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لــدي ثقــة عميــاء بأننــا- مهند�ســي مصــر- لدينــا مــن التصميــم وقــوة 
اإلرادة ـكـي نســتطيع معــا، يــدا بيــد وكتفــا بكتــف أن نندفــع بنقابتنا إلى 
آفــاق غيــر مســبوقة لتحقيق آمالنا في االرتقــاء بأحــوال املهندســين، 
وبلــوغ الــذرى؛ ـكـي نحــول طموحاتنــا الخالقــة فــي خدمــة الوطــن إلــى 

حقيقة واقعة.
لقد انتقلنا من عهد كان يتم فيه فرض النقيب ومجلس إدارة النقابة 
من داخل أروقة السلطة التنفيذية للدولة، 
ممــا يعــوق ويعرقل العمــل النقابــي، إلى 
عهد يكون فيــه االختيــار حقــا أصيال 

للمهندسين.
وهــذا تطــور تاريخــي، حلمنــا بــه 
ســنوات طوال، حتى باتت 
تلــك العصــور مــن املا�سي، 
فلــن يصــل إلــى موقــع 
النقيــب أو املجلــس 
ســوى األعضــاء 
املنتخبيــن الذيــن 
يمثلــون إرادة 
ع  جمــو

املهندســين فــي كافــة املواقع بالنقابــة العامة والنقابــات الفرعية.اآلن.. 
وضعنا نصب أعيننا مصالح املهندسين وحقوقهم،

ومارســنا أحــد الحقــوق واملهــام األصيلــة للعمــل النقابــي، وهــو الدفــاع 
عــن حقــوق أعضــاء النقابــة فــي املواقــع املختلفــة، واســتعدنا كثيرا من 
الحقوق املهدورة، ومنها أراٍض ومشــروعات كادت أن تذروها رياح 
اإلهمــال والبيروقراطيــة، وكان تطويــر النقابة والخدمات التي تقدمها 
للمهندســين مــن أهــم املوضوعــات التي تناولناها، وكان مــن أهم 
أولوياتنــا االرتقــاء باملهنــة، فجعلنــا مــن تطوير التعليــم أحد التحديات 
امللقاة على عاتقنا، ومد مظلة التدريب ألوسع مدى ممكن، لو أننا 

نعتقد أنه ال يزال قاصرا عن بلوغ آفاق أحالمنا.
وشــرعنا في تطوير قانون النقابة الذى م�سى عليه أكثر من نصف 
قــرن ليكــون مالئمــا للعصــر ومتطلباتــه، ورغــم ذلك فثمــة أمــور 
أنجزناها وأمور في سبيلنا إلنجازها، وأمور ال زالت تحت الدراسة، 
فمــن املعلــوم أن أصــول النقابــة واملشــاريع االقتصاديــة التــي تمتلكهــا 

تركة ثقيلة نقوم بالبحث الجاد عن حلول جذرية لها.
اآلن، أبواب النقابة مشرعة للجميع..

لقــد بدأنــا مســيرة التطــور وسنســتمر معا،تحكمنــا الثقــة املتبادلــة، 
والحوار اإليجابي الخالق، وتراكم الخبرات، وباهتمام شباب 
املهندسين بالعمل النقابي، لنحقق حلمنا بنقابة جامعة للجميع، 
تعبر عما نملكه من طاقات إيجابية و تستطيع أن تؤثر 
فــي املجتمــع لألفضــل، وتســاهم مــع الدولــة فــي رســم 

سياسات التنمية.

معا نستطيع

م. طارق النبراوى
نقيب المهندسين:

ــارس 2016 ــدد 649  | مـ العـ



هوية نقابية.. اجتماعية.. علمية 
في طابع جمالي رفيع وراٍق

 رئيس التحرير

هــذا هــو أول عــدد ملجلــة املهندســين فــي ظــل املجلس الحالــي، وبعد أن عادت 
النقابــة ملــكا ألعضائهــا، ولهــذا جــرى كتابتــه ليعبــر في جوهــره ومضمونه عن 
هوية ملجلة نقابية.. اجتماعية.. علمية، ومن خالل تصميم و إخراج ذي 

طابع جمالي رفيع ومستوى راق من حيث الشكل وحداثته.

وبكل صدق حاولنا أن نقدم منهجا يقوم على:
حقوق ال خدمات:

أن تكون املجلة لســان حال املهندســين، وتعبيرا عن حقوقهم وهمومهم 
ومشــاكلهم، وتجســيدا آلمالهم وطموحاتهم، وتعكس أنشطتهم االجتماعية 
والرياضية. وفي ظل مجلس نقابة منتحب، وكما يشــير نقيب املهندســين 
في مقدمة الباب، تحولت الخدمات التي تقدمها النقابة ألعضائها إلى 
حقــوق، يتولــى مجلــس النقابــة املنتخــب إداراتهــا، وبيــن الحقــوق والخدمات 
بــْون شاســع كبيــر؛ الخدمــات ِمنــة وهبــة ومنــح ومســاعدة، والحقــوق واجب 
ألصحابها يجب الحفاظ عليها وإدارتها بشكل يتسم بالكفاءة والشفافية.

وفــي إطــار نشــاط النقابــة، جــاء علــى رأس املوضوعــات موقــف النقابــة فــي 

مساندة أعضائها، والنضال الستعادة حقوقهم، وعرضنا لدور النقابة 
في اســتعادة األرا�سي الضائعة، وتنشــيط مشــاريع اإلســكان، واملحاوالت 
الجادة في تطوير أداء مشروع الرعاية الصحية، والدور الذي تسعى له من 

أجل تطوير التعليم واتساع برامج التدريب.

اقتصاد المعرفة:
وفــي الجانــب العلمــي، كان من أهــم أهــداف هيئــة التحريــر أن تعبــر املجلة 
عــن مســتوى علمــي عاٍل، وفي ظل تحديات التنميــة التــي يعيشــها املجتمع 
املصــري، انتهجنــا مدخــال علميــا يجمــع بيــن العلــوم النظريــة والتطبيقية 
والتطورات التكنولوجية، في إطار يربط بينهما وبين العائد االقتصادي 
والتنموي، فقدمنا الباب تحت اسم )اقتصاد املعرفة(، القائم على الثروة 
البشــرية باألســاس، والذى يمثل أكثر من نصف اقتصاديات العالم، وال 
يحتاج إلى ثروات مادية ضخمة، وهو املناســب للدول الفقيرة واملتخلفة 
للنهوض باقتصاداتها، واألكثر مالءمة النخراط شباب املهندسين املصريين 

من مخترعين ومبتكرين واملستمرين في مجاالت املشاريع املتقدمة. 
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في الوقت ذاته رأينا أن نتماهى مع خطة الدولة في التنمية والتي تعتمد على 
مشاريع الطاقة املتجددة، وتحلية مياه البحر والعيون عالية امللوحة وأمل 
مصر في حل مشكلة الغذاء، ومشاريع التكنولوجيا ذات العائد املضاف 

العالي، والهندسة الطبية دون أن يمنعنا هذا عن التناول العلمي العام.

الضفة األخرى:
تؤمن هيئة التحرير بدعم من املجلس ممثال في النقيب بأن املعارضة في 
املؤسســات املدنيــة جــزء أصيــل مــن بنيتهــا، طاملا أن الهــدف العام واألصيل 
هو املصلحة العامة وجموع املهندســين، وليســت املنافع الشــخصية، ولهذا 
قدمنا وجهات نظر لجماعات من خارج املجلس، وسوف نقدم دائما  كافة 
وجهــات النظــر التــي تعمــل علــى الجانــب اآلخــر مــن النهــر، دون قيد أو شــرط، 

سوى الحقيقة املوضوعية، وااللتزام بلغة حوار تتسم بالرقي واالحترام.

للثقافة مفهوم مختلف:
في رؤية املجلة.. تأخذ الثقافة حيزا مهما، تنطلق من كونها ليســت ترفا، 
وإنمــا ضــرورة، وفلســفتنا فــي ذلــك أن الثقافــة ال تقتصــر على الفنانين 
واألدبــاء والنخبة، ولكن على مفهــوم مختلــف تمامــا، وهــو حقيقــي ولكنه 
غائــب أو مغيــب، هــذا املفهــوم ينطلــق مــن علــوم اإلنثروبولوجيــا، والتــي ترى 
أن ثقافــة املجتمعــات وتقدمهــا أو تخلفهــا هــي تعبيــر عــن اســتخدام املجتمــع 
للتكنولوجيا ولألدوات، أي أن البنية التحتية للثقافة وإنتاجها يعتمد على 
الــدور الــذي يلعبــه املهندســون والباحثــون فــي مســتوي تطويــر التكنولوجــي، 
ويمكن قياس التباينات الثقافية بين املجتمعات التي تستخدم الوقود 
الحجــري وتلــك التــي تســتخدم الكيروســين أو الكهربــاء أو الطاقة املتجددة، 
وهي تباينات ثقافية شاسعة، تحدد ثقافة املجتمعات املتقدمة وتلك 

املتخلفة.

االستمتاع بالحياة:
إذا كان املهندســون أكثــر املهــن والجماعــات التــي تق�ســي حياتهــا فــي جدية 
وعمل شــاق يصل الليل بالنهار، وســاعات العمل الرســمية باإلجازات 
والعطالت، فمن حقهم أيضا أن يستمتعوا مع  أسرهم بالحياة.. وتحت 
باب فن الحياة، عرضت املجلة لعدد من األنشطة االجتماعية والرياضية 
التــي تقدمها النقابة للمهندســين، ولتعريفهــم باألنديــة الجديــدة الجاري 

إنشاؤها، في دعوة لالستماع بالحياة.

المسئولية:
لم نقدم كل �سيء، ولم نِف األمور حقها وال نصابها.. وكان ضيق الوقت 
والبحــث عــن الدقة واملوضوعية، والجماليات التــي تعبر عــن رؤيــة رفيعة 
للحياة أمرا شــديد املشــقة اســتلزم مجهودا  كبيرا، وقد حاولنا أن يكون 
جوهــر املجلــة علــى إجمالــه تعبيــرا عن املوضوعــات وليــس األشــخاص أو 
صورهــم وأخبارهــم.. حاولنــا أن نكــون أكثــر موضوعيــة، يدعمنــا فــي ذلــك 
مجلــس النقابة ممثال في النقيب الــذي لــم يتدخــل فــي املجلــة منــذ عرضنا 
عليه رؤيتنا بالخصوص ووافق عليها، وكان يعرض آراءه القليلة في إشارات 
لــم يتــم االلتفــات إليهــا، كما قدم وكيل أول النقابة ورؤســاء ومقررو اللجان 

دعما غير محدود، وبأريحية مميزة.
ونعتــذر عــن أي تقصيــر أو خطــأ بســبب ضيــق الوقــت، كما نرحــب بتعليقات 
الزمالء املهندسين على موضوعات هذا العدد، وأيضا فى انتظار مقترحاتكم 

بخصوص املوضوعات املتعلقة بالنقابة .
هل نجحنا في التعبير عن جموع املهندســين؟ ال أحد يســتطيع.. لكننا نؤمن 

ونعتقد أننا انتهجنا الصدق وشرف املحاولة.
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نقابة المهندسين
جبهة دفاع عن حقوق أعضائها 
الكادر
النقابة تستعيد أراضيها
الرعاية الطبية
اإلسكان

حقوق المهندسين
ملف خاص

طبقا ملا جاء باملعجم الوسيط تعريف كلمة الحق: “الحق هو النصيب 
الواجب للفرد أو الجماعة”. 

بينما تعني لفظ ِخدمة: “مساعدة أو فْضل، هدية، منحة”
ومعنــي مصطلــح ِخْدمــات اجتماعيــة: “أعمــال رســمية أو غيــر رســمية 

غايتها مساعدة املر�ضى والفقراء على القيام بنشاط طبيعي”.
الفــارق كبيــر، وهــو ناتــج عــن أمريــن؛ األول ناتــج مــن زيف اللغــة، والثاني 
يخص سلوك جموع املهندسين عندما يتخلون عن حقوقهم، ويتبعون 

الالمباالة واإلهمال محل املشاركة واملراقبة واملشارطة.
عندمــا يكــون مجلــس النقابــة قادمــا عيــر انتخابــات وهمية وغيــر حقيقة 
وغير فعالة، وال يعبر عن غالبية املهندسين، أو عندما تكون النقابة 
تحت الحراســة، فمن املتوقع ان مجلســها ســيكون صاحب الحق فيما 

ال يملــك، ألنــك أنــت الــذي تخليت عما تملكه، وفي هذه الحالة ســتكون 
العالقة بين مانح وممنوح، وواهب لطالب مساعدة او معونة او اعانة.
وفي املقابل عندما يكون مجلس النقابة قادما عبر انتخابات حقيقة 
تتحــول النقابــة الــي مؤسســة تنتمي ســلطتها الــى جمعيتهــا العمومية، 

وتقوم على تنظم الحقوق وتديرها لصالح أصحابها الحقيقين.
وأنــا فــي هــذا املقــام وكمهندس مــن بيــن آالف املهندســين، أدعــوك أال 
تتخلي عن حقك في اختيار من يمثلك في إدارة نقابتك، ألنه ســيكون 
منظم ومدير لحقوقك، وإذا اجاد اإلدارة او اساء فلك حق ان تحاسبه، 
وإذا امتلك الخبرة او فشل في تعلمها فعبر بصندوق االنتخابات تسطع 
ان تأتي بغيره، لكن أبدا ال تتخلي عن حقوقك الثابتة والراسخة، وال 

تتركها لغيرك يعبث بها.

المهندسون... بين الخدمات والحقوق

م. طارق النبراوي
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بعد أن خاضــت معارك عديدة وطرقــت كل األبواب 
مــن أجل الحصول على حقوق مهندســيها، نظمت 
النقابة العامة للمهندســين وقفــة احتجاجية يوم 
السبت الســادس من فبراير الجاري عبرت خاللها عن 
تضامنهــا مع أعضائها في مختلف القطاعات إيمانا 
بأنهــا خط الدفــاع األول عن حقوقهــم في كافة 

قضاياهم المهنية.
وفــي كلمة ألقاها النقيب العــام المهندس طارق 
النبــراوي: “إن هذه الوقفة لم تكــن أولي خطواتنا 
لمطالــب المهندســين المشــروعة، ولكنها جاءت 
بعد مشوار طويل ومحاوالت عديدة مع المسئولين 
دون نتائج، مضيفا بأن مجلس النقابة لم يجد طريقا 
مشــروعا إال و ســلكه إال أنهم لم يجــدوا إال آذانا 
صمــاء لمطالبهم”، فيما أشــار وكيــل أول النقابة 
المهنــدس محمد النمر إلي أن مجلس النقابة حرص 
منــذ توليه المســؤولية علــي إعداد قانــون لكادر 
المهندســين وتقديمــه لمجلــس الــوزراء، مؤكدا 
علي إصدار قرار من قِبل المجلس بتشكيل لجنة من 
وزارتي الماليــة والتخطيط وجهاز التنظيم واإلدارة 
لدراســة قانون الــكادر المقــدم مــن النقابة دون 
جــدوى.. وأضاف أنه بعد عام ونصــف من “ماراثون” 
المفاوضات واالجتماعات مع المســئولين أســتطيع 
القول بأن الحكومة تماطل وتتعمد تسويف تطبيق 

الكادر.

فىحقوق 
المهندسين

ال تهاون

إلهام السيد

النقابة .. جبهة الدفاع
عن حقوق أعضائها

حقوق املهندسني
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وفــي ســياق متصــل قــال الدكتــور محمد عبد الغني عضو املجلس 
األعلــى وعضــو مجلــس النــواب: إننا اســتعدنا النقابة بعد ســنوات 
حراســة طويلــة مــن أجــل الحصــول علــي حقــوق املهندســين، مضيفــا أن 
“املهنــدس” موجــود فــي كل مــكان وهــو أداة التنمية فــي مصر، مؤكدا علي 
أنه انطالقا من دوره البرملاني سوف يسهم مع زمالئه من املهندسين 
البرملانيين في استدعاء كل الوزراء املقصرين في تحقيق مطالب 
املهندسين املشروعة ومحاسبتهم الفتا أن الحضارة ال يمكن بناؤها إال 

باملهندسين .
وهذا ما أكده املهندس هيثم الحريري عضو النقابة وعضو البرملان 
املصــري، حيــث أشــار إلــي أن املهنــدس هــو العمــود الفقــري لــكل مشــاريع 
التنمية... وأضاف أن أعضاء مجلس النواب من املهندسين متضامنون 

قلبا وقالبا مع زمالئهم في مختلف القطاعات.
وأضــاف املهنــدس هشــام والــي عضــو املجلــس األعلــى للنقابــة وعضــو 
البرملــان: إن دورنــا مــزدوج ألننــا مهندســون قبــل أن نكــون أعضــاء 
بالبرملــان، وأكــد علــي أن مطالــب زمالئهم وعلي رأســها الكادر كلها مطالب 
مشروعة. فيما أكد عدد من أعضاء املجلس األعلى أن هذه الوقفة 
ليست نهاية املطاف بل هي أولي خطوات التصعيد املشروعة حفاظا 

النبراوي .. الوقفة جاءت بعد مشوار 
طويل ومفاوضات مع المسئولين 

“ولم نجد إال آذانا صماء”.

النمر .. الحكومة تماطل
وتتعمد تسويف تطبيق الكادر

على كرامة املهندس املصري.
تضمنــت الوقفــة الحاشــدة كلمــة ملمثلــي املهندســين بالــوزارات املختلفــة 
)الري-الصحة-املحليات (وتبع ذلك مؤتمر صحفي كبير تم عقده بقاعة 
عثمان، وأصدرت النقابة بيانا صحفيا أكدت فيه علي مواصالتها 
التصعيد لحين إقرار كادر يليق باملهندسين، حيث كان الكادر وتعديل 
قانون النقابة وإقرار بدل تفرغ عادل علي رأس املطالب، كما تضمن 
البيان طرح املوقف املتعنت لوزير الري من زمالئه املهندســين العاملين 
بالــوزارة علــي الجمعيــة العموميــة املقــرر انعقادهــا مــارس القــادم 
للتصويت علي تجميد عضويته بالنقابة علي أن يتم العمل بالتوازي 
علــي عــدة محــاور، منهــا تفعيل خطاب وزير الصحة للســيد رئيس مجلس 
الوزراء الذي يطالب فيه بتطبيق كادر خاص باملهندسين العاملين 
بوزارة الصحة، حيث ال يليق أن يكون املهندس أقل الفئات دخال 
بالوزارة برغم االعتماد عليه اعتمادا كليا، كذلك أكد البيان علي توفير 
الحماية القانونية لكافة املهندســين الذين يتم اتخاذ إجراءات تعســفية 
تجاههم ملشــاركتهم في املطالبة بحقوقهم وحقوق زمالئهم وكذا مخاطبة 
رئيــس الــوزراء ووزيــر املاليــة لدراســة وتفعيل املقتــرح الخــاص بتعديل 
دخول مهند�ضي وزارة الري الذين يعانون من تدني مرتباتهم برغم 

عملهم الذي يمتد على مدار اليوم دون مقابل .  

السيناريو الكامل لمشوار النقابة 
للمطالبة بحقوق أعضائها

البداية كانت عندما طرق مهندسو وزارة الصحة باب نقابتهم متضررين 
مــن اإلهمــال املتعمــد، فبرغــم اعتمــاد القطــاع الصحــي اعتمــادا كبيــرا 
وأساسيا عليهم وعلى عملهم في مختلف املجاالت الطبية ) التخطيط 
- صيانــة األجهــزة الطبيــة وغيــر الطبيــة - اختبــار وصيانــة كل مــا يســتعمله 
االطبــاء واملمرضــون – أجهــزة التخديــر – الحضانــات – أجهــزة الغســيل 
الكلوي ..إلخ( حيث ال يدخل الطبيب غرفة العمليات قبل أن يسبقه 
املهنــدس للتيقــن مــن عمل األجهــزة التــي تتوقــف عليهــا حيــاة املر�ضى، 
وعــدم إصابتهــم بالعــدوى مــن األمراض املميتة واملزمنة، كغســيل الكلى، 
واإليــدز وفيــروس �ضــي، واختبارهــا وصيانتهــا، ورغــم كل ذلــك تعاملهــم 
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الوزارة كدخالء، وتفرق بينهم وبين أبنائها من األطباء واملمرضين 
والفنيين.

فاللقــاء األول فــى1/12/2014، والــذي جمعهــم مع املهندس طــارق 
النبــراوي نقيــب املهندســين وعــدد مــن أعضــاء هيئة املكتب عبر 
املهندســون عن رفضهم لحرمانهم من بدل العدوى وبدل املهن الطبية 
برغــم تعاملهــم املباشــر مــع األجهــزة، وتعرضهــم ألخطــار شــديدة.. وبعــد 
عدة لقاءات جمعتهم بأعضاء املجلس األعلى أرسل النقيب خطابين 
في 24/12/2014 وفى 10/1/2015 لوزير الصحة يعلمه تضرر جموع 
املهندســين بقطــاع الخدمــات الصحيــة والعالجيــة بالــوزارة مــن عــدم 
الحصول على حقوقهم وعدم ضمهم لكادر املهن الطبية، وطالب وزير 
الصحة بتحديد موعد ملقابلة وفد من املهندسين العاملين بالوزارة 

للوقوف على مشكالتهم .
في 31/3/2015 التقى وزير الصحة الدكتور عادل العدوى بالنقيب 
ووفــد مــن املهندســين العامليــن بالــوزارة، وأبــدى تفهمــه ملطالبهــم 
املشروعة وصرح بأن هناك أوجه عوار بالقانون و وعد بإزالة هذا 
العــوار، وتقــرر عمــل لقــاء مــع مســاعد وزيــر الصحــة للشــئون املاليــة 

الستكمال الدراسات املتممة لهذه القضية.
8/4/2015 أرســل النقيب خطاب شــكر للوزير على حســن اســتقباله 
لوفــد نقابــة املهندســين وطالبــه بســرعة تنفيــذ وعــده بإنهــاء املشــكلة 
واملتمثلــة فــي عــدم إدراجهــم ضمــن كادر املهــن الطبيــة واملنصــوص عليــه 
بالقانــون 14 لعــام 2014 وتعديــل القــرار الــوزاري رقم 576 لســنة 2014 
والقرار رقم 858 لســنة 2011. وقد جدد النقيب مخاطبة وزير الصحة 

في 22/4/2015 وطالبه بتنفيذ وعوده وسرعة إنهاء املشكلة .
5/5/2015 فوجئــت النقابــة بتلقيهــا خطابــا مــن وزيــر الصحــة يعتــذر 
فيه عن عدم إدراج املهندسين ضمن املستحقين لكادر أعضاء املهن 
الطبيــة معلــال تراجعــه بــأن وزارة املاليــة هــي مــن رفضــت تحقيــق هذا 

األمر، وبناء على ذلك قام النقيب برفع األمر لرئاسة الوزراء.
املطالبة بتصعيد األزمة:

وخالل املؤتمر العام للمجالس املنتخبــة باإلســكندرية الــذي عقــد في 
9/5/2015 طالب جموع املهندسين بتصعيد أزمة مهند�ضي الصحة 

لرئاسة الجمهورية. 

حقوق املهندسني
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11/7/2015 أصدرت النقابة بيانا أكدت فيه دعمها الكامل للمهندسين 
العاملين بوزارة الصحة في مطالبهم املشــروعة والحصول على حقوقهم 
املســلوبة ال ســيما بعــد تراجــع الوزيــر عــن تنفيــذ وعــده بحل األزمــة، وأكد 
أعضــاء مجلــس النقابــة أنهــم لن يقفوا مكتوفي األيــدي إزاء الظلم الواقع 
على مهند�ضي الصحة والتعنت املستمر ضدهم، وتعهدوا بتصعيد األزمة 

إلى أعلى املستويات.
22/8/2015 عقــد اجتمــاع بيــن نقيــب املهندســين و م/ محمــد النمــر 
وكيــل النقابــة و م/ أحمــد الشــافعي رئيــس نقابــة البحيرة ومســئول ملف 
الصحة بالنقابة وم/ محمد عبد الســالم ممثال ملهند�ضــي وزارة الصحة 
مــع املهنــدس إبراهيــم محلب رئيس الوزراء آنذاك وبحضــور د/ عادل 
العــدوى وزيــر الصحة لبحث هــذه املشــكلة، وتــم االتفــاق علــى تأجيل 
الوقفــة االحتجاجيــة التــي كان مقــررا لهــا 25/8/2015 إلعطــاء الفرصــة 

للسيد رئيس الوزراء لحل املشكلة.
25/8/2015 وزيــر الصحــة يلتقــى النقيــب ووفــدا مــن مهند�ضــي الــوزارة 
ومســاعد وزيــر الصحــة للشــئون املاليــة واإلداريــة، وأكــد العــدوي خــالل 
اللقاء أن املهندســين شــركاء في املعادلــة الصحيــة، وأثنــى علــى دورهم 
الكبيــر فــي إنجــاح هــذه املنظومة.. وانتهى اللقاء إلى االتفــاق علــى عدد 
مــن النقــاط التــي تمهــد إلقــرار انضمــام املهندســين للــكادر الطبــي، 
وتشكيل لجنة من املهندسين العاملين بالوزارة برئاسة املهندس أحمد 
الشافعي كحلقة وصل بين الوزارة واملهندسين، باإلضافة إلى تقديم 
بدائل سريعة لتعويض مهند�ضي الصحة بصورة عاجلة لحين إقرار 
الكادر، وتم تقديم الدراسة املطلوبة بمعرفة اللجنة للوزارة في حينه .

وتغيرت الوزارة ..
نظــرا للتغييــر الوزاري األخيــر وتوِلى الدكتــور/ أحمــد عمــاد منصبه 
كوزيــر للصحــة، أرســلت النقابــة بتاريــخ 10/10/2015 ملفا متكامال عن 
مشكلة مهند�ضي الصحة لدراسته تفهما من النقابة بضرورة منحه 
الفرصة لالطالع على املشكلة، وبناء عليه قررت النقابة تأجيل الوقفة 
االحتجاجيــة التضامنيــة مع املهندســين والتــي كان مقــررا لهــا اإلثنين 

.12/10/2015

تجاهل مطالب مهندسي الري يصعد األزمة:
لم يكن مهندسو الري أكثر حظا من زمالئهم في القطاع الصحي، فرواتبهم 
متدنيــة ألبعــد الحــدود.. فبعــد عدة لقــاءات واجتماعات تمــت بالنقابات 
الفرعية ) البحيرة– املنوفية – كفر الشيخ – وغيرها ( ملناقشة مطالبهم، 
عقد اجتماع يوم 8/9/2015 مع املهندس/حســام مغازي وزير املوارد 
املائيــة و الــري بحضــور م/ طــارق النبــراوي و م/ أحمد الشــافعي و م/ شــبل 
ضحا  و م/ أماني كفافي، تم فيه مناقشــة مشــاكل مهند�ضــي الري، وتحدد 
خاللــه عقــد جلســة اســتماع لعــدد من املهندســين املمثلين عن مهند�ضــي 
الري على مســتوى الجمهورية بحضور الوزير والنقيب وعمل خارطة 

طريق إلصالح شئونهم على املدى البعيد بمعرفة الوزارة .

14/9/2015 التقى وزير الري مع عدد من مهند�ضي الوزارة املمثلين 
لزمالئهم، وتم االتفاق على قيام لجنة مصغرة منهم ملتابعة هذا امللف 
وتحديد مقابلة أخرى معهم في 5/10/2015 إال أنه تم تجاهل هذا املوعد.
11/10/2015، أرسل املهندس/ طارق النبراوي خطابا لوزير الري أعرب 
خالله عن استياء املهندسين املكلفين بمتابعة مطالب زمالئهم العاملين 

بالوزارة من التجاهل التام ملطالبهم .
19/10/2015، أثنــاء توقيــع بروتوكــول تعــاون بيــن وزارة الــري والنقابــة.. 
وعد الوزير من داخل نقابة املهندســين بأنه ســيلتقي ممثلي مهند�ضــي 

الوزارة خالل أسبوع لسرعة حل مشكالتهم .
25/10/2015، التقى الدكتور/ شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء 
وفــدا مــن النقابــة برئاســة النقيــب ملناقشــة قضايــا املهندســين ومشــروع 
الكادر، وتم عرض مشكلة مهند�ضي وزارة الصحة ومشكلة مهند�ضي 

الري ومهند�ضي الحكم املحلي أيضا.
26/12/2015، مؤتمر حاشــد بنقابة املهندســين لبحث أوضاع مهند�ضــي 
الري بناء علي طلبهم وتم دعوة وزير الري للحضور ولألسف لم يحضر.

بعد تراخي الوزارة في تنفيذ مطالبهم:
28/12/2015 أرســل مهندســو وزارة الــري خطابــا للنقيــب طالبــوه 
بمســاندة النقابــة لهــم وتنظيــم وقفــة احتجاجيــة أمــام مبنــى نقابتهــم بعــد 
أن فشــلت جميــع املســاعي فــي إنهــاء أزمتهــم، ومراعــاة للظروف السياســية 

للبالد تم تحديد يوم 6/2/2016 لعمل هذه الوقفة .

النقابة تساند مهندسي المحليات ببني سويف
لــم تتــوان النقابة عن دعم ومســاندة مهندســات الوحــدة املحليــة ببني 
ســويف في قضيتهن ضد تعنت وتجــاوز العميــد أحمــد أبوعيطــة رئيس 
الوحدة املحلية هناك معهن واتهامهن زورا بأنهن تسببن في تعطيل 
مرفــق عــام دون ســند ملجرد أنهن مارســن حقهــن الطبيعــي فــي املطالبة 
بمســاواتهن بزمالئهــم العامليــن بديــوان املحافظــة، وفــور تلقــي شــكواهم 
أعلنت النقابة تضامنها معهن وطرقت كل األبواب املشروعة من أجلهن 
بداية من املحافظ ووزير التنمية املحلية ورئيس مجلس الوزراء حتى 

اللجوء لساحات القضاء إلى أن أخذن حقهن.
وقــد عبــرت املهندســات فــي خطــاب شــكر أرســلنه للنقيــب عــن امتنانهن 

ملساندة نقابتهن لهن حتى استرداد حقوقهن ورد اعتبارهن .

مواجهة مع محافظ الجيزة األسبق
وبنفس الشعور باملسئولية تجاه قضايا مهندسيها، دخلت النقابة في 
مواجهــة مــع محافظ الجيزة األســبق مــن أجــل قضيــة املهندســة منال 
السيد والتي تم وقفها تعسفيا عن العمل من قبل املحافظة دون 
وجه حق، وقامت بتشــكيل لجنة لدراســة املوقف كامال وأعلنت في 
مؤتمــر صحفــي كبيــر نتيجــة ما توصلــت إليه اللجنة من أحقية املهندســة 

املذكورة في الرجوع لعملها. 

تفعيل المادة )74( من قانون نقابة المهندسين 
وقبــل أن نغلــق هــذا امللــف املفتــوح بطبيعتــه علــى مصراعيــه ال يفوتنا 
أن نذكــر الخطــاب الــذي أرســله املهنــدس طــارق النبــراوي/ النقيــب العام 
للمهندســين للنائــب العــام يناشــده بتفعيــل القانــون الــذي ينــص علــي 
ضرورة مخاطبة النقابة لحضور مندوب عنها أثناء إجراء التحقيقات 
مع أي عضو من أعضائها في أية قضية مهنية، وطالبه بإصدار تعليماته 
لكافة النيابات الكلية والجزئية، وقد استجاب النائب العام لطلب 
النقابــة، وذلك تطبيقا لنص املادة )74( من قانــون نقابــة املهندســين 

رقم 66 لسنة 1974.

اإلهمال المتعمد يشعل النار بين 
مهندسي القطاع الصحي ووزارة  الصحة.  
والنقابة تصِعد الملف ألعلى المستويات.

النقابة تطالب النائب العام بعدم التحقيق 
مع أعضائها إال بحضور مندوب لها.
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وقد وضعت النقابة العامة والنقابات الفرعية  مشروع قانون كادر 
املهندســين على رأس أولوياتها، وجعلت نصــب أعينهــا إقــرار حقــوق املســاواة 
التي ينص عليها الدســتور في رواتب وأجور  املهندســين العاملين في مؤسســات 
الدولــة والقطــاع العــام، والجهــات املثيلــة بحيــث تتســاوى مع أجــور غيرهم من 
األطبــاء و أئمــة األوقــاف و ضبــاط الجيــش والشــرطة و أعضــاء النيابــة العامــة،  
وهيئــات تدريــس الجامعــات،  حيــث يشــارك كل شــباب الوطــن فــي تحمــل 
املسؤولية بغض النظر عن املوقع أو املكان، فضال عن مشاق العمل، والدور 

الريادي الذى يقوم به املهندسون في أرجاء الوطن.

طريق طويل إلقرار القانون:
ومنذ تشــكلت لجنة الكادر في شــهر مايو عام 2014 وحتي هذه اللحظة، بدأت 
حملة واســعة في مجلس النقابة العامة، و دعيت الشــعب والنقابات الفرعية 
إلرســال مقترحات و متطلبات و شــكاوى و معاناة الســادة املهندســين، وعقدت 
املؤتمرات في النقابات الفرعية والحلقات النقاشية لدراسة ومناقشة رواتب 

املهندسين، في ظل ظروف عملهم املختلفة.

أبرز المشكالت التي تواجه المهندسين:
ســعت اللجنة ملواقع تجمع املهندســين في بعض الهيئات وعدد من دواوين 
عام املحافظات وبعض الوزارات وعديد  من مواقع العمل، وأماكن 
تجمعات املهندســين في النوادي وغيرها من األماكن لالســتماع عن قرب ملا 
يعبر عن احتياجات املهندسين والظلم الكبير الذى يعانونه بسبب تدني 
الرواتب واألجور، حيث تم التعرف علي مشكالت مجموعات كبيرة من 
املهندســين مثل مهند�ســي الري و مهند�ســي وزارة الصحة، وكان من أبرز 
املشــكالت ما يعانيه مهندســو املحليات، وكان من أبرز املشــكالت املتعلقة 

بالوصول إلى معايير دقيقة لتحديد الكادر، ومستويات الرواتب واألجور:
• عــدم وجــود حــد أدنــي ألجــور املهنــدس، حيث يتــم تعييــن مهند�ســي 

املحليات، بأجر )سبعمائة جنيه شهريا ( على سبيل املثال.
• عدم وجود معايير عادلة للتعيين، 

• عــدم وجــود قواعــد واضحــة لتقييــم الرواتــب واألجــور بالنســبة لطبيعــة 
األعمال الهندسية املختلفة.

• تفاوت أجور املهندســين العاملين في جهات مختلفة للعمل نفســه و 
بالخبرة نفسها.

• وجود أشكال متعددة للتعيين، مثل: تعيين مؤقت- تعاقدي- تعيين 
دائم، واألجر متغير، رغم تماثل طبيعة العمل والخبرة. 

• عدم وجود شكل واضح للتقييم ومعايير التقييم.
الصياغات القانونية:

وقــد تــم تشــكيل مجموعــات عمــل تولت مراجعة القوانين الحالية، 
وصياغــة مقتــرح بمســودة قانــون للــكادر، تــم عرضــه علــى الجمعيــة 

العمومية للمهندسين في مارس 2015 و حظى باملوافقة.
 

مجهودات النقابة إلقرار “الكادر” :
   شكلت النقابة برئاسة املهندس محمد النمر/ وكيل أول النقابة 
و رئيــس لجنــة الــكادر للتفاوض مــع الجهــات املعنيــة، حيــث جــرت عدة 
لقاءات مع رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب للمطالبة بإقرار الكادر و 
زيادة بدل التفرغ ، ولكنه لم يسفر عن �سيء،  وتابعت عرض املوضوع في 
عــدة لقــاءات علــى الســيد رئيــس مجلس الوزراء شــريف إســماعيل،  وقد 
عقد مجلس إدارة النقابة مع  رئاسة الوزراء وقد قام سيادته بتشكيل 
لجنة بتاريخ كذا   ورقم كذا   ( لبحث مشــروع قانون كادر املهندســين، 
تضــم ممثليــن مــن: )نقابــة املهندســين- وزارة املاليــة- وزارة التخطيــط- 

الجهاز املركزي للتعبئة العامة و االحصاء(. 
وتقوم اللجنة حاليا بالتنسيق مع النقابة لدراسة تدبير التمويل الالزم 
للتنفيذ حسب املوارد املالية املتاحة للوزارة، هذا ومن املقرر عرض قانون 

الكادر على مجلس النواب بعد االنتهاء من توفير املوارد الالزمة لتطبيقه.

بعد أن ظلت نقابة المهندســين أســيرة الحراســة القضائية عشــرات الســنين،  أصبح  من المسؤوليات 
األولــى للمجلس المنتخب الســعي للدفاع عن حقوق المهندســين االقتصاديــة واالجتماعية في ظل 
أوضاع معيشــية صعبة يعيشها معظم المهندسين، حيث ال يتجاوز الراتب اإلجمالي ألكثر من70 % من 

مهندسي مصر 2000 جنيه شهريا في كثير من جهات العمل.

الطريق إلقرار قانون الكادر

لجنة الكادر

حقوق املهندسني
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يقصــد باملهنــدس كل مــن تخرج في إحــدى كليــات الهندســة بالجامعات 
واملعاهد العليا بالجامعات املصرية وما يعادلها من الكليات العسكرية– 
ومقيد بعضوية النقابة العامة للمهندسين في الشعبة املتخصص فيها.

يقصد بالوحدات الرئيسية – كل وزارة أو مصلحة أو هيئة أو جهاز أو 
شركة يكون لها موازنة خاصة.

يقصد بالسلطة املختصة الرئيس األعلى للوحدة كالوزير أو رئيس الهيئة 
أو رئيس مجلس إدارة الشركة.

• تسري أحكام هذا القانون على جميع املهندسين العاملين بالحكومة 
والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع األعمال العام– والتي 

تكون ميزانياتها ضمن موازنة الدولة أو املساهمة الجزئية فيها.
• ال تسري أحكام هذا القانون على أعضاء هيئة التدريس واملراكز 

البحثية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات.
• وفي جميع األحوال ال يترتب على تنفيذ أحكام هذا القانون فقدان 
العضــو النقابــي بالفقــرة الســابقة أليــة مزايــا ماليــة أو عينيــة يتمتــع بهــا 

العاملون بالجهة ذاتها التي يعملون بها.
في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون – يعمل بأحكام قانون 

الخدمة املدنية للعاملين بالدولة.

الممتازةالعلياالعامةاألولىالثانيةالثالثةالدرجة

3000
جنيهجنيهجنيهجنيه جنيهجنيه

5000700090001200015000 بداية الراتب

باإلضافة إلى البدالت:
بدل التفرغ إلى 200 % من الراتب األساسي.

بدل المخاطر من 100 % إلى 150 % من الراتب األساسي.
بدل عدوى فى بعض التخصصات العاملة بالمناطق الكيميائية و وزارة الصحة. 

بدل لإلشعاع الرداري والنووي.

فــي إطار السياســة الرشــيدة التي تنتهجهــا الدولة –
لجميــع المصريين بالســباق مع الزمــن وأن تتكاتف كل 
قوى الشــعب إلعــادة بناء مصــر الوطن أصــل الحضارة 
والتاريــخ – وتتوحد إرادة الجميــع على قلب رجل واحد 
لمواجهة كافــة التحديات التي تتعــرض لها البالد من 
حيــث األزمــات االقتصاديــة والمشــكالت االجتماعيــة 

والظروف األمنية.
مــن هــذا المنطلق يتأتــى الــدور الرئيســي للمهندس 
المصــري، حيث إنه بحــق الركيزة األساســية في أعمال 
التنمية والبناء والتعمير – اعتمادا على قدراته المتميزة 
في االبتكار واإلبداع من الناحيتين العملية والعلمية لما 

يتمتع به من تفوق فكري طوال حياته الدراسية.
وعليــه وحتــى يتســنى اســتنهاض كل الهمــة لــدى 
المهندس وتحفيــزه على بذل أقصى الجهد ومواصلة 

العطاء فيما يعود بكل النفع والخير على مصرنا الغالية 
في كافة المجاالت من حيث التنمية الشاملة في البناء 

والتعمير وزيادة اإلنتاج لجميع متطلبات الحياة.
ولتحقيــق هــذه الرؤية فإنــه يتعين بالضــرورة تهيئة 
المناخ المالئم للمهندس وذلك بتيسير كافة المعطيات 
التــي توفر له الحيــاة الكريمة من الناحيــة االجتماعية 
والماديــة والمعنويــة حتــى يتفــرغ للعطــاء الكامل 
والجهد الــدءوب في تقديم الخدمــة المتميزة إلنجاز 

األعمال المكلف بها.
وعلى ذلك فقد قامت النقابة العامة للمهندسين بعمل 
الدراســات الالزمــة لتحديد الكادر المناســب للمهندس 
)والموضحة تفصيال ضمن مشــروع هذا القانون( والتي 
توفر له كل طموحاته الشــخصية بما تحفزه على أداء 

العمل بالوجه األكمل.

مســـــودة
مشروع قانون نظام الهيئات الهندسية للعاملين بالدولة

كادر المهندسين

)البـــاب األول( .. “األحكـــــام العــــــامة“
مادة )2(مادة )1( تعـــاريف
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• يكــون التعييــن بالنســبة للمهندســين حديثــي التخــرج علــى درجة مهندس 
ثالث –كما يضاف سنة تقدمية عند التعيين وذلك ألن مدة الدراسة 

بكليات الهندسة هي خمس سنوات جامعية.
• تكــون األولويــة فــي التعييــن عنــد تســاوي الدرجات األقــدم تخرجا– 
وكذلك للمقيمين بذات النطاق الجغرافي الذي تقع فيه الوحدة والتي 

يصدر بتحديدها قرار من السلطة املختصة بالوحدة 

• علــى الوحــدات الرئيســية املخاطبــة بأحــكام هــذا القانون أن تضع 
خطة سنوية للبعثات الدراسية مرتبطة بالوظائف املطلوب شغلها في 
اإلدارات الفرعيــة التابعــة لهــا بما يتيح ألعضائها اســتكمال الدراســات 

العليا أو البرامج التدريبية الالزمة للترقي بما يحقق صالح العمل .
• تحقيقا للفقرات السابقة يجب على الوحدات الرئيسية أن تضع في 
خطــة التنظيم اإلداري الذي ييســر على أعضائهــا املبعوثيــن للدراســات 
العليا أو البرامج التدريبية إمكانية القيام بذلك مع التواصل فى العمل 

بقدر اإلمكان .

• فــي حالة تقييد العضو بالدراســات العليــا فــي إحــدى الجامعــات ضمن 
خطــة البعثــات – فعلــى الوحــدة الرئيســية أن تمنحه إجازة دراســية بأجر 

كامل وفقا للقوانين املنظمة لذلك.
• تلتزم الدولة بتدريب املهندسين حديثي التخرج في أحد مشروعات 
الدولة ملدة سنة تدريبية فقط بمكافأة شاملة يحددها رئاسة مجلس 

الوزراء و يكون التدريب تبعا لرغبة املهندس .
• تعتبر تلك الســنة ملن قضاها من املهندســين ســنة أقدمية تضم إلى مدة 

أقدمية املهندس.

بالنســبة للمهندســين املجندين بالقوات املســلحة – يتم حســاب خدمتهم 
بالقوات املســلحة كســنوات أقدميــة– كمــا تدخــل مــدة الخدمــة ضمن 
الســنوات املطلوبــة للترقــي فــي الدرجــات املالية وكذا إضافتهــا للمدة الكلية 

الوظيفية عند احتساب املدة االعتبارية للمعاش.

الباب الثاني .. التعيين والترقي

البـــاب الثالث.. البعثـــات و التـــدريب

مادة )4(

مادة )8(

مادة )5(

• يشــترط للترقية من مســمى أو درجة وظيفية إلى مســمى أو درجة وظيفية 
أعلى توافر الشروط التالية:ـ

•  استيفاء اشتراطات ومعايير شغل الوظيفة املرقى إليها.
•  قضاء املدة البينية املقررة فى املسمى أو الدرجة الوظيفية األدنى 

مباشرة.
• الحصول على تقرير أداء بمرتبة فوق املتوســط على األقل خالل 

السنتين السابقتين مباشرة على الترقية.

يتحــدد مســتوى تخصــص العضــو من بيــن املســتويات الــواردة بامللحق 
املرفق 2 وفقا للدرجة العلمية والتدريب وعدد سنوات الخبرة الفعلية – 

وذلك طبقا للشروط والقواعد املنظمة في هذا الشأن.

مادة )6(

مادة )7(

• ال يجــوز أن تتجــاوز ســاعات العمــل الفعليــة للمهنــدس 8 ســاعة يوميــا لـــ 
5 أيام فى األسبوع، وتحسب ساعات العمل التى تزيد عن ذلك ساعات 

إضافية .
• ال يجوز إلزام املهندس على العمل أكثر مــن فتــرة فــي اليــوم الواحــد إال 
بموافقتــه لصالــح العمــل تشــغيل أعضــاء الوحــدة فــى الفتــرات الصباحية 
واملســائية مــع املســاواة بينهــم فــي أوقــات العمــل بقــدر اإلمــكان ويســتحقون 

عن ذلك أجرا إضافيا.

يستحق جميع املهندسين العالوات واملميزات التالية :
)1(عــالوة دوريــة ســنوية تضــاف إلى األجر األسا�ســي يصــدر بتحديدها قرار 

من رئيس مجلس الوزراء بما ال يقل عن 10 % من األجر األسا�سي.
)2( عند كل ترقية للعضو من مستوى إلى مستوى أعلى من الدرجات 
املوضحة بالجدول رقم 1 فإنه يستحق عالوة 10 % من الراتب األسا�سي 

املقابل ألعلى مستوى تخصص حصل عليه .
)3( عالوة %10من الراتب األسا�ســي تصــرف مــرة واحــدة فقــط عند 

الحصول على درجة املاجستير.
)4( عالوة %15من الراتب األسا�ســي تصــرف مــرة واحــدة فقــط عند 

الحصول على درجة الدكتوراه .

البـــــاب الرابع .. األجــور و البــدالت و الـــرعــاية الصحــية
مادة )9(

مادة )10(

يستحق جميع املهندسين جميع البدالت التالية :
1. بدل تفرغ يعادل %200 من الراتب األسا�سي .

2. بدل املخاطر يتراوح من 100 % الى 150 % طبقا ملا تراه السلطة 
املختصة.

مــن حــق املهنــدس التنــازل عن بــدل التفــرغ مقابــل الســماح لــه بالعمل 
خارج مقر عمله بعد مواعيد العمل الرسمية وذلك بعد موافقة السلطة 

املختصة وطبقا للضوابط التي تحددها كل وحدة رئيسية على حدة.

• يمنــح املهندســون طبقــا لطبيعــة العمل وحســب مــا تــراه الســلطة 
املختصة أحد البدالت التالية:

• بدل عدوى %100 من الراتب األسا�سي .
• بدل إشعاع راداري %100 من الراتب األسا�سي .
• بدل إشعاع نووي %100 من الراتب األسا�سي .

  تلتــزم الوحــدة الرئيســية فــي حالــة عــدم وصول صافــي الدخل للحد األدنى 
لكل درجة حسب ملحق رقم 2 بصرف الفارق تحت مسمى بدل كادر.

مادة)11(

مادة )12(

مادة )13(
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• يصــدر تقريــر تقييــم األداء لجميــع أعضــاء الوحــدات الهندســية مــرة 
واحدة سنويا – على أن يتم إعداده بمعرفة الرئيس املباشر و يعتمد من 

السلطة األعلى له.
• يكــون تقديــر الكفــاءة بمرتبــة ممتــاز أو جيد أو متوســط أو غير مرٍض، 
ويعتبــر األداء املتوســط هــو املعيــار الــذي يؤخذ أساســا لقيــاس الكفاءة مع 

تطبيق األحكام الواردة بقانون نظام العاملين بالدولة.

يتم معادلة الدرجات املالية ألعضاء الهيئات الهندسية طبقا للجدول 
التالي:

البـــاب الخامس .. قياس كفاءة اآلداء اإلداري والفني

البــــاب السادس.. أحكــام إنتقــالية

مادة )14(

مادة )16(

فــي حالــة حصــول املهنــدس علــى تقريريــن فنييــن متتالييــن بدرجــة )غيــر 
مرٍض( يتم تخييره بين نقله لوظيفة إدارية أو منحه إجازة بدون مرتب 

لحين رفع مستوى أدائه الفني.

مادة )15(

م

1
2
3
4
5
6

قانون نظام الوحدات الرئيسية

الدرجة الثالثة )اقل ــ8سنوات(

الدرجة الثانية )8 ـ 14سنة(

الدرجة األولى )14 ـ 19سنة(

الدرجة العامة )19 ـ 23سنة(

الدرجة العليا )23 ـ 26سنة(

الدرجة الممتازة

مهندس ثالث

مهندس ثانٍ

مهندس أول

مدير عام

رئيس إدارة مركزية

رئيس قطاع

قانون نظام العاملين 
المدنيين بالدولة

) ملحـــق رقم 1 (
الدرجات المالية للمهندسين 

م

1
2
3
4
5
6

صافي الدخلالدرجة المالية

الدرجة الثالثة

الدرجة الثانية

الدرجة األولى

الدرجة العامة

الدرجة العليا

الدرجة الممتازة

- 3000 جنيه

8 سنوات 5000 جنيه

6  سنوات 7000 جنيه

5 سنوات 9000 جنيه

4 سنوات 12000 جنيه

3  سنوات 15000 جنيه

المدة البينية
الالزمة للترقي



العدد 649  | مارس 2016 20

 وقد بذلت النقابة جهدا كبيرا السترداد هذه األرا�سي التي كانت مخصصة 
ملشاريع إسكان املهندسين ونواديهم والتي تم سحبها نظرا النتهاء فترة 
التراخيص املحددة للبناء عليها من قبل األجهزة املختلفة، وقد سعي 
املجلــس جاهــدا لحل هذه املشــكالت واحتوائهــا، وقــد بــذل كل مــن نقيب 
املهندســين املهنــدس طــارق النبــراوي واملهنــدس أحمــد عثمــان وكيــل النقابة 
ورئيس لجنة اإلسكان جهدا كبيرا  في هذا املوضوع،وقد تمكنا من استعادة 
األرا�سي الخاصة باإلسكان االجتماعي بمدينة 6 أكتوبر، و التي سحبت عام 
2010 بسبب عدم قيام املجلس السابق بأي إنشاءات سوى حفر بعض 

القطع، واآلن تم استئناف العمل بالفعل في ديسمبر 2014 بعد حل بعض 
املشكالت املتعلقة بالشركة املنفذة.

أما بخصوص مشــروع إســكان برج العرب والذي تم تخصيصه عام 
2008، فقد قاما بالتواصل مع وزارة اإلسكان، والدكتور مصطفي مدبولي 
وزير اإلسكان مما مكن النقابة من استرداد املساحة كاملة، وقامت على 
تســديد الدفعة املقدمة من ثمن البيع على أن يتم دفع باقي قيمة األرا�سي 

على أقساط
واســتمرارا للنجاح في اســتعادة أرا�سي املهندســين بذلت النقابة العامة 

خالل الفترة الســابقة، ونظرا لتقاعس عديد من مجالس النقابات الســابقة عن بدء العمل في مشاريع 
اإلســكان واألنشطة االجتماعية المختلفة، قامت بعض الوزارات والجهات العمرانية المسؤولة بسحب 
مســاحات واســعة من األراضي والتي تضم عشرات الفدادين المخصصة لمشــاريع اإلسكان والنوادي، 

الخاصة بأعضاء نقابة المهندسين.

النقابة تستعيد أراضيها 
التي تم سحبها

إلهام السيد

حقوق املهندسني
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بالتعــاون مــع النقابــة الفرعيــة بالقاهــرة جهــودا أثمــرت عــن اســترداد األرض 
املخصصــة إلقامــة نــادي القاهــرة الجديدة وقامت على وضع حجر األســاس 
إلنشــاء ناٍد للمهندســين في التجمع األول بجوار الجامعة األملانية، هذا وقد 
أجريت مسابقة بين املهندسين لتقديم التصميمات املعمارية وسوف يبدأ 

التنفيذ طبقا للتصميمات الفائزة.
وقد طالبت النقابة ممثلة في كل من نقيب املهندسين، و وكيل النقابة ورئيس 
لجنة اإلســكان باالجتماع مع املهندس طارق الســباعي نائب رئيس هيئة 

املجتمعات العمرانية الجديدة واملشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية 
الذي وعد بسرعة إنهاء املشكلة بما فيه صالح النقابة. 

وهكــذا تمكنــت النقابــة مــن اســتعادة 78 فدانــا، كان يمكــن أن تذهب هباء 
علــى املهندســين، ودون أي التزامــات إضافيــة،  بــل على العكس شــرعت من 
فورها بالعمل على بدء وحل مشكالت املشاريع املخصصة لتلك األرا�سي.
وال تزال املفاوضات مســتمرة الســتعادة بقية األرا�سي والتي تبلغ مســاحتها، 

35 فدانا بنفس االلتزامات املالية املتعاقد عليها سابقا.

الجهة التابع لها المساحة اسم المشروع
المخصصة

جهاز مدينة 
أكتوبر

اإلسكان االجتماعي

جهاز مدينة 
أكتوبر

واحة المهندسين

هيئة المجتمعات 
العمرانية

مشروع إسكان 
التجمع الخامس

تم البناء على 33  % من األرا�سي

نادي القاهرة 
الجديدة

مشروع إسكان برج 
العرب

1818 فدانا 18 فدانا

-5 أفدنة

-

10

50

50 فدانا

30 فدانا  45.8

10 أفدنة 10 أفدنة

50 فدانا 50 فدانا

المساحة التي 
تم سحبها

المساحة 
المستعادة
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وقد كان لإلسكان االجتماعي النصيب األكبر من اهتمام النقابة؛ لذا بذلت 
لجنة اإلسكان االجتماعي جهدا كبيرا لحل املشكالت التي واجهت هذا امللف،  
وأشار املهندس عبدالكريم آدم عضو املجلس األعلى ومقرر اللجنة إلى أنه كان 
هنــاك مشــروعان متوقفــان تمامــا أولهمــا مشــروع الـــ18 فدانــا بجنــوب األحياء 
6 أكتوبــر، حيــث قــد تــم إســناد األعمال لشــركة املقــاوالت فــي أبريــل 2011، 
وبدأت الشركة فعليا فى تنفيذ أعمال الحفر ثم توقف العمل باملشروع 
لقيام جهاز مدينة السادس من أكتوبر بسحب األرض نظرا النتهاء التراخيص 
الصادرة من الجهاز .. وأضاف آدم بأن املجلس الحالي بذل قصارى جهده 
الســتئناف العمل باملشــروع و فوجئ بأن الشــركة املســند إليها األعمال تطالب 
النقابــة بفــروق األســعار؛ ألن التوقــف لــم يكن مــن جانبهــا و الرتفــاع أســعار 
الخامات، وبعد مفاوضات جادة وشاقة خاضتها لجنة اإلسكان االجتماعي 
مع الشــركة  اســتطاعت النقابة إلزامها بالعمل و باألســعار القديمة نفســها 
والتنــازل عــن شــكواهم، وتــم اســتئناف العمــل باملشــروع  منذ ديســمبر  2014 
وما زال مســتمرا، وســوف يتم فتح باب القرعة قريبا. و هذا املشــروع عبارة 
عــن 40 عمــارة، 1164 وحــدة ســكنية، مســاحة الوحــدة 63 متــرا صافيــا كاملــة 
التشطيب، وستطرح للمهندسين بأسعار التكلفة، وأفاد بأن اللجنة قامت 

بزيارة املوقع أكثر من مرة لتذليل العقبات واملشكالت التي تقابل املشروع .

مشروع الـ50 فدانا ببرج العرب:
و عن ثاني مشاريع اإلسكان االجتماعي، أشار آدم إلى أنه كان هناك أرض 
مخصصــة للنقابــة منــذ عــام 2008 بمســاحة 50 فدانــا بمدينة برج العرب، 
ونظــرا لعــدم قيــام املجالــس الســابقة باتخاذ أية إجــراءات أو البناء على األرض 
خالل فترة التراخيص، قام جهاز برج العرب بإخطار مجلس النقابة آنذاك 
بســحب األرض، وبرغــم ذلــك قــام مجلــس اإلخوان الســابق بعمــل إعــالن 
بالجرائــد الرســمية  ثــم أقــام مســابقة معماريــة بين املتخصصين لتنفيذ 

املشروع وقام بتسليم الجوائز ؛
مما دفع رئيس جهاز مدينة برج العرب وقتها بإرســال خطاب شــديد اللهجة 
ملجلس  النقابة معترضا على كيفية عمل مسابقة معمارية على أرض تم إلغاء 

تخصيصها من قبل الجهاز !
وأضاف آدم بأن النقابة تكبدت مئات اآلالف من الجنيهات بداية من اإلعالن 
عــن املســابقة مــرورا بتوزيــع الجوائز وصوال إلى دفــع أتعــاب لجنــة التحكيم؛ 
الفتا النظر إلى أن هذه اللجنة كان رئيسها املهندس/ ماجد خلو�سي نقيب 

املهندسين آنذاك .
وبعــد مفاوضــات مــن قبــل املجلــس الحالــي تم اســترداد األرض مــن الجهاز ثم تم 
عمل مناقصة محدودة بين عشــرة من املكاتب االستشــارية املتخصصة في 

ســعى مجلس نقابة المهندســين منذ توليه مهام عمله في مايو 2014 إلى حل العديد من األزمات التي 
تســببت في عرقلة ملف اإلســكان في النقابة، حيث كانت جميع المشاريع متوقفة تماما نتيجة لمشكالت 

وقضايا بين المقاولين والمكاتب االستشارية، والمجلس السابق.

عودة الروح لمشاريع
إسكان المهندسين

أحكام بالجملة أثناء المجلس السابق تكِبد النقابة الماليين

إلهام السيد

حقوق املهندسني
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املجــال واملقيــدة بالنقابــة، وتــم إســناد األعمال 
ألفضل العروض، و جاٍر حاليا تجهيز كراســات 
العطاءات لطرحها على الشركات املتخصصة 
واملسجلة . وأفاد آدم بأن املشروع يتضمن 25 فدانا 

إسكانا اجتماعيا و25 فدانا إسكانا حرا .
وعن فلسفة لجنة اإلسكان االجتماعي أشار آدم إلى أن 
تجمعــات اإلســكان االجتماعــي التــي تقيمهــا النقابة يجــب أن تكون 
بطراز مميز، و أن تتضمن الخدمات األساسية لخدمة مجتمع املهندسين املقيمين 
بها مع اختيار األلوان والتصميمات املواكبة لروح الشباب،  وأكد آدم على أن 
هذه الوحدات ستكون كاملة التشطيب وبأسعار ال تزيدعلى التكلفة بدون إضافة 
أية أعباء أخرى على املهندس، مشــيرا إلى أنه ســيتم تحديد نســبة معينة للنقابة 
الفرعيــة التــي ســيقام بهــا املشــروع علــى أن يتم تخصيــص وحدات لــكل النقابات 

الفرعية طبقا للوزن النسبي لعدد القاطنين في املحافظة .
اإلسكان الحر:

لم يكن ملشاريع اإلسكان الحر بالنقابة حظ أوفر من اإلسكان االجتماعي، 
حيــث نالتــه هــو اآلخــر لعنة التوقفات، وقــد أشــارت املهندســة إيمان ســعيد 
عضو املجلس األعلى ومقرر لجنة اإلسكان إلى عدة مشاريع توقفت بسبب 
عــدم البنــاء أثناء فترة التراخيص، منهــا مشــروع إســكان التجمــع الخامس، 
وأكــدت علــى أن هــذا املشــروع كان متوقفــا تمامــا عندما تســلم املجلس الحالي 
مقاليــد األمــور، حيــث حصــل املقــاول علــى حكــم تحكيم واجب النفــاذ بتغريم 
النقابــة 3.5 مليــون جنيــه أثنــاء املجلــس الســابق؛ ممــا دفــع املجلــس الحالي إلى 
سرعة التحرك و رفع دعوى بطالن لهذا الحكم املجحف، وعلى جانب آخر  
أجرى مفاوضات مع املقاول نتج عنها تقليص املبلغ للنصف وهو ما يستحقه 
املقــاول فعليــا عــن عملــه دون تغريــم النقابــة أية مبالغ أخرى، و أشــارت إلى أن 

العمل قد استؤنف باملوقع وتم االنتهاء من 30 عمارة بالكامل .
مشروع واحة المهندسين بأكتوبر 50 فدانا:

وعن هذا املشروع قالت إيمان سعيد إنه كان متوقفا هو اآلخر نتيجة حصول 

االستشــاري على حكم تحكيم ضد النقابة أثناء تولي مجلس اإلخوان , مشــيرة 
إلى أن املجلس الحالي قام برفع دعوى بطــالن لهــذا الحكــم؛ ونظــرا لضــرورة 
اســتكمال املشــروع تصالح املجلس مع االستشــاري، وبعد عدة مفاوضات تم 
تقليص املبلغ إلى مليون جنيه بدال من ثالثة ماليين وسبعمائة ألف تقريبا مع 
عمــل عقــد جديــد لصالــح النقابــة، كمــا أفــادت بأن العمل بدأ فعليا باملشــروع 
وتم إنهاء التراخيص وعمل سور حوله ليصبح “كمبوند” وقد أسندت أعمال 
الســور للشــركة الوطنيــة للقــوات املســلحة، وســوف يتــم االنتهــاء منــه خــالل 

أربعة أشهر .
وأكــدت علــى أنــه تــم إضافــة الغــاز إلــى املشــروع، حيــث إنه لم يكــن موجودا من 
قبل، و كذلك تم اعتماد حوالي 15 مليون جنيه إلنهاء أعمال الالند سكيب .

مشروع إسكان العبور:
كما أكدت املهندسة إيمان سعيد على أنه تم إزالة املعوقات التي كانت توقف 
سير العمل بهذا املشروع مشيرة إلى عقد اجتماعات مكثفة مع الشركات 
املنفذة للمشروع، وأفادت بأنه جاٍر بيع الوحدات الخاصة خالل عام 2016 
منِوهــة إلــى أن مشــروع إســكان العبــور يتكــون مــن 150 عمــارة بعــدد 1800 
وحدة ســكنية تم بيع 30 عمارة منها خالل عام 2013 ثم فتح باب الحجز مرة 
أخــرى بعــد إنهــاء املشــكالت فى ديســمبر 2015 وجاٍر أيضــا عمل القرعة لتوزيع 
وحدات 40 عمارة منها كمرحلة ثانية خالل شهر فبراير و يتبع ذلك البدء في 

املرحلتين الثالثة والرابعة تباعا .
مشروع إسكان العاشر من رمضان:

وأفادت سعيد بأن هذا املشروع توقف البيع فيه بسبب عدة أزمات منذ عام 
2013، وقد استأنف املجلس الحالي طرح الوحدات للبيع مرة أخرى خالل 
عــام 2015  وتــم بيــع 320 وحــدة ســكنية باملجــاورة 63 خــالل شــهر ديســمبر 
املا�سي، وأضافت بأنه قد تم طرح مناقصة إلنهاء أعمال تشطيب واجهات 

عشر عمارات لم يكن قد تم االنتهاء من تشطيبها.
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و وســط املتقدمين للمشــروع وزعت اســتمارات اســتبيان تضمنت 5 أســئلة 
رئيســة تتعلق بدرجة االســتفادة من املشــروع )متوســطة أم جيدة أم ممتازة(، 
و أكثر أنواع االســتفادة ) كشــوفات - تحاليل - عمليات جراحية - أمراض 
مزمنة( ، وسألنا املشاركين في االستبيان عن أهم النقاط اإليجابية في مشروع 
الرعاية ، وسألناهم أيضا عن أهم النقاط السلبية ، وعن أهم املشكالت التي 
تواجههم  أثناء تلقي الخدمة ، وأخيرا سألناهم عن رؤيتهم في تطوير املشروع، 

وكانت النتائج كالتالى:

إيجابيات وسلبيات
أهم اإليجابيات: 

كانت أهم اإليجابيات التي طرحها املهندسون في االستبيان هي:
• تخفيض تكاليف العالج التي يمنحها املشروع.

• توافر التحاليل بأسعار مميزة.
• انتشار املستشفيات املتعاقد معها في كل األماكن بالقاهرة والجيزة.

• تنوع األطباء املتعاقد معهم.
• وجود معظم التخصصات الطبية.

• الحصول على العالج الالزم بطريقة ميسرة وتفادى الغالء.
• وجود رعاية لألب واألم.

زحــام مع مطلع العــام الجديد.. هذا هــو الملمح الرئيســي إلدارة الرعاية الصحيــة بالنقابة العامة 
للمهندســين مــع نهاية كل عام، حيث يتوافد آالف المهندســين لالشــتراك أو تجديد االشــتراك في 
مشــروع الرعاية الصحيــة.. وألن الزحام تزامن مع طبــع المجلة، ما كان لنــا أن نتجاهله، وعلى الفور 
قررت “ مجلة المهندسين “ إجراء استبيان بين المهندسين نرصد فيه مدى رضائهم عن مشروع الرعاية 

الصحية، وتتعرف على وجهات نظرهم في سلبياته وإيجابياته، ومقترحاتهم من أجل تطويره. 

الرعاية الصحية 
تحت ميكروسكوب المهندسين
هيئة التحرير

حقوق املهندسني
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أهم السلبيات: 
• الشــكوى مــن طــول إجــراءات تجديــد االشــتراك فــي املشــروع، و إرهاقهــا 
للمهندسين، جاءت على رأس السلبيات التي طرحها املشاركون في االستفتاء. 
• ضرورة الحضور إلى النقابة للحصول على تحويل إلجراء أشعة أو تحاليل.

• رفع بعض املستشــفيات أســعار الكشــف والتحاليل واألشــعة وتجاوز معظم 
األطباء األسعار املتعاقد بها مع املشروع.

• عدم تغطية املشــروع لبعض العمليات والكشــوفات، مثل الســمنة والليزك 
والتقويم وغيرها.

• عدم دعم املشروع لقيمة األدوية.
• ال يتم رد قيمة الكوبونات املتبقية في آخر السنة أو استبدالها بكوبونات 

جديدة. 
• عــدم صحــة الكثيــر مــن أســعار الكشــوفات الخاصــة باألطبــاء واملدونــة بدليــل 

الرعاية.
• عدم تعامل بعض األطباء بالدليل بالكوبونات.

• إبالغ بعض األطباء املر�سى بأنهم ليسوا ضمن مشروع العالج.
• املعاملة غير الالئقة في بعض املستشفيات.

• عدد أطباء املشروع في املحافظات قليل؛ مما يستدعى النزول إلى القاهرة.

مقترحات تطوير المشروع:
• طــرح املشــاركون فــي اســتفتاء مجلــة املهندســين عــدة مقترحات لتطوير 

املشروع، منها:

%92
%50
%13

%95
%20
%17

%15

“ الرعاية الصحية “
به إيجابيات. 

المشروع
به سلبيات

يرون 
المشروع 

“جيدا”

يرون 
المشروع 
“متوسطا”

قالوا إنه 
“ممتاز”

الخدمات التي استفاد منها األعضاء

رفضوا 
تقييمه

التحاليل 43 %

الكشوفات 39 %

العمليات الجراحية 11 %
األمراض المزمنة 7 %

من األعضاء لم يحتاجوا 
إلي خدمات المشروع في 
2015 .. ومع ذلك جددوا 

اشتراكاتهم في 2016
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• إقامة مستشفي خاص للمهندسين. 
• التعاقد مع صيدليات تغطى أماكن مختلفة من الجمهورية. 

• تحويل البطاقة العالجية إلى كارنيه كما هو متبع في نقابة املهن الطبية. 

إستراتيجية لجنة الرعاية الصحية 
حمل “ رئيس التحرير “ نتائج االستبيان، وقام بطرحها على لجنة الرعاية 
الصحية، وكان من املدهش والالفت للنظر أن اللجنة قد شرعت 
بالفعل في اتخاذ عدد من اإلجراءات التي تستند إلى التكنولوجيا 
الحديثة لحل مشــكالت املهندســين املتعلقة بإجراءات االشــتراك 

والتجديد وتحويالت األشعة والتحاليل، وهو ما يستحق التقدير.
فــي البدايــة أوضــح املهندس أســامة بســيط/  رئيس لجنــة الرعاية 
الصحيــة أن إســتراتيجية عمــل اللجنــة فــي عامــي 2014  و 2015 

اعتمدت على خمسة مبادئ  أساسية، هي:
• األداء وسهولة التعامل. 

• اإلتاحة والتغطية األسهل.
• سرعة التلبية.

• التغطية املالية.
• زيادة الخدمات الطبية املقدمة.

تسهيل اإلجراءات:
وفيما يخص شكوى املهندسين من صعوبة عملية 
تجديد االشــتراك وضرورة الحضور إلى النقابة للحصول 
على تحويل إلجراء أشعة أو تحاليل، تبين أن اللجنة قد اتخذت 
بالفعل عددا من اإلجراءات املهمة والالفتة، والتي من املتوقع أن تق�سي على 

هذه املشكلة تماما، ومنها:
1. إدخال نظم جديدة )فوري( لتحصيل االشتراكات.

2. التعاقد مع شركة بريد سريع لتقديم خدمة تجديد االشتراك للمهندس 
من املنزل و إليه، وهكذا يمكن لكل مهندس أن يجدد اشتراكه في املشروع 

دون عناء االنتقال إلى النقابة، وتوفير الوقت والجهد مقابل مبلغ رمزي.
3. استخدام خدمة What’s App لتحويالت املعامل واألشعة، حيث يقوم 
املشــترك بتحويــل طلــب التحاليــل أو األشــعة عبــر خدمــة What’s App، ويقــوم 
املشــروع باالعتمــاد عبــر الخدمــة نفســها، وهــو املشــروع الــذي بــدأ تجريبــه 

بالفعل. 
4. تخصيــص خدمــة العمــالء للــرد علــى االستفســارات الخاصــة بالرعاية 

الصحية.
5. البدء في تنفيذ برنامج الدليل على أجهزة التليفون املحمول الذكية 

لتحميل برنامج الدليل وتطبيقاته على التليفون لسهولة التعامل. 
6. جــاٍر إضافــة خدمــة Medical Advisor لالستفســارات الطبيــة للمهندســين 

وطرح النصح الطبي في حالة الطلب زيادة في مساهمة العالج.

اتساع مظلة الرعاية:
ومــن أجــل التطويــر املســتمر ملشــروع الرعايــة الصحية، قامت النقابــة برفع 

دعم املشروع من خالل عدة إجراءات شملت : 
• رفع ســقف املشــروع إلى 17 ألف جنيه:  رفع الســقف الخاص بمســاهمة 
املشروع من 12 ألف جنيه إلى 17 ألف جنيه خالل عامين بزيادة ٪40 مقابل 

رفع مساهمة العضو بنسبة ال تتجاوز ٪25 من اشتراكه السنوي.
• زيــادة الخدمــات الطبيــة املقدمــة، لتشــمل فحــوص األشــعة، والعــالج مــن 
األلم، واألمراض املناعية بمختلف أنواعها، وأمراض الفيروسات الكبدية 
والعالجات الجديدة التي تقدم في مستشــفيات الدولة الجامعية أو التابعة 

لوزارة الصحة. 
• املســاهمة فــي بعــض القضايــا العالجيــة، حتــى لــو تجــاوزت الحد املســموح به، 
مثــل التحاليل PCR )تحاليل فيروســات الكبــد( ، الحقــن املجهــري فتصرف 
مســاهمة 2750 جنيهــا عــن املــرة الواحــدة   )بحــد أق�ســى مــرة ســنويا – ومرتيــن 

خالل العمر (.

حقوق املهندسني
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الجميع راٍض والجميع أيضا غير راٍض:
من الواضح من تحليل اســتمارة االســتبيان واللقاء الذى أجرته املجلة مع 
لجنــة الرعايــة الصحيــة في حضــور رئيــس اللجنــة املهنــدس أســامة بســيط، 
والدكتور خيري حسن املشرف العام على املشروع أن هناك عددا من 
األمــور، منهــا أن الجميــع راٍض عــن املشــروع والجميــع أيضــا غيــر راٍض، وهــي 

إشكالية ينبغي النظر إليها بدقة.
أوال: من الواضح أن املشروع يقدم خدمات حقيقية للمهندسين، لكن 
املهندســين يريدون رفع مســتوى الخدمــة وتطويــر األداء، فــي واحــد مــن أهم 
الخدمــات التــي تقدمهــا النقابــة ألعضائها، وأكثر األمور التي تهم اإلنســان، وهي 

صحته وصحة أسرته. 
ثانيــا: هنــاك ما يخص إدارة النقابة للمشــروع، مثل االزدحــام واملعانــاة من 
اإلجراءات، واللجنة- بالفعل بمساندة قوية من النقابة- تسعي جاهدة 
لتطوير األداء، وتبذل مجهودا ينبغي اإلشادة به، وهو ما ظهر جليا في 
الخدمــات التــي بــدأت تقديمهــا، أو تحــت التجربــة، أو تلــك التي تنــوي تقديمها، 

كما أن هناك عددا من الرغبات لدى املهندسين يمكن عالجها، مثل زيادة 
عدد الصيدليات، واتساع رقعتها في األحياء، وخاصة الصيدليات الكبرى.

ثالثا: كثير من املشاكل التي يعاني منها املشتركون في نظام الرعاية الصحية 
تخص نظام العالج في مصر بوجه عام و هي معضلة، وفي املقدمة كفاءة 
األطبــاء واملستشــفيات، وااللتــزام بالتعاقــدات املالية مع النقابة، وهي 
إشــكاليات خــارج نطــاق صالحيــات اللجنــة بشــكل عــام، لكــن هــذا ال يعفيها من 
املحاولــة واملواجهة، كما ينبغي أن تضــع اللجنــة فــي حســبانها، ولــو مســتقبال 
وضع آلية لرصد املخالفات التي يمارسها بعض األطباء واملستشفيات واملراكز 
الطبية والعالجية، فال تطور أو تحســن دون متابعة و رقابة، و يمكن مناقشــة 
تلــك املشــكالت و وضعهــا على بســاط البحــث، ســواء مــن خــالل املتابعــة، أو 

التنسيق مع نقابة األطباء في هذا الخصوص.
و علــى أي األحــوال ال يوجــد �ســيء كامــل.. ال يوجــد �ســيء مكتمــل، لكن الرغبة في 
الكمال أمر ال ينبغي التخلي عنه. وفي هذا اإلطار ينبغي اإلشادة، وترقب املزيد.
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تطوير
التعليم الهندسى

والمهنة

التعليم الهندىس واملهنة
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تطوير التعليم الهندسي

التدريب
نقابة المهندسين تتصدى لتطوير التعليم الهندسي

اتفاقيات التعاون العلمي مع الجامعة األلمانية بالقاهرة والجامعة المصرية الروسية
)FE(الختبار  )NCEES( التنسيق مع

)NCEES( ) - National Council of Examiners for Engineering and  Surveying  
املجلس القومي الختبارات الهندسة واملساحة في الواليات املتحدة األمريكية
)FE(:اختبار
Fundamentals of Engineering Exam 
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البداية، االستماع ألهل الخبرة:
   بدأت النقابة بفتح ملف التعليم الهند�ســى الخاص بتقييم واقع التعليم 
الهند�ســي فــي مصــر ومخرجاتــه ودراســة متطلبــات ســوق العمل مــن خالل لجنة 
التعليــم الهند�ســي التــي شــكلت برئاســة الدكتــور مهنــدس حمــدي الليثــي، والتــي 
عكفت على وضع خطة لتطوير التعليم الهند�سي ومهنة الهندسة، مما تطلب 

دراسات مستفيضة واالستماع ألهل الخبرة واملجال، وفى هذا اإلطار:
عقدت النقابة ورشة عمل بعنوان »نحو إستراتيجية قومية للتعليم 
الهند�ســي« دعــت إليهــا أطــراف منظومــة التعليم الهند�ســي، بحضــور املهندس/ 

منذ اليوم األول لتوليه المسئولية، حرص المجلس الحالي لنقابة 
المهندسين على أن يعيد لمهنة الهندسة، ومن ثم المهندس اعتبارهما 

وقيمتهما، وكان أول ما واجهه هو ضعف المستوى العلمي والفني 
لخريجي بعض الجامعات والمعاهد الهندسية الخاصة، والذي يعبر عن 

القصور في المهارات الشخصية والعملية والمهنية في قطاع التعليم 
الهندسي، وهو األمر الذي يؤثر بالسلب على مهنة الهندسة، فقد قررت 

النقابة مواجهة التدني في التعليم الهندسي الخاص وعـــدم توافر 
الكفاءة المهنية لدى كثيرين من خريجيها.

نقابة المهندسين تتصدى لتطوير 
التعليم الهندسى ومهنة الهندسة 

حازم رخا

.. والنقيب يؤكد: الربحية على حساب مستوى 
الخريجين والمهنة.. أمر مرفوض

التعليم الهندىس واملهنة
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طارق النبراوي.. نقيب املهندســين، واألســتاذ الدكتور/ عابد خطاب.. وكيل 
النقابة ســابقا، واألســتاذ الدكتور عمرو عزت ســالمة.. وزير التعليم العالي 
األسبق، واألستاذ الدكتور/ محمد عبد الحميد شعيرة.. رئيس لجنة قطاع 
الدراســات الهندســية باملجلــس األعلــى للجامعــات ورئيس لجنــة قطاع املعاهد 
الصناعيــة والهندســية بــوزارة التعليــم العالــي، واألســتاذ الدكتــور/ أحمــد 
فرحات.. رئيس قطاع التعليم الهند�سي بوزارة التعليم العالي، واألستاذ 
الدكتــور/ شــيرين فــراج.. رئيــس اللجنــة العلميــة بالنقابــة، والســادة عمــداء 

كليات الهندسة ولفيف من السادة املهندسين.
شــدد املهنــدس نقيــب املهندســين خــالل الورشــة علــى أن الربحية على حســاب 
الخريجيــن واملهنــة أمــر مرفــوض، مشــيرا إلى أن النقابــة بعــد عودتهــا ألبنائها، 
فالوطن في أمس الحاجة إلى االرتقاء بمهنة الهندسة، وأولى هذه الخطوات 
االرتقاء بمستوى التعليم الهند�سي، مؤكدا أن هناك مشاكل في التعليم 
الهند�ســي ومواكبته لســوق العمل، وأن القضية الكبرى افتقار بعض املعاهد 
ألقل قدر ممكن لتخريج مهندس الئق، واعدا ببذل كل الجهد لتطوير التعليم 
الهند�ســي ليكون على مســتوى الئق لتخريج مهندســين يرفعون راية التقدم 

بالبالد ويكونون على قدر الصعاب التي نواجهها.
تجدر اإلشارة إلى أن الندوة انتهت إلى ضرورة التواصل مع الكيانات الصناعية 
الكبــرى ملعرفــة أبــرز مشــاكل املهندســين، إضافــة إلــى تفعيــل دور النقابــة فــي 
البحــث عن متطلبات ســوق العمل واملحافظــة علــى املهنــة وذلــك إلــى جانب 
زيــادة التدريــب العملــي بالكليــات الهندســية حتــى يكــون املهنــدس قــادرا علــى 

ممارسة املهنة.
استضافت النقابة ملتقى لعمداء وأساتذة الكليات واملعاهد الهندسية 
بحضور نقيب املهندســين ورئيس لجنة التعليم الهند�ســي للتعرف على 
رؤيتهم لحصول طالب الهندســة على خدمة تعليمية تؤهله ملمارســة عمله 
بعــد تخرجــه بصــورة جيــدة، باإلضافــة إلى وضع خطة لالرتقاء بمســتوى املهنة 
وطرق مزاولتها، حتى يستعيد املهندس املصري ريادته على املستويين اإلقليمي 

والدولي.

ثورة جديدة في التعليم الهندسي:
أعلن النقيب خالل امللتقى أن النقابة بصدد املساهمة في انطالق ثورة جديدة 
فــي التعليــم الهند�ســي، وأن هــذا امللــف يأتــي ضمــن أولويات النقابــة، انطالقا من 
قاعدة أساسية ستتبناها النقابة بإتاحة التعليم والتدريب املستمر للخريجين، 
مؤكــدا أنــه مــن العــام املقبــل ســيتم وضع اختبار اختياري تمهيــدا لجعله إجباريا 
فــي املســتقبل، وذلــك بعــد إنشــاء هيئــة مصريــة خالصة إلعداد االختبارات 

واالشتراطات الالزمة ملن يريد االلتحاق بالنقابة وملمارسة املهنة.
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وفــى الســياق ذاتــه أوضــح املهنــدس االستشــاري عبــد الرحمن شــريف أمين عام 
النقابة، أن ما اتخذته النقابة مؤخرا من قرارات لضبط منظومة التعليم 
الهند�سي، وتحديدا بالكليات واملعاهد الخاصة يصب في صالح املجتمع الذي 
يعانــي مــن بعــض املمارســات الهندســية غير املنضبطة نتيجة لضعف مســتوى 
بعــض خريجــي هــذه الكليــات واملعاهــد، مشــيرا إلــى أن االرتقاء باملســتوى العلمي 

واملنهي للمهندس، هو ارتقاء باملجتمع ككل.

مسئولية مباشرة للنقابة:
وأشــار الدكتور مهندس حمدي الليثــي إلــى أن الدولــة تســعى جاهــدة لضبط 
جودة التعليم الهند�ســي، وأنه لن يتحقق ذلك، إال بوضع خطوط فاصلة، 
تحــدد مــْن يمتلــك القــدرات والكفــاءة للتعلــم الهند�ســي ومْن ال يمتلــك، ومن ثم 
مــْن يحق له االلتحاق بنقابة املهندســين، وكلهــا أمــور تقــع ضمــن املســئولية 

املباشرة للنقابة.

85 % الحد األدنى في الجامعات والمعاهد الخاصة:
وقد أوضح أنه بالتنسيق مع لجنة القطاع الهند�سي باملجلس األعلى 
للجامعــات، تــم وضــع حــد فاصــل لنســبة القبــول بالكليات واملعاهد الهندســية 
الخاصة وهو 85 %، ولكن تم النزول بها إلى %80 هذا العام فقط، مراعاة 
لعدم اإلضرار بأي من أبنائنا خريجي الثانوية العامة، مشددا على أنه ال تراجع 
أبدا عن النسبة التي قررتها النقابة من العام القادم، وربما تكون مرشحة 

للزيادة، وبما يتالءم مع ما تحدده مكاتب التنسيق.
تجدر اإلشــارة إلى أن امللتقى شــهد مناقشــات مفتوحة للتعرف على وجهات 
نظر عمداء الكليات واملعاهد الهندسية الحكومية، فى وضع منظومة متكاملة 
لالرتقاء بمنظومة التعليم الهند�ســي، بما يتواكب مع احتياجات ســوق العمل 

ودور النقابة فى هذا الشأن.
وفى نهاية امللتقى أشاد رؤساء الكليات واملعاهد الهندسية، بموقف النقابة 
الحاســم مــن القضيــة، وبالقــرارات التــي تم اتخاذها فيما يتعلق بدرجات 
القبــول، واختبــار امللتحقيــن بالنقابــة، مؤكدين دعمهم الكامــل لكل اإلجراءات 

التي تتخذها النقابة بالخصوص.
حضر امللتقى كل من: الدكتور مهندس يوسف القا�سي.. عميد هندسة شبرا، 
الدكتور مهندس هشــام محمد.. وكيل كليــة التخطيــط العمرانــي، الدكتور 
مهندس أحمد وجدي.. وكيل هندسة القاهرة، الدكتور مهندس هشام 
فــوزي.. وكيــل هندســة الزقازيــق، الدكتــور مهندس أيمن وهبة.. وكيل هندســة 
عين شمس لشئون الطالب، الدكتور مهندس هاني الهاشمي.. أستاذ املنشآت 
الخرســانية بهندســة القاهرة، الدكتور مهندس تامر النادي.. األســتاذ بهندســة 

عين شمس، والدكتور رؤوف توفيق.. األستاذ بهندسة شبرا.

قضيــة التعليــم الهندســي علــى طاولــة المؤتمر 
العام للمجالس المنتخبة للنقابة: 

خالل وقائع املؤتمر العام للمجالس املنتخبة لنقابة املهندسين، الذي نظم 
بنادي املهندسين باإلسكندرية، أكد املهندس طارق النبراوي خالل املؤتمر 
أن قضيــة التعليــم الهند�ســي قضيــة بالغــة الخطــورة وتحتــاج الهتمــام خــاص، 
خصوصا أن بعض الكليات واملعاهد الخاصة قد ساهمت وبشده في تردي 
مستوى التعليم الهند�سي في مصر مبديا إصرار النقابة على أال يتحكم املال في 
مهنــة الهندســة عــن طريــق بعــض الكليات واملعاهــد غير املؤهلــة وبالتالي يتخرج 

فيها مهندس غير مؤهل.
وأشــار إلى أن البعض يتعامل مع التعليم الهند�ســي الخاص على أنه تجارة، 
وأرجع ذلك إلى ســهولة وضعف اإلجراءات للحصول على التراخيص والربحية 
العاليــة، مــا ســاعد بشــدة علــى انتهــاك مهنة الهندســة بشــكل صــارخ، باإلضافة 
إلى أن خريجي التعليم الفني وهم أكبر عدد يدخل كليات الهندسة الخاصة 
دون االلتزام بالقوانين، والتي تنص على ضرورة اجتياز اختبار املعادلة لدخول 
كلية الهندسة، متسائال: هل يعقل أن بعض الدول العربية أصبحت ال تعترف 
بشــهادات الجامعــات املصريــة، وأوضح النقيب أن النقابــة اآلن علــى أول 

الطريق للنهوض بمستوى التعليم الهند�سي.

وأشــار الدكتــور مهنــدس حمــدي الليثــي خــالل املؤتمــر إلــى أن النقابــة ســوف 
تتمســك بقوانيــن املجلــس األعلــى للجامعــات فيمــا يخــص أعــداد الخريجيــن 
ومســتوى املؤسســة التعليميــة وأيضــا مســتوى الخريــج، حتــى تعيــد للمهنــة 

مكانتها، وتمِكن الخريجين من الحصول على فرص عمل ِبناء على الكفاءة.

النقابة تعلم وزارة التعليم العالي
بقرارات المجلس األعلى:  

خاطبــت النقابــة وزيــر التعليــم العالــي، وطالبتــه بضــرورة اتخاذ عدد من 
اإلجراءات القانونية والتشريعية الالزمة لآلتي:

الحد األدنى للقبول:
عــدم خفــض الحــد األدنــى للقبول باملعاهد وكليات الهندســة الخاصة أكثر من 
%5 عــن الحــد األدنــى للقبــول بكليــات الهندســة الحكومية وإال ســتضطر نقابة 

املهندسين لعدم قيد الطالب الحاصلين على تلك املؤهالت.
نسبة الطالب:

ضــرورة أن تكــون نســبة الطــالب بكليــات الهندســة الحكوميــة أو الخاصــة 
واملعاهد الهندسية الخاصة طبقا للقواعد املنظمة من املجلس األعلى 
للجامعــات، وهــى عضــو هيئــة تدريــس لــكل 35 طالبــا، مــا يلزم مضاعفــة أعداد 

أعضاء هيئة التدريس لتبلغ 5500 .
هيئة التدريس:

    ضرورة التأكد من أن القائمين على اإلدارة والقائمين بتدريس املقررات 
الهندســية باملعاهــد والكليــات الهندســية الخاصــة حاصلــون علــى بكالوريــوس 

وماجستير ودكتوراه في مجال الهندسة وفي ذات التخصص.
دور رقابي للنقابة:

  وأكدت النقابة على أهمية مشاركة ممثل من نقابة املهندسين املصرية في 
لجان إنشاء املعاهد أو الكليات الهندسية الخاصة أو الحكومية الجديدة قبل 
اتخاذ القرارات الجمهورية الخاصة بإنشاء الكلية أو املعهد أسوة بما هو متبع 

بكليات الطب.
ضــرورة تشــكيل لجــان ثالثيــة من أعضاء هيئــة التدريس الحاصلين على درجة 
أســتاذ، وذلك ملراقبة امتحانات وتصحيح املقررات الدراســية في مرحلة 

البكالوريوس أسوة بكليات الهندسة الحكومية.

التعليم الهندىس واملهنة
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مشاريع التخرج:
   ضرورة أن تتم مشاريع التخرج لطالب املعاهد الهندسية في كليات الهندسة 
الحكومية وتكون من لجان مشــكلة من أعضاء هيئة التدريس باملعاهد 
الخاصة بالتعاون مع كليات الهندسة الحكومية، وأن تجرى االمتحانات 

بكلية الهندسة الحكومية أسوة بما تم مع االمتياز لكليات الطب.

النقابة ... تبدأ خطوات اإلصالح
وتضع ضوابط للمجموع واختبارات خاصة للقيد:

بعد حوارات ومناقشــات مطولة مع لجنة التعليم الهند�ســي بالنقابة واملجلس 
األعلى للنقابة، ومخاطبة وزارة التعليم العالي، اتخذت النقابة عدة قرارات 
حاســمة ضمــن خطــة متكاملــة، تعد اللبنة األولى فــي إحــداث ثــورة فــي الحياة 

الهندسية بمصر- أعلنتها خالل مؤتمر صحفي .
أوال، عدم قيد خريجي املعاهد الهندسية التي تقبل مجموعا أقل من 80%:

قررت النقابة عدم اعتماد النقابة لخريجي الكليات واملعاهد الهندســية 
الخاصة، التي تقبل مجموعا أقل من %85  في الثانوية العامة، وبما ال يزيد 
علــى األعــداد التــي أقرهــا املجلــس األعلــى للجامعــات، على أن ترفع هذه النســبة 
تدريجيا، ابتداء من العام املقبل لتقترب من نسبة القبول بكليات الهندسة في 
الجامعــات الحكوميــة مــع عمــل اختبار البــد أن يجتازه من يتخرج في الجامعات 

الخاصة، قبل قيده بالنقابة .
إال أنه تطبيقا ملبدأ عدم اإلضرار بأي من خريجي الثانوية العامة ومنهم مْن 

تــم قبولــه بالفعــل فــي كليــات ومعاهــد خاصة بمجموع أقــل من %85، فقد قرر 
املجلس األعلى للنقابة تخفيض النسبة التي ستعتمدها النقابة كحد أدنى 

عند تسجيل خريج الهندسة من %85 إلى %80 لهذا العام فقط .
كما قررت النقابة عدم قبول أي خريج التحق بكلية أو معهد بشهادة الثانوي 
الصناعي الفني إال بعد تقديمه ما يفيد اجتيازه امتحان املعدلة الذي يتم 
بمعرفــة لجنــة القطــاع الهند�ســي باملجلس األعلــى للجامعــات، علــى أن تلتزم 
النقابة بتسجيلهم في حدود ال تزيد على %10 من نسبة املقبولين لكل كلية 

أو معهد.
وأعلنــت النقابــة التزامهــا بقبــول األعــداد التــي تــم االتفــاق على قبولهــا باملعاهد 
الخاصــة لعــام 2014 – 2015 من لجنــة القطــاع الهند�ســي باملجلــس األعلى 

للجامعات، ولن تقبل النقابة قيد ما يزيد على هذه األعداد .
:)) FE(( ثانيا، اختبار أساسيات الهندسة الدولي

قــرر املجلــس األعلــى للنقابــة باإلجمــاع اعتماد مبلغ 2104000 ) 2 مليون و 
مائة و أربعة آالف جنيه ( لتغطية تكاليف إعداد وتنفيذ اختبار أساسيات 
الهندســة الدولــي ))FE exam(( أللــف خريــج مــن كافــة جامعــات ومعاهــد 
وأكاديميــات التعليــم الهند�ســي فــي جمهوريــة مصــر العربيــة بواقــع عــدد 10 مــن 
أوائــل خريجــي كل معهــد أو كليــة ، وســوف يعطى هــذا االختبــار فرصــا أفضل 
للتوظيــف في الســوق املحلي وفي الخــارج، علــى أن تعلــن نتيجــة االختبــار لكل 
معهد أو كلية على حدة بحيث ترسم خريطة واضحة ملستوى مخرجات 

التعليم الهند�سي في مصر .
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 أعطــى املجلــس الحالــي لنقابــة املهندســين ملــف التدريــب الهند�ســي أولوية أولى 
فــي اهتماماتــه، لســد الفجــوة بيــن مــا يتــم تدريســه بالجامعات ومتطلبات ســوق 
العمل، ورفع مهارة وكفاءة املهندسين في مختلف التخصصات، وهو ما 
يســاهم بشــكل فعــال فــي التعزيــز مــن كفــاءة املهندســين ورفــع مســتوى مهاراتهم 
ممــا يســاعد علــى مواكبــة مســتجدات العصــر ومــا يشــهده من ثــورة تكنولوجية 

ومعرفية والتكيف مع احتياجات السوق ومتطلبات التنمية.
    لذا حرصت النقابة على تقديم أفضل برامج تدريبية لكافة املهندسين، 
وإتباع منهج املزج بين الجانب العلمي املعرفي واألسلوب العملي التطبيقي، 
وتحقيق املعايير االحترافية وذلك لنقــل أثــر التدريــب إلــى الواقــع العملــي، من 
خــالل االســتعانة بأفضل الكوادر في مجــال التدريــب لتحقيــق مــا يفــوق ِرضا 
املهندســين، وتنظيم دورات تدريبية متميزة ذات جودة عالية تحقق العائد 
واملســتهدف مــن التدريــب، مــن خــالل املراكــز التــي تــم اعتمادهــا مــن لجنة 

التدريب، وعددها 51 مركزا تدريبيا في مختلف التخصصات الهندسية.
معايير اعتماد مراكز التدريب:

   وحرصــت لجنــة التدريــب برئاســة الدكتــور فــاروق الحكيــم عنــد اعتمادهــا 
ملراكز التدريب فضال عن »الزيارة امليدانية« للتعرف على إمكانات الجهة 

الراغبة في االعتماد، على توافر معايير التقييم تستند على:
سنوات الخبرة في مجال التدريب. 
البرامج التدريبية التي تم تنفيذها. 

عدد الشركات الكبيرة التي سبق تدريبها.
تعاون املركز مع هيئات دولية.

تغطية املركز للتدريب الهند�سي الخاص بعدد من الشعب الهندسية.
وجود الئحة لتوظيف وتطوير املدربين وتقييمهم.

تقييم السيرة الذاتية لخمسة مدربين باملركز.
تقييم العمالء للتدريب.

تلبية مساحة املركز احتياجات املتدربين واملدربين من قاعات تدريب.
الوسائل املساعدة داخل قاعة التدريب.

توافر النظم التكنولوجية الضرورية من أنظمة سمعية وبصرية وميكروفون 
(WI- FI  و ) LAN (إنترنت  و

توافر الوسائط التعليمية من شاشات وألواح عرض.

   ولتالفي أي قصور في العملية التدريبية، قامت اللجنة بمتابعة العملية 
التدريبية من خالل:

الزيارات أثناء عقد الدورة . 
استطالع آراء بعض املهندسين املتدربين املشاركين في الدورة.

هذا وقد نظمت النقابة العامة للمهندســين 804 دورة تدريبية، وبلغ عدد 
املهندسين املشتركين بها 12315 مهندسا.

النقابات الفرعية:
لم تقتصر الدورات التدريبية على النقابة العامة للمهندسين، بل حرصت 
كل النقابات الفرعية للنقابة بعقد دورات تدريبية في التخصصات الهندسية 
املختلفة، وهو ما ظهر جليا بنقابة العريش، فرغم موجة اإلرهاب الغاشمة 

التي تجتاحها عقدت 15 دورة تدريبية شارك فيها 309 مهندسين وطالب.
ال ربح من التدريب.. بل دعم ومساندة املتفوقين ماديا:

  هدفــت النقابــة تقديــم خدمــات التدريــب دون النظــر للربــح أو لتحصيــل عائــد 
مــادي، وحرصــت علــى إعــالء قيمــة التدريب بحيــث يكــون عالــي الجــودة دون 
االنســياق، وقامت النقابة بتحمل تكلفــة تدريــب الثالثــة مهندســين األوائل 
في الدورة بالكامل، وتحمل نســبة %25 من تكلفة التدريب لكل الناجحين 
فــي االمتحان النهائي على أال تقل نســبة النجــاح عــن %70، ويتــم إعــادة هذه 

الفروق ملستحقيها فور إعالن النتيجة.
 وألول مــرة بنقابــة املهندســين، أن�ســئ مركــز ريــادة األعمال، وهــو نتاج بروتوكول 
بين النقابة وشركة مايكروسوفت العاملية تحت اسم » اْبِن مشروعك » 
ينطلق في صورة “كورس” مكثف ملجموعات من املهندســين، يشــرح كيفية 
إقامة مشــروع خاص من حيث اســتكمال دراســات الســوق، ووضع خطط 

العمل وحساب املخاطر والتكاليف والتسويق ... إلخ.

دورات التدريب أولوية أولى
ألول مرة بنقابة المهندسين.. الئحة للتدريب، ومركز لريادة األعمال

والنقابة تعلن: ال للربحية من الدورات التدريبية
النقابة العامة تعقد 804 دورة تدريبية بمشاركة أكثر من 12 ألف مهندس

التعليم الهندىس واملهنة
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وقــع املهنــدس طــارق النبــراوي.. نقيــب املهندســين مــع الدكتــور محمد 
قناوي.. رئيس جامعة املنصورة بروتوكول تعاون حول منظومة 
 التعليم الهند�ســي وعمل الدورات التدريبية للشــباب املهندســين. 
   جــاء ذلــك بحضــور املهنــدس عادل الغزالــي.. نقيــب املهندســين بالدقهلية، 
واملهنــدس أحمــد حشــيش أمين الشــعبة املدنية، وعدد من أعضــاء مجلس 

النقابة بالدقهلية.

إدراكا مــن النقابــة لحاجــة األســواق املصريــة واملنطقــة العربيــة وأفريقيــا 
إلى مهندسين مؤهلين علميا ومدربين علميا بهدف استعادة ريادة 
املهندس املصري للمنطقة، وقعت نقابة املهندسين اتفاقيتين للتعاون 
العلمــي: األولــى مــع الجامعــة األملانيــة بالقاهــرة والثانيــة مــع الجامعــة 

املصرية الروسية.
   وتقت�ســى االتفاقيتــان التــزام كل مــن كليــة الهندســة بالجامعــة األملانية 
بالقاهرة وكلية الهندسة بالجامعة املصرية الروسية بتقديم دورات 
تدريبيــة متخصصــة ضمــن برنامــج تدريــب ســنوي خــاص يتــم اإلعالن 
عنها بمقر النقابة العامة للمهندسين والجامعة، على أن تقدم الجامعة 
خصما %25 للسادة املهندسين املتقدمين من خالل النقابة على أال 
يقــل عــدد املتدربيــن عــن عشــرة أفــراد فــي الدورة الواحــدة ، وتطبق فكرة 
الخصم املميز على الدورات التي تمنح شهادات دولية متخصصة، 
باإلضافة إلى تنسيق دخول املهندسين لالستفادة من املكتبات العلمية 
بالجامعتين واألبحاث طبقا للوائحهما وذلك للسادة املشتركين في 
البرامــج التخصصيــة، كمــا تشــمل االتفاقية تقديــم الجامعتين الخبرات 
واالستشارات الالزمة للمشاريع القومية وللمشاكل الهندسية التى تهتم 

بها النقابة وبتخفيضات مميزة يتفق عليها . 
علــى أن تعمــل النقابــة علــى تحديــد احتياجــات ســوق العمــل والوظائــف 
الشاغرة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي و وزارة البحث العلمي ووزارة 
التخطيــط ووزارة اإلســكان واملجتمعــات العمرانيــة الجديــدة مــع تبــادل 
هذه املعلومات مع الجامعتين، كما تقوم النقابة باإلعالن والتسويق 
عن برامج قســم الخدمات الهندســية والعلمية بالجامعتين والبرامج 
التدريبية والدبلومات املهنية املتخصصة لكل األعضاء بالنقابة، 
والتعــاون مــع مدربين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعتيــن فــي عقد 
دورات تدريبيــة بالنقابــة حســب الطلــب للوصــول إلــى أعلــى مســتوى مــن 

الخدمة الفنية والعملية .
كما تقت�سي االتفاقية إشراك الجامعتين وأعضاء هيئة التدريس في 
اللجان العامة التي ترســم السياســات واألســاليب التي تحقق أهداف 

النقابة.

اتفاقيات التعاون 

 اختبارات أوائل الكليات 
والمعاهد الهندسية

بروتوكول تعاون حول 
منظومة التعليم الهندسي

خصم %25 من الدورات التدريبية وتقديم 
الخبرات االستشارية واالستفادة من المكتبات 

العلمية واألبحاث بالجامعتين
توقع اتفاقيتين للتعاون العلمي مع الجامعتين 

األلمانية بالقاهرة، والمصرية الروسية

خالل شهر أبريل القادم بالتنسيق مع هيئة أمريكية

 قررت النقابة بالتنســيق مع املجلس القومي الختبارات الهندســة واملســاحة 
فــي الواليــات املتحــدة األمريكيــة )NCEES()1( وهــو املجلس املنظــم الختبار 
أساسيات الهندسة )FE ()2 ( على مستوى الواليات املتحدة، إجراء 
اختبارات اختيارية للعشرة األوائل بـأربع وتسعين مؤسسة تعليمية هندسية 
فــي مصــر، خالل شــهر أبريل املقبل، وهــو االختبــار الــذي ال يلتحــق به ســوى 
خريجــي الجامعــات املعتمــدة طبقا للنظــام األمريكي، وهما الجامعة األمريكية 
وبعض تخصصات األكاديمية العربية للعلوم البحرية، وال يمكن إتاحتها ألي 

خريج آخر في مصر، إال عقب حصوله على موافقة نقابة املهندسين. 
       يذكــر أن النقابــة نســقت مــع املجلــس األعلــى للجامعــات لتنفيــذ تلــك 
االختبارات والتي تعد أفضل وسيلة لتطوير التعليم الهند�سي، حيث سيجري 
االســتفادة منهــا لتقييــم الطــالب وملعرفــة نقــاط الضعــف لتطويــر التعليــم 
الهند�سي في الجامعات واملعاهد املختلفة، وأكد الدكتور حمدي الليثي 
أنــه لضمــان مقارنــة عادلــة تمــت مخاطبــة أربــع وتســعين مؤسســة تعليميــة 
هندسية في مصر لدعوة العشرة األوائل لديهم لخوض االمتحان كمنحة من 
النقابــة تتحمــل بموجبهــا كافــة املصروفــات، مشــيرا إلــى أنــه تم اعتمــاد ميزانية 

من املجلس األعلى للنقابة حوالي 2 مليون جنيه في هذا الخصوص. 

  NCEES) - National Council of Examiners for Engineering and  Surveying) : ) 1
املجلس القومي الختبارات الهندسة واملساحة يف الواليات املتحدة

FE) Fundamentals of Engineering Exam):2 ( اختبار
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انعقاد الجمعيات العمومية
لشعب نقابة المهندسين

التعليم والبطالة والمعاشات وقضايا المهندسين  تتصدر أعمالها
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للمهنــدس طــارق النبــراوي تاريــخ طويــل فــي العمــل 
السياسي والنقابي والطالبي، وكان قد انخرط مبكرا في 
المشــاركة في النشــاط الثقافي واالجتماعــي بالمراحل 
الدراســية المختلفة، وشــارك بشــكل قوي فــي عدد من 
اللجان الطالبية النوعية التحادي كلية الهندســة وجامعة 
عين شمس، وأصبح رئيسا التحاد طالب هندسة عين شمس 
فــي فترة حرجة من تاريخ مصر،  ومع مطلع القرن الحالي 
شــارك مع عدد واســع من المهندســين المنتمين للقوى 
الوطنية في تأســيس جماعة " مهندسون ضد الحراسة"، 
وهي التي تمكنت بعد ثورة 25 يناير من التخلص من النير 
الكئيب للحراســة، وبعــد مرور حوالي ســنتين على توليه 
منصب نقيب المهندسين، قامت مجلة المهندسين بإجراء 
هذا الحــوار معه، وحتــى نتعرف عن قرب من شــخصيته، 

ونفهــم تأثيــر هذه التجــارب على طريقــة إدارته للعمل 
النقابــي، رأينا أن يكــون الحوار على جزأيــن: األول يخص 
الفترة التي ســبقت ثورة 25 ينايــر، والتي حفلت بالتجارب 
النقابية والسياســية، والجزء الثاني سيكون خاصا بالفترة 
التــي تلت الثــورة، وحتى اللحظــة الراهنة، والتي ســوف 
تتركز على مفهومه حول العمل النقابي واألهداف التي 
ســعى لبلوغها، فــي واحدة من أكبر وأقوى مؤسســات 
المجتمــع المدنــي، والكيفية والطرائــق التي مارس بها 
إدارتــه لنقابــة المهندســين، بعد عودتها من الحراســة، 
وبعــد ثورتين تغيرت فيهما الشــخصية المصرية وأصبحت 
أكثر فعالية ومشــاركة في تحديد مصيرها، والتي تميزت 
بطابــع خــاص يكاد يكــون شــديد  الخصوصية لشــخصية 

نراها- نحن- استثنائية. 

حوار مع نقيب المهندسين
الجزء األول

أجرى الحوار: رئيس التحرير

حوار
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رئيس التحرير: دعنا نقسم الحوار  جزأين  .. األول عن الطفولة 
وحتى ثــورة 2011، والثانــي بعد ثــورة  2011 وهو متعلق 
سواء بالثورة أو الطريق إلى النقابة، ومن ثم سوف نركز على 

الرؤى والمفاهيم التي قمتم باختيارها إلدارة النقابة . 
رئيــس التحرير: نحــن هنا أمام مســيرة أحد قيــادات العمل 
الطالبــي والسياســي والنقابــي..اآلن أنــت أصبحــت نقيــب 
المهندســين، مــن الطبيعي أن يتعــرف المهندســون على 
شخصيتك بوصفك شخصية عامة، وعوامل تكوينها،والبوتقة 
التي شكلت أفكارك وقيمك اإلنسانية والتي دفعتك للعمل 

العام.. دعنا نبدأ الحديث عن الطفولة والنشأة.
النقيب: أوال،ال أفضل أن يتداخل التاريــخ السيا�ســي مــع العمل 

النقابي. 

رئيــس التحرير: لن نكون إزاء ســردٍ للتاريخ السياســي، نحن 
بــإزاء التاريخ المتعلق بالعمــل النقابي قبــل تولِيك نقابة 

المهندسين. 
رئيــس التحريــر: المهندس طــارق النبراوي، أنــت اآلن تتبوأ 
منصب نقيب المهندســين، أنت مســئول عن هموم ومصالح 
ما يزيد على ســتمائة ألف مهندس، يعتبرون من أكبر وأكثر 
الكيانات التي تمثل مناحي الحياة في المجتمع، ويشــكلون 
قــوة بشــرية هائلــة منخرطــة فــي الخريطــة االقتصادية 
واالجتماعية في مصر.. سؤالي وأنت نقيب المهندسين اآلن، 
أي صورة ذهنية من هذا يتعلق بطفولتك؟ كيف تشكلت، ما 

الذي دفعك لسلوك هذا الطريق؟
النقيب: كانت حياتي بدءا من املدرســة االبتدائية إلى الجامعة في 
مدارس حكومية عادية، هذه املدارس كانت تضم كافة املســتويات 
االجتماعية، وكانت جميع عالقات الصداقة والزمالة والدراسة وحتى 

دخلت كلية الهندسة تضم طالبا من جميع املكونات االجتماعية.

رئيس التحرير: بمعنى؟
النقيب: بمعنى أن عالقاتي ضمــت زمــالء أثريــاء جــدا ولكنهــم على 
مستوى رفيع من األخالق، وأصدقاء فقراء للغاية ولكنهم أيضا 
علــى مســتوى رفيع من األخالق، وظللنــا فــي الحيــاة أصدقــاء، تشــكل 
وعيــي األول فــي بوتقــة كانــت الوســيلة الوحيــدة للتقــدم هــي فقط العلم 
واالجتهــاد والجهد، ولكي ننتقــل مــن مراحــل التعليــم املختلفــة، البد 
أن نحصل على مجموع مرتفع لنلتحق بمدرسة جيدة، وفي املرحلة 
الثانوية.. كان البد أن نحصل على مجموع عاٍل حتى ال نلتحق بالثانوي 
الصناعي أو التجاري، كان هذا الواقع عادال للجميع، ال يستند على 
التفاوت في األصول أو االنتماءات االجتماعية.  وهكذا كان العلم متاحا 
للجميع، ملْن يملك ومْن ال يملك. وقتها لم تكن املستويات االجتماعية 
معيارا وال أداة حتى تحصل على أي مكاسب علمية أو غير علمية، وأذكر 
واضحا أن التعليم كان مجانيا ومميزا، حيث ال دروس خصوصية... و 

اآلن معي طالب أعتز بصداقتهم حتى اآلن.
أمضيــت طفولتــي كلهــا بحي العباســية، ودرســت فــي مدرســة األمــراء 
االبتدائية ثم العباسية اإلعدادية ثم العباسية الثانوية وكان اسمها 
إســماعيل القباري ثم هندســة عين شــمس، وكل ذلك كان في محيط 

كيلومتر متر مربع.

رئيس التحريــر: أنت تقصد أن تقييم معايير النجاح الدراســي 
المتفاوتــة كانت منطقية، ولــم يكن هناك تلــك المجاميع 
الغريبة على المنطق والتي يحصل خاللها الطالب على )100%  
أو%104(، حتى أينشتاين ال يستطيع التفوق في جميع المواد 

الدراسية!
النقيب: هذا من أسباب تشددي مع التعليم الخاص اليوم، أنا 
موافق على التعليم الخاص، فهو يؤدي وظيفة مهمة في املجتمع، 
لكن كي يستحق خريج كليات الهندسة من الجامعات الخاصة 

االلتحاق بنقابة املهندســين، يجب أن يكون مســتواه مماثال لخريجي 
الجامعــات الحكوميــة، ســاعتها ســيتم قبوله بالنقابــة. أريد أن يصبح 
التعليم الخاص أعلى مستوى من التعليم الحكومي وهذا هو الوضع 
الصحيــح، وهكــذا يســتحق مــا ينفقــه أوليــاء األمــور واألســرة املصريــة 
واملجتمع عليه من أموال. وعودة لسؤالك، هذا يرجع إلى خلفيتي 
التاريخيــة، نحــن ننتمــي لجيــل لــم يكن لدينا غيــر االجتهاد، ال فرق بين 
طالبه، أثرياء كانوا أو معدمين، كلنا كنا متعايشين في املدارس مع 
بعضنــا البعــض، فــي فتــرة لم يكن بها امتيازات، نرتــدي زيــا موحدا، 
وفى الثانوي زي التربية العسكرية، الكل يذهب به إلى املدارس، ال 
يوجــد غــاٍل أو رخيــص، وال يوجــد أحد لديــه عربة أو “عجلة”، حياتنا 
كانــت متقاربــة بالرغــم من اختالف املســتوى االجتماعي، وبلوغ الفرد 

ملقاييس الجدارة بمقدار الجهد املبذول.

رئيس التحرير: هل تعتقد أن هذا انعكس على إدارتك للنقابة؟
النقيب: البعد االجتماعي أسا�ســي فــي خلفيتي.. هــذه حقيقة وليس 
بهــا جــدال، وقــد حاولــت تطبيقــه فــي الســنتين املاضيتيــن خــالل عملي 
فــي النقابــة، وأنــا هنا أريد أن أســتفيد مــن كالم حضرتــك، أن هذه 
الخلفيــة انعكســت عنــدي علــى مفهــوم األداء فــي النقابــة، أنــا متشــدد 
في مجال التعليم.. أبذل كل ما أستطيع في مشروع العالج.. هدفنا 
اإلســكان االجتماعي إلســكان الشــباب، بشــكل عام القضايا والهموم 
االجتماعيــة تأتــي علــى رأس األولويــات، وال يــزال الطريق أمامنا طويال  
كي نترك بصمة جيدة بالشكل الذي يرضينا، والسبب الرئيس في 
هذا أن الدولة لم تقم بمعاونتنا بالشكل املناسب، ولكن على أية 

حال يبقى أن هذه رؤيتنا وهذا هدفنا.

رئيس التحرير: ماذا تعني بالبعد االجتماعي؟
النقيب: لقد نشــأت في واقع تعودت عليــه، كنــا جميعــا متقاربين 
فــي حياتنــا العامــة االجتماعيــة، الثــري أو غيــر الثــري، تعلمنــا جميعــا في 
فصول واحدة، كان معي في املدارس على مدى السنوات أوالد أثرياء 
جدا،ولكــن هــذا لــم ينعكس علــى تبايــن أو فــروق داخــل املدرســة، 
كلنــا نرتــدي لبــس التربيــة العســكرية، وفــي املدرســة االبتدائية مصدر 
التعليم واحد، حتى وجبات التغذية داخل املدارس كانت للجميع 
وبــال اســتثناء، ال توجــد دروس خصوصيــة، الــكل يتعلــم بطريقــة 
واحدة واملجموع في نهاية السنة هو معيار قدرات وتفوق الطالب، 

وهنا يكمن الفرق.

رئيس التحرير: بين عباســية نجيب محفوظ وميدان عبده باشا 
وهندسة عين شمس.. أين يقع صِبا وشباب طارق النبراوي؟

النقيب: شكلت العباسية مالمح طفولتي ومراهقتي وشبابي، 
وِلدت في شارع بين الجناين )الحي الذي كتب عنه نجيب محفوظ(، 
وجلســت علــى قهــوة قشــتمر الواقعــة أمام ســينما مصــر، والتي جلس 
عليهــا نجيــب محفــوظ، وكتب عنهــا روايتــه الشهيرة..عشــت فــي هذا 
املربع حتى تخرجت في هندســة عين شــمس، و إلى أن تخرجت ظللت 
أســتخدم “التروماي”العــادي املفتــوح مــن الجانبيــن، كان وســيلة 
االنتقــال األساســية للجميــع،اآلن عندمــا أذهــب إلــى هندســة عيــن 
شمس زائرا أو متعامال معها، أسير في طرقات العباسية وشوارعها 
أســتعيد مالمح الحي القديم، و أذكر الشــخصيات التي تأثرت بها، 
كلهــا شــخصيات عامــة بــدءا مــن الحــالق وصــوال إلى املحــالت واملقاهي 

التي كنا نجلس فيها.

رئيس التحرير: ما القيم التي كانت سائدة في تلك الفترة؟
النقيب: مثل أي حي شعبي في مصر.. الحياة األسرية، العالقات 
املترابطــة بيــن العائالت،الجميــع مترابطــون، فــي حــاالت الوفــاة وفــي 
حاالت الفرح،في الزواج تجد البيوت والشــوارع وحدة واحدة،لســت 
محتاجا لدعوة أحد، الكل يشارك في الوفاة، هذه هي طبيعية 

األحياء التي عشنا فيها، كانت جميلة جدا جدا.
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رئيس التحرير: وســط هذه القيم، كيف غادرت حياتك الخاصة 
إلــى العالم الخارجي؟وما دور األدب والشــعر والســينما في 
حياتك؟وما أهم الشخصيات التي أثرت على تكوينك السياسي؟

النقيب: في مراحل الدراسة املختلفة من اإلعدادي وحتى الثانوي، 
كان هناك مجاالت عديدة ملمارسة الهوايات املختلفة، كان هناك 
أســاتذة كبــار يفتحــون لنــا آفاقــا واســعة من خــالل األدب والقصة 
والشــعر،كانت االهتمامــات باللغــة العربيــة والصحافــة، وكانــت 
الخطابــة جــزءا مــن النشــاط املدر�ســي فــي املراحــل املختلفــة من 
الدراســة، أول احتــكاك لــي فــي املرحلــة االبتدائية،حيــث شــاركت في 
فريق الكشافة، وكان اسمه “األشبال”،و أذكر أن رائد فريق  األشبال 
وهــو األســتاذ صــالح الديــن أحمــد كان أحــد املدرســين املثقفيــن جــدا، 
وقــد اصطحبنــي إلــى جمعيــة الشــبان املســلمين، وتعلمــت الذهــاب 
لحضور لقاءات عامة ومفتوحة ، وأذكر في “الشــبان املســلمين” كان 
هنــاك اجتمــاع كبير،بــه كالم عــن الوطنية والبلد، كان ذلك ســنة ٥٩  
/ ٦٠وكان فــي فتــرة فــوران الثــورة املصريــة، وطلــب منــى أن أقول كلمة 
أمــام “ناس كبار جدا”، وكانت املــرة األولــي التــي ألقــي فيهــا خطابــا في 

حياتي، وكان عمري إبان هذه الفترة حوالي ١١سنة.

رئيس التحرير: ما أهم القراءات والكتب التي قرأتها وشكلت 
طريقة تفكيرك؟

النقيــب: الثالثيــة طبعــا الجريمة والعقاب، واإلخــوة كرامــازوف 
لديستوفســكي، والحــرب والســالم لتولســتوي، كتــب طــه حســين، 
مجلة الرسالة،وبعض من عبقريات العقاد.. كانت هذه الكتب 
بمالليــم، وكنــت أقرأ بانتظام كتاب املختــار ريــدر ديجيســفت، ومن 
التــراث العربي كليلة ودمنة البن املقفــع، وروايــات املنفلوطــي،وكل 
هــذا كان متاحــا جــدا، أذكــر أن حــي العباســية كان يضــم مكتبــة عامــة 
وتسمى مكتبة البارودي، كنا نزورها كثيرا ونطلع على كتب التاريخ 

والروايات واألدب والشعر. 

أهمية الثقافة:
رئيس التحرير: المتابع لنشــاط نقابة المهندســين، ســيالحظ 
اهتماما كبيرا بالثقافة واإلبداع.. كيف ترى تأثير نشأتك على 

أداء النقابة في هذا المضمار؟
النقيب: بالتأكيد، عبر رحلة الحياة البد لإلنسان أن يمتلك قدرا 
مناســبا مــن الثقافة، وبالتالي ال ينبغــي الحديــث عــن مهنــدس جيد 
فــي مهنتــه دون أن يكــون لديــه قــدر معتبــر مــن الثقافــة وفهــم للمجتمــع 
الــذي يعيــش فيــه: تاريخــه وجغرافيتــه وتحدياتــه واهتماماتــه، 
وأن يكون مطلعا بالفكر العالمي، وبالتالي من اليوم األول لتولي 
مســؤولية النقابــة، كنــا حريصيــن علــى أن تكــون الثقافــة جــزءا مهمــا 
من مشروعنا، و املفاجأة كانت في االهتمام الكبير الذي وجدناه لدى 
قطاعــات عريضــة مــن املهندســين، وبمجــرد ما فتحنا الباب أصبح 
لدينا أعداد كبيرة من املهندسين املهتمين بالفكر واألدب والشعر 
والقصــة والفنون التشــكيلية، ولم يمض وقــت طويــل حتــى أصبح 
النشــاط الثقافــي فــي النقابــة أمرا عاديــا.. اآلن نحن ال نتدخل في األمر، 
فالنشــاط الثقافي يقوم عليه مهندســون ومهندســات، يفاجئونني كل 
يــوم بمعــرض أو نــدوة أو لقــاء مــع الكتاب أو الشــعراء، أو مســابقات 
في الشــعر والقصة.. تكريم املهندس ســعد شــعبان، وأشــياء كثيرة 

متعلقة بالفعاليات الثقافية، كل هذا يسعدني جدا جدا. 

رئيس التحرير: كيف ترى أهمية الثقافة في حياة الناس وحياة 
المهندسين؟

 النقيب: الثقافة جزء رئي�سي في حياة اإلنسان، ال يستطيع العيش 
بدونهــا، أمــا لدى املهندس، فال يوجد مهندس متفــوق بحــق إال إذا 
كان لديه اهتمامات جادة في الحياة.. كل العلماء كان لهم اهتمامات 
ثقافيــة متنوعــة، لدينــا الدكتــور علي محمــد كامل، كان عضو املجمع 

اللغــوي، وقــام علــى تعريــب هند�ســي مــن اإلنجليزيــة إلــى العربية،وهذا 
جهد ال يتوافر إال لعالم لديه وجهة نظر، ولديه قدرة لغوية أن يعمل 
هذا،وفي النقابة يوجد مهندســون على درجــة عاليــة مــن الثقافة: 
املهنــدس علــي رأفــت، وهو معماري وفنــان كامــل.. الثقافــة والفكر 
واملوســيقى واألدب والســينما كلها أشــياء أساســية للمهندس الناجح 
الــذي يســتطيع أن يؤثــر بحــق فــي املجتمــع الــذي يعيش فيــه، وهو البد 

أن يكون مثقفا.

سور األزبكية:
رئيــس التحرير: ســؤال يبدو منطقيا.. ما العالقة بين انتشــار 

الثقافة ونهضة المجتمعات؟
النقيب: سوف أتكلم عن سور األزبكية، وهناك أناس ال تعرفه، 
و إذا سمعت عنه فهو بالنسبة لها مجرد فلكلور.. بالنسبة لي  كان 
املصدر الرئي�ســي للثقافة دون شــك ودون مناقشــة، كان لدينا في كل 
مدرســة مــن االبتدائــي واإلعــدادي والثانوي موقع تشــكل فيه املكتبة 
جــزءا رئيســيا، وغرفــة للموســيقى للتدريــب عليهــا وتعليمهــا، وكان 
للمسرح وجود فعال في املدرسة اإلعدادية والثانوية،كانت احتفاالت 
مميــزة، وقاعــة املســرح موجودة واملدرس املختــص بالتدريــب على 
املســرحيات، والفــرق املســرحية مــن الطــالب والطالبــات لهــا نشــاطها 
اليومــي، كان التصويــر أحــد الهوايــات املهمــة جــدا، نتعلــم مــن خاللها 

فن التصوير، هذه أساسيات لكل إنسان.
األربعينيــات  قبــل  مــن  واهتمــام  ثقافــة  هنــاك  كان 
والخمســينيات،وأذكرك بالدكتور ثروت عكاشــة، ومشــروعات 
األلف كتاب ومشروعات الترجمة ألمهات الفكر واألدب التي 
انتشرت في تلك الفترة، كتب عاملية وكتب محلية كانت موجودة، 

وبأسعار زهيدة “مالليم”. 
 فــي تلــك الفتــرة.. املجتمــع املثقــف هــو الــذي عاش التحديــات الكبرى، 
ونجح في مسائل كثيرة، وعندما تحولت الحياة واقتصرت على 
املــادة تخلفــت الثقافــة وانعكــس ارتفاع البترول علــى الواقع املصري 
بانتشــار وســيادة البــداوة العربيــة، وانتقــل املصريــون بحثــا عــن املــال 

إلى خارج مصر وعادوا بثقافات ال زلنا نعاني منها بشدة اليوم.
العمل الطالبي في الستينيات والسبعينيات:

رئيس التحرير: العمل الطالبي في الســتينيات والسبعينيات.. 
الحركة الطالبية.. منظمة الشــباب.. اتحاد طالب هندسة عين 
شــمس، كنت أحد قيــادات االتحادات الطالبية الرئيســية في 
تلك الفترة، وكنت رئيس اتحاد طالب هندسة عين شمس،كما  
كنت قريبا جدا من االتحادات الطالبية الموجودة في الجامعة 
والجمهورية، في هذه الفترة وعلى مســتوى الجمهورية.. 

أين أحالمك السياسية من هذا؟
النقيب: أنا واحد في جيل وجزء من مجموعة كبيرة من الشباب 

حوار
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حملــت بيــن طياتهــا كثيــرا مــن األفــكار الوطنية،عندمــا التحقــت 
بالجامعة كان الشــعور واالنتماء الوطني هو أســاس اللقاء بين 
مجموعــة كبيــرة اســتمرت عالقتهــا حتــى اآلن، وكان هــذا بدايــة 
العمــل فــي السياســة فــي أيــام الجامعة، أما الثانوي فــكان االهتمام 
العــام بأوضاعنــا فــي أفريقيا.. في الجامعة تواكب هذا مــع مرحلــة ما 
قبل النكســة، ثم جاءت النكســة، وانرطنا في ذلك املشــوار املعقد 
الــذي تالهــا، و أنــا جــزء من مجموعــة كان لــي زمــالء أكبــر منــي، ولهم 
وطنيتهم وارتباطهم عظيم جدا.. ارتبطنا بهم ومعهم بهذه الشــعارات 

واألهداف في الجامعة، كان الجو أكثر براحا.
وعندما دخلت هندسة عين شمس، كان هناك شخصيات فذة، 
ومواقفهــا املعارضــة تثيــر اإلعجــاب، مثل منير عيــاد، وكامل القيلوبي، 
كانــوا مــن الرموز املبهرين لــي شــخصيا، وكانــت هنــاك مجلــة اســمها 
تــم مصادرتها،فتداولنــا نســخة منهــا  الزمــالء،  أصدرهــا  )الــرأي( 
مصورة، وكان التصوير صعبا جدا، وكانت املجلة نموذجا للجرأة في 

مواجهة النظام القوي جدا في تلك الفترة.
عملنــا مجــالت الحائــط ونشــرنا أفــكارا ثقافية، أنا وزميلي وصديق 
عمــري ماجــد جمــال الديــن، وكنا ســعداء عندما نجــد اهتمام الطلبة 
بهذا الجو الثقافي.. عندما دخلنا الجامعة وسط هذا الجو الثقافي 
تمكنا من االنفتاح على أفكار كثيرة وأفكار سياسية مختلفة كانت 
بالنســبة لي مبهرة جدا جدا، وســعدت به جدا جدا، وتعلمت في 
هذا املناخ  الكثير، وقتها كانت لــي عالقــة مــع كل األفــكار السياســية 
املوجــودة في الســاحة كلها،والزالت موجــودة مــن أق�ســى اليســار إلى 
أق�سى اليمين، وكانت كل عالقتي قريبة من كل الزمالء ومفتوحة 
معهــم كلهــم، واســتفدت كثيــرا مــن هــذه العالقــات فــي  حياتــي 
كلها،صادقــت أشــخاصا لهــم أفــكار سياســية مختلفة عنى، ونشــأ عن 
ذلك حوار وجدل جميل جدا، فكانت في جامعة عين شمس مدرسة 

جديدة للوعي واملعرفة والصداقة من كل النواحي.

رئيس التحرير: ما القيم التي بدأت تترســخ لديك بعد النكسة 
التي تتعلق بالسياسة والثقافة والوطن؟ 

النقيب: الديمقراطيــة، كنــت أرى تمامــا أن الديمقراطية فــي حرية 
الناس في إبداء الرأي، وأن الديمقراطية أفضل وســيلة للمجتمع 
كي يرتقي، وقد ترسخ هذا اإلحساس بأحداث النكسة وما نتج 
عنها،وردود الفعل لدى جموع الشعب بشكل عام ولدى املثقفين 
بشكل أسا�سي.كان غياب الديمقراطية أحد األسباب لهذه الظروف 
التاريخية. حقيقي، التحديات كانت كبيرة جدا و إن لم يكن هناك 

معنى في االنهيار الشديد الذي حدث في النكسة.
 ومــن تلــك اللحظة تغيرت وســائلنا في املعركــة.. أصبــح الفكر 
الديمقراطي فكرا عاما ومتسعا في املجتمع وفي أوساطنا في الجامعة، 
و أصبحــت األفــكار السياســية ســاخنة جــدا ومطروحــة علــى الســاحة 
ومتبادلــة مــن كل األفــكار.. تشــاركنا كمجموعات فــي بعــض األفــكار 
ومارســنا دورا إيجابيا، وكنت دائمــا أقــول منــذ يونيــو ٦٧ ومــن بعد 
النكســة: إن التحرير والديمقراطية هما الشــعار الذي تمســكنا وآمنا 
بــه حتــى اليــوم، كانــت قضية تحرير الوطن تمثلهمــا وعبئــا ضاغطا 
بشــدة علــى األعصــاب، أما الطريق الديمقراطــي فقــد كان الطريق 
الوحيد الذي يســتطيع أن يوصلنا إلى تحرير ســيناء، ومن هنا عندما 
ظهر شــعار الصبر والصمت، كنا في الجامعة رافضين له بشــدة 

ومصرين على أن نتحدث ونقول رأينا. 

أحداث ٦٨ ..  التحرير والديمقراطية:
وعندمــا دخلنــا فــي أحــداث ٦٨ التــي نتجــت عن محاكمة قــادة الزيمة، 
والتــي أطلــق عليهــا )أحــكام الطيران(وشــارك فيهــا الشــعب والطلبــة 
ونحن منهم في هندسة عين شمس، والتي رأينا أنها أحكام غير مقبولة 
وغير مناسبة لحجم الكارثة التي أحاطت بنا كبلد، وعلى الرغم 
مــن أننــا في هذه الفترة كان لنــا عالقاتنــا وانتماءاتنــا داخــل منظمة 
الشــباب،أقول: إننا نفتخر أننا من املجموعات التي أشــعلت ثورة 

الغضب في جامعة عين شمس وهندسة عين شمس، والتي بدأت 
باملؤتمرات التي دعونا لها والتي انفجرت بأفكار شديدة جدا.

وعندما نذكرها اآلن أجدها كانت تعبيرا فعال عما يجول بشكل جلي 
وواضــح داخــل قلــوب الشــعب املصــري، وكانــت ردود فعــل تلقائية 
وطبيعية في رفض ما حدث، وأذكر في نهاية يوم 21 فبراير٦٨ رأينا 
ألول مرة املواجهات القوية بين الطالب والشرطة، ولم يكن هناك 
أمن مركزي.. كان يوجد ما يسمى ِفرق أمن محافظة القاهرة، وكانت 
مجموعة من العساكر غير املدربة، فكان املنظر في ميدان عبده باشا 
في شارع العباسية.. السيارات املحترقة واألرض الحمراء نتيجة إلقاء 
الطــوب األحمــر بيــن الشــرطة والشــعب، وكانــت هناك وســائل احتواء 
تمت،إنما ما حدث كان بداية عصر جديد للحركة الطالبية في 
مصــر، حيــث أصبــح لهــا كيــان، وأصبــح لها رأي، وأصبحــت جزءا من 
سياسة الدولة ومحاوالتها الستقطاب واحتواء الحركة الطالبية، 
تلك كانت أحداث ٦٨ وأذكر أن كافة املؤتمرات التي كانت في هندسة 

عين شمس كانت تتحدث عن التحرير والديمقراطية.

رئيس التحرير: ما أهم الفعاليات في ذلك الوقت؟
النقيب: العدوان اإلســرائيلي، إزالة آثاره وحرب االســتنزاف، 
وبداية عملية التدريبات العسكرية، وتكوين املجموعات القتالية 
مــن الطــالب، وزيــارات الجبهــة.. كان هــذا– طبعــا- جزءا أساســيا بعد 
النكسة مباشرة، وعندما حلت السبعينيات كان الجميع متشوقا إلى 
التحرير، وخاصة نتيجة الوعود بالتحرير التي أطلقها الرئيس محمد 
أنور الســادات عام 1971 وما طرحه من أســباب للتأجيل:الضباب، 
الحــرب بيــن الهنــد وباكســتان والتــي انتهــت بانفصــال بنجالديــش.. كل 
هــذه األســباب لــم تكــن مقنعــة للشــعب املصري أو للطلبــة، ونتج عنها 
رد فعل عك�سي، ومن هنا كانت بداية أحداث يناير 1972، وأساسها 

أيضا كان التحرير والديمقراطية.
في هذه الفترة كنت رئيس اتحاد طالب عين شــمس، وهذا أيضا كان 
منعطفا مهما في حياتي، ومارســت العمل في االتحاد بشــكل مغاير 
ملا كان قائما قبل ذلك، وهو االلتحام الكامل مع الطالب، وعندما 
دخلنــا فــي قضيــة الحركــة الطالبية كنا واضحين جــدا ومتفاهمين 
جدا.. كنا نتكلم عن التحرير ونريد أن تستعيد البلد عافيتها، وفى 
الوقت نفسه كانت مطالبنا بالديمقراطية واضحة سواء للحركة 
الطالبيــة أو للبلــد .. وبالنســبة للحركــة الطالبية،طالبنــا بتعديالت 
قانونيــة حتــى يتمكــن الطــالب من إدارة اتحاداتهم بشــكل كامل ودون 

وصاية من أحد.
 كنــا نطالــب أن يكــون ملجلــس الشــعب الحــق فــي مســاءلة الــوزارة، 
وشــفافية االنتخابات كانت أساســية، والبد أن أذكر هنا أن 
انتخابات اتحاد الطالب التي تمت في تلك الفترة كانت ديمقراطية 
بشــكل جــاد جــدا، ولــم يكــن فيها تدخل، بعد ذلــك تدهورت األوضاع 

إلى أن وصلت إلى ما هو عليه.

رئيس التحرير: كانت االتحادات الطالبية ســواء في الكلية أو 
في الجامعة،تملك شــخصية اعتبارية قويــة، وكانت مكاتب 
رعاية الشــباب تتبع االتحادات الطالبية وكانت السلطة تماما 
في أيدي االتحادات الطالبية.. ما الفرق بين اتحاد الطالب أيام 

السبعينيات وحاليا؟
النقيب: يوجد فــرق كبير جــدا.. رغم كــون األوضاع فــي جامعة عين 
شــمس كانــت تختلــف عــن بقية الجامعات؛ ولهــذا تشــكلت اللجنة 
الوطنية في جامعة القاهرة، بينما كانت هزيلة في جامعة عين شمس.

رئيس التحرير: كانت قوية في طب عين شمس؟
النقيب: كان محمود الحجري رئيــس اتحــاد طــب عيــن شــمس.. 
وأمال وســوزان وبشــير وعفاف ودرديــر.. املجموعــة كلهــا، كانوا 
نشــيطين جــدا، محمد مندور كان زعامــة كبيــرة، أقصــد أن هــؤالء 

كانوا مؤثرين وكان االتحاد تابعا لهم. 
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النقيب: الحالــة عندنــا كانــت حالــة ال أريد القــول بأنهــا اســتثنائية، 
حالــة راجعــة للمــد السيا�ســي داخــل عين شــمس، وبالتالــي عندما وقع 
االتحاد في أيدي املجموعات التي لديها فكر سيا�سي واجتماعي، 
كان صعب على اإلدارة أو أجهزة األمن أن تسيطر عليها، كان أحد 
املطالــب الديمقراطيــة تعديــل الالئحــة، في عــام 1976 صــدرت 
الالئحــة الجديــدة والتــي علــى إثرها خرجت االتحادات الطالبية تماما 
من إشــراف اإلدارة، ولم يكن هناك وجود لإلدارة داخل اتحادات 
الطالب، وهي الالئحة التي تم إلغاؤها ســنة 1978 بعد أحداث 
1977، والوضع الحالي لالتحادات الطالبية مستمر منذ عام 1978، 
وهو يؤكد ويرسخ سيطرة الدولة على االتحادات، وهى سيطرة 
مرفوضة على النقابات أو املؤسسات الطالبية، وهو ما نراه اليوم 
فــي وصايــة علــى النقابــات املهنيــة، ومنهــا وصايــة وزارة الــري علــى نقابة 

املهندسين.

رئيــس التحرير: هــل يمكن القول بأن حصــول جماعة مهنية 
على حقوقها يتم من خالل مدى قوة شخصيتها االعتبارية؟

النقيب: فــي مرحلــة معينة،و إلــى أن تحصل علــى حقوقهــا القانونية 
موثقــة قانونيا ســيبقى املوضــوع خاضعــا للنظــام القديــم الخاضع 
لســيطرة اإلدارة.. أذكــر فــي عــام 1972 فــي ســابقة لــم تحــدث مــن قبل، 
أثناء اعتصام هندســة عين شــمس قام اتحاد الطالب بتقديم 
السندوتشــات واألكل والشــاي للطلبــة املعتصميــن، وكنــت أقــوم على 
صرف الشيك موقعا من ثالثة أطراف: مراقب مالي، ورائد االتحاد، 
ورئيــس االتحــاد، وهــذا مــا نفعلــه اآلن في النقابــة .. لم يحدث في تاريخ 
النقابة من قبل أن األتوبيسات والسندوتشات تكون على حساب 
النقابــات الفرعيــة، وهــذه تعليمات للنقابات أن األتوبيســات ووجبة 

اإلفطار تكون على نفقة النقابة الفرعية. 

رئيس التحرير: ما مسئولية عبد الناصر عن هزيمة 67؟
النقيب: مســئولية رئيســية؛ ألنــه رئيــس النظــام، وهو املســئول عن 
ســوء اختيــار القيــادات، وأغفــل توازنــات عامليــة حاســمة، كمــا أنه لم 

يعد الدولة للحرب.

رئيس التحرير: أنت ترى أن التجربة التي أمضيتها  كرئيس اتحاد 
لطالب هندســة عين شــمس والخبرات التي اكتسبتها والتي 
كانت جزءا لفترة تاريخية حية جدا في تاريخ الحركة الطالبية 
وتاريــخ مصر تســاعدك اآلن، وتســاهم في إدارتــك لعملية 

الحصول على حقوق المهندسين في نقابتهم؟
النقيب: بالطبع، ساهمت في تكويني.. عندما كنت أنا وزمالئي في 
اتحــاد هندســة عيــن شــمس أو اتحــاد الجامعة كانــت عالقتنا بالدولة 
طيبــة.. أنــا شــخصيا كنت ألتقي بســهولة بســيد مرعــى.. رئيس مجلس 
الشعب وبممدوح سالم.. وزير الداخلية، وكنت من القريبين جدا 
مــن د. إســماعيل غانــم – رئيــس الجامعــة واللواء أحمد رشــدي الذي 
كان مفتشــا ألمــن الدولــة فــي القاهــرة، ومــع هــذا لــم يســتطع طرف من 
هذه األطراف أن يؤثر على قوتنا، وكنا نحقق كل طلباتنا املوضوعية 
بمنتهى السهولة، على الرغم من أنهم كانوا يمثلون الدولة عندما 
دخلنا النقابة ســنة 1975 ورشــحت نف�ســي في تلك الســنة بعد 
التخرج، وكان الدكتور مصطفى خليــل مــن رمــوز املجتمــع فــي تلك 
الفتــرة مرشــحا للنقيــب فــي مواجهــة املهندس الشــناوي.. وكنا نتحدث 
عن مشاكل املهندسين.. أنا سألته:كيف ستحل مشاكل املهندسين؟ 
قــال: بالتفــاوض الجاد – التفاوض بينــي وبيــن النظــام، )هــذا على 
لسان الدكتور مصطفى خليل( .. سألته: وإذا لم يستجب النظام أو 
الدولــة لتلــك الحقوق؟أجــاب بأنــه لــن يمكن الحصول عليها. ســألته: 
أال يمكــن الحصــول عليهــا بأســلوب آخــر، مثــل إبراز قــوة النقابة وقوة 

املهندسين؟ قال: ال.
“النهاردة.. قعدنا ســنتين نلم شــتات نقابة املهندســين، نحل 
مشــاكلها ونربــط املحافظات بعضهــا ببعض،وعندما أعلنا عن وقفة 
احتجاجية يوم السبت املوافق )6 فبراير 2016( فألول مرة في 
تاريخ النقابة.. جاء مهندسون من كل املحافظات، وحضر الوقفة 
مهندسون من الوادي الجديد ومن العريش أيضا، من شمال سيناء 
ومن أق�سى الجنوب ومن أســوان.. أتــى أتوبيــس يحمــل مهندســين 
للتضامن مع زمالئهم.. الحمد هلل! هكذا نعبر عن قوة النقابة، ورغم 
ذلــك تظــل علــى عالقــة طيبة مع النظام، ألننا لســنا معادين للنظام.. 

وإنما نحن نصوب األداء”. 

حوار
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رئيــس التحرير: أنــت تحمي مصالح المهندســين جميعا؛ مما 
يتطلب مرونة في التعامل مع سلطات الدولة،وبعض التصرفات 
التي ال تســتوعب طبيعة العالقات الرســمية والبروتوكوالت 

داخل مؤسسات الدولة قد تأتي بنتائج عكسية!
النقيب: أنا ال أستطيع من هذا املوقع أن أتعامل بطريقة غير الئقة 
مع أحد.. أيام الحراسة، “ممكن أن نهاجم مسئولين أو وزراء، ونتخذ 

منهم بعض املواقف”.

رئيــس التحرير: كل رد فعــل مرهون بفعله.. أريــد أن أتناول 
الخبرات التي اكتسبها المهندس طارق النبراوي أثناء وجوده 

في رئاسة اتحاد طلبة هندسة عين شمس. 

ضرب االتحادات الطالبية
أدى إلى تجريف القيادات السياسية:

النقيب: األمر شديد األهمية.. اليوم يتولى قيادة الوزارات وزراء 
ليس لديهم تجربة سياسية، أو تاريخ.. فماذا يمكن أن تتوقع منهم؟!

رئيس التحرير: مثل السيد وزير الري الذي يطالب النقابة بزيادة 
بدالت التفرغ للمهندسين!

النقيب: أنا ســافرت إلى غانا ملدة48 ســاعة بدعوة من شــركة 
مصرية، وهناك قام املسئولون عن الشركة بعمل احتفال بالنقيب، 
وقامــوا باالتصــال بوزيــر داخلية غانا، وأخبروه بأن نقيب املهندســين 
املصرييــن موجــود.. حضــر الوزيــر االحتفــال، وفــى الوقــت نفســه قاموا 
بدعوة السفير املصري الذي حدثني مرِحبا، وقال: إنه سوف يحضر 
العشــاء، ولكنــه لــم يحضــر، ثــم دعينــا إلى مجلــس البرملــان الغاني، 
وجلســنا مــع زعيــم األغلبيــة الــذي حكــى تاريخــه، فقــال: إنــه كان زعيم 
األقلية، ثم وزيرا للصحة، ثم وزيرا لإلسكان، أي أن الرجل لم يتبوأ 

منصب وزير اإلسكان إال بعد أن اكتسب الخبرات املناسبة.
نصــف مشــاكلنا أن وزراءنــا ال يعرفــون كيــف يتعاملــون مــع العامليــن 
تحــت إدارتهــم لضعــف خبراتهــم؟! أنــا خاطبــت وزير الصحــة كي يلتقي 
مــع املهندســين العامليــن معــه فــي وزارة الصحــة إال أنــه رفــض.. دعونــا 
إلــى وقفــة احتجاجيــة، فقبــل الجلــوس معهــم، واكتشــف أنهــم ليســوا 
ســيئين، وكذلك اكتشــف املهندســون أنه يمكن أن يتفهم ظروفهم.. 
من حق الجماهير طرح مشاكلهم على مائدة الدولة، وهو حق من 
األولويات التي يكفلها الدستور.. في املا�سي كان قانون اتحاد الطلبة 
الذي وضع في الخمسينيات يربط الطلبة ببعض، وكانت الحركة 
الطالبية متقاربة، وعندما رأى نظام السادات خطورة الحركة 
الطالبية عليه، قام على تغيير القانون، وقام بقطع الرأس وهو اتحاد 
الجمهوريــة، واكتفــى بــأن تكون االتحادات فى الجامعات ال عالقة لها 
ببعــض وتحــت ســيطرة اإلدارة الجامعيــة، وهــذا فهــم خاطــئ أدى إلــى 

كوارث في املستقبل.

رئيس التحرير: ما عالقة اتحاد الطلبة بتغير القانون؟
النقيب: في 1976 نجحت الحركة الطالبية في إصــدار قانون 
اعتمد من أنور السادات بالئحة جديدة تلغى تماما أي نوع من 
اإلشراف الخارجي )إدارة الجامعة أو رعاية الشباب ( وكانت نتيجة 
ذلك رفع الوصاية عن اتحاد طالب الجمهورية واتحادات الكليات 
والجامعات من أي جهات إشرافية، ودعني أقول بوضوح: لو كان 
هــذا النظــام اســتمر حتــى اآلن لــكان فــي مصــر قيادات سياســية مزودة 
بالعلم و الثقافة قادرة أن تدير مصر، واملشاركة الفعالة للطالب 
في اتحاداتهم املستقلة، هو الطريق لخلق قيادات وكوادر وطنية.. 
اتحادات الطالب والنقابات املنتخبة،هي املؤسسات الطبيعية 
القادرة على تدريب الشباب لقيادة مؤسسات الدولة، والتقدم 
بثقة نحو املســتقبل،  ولن يجدي تدريبهــم فــي غــرف مكيفــة، املكان 
الطبيعي لنمو وتوفير قيادات العمل العام هو: املؤسسات املدنية 

والسياســية وهــو فــي أحــد أشــكاله: النقابــات املهنيــة والعمالية، دعني 
أكرر.. العمال في نقابات العمال، والطالب في اتحادات الطالب.

النقيــب: أقــول وأكــرر أن الدولــة لــو أرادت إعــداد شــباب بشــكل جيد 
لتولــي مناصــب قياديــة البــد أن يتدربوا في مواقعهــم الطبيعية، ولهذا 
أؤكــد كمهنــدس ونقيــب للمهندســين أننــا فــي النقابــة نرفــض الوصاية 
علــى النقابــة، وعندمــا أخطــأ وزيــر الــري تمكنــا بحكــم قضائــي بتعليق 
وصايتــه علــى النقابــة، وســوف تنتهــي قريبا بحكم من املحكمة 

الدستورية طبقا للدستور.

رئيــس التحرير: لننتقل للفتــرة من 77 إلــى 2011 مع بداية 
العشــرية األولى من القرن 21 ..  تأسســت “مهندســون ضد 

الحراسة”. 
النقيب: نظام حســنى مبارك كان نظامــا ديكتاتوريــا ومــا قــام به 
في النقابات املهنية وعلى رأسها نقابة املهندسين كان خيانة كبيرة 
للعمــل الوطنــي الديمقراطــي فــي مصــر، و أن فرضــه للحراســة علــى 
نقابــة املهندســين كان مكلفــا جــدا وفاتورتــه غالية على البلد أكثر مما 

كان على النقابة.

رئيس التحرير: بمعنى؟
النقيب: بمعنى أن هذه النقابة تؤدى وظيفة وطنية، ولذلك 
أسســت “مهندســون ضد الحراســة”، ضمت أشكاال كثيرة من 
مجموعات وطنية، وكان لهذه الجماعة دور رائد في عودة النقابة 
ملهندسيها، وكانت “مهندسون ضد الحراسة”ترفض نظام مبارك 
االستبدادي؛ لهذا أستطيع القول بأن الدور الوطني كان موجودا في 
جماعــة “مهندســون ضد الحراســة”، الرافــض لديكتاتورية النظام، 
وأنــا هنــا ال أتحــرج عــن القــول بــأن اإلخــوان بشــكل تاريخــي، كانوا معنا 

في”مهندسون ضد الحراسة”.
النقيب: تجربة املهندســين ضد الحراســة فكرة عبقرية،واملمارســات 
فــي أغلبهــا كانــت بنــاءة جــدا، وبحركة التاريخ كل القــوى حــددت 
موقفها ، كان موقف اإلخوان انتهازيا وساعيا الستغالل اآلخرين؛ 
ولذلك كل املجموعات املؤثرة في “مهندسون ضد الحراسة”  كان 
موقفهــم واضحــا ومحــددا ورافضــا لإلخــوان منــذ عــام 2011، وأدعــى 
أن “مهندســون ضد الحراســة” هي القوة الوطنية الوحيدة التي كان 

موقفها واضحا ومحددا من اإلخوان من عام 2011.

في التجديد النصفي تقدم أكثر من 1000 مهندس 
للمشاركة في االنتخابات:

رئيس التحرير: بماذا تنصح شباب المهندسين؟
النقيب: دائما ما أنصح شــباب املهندســين باملشــاركة فــي العمل 
النقابي وفي اللجان النقابية، فالنقابة تدار بلجانها،ونحن فتحنا كل 
اللجان العامة ملشاركة كل الزمالء ورفعنا من عدد اللجان بحيث 
تستوعب كل الذين يرغبون في املشاركة،ومن خالل املشاركة 
ستفتح آفاق كبيرة جدا أمام الشباب، واملشاركة في االنتخابات أمر 
جميــل جــدا، ومعنــاه اهتمــام ومعنــاه جدية، ومعناه فلســفة وخبرات 
فــي حــل املشــاكل والتعامل مــع زمالئهــم، وفــي النظــرة إلــى املســتقبل 

واكتساب الخبرة..
في التجديد النصفي تقدم أكثر من 1000 مهندس للترشح، وهذه 
أول مرة في تاريخ النقابة يتقدم هذا العدد في تجديد نصفي في 
النقابة، هذه طفرة، معناها أن النقابة أصبحت محل إعجاب 
ومحل  اهتمام، وهو ما انعكس على حجم املشــاركة في انتخابات 
التجديــد النصفــي املرتقبــة، وهــذا معناه أن النقابــة لــم تعــد مبنى 

مهجورا ، و إنما أصبح مبنى شاغرا بالحياة.
انتخابــات التجديــد النصفــي هــي االســتحقاق الديمقراطــي 
للمهندســين منــذ ربــع قــرن، وبــه تتقدم عجلــة الديمقراطية بإذن هللا 

داخل النقابة.
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استمتع بالحياة..
ارسم البهجة واالبتسامة على وجوه أطفالك
..و”العب على كيفك”
 فن الحياة
 قطعة من دلتانهر النيل
  بين تطوير للخدمات وإنشاء نادٍ جديد
  رغم اإلرهاب األسود

مقدمة
نادي وسط الدلتا

نقابة القاهرة
العريش الباسلة تحرز كأس البطولة
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بنفــس القدر الذي يمثله العمل فــي حيــاة اإلنســان مــن ضــرورة، يعد 
التمتــع بالحيــاة أمــرا الزما وجوهريا، ولكن فــي العقــود األخيــرة تــوارت 
املتعــة مــن حيــاة املصرييــن وأصبحت الهمــوم واألزمات ومشــاعر الكآبة 
واإلحباط القاسم املشترك للغالبية، فما بال املهندسين!يبدأون 
يومهــم منــذ الصباح الباكر، وينهونه مع الغروب، وتختلــط العطالت 
واإلجــازات بأيــام العمــل، وكثيــر منهم يصلون الليل بالنهار، حياة شــاقة، 
جافة، قد يسرق العمر مثل خطرة، وقد نعود لننظر إلى الوراء بحثا 

عن البهجة والعمر الذي تسرب في طاحونة العمل املتواصل.
االستمتاع بالحياة والشعور بالسعادة والغبطة فن يجب أن نتقنه، وهو 
أيضــا إمكانــات وبنيــة تحتيــة يجب أن تتوافــر، فاملدن التي توارت ســماؤها 
واختفى قمرها ونجومها خلف العمارات الشاهقة والشوارع املزدحمة 
والحدائــق النــادرة، وانعــدام املالهي ودور الســينما واملســارح املعبأة بالفن 
الفاسد، والقرى التي تختنق بمازوت وضجيج الدراجات النارية والعربات 
نصف النقل، والحقول التي توارت خلف منازل األسمنت القبيحة ال تترك 

للمرء لقضاء راحته سوى خيار وحيد، إما التليفزيون أو التليفزيون. 

خــالل العــام املا�ضــي وحده، قامت النقابــة علــى وضــع حجر األســاس 
للعديــد مــن األنديــة، واألنديــة ليســت كرا�ضــي وطاوالت ومنشــآت تكتظ 
بجدرانها، األندية مســاحات خضراء، ومالعب مفتوحة، ومرا�ضــي تطل 
علــى نيــل مصــر العظيم، وســواحل تمتد بحارها بال حدود ســوى األفق، 
وهذا ما يجعل من نادي وسط الدلتا املمتد على مساحة سبعة أفدنة 
ونصــف مــن بســاتين البرتقال درة وجوهــرة نقابــة املهندســين وقامت 

بإهدائها ألبنائها.
لديك دعوة حقيقية للبهجة... لديك مســاحات للحرية واالســتمتاع 
بالطبيعــة، لديــك إمكانيــة واســعة ـكـي تخرج أنت وأســرتك، وأصدقاؤك 
معــك وأســرهم، لقضــاء يــوم مــن الراحة مع أطفالك، مــع رفيق الحياة، 
كي تلعب كثيرا، وتصنع ذكريات ال تن�ضــي مع أطفالك ورفيق عمرك، 

وتنهل لحياتك فيضا غامرا بالبهجة.
االســتمتاع بالحيــاة ليس ترفــا، فــإذا كان العمــل الشــاق هــو القاســم 
الرئيس لحياة املهندســين، فليس من املحتوم أنال يكون االســتمتاع 

بالحياة جزءا أصيال من حياتنا.

فن الحياة

أعد الملف: هيئة التحرير
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في العام املا�سي شرع أبناء الفالحين من مهند�سي محافظة الغربية في البحث 
عن أرض مناســبة )في حدود الفدان( إلنشــاء مبني لناٍد اجتماعي ملهند�ســي 
الغربية واملحافظات القريبة منها، وربما لصفو النية، واجتماع اإلرادة والعمل 
الجــاد لــدى مجلــس نقابــة الغربيــة برئاســة الدكتــور مهنــدس محمدضبعون، 
وبمساندة فعالة من النقابة العامة، عثروا على خبيئة من بساتين البرتقال، 

تبلغ مساحتها سبعة أفدنة ونصف،متاخمة للمدينة العريقة، ليؤسسوا واحدا 
من أجمل أندية النقابة، والذى من املتوقع أن يكون مزارا لكل املهندسين، 
الذين يعانون من قســوة الكتل الخرســانية واالزدحام الشــديد للمدن..أولئك 
الراغبون في االستمتاع بقضاء أوقات من الراحة واملتعةوالتأمل وسط أشجار 

البساتين التي كانت السمة املميزة لحضارة وادي النيل..

على طريق مصر- إســكندرية الزراعي، وعلى بعد كيلومترين شــمال مدينة طنطــا العريقة، مدينة التراث 
والعلم والتاريخ، المدينة التي يحج إليها منذ مئات السنين فالحو مصر المحروسة على ظهور الجمال بعد 
عام من العمل الشــاق، لقضاء أســبوع في رحاب مولدالســيد البدوي، حيث يمضي الفالح المصري لحظات 
مناألمل والتأمل،لحظات منالراحة والمتعة والبهجة، ليغسل نفسه ويطهر روحه استعدادا لبدء عام جديد 

من العمل الدؤوب.

قطعة من دلتا النيل

استمتع بالحياة..
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مــا يحمــد لنقابــة الغربيــة ومجلــس إدارتهــا ونقيبهــا 
الدكتــور مهنــدس محمــد ضبعــون، أنهــا أتمــت 
إجراءاتهــا عبــر االحتــكام إلــى جمهــور الجمعيــة 

العمومية العادية أو الطارئةملهندسيالغربية.
• في الجمعية العموميــة العاديــة بتاريــخ -14-2
2015 عرضت اللجنــة الفنيــة للنقابــة الفرعية 
علــى املهندســين العــروض التــي وافقــت عليهــا، 
وصدقــت الجمعيــة العموميــة العاديــة للنقابــة 
علــى شــراء املســاحة موضــوع العقــد ) العــرض 

2-12(بسعر 100 ألف جنيه للقيراط .
• بعــد تراجــع البائــع عن ســعره األول، قام مجلس 
نقابــة الغربيةبتشــكيل لجنتيــن متخصصتيــن 
لتثميــن األرض موضــع التعاقــد، وانتهت اللجنة 
األولــى إلــى أن ســعر القيــراط فــي املنطقــة التي 
توجــد فيهــا األرض املعروضــة للبيــع تتــراوح بيــن 
130 ألــف و150 ألــف جنيــه. بينمــا أقــرت اللجنــة 
الثانيــة املشــكلة مــن مركــز البحوث واالستشــارات 
الهندسية بكلية الهندسة جامعة طنطا بأن سعر 
قيراط األرض يتراوح بين 130 و140 ألف جنيه.

• التخاذ قرار نهائي للشراء قام مجلس النقابة 

غيــر  عموميــة  لجمعيــة  بالدعــوة  الفرعيــة 
عاديةبتاريخ 16/5/2015،حيث عرضت عليها 
املفاوضات الشــاقة حول الســعر، وقد وافقت 
الجمعيــة العموميــة غيــر العاديــة بعــد اكتمــال 

نصابها، على السعر الجديد لألرض. 
• طلــب مجلــس نقابة الغربية بخطابات موثقة 
حضور مندوب من وزارة املالية، والجهاز املركزي 
للمحاســبات التعاقدات إلرســاء مبدأ الشــفافية، 

ولكنهما اعتذرا عن عدم الحضور.
• فيمــا بعــد وفي 26/12/2015 دعا مجلس 
نقابــة الغربيــة إلى االحتكام الثالث إلــى جمعيته 
بالدعــوة لعقــد جمعيةعموميــة غيــر  العموميــة، 
عاديةلوضــع حجــر األســاس لنــادي املهندســين 
بطنطا وتم التصديق علي محضر الجمعية 
العموميــة غيــر العاديــة الســابقة فــي 16/5/2015 
وتــم إعــالن نتيجــة مســابقة تصميــم النــادي فــي 
الجمعيــة العموميــة وأوصــت الجمعيــة العموميــة 
الغير عادية بإعادة املسابقة مع مكاتب استشارية 

محدودة.

العثور على الخبيئة:
• بعــد إعــالن نقابــة الغربيــة 
عــن حاجتهــا لقطعــة أرض 
إلنشــاء نــاٍد اجتماعــي بالغربيــة 
تلقــت اللجنــة املشــكلة لفحص 
فنيــا  عرضــا   20 العــروض 
واســتقرت علــى أربــع قطــع تعــد 

أفضل العروض املقدمة.
• ومــن خــالل الدراســة وقــع 
االختيــار علــى أفضــل القطع 
تتجــاوز مســاحتها ســبعة  التــي 

أفدنة ونصف.

مبدأ الشفافية وتفعيل المشاركة عبر الجمعية العمومية
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لماذا هذه األرض؟
1. التميز االستثنائيللموقع، واملتاخم ملدينة طنطا.

2. تقــع واجهــة النــادي على طريق اإلســكندريةالزراعيوبطول )83.5 
مترا طوليا(

3. اتساع املساحة والتي تبلغ سبعة أفدنة ونصف.
4. السعر الذي يعد من أرخص األسعار املقدمة بالنسبة للمساحة.

5. ثبات حقوق امللكية من البائعين.
6. وجود مبنى قديم كامل املرافق على مساحة 300 متر تقريبا، وتم 
أخذ املوافقات القانونية من الجهات املعنية واستخراج التصاريح 

الالزمة لبناء مبني ناٍد اجتماعي محله.

توفير التمويل:
• ألهمية إقامة النادي لجموع املهندســين،أصدر املجلس األعلى 
للنقابة العامة فى يوم 24 – -2 2015 قرارا باملوافقة على صرف 
دعم من النقابة العامة لنقابة الغربية بمبلغ 12 مليون جنيهلشراء 
أرض النادي االجتماعي للمهندســين بوســط الدلتا، على أن تتحمل 

نقابة الغربية باقي سعر األرض.
• أصــدر األميــن العــام املهنــدس عبــد الرحمــن شــريف كتابــا إلــى أمين 
صندوق النقابة متضمنا القرار التنفيذي للمجلس األعلى الذي 
ينص على “صرف 12 مليون جنيه دعما من النقابة العامة لشــراء 
األرض، وبناء عليهقام أمين الصندوق بصرف املبلغ، بموجب 

الشيك رقم 410778734 .
وقد تم عقد البيع موقعا من النقيب العام املهندس طارق النبراوي، 
كممثــل قانونــي للنقابــة العامــة وفروعهــا، وا.د.م.محمدضبعون 
نقيــب الغربيــة، كممثــل قانونــي لنقابة الغربية، مجتمعين أو 

منفردين تطبيقالنص قانون النقابة والئحتها الداخلية.

استمتع بالحياة..
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الحفاظ على البيئة واألرض الزراعية:
في لقاء مع أمين عام نقابة املهندسين بالغربية أوضح أنه لن يتم 
تغيير طبيعة األرض التي ستظل زراعية كما هي، فقد تم شراءاألرض 
إلقامة ناٍد اجتماعي، لتوفير متنزه لرواده من املهندسين، وليس 
ناديا رياضيا، وعلى هذا األساس لن تقام مباني خرسانية، وإنما 

سيتم فقط استغالل األشجار واملساحات الخضراء.
وأضــاف أنــه ســيتم العمل على االســتفادة مــن الرقعــة الزراعيــة بل 
وزيادتهــا والحفــاظ علــى األشــجار املثمــرة واملنتجــة بــاألرض؛ لــذا تــم 
االشــتراط على كافة العروض التصميميــة للناديــأن تقــدم التصور 
لكامــل املســاحة كمراحــل مســتقبلية مــع مراعــاة الحفــاظ علــى الطابع 

الزراعيوالريفي واملساحات الخضراء وبما يخدم مالءمة األرض كناٍد.

ما تم من أعمال:
ســور  زراعــة  فــي  بالغربيــة  املهندســين  نقابــة  شــرعت   •
شجري حول مساحة األرض بالكامل للحفاظ على حدود 

األرض،وطابعهاالريفيوالبيئي.

شم النسيم 2016
تهنئة إلى جموع المهندســين بناديهم 
الجديد، ونحن نسأل مجلس نقابة الغربية... 
هــل من الممكــن أن يتم االحتفال بشــم 
النســيم القــادم في نــادي المهندســين 
بوســط الدلتــا، وإذا كان ممكنــا، فكــم 

سيكون احتفاال رائعا!! ونأمل ذلك.
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اعتماد الشهادات:
تقــدم نقابــة القاهــرة خدماتهــا لحوالــي 220 ألــف مهنــدس هــم عــدد 
أعضائها أي ما يقرب من %40 من مهند�سي مصر، وقد شهدت 
هــذه الخدمــات تطــورا كبيــرا خــالل الفتــرة املاضيــة، حيث قدمت 
ألول مرة خدمة إدارة مزاولة املهنة العتماد الشهادات والتقارير 
واللوحــات الهندســية بأنواعهــا مــن خالل مقــرات النقابة بمدينة نصر 
وعماد الدين.. وأشار املهندس ضياء الكيكي أمين النقابة إلى أن 
عدد الشهادات التي تم تجديدها خالل فترة مجلس النقابة الحالي 
تجــاوزت 5000 شــهادة، كمــا تــم تجهيــز املقــرات بأجهــزة الحاســب اآللــي 
وكذلك نادي )أبوالفدا( لتقديم الخدمات املختلفة بشكل يليق 

باملهندسين وأسرهم.

الميزانية:
وعــن امليزانيــة قــال املهنــدس مؤمــن شــفيق.. أميــن صنــدوق النقابــة 
“حققنــا أكثــر من 4.5 مليــون جنيــه فائض إيراد وحققت الدمغة 
الهندسية رقما قياسيا ألول مرة في تاريخ النقابة الفرعية، حيث بلغت 
عام 2015 أكثر من 60 مليون جنيه لصالح صندوق املعاشات بزيادة 
تقدر بحوالي %45عن العام املا�سي، كما قدمنا خدمات أخرى مثل 

التدريب، وتنظيم الرحالت وإقامة حفالت أبناء املهندسين املتفوقين.
وتحدث شــفيق عن ســعي مجلس نقابة القاهرة منذ توليه برئاســة 
املهنــدس هشــام أبــو ســنة/ رئيــس النقابة الفرعية باالشــتراك مع 
النقابــة العامــة فــي محاولــة اســترداد أرض اإلســكان االجتماعــي بمدينــة 
6 أكتوبر 18 فدانا، وقد تم الحصول على خطاب تخصيص بتاريخ 
28/10/2014 وبــدون فــرق تكاليــف، وقــام املهنــدس هشــام أبو 
ســنة باالتفــاق مــع النقابة العامة على توليهــا أعمــال اإلنشــاء، طبقا 

لالتفاقات السابقة.

نادي القاهرة الجديدة
.. حلم في طريقه للتحقيق:

اســتمرارا لسياســة النقابة في إضافــة أصــول جديــدة لهــا .. احتفلت 
التصميــم  بمســابقة  أيــام  منــذ  الفرعيــة  القاهــرة  مهند�ســي  نقابــة 
املعمــاري لناديهــا الجديــد بالتجمــع الثالــث بالقاهــرة الجديــدة، والــذى 
تبلــغ مســاحته 10 أفدنــة، ويعتبــر هــذا النــادي إضافــة قويــة للنقابــة 
الفرعية،ليكتمــل مثلث نواديها االجتماعية بناديي )أبــو الفــدا، و 

حلوان(. 
وعن أرض نادي القاهرة الجديدة قال “ســعينا بجدية الســتردادها 

نقابة مهندسي القاهرة 
بين تطوير للخدمات وإنشاء نادٍ جديد

إلهام السيد

استمتع بالحياة..
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وحصلنــا علــى املوافقــة بإعــادة التخصيــص، وتــم وضــع حجــر األســاس 
للنــادي فــي 17/6/2015، وتــم اإلعــالن عناملســابقة املعماريــة لتصميــم 
منشــآت النــادي، وقــد تقــدم للمســابقة 24 متســابقا.. أجــرى تحكيمهــا 
لجنــة مكونــة مــن: أ.د.م / مــراد عبــد القــادر –أ.د.م / ســحر عطية-أ.د.م 
/أحمد عنان-  أ.د.م / محمد عبد الباقي، ومهندس استشاري / محمد 
محمــد حســنين، ومهنــدس استشــاري/ مؤمــن شــفيق كمنســق عــام 

للمشروع .
وقــد قامــت لجنــة التحكيــم باختيار خمســة تصميمات، وكان املشــروع 

الفائز بالجائزة األولى للمهندس سمير بطرس صالح.
الجائزة الثانية.. م/ وجدان أشرف علي.
الجائزة الثالثة.. م / أحمد نصر الدين.

وبحضــور نقيــب املهندســين م/ طــارق النبــراوي ومجلــس نقابة القاهرة 

وبعــض أعضــاء املجلــس األعلــى.. احتفلــت النقابــة بالفائزيــن، وتحدث 
كل فائز عن الفكرة التي قدمها للمشــروع..كما كرمت النقابة في 
االحتفالية كال من :م/ عاطف حلمي.. وزير االتصاالت األسبق – م 
/ حسين مسعود..وزير الطيران األسبق – م / وائل املعداوي ..وزير 
الطيــران األســبق – لواء مهندس / محمــود مغــاوري.. رئيــس مجلس 
إدارة شــركة الشــمس للتعميــر – لــواء مهنــدس / محمــد نصــر حســين..
نائــب وزيــر اإلســكان –أ.د .م / عــادل الحديثــي.. أميــن عــام اتحــاد 
املهندسين العرب –أ.د.م / أسامة عقيل..األستاذ بجامعة عين شمس 
– مهنــدس استشــاري / ســيف أبــو النجــا.. رئيــس الجمعيــة املعمارية – 
م/ كمال فهمي.. نائب رئيس شعبة بالنقابة العامة.وأشاد شفيق بدور 
النقابــة العامــة ومســاندتها، حيــث أكــد أنهــا لم تتأخر عن ســداد املبالغ 

املطلوبة لسرعة البدء في إقامة النادي .
يتم إنشاء قاعة متعددة األغراض الستخدامها في عقد الجمعيات 
العموميــة واملؤتمــرات واالحتفــاالت واألفــراح باإلضافــة إلــى عمــل 
صالونات ومطاعم ومناطق لألطفال ومكاتب خدمات للمهندسين 
وقاعات رياضية وحمامات سباحة ومصلى للرجال والسيدات..  
وأشــار إلــى أن النقابــة تقدمــت لهيئــة املجتمعــات العمرانيــة بطلب ضم 
الشارع خصوصا أنه غير مؤثر على حركة املرور وعرضه صغير، مؤكدا 
علــى تحمــل النقابة لثمن الشــارع، حيث تــم دفــع ثمنــه مــن الجانبين 
مع قطعتي األرض املخصصتينللنادي..وأضاف أن نقابة القاهرة في 
انتظار رد الهيئة حتى يتم عمل التعديل ووضع التصميم املعماري 
النهائــي لتحويلــه لرســومات تنفيذيــة وعمــل الرســومات اإلنشــائية، ثــم 

السير في إجراءات تراخيص البناء، وبمجرد االنتهاء منها نبدأ فورا .

م. ضياء الكيكي.. طورنا خدمات 
النقابة بصورة تليق بالمهندسين 

وأسرهم .

م. مؤمن شفيق ..حققنا 4.5 مليون 
جنيه فائض إيراد .. ونادي القاهرة 

الجديدة إضافة كبيرة .
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العريش الباسلة تنتصر
رغم اإلرهاب األسود

هيئة التحرير

استمتع بالحياة..

أثناء وجوده في مدينة العريش الباسلة  في سبتمبر 2014 وفي لقاء 
مــع محافظهــا، اقتــرح نقيــب املهندســين/ املهنــدس طــارق النبــراوي 
إقامة أول “دوري ريا�ضي” لنقابة املهندسين في العريش، لكناإلرهاب 
األسود الذياستهدف رجال الجيش والشرطة أدى إلى إعالن حالة 
الطوارئ في أكتوبر 2014 وهو ما حال دون التنفيذ.. يقول املهندس/ 
عمرو الطويل )رئيس لجنة الشباب بنقابة العريش(: كم سعدنا بهذا 

الخبر ملا يحمله من معاني كثيرة افتقدنا وجودها كأبناء سيناء.
ألول مــرة نشــعر أنــه يمكن تنظيــم حــدث ريا�ضــي يخــص محافظة 
شــمال ســيناء التــي تفتقــد إقامــة األنشــطة الرياضيــة منذ ســنين 

بالرغم من تعدد املواهب بها.
في يناير 2015 انطلق من الصعيد الدوري الذي ضم ألعاب: كرة 
القدم، البلياردو، تنس الطاولة، الشــطرنج.. واســتضافت نقابة 
أســيوط الجولــة األولىبمشــاركة نقابــات أســوان وقنــا وســوهاج، 
تلتهــا الجولــة الثانيــة التــي اســتضافتها نقابــة بورســعيد فــي فبرايــر 
بمشــاركة نقابــات العريــش، الغربيــة، دميــاط، بورســعيد، البحيــرة، 

اإلسماعيلية، السويس، النقابة العامة.
يقول املهندس عمرو الطويل “إن لجنة الشباب بنقابة العريش 
فور علمها بميعاد الدوري الريا�ضي تم تكوين فريق نقابة 
املهندسين مع اإلصرار على االشتراك فى جميع األلعاب )كرة القدم 
– تنس طاولة – بلياردو –شطرنج( وقد القت لجنة الشباب دعما 

كبيــرا منأعضــاء مجلــس نقابــة العريــش وعلى رأســهم نقيــب العريش 
املهندس أمين جودة و املهندس محمد عبد الكريم، وتم اإلعداد 
للســفر إلــى بورســعيد و اســتطعنا فــي ظــل الظــروف الصعبــة التــي 

تعيشها مدينة العريش من السفر وفياملوعد املقرر .

“كنا فخورين بتمثيل النقابة”:
ومع هذا اإلصرار الذي يتميز به رجال وشباب العريش، تمكن فريق 
كــرة القدم من الصعود للتصفيات النهائيــة.. ويضيــف: “حقيقي 
كنت في منتهى السعادة بعد الصعود للنهائيات، حيث تناقل الخبر 
بســرعة كبيــرة بيــن أبنــاء ومهند�ضــي مدينة العريش..كنــا فخورين 

بتمثيل النقابة”.
فــي أبريــل 2015 اســتضافت نقابــة دمياط التصفيــات النهائية وبدال 
من العريش لتحديد املراكز األولىبمشــاركة النقاباتالعشــرة التي 

تأهلت للختاميات.
يقــول املهنــدس الشــاب تعقيبــا علــى صعــود الفريــق إلــى النهائيات 
“عملنا جادين في فترة قصيرة وقطعنا عهدا أن نمثل نقابة العريش 
تمثيال مشــرفافى النهائيــات، وقدم املهندس أميــن جــودة نقيب 
العريش، و املهندس محمد عبد الكريموكافة  أعضاء مجلس نقابة 
العريشكل الدعم للفرق املشاركة، كما قامت النقابة بتوفير ملعب 

خما�ضي لتدريبات فريق كرة القدم يوميا”.
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استمتع بالحياة..
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اإلرهاب األسود
ال يفرق بين عسكري ومدني:

قبــل أربعةأيــام من التصفيــات النهائيــة، تعرضت مدينة 
العريش،وتعرضت شــخصيا أنا وأســرتي لألذى، فقد حدث انفجار 
لســيارة مفخخة بقســم ثالث العريش الكائــن بجــوار منــزل األســرة 
مباشــرة، مــا أســفر عنــه تعــرض املنزل للدمار وإصابــة والدتي إصابة 
بالغة )شــفاها هللا( وإصابتي ببعض الكدمات،وتم حجز األســرة 
بالكامل في املستشــفى، ما أريد قوله أن اإلرهاب األســود ال يفرق 
بين عسكري ومدني، كلنا ندفع الثمن، وتقدمت باعتذار ألعضاء 
الفريــق عــن الســفر، ولكنيلــن أنســالوعدالذيقطعوه علــى أنفســهم 
بإحراز البطولة وتمثيل مدينة العريش تمثيال مشرفا. وفي صباح 
اليــوم التالــي وفــى أجــواء مخيفــة تعانــي منهــا مدينــة العريــش بالكامل 
ســافر أعضاء الفريق بصحبة املهندس/ محمد عبد الكريم، 

واملهندس/أسامة عبد هللا.. أعضاء مجلس النقابة.

“شباب العريش إذا وعد صدق”:
فــي نــادي املهندســين بــرأس البــر، أقيمــت التصفيــات فــي جو 
ريا�ضي حضره النقيب العام طارق النبراوي، واملهندس هاني 
قنديــل نقيــب دمياط،وأجريــت القرعةبينالفــرق التــي تأهلــت 
للنهائيات.. انتهت فعاليات األلعاب املشاركة بفوز نقابة أسيوط 
باملركــز األول للشــطرنج وتنــس الطاولــة، وفــوز نقابــة دميــاط 
بالبلياردو،وجمعتاملبــاراة لكــرة القــدم فريقــي العريــش ودميــاط، 

وانتهت بفوز مستحق للعريش بهدفين نظيفين. 
 أحــرز فريــق نقابــة العريــش البطولــة وعــاد إلــى العريــش الباســلة 
يحمل كأس البطولة..فرحة كبيرة جاءت فى وقت تزيل بعض اآلالم 
التي تركها اإلرهاب، وأصر أعضاء الفريق قبل الذهاب ملنازلهم على 
مقابلــة زميلهــم الــذي منعــه اإلرهاب من الســفر معهم وفاء لوعدهم 

له، وليؤكدوا له أن شباب العريش إذا وعد صدق.
 إلــى الشــباب الذيــن صدقــوا الوعــد، ورفعــوا رأس مدينــة العريــش.. 
تتوجه أسرة تحرير مجلة املهندسين لهم ولكل من ساهم في تحقيق 

الفوز بالتهنئة والتقدير.
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في مجلـــة نقابة المهندســـين كان مـــن الضـــروري أن تأخذالمعرفة 
النظرية والتطبيقية للعلوم الهندســـية نصيبا جوهريا، ونظرا للتشعب 
الهائل للعلوم الهندســـية وامتدادهـــا لكافة مناحي الحيـــاة، رأينا 
أن نضع نصـــب أعيننا أحـــد أهم االتجاهـــات المعرفيـــة واالقتصادية 
الحديثـــة، والتي تلعب اليـــوم دورا حاســـما في االقتصـــاد العالمي، 
وهو "اقتصـــاد المعرفة"، القائـــم على توليد الثروة مـــن خالل البحث 
العلمي والتكنولوجيا، والذي يتميز بالنموالســـريع، حتى أنه يوشـــك 
أن يمثل نصف الثروات المولدة ســـنويا على مســـتوى العالم، ولكونه 
يتســـم بعدد من األسس والســـمات والخصائص المالئمة للدول النامية 
الفقيـــرة والمتقدمـــة على حد ســـواء، التـــي تجعل منـــه المدخل 

المناســـب لتناول قضيـــة المعرفة العلميـــة وذلك أنه:
- يعتمد اعتمادا كليا على البحث العلمي.

- يرتبـــط ارتباطا وثيقـــا بالتكنولوجيا، ومن ثم األنشـــطة والفعاليات 
بالهندسة. المتعلقة 

- يقوم المهندس فيه بـــدور محوري؛ إذ يقع على عاتقه اســـتيعاب 
آخر مســـتجدات البحث العلمي، ليكون قادرا على ابتكار تكنولوجيات 

جديدة، قابلة للتطبيق لحل مشـــاكل المجتمع وتنميته. 
- يســـتنداقتصاد المعرفة على التفكير واإلبـــداع العقلي، وال يحتاج 
الســـتثمارات ماديـــة ضخمة وال ثـــروات طبيعية. فهـــو يعتمد على 

البشرية. الموارد  في  االســـتثمار 
- سريع العائد كما بينت تجارب دول عدة مثل ماليزيا.

- يتعامـــل مـــع قضايا التنميـــة المجتمعيـــة الشـــاملة؛ االقتصادية 
والثقافية واالجتماعيـــة 

- هو أكفأ وأســـرع طريق للوصول بمصر للمكانـــة التي يتطلع إليها 
الشعب.

األهداف التنموية لالقتصاد المصري:
فـــي هذا الباب ســـنتناول أيضـــا الجوانـــب التطبيقيـــة التي تعكس 

العالقـــة المباشـــرة 
العلمـــي،  البحـــث  بيـــن 

الصناعيـــة  الناحيتيـــن  مـــن  وتطبيقاتـــه 
باألهداف  ارتباطهمـــا  خـــالل  من  واالقتصاديـــة، 

التنمويـــة التـــي أخذتهـــا الدولـــة المصريـــة على 
عاتقهـــا، والتـــي تتشـــكل من عـــدد مـــن المحاور، 

: منها و
المحور األول: الطاقة، وباألخـــص الطاقات المتجددة مثل 

الطاقـــة الشمســـية، أمل مصر فـــي المســـتقبل القريب، 
وطاقة الريـــاح ... إلخ، باإلضافة إلى ترشـــيد ورفع كفاءة 

الطاقة استهالك 
المحـــور الثانـــي: المياه،مـــن خـــالل تحلية الميـــاه البحر 
واألبـــار مرتفعـــة الملوحـــة، أو تقليل الفاقـــد الكبير في 
االســـتهالك،وكالهما يمثالن المخرج الرئيسي ألزمة المياه 

المتفاقمة، والطريقلتحقيق حلـــم زراعة الصحراء، ما يمكن 
األجيال القادمة مـــن توفير حاجتها من المياه، وســـد الفجوة 

الغذائية في ظـــل االرتفاع المتزايد للســـكان.
المحـــور الثالـــث: الصناعـــات ذات القيمة المضافـــة العالية، مثل: 

)اإللكترونيات-الصناعات المعدنية- الدوائيـــة- الكيميائية- الغذائية - 
التشـــييد والبناء- البترولية...إلخ...(، والكفيلة بتحقيق التنمية بشكل 

متسارع.
المحور الرابـــع: الصحة )الهندســـة الطبية(،ســـتؤدي التكنولوجيات 
الحديثـــة وباألخـــص تكنولوجيـــا النانـــو لتغيير شـــامل فـــي الطب، 
تشـــخيصا وعالجا، في الســـنوات القليلة القادمةوستكون الهندسة 

الطبيـــة في القلـــب منه.
وفضـــال عن ذلك ســـيكون الباب مفتوحا لكل شـــأن علمي يعود على 

بالفائدة. والوطن  المهندسين 

مقدمة: هيئة التحرير

اقتصاد المعرفة
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تغيــر العالــم بصــورة عميقــة وســريعة منــذ أواخــر 
القرن املا�سي وحتى يومنا هذا. ثورات كثيرة 
حدثــت، أساســها ثــورات تكنولوجيــة، وفــي 
القلب منها الهندســة، أدت لثــورات أخــرى كثيرة 
 .... وسياســية  وثقافيــة  واجتماعيــة  اقتصاديــة 
ببســاطة لم يعد عاملنا هذا يشــبه العالم "القديم" 
الــذي كان ســائدا منــذ عقــود قليلــة ســابقة. ومــا 
زالت االنقالبات مســتمرة، وما زال عدم االســتقرار 
هو السمة السائدة في جميع دول العالم، ومنها 
مصــر التــي تبحــث عــن مكانــة تســتحقها فــي عاملنــا 
الجديد. صحيح أن مصر لم تكن مهدا للثورات 
التكنولوجيــة الحديثــة، ولكن صحيــح أيضــا أن 
العالم تحول لقرية صغيرة. ال ينكر أحد على 

ســبيل املثال أن التكنولوجيا كانت إحدى األدوات 
املســاعدة فــي نجــاح ثــورة 25 ينايــر العظيمــة. ولكــن 
املسألة أعمق بكثير من مجرد أداة: لقد تفتحت 
أعيــن املصرييــن على مــا يحــدث فــي العالــم، وعلى 
مــا وصلــوا إليــه مــن تقــدم، فــي مقابــل الجمــود الذي 
عشــنا فيــه عقــودا طويلــة، ولــم يعــد مــن املمكن 
إيقــاف طمــوح املصريين وســعيهم للوصــول للمكانة 
التــي يســتحقونها. ولكــن.. الســؤال إلــى أيــن يتجه 
العالم اآلن؟ وما الذي يجب أن نسعى إليه؟ وما 
دورنــا نحــن كمهندســين- وهــو بال شــك دور حاســم- 
في تحقيق ذلك؟ هذا هو موضوع مقالنا االفتتاحي، 
وإن كانت اإلجابة الشــاملة عنه ســتكون هي شــغلنا 

الشاغل في جميع األعداد التالية.

ســنحاول اتبــاع أســلوب علمــي ومنهجــي لإلجابــة عــن 
األسئلة، من خالل تجميع كم واٍف وشامل من 
املعطيــات اإلحصائيــة ومقارنتهــا بمــا كان ســائدا 
مــن قبــل فيمــا أســميناه "االقتصــاد التقليــدي". 
ســنركز فــي البدايــة علــى ما يحدث فــي العالم املتقدم 
بصــورة كبيــرة، لنكتشــف أن مــا تــم ومــا هــو متوقــع 
في املستقبل القريب يتعدى حتى نطاق األحالم. ثم 
ننتقــل فــي نهايــة املقــال ملــا يحــدث في مصــر، لنعترف 
بما نحن عليه اآلن من تأخر، ونكتشف بالرغم 
مــن ذلــك مــن وجــود طاقات نور، مــا زالت في صورة 
بصيــص، ولكــن مــن حقنــا أن نحلــم ونحقــق الحلــم 

بإذن هللا من خالل دعمها وتطويرها.

مدخل:
أ. د. / محمد نبيل صبري

.. مصر في النظام العالمي الجديد؟
اقتصاد المعرفة

اقتصاد املعرفة
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ما أســميناه باالقتصاد التقليدي هــو اقتصــاد يعتمــد أساســا علــى إنتاج 
وتبــادل املنتجــات املاديــة، والتــي يمكــن أن تقــاس بالكيلوجــرام أو بالطــن أو 
باألردب أو باملتر املربع، وحتى األنشطة الخدمية املرتبطة والتي ال تقاس 
بهذا الشكل، كانت تتمحور أساسا حول تسهيل تبادل املنتجات املادية 

)تجارة، نقل ومواصالت وطرق، بنوك ...(.
مــرت عصــور كثيــرة جــدا ومتنوعــة فــي إطــار االقتصاد التقليدي، منذ 
املجتمعــات البدائيــة وحتــى أواخــر القرن العشــرين. يقســم علمــاء 
األنثروبولوجيا الحقب التي مرت على البشرية في أوائل عهدها على األرض 
على أســاس تقنية إنتاج حاجات املجتمع الســائدة في كل عصر، فيقال 
مثال العصر الحجري وعصر البرونز وعصر الحديد، مما يدل على األهمية 
الكبيرة لتلك التقنية. من البديهي أن أسلوب إنتاج حاجات املجتمع 

األساسية، يؤثر في جميع خصائص املجتمع ككل. 
في كل عصر كانت هنــاك ابتكارات واكتشــافات يتــم فيهــا تطويــر عملية 
إنتــاج حاجــات املجتمــع خطــوة بخطــوة. ابتــكار األدوات الحجريــة، والقوس 
والسهم مثال هي اختراعات عبقرية في زمانها. تسخير النار ومن بعدها 
صناعــة األدوات املعدنيــة بنــاء عليها من برونــز ثــم حديــد أدت إلــى نقالت 
نوعية جبارة نقلت البشرية من عصور بدائية كان اإلنسان فيها قريبا من 
معيشــة الحيوانــات إلــى عصــور الحضــارات الكبــرى الفرعونيــة والفينيقيــة 
والصينية والهندية واإلغريقية. لم تتوقف البشــرية عن عمل ابتكارات 

منذ ذلك الحين، ولكن كان املعدل بطيئا جدا مقارنة بما يحدث اليوم. 
مــا زال هــذا املدخــل مســتخدما حتــى يومنــا هــذا. نتحــدث مثــال عــن عصر 

الصناعة والذي تغيرت خالله الحياة على األرض بشــكل كبير نتيجة 
الختراعات هندسية مهمة، منها اآللة البخارية والكهرباء والطائرات إلخ. 
تنامت معدالت االبتكار خالل الثورة الصناعية بوتيرة عالية نســبيا بحيث 
فرض هذا األســلوب نفســه على الكرة األرضيــة كلهــا فــي غضــون أقــل من 

قرنين من الزمان. 
في املرحلة الثانية من الثورة الصناعية والتي يؤرخ لها من أواخر القرن 
التاســع عشــر وحتى نهاية الحروب العامليــة، حــدث تطــور لــه داللــة كبيرة 
وهــو اختــراع أســلوب العمــل فــي خطــوط اإلنتــاج واإلنتاج الكثيــف )نظريات 
تايلــور وفــورد(. اســتتبعت هــذه النظريــات شــكال من اإلنتاج عــرف باإلنتاج 
النمطي، الذي يتميز بكفاءة عالية في إنتاج كميات ضخمة بأقل التكاليف. 
ولكــن هــذا النــوع مــن اإلنتاج يحتاج إلى عمــال ال يختلفــون كثيــرا عــن أي 
تــرس فــي اآللــة. يــؤدون أعمــاال متكــررة ورتيبــة وليــس فيهــا أي إعمــال للفكر. 
اقتصر اإلبداع على حفنة صغيرة جدا من املهندســين الذين يصممون 
خــط اإلنتاج، وعلى الجماهير الغفيرة أن تعمــل عليــه بــال أي تفكيــر. لعل 
فيلم شارلي شابلن "األزمنة الحديثة" خير تعبير فكاهي وكاريكاتوري عن 

تلك الفترة. 
تطــور األمر بعد ذلك تدريجيا مع دخول التحكــم اآللــي، ومــع ظهــور آالت 
أكثــر ذكاء، بحيــث أصبــح مطلوبــا مــن العامــل قــدرا  مــن التفكيــر وبالتالــي من 
االبتــكار مــن حين آلخر. وكان ذلــك تمهيــدا للنقلــة الكبــرى التــي بــدأت من 
أواخر القرن العشرين وما زالت في قمة عنفوانها إلى اآلن: اقتصاد املعرفة.

االقتصاد التقليدي:
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مــرت ســبعة عقــود منــذ أن وضعــت الحــروب العامليــة أوزارهــا. تغيــر خاللها شــكل 
الحياة على هذا الكوكب بصورة كبيرة من حيث حجم االكتشافات العلمية 
الحديثة ومعدلها املتسارع بشكل غير مسبوق في تاريخ البشرية. يضاف إلى ذلك 
السرعة املذهلة لنمو املعلومات من حيث كم املعلومات املعروفة من جهة ومن 

حيث معدل االنتشار )أي عدد من يعرفها( من جهة أخرى. 
في نهاية القرن العشرين ظهرت ثورتان علميتان كبيرتان، ولدت كلتاهما، وما 
زالتا تولدان، كما هائال من االبتكارات الحديثة بمعدل فاق حدود الخيال. األولى 
تاريخيا هي ثورة االتصاالت واملعلومات، تلتها- حديثا نسبيا- ثورة النانوتكنولوجي. 
لهاتين الثورتين تطبيقات في مختلف مجاالت العلوم والتكنولوجيا تشمل جميع 

املجاالت الهندسية باإلضافة للطب والزراعة والكيمياء .... 
ال ينكــر أحــد كيــف غير اإلنترنت والحواســب الحديثــة والهواتــف املحمولــة من 
حياتنا بصورة كبيرة. لقد كانت هذه األدوات مصدرا لثورات في أسلوب إدارة 
شــؤون الحيــاة، ولثــروات أيضــا! معــدل ظهــور ابتــكارات جديدة وبــراءات اختراع- 
ســواء كانــت أجهــزة مطــورة أو تطبيقــات جديــدة- عــاٍل بصــورة ملموســة للجميــع 
وال نحتاج للبرهنة عليه. أما من حيث الثروة فيكفينا التنويه على أنه من ضمن 
قائمــة أغنــى أغنيــاء العالــم العشــر، فــإن املراكــز: األول والثانــي والخامس يحتلها 
أباطرة االتصاالت واملعلومات وذلك حتى بعد أن تخلى صاحب الفيســبوك عن 

%99 من ثروته ألعمال الخير!
لم يعد الهاتف املحمول مجرد وســيلة اتصال، ولكنه أصبح حاســبا آليا 
مصغــرا، يســتطيع الدخــول علــى اإلنترنت وتحديد املواقــع الجغرافية، والعديد 
من التطبيقات الجديدة التي تظهر كل يوم.أما عن النانوتكنولوجي، والتي ما 
زالت في بداياتها، إال أنه من املتوقع لها أن تحدث انقالبات تفوق ما نتج عن 
اكتشــاف الكهربــاء ذاتهــا، بجميــع تواليهــا، بمــا في ذلــك اإلنترنت. مــن املتوقع مثال 
أن تؤدي إلى طاقة شمسية زهيدة أرخص من أشكال الطاقة التقليدية. من 
املتوقع أيضا أن تخفض بشكل ملموس من الطاقة الالزمة لتحلية مياه البحر، 
وأن تسمح بعالج العديد من األمراض املستعصية وأهمها السرطان، وأن تؤدي 
إلى "هندســة خواص املواد" أي تعديــل خــواص املــواد ذاتهــا لتحقيــق أهــداف 
متعددة. حققت النانوتكنولوجي بالفعل أشواطا بعيدة في البحث العلمي في 
هذه املجاالت، وهناك بعض املنتجات التي بدأت في الظهور في األسواق على 
اســتحياء. القائمة تطول والتوقعات كبيرة واالبتكارات الجديدة تتوالى بســرعة 
مذهلــة بحيــث يصعــب تخيــل ما ســيكون عليــه العالم بعد 10 ســنوات من اآلن. 

سنتناول النانوتكنولوجي بتفصيل أكبر في أعداد تالية من املجلة بإذن هللا.
األهمية االقتصادية بشكل عام:

الســمة الرئيســية في اقتصاد املعرفة هو تنامي حجم األنشــطة االبتكارية أو 

اقتصاد المعرفة:
الثورات التكنولوجية:

اقتصاد املعرفة



67العدد 649  | مارس 2016

االستشــارية أو الذهنيــة عمومــا، وزيــادة قيمتهــا االقتصادية لتتجه تدريجيا نحو 
مركز الصدارة في إنتاج الثروات. بلغ عدد براءات االختراع املسجلة من شركة أي 
بي إم وحدها خالل عام 2012: 6478 براءة. كما بلغ معدل زيادة براءات االختراع 
في عام 2013: 443 % لشركة سامسونج و60 % لشركة جوجل و56 % لشركة 
أبــل. لقــد تضاعــف تقريبــا عائــد اســتغالل بــراءات االختــراع عامليا مــن 142 مليار 

دوالر عام 2005 إلى 266 مليار دوالر عام 2013، طبقا للبنك الدولي. 
تقــاس عمليــة إنتــاج الثــروات فــي أي قطــاع مــن خالل ما يســمى بالقيمــة املضافة. 
تعرف األخيرة على أنها الفارق بين قيمة املنتجات من أي نشاط وبين قيمة جميع 
املدخالت من مواد خام أو طاقة إلى آخره، عدا أجور العاملين. تمثل القيمة 
املضافــة- إذن- مجمــوع ما تحقق ألعضاء املؤسســة من أجــور أو أربــاح نتيجة 
نشــاطهم. القيمة املضافة كمية منضبطة إلى حد كبير، أي يســهل التحقق من 
صدقيتها ومن دقتها، حيث إنها أساس احتساب ضريبة القيمة املضافة املعمول 
بها عامليا. هناك معلومات ضافية عنها لكل قطاع من األنشطة االقتصادية 
ولجميع دول العالم في مواقع عدة، منها البنك الدولي الذي سنستقي منه أغلب 

املعلومات.

لقــد أدت ثــورة تكنولوجيــا االتصــاالت واملعلومــات بتطبيقاتهــا املتنوعة في كافة 
مناحــي الحيــاة لتنامــي القطــاع الخدمــي بصــورة كبيــرة. فــي الفتــرة مــن عــام 2005 
وحتــى 2012، وطبقــا إلحصائيــات البنــك الدولــي، انخفضــت مســاهمة الزراعــة 
والصيد في االقتصاد العالمي من 3.4 % إلى 3.1 %، كما انخفضت مساهمة 
الصناعة والتعدين من 28.3 % إلى 26.9 %، بينما ارتفعت مســاهمة قطاع 
الخدمــات مــن 68.3 % إلــى 70.1 %. يتــم تصنيــف قطاع االتصاالت واملعلومات 
فــي هــذه األرقــام ضمــن األنشــطة الخدميــة وهو يشــمل اإلنترنــت واالتصــاالت 
التليفونية )والتي ســتصبح قريبا مجرد فرع من اإلنترنت ألســباب تقنية يعرفها 
الخبراء في هذا املجال( والحزم البرمجية وقواعد البيانات إلى آخره. هناك 
أنشــطة أخــرى أضيفــت إليــه كانــت تقليديا خارجه ولكنهــا تداخلت معه بصورة 
كبيــرة مثــل اإلعــالم وصناعــة األفالم والبرامج التليفزيونيــة. طبقا للبنك الدولي، 
فإنه يضع هذه األنشطة تحت البند املسمى قطاع االتصاالت واملعلومات، كما 
يضيــف أنشــطة أخــرى مثــل بيــع الخبــرات االستشــارية وحقــوق امللكيــة الفكرية 
إلــخ، بمــا يمثــل بشــكل عام منتجات ذهنيــة صــرف، ال تقــاس بالكيلوجــرام أو 
األردب أو املتــر املربــع! بهــذا التعريــف، فإن قطاع االتصاالت واملعلومات ارتفعت 
نســبة مشــاركته في األنشــطة الخدمية من %41.7 إلى %45.6 بين عامي 2005 

و2013. 
باإلضافة لذلك، فإن األنشطة االبتكارية تحتل مكانة متزايدة اقتصاديا 
في األنشطة الصناعية أيضا، كما سنرى بشكل أكثر تفصيلية فيما سيلي في 
الصناعات الكيميائية والدوائية واإللكترونية. من هذا يتضح أن األنشطة 
االبتكاريــة أو الذهنيــة بشــكل عــام قــد اقتربت مــن، أو لعلها تعدت، نصف قيمة 
الثــروة املولــدة عامليــا كل عــام. هذه نقطة فاصلة تســتحق أن نســميها: "اقتصاد 

املعرفة".
لقــد بــدأ تدريجيــا بداخــل كل قطــاع )زراعــة أو صناعــة أو خدمــات( حــدوث تميز 
بين قسم يقال له إبداعي وقسم آخر يقال له تقليدي. يقاس ذلك كميا من 
خالل حجم اإلنفاق على األبحاث والتطوير الذي يتم في أي قســم إنتاجي أو 
خدمي كنســبة من ناتج القســم، مقارنة باألقســام األخرى. اصطلح على أنه 
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حينما تتعدى نســبة اإلنفاق على األبحاث والتطوير %4 من ناتج القســم يعتبر 
هــذا القســم إبداعيــا، بينمــا إذا قــل املعــدل عــن %1 فيســمى بالقســم التقليــدي. 
القسم التقليدي لم ولن يندثر، على األقل في املنظور القريب، بل إن أغلب 
سكان األرض ما زالوا يمتهنون مهنا ال تتطلب منهم ثقافة خاصة أو إبداعا. ولكن 
األقسام التقليدية تدخل تدريجيا في مرحلة التهميش. لقد أصبحت األقسام 
اإلبداعية هي األقوى، وبدأت تتحكم شيئا فشيئا في مقدرات األمور سياسيا 
واجتماعيا، نظرا لقوتها االقتصادية الكبيرة. تشير كافة التوقعات لتضخمها 
مــع الوقــت علــى حســاب األقســام التقليدية. يشــابه ذلك مــا حــدث فــي املا�سي 
بيــن الزراعــة التقليديــة وبيــن الصناعة. ما زالت الزراعــة نشــاطا موجــودا ولن 
تختفي أبدا. وهي تتحول تدريجيا في الدول املتقدمة لتصبح أشبه باألنشطة 
الصناعيــة مــن حيــث اســتخدام امليكنــة واســتخدام طــرق ري وتســميد حديثــة، 
بعضها يعتمد على النانوتكنولوجي. ولكن حجم ومعدل اإلبداع فيها محدود 
مقارنة ببعض الصناعات الرائدة مثل الكيماويات واإللكترونيات مثال. وبالتالي 
فــإن حجــم القيمــة املضافــة مــن الزراعــة أصبح ال يتناســب مع أهميتها القصوى 
لحياة اإلنسان. ال�سيء نفسه يحدث اآلن بالنسبة للصناعات التقليدية مقارنة 

بالصناعات التي تعتمد على تكنولوجيا حديثة. 
بلغ متوســط حجم اإلنفاق على األبحاث والتطوير كنســبة من عائد النشــاط 
%6.6 في الواليات املتحدة في عام 2002، بمعدل زيادة سنوي قدره %2.5 بينما 
نظيره في اليونان مثال %1.9. كما بلغت في العام نفسه حصة الشركات املعتمدة 
على التكنولوجيا %30 من حجم السوق في الواليات املتحدة، بينما ال تمثل 

سوى %13.5 من حجم السوق في اليونان.
اقتصــاد املعرفــة ال يقتصــر علــى تكنولوجيــا النانــو وتكنولوجيا االتصاالت 
واملعلومات وتطبيقاتهما في مختلف املجاالت. ولكنه يمتد ليشمل أي نشاط 
اقتصادي يعتمد على املعرفة. على سبيل املثال فإن صادرات بريطانيا في الفترة 
من 1995 وحتى 2005 من أنشطة خدمية بلغت 111 مليار جنيه إسترلينيا، 
منها 75 مليار جنيه إسترلينيا من أنشطة لها عالقة مباشرة باملعرفة وتشمل 
االستشارات في مجال املال واألعمال وعائد براءات االختراع في مختلف املجاالت 
ومنتجــات فنيــة وثقافيــة باإلضافة لخدمات فــي مجــال تكنولوجيــا االتصــاالت 

واملعلومات. 
لتوضيح املقصود سنتناول فيما يلي مثالين ينتميان لعالم الصناعة، وتحديدا 
أكبــر صناعتيــن توليــدا للقيمــة املضافــة علــى مســتوى العالــم. املثــال األول يتعلق 
بالصناعات الكيميائية والدوائية، واملثال الثاني يتعلق بالصناعات اإللكترونية.

الصناعات الكيميائية والدوائية:
تحتــل تلــك الصناعــات املركــز األول حيــث بلغت القيمــة املضافة من الصناعات 
الكيميائية 5 تريليون دوالر عام 2014 ومن الصناعات الدوائية 1 تريليون دوالر 
بمعدل نمو %5 ســنويا. قيمة أي دواء جديد ال تعتمد على تكلفة الخامات التي 
استخدمت في صناعته، وال على العمليات الصناعية التي أجريت عليه إلنتاجه، 
فكلهــا ال تمثل عادة ســوى جنيهات معــدودة، إن لــم يكــن قروشــا زهيــدة. ولكن 
قيمته تكمن في ابتكار الجزيء العالجي الجديد ذاته. قدرت االستثمارات الالزمة 
الكتشــاف جــزيء جديــد فــي بدايــة القــرن الواحــد والعشــرين بحوالــي مليــار دوالر، 
ولقد تضاعف الرقم في العصر الحالي مع ثورة النانوتكنولوجي والتي ما زالت 

تحقق كل يوم معجزات جديدة. لقد أصبحت املعرفة بذلك هي أكبر مصدر 
للقيمة، أكبر من الخامات، وأكبر من االستثمارات املتمثلة في اآلالت. لقد 
أصبحت قيمة العديد من الشــركات تقاس أساســا بعدد براءات االختراع أو 

بشكل عام امللكيات الفكرية التي تمتلكها. 

الصناعات اإللكترونية:
املثال الثاني يتعلق بالصناعات اإللكترونية والتي تعد الصناعة الثانية في توليد 
القيمــة املضافــة عامليــا. تعــد صناعة اإللكترونيات إحــدى الركائــز األساســية 
لالقتصاد العالمي في العصر الحديث. بلغ حجم القيمة املضافة من الصناعات 
اإللكترونيــة فقــط ال غيــر )أي بــدون االتصــاالت واملعلومــات( 3.5 تريليــون يورو 
في عام 2012 وبمعدل نمو %5 وهو ما يفوق معدل نمو الناتج العالمي الذي 
يبلغ عادة حوالي %3 سنويا. ال غرو أن هذه املكانة الخاصة وصلت إليها نتيجة 
لحجم وعدد االبتكارات التي تظهر كل يوم وبعضها نراه في حياتنا اليومية. ولكن 
هــذه الصناعــة قطعــت شــوطا أكبــر فــي إدراك قيمــة االبتــكار وامللكيــات الفكرية، 
حيــث تحــول عــدد مــن الشــركات الكبيــرة العاملة في هــذا املجال إلى "شــركات بال 
مصنــع" Fabless companies تبيــع تصميمــات لرقائــق إلكترونيــة وال تصنعهــا. 
ارتفعت نسبة مبيعات الشركات بال مصنع مقارنة بسوق الرقائق اإللكترونية 
بشــكل عام من %7 عام 1999 إلى %29 عام 2013. هذه الشــركات تفرغت 
للنشاط الذي يولد أعلى قيمة مضافة، تاركة التصنيع وهمومه وقيمته 
املضافــة املنخفضــة نســبيا للغيــر. وفــي تطــور ذي داللة، فإن الشــركة التي كانت 
رائدة في إنتاج الحاسبات اآللية أي بي إم، تخلصت تماما من إنتاج الحاسبات 
الشخصية وباعت جميع مصانعها لشركة أخرى صينية. لم تحتفظ سوى 
بصناعة الحاســبات الخادمة ذات التقنية املتقدمة. ركزت هذه الشــركة )التي 
كانــت ومازالت عمالقة( في املقابل علــى كونهــا بيــت خبــرة الســتخدام األنظمة 
الحاسوبية في املؤسسات الكبرى )بنوك، تأمين، إدارة شؤون دولة ...( أي ركزت 

على بيع الفكر.  

الخالصة:
ال يقتصــر األمــر علــى هاتيــن الصناعتيــن والتــي تمت االســتعانة بهما كمثال فقط 
ال غيــر. التكنولوجيات الحديثة حققت تقدمــا محسوســا فــي جميع املجــاالت 
الهندسية بال استثناء. الصناعات املعدنية وصناعات معدات البناء على سبيل 
املثال حدثت فيهما طفرات عديدة ومن املنتظر أن تزيد في املستقبل القريب 
مــن خــالل النانوتكنولوجــي. ال�ســيء نفســه بالنســبة لصناعات البتــرول 
والغاز وغيرها. القائمة تطول ولكــن املبــدأ واحــد: بالعلم 
وبالتكنولوجيا وبالبحث العلمــي وباالبتــكار تتقدم 
األمــم اليــوم، وليــس بغيرهــا. لــم يعــد مهمــا أن 
يكون لدينا ثروات طبيعية )بترول 
مثال( ولكن األهم أن تكون لدينا 
عقــول متنــورة  ثــروات بشــرية: 
دربــت علــى حريــة الفكــر والقــدرة 
علــى االبتــكار مــن خــالل العمــل 
الجماعــي فــي جميــع املجــاالت وباألخــص 

في الهندسة. هذا هو ما نقصد باقتصاد املعرفة.

اقتصاد املعرفة
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نحن هنا أمام تقسيم جديد للعمل بدأ يظهر، بين أقسام من األنشطة 
االقتصادية تعتمد بصورة كبيرة على التقنيات املتقدمة وتحتاج لقدٍر 
عــاٍل مــن اإلبــداع، وتولــد قيمــة مضافــة عالية، وبين أقســام أخرى تقليدية 
تعتمد على تقنيات معروفة، معدل اإلبداع فيها متواضع بصورة كبيرة 

مقارنة بالقسم األول كما ذكرنا سابقا. 
لقــد أدركــت الكثيــر من الشــركات العاملة في الــدول املتقدمة هذه الحقيقة 
وبدأت في التخلص من األقسام التقليدية ونقلها لدول أخرى، فيما يعرف 
بـ"ما وراء البحار" off-shore. كثيرا ما تكون هذه األنشطة التي تنقل ملا 
وراء البحــار ملوثــة للبيئــة أو ذات تكلفــة اجتماعيــة عاليــة. نظــرا لقــوة 
املجتمــع املدنــي )نقابــات، منظمــات حقــوق إنســان، منظمــات حمايــة بيئة( 
فــي الــدول املتقدمــة فــإن هــذه األنشــطة ال تــدر عائــدا يســاوي عناء املشــاكل 
التي ســتجرها على املســتثمر. ال يجب أن تفرح الدول النامية بقصر دورها 
على اســتقبال صناعات ذات تقنية بســيطة من الخارج، إذ إن ذلك يوازي 
فيما قبل هذا العصر على قصر دورها على األنشطة الزراعية دون 
الصناعيــة. فــي جميــع األحــوال تحتفــظ الــدول املتقدمة بنصيب األســد من 

الكعكة، من خالل تقسيم غير متوازن وظالم للعمل. 
ومــن جهــة أخــرى، ال يجــب أن ينظــر لتشــجيع البحث العلمــي واالبتــكار في 
الدول النامية على أنه مجرد أمر من املستحسنات التي ال بأس بها وإعطائه 

أهمية هامشية. بل على العكس إنه- تحديدا- الوسيلة التي ستخرج بها 
هذه الدول من أْسر التبعية والتقسيم الظالم للعمل، وبالتالي يجب أن 

يحتل مكانا جوهريا في استراتيجيتنا القومية.
فــي هــذا الصــدد يجدر بنا التمييز بين نوعيــن مــن النشــاط اإلبداعــي. النوع 
األول هو االختراع، وهو مبني على اكتشاف أفكار جديدة، هذا النوع نادر 
الحــدوث، أمــا النــوع الثانــي فهو االبتكار. االبتكار عبارة عن اســتخدام أفكار 
معروفة في تطبيقات جديدة، تؤدي ملنتج أو خدمة جديدة أو تحسين 
كفــاءة منتــج أو خدمــة موجــودة. ولذلك ال ينبغي أن يتخيــل القــارئ أن 
العاملين في القسم اإلبداعي من النشاط االقتصادي الجديد هم مجموعة 
مــن الحامليــن الذيــن ينتظــرون نــزول الوحــي للخــروج بأفــكار جديــدة. هذه 
الصــورة بعيــدة تمامــا عــن الواقــع اليومــي. ولكنهــم يعملــون فــي إطــار منظومة 
تقسم املهام املطلوبة إلنجاز مشروع جديد ملجموعة من املهام يضطلع بها 
مجموعة من العاملين. تحتاج كل مهمة إلنجازها لتطبيق أفكار معروفة 
ولكــن فــي ظــروف جديدة قد تحتاج ملواءمة وتعديل. العمــل يتــم بصــورة 
ممنهجــة لدرجة كبيرة وبناء على خطــة بهــا قــدر مــا مــن التفصيــل ولكن ال 
يمكن التنبؤ بكل التفاصيل قبل إنجاز العمل، وإال ما كان املنتج مبتكرا. 
أحيانا ما تظهر عقبات من نوع جديد لم تظهر من قبل. في هذه الحالة فإن 
على العاملين كفريق أن يدرسوا جميع االحتماالت املمكنة ألجل التغلب 
عليها. الصفة األخيرة املهمة هي كون العمل يتم بصورة جماعية إلى حد 
كبيــر. أي أنــه يعتمــد علــى مجمــوع ملــكات فكرية ملجموعة مــن العاملين، قد 
تكــون متواضعــة لــدى كل فــرد فيهــا ولكنهــا تصبح قوة كبــرى لدى املجموعة، 
بعكــس النشــاط اإلبداعي فــي القرون الســابقة والذي كان يعتمــد على 

مواهب فذة لفرد واحد. 

الهوة بين الدول المتقدمة والدول النامية:
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اقتصاد التبعية:
مــا زال االقتصــاد املصــري ككل معتمــدا علــى تكنولوجيــات متخلفــة تنتــج قيمة 
مضافــة متواضعــة تحكــم علينــا بالفقــر وبالتبعيــة. الزراعــة تمثــل %15 من 
النشاط االقتصادي )مقابل أقل من %3 في املتوسط العالمي(. أما الصناعة، 
والتي تمثل %35 من الدخل، فهي تعتمد بنسبة %50 على استخراج ثروات 
معدنية )بترول، رخام ...( والباقي صناعات ذات تكنولوجيا بســيطة أبرزها 
الغزل والنسيج. الصناعات النسيجية تمثل أكبر قطاع صناعي مشغال للعمال 
فــي مصــر. وهــو مهدد طاملا اســتمر في االعتمــاد علــى تكنولوجيــات قديمــة ولن 
يصمــد أمــام املنافســة العامليــة بمــا ينــذر بتفاقم حاد في مشــكلة البطالــة. أما 
الصناعــات املعدنيــة والدوائيــة، والتــي تعطــي قيمــة مضافــة عالية نســبيا، فهي 
ال تمثل ســوى النذر اليســير من االقتصاد املصري. وبالتالي، فإن الغالب األعم 
من الشعب املصري ال يقوم باإلنتاج من خالل تكنولوجيات متقدمة أو نشاط 

إبداعي، بل إن هناك قسما متزايدا ال يعمل أصال. 

بوادر نمو القطاع التكنولوجي: 
توجهت الوزارة في النظام السابق في عهد أحمد نظيف، كوزير أوال ثم كرئيس 
وزراء ثانيــا، تجــاه االعتمــاد املتزايد على التكنولوجيــات املتقدمــة، وباألخص 
االتصــاالت واملعلومــات، كوســيلة لتحقيــق دخــل ســريع ومرتفــع. التوجه في حد 
ذاتــه ال عيــب فيــه، بــل إننا يجب أن نطــوره. ولكــن الخطيئــة الكبــرى كانــت في 
استئثار فئات محدودة على ثمار هذه التنمية دون أن تعم الفائدة على غالبية 

الشعب. وبالتالي أدت إلى زيادة املشاكل االجتماعية بدال من حلها. 
كمــا أن الحكومــات الســابقة اهتمــت بنــوع واحــد فقــط من التكنولوجيات 
املتقدمة وهو االتصاالت واملعلومات. سنتحدث فيما سيلي ب�سيء من التفصيل 
عن النجاحات التي تحققت فيها ولكن ال يجب أن يفهم من ذلك أن تكنولوجيا 
االتصــاالت واملعلومــات هــي التكنولوجيــا املتقدمــة الوحيــدة املتاحــة أو املطلوبة. 
ولكنها تمثل فقط نموذجا ناجحا نحتاج لدعمه والقياس عليه ألجل تطوير 
التكنولوجيــات املتقدمــة فــي جميــع املجاالت األخــرى، ســواء كانــت الصناعات 
الكيميائيــة أو الدوائيــة أو املعدنيــة أو البتروليــة أو اإللكترونيــة أو الغذائيــة أو 
صناعات البناء أو الصناعات النسيجية ... إلخ، واألهم من ذلك التكنولوجيات 
املتقدمة في مجاالت إنتاج الطاقة واملياه، وكل منهما يمثل شــريان الحياة 

والتنمية. 
إن الذكاء الفطري للشــعب املصري توافق بصورة كبيرة مع تلك األنشــطة. 
هناك العديد من قصص النجاح التي اقتنصت مصر من خاللها حصة 
متزايدة من الســوق العالمي للصناعات التي يتم تصديرها )أنشــطة ما وراء 
البحار( من العالم املتقدم في هذه التكنولوجيا. املقصود بتصدير الصناعات 
هــو قيــام شــركات متعــددة الجنســيات بتحويل قســم مــن النشــاط للعالم 
الثالــث، مــع احتفاظهــا باملفاتيــح الرئيســية، وذلك لالســتفادة من األيدي 
العاملة الرخيصة. لقد كانت حصة مصر على حساب كيانات كبيرة ومستقرة 

في هذا املجال مثل الهند وذلك بالرغم من ارتفاع كلفة اليد العاملة في مصر 
عن الهند بشكل محسوس، ولكن عوض ذلك جودة املنتج وسرعة استيعاب 
الشــركات املصرية العاملة في هذا املجال للتكنولوجيا املتقدمة، ثم تطويرها 

وهو التحول الحاسم الذي يجب أن نهتم به وندعمه. 
أدى ذلك النمو لخلق فئة من العاملين في مجال التكنولوجيا املتقدمة تتزايد 
بسرعة كبيرة. طبقا إلحصائيات وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات عن 
عــام 2010، نجــد أن عــدد الشــركات العاملــة فــي هــذا املجــال بلــغ 4000 شــركة 
بمعدل نمو ســنوي %13، تســتخدم 200 ألف عامل وبرأس مال مصدر قدره 
45 مليــار جنيه مصريا. وهو ما يمثل وزنــا صغيــرا نســبيا ولكنــه ليــس مهمال. 
كما أن شــغف الشــعب املصري بهذه التكنولوجيا كمســتخدم )أكثر من كونه 
منتجا(، ســواء من خالل العمل في شــركات تســتخدم تلك التكنولوجيا أو 
مــن خــالل املنــازل، بلــغ حــدا فــاق كل التوقعــات. بلغ عدد خطــوط التليفونات 
املحمولة في العام نفسه 70 مليون. بينما بلغ عدد مستخدمي اإلنترنت 23 
مليــون بمعــدل زيــادة ســنوية وصــل إلى %38. وهي أرقــام مذهلة بكل املقاييس. 
عدد الخريجين من برامج متخصصة بلغ 40 ألف سنويا، أما عدد الحاصلين 
علــى الرخصــة الدوليــة لقيــادة الكمبيوتــر )شــهادة تدريــب أولــي على اســتخدام 
الحاسب( بلغ نصف مليون سنويا. كما أن عدد أندية اإلنترنت يزيد في 
الصعيد عنه في الوجه البحري والذي يزيد بدوره عن العدد في املدن. هذه 
األرقام في تناسب عك�سي مع عدد املشتركين من خالل شركات أو من املنازل، 
ولكنها تؤكد على أن اختراق تلك التكنولوجيا له نطاق جغرافي واســع. تعمدنا 
ذكر األرقام عند 2010 أي العام الســابق للثورة مباشــرة. أما أرقام  2013 
/ 2014 فهي أكثر بالغة: عدد مشتركي الخطوط املحمولة 95 مليون )أكثر 
من عدد الســكان!(. عدد مســتخدمي اإلنترنت 45 مليون، منهم 3 مليون خط 
فائق السرعة و20 مليون مشترك على اإلنترنت من خالل التليفون املحمول. 
عدد الشركات العاملة في هذا املجال بلغ 6111 برأس مال مصدر قدره 47 
مليــار جنيــه. حجــم الصــادرات تطــور مــن نصــف مليار دوالر عــام 2007 إلى 1.5 
مليار دوالر عام 2013، وهو نصيب صغير في السوق العالمي ولكن معدل نموه 
كبير جدا. كما بلغ حجم السوق تبعا لتقدير رئيس هيئة تنظيم االتصاالت في 
عــام 2014 حوالــي 45 مليــار جنيــه ســنويا. للمقارنــة، فــإن دخــل قناة الســويس 
في العام نفسه بلغ 37 مليار جنيه )وإن كان كلها تصدير بقيمة حوالي 5 مليار 

دوالر، مقابل 1.5 فقط لالتصاالت واملعلومات(.
التحــول املهــم، وإن كان فــي صــورة براعــم ولكنهــا واعــدة، بدأ بظهور شــركات 
جديــدة مصريــة خالصــة، واعيــة ملــا يمكــن أن تحققــه مــن خالل تميــز املهندس 
املصري، ووصل بعضها للتصدير متحديا صعابا كثيرة، وهو ما سنفرد له 
تحقيقات في أعداد تالية ألننا نحتاج لألمل ولتشجيع الشباب على اقتحام 

هذه املجاالت. 
إلى جانب التكنولوجيات املتخلفة، نجد نماذج مبشرة من تكنولوجيات 

متقدمة في مصر

األوضاع في مصر:

اقتصاد املعرفة
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الطريق لألمام:
دور التعليم والبحث العلمي:

ســنكتفي هنــا بالتنويــه عــن أهمية تثوير )وال أقــول مجرد تطوير!( منظومة 
التعليم والبحث العلمي كوسيلة للخروج من أْسر التبعية في ظل التقسيم 
العالمي الظالم للعمل. يجب السعي بقوة للدخول في االقتصاد القائم 
على املعرفة. يجب تبني نموذج جديد للتعليم يعتمد على تنمية امللكات 
اإلبداعية والروح النقدية بدال من تعليم يعتمد على التلقين وتقبل 
الحقائــق كمــا هــي. تطويــر التعليم ليس فقــط مراجعــة املناهــج وتحديثها 
وال هو زيادة عدد املدارس والجامعات، كل ذلك مطلوب بال شك. ولكن 
التطويــر الحقيقي هو التحول مــن التلقيــن إلــى تنميــة امللــكات اإلبداعية 
والــروح النقدية والعمل الجماعي. يجــب االهتمــام بقيــام الطــالب بعمل 
مشــاريع مصغــرة فــي كافــة مراحــل التعليــم بــدءا مــن التعليم الثانــوي. أما في 
التعليــم الهند�ســي فــال يمكــن االكتفــاء بمشــروع واحــد للتخــرج ولكــن يجب 
أن يقــوم الطــالب بعمل مشــاريع في كافــة ســنوات الدراســة، لكــي يتــدرب 
الطالب على كل من النشاط االبتكاري والعمل الجماعي، كما يجب السعي 
ألجل تبني الدولة لخطة قومية للبحث العلمي مبنية على أولويات يشــارك 
املجتمــع ككل فــي وضعهــا، وتوجــه لهــا الدولــة مــوارد تفوق ما ورد في دســتور 
الثورة العظيم، دستور 2014. حيث كرس كحد أدنى )%1 من الدخل 
القومــي( للبحــث العملــي )النســبة حاليــا %0.29( لكــي نقتــرب مــن املعدالت 
العاملية والتي تصل إلى 2 – 3 % كمتوسط وتصل إلى %4.5 في إسرائيل! 

دورنا كنقابة:
يجب أن نقوم بتوعية أنفسنا أوال كمهندسين، ثم املجتمع ككل، بمحورية 
دورنا في التنمية. وأن نساهم في زيادة إدراك املجتمع ألهمية االبتكار 
والتكنولوجيــات املتقدمــة فــي دفــع عجلة االقتصاد، كما يجب أن تدعم 
النقابة مثل تلك األنشــطة من خالل نشــر تحقيقات عن كافة النماذج 
الناجحة في مصر في هذا الشأن، وتخصيص جوائز سنوية للمبتكرين من 
الشــباب وتبني أفضل األفكار ودعم أصحابها من أجل تحويلها ملشــاريع 
اقتصاديــة ناجحة. يمكن أن يتم الدعم من خــالل التدريــب ومــن خالل 
توصيل أفكارهم للجهات املستفيدة. يجب أن يكون للنقابة دور في تطوير 
التعليــم، علــى األقــل التعليــم الهند�ســي. أمــا التعليــم بشــكل عــام فهناك 
أبحــاث كثيــرة عــن اســتخدام التكنولوجيــا لدعــم التعلــم )التعلــم وليس 
التعليــم، فــاألول فعــل إيجابــي يقــوم بــه الراغــب فــي العلــم، والثانــي يقوم 
 Life فيــه املتعلــم بــدور املتلقي الســلبي(، وباألخــص التعلــم مــدى الحيــاة
Long Learning الذي أصبح شــعارا رائجا في الدول املتقدمة؛ لكي يجاري 
الخريجــون التطــور املتالحــق في العلــوم والتكنولوجيــا، لدرجــة أن هناك 
دعــاوى اآلن لوضــع مــدة صالحيــة للشــهادات الجامعيــة تتجــدد بالحصــول 
على دورات تدريبية! حتى وإن لــم نتبــن فكــرة مــدة الصالحيــة، فمــا زالت 
فكرة وضع خطة شاملة لعمل دورات تدريبية وباألخص في املجاالت 
الجديدة واملتقدمة فكرة جديرة بالدراسة. هناك الكثير الذي يمكن 
القيــام بــه وال أدعــي أن لــدي خطــة شــاملة، ولكن هذا هــو دور النقابة ككل. 
ما يمكننا القيام به على صعيدنا املتواضع هو هذا الباب في مجلة نقابة 
املهندسين في ثوبها الجديد والذي سيكرس نفسه لخدمة هذه األهداف.
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الطاقة الشمسية
الطاقة الشمسية هي المصدر الرئيسي للطاقة على سطح 
كوكبنــا، وهــي مصــدر كل الطاقات التــي نعرفها والتي 
لــم نعرفهــا بعد، فحرارة الشــمس هــي الســبب الرئيس 
لتكوين الوقود الحفري كالفحم والبترول والغاز الطبيعي، 
والشــمس هــي المســبب الرئيــس لحركــة الريــاح علــى 
ســطح كوكب األرض، وهي الســبب في تبخر ميــاه البحار 
والمحيطات لتســقط لنا األمطار بعد ذلك، وهي السبب في 

الحفاظ على حرارة األرض مناسبة لنعيش فيها.
لذلك نســتطيع اختصار تعريف الطاقة الشمسية بأنها هي 
المصدر األساسي للطاقة على سطح كوكبنا، وهي طاقة 
نظيفــة ومتجددة ومجانيــة.. والطاقة الشمســية تصل لنا 

في صورتين فقط:
-  الصورة األولى هي طاقة حرارية باإلشعاع. 

- والصورة الثانية هي طاقة ضوئية.

االستخدامات الشائعة للطاقة الشمسية: 
وقد اســتطاع اإلنســان اســتنباط بعض التطبيقات لتحقيق 
االستفادة المباشرة من الطاقة الشمسية لتلبية احتياجاته 

المختلفة لتتناسب مع متطلبات عصره.

و قــد اســتفاد اإلنســان منذ القدم مــن الصــورة الحرارية 
للطاقة الشمســية في تجفيف المحاصيل وطهي األطعمة 
وتجفيف اللحوم واألسماك، وتجفيف المالبس وتطهيرها، 
واســتخدم الصــورة الضوئيــة في إنــارة أماكن معيشــته 
المختلفــة،  كما اســتخدمت في مجــاالت أخرى كما وردت 
في كتب العلوم التاريخية، فقد أحرق أرشميدس األسطول 
الحربي الروماني في حرب عام 212 ق.م عن طريق تركيز 
اإلشــعاع الشمسي على سفن األعداء بواسطة المئات من 
الدروع المعدنية . وفي العصر البابلي كان نســاء الكهنة 
يســتعملن آنية ذهبية مصقولة كالمرايا لتركيز اإلشــعاع 
الشمســي للحصــول علــى النــار، كما قــام علمــاء أمثال 
تشــرنهوس وســويز والفوازييه وموتشــوت وأريكســون 
وهاردنج وغيرهم باســتخدام الطاقة الشمسية في صهر 
المــواد وطهي الطعــام وتوليد بخار المــاء وتقطير الماء 
وتســخين الهواء، كما أنشــئت في مطلع القــرن الماضي 

بتاريخ 1912/1913
 أول محطــة عالميــة للــري بواســطة الطاقــة الشمســية 
كانــت تعمــل لمدة خمس ســاعات فــي اليــوم وذلك في 
المعادي قرب القاهرة . لقد حاول اإلنسان منذ فترة بعيدة 
االســتفادة من الطاقة الشمسية واســتغاللها ولكن بقدر 
قليل ومحــدود، ومع التطور الكبير فــي التقنية والتقدم 
العلمي الذي وصل إليه اإلنســان فتحت آفاق علمية جديدة 
في ميدان اســتغالل الطاقة الشمســية، وهناك تطوير تم 
على االســتخدام المباشــر للطاقة الشمسية الحرارية، مثل 

أفران الطهي الحديثة و المجففات الحديثة.

م. سيد محمود

اقتصاد املعرفة
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حيث إن مصر تقع جغرافيا بين خطي عرض 22 
و31,5 شماال، وبهذا فإن مصر تعتبر في قلب الحزام 

الشم�سي العالمي 
تتلقــى معظــم أنحــاء البــالد بدايــة مــن القاهــرة وحتــى 
أق�سى الجنوب إشــعاعا يتجاوز 6 كيلووات.ســاعة/
متر مربع/يوم، وتقل األيام التي تظهر فيها السحب 
أغلب ساعات النهار عن 20 يوم في العام، ويتزايد 
اإلشــعاع الكلــي مــن الشــمال للجنــوب حيــث تبلــغ 
قيمته 5 كيلو وات.ســاعة/ متر مربع/ يوم بالقرب 
من الساحل الشمالي وتزيد على 7 كيلو وات.ساعة/ 

متر مربع/ يوم أق�سى جنوب مصر.
تتلقــى معظــم أنحــاء البــالد من القاهــرة وحتى أق�سى 
الجنوب إشــعاعا شمســيا مباشــرا يتجاوز 7 كيلو 
وات.ساعة/ متر مربع/ يوم، بينما يصل عدد ساعات 
ســطوع الشــمس إلى ما يتجاوز 4000 ســاعة ســنويا. 

وتعد هذه األرقام من أعلى املعدالت في العالم.

الطاقة القصوى:
كمــا هــو موضــح لخريطــة توزيــع اإلشــعاع الشم�ســي 
في أفريقيا والشــرق األوســط، تصل قيمة اإلشــعاع 
الشم�ســي املتشــتت إلى أعلى قيمة في أق�سى شــمال 
مصــر، حيــث تتجاوز 2 كيلو وات.ســاعة/ متــر مربع/ 
يوم، أي ما يصل إلى %40 من قيمة اإلشعاع الشم�سي 
هنــاك، وهــو أمــر ال يمكن إغفاله عند إقامة منظومات 
شمســية في هذه املناطق، بينما ينخفض اإلشــعاع 

املشتت إلى حوالي %20 فقط في أق�سى الجنوب.
و يبلــغ أق�ســى إشــعاع فــي )جنــوب الــوادي( يتــراوح 
املتوســط الســنوي لعدد ساعات سطوع الشمس في 
اليوم ما بين 9 ساعات إلى ما يقرب من 11 ساعة 
فــي جنــوب مصــر الصحــراوي، وتزيــد ســاعات ســطوع 
الشمس على 3600 ساعة سنويا في معظم أنحاء 

مصر.
تصــل كميــة اإلشــعاع الســاقط علــى مجمــل مســاحة 
مصــر إلــى ما يزيد على 6 تريليــون كيلــو وات.ســاعة 

يوميا
وأخيــرا تمكــن اإلنســان مــن االســتفادة مــن أكبــر قــدر 
ممكــن مــن الطاقــة الشمســية وتحويــل الصــورة 
الحراريــة والضوئيــة إلــى طاقــة كهربيــة  وهــو مــا يهمنــا 
هنا، وســنتحدث عنه بنظرة عامة اآلن وإن شــاء هللا 

تفصيال في مقاالت قادمة .

مصر تعد من أغنى دول العالم بالطاقة الشمسية
الحزام الشمسي:
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محرك ستيرلينغ  ”محرك  االحتراق الخارجي“
حيث اســتحدثت مجــاالت جديده لالســتفادة من الصــورة الحراريــة مثل 
تحليــة ميــاه البحــر و تســخين امليــاه لالســتخدام الشــخ�سي والصناعــي ومعالجة 
مياه الصرف وتسخين وتبريد الهواء عن طريق املكيفات الشمسية وتحويل 
الطاقــة الحراريــة إلــى طاقــة حركية باســتخدام املحرك الحراري ويســمى محرك 

ســتيرلينغ  "محــرك  االحتــراق الخارجــي" حيــث 
إنــه يســتخدم حــرارة الشــمس املركــزة علــى  خــارج 
املحــرك ليتــم تحويلهــا داخل املحــرك إلــى فعل 
ميكانيكــي عــن طريــق تمــدد وتقلص مائع تشــغيل 
عبــارة عــن زيــوت حراريــة عادة، ومنه إلى طاقة 
كهربائية،  و تكون هــذه األنظمــة عــادة مجهزة 
بنظام ملالحقة الشــمس للحصول علــى كفــاءة 

عالية.

المكيفات الشمسية:
اســتخدمت الطاقه الشمســيه حديثا في وحدات 
التكييــف املنزليــة لتخفيــض اســتهالك التيــار 
الكهربي، حيث إن وحدات التكييف من األجهزه 

كثيفة االستخدام للطاقة. 

األساليب الحديثة في استخدامات الطاقة الشمسية 
في تسخين المياه 

 Flat plate“السخانات الشمسية التقليدية المســطح
 ” solar heater collectors

وهي عبارة عن صندوق أسود يحتوي على أنابيب معدنية من النحاس 
غالبا، تقوم هذه األنابيب بامتصاص الطاقة الشمسية وتحولها إلى حرارة 

لتستخدم هذه الحرارة في تسخين املياه وتخزينها في خزان أعلى املنظومة.  

Evacuated tubes “األنابيب المفرغة
حيث تقوم هذه األنابيب بتجميع حرارة الشمس وتوصلها للخزان العلوي 
وســنتحدث بالتفصيل عنها في مقالة أخرى، وســنتحدث باختصار اآلن عن 

توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية. 

طرق االستفادة من الطاقة الشمسية
أوال، الطاقة الشمسية الحرارية: 

محطات الطاقة الشمســية الحرارية هي محطات تقوم باســتغالل الحرارة 
الناتجــة مــن اإلشــعاع الشم�ســي والســاقطة على األرض فــي توليــد الكهربــاء.. 
وفي موضوعنا سنحاول أن نتحدث باختصار عن فكرة عمل هذه املحطات 

وأنواعها ومكوناتها الرئيسة.
محطات الطاقة الشمســية الحرارية تســمى أيضا محطات الطاقة الشمســية 
املركــزة Concentrated Solar Power "CSP"علــى عكــس ألــواح الطاقة 
 PhotoVoltaic Panels الشمســية املعروفــة، وهــي األلــواح الفولتوضوئيــة
والتــي تقــوم باســتغالل الضــوء الســاقط علــى األرض مــن الشــمس فــي توليــد 
جهــد كهربــي يــؤدي إلــى مرور تيار كهربي، فمحطات الطاقة الشمســية الحرارية 
تقوم باستغالل الحرارة لتبخير املياه واستغالل طاقة بخار املاء هذه إلدارة 

توربينات تقوم بدورها بتوليد الكهرباء.

 أنواع محطات الطاقة الشمسية الحرارية أو المركزة: 
1 - محطات تعمل بنظام القطع المكافئ.

 تعتمد في آلية تشغيلها على نظم املجمعات الشمسية املكونة من مرايا 
خاصة على شــكل قطع مكافئ تقوم بتجميع وتركيز أشــعة الشــمس على أنبوب 
مركزي ينقل الحرارة إلى مواقع تسخين تعمل على توليد البخار الذي يتولى 
تشغيل التوربينات التقليدية لتوليد الكهرباء في نهاية املطاف. وأكبر محطات 
الطاقة الشمسية الحرارية من هذا النوع هي محطة شمس 1 في "أبو ظبي".   و 
محطة شــمس 1 هي أضخم مشــاريع الطاقة الشمســية املركزة في اإلمارات 

والعالم.
  قال ســلطان الجابر رئيس شــركة "مصدر" التي تشــرف على مشــاريع إمارة 

اقتصاد املعرفة
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أبوظبي للطاقة املتجددة: إن القدرة اإلنتاجية ملحطة "شمس 1" تبلغ 100 
ميجاوات وهي بالتالي "أكبر محطة للطاقة الشمسية املركزة قيد الخدمة في 

العالم".

2 - محطــات الطاقة الشمســية الحراريــة ذات األبراج 
المجمعة:

هــذا النــوع مــن محطــات الطاقة الشمســية الحرارية يتميز مــن ناحية التصميم 
بالبرج املرتفع الذي يكون محاطا من جميع االتجاهات بمرايا عاكسة للضوء، 
كما يتميز من ناحية التشــغيل أن التحكم به يكون عن طريق برنامج حاســوبي 
يجعــل كال مــن هــذه املرايــا يتتبع الشــمس ويعكســها على قمة هــذا البرج، وعمل 
املرايــا يكــون كل منهــا منفصــال فــي حركتــه عن األخرى اعتمادا على زاوية ســقوط 

أشعة الشمس عليها وكذلك بعدها عن البرج.
he-  تبدأ العملية حينما تصطدم أشــعة الشــمس بآالف املرايا والتي تســمى
liostats، وهذه املرايا قابلة للحركة بشكل أتوماتيكي لتتبع أشعة الشمس، 
 Solar Receiver وتقــوم بتســليطها علــى خــزان ميــاه واملوضــح في الصورة باســم
ويمكن أيضا أن نسميه Boiler.هذا الخزان يكون مثبتا على قمة برج يمكن 
أن يصــل ارتفاعــه إلــى 150 متــرا، فيتحــول املاء إلــى بخار محمص بضغط مرتفع 
وحــرارة عاليــة. ويقــوم البخــار الناتــج بــإدارة توربينــات تقــوم بدورهــا بتحويــل 
طاقة البخار إلى كهرباء أو حتى استغالل البخار الناتج بشكل مباشر في أغراض 

صناعية.
 وأكبر هذه املحطات في العالم محطة Ivanpah بصحراء Mojave بكاليفورنيا. 
في هذه املحطة يوجد أكثر من 300,000 مرايا آلية التحكم لتتبع أشــعة 
الشمس وعكسها على خزانات مثبتة على قمة  ثالثة أبراج بارتفاع 457 قدما، 

أي ما يقرب من 140 مترا.
وتقوم هذه املحطة بتوليد 392 ميجا وات من القدرة الكهربية، وقد تم تنفيذ 
هذا املشروع بواسطة BrightSource Energy و Bechtel بتكلفة تصل إلى 
2.2 مليار دوالر، كما تلقى املشروع أيضا دعما من شركة Google بقيمة 168 
مليون دوالر وشركة   power company NRG Energy بقيمة 300 مليون 

دوالر.
ثانيا، الطاقة الشسمسية الضوئية:

 Module او PV solar panels األلواح الشمسية لتوليد الكهرباء أو ما يسمى بـ
هــي عبــارة عــن مجموعــة مــن الخاليا الشمســية PV cells املتصلــة مع بعضها في 

إطار واحد وموصل بينها وبين بعضها توصيل متواٍل أو متواٍز.
أمــا إذا تــم تجميــع مجموعــة من األلــواح الشمســية فــي إطــار أكبــر، ففــي هذه 
كمــا هــو موضــح   Solar Array الحالــة نســميها مصفوفــة ألــواح شمســية أو 

بالصورة. 
Photovoltaic أي الكهروضوئيــة. وهــذا  PV هــو اختصــار كلمــة  واختصــار 
املصطلح يعبر عن طريقة عمل الخاليا املوجودة داخل األلواح الشمسية، 

حيــث إنهــا تقــوم بتحويــل الضــوء الســاقط عليهــا إلى فرق جهد يــؤدي ملرور تيار 
كهربي في األسالك.

أنواع األلواح الشمسية الكهروضوئية :
PV so-   بالطبــع وكمــا قلنــا مســبقا، فإن االلــواح الشمســية الكهروضوئيــة
lar panels تعتبــر أهــم مكــون من مكونات أنظمــة الطاقــة الشمســية لتوليد 
الكهرباء؛ لذلك فإن العميل الذي يبحث عن تركيب نظام األلواح الشمسية 
لتوليــد الكهربــاء يجــب أن يعلم جيدا أن معرفــة كيفيــة اختيــار نــوع األلواح 
الشمسية املناسب له هو أول ما يجب عليه معرفته، وهو أكثر أمر يجب أن 

يتأنى فيه جيدا.
فإن اختيار األلواح الشمسية األكثر كفاءة أو األغلى ثمنا ليس دائما هو الحل 
األمثل، فهناك عدة معايير يجب أن تضغها في حساباتك وهي: التكلفة، و كمية 
الطاقــة الكهربيــة التي تحتاجها، و املســاحة املتوافرة لديك، وكذلك املوقع 
الجغرافي ثــم تبــدأ فــي اختيــار أفضل األلــواح الشمســية التــي توفــر لظروفك 

الكفاءة املطلوبة بأقل تكلفة.
تكنولوجيا األلواح الشمســية املنتشــرة اآلن تعتمد غالبا على كريســتاالت 
الســيليكون، وهذه التقنية بدأت منذ ما يقرب من 50 عاما، وأول اســتخدام 
لهــا كان فــي األقمــار الصناعيــة، واآلن أعلــى كفــاءة يمكــن الحصــول عليهــا في 

افضل أنواع األلواح الشمسية هي 21% .
وفي الحديث عن أنواع ألواح الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء، يتوافر في 
األسواق ثالثة أنواع رئيسة، وهي: monocrystalline silicon solar panels و 
polycrystalline silicon solar panels و thin film solar panels سنتحدث 

عن مميزات وعيوب كٍل منها باختصار :

monocrystalline silicon-1
أو مــا يعــرف باأللــواح األحاديــة، وتســتطيع أن تميزهــا بمظهرها املتناســق الذي 
يــدل علــى نقــاء كريســتاالت الســليكون املصنوع منها الخاليا الشمســية املكونة 
لها. والخاليا املكونة لأللواح الشمسية األحادية عبارة عن سبائك سليكون 
تم تقطيعها إلى شرائح. وتستطيع أن ترى أن أحرف الخاليا ليست متالصقة، 
وهــذا يعطــي األلــواح الشمســية األحاديــة مظهرهــا املميــز، كمــا هــو واضــح 

بالصورة.
  األلــواح الشمســية لتوليــد الكهربــاء مــن هــذا النــوع هــي أغلــى األنواع فــي ثمنها، 
حيث إنها مصنوعة من كريستاالت السليكون النقية، كما أنها تعطي أعلى 

كفاءة والتي تتراوح بين 15 - 21 %. 
 هــذه الكفاءة العالية تجعلك تحتــاج إلــى كميــة أقــل مــن األلــواح الشمســية 

لتغطية الكمية نفسها املطلوبة من الكهرباء.
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كمــا أنهــا تعمــل بكفــاءة أكبــر مــن غيرهــا في 
حالة الضوء الخافت.

تأتي بضمان 20 سنة أو أكثر، وهذا يعني 
ارتفاع عمرها االفترا�سي،
ومن عيوبها ارتفاع ثمنها .

 polycrystalline silicon  -  2
solar panels

مــا يعــرف باأللــواح الشمســية متعــددة  أو 
الكريســتاالت، وبالطبع الفرق بينها وبين 
األحادية واضح جدا من حيث الشكل لو 

قمت بمقارنة الصورتين.
تكــون فيهــا الخاليــا الشمســية عبــارة عــن 

مربعات متراصة كما هو واضح.
وتتميز بانخفاض ثمنها مقارنة باأللواح الشمسية األحادية.

وكفاءتها تتراوح بين 13-17%.
وعمرها االفترا�سي كبير أيضا، وتأتي بضمان 20 سنة أو أكثر.

ومن الواضح أن انخفاض الكفاءة عن نظيرتهــا األحاديــة يجعلــك تحتــاج إلى 
مساحة أكبر للحصول على  كمية الكهرباء نفسها.

كما أن لها عيبا ال يهم الكثيرين، ولكنه أحيانا يؤخذ في االعتبار، وهو أن 
مظهرهــا ليــس جماليــا كمــا فــي حالــة املظهــر 
لأللــواح  الجميــل  االنســيابي  األزرق 

الشمسية األحادية.

thin film solar panels - 3

هــذا النــوع مــن األلــواح الشمســية رقيــق 
وانســيابي كمــا هــو واضــح بالصــورة، ويأخــذ 
شكل السطح الذي يتم تثبيته عليه وله 
عــدة أنــواع اعتمــادا علــى نــوع الســبيكة 
هــذه  ذكــر  بصــدد  ولســنا  منهــا،  املصنــوع 
االأواع، ولكن معظم التطويرات واألبحاث 
التــي تجــرى حاليــا تقــوم علــى التطويــر فــي 
هــذا النــوع بالتحديــد نظــرا ألنــه أســهل 
فــي التصنيــع وكذلــك لــه انســيابية ووزنــه 

وسمكه قليل.

تتميز بانسيابيتها التي تجعلها صالحة للعديد من التطبيقات.
مظهرها متناسق ويعطي مظهرا جميال.

من أرخص األنواع ثمنا، وفي حالة الكميات الكبيرة تقل التكلفة جدا.
ال تتأثر كثيرا بالتغيرات املناخية والغيوم، ولكن من عيوبها أنها أقل األنواع 
كفــاءة ،فكفاءتهــا قــد ال تزيــد علــى %10 ، وذلك بالطبع ســيجعلك تحتاج 
لتغطية مساحة أكبر لتلبية احتياجك للكهرباء ،وهذا يجعلها غير ذات فاعلية 

في حالة املساحات املحدودة وخاصة لالستخدامات السكنية.
وعمرها االفترا�سي أقل من نظيرتها األحادية واملتعددة.

ما أفضــل األلواح الشمســية الكهروضوئيــة لتوليد 
الكهرباء؟

األفضلية تكون هنا لعدة عوامل، أهمها: 
-احتياجك الشهري واليومي للكهرباء بالكيلو وات.

 -املساحة املتوافرة لديك لتركيب األلواح الشمسية.
-شدة اإلشعاع الشم�سي ودرجة الحرارة في مكان التركيب. 

الجدوي االقتصادية مقارنة بما تدفعه من فاتورة الكهرباء
 ففي حالة الوحدات الســكنية التي بها أكثر من شــقة ومســاحة الســطح 

.Monocrystalline محدودة فال بديل عن األلواح الشمسية األحادية
- في حالة وحدات ســكنية بها شــقة واحدة أو اثنتان أو إذا كانت مســاحة 

األســطح كبيــرة جــدا و واســعة،  فاأللــواح الشمســية املتعــددة تصلح جدا لهذا 
.Polycrystalline الغرض

- أما في حالة املساحات املفتوحة كوجود مساحة كبيرة حول املنزل أو إن كان 
منزال من طابق واحد كـ فيال أو شــاليه أو اســتراحة أو حتى مخيم في الصحراء، 
فبالطبع األلواح الشمسية املرنة Thin film هي األنسب من الناحية 
االقتصاديــة، فاملســاحة املتوافــرة أكبــر بكثيــر مــن املســاحة املطلوبــة لتلبية 

احتياجاتك للكهرباء.
أنظمة توصيل الطاقة الشمسية الفولتوضوئية

:) off grid system ( النظام المنفصل عن الشبكة

تعمل بدون أن تتصل بشبكة الكهرباء العمومية، ويتطلب هذا النظام وجود 
بطاريات لتخزين الطاقة الكهربية الزائدة عن االستخدام الستخدامها في 
الليــل،  وهــذه األنظمــة ال بديــل عنهــا فــي األماكــن النائيــة والتــي ال يتوافــر فيها 
شبكة كهرباء عمومية، وبالطبع يمكن أن يعمل هذا النظام في منزل يوجد به 
كهربــاء علــى الخــط األر�ســي أيضــا، ويمكــن بدائــرة كهربية بســيطة جعله يعمل 
أتوماتيكيــا فــي حــاالت انقطــاع التيار الكهربي فقط ،أما باقي الوقت يظل املنزل 

يعمل على خط الكهرباء العمومي. 
:) on grid system ( النظام المتصل بالشبكة

يكــون فيــه عــداد الكهربــاء مــزدوج االتجــاه، أي أنــه يقــرأ  فــي كال االتجاهين، إما 
أن تكون الكهرباء متجهة إلى املنزل أو أن تكون خارجة من املنزل إلى شبكة 
الكهرباء العامة، بمعنى آخر إنك بهذا تقوم ببيع الكهرباء الزائدة عن حاجاتك 

والتي حصلت عليها بالطاقة الشمسية إلى شبكة الكهرباءالعامة.
 ولكن يجب أن تكون سياســة الدولة تعمل بهــذا النــوع مــن العــدادات حتى 
تستطيع تركيبه، وأعتقد أن الدول العربية بدأت تتجه إلى هذا النظام، ومن 
مزايا هذا النظام أنه ال يوجد فيه بطاريات وال منظم شحن، كما أنه ال يوجد 

طاقة مهدرة.
ففي النظام غير املتصل بالشبكة إذا امتألت البطارية وما زال هناك ضوء 
للشمس سيقوم منظم الشحن بغلق الدائرة حتى ال تتلف البطارية، وبالتالي 

اقتصاد املعرفة
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يكون هناك كمية من الطاقة الشمسية التي لم تستغل، 
وحتى لو كانت سياسة الدولة ال تعمل بنظام العداد املزدوج يمكن أيضا 
تركيب أنظمة طاقة شمسية مزدوجة لديك، ولكن ستحتاج إلى إضافة 
دائــرة كهربيــة لتقــوم بفصــل نظــام الطاقة الشمســية وتوصيل شــبكة الكهرباء 
األرضية أتوماتيكيا في حالة إذا كان الحمل زائدا على ما يستطيع نظام الطاقة 
الشمســية إنتاجه، وغالبا ســيحدث هذا ليال؛ ألن النظام ال يوجد به بطاريات 

لتخزين الطاقة.
واالختيــار بيــن النظاميــن ســواء كان املنفصــل عــن الشــبكة أو املتصــل بالشــبكة 
ال يكون عشوائيا، ولكن هناك معايير يتم االختيار على أساسها بين النظامين، 
فمثــال لــو كان املــكان ال يتوافــر فيــه شــبكة كهربــاء عموميــة باألســاس، فليس 

أمامنا بديل عن اختيار النظام املنفصل عن الشبكة.
ومثــال إن كانــت املســاحة املتوافــرة لدينــا صغيرة نســبيا ولن نســتطيع تركيب 
نظام ألواح شمســية فيها يســتطيع أن يولد لنا كل كمية الطاقة الكهربية التي 
نحتاجها بالطاقة الشمسية وحدها سنضطر في هذه الحالة أن نقوم بعمل 

النظام املتصل بالشبكة.
واالختيار أيضا قد يكون له جدوى اقتصادية، فأحيانا نولد نصف الحمل 

بالطاقة الشمسية والنصف اآلخر بالشبكة األرضية للتوفير،
أو حتــى لجعــل النظــام يعمــل فقــط فــي حــاالت انقطاع التيار الكهربي عن شــبكة 

الكهرباء العمومية،
وقد استخدمت الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء في تطبيقات عديدة منها 
محطات توليد الكهرباء وتحلية املياه، وتشغيل إشارات املرور وإنارة الشوارع، 
وتشغيل بعض األجهزة الكهربائية مثل الساعات، واآلالت الحاسبة، وتشغيل 
األقمار االصطناعية واملركبات واملحطات الفضائية و ســيارة تســير بالطاقة 

الشمسية تصل سرعتها إلى 60 ميال )96 كم( في الساعة.

مستقبل الطاقة الشمسية:
وظهرت أهمية الطاقة الشمسية مجددا كعامل مهم في االقتصاد العالمي، 
وفي الحفاظ على البيئة مع اســتخدام الســخانات الشمســية في معظم دول 
العالــم وحتــى الغنيــة منهــا لتســخين امليــاه ملختلف األغراض، وقــد زاد في أهميتها 

نجاحها في التطبيقات العملية وسهولة تركيبها وتشغيلها.
 وظهرت استخدامات تراعي الشكل الجمالي مع األداء كوحدات ذكية تركب في 
محطــات االنتظــار واملصايــف والشــوارع تقــوم بتوليــد الكهربــاء واســتخدامها في 
تشغيل وحدات توزيع شبكات "واي فاي" وأجهزة شحن للموبايالت باإلضافه 
للتطور الكبير في صناعة السيارات الكهربية الذي أتاح الفرصة الستخدام 

الطاقه الكهروضوئية في تشغيلها.

 وتعــد اململكــة األردنيــة الهاشــمية الدولة األولى فــي منطقــة الشــرق األوســط 
في تفعيل اســتخدام الطاقة الشمســية وتصنيع وإنتاج وتطوير الســخانات 
الشمســية، والتي تصل نســبة اســتخدامها إلى %40 من مجموع البيوت 
السكنية، ويركب فيها سنويا ما يقارب من 15.000 جهاز طبقا لإلحصاءات 
الرســمية، هذا باإلضافة إلى اســتخدامها في املستشــفيات واملدارس والفنادق 
وتدفئــة بــرك الســباحة، وفــي العديــد مــن التطبيقــات الصناعيــة والخدمية 
والزراعية، حيث يتم تركيب السخان الشم�سي والذي يتناسب مع جميع 
التطبيقــات علــى اختــالف أحجامهــا كنظــام مســتقل ودائــم أو كنظــام مســاعد 

ألنظمة التدفئة املركزية وأنظمة تسخين املياه.

الجدوى االقتصادية وانخفاض األسعارلنظم الطاقة 
الشمسية

بعد التطور الكبير في أساليب تصنيع ألواح الطاقه الكهروضوئية وهي األكثر 
كلفة في بناء املحطة انخفضت األسعار بشكل كبير وما تزال في االنخفاض 
حيث أصبح استخدام الطاقة الشمسية اقتصاديا في األماكن التي تعتمد 
فــي توليدها للطاقة الكهربية على اســتخدام البتــرول وأيضا فــي االســتخدام 
الصناعي بعد ارتفاع أســعار الكهرباء وتخفيض الدعم.. أصبحت منافســا 

قويا لشبكة الكهرباء العامة.

المراجع
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في خبر يبعث على األمل في قدرات شبابنا اإلبداعية وتحديهم للصعاب، نجح 
فريق من طالب مصريين في كلية الهندســة بجامعة املنصورة في تحقيق املركز 

الثاني في مسابقة عاملية لروبوتات كشف األلغام.
وتعد مشكلة األلغام املتخلفة من الحرب العاملية الثانية في مصر وما زالت 
تحصــد أرواح األبريــاء إلــى يومنــا هــذا. وقــد قــدرت بنحو 20 مليونا فــي الصحراء 
الغربيــة وحدهــا، وهــو رقــم هائــل يســتحيل معه إزالتها يدويا. فــي خالل العقدين 
األخيرين ظهرت عدة محاوالت البتكار جهاز يبحث عن األلغام آليا، يسمى هذا 

النوع من األجهزة روبوت). 
وقد نظمت جمعية مهند�ضي الكهرباء واإللكترونيات بالتعاون مع شركة 
“حدث” لإلبداع و ريادة األعمال مسابقة لـ روبوت األلغام هذا العام وللعام 
الرابــع، وتنافــس فيهــا 70 فريقــا علــى مســتوى الجمهورية. فاز في املســابقة فريق 
Ten in Black من طالب هندسة املنصورة باملركز األول، الفريق مكون من 
10 طــالب مــن تخصصــات مختلفــة ميكانيكية وكهربية، أعضاء الفريق هم: 
أحمد محمد رزق، محمد جمال محمد السيد، حنان العدلي، أحمد طارق 
الناغي، ريهام محســن، عمرو فايز محمود، روان الحســن، محمد مصطفى 
زيدان، ميرنا محسن، محمد مسعد الشعراوي، عبد الرحمن الديري.. وقد 

سافروا إلى شيلي حيث أقيمت املسابقة العاملية وحصلوا على املركز الثاني.
يقول أحمد رزق رئيس الفريق “إن الجهاز، الذي أسموه “جريندايزر” يعتمد 
على اكتشاف األجسام املعدنية والتي قد تكون مدفونة في التراب ويقوم 
بمسح منطقة معينة وإصدار إنذار صوتي وضوئي عند اكتشاف لغم، كما أنه 
يرسل رسالة إلى جهاز حاسب آلي بحيث يقوم الحاسب برسم خريطة كاملة 

لأللغام املوجودة في املوقع.
ويــرى رئيس الفريق أن على الشــباب ضــرورة اقتحــام مجــال اإلبــداع، فــي هذا 
العصر الذي لم يعد فيه مستحيل، وأنه ال بد من الصبر واملثابرة واالعتماد 
علــى النفــس، حيــث إن الجهــات الراعية لألســف محــدودة، ويضيف.. لم يقف 
بجانبنا سوى رئيس الجامعة أ.د./ محمد القناوي وعميد كلية الهندسة أ.د./ 
زـكـي زيــدان والوكيــل أ.د./ هشــام عرفات، 
الســفر  تذاكــر  لنــا  وفــروا  حيــث 
وذللــوا بعــض املصاعــب اإلداريــة، 
ولكننــا كنــا نأمل املزيــد من 
الدولــة ككل وليــس فقــط من 

الجامعة.
بــد  ال  إليهــم..  صوتنــا  نضــم 
مــن وجــود خطــة عامــة علــى 
لدعــم  الدولــة  مســتوى 
الشــباب،  املبتكريــن 
لنقابــة  يمكــن  وربمــا 
أن  املهندســين 
وضــع  فــي  تســاهم 
ملســاندة  سياســة 
املبتكرين، ودعمهم 
ماديا وتوصيل مبتكراتهم للمسؤولين. 

طالب مصريون يحصدون
المركز الثانى فى مسابقة عالمية

أحكام بالجملة أثناء المجلس السابق تكِبد النقابة الماليين

اقتصاد املعرفة
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نشر فريق بحثي من كلية الهندسة بجامعة كولومبيا األمريكية، تحت إشراف 
األســتاذ كينيــث شــيبارد والــذي أشــرف علــى طالب الدكتــوراه جاريــد روزمان، خبر 
اكتشــاف مذهل يتلخص في نجاح الفريق فــي تحويــل الطاقــة الكامنــة فــي جميع 
micro- الخاليا الحية إلى طاقة كهربية مباشرة يمكن أن تغذي معالجات دقيقة
processor ممــا سيســمح فــي املســتقبل بــزرع أجهــزة ذكيــة داخــل جســم اإلنســان. 
الخبــر تــم نشــره فــي مجلــة Nature.Communications عــدد 7 ديســمبر 2015 وهــي 
مجلــة مفتوحــة علــى اإلنترنــت تصدرها  دار النشــر ذاتها التي تصدر املجلة املرموقة 
والعريقة Nature. كما نشر الخبر في عدد ديسمبر 2015 من مجلة العلم والحياة 
الفرنسية Science et Vie املفتوحة أيضا على اإلنترنت. وننصح القراء بمتابعة 

أحدث االكتشافات التي تنشر عليهما.

الطاقة الخلوية في الكائنات الحية:
املصدر الرئي�سي للطاقة في جميع الكائنات الحية يأتي بشكل مباشر أو غير مباشر 
من عملية التمثيل الضوئي للكلوروفيل املوجود في النبات والذي يمتص الطاقة 
الشمسية ويحولها ملواد عضوية مفيدة. نتغذى نحن البشر على هذه املواد بشكل 
مباشر من النباتات أو غير مباشر من حيوانات تغذت بدورها على النباتات. تشمل 
هذه املواد السكريات واألحماض األمينية واألحماض الدسمة واملسؤولة عن إنتاج 

الطاقة. 
من خالل عملية التنفس، يتم تحويل هذه املواد إلى مادة موجودة في جميع الخاليا 
الحيــة وتســمى أدينوزيــن ترايفوســفيت AdenosineTri-Phosphate أو اختصــارا 
ATP.  تعتبر هذه املادة مخزنا للطاقة )أو بطارية إن شئت( يمكن أن تتكسر جزئيات 
ATP بســهولة منتجــة طاقــة ومــواد ذات حجــم أصغــر تعتبر نفايات يجب التخلص 

منها من خالل الدم والكلى في صورة بول. 
الطاقة الناتجة عن التكسر تستخدم في جميع العمليات الحيوية، منها على سبيل 
املثــال انقبــاض جميــع العضــالت فــي الجســم واملســؤولة عــن الحركة، وعلى رأســها 
أهم عضلة وهي القلب ذاته، منها أيضا الطاقة التي تستهلكها الكلى لكي تتمكن من 
فصل بعض مكونات الدم الذي يرد إليها لكي نحصل على دم نظيف يعاد ضخه في 

الجسم وبول يتم التخلص منه. 

التحويل إلى طاقة كهربية:
تم عمل غشاء رقيق أبعاده بضعة ميلليمترات مكون من نسيج صناعي، والغشاء 
مغمور في سائل يحوي جزيئات ATP كما اإلنزيمات املسؤولة عن التكسير. حينما 
يبدأ تكسر جزيئات ATP فإنها تعمل كمضخة أيونية تدفع األيونات املوجبة في 
اتجاه كما تدفع األيونات الســالبة في اتجاه آخر، كنتيجة النبعاث الطاقة. هناك 
قطبان على جانبي الغشاء يقومان بتجميع الشحنات املوجبة والسالبة في كل 
اتجاه؛ مما يشكل مصدرا للجهد الكهربي. بلغ الجهد الكهربي املولد 78 ميللي فولت. 
يعمــل الفريــق البحثــي اآلن علــى تصغيــر الجهــاز بدرجــة كبيــرة، حوالــي ألــف مرة على 
األقــل لنصــل لجهــاز فــي حــدود امليكــرون، أو تصغير حوالي مليــون مرة لنصل لجهاز 

في حجم النانو.

التطبيقات المرتقبة:
ال تستطيع األنظمة اإللكترونية الحديثة مضاهاة عدد كبير من األنظمة الحيوية 
في دقتها وكفاءتها، فأنف الكلب مثال يمكن أن تكتشف وجود مفرقعات بدقة تفوق 
أي جهاز معروف. بواسطة االكتشاف الجديد، بدال من استخدام كلب يمكن أن 
نستخدم جزءا صغيرا من الخاليا في أنف الكلب، والتي يتم تغذيتها بهذا االكتشاف 
لنحصل على جهاز كشف مفرقعات صغير ومحمول، ومن املمكن أن نأخذه في أي 

مكان.

هناك أيضا اتجاه الســتخدام أجهزة تعويضية صناعية مثل القلب الصناعي 
والكلية الصناعية، وذلك في حالة فشل األجهزة الحيوية األصلية عن تأدية 
وظيفتها. لن تصبح األجهزة التعويضية بنفس كفاءة الجهاز الطبيعي السليم، 
ولكن وجودها بال شك مطلوب. هذه األجهزة تحتاج لطاقة، غالبا في صورة كهربية. 
ســيكون هــذا االكتشــاف فتحــا مهمــا لكل األجهزة التعويضيــة والتي يمكن تغذيتها 
بالطاقة املطلوبة من خالل العمليات الحيوية املوجودة بالفعل في جسم اإلنسان.

معالج دقيق
يستخدم الطاقة الخلوية
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الطباعة ثالثية األبعاد
عرض كتاب جدير بالقراءة:

.. التصنيع أو التشغيل باإلضافة

اقتصاد املعرفة
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الطباعــة ثالثيــة األبعــاد 3D printing هــو اللفظ الشــائع لوصف أســلوب 
تصنيع جديد يشار إليه بلفظ أكثر دقة على أنه )التصنيع أو التشغيل 
باإلضافةAdditive Manufacturing (، كنقيض لألســلوب التقليدي 
وهــو التشــغيل باإلزالــة )الخراطــة، التفريــز ...(. الطابعــة العاديــة تطبع 
صــورة علــى ورقة ويكون الناتج ثنائي األبعــاد أو مســطحا، أمــا الطابعة 
ثالثيــة األبعــاد فإن الناتج عنها يكون مجســما ثالثــي األبعــاد، قــد يكون 

تمثاال كامال! 

الحصول على شكل مجسم:
الفكــرة بســيطة نســبيا، ولكــن التطبيقــات هائلــة. تقــوم رأس الطباعــة 
بوضع مادة، تناظر الحبر ولكنها سميكة نوعا ما، على سطح. يتم التحكم 
فــي حركــة رأس الطباعــة بذات األســلوب العادي املتبــع فــي الطابعات 
العاديــة، مــن خــالل جهــاز كمبيوتــر مــزود ببرنامج خاص. تتجمــد املــادة 
بسرعة، قبل أن تقوم الرأس بطباعة طبقة أخرى، ثم طبقة أخرى... 

وهكذا حتى يتم الحصول على الشكل املجسم املطلوب.
ظهــر أول جهــاز مــن هــذا النــوع تاريخيا عام 1981 على يــد هيديوكوداما 
مــن معهــد ناجويــا لألبحــاث الصناعيــة اليابانــي. ولكنــه كان بدائيــا إلــى حــد 
بعيد، وميزته األساسية هو ظهور الفكرة لحيز الوجود. ثم تطور كثيرا مع 
الوقت وبدأت تظهر تطبيقات صناعية له تدريجيا، إلى أن حدث التطور 
الحاســم فــي أوائــل العقــد الحالي)(، عنــد ظهــور الطباعــة ثالثيــة األبعاد 
للمعادن، بعد أن كانت هذه التقنية مقتصرة على البوليمرات. في هذه 
اللحظة أصبح منافســا ملاكينات التشــغيل الرقمية CNC )ســواء مخارط 

أو ماكينات التفريز الرقمية( والتي تعمل بأسلوب التشغيل باإلزالة. 
في الحقيقة هناك تشــابه كبير بين األســلوبين. في الحالتين نبدأ بشــكل 
فراغي يتم رسمه على الكومبيوتر باستخدام برامج الرسم ثالثية األبعاد، 
ثم يقوم برنامج آخر بتحويل إنتاج هذا الشكل إلى مراحل آلية، غالبا 
ما تكون في صورة طبقات. بعد ذلك يتحكم برنامج في تحريك رأس 
التشــغيل لتنفيــذ الشــكل الفراغي املطلــوب. الفــارق الوحيــد بينهمــا هو 
أن ماكينــات CNC تبدأ بكتلة من املعدن وتقــوم بتفريغهــا علــى مراحل 
حتى نصل للشكل املطلوب، أما الطابعة ثالثية األبعاد فهي تبدأ بالفراغ 

وتضيف مادة على مراحل حتى نصل للشكل املطلوب.

انخفاض التكلفة:
تتيــح هــذه التقنيــة إنتــاج قطعة واحدة أو عــدد محدود من القطع بتكلفة 
زهيدة نسبيا مقارنة بأي أسلوب آخر، أما إنتاج آالف أو ماليين من 
القطــع فيلــزم اســتخدام أســاليب أخــرى مناســبة، مثــل الســباكة بالحقــن 
Injection molding. وبالتالي فهــي تصلــح باألخــص إلنتــاج نمــوذج أولي 
تجريبــي أو إلنتــاج قطعــة غيــار غيــر متوافرة. وينتظر أن تلعب هذه الطابعة 
دورا محوريــا فــي تطويــر اقتصاديات العالم النامي، لســعرها الزهيد 
نســبيا، وكونها تشــجع االبتكار، وبالتالي دخول هذه الدول في عالم 

اقتصاد املعرفة بسهولة.

 الخطوط العريضة للتصنيع:
يبدأ التصنيع بعمل نموذج ثالثي األبعاد للجسم املطلوب.. قد يستخدم 
لذلك أحد برامج الرسم أو التصميم باستخدام الحاسب CAD. كما قد 
يستخدم ما يسمى املاسح ثالثي األبعاد 3D scanner إذا كان هناك جسم 
موجود بالفعل، ونحتاج لعمل نســخة إضافية منه. يشــابه املاســح ثالثي 
األبعاد املاســح العادي، عدا أنه يلتقط عدة صور من زوايا متعددة، ثم 
يقــوم برنامــج خــاص بدمــج املعلومــات فــي هــذه الصــور للوصــول للنمــوذج 

 .CAD ثالثي األبعاد الذي كان يمكن أن نحصل عليه باستخدام برامج
الخطــوة التاليــة هــي اســتنباط خطوات التصنيع بدءا من النمــوذج 
ثالثــي األبعــاد فــي ملف نمطي يســمى STL. عــادة مــا يتــم تقســيم الشــكل 
لطبقات. سمك الطبقة عادة ما يكون حوالي 100 ميكرون، وإن كان 

هنــاك طابعــات لهــا دقــة عالية، ســمك الطبقة فيها يصــل إلى 16 ميكرونا. 
يتــم تحريــك رأس الطباعــة لـ"رســم" كل طبقــة بدقــة تضاهــي دقة طابعات 
G- الليزر، أي من 50 إلى 100 ميكرون. امللف الناتج مكتوب بأسلوب
 .CNC تماما كما تفعل جميع ماكينات التشغيل بالتحكم الرقمي code

يمكــن بهــذه التقنيــة اســتخدام مــواد مختلفــة لتصنيــع نمــوذج. نحتاج 
أحيانــا لعمــل تجويــف داخلــي فــي الجســم. يتم ذلك بمــلء التجويف بمادة 
خاصة، ثم يتم إحاطة املادة باملواد األخرى املكونة للجسم. في النهاية تتم 

إذابة املادة الخاصة لكي تترك محلها فراغا. 
فــي النهايــة يتم التشــطيب لتنعيــم الســطح بحيــث ال تظهــر آثــار الطبقات 

للعين املجردة.
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يجــري النيل بيــن ضفتيــن، إذا انهــارت إحداهما 
تســربت مياهه إلي بحر الرمال، وســارع الفالحون 
طالبيــن )العــون(، لمــد الجســور ورأب الصــدوع، 

والحفاظ على ماء الحياة.
الديمقراطية مبدأ وســلوك تدير بــه المجتمعات 
أنهــار حياتها، حيــث المعارضة جــزء عضوي في 
النظام العام، ال تعامل معاملة عدو يجب اجتثاثه، 
تنتقــد وتراقب، وتعبر عن االختالف في الرأي الذي 
هو من طبيعة األمور، وليس هناك من حدود سوى 
اجتماع ضفتي النهر على حماية ماء الحياة، وهو 

هنا المصلحة العامة.
في هذا الصدد ال تدعي هيئة تحرير المجلة أن فتح 
نافــذة لجماعات المعارضة، أمــر يخصها وحدها، 
فقد كانت أيضا وجهة نظر النقيب العام، وهو ما 
يدعم منهجها فــي عرض كافة الرؤى واألفكار، 
ســواء ألولئك المتعاونين مع المجلــس أو الذين 

يرفضــون التعاون معه، وليس لدينا حدود ســوى 
ترســيخ مبدأ الموضوعيــة، وااللتــزام بالحقائق، 
والســمو بلغة الحوار، كي تكون صفحات المجلة 
مساحة لكســر جدران العزلة، والخروج من كهف 
التعصب المعتم المؤســس علــى التخمين، وحصر 
الفوضى الناجمة عن افتقاد آليات الحوار، وتبادل 
اآلراء واألفكار، واالرتقاء بمنطق التفاهم بغرض 
تأكيد وتوطين مبدأ المنفعة العامة للمهندسين، 
وبنــاء جدران الثقــة، وأســس المصداقية، ويحل 
التعــاون والمشــاركة محــل التعصــب والتنابــذ، 
وتحقيق أكبر قدر من الوحدة بين جماعات النقابة 
المشتتة بين ضعف التجربة وسيادة التنابذ، لتصيب 
جهــود الجميــع أو الغالبيــة العظمــي في نهر 
تقدم مياهه الخصبة إلى مصب وحيد، هو مصالح 

جموع المهندسين ومصلحة الوطن العليا.

الضفة األخرى

رئيس التحرير

حوار
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حوار مع المعارضة
جماعة الجمعية العمومية
بناء رابطة شباب المهندسين

أجرى الحوار: رئيس التحرير 
والمهندس محمود عثمان

على مدار عقود مــن التجميد ونقابة 
المهندســين تعاني صراعــا وجوديا.. 
فطــوال ســنوات الحراســة، ومناضلو 
النقابــة يصارعون أجهــزة الدولة من 
أجل فــك أسْــر نقابتهم حتــى تحول 
السماح بفكرة العمل النقابى نفسها 
إلــى صراع سياســى بحــت ال عالقة له 
باالرتقــاء بمهنــة الهندســة.. وبعد 
حــراك 25 يناير و فك الحراســة ضخت 
دمــاء جديــدة فــى شــرايين التغييــر 
المأمــول، ولكــن مــا لبثــت النقابة أن 
أصبحت مســرحا لصراع سياسي قديم 
فرض وصايته على المشــهد وشــغل 
الجميــع عــن التركيــز علــى الهــدف 

األصلي الذي من أجله أنشئت النقابة.
اآلن نحــن على أعتــاب مرحلة جديدة.. 
فقد حــان الوقت لكى يتخلص الجميع 

من إرث هذه الصراعــات العبثية ويتم 
ليبتكــروا  المهندســين  كل  إشــراك 
مبــادرات خالقــة لبنــاء أســس نقابة 
تليق بأكثر من ســتمائة ألف مهندس. 
وعلــى عتبات طريق التغييــر اإليجابى 
والبنــاء، ســوف تبــرز حتميــة تحــول 
العمــل النقابــى من بوتقــة للحركات 
االحتجاجيــة وبيروقراطية قديمة إلى 
عمل مؤسســي ال مركزي يتبع أساليب 
الشــاملة  والجــودة  الحديثــة  اإلدارة 
التى تســعى إلى التطوير والتحســين 
المستمر لألداء، وذلك لن يتأتى إال من 
خالل عمل جماعي يتكاتف فيه جميع 
المهندســين حبا فــى المهنة للقيام 
بدورهــم الوطني التنمــوي بعيدا عن 
الخالفــات األيديولوجيــة والصراعــات 

السياسية.

مجلــة  فــإن  المنطلــق،  هــذا  ومــن 
المهندسين سعت للتعريف بالجماعات 
المختلفــة المرتبطة بالعمــل النقابى 
بهــدف مــد جســر التواصــل بيــن كل 
المبــادرات لتعظيــم الفائــدة من كل 
المجهــودات المبذولــة..  وقد اخترنا 
فى هــذا العدد مجموعة مــن “بناء” 
و”الجمعيــة العموميــة” ليجري رئيس 
التحريــر م/ فتحى إمبابى حوارا مثمرا 

مع ممثليهم وهم:
 م. إيمان عالم.

م. سيد محمود.

م. أحمد هشام.
م. مصطفى نجم.

م. سعيد أبو طالب.
م. هانى الشربينى
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“بناء”.. كيف نشأت؟
منــذ عــام 2003وحتــى قيام ثــورة 25 يناير، كان هناك نضال نقابي 
متصــل اشــترك بعضنــا فيــه مــن خــالل “مهندســين ضد الحراســة” 
و” مهندســين ضــد االنحــراف” وغيرهمــا. وعندمــا طالت مدة 
الحراسة بدأ الجميع  يشعر باإلحباط وانعدام األمل فى رفع 
الحراســة عــن نقابتهــم، ثــم أتت ثورة 25 ينايــر لتخلق رغبة جامحة 
بين جموع املهندسين ليشاركوا فى تغيير هذا الوضع الجامد 
وتحريك املياه الراكدة فيفكون أْسر نقابتهم بعد 17 عاما ولتجرى 

أخيرا انتخابات بعد طول انتظار.
 وخالل االنتخابات األخيرة كانت هناك قائمتان متنافستان “تيار 
االستقالل” و”تيار مصر املستقبل”، وقبل االنتخابات بفترة 
وجيــزة قررت القائمتان االتحاد فى قائمــة واحــدة قويــة ملواجهة 
قائمة اإلخوان املفترضة. فقررت مجموعة من الشباب بعد 
تنحيتهــم مــن القوائــم االنتخابيــة االنفصــال وتكويــن قائمة”بنــاء” 
لخــوض االنتخابــات خــالل 15 يومــا فقط، ومن الجديــر بالذكر 
أنــه لــم تخــض أيــة قائمة أخرى االنتخابات. والواقــع أنــه بالرغم 
مــن عــدم فــوز” بنــاء” بنســبة مؤثــرة مــن املقاعــد إال أن خوضهــا 
االنتخابات هو ما أعطى مشــروعية للعملية االنتخابية التى كانت 

ستقتصر على استفتاء على قائمة واحدة تنافس نفسها.

“الجمعية العمومية”.. كيف نشأت؟
بعــد ثــورة 25 ينايــر بــدأت مجموعــات عــدة من املهندســين 
تتواصــل لتشــكل شــبكة متشــعبة مــن التكتــالت ذات األهــداف 
املختلفــة، فكان هناك باإلضافــة للتكتــالت القديمــة “مهندســو 
امليدان” و”مهندســون ضد الكرا�ضــى” و”مرصد” و”اتحاد شــباب 
املهندسين” و”تمرد” و”17 يناير” وغيرهم كثيرون قد يصلون  إلى 
الخمسين. وبغرض عدم تكرار وتشتيت الجهود، فقد تم االقتراح 
لدمــج هــذه التكتــالت فــى تكتــل واحــد تم تســميته “ تجمع مهند�ضــي 

الجمعية العمومية”.ما أهداف “بناء”؟

هــدف “بنــاء” هــو جــذب أكبــر عــدد من شــباب املهندســين للقيام   
بــدور مؤثــر ودمجهــم فــى العمــل النقابي وخاصــة بعــد عــزوف 
معظمهــم عــن املشــاركة. ومــع املجلــس الحالــي كان لـ”بنــاء” تواجــد 
بارز فى لجان مهمة، مثل “لجنة حصر أصول النقابة”، “لجنة 
القانون”، “لجنة تدريب الشباب” و”لجنة املكتبات”. وبالرغم 
من أن تكوينها مرتبط بأســباب انتخابية بحتة إال أنها تســتكمل 
مســيرة نشــاطها النقابي من خــالل مراقبتهــا ومتابعتهــا للمجلس 

الحالي.
“بنــاء” لديهــا هــدف توســيع مســاحة دائرة العمل النقابي ليشــارك 
فيهــا 700,000 مهنــدس أكثــر مــن نصفهــم مــن الشــباب، فحاليــا 
ال يشــارك فى الجمعيــة العمومية ســوى أعــداد رمزيــة تتــراوح 
مــن 1000إلــى 2000مهنــدس بحــد أق�ضــى، وهــذا يجعــل تمثيــل 
املهندسين غير واقعي؛ ألنه ال أحد يملك الحقيقة ليعبر عن جموع 

املهندسين بمعزل عن %99 من جموع املهندسين.
أيضا، انخراط هذا العدد الضئيل بصورة تطوعية فى العمل 
النقابي يلقى بأعباء ثقيلة للغاية على املشاركين الذين يبذلون 
مجهودات خرافية ال تتواءم مع فكرة العمل التطوعي، وكونهم 
مشتغلين بوظائف أخرى كمصدر للرزق. وبصراحة شديدة ال 
يمكن لوم هؤالء الفدائيين على رغبتهم فى االستئثار باتخاذ القرار 
فى ظل عزوف الغالبية العظمى عن املساهمة بأى مجهود أو حتى 
االهتمــام بمتابعــة العمــل النقابــي الذى مــن املفترض أنه يصب فى 

مصلحة املهندسين املباشرة.

ما مبادئ بناء؟
نحــن نؤمــن بوجــوب عــدم تداخل العمل النقابــي مــع العمل 
الحزبــي السيا�ضــي، ولذلــك فقــد اعترضنــا بشــدة علــى تقديــم 
النقيــب املهنــدس طارق النبراوى درع املهنــدس إلــى وزيــر العدل 
واعتبرنا ذلك موقفا سياسيا داعما للمؤسسة التنفيذية دون 
استشــارة جمــوع املهندســين. وبالرغــم مــن أن النقيــب ناضل معنا 
لفك ســيطرة جماعة اإلخوان علــى النقابــة وتوظيفهــا سياســيا 

حوار
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بصــورة كاملــة إال أننــا نعتبــر موقفــه األخير بمثابة اإلخالل بمبدأ 
االستقاللية.

ما أول مهمة ســتقوم بهــا “بنــاء” إذا كان لها وجود في 
المجلس؟  

فــي حــال وجود “بناء” باملجلس ســتبدأ بفصل إدارة أصــول   
النقابــة وممتلكاتهــا عــن املجلــس.. ستســعى لوضــع لوائــح إداريــة 
لنوادي النقابة والنقابات الفرعية فى كل املحافظات بشــكل يتســم 
بالشفافية، ووفقا لقواعد ونظم إدارية واضحة ومعلنة، ولتقتصر 
مســؤولية املجلــس علــى املتابعــة واملحاســبة فقــط وليس اإلدارة 
نفســها حتــى يتفــرغ ملهمتــه األصليــة.. هــذا الدور الذى يحتــاج إلى 

إبداع وتفكير خارج الصندوق ويرتبط برعاية املهنة واالرتقاء بها. 
ونعتقــد أن هــذه املرحلــة تحتــاج إلــى تضافــر كل الجهــود الجماعيــة 
وليس الفردية لوضع أسس ونظام ولوائح محددة للعمل النقابي، 
وذلــك لتنظيــم الحالــة الهالميــة التــي يتســم بها العمل التطوعي 
النقابي والتي تسيطر، ليس فقط على نقابة املهندسين، بل 
على كل املجاالت املشابهة فى مصر وذلك بسبب خلفية تاريخية 
مسؤول عنها في املقام األول الرفض التاريخي للدولة للعمل 

النقابي املنظم وسعيها الدائم لتفريغه من محتواه.
أيضــا، إعــادة تنظيــم وتقنيــن العمــل التطوعــي أو املدفــوع األجر 

وربطه بتحقيق النتائج، وليس الوجود فقط.

مــا العقبــات التي تعيــق التعــاون اإليجابي بيــن كل أجيال 
المهندسين للنهوض بالنقابة؟

أوال: وجــود اختالفــات جوهريــة فى بعض املفاهيم بين الجيل 
القديم وجيل الشــباب، فاســتعجال الشــباب النتائج ورفضهم 
للوصايــة األبويــة من الجيل القديم يؤدي فــى بعــض األحيــان إلى 
عــدم احتــرام أدبيــات العمــل النقابى.. أيضا هناك مــن الجيل 

القديم مْن ال يؤمن فعال بتمكين الشباب من تقرير مستقبلهم.
ثانيــا: صدمــة الشــباب حديثــي التخــرج مــع الواقــع العملــي للبلــد 
وظروف العمل تجعلهم يكافحون من أجل لقمة العيش الغاية فى 
الصعوبــة ويعجــزون عــن االلتــزام بالعمــل النقابــي التطوعــي الذي 
ليــس لــه مــردود ســريع يخرجهم من إحباطــات الحية العملية ملهنة 

الهندسة فى مصر.
ثالثا: اســتعجال النتائج من قبل شــباب املهندســين بسبب طبيعة 
عصر التغييرات السريعة يجعلهم غير صبورين وغير مثابرين على 

العمل الطويل لجني ثمار النتائج اإليجابية.
رابعا: استصغار املهام الالزمة لبناء أى عمل نقابي.

الشــديد  التزامهــم  مــن  وبالرغــم  للكبــار،  بالنســبة  خامســا: 
ومجهودهم الكبير املتصل فى العمل النقابي، إال أن سيطرة 
الصراعــات األيديولوجيــة القديمة بينهم تجعلهم يعملون بصورة 
منفصلــة عاجزيــن عــن التعــاون مــع املختلفين عنهــم فكريا فى عمل 

منظم بصورة يعجز الشباب عن فهمها أو استيعاب خلفياتها.

هل هنــاك فروق بيــن مجلس اإلخــوان الســابق والمجلس 
الحالي؟

املجلــس الســابق وبالرغــم مــن محاوالتنــا املســتميتة للتعــاون معــه 
إال أنه كان شديد االنغالق تنظيميا كأنه كيان عضوي تابع 
للجماعــة، وقــد أدى هــذا إلــى أنهــم أصبحوا ال يدعــون أحدا غيرهم  
إلــى أي مــن اللجــان حتــى يســتريحوا مــن عبء التعــاون مع أى طرف 

مختلف عنهم.
أمــا املجلــس الحالــي، وبالرغــم مــن تحفظنــا علــى الكثير من األشــياء 
إال أن هناك قدرة على التعاون بصورة فاعلة وليس بصورة 
شــكلية. ويحســب للمهندس طارق النبراوى النقيب الحالى اتباعه 
سياســة البــاب املفتــوح وترحيبــه لــكل املبــادرات من كافــة التيارات 
حتــى املختلفــة عنــه. أيضــا ترحيبــه بكل مــن يريــد املســاهمة بأي 

عمل نقابي، فنحن لدينا مثال مساهمات فى لجان عدة.. أيضا- 
كمجموعة- قمنا بزيارة نقابة الوادي الجديد والعريش ورحب 

بمجهودنا فى تنشيط هذه النقابات وزار معنا الوادي الجديد.
ونحــن نــرى أنــه أيــا كانــت التجــاوزات املوجــودة والتــي يقــوم املجلــس 
الحالــي بحســاب املســئولين عنهــا بصــورة غيــر حاســمة مــن وجهة 
نظرنــا، وأيــا كانــت تحفظاتنــا علــى أســلوب إدارة النقابة للعالقة مع 
السلطة التنفيذية، وأيا كان اعتراضنا على استمرار عمل مْن ثبت 
تورطهم فى تجاوزات فجة، فإنه على األقل يتعاون ويرحب بالعمل 
مــع كل املختلفيــن املنتقديــن لــه. ونحــن نــرى أن الشــباب الذى يئس 
ويضــن بمجهــوده لبنــاء النقابــه نتيجــة لخالفــه الشــديد مــع الجيــل 
الســابق يفــوت فرصــة كبيــرة للمســاهمه فى بنــاء نقابتــه واالرتقاء 
بمهنة الهندسة التى لن ترقى إال بمجهود طويل دءوب وصبر ال ينفد 

وتعاون مع كل األطراف حتى لو كنا على خالف معهم.  

نقابة المهندسين وتحديات مصيرية:
-1 إعــادة تعريــف الهــدف مــن وجــود النقابــة وتحديــد أولوياتهــا 
بوضــوح ووضــع إســتراتيجيات واقعيــة لتحقيــق هــذه األهــداف 
بعيدا عن شعارات البرامج االنتخابية املتشابهة التى تفتقر إلى 
القدرة املؤسســية على تحقيق أهدافها النظرية. مطلوب ثورة 
إدارية لوضع هيكل تنظيمي ال مركزي مرن وتعريف وظيفي واضح 
فيه املســؤوليات املرتبطة بتحقيق نتائج وخط واضح للســلطات. 
وهذا سيستلزم عمل دءوب وصبر وعدم استعجال النتائج من 

كل املناضلين إلنجاح هذه املهمة الصعبة.
-2 التســويق لهذه األهداف وشــرح أهمية وجود النقابة بين 
جموع املهندسين وخاصة الشباب الذين يمثلون %55 من 
كتلة املهندسين ومستقبل أى عمل نقابي.. فلألسف الشديد، 
فــإن الغالبيــة العظمــى تنظــر للنقابــة بصفتهــا مســؤولة عن تقديم 
خدمــات لهــم فــى مقابل عدم اشــتباكهم معهــا وانخراطهم فى عملها 
وتركها فريســة للصراعات السياســية املنهكــة، وقــد تســبب هذا 
فــى عــزوف الغالبية العظمى منهــم املشــغولة بلقمــة العيــش عن 

املشاركة فى بناء نقابتهم أو حتى إدراك أهميتها األصلية.
-3 مراجعــة فكــرة العمــل التطوعي املرتبط بالعمــل النقابي، حيث 
إنــه ال يعقــل أن يديــر تكتــل قوامه 700 ألف منهي متخصص 
قلــة من املتطوعين ال تســتطيع أن تحاســبهم علــى نتائــج إدارتهم 
وقدرتهــم الفعليــة علــى تحويــل األهــداف إلــى واقــع ملمــوس، 
فتضحياتهــم وعــدم تقاضيهــم ألجــر وامتهانهم وظائــف أخرى بدوام 
كامــل يجعلهــم غيــر مســؤولين. أيضــا فكــرة العمــل التطوعــي تعمــق 
الهــوة بين املهندســين العازفين عــن املشــاركة والعمــل النقابي، 
حيث ترمي بظالل الشكوك حول نوايا ومصلحة القائمين على 
النقابــة. فترجــع الغالبيــة أن وراء هــذا العمــل التطوعــي منفعة 
سياســية أو ماديــة عينيــة غيــر منظورة مســتبعدين وجــود رغبة 
أصيلــة فــى التضحيــة مــن أجــل النهضــة بمهنــة الهندســة.. وإلعــادة 
جسور الثقة، يجب دفع التكلفة الحقيقية إلنجاز املهام بعيدا 
عن شبهات العمل التطوعي الذى ال يمكن محاسبته على النتائج. 
-4  التحِدي األعظم واألهم هو مستقبل مهنة الهندسة نفسها 
وعالقتها بالتنمية املستدامة للمجتمع، فبدون نهضة فى التدريب 
والتعليم الذي يواكب متطلبات العصر فإن الكيانات الهندســية 
املصرية ســتعجز ال محالة عن املنافســة وســتنقرض املهنة نفسها 
تدريجيــا لتقتصــر علــى تشــغيل املهندســين كفنييــن أو مشــغلين. 
والتحدى هنا هو كيفية استثمار شبكات العالقات الضخمة التى 
نتجــت عــن 25 ينايــر. والتحــدى النقابي هو خلق مســاحة بها مناخ 
يحفز شــباب املهندســين لكى يطلقوا مبادرات للتدريب والعمل 
الخاص وتأسيس تكتالت منتجة مع التركيز على املشروعات 
التى يكون لنا فيها ميزة تنافســية كمصريين، فال بديل عن تعظيم 
القيمة املضافة ملهنة الهندســة لكي تحصل جموع املهندســين 

على حقها في حياة كريمة.
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تطوير النقابة
أوال: تطوير األداء 

ثانيا: تطوير الهيكل 

حكمة اإلدارة وإدارة الحكمة
النقابة في خدمة المجتمع نقابة البحيرة

نقابة الوادي الجديد

المسودة األولي للبابا األول والثاني من قانون النقابة
المفاهيم العامة لتطوير قانون النقابة )الباب األول والثاني(
الحظر السياسي

لجنة القانون
مرصد

وجهة نظر

أعد الملف: هيئة التحرير
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قمــة النجــاح فــي نقابــة البحيــرة أن تجــد مجلســا يضــم 14 عضــوا ونقيبا، 
واملجلــس يعمــل كأنــه فــرد واحــد، وهو ما يعكس حالــة مــن اإلدارة الحكيمة 
لفريــق العمل كله... وللمهندس أحمد شــافعي رئيــس نقابــة البحيــرة قوانينه 
الخاصة، وقواعده التي ال يحيد عنها، وفي رأيه أن لكل عمل مقومات نجاح 
يقابلها مقومات فشل .. وفي رأية هناك أمور حاكمة وحاسمة في العمل العام. 
في نقابة املهندســين بالبحيرة التقي رئيس تحرير مجلة املهندســين مع املهندس 

أحمد الشافعي ودار الحوار التالي:

للقيادة قيمة خاصة
وبرؤيــة ال تخلــو مــن فلســفة يعتبــر أن املصرييــن متفــردون بخصائــص يتميــزون 
بها  .. ففي رأيه أن الشعب املصري دائما يتجه الى القائد والقدوة، مدلال بقوله 
“أن هللا ســبحانه وتعالى أرســل الرســل للشــعوب ماعدا الشــعب املصري، فقد 
ارسله للقائد، وقال لسيدنا مو�سى اذهب لفرعون انه طغى، ذلك أنه سبحانه 
وتعالــى وهــو عالم ببواطن االمور وعالم بمن خلــق، يعلــم ان القائــد والقدوة 

عند الشعب املصري هو األساس. 

االستيعاب 
 القيــادة عنــد املهنــدس الشــافعي هــي القــدرة على اســتيعاب مــن تقــوده .. 
ويقول “أذا كان القائد قادرا على استيعاب املجموعة التي يقودها سيبصح 
قائدا، الن اهم �سيء هو استيعاب املجموعة التي تعمل معك، وخاصة انهم 
متطوعيــن، ال يحكمهــم قانــون جــزاءات او هبــات، ال تمتلــك املــن والســلوى، وال 
ادوات الثــواب والعقاب، أنت لســت مديــر فــي مؤسســة بــل منتخــب ال تمتلك 

سوي منصب القيادة.

االقناع والقدوة:
 ما تملكه هو االقناع والقدوة، عندما يشعر من حولك انك صادق مع نفسك 
ومعهــم، ســوف يقتــدون بيــك، وـكـي تمتلــك القــدوة يجب أن تمتلــك القدرة على 

االقنــاع، وـكـي تمتلــك القدرة على االقنــاع يجــب ان تمتلــك القــدرة علــى فهم 
الشــخصيات التي تعمل معك، يجب أن تعــرف مــن هــم، فــاذا علمــت كقائد 
مقومات من يعمل معك ســتكون قادرا على أســره، وضع تحت كلمة أســره 
خمسمائة خط، تستطيع أن تجعله يحبك ألنه اذا فعل سيتعاون معك، واذا 
اقتنع بك وبملكاتك وبقدراتك سينقاد لك، وقد مكنت من ذلك اثناء الجولة 
االنتخابية، تعرفت عليهم عن قرب، وعرفت مقومات كل شخصية وكيف 

يمكن أن اجذبها للتعاون والوالء.

االقتناع وليس الطاعة:
الطاعة بدون تفكير تضر وال تنفع، وتحول االنسان إلى آلة تضرك انت 
كقائد، لهذا كنت حريص كل الحرص على اقتناع كل منهم بما يجب عمله، 
ودائما كنت أقول” يا جماعة انا ال يســعدني ان تقول لى آمين، ال يســعدني ان 
تقولــوا لــي موافقــون، ناقشــني وجــادل معي، كي نصل معــا إلى الصواب، وخالل 
الجلسات كان الجميع يكتشف أن ما قالوه، هو ما انتهت إليه قرارات املجلس.
القــرار األصــوب لهــو مــا اتخذ ملصلحة العمل بصــرف النظــر مــن هــو صاحب 

القرار 

فمــن املهــم جــدا أن يعلــم أعضــاء املجلــس جــدوي النقــاش، وأنه ليــس النقاش 
مجــرد نقــاش مــن اجــل النقــاش، ألنه لو كان كذلك ســيكون مثل املثل الشــعبي 

الذى يقول: دق امليه فى الهون”
 ومن الضروري أن يقتنع الجميع بأن القرار الذييؤخذ كان ملصلحة العمل 
األفضــل، وأنــه ليــس رأي القائــد،  وكثيــر مــا يحدث العكــس، حيــث تؤخذ 
القــرارات طبقــا الرائــه، فمــن املهــم ومــن عوامــل نجــاح القيادة ان اتخــاذ القرار 

تم بتجرد وحياد، وبنسبة تبلغ تسعة وتسعين فى املائة 

االعتراف بالخطأ 
أهــم مــا يجــب أن يتحلــى بــه القائد في قوانين املهندس أحمــد شــافعي هو 

حكمة اإلدارة وإدارة الحكمة
الجزء األول: المهـنـدس أحـمـد شـافـعي

فن القيادة

تطوير النقابة
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االعتــراف بالخطــأ.. ويقــول “مهمــا جــدا ان يشــعر الجميــع ان قائدهــم اذا اخطــأ 
اعترف بخطأة. وكثيرا ما نخطأ ألننا بشر ولسنا مالئكة. 

النجاح ملك الجميع
جميعنــا نحتــرم بعــض، وجميعنــا مجموعــة عمــل، ال أحــد ينســب النجاح 

لنفسه، واذا احد تلمسه الشيطان نراجعه.

توفر الوقت:
على القائد أن يكون لدية وقت كاف ..  ويقول الشافعي:” عادة القائد في 
العمــل التطوعــي ليــس لديــه وقــت، وبعــض النقابــات فشــلت ألن القائــد غيــر 
متفــرغ، ولكــن الواجــب يــوق إنــه طاملا عرضت نفســك ـكـي تكــون رئيــس نقابة 
فرعيــة أو منصــب قيــادي فيجــب أن يكــون لديك الوقت الكافــي. وهــذا من 
اسباب عدم االداء الجيد، على سبيل املثال النقيب العام يأتي النقابة يوميا، 
حوالــي الســاعة الحاديــة عشــر صباحــا بينمــا غالبيــة االعضــاء نــادرا أن يأتــوا 
مبكــرا، هــؤالء هــم تــروس املاكينــة، وـكـي تــدور يجــب وجودهم. يعنــى ال يصح أن 

تشغل موقع مهم، ولك مهام معينة وتأني بعد 90 % فى املائة من املوظفين.
أنا أقبل أن يكون عضو مجلس النقابة غير متفرغ لكن رئيس النقابة الفرعية 
او من له موقعه ومسؤوليته يجب أن يكون لديه وقت للنقابة، أنا شخصيا 
فــي البدايــة تفرغــت اللعمــل فــى النقابــة ثالثــة ايــام فــي األســبوع مــن الصباح حتى 
الليــل، ثــم تبيــن أن هــذا فيــر كافي، لهذا تفرغت للعمل في النقابة بصورة كاملة، 

ست أيام في األسبوع

معني السعادة 
والسعادة عند املهندس أحمد الشافعى  لها مذاقها الخاص.. يقول “انا سعيد 
طبعــا ان توليــت هــذا العمــل، لديــك هــدف معيــن تريد تحققيــه، ونجحت فيه، 

تلك هي قمة السعادة عندي. 

اإلدارة التطوعية
واإلدارة التطوعية عند املهندس الشافعي تختلف 180 درجة عن ادارة 
االعمال الوظيفية .. فبقدر ما تتقا�سى في الوظيفة من مرتب وحوافز تبذل 
مجهــود، امــا العمــل التطوعــي انــت تتقا�ســى عنه ثواب واجر مــن هللا.. وأيضا في 
العمــل التطوعي ال تملك ادوات الثواب والعقــاب، فــي العمــل التطوعــي يجب 
أن يكون لديك خمسين موجة، تضبط كل واحدة منها مع املوجة املناسبة 

لكل زميل.

الترفع
عادة ما يسعي املوظف واملرؤوسين إلى  امتالك النقيب بخدماته، وإذا شعرت 

املجموعة بأنك من هذا النوع،  سوف تقلب املنضدة عليك .

• رئيس التحرير: حدثنا عن الناس العاملين معاك 
• مهندس احمد الشافعى: اى انسان فيه الجانب الخير والجانب السيئ 
ومميــزات وعيوب مهمة القيادة ان ترجــح جانــب املميــزات عــن العيــوب انت 
تكشــف مزايــا وعيــوب العامليــن، لــو اســتفدت من افكارهم وشــجعتهم ســتفيد 

كتير وستكون الخسران لو سفهت ارائهم. 
• رئيــس التحريــر: تقصد هنــاك حالة اصرار شــديد من 

قبلكم على الحوار
• مهندس احمد الشافعى آه طبعا، وعلى فكره كل �سئ هنا من اصغر �سيء 
الكبر �سيء يعرض على هيئة املكتب، ورغم أن هيئة املكتب طبقا لتشكيل 
القانــون تتكــون مــن النقــب واميــن النقابــة واميــن الصندوق، قمت بتوســيعها، 
أحيانــا يكونــوا عشــرة أو ســبعة أو خمســة عشــر، وال يؤخــذ قــرار انفــرادي خــارج 
هيئــة املكتــب بداية من تعيين عامل لغايــة اكبــر حاجــة، وكل موضــوع يحال 
إلى هيئة املكتب احيانا ممكن أكون متخذ قرار، قبل الذهاب إلى املجلس، 
فأجدهم متخذين قرار افضل، فأقل على الفور.  عقدنا ثمانون جلسة 

خالاقل ممن عاميين
• رئيــس التحريــر: إذا كان هــذا ســلوك مجلــس نقابة 

البحيرة، فما هي أهدافه؟
• مهندس احمد الشافع: هدف اإلدارة شيئين االول نحقق انجاز وطفره فى 

النقابة 
• مهندس فتحى امبابى سماتها 

• مهنــدس احمــد الشــافعى خدمــة جميــع املهندســين الهــدف الثانــي؛ خدمة 
املجتمــع، اليــوم نقابــة املهندســين فــى البحيــرة بقــود النقابات املهنيــة فى البحيرة 
كلهــا، أوال اختــرت رئيــس النقابــات املهنيــة. ثانيــا كل مــا تفعلــه نقابــة املهندســين 
بالبحيرة، يفعلون مثله. ثالثا عندما تواجههم مشاكل ما، فأنهم يجأو إلينا، 
اليوم ناقشنا قانون التأمين الصحي على مستوى الجمهورية، وكل هذا نتيجة 

االداء الجماعي. 
• رئيس التحرير : موقف شباب المهندسين؟

•  مهندس احمد الشافعى: شباب املهندسين يتفاعلون معنا بطريقة مذهلة، 
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عقدنا مشروع تدريب لحديثى التخرج مقابل مئتي جنيه فى الشهر ، وهو فكرة 
املهنــدس حاتــم عمــران واملهنــدس ايمن رزق، حتي اآلن دربنا ســبعمئة مهندس 
بعضهم بمنحة، وعندما ينتهون من الدورة التدريبية نلتقى بيهم ونناقشهم 

ونعطيهم شهادات تفيد انهم انهوا الدورة التدريبية.
• رئيــس التحريــر: كيف يمكــن لهذه الــروح االدارة أن 

يكتب لها االستمرار؟ 
• مهندس احمد الشــافع: التواصل مــع الشــباب عبــر فعاليــات متعــددة مثل 
التدريــب املجانيــة لحديثــي التخــرج، حفــالت األم املثاليــة، يحضرهــا عــدد كبيــر 
من الشباب والشابات، وفي كل فاعلية يري املهندسون بأعينهم كيف يتعامل 

أعضاء مجلس النقابة، كخلية نحل.

هيكل تنظيمي للموظفين
 غيرنا فكر املوظفين تماما، عملنا هيكل تنظيمى محترم مثل املعمول به 
الحكومــة. وعملنــا لــكل موظــف بطاقــة وصــف وتحديــد وظيفة ومســئولية لكل 

موظف.
• رئيــس التحريــر: ما هي المــدة التي تــم خاللها هذا 

العمل؟
•  مهندس احمد الشافعى: هذا املوضوع اخذ وقت 6 شهور

• رئيس التحرير:  هل هذا كان قرار المجلس؟
•  مهندس احمد الشافعى  كان قرارى ومجهود فردى.

•  مهندس فتحى امبابى: عندكوا كام موظف؟ 
مهندس احمد الشــافعى عندنا 74 موظف مــع العلــم انــه يوجــد سياســة 

العقاب والصواب فورى 
• مهندس فتحى امبابى: هل كان هناك اعتــراض من 

الموظفين 
• مهنــدس احمــد الشــافعى طبعــا وكان هنــاك معارضــة لدرجــة الكراهيــة، لكــن 
عندمــا فهمــوا انقلبت الكراهية إلى حــب. وال تصــدر اى تهنئــة مــن النقابــة اال 
ويكتــب اعضــاء مجلــس النقابــة والعاملون بها، فــى رمضان نعمل إفطار جماعي 
للموظفيــن واعضــاء املجلــس، انــا واملجلــس واملوظــف خداميــن للمهنــدس، 
وكل شــهر أعقد اجتماع مع املوظفين نســمع مشــاكلهم، وأعطيهم توجيهات، 
لدينــا ثمانيــة أنديــة فــى البحيــرة، تقــدم كافــة الخدمــات التــي تقدمهــا النقابة، 
أما بالنســبة لبعض الخدمات التي ال يمكن انهائها اال فى مقر النقابة، فعلى 
املوظف أن يقوم بجمعها في مقره، ويتولي بنفسه انهاء إجراءاتها من النقابة.

•  الحاجــة الثانيــة تليفونــي وتليفــون املهنــدس حاتــم متــاح لجميــع املهندســين، 
منــذ أيــام قليلــة هاتفنــي مهنــدس مــن ابــو حماده لديه مشــكلة فى املعاش ســألني 

الذاهب الى القاهر، قلت له ستحل مشكلتك دون أن تضطر للسفر، تسهيل 
اداء الخدمة مهم جدا.

•  مهندس فتحى امبابى: هل تريد أن تضيف شيئا؟ 
• مهنــدس احمــد الشــافعى: باعتبــار ان هــذا هــو العــدد األول، أريدالتصــدي 
للسلبيات، وأن نسلط الضوء عليها، ملعالجتها. اهم سلبية ان ال يتصدر العمل 
النقابــي مــن ليــس لديــه وقــت. ثانيــا فيما يخــص وجود تيارات اثنــاء االنتخابات 
التجديد النصفي ، ينبغي بعد أن ينجح من ينجح، يجب على املجموعة أن 
تضع ايديها في ايد بعض، الن هذا مكمن الخالف، انا مرشح قائمة بالسبعة، 
أريــد لهــم النجــاح الســتكمال املســيرة، لكــن مــن ســيأتي بــه الصنــدوق، ســنكون 

جميعا فى خندق واحد، ليس لدينا انتماء سوي للمهندس والوطن.

ال لألقصاء ..ال للتعصب .. وال للجزر المنعزلة 
 في نهاية الحوار ابدي املهندس أحمد شافعي ملجلة املهندسين عدد من 

املالحظات وعلى قدر أهميتها نوجزها فيما يلي:
• االقصاء والتعصب فى االنتخابات سياسة فاشلة. 

• عمــل النقابــات الفرعيــة يجــب أال يكــون جــزر منعزلــة عــن النقابــة العامــة. 
وينبفي أن يقو كل باختصاصه.

• تصديق شهادات االشراف شهادات مسئولية النقابات الفرعية.
• تحصيل الدمغة مسئولية النقابات الفرعية 
• الرحالت فيه رحالت تخص النقابة الفرعية 

• االسكان هناك اسكان يخص النقابات الفرعية ال تقوم به النقابة العامة
• اهــم دور للنقابــة العامــة دفاتــر املاليــة أي دفتــر تحصيــل مســتحقات النقابة، 
كل نقابــة تعــم بنظــام منفصــل، تطبــع دفاتــر خاصــة بهــا وتحصــل لوحدها هذا 
أمر فى منتهى الخطورة، واملفروض ان تكون النقابة العامة مسئولة عن طبع 

الدفاتر وبطريقة صعب تزويرها )عالمة مائية(.
• املناقصــات العامــة مثــال لشــراء اثــاث تكــون علــى مســتوى النقابــة العامــة، 
وكذلــك الحــج والعمرة تتعمل علــى مســتوى النقابــة العامــة تجيب عــروض 

بأسعار منخفضة وتأخذ التكلفة من النقابة الفرعية.
• املوظفين كل نقابة لها نظام باألجور والعالوات، ويجب أن يكون هناك نظام 

عام تفرضه النقابة العامة.
• كل نقابــة ليهــا الئحــة خاصــة بهــا، اللوائــح والقوانيــن يجــب أن يكــون مصدرهــا 

النقابة العامة، وتكون موحدة على مستوى الجمهورية.
• يجب التخلص من العدد الزائد عن الحاجة.

• يجب أن يكون للنقابة العامة آلية ال تتأثر بتغيير املجالس، حتي يتم الحفاظ 
على أموال املهندسين.

• واملجلة يجب أن تلعب دور فى املوضوع هذا، نريد أن نترك النقابة بعد 
ســنتين، ولديهــا نظــام عــام ثابــت ومعلــن، ـكـي منهــم بعدنــا فيجــدوا االمور ســهلة 

ومقننه

تطوير النقابة
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النقابة في خدمة المجتمع
خالل العام املا�سي خرجت نقابة املهندسين بمحافظة الوادي الجديد، من داخل 
جــدران مبنــى النقابــة إلــى رحــاب املجتمــع املحلــي، مقدمة في ذلك تجربة رائــدة  للدور 
الذي نحلم به جميعا، والذى ينبغي أن تقوم به نقابات املهندسين التي تنتشر في 

كافة أرجاء الوطن في خدمة املجتمع:
ومن خالل فهمها ملجتمعها املحلي، وعالقاتها الجيدة بالهيئات والجهات الحكومية 
املحلية، وخاصة املحافظ الذى لجأ إليها عند الضرورة واســتعان بها في حل بعض 
مشــاكل مدن الواحات، وقدم لها في الوقت نفســه الدعم واملســاندة، فقد اســتنت 

إستراتيجية تتجاوب مع الواقع من ثالثة محاور:
أوال، مواجهة األزمات املحافظة في القطاعات املختلفة.

 ثانيا، العمل على تطوير العديد من الحرف والصناعات البيئية.
ثالثا، تقديم خدمات هندسية ملواطني الوادي الجديد.

 ومن أبرز المشروعات التي قامت بها:
أوال، معاينــة األوضــاع الهندســية لمبانــي مــدارس 

المحافظة:
قامت نقابة الوادي الجديد بتكليف من النقابة العامة بناء على قرار رئيس مجلس 
الوزراء بمعاينة عدد 233 مدرسة تقع في 5 مراكز هي ) الخارجة – باريس – الداخلة 
– بالط – الفرافرة ( وعلى مساحة تمتد إلى 200 ألف كيلو متر، وشارك في هذه 
املعاينات وكتابة التقارير املفصلة لكل مدرســة عدد 89 مهندســا ومهندســة ، وكان 

من نتائج هذا العمل اعتماد مبلغ 26 مليون جنيه من مجلس الوزراء للصيانة 
العاجلة أو اإلحالل لهذه املدارس.

ثانيا، مشكلة مياه برك الصرف الزراعي :
شكلت مياه الصرف الزراعي والصحي أزمة كبيرة بعد أن بلغت كمية املياه بها 
15 مليــون متــر ممــا عــرض بعــض البــرك لالنهيــار  وتهديد القــرى والزراعات املحيطة 

بالغرق.
وفي زيارة نقيب املهندسين للوادي الجديد طلب محافظ الوادي الجديد املساعدة 
من نقابة املهندسين، قامت النقابة العامة بمخاطبة الجهات العلمية والبحثية 
والوزارات املعنية، وشرعت بدعم نقابة الوادي الجديد بعدد من  الخبراء 
واألكاديميين املتخصصين للمعاينة على الطبيعة وإجراء الفحوصات والدراســات 

الالزمة.
عقد مؤتمر موسع باملحافظة في أبريل 2015م بحضور السيد املهندس / طارق 
النبــراوي، والســيد املحافــظ / محمــود عشــماوي، واملشــاركين الذيــن قامــوا بإعــداد 
األبحــاث والدراســات عــن كيفيــة االســتفادة مــن هــذه امليــاه، وكانت أهــم التوصيات 

التي أسفر عنها هذا املؤتمر اآلتي :
1 - اســتغالل مياه برك الصرف الزراعي في مشــاريع االســتزراع الســمكي واســتزراع 
النباتات عالية القيمة االقتصادية مثل نبات الساليكورنيا، الطحالب وغذاء زريعة 
األسماك )األرتيميا( ونبات الصبار، واستزراع نباتات الصبار على مياه برك الصرف 
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الصحي وتقديمها كمشروعات للشباب وألصحاب مهن االستزراع السمكي.
2 - توسيع وتعميق بعض البرك. 

3 - تقنين وتحديث وســائل الري لتخفيض منســوب ميــاه البــرك، وحمايــة الثــروة 
القومية للخزان الجوفي للمياه.

4 - اســتخدام الطرق البيولوجية في التخلص من الحمأة في برك الصرف الصحي، 
)أنواع من الديدان املتخصصة في هضم الحمأة وتحويلها إلى سماد عضوي(.

ثالثا، مخلفات النخيل في صناعة األعالف واألخشاب:
تمتلك محافظة الوادي الجديد حوالي 2 مليون نخلة ينتج عنها مخلفات تتسبب في 

العديد من املشاكل تسبب خسائر مادية فادحة، مثل اشتعال الحرائق.
وتجنبا لهذه املخاطر، قامت نقابة الوادي الجديد بدعوة عدد من الباحثين 
واملتخصصين في مجال استغالل وصناعة منتجات النخيل من جامعة عين شمس، 

ومعهد بحوث اإلنتاج الحيواني، بكلية الزراعة جامعة عين شمس.
 وتحــت رعايــة الوزيــر املحافــظ / محمود عشــماوي، تم عقد املؤتمر فــي 3/1/2016م 
، وبحضــور بعــض الجهــات الحكوميــة وجمعيــات املجتمــع املدني ومســئولي املدارس 
الصناعيــة والزراعيــة باملحافظــة وكليــة الزراعــة والطب البيطري، وأصحــاب مزارع 
الدواجن واإلنتاج الحيواني وكبار مزارعي النخيل ومركز البحوث الزراعية ووسائل 
اإلعالم املتاحة باملحافظة باإلضافة لشباب املهندسين، وكانت أهم توصيات 

املؤتمر اآلتي:

1 - توعية مواطني الوادي الجديد بأهمية وقيمة مخلفات النخيل الســتخدامها في 
صناعة األعالف واملنتجات الخشبية.

2 - إعــداد خطــة تدريبيــة للشــباب والســيدات علــى إقامــة الصناعــات الصغيــرة على 
منتجات النخيل ومخلفاته.

3 - تشــجيع منتجي الدواجن واإلنتاج الحيواني إلقامة مشــروعات صغيرة أو 
متوسطة إلنتاج أعالف الدواجن والحيوان من مخلفات البلح والجريد.

4 - قيــام مركــز البحــوث الزراعيــة ومديريــة الزراعــة ومديريــة الطــب البيطــري 
باملحافظــة بالتعــاون والتواصــل مــع الجهــات البحثيــة املتخصصة لتقديم املشــورة 
واملعونة الفنية والتدريبية للجمعيات واألفراد الذين يرغبون في إقامة مشروعاتهم.
5 - قيام كلية الزراعة والطب البيطري بتشــجيع طالب الدراســات العليا على 

االهتمام بأبحاث استخدامات منتجات النخيل في الصناعات املختلفة.
6 - رصد جوائز مالية ألحسن األبحاث العلمية.

7 - نشر ثقافة استخدام مخلفات النخيل وتصنيعها بين الشباب، بوضع 
إستراتيجية تعليمية من خالل مراكز البحوث الزراعية ومديرية التعليم والزراعة 

والطب البيطري.

رابعــا، اســتخدام الطاقة الشمســية في تشــغيل اآلبار 
والعيون:

قامت النقابة الفرعية بالوادي الجديد بدعم من النقابة العامة باآلتي:
أوال: تنظيم دورات تدريب 58 مهندســا ومهندســة على صيانة وتركيب وتشــغيل 

الخاليا الشمسية لتشغيل ماكينات الري لآلبار والعيون، وبعد إتمام التدريب، 
ثانيا: ساهمت النقابة في تشجيع هؤالء الشباب على الدخول إلى سوق العمل عبر 
تأســيس مجموعة من الشــركات الصغيرة املتخصصة في تســويق وبيع نظم الخاليا 

الشمسية املختلفة،
 ثالثا: تم بالفعل قيام هذه الشــركات بتركيب العديد من أنظمة الخاليا الشمســية 

في عدد من املزارع، والتي استخدمت في تشغيل آبار وعيون األهالي لري مزارعهم.

تطوير النقابة
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خامسا، لجنة إدارة األزمات والكوارث:
مــع بدايــة فصــل الشــتاء عــام 2015م وعقــب حــدوث الســيول الغزيــرة بمحافظــة 
اإلســكندرية، قامت نقابة املهندســين بالوادي الجديد بإصدار قرار رقم 4 لســنة 
2015م بتشــكيل فريــق العمــل من عــدد 16 مهندســا مــن ذوي الخبــرة العلميــة في 
التخصصات الهندسية املختلفة، مهمته وضع توصيات لألجهزة املعنية واملختصة 
بإدارة وتشغيل املرافق باملحافظة قبل حدوث األزمات أو عند حدوثها لتالفي األخطار 

املحتملة، أو تخفيف أضرارها، وكانت أهم التوصيات:

أوال، وحدات الحكم املحلي :
1. إعداد مصادر متنقلة لتوليد الكهرباء لتشغيل محطات الرفع على املصارف أو في 
محطات الصرف الصحي أو لتشغيل محطات مياه الشرب عند انقطاع الكهرباء في 

جميع املراكز )مدن وقرى( .
2. تسليك كافة شبكات الصرف الصحي الرئيسية والفرعية بجهاز النافورة باملدن 

أو القرى. 
3. عمل بيارات إضافية وتغطيتها بأغطية مخرمة خاصة بتصريف األمطار في 

األماكن املنخفضة في املدن والقرى التي بها صرف صحي عام.
4. التأكيد على قيام املسؤولين عن الصرف الصحي بإعداد تصور لتصريف مياه برك 
األكسدة الزائدة على القدرة االستيعابية للبرك إلى مسطحات منخفضة مجاورة للبرك.

ثانيا، اإلدارات املركزية للري:
1. عمــل خزانــات طبيعية في املنخفضات لتخزيــن ميــاه الســيول أو األمطــار باملدن 

والقرى.
2. تطهير وتسليك جميع معديات مياه الري والصرف أسفل الطرق.
3. الحفاظ على عدم التعدي على حرم املصارف أو املجاري املائية.

4. خطــة ســنوية لتطهيــر املصــارف الرئيســية والفرعيــة لتســتوعب امليــاه الزائــدة من 
األمطار .

5. تسليك مصبات املصارف الفرعية على املصارف الرئيسية .

ثالثا، توصيات تخص قطاع الكهرباء:
خطة لصيانة محطات الديزل القديمة لالستعانة بها عند اللزوم باملدن والقرى .

سادسا : المشاركة في تطوير ميدان الشعلة بمدينة 
الخارجة :

بناء على طلب من املحافظة لتخطيط أهم وأقدم ميدان بمدينة الخارجة عاصمة 
املحافظــة، قامــت النقابة الفرعية للمهندســين باختيــار عــدد مــن كبــار مهند�ســي 
العمارة واملدني إلعداد مقترح لتخطيط هذا امليدان. وأعلنت عن مسابقة لتصميم 

شعار مجسم يوضع في قلب امليدان. 
وتــم اختيــار أفضــل تصميــم عــن طريق لجنة متخصصــة، وقامت املحافظة بتنفيذ 
املجسم بالفعل على الطبيعة، وتم تكريم الفائزين في حفل أقامته النقابة تحت 
اسم يوم الوفاء، وقد حصلت على املركز األول املهندسة / شيماء جاد ، واملهندسة/  

أسماء جمال .

ســابعا : تصميم عدد 2 مشروع صرف صحي متكامل 
لقريتين مــن القرى األكثــر احتياجــا بالمحافظة بدون 

مقابل : 
طلبت املحافظة من النقابة مساعدتها في إعداد تصميم عدد 2 مشروع صرف 
صحــي متكامــل بقريتيــن مــن قــرى املحافظــة األكثر احتياجــا، هما: قرية بئــر 10 غرب 
املوهوب وقرية درب األربعين 3، وذلك حتى تقوم الدولة بتدبير االعتمادات الالزمة 
للتنفيــذ ، وبالفعــل تــم إعــداد هــذه التصميمــات تطوعــا مــن عــدد 6 مهندســين دون 
أي مقابل حبا في نقابتهم وبلدهم، وتم تسليم هذه التصميمات للسيد املحافظ في 

احتفال يوم الوفاء في مارس 2015م بمقر النقابة بالخارجة .
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أجرت لجنــة القانون عدد من االجتماعات على مدار العام، وأجرت 
لقاءات مع المهندســين بنقابة اإلسكندرية، ودمياط، ودمنهور، 
واســتقبلت اقتراحــات مــن نقابات البحيرة وأســوان وبورســعيد 
الفرعيــة، ناقشــت خاللها مــواد القانــون، كما تلقــت عدد من 
االقتراحات المقدمة من عدد من المهندســين، وقد تم التوافق 
بين أعضاء اللجنة على المسودة األولى لمواد الباب األول والثاني 

من القانون، والتالي بيانها:

قانون نقابة المهندسين
لجنة القانون تقدم المسودة األولى

للباب األول والثانى

تطوير النقابة
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– نقابــة املهندســين لهــا الشــخصية االعتباريــة املســتقلة، وتعتبــر الهيئــة 
املمثلــة للمهندســين املتمتعيــن بجنســية جمهوريــة مصر العربيــة، وهي هيئة 
مدنيــة غيــر حكوميــة ذات نفــع عــام، وال يجــوز فرض الحراســة عليها، ويكون 
مقرها الرئي�ضي بالقاهرة ولها فروع باملحافظات طبقا ألحكام هذا القانون.
مــادة -1-1نقابــة املهندســين هيئــة استشــارية للدولة في مجــال تخصصها 
وتمارس دورها هذا من خالل تشــكيل أمانات فنية دائمة تتولى تفعيل هذا 
الــدور بدراســة املشــروعات القوميــة وإبــداء الــرأي قبــل إقرارهــا والبــدء في 

–تعمل النقابة على تحقيق األهداف التالية:
أوال : فى مجال العمل الخدمى:

-1 توفيــر الرعايــة الصحيــة لألعضــاء وأســرهم شــاملة العالج والــدواء من خالل 
اختيار إحدى منظومات التأمين

الصحي الشامل كما يوضحها النظام الداخلي.
-2 رعاية مشروعات اإلسكان بالقاهرة واملحافظات بهدف توفير سكن مناسب 

ألعضاء النقابة مع مراعاة البعد
االجتماعي لشباب املهندسين.

كما تقوم النقابة بالدعم الفني إلنشاء جمعيات تعاونية لإلسكان تكون 
عضويتها قاصرة على املهندسين؛ وذلك لبناء

املساكن للمهندسين في كل محافظات الجمهورية وتقديم كافة املساعدات 
والدعم لها بدون املسئولية على

النقابة كما ينص النظام الداخلي.   
-3 ضمان معاش للمهندسين عند بلوغهم سن التقاعد وكذلك ألسر 

املهندسين املتوفين تحدد قيمته طبقا لدراسة
إكتوارية تجدد كل 4 سنوات.

-4 رعاية األنشــطة العلمية والترفيهية للمهندســين وأســرهم كما هو موضح 
بالالئحة الداخلية.

-5 توفير املصايف واملشاتي للمهندسين وعائالتهم وإنشاء نواٍد للمهندسين.
-6 إنشــاء صنــدوق لالدخــار والقــرض الحســن لتوفيــر مصــدر مالي لتمويل 

املشاريع الصغيرة.
-7 إنشاء صندوق للتكافل االجتماعي.

-8  ضمان إعانة بطالة لشباب املهندسين.

ثانيا: في مجال العمل املنهي:

-1 العمل على رفع الكفاءة املهنية للمهندسين وخاصة الشباب بما يتما�سى مع 
احتياجات سوق العمل بهدف

القضاء على بطالة املهندسين مع مسئولية النقابة في تدريب املهندسين 
حديثي التخرج كما هو موضح

بالنظام الداخلى.
-2  إعداد كادر خاص للمهندسين حسب مواقع العمل كما هو موضح بالنظام 

الداخلي للنقابة.
-3  إلزام جميع املشروعات الهندسية والشركات واملؤسسات بكافة أنواعها 

الباب األول : إنشاء النقابة وأهدافها:
مادة 1 

مادة 2 

تنفيذهــا وتقديــم الحلــول واالقتراحــات للمشــاكل القوميــة ومتابعتهــا كمــا هــو 
موضح بالنظام الداخلي.

مادة -2-1يحظر على تشــكيالت النقابة بجميع تكويناتها من النقيب ومجلس 
النقابة ومجالس النقابات الفرعية ومجالس الشعب واألعضاء االشتغال 
بالعمل الحزبي داخل النقابة واستغالل صفات هم النقابية ومقرات النقابة 
ونواديهــا وفروعهــا باملحافظــات لدعــم حــزب أو تيــار سيا�ســي أو دينــي بــأي شــكٍل 

كان.

واألفراد بتعيين مهندسين
بالعدد الالزم في كافة التخصصات املختلفة على أن يحظر إصدار التراخيص 

للمشروعات الهندسية بكافة أنوعها في حالة
عدم وجود مهندس متخصص أو أكثر حسب حجم املشروع.

-4 وضع وتطبيق األسس الكفيلة بتنظيم ممارسة املهنة وأداء أعضاء النقابة 
لواجباتهم املهنية ومراقبة تنفيذها

طبقا للنظام الداخلي.
-5  تلتــزم الدولــة بحتميــة إشــراك نقابــة املهندســين فــي اللجــان الدائمــة ولجــان 

القطاع الخاصة بالتعليم الهند�سى
وتحديد أعداد املقبولين بجميع كليات الهندســة بما يتوافق مع حاجة البالد 
وســوق العمــل ومراجعــة أعداد املقبولين بالكليــات الخاصــة وكذلــك إبــداء 

الرأي في املناهج الهندسية.
-6 تنظيم اإلشراف على املكاتب الهندسية واملكاتب الهندسية االستشارية.

-7 الســعي فــي حســم كل نــزاع ينشــأ بيــن أعضــاء الجمعيــة العموميــة وبيــن جهة 
العمل بسبب املهنة.

-8 إبرام عقود عمل مشــتركة باســم النقابة مع أصحاب األعمال الذين 
يستخدمون أعضاء النقابة، أو مع الغرف

الصناعيــة التــى ينتمي إليها أصحاب األعمــال داخــل وخــارج جمهوريــة مصر 
العربية.

-9إنشاء مركز تحكيم هند�سي بنقابة املهندسين. 

ثالثا: في مجال العمل الوطني:
1 - تلتــزم الدولــة بإشــراك النقابة في دراســة خطــط التنميــة االقتصادية 

واملشروعات القومية.
2 - تلتزم الدولة بإشراك النقابة في دراسة املشاكل الهندسية في مواقع 

اإلنتاج املختلفة للعمل على حلها
بأسلوب علمي بالتنسيق مع مراكز البحوث والجامعات.

3 - التعــاون مــع املنظمــات والجمعيــات الهندســية الداخليــة والخارجيــة وعلــى 
األخص في البالد العربية

واألفريقية واألســيوية وتوثيق الروابــط بينهــا وتبــادل املعلومــات والخبــرات، 
ويشمل ذلك االشتراك في دراسة

املوضوعات واملشروعات ذات الطابع املشترك وكذلك االشتراك في املؤتمرات 
الدولية التي ترتبط بهذه

األهداف والتى تعقد بالخارج والعمل على عقدها بالبالد.
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يشترط في مْن يكون عضوا بالنقابة ما يأتي: 
 )أ(   أن يكون حاصال على بكالوريوس في الهندسة من إحدى الجامعات أو 
املعاهد املصرية املعتمدة من املجلس األعلى للجامعات أو على بكالوريوس 
الهندســة مــن إحــدى الجامعات األجنبيــة يعتبرهــا املجلــس األعلــى للجامعات 

معادلة لدرجة البكالوريوس في الهندسة من الجامعات املصرية.
 )ب( أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية، ويجوز ملجلس النقابة 
أن يقبــل فــي عضويــة النقابــة مهندســين مــن رعايــا الــدول العربيــة ورعايا الدول 

األجنبية الذين تتوافر فيهم شروط العضوية بشرط املعاملة باملثل. 
)جـ( أن يكون متمتعا باألهلية املدنية الكاملة. 

- يجــوز للطالــب أن يتظلــم مــن القــرار الــذي يصــدر برفــض قيــده إلــى مجلس 
النقابــة وذلــك خــالل الثالثيــن يومــا التاليــة لتاريــخ إعــالن هــذا القــرار . ويفصــل 
مجلــس النقابــة فــي التظلــم بعــد تكليف الطاعن بالحضور بكتاب مو�سى عليه 
لسماع أقواله على أال يكون ألعضاء لجنة القيد املختصة صوت معدود في 
قــرار املجلــس بقبــول التظلــم أو رفضــه. وملْن صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن 
فيه أمام محكمة القضاء اإلداري خالل ثالثين يوما من تاريخ إعالنه بالقرار.

وال يجــوز للطالــب إذا رفــض طلــب قيــد اســمه أن يجــدد طلبه إال إذا زالت 
األسباب التي حالت دون قبوله. 

مادة 5 - 1 - الدرجات املهنية للمهندسين:
-  درجة مهندس.

-  درجة مهندس ممارس.
 -  درجة مهندس محترف.

- درجة مهندس استشاري.
ويحدد النظام الداخلى مسئوليات ومتطلبات كل درجة مهنية.

مــادة  5 - 2 -يتــم إصــدار بطاقــة عضويــة النقابــة للعضــو الجديد بدون مقابل. 
وفى حالة تغيير التصنيف املنهي لعضو النقابة يتم

إصــدار بطاقــة عضوية جديدة مقابل خمســين جنيهــا علــى أن يقــوم مجلس 
النقابة كل 4 سنوات بمراجعة قيمة رسم

إصدار البطاقة الجديدة.
مادة 5 - 3 -يجب على كل عضو مقيد بالنقابة أن يدفع قبل نهاية شهر ديسمبر 

من كل عام رسم اشتراك مقداره:   
 30 جنيها ملن م�سى على تخرجه عشر سنوات فأقل. 

45 جنيها ملن م�سى على تخرجه أكثر من عشر سنوات حتى خمس عشرة سنة.
60 جنيها ملن م�سى على تخرجه أكثر من خمس عشرة سنة حتى عشرين سنة. 
75 جنيها ملن م�سى على تخرجه أكثر من عشرين سنة حتى خمس وعشرين 

سنة.
90 جنيها ملن م�سى على تخرجه أكثر من خمس وعشرين سنة. 

على أن يقوم مجلس النقابة كل 4 سنوات بمراجعة قيمة االشتراكات.
مــادة 5 - 4 - يجــب علــى كل عضــو مقيــد بالنقابــة أن يدفــع لصندوقهــا رســم 

اشتراك إضافي مقداره 300 جنيه عن كل سنة من
ســنوات اإلعــارة أو التعاقــد للعمــل بالخــارج علــى أن يقوم مجلــس النقابة كل 4 

سنوات بمراجعة قيمة الرسم.
مادة  5 - 5 -املكاتب االستشارية:

الدرجات املهنية للمكاتب االستشارية:
-1 مكتب استشاري نوعى.

-2 مكتب استشاري متعدد.
-3 مكتب استشاري بيت خبرة.

مــادة 5 - 6 -تشــكل لجــان للقيــد برئاســة أحــد وكيلــي النقابــة وثالثــة أعضــاء 
يختارهم مجلس النقابة من أعضاء اللجنة العليا

للهندســة االستشــارية من االستشــاريين األعضاء بالنقابة، ويقدم طلب القيد 

للجنة القيد، وعلى املكتب الهند�سي
واملكتب االستشاري مقدم الطلب أن يؤدى مع الطلب رسم تسجيل قدره:

200   جنيه للمكتب الهند�سي.
500   جنيه للمكتب االستشاري النوعي.
600   جنيه للمكتب االستشاري املتعدد.

5000 جنيه للمكتب االستشاري بيت الخبرة.
على أن يقوم مجلس النقابة كل 4 سنوات بمراجعة قيمة رسم القيد، وال يرد 

رسم القيد بأي حال من األحوال.
في حالة رفض القيد يجب ان يكون قرار اللجنة بالرفض مسببا، وتسلم 

صورة من قرارها إلى املكتب االستشاري
مقدم الطلب ترسل إليه بكتاب مو�سى عليه بعلم الوصول خالل أسبوع من 

تاريخ صدور القرار. وفى جميع األحوال
يجب أن يصدر قرار اللجنة خالل ثالثة أشهر من تاريخ استيفاء األوراق 

املطلوبة.
مادة 5  - 7 - يجوز للمكتب االستشاري أن يتظلم من القرار الذي يصدر 

برفض قيده إلى مجلس النقابة وذلك خالل الثالثين يوما
التاليــة لتاريــخ اســتالم اإلعــالن بالقرار. ويفصــل مجلس النقابة في التظلم بعد 

تكليف الطاعن بالحضور بكتاب
مو�سى عليه لسماع أقواله على أال يكون ألعضاء لجنة القيد املختصة صوت 
معــدود فــي قــرار املجلــس بقبــول التظلم أو رفضه. وملن صدر قرار برفض تظلمه 
أن يطعن فيه أمام محكمة القضاء اإلداري خالل ثالثين يوما من تاريخ 

إعالنه بالقرار،
وال يجوز للمكتب االستشاري إذا رفض طلب قيده أن يجدد طلبه إال إذا زالت 

األسباب التي حالت دون قبوله.
مــادة 5 - 8 -يتــم إصــدار شــهادة القيــد / تصريــح للمكتــب االستشــاري بــدون 

مقابل. وفى حالة تغيير التصنيف املنهى للمكتب
االستشــاري يتــم إصــدار تصريــح جديد مقابــل 100 جنيه على أن يقوم مجلس 

النقابة كل 4 سنوات بمراجعة قيمة
رسم إصدار البطاقة الجديدة.

وفــى حالــة فقــد البطاقــة أو تلفهــا يتــم إصدار بطاقة عضويــة جديدة مقابل 50 
جنيها على أن يقوم مجلس النقابة

كل 4 سنوات بمراجعة قيمة رسم إصدار البطاقة الجديدة.
مادة 5 - 9 -يجب على كل مكتب هند�ســي / استشــاري مقيد بالنقابة أن يدفع 

قبل نهاية شهر ديسمبر من كل عام رسم اشتراك
مقداره:

  500  جنيه للمكتب الهند�سي.
1000   جنيه للمكتب االستشاري النوعي.
1500 جنيه للمكتب االستشاري املتعدد.

5000 جنيه للمكتب االستشاري بيت الخبرة.
على أن يقوم مجلس النقابة كل 4 سنوات بمراجعة قيمة االشتراكات.

الباب الثانى : شروط العضوية والقيد بجداول النقابة:
مادة 3 - شروط العضوية:

مادة 5

)د( أال يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة 
مخلة بالشرف أو األمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

)هـــ( أال يكــون قــد صــدر ضــده أحــكام تأديبيــة عــن أفعــال مخلــة بالشــرف أو 
األمانة ما لم يمِض على صدور الحكم النهائي أربعة أعوام على األقل.

تلتــزم الجامعــات واملعاهد املصرية املعتمدة من املجلــس األعلــى للجامعات 
إخطــار النقابة بأســماء الخريجين مــن الحاصليــن علــى درجــة البكالوريوس 
فــي الهندســة خــالل ســتين يومــا علــى األكثــر مــن تاريــخ إعــالن نتيجــة امتحان 

بكالوريوس الهندسة.

تطوير النقابة
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– ال يجوز لوزارات الدولة ومصالحها والهيئات والشركات واملؤسسات العامة 
على اختالف أنواعها والشركات

الخاصــة واألجنبيــة العاملــة في جمهوريــة مصــر العربيــة واألفــراد أن تعيــن في 
وظائف املهندسين أو أن تعهد

باألعمال الهندســية إال إلى املهندســين املقيدة أســماؤهم بجدول النقابة 
واملكاتب الهندسية االستشارية املقيدة

بجدول النقابة واملســدد لرســم القيد املقرر واالشــتراك الســنوي، وبالنســبة 
للمصريين تعتبر شهادة القيد بالنقابة

مسوغا من مسوغات التعيين.
للنقابة على ســبيل االســتثناء أن تمنح املهندســين األجانب واملكاتب الهندســية 

االستشارية األجنبية )بيت الخبرة(
تصريحات مؤقتة ومحددة ملزاولة املهنة ِبناء على طلب الجهات التي عهدت 

إليهم بذلك وبعد سداد الرسوم اآلتية:
 - بالنسبة للمهندس األجنبي :

-1 رسم تصريح مؤقت مقداره 100 جنيه.
-2 رسم مزاولة مهنة سنوي مقداره 1000 جنيه.

بالنســبة للمكاتــب االستشــارية املصريــة )بيت خبــرة( املشــاركة مــع مكاتب 
استشارية أجنبية )بيت خبرة( :

-2 رسم مزاولة مهنة سنوي مقداره 1000 جنيه.
بالنســبة للمكاتــب االستشــارية املصريــة )بيت خبــرة( املشــاركة مــع مكاتب 

استشارية أجنبية )بيت خبرة( :                     
5000   جنيه رسم التصريح املؤقت.

10000 جنيه رسم مزاولة مهنة سنوي.
على أن يقوم مجلس النقابة كل 4 سنوات بمراجعة قيمة االشتراكات.

مادة  6 - ملغاة.
مادة 7  
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وملا كان الدســتور الحالي ينص على عــدم تدخــل الجهــات اإلداريــة في شــئون 
النقابات املهنية فأصبح القانون الحالي للنقابة غير دستوري في العديد من 
البنود املتعلقة بتدخل الســلطة التنفيذية ممثلة في وزيري الري والشــئون 

االجتماعية في قرارات النقابة وشئونها . 
وملا كانت املواثيق واملعاهدات الدولية التي انضمت إليها مصر تنص على 
اســتقاللية قرار وعمل النقابات عــن الســلطات العامــة . فإننا فــي مرصــد وفي 
فترة تقترب من عامين متواصلين عملنا على تعديل مواد قانون النقابة من 
أجل اســتقالل النقابة بصورة دائمة وكاملة عن الســلطة التنفيذية. فكان 
لنا العديد من التعديالت على النصــوص الحاليــة باإلضافــة إلــى اســتحداث 
مــواد جديــدة وبعــض التوصيــات مــن أجــل وجودهــا فــي القانــون القــادم لنقابــة 

املهندسين لكي نضمن عدة أهداف، منها: 
1( استقالل النقابة عن الجهات اإلدارية في الدولة.

2( تمكين املهندسين من خالل املشاركة الفعالة بالجمعيات العمومية.

3( ترســيخ مبدأ الشــفافية وحرية تداول املعلومات ووجوب اإلفصاح عن 
املعلومات والبيانات واإلحصائيات.

4( اســتقالل النقابة عن الشــأن السيا�ســي وعدم اســتغالل النقابة لخدمة 
كيان سيا�سي أو حزبي.

5( عدم فرض الحراسة على نقابة املهندسين. 
6( عدم حل مجالس إدارة النقابة إال بحكم قضائي. 

7( الدفاع عن حقوق املهندسين املعنوية واملادية.

ومن هذا املنطلق، فإننا نتقدم بهذا املقترح للجنة “تعديل قانون نقابة 
املهندســين” بنقابة املهندســين املصرية الذي جمعنا فيه النقاط الرئيســية 
التــي نهــدف أن تكــون متواجــدة فــي قانون النقابــة بعد تعديله لضمان أن تكون 
نقابة املهندسين مثاال يحتذى به للعمل النقابي ومنارة للمهندسين تدافع عن 

حقوقهم وتساهم في إثراء التشاركية والتمكين الفعال في املجتمع.

يعمــل فريق مرصد اســتقالل نقابة المهندســين منذ بدايته في 2011 وحتى اللحظــة من أجل الحفاظ 
والدفاع عن استقالل نقابتنا، نقابة المهندسين المصرية، بشكل عام من أي تدخل كان وبشكل خاص من 
وصاية السلطة التنفيذية. فإيماننا بأن السلطة األعلى في النقابة هي للجمعية العمومية للمهندسين 

وال يجب في أي حال من األحوال فرض أي قرار من خارج الجمعية العمومية للمهندسين. 

المفاهيم العامة
لتطوير قانون النقابة

مقترحات )الباب األول والثاني( 

تأسست “مرصد استقالل نقابة املهندسين” 9 سبتمبر 2011 بعد قرار الجمعية 
العمومية للنقابة العامة للمهندسين برفع الحراسة عن النقابة في 1 يوليو 2011. 

تهــدف إلــى املشــاركة اإليجابيــة فــي مجال العمل العام مع جموع املهندســين. وتفعيل دور 
املؤسسات املدنية املختصة.

بــدأت عملهــا بحــث املهندســين على املشــاركة في عملية رفع الحراســة، فــي املرحلة الثانية 
اعتمدت منهج مراقبة أداء املجلس الجديد.

مرصد )الغايات(
1. توعية املهندسين باملعرفة الحقوقية والتنظيمات النقابية.

2. وتفعيل دور جموع املهندسين للمطالبة بحقوقهم. 
3. استقالل النقابة عن السلطة التنفيذية.

4. الرقابــة والتأكــد مــن عــدم اســتغالل أصحاب األعمال والكيانات السياســية لتحقيق 
مصالحهم من خالل النقابة.

5. الرقابة والتأكد من قيام النقابة بأدوارها التي ألزمت نفسها بأدائها

مقدم من: مرصد استقالل نقابة المهندسين

تطوير النقابة
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ما يلي هو بعض نصوص من املواثيق واملعاهدات الدولية والدستور 
املصري التي اعتمدنا عليها لتحديد أهداف تعديل القانون.

الدستور المصري – المادة 68 :

نــص املــادة .. املعلومــات والبيانــات واإلحصــاءات والوثائــق الرســمية ملــك 
للشــعب، واإلفصــاح عنهــا مــن مصادرهــا املختلفــة، حــق تكفلــه الدولــة لــكل 
مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون 
ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم 
مــن رفــض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب املعلومــات أو إعطــاء معلومات 
مغلوطــة عمــدا. وتلتــزم مؤسســات الدولــة بإيداع الوثائق الرســمية بعد االنتهاء 
مــن فتــرة العمل بها بدار الوثائق القوميــة، وحمايتهــا وتأمينهــا مــن الضيــاع أو 
التلف، وترميمها ورقمنتها، بجميع الوسائل واألدوات الحديثة، وفقا للقانون 

 .

)أ ( الدستور المصري – المادة 77 : 
نص املادة .. ينظم القانون إنشــاء النقابات املهنية وإدارتها على أســاس 
ديمقراطي، ويكفل اســتقاللها ويحــدد مواردهــا، وطريقــة قيــد أعضائها، 
ومســاءلتهم عــن ســلوكهم في ممارســة نشــاطهم املنهــي، وفقــا ملواثيــق الشــرف 
األخالقية واملهنية. وال تنشأ لتنظيم املهنة سوى نقابة واحدة. وال يجوز فرض 
الحراسة عليها أو تدخل الجهات اإلدارية في شئونها، كما ال يجوز حل مجالس 

إدارتها إال بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين املتعلقة بها.

)ب ( اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي رقم) 87 ( – 
منظمة العمل الدولية : 

املادتين 3 ، 4 ...  
1. للنقابــات حــق وضــع دســاتيرها وأنظمتهــا ، وانتخاب ممثليهــا فــي حريــة تامة 

وتنظيم إدارتها ووجوه نشاطها وصياغة برامجها.
2. تمتنــع الســلطات العامــة عــن أي تدخــل مــن شــأنه أن يحد من هذه الحقوق 

أو يحول دون ممارستها املشروعة.
3. ال تخضع النقابات لقرارت الحل أو وقف العمل التي تتخذها سلطة إدارية.
تحريرا في 18 ديسمبر 2015

ونقــدم لحضراتكــم اقتراحــات مرصــد فيمــا يتعلق بالبــاب األول بنــاء على 
الهدفين األول والسادس  

1( الهدف األول :  اســتقالل النقابة عن الســلطة التنفيذية والجهات اإلدارية 
بالدولة 

يضمن هذا الهدف اســتقالل النقابة عن أي كيان ســواء من خالل تدخل 
أو وصايــة عامــة وذلــك لتفعيــل دور النقابــة، ولــدرء أي فســاد ممكــن أن يطيــح 
بهــا. ومــن ناحيــة أخرى يحرص الهدف على عــدم مخالفــة الدســتور املصري 

واملواثيق واملعاهدات الدولية امللزمة ملصر.
يقترح مرصد اآلتي: 

إضافــة البنــود التاليــة إلــى املــادة األولــى مــن قانــون النقابــة الحالــي والخاصة 
بإنشاء النقابة العامة للمهندسين 
1. نقابة املهندسين كيان مستقل 

2. نقابة املهندسين تدافع عن حقوق ومصالح املهندسين
3. نقابة املهندسين ال يجوز فرض الحراسة عليها 

4. نقابة املهندسين ال يجوز تدخل الجهات اإلدارية في شئونها 
5. نقابة املهندسين ال يجوز حل مجالس إدارتها إال بحكم قضائي من محاكم 

املوضوع )حتى ال تحكم محاكم القضاء املتسعجل على أمر بهذه الخطورة(
6. نقابة املهندسين يؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين املتعلقة بها

إضافة البنود التالية إلى املادة الثانية والخاصة باألهداف العامة للنقابة 
1. املحافظة على كرامة املهنة واملهندس.

2. الدفاع عن حقوق املهندسين ومصالحهم املعنوية واملادية.
3 الهدف السادس: الدفاع عن حقوق املهندسين املعنوية واملادية 

لم يحتوي القانون الحالي على أي مواد تمس حقوق املهندسين وحماية 
النقابــة لهــذه الحقــوق والدفاع عنها وكان لزامــا علينــا أن نفعــل دور النقابة 
الحقوقي في القانون ورأينا بصورة أولية أن توضع مادة تلزم النقابة بأداء دور 

حقوقي .. لذلك كانت هذه املادة املستحدثة 
يقترح مرصد إضافة املادة التالية إلى الباب األول : 

“ تدافــع النقابة عن حقوق املهندســين ومصالحهــم املعنويــة واملاديــة، ومن 
ضمن هذه الحقوق حق العمل، الحق في ظروف عمل مناسبة، حق اإلضراب 
وحــق املفاوضــة الجماعيــة.  كما تلتزم النقابة بحماية املهندســين فــي أٍي من 
قطاعــات العمــل مــن الفصــل والنقل التعســفيين. وتضمــن النقابة عدم تمييز 
جهــة العمــل ضــد أي مــن أعضــاء النقابــة بنــاء علــى الدين أو االنتماء السيا�ســي 

أو الجنس.  “
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الحظر السياسي .. بين القانون والعرف
وجهة نظر

فتحي إمبابي

 الحظر السياسي
مــادة 1  - 2 - يحظــر علــى تشــكيالت النقابــة بجميــع تكويناتها من النقيب 
ومجلــس النقابــة ومجالــس النقابات الفرعيــة ومجالــس الشــعب واألعضاء 
االشــتغال بالعمل الحزبى داخل النقابة واســتغالل صفات هم النقابية 
ومقرات النقابة ونواديها وفروعها باملحافظات لدعم حزب أو تيار سيا�ضــي أو 

ديني بأي شكٍل كان. 

تطوير النقابة
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ادة الحظر السياسي
  بين القانون والعرف

“يقال إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع”
فــي املســودة املقدمــة مــن لجنــة القانون والخاصــة بتعديــل البــاب األول والثاني 
من قانون رقم 66 لسنة 1974  لنقابة املهندسين، نصت املادة 2-1 علي حظر 
االشتغال بالعمل الحزبي في كافة تشكيالت النقابة فشملت النقيب ومجلس 
النقابة ومجالس النقابات الفرعية ومجالس الشعب، وطالت املادة حتي األعضاء 
العاديين داخل النقابة، وقد قرنت ذلك بحظر استغالل صفاتهم النقابية في كافة 

األمكنة التابعة للنقابة لدعم حزب أو تيار سيا�سي أو ديني بأي شكٍل كان”.
ومن املعلوم أنه هناك شبه اجماع بين املهندسين على عدم اقحام التيارات 
السياسية في العمل النقابي، ويسعي الجميع لتحقيق ذلك عن ايمان واقتناع، 
وهو أمر هام طاملا كان تعبيرا عن االجماع، وهو ما دعي اللجنة إلضافة هذه املادة 
لنص القانون، لكن الصياغة جاءت متشددة بما يمكن أن تأتي بنتائج عكسية، 
تلحــق الضــرر بالنقابــة مــن قبل املتربصين بالعمل املدني والعمل النقابي بشــكل 
عام. فمن الصعب وربما من املستحيل الفصل التام بين العمل النقابي والعمل 
السيا�سي حتى ولو استخدم في ذلك مشرط حاد مثل هذا النص املقترح من قبل 
لجنة القانون والذي يدل على اإلخالص والتفاني في الدفاع عن فكرة استقالل 

النقابة، ولكنه ربما لفرط تعصبه قد يكون مضرا بها وقاضيا على استقاللها.
 في مسرحية “تاجر البندقية” لشكسبير عندما عجز أنطونيو عن اإليفاء 
بدينه، أصر الدائن أن يقتطع من جسد املدين رطال طبقا للعقد املبرم بينهما، 
وعندما حكم له القضاء أن يفعل، عجز عن التنفيذ، فقد كان عليه أن يقطع 
اللحم الحي دون أن يراق دماء خصمه، وهو ما يعاقب عليه باملوت، فكانت 

النتيجة خسارته لكل �سيء. 

واملشرط هنا هو لغة النص وأسلوب صياغته، واإلصرار على الحظر دون النظر 
فــي موضوعيــة الفعــل، والقــدرة علــى تنفيذه، امر ينبغــي تداركه، إما بالتخلي عن 

املادة، أو إيجاد صياغة مناسبة، وتدارك بعض العيوب، ومنها: 
أوال: عيوب الصياغة:

 أ( إطالق الحظر بما ال يستطيع أعضاء النقابة الوفاء به
 ب( التشدد فيما يستحيل الفصل فيه.

 ج( التشديد في حظر االشتغال بالعمل الحزبي داخل النقابة...” أو “دعم حزب 
أو تيار سيا�سي أو ديني بأي شكٍل كان”،  يماثل الحظر املفروض على رجال 

الحيش في االشتغال بالسياسية وشتان بين األمرين.
 د( تستخدم اللغة القانونية مستويات مختلفة من لغة املصطلحات املعيارية، 
في الدســتور مثال يقال “تلتزم الدولة” أو “تكفل الدولة” والفارق بينهما كامن في 

القدرة على الفعل، والتباين في االلتزام.

ثانيا: عيوب في املوضوع
مــن املعلــوم أن الغالبيــة العظمــي ممــن يتصدون للعمــل النقابي ينتمين لتيارات 
سياســية مختلفة. وهم ناشــطون في أحزابهم بصورة أو بأخرى، واملادة بهذه 
الصياغة تخنق أنفاس الجميع. وتطاردهم كمن يرتكبون جرما. فمنطق النص 
يخنــق الهــواء السيا�ســي، ســوف تتحــول النقابــة بســببه إلــى مؤسســة يدعــي عليها 
خصومهــا، ســواء عــن حقيقــة أو افتــراء، طاملا أن فصــل حــدود الحظــر غائمة 

وسديمية، وهذه املغاالة في الصياغة سوف تجعل املادة سالح ذو حدين.
 أ( أال يؤخذ النص بجدية، نظرا لعدم القدرة على الوفاء به، ويتم اهماله 

وخاصة إذا كان املجلس قريب من السلطة الحاكمة.
 ب(  )وهو األخطر( ألن كل �سيء في الحياة مرتبط بالسياسية، فمن املحتمل إن 
يتخــذ مــن هــذه املــادة ذريعــة وســيف مســلط، وســتمكن كل عابــر ســبيل من رفع 
قضايــا الحــل، إمــا إذا كان هنــاك تعــارض بيــن النقابــة والســلطة التنفيذية. فلن 
تتــورع األخيــرة عــن إيجــاد الذرائــع لشــل حركــة النقابــة )ومنهــا هذه املــادة( وهو ما 

سيعود بنا إلى غيمة الحراسة من جديد. 

ثالثا: عيوب قانونية
 أ( التعارض مع الدستور، الذي هو أصل القوانين، والذي يكرس حرية التعبير، 

دون أن يحدد مكانا ملمارسة هذا الحق، أو موقعا لحظره.
 ب( عدم النص على الجزاء في مقابل االنحراف عما جاء في املادة، بما يطلقه 

لدي رافع الدعوي بحق طلب حل املجلس ألنه جاء بما هو محظور.

رابعا: التأثير السلبي على األوضاع النقابية والسياسة
 أ( يلقي هذا املوقف من نقابة املهندسين بظالله على العمل النقابي بأكمله، 

وسيضر بمصالح النقابات األخرى، وهو أمر غير معهود من جموع املهندسين.
 ب( من يقبل بالحظر السيا�سي املطلق داخل نقابة املهندسين هل سيقوم على 

حظره على نشاط الطالب في الجامعات.

خامسا: نماذج لنقابات انخرطت بقوة في العمل السيا�ضي املباشر:
 ج( االتحــاد العــام التون�ســي للشــغل: تأســس فــي 20 كانــون الثانــي 1946، وأصبــح 

ميزان القبان في الحياة املجتمعية والسياسية التونسية 
 د( لوال دا سيلفا: انتخب رئيس نقابة عمال الحديد عام 1978م.  وفي عام 
2006م   فاز دا سيلفا برئاسة جمهورية البرازيل حيث لعب  دورا كبيرا في 
النهــوض بالبرازيــل  وتحقيــق العدالــة االجتماعيــة وتحديث الجيــش ونفذ برنامج 
ملكافحة الفقر وبعد أن كانت البرازيل على شفا الهاوية، تتمتع اآلن بفائض يزيد 
عن 200 مليار دوالر، واصبحت صاحبة أقل نسبة غالء من دول العالم الثالث، 
وصرح الرئيس األمريكي باراك أوباما قائال » لوال أكثر شعبية منى إنه أكثر شعبية 

من كل الكرة األرضية.

بين القانون والعرف:
ومع االحترام الشديد لوجهات النظر املختلفة، من املمكن أن يصبح ما اتفقت 
عليه جموع املهندسين بعدم التداخل بين العمل الحزبي والعمل النقابي، عرفا 
قائمــا علــى اجمــاع املهندســين وقناعتهــم، وفــي هــذه الحــال ســيكون العــرف املبني 

على القناعة أقوي من عشرات القوانين التي يتم تجاهلها.
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المهندسون صناع الثقافة
يقتصر المفهوم الشــائع عن الثقافة على المدلول الفني 
واألدبي، فيراها البعض فعالخاص بالفنانين واألدباء، ويعبر 
عنــه لدى الجمهور في قراءة الروايــات أو زيارة المتاحف، 
وهــو لدى الخاصة مــن النخبة يتعلق بالقــدرة على إعمال 
الفكــر وإرهاف الحس وتهذيب الســلوك بالتــذوق الفني 
الراقــي، والــذي يتحققبحضــور المســرح، أو االســتمتاع 
بســهرات الموسيقىالكالســيكيةوالباليه علــى مســارح 

األوبرا في اللباس الرسمي.
الهمــوم  وكثــرة  المعاصــرة،  الحيــاة  وأمــام صعوبــات 
والمشــاكل أصبحت لدى الغالبية العظمــي ترفا زائدا على 

الحاجة، ال وقت وال لزوم لها.
الفالحون المصريون القدماء هم أول صناع للثقافة:

يعود جذر كلمة CULTURE”” في اللغة الالتينية إلى حرث 
األرض وزراعتها، وهو ما انعكس على مفهوم الفلســفة 
والذي يعني عند الفالســفة زراعة العقل وتنميته، وغرسه 
بالذوق والفهم وتزيينــه بالمعرفة، ويقول عنها المفكر 
البريطانــي تيــري إيجلتــون فــي كتابــه )فكــرة الثقافة(: 
“الثقافــة هي أســلوب عضوي للحياة فــي صورتها الكلية 
 ””CULTURE الشــاملة”، وقــد ورد في معجم وبســتر أن

تتمثل في أربعةمفاهيم:
1. فن الزراعة.

2. عمليــة التنميــة الناتجة عــن التعلم والنظــام والخبرات 
االجتماعية.

3. اســتثارة التــذوق وامتيازه الالزمان للممارســة الفكرية 
والجماليــة، وتنقيــة الســلوك والتــذوق الجمالــي للفنون 

واإلنسانيات والعلوم.
4. جماليات الســلوك البشــري ومنتجاته الفكرية المتمثلة 

في الفكر واللغة والعمل.
ويعرفهــا معجــم المجمــع الفرنســي “إنهــا العبقريــة 
اإلنســانية مضافة إلــى الطبيعة بغيــة تحريــر عطاءاتها، 

وإغنائها، وتنميتها”.
الحق والخير والعدل:

الثقافةفياللغةالعربيةكماجاءفيمعجملسانالعرب: “البحث
والتنقيبوالظفربمعانيالحقوالخير والعدل وكل القيمالتيت

صلحالوجوداإلنسانيوتهذبه.
الثقافة القدرة على التغير إلى األفضل:

ويعرفها عالماإلنثربولوجيامالينوفســكي بأنها “الفعالية 
التي تمكن اإلنســان مــن االنتقال إلى وضــع أفضل يواجه 

المشاكل التي تواجه اإلنسان في بيئته.
السلوك العام والفردي داخل النقابة هو نوع من الثقافة:
يقول المفكر الفرنسي جوليان بندا:”نلحظ اليوم كل امرئ 
يركز بوعي شــديد غير مسبوق على نفسه، ويتخذ موقف 
المقاتــل ضد اآلخريــن: لغاتهــم وآدابهم، وفلســفتهم، 

وحضاراتهم، وثقافتهم”.
وعلــى الوجــه المقابل “أن تكــون مثقفا يعنــي أن تكون 
متحضرا، أن تحظي بالســلوكيات المحمودة، والتحكم في 
انفعاالتــك، والعقــل المنفتح، والحساســية غير المتكلفة 
المعتــدل  بالســلوك  وااللتــزام  اآلخريــن،  مصالــح  تجــاه 
والمنطقــي، وأن تمــارس ضبــط النفــس، وأن تكــون على 
اســتعداد للتضحية عن المصالح األنانية من أجل خير الكل، 

هيئة التحرير
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ذلــك أن مفهوم الثقافة يشــمل كل شــيء، إنــه الكمال 
والحالوة والنور، وشــأنها كما قال أرسطو شأن الحصافة، 
وهــي أن تتملك مــن الخبرة أكثر من أن تعــرف لماذا، إنها 
طائفة من عمليات الفهــم الضمنية أو التوجهات العملية 

مقابل التخطيط النظري للحقيقة الواقعة.

المهندسون هم المنتجون الحقيقيون
لبنية الثقافة وهياكلها:

وإذا كان الســلوك المحمــود هــو الذي يجب علــى الفرد 
اتباعــه، ينبغــي أن نعلم أن تطــور الثقافة، والســلوكيات 
العامــة المتحضرة، مرتبط بالمدى الــذي بلغته المجتمعات 
مــن تطور التكنولوجيا، واســتخدامهم لــألدوات الحديثة، 
وفــي الحقيقــة والمثيــر للدهشــة أن المنتــج الحقيقــي 
لبنيــة وهياكل الثقافة هم المهندســون... ليصبح اإلبداع 
الثقافي انعــكاس لتطــور األدوات، إي للبنية التكنولوجية 

السائدة في مجتمع ما.
 E.B. فهــي كما يقول عالــم األنثروبولوجيا )إي بي تايلور
 PRIMITIVE CULTURE 1871 كتابــه  فــي   ،)TYLOR
“إن الثقافــة هــي الــكل المركب الــذي يتضمــن المعارف، 
والمعتقدات والفنون والتقاليــد والقوانين واألعراف، وأي 
قــدرات وعــادات منفتحة على العقل، اكتســبها اإلنســان 
كعضو فــي المجتمع”، وهــي طبقا للتعريف الســائد في 
علــوم األنثروبولوجيــا: “الثقافة مجموعــة طرائق الحياة 
لدى شعب معين، أي الميراث االجتماعي الذي خلقه اإلنسان 
في محيطه، والذي ينشــأ عنه مســتويات وطــرق التفكير 

والشــعور والمعتقدات، إنها معلومات الجماعة البشــرية 
مخزونــة في الذاكــرة الجمعية، أو في المــواد واألدوات 

التي يعيشون من خاللها”.
فالثقافة ليســت ترفا، وال كهنوتا مقدسا تقتصر طقوسه 
على حفنة من األدباء والفنانين وجمهرة من النخبة، قارن 
مثــال بيــن ثقافةالمجتمعات البدائية التي تســتخدم وقود 
كالفحــم أو الحطــب أو الكيروســينوتلك المتطــورة التي 
تســتخدم الكهرباء، وتلك التي تحترم البيئة فتســعي إلى 

االنتقال إلى عصر الطاقة المتجددة.
والتمعن في معرفةالفارق الثقافي الهائل بين مجتمعات 
كانت تســتخدم فــي اتصاالتها الحمام الزاجــل وتلك التي 
تســتخدم اإلنترنت. ســيجعلنانعرف حقيقة أن المهندسين 
هــم الصنــاع الحقيقيــون للبنيــة التحتيــة للثقافــة، بينما 
المفكرون هم المعبرون عن للمســتوى التكنولوجي الذي 

عليه حالة مجتمعاتهم.
مجتمعات تصنع التكنولوجيا ومجتمعات تستهلك ما ينتجه 

األخرون
األمــر الشــديد األهميــة والذي يظهــر العــبء والمهمة 
الوطنيــة الواقعــة على جموع المهندســين فــي تطوير 
الثقافــة المجتمعيــة يبــدو واضحــا عندمــا نتبيــن الفارق 
الثقافــي بينمجتمعــات تصنــع التكنولوجيــا ومجتمعــات 
تستهلك ما ينتجه األخرون، وهو األمر الذي يجب أن ننتبه له، 
وأن نتهيــأ للمهمة الملقاة على عاتقنا، فثقافة المجتمع 
وتحســين ســلوكه مرتبط ارتباطا عضويا بدور المهندسين 

وفاعلياتهم بتطور التكنولوجيا وأدواتها.
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»المهندسين« تستعيد مسرحها
بعد توقف قرابة ربع قرن

إعداد / حازم رخا
 منــذ قرابة ربع قرن وبعد أن كان منبرا للفن واإلبداع تعرض مســرح نقابة 
المهندسين »مسرح وسينما رمسيس« لإلهمال واإلغالق والتخريب، ليختفي 
من الســاحة الثقافية المصرية، وكان يحتل موقعا فريدا في منطقة وسط 
البلد، ويلعب دورا ثقافيا وفنيا مهما، من خالل عشرات العروض السينمائية 

والمسرحية واالستعراضات الغنائية الراقية التي قدمت على خشبته.
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وقد اكتســب مســرح نقابة املهندسين اســمه من تمثال رمســيس الخالد 
والذي كان يزين ميدان باب الحديد سابقا، ومن مسرح رمسيس الذي 
أنشــأه عمالق املســرح املصري »يوســف وهبي«، وكان قد أســس فرقته 
املســرحية عــام 1923 بعــد اســتالمه ميراثــه مــن أبيــه »عشــرة آالف جنيــه«، 
وتحــت دعــوة »مصر للمصريين«، في وقت كان الوطــن يبحــث عــن هويته 
املصرية املتجذرة في حضارته املصرية القديمة، وهو يدخل مرحلة جديدة 
مــن االســتقالل عــن االحتــالل اإلنجليــزي، وأقــر دســتور 1923.. وقــد حرص 
»يوســف بــك وهبــي« علــى أن يوفــر لفرقتــه نظامــا إداريا حديثا مثلما شــاهد 

كيف تؤسس وتدار الفرق املسرحية في إيطاليا.
وكانت »فرقة رمســيس« في طليعة الفرق املصرية التي أْثرت املســرح 
املصــري فــي بدايــات القــرن املا�ســي. قدمت روائــع املســرحيات العاملية 
واملحلية، والعديد من عظماء الفنانين أمثال فاطمة رشدي، ويوسف 

وهبي، وستيفان روستي.

الثقافة غذاء الروح والوجدان:
ما بال مجلس الحراسة أو اإلخوان املسلمون بالثقافة!! كالهما من 
ألــد أعدائهــا، وعندمــا ســقطت الحراســة وعــادت النقابــة ألبنائهــا، حاول 
العديد من املهندســين اســتعادة املســرح، فقاموا على فتح أبوابه، وكنســه 
وتنظيفــه، ومحاولــة إعــادة الحياة لهــذا املبنى الجليل، لكن مجلس النقابة 
السابق وقف باملرصاد، إنهم أعداء للفنون واملعرفة والثقافة، والفن يرقي 
بالروح والوجدان، والنفس البشرية تتوق للتسامح والحرية، وتستريح 

وتستقر في التعاليم السمحة لألديان السماوية، والقيم اإلنسانية.
   

المجلس األعلى للنقابة يتخذ القرار الجرئ: 
   بعد أن دبت الحياة في نقابة املهندسين، اتخذ املجلس الحالي للنقابة 
علــى عاتقــه عــودة املســرح للحيــاة، وتقديم صــرح ثقافي للوطــن يثرى الحياة 

الثقافيــة فــي القاهــرة، يعبــر عن روح التجديد واإلصالح ملا أفســده التخلف 
والزمن.

وبحثا عن األساليب والوسائل املثلى لعودة مبنى املسرح والسينما إلى سابق 
نشــاطه، أجرت لجنة تطوير املســرح برئاســة املهندس محمد النمر وكيل 
النقابــة مع كبار املعماريين، وعمالقــة املســرح وعلــى رأســهم الفنــان جالل 
الشــرقاوي والفنــان محمــد صبحــي والدكتــور محمــد كامل القليوبــي واملخرج 
املسرحي عصام السيد والدكتور صبحي السيد رئيس قسم الديكور باملعهد 
العالــي للفنــون املســرحية وأســاتذة أكاديميــة الفنون ومســئولي تجهيــزات دار 
األوبرا.. أســفرت عن قرار املجلس األعلى للنقابة في 27/10/2015 باإلجماع 
بالبــدء فــورا فــي تجديــد وتطويــر مســرح نقابــة املهندســين، وتــم تشــكيل لجنة 
باســم » تطويــر املســرح » لتطويــر املســرح وتجهيــزه بالتكنولوجيــا الحديثــة 

املهندسون
صناع الثقافة
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ليكون مسرحا ودارا للعرض السينمائي، ليعود مرة أخرى مصدرا لإلشعاع 
الحضــاري ملدينــة القاهــرة، وأن يعــد ليكون قاعة للمؤتمرات ومنها مؤتمرات 
النقابــة املختلفــة، والتــي كانــت تضطــر إلــى تأجيــر قاعــات لعقدها. مما يشــكل 
مصــدرا للدخــل املــادي للنقابــة بعد أن شــهدت إهدارا ماديا خالل الســنوات 

السابقة. 
  

  توقيع عقد تجديد وتطوير المسرح:
  وقد وقعت النقابة عقد تطوير وتجديد مسرحها مع املهندس االستشاري 
هاني ماهر خليل صاحب مكتب »أركيالب«، بحضور املهندس طارق 
النبراوي نقيب املهندسين، واملهندس محمد النمر وكيل النقابة، وأعضاء 
املجلس األعلى.. املهندس ماجد ســامي رئيس شــعبة عمارة، واملهندســة 

إيمــان ســعيد واملهنــدس عبــد الكريــم آدم والدكتــور فــاروق الحكيــم رئيــس 
شعبة الكهرباء واملهندس محمد حسنين وكيل شعبة عمارة واملهندس 

أحمد حشيش أمين شعبة الهندسة املدنية. 
    هــذا وقــد قدم املكتب االستشــاري عرضــا تفصيليــا ورؤيــة معمارية 
مبدئيــة، تنــاول خاللــه مراحــل تطويــر وتجهيــز املســرح، والتصميمــات 
املعمارية املتعلقة بخشبة املسرح والصالة الرئيسية، وحرص املكتب على 
االســتماع إلــى آراء الخبــراء واملتخصصيــن لالســتفادة مــن خبراتهــم للوصــول 

إلى األفضل.

مسرح النقابة فى ثوبه الجديد:
     وأفاد املهندس االستشارى/ هاني ماهر أنه تم عمل الدراسات والبدائل 
إلعادة تصميم وتطوير املسرح وبعد عرضهــا تم االستقرار على الشكل 
األنسب لعملية التجديد ليتحول املسرح وخدماته إلــى قاعة متعددة 
االســتخدامات تصلح لتكون قاعة مؤتمرات تضــم خدمات الترجمة 

الفورية، وسينما ومسرح وما يحتاجه من تجهيزات واحتياجات .
    وكان مــن أهــم االهتمامــات التــي أوالهــا املكتــب االستشــاري دراسة عالقة 
املسرح بمبنى النقابة واهتمامــه باملحافظة على الطراز املعمارى للمبنى 
وانعكاســه على التصميم الداخلي لقاعة املسرح .و دراسة الحركة داخل 
وخارج املبنى وعالقتها باملداخل واملخارج وتناسب التصميم مع اشتراطات 

األمان .
كمــا تــم إعادة تصميم الخدمات املحيطة بالقاعة وخشبة املسرح     
لإلخــراج  املساعدة  الحديثة  التقنيات  استخدام  ودراسة  والشواية 
املسرحى املتطور، وقد انعكست فلسفة التصميم على أدق التفاصيل 
مثل املوتيفات املعمارية التــي تم استخدمها فى إخفاء مخارج التكييف 
وكذلك وحدات اإلضاءة الجمالية وتوزيع املواد املستخدمة بأنواعها، 

وتصميم الصوتيات واأللوان املستخدمة.
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تاريخ الهندسة و المهندسين في مصر
حكي أن أحد الملوك استدعى وزيره و طلب منه أن 
يكتــب له التاريخ كله ليقرأه و يســتفيد منه، فغاب 
الوزير عشر سنوات و عاد بعدد ضخم من المجلدات 
تحمله البغال، فقال الملك: “ال وقت لدي لقراءة كل 

هذا، قم بتلخيصه”.
غاب الوزير بضع سنوات أخرى و عاد بخمسة مجلدات 
فقــط، فقــال الملــك: “ال وقت لدي لقراءة خمســة 

مجلدات، قــم باختصارها مرة أخــرى”، فغاب الوزير 
بضع ســنوات و عاد بمجلد واحد فقــط ليجد الملك 
على فراشــه يعانــي ســكرات الموت. قــال الملك 
: “يــا وزيــر، ال وقت لدي وال قوة ألقــرأ هذا المجلد 

فاختصره لي”.
قال الوزيــر: “يا موالي، ولد الناس فعاشــوا فعانوا 

فماتوا”. فابتسم الملك و مات مستريحا.

م. طارق مقلدى

املهندسون
صناع الثقافة
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و إذا بدأنا في الحديث عن تاريخ الهندسه في مصر، فمن أين نبدأ؟ 
ليس تحيزا للمهندسين، و لكن الهندسة و املهندس جزءان عضويان و 
أساســيان فــي التاريــخ و الوجــدان املصــري، حتــي اآلن عندمــا يريــد ابن البلد 

املصري بفطرته أن يستحسن أداء أحد ما فيلقبه بالـ »باشمهندس«.
مْن منا ال يتذكر الشــخصية الرئيســية في رواية عميد األدب العربي طه 
حســين » دعــاء الكــروان« و التــي مثلهــا علــى الشاشــه الفنــان الكبيــر »أحمد 
مظهر« ، املهندس الذي وقع في غرام خادمته ، دائما املهندس هو جزء 

أسا�سي من األحداث ، من التاريخ.

التاريخ .. العمارة والزراعة والري :
أقــام قدمــاء املصرييــن مبانــى الخلود بالحجــر والجرانيت لتبقى أبد الدهر، 
بينما بنوا مبانى الحياة بالطوب النيئ ليكون عمرها مرتبطا بعمر اإلنسان 
نفسه، ثم تطورت هذه املبانى نفسها حسب احتياجات كل عصر، منوها 
بــأن املصــرى القديــم خلــد تصميماتــه الهندســية وروائــع فنــه املعمارى على 
صفحــات أوراق البــردي ولوحــات األســتراكا، كمــا نحــت بعــض النمــاذج 
املعماريــة للمقابــر علــى جــدران أصحابها وجــدران التوابيت. وبين ريحان أن 
حفائر الدولة القديمة وعصر ما قبل األسرات كشفت عن نماذج القصور 
ودور الحيــاة العامــة التــى كانــت تضمهــا أســوار هرم زوســر ونمــاذج للقصور 
وتصميمــات واجهاتهــا فــى مقابــر »أبيدوس«، ومن بينهــا واجهات قصر امللك 
برايشن أحد ملوك األسرة الثانية، وامللك يوداجى من ملوك األسرة األولى. 
وأشــار إلى أن املصرى القديم عرف املبانى الجاهزة والســابقة التجهيز، 
وكانت تصنع حوائطها من وحدات خشــبية متماثلة تثبت فى بعضها 
البعض بأربطة من الجلد، والتى تثبت بدورها على قواعد حجرية، 
كما صنعت وحدات ثابتة النماذج لألبواب 
والشــبابيك التــى يمكــن فكهــا وتركيبهــا 
بســهولة، وكان القــواد يســتعملون 
املبانــى الجاهــزة فى ميادين الحرب 
بدال من الخيام أو فى رحالت 
الصيــد، كمــا وجــدت نماذج 

منها يســتعملها املهندســون لإلقامة أثناء إقامة املنشــآت وتخطيط املدن 
وبناء املعابد.

هــذا و اعتمد املصريون القدماء على الفيضــان الســنوي لنهــر النيــل؛ لكي 
يغطــي حقولهــم بالطمــي األســود، ويروي محاصيلهم. وكانوا يقيســون 
منسوب الفيضان؛ من أجل تحديد قيمة ضرائبهم. وقاموا بإنشاء القنوات 
والترع والســدود؛ من أجل نقل مياه النيل للري والشــرب. وابتكر املصريون 
القدماء أدوات للمساعدة على رفع املياه من النهر إلى الحقول عند السطح.
كان لــدى قدمــاء املصرييــن طــرق عديــدة لنقل املياه، منها: الجرار )أو الزلع(، 
والقنــوات والتــرع؛ والشــادوف لرفــع امليــاه. ويتكــون الشــادوف مــن عمــود 
طويــل يرتكــز علــى محــور مرتفــع، ويســتخدم لخفــض ورفــع دلــو يمتلــئ باملاء؛ 

من النهر أو الترعة.
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بدأ السالطين والحكام املسلمون في شق الترع والقنوات وبناء السدود، 
وذلــك بغيــة نقــل امليــاه مــن النيــل الســتخدامها فــي كافه أنشــطة الحياة مثل 

الزراعة والري والشرب.

إيمحوتب – »الذي جاء في سالم«:
إيمحوتــب املهندس املصري العبقري الــذي بنــى هــرم امللــك زوســر - أول 
ملوك األسرة الثالثة - منذ خمسة آالف سنة، هو أول مهندس معماري في 

تاريخ البشرية يبني عمودا وسقفا حجريا.
 كانــت العمــارة املصريــة القديمة قبل ميالد إيمحوتب تســتخدم الطوب 
اللِبــن واألســقف النباتيــة أي املصنوعــة مــن جــذوع النخيل وأعــواد البوص 
املدعــم بالطيــن. وعلــى يــد إيمحوتــب تحولــت العمــارة الطينيــة إلــى عمــارة 
الحجر، وخصوصا في العمائر الجنائزية مثل بناء األهرامات واملقابر 
وكذلك العمائر الدينية مثل املعابد الرئيسية باملدن واملقاطعات املصرية 

القديمة وبعض العمائر املدنية وال سيما بناء السدود. 
إيمحوتــب كان مــن عامــة الشــعب ســمح لــه بالترقــي حتــى وصــل إلــى أن يكون 
الرجــل الثانــي بعــد امللــك فــي الدولــة املصريــة القديمــة التــي كانت ترعى 
املوهوبيــن واملتميزيــن من الشــباب بغــض النظــر عــن أعمارهــم وطبقاتهم 
االجتماعية.. وكان أعظم تشــريف إليمحوتب هو أن تســجل ألقابه واســمه 
على قاعدة تمثال ملكي بالحجم الطبيعي للملك زوسر، وهو األمر الذي لم 

يحدث قبل أو بعد ذلك وطوال التاريخ املصري القديم.
معنى اســم )إمحوتب( يثير الغموض أيضا ويصبح لغزا يضاف لهذه 
الشــخصية، فمعنى اســمه في اللغة الفرعونية )الذي جاء في ســالم( !!!. 
فكأنه جاء وأحدث كل هذا التطور العمراني والطبي وذهب بسالم وهدوء 

تام.

األهرامات – عبقرية المهندس المصري:
إن بناء األهرام يدل على أعظم عملية بناء في التاريخ كله، وقد استغرقت 
عملية تشييد األهرام حوالي خمسة قرون. وقد بنى املصريون القدماء 
حوالي مائة هرم، وأهم هذه األهرام ما تعرف بأهرام الجيزة: خوفو، خفرع 
ومنكارع. وزن هرم خوفو )األكبر( حوالي 6,3 مليون طن وعدد أحجاره 2,5 
مليون قطعة حجرية، متوســط وزن القطعة 2,6 طن، ويصل وزن بعض 

األحجار إلى 10 – 15 طنا. 
لفترة طويلة، اعتقد علماء اآلثار أن األهرام بنيت كمقابر للفراعنة، ولكن 
الدراسات والبحوث التي قام بها العديد من علماء اآلثار تدل أن هناك 

أهمية أكبر بكثير من أن تكون األهرام فقط مقابر للفراعنة. 
وعنــد دراســة أهــرام الجيــزة )خوفــو، خفــرع ومنــكارع( وجــد أن زاويــة وموقع 
هذه األهرامات نسبة إلى نهر النيل حيث تقع هذه األهرامات من الجهة 
الغربية للنيل تتناسق تماما مع زاوية وموقع نجوم أوريون )النطاق( نسبة 
إلى نهر مجرة درب التبانة؛ ولذلك تبدو األهرامات مع النيل كأنها صورة 
طبق األصل للسماء على األرض. وكذلك يتوازى املحور الزوالي الشمالي – 
الجنوبي للهرم األكبر )خوفو( مع محور األرض الشــمالي – الجنوبي بفارق 
3 من 60 درجة، وبذلك يكون موقع الهرم أدق من موقع البناء املشيد على 

خط غرينتش في لندن والتي بلغت نسبة انحرافه 9 من 60 درجة. 
إن زوايــا األهرام األربع تشــكل زوايــا أقــرب مــا تكــون إلــى 90 درجــة بفــارق 
ضئيل جدا، يصعب اليوم تحقيق ذلك بالرغم من التقدم التكنولوجي 

والهند�سي.
صمــم الهــرم األكبــر بطريقــة تجعلــه مقياســا مصغرا لنصف الكرة الشــمالي 
مــن الكــرة األرضيــة وبنســبة محددة هــي )43200:1( بحيث يرمز رأس الهرم 
إلى القطب الشــمالي وترمز قاعدته إلى خط االســتواء. بمعنى أنه بقياس 
ارتفــاع ومحيــط قاعــدة الهرم األكبر وضرب الرقميــن فــي 43200 نحصل 

املهندسون
صناع الثقافة
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على محيط الكرة األرضية بدقة مذهلة ال يتخللها من الخطأ ســوى نســبة 
ضئيلة جدا هي 1 % .

درجة الحرارة داخل غرفة امللك بالهرم األكبر على مدار العام ال تتعدى 
22 درجة مئوية. وثبت كذلك أنه يوجد داخل أي شكل هرمي مجال 
مغناطي�سي، وهذا يدل على أنه يوجد في الهرم مجال كهرومغناطي�سي، 
وتبلغ قوة هذا املجال 13000 جاوس في حين أن مجال األرض هو 1 
جاوس. وبناء على ذلك توصل العلماء إلى بعض الحقائق وهي أن الهرم 
يعيد تلميع املجوهرات والعمالت التي تكون قد تأكسدت، يعيد النقاء 
للماء امللوث بعد وضعه داخل الهرم لعدة أيام، تجف الزهور ولكنها 

تحتفظ بشكلها وألوانها ورائحتها. 
أمواس الحالقة إذا ما وضعت داخل شكل هرمي لعدة أيام تستعيد 
حدتهــا ويمكــن اســتعمالها بعــد ذلك لعــدة مــرات، املــواد الغذائيــة وبقايا 
األطعمــة إذا وضعــت داخــل شــكل هرمــي للقمامــة فإنهــا تجــف دون إطــالق 

أي روائح عفنة. 
لقد اكتشف علماء اآلثار فوهات في األهرام تبدأ من غرفة امللك وتنتهي 
بسطح الهرم، وفي هرم خوفو وجدت فوهتان في غرفة امللك خوفو واثنتان 
أيضا في غرفة امللكة. إن الفلكية األمريكية فرجينا تمبل التي درست تغيير 
أماكــن النجــوم نتيجــة ترنــح االعتداليــن وهــي حركة بطيئة تتغيــر فيها مواقع 
النجوم الظاهرية في السماء بدرجة واحدة كل 70 سنة، فوجدت أن زمن 
ميــالد هــرم خوفــو حوالــي ســنة 2450 ق.م كانــت الفوهــة الجنوبيــة في غرفة 
امللك خوفو تتجه نحو حزام الجبار أو باألخص نجم )زيتا الجبار( والغريب 
فــي األمــر أن الهــرم نفســه يطابــق موقــع هذا النجم ممــا يدعم نظرية أن بناء 
األهرامات تتطابق مع نجوم النطاق، والفوهة الشمالية تتجه إلى نجم 
ألفــا التنيــن )الثعبــان( الــذي كان النجــم القطبــي عنــد الفراعنــة، وقــد تغيــر 
موقعــه بســبب الحركــة الترنحيــة لــألرض، أما الفوهة الجنوبية في غرفة 
امللكة تتجه نحو نجم )الشــعرى اليمانية(، والفوهة الشــمالية في غرفة 

امللكة فتتجه إلى نجم بيتا )الدب األصغر(.

إن الهرم األكبر خوفو قد بني على محور شــمالي جنوبي مطابقا ملحور موقع 
نجمة النطاق في برج أوريون، وهي أشــد نجوم أوريون ملعانا وأدناها موقعا 
فــي حــزام أوريــون، وكان التطابــق التــام بين موقع نجوم حزام أوريون وموقع 
األهرامات الثالثة من األحداث الفلكية العامة التي ال تتكرر إال كل عدة 
آالف مــن الســنين، حــدث هــذا التطابق عــام 10500 قبــل امليــالد كبداية 
دورة فلكيــة جديــدة لنجــم النطــاق، ولن يتكرر هذا الحدث الفلكــي إال في 

عام 2550 بعد امليالد. 
معنــى ذلــك أن الفراعنــة قــد بنوا أهراماتهم بهندســة وزاوية تشــير إلى هذا 
التاريخ القديم لسبب معين، وهو أن هذا التاريخ هو أقدم التواريخ الخاصة 
بهم، ويشير هذا التاريخ إلى ما يسميه الفراعنة )بالزمن األول( أي زمن ما 

قبل األسرات بآالف السنين. 
إن األهرام ليست فقط صرحا وبناء تاريخيا، بل هي تجسيد لجميع العلوم 
التي عرفها املصريون القدماء تقريبا، سواء كان ذلك في الجغرافيا، علم 
الفلك، الهندســة، التاريخ، الطب، الرياضيــات وغيرهــا؛ لــذا نســتطيع أن 

نقول إن األهرام هي عصارة الحضارة والفكر عند املصريين القدماء.

تاريخ التعليم الهندسي في مصر:
ترجع بداية التعليم الهند�ســي الحديث فى مصر بمدرســة املهندســخانة التي 
أنشاها محمد علي بالقلعة سنة 1816 لتدريب و إعداد املتخصصين فى 
املســاحة، ثم قامت مدرســة املهندسخانة ببوالق ســنة 1834 لتخريج 
املتخصصين الفنيين للعمل فى املشــروعات املدنية و العســكرية على 
السواء، و ظلت تؤدى رسالتها حتى أغلقت فى مطلع عهد محمد سعيد 
باشا ) سنة 1854 ( مع غيرها من املدارس ثم أعيدت دراسة الهندسة سنة 
1858 فــى مدرســتين منفصلتيــن إحداهمــا لهندســة الــرى بالقناطر الخيرية و 

األخرى للعمارة بالقلعة ثم أغلقتا مرة اخرى سنة 1861.
فى سنة 1866 افتتحت مدرسة الري و العمارة بسراى الزعفران بالعباسية 
ثــم انتقلت إلى ســراى مصطفى فاضــل باشــا بــدرب الجماميــز ســنة 1867 
و كانــت الدراســة بهــا ملــدة خمــس ســنوات منهــا ســنة إعداديــة ويتخصص 

الطالب فى السنتين األخيرتين، إما فى هندسة الري أو العمارة.
  و فى عام 1892 ألغيت الســنة اإلعدادية و لم تعد إال عام 1930 كما ألغيت 
التخصصات عام 1869 لتقسم الدراسة مرة أخرى إلى قسمي الرى و العمارة 
عام 1908 وأصبحت تعرف باســم )) مدرســة املهندســخانة الخديوية (( منذ 

عام 1950 و سميت )) مدرسة الهندسة امللكية (( عام 1923.
فــى عــام 1916 صــدر قانــون املدرســة الــذى ق�سى بتقســيم الدراســة إلى خمســة 
أقسام، هى: الرى – والعمارة  – والبلديات – وامليكانيكا – والكهرباء ثم عدلت 
هذه التخصصات عام 1925 لتكون القســم املدنى وقســم العمارة وقســم 
امليكانيكا، وتفرع القسم املدنى إلى الري والبلديات والكبارى واملوانى واملساحة 

والسكك الحديدية، وتفرع القسم امليكانيكى إلى فرعي امليكانيكا والكهرباء.
فى ســنة 1935 تم ضم مدرســة الهندســة امللكية إلى الجامعة املصرية وبهذا 

تحول اسمها إلى كلية الهندسة حتى اآلن.

املصادر:
الكهان في مصر القديمة – سيرج سونيرون

ديانة مصر القديمة – أدولف أرمان
مغامرات العقل األولى – فراس السواح

ديانة مصر الفرعونية الوحدانية والتعدد – إريك هورنونج
الديانة املصرية القديمة – ياروسالف تشرني

موسوعة تاريخ األديان  الكتاب الثاني – فراس السواح
تاريخ الحضارات العام – أندريه إيمار – جانين أوبوايه

دليل املهندس : املؤلف: د. محمد محمود حمدى             
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• مشاعر بال غطاء وحقائب بال جيوب للكلمات، ترتدي عباءة الخوف في 
عتمة الحواس, كم يلزم من الصمت كي ال ت�سي بها الحرائق وتجبرها على 
تفجير منجم الكلمات؟! كم يلزم من الوقت كي ينتظر عقرب الساعات 
الوقوف على حافة اللقاء  بتوقيت الحظر املمنوع وســط غيمة من 
أدخنــة الســحاب ؟! كلمــات تحــرق دون أن تكلــف نفســها مشــقة تصفيف 
حروفها أمام املرآة . كلمات تجبرك أن تجلس إلى طاولتك قليال لتفكر 
في كتابة �ســيء من األشــياء التي طاملا خفت االقتراب منها؛ لذلك تركت 
تلك الطاولة جانبا وارتديت مالب�ســي وهممت بالذهاب إلى أحد الجســور 
الهاوية التي طاملا كنت أخشاها ,فحينما تعطيك الكتابة موعدا مع 
األشياء التي تخاف التعمق في فهمها, فى هذا املكان الخالي )إال منك( 
بدعوة فريدة من نوعها، فما عليك سوى أن تلبي دعوتها في الحال, لذلك 
كان علي أن أوقف سيارتي فضوال كي أرى ذلك  الجسر عن قرب وكأني 
أوجه له ميكروســكوبا كي أراه بدقة متناهية.فقدماي لم تطأ يوما جســرا 
عاليــا ســوى فــي لوحة مرســومة بألوان زيتيــة معلقــة علــى حائــط غرفتي 
غيــر املهندمة، كنت قد رســمتها من قبــل بريشــتي الخياليــة, حيــث قمت 
بالصعود متشبثة بأسوارها خوفا من  االنزالق, فكم أخاف النظر إلى 
املياه العميقة من ذلك العلو الشــاهق االرتفاع، حيث ينتابني الشــعور 
بالسقوط هاوية في هذه املياه الضحلة ألتحول إلى سمكة تتحرك بذيلها  
بحــركات التوائيــة ســريعة عابــرة الجانــب اآلخــر مــن الحيــاة ......حيــاة لم 
ألقها بعد ولم أحيها سوى في وريقات  األحالم الخاصة بي ,أحالم أنسجها 
بخيوط أقالمي ودفاتري وأسبح بها في عالمي، فتلك املرة األولى التي أقف 
بها على جسر على أرض الواقع، أوقفت سيارتي جانبا ونزلت  منها متأنقة 
بذلك الحذاء وبذلك الرداء الواسع ذي اللون الفيروزي  وكأني على 
موعــد مــع  ذلــك الهــواء الطلــق الذي يقوم بمداعبة مالب�ســي  الفضفاضة 
حتــى إنهــا صــارت تتطايــر محاولة للهروب منــه وكأنه يريد أن يراقصها على 
إحدى أنغام املوســيقى الكالســيكية ويمســك يدها ـكـي يجعلهــا تــدور في 
حلقات ,وحدها فقط تعرف خطواتها  وتعرف دندنتها املربكة. لم يكن 
هناك أي أمطار، فقط سكون الليل وأنوار الكشافات وبعض الزجاجات 
الفارغــة ملقــاة علــى الطريــق فــي انتظــار مــن يأخذهــا بعيدا عن ذلــك العراء 
املخيف املختلط بسواد الليل القاتم، فربما تلك الزجاجات املنكسرة 
كانــت يومــا أحــد البيــوت  الكريســتالية التي صنعهــا أحدهم لحياة لم تكن 
يوما موجودة ربما كانت تحوي أحالما شربها أحد املارة  ومن ثم قام 

بإلقائها على هذا الجسر الهاوي فاتخذت الحشرات منها مالذا .
• ال أعلم ِلم مددت يدي وقمت بالتقاط تلك الزجاجة البائسة وكأني 
أريد أن أسألها ماذا حل بِك؟! ومن تركِك في هذا املكان املظلم وحيدة 

!كسيرة الرقبة بال فوهة !!!!!
• وكل منا بفوهة.. فكلنا هذه الزجاجة، تتسرب بداخلنا أشياء لم نقو 
يومــا علــى منعهــا من اختراق حياتنا ووضعنا في بركــة املشــاعر الضحلة 
, حــد ابتعادنــا عــن كل �ســيء جميــل وممتــع.  أنظر إليها وكأني أنتظــر منها  
الرد، فيأتيني في صورة صمت، فالصمت عبارة عن قالع وحصون 
تهيــأت لخــوض معركــة ما،  وها هي قــد بــدأت بخد�ســي فــي أحــد أصابعي 
تعبيــرا عــن امتناعهــا عن الحديث معــي، ولكنــي عندمــا أمعنــت النظــر في 

زجاجتها وجدت صــورة منعكســة عليهــا صــورة تشــبنهي ,صــورة فتــاة قد 
نسيتها منذ زمن كنت أعرفها وتعرفني، فتاة غامضة ال تعرف ماهيتها، 
تمتلك ابتسامة سمرية ساحرة ,كانت  الشمس قد عكست عليها أشعتها 
تحت الســمراء مســبقا وامتصت منها تعــب الحيــاة الوعــرة تحــت طاولة 
الســحاب، حيــث الحيــاة هــي مطعــم شــعاره  "ادفع أوال ثم ذْق",فعندما 
تدفــع ثمــن �ســيء ال تعرفــه ولــم تعشــه بعــد، هذا هو التحدي املصاحب 
للغموض  الذي طاملا توارى عن األنظار ليفاجئنا بما يخبئه لنا القدر, 
ربمــا املفاجــأة تكــون صفعــة تجعلك تدور في مدارات من وجع,وربما تكون 

هدية ألقاها لك القدر.
ربما ذلك الجسر يذكرها بحياة لم تود يوما أن تحياها، حياة أبكتها 
وجعلتها محطمة كتلك الزجاجة امللقاة في غيابات اللقاء, فهناك أحداث 
ال تحتــاج إلــى كاميــرا لتذكرهــا، هــي فقــط تطبــع مباشــرة فــي  كارت امليموري 
الخــاص بالذاكــرة, .........للحظــة تذكــرت تحطــم  البيــت الكريســتالي الذي 
كانــت تحلــم أن تعيــش بــه مــع حبيبهــا العاشــق لها حد الجنون وحد ســماع 
الطيــور للهيــب قلبــه املحتــرق, بيت صنع من حبهما وعشــقهما وإيمانها به، 
ال أعلم ِلم كانت واثقة منه إلى هذه الدرجة السامية سمو السماء وسمو 
الشــجرة العاليــة؟! ربمــا ألنــه صنــع الكثيــر مــن أجلها ,من أجــل أن يصل إلى 
قلبها ويحظى بتلك االبتســامة على شــفتيها وبتلك النظرة الســاحرة من 
عينيها التي كانت ت�سيء له كونا قد صنعه في عامله الخاص، فقط هو 
وهي.. ال يبدي اهتمامه بأي كوارث أخرى تحدث لها بسبب اختراقه 
لحياة أنثى حياتها ليست ملكها بل ملك مجتمع  وقيم قديمة وأسرة 
تعتبــر الحــب جريمــة يعاقــب عليهــا، فمــن تحــب حتمــا يحكم عليها بالشــنق 
حية أو رميا ليس بالرصاص ولكن بنظرات وقحة اجتمعت في بؤبؤ كل 
العيــون لتســلط أشــعتها علــى فتــاة بريئــة أحبــت بصــدق وطــارت روحها 
وسط هاالت الحب الجاذبة أو الكاذبة إن صح القول, ولكن الظروف لم 
تكن في صالحها , وجدت نفســها وحيدة ال حول لها وال قوة وســط طوفان 
من الغضب العارم واأللم والدموع املمطرة زخات على خد كان ينتفخ يوما 
مــن شــدة الضحــك, تذكــرت تلــك اللحظــة بدمــوع تتســاقط لتتجمــع داخــل 
تلك الزجاجة التي ألقاها القدر في طريقها ليجمع فيها أحزانها وأوجاعها التي 
طاملا أطبقت على صدرها ومنعتها من العيش بسالم وسط ذكريات ذابلة, 
تذكــرت وســرت رعشــة فــي جســدها جعلتهــا تنتفــض وتلقي بها بعيــدا, أو على 
األحرى تلقي بحياتها املاضية البائسة على ذلك الجسر الهاوي مبتسمة 
غير مبالية بارتفاعه املفرط وأسواره املانعة, ألقت تلك الذكريات املؤملة 
فــي غيابــات  امليــاه ليبتلعهــا النيــل ربمــا يقوم بتحنيطها ووضعهــا في صندوق 
خشبي  لتعود هاميس من جديد في عاملنا بتلك اللمسات الفرعونية  في 
إكسسواراتها املميزة وذلك الوشم على ذراعها لتعزف أجمل األلحان 
بأوتارهــا على  طريق الجســر الطويل , فهــل صادفــت يومــا شــجرة ترقص 
علــى الرماد  لتزيل آثار ذكريات لــم يعــد لــألوراق الصفــراء لها مســكن على 
فروعهــا ؟ شــجرة تتألــق مــن جديــد  بــرداء أخضــر ذي بريــق المــع بوشــاح من 
الزهور البنفسجية وكأنها امرأة تعكس أنوثة صارخة صوتا وصورة ورائحة 
وملمســا وطعما وكأن أحدهم ألقى باقة ورد في ســاحة ذكرياتها املعتمة في 

طريق سيبقى دوما سؤاال بال جواب لها.

موعد على ورق
القصة الحائزة على المركز األول
المركز األول: المهندسة/ هند فرج عثمان

املهندسون
صناع الثقافة
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أرض النبوات شاه الوجه من خجٍل
وكلما انفض عذر سْقت أعذارا

يا وجهة الركع األولى لكم ذبلْت
فيِك العيون وسال الدمع مدرارا

قد أْودع الحزن في مثواِك بذرته
مسمومة فغدا الزيتون صبارا

وغير الغدر وجه األرض فاصطبغْت
دما عِصيا روى للناس تذكارا

عن راحٍل ذات يوم ضل مسكنه
ولم يزل فوق أرض اهلل سيارا

ما ساق يوما لغير اهلل دمعته
أبى التعفف أن يْستطِعم الجارا

وعائٍد لم يجد في الدار أسرته
وعائٍد لم يجد في حِيه الدارا

وحائٍر يقتفي آثار طفلِتِه
تحت الحطام ويْفنى فيه دوارا

الحت له لعبة ِمن غير صاحبٍة
وراح يسألها لم تْبِد أسرارا

وفارٍس دك ليال فيِك منزله
فانهار ِمن حوله المأوى وما انهارا

وقام يطفئ نار الغيظ في دِمِه
بال سالٍح ِسوى أن سن أظفارا

لكنها كحراب الموت ماضية
تشق في جسد الباغين أنهارا

عاث البغاة فسادا فيِك فانتفضي
وفِجري غضب األيام إعصارا

هذي الرءوس التي آذْتِك ما خِلقْت
إال لتْلقم من كفْيِك أحجارا

ال تتركيهم بأرٍض إنهم نجس
أْحرى بأجسادهم أن تْشِبع النارا

هاتي الذي اْسطْعِت من بأٍس ومن عدٍد
وال تبالي فكل خط أقدارا

وهِدمي ما بنوا في األرض من زمٍن
ال تتركي فوقها للكْفر ديارا

ال ترهبيهم وإن رصْت ذخائرهْم
هل يْصنع السيف في الميدان مغوارا

إن الذخائر أرواح مجندة
راحت تبيع بسوق اهلل أعمارا

هْم أمة الغدر فانقضي بال مهٍل
ال ترسلي قبل نار البدء إنذارا

مْن أْشِرب الِعْجل في شريانه برزْت
قرونه وسعى في األرض غدارا

مستأِسدا وخوار الجبن في دِمِه
مقاتال الذ بالجدران أستارا

مدججا أثقلت كفيه أسلحة
مهروال من حصى األطفال فرارا

مخاتال يقتفي في الوهم هيكله
مزِيفا أغرق التوراة أسفارا

مستكبرا ظن أن الكون قريته
وما على األرض إْرث أينما سارا

ونحن مْن قد تمادى ِمن تخاذلهم
مْكرا على مسرح األيام كبارا

يا وجهة الركع األولى لكم سئمْت
فينا الجوارح أسماعا وأبصارا

ال توقدي جمرة المذياع في أذِني
جرحا حوْت آخر األنباء أم عارا

فلم تعْد نشرة األخبار تقذف في الـ
آذان غير ِدالء الخزي أخبارا

قد يعقد القوم عن أقصاك مؤتمرا
ال تسمعي من حديث القوم ما دارا

إنا معاول هْدٍم تحته معهم
صرنا جميعا لمن آذوِك أنصارا

ال ترتِجي ثورة من بْعد ِقمِتنا
إنا هنا شاجبون الظلم تكرارا

ِشْبنا ومؤتمرات الغمة انعقدْت
هل نرتِجي ِمن بِني األحفاد ثوارا

أقمة أنِت أم قاع بال درٍج
ماذا أضفِت ومْسرى النوِر قد خارا

هل قلِت شيئا جديدا في اجتماعِك أم
جدْدِت من توصيات األمس إصدارا

من للقواعد واألبطال قد قعدوا
عنها ولم تضعي يا حرب أوزارا

شاخت على تربة العهد اللئيم وقد
جئنا نرممها شْدوا وأشعارا

إن قيل ال تنفروا في الحر قْلِت لهم
جاء الشتاء فهل ِمن واحد ثارا

إني تركت لقاء القوم منسحبا
لكي أوِقع بالعصيان إقرارا

أرض النبوات
القصيدة الحائزة على المركز األول
المهندس/ منتصر ثروت القاضي
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 يكاد عمر الفن أن يكون هو عمر اإلنسان ، فالفن صورة من صور العمل، 
والعمل هو النشاط املميز للجنس البشري . الفن وسيلة الفرد إلى االلتقاء 
بالعالــم ، و التعبيــر عــن رغبتــه فــي التمــرس بالتجــارب التــي يمــر بهــا . و البد للمرء 
ـكـي يكــون فنانــا أن يملــك التجربــة ويتحكــم فيهــا و يحولهــا إلــى ذكــرى ، ثــم يحول 
الذكرى إلى تعبير أو املادة إلى شكل .  وال يعد االنفعال كل �سيء بالنسبة 
للفنــان، بــل إنــه البــد لــه أن يعــرف حرفتــه و يجد متعة فيها .  ينبغي أن يفهم 
القواعــد و األشــكال و األســاليب التــي يمكــن بهــا ترويــض الطبيعــة املتمــردة و 

إخضاعها لسلطان الفن. 
الفــن التشــكيلي :  هــو كل �ســيء يؤخــذ مــن طبيعــة الواقــع . ويصــاغ بصياغــة 
جديــدة . أي يشــكل تشــكيال جديــدا، وهــذا ما نطلق عليــه كلمــة )التشــكيل(  
وقد تعددت و تنوعت و كثرت املذاهب و األشكال الفنية و التشكيلية، منها: 
 ، التعبيريــة   ، ، االنطباعيــة  الرومانســية   ، الواقعيــة   ، املدرســة الكالســيكية 

التكعيبية ، السيريالية .
االنطباعيــة والتــي أحيانــا مــا تدعــى بالتأثيريــة حركــة ســاخطة، وهــي حركة فنية 

بدأت في الظهور في أوائل الثلث األخير من القرن التاسع عشر، ترتكز في 
منهجها األسا�ســي الذى تأســس على أيدي الرواد االنطباعيين من أمثال كلود 
مونيــه- علــى رصد اللحظة التي ملحها الفنان تحــت مؤثــرات ضوئيــة معينة، 
وكانــت فــي مطلعهــا تعبــر عــن هجوم شــنه رجال موهوبون علــى ما اتصف بالفن 
األكاديمي الرســمي، ولم يعجب الناس أول األمر برســوم الفنانين االنطباعيين 
ألنهم أخذوا يحاولون تمثيل حقيقة الطبيعة بشكل جديد غير معهود من 

قبل، وتعتبر املدرسة االنطباعية أول تيار حديث في فن الرسم. 

االنطباعية و قيمة الضوء:
  االنطباع سواء عند الفنان أو املتلقي هو املحور األسا�سي الذي يدور في هذا 
االتجاه في اإلبداع التشــكيلي،   ومن هنا كان الربط املوضوعي بين الضوء 
كقيمة تشــكيلية واالنطباع كانفعال نف�ســي عند الفنان على أســاس أن ينتقل 

إلى املتلقي بعد ذلك. 
الرواد األوائل للمذهب االنطباعي:

االنطباعية و قيمة الضوء
الفن وسيلة لالندماج في الواقع:

م.  رانيا عبدالعاطى

الغداء على العشب - مانيه
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"كلود مونيه":
رائد االنطباعية األول.. فهو "كلود مونيه" الذي كان في الحقيقة يصور اللون 
باعتباره بلورات ضوئية فليس هناك ألوان ثابتة لألشياء أو حتى للواقع، وإن 
ألــوان هــذه الوقائــع كلهــا تخضــع فــي تبايناتهــا ودرجاتهــا املختلفــة لطاقة الضوء 
الســاقطة عليها ثم أنجز لوحته الشــهيرة "انعكاس ضوء الشــمس" ومن بعدها 

أسندت إليه ريادة االنطباعية.  
كان مونيه عنيدا في اإلخالص لتجربة جديدة في تاريخ الرسم. يدرك أنه من 
الخطأ االنقياد وراء "الجماعة" بحجة "التضامن الفني". كان مونيه يدرك أنه 
ينضــوي تحــت لــواء جماعــة مغايرة، مؤِسســة لفٍن جديد؛ ولكنه كان حساســا 
تجاه مالحظة دوره في منجزها، ال بهدف الهيمنة، بل بهدف أن يكون له "لون" 

خاص به في لوحة هذه الجماعة، ضمن التأسيس الجماعي.

إدوار مانيه)1932-1883(:
ولعل"مانيه" هو أول من نسب إليه ريادة املنهج االنطباعي بالرغم من أنه فنان 
غيــر انطباعــي باملعنــى املطلــوب، وقــد بــدت تلــك العالقة بين مانيــه واالنطباعية 
حين أنجز لوحته الشــهيرة "الغذاء على العشــب" ثم ما لبث أن أنجز لوحته 
األخيــرة تحــت اســم "أوملبيا"، وكانت هاتــان اللوحتــان ثــورة حقيقية علــى كل 
التقاليــد فــي ذلــك الوقــت؛ لذلــك اعتبــره االنطباعيــون الشــباب زعيمهم القوى 

الجريء الذي يعبر عن مشاكلهم أمام كل األوساط في فرنسا.
كان إدوار مانيه  –ورفيق مونيه – معتبرا "األناقة" مذهبا في كِل �سيء. لكن 
مونيه ذهب إلى غير هذا: ذهب إلى البحث عن األناقة "الداخلية" للموضوع 
في الرســم؛ وبهذا انحاز إلى تأثير "الزمن" على هذه األناقة، ســواء من جانب 
األشخاص أو من األماكن، وإذا كان االنطباعيون – وأولهم مانيه – قد جعلوا 
"املكان" في الطبيعة مركز اهتمامهم، فإن مونيه قد أضاف إلى االنطباعية 

بعدا آخر، ربما كان جديدا في الرسم، هو بعد "الزمن" وتأثيره على "موضوع" 
اللوحــة. يتضــح ذلــك جليــا فــي أعمالــه التي اتخذت من أماكــن مختارة مواضيع 
لها )كاتدرائية روان، بحر املانش، نهر التيمز، مبنى البرملان في لندن، مدينة 
البندقية، محطة سان الزار بباريس، نهر السين، الذي رسمه ملدة ثالثة عشر 
عامــا...(؛ وهــي أعمــال أْولــت اهتمامهــا األول لتأثيــر "الزمــن" علــى املوضــوع – 
يوميــا، أو فــي مختلــف ســاعات النهــار – فيمــا يتعلق باختالف درجــات الحرارة، 

والضوء، والغيوم، والضباب، واألمطار، والصحو، واألعاصير...
فمونيــه كان من أكثر رســامي االنطباعيــة انفعــاال تجــاه الطبيعــة، أو أكثرهم 
معاناة في التعبير عن تحوالتها – وهو األمر الذي يفِسر انشغاله في رسم 
أماكن محددة مرات كثيرة، عبر أوقات زمنية مختلفة، في الفجر أو الصباح 
أو الظهيرة أو املساء، أو عبر فصول مختلفة، بما تحمله من متغيرات مناخية. 
وعليه، فقد كان مونيه من أشد الفنانين تحريضا لجماعته على االندماج 
مباشــرة مع الطبيعة، والخروج علنا على تقاليد فِن الرســم املترِســخة عبر 
قــرون، وإحــداث نــوع مــن تأجيــل العالقــة مع األســتوديو، إن لــم يكن نوعا من 

القطيعة.
لقد نظم مونيه أعماله وفق جدولين أساسيين يتعلقان باملكان والزمن 
ومحاوالتــه طالــت "منطقــة" غريبــة، يتداخــل فيها الزمن واملكان معا، ســواء في 
الواقع أو على سطح اللوحة؛ وهو ما يحمل في طياته دالالت رمزية لم تكن 

معروفة بعد في فِن الرسم، وحتى قبل االتجاه الرمزي الذي ظهر الحقا.
لقد انتقل مونيه في أعماله من املكان الثابت إلى "شبه املكان"، املتغير بين لحظة 
وأخرى. فبعيدا عن الغابات أو املدن أو البنايات، التقط مونيه صفحة املاء، غير 
الثابتة، وتأثيرات الضوء ومتغيراته عليها، تبعا للحركة الباطنية التي تحدث فيه 
بفعل األشياء أو الرياح أو األمواج أو الجريان؛ ومن بعد انتقل في رسومه )خاصة 
عندمــا رســم محطــة ســان الزار( إلــى التقــاط تيمــة "الدخــان" الــذي تنفثه مكائن 

إنعكاس ضوء الشمس - مونيه
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القطارات، وشــكله الذي يمور بحركات داخلية وخارجية، وســطوحه املنحنية، 
وانعكاســات الضــوء عليــه، وبالتالي األشــكال التي تنتج عن حركتــه. هاتان 
اللقطتان )املاء والدخان( ال تمِثالن املكان تحديدا، وال الزمن تحديدا: إنهما 

�سيء من هذا و�سيء من ذاك؛ أو إنهما، كالهما معا، متداخالن بفعل عبقري.
مونيــه، عندما رســم سلســلة لوحاته عن األماكــن، لــم ينقــل فقــط املتغيــرات 
الفيزيائية التي تحدث عليها، نتيجة تغير زاوية النظر أو تأثيرات املناخ أو الضوء، 
بل نقل "اإلحساس" املتغير لدى الفنان في كِل مرة؛ لذلك نجد أن بعض األماكن 
املعروفــة، الواضحــة املعالــم، التــي رســمها ضمن هذه السلســلة )مثــل كاتدرائية 
روان، أو دور البرملــان فــي لندن(، إنما تالشــت مالمحهــا فــي اللوحــات املتعاقبة، 
لوحة بعد أخرى، حتى لم تعد هذه املالمح، في النهاية، سوى أشكال ضبابية 
أو شــبه ذكرى بعيدة. وهو ما درج عليه بوضوح عندما راح يرســم الزنابق املائية 
وأشــجار الصفصــاف والنرجــس والنباتــات األخــرى املحيطــة ببركــة حديقتــه، 
بطريقــة انتقاليــة، علــى املنــوال ذاته، حتى لم تعد تلك النباتــات غيــر نقاط 

متشابكة األلوان ومتداخلة األشكال من خالل خطوط لونية.
هــذه الخالصــات التــي توصــل إليها مونيه في أعمالــه كانــت موضــع اســتغراب 
الرسامين وهجوم نقاد الفِن في ذلك الوقت. لكن مونيه كان سعيدا بنتائجه. 
ولعــل هــذه النتائــج هــي األرضيــة التــي أســس عليهــا الفنانــون التجريديــون، فيما 

بعد، فنهم في القرن العشرين.
كان مونيه يرِدد، دائما، عبارة أثيرة لديه: "نحن نرســم كما يغني الطير؛ 
الرسوم ال تصنعها الشرائع." هذه العبارة – على بساطتها – كانت تدل على 
أمرين مالزمين ملونيه نفسه: األول، هو أن فن الرسم لديه أمر غريزي، يسكن 
كيانــه ويحــِرك حياتــه ويعْنِون وجــوده فــي العالــم؛ والثانــي، هــو الخــروج على 
القواعــد والثوابــت والتعاليم في فــِن الرســم. ولكــن، فــي كال الحاليــن، ال يعني 

ذلك أن حياة مونيه ووجوده الفني تقودهما غريزة عمياء. فغريزته الفنية 
حقيقة قائمة في وجوده الشــخ�سي ككيان إنســاني متفِرد في مســاحة الوجود 
الكِلي للعالم؛ وخروجه على القواعد هو ضرب من الحرية التي تدعم وجوده 
كفنــان. وهــذان أمــران يعيهمــا مونيــه تماما، وهما، بقدر ما يشــحنان طاقته 
اإلبداعية بكِل ما من شأنه أن يأتي بالجديد واملغاير، يخضعان لسيطرته 
الواعية. علينا أال نن�ســى أن مونيــه هــو أول مــن غيــر منظــور املشــاهد )وليس 
منظــور الرســام( تجــاه اللوحــة. فاملنحنيــات فــي اإلطار هي من مبتكراته، وســعة 
مســاحة اللوحــة )بمقيــاس عشــرين قدمــا عرضا، وعشــرة أقــدام ارتفاعا، كما 
هــو شــأن لوحاتــه التــي عرضها فــي متحف الـOrangerie بباريس( هي من ابتكار 
مونيــه أيضــا؛ وهــو مــا لــم يســبقه إليــه أحــد. وحتــى الرســوم التــي تركهــا رســامو 
الكهــوف قبل آالف الســنين على جــدران كهوفهــم )الســكو، مثــال(، أو رســوم 
جــدران الكنائــس وســقوفها التــي نفذهــا رســامو عصــر النهضــة في إيطاليــا، إنما 
كانت رســوما محكومة بمقاييس الجدران أو الســقوف التي رِســمْت عليها؛ على 
حيــن أن مــا فعلــه مونيــه هــو أنه أخضع الجدران لرســومه، وليــس العكس، 
كما كان األمر لدى األســالف.ذاك مونيه، الفرن�ســي، ابن القرن التاســع عشــر، 

وعمود الضوء االنطباعي، الشاخص في منعطف الفِن املعاصر.

املراجع:

1 - ضرورة الفن .. إرنست فيشر
2 - قراءة الصورة التشكيلية بين الحقيقة واإليحاء .. د. طارق عابد إبراهيم

3 - الفن التشكيلى لنقد اإلبداع وإبداع النقد .. كلود عبيد
4 - اإلنطباعية فى األدب.. قاسم مقداد

محطة سان الزار - مونيه

املهندسون
صناع الثقافة
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نهر السين - مونيه

زنابق املاء - مونيه
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إيمانا من النقابة بأهمية الجانب الثقافي وتنميته لدى املهندسين، قدمت لجنة املكتبات 
بالنقابة العامة برئاســة م/ ســوراج ســينوت وعضوية الكثير من املهتمين بالشــأن الثقافي، على 
مــدار عاميــن كامليــن العديــد مــن النــدوات واألمســيات الثقافية واملســابقات املتنوعة الكتشــاف 
املواهب املتميزة وإقامة الجسور الثقافية بين النقابة ومهندسيها فى مختلف املجاالت الثقافية 

مثل الشعر والقصة وغيرهما من اإلبداعات.
وقد عقدت اللجنة العديد من الندوات والفعاليات مثل " في حب النيل" ، حيث استضافت 
د.م. ســالمة صالح عياد ود.عباس عبد الغفار شــراقي ..  وكذلك القصة القصيرة جدا وتأثير 
الشــبكة العنكبوتيــة علــى انتشــارها، واســتضافت فيهــا الروائــي فــؤاد نصر الديــن واألديبة أمينة 
خليل .. وفى منتصف يونيو املا�سي تم عمل أمســية شــعرية غنائية، وندوة أدبية بعنوان 
"حواديت شهرزاد املصرية" استضافت فيها الشاعر حسين حرفوش مؤسس "مؤسسة إيزيس 

الثقافية" .
وكذلك استضافت النقابة األديب أحمد الجيزاوي ومجموعة من الروائيين للحديث عن 
القصة القصيرة.. وفى أوائل سبتمبر أقيمت ندوة بعنوان "املهندسون األدباء" حضر فيها 22 

أديبا وشاعرا من املهندسين.
كما أقامت اللجنة مســابقة ثقافية عن إبداعات املهندســين في القصة والقصيدة الشــعرية في 
منتصــف ســبتمبر املا�ســي، وتــم توزيــع جوائــز مالية للفائزين وشــهادات تقديــر بحضور املهندس 
طارق النبراوي نقيب املهندسين واملهندس والروائي فتحي إمبابي، واملهندس أحمد ما�سي، وقد 
أشادت لجنة التحكيم بمستوى األعمال املقدمة من املهندسين، وتم عمل كتيب للخمسة 

أعمال الفائزة في كل من القصة والقصيدة.
واحتفاال بذكرى حرب أكتوبر، عقدت النقابة ندوة بعنوان "قيمة وطن" حضر فيها 13 لواء 
ومقاتــال مــن أبطــال حــرب أكتوبــر.. وفى أواخر ديســمبر املا�سي أقيم عرض لكتاب الشــهر "مراعي 

القتل" للمهندس فتحي إمبابي بنادي املهندسين بالسادس من أكتوبر.
ولتعميق الدور الثقافي للنقابة، أنشأت اللجنة صفحة على موقع التواصل االجتماعي 
)فيســبوك( إلتاحــة الفرصــة للمهندســين لنشــر أعمالهــم و إبداعاتهــم. و لــم تغفــل اللجنــة تكريــم 
رواد املهندســين ، حيــث قامــت بزيــارة للمهنــدس ســعد شــعبان مؤســس مكتبــة النقابــة ودعوتــه 
الفتتاح املعرض األول للكتاب الذى أقيم تحت شعار "عودة إلى الكتاب" في الفترة من 5 إلى 19 

سبتمبر املا�سي، حيث شاركت فيه 11 مكتبة و دار نشر.
 وال تزال لجنة املكتبات تمارس دورها، وهي تدعو كافة املهتمين بالعلوم والثقافة من فنون 

وآداب وسينما، باملشاركة في فعالياتها املختلفة.  
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