حتقيق اخلطط التي ر�سمها لتج�سيدها على اأر�س 

الواقع، حيث مل�ست منهم احلر�س ال�سديد على م�ستقبل الهيئة واملهند�س واملهنة، 

ملواجهة التحديات التي تقف يف طريق القطاع الهند�سي باململكة ب�سكل عام، اإىل 

جانب التحديات التي تواجه املهند�س ب�سكل خا�س.

ودرا�سة  للمهند�سني،  املهني  العتماد  تطبيق  منها:  بجهود،  املجل�س  قام  وقد 

امل�سرتك  التعاون  وتعزيز  والهند�سية،  ال�ست�سارية  وال�سركات  املكاتب  ت�سنيف 

والقطاعات  والوزارات  اجلامعات  مثل  املختلفة،  والقطاعات  الهيئة  بني  وتطويره 

املجالت  يف  التدريب  برامج  تطوير  جانب  اإىل  وخارجًيا،  حملًيا  اخلا�سة 

الهند�سية  الفعاليات  وتنظيم  املحلية،  لل�سوق  احتياًجا  الأكرث  والتخ�س�سات 

وتاأهيلهم،  التخرج  حديثي  املهند�سني  وتدريب  للهيئة،  فروع  وافتتاح  امل�سرتكة، 

واإن�ساء مركز للتحكيم، وغريها من اجلهود.

واملهنة  املهند�س  يخدم  ما  كل  على  ا  حري�سً زال،  وما  كان،  الإدارة  وجمل�س 

يف املجالت العلمية واملهنية. وقد حر�س املجل�س على اأن تكون الهيئة هي املرجع 

الأ�سا�س جلميع املهند�سني يف اململكة. وقد نتج عن تلك اجلهود قرار �سمو �سيدي 

الأمري نايف بن عبدالعزيز، ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية، 

بالت�سجيل  وجتديدها  باململكة  للعمل  الوافدين  املهند�سني  اإقامات  اإ�سدار  بربط 

مهنًيا لدى الهيئة.

التي  الأهداف  لتنفيذ  دوؤوب  بعمل  قامت  املا�سية  الفرتة  خالل  الهيئة  اإن 

يف  الهيئة  ر�سالة  حتقيق  على  اعتمدت  والتي  ا�سرتاتيجياتها،  وحددتها  ر�سمتها 

طيلة  عمله  للمجل�س  تي�سر  ما  وهذا  واملجتمع،  واملهند�س  للمهنة  خدمات  تقدمي 

الفرتة املا�سية.. فاإن اأ�سبنا فمن اهلل، واإن اأخطاأنا فمن عند اأنف�سنا.

الإدارة  جمل�س  اأع�ساء  وبا�سم  با�سمي  اأبارك  اأن  اخلتام  يف  يفوتني  ول 

احلايل للفائزين بع�سوية جمل�س الإدارة يف دورته الرابعة، والذين �سوف يتولون 

الهيئة واملهنة  اأن يوفقهم خلدمة  اإن �ساء اهلل، �سائاًل املوىل  الهيئة،  اأعمال  مهام 

واملهند�سني على اأر�س الوطن يف ظل القيادة احلكيمة.

إن أصبنا فمن اهلل 
وإن أخطأنا فمن 

عند أنفسنا

المهند�س

عبد�هلل بن �أحمد �شعيد بق�شان

رئي�س مجل�س �إد�رة �لهيئة �ل�شعودية 

للمهند�شين
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�مل�شرف �لعام

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

م.عبداهلل اأحمد �سعيد بق�سان

رئي�س �لتحرير 

اأمني عام الهيئة ال�سعودية للمهند�سني

د. اإبراهيم بن �سعد اجل�سعي

نائب رئي�س �لتحرير

م. عدنان عبدامللك ال�سحاف

مدير �لتحرير

الأ�ستاذ عبدالعزيز عبداهلل اجلمعة

�إد�رة �لتحرير

م.�سليمان اإبراهيم العمود

د.�سالح حممد املقرن

رئي�س جمل�س �لإد�رة

املهند�س عبداهلل بن اأحمد �سعيد بق�سان

نائب رئي�س جمل�س �لإد�رة 

املهند�س �سعود بن حممد �سعيد الأحمدي

�لأع�شاء

الدكتور حممد بن يحيى عبداملغني القحطاين

الدكتور في�سل بن حممد عبداهلل ال�سريف

الدكتور يحيى بن حمزة اأحمد كو�سك

املهند�س ح�سن بن جمعان الزهراين

الدكتور اإبراهيم بن نا�سر النا�سر

املهند�س حمود بن عوا�س حمود ال�ساملي

الدكتور عمر بن �سعيد باغربة العمودي

املهند�سة نادية بنت ح�سن بخرجي

ثقافية       هند�سية       متخ�س�سة

جملة ت�شدرها �لهيئة �ل�شعودية للمهند�شني

العدد احلادي والت�سعون، ربيع الأول 1433هـ

�لنـا�شــر

�إحدى �شركات

�س.ب 65701 الريا�س 11566 - اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 2128005-1-966+    فاك�س: 966-1-4401367+

800  758 الهاتف املجاين: 6666 

للمر��شلة

امل�ساركات واملرا�سالت 

با�سم مدير التحرير

�س.ب 85041 الريا�س 11691

هاتف: 4031414  حتويلة: 229

بريد اإلكرتوين

mag@saudieng.org

�لهيئة �ل�شعودية للمهند�شني

�س.ب 85041 الريا�س 11691

هاتف: 4031414 1 966 + حتويلة: 242

فاك�س: 4032070 1 966 + 

بريد اإلكرتوين

info@saudieng.org

�لفروع

منطقة مكة �ملكرمة: جدة

�س.ب 54344 جدة: 21514

هاتف:2844242 )02( 966+ 

فاك�س: 2843377 )02( 966+

بريد اإلكرتوين

ecwest@saudieng.org

املنطقة �ل�شرقية: �لدمام

�سارع الظهران ال�سريع- الدمام

�س.ب 2689 الدمام 31461

هاتف: 8439288 )03( 966+

فاك�س: 8439286 )03( 966+

بريد اإلكرتوين

east@saudieng.org
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د.�إبر�هيم بن �شعد �جل�شعي

�أمني عام �لهيئة �ل�شعودية للمهند�شني 

بار
أخ

ال�سعودية  الهيئة  اإدارة  جمل�س  اأع�ساء  لنتخابات  القرتاع  عملية  �سهدت 

للمهند�سني التي نظمت يف خمتلف مدن اململكة، اإقباًل جيًدا من الأع�ساء الأ�سا�سيني، 

اأ�سا�سية، هي: ال�سلوك  الأمر الذي اأدى اإىل جناح النتخابات من خالل ثالثة اأمور 

احل�ساري والن�سج والوعي الفكري للمهند�سني، امل�ساركة الفاعلة يف ن�ساطات الهيئة 

واإثبات الوجود، امل�ساركة يف �سنع القرار ملا فيه م�سلحة الوطن واملواطن. 

ا من اأ�سباب جناح العملية النتخابية، التحول الإجرائي لالنتخابات  وكان اأي�سً

من �سكلها التقليدي اإىل الإلكرتوين، يف واحد من اأهم التحولت التقنية التي �سهدتها 

الهيئة مل�سايرة التطور التقني، والذي تعمل عليه حالًيا. حيث اإن الواقع ي�سري اإىل اأن 

الهيئة متتلك مقومات تقنية جتعلها موؤهلة ل�ستخدام التقنية يف العمليات النتخابية 

ا بعد تقدمها امللحوظ تقنًيا يف النتخابات يف دورتها الرابعة. وقامت  املقبلة، خ�سو�سً

الهيئة بهذه اخلطوة نظًرا لأهمية ا�ستخدام التقنية احلديثة التي ت�سب اإيجابًيا يف 

عملية النتخابات من حيث الدقة وال�سرعة، حيث متكن التقنية الناخب من الت�سويت 

بكل ي�سر و�سهولة، كما تخفف �سغط الناخبني يف اللجان املكتظة، كما ت�ساعد هذه 

التقنيات جلنة النتخابات على متابعة عملية الت�سويت ومراقبتها وتدقيقها. 

راأ�سها  وعلى  املختلفة  اللجان  لأع�ساء  املميزة  باجلهود  النجاح  هذا  لقد حتقق 

جهود  اإىل  بالإ�سافة  الأخرى،  اللجان  واأع�ساء  النتخابات  على  الإ�سراف  جلنة 

وهي:  الهيئة،  جانب  اإىل  واإمكانياتها  النتخابات  تنظيم  يف  �ساركت  التي  اجلهات 

جامعة  اململكة،  مبدن  ال�سناعية  التجارية  الغرف  والقروية،  البلدية  ال�سوؤون  وزارة 

امللك �سعود، وزارة التجارة وال�سناعة، �سرطة منطقة الريا�س، الهيئة امللكية للجبيل 

وينبع.

وهنا ل نن�سى اأن ن�سيد بالدور الإعالمي املتميز الذي قامت به و�سائل الإعالم 

املختلفة، ودورها املهم يف م�سرية النتخابات، حيث دعمت و�ساندت منذ البدايات، 

اململكة،  املهند�سني يف جميع مدن  اإىل  اأهداف النتخابات وغاياتها  و�سعت لإي�سال 

يف  خطوات  من  �سبقها  وما  القرتاع  عمليات  على  اجليد  بالإقبال  ذلك  جتلى  حيث 

اأثناء ت�سجيل الناخبني.

التصويت اإللكتروين 
خطوة نحو تقدم الهيئة

بحث معايل رئي�س الهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد مع رئي�س جمل�س اإدارة 

الهيئة ال�سعودية للمهند�سني واأع�سائه والأمني العام، �سبل التعاون بني الهيئة 

الجتماع  يف  وذلك  الف�ساد،  ملكافحة  الوطنية  والهيئة  للمهند�سني  ال�سعودية 

مقر  يف  2011م(  اأكتوبر   9( 1432/11/12هـ  بتاريخ  الطرفني  جميع  الذي 

الهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد بالريا�س.

اإدارة  رئي�س جمل�س  بق�سان،  �سعيد  اأحمد  بن  املهند�س عبداهلل  واأو�سح 

الهيئة ال�سعودية للمهند�سني، اأنه مت خالل الجتماع التفاق على تكوين جلنة 

اأوجه  مناق�سة  جانب  اإىل  الهيئتني،  بني  وتعاون  تفاهم  اآلية  لو�سع  م�سرتكة 

ال�سراكة املمكنة بني الهيئتني يف خمتلف اجلوانب، وتعزيز عالقات التعاون 

وال�سراكة مع الهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد. 

واأكد املهند�س بق�سان اأن جمل�س اإدارة الهيئة عر�س على معاليه اإمكانيات 

الهيئة املهنية وال�ست�سارية والفنية والإدارية يف جمال مكافحة الف�ساد، اإىل 

جانب ال�ستفادة من العمل الذي تقدمه الهيئة يف جمالت ال�ست�سارات الفنية 

والتحكيم الهند�سي. وقد اأو�سحت الهيئة ملعايل رئي�س الهيئة الوطنية ملكافحة 

اأهمية التحالف بني هيئة مكافحة الف�ساد وهيئة املهند�سني ملكافحة  الف�ساد 

الف�ساد.

لقطاع  التوعية  جمال  يف  التعاون  �سبل  مناق�سة  الجتماع  خالل  ومت 

الأعمال وال�ست�سارات الهند�سية والعمارة والت�سييد يف البالد بخطورة الف�ساد 

عقود  م�ساألة  مناق�سة  جانب  اإىل  الوطني.  القت�ساد  على  ال�سلبية  وتاأثرياته 

الف�ساد،  ممار�سات  اأمام  املجال  تتيح  التي  اجلوانب  بع�س  و�سعف  امل�ساريع 

هذه  مثل  معاجلة  يف  دور  املهند�سني  لهيئة  يكون  اأن  �سرورة  على  والتاأكيد 

الذي  املوحد،  )فيديك(  عقد  لتطبيق  امللحة  احلاجة  جانب  اإىل  امل�سكالت، 

واملخططات  املوا�سفات  اإعداد  متابعة  واأهمية  الأطراف  يحمي حقوق جميع 

للم�ساريع.

معايل  اأن  اإىل  للمهند�سني  ال�سعودية  الهيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  واأ�سار 

ال�سعودية  الهيئة  �سراكة  اأهمية  اأكد  الف�ساد،  ملكافحة  الوطنية  الهيئة  رئي�س 

براجمها،  واإجناح  جهودها  يف  الف�ساد  ملكافحة  الوطنية  للهيئة  للمهند�سني 

ذلك  على  ن�ست  كما  والت�سييد،  الأعمال  لقطاع  املوجهة  تلك  وبخا�سة 

توجه  �سياق  يف  ياأتي  الجتماع  هذا  باأن  معاليه  منوًها  الهيئة،  ا�سرتاتيجية 

الهيئة الوطنية ملكافحة لإ�سراك جميع اجلهات يف جهود مكافحة الف�ساد.

رئي�س  ملعايل  للمهند�سني  ال�سعودية  الهيئة  اإدارة  جمل�س  اأع�ساء  واأبان 

الهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد اأهمية �سدور كادر املهند�سني، حيث �سيوؤدي 

اإىل حت�سني اأو�ساع مهند�سي القطاع احلكومي الذين ي�سرفون على امل�ساريع 

احلكومية، التي متثل اأكرث من 40% من ميزانية الدولة.

رئيس هيئة مكافحة الفساد يجتمع 
برئيس الهيئة وأعضائها

جانب من اللقاء
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وعن الأ�سباب التي دعت ل�ستمرار عملية الت�سويت 12 �ساعة، 

حيث انطلقت يف متام ال�ساعة العا�سرة �سباًحا وتوقفت يف العا�سرة 

عدة،  لأ�سباب  طويلة  كانت  القرتاع  فرتة  »اإن  اجل�سعي:  قال  لياًل 

منها وجود ارتباطات لدى بع�س مهند�سي الأعمال يف اأثناء فرتات 

خمتلفة من اليوم، حيث قد ل ي�ستطيع بع�سهم احل�سور لالقرتاع 

الفرتة  يف  ازدحام  هناك  يكون  ل  وحتى  ال�سباحية،  الفرتات  يف 

يوجد  ياأتي من مناطق ل  اأن هناك من  اإىل  بالإ�سافة  ال�سباحية، 

كانت  لذا  لالقرتاع،  املخ�س�سة  املراكز  اإىل  لالقرتاع  مقر  فيها 

من  الأ�سا�سيون  الأع�ساء  جميع  ليتمكن  �ساعة   12 القرتاع  فرتة 

الت�سويت«.

لنتخابات  الأوىل  ال�ساعات  اأن  اإىل  اجل�سعي  الدكتور  واأ�سار 

الناخبني،  من  كثيًفا  اإقباًل  �سهدت  للمهند�سني  ال�سعودية  الهيئة 

واجلبيل  والدمام  وجدة  بالريا�س  النتخابات  تنظيم  مقر  وحظي 

وينبع بالهتمام الأكرب من املر�سحني. موؤكًدا اأن الإقبال ال�سديد من 

اإيجابية املهند�سني وت�سوقهم  املهند�سني على النتخابات يدل على 

 عدد الأ�سواتا�سم املر�سحالرتتيب

513حممد عبداهلل حممد القويح�س1

458�سالح عبدالرحمن العمرو2

426ممدوح ح�سن احلربي3

422�سعود حممد �سعيد الأحمدي4

420هبة علي حممد �سياء الدين5

402اإبراهيم عبداهلل احلماد6

390عبداهلل عبدالعزيز اآل ال�سيخ7

364عبدالرحمن زيد العرفج8

349حمد نا�سر عبداهلل ال�سقاوي9

330اأحمد عثمان اخلويطر10

�أ�شماء �لفائزين يف �لنتخابات:
نظمت �لنتخابات لأول مرة �إلكرتونًيا يف �ململكة 

الفائزين  أسماء  تعلن  الهيئة 
بعضويتها 3 سنوات مقبلة

�أعلن �شعادة �لدكتور �إبر�هيم بن �شعد �جل�شعي، �أمني عام �لهيئة �ل�شعودية للمهند�شني، يوم �لثالثاء 23 �شفر 1433 �ملو�فق 17 

يناير 2012، نتائج �نتخابات �أع�شاء جمل�س �إد�رة �لهيئة �ل�شعودية للمهند�شني للمقاعد �لع�شرة �لتي نظمت �قرت�عها يف خمتلف 

مدن �ململكة، مبيًنا يف �لوقت نف�شه �أن �لقرت�ع نظم يف كل من: �لريا�س، جدة، �لدمام، �لأح�شاء، �أبها، �خلرج، مكة �ملكرمة، �ملدينة 

�ملنورة، تبوك، �لباحة، �جلوف، عرعر، بريدة، حائل، جنر�ن، جاز�ن، �لطائف، �جلبيل، وينبع.
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جمل�س  ظل  يف  والوطني  املهني  دورهم  ملمار�سة 

هيئة منتخب بالكامل.

اإلكرتونًيا  كان  الذي  الت�سويت  اأن  واأو�سح 

�سهل عملية العد والفرز يف خمتلف مدن اململكة، 

ي�سر  بكل  مت  الذي  الت�سويت  خالل  من  وذلك 

عوائق  اأو  م�ساكل  اأي  هناك  تكن  ومل  و�سهولة، 

واجهت الناخبني اأو املر�سحني. م�سرًيا يف الوقت 

ال�سريف �سادت بني  التناف�س  اأن روح  اإىل  نف�سه 

احلقيقي  املك�سب  اأن  مبيًنا  املر�سحني،  جميع 

الت�سويت  على  اجليد  الإقبال  هو  للمهند�سني 

لختيار ممثليهم يف الهيئة.

وقدم اجل�سعي �سكره للجهات التي �ساركت 

يف تنظيم النتخابات اإىل جانب الهيئة ال�سعودية 

البلدية  ال�سوؤون  وزارة  وهي:  للمهند�سني، 

مبدن  ال�سناعية  التجارية  الغرف  والقروية، 

التجارة  وزارة  �سعود،  امللك  جامعة  اململكة، 

الهيئة  الريا�س،  منطقة  �سرطة  وال�سناعة، 

امللكية للجبيل وينبع.

واأ�سار الأمني العام اإىل اأن الهيئة ال�سعودية 

ملر�سحي  النهائية  القائمة  اأعلنت  للمهند�سني 

ع�سوية جمل�س الإدارة يف دورتها الرابعة، التي 

الأ�سا�سيني.  الأع�ساء  من  مهند�ًسا   69 �سمت 

يف  اأعلنت  النهائية  الناخبني  قائمة  اأن  م�سيًفا 

www.saudieng. للهيئة  الإلكرتوين  املوقع 

على  والتظلمات  الطعون  تلقي  مت  وقد   .org
الإثنني  يوم  دوام  نهاية  حتى  الأولية  القائمة 

ومت  2012/1/16م.  املوافق  1433/2/22هـ، 

يف اليوم نف�سه اإعالن القائمة النهائية للناخبني 

الذين يحق لهم الإدلء باأ�سواتهم.

للمهند�سني  ال�سعودية  الهيئة  اأن  العام  الأمني  واأبان 

�سكلت جلنة لالإ�سراف على انتخابات الدورة الرابعة، وذلك 

ا�ستناًدا اإىل قرار جمل�س اإدارة الهيئة ال�سعودية للمهند�سني 

بت�سكيل  والقا�سي   ،2011/9/19 وتاريخ   32/3/25/1 رقم 

جلنة الإ�سراف على انتخابات الدورة الرابعة، وهم: املهند�س 

مغرم  بن  عبداهلل  املهند�س  القحطاين،  �سعيد  بن  علي 

املهند�س  النوفل،  عمر  بن  عبدالرحمن  املهند�س  الغامدي، 

�سعد بن خالد الفوزان، الدكتور اأحمد بن حم�سن العطا�س، 

الدكتور فهد بن حمود العنزي. م�ست�سار قانوين.

جانب من النتخابات التي نظمت يف مدينة الريا�س
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الأكادمييني ذوي اخلربة احلقلية،  اإىل جمع كل من  امللتقى  وهدف 

الدول  خمتلف  من  والتقنيني  واملهند�سني  العلمي،  البحث  يف  العاملني 

الإ�سالمية لتبادل اخلربات بغر�س ر�سد التطور املعريف يف حقل التعليم 

والباحثني  ال�سناعيني  بني  الروابط  وتقوية  وتقوميه،  والتقني  الهند�سي 

الأكادمييني العاملني يف الدول الإ�سالمية، وال�ستثمار يف التنمية والبحوث 

وتطوير  واملهني  الهند�سي  التعليم  حقل  يف  اخلربات  وتبادل  التطبيقية، 

اآليات التن�سيق بينهما.

واأو�سح الدكتور في�سل ال�سريف، ع�سو جمل�س اإدارة الهيئة ال�سعودية 

للمهند�سني، يف كلمته التي األقاها خالل حفل الفتتاح، اأن العام املا�سي 

فقط �سهد اعتماد نحو 80 األف مهند�س يف الهيئة، موؤماًل اأن ي�سهد العام 

�سعودي  مهند�س  األف   30 قرابة  بينهم  مهند�س  األف   140 اعتماد  املقبل 

ينتظر اعتمادهم للهيئة املعنية باهتمامات املهند�سني. 

واأ�ساف ال�سريف اأن امللتقى الذي يهدف اإىل جمع الأكادمييني ذوي 

من  والتقنيني  واملهند�سني  العلمي  البحث  يف  والعاملني  العقلية  اخلربة 

اإىل  اإ�سافة  اأكرث من خم�سني ورقة عمل،  الإ�سالمية قدم  الدول  خمتلف 

ثمان ورقات مدعوة، و20 مل�سًقا بحثًيا، لفًتا اإىل اأن الهدف النهائي هو 

الو�سول اإىل رفع الكفاءات الهند�سية يف العامل الإ�سالمي من خالل رفع 

اأ�سا�سيات التعليم يف هذا املجال. 

واأبان املهند�س �سالح املقرن، رئي�س اللجنة العلمية للملتقى، اأن دوًل 

امل�ساركني  اأبرز  هي  والأردن  ال�سعودية،  تركيا،  ماليزيا،  مثل:  اإ�سالمية 

لهذه الن�سخة من امللتقى اخلا�س بالتعليم الهند�سي. 

اخلربات  اأبرز  من  عدًدا  جمع  الذي  امللتقى  اأهمية  مدى  وحول 

الإ�سالمية يف جمالت الهند�سة، لغري املتخ�س�سني يف الهند�سة، اأو�سح 

بالنظرة  اأنه  غري  املهند�س  نحو  موجه  الأ�سا�س  يف  امللتقى  اأن  املقرن 

حتت رعاية �شاحب �ل�شمو �مللكي �لأمري عبد�لعزيز بن ماجد بن عبد�لعزيز، �أمري منطقة �ملدينة �ملنورة، �فتتح �ملهند�س حممد 

�بن مدين �لعلي �لأمني �لعام لهيئة تطوير �ملدينة �ملنورة ملتقى �لتعليم �لهند�شي �لثاين »�لتعليم �لهند�شي و�لتقني: حتديات 

�لعوملة«، �لذي نظمته �لهيئة �ل�شعودية للمهند�شني مب�شاركة �حتاد �ملنظمات �لهند�شية يف �لدول �لإ�شالمية وبالتعاون مع جامعة 

طيبة، وجمعية �ملهند�شني و�لتكنولوجيني �ملاليزية يف �ملدينة �ملنورة، وذلك خالل �لفرتة 2011/12/27-24.

الهيئة تنظم ملتقى التعليم 
الهندسي الثاين بالمدينة المنورة

غري  اأثر  ت�سجيل  ميكن  لالأمور  البعيدة 

املتخ�س�سني  من  �سواء  للجميع  مبا�سر 

اأو غريهم، وذلك من خالل رفع م�ستوى 

خالل  من  الإ�سالمي  عاملنا  يف  املهند�س 

هذا  يف  احلا�سلة  التطورات  مواكبة 

ح�سارتنا  معامل  مع  يتالءم  مبا  املجال 

الإ�سالمية. 

�سامر  املهند�س  اأكد  ذلك  اإىل 

الهند�سة  ق�سم  رئي�س  ال�سريف،  مقبول 

 20 نحو  اأن  الكهربائية يف جامعة طيبة، 

�سعودية  جامعات  من  حملية  عمل  ورقة 

حظيت  الداخل  يف  هند�سية  ومنظمات 

امللتقى  هذا  يف  املنا�سب  بالهتمام 

املو�سوعات  ح�سور  اإىل  لفًتا  الدويل، 

هذه  يف  ال�سعوديات  باملهند�سات  املتعلقة 

الن�سخة من امللتقى العلمي بعد اأن بداأت 

للمراأة  املجال  فتح  يف  �سعودية  جامعات 

لاللتحاق بالتخ�س�سات الهند�سية.

يف  مهًما  مركًزا  الهند�سي  التعليم  فيه  يحتل  الذي  الوقت  يف  امللتقى  وياأتي 

كثري من الدول، كما يت�سدر قائمة الأولويات من حيث املعايري واملقومات لتحقيق 

املعرفية  بالتحديات  مليء  اليوم  العامل  اإن  حيث  والإقليمية،  املحلية  الأهداف 

وكيفية  الفجوات  ودرا�سة  الهند�سي،  التعليم  اإىل تطوير  والعلمية، ما نحتاج معه 

التغلب على املعوقات. وحيث اإن املهند�س هو اأحد ركائز التنمية املهمة فقد اأ�سبح 

لزاًما اإلقاء ال�سوء على التحديات التي تواجه التعليم الهند�سي، وحتديد املتطلبات 

امل�ستجدة وال�ستجابة لها، مع ا�ستعرا�س ال�سراكة بني القطاعني اخلا�س والعام، 

تقف  التي  الفجوات  واإغالق  جديدة،  هند�سية  تخ�س�سات  اإيجاد  على  والقدرة 

عائًقا اأمام نوعية التعلم الهند�سي يف العامل الإ�سالمي لتواكب تلك املوجودة 

يف العامل الغربي.

دول  خمتلف  من  وال�سناعيني  الأكادمييني  من  نخبة  امللتقى  يف  �سارك 

العامل الإ�سالمي توحدهم رغبة التطوير وتبادل التجارب واخلربات يف جمال 

مناهج  درا�سة  اأهمها:  من  عدة  حماور  امللتقى  وت�سمن  الهند�سي.  التعليم 

العاملية  واملعايري  واعتمادها،  الهند�سية  الربامج  وجودة  الهند�سي،  التعليم 

التعليم  وطرق  التقني،  والتدريب  الهند�سي  والتعليم  الهند�سي،  التعليم  يف 

الهند�سي املبنية على املخرجات، والتدريب املهني واملهارة والإبداع.
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هيئة المهندسين تنظم حفالً للمعايدة 
بالرياض والدمام وجدة

نظمت الهيئة ال�سعودية للمهند�سني حفل املعايدة ال�سنوي 

من  كل  يف  وذلك   ،1432 لعام  املبارك  الفطر  عيد  مبنا�سبة 

الريا�س وجدة والدمام. كتقليد �سنوي وم�ساركة من جمل�س 

فرحة  املهند�سني  من  من�سوبيها  لها  العامة  والأمانة  الهيئة 

العيد.

عام  اأمني  اجل�سعي،  �سعد  بن  اإبراهيم  الدكتور  واأكد 

الن�ساطات  امل�ساركة يف  اأهمية  للمهند�سني،  ال�سعودية  الهيئة 

التي  املهند�سني  بجهود  م�سيًدا  للمهند�سني،  الجتماعية 

واأ�ساف  املا�سية.  ال�سنوات  خالل  الهيئة  تطور  يف  اأ�سهمت 

يف  تقوم  الهيئة  اأن  احلفل،  خالل  األقاها  ترحيبية  كلمة  يف 

اجلهات  من  عدد  مع  بالتعاون  حثيثة  بجهود  احلايل  الوقت 

احلكومية واخلا�سة من اأجل دعم الهيئة يف م�سريتها، والتي 

حتر�س على كل ما يخدم املهند�س واملهنة يف املجالت العلمية 

واملهنية يف �سبيل تطوير املهنة ورفع م�ستواها. 

يذكر اأنه �سارك يف احلفل ح�سد كبري من املهند�سني يف 

اململكة من خمتلف اجلن�سيات، حيث و�سل عدد امل�ساركني يف 

حفل منطقة الريا�س اإىل 700 مهند�س وفني.

جانب من احلفل: عدد من احل�سور ويظهر يف ال�سورة ع�سو جمل�س ال�سورى والأمناء ال�سابقون للهيئة

بار
أخ
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لالحتاد  النت�ساب  هوية  باإ�سدار  العرب  املهند�سني  لحتاد  العامة  الأمانة  تقوم 

جمعيات،  نقابات،  )هيئات،  الأع�ساء  العربية  الهند�سية  الهيئات  من  معتمدة  وهي 

احتادات.. وغري ذلك(.

العرب  املهند�سني  احتاد  يف  فاعل  ع�سو  للمهند�سني  ال�سعودية  الهيئة  اإن  وحيث 

فيمكن لأع�ساء هيئه املهند�سني احل�سول على ع�سوية الحتاد لال�ستفادة من مزايا 

ع�سوية الحتاد.

لال�ستعالم عن الكيفية واملزايا

www.arabfedeng.org موقع الحتاد

itdept@arabfedeng.org لال�ستعالم

دعوة لعضوية اتحاد المهندسين العرب
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معايل  األقى  ثم  الكرمي.  بالقراآن  املنا�سبة  لهذه  املعد  احلفل  وبدئ 

من  اأ�سبح  املياه  حتدي  اأن  فيها  اأو�سح  كلمة  وال�سناعة  التجارة  وزير 

اأكرب التحديات واأهمها التي تواجه دول العامل، وهو ما يوؤكده كثري من 

العلماء واخلرباء واملخت�سني، مبيًنا اأن اأزمة املياه اأ�سبحت ق�سية البيئة 

بحلول  باأنه  املتحدة  الأمم  عن  ال�سادر  التقرير  يوؤكده  ما  وهو  الأوىل، 

عام 2025 �سيكون هناك تهديد قوي للعديد من �سكان العامل بنق�س يف 

املياه وم�سادرها اجلوفية، واأن املاء اأ�سبح ثروة حمدودة الكمية، و�سكان 

العامل يف تزايد غري حمدود واملوارد الطبيعية يف تناق�س م�ستمر ومقلق 

لعدم جتددها.

م�سادر  من  املياه  لتوفري  الباهظة  التكاليف  اأن  اإىل  معاليه  واأ�سار 

غري تقليدية مثل التحلية وغريها اأ�سبحت من ال�سروري وعلى اجلميع 

والنظامية على  والأخالقية  والجتماعية  ال�سرعية  التذكري مب�سوؤوليتهم 

املحافظة على هذه النعمة اجلليلة وو�سع تر�سيد ا�ستهالك املياه ن�سب 

الأعني للمحافظة على هذه النعمة والرثوة العظيمة لنا ولأجيالنا القادمة.

للمحافظة على  يدعونا  الإ�سالمي احلنيف  ديننا  »اإن  وقال معاليه: 

جعلها  حيث  اأهمية،  من  لها  ملا  ا�ستخدامها  يف  الإ�سراف  وعدم  املياه 

ا�ستخدامها  يف  الإ�سراف  عن  ونهى  جميًعا  للب�سر  حًقا  �سبحانه،  اهلل، 

واإف�سادها«. ووجه الدعوة للجميع بالتعاون مع اجلهات امل�سوؤولة لرت�سيد 

ال�ستهالك كي ل يذهب ما يبذل يف �سبيلها من مال وجهد �سدى.

بن  عبداهلل  املهند�س،  والكهرباء  املياه  وزير  معايل  األقى  ذلك  بعد 

احلايل  املياه  �سح  مو�سوع  اأن  فيها  اأو�سح  كلمة  احل�سني،  عبدالرحمن 

وامل�ستقبلي يحتل الهاج�س الأكرب للعامل، حيث اأ�سارت تقارير عدة معنية 

بقطاع املياه اإىل الأهمية املتزايدة مل�سكلة ندرة املياه يف كل اأنحاء العامل. 

لغياب  ال�سعوبات  باملزيد من  تنذر  ال�سكان  اأعداد  تزايد  ن�سبة  اأن  وبني 

امل�سدر املائي يف كثري من جوانبه، واأ�سبابه كثرية وعلى راأ�سها التلوث. 

بن  �سعود  بن  تركي  الدكتور  الأمري  ال�سمو  �ساحب  قدم  ذلك  عقب 

ا  عر�سً والتقنية،  للعلوم  عبدالعزيز  امللك  مدينة  رئي�س  نائب  حممد، 

بن  عبداهلل  امللك  ال�سريفني،  احلرمني  خادم  مبادرة  فيه  تناول  مرئًيا 

عبدالعزيز اآل �سعود، حفظه اهلل، لتحلية املياه املاحلة بالطاقة ال�سم�سية 

التي اأعلنت يف �سهر �سفر 1431هـ، م�سرًيا اإىل اأن تلك املبادرة تهدف اإىل 

اأن تكون حتلية املياه با�ستخدام تقنية الطاقة ال�سم�سية بتكلفة منخف�سة 

الأمن  يف  للم�ساهمة  الباهظة  التقليدية  التحلية  تقنية  تكلفة  من  بدًل 

املائي ودعم القت�ساد الوطني. وبنينَّ �سموه اأن املرحلة الأوىل من تقنية 

ا�ستخدام الطاقة ال�سم�سية لتحلية املياه بداأت املرحلة الأوىل منها ببناء 

حتت رعاية خادم �حلرمني �ل�شريفني

وزير التجارة والصناعة يفتتح مؤتمر 
»الموارد المائية يف الوطن العربي«

حتت رعاية خادم �حلرمني �ل�شريفني، �مللك عبد�هلل بن عبد�لعزيز �آل �شعود، حفظه �هلل، �فتتح معايل وزير �لتجارة و�ل�شناعة 

�لدكتور توفيق بن فوز�ن �لربيعة �ملوؤمتر �لهند�شي �لعربي �ل�شاد�س و�لع�شرين »�ملو�رد �ملائية يف �لوطن �لعربي« �لذي نظمته 

�لهيئة �ل�شعودية للمهند�شني بالتعاون مع �حتاد �ملهند�شني �لعرب، يف مدينة جدة خالل �لفرتة من 13-16�شفر 1433هـ، �ملو�فق 

7-10 يناير 2012م. 
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حمطة   »27« اليوم  اململكة  لدى  اأ�سحى  حتى 

عاملة باإنتاج يزيد على »3« ماليني مرت مكعب 

يومًيا من املياه املحالة، وهو ما ميثل اأكرث من 

يف  ال�سرب  مياه  احتياجات  من  املئة  يف   50

الإنتاج  من  املئة  18يف  قرابة  وميثل  اململكة، 

�سدارة  يف  جعلها  ما  املحالة،  للمياه  العاملي 

الريادة كاأكرب منتج للمياه املحالة يف العامل. 

واأملح اإىل اأن امل�ستقبل يزخر مب�ساريع عمالقة 

حيث م�سروع راأ�س اخلري على اخلليج العربي 

بطاقة قدرها 000ر025ر1مرت مكعب من املاء 

ما  الكهرباء،  من  و400ر2ميغاوات  اليوم  يف 

�سيجعل م�سروع راأ�س اخلري اأكرب م�سروع من 

نوعه يف العامل، وم�سروع ينبع املرحلة الثالثة 

مبقدار  اإ�سافية  اإنتاجية  طاقة  �سيوؤمن  الذي 

اليوم  يف  املاء  من  مكعب  مرت   550.000

وغريهما  الكهرباء،  من  و2500ميجاوات 

املوؤ�س�سة  جهود  اإىل  معاليه  وتطرق  الكثري. 

العامة لتحلية املياه املاحلة يف تاأهيل الكفاءات 

الوطنية العاملة لديها وتطويرها.

مدينة  يف  ال�سم�سية  بالطاقة  املياه  لتحلية  حمطة 

اخلفجي. 

العامة  املوؤ�س�سة  حمافظ  معايل  األقى  ثم 

لتحلية املياه املاحلة، د.عبدالرحمن بن حممد اآل 

اإبراهيم، كلمة اأ�سار فيها اإىل اأن املوؤمتر ينعقد يف 

وقت اأ�سحى مو�سوع املاء وندرته الهاج�س الأكرب 

لدول العامل عامة ودول العامل العربي خا�سة، التي 

ميثل �سكانها قرابة 5% من اإجمايل �سكان العامل، 

امل�سادر  من   %1 �سوى  فيها  يتوافر  ل  حني  يف 

اأن  اإىل  اأدى  الذي  الأمر  املتجددة،  العذبة  املائية 

ترتبع املنطقة العربية يف املرتبة الأخرية من حيث 

توافر املياه العذبة للفرد مقارنة باملناطق الأخرى 

يف العامل. وبنينَّ اأن اأكرث من 45 مليون �سخ�س يف 

العامل العربي ل يزالون يفتقرون اإىل مياه نظيفة اأو 

خدمات �سحية ماأمونة، متناوًل جهود اململكة التي 

بذلت الكثري يف جمال حتلية املياه ملواجهة الطلب 

على املياه لالأغرا�س املدنية، حيث نفذت املوؤ�س�سة، 

 40 على  يربو  الذي  العريق،  تاريخها  مدى  على 

والكهرباء،  املاء  اإنتاج  م�ساريع  من  العديد  عاًما، 
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للتسجيل يف البرامج ولمعرفة المزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا اإللكتروين

دورات تدريبية بالتعاون مع مركز االعتماد 
المهني )شهر مارس 2012م(

www.uqu.edu.sa/pasc
 ahbackar@uqu.edu.sa

اأو الدخول على موقع الهيئة ال�سعودية للمهند�سني 

www.saudieng.org

ي�ستخدم العديد من املرتادفات لو�سف الفعاليات واملنا�سبات املختلفة دون دقه، مثل: 

موؤمتر، ندوة، حما�سرة، حلقة نقا�س، ندوة، وغريها.

ويف هذه املقالة نورد معنى كل منا�سبة اأوحدث، وهذا تو�سيف للم�سطلحات التي تندرج 

حتت الفعاليات من خالل �سورة ت�ستدعي حماولة ح�سر هذه امل�سطلحات، والإ�سارة اإىل ما 

بينها من �سالت الرتادف، اأو الختالف الكلي اأو اجلزئي، وهي: 

)Convention( :موؤمتر

هذه  وتتميز  حملية.  وموؤ�س�سات  ملنظمات  ممثلني  املدعوون  فيها  يكون  اجتماعات 

الجتماعات ب�سخامة احلجم مثل موؤمترات الأحزاب. وي�ستمر هذا الجتماع لعدة اأيام.

)Congress( :موؤمتر

ي�ستخدم هذا ال�سم للم�ساركات على امل�ستوى القومي اأو الدويل. ولكن هذا النوع من 

الجتماعات ميكن اأن يعقد من قبل اأي جمموعة يف مو�سوع حمدد مثل الهند�سة اأو الطب. 

ويكون هذا النوع من الجتماعات ملدة زمنية من ثالثة اأيام اإىل خم�سة اأيام.

)Conference( :موؤمتر

اجتماع عدد كبري من امل�ساركني الذين يعملون يف جمالت مت�سابهة ويكون اأكرث دقة، 

اأكرث  وهو  الوراثية  للهند�سة  موؤمتًرا  اأو  الكيميائيني،  باملهند�سني  ا  خا�سً موؤمتًرا  يكون  كاأن 

الأ�سماء ا�ستخداًما. وتكون مدة هذا الجتماع يوًما واحًدا اإىل اأ�سبوع واحد.

)Seminar( :حلقة

عادة تعني اجتماع العديد من طلبة اجلامعات اأو غريهم، حيث اإها عبارة عن جل�سة اأو 

جل�سات درا�سية مركزة ترتكز على تبادل الأفكار حول مو�سوع معني. ومن املمكن اأن تكون 

�ساعة اأو ت�ستمر يوًما اأو يومني. وميكن اأن تكون حلقة درا�سية »ذات اجتاه واحد«، اأو حلقة 

نقا�س »ذات اجتاهني«.

)Forum( :منتدى �أو ملتقى

احلا�سرين.  وم�ساركات  املناق�سني  من  جماعة  بني  يجمع  برنامج  وهو  احللقة،  ي�سبه 

وي�ستمر ملدة يوم اأو يومني.

)Symposium( :نـدوة

يقوم فيها بع�س املخت�سني مبناق�سة مو�سوع معني. وللندوة مدلول ر�سمي حيث ت�ستخدم 

ب�سكل اأ�سا�سي ملناق�سة املو�سوعات العلمية. وت�ستمر، عادة، ملدة يوم اأو يومني، حيث تكون 

اأق�سر مدة من املوؤمتر. 

)Workshop( :ور�شة �لعمل

حمدد.  مو�سوع  حول  �سغرية  جمموعة  فيه  تناق�س  ق�سري  تعليمي  برنامج  عن  عبارة 

وتكون ور�سة العمل، عادة، جل�سات ق�سرية تعقد خالل املوؤمتر اأو قبله اأو بعده، وقد تكون 

�ساعتني اأو ثالًثا.

:)Lecture( :ملحا�شـرة�

عبارة عن اجتماع ب�سيط يحا�سر فيه متخ�س�س حول مو�سوع معني ودقيق ملجموعة من 

املتخ�س�سني اأو الدار�سني للمو�سوع نف�سه.

:)Meeting( :للقـاء�

عبارة عن اجتماع ملتخ�س�سني مدعوين لطرح مو�سوع ما ملناق�سته اأمام جهة م�ستقلة 

تتكون من اأفراد ذات عالقة بتخ�س�س حمدد.

د.�سالح املقرن

الدقة يف توصيف المصطلحات 
الــمــخــتــلــفــة لــلــفــعــالــيــات.. 

ضرورة ملحة
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ملتقى �لرت�ث �لعمر�ين �لوطني �لأول

هوية المدن
ملفات بالغة �لأهمية ناق�شها �مللتقى مب�شاركة 40 متحدًثا حملًيا ودولًيا.

على مد�ر ثالثة �أيام �شهدت جدة فعاليات ملتقى �لرت�ث �لعمر�ين �لوطني �لأول �لذي نظمته ودعت �إليه �لهيئة �لعامة لل�شياحة 

و�لآثار، وحظي مب�شاركة قائمة من �لقطاعات �حلكومية و�لأهلية، �إىل جانب جامعة �مللك عبد�لعزيز و�أمانة حمافظة جدة و�لغرفة 

�لتجارية �ل�شناعية باملحافظة.

على طاولة �مللتقى

بحث امللتقى الو�سع الراهن للرتاث العمراين الوطني 

مواقع  تطوير  جمال  يف  لال�ستثمار  القت�سادي  والدور 

الرتاث العمراين ومبانيه يف اململكة، وحتديد املعوقات التي 

العمراين  الرتاث  على  املحافظة  م�ساريع  متويل  تعرت�س 

وتنميتها، واإيجاد احللول املنا�سبة لتذليلها من خالل عدد 

الثقافية  والفعاليات  العمل،  وور�س  العلمية  اجلل�سات  من 

مب�ساركة اأكرث من 40 متحدًثا حملًيا ودولًيا من املتخ�س�سني 

يف جمال الرتاث العمراين، من خالل فعاليات امللتقى الذي 

بداأت فرق العمل اخلا�سة به وجلانه التجهيز والإعداد له 

منذ وقت مبكر، متطلعني اإىل اأن ي�سكل حدًثا ا�ستثنائًيا على 

م�ستوى تنظيم الفعاليات، �سواء من حيث القيمة العلمية، اأو 

الفعاليات الثقافية امل�ساحبة، اأو نوعية امل�ساركات وم�ستوى 

املتحدثني وامل�ساركني. 

�سلطان  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  املتحدثني  تقدم 

ومعايل  والآثار،  لل�سياحة  العامة  الهيئة  رئي�س  �سلمان  بن 

ومعايل  جدة،  حمافظة  اأمني  راأ�س  اأبو  هاين  املهند�س 

الدكتور اأ�سامة طيب مدير جامعة امللك عبدالعزيز، ومعايل 

الدكتور اأحمد ال�سيف نائب وزير التعليم العايل، بالإ�سافة 

اإىل الع�سرات من اخلرباء واملتخ�س�سني الذين �ساركوا يف 

الرتاث  جمالت  يف  واللقاءات  العلمية  واجلل�سات  الور�س 

العمراين، اإذ بحثوا جملة من املو�سوعات وزعت على اأربع 

هي:  حماور  خم�سة  يف  تركزت  مكثفة،  عمل  جل�سة  ع�سرة 

مكة  منطقة  ويف  عام  ب�سكل  اململكة  يف  العمراين  الرتاث 

املكرمة ب�سكل خا�س، وال�ستثمار يف املحافظة على الرتاث 

الرتاث  جمال  يف  والتدريب  والتعليم  وتنميته،  العمراين 

توظف  التي  املعا�سرة  الت�سميمية  والتجارب  العمراين 

الرتاث، والتمويل، والتقنية والكوارث الطبيعية واأثرها على 

الرتاث العمراين.

يعد امللتقى الذي اأقيم يف اإطار تفعيل تو�سيات املوؤمتر 

الذي  الإ�سالمية  الدول  يف  العمراين  للرتاث  الأول  الدويل 

نظمته الهيئة بال�سراكة مع عدد من اجلهات خالل الفرتة 

خادم  من  كرمية  رعاية  حتت  9-1431/6/14هـ  من 

احلرمني ال�سريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �سعود، 

الرتاث  بناء  لأمناط  احلرفيني  وتطبيق  للمحاكاة  جتربة 

معظم  ميثلون  وهم  ال�سعودية،  العربية  باململكة  العمراين 

مار�سوا  �سعودًيا  حرفًيا   80 عن  يقل  ل  مبا  اململكة  مناطق 

الزوار من  ومب�ساركة  البناء طبيعًيا،  التقليدية يف  حرفهم 

يفعله  كان  ملا  م�سابهة  وب�سورة  املجتمع،  �سرائح  خمتلف 

الأجداد يف القدم.

ذات  اجلهات  من  للعديد  الدعوة  امللتقى  وجه  وقد 

العالقة بهدف اإثراء امل�ساركات واحلوار يف فعالياته، وحظي 

اجلهات  من  الوزارات  يف  امل�سوؤولني  من  عدد  مب�ساركة 

واجلامعات،  التطوير،  وهيئات  العالقة  ذات  احلكومية 

والقطاع  ال�سياحية،  التنمية  وجمال�س  التجارية،  والغرف 

اخلا�س، واملكاتب الهند�سية، و�سركات وموؤ�س�سات املقاولت 

والتطوير العقاري، و�سخ�سيات من املجتمع املحلي، والطلبة 

والهيئات  واحلرفيني،  العايل،  والتعليم  العام  التعليم  من 

واجلمعيات  العالقة،  ذات  والعاملية  العربية  واملنظمات 

اململكة  مناطق  يف  لل�سقوط  الآيلة  املباين  وجلان  اخلريية، 

التعليم اجلامعي يف اململكة  اإذ مت بحث دور  وحمافظاتها. 

يف جمال الرتاث العمراين، ورفع م�ستوى التن�سيق وال�سراكة 

بني اجلهات ذات العالقة بالرتاث العمراين يف اململكة مبا 

وزيادة  القت�سادية،  والعوائد  الجتماعية  باملنافع  يعود 

وا�ستثمار  تاأهيل  واإعادة  املحافظة،  جمال  يف  العمل  فر�س 

التي  التقنية  والإ�سكالت  العمراين،  الرتاث  ومواقع  مباين 

يعانيها الرتاث العمراين وفر�س البحث العلمي وال�ستثمار القت�سادي يف هذا املجال.

فعاليات

�سهدت اأيام امللتقى الذي اجتذب ما يربو على مئة األف زائر، عدًدا من الفعاليات 

هيلتون  فندق  اأقيمت يف  اإذ  والطفل،  لالأ�سرة  واملوجهة  املتخ�س�سة  والرتاثية  العلمية 

مناطق  لأمانات  امل�ساحب  واملعر�س  بامللتقى  املتعلقة  العمل  وور�س  اجلل�سات  جدة 

اململكة واجلهات املتخ�س�سة والراعية. بداأت فعاليات هيلتون بافتتاح املعر�س وامللتقى 

من قبل �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خالد الفي�سل اأمري منطقة مكة املكرمة، وبح�سور 

العامة  الهيئة  رئي�س  عبدالعزيز  بن  �سلمان  بن  �سلطان  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب 

رئي�س  ماجد حمافظ جدة  بن  م�سعل  الأمري  امللكي  ال�سمو  و�ساحب  والآثار،  لل�سياحة 

جمل�س التنمية ال�سياحية بجدة.

الأحمر  البحر  جممع  يف  فاأقيمت  احلرفية  التفاعلية  الرتاثية  الفعاليات  اأما 

ومعر�س  العمراين،  بالرتاث  املرتبطة  الت�سكيلية  املعار�س  اإىل  بالإ�سافة  التجاري، 

حتت  للطفل  املوجه  واملعر�س  ال�سور،  ومعر�س  اخلريية،  العمراين  الرتاث  موؤ�س�سة 

امللكي  ال�سمو  فافتتحها �ساحب  العمراين،  بالرتاث  يرتبط  ب�سكل  والعب«  »لّون  عنوان 

الأمري �سلطان بن �سلمان رئي�س الهيئة العامة لل�سياحة والآثار، و�ساحب ال�سمو امللكي 

الأمري م�سعل بن ماجد حمافظ جدة رئي�س جمل�س التنمية ال�سياحية بجدة.

اأعطت الفعاليات الثقافية امل�ساحبة للملتقى تنوًعا وجماًل وبعًدا اآخر، ف�ساًل عن 

املعر�س امل�ساحب للملتقى الذي اأقيم يف �ساحات منطقة جدة التاريخية واأزقتها، التي 

�سهدت على مدار اأيام امللتقى عدًدا متنوًعا من الفعاليات، منها معر�س م�ساريع جدة 

التاريخية يف بيت ن�سيف، بالإ�سافة اإىل فعاليات ترميم منوذج لأحد املباين التاريخية 

وطرقاتها،  التاريخية  جدة  ب�ساحات  الت�سكيلية  للفنون  ومعر�س  التاريخية،  بجدة 

وفعالية »منادي ال�سوق«. و�سعى املوؤمتر لتعزيز ارتباط املواطن برتاثه الوطني، وتكثيف 

البحوث والدرا�سات والنقا�سات الهادفة اإىل خدمة ق�سايا الرتاث ودعمها من خالل 

تتناول الق�سايا املتعلقة  التي  العمل  الفعاليات الرتاثية، واجلل�سات وور�س  العديد من 

بالرتاث الوطني يف اململكة.

كما �سهد املوؤمتر رعاية �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن �سلمان رئي�س الهيئة 

العليا جلائزة  اللجنة  لل�سياحة والآثار رئي�س موؤ�س�سة الرتاث اخلريية، ورئي�س  العامة 

�سموه للرتاث العمراين حفل توزيع جوائز الدورة الرابعة ال�سنة الأوىل، اإذ فاز باملركز 

واملعا�سرة  الأ�سالة  ين  النجدية  الرتاثية  لالأبنية  الداخلي  الت�سميم  م�سروع  الأول 

»درا�سة تطبيقية مبنطقة حلة الدحو– الريا�س«، مقدم من برنامج الت�سميم الداخلي 

وجدان  احلربي،  ب�سمه  الطالبات  عبدالعزيز  امللك  بجامعة  املنزيل  القت�ساد  بكلية 

ح�سنني، حنان كلكتاوي، اإميان باعبداهلل، اأبرار ال�سقاف، منى اجلدعاين، امل�سرفات: 

الدكتور عال ها�سم، نورة غربة، عائ�سة زين العابدين.

كلية  من  مقدم  الريا�س،  مدينة  يف  اأهلية  جامعة  م�سروع  الثاين  باملركز  وفاز 

الهند�سة والإدارة الإ�سالمية بجامعة اأم القرى الطالب: عمر عبدالغني حميدان. وفاز 

باملركز الثالث م�سروع جامعة اأهلية يف مكة املكرمة، مقدم من كلية الهند�سة والإدارة 

الإ�سالمية بجامعة اأم القرى، الطالب فهيد عي�سى الدو�سري.

ويف فرع جائزة م�سروع احلفاظ على الرتاث العمراين فاز باملركز الأول م�سروع 

تطوير امل�سارات التاريخية مبنطقة قلب جدة، مقدم من كلية ت�ساميم البيئة بجامعة 

الرتاثية  لالأبنية  الداخلي  الت�سميم  م�سروع  الثاين  باملركز  وفاز  عبدالعزيز.  امللك 

التقليدية برنامج الت�سميم الداخلي بكلية القت�ساد املنزيل بجامعة امللك عبدالعزيز.

ويف فرع جائزة تعليم الرتاث العمراين، فاز باملركز الأول، كلية العمارة الإ�سالمية 

بكلية الهند�سة والعمارة الإ�سالمية بجامعة اأم القرى، اأما املركز الثاين ففازت به كلية 

ت�سميم البيئة بجامعة امللك عبدالعزيز، وكان املركز الثالث منا�سفة بني كلية العمارة 

والتخطيط يف جامعة امللك �سعود وكلية ت�ساميم البيئة يف جامعة امللك فهد للبرتول 

واملعادن.

روؤى.. وتو�شيات

امل�ساريع  توافق  �سرورة  الأول  الوطني  العمراين  الرتاث  ملتقى  اأكد  اخلتام  ويف 

مع  العقارات  وتعاون مالك  املحلي،  العمراين  الرتاث  مفاهيم  مع  احلديثة  العمرانية 

الأمانات والبلديات وهيئة ال�سياحة والآثار يف جمال الرتاث العمراين.

متخ�س�سة  بحثية  مراكز  اإن�ساء  اأهمية  تو�سياته  يف  امللتقى  وراأى 

مبناطق  العمراين  الرتاث  جمال  يف  ال�سعودية  اجلامعات  خالل  من 

اململكة تهدف اإىل ا�ستخال�س معايري حديثة للعمران املعا�سر تتوافق مع 

الرتاث العمراين، ومع القيم والنواحي الجتماعية والأخالقية، وت�ساعد 

على تنفيذ م�ساريع التنمية العمرانية احلديثة على غرار مركز اأبحاث 

البناء بالطني بجامعة امللك �سعود، ومركز تراث البحر الأحمر بجامعة 

امللك عبدالعزيز.

ودعا وزارة ال�سوؤون البلدية والقروية لإن�ساء وكالة للرتاث العمراين 

لإدارة الرتاث العمراين وتطويره يف القرى واملدن ال�سعودية، وا�ستمرار 

الوزارة يف تبني اإدراج م�ساريع لإعادة وتطوير مواقع الرتاث العمراين 

وامليزانيات التابعة لذلك.

�سركات  قيام  ت�سجيع  و�سرورة  اأهمية  بتاأكيد  امللتقى  واأو�سى 

م�ساركة  العمراين  الرتاث  وتطوير  ترميم  مبجال  تعنى  متخ�س�سة 

الرتاث  مواقع  حلماية  واخلا�س  العام  القطاعني  حاًثا  البلديات،  مع 

العمراين وا�ستثمارها وتاأكيد اإيقاف اإزالة املباين الرتاثية.

لهم  ليكون  الأهلية  واجلمعيات  التنمية  �سركاء  حتفيز  اإىل  ودعا 

دور فاعل يف عمليات الرتاث العمراين وت�سريع برنامج تاأهيل املقاولني 

لل�سياحة  العامة  والهيئة  والقروية  البلدية  ال�سوؤون  وزارة  اإ�سراف  حتت 

وتطوير  اجلامعي،  للتعليم  العمراين  الرتاث  برامج  وتفعيل  والآثار، 

اآليات متويل م�ساريع الرتاث العمراين، وتطوير و�سائل اإدارة الأوقاف يف 

مواقع الرتاث العمراين، وتطوير اأنظمة املحافظة على الرتاث العمراين 

وترقيمه وا�ستثمارة.

الكوادر  تطور  برامج  تكثيف  على  تو�سياته  يف  امللتقى  و�سدد 

الرتاث  مواقع  وت�سغيل  وتطوير  املحافظة،  جمالت  يف  املتخ�س�سة 

تتولها  التي  العمراين  الرتاث  م�ساريع  اإجناز  وا�ستعجال  العمراين 

الدولة اأو ت�سهم يف تطويرها مثل اأوا�سط املدن والقرى الرتاثية واملباين 

للمواطنني  متاحة  لتكون  متويلها  م�سارات  وتعزيز  للدولة،  اململوكة 

والزوار يف اأقرب وقت ممكن، والرتكيز على برامج التدريب للعمل يف 

وفر�س  التدريب،  برامج  وتكثيف  للمواطنني،  العمراين  الرتاث  مواقع 

فيها  تقع  التي  واملناطق  ال�سياحة  امل�ساندة يف  لتقدمي اخلدمات  العمل 

مواقع الرتاث العمراين املطورة.

واأ�سار ملتقى الرتاث العمراين الوطني الأول اإىل تعزيز ال�سركات 

مع اجلهات احلكومية ذات العالقة لتكثيف م�ساركتها يف تطوير خدمات 

الرديفة  اخلدمات  تطوير  م�سارات  وتطوير  العمراين،  الرتاث  ومواقع 

الرتاث  م�ساريع  ومتويل  موارد،  وتعزيز  العمراين،  الرتاث  مناطق  يف 

العمراين، وا�ستمرار الهيئة العامة لل�سياحة والآثار يف برنامج الزيارات 

واملحافظات  البلديات  ملن�سوبي  العمراين  الرتاث  ملواقع  امليدانية 

وامل�ستثمرين.
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فن تختلف ب�شماته على مر �لع�شور!

لكل حضارة عمارة
تعك�س �أعمال �ملعماريني قيم �لنا�س �لجتماعية وتربز ثقافات �ل�شعوب �ملتنوعة.

�لِعَمارة فن ومهنة ت�شميم �ملباين. وكلمة عمارة لها مدلول تاريخي. ويف هذ� �خل�شو�س ميكن �لإ�شارة �إىل طر�ز 

�لبناء لدى قوم لهم ثقافة معينة �أو �إىل حركة فنية معينة. وكمثال على ذلك فاإننا نقول: �لعمارة �لإغريقية �أو 

�لعمارة �لقوطية.

ُم �ملعماريون �أنو�ًعا كثرية من �ملن�شاآت، فهم ي�شممون مثاًل �مل�شاكن و�ملد�ر�س و�لفنادق و�مل�شت�شفيات و�ملالعب  ي�شمِّ

�لتي تخلِّد  �لتذكارية  ب  �لُن�شُ �ملعماريون كذلك  �لعبادة. وي�شمم  �ملكاتب و�مل�شارح ودور  �لريا�شية و�مل�شانع ومباين 

ذكرى �ملنا�شبات و�ل�شخ�شيات �ملهمة. كما �أن جمال �ملدينة �أو �لبلد يعتمد ب�شفة كبرية على نوعية عمارتها.

مقومات فنية

بجوانب  تفي  اأن  يجب  فاإنها  فنية،  العمارة متتلك مقومات  اأن  وبالرغم من 

عملية اأخرى مهمة. فعلى �سبيل املثال ي�سمم املعماري مبنى مكاتب يبدو جمياًل، 

ولكن اإذا مل يتمكن م�ستخدمو املبنى العمل براحة وكفاءة فاإن املبنى يعد فا�ساًل 

من الناحية املعمارية.

ا، على التقنية وعلم املواد. فاملبنى يجب اأن ُي�سينَّد قوًيا  والعمارة تعتمد، اأي�سً

حتى ل ينهار، وبخا�سة املباين العالية وناطحات ال�سحاب التي يجب اأن ي�ستخدم 

فيها املعماري املواد التي تتحمل الأحمال الثقيلة واجلهد العايل. وبالإ�سافة اإىل 

ذلك، فاملباين الكبرية يجب اأن تتحمل الرياح القوية، واأن تقاوم الزلزل يف بع�س 

املناطق.

معظم  ففي  الأخرى.  الفنون  عن  ُتبعدها  بالعمارة  خا�سة  �سفات  وهناك 

الأحيان يبتكر الر�سامون والكتاب واملوؤلفون املو�سيقيون اأعمالهم ثم يحاولون بعد 

ذلك بيعها. اأما املبنى، فقد يكلف اآلف اأو ماليني الدولرات. ويف معظم الأحيان، 

بت�سميمها.  يقوموا  اأن  قبل  حتى  لأعمالهم،  جاهزين  م�سرتين  للمعماريني  فاإن 

فعلى �سبيل املثال، يندر اأن يقوم املعماري بت�سميم مبنى مكاتب، ويتحمل تكاليف 

ت�سييده، ثم يحاول بعد ذلك اأن يجد من ي�سرتيه منه. وبعك�س الفنانني الآخرين، 

يجب اأن يعمل املعماريون مع اآخرين لإنتاج ت�سميماتهم. فالروائيون مثاًل، يوؤلفون 

رواياتهم من اإلهامهم وخيالهم اخلا�س. ولكن معظم املعماريني ي�سممون البناء 

والحتياجات،  الرغبات  هذه  حدود  و�سمن  واحتياجاته.  الزبون  رغبات  وفق 

يقومون باإ�سهاماتهم الفنية.

ويعمل املعماريون مع الزبون بتفاهم تام خالل مرحلة تطوير ت�سميم املبنى. 

حيال  الن�سيحة  ويقدمون  الزبون،  مبتطلبات  للوفاء  ال�سبل  اأح�سن  يقررون  فهم 

مات التي ُتظهر املبنى عند  باإعداد الر�سومات واملج�سنَّ التكلفة املتوقعة، ويقومون 

اإمتامه، و يتعاملون مع املقاولني املختلفني الذين يقومون بت�سييد املبنى. وي�سرف 

الت�سييد  قيمة  من  مئوية  ن�سبة  ويتقا�سون  املبنى،  تنفيذ  على  كذلك  املعماريون 

مقابل اأتعابهم.

وُيعدُّ املعماريون �سمن اأبرز ال�سخ�سيات يف تاريخ الفن، غري اأن هناك عدًدا 

معماريني  ولي�سوا  مهرة  حرفيُّون  بت�سميمها  قام  اجلميلة  املعمارية  الأعمال  من 

حمرتفني، وهوؤلء مل يح�سبوا اأنف�سهم فنانني، ومل يدروا اأنهم قاموا بت�سميم مبان 

العنا�سر  من  العديد  وهناك  بارزة.  معمارية  اأعماًل  بعد  فيما  النقاد  �سي�سنفها 

الأ�سا�سية للعمارة، ميكن اإدراجها على النحو التايل:

عنا�شر �لِعـَمارة

يفكر املعماريون يف ت�سميمهم املبنى بلغة الفراغ وال�سطوح والفتحات. فهم 

يعدون املبنى فراًغا حماًطا بال�سطوح، كاجلدران والأر�سيات وال�سقوف الداخلية. 

املعماري  مهمة  وتكون  املعقودة.  واملمرات  والنوافذ  الأبواب  الفتحات  وت�سم 

الفتحات  ترتيب  خالل  من  وعملية  منا�سبة  بطريقة  الفراغ  ت�سكيل  الأ�سا�سية 

وال�سطوح. ويف فرتات تاريخية خمتلفة، اعتقد املعماريون اأن بع�س الأ�سكال اأجمل 

زوا عليها يف ت�ساميمهم. وقد �سملت الأ�سكال الأكرث �سيوًعا املربع  من غريها، فركنَّ

وامل�ستطيل والدائرة. ويجمع املعماريون غالًبا بني �سكلني اأو اأكرث يف ت�سميم واحد.

الراحة  للنا�س  يوفر  اأن  يجب  كما  للناظرين،  ا  �سارًّ املبنى  يكون  اأن  ويجب 

والفاعلية يف العمل. وبالإ�سافة اإىل ذلك يجب اأن تكون املن�ساأة مبنية جيًدا بحيث 

ذي  جذاب  مبنى  ولت�سميم  مكلفة.  �سيانة  دون  طويل  لزمن  املقاومة  ت�ستطيع 

الوظيفة،  رئي�سة هي:  ثالثة عنا�سر  بني  املعماري  يوازن  اأن  يجب  عالية،  فاعلية 

والهيئة واملتانة. 

�لوظيفة

منزًل  اأكان  �سواء  وظيفًيا  م  امل�سمنَّ فاملبنى  معني.  لغر�س  مبنى  كل  م  ُي�سمنَّ

حاجة  تخدم  التي  الأغرا�س  تلك  يلبي  اأن  يجب  عمالًقا،  مبنى  اأم  �سغرًيا 

التدفئة  ُمْر�سية ومريحة. وُيراعى يف ت�سميم املباين توفري  م�ستخدميه بطريقة 

الكافية والإ�ساءة وم�سادر الطاقة والتهوية املنا�سبة. 

كربى  اأهمية  له  عليها  واحلفاظ  الطاقة  تر�سيد  اأن  اليوم  وجند 

يف التخطيط العمراين. فمثاًل قد ي�ستخدم املعماري نوافذ كبرية من 

الزجاج للم�ساعدة على تدفئة املبنى بالطاقة ال�سم�سية. ومن املمكن 

وال�ستحمام  والنوم  الأكل  ت�سمل  اأن�سطة  عدة  املبنى  داخل  تتم  اأن 

املو�سع  متطلبات خمتلفة من حيث  اإىل  يحتاج  ن�ساط  وكل  والرتفيه. 

وال�سعة والإ�ساءة والو�سول اإىل الغرف التي يتم فيها الن�ساط. فمثاًل 

والغرف  الفراغات  بقية  عن  عزلها  يجب  خا�سة  غرفة  النوم  غرفة 

الأخرى. ومبا اأن كل فرد يف امل�سكن ي�ستخدم غرفة الطعام لذلك يجب 

اأن يكون موقعها اأكرث تو�سًطا. 

تعقيًدا  اأكرث  ب�سكٍل  الفراغات  ترتيب  اإىل  املكاتب  مبنى  ويحتاج 

من امل�سكن. ولذا يجب اأن يتاأكد املعماري من اأن مئات اأو رمبا اآلف 

املبنى.  اأجزاء  خمتلف  بني  ب�سرعة  احلركة  ي�ستطيعون  العاملني 

وبالإ�سافة اإىل �سهولة دخول الزائرين وخروجهم، ميكن لأجزاء من 

قدر  توفري  مطلوًبا  ويكون  اخلا�سة،  الأجهزة  بع�س  احتواء  املن�ساأة 

ياأخذ  اأن  ا،  اأي�سً الفراغ كم�ستودعات. ويجب على املعماري،  كبري من 

يتطلب  قد  فمثاًل  املبنى.  مُتاَر�س خارج  التي  الن�ساطات  يف احل�سبان 

املبنى مرافق كمواقف ال�سيارات. وبالإ�سافة اإىل ذلك، على املعماري 

اإىل  الو�سول  من  ال�سيارات  تتمكن  حتى  احلركة  لأمناط  التخطيط 

الطرق  تكون  واأن  املرور،  مل�سارات  تعار�س  دون  منه  واخلروج  املبنى 

ف�سيحة حتى تتمكن �سيارات الإطفاء من الدخول اإىل املبنى، واأن تكون 

اأر�سفة التحميل بارتفاع منا�سب ل�سيارات اخلدمة. 

�لهيئة

�سكله  خالل  من  لي�س  للمبنى،  اخلارجية  الهيئة  املعماري  يحدد 

والطوب  للحجر  الطبيعية  فالألوان  املواد.  باختيار  ا  اأي�سً واإمنا  فقط، 

بداية  ومنذ  جمتمعة.  اأو  مفردة  ال�سائعة  هي  دائًما  كانت  واخل�سب 

القرن الع�سرين امليالدي، اأدى الزجاج املظلنَّل دوًرا مهًما يف الت�سميم 

ا للملم�س  اخلارجي للمبنى. واأعطى كثري من املعماريني اهتماًما خا�سً

امللم�س،  اأو احلجر اخل�سن  بع�سهم اخل�سب  يف ت�سميماتهم. فاختار 

وف�سل اآخرون الزجاج واملعدن امل�سقول �سديد اللمعان. 

وابتكر عدد من املعماريني اأن�ساًقا وطرًزا جميلة من خالل الرتتيب 

احلاذق واملاهر للمواد. فمثاًل ا�ستخدم املعماريون الزجاج واخلر�سانة 

ومكّونات خمتلفة من اأعمال الطوب اأو الأحجار متباينة الأنواع. 

ويعد التنا�سب �سيًئا حيوًيا لهيئة املبنى؛ فيجب اأن تكون كل اأجزاء 
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إن ترشيد الطاقة والحفاظ عليها له 
أهمية كبرى في التخطيط العمراني

املبنى ذات عالقة متنا�سقة، بع�سها مع بع�س؛ ل هي كبرية جًدا 

ول هي �سغرية جًدا، بالإ�سافة اإىل اأن حجم املبنى و�سكله يجب 

اأن يتكامال مع املوقع وحميطه. فمبنى عال من الزجاج واملعدن 

�ساًذا  يكون  ولكنه  كربى،  مدينة  و�سط  ملنطقة  منا�سًبا  يكون 

بالقرب من م�ساكن لعائالت م�ستقلة بال�سكن. 

�ملتانة

مكلفة.  �سيانة  دون  طويلة  مدة  لتبقى  عادة  املباين  ُتقام 

متني،  اأ�سا�س  ذا  املبنى  يكون  اأن  يجب  الهدف،  هذا  ولتحقيق 

بالإ�سافة اإىل قدرة واجهاته على مقاومة التلف وت�سرب الرطوبة 

عالية  مواد  ا�ستخدام  ويجب  اخلارج،  يف  الطق�س  عن  الناجتة 

اجلودة يف الداخل. 

رة  العمارة �ملبكِّ

ال�سرق  يف  منطقتني  يف  اأهمية  ذات  عمارة  اأول  ظهرت 

هاتني  واإحدى  م�ست.  �سنة   5000 من  اأكرث  قبل  الأو�سط، 

دجلة  نهري  بني  تقع  التي  النهرين،  بني  ما  بالد  هي  املنطقتني 

والفرات �سرقي العراق حالًيا و�سمال �سرقي �سوريا وجنوب �سرقي 

تركيا، واملنطقة الأخرى هي م�سر. 

عمارة بالد ما بني �لنهرين

بني  ما  بالد  تاريخ  على  ثقافية  جمموعات  اأربع  �سيطرت 

النهرين. وهذه املجموعات هي ال�سومريون والآ�سوريون والبابليون 

كثرية،  وغزوات  بحروب  املنطقة  تاريخ  ا�ستهر  فقد  والفر�س. 

نة.  لذلك �سيدت احل�سارات املتنوعة كثرًيا من املباين املح�سنَّ

النهرين م�سنوعة من  بني  ما  بالد  املباين يف  كانت معظم 

الطوب الطيني، وهي مواد اأقل دميومة من احلجر واخلر�سانة. 

العمارة الإ�سالمية منت�سرة يف ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا واإ�سبانيا واآ�سيا. 

منذ اأكرث من 20000 �سنة هاجر الأجداد الأوائل للهنود الأمريكيني من اآ�سيا 

الهنود،  من  عديدة  جمموعات  طورت  ق.م،   100 عام  وبحلول  الأمريكتني.  اإىل 

ا فيما ُيعرف حالًيا باأمريكا الالتينية ح�سارات وثقافات م�سرقة، واأنتجت  خ�سو�سً

عمارة متميزة. وُيطلق على عمارة الهنود الأمريكيني وفنونهم التي ن�ساأت قبل عام 

اإىل  الكولومبية، لأنها ظهرت قبل و�سول كري�ستوفر كوملبو�س  1500 ق.م ما قبل 

العامل اجلديد عام 1492.

�لعمارة �ل�شينية

ال�سينيون  �سيد  وقد  قدمية.  اأزمان  منذ  التطور  يف  ال�سينية  العمارة  بداأت 

والأبراج  البوذية  املعابد  هو  الرئي�س  النوع  ولكن  املباين،  من  خمتلفة  جمموعة 

املتعددة الطوابق التي اأطلق عليها ا�سم الباجودات. 

وتتكون املعابد ال�سينية من قاعات خ�سبية م�ستطيلة جت�سد الرتتيب اجلميل 

ال�سقف  اأما اجلدران فال حتمل  الداخلي.  ال�سقف  واملتقن لالأعتاب اخل�سبية يف 

الطق�س.  من  وللحماية  اخل�سو�سية،  لتحقيق  ك�ستائر  ت�ستخدم  بب�ساطة  ولكنها 

ويحمل ال�سقَف قوائُم مت�سلة بعوار�س ال�سقف بو�ساطة كتل خ�سبية، وهي غالًبا 

ما تكون منقو�سة ومدهونة باللون الأحمر ومطلية بالذهب. وقد غطى ال�سينيون 

ج لونه اأزرق اأو اأخ�سر اأو اأ�سفر، وقو�سوا اأطراف تلك  معظم ال�سقوف ببالط مزجنَّ

ال�سقوف اإىل اأعلى بر�ساقة. 

�لعمارة �ليابانية

تاأثرت العمارة اليابانية تاأثًرا كبرًيا بالعمارة ال�سينية. وقد اعتمدت العمارة 

مزارات  وتعطي  اخل�سبية.  والأعمدة  الأعتاب  ا�ستخدام  على  اليابانية  التقليدية 

اأنحاء اليابان، مثاًل ممتاًزا لذلك. وال�سنتو  �سنتو املقد�سة، املوجودة يف خمتلف 

هي الديانة القومية لليابان. ومزارات ال�سنتو من�ساآت من الهياكل اخل�سبية مبنية 

على قوائم ترفع املزار اأعلى من م�ستوى الأر�س. واأعتاب ال�سقف اأبعد من اجلدار 

بحيث تعطي ال�سقف بروًزا عميًقا. 

�سغرية،  اأم  كانت  كبرية  اليابانية،  التقليدية  وللم�ساكن 

ابة مبنية  الت�سميم نف�سه: اأعمدة راأ�سية حتمل ال�سقف، واأبواب �سحنَّ

الداخلية  اجلدران  ا�ستخدام  وكان  الوزن.  خفيفة  اجلدران  داخل 

املنازل  ومعظم  كدعامات.  ولي�س  اخل�سو�سية  »حتقيق«  لأغرا�س 

كانت داخل حدائق حماطة باأ�سوار. 

�لعمارة �لهندية

تطورت العمارة الهندية بحلول القرن الثالث قبل امليالد. وكان 

ديانة  وهي  البوذية،  الديانة  واأهمه  الهندية  العمارة  يف  تاأثري  اأول 

بال�سيتيا  ُتعرف  معابد  ببناء  البوذية  اأوحت  فقد  الهند.  يف  رئي�سة 

مقبنَّب  �سرح  وال�ستوبا  بوذي«.  تذكاري  »ُن�سب  وال�ستوبا  والأديرة 

اآثار لبوذا من�سئ الديانة البوذية يف القرن  ال�سكل قد يحتوي على 

ال�سخور  من  املعابد  معظم  نحت  مت  وقد  امليالد.  قبل  ال�ساد�س 

ال�سماء.

الهندية.  العمارة  والإ�سالم كذلك، يف  الهندو�سية،  اأثنَّرت  وقد 

والزخارف  الأعمدة  من  �سفوف  على  الهندو�سي  املعبد  ويحتوي 

امل�سلمون  فتح  وقد  مدببة.  م�سقوفة  ومداخل  اخلارج،  يف  املنحوتة 

الهند يف القرن ال�ساد�س ع�سر امليالدي، واأدخلوا طرازهم املعماري. 

»1630-1650م« يف  تاج حمل  هو  الهند  اإ�سالمي يف  مبنى  واأ�سهر 

ع�سر  الثاين  القرن  يف  وات  اأجنكور  معابد  جمموعة  وُتظهر  اأْكرا. 

امليالدي، ويف مدينة مهجورة يف كمبوديا، تاأثري العمارة الهندو�سية 

خارج الهند.

�لعمارة �لإ�شالمية

طرز  وتختلف  اأهمية.  الإ�سالمية  املباين  اأكرث  امل�ساجد  ُتَعدُّ 

امل�ساجد بني البالد الإ�سالمية، غري اأن معظم امل�ساجد يحتوي على 

الأعمدة،  من  �سف  واملمر  اأروقة.  اأو  مبمرات  حماط  كبري  �سحن 

واق �سف من العقود املبنية على اأعمدة. وتبنى جدران امل�سجد  والرُّ

معظم  القباب  وتعلو  اجلب�س.  ومالط  والبالط  امللون  بالطوب 

 يحتاج مبنى المكاتب إلى ترتيب 
الفراغات بشكٍل أكثر تعقيًدا من 

المسكن

ونتيجة لذلك مل يبق اأي مثال كامل لعمارة بالد ما بني النهرين. وبالرغم من ذلك 

فقد اأعاد علماء الآثار اإن�ساء امل�ساقط الأفقية لبع�س املباين. 

احلادي  القرن  يف  النهرين  بني  ما  بالد  يف  ال�سومرية  احل�سارة  ازدهرت 

والثالثني قبل امليالد، وكانت املعابد اأول املن�ساآت ال�سومرية املهمة. واأقدم مثال هو 

املعبد الأبي�س الذي بني يف اأواخر القرن احلادي والثالثني قبل امليالد يف مدينة 

اأورك. واملعبد مبني من الطوب املطلي باللون الأبي�س. فقد بنى املعماريون املعبد 

على م�سطبة عند قمة برج ي�سبه الهرم. وت�سمى مثل هذه الأبراج الزكورات. 

وخالل منت�سف القرن الثامن قبل امليالد، ا�ستعمر الآ�سوريون املنطقة، وبنوا 

ت�سميمات  بعمارة ذات  ولكن  ال�سومرية،  العمارة  بفن  متاأثرين  ومعابد،  ق�سوًرا 

فخمة وجميلة. فقد كان ح�سن امللك �َسْرجون الثاين الذي ُبني يف مدينة خور�ساباد 

الآ�سورية.  العمارة  اإجنازات  اأهم  الثامن قبل امليالد واحًدا من  القرن  اأواخر  يف 

ويقع احل�سن يف الركن ال�سمايل الغربي للمدينة، وي�سمل ق�سوًرا ومعابد ومباين 

عامة وزكورات. وقد اأحاط باملدينة جدار دفاعي. 

اإىل  البابليون  جاء  امليالد،  قبل  ال�سابع  القرن  يف  الآ�سوريني  �سقوط  وبعد 

القرن  »اأوائل  بابل  بربج  التوراة  يف  اإليها  اأ�سري  م�سهورة  زكورة  وبنوا  ال�سلطة، 

ال�ساد�س قبل امليالد«. و�سمت عا�سمتهم بابل احلدائق املعلنَّقة امل�سهورة، وبوابة 

ِع�ْستار التي كانت مزينة بالطوب امللون واملزخرف باخلزف. 

ويف عام 539 ق.م، غزا الفر�س بالد ما بني النهرين. وقد كان دين الفر�س، 

اأ�سهرها جُممع  اأي الزراد�ستية، ل يحتاج اإىل معابد. ولكنهم بنوا ق�سوًرا كثرية 

املباين  من  عدًدا  ع  املُجمنَّ هذا  وي�سم  بر�سيبولي�س.  الدينية  العا�سمة  يف  الق�سر 

املت�سلة التي اكتملت يف منت�سف القرن اخلام�س ق.م، وت�ستمل على عدة ق�سور 

�سخمة  حجرة  يف  زواره  ي�ستقبل  الُفر�س  ملك  وكان  واأفنية.  وغرف  قاعات  بها 

تعرف بقاعة املئة عمود. وم�ساحة هذه ال�سالة حوايل 76م²، ولها �سقف �سخم 

حممول بج�سور على اأعمدة ارتفاعها قد ي�سل اإىل 18م. 

�لعمارة �مل�شرية

اأ�سهرها املدافن امل�سرية الأهرامات ال�سخمة التي كان ُيدفن فيها امللوك. 

وما زالت بقايا 35 هرًما رئي�ًسا تقف اإىل الآن حماذية لنهر النيل. وكان كل هرم 

للهرم  ال�سرقية  اجلبهة  يف  كبرًيا  معبًدا  عادة  ت�سم  من�ساآت  جمموعة  من  جزًءا 

ومعبًدا اأ�سغر بالقرب من النيل، ويربط ممر طويل املعبدين. ويبدو اأن امل�سريني 

لذلك  قدا�سة،  الهرم  اأجزاء  اأكرث  امللك  فيها  ُيدفن  التي  احلجرة  اأن  اعتقدوا 

اأحكموا اإغالق املداخل التي توؤدي اإىل الهرم واإىل غرفة الدفن. 

�سّقارة.  2650 ق.م يف  للملك زو�سر حوايل  ُبني  واأول هرم م�سري معروف 

وكان الهرم يرتفع فوق �سل�سلة من �ستة مدرجات �سخمة. وقد ُبنيت ثالثة اأهرامات 

يف اجليزة منذ حوايل 2600 اإىل 2500 ق.م للملوك خوفو وَخْفَرع وِمْنَقَرع. وهي 

اأعمال �سخمة ذات جوانب ناعمة.

بداأت الفرتة العظيمة للعمارة امل�سرية يف القرن ال�ساد�س ع�سر قبل امليالد، 

اأ�سا�ًسا  500 عام. فقد قام املعماريون خاللها بت�سميم املعابد  وا�ستمرت حوايل 

ولي�س الأهرامات. وكانت املعابد من�ساآت �سخمة حممولة على اأعمدة. وقد ربطت 

ال�سالت واملنحدرات خمتلف اأنواع الغرف. ويدخل النا�س اإىل معظم املعابد من 

خالل بوابات مكونة من برجني �سخمني ُيطلق عليهما ا�سم اأبراج البوابة. واأحد 

اأ�سهر معابد تلك الفرتة املعبد الذي ُبني للملكة حت�سب�سوت يف الدير البحري يف 

حوايل عام 1480ق.م، والذي �سيده رعاياها عند �سفح جرف �سخري �سخم يف 

احتاد وا�سح بني العمارة والطبيعة. 

�لعمارة �لآ�شيوية 

واليابانية  ال�سينية  هي  رئي�سة  فروع  اأربعة  على  الآ�سيوية  العمارة  ت�ستمل 

انت�ساًرا  والإ�سالمية  الهندية  العمارة  من  كل  لقيت  وقد  والإ�سالمية.  والهندية 

وبورما  بنغالد�س  من  كل  عمارة  الهندية  العمارة  وت�سم  ا.  خا�سً وتاأثرًيا  وا�سًعا 

وكمبوديا واإندوني�سيا ونيبال وباك�ستان و�سريالنكا وتايالند والتيبت، بالإ�سافة اإىل 

الهند نف�سها. وترجع العمارة الإ�سالمية اإىل املباين التي �سممها امل�سلمون. وجند 
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امل�ساجد، ويكون للم�سجد برج واحد اأو اأكرث ُيعرف باملئذنة. 

امل�ساجد،  اإىل  بالإ�سافة  امل�سلمون،  املعماريون  �سمم  وقد 

مبنى  النموذجية  الدينية  واملدر�سة  الدينية.  واملدار�س  الق�سور 

يف  يوجد  الأحيان  معظم  ويف  ب�سحن،  يحيط  الأ�سالع  رباعي 

ُت�سّمى  املبنى قاعة هي عقد كبري  اأ�سالع  منت�سف كل �سلع من 

الإيوان، ويتلقى الطالب حما�سراتهم يف هذا الإيوان. 

�لعمارة �لرومانية

اأعظم اإمرباطورية يف الع�سور القدمية. ويف  حكم الرومان 

اأوج جمدها، �سمت الإمرباطورية الرومانية كل الأرا�سي املجاورة 

للبحر الأبي�س املتو�سط، وتو�سعت �سماًل حتى اجلزر الربيطانية، 

و�سرًقا حتى اخلليج العربي. وا�ستخدمت طرًزا معمارية متعددة 

املناطق طورت  من  كثرًيا  لأن  وذلك  الإمرباطورية،  امتداد  على 

الرومانية  للعمارة  فاإن  ذلك  ومع  بالبناء.  اخلا�سة  تقاليدها 

كثرية  اأنواًعا  الرومان  بنى  وقد  الطراز.  وحدة  من  كبرًيا  قدًرا 

من املن�ساآت اأكرث من اأي �سعب من �سعوب احل�سارات القدمية. 

وبالإ�سافة اإىل امل�ساكن واملعابد والق�سور، اأقام الرومان م�ساريع 

واملتاجر  العامة  واحلمامات  املياه  قنوات  م�ساريع  مثل  اأخرى 

هذه  معظم  ُبني  وقد  ال�سخمة.  اخلارجية  وال�ساحات  وامل�سارح 

املن�ساآت بني عام 100 قبل امليالد والقرن الرابع امليالدي.

ال�سقف  لت�سميم  طريقتني  ا�ستخدم  من  اأول  الرومان  كان 

�سقف  اأو  �سطح  املعماري  والعقد  املعماري.  والعقد  القو�س  هما 

مقو�س. والقبة كانت �سكاًل �سائًعا من اأ�سكال العقد املعماري يف 

العمارة الرومانية. وقد قلنَّ�س ا�ستخدام العقد املعماري والقو�س 

احلاجة اإىل ا�ستخدام الأعمدة حلمل ال�سقف. وميكن اأن يرتكز 

ال�سقف كلًيا على اجلدران اخلارجية بدًل من الأعمدة. وا�ستخدم 

باجلدران  ملت�سقة  زخرفية  كمنحوتات  كثرًيا  الأعمدة  الرومان 

فقط.

بدأت الفترة العظيمة للعمارة المصرية 
في القرن السادس عشر قبل الميالد، 

واستمرت حوالي 500 عام
يف  »211-217م«  كراكال  حمامات  هو  روماين  �سقف  لت�سميم  مثال  واأروع 

مدينة روما، وما زالت اأطاللها قائمة حتى الآن. وكان لهذه احلمامات نظام �سقف 

الفراغ عالًيا  الداخلي. وكان  للفراغ  وا�سعة  املعمارية وّفرت م�ساحات  العقود  من 

وعميًقا لدرجة اأن الرومان اأعجبوا به ك�سكل جديد وغري عادي للجمال املعماري. 

عمارة �لقرون �لو�شطى

ترجع عمارة القرون الو�سطى اإىل املن�ساآت التي بنيت يف اأوروبا خالل الفرتة 

وت�سمل  امليالديني.  وال�ساد�س ع�سر  القرنني اخلام�س  امتدت بني  التي  التاريخية 

فيها  مبا  الإ�سالمية،  العمارة  واأوروبا  واإفريقيا  اآ�سيا  يف  الو�سطى  القرون  عمارة 

وطور  ذلك.  بعد  الإ�سالمية  الدويالت  يف  والعمارة  والعبا�سية  الأموية  العمارة 

يف  البيزنطي  الطراز  غلب  وحيث  الطرز،  من  عدًدا  الو�سطى  القرون  معماريو 

الكارولنجي  هي  الرائدة  الطرز  فكانت  الغربية  اأوروبا  يف  اأما  ال�سرقية.  اأوروبا 

والرومان�سك والقوطي. وقد �سبقت هذه الأنواع الأربعة العمارة الن�سرانية املبكرة 

التي ازدهرت يف الفرتة بني القرنني الرابع وال�ساد�س امليالديني. 

�لعمارة �لبيزنطية

الإمرباطورية  عا�سمة  الأكرب  ق�سطنطني  الإمرباطور  نقل  330م،  عام  يف 

اإىل  بيزنطة  ا�سم  وغرّي  برتكيا،  الآن  ُيعرف  فيما  بيزنطة  مدينة  اإىل  روما  من 

�سطرين:  اإىل  الرومانية  الإمرباطورية  انق�سمت  395م،  الق�سطنطينية. ويف عام 

الإمرباطورية الرومانية ال�سرقية، والإمرباطورية الرومانية الغربية. وقد �سقطت 

اخلام�س  القرن  يف  اجلرمانية  القبائل  يد  يف  الغربية  الرومانية  الإمرباطورية 

بالإمرباطورية  وُعِرَفت  بقيت  ال�سرقية  الرومانية  الإمرباطورية  ولكّن  امليالدي، 

البيزنطية. 

البيزنطي.  الفن  من  فريد  طراز  تطور  امليالدي،  ال�ساد�س  القرن  وبحلول 

وكانت كاتدرائية اأيا�سوفيا بقبتها ال�سخمة »532- 537م« يف الق�سطنطينية اأروع 

واإ�سيدرو�س  ترالي�س  اأوف  اأنثيميو�س  �سممها  وقد  البيزنطية،  العمارة  اإجنازات 

واأعادوا  1453م،  عام  الق�سطنطينية  على  الأتراك  وا�ستوىل  ميليتو�س.  اأوف 

ا كاتدرائية اأيا�سوفيا اإىل جامع. وكان  ت�سميتها فيما بعد باإ�سطنبول، وحولوا اأي�سً

التغيري الوحيد الذي قاموا به يف املظهر اخلارجي للمبنى هو اإ�سافة اأربع ماآذن. 

اأيا�سوفيا قبة مركزية �سخمة ترتكز على قاعدة مربعة. وقد �سار  وكان جلامع 

كروية  مثلثات  اأربعة  القبة  وحتمل  البيزنطية.  للعمارة  عامة  �سمة  التكوين  هذا 

بناء  املعماري  وي�ستطيع  املعلنَّقات.  الركائز  وت�سمى هذه  بالطوب،  معكو�سة مبنية 

قبة اأعر�س واأعلى عما كان ممكًنا عندما كانت اجلدران حتمل القبة. ويف داخل 

ُزيِّن  وقد  الرئي�س.  بال�سحن  حتيط  طابقني  بارتفاع  معقودة  ممرات  اأيا�سوفيا 

يف  الزخارف  اأهم  الف�سيف�ساء  ومتثل  الف�سيف�ساء.  من  جميلة  بزخارف  الداخل 

معظم الكنائ�س البيزنطية. 

مارك  القدي�س  بازيليقا  ت�سمل  البيزنطية  للعمارة  اأخرى  اأمثلة  وهناك 

وكني�سة  باإيطاليا،  البندقية  مدينة  يف  امليالدي«  ع�سر  احلادي  القرن  »منت�سف 

القدي�س با�سيل »1554ـ1560م« يف مو�سكو.

عمارة ع�شر �لنه�شة �لأوروبية

كلمة النه�سة تعني امليالد اجلديد. ويف التاريخ الأوروبي، تعني النه�سة البعث 

فقد  القدمية.  روما  ثقافة  وبخا�سة  بها،  والهتمام  الكال�سيكية  للثقافة  العظيم 

هملت الثقافة الكال�سيكية خالل الع�سور الو�سطى ب�سكل كبري.
ُ
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ع�سر  اخلام�س  القرن  اأوائل  يف  اإيطاليا  يف  النه�سة  ع�سر  عمارة  بداأت 

حتى  امليالدي،  ع�سر  ال�ساد�س  القرن  خالل  اأوروبا  يف  وانت�سرت  امليالدي، 

الدار�سني  النه�سة جمموعة من  ابتكر عمارة ع�سر  العامل اجلديد.  اإىل  و�سلت 

يعرفون  الدار�سون  هوؤلء  وكان  هواة.  معماريني  كانوا  ومعظمهم  الإيطاليني، 

الثقافة الكال�سيكية، معرفة وثيقة وعّدوها متفوقة على ثقافة ع�سرهم. وقد در�س 

املعماريون الأطالل الرومانية وحاولوا عمل مناذج لت�سميماتهم على غرار املباين 

الكال�سيكية. فاأخذوا الطرز الكال�سيكية بالإ�سافة اإىل العقود املعمارية الرومانية 

والبيزنطية، وبخا�سة القباب. 

عمارة ع�شر �لنه�شة �ملبكرة

برونل�سكي  فيليبو  وكان  امليالدي.  ع�سر  اخلام�س  القرن  يف  بداأت 

املوؤثرين يف طراز ع�سر  املعماريني  املهند�سني  اأهم  اأحد  فلورن�سا  من 

كاتدرائية  قبة  هو  واأهمه  م�سروع  اأول  كان  وقد  اجلديد.  النه�سة 

يف  القوطي  الطراز  على  بناوؤها  ُبدئ  التي  1436م«،  »1420ـ  فلورن�سا 

نف�سه  الطراز  برونل�سكي  واتبع  1296م.  عام  الو�سطى،  القرون  اأواخر 

تقنية  ا،  اأي�سً ا�ستخدم،  كما  الثمانية.  الأ�سالع  ذات  القبة  ت�سميم  يف 

القبة  الإيطاليون  وعّد  الرومان.  من  ا�ستوحاها  التي  املعمارية  العقود 

التي �سممها برونل�سكي اأهم عمل هند�سي مت اإجنازه يف ذلك الوقت.

اأخرى يف فلورن�سا، وت�سم  اإن�ساءات عظيمة  كما �سمم برونل�سكي 

هذه الإن�ساءات كني�سة �سان لورنزو »1421م« وم�سلى بازي »1429م« 

وكني�سة �سانتو �سبرييتو »1436م«، وتلك املباين الثالثة مل تكتمل حتى 

موت  بعد  امليالدي  ع�سر  اخلام�س  القرن  من  الثاين  الن�سف  نهاية 

برونل�سكي. وقد اأحيا املعماريون يف هذه املباين الأ�ساليب الكال�سيكية 

التي اأ�سبحت من العنا�سر الأ�سا�سية لطراز ع�سر النه�سة الإيطايل. 

ومثال ذلك اأنهم ا�ستخدموا الأعمدة على الطراز الكورنثي يف م�سلى 

ع�سر  لعمارة  منوذًجا  الهند�سي  وتنا�سقه  بتوازنه  املعبد  وكان  بازي. 

النه�سة. 

النه�سة  ع�سر  معماريّي  من  اآخر  رائد  هو  األربتي  باتي�ستا  وليون 

العمارة  يف  الكبري  تاأثريه  له  كان  كتاًبا  األربتي  كتب  وقد  الإيطالية. 

اخلام�س  القرن  منت�سف  يف  العمارة  فن  »عن  بعنوان:  الكال�سيكية 

ع�سر امليالدي« وحرك الكتاب الدار�سني ملناق�سة نظريات العمارة من 

الناحية النظرية البحتة ومبعزل عن تطبيقاتها يف مبان حقيقية.

املعماريني  يف  اأثًرا  تركت  ولكنها  قليلة،  ت�سميمات  األربتي  �سمم 

نوفيال  ماريا  �سانتا  لكني�سة  الأمامية  الواجهة  �سمم  كما  الالحقني. 

حوايل »1456-1470م« يف فلورن�سا بالرخام الأبي�س والأ�سود باأن�ساق 

على �سكل دوائر ومربعات وم�ستطيالت يف الأدوار العليا. وهذه الأن�ساق 
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الإح�سا�س  اأعطت  وقد  الكال�سيكية،  الزخارف  من  ماأخوذة 

�سانت  كني�سة  بت�سميم  بداأ  احل�سابي.كما  والتنا�سب  �َسب  بالنِّ

اخلارجية  اأ�سطحها  حتتوي  ول  مانتوا.  يف  1470م  عام  اأندريا 

على اأي من متاثيل ال�سخ�سيات الن�سرانية اأو اأي �سمات مميزة 

معبد  �سكل  على  الواجهة  األربتي  �سمم  وقد  القوطية.  للعمارة 

كال�سيكي بقو�س كبري يف الو�سط. 

عمارة �لباروك

امليالدي.  ع�سر  ال�ساد�س  القرن  يف  الباروك  عمارة  بداأت 

اأنحاء  جميع  يف  انت�سرت  امليالدي،  ع�سر  ال�سابع  القرن  وبحلول 

اأن  الباروكي  اأوروبا. وق�سد املعماري  اأخرى من  اإيطاليا واأجزاء 

يرتك اأثًرا درامًيا من خالل اأعماله. واملبنى الباروكي النموذجي 

لالأعمدة  واملعقد  املتقن  وال�ستخدام  املنحنية  بالأ�سكال  يت�سف 

اأثارت  وقد  الزينة.  اأجل  من  املزخرفة  واللوحات  واملنحوتات 

الكاثوليكية،  الأقطار  يف  احلما�س  من  جي�ساًنا  التحديث  حركة 

نف�سه،  الوقت  ويف  الباروك.  طراز  على  اأبنية  املعماريون  و�سمم 

اأراد امللوك الأقوياء متجيد �سلطاتهم. وكانت الق�سور الباروكية 

الفخمة هي التي تعرب عن �سلطة هوؤلء احلكام.

والنم�سا  اإيطاليا  يف  ظهرت  الباروك  لطراز  الأمثلة  واأبرز 

برنيني  لورنزو  جان  وُي�سننَّف  اأملانيا.  وجنوبي  واإ�سبانيا 

معمارّيي  اأ�سهر  من  غواريني  وغوارنيو  بروميني  وفران�سي�سكو 

الباروك يف اإيطاليا. ويعك�س �سف الأعمدة على �سكل ثقب املفتاح، 

الذي �سممه برنيني لحتواء فناء كني�سة القدي�س بطر�س، اإعجاب 

كني�سة  امللتوية  والأ�سكال  املنحنيات  ومّيزت  بالأعمدة.  الباروك 

نافونا  �ساحة  يف  اأجنيزي«  القدي�س  »كني�سة  ال�سهرية  بروميني 

»1653- 1657م« يف روما. ومن اأ�سهر ت�سميمات غواريني كني�سة 

قبة  الكني�سة  وت�سور  تورينو.  يف  1687م«   -1668« لورنزو  �سان 

ن الأ�سالع. وقد �سمم يوهان  خمروطية ال�سكل داخلها �سكل مثمنَّ

من  نيومان  وبالتهازر  النم�سا  من  اإيرلخ  فون  في�سر  برينهارد 

اأملانيا كنائ�س وق�سوًرا م�سهورة يف بلدانهم. واأكرث طرز الباروك 

الإ�سباين تطوًرا هو ذلك الذي ي�سمى �سوريجور�سك. وجاء هذا 

ال�سم من ا�سم الإخوة الثالثة األربتو وبواكني وخوزيه �سوريجورا، 

وهم من اأوائل رواد هذا الطراز.

مما  تاأثرًيا  اأقل  الباروك  طراز  ظل  واإجنلرتا،  فرن�سا  ويف 

احتفظ  وقد  الأخرى.  الأوروبية  البلدان  من  كثري  يف  عليه  كان 

املعماريون الفرن�سيون والإجنليز باملربع وامل�ستطيل والدائرة من 

طراز ع�سر النه�سة كاأ�سكال اأ�سا�سية للزخرفة. و�سمموا مباين 

والنوافذ  الأعمدة  و�سفوف  الب�سيطة  اخلطوط  بهذه  �سخمة 

املتعاقبة. 

ورمبا كان اأبرز مبنى من طراز الباروك الفرن�سي هو ق�سر 

فر�ساي الفخم »حوايل 1661م«. وكان معماريا الق�سر الرئي�سان 

هما لوي�س لو فاو وجول هردوين مان�سار. ويبلغ طول الق�سر اأكرث 

من 400م وبه حوايل 1.300غرفة.

وقد �سمم ال�سري جون فانربا اأكرث ق�سور الباروك الإجنليزية 

اأك�سفورد�ساير.  يف  1724م«   -1705« بلنهامي  ق�سر  وهو  بذًخا، 

الباروكي  للطراز  الرائد  املعماري  رن  كري�ستوفر  ال�سري  وكان 

-1675« بول  القدي�س  لكاتدرائية  ت�سميمه  وكان  الإجنليزي، 

1710م« يف لندن اأحد روائع هذا الطراز.

�لقرن �لثامن ع�شر �مليالدي

من  رئي�سة  مناذج  ثالثة  ظهرت  ع�سر  الثامن  القرن  خالل 

عمارة  واإحياء   ، البالغة«  الزخرفة  »اأ�سلوب  الروكوكو  عمارة  اأوروبا:  يف  العمارة 

يف  امل�ستوطنات  عمارة  اإىل  بالإ�سافة  اجلديدة،  الكال�سيكية  والعمارة  بالديو، 

اأمريكا التي بداأت يف الزدهار يف القرن الثامن ع�سر امليالدي. وقد تاأثرت عمارة 

امل�ستوطنات كثرًيا بالطابع الغربي.

عمارة �لروكوكو

متثل عمارة الروكوكو املرحلة النهائية لطراز الباروك. فقد تطورت يف فرن�سا 

حوايل 1720م، وانت�سرت يف الأقطار الأخرى خالل فرتة ال�ستني �سنة الالحقة. 

وباملقارنة مع طراز الباروك الن�سبي ال�سخم، كانت عمارة الروكوكو اأخف واأرق. 

وبالرغم من ذلك، فقد كانت مباين الروكوكو اأغنى زخرفة من من�ساآت الباروك. 

ففي فرن�سا متثلت مباين الروكوكو يف تلك امل�ساكن ال�سخمة التي بنيت يف باري�س 

والكنائ�س  الق�سور  تلك  كانت  اجلميلة،  الروكوكو  من�ساآت  اأهم  ولكن  للنبالء، 

اأن�ساأ دومينيكو�س زميرمان  اأملانيا والنم�سا. وقد  التي �سيدت يف جنوبي  والأديرة 

اإحدى حتف الروكوكو بت�سميمه كني�سة دي فيز »1745- 1754م« يف جنوبي اأملانيا.

�إحياء عمارة بالديو

لع�سر  املعمارية  الكال�سيكية  الت�سميمات  رئي�س  ب�سكل  الجتاه  هذا  يعك�س 

النه�سة. بداأ الطراز يف اأوائل القرن الثامن ع�سر امليالدي، وكان اأكرث ظهوًرا يف 

اإجنلرتا، وظهر كذلك يف �سمايل اإيطاليا واأمريكا ال�سمالية. ومعظم مباين اإحياء 

عمارة بالديو كانت م�ساكن ريفية.

كامبل  كولن  الأ�سكتلندي  املعماري  بالديو  عمارة  اإحياء  طراز  اأدخل  وقد 

املعماري  املهند�س  بريلنجتون،  اللورد  هو  الأ�سلي  احلركة  رائد  اأن  من  بالرغم 

مبنى  اأول  ِكْنت  وليم  و�سديقه  بريلنجتون  �سمم  فقد  املحرتف.  غري  الإجنليزي 

1726م«.   -1725« لندن  يف  �سيزويك  م�سكن  وهو  بالديو،  عمارة  لإحياء  مهم 

و�سيد  فيالروتوندا.  بالديو  عمارة  ت�سميمهما  يف  وِكْنت  بريلنجتون  حاكى  وقد 

املعماريون املنزل يف حديقة ف�سيحة ت�سبه احلديقة الرومانية كما كانوا يعتقدون. 

وقد اأ�سبحت هذه احلدائق �سمة لإحياء عمارة بالديو. 

عمارة �لكال�شيكية �جلديدة

الكبري  الإلهام  وكان  والرومان.  لالإغريق  القدمية  بالعمارة  الهتمام  تعك�س 

لعمارة الكال�سيكية اجلديدة »الكال�سيكية املحدثة« هو اكت�ساف املدن الرومانية 

جبل  بركان  ثوران  اإثر  املدن  هذه  ُدفنت  فقد  وهركولنيم.  بومبي  مثل  القدمية 

فيزوف عام 79م، وكان علماء الآثار قد بدوؤوا حفريات املدن يف منت�سف القرن 

الثامن ع�سر امليالدي.

عمارة  معماريو  ا�ستطاع  وهركولنيم،  بومبي  من  ت�سميمات  وبا�ستخدام 

الكال�سيكية اجلديدة تتبع الطرازين الإغريقي والروماين بدقة اأكرث من معماريي 

امل�سفوفة  الأعمدة  اجلديدة  الكال�سيكية  معماريو  �سمم  فقد  النه�سة.  ع�سر 

الباروك،  معماريو  �سممها  مثلما  العامة  املباين  وبخا�سة  املهمة،  والإن�ساءات 

ولكنهم ا�ستخدموا الأ�سكال الهند�سية املي�سرة كاملربع والدائرة، بخالف الأ�سكال 

املنحنية واحللزونية التي ا�ستخدمها الباروك.

وليم  ال�سري  اإجنلرتا  يف  اجلديدة  الكال�سيكية  عمارة  معمارّيي  اأهم  ومن 

ت�سمربز وروبرت اآدم. فقد �سمم ت�سمربز مباين عامة كثرية اأ�سهرها �سومر�ست 

اأثاث  وم�سمم  داخلًيا،  م�سمًما  اآدم  واأ�سبح  1780م«.   -1776« لندن  يف  هاْو�س 

رومانية  ت�سميمات  بعمل  قام  وقد  رائًدا.  معمارًيا  كونه  اإىل  بالإ�سافة  موؤثًرا، 

اأ�سبحت منوذًجا ُيحتذى يف امل�ساكن الريفية مثل م�سكن اأو�سرتيل بارك يف لندن 

»1761ـ 1780م«. 

يف  الرئي�سة  املباين  من  واحًدا  الإيطايل،  املعماري  بيانكي،  بيرتو  و�سمم 

العمارة الكال�سيكية اجلديدة يف اأوائل القرن التا�سع ع�سر امليالدي، وهي كني�سة 

القدي�س فران�سي�سكو دي باول يف نابويل. فقد بداأ العمل يف الكني�سة يف 1816م. 

الباْنثيون، وهو معبد روماين قدمي. ومن  الكني�سة على ت�سميم  واعتمد ت�سميم 

ناحية اأخرى فاإن �سفوف الأعمدة اخلارجية على �سكل دائري تظهر تاأثري �سفوف 

اأعمدة برنيني لكني�سة القدي�س بطر�س. 

الكال�سيكية  عمارة  ن�سق  على  كثرية  مباين  الفرن�سيون  املعماريون  و�سمم 

يف  1790م«  1757ـ  »حوايل  الباْنثيون  هو  املباين  هذه  اأ�سهر  واأحد  اجلديدة، 

�سميت  كني�سة  الأ�سل  يف  هو  والبانثيون  �سوفلو.  جاك  املبنى  �سمم  وقد  باري�س. 

با�سم القدي�سة جنفياف. اأما الآن فاملبنى جمرد �سرح تذكاري.

بالطراز  عرفت  اجلديدة  الكال�سيكية  عمارة  فاإن  املتحدة،  الوليات  يف  اأما 

الفيدرايل. وكان من رواد الطراز الفيدرايل املعماريان بنجامني لتروب وت�سارلز 

بلفين�س. واأف�سل ما عرف عن لتروب هو ت�سميمه ملبنى الكابيتول يف وا�سنطن 

لوليتي  الت�سريعيني  املجل�سني  الرئي�سة مبنيْي  بلفين�س  وت�سمل م�ساريع  دي. �سي. 

اأكرث  ولإي�ساحات  الأمريكية.  املتحدة  الوليات  يف  وما�سا�سو�سيت�س  منْي 

عن عمارة الكال�سيكية اجلديدة.

�لقرن �لتا�شع ع�شر �مليالدي

تاأثر تطور العمارة يف اأوائل القرن التا�سع ع�سر امليالدي بقدر كبري 

بالنمو ال�سناعي ال�سريع يف غربي اأوروبا و�سرقي اأمريكا ال�سمالية. وقد 

اأوجدت الثورة ال�سناعية حاجة ملحة لت�سميم اأنواع جديدة من املباين 

اأحيا عدد من  الوقت نف�سه  الت�سيـيد. ويف  لتقنيات  وابتكار طرق جديدة 

املعماريني طرًزا خمتلفة من املا�سي. واأهم الطرز التي ُبعثت من جديد 

الطراز الإغريقي والطراز القوطي. كما جمع بع�س املعماريني طرازين اأو 

اأكرث يف ت�سميم واحد.

�لثورة �ل�شناعية

بداأت الثورة ال�سناعية يف بريطانيا يف القرن الثامن ع�سر امليالدي، 

التا�سع  القرن  ال�سمالية مع بداية  واأمريكا  الأوروبية  البالد  وانت�سرت يف 

والق�سور  والقالع  املباين  ت�سميم  على  املعماريون  ركز  امليالدي.  ع�سر 

والبيوت الريفية لعدة قرون م�ست. اأما الثورة ال�سناعية، فتطلبت بناء 

من�ساآت مثل امل�سانع وحمطات ال�سكك احلديدية و امل�ستودعات ومباين 

جديدة  وطرًقا  جديدة،  بناء  مواد  املعماريون  ا�ستخدم  وقد  املكاتب. 

لت�سميم هذه املن�ساآت اجلديدة.

للتجارة  الأول  الكبري  املعر�س  قيام  اإىل  ال�سناعية  الثورة  اأدت 

كري�ستال  مبنى  املعر�س يف  اأقيم  وقد  1851م.  لندن عام  وال�سناعة يف 

يف  كبرًيا  حتوًل  كان  الذي  1851م«،   -1850« البلوري«  »الق�سر  بال�س 

�سكل فن العمارة، حيث ا�ستخدم الزجاج واحلديد يف املباين. وقد �سمم 

هذا املعر�س ال�سري جوزيف باك�ستون. وغطى املبنى حوايل 8 هكتارات، 

»الق�سر  باك�ستون  مبنى  ُيعد  �سخم.كما  زجاجي  بيت  مثل  يبدو  وكان 

نعت  �سُ حيث  واأهمها،  ال�سنع  م�سبقة  اإن�ساءات  ذي  مبنى  اأول  البّلوري« 

بت يف موقع املعر�س. الأجزاء يف م�سنع ثم ُجمعت وُركِّ

اأخرى ويف  اأوروبية  اإىل قيام معار�س يف مدن  اأدى جناح املعر�س  وقد 

الوليات املتحدة. وكانت هذه املعار�س حتتاج اإىل مرافق خا�سة، الأمر الذي 

تشتمل العمارة اآلسيوية على أربعة فروع 
رئيسة هي الصينية واليابانية والهندية 

واإلسالمية
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الق�سر  اأثر  وقد  جديدة.  اأفكار  لتجربة  للمعماريني  الفر�سة  اأتاح 

البلوري، ولحًقا �سالت املعار�س من احلديد والزجاج، يف تطوير 

ناطحات ال�سحاب الزجاجية واملعدنية يف القرن الع�سرين امليالدي. 

مل ميثِّل الق�سر البلوري اأي طراز ظهر يف العمارة من قبل. 

وبالرغم من ذلك فاإن عدًدا من املن�ساآت التي �ُسيدت بالتقنيات 

تاريخية. وعلى  الرتباط مع طرز  احلديثة حافظ على قدر من 

�سبيل املثال، �سمم املعماريان الإجنليزيان جون دوب�سن وفيليب 

من  بواجهات  احلديدية  ال�سكك  حمطات  من  عدًدا  هاردويك 

اأعمدة  كذلك  هاردويك  ا�ستخدم  اجلديدة.  الكال�سيكية  عمارة 

مل�ستودعات  كدعامات  الزهر  احلديد  من  الدوري  الطراز  من 

ر�سيف القدي�س كاترين يف لندن »1827- 1828م«.

املباين  تقنيات  لبرو�ست  هرني  الفرن�سي  املعماري  وجمع 

 -1845« جنفياف  مكتبة  يف  النه�سة  ع�سر  طراز  مع  احلديثة 

تقليدية،  مبواد  املكتبة  جدران  ُبنيت  وقد  باري�س.  يف  1850م« 

و�سنعت الأعمدة والأقبية من احلديد. و�سمح لبرو�ست باإظهار 

احلديد يف مبنى املكتبة، ما جعل مبنى املكتبة اأول مبنى عام مهم 

ي�ستخدم احلديد كجزء من الطراز املعماري. 

�إحياء �لطر�ز �لإغريقي

الثامن ع�سر امليالدي، وانتهى كحركة  اأواخر القرن  بداأ يف 

متميزة يف منت�سف القرن التا�سع ع�سر امليالدي، رغم ا�ستمرار 

الطراز  اإحياء  وُعّد  الإغريقي.  الطراز  على  ُتبنى  التي  املباين 

ا لأنواع املباين كاملتاحف والبور�سات  الإغريقي منا�سًبا، خ�سو�سً

املالية وامل�سارف ومباين املكاتب احلكومية. وقد �ساعدت املنح 

اإعادة  يف  املعماريني  القدمية  احل�سارات  يف  للبحث  الدرا�سية 

اإحياء الت�سميمات الإغريقية بتاأ�سيل دقيق.

كان املعماري ال�سري روَبْرت �ْسمريك من رواد اإحياء الطراز 

لندن  يف  الربيطاين  املتحف  �سمم  وقد  اإجنلرتا،  يف  الإغريقي 

الطراز  على  �سخًما  اإغريقًيا  معبًدا  ليمثل  1847م«   -1823«

على  واأهمه  مبنى  اأول  �سرتيكالند  وليم  �سمم  كما  الأيوين. 

املتحدة المريكية،  الوليات  الإغريقي يف  الطراز  اإحياء  طريقة 

يف  1824م«   -1819« املتحدة  الوليات  يف  الثاين  امل�سرف  وهو 

فيالدلفيا. ومتثل الواجهة الأمامية ملبنى امل�سرف معبًدا اإغريقًيا 

على الطراز الدوري.

عمارة �حَلَد�ثة

نهاية  حتى  ع�سر  التا�سع  القرن  اأواخر  من  الفرتة  تو�سف 

القرن الع�سرين امليالديني باأنها واحدة من اأهم فرتات الإبداع 

والإنتاج يف تاريخ العمارة. فقد ا�ستخدم املعماريون مواد وطرق 

بناء جديدة لتطوير طرز جديدة تظهر لأول مرة ولي�س لها مثيل 

يف التاريخ.

عمارة  على  كبري  تاأثري  الأمريكيني  للمعماريني  اأ�سبح  وقد 

رمبا  التي  ال�سحاب  ناطحات  فاإن  املثال،  �سبيل  وعلى  احَلداثة. 

الوليات  يف  اأوًل  تطورت  احَلداثة،  لعمارة  منوذج  اأ�سهر  كانت 

املتحدة الأمريكية. نبعت التغريات املوؤثرة يف العمارة منذ اأواخر 

القرن التا�سع ع�سر امليالدي من النظريات ومن اأعمال عدد قليل 

من الأفراد واملجموعات ال�سغرية. واأكرث الروائع الفنية لعمارة 

احلداثة �سممت اأو تاأثرت باأعمال اأربعة رجال هم: فرانك لويد 

رايت من الوليات املتحدة الأمريكية، ووالرت جروبيو�س ولودفيج 

املعروف  جري�س  جينريبيه  و�سارل  اأملانيا،  من  روه  در  فان  ميز 

با�سم لوكوربوزييه، من فرن�سا. 

عمارة �حلد�ثة �ملبكرة يف �أوروبا

التاريخية  اأوروبا كرد فعل معاك�س لإحياء الطرز  انبثقت عمارة احلداثة يف 

والطرز املدجمة يف القرن التا�سع ع�سر امليالدي. وحاول بع�س املعماريني ال�سباب 

اإيجاد طرق جديدة تعك�س ع�سرهم. 

التي  واحلرف  الفنون  حركة  احلداثة  عمارة  يف  املهمة  التاأثريات  طليعة  يف 

اأ�س�سها وليم موري�س يف منت�سف القرن التا�سع ع�سر امليالدي يف اإجنلرتا. وقد كان 

موري�س يدر�س ليكون مهند�ًسا معمارًيا ولكنه ترك املهنة للرتكيز على الت�سميم 

الداخلي. فقد انتقد موري�س تدين امل�ستوى الفني الذي لحظه يف اإنتاح الآلة خالل 

والزجاج  لالأثاث  رفيع  م�ستوى  ذات  ت�سميمات  موري�س  ابتكر  ال�سناعية.  الثورة 

واحلرف.  الفنون  حركة  من  اآخرين  فنانني  مع  اجلدران  وورق  والن�سيج  امللون 

اأن تاأثريه �سجع روح النعتاق التي  اإل  اأن موري�س مل ي�سمم مباين،  وبالرغم من 

اأدت دوًرا مهًما يف العمارة.

واأملانيا. ففي  والنم�سا  الأوائل يف هولندا  املعماريني احلداثيني  وعمل معظم 

هولندا، ا�ستخدم هندريك برتو�س بريلج ت�سميًما غري عادي من الطوب الأحمر 

1903م«. فاملبنى بت�سميمه الب�سيط اخلايل  اأم�سرتدام »1898-  لرائعته بور�سة 

اإىل  بالزخارف  املفعمة  الأحياء  من�ساآت  من  ملحوًظا  حتوًل  كان  الزخارف  من 

التوجه نحو طراز اأكرث حداثة.

كما اأ�س�س اأوتو فاجرن عمارة احلداثة يف النم�سا خالل الت�سعينيات من القرن 

ًرا بالإ�سافة اإىل كونه معمارًيا.  التا�سع ع�سر امليالدي. وقد كان فاجرن مدر�ًسا ومنظِّ

واأهم ت�سميماته كانت تلك امل�ساكن ذات اخلطوط الأفقية قليلة الزخارف. وكانت 

الإن�ساءات �سطًحا م�ستوًيا �سبيها بالبالطة امل�ستوية املمتدة فوق اجلدران. وكانت 

هذه ال�سفة متيز معظم العمارة يف اأوائل القرن الع�سرين امليالدي.

اأ�س�س جوزيف اأولربي�س وجوزيف هوفمان، وهما من تالميذ فاجرن، جمموعة 

اآخرون.  ومعماريون  فنانون  اإليهما  وان�سم  النف�سالية،  فيينا  مبجموعة  ُعرفت 

وتوحدت املجموعة �سد اأمناط اإحياء الطرز القدمية. و�سمم اأولربي�س مبنى حركة 

النف�سال 1898م، وهو �سالة عر�س يف فيينا. واتخذ طراز ع�سر النه�سة والطراز 

الكال�سيكي اجلديد للفيال املقببة واأعاد ت�سميمها باأ�سلوب حداثي. ويظهر تاأثري 

فاجرن يف بروز �سطح �سقف املبنى وخلو جدرانه من الزخارف. كما �سمم هوفمان 

بجدرانه  الق�سر،  وهذا  ببلجيكا.  بروك�سل  يف  1911م«   -1905« �ستوكلت  ق�سر 

ب،  باملكعنَّ ال�سبيهة  الهند�سية  وحدوده  الزخارف،  من  اخلالية  املنب�سطة  البي�ساء 

اأحد اأكرث الأعمال املعمارية تقدًما يف اأوائل القرن الع�سرين امليالدي.

يف  الزخارف  ب�سدة  عار�سوا  الذين  النم�ساويني  اأحد  لو�س  اأدولف  كان  كما 

للمبنى تنبع ب�سكل طبيعي من  اأن اخلا�سية الزخرفية  العمارة، حيث كان يعتقد 

املواد الإن�سائية وهيئة املبنى. وقد �سمم لو�س مبنى �ستايرن هاو�س »1910م« يف 

فيينا ومباين اأخرى باأ�سكال �سبيهة باملكعب دون زخارف.

احلداثة.  عمارة  اأفكار  لتعك�س  امل�سانع  بع�س  برينز  بيرت  �سمم  اأملانيا،  ويف 

اخلر�سانة  من  »1909م«  للتوربينات   A.E.G م�سنع  ت�سميماته  اأ�سهر  وكان 

ووالرت  روه  در  فان  ميز  نظريات  على  برينز  واأثر  برلني.  يف  واحلديد،  والزجاج 

جروبيو�س ولوكوربوزييه عندما عملوا يف مكتبه اأوائل القرن الع�سرين امليالدي.

عمارة �حلد�ثة �ملبكرة يف �أمريكا

يف  واأهمهم  معماري  مهند�س  اأول  ريت�سارد�سون  هوب�سون  هرني  كان  رمبا 

كان  فقد  ت�سميماته.  يف  حداثية  عنا�سر  اأدخل  الأمريكية  املتحدة  الوليات 

التا�سع  القرن  من  ال�ستينيات  اأواخر  يف  رائًدا  اأمريكًيا  معمارًيا  ريت�سارد�سون 

الع�سور  لعمارة  خمتلفة  بنماذج  عمل  1886م.  عام  وفاته  حتى  امليالدي  ع�سر 

اأحياًنا  ا�ستخدم  فقد  وبالرغم من ذلك  الرومان�سك.  وبخا�سة عمارة  الو�سطى، 

اأعماله  اأواخر  وخلو  املي�سرة  الهند�سية  الأ�سكال  يف  احلداثي  الت�سميم  �سمات 

من الزخارف اخلارجية. و�سمم ريت�سارد�سون عدًدا من املباين بعنا�سر طرازي 

1887م«   -1885« هاو�س  ْجِل�ْسرن  منها  مًعا  احلداثية  والعنا�سر  الرومان�سك 

وخمازن مار�سال فيلد و�سركاه للبيع باجلملة »1885- 1887م« يف �سيكاغو. 

اأ�سبحت �سيكاغو مركًزا لعمارة احلداثة يف الوليات املتحدة الأمريكية يف اأواخر 

القرن التا�سع ع�سر واأوائل القرن الع�سرين امليالديني. واأعطى حريق �سيكاغو املدمر 

املدينة.  بناء  اإعادة  الأفكار اجلديدة عند  للمعماريني لختبار  الفر�سة  1871م  عام 

و�سمم وليم يل بارون جيني اأول هيكل معدين لناطحة �سحاب يف العامل هو مبنى هوم 

اإن�سورن�س ذو الطوابق الع�سرة »1884- 1885م« يف مركز �سيكاغو التجاري. فالهيكل 

الفولذي يحمل املبنى، اأما اجلدران فال ت�ساعد على دعم الإن�ساء ولكنها ُت�ستخدم 

ك�ستائر. وقد اأ�سبح الهيكل الفولذي واجلدار ال�ستائري اأ�سا�س الت�سميم احلديث. 

واأظهرت اأعمال لوكوربوزييه الأخرية اختالًفا عن م�ساكنه ال�سبيهة باملكعب. 

وهو  1952م«،   -1947« دابيتا�سيون  يونيته  هو  الأخرية  م�ساريعه  اأ�سهر  واأحد 

�سيد  الأوىل،  اأعماله  ومثل  بفرن�سا.  مار�سيليا  يف  وحدة  الـ337  ذو  ال�سقق  مبنى 

ون�سج  البيلوتي،  اأعمدة  على  املرفوعة  امل�سلحة  اخلر�سانة  من  مبناه  لوكوربوزييه 

واجهته بال�سرفات حلماية ال�سقق من ال�سم�س املحرقة. وقد كونت ال�سرفات ن�سًقا 

من امل�ستطيالت الداكنة وامل�سيئة يف �سوء ال�سم�س، وطلى لوكوربوزييه اجلدران 

اجلانبية باألوان زاهية لإعطاء تباين حيوي مع اخلر�سانة البي�ساء. 

�لعمارة �ليوم

ظل الطراز الدويل اأكرث الطرز انت�ساًرا ملعظم امل�ساريع املعمارية يف كل اأرجاء 

�سده  معاك�سة  فعل  ردود  ظهرت  احلني،  ذلك  ومنذ  1950م.  حوايل  حتى  العامل 

التنوع يف  اإىل  اأن الطراز يفتقر  من املعماريني ال�سباب. واعتقد هوؤلء املعماريون 

الت�سميم لأنه يركز على الأ�سكال الهند�سية املب�سطة، كما اأنه يفتقر اإىل الزخارف.

ت�سدر حملة الهجوم على الطراز الدويل اأوًل جمموعة من املهند�سني املعماريني 

الأخرية.  لوكوربوزييه  اأعمال  على  ت�سميماتهم  الق�ساة  اأ�س�س  وقد  بالُق�ساة.  تعرف 

ومن  اخل�سنة.  اخلر�سانة  من  خارجية  مب�سطحات  وب�سيطة  �سخمة  مباين  واأن�ساأوا 

رواد هذه احلركة ال�سريكان كنزو تاجنو يف اليابان وجيم�س �ستريلنج وجيم�س جوان 

املهند�س  اأن�ساأ  فقد  الق�ساة،  فعل  وكما  املتحدة.  بالوليات  رودلف  وبول  باإجنلرتا 

كان  و�سملت ت�سميمات  با�ستخدام اخلر�سانة.  مبانيه  كان  لوي�س  الأمريكي  املعماري 

بكاليفورنيا  1965م« يف لجول   -1963« البيولوجية  للدرا�سات  �سالك  الرئي�سة معهد 

ومركز الفنون الربيطاين »1972- 1977م« يف جامعة ييل.

بعد  ما  اليوم حركة  للجدل  املثرية  املعمارية  احلركات  اأ�سهر  ولعل 

امليالدي  الع�سرين  القرن  من  ال�ستينيات  خالل  بداأت  التي  احلداثة، 

اأو  طراز  اأي  احلداثيني  بعد  ملا  ولي�س  الأمريكية.  املتحدة  الوليات  يف 

وِمن  الدويل.  للطراز  رف�سهم  يف  متحدون  ولكنهم  م�سرتكة  نظريات 

م روبرت فنتوري.  ر وامل�سمِّ رواد حركة ما بعد احلداثة الأمريكيني املنظِّ

بعد  ما  اإىل  �سمهم  ميكن  الذين  الآخرين  الأمريكيني  املعماريني  ومن 

احلداثيني بيرت اأيزمنان ومايكل جريفز وت�سارل�س مور، وروبرت �سترين، 

و�ستانلي تايجرمان.

املعماريون  اأهملها  تاريخية  طرًزا  بعثوا  احلداثيني  بعد  ما  ومعظم 

تقليدية  طرًزا  فنتوري  ا�ستخدم  املثال،  �سبيل  فعلى  الأوائل.  احلداثيون 

خذت يف الغالب من عمارة ع�سر النه�سة الإيطايل ومن منوذج حركات 
ُ
اأ

الأحياء الأخرى. وقد اأ�سبح فانتوري واحًدا من اأوائل معماريي حركة ما 

بعد احلداثة، حيث اأ�ساف الزخارف مل�سطحات املباين اخلارجية. وقد 

اأدخل عدد مما بعد احلداثيني الأقوا�س والأعمدة والقباب والقوا�سر يف 

ت�سميماتهم. والقو�سرة قطاع مثلث بني التكنة الأفقية وال�سطح املائل يف 

مقدمة املعبد الكال�سيكي الإغريقي اأو املبنى الروماين.

على  باحلفاظ  الهتمام  التاريخية  بالطرز  الهتمام  هذا  و�ساحب 

وكالت  عدة  ن�سئت 
ُ
واأ جديدة.  ل�ستعمالت  وتعديلها  القدمية  املباين 

الوكالت يف  املعمارية. ولهذه  القيمة  املباين ذات  للحفاظ على  حكومية 

الوليات املتحدة الأمريكية ال�سلطة ملنح �سفة امَلْعَلم لتلك املباين. واملباين 

ذات �سفة امَلْعَلم قد ل ُتهدم اأو تغري.

املنازل  مثل  �سغرية  مباين  كانت  احلداثيني  بعد  ما  اأعمال  ومعظم 

املوؤلف  جون�سون،  فيليب  ك�سف  1978م،  عام  ويف  التجارية.  واملخازن 

امل�سارك يف كتاب الطراز الدويل، الت�سميم الذي ابتكره مع جون بريجي 

رئا�سة  مقر  مبنى  هو  احلداثة،  بعد  ما  طراز  على  �سحاب  ناطحة  لأول 

الهاتف والربق يف مدينة نيويورك. وقاعدة هذا املبنى املثري للجدل متاثل 

م�سلى بازي من ع�سر النه�سة الأوروبية. وقد �سمم جون�سون وبريجي 

البخار  ل�سحب  لت�سمح  الت�سميم  اأعلى  دائرية  بفتحة  كقو�سرة  قمته 

ملتحف  اجلديد  املدخل  كان  ورمبا  للمبنى.  التدفئة  نظام  من  بالنفاذ 

املبنى  �سمم  وقد  الع�سرين.  القرن  ثمانينيات  يف  �سيد  ما  اأروع  اللوفر 

املعماري الأمريكي اأي. اإم باي، وافتتح عام 1989م.

يشير مصطلح العمارة الكالسيكية إلى 
طرز المباني التي طورها قدماء اإلغريق 

والرومان
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�سبعة عوامل رئي�سة تت�سبب يف ت�سدع املباين يف العامل العربي، ح�سب 

اإحدى الدرا�سات ، 50 % منها ناجتة عن �سوء تنفيذ املباين، اإ�سافة اإىل 

الرئي�سة  العوامل  و�سنفت  املحيطة.  البيئية  والظروف  اجلوية  العوامل 

لت�سدع املباين الإن�سائية وغري الإن�سائية اإىل 27.5% نتيجة �سوء التنفيذ، 

يلي ذلك ما يحدث بفعل العوامل اجلوية والظروف البيئية املحيطة مثل 

ومن   ،%23.5 بنحو  الذاتية  والت�سققات  واحلرارة  النكما�س  ت�سدعات 

بواقع  الت�سليح  16.1 %، ف�سداأ  الأ�سا�سات  الرتبة وهند�سة  ثم ميكانيكا 

الطبيعية  والكوارث  الت�سميم  يف  والق�سور  الكيماوية  واملواد   ،%12.3

بن�سب 11.5 و6.2 و1.4% على التوايل. 

واأ�سارت الدرا�سة اإىل اأن ت�سدع امل�ساكن مل يكن معروًفا يف املا�سي، 

كون معظمها كان ي�سّيد مبواد خفيفة، اأما املباين املعا�سرة واملعتمدة على 

اأمناط  تو�سعت يف  والتي  امل�سلح،  املمزوجة باحلديد  اخلر�سانة اجلاهزة 

التنفيذ  و�سروط  الت�سميم  نظريات  وتعقدت  تغريت  وبالتايل  خمتلفة، 

وعرفت  النهيارات.  وزادت  الت�سدع  معها  فكرث  البناء،  وموا�سفات 

الفتل،  اأو  الق�س  اأو  العزوم  القليل من  اإل  تتحمل  اأنها ل  اخلر�سانة على 

اإل  �سورها،  اأدنى  يف  احلالت  هذه  من  حالة  اإىل  تتعر�س  اإن  ما  واأنها 

وتظهر عليها الت�سققات والت�سدعات، حيث ولدت اخلر�سانة وولد معها 

جو  لأي  تعر�سها  جراء  من  حتدث  التي  الذاتية،  وت�سققاتها  ت�سدعاتها 

حار اأو بيئة غري منا�سبة اأو و�سع غري �سليم. واأظهرت الدرا�سة اأن معظم 

الطمي  من  مبنية  اإما  فهي  مت�سابهة،  العربية  البالد  القدمية يف  املباين 

ما  واإذا  طوياًل،  يعمر  معظمها  وهذه  الثقيلة،  احلجارة  من  اأو  والطني 

ول  �سهاًل  اإ�سالحها  يكون  التدهور،  اأو  التاآكل  اأو  الت�سدع  بع�س  اأ�سابها 

يحتاج اإىل تقنيات حديثة اأو �سعبة اأو مكلفة. 

العمر غري اخلر�سانية  اأو حديثة  متو�سطة  املباين  يندر وجود  وفيما 

شيخوخة الجدران المبكرة
وولـــدت معها  ولـــدت �خلر�شانة  �ملــعــمــرة  �لــقــدميــة  و�لطينية  �ملــبــاين �حلــجــريــة  على خــالف 

ت�شدعاتها وت�شققاتها �لذ�تية. 

لعل �شائاًل ي�شاأل: ملاذ� يهرم كثري من �ملباين �حلديثة يف عاملنا �لعربي قبل �أو�نه؟ ولعل �آخر يت�شاءل عن تلك �لأبنية �لقدمية �لتي 

وقفت يف وجه عو�مل �لتعرية وبع�س �لهز�ت �لأر�شية �لتي مرت بعدد من دول �لعامل �لعربي، فيما ت�شررت مبان حديثة �أ�شر�ًر� و��شعة..

التمديدات  وت�سربات  ر�سوحات  الكهروكيميائية،  التفاعالت  تعجيل  يف 

ال�سحية وغريها. 

واأوجزت الدرا�سة الأ�سباب املتعلقة باأخطاء الت�سميم، يف عدم �سمول 

التنفيذ،  والالزمة حل�سن  ال�سرورية  للتفا�سيل  واملوا�سفات  املخططات 

العتماد على موا�سفات عاملية اأو اأجنبية قد ل تتنا�سب مع ظروف البلد 

وكفاءة العمال وطريقة التنفيذ، اختيار خمططات منوذجية للعمائر اأو 

كل  ظروف  مراعاة  دون  خمتلفة  مناطق  يف  وتنفيذها  ال�سكنية  للبيوت 

التي  املواد  توفر  مع  التنفيذ  �سعبة  اأو  منا�سبة  غري  مواد  اختيار  موقع، 

تعطي اإمكانات اأكرب، وكذلك ا�ستخدام املواد يف غري مو�سعها كا�ستخدام 

الغطاء  املقاومة مع خر�سانة �سعيفة جًدا، عدم ت�سميم  الت�سليح عايل 

اختيار  عدم  املحيطة،  والبيئة  املن�ساأ  وظروف  يتنا�سب  مبا  اخلر�ساين 

ال�ست�ساري اأو املهند�س الكفء للقيام بعملية الت�سميم. 

ال�ستعمال  �سوء  اإىل  الت�سدعات  بع�س  اأ�سباب  الدرا�سة  واأرجعت 

القدمية،  ال�سكن  دور  اأو  املباين  يف  الطوابق  وزيادة  ال�سيانة،  واإهمال 

وتغطية الفرق يف اختالف املنا�سيب بكميات من الرمل لها اأوزان كبرية، 

والطبقة  البالطة  �سمك  كزيادة  الرتميم  لأعمال  نتيجة  الأحمال  زيادة 

العازلة لتفادي ت�سرب املياه، والتخزين ال�سيئ ملواد الرتميم فوق املبنى، 

�سكني  مبنى  يتحول  اأن  مثل  املبنى  اأجله  من  اأن�سئ  الذي  الغر�س  تغيري 

ال�سيانة  والعالجية،  والوقائية  الدورية  ال�سيانة  فقدان  مدر�سة،  اإىل 

وا�ستفحال  الأوان  فوات  بعد  املتاأخرة  ال�سيانة  اخلاطئة،  والإ�سالحات 

الأ�سرار. 

سوء التنفيذ يتصدر أسباب تصدع %50 
من مباني العالم العربي

التصدعات الناتجة عن صدأ حديد 
التسليح تتركز في المدن الساحلية

حيث  مقبولة،  بن�سب  العربي  املغرب  يف  تتوافر  اأنها  جند  العربي،  امل�سرق  يف 

تعتمد امل�ساكن هناك على جدران حاملة من احلجارة، والأ�سا�سات والأ�سقف من 

اخلر�سانة امل�سلحة، كذلك قد يوجد بع�س امل�ساكن التي تقام على جدران حاملة 

من الطوب باأنواعه املختلفة وبقية الهيكل من اخلر�سانة امل�سلحة. 

ال�سغرية  العربي  العامل  يف  اخلر�سانية  املباين  معظم  اأن  الدرا�سة،  وبينت 

الأعمدة  من  هيكل  عن  عبارة  وهو  نف�سه،  الإن�سائي  النظام  لها  والكبرية  منها 

والبالطات، التي ت�ستند يف الغالب اإىل رقاب لالأعمدة وج�سور اأر�سية تنتهي اإىل 

الأ�سا�سات املنفردة اأو امل�ستمرة اأو احل�سائر، وت�ستخدم الأوتاد يف بع�س الأبنية 

التي تتطلب تربتها مثل هذا النوع من الأ�سا�سات. 

وميكن اإدراج العوامل الناجتة عن �سوء التنفيذ يف: ا�ستعمال مواد اأولية رديئة 

ل تطابق املوا�سفات، خر�سانة فقرية و�سعيفة ومقاومتها اأقل بكثري من املطلوب، 

عدم  مع  املوؤثرة  والبيئية  املناخية  الظروف  مراعاة  عدم  الت�سليح،  كمية  تقليل 

اأخذ الحتياطات لفروق درجات احلرارة بني اخلر�سانة واجلو اخلارجي، اإهمال 

على  اخلر�سانة  ح�سول  قبل  اإزالتها  احلالت  بع�س  ويف  لل�سدات،  اجليد  الدعم 

مراعاة  دون  الأعمدة  اأو  اجل�سور  فوق  جديدة  اأحمال  اإ�سافة  املطلوبة،  املقاومة 

و�سوء  الأمطار  ملياه  ال�سحيح  الت�سريف  اإهمال  ال�سحيحة،  الإن�سائية  للحلول 

تنفيذ امليول وال�سرف ال�سحي وعدم العزل اجليد لالأنابيب، �سوء اختيار اأماكن 

الفوا�سل وتنفيذ بع�سها واإهمال الآخر. 

وهند�سة  الرتبة  ميكانيكا  يف  م�سكلة  ب�سبب  تن�ساأ  التي  الت�سدعات  اأما 

الأ�سا�سات، فكثري منها يتعلق بارتفاع املياه اجلوفية، اأو اأن تكون الرتبة انتفاخية، 

اأو انهيارية، اأو الدرا�سات املعنية باأحوال الرتبة ناق�سة وغري متكاملة اأو التخمني 

بتحملها يكون خاطًئا، مع اإهمال تقارير خرباء الرتبة، وهبوط الرتبة مع الزمن 

اأو حتت تاأثري التاأ�سي�س ملبان جماورة، الردميات غري منا�سبة اأو الدمك غري جيد. 

واأثبتت الدرا�سة اأن الت�سدع الناجت عن �سداأ حديد الت�سليح يرتكز يف املدن 

املختلفة  اأ�سكاله  يف  الكلور  توفر  نتيجة  والأنهار،  البحار  من  والقريبة  ال�ساحلية 

العوازل املختلفة  ا�ستعمال  اإهمال  الأ�سطح اخلر�سانية،  بكميات كبرية قريًبا من 

التي متنع اأو حتد من ت�سرب الكلوريدات والرطوبة والهواء اإىل داخل اخلر�سانة، 

تخزين املواد الكيميائية التي تعمل على �سداأ الت�سليح، اإهمال وق�سور يف ت�سميم 

الغطاء اخلر�ساين املطلوب وتنفيذه، �سعف اخلر�سانة، زيادة ن�سبة املاء بالن�سبة 

لالإ�سمنت، اإهمال احتياطات اجلو احلار والظروف البيئية الأخرى واأثر احلرارة 
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�خل�شائ�س �لب�شرية لل�شوء �ملرئي:

قد ي�سعب يف هذه العجالة الإملام بتفا�سيل الطبيعة الفريدة لل�سوء. ففيزياء 

ال�سوء قد مت احتواوؤها اأو البناء عليها �سمن معظم اأ�سكال الفيزياء املعروفة بدًءا 

من الفيزياء الكال�سيكية، وو�سوًل اإىل فيزياء الكم. ومن امل�ستحيل، حالًيا، فهم اأي 

�سكل من اأ�سكال الفيزياء النظرية وحتى التطبيقية دون اللجوء ب�سكل ما واأ�سا�سي 

اإىل املفاهيم البنيوية لل�سوء. ومع هذا ف�سنحاول وباإيجاز تبيان املفهوم النظري 

املعنيني  املهند�سني  تهم  التي  التطبيقية  احل�سابات  اإىل  و�سوًل  ال�سوء  باء  لألف 

تهم  قد  مما  اأكرث  العامة  واملرافق  الطرق  اإنارة  اخل�سو�س  وجه  وعلى  بالإنارة، 

الخت�سا�سيني الآخرين. 

اإن الوحدة الأ�سا�سية لكّمة ال�سوء » Quanta هي الفوتون، وهو ناجت حقيقي 

ي�ساوي  ثابت   )Spin( دردور  وله  اإلكرتون،  لأي  الطاقوي  امل�ستوى  ارتفاع  عن 

الواحد، ويخ�سع اأثر حزمة فوتونات اإىل القوانني الفيزيائية املوجية، بينما يخ�سع 

يف  لإلكرتونه  ال�سمني  وال�ستنظام  ال�ستنظام  قوانني  ملجموعة  الوحيد  الفوتون 

امليكانيكا الحتمالية الإح�سائية لفيزياء الكم. ومن هنا تاأتي املقولة ال�سهرية عن 

عدم وجود حقيقة منف�سلة ملفهومي ال�سوء واللون بعيًدا عن النظرية اجل�سيمية 

املوجية ب�سقيها الكال�سيكي والكمومي. 

موجي  بطول  عموًما  يتمتع  اإدراكه  الب�سرية  العني  ت�ستطيع  الذي  ال�سوء  اإن 

الإ�سباع  منعدم  للبنف�سجي  نانو  نانومرت )380   760 –  380 بني  تقريًبا  يرتاوح 

و760 نانو لالأحمر منعدم الإ�سباع( ولهذا ال�سبب ي�ستطيع املرء اأن يقول بكل ثقة 

اإن اللون هو حالة ل وجود لها خارج مداركنا احل�سية )وهو ما يتطابق حرفًيا مع 

روؤيا ميكانيكا الكم للطبيعة( وبالتايل فاإن ما نراه لي�س ال�سعاع ال�سوئي اأو اللون 

نف�سه واإمنا هو الأثر املوجي امل�ساحب له*. 

حرارة اللون:

رمبا يكون مبداأ هذه املقاربة يعود اأ�ساًل اإىل العامل الفذ ماك�س بالنك عند 

معاجلته ظاهرة ُعرفت علمًيا فيما بعد بكارثة الأ�سعة فوق البنف�سجية التي اأدت 

ثابت  به  واأعني  النظرية  الفيزياء  الركيزة يف عامل  الثوابت-  اأحد  ا�ستنباط  اإىل 

بالنك، املهم اأن املقاربة تقول اإننا اإذا رفعنا درجة حرارة ج�سم اأ�سود اإىل درجة 

التوهج فاإنه ير�سل اإ�سعاعات �سوئية تتنا�سب طبيعتها مع درجة حرارتها، ما دفع 

يبقى  الطيف  لأن  لونه،  بحرارة  ال�سوئي  املنبع  تو�سيف  باإمكانية  ال�ستنتاج  اإىل 

نف�سه تقريًبا كل مرة قيا�ًسا جل�سم اأ�سود من اأجل درجة حرارة معينة. وعلى �سبيل 

احلد  مع  كلًيا  متنا�سبة  لون  حرارة  الكال�سيكية  التنج�ستني  للمبات  تكون  املثال 

الأعظمي الأ�سغري لدرجة حرارة و�سيعتها. 

ويكون بناء على القيا�سات املخربية مل�سباح تنج�ستني مفرغ من ا�ستطاعة 60 

واط حرارة لونية تعادل 2100 درجة كالفن بينما تكون للم�سابيح نف�سها يف جو 

اأن  2500 درجة كالفن، وبالقيا�س.. ورغًما عن  لونية تعادل  غازي خامل حرارة 

البنية الطيفية املت�سلة مل�سابيح الإنارة تختلف عن البنية الطيفية للج�سم الأ�سود 

الذي غالًبا ما ت�ساحبه اأطياف ذات خطوط متقطعة فاإن مبداأ حرارة اللون ميكن 

تطبيقه بكل حرية حتى على م�سابيح الفلوري�سنت. فم�سباح الفلوري�سنت الأبي�س 

من ا�ستطاعة 60 واط يعادل ج�سم اأ�سود بدرجة حرارة 3000 كالفن، بينما ت�سل 

احلرارة اللونية امل�ساحبة لفلوري�سنت �سوء النهار من ال�ستطاعة نف�سها 5000 

درجة كالفن. 

بقي اأن نقول اإن درجة حرارة لون ال�سم�س املبا�سرة يعادل 1850 كالفن عند 

بداية ال�سروق وي�سل اإىل 5000 كالفن عند منت�سف النهار. 

Light flux:: Parameters and operators معامالت �سدة ال�ست�ساءة: 
الفي�س ال�سوئي:

ليكن لدينا منبع �سوئي موجود يف مركز كرة غري مت�ساوية ال�سقل، اإن هذا 

املنبع ل ي�سع باملقدار نف�سه بجميع الجتاهات. وهنا نالحظ بو�سوح اأن ال�سطوح 

ا �سوئية خمتلفة ت�سكل خماريط  S1 ، S2 ، S3 …. Sn تتلقى فيو�سً املت�ساوية 

بتاًتا  يعني  ل  هند�سًيا  املخاريط  ت�ساوي  اإن  الفراغية.  الزوايا  مت�ساوية  هند�سية 

لعلم  الحيوية  التأثيرات 
اإلثــــــارة الــتــطــبــيــقــيــة يف 

هندسة الطرق

�لدكتور �ملهند�س هز�ر �شتات 

�أكادميي وباحث من �لأردن

�أن  عند �إحدى �لعقد �ملرورية �لعديدة �لتي تف�شي �إىل طريق باري�س ليون �ل�شريع لحظ �ملهتمون 

ن�شبة �حلو�دث لياًل تزيد بن�شبة 600% عن مثيالتها يف �لعقد �لأخرى �لتي ل تختلف يف ت�شميمها كثرًي� 

عن �لعقدة �ملذكورة. وظل �لأمر ل�شنو�ت دون تف�شري مقنع حتى تعطلت بامل�شادفة بع�س �أعمدة �لإنارة 

�لتي تف�شي �إىل �لعقدة �ملذكورة، وهنا لحظ �ملعنيون �أن ن�شبة �حلو�دث قد �نخف�شت ب�شكل ملحوظ، ثم 

عادت �إىل معدلها �ل�شابق بعد �إ�شالح �خللل. وهنا عادت �إىل �لأذهان تلك �لدر��شات �لقدمية �لتي �أجريت 

�لغمر  �إنارة  �أن  �لعجيب  �لبيئية.  وتاأثري�ته  �ل�شوئي  �للون  فيزيولوجيا  �لثانية عن  �لعاملية  �إبان �حلرب 

لتلك �لعقدة �ملرورية كانت تزيد بن�شبة �شتة �إىل �شبعة �أ�شعاف �لن�شبة �لعاملية �ملو�شى بها ما يعني عدم 

و�شع مفهوم �لتدرج �لهادئ مل�شتويات �شدة �لإنارة يف �حل�شبان، وهنا بيت �لق�شيد.

ت�ساوي الفي�س ال�سوئي. 

:Lumen وحدة �لفي�س �ل�شوئي

كرة  كانديال موجود يف مركز   1 قيمته  منبع �سوئي  لدينا  ليكن 

ن�سف قطرها r = 1M فائقة املال�سة، ولناأخذ من ال�سطح الداخلي 

للكرة �سطًحا S = 1M2، اإن وحدة الفي�س ال�سوئي ال�ساقط على هذا 

ال�سطح ت�سمى Lumen، وملا كانت م�ساحة الكرة ت�ساوي 4πr²  فاإن 

 .Lumen الفي�س ال�سوئي لإجمايل �سطح الكرة ي�ساوي 12.57 

:)Lux( سدة الإنارة�

 S = 1 M2 على �سطح Lumen 1 اإذا �سقط في�س �سوئي مقداره

Lux، ومبا اأن �سدة الإنارة هي  فاإن �سدة الإنارة لهذا ال�سطح ت�ساوي 1 

ح�سب  للتغري  قابلة  وهي  امل�ساء،  ال�سطح  اإىل  ال�سوئي  الفي�س  ن�سبة 

و�سع الزوايا الفراغية فمن الأجدى حتديد �سدة ال�ست�ساءة ن�سبة اإىل 

ا  اأي�سً S متناهية يف ال�سغر  زاوية متناهية يف ال�سغر تغطي م�ساحة 

بحيث:

بو�ساطة  يتم  الإنارة  ل�سدة  العملي  القيا�س  اإن  للقول  حاجة  ول 

 .Luxmeterاأجهزة الـ

�شدة �لإ�شعاع:

يف  و�سعا  والفي�س  ال�سدة  متماثال  �سوئيان  منبعان  لدينا  ليكن 

 r1= 10 M مركزي كرتني متماثلتي اخل�سائ�س، ن�سف قطر الأوىل

 r2= 20 M ون�سف قطر الثانية

اأربعة  الإجمالية  تبلغ م�ساحتها   r2 القطر  الكرة ذات ن�سف  اإن 

اأ�سعاف الكرة التي ن�سف قطرها ي�ساوي r1 وبالتايل فهي تظهر لنا 

 r2 = ¼ r1 سياء اأقل باأربع مرات، ويكون ن�سبة �سدة اإ�سعاع�

e = dФ
ds
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الإنتاج ال�سناعي لل�سوء بو�ساطة الكهرباء:

�مل�شابيح �ملتوهجة: 

الفحم، حيث  ملبة  كان  املتوهجة  امل�سابيح  من  العامل  ما عرف  اأول 

كانت املقاومة )الفتيل( م�سنوعة من األياف من ق�سبان الفحم، وكانت 

اللمبة مفرغة من الهواء، و�سرعان ما ا�ستبدل بالفحم �سبيكة التانتيل ثم 

التنغ�ستني الذي �سكل عام 1905 ثورة حقيقية يف عامل الإنارة ال�سناعية، 

بغاز خامل  املفرغة  اللمبة  على حقن  قائم  اآخر  تطور  تاله  اأن  يلبث  ومل 

يعادل �سغطه اجلوي عند ت�سخينه ال�سغط اجلوي العادي، ما �ساهم يف 

التنج�ستني  للمبات  اأطول  عمًرا  هذا  فاأعطى  الفتيل  وتاآكل  تبخري  تاأخري 

الق�سرية العمر اأ�ساًل. وبالطبع فاإننا ل ن�ستطيع يف هذه العجالة مالحقة 

العموم  وعلى  لكن  الآن،  اإىل  و�سوًل  التاريخي  التوهجية  اللمبات  تطور 

حالًيا  املتوفرة  املتوهجة  للم�سابيح  الرئي�سة  اخل�سائ�س  و�سع  ميكن 

»والتي ل يختلف مبدوؤها الت�سميمي كثرًيا عن �سقيقاتها التي اخرتعت يف 

اأوائل القرن املا�سي اإل اللهم التح�سينات التي اأدت اإىل زيادة فرتة العمر 

الفعلي للم�سباح، وزيادة معدل ال�ست�ساءة وحت�سني املردود « مبا يلي: 

املبا�سر.  بالفولط  اجلهد  فرق  • يح�سب 
ال�ستطاعة بالواط.  • حت�سب 

باللومن. ال�سوئي  للفي�س  الدفق  • معدل 
ال�سوئية باللومن واط.  الفعالية  • مردود 

التوهجية  اللمبات  بع�س  ا�ست�ساءة  معدل  التايل  اجلدول  ويحدد 

الأمريكية   IEEE معايري  وفق  امل�سنعة  العاملية  الأ�سواق  يف  املتوفرة 

لعام   386-E بن�سرة  املعدلة   AFE الفرن�سية  املوا�سفة  ملعايري  املطابقة 

1991، وقد تختلف بع�س الأنواع عن هذا املعدل قلياًل، وحينها غالًبا ما 
حتدد ال�سركة ال�سانعة مقدار الفي�س ومعدل الفرق والت�سحيح عند تغري 

املفاجئ  الأمبريي  ال�سحب  بارتفاع  املرتبطة  ال�ستطاعة  اأو  اجلهد  فرق 

عند هبوط الفولطية: 

 1905 10 لومن واط عام  اإن مردود املنابع ال�سوئية قد ارتفع من 

بالن�سبة  بكثري  واأكرث من هذا  واط حالًيا  لومن   110  100 اأكرث من  اإىل 

للفلوري�سنت والهالوجني، اأو للمبات الزئبق وال�سوديوم والفو�سفوري�سنت 

)املثرية للجدل بيئًيا(. 

�سنوية  لتعديالت   I.N.Sو  AFE ح�سب  الإنارة  ح�سابات  وتخ�سع 

توزيع  واآلية  الت�ساد  مفهوما  اأهمها  عديدة  مفاهيم  احل�سبان  يف  اآخذة 

قانون  احل�سبان  يف  وا�سعني   Isolux منحنيات  وفق  ال�سوئي  الفي�س 

الطلب  عامل  اأو  التباين  بعامل  يتعلق  فيما  الإلكرتو�سيربنتيكي  كالفن 

اإنارة  )ال�ستعمال( فملعب كرة القدم على �سبيل املثال يحتاج اإىل �سدة 

يف اأثناء املباريات اأكرث بحوايل ثالث مرات مما يحتاجه يف اأثناء التدريب 

مثاًل. 

م�شتويات �لإنارة:

Lux( تختلف  من الطبيعي اأن �سدة الإنارة يف حلبة مالكمة )2000 

Lux( كما اأن اإنارة امل�سابح على   700  - عن اإنارة ملعب كرة قدم )300 

اأخرى،  اإنارة  اأي  مبعدلتها  تفوق  اأمان  معايري  اإىل  حتتاج  املثال  �سبيل 

اأو  ال�سلعة  اإبراز  اإىل  حتتاج  التي  العر�س  و�سالت  املتاحف  اإنارة  اأن  كما 

املنحوتة على ح�ساب الإ�سباع باخللفيات العامتة اأو الظالل املن�سدلة لإبراز 

اجلماليات، م�ستخدمني يف بع�س الأحيان ملبات ال�سوء الأ�سود**، بل اإن 

م�ستويات الإنارة املقامة للغر�س نف�سه قد تختلف من مكان لآخر، فا�ستاد 

Lux عندما متت عليه مباريات   350 تبلغ  وميبلي بلندن يتمتع با�ستنارة 

مدريد  ا�ستاد  بكثري  املعدل  هذا  يتجاوز  بينما   1966 عام  العامل  كاأ�س 

يف  املوؤثرة  العوامل  ومن  نف�سها،  للفرتة   )Lux  700 من  )اأكرث  الدويل 

اختيار م�ستويات الإنارة منع الإبهار مهما كان معدل �سدة ال�ستنارة عالًيا، 

فالإبهار والغمر Flood illumination املبالغ به يف املالعب الريا�سية 

والأوملبية قد مينع الالعبني من اأداء مهامهم ب�سكل جيد، وهذا ما يجب اأن 

ي�سعه كل مهند�س ن�سب عينيه يف اأثناء الت�سميم. 

 Utilities Illumination لإنارة �لعامة�

�إنارة �لطرق و�ل�شو�رع:

تق�سيمها  ميكن  ذلك  ومع  وال�سوارع،  الطرق  اإنارة  ت�سنيفات  تتعدد 

 �ل�شتطاعة

Watt 

 Lumen – Watt �لفعالية Lumen* 10 X �لفي�س �ل�شوئي

127 / 220 V220 / 380 V127 / 220 V220 / 380 V

4045035011.28.8

6075060012.410

1001550140015.514

2003260275016.314.7

500950084501916.7

75014800135002018

1000203001850020.318.5

1500310002770020.518.6

اإىل م�ستويني:

العاملة على  للمبات  امل�سابه  التكوين  الأجهزة ذات  بو�ساطة  الإنارة   -1
الطرقات  على  عموًما  وت�ستعمل  فلوري�سنت،  ببلورة  حماطة  الزئبق  بخار 

املزدحمة التي ل تخرتق التجمعات ال�سكنية. 

- الإنارة بو�ساطة الأجهزة املغطاة مبواد بال�ستيكية اأو زجاجية �ساّفة   2
تعطي موؤثرات جمالية رائعة على ح�ساب الأداء، ما يتطلب تركيز نقاط الإنارة 

ب�سكل متقارب اأكرث من غريها. 

وبح�سب تو�سيات AFE فاإن الن�سبة بني كل عمودين بالن�سبة لرتفاع كل 

عمود لأجهزة الفئة الأوىل تعادل: 

  3.5  - الطرق الرئي�سة يف املدن الكربى  3 

الطرق الداخلية الثانوية   3.5- 4 

4.5  - الطرق املهمة    3 

 5 - الطرق الثانوية    4 

 7  - امل�سالك واملعابر الثانوية   5 

اأما اأجهزة امل�ستوى الثاين فمن ال�سروري تقليل اأبعاد الن�سبة اأعاله مبا 

% على الأقل.  يعادل 25 

نظًرا  للغاية،  �سغرية  تبقى  الإنارة  �سدة  م�ستويات  اأن  الطبيعي  ومن 

ا يف فئة امل�ستوى الأول، حيث  لل�سطوح الوا�سعة جًدا الواجب تنويرها، خ�سو�سً

تق�سم اإىل �ست فئات:

32  لوك�س.  -  16 الطرق الكربى ذات املرور الكثيف  

- 35  لوك�س.  16 الطرق التجارية الفخمة وال�ساحات العامة 

16  لوك�س.  - الطرق ذات املرور املهم       8 

8    لوك�س.  - الطرق ذات املرور املعتدل     4 

4    لوك�س.  - الطرق ذات املرور القليل     2 

2    لوك�س.  - الطرق غري املطروقة وطرق الأوتاد املوؤقتة    1 

وعلى العموم تختلف تلك امل�ستويات من بلد لآخر ح�سب م�ستوى الرتكيز 

تكون  ما  غالًبا  للعوا�سم  الرئي�سة  املطارات  اإىل  املو�سلة  فالطرق  والأهمية. 

املبالغة يف م�ستويات الإنارة بحيث تتجاوز اجلدول اأعاله مبراحل هي ال�سمة 

املميزة، كما قد تعمد البلديات يف املدن والبلدات ال�سغرية اإىل املبالغة حلد 

الهو�س باإنارة مرفق اأو طريق ما اأقيم بجهودها بغية اإبراز منجزاتها لأ�سباب 

قد تكون دعائية بالدرجة الأوىل، ما قد ينعك�س �سلًبا على كفاءة القيادة يف 

تلك املناطق. 

اأ�سا�سيات ت�سميم الإنارة العامة: 

احل�سبان  يف  و�سعها  امل�سمم  املهند�س  على  يتوجب  عديدة  اأمور  هناك 

عدا املردود اأو اجلدوى القت�سادية املرتبطة بعامل ال�سحب الأمبريي- عند 

ت�سميم الإنارة العامة ميكن تلخي�سها مبا يلي:

الو�سوح: ونعني به و�سوح الروؤيا ن�سبًيا عند الغ�سق اأو ظهور ال�سفق، حيث 

تكون الروؤيا حينها يف اأدنى م�ستوياتها. 

منع الإبهار: فاملبالغة يف �سدة ال�سياء وعدم التنا�سق ب�سدة الإ�ساءة بني 

النقاط يوؤدي غالًبا اإىل نتائج عك�سية. 

عامتة  منطقة  من  ال�سائق  انتقال  اإن  امل�ستويات:  بني  الهادئ  التدرج 

)�سوداء( على الطريق العام اإىل منطقة مبالغة ال�ست�ساءة عند مداخل املدن 

قد ل تتيح حلدقية العني الت�سيق املالئم، ما قد ينجم عنها كوارث مفجعة، 

يف  كما  الب�سر  ح�سر  اأو  الليلي  بالع�ساء  امل�سابني  ال�سائقني  لدى  ا  خ�سو�سً

املثال الذي طرحناه يف مقدمة هذا املو�سوع. 

ال�ستقطاب والت�ستت: غالًبا ما يتنا�سى امل�سمم الو�سط الذي يعمل به، 

الطبيعة  ق�سد  دون  اأو  ق�سد  عن  متنا�سًيا  حرفًيا،  العاملية  اجلداول  مطبًقا 

الرطوبة  عالية  فاملناطق  منطقة.  كل  بها  تتفرد  التي  واخل�سو�سية  الذاتية 

)األد  ال�سباب  م�سكاًل  الفجر  عند  اأو  لياًل  فيها  املاء  بخار  يتكاثف  ما  غالًبا 

اأعداء ال�سائق(، ما يجعل من الإنارة امل�سبعة لتلك املنطقة �سيًفا ذا حدين، 

حيث ُي�ستقطب ال�سوء حول جزيئات بخار املاء م�سكاًل مليارات النقاط ال�ساّفة 

امل�ستقطبة التي ت�سبح يف الوقت عينه مرايا متناهية يف ال�سغر ت�ستت ال�سوء 

ال�سباب  تكاثف  اأماكن  طول  على  اإبهار  منطقة  مكونة  الجتاهات  جميع  يف 

قد ت�سل مبعدل الروؤيا اإىل ال�سفر لل�سوء الأبي�س، واإىل حد مقارب لل�سفر 

بالن�سبة للمبات �سوء النهار )الربتقايل امل�سبع(، كما اأن الأمر نف�سه يح�سل 

)العجاج(  الغبار  جزيئات  تعمل  حيث  اجلافة  الغبارية  الأماكن  يف  تقريًبا 

بالآلية نف�سها التي يعمل بها بخار املاء يف الأماكن العالية الرطوبة. 

اإن الأعمدة العالية ن�سبًيا والإنارة الهادئة غري املبالغ بها )بحدود 8 12 

لوك�س( قد تكون حاًل منوذجًيا لإنارة تلك املناطق. 

· �شهولة �ل�شيانة: قد يكون متو�سع الأعمدة اأو نقاط الإنارة للح�سول 
على اأعلى معدل ا�ستفادة ممكن يت�سارب مع �سهولة الو�سول اإىل تلك 

النقاط بغر�س ال�سيانة، فقد يكون هذا التمو�سع النموذجي من وجهة نظر 

علم الإنارة يف اأماكن ي�سعب الو�سول اإليها ب�سهولة اأو ت�سكل خطورة عالية 

ا يف الأماكن ذات الكثافة املرورية العالية التي  على حياة العمال، خ�سو�سً

قد يتعذر حتى يف �ساعات احل�سي�س املروري اإيقاف املرور عليها ولو ب�سكل 

موؤقت كاجل�سور املعلقة والأنفاق احليوية. اإن الت�سميم الناجح هو الت�سميم 

الذي ي�سع هذا املو�سوع �سمن الأوليات ولو على ح�ساب انخفا�س معدل 

 .15  % ال�ستفادة اجلزئي لغاية 10 

مت  التي  الأخرى  واملتغريات  العوامل  من  العديد  هناك  فاإن  وبالتاأكيد، 

اإغفالها ويجب و�سعها يف احل�سبان يف اأثناء الت�سميم، حيث ل تت�سع لها هذه 

الورقة كمعامل الت�ساخ على زجاج امل�سباح مع الوقت مثاًل، وهنا نوؤكد القول 

اإنه ميكن الرجوع اإليها يف املراجع والكتب املخت�سة التي ل ينوي مقالنا هذا 

الدخول يف مناف�سة معها. 

· للمزيد من �ملعلومات: راجع البحث املحكم للدكتور نزيه حيدر من 
جامعة ت�سرين والدكتور هزار �ستات من جامعة يرفان واملن�سور يف العددين 

 .TRONIX ال�ساد�س وال�سابع من جملة

· ملبات �ل�شوء �لأ�شود: هي ملبات تعمل على بخار الزئبق حتت �سغط 
مرتفع، مغطاة مبادة زجاجية عامتة متاًما )غري نافذة لل�سوء املرئي( 

لكنها ت�سمح بتمرير الإ�سعاعات من الدرجة UVA. اإن هذه الإ�سعاعات اإذا 

�سقطت على ر�سوم �سوئية م�سكلة بلمبات الفو�سفوري�سنت فاإنها حتر�سها 

وتعطيها األواًنا متغرية وخمتلفة كل مرة، وهذه اللمبات ت�ستعمل عادة يف 

امل�سارح و�سالت الرق�س واحلفالت املقامة يف الأماكن الأثرية والتاريخية 

املفتوحة كاملدرجات الرومانية والقالع الأثرية. 

�سرية ذاتية للموؤلف:

ال�سم: هزار اإ�سماعيل اإبراهيم �ستات.

مواليد: �سورية 1965.

اجلن�سية: اأردين.

يرفان  جامعة  من  الكهربائية  الهند�سة  يف  دكتوراه  الأكادميي:  امل�ستوى 

عام 2003.

التخ�س�س الدقيق: نظم التوزيع الكهربائية يف امل�ساريع الكربى. 

املقالت والأبحاث املن�سورة: اأكرث من �ستة ع�سر مقاًل وبحًثا من�سوًرا يف 

جمالت علمية حمكمة.

.TRONIX ع�سوية اللجان: ع�سو هيئة التحكيم يف جملة

العلمية  املعاهد  من  العديد  يف  زائر  حما�سر  الأكادميية:  الن�ساطات 

والزمالء يف  الأ�ساتذة  من  العديد  مع  م�سارك  وباحث  املتخ�س�سة،  العربية 

عدة جامعات عربية وعاملية.
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�لأكرث ��شتحو�ًذ� على �لذ�ئقة �لعمر�نية

الصخور أعمدة الحياة
تتكون معظم �ل�شخور من جتمعات ركامية �أو توليفات معدنية وعلى هذين �لعن�شرين تقوم 

منا�شط ب�شرية عدة.

�ل�شخور هي �جلزء �ل�شلب و�ل�شلد من �لأر�س. ويف مناطق عدة ُيغطى �ل�شخر بطبقة من �لرتبة تنمو فيها �لنباتات �أو �لأ�شجار. 

و�لرتبة نف�شها تتكون من حبيبات �شخرية دقيقة �حلجم، عادة ما تكون خمتلطة مبو�د ع�شوية من �لنباتات و�حليو�نات. وتوجد 

ا، يف �أعماق �ملحيطات وحتت �لقلن�شو�ت �جلليدية �لقطبية. �ل�شخور، �أي�شً

ويف الطرق خالل التالل، ميكنك اأن ت�ساهد 

جوانب  على  ال�سخور  من  طبقات  الغالب  يف 

التالل املك�سوفة. حتفر الأنهار قنوات عميقة يف 

ال�سخور لتكون اأخاديد. كذلك حتدد الأجراف 

البحري  ال�ساطئ  خط  الكبرية  ال�سخرية 

اأ�سرتاليا  غربي  �سمال  منها  عدة،  مناطق  يف 

ال�سحراوية  الأقاليم  ويف  والرنويج.  وجنوبها، 

امل�ستدقة  والقباب  ال�سخرية  الأجراف  ترتفع 

فوق م�ستوى ال�سهول الرملية.

تتكون معظم ال�سخور من جتمعات ركامية 

يحوي  فمثاًل  اأكرث.  اأو  معدن  من  توليفات  اأو 

�سخر البازلت بلورات من معدين البالجيوكليز 

املعادن  الأحيان تكون  والبريوك�سني. ويف بع�س 

ال�سخر  معها  ي�سبح  لدرجة  احلجم  �سغرية 

حبيبات  به  ُترى  ل  وكثيف،  كتلي  مظهر  ذا 

من  رقيًقا  قطاًعا  فح�ست  اإذا  ولكن  معدنية. 

هذا ال�سخر حتت املجهر ميكنك روؤية حبيبات 

نة له. املعادن املكوِّ

العديد  يف  لنا  مفيدة  واملعادن  ال�سخور 

اجلرانيت  البناوؤون  في�ستخدم  الأعمال،  من 

الت�سييد.  عمليات  يف  اأخرى  و�سخوًرا  والرخام 

اجلريي،  احلجر  من  الأ�سمنت  ُي�سنع  كما 

طحني  جعل  على  ت�ساعد  اأخرى  و�سخور 

طويلة  مقاومة  وذا  التما�سك،  قوي  ال�سخور 

والطرق.  وال�سدود  املباين  ل�ستخدامات  الأمد 

واحلديد،  الألومنيوم،  مثل  الفلزات  تاأتي  كما 

ُت�سمى  �سخور  من  وال�سفيح  والر�سا�س، 

بالعنا�سر  اخلامات  متدنا  ا،  اأي�سً اخلامات، 

تقع  وقد  واليورانيوم.  الراديوم  مثل  امل�سعة 

اأو يف اأعماق  اخلامات قريًبا من �سطح الأر�س 

عالية  جبال  تتكون  املناطق  بع�س  ويف  باطنها. 

من روا�سب خامات النحا�س واحلديد.

فلزية  ل  معادن  ال�سخور  بع�س  وحتوي 

كتلة هائلة من احلجر اجلريي بالقرب من احلافة اجلنوبية لياب�سة اأوروبا الرئي�سة. جبل طارق. 

بالقرب من ينابيع كولورادو بكولورادو يف الوليات املتحدة الأمريكية، يوجد العديد من كتل احلجر ال�سخر املتوازن.  

                                     الرملي يرتكز بتوازن على قاعدة �سغرية. 

ل ميكن ملعظم ال�سخور اأن تنثني اأو اأن تخرج عن �سكلها الذي تكون عليه، اإل اأنه ميكن لرقائق رفيعة من الإيتاكومليت، وهو               ال�سخور النثنائية.  

                                       نوع نادر من حجر الرمل يوجد يف الهند و�سمال كارولينا بالوليات املتحدة الأمريكية اأن تنثني باليد ب�سبب بنيته البلورية. 

حجر اخلفاف �سخر يطفو فوق املاء. وقد كان حمًما بركانية مملوءة بالغازات. تركت الغازات حينما تطايرت ماليني  ال�سخور الطافية.  

                                     الفتحات الدقيقة التي ملئت بالهواء. 

ل اأكرث من 98% من ال�سخور يف العامل. وتوجد هذه العنا�سر بالن�سب التالية: الأك�سجني »46.5« ال�سليكون  ت�سكِّ العنا�سر الثمانية  

                                    »27.6« الألومنيوم »8« احلديد »5« الكال�سيوم »3.6« ال�سوديوم »2.8« البوتا�سيوم »2.6« املغن�سيوم »2«

جميع  وتاأتي  واجلرافيت.  البوراك�س  مثل،  قيمة 

واللوؤلوؤ،  واملرجان  الكهرمان  عدا  فيما  املجوهرات، 

جنوب  مناجم  من  الأملا�س  وُي�ستخرج  ال�سخور.  من 

الأمريكية،  املتحدة  الوليات  يف  واأركن�سا�س  اأفريقيا 

يف  الزمرد  ويوجد  البرييدوتايت.  ي�سمى  �سخر  من 

حجر جريي اأ�سود يف كولومبيا.

بدرا�سة  الأر�س  تاريخ  اجليولوجيون  يدر�س 

درا�سة  من  البرتول  وجود  على  ويتعرفون  ال�سخور، 

ويدر�س  طبقاتها.  وتركيب  وعمرها  ال�سخور  بنية 

واحليوانات  النباتات  »بقايا  الأحافري  اآخرون  علماء 

يف ال�سخور« ليعرفوا الكثري عن نوع احلياة التي كانت 

ال�سنني. وقد طور اجليولوجيون  �سائدة منذ ماليني 

بقيا�س  وذلك  ال�سخور  عمر  لإيجاد  حمددة  طرًقا 

من  نظري  فكل  ال�سخر.  يف  امل�سعة  الذرات  كميات 

مبعدل  تتفكك  امل�سعة«  الذرة  من  »اأنواع  النظائر 

النظائر  لأحد  امل�سعة  الذرات  ن�سبة  وبقيا�س  ثابت. 

يف ال�سخر ي�ستطيع اجليولوجيون معرفة متى ت�سكل 

ال�سخر. 

ي�ستمتع الآلف من �سغار ال�سن والبالغني بهواية 

بال�سخور  يتاجرون  فهم  واملــعــادن.  ال�سخور  جمع 

الربيد.  بطوابع  الآخرون  الهواة  يتاجر  كما  واملعادن 

امل�ساركني  مع  �سيدين  يف  اجلامعني  اأحد  يتاجر  وقد 

اأو  املحلي،  وال�سخور  املــعــادن  جمع  هــواة  نــادي  يف 

ولندن،  نيويورك،  مثل  بعيدة  مناطق  مع جامعني يف 

وال�سخور  املعادن  نوادي  العديد من  وفيينا. وهناك 

ل  متوِّ كذلك  وهي  منتظمة.  لقاءات  َتعقد  العامل  يف 

رحــالت  وتنظم  واملــعــار�ــس،  الــدار�ــســني  جمموعات 

هذه  ت�ساعد  واأحياًنا  اجلمع.  مناطق  اإىل  ميدانية 

للمتاحف  ال�سخور  جمموعات  توفري  على  النوادي 

املحلية.

الأر�ـــس  اأعــمــاق  يف  تــوجــد  الــنــاريــة:  ال�سخور 

ال�سهارة.  ُت�سمى  من�سهرة  �سخرية  مواد  ال�سحيقة 

وتقع ال�سهارة حتت �سغط عاٍل جًدا، وهي حارة جًدا 

»750 اإىل 1250°م«. تت�ساعد هذه املادة ال�سخرية 

ال�ساخنة اأحياًنا اإىل �سطح الأر�س من خالل ت�سققات 

عميقة ت�سببها الزلزل وحركات عميقة اأخرى داخل 

يت�سبب  اأن  اأحياًنا  يحدث  وقــد  الأر�ــســيــة.  الق�سرة 

�سغط ال�سهارة وحرارتها يف اإ�سعاف ال�سخور التي 

لل�سهارة  وال�سماح  انهيارها،  اإىل  يوؤدي  ما  تعلوها، 

باأن تندفع عالًيا. تت�سكل ال�سخور النارية حني تربد 

م العلماء ال�سخور النارية  ال�سهارة وتت�سلب. وُيق�سِّ

اإىل جمموعتني، الربكانية واملتداخلة.

ال�سخور الربكانية: تت�سكل حني تنبثق ال�سهارة 

من  جـــداول  �سكل  يف  الأر�ـــس  �سطح  على  تندفع  اأو 

ال�سخور املن�سهرة اأو كتل مت�سلبة جزئًيا من احلمم 

ال�ساخنة، اأو يف �سكل خبث اأو رماد بركاين. وحينما 
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فاإنها  ال�سروخ  حــول  وتت�سلب  احلمم  ترتاكم 

ت�سكل بركاًنا.

ال�سطح  حـــرارة  لــدرجــة  التعر�س  ي�سبب 

�ساعات  غــ�ــســون  يف  احلــمــم  ت�سلب  الـــبـــاردة 

احلمم  حتويها  التي  املعادن  لدى  ولي�س  قليلة. 

وقد  احلجم،  كبرية  بلورات  لت�سكل  كاف  وقت 

تت�سلب �سريًعا لدرجة يت�سكل معها ال�سبج وهو 

الزجاج الربكاين ناعم امللم�س والالمع اأو حجر 

مليء  م�سامي  �سخر  وهــو  »البوم�س«  اخلفاف 

ال�سكوريا وهو �سخر خ�سن  اأو  الهواء  بفقاعات 

ي�سابه خبث الأفران.

فت�سكل  اأكرث،  ببطء  تربد  التي  احلمم  اأما 

وت�سمل  دقيقة.  معدنية  بلورات  حتوي  �سخوًرا 

البازلت  �سخور  التبلر،  دقيقة  ال�سخور  هذه 

الداكن اللون والفال�سيت الفاحت اللون. ويقذف 

كبري.  بعنف  الهواء  يف  احلمم  اأحياًنا  الربكان 

مركبة  �سخرية  قــطــًعــا  احلــمــم  كــتــل  وت�سكل 

الغبار  من  دقيقة  ج�سيمات  بني  حجمها  يراوح 

يزيد  التي  الربكانية  القنابل  اإىل  الــربكــاين، 

ال�سخرية  القطع  وت�سمى  30�سم.  قطرها على 

�سخوًرا  طبيعي  بلحام  بع�سها  مع  تلتحم  التي 

متجمعة »تكتل �سخري« اأو الربي�سات الربكانية.

ــة: تــتــ�ــســكــل من  ــي ــس ــا� ــس ــد� الــ�ــســخــور الن

الأر�ـــس.  �سطح  اإىل  تــرقــى  ل  الــتــي  ال�سهارة 

يف  لأعلى  الأر�ـــس  �سطح  ال�سهارة  تدفع  وقــد 

�سكل نتوءات هائلة، واأحياًنا تنت�سر جانبًيا بني 

اأحياًنا  ت�سهر  وقد  القدمية.  ال�سخور  طبقات 

ال�سخور املحيطة لت�سنع لنف�سها منفًذا. وحتت 

وتت�سلب  املن�سهرة  ال�سخور  تــربد  الأر�ـــس 

الطريقة،  بهذه  تت�سكل  التي  وال�سخور  ببطء. 

اأن ُترى  تكون حبيباتها املعدنية خ�سنة، وميكن 

خ�سنة  ال�سخور  هذه  وت�سمل  املجردة.  بالعني 

التبلور عائلة اجلرانيت وعائلة ال�سيانيت وعائلة 

اجلابرو.

ال�سخور  تــتــكــون  الــر�ــســوبــيــة:  الــ�ــســخــور 

�سخور  مــن  جـــزًءا  كانت  مــواد  مــن  الر�سوبية 

هذه  جتمعت  حــيــوانــات.  اأو  نباتات  اأو  قدمية 

املواد يف �سكل طبقات من مواد �سائبة. وتوجد 

وبع�سها  املحيطات  قيعان  يف  الروا�سب  معظم 

اأو يف املياه العذبة. ومبرور  يت�سكل على الأر�س 

�سخًرا  وت�سبح  ال�سائبة  املواد  تت�سلب  الزمن 

�سلًدا. ويق�سم اجليولوجيون هذه ال�سخور اإىل 

تت�سكل  التي  املادة  لنوع  جمموعات ثالث طبًقا 

منها، وهذه املجموعات هي: الروا�سب الفتاتية، 

والروا�سب الكيميائية، والروا�سب الع�سوية.

�لرو��شب �لفتاتية: 

يــراوح  التي  ال�سخور  �سظايا  مــن  تتكون 

مروًرا  الكبري  واحل�سى  حجمها بني اجلالميد 

الرمل  وحتى  الزلط  اإىل  ال�سغري،  باحل�سى 

الدقيق التحبب، وج�سيمات الغرين والطني.

عملية  بفعل  �سظايا  اإىل  ال�سخور  تتك�سر 

ال�سظايا  هذه  وحُتمل  التجوية.  ت�سمى  طبيعية 

واأحياًنا  املاء اجلاري،  بو�ساطة  اأ�سا�ًسا  وتر�سب 

لذلك  وتــبــًعــا  الطبيعية.  باملثالج  اأو  بــالــهــواء 

تتحجر.  ثــم  بع�سها  فــوق  الطبقات  ترت�سب 

وُتدمج »ُت�سغط« الطبقات اأحياًنا نتيجة لوجود 

العملية  الروا�سب. وهذه  املاء من  �سغط يطرد 

ت�سمى  �سخوًرا  وت�سكل  مًعا  احلبيبات  تقارب 

الطني.  فل من  والطنَّ الغرين،  من  الغرين  حجر 

بلحم  طبيعية  كيميائية  مــواد  اأحــيــاًنــا  وتــقــوم 

الرملي.  احلجر  لت�سكل  مًعا  الــرمــل  حبيبات 

واأحياًنا تتالحم اجلالميد واحل�سوات املحتوية 

على املاء لت�سكل �سخور الر�سي�س »املَْدْملكات«، 

زوايا  ذات  ال�سغرية  ال�سظايا  هذه  كانت  واإذا 

الربي�سات  لي�سكل  يلتحم  ال�سخر  فــاإن  حــادة 

»�سخور ر�سي�سية«.

الروا�سب الكيميائية: روا�سب ملعادن كانت 

ذائبة يف املاء. ونتيجة لتبخر املاء، تبلورت هذه 

املعادن مكونة روا�سب من امللح ال�سخر »كلوريد 

»فو�سفات  الفو�سفات،  و�سخور  ال�سوديوم« 

الكال�سيوم«.  »كربيتات  اجلب�س،  الكال�سيوم« 

وتت�سكل العديد من طبقات احلجر اجلريي من 

كما  الكال�سيوم«،  »كربونات  الكل�سيت  بلورات 

تبلور  من  احلديد  خــام  روا�سب  بع�س  تت�سكل 

اأك�سيد احلديد الذائب.

النباتات  اأ�سداف  الع�سوية: هي  الروا�سب 

واأجزاوؤها.  وهياكلها  واملحاريات  واحليوانات 

املــاء،  مــن  الكل�سيت  ال�سديف  ال�سمك  يــاأخــذ 

وت�ستخدم  اأ�ـــســـدافـــه،  بــنــاء  يف  ويــ�ــســتــخــدمــه 

ال�سعاب  لتبني  نف�سه  املعدن  املرجان  رخويات 

املــرجــانــيــة،  الــ�ــســعــاب  وتت�سلب  املــرجــانــيــة. 

اجلــريي  احلجر  لتكون  ــداف  الأ�ــس وجتمعات 

اأحادية  الع�سويات  اأ�سداف  وتكون  الأحفوري. 

طب�سورًيا  جرًيا  بالفورامنيفرا،  امل�سماة  اخللية 

البي�ساء  دوفــر  ُجــُرف  يف  توجد  التي  تلك  مثل 

احلجري  الفحم  ويت�سكل  باإجنلرتا.  ال�سهرية 

التي  امل�ستنقعات  ونباتات  ال�سرخ�سيات،  من 

وحتللت.  امل�ستنقعات  يف  مــدفــونــة  اأ�ــســبــحــت 

املـــواد  مــن  املــتــكــونــة  الــروا�ــســب  هـــذه  تت�سلب 

والفحم  اخلــث  مــن  طبقات  نة  مكوِّ الع�سوية 

احلجري. 

ال�سخور املتحولة: ال�سخر املتحول �سخر 

تركيبه  تغري  عديدة  حــالت  ويف  مظهره،  تغري 

تاأثري  من  التغريات  هــذه  حتــدث  قد  املــعــدين. 

واحلــرارة  ال�سغط  ومــن  ال�ساخنة،  ال�سهارة 

نتيجة للدفن العميق اأو نتيجة حلركات تكوينات 

�أنو�ع �ل�شخور

تنق�سم ال�سخور اإىل ثالثة اأنواع �سائعة، هي: ال�سخور النارية، وال�سخور الر�سوبية، وال�سخور املتحولة.

ال�سخور ال�سائعة

التراكيب اللون الصخر 

ن اأعمدة. اأخ�سر غامق - رمادي اإىل اأ�سود بازلت  كثيف، بلورات جمهرية عادة مايكوِّ

بلورات خ�سنة رمادي خم�سر اإىل اأ�سود جابرو 

بلورات ملتحمة ومتو�سطة اإىل خ�سنة اأبي�س اإىل رمادي، وردي اإىل اأحمر جرانيت 

زجاجي، غري متبلور، ينف�سل مع ك�سر ي�سبه ال�سدفة اأ�سود اأحياًنا ذو �سريط بني اأوب�سيديان »الزجاج الربكاين«

بلورات خ�سنة رمادي خم�سر الربيدوتايت 

خفيف، زجاجي ُمْزبد ذو م�سام دقيقة يطفو على املاء اأبي�س رمادي حجر خفاف 

الصخور النارية

الصخور الرسوبية

التراكيب اللون الصخر 

قطع �سخرية بزوايا متال�سقة بل�ساق طبيعي رمادي اإىل اأ�سود، م�سفوع بالأحمر بري�سا »ر�سي�س«

ق�سف يف رقائق اأو طبقات لمع اإىل اأ�سود معتم فحم حجري 

�سلب، زجاجي، يك�سر باأطراف حادة رمادي غامق، اأ�سود، بني �سّوان 

اأبي�س، رمادي، اأ�سفر برتقايل اإىل حجر جريي 

اأ�سود واأحمر 

كثيف ي�سكل طبقات �سميكة وجروًفا قد يحوي اأحافري 

حبيبات ناعمة اإىل خ�سة ملتحمة مًعا يف طبقات اأبي�س، رمادي، اأ�سفر، اأحمر حجر رملي 

كثيف، ج�سيمات دقيقة، ناعم، ينف�سل ب�سهولة له رائحة الطني. اأ�سفر، اأحمر، رمادي، اأخ�سر طني �سفحي »َطَفل« 

الصخور المتحولة

التراكيب اللون الصخر 

حبيبات ناعمة اإىل خ�سنة �سلب وغالًبا متالألئ اأخ�سر فاحت اإىل اأ�سود اأمفيبوليت 

بلورات متو�سطة اإىل خ�سنة مرتبة يف اأحزمة رمادي، وردي اإىل اأ�سود واأحمر ناي�س 

بلورات متو�سطة اإىل خ�سنة عادة ما يكون مطوًقا األوان عدة، عادة خمتلطة رخام 

كتلي، �سلد، عادة زجاجي اأبي�س، رمادي، وردي اأ�سفر برتقايل كوارتزيت 

ج�سيمات ق�سرية، دقيق متالألئ، زلق امللم�س، عادة مايتالألأ باملْيكه اأبي�س، رمادي، اأحمر، اأخ�سر، اأ�سود �ِس�ست 

حبيبات ناعمة، كثيف، ينف�سل يف األواح دقيقة ناعمة. اأ�سود، اأحمر، اأخ�سر، اأرجواين اإردواز 

اأنواع  الأر�سية. ورمبا تخ�سع كل  الق�سرة  اجلبال يف 

التحول  لهذا  ر�سوبية  اأو  نارية  كانت  �سواء  ال�سخور 

�سخر  مثاًل  فاجلرانيت  متحولة.  �سخور  عنه  وتنتج 

يف  وامليكا،  والفل�سبار،  املـــرو،  مــعــادن  يحوي  ــاري  ن

ترتيب ع�سوائي. ويت�سبب حتوُّل اجلرانيت يف ترتيب 

الألومنيوم« يف  »�سليكات  والفل�سبار  الكوارتز  بلورات 

متوجية  نطاقات  �سكل  يف  امليكا  بينها  توجد  طبقات 

التحول  ويعيد  بالناي�س.  اجلديد  ال�سخر  وي�سمى 

الرخام.  لي�سكل  اجلريي  احلجر  يف  الكل�سيت  تبلور 

لت�سبح  الرملي  احلجر  يف  الكوارتز  حبيبات  وتنمو 

الكوارتزيت  ليكّون  متالحمة  بلورات  يف  حجًما  اأكرب 

الناعم  ْفل  الطنَّ من  كل  يت�سلب  كذلك  »املــرويــت«. 

ب�سهولة  ميكن  �سخر  وهو  الإردواز،  ليّكونا  والطني 

الفل�سيت  يتحول  امللم�س.  ناعمة  ـــواح  األ اإىل  َفْلُقه 

واحلجر  الرملي  احلجر  من  النقية  غري  الأنــواع  اأو 

ومعادن  بامليكا  تتالألأ  �س�ست  اإىل  ْفل  والطنَّ اجلــريي 

بع�س  وهــنــاك  والكلوريت.  الهورنبلند  مثل  اأخـــرى 

التي  وال�ستاوروليت  البجادي  الكلوريت،  مثل  املعادن 

تتكون فقط يف ال�سخر املتحول.

�لرخام

الّرخام �سخر ي�ستخدم كثرًيا يف الأبنية والآثار 

ون اأ�سا�ًسا من الكل�سيت، اأو الدومليت  وفنِّ الننَّحت، ويتكنَّ

نوع  والــّرخــام  الكربونية.  املعادن  تلك  من  مزيج  اأو 

اجلــريي.  احلجر  مــن  ن  يتكونَّ املتحول  ال�سخر  مــن 

نت  تكونَّ التجارية  القيمة  ذات  الّرخام  ــواع  اأن معظم 

يف ُحقب احلياة القدمية اأو يف اأوائل ما قبل الع�سر 

ت
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الكمربي. كما ُوجد الّرخام يف عدد من الدول 

مبا يف ذلك بلجيكا وفرن�سا وبريطانيا واليونان 

والهند واإيطاليا واإ�سبانيا. ويوجد بدول اأمريكا 

الّرخام. ويف  ا خمزون كبري من  اأي�سً اجلنوبية 

باإنتاج  جورجيا  وليــة  تقوم  املتحدة  الــوليــات 

الّرخام.

ن الــــّرخــــام مـــن احلـــجـــر اجلـــريي  يــتــكــونَّ

الق�سرة  على  غط  وال�سنَّ التنَّ�سخني  طريق  عــن 

اخلارجينَّة لالأر�س. وتوؤدي هذه القوى اإىل حتوُّل 

ى  وُت�سمنَّ وبنيته،  تركيبته  يف  اجلــريي  احلجر 

املواد  َتَبلُّر  ويعاد  التنَّبلر.  باإعادة  العملية  هذه 

معادن  وكذلك  اجلــريي  احلجر  يف  املتحجرة 

ن حبيبات الكل�سيت  الكربونات الأ�سلية فيه لتكوِّ

املتبلِّرة اخل�سنة الكبرية.

ـــوجـــودة يف احلــجــر  ــ�ــســوائــب امل وتـــوؤثـــر ال

الرتكيب  على  التبلر  اإعــادة  اأثناء  يف  اجلــريي 

ن �سوائب ال�سليكا  املعدين للرخام املتكون. وتكوِّ

املوجودة يف معادن الكربونات يف درجة احلرارة 

ويف  املرو.  بلورات  اأو  ال�سرت  ن�سبًيا  املنخف�سة 

درجات احلرارة العليا تتفاعل ال�سليكا مع معادن 

الكربونات لينتج الديوب�سيد والفور�سرتيت. اأما 

فــاإننَّ معادن  العالية جــًدا  يف درجــات احلــرارة 

واملونتي�سليت  الالرنيت  مثل  النادرة  الكال�سيوم 

بها  كــان  واإذا  الــرخــام.  يف  ن  تتكونَّ والرانكنيت 

لق وبع�س  ماء فقد يحدث تكوُّن ال�سربنتني والطنَّ

املعادن املائية الأخرى. وقد يوؤدي وجود احلديد 

الهيماتيت  تكوين  اإىل  وال�سليكا  والألــومــيــنــا 

كلُّ  تتفاعل  قد  احلالت  بع�س  ويف  واملاغنتيت. 

والهور  الأحــمــر  العقيق  ن  لتكوِّ ال�سوائب  هــذه 

نبلند والبريوك�سني.

وائب  ال�سنَّ عــن  تنجم  التي  املــعــادن  تعطي 

الّرخام األواًنا متباينة. ويكون اأنقى اأنواع رخام 

الّرخام  لــون  ويتحول  الــلــون.  اأبي�س  الكل�سيت 

الذي يحتوي على الهماتيت اإىل الأحمر، والذي 

والــذي  الأ�ــســفــر،  اإىل  الليمونيت  على  يحتوي 

يحتوي على ال�سربنتني اإىل الأخ�سر.

ول ميكن ف�سل الّرخام ب�سهولة اإىل �سفائح 

فقد  بعناية  ف�سله  ويجب  املقا�س،  مت�ساوية 

خرة اإذا ما ا�ْسُتْخِدَمت املتفجرات.  تته�سم ال�سنَّ

التخديد  بــاآلت  الــّرخــام  كتل  ا�ستخراج  ويتم 

خر.  بال�سنَّ وثــقــوب  اأخـــاديـــد  حــفــر  يــتــم  حــيــث 

التعدين كتلة الرخام بدوائر من  د رجال  ويحدِّ

داخل  ــاد  الأوت يدفعون  ثم  والثقوب،  الأخــاديــد 

الفتحات، ويقومون بف�سل الكتلة عن ال�سخور 

املحيطة بها.

حــظــي الـــرخـــام بــالهــتــمــام مــنــذ الــقــدم 

فقد  والتاآكل.  ار  للننَّ ومقاومته  وقوته  جلماله 

اليونان الّرخام يف العديد من  ا�ستخدم قدماء 

الفنان الإيطايل  اأبنيتهم ومتاثيلهم. وا�ستخدم 

مايكل اأجنلو الّرخام الوارد من كاّرارة باإيطاليا 

ويف  به.  اخلا�سة  النحت  اأعمال  من  العديد  يف 

الوارد  الّرخام  ا�ستخدام  متنَّ  املتحدة  الوليات 

القومي  البهو  من  اأجــزاء  يف  تني�سي  وليــة  من 

للفنون بوا�سنطن، دي. �سي.

وي�ستخدم رخام الكل�سيت لأنه �سفاف، اأي 

�سطح  حتت  ق�سرية  م�سافة  يخرتق  ال�سوء  اأن 

كتل  ا�ستخدام  ويتم  ينعك�س.  اأن  قبل  الرخام 

و�سنع  الأعمدة  بناء  نة يف  امللونَّ الكبرية  الرخام 

ويتم  الأبنية.  من  اأخــرى  واأجـــزاء  الأر�ــســيــات 

يف  طحنها  اأو  ال�سغرية  الــّرخــام  قطع  �سحق 

النهاية وا�ستخدامها مادة كا�سطة يف ال�سابون 

ا�ستخدام  يتم  كما  الأخــرى.  املنتجات  وبع�س 

ر�سف  يف  ا  اأي�سً املطحون  اأو  امل�سحوق  الّرخام 

عالج  ومنتجات  الأ�سقف  مــواد  وت�سنيع  الطرق 

الرتبة.

�لبالط �جليد

ــواعــه الــثــالثــة، »الــبــالط  ــاأن ــبــالط ب يــعــد ال

الإ�ــســمــنــتــي، وبــــالط الــ�ــســريامــيــك، والـــرخـــام 

يحر�س  التي  البناء  مــواد  اأهــم  من  الطبيعي«، 

ل  فامل�ستهلك  وهــنــا  اقتنائها،  على  امل�ستهلك 

يبحث عن  بل  وال�سعر فقط،  اجلــودة  يبحث عن 

�سناعة  فتحت  وحيث  الــبــالط،  هــذا  جماليات 

لالختيار  امل�ستهلكني  اأمام  وا�سعة  اآفاقًا  البالط 

لتطبيق  واملعماريني  وال�سكل  اجلــودة  ناحية  من 

واإ�سراقًا  جماًل  لت�سفي  الإبــداعــات  من  العديد 

لت�سمل  البالط  ا�ستعمالت  فتنوعت  املبنى،  على 

ال�سباحة  وبرك  وال�سالت  والغرف  ال�سالونات 

وامل�ست�سفيات  والأ�ـــســـواق  ــق  واحلــدائ واملــمــرات 

من  غريها  اإىل  واملختربات  وامل�سانع  والبنوك 

مرافق احلياة. 

ويواجه امل�ستهلك اإغراءات اإعالنية وت�سويقية 

واملقا�سات  والر�سوم  الأ�سكال  من  وا�سًعا  وتنوًعا 

والألوان تربك اختياره وبخا�سة اإذا كانت تنق�سه 

التي  عيوبه  اأو  البالط  جــودة  يف  الفنية  اخلــربة 

تتيح له املفا�سلة بني اأنواع املعرو�س منه. 

اأن  ميكن  للبالط  �سناعية  عيوب  وهــنــاك 

�سروخ  وهــو  التنميل،  مثل:  امل�ستهلك  يكت�سفها 

�سعرية دقيقة تظهر يف وجه البالط. والت�سديف، 

واجــهــة  يف  تظهر  �سبكية  �سعرية  �ــســروخ  وهـــو 

يف  تظهر  �سروخ  اأي�سًا  وهو  والت�سقق،  البالطة، 

انف�سال  اأو  �سق  وهو  والنف�سال،  البالطة،  وجه 

للبالطة،  والــظــهــر  الــوجــه  طبقتي  بــني  يــحــدث 

وجه  يف  يحدث  ق�سري  انف�سال  وهو  والتق�سري، 

وجه  على  اأمالح  وهو ظهور  والتزهري،  البالطة، 

البالطة. 

البالط  جلي  عمليات  اأن  اإىل  هنا  وننبه 

لأنها  مت�ساوية،  كلها  لي�ست  الرخام  ا  وخ�سو�سً

اجللي،  يف  امل�ستخدمة  احلجارة  نوع  على  تعتمد 

كاختالف  امل�ستخدمة  ــة  الآل ح�سب  تختلف  كما 

فقد  اجلــلــي.  وحــجــارة  ال�سغط  وقـــوة  الــروؤو�ــس 

حتدث عن بع�س العمليات دوائر اأو خطوط ت�سوه 

مظهر الرخام. 

طبيعية  وخــ�ــســائــ�ــس  مـــيـــزات  ولـــلـــرخـــام 

احلراري  والعزل  التحمل  قوة  يف  الأف�سل  جتعله 

والكهربائي و�سهولة ال�سيانة و�سهولة التنظيف. 

الرخام  اإن  املتخ�س�سون  الفنيون  ويــقــول 

حالة  ويف  قما�س،  وقطعة  بــاملــاء  تنظيفه  ميكن 

تراكم الروا�سب عليه ميكن ا�ستخدام ال�سابون، 

لتنظيف  خا�سة  مـــواد  با�ستخدام  وين�سحون 

على  لتحافظ  الأ�ـــســـواق  يف  مــتــوافــرة  الــرخــام 

وين�سحون  وملــعــانــه،  للرخام  الطبيعي  ال�سكل 

واملواد  والأحبار  الأ�سباغ  واإزالــة  بتنظيف  كذلك 

قبل  ب�سرعة  الرخام  على  ت�سقط  التي  الكيماوية 

اأن تنفذ اإىل الأر�سية. 

امل�ستهلك  عند  ومعايريه  ال�سراء  وعــوامــل 

الوعي  موؤ�سر  على  تــدل  لأنها  كبرية  اأهمية  لها 

وح�سن  الــبــالط  �سناعة  يف  املوا�سفات  بــجــودة 

الــعــديــد من  ولــذلــك تنوعت رغــبــات  الخــتــيــار، 

امل�ستهلكني عن كيفية اختيارهم للبالط بني من 

ي�سلم الأمر للمهند�س املخت�س بتنفيذ املبنى ومن 

واأ�سدقائه،  اأهله  منازل  يف  ي�ساهده  مبا  يتاأثر 

ومن ي�سرتي دون �سابق معرفة واإمنا يوكل الأمر 

اأننا  اإل  بيعه.  وحمال  البالط  معار�س  لأ�سحاب 

الأجود  عن  بالبحث  بالجتهاد  امل�ستهلك  نو�سي 

ــمــن وبــخــا�ــســة لـــدى الــ�ــســركــات الــكــربى  والأ�ــس

امل�سهورة واملتخ�س�سة.

�سفاف  بــالط  اإنــتــاج  يف  الأملـــان  العلماء  جنــح 

بدياًل  يحقق  اإنه  قالوا  الذخائر،  تخرتقه  ل  ومدرع 

كما  املدرعة،  الأ�سلحة  ملختلف  منوذجًيا  ع�سكرًيا 

يفيد يف بناء املن�ساآت املحمية من الق�سف. وذكرت 

النت�سار،  وا�سعة  الأملــانــيــة  �سبيجل«  »ديـــر  جملة 

اأن  الإلكرتونية،  �سفحتها  على  اخلرب  ن�سرت  التي 

ال�سرياميك جنحوا  لتقنية  فراونهوفر  معهد  علماء 

حبيبات  مــن  للر�سا�س  امل�ساد  الــبــالط  اإنــتــاج  يف 

طحن  على  الباحثون  وعــمــل  الأملــنــيــوم.  اأوك�سيد 

جًدا  دقيقة  حبيبات  اإىل  الأملنيوم  اأوك�سيد  حبيبات 

ثم »خبزوا« البالط ال�سفاف املدرع يف الفرن حتت 

حرارة مرتفعة تبلغ 1200 درجة مئوية. 

ويتميز البالط املدرع بخفة وزن ن�سبية، حيث ل 

يزيد وزن لوح واحد م�ساحته 10× 10 �سم، و�سمكه 

�سم واحد، على 400 جرام، اإل اأن متانته تزيد على 

الباحث  وذكر  مرات.  ثالث  ال�سلب  احلديد  متانة 

املعهد  اأن  فروانهوفر،  معهد  من  كريل،  اأندريا�س 

لدى  للتجربة  للر�سا�س  امل�ساد  الــبــالط  اأخ�سع 

الأملــاين يف كوبلنز  للجي�س  التابعة  دائــرة الخــرتاع 

الهتمام  اإىل  واإ�سافة  »مذهلة«.  كانت  النتائج  واأن 

بامل�سروع،  الأملانية  الدفاع  وزارة  اأبدته  الذي  اجلاد 

عن  »البنتاغون«  الأمريكية  الدفاع  وزارة  ت  عربنَّ فقد 

اهتمامها باقتناء تقنية �سناعة البالط املدرع ح�سب 

يف  الــبــالط  جتريب  مت  اإذ  �سبيجل«،  »ديــر  م�سادر 

الدفاع  الأمريكية من قبل خرباء وزارة  اإيداهو  ولية 

ملتانته  ده�ستهم  عــن  الباحثون  وعـــربنَّ  الأمــريــكــيــة، 

الأمريكان  الع�سكريون  التقنيون  ويفكر  و�سفافيته. 

مــدرعــات  وواجـــهـــات  ــابــات  ــدب ال ــوافــذ  ن �سناعة  يف 

ال�ستك�ساف من البالط ال�سفاف بدًل من الزجاج.

بالط شفاف مضاد للرصاص 
أقوى من الحديد 3 مرات

ت
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من  الكثري  ترميم  اأعيد  الثقافة  وزارة  من  متكاملة  خطة  اإطار  ويف 

 200 الآن  عمرها  يتعدى  فريدة  تاريخية  اآثاًرا  بو�سفها  املن�ساآت،  هذه 

عام، وكان اآخرها م�سروع ترميم ق�سر حممد علي ب�سربا اخليمة، والذي 

يعد اأ�سخم امل�سروعات التي نفذتها الوزارة خالل ال�سنوات الأخرية، من 

منوذًجا  ويعد  نادرة،  معمارية  حتفة  يعد  الذي  الق�سر  هذا  اإنقاذ  اأجل 

يف عمارته ونقو�سه للتزاوج الوا�سح يف عمارته بني احل�سارتني الغربية 

وال�سرقية.

وكان  اخليمة،  �سربا  �ساحية  يف   1808 عام  الق�سر  اأن�سئ  وقد 

قد  علي  حممد  كان  حيث  وتطويره،  احلي  هذا  اإعمار  يف  مبا�سًرا  �سبًبا 

اأ�سدر قراًرا بر�سف الطريق املوؤدي اإىل الق�سر وزراعته باأ�سجار اللنج 

واجلميز، ما اأدى اإىل زيادة �سكنية وا�سحة هناك. يذكر اأن حممد �سعيد 

با�سا وايل م�سر اأن�ساأ عام 1858 ق�سر النزهة على �سارع �سربا اخليمة 

والذي ت�سغله اليوم مدر�سة التوفيقية الثانوية، بينما اأن�ساأ الأمري طو�سون 

بن حممد �سعيد وايل م�سر ووالد الأمري عمر طو�سون عام 1865 �سراية 

ق�شر حممد علي

تزاوج بين الحضارتين 
اإلسالمية والغربية

�إمرب�طورية كربى  �إىل   �لتا�شع ع�شر �مليالدي، كان يتطلع لتحويلها  عندما توىل حممد علي حكم م�شر يف بد�ية �لقرن 

على غر�ر �لإمرب�طوريات �لتي عا�شرها �آنذ�ك، و��شتطاع يف �شنو�ت قليلة �أن يعيد بناء �لكثري من موؤ�ش�شات �لدولة ومقوماتها 

ا بالق�شور �لفخمة و�حلد�ئق و�ملن�شاآت �خلديوية، وقد ��شتعان حممد علي يف بناء هذه �ملن�شاآت  �لأ�شا�شية، لكنه �أوىل �هتماًما خا�شًّ

مبهند�شني �أوروبيني وب�شكل خا�س من فرن�شا، ومن ثم �أ�شبحت يف معظمها حتمل �لطابع �لأوروبي �شو�ء يف �أ�شكالها �خلارجية 

�أو يف ديكور�تها �لد�خلية.

صالة الجوز مبطنة بخشب الجوز وذات 
سقف مذهب

اأخرى يف احلي نف�سه وت�سغلها حالًيا مدر�سة �سربا الثانوية.

وفيما يتعلق بعملية ترميم ق�سر حممد علي فقد مرت بثالث مراحل متثلت 

املرحلة الأوىل يف اإزالة الع�سوائيات املوجودة يف حرم الق�سر، والثانية متثلت يف 

اآخر  الإن�سائي املعماري، وكانت  الأ�سا�سات، وحماية الق�سر من النهيار  تدعيم 

تفا�سيل  به من  يتميز  وما كان  رونقه اخلا�س  للق�سر  اأعادت  التي  تلك  املراحل 

دقيقة وزخارف.

ق�شر �لف�شقية

وقد �سّمي »ق�سر الف�سقية« بهذا ال�سم لوجود »ف�سقية« مياه عمالقة تتو�سط 

التي يتكون منها الق�سر، وهو  البهو الرئي�س له، وهو املبنى الرئي�س بني الأبنية 

88.5 مرت،  العر�س  يبلغ  بينما  املرت،  ون�سف  76 مرًتا  يبلغ طوله  بناء م�ستطيل 

فنظًرا  الإطالق،  على  الق�سر  به  يتفرد  ما  اأبرز  من  الداخلي  ت�سميمه  ويعد 

واعتمد  الأجنبية  الوفود  وا�ستقبال  الر�سمية  لالحتفالت  ا  خم�س�سً كان  لأنه 

اأن يحتوي على قاعة يف غاية الت�ساع، تتو�سطها كتلة حمورية  يف ت�سميمه على 

2.5 مرت،  50×60 مرًتا وعمقه  عبارة عن حو�س مائي كبري تبلغ م�ساحته نحو 

الت�سميم،  رائعة  كبرية  مياه  نافورة  وتتو�سطه  الأبي�س،  املرمر  بالرخام  مبطن 

حيث يحملها 24 من التما�سيح النيلية ال�سخمة تنبثق من اأفواهها املياه يف خيوط 

متقاطعة ومتوازية. كما يوجد يف كل زاوية من زوايا احلو�س الأربع نافورة اأ�سغر 

الأركان  من  ركن  كل  وحول  ثعابني،  واأربعة  رخامي  لأ�سد  متثال  فوقها  حجًما، 

الأربعة عدد كبري من ال�سفادع يبلغ عددها 145. 

در��شة م�شتقلة

وقد كان م�سروع ت�سغيل بركة املياه م�سروًعا منف�ساًل تطلب درا�سة خط �سري 

للتعامل معها، ومت  ال�سبل  اأف�سل  القدمية ملعرفة  املائية  املياه من خالل املجاري 

اأن املياه كانت ت�سل من نهر النيل اإىل ال�ساقية اخل�سبية التقليدية  التو�سل اإىل 

خزان  يف  لتتجمع  املياه  برفع  بدورها  تقوم  والتي  الدواب،  بو�ساطة  تدار  التي 

خا�س ثم ت�سري املياه يف جمار خم�س�سة لتزويد الق�سر بحاجته اليومية منها، 

تغيري  لذا مت  بالق�سر،  املوجودة  واحلدائق  امل�ساحات اخل�سراء  ري  اإىل  اإ�سافة 

تعمل  متطورة  جديدة  �سبكة  وبناء  الف�سقية،  اإىل  املياه  حتمل  التي  الو�سائط  كل 

عملية  يف  اإحلاًحا  الأكرث  هو  امل�سروع  هذا  كان  ولذا  الطلمبات.  بنظام 

ترميم الق�سر باأكمله، اأوًل لأن الف�سقية حتتل اجلزء الأكرب من م�ساحة 

اأن  ورغم  ذاتها.  حد  يف  والأثرية  التاريخية  لقيمتها  وثانًيا  الق�سر، 

ال�ساقية مل تعد لها وظيفة حقيقية داخل الق�سر اإل اأننا ف�سلنا اأن نعيد 
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عمليات الترميم استغرقت 5 
سنوات وكلفت 50 مليون جنيه

100 عمود من الرخام اليدوي وجداريات 
صنعت بأنامل فنانين عالميين

اأربع  على  ت�ستمل  وهي  تاريخًيا،  اأثًرا  بو�سفها  وبناءها  ترميمها 

اآبار للمياه واأربعة خزانات.

احلو�س  على  يطل  رواق  الف�سقية  حو�س  حول  ويلتف 

وتتو�سط  عمود،  مئة  عددها  يبلغ  رخامية  اأعمدة  من  »ببواكي« 

الف�سقية،  حو�س  داخل  واجهتها  تربز  جوا�سق  الرواق  اأ�سالع 

وزخرفية  ت�سويرية  مبو�سوعات  زينت  قباب  اجلوا�سق  ويغطي 

متعددة. 

رئي�سة  مداخل  اأربعة  ذو  �سيمرتي  �سكل  الف�سقية  ولق�سر 

باأربع من�سات، ولكل من�سة ثالث غرف، غرفة رئي�سة وغرفتان 

ملحقتان اإحداهما ُثمانية ال�سكل والأخرى م�ستطيلة وت�ستخدمان 

كخدمات معاونة للغرفة الرئي�سة كاأن تكون دورة مياه اأو غريها. 

وت�سمى »�سالة  القبلية  الغرفة  اإىل  فتنق�سم  الرئي�سة  الغرف  اأما 

الأجنبية  الوفود  ل�ستقبال  جمهزة  �سالون  غرفة  وهي  اجلوز«، 

الأ�سغال  يف  ال�سديدة  باحلرفية  وتتميز  لل�سيافة،  غرفة  اأي 

اخل�سبية التي توجد بها حيث حتتوي على نوع من اخل�سب الثمني 

نظام  على  ويقوم  ال�سم،  هذا  اتخذت  ومنه  »اجلوز«  خ�سب  هو 

جدرانها  اأن  كما  املجمعة،  اخل�سبية  القطع  اأي  املع�ّسق  الرتكيب 

مبطنة بالنوع نف�سه من اخل�سب، اإىل جانب ال�سقف املذهب. وقد 

حر�س امل�سمم، منذ 200 عام، على اأن تاأخذ هذه ال�سالة �سكاًل 

الأي�سر،  للجزء  مماثاًل  الأمين  جزوؤها  يبدو  بحيث  �سيميرتًيا، 

وهو تقليد ديبلوما�سي كان متبًعا.

نادي بلياردو �أثري

»�سالة  وت�سمى  ال�سرقية  ال�سالة  فهي  الثانية  الغرفة  اأما 

كانت  اأنها  يبدو  بلياردو  من�سدة  بها  وجد  حيث  البلياردو«، 

ت�ستخدم يف ت�سلية �سيوف الق�سر من امللوك والأمراء والوزراء. 

اجلدير بالذكر اأنها وجدت بحالة جيدة، لكنها نقلت اإىل ق�سر 

اأروع مقتنيات  ا من  اأي�سً »الأ�سماء« وهي  التالية فهي غرفة  الغرفة  اأما  عابدين، 

الق�سر واأكرثها تفرًدا وقد �سميت بهذا ال�سم لحتوائها على اأ�سماء الأمراء من 

اأبناء حممد علي ومنهم طو�سون با�سا واإبراهيم با�سا وغريهم. كما حتتوي على 

عدد من ال�سور واللوحات لأ�سحاب هذه ال�سور والتي ر�سمها فنانون عامليون يف 

ذلك الوقت. والغرفة الرابعة ت�سمى »غرفة الطعام« ول يعرف وجه ا�ستخدامها 

كثرية  ر�سومات  من  حتتويه  ملا  ال�سم  هذا  اتخذت  واإمنا  التحديد  وجه  على 

لأ�سناف خمتلفة من الفواكه والأطعمة والطيور واحليوانات. تبلغ امل�ساحة الكلية 

امل�ساحة  تبلغ  بينما  فدان،   2.5 نحو  اأي  مربع،  10.000 مرت  نحو  الق�سر  لهذا 

الكلية للمباين والق�سور حوايل 20 فداًنا. 

نباتات نادرة

التي  اللوحات  بع�س  على  العتماد  مت  بالق�سر  اخلا�سة  للحدائق  بالن�سبة 

الذي  اجلزء  على  احلدائق  ر�سم  اإعادة  ومتت  احلدائق  لهذه   1952 عام  رفعت 

احلديقة  وحتتوي  الزراعي،  التعاون  ومعهد  الزراعة  كلية  من  ا�ستخال�سه  مت 

اأنواع نادرة من النبات والأ�سجار منذ ع�سرات ال�سنني اإىل جانب النباتات  على 

طرق  تتخللها  دائرية،  جزر  اأربع  اإىل  تنق�سم  واحلديقة  للحديقة،  اأ�سيفت  التي 

منا�سبة  م�ساحة  تخ�سي�س  مت  كما  املختلفة،  الق�سر  اأجزاء  بني  ت�سل  جانبية 

لنتظار ال�سيارات وم�ساحة اأخرى ميكن ا�ستخدامها كمهبط طائرات. وو�سع يف 

احل�سبان اإمكانية �سم الأرا�سي التي اأقيمت عليها كلية الزراعة يف يوم من الأيام، 

ا اأن اخلرائط واللوحات املوجودة يف املتاحف تغطي هذه الأرا�سي، وتبلغ  خ�سو�سً

م�ساحتها حوايل 12 فداًنا. 

لغز �لقبو

بداأت اأعمال الرتميم يف بدايات عام 2000 وا�ستغرقت خم�س �سنوات كاملة، 

الرتميم  بداية عمليات  وقبل  وخارجه،  الق�سر  داخل  وكبرية  كل �سغرية  �سملت 

احلالة  اأن  اكت�ساف  مت  الق�سر  ملحتويات  ال�ساملة  امل�سح  عمليات  اإجراء  وبعد 

ففي  الف�سقية،  وق�سر  اجلبالية  ق�سر  ا  خ�سو�سً التدهور،  غاية  يف  الإن�سائية 

ق�سر اجلبالية كانت هناك �سروخ حادة جًدا نتيجة بع�س الهبوط يف الأ�سا�سات، 

اإىل جانب وجود قبو خفي حتت اجلبالية، وكان بهذا القبو حائط منهار متاًما، 

وكان الراأي الأرجح اأن يكون هذا احلائط املنهار هو ال�سبب املبا�سر يف ال�سروخ 

املوجودة، ومن ثم مت تدعيمها اإن�سائًيا واأعيد بناء القبو من جديد ودهانه باألوانه 

اأن�سئت الأبنية املوجودة فوقه مرة اأخرى. كذلك مت ترميم ال�سقف  الأ�سلية، ثم 

واإعادة زخرفته بالر�سومات التي كانت تزينه يف الأ�سل، واإ�سافة طبقات عازلة. 

ا مت تدعيم الأر�سيات التي كانت اأجزاء كبرية منها متاآكلة وبها اأجزاء مفتتة  اأي�سً

من الرخام امل�سري الأ�سلي ومت ترميمها.

تدهور  يف  موؤثًرا  عاماًل  ال�سنني  ع�سرات  مدار  على  اجلوية  العوامل  كانت 

احلالة الإن�سائية ملبنى الق�سر الرئي�س، وهو ق�سر الف�سقية نظًرا لأن 

فهو  اأبنيته،  يف  بالتاأثري  اجلوية  للعوامل  ي�سمح  نف�سه  املبنى  ت�سميم 

عبارة عن بناء �سيمرتي تتو�سطه ف�سقية مياه هائلة دون �سقف، ومن ثمنَّ 

فاإن البهو املحيط بالف�سقية والذي يعد امتداًدا لغرف الق�سر الرئي�سة 

ورطوبة  واأتربة  رياح  ال�سيئة من  الطق�س  لعوامل  مبا�سرة  ا  كان معر�سً

الرتميم  عمليات  فبداأنا  ال�سنوات،  هذه  كل  مدار  على  �سم�س  واأ�سعة 

يف  خا�سة  ب�سفة  ال�سقف  كان  وقد  ال�سقف،  وحتى  الأر�سية  من  بدًءا 

حالة مزرية ت�سمح بت�سريب املياه والن�سع. وقد كانت املق�سورة الرئي�سة 

داخل ق�سر الف�سقية تعاين م�سكالت خطرية ب�سبب هذه العوامل، وقبل 

الأبنية  تاريخ  درا�سات متكاملة حول  اإعداد  الرتميم مت  بداية عمليات 

واملن�ساآت وما طراأ عليها من تغريات، ف�ساًل عن الت�سميمات وال�سور 

الأ�سلية التي تو�سح دقائق الق�سر الأ�سلية وتفا�سيله. 

حميت  قد  كانت  التي  الأجزاء  بع�س  هناك  اأن  بالذكر  اجلدير 

ب�سكل كامل، واأجزاء اأخرى تعر�ست للتلف الن�سبي، فعلى �سبيل املثال 

عبارة  الإجنليزي  الطراز  على  الف�سقية  ق�سر  اأعلى  »جمالون«  يوجد 

عن »ترا�س« خ�سبي ومت تدعيم اخل�سب من الداخل خالل فرتة جاوزت 

العينات  بع�س  ترك  على  حر�سنا  لل�سقف  وبالن�سبة  الثالثة،  الأ�سهر 

ال�سغرية غري املرممة كعالمات تو�سح حالة الأثر قبل عملية الرتميم 

التعامل  مت  الداخل  من  اخل�سبية  الأ�سقف  من  النتهاء  وبعد  وبعده، 

زخرفية  اأ�سكال  عن  عبارة  وهي  تزينها  التي  الفريدة  الر�سومات  مع 

وحيوانات وطيور ونباتات نادرة.

ومت اللجوء اإىل حيلة ذكية حلماية هذه الآثار من عوامل الطق�س 

املحيطة  ال�ستائر  خالل  من  الق�سر  بهو  تغطية  متت  حيث  ال�سيئ، 

ومتت  ال�سابق،  يف  متبًعا  كان  كما  الجتاهات  جميع  من  باملق�سورة 

ال�ستعانة ب�ستائر �سميكة متاثل لون الرخام املوجود ول تخالف الذوق 

العام لالأثر.

ث
را

ت
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 و�شيلة ترفيهية مكلفة �قت�شادًيا

مبان صديقة للبيئة
منط معماري غربي غري منا�شب و�لبد�ئل �لعربية �ملتاحة �أف�شل.

�لآونة  خالل  �لعربية  �ل�شاحة  على  بقوة  تنت�شر  بد�أت  �لتي  �لغربية  �ملعمارية  �مل�شطلحات  �أحد  للبيئة،  �شديقة  مبان 

�لأخرية، نظًر� �إىل قيام عدد من �ل�شركات �ملتخ�ش�شة بالرتويج ملميز�ت هذه �لنوعية من �ملباين، كخطوة منها لن�شر ثقافة 

�ملباين �لذكية، و�لتي تعنى باإدخال نظم وتقنيات متطورة لالإن�شاء�ت �لعقارية يف �لعامل �لعربي، حيث يح�شل �مل�شتخدم من 

خالل هذه �لتقنيات يف منزله على نحو 16 خدمة �شبكية ميكن �أن يت�شل بها عن طريق و�شلة و�حدة كو�شلة �لكهرباء، وهو يف 

�أي مكان �آخر، و�أبرز هذه �خلدمات �ل�شبكية هو وجود نظام بر�جمي تاأميني يف حالة خروج �شاحب �ملنزل، حيث يقوم �لنظام 

برت�شيد ��شتغالل �لطاقة و�ملياه وتنظيمه و�لتنبيه يف حالة ��شتغالل هذه �ملو�رد بالت�شال ب�شاحب �ملنزل، �إ�شافة �إىل خدمات 

�لفيديو ح�شب �لطلب و�لت�شال وغريها من �خلدمات غري �لتقليدية.

ية
هن

 م
ية

رؤ

وعلى الرغم من وجود مناذج عديدة يف مدن العامل املتقدم كنيويورك 

اأحد  النوعية من املباين  وفيينا ولندن وباري�س وجنيف وغريها، باتت هذه 

التجارب  و  متاًما،  خمتلف  العربية  الدول  يف  الو�سع  اأن  اإل  معاملها،  اأهم 

املعمارية يف هذا ال�سدد ل تزال قليلة للغاية. 

التكلفة  جانب  اإىل  للتقنية  منتجة  غري  زالت  ما  العربية  الدول  ولكون 

الكبرية لهذه املباين، دعا بع�س خرباء العمارة اإىل احلديث عن معنى اآخر 

للمباين الذكية رمبا يكون اأكرث تنا�سًبا مع جمتمعات نامية كاملجتمع العربي، 

والذي  الغرب،  القائم يف  العمراين  التطور  يجاري  نف�سه ل  الوقت  لكنه يف 

بات اأكرث الت�ساًقا وا�ستفادة من التقنية احلديثة، ليبقى الت�ساوؤل الأهم عن 

مدى حاجة املجتمع العربي اإىل هذا النمط املعماري، اأم اأنه و�سيلة ترفيهية 

تقت�سر على بع�س الأثرياء؟ وهل ميكن تعريب هذا النمط وال�ستفادة منه 

مبا يتنا�سب وقدراتنا املعمارية والتقنية يف ظل التباين القائم بني املعماريني 

العرب؟

تقنيات حديثة

تقنية  تطبيقات  على  يعتمد  الذي  هو  الذكي  املبنى  اأن  اخلرباء  يوؤكد 

وقد  املعلومات،  تبادل  طريق  عن  ا  بع�سً بع�سها  من  ت�ستفيد  بحيث  حديثة، 

من  الثامن  العقد  من  بدًءا  املفهوم  هذا  العاملية  العلمية  املجالت  تداولت 

تتيح  حديثة  ميكانيكية  اأنظمة  عن  تتحدث  بداأت  عندما  الع�سرين  القرن 

املباين  عليه  اأطلقوا  ما  ومنها  ق�سوى،  ب�سورة  للطاقة  املباين  ا�ستغالل 

الذكية. وكانت الفرتة ما بني 1981 اإىل 1985 فرتة جتميع جميع البتكارات 

التطوير  1991 فرتة  اإىل   1987 من  الفرتة  كانت  بينما  وتكري�سها،  التقنية 

املجالت  تعاملت  ذلك  وبعد  الب�سرية.  خلدمة  البتكارات  هذه  وتطويع 

والدرا�سات العلمية مع اأي مبنى ي�ستعمل اآخر ما تو�سل اإليه العلم من تقنية 

والبداية  ال�سوق.  احتياجات  تلبية  على  ي�ساعد  كان  ذكي« طاملا  نظام   « هو 

التطبيقية لفكرة املباين الذكية تعود اإىل اأوائل الثمانينيات بالوليات املتحدة 

الأمريكية، حيث مت تق�سيم التقنيات احلديثة يف املبنى اإىل اأربعة م�ستويات 

الت�سالت  اأنظمة  وم�ستوى  الأمان  اأنظمة  وكفاءة  الطاقة  بكفاءة  تتعلق 

م�ستوى  يف  م�ستويني  كل  جتميع  فتم  الأمر  تطور  ثم  املكان،  اأنظمة  واأخرًيا 

واحد، فكان الناجت اأنظمة للخدمات ت�سعى لرت�سيد ا�ستهالك الطاقة وتوفري 

اأكرب حد من الأمان با�ستخدام اأحدث التقنيات املعلوماتية، واأخرى لأنظمة 

16 خدمة شبكية يمكن أن يتصل بها 
المستخدم من خالل وصلة واحدة 
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الطويل. اأما املع�سلة الأخرى فتتمثل يف اأن العامل العربي ما زال م�ستورًدا 

مقارنة  عالية،  املباين  من  النوعية  هذه  مثل  تكلفة  تكون  لذلك  للتقنية، 

اإنتاج  وراء  ال�سعي  الأمر  يتطلب  وهنا  حملًيا،  منتجة  تقنية  على  بالعتماد 

وبيئتنا،  يتنا�سب  مبا  املعماري  التطور  من  ال�ستفادة  لتحقيق  التقنية  هذه 

امل�سرية،  الذكية  القرية  م�سروع  الغرب على غرار  الأعمى من  النقل  دون 

التي بنيت بنموذج معماري ي�سبه املعمار الفرعوين يف قالب معا�سر، ولكن 

اإحداث حماكاة حقيقية، لأن ال�سكل  القائمني على هذه التجربة ف�سلوا يف 

طغى على اجلوهر فيها وباتت ك�سوبة زجاجية ل ذكاء يف ت�سميمها.

بد�ئل عربية

يوفر  الذي  املبنى  ذلك  هو  الذكي  املبنى  اأن  يرى  اآخر  راأي  هناك 

والت�سميمات  املعمارية  املعاجلات  بع�س  على  اعتماده  خالل  من  الطاقة 

الهند�سية ومواد بناء تتنا�سب والبيئة املحيطة والغر�س الرئي�س من املبنى، 

يدار عن  الذي  املبنى  اأنه  الذكي يف  املبنى  لذلك ل ميكن اخت�سار فكرة 

طريق عقل اإلكرتوين ملا يف ذلك من تكلفة كبرية جتعل منه منًطا غري قابل 

ا  للتجريب على الأر�س وكاأنها فكرة فل�سفية ل ترقى ملناق�ستها، وخ�سو�سً

ن�سر  ال�سروري  فمن  وعليه  وامل�سري خا�سة.  العربي عامة  امل�ستوى  على 

للمواد  املعماري لالختيار اجليد  فيها  ي�سعى  والتي  الذكية،  املباين  ثقافة 

ال�سم�س  من  ا�ستفادة  اأق�سى  يحقق  باجتاه  املبنى  وتوجيه  امل�ستخدمة 

نظام  على  والعتماد  للتهوية،  كم�سدر  والرياح  للطاقة  متجدد  كم�سدر 

الفتحات املعاجلة كاأ�سلوب لتهوية املباين، وبذلك يكون املبنى الذكي هذا 

ا اأن املعماري يحتاج يف  ا بالتقدم التقني، خ�سو�سً النمط الذي يتاأثر اأي�سً

قبل،  تكن موجودة من  توجيه حديثة مل  واأجهزة  اإىل مواد معاجلة  بنائه 

وهذا ما ميكن اأن نطلق عليه الذكاء املعماري ولي�س هذا املبنى الإلكرتوين 

اأنه ل  الذي يدار بو�ساطة احلا�سب الآيل ول ينا�سب قدراتنا، ف�ساًل عن 

فاإن  لذلك  جًدا.  املكلفة  الواهية  الرفاهية  بع�س  �سوى  للم�ستعمل  يقدم 

ي�سعى  الذي  املبني  ذلك  هو  العربية  املنطقة  ينا�سب  الذي  الذكي  املبنى 

لتلبية حاجات امل�ستعمل وتر�سيد الطاقة من ناحية، وكذلك ا�ستغالل البيئة 

ففكرة  اأخرى.  ناحية  من  املنا�سبة  البناء  مواد  على  والعتماد  املحيطة 

املباين الذكية اأو العمارة الذكية لي�ست م�ستوردة، كما يقول بع�سهم، ولكن 

النموذج املعماري الذي يلهث وراءه بع�س املعماريني  امل�ستورد تقنية هذا 

على الرغم من اأن الكثريين يرون عدم منا�سبته للبيئة العربية.
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المزايا عديدة لكن قلة اإلمكانات وغياب 
التقنية من العقبات الرئيسة

خللق  كمحاولة  العمل  ومكان  للمعلومات 

املنزل  �ساحب  لربط  اإلكرتونية  اآلية 

مبكان عمله وحماولة حتويل كل ما يود يف 

املنزل من اأدوات اإىل العمل ب�سكل رقمي، 

نظام  يف  الأنظمة  كل  ربط  جار  والآن 

املطلوب  الآليات  اأن  اإل  واحد.  تكاملي 

الذكية  املباين  هذه  لإقامة  توافرها 

اأهمها  متطلبات،  عدة  وجود  ت�ستدعي 

بنظام  تعمل  اإلكرتونية  اأنظمة  وجود 

)open protocol( الذي ي�سهل عملية 

املكونات  بني  وتبادلها  املعلومات  توا�سل 

النظام،  هذا  ت�ستخدم  التي  املختلفة 

ويكون التكامل بني هذه الأنظمة املتطورة 

عن طريق م�ساركة املعلومات بني عنا�سر 

امل�سروع واأنظمته املختلفة التي توؤدي اإىل 

رفع كفاءة املبنى وتوفري الطاقة و�سمان 

ي�ستوجب  كما  الأمان،  من  درجة  اأعلى 

التكامل بني هذه الأنظمة وجود جمموعة 

بجميع  امللمني  احلا�سوب  مهند�سي  من 

يكون  كي  تتعاون  التي  الذكية  الأنظمة 

وجود  ا،  اأي�سً الأهمية،  ومن  ذكًيا،  املبنى 

بني  املعلومات  هذه  لنقل  منا�سبة  و�سيلة 

الأنظمة الذكية، وغالًبا ما يكون يف ذلك 

لكل  امل�ستخدمة  اللغة  لختالف  �سعوبة 

يزود  اأن  يجب  وكذلك  حدة،  على  نظام 

�سرعات  ذات  حوا�سيب  باأجهزة  املبنى 

م�سكالت  النظام  يواجه  ل  حتى  مرتفعة 

الكابالت  نظام  على  التحمل  عند 

اخلا�سة، ما يتطلب تاأ�سي�س نظام متطور 

املعلومات  نقل  يف  امل�ستخدمة  للكابالت 

ا�ستخدام  يف  ملحوظ  ب�سكل  والتو�سع 

الأنظمة الرقمية يف املباين الذكية.

تكلفة �أقل

التكلفة  فاإن  يعتقد  ما  عك�س  على 

اأقل  الذكي،  للمبنى  الفعلية  القت�سادية 

بكثري من تكلفة املبنى العادي، ولكن على 

املدى الطويل، نظًرا لقلة ا�ستهالك الطاقة و�سهولة تطوير املبنى 

وغري  بالفعل  املقامة  املباين  اأما  اأنظمته،  يف  والتحكم  و�سيانته 

ل�ستيعاب  فتجهيزها  عليها  املتعارف  الكابالت  بنظام  املجهزة 

التطور التقني اأمر مكلف للغاية، لأنه يحتاج اإىل اإنفاق اأكرث من 

عمل الأنظمة املتطورة عند الإن�ساء، ومن الأ�سباب املوؤيدة لإقبال 

الطاقة والأمان وغري  توفر  الذكية هو كونها  املباين  الغرب على 

ال�سرعة،  فائقة  الإنرتنت  و�سالت  كتوفري  اخلدمات،  من  ذلك 

لالأمن  ونظم  احلرارة،  درجات  يف  الإلكرتوين  التحكم  ونظم 

واحلماية، واأنظمة ات�سالت متطورة. وحتى الآن مل تظهر �سورة 

واملباين  املتقدمة  التقنية  الأنظمة  بني  املتبادلة  العالقة  طبيعة 

الذكية اإل يف املجتمعات الغربية، بينما الو�سع يف العامل العربي 

ل يرتقي لهذا التقدم اإل يف م�ستويات قليلة وحمدودة، فالعمارة 

اأعلى  وي�سل  متاأخرة  عموًما  العربية  املنطقة  ومعظم  م�سر  يف 

املحلية  والعمارة  الهوية  عن  والبحث  احلداثة  بعد  ما  عمارة  عند  فيها  م�ستوى 

يتحرك  التي  امل�ساحة  قلة  اإىل  ذلك  ويرجع  والت�سكيل،  اجلماليات  والتحدث عن 

اأن  ينفي ذلك  ول  العاملية،  والتقنية  القت�سادية  التكلفة  املعماري من حيث  فيها 

هناك يف بع�س الأقطار العربية بع�س املباين التي تداعب من بعيد فكرة املباين 

ا يف اململكة العربية ال�سعودية والإمارات وقطر.  الذكية، وخ�سو�سً

و�شيلة ترفيهية

وهناك من يرى اأن تطور العمارة مبنزلة ا�ستجابة طبيعية ملا يحدث من تطور 

للعملية  معطيات  وفرت  التي  التقنية  م�ستوى  على  وبخا�سة  املحيطة،  البيئة  يف 

للمعماري  اأتاحت  التي  امل�ساعد  من  بدًءا  قبل،  من  متوافرة  تكن  مل  املعمارية 

الأدوار، ويف  اإىل مئات  والتي و�سلت  الطوابق،  املباين متعددة  لت�سميم  الفر�سة 

من  موجودة  تكن  مل  بناء  مواد  للمعماري  احلديثة  التقنية  قدمت  نف�سه  ال�سياق 

قبل كتلك الألواح الزجاجية املعاجلة وغريها من املواد كاخلر�سانة ذات الألياف 

البنايات  وجود  ذلك  نتيجة  من  وكان  و�سالبة،  متانة  من  تقدمه  وما  الكربونية 

من  قدر  اأكرب  حتقيق  على  والقادرة  املحيطة  الظروف  �سد  املعاجلة  املعمارية 

ال�ستفادة من اأ�سعة ال�سم�س وغري ذلك من املوارد الطبيعية. اإل اأن الو�سع يختلف 

امل�سطلح  بهذا  املق�سود  وما  الذكية«،  »املباين  ي�سمى  عما  احلديث  عند  متاًما 

ما  هناك  اأن  �سحيح  ؟  معتمدة  غربية  معمارية  مرجعيات  اأي  يف  يوجد  ل  الذي 

ي�سمي باملبنى املتطور الذي يبنى على اأ�س�س علمية ت�ستطيع اأن توفر من خالل هذه 

البناء، وكذلك ميكن من خالل هذه املباين  اأ�سا�سيات  الإنفاق على  التقنيات يف 

يف  الآيل  احلا�سب  باأجهزة  ال�ستعانة  اأو  وخالفه،  الطاقة  ا�ستهالك  يف  الرت�سيد 

اإدارة هذه املباين، اإل اأن هذه التقنية تكلفتها عالية ونتائجها غري جمدية، وتعد 

و�سيلة للرتفيه غري املقبول.

معوقات عديدة

املدارة  املباين  تقنية  اإدراك  وراء  ال�سعي  �سرورة  على  اخلرباء  معظم  يتفق 

ا  اأمر منطقي، خ�سو�سً تاأثر العمارة بالتطور العلمي والتقني  اأن  اإلكرتونًيا بو�سف 

اأن التطور التقني اأ�سهم ب�سكل كبري يف م�سرية التطور العمراين يف العامل واملنطقة 

العربية ب�سكل خا�س. لذلك فاإن املباين الذكية تعد ا�ستجابة طبيعية للتطور التقني 

احلا�سل يف كل ما يتعلق باأمور احلياة، حيث ي�سعى الإن�سان بكل ال�سبل للبحث عما 

ناحية  من  ممكنة  تكلفة  باأقل  اأهدافه  وحتقيق  ناحية،  من  مرفًها  ويجعله  يريحه 

الأمريكية يف  اإىل مبان ا�سطلح عليها يف بع�س املجالت  اللجوء  اأخرى. وهنا كان 

تعرف  والتي   )Intelligent buildings( اأو  الذكية  باملباين  الثمانينيات  عقد 

ا باأنها املباين الأقل تلويًثا للبيئة، والأقل ا�ستهالًكا للطاقة، والأقوى تكيًفا مع  اأي�سً

الظروف املحيطة، والأكرث تلبية بكفاءة حلاجات امل�ستعمل. 

اإل اأن هناك العديد من املعوقات التي تعرت�س وجود مثل هذه املباين الذكية 

يف جمتمعاتنا العربية، فقد مت حتديد ثالث �سفات يجب اأن ميتلكها املبنى الذكي، 

اإىل  اإ�سافة  امل�ستخدمني،  ملطالب  وال�ستجابة  املبنى،  داخل  يدور  ما  معرفة  وهي: 

معرفة املبنى للطريق الأكرث كفاءة لتحقيق البيئة املنا�سبة واملنتجة للم�ستخدمني، 

ف�ساًل عن اأن العامل العربي يعاين عدة م�سكالت تتعلق بغياب ثقافة املبنى الذكي، 

ورف�س الكثريين لهذا النمط املعماري من منطلق رف�س كل نتاج تقني غربي، وكذلك 

ارتفاع تكلفتها برغم اأن هذه املباين من الناحية القت�سادية اأكرث توفرًيا على املدى 
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تربية �لأبناء

فن يصعب على الكثير 
من اآلباء 

�لإفر�ط يف �لتدليل �أو �لق�شوة ي�شوه �شخ�شية �لأبناء. 

تربية الأبناء فن ي�ستع�سى على كثري من الآباء والأمهات، الذين كثرًيا ما 

الأوىل  املراحل  يف  ا  خ�سو�سً اأبنائهم،  مع  للتعامل  ال�سبل  اأجدى  عن  يت�ساءلون 

حيث قمة الن�ساط واحليوية والرغبة يف التعلم واملعرفة.. وهناك �سور م�سرفة 

لالأبناء الذين تربوا تربية �سحيحة حتت رعاية اآباء واأمهات فا�سلني، من حيث 

والنجاح  العلمي  والتفوق  احل�سن  وال�سلوك  الفا�سلة  والأخالق  الإميانية  القيم 

يف نواحي احلياة كافة، وكانوا مناذج طيبة موؤثرة يف املجتمع ي�سار اإليهم باأنهم 

ميار�سون  والأمهات  الآباء  بع�س  جند  الآخر  الطرف  وعلى  �ساحلة.  بيوت  من 

�سلوكيات خاطئة يف تربيتهم لأبنائهم �سواء عن عمد اأو دون ق�سد، فينجم عنها 

وفقدان  وعنف  وتردد  وترف  ميوعة  من  الأبناء  لدى  �سيئة  و�سلوكيات  �سفات 

الثقة بالنف�س.

حتى ل تفقده �إىل �لأبد

فقد  �سم�س،  عني  بجامعة  الرتبية  اأ�سول  اأ�ستاذ  الألفي،  د.�سمية  وبح�سب 

ات�سح اأن القت�سار على اإحدى الكفتني ثواب اأو عقاب يوؤدي اإىل خلل يف ميزان 

جميع  يف  ال�سدة  على  باقت�سارهم  املربني  من  كثري  به  ابتلي  ما  وهذا  الرتبية، 

الأحوال اأو الت�ساهل يف كل حال.. وعموًما فاإن كاًل من الإفراط والتفريط يوؤديان 

ل  القوى  خائري  القدرات،  �سعيفي  ويجعالنهم  الأبناء،  �سخ�سية  ت�سويه  اإىل 

ينفعون اأنف�سهم ول يخدمون جمتمعهم، واحلل يكمن يف الرتبية اللطيفة احلانية 

التي ت�ستخدم الثواب والعقاب كل يف منا�سبته.

أبناؤنا أفضل معلمين لنا.. نتعلم 
منهم الصبر والحب غير المشروط 

وقبول حتمية التغيير

�لأبوة و�لأمومة من �أمتع �لوظائف �لإن�شانية و�أ�شعبها.. تكمن متعتها يف ر�شالتها �لرتبوية �ل�شامية �لتي تهدف �إىل �لو�شول 

�إىل بذل �جلهد  بالي�شرية، حتتاج  لي�شت  �شاًقا ومهمة  لكونها عماًل  و�لآخــرة.. وتعود �شعوبتها  �لدنيا  �لأمــان يف  بر  �إىل  بالأبناء 

و�لوقت با�شتمر�ر لإعد�د �لطفل �إعد�ًد� كاماًل ي�شل به �إىل �شياغة متكاملة ير�شى عنها �هلل، وتفيد �ملجتمع وينتفع بها. ومتى 

جنح �لأبو�ن يف تربية �أبنائهما تربية �شحيحة مبخرجات �شليمة، �شمن �ملجتمع جياًل �شاحًلا قوًيا يحمل ر�شالة، ويثبت على �حلق، 

ويد�فع عنه بكل طاقته.. ولكن يبقى د�ئًما �ل�شوؤ�ل �حلائر: كيف منار�س هذه �ملهمة �ل�شعبة ون�شتمتع بها ونوؤجر عليها؟

اإليه  احلاجة  وقت  بالعقاب  يحظون  ل  الذين  املدللون  فالأطفال 

ال�سخ�سية،  و�سعف  بالرتدد  ويت�سفون  للف�سل يف حياتهم،  يتعر�سون 

و�سعف  واملعلمني،  للوالدين  الحرتام  وقلة  والنحراف،  والتمرد 

اأن  اإىل  توؤدي  الزائدة  الق�سوة  اأن  كما  القرار..  اتخاذ  على  القدرة 

يفقد الأب ابنه اإىل الأبد، فقد ت�سطره هذه املعاملة اإىل الهروب من 

المتحان والت�سرب من التعليم كلية، بل والفرار من البيت الذي يغتال 

براءته اأو ينتهك اإن�سانيته، في�سيع م�ستقبله كثمرة مرة لغر�س الرتبية 

من  حتى  ول  وال�سنة،  القراآن  من  مرجعيتها  ت�ستمد  ل  التي  اخلاطئة 

اأب�سط قواعد الإن�سانية ومبادئها.

م�شاحة من �حلرية

فيها  يقع  التي  الرتبوية  الأخطاء  بع�س  اإىل  الألفي  د.�سمية  وتنبه 

واحلماية  اخلوف  واأهمها  الأبناء،  يف  بال�سلب  وتوؤثر  الآباء  بع�س 

اخلا�سة،  اأموره  يف  للت�سرف  الفر�سة  الطفل  اإعطاء  وعدم  الزائدة 

باأنف�سهم،  ثقتهم  الأبناء  يفقد  كله  فهذا  امل�ستمر..  والعقاب  اللوم  اأو 

تنفيذها  يف  ف�سلهم  من  خوًفا  مهام  باأي  الأبناء  تكليف  عدم  اأن  كما 

من �ساأنه اأن يجعلهم غري واثقني باأنف�سهم ول باإمكانياتهم وقدراتهم، 

اإىل  يوؤدي  قبل  من  تنفيذها  يف  ف�سلوا  مبهام  تكليفهم  عدم  وكذلك 

بعد،  فيما  فيهم  �سلبًيا  تاأثرًيا  يوؤثر  وهذا  �سخ�سيتهم..  اإ�سعاف 

ا يف احلياة الزوجية، لأن �ساحب ال�سخ�سية ال�سعيفة عادة  خ�سو�سً

ما ياأخذ املواقف الدفاعية يف حياته ويتم�سك بالباطل حتى يثبت اأنه 

اإثبات  يحاول  قد  زوًجا  ال�سخ�س  هذا  ي�سبح  وحني  ال�سخ�سية،  قوي 

قوي  الوحيد  هو  باأنه  نف�سه  اإ�سعار  ملجرد  للثقة  اأهل  غري  زوجته  اأن 

من  م�ساحة  الأبناء  منح  من  فالبد  ولذلك  فيه.  املوثوق  ال�سخ�سية 

احلرية وال�ستقاللية حتى يدركوا معنى امل�سوؤولية، ويكونوا واثقني يف 

خو�س  على  الأبناء  ت�سجيع  يجب  كما  غريهم..  يف  ثم  ومن  اأنف�سهم 

التجارب املختلفة مع مراقبتهم عن بعد، وتكليفهم بالعديد من املهام 
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ال تكلفوا صغاركم بمهام فشلوا في 
تنفيذها لكي ال تضعف شخصيتهم وثقتهم 

بأنفسهم وقدراتهم اإلبداعية

الحوار الدافئ المقنع غير المؤجل.. من أنجح 
أساليب التعامل مع الطفل العنيد 

حب  على  وتربيتهم  النف�س،  يف  والثقة  الإيجابية  على  لين�سوؤوا 

املختلفة،  امل�سكالت  ومواجهة  الآخرين  مع  والتعاون  امل�ساركة 

واإذا ف�سلوا فمن املهم اأن ن�ساعدهم على معرفة اأ�سباب ف�سلهم 

ل توبيخهم ومعاقبتهم. 

�لطفل �لعنيد!

النف�سية  ال�سحة  اأ�ستاذ  �سليمان،  ال�سيد  د.علي  ووفق 

هم  والأمهات  الآباء  يكون  ما  كثرًيا  فاإن  القاهرة،  بجامعة 

ال�سبب يف تاأ�سيل بع�س ال�سفات ال�سلبية لدى الأطفال كالعناد 

يعرف  ول  يولد  املثال  �سبيل  على  فالطفل  والعنف..  والع�سبية 

الرتبية عدم حتقيق كل  اأن من  الأم  وتت�سور  العناد،  �سيًئا عن 

طلباته، يف حني اأن الطفل ي�سر عليها، فين�ساأ على العناد.. ويف 

هذه احلالة نو�سي يف التعامل مع هذه النوعية من الأطفال مبا 

يلي:

اإىل  واللجوء  الطاعة،  على  الطفل  اإرغام  عن  البعد   •
دفء املعاملة اللينة واملرونة يف املوقف.. فالعناد الي�سري ميكن 

اأن نغ�س الطرف عنه، ون�ستجيب ملا يريد هذا الطفل، ما دام 

حتقيق رغبته لن ياأتي ب�سرر، وما دامت هذه الرغبة يف حدود 

املقبول.

اإذا كان �سغرًيا،  عليه  والتمويه  اآخر  ب�سيء  الطفل  • �سغل 
ومناق�سته والتفاهم معه اإذا كان كبرًيا. 

الأ�ساليب  اأجنح  من  املوؤجل  غري  املقنع  الدافئ  احلوار   •
عند ظهور موقف العناد، حيث اإن اإرجاء احلوار اإىل وقت لحق 

ُي�سعر الطفل اأنه قد ربح املعركة دون وجه حق. 

نوع  معرفة  ب�سرط  مبا�سرة،  العناد  وقوع  عند  العقاب   •
العقاب  نوع  لأن  بالذات،  الطفل  هذا  مع  يجدي  الذي  العقاب 

اأو  باحلرمان  فالعقاب  اآخر..  اإىل  طفل  من  تاأثريه  يف  يختلف 

عدم اخلروج اأو عدم ممار�سة اأ�سياء حمببة قد تعطي ثماًرا عند 

طفل ول جتدي مع طفل اآخر، ولكن ل نن�سح باأ�سلوب ال�سرب 

وال�ستائم لأنه لن يجدي، وقد ي�سعره باملهانة والنك�سار. 

ت�سعره  بطريقة  الطفل  من  طلباتنا  �سياغة  عدم   •
لعدم  الطريق  اأمامه  يفتح  ذلك  لأن  الرف�س،  منه  نتوقع  باأننا 

اأو  منه،  م�سمع  على  بذلك  و�سفه  وعدم  والعناد،  ال�ستجابة 

مثلك«،  عنيدين  لي�سوا  »اإنهم  بقولنا:  اآخرين  باأطفال  مقارنته 

اأي  اأو عندما يظهر بادرة ح�سنة يف  ومدحه عندما يكون جيًدا 

ت�سرف.

طفل م�شامل

كاآباء  اإننا  قائاًل:  حديثه  النف�سية  ال�سحة  اأ�ستاذ  ويوا�سل 

عندما  لنا  واإثارتهم  اأبنائنا  اأفعال  جراء  من  الغ�سب  ينتابنا 

وقلة احرتام،  يتعاملون معنا بفظاظة  اأو  يتحدوننا  اأو  يع�سوننا 

غ�سبهم،  ا�ستثارة  عن  م�سوؤولني  ا،  اأي�سً نحن،  نكون  قد  ولكننا 

ال�سفة  هذه  يكت�سب  الطفل  فاإن  ع�سبيني  الوالدان  كان  فاإذا 

منهما، ويعرب عن غ�سبه يف �سورة �سراخ اأو انفعال اأو تدمري.. 

الآثار  اإىل  تنبيهه  فعلينا  م�ساعره  �سبط  الطفل  نعلم  ولكي 

اأن  ونفهمه  والنف�سية،  البدنية  �سحته  على  للغ�سب  ال�سلبية 

له  يتعر�س  قد  ما  جتاه  مقبول  فعل  ورد  طبيعي  �سعور  الغ�سب 

من جرح م�ساعره اأو �سلبه حًقا من حقوقه، لكن املهم هو اإعمال 

رد  اختيار  يف  والأ�سدقاء  الراأي  اأ�سحاب  مع  والت�ساور  العقل 

على  ي�ساعده  اأن  �ساأنه  من  فهذا  امل�سكلة،  حلل  املنا�سب  الفعل 

امت�سا�س حالة الغ�سب والتغلب عليها. 

ول  رغباته،  واحرتام  م�سكالته  ملناق�سة  املنا�سب  الوقت  نختار  اأن  وعلينا 

ذلك  على  ون�ساعده  يهداأ  حتى  ننتظر  ولكن  غ�سبه،  حال  نن�سحه  اأو  نعاتبه 

نتبادل معه  اأو ال�سرتخاء.. ثم  بلعبة يحبها  واللعب  التنف�س  لتمرينات  باإر�ساده 

حكيم  عقالين  باأ�سلوب  الغ�سب  حالة  لإنهاء  املنا�سبة  والبدائل  القرتاحات 

م�ساعره  عن  التعبري  يجيد  ل  الطفل  كان  واإذا  بالآخرين.  عالقته  يف�سد  ل 

بالكلمات، فلرن�سده اإىل التعبري بالر�سم، ومن خالله ميكننا اأن ندير معه نقا�ًسا 

اأن  ميكن  ال�سن  يف  كبرًيا  البن  كان  واإذا  حلها..  وطريقة  امل�سكلة  حول  هادًئا 

نن�سحه بتدوين م�ساعره واأحا�سي�سه يف مذكرة، ومن خالل قراءتها �سنالحظ 

الإحاطة  على  �سي�ساعد  وهذا  الغ�سب،  لديه  تثري  التي  واملنا�سبات  املواقف 

بامل�سكلة والتعامل معها.

وعلينا احلذر من اأن نن�سح اأبناءنا بهذه املقرتحات اأو الو�سايا ول جن�سدها 

الغ�سب،  والتغلب على  اأ�سلوبنا يف �سبط م�ساعرنا  للطفل  يعك�س  الذي  ب�سلوكنا 

غ�سبت  فاإذا  تغ�سب«..  »ل  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول،  و�سية  ولنعلمهم 

فتو�ساأ لأن الغ�سب من ال�سيطان وال�سيطان من نار والو�سوء يطفئ الغ�سب كما 

يطفئ املاء النار«.

�أف�شل معلم

عمرهم،  عن  النظر  بغ�س  لنا  معلمني  اأف�سل  يكونون  قد  اأبناوؤنا  وي�سيف: 

فلديهم قدرات ومهارات كثرية قد تنفعنا يف حياتنا بتقدمي درو�س لنا يف ال�سرب 

واحلب غري امل�سروط، والحرتام املتبادل وحل امل�ساكل بطريقة اإبداعية، وقبول 

حتمية التغيري والر�سا باحلياة كما هي.. فلماذا ل نتقبل اأن يعلمنا اأولدنا، واأن 

ن�ستفيد من مهاراتهم يف هذا اجلانب اأو ذاك؟ 

واإذا حدث موقف معني فليحاول الآباء اأن يجربوا اأ�سلوًبا جديًدا يف الت�سرف 

يف هذا املوقف، ولكن عليهم اأن يثبتوا يف املواقف التي تتكرر يف ظروف م�سابهة، 

حتى تر�سخ قاعدة ثبات املبداأ ووحدة الثواب والعقاب يف ذهن البن.

لأبنائهم،  جيدين  م�ستمعني  يكونوا  اأن  الآباء  على  ينبغي  اأخرى  ناحية  من 

كما يحبون اأن ينفذوا اأوامرهم ون�سائحهم. فالأبناء يحزنهم كثرًيا اأن يفتقدوا 

اآذان اآبائهم ال�ساغية مل�ساكلهم والأمور التي توؤرقهم. فليحاول الآباء اأن يو�سعوا 

وي�سعدهم،  ي�سايقهم  مبا  لهم  ليبوحوا  الأبناء  حلديث  وقًتا  ويوفروا  �سدورهم 

اأو �سهرهم هذا.. فقد يرى  يومهم  التي مرت بهم يف  واأخطرها  املواقف  واأهم 

الآباء اأن هذه اأمور تافهة ل ت�ستحق ت�سييع وقتهم يف �سماعها من اأبنائهم، ولكن 

ليالحظ كل اأب واأم النتيجة عندما يخ�س�سون اأوقاًتا ي�ستمعون فيها لأبنائهم، 

ف�سريون اأنهم ي�سبحون اأقل حدة واأكرث لطفا.. فن�سيحتي لهم اأن يجربوا هذه 

اأطفالهم  اإىل  ولينظروا  الأولد،  ل�سلوك  نتيجة  بالإحباط  اأح�سوا  اإذا  الطريقة 

على اأنهم معلميهم و�ستبهرهم الفوائد التي �ستعود عليهم وعلى اأولدهم وعلى 

عالقتهم مًعا بالنفع الكبري. 

عدو �أو �شديق؟

وعن راأى الدين يف ال�سكاوى املتكررة التي تنطق مبكنون ما يف نفو�س الكثري 

من الآباء، يقول د.يو�سف قا�سم، اأ�ستاذ ال�سريعة بكلية احلقوق جامعة القاهرة:

واإدراك  لأبنائهم،  نظرتهم  يف  واقعيني  يكونوا  اأن  والأمهات  الآباء  على 

اختالف زمان الأبناء عن زمانهم.. ويف ذلك يروى اأن عمر بن اخلطاب، ر�سي 

اهلل عنه، ناول رجاًل �سيًئا، فقال له الرجل: خدمك بنوك، فقال عمر بل اأغنانا 

اهلل عنهم. ويروى اأنه راأى رجاًل يحمل طفاًل على عنقه فقال: ما هذا منك؟ قال 

ابني.. قال عمر: اأما اإنه اإن عا�س فتنك، واإن مات حزنك.

اأو �سديق..  و�سدق من قال ابنك ريحانك �سبًعا، وخادمك �سبًعا، ثم عدو 

فعلى الأب اأن يكون حذًرا يف تعامله مع ابنه ول ي�ست�سلم لعداوته و�سالله، كاأن 

يكون تارًكا لل�سالة، اأو مق�سًرا يف حق اهلل ور�سوله، فال ميده باملال الذي يزداد 

ويعد  الطيبة،  والكلمة  وامل�سورة  بالن�سح  �سديًقا  يتخذه  لكن  غيًّا،  به 

�سالله ابتالء ي�ستحق ال�سرب والر�سا بق�ساء اهلل.. وعلى الوالد هنا 

�سيطان  به يف معركته مع  ينت�سر  الذي  الدعاء �سالحه  يتخذ من  اأن 

ابنه، واأن يتحلى بال�سالبة واحلزم يف رد البن اإىل جادة ال�سواب، 

فال يبادر اإىل اإ�سباع رغباته وبخا�سة اإذا كانت غري �سرورية، بل يبد 

بحرمانه  فليعاقبه  الأمر  ا�ستدعى  واإذا  وتعنته،  اإ�سراره  من  ا�ستياءه 

من بع�س المتيازات التي كان يخ�سه بها، فهذه العقوبات املعنوية قد 

تفيد يف ردعه ويف اإك�سابه القدرة على التحكم يف رغباته، بل واإرجائها 

العقوبة واحلرمان  املبالغة يف  الأولويات.. ولبد من جتنب  وفق مبداأ 

الرجعة  خط  بذلك  ويقطع  يخ�سره  ل  حتى  وكبرية  �سغرية  كل  على 

مما  اأكرث  يوؤتي  احلزم  مع  الرفق  اأن  وليعلم  بينهما،  التوا�سل  وج�سر 

يوؤتيه الإفراط يف العقوبة فاهلل ل يعجل العقوبة للع�ساة، بل يفتح لهم 

باب التوبة والعتذار.

تر�شيد �ل�شك

جتاه  ال�سك  على  اأبناءنا  نربي  اأن  من  ال�سريعة  اأ�ستاذ  يحذر 

�سلوكهم، فنحن نظن اأنهم قد يكذبون علينا، واأنهم يت�سرفون خالل 

هذه  لإثبات  نتجه  ولذلك  فيها،  مرغوب  غري  ت�سرفات  عنهم  بعدنا 

قالب  يف  التهم  وقذف  ال�سكية،  الأ�سئلة  باإلقاء  دح�سها  اأو  ال�سكوك 

ال�سوؤال.. ونحن ل نفرت�س اأن نتجاهل ما باأنف�سنا من �سكوك وظنون. 

واقعي  �سند  لها  يكن  اإذا مل  ال�سكوك  الوالدين جتنب هذه  ولكن على 

اإذا  ال�سك  على  الظن  ح�سن  نقدم  اأن  الإ�سالمي  فال�سلوك  يدعمها.. 

يَُّها 
َ
كان �سلوك الأبناء �سلوًكا قومًيا م�ستقيًما كما قال اهلل تعاىل {يا اأ

نِّ اإِْثٌم}.. ويف حديث  نِّ اإِننَّ َبْع�َس الظنَّ َن الظنَّ ِذيَن اآَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثرًيا مِّ النَّ

اأبي هريرة اأن ر�سول اهلل، �سلى اهلل عليه و�سلم، قال: »اإياكم والظن، 

فاإن الظن اأكذب احلديث«.. وال�سك هو حديث الكذب فهو ل يبنى على 

حقائق واأدلة وبراهني واإمنا هواج�س واأوهام وتخر�سات، ومن املوؤ�سف 

واملخجل اأن نبني قراراتنا على اأوهام .اإن توجيه اأ�سئلة التهام واإظهار 

عدم الثقة بالأبناء يوؤدي اإىل �سعور البن اأنه يف نظر والديه غري موؤهل 

لثقتهما واأنهما ل يفهمانه، وبالتايل يبتعد عنهما ويتجه اإىل الكتمان، 

ويف هذه احلالة يكون البن قد فقد اجلو الأ�سري املريح الذي ي�ستطيع 

و�سائل  فهناك  و�سعادة..  باطمئنان  رغباته  ويحقق  ذاته  يجد  اأن  فيه 

اأثًرا �سلبًيا على  اأن يدعوا  كثرية للتحقق من �سحة �سكوك الآباء دون 

اأكرث  اأ�سئلة  واإلقاء  ال�سكية،  الأ�سئلة  وجتنب  احلوار  خالل  من  الأبناء 

لباقة وو�سوًحا حتى يح�سلوا منهم على احلقيقة.

رة
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يقع متنزه الثمامة يف �سمال �سرق مدينة الريا�س، على م�سافة تبعد 80 كم 

م�ساحته  وت�سل  الدويل،  امللك خالد  كم من مطار   35 ونحو  املدينة،  مركز  من 

ا اجلنادرية  الإجمالية اإىل 370 كم2، وهو �سمن منطقة الثمامة التي ت�سم اأي�سً

اإىل  اإ�سافة  الثمامة،  طريق  امتداد  على  املنت�سرة  واملتنزهات  الفرو�سية  ونادي 

وتتمتع  الأودية.  من  ت�سكيالت  على  حتتوي  بيئية  اأهمية  ذات  �سا�سعة  اأرا�س 

فهي  مهمة.  �سياحية  منطقة  ت�سبح  لأن  توؤهلها  عالية  باإمكانات  املتنزه  منطقة 

الأغرا�س،  واملتعددة  الوطنية  الرئي�سة  ال�سياحية  التنمية  م�ساريع  معايري  تلبي 

كما متثل الثمامة حالًيا اأكرث املناطق �سعبية لدى �سكان مدينة الريا�س من خالل 

الأن�سطة الرتفيهية التي ت�سمل املتنزهات الربية والتخييم والرتفيه نظًرا لقيمتها 

البيئية العالية وموقعها القريب من املدينة.

تت�سكل اأر�س متنزه الثمامة من ه�ساب تتخللها الأخاديد والوديان اإىل جانب 

ال�سرق  ومن  الطوقي،  و�سعيب  طريق  ال�سمال  من  املتنزه  يحد  حيث  ال�سهول، 

�سل�سلة جبال العرمة ومن الغرب طريق املجمعة املحاذي لنفود عرق الرثمة، ومن 

والنباتية  احليوانية  الفطرية  باحلياة  لالهتمام  ونتيجة  البويب.  طريق  اجلنوب 

واملحافظة عليها طوال العقود املا�سية، فقد مت ر�سد 195 نوًعا من النباتات يف 

الربية  احليوانات  من  ف�سائل  اأربع  وجدت  فقد  الربية  احليوانات  اأما  املنطقة، 

ب�سبكة  الثمامة  منطقة  وتتمتع  واحل�سرات.  والزواحف  والطيور  الثدييات  هي 

أكثر المناطق شعبية لدى السكان 
يجتذب 2.4 مليون زائر سنوًيا

طرق مزدوجة و�سريعة تربطها مبدينة الريا�س واملناطق الأخرى.

له،  التطويري  وامل�ستوى  للمتنزه  ال�سا�سعة  امل�ساحة  اإىل  بالنظر   

لال�ستثمار  �ساملة  تنفيذية  خطة  الريا�س  تطوير  هيئة  و�سعت  فقد 

ال�سياحي  ال�ستثمار  �سواعد  اأحد  يكون  لأن  تتطلع  الثمامة،  متنزه  يف 

والرتويحي والثقايف يف مدينة الريا�س، واأن يكون منوذًجا للتخطيط 

تنميتها، وحتقق  وت�سهم يف  البيئة،  تتوافق مع معطيات  التي  والإدارة 

والجتماعي  الثقايف  املجال  يف  وزائريها  املدينة  �سكان  احتياجات 

والرتويحي، واأن يكون اأحد روافد النمو القت�سادي للمدينة. وتتكون 

اأ�سا�سية  مراحل  �ست  من  املتنزه  يف  لال�ستثمار  التنفيذية  اخلطة 

ت�سمل: حتديث املعلومات احلالية وتطوير الروؤية امل�ستقبلية، ومراجعة 

الإدارة  اآلية  واإعداد  وال�سياحة،  الرتويح  جمال  يف  وم�سحها  ال�سوق 

ت
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�لأبرز يف �لعا�شمة

الثمامة رئة الرياض
عو�مل جذب ترفيهية �شياحية �قت�شادية تتو�فر للمتنزه �لأبرز يف 

�لعا�شمة تر�شحه لقفز�ت م�شتقبلية.

يعد متنزه �لثمامة �إحدى �أهم �ملناطق �ملفتوحة يف مدينة �لريا�س، وحظي بعناية خا�شة من قبل �لهيئة �لعليا لتطوير 

مدينة �لريا�س من خالل �لدر��شات �لتي �أجرتها، ومن �أبرزها �ملخطط �ل�شرت�تيجي �ل�شامل للعا�شمة �لذي تناول �ملتنزه 

�شمن عناية �ملخطط باملناطق �ملفتوحة يف �ملدينة. 



املايل  والتحليل  العامة،  واملرافق  ال�ستثمارية  املتنزه  لعنا�سر 

املخطط  وحتديث  املقرتحة،  ال�ستثمارية  للفر�س  والقت�سادي 

للفر�س  حقائب  واإعداد  القت�سادية،  والبيانات  ال�سامل 

ال�ستثمارية بغر�س ت�سويقها للقطاع اخلا�س.

تطوير �ملرفق �حليوي

�ساغت هيئة التطوير روؤية خا�سة للمتنزه تقوم على تطويره 

الرتويحية  املتطلبات  لتحقيق  وذلك  اخلا�س  القطاع  مب�ساركة 

حتقيق  مع  وم�ستقباًل،  حا�سًرا  املدينة  ل�سكان  والرتفيهية 

ال�ستدامة على املوارد البيئية، ويف الوقت نف�سه حتقيق اجلدوى 

من  ومت  املختلفة.  والرتفيهية  الرتويحية  للعنا�سر  القت�سادية 

خمطط  و�سع  الثمامة  ملتنزه  ال�ساملة  التنفيذية  اخلطة  خالل 

اجلنوب  من  الرتويح  كثافة  يف  متدرجة  م�ستويات  ي�سع  �سامل 

البيئية  الناحية  من  ح�سا�سية  الأكرث  املنطقة  حيث  ال�سمال  اإىل 

مثل  املتنزه  يف  املتوافرة  املختلفة  الطبيعية  العنا�سر  وا�ستغالل 

جبال العرمة واأودية وفيا�س الثمامة. 

وترويحًيا  ترفيهًيا  عن�سًرا   14 على  املخطط  وا�ستمل 

التلفريك، حديقة  اأو  املعلقة  »العربات  ت�سمل:  وتعليمًيا  وتثقيفًيا 

النباتية،  احلديقة  الطبيعي،  املتحف  ال�سفاري،  و�ساليهات 

ال�سباب  مركز  املغامرات،  مركز  العائلية،  اليومية  املخيمات  الربية،  املخيمات 

وت�سم  الرتفيهية  املدينة  الزوار،  مركز  ال�سباب،  خميمات  الرتفيهي،  الريا�سي 

العديد من مرافق الرتفيه والإقامة ومن اأهمها: مدينة الألعاب والألعاب املائية 

وعامل الثلج ومنطقة �سارع املهرجان وم�سرح الرتفيه والتعليم ومنطقة املنتجعات 

امللك  ال�سعودي، ومركز  الطريان  نادي  اإىل  اإ�سافة  ال�سخري،  املنحدر  ومنطقة 

خالد لأبحاث احلياة الفطرية.

وجهة ��شتثمارية

طرحها  ولغر�س  اأعاله  للعنا�سر  القت�سادية  اجلدوى  درا�سة  على  وبناًء 

جرى  حيث  بع�سها،  مع  العنا�سر  دمج  مت  اخلا�س،  القطاع  قبل  من  لال�ستثمار 

وثقافية  ترويحية  عنا�سر  عدة  منها  كل  حتوي  ا�ستثمارية  حقائب  ثماين  تكوين 

اليومية  واملخيمات  املعلقة،  العربات  يلي:  ما  احلقائب  وت�سم  وتعليمية خمتلفة. 

الريا�سي  ال�سباب  ومركز  املغامرات  ومركز  الطبيعي،  واملتحف  العائلية، 

وحديقة  النباتية،  واحلديقة  الربية،  واملخيمات  ال�سباب،  وخميمات  الرتفيهي، 

الطريان  ونادي  الرتفيهية،  واملدينة  الزوار،  ومركز  ال�سفاري،  و�ساليهات 

ال�سعودي، ومركز امللك خالد لأبحاث احلياة الفطرية.

�سنوًيا.  زائر  مليون   2.4 ويجتذب  وظيفة،   3000 من  اأكرث  �سيوفراملتنزه 

ووقعت هيئة تطوير الريا�س خالل املرحلة املا�سية عقد نادي الطريان ال�سعودي 

اإبان  الدفاع،  وزير  العزيز،  عبد  بن  �سلمان  الأمري  برعاية  افتتاحه  جرى  الذي 

توليه اإمارة الريا�س، كما افتتحت الهيئة املرحلة الأوىل من املخيمات التي ت�سمل 

50 خميًما باأحجام خمتلفة مع مرافقها، ويجري ت�سغيلها حالًيا من قبل القطاع 

اخلا�س كنواة لال�ستثمار يف املتنزه، كما اأن مركز امللك خالد لأبحاث 

اخلطة  يف  له  املخ�س�سة  املناطق  يف  عمله  يزاول  الفطرية  احلياة 

التنفيذية ال�ساملة للمتنزه.

مر�فق وجتهيز�ت �أ�شا�شية 

طرق  �سبكة  اأبرزها  من  املرافق  من  عدد  حالًيا  املتنزه  يف  يتوافر 

باملتنزه طرق  كما حتيط  ا،  بع�سً بع�سها  املتنزه  اأطراف  تربط  داخلية 

مع  رئي�س  ومدخل  ب�سهولة  اإليه  الو�سول  توؤمن  وحديثة  مزدوجة  برية 

اآبار  من  بعدد  وجهز  املتنزه  كامل  ت�سوير  ومت  املتنزه،  لإدارة  مكاتب 

20 ميغا وات، كما متر  املياه العميقة ومبحطة حتويل كهربائية بطاقة 

كهربائية  خطوط  واجلنوبي  ال�سمايل  امتداديه  وعلى  املتنزه  بجانب 

رئي�سة ميكن ال�ستفادة منها يف زيادة الطاقة الكهربائية للمتنزه، كما 

توجد �سبكة اإ�سقاط رئي�سة للهاتف الثابت وعدد من الأبراج التي توؤمن 

متنزه  تطوير  خمطط  يت�سمن  فيما  اجلوال،  بالهاتف  املنطقة  تغطية 

الأ�سا�سية  والتجهيزات  املرافق  من  املتطلبات  جميع  درا�سة  الثمامة، 

للمتنزه مبا يف ذلك اإن�ساء حمطات تنقية املياه ومياه ال�سرف ال�سحي 

اإ�سافة اإىل  ومعاجلتها، و�سبكة الري العامة، وحمطات نقل النفايات، 

الكهربائية، و�سبكة الطرق املختلفة  النقل  التحويل، وخطوط  حمطات 

امل�ستويات امل�سفلتة منها والرتابية خلدمة جميع اأرجاء املتنزه.

ما يزيد على ثالثة آالف فرصة عمل 
يوفرها المكان وخطة موسعة 

لتطويره

يتوافر في المتنزه حالًيا عدد من 
المرافق من أبرزها شبكة طرق داخلية 

تربط أطراف المتنزه بعضها بعًضا

ت
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حة
ص

غذ�ء �لدماغ

فهو  الغذاء.  لهذا  الهائلة  حلاجته  �سببان  وثمة  للكولني،  جاحمة  �سهية  للدماغ 

 ،Acetylcholine الأ�سيتيلكولني  الأ�سا�سي  الع�سبي  الناقل  لإنتاج  �سروري 

ا لبناء وحفظ اأغ�سية خاليا الدماغ، والأ�سيتيلكولني حيوي مللكات  وُي�ستخدم اأي�سً

ا يف التحكم باحلركات. ول عجب اأن ينخف�س  التفكري والذاكرة والنوم، ويدخل اأي�سً

والنوم،  الذاكرة  يف  �سعف  عنه  لينتج  العمر،  يف  التقدم  مع  العن�سر  هذا  اإنتاج 

العن�سر  هذا  اإنتاج  ينخف�س  اأن  عجب  ول  باحلركات.  التحكم  يف  ا  اأي�سً ويدخل 

مع التقدم يف العمر، لينتج عنه �سعف يف الذاكرة وتراجع يف القدرة على التعلم 

 Acetylcholineوتقهقر يف الوظائف العقلية ب�سكل عام. وقد تبني اأن معدل الـ

هو منخف�س كثرًيا لدى امل�سابني بالزهامير »اخلرف«. وعندما ل يتلقى الدماغ 

الكمية الكافية من الكولني من اأجل ت�سنيع الأ�سيتيلكولني، يلجاأ اإىل ا�ستخراجه 

من اأغ�سية اخلاليا، وهذا ما يعرف بالتدمري الذاتي. يف حني اأن هذه العملية توؤمن 

على املدى الق�سري مورًدا من الكولني لإنتاج ما يكفي من الأ�سيتيلكولني للحفاظ 

على الذاكرة والوظائف الأخرى، لكن على املدى الطويل تلحق باخلاليا الع�سبية 

اأداوؤها. ويعد الكولني عن�سًرا  �سرًرا كبرًيا لأن الأغ�سية تفقد ليونتها ويت�ساعف 

يكون  الكولني  فو�سفاتيديل  لأن  و�سحية،  �سليمة  خاليا  اأغ�سية  لبناء  ا  اأي�سً مهًما 

اإنزمي يعمل على تكوين كيميائيات  ا على ن�ساط  اأي�سً ثلث غ�ساء اخللية، وي�ساعد 

لالأ�سيتيكولني  املعروفة  الوظائف  اأقل  من  النوم  واأمناط  الكولني  اأخرى.  ع�سبية 

امل�ساعدة على احلفاظ على اأمناط النوم، وذلك لأنه يتحكم باحلوا�س، وهو يقوي 

ما ُيعرف باحلاجز املحّفز ويجعل من النوم و�سط ال�سجة اخلفيفة اأمًرا ممكًنا. 

مع التقدم يف العمر منيل لأن ن�سبح من اأ�سحاب النوم اخلفيف، وي�سيب الن�ساء 

بعد �سن الإيا�س انخفا�س مفاجئ وحاد يف معدلت الأ�سيتيكولني بفعل اختفاء اأو 

زوال هورمون الأ�سرتوجني، وي�ستكني ب�سورة مفاجئة من الأرق والنوم اخلفيف. 

الذهنية  امل�سائل  وحل  الرتكيز  قدرة  تعزيز  على  نف�سه  املحّفز  احلاجز  وي�ساعد 

وامل�ساكل.

انتباًها  اأقل  جتعلنا  منه،  الكافية  غري  الكمية  اأي  ال�سيتيلكولني،  من  القليل 

واأكرث عر�سة للغ�سب، كما اأن الكثري منه يثري التهيج وعدم الن�سباط. 

�سن  بعد  البديل  الهورموين  العالج  يتبعن  ل  الالتي  الن�ساء  تتعر�س  كذلك 

الإيا�س اإىل جفاف يف الأغ�سية املخاطية، ما يوؤدي اإىل نزف دموي لالأنف، ومرة 

اأخرى يكون ال�سبب عدم كفاية الأ�سيتيكولني الذي من �ساأنه احلفاظ على رطوبة 

الأغ�سية املخاطية.

�حلماية من �لكولي�شرتول

ا، كعن�سر غذائي، اأنه ي�ساعد على الوقاية من بناء  ومن اأهمية الكولني اأي�سً

ليكّون   Inositol الأينوزيتول  مادة  مع  تفاعله  خالل  من  وذلك  الكولي�سرتول، 

هذه  يف  يبقى  الكولي�سرتول  اأن  وطاملا  �سائل.  �سكل  يف  الدهون  على  ُيبقي  مركًبا 

�سهولة  تاأمني  اإىل  اإ�سافة  الدموية،  الأوعية  جدران  على  يرتاكم  لن  فهو  احلالة 

انتقاله مع الدهون لكي ي�سار اإىل ا�ستخدامه من قبل اجل�سم اأو التخل�س منه. 

وك�سفت عدة درا�سات اأنه عندما مّت تزويد فئران خالل الن�سف الأخري من 

هذه  ن�سل  اأظهر  الكولني،  من  عليه  متعارف  مبعدل  مرات  �ست  اأو  خم�س  احلمل 

الفئران حت�سًنا مدى احلياة يف النتباه والذاكرة. واأكرث من ذلك، فاإن هذه الذرية 

مل تتعر�س على غرار اأترابها اإىل تقهقر يف الذاكرة. ويبدو اأن توافر الكولني خالل 

فرتة النمو اجليني يوؤدي اإىل نظام ع�سبي اأكرث فعالية ويوؤمن �سحة فائقة للدماغ 

ملدى احلياة عند احليوان، لذا فاإن هناك �سبًبا وجيًها لالعتقاد باأن الكولني هو 

ا على الإن�سان، فاإن التزويد  اأي�سً العامل امل�ساعد. واإن كانت هذه النتائج تنطبق 

واحلفاظ على �سحة  اأف�سل  اأداء عقلي  بغية  الــولدة  قبل  ما  بالكولني يف مرحلة 

اأن املواليد  الدماغ مدى احلياة، �سُي�سكل انقالًبا �ساعًقا يف عامل الطب. ل �سك 

يف  طبيعي  ب�سكل  متوافر  فاإنه  لذا  الكولني،  من  كبرية  لكميات  يحتاجون  اجلدد 

حليب الأم. وجتدر الإ�سارة اإىل اأن هذه الكميات ترتبط مبدى ا�ستهالك الأم من 

هذه املادة، فالأم املر�سعة التي ل تعتمد نظاًما غذائًيا غنًيا بالكولني تعر�س نف�سها 

وبالتايل طفلها اإىل نق�س يف معدلها، من �ساأنه لو كان مرتفًعا اأن يوفر 

حًدا اأق�سى من منو الدماغ. 

م�شادر �لكولني

فول  يف  املتوافرة  »الدهنية«   Lecithin اللي�سيتني  مــادة  اأن  مع 

للكولجني.  فعاًل  لي�ست م�سدًرا  اأنها  اإل  الثمن،  باهظة  لي�ست  ال�سويا 

ويعتقد بع�س العلماء اأنه من الأف�سل ا�ستخدام الكولني من ثاين حم�س 

كيفية  حول  ت�ساوؤلت  وثمة  الكولني.  وكلوريد   Bitartrate الطرطرات 

امت�سا�س م�سافات الكولني، وذلك لأن عملية المت�سا�س تت�ساءل مع 

التقدم يف العمر. لذا يجهد العلماء يف البحث عن مرّكب للكولني يكون 

اأف�سل قابلية لالمت�سا�س، واأكرث فعالية يف رفع معدلت الأ�سيتيلكولني 

وزيادة اإنتاج الفو�سفوليبيد يف اأغ�سية اخلاليا. 

من  م�ستّقة  مادة  وهو  فو�سفوريلكولني،  الغلي�سرييل  اأن  وجدوا  وقد 

اإىل الفو�سفوريلكولني وحده،  Lecithin يتحول بعد اله�سم  اللي�سيتني 

اأي اإىل �سكل نا�سط بيولوجًيا من الكولني القابل للعبور مبا�سرة عرب الدم 

اإىل الدماغ، ليتم ا�ستخدامه من اأجل اإنتاج الأ�سيتيكولني. وجتدر الإ�سارة 

اإىل اأن الغلي�سرييل فو�سفوريكلورين يظهر طبيعًيا يف الن�سيج الع�سبي، 

وهو �سكل خمّزن من الكولني امل�ستخدم من قبل الدماغ. كما اأنه يدخل 

يف بناء اأغ�سية اخلاليا ويعزز بالتايل �سيولتها. ومن اأبرز امل�ساكل التي 

يواجهها هي ت�سلب هذه الأغ�سية مع التقدم يف العمر، ما يوؤثر بالتايل 

على  املــادة  بهذه  التزويد  �ساعد  وقــد  الع�سبية.  املتلقيات  وظائف  يف 

كثافة  على  حتتوي  التي  الدماغ  مناطق  من  الأ�سيتيلكولني  اإطالق  دعم 

 hippocampus مركزة من اخلاليا الكولينجية مثل مركز قرن اآمون

املعروف باأنه البنية الأ�سا�سية للذاكرة. كما اأثبت اأن الأ�سيتيلكولني يوؤدي 

فهي  ونتيجة ذلك  مبا�سرة،  بطريقة غري  الدومامني  تن�سيط جهاز  اإىل 

حت�سن الذاكرة والقدرات الذهنية. وقد بينت الدرا�سات على احليوانات 

هذا التح�سن. وظهر تنبُّه الدماغ من خالل زيادة ذبذبات موجاته من 

الألفا البطيئة والألفا ال�سريعة والبيتا البطيئة. 

مت  عندما  حت�سًنا  الــدمــاغــيــة  بال�سكتة  املــ�ــســابــون  ـــدى  اأب كــذلــك 

الغلي�سريل فو�سفوريلكولني. ويف التجارب على الفئران بينت  اإعطاوؤهم 

اأما  الع�سبية.  اخلاليا  �سرر  اإ�سالح  على  �ساعد  اأنه  الأن�سجة  فحو�س 

 1200 اأن جرعة  التجارب ال�سريرية عند مر�سى الزهامير، فقد بينت 

كيفية �ملحافظة على ذ�كرة جيدة

شباب الدماغ
هورمونات �لذ�كرة و�ملز�ج �جليد، عنا�شر �أ�شا�شية لتعزيز �مللكات �لفكرية و�لقدر�ت �لذهنية.

�أ�شرع بكثري  �لعمر هو  بالتقدم يف  �ملرتبط  �لذهني  �لرت�جع 

بريطانية  در��شة  بينت  وقد  �شائًد�.  �لعتقاد  كان  مما  و�أعمق 

74 من �لعمر بر�هني،  60 و �ل  حديثة �شملت م�شنني ما بني �ل 

موؤكدة على �أن �لرت�جع �لذهني كان عميًقا جًد�. وعلى �لرغم من 

�أننا كنا نف�شل �أل يكون �لتقدم يف �لعمر مرت�فًقا بال�شرورة مع 

خ�شوف يف �لوظائف �لفكرية، �إل �أن �لأرقام توؤكد عك�س ذلك متاًما، 

و�أن �لأمر لي�س ظاهرة لأنه ي�شمل �لأكرثية �ل�شاحقة من �لعمر 

�لثالث. يقابل هذ� �لو�قع �ملوؤ�شف �أخبار جيدة، وهي �لكت�شافات 

ع�شبية  خاليا  �إنتاج  ي�شتطيع  �لدماغ  �أن  توؤكد  �لتي  �جلديدة 

جديدة. فبعد عقود من �لعتقاد باأن ل حمالة من فقد�ن �خلاليا 

�لع�شبية ول عودة عن ذلك، �أثبت علماء من جامعة برين�شتون، 

موؤخًر�، �أن خاليا ع�شبية جديدة تتكون عند �لقرود، وهي تن�شاأ يف 

عمق �لدماغ ثم تتجه �إىل مو��شع خمتلفة، مبا فيها غ�شاء �لدماغ 

هذ�  ومفاد  �لعالية«.  �لتفكريية  »�لوظائف  مركز  حيث  �لأمامي 

�لكت�شاف �أنه �أ�شبح بالإمكان ��شتبد�ل �خلاليا �لع�شبية �لقدمية 

�أو على �لأقل جزء منها، وهذ� ي�شكل فتًحا جديًد� و�آفاًقا و��شعة 

�لدماغ  مل�شاعدة  و�شائل  �إيجاد  بغية  �جلديدة،  �لأبحاث  ل�شالح 

على �إعادة �لتجدد و�حلفاظ على �لقوى �لذهنية ملرحلة �ل�شباب. 

ا، على �لإن�شان كما هو على  وين�شحب تكوين �خلاليا �جلديدة، �أي�شً

�لقرود، وهو ما ُيجمع عليه �لعلماء، و�لأمل كبري بعك�س �ل�شرر 

�لذي ي�شيب �لدماغ �أو �إ�شالحه. كذلك ي�شري �لكت�شاف �جلديد 

�إىل �أهمية توفري �لعنا�شر �لغذ�ئية �ل�شرورية، لكي ت�شهل عملية 

�أ�شهل  ت�شبح  �لع�شبي  �لتجدد  عملية  �أن  ويبدو  �خلاليا،  �إنتاج 

عندما يكون هناك وفرة يف �لكتل �لتي تبني غ�شاء �خللية، مثل 

مادة �لكولني فو�شفاتيدل Phosphatidy Choline و�ل�شريين 

عو�مل  �أن  �إىل  وبالنظر   Phosphatidy Serine فو�شفاتيدل 

منو �خلاليا �لع�شبية هو حتت �لتحكم �لهورموين، فاإن �لعالج 

�لبديل لهورمون �ل�شرتويد يجب �أن يوؤخذ يف �حل�شبان ول يبد�أ 

�لرت�جع �لذهني فجاأة يف وقت متاأخر، بل ميكن مالحظته عندما 

يبد�أ �لأ�شخا�س بال�شكوى من �شوء �لذ�كرة و�شعفها. فبعد عمر 

�خلم�شني، يجب �أن نويل �لأهمية للياقة �لذهنية، كما هي �حلال 

بالن�شبة للياقة �جل�شدية. وي�شكل رفع معدلت ناقالت �لأع�شاب 

فهو  �لآخر  �لتحدي  �أما  كبرًي�،  حتدًيا   Neurotransmitters
�حلفاظ على �شيولة ق�شوى لأغ�شية �خلاليا �لع�شبية.

د.فر�ج هارون
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معظم  يف  اأف�سل  حت�سن  اإىل  تــوؤدي  امل�سدر  هذا  من  ميلليغرام 

من  ميلليغرام   1500 من  ال�سلوكية  والأمنــاط  الذهنية  الوظائف 

الـ مع  الغلي�سريل  ومبقارنة  الأ�سيتيلكولني.  وهو  الآخــر  امل�سدر 

املر�سى  عند  اأف�سل  نتائج  ا  اأي�سً له  كانت   CDP Choline
للكولني  م�سدر  اأف�سل  اأنه  اإًذا  ويبدو  الوعائي،  بالعته  امل�سابني 

�سريين  الفو�سفاتيدل  مــادة  ال�سريين  مــادة  ومثل  الــدمــاغ.  يف 

الليبدات  مــن  ــا  اأيــ�ــسً هــي   Phosphatidyl PS Serine
ب�سكل  متوافرة  وهي  اجل�سم،  من  خلية  كل  غ�ساء  يف  املوجودة 

اأهم مهامها احلفاظ على مرونة  اإحدى  الدماغ. ومن  خا�س يف 

الغذائية  العنا�سر  بتدفق  ي�سمح  منها  الكايف  واملعدل  الغ�ساء، 

متثيل  عمليات  ف�سالت  من  التخل�س  وت�سهيل  اخلاليا  داخــل 

اخللية  غ�ساء  اأداء  حت�سن  ويعني  هذا   .Metabolism الغذاء 

اإطالق   PSالـ مادة  ت�سهل  كما  الطاقة،  اإنتاج  حت�سًنا مماثاًل يف 

لذا  والــدوبــامــني،  ال�سيتيلكولني  فيها  مبا  الع�سبية،  الناقالت 

تعيد   PSالـ اأن  الأبحاث  وبينت  الع�سبي.  لالت�سال  حيوية  تعد 

 Neurotransmitter الع�سبية  الناقالت  متلقيات  عــدد 

اأظهرت  وقــد  ال�سباب.  مرحلة  خــالل  معدلها  اإىل   receptor
الـPS �ساعف كثافة  اأن تزويدها مبادة  الفئران  الدرا�سات على 

ما  املئة،  25 يف  بن�سبة  الدماغ  الـNMDA يف مقدمة  متلقيات 

جميع  حت�سن  وبالتايل  الع�سبية  الإ�سارات  وقوة  �سرعة  من  رفع 

الأداء  معدل  رفع   PSالـ اأن  النتائج  واأظهرت  لذهنية.  الوظائف 

12 عاًما والتح�سن اجلذري  الفكري اإىل ما كان عليه قبل مرور 

ظهر ب�سكل اأكرث و�سوًحا عند الأ�سخا�س الذين كانوا يعانون درجة 

تبني  اأخرى  درا�سة  الأ�سا�سية. ويف  الذاكرة  تقهقر  اأكرث حدة يف 

اأن املر�سى امل�سابني بداء باركن�سون »اختالل ع�سبي يوؤدي اإىل 

ا يف الـEEG، ت�ساعف عندهم  ت�سلب«، والذين يعانون انخفا�سً

هذا العن�سر امل�ساعد على �سفائهم كرّدة فعل جتاه فو�سفاتيديل 

الو�سوح  اإىل  الذاكرة  اتقاد  من  النتائج  اأثــارت  وقد  ال�سريين. 

والنتباه واحليوية والقدرة على حتمل الإجهاد، ذهول الباحثني. 

ويف درا�سة اأخرى، تبني اأن اإ�سافة الـPS �ساعفت من موجات األفا 

الدماغية بن�سبة 20 يف املئة، واملعروف اأن هذه املوجات تت�ساءل 

النمط  هــذا  عك�س  من   PSالـ ميكن  وقــد  العمر،  يف  التقدم  مع 

وبالتايل احلفاظ على �سباب الدماغ وامل�ساعدة على الوقاية من 

ت�سرر الدماغ املرتبط بالكورتيزول. كما اأثبتت الرباهني اأنه قد 

يقي يف املراحل املبكرة من العته Dementia. وجتدر املالحظة 

 E اإىل وجوب تناول امل�سافات من م�سادات الأك�سدة كالفيتامني

الـPS من ال�سوارد احلرة »Radicals«. ومن العنا�سر  حلماية 

امل�ساعدة على اإنتاج الأ�سيتيلكولني الفيتامني B5 املعروف علمًيا 

حقه  يلَق  مل  اإذ   ،Pantothenic Acid بحام�س البانتوثنيك

من الإعالم والتعريف عنه كعن�سر اأ�سا�سي يف حماية الأع�ساب، 

 Pantotethine وهو يتحول داخل اجل�سم اإىل مادة البنتوتثني

 CoenzymeA التي توؤدي بدورها اإىل تكوين م�ساعد الإنزمي 

A اأي »COA«. ومن املعروف اأن هذا الأخري يح�سن اأداء الدماغ 
من خالل تعزيز تكوين الأ�سيتيلكولني وي�ساعف اإنتاج الطاقة يف 

واإ�سالح  الع�سبية  الإ�سارات  انتقال  يف  الأداء  وبالتايل  الدماغ، 

نف�سها وتعزيز دماغ الناقالت الع�سبية �سد ال�سوارد احلرة. 

خالل  من  م�ساهمته  الفيتامني  لهذا  الأخــرى  الفوائد  ومن 

وحت�سني  الدهون  وتخفي�س  القلب  ع�سلة  اأداء  بتفعيل   COAالـ

تدفق الدم يف الدماغ. 

يف  الأ�سيتيلكولني  اإنتاج  يف   B5 الفيتامني  م�ساهمة  اإىل  بالإ�سافة  كله،  هذا 

الأمعاء، الأمر الذي يقي من الإم�ساك وي�سهل التخل�س من الف�سالت. 

الإجهاد  مقاومة  و�سعف  والإرهــاق  بالعدوى  لالإ�سابة  ال�ستعداد  يكون  وقد 

ا يف امل�ساعدة على اندمال  موؤ�سًرا لنق�س يف الفيتامني B5، كما تظهر اأهميته اأي�سً

اجلروح، وبناء م�سادات الأج�سام يف جهاز املناعة، وتخف�س �سمومية العديد من 

واملعززة  للقلب  احلامية  العوامل  غرار  على   .Anibiotic اللتهابات  م�سادات 

اإنه ي�ساعد على  ا من ال�سرطان، حتى  اأي�سً ملكونات الطاقة. ويقي هذا الفيتامني 

التخفيف من ظهور »البقع البنية« املرتبط ظهورها مع التقدم يف العمر. والأهم 

من ذلك كله هو اأن الدماغ ي�ستخدم حام�س البانتوثنيك B5 لتحويل مادة الكولني 

اإىل حام�س الكولني Acetylcholine. »فياغرا« للدماغ لعالج اخلرف الوعائي 

–vascular dementia وهو خلل ناجم عن عدم تدفق كاف للدم اإىل ن�سيج 
»الدواء  باأنه  وو�سف  �سعبية  فانبو�ستني   Vinpocetine عقار  نال  وقد  الدماغ 

فكالهما  نف�سها.  الفياغرا  اآلية  العقار  لهذا  اأن  تبني  وموؤخًرا  الذكي«.  الأوروبــي 

 ،Phosphodiestrase الفو�سفوديا�سرتيز  مثبطات  عائلة  من  بكونه  معروف 

ـــدم مــن خـــالل مــنــع اأحـــد اإنـــزميـــات جمموعة  ويــعــمــالن عــلــى تــعــزيــز تــدفــق ال

ا اأ�سهل من الف�سالت  الفو�سفوديا�سرتيز، وهذا يعني تهدئة وتغذية اأكرب وتخل�سً

يف خاليا الدماغ، وكل ذلك يرفع من �سباب الدماغ. 

الـVinpocetine يح�سن مرور الغلوكوز  اأن  ا،  اأي�سً اأظهرت الأبحاث،  وقد 

بع�س  اإطالق  معدل  وي�ساعف  الطاقة،  اإنتاج  بذلك  حمفًزا  الدماغ  حواجز  عرب 

الع�سبية. ومن  اأنواع اخلاليا  اإطالق بع�س  الطاقة، وي�ساعف معدل  اإنتاج  اأنواع 

خالل اآليته املحفزة لتدفق الدم. يبدو اأن هذا العقار يقي من جتفف ع�سلة العني 

ويحمي الأذن الداخلية.

اأما ميزته اجلديدة التي مت اكت�سافها فهي مفعوله يف تخفي�س اإنتاج الأعرا�س 

 TNF-Alpha Tumornecrosis الورمي  األفا  عامل  للمركب  امليكروبية 

التحكم  خــالل  من  اأنــه  البديل  الطب  رواد  بع�س  ويعتقد   .Factor Alpha

وهم  »اخلـــرف«،  الزهامير  مر�س  من  الوقاية  بالإمكان  ي�سبح  باللتهاب 

يركزون يف راأيهم هذا على الفعالية التي مت التثبت منها يف تخفي�س م�سادات 

حني  ويف  بــالــزهــاميــر.  الإ�ــســابــة  ملخاطر   Ibuprofenالـ مثل  اللــتــهــاب 

 Vinpocetine فاإن  اجلانبية،  اأعرا�سها  امل�سادات يف  م�سكلة هذه  متكن 

 E والفيتامني  ال�سمك  زيــت  »مثل  الأخـــرى  الطبيعية  اللتهاب  وم�سادات 

وزيت ال�ساي الأخ�سر والأ�سرتوجني الطبيعي« تبدو جميعها بدياًل خالًيا من 

ال�سموميات.

نف�س  مــن  اأي   ،Alkaloid مــن  هــو   Vinpocetineالـ ــاإن  ف كذلك 

الوظائف  تعزيز  يف  القوية  بفعاليتهما  املعروفني  والنيكوتني  الكافيني  عائلة 

ولكن  والأ�سيتيلكولني،  الدوبامني  اإطالق  معدل  من  يرفعان  لأنهما  الذهنية، 

على عك�سهما فهو اآمن ول يرتافق مع الوقوع يف الإدمان. ل عجب اإًذا اأن يكون 

والزهامير،  باركن�سون  دائي  �سد  للنيكوتني  مماثلة  خ�سائ�س  للفينيو�ستني 

دون اأن ترتافق مع م�سكلة الإدمان. جانب اآخر مثري لالهتمام يف هذا العقار 

هو حمايته للمعدة والدماغ من ال�سرر الناجم عن تناول الكحول، بالإ�سافة 

اإىل حماية القرنية والكليتني من ال�سرر الناجم عن الإ�سابة بالتهاب الكبد 

من فئة »ب«.

هورمون �لذ�كرة 

مت اكت�ساف هورمون الربغنينولون Pregnenolone يف الثالثينيات، 

ولقي يف البداية اأبحاًثا كثيفة حول عالقته بالأداء الوظيفي، ثم تنا�سى العلماء 

اأمره كغريه من الهورمونات. ومن الوا�سح اأن الأ�سكال امل�سنعة من هورمون 

جنتها  التي  الطائلة  الأربــاح  ب�سبب  الهتمام،  كل  تلقى  كانت  الكورتيزون 

ال�سركات امل�سنعة. اليوم عاد هذا الهورمون ي�سهد اهتماًما حيوًيا، وذلك بعد 

 .DHEA م�سي 60 عاًما، وبات يلقى �سعبية متزايدة اإىل جانب ال

ال�ستريويد بعد  فالـPregnenolone هو املولد الأويل لكل هورمونات 

اأي  اأول هورمون ينجم عن الكولي�سرتول،  ا  اأي�سً اأن يتكون يف الأدرينال، وهو 

اأنه ي�سكل املادة اخلام لكل اأ�سكال ال�ستريويد. ومعدله يت�ساءل مع التقدم يف 

العمر، ومع حلول الـ75 ل منلك منه �سوى ن�سبة 40 يف املئة مما كنا منلكه يف 

الـ35 من العمر. 

الدرقية  الغدة  واملر�س واخللل يف  الإجهاد  ياأتي  ال�سيخوخة،  اإىل جانب 

والتعر�س لل�سموم والنهيار الع�سبي لتزيد من انخفا�س هذا الهورمون. وقد 

امل�سابني  الأ�سخا�س  عند  الن�سف  اإىل  ينخف�س  معدله  اأن  التجارب  ك�سفت 

بالنهيار، الذين اأبدوا حت�سًنا ملحوًظا بعد تناول الـPregnenolone. يف 

درا�سات حول الأداء الوظيفي، اأظهر الأ�سخا�س الذين تناولوه مزاًجا اأف�سل. 

على غرار الأ�سرتوجني والـDHEA يبدو اأن له تاأثرًيا حمفًزا للدماغ يجعل 

منه حاد النتباه دون اأن ي�سبح مهتاًجا. 

الدماغ كان تقريًبا معروًفا من قبل  الـDHEA، يف  اأن وجود  ويف حني 

جميع العلماء، كان القليلون على اطالع اأن معدل الربغينولون يف الدماغ هو 

ال�ستريويد  ا�سم  عليه  نطلق  اأن  ن�ستطيع  الـDHEAوباأننا  اأ�سعاف  ع�سرة 

ا، وهو  اأي�سً الع�سبي الأويل، لأنه ل ينتج يف الأدرينال فح�سب بل يف الدماغ 

اكت�ساف بالإمكان ت�سبيه الـPregnenolone نوًعا ما بنبتة اجلن�سينغ، فهو 

يف  الدرا�سات  بينت  وقد  الإجهاد.  ومقاومة  الحتمال  وقدرة  الطاقة  يح�سن 

قطاع العمل اأنه فعال جًدا يف مقاومة التعب عند طالب اجلامعات والطيارين، 

ا اأكرب يف هذا الهورمون.  ا عند امل�سنني الذين يعانون نق�سً خ�سو�سً

مهمة  اأي  اإجنــاز  على  وي�ساعد  التعلم  ي�سهل   Pregnenoloneوالـ

تعزيًزا  الهورمونات  اأكرث  اأنه  الأكرب كانت  تتطلب ذاكرة قوية، ولكن �سهرته 

ا، اإ�سافة اإىل  للطاقة على الإطالق يف الختبارات على احليوانات. وتبني اأي�سً

هذه اخل�سائ�س اخلارقة، اأن كمية قليلة منه حت�سن النوم، وهذا يلعب دوًرا 

مهًما يف حت�سني الذاكرة. وهو على غرار هورمون الربوج�سرتون مهم جًدا يف 

اإعادة اإ�سالح �سرر الدماغ والنخاع ال�سوكي يف حالت الإ�سابة. وثمة حتذير 

ب�سيط، يف مقابل كل هذه املعجزات لهذا الهورمون، فهو يق�سي بعدم تناوله 

عند الرجال امل�سابني ب�سرطان الربو�ستات ب�سبب اإمكانية حتوله اإىل هورمون 

الأندروجني املحفز لهذا الورم. 

من  التي  الأخــرى  امل�سافات  اأو  العنا�سر  من  متنوعة  جمموعة  وهناك 

األفا  الليبويك  حام�س  بينها  من  عمره،  وطول  الدماغ  برجمة  تعزيز  �ساأنها 

لعمليات  ومقوًيا  لالأك�سدة  م�ساًدا  ي�سكل  الذي   Alpha Lipoic Acid
متثيل الغذاء، وظهر موؤخًرا كنجم جديد. 

وم�سادات  الأخرى  الأك�سدة  م�سادات  اإىل  الع�سبي  اجلهاز  يحتاج  كما 

اللتهاب، ومنها الفيتامني E الذي تبني اأنه ل يحمي اأغ�سية اخلاليا فح�سب 

املحفزات  ومن  الع�سبية.  الناقالت  متلقيات  الأ�سرار يف  ا،  اأي�سً ُي�سلح،  بل 

اأثبتت عالقته  الذي  ال�سمك  �سابًقا، زيت  اأ�سرنا  للدماغ، كما  الأخرى  املهمة 

اأن  اإىل  الدرا�سات  وت�سري  ا جذرًيا.  تخفي�سً الزهامير  داء  بتخفي�س خماطر 

ا  اأي�سً تتجاهل،  ل  اأن  يجب  الع�سبي  اجلهاز  حتمي  التي  الغذائية  احلميات 

ال�ساي، الأخ�سر ملا يحتويه من عن�سر الكاتي�سني Catechins والعنب. 

ا، بتناول ginkgo بعد درا�سات اأثبتت اأنه يعزز القدرات  ويو�سى، اأي�سً

مر�سى  لدى  حت�سًنا  اأظهر  وقد  الفئران،  عند  العمر  معدل  ويطيل  الفكرية 

الزهامير عند تناول جرعة 240 ميلليغراًما وما فوق. اإىل كل ذلك، فاإن النوم 

اخلطوات  اإىل  بالإ�سافة  اأهميتهما،  جتاهل  يجب  ل  عن�سران  هما  والراحة 

اخلطوات  هذه  ومن  ال�سام.  ومفعوله  الكورتيزون  معدل  تقلي�س  اإىل  الآيلة 

اإىل  يوؤدي  والذي  املاليني  يعانيه  الذي  املزمن  الإجهاد  عن  والبتعاد  التاأمل 

 C الفيتامني  بتناول م�سافات  ا  اأي�سً ُين�سح  واأخرًيا  ال�سوارد احلرة.  اإطالق 

 .»B1« والفيتامني »B3« املهم جًدا لوظائف الدماغ، والفيتامني

تعزيز �لذ�كرة �لق�شرية �لأمد 

 ،Huperzine-A »من العنا�سر الطبيعية املعّززة للذاكرة »الهوبرزين اأ

لأنه يحافظ على معدلت عالية  ال�سيني، وذلك   moss وهو م�ستخرج من 

من الأ�سيتيلكولني ب�سبب تثبيطه لالإنزمي الذي يحلل هذا الأخري. لالأ�سخا�س 

الذين يعانون �سعًفا طفيًفا يف الذاكرة على الرغم من اأنه يبدو عالًجا واعًدا 

ملر�سى الزهامير »اخلرف«. ويف اأي حال، ُيعد الهوبرزين – اأ من العنا�سر 

جرعات  يف  تناوله  وميكن  الأمــد،  الق�سرية  الذاكرة  تقوية  يف  جــًدا  املهمة 

التي  ال�ستثنائية  ال�سباح يف احلالت  100 ميلليغرام عند  و   50 ترتاوح بني 

اآمن.  املنا�سبات  ا�ستخدامه يف هذه  الفكري.  الأداء  اأق�سى من  تتطلب حًدا 

الع�سبية،  الناقالت  يف  تــوازن  عــدم  اإىل  ــوؤدي  ي قد  اليومي  ا�ستهالكه  لكن 

وبالتايل اإىل م�ساعفات غري مرغوبة، لذا ل يجب تناوله اأكرث من مرتني اأو 

ثالث مرات يف الأ�سبوع على اأبعد تقدير. 

جتنب  اإىل  مييلون  فهم  ب�سحتهم،  الأغلبية  اهتمام  من  الرغم  وعلى 

منه  كــوب  يحتوي  الــذي  واحلليب،  واللحوم  البي�س  مثل  بالكولني  الأطعمة 

املواليد اجلدد  اأن  الغلي�سريل فو�سفوريلكولني. ومبا  250 ميلليغرًما من  على 

يحتاجون اإىل كمية كبرية من الكولني، فال عجب اأن ي�سّكل احلليب م�سدره 

عبث،  عن  الدماغ«  »غــذاء  ت�سمية  عليه  يطلق  ل  الــذي  ال�سمك  هو  ا  اأي�سً له 

جديدة.  خاليا  لبناء  ال�سرورية  العنا�سر  توفر  النووية  ال�سمك  فاأحما�س 

اأوميغا-3  الدهنية  باحلوام�س  غناها  الباردة  املياه  اأ�سماك  عن  واملعروف 

اأن  ويالحظ  الع�سبي.  ولالنهيار  لاللتهابات  امل�سادة  بخوا�سها  املعروفة 

الإ�سابة  يف  درجة  اأدنــى  ميثلون  بكرثة  ال�سمك  ي�ستهلكون  الذين  اليابانيني 

معدل حياة يف  باأطول  يتمتعون  اأنهم  من  الرغم  على  »اخلــرف«،  بالزهامير 

العامل. وهذه الظاهرة تناق�س العتقاد ال�سائد باأن طول العمر يرتافق حتًما 

مع هذا الداء. وُيجمع العلماء على اأن اإدخال ال�سمك يومًيا يف احلمية الغذائية 

يحمي وظائف الدماغ من اجتياح ال�سيخوخة، ولكي يكون امت�سا�س الكولني 

 B12 و   B5 الفيتامني  مثل  امل�ساعدة  العنا�سر  باإ�سافة  ُين�سح  فعالية  اأكرث 

واحلام�س الفويل. 
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أحدث الدراسات تعد بفتح جديد في مجال 
منع تقهقر قدرات الدماغ
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دعوة للمشاركة يف 
»المهندس«

لل�شادة �أع�شاء �لهيئة �ل�شعودية للمهند�شني

�ل�شالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته 

تت�سرف الهيئة ال�سعودية للمهند�سني بدعوة ال�سادة الأفا�سل املهند�سني، 

بجميع  الهند�سة  مهنة  ب�سوؤون  واملهتمني  والكتاب،  والأكادمييني،  والعلماء، 

باب  فتح  عقب  وذلـــك  »املــهــنــد�ــس«،  جملة  يف  للم�ساركة  تخ�س�ساتها، 

امل�ساركات وامل�ساهمات للراغبني يف تقدمي موا�سيع مهنية، وذلك من اأجل 

تفعيل التوا�سل مع الهيئة، والإ�سهام يف ن�سر بحوثهم ودرا�ساتهم وتقاريرهم، 

اإىل جانب طرح الق�سايا املهنية املهمة، وذلك من خالل جملة »املهند�س«، 

التي �سوف ت�سدر بحلتها اجلديدة �سمن اخلطوة التطويرية لها.

قو�عد �لن�شر:

هو �ساحب املو�سوع. الكاتب  يكون  • اأن 
و�سيلة اإعالمية اأخرى. يف  ن�سر  اأن  �سبق  قد  يكون  • األ 

خمتلف  يف  املتخ�س�سة  العلمية  والدرا�سات  البحوث  املجلة  ت�ستقبل   •
جمالت مهنة الهند�سة. وتخ�سع هذه البحوث ملعايري التحكيم و�سروطه 

يف البحث العلمي من قبل متخ�س�سني، وتخ�سع ل�سروط املجالت العلمية.

والبتكار. والأ�سالة  اجلدة  فيها  تتوافر  التي  البحوث  املجلة  • تن�سر 
اإ�سافة اإىل الإبداعات  • الرتكيز على البحوث والدرا�سات املتعلقة باملهنة، 

املهنية الر�سينة.

و�سروطه. الن�سر  اأهداف  مع  العلمية  املادة  تعار�س  • عدم 
الكتابة،  �سكل  العلمي:  البحث  و�سروط  العلمية  بالأمانة  الكاتب  التزام   •

الإحالت، املراجع وامل�سادر، تو�سيح الرموز.

• يرفق الباحث تعريًفا به وب�سريته العلمية وب�سورة �سخ�سية له.
وموافقة هيئة التحرير. التحكيم  بعد  اإل  املواد  تن�سر  • ل 

فقط. اأ�سحابها  راأي  عن  تعرب  املن�سورة  • املقالت 
الباحث  ويبلغ  »الإمييل«.  املجلة  عنوان  على  اإلكرتونًيا  امل�ساركات  • تر�سل 

با�ستالم بحثه خالل 20يوًما.

)mag@saudieng.org( على  التايل  الربيد  على  املو�سوع  ير�سل   •
على  للكاتب  �سخ�سية  �سورة  اإر�سال  وي�سرتط   )word( ملف  �سيغة 

بت�سمني  ي�سمح  كما   ،)jpg ،gif ،png ،tif( النقطية  المتدادات 

ال�سورة مع ملف )word(، �سريطة اأن تكون ال�سورة ذات دقة عالية، 

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  • ل 

هذا وقد فتحت الهيئة ال�سعودية للمهند�سني جمال الإعالن يف 

املجلة، واأ�سعارها كالتايل:

�لإعالن ل�شعرموقع  �

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 الأماكن املطلوبة.
• الإعالنات التحريرية ي�ساف اإليها 50% من �سعر الإعالن.

• الأ�سعار بالريال ال�سعودي.
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نبوية  واأحاديث  بالعمل على تطبيق اجلودة ومعايريها من خالل ن�سو�س قراآنية  اأمر ديننا احلنيف 

وقد�سية، وبالتايل فاإن اأفكار موؤ�س�سي اجلودة لي�ست بال�سيء اجلديد علينا نحن امل�سلمني، لأن هذا الأمر 

من �سمات امل�سلمني املطبقني لهدي الكتاب وال�سنة من خالل اآيات بّينات اأنزلت على نبينا حممد، �سلى اهلل 

عليه و�سلم، قبل اأربعة ع�سر قرًنا.

فقد ارتبطت اجلودة بديننا احلنيف منذ الوهلة الأوىل خلروج هذا الدين اإىل الوجود، كما قال تعاىل: 

خت  حت  جت  يب  {ىب  �ساأنه:  جل  وقوله   ،»77 »اآية  الق�س�س  ىئ}  ېئ  ېئ  {ۈئ ېئ 

مت} النمل »اآية 88«، وقوله تبارك وتعاىل: {ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ} التني »اآية 4«.
اإن اجلودة يف الإ�سالم متثل �سمول النظرة جلودة احلياة يف الدارين كما قال تعاىل: {ڈ ژ 

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گگ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 
الذي  هو  احلياة«  يف  الرباين  املنهج  تطبيق  »وهو  ال�سالح  فالعمل  »اآية97«.  النحل،  ڱ}  ڱ 
يحدد م�ستوى تطبيق اجلودة يف املجتمع، يف جميع املجالت من �سيا�سة، اأو اقت�ساد، اأو علم، اأو نواٍح اإن�سانية 

اأو �سرعية وغريها، ليعي�س الإن�سان يف الدنيا حياًة هانئة �سعيدة، ويف الآخرة اأعظم جزاء وهو اجلنة وما 

فيها »ن�ساأل اهلل تعاىل من ف�سله«. 

اأما م�ستويات اجلودة يف الإ�سالم فالكل يعلم اأن مراتب الدين ثالث فاأولها الإ�سالم باأركانه اخلم�سة 

فاإذا اأجادها العبد امل�سلم فاإنه يرتقي للمرتبة التي تلي ذلك وهي مرتبة الإميان وهو العتقاد والت�سديق 

اأجاد هذه املرتبة وطبقها يف حياته فاإنه يتجاوز هذه املرتبة اإىل  والعمل باجلوارح، واأركانه �ستة، ثم من 

اإىل امل�ستوى  التدرج ي�سل امل�سلم  العبد لربه. وبهذا  العليا وهي الإح�سان وهو كمال مراقبة  مرتبة الدين 

املثايل يف تطبيق ما ورد يف الكتاب وال�سنة.

مبادئ �جلودة يف �لإ�شالم:

ا هلل وموافًقا ل�سرعه فقال تعاىل:  • مبداأ الهتمام بالعمل فقد دعا الإ�سالم اإىل اأن يكون العمل خال�سً
{ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گگ ڳ ڳ 

ڳ ڳ ڱ ڱ} النحل، اآية »97«.
الإ�سالم فقال تعاىل: {ەئ وئ وئ  عليه  وقد حث  الواحد«  »الفريق  اجلماعي  العمل  • مبداأ 
وقوله   .»2« ،اآية  املائدة  ی}  ی  ی  ىئ  ىئىئ  ېئ  ېئېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئۇئ 

�سبحانه {ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ } اآل عمران »اآية103«

وهي يف غاية الأهمية يف اجلودة ال�ساملة وهي مراقبة العبد لربه قال  العمل  على  »الرقابة«  • مبداأ 
تعاىل {ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ں} ال�سعراء، اآية»218، 219«.

وكذلك العقوبة على التق�سري قال تعاىل: {مئ  العمل  اإتقان  على  املكافاأة  وهو  »التحفيز«  • مبداأ 
ىئ يئ جب حب خب ىب يب جت حت مت ىت يت جث} النجم ،اآية»39، 40، 41«.

فاإنك مل  »ارجع ف�سلِّ  للم�سيء يف �سالته  و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  النبي،  لقول  »التدريب«  مبداأ   •
...احلديث«.  ت�سلِّ

ويف اخلتام نقول اإنه ل غرابة مما ذكر فاإنه من البدهي اأن يدعو املبدع اإىل الإبداع، واأن يح�س املح�سن 

اإىل الإح�سان.. وهذا �ساأن منهج اهلل يف دعوته الإن�سان اإىل اجلودة والإبداع والإح�سان

فجاء الدين الإ�سالمي ليعرب عن مبادئه يف اأ�سمى مواقفه واأكمل اإر�ساداته لالإن�سان كي يتفرغ لأمور 

دينه ودنياه، فجاء بالت�سريع الكامل لكل جوانب احلياة، لأنه خامت الأديان واأكملها، حيث يقول عليه ال�سالة 

وال�سالم: »اإمنا بعثت لأمتم مكارم الأخالق«.

�ملهند�س عبد�لرحمن بن عمر �لنوفل

م�ساعد مدير اإدارة التطوير واجلودة

جامعة امللك �سعود

اإلسالم والجودة

ل
قا

م
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مييلون  الأعمال  رجال  من  الكثري  هناك  الديكور،  خرباء  وبح�سب 

لأنه  املكان، وهذا طبيعي جًدا،  يتجزاأ من  الأناقة جزًءا ل  تكون  اأن  اإىل 

الأ�سخا�س  ومقابلة  واملناق�سات  الجتماعات  فيه  تعقد  الذي  املكان 

الأعمال  بع�س رجال  ومع ذلك فهناك  اأعمالهم.  ال�سفة يف جمال  ذوي 

اأماكن  يخ�س  بالطبع  وهذا  التكلف،  وعدم  الب�ساطة  اإىل  مييلون  الذين 

تكون  والتي  الإدارة  جمل�س  رئي�س  حجرة  با�ستثناء  معينة،  حجرات  اأو 

عنواًنا للمكتب باأكمله، بل ولل�سخ�س ذاته، فالبد من التدقيق يف نوعية 

الأخ�ساب اخلا�سة باملكتب وغريها من الأمور التي نراها �سرورية داخل 

املكان.

�أنظمة متعددة

يختار  والتي  املكاتب  بديكور  اخلا�سة  الأنظمة  من  العديد  هناك 

املدير من بينها ما يتنا�سب مع ذوقه ورغبته، فهناك ما يعرف بـ»النظام 

القدر  عليه  ويقبل  املوجودة  الأنظمة  اأفخم  من  يعد  والذي  الإجنليزي« 

الأكرب من رجال الأعمال، ويليه ما يطلق عليه »النظام الرئا�سي«، والذي 

بـ  يعرف  ثالث  نظام  وهناك  الفخامة،  من  جًدا  عالية  درجة  على  يكون 

اأن الفروق بني الأنواع الثالثة ب�سيطة،  تاأكيد  »النظام القائدي«، وميكن 

حيث تكون يف نوعية اخل�سب ونوعية الق�سرة نف�سها وكذلك لون اخل�سب. 

ولكن يف النهاية ميكن القول باأن هذه الأنواع هي اأفخم الأنظمة املوجودة 

واأ�سهرها.

وهناك نظام يطلق عليه »ال�سوينجو«، واإن كان غري مف�سل لفئة رجال 

ملحوظ،  ب�سكل  عليه  تزايد  قد  الإقبال  اأن  اإل  ال�سن،  كبار  من  الأعمال 

ا اأن هذا النظام ينت�سر اإىل كل ما هو ع�سري، اإ�سافة اإىل ما  خ�سو�سً

ي�سحبه من توزيع قطع الأثاث ب�سكل معني وكذلك الإ�ساءة، فهو يجمع 

ا ولكن ل تتوافر فيه الفخامة والرثاء كالأنظمة  بني البهجة والأناقة اأي�سً

واأهم  الأعمال  رجال  يوؤكدها  التي  الطلبات  اأكرث  يخ�س  وفيما  الأخرى. 

ور
ك

دي

�لفخامة و�لأناقة �شمتان �أ�شا�شيتان يف ديكور�ت مكاتب رجال �لأعمال، تتحولن �أحياًنا �إىل �إ�شر�ف متكلف، �أو تدفعان �إىل 

ت�شرفات غري ماألوفة، لكن خطوطهما �لنهائية تعك�س طبيعة �ل�شخ�شية �لتي ت�شغل �ملكان وترتجم مكانتها يف عامل �لأعمال. 

وللح�شول على هذه �ملكانة �لرفيعة، غالًبا ما يتدخل رجل �لأعمال ذ�ته يف �لختيار�ت �خلا�شة بديكور مكتبه، لأنه ميكث 

يف �ملكان �أطول فرتة ممكنة، قد تزيد على �إقامته مبنزله، ومن ثمَّ ل بد �أن ي�شعر بالألفة و�لر�حة �لتي متكنه من �لتعاي�س 

د�خل �ملكان.

يعكس طبيعة الشخصية ونمط تفكيرها ديكور مكاتب رجال �لأعمال

عالم من الفخامة واإلبهار
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له أنظمة متعددة أشهرها اإلنجليزي 
والرئاسي والقائدي

املكتب«،  »كر�سي  خا�س  ب�سكل  متابعتها  على  يحر�سون  التي  القطع 

فالبد اأن تتوافر فيه �سروط اأ�سا�سية كالراحة والأناقة.

للفخامة حدود 

معينة  حدود  يف  الأعمال  رجال  مبكاتب  الفخامة  تكون  اأن  بد  ل 

حتى ل تخرج عن الهدف الوظيفي لها، ويف حالت حمدودة جًدا يلجاأ 

اأن  على  اأحدهم  يحر�س  كاأن  مربر،  غري  اإ�سراف  اإىل  الأعمال  رجل 

فيه  وهذا  اخلال�س.  الذهب  من  به  اخلا�س  احلمام  خالطات  تكون 

والأناقة،  الب�ساطة  بني  يجمع  اأن  بد  ل  فالديكور  التكلف،  من  الكثري 

بحيث ي�سفي �سحًرا على املكان ويرثيه، وهذا يحوز يف النهاية اإعجاب 

رجل الأعمال.

تخ�س  طريفة  واقعة  اإىل  الديكور  جمال  يف  العاملني  اأحد  وي�سري 

باأحد  مكتبه  ديكور  يف  ا�ستعان  الذي  امل�سهورين،  الأعمال  رجال  اأحد 

اخلرباء ال�سينيني الذي بداأ يوؤكد بع�س الأ�سياء الغريبة يف الديكور، 

معينة  األواًنا  هناك  اأن  اعتقاده  ففي  الألوان،  ا�ستخدام  مثاًل  ومنها 

دائًما  ا�سمه  وجتعل  العمل  ل�ساحب  واملال  احلظ  جتلب  اأن  ميكن 

اجلنوبية  املنطقة  طالء  مت  اإذا  فمثاًل  والإجنازات،  بالنجاح  مرتبًطا 

ي�ساعد ذلك على جلب مزيد  الناري �سوف  باللون الأحمر  الغرفة  من 

والتدفق  النجاح  يعك�س  الأرجواين  اللون  بينما  والفرح،  ال�سعادة  من 

املايل، وكذلك تفادي و�سع القطع اخل�سبية يف اجلانب الغربي والقطع 

م�ستديرة  املكاتب  حواف  تكون  واأن  ال�سرقي  اجلانب  يف  املعدنية 

ولي�ست ذات اأطراف حادة حتى يتم الحتفاظ بالطاقة الكامنة داخل 

يثري  ما  ولكن  الكثرية.  الأمور  من  وغريها  عليه،  اجلال�س  ال�سخ�س 

الده�سة يف هذه الواقعة، اأنه يوجد بالفعل يف ال�سني علم يدر�س مثل 

هذه الأمور ويقوم على العديد من القواعد والأ�س�س حتى اإن الكثري من 

املن�ساآت باخلارج، ومنها احلكومية، ت�ستفيد من قدرات هذا العلم.

خرباء  بح�سب  الأعمال،  رجال  فاإن  الواقعة،  هذه  عن  وبعيًدا 

الألوان،  نطاق  حتت  يدخل  مبا  اأكرب  اهتمام  لديهم  اأ�سبح  الديكور، 

دون الهتمام ببع�س القطع ال�سغرية التي يرونها من الأجزاء املهمة 

يف  �سمك«  »حو�س  و�سع  فيمكن  بالعمل،  خا�س  مكان  اأي  يف  جًدا 

كانت  ولو  حتى  النباتات  اأو  الزهور  بع�س  واقتناء  مثاًل،  الأركان  اأحد 

�سناعية ملا ميكن اأن ت�سيفه اخل�سرة من ارتياح يف نف�س م�ساهديها، 

اأو بع�س اللوحات التي يتدفق منها املاء،  اأو مثاًل و�سع نافورة �سغرية 

من  بحالة  املكان  ميالأ  ب�سكل  الأ�سواء  توزيع  يتم  اأن  ميكن  وكذلك 

الهدوء وال�سرتخاء.

�لأر�شيات ديكور 

تعد حجرة املكتب اخلا�س برئي�س جمل�س الإدارة اأول مكان يحظى 

بالهتمام، والكثري من رجال الأعمال يهتمون بالأر�سيات والتي غالًبا 

ا العديد منهم  اأي�سً اإليه  اأو الرخام الذي يلجاأ  ما تكون من »الباركيه« 

من  كبري  عدد  اإىل  حتتاج  ل  الأر�سيات  وهذه  براق،  مظهر  من  له  ملا 

ال�سجاد، والذي غالًبا ما يكون من احلرير حتى ل تختفي اأجزاء كبرية 

من الأر�سية.

�ل�شخ�شية طبيعة 

الأعمال  رجل  �سخ�سية  طبيعة  النهاية  يف  املكتب  ديكور  يعك�س 

الأعمال  يلجاأ رجل  اأن  رقًيا،  والأكرث  بل  الأف�سل،  ومن  تفكريه،  ومنط 

الديكور،  من  ومبهًرا  عالًيا  م�ستوى  ذاته  الوقت  يف  تعك�س  التي  الب�ساطة  اإىل 

فال داعي لالإكثار من ا�ستخدام الزخارف املتكلفة والألوان ال�سارخة، وقطع 

الأثاث املذهبة والتي ل تعك�س الرقي املطلوب لبع�س رجال الأعمال، فالب�ساطة 

تعك�س الأناقة املطلوبة والو�سع الجتماعي لرجال الأعمال.

العديد  النواحي حتى ميكن و�سع  يبداأ بت�سويره من جميع  وديكور املكان 

الأعمال  رجل  ذوق  مع  يتنا�سب  ما  بينها  من  التي  والتخيالت  الأفكار  من 

عمله. وطبيعة 

الجتماعات  حجرة  مكتبه،  حجرة  بعد  الأعمال  رجل  عليه  يحر�س  ومما 

فرتة  اأطول  عليها  يجل�س  اأنه  ا  خ�سو�سً مبكتبه،  ملحقة  تكون  ما  غالًبا  التي 

الألوان  تدخل  كما  وغريهم،  الأق�سام  مديري  مع  الأعمال  ملناق�سة  ممكنة 

هادئة  تكون  اأن  دائًما  يف�سل  والتي  اهتماماته،  حتت  ا  اأي�سً باملكان  اخلا�سة 

بحيث تريح الأع�ساب وتزيد من بهجة املكان.

اأما فيما يخ�س التكلفة فال ميكن حتديدها، لأنها تخ�سع يف النهاية اإىل 

والديكور  الأثاث  لأعمال  املخ�س�س  املال  وراأ�س  مثاًل  كامل�ساحات  عدة معايري 

حجرة  تكون  اأن  بع�سهم  يطلب  قد  فمثاًل  الأعمال،  برجل  اخلا�سة  والطلبات 

اأن  يف�سلون  اآخرين  جند  بينما  اخلا�سة،  غرفته  عن  منف�سلة  الجتماعات 

يف  ال�سالون  يكون  اأن  تف�سل  اأخري  فئة  وهناك  مبا�سرة،  بها  ملحقة  تكون 

غرفة منف�سلة وهكذا، فال يوجد �سكل ثابت ميكن تعميمه على اجلميع.

ور
ك

دي
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Health at the University of Cairo, many parents are 
the reason for rooting some negative qualities in 
children such as being stubborn, nervous and violent.. 
For example, a child is born without knowing 
anything about stubbornness, the mother imagines 
that good education is not to achieve all the child’s 
demands, when the child insists upon his demands, 
such act would get used to stubbornness.. In this case, 
we recommend in dealing with these kinds of children 
with the following:
• Avoiding forcing the child to obey, and to handle all 
the situations softly, warm and with flexibility.. Little 
stubbornness can be overlooked, and respond to this 
child’s demands, as long as achieving his desires will 
not hurt, and as long as this desire is within the limits 
of acceptance.
• Keeping the child busy with something else and 
camouflaging him when young. Opening discussion 
with him and trying to understand him when getting 
older.
• Non-deferred warm convincing dialogue is of 
the most successful methods when there is any 
intransigence, as postponing the dialogue to a later 
time, makes the child feel that he has won the battle 
without any right.
• Punishment at the time of stubbornness directly, 
provided knowing the type of punishment working 
with this child in particular. The kind of punishment 
is different in effect from one child to another.. 
Deprivation, punishment, not going out or not 
exercising lovely activities may be useful with one 
child and does not do any good with another child. 
We do not recommend the manner of beatings and 
insults because it will not work, and may make him 
feel humiliated and refracted.
• Do not formulate our demands from the child in a 
way makes him feel that we expect him to refuse, 
because it opens up in front of him the way for non-
response and stubbornness, and not to describe the 
child with that in front of him, and not to compare him 
with other children by saying: (They are not stubborn 
like you). The child should be praised when doing any 
good or when showing a good sign in any conduct. 

A peaceful child 
Professor of Mental Health Continues his saying 
that: We as parents get angered by our children 
actions and get provoked by them when they disobey 
us or challenge us or treat us rudely and with lack of 
respect, but we may be responsible for raising their 
anger. If parents are nervous, the child acquires this 
quality from them, and expresses his anger in form 
of shouting or any excessive emotion or destroying.. 
In order to teach the child how to control his feelings, 
we should alert him to the negative effects of anger 
on his physical and mental health. We should explain 
to him that anger is an acceptable normal reaction 
toward what may hurt his feelings or usurp his right. 

What counts is using his mind and consulting with wise people 
and friends on how to react appropriately to solve the problem. 
It would help absorb the anger and overcome it.
We must choose the right time to discuss problems and respect 
his wishes, and not to blame or advise him in his anger, but 
we should wait until he calms down and help him on that 
by breathing exercises and playing with a game he loves or 
by relaxation.. Then we should share with him appropriate 
suggestions and alternatives to end the anger in a rational wise 
manner not invalidating his relationship with others. If the child 
does not know how to express his feelings by words, we should 
teach him to express by drawing, through which we can open 
a discussion with him about the problem and how to solve it.. 
If the son is in older age, we can advise him to write down his 
feelings in a note book. We will notice, through reading, the 
attitudes and events raising his anger. Such act will help take the 
problem and deal with it.
We have to be warned not to advise our children of these proposals 
or commandments not embodying by our behaviors reflecting 
our approach in controlling our feelings and overcoming our 
anger. We should teach them the commandment of the Prophet 
peace be upon him: “Do not get angry”.. If you get angry, make 
ablution, because anger is of the devil and the devil is of a fire 
and ablution extinguishes anger as water extinguishes fire.”
 
The best teacher
He adds: our children may be the best teachers for us, regardless 
of their age, they have many capacities and skills that may 
benefit our lives by providing us with lessons in patience, 
unconditional love, mutual respect, solving problems creatively, 
accepting the inevitability of change and satisfaction of life as it 
is, why do not we accept to be taught by our children, and take 

Non- deferred warm convincing 
dialogue..is one of the most successful 
methods of dealing with stubborn child.
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advantage of their skills in this or that aspect?
If there is a certain position, parents should try a new way to act 
in this situation, but they have to be still in situations repeated in 
similar circumstances to establish the stability base and unity of 
principle of reward and punishment in the mind of the children. 
On the other hand, parents should be good listeners for their 
children, as they like children to carry out their orders and 
advice. Children grieve so much when feeling that they would 
lose their parents’ ears which listens to their problems and things 
torturing them. Parents should expand their chests and provide 
some time to talk with their children to reveal their sorrow and 
happiness for them, the most important and dangerous situations 
happened to them in their day or month.. Parents may see that 
these things are trivial not worth wasting their time to hear from 
their children, but every father and mother will note the result 
when devoting times to hear his children, they will see that their 
children become less severe and more kind .. My advice to them 
is to try this method, if they feel frustrated at the behavior of 
their boys, and to look at their children as their teachers and they 
will be astonished by the benefits that would accrue to them, to 
their children and to their relationship together.
 
An enemy or a friend
The Islamic view of the repeated complaints pronouncing the 
insiders of many parents, Dr. “Yousef Qasim”, professor of Sharia 
(Islamic Jurisdiction) in the Faculty of Law, Cairo University: 
Parents should be realistic in their outlook for their children, and 
to recognize the difference in children’s time for theirs.. In this 
regard, it was narrated that ‘Umar ibn al-Khattab” may Allah 
be pleased with him, handed a man something, the man said to 
him: did your sons serve you? Omar answered him by saying 
God has made us do away without them. It was said that he saw 
a man carrying a child on his neck. Them Omar said: How is 
he related to you? The man said, he is my son.. Omar said: if 
he lives, he will lead you a stray. And if he dies, he will bring 
sadness to your heart.
 True are the words of this who said that your son will be 

your sweetheart for seven years, and will be your server 
for seven years, then he will be an enemy or a friend to 
you.. So the father should be cautious in dealing with his 
son and not to give in to hostility and misguidance, and 
not to leave prayer, or remiss in Allah’s right and His 
Messenger. Parents should not provide him with money 
increasing his astray, but they befriend him by giving him 
advice, counsel and good word. Parents should consider 
their son’s misguidance as an inflict worth of patience and 
contentment in God.. The father here should take from the 
prayer weapons by which he could win in his battle with the 
demon of his son. The father should possess toughness and 
firmness in directing his son to the right by not hastening 
to satisfy his desires, especially if it is not necessary, but 
they rather show their displeasure with this persistence and 
intransigence, and if necessary, their son should be punished 
by depriving of some privileges used to be of his own. This 
moral punishment may help deter him and improve his 
ability to control his desires, and rather to postpone these 
desires according to the principle of priorities.. Excessive 
punishment and deprivation on both big and small deeds 
should be avoided so as not to lose him. In doing so, 
parents may cut the line of his getting back and the bridge 
of their communication. Parent should know that kindness 
with firmness would pay more than excessive punishment; 
Allah does not accelerate the punishment for sinners, but 
He opens the door for them to repent and apologize.
 
Rationalization of doubt
Professor of Sharia warns against raising our children 
on doubting and questioning their behavior. We think 
they may lie to us, and they act when we are a way in 
undesirable way, so we go to prove or refute these doubts 
through asking suspicions questions, and threw the charges 
in the form of question.. We do not assume ignoring our 
own doubts and misgivings, but parents should avoid 
these doubts if they do not have something to support or 
to prove.. Islamic behavior is likely to offer good guessing 
to doubt, if the children behavior was straight as Allah, 
the Almighty said, “O you who have believed, avoid 
much [negative] assumption. Indeed, some assumption 
is sin.” .. In the Hadeeth (tradition) of Abu Hurayrah that 
the Messenger of Allah peace be upon him said: “(Beware 
of suspicion, for suspicion is the worst of false tales)”.. 
Doubt is the talk of lying not based on facts, evidences 
and proofs, but obsessions and delusions. It is regrettable 
and shameful that we build our decisions on illusion. 
Directing charge questions and showing lack of confidence 
in children leads the children to feel that they are not 
eligible for trust  in the sight of their parents and they do not 
understand them and hence they would go away from them 
and head to keeping it as a secret. In this case, the son would 
lose the air of domestic comfort, in which he can find about 
himself and fulfill his desires safely and happily.. There are 
many ways to verify the validity of parents’ doubts without 
leaving a negative impact on children through dialogue and 
avoiding skeptic questions and asking more clear questions 
to get the truth from them.

Issue (91) - Rabia I 1433 - February 2012



Pa
re

nt
in

g

A difficult art for many parents
Excessive pampering or cruelty distorts the child personality

Paternity and maternity are of the most enjoyable and the most difficult jobs in humanity.. Its Joy lies in its 
high educational mission which aims to reach sons to safety in this world and the hereafter.. Its difficulty 

is due to being a difficult and a hard work. Such task needs a lot of continuous effort and time to prepare the 
child fully to be an integrated formulation pleased by God and to be an asset benefiting the community and 
getting benefits from the community. When parents succeed in raising their children properly with sound 
outputs, the community will have strong good generation with a strong message who would be firm on the 
truth and defend it with all his energy.. But the question always remains the same: how to practice this difficult 
task, enjoy it and get its reward?
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Raising the children is a difficult art for many of the fathers and 
mothers, who often ask about the most effective ways to deal with 
their children, especially in the early stages which have a peak 
of activity, vitality, desire for learning and knowledge.. There are 
honorable images for people who were grown up in a right way 
just under the auspices of good fathers and mothers, in terms of 
values   of faith and morals, good behavior, academic excellence 
and success in all aspects of life, they are good effective models in 
the community and this is due to the fact that they are the outcome 
of good houses. At the other extreme, there are some of the 
fathers and mothers who misconduct in upbringing their children, 
whether intentionally or unintentionally, so, bad characteristics 
and behaviors would appear on the children such as the fluidity, 
the luxury, hesitation, violence and loss of self-confidence.
 
So as not to lose the child forever
According to Dr. Sumia Alfi, professor of  Education at the 
University of Ain Shams. It was found that depending on only one 
of the two choices, which are the reward or the punishment leads 

Do not assign your babies with tasks 
they failed in, so as not to weaken 
their personalities, self confidence 
and creativity.

to an imbalance in the balance of education, and this is what 
plagued many educators by depending only on harshness 
in all cases, or easiness in any case.. In general, both of 
harshness and easiness lead to distorting the personalities of 
children, and weakening their capacities with impaired forces 
not serving themselves or their community. The solution 
lies in gentle and warm education using both of reward and 
punishment, each in their relevance.
Pampered children who do not be punished when necessary 
become subject to failure in their lives and would be 
characterized by hesitation, weakness and personal rebellion, 
delinquency, and lack of respect for their parents, teachers and 
they would have poor decision-making process.. The excess 
of cruelty leads the father to lose his son forever, this way of 
dealing may compel the son to escape from exams and drop 
out from education altogether, moreover, the child may escape 
from the house, or his humanity may be assassinated, and so, 
he would lose his future as a bitter fruit of wrong education 
not deriving its authority from the Holy Quran and Sunnah, 
not even from the simplest rules and principles of humanity.
 
A space of freedom
Dr. Sumia Al Alfi points to some of the raising errors made 
some parents that affects the children negatively, the most 
notable of which are fear and the increasing protection and 
not giving the child the opportunity to act in his private affairs, 
or the continuous blame and punishment.. All of this will 
make children lose their confidence. Besides, not assigning 
the children with any duty for fear of failing in applying them 
would make them uncertain of themselves, their abilities and 
capacities. In addition, not assigning them with duties they 
have failed in would weaken their personality.. This has a 
negative impact on them later, especially in their married life, 
because person with poor personality usually takes defensive 
positions in his life and sticks with falsehood to prove that he 
has a strong personality. When this person becomes a spouse, 
he may try to prove that his wife is trustworthy just to feel that 
he is the only one with a strong character and a trustworthy 
person. So, the children should be given a space of freedom 
and independence so that they understand the meaning of 
responsibility, and to have self confidence and trust others.. 
Children should also be encouraged to go through different 
experiences with monitoring from a distance. They should be 
assigned with many tasks to grow up on positivity and self-
confidence. Children should be raised to love participation 
and cooperation with others and to face different problems. 
If they fail, it is important to help them know the reasons for 
their failure not to rebuke and punish them.
 
Stubborn child?!
 According to Dr. Ali Assayed Suleiman, Professor of Mental 
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operating or restoring the whole palace due 
to several reasons. The first of which is: that 
the fountain was occupying the biggest part 
of the palace area. For the second: it is due to 
its historical and archeological value. Despite 
that the waterwheel had no more real function 
inside the palace, we preferred restoring and 
rebuilding it, considering it as a historical 
monument. Such waterwheel includes four 
wells for water and four tanks.     
 Around the fountain basin, there was circular 
corridor overlooks the basin with balconies 
of marble columns amounting one hundred 
columns. In the middle of corridor sides, there 
were platforms with a front went inside the 
fountain basin; the platforms were covered by 
domes decorated by numerous graphics and 
ornaments items.   

 The Fountain palace has symmetric design 
with four main entrances with four platforms, 
each platform has three rooms, main room 
and two attached rooms, one of them has 
eight shapes and the other has rectangular 
shape, such rooms were used as auxiliary 
services to the main room, as if they were 
toilets or anything else.   But, the main rooms 
were divided into the northern room, which 
was called the “nut hall”, it is a saloon room 
equipped for receiving foreign delegations, 
namely the guest’s room, such room is 

100 columns of handmade 
marble and walls made by 
the fingertips of international 
artists. 

The nut hall filling with walnut and has 
a golden ceiling.

characterized by accurate professionalism in the wooden 
works included therein, including a kind of precious wood 
which is the “nut” wood where it has taken this name. This 
accurate professionalism system is based on the dovetailed 
accumulation, namely accumulating pieces of wood. Walls 
of room are lined with the same type of wood besides its 
golden ceiling. The designer – 200 years ago- was careful 
to give this hall a symmetric design so that its right part 
would be similar to the left part. Such act was a followed 
diplomatic tradition.
 
Archaeological Billiards Club
As for the second room, it was the eastern hall called 
“billiard hall” where there was a billiard table which 
seemed it had been used for entertaining the guests of the 
palace of the kings, princes and ministers.
It is worth mentioning that it was found in a good condition, 
but was moved to Abdeen Palace, and the following room 
is the room of “names” which was also one of the finest 
holdings of the palace and the most unique item, It has 
been called by this name because it contained names of 
princes and of Muhammad Ali’s children, including Toson 
Pasha, Ibrahim Pasha, and others. It also contained number 
of photos and paintings for the owners of this photos ، such 
painting and photos has been painted by international artists at 
this era.  The fourth room is called “the food room” and its use 
is not especially known، but it took this name due to its content 
of several drawings of different types of fruits، food، birds and 
animals.  The total area of this palace is about 10.000 square 
meters، which is about 2.5 acres، while the total area of buildings 
and palaces are about 20 acres.

  

Rare plants
As for the private gardens of the palace، it relied on some 
drawings that were removed in 1952 from these gardens, 
then they were redesigned on part which was obtained 
from the Faculty of Agriculture and the Institute of 
Agricultural Cooperation. The park includes rare species 

of plants and trees from decades ago, in addition to the 
plants that were added to the garden, and garden was 
divided into four circular islands, intervening by side 
roads which are connecting different parts of the palace, 
It has been also allocated an adequate space for parking 
and other space which can be used as airfield.  It has been 
taken into consideration the possibility of combining the lands 
in which the Faculty of Agriculture was built one day، especially 
the maps and paintings existed in the museums covering the 
land whose area was   about 12 acres  

The riddle of Basement 
The restoration works began in early 2000 and took 
up full five years, including all large and small items 
inside and outside the palace. Before the starting the 
restoration works and after conducting the operations of 
comprehensive survey of the contents of the palace,  it 
had been discovered that the construction condition is 
badly deteriorated especially the palace cracker and the Palace 
fountain، in the Gablayah Palace، where there were very sharp 
cracks resulted from some falls in the foundations، along with 
discovering a hidden basement under the mountain. In this 
basement، there was a completely collapsed wall and the most 
likely opinion said that this collapsing was the direct reason of 
the cracks existed at the top، then such cracks were structurally 
supported and the basement was re-built and painted by its 
original colors. After that، the buildings above which were 
reconstructed. The ceiling was also restored and redecorated by 
drawings decorating it according to original colors، in addition 
to adding insulating layers. Besides، the floors were supported 
and repaired since large parts pf which were eroded and included 
fragmented parts of original Egyptian marbles   
   The weather factors over the decades were a major factor in the 

deterioration of the construction condition of the building 
of the main palace، the Fountain Palace. This is because the 
design of the building itself allows weather factors to affect 
the buildings. Now that the building had symmetric design 
with large water fountain without a roof in the center of the 
building، the lobby surrounding the fountain considered 
an extension of the main rooms of the Palace was exposed 
directly to bad weather conditions of wind، dust، moisture 
and sunlight over all these years. So، we began the restoration 
operations starting from the floor to the ceiling which was 
in particular in a very bad condition which allows leaking 
water and accumulating drops.     

The main compartment inside the Fountain Palace were 
suffering from serious problems due to these factor . Before 
starting the restoration works، integrated studies have been 
prepared about the history of buildings، structures and the 
changes occurred thereto، as well as designs and original 
paintings that show the original minutes and details of the 
palace and it worth mentioning that there are some parts 
had been erased completely، and others were relatively 
damaged ، for example، there is a “truss” above the fountain 
Palace which is on the English style and it consists of 
wooden “terrace”، the wood was supported from the inside 
during a period exceeded three months. As for the roof، 

we were careful to leave some small samples unrestored 
as marks showing the conditions of the monument 
before and after the restoration operation، after finishing 
the wooden ceilings from the inside، we have treated the 
unique graphics that were decorated the ceilings، they were 
decorative forms، animals، birds and rare plants.

We have resorted to a clever trick to protect these 
monuments from the bad weather factors، we have covered 
the lobby of the palace by curtains surrounding the 
compartment from all directions، as it was followed in the 
past، we used thick curtains   similar to the existing color 
of the marble and do not contradict with the public taste 
of the monument.
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 Within the context of integral plan from the Ministry 
of Culture, many of these facilities has been repaired 
considering which unique historical monuments aged 
now more than 200 years. The last repairing operation 
was the project of Mohamed Ali Palace in Shubra Al 
Khaimah, which is considered the largest project 
carried out by the ministry during the recent years, 
in order to save this palace which is considered a rare 
architectural masterpiece. This palace is considered 
also a model in its architecture and inscriptions of 
the evident intermixing in its architecture between 
the Western and Eastern civilizations
The palace has been established in 1808 in the suburb 
of Shubra Al Khaimah and it was a direct reason for 
construction and development of this neighborhood, 
where Mohammed Ali had issued an order of paving 

the road that leads to the palace and cultivation of 
the same with sycamore and big trees.   Such deed 
led to a clear population increase there, it has been 
stated that Muhammad Said Pasha, the governor of 
Egypt has established the Palace of Nozha on Shubra 
al-Khaimah street in 1858 which is occupied now 
by Altawfikiah, Secondary School, while the Prince 
Toson bin Mohammed Said, the governor of Egypt 
and the father of Prince Omar Toson has established 
another palace in 1865 in the same neighborhood 
and it is occupied now by Shubra secondary school. 
Regarding the operation of restoration of the 
Mohamed Ali Palace, it has witnessed three stages, 
the fist stages was represented in the eliminating 
slums located in the palace campus and the second 
was in supporting the foundations, and protecting 

Merging between the Islamic 
and Western Civilizations
When Muhammad Ali ruled Egypt at the beginning of the nineteenth century, he was looking forward 

to turning it into a great empire, like the empires he witnesses at that time. Within a few years, he 
managed to rebuild many of the institutions of the state and its basic components, but he paid special 
attention to the luxurious palaces, gardens and Khedivial facilities. The European engineers had assisted 
Mohammed Ali in constructing these facilities, particularly from France. Therefore, most of which is 
holding the European nature either in their external forms or internal decorations.

Mohammed Ali Palace the palace from structural and architecture collapse, and 
the last one was that stage that returned to the palace its 
private splendor and what it was characterized by the of 
accurate details and decorations.

The Fountain Palace (Qasr Elfasqia)
 The “fountain Palace” has been called by this name due to 
the existence of a giant water “fountain” in the middle of 
its main lobby. It is considered the main building between 
the buildings from which the palace is consisted of, it is 
a rectangular building with a length of 76 meters and 
half a meter, while the width is 88.5 meters, the palace’s 
interior design is considered the most prominent and 
unique features. This palace was established for official 
celebrations and reception for foreign delegations, so 
it adopted in its design to have a very large hall and in 
the middle of which, there is a central block, which is a 
large basin on an area of   about 50 × 60 meters and a 2.5 
meter in depth. Such basin is lined with white marble, 
and in its center there is a large water fountain with a 
wonderful design, such fountain is carried by 24 large Nile 
crocodiles emerging water from their mouths in crossed 
and paralleled threads.  In each of the four angles for the 
basin, there is a smaller fountain, above which there was a 
marble statue of a lion and four snakes, around each, there 
was a large number of frogs amounting 145 frogs.

Independent study 
The project of operating the water pool was a separate 
project which required studying the line of water through 
the old waterways to know the best ways to deal with. It 
was found out that water was reaching to the traditional 
wooden waterwheel circled by animals, the waterwheel 

Repairing operations took up 5 years 
with a cost of 50 million Egyptian 
pounds.

was in its turn raising the water to accumulate in 
a special tank of water, then water runs in special 
pipelines to provide the palace with its daily needs, as 
well as irrigating the green lands and gardens in the 
palace. Therefore, all connections carrying water to 
the fountain have been replaced with a new developed 
network working by pumping system that had been 
built.  So, this project was the most urgent project in 
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on interior design; he criticized the low technical level that he 
noted in machine production during the Industrial Revolution. 
Morris invented high- level designs of furniture, stained glass, 
textile and wallpaper alongside other artists of arts and crafts 
movement. Although Morris did not design buildings, his 
influence encouraged the spirit of emancipation, which played 
an important role in architecture. 
Most of the early modernist architects worked in the 
Netherlands, Austria and Germany. In the Netherlands, 
Hendrik Petrus Berlaj used unusual design of red brick in 
his masterpiece of Amsterdam Stock Exchange (1898-1903). 
The decoration-free building with its simple design was a 
significant turning point from squares full-of –decoration 
facilities towards a more modern model. 
 As well, Otto Wagner founded the modern architecture in 
Austria in 1890s. Wagner was a teacher and theorist in addition 
to being an architect. His most important design was the 
housings of horizontal less decorated lines. The construction 
was a flat surface over the walls. This was the character of 
excellence of most architecture in the early 20th century. 
 Joseph Olbraish and Joseph Hoffman, two of the disciples of 
Wagner, founded a group known as Vienna separatist group 
which was joined by other artists and architects. The group 
united itself against the patterns  of reviving the old models. 
It was Olbraish who designed the head office of the separatist 
movement in 1898 it is now a showroom in Vienna. He took the 
Renaissance and the neoclassical styles of the domed villa and 
redesigned it in modern way. The influence of Wagner appears 
in the protrusion of the ceiling surface and decoration –free 
walls. Hoffman also designed Stocklt Palace (1905-1911) in 
Brussels, Belgium. This palace with its white flat ornament- 
free walls and geometric cube-like borders is one of the most 
advanced architectural works in the early 20th century. 
 Adolf Loos, in addition, was one of the Austrians who 
strongly opposed the usage of ornaments in the architecture; it 
was believed that the decorative characteristic naturally stems 
from constructional materials and the building condition. 
Loos also designed Steiner House (1910) in Vienna and other 
decoration-free cube-like buildings. 
 In Germany, Peter Burns designed some factories in order 
to reflect the ideas of modern architecture. His Most famous 
design was AEG    factory for turbine (1909) that was built 
from concrete, glass and iron in Berlin. He impact on the 
theories of Van der Roh , Walter  Gropius and Le Corbusier 
when they worked in his office in the early twentieth century.
 Early Modern Architecture in America
 Perhaps Henry Hobson Richardson was the first and the most 
important architect in the United States who introduced the 
modernist elements in his designs. He was a leading architect 
in the U.S.  Late in 1860s till his death in 1886. He worked 
with different models of medieval architecture, especially 
the Romansic architecture. However, he sometimes used 
the modernist design characteristics in the geometric soft 
forms and devoid late works from the external decorations. 
Richardson, as well, designed a number of buildings holding 
the Romansic and modernist elements together, including 
Cilnr House (1885 - 1887 ) and stores of Marshall Field & 
Co. for wholesale (1885 - 1887) in Chicago. 

Chicago became a center of modern architecture in the US in 
late 19th century and early 20th century. The devastating Chicago 
fire in 1871 gave the opportunity for architects to test new 
ideas during the city rehabilitation. It was William LeBaron 
Jenny who designed the first metal structure of a skyscraper 
in the world; the building of the ten floor Home Insurance 
(1884-1885) in Chicago business centre.  The steel structure 
carries the building while the walls do not help support the 
construction but used as curtains. The steel structure and the 
curtain walls became the basis of modern design.
Architecture Today 
The IC was still the most prevalent model in most architectural 
projects all over the world till about 1950. Since then, there 
have been backlash against it from the point of view of young 
architects. Those architects thought that the model lacked the 
diversity in design because it focused on simplified geometric 
forms as it lacked decorations. 
The attack campaign against the IC is issued first by group 
of architects known as the cruels. This group founded their 
designs on recent Le Corbusier works and created large and 
simple buildings with outside coarse concrete bodies. The 
pioneers of this movement are the partners Kenzo Tango in 
Japan, James Sterling and James, Joan in England and Paul 
Rudolph in the US. As the cruels did, the US architect Louis 
Kane established his buildings using the concrete. Kane chief 
designs included the Salk Institute for Biological Studies 
(1963-1965) in La Jolla, California, and the British Art Centre 
(1972-1977) at Yale University. 
Perhaps the most famous controversial architectural 
movement today is the Postmodernism that started in 1960s 
in the United States. The post-modernism movement does not 
have any model or common theories, but they are united in 
their rejection to the IC.  Of the pioneers of the movement 
of the postmodernism is the American theorist and designer 
Robert Venturi and of other American architects who can 
be included into the post- Modernists Peter Oaznman , 
Michael Graves,  Charles Moore, Robert Stern and Stanley 
Triggerman. 
Most of the post-modernists resurrected historical models 
neglected by early Modernists. For example, Venturi used 
traditional models mostly taken from the Italian Renaissance 
buildings and other revival movements’. Vanturi has become 
one of the first early architects of movement of Post-modernism 
since he added decorations to the buildings outside bodies. He 
introduced many of postmodernist curves, columns, domes 
and cellars in their designs. 
This interest in the historical models was accompanied by the 
interest in the old buildings and their amendments to be used 
for new purposes. Many governmental agencies have been 
established to preserve these valuable buildings that have the 
authority to grant the buildings a characteristic of landmark. 
The landmark buildings are neither destroyed changed. 
Most of the postmodernist works were small buildings 
like homes and commercial stores. In 1978, the Philip 
Johnson the coauthor of “International Class” uncovered the 
design renovated by John Burgy to the first postmodernist 
skyscraper; Telephone and Telegraph headquarter in New 
York. 
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buildings is the Pantheon (about 1757 - 1790) in 
Paris. The building was designed by Jack. Sovlo.  It 
was originally a church named after St. Genevieve 
but now it is just a memorial. 
In the United States, the neo-classical building was 
known as a Federal Model. One of the pioneers of the 
Federal model are the architects Benjamin Latrobe 
and Charles  Blfeins. What if the best known about 
Latrobe is his design to the Capitol Building in 
Washington. Blfeins projects include the two main 
legislature buildings of Maine and Massachusetts 
states in the United States of America.
The Nineteenth Century
In the early nineteenth century,  the architecture was 
significantly impacted by the  rapid industrial growth 
in western Europe and eastern North America. The 
industrial revolution created an urgent need for 
designing new types of buildings and recreation of 
new construction techniques. At the same time, a 
number of architects revived different models from 
the past.  The most important renewed models were 
Greek and Gothic models. As well, some architects 
gathered between two models or more in one design.
The Industrial Revolution 
The industrial revolution broke out in Britain in 
the eighteenth century and spread in the European 
countries and North America by the beginning of 
the nineteenth century. Architects focused on the 
design of buildings, castles, palaces and town houses 
for several centuries ago. Whereas the industrial 
revolution required facilities building such as 
factories, railway stations, Warehouses and office 
buildings. The architects used new building materials 
and new methods to design these new facilities. 
The Industrial Revolution led to the establishment of 
the first major exhibition of Commerce and Industry 
in London in 1851. This exhibition was held in Crystal 
Palace (1850 - 1851) that was a major shift in the form 
of architecture art, where glass and steel were used in 
buildings. This exhibition has been designed by Sir 
Joseph Paxton. The building covered about 8 hectares 
and looked like a huge glass house. Paxton building 
(the Crystal power) is considered the first and most 
important building of a prefabricated construction. Its 
pieces were manufactured in a factory then collected 
and installed at the site of the exhibition. 
The success of the exhibition resulted in another 
exhibitions in other European cities and in the US. 
These exhibitions were in need of private facilities 
offering an opportunity for architects to experiment 
new ideas. The Crystal Palace and later iron and glass 
exhibition halls impacted on the development of glass 
and mental skyscrapers in the 20th century. 
The Crystal Palace did not represent any architecture 
model appeared before. In spite of this number of 
facilities constructed by modern techniques, a degree 
of correlation with the historical models was kept. For 
example, the English architects, Jon Dobson and Philip 

Hardwick, designed many railway stations with new classical 
facades. Hardwicke also used columns of cast iron as pillars to St. 
Catherine wharf warehouses in London (1827 - 1828). 
The French architect, Henry Labroust, gathered between the 
techniques of modern buildings and Renaissance model in 
Genevieve library (1845-1850) in Paris. The library walls were 
built from traditional materials while the columns and cellars 
were made   of iron. He also allowed showing the iron in the 
library building making it the first important public building used 
as a part of the architectural model.
Reviving the Greek Model 
It began in the late 18th century and ended as a distinct movement 
in mid 19th century despite the continuation of Greek model 
buildings. The Greek model revival was appropriate especially for 
types such as museums, stock exchanges, banks and government 
offices. Scholarships of studying in the old civilizations have 
helped the architects revive Greek designs. 
The architect, Sir Robert Smirk, was one of the pioneers of the 
Greek model revival in England. He designed the British Museum 
in London (1823-1847) to stand as huge Ionian- modeled Greek 
temple.  In addition, William Strickland  put the designs of the 
first and most important building in the Greek revived style in the 
USA, the second bank in the US (1819-1824 ) in Philadelphia. 
The bank frontage came in the form of Greek temple.
 Compact models 
In 19th century, some of the architects compacted what they saw 
as the best features of two or more historical models. The former 
Paris Opera House or Palace or Garnie (1861 - 1875) is a beautiful 
piece of art for this trend. The building designer is Charles 
Garnier, who mainly schematized the huge building on Baroque 
model such as the wonderful luxurious ladder embodying the 
excessive use of colored marble. In addition, he utilized classical 
designs and some of French and Italian elements of Renaissance 
palaces.
Architecture of Modernity 
The period between late 19th century till the end of 20th century 
is described one of the most important periods of creativity and 
production in the history of architecture; architects used new 
construction materials and techniques to develop new models 
that appears for the first time and is matchless in the history. 
The US architects had significant impact on the architecture 
of modernity. For example, the skyscrapers, that perhaps were 
the most famous example of modern architecture, had first 
developed in the USA. Changes affecting the architecture since 
late 19th century came from theories and works of little number 
of individuals and small group. Most of  modern architecture 
masterpieces were designed or influenced by  works of four men: 
Frank Lloyd Wright from the US, Walter Gropius and Ludwig 
van der Roh  from Germany and Charles Genier - Grace, known 
as Le Corbusier of France.
Europe Early Modernism Architecture (EAMA)
The Modern architecture emerged in Europe as a reaction to the 
revival of historical and compact models in 19th century. Some 
of young architects tried to find new ways reflecting their time. 
In the forefront of important influences in the architecture of 
modernity are arts and crafts movement founded by William 
Morris in mid-nineteenth century in England. Morris was 
studying to be An architect, but he left this profession to focus 
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architecture has a great deal of style unity. Romans 
built many type of buildings more than any other old 
civilization people. In addition to houses, temples 
and palaces, Romans established other projects like 
water canals projects, public baths, shops, theaters 
and outdoor large yards. Most of these buildings were 
built in the period from 100BC and fourth century 
AC.
Romans were the first people who use two methods 
to design ceilings; Arc and architectural necklace. 
Architectural necklace is a surface or bowed ceiling. 
Dome was a common shape of architectural necklace 
shapes in Roman architecture. Using architectural 
necklace and arc reduced the need for using pillars 
to carry the ceiling. Ceiling can be completely based 
on the external walls instead of pillars. Romans 
frequently used pillars as just decorated sculptures 
attached to walls.
The greatest model of Roman ceiling design are 
Baths of Caracalla (211-217 AC) in Rome, their ruins 
are still exist till now. These baths had a ceiling order 
of architectural necklaces that provided large areas of 
the internal vacuum. The vacuum was high and deep 
to the point that the Romans admired it as a new and 
unusual of architectural beauty.
Building of Middle Ages
Building of the Middle Ages are due to the facilities 
that were built in Europe during the historical period 
between the fifth and sixth centuries.  Building in the 
middle ages in Asia, Africa and Europe involves the 
Islamic architecture, including Umayyad and Abbasid 
architecture.and thereafter the architecture in the 
small Muslim states. Architects of the middle ages 
developed a number of models, whereas the Byzantine 
style prevailed in Eastern Europe. In Western Europe, 
the leading models were Carolingian, Romansic and 
Gothic. Those four types have been preceded by the 
early Christian architecture that flourished between 
the fourth and sixth centuries.
Byzantine Architecture 
In 330 AD, Emperor, Constantine the Great, 
transferred the empire capital from Rome to 
Byzantium that is known now as Turkey, and changed 
the name of Byzantium to Constantinople. In 395 AD, 
the Romanian empire was divided into two parts: the 
Romanian Eastern Empire and the Romanian western 
empire. The Romanian Western Empire fell by the 
hands of Germanic tribes in the fifth century AD, 
but the Romanian Eastern Empire remained and was 
known as the Byzantine Empire. 
 By the sixth century AD, a unique model of Byzantine 
art was developed Oaasofia Cathedral with its large 
dome (532 - 537 AD) in Constantinople was the 
finest achievements of the Architecture Byzantine. It 
was designed by Anthemius of Tralles and Asidroos 
of Ionian. The Turks took Constantinople in 1453, 
and later re-named it. Istanbul, then tried to turn  
Oaasofia cathedral to a mosque. The only change, 

they performed in the external appearance of the building was the 
addition of four minarets. Oaasofia Mosque had a huge central 
dome based on a square base. This configuration has become a 
common feature of the Byzantine building. Its dome holds four 
inverted spherical built-by-brick triangles. These pillars are 
calledا Pendants. The architect can build a dome wider and higher 
than what was possible when walls were bearing the dome. Inside 
Oaasofia, there are arched corridors up to two floors surrounding 
the main courtyard. The inside has been decorated by beautiful 
ornamented –of- mosaic vaults. The mosaic represents the most 
important ornament in the most of Byzantine churches. 
There are other examples of Byzantine architecture including 
Basilica of St. Mark (mid the eleventh century) in Venice, Italy, 
and the Church of St. Basil (1554 - 1560) in Moscow.
Baroque Architecture 
Baroque architecture began in the sixteenth century AD. By the 
seventeenth century, it spread throughout Italy and other parts of 
Europe. The Baroque architect meant to leave a dramatic impact 
through his work. The typical Baroque building is characterized 
by curved forms, intricate usage, complex columns,  ornate 
carvings and ornamented paintings for decorations. The updating 
movement raised upheavals of enthusiasm in the catholic 
countries and the architects designed Baroque-typical buildings. 
At the same time, powerful kings wanted to glorify their power. 
The luxurious Baroque palaces were reflecting the power of these 
rulers. 
The most striking examples of Baroque appeared in Italy, 
Austria, Spain and the south of Germany. Gian Lorenzo Bernini 
and Francesco Bromena and Guarnillo Guarini are classified 
the most famous architects in Italy. The row of keyhole-shaped 
columns, designed by Bernini   to contain the yard of St. Peter 
Church,  Baroque impression with columns. The curves and 
twisted shapes marked the famous Bromena church (Church of 
St. Ojnezi) in Piazza Navona (1653 - 1657 AD) in Rome. Among 
the most famous Guarini designs is  San Lorenzo church (1668 
- 1687) in Turin. It shows  a cone-shaped dome inside of which 
is aoctagonal form.  Johann Bernhard Fischer von Erlach from 
Austria and German Blatthazr Newman designed churches and 
palaces famous in their own countries.  More sophisticated models 
of the Spanish Baroque is that which is called Chorejorasic. This 
name came from the name of three brothers - Alberto, Bwakin 
and Jose Chorejora - the pioneers of this model. 
In France and England, the Baroque influence remained less 
influential than it was in many  other European countries. The 
French and English architects retained    renaissance model 
square, rectangle and circle as basic forms of decoration. They 
designed huge buildings with these simple lines, column rows 
and successive windows. 
Perhaps the most prominent building of the French Baroque was 
the lavish Palace of Versailles (about 1661). The two main palace 
architects were Louis Le FAO and Gul Hardwin Manzar. The 
length of the palace was more than 400 m and containing about 
1300 rooms. 
Sir John Vanbra designed the most extravagant English Baroque 
palaces, the Palace of Blenheim (1705 - 1724) in Oxfordshire. 
Whereas Sir Christopher Wren was the leading architect of 
Baroque English model and his design for the Cathedral of St. 
Paul (1675-1710) in London one of the Masterpieces of this 

model. 
The Eighteenth Century AD 
During the eighteenth century, three main models of 
architecture appeared in Europe: 1 - Rococo architecture 
(over-decoration model) 2 - the revival of Palladio Building 
3 – new classical architecture in addition to the building of 
settlements in America that began to flourish in the eighteenth 
century. Settlements building have been greatly affected by 
the western characteristic. 
Rococo Architecture 
Rococo architecture represents the final phase of the Baroque 
model. It was developed in France around 1720 and spread 
in other countries during the period of sixty years later. 
Compared with the huge Baroque model, rococo architecture 
was lighter and thinner. Yet, the Rococo buildings were the 
richest decorations of Baroque facilities. In France, Rococo 
buildings were represented in these huge Housing built 
in Paris for nobles. The most important beautiful Rococo 
installations were those palaces, churches and monasteries 
built in southern Germany and Austria.  Dominicos 
Zimmermann established one of the Rococo chef d’oeuvres 
when he designed church de Phys (1745 1754 m) in southern 
Germany.
Revival of Palladio Building 
This trend mainly  reflects  classical architectural designs of 
the Renaissance. This model began in the early eighteenth 
century and was more visible in England and it as well 
appeared in the north of Italy and North America. Most of the 
buildings of revival of Palladi buildings were rural houses. 
Scottish architect Palladio building reviving model was 
entered by Colin Campbell in spite that the original 
pioneering movement is Lord Burlington, a professional 
English architect. Burlington and his friend, William Kent, 
designed the first important building for the revival of 
Palladio Building; Cheswick house in London (1725 1726). 
Burlington and Kent emulated in their design Palladio 

building, Villarutunda. The architects built the house in a 
spacious Romanian park-like garden. as they thought. Those 
parks become a feature of reviving Palladio architecture. 
  Neo-classical Building
Neo-classical Building reflects the interest in architecture of 
the ancient Greeks and Romans. The great inspiration of new 
classical architecture (neoclassical) was the discovery of the 
ancient Romanian cities such as Pompeii and Hrkolanim. 
These cities were buried in the wake of the eruption of 
Vesuvius Mountain in 79 AD.  In mid eighteenth century, 
archaeologists have begun to. Excavate these cities.  
Using the designs of Pompey and Hrkolanim, the neo-
classical architecture architects were able to follow new 
Greek and Roman models more accurately than the architects 
of the Renaissance. The neo-classical architects designed 
matrix columns and important constructions especially public 
facilities as designed by Baroque architects, but they used the 
soft geometric shapes  such as square and circle other than 
curved and spiral forms used by the Baroque. 
Of the main neo-classical architects in England are Sir 
William Chambers and Robert Adam. The former designed 
a lot of famous public facilities; the most famous of them is 
Somerset House in London (1776 - 1780). Adam became an 
internal designer and influential furniture designer in addition 
to his being a leading architect. He has designed Romanian 
designs converted into a model transcribed in rural housing 
such as Austerely Park housing in London (1761 - 1780). 
  Petro Bianchi, the Italian architect, designed one of the 
main buildings in the neo-classical architecture in the early 
nineteenth century, the Church of St. Francisco de Paula in 
Naples. Work began in church in 1816. Its design was based 
on the Pantheon’s; an old Roman temple. On the other hand, 
the rows of outer circular columns showed the impact of 
Bernini columns row of the Church of St. Peter. 
 French architects designed many buildings in line with 

neo-classical architecture. One of the most famous of these 
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in terms of position, amplitude, lighting and access to the rooms 
in which there would be a certain activity. For example, the 
bedroom is a private room that should be isolated from the rest 
of the spaces and rooms. Since everyone in the house uses the 
dining room so it must be located more than average.
Office buildings need to arrange spaces in a more complex way 
than that of the dwelling. So, the architect must make sure that 
hundreds or possibly thousands of workers can move quickly 
between different parts of the building. In addition to the ease 
of the entry and exit of visitors, parts of the facility may have 
some special devices. It would be required to provide a great 
deal of space as warehouses. The architect must also take 
into account the activities carried out outside the building. 
For example, the building may require facilities, such as car 
parking lots. In addition, the architect should take planning of 
the movement patterns to enable the cars access to the building 
and get out of it without conflicting with traffic routes to 
make spacious roads to enable fire trucks enter the building, 
and the loading docks to be at a suitable height for vehicles. 
The structure
The architect determines the exterior structure of the building, 
not through the shape only, but also through selection of 
materials. Natural colors of stone, brick, and wood have always 
been common whether they were separated or combined. 
Since the beginning of the twentieth century, the tinted glass 
has an important role in the exterior design of the building. 
Many of the architects have a particular attention to the texture 
in their designs. Some has chosen wood or coarse stone, 
and others preferred glass and high-gloss polished metal. 
Number of architects created many beautiful formats 
and frames through clever and skilful arrangement of 
materials. For example, architects use glass, concrete, and 
different components of the work of the bricks or stones with 
mixed species. The proportionality is considered vital to the 
building structure; all the parts of the building must be of a 
harmonious relationship, with each other; it should be neither 
very large nor very small, in addition to the building size and 
shape, it should be complement each other with the site and 
its surroundings. The high building built of glass and metal 
suitable for the center of a major city, but it should be anomalous 
near to the houses to the independent families of housing. 
Durability
 Buildings are usually held to remain for a long time without 
expensive maintenance. To achieve this goal, the building 
must be well-founded, as well as the capacity of the facades to 
resist the damage and the leakage of moisture from the weather 
outside, and you must use high quality materials at home. 
EarlyArchitecture
The first building of importance appeared in two areas in the 
Middle East, more than 5000 years ago. One of these two regions 
is the land of Mesopotamia, which lies between the rivers, Tigris 
and Euphrates in eastern Iraq and now north-eastern Syria and 
southeastern Turkey, and the other region is Egypt.
Building in Mesopotamia
Four cultural groups took over the history of Mesopotamia.
These groups are the Sumerians, Assyrians, abylonians and 
Persians. The history of the region was known of many wars 
and invasions, so diverse civilizations built many fortified 
buildings. Most of the buildings in Mesopotamia were made of 

mud bricks, which are less durable materials than 
stone and concrete. As a result, there is no more 
perfect example of the architecture of Mesopotamia. 
However, archaeologists have re-establishment of the 
horizontal projections of some of the buildings.
Sumerian civilization flourished in Mesopotamia in 
the thirtieth century BC, the temples were the first 
important Sumerian installations. The oldest example 
is the White Temple, built in the late thirty one-BC in 
the city of Ork. The temple is built of white painted 
brick. Architects have built a temple on a bench at the 
top of the pyramid-like tower, such towers are called 
Alzkurat.
During the mid-eighth century BC, the Assyrians 
colonized the region, and built palaces and temples, 
influenced by the Sumerian architecture, but with 
a luxurious and beautiful design. It was a fortress 
of King Sargon II, which was built in the city of 
Khursapad in the late eighth century BC is one 
of the most important achievements of Assyrian 
architecture. The fort is located in the northwest 
corner of the city, including palaces, temples, public 
buildings and Zkurat. The city is surrounded by 
defensive wall.
After the fall of the Assyrians in the seventh century 
BC, the Babylonians came to power, and built the 
famous Zkurh which is referred to in the biblical 
Tower of Babel (early sixth century BC). Their 
capital included the famous hanging gardens of 
Babylon and the Ishtar Gate, which was decorated 
with colored brick and decorated ceramics. 
In 539 BC, the Persians conquered Mesopotamia. 
The religion of the Persians, or Zoroastrianism, does 
not need temples. But they built many palaces the 
most famous complex palace in the religious capital 
is Persepolis. This complex includes several related 
buildings completed in the mid-fifth century BC 
which includes several palaces with halls, rooms and 
yards. The King of Persia receives visitors in a huge 
room known as the hall of hundred columns. The area 
of   this hall is about 76 m ², and has a huge ceiling 
of portable bridges on columns up to 18 meters. 
Egyptian Architecture
The most famous Egyptian tombs are pyramids, in 
which the Kings were buried. There are still remains 
of 35 major pyramids now standing adjacent to the 
River Nile. Each pyramid was a part of a group of 
facilities usually consisting of a large temple in the 
eastern front of the pyramid and a smaller temple 
near the Nile, and a long corridor connects the two 
temples. It seems that the Egyptians believed that the 
room where the king buried is the most sacred parts 
in the pyramid, so they closed the entrances carefully 
leading to the pyramid and the burial chamber. 
The first known Egyptian pyramid was built for 
King Djoser around 2650 BC. in Saqqara. The 
pyramid rises above a series of six large terraces. 
Three pyramids were built in Giza since 2600 
to about 2500 BC of kings Khufu, Khafre and 

Menkaure. They are huge masterpieces with huge soft aspects. 
The great period of Egyptian architecture began in the 
sixteenth century BC, and lasted about 500 years. The 
architects, during this period, mainly design temples not the 
pyramids. The temples were huge installations mounted on 
columns. The halls and slopes have linked different types of 
chambers. People come to most of the temples through gates 
made up of two large towers, called the gateway towers. 
The most famous temples of this period is the one which 
was built for Queen Hatshepsut at Deir el-Bahri in about 
1480 BC, which was built by its nationals at the foot of a 
huge cliff in a clear Union between architecture and nature. 
Asian Architecture
Asian architecture contains four main branches which are 
Chinese, Japanese, Indian and Islamic. Indian and Islamic 
architecture had a wide spread and special effect. Indian 
architecture contains the architecture of Bangladesh, Burma, 
Cambodia, Indonesia, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Thailand, 
and Tibet in addition to India itself. Islamic architecture refers 
to buildings designed by Muslims. Islamic Architecture is 
found to be widespread in the Middle East, North Africa, Spain 
and Asia.
More than 20000 years ago, Indian American early ancestors 
migrated from Asia to Americas. At 100 B.C many groups of 
Indians, especially in what is known now as Latin America, 
developed bright civilizations and cultures produced a 
distinctive architecture. The Architecture and arts of Indian 
Americans which originated before 1500 B.C are called the 
Pre-Columbian because it emerged before the arrival of 
Christopher Columbus to the new world on 1492 A.C.
Chinese Architecture
Chinese architecture started developing long times ago. 
Chinese constructed a varied group of buildings, but the main 
type is the Buddhist temples and multi storey towers called 
Pagodas.
Chinese temples are consisted of rectangular wooden halls 
reflect the beautiful and intricate order of wooden thresholds 
of the inner ceiling. Walls don’t carry the ceiling, but simply 
are used as curtains to preserve privacy and as a protection 
from weather. Ceiling is carried by pillars joined to its keels 
by wooden blocks often carved and painted red and gold-
plated. Chinese covered most of ceilings by glassy blue, 
green or yellow flagstones and bowed up these ceilings’ edges 
gracefully.
Japanese Architecture
Japanese architecture has been greatly influenced by Chinese 

architecture. Traditional Japanese architecture depended on 
using thresholds and wooden pillars. Shinto shrines all over 
Japan are great examples of it. Shinto is the national religion 
in Japan. Shinto shrines are wooden structures built on pillars 
raise the shrine above the ground. Ceiling thresholds are far 
from the wall to make the ceiling deeply bulge.
Traditional Japanese houses, large or small, have the same 
design: vertical pillars carry the ceiling and light pull doors 
built in the walls. Inner walls were used to preserve privacy 
not to be pillars. Most of houses were in by gardens surrounded 
by walls.
Indian Architecture
Indian architecture has been developed in the third A.C 
century. Buddhist, one of the major religions in India, had the 
first and most important effect on Indian architecture. Buddhist 
inspired them to build temples called Shitya, manstries and 
Stupa (Buddhist memorial). Stupa is a mound-like structure 
containing remains of Buddha who created Buddhist in the 
Sixth century BC. Most of temples were carved from rocks.
Hindu and Islam influenced Indian architecture. Hindu temple 
contains rows of pillars and carved decorations outside, and 
ceiled sharp entrances. Muslims conquered India in sixteenth 
century AC and inserted their architectural model. The most 
famous Islamic building in is Taj Mahal in Agra. Angkor 
Watt temples in twelfth century AC in an abandoned city in 
Cambodia shows the effect of Hindu architecture outside India.
Islamic Architecture
Mosques are the most important Islamic buildings. Models of 
mosques vary between different countries. However, most of 
mosques contain a large arena surrounded by corridors or halls. 
Corridor is a row of pillars and hall is a row of decorations built 
on pillars. Mosques walls are built of colored bricks, flagstones 
and gypsum cover. Domes are on mosques which have one or 
more towers called Minaret.
Muslim architects, in addition to mosques, designed palaces 
and religious schools. The model religious school is a four 
side building surrounds an arena, often in the middle of each 
side there is a large hall called Iwan, where students have their 
lectures.
Roman Architecture
Romans ruled the greatest empire in old ages. At the height of 
its glory, Roman Empire contained all the countries next to the 
Mediterranean and expanded northward till the British Islands, 
Eastward till the Arab Gulf. They used many architectural 
models over the empire. That was because many regions 
developed their own building traditions. However, the Roman 
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Every civilization has its 
own architecture
Work of architects reflects people’s social values   and highlights the 
diverse cultures of the peoples.

Architecture is an art and a profession about designing buildings. The word building has a historic significance. 
In this regard, it could be referred to a building model of certain people having a particular culture or to a 

particular art movement. As an example, we say: Greek or Gothic architecture.
Architects design a wide variety of facilities. For example, they design housing, schools, hotels, hospitals, 
sports stadiums, factories, office buildings, theaters, mosques, and churches. Architects design monuments 
commemorating events and important personalities. The beauty of the city or the country depends largely on 
the quality of its architecture.

An art having different prints through ages! 
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Artistic factors
Although architecture has certain elements of art, they must 
meet the other important aspects of the process. For example, 
architect designs an office building looking nice, but if users 
of the building could not work comfortably and efficiently, the 
building will be considered a failure in terms of architecture.
Architecture also depends on the technology and materials 
science. The building should be constructed to strong and not 
to collapse, especially high-rise buildings and skyscrapers in 
which architect should use materials which bear heavy loads 
and high voltage. In addition, large Buildings must withstand 
strong winds, and must resist earthquakes in some areas.
There are certain qualities of architecture keeping it in a 
distance from other arts. In most cases, painters, writers, 
authors and musicians invent their works then try to sell. As for 
building, it may cost thousands or millions of dollars. In most 
cases, the architects have buyers ready to buy, even before they 
design. For example, it is rare that an architect designs an office 
building, and bears costs of construction, then tries to find a 
buyer. Unlike other artists, architects must work with others to 
produce their designs. Writers, for example, make up stories 
of their inspiration and imagination. But most of the architects 
design the building in accordance with the wishes and needs of 
the customer. Within the limits of these desires and needs, they 
do their art contributions.
Architects work with the client with full understanding during 
the development phase of the building design. They decide the 
best to meet the requirements of the customer, provide advice on 
the expected cost, prepare drawings, and sculptures appearing 
when the building is completed. They deal with different 
contractors constructing the building. Architects oversee the 
implementation of the building, and are paid a percentage of 
the value of construction as fees.
The architects are considered within the most prominent 
figures in the history of art, but there are a number of gorgeous 
architectural works designed by the skilled craftsmen who are 

not professional architects. They do not consider themselves 
artists; they were unaware that they had designed buildings that 
will be characterized by critics later on as works of landmark 
architectural masterpiece. There are many of the basic elements 
of architecture that can be included as follows:
Elements of architecture
Architects, in their design of the building, think in the language 
of the vacuum, surfaces and openings. They consider the 
building a vacuum surrounded by surfaces, like walls, floors 
and ceilings of the Interior. The openings include crossed 
doors, windows and corridors. The basic task of forming the 
architectural space is in an appropriate and particular manner 
through arranging the holes and surfaces. In different historical 
periods, some of the architects considered some shapes more 
beautiful than others. So, they focused on them in their designs. 
The most popular shapes include the square, rectangle and circle. 
Architects often gather between two or more in one design. 
The building must please the viewers, and it should provide 
people with comfort and efficiency at work. In addition, the 
facility must be well-built resisting for a long time without 
expensive maintenance. To design an attractive building with 
a highly effective, the architect must be balanced with three 
main components: 1 - Position 2 – Structure 3 - durability. 
Function
Each building is designed for a particular purpose.The 
functionally designed Building, whether it was a small house or 
a giant building, it must meet those purposes that serve the need 
of users in a satisfactory and convenient manner. It should be 
taken into account, in designing buildings, providing adequate 
heating, lighting, energy sources and proper ventilation.
We find today that the energy efficiency and conservation are of 
great importance in urban planning. For example, the architect 
may use large glass windows to help heat the building with 
solar energy. It is possible that within the building there would 
be several activities including eating, sleeping, bathing and 
recreation. Each activity needs to have different requirements 



the market. The beginning of applying the idea of   
intelligent buildings dates back to the early eighties 
in the United States of America, where modern 
technologies in the building were divided into 
four levels regarding efficiency of energy, security 
systems, the level of communication systems and 
finally the place systems. Then the situation is 
developed; every two levels were collected in one 
level, the result was a systems of services seeking 
to rationalize energy consumption and provide 
the greatest extent of security using the latest 
information technologies, and other information 
systems and the workplace in an attempt to create 
an electronic mechanism for connecting the house 
owner with the work place to convert all the desired 
tools from home to work in digital. Now all the 
systems are being linked in one complementary 
system. However, the desired mechanisms to build 
these smart buildings require many things, the most 
important of which is the electronic-based system 
operating with “open protocol” system facilitating 
the process of communication and exchange of 
information between the various components using 
this system. The integration between these advanced 
systems should be done by sharing information 
between elements and systems of the project leading 
to raising the efficiency of the building, saving 
energy and ensuring the highest degree of safety. 
Integration between these systems requires a group 
of computer engineers familiar with all intelligent 
systems cooperating to be a smart building. It is 
important to have an appropriate means to transfer 
this information between intelligent systems, often 
there is difficulty in doing so, due to the different 
language used separately in each system. The 
building must also be provided with computers of 
high speed so as not to face problems when stressing 
on the cable system which requires establishing of 
a developed system for used cables in transferring 
information and expanding significantly in the use 
of digital systems in intelligent buildings.

Lowercost
Contrary to what is believed; the actual economic 
cost of the intelligent building is less than the cost 
of the normal building, but in the long term; due 
to lack of power consumption and ease of devel-
opment of the building, maintenance and control 
systems thereof. Equipping already built-but-un-
equipped buildings with known cables is expen-
sive to accommodate technological development 
because it needs money more than the developed 
systems on creation. One of the reasons supporting 
the West using of intelligent buildings is that these 
buildings save energy security and other services 
such as provision of high speed Internet connec-
tions and electronic control systems of temperature, 
security and protection systems and advanced com-

munications. So far, there is no natural picture of the relation-
ship between the advanced technological systems and intelli-
gent buildings, except in Western societies, while the situation 
in the Arab world is not up to this progress except in and limited 
low levels. Architecture in Egypt and most Arab region is late 
in general and reaches the highest level in the post-modernism 
and the search for identity and the local architecture and talking 
about the aesthetics, due to lack of space in which the archi-
tect moves in terms of economic cost and technical world. The 
above said does not rule out that there are some buildings in 
some Arab countries touching from a distance the idea of   intel-
ligent buildings, especially in the Kingdom of Saudi Arabia and 
the UAE and Qatar.

A means of entertainment
Some people believe that the architecture development is a 
natural response for what is happening of the development in 
the surrounding environment, particularly at the level of tech-
nology providing the data for the architectural process. Such 
data was not available, earlier, from the elevators that allowed 
the architect to design multi-storey buildings, which amounted 
to hundreds of floors. In the same context, the new technology 
supplied the architect with building materials that did not exist 
in the past such as processed glass panels and other concrete 
materials with carbon fibers for its strength and stiffness. As 
a result of the above, there would be processed architectural 
buildings against the surroundings. These processed architec-
tural buildings are capable of achieving the greatest benefit 
from the sun radiation and other natural resources. The situa-
tion is quite different from the so-called “intelligent buildings”. 
Besides, what is meant by this term not found in any approved 
Western architectural references? It is true that there is what 
is called the developed building built on a scientific basis can 
save through these technologies, the spending on the construc-
tion basis. Through these buildings, power could be saved, and 
computers could be used in the management of these buildings, 
but this technology is very expensive and its consequences are 
not feasible. This technology is considered as a means of unac-
ceptable entertainment.

Manyobstacles
Most experts agree on the need to pursue recognizing the 
electronically managed buildings technology, because 
the architecture is logically affected by the scientific 
technological development, especially that the technological 
development has contributed significantly to the process 
of urban development in the world and the Arab region in 
particular.. Therefore, the intelligent building is a natural 
response to the technological development made in all the 
matters of life; as human seeks by all means what makes 
him comfortable and prosperous from one hand, and seeks 
achieving his objectives at the lowest cost possible, on the 
other hand. That is why, there was the use of buildings 
termed in some U.S. magazines in the eighties as “Intelligent 
buildings”, also known as the least polluting and the least 
energy-consuming buildings and the most adapting with the 
surrounding circumstances and the best to meet efficiently 
the needs of the user.
There are still many obstacles hindering the presence of 
such intelligent buildings in Arab societies. Three identified 
characteristics must be owned by the intelligent building; 
they are as follows: knowing what is going on inside the 
building, responding to the demands of users, in addition 
to knowing the most efficient way to achieve the right 
productive environment for users. The Arab world as well 
suffers from several problems relating to the absence of 
intelligent building culture. The rejection of many for this 
architectural style is in terms of rejecting all the Western 
technology product, as well as high costs, although these 
buildings are economically- saving in the long term. The 
other dilemma in the Arab world is represented in the fact 
that it is still a net importer of technology, so the cost of 
this type of buildings is high comparing with using the 
local technology. Here, the situation requires pursuing the 
technology production to benefit from the architectural 
development in a way suits our environment without using 
the blind transferring from the West Like the Egyptian 
Smart Village project, which was built in a model like that 
of Pharaonic architecture but in a contemporary form, but 

those who are responsible for this experiment failed to 
make a real simulation, because the figure overshadowed 
the substance and it became like a glass house having no 
intelligence in its design ..

Arab alternatives 
There is another opinion see that the intelligent building is that 
building saving energy through reliance on some architectural 
processors, engineering designs and construction materials 
suit the surrounding environment and the main purpose of 
the building so it cannot summarize the idea of intelligent   
building in saying that it is the building running through 
electronic mind due to the high cost making it a pattern not 
to be tested on the ground, as if it were a philosophical idea 
not up for discussion, especially on the Arab level in general 
and the Egyptian one in particular. Therefore, it is necessary 
to promote the culture of intelligent buildings in which the 
architect seeks to choose the good used materials and direct 
the building toward achieving the maximum benefit from the 
sun as a renewable source of energy and wind as a source 
of ventilation and to rely on the processed nozzles as a way 
of ventilating buildings. Thus, the intelligent building would 
be this pattern also affected by technological progress, 
especially since the architect needs processing materials and 
modern routers did not already exist in the past. This is what 
may be called as intelligence architecture, not the electronic 
building, which is run by computer and does not suit for our 
capabilities. In addition, it does not provide for the user except 
some expensive flimsy luxury. Therefore, the intelligent 
building that suits the Arab region is that the building seeking 
to meet the needs of the user and the rationalization of energy 
on the one hand, as well as the exploitation of the surrounding 
environment and dependence on the appropriate construction 
materials on the other hand.. The idea of intelligent buildings 
or intelligent architecture is not imported, as some may say, 
but the thing which is imported is the technology of this 
architectural model about which some of the architects are 
crazy, despite the fact that many people see the lack of its 
appropriateness to the Arab environment.
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Environmentally friendly buildings
The western architectural style is inappropriate.. Arab available 
alternatives is much better 

Environmentally friendly Buildings.. One of the western architectural terminology spreading strongly on 
the Arab arena in recent times, due to a number of specialized companies promoting the advantages 

of this type of buildings, a step to spread the culture of “intelligent buildings” which means introducing 
advanced systems and technologies for real estate construction in the world Arab. The user, through using 
these techniques in his home, gets about 16 web services to be reached through one link as an electricity 
link in any other place. The most prominent of these web services is the programmatic insurance system 
to be used when the house owner is outside, where the system rationalizes and regulates the exploitation 
of energy and water. Moreover, it warns the user, when these resources are exploited by calling the house 
owner as well as video services and other non-traditional services, which are available upon demand. 

Expensive means of entertainment 16 web services can be reachable for 
the user through a single connection 
There are many advantages, but a 
lack of resources and absence of 
technology are the major obstacles

In spite of the several models in the developed world cities such 
as New York, Vienna, London, Paris, Geneva and elsewhere, 
this kind of buildings has become one of the most important 
features, but the situation in Arab countries is quite different, 
and architecture experiences in this regard are still very few.
 
Now that Arab countries are still non-productive of technology, 
in addition to the high costs incurred by these buildings, some 
architecture experts talk about different meaning of smart 
buildings probably more suitable to developing societies such 
as the Arab one, but at the same time, they do not keep pace with 
the western urban development, which has become closer and 
has taken advantage of modern technology.. The most important 
question is how far the Arab society needs for this architectural 
style, or is it a means of entertainment limited to some of the 
wealthy, and can this style be localized and be benefited from 
in proportion to our architectural and technological abilities in 
light of the discrepancy between the Arab Architects?

Modern techniques
Experts argue that smart building depends on modern 
technology applications, so as to benefit from each other 

through the information exchange. Scientific world journals 
have handled this concept starting from the eighth decade 
of the twentieth century when they began talking about 
modern mechanical systems allowing using buildings 
for energy at the max, including what they called smart 
buildings.. The period from 1981 to 1985 is the period of 
collecting and devoting all the technological innovations, 
while the period from 1987 to 1991 is the period of 
development and adaptation of these innovations to serve 
humanity. Magazines and scientific studies considered any 
building using the latest state of the art technology as an 
“intelligent system” as long as it helps to meet the needs of 
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and facilitated the ballot counting operations in all the 
cities. No obstacles whatsoever were faced by voters or 
candidates. He also assured that honest competition ruled 
the operation, and that the real gain for all engineers is 
their high participation to choose their representatives.

Al Jadai also thanked all those who helped organize 
the elections alongside the SCE and those are: The 
Ministry of Municipal and Rural Affairs, The Chambers 
of Commerce and Industry in the Kingdom, King Saud 
University, the Ministry of Commerce and Industry, The 
Riyadh Police Department, the Royal Commission for 
Jubail and Yanbu.

The Gen. Sec. also mentioned that the SCE announced 
the final list of candidates for the board in its fourth 
session, where 69 engineers of the initial members took 
part. He also stated that the final voters list was posted 
on the SCE’s website www.saudieng.org, and that all 
complaints and appeals regarding the primary list have 
been received until end of day Monday 22/2/1433 AH, 
16/1/2012 AD. On the same day the final list of voters 
entitled to cast their votes today was published.

He explained that the SCE formed a committee to 
overview the fourth phase elections according to the 
SCE’s board decision number 1/25/3/32 issued on 
19/9/2011 Ad. The committee is formed of engineers Ali 
Bin Said el Qahtani, Abdullah Bin Maghram Al Ghamdi, 
Abdurrahman Bin Omar Al Nawfal, Saad Bin Khalid el 
Fawzan, and Drs. Ahmad Bin Muhsin Al Attas, and Fahd 
Bin Hammoud el Anzi, legal consultant.
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First E-voting in the Kingdom

Saudi Council of Engineers 
Announces New Members For 
Upcoming Three Years
On Tuesday 23rd Safar 1433 AH, corresponding January 17, 2012, His Excellency Dr. Ibrahim Bin 

Saad al Jadai, Secretary General of the Saudi Council of Engineers (SCE) announced the results 
of the SCE’s 10 board members election. The elections took place in Riadh, Jeddah, Al Dammam, Al 
Ihsa, Abha, Al Kharj, Makkah l Mukarramah, Medina l Munawwara, Tabuk, Al Bahah, Al Jawf, Araar, 
Baridah, Hael, Najran, Jazan, Al Taef, AL Joubeil, and Yanbu.

Regarding the reasons that led to extending the voting 
operations to 12 hours, from 10 am to 10 pm, Al Jadai said 
“several reasons led to the prolonged voting period, including 
prior commitments for business engineers during morning 
hours, and to avoid congestion in the morning. There are also 
people who travel from areas devoid of voting stations to 
appointed voting points. Thus, the voting period of 12h aimed 
at allowing everyone to cast their ballot”.

Dr. Al Jadai assured the high participation in the first hours of 
the voting process, while the polling stations at Riadh, Jeddah, 
Al Dammam, Al Jubayl and Yanbu were central for candidates. 
He said that the high participation of the engineers is a proof 
of their positivity and enthusiasm to play their professional 
and national roles under the wing of a fully elected board.

He said that this e-vote made the entire process much easier, 

The winners announced by the Sec. Gen. are

Rank Candidates Votes
1 Mohammad Abdullah Muhammad Al Quwaihes 513
2 Saleh Abdurrahman Al Amro 458
3 Mamduh Hassan Al Harbi 426
4 Saud Mohammad Saeed Al Ahmadi 422
5 Hiba Ali Muhammad Diauddin 420
6 Ibrahim Abdullah Al Hammad 402
7 Abdullah Abdulaziz Al El Sheikh 390
8 Abdurrahman Zayd Al Arfaj 364
9 Hamad Nasser Abdullah Al Shaqawi 349
10 Ahmad Othman Al Khuwayter 330
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President of the Anti-Corruption Commission will 
meet the President and members of the commission

N
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His Excellency the President of the National Anti-
Corruption Commission, with Chairman and members 

of the Board of Directors of Saudi Council of Engineers and 
the Secretary-General, searched the ways of cooperation 
between the Saudi Council of Engineers and the National 
Anti-Corruption Commission, in a meeting which gathered 
the two parties on 12/11/1432 AH (October 9, 2011 A.D) at 
the headquarters of the National Anti- corruption in Riyadh.
The Engineer, Abdullah Ahmed Bugshan, Chairman 
of the Saudi Council of Engineers, declared that at the 
meeting it was agreed to form a joint committee to set a 
mechanism of understanding and cooperation between the 
two bodies, along with discussion of aspects of the possible 
partnership between the two bodies in various aspects, 
and strengthening ties of cooperation and partnership 
with the National authority to combat corruption. 
The engineer Bugshan asserted that the board presented 
to His Excellency the possibilities of the professional, 
advisory, technical and administrative body in the field of 
combating corruption, as well as taking advantage of the 
work provided by the Authority in the areas of technical 
consultancy and engineering arbitration. The Commission 
explained to His Excellency the President of the National 
Anti-Corruption, the importance of the alliance between the 
Anti-Corruption Commission and the body of Engineers to 
combat corruption.
During the meeting, ways of cooperation were discussed 

in the field of awareness for business, engineering 
consultancy, architecture and construction in the country 
in the seriousness of corruption and its negative effects on 
the national economy. They discussed the issue of project 
contracts and the weakness of some of the aspects allowing 
the door to the corrupted practices, and emphasized 
the need that the Corps of Engineers that have a role in 
addressing such problems, as well as the urgent need for 
applying standard (FIDIC) contract, which protects the 
rights of all parties and the importance of following up 
the specifications preparation and drawings of projects. 
The Chairman of the Board of Directors of the Saudi Council 
of Engineers pointed that His Excellency the President of the 
National Commission for fighting corruption emphasized 
the importance of partnership Saudi Council of Engineers of 
the National Commission to combat the efforts and to make 
their programs successful, especially those directing to the 
business sector and construction, as provided in the strategy 
of the Commission. His Excellency noted that this meeting 
comes in the context of directing the national anti-corruption 
to involve all bodies in the fight against corruption. 
Members of the Board of Directors of the Saudi Council 
of Engineers declared to His Excellency the President of 
the National Anti-Corruption the importance of issuing a 
cadre for engineers, which will improve the conditions of 
the public sector engineers who oversee the governmental 
projects representing more than 40% of the state budget.

Part of the meeting

According to His Excellency, Mr. Abdullah Ahmed 
Bugshan, the Chairman of the Board, the forum which 

was held under the slogan “Engineering and technical 
Education: challenges of globalization” aimed at collecting all 
of the academics with professional expertise, and workers in 
scientific research, the engineers and technicians from various 
Islamic countries to exchange experiences for the purpose of 
monitoring and evaluating cognitive development in the field 
of engineering and technical education and strengthening the 
links between industrial and academic researchers working 
in the Islamic countries, and investing in the development 
and the applied researches, and exchanging experiences 
in the field of engineering and professional education and 
developing mechanisms of coordination between them. 
The President of the Council asserted that the meeting comes 
at a time when engineering education has an important 
role in many countries. This meeting also tops the list of 
priorities in terms of standards and components to achieve 
the local and regional objectives, as the world today is full 
of cognitive scientific challenges, which leads to our need 

for developing engineering education and studying gaps 
and how to overcome obstacles. Since the engineer is one 
of the pillars of critical development, shedding light on 
the challenges facing engineering education is a must and 
identifying the requirements of the emerging situations and 
responding to them, with a review of the partnership between 
the private and public sectors, and the ability to create new 
engineering majors, and to close the gaps that stand in the 
way of the quality of engineering education in the Islamic 
world to keep pace with those in the Western world. 
Elite of academics and industrialists from across the Muslim 
world participated in the forum united by the desire of 
development and exchange of experience and expertise in the 
field of engineering education. The forum addressed several 
issues, including: study curriculum of engineering education, 
quality of engineering programs and adoption thereof, and 
international standards in engineering education, engineering 
education and technical training, and methods of engineering 
education based on the output, and the vocational training, 
skill and creativity.

A forum for Engineering Education organized 
by the Corps of Engineers in Medina 

Under the patronage of His Royal Highness Prince Abdul Aziz bin Majed bin Abdul Aziz, Emir of 
the city of Medina, the Saudi Council of Engineers organized the second engineering education 
forum with the participation of the Union of Islamic countries, and in collaboration with the 
University of Thebes (Teeba), Malaysian Society of Engineers and technologists Malaysia (Mset), 
and the Malaysian University Putra in Medina on 24-27/12/2011 AD.

His Royal Highness Prince Abdul Aziz bin Majed bin Abdul Aziz
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Corps of Engineers organized a 
concert for celebrating in Riyadh, 
Jeddah and Dammam 
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Corps of Engineers organized a concert for 
celebrating in Riyadh, Jeddah and Dammam 

The Saudi Council of Engineers 
organized the annual greetin ceremony 
on the occasion of Eid al-Fitr for the 
year 1432, in Riyadh, Jeddah and 
Dammam as an annual tradition and a 
sharing of the Board of the Commission 
and the general Secretariat with their 
staff of engineers the joy of the feast. 
Dr. Ibrahim Saad Aljdaa, Secretary 
General of the Saudi Council of 
Engineers asserted the importance of 
encouraging engineers to participate in 
social activities. He praised the efforts 
of engineers that have contributed to the 
development of the Commission during 
the past years.
 
He said in a welcome speech at the event, 
that the corpse is currently exerting 
intensive efforts in cooperation with a 
number of governmental and private 
agencies to support the body in its career. 

A number of attendees appears in the photo along with Shura Council member and former secretaries of the Commission

The corpse is keen on doing 
what is required that serves the 
engineer and the profession in 
the  scientific and professional
areas in developing the
profession and upgrading it.
 
It is stated that those who 

participated in the ceremony 
were a large crowd of 
engineers in the Kingdom 
of various nationalities, as 
the number of participants in 
the ceremony of the Riyadh 
region is up to 700 engineers 
and technicians.

Part of the ceremony

Saudi Council of Engineers Announces 
New Members For Upcoming Three Years

A forum for 
Engineering 
Education 
organized by the 
Corps of Engineers 
in Medina 
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