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معا نستطيع
ً

م .طارق النبراوى ..نقيب المهندسين

نحن نبني نقابة

اإلخوة الزمالء ..أبنائي من المهندسين والمهندسات..
يصـدر هـذا العـدد مـن مجلـة املهندسين ونحـن علـى أعتـاب عقـد
الجمعيـة العمومية الثالثة لنقابة املهندسين ،والتي سـتعقد للمـرة األولى
ّ
داخـل مبنـى النقابـة وعلـى مسـرحها التاريخـي العتيـد ،حيث
ينكـب اآلن
العديـد مـن الزمالء املتطوعني والعاملني بالصيانـة بالنقابة ،على تطوير
املسـرح ،بالحـد األدنـى مـن التكاليـف وذلك إلى حين يتم إنجـاز املرحلة
األخيـرة مـن تطـوره فـي صورتـه النهائيـة ً
قريبـا إن شـاء الله..

مسرح رمسيس التاريخي ..مسرح النقابة:

ويتسـع مسـرح رمسـيس التاريخـي والـذى كان قاعـة للمؤتمـرات
واالحتفـاالت ألعضـاء النقابـة املوقريـن ..مسـرح النقابـة العريـق الـذي
شـهدت خشـبته عمالقة املسـرح ،وشـهدت شاشـته أجمل أفالم السينما
وأرقاهـا فـي السـتينيات والسـبعينيات من القـرن املاضي ،ثـم تحول مع
تحـول املجتمـع املصـري إلـى مـا يشـبه ً
ً
ومرتعـا للهـوام
مقلبـا للمخلفـات
والحشـرات ،سـيعود افتتاحـه مـرة ثانيـة ليـرى النـور والحيـاة علـى يـد
أبنائنـا مـن شـباب املهندسين والعاملين.
قصـة املسـرح والـذي يعـد أيضـا قاعـة للمؤتمـرات واالحتفـاالت هـي
قصـة النقابـة عندمـا تكـون أسـيرة الحراسـة أو املتشـددين واملتعصبني
الذيـن يعـادون الحيـاة ،أو أن تكـون الواليـة عليهـا ال تعـود ألعضائهـا
وأصحابهـا األصليين ..وبالطـرق الديمقراطيـة السـليمة ،ومـا تعنيـه
الديمقراطيـة مـن أسـاليب الرقابـة والحسـاب.
املسـرح لـم يكـن املبنـى األول أو األخيـر الـذي طالتـه أو سـتطاله يـد
البنـاء والتطويـر ،فقد سـبقه عشـرات من أبنيـة النقابـات الفرعية على
امتـداد وادي النيـل العريـق ،والكثيـر من األنديـة واملنشـآت االجتماعية
التـي قام مجلـس النقابة العامة املنتخب بالتعاون مـع مجالس النقابات
الفرعيـة بشـرائها ووضع حجر األسـاس على أراضيهـا ،والتي أصبحت
ً
قيمـا مضافة ألصـول النقابة.
وفـي هـذا اإلطار تـم الحصول في العديـد من تلك املنشـآت واألراضي
علـى مسـاعدة قيمـة مـن أجهـزة الدولـة والـوزارات املعنيـة ،وأغلبهـم
مهندسـون ،وهـو أمـر يسـتحق الثنـاء والتقديـر ،وقيمـة نعتـز بهـا ونؤكـد
عليها .
ومـن جهـة أخـرى ينبغـي أن أصارحكـم بالحقيقـة التاليـة ،وهـي أن
أمـوال تطويـر وشـراء األراضـي ودعـم عشـرات املشـاريع التـي انطلقـت
فـي ربـوع الجمهورية هـي أموال النقابـة العامـة والنقابـات الفرعية ولم
نلجـأ أو نحتـاج لقـروض أو مسـاعدات ..إنهـا أموالكم ،والسـؤال هو :أين
كانـت فـي العهود السـابقة ،وكيف تم إنفاقها؟ أسـئلة ليـس الهدف منها

إعـادة شـجون املاضـي ،ولكنهـا حقيقـة ناصعـة ..نقابتكـم ملـك لكـم،
وسـتكون كذلـك مـا دمتم شـاركتم فـي العمل بهـا وجعلتم منها املؤسسـة
التـي تنتمـون إليهـا فتقـوى بوجودكـم ،وتسـتظلون بها.
لـم يكـن البناء والتطويـر عمل املجلـس الوحيد ،فقد عكفنـا على خوض
معـارك حـول القضايا التـي جعلناها برنامـج عملنا االنتخابـي ..التعليم...
التدريـب ...املشـاركة فـي القضايـا الوطنيـة والقوميـة ،خارج إطـار العمل
السياسـي ،فللسياسـة مـكان آخـر خـارج النقابـة ،ولكن من خلال القيام
بـدور النقابـة املنصـوص عليـه فـي قانونهـا وهـو أن تكـون االستشـاري
الهندسـي للدولـة ،فضلا عـن العمـل فـي النطـاق العربـي واألفريقـي،
وقـد اسـتلزم ذلـك جهـودا شـاقة ،لـم يكـن يتوقـف علـى الجهـود البدنيـة
واملعنويـة واملاديـة وفقـط ،وإنمـا كان هنـاك طريـق طويـل مـن االتفـاق
واالختلاف والصـواب والخطـأ ،والحقيقـي والزائـف ..مـن يعمـل لصالح
الجماعـة متطوعـا ،ومـن يعمـل ملصالحـه الخاصـة ،ومـن يعمـل بزهـد
فـي األضـواء وبتجـرد ،ومـن يبحـث عنهـا وال يرتـاح دونهـا ،ومـن ينتقـد
بموضوعيـة مـن موقف املشـاركة ،ومن يجـد متعته في توجيه سـهام نقده
اللاذع للجميـع ،بغـض النظـر عن صدقـه من عدمـه ،وبغـض النظر عن
التقليـل مـن مجهـود اآلخريـن واالسـتخفاف بجهودهـم ..واألسـوأ عندما
يكـون النقـد مغرضـا ،منكـرا للحقائـق املوضوعيـة ،خـارج نطـاق الـذوق
واللياقـة التـي عهدناهـا فـي مجتمـع املهندسين ،النقـد عندمـا ال يحمـل
سـوى هـدف وحيـد هـو الهـدم بغـض النظـر عـن النتائـج الوخيمة..

أهمية اكتناز المعرفة والخبرة:

وفـي هـذه الصـدد َّ
لـدي أوال رسـالة شـديدة األهميـة ..ليـس صحيحـا
أن كل إنسـان تقـدم لتولـي املسـئولية وتحلـى بحسـن النيـة ،لديـه معرفة
كافيـة وخبـرة رفيعـة فـي تولـي الشـأن العـام ،ومتطلباتـه ،فتجميـد
النشـاط العـام إبـان العقـود السـابقة ،كان السـبب فـي تلـك النتيجـة،
ومـن ثـم فإن اكتسـاب الخبـرات ال يتأتى إال من ممارسـة العمـل النقابي
والعـام ،بمـا يتيـح ملـن يملـك الحـس والخبـرة القـدرة علـى اكتسـاب
الخبـرات والتعلـم ،وقـد يتطلـب هـذا وقتـا وقـد ال يتطلـب ،ولكننـا إزاء
هـذا الواقـع وخاصة فـي بعض الحـاالت الخاصة والعاجلـة ،أو تلك التي
تتطلـب قـرارات هامـة قـد نلجـأ ملـن يتوافـر لديـه الخبـرة.
ومـن جهـة أخـرى هنـاك من يعتقـد أنه يفهم فـي كل شـيء ،وأن العالم
بـدأ مـن عنـده وينتهـي عنـده ،وكل هـذا مبـاح ومتـاح مـا دام ال يمثـل
الضـرر علـى النقابـة والشـأن العـام.
زمالئـي وزميالتـي وأبنائـي املهندسين ..ملـاذا أقـول ذلـك؟ ألن َّ
لـدي
رسـالة لكـم شـديدة األهميـة ،ينبغـي َّ
علـي أن أوجههـا فـي الجمعيـة
العموميـة الثالثـة وهـي :أننـا نبنـي نقابـة.

نحن نبني نقابة

ً
مسـرحا ..نحـن ال نبنـي مستشـفى؛ هـذا الصـرح الكبيـر
نحـن ال نبنـي
بالخدمـات التـي سـوف يقدمهـا ألبنائنـا مـن املهندسين وألسـرهم
وعائالتهـم وأطفالهـم ،وال نبنـي مقـرات أسـمنتية ،وال نبنـي أنديـة فـي
ربـوع مصـر ،وال مراسـي وحدائـق علـى شـاطئ النيـل ،نزينهـا بالفتـات
تعلـو واجهاتهـا ..كل هـذا مهـم وضـروري وحـق لكـم ،ولكننـا مـن جهـة
أخـرى ..نحـن نبنـي نقابـة.
نحـن نبنـي نقابـة ..نحـاول أن نسـتعيد فيهـا منظومـة القيـم واملبـادئ
التـي فقدناهـا في العقود األخيرة ،ونحن نعلم أن أعمال تطوير املنشـآت
وبنـاء األنديـة تقـوم بتوفيـر البنيـة التحتيـة التـي تمكـن املهندسين
واملهندسـات مـن ممارسـة أعمالهـم النقابيـة املختلفة في قضايـا توفير
الخدمـات املهنيـة كالتدريـب ،واالجتماعيـة كاألنديـة والرعاية الصحية
واملسـرح ورفـع قيمـة املعـاش فـي ظـل الظـروف الحاليـة ...إلخ.
وعلـى الجانـب اآلخـر ،يقـوم مشـروع املستشـفى بتجميـع املهندسين
علـى هـدف واحـد يتميـز بالسـمو والرقـي ،وذلـك بغـض النظـر عـن
ً
ً
شـبابا ،نسـاء أو
كبـارا أو
تخصصاتهـم املهنيـة ،أو أعمارهـم السـنية،
ً
رجـال ،بغـض النظـر عـن انتمائهـم لفئـات مختلفـة سـواء أكانـوا مـن
رجـال األعمـال ،أو املهندسين العاملين فـي الحكومـة أو القطـاع العـام
أو القطـاع الخـاص ،أصحـاب شـركات أو مكاتـب استشـارية ،مديريـن
أو فـي مقتبـل العمـر ،يعملـون فـي قطـاع اإلنشـاءات أو فـي املصانـع
واملحليـات ،أو فيمـا إذا كانـوا وزراء مسـئولني سـابقني أو حاليين ،حيـث
يجتمـع الجميـع علـى هـدف عـام وشـامل وهـو تضامـن أبنـاء املهنـة
الواحـدة علـى العمـل املشـترك مـن أجـل تحسين شـروط الحيـاة.
نحـن نبنـي نقابـة ولدينـا في هذا الصـدد رؤيـة إسـتراتيجية ال تقتصر
علـى االسـتخدام األمثـل للمـوارد وأمـوال األعضـاء ،وال تكتفـي ببنـاء
منشـآت وأبنيـة ومقـرات ..وجـود النقابـة يسـتلزم وجـود بشـر يشـعرون
بالتواصـل ويشـعرون بالثقـة الالزمـة التـي تدفعهـم للتقـدم واملشـاركة
فـي عمليـات البنـاء املتواصلـة ،والتـي لـن تتوقف مـع املجلـس الحالي وال
الـذي يليـه ،وإنمـا سـتكون عمليـة مـن الصيـرورة ،تلـك الصيـرورة التـي
ينبغـي أن تؤسـس علـى مجموعـة مـن التقاليـد الراسـخة فـي الوجـدان
والعقل.

المبدأ األول -التعاون والعمل الجماعي المشترك
من أجل الصالح العام:

وهـو املبـدأ الـذي يعبـر عـن العمـل الخالـي مـن املصالـح واملنافـع
الخاصـة التـي قضـت علـى الطبيعـة البنـاءة لـدى الشـعب املصـري،
حيـث الجميـع ينتظـم فـي ظـل منظومـة واحـدة؛ هـي التعـاون املشـترك
التطوعـي والتضامـن لصالـح املهندسين العـام -تعمـل مـن أجـل هـدف
واحـد يتميـز بالسـمو والرقـي والغيريـة .والحقيقـة أن الشـعوب املتخلفة
والفقيـرة سـتظل دائمـا عاجزة عـن التقدم والتطـور ما دامـت تتنازعها
املصالـح الفرديـة لألشـخاص والجماعـات.

المبدأ الثاني -فضيلة العمل التطوعي:

املبـدأ الثانـي وهو االرتكاز علـى فضيلة العمل التطوعـي املنتج ،بكل ما
يحملـه مـن نكـران الـذات ،والبعد عـن املظهريـة ،والذي يهـدف لخدمة
الجماعـة ،وتلبيـة حـق املهنـدس وأسـرته فـي الحصـول علـى الخدمـات

املميـزة ،والعمـل التطوعـي يختلـف عـن الـكالم التطوعـي ،األول :يظهـر
فيمـا ينجـزه مـن أفعـال علـى أرض الواقع ويحققـه من ترابـط الجماعة
وخدمتهـا ،بينمـا الثانـي :ينحصـر بين االكتفـاء بالنقـد واالنتقـاد الـذي
يرضـى الناقـد بذاتـه ،ويشـبعه بصـورة زائفـة ومضـرة بالصالـح العام.
وهـذا طبعـا ال يمـس الحقـوق الجوهريـة للنقـد املوضوعـي الـذي هـو
ضـروري وال غنـى عنـه أيضـا للصالـح العـام ،فأثنـاء مسـيرة العمـل
ترتكـب أخطـاء ،لكننـا أيضـا نسـتجيب ملـن يشـير إليهـا ،ونعمـل علـى
تصحيحهـا.

المبدأ الثالث -خلق جدار الثقة:

ألسـباب كثيـرة أصبـح الشـك فـي كل شـيء مـن األشـخاص والقضايا
هـو البـاب الرئيسـي لالبتعاد عنها ،واالكتفاء باملشـاهدة عـن االنخراط
فيهـا ،والتلوث بأدرانها ونتائجها السـلبية ،فثمة تاريـخ ًطويل من انعدام
ً
جدارا سـميكا يجعل الشـباب
الثقـة واألشـد سـوءا فقـدان األمـل ،أصبح
والشـرفاء يبتعـدون عـن املشـاركة والتفاعـل مـع النقابـة ومؤسسـاتها
املختلفـة ..هـذا الواقـع ينبغـي أن يتالشـى ويضمحـل ،وفـي هـذا الصـدد
فتحـت النقابـة أبوابهـا للجميـع ،ولكل من يريد املشـاركة واملسـاهمة في
الفعـل مهمـا كان كبيـرا أو ضئيلا فهـو مرحـب بـه ،بغـض النظـر عن ما
يحملـه مـن أفـكار ورؤى نتفـق أو نختلـف حولهـا ،ولقد فعلنا فـي الفترات
السـابقة كل مـا فـي وسـعنا ويؤكـد رؤيتنـا في هـذا الصدد.

المبدأ الرابع -هو طريق طويل يسير فيه الجميع
وتتشارك فيه األجيال:

أمامنـا طريـق طويـل ،وضـع املجلـس الحالـي أقدامـه علـى بداياتـه،
ونحـن فـي مراحـل التأسـيس ،أمـا حصـد الغايـات فسـيتطلب زمنـا
طويلا ،ونحـن ال نعـد بحـل جميـع املشـكالت ،إذ ال نقابـة قويـة بـدون
وطـن قـوي ،وال حقـوق وال حيـاة كريمـة للمهندسين دون تحقيـق تنميـة
مسـتدامة ،وال مهنـة هندسـية تتسـم بالكفـاءة والفاعليـة القصوى بدون
تعليـم وتدريـب ونظـام تعليمـي وجامعـات على أرقـى مسـتوى ،ال يديرها
الجهـل ،وال يتحكـم فيهـا ضعـف اإلرادة ،وأصحـاب املصالـح الخاصـة.
أبنائـي وزمالئـي املهندسين واملهندسـات ..ال توجد شـجرة عمالقة إال
وتضـرب بجذورهـا عميقـا فـي باطـن األرض؛ لهـذا نسـعى جميعنا وفي
املقدمـة مجلـس النقابـة املنتخـب لتأسـيس حاضـر محتـرم ،وعندمـا
يأتـي املسـتقبل ويصبـح الحاضـر ماضيـا تكون قيـم البناء أهـم من قيم
الهدم.
أبنائـي وزمالئـي املهندسين واملهندسـات ...ال توجـد شـجرة عمالقـة
فـي الصحـراء ،وإنمـا تكون وتنمـو وتكبر وتمد ظلا وفيئـا لحماية حقوق
مـن زرعوهـا ،حيثمـا تكـون األرض معطـاءة وخصبـة وتنتـج ثمارهـا
حيثمـا يكـون املـاء العـذب.
ال توجـد نقابـة قويـة مزدهـرة إال حيثمـا يكـون أعضاؤهـا علـى أعلـى
مسـتوى مـن العلـم والكفـاءة والشـرف والوطنيـة ،وال توجـد نقابـة
متماسـكة وصلبـة ،إال حيثمـا تـروى باملحبـة والتضافـر والتعـاون
والتضامـن والعمـل املشـترك البعيـد عن الزيـف والكذب واملؤسـس على
الصـدق والصراحـة والشـفافية.
هذه هي نقابتكم ..هذه هي نقابتنا ..ونحن ال زلنا في بداية الطريق.
معا ..دعونا نتفق ونؤمن ونعمل ً
ولكن دعونا نعمل ً
معا..

نعم ..مع ًا نستطيع.
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رئيس التحرير

جدارة الحياة..
أن تكون إنسا ًنا..

سـؤال الجـدارة يسـبقه سـؤال الوجـود وعلـى طريقـة الفيلسـوف
الفرنسـي ديـكارت «أنـا أشـك فأنـا موجـود» تسـتطيع القـول :أنـا أعمـل..
أنـا أنجـح ..أنـا أعشـق أنـا أكـره ،فأنـا موجـود ..أنـا أكتنـز املال والسـلطة
والنفـوذ ،فأنـا موجـود .ومنـذ تلـك اللحظـة سـيتعني علـى املـرء الوقوف
الحيـاة ،وبين انحطاطهـا.
االختيـار ..بين جـدارة
علـى شـفا
ً
ً
االختيـار يفتح طرقا ومسـاحات وآفاقا متعـددة متالزمة أو متناقضة،
واضحـة كشـمس الصيـف أو ملتبسـة غامضـة مبهمـة مجهولـة كظلام
الليل.
فـي تلـك اللحظـة ،بوعي أو بدون ،يصبـح املرء متورطا فـي البحث عن
إجابـة لتلـك ًاألسـئلة القاسـية ،مـاذا؟ وكيـف؟ وبالضرورة سيسـلك في
الحيـاة طريقـا مـا قـد يقوده إلى سلام آمن جميـل أو رعب مقيـم ..جنة
الجحيم..
النعيم أو فوهـة ً
قديمـا عشـنا زمنـا كان الحـد الفاصـل بين اإلنسـان الشـريف النزيه
خصومـه
املسـتقيم طاهـر اليـد نقـي السـريرة وبين
النبيـل الحكيـم
ً
ً
ً
ً
بسـيطا ،متفقـا عليـه ،ال جـدال فيه ،كان هـذا اإلنسـان معروفا
واضحـا
ً
بسـداد رأيـه ،بعـدم التناقض بني قولـه وفعله؛ ما يجعله علمـا بني قومه،
ُيسـمع إليـه ويؤخـذ ما يقولـه على محمـل الجـد والتقدير واالحتـرام؛ ما
يجعلـه فـي موضـع الحكمـة والقيـادة ،واملثـال الـذي ُيحتـذى بـه ،تتناقل
األجيـال مآثـره وذكـراه ،هذا اإلنسـان بحجم عظمته تكـون عظمة قومه
ومهابتهـم بين الجماعـات األخـرى ..هـؤالء كانـوا آباءنـا وأجدادنا.
ْ
اآلن وفـي عصرنـا هـذاَ ،من نحـن؟ وإلـى أي مدى انحرفنـا وانخرطنا
فـي هـذه الفوضـى املريعـة التـي تضـرب جذورهـا وتتوغـل ً
يومـا بعـد
يتعـذر تحديـد القيـم التـي يعتقد املـرء أنها
يـوم فـي حيـاة النـاس؟ اآلن ً
جديـرة بـأن َتجعـل منه إنسـانا.
الغنـى ..الطمـوح ..الجشـع ..الغـرور ..الرقـة ..الدماثـة ..حسـن
الثـراءِ ..
املعاشـرة والتواضـع.
السلطة ..النفوذ ..القوة ..العقل الحكمة ..اإليمان بالخير والجمال.
التحكم ..االستبداد ..القهر ..الحرية والشجاعة واإلباء.
املحبـة ..الحقـد والكراهيـة ..اإليمـان والثقـة فـي النفـس ..الشـك
والنكـران.
الصداقـة ..املـودة واالحترام ..أم الوشـاية باألهل واألصدقـاء ،وزمالء

العمل؟!
الغـرور واالسـتعالء بالـذات واحتقـار اآلخـر واسـتحالل مـا يبدعـه
اآلخـرون ونسـبه لنفسـك ،أم التعفـف والقناعـة بمـا يملكـه املـرء.
املغـاالة والتعصـب ،أم حـب النـاس والطبيعـة والخيـر والجمـال واللـه
والوطـن.
ً
ً
حرا ً
أن يكـون املرء ًّ
نزيها صادقا ال يخشـى فعل الحـق ،أو ذليال منافقا..
ً
عفيفـا طاهـرا ال يخـدش حيـاء امـرأة أو بـراءة طفـل أو يقلـل مـن احترام
الكبيـر أو الصغيرً .
أمـور تبـدو واضحـة كشـمس الصيـف ،لكـن ملـاذا هـو العالـم شـديد
السـوء؟
فـي هـذا العصـر أصبحت جـدارة الحيـاة متاهة عوليـس بامتيـاز ..اآلن
أصبـح األمـر شـديد التعقيـد ،وفـي ظـل هـذا التناقـض الفـادح بين مـا
يتشـدق بـه الجميـع مـن القيـم واملقـوالت األخالقية ومـا تقدم عليـه ذات
الجماعـة مـن جرائم تدمر النفـس وتذهب الروح ،قبـل أن تقتلع األخضر
اليابس.
فـي ظـل فوضـى وارتباك لم تشـهده القيم من قبل ،يجد املرء نفسـه في
نعيمـه الخاص وسـط جحيم عام ،أو جحيمه الخـاص في جحيم عام.

جدارة الحياة:

ً
حبا عاق ًلا..
أن تكون إنسا ًنا
شريفا ُم ً ّ

جدارة الحياة..
دعوة لكتابة كود للجدارة ..نقابة المهندسين:
منـذ بـدء الخليقـة عبـرت األرض ً
أنواعـا متعـددة مـن الحيـاة ،منهـا ما
انقـرض وتحـول إلـى بقايـا هيـاكل عظميـة فـي باطـن األرض ومتاحـف
التاريـخ ،يعكـف علـى دراسـتها علمـاء األنثروبولوجـي ملعرفـة متـى وكيف
نشـأت الحيـاة علـى األرض واألسـباب التـي أدت إلـى ظهورهـا وتلك التي
أودت بوجودهـا؟
الديناصـورات آكلـة اللحوم كانـت من أقوى وأضخم وأشـرس الكائنات
التـي عبـرت تاريـخ الحيـاة ،آلـة هـدم طبيعيـة جبـارة ،وعندمـا كانـت

تندفـع لالفتـراس كانـت تنكل بضحاياها بوحشـية وشراسـة ،ورغم ذلك
تالشـت واندثـرت ،ولـم تمكنهـا قوتهـا الغاشـمة مـن مقاومة الفنـاء ،وكل
مـا تبقـى منهـا هـذا الفيل املسـالم آكل العشـب.
جماعـات النمـل تبهرنـا بمجتمعهـا القائـم علـى النظـام واالنتظـام،
والقـدرة الهائلـة علـى العمـل القائـم علـى الجماعيـة واملشـاركة ،ورغـم
ضآلـة حجمها خاطبت سـليمان الحكيم ،وتمكنت من البقـاء ،ولكن كيف
يمكـن للبشـر أن يقبلـوا بعالـم قائم علـى الجبـر ،ويفتقد حريـة االختيار.
جماعات النحل تسـحرنا بشـهدها الذي يفوق طعمه كل حالوة ،تجعلنا
ننظـر بإمعـان ُفـي هـذا املجتمـع القائم علـى التراتبيـة ،تتربـع امللكة على
قمـة الهـرم بخيلاء وزهـو ،تجلس علـى العرش إلعـادة إنتاج النـوع ،حيث
الشـغاالت عبيد تنتج الشـهد ،والذكور يعيشـون في كسـل وبوار حتى يقوم
أحدهـم بتلقيـح امللكـة ،ويلقي حتفه ..فـي هذا املجتمع السـاحر هناك من
ينال ويسـتحوذ على كل شـيء ،يقطف مشـهيات الحياة من فرادة وتمتع،
وهنـاك مـن يعمـل كل شـيء وال يتمتـع بشـيء ،وهنـاك مـن يأتـي ويمضـي
دون أن يبقـى لـه أثر.
جماعـات الفئـران صـورة بائسـة مـن القـوارض ،تحيا في هلـع وتمضي
فـي هلـع ،ال تملـك سـوى أن تمـارس غريـزة القـرض ،فأسـنانها التـي ال
تتوقـف عـن النمـو تدفعهـا ً
دفعا أال تتوقف عـن قرض أي شـيء وإال انفجر
رأسها.
جماعـات الضبـاع تمضـي حياتهـا تتسـول موائـد امللـوك ،تتنـاول فتـات
فرائسـهم وبقايـا الرمـة التـي تبقـت مـن طرائدهم.
تعيـش الكائنـات في جماعات تسـيرها الغريـزة ،وعندما وجد اإلنسـان
علـى ظهـر البسـيطة ورث معه الكثيـر من صفـات الكائنات التي سـبقته،
لكنـه تميـز عنهـم بهـذا العقـل الـذي قـد يكون نعمـة أو يكـون نقمـة ،ولكن
األمـر يصبـح شـديد التعقيـد عندما نتحـدث عن جـدارة الحيـاة ..تتباين
حالة املجتمعات البشـرية فيما إذا اكتسـبت جدارة الحياة ،أو أنها تترنح
مـن التعـب والفوضـى ،وتعانـي مـن الكبـد والكآبـة أو السـعادة والغبطة أو
تعيـش حياة مـن املحن والتعاسـة.
فـي حيـاة الجماعـات يلعـب العقـل الجمعـي الـدور الرئيسـي والحاسـم
في إدارة وتسـيير مجتمعاته ..الثقافة والفلسـفة والعقائد الدينية واآلداب
والفنـون والسياسـة والحـروب والعلـوم الطبيعية واإلنسـانية تشـكل عالم
املعرفـة التـي تؤسـس واقعهـا وعوامل تطورهـا أو فنائها ،حيـث التخلف أو
التقـدم ..التطـور والتمـدن ..الفقـر أو االزدهـار ..النمو والرقـي والتحضر.

كود بسيط للجدارة:

الوقـوع فـي فـخ الحديـث عـن كـود للجـدارة للنقابـة أمـر يسـتدعي
املغامـرة ،وفـي ظـل فوضـى القيـم السـائدة يبـدو أنـه مـن الضـروري
اسـتعادة القواعـد واملبـادئ التـي تمكـن جماعـة مـا مـن أن تكـون جديـرة
بحـق البقـاء واالزدهـار ليصبـح دعـوة إلـى الجميـع باملشـاركة فـي كتابـة
كـود الجـدارة يتحـول األمر من املغامرة إلى شـرف املحاولـة ،ويبدأ األمر
مـن العـودة إلـى األصـول دون التوقـف عن التطلـع وبناء املسـتقبل ،عملية
مزدوجـة تسـير جنبـا إلـى جنـب شـرط أن تكـون الديمقراطيـة وتـداول
املسـئولية حـق متـاح للجميـع.

مراسيم الكود:

أوال -وحـدة الهـدف :إنـه األسـاس للخـروج مـن واقع متخلـف والتقدم
ً
أفـرادا ،فـإن وحدة
نحـو واقـع مزدهـر ،وألننـا نتحدث عـن جماعة وليس
الهـدف تبـدأ من:
التضامن والتعطف املهني واإلنساني بني أعضاء النقابة. تحقيق الصالح العام ضمن املصالح العليا للوطن. -الدفاع عن الجماعة ومد مظلة الحماية لتشمل جميع أعضائها.

ثانيا -تحقق الجماعة أهدافها عبر سلوك يعتمد:
احترام العقل واملبدأ العلمي.االلتزام بأعلى املعايير كفاءة ودقة في العمل وفيما تنتجه. العمل املؤسسي وإن لم يكن متوافرا فينبغي العمل على تأسيسه. جـدارة اكتسـاب املصداقيـة بتبنـي الشـفافية وعـرض الحقائـق حتـىولـو كانـت مؤملة.
 تبنـي لغـة حـوار راقيـة وموضوعيـة ،بعيـدة عـن االبتـذال والسـفاهة،حتـى يمكـن للعقـل بلـوغ مناطـق االتفـاق واالختلاف ،ويصـل إلـى حلـول
وسـط.
 الفصل بني الخاص والعام. احترام خصوصية الفرد. السمو األخالقي. الصدق ..الحقيقة ..املوضوعية.ً
ً
 انتهاج أعلى القيم اإلنسانية ًّسموا ونبل وشرفا.
 ليكن ممارسة النشاط النقابي عن استحقاق وفاعلية.ثالثا -االجتماع على حماية الديمقراطية:
هـذا املبـدأ يبدأ من احتـرام الديمقراطية بكل ما تحمله من مسـاوئ أو
ضعـف في الخبـرات ،ذلـك أن الديمقراطية وتداول السـلطة هو السـبيل
املناسـب لتراكم الخبرات والتخلص من املسـاوئ.
 االلتفـاف حـول الديمقراطيـة وحمايتهـا مسـؤولية كل مـن يتصـدىللعمـل العـام ،ومـن يـرى نفسـه األجـدر بتمثيـل الجماعـة،
 عـدم املغامـرة بتهشـيم الديمقراطيـة الهشـة ،وإذا كان ثمـة شـكفـي ذلـك ،فعلينـا أن ننظـر برويـة إلـى الخـراب الـذي خلفتـه األنظمـة
والسياسـات غيـر الديمقراطيـة.
 االعتـراف باالختالفـات والتبايـن فـي الـرؤى حـول األولويـات ،فـيً
مسـتقرا علـى احتـرام الديمقراطيـة.
الوقـت الـذي يكـون فيـه الجميـع
إدارة االختالف عبر الديمقراطية. تقديـر كل مـن يمـارس الديمقراطيـة ويخسـر ،عمـن يفعـل الصـوابويسـتبد.
ً
جـدارة الحيـاة فـي الجماعـة ال تتحمـل مـن يكـون عبـدا لفكـرة أو
لسـلطة ،وال تقبـل بغلظـة القلـب وفظاظـة السـلوك ،وإذا أردت أن تكـون
رقمـا ً
ً
صعبـا فـي الحيـاة ،فيجـب أن تتسـلح باملعرفـة والحكمـة واإلرادة
والشـغف والصـدق.

جدارة الحياة..

شريفا ُمح ًبا ً
ً
عاقال..
أن تكون إنسا ًنا
عضوا فاع ًلا نشطا يضع مصالح الجماعة فوق
ً
مصالحه الخاصة ،يتبنى أعلى المعايير العلمية
والهندسية في عمله ،دون أن يفقد سموه األخالقي
واإلنساني.
هـل يمكـن أن نبدأ في كتابة كود للجدارة في نقابتنا ..نقابة املهندسين؟
نعـم ،يمكـن فـي ظل نقابة يتحكـم في إدارتهـا صندوق االنتخابـات ..نعم،
بسياسية اإلتاحة واملشـاركة ،وروح الرحابة.

نعم،فقد سئمنا روح االنحطاط والتدني.
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مستشفى المهندسين ببدر
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المعايير التصميميةDESIGN CRITERIA ....
املواصفات :تتم أعمال تصميم املستشفى طبقا للمعاييرالتصميمة التالية
- 1املعاييرالتصميمية للمستشفيات واملنشآت الصحية( ...املركزالقومي لبحوث اإلسكان والبناء
التابع لوزارة اإلسكان واملرافق واملجتمعات العمرانية)
 2الكود املصري ألسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية املنشآت من الحريق.Guidelines for design and construction of hospital and health care facilities …. 3)(AIA.. The American institute of architects academy
)NFPA NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION – 4
 5-باإلضافة الى استخدام معاييرتصميمة عاملية أخري طبقا لالحتياجات..
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المشروعالحلم
بــدأ عمل لجنة الدعم لمستشــفى المهندســين بتاريخ األحد  ،2016 / 8 / 14فــى حضور المهندس  /طارق
النبراوى ( نقيب المهندســين) والــذى داوم على حضور اجتماعات اللجنة إليمانه بأهمية المشــروع ،وتبنيه
الكامل له ،وجرت االجتماعات برئاســة أ.د.م /حماد عبد اهلل حماد الذى تولى إدارة اللجنة باقتدار واهتمام
بالغ ،وسخر لها كل طاقاته وإمكاناته االجتماعية والمعنوية مؤمال أن يكون ذلك سببا في تحقيق الحلم.

مقدمة التحرير
اجتماعا موسعا ،تميزت جميعها بروح خالقة
وقد تم عقد اثني عشــر
ً
ورغبــة في التعاون املثمــر من جميع األطراف املتطوعني ،وخالل شــهر
أكتوبر تم عقد ثالث جلسات عمل طويلة مع مجموعة عمل دعم التصميم،
وقد حضر تلك االجتماعات عدد من كبار الخبراء (مهندســون وأطباء
متخصصون في مجال دراســة وتصميم املستشــفيات) فضال عن عدد
من شــباب املهندســن املؤمنني إيمانا راســخا بأهمية املشروع ،والذين
يرون بأن هذه املستشــفى هو عمل يســاهم في تحسني شروط املستقبل
لهم ولجميع املهندسني.
مقتطفات من حديث المهندس طارق النبراوي
عن المستشفى الحلم

“نحن ال نبني مستشفى ،وإنما نبني نقابة”

يؤكد املهندس طارق النبراوي ..نقيب املهندسني ما جاء في افتتاحيته
للمجلة لهذا العدد:
“لدينا رؤية إســتراتيجية تعد املستشــفى أحد عناصرهــا الجوهرية،
وهــي تتمحــور حــول مفهــوم عميق“ ،نحــن ال نبنــي مستشــفى وفقط،
وإنمــا نبني نقابــة”؛ ذلــك أن األمر ال يتعلــق ببناء هذا الصــرح الكبير
وال في الخدمات التي ســوف يقدمها ألبنائنا من املهندســن وألســرهم
وعائالتهــم وأطفالهــم ،ولكــن هنــاك أيضــا وقبل كل شــيء اســتعادة
منظومة القيم التي فقدناها في العقود األخيرة ،وأولها:
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المبدأ األول  -التعاون والعمل الجماعي المشترك
من أجل الصالح العام:
التعــاون والعمــل الجماعي املشــترك من أجــل الصالح العــام ،العمل
الخالي من املصالح واملنافــع الخاصة ،وهو األمر الذي تترجمه بصورة
جلية وتعكســه بوضــوح لجــان الدعم الفنيــة واملالية التــي تضم رجال
األعمــال ،وعاملــن في الحكومــة والقطــاع العام والخــاص ،أصحاب
شــركات ومكاتب استشــارية ومهندســن فــي مقتبل العمــر يعملون في
قطاعات اإلنشــاءات واملصانع واملحليات والري وكافــة مناحي الوطن،
ووزراء ســابقني وحاليني .والجميع ينتظم في ظــل منظومة واحدة  -هي
التعاون املشــترك التطوعــي لصالح املهندســن العام  -تعمــل من أجل
هدف واحد يتميز بالسمو والرقي والغيرية.
المبدأ الثاني  -فضيلة العمل التطوعي:
املبــدأ الثاني وهو االرتكاز على فضيلة العمــل التطوعي املنتج ،بكل ما
يحمله من نكــران الذات ،والبعــد عن املظهرية ،والــذي يهدف لخدمة
الجماعــة ،وتلبيــة حق املهندس وأســرته فــي الحصول علــى الخدمات
الصحية املميزة ،والعمل التطوعــي يختلف عن الكالم التطوعي ،األول:
يظهــر فيمــا ينجزه مــن أفعال علــى أرض الواقــع ويحققه مــن ترابط
الجماعة وخدمتها ،بينما الثانــي :ينحصر بني االكتفاء بالنقد واالنتقاد

الذى يرضي الناقد عن ذاته ،ويشــبعه بصورة زائفة ،ومضرة بالصالح
العــام .وهذا طبعا ال يمس الحقــوق الجوهرية للنقد املوضوعي الذي هو
ضروري وال غنى عنه أيضا للصالح العام ،فأثناء مســيرة العمل ترتكب
أخطاء ،لكننا أيضا نستجيب ملن يشير إليها ،ونعمل على تصحيحها.
المبدأ الثالث  -مشاركة األجيال:
املبدأ الثالث :أمامنــا طريق طويل ،وضعنا أقدامنا على بدايته ،ونحن
في مراحل التأســيس ،أما حصد الغايات فســيتطلب زمنا طويال ،إذ ال
نقابــة قوية بدون وطن قوي ،وال حقوق وال حياة كريمة للمهندســن دون
تحقيق تنمية مســتدامة ،وال مهنة هندســية تتســم بالكفاءة بدون تعليم
وتدريب على أرقى مســتوى ،واملستشفى الحلم هي الصورة املعنوية التي
تؤكد كل هذا املعني ،فمن جهة:
أوال  -تكمن مهمة المجلس الحالي في تأسيس الظروف
الموضعية لقطع خط البداية:
وفي هذا املضمار تحقق اآلتي:
 الحصــول علــى أرض املستشــفى بمعاونــة وزير اإلســكان أ.د,م /مصطفى مدبولى.
 االنتهــاء مــن التصميمات األساســية املبدئية والعمــل على إنهاءالتراخيص الالزمــة والتي تطوع للقيام بها أ .د.م /.حكيم العفيفي
(بيت الخبرة العفيفي لالستشارات الهندسية).
 الشروع في بناء األسوار للحفاظ على ملكية وتخصيص األرض. دراســات الجدوى االقتصادية والفنيــة واملالية :يعكف على تقديمالخطط املبدئية لها مهندســون وأطباء واقتصاديون كبار بصورة
تطوعيــة ،تمهيــدا لطرحهــا فيمــا بعــد علــى مكاتب استشــارية
وشــخصيات متخصصة فــي التصميــم والبنــاء واإلدارة الطبية
والفنيــة ،طبقــا للقانون .وذلك لبلــوغ أفضل املســتويات واملعايير
الطبيــة واالقتصادية التي يمكن أن تقــدم الخدمة الطبية لجميع
املهندسني.
 تشكيل اللجان التي ستشــرع في الدعاية واإلعالن عن املستشفىعقب االنتهاء من استخراج التصاريح.
 البحث في التمويل ،والبدائل املمكنة والتي تتعلق بجمع التبرعات،والبدء في تنفيذها حاملا يتم الحصول على التصاريح.
ثانيا  -بلوغ النهاية:
ســتنتهي مهمــة املجلس الحالــي بعد عــام ،ويكون قد أســس الطريق
للحلم ،أما بلوغ النهاية وتحقيقه ســيكون مهمة املجالس الالحقة ،نحن
مشــروعا وافقــت عليه الجمعيــة العمومية
إذن نخط الطريق لنؤســس
ً
للمهندســن ،لتقوم مجالس اإلدارة الالحقة للنقابة املنتخبة واملختارة
بواســطة املهندسني بغض النظر عن األســماء والشخصيات باستكمال
الحلم.

م .طارق النبراوى
(نقيبالمهندسين):

 الهــدف من املستشــفى هو خدمه طبيــة للمهندس وليستحقيــق األرباح ،وبالنســبة ملن تحدث عــن ُ
البعد املكاني
للمشــروع فخالل سنوات سيتم فيها بناء املستشفى يكون
العمران قد امتد أكثر إلى مدينة بدر.
 ضرورة الوصول إلى جموع املهندسني داخل وخارج مصرواملكاتب االستشارية وشركات املقاوالت.
 االلتــزام بالخطــة املرحلية ،مــع عدم الخــوض فى أمورأخرى.
جار إعداد دراســة جدوى شــاملة وتشــمل هذه الدراســة
 ٍكافة االستفسارات املطلوب الرد عليها.
 األمــر العاجــل اآلن هو ســور املستشــفى وذلــك لحمايةاألرض واملســاعدة في الدعاية وتوزيع أضالع السور على
أربع شركات مساهمه منها في املشروع.
 اختيــار مدينة بدر هو قرار سياســى ،حيث تم االتفاق معالدكتور/مصطفــى مدبولى ..وزير اإلســكان حول إمكانية
تخصيــص قطعــة أرض لبنــاء مستشــفى املهندســن،
وبالفعل قام بتخصيص قطعة األرض الحالية.
 قــام األســتاذ الدكتور /حكيــم عفيفي ،بعمل الرســوماتوجار استخراج التراخيص.
الخاصة باملوقع،
ٍ
جــار االســتمرار فــي إعــداد التصميمــات املتكاملة وفق
ٍ
الرؤية العامة للمجلس األعلى للنقابة.
 آن األوان ملناقشــة قضيــة تمويــل هــذا املشــروع الضخمووضع آليات للتمويل للعمل عليها خالل الفترة املقبلة.
 منــذ االجتمــاع األول للجنــة والهدف املنشــود أن تشــملاملستشفى جميع التخصصات لخدمة جميع املهندسني.
 توجد خطة موازية ،وهي إنشاء مستشفيات مصغرة داخلكل محافظة بإذن الله.
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الخطوة المائة
في األلف ميل
مأخوذ من المذكرة المعروضة في اجتماع المجلس األعلى لنقابة المهندســين المصرية بشــأن مشــروع
الحلم بتاريخ  8يناير  ،2017والمقدمة من:
أ.د .م / .حماد عبد اهلل حماد ..مقرر لجنة الدعم لمشروع مستشفى المهندسين.
• إنه مشــروع الحلم لجموع املهندســن املصريني ..أن تكون لهم مستشفى
متكاملــة لهــم وألســرهم متميــز ة التصميــم والتجهيــزات واإلدارة
والخدمــات الطبيــة املعاصرة وتكــون مركزا طبيــا يليق باســم ومكانة
املهندسني املصريني.
• بدأ العمل في دراســة املشــروع بعد املوافقة من حيث املبــدأ من الجمعية
العمومية للنقابة في مارس .2016
قبول قويا لــدى املهندســن الذين عرضوا مســاهماتهم
• املشــروع يلقــى ً
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الفنية والتطوعية في لجان املشروع.
• نقيب املهندســن يدعو لســرعة تشــكيل اللجان التطوعيــة من أصحاب
الكفــاءات والخبــرات التخصصية املناســبة ،باإلضافة إلى مســاهمات
املجلس األعلى للنقابة والدعم املتواصل للجان مشــروع املستشفى طوال
التحضير والتخطيط.
• أعضــاء املجلــس األعلــى للنقابــة يتبرعــون ببــدالت حضور الجلســات
للمشروع .وتبرع بعض األعضاء من حساباتهم الشخصية.

أ.د .م .حكيم العفيفي

ترتيب المهام:
بعد ســبعة اجتماعات جــاء االجتماع الثامن الذي وافــق األحد املوافق
 2016/ 10/ 23حيــث أقرت اللجنــة مجموعة من البنــود التنظيمية لترتيب
املهام واملسئوليات على النحو النهائي:
 - 1إعداد التصميم املعماري االبتدائي املطور على أساس مستشفى متكامل
لنقابــة املهندســن ( )COMPACT BULDINGبمعرفــة مكتــب بيــت
الخبرة العفيفي لالستشارات الهندسية (أ.د.م /حكيم يوسف العفيفي).
 - 2ضــرورة االنتهاء مــن الصياغة النهائية للبرنامــج املعماري الحتياجات
املستشفى بمعرفة مكتب .E C G
 - 3البد من االســتعانة بالخبرات العاملية املتخصصة في إدارة املستشفيات
وقــد تم االتفــاق على مخاطبــة خبير عاملي مثــل أ.د.م /محمــود أغا في
الواليــات املتحدة األمريكيــة وهو مكتب عاملي ويعــرف خطوات ومعايير
ً
 ، ACCREDITIONوهــم يملكــون ً
متطــورا جدا ،ونحن في أشــد
فكــرا
الحاجة إليه ،خاصــة في البدايات ،وذلك بهــدف مراجعة التصميمات
املعدة بمعرفة د /حكيم العفيفي ،ملا له سابق خبرة في إنشاء املستشفيات.
 - 4دراســة الجدوى ..إما أن يتم التعاقد مع مكتب مصطفى شــوقي (مكتب
املحاســبة املتعاقد معه النقابة بخطاب ملحق للعقد الســاري معه) وهو
مسئول أيضا عن مجموعة مستشفيات الدكتور مجدي يعقوب .أو التعاقد
مع آخرين من ذوي الخبرة بعد اإلجراءات الالئحة واملالية؟
 - 5طلــب اســتمرار أ.د /إيهــاب العيوطي كاستشــاري للجنة املشــروع فيما
يخص اإلدارة والتشــغيل لحني البت في موضــوع االحتياج لخبرة عاملية
في تشغيل املستشفى من خالل اإلجراءات اإلدارية.
 - 6اتباع خطة زمنية مختصرة ملشروع املستشفى حسب ما ورد في االجتماع
السابق .2016/ 10/ 10
 - 7مراعــاة البرنامــج الزمنــى بهدف تحقيــق إصدار التراخيــص األولية
للمشروع (تصميمات معمارية وإنشائية متكاملة) في شهر فبراير .2017

أ.د.م /.حماد عبد اهلل حماد

(مقرر لجنة الدعم
لمشروعمستشفىالمهندسين):

 مــا تم من تبادل لألفــكار والتجارب هو طاقــة إيجابية تزيد مناإلصرار على تحقيق حلم املهندسني.
 توصلنا خالل االجتماعات السابقة إلى حتمية أن تكون املستشفىمتكاملة وشاملة كافة التخصصات الطبية.
 إدارة املستشــفى ســتكون مصرية خالصة ،وذلك ملا ملســناه مننجاح مؤسسة .57357
 ســنقوم بالســير على خطى الذيــن أثبتوا نجاحهم بشــكل الفتلألنظــار ،وهي تجربــة مستشــفى (  ) 57357الناجحة ،وذلك
بتشــكيل  Groupعمــل متخصص ،كل على حــدة ،مثل (جروب
للتمويل – جروب إستراتيجي – جروب لكيفية انتشار الوعي).
 أقترح إبرام تعاقد بني السيد النقيب مع مؤسسة  57357في كافةاملجاالت املراد االســتفادة منها ،وأن يتم التفاوض مع الدكتور/
شــريف أبو النجــا ..العضو املنتــدب ودينامو مستشــفى 57357
للتعاون معهم فى هذه املجاالت.
مستقبل واملقيدة بالنقابة
 إمكانية االتفاق مع الجامعات الخاصةً
ولديهــا تخصصــات طبية كالجامعــات (الروســية – الكندية)
للمساهمة فى تمويل التشغيل .ضمانًا لوجود استشاريني وأطباء
بصفة مستمرة مع وجود نواب أطباء وضمانًا لقلة التكاليف.
 املهندســون فــى أشــد الحاجــة إلــى تحقيــق حلــم (مستشــفىاملهندسني) سواء داخل أو خارج البالد.
 ضــرورة تضافر الجهــود للوصول بهذا الحلم إلــى واقع ملموساآلن.
 اســتمرار العمل التطوعي إلنشاء هذا الصرح الطبي للمهندسنياملصريني.
 اســتمرار مجموعــات العمــل علــى أســس احترافية مهمــا كاناملستقبل االنتخابي للنقابة أو ألعضاء املجموعات.
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حقوق المهندسين

االجتماع التاسع أول االجتماعات المفصلية:
يعــد االجتماع التاســع الــذي عقد يــوم األحد
املوافــق  ،2016/ 11/ 6أول االجتماعات املفصلية
التــي بلغــت فيهــا مجموعــات العمــل التطوعية
التــي تعمــل تحــت تنســيق وإدارة أ.د.م /حمــاد
عبداللــه حمــاد وفــى حضــور الســيد املهندس/
طارق النبراوى– نقيب املهندسني ،الصورة شبه
النهائية التي سيكون عليها املشروع الحلم ،وكان
جدول األعمال قد تضمن:
 - 1عرض البرنامج املعماري ملستشفى املهندسني
في صورته النهائية املعد من .E C G

 - 2عــرض آخــر ما تــم التواصــل مع األســتاذ /
محمــود أغــا ..الخبيــر الدولــي فــي تصميم
املستشفيات.
 - 3عــرض تقريــر اللجنة املصغرة عــن الجدوى
االقتصاديــة للمشــروع ..تقديــم م /أســامه
بسيط.
 - 4عــرض تقريــر اللجنــة املصغرة عــن الخطة
اإلســتراتيجية للمشــروع ..تقديــم م .إيمــان
سعيد.
 - 5عــرض تشــكيل مجموعــة عمــل لإلعــداد
لإلعالن واإلعالم.

 - 6عرض تشكيل مجموعة عمل للتمويل لالتصال
بالجهات املعاونة في هذا املجال.
 - 7عرض تجربة مستشــفى  ،57357حيث قام د/
عمرو عبد الوهاب ..الخبير الطبي (مستشــار
مجموعــة  )57357بعرض املفاهيم واألســس
التــي تــم بنــاء وإدارة مستشــفى () 57357
منذ بداية فكرة إنشــائها وحتــى خروجها إلى
حيز التنفيــذ ،ما كان له بالــغ األثر في إمداد
اللجنة بطاقة إيجابية خالقة ،وعلى إثره تقرر
قيام اللجنــة وأعضاء املجلــس األعلى بزيارة
املستشفى في .2016/ 10/ 17

دراسات الجدوى:
فــي االجتماع التاســع الذى وافق األحــد املوافــق  2016/ 11/ 6والذى عقد
برئاســة أ.د.م /حماد عبــد الله حماد وفــى حضور الســيد املهندس /طارق
النبراوى – نقيب املهندســن ،قام م  /أسامه بســيط بعرض التقرير املقدم
من اللجنة املصغرة عن الجدوى االقتصادية للمشــروع والتي أبدت رغبتها
في مزيد من الوقت حتى يتم الدراســة الشــاملة للمشروع ،وقد أورت عددًا
من املالحظات ،ومنها:
 ضرورة توضيح وجود بنك الدم في التصميم. ضرورة عمل دراسة جدوى وتشمل خاللها (املصروفات ،األجور ،الدخل،قيمــة األرض ،قيمة املباني ،الفــرش ،املعدات) وذلــك تمهيدًا لعرضها
على م /محمود أغا ،حال االتفاق معه.
 ضرورة االستعانة بالبنوك ومعرفة املوقف من التمويل البنكي للمشروع. أسلوب عمل دراسة الجدوى بأنه يتم عن طريقتني ،هما:• تحليل متطلبات املكان املحيط ثم يتم عمل الدراسة.
• أو عمل دراسة تخصصية.
وجــرى ترشــيحات عدد مــن املكاتب املتخصصــة في دراســات الجدوى
للمستشفيات.
في االجتماع العاشـــر األحد املوافــق  2016/ 11/ 20عرضت اللجنة املصغرة
الخطة اإلستراتيجية للمشروع وقدمته منسق اللجنة م .إيمان سعيد .وذلك بعد
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مقابلة مع د /عمرو عبد الوهاب ..الخبير الطبي و(مستشار مجموعة ) 57357
وتم شرح الخطوط العريضة التى سيتم العمل عليها مستقبال من حيث:
 خطة التوسع املستقبلي للمستشفى. تحديد طابع الخدمة التي ستقدمها املستشفى ،وهل ستقتصر على خدمةاملهندسني ،أم ستكون شاملة؟ وما هي الجدوى االقتصادية لذلك؟
 تحديد عدد الغرف وانعكاسه على الجدوى االقتصادية للمشروع.عرض دكتور حكيم العفيفي
عــرض أ .د .م /حكيــم العفيفــي الخطاب الــوارد من د /محمــود أغا ،من
الواليات املتحدة والذي يتضمن موافقــة م /أغا املبدئية على الزيارة خالل
شــهر يناير  2017وترحيبه بالدعوة ،والذي أفاد فيه أنه يعمل لدى مؤسســة
أمريكية وال يعمل بشكل منفرد،
كما أشار سيادته بأن األتعاب التى سيتقاضاها نظير اعتماد التصميم هو
مبلغ  25000دوالر مقسمة على  3مراحل:
  5000دوالر قبل بدء األعمال.  10000دوالر بعد االنتهاء من مراجعة . space view  10000دوالر بعد االنتهاء من مراجعة . schematic planning reviewهذا بخالف تذكرة السفر واإلقامة.

تجربة :57357
تقديم دكتور عمرو عبد الوهاب
(مستشار مجموعة : )57357
بعــد أن قــام بالتعريــف بنفســه وعــرض بــدء فكــرة إنشــاء املستشــفى وآلية
التطوير داخلها ،قدم عرضا ( ) presentationعن مستشــفى 57357
استعرض فيه:
أوال  -مبادئ اإلستراتيجية املطلوبة لعمل املستشفى:
منذ بداية فكرة إنشاء املستشفى مت تقسيم اإلستراتيجية الى  5محاور
أساســية تلخــص منهجيــة التفكيــر يف إســتراتيجية مشــروع مستشــفى
 ،57357وهي :
 املحور األول :تنبثق اإلستراتيجية من الرؤية والرسالة. املحــور الثانــي :اإلســتراتيجية ليســت اختيــا ًرا؛ ألنهــا أصبحــت آليــة مــنآليات البقاء.
 املحور الثالث :البقاء على القمة أصبح أصعب بكثير من بلوغها. املحور الرابع :اإلستراتيجية هي أولوياتنا األولى، املحــور اخلامــس :يتســم العمــل علــى تطبيــق وحتقيــق اإلســتراتيجيةبأهمية قصوى ،فأفضل اإلستراتيجيات قد تفشل يف التطبيق.
ثانيا  -الهيكل اإلستراتيجي للمستشفى ،والذي مت تقسيمه إلى:
 - 1القاعــدة اإلســتراتيجية ،وتشــمل (الرؤيــة  -طفولــة بــا ســرطان) ،
(الرسالة).
 - 2صياغــة اإلســتراتيجية ..وتشــمل ثمانــي غايــات أساســية نســعى
لتحقيقها ،وهي:
 تخطي حدود نسب الشفاء. رفع معاناة املرضى. البناء على النشاط البحثي وتوسيعه. اجلودة يف كل جوانب العمليات. تطوير إطار ملمارسة املهنة. منوذج يحتذى به يف املسئولية البيئية( .بانرات – إعالنات توعية). املشاركة املجتمعية والتوعية. بناء قدرات كوادر العمل. - 3ترجمة اإلستراتيجية إلى أرقام لقياس نسب النجاح.
 - 4الربط باألداء (حيث يعتبر كل مؤشــر إســتراتيجي مبثابة هدف ،ويتم
حتديد اإلستراتيجيات التي يتم من خاللها حتقيقه وربطها مبؤشرات
األداء الرئيسية لكل إدارة إلى جانب املبادرات التى حتتاج االستراتيجية
لتفعيلها).
ثالثا  -الدروس املستفادة من إنشاء مستشفى :57357
 - 1حتويل اإلستراتيجية لثقافة يتعلمها ذوو املرضى.
 - 2الــوالء واالنتمــاء للمــكان واالصطفاف حولــه نتيجة تغيير ثقافة عدد
كبير من املرضى وذويهم.
 - 3االهتمام باملريض عنصر مشترك يف كل قراراتنا.
 - 4أنــه مهمــا كانــت اإلســتراتيجية متميــزة من املمكن تنفيذهــا بالطريقة
اخلاطئة.
 - 5عــدم االعتمــاد علــى التبرعــات ( )one shotمببالــغ كبيــرة ،لكــن كلمــا
مستدميا ولو أقل يكون أفضل.
كان مبلغً ا
ً
 - 6ضرورة احلفاظ على املتبرع.
 - 7عمــل applicationخــاص باألطبــاء العاملــن باملستشــفى يتــم مــن
خاللــه قيــاس نســب الشــفاء لــكل مريــض وحتديــد “التارجــت” اخلــاص
بــكل طبيــب ،حيــث وصلت نســبة الشــفاء باملستشــفى  % 74.6ونســعى
لزيادة هذه النسبة يف املستقبل.
 - 8إنشاء حاضنة لألفكار.

مشاركة أ .د /إيهاب العيوطى
(طبيب  -خبير إدارة المستشفيات):

 إن التعبيــر عن مســتعملي املستشــفى هم (الطبيــب ،املريض،املوظف ،املريض).
 الزيــادة فــى املبانــي تترجــم إلــى تكلفة كبيــرة؛ لذلــك تحققاملستشــفيات باململكة العربية الســعودية خســائر كبيرة لفصل
بمبان منفصلة عن الرجال.
عالج املرضى السيدات
ٍ
 املستشــفيات املصممة على الطــراز األمريكي يعد األنجح وذلكبعد عمل تعديالت تناسب املجتمع املصري.
 عمل مستشــفى متخصص ،في تخصص بعينه هو تجربة فاشلة،ويفضل وجود العديد من التخصصات.
 تحقيق الربح يتوقف على: املكان /األطباء املشهورون /اإلدارة: ضرورة تالقى أطراف املشــروع (الطبيب – املصمم – اإلدارة)؛ألن التصميــم يســاوي التكلفــة .فمن الضــروري تجنب تحقيق
خسائر.
 ضرورة النظر إلى أن املستشفى ستقوم بخدمة متوسطي الدخل. اإلدارة مهمة جدا إلنجاح املشــروع؛ ألن املســألة نسبية بالنسبةلدخل املهندس.
 في هــذا الصدد أرى أنه البد من االســتعانة بالخبــرات العامليةاملتخصصــة فــي إدارة املستشــفيات ،حيث إنهم يملكــون ً
فكرا
ً
متطورا جدًا ونحن في أشــد الحاجــة إليه خاصة في البدايات،
ويمكن االستغناء عنهم بعد تدريب املصريني.
 التأكيــد على وجود إدارة متخصصــة ،وهو أمر ضروري ال يمكناالستغناء عنه.
 عدم التسرع في إعداد واختيار التصميم األمثل بشكل جيد علىأســاس برنامج االحتياجات الناتج من دراسات الجدوى الفنية
والطبيــة واإلدارية والتمويلية والخدميــة وتجميع كل ذلك فيما
يسمى امللخص املفيد . Brief
 معظم مستشفيات مصر بها أخطاء وخسائر جسيمة بسبب سوءالتصميم.
 أقتــرح ترشــيح الدكتــور /محمــود أغــا ،لخبرتــه فــي مجــالاملستشفيات وهو من قام بتصميم مستشفى دار الفؤاد و.I M C
وهو يقوم بمراجعة التصميمــات بطريقة عاملية ،وليس إلعطاء
اعتماد على التصميمات – ACREDETAION
 املرحلة التالية هي التعاقد مع شركة إدارة عاملية.وقد علق سيادة النقيب أن املشكلة التي تحكمنا هي املشكلة املالية،
وعليــه ،أقترح بــأن يتم عمــل عروض استرشــاديه بــن أكثر من
مجموعة بيوت الخبرة تمهيدًا للتفاوض.
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التصميم الفني
للمستشفى
قواعد وتوصيات عامة:
 يجب تحقيق التصميم ملعايير الجودة العاملية واحتياجات أعضاء النقابة. تحديد عدد األســرة على أســاس االحتياجات الحالية واملســتقبلية وكذلكاسترداد تكاليف املشروع.
 مراعــاة التمويــل الذاتــي خالل مراحــل التصميــم والتخطيــط والتنفيذوالتشغيل.
 دراســات الجدوى الفنية وحســاب التدفقات النقديــة املتوافقة مع مراحلاملشروع.
 ضــرورة تطبيق أســس العمــارة الخضراء ليكــون أول مبنى تــم بناؤه بهذاالشكل.
 ضرورة وجود طبيب خبير مستشفيات بمجموعة عمل التصميم. إعداد ومراجعة برنامج االحتياجات تم بناؤه على أساس عدة مراحل. سمة املستشفيات تحقيق الخسائر لعدم وجود اإلدارة املتخصصة. -يمكن اللجوء إلى تأجير قطاع مثل (األشعة– مركز عالج للعيون).

14
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 الحكومــة بصدد إصدار قانون ســيتم عرضه بالــدورة البرملانية الجديدةلدعم املستشفيات لتقليل الخسائر .
 ليــس من الضروري البــدء بالعيادات الخارجية لبعد املســافة عن القاهرةوالبدء بعيادات تخصصية للعالج مثال :العناية املركزة  -لتالفى حدوث خسائر
 يجب إعداد دراسات جدوى فنية متكاملة للمشروع. نوعية إدارة املستشفى؛ إدارة مصرية أم إدارة عاملية متخصصة؟د.م /حكيم العفيفي :مبنى واحد متكامل (:)Compact Building
التصميمات األساسية :يقوم مكتب أ.د /حكيم العفيفي (بيت الخبرة العفيفي
لالستشــارات الهندســية) ً
حاليا على إنهــاء التصميمات األساســية الخاصة
باملستشــفى والعمل على إنهاء التراخيص الالزمة لذلك ،على أساس البرنامج
املعتمد مع مكتب .E C G
 بخصوص رســومات املستشفى ســيتم تعديل التصميمات بدال من أن تكونمبان ،فقــد اتفق بعد مناقشــات علميــة على أن تكون مستشــفى
علــى شــكل ٍ 3
مبان.
3
من
بدال
)Compact
(Building
متكامل
واحد
مبنى
املهندسني في
ٍ

وجار االنتهاء من آخر صياغة للبرنامج املعماري للمستشفى مع فريق عمل E
ٍ
 C Gليتوافق البرنامج مع الطرق الحديثة إلدارة املستشفيات.
Conception Design
 خالل شهر سيمكن االنتهاء من . Conception Design تم االنتهاء من آخر صياغة للبرنامج املعماري للمستشــفى مع فريق عمل E C Gليتوافق البرنامج مع الطرق الحديثة إلدارة املستشفيات.
وأوضح أ.د.م /حكيم العفيفى إلى أنه:
 تــم بناء برنامج االحتياجات على أســاس دراســة جــدوى خاصة على عدةمراحل ،األولى مبنى العيادات الخارجية والطوارئ ثم الخدمات.
 سمة املستشفيات تحقيق الخسائر لعدم وجود اإلدارة املتخصصة. يمكن اللجوء الى تأجير قطاع ،مثال (األشعة – مركز عالج للعيون). أهم مقومات النجاح للمشروع هو اإلرادة واإلدارة.و أكــد د.م /عمــرو علــوان  -مكتــب د .حكيم عفيفــى ( مصمم املشــروع ) أن
تصميمات املستشفى راعت االهتمام:
 بكل الفراغات -توفير الطاقة الذي يصل إلى .% 40

اللواء أحمد الهياتمى -محافظ السويس واألنبا يوليوس -أسقف عام
كنائس مصر القديمة مع نقيب المهندسين المهندس طارق النبراوى،
في وضع حجر األساس لمستشفى المهندسين

 العمل املرحلي والبداية بعمل وحدة خارجية للغسيل الكلوى ،وذلك الكتسابالخبرة فى اإلدارة .
 البداية بمبنى املحطات والخدمات للمشروع ككل. أقترح ضرورة تخصيص عنبر أو عنبرين مدعمني مقابل االشــتراط عليهممثال بقبول توقيع الكشف على املرضى مع مجموعة النواب أو الطالب.
 تناول أ.د.م  /محمود سامى عبدالقوى (:) ECG االســتعانة بشــركات ذات خبرة لعمــل ميدكال بالن (تخطيــط طبي) منحيث عدد األسرة وغرف العمليات وكذلك العناية املركزة.
 االســتعانة ببيانات األمراض األكثر بني السادة املهندسني من خالل قاعدةالبيانات املوجودة بمشروع الرعاية الصحية.
(:)presentation
وفــي هــذا االجتماع قــدم د.م /عمرو علــوان  ( -مكتــب د  /عفيفــي ) عرضًا
( )presentationعلى شاشة العرض يوضح التصميم العام للمستشفى وكذلك
تصميــم كل مبنــى علــى حدة ،حيــث تم مراعــاة التصميــم ملفهــوم (العمارة
الخضراء) لترشيد االســتهالك .وأشار إلى أن موقع املستشفى موقع متميز ذو
كثافة ســكانية لوجود منطقة صناعية وإسكان اقتصادي ،وتم تخصيص مبنى
للطوارئ لوجود طرق سريعة وحدوث الكثير من حوادث الطرق.
 تشمل املرحلة األولى للمشروع( :غسيل كلوى – عيادات – مبنى الخدمات). املرحلة الثانية املبنى الرئيسى بما فيه الطوارئ. تم االنتهاء من رســومات اإلنشائي واملعماري للســور للحفاظ على األرض،وجــار عمل تقييم للتصميم ببرامج متخصصة على الحاســب اآللى لتحديد أي
ٍ
قصور وتفاديه فى التنفيذ.
وطالب سيادته بإعداد برنامج احتياجات معتمد من النقابة.
وقد أبدى جميع أعضاء اللجنة اإلعجاب بالعرض املقدم في صورته النهائية
واملعد من قبل مكتب ( . ) E C G

م .سيف اهلل أبو النجا..

أوصــى بمجموعة بنــود تنظيمية لترتيــب املهام واملســئوليات والتي
أقرتها اللجنة لصياغتها على النحو النهائي:
 يحــب تحقيق التصميم ملعايير الجــودة العاملية واحتياجات أعضاءالنقابة.
 تحديد عدد األســرة على أســاس االحتياجات الحالية واملستقبليةوكذلك استرداد تكاليف املشروع .
 مراعــاة التمويــل الذاتــى خــال مراحــل التصميــم والتخطيــطوالتنفيذ والتشغيل.
 دراســات الجدوى الفنية وحســاب التدفقــات النقدية املتوافقة معمراحل املشروع .
تقسيم اللجنة إلى مجموعات عمل:
 - 1مجموعة عمل التصميم والتكاليف.
 - 2مجموعة عمل اإلدارة والتشغيل.
 - 3مجموعة عمل التسويق والترويج.
 - 4مجموعة عمل دراسات التمويل.
 - 5مجموعة عمل اإلعالم والتواصل.
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للمستشفي
المخصصة
االرض
للمستشفي::
المخصصة
االرض
 -موقع -موقع

N

N

طريق المشير أحمد بدوى

طريق المشير أحمد بدوى

طريق الجامعة الروسية
بعرض  7متر

طريق الجامعة الروسية
بعرض  7متر

تبلغ مساحة االرض 16139.71

تبلغ مساحة االرض 16139.71

 برنامج االحتياجات :محتويات الدور االرضى
.1
.2
.3
.4
.5
.1

قسم الطوارئ
العيادات
قسم االشعة 800م2
معامل (6معامل)  755م2
قسم الغسيل الكلوى

( 24سرير)  1215م2

( 16عيادة)

قسم العالج الطبيعى

 380م2

أدارة

16

3000م2

غرف المرضى
عناية مركزة قلب
عناية مركزة (عدد االسرة )15
عناية مركزة أطفال (عدد االسرة )9
حضانات (عدد الحضانات )10
مناظير ( 2عمليات مناظير )
خدمات
( عدد اال سرة )80
(عدد االسرة) 14

غرف المرضى
قسم
قسم
خدمات

.1
.2
.3
.4

 5725م2

( ععد اال سرة )80

العمليات الجراحية (  6عمليات جراحية ) – ( 1قسطرة )
االمومة ( 2والدة قيصرى  2-والدة طبيعية)

محتويات دور البدروم

( 14وحدة) 455م2

محتويات الدور االول
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

محتويات الدور الثانى

6430م2

محتويات الميزانين
.1

مستشفى  200سرير

 6005م2

.1
.2
.3
.4
.5
.6

مغسلة
تعقيم  612م2
مطبخ  880م2
مخلفات طبية و غير طبية  230م2
صيدلية  410م2
مشرحة  135م2

.7

أرشيف

.8
.9
.01
.11
.21

مخازن
خدمات  410م2
مصلى  65م2
كافيتيريا  220م2
جراج  655م2
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 453م2

 240م2

 205م2
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ملخص خطة عمل مشروع
مستشفى المهندسين
تتضمن  10خطوات رئيسية
الخطة الملخصة لمشروع مستشفى المهندسين:
PROJECT BRIEF & ACTION PLAN
 - 1الرؤيا والهدف واإلستراتيجية.
 - 2برنامج االحتياجات.

PROGRAM & REQUIMENT

 - 3دراسات الجدوى :الفنية والتمويلية.
 - 4الفكرة التصميمية المعمارية.
 - 5تنمية الفكرة التصميمية.

18

VISION & STRATEGY
VISABILITY STUDIES :

 (TECHNICHALE – MEDICAL – FINANCING – PROMTIONS)TENDRCESING - OPERATIONAL STUDIES

PRINCIPALE ARCHITECTURAL DESIGEN
DEVELOPMENT OF DESIGEN

 - 6التصميمات األساسية المتكاملة.

FUNDEMENTAL INTEGRATED DESIGENS

 - 7التصميمات النهائية المتكاملة.

COMPLETE INTEGRATED DESIGNS

 - 8الرسومات التفصيلية والمواصفات الفنية.

WORKSHOP DRAWING & SPECS.

 - 9مستندات الطرح ،والتكاليف التقديرية.

TENDER DOCUMENTS & COST ESTEMATE

 - 10إدارة تنفيذ المشروع.

IMPLEMENTATION PROJECT MANEGMENT
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الدعاية واإلعالن:
األساليب المقترحة:
 عمــل إعالنــات اســتثمارية وأن تكــون مجانيــة مــع الســادة املهندســناإلعالميني وأن تتسم بالوقار.
 عمــل دعاية بالفيس بوك والسوشــيال ميديا مع فكــرة البدء بحدث قويمع الراديو.
 عمل اجتماع أول يناير مع فنانني مهندسني وأعضاء البرملان املهندسني. تحديد الهدف من اإلعالن والغرض منه ،وهل الرســالة ســتكون موجهةللمهندسني فقط أم لجموع املصريني.
 أن يتم إعالن الجودة في املشروع: توصيل رسالة عن امليزة النسبية للمستشفى ،مثل :تميز املوقع للمستشفى الرؤية للمشروع  -أجهزته. االســتعانة بطبيب مشــهور للتحدث عن (الجودة – التميز – املصداقية –شهادة من األطباء).
 عمــل ( PERMOTION PLANEماديــة ومعنويــة وعينيــة) عــن طريــقمحتــوى فيلم علــى اليوتيــوب ،مدته دقيقتــان ،ويكون محتــواه التصميم
واالعتماد لتكوين املصداقية والتميز.
 عمل دعاية عن طريق عمل  ULTRASللمشروع.  MODELمعماري مبهر. مخاطبة الجهات التى يتوافر بها عدد كبير من املهندسني ،مثل أوراسكومواملقاولني العرب.
 تنظيم  EVENTعن البداية. عمــل مجلــد أو كتيب عــن تنفيــذ املشــروع وتصميمه /رســائل  SMSعناملشروع /عمل بانرات بالبنوك والنوادي.
 عمل شريط دعائي بالتلفزيون يحمل شعار املستشفى. عمــل بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة لالســتعالمات باملجالت التى يتمتوزيعها بالخارج.
 -عمل فيلم بعد االنتهاء من التصميم واعتماده.

 ضرورة وجود فريق إعالمي مجاني للمشروع. عمل احتفالية كبيرة. االتصال بجهات التمويل الدولية ومخاطبة (د /سحر نصر) بإبالغها أننابصدد إنشاء مستشفى تخدم املجتمع املدني.
 عمل حفلة بدار األوبرا للشركات واملؤسسات وتخصص دخلها للمستشفى.مقترحا
وقــد عرض األســتاذ /محمد الروبي (املستشــار اإلعالمــي للنقابة)
ً
بخطوات احلملة اإلعالمية واإلعالنية ملشروع املستشفى.
 اإلعالن من خالل البانرات واإلســتيكرات ،وترفع في البداية على واجهةالنقابة العامة والنقابات الفرعية تعريفًا باملشروع.
 عمل فيلم قصير متحرك يذاع عبر شاشــة ضخمة توضع بمدخل النقابةوالنقابــات الفرعيــة والنــوادي ،علــى أن يتميــز بالبســاطة والجذب في
التعريف باملشروع عبر حساب خاص يتم ذكره.
 عمل إستيكرات تلصق على السيارات. عمل تيشرتات تحمل الشعار والدعوة للمشاركة ،وتباع بسعر يستهدف أنيكون جزءًا من التبرع ،وتعتبر هذه التيشــرتات كزي رسمي يتم املشاركة
به في جميع املحافل.
 عمــل أكــواب خزفيــة تحمــل الشــعار وتبــاع بهــدف املشــاركة والتبــرعبكافيتريات النوادي والنقابات الفرعية والنقابة العامة.
ويهــدف من هــذه الحملــة األوليــة أن يظــل شــعار املستشــفى والدعوة
ً
وحاضرا طوال الوقت.
للمشاركة ملحًا
بالتوازي مع هذه المرحلة يتم البدء في:
 عمل عدد من الحوارات الصحفية واللقاءات التلفزيونية للترويج للمشروعً
وطنيــا واألول مــن نوعه فــي مصر (أول مستشــفى
باعتبــاره مشــروعًا
للمهندسني).
 بعد تطور املرحلة يتم الدعوة لحفل أو أكثر يساهم فيه نخبة من كبار نجوممصر على أحد املسارح ،وتباع التذكرة بمعنى التبرع واملغاالة في السعر.
 التجهيــز للقاءات متتاليــة مع قامات طبية كبيرة وتكريــم هذه القامات،مثل د /مجدي يعقوب  ،د /محمد غنيم
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رابعا  -االحتياجات العاجلة والتوصيات المطلوب الموافقة عليها من المجلس األعلى للنقابة:
 )1املوافقــة علــى تخصيص بند مالــي ألتعاب خبير مراجعــة التصميمات
العاملي في حــدود  25000دوالر باإلضافة إلى تكاليــف الطيران واإلقامة
خالل تلك املهام الفنية املطلوبة ،مقسمة على  3مراحل:
 )2املوافقــة من حيث املبدأ على تخصيص بنــد مالي لحملة الدعاية وجمع
التبرعــات التمويلية للمشــروع من خالل مكتب متخصــص والتعاقد معه
لتلك املهام االحترافية لتحقيق الهدف املأمول.
 )3فتــح حســاب خــاص فــي بنــك النقابة برقــم مميــز لجمــع التبرعات
واملساهمات في إطار حملة جمع التبرعات.
ً
 )4تجميــع املوارد املالية للمشــروع يكون موازيا ملراحــل تخطيط وتصميم
وتنفيذ املشروع واملقدر له ً 48
شهرا:

 3aشهور ..مرحلة التصميمات األولية الالزمة للتراخيص.
 5bشهور ..مرحلة التصميمات التنفيذية ومستندات الطرح.
ً 40c
شهرا ..للتسرية والتعاقد وتنفيذ املشروع حتى التشغيل التجريبي.
 )5دراســات التدفقات النقدية مطلوبة لتحقيق املوازنة بني دفعات التنفيذ
وتوقعات املوارد التمويلية بدون اللجوء لالقتراض.
والله ولي التوفيق ،،،،
أ .د .م /.حماد عبد اهلل حماد
 8يناير 2017
مقرر جلنة الدعم ملشروع مستشفى املهندسني

مكتب استشارى دولى JCI
وبعد مداوالت جري االتصال بهيئة (JCI) joint
 commission internationalبدبي حيث تم االتفاق
معها على قيامها مراجعــة التصميمات املعمارية
تمهيدا لالعتماد النهائى للمستشفى ،وخاصة بعد
أن تم االتفاق معها على أن تكون األتعاب الخاصة
باملراجعة املعمارية قدرها  15000دوالر أمريكى،
وهي أقل من العــرض املفدم من مكتب د .محمود

أغا البالغ  25ألف دوالر ،مع اإلحاطة بأن مؤسسة
 JCIهــى أشــهر وأهــم الهيئــات املتخصصة فى
املراجعات الفنيــة ،وهى جهة االعتماد األكاديمي
( )Accriditationملنشــآت الرعاية الصحية حول
العالم ،ومن أهم أمثلة املنشآت الصحية املعتمدة
من  JCIفى مصر :
 -مستشفى دار الفؤاد واملركز الطبى العاملى

 مستشفى وادى النيل مستشفى سرطان األطفال 57357 مستشفى السالم الدولى (املعادى) مستشفى املغربى للعيون املستشفى الدولى للعيون -املعامل املتحدة ()AlliED labs

القـــرار:
تمهيدا
أوال  :ضرورة االستعانة باستشاري دولي
ً
لتقديمهــا ملكتبــن إضافيني بناء علــى الخطاب
 TORوأرشح مكتب  H W Bوهي املؤسسة التابعة
للجامعة األملانية ،ومكتب سيفرتو (م /دينا وائل)
وهو املؤســس للقصر العيني الفرنســي ومصمم
مستشفى الهالل.
ثانيا :يتم تشــكيل لجنة للتفاوض مع د /محمود
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أغــا ،لتخفيــض املبلغ املســتحق وتحديــد أوجه
التعاون مع ســيادته على أن تضم اللجنة كال من
السادة:
 أ.د.م /حكيــم العفيفي د /إيهاب العيوطي د.م/سيف الله أبو النجا
هذا وقد عرض الســيد املهندس /األمني العام
املبالــغ املتحصلة حتى اآلن مــن تبرعات حضور
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جلسات وتبرعات أعضاء املجلس األعلى.
عرض السيد املهندس /األمني العام أن املبالغ
التــى تــم تحصيلهــا كتبرعات حتى اآلن إلنشــاء
املستشفى هي كالتالي :
  27500جنيه .تبرعات السادة املهندسني.  18500جنيــه .تبــرع الســادة أعضاء املجلساألعلى لعدد  4جلسات.

نصائح ووجهات نظر من شخصيات عامة
محبة ومساندة للمشروع:
م /حسن عبد العزيز  -رئيس اتحاد مقاولى البناء والتشييد:
تحــدث عن تجربة شــخصية ،حيث قــام االتحاد ببناء مستشــفى خاص
التحــاد مقاولــي التشــييد والبنــاء وواجــه العديــد من املشــاكل ســواء مع
العاملني اإلداريني واألطباء؛ لذلك أكد على ضرورة االســتعانة بإدارة طبية
متخصصة والرجوع لتجارب مستشــفى “املقاولون العرب” ،حيث أســندت
اإلدارة ملــدة عامــن إلــى إدارة أجنبية وبعــد ذلك إلدارة مصريــة ،فكانت
النتيجة املزيد من الخسائر .
د /أميمة أحمد صالح:
 ضرورة تطبيق أســس العمارة الخضــراء ليكون أول مبنى تم بناؤه بهذاالشكل.
أ.د /عبــد القــوى خليفــة( ..وزيــر المرافــق وميــاه الشــرب والصــرف
الصحــى  -األســبق) ،أكــد على ضــرورة إيجــاد اإلدارة لهــذا الحلم قبل
البحــث عن الدعــم املالــي وإمكانية الشــراكة فــى اإلدارة مع املؤسســات
املتخصصــة فى هــذا املجال باإلضافــة إلى اهمية التمريــض ،حيث تعانى
كثير من مستشفيات الدولة من نقص إعداد التمريض.
أ.د.م /أحمد أحمد محرم ..رئيس شركة محرم باخوم الذي أكد:
 أهمية وجود دراسة جدوى لهذا املشروع قبل البدء بأي خطوة. إمكانيــة عمل جزء متخصص كإنشــاء مستشــفى للعيــون تقوم بالدعماملالــي لباقي املستشــفى للمســاهمة في عالج غيــر القادرين مــن أعضاء
النقابة.
 ضــرورة العمــل والنظر إلــى التجارب غيــر الناجحة حتى يتســنى لناالنجاح.
أ.د /إبراهيم فوزي ..وزير الصناعة األسبق ،أكد على بعض النقاط :
 إمكانية وجود إدارة أجنبية متخصصة. عدم فتح باب العالج باملجان. االستعانة بإدارة أجنبية للحصول على الجودة فى هذه الخدمة. وتكون نتيجة ذلك ضح التبرعات من أماكن كثيرة إلحاق معهد للتمريض باملستشفى.أ.د.م /عمرو عزت سالمة :أشار بأنه ليس من الضروري البدء بالعيادات
الخارجية لبعد املســافة عن القاهــرة والبدء بعيــادات تخصصية للعالج،
مثــال  :عنايــة مركزة  -لتالفــى تحقيق خســائر ،حيث تم إنشــاء العيادات
الخارجيــة بالكثيــر من املستشــفيات بعد مــرور عدة ســنوات ،لذلك يجب
إعداد دراسات جدوى متكاملة للمشروع .
د /عمــرو عبــد الوهــاب :إنه في حالــة عدم االســتقرار على تخصصات
بعينهــا ،فمن املمكن أن يتم عمل اســتفتاء على موقــع التواصل االجتماعي
وموقــع النقابة أو mobile applicationللتواصل مع الســادة املهندســن عن
التخصصات املراد إنشاؤها.
م /هشــام نايل :أعمــل بدولة الكويت وكذلك أعــداد كبيرة من الزمالء
بالــدول العربيــة ،ففكرة إنشــاء مستشــفى للمهندســن هو حلــم وأمر فى
ً
ترحيبا
غاية الضــرورة فى حال العودة إلى أرض الوطن وقــد القت الفكرة

ً
كبيرا من جميع األصدقاء املهندســن بالدول العربية ،لذلك من الضروري
التواصل من خالل صفحه على( الفيسبوك )وكذلك ( تويتر) وغيرها من
الوســائل للوصول بالفكرة إلى أكبر عدد من املهندســن خارج مصر ،ومن
هذه األفكار:
 دعوة شركات املقاوالت اململوكة للمصريني بالكويت. التعاون مع الروابط الهندسية املصرية بالدول العربية. إمكانية وضع إعالنات بالقنصليات املصرية للتعريف بالفكرة. رجال األعمال من محبى مصر.م /نادر أبوســيف :ضــرورة عمل اللجنة املســئولة عن جمع املســاهمات
بشــكل احترافي وتحديد أشــخاص للتواصــل مع الشــخصيات اإلعالمية
وأخرى مع شــخصيات هندســية والتنســيق فيما بينها لعدم حدوث تداخل
فى املهام مع ضرورة التواصل مع شركات األجهزة الطبية الكبرى إلمكانية
توريد أجهزه للمستشفى بنظام حق االنتفاع دون دفع تكاليف كبيرة.
م /.مهــاب محيي الدين ..جماعة المهندســين االستشــاريين ECG
- .(ECG - Engineering Consultants Group S.A
 فى حالة التشغيل بأسعار خاصة قد يسبب خسائر . ضرورة عمل قسم استثماري لتغطية مصاريف املشروع. العيادات الخارجية كبداية ال تحقق الربح الكافي. ضرورة االستعانة بالخبرات العاملية املتخصصة. الحصول على شهادات فى الجودة فى هذا املجال مثل . JCI إنشاء جزء استثماري لدعم الخدمة للمهندسني. مشاركة جهات إدارية متخصصة فى الخدمات الصحية.وبالنسبة لتحقيق الربح من املمكن استخدام ثالث طرق:
 - 1االهتمــام بالبحث العلمي وتقديم خدمات ملستشــفيات أخرى بإلحاق
مراكز بحثية ،مثال (الخاليا الجذعية)
 - 2إنشاء مراكز متخصصة (مركز عيون– مركز للكلى).....
 - 3تخصيص جزء باملستشفى لعالج تخصص دقيق ،مثل عالج األورام.
م /.ســيف اهلل أبــو النجــا :أتفق مــع الدكتور  /إيهــاب العيوطى بضرورة
اجتماع األطراف الرئيســية للمشــروع وأوجه حديثي للســيد النقيب بعدم
الســرعة واختيار التصميم بشــكل جيد على أســاس برنامــج االحتياجات
الناتج من دراســات الجدوى الفنية والطبية والتمويلية والتشغيلية وتجميع
كل ذلك فيما يسمى .))Brief
م /.أســامة بســيط :بخصوص موضوع دراســة الجدوى ،أقترح أن يتم
التعاقد مع مكتب مصطفى شــوقي (مكتب املحاسبة املتعاقد معها النقابة)
وهــو مســئول أيضا عن مجموعــة مستشــفيات الدكتور مجــدي يعقوب ،أو
التعاقد مع أحد ذوي الخبرة ،مثل أألســتاذ  /محمود أغا ،ملا لديه من خبرة
في نظام العمل املصري ،وقام بإنشاء  3مستشفيات بمصر ،ومنها مستشفى
دار الفؤاد ،كما علق د /ســيف الله أبو النجا أن مكتب األســتاذ /محمود أغا،
هو مكتب  ACCREDITION FIRMوأرى أن يتم مخاطبته ملا له سابق خبرة
في إنشاء املستشفيات.
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حقوق المهندسين

الئحة الشرف
أوال  -لجنة الدعم التمويلي:
وكلف بها أ .د .م /حماد عبد الله حماد (وشارك حوالي  25من الخبراء واالستشاريني ،وممثلني
من جمعيات املهندسني واألعضاء املتطوعني ألكثر من  15اجتماعا).
أ.د.م .حكيم العفيفى
د.م .عمرو علوان
أ.د.م محمود عبدالقوى ECG
م .مهاب محيي الدين ECG
م /إبراهيم محفوظ ECG
م /أحمد عادل ECG
م .أحمد حشيش (مقرر اللجنة)
م .شيرين حسني  -املكتب الفني

م .أسامة بسيط
م .سيف الله أبو النجا
م .إيمان سعيد
م .ماهر محمد مخلوف
م .فاروق الحكيم
أ .محمد الروبي
م .عالء السقطى
د.م .عماد شمندى

وسكرتارية :أ .محمد نبيل يوسف

م  .إيمان العجوز
م .ياسر بدور
م .أمير رمسيس
م .نادر أبوسيف
د.م /عالء فهمى
د.م .أميمة صالح
م .عالء عبد الحليم
م .إبراهيم محفوظ

م .عباس محمد عباس
م .خالد محمد توكل
م .أحمد محمد حسنني
م .أحمد محمد فودة
م .هشام نايل
م .هادر ميتو
د.م .شادية عدلى

أ /محمد فهمي فوزي .

وحضور ومشاركة كل من السادة:
 السيد أ .د .م .عمرو عزت سالمة (وزير البحث العلمى األسبق) السيد أ.د.م .إبراهيم فوزى (وزيرالصناعة األسبق) أ.د .عبد القوى خليفة ..وزير املرافق األسبق الدكتور .إيهاب العيوطى (طبيب – خبير إدارة املستشفيات) -الدكتور .عمرو عبد الوهاب (مستشار مجموعة )57357
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 م /حسن عبد العزيز  -رئيس اتحاد مقاولى البناء والتشييد . م /محمد عبدالعزيز الهياتمى أ.د.م /.أحمد أحمد محرم رئيس شركة محرم باخوم -د.م /سعود نجلة د.م /رؤوف درويش

مجموعة عمل دعم التصميم:

لجنة دراسة الجدوى التمويلية:

وكلف بها أ د م .حكيم العفيفي (والذي يقوم بإعداد التصميم املعماري متطوعا) ويعاونه:
د .إيهاب العيوطى  -م .سيف الله أبو النجا  -م .أسامة بسيط  -د.م .عمرو علوان  -م .أمير رمسيس
 -م .مهاب محيي الدين  -م .إيمان سعيد (منسق املجموعة).

كلــف بها م .أســامة بســيط ويعاونه كل من
د.م .عالء فهمــي  -م .ماهر مخلوف  -م .عباس
محمود عباس  -م .حسني عمر  -م .طارق سالمة
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أ.د.م .حكيم العفيفى

أ.د.م .حماد عبد اهلل

د.م .عمرو علوان

م .سيف اهلل ابو النجا

م .أسامة بسيط

م .إيمان سعيد

م .إيمان العجوز

أ.د.م .عمرو عزت سالمة

د .م .شادية عدلى

م .ماهر مخلوف

م .احمد حشيش

م .أمير رمسيس

م .خالد توكل

م .زينب أحمد فهيم

م .محمد حسن

د.م .عماد شمندى

م .سمير شاهين

م .نادر أبو سيف
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حقوق المهندسين

مشروع الرعاية الصحية
إستراتيجية تستحق االحترام
المهندس أســامة بســيط ..رئيس لجنة الرعاية الصحية ،منذ عام تقريبا التقت مجلة المهندسين بك ،وبعدد
مــن أعضاء لجنة الرعاية الصحية ،وفي حضور الدكتور خيري محمد حســن ..المدير الفني لمشــروع الرعاية
الصحية ،وقد ذكرتم إبان اللقاء أن لجنة الرعاية الصحية تنتهج إستراتيجية محددة المعالم ،وفي الحقيقة
ينبغي القول بأن ما تقوم به لجنة الرعاية الصحية يســير بدرجة كبيرة ضمن إطار هذه اإلســتراتيجية ،والتي
تعتمد خمسة مبادئ أساسية ،وهي:
 - 1األداء وسهولة التعامل - 2 .اإلتاحة والتغطية األسهل - 3 .سرعة التلبية.
 - 4التغطية المالية - 5 .زيادة الخدمات الطبية المقدمة.

إعداد :مجدي عبد الوهاب
رئيس التحرير  :ما الذي طرأ على إستراتيجيات اللجنة ،وهل َث ّمة
جديد ؟
مهنــدس أســامة بســيط :نحــن نســير علــى هــدي نفــس هــذه
اإلســتراتيجية ..فقــط اســتحدثنا طرقا جديــدة لتنفيذها ،فمثال،
مــن أجل ســهولة التعامــل مع املهندســن ،خصصنــا غرفة خلدمة
العمــاء ،ودربنــا العاملــن فيها علــى التعامل مــع املهندس بوصفه
ً
عميــا لــه حقــوق ،وبالتالــي فلــه حــق أن نقــدم له اخلدمــات على
أفضل ما تكون ،ونسعى حاليا أن نغير من فلسفة اخلدمة الطبية،
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م .أسامة بسيط

بحيــث يكــون مركزها األساســي املستشــفى وليــس الطبيب ،وهذا
ســيقلل كثيــرا مــن تكاليــف العــاج ،خاصــة وأن منظومــة الطــب
يف مصــر تعتمــد علــى الطبيــب ،وهو مــا يجعل تكاليــف العالج يف
العيــادات اخلاصــة تفوق بكثير مثيالتها يف املستشــفيات ،وبالتالي
فلو متكنا من تغيير هذه الفلسفة ،سنقلل كثيرا من تكاليف العالج
ألعضاء املشــروع ،على ســبيل املثال ،تغيير دعامة بالقلب تكلف يف
مستشــفيات الدرجــة األولــى مــا بــن  60إلى  70ألــف جنيه ،يف
حــن أن تكلفتهــا يف العيــادة اخلاصة تتراوح بــن  90ألف و100
ألف جنيه ،وما دام احلال هكذا فيجب أن نغير املنظومة العالجية
ليكــون أساســها املستشــفى وليــس الطبيــب ،ويف الوقــت ذاته لكي
نحصــل مــن املستشــفيات على أكبــر قدر ممكن مــن التخفيضات،
ونتوقــع أن جنــد مقاومة من تلك املستشــفيات ،ولكننا سنســير يف
هذا االجتاه.
رئيــس التحريــر :بالتأكيد تحقيق هــذا التغيير يحتــاج لجهاز إداري
قــوي ،ألنــه يتطلــب إعــادة ترتيــب وتنظيــم عالقتــك بالجهات
الطبية التي ستتعامل معها؟
مهنــدس أســامة بســيط :بالفعــل  ..نحتــاج إلــى إعــادة ترتيــب
وتصنيــف للمستشــفيات واألطبــاء ،وأنواع العالج ،وهذا ما نســعى
لتحقيقه ،وعندنا إرادة النجاح.
رئيس التحريــر :ولديك ورقة قوة في تحقيــق هذا التغيير وهو
العــدد الضخــم للمهندســين األعضــاء فــي مشــروع الرعايــة
الصحية.
مهندس أســامة بســيط :نعم  ..املشــروع ارتفعت نسبة املشاركة
به إلى أربعمائة ألف شــخص ،ما بني مهندســن وأســر مهندســن،
وهذا العدد الكبير ،ورقة ضغط يف أيدينا ،يف تعامالتنا مع اجلهات
الطبية املختلفة.
رئيــس التحريــر :نقطة مهمة فــي هذه القضيــة تتعلق بمدى
قدرة واستجابة موظفي مشروع الرعاية لتطبيق هذا التوجه؟
جميعا مؤهلني لالستجابة بشكل مماثل لهذا التغيير ،التغيير
بالتأكيد ليسوا
ً
عمومــا يواجــه مقاومة من الكثيرين وهذا أمــر طبيعي ،ومن هنا كان قرارنا
باالســتعانة باثنــن مــن شــباب األطبــاء من أجــل حتقيق ما أشــرت إليه من
القدرة واالستجابة الكاملة للتوجه اجلديد.

نسب املشاركة

املحافظات
القاهرة الكبرى

% 80

اإلسكندرية
النقابات الفرعية

% 10
% 10

النقابات الفرعية:
رئيــس التحرير :وما الجديــد لديكم لتحقيق أكبــر قدر ممكن من
اإلتاحــة والتغطية األســهل للقاهرة ،ومن جهــة أخرى للنقابات
الفرعية؟
مهندس أســامة بســيط :مشروع الرعاية الصحية يغطي % 95
مــن مستشــفيات القاهــرة ،ونتواصل مــع النقابات الفرعيــة لتلبية
رغباتهم فيما يتعلق بالتعاقد مع ما يريدونه من مستشفيات.
أكثر النقابات تعاو ًنا معنا هي الدقهلية والغربية واإلسكندرية ..
ما هي نسب املشاركة يف املشروع على النطاق العام؟
 % 80مــن املشــروع يتركــز يف القاهــرة الكبــرى ،و % 10يف
اإلسكندرية و % 10يف باقي املحافظات

النقابات الفرعية كافة

نقابة اإلسكندرية

القاهرة الكبرى

رئيــس التحريــر :ربمــا يكــون الســبب فــي قلــة اإلقبــال علــى
المشــروع فــي المحافظــات هو عــدم توافر أو عدم ســهولة
العالج الذي يقدمه المشروع؟
مهندس أسامة بسيط :رمبا ..ولكن هناك أسباب أخرى بالتأكيد
وراء ذلك ،منها أن أغلب مهندســي املحافظات يعملون يف شــركات
جيــدا ،ورمبا يكون الســبب أيضــا هو ضعف
صحيــا
توفــر تأمينــا
ً
ً
املستوى الطبي يف األقاليم ،بخالف القدرة االقتصادية التي جتعل
البعض ليس يف استطاعته املشاركة يف أكثر من مشروع طبي.
رئيــس التحريــر :ومــاذا عن الجديد فيمــا يتعلق بســرعة التلبية
في تقديم الخدمة؟
مهنــدس أســامة بســيط :من أجل ســرعة تلبيــة اخلدمة جنحنا
يف حتويــل األشــعة والتحاليــل مــن خــال املوبايــل ،وبالتالــي لــم
يعــد املهنــدس بحاجــة للحضــور للنقابــة لكي يحصــل على خطاب
حتويــل ،والتحويــل من خــال املوبايل ال يحتاج ســوى لفترة تتراوح
بني ســاعتني و 4ســاعات ،وأيضا ميكن احلصول على التحويل من
خالل اإلمييل.
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حقوق المهندسين
التضخم يستنفد الزيادات

رئيس التحرير :وما الجديد فيما يتعلق بالتغطية المالية؟
عندما تولينا املشروع ،كان احلد األقصى للعالج  12ألف جنيه،
وعدا بأن يتــم رفعه خالل  4ســنوات ليصل
وأخذنــا علــى عاتقنــا ً
إلى  25ألف جنيه ،وبالفعل رفعناه يف الســنة األولى إلى  15ألف
جنيــه ،ويف العــام الثاني وصل إلى  17ألــف جنيه ..اآلن ونحن يف
بدايــة العــام الثالث ســيصل إلــى  20ألف جنيــه ،ويف العام القادم
سيصل إلى  25ألف جنيه ،واملشكلة التي تواجهنا هو أن التضخم
يستنزف ما نوفره من زيادات ،كما أن ارتفاع سعر الدوالر يزيد من
تكلفــة العمليــات الطبية العتمادها على مواد ومســتهلكات وأدوات
جراحيــة مســتوردة ،وبالتالــي من املتوقــع أن تزيد أســعار اخلدمة
الطبية بنسبة  ..% 50ومن أجل تقدمي ميزة حقيقية يف ظل مثل
هذه األحوال.

البحث عن تعاقدات أقل تكلفة:
يف شــهر مايــو املاضــي أجرينــا مقارنــة بــن أســعار العــاج يف
مشــروع الرعايــة الصحيــة يف نقابــة املهندســن ونظيــره يف نقابة
املهــن الطبيــة ،فوجدنــا أنه فيما يتعلق بالتحاليل أن مشــروع نقابة
بنــودا أفضل مما يف نظيــره بنقابة األطباء ،ويف
املهندســن يحــوي
ً
سعرا بصورة إجمالية
أقل
األطباء
نقابة
مشروع
وجدنا
الوقت نفسه
ً
بنسبة تصل إلى  ،% 10ولهذا فيما يتعلق بالتحاليل قررنا أن نطبق
النظــام املتبــع يف نقابــة املهــن الطبية ،وهــذا قلــل  % 10يف تكلفة
التحاليل ،ومتكنا أيضا أن نخفض أســعار التحاليل يف املحافظات
بنسبة أكبر.
عمليات الليزر والميكروويف تعامل معاملة
العمليات الجراحية:
رئيــس التحريــر :ســبق وتعهدتــم بزيــادة الخدمــات الطبيــة
المقدمة ..فما الجديد هذا العام؟
مهنــدس أســامة بســيط :يف العــام املاضي قدمنــا خدمة أطفال
األنابيــب ،واســتفاد منهــا الكثيرون ،وقــدم املشــروع خدمة خاصة
عــددا مــن اخلدمــات
باألوعيــة الدمويــة ،وهــذا العــام اعتمدنــا
ً
اجلديدة ،ومنها:
قــرار بأن عمليــات الليــزر وامليكروويف تعامل معاملــة العمليات
اجلراحية ،ألنها بالفعل جراحية حتى وإن لم تتم مبشرط.
 للحقيقــة وجدنــا مشــاكل فيمــا يتعلــق باألســنان ،ولكننــا لــنجميعــا ألنهــا ســتكلف املشــروع مبالــغ ماليــة
نســتطيع أن نحلهــا
ً
ضخمة..
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 اجلديــد هــذا العــام أيضا أننا بدأنا تطبيق نظــام جديد وهو أننلغي بطاقة املشــروع متاما ونســتبدلها بكارنيه لكل مشــترك ،يحمله
معه دوما؛ مما يجعله قادرًا على االســتفادة من خدمات املشــروع ،يف
أي مــكان مــن اجلمهوريــة ،فمثال لو حدث مكــروه ملهندس من إحدى
املحافظات أثناء وجوده يف القاهرة ،بواسطة الكارنيه يستطيع التوجه
إلى أي مستشفى تابعة للمشروع ،دون االنتظار لعودته إلى مقر إقامته
أو عملــه ،وهــذا الوضــع أفضل جدا ،وخالل العام القادم ســيكون كل
املشتركني باملشروع لديهم كارنيهات ،وستختفي البطاقات متاما.

مالحظات سلبية:
رئيس التحرير :المهندس أســامة بسيط  ..ذاك الوقت نقلنا لكم
بعــض آراء المهندســين عــن واحد مــن أهم المشــروعات التي
تهمهم ،وهو مشروع الرعاية الصحية التي تتولون مسئولية
إدارته ،والــذي يحمل أيضا كثي ًرا من اإليجابيــات ،ورغم ذلك فقد
كان للمهندســين عــدد من المالحظات الســلبية ،ســوف تقوم
مجلة المهندســين على ذكر بعض الســلبيات التي جاءت في
مقتطفــات الحوار الــذي دار بين المجلة وبين المهندســين في
العدد  ،649منها:
 - 1طول إجراءات جتديد االشتراك يف املشروع ،وإرهاقها للمهندسني.
 - 2رفع بعض املستشفيات أسعار الكشف والتحاليل واألشعة.
 - 3عــدم تغطيــة املشــروع لبعــض العمليــات والكشــوف ،مثل الســمنة
والليزك والتقومي ،وغيرها.
- 4عدم مشاركة املشروع يف دعم األدوية.
 - 5ضــرورة احلضــور للنقابــة للحصــول على حتويل إلجراء أشــعة أو
حتاليــل ،فضــا عن أن الكوبونات املتبقية يف آخر الســنة ال يتم رد
قيمتها أو استبدالها بكوبونات جديدة.
 - 6عــدم صحــة بعض أرقام الهواتف اخلاصة باألطباء واملدونة بدليل
االتصاالت.
 - 7عدم اعتراف بعض األطباء املدونني بالدليل بالكوبونات أو يبلغون
املرضى أنهم ليسوا ضمن مشروع العالج.
 - 8املعاملة غير الالئقة يف بعض املستشفيات.
 - 9قلــة أعــداد األطباء الذين يقدمون اخلدمة الطبية يف املحافظات؛
مما يستدعي النزول إلى القاهرة.
 - 10جتاوز بعض األطباء األسعار املتعاقد بها مع املشروع.

رئيــس التحرير :نحن متأكــدون أنه في ظل الظــروف االجتماعية
واالقتصاديــة والسياســية الراهنة ال يمكن ألحــد أن يتخلص من
الســلبيات كافــة ،وخاصــة أن المنظومــة العالجيــة فــي مصر
متخلفة بشدة ،ولهذا ومن دواعي المنطق أن نتساءل :أي من
هذه الســلبيات جرى التخلص منهــا أو مواجهتها أو التقليل من
األضرار الناجمة عنها ،وأى منها لم تستطيعوا مواجهته؟
مهنــدس أســامة بســيط :مشــروع الرعايــة الصحية هو مشــروع
خدمي باألســاس ،وككل املشــروعات اخلدمية يتعامل مع أشــخاص
من أعمار وطبائع مختلفة ،ولهذا من الطبيعي أن جتد من يقول إن
هناك سلبيات يف املشروع ،ويف الوقت ذاته نقر ونعترف بأن املشروع
يحتاج إلى تطور مستمر ،فلو قلنا إننا أعظم مشروع فلن نتطور أبدا.

إجراءات تجديد االشتراك:
فيمــا يتعلــق بطول إجــراءات جتديد االشــتراك ،فلقد حققنا يف
كبيرا ،من خالل عدة طرق ،يف مقدمتها:
هذا األمر حتس ًنا ً
 - 1زيادة فترة جتديد االشتراك يف املشروع ،وهذا قلَّل بشكل كبير من
حاالت التكدس والزحام.
 - 2فتــح فــروع كثيــرة لالشــتراك ،ففي اجليزة  3مناطــق للتجديد يف
البحر األعظم ونادي أكتوبر والنقابة الفرعية بشارع جامعة الدول
العربيــة ،يف القاهــرة يتــم التجديد يف  5مناطــق يف نقابة القاهرة
والنقابــة العامــة ،وأبو الفدا ومقر نقابة القاهرة يف شــارع يوســف
عباس مبدينة نصر.
 - 3التجديد “أون الين” يف املحافظات:
هذا كله قضى بشكل كبير على الزحام والتكدس ..يكفي أن نقول مثال إن
جتديد االشتراك يف مشروع الرعاية الصحية بنقابة األطباء يحتاج
إلى  3ساعات ،أما يف مشروع الرعاية الصحية يف نقابة املهندسني،
فالتجديــد لن يحتاج ســوى ســاعة ونصــف خالل نهار الســبت ،أما
مســاء طوال أيام األســبوع مبا فيه
الفترة من الرابعة حتى الســابعة
ً
يوم السبت ،فتجديد االشتراك لن يحتاج سوى  15دقيقة فقط.
 رئيــس التحرير :ومــا موقفكم من رفع بعض المستشــفياتأسعار الكشف والتحاليل واألشعة؟
مهندس أســامة بسيط :مستعدون متاما ملحاسبة كل من يتجاوز
األســعار املتفــق عليهــا ،والشــرط الوحيــد هــو أن نتلقــى أكثــر من
شــكوى ضد الطبيب أو املستشــفى أو معمل التحاليل ،وسنحقق يف

هذه الشــكاوى فور أن نتلقاها ،وســنتخذ بشأنها قرارًا بأسرع مما
يتخيلــه الكثيــرون ،وقد يصل األمر إللغــاء التعاقد مع هذا الطبيب
أو املستشفى ومعمل التحاليل.
رئيس التحرير :كانت هناك شــكوى من عدم تغطية المشــروع
لبعض العمليات والكشوفات ،مثل السمنة والليزك والتقويم
وغيرها.
مهندس أســامة بســيط :كل العمليات التي لهــا عالقة بالتجميل
ال يغطيهــا املشــروع ،والتأمــن الصحــي العاملي ال يغطــي مثل هذه
العمليات ..ونحن لن نفعل.
رئيــس التحريــر :وماذا عــن عدم مشــاركة المشــروع في دعم
األدوية؟
مهندس أســامة بســيط :لم يتم تغطية األدوية يف املشروع ماعدا
أدويــة فيــروس “ســي”  ..وطرحنا فكرة التعاقد مع شــركات تأمني
صحــي لدعــم األدويــة ،ولكننا لــم جند اســتجابة إيجابيــة يف هذا
الشــأن فالشــركات متخوفــة مــن تقلبــات األســعار ،ومــن األدويــة
اخلاصة مبن هم فوق الستني ،وهم ميثلون حوالي  % 25من عدد
املشــتركني باملشروع ،بعض الشــركات تطلب عزل كبار السن (فوق
الستني) من تقدمي اخلدمة التأمينية ،ونحن نرفض ذلك قطعيا.

شكوى تم حلها بشكل كامل:
رئيــس التحريــر :كانــت هناك شــكوى رئيســية وعامــة تتعلق
بضــرورة الحضور للنقابة للحصول على تحويل إلجراء أشــعة أو
تحاليل ،فض ًلا عن أن الكوبونات المتبقية في آخر الســنة ال يتم
رد قيمتها أو استبدالها بكوبونات جديدة؟
مهندس أسامة بسيط :هذه الشكوى مت حلها بشكل كامل ،من خالل
تطبيق «الواتس آب” وجنحت بشكل كبير  ..واحلكاية كلها ال حتتاج من
املهندس إال أن يصور طلب التحويل مع صورة البطاقة ويرسلها للنقابة
علــى رقــم  01114552337أو  ،01114550535وخــال 4
ساعات جنري له التحويل املطلوب ،ونرسل له التحويل باملوبايل ،يطبعه
يف أي مكان ويتعامل به ،وهكذا سيطرنا على التحويالت وتأكدنا من
مصداقيتها ،كما أن هذه الطريقة نتج عنها السيطرة املادية على حركة
حتويــات التحاليل واألشــعة ،فكثير من املخالفــات كانت حتدث من
قبل .ويف الوقت نفسه مت إنهاؤها يف أسرع وقت ممكن.
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رئيس التحرير :وهل رصدتم تالعبات كبيرة في التحاليل؟
مهندس أسامة بسيط :لألسف رصدنا بعض التالعبات بالفعل،
وعمومــا حتويــل التحليــات عبــر «الواتس آب “يقضــي متاما على
مثل هذه التالعبات.
رئيــس التحريــر :كانت هناك شــكوى أيضــا تتعلــق بالكوبونات
المتبقية في آخر الســنة ،وهذه الكوبونات ال يتم رد قيمتها أو
استبدالها بكوبونات جديدة.
مهندس أســامة بســيط :بالفعل كانت هذه مشــكلة ،وكان البعض
عندمــا تتكــدس عنــده الكوبونــات يف نهاية العام ،إما يكشــف وهو
ســليم وال يحتــاج لعــاج ،والبعــض لألســف كان يســلمها للطبيب،
مقابل مبلغ معني ،وملواجهة كل ذلك قررنا أن املهندس الذي ميلك
كوبونات يردها ويحصل على ربع قيمتها.
رئيس التحرير :وماذا عن عدم صحة بعض أرقام الهواتف الخاصة
باألطباء والمدونة بدليل االتصاالت؟
مهنــدس أســامة بســيط :بالفعل ،بعــض األطباء أرقــام هواتفهم
دومــا لتصحيحهــا ،وندعــو كل
يف الدليــل غيــر صحيحــة ونســعى ً
املهندســن إلخطارنا بأســماء األطباء الذين ال تســتجيب هواتفهم
التخــاذ الــازم ،وكذلــك األطبــاء الذيــن نتعاقــد معهــم وتغيــرت
تليفوناتهم بأن يبلغونا بأرقامهم اجلديدة.
رئيس التحرير :هناك بعض التخصصات الطبية متركزة في مكان،
ونــادرة في مكان آخــر ..مثال أطباء عالج الســكر متمركزون في
منطقة واحدة ،وهناك مناطق أخرى ال يوجد بها أطباء سكر؟
مهندس أســامة بســيط :هناك ما ميكن أن نسميه آليات السوق
الطبيــة ،مبعنــى أن أطبــاء جامعة عني شــمس متمركزون يف مصر
اجلديــدة ،بينمــا أطبــاء قصــر العينــي متمركــزون يف بــاب اللوق..
ولألسف هذا واقع طبي ليس لنا عالقة به.
رئيــس التحريــر :بعــض األطبــاء المدونيــن بالدليــل بالكوبونات
يبلغون المرضى أنهم ليســوا ضمن مشــروع العــاج ..فماذا
تفعلون مع هؤالء األطباء؟
مهندس أسامة بسيط :أية شكاوى بهذا الشأن نحقق فيها بدقة
وحاسما.
سريعا
قرارا
ونتخذ بشأنها
ً
ً
ً
رئيس التحرير :بعض المهندســين شكوا أيضا من المعاملة غير
الالئقة في بعض المستشفيات.
مهنــدس أســامة بســيط :لدينا مكتــب خدمة يف املشــروع يتلقى
شــكاوى املشــتركني ،ونحقق يف كل شكوى ،وكما قلت نتخذ بشأنها
وحاسما ،والشرط الوحيد كما قلت هو أن نتلقى أكثر
سريعا
قرارا
ً
ً
ً
من شكاوى من املشتركني.

خدمة اإلسعاف للمحافظات النائية:
رئيــس التحرير :كانت هناك شــكوى ً
أيضا من قلــة أعداد األطباء
الذين يقدمون الخدمة الطبية في المحافظات مما يســتدعي
النزول إلى القاهرة؟
مهندس أســامة بسيط :يف بعض املحافظات ،الطب فيها ضعيف،
ومــن أجــل التصــدي لهذا األمــر قررنا مع بداية العــام اجلديد توفير
خدمة اإلسعاف للمحافظات النائية ،يدعمها املشروع بنسبة % 80
مــن التكلفــة ،وهذه اخلدمة نوفرها للمحافظات النائية ،مثل مطروح
والوادي اجلديد والبحر األحمر ،فمن خالل دعم اإلسعاف ميكن نقل
مرضى الوادي اجلديد إلى أسيوط ومرضى مطروح إلى اإلسكندرية
ومرضى البحر األحمر إلى اإلسماعيلية ..وهي خدمة اإلسعاف ..هذه
حتدث ألول مرة يف مصر ،وأدعو املهندسني يف املحافظات إذا لم تكن
يف محافظاتهم خدمة طبية جيدة بأن يأتوا للقاهرة..

28

| العدد  | 653مارس 2017

رئيس التحرير :على ذكر األسنان ،هناك أطباء أسنان ،أسماؤهم
معلنــة فــي دليل المشــروع ،ومــع ذلك لــم تتعاقــد معهم
النقابة لتقديم الخدمة.
مهندس أســامة بســيط :هذا نوع من االحتيال ،ممن يفعلون هذا
وسنتصدى له بالطبع.

التطوير
رئيس التحرير :ســنعرض أجــزاء من خطط لجنــة الرعاية الصحية
للتطويــر التي جاء ذكرها فــي التحقيق الســابق ،والتي كانت
تتضمــن تحقيــق كثيــر من آمــال وطموحــات المهندســين في
المشــروع الذي يؤمن على حياتهم الصحيــة وحياة عائالتهم،
وخاصــة في ظــل الظروف الدرامية التي نجمت عن تحرير ســعر
صرف الجنيه المصري ،وارتفاع أســعار العالج ،وندرة المعروض
من بعض األدوية ..وإلى آخره  ..ومن هذه المشروعات:
في انتظار ميكنة النقابة:
إدخــال نظــام جديــد (فــوري ) لتحصيــل االشــتراكات ،وهــو ما
سيقضي على مشكلة الزحام متاما.
مهنــدس أســامة بســيط“ :حــدث بالفعــل االتفــاق علــى إدخــال
طا
نظــام فــوري لتحصيل االشــتراكات ولكن يبــدو أن عندهم ضغو ً
كثيــرة فلــم يفعــل ،ووعدونــا أن يبدأ خالل أســابيع ،ولكــن اجلديد
هــذا العام أنه ميكن ســداد االشــتراكات بالفيــزا كارد ،وعندما تتم
ميكنة النقابة بالكامل سيتم هذا األمر بسهولة وسيتم أيضا سداد
اشتراك النقابة أيضا بالفيزا كارد.
الريادة:
رئيــس التحريــر :هل هنــاك ثمة نــوع مــن الريادة في مشــروع
الرعاية الصحية تسعى لتطبيقه نقابات أو جهات أخرى ؟
مهنــدس أســامة بســيط :يف احلقيقة مشــروع الرعايــة الصحية
للمهندســن ســباق يف كثيــر مــن اخلدمــات التــي يقدمهــا ،ولهــذا
تواصلت معنا نقابة التجاريني لنقل جتربتنا يف املشروع وتطبيقه.

مستشفى المهندسين:
رئيــس التحريــر :ومــا التأثيــر الذي يمكــن أن تحدثه مستشــفى
المهندسين على مشروع الرعاية الصحية ؟
مهندس أســامة بسيط :فكرة مستشفى املهندسني ستكون نقطة
محورية يف املشــروع ،وســتخفض كثيرا من أســعار اخلدمة الطبية
للمهندسني ،وستفتح أبوابها للمهندسني من كل املحافظات.
رئيس التحرير“ :كان هنــاك نية إلضافة خدمة medical advisor
مــن خالل خدمــة العمالء للرد على استفســارات المهندســين
الطبيــة ،وبرنامــج الدليــل وتطبيقاتــه ،علــى أجهــزة التليفــون
المحمول الذكية ..هل دخلت هذه البرامج طور التشغيل ؟
مهنــدس أســامة بســيط :هــذا يتــم بالفعــل حاليــا ،مــن خــال
خدمــة العمــاء ،ولدينا أطباء يقدمون نصائــح طبية ملن يطلب من
املهندسني ،وكما قلت سنستعني بطبيبني من الشباب لالنضمام يف
تقدم خدمة .medical advisor
االشتراك اإلجباري:
رئيــس التحريــر :مــا هــي األســباب التي دعــت لفرض االشــتراك
اإلجباري في مشــروع الرعاية الصحيــة على الدفعات الحديثة
من خريجي كليات الهندسة والمنضمة حديثا للنقابة ؟
مهنــدس أســامة بســيط :أوال املشــروع تكافلــي يف األســاس،
واالشــتراك إجبــاري للدفعــات اجلديــدة ،ولكن ميكــن للمهندس أن
يدفعه يف أي وقت ،أي أنه عندما يرغب يف االشــتراك يف املشــروع
بعد عامني أو ثالثة عليه عندها أن يدفع السنوات السابقة ،وعموما
االشــتراك للمهندســن اجلدد قليل إلى حد ما ،ويتيح لهم اســتفادة
أكبــر من املشــروع عندما يتقدم بهم العمــر ،وطبقا للقانون ال ميكن
للنقابة أن تدعم املشروع ،إال بعد قرار من اجلمعية العمومية.
رئيس التحرير :ومتى يمكن أن يحدث المشروع توازنا بين اإلنفاق
واإليرادات؟
مهنــدس أســامة بســيط :ليــس قبل  6ســنوات ،وكلمــا زاد عدد
املشتركني ،زادت قوتنا التفاوضية.

رئيــس التحرير»مــع فتــح باب التجديــد في المشــروع ..ما هي
الخدمات الجديدة التي سيقدمها مشروع الرعاية الصحية عام
2017؟
مهندس أســامة بســيط :كما ذكرت ســابقا أهم أشكال التطوير:
اســتخدام الكارنيــه بــدالً مــن البطاقــة ..الســقف زاد ..نبحث عن
تعاقدات مع بعض املستشــفيات لتقدمي خدمة كاملة بأســعار أقل.
وســنضيف بعــض اجلراحــات مثــل امليكروويــف والليزر ..وأســعار
التحاليل أفضل.
راض عن المشروع ؟
رئيس التحرير :هل أنت ٍ
مهندس أسامة بسيط :بنسبة .% 80
راض عن النقابة ؟
رئيس التحرير :هل أنت ٍ
مهندس أسامة بسيط :بنفس النسبة ..% 80
رئيــس التحريــر :من خــال تجربتك النقابيــة  ..ما رأيــك في تجربة
نقابة المهندسين وما تصوراتك للمستقبل؟
مهنــدس أســامة بســيط :جتربة نقابة املهندســن جتربــة ثرية ..
ولكــن العمــل النقابــي يف مصر عمومــا يواجه مشــاكل يف القوانني،
والعمــل اخلدمــي يف مصر يحتاج ألن يكون أكثر وضوحا ،فالنقابات
ليس هدفها تقدمي خدمة لفئة من املهنيني ،ولكن فلسفتها الرئيسية
هــي احلفــاظ علــى الطبقــة الوســطى ،ونحــن يف عصر تتــآكل فيه
الطبقات الوسطى ،ولهذا تزداد التحديات أمام النقابات ،مثال نقابة
املهندســن تطالــب مبســتوى تعليمــي أفضــل وتطالب بفــرص عمل
حقيقيــة للمهندســن ،وتطالب مبرتبــات كرمية للمهندســن ،ولهذا
تطالب بكادر املهندســن ،ووسط ذلك كله،ظروف البلد ال تساعدك
ســنويا ،فلديــك  35ألــف
والقانــون ال يســاعدك ،واألعــداد كبيــرة
ً
مهندس جديد كل عام ،فهل يستوعب السوق كل هذا؟  ..ال أعتقد.
رئيس التحرير :كيف ترى العمل العام في مصر ؟
مهنــدس أســامة بســيط :أهم ما مييــزه هو ثقافــة القبول ،قبول
التعامــل مــع شــخصيات مختلفــة الــرؤى والثقافــات واألحــام
واألهداف ،وأيضا عندك موظفون يف النقابة البد أن تتعامل معهم،
وبعضهم أعمارهم كبيرة ،وقبول هؤالء للتغيير صعب.
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أرض نقابة المهندسين بمدينة نصر

( المجاورة لـ “سيتي ستارز” )

تقرير لجنة أرض سيتي ستارز

م .ماجد سامي | رئيس اللجنة

د.م .مها عبد الناصر | مقررة اللجنة

 .1تم تشــكيل لجنة لدراســة اســتثمار أرض سيتي ســتارز بتاريخ / 7 / 10
.2016
 .2قامــت اللجنة بمخاطبة البنك األهلي لتقييم القيمة الســوقية لألرض
اململوكة للنقابة و عمل رفع مساحي لألرض بتاريخ .2016 / 8 / 1
 .3تقدم البنك بعرض مالي و فني لعمل التقييم و الرفع املســاحي لألرض
بتاريخ . 2016 / 8 / 3
 .4قدم البنك األهلي التقرير بتاريخ  2016 / 10 / 4بامللخص التالي :
امللخص التنفيذي
عنــوان قطعــة األرض  :منطقة رابعــة العدوية – مدينة نصــر – محافظة
القاهرة .
ً
املساحة  28801.4 :تقريبا.
موقف املرافق  :األرض بدون مرافق أو خدمات.
حالة األرض  :أرض فضاء.
 .5حدود و أبعاد قطعة األرض:
الحد البحري  :شارع مقترح بعرض 15م و بطول 186م .
الحــد القبلــي  :شــارع مقتــرح بعــرض 15م ثم مشــروع إســكان شــباب
املهندسني.
الحد الشرقي  :امتداد مكرم عبيد بعرض 30م و بطول 125م .
الحد الغربي  :طريق مقترح بعرض 25م و بطول 147م .
 .1قامــت اللجنــة بإعداد كراســة شــروط لدعــوة املطوريــن العقاريني و
املكاتب االستشــارية املتخصصة للتقدم بمقترحاتهم و تصوراتهم الكاملة
عن األفكار املختلفة للمشروعات املمكن إقامتها بقطعة األرض.
 .2تــم عمــل إعالن على موقــع النقابــة و صفحة الفيســبوك و صحيفتني
يوميتني لسحب كراسة الشروط .
 .3تقدم لسحب كراسة الشروط  10شركات و تقدم منها  5شركات فقط
بعروضها.
ً
 .4قامت اللجنة باستبعاد عرضني نظرا لعدم تقدمهم بعروض متكاملة.
 .5قامت اللجنة بتقييم العروض بنظام النقاط طبقا للنسب اآلتية:
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م .إيمان عالم | عضو اللجنة

البند

النسبة

املالءة املالية

% 20

سابقة األعمال

% 10

نسبة املشاركة

% 10

فكرة ال B.O.T

% 20

التدفقات املالية للنقابة

% 10

الدراسة التسويقية

% 10

فكرة املشروع

% 10

نقاط التمييز

% 10

 .1أثنــاء دراســة العروض ،قامــت اللجنــة بمخاطبة الشــركات لتوضيح
بعض النقاط بعروضها ،كما طالبتها بعمل عروض تفصيلية للمشــروعات
املقدمة.
 .2قامــت اللجنة بدراســة الـــ  3عروض الباقيــة ،وفي أثناء الدراســة تم
ً
نظــرا لعدم مالءمتــه واعتمــاده على أبراج
اســتبعاد أحد هــذه العروض؛
جميعا) .
سكنية فقط (يتم بيعها
ً

عاما للحفاظ
 .3قررت اللجنة اســتثمار األرض بطريقة الـ  B.O.Tملدة ً 49
على االســتثمار لألجيال القادمــة و تقليص عدد الوحدات التي ســوف يتم
ً
نهائيا والتوسع في اإليجار.
بيعها
 .4خاطبت اللجنة الشركات لتوضيح بعض النقاط املهمة األخرى ،مثل:
 السيولة املادية املتوافرة في بداية املشروع . -االتفاقات املمكن إبرامها لإليجار أو الستغالل األماكن املطروحة.

 الرؤيــة العامــة و الجدول الزمني لعوائد االســتثمار والتدفقات املاليةللنقابة.
 .1قامت الشركات بتوضيح النقاط املطلوبة و تفاصيلها.
جــار دراســة العرضــن املقدمــن بنظام الـــ  B.O.Tالختيــار األفضل
.2
ٍ
للنقابة.

Clean room Turn Key solutions

شركة فارميك للمستلزمات و األجهزه الطبية

وكالء شركة يوروفينتوس لكافة انواع المراوح
و شركة كليماوبريما للحلول المتكاملة للغرف

العقيمة.

متخصصون فى اعمال اإللكتروميكانيك
(تكييففففف – انفففف ارو اعمففففال مكافحففففة الحريفففف -
غففففففرف عمليففففففات-المنففففففاط العقيمففففففة لمصففففففان
األدويفففففففففففففففففففة,معامل األنسفففففففففففففففففففجة غرف زرع
النخاع معامفففففل الخاليفففففا الج عيفففففم معامل النفففففانو
تكنولوجى الفضاءوالطيران)

Operating Theaters

Doors in operating rooms, Labs, Pharmaceuticals
factories.

Mob: 00201 110256888

Tel: 00202 7593493
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حقوق المهندسين

تقريرالميزانية
قامت “مجلة المهندســين” بالتوجه إلى السيدة المهندسة زينب عفيفى أمين صندوق
النقابة وعضو هيئة المكتب وأحد أعمدتها ،والتى قامت بممارســة نشــاطها النقابى
بكفــاءة واقتدارعظيمين ،وجــرى تكريمها على الصعيدين الوطنــى والقومى .وذلك
لسؤالها عن الميزانية ،وقد قامت مشكورةبإعطاء المجلة تقرير الميزانية الذى قدمته
إلى المجلس األعلى للنقابة فى السبت الموافق 2017/ 2/ 18
والمجلــة تقــدم لهاأبلــغ آيات الشــكر والتقدير إلــى ماقدمتــه إلى نقابتهــا “نقابة
م .زينب عفيفى
المهندسين”.

أوال  :صندوق املعاشات واإلعانات
ً

حساب اإليرادات والمصروفات

البيان
اجمالى اإليرادات
اجمالى المصروفات
الفائض (العجز)

ب – أهم املالحظات :
1
-

2

عام 2016
771,888,739,00
829,269,094,00
()47,380,355,00

– بلغت الزيادة فى االيرادات حوالى  180,3مليون جنيه وكانت أهم بنود الزيادة كالتالى :
 109,50مليون جنيه
دمغات هندسية
 13,50مليون جنيه
رسم تنمية الموارد
 7,00مليون جنيه
رسم قيد عضوية 6,00مليون جنيه
أ .استثمارات 2,80مليون جنيه
فوائد دائنةايرادات استثمار وعقارى 189,90مليون جنيه
 46,70مليون جنيه
( )9,60مليون جنيه
عالوة على صافى الزيادة والنقص
فى باقى البنود األخرى
 180,30مليون جنيه
اجمالى الزيادة
– بلغت الزيادة فى المصروفات عن عام  2015حوالى  180,60مليون جنيه وكانت أهم بنود الزيادة فى :
 154,70مليون جنيه
 المعاشات 6,50مليون جنيه
 عمولة الدمغة الهندسية 5,00مليون جنيه
 م .عمومية وادارية 1,00مليون جنيه
 دعم صندوق الرعاية االجتماعية 7,50مليون جنيه
 دعم صندوق الرعاية الصحية 174,70مليون جنيه
االجمالى
 5,90مليون جنيه
عالوة على صافى زيادة ونقص فى باقى بنود

المصروفات بمبلغ
اجمالى الزيادة فى المصروفات
اجمالى أصول الصندوق عام 2016
اجمالى أصول الصندوق عام 2015
النقص فى أصول الصندوق
اجمالى التزامات الصندوق
اجمالى التزامات الصندوق عام 2015
صافى الزيادة فى التزامات الصندوق
اجمالى النقص فى أصول الصندوق
 – 4تأثر الفائض المجمع للصندوق بنفس القيمة والمتمثلة
 صافى عجز الفترة صافى انخفاض المال المجمع(تكوين مخصصات م ,أعوام سابقة – أ  ,أعوام سابقة)
اجمالى انخفاض المال المجمع
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عام 2015
591,616,635,00
638,690,158,00
()47,073,523,00

الفارق
180,272,104,00
180,578,936,00
()306,832,00

 180,60مليون جنيه
 65,934,877,00ج
30,664,159,00ج
 96,599,036,00ج
فى :
 46,459,355,00ج
 50,139,681,00ج
96,599,036,00ج
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1,616,808,206,00ج
1,682,743,083,00ج
 52,624,043,00ج
 21,959,884,00ج

مالحظات
زيادة فى االيراد
زيادة فى المصروف
زيادة فى العجز

حساب االيرادات والمصرفات

البيان
اجمالى االيرادات
اجمالى المصروفات
الفائض (العجز)

ب – أهم املالحظات :

عام 2016
42,982,795,00ج
49,041,866,00ج
(6,059,071,00ج)

()3
ثانيا  :صندوق النقابة
الفارق
5,494,926,00ج
15,692,127,00ج
(10,197,205,00ج)

عام 2015
37,487,873,00ج
33,349,739,00ج
4,138,137,00ج

مالحظات
زيادة االيراد
زيادة المصروف
اجمالى العجز

 – 1بلغت الزيادة فى االيرادات حوالى  5,5مليون جنيه وتتمثل أهم بنود الزيادة فى :
 1,5مليون جنيه
 أ  .لجنة الشئون العامة 430ألف جنيه
 االشتراكات 3,60مليون جنيه
 أ .مؤتمرات وندوات 829الف جنيه
 عائد أذون خزانة 1,7مليون جنيه
أ .أخرى
 8مليون جنيه
اجمالى الزيادة
 2,50مليون جنيه
 صافى الزيادة والنقص فى البنود األخرى 5,50مليون جنيه
اجمالى الزيادة فى االيرادات
 )2بلغت الزيادة فى المصروفات حوالى  15,7مليون جنيه وكان أهم بنود الزيادة على النحو التالى
 مصروفات عمومية وادارية 9,3مليون جنيه
(م .جمعية عمومية – م .تكوين مخصصات
م .انتخابات – أخرى)
 2,60مليون جنيه
 م .لجنة الشئون العامة 3,20مليون جنيه
 مؤتمرات وندوات 0,60مليون جنيه
 صافى الزيادة ونقص فى البنود األخرى 15,70مليون جنيه
اجمالى الزيادة فى المصروفات
 – 3بلغ اجمالى أصول الصندوق حوالى  88مليون جنيه وقد تالحظ اآلتى :
 زيادة مشروعات تحت التنفيذ بمبلغ  11,30مليون جنيه تقريبا (تنفيذ مشروع مصيف بلطيم) تم االستثمار فى أذون خزانة بمبلغ  14,8مليون جنيه بدال من االستثمار فى ودائع عام  2015بعائد استثمار أعلى من العائد على الودائع تم نقل عهد نقابات فرعية بمبلغ  31مليون جنيه لحساب صندوق المعاشات كمديونية عليها للمتابعة , – 4بلغ اجمالى التزامات الصندوق  97مليون جنيه وقد تالحظ ما يلى :
 تناقص هذه االلتزامات بحوالى  10مليون جنيه عن عام  2015قيمة ما سدد من مديونية الصندوق لصندوق المعاشاتوبعد خصم هذه االلتزامات المقدرة بمبلغ  97مليون جنيه من اجمالى اصول الصندوق وقدره  88مليون جنيه يظهر المال المجمع للصندوق مدين بحوالى  9مليون
جنيه (زيادة فى التزامات الصندوق على أصوله)

أ  -حساب االيرادات والمصرفات

البيان
اجمالى االيرادات
اجمالى المصروفات
الفائض (العجز)

عام 2016
274,367,354,00ج
266,786,769,00ج
( ج)7,580,585,00

()4
ثالث ًا  :صندوق االسكــان
الفارق
193,199,932,00ج
186,405,283,00ج
(6,794,649,00ج)

عام 2015
81,167,422,00ج
80,381,486,00ج
785,936,00ج

مالحظات
زيادة االيراد
زيادة المصروفات
زيادة الفائض

ب – أهم املالحظات على االيرادات:
 – 1بلغت الزيادة فى االيرادات حوالى  193,2مليون جنيه وتتمثل أهم بنود الزيادة فى اآلتى :
 193مليون جنيه
 ايرادات بيع وحدات (اسكان اكتوبر – العاشر) 200الف جنيه
باال ضافة لصافى زيادة ونقص بنود االيراد والصرف فى حدود
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 193,20ج

امجاىل الزيادة فى االيرادات

 – 2بلغت الزيادة فى المصروفات حوالى  186,4مليون جنيه وتتمثل أهم بنود الزيادة فى اآلتى :
 170,10مليون جنيه
 تكلفة وحدات مباعة (اسكان اكتوبر – العاشر) 13,80مليون جنيه
 فائض محول لصندوق المعاشات 2,5مليون جنيه
 خصم تعجيل الدفع ومصروفات أخرى 186,40مليون جنيه
امجاىل فى املصروفات
بلغ اجمالى أصول الصندوةق
 بلغ اجمالى التزامات الصندوقصافى أصول الصندوق (الفائض المجمع)وتتمثل أهم بنود أصول الصندوق فى اآلتى :

941,530,316ج
941,135,278ج
 395,038,00ج
 716,50مليون جنيه
 139,2مليون جنيه
 31,70مليون جنيه

 مشروعات إسكان مدينو مشروعات سكنية نقدية بالبنوكوتتمثل أهم بنود االلتزامات المتداولة فى اآلتي
 476,30مليون جنيه
 دائنو مشروعات سكنية 303,00مليون جنيه
 جارى صندوق المعاشات – 4بلغ الفائض المجمع  395,038,00ج بأقل من ذات الرصيد عام  2015بمبلغ  10,506,052ج حيث تم تحويل الرصيد لحساب صندوق المعاشات

()5
رابع ًا  :مشروع عالج المهندسين وأسرهم
أــ حساب االيرادات والمصروفات
البيان

إجمالى االيرادات
إجمالى المصروفات
الفائض (العجز)

عام 2016

88,143,078,00ج
103,308,385,00ج
)15,165,307,00ج

ب ــ أهم المالحظات

عام 2015

57,329,115,00ج
88,616,346,00ج
)31,287,230,00

30,813,963,00ج
14,692,039,00ج
()16,121,923,00

أــ بلغت الزيادة فى االيرادات  30,8مليون جنيه وتتمثل أهم بنود الزيادة فى اآلتى:
 20مليون جنيه
ــ االشتراكات				
 4مليون جنيه
				
ــ أ .متنوعة
 7,50مليون جنيه
ــ دعم من صندوق المعاشات
 300ألف جنيه
ــ زيادة ونقص فى بند أخرى
 30,80مليون جنيه
إجمالى الزيادة فى االيرادات
 14,70مليون جنيه وتتمثل أهم بنود الزيادة فى اآلتى:
2ــ بلغت الزيادة فى المصروفات 		
 14,10مليون جنيه
				
ــ تكلفة العالج
ــ صافى زيادة ونقص فى بنود أخرى  600ألف جنيه
 14,70مليون جنيه
		
إجمالى الزيادة فى المصروفات
 7,130,215,00ج
		
3ــ إجمالى أصول الصندوق
 74,402,258,00ج
		
ــ إجمالى التزامات الصندوق
 67,272,043,00ج
			
ــ صافى األصول بالسالب
4ــ يتمثل صافى االصول فى اآلتى:
 52,106,736,00ج
			
ــ صافى عجز مرحل
 15,165,307,00ج
			
ــ عجز عام 2016
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
67,272,043,00ج
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الفارق

مالحظات

زيادة االيرادات
زيادة المصروفات
نقص فى العجز

خامسا  :صندوق القرض احلسن :
اجمالى قيمة أصول هذه الميزانية بمبلغ  228الف جنيه تقريبا عبارة عن نقدية بالبنوك بمبلغ  131الف جنيه ومديونيات تمثل اقساط علىالمقترضين بمبلغ  94الف جنيه ترجع ألكثر من  23سنة مضت وأصول أخرى فى حدود  3آالف جنيه
ال توجد حركة على أرصدة هذا الحساب ونرى اتخاذ الالزم نحو اقفال أرصدة هذه الميزانية طبقا للقواعد المحاسبية فى ميزانية صندوق المعاشاتحيث أن أول تمويل لهذا الصندوق عند إنشائه كان بقرض من صندوق المعاشات بمبلغ  3مليون جنيه

سادسا  :صندوق الرعاية االجتماعية :

1)1هذا الصندوق تم إنشاءه بموجب قرار هيئة المكتب بالتمرير فى  14/1/2015وتقوم موارده على دعم منصرف من صندوق المعاشات بمبلغ
مليون جنيه وعلى التبرعات البالغة عام  2016حوالي  109الف جنيه ليصل مجموع أصوله إلى  1,1مليون جنيه تقريبا
2)2لم يتم صرف أية اعانات منه خال ل عام 2016
3)3تحدد الحاالت من خال ل دراسة من لجنة الرعاية الصحية ويضم حاالت اإلعاقة النفسية والعضوية

أمين الصندوق
م /زينب عفيفى

املوازنات التقديرية لاليرادات واملصروفات املتوقعة عام 2017
أوال  :صندوق

املعاشات واالعانات

اجمالى االيرادات المتوقعة
اجمالى المصروفات المتوقعة

 973,20مليون جنيه
 926,20مليون جنيه

الفائض المحتمل

 47مليون جنيه

واشتملت أهم االيرادات المحتملة على :
دمغات هندسية

 541,50مليون جنيه

ايرادات استثمارات
ايرادات استثمار عقارى

 100مليون جنيه
 220مليون جنيه

كما اشتملت المصروفات المحتملة على :
المعاشات
عموالت دمغة هندسية
دعم مشروع العالج

 840مليون جنيه
 25مليون جنيه
 15مليون جنيه

ثانيا  :املوازنة التقديرية لصندوق النقابة :
 )1اجمالى االيرادات المحتملة
 )2اجمالى المصروفات المحتملة
فائض محتمل

 47,50مليون جنيه
 46,70مليون جنيه
 800الف جنيه

 )3أهم بنود االيرادات المحتملة :
 18,25مليون جنيه
أ .لجنة الشئون العامة
أ .شهادات االشراف والتقارير الهندسية  13مليون جنيه

 )4أهم بنود المصروفات المحتملة :
م .عمومية وادارية
م .لجنة الشئون العامة

 21مليون جنيه
 16,7مليون جنيه

ثالثا  :املوازنة التقديرية لصندوق االسكان
 445,5مليون جنيه
			
 )1اجمالى االيرادات المحتملة
 444,2مليون جنيه
			
 )2اجمالى المصروفات المحتملة
---							
 1,3مليون جنيه
					
فائض المحتمل

أهم بنود االيرادات

أ ,بيع قرية ريماس
أ  ,بيع وحدات العاشر من رمضان
أ  ,بيع وحدات  6اكتوبر
أ  ,بيع وحدات الهانوفليل

 148,50مليون جنيه
 73,00مليون جنيه
 205,00مليون جنيه
 16,00ميون جنيه

تكلفة
تكلفة
تكلفة
تكلفة

وحدات
وحدات
وحدات
وحدات

أهم بنود المصروفات

ريماس
العاشر
اكتوبر
الهانوفيل

 5مليون جنيه
 8,204مليون جنيه
 161,50مليون جنيه
 8,50مليون جنيه

* القائض المتوقع اضافته لصندوق المعاشات  220مليون جنيه

رابعا  :املوازنة التقديرية لصندوق عالج املهندسني واسرهم :
 )1اجمالى االيرادات المتوقعة
 )2اجمالى المصروفات المتوقعة
عجز محتمل

 108,50مليون جنيه مليون جنيه
 118,40مليون جنيه
 9,90مليون جنيه

 )3أهم بنود الزيادة المتوقعة فى المصروفات هى تكلفة العالج المتوقع زيادتها فى حدود  13مليون جنيه ومتوقع زيادة
االشتراكات فى حدود  10مليون جنيه ودعم من صندوق المعاشات فى حدود  7,50مليون جنيه

أمين الصندوق
م /زينب عفيفى
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مشروع قانون بتعديل بعض مواد
قانون نقابة المهندسين العاجلة
“قانون رقم  66لسنة ”1974

بعد االطالع على الدستور،
وقانون رقم  66لسنة  1974بشأن نقابة المهندسين وتعديالته،
وقانون رقم  68لسنة  1974بشأن إنشاء اتحاد نقابة المهندسين والنقابات الفنية المصرية،
تبين ضرورة تعديل بعض مواد قانون رقم  66لسنة  1974بشأن نقابة المهندسين كاآلتي:

نقابة المهندسين
المادة (:)3
ً
عضوا بالنقابة ما يأتي:
“يشترط فيمن يكون
حاصــا علــى بكالوريــوس في الهندســة مــن إحــدى الجامعات
أ .أن يكــون
ً
املصرية أو على درجــة علمية يعتبرها املجلس األعلى للجامعات معادلة لدرجة
البكالوريوس في الهندسة.
ب .أن يكون متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية ،ويجوز ملجلس النقابة أن
يقبل عضوية النقابة رعايا الدول الذين تتوافر فيهم شــروط العضوية بشــرط
املعاملة باملثل.
ج  .أن يكون متمتعًا باألهلية املدنية الكاملة.
د .أن يكون محمود السيرة – حسن السمعة.
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هـ .أال يكون قد حكــم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة
مخلة بالشرف أو األمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالني.
و .أال يكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية عن أفعال مخلة بالشرف أو األمانة
ما لم يمض على صدور الحكم النهائي أربعة أعوام على األقل.
ويجــب على الجامعــات والكليــات واملعاهــد العليا التــى يتخرج فيهــا حملة
املؤهالت املنصــوص عليها في الفقــرة “أ” إخطار النقابة بأســماء الخريجني
يوما على األكثــر من تاريخ
ودرجــات تخرجهــم ومحــال إقامتهم خالل ســتني ً
إعالن نتيجة االمتحان”.
المادة ( )3بعد التعديل:

ً
عضوا بالنقابة ما يأتي:
“يشترط فيمن يكون
أ .أن يكــون حاصــا علــى بكالوريــوس في الهندســة مــن إحــدى الجامعات
املصرية أو على درجــة علمية يعتبرها املجلس األعلى للجامعات معادلة لدرجة
البكالوريوس في الهندسة.
ويجــب على الجامعــات والكليــات واملعاهــد العليا التــى يتخرج فيهــا حملة
املؤهــات إخطــار النقابــة بأســماء الخريجني حســب بطاقة الرقــم القومي
ودرجــات تخرجهــم ومحــال إقامتهم خالل ســتني يوما على األكثــر من تاريخ
إعالن نتيجة االمتحان.
ب .أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية ،ويجوز ملجلس النقابة أن
يقبل عضوية النقابة رعايا الدول الذين تتوافر فيهم شــروط العضوية بشــرط
املعاملة باملثل.
ج .أن يكون متمتعا باألهلية املدنية الكاملة.
د .أن يكون محمود السيرة– حسن السمعة.
هـ .أال يكون قد حكــم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة
مخلة بالشرف أو األمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالني.
و .أال يكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية عن أفعال مخلة بالشرف أو األمانة
يمض على صدور الحكم النهائي أربعة أعوام على األقل.
ما لم ِ
ز .تحقيق االشتراطات واجتياز الدورات أو االختبارات التي تقررها كل شعبة
وفقا للضوابط واإلجراءات
داخل النقابة وتصدر بقرارات من مجلــس النقابة ً
التي تحددها الالئحة التنفيذية للقانون”.
المادة (:)7
“ال يجوز لوزارات الدولة ومصالحها والهيئات واملؤسســات العامة والشركات
واألفــراد أن تعــن في وظائف املهندســن أو أن تعهــد باألعمال الهندســية إال
إلى األشــخاص املقيدة أســماؤهم في جدول النقابة أو إلى املكاتب الهندســية
االستشــارية املقيدة بجدول النقابة بعد ســداد رســم القيد املقرر واالشــتراك
مســوغا التعيني للنقابة على
الســنوي ،وبالنسبة للمصريني تعتبر شهادة القيد
ً
ســبيل االســتثناء أن تمنح املهندســن األجانب واملكاتب االستشــارية األجنبية
تصريحــات مؤيدة ومحــددة ملزاولة املهنة بناء على طلــب الجهات التى عهدت
إليهم بذلك وبعد سداد الرسوم اآلتية:
(أ) بالنسبة للمهندس األجنبي:
 .1رسم مقداره خمسمائة جنيه.
ً
سنويا ،مقداره خمسمائة جنيه.
 .2رسم مزاولة املهنة
طبقا لألوضاع التي يحددها النظام الداخلي”.
وذلك ً
المادة ( )7بعد التعديل:
“ال يجوز لوزارات الدولة ومصالحها والهيئات واملؤسســات العامة والشركات
واألفــراد أن تعــن في وظائف املهندســن أو أن تعهــد باألعمال الهندســية إال
إلى األشــخاص املقيدة أســماؤهم في جدول النقابة أو إلى املكاتب الهندســية
االستشــارية املقيدة بجدول النقابة بعد ســداد رســم القيد املقرر واالشــتراك
السنوي.
مســوغا التعيني للنقابة على سبيل
وبالنســبة للمصريني تعتبر شــهادة القيد
ً
االســتثناء ،على أن تمنح املهندســن األجانــب واملكاتب االستشــارية األجنبية
تصريحــات مؤيدة ومحــددة ملزاولة املهنة بناء على طلــب الجهات التي عهدت
إليهم بذلك وبعد سداد الرسوم التي يقدرها مجلس النقابة”.
المادة (:)16
“ترســل لــكل مــن األعضاء دعــوة خاصــة لحضــور الجمعيــة العمومية قبل
يوما على األقل يبني فيها ميعاد االجتماع ومكانه وجدول
انعقادها بخمسة عشر ً
طبقا لألوضــاع واإلجــراءات التي يحددهــا النظام
أعمــال الجمعية ،وذلــك ً
الداخلي وينشــر عن موعــد االجتماع قبل انعقاده بســبعة أيــام في صحيفتني
يوميتني يختارهما مجلس النقابة”.
المادة ( )16بعد التعديل:
“ترســل لــكل مــن األعضاء دعــوة خاصــة لحضــور الجمعيــة العمومية قبل
انعقادها بخمسة عشر يوما على األقل يبني فيها ميعاد االجتماع ومكانه وجدول

أعمال الجمعية وذلك بأية وســيلة اتصال يمكن أن يتصل علمه بها ،وعلى سبيل
املثال ،البريد اإللكتروني ،الرســائل النصية القصيــرة ( )S.M.Sعلى الهاتف
املحمــول املقيد ببيانات العضــو ،على أن يتم اإلعالن عن ميعــاد االنعقاد قبله
بســبعة أيام علــى األقل في صحيفتــن يوميتني ،وكــذا اإلعالن بمقــر النقابة
العامة والنقابات الفرعية ونوادي املهندســن وعلى املوقع اإللكتروني الرســمي
الخاص بالنقابة”.
المادة (:)45
“تتكون إيرادات النقابة من:
 .1رسوم القيد واشتراكات األعضاء.
 .2رســوم القيــد واشــتراكات املكاتــب الهندســية االستشــارية ،وتحدد هذه
ً
جنيها
الرســوم فى النظــام الداخلى بحيث ال تتجــاوز قيمتها في كل حالــة 50
ً
مصريا.
 .3ما تمنحه الدولة للنقابة من إعانات.
 .4ما يقبله مجلس النقابة من وصايا وهبات وتبرعات.
 .5حصيلة رســم قدره مليم واحد على إنتاج كل شــكارة أســمنت وزن  50كيلو
جراما.
 .6حصيلة رسم قدره مائة مليم على إنتاج كل طن من حديد التسليح املحلى.
 .7أثمان مطبوعات النقابة ومقابل ما تقوم به من نشاط.
 .8حصيلة طوابع الدمغة الهندسية على األوراق والدفاتر والرسومات والعقود
الهندسية.
 .9رسوم طلبات تقدير األتعاب.
 .10إيرادات االستشارات التي تجريها النقابة.
 .11جميع املوارد األخرى املشروعة”.
المادة ( )45بعد التعديل:
“تتكون إيرادات النقابة من:
 .1رسوم القيد واشتراكات األعضاء.
 .2رســوم القيــد واشــتراكات املكاتــب الهندســية االستشــارية ،وتحدد هذه
ً
جنيها
الرســوم في النظــام الداخلي بحيث ال تتجــاوز قيمتها في كل حالــة 50
ً
مصريا.
 .3ما تمنحه الدولة للنقابة من إعانات.
 .4ما يقبله مجلس النقابة من وصايا وهبات وتبرعات.
 .5حصيلــة املبالــغ املحصلة من الشــركات املنتجة لألســمنت كقيمة للدمغة
الهندسية ،واملقدرة بما يعادل  2فى األلف من قيمة األسمنت املحلى.
 .6حصيلــة املبالغ املحصلــة من الشــركات املنتجة للحديد وحديد التســليح
املحلــى كقيمــة للدمغة الهندســية ،بمــا يعادل  2فــي األلف من قيمــة املبيعات
املقررة له.
 .7أثمان مطبوعات النقابة ومقابل ما تقوم به من نشاط.
 .8حصيلة طوابع الدمغة الهندسية على األوراق والدفاتر والرسومات والعقود
الهندسية.
 .9رسوم طلبات تقدير األتعاب.
 .10إيرادات االستشارات التي تجريها النقابة.
 .11جميع املوارد األخرى املشروعة”.
المادة (:)46
ً
إلزاميا على األوراق والدفاتر والرسومات اآلتية:
“يكون لصق دمغة
(أ) جميع الرسومات الهندسية التي يباشرها أو يوقعها عضو النقابة بصفته
املهنية الخاصة وكذلك صور هذه الرسومات الهندسية التي تعتبر كمستندات.
(ب) أصول عقــود األعمال الهندســية وأوامر التوريد الخاصــة بها وكذلك
أصل إذا حمل توقيع الطرفني مهما
صورها التي تعتبر
ً
مســتندا ،ويعتبر العقد ً
تعددت الصــور ،وتعتبر الفواتير الخاصة بهذه التوريــدات كعقود إذا لم تحرر
لها عقود.
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(جـــ) عقــود التوريــد عــن الســلع واألدوات واألجهــزة واملعدات التــي تلزم
لألعمال الهندســية وكذلــك عقود األعمال الهندســية األخــرى على اختالف
أنواعها كاآلالت واألدوات واألجهزة واملعدات ،وذلك كله طبقا ملا يحدده النظام
الداخلي للنقابة.
(د) تقارير الخبراء الهندسية ورسومات رخص املحالت واملواقع ،وتكون فئة
الدمغة املستحقة طبقا للفقرات السابقة كاآلتي:
 100مليم للرســومات والعقود والتقارير الهندســية التــي ال تزيد قيمتها على
 100جنيه.
 500مليم للرسومات والعقود والتقارير الهندسية التي تزيد قيمتها على 100
وال تتجاوز  500جنيه.
 1جنيه للرســومات والعقود والتقارير الهندســية التي تزيد قيمتها على 500
جنيه وال تتجاوز  1000جنيه وتزاد خمســمائة مليم عن كل ألف جنيه تزيد على
األلف األولى.
(هـ) الشــكاوى التى تقدم من األعضــاء ملجلس النقابة ،وتكــون فئة الدمغة
املستحقة عن كل مائة وخمسني مليما.
(و) تقدير األتعاب ،وتكون قيمة الدمغة املستحقة عنها كما يأتي:
 500مليم طلبات تقدير األتعاب التي ال تزيد على  10جنيهات.
 1جنيه طلبات تقدير األتعاب التي تزيد على  10جنيهات وال تتجاوز ً 50
جنيها.
ً
جنيها وال تتجاوز  100جنيه.
 2جنيه طلبات تقدير األتعاب التي تزيد على 50
 5جنيهــات طلبات تقدير األتعاب التي تزيــد على  100جنيه وال تتجاوز 1000
جنيه ويزاد مبلغ خمسة جنيهات عن كل ألف تالية لأللف جنيه األولى.
ويتحمــل الدمغــة الطرف املســند إليه تنفيــذ األعمــال أو التوريــد أو مقدم
الشكوى أو طالب تقدير األتعاب ورفع الدعوى بحسب األحوال.
ويبــن النظام الداخلي للنقابة طريقة تداول طوابع الدمغة املقررة ،كما يبني
طريقة اإلشراف على تحصيلها.
ويجوز توريد قيمة الدمغة للنقابة بموجب إيصال معتمد منها طبقا لألوضاع
التي يحددها النظام الداخلي”.
المادة ( )46بعد التعديل:
ً
إلزاميا على األوراق والدفاتر والرسومات اآلتية:
“يكون لصق دمغة
(أ) جميع الرسومات الهندسية التي يباشرها أو يوقعها عضو النقابة بصفته
املهنية الخاصة وكذلك صور هذه الرسومات الهندسية التي تعتبر كمستندات.
(ب) أصــول عقود األعمال الهندســية وأوامر التوريــد الخاصة بها ،وكذلك
صورهــا التــي تعتبر مســتندا ،عــن جميــع األعمال الهندســية علــى اختالف
أنواعها؛ مما يتطلب تصميمات أو معاينات هندســية كعقود األعمال واملنشــآت
واملبانــي واملرتبطة باألعمال املدنية أو املعماريــة أو امليكانيكية أو الكهربائية أو
البتروليــة أو الكيميائية أو النوويــة أو الغزل والنســيج أو البرمجيات ،طبقا ملا
تحدده الالئحة التنفيذية.
(جـ) كافة األعمال التي يشرف عليها املهندس بصفته املهنية سواء من حيث
(التصميم ،التنفيذ ،اإلنتاج ،التشغيل ،اإلصالح ،الصيانة ،املعاينة ،الفحص...
إلخ).
(د) عقود التوريد عن السلع واألدوات واألجهزة واملعدات التي تلزم لألعمال
الهندســية ،وكذلك عقــود األعمال الهندســية األخرى على اختــاف أنواعها
كاآلالت واألدوات واألجهزة واملعدات وذلك كله طبقا ملا يحدده النظام الداخلى
للنقابة.
(و) تقارير الخبراء الهندسية ورسومات رخص املحالت واملواقع ،وتكون فئة
الدمغة الهندســية املستحقة طبقا للفقرات الســابقة  2في األلف عن كل نسخة
من نسخ الرسومات والعقود والتقارير.
(ز) الشــكاوى التي تقدم من األعضاء ملجلس النقابة وكذا الطلبات الخاصة
باالستشــارات والفتاوى الهندســية والقانونيــة وفقا ملا يقــرره مجلس النقابة،
ووفقا ملا يقره النظام الداخلي للنقابة.
ويتحمــل الدمغــة الطرف املســند إليه تنفيــذ األعمــال أو التوريــد أو مقدم
الشكوى أو طالب تقدير األتعاب ورفع الدعوى بحسب األحوال.
ويبــن النظام الداخلي للنقابة طريقة تــداول طوابع الدمغة املقررة كما يبني
طريقة اإلشراف على تحصيلها.
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ويجوز توريد قيمة الدمغة للنقابة بموجب إيصال معتمد منها طبقا لألوضاع
التي يحددها النظام الداخلي”.
المادة (:)47
“ال يجــوز أن تقبــل الوزارات واملصالــح ووحدات اإلدارة املحلية واملؤسســات
العامــة والهيئات العامة والوحدات االقتصادية التابعة لهما التعامل باألوراق أو
ملصقا عليها طابع الدمغة املقرر.
الدفاتر املذكورة إال إذا كان
ً
كما ال يجوز االســتناد إلى هذه األوراق واملســتندات أمام املحاكم أو أية جهة
ملصقا عليها الطابع املذكور في املادة السابقة.
قضائية إال إذا كان
ً
ويكــون ملــن تنتدبــه النقابــة أن يتحقق مــن تنفيذ أحــكام هذه املــادة وذلك
باالطالع على األوراق املفروض عليها رســم الدمغة ويكــون له صفة الضبطية
القضائيــة بموجب قــرار من وزير العــدل بناء على اقتراح مــن مجلس النقابة
وللنقابــة حق املطالبــة بتوقيع الجــزاء اإلداري على املوظــف املقصر لتحصيل
الدمغة املستحقة.
وتتحمل الهيئات واملؤسســات العامة والوحــدات االقتصادية التابعة لها قيمة
الدمغــات املســتحقة عليهــا في األحــوال وبالفئــات املنصوص عليهــا في هذا
القانون.
ويجــوز توريد قيمــة الدمغة للنقابــة بموجب إيصــال معتمد لألوضــاع التي
يحددها النظام الداخلي”.
المادة ( )47بعد التعديل:
“ال يجــوز أن تقبــل الوزارات واملصالــح ووحدات اإلدارة املحلية واملؤسســات
العامــة والهيئات العامــة والوحدات االقتصادية التابعة لهمــا التعامل باألوراق
أو الدفاتر املذكورة إال إذا كان مســددا عنهــا قيمة الدمغة وملصقا عليها طابع
الدمغة املقرر مع جواز خصمها وتوريدها للنقابة حال عدم لصقها أو سدادها،
كمــا ال يجوز االســتناد إلى هذه األوراق واملســتندات أمام املحاكــم أو أية جهة
مســددا عنهــا قيمة الدمغة وملصقا عليهــا الطابع املذكور
قضائية إال إذا كان
ً
في املادة السابقة.
ويكــون ملــن تنتدبــه النقابــة أن يتحقق مــن تنفيذ أحــكام هذه املــادة وذلك
باالطالع على األوراق واملســتندات املقررة في املادة السابقة وما يقرره النظام
الداخلي ،ويكون له صفة الضبطية القضائية بموجب املادة  93من هذا القانون
وقــرار مــن وزير العــدل رقم  4832لســنة  2015بشــأن تخويل أعضــاء مجلس
النقابة ورؤســاء النقابــات الفرعية أعضــاء هيئة مكتب مجلــس النقابة صفة
مأمــوري الضبط القضائي ،وللنقابة حق املطالبــة بتوقيع الجزاء اإلداري على
املوظف املقصر لتحصيل الدمغة املستحقة.
وتتحمل الهيئات واملؤسســات العامة والوحــدات االقتصادية التابعة لها قيمة
الدمغــات املســتحقة عليهــا في األحــوال وبالفئــات املنصوص عليهــا في هذا
القانون.
ويجــوز توريد قيمــة الدمغة للنقابــة بموجب إيصــال معتمد لألوضــاع التي
يحددها النظام الداخلي”.
المادة (:)51
“تعفى نقابة املهندسني والنقابات الفرعية من جميع الضرائب والرسوم التي
تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة أخرى مهما كان نوعها أو تسميتها.
وتعفــى أموال النقابة والنقابات الفرعية الثابتة منها أو املنقولة وجميع أموال
صنــدوق املعاشــات واإلعانــات واإليرادات االســتثمارية من جميــع الضرائب
والرسوم التي تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة ًأيا كان نوعها أو تسميتها”.
المادة ( )51بعد التعديل:
“تعفــى نقابة املهندســن والنقابــات الفرعية من جميع الضرائب والرســوم
واملصروفات واملطالبات القضائية وأية رســوم تفرضها الحكومة أو أية ســلطة
عامة أخرى مهما كان نوعها أو تسميتها.
وتعفــى أموال النقابة والنقابات الفرعية الثابتة منها أو املنقولة وجميع أموال
صنــدوق املعاشــات واإلعانــات واإليرادات االســتثمارية من جميــع الضرائب
والرسوم التى تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة ًأيا كان نوعها أو تسميتها”.

المادة (:)54
“يجــب علــى كل عضو مقيــد بالنقابــة أن يدفــع لصندوقها قبل نهاية شــهر
ديسمبر من كل عام رسم اشتراك مقداره:
 ستة جنيهات ملن مضى على تخرجه عشر سنوات فأقل. تســعة جنيهــات ملن مضى على تخرجه أكثر من عشــر ســنوات حتى خمسعشرة سنة.
ً
 اثنــا عشــر جنيها ملن مضى على تخرجه أكثر من خمس عشــرة ســنة حتىعشرين سنة.
ً
 خمسة عشر جنيها ملن مضى على تخرجه أكثر من عشرين سنة حتى خمسةوعشرين سنة.
ً
جنيها ملن مضى على تخرجه أكثر من خمسة وعشرين سنة.
 ثمانية عشرويلتزم طالب القيد بقيمة رسم االشتراك من سنة التخرج حتى تاريخ القيد.
ويجوز للعضو أن يؤدى هذا الرسم على أقساط شهرية متساوية.
وتلتزم جهة العمل التي يعمل بها العضو ســواء كانــت عامة أو خاصة بخصم
قيمة رســوم القيد واالشــتراكات للنقابة من مرتبات األعضــاء بناء على طلب
النقابة وتوريده بدون أي مقابل.
وال يتمتع من يتخلف عن تأدية االشتراك في املوعد املحدد بأية خدمة نقابية–
إال بعد أداء جميع االشتراكات املتأخرة.
وتنذر النقابة العضو الذي يتخلف عن ســداد االشتراك بالوفاء به خالل أجل
ال يتجاوز أســبوعني بكتاب موصى عليه بعلم الوصول فإذا انقضى ذلك امليعاد
دون الوفاء باالشــتراك املتأخر جاز إســقاط عضويته بقرار من مجلس النقابة
وال يجــوز إعادة قيده إال بعد ســداد رســم قيــد جديد فضال عن ســداد جميع
االشتراكات املتأخرة.
ً
إضافيا
يجب على كل عضو مقيد بالنقابة أن يدفع لصندوقها رســم اشتراك
ً
جنيها عن كل سنة من سنوات اإلعارة أو التعاقد للعمل بالخارج
مقداره ســتون
ويسرى على هذا الرسم األحكام الخاصة برسم االشتراك”.
المادة ( )54بعد التعديل:
“أ .يجــب على كل عضــو مقيد بالنقابــة أن يدفع لصندوقها قبل نهاية شــهر
ديسمبر من كل عام رسم اشتراك يقدره مجلس النقابة.
ويلتزم طالب القيد بقيمة رسم االشتراك من سنة التخرج حتى تاريخ القيد،
ويجوز للعضو أن يؤدى هذا الرسم على أقساط شهرية متساوية.
ب .وتلتزم جهة العمل التي يعمل بها العضو سواء كانت عامة أو خاصة بخصم
قيمة رســوم القيد واالشــتراكات للنقابة من مرتبات األعضــاء بناء على طلب
النقابة وتوريده بدون أي مقابل.
ج .وال يتمتــع من يتخلــف عن تأدية االشــتراك في املوعد املحــدد بأية خدمة
نقابية– إال بعد أداء جميع االشتراكات املتأخرة.
د .وفى حالة عدم الوفاء بقيمة االشــتراك املتأخرة ملدة أربع ســنوات متتالية
تنذر النقابة العضو الذي يتخلف عن ســداد االشــتراك بالوفاء به خالل أجل ال
يتجاوز أســبوعني بكتاب موصــى عليه بعلم الوصول فــإذا انقضى ذلك امليعاد
دون الوفاء باالشــتراك املتأخر جاز إســقاط عضويته بقرار من مجلس النقابة
وال يجــوز إعادة قيده إال بعد ســداد رســم قيــد جديد فضال عن ســداد جميع
االشتراكات املتأخرة.
يجب على كل عضو مقيد بالنقابة أن يدفع لصندوقها رســم اشتراك إضافياً
يقدره مجلس النقابة عن كل ســنة من سنوات اإلعارة أو التعاقد للعمل بالخارج
ويسرى على هذا الرسم األحكام الخاصة برسم االشتراك”.
المادة (:)59
“تقــوم بالتحقيق لجنة تؤلــف من عضوين ينتخبهما مجلس النقابة كل ســنة
مــن بني أعضائه يكون أحدهما من شــعبة املطلوب محاكمته ،واآلخر عضو من
مجلس الدولة بدرجة نائب على األقل يختاره رئيس إدارة الفتوى لوزارة الري”.
المادة ( )59بعد التعديل:
“تقــوم بالتحقيق لجنة تؤلف مــن ثالثة أعضاء ينتخبهم مجلــس النقابة كل
ســنة من بني أعضائه يكون أحدهما من شعبة املطلوب محاكمته ،واآلخر عضو

من مجلس الدولة بدرجة مستشار”.
المادة (:)60
“تكون العقوبات التأديبية كما يلي:
 لفت نظر. اإلنذار. اإليقاف عن العمل ملدة ال تجاوز سنة. إســقاط العضوية مــن النقابة وفــى هذه الحالــة ال يكون للعضــو الحق فىمزاولة املهنة إال بعد إعادة قيده بالنقابة”.
المادة ( )60بعد التعديل:
“تكون العقوبات التأديبية كما يلي:
 لفت نظر. اإلنذار. اإليقاف عن العمل ملدة ال تجاوز ثالث سنوات ،وال يحق له ممارسة املهنة إالبعد إعادة قيده فى النقابة.
 الشطب من النقابة ،وعدم جواز إعادة قيده مرة أخرى بالنقابة”.المادة ()61
“أ) تشــكل لجنة الدرجة األولى من  :وكيل النقابة (رئيسا) ،ومهندس بدرجة
أستاذ من إحدى كليات الهندسة أو املعاهد العليا أو ما يماثلها من الشعبة التي
ينتمــي إليها العضو املحال للتأديب ،وعضو من مجلس الدولة بدرجة نائب على
األقل يختاره رئيــس مجلس الدولة ،ومهندس من العاملني بالحكومة أو القطاع
العام من الشــعبة التى ينتمى إليها العضــو املحال للتأديب وأقدم منه فى القيد
بالنقابــة ،وعضــو بعينه مجلس النقابة ملدة ســنة من بني أعضائه من الشــعبة
التى ينتمى إليها العضو املحال للتأديب.
ب) تشــكل الدرجة الثانيــة من النقيب (رئيســا) ،ومستشــار الدولة لوزارة
الــري ،وعضــو من مجلــس الدولــة ال تقل درجته عن درجة مستشــار مســاعد
يختــاره رئيــس مجلس الدولة ،وال يجوز أن يشــترك في أي مــن الدرجتني أحد
ً
مسببا”.
ممن اشتركوا في لجنة التحقيق ويجب أن يصدر قرار مجلس التأديب
المادة ( )61بعد التعديل:
(رئيســا) ،ومهندس
النقابــة
وكيــل
مــن:
األولى
“أ) تشــكل لجنــة الدرجــة
ً
استشــاري من الشــعبة التي ينتمي إليها العضو املحــال للتأديب وأقدم منه في
القيــد بالنقابــة ،وعضو يعينــه مجلس النقابة ملدة ســنة من بــن أعضائه من
الشعبة التي ينتمي إليها العضو املحال للتأديب.
(رئيســا) ،وعضو من مجلس الدولة ال
ب) تشــكل الدرجة الثانية من النقيب
ً
تقل درجته عن درجة مستشار مساعد يختاره رئيس مجلس الدولة ،وال يجوز أن
يشــترك في أي من الدرجتني أحد ممن اشــتركوا في لجنة التحقيق ،ويجب أن
ً
مسببا”.
يصدر قرار مجلس التأديب
المادة (:)99
“يعاقب بغرامة ال تتجاوز خمســة جنيهات كل من وقع أو قبل أو استعمل عقدا
ً
محررا مما ورد في املادة  46من هــذا القانون لم يؤد عنه
أو رســما أو صــورة أو
رســم الدمغة املقرر ويحكم القاضي من تلقاء نفسه ملصلحة النقابة بما يوازى
قيمة رسم الدمغة وذلك عالوة على الرسم املذكور”.
المادة ( )99بعد التعديل:
“يعاقب بغرامة قدرها ضعف قيمة الدمغة الهندســية املستحقة كل من وقع أو
ً
محررا مما ورد في املادة  46من هذا
عقدا أو رسما أو صورة أو
قبل أو اســتعمل ً
القانون لم يؤد عنه رسم الدمغة املقرر ويحكم القاضي من تلقاء نفسه ملصلحة
النقابة فضال عن قيمة الدمغة املقررة”.
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النقابة فى خدمة المجتمع

شعبة الغزل والنسيج بنقابة المهندسين
تحمل على عاتقها إرث انهيار الصناعة
حماد عبد اهلل :صناعة الغزل والنسيج
هيكل عظمى واقتصاد الوطن

في كلمته فى الجمعية العمومية لشعبة هندسة الغزل والنسيج بنقابة المهندسين يوم  ،2017/ 1/ 28تناول رئيس
الشعبة د.م حماد عبد اهلل حماد ،أهم القضايا التي تواجه صناعة الغزل والنسيج ،والدور الذي قامت به الشعبة خالل
السنوات الماضية لتبني األزمة ،وأهم المقترحات التي تقدمت بها الشعبة ،من خالل نقابة المهندسين ،إلى أصحاب
القرار المصرى ،وجاء في كلمته:
زمالئـي أعضـاء الجمعيـة العموميـة ألهـم صناعـة فـى الوطـن،
أتشـرف بحضوركـم جميعـا إلـى مقـر النقابـة العامـة للمهندسين ،بيت
كل مهندسـي مصـر ،وأنتـم جـزء رئيسـي ومؤسـس فيـه ،أتشـرف بمـا
أنجزنـاه هـذا العـام النقابـي مـن نشـاط ،أهـم مـا فيـه تحريـك (قضية
صناعـة الغـزل والنسـيج) ،هيـكل عظمـى واقتصـاد الوطـن ،فبـدون
تطويـر ونهضـة هـذه الصناعـة لـن يقـوم لالقتصـاد الوطنـي قائمـة.
حجـم عمالة ومهندسـي
هـذه الصناعـة تمثلـون فيهـا نسـبة عالية من
ُ
مصـر ،ومـن الدخـل القومـي ..فـى عـام  2010كنـا نصـدر منسـوجات
للعالـم بنسـب مرتفعـة ،ويزيـد علـى ذلـك ثالثـة أضعـاف مـن اإلنتـاج
لالسـتهالك املحلى ،لكن تدهورت أحوالنا بسـبب سـوء السياسـات التي
تديـر هـذه الصناعـة ،فلم نسـتطع حاليا بلوغ ربـع هذه النسـبة ،طبقا ملا
أعلنتـه الجهـات الرسـمية عـن إجمالـي صادراتنـا مـن املنسـوجات عام
.2016
هذه الصناعة التي تعتمد على عدد من العناصر
أوال :القوى البشرية ،ويمثل في مصر ميزة نسبية.
ثانيـا :اآلالت التـى لـم تضـخ الدولـة فيهـا أيـة اسـتثمارات منـذ أكثـر
مـن عشـرين عامـا ،ممـا تسـبب فـى ضيـاع القيمـة املضافـة لهـذه
الصناعـة.
ثالثـا :الخامـات ..أمـا عـن زراعـة القطـن والكتـان ،فحـدث عـن
انكماشـها بلا حـرج ،برغـم سـهولة الحصـول علـى أعلى مسـتوى
مـن اإلنتاجيـة ،وذلـك عندمـا تقـوم علـى زراعـة القطـن قصيـر
ومتوسـط التيلـة فـي األراضـي الصحراويـة ،وعلـى جانبـي جميـع
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الطـرق التـي أنشـأتها القـوات املسـلحة املصريـة طبقـا للقـرار
الجمهـوري الصـادر عـام  ،2015بواليـة القـوات املسـلحة عليهـا،
واسـتخدام امليـاه املعالجـة من الصـرف الصحي في الـري ،ومنها
زراعـة طريـق (العلمين وادى النطـرون) بطـول  135كيلـو متـرا،
وعـرض  4كيلومتـرات ،يمين ويسـار الطريق ،بما يعـادل ( 54كيلو
متـرا ً
ً
مربعـا) ،وهـذا يحقـق:
 توفيـر أكثـر مـن مليـار ومائتين مليـون دوالر نسـتورد بها ( )7.5مليـون قنطـار قطـن مـن باكسـتان وبنجالديش.
 الحصـول علـى  22مليـون قنطـار قطـن قصيـر ومتوسـطالتيلـة ،يسـتخدم منهـا  5.7مليـون قنطـار لتشـغيل كامـل
طاقـة املصانـع املصريـة ،أكثـر من مليـون وخمسـمائة ألف
عامـل ،ويمكـن تصديـر الباقـي مـن خلال فتـح بورصـة
القطـن املصريـة العريقـة باإلسـكندرية.
 منـع تصديـر القطن طويل التيلة ( 45جيزة) ،وتشـغيله فىمصـر بعـد تحديـث اآلالت غزل النسـيج الرفيـع بمصانعنا
فـى كفـر الـدوار ،واملحلـة وحلـوان وشـبرا الخيمـة ،هـذه
القلاع التـي أنشـأها البطـل (طلعـت باشـا حـرب) عـام
.1923
 االهتمام بالكتان املصري الشهير في العالم أيضا.رابعا :الطاقة -الغاز
 إيقـاف حـرق وتصديـر الغـاز الخـام املصري ،مثلمـا تم فيعصـر سـابق عـن طريـق شـركة (ميـدور) ،وتصديـر الغاز
الخـام إلسـرائيل وغيرها.
 اسـتيراد الغـاز السـائل لتصنيـع (البولـى بروبلينوالبولـى إسـتر والبولـى يوريثـان) ،وغيرهـا مـن خامـات
البتروكيماويـات.

خامسا :االختيار الصريح بني اقتصاد العموالت أو القيمة املضافة
كل ذلـك يتـم ألن الدولـة تعتمـد على اقتصـاد العمـوالت ،وال تهتم
بالقيمـة املضافـة ،وهـو مـا يجـب أن تهتـم بـه القيـادة السياسـية،
وعلـى الدولـة أن تصـدر القـرارات الجمهوريـة التالية:
 تعيني نائب لرئيس مجلس الوزراء ،مسـئول عن صناعة الغزلوالنسـيج للحـد من تنازع السـلطات بين وزارات (الصناعة
والزراعـة والبتـرول ،وقطـاع األعمـال العـام واالسـتثمار،
والقـوى العاملـة ،والشـركة القابضـة للغزل والنسـيج)
 زراعـة أجنـاب الطـرق الصحراويـة املنشـأة عـن طريـقالقـوات املسـلحة ،بالقطـن قصيـر ومتوسـط التيلـة بامليـاه
املعالجـة مـن الصـرف الصحـي.
 منـع تصديـر القطـن طويـل التيلـة منعـا باتـا ،والعمـل علـىتصنيعـه محليـا ،وتصديره بعد تصنيعـه خامات أو مالبس
جاهزة.
 منـع تصديـر الغـاز الخـام أو حرقـه للحصـول علـى طاقـةكهربيـة ،والعمـل علـى هدرجـة الغـاز فـى مصـر للحصـول
علـى الغـازات السـائلة الالزمـة للصناعـة.
 إيقـاف أى دعـم للصـادرات مـن املنسـوجات علـى أقمشـةمسـتوردة مـن الخـارج.
 منع اسـتيراد أقمشـة تحت أي حجج واهية للجهات السـياديةفى مصر.
 دعـم الفلاح املصـري فـى املراحـل األولـى للزراعـة لألقطانطويلـة التيلة.
 الوقـوف بحسـم وحـزم أمـام التهريـب لألقمشـة مـن جميـعاملنافـذ الجمركيـة.
زمالئـي األعـزاء ..أهلاً بكـم فـى بيتكـم ..ونحـن علـى اسـتعداد تـام
ملشـاركتكم يف جميـع جلـان النقابـة اخلاصـة والعامـة ،وأرجـو أن تتواصلـوا
معنـا عبـر الشـبكة االجتماعيـة.
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إستراتيجياتالنهوض
بصناعة النسيج المصرية
أعلن عنها في المؤتمر الصحفي الذى عقد في  2016 / 8 / 22بالنقابة
العامة للمهندسين لشعبة هندسة الغزل والنسيج تحت عنوان( :من أجل
عدم انهيار صناعة الغزل والنسيج وعودتها إلى االقتصاد الوطنى)

فـى مؤتمـر عقدتـه نقابـة املهندسين ،حضـره اتحـاد الصناعـات
املصريـة ،واتحـاد املسـتثمرين فـى مصـر ،وروابـط صنـاع النسـيج،
طـرح خبـراء الصناعـة املصريـة اسـتراتيجية إلنقـاذ صناعـة الغـزل
والنسـيج ،وقـد أعلـن نقيـب املهندسين أن نقابة املهندسين تـدق جرس
اإلنـذار مـن أجـل انقـاذ إحدى أهـم الصناعـات املصريـة ،والتـي يعتمد
عليهـا املواطـن واالقتصـاد املصري اعتمادا كليا ،وأن اسـتمرار مسلسـل
تلـك السياسـات الفاشـلة هـى التى وصلـت بهـذه الصناعة لهـذا الوضع
السـيئ ،وأضـاف الدكتـور مهنـدس حمـاد عبداللـه ،رئيس شـعبة الغزل
والنسـيج بالنقابـة ،أن صناعـة الغـزل والنسـيج هـى العمـود الفقـرى
للصناعـة املصريـة ،وصرح محمـد فريد خميس ،رئيـس اتحاد جمعيات
مسـتثمرى وكبـار رجـال الصناعـة فى مصر ،بـأن بيع مصانـع الدولة هو
بيـع لتاريـخ مصـر ،بينمـا ينبغـي أن نحـرص علـى هـذه الصناعـة التـى
تعـد قاطـرة التنميـة ألى دولـة ،وطالـب بضـرورة إعـادة الحيـاة ملصانـع
القطـاع العـام بمصـر والوقـوف بقـوة ضـد فكرة بيـع املصانع التـى يمثل
بيعـا لتاريـخ مصر.
ويعتبـر هـذا اللقـاء محصلـة مجموعـة مـن اللقـاءات التـى دعـت إليها
وقامـت بها شـعبة الغزل والنسـيج بنقابـة املهندسين ،كان أخرها زيارة
مصنـع كفـر الدوار ،وقـد أفرزت عددا مـن املطالب والتوصيـات العادلة
مـن أجـل النهـوض بهـذه الصناعـة املهمـة ،جـرى رفعهـا إلـى مجلـس

42

| العدد  | 653مارس 2017

الـوزراء ومجلـس النـواب وهي:
 - 1التدخـل لحـل مشـكلة ارتفاع أسـعار الغزول ،حتـى ال تفقد صناعة
الغـزل والنسـيج أسـواقها الخارجيـة ،وبمـا يتناسـب مـع قـدرة
املسـتهلك املصـري.
 - 2تعديـل قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم  1635لسـنة  2002بشـأن
القواعـد الخاصـة باالسـتيراد ونظـام السـماح املؤقت.
 - 3وقـف صـرف أى مسـاندة تصديريـة من صندوق دعـم الصادرات
لألقمشـة التـي يتم اسـتيرادها من الخـارج بنظام السـماح املؤقت،
أو نظـام االسـتيراد للمناطـق الحرة الخاصـة أو العامة.
 - 4وقـف اسـتيراد أى أقمشـة للوزارات والهيئـات واملصالح الحكومية
مـن الخارج ،واالعتمـاد على األقمشـة املنتجة محليا.
 - 5صـرف دعـم مالـى لـكل طـن مـن إنتـاج الغـزول محليـا ،وقـدره
 2.75جـم للكيلـو ،وواحـد جنيـه لـكل كيلـو ينتـج محليـا مـن خيـوط
البوليسـتر املسـتمرة.
 - 6سـرعة عقـد اجتمـاع مـع ممثلـى غرفـة الصناعـات النسـجية،
وجمعيـة أصحـاب املصانـع بشـبرا الخيمـة ،وجمعيـة أصحـاب
املصانـع باملحلـة الكبـرى ،ورابطـة أصحاب مصانع النسـيج بشـبرا
الخيمـة.

أ) أهم سمات ومالمح الوضع الراهن
لصناعة الغزل والنسيج
وفـي هـذا املؤتمر ،أوضـح محمد فريـد خميس ،رئيس اتحـاد جمعيات
مسـتثمري وكبـار رجـال الصناعـة فـى مصـر ،أهـم مالمـح صناعـة
الغـزل والنسـيج وإشـكالياتها فـي القضايـا التاليـة:
 عـدد العمالـة بهـذه الصناعـة يصـل إلـى مليـون ،أى ما يعـادل حوالي % 30مـن العمالـة املصرية موزعني علـى  4000مصنع حكومى وخاص،
طبقـا لإلحصائيات الرسـمية لعام .2015
 تعـد هـذه الصناعـة مـوردا مهمـا مـن مـوارد العملـة الصعبـة ،حيـثتمثـل صادراتهـا نحـو  % 25مـن الصـادرات املصريـة بنوعيهـا العـام
والخـاص.
أهم المشكالت:
 التهريب. ثغرات املناطق الحرة. السماح املؤقت. -رفع دعم الطاقة.

 تحرير تجارة القطن. دعـم الـدول الخارجيـة للصناعـة الوطنيـة للمنافسـة فـي األسـواقالعامليـة ،الصين تقـدم  % 17مـن الدعـم النقـدى ،وتقـوم بإلغـاء
الجمـارك ،وتقـدم أيضـا دعمـا كبيـرا جـدًا عنـد التصديـر ،أمـا تركيـا
فيتجـاوز دعمهـا . % 30
أهم النتائج المترتبة:
 إغالق  480مصنعا للنسيج. حجم الخسارة ملصنع غزل املحلة نحو  400مليون جنيه. مصانـع شـبرا الخيمـة املتبقيـة ،والبالـغ عددهـا  375مصنعـا مـنأصـل  1100مصنـع ،مهـددة باإلغلاق.
أهم مشكالت القطاع العام:
 انخفاض اإلنتاجية. زيادة العمالة غير املباشرة. ِقلة االستثمارات. تهالك املعدات. -عدم قيام الدولة بتنفيذ الخطط املتتالية إلنقاذ هذه الصناعة.
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ب) إستراتيجيات النهوض بصناعة النسيج المصرية
خـرج املؤتمـر بعـدد مـن التوصيـات التـي تمثـل اسـتراتيجية للنهـوض بصناعة
النسـيج املصريـة ،والخـروج مـن واقعهـا الراهـن والوصـول إلـى حلـول ممكنة

م
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1

المشكلة

الحل

جهة االختصاص

المســاحة المنزرعة من القطن ال تتعدى  100ألف
فدان ،وال تفى بحاجة الصناعة المحلية ،استخدام
قطن طويل التيلة ،يمثل  % 3على مستوى العالم
والمطلوب زراعة قطن قصير التيلة .

ضرورة وضع سياســة ثابتة لزراعــة القطن لضمان توفير الكميات
المطلوبة من القطن طويل التيلة ،زيادة المســاحة المزروعة من
القطن قصير التيلة والمتوسطة.

رئيس الحكومة مــن خالل وزارة
الزراعة بالتنســيق مــع الوزارات
المعنية بصناعة الغزل والنسيج

2

عــدم توافر كميــات من غزول قصيــرة التيلة
أو متوســطة التيلة يكفى الحتياجات السوق
المحلى.

قيام وزارة الزراعة باســتغالل المناطق الصحراوية بعد دراستها
والموافقــة عليها لالســتخدام لزراعــة األقطان قصيــرة التيلة
والمتوســطة مثــل طريــق العلميــن التابــع للقــوات المســلحة
بمســاحة  2كيلو متر يمين ويسار الطريق بطول  135كيلو مترا
كما أشار إلى ذلك السيد الرئيس.

القيادة السياسية

3

عدم تطوير زراعة األقطان

قيام وزارة الزراعة وأجهزتها الفنية والبحثية باســتنباط أصناف
وسالالت جديدة من القطن قصير ومتوسط وطويل التيلة.

(المركز القومى للبحوث الزراعية)

وزارة الزراعة

4

عــدم وجود نظــام ثابــت على دعــم الفالح
لالستمرار فى زراعة القطن

إنشاء صندوق موازنة ألسعار القطن قادر على التدخل وقت انخفاض
األسعار لتعويض الفالح ،ومساعدته على االستمرار فى زراعة القطن.

رئيس الحكومة
وزارة الزراعة

5

ارتفــاع أســعار الغزول مــن  24جنيها للكيلو
الى  47جنيها فى مدة  6أشــهر بسبب قيام
الشــركة القابضة فى تعامالتها مع المصانع
بتقييم الدوالر بسعر السوق السوداء.

 توفير  10ماليين دوالر للشــركة القابضة لشــراء شعر القطن،بــد ًال من شــراء القطن مــن القطاع الخــاص الذى بــدوره يقوم
بشــرائه بسعر السوق الســوداء للدوالر - ..تدعيم الدولة لشراء
القطن وتقسيمه بين الشركة القابضة والقطاع الخاص.

رئيس الحكومة

6

اإلهمال الشــديد فــى إحالل وتجديــد اآلالت
والمعــدات ،وعــدم وجــود إدارة حديثــة،
وتضخــم حجــم العمالــة ،ممــا أدى إلى رفع
تكلفة المنتج مقارنة بالمنافسين.

قيام الدولة بالمســاعدة فى تحديث الشركات باآلالت والمعدات
الحديثة ،بهدف زيادة اإلنتاج ،وتحســين الجــودة ،والقدرة على
المنافسة ،والتحول من الخسارة إلى الربح.

رئيس الحكومة
وزارة قطاع األعمال
وزارة الصناعة

7

ارتفــاع الضرائــب المتنوعــة والدمغــات
والتأمينــات االجتماعية مما ترتب عليها زيادة
تكلفة المنتج المحلى عن المستورد.

دراسة منظومة دعم الصناعة من فرض الضرائب لتقليل التكلفة
على المنتج.

وزارة المالية

8

طــرح فكــرة بيــع شــركات قطــاع األعمــال
بالبورصة
(الخصخصة المتدرجة).

النظر فى دراســة عدم طرح شــركات قطاع األعمــال بالبورصة
للحفاظ على األصول اإلنتاجية لضمان اســتمرار النشــاط كما هو
اآلن ،والعمل على رفعه للمساهمة فى اإلنتاج القومي.

 - 1رئيس الحكومة
 - 2وزارة قطاع األعمال العام

9

اســتمرار سياسة بيع شــركات قطاع األعمال العام،
مثل شركة اإلسكندرية والشركة العربية المتحدة.

اإلبقــاء على تلك الشــركات وتطويرها لالســتفادة من إمكانات
البنية األساسية

رئيس الحكومة

10

عدم ربط الوزارات المعنية بصناعة الغزل
والنسيج فيما بينها ،وهي:
(الزراعة – الصناعة – المالية – قطاع األعمال
– االستثمار).

إنشــاء مجلس أعلى للصناعات النســيجية برئاســة رئيس مجلس
الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين ،ويضم خبراء على مستوى من
الكفاءة والوطنية ،ويصدر بتشكيله قرار جمهوري لمنع التشتت
والتعارضات التي تؤدى إلى انهيار الصناعة.

القيادة السياسية

11

قيام الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية
باستيراد األقمشة من الخارج.

توقــف اســتيراد األقمشــة التــى تنتــج محليــ ًا واالعتمــاد على
استخدامها من السوق المحلى.
(تفعيــل القانون رقم  5لســنة  )2015لتفضيل المنتجات المحلية
فى العقود والمشتريات الحكومية.

رئيس الحكومة

12

استيراد الجهات السيادية لألقمشة
المستخدمة لها.

إصــدار قــرارات بعــدم اســترداد األقمشــة للجهــات الســيادية
واالعتماد على تصنيعها محليا.

القيادة السياسية
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طلعت حرب

التهريب

مشـكالت عمليـات تهريـب األقمشـة واملنسـوجات ،والتى كبدت شـركات الغزل
املصريـة خسـائر وصلـت إلـى مـا يقـارب مـن  4مليـارات جنيـه عـام  ،2015وفقـا
التحـاد الصناعـات املصريـة ،ومن أسـبابها:

1

الحل

جهة االختصاص

م

االستيراد بنظام السماح المؤقت.

تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  1635لســنة  ،2002بشأن
القواعد الخاصة باالستيراد وبنظام السماح المؤقت.

 - 1رئيس الحكومة.
 - 2وزارة الماليــة  /مصلحــة
الجمارك.

2

مشكلة دعم الصادرات.
أ – السماح المؤقت.

– وقــف صرف أى مســاندة تصديرية من صنــدوق دعم الصادرات
لألقمشة التى يتم استيرادها من الخارج بنظام السماح المؤقت.
 عدم صرف أى دعم مادى أو معنوي لمن يســتورد أقمشــة منالخارج ،ويستخدمها فى تفصيل المالبس للتصدير إلى الخارج.

رئيس الحكومة

ب -المناطق الحرة الخاصة والعامة.

نفس البند السابق

وزارة االستثمار
(الهيئة العامة لالستثمار).

التهريب المطلق

وضع جميع المنافذ الجمركية تحت الرقابة الشديدة

وزارة الداخلية

عدم اتباع القواعد االستيرادية
(اســتيراد كمية أكبــر من الطاقة المســجلة
بالسجل الصناعي).

إلزام الشــركات باســتيراد الخامات ومســتلزمات اإلنتاج بحجم طاقة
الشركة ،طبقا لما هو قائم بالسجل الصناعى الصادر لهذه المنشأة
من هيئة التنمية الصناعية.

وزارة المالية (مصلحة الجمارك)

3
4

المشكلة
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نقيب المهندسين يسلم ميدالية النقابة إلى خبير الترميم واآلثار
الذى قام بترميم المسجد األموى بدمشق

حوار مع النقيب حول زيارة سوريا

النقابة عمالق نائم ..ودورها اإلقليمى
يعيدها إلى مكانـتها

أجرى الحوار :رئيس التحرير

بعـد عودتـه مـن سـوريا التـى دمرتهـا الحـرب أثير لـدى العديد من المهندسـين أسـئلة حول طبيعـة الزيارة
ونتائجهـا ،وكان هنـاك العديـد مـن عالمـات االسـتفهام حملتهـا إليه “مجلة المهندسـين” بح ًثا عـن إجابات
رئيس التحرير :السيد النقيب ..متى جاءت الدعوة لزيارة سوريا؟
النقيب:
الدعـوة األولـى جـاءت فـي ديسـمبر  ،2015والدعـوة الثانيـة
جاءت في نوفمبر  ،2016أي منذ شهر تقريبا.
رئيس التحرير :لماذا لم يتم القيام بها في المرة األولى ،ولماذا اآلن؟
النقيب:
جـاءت الدعـوة كمـا ذكـرت منـذ أكثـر من عـام ،ولـم يكن من
املمكـن تلبيتهـا؛ ألن األوضـاع في سـوريا فـي ذاك الوقـت كانت
غامضـة ،والذهاب يعني أنـك تؤيد أحد أطراف الصراع ،وهذا
ليس من شأن النقابة ،وأمر ال يمكن القبول به ..في املرة الثانية
وجدنـا أن هـذا هو الوقت املناسـب ،فقـد اختلفت األمـور كثيرا.
فمـن املعلـوم أن الفتـرة األخيـرة شـهدت تطـورات حاسـمة فـي
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الصراع السـوري -السوري ،والسـوري -اإلقليمي والدولي ،حيث
أصبح واضحا أن الصراع في سـوريا يتحرك بتسـارع نحو الحل
السياسـي .وهو ما يعني أن السلام على األبواب ،وهو ما نتمناه
جميعـا ،فالصـراع دمـر سـوريا ،وأنـزل معانـاة تفـوق الوصـف
بالشـعب السـوري ونسـائه وأطفاله ..ومشـهد الدمار الذي حاق
بالبلاد ومشـاهد الالجئين السـوريني فـي أنحاء العالـم وعبث
دول امللجأ بهم يثير الحزن واألسى.
رئيس التحرير:ماذا تقصد بالتوقيت المناسب؟
النقيب:
لـم ِّ
نلـب الدعوة عندما جاءتنا منذ عام؛ ألن الظروف لم تكن
مواتيـة وتثيـر االلتبـاس حـول موقفنـا ،وقمنـا بها عندمـا جاءت
اللحظة املناسـبة واملتعلقة بتوقعات السالم املحتمل ..كان لدينا
بصيرة حول املستقبل ،يختلف معنا البعض أو يتفق ،لكن املؤكد

(من وجهة نظرنا) أنه لو تأخرنا وانتظرنا أكثر لفقدت الزيارة
أي قيمة معنوية وإنسانية.

املصريني ،سـواء بفتح الحدود وتوسـيع فـرص العمل لهم ،وهي
عالقـات كانت مفقـودة من قبل ،وربما لم تكـن موجودة أصال،
ولقد طورنا ذلك فيما بعد إلى بروتوكوالت “الحماية املشتركة”،
والتـي تعنـي قيـام كل نقابـة بتقديـم الحمايـة النقابيـة ألعضاء
النقابـة األخرى ،فضال عن حصول املهنـدس املصري والعربي
علـى كافـة الحقـوق واملميـزات التـي ينالهـا املهنـدس الوطنـي،
وهذا من شـأنه (حال انتشـاره) توفير مظلة لحماية املهندسني
املصريني في بلدان العمل تجاه عسف وإجحاف بعض أصحاب
العمـل ومكاتـب العمالـة ،وقـد وقعنا بالفعـل برتوكول تعـاون مع
نقابـة املهندسين العراقيـة ،والبروتوكـول األخيـر هـو مـع نقابة
املهندسني السورية ،وسوف نستكمل هذا املسار على امتداده.

رئيـس التحريـر :هـل يمكن أن تقـدم للزمالء المهندسـين تصوركم عن
المفهوم النقابي للزيارة؟
النقيب:
منـذ تولينـا إدارة العمـل النقابـي ،كان أحـد القضايـا التـي
اهتـم بهـا املجلـس تفعيل الـدور النقابـي على املسـتويني العربي
واألفريقـي ..كان لـدى املجلس األعلى للنقابة رؤية إسـتراتيجية
تتفاعـل مـع حمايـة الوجـود الهندسـي املصـري والذي تـآكل في
السـنوات األخيـرة ،سـواء علـى مسـتوى عشـرات اآلالف مـن
املهندسين املصريين ،أو تراجـع وجـود الشـركات واملكاتـب
االستشارية املصرية التي تعمل في البلدان العربية واألفريقية،
ومـن هنا جاء تفعيل دور اتحاد املهندسين العرب املوجود مقره
فـي مبنـى نقابة املهندسين ،والتـي تبنت نقابة املهندسين عقد
مؤتمراتـه فـي مصـر ،كمؤتمـر شـرم الشـيخ وغيره،ولألسـباب
نفسـها ،جـاءت زيارتنـا إلـى بلـدان شـقيقة ،مثـل اإلمـارات
والكويـت والسـعودية ،أو بلدان أفريقيـة مثل (أوغنـدة و،)........
وفي كل األحوال ساهم هذا في استعادة وتأسيس عالقة وطيدة
بين نقابـة املهندسين املصريـة والنقابـات الهندسـية العربيـة
ً
انتشـارا،
واألفريقية ،وهي في سـبيلها كي تكون أكثر قوة ،وأكثر
ممـا يمكـن أن يسـاهم مسـتقبال في خدمـة مصالح املهندسين

رئيـس التحريـر :إلـى أي حد تـرى أهمية هذه االتفاقيـات ،وماذا تعني
باستكمال هذا المسار على امتداده؟
النقيب:
دعنـي أقـول لـك ولجميـع الزملاء مـن املهندسين “نقابـة
املهندسين عملاق نائـم ،وعندمـا تـدب فيـه الـروح املشـبعة
علـى
بالحكمـة سـيكون لـه شـأن كبيـر ،هـذا مـا
نعتقـده ونعمـل ً
ً
تفعيلـه مـن خالل فتح باب املشـاركة للجميع -مؤيـدا ومعارضا-
على مصراعيه ،وهو الذي ظهر من خالل النشاط املوسع الذي
تقـوم عليه النقابة لهذا الفريق املتفاهم واملتفاعل من األعضاء
املنتخبني والنشـطاء النقابيني الذين يؤمنون بالعمل التطوعي،
ومـن ثـم تعلـم أن غالبيـة العقود التـي يحصل عليها املهندسـون
املصريون تحتكرها شركات التوظيف ،وعندما يشتد عود نقابة
املهندسين املصريـة علـى املسـتوى العـام ،وتتمكـن مـن تنفيـذ
برامـج التدريـب القـادرة علـى رفـع كفـاءة املهندسين ،عندمـا
تسـتقر (إجـازات القبول) التي سـتتم عبر االختبـارات الدولية
االختياريـة وتلـك املحليـة ،نتوقـع أن يكـون لنقابـة املهندسين
املصريـة دور فعـال فـي توفيـر فـرص عمـل ،وتحسين شـروط
التعاقد .واألهم اسـتعادة احترام سوق العمل العربي واألفريقي
للعقـل الهندسـي املصـري علـى مسـتوى األفـراد والشـركات
واملكاتب االستشارية وقدراته التي تميز بها دوما.

رئيـس التحريـر :هل حصلتم علـى موافقة المجلس األعلـى للنقابة ،وما
حجم المعارضين للزيارة في المجلس؟
النقيب:
ُعـرض األمـر علـى املجلـس األعلـى للنقابـة ،ولـم تكـن هناك
معارضـة ،بـل جـاءت املوافقـة باإلجمـاع ..مـن جهـة أخـرى ،لـم
نكتـف بالحصـول علـى موافقـة املجلـس األعلـى للنقابـة علـى
الزيـارة فحسـب ،ولكننـا لحساسـية املوقـف أخذنـا موافقة من
فردا ً
املجلس على أعضاء الوفد املسافر ً
فردا.
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اجتماع وفد نقابة المهندسين المصرية مع نقابة المهندسين السورية
رئيس التحرير:على ماذا ينص البروتوكول الموقع مع نقابة المهندسين
السورية؟
النقيب:
ينـص البروتوكـول املوقـع بين نقابـة املهندسين املصريـة
والسـورية علـى “ضـرورة عقد اتفـاق للتعـاون فيما بينهمـا ،بما
َي ُصـب فـي مصلحـة أعضـاء النقابتين ،بشـكل خـاص ،والعمـل
الهندسـي القومـي التنموي املشـترك بشـكل عام” ومـا تال ذلك
هـو تفصيـل ملفهوم االتفـاق ،والذي تضمن تحديـدا ودون زيادة
أو نقصان:
– مظلة حماية من كل نقابة ألعضاء النقابة اآلخرين ،مع منح
أعضـاء النقابة األخـرى كافة الحقوق واالمتيـازات التي تكفلها
كل نقابة ملهندسيها؟
– خطـط للتدريـب املشـترك لالرتقـاء باملسـتوى العـام
للمهندسني.
– تبادل الخبرات في املشروعات التنموية القومية.
– وضع معايير علمية وفنية موحدة لتطوير التعليم الهندسي.
– منـح فـرص متسـاوية للحصـول علـى درجتـي املاجسـتير
والدكتوراه.
– اللقاء الدوري.
رئيس التحرير :ولماذا كان الوفد بهذا الحجم؟
النقيب:
ً
نظـرا لحساسـية املوضـوع ومـن أجـل الشـفافية املطلقة ضم
ً
الوفـد عـددا مـن القيـادات النقابيـة مـن داخـل هيئـة املكتـب
ومـن املجلـس ،وبعضهم مـن النشـطاء النقابيين الفاعلني ،كي
يكـون واضحـا للجميـع أحـداث الزيارة ،ولـو اقتصـر األمر على
أشـخاص بعينهـم لتـم االصطياد في امليـاه العكـرة واتهمنا من
قبل البعض بادعاءات وأكاذيب (كما يحدث عادة).
رئيس التحرير :يتهمك البعض بإنفاق أموال المهندسـين على سـفريات
متعددة إلى الخارج؟
النقيب:
سـمعنا هذا االتهـام من قبل في مناسـبات عديدة ،والحقيقة
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التـي يصعـب على البعـض إدراكهـا أننا نبنـي نقابة مـن العدم،
تسـلمناها منشـآت خاوية ،مثـل الخرائب ،وسـعينا ألن تدب في
عروقها الدماء ،لتكون ملتقى آالف املهندسين النشـطاء ،وهذا
النشاط النقابي واالجتماعي الواسع هو جزء رئيسي من إعادة
بناء النقابة.
إدارة العمل النقابي ،أمامك ثالثة خيارات :أن
في
أنه
مع العلم
ُ
تجلس في مكتبك ،وستتهم حتما بالخمول والكسل ،أو أن تجعل
مـن النقابـة وأمـوال املهندسين هدفـا لتحقيق مآرب شـخصية
أو سياسـية ،أو أن تجعـل مـن مصلحـة النقابـة وأعضائهـا مـن
املهندسين أهدافـك العليا ..ومنـذ تولينا عملنـا النقابي ،أخذنا
على عاتقنا العمل بال كلل وال تعب ..جعلنا الهدف الرئيس حقوق
املهندسني ومصالحهم ،وتبنينا ً
عددا من القضايا املحورية على
رأسـها التدريب وتحسني مسـتويات التعليم الهندسي وعدالته،
واإلسكان والصحة ،والحفاظ على صندوق املعاشات ،وتفاعلنا
مـع مؤسسـات الدولة فـي العديد مـن املشـاريع القومية،متبنني
سياسـة مفادهـا أن تكـون نقابـة املهندسين شـريكا فاعلا
كاستشـار للدولة ،وحاولنا ما في وسـعنا أن نقدم وجهات نظرنا
ٍ
الفنية في كثير من املشـاريع القومية وفي املشكالت التي تواجه
ً
نشـاطا،
املشـروعات الوطنيـة الكبـرى املختلفـة ،وهذا يسـتلزم
ً
ً
مسـتمرا ليلا ونهارا ..وبالطبـع ،السـفر ،واالتفاق عليه،
وعملا
يتم طبقا للوائح املالية للنقابة ،ومن ال يناسـبه يتحمل تكاليفه،
حافظنا على أموال املهندسين ،ووضعناها في املكان املناسـب،
ومبان،
ونواد
حيـث تطوير وتجديـد البنية الهيكلية من منشـآت
ٍ
ٍ
وأعدنـا الحيـاة للنقابات الفرعية التي تمتـد على نطاق الوطن،
وهو أمر ينبغي أن يحسـب لك وليـس عليك ،ورغم ذلك فعندما
تعمـل بجـد وإخلاص سـتجد معارضـة تحمـل وجهـات نظـر،
نحترمهـا ونقدرهـا ونأخذهـا في الحسـبان ،وسـتجد أيضا من
يغرد خارج السرب!
رئيس التحرير :ماذا تعني بمَنْ يغرد خارج السرب؟
النقيب:
أبـواب النقابة مفتوحة للجميع ،ونحن نسـتمع ونصغي بمحبة
ونتحـاور مـع الجميـع ،وندعـو جميـع املهندسين للمشـاركة دون

أيـة وصايـة ،ونحـن نعلـم أن املشـكالت التـي نواجههـا ليسـت
بسيطة وإنما معقدة ،وتستلزم تآزر الجميع ،وليس لدينا أوهام
ً
أن أحـدا يسـتطيع أن يحلهـا وحـده ،ولـذا نحـن فـي حاجـة إلـى
املسـاندة والعمـل املشـترك ،وفي ظل هذه السياسـة كما سـتجد
معارضـة موضوعيـة ،قدمنا لهـا االحترام ،وفتحنـا لها األبواب
ً
جـزءا فاعلا ومشـاركا ومسـئوال جنبـا إلـى جنـب مع
كـي تكـون
األعضـاء الذين جـاء بهم صندوق االنتخابـات ،وأخذنا آراءهم
في الحسـبان ،وبعضهم يأخذ مكانه علـى رأس اللجان ،واآلخر
يشـارك فـي اللجان األكثر حساسـية وأهمية ،والهـدف أن يكون
كل شـيء بأكبـر قـدر مـن الشـفافية ،ولكـن أيضـا سـتجد دائما
مـن يرى كل شـيء ً
معتما ،وسـتجد من يعارض لدوافع وأسـباب
بعيدة كل البعد عن املوضوعية ،ربما إلثبات الذات ،سـتجد من
يعتقد أن إبراز وجوده يتحقق من خالل إلقاء االتهامات جزافا،
وسـوف يجـد من يتبعه ،بغـض النظر عن الحقائـق ،وهذا النوع
مـن النقد لن تجد له حلوال سـحرية ..وفي نهايـة املطاف ،عليك
أن تسـير إلـى األمام ،تسـتمع لصـوت ضميرك يطـاردك إذا ما
كنـت تبـذل أقصـى مـا في وسـعك بصـدق ونوايا مخلصـة أم ال،
تاركا للمهندسني الحكم النهائي.
رئيـس التحريـر :رفـض البعـض مـن المهندسـين الزيـارة ،وكان رأيهم أن
للمهندسـين المصرييـن مشـكالت فـي دول الخليـج علـى سـبيل المثال،
وكان من األفضل أن يكون هذا توجهكم؟
النقيب:
ليـس مـن املناسـب التفريـق بين بلـد عربـي وآخـر ،والدوافـع
التـي تدعـو إلـى زيـارة دول الخليج الشـقيقة (وقد قمنـا بزيارة
بعضها بالفعل) ،بهدف إيجاد حلول ملشكالت بعض املهندسني
املصريين هنـاك ،تتكامـل مـع دوافـع (توفيـر لفـرص عمـل
واسـعة متوقعـة) تلـك الدوافـع التـي تدعـو لتوثيـق العالقـة مـع
نقابـة املهندسين العراقيـة ،أو زيـارة سـوريا تلبية لدعـوة نقابة
املهندسين السورية ،وربما ستكون املحطة التالية ليبيا في وقت
مناسـب وحني يحل السلام في ليبيا الشقيقة ،حيث الهدف أن
تنعكس تلك االتفاقيات على توفير مناخ من األخوة والتضامن؛
ما يمكن من توفير فرص عمل للمهندسين في وقت تنتشـر فيه
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سوريا التى دمرتها الحرب

البطالـة بعنف ،وفي كل األحـوال نحن نتمنى أن يكون الوقت قد
حـان إلحالل السلام فـي املنطقة وخاصـة في البلـدان العربية
الشقيقة التي دمرتها الحرب.
السياسي والنقابي:
رئيـس التحريـر :تأسـس المجلس المنتخب الحالي علـى قاعدة الفصل بين
النقابي والسياسـي ..هل ترى (من خالل الزيارة) أن المجلس التزم بهذا
المفهوم؟ وقد عبر عدد من المهندسـين في بعض الصحف عن وجهة
نظر معادية للزيارة ،ورأيهم ينصب على أمرين ،األول :أن النقابة تجاوزت
الشـأن النقابي إلى الشـأن السياسي ،الثاني :أنها ربطت بين زيارتكم إلى
سوريا وزيارة المجلس السابق إلى غزة ..ماذا تقول في هذا الصدد؟
النقيب:
إذا راجعـت البروتوكـول ،لـن تجـد فـي الديباجـة وال البنـود
أي مفهـوم أو إيحـاءات سياسـية ،وقـد التزمنـا فـي تصاريحنـا
بالجانب النقابي ولم نتطرق بأي صورة إلى الشـأن السياسـي،
كمـا شـارك فـي الوفـد قيـادات نقابيـة متميـزة رافضـة إلقحام
ً
ضروريا،
النشـاط السياسـي في العمل النقابي ،وكان وجودهم
لتأكيـد حالـة مـن الشـفافية الضروريـة للزيـارة .كانـت زيارتنـا
نقابيـة ،وتحلينـا بروح املسـئولية،فلم نزج بالنقابـة في أي عمل
سياسي.
وحـول الربـط بيـن زيـارة المجلـس الحالـي إلـى سـوريا وزيـارة
المجلس السابق إلى غزة ،قال النقيب:
هناك فارق كبير ،والتشبيه يحمل قدرا من عدم الفهم أو سوء
النية؛ املجلس السـابق سـخر إمكانات النقابة لصالح اتجاهات
سياسـية يدعمها مجلس اإلخوان العاملـي ،اختلط الدعم املادي
بالدعم السياسـي الصريـح لالتجاه الفلسـطيني الذي ينضوي
تحـت نفـس املظلـة األيديولوجيـة التي ينتميـان إليها معـا  ،لكن
نحـن لم نتعـرض ملثل هـذه التصرفات ،لقـد عقدنا
فـي ً
زيارتنـا ً
اتفاقا ً
نقابيا بحتا ،تولى فيه كل جانب حماية مصالح مهندسي
النقابة األخرى ،وكان هذا هو الوقت املناسب ،ومن املعروف أن
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املسـتفيد األول مـن هـذه االتفاقيات هو صاحـب الحجم األكبر
في سوق العمل العربي ،وعلى رأسهم املهندسون املصريون.
رئيس التحرير :يرى البعض أن الزيارة تتجاوز النقابي إلى السياسي ..هل
يمكن لك أن تتجاهل المغزى السياسي للزيارة؟
النقيب:
أكـرر ..ال يوجـد مغـزى سياسـي فـي الزيـارة ،يوجـد مغـزى
إنساني ،ومغزى وجودي ومصيري لنا نحن الشعوب العربية.
المغزى اإلنساني من الزيارة:
رئيـس التحريـر :دعنـا نعيد السـؤال بطريقة أخرى ،يتهمـك البعض بأنك
وضعت يدك في يد من تخضب دماؤهم بدماء الشعب السوري؟
النقيب:
وفي أيدينا سالح؟” ،هذه مساجالت كالمية
“دم! وهل ذهبنا ِ
تفتقـد املسـئولية ،لنضـع األمور فـي نصابها ،دعني أقـول :نحن
أصحـاب رؤية إسـتراتيجية واسـعة ،تسـتند على أمريـن ،األول:
القيمـة الهائلـة ملصـر واملصريين ،والثانـي :إيماننـا العميـق أن
نقابة املهندسني هي كيان عمالق نائم ،لم يكشف عن قوته بعد.
وعلـى حين ينظر البعض تحت أقدامهم ْ
أسـرى مفاهيم وأفكار
تعبـر عـن قصـر النظـر ،ولهـذا ينبغـي َّ
علـي أن أوضـح املغـزى
اإلنساني واملصيري من الزيارة:
أوال :نقابـة املهندسين املصريـة هـي جـزء أصيل مـن مكونات
ضخمـة يمكـن أن تظـل جثـة
املجتمـع املدنـي ،وهـي
مؤسسـة ً
ً
هامـدة ،ويمكـن أن تكون كيانـا عمالقا يسـتطيع أن يكون مؤثرا
بقدر كبير.
ثانيـا :خلال السـنوات املاضيـة ،وقـع الشـعب السـوري فـي
حـرب مدمرة ،جـرى في أثنائهـا تدمير منهجي للمـدن والقرى
واملنشـآت بمـا في ذلـك البنية التحتية ،ما جعل حياة السـوريني
تحت وطأة الحرب تعاني معاناة مرة ،ومن بؤس وشقاء إنساني
صعب ...من فعل ذلك ،ومن املسـئول؟ هذا شـأن سياسـي خارج
النقاش ،وال شأن للنقابة به.
ثالثـا :مـن املعـروف ،أن مـن القواعـد التـي اسـتقرت عليهـا

اإلنسـانية أنه في حاالت الحروب والكـوارث الطبيعية واألوبئة،
تهـب كافـة مؤسسـات املجتمـع املدنـي ،واملنظمـات الوطنيـة
واإلقليميـة والدوليـة العاملة في الشـأن اإلنسـاني ومجال إغاثة
الالجئين وحقـوق اإلنسـان ...إلـخ ،مثـل (الصليـب والهلال
األحمـر ،أطبـاء بلا حـدود ،اليونيسـيف ،منظمـات حمايـة
ومسـاعدة الالجئين) ،جميعهـا منظمـات دوليـة وإنسـانية
وإقليميـة ،هدفهـا تقديـم املسـاعدة واملسـاندة وتخفيـف قسـوة
املعانـاة على األفراد والجماعات التي أصابتها مآسـي الحروب
والنزاعات.
رابعا :حني يتطلب األمر تقديم املسـاعدات اإلنسانية للشعوب
املنكوبـة بالحـروب والكوارث الطبيعية ،ال تسـأل هذه املنظمات
والهيئـات عـن طبيعـة النظـام السياسـي القائـم ،ومـا إذا كان
ً
ً
ً
فاشـيا ..ديكتاتوريـة عسـكرية أو
ديمقراطيـا أو
اسـتبداديا أو
اسـتبداد مدنـي ،أوروبـي أو أفريقي أو أسـيوي أو التيني ،مسـلم
أو مسـيحي أو يهـودي أو بـوذي أو علماني ،فاملسـاعدة هنا تقدم
للناس وللشـعوب في األزمات ،بغض النظر عن توصيفهم ،وفي
الوقت الذي ينبغي أن تقدم فيه.
خامسا :نحن كمهندسني مصريني ذهبنا ملساندة أشقائنا من
الشـعب السوري من أجل الشـيء الوحيد الذي يعرفه املصريون
وهـو التعميـر وإعادة البناء ،والغريب لو جـاء الخبر بأن الزيارة
قامت بها نقابة املهندسني اإلماراتية أو الجزائرية ،هل سينظر
إليهـا مـن ذات املنظـور الضيـق ،أم سـيهللون وربمـا يكايدوننـا
ألننا لم نفعل ،هذا انعدام للثقة في النفس أو هو تقليل من قيمة
الـذات ،وباألحـرى وتقليـل من شـان نقابة املهندسين املصرية.
نحـن ذهبنـا حيث ينبغـي أن نفعل ،وهو املسـاهمة فـي إعمار ما
دمرته الحرب وفي التوقيت املناسب .ولو تأخرت الزيارة ملا كان
لها قيمة .وأنا أشفق على كل من ال يستطيع استيعاب هذا املعنى
اإلنساني.

المغزى الثاني وهو االرتباط المصيري:
مسـاندة الشـعب السـوري واستعادة السلام على أرضه قضية
مصيريـة ،وقـد رأينـا الصراعـات اإلثنيـة واألطمـاع اإلقليميـة
كيـف تحـاول تقسـيم سـوريا ،واقتطاعهـا أجـزاء ،واملعلـوم أن
املسـتفيد الوحيـد من هذا الوضع هو إسـرائيل وتركيـا ،وبالطبع
آخـرون ،ولكن ينبغي أن نعلم أن أحد كبار الخاسـرين على املدى
اإلستراتيجي هو مصر ،وإذا صحت توقعات السالم ،فإننا نعلم
أن سـوريا التي دمرتها الحرب في أشـد الحاجة إلعادة اإلعمار،
وطبيعـة اإلعمـار هـي هندسـية بامتيـاز وبالدرجـة األولـى ،ومـن
املتوقـع أن تبلـغ تكاليـف اإلعمار مئات املليـارات من الـدوالرات،
وقـد يسـأل أحـد املعارضين؛ وهـل ذهبـت للحصول علـى نصيب
مـن الكعكـة؟ هذا جدل عقيم ،وعدم تقدير للمسـئولية ،ال يدرك
الفارق بني شـعور الشـعب السـوري بافتقاده للوجود املصري في
املأسـاة التي يعيشـها ،ولسـنا معنيني بأي نظام تأتي به مباحثات
السالم ،بعد انتهاء الحرب ،هذا شأن سوري محض ،ولكن هناك
األهمية الكبرى للوجود املصري ،والذي يعلم الجميع أهميته في
تخفيـف الضغـط على الشـعب السـوري ،ذهب املصريـون للعمل
فـي كافـة البالد العربية دون أن يشـكلوا أي ضغط سياسـي ،ولن
يقتصر األمر على حاجة الشعب السوري للمهندسني والشركات
واملكاتب االستشارية لضبط املعادلة اإلقليمية ،ولكن هناك أيضا
حاجتنا نحن كمهندسني وشركات لفتح سوق للعمل للتخفيف من
األعباء املادية والتدهور االقتصادي.
رئيـس التحريـر :سـؤال أخير ..فـي الحقيقـة كان يجب أن يكون السـؤال
األول ،كيف استقبلكم الشعب السوري؟
النقيـب :حميميـة شـديدة من الشـعب السـوري تجاه الشـعب
املصـري ،وانتظار وترقب للدور املصـري املخلص واملوثوق فيه،
في إعمار سوريا الحبيبة.
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النقابة العامة تشتعل بالنشاط
داخل وخارج حدود الوطن

هيئة التحرير

حضور مكثف في الجمعيات العمومية لشعب النقابة

رؤساء الشعب يستعرضون أنشطتها
وخططها المستقبلية
عقدت شُعب نقابة المهندسين المصرية جمعياتها العمومية العادية يومي السبت واألحد  28و 29يناير الماضي في حضور
المهندس طارق النبراوي ..نقيب المهندسين ،والمهندس محمد النمر ..وكيل النقابة ،والمهندس محمد حسن خضر ..األمين
العام ،والمهندس فايق جرجس ..األمين العام المساعد ،والمهندس عبد الكريم آدم  ..أمين الصندوق المساعد.

أعد التقرير :سيد الفرماوي

نقيب المهندسين :طالبنا بتعديل عاجل في قانون النقابة لزيادة الموارد
جهدا في ملف الكادر وضغطنا في طلباتنا
وكيل النقابة :لم ندخر
ً
حتى صدر قرار بتشكيل لجنة كادر من عدة جهات ،من بينها النقابة
األمين العام :الحضور المكثف في جمعيات ُّ
الشعب
دليل على حضور جيد في عمومية مارس.
أمين الصندوق المساعد :المحور الوطني للنقابة شهد مشاركات عديدة وفاعلة
تنـاول نقيـب املهندسين فـي كلماتـه االفتتاحيـة للجمعيـات العموميـة
القضايـا التـي تبنتهـا النقابـة فـي الفتـرة السـابقة ،حيـث أشـار إلـى أن
آراء النقابـة حـرة وال تتبـع أي هـوى وتشـهد علـى ذلـك الفعاليـات التـي
تقـام بقاعـات النقابـة والتي تنتهي بتوصيات من شـأنها دفـع عجلة تقدم
الوطـن ،والتي يتم إبالغها لكافة املسـئولني املعنيني ،وتابع – من القضايا
املهمـة وامللحـة التـي تبنتهـا النقابـة ومـن أهمهـا (التعليـم الهندسـي،
املعاشـات ،الرعايـة الصحيـة ،مستشـفى املهندسين ،قانـون القيمـة
املضافـة ،الـكادر ،مهندسـو املحليـات ،تدهور صناعـة الغزل والنسـيج).
التعليم:
ُ
وذكـر أنـه فـي قضية التعليم الهندسـي اتخـذ حزمة من اإلجـراءات من
أهمهـا أال تقبـل أي مؤسسـة تعليميـة هندسـية خاصـة بأقل مـن  % 10من
املؤسسـات التعليميـة الحكوميـة ،وأن اختبار الخريجين الجدد للحصول
علـى عضويـة النقابـة أساسـي وموجـود فـي العالـم كلـه ملزاولـة املهنـة،
وأن مـا يتـم اليـوم مـن ضغـط أصبـح لـه تأثيـر فـي الكليـات الحكوميـة
والخاصـة.
زيادة الموارد:
وأكـد نجـاح النقابـة فـي تطويـر الخدمـات النقابيـة ومنهـا رفـع املعـاش،
ً
مشـيرا إلـى أن املجلـس الحالـي طالـب بتعديـل فـي قانـون النقابـة لزيـادة
مواردهـا ،ومـن ثـم رفـع املعـاش ملـرة ثانيـة ،األمـر الـذي تتعـاون فيـه كافـة
النقابـات الفرعيـة من خالل تقليـل املصروفات والعمل على زيـادة املوارد.
العالج والرعاية الصحية:
ً
ً
تطويرا
موضحا أنه شـهد
كمـا تطـرق مللف العلاج والرعايـة الصحيـة
ً
جيـدا حتـى اآلن ،ولكـن التطويـر املؤثـر يتمثـل فـي إنجـاز مستشـفى
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م .محمد خضر  ..أمين عام النقابة

املهندسين والتـي تجـري بشـأنها الدراسـات حتـى اآلن ،وسـيتم االنتهاء
مـن تصميماتهـا ً
قريبـا ،ولكـن تمويلهـا ينتظـر تكاتـف وتعـاون جمـوع
املهندسين لدعـم النقابـة فـي هـذا الشـأن.
قانون القيمة المضافة:
وعـن قانـون القيمـة املضافـة ،أفـاد النبراوي بـأن النقابة ومعهـا نقابة
الصيادلـة رفضتـا هـذا القانـون ،ومـن ثـم عطلتـا الئحتـه التنفيذيـة،
ونقابـة املهندسين تضغـط وبقـوة لحـل جـزء مـن أخطـاء هـذا امللـف.
الكادر:
وبشـأن كادر املهندسين والـذي وصفـه النبـراوي بامللـف األكثـر
صعوبـة ،ومـع هـذا نجـح املجلـس العـام املاضـي فـي اسـتخراج مشـروع
لـه ،ولكـن عطلتـه جهـات مسـئولة بالدولـة ولكـن تـم طـرح بديـل لـه وهو
تطبيـق بـدل التفـرغ ً
فـورا.
المحليات:
وبشـأن مهندسـي املحليـات ،قـال نقيـب املهندسين «إننـا نعلـم
مـدى ضعـف مرتباتهـم غيـر الالئقـة علـى اإلطلاق ونسـعى لتحسين
أوضاعهـم املاديـة مـن خلال لقـاءات بين مهندسـي املحليـات والسـادة
املحافظين للضغـط الكامـل».
وأكـد أن نقابـة املهندسني شـاركت بـدور كبيـر فيمـا يتعلـق بالقضايـا
القوميـة ،منها هـرم سـقارة والعاصمة اإلدارية ،كما وصلـت إلى تقديم
ً
روشـتة خاصـة للحفـاظ على هـذه الصناعـة العريقـة ،مؤكـدا علـى أنـه

تـم وضـع مجموعـة مـن التوصيـات للنهـوض بهـا مـن خلال العديد من
ً
مشـيرا إلـى أنـه سـوف يتـم طرحهـا علـى الجمعية
الدراسـات الخاصـة
العموميـة للنقابـة واملقـرر انعقادهـا أول مـارس لرفـع هـذه التوصيـات
للجهـات املعنية.
وفـي ختـام كلمتـه ،أشـار النقيـب أن جميـع أعضـاء املجلـس تعهـدوا
بعـدم ادخـار أي جهـد لخدمـة زمالئهـم فـي كافـة املجـاالت.
الكادر -م .النمر:
وفـي توضيـح يخـص كادر املهندسين ،قـال املهنـدس النمر «لـم ندخر
ً
جهـدا فـي ملـف الـكادر والـذي بدأنـاه بمؤتمـر فـي محافظـة أسـيوط
ومـن بعدهـا عـدة محافظات لالسـتماع ملقترحـات الزمالء املهندسين،
ويجـب علـى الجميـع أن يعلـم أن للمهنـدس قيمـة كبيـرة فـي هـذا البلد،
ً
مشـيرا إلـى أنـه مـن غيـر املنطقـي أن يتقاضـى مهنـدس  1000جنيـه
ً
راتبا.
وقـال «إنـه تمـت مخاطبـة رئيـس الـوزراء السـابق والحالـي بشـأن
الـكادر ولـم يتـم البـت فيـه ،فقمنـا بتقديـم بـدل التفـرغ كبديـل لحين
إقـرار الـكادر ،وقدمنـا مقترحين لرئيـس الـوزراء ،األول صـرف % 30
مـن الشـامل ،أو تقسـيم البـدل لفئـات  500و  600و 800جنيـه وضغطنـا
فـي طلباتنـا حتـى صـدر قـرار بتشـكيل لجنـة كادر مـن عدة جهـات ،من
بينهـا النقابـة.
م خضر ..والحضور المكثف:
مـن جانبـه وصـف املهنـدس خضـر الحضـور املكثـف للمهندسين فـي
جمعياتهـم العموميـة املختلفـة بأنـه نجـاح للنقابـة فـي ربـط املهنـدس
ً
مشـيرا إلـى أن هـذا يمهـد النعقـاد جمعيـة عموميـة فـي مارس
بنقابتـه،
القادم بشـكل جيد والتي سـتعقد ألول مرة في مسـرح نقابة املهندسين.
وأضـاف أن املجلـس الحالي حريص على ترشـيد املصروفـات ،وزيادة
املـوارد للوفـاء بعهـود قطعهـا على نفسـه من تحسين خدمـات اجتماعية
للمهنـدس أو رفع قيمـة املعاش.
وأفـاد أن مشـاكل شـعبة التعديـن والبتـرول تحتـاج إلـى ًحلـول جذريـة
ووضـع تعديـل تشـريعي يسـهم فـي إصلاح األوضـاع ،الفتـا أن املشـكلة
الحقيقيـة فـي سـوق عمـل خريجـي البتـرول ترجـع إلـى قبـول الكليـات
الحكوميـة والخاصـة ألعـداد أكبـر تفوق احتياج السـوق ،مما أسـفر عن
خلـق مشـكلة توفيـر فـرص عمـل للخريجين.
م .آدم -الرعاية الصحية:
كمـا ألقـى املهنـدس آدم كلمـة ألقـى فيهـا الضـوء علـى ملـف الرعايـة
الصحيـة والتـي تـم رفـع حدهـا إلـى  20ألـف جنيـه ،وتطبيـق خدمـة
العلاج الورقيـة إلـى كارنيـه.
الواتـس آب ،واسـتبدال بطاقـة
ً
واسـتعرض ملـف اإلسـكان ،متطرقـا إلـى اإلسـكان االجتماعـي
بالسـادس مـن أكتوبـر واملرحلـة الثالثـة بالعبـور والتـي سـتطرح ً
قريبـا
ومصيـف ريمـاس بالسـاحل الشـمالي ومصيـف بلطيـم.
كمـا تنـاول فـي كلمتـه األنديـة والتـي منهـا مـا يتـم تطويـره ،مثـل نادي
أبـو الفـدا أو مـا سينشـأ مثل نـادي التجمع األول  -بـور سـعيد – الغربية –
أسـوان  -دميـاط الجديـدة  -بني سـويف.
وقـال آدم «إن املحـور الوطني للنقابة شـهد مشـاركات عديـدة وفاعلة،
مثـل قضية صخرة املقطم وجراج روكسـي وسـيول رأس غارب وسـفاجا
وغيرهـا الكثير».
ً
موضحـا أن مسـرح النقابـة لـم تنتـه املفاوضـات
واختتـم آدم كلمتـه
ً
مـع ممـول لتجديـده ً
جزئيـا السـتقبال فعاليات
كليـا ،واآلن يتـم تجديـده
الجمعيـة العموميـة فـي مـارس.

م .عبدالكريم آدم  ..أمين الصندوق المساعد
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النقابة العامة تشتعل بالنشاط
داخل وخارج حدود الوطن

هيئة التحرير

شعبة الهندسة المدنية
رئيس شعبة الهندسة المدنية :هدفنا رفع المستوى العملي للمهندس المدني
من خالل فعاليات الشعبة لمواكبة متطلبات سوق العمل
قمنا بتوقيع عدة بروتوكوالت مع أكبر مراكز التدريب والجامعات
بتخفيضات كبيرة للمتدربين.
لدينا خطة طموحة لعام  2017وأطلقنا عليه عام التدريب.
فـي اجتماع الجمعية العمومية لشـعبة الهندسـة املدنيـة ألقى املهندس
محمـد علاء الديـن عبـد العـال ..رئيس الشـعبة كلمة أشـار فيهـا إلى أن
الشـعبة تعمـل علـى ثالثـة محـاور تتمثـل فـي خدمـة املهنـدس وخدمـة
املهنـة والقضايـا الوطنيـة ،وفـي هـذا اإلطـار ،قامـت الشـعبة بتنظيـم
العديـد مـن النـدوات واملؤتمـرات العلميـة والزيـارات املختلفـة لعدد من
الجامعـات املصريـة وااللتقـاء بالطلاب وأعضـاء هيئـات التدريـس.
وكانـت للـدورات التدريبيـة أهمية خاصة مـن حيث مواكبـة الجديد في
سـوق العمـل املصري واألجنبـي ومعرفة آليات العمل الحديثـة ،وقد وقعت
الشـعبة ً
عـددا مـن البروتوكـوالت مـع أكبـر مراكـز التدريـب والجامعـات
املختلفـة ،مثـل الجامعـة األمريكيـة وجامعـة عين شـمس واألكاديميـة
العربيـة للعلـوم والتكنولوجيا بهـدف تقديم تخفيضات كبيـرة للمتدربني.
كمـا أشـار إلـى أن الشـعبة لديهـا خطـة طموحـة لعـام  2017بحيـث
ً
تدريبـا في مادة أو مادتين ،وأطلقنا عليه عـام التدريب.
يشـهد كل شـهر
فـي ختـام كلمتـه وجـه
علاء الديـن عبـد العـال
الشـكر للدكتـور مهنـدس
محمـد عبد الغنـي ..رئيس
ً
الشـعبة السـابق ،مؤكـدا
علـى أنـه مـن قـام بوضـع
أساسـيات العمـل فـي
الشـعبة ،كما وجـه الدعوة
باملشـاركة
للحضـور
الفعالـة فـي فعاليـات
م .عالء الدين عبد العال -رئيس الشعبة
الشـعبة ،أو مـن خلال
إبـداء آرائهـم لدفـع عجلـة تقـدم النقابـة ،ومـن ثـم تقـدم الوطـن؛ كـون
املهنـدس قاطـرة التنميـة.
وفـي عـرض للمجـاالت االستشـارية بشـعبة الهندسـة املدنيـة أشـار
املهنـدس أحمـد رمـزي وكيـل الشـعبة أن عددهـا يصـل لــ  20مجـاال،
كمـا أوضـح رمـزي أنـه تمـت املوافقـة علـى إضافـة لقـب دكتور لعـدد 28
ً
مهندسـا ،وقيـد جديـد مـن الخـارج علـى عـدد  34واملوافقـة علـى منـح
لقـب استشـاري لعـدد  63فـي مختلـف املجـاالت ،ومنـح ترخيـص مكتـب
استشـاري نوعـي لعـدد  13فـي مختلـف املجـاالت.
المجاالت االستشارية لشعبة الهندسة المدنية:
تصميــم المنشــآت الخرســانية ،وتصميــم المنشــآت
المعدنية ،وترميم وتدعيم المنشآت ،والهندسة الجيو
تقنية ،وتصميم هندســة الطرق والمطارات ،وهندسة
الســكة الحديــد ،وتخطيط النقل والمــرور ،والتصميم
الهيدروليكي لشبكات ومحطات مياه الشرب والصرف
الصحــي ،والتصميم الهيدروليكي لشــبكات مكافحة
الحريــق ،وتصميم أعمال التركيبــات الصحية للمباني،
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وتصميــم شــبكات الري والصــرف ،وتصميم المنشــآت
المدنية للري والصرف ،والتصميم الهيدروليكي ألعمال
تصريف األمطار ،ودرء أخطار السيول ،وأعمال الموانئ
وحماية الشواطئ ،وهندسة المساحة األرضية ونظم
تحديــد المواقع ،وهندســة المســاحة الجوية ونظم
المعلومــات الجغرافية واالستشــعار عــن بعد ،وضبط
الجودة واختبار المنشــآت ،والهندســة البيئية ،وإدارة
مشروعات التشييد ،ومجال الكميات والمواصفات.

ومـن جهتـه وصـف املهنـدس عمـاد تومـاس ..أمين شـعبة الهندسـة
املدنيـة إقبـال الحضـور بالجمعيـة العموميـة بأنـه أكبر نسـبة حضور في
تاريـخ املجلـس الحالـي إن لـم يكـن فـي تاريـخ النقابـة.
وقـام بعرض فيلم تسـجيلي عن نشـاط الشـعبة لعـام  2016ومنها ندوة
إصلاح أنفـاق املرافـق بـدون حفـر مكشـوف ،وحلقـة نقاشـية بجهـاز
التنسـيق الحضـاري وزيـارات قامـت بهـا الشـعبة إلـى كل مـن :كليـة
الهندسـة جامعة املنصـورة ،النقابة الفرعيـة باملنيا ،الجامعـة األملانية،
واللقـاء برئيـس هيئـة اإلسـعاف املصريـة ،وتفقـد آثـار حريـق الرويعـي.
كما اسـتعرض أمني الشـعبة مذكـرات التفاهم التي قامت بها الشـعبة
ومنهـا مع شـركة إيزري شـمال أفريقيـا في يونيو.
فـي نهايـة فعاليـات الجمعيـة العمومية لشـعبة الهندسـة املدنيـة ،ألقى
املهنـدس ثـروت كمـال ميلاد ..أمين مسـاعد الشـعبة ،الضـوء علـى
اللجـان الفنيـة الخارجيـة للشـعبة واملؤتمـرات والنـدوات التـي نظمتهـا.

شعبة الهندسة المعمارية
بعد مناقشات استمرت أكثر من  3ساعات

الجمعية العمومية للهندسة المعمارية تقرر إعادة النظر
في مجاالت عمل المهندس المعماري ..
وتوصي بمشاركة المعماريين في تعديل القانون 119

أكـد الدكتـور مهنـدس ماجـد سـامي إبراهيـم ..رئيس شـعبة الهندسـة
املعماريـة أن أعداد املشـاركني فـي الجمعية العمومية للشـعبة هذا العام
يزيـد ً
كثيـرا عـن مثيلهـم في الجمعيـة العموميـة املاضية ،وهـو ما يعكس
تزايـد الثقـة والتواصـل بني مجلس الشـعبة ومهندسـيها.
علـى مـدى أكثـر مـن  3سـاعات دارت مناقشـات موسـعة بين أعضـاء
الجمعيـة العموميـة للشـعبة حـول جميـع القضايـا املهنيـة والخدميـة
الخاصـة باملهنـدس املعماري،اسـتعرض «سـامي» السياسـة العامـة
ً
للشـعبة مؤكـدا أنها تقـوم على محورين ،أولهما املحـور املهني والحقوقي
للمهنـدس ،والثانـي املحـور الخدمـي ،فيمـا اسـتعرض املهنـدس محمـد
ً
تقريرا مفصال عن نشـاط الشـعبة خالل
محمد حسـنني ..وكيل الشـعبة
عـام .2016
وقـام املهنـدس محمـود العربـي ..أمين مسـاعد الشـعبة بعـرض
األنشـطة املختلفـة التـي قامـت بهـا اللجان الخمسـة للشـعبة والتي تضم
اللجنـة االستشـارية ولجنـة القيـد واملعـادالت ولجنـة الشـكاوى ولجنـة
التـراث ولجنـة املسـابقات.
وعـرض املهنـدس ماجـد نديـم ..أمين الشـعبة خطـة عمـل الشـعبة
خلال عـام  ،2017وهـي الخطـة التـي تقـوم علـى  4محـاور ،تشـمل:
 تفعيـل السياسـة العامـة للشـعبة من خالل اسـتكمال اللوائـح التي تمالبـدء فيهـا (األتعاب  -مزاولـة املهنة – كـود األخالقيات).
 التواصـل مـع الهيئـات واملؤسسـات املحليـة ،مثـل جمعيـة املعماريينولجنـة العمـارة بـوزارة الثقافـة وجهـاز التنسـيق الحضـاري والحمايـة
املدنيـة.
 التواصـل مـع الهيئـات واملؤسسـات اإلقليميـة ،مثـل هيئـة املعماريينوجمعيـة املعماريين األفارقـة.
 التواصل مع الهيئات الدولية ،مثل االتحاد الدولي للمعماريني.لجنة لدراسة مجال عمل المهندس المعماري:
وفـي نهايـة أعمالهـا ،قـررت الجمعيـة العموميـة للشـعبة تشـكيل لجنة
لدراسـة مجـال عمـل املهنـدس املعماري مـع مراجعـة املجاالت السـابقة
فـي الئحـة النقابـة ،علـى أن تضـم اللجنـة رئيـس شـعبة الهندسـة

املعماريـة بالنقابـة ورئيـس جمعيـة املعماريني وثالثة مـن أعضاء مجلس
الشـعبة بالنقابـة ومثلهـم مـن أعضـاء مجلـس جمعيـة املعماريين و4
مهندسين مـن أعضـاء الجمعيـة العمومية للشـعبة ،كما قـررت الجمعية
العموميـة تفعيـل صفحة تواصل املهندسين املعماريني علـى الفيس بوك
لتحقيـق مزيـد مـن التواصـل بين املعماريين املصريني.
الهندسة المعمارية ..جناحان (مهني وعلمي):
وأوصت الجمعية العمومية بضرورة:
- 1تمثيـل شـعبة الهندسـة املعمارية بالنقابـة باعتبارهـا الجناح املهني
للمعماريني.
 - 2تمثيل جمعية املعماريني باعتبارها الجناح العلمي للمعماريني.
علـى أن يتـم تأكيـد ذلـك فـي تعديـل القانـون  ،119ورحبـت الجمعيـة
العموميـة بتوقيـع اختبـارات لخريجـي الكليـات واملعاهـد الهندسـية قبل
منحهـم عضويـة النقابـة ،مـع إجـراء اختبـار تخصصـي قبـل املمارسـة
املعماريـة.
كمـا قـررت الجمعيـة العموميـة للشـعبة نشـر أسـماء الحاضريـن فـي
الجمعيـة العموميـة األخيـرة علـى صفحة الشـعبة علـى شـبكة اإلنترنت.
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النقابة العامة تشتعل بالنشاط
داخل وخارج حدود الوطن

هيئة التحرير

شعبة ميكانيكا  ...عام استثنائي من اإلنجازات
تأهيل المهندسين وفتح أسواق عمل جديدة لهم تتصدر األولويات
والشعبة تعقد مؤتمرها األول برعاية وزارتي النقل والصناعة والتجارة
وتطلق جائزة أفضل مشروع تخرج لطلبة كليات الهندسة
مساهمة مؤثرة وفعالة فى معاينة حريق الرويعى ووضع التقرير الخاص به
في كلمته االفتتاحية ذكر الدكتور حاتم صادق ..رئيس الشعبة عدة محاور
تتضمن تنمية املهندس من ناحية التدريب والتخصصات ،وتأهيله طبقا
ملتطلبات واحتياج سوق العمل داخليا وخارجيا ،باإلضافة لحمايته وتشجيعه.
ً
مشيرا إلى أن الشعبة تحاول بذل املزيد من الجهد لتحقيق آمال وطموحات
مهندسي امليكانيكا والتي لن تتحقق إال بتعاون وتكاتف كافة املهندسني وليس
بمجلس الشعبة فقط.
فتح سوق عمل جديد للمهندسين:
فى تقديمه إلنجازات الشعبة خالل عام  ،2016أشار املهندس عمرو مصطفى..
أمني الشعبة أن مجلس الشعبة ركز على فتح سوق عمل جديد للمهندسني من
خالل عمل دورات تدريبية متخصصة مع جهات معتمدة دوليا للتخصصات
النادرة طبقا الحتياجات سوق العمل ،وتم تحديد تلك التخصصات بعد
التواصل مع املقاولني واملكاتب االستشارية واملصانع ،باإلضافة إلى عمل
بروتوكول تعاون مع جمعية سيدا وهى خاصة بالطاقة والبيئة لتدريب مهندسني
فى الطاقة ،وهو تخصص نادر يوجد فى جامعات قليلة فى مصر ،كما تم توقيع
بروتوكول مع جمعية «أشرى” لعقد دورات فى طلمبات التكييف ودورة فى سحب
الدخان ،والتى شارك فيها عدد كبير من املهندسني ،وكذا تم التوقيع مع شركة
 SKF LLCفى مجال نشر املعرفة والحلول التكنولوجية والهندسية والتدريب
ملهندسى امليكانيكا.
تعزيز روح االبتكار والبحث:
وفى إطار تعزيز روح االبتكار والبحث لدى طلبة كليات الهندسة فى الدراسات
الجامعية ودعم وتشجيع املبتكرين على املساهمة الفعالة فى بناء اقتصاد معرفي
ملصر ،فقد أطلقت الشعبة جائزة أفضل مشروع تخرج لطلبة كليات الهندسة
باالشتراك مع شركة  ،SKFوتم توزيع جوائز مالية كبيرة على الفائزين،
وركــــزت املــســابــقــة على
ضرورة أن يخدم املشروع
الصناعة وإمكانية توظيفه
وتــطــبــيــقــه ،ومـــاءمـــة
الفكرة املقدمة باملشروع
صــنــاعـ ًـيــا وتــكــنــولــوجـ ًـيــا
ومعالجة مشكلة صناعية
م .عادل درويش
أو تكنولوجية ،وإمكانية م .نميرى عساوى
 أمين مساعد الشعبةتطوير البحث إلى مشروع  -وكيل الشعبة
ابــتــكــاري قــابــل للتطبيق
االقتصادي.
واهتمت الشعبة بتناول مشاكل الصناعة والصعوبات التي تواجهها ،فعقدت
ورشة عمل بحضور رجال الصناعة ناقشت فيها صناعة السيارات واملعوقات
التى تواجهها فى مصر ،ووضع رؤية واستراتيجيات واضحة لخلق مستقبل
أفضل وخرجت بمجموعة من التوصيات التي ُرفعت للجهات املعنية.
في عام  2016عقدت الشعبة مؤتمرها األول تحت رعاية وزارة النقل ووزارة
الصناعة والتجارة ،بهدف التواصل بني كل من ينتمي للهندسة امليكانيكية
في مصر من استشاريني ومصنعني والذين ينقلون خبراتهم العلمية والعملية
لحديثي التخرج من خالل ورش العمل والندوات التي عقدت على هامش
املؤتمر.
وقد شهد املؤتمر تكريم عدد من أعالم ورواد الهندسة امليكانيكية ،وكانت
موضوعات الطاقة الشمسية ،وتحلية املياه باستخدام الطاقة الشمسية،
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وأنظمة البخار واملياه الساخنة على
الئحة املؤتمر.
وفــى إطــار مشاركتها املجتمعية،
أوضـــح أم ــن شعبة امليكانيكا أن
الشعبة ساهمت فــي وضــع تقرير
حريق الرويعي الــذى وقــع في مايو
املاضيَ ،ومثل الشعبة فى لجنة تقصى
الحقائق التي شكلتها النقابة من كبار
د.م .حاتم صادق -رئيس الشعبة
املهندسني املتخصصني في املجاالت
املختلفة ملعاينة موقع الحريق ،وتحديد أسبابه والتوصية بكيفية معالجة
آثــاره ،وسبل الوقاية لعدم تكراره ،كل من الدكتور مهندس حاتم صادق..
رئيس الشعبة وأستاذ مادة مكافحة الحريق بكلية الهندسة باملطرية -جامعة
حلوان ،واملهندسة انتصار أحمد عباس ..عضو املجلس األعلى للنقابة العامة
للمهندسني واستشاري السالمة.
وتحرص الشعبة على عقد لقاءات وزيارات ألعضاء الشعبة فى النقابات
الفرعية ،للوقوف على املشاكل التى تواجههم ،وطرح سبل وطرق حل تلك
املشكالت.
خطة عمل مجلس الشعبة لعام :2017
كما استعرض املهندس عمرو مصطفى خطة عمل مجلس الشعبة لعام ،2017
والتى كان من أهمها بحث عمل مؤتمر استخدامات الطاقة الجديدة واملتجددة
فى مصر وهو أكبر مؤتمر دولى وعاملى ،ويكون بالتنسيق مع الجمعيات العاملية،
وبحضور كبرى الشركات وممثلى الدول الكبرى فى استخدامات الطاقة،
باإلضافة إلى عمل لقاءات مع الشركات الصناعية التى تواجه مشاكل وعمل
“ورش عمل” لحل مشاكلها مع املتخصصني فى املجال مثل شركات األسمدة
وشركات صناعة الــدواء ،كذلك التواصل مع الجمعيات التخصصية لوضع
بنوك أسئلة تقييم املهندسني سواء فى مستوى املهندس املحترف أو املهندس
االستشاري وعمل دورات تأهيلية لهم لتفعيل الئحة مزاولة املهنة للشعبة
امليكانيكية.

شعبة الهندسة الكهربائية
رئيس الشعبة:

االبتكارات والبحث والتطوير وريادة األعمال وربطها باحتياجات
المجتمع أهم أهداف شعبة الهندسة الكهربائية.
وضع ضوابط لمناقشة المهندسين المتقدمين بطلبات
للحصول على لقب مهندس استشاري

تحسين معامـل
التاليـة ،منهـا :إدارة املشـروعات االحترافيـة (،)PMP
عام  ..2016وأهداف الشعبة:
ً
ضمـن فعاليـات الجمعيـة العموميـة لشـعبة الهندسـة الكهربائيـة ألقـى القـدرة وتنظيـم القـدرة غيـر الفعالـة ،إدارة نظـم الطاقة طبقـا ملعايير
د.م فـاروق الحكيـم ..رئيـس الشـعبة كلمـة أفـاد فيهـا أن عـام  2016شـهد ومواصفـات  ،ISO 50001تكنولوجيا الطاقة املتجـددة ،الوقاية ملنظومة
ً
ً
نشـاطا ملحوظـا فـى تنفيـذ أهـداف الشـعبة التـى تتمثـل فـي العمـل علـى الطاقـة الكهربائيـة ،أنـواع الصيانـة واختبـارات املحـوالت الكهربائيـة،
تحقيـق وتنفيـذ أهـداف النقابـة ومهـام واختصـاص الشـعبة ،ومنهـا إجـراءات السلامة والصحـة املهنيـة طبقـا ملعاييـر األوشـا ،التأريـض
املسـاهمة الفعالـة فـي تطويـر التعليـم الهندسـي والتأهيـل الهندسـي وأنـواع الحمايـة الكهربائيـة.
وعـن النـدوات التـي عقدتها الشـعبة قال الحكيـم «عقدنا عـدة ندوات
ومزاولـة املهنـة ،وأن تكـون الشـعبة هـى املرجـع األساسـي ملهندسـي
الكهربـاء للتعبيـر عن مهاراتهم وطموحاتهـم وأحالمهم وتقديم خدمات حضرهـا كبـار الخبـراء املتخصصين ،مثـل نـدوة عـن إنشـاء املحطـات
النوويـة فـى مصر ،ونـدوة عن قانـون الكهربـاء ،وندوة
متميـزة تعمـل علـى رفـع مسـتوى األحـوال املعيشـية
عـن الطاقـة النوويـة ،ونـدوة بعنـوان الحاضـر والرؤية
املصـري ،ووضـع حلـول للمشـاكل
للمهنـدس واملواطـن
ً
املسـتقبلية للطاقـة الجديـدة واملتجددة.
التـي يواجههـا املهنـدس ،وأيضـا زيـادة املـوارد وإدارة
وأشـار رئيـس الشـعبة أن اللجنة االستشـارية لشـعبة
االسـتثمارات السـتقاللية صنـع القـرار والقـدرة علـى
الهندسـة الكهربائيـة قامـت بوضـع ضوابـط ملناقشـة
التنفيذ ،وتقديم االستشـارات والخدمات للمشـروعات
املهندسين املتقدمين بطلبـات للحصـول علـى لقـب
الهندسـية ،وتشـجيع االبتكار والبحث والتطويـر وريادة
مهنـدس استشـاري ،كمـا تقـوم اللجنـة بفحـص
األعمـال وربطهـا باحتياجـات املجتمـع.
شـهادات أبنائهـا مـن املهندسين الحاصلين علـى
تحويل مبنى النقابة إلى مبنى موفر للطاقة :د.م .فاروق الحكيم -رئيس الشعبة
شـهادات البكالوريـوس مـن خـارج جمهوريـة مصـر
وعـن اإلنجـازات التـي تحققـت خلال العـام املاضـي أشـار إلـى توقيـع العربيـة ،وكـذا إضافـة لقـب دكتـور للمهندسين الحاصلين علـى درجـة
بروتوكـول تعاون بني النقابة ومشـروع تحسين كفاءة الطاقـة في اإلضاءة الدكتـوراه سـواء من داخـل الجمهورية أو مـن خارجها ،وهى فى سـبيلها
واألجهـزة املنزليـة التابـع لـوزارة الكهربـاء والطاقـة املتجـددة والشـركة لتحقيـق ذلـك اسـتعانت الشـعبة باملهندسين ذوى الخبـرة فـى جميـع
القابضـة لكهربـاء مصر ،ومن خلال بروتوكول التعـاون ،تم تحويل مبنى املجـاالت التـى تضمهـا شـعبة الهندسـة الكهربائيـة ،ومـن أجـل تحقيـق
النقابـة إلـى مبنـى موفـر للطاقـة مـن خلال تغييـر وحـدات اإلنـارة إلـى ذلـك كلـه تنعقـد اللجنـة كل شـهر بواقع جلسـتني ملناقشـة االستشـاريني
ملبـات  ،LEDوقـد اسـتفادت النقابـة كأول نقابة مهنية أهلية من املشـروع وجلسـتني ملناقشـة مـا يـرد للجنـة مـن طلبـات القيـد الجديـد مـن خارج
بهـدف تحقيـق نسـبة وفـر فـي اإلضـاءة بلغـت  % 66وخصص لذلـك  134جمهوريـة مصـر العربيـة وكـذا جلسـتني ملناقشـة درجـة الدكتـوراه.
ألـف جنيـه مناصفـة بين النقابة واملشـروع ،حيث تـم االنتهاء مـن حوالى
وأوضـح أن اللجنـة االستشـارية للشـعبة عقـدت خلال العـام املاضـي
ً
ً
اجتماعـا ،تـم خاللهـا املوافقـة علـى عـدد ً 145
 % 90مـن املشـروع،
طلبـا ،منهـا 25
مشـيرا إلـى أن نقابة املهندسين أصبحـت بيت خبرة 37
ً
ً
فـى إعداد دراسـات خفض اسـتهالك الكهربـاء ،داعيا النقابـات األخرى طلبـا لألعمـال الكهربائيـة للمنشـآت 15 ،لنظـم املعلومـات  6 ،نظـم
إلى االسـتفادة مـن هذا املشـروع.
االتصـاالت 18 ،توزيـع الطاقـة الكهربائيـة 5 ،لنظـم القيـاس والتحكـم،
وأضـاف أن مجلـس الشـعبة وافـق علـى عقـد الـدورات التدريبيـة  8لتخطيـط املشـروعات ودراسـة الجـدوى 9 ،نظـم إدارة الجـودة8 ،
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لنظـم الحاسـبات 2 ،لألجهـزة الطبيـة 30 ،الطلبـات التـي تـم تأجيلهـا
وأخيـرا عـدد الطلبات التـي تم رفضهـا ً 19
ً
طلبا.
السـتكمال املسـتندات،
وعـن طلبـات القيد للمهندسين الحاصلني علـى بكالوريوس الهندسـة
مـن الخـارج ،أفـاد رئيـس شـعبة الهندسـة الكهربائيـة أنـه تـم عقـد
ً
اجتماعـا للجنـة القيـد حيـث تـم قبـول  169طلـب قيـد وتأجيـل 12
37
السـتكمال املسـتندات ،وتـم رفـض  7طلبـات قيـد ،وتـم إضافـة لقـب
دكتـور لــً 180
طلبـا ورفـض  ً5طلبـات إلضافـة لقـب دكتـور.
ومـن إنجـازات الشـعبة أيضـا املشـاركة فـى افتتـاح معمـل الهندسـة
الكهربائيـة بكليـة الهندسـة -جامعة حلوان ،وكان للشـعبة تأثير كبير فى
عمليـة إهـداء الهندسـة الكهربائية عن طريق شـركة شـنيدر إليكتريك،
وكـذا تـم اإلعداد ملؤتمر الطاقة ،وقامت الشـعبة بزيـارة بعض الجهات،
منهـا املركـز القومى للتحكـم فى الطاقة وأحـد محطات إنتـاج الكهرباء
(الكريمـات – سـيدى كريـر) ،عـدة زيـارات إلـى كليـات الهندسـة لعقـد
لقـاء مـع طلبة السـنوات النهائيـة -أقسـام الكهرباء.
وفى السـياق نفسـه ،أشـار م .أشـرف نصير  ..وكيل الشـعبة أنه تم وضع
خطة الدورات التدريبية لعام  2017ملهندسـى الشـعبة بالتعاون والتنسـيق
مـع لجنـة التدريـب ،كمـا تم االتفـاق على االتصـال بالشـركات الصناعية
لتقديـم فـرص تدريبيـة للمهندسين حديثـى التخـرج ،علـى أن يتـم
االهتمـام بالجانـب التدريبى العملـى بعد االنتهاء من الـدورات التدريبية.
وأضـاف نصـر ..شـاركت الشـعبة فـى إعـداد الالئحـة التنفيذيـة لكود
أخلاق املهنـة والتواصـل مـع الجمعيـة العلميـة ملهندسـى االتصـاالت
الطالعهـم علـى أنشـطة خدمـات الجمعيـة العلميـة ملهندسـى مصـر،
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وعـن اسـتعادة الـدور املصـرى فـى أفريقيـا ،شـاركت الشـعبة فـى إقامة
نـدوة بعنـوان اسـتعادة الـدور املصـرى فى أفريقيـا ،وقامت بعقـد مؤتمر
إدارة الطلـب علـى الطاقـة الكهربائيـة فـى الـدول العربيـة شـاركت فيـه
العـراق وسـوريا والسـعودية واألردن وتونـس.
كمـا أكد م .أحمد فؤاد عبد السلام ..أمني شـعبة الهندسـة الكهربائية
علـى أن الشـعبة لديهـا خطة جيـدة لعـام  2017لتحقيق طموحـات وآمال
مهندسـى الكهربـاء مـن التخصصـات الرئيسـية املختلفة ،ومنهـا القوى
واآلالت الكهربائيـة ،واالتصـاالت ،واإللكترونيات ،وهندسـة الحاسـبات
وتكنولوجيـا املعلومـات ،ونظـم التحكـم والقياسـات ،وهندسـة طبيـة
وحيويـة ،لرفـع املسـتوى العلمـى واملهنـى ونشـر الوعـى الهندسـى بين
مهندسـى الشعبة.
ومـن جانبهـا أشـارت م .منـال امللا ..أمين مسـاعد الشـعبة ،إلـى أن
مجلـس الشـعبة يهـدف لتوعيـة وإطلاع املهنـدس بـكل مـا هـو جديـد
فـى مجـاالت الهندسـة الكهربائيـة وعقـد برامـج ودورات تدريبيـة
ومؤتمـرات وورش عمـل فـى مجـال الطاقـة الكهربائيـة ،كمـا
ونـدوات ً
تهـدف أيضـا إلـى إعـداد قاعـدة بيانـات للشـركات العاملة فى شـركات
الطاقـة الكهربائيـة ،خاصة الطاقـة الجديدة واملتجددة ودعم وتشـجيع
الدراسـات فى مجال الطاقة واملسـاهمة فى تعديل وإصدار التشـريعات
والقوانين واللوائـح التـى تنظـم عمـل قطـاع الكهربـاء فـى خدمـة
مسـتهلك الكهربـاء ،واملسـاهمة فـى وضـع الحلول ملشـاكل :جـود التغذية
الكهربائيـة  -الفقـد فـى الطاقـة الكهربائيـة  -دراسـة مشـاكل شـركات
اإلنتـاج والنقـل والتوزيـع للكهربـاء.

شعبة الغزل والنسيج
رئيس الشعبة:

«الغزل والنسيج» تمثل العمود الفقرى للصناعة فى مصر
تعيين نائب لرئيس مجلس الوزراء مختص بشئون صناعة الغزل والنسيج.
تفعيل قانون تفضيل المنتجات المحلية رقم  5لسنة .2015
الغـزل والنسـيج
فـي كلمتـه رحـب د.م حمـاد عبداللـه ..رئيـس شـعبة ً
أعضاءهـا
ـا
واصف
بالحضـور فـي فعاليـات الجمعيـة العموميـة للشـعبة،
ً
ً
معربا عن سـعادته بعدد الحضـور ،الفتا أن
بحمـاة أهـم صناعة وطنية،
النقابة هي بيت كل مهندسـي مصر ،وأن هذه الجمعية هي تكليل لجهود
الشعبة على مدار عام كامل.
وأكـد رئيـس الشـعبة أن النقابـة عملـت خلال الفتـرة املاضيـة علـى
تحريـك ملـف «نهـوض صناعـة الغـزل والنسـيج» والتـي تمثـل العمـود
ويعمـل بهـا  % 25مـن حجم العمالـة ،و30
الفقـري للصناعـة فـى مصـرً ،
ّ
 %مـن حجـم الدخـل القومـي ،الفتا أن الدولـة صدرت في عـام  2010ما
ً
يقدر بـ  42مليار دوالر منسوجات للعالم ،مؤكدا أن تدهور صناعة الغزل
والنسـيج لـم يمكـن الدولـة مـن الوصول إلـى  5مليـارات من الـدوالرات،
ً
طبقا ملا أعلنته الجهات الرسمية عن إجمالي الصادرات من املنسوجات
ً
الصحراويـة بأقطـان قصيـرة التيلة باملياه املعالجـة نظرا إلى أنه
لعام .2016
يتم زراعته حاليا بمياه الصرف الصحي.
وأضاف ..إننـا نسـتطيع توفيـر أكثـر مـن مليـار ومائتين مليـون دوالر
 قيام وزارة الزراعة باسـتغالل املناطق الصحراوية بعد دراسـتهاالسـتيراد قطـن مـن (باكسـتان وبنجالديـش) بنظـام ري يتـم بامليـاه
ً
واملوافقـة عليهـا لالسـتخدام لزراعة األقطان قصيرة ومتوسـطة
اقتراحا بزراعة طريق العلمني-
املعالجـة من الصرف الصحي ،وقدمنـا
التيلة ،مثل طريق العلمني بعرض  2كيلومتر يمني ويسـار الطريق
وادى النطـرون بطـول  135كيلـو متـرا مربعـا ،بمـا يعـادل  540كيلـو مترا
بطول  135كم  ،كما أشار رئيس الجمهورية إلى ذلك.
مربعـا ،ويمكننـا الحصـول علـى  22مليون قنطـار قطن قصير ومتوسـط
 تعيين نائب لرئيس مجلس الوزراء مختص بشـئون صناعة الغزلالتيلـة ،نسـتخدم منهـا  5.7مليـون قنطـار لتشـغيل كامـل طاقـة املصانـع
والنسيج.
املصرية أكثر من “مليون وخمسمائة ألف عامل”.
 إصدار قرار جمهوري ملنع التشتت الحالي فى أمور الصناعة.وطالـب عبد اللـه بمنع تصدير الغـاز الخام أو حرقه
 قيـام وزارة الزراعـة وأجهزتهـا الفنيـة والبحثيـةللحصـول على طاقة كهربيـة والعمل على هدرجة الغاز
باستنباط أصناف وسالالت جديدة من القطن قصير
فـى مصـر للحصـول علـى الغـازات السـائلة الالزمـة
ومتوسط التيلة.
للصناعة ،وإيقاف أي دعم للصادرات من املنسـوجات
 إنشـاء صنـدوق موازنـة ألسـعار القطـن يكـون قـادراًعلـى أقمشـة مسـتوردة مـن الخـارج ،ومنـع اسـتيراد
علـى التدخـل وقت انخفاض األسـعار لتعويـض الفالح
أقمشـة تحـت أى حجـج واهيـة ،بجانـب دعـم الفلاح
ومساعدته على االستمرار فى زراعة القطن.
املصري فى املراحل األولى لزراعة األقطان.
 توفيـر  10ماليين مـن الـدوالرات للشـركة القابضـةوأشار إلى أن النقابة حققت من خالل جهود املجلس
لشـراء شـعر القطـن مـن موازنـة الشـركة القابضـة
حماد عبداهلل -رئيس الشعبة
الحالـي رفـع املعـاش إلـى  700جنيـه ،وصـرف إعانـة د.مّ .
والقطاع الخاص.
بطالة ملن ال عمل له ،الفتا إلى أن النقابة تسعى جاهدة
 تحديث الشـركات باآلالت واملعـدات الحديثة بهدف زيادة اإلنتاجإلجراء تعديالت على قانونها لتتمكن من زيادة معاشاتها.
وتحسني الجودة والقدرة على املنافسة والتحول من الخسارة إلى
الربح.
توصيات شعبة الغزل والنسيج:
 النظـر فـى دراسـة عـدم طرح شـركات قطـاع األعمـال بالبورصةأعلنـت الجمعيـة العموميـة العاديـة لشـعبة هندسـة الغـزل والنسـيج
للحفـاظ علـى األصـول اإلنتاجيـة لضمـان اسـتمرار النشـاط،
برئاسـة الدكتـور حمـاد عبد اللـه ،ثالث عشـرة توصية تهـدف للنهوض
الفتـة إلـى أنـه يتـم ً
حاليـا طرح فكـرة بيع شـركات قطـاع األعمال
بصناعة الغزل والنسـيج بعنوان «الغزل والنسـيج أمل االقتصاد الوطني
بالبورصة كنوع من الخصخصة املتدرجة.
فى مصر» وتضمنت:
ً
محليـا واالعتمـاد علـى
 وقـف اسـتيراد األقمشـة التـي تنتـجالكميات
توفير
لضمان
القطن
لزراعة
ثابتة
سياسة
 ضرورة وضعً
اسـتخدامها من السـوق املحلـي تفعيلا لقانون تفضيـل املنتجات
املطلوبـة مـن القطن طويـل التيلة خاصـة أن املسـاحة املنزرعة ال
املحلية رقم  5لسنة .2015
تتعدى  100ألف فدان وال تفي بحاجة الصناعة املحلية.
 إصـدار قـرارات بعـدم اسـتيراد األقمشـة للجهـات السـياديةالطـرق
ويسـار
 اسـتصدار قـرار جمهـوري بزراعـة 2كـم يميناملستخدمة بها واالعتماد على تصنيعها ً
محليا.
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شعبة الهندسة الكيميائية والنووية
رئيس الشعبة:

نهدف خالل عام  2017إلقرار ضم
أقسام البتروكيماويات وتكرير البترول
والهندسة البيئية إلى شعبة الهندسة
الكيميائية والنووية.

خلال انعقـاد جمعيتهـا العموميـة العاديـة دار نقـاش مهـم بين رئيـس
الشـعبة ..املهنـدس خالد العطار وبني الحاضرين من مهندسـي الشـعبة
حـول أهـم القضايـا التـي تتعلـق بهـم وباملهنـة ،والتـي مـن أهمهـا العمل
علـى حـل مشـكلة عـدم اسـتيعاب املجتمـع لطبيعـة الهندسـة الكيميائيـة
ومخرجـات املهنـدس الـذي يعمـل فيهـا نتيجـة الخلـط بين املهنـدس
الكيميائـي وخريجـي كليـة العلوم  -شـعبة كيمياء ،السـيما أن هذا الخلط
يمتـد لصاحـب القـرار مـن أصحـاب الشـركات أو رؤسـاء القطاعـات
ً
مشـيرا في الوقت نفسـه
بشـركات األعمـال والقطـاع العـام والحكومـي،
إلـى مـا حـدث خلال العـام املاضـي مـن زيـادة التواصـل مـع مهندسـي
الشـعبة ،والسـعي لحـل املشـكالت املتعلقـة بهـم وباملهنـة.
وعرضـت أمين مسـاعد شـعبة
الهندسـة الكيميائيـة والنوويـة م.
ً
تقريـرا عـن أعمـال
أمينـة حسـن،
الشـعبة خلال العـام املنصـرم،
والتـي كان مـن أهمهـا الـدور
الـذي لعبتـه الشـعبة فـي تقريـر
لجنـة تقصـي الحقائـق الخـاص
بحريـق منطقـة الرويعـي بالعتبـة،
ودورهـا الواضـح فيمـا يتعلـق د.م .خالد العطار -رئيس الشعبة
باملشـروعات املميـزة ،وكذلـك املشـروعات
الصغيـرة واملتوسـطة مـن خلال االجتمـاع مـع
أعضـاء هـذه اللجنـة بمجلـس النـواب بغـرض
تسـهيل إقامـة مشـروعات الشـباب وتذليـل
العقبـات التـي تواجههـم ،باإلضافـة إلـى عقـد
العديـد مـن الندوات ،وحضـور املؤتمـرات والتي
يهـدف كل منهـا للتواصـل مـع مهندسـي كيميـاء م .أمينة حسن
ونـووي ،واالرتقـاء بهـم وباملهنـة ،والعمـل علـى  -أمين مساعد الشعبة
حـل املشـكالت املتعلقـة بتخصـص الشـعبة ومهندسـيها.
كمـا عرضـت خطـة الشـعبة عـن أعمالهـا املرتقبـة خلال عـام ،2017
والتـي مـن بينهـا التواصـل مـع وزارة البيئـة إليقـاف إصـدار شـهادات
استشـاري ،وكذلك إقـرار ضم أقسـام البتروكيماويات وتكريـر البترول
والهندسـة البيئيـة إلـى شـعبة الهندسـة الكيميائيـة والنوويـة ،باإلضافة
إلـى إعـداد الشـعبة لالحتفـال بمـرور ً 70
عامـا علـى تخـرج أول دفعـة
هندسـة كيميائيـة فـي مصـر.
وحضـر فعاليـات الجمعيـة العموميـة كل مـن م .زينـب أحمـد فهيـم..
وكيل الشـعبة و د.م /إبراهيم إسـماعيل ..أمني الشـعبة و م .محمد عزب،
وغيرهم مـن أعضاء مجلس الشـعبة  .
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شعبة التعدين والبترول
وكيل الشعبة:

ضرورة ترشيد أعداد المقبولين
بتخصص البترول والحد من فتح أي
برامج جديدة في هندسة البترول
رئيس الشعبة د.م .مصطفى طنطاوى
يعتذر عن عدم الحضور ألسباب مرضية..
مجلة المهندسين ...سالمتك.

فـي إطـار انعقـاد الجمعيـة العموميـة لشـعبة التعديـن
والبتـرول ،أكـد املهنـدس محمـد محمـود هريـدي ..وكيـل
الشـعبة علـى حـرص أعضـاء مجلـس الشـعبة لتطويـر املهنـة
وتقديـم الخدمـات املختلفة ملهندسـيها ،كما طالب املهندسين
بضـرورة التواصـل مـع النقابـة وإرسـال مقترحاتهـم مـن أجل
تقديـم كل مـا هـو جديـد ملهندسـي البتـرول.
ومـن جانبهـا قامـت املهندسـة نهـى حجـاج الشـال ..أمين
مسـاعد الشـعبة بعـرض لنشـاط الشـعبة خالل عـام  2016وما
قامـت بـه مـن نـدوات ودورات تدريبية للمهندسين ،ثـم قدمت
ً
عرضـا للتوصيـات التـي خرجـت بهـا الشـعبة ،ومنهـا ضـرورة
التوعيـة باملشـكلة الحالية لترشـيد أعـداد املقبولين بتخصص
البتـرول والحـد من فتـح أي برامج جديدة في هندسـة البترول
وتكامـل تخصصـات املنبـع واملصـب ،وضـرورة التنسـيق بين
جميـع مؤسسـات الدولـة لتحقيـق توازن بين العـرض والطلب،
ً
اسـتعدادا
كذلـك إعـداد دراسـة عن برامج البتـرول وتطويرها
للمستقبل .
حضـر فعاليـات الجمعيـة العموميـة كل مـن املهنـدس محمـد
علـي إبراهيم ..أمني شـعبة التعديـن والبتـرول ،واملهندس وائل
فـراج ..عضـو املجلـس األعلـى ،واملهنـدس ميخائيـل إميـل..
عضـو مجلـس الشـعبة.

لجنة اإلعالم ونشاطها
تم إنشـاء لجنـة اإلعالم بالنقابة العامة للمهندسين
وكان الهـدف منهـا الربـط بين إدارة املجلـة وبين
اللجنـة ،وقـد بـدأت اللجنـة عملهـا بجمـع األسـئلة
املتعلقـة بالسـادة املهندسين كاملعـاش والـكادر
والرعايـة الصحيـة والتعليـم الهندسـى وتصنيـف هذه
األسـئلة وإرسـالها للإدارات املختصـة للـرد عليهـا..
عملـت اللجنـة على تقييم صفحـة النقابة علـى الفيس
بـوك ،واقترحـت اللجنـة ضـرورة إنشـاء خـط سـاخن
للـرد علـى استفسـارات املهندسين طـوال اليـوم ،كمـا

ناقشـت اللجنـة عمـل دورات تدريبيـة ملوظفـى إدارة
اإلعلام ومناقشـة عمـل مؤسسـة إعالميـة داخـل
النقابـة وتعيين متخصصني فـى الجرافيـك ،والتعاقد
مـع شـركة متخصصـة فـى اإلعالنـات ،وتعقـد اللجنـة
اجتماعـات دوريـة مـع املستشـار اإلعالمـى ومـع رئيس
التحريـر لعـرض خطـة املجلـة ..وقـد عقـدت اللجنـة
ورشـة عمل للنقابـات الفرعية حضر حوالـى  11نقابة،
ونوقـش فيهـا :مدخـل إلـى فنـون الكتابـة الصحفيـة-
الكـود األخالقـى للمهنـة -أدوات التواصـل االجتماعى.

م .ماهر مخلوف

وفاة الوزير اللواء المهندس سعد شعبان
ُ
توفـى السـبت  11فبرايـر  2017الوزيـر
اللـواء املهنـدس /سـعد شـعبان ..مؤسـس
مكتبـة النقابـة العامـة للمهندسين فـي
نوفمبـر عـام  1984ورئيس تحريـر املجلة ملدة
13عامـا حتـى عـام .1988
لـم تنـس نقابـة املهندسين إسـهامات
الرجـل ،حيـث تواصلـت معـه لجنـة املكتبـات
بعـدة زيـارات تقديرا لـدوره البارز فـي إحياء
الحيـاة الثقافيـة بالنقابـة كان آخرهـا يـوم
األربعـاء  3فبرايـر  ،2016حيـث كرمه النقيب
املهنـدس طـارق النبـراوى في منزلـه وأعطاه
ً
تقديـرا لجهـوده.
درع النقابـة
ولـد املهنـدس سـعد شـعبان فـي  1نوفمبـر
 1928بمحافظـة اإلسـكندرية .متـزوج ولـه
ابنـان.
حصـل علـى بكالوريـوس هندسـة كهربيـة
مـن جامعـة اإلسـكندرية  ،1951إجـازة
طيـاري الخطـوط الجويـة بمرتبـة الشـرف

 ،1958ماجسـتير املالحـة الجوية من االتحاد
السـوفييتي بامتيـاز مع مرتبة الشـرف .1960
شـغل وظيفـة ضابـط مهندسـي أركان
حـرب بالقـوات الجويـة حتـى رتبـة لـواء
 ،1974مديـر مكتـب نائـب رئيـس الجمهوريـة
 .1976-1988عضـو أكاديميـة البحـث العلمـي
والتكنولوجيـا ،عضـو اتحـاد الطياريـن
الدولـي بباريـس ،عضو اللجنة الفنية لشـئون
الفضـاء الخارجـي بـوزارة البحـث العلمـي.
محكـم لنشـر الثقافـة العلميـة بمنظمـة
اليونسـكو بباريـس.
رئيـس تحرير مجلة الكليـة الجوية ببلبيس،
رئيـس تحرير سلسـلة العلـم والحيـاة بالهيئة
العامـة للكتـاب ،رئيس لجنـة الثقافـة الجوية
والفضـاء بنـادي الطيـران املصـري ،رئيـس
تحريـر مجلـة املهندسين بالقاهـرة 1975-
 ،1988املستشـار العلمـي لبرنامـج عالـم
الفضـاء والطيـران باإلذاعـة والتلفزيـون.
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حوار

حوار مع المهندس محمد النمر
وكيل نقابة المهندسين

أجرى الحوار :رئيس التحرير

يسـحرك بابتسـامته وسـعة صـدر ال تنضـب وسـط جحيـم عمـل ال يتوقـف  ..ال يقـول ألحـد “ال” ..هـو المهنـدس محمـد النمـر
وكيـل النقابـة ،بيننـا تاريـخ طويـل تختلط فيه الصداقة والسياسـة ..طول عملى فى رئاسـة تحرير مجلة المهندسـين كان يبدو
الرجـل الخفـى  ،البعيـد عـن األضـواء  ،يحمـل علـى عاتقـه العديـد مـن الملفـات الهامـة  ..وفىظنـى أهمهـا القانـون ..الـكادر..
اللوائـح المختلفـة ،وجميعهـا ملفـات نحـن فـى أمـس الحاجـة إليهـا ..إنهـا تكويـد العقـل الجمعـى لجماعة المهندسـين.
رئيس التحرير :مهندس محمد النمر ..أنتم وكيل نقابة المهندسين ،قدِّم نفسك للزمالء
المهندسـين“ :النشـأة ..التعليـم ..التكويـن االجتماعـي والثقافـي ..النشـاط الطالبـي
والنقابي”.
م .محمـد النمـر :أنـا مـن أسـرة مصريـة جذورهـا تجمـع بين صعيـد مصـر
وفالحيهـا“ ،مصريين حتـى النخـاع” ،أبـى كان ضـد اإلنجليـز واالحتلال،
وأمـي كانـت عاشـقة للثـورة وإلى تعليـم األبناء ،واالثنـان قاما بتربيـة أبنائهم
علـى احتـرام الكبيـر ،وحـب وطنهـم ..نشـأت فـي جيـل الثـورة والحلـم ،وكنـا
نقـرأ املسـرحيات العامليـة ،ونطلـع علـى مـا ُيكتـب مـن اليسـار واالشـتراكيني
والليبراليني ،فكانت ثورة يوليو.
فـى املرحلة الثانوية التحقت بمنظمة الشـباب االشـتراكي ،وتعلمت النظام
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وااللتـزام ..التحقـت بهندسـة عين شـمس ،حيـث كانـت بـؤرة العمـل الوطني،
والبوتقة التي نضجت فيها ،شـاركت فـي مجالت الحائط في ممر الصحافة،
وفـي اتحـاد الطلاب والجماعـات الثقافيـة واالجتماعيـة والتـي كانـت تتميـز
بهـا الكليـة فـى ذاك الوقـت ،واملؤتمـرات واملظاهـرات التـي عقدت فـي مدرج
فلسـطني ،وقـد اقتحـم األمـن املركـزي علينـا ونحـن معتصمـون فـي املـدرج
الجوع في يناير  ،1977وكنت من املمثلني
الشـهير ،كما شـاركت في مظاهرات
علـي ُ
عـن الطلبـة للتحـدث مـع مجلس الشـعبُ ،قبـض َّ
وسـجنت ،وخرجت فى
نهايـة  77في تلك القضية الشـهيرة ،هكذا عشـت التجربـة بالكامل ،تخرجت
فى هندسـة عني شـمس ،حصلت على بكالوريوس الهندسـة الكهربائية وكنت
من األوائل فى ذلك الوقت ..كان يأتي لألوائل خطابات بالتعيني فورًاُ ،
وعرض

َّ
علـي أكثـر من مـكان .وعملـت بالصدفة فى شـركة النيـل للهندسـة العمومية،
وهي قطاع عام.
ثـم عملـت فـى الخليـج ،وكنـت أول مهنـدس استشـاري فـى نظـم التحريـك
الكهربائيـة فـى مصـر واملنطقـة العربيـة ،سـافرت أوروبـا وتعرفـت علـى
التكنولوجيـا املتقدمـة ،وعندمـا عـدت إلـى مصـر فتحـت مكتبـي االستشـاري
 ،وطـوال هـذا املشـوار كانـت همـوم نقابـة املهندسين حاضـرة ،بعـد تخرجنا
مباشرة شاركت في انتخابات النقابة ..خسر البعض ،ونجح البعض.
مهندسون ضد الحراسة..
رئيس التحرير :كان هناك ارتباط بين العمل الطالبي وهموم الزطن؟
م .محمد النمرً :فى هندسـة عني شـمس ،كان هدفنا األعلى املصالح الوطنية
التـى تتجاوز أهدافـا حزبية ..كان هناك اتجاهات سياسـية متعددة ،وجميعهم
متفقـون علـى املصالـح الوطنيـة ،وال غرابـة فـى أنـه عنـد حـدوث أي مشـكلة
ألحـد ،أن يقـف الكل معه ،ويرفع املصلحة العليـا للوطن على املصلحة الضيقة.
وعندما شكلت “مهندسون ضد الحراسة” كان هناك تحالف بني التيار القومي
واليساري واإلخوان املسلمني؛ ذلك أن اللحظة الوطنية بهذا الوقت تتطلب من
كل القوى الوطنية أن تتحد فى مواجهة سيطرة الدولة على نقابة املهندسني.
رئيـس التحريـر :فـي “مهندسـين ضـد الحراسـة” مـا هـو اإليجابـي ومـا هو السـلبى..
وبشكل عام ،ما هي العقبات التي واجهت “مهندسين ضد الحراسة”؟
فى لحظات معينة هناك مصالح عليا تمس الوطن بأكمله ،وتستوعب القوى
الوطنية اللحظة وتتضافر حولها ..وقد اجتمعت كل القوى الوطنية فى مواجهة
السيطرة على نقابة مهنية ،ومن هنا تشكلت “مهندسون ضد الحراسة”.
وبسـبب وجود تباينات بني األيديولوجيات ،سـيكون هناك اختالفات ،وهنا
دور يمكـن للعقلاء والحكمـاء القيـام بـإدارة القضايـا الخالفيـة ،حيـث يتـم
إقصاء من يفرق بني الجماعة ،ومن يعمل ضد املصلحة العليا ،وهذا ضروري
ملواجهة مصالح البعض الخاصة.
رئيس التحرير :كان هناك في “مهندسين ضد الحراسة” جماعة “المستقلين” ..وكانت توجد
حالة استعالء عالية من أصحاب األيديولوجيات السياسية ضدهم ..كيف تفسر ذلك؟
م .محمد النمر :فى املجلس الحالي ،املستقلون موجودون ومشاركون ،وهناك
توزيـع للأدوار ..وهـذا بالقيـاس إلـى “مهندسين ضـد الحراسـة” كانـت هناك
مشـاركة دائمـة بين الجميـع دون اسـتثناء ،كمثال فى لقـاء مع وزير الـرى أو أي
مسـئول كنـا حريصين أن تكـون األطـراف موجـودة ،وهـذه أول انتخابـات تمت
شارك فيها الجميع ،وهذا يعنى ضرورة تمثيل كل الناس في النشاط النقابي.
رئيس التحرير :هل يمكن بعد أربع سنوات أن تقدم تفسيرًا لهذه اللحظة؟
م .محمد النمر :أيام “مهندسني ضد الحراسة” كنت أقول :نقابة املهندسني
جـزء من مصر“ ..ولو اسـتطاع النظام حل مشـاكلها كانـت النقابة قدرت تحل
مشاكلها” ،ولهذا ..اللحظة تحتاج إلى تضافر الجميع ..بالنسبة لإلخوان ،كان
الحراسـة”،
لهـم هـدف ..أجندة خاصـة ،كانوا موجودين في “مهندسين ضد
ً
وجلسـنا وتحاورنا مع كل املسـئولني فـى اإلخوان وكل قياداتهم ،وكنت شـريكا
في هذه الجلسات مع هذه القيادات التى كانت على أعلى مستوى :دكتور بشر..
املستخدم دائما من قبلهم
دكتور محود حسني ..ومكتب اإلرشاد ،وكان االتفاق
ًّ
“املشـاركة وليـس املغالبـة” .قالوا لنا :نحـن جزء وليس كل ..ونقـدر مجهود كل
الفريق ،ونقدر مجهود “مهندسني ضد الحراسة”.
فوجئنـا يـوم  12فبرايـر بـأن اإلخـوان اجتمعوا فـي نقابة املهندسين ،ودعوا
الناس ليحضروا باسمنا كمهندسني ضد الحراسة.
رئيس التحرير :لالستيالء على النقابة ؟
م .محمـد النمـر  :نعـم ..وعملنـا اتصـاالت بهـم ...وقـال لهـم الزميـل معتـز
الحفنـاوى :نحـن متفقون على عدم عـودة املجلس القديـم ،والغريب أنه قبلها
ًّ
مدعـوا للغـداء معهـم ،و كنـا مرتبين معهـم يـوم  10أو  11فبرايـر،
بيـوم كنـت
ً
جـزءا مـن الفريـق قـرر أن ينفرد
وكانـت هـذه اللحظـة فاصلـة ،ألنـه تبين أن
بالنقابـة؛ لهـذا دعونـا الجتمـاع طـارئ ملهندسين ضـد الحراسـة حضرته كل
القوى ،وقررنا إخراجهم من تشكيل “مهندسني ضد الحراسة”.
رئيـس التحريـر :ونحـن نسـتعيد في الذاكـرة األحداث السـابقة ،وهو شـيء مهم ..ما
أهم المواقف في العالقة بين “مهندسين ضد الحراسة” ومجلس اإلخوان؟
م .محمـد النمـر  :كانـوا باسـتمرار يحاولـون أن يؤكـدوا علـى مفهـوم رجـوع
املجلس القديم قبل فرض الحراسة ،وكنا نقول لهم :إن اللحظة تم تجاوزها،
وال يوجـد مجلس قديم ،وأننا شـركاء وأن املجلـس القديم كان في  94ومنذ 16
أو  17سنة ،وأنه أصبح هناك وضع مختلف ..غير قانونى وغير سياسى ،وكانوا
يتراجعون ويقولون (معلش) يا جماعة.
رئيـس التحريـر :بمعنـى مـا ..كانـوا يقدمـون اعتذارات وفى الوقت نفسـه يصـرون على
موقفهم؟
م .محمـد النمـر  :كانـت اللحظـة الفاصلـة واقعـة احتلال النقابـة ودعـوة
الناس باسـم “مهندسين ضـد الحراسـة” ومحاولتهم عودة املجلـس القديم،

وهـو مـا تصدينـا لـه .ومنـذ يـوم  12فبراير أصبحـوا خـارج التحالـف ..وبدأت
القوى الوطنية املكونة من التيار القومى أو الناصريني أو اليسـار ،واملسـتقلني
يجهـزون لالنتخابـات ،وحدثـت مجموعـة اجتماعـات مـع وزيـر الـرى ،وكان
وقتهـا “هشـام قنديـل” لكى يتم تشـكيل لجنة التسـيير ،وقبل ذلـك كان هناك
مشوار قانوني ،حيث تم الحصول على حكم لرفع الحراسة ،وتم تشكيل لجنة
لالنتخابات برئاسة املهندس إسماعيل عثمان.
وتضافـرت القـوى الوطنيـة فـي قائمـة “مهندسـون ضـد الحراسـة” ،وعمل
اإلخـوان قائمة “مهندسـى مصر” ،ونزلت القائمتان فـي مواجهة بعضهما في
االنتخابات الشهيرة.
م .النمـر :تـم تأجيـل إعلان النتيجـة حوالـى ً 11
يومـا ،ممـا شـكل عالمـة
استفهام كبيرة (حيث ال توجد نتيجة النتخابات تتأخر كل هذا الوقت) ،علما
بوجـود ممثلين للوائح في اللجان تتلقى النتائج وترصدها ،ولدينا النتائج من
املحافظـات باألرقـام ،وكنا نعلـم نجاح املهندس طارق النبـراوى على منصب
النقيـب ..قابلنـا الوزير هشـام قنديل فى مكتبه (وكان ال يبـدو عليه أنه ينتمي
لتيـار اإلخـوان) ،طلبنـا منـه أن يتـم فـرز صندوقين فـي مدرج عني شـمس أو
القاهـرة أو أي مـكان بصـورة علنيـة ،ثـم يتـم مطابقتهمـا بالنتائـج املوجودة،
وفـى حالـة حـدوث اختالف تعـاد االنتخابـات ،أو يعـاد الفرز بالكامـل ،وأعلنا
أننـا مسـئولون عن أى تكلفـة لهذا املوضوع ،وفى حالة تطابق النتائج ،سـنقوم
بتقديم اعتذار علني على نصف صفحة في األهرام لهم أو للناجحني.
ولكـن الوزير تجاهـل األمر ،وأخرج النتيجة بفوز املهندس /ماجد خلوصى..
ونجحوا عدا موقعني هما نقابة القاهرة ،وشعبة عمارة ،وألن النتائج كانت 80
 % 90، %لذلـك كان مـن الصعـب التالعب فـى النتيجة .وكم جـرت محاوالت
كثيـرة إلقصائهـم عـن أى دور فعـال داخل املجلس واسـتبعادهم مـن أى أدوار
أساسية ،وفى الوقت نفسه تم استبعاد تيار “مهندسون ضد الحراسة”.
بعـض املسـتقلني انضمـوا ملجلس اإلخـوان ..رغم ذلـك قلنا لهم :ليـس لدينا
مانـع في املشـاركة بـأدوار فعالة ،لكن ليس بصورة هامشـية ،وهو ما حدث مع
بعـض الزملاء من املسـتقلني ..الشـكل أنهم موجـودون ،لكنهم غيـر مؤثرين..
هذا كان املنهج في النقابة والنقابات الفرعية.
تكريس الخدمات لصالح تيار بعينه:
وبـكل أسـف عندمـا اطلعنـا علـى األوراق وجدنـا أنـه تـم تكريـس الخدمـات
بالنقابة وفي كل النقابات الفرعية وكذلك املشروعات لصالح تيار بعينه.
رئيس التحرير  :يعنى السنة التى كان فيها اإلخوان ..كانوا يعتمدون اإلقصاء ،والنقابة
كلها كانت فى خدمة تيار واحد ؟
م .محمد النمر “ :آه  ..نعم” ،سواء على املستوى التطوعى أو اإلدارى.
رئيس التحرير :وهل التعيينات كانت عالية في النقابة؟
م .محمد النمر  :التعيينات ال تحتسب فى هذه السنة فقط ..التعيينات كانت
منـذ سـنة  ،95بحيـث يبقـى الجهـاز اإلداري يخـدم توجهاتهـم ،وفـى أقـل من
الوقـت الحالي
سـنة تـم تعيين ليـس أقل مـن  .. % 20هنـاك ما هو أخطـر ..في ً
قـد أحتاج تعيني بعض الكفاءات فـي أماكن معينة ألنك فتحت آفاقا ومجاالت
واسعة لم تكن موجودة.
رئيس التحرير :يوجد أمر مهم ،من المتوقع أن تضيف على الهيكل اإلداري ما تحتاجه
فـي خطتـك ،وأمامك طريقان عند االختيار :اعتماد الكفاءة أو اعتماد (الشـلة) ..هذان
شقان في منتهى الخطورة!
م .محمد النمر  :افترض مثال أن هناك توسعات بنادى  6أكتوبر أو كافتيريا
مثلا أو مسـرح  ،هنـا أنا في حاجـة لتعيينات جديـدة ،كذلك فيمـا مضى كان
املسـؤول عـن النقابـة الفرعيـة يديـر النقابـة مـن منزلـه ،أو من علـى القهوة..
ونـاد ،أصبحت في حاجة
وعندمـا أصبـح يوجد نقابـة ومبنى وقاعة مؤتمرات ٍ
إلـى هيـكل وإدارة ،وعندمـا نتحـرك فـي تحصيـل الدمغـة الهندسـية نحتـاج
ّ
“محصلين” هـذا أحـد األهـداف ..مـن هنـا سـؤال كيفيـة التعيين هـل تلتـزم
بالكفـاءة لتلبيـة احتياجاتك أم بالشـلة ..تسـتطيع أن تسـتنتج مـن خالل حكم
اإلخـوان مـا هـو الوضـع فـي الـوزارات واإلدارات  ..هـذا الـكالم كان ينطبـق
نقابة املهندسين .ولكن األخطر عندما حدثـت املواجهة بني الوطن
تمامـا فـي ُ
واإلخـوان ،اسـتخدمت نقابة املهندسين كمركـز داعم لإلخـوان بحكم املوقع
وحاجـات كثيـرة ،ولـم تكن تقـوم بدورهـا كنقابة كل املهندسين،
واإلمكانـات
ً
ولكنهـا كانـت مركزا لإلخوان للتدبير والتكتيك .وعلى العكس نحن نعمل على
أن تكـون التعيينـات بمكافـأة شـاملة وملدة محـدودة ،حيث يتم تقييـم املتعاقد
معه ،وفىحالة نجاحه يستمر وفى حالة الفشل ٌيستبعد.
مفهوم العمل النقابى..
رئيـس التحريـر  :قـدِّم تصـورك للمهنـدس عـن ما هـو مفهـوم العمل النقابي بشـكل
نظري تماما؟
م .محمـد النمـر :النقابـة تضـم مجموعـة مـن األفـراد تجمعهـم مصالـح
مشـتركة تدافـع عـن مصالحهـا واسـتمراريتها وتطورهـا ،وفـى نفـس الوقـت
توجـد فـي العالم كله النقابات املهنية أو جماعات مثيلة وهي جزء من املجتمع
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حوار
النقابات املهنية
املدنـى الـذى يكمـل منظومة التوازن فـي املجتمع ،بمعنى فـي
ُ
مدرسـة تتعلـم داخلهـا العمـل العـام؛ كيف ترشـح نفسـك ،وتنتخـب وتنتخب،
وتنتقـد وتمارس كل هـذه التجارب –كيف تمارس العمـل التطوعي بمعنى أنك
تأخـذ مـن وقتـك ومـن مجهـودك وخبراتـك حتـى تقدمـه لآلخريـن ..كل هـذا
عندما تشترك في املجتمع الكبير يصبح األداء أفضل للمصلحة العامة وليس
للمصلحة الخاصة،
كمـا أعتبـر أن العمل فـي النقابات املهنيـة الصحيح يهـذب الخاص ويهذب
ً
جـزءا مـن مجتمـع أفضـل ،ولـو أن الجميـع
أشـخاصنا ويروضنـا كـي نصبـح
يتفـق علـى هـذا تصبـح أدوار النقابـات املهنيـة ككل مؤثـرة جـدا فـي إصلاح
املجتمـع  ..قد يكون بينى وبني “التجاريني” و”املحامني” خالفات على املسـتوى
املهنـي ،أو بينـى وبين “الزراعيين” أو أي فئة أخرى أو أي شـريحة أو مهنة في
املجتمـع ..النقابـات املهنيـة تحول هذا من خالف إلى مصالح مشـتركة ..لو لم
ً
موجـودا تصبح صراعات .وهـو تكامل املهـن ..وليس خصمها
يكـن هـذا الفكر
أو تفاضلهـا ورأى النقابـة كنقابـة تجمعها مصالح مشـتركة وهى تحافظ على
استمراريتها ..تحافظ على مصالحها وعلى املهنة التي تمثلها النقابة ،واألهم
أنها جزء من املجتمع ،وتقوم بتدريب األعضاء حتى يسـتطيعوا ممارسة أدوار
أعلى في املجتمع.
مدرسة لتشكيل قيادات:
وأضـاف رئيـس التحريـر( ..النقابـات -االتحـادات الطالبية مدرسـة لتشـكيل قيـادات على
المستوى المهني أو المجتمعي أو المدني أو مستوى الدولة).
ثم أكمل املهندس النمر حديثه ..هذا تماما ،حضرتك تعلم أنا رئيس اللجنة
العليا للهندسـة االستشـارية فـي النقابة ،واللجنة فيها قمم من االستشـاريني
فـي مصـر ومنهـم  5وزراء سـابقون فـي اجتماع مـن االجتماعات قـال لي أحد
الـوزراء بعـد االجتمـاع :كيف تسـتطيع إدارة هـذه اللجنة ،فقلت لـه “إنني أدير
هذه اللجنة بكفاءتكم وأدائكم”.
“وبعدين يا سـيادة الوزير حضرتك جربت في الوزارة”  ..ال يمكن أن أنسـي
ُ
ما قاله لي بالنص“ .ما رأيته في الوزارة ال يعدو عشر اجتماع مثل هذا”..و هذه
واقعة معناها أنك فعال تدرب “مهندسني” في أماكن ،واألهم أنك تفتح بابك
للشـباب كـي يأخـذوا دورهم  ..في الحقيقة العمل النقابي السـليم يعد قيادات
حقيقية.
عندمـا يأتـي شـاب مهنـدس ونقـول لـه “العمل فـي النقابـة عمل تطوعـى” ..
يعنى ،سـآخذ وقتك وجهدك و(دماغك) وخبرتـك لكى أحقق املصلحة العليا
ً
أفـكارا ويشـارك،
للمهندسين ومهنـة الهندسـة ..ويعطيـك ويبـدع ويعطيـك
ويمـارس اإلدارة  ..هـذا الشـاب الـذى تعلم وتعود على هذا في شـغله وشـركته
وإدارتـه ..كيـف سـيكون؟ سـيكون متمرسـا وأمينـا وشـريفا وصادقـا وعارفـا
العالقة بينه وبني الشركة ،واألهداف الخاصة والعامة واملسئولية العامة.
أنت من املمكن أن تسـتغل النقابات بأنك ممكن تطلع قيادات إلدارة الدولة
صحيحة وليست فاسدة وليست مرتشية ،وليس فيها أمراض ،وكذلك خبرة ..
الحوادث التي نسمعها ..قبضنا على كذا وكذا  ..هذا لو تمرس في عمل تطوعي
(خدمة الجماعة) وتعود أن يعطى وال يأخذ ..لن تجده يأخذ رشـوة وال غيره ..
هذا قيمة العمل النقابي.
ثالثة محاور:
الناشـط فـي النقابـة املهنيـة كعضـو منتخـب أو متطـوع ،يعمـل علـى ثالثـة
محاور:
 محور خدمة أعضاء النقابة كلهم. خدمة املهنة التي تنتمى لها النقابة. الوعي بأن نقابته جزء من املجتمع.رئيس التحرير :ماهى المهام الموكلة عليك شخصيا “محمد النمر” ..وكيل النقابة؟
م  /النمـر :الهيـكل التنظيمى للإدارة ..أنا في التنظيم طبقـا لقانون النقابة
رقـم  ..2بعـد النقيب ..ومكلف من املجلس األعلى باإلشـراف على اللجان ،وأنا
مسـئول عـن مجموعة من اللجان ،مثل لجنة “شـئون العاملين” ..اللجنة العليا
للهندسـة االستشـارية – لجنـة مزاولة املهنـة -لجنة التحقيـق التأديبى – لجنة
تطوير القانون– لجنة املعاشات  ،ويوجد لجان أخرى ،ويوجد أيضا ملفات في
توزيع األعمال ..أنا توليت مسـئوليتها مثل ملف إنشـاء مركز نقابة املهندسين
للتحكيـم والوسـاطة – ملـف إعـداد الـكادر للمهندسين وبـدل التفـرغ – ملـف
تعديلات قانـون النقابة – ملف خاص بلوائح العاملني والنوادي الخاصة ..فى
جميـع اللجـان التي تعمـل بالنقابة ،وعددهـا  44لجنة ..شـئون العاملني ..لجنة
الطاقة ..لجنة املعارض ..لجنة الصناعة.
رئيـس التحريـر :ممكـن تختار أهم خمس لجان وتحدثنا عن مـدى التطور الذي حدث لها،
باإلضافة إلى ما تم إنجازه في اللوائح؟
م .محمد النمر:
أوال“ :اللجنة العليا للهندسة االستشارية”:
وتختـص باعتمـاد املهندسين االستشـاريني واملكاتـب االستشـارية ووضـع
القواعد والضوابط للعمل االستشاري داخل مصر.
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وألننـي أرى أن االستشـاري هـو قاضى املهنـة في أي موقـع ،وينبغي أن يكون
علـى كفـاءة عاليـة ،وبالتالـي رأينا ضـرورة رفع مسـتوى الحاصلين على لقب
ً
مرتبطا باستحقاق الحصول
استشاري ،وأصبح الحصول على لقب استشاري
علـى اللقـب .وقـد وضعت نفـس املفاهيم والقواعـد على املكاتب االستشـارية..
بعـض النـاس هاجمونـي ألننـى صعبت الحصـول على لقـب استشـاري ،ولكن
األمـر يتعلـق بمصالح املهنة جميعا ،وعلى األخص املواطن املصري املسـتهلك
الحقيقـى للمنتـج الهندسـي ،وصاحـب األمـوال املهـدرة الناجمـة عـن ضعف
مستوى املهنة العام ،وأحد مكوناتها االستشاري ،وقد تم ذلك من خالل:
ا) وضع عدد من القواعد واألسس للجنة ،وهىُّ :
 أعيـد توصيـف أعضـاء اللجـان االستشـارية بالشـعب ،وتـم ضـم خبـراءواستشاريني جدد لها من أصحاب الخبرات الكبيرة.
 تم وضع ضوابط محددة الختبار املتقدم للحصول على لقب استشاري. وضعنا قاعدة التظلم للجنة التظلمات في حالة الرفض.ب) قامت بعض الجهات بإقامة مكاتب استشـارية غير مسـجلة في النقابة
مثـل بعض الجامعات أو بعض الـوزارات ،وصرحنا بأن هذا غير قانوني وغير
مهنـي ،والـذى يرغب في العمل االستشـاري ،البد وأن يعمل تحـت مظلة نقابة
املهندسني وأن يخضع للضوابط التي يتم العمل بها.
ج) ضوابط لعمل املكاتب األجنبية ،وأهم هذه الضوابط:
 أن يكون للمكتب األجنبي شريك ملكتب مصري. أن ينقل الخبرة إلى املكتب املصري. أن يكون عمل املكتب في تخصص غير املتوافر بمصر. أن يكون في مشروع ال يمس األمن القومي.ثانيا :لجنة مزاولة المهنة:
وهي املسـئولة عن اعتماد شـهادات اإلشـراف والتقارير الهندسية وإصدار
السجالت الهندسية للمهندسني.
قبل ذلك كان املسـيطر على هذا العمل ما يسـمى في السـوق (السماسرة)،
حيـث يقـوم أحـد األشـخاص بتزويـر سـجالت أخـرى يعمـل تحـت اسـمها ،أو
يحصلون على سجالت هندسية لصغار املهندسني ويعملون باسمهم.
ا) الضوابط الجديدة لتفادي االحتيال والتزوير:
 الحـد األدنـى السـتخراج سـجل هندسـي وهـو  3سـنوات ،والحصـول علـىالسجل يعطيك الحق على التوقيع باسمك على التصميم والتنفيذ..
 -تم تحديد عدد وقيمة األعمال لكل خبرة يحملها الحاصل على السجل.

 ال يتم إصدار أي شهادة إال بعد سداد الدمغة الهندسية. في حالة توقف املشروع يحق للمهندس إلغاء شهادة اإلشراف. التعاون مع جهات التفتيش واتحاد املقاولني في العينات العشـوائية ،حيثيقوم جهاز التفتيش بالتأكد من سالمة املستندات.
وقـد وجد الكثير من الشـهادات املـزورة وحاجات غيـر صحيحة أخرى وقد
اتخذنا ً
قرارا بتحويل التزوير إلى النيابة مباشرة؛ ألن هذا ُجرم.
 تحصين شـهادة اإلشـراف ،فقد أصبحـت اآلن تحمل عالمـة مائية ،ويتمالحصول عليها من النقابة مجلدة ال يستطيع أحد أن يقوم بتزويرها.
 أخيرا تحديد التخصصات الهندسية بدقة.رئيس التحرير :والعنوان هو أنك تحافظ على سلامة المهنة وسلامة الثروة العقارية
والصناعية في مصر كلها.
م .محمد النمر :حسـب النظام القديم كان وفاة صاحب املكتب االستشاري
املسـجل باسـمه ينهي املكتب ،وكي نتفادى ذلك طلبنا من كل املكاتب أن تحول
نفسـها إلى شـكل مؤسسـي ،كي يصبح لها هيكل وصاحب املكتب يتولى العمل
حالـة وفاة صاحب السـجل .وفي هذا الوضـع الجديد ،يمكن أن يتولى االبن أو
األخ أو مدير املسـئولية ،بعد إيفاء بعض املسـتندات القانونية وتوفر الشـروط
الالزمة فيه.
ومـن ضمن التغيرات للتطوير ..تتفاعل اللجنة العليا للهندسـة االستشـارية
مع املشروعات القومية وتدلي بوجهة نظرها فيها ..
املهنـة ..ال أسـتطيع القـول بأننـى اسـتطعت أن أحقـق كل
بخصـوص مزاولـة
ً
تراثا من العقبات ،هوجمت ً
كثيـرا ..لكن الهدف الذى
مـا أحلـم به؛ ألن هنـاك
حلمت به هو عمل منظومة تكون أكثر فاعلية.
وخاصـة عندمـا تعمل النقابة العامة في تنسـيق مع النقابـات الفرعية ،وأن
املسـتندات تكـون موجودة لديهمـا في نفس اللحظة مع وزارة اإلسـكان .وأكون
هما واقع حقيقي ،.بمـا يمنع االحتيال
متأكـدا بـأن كال من املهندس واملشـروع ً
والتزوير وأن املهندس هو من يشرف فعال على املشروع.
لذلـك ..لجنـة مزاولـة املهنة في النقابـة العامة حاليا تتكـون من أعضاء من
النقابـة وجهـاز التفتيـش ،ووزارة اإلسـكان ووزارة التنميـة املحليـة ،واتحـاد
املقاولني والبناء .وهكذا اآلن اجتمع على نفس املائدة كل من له عالقة بمسألة
العقـارات واإلنشـاء واملبانـي؛ وهـو ما يسـاهم في حل مشـاكل التنميـة املحلية
(املحليات).
رئيـس التحريـر :هـذا ينقلنـا لموضـوع النقابـة اإللكترونيـة ،وإذا تمكـن المجلـس الحالي
منها ..فهذا إنجاز ألن األهداف ال يمكن تحقيقها إال على بنية إلكترونية.
م .محمد النمر :بالطبع فإن لجنة النقابة اإللكترونية ستقيم منصة لضبط
كل املوضوعات.
ثالثا :مركز نقابة المهندسين للتحكيم والوساطة:
منـذ البدايـة فكرنـا فـي عمـل مركـز للتحكيـم والوسـاطة لثقـل ووزن نقابـة
املهندسني ،وقد كلفت بهذا املوضوع من هيئة املكتب ،وبدأت البحث من حيث
انتهـى اآلخـرون ،وفوجئـت أن النقابـة تلجـأ للتحكيـم الخارجـي .شـكلنا لجنة
مـن املتخصصين ،واسـتفدنا مـن مراكز التحكيـم املوجـودة حاليـا ،واملراكز
العاملية ..كان معنا مسـاعد وزير العدل لشـئون التحكيم ،باإلضافة إلى خبراء
دوليني في التحكيم ،واسـتطعنا إنجاز الالئحة ملركز التحكيم والئحة مجلس
اإلدارة ،وعرضت على املجلس األعلى ..تم اعتماد الهيكل الرئيسي للمركز.
وتـم إعـداد املكتـب التابـع للنقابـة العامـة واملوجود فـي  20ش عمـاد الدين
بالقاهـرة ليكـون مركـز نقابـة املهندسين للتحكيـم والوسـاطة .وسـوف يقدم
دورات تدريبيـة خاصـة بالتحكيـم ..هنـاك زملاء تـم ترشـيحهم – وكقاعـدة
للعمـل التطوعـي ..وحيـث إن قضايا التحكيم لها أتعاب ،لـذا تقرر أن من تقوم
النقابة بترشيحه يتبرع للنقابة بـ  % 50من األتعاب لصالح صندوق املعاشات.
وقام الزمالء فعال بالتسديد لصندوق املعاشات.
بـإذن اللـه أول الشـهر القـادم ،سـيتم اإلعلان ودعـوة الزملاء إلـى لقاء أو
حفلة يتم فيها اإلعالن عن املركز.
رئيس التحرير :أريد القول بأن ًّ
كل من الئحة مركز التحكيم والئحة اللجنة العليا للهندسة
االستشارية والئحة مزاولة المهنة هي لوائح معتمدة من المجلس األعلى؟
م .محمد النمر :طبعا ،تم االعتماد من قبل املجلس للوائح السابقة  ..اللجنة
الرابعة وهي الكادر ..طبعا “موضوع الكادر” وهو مسـألة من شـقني :شـق أدبي
ومعنـوي ومهني ،وشـق مادى ..بمعنـى إذا كان من حق املهندس الذى يعمل في
املصانـع ومشـاريع اإلنشـاء أن يكون له وضع يقدر مهنتـه .ومن جهة أخرى في
القطاع الخاص ،ال يحصل املهندس على عائد مادى مناسب لعمله.
رئيس التحرير :في القطاع الخاص يتم االسترشاد بالكادر؟
م .محمد النمر :بالضبط ..شكلنا لجنة ،واجتمعنا وتناقشنا ..وضعنا الكادر،
وبحثنـا علـى مـن ينطبق ؟ ومـن املسـتفيد منه؟ والثـواب والعقـاب للمهندس،
وكيـف يحفز علـى التعلم والتدريب والتقدم ،ووضع درجـات الفترات الزمنية
مـا بين الدرجة واألخـرى واملقابل املادي لها ..الحد األدنـى ..ووضعت البدالت
حسـب طبيعة العمل ..وقدمنا هذا املقترح لرئاسـة مجلس الوزراء وتحدثنا مع

رئيـس الـوزراء السـابق والحالـي ،وتوصلنا إلى تشـكيل لجنة تتكـون من نقابة
املهندسين ..وزارة املاليـة ..وزارة التخطيـط ..جهاز التنظيـم واإلدارة ،وصدر
قـرار مـن رئيس مجلـس الوزراء بتشـكيل هذه اللجنـة ،في ذلـك الوقت ذهبنا
وقابلنـا املسـؤولني عـن جهـاز التنظيـم واإلدارة وقدمنـا املشـروع ،كان وزيـر
التخطيـط يعـد لقانـون الخدمـة املدنيـة ،وكانـت توقعاتنا أنه سـيحاول تأجيل
املواضيع حتى يصدر قانون الخدمة املدنية ،وفعال هذا ما حدث.
ً
ً
أحكاما قضائية خاصة ببـدل التفرغ الذى
وقدمنـا حلـول عاجلة بأن هنـاك
يحصل عليه املهندسـون حاليا ..هو مربوط الدرجة ،بمعنى أن املهندس يأخذ
ً
جنيهـا ،فقلنـا “ال ..املفـروض “يأخذوا” من األساسـي ،أي يأخذ  300جنيه
20
أو 400جنيـه ..قدمنـا لرئيـس الـوزراء وقدمنـا للجنـة مقترحين ،إمـا أن يتـم
احتسـاب بدل التفرغ من األساسـي ،أو يتم إعداده كشرائح حسب الدرجات..
حتـى اآلن نحـاول مـع كل الجهات ،ولدينا إصرار على ضـرورة أن يكون هناك
كادر للمهندسين؛ ألن األوضاع الحالية غير مقبولة على اإلطالق ..بمعنى “ال
ً
مهندسـا بـ  400جنيه” .بكل أسـف ..املسـئولون ال يعلمون مرتبات
ينفع أن أعني
املهندسني ،وهذا وضع صادم .وقصة ومبررات أصل الظروف وأصل الدولة..
ولكـن كيـف تطلـب مـن املهندس أن يعطى وهـو ال يجد ما يعيش به .على سـبيل
املثـال وليـس الحصـر مهنـدس املحليـات والـكل يهاجمـه وأنـا ضـد التعميـم
“متجيـش تقوللـى كلـه فاسـد” ،يمكـن خبرتـه عشـر سـنوات أو أكثـر ومرتبـه
ال يتجـاوز  1500جنيـه ،وهـو مطالـب أن يعتمـد مشـروعات بمبالـغ باملاليين.
باإلضافـة إلـى املنـاخ السـيئ الذى يعمـل فيه ..هـذه منظومة تحتـاج مراجعة،
وهذا امللف ملف مفتوح دائما ،ولن نتخلى عنه على اإلطالق.
رئيس التحرير :قلت إن المجلس “كلفك” بملفين ،ما هما؟
م .محمـد النمـر  :امللـف الخـاص بمركـز التحكيـم وامللـف الخـاص بتطوير
القانون ..هناك لجنة تعمل على هذا املوضوع ،ولكن نعمل أيضا على تحدد ما
يسمى “تعديالت عاجلة على القانون”.
رئيس التحرير :ما أهم التعديالت التى تهتمون بها بالنسبة لقانون النقابة؟
م .محمد النمر :أوال :نطالب برفع النسبة التى تحصلها النقابة على الحديد
واألسمنت لتصبح  2فى األلف.
ثانيـا :طريقـة الدعـوة للجمعيـة العموميـة واسـتبدال الخطابـات املسـجلة
بعلـم الوصول وما يشـكله مـن أعباء مالية ضخمة يتحملها صندوق املعاشـات
بوسائل العلم الحديث مثل التسجيل اإللكتروني.
رئيـس التحريـر :هل تمكنت كنقابة مـن توفير البنية التحتية للنقابـة اإللكترونية للدعوة
إلى الجمعيات العمومية وإجراء االنتخابات.؟
جار العمل فيها ،لو أخذت املوافقة القانونية سيتم اإلنجاز
مهندس /النمرٍ ..
فـورا؛ ألنـك تتحدث عن نقابة املهندسين ،وشـباب املهندسين الذيـن يعملون
فـي هـذا املجـال ،هم أكثر من رائعين ويعملون فى الشـركات العاملية ،وفى كل
الجهات وعلى استعداد إلعطاء نقابتهم.
أخيرا ..لجنة النوادى تكاد تكون منتهية ،ولم يبق سوى عرضها على املجلس
األعلى لالعتماد.
رئيـس التحريـر :موضوع مهم جدا ..أنت مسـئول عن اللجـان ،وهي تمثل كيانًا عمال ًقا
يعمل لمسـاندة المجلس المنتخب ..فى البداية كان هناك فوضى متعلقة بجدية وجود
البعض في اللجان وهدف التواجد ،وفيما إذا كان لخدمة المهندسين ،أم مجرد الحصول
على مكافآت شهرية من بدل حضور جلسات ..ست أو سبع لجان شهرية؟
م .محمـد النمـر  :أتفـق مـع حضرتك بأن هنـاك أخطاء ،وهذا أمـر طبيعي..
أنت تبدأ التجربة ،وترصدها وتحدد أخطاءك كي تبدأ عملية تصويب املسار،
ولكن أوال أريد أن أفرق بني لجان مؤقتة مثل الزالزل وهرم زوسـر وهى وليدة
اللحظـة ،وبين لجـان مشـروطة بقانون النقابـة ولجـان احتياج العمـل ..عملنا
الئحة ووضعنا قواعد أخالقية للمشاركة  ،ومنها:
 حضور اللجنة. تطبيق قواعد الغياب بدون عذر. حـق رئيـس اللجنة فى عمل مقابالت مع أعضـاء لجنته ،والتأكد من جديةالعضو.
 بـدالت اللجـان لن تحسـب سـوى لجنتني فقـط ..غضب البعـض ،لكننا كنامصريـن علـى تطبيقهـا ،علمـا بـأن أعضاء هيئـة املكتـب ال يحصلـون على أية
بدالت عن أي اجتماع ،وإذا وجد يتم التبرع به للنقابة.
 عملنا “فورم” الجتماع اللجنة.رئيس التحرير :هذه مسـألة مهمة جدا ،تكمن قيمتها في تنسـيق العمل العام حتى
ال يكون فوضويًا ،ومياهًا تتسرب في الرمال.
م .محمـد النمـر :وهـى تجربـة ..كل فتـرة عليـك أن تقـف وتراجـع وتعـرف
السـلبيات وتطور ..أنت تضع أساسيات ملسـتقبل .أعتقد -بإذن الله -أن املسألة
ْ
ستكون أفضل بكثير .وسيأتي بعدنا َمن يضعون قواعد أفضل.
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استمتع بالحياة

لجنة إنشاءات النوادي والمصايف
نظرًا ألهمية النوادي لتقديم الخدمات الثقافية والترفيهية إلى جانب األنشطة الرياضية للزمالء المهندسين وأسرهم
وتأكيد دور النقابة العامة لتفعيل دور النقابات الفرعية لما له من أهمية في الترابط والتكامل بين المهندسين من
مختلف التخصصات وتأكيد دور النقابة العامة فى أنها الجهة االستشارية لمشروعات الدولة ولتكون الرائدة فى
مجال الخدمات االجتماعية التى تقدمها للمهندسين.

السادة أعضاء اللجنة
م .مدني /أحمد عثمان أحمد :وكيل أول النقابة
م /أحمد رمزي :شعبة مدني ..مقرر اللجنة
م .استشاري /ممدوح عزمي :عضو مجلس إدارة جمعية املعماريني املصريني
م /محمد مصطفى الصباحي :شعبة مدني
م /عالء الدين مصطفى :شعبة مدني
م /أسامة زكى :شعبة مدني
م /صبرة سيد نوح :شعبة كهرباء
م /ماهر محمد الصعيدي :شعبة ميكانيكا
م /عبد املحسن أبو الفتوح :شعبة ميكانيكا
م .استشاري /حسنى مليجى النجار  -شعبة مدني
د م /أميمة صالح الدين :شعبة مدني
د م /سحر محمد محمد  :شعبة غزل ونسيج
م /خالد توكل:شعبة مدني
م /مها أحمد صبرى :شعبة مدني
م /ثروت ميالد :شعبة عمارة
األستاذ /عصام الجندي :سكرتير لجنة إنشاء النوادي
وقد شارك كل من السادة املهندسني بمجهودهم فى أنشطة اللجنة:
مهندسـة /هيـام الهـوارى ومهنـدس /محمـود السـمرى ومهندس /أيمـن رمضان
ومهنـدس /أحمد سـامي
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م .أحمد عثمان :وكيل عام النقابة
يرجـع لـه الكثيـر مـن الفضـل فيمـا أنجزتـه لجنـة إنشـاءات النـوادي
والمصايـف وغيرهـا مـن أنشـطة النقابـة

دور لجنة النوادي وإنشاءات المصايف
الهـدف مـن إنشـاء اللجنـة أن تكـون هـي الجهـة املعاونـة للتنسـيق مـا
بين النقابـة العامـة والنقابـات الفرعيـة فيمـا يخـص تطويـر األندية مع
وضـع سياسـات تهدف إلـى تقديم الخدمات للمهندسين وأسـرهم دون
تحميـل النقابـة بأعبـاء ماليـة إضافية.
أعـدت اللجنـة الئحـة تنظيميـة تشـمل جميـع أعمـال اإلنشـاءات سـواء
كانـت شـراء األراضـي وإقامـة املشـروعات أو أعمـال التطويـر للنـوادي
القائمـة وأسـس التعامـل الفنـي عليهـا ،وقـد روعـي فـي هـذه األسـس
الدراسـة االقتصادية إلقامة املشـروع وتحقيق عائد اسـتثماري مناسـب
يفـي بتسـديد األعباء املاليـة لإلنشـاءات واملصروفات اإلدارية للتشـغيل
خلال سـنوات محـددة.
هـذا ،وقد شـجعت اللجنة طبقا لسياسـة النقابة العامـة توفير التمويل
عـن طريق املشـاركة مع جهات أخـرى طبقا لحجم ونوعية املشـروع دون
الحاجـة للقـروض البنكيـة وفوائدهـا التـي تحـد مـن نجاحات املشـروع،
وعلـى األخـص في السـنوات األولى من التشـغيل.

م .ممدوح عزمى

بـدأت اللجنـة فـي تكويـن قاعدة بيانـات كاملـة لجميع النـوادي التابعة
للنقابـات الفرعيـة لتحديـد املقومـات املاديـة املتمثلـة فـى اإلنشـاءات
واألراضـي واألصـول بغـرض االسـتفادة القصـوى منهـا لتطويرهـا
وتقديـم الخدمـات علـى املسـتوى الالئـق للمهندسين وأسـرهم.
تشـارك اللجنـة مـن خلال رئاسـتها وأعضائهـا فـى املتابعـة الدوريـة
مـن خلال الزيـارات وحضـور اللجـان الخاصـة سـواء كانـت إلنشـاءات
جديـدة أو التطويـر للمنشـآت الحاليـة.
نـاد جديـد علـى أرض جديـدة،
إنشـاء
اعتمـدت اللجنـة أنـه فـي حالـة
ٍ
ُ
أن تجـرى املسـابقات املعماريـة لهـا وطبقا لالئحـة املسـابقات املعمارية
والتخطيطيـة املنظمـة لإلجـراءات املعماريـة بالتنسـيق مـع اللجنـة
املشـكلة مـن النقابـات الفرعيـة ولجنـة النـوادي وإنشـاءات املصايـف
بالنقابـة العامـة لتحقيـق جـودة املنتـج فـي العمـارة والعمـران مـن اجـل
الجـودة بمجتمعنـا املصـري.

م .أحمد رمزى

أنشطة اللجنة خالل عام 2016

أوال  -إعداد قاعدة بيانات لكافة األندية تشتمل على اآلتي:
 - 1مسطح األرض املقام عليها النادي واملنشآت املقامة عليها.
 - 2بيان الناحية القانونية مللكية األرض (ملكية /حق انتفاع /تخصيص ...إلخ) واملوقف املالي لها.
 - 3خطة النقابات الفرعية للتطوير املقترح للنوادي التابعة لها.
 - 4الدراسة االقتصادية للتمويل املطلوب ومدى تحقيق العائد االستثماري منه.
 - 5خطة التشغيل الحالية واملستقبلية في إدارة النادي واألنشطة املختلفة به.

ثانيا  -الزيارات الميدانية للنوادي:
قـام أعضـاء اللجنـة بزيـارات ميدانيـة للنـوادي التابعـة للنقابـات
الفرعيـة للتعـرف على االحتياجات واملشـاركة مع إدارة النـادي والنقابة
الفرعيـة فـي وضـع الحلـول املناسـبة لهـا ،وقـد قـام أعضـاء اللجنـة
بالزيـارات اآلتيـة:
 - 1نقابة املهندسني بالدقهلية – نادي ميت غمر مايو 2016
 - 2نقابة القاهرة – نادي أبو الفدا يونيه 2016
 - 3نقابة الجيزة – نادي السادس من أكتوبر يوليه 2016

 - 4نقابـة دميـاط – نـادي دميـاط ودميـاط الجديـدة ونـادي رأس البـر
أغسـطس 2016
 - 5نقابة الشرقية – نادي العاشر من رمضان سبتمبر 2016
 - 6نقابة بور سعيد – نادي بور سعيد الجديد أكتوبر 2016
 - 7نقابة الجيزة – نادي البحر األعظم نوفمبر 2016
 - 8نقابة بني سويف – نادي بني سويف ديسمبر 2016
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استمتع بالحياة

ثالثا  -الدراسات والتقييم ووضع الحلول:
 - 1نادي ميت غمر – التابع لنادي الدقهلية:

ً
بنـاء علـى الزيـارة التـي تمـت بتاريـخ / 5 / 7
 2016مـن السـادة أعضـاء اللجنـة والقائمين
علـى النقابـة الفرعيـة بالدقهليـة ،وباالطلاع
علـى الرسـومات املقدمـة ،أفـادت اللجنـة أن
ً
نظـرا للموقـع املميـز،
املشـروع جيـد ومفيـد؛
وأوصـت بالبدء في إجـراءات التراخيص درءاً
للتعـدي علـى األرض واالسـتيالء عليهـا مـن
جهـات أخرى كاملطافئ وشـركة امليـاه ،على أن

يتم تقسـيم األعمـال على مرحلتين ،يتم البدء
فـي املرحلـة األولـى بعـد إصـدار تراخيـص
املشـروع بالكامـل وتكـون املرحلـة األولـى فـى
حـدود  % 50 - 40مـن قيمـة إجمالـى األعمـال
بعـد الطـرح والترسـية ومعرفـة قيمـة األعمـال
مـن واقـع التعاقـد ،علـى أن يتـم عـرض األمـر
علـى هيئـة املكتـب التخـاذ اللازم باملوافقة مع
إشـراف لجنـة النـوادى علـى مراحـل املشـروع.

وقـد أوصـت اللجنـة بتقديـم دراسـة جـدوى
اقتصاديـة تمثـل تكاليـف إنشـاءات النـادى
وطلبـات الدعـم املطلـوب مـن النقابـة العامـة
وطريقـة السـداد ،وذلـك طبقـا ملوافقـة هيئـة
املجلـس األعلـى.
وقـد أوصـت اللجنـة باملوافقة على السـير فى
إجـراءات الرخصـة مـن قبـل النقابـة الفرعية
باملنصـورة علـى أن يتم:

 - 2نادى مدينة دمياط  -نادى دمياط الجديدة:
مـن خلال الزيـارة التـى قامـت بهـا اللجنـة لـكل مـن الناديين ،أبـدت
اللجنـة إعجابهـا بالناديين ،مـع بعـض املالحظـات التـى أبدتهـا بشـأن
اسـتكمال ورفـع كفـاءة الناديين.

نادى مدينة رأس البر:
ً
تبين للجنـة ضـرورة رفع مسـتوى النادى الحالـى ليكون مماثلا لنادي
مدينـة دميـاط مـع التوصية بتجديـد وتطوير صالة األفـراح الحالية عن
طريـق مسـابقة معمارية بني املكاتـب املحلية بمدينـة دمياط.

 - 3نادي كوم أمبو– التابع لنقابة أسوان:
قامـت اللجنـة بالدراسـة والتقييـم للمنشـآت
القائمـة علـى قطعـة األرض فـى مدينـة كـوم
أمبـو بمسـاحة 1000م 2والتابعـة لنقابـة
أسـوان ،حيـث تـم االتفاق مـع وزارة الـري على
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أن تكـون ملكيـة األرض بحـق االنتفـاع ملـدة 10
سـنوات.
وقـد أوصـت اللجنـة باسـتكمال املنشـآت
الجاريـة املتمثلـة فـي جمالـون كصالـة أفـراح،
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وبداخلـه منشـآت خفيفـة للخدمـات مـع
التشـطيب للسـور الخارجـي والبوابـات للنادي
ً
طبقـا للرسـومات املقدمـة مـن االستشـاري
املعين مـن قبـل نقابـة أسـوان.

رابعا :المشاركة في توقيع العقود والمناقصات للنوادي:
ً
 - 1نـادي بـور سـعيد الجديـد املقـام علـى
قطعـة أرض ،مسـاحتها 4000م.2
تـم إعـادة طـرح املناقصـة بمشـاركة مكاتـب
أخـرى خـارج نطـاق املحافظـة لرفـع كفـاءة
املشـروعات املقدمـة فـي املناقصـة املحـدودة،
طبقـا لتوصيـات اللجنـة التـي قامـت بالزيـارة
لنقابـة بور سـعيد ومعاينة املوقع علـى الطبيعة.
تـم حضـور كل مـن السـادة م .استشـاري/

ممـدوح عزمـي  ،م .محمـد صباحـي – لجنـة
فـض املظاريـف الفنية بنقابة بورسـعيد بتاريخ
 2016/ 10/ 23حيـث تقـدم لهـا ثمانيـة مكاتـب
استشـارية.
قامـت اللجنة باملعاونة في تقييم املشـروعات
املتقدمـة للمناقصـة فـي وجـود لجنـة معماريـة
متخصصـة مكونـة مـن األسـاتذة املعماريين:
د .أحمـد عنـان ،د .محمـد الجوهـري ،د .أكـرم

فـاروق وبحضـور أعضـاء مـن اللجنـة والسـيد
املهنـدس /مقـرر اللجنـة للتقييـم الفنـي
للمشـروعات املقدمـة بتاريـخ .2016/ 11/ 2
وتـم حضـور مندوبين مـن النقابـة العامـة
(قانونـي – مالـي) فـي جلسـة فتـح املظاريـف
املاليـة والبـت املالـي بمقـر نقابـة بـور سـعيد
بتاريـخ .2016/ 11/ 23

خامسا  -االجتماعات مع اللجان الفرعية األخرى للنقابة العامة:
ً
 - 1لجنة األمن الصناعي بتاريخ  2016/ 11/ 12بحضور كل من السادة:
م .حسـنى ربيـع ،م .زينـب فهمـي ..عضوا لجنة األمـن الصناعي ،وعدد
مـن أعضـاء لجنـة النـوادي وإنشـاءات املصايف ،حيـث تم التنسـيق بني
اللجنتين بخصـوص اإلجـراءات الواجـب اتباعهـا فـي منشـآت النوادي
واملنشـآت العامـة التابعـة للنقابـة مـن ناحيـة اتبـاع التعليمـات الخاصـة
باألمـن الصناعـي ومكافحـة الحريـق  ،ملـا لهمـا من أهميـة قصوى.
 - 2اجتمـاع اللجنـة مـع عدد من أعضاء لجان مجالـس إدارات النوادي

التابعـة للنقابـات الفرعيـة للتنسـيق للتواصل مـا بني النقابـات الفرعية
واللجنـة بصفـة دوريـة كل ثالثـة أشـهر علـى األقـل  ،وقـد تمـت التوصية
باآلتي:
“أن تقـوم النقابـة العامـة بعمـل مسـابقة سـنوية الختيـار أحـد األنديـة
ُ
نـاد من نـوادي النقابة
كنمـوذج يحتـذى بـه ،ويتـم منحه جائـزة كأفضل ٍ
لهـذا العـام ،وذلـك مـن شـأنه تحفيـز إدارات األنديـة التابعـة للنقابـة
لالرتقـاء بمسـتوى الخدمـات التـي تقدمهـا للسـادة املهندسين”.

هذا ..وال تألو اللجنة جهدا في بحث ودراسة ما يوكل إليها من السيد المهندس /نقيب المهندسين والسادة أعضاء
هيئة المكتب ،وتبذل في سبيل ذلك أقصى طاقاتها ،وعلى استعداد تام للتعاون المستمر مع النقابات الفرعية،
والعمل على دراسة وتنفيذ االقتراحات المقدمة من السادة المهندسين أعضاء النقابة فيما يخص رفع كفاءة
الخدمة بالنوادي.
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المعرفة والعلوم

تقنية النانو

من أجل حلول بديلة لمشكالت المياه
د.م .مصطفى العشري – كبير باحثين بالمركز المصري لتقنية النانو– جامعة القاهرة
كيميائي /هشام أبو زيد – مساعد باحث مركز النانوتكنولوجي_ جامعة النيل

اآلثار السلبية لتلوث المياه:
ال يمكـن النظـر لتلـوث امليـاه باعتبارهـا قضيـة تتعلـق بالرفاهيـة أو
أنـه يمكـن تأجيلهـا لحين توافـر إمكانـات أكبـر لعالجهـا ،إذ يعـد نقص
ميـاه الشـرب النظيفـة واآلمنـة مسـئوال عـن عـدد مـن الوفيـات أكثر من
ضحايـا الحـرب واإلرهـاب وأسـلحة الدمـار الشـامل مجتمعـة ،حيـث
تشـير تقديـرات منظمـة الصحـة العامليـة إلـى أنـه فـي عـام  2011كان
هنـاك  768مليون شـخص حول العالم يعانون مـن عدم إمكانية الوصول
إلـى مصـادر مياه آمنـة وصالحة للشـرب .ووفقا ملنظمة الصحـة العاملية
فـإن  2مليـون شـخص يموتـون سـنويا مـن أمـراض اإلسـهال الناتـج
عـن التعـرض للميـاه غيـر اآلمنـة والصـرف الصحـي وانعـدام النظافـة
الشـخصية ،كمـا أن املاليين مـن النـاس يتعرضون ملسـتويات غيـر آمنة
مـن الزرنيـخ والفلورايـد فـي املـاء ،والتـي يمكـن أن تـؤدي إلى السـرطان
وإتلاف الهيـكل العظمـي ،باإلضافة إلـى أن النهج املتبـع لتنقية وتطهير
امليـاه مثـل الترسـيب والترشـيح والتكسـير الكيميائـي والبيولوجـي لـم
يعـد قـادرا علـى القضـاء التـام علـى امللوثـات القديمـة والجديـدة (مثل
املبيـدات ،والنفايـات الناتجـة عـن الصناعـات الدوائيـة) وكذلك بعض
أنـواع البكتيريا.
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الموارد المائية في مصر وتلبيتها لالحتياجات:
تقـع مصـر فـي واحـدة مـن أكثـر املناطـق الحساسـة فـي العالـم التـي
تعانـي مـن خطر نقص امليـاه ،حيث إن النمو السـكاني املضطرد والطلب
املتزايـد يدفـع دول شـمال أفريقيـا والشـرق األوسـط إلـى حافـة الفقـر
املائـي .ووفقـا لتقريـر صـدر مؤخـرا عن األمـم املتحـدة فإنه مـن املتوقع
أنـه بحلـول عـام  2030سـيواجه ما يقرب مـن نصف سـكان العالم خطر
نقـص امليـاه ،وأن الطلـب قـد يفـوق املعروض بنسـبة  40فـي املائة.

السد وتلوث مياه النيل:
مـن ناحيـة أخرى،علـى الرغـم من أهميـة السـد العالي الذي شـيد في
عـام  ،1964فقـد أصبحـت نوعيـة ميـاه نهر النيـل تعتمد في املقـام األول
علـى املنـاخ والخصائـص االجتماعيـة واالقتصاديـة بـدال مـن الروافـد
العليـا مـن النهـر ،حيـث أصبحـت التغيـرات فـي جـودة امليـاه تعتمـد
علـى النظـام الهيدروديناميكـي الـذي يتبعـه النهـر أثناء سـريانه والذي
تنظمـه السـدود ،وعلـى تدفـق ميـاه الصـرف الزراعـي ،وعلـى تصـرف
الصـرف الصحـي والصناعـي بمـا فـي ذلـك النفـط والنفايـات.
أثيوبيا:
أثيـرت فـي اآلونة األخيرة الكثير من املخاوف بشـأن بناء سـد النهضة
األثيوبـي الكبيـر والـذي يحـد مـن تدفـق امليـاه مـن املصـب ويؤثـر علـى
حصـة مصـر من امليـاه ،حيث تمـد املرتفعـات األثيوبية نهر النيل بنسـبة
 % 86مـن مياهـه ،كمـا أنـه توجـد مخططـات لبنـاء ثالثة سـدود أخرى،
ممـا يزيـد مـن خطـورة الوضـع ،ونظـرا ألن حصـة الفـرد من ميـاه النيل
هـي 700م 3سـنويا والتـي هي بالفعل تحت مسـتوى الفقر املائـي .ونتيجة
للتحديـات البيئيـة واالقتصاديـة املذكـورة أعاله ،أصبحـت معالجة مياه
الصـرف أمـرا حتميـا للحفـاظ على املـوارد املائيـة وإدارتها.

عدم كفاية محطات المعالجة:
تبنـت الحكومـة املصريـة متمثلـة فـي وزارة املـوارد املائيـة والـري مـن
خلال إسـتراتيجية متكاملـة إلدارة ميـاه الـري العديـد مـن الخطـط
لضمـان كفـاءة اسـتخدام امليـاه وإدارة معالجتهـا ،ففـي  2010أوضحـت
سـجالت الشـركة القابضـة ملياه الشـرب والصـرف الصحي أن الشـركة
تتولـى يوميـا معالجـة نحـو  20مليـون متر 3مـن الصرف الصحـي ،وهذا
يمثـل الصـرف املنزلـي والصناعـي فقـط .والحقيقـة املؤملـة أنـه يتـم
معالجـة سـتني فـي املائـة فقط من هـذه الكمية قبـل أن يتـم إطالقها في
البيئـة مـرة أخـرى ،وهـذا يعتبـر ً
واقعـا مخيفـا وخصوصـا عندمـا نعلـم
أنـه ليـس كل مـا يعالـج مـن ميـاه الصـرف ويتـم إعادتـه للبيئـة يتطابـق
مـع املعاييـر القياسـية املصرية لصـرف امليـاه املعالجة في مجـاري املياه
العذبـة ،تلـك املعاييـر التـي وضعتهـا وزارة البيئـة وينـص عليهـا قانـون
البيئـة رقـم  48لسـنة 1982والقـرار الـوزاري رقـم  44لعـام  .2000مـن
الناحيـة النظريـة ،فـإن املعاييـر تضاهـى املعاييـر الدولية أو قـد تفوقها
صرامـة ،ولكـن العبـرة بالتطبيـق! ومن املهم أيضا اإلشـارة إلـى أن هذه
امليـاه غيـر املعالجـة التـي تلقـى فـي البيئـة تنتشـر إلـى مناطـق حضريـة
واسـعة وهـو مـا يطرح تسـاؤال حـول مسـتقبل التنميـة املسـتدامة وصحة
األجيـال القادمـة ،ويضع في أعناقنا مسـتقبل أمة قـد تنهكها األمراض
واألوبئة.
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المعرفة والعلوم
مصرف كتشنر:
تبنـت أكاديميـة البحـث العلمـي فـي يونيـو املاضـي ورشـة عمـل حـول
تلـوث امليـاه ،متخـذة مصـرف كتشـنر كمثـال عملـي .املصـرف يخـدم
محافظتـي الغربية وكفر الشـيخ بطـول إجمالي  69كيلومترا ،ويسـتخدم
فـي كافـة أشـكال الصـرف (زراعـي وصناعـي وصحـي) ويصـب فـي
النهايـة فـي البحـر األبيـض بمعـدل حوالـي  6مليـون متـر 3يوميـا .مـن
ً
مصنعـا مخالفـة
أصـل  93مصنعـا تصـب فـي املصـرف ،هنـاك 40
ملواصفـات امليـاه التـي تصرفهـا .املشـكلة قـد تكـون أعمـق فيمـا يخـص
الصـرف الصحـي ،فهنـاك العديـد مـن القـرى التـي ال تملـك شـبكة
صـرف صحـي وليـس أمامهـا سـوى الصـرف مباشـرة فـي النيـل بـدون
أي معالجـة .األمـر قـد ال يكـون أفضـل كثيـرا فـي حالـة وجـود محطـات
معالجـة صـرف صحـي! ففـي محافظـة الغربيـة وحدهـا ،تبلـغ الطاقـة
اإلجماليـة ملحطـات معالجـة ميـاه الصـرف الصحـي  390ألـف متر 3في
اليـوم إجمـاال ،منهـا  240ألـف متـر 3في اليـوم مـن امليـاه املنصرفة غير
مطابقـة للمواصفـات! ولقد أثبتـت عينات أخذت من أماكـن مختلفة في
املصـرف أن أغلـب املحـددات تتجـاوز املعـدالت املسـموح بهـا وباألخص
املـواد الصلبـة الذائبـة والبكتيريـا القولونيـة ونسـبة النتروجين بحوالي
الضعـف .يعـاد اسـتخدام بعـض مـن مياهـه سـواء كان ذلـك بصـورة
محكمـة فـي ري بعـض املحاصيـل ،أو بصـورة عشـوائية مـن قـرى تقـع
عليـه ،ولديهـا نقـص حـاد فـي امليـاه سـواء للـري أو حتـى للشـرب!

بين نارين اقتصاديا:
بنـاء محطـات معالجـة مكلـف اقتصاديـا سـواء مـن ناحيـة تكلفـة
اإلنشـاء أو مـن حيـث املسـاحة الكبيـرة التـي تسـتهلكها فـي مناطـق
مأهولـة مكتظـة ،ولكـن مـن جهـة أخـرى هنـاك تبعـات ماديـة وخيمـة
تتحملهـا الدولـة نتيجـة املشـاكل الصحيـة والبيئيـة الناتجـة عـن هـذا
التلـوث .ال نملـك تـرف إلقـاء ميـاه الصـرف فـي البحـر بـدون معالجـة؛
ً
مـوردا مهمـا مـن امليـاه وخصوصا في ظـل الظـروف الحالية
ألنهـا تمثـل
التـي تعانـي فيهـا مصـر مـن الفقـر املائـي ،ذلـك الوضـع الـذي يتفاقـم
يومـا بعـد يوم نتيجـة العوامل الخارجيـة والزيادة السـكانية املضطردة،
إال أن ميـاه الصـرف املتوافـرة حاليا لـو عولجت بطريقة مناسـبة ،يمكن
أن تسـتخدم فـي العديـد مـن التطبيقـات ،فعلى سـبيل املثـال ال الحصر،
هـذه الكميـة مـن امليـاه كافيـة لزراعـة أكثـر مـن  800ألـف فـدان مـن
محاصيـل الحبـوب واملحاصيـل الصناعية واملحاصيـل العلفية واملراعي
واألشـجار.
النانوتكنولوجي يقدم حلوال ذهبية:
إال أن آمـاال جديـدة بـدأت تلـوح باألفـق عندمـا بـدأت األبحـاث تشـير
إلـى اسـتخدام تقنيـة النانـو فـي إيجـاد حلـول جديـدة وذات فاعليـة فـي
مواجهـة التحديـات التـي تفرضهـا امللوثـات البيئيـة والكائنـات الحيـة
الدقيقـة .وسـوف نعـرض نبـذة عـن بعـض هـذه املجهـودات فـي حين أن
املجـال أكبـر وأوسـع بكثيـر .تعتبـر املـواد النانويـة (وهـي املـواد التـي في
حجـم النانومتـر  10 - 9أمتـار) مـن التقنيـات الواعـدة فـي الكثيـر مـن
املجـاالت ومنهـا تنقيـة امليـاه ،وهـذه املـواد تتخـذ العديـد مـن األشـكال
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منهـا الجسـيمات النانويـة ،األنابيـب واألسلاك واألليـاف النانويـة،
وهـذه املـواد لهـا القـدرة علـى العمل كعامـل محفـز أو ممتـص للملوثات،
وفيمـا يلـي سـوف نعـرض بعـض هـذه التقنيـات املسـتخدمة في تحسين
جـودة املياه.
المعالجة بـ «اإلدمصاص»:
اإلدمصـاص هـو قابليـة الجسـيمات أو الحبيبـات فـي جـذب امللوثـات
لاللتصاق بسـطحها ،تمهيـدا إلزالتها من املياه .الحبيبـات النانونية بما
توفـره مـن مسـاحة سـطح كبيـرة جدا فـي حجم صغيـر لها القـدرة على
تنقيـة امليـاه فـي محطـات صغيـرة الحجـم إلـى حـد كبيـر .هنـاك مـواد
متعـددة مسـتخدمة منها على سـبيل املثـال أنابيب الكربـون النانومترية
 .carbon nanotubesتمتـاز هـذه األنابيـب والتـي يصـل قطرهـا لحوالـي
 2نانومتـر بإمكانيـة اسـترجاعها (أي تخليصهـا ممـا علـق بهـا وإعـادة
اسـتخدامها) بطـرق كيماويـة بسـيطة ،ولكنهـا مـا زالـت مكلفـة ،ومـا
زال البحـث جاريـا علـى قـدم وسـاق لتخفيـض التكلفـة .يذكـر أن هنـاك
معهـد أبحـاث مصريـا قـام بإنتاجهـا علـى نطـاق شـبه صناعـي وبتكلفة
أقـل بكثيـر مـن تكلفـة االسـتيراد .تسـتخدم في تنقيـة ميـاه الصرف من
الصناعـات الكيماويـة والصناعـات الدوائيـة ،نظـرا لكفاءتهـا العاليـة
ممـا يجعلهـا اقتصاديـة في هـذه التطبيقـات ،كما توجـد مـواد بوليمرية
تسـمى دندرايـت  dendritesبهـا ثنايـا داخليـة تسـتطيع أن تسـتوعب
امللوثـات العضويـة ،وأذرع خارجيـة متعـددة تسـتطيع أن تلتقـط املعـادن
الثقيلـة .أمـا الزيواليـت  zeolitesفهـي مـواد متبلـرة مسـامية بأبعـاد
نانومتريـة تحـوي حبيبـات نانومتريـة مـن مـواد مختلفـة وباألخـص
الفضـة والتـي لهـا خاصيـة القضـاء علـى امليكروبـات بفاعليـة كبيـرة
وملـدة طويلـة مع اسـتهالك قـدر ضئيل جدا وغير محسـوس مـن الفضة.
المعالجة بالتحفيز الضوئي:
تعتمـد هـذه الطريقـة علـى اسـتخدام الطاقـة الشمسـية ألجـل تحويـل
الحبيبـات النانومتريـة إلـى عامل محفـز لتفاعل كيميائي يؤدي لتكسـير
الجزيئـات العضويـة لجزيئـات أصغـر غيـر ضـارة .اجتذبـت مـادة ثاني
أكسـيد التيتانيـوم املسـتخدمة فـي هـذا املجـال اهتمامـا كبيـرا ملـا لهـا
مـن وفرة ،وعدم سـمية ،ونشـاط مؤكسـد قـوي ،واسـتقرار كيميائي على
املـدى الطويـل ،لـذا فإن هـذه املواد فـي حجم النانـو قادرة علـى معالجة
ميـاه الصـرف بكفـاءة عاليـة ،ممـا ينعكـس علـى تحسين أداء وحـدات
معالجـة امليـاه مـن حيـث جـودة امليـاه املعالجـة باإلضافـة إلـى تقليـص
الوقـت اللازم ملعالجتها.
حاليـا تجـرى أبحـاث حـول اسـتخدام تلـك املـادة فـي تنقيـة امليـاه
ومعالجتهـا بالتعـاون بني جامعتي القاهرة والنيـل ،فقد وجد أن تحضير
تلـك املـادة فـي الحجـم النانومتري فـي الصورة املسـامية له أثر مباشـر
وفعـال فـي امتصـاص وإزالة الشـوائب ،ويرجع ذلك إلـى أن زيادة حجم
املسـام يـؤدى إلـى زيـادة مسـاحة السـطح الكليـة للمـادة وبالتالـي تزيـد
مـن فعاليتهـا علـى امتصـاص امللوثـات على سـطحها وتكسـيرها.
ومـن أجـل تحسين كفاءة املـادة بصورة أفضـل ،تم العمل على تحسين
اسـتجابتها لضـوء الشـمس بالكامـل بـدال مـن اسـتجابتها لألشـعة فـوق
البنفسـجية فقـط والتـي تمثـل  % 3 - 2مـن طاقة الشـمس -والـذي يعتبر
مـن أهـم عيـوب ثانـي أكسـيد التيتانيـوم -باإلضافـة إلـى منـع رجـوع
اإللكترونـات إلـى مداراتهـا األصليـة بعـد اسـتثارتها بالضوء ،ممـا ينتج

عنـه اسـتمرار نشـاط املحفـز لفتـرات أطـول وبكفـاءة أعلـى .وقـد تـم
تحقيـق هـذا عـن طريـق تحميل مادة نقـاط الكربـون النانويـة (Carbon
 )Dotsفـوق سـطح ثنائي أكسـيد التيتانيوم املسـامية ،حيـث تتميز نقاط
الكربـون النانويـة أن لهـا القـدرة علـى تحويـل الضوء ذي الطـول املوجي
الطويـل مـن منطقتي األشـعة تحت الحمـراء والضوء املرئـي إلى منطقة
أخـرى لهـا طـول موجي قصيـر في مجال األشـعة فـوق البنفسـجية ،مما
ً
قـادرا علـى تحفيـز مـادة ثانـي أكسـيد
يجعـل ضـوء الشـمس العـادي
التيتانيـوم والتـي تسـاعد علـى تكسـير املـواد العضويـة ،بجانـب أن لـه
تأثيـرا إيجابيـا فـي التخلـص مـن الكائنـات البيولوجيـة الدقيقـة غيـر
املرغـوب فيهـا ،والحفـاظ علـى البيئـة.
المعالجة بالمرشحات واألغشيةالنانومترية:
األغشـية النانومتريـة هـي أغشـية مـن مـواد ال تسـمح بإنفـاذ مـواد
أقطارهـا تتعـدى  1نانومتـر ،وتمـرر مـا هـو دون ذلك .لقـد أصبحت هذه
التكنولوجيـا ناضجـة بمـا يكفـي واقتصاديـة إلى حـد بعيد ملعالجـة مواد
شـديدة الصغـر ،مثـل التخلـص مـن ألـوان أو روائـح أو ذرات مـن معادن
ثقيلـة ،بـل إنهـا تقنيـة منافسـة بقـوة إلزالـة امللوحـة .تتجـه األبحـاث فـي
هـذا املجـال إلطالـة عمـر األغشـية ومنع االنسـداد.
األغشـية النانومتريـة املركبـة  nanocompositesتمثـل اتجاهـا أحـدث
نسـبيا يتمثـل فـي إضافـة مـواد نانومتريـة مختلفـة على شـبكة مـن مواد
عاديـة (أي بأبعـاد أكبـر) .امليـزة هـي إمكانيـة تجميـع وظائـف مختلفـة
علـى نفـس الشـبكة ،من خالل املـواد املختلفـة املضافة ،بتكلفـة إجمالية
معقولـة .تشـمل الوظائـف التعامـل مـع امليكروبـات ،أو املعـادن الثقيلـة،
أو املـواد العضويـة وباألخـص تحليـل هـذه املـواد بحيـث ال تترسـب طبقة
مـن املـواد تـؤدي النسـداد املرشـح ،وكل هـذا باإلضافـة لزيـادة نفاذيـة
املرشـح للمـاء .الشـبكة الحاملـة قـد تكـون مكونـة مـن أليـاف نانومتريـة
أيضـا ،أقطـار األليـاف قـد تصـل لحوالـي  100نانومتـر .قـد تكـون
الشـبكة الحاملـة مكونـة مـن الجرافين وهـو عبـارة عن طبقة مـن ذرات
الكربـون ،سـمكها ذرة واحـدة فقط منظمـة بطريقة تشـبه خاليا النحل
السداسـية .الجرافين هـو مـن أقـوى املـواد املعروفـة حتـى اآلن ،أقـوى
بكثيـر مـن الحديـد الصلب لنفس السـمك .تكامل الشـبكات النانومترية
مـع الحبيبـات النانومتريـة املختلفة املوزعـة عليها يمثـل اتجاها ،مأمول
منـه الكثير.
عقبات:
بينمـا يتفـق الجميـع علـى اإلمكانـات الهائلـة للنانوتكنولوجـي واآلثـار
اإليجابيـة املباشـرة فـي مجـال معالجة امليـاه ،إال أن اآلثـار البيئية بعيدة
املـدى مـا زالـت محـل خلاف بين العلمـاء .البعـض يتخـوف مـن اآلثـار

الضـارة علـى الكائنـات العالقـة الدقيقـة والضروريـة لألسـماك أو
النباتـات البحريـة .الحفـاظ علـى التـوازن البيئـي علـى املـدى البعيد هو
أحـد القضايـا البحثيـة التـي ينفـق عليهـا الكثيـر حاليـا والتـي يجـب أن
نفهمهـا جيـدا ونزيـل أي لبـس بشـأنها قبـل التوسـع فـي تطبيقهـا.
في مواجهة الحفاظ على الحياة ذاتها:
تعـد تقنيـة معالجـة امليـاه باسـتخدام النانوتكنولوجـي مـن أكثـر
التقنيـات سـخونة مـن حيـث حجـم االسـتثمارات املوجهـة إليهـا علـى
صعيـد األبحـاث ،باإلضافـة لظهـور عـدد مـن التطبيقـات الهندسـية
العمليـة التـي تسـتخدمها .يرجـع ذلـك لكـون قضيـة شـح امليـاه قضيـة
تزعـج جميـع شـعوب األرض ،بمـا فـي ذلـك الـدول املتقدمـة والتـي تبلـغ
فيهـا معـدالت اسـتهالك امليـاه للفـرد الواحـد أرقامـا قياسـية .هـذا
مـن جهـة ،ومـن جهـة أخـرى فـإن تقنيـة النانـو أظهـرت مزايـا كبيـرة
مـن حيـث تحسين كفـاءة املعالجـة ومـن حيـث صغـر حجـم محطـات
املعالجـة .التحديـات الكبيـرة التـي تواجههـا مصـر فـي هـذا املجـال،
تدفعنـا للسـعي ملواكبـة التطـور العاملـي فـي هـذا املجـال للمحافظـة على
أحـد أهـم الثـروات التـي حبانـا بهـا الله ،فمـا من بلـد ارتبطـت بمياهها
مثـل ارتباطنـا بالنيـل ،بـل إننا فـي مواجهـة الحفاظ علـى الحيـاة ذاتها
والتنميـة املسـتدامة علـى هـذه األرض املباركـة.
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المصادرالمفتوحة

براعم ثورة جديدة في اقتصاد المعرفة

تحدثنا في افتتاح باب العلم والمعرفة في المجلة ،عن اقتصاد المعرفة (العدد رقم  – 649مارس  ،2016انظر موقع
النقابة) .أوضحنا فيه ،باختصار شديد ،أن نصف الثروات المولدة كل عام على مستوى العالم يأتي من أنشطة إبداعية .تشمل
تلك األنشطة االبتكارات العلمية والتطبيقية ،وعائد بيع براءات االختراع ،واالستشارات الهندسية والقانونية واالئتمانية،
وكافة منتجات االتصاالت والمعلومات من برمجيات أو تطبيقات على الحاسب أو التليفون الذكي ،بل تمتد لتشمل كافة
األنشطة المعتمدة على الفكر ،بما في ذلك الكتب واألنشطة الفنية ،واإلعالمية من صحافة مكتوبة أو مرئية أو على
اإلنترنت ...إلخ.

أ .د .محمد نبيل صبري

هـذه نقطـة فاصلـة فـي تاريـخ البشـرية ،حينمـا تعـادل قيمـة كافـة
املنتجـات الفكريـة غيـر املاديـة قيمـة كافـة املنتجـات األخـرى املاديـة
سـواء كانـت زراعيـة أو صناعيـة .كل املؤشـرات تؤكـد أن التاريـخ فـي
صالـح األنشـطة اإلبداعيـة التـي سـتصبح هـي األقـوى مـع الزمـن.
أدى ذلـك لتغيـرات كبيـرة ومسـتمرة على كافـة األصعـدة االقتصادية
واالجتماعيـة والسياسـية ..مقالنـا اليـوم عن أحـد التبعـات املحتملة.
هنـاك اتجـاه جديـد ،قـد يمثـل فـي املسـتقبل ثـورة جديدة داخـل إطار
اقتصـاد املعرفـة ،وإن كان اآلن مـا زال فـي طـور البرعـم الصغيـر ولكنه

74

| العدد  | 653مارس 2017

ينمـو بسـرعة كبيـرة ..سـنحاول فـي هـذا املقـال سـبر غـوره ،والتنبـؤ
بمسـتقبله فـي حـدود مـا هـو متـاح مـن معلومـات ،وإن كان الواقـع يتغير
بسـرعة وال يسـتطيع أحـد أن يجـزم بمـا سـيحدث علـى املـدى البعيـد.
قيمة السلع التقليدية:
حتى عصر قريب ،كانت تكلفة إنتاج السـلع تتناسـب مع كميتها ،فتكلفة
إنتـاج عـدد  2أردب مـن القمح مثلا ،هي تقريبا ضعف تكلفـة إنتاج أردب
واحد .الشـيء نفسـه ينطبق على سـلع أخرى كثيرة ،تتناسـب فيها التكلفة

مع الكمية سـواء كانت مقاسـة بالكتلة أو الحجم أو املسـاحة ،مثل براميل
البتـرول أو أطنـان النحـاس أو األمتـار املربعـة مـن األقمشـة .مـع الثـورة
الصناعيـة الثانيـة ،والتـي تتميـز بخصائـص عـدة ،أهمهـا الدخـول فـي
مرحلـة اإلنتـاج الصناعـي الكثيـف ،أصبـح إنتـاج كميـات كبيرة جـدا من
سـلعة يقلـل مـن تكلفتهـا الحديـة (أي تكلفـة القطعـة الواحـدة) بصـورة
ملحوظة .إنتاج سـيارة واحدة مثال في ورشـة صغيرة يؤدي لتكلفة باهظة
تفـوق بكثيـر تكلفـة إنتـاج سـيارة واحـدة ضمـن مئات بـل آالف السـيارات
فـي مصنـع كبيـر مخصـص لذلـك .ولكـن مـا زالـت التكلفـة اإلجماليـة
(أي التكلفـة لجميـع الكميـات املنتجـة) تزيـد بزيـادة الكميـة .كل سـيارة
جديـدة منتجـة فـي مصنـع كبيـر تحتـاج لعـدد مـن كيلوجرامـات الحديد
وأمتـار الزجاج املربعـة ...إلخ .وبالتالي فإنه بالرغـم من انخفاض التكلفة
الحديـة ،إال أنـه بعـد الوصـول لألعـداد الكبيرة ،تعـود التكلفـة اإلجمالية
متناسـبة مـع العـدد أو الكميـة مـرة أخـرى ،وال يتغيـر سـوى قيمـة ثابـت
التناسـب ،الـذي يقـل فـي األعـداد الكبيرة.
أثر اقتصاد المعرفة:
مـع ظهـور اقتصـاد املعرفـة ،حـدث تغييـر جـذري فـي هـذه املعادلـة.
فلنقـارن بين تكلفـة إنتـاج حزمـة برمجيـة واحـدة علـى حاسـب آلـي أو
تطبيـق علـى الحاسـب املحمـول أو حتـى أغنية أو فيلـم أو كتـاب أو تقرير
خبيـر استشـاري وبين تكلفـة إنتاج ماليني من النسـخ من نفـس الحزمة
أو التطبيـق أو األغنيـة ...إلخ .تكلفة إنتاج نسـخة واحدة هي نفسـها تكلفة
إنتـاج ماليين النسـخ! أو علـى األقـل ال يتعدى الفـارق قروشـا قليلة تمثل
تكلفـة الـورق أو القـرص املدمـج أو تكلفة الدخـول على اإلنترنـت لتنزيل
نسـخة .لـم تعـد التكلفة متناسـبة مـع الكمية ،بـل إن مفهـوم الكمية ذاته
محـل شـك ..كيـف سـنقيس البرنامـج أو األغنيـة كميـا لتحديـد التكلفـة
الحديـة؟ هـل تقـاس قيمـة العمـل اإلبداعـي مثـل األغنيـة أو الفيلـم أو
الكتـاب بعـدد الدقائـق أو عـدد الصفحـات مثلا؟!! أو هـل تقـاس قيمـة
حزمـة برمجيـة بسـعة الذاكـرة الالزمـة لحفظ وتشـغيل البرنامـج أو ما
يناظـره مـن عـدد النغمات املوسـيقية في األغنيـة؟!! كل هذا هـراء ..إننا
بحاجـة إلعـادة النظـر فـي أسـلوب التقييـم الكمـي ،أي املـادي ألعمـال
ليسـت مادية.

يـؤدي ذلـك لظهـور ظاهـرة جديـدة مصاحبـة ال فـكاك منهـا وهـي
القرصنـة (النسـخ غيـر املشـروع والتوزيـع بـدون مراعـاة حقـوق امللكية
الفكريـة) .تمثـل القرصنـة صداعـا مزمنـا لـدى منتجـي األعمـال
الفكريـة وال مجـال للقضـاء عليها أبدا ،ما دام أن النسـخ ال يكلف شـيئا،
واإلنترنـت موجـود .يمكـن فقـط التعايـش معهـا مـن خلال الحـد منهـا
بعـض الشـيء.
ممـا يزيـد الطين بلـة ،أن يقـرر منتـج العمـل اإلبداعـي طواعيـة أن
يوزعـه مجانـا! سـيرى القـارئ بعـد قليـل أن ذلك ليـس عمال اسـتثنائيا،
تنام بسـرعة مذهلة .مـن املؤكد أن هـذا األمر ينسـف مفهوم
بـل إنـه فـي ٍ
السـلعة من األسـاس .نحن أمام «منتج» /أو «خدمة» ال نسـتطيع أن نصفه
بأنـه «سـلعة» .املنتـج /أو الخدمـة قـد يـؤدي لفائـدة كبيرة ملن يسـتخدمه
أو يتمتـع بتلـك الخدمـة ،أي أن لـه قيمـة نفعيـة كبيـرة ،وإن كانـت قيمتـه
التبادليـة صفـرا! أال يعتبـر ذلـك ثـورة فـي عالم اإلنتـاج والتوزيـع؟ بلى،
وهـذه هـي تحديـدا ثـورة املصـادر املفتوحـة موضـوع املقال.
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تعريف الحركة وسر نجاحها:
تعـرف حركـة املصـادر املفتوحـة بأنهـا حركـة تدعـو إلتاحـة منتجـات
فكريـة إبداعيـة بشـكل مجاني للجميع عبر شـبكة اإلنترنت أو أي وسـيط
مناسـب .الحركـة تتسـع تدريجيـا لتغـزو جميـع األعمـال اإلبداعيـة وإن
كانـت حاليـا مركـزة أساسـا فـي الحـزم البرمجيـة ،فيما يعـرف بحركة
املصـادر البرمجيـة املفتوحـة  .Open Source Software OSSأمـا باقـي
املجـاالت فلـم تدخـل فيهـا إال على اسـتحياء.
البرنامـج (أو الحزمـة البرمجيـة) مفتـوح املصـدر هـو برنامـج يمكـن
تنزيلـه مـن علـى اإلنترنـت بـدون أيـة مخالفـة لحقـوق امللكيـة الفكريـة.
لقـد اختـرع القائمـون علـى الحركـة نوعـا جديـدا مـن حقـوق امللكيـة
الفكريـة أسـموه  creative commonsبمـا يمكـن ترجمتـه «ملكيـة اإلبداع
علـى املشـاع» .املعتـاد حينمـا تشـتري حزمـة برمجيـة أن تحصـل معهـا
علـى بـراءة تشـغيل  Licenseتتعهـد فيهـا بعـدم نسـخه وتقديمـه للغيـر،
ولكـن فـي هذه الحالة سـتتعهد بعدم رفض نسـخه وتقديمه ألي شـخص
آخـر يطلبه!
األمـر ال يقتصـر علـى تنزيـل البرنامـج ولكـن علـى تنزيل مصـدره ،أي
أنـه مـن حقـك أن تطلـع علـى كافـة تفاصيـل البرنامـج الداخليـة وكافـة
أوامـره سـطرا سـطرا .يشـبه الفـرق بين االثنين كالفـرق بين الحصول
علـى سـيارة مثلا وبين الحصـول علـى كافـة الرسـومات التصميميـة
وكافـة الحسـابات التـي أدت لهـا ،وبالتالـي تسـتطيع أن تعـدل فـي
البرنامـج بإضافـة أو تعديـل أيـة خاصيـة فيـه .هـذا الحـق متـاح ،بـل إنه
متـاح لـك أن تعيد توزيـع البرنامج
املعـدل فـي ذات اإلطـار القانوني،
أي فـي إطـار حقـوق ملكيـة فكريـة
لإلبـداع علـى املشـاع .كل مـا هـو
مطلـوب منـك أال تحقق ربحـا وأن
تراعـي حقـوق امللكيـة األدبيـة،
مـن خلال ذكـر املصـدر الـذي
اعتمـدت عليـه ،وهـو مـا يعـد
أبسـط مبـادئ األمانـة العلميـة،
فقـط ال غيـر!
ال يجـب أن نتعجـب مـن هـذه
القواعـد ،ألنهـا تحديدا هي سـبب
نجـاح الحركـة .دعونـا نوضـح أوال
كيـف يتـم اإلبـداع فـي العصـر
الحديـث .فـي هـذا الصـدد يجـدر بنـا التمييـز بين نوعين مـن النشـاط
اإلبداعـي :النـوع األول هـو االختـراع ،وهـو مبنـي علـى اكتشـاف أفـكار
جديـدة ،وهـو نـوع نادر الحـدوث ،أما النـوع الثاني فهو االبتـكار .االبتكار
عبـارة عـن اسـتخدام أفـكار معروفـة فـي تطبيقـات جديدة ،تـؤدي ملنتج
أو خدمـة جديـدة أو تحسين كفـاءة منتـج أو خدمـة موجـودة ،ولذلـك ال
ينبغـي أن يتخيـل القـارئ أن العاملين في القسـم اإلبداعي من النشـاط
االقتصـادي الجديـد هـم مجموعـة مـن الحاملني الذيـن ينتظـرون نزول
الوحـي للخـروج بأفـكار جديـدة .هـذه الصـورة بعيـدة تمامـا عـن الواقع
اليومـي ،ولكنهم يعملون في إطار منظومة تقسـم املهـام املطلوبة إلنجاز
مشـروع جديـد ملجموعـة مـن املهـام املختلفـة يضطلـع بهـا مجموعـة من
العاملين ويتعاونـون للخروج باملنتـج النهائي .تحتـاج كل مهمة إلنجازها
لتطبيـق أفـكار معروفـة ولكـن فـي ظـروف جديـدة قـد تحتـاج ملواءمـة
وتعديـل .العمـل يتـم بصـورة ممنهجـة لدرجـة كبيـرة وبنـاء علـى خطـة
بهـا قـدر مـا مـن التفصيـل ،ولكـن ال يمكـن التنبـؤ بـكل التفاصيـل قبـل
إنجـاز العمـل ،وإال مـا كان املنتـج مبتكـرا .أحيانـا مـا تظهـر عقبـات مـن
نـوع جديـد لـم نتعامـل معـه من قبـل .في هـذه الحالة فـإن علـى العاملني
كفريـق أن يدرسـوا جميـع االحتمـاالت املمكنـة ألجـل التغلـب عليهـا.
الصفـة الهامـة هـي كـون العمـل يتـم بصـورة جماعية إلـى حد كبيـر ،أي
أنـه يعتمـد علـى مجموع ملـكات فكريـة ملجموعة مـن العاملني ،قـد تكون
متواضعـة لـدى كل فـرد فيهـا ،ولكنهـا تصبح قـوة كبرى لـدى املجموعة،
بعكـس النشـاط اإلبداعـي فـي القـرون السـابقة والـذي كان يعتمـد علـى
مواهـب فـذة لفـرد واحـد.
السـؤال اآلن ..كـم يبلـغ عـدد املطوريـن ألي برنامـج محـدد فـي شـركة
مـن الشـركات الكبـرى .بضعـة عشـرات؟ أو حتـى بضعـة مئـات؟ ال
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يتعـدى هـذا النطـاق غالبـا .أمـا عـدد املطوريـن فـي إطـار البرامـج
مفتوحـة املصـدر فقـد يتسـع ليشـمل جميـع املطوريـن علـى ظهـر الكـرة
األرضيـة! ينطـوي ذلـك علـى مبالغـة كبيـرة ،ولكـن نظريـا علـى األقـل
يمكـن أن يتشـارك فـي تطويـر البرنامـج أي عـدد قـد يفـوق العـدد الذي
يمكـن أن توفـره شـركات عامليـة متخصصـة .وهو ما يفسـر تفـوق العديد
مـن الحـزم البرمجيـة مفتوحـة املصـدر علـى نظيرتهـا التـي تبـاع بثمـن
مـا ،وذلـك مـن حيـث الكفـاءة الفنيـة والقـدرة علـى تلبيـة احتياجـات
املسـتخدم ،بغـض النظـر عـن كونهـا مجانيـة.
قصص نجاح لحركة المصادر المفتوحة:
بلـغ حجـم انتشـار البرامـج مفتوحـة املصـدر حجمـا ال يقـدره بسـهولة
املواطـن العـادي ،ولكـن يدركـه الكثير مـن الخبـراء .ولنبدأ بأهـم مكون
مـن الحـزم البرمجيـة وهـو برامـج التشـغيل .هـذا املكـون مـن أكثـر
املكونـات حساسـية فـي عالم البرمجـة ،وبالتالي فإن أي مشـغل يجب أن
يتمتـع بكفـاءة عاليـة جـدا وإال اندثـر وابتعـد عنـه الجمهـور .بالرغم من
اسـتحواذ كبير نسـبيا للسوق بواسـطة املشـغل التجاري املعروف ويندوز
 Windowsإال أن هـذا املشـغل بـه عيـوب كثيـرة ومعروفـة للخبـراء لعـل
أقلهـا هـو سـهولة اختراقـه بواسـطة الفيروسـات .املشـغل األكثـر كفـاءة
املعـروف حاليا هو املشـغل مفتوح املصـدر لينوكـس  .Linuxيكفي للداللة
علـى ذلـك دراسـة موقـف الحاسـبات الخادمـة علـى مسـتوى العالـم.
الحاسـبات الخادمـة هي حاسـبات ضخمـة ،تملكها مؤسسـات كبرى قد
تكون شـركات كبيرة أو مؤسسـات قومية أو عاملية ،تقدم خدمات لجميع
الحاسـبات األخـرى ،والتـي تسـمى للتمييـز بالحاسـبات الشـخصية.
مـن أصـل أكبـر  500حاسـب خـادم فـي العالـم ،كمـا يؤكـد موقـعwww.
 top500.org/statistics/listبشـأن برامـج التشـغيل فـي نوفمبـر ،2016
هنـاك “ 498حاسـبا خادمـا» تسـتخدم نظـام تشـغيل لينوكـس! نصـر
سـاحق بشـهادة املتخصصين .ولكـي يكـون النصـر سـاحقا أكثـر وأكثر،
تع�دى األمر الحاس�بات ليش�مل الهواتف الذكي�ة واألنظم�ة اللوحي ة �tab
 .letsنظـام التشـغيل مفتوح املصدر أندرويد  Androidيشـغل  % 83.6من
الهواتـف الذكيـة فـي الربـع الثالـث مـن عـام  .2014يعـرف الجميـع أن
هـذه النسـبة فـي تزايد مسـتمر.
هنـاك العديـد مـن التطبيقـات مفتوحـة املصـدر التـي يسـتخدمها
األفـراد والتـي تناهـز فـي جودتهـا نظيرتهـا من شـركات تجاريـة كبرى.

لعـل مـن أوائـل البرامـج الهامـة التـي طرحـت للجمهـور فـي إطـار هـذه
الحركـة هـو املتصفـح نيتسـكيب ،Netscapeوالـذي ولـد فيما بعـد برامج
أخـرى معروفـة ،مثـل موزيلا  Mozillaوفايـر فوكـس .Fire Foxهـذه
املتصفحـات تعتبـر منافسـا قويـا ومحترمـا للمتصفحـات التجاريـة
املعروفـة .يجـدر بالذكـر فـي نفـس العائلـة الخـادم البريـدي مفتـوح
املصـدر ثنـدر بيـرد .Thunder Bird
املكـون الثالـث الـذي يسـتخدمه الجميـع ،باإلضافـة لنظـام التشـغيل
ومتصف�ح اإلنترن�ت ،ه�و م�ا يس�مى بالتطبيق�ات املكتبيةة�Office ap
 .plicationsتشـمل تلـك التطبيقـات طائفـة برامـج كتابـة النصـوص
 ،word processorمثـل  ،Wordوطائفـة برامـج الحسـابات البسـيطة
املسـماة بالورقـة املمتـدة  ،spread sheetمثـل إكسـيل  ...Excelإلـخ.
هنـاك اسـتحواذ للسـوق أيضـا بواسـطة التطبيـق املكتبـي التجـاري مـن
مايكروسـوفت  .Microsoftولكـن هنـاك أيضـا تطبيقـات مكتبيـة عديدة
مفتوحـة املصـدر ،تشـابهه إلـى حـد كبيـر وجودتهـا عالية ،من أشـهرها
التطبيـق املكتبـي مفتـوح املصـدر “أوبين أوفيـس” Open Officeللداللـة
علـى توافـر الجـودة في هـذه التطبيقات ،هنـاك توجه عام فـي الحكومة
األملانيـة مـن جهـة ،وفـي جميـع املحليـات األملانيـة مـن جهة أخـرى ،بعد
النجـاح الكبيـر لتجربـة بلديـة ميونيـخ ،يتمثـل فـي التخلـي عـن الحـزم
البرمجيـة التجاريـة وإحاللهـا بالكامـل ببرامـج تشـغيل وتطبيقـات
مكتبيـة وخالفـه مفتوحـة املصـدر ،وذلـك فـي جميـع املكاتـب والهيئـات
الحكوميـة .األسـباب املعلنـة تشـمل أسـبابا اقتصاديـة .الحكومـة ال تـرى
سـببا مقنعـا إلنفـاق أمـوال دافـع الضرائـب علـى برامـج تجاريـة ،بمـا
يمثـل مبالـغ طائلـة سـنويا علـى مسـتوى أجهـزة الدولـة ،بينمـا البديـل
املجانـي متوافـر بجـودة تقـارن بالنظيـر التجـاري .ولكـن ،هنـاك سـبب
آخـر أكثـر أهميـة .يمكـن بسـهولة زرع نـوع خـاص مـن الفيروسـات فـي
البرامـج التجاريـة يسـتخدم للجاسوسـية بحيـث يمكنـه نقـل بيانـات
املؤسسـة لخارجهـا وذلـك دون أن يشـعر املسـتخدم بـأي شـيء .أمـا
البرامـج مفتوحـة املصـدر ،فهـي بالتعريـف مفتوحـة! أي يمكـن االطالع
علـى جميـع مكونـات البرنامـج الداخليـة والتأكـد مـن خلوهـا مـن هـذا
الفيـروس .فـإذا كانـت دولة غنيـة مثل أملانيـا اتخذت هذا القـرار ،أليس
األجـدر بنـا أن نحـذو حذوهـا؟!
ف�ي تقري�ر ملوق�ع متخص�ص عل�ى اإلنترنتت�TranformingNetwork
 ،Structureكانـت نتيجـة اسـتطالع رأي تـم فـي عـام  2014عـن البرامج
املسـتخدمة فـي األنظمة الحاسـوبية السـحابية  ،cloudتبين أن البرامج
مفتوحـة املصـدر تمثـل  % 43من البرامج املسـتخدمة ،في زيـادة قدرها
 % 70عـن عـام  .2012املسـألة ال تتعلـق فقـط بكونها برامـج مجانية ،ألن
مسـتوى الرضـاء عـن أدائها بلـغ .% 77

مصادر معلومات:
هنـاك اآلالف مـن الحـزم البرمجيـة املعروضـة فـي إطـار مبـادرة
املصـادر املفتوحـة مجانـا على اإلنترنت .يكفي كتابة أي اسـم من أسـماء
البرامـج املذكـورة أعلاه علـى أي موقع بحـث للوصول لصفحـة التنزيل.
هنـاك أيضـا جمعيـات متخصصـة لدعـم املبـادرة ،تحتفـظ أغلبها على
موقعهـا بعناويـن أعـداد كبيـرة مـن هـذه البرامـج ،منها:
)FreeOpenSourceSoftware.org (FOSS
موقـع هـذه الجمعية يحـوي معلومات كثيـرة قيمة ،منهـا روابط للمئات
مـن البرامـج املفتوحـة مقسـمة إلى  147فئـة ً
تبعا لنـوع التطبيـق ،كما أن
بهـا روابـط لجمعيات أخرى مشـابهة.
Sourceforge.net
املوقـع يشـير إلـى أعـداد كبيـرة أيضـا مـن البرمجيـات املفتوحـة،
ولكنهـا منتقـاة ،ويضيـف املوقـع مقارنـات بينهـا.
GNU.org
موقـع قائـم منـذ الثمانينيـات ويتخصـص فـي برامـج التشـغيل ومـا
يصاحبهـا مـن تطبيقـات للمتخصصين ،مثـل املشـغل GNU/LINUX
ومترجـم لغـات برمجـة متعـددة ( )gccوبرامـج التعامـل مـع قواعـد
البيانـات (.)MySQL
صفح�ة �List of free and open-source software pack
 agesعلـى موقـع Wikipedia
وبها أيضا روابط للبرامج املفتوحة مقسمة ألكثر من مائة فئة.
كل مـا سـبق ليـس إال غيـض مـن فيـض ،وعلـى القـارئ أن يواصـل
البحـث بنفسـه!
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المعرفة والعلوم

الجانب اآلخر للصورة:
التجربة لها أيضا أوجه قصور حتتاج للتوضيح.
تعتمـد البرامـج التجاريـة بدرجـة كبيـرة علـى خدمـة مـا بعـد البيـع،
والتـي تشـكل قيمـة كبيـرة لـدى املسـتهلك .فـي إطـار هـذه الخدمـة تقوم
الشـركة بااللتـزام بعـدد مـن الخدمـات ،منهـا اإلجابـة عـن أسـئلة
مسـتخدمي الحزمـة ومسـاعدتهم علـى حسـن االسـتفادة بهـا وحـل أي
مشـكلة تتعلـق باالسـتخدام وعمـل ورش عمـل تدريبيـة .كما تلتـزم أيضا
بحـل أخطـاء البرنامـج ،وهـو أمـر وارد فـي جميـع البرامـج مهمـا كانـت
قوتهـا ،فـي وقـت قصيـر منـذ أن يبلغهـا بـه عميل مشـترك فـي خدمة ما
بعـد البيـع .بـل إنهـا أحيانـا مـا تضيـف خصائـص مـا بالطلـب .فـي هـذه
الحالـة تكـون تكلفـة بيع  100نسـخة مثال أكبر مـن تكلفة نسـخة واحدة،
حيـث إن كلفـة اإلجابـة عـن أسـئلة  100مسـتخدم أكثر من كلفـة اإلجابة
عـن مسـتخدم واحـد .ولكـن هـذه الخدمـة ال تكلـف إال نسـبة قليلـة مـن
ثمـن املنتـج األصلـي.
كمـا أن هنـاك دائمـا مـا يسـمى بمجموعـة املسـتخدمني users group
وهـي مجموعـة على اإلنترنت تضـم أفرادا يتعاملون مع برنامج ما ،سـواء
كان تجاريـا أو مفتـوح املصـدر ،يقـوم أعضاؤهـا باإلجابـة علـى تسـاؤالت
بعضهـم البعـض بشـكل طوعي وبـدون أجـر .تعتبر هـذه املجموعـات أحد
مفاتيـح نجـاح البرامـج ،وباألخـص البرامـج مفتوحـة املصـدر .عندمـا
يصـل عـدد أعضـاء مجموعـة املسـتخدمني حـدا أدنـى مقبـوال ،نقـول :إن
البرنامـج قـد نجـح ،حيـث إن أي مسـتخدم جديـد عنـده ثقـة أنـه حينمـا
يطـرح مشـكلته علـى املجموعة ،سـيجد أحـد أعضـاء املجموعة يـرد عليه
قائلا :لقـد مـرت علـي هـذه املشـكلة مـن قبـل وحلهـا هو كـذا....
وحيـث إن أعضـاء مجموعـات املسـتخدمني يسـاعدون زمالءهـم
تطوعيـا ،فإن أي سـؤال يتعلق بمشـكلة جديـدة ،قد ال تكـون هناك إجابة
معروفـة عليـه ،أو قـد تأتـي اإلجابـة متأخـرة جـدا ،ثـم إن اإلجابـة تكـون
أحيانـا «هـذا عيـب معـروف فـي البرنامـج وال توجـد وسـيلة لاللتفـاف
حولـه ،مطلـوب أن يقـوم مطـورو البرنامـج بمعالجتـه» .في هـذه الحالة،
وحيـث إن مطـوري البرامـج مفتوحـة املصـدر يعملـون أيضـا بشـكل
تطوعي ،فإننا ال نسـتطيع أن نتنبأ متى سـيتم حل املشـكلة ،بعكس خدمة
مـا بعـد البيـع مدفوعـة األجر التـي تتضمـن التزامـا بحل أي مشـكلة في
زمـن متفـق عليـه .قـد ال تمثـل هـذه القضايـا مشـاكل كبيـرة للمسـتخدم
العـادي ،ولكـن إن كان مسـتخدم البرنامـج شـركة لهـا التزامـات تجـاه
عمالئهـا ،فإنهـا ال تسـتطيع أن تنتظـر وتحتـاج لحـل فـوري.
بعـض البرامـج مفتوحـة املصـدر ،والتـي حققـت نجاحـا محسوسـا،
تكونـت بشـأنها مؤسسـات غيـر هادفـة للربـح لإلشـراف عليهـا .ال
يمكـن وصـف هـذه املؤسسـات بأنهـا شـركات ،ولكـن يمكـن اعتبارهـا
نوعـا مـن الجمعيـات األهليـة .بالرغـم مـن ذلـك ،فـإن بعضهـا ْأصبـح
مؤسسـات ضخمـة بهـا عدد مـن العاملني بأجـر بصفة دائمـةَ .دخل هذه
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املؤسسـات ال يأتـي مـن بيـع البرامـج التـي تظـل دائمـا مفتوحـة ،ولكنـه
يأتـي مـن تقديـم خدمـات مـا بعـد البيـع مدفوعـة األجـر ملـن يرغـب،
مـع اإلبقـاء علـى الخدمـات املجانيـة ملـن ال يرغـب .يمثـل هـذا الدخـل،
باإلضافـة للتبرعـات والهبـات مـن املؤسسـات الخيريـة ،مـا يكفـي
لضمـان اسـتمرارية املؤسسـة ،ولكنـه أقـل بكثيـر مـن الدخـول الفلكيـة
التـي تحققهـا شـركات البرمجيـات التجاريـة .وفـي جميـع األحـوال تظل
تلـك املنظمـات غيـر هادفـة للربـح.
مجاالت جديدة:
توسـعت الحـركات مفتوحـة املصـدر لتشـمل حركـة املصـادر التعليمية
مفتوحـة املصـدر .Open Educational Resources OERأحـد الشـعارات
التـي اسـتخدمت للتعبيـر عـن هـدف الحركة بصـورة ملخصـةCourses :
 .for free, Degree for feeأي أن علـى جميـع املؤسسـات التعليميـة وضـع
مناهجهـا مجانـا علـى اإلنترنـت للجميـع .أمـا الدرجـة العلميـة الناتجـة
عـن التعلـم ،والتـي تحتـاج لتدخـل مـن املعلـم ألجـل الشـرح أو لتبين
أوجـه قصـور املتعلـم وتوجيهـه لعالجهـا أو فـي النهايـة لتقييـم املتعلـم
وبالتالـي منحـه الشـهادة ،فيمكـن أن تكـون بمقابل مادي .وضـع املناهج
مجانـا علـى اإلنترنـت يـؤدي لتنميـة مجتمـع املعرفـة مـن جهة ،ويسـاعد
علـى تحسين جـودة تلـك املناهـج مـن جهـة أخـرى مـن خلال تشـارك
أفـراد كثيريـن فـي تطويرهـا كمـا حـدث فـي حركـة البرامـج مفتوحـة
املصـدر .أطلقـت منظمـة اليونسـكو هـذه املبـادرة عـام  2002ويتشـرف
كاتـب املقـال بكونـه أحـد مؤسسـيها .توسـعت الحركـة بسـرعة لتشـمل
مؤسسـات تعليميـة مدرسـية وجامعيـة عـدة .مـن أوائـل املؤسسـات التـي
تبنـت التجربـة كان معهـد ماساتشوسـتس للتكنولوجيـا  MITمـن خلال
موقـع  Open Courseware OCWوالـذي يمكـن للقـارئ أن يجـد فيـه
جميـع املقـررات الهندسـية لجميـع التخصصـات املوجـودة فـي املعهد .و
كان لجامعـة كارنيجـي ميلـون  Carnegie Mellonأيضـا دور مميز ،ولكن
تنفـرد جامعـة كاليفورنيـا  California State Universityبقيامهـا بريادة
كونسـورتيوم يسـمى ميرلـوت  Merlotيضـم العديـد مـن الجامعـات
األمريكيـة املرموقـة ألجـل إنشـاء موقع بـه عدد كبيـر جدا مـن املقررات
التفاعليـة التـي روجعـت بين جميـع األعضـاء للوصـول لجـودة عاليـة.
تنميـة مجتمـع املعرفـة تعـود بنفـع اقتصـادي كبيـر علـى املجتمـع ككل،
ولذلـك تبنـت الواليـات املتحـدة ،سـواء علـى الصعيـد الفيدرالـي أو على
صعيـد الواليـات خلال الفتـرة مـن  2010إلـى  ،2013سياسـة تعليميـة
فـي كل مـن الجامعـات واملـدارس لدعـم اسـتخدام املـوارد التعليميـة
املفتوحـة .كمـا يوجـد تقريـر فـي  2014يقيـس حجـم الرضـا العـام مـن
تطبيـق تلـك السياسـة ،ويؤكـد أن هناك إيجابيـات ولكن مـا زالت هناك
بعـض السـلبيات التي سـتختفي مـع زيادة الخبـرة ،ألن الحركـة ما زالت
فـي بداياتها.

نظرة مستقبلية:
مـن املعـروف علميـا أن نمـو أي اتجـاه يولـد فـي ذات الوقـت نقيضـه،
وأن التفاعـل بين النقيضين هـو مصـدر حيويـة الكـون وأحد أهـم آليات
تطـوره .ال يمكـن أن تخلـق شـحنة موجبـة ،بـدون أن تخلـق فـي الوقـت
نفسـه شـحنة سـالبة مسـاوية لها في املقـدار .وبنفس املبدأ ..لـكل فعل رد
مسـاو لـه فـي املقـدار ومضاد فـي االتجـاه .عندما أصبحـت املعرفة
فعـل
ٍ
واإلبـداع فـي األزمنـة الحديثـة همـا املصـدر الرئيسـي للقيمـة ،ظهر في
الوقـت ذاتـه اتجاه معاكـس إلتاحة املعرفـة واإلبداع للجميـع مجانا ،وهو
موضـوع املقال.
ألي االتجاهين سـتكون الغلبـة؟ أم هـل سـتكون هنـاك غلبـة أصال ،أم
تعايـش بين النظامين؟ اإلجابة ليسـت سـهلة.

أول الخواطـر التـي تنبـع ممـا سـبق ،هـو التوكيـد العملـي علـى أن
العمـل الجماعـي التعاونـي يمكـن أن يـؤدي ملنتجـات جيـدة وناجحـة.
ليتنـا نسـتخدم هـذه التجـارب وندرسـها جيـدا لنطبقهـا فـي العديد من
مجـاالت الحيـاة.
ولكـن الخواطـر قـد تذهـب أيضا ملا هـو أبعد ،مـن خالل أسـئلة تحتاج
للتأمـل وال ندعـي وجـود إجابة وحيـدة لها.
الحـزم البرمجيـة املنتجـة بنظـام املصـادر املفتوحـة ليسـت للبيـع
ولكنهـا للتوزيـع املجانـي .العاملـون فـي الهيئـات املنتجـة لهـا (ألنهـا فـي
الحقيقـة ليسـت شـركات) يشـعرون بأنهـم يـؤدون رسـالة ،حتـى وإن
تحصلـوا فـي بعـض األحيـان علـى أجـر مـن عملهـم.
السـؤال الصعـب األول :فـي حـال انتشـار املصـادر املفتوحـة ،أيـن
السـلعة ،التـي هـي أسـاس االقتصـاد؟
الصـورة النمطيـة عن وسـائل اإلنتـاج تتكون مـن مصنع ضخـم يحتاج
السـتثمارات ضخمـة ال يقـدر عليهـا سـوى عـدد محـدود مـن أفـراد
املجتمـع ،فـي مقابـل أعـداد غفيـرة مـن العاملين غيـر القادريـن
علـى شـراء مصنـع والذيـن يضطـرون للعمـل فـي هـذه املصانـع أو
الشـركات .هـذه الصـورة مازالـت قائمـة ،ولكنهـا لـم تعـد الصـورة
الوحيـدة .بالنسـبة للعاملين فـي نشـاط إبداعي ،فإن وسـائل اإلنتاج
هـي فـي الحقيقـة ،تقريبـا ال شـيء! أو فلنقـل هـو شـيء هالمـي قابـع
فـي عقـول املبدعين! وجود مكان ومكاتـب ليس ضروريا ،ألن النشـاط
الذهنـي يمكـن إنجـازه بالتفاعـل بين العاملين عبـر اإلنترنـت مثلا.
حتـى وإن توافـرت مكاتـب ،يمكـن أن تكـون مؤجـرة وهـي بالتالـي ليسـت
رأسـماال باملعنـى التقليـدي .أجهـزة الحاسـب الالزمـة للعمـل ال تمثـل
رأسـماال يذكـر ،وهـو فـي متنـاول الجميـع ،وأيضـا يمكـن أن تكـون
مؤجـرة .لقـد عاصـر كاتـب هـذه السـطور عملية بيـع لشـركة منتجة
لحـزم برمجيـة .وكان التفـاوض لتحديـد سـعر البيـع ،املبنـي دائمـا
علـى مـا يسـمى «أصـول الشـركة» ،كان يعتمـد بالدرجـة األولـى
علـى عـدد املبدعين ذوي الخبـرة مـن العاملين فـي الشـركة
املباعـة الذيـن سـترثهم الشـركة الشـارية ،مـع شـرط رد
قيمـة البيـع إذا اسـتقالوا! أي أن البضاعـة املباعـة والتـي
تمثـل رأسـمال الشـركة هـي فـي النهايـة النـاس أنفسـهم!
سـبحان اللـه ،هـل عدنـا لعصـر العبيـد؟! بالطبـع ال .األمـر
نـاد كـروي بشـراء أحـد النجـوم!
يشـبه إلـى حـد مـا قيـام ٍ
السـؤال الصعـب الثانـي :فـي حـال انتشـار املصـادر
املفتوحـة ،أيـن رأس املـال؟ أيـن ملكيـة وسـائل اإلنتـاج؟
العاملـون فـي مؤسسـات املصـادر املفتوحـة هـم عمـال
ومالكـون فـي الوقـت نفسـه ،ولكنهـم مالكـون لسـلعة
مجانيـة! (إدينـي عقلـك!)
الخالصـة :نحـن أمـام تغييـر جـذري فـي عـدد مـن املفاهيـم
األساسـية نتيجـة القتصـاد املعرفـة ،ال يعلـم أحـد مداهـا ،ولكـن فـي
الوقـت نفسـه ،هنـاك فـرص هائلـة ينبغـي اغتنامهـا.
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طاقة الرياح
د .محمد نبيل صبري

طاقة الرياح ونشأة الحضارات:
منـذ قديـم األزل لعبـت الريـاح (كمصـدر للطاقـة) دورا هامـا
فـي ونشـأة الحضـارات والكثيـر مـن بلـدان العالـم ،وكان أكثـر
اسـتخداماتها على اإلطالق وأكثرها شـيوعا كمصـدر للطاقة للنقل
البحـري والنهـري ،وشـكلت حينئـذ بعـد النار أهـم مصـدر للطاقة،
بنـي عليهـا أسـاطيل أدت لقيـام وازدهـار وانهيـار حضـارات! ،وقـد
سـاهم النقـل عبـر نهـر النيـل قديمـا فـي نشـأة الدولـة املركزيـة
املصريـة ،وكذلـك فـي بلاد الرافدين ،كان أحد أهم أسـباب شـيوع
وسـيطرة اإلمبراطوريـة الرومانيـة علـى شـعوب البحـر املتوسـط.
هولندا وطن التوربينات الهوائية:
كمـا تديـن هولنـدا بوجودهـا والتـي يعنـي اسـمها بلاد األراضـي
املنخفضـة إلـى طاقـة الريـاح ،حيـث يقـع مسـتوى سـواحلها أسـفل
مسـتوى سـطح البحـر .ولذلـك تتسـرب امليـاه إليهـا باسـتمرار ،مـا
توجـب معـه ضـرورة إعـادة ضـخ امليـاه للمحيـط باسـتمرار أيضـا.
وقـد يتم ذلك بواسـطة توربينـات هوائية تعتمد علـى طاقة الرياح،
لوالهـا لغرقـت هولنـدا فـي بحر الشـمال!

طاقة الرياح مستغلة منذ قديم األزل
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أول توربينة رياح يف اإلسكندرية

توربينات الرياح يف هولندا والتي لوالها لغرقت

أول استخدام عملي لتوربينات الرياح يف بالد فارس

أقدم جهاز لتوليد طاقة ميكانيكية:
يعـد أقـدم جهـاز لتوليـد طاقـة ميكانيكيـة علـى ظهـر األرض هـو
الجهـاز الـذي اخترعـه هيـرو العالـم اإلغريقـي السـكندري والذي
اسـتخدم في تشـغيل أرغن كبير الحجم .ولكن أول اسـتعمال عملي
كان فـي بلاد فـارس حوالـي  700قبـل امليلاد ،حيـث اسـتخدمت
لطحـن الحبـوب أو لضـخ املياه.
طواحين الهواء:
انتقلـت هـذه التقنيـة بعد ذلـك ألوروبـا في القـرون الوسـطى .والتي
ظهـرت على هيئـة طواحني الهواء والتي بلغت أحجاما ضخمة ،ولعلنا
نذكـر دون كيشـوت الـذي رأى فيهـا وحوشـا ضخمـة وجعـل رسـالته
محاربتهـا! وتطـورت طواحين الهـواء علـى مـدى الزمـن ،بالـذات
فـي بلاد الشـمال ،حيـث بلـغ عـدد توربينـات الريـاح فـي الدنمـارك
وحدهـا عـام 1900حوالـي ،2500انتقلت بعـد ذلك للواليـات املتحدة،
فـي القـرن التاسـع عشـر .تـم بنـاء أول توربينـة ريـاح لتوليـد الطاقـة
الكهربائيـة في الواليات املتحدة عام  .1908أول توربينة رياح بالشـكل
الحديـث تـم بناؤهـا فـي يالطـا (االتحـاد السـوفيتي) عـام .1931
أمـا أول توربينـة تتعـدى القـدرة الكهربيـة املولـدة منهـا  1ميجـاوات
كانـت فـي فيرمونـت بالواليـات املتحـدة عـام  ،1941إال أنهـا لـم تعمل
سـوى  1100سـاعة فقـط ،قبـل أن تحطمهـا رياح شـديدة .يشـير ذلك
ألهـم مشـاكل توربينـات الريـاح ،وهـي القـدرة على تحمـل العواصف
واألعاصيـر ،حيـث إنهـا تشـيد غالبا فـي مناطق شـديدة الريـاح .أما
أول توربينـة مسـتدامة تتعدى امليجـا وات ويتم توصيلها على الشـبكة
القوميـة كانـت في إنجلتـرا عـام .1951

أول توربينة رياح يف اإلسكندرية

طواحني الهواء يف أوروبا يف القرون الوسطى
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مزرعة رياح حديثة يف الصني

انـزوت بعـد ذلـك طاقـة الريـاح لفتـرة طويلـة نظـرا لسـيادة
الطاقـة املولـدة مـن الوقـود األحفـوري (البتـرول والفحـم) لفتـرة
طويلـة .ولكنهـا عـادت تحـت دائـرة الضـوء بقـوة مـع زيـادة حـدة
أزمـة الطاقـة مـن جهـة ،وزيـادة حـدة التلـوث الناتـج عـن الوقـود
األحفـوري مـن جهـة أخـرى.
القدرة المولدة من الرياح في مصر والعالم:
فـي عـام  2015تعدى عـدد توربينـات الرياح العاملة على مسـتوى
العالـم  200ألـف توربين ،بطاقة اسـمية بلغت 432جيجـا وات ،كما
أن القـدرة االسـمية التـي تم تركيبهـا في هذا العام وحـده بلغت 50
جيجـا وات .والتوقعـات تشـير لزيـادة سـنوية  % 22خلال األعـوام
القادمة.

طاقة الرياح في مصر:
أهـم مزرعـة ريـاح فـي مصـر هـي مزرعـة الزعفرانـة وبهـا 700
توربينـة ريـاح .القـدرة االسـمية للتوربينـة الواحـدة تتراوح بين 600
و 850كيلـووات ،والقـدرة االسـمية اإلجماليـة للمزرعـة تصـل 545
ميجـاوات ،تنتـج على مدار العام  1500جيجا وات /سـاعة ،مما يوفر
حوالـي  372ألـف طـن مـن البتـرول سـنويا .مـن املخطـط أن يغطـي
إنتـاج الكهربـاء مـن الريـاح فـي مصـر حوالـي  % 12مـن إجمالـي
االحتياجـات عـام  ،2020أي مـا يزيـد عـن كهربـاء السـد العالـي.

مزارع الرياح:
مـزارع الريـاح :هـي مناطـق مركـب فيهـا مئـات أو آالف مـن
التوربينـات لتوليـد الطاقـة الكهربيـة ،وتنتشـر أساسـا فـي ثلاث
مناطـق مـن العالـم ،وهـي :أوروبـا والواليـات املتحـدة األمريكيـة
والصين .واألولـى والثانيـة لهمـا تاريـخ طويـل كمـا رأينـا ،ولكـن
الصين وافـد حديـث نسـبيا فـي هـذا املجـال بسـبب ارتفـاع نسـبة
التلـوث فيهـا لدرجـات خطيـرة بسـبب اعتمادهـا تاريخيـا علـى
الفحـم لتوليـد الكهربـاء .منـذ بدايـة القـرن الواحـد والعشـرين
تتبـادل هـذه املناطـق املراكـز الثلاث األولـى باسـتمرار.
القيمة االقتصادية والبيئية:
تمثـل الكهربـاء املولـدة مـن الريـاح فـي العالـم اليوم حوالـي % 4
مـن إجمالـي الكهربـاء املولدة فـي العالم ،وتصل في بعـض البلدان
مثـل الدنمـارك إلـى  .% 42.1وهي تعـد اليوم أكثر أشـكال الطاقات
الجديـدة واملتجـددة اقتصاديـا ،بـل وأقـل كلفـة مـن الطاقـات
التقليديـة ،إذا ..وإذا فقـط توافـرت ريـاح بسـرعات عاليـة ،وهـو
ليـس متوافـرا فـي جميـع املناطـق فـي العالـم.

أحد توربينات مزرعة الرياح يف الزعفرانة

األساسيات الهندسية لطاقة الرياح:
تقـوم توربينـات الرياح أساسـا بتحويـل طاقة الحركة فـي الرياح
الـواردة إليهـا إلـى كهربـاء .ولكـن الريـاح يجـب أن تغـادر التوربينة
أيضـا وبسـرعة مناسـبة .ال يمكـن إذن أن نعتصـر كل طاقـة حركـة
الريـاح لنحولهـا إلـى كهربـاء .لقـد أثبـت بيتـز  Betzأن النسـبة ال
يمكـن أن تتجـاوز نظريـا  27 / 16منهـا .وبالتالي فـإن حاصل ضرب
طاقـة حركـة للكيلوجـرام الواحـد مـن الهـواء فـي معـدل تدفـق
الهـواء عبـر التوربينـة بالكيلوجـرام فـي الثانيـة ،يعطينـا أقصـى
طاقـة نظريـة علـى الصـورة التاليـة:
3

16
v
ρA
27

= Power Max

حيث:
 =pكثافة الهواء (حوالي  1كج/م)3
 =Aمساحة التوربينة املواجهة للرياح
 =Vسرعة الرياح الواردة.
القـدرة الفعليـة املولـدة فـي أي لحظـة تقـل عـن ذلـك ،وتسـمى
النسـبة بينهمـا الكفـاءة وهـي غالبـا مـا تتـراوح بين  % 75و.% 80
أوائل توربينات الرياح يف أمريكا
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التصميم القدرة:
القـدرة االسـمية :يتـم تصميـم التوربينـة للعمـل على سـرعة رياح
تصميميـة معينـة .القـدرة املولـدة فعليـا عنـد هـذه السـرعة تسـمى
القدرة االسـمية.
القـدرة املتوسـطة :ولكن سـرعة الريـاح متغيرة على مدى السـنة،
بـل علـى مـدى السـاعة؛ ولذلـك فـإن القـدرة املتوسـطة علـى مـدى
العـام تقـل عن القـدرة االسـمية عنـد السـرعة التصميمية.
معامـل السـعة :النسـبة بينهمـا (القـدرة االسـمية والقـدرة
املتوسـطة) تسـمى معامل السـعة ،وهو يتـراوح حسـب طبيعة توزيع
الريـاح علـى مـدى العـام فـي املنطقـة التـي تـم تركيـب التوربينـة
فيهـا بين  15و.% 50
الحد األدنى للسرعة االقتصادية
المولدة للطاقة:
مـن الواضـح أن سـرعة الريـاح تلعـب دورا كبيـرا فـي تحديـد
القـدرة التـي يمكـن توليدهـا .وهناك حـد أدنى للسـرعة التي تجعل
طاقـة الريـاح اقتصاديـة ،يتـراوح بين  4و 6أمتـار فـي الثانيـة ،تبعا
لظـروف املنطقـة .يعتمـد ذلـك على تكلفـة البدائل األخـرى املتاحة
فـي املنطقـة .أمـا حينمـا تصـل سـرعة الريـاح إلـى  10أمتـار فـي
الثانيـة ،وهـو مـا يعتبر سـرعة عالية جدا ،فـإن توليـد الكهرباء من
الريـاح يصبـح اقتصاديـا بدرجـة عالية ،حتـى أنه تصعب منافسـة
طاقـة الريـاح اقتصاديـا عنـد هـذه السـرعات مقارنـة بأشـكال
الطاقـة األخـرى املعروفـة.
المزايا التنافسية ألنواع الطاقات المتجددة
في مصر:
تكمـن مزايـا وحـدود طاقة الرياح في سـرعة الهواء فـي آن واحد.
املناطـق التـي تصـل فيهـا سـرعة الريـاح لهـذه القيـم العاليـة فـي
مصـر مثلا محصـورة في شـواطئ البحـر األحمر وبعـض األماكن
فـي سـيناء .وال تتعـدى سـرعة الريـاح فـي السـاحل الشـمالي فـي
املقابـل الحـد األدنـى االقتصـادي إال بقليـل.
الطاقـة الشمسـية ،علـى سـبيل املثـال ،ال يمكـن أن تنافـس طاقـة
الريـاح اقتصاديـا علـى سـاحل البحـر األحمـر .ولكـن الطاقـة
الشمسـية تمتـاز عنهـا بوفـرة علـى جميـع ربـوع مصـر وبمتوسـط
شـدة سـنوي هـو األعلى فـي العالم .وهو مـا يجعلها أكثـر اقتصادية
فـي داخـل البالد ،بل أحيانا على السـاحل الشـمالي .ال يجب النظر
لهذيـن الشـكلني مـن الطاقـة املتجـددة على أنهمـا متعارضـان ،بل
متكاملان .كل منهمـا ليـس متوافـرا طـوال اليوم ،ومن املستحسـن
املـزج بينهمـا بنسـب تعتمـد علـى ظـروف كل منطقـة.
التحدي الحقيقي:
حيـث إن توربينـات الريـاح يتـم تركيبهـا في أماكن ذات سـرعات
ريـاح عاليـة ،فإن التحـدي الحقيقـي يكمن في التصميم الهندسـي
الـذي يجعلهـا قـادرة علـى تحمـل أعاصيـر مدمـرة قـادرة علـى
عـال جـدا،
اقتلاع البيـوت واألشـجار! ثمـن التوربينـة الواحـدة
ٍ
وبهـا العديـد مـن األجزاء الحساسـة تمثـل قطع غيار مكلفـة إذا تم
تغييرهـا .ولكنهـا تصمـم للعمـل عشـرات السـنني ،وهـو مـا يجعلهـا
اقتصاديـة .أي عيـب فـي التصميـم أو فـي الصيانـة الدوريـة ،قـد
يذهـب باالسـتثمارات املوضوعـة فيهـا «أدراج الريـاح»!

أنواع توربينات الرياح:
هنـاك نوعـان رئيسـيان مـن توربينـات الريـاح ،ولـكل منهمـا
مزايـاه ومجـال تطبيـق مختلـف .وهمـا:
 - 1التوربينـات ذات املحـور األفقـي �Horizontal axis wind tur
bine HAWT
 - 2التوربينـات ذات املحـور الرأسـي Vertical axis wind turbine
.VAWT
أوال -توربينات المحور األفقي:
يجـب أن يكون محـور التوربينة موازيا التجاه هبـوب الرياح .تركب
األجنحـة عموديـا على املحور بحيث تدور في مسـتوى رأسـي عمودي
علـى الريـاح .يقـع صنـدوق السـرعات بين األجنحـة ،والتـي تبلـغ
سـرعتها الدورانيـة لحوالـي  24إلى  30لفـة في الدقيقـة ،وبني املولد
الكهربـي الـذي يحتـاج للـدوران بسـرعات أكبـر .كل هـذه املجموعـة
مركبـة علـى بـرج بحيـث تكـون حـرة الحركة لكـي يتـم توجيهها لكي
تكـون دائمـا فـي اتجـاه الرياح والـذي يتغير باسـتمرار.
تعتمـد نظريـة عمـل الجنـاح فـي تحويـل سـرعة الريـاح لقـوة تدير
التوربينـة على نفس فكرة جناح الطائرة .الجناح له مقطع انسـيابي
بحيـث ينسـاب حولـه الهواء ويـؤدي ذلـك لتولد قوتين .القـوة األولى
تسـمى قـوة مقاومـة  Dragفـي اتجـاه الريـاح .القـوة الثانيـة عموديـة
علـى اتجـاه الريـاح وتـؤدي لقـوة رفـع  .Liftالقـوة الثانيـة هـي التـي
تخلـق العـزم اللازم إلدارة توربينـات الريـاح ذات املحـور األفقـي.

نظرية عمل توربينات املحور األفقي

أطـوال األجنحـة فـي التوربينـات املصنعـة حديثـا تزيـد فـي كل
عـام عـن سـابقتها .بدأنـا بحوالـي  10أمتـار ،واآلن تعـدت األطـوال
املنفـذة فـي بعـض مـزارع الريـاح الرائـدة  100متر! تـزن األجنحة
عـدة أطنـان .الرغبـة فـي زيـادة الطـول ترجـع للرغبـة فـي زيـادة
مسـاحة التوربينـة ألجـل الحصـول علـى طاقـة أكبـر ،وال يحـد مـن
هـذا االتجـاه سـوى تحمـل الجنـاح للقـوى الناتجـة .ارتفـاع البرج ال
يجـب أن يقـل عـن ضعف طـول الجنـاح .زيـادة االرتفاع لهـا مردود
إيجابـي علـى القـدرة املولدة ،حيـث إن سـرعة الرياح تزيـد عندما
نبتعـد عـن سـطح األرض ،ولكنها فـي املقابل تؤدي لزيادة املشـاكل
اإلنشـائية ،باإلضافـة ملصاعـب فـي الصيانـة والتنظيـف الـدوري.

صورة توضح الصعوبات الجمة يف القيام
بالصيانة الدورية للتوربينات العمالقة
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المعرفة والعلوم

نظام تحكم لتوجيه توربينة ضخمة ذات محور أفقي

دفة لتوجيه توربينة أفقية صغرية

يتـم توجيـه التوربينـات الصغيـرة لتصبـح فـي مواجهـة الريـاح
دائمـا بواسـطة دفـة خلـف األجنحـة .أمـا حينما يصـل الـوزن لعدة
أطنـان ،فلا بـد من وجـود ميكانيـزم خـاص Yawing mechanism
يقـوم بالتوجيـه ويعتمـد علـى محـرك أو أكثـر وحساسـات تقيـس
اتجـاه الريـاح ومنظومـة تحكـم معقـدة.
ثانيا :توربينات المحور الرأسي:
مـن أهـم مزايا توربينـات املحور الرأسـي أنها ال تحتـاج للتوجيه،
وأنهـا قـادرة علـى التقـاط طاقـة الريـاح مـن أيـة جهـة تهـب منهـا.
هنـاك نوعـان رئيسـيان منهـا تبعـا لنظريـة العمل:
النوع األول -شراع المركب:
النـوع األول هـو األقـدم تاريخيـا ويسـمى سـافونيوس .Savonius
يعتمـد علـى نفـس فكـرة شـراع املركـب .حينما يضغـط الهـواء على
الجنـاح (أو الشـراع) يتحـرك ويـدور حتـى يأتـي جنـاح آخـر فـي
مواجهـة الريـاح وهكـذا.

يالحـظ أن كل جنـاح يسـاهم فـي قـوة الدفـع لفتـرة مـن الوقـت،
ولكنـه حينمـا يـدور ويصبـح فـي عكـس اتجاه الريـاح ،فإنـه يعاكس
الـدوران ،وإن كان ذلـك بنسـبة أقـل مـن مسـاهمته فـي الدفـع،
وتكـون املحصلـة إيجابيـة.
النوع الثاني -مضرب البيض:
النـوع الثانـي شـكله غريـب ألول وهلـة ويسـميه البعـض «مضـرب
البيـض» ولكـن اسـمه العلمـي داريـوس Darrieusنسـبة ملخترعـه.
يعتمـد علـى نفـس فكرة جنـاح الطائرة املسـتخدمة فـي التوربينات
األفقيـة .أذرعـه لها نفـس املقطع ،وتولـد قوة رفع تـؤدي لعزم إدارة
التوربينة.
فـي بعـض األحيـان يتـم االسـتعاضة عـن األذرع علـى شـكل
مضـرب البيـض بـأذرع رأسـية لتبسـيط التصميم وخاصـة إن كان
ارتفـاع الجنـاح صغيـرا .يسـمى هـذا النـوع جيروميـل .Gyro mill

نموذج لتوربينة رياح من نوع سافونيوس

توربينة رياح جريو ميل

مخطط لتوضيح نظرية عمل توربينة سافونيوس
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ولكـن يالحـظ أيضـا أن الزاويـة بين جنـاح التوربني وبين الرياح
تتغيـر باسـتمرار مـع الـدوران ،وبالتالـي ال تكـون القـوى املولـدة
دائمـا فـي االتجـاه املطلـوب ،ممـا يؤثـر سـلبا علـى الكفـاءة.
مقارنة بين النوعين الرأسي واألفقي:
امليـزة الكبـرى للتوربينـات ذات املحـور الرأسـي هـي االسـتغناء
الكامـل عـن نظـام التوجيـه املعقـد؛ ألن التوربينـة ال تحتـاج إلعادة
التوجيـه اللتقـاط الطاقـة مـن الريـاح أيـا كان اتجاههـا .كمـا أن
صيانتهـا الدوريـة وتنظيفهـا أسـهل بكثيـر.
فـي املقابـل فإن امليـزة الكبرى للتوربينـات ذات املحـور األفقي هي
أن زاويـة الجنـاح مـع اتجـاه الرياح تظـل ثابتـة أثنـاء دوران الجناح،
ممـا يـؤدي للحفـاظ على الكفـاءة عند أعلـى معدل ممكـن ،وهو غير
ممكـن تحقيقه فـي التوربينـات ذات محور الدوران الرأسـي.
وبالتالـي فإنـه فـي األغلـب األعـم تسـتخدم مـزارع الريـاح
الضخمـة املخصصـة لتوليد الكهربـاء توربينـات ذات محور دوران
أفقـي؛ ألن الكفـاءة عامـل حاسـم ،وألن حجـم الطاقـة املولـدة
يبـرر وجـود فريـق عمـل وإمكانـات خاصـة للقيـام بالصيانـة .أمـا
التوربينـات الصغيـرة ،وباألخـص لـو كانـت مفـردة وليسـت ضمـن
مزرعـة ريـاح ،فإنهـا تكـون غالبـا ذات محـور رأسـي لبسـاطتها.
اعتبارات اقتصادية واجتماعية وبيئية:
من أهم مشاكل طاقة الرياح:
 - 1تغيرهـا الشـديد ليـس فقـط علـى مـدار العـام ،بـل علـى مدار
الساعة.
 - 2صعوبـة التنبـؤ بدقـة بمـا سـتكون عليـه إال ملـدد قـد ال تتجـاوز
عـدة سـاعات على أقصى تقديـر ،مقارنة بالطاقة الشمسـية مثال،
فـإن األخيـرة تغيـب نصف اليوم تقريبـا ،ولكن ال توجـد أي مفاجأة
فـي ذلـك! ويمكـن التنبؤ بمـا سـتكون عليه لعـدة أيام في املسـتقبل.
– 3وبنـاء علـى مـا سـبق،ال يمكـن أن تعتمـد سياسـة أيـة دولـة فـي
الطاقـة علـى طاقـة الريـاح وحدهـا ،وال بد مـن تكامل هـذا املصدر
مـع مصـادر أخـرى .فـي حالـة اسـتخدام طاقـة الريـاح ،البـد مـن
وجـود محطـات أخـرى جاهـزة للدخـول فـي الشـبكة فـي أي لحظة
لتعويـض انخفـاض سـرعة الريـاح ،وهـي غازيـة على األرجـح؛ ألن

األخيـرة تحتـاج لزمـن قصيـر لكـي تعطـي كامـل طاقتهـا .هنـاك
حـل آخـر وهـو تخزين طاقـة الريـاح أثناء السـرعات العاليـة .ولكن
نظـام التخزيـن يجـب أن يكـون هـو أيضا قـادرا على إعطـاء طاقته
بسـرعة عنـد انخفـاض سـرعة الريـاح.
- 4الحـل األمثـل هـو التخزيـن فـي صـورة رفـع امليـاه بواسـطة
مضخـات مـن الـوادي إلى مناطـق جبليـة مرتفعة ،ثم اسـتخدامها
لتوليـد الكهربـاء مـن توربينـات عنـد االحتيـاج .جميع هـذه الحلول
تـؤدي لتكلفـة إضافيـة يجـب أن تؤخـذ فـي االعتبـار عندمـا نقـرر
مزيـج مصـادر الطاقـة األكثـر مالءمـة.
مقارنة بين طاقة الرياح والطاقة األحفورية:
فـي دراسـة ملؤسسـة بلومبـرج للتمويـل تمـت فـي  2013لصالـح
أسـتراليا ،والتـي تملـك مصـادر ريـاح عاليـة فـي الجنـوب ،تبني أن
بنـاء محطـات ريـاح جديـدة لتوليـد الكهربـاء أقـل كلفـة مـن بنـاء
محطـات تعتمـد علـى الفحم بمـا مقـداره  % 14وأقل مـن املحطات
التـي تعتمـد علـى الغـاز بمـا مقـداره  % 18وذلـك بـدون احتسـاب
العائـد مـن رأس املـال االئتمانـي الكربونـي .Carbon credit capital
طاقـة الرياح مثلها كمثل جميع مصـادر الطاقة الجديدة واملتجددة
لهـا فوائـد بيئية بديهية من حيث تقليـل انبعاث ثاني أكسـيد الكربون
الضـار .تبعـا لالتفاقيـات العامليـة ،فـإن الـدول التـي تقلل مـن انبعاث
ثانـي أكسـيد الكربون تحصل على دعم مالي يتـم تمويله من غرامات
توقـع علـى الـدول األكثـر إنتاجـا لثانـي أكسـيد الكربـون .يسـمى ذلك
بـرأس املـال االئتمانـي الكربوني .يمثل هذا الدعـم مبالغ طائلة ،حتى
أن هنـاك بنـوكا كثيـرة تخصصـت في تمويل إنشـاء محطـات جديدة
للطاقـة املتجـددة معتمدة على هـذا الدعم.
كمـا أن الطاقـات الجديـدة واملتجـددة لهـا عائد اجتماعـي يتمثل
فـي خلـق صناعـات جديـدة وفـرص أكثـر اسـتدامة للتوظيـف،
مقارنـة بمصـادر الطاقـة التـي تعتمـد علـى اسـتنزاف املـوارد
الطبيعيـة غيـر املتجـددة مثـل البتـرول والفحـم.
فـي الخالصـة ال بـد مـن التوسـع فـي اسـتخدام طاقة الريـاح في
املناطـق الواعـدة ،ومـا زال هنـاك الكثيـر املتـاح في البحـر األحمر
وسـيناء باألخـص ،وأن يتـم ذلـك فـي إطـار سياسـة رشـيدة تعتمـد
علـى تنويـع مصـادر الطاقة.
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ترفع رؤوسنا دائما ،كنت مهندسا للميكانيكا أو الكهرباء أو المدنى

نظم المعلومات الجـغرافية GIS

Geographic Information System

مستقبل مشرق

مــرت البشــرية منذ نشــأتها بمراحل تطــور مختلفة ،وقد كانــت الحاجة هى
أســاس تطــور كل مرحلة ،وفى عصرنــا هذا تعــد المعلومات أســاس القوة
والتطور والتقدم ،فهى حجر األســاس فى صنع الشعوب وحضارتها ،وبالتالى
دعــت الحاجة إلى ابتــكار أدوات وآليــات لصياغة هذه المعلومــات وجمعها
ومعالجتها وحفظها وخاصة مع الكم الهائل منها.

م .إيمان مفتاح فرج ..الوادي الجديد
ومنـذ نشـأة تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت امتـدت تقنياتهـا إلـى
جوانـب العلوم علـى اختالف اتجاهاتها،وقد شـهدت هـذه النظم تطورا
سـريعا خلال العقـود املاضيـة مدفوعـة بعـدد متزايـد مـن التقنيـات
الحديثـة التـى ارتبطـت بتطـور وتنميـة حيـاة اإلنسـان ،ممـا سـاهم فـى
جعـل األرض حيـزا متكاملا ومتصلا يسـهل فيـه تـداول املعلومـات
وتناقلهـا .وظهـرت العديـد مـن نظـم إدارة املعلومـات وقواعـد البيانـات
التـى تسـتخدم لحفـظ وتخزيـن وإدارة املعلومـات املختلفـة.
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لمحة تاريخية عن نظم المعلومات الجغرافية:
بـدأت نظـم املعــلومات الجغــرافية فى كــندا عام  1964علـى يد روجر
توملنسـون( )Roger Tomlinsonالـذى يلقـب بــ “أبـو نظـم املعلومـات
الجغرافيـة” ،وفـى السـبعينيات زاد اهتمـام الحكومـات والشـركات
املتخصصـة فـى البرمجيـات والجامعـات بنظـم املعلومـات الجغرافيـة
وتطبيقاتهـا خاصـة فـى مجـال دراسـة الثـروات الطبيعيـة ،وعقـد أول
مؤتمـر لنظـم املعلومـات الجغرافيـة فـى عـام  1970بتنظيم مـن االتحاد

الدولـى للجغرافيين وبدعـم مـن اليونسـكو ،ثـم فـى فتـرة الثمانينيـات
أدى التطـور السـريع الـذى شـهدته أجهـزة ومكونـات الحاسـب اآللـى
باإلضافـة إلـى االنخفـاض فـى أسـعارها وزيـادة عـدد املتخصصني إلى
ظهـور برامـج ونظـم متكاملـة فى مجـال نظـم املعلومـات الجغرافية ،ثم
شـهدت حقبة التسـعينيات تحسـنا كبيـرا فى البرمجيات وصـور األقمار
االصطناعيـة .وبتطـور األجهـزة خلال األلفيـة الثالثة وتوافـر املعلومات
بدقـة أكبـر وأكثـر تفصيلا دعـم هـذا انتشـار وتطـور نظـم املعلومـات
الجغرافيـة ،وبـدء نشـر املعلومـات العامـة مـن خلال اإلنترنـت لتعـم
الفائـدة علـى الجمهـور بشـكل عـام.
نمط جديد في وسائل إنتاج المعلومات..
ً
فـرض هـذا التطـور ً
نمطـا جديـدا فـى وسـائل إنتـاج املعلومـات ،فقـد
سـاهمت التقنيـات املعلوماتيـة وبـزوغ التقنيـة الرقميـة فـى سـرعة
تبـادل املعلومـات املكانيـة علـى اختلاف أنواعها،ممـا جعـل مـن أعـداد
الخرائـط وجمـع املعلومـات عنهـا مـن مصـادر ال حصـر لهـا يتـم بزمـن
قياسـى بمعلومـات دقيقـة ومفصلـة وموثقـة ،باإلضافـة إلـى إمكانيـة
إجـراء عمليـات معالجـة علـى البيانـات املرتبطـة بالخرائـط وتطبيـق
املعـادالت املعقـدة وظهـور النتائـج ،فظهر تنظيـم املعلومـات الجغرافية
ً
اختصـارا ( ،)GISوالتـى تمتلـك
 Geographic Information Systemأو
خصائـص نظـم إدارة املعلومـات مـن حيـث القـدرة على حفـظ وتخزين
واسـترجاع ومعالجـة البيانـات املختلفـة باإلضافـة إلـى إتاحـة إمكانيـة
عمليـة ربـط املعلومـات مكانيـا وتوفيـر إمكانيـة التحليـل املكانـى ،األمـر
الـذى أعطاهـا املشـهد الرئيسـى فـى تكامـل املعلومـات املطلوبـة التخاذ
القـرار فـى عمليـات التنميـة الشـاملة لتحقيـق التنميـة املسـتدامة التـى
ال يمكـن أن تتحقـق إال باالعتمـاد علـى نظـم التحليـل الختيـار أفضـل
البدائـل.

التعريف:
نظم المعلومات الجغرافية “:”GIS
نظامـا حاسـوب ًيا لجمـع وحفـظ وإدارة ومعالجـة
علمـا أو
ً
تعـد ً
وتحليـل وعـرض المعلومـات والبيانـات الجغرافيـة (خرائـط ،صـور
جويـة ،مرئيـات فضائية)والوصفية (أسـماء ،جـداول ،)..أى البيانات
ذات الطبيع�ة المكاني�ة(  ( )Spatialالتـى تصـف معالـم (�Fea
 )turesجغرافيـة علـى سـطح األرض سـواء كانـت هـذه المعالـم
طبيعيـة كالغابـات واألنهـار والظواهـر الطبيعيـة والبيئيـة مثـل
المـد والجـزر والتلـوث وغيرهـا،أم اصطناعيـة كالمبانـي والطـرق
والجسـور والسـدود،مع البيانـات الوصفيـة كأعـداد السـكان
والكثافـة السـكانية وأسـماء المحاصيل الزراعية القـدرة اإلنتاجية
وخالفـه ،حيـث يتـم حفـظ البيانـات والمعطيـات مـع الخرائـط
بطريقـة مترابطـة بحيـث يسـهل علـى المسـتخدم اسـترجاعها
واستفسـارها وتحليلهـا (تحليـل مكانـى وإحصائـى) بعـد ربطهـا
بموقعهـا الجغرافـى ،مـن خلال دمـج عمليـات تشـغيل قواعـد
البيانـات.
تعريف ثانٍ :نظم المعلومات الجغرافية “:”GIS
تعـد أداة أو تقنيـة تحليليـة إلعـداد الخرائـط وتحليـل المعالـم
واألحـداث والمعلومـات والقـدرة علـى التنبـؤ واالسـتنتاج
باإلضافـة إلـى عمليـة نمذجـة البيانـات مكانيـا (Spatial Data
 ،)modelingوالتـى تعـد العمليـة الرئيسـية بنظـم المعلومـات
الجغرافيـة التحليليـة (.)Analytical GIS
السمات:
لقـد ميـزت هذه اإلمكانـات نظم املعلومـات الجغرافية عـن غيرها من
نظـم املعلومات األخـرى ،من حيث:
– 1قـوة التحليـل :تتسـم بقـوة تحليلهـا للمعلومـات املرتبطـة بموقعهـا
الجغرافـى الصحيـح.
 2العالقات املكانية :العالقات املكانية بني املعلومات. - 3صنـع القـرار  :امتلاك القـدرة علـى تنظيـم ومقارنـة وتحليـل أنواع
متباينـة مـن املعلومـات فـى نظام واحـد بشـكل منظم يسـاعد على صنع
القرار،
ممـا جعلهـا أداة قيمـة لشـريحة واسـعة مـن املؤسسـات العامـة
والخاصـة فـي مجـاالت إدارة املعلومـات وتوضيـح األحـداث والتنبـؤ
بالنتائـج واملسـاعدة فـى التخطيـط واتخـاذ القـرار عـن طريـق إنشـاء
مـا يسـمى بالطبقـات ( )Layersلدراسـة املقومـات الطبيعية والبشـرية
واالجتماعيـة واالقتصادية واملـوارد واملحددات والبنيـة التحتية وخالفه
بهـدف طـرح أفضـل البدائـل ،حيـث يوضـح علـى كل  Layerشـريحة مـا
مـن البيانـات ،بمـا يتيـح إمكانية إجـراء عمليـات بحث متقدمـه في عدة
قواعـد بيانـات ،باإلضافـة إلـى البحـث الجغرافـي فـي الوقـت ذاتـه.
تعريف نظم المعلومات الجغرافية
تعددت التعريفات الخاصة بالـ  ،GISومنها:
تعريف دويكر “ :Dueker” 1979
نظـم املعلومـات الجغرافيـة هـى حالـة خاصـة مـن نظـم املعلومـات
التـي تحتـوي علـى قواعـد معلومـات تعتمـد علـى دراسـة التوزيـع املكاني
للظواهـر واألنشـطة واألهـداف التـي يمكـن تحديدهـا فـى املحيـط
املكانـي كالنقـط أو الخطـوط أو املسـاحات ،حيـث يقوم نظـام املعلومات
الجغرافـي بمعالجـة املعلومـات املرتبطـة بتلـك النقـط والخطـوط
واملسـاحات لجعل البيانات جاهزة السـترجاعها لتحليلها أو االستفسـار
عـن بيانـات مـن خاللهـا.
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ا الاي ةملتروي تهرأ واترد م تومراا تمرد تهرأ دداسرذ التو خرو ا كرا
كررا

ررالش م

ةا سرراماا لج

آلية عمل نظم المعلومات الجغرافية:
الربـط بين املعلومـات
تعـد قـدرة نظـم املعلومـات الجغرافيـة علـى
ّ
املكانيـة والوصفيـة هـى أسـاس عملهـا ،حيـث تخـزن بيانـات نظـم
املعلومـات الجغرافيـة فـي أكثـر مـن طبقـة ( ،)layerوذلـك للتغلـب على
املشـاكل التقنيـة الناجمـة عـن معالجـة كميـات كبيـرة مـن املعلومـات
دفعـة واحـدة .وتسـتخدم بعـض البرامـج مصطلـح  themeأي موضـوع
ً
بـدال مـن طبقـة ،ممـا يعطـى قـوة تحليليـة أكبـر  ،باإلضـــافة إلـى ربـط
هـذه الطبقـات بجــــداول أو طبقـــات غيـر مكانيـة (.)NonSpatial
حيـث تأخـذ نظـم املعلومـات الجغرافيـة الكلمـات واألرقام مـن قواعد
البيانـات والجـداول اإللكترونية وتضعها بشـكل له معنـى على الخريطة.

تعريف بورو”:Boro” 1986
هـي عبـارة عـن مجموعـة منظمـة مرتبـة مـن أجهـزة الحاسـب اآللـى
املـدرب،مرراا
رام ا تو
والطاقـمروم ظر
الجغرافيـةير ي ر
واملعلومـاترامااا م
والبرامـج ة ا سر
ة الخ،ررو
صممـت
البشـرى
لتقـوم بتجميـع ورصـد وتخزيـن و اسـتدعاء ومعالجـة وتحديـث وعـرض
منها
باملـكان
(املكانيـة)راد
الجغرافى؛ا ستفسر
لتملتيت ررا ة
املرتبطـة ا
املعلومـاتسررت ات
جميـع رراوز
وتحليـلراا
ررل ال يا ر
والوصفيـة.
تعريف باركر “:Parker” 1988
هـي نظـام تكنولوجـي للمعلومـات يقـوم بتخزيـن وتحليـل وعـرض كل
املعلومـات املكانيـة وغيـر املكانيـة.

نظم المعلومات الجغرافية حزمة من العلوم:
وتجمـع نظـم املعلومـات الجغرافيـة بين مجموعـة مـن العلـوم
ومن هذه
والتخصصـات
الشـكل.رمم
لنـا ا صر
كمـا ا ر
عليهـا،يررر
وتسـتندم الر
املختلفـةةال،ررا
الجغرافيررذ
آةررأ ةالار امج ةا تومرراا
يبنيردد
العلـوم
• علوم الجغرافيا.
اإلحصاء.رة ،ذ طا كان الجغرا أ؛ (ا كا يرذ) منلرا
توماا ا
رض ةةملتيل ميو ا• علوم
• علوم االستشعار عن بعد.
• علوم الحاسب اآللي.
• علوم التخطيط.
• علوم املساحة.

رض ر ررل ا تومر رراا

مكونات نظام المعلومات الجغرافى:
يتألف نظام املعلومات الجغرافية من خمسة عناصر أساسية ،هى:
أ -املعلومات املكانية والوصفية .Data
ب-أجهزة الحاسب اآللي Hardware
ج-الــــبرامـــج التطـبيقـــية .Software
د -القوة البشرية .Human Resources
هـ-أساليب التشغيل أو مناهج التحليل .Method and operating practices

نظم املعلومات اجلغرافية حتمة من العلوم:
ةة مررو ظررم ا تومرراا الجغرافيررذ طررين م موتررذ مر ال ترروم ةالتاععرراا املختتفررذ ة سررتشد تتالرراا كمررا ي ررين لشررا اليرركل .ةمر ورره
ال توم
 تتوم الجغرافيا.
 تتوم اإلمعام.
 تتوم ا ستي اد ت ب د.
 تتوم ال اس اآةي.
 تتوم التا،يم.

سامذ.املعلومات اجلغرافية حتمة من العلوم:
 تتوم انظم

األخرى:شياا
الجغرافيذ طين ة
المعلوماتظم ا
ة مو
تومااوالنظم
الجغرافية
نظم
قبـل التعـرض إلـى كيفية عمل نظـم املعلومـات الجغرافيـة وتطبيقاتها
الجغرافيا.
وأهميتهـا ،
ماتتفذ .االختالفـات
التعـرف علـى
تمكنـا
ةةظائفقـد
نكـون
تتومأن
يجـب
والنظم ا
اجلغرافية
املعلومات
نظ م
خرى :مـنتتوم
ةخعائ
 تتوم اإلمعام.
املقارنـة
النظـم
بينهـا
هـذه الت ررر ته ررأ
نسـتعرضرد ةمكش ررا م ر
ولهـذاراا ي ر ن ك ررون ر
األخـرى ،احل را ة وميتل
راا الجغرافي ررذ ةة ،ي
وبين ظ ررم ا توم ر
كيفي ررذ تم ررل
واملميـزات رررض إة ررأ
ررل الت
 تتوم ا ستي اد ت ب د.
والنظـم
بينها(الــ
اآةي.
ةىين اس
تتوم ال
فاا ةا 
األخـرى :رض وه ا اد ذ طينلا(الر  )GISةالشظم ا خر :
خر ا ةل ها ست
الشظم ا
)GISطينلا
ميزاا
ا خت

ةة مررو ظررم ا تومرراا الجغرافيررذ طررين م موتررذ مر ال ترروم ةالتاععرراا املختتفررذ ة سررتشد تتالرراا كمررا ي ررين لشررا اليرركل .ةمر ورره
ال توم
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 تتوم التا،يم.
 تتوم ا سامذ.

نظم

نظم

اراوةةةية

إ دارة

املعلومات

املعلومات

اجلغرافية

اررائط

أ نظمة

معاجلة
الصور

أ نظمة الرسم

باحلاسب اآل ىل

X

√

√

√

متوةط

X

X

متوةط

قوة تحليلية مكانية عالية Topology

√

X

X

X

قدرة عالية على عمليات الرسم والتحليل

متوةط

X

X

X

نظم√

√

√
املعلومات

متو

√
خرى:
نظ م املعلومات اجلغرافية والنظم ا
تهتم باملوقع املكاني للمعالم

تهتم باملعلومة الوصفية والبيانات العامة

√

ررل الت رررض إة ررأ كيفي ررذ تم ررل ظ ررم ا توم رراا الجغرافي ررذ ةة ،ي احل را ة وميتل راا ي ر

ن ك ررون ررد ةمكش ررا م ر الت ررر ته ررأ
متوةط

ا خت فاا ةا ميزاا طينلا ةىين الشظم ا خر ا ةل ها ست رض وه ا اد ذ طينلا(الر  )GISةالشظم ا خر :1
ربط املعالم باملرجع الجيوديس ى الوطنى أو العاملى

√

نظم X

قدرة على التعامل مع املعلومات الخطية Vector Data

√

X

اراوةةةية

Raster
قدرة على التعامل مع
Dataللمعالم
املساحية املكاني
املعلوماتهتم باملوقع
ت

املعلومات

إ دارة

متوةط

√X

√X

√

√X

متو
متوةط

املعلومات فى
Layerوالبيانات العامة
طبقاتالوصفية
باملعلومة
تخزين تهتم
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ةط

قوة تحليلية مكانية عالية Topology

√

X

قدرة عالية على عمليات الرسم والتحليل

متوةط

X

اررائط

أ نظمة
متوةط
أ نظمة الرسم
معاجلة
√ باحلاسب اآل ىل
الصور

ةط
√√

√X

√

X
√

√X

متوةط

X

X

متوةط

X

X

√

X

ربط املعالم باملرجع الجيوديس ى الوطنى أو العاملى

√

√
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√

متوةط

متو

√

X

√

قدرة على التعامل مع املعلومات املساحية Raster Data

متوةط

X

√

ةط
√

تخزين املعلومات فى طبقات Layer

√

X

متو

√

Data
الفنرالتعامل
قدرةتيمعلى
وديذ.
الجغرافيذا ا
الخطيةتوماا
املعلومات ظم ا
ةالتددن معا نهرا كتا
1ا ؤسسذ ال امذ لتت
Vectorمتكذ ال رىيذ الس √

ةط

X

√

مميتات و فوائد نظم املعلومات اجلغرافية:

ن ُ
ةفرا ظم ا توماا الجغرافيذ ال ديد م الفوائد ةا ميزاا الار

ت

ةخاصذ أ ة تشا الراو مو الكم
دتم اةااا ال راد
نظم ظم منر تنلا أ
منلا
الجغرافية:
المعلومات
مميزات وفوائد

ُ
ّ
الفوائـد واملميـزات
وفـرت نظـم املعلومـات الجغرافيـة العديـد مـن
ال ائل م ا ،ياا ةامل دداا ا ،تو
التـى جعلـت منهـا نظـم ال غنـى عنهـا فـى دعـم اتخـاذ القـرار وخاصـة
ةم فوائدوا:
مـنة ممك ا
الهائـل سرع
الكـم راداا أ
ال
واملحـددات املطلـوب
املعطيـات
فـى وقتنـا الراهـن مـع
التعامـل معهـا واتخـاذ أفضـل القـرارات فـى أسـرع وقـت ممكـن ،ومـن
* االختتا :.اختزاو م اإل تاج ةةملسين د ذ املخر اا.
فوائدهـا:
مالذ.املخرجات.
وتحسنيالدقة
* االختزال :اختزال زمن *اإلنتاج
التوفري :ةافي
* التوفير :تخفيض العمالة.
املالية.تكتفذ ا اليذ.
والتكلفةاإل فاق ةال
اإلنفاقتي اجم
حجمالتكلفة :ة
* خفض
* خفض التكلفة :تقليص

الت امل م ا ةاةااا فضل

تقليل
زمن
اإلنتاج

تخفيض
العمالة

تقليل
التكلفة

موا على معالجة الييانات بعمل قرم ( ،)bufferعندما
تعتمد عملية التوليل ومعرفة المنطقة التي ةيتذملها قذد
ما علذى قيذام مسذافة موذددة انط قذا مذن نقطذة أو خذط أو
مضذذل  .وهمذذىا يسذذتطي نظذذام المعلومذذات الجغرافيذذة نتذذاء
دوائذذر للخدمذذة أو نطذذال للمنذذالم المخدومذذة ،فعل ذى ةذذييل
الموا عند اختيار الموق  Cإلنتاء مستتذاى ،فذ ن النظذام
يقذذذوم بوسذذذاا المنذذذالم المخدومذذذة والمنذذذالم المورومذذذة
ونطاقذذذذات الخدمذذذذذة ليقذذذذذا لعذذذذذدد السذذذذذمان والمستتذذذذذايات
المتذذوافرة ومسذذافات الوركذذة وعذذدد اأةذذرة بمذذل مستتذذاى
وبعض الموددات والمعايير التى ةذيم دخالهذا ،فيظهذر أن
المنطقذذذذة  Cتقذذذذ داخذذذذل دائذذذذرة الخدمذذذذة للمستتذذذذاى A
والمستتاى  Bوبالتالى يتخى القذرار بعذدم اقتيذال المنطقذة
 Cلخدمات صوية ضافية .كل هىا يتم فى دقائم معدودة.

* التنميـة الشـاملة :التمكين مـن التنميـة الشـاملة مـن خلال
النظـرة الشـمولية للمـوارد واملحـددات واملعوقـات واملخاطـر.
* التنميةةة الغةةاملة:التمكررين مر التشميررذ اليررامتذ مر خر و الشظررر
* معالجـة وتحليـل البيانـات المكانيـة :القـدرة علـى معالجـة
ةاملخا ر.
عـدةةا و اا
ةامل دداا
مـنلتموادد
اليموليذ
منهـا:
وظائـف،
خلال
وتحليـل البيانـات املكانيـة
اسـترجاع املعلومـات ،والقيـاس املكانـي ،والتراكـب ،والتوليـد
* معاجلة ولليل الايانات املكانية:ال دد تهأ م الجذ ةةملتيل ال يا اا ا كا يذ م خ و تد ةظائفا منلا :است اع
املكانـي ،وإنشـاء الحـرم (أو الحاجـز) واملمـرات ،وتحليـل
التضاريـس ا ةإ يام ال رم ( ة ال ا ز) ةا مرااا ةةملتيل الي كذا ةإس ا
نمـوذج ا ةالتوليد ا كا
وتحليـلكا ا ةالت اك
تومااا ةال يات ا
ا
الخريطـة،
الشـبكة ،وإسـقاط
الرقمـي.
الخرن،ذا ةةملتيل مواج التضادخس الر م .
* القـدرة علـى تحليـل ودمـج المعلومـات المكانيـة
مثـال علـى معالجـة البيانـات بعمـل حـزم ( ،)bufferعندمـا تعتمـد عمليـة
واحـدة :املكانية و
دمج املعلومات
القدرة علس لليل و
والوصفيـة فـي *
الووفية يفالتحليـل ومعرفـة املنطقـة التـي سيشـملها حـدث مـا علـى قيـاس مسـافة
انفرادهـا
معلومـات
قاعـدة
بالقـدرة علـى تحليـل ودمـج املعلومـات املكانيـة واملعلومـات محـددة انطال ًقـا مـن نقطـة أو خط أو مضلع .وهكذا يسـتطيع نظـام املعلومات
قاعدة معلومات واحدة:ا فرادوا طال دد تهأ ةملتيل ةدمجالجغرافيـة إنشـاء دوائـر للخدمـة أو نطـاق للمناطـق املخدومـة ،فعلـى سـبيل
الوصفيـة فـي قاعـدة معلومـات واحـدة ،وفهـم العمليـات
ا توماا ا كا يذ ةا توماا الوصفيذ ي اتد م توماااملثـال عنـد اختيـار املوقـع Cإلنشـاء مستشـفى ،فـإن النظـام يقـوم بحسـاب
املكانيـة وعرضهـا بصـور رقميـة تمكـن املسـتخدم مـن التجـول املناطـق املخدومـة واملناطـق املحرومـة ونطاقـات الخدمـة طبقـا لعـدد السـكان
ألكبـر اعـدد
فـي محتوياتهـا
مـن ةمك واملستشـفيات املتوافـرة ومسـافات الحركـة وعـدد األسـرة بـكل مستشـفى
طعود د ميذ
بياناتهـاكا يذ ةتر
عـنال متياا ا
واالستفسـارا ةف م
ةامد
املسـتخدمني بفاعليـة عاليـة ،بمـا يؤهـل مـن اتخـاذ القـرارات وبعـض املحـددات واملعايير التى سـبق إدخالها ،فيظهر أن املنطقـة Cتقع داخل
ا ستادم م الت وو ي مملتوناحلا ةا ستفساد ت
والتخطيططيا احلادائـرة الخدمـة للمستشـفى  Aواملستشـفى  Bوبالتـاىل يتخـذ القـرار بعـدم
وإدارة املـوارد الطبيعيـة والبشـرية واملرافق العامـة
كا تدد م ا ستادمين طفاتتيذ تاليذا طما يؤول م احتيـاج املنطقـة  Cلخدمـات صحيـة إضافيـة .كل هـذا يتم فى دقائـق معدودة.
للمشـروعات ،لتنميـة املجتمعـات بشـكل أكثـر اسـتدامة.
واملعلومات،والتنسـيق
البيانـات
بينةا راف
ةالريرنذ
راداا ةإداد ا وادد ال ،ي يذ
* التوثيـق :توثيـق وتأكيـداةااا ال
املعلومـات والجهـات ذات العالقـة قبـل اتخـاذ القـرار.
م او تهأ دمج ةةملتيل ا توماا ا كا يذ ةالوصفيذ م ا
ال امذ ةالتا،يم لتميرةتااا لتشميذ املجتم اا بيكل
* االسـتعالم :القـدرة علـى اإلجابـة علـى االسـتعالمات و
االستفسـارات الخاصـة ك
استدامذ.والقـدرة علـى التمثيـل املرئى
باملـكان،
واملحـاكاة( )Simulationودراسـة النتائـج للمشـروعات
واملقترحـات التخطيطيـة قبـل التطبيـق علـى أرض الواقـع.
* التعـدد والتنـوع :تعـدد وتنـوع األدوات املسـتخدمة فـي عمليـة
املعالجـة.
* النسـخ االحتياطـي :سـهولة عمـل نسـخ احتياطيـة مـن كافـة
البيانـات والخرائـط.
* سـهولة إجـراء عمليـات البحـث :فعلـى سـبيل املثـال لـو أردنـا
البحـث عن مـكان ما بمواصفـات محددة مسـبقا ،بإدخال هذه
املواصفـات يقـوم الحاسـوب بالبحـث وعـرض البيانـات كافـة
فى ثـوان معـدودة.
* سـهولة إجـراء العمليـات الحسـابية علـى جـداول البيانـات
مـع الربـط بالبيانـات المكانيـة :فـى مجـال الطـرق مثلا ..فى
حالـة الرغبـة فـى حسـاب مجمـوع أطـوال الشـوارع ذات عرض
معين وغير أسـفلتية وغير ممهـدة لتقدير تكلفـة تمهيدها ،فإن
الحاسـوب يقـوم بحسـاب مجمـوع أطوالها فى ثـوان معدودة مع
مثال على دمج وتحليل املعلومات املكانية والوصفية معا
إتاحـة معلومـات تفصيليـة مكانيـة ووصفيـة عـن كل شـارع على
حدة.
* التعقـب :القـدرة علـى تعقـب حركـة جسـم بشـكل مباشـر مـن
خلال الربـط مـع .Server
* القـدرة علـى االتصـال :بين عـدة حواسـيب عبـر الشـبكات
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املحليـة أو شـبكة اإلنترنـت لعـرض البيانـات وتبادلهـا بسـرعة
عاليـة.
* خرائـط ثالثيـة األبعـاد :إمكانيـة صنـع خرائـط ثالثيـة األبعـاد
لالسـتفادة منهـا وخاصـة فى حالـة املدن الجبليـة أو املدن التى
تقـع فـى مناطـق غير منبسـطة.
تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية:
تطبيقـات نظـم املعلومـات ال يمكـن حصرهـا ،إذ إنـه يمكن االسـتفادة
مـن معطياتهـا وتحليالتهـا فـى مجـاالت عديـدة وخاصـة فيمـا يخـص
مجـال التخطيـط والتنميـة العمرانيـة وإدارة املجتمعـات ،ومـن
تطبيقاتهـا:
الخرائط الجغرافية:
* إنتـاج الخرائـط بسـرعة وبدقـة عاليـة بمعالجـة صـور األقمـار
الصناعيـة والصـور الجويـة.
* استنباط خرائط استخدامات األراضي.
الخرائط التخصصية:
* خريطة توزيع السكان حسب فئات السن.
* خريطة توزيع فرص العمل على األحياء.
* خريطة تطور عدد السكان خالل فترة زمنية.
* خرائـط متابعـة النمـو العمرانـى ملقارنـة الفتـرات الزمنيـة املختلفـة
لتحديـد التغيـرات التـي طـرأت للحـد مـن التوسـع غيـر املرشـد
للعمران.......إلـخ.
خرائط التنبؤ:
* تطبيقـات التنبـؤ بالتغيـرات فيمـا يتعلـق باالحتياجـات املختلفـة،
فعلـى سـبيل املثـال ،فـي حالـة االحتياجـات اإلسـكانية يمكـن للنظـام
تقديـر عـدد الوحـدات السـكنية املطلوبـة ونوعيتهـا ومواقعهـا وتوزيعهـا
الجغرافـى طبقـا للزيـادات املتوقعـة للسـكان وقدراتهـم االقتصاديـة.

يسـتطيع نظـام املعلومـات الجغرافيـة بنـاء نمـاذج ثالثيـة األبعـاد للموقـع
الجغـرايف ،بتمثيـل طبوغرافيـة هـذا املوقـع بنمـوذج بيانـات (إحداثيـات) س وَ
ع وَ ص ،يعـرف باسـم نمـوذج التضاريـس أو االرتفـاع الرقمـي  .DEMويمكـن
اسـتخدام البيانـات املشـتقة من نمـوذج التضاريس الرقمـي يف تحليل الظواهر
البيئيـة أو املشـاريع الهندسـية التـي تتأثـر دراسـتها باالرتفاعـات أو امليـول،
وتسـمح إمكانـات اإلظهـار البصـري بعـرض النمـوذج يف شـكل ثالثـي األبعـاد
مـن أيـة زاويـة مطلوبـة.
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التطبيقات:
* مجال استخدام األراضي وإدارتها بشكل عام.
* الخدمات واملرافق وشبكات البنية األساسية.
* تقييم أداء الخدمات املختلفة.
* دراسـة التوزيـع الجغرافـي للخدمـات واملرافـق وتحديـد املناطـق
املحرومـة باإلقليـم لتوزيـع الخدمـات بعدالـة ،واختيـار أفضـل مواقـع
للخدمـات (مدرسـة أو مستشـفى جديد) وفرص العمـل الجديدة بحيث
تخـدم الفئـات السـكانية املختلفـة.
* فـى مجـال الطـرق وخطـوط املواصلات ،دراسـة بدائـل مسـارات
تخطيـط الطـرق الختيار أفضل مسـارات خطـوط املواصلات وإمكانية
تصميـم الطـرق وحسـاب الكميـات.
* بتقييـم و مراقبـة الثـروات الطبيعيـة (اكتشـافها-تخطيطها-
إدارتهـا).
تطبيقاتهـا بقطـاع االقتصـاد :دراسـة التوزيـع الجغرافـي للمـوارد
املتاحـة والقـوى العاملـة لتحديـد األنشـطة اإلسـتراتيجية ومواقعهـا
وعـدد فـرص العمل وتطبيقـات التسـويق ،وتوفير عدة بدائـل ملخططات
التنميـة واالسـتثمار.
تطبيقـات بالصحـة العامـة والحفـاظ علـى البيئـة :وتقييـم ومراقبـة
حمايـة البيئـة ومراقبـة ومتابعـة التلـوث البيئـي عـن طريـق تحديـد
مصـادر هـذا التلـوث (ورش-مصانـع صغيـرة  -مخلفـات).
الرؤية العامة :التمكين من اتخاذ قرارات شاملة
لتنمية مستدامة:
هـذا عـرض موجـز بشـدة ملدخـل نظـم املعلومـات الجغرافيـة ،التـى
أصبحـت فـى عصرنا الراهن من أساسـيات دعم واتخاذ القـرار ،ولزاما
علينـا مـع كل املتغيـرات التـى طـرأت علـى مجتمعاتنـا أن نتجه وبقـوة إلى
اللحـاق بركـب التقـدم وتقليـل الهـوة بيننا وبين حكومات الـدول املتقدمة
بتوسـيع قاعـدة تطبيـق هـذا النظـام باملؤسسـات الحكوميـة ،للتمكني من
اتخـاذ قـرارات شـاملة لتنميـة مسـتدامة ،فـى ظـل مجتمعـات أوشـكت
مواردهـا علـى النضوب ،وبالتالى فهـى فى أمس الحاجة إلـى نظم إدارية
مسـتدامة للتنميـة املنشـودة مـع الحفـاظ علـى املـوارد لألجيـال القادمة.

ترفع رؤوسنا دائما ،كنت مهندسا للميكانيكا أو الكهرباء أو المدنى

الطاقةالهيدروليكية
لم تخذلنا أبدا

الطاقة الهيدروليكية هي طاقة متولدة من حركة السوائل ،وغالبا ما تكون الماء أو الزيت ..المعروف
ً
ضغوطا عالية جدا ،بل تبحث
أن السوائل ال تنضغط ،أي ال تنكمش حينما تتعرض لضغوط حتى وإن كانت
عن أى مخرج للهروب ولو من نقطة صغيرة جدا ال ترى بالعين المجردة.

م .فريد عريان المصرى
طاقة الوضع potential energy
تولـد الكهربـاء مـن مسـاقط امليـاه مسـتغلة طاقـة الوضـع ،وهـذا مـا
يحـدث فـى معظـم بلاد العالـم ،فهـى طاقـة نظيفـة صديقـة للبيئـة،
وتسـاهم بنسـبة كبيرة فى مزيـج الطاقـة الكهربية فى البلاد التى لديها
مصـادر ميـاه وسـدود ،مثـل السـد العالـى فـى مصـر وهـو ينتـج  % 10من
إجمالـى كهربـاء مصـر.
طاقة الحركةkinetic energy :
تحطيـم خـط بارليـف ..نتذكـره اآلن طاملـا تذكرنـا طاقـة الحركـة
الهيدروليكيـة ،انطلـق املـاء مـن املضخـات يقـذف رمـال خـط بارليـف
بغـزارة ،فانهـار الخـط الـذى ال يقهـر ،وتمكنـا مـن العبـور وتحقيـق
النصـر.

(V motor/V pump)=Hyd. ratio is the effective displacement
(cc/rev) between a pump and motor.
)T : torque V: volume (oil displacement cc/rev
أى أن عـزم دوران املوتـور= عـزم دوران املضخـة مضروبا فى النسـبة
الهيدروليكية.
نقل تمثال رمسيس:
يعتبـر هذا اإلنجاز من املشـاريع الهندسـية املصريـة العمالقة .وقد تم
نقـل تمثـال رمسـيس مـن بـاب الحديـد إلى مقـره الجديـد أمـام املتحف
املصـري الجديـد في الهـرم بـاآلالت الهيدروليكية دون وقـوع أى حوادث
أو تلـف ألى جـزء مـن التمثـال الذى ال يقـدر بمال فقيمتـه تاريخية،

النسبة الهيدروليكيةhydraulic ratio :
تعـد آالت مضاعفـة القوة أو مضاعفـة عزوم الدوران لعشـرات ومئات
وآالف املـرات مـن أهـم األدوات التي اسـتخدمها اإلنسـان فـي مضاعفة
قوتـه ،ويسـتخدم الزيـت بسـبب ارتفـاع درجـة غليانـه عـن املـاء ،وتميزه
بنسـبة تبخـر ،وتكويـن فقاقيـع داخلـه أقـل ،وارتفـاع لزوجتـه  ،وألن
تسـربه تحـت الضغـوط العاليـة أقـل.
كيف تتضاعف قوة الرفع فى الكوريك؟
ضغـط الزيـت الواقع على بسـتون املضخة الصغيرة هو نفسـه الضغط
الواقـع على بسـتون الكوريك األكبر.
القوة =1الضغط * مساحة البستون1
القوة = 2الضغط * مساحة البستون .2
القوة =2القوة (* 1مساحة البستون /2مساحة البستون .) 1
النسـبة الهيدروليكيـة ،هـى نسـبة املسـاحات الفعالـة فـى أسـطوانتني
متصلتني .بسـتون  .2 & 1وتسـاوي مسـاحة البسـتون /2مسـاحة البسـتون
 = 1دائما(مساحةالبسـتون /2مسـاحة البسـتون  ) 1أكبـر مـن( 1تحدد
عـدد مـرات مضاعفـة القوة).
مضاعفة عزوم الدوران:
ضغـط الزيـت هـو نفسـه داخـل كل مـن املضخـة واملوتـور ،علمـا بـأن
حجـم املضخـة أصغـر بكثيـر مـن حجـم املوتـور
عزم الدوران  =1الضغط * اإلزاحة 1
عزم الدوران  = 2الضغط * اإلزاحة 2
T motor/V motor= T pump/V pump T motor = T pump (V
)motor/V pump
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يقـول املهنـدس إبراهيـم فـؤاد – الوكيـل األول إلحـدى الشـركات
العامليـة فـي مصـر :إن املعـدات الهيدروليكيـة تتطـور ً
يوما بعد يـوم ،فقد
بـدأت بكوريـك رفـع السـيارة لفـك وتركيـب العجلـة الكاوتـش وتطـورت
الفكـرة وتعقـدت األشـكال لتناسـب مختلـف أعمـال الرفـع والكبـس،
ودخلـت املواتيـر الهيدروليكية بعزوم دوران جبـارة ،وأصبحت املكونات
الهيدروليكية هى املكون الرئيسـى فى معظم اآلالت واملعدات الهندسـية
والعلميـة وكذلـك فـى جميـع أنـواع املواصلات ،والعـدد الهيدروليكيـة ال
يخلـو منهـا مصنـع أو ورشـة.
ماهى الدائرة الهيدروليكية؟
مجموعـة مـن الوحـدات املختلفـة لـكل منهـا وظيفـة محـددة يتصـل
بعضهـا البعـض ألداء مهمـة معينـة ،مثلا قـوة هائلـة للرفـع أو الشـد أو
الضغـط أو القـص أو الحفـر ...أو للحصول على عـزم دوران هائل إلدارة
اآلالت ودسـكات الحفـر أو ربـط وفـك الصواميـل الضخمـة.
مكونات الدائرة الهيدروليكية البسيطة:
املشـغل الرئيسـى إمـا سـلندر أو أكثـر ،وموتـور أو أكثـر تعمل فـى اتجاه
واحـد أو اتجاهين ،ومضخـة إما يدويـة أو كهربية يديرهـا موتور كهربى
وصمامـات لألمـان وتوجيـه مسـار الزيـت وضغـط العمـل وعـدم رجـوع
الزيـت ...إلـخ .فلتـر ضـرورى ومبـرد أحيانـا – خـزان الزيـت -خراطيـم
ووصلات ربـط وتوزيـع وعـدادات للمتابعة.
ولـكل قطعـة أو وحدة رمز تعـرف به وظيفتها – ترسـم الدائرة بالرموز
مثـل الدوائـر الكهربائيـة – يقرؤهـا املهندسـون والفنيـون لتنفيذهـا أو
متابعتهـا وإصالحها.
Open loop hyd. Circuit
تسـتمد املضخـة زيتهـا مـن التنـك مباشـرة وباسـتمرار ،ويعـود الزيت
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إلـى التنـك بعـد إتمـام مهمتـه ،وهكـذا يـدور الزيـت مـن وإلـى الخـزان.
وميـزة هـذه الدائـرة املفتوحـة عـدم سـخونة الزيـت سـخونة شـديدة،
وتحتـاج هـذه الدائـرة إلـى صمامـات توجيـه الزيـت.
Closed loop hyd. Circuit
وتسـتخدم مـع مواتيـر الهيدروليـك ،فاملوتور يأخذ الزيـت من املضخة
واملضخـة تأخـذ الزيت مـن املوتور وهكـذا .وميزة هذه الدائرة اسـتمرار
ودقـة (نعومـة) فـى الـدوران .وتحتـاج هـذه الدائـرة ملضخـة إضافيـة
لتعويـض الدائـرة بالزيـت عوضـا عـن الزيـت الهـارب إلى الخـزان ،أما
لتغيـر اتجـاه الـدوران فتحتاج أيضـا إلـىSwash plate
استخدامات اآلالت الهيدروليكية:
معدات الورش والمصانع:
املكابـس للقـص والتشـكيل والشـحط و( ( )pullersالزرجينـة )
ومفاتيـح العـزوم (ربـط وفـك) والرافعـات بأنواعهـا.
كل أنواع السيارات وجميع وسائل المواصالت:
الدركسـيون والكلتـش والفرامـل فـى السـيارات ،أمـا فـى الطائـرات
تحريـك أسـطح الطيـران ورفـع وتنزيـل العجلات ،واسـتخدامات
متعـددة فـى السـفن والغواصـات.
األونـاش ومعـدات تحريـك التربـة وسـيارات جمـع القمامـة وأعمـال
البلديـة والدفـاع املدنـى.
االختباراتResearch and develop test facilities :
اختبـار املواصفـات الهندسـية للعينـات الخرسـانية واملعدنيـة مـن
ضغـط وانكمـاش واسـتطالة ومرونـة.
اختبار تواجد شروخ فى الخزانات واملحركات ....إلخ
وهنـاك الكثيـر مـن تطبيقـات واسـتخدامات أخـرى كثيـرة يصعـب
حصرهـا ,نتذكـر منهـا أيضا أنظمـة التجميع اآللى – التعبئـة والتغليف –
السـيور الناقلـة – حقـن البالسـتيك – املنصـات وحفـر البتـرول.

للمتطلبـات الحديثـة املسـتحيل تنفيذهـا فـى املاضـى ,أصبـح لهـا
معـدات هيدروليكيـة تحقـق األحلام !!!
مهمـا ارتفـع الـوزن إلـى آالف األطنـان ومهمـا بلـغ حجمهـا مئـات
األمتـار ،يمكـن للهيدروليـك أن تسـاعد املهنـدس علـى حملهـا رأسـيا
ألعلـى وأسـفل أو التحـرك بهـا أفقيـا عشـرات األمتـار علـى املتزلقـات
وفـى أى اتجـاه .بـل ويمكـن تحميلهـا علـى وحـدات مقطـورة ذاتيـة الدفع
والتحـرك بهـا ملسـافات أينمـا كانت ،وقد تم نقل تمثال رمسـيس ملسـافة
 35كـم بأمـان تـام ,وكمـا تـم فى نقـل وتركيـب قطاعـات كوبرى بفرنسـا
مـا بين سـنة  2001إلى سـنة  2005يزن حوالى 35000طـن وطوله 2460
ً
متـرا وارتفاعـه  270متـرا .املوضـح بالصـورةMillau viaduct – france .
bridge
وكثيـر مـن قطاعـات الكبـاري املصريـة صنعـت فـى مـكان بعيـدا عـن
موقـع تركيبهـا لظـروف فنيـة معينـة ،نقلـت مـن مواقـع وورش تنفيذهـا
إلـى مواقعهـا النهائيـة وتـم تركيبهـا بنجـاح وأمـان بواسـطة أونـاش
عمالقـة التـي تعتمـد علـى علـم الهيدروليـك.
إحـدى العالمـات املميـزة علـى ذلـك املعبـرة التـي تـم تركيبهـا علـى
الخـط الثانـي ملتـرو انفـاق القاهـرة بجـوار محطـة الجيـزة مباشـرة،
والواقعـة فـوق نفـق الهـرم مباشـرة ،وقـد تـم التركيب مـرة واحـدة ،وتم
التغاضـي عـن املفهـوم األول والـذي كان يسـتند إلـى نقـل املعبـرة مـن
ورشـة املقاولـون العـرب باملعادى علـى أجزاء وإعـادة تركيبها فـي املوقع
بنفـق الهـرم .لكـن توفـر أحـد أونـاش هيئـة قنـاة السـويس العمالقـة،
مكـن مـن تركيـب املعبـرة دفعـة واحـدة وخلال وقـت قياسـي لـم يتعـد
( )24سـاعة..
معدات هيدروليكية حديثة
 Hyd. Gantriesرافعات بجسور دارجة (متحركة)
 Strand jacksروافع متسلقة الحبال الصلب املضفرة
 Skidding systemsمعدات االنزالق
 Self-propelled modular trailerوحدات مقطورة ذاتية الدفع
 Synchronous lifting systemsأنظمة الرفع املتزامن
منجزات عمالقة:
هنـاك مسـاهمات عامليـة جبـارة فـى تشـكيل مالمـح هـذا العصـر،
فمثلا فـى عـام  ،2014تـم تركيـب
Enerpac Helps Erect World’s Tallest Observation Wheel in Las
Vegas, Nevada
وكان ارتفـاع العجلـة  168متـرا تتكون من  28قطاعـا ،كل واحد يزن 45
طنـا  ,وقـد تم رفعهـا وتجمعها معا وتـدور كل يوم وملدة  50سـنة-
كوبرى هولندا :مثال آخر من األمثلة الكثيرة:
City bridge Nijmegen, The Netherlands 2012-2013
يبلـغ ارتفاعـه عـن األرض  60متـرا ،والقطـاع الرئيسـي يمتـد ملسـافة
 285متـرا ،وقـد تـم تنفيـذ ذلـك بمعـدات هيدروليكيـة حديثـة ثقيلـة
ودقيقـة ،وتعبـر عـن مواصفـات مثاليـة لـكل األعمـال الطموحـة.
هـذه هـي الطاقـة الهيدروليكيـة ...سـاهمت فـي تشـكيل حياتنـا
املعاصـرة ،ويتوقـع منهـا الكثيـر مسـتقبال.
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صناعة السكر
في مصر

صناعة السكر من أعرق الصناعات الوطنية في مصر ،ولها أبعاد اقتصادية واجتماعية ،حيث يعمل في
الزراعة والمصانع أعداد كبيرة ،ويتم حاليا إنشاء مصانع جديدة تعمل فيها شركات المقاوالت المحلية
والورش ،ذلك إن إنشاء مصنع سكر يتطلب حوالى  100ألف متر مكعب خرسانة وتصنيع حوالى  15ألف
طن هياكل معدنية ومعدات وتركيب حوالى  25ألف طن من الهياكل المعدنية والمعدات المستوردة
والمصنعة محليا والكابالت والعزل الحرارى ..وخالفه.

م .نبيل ساويريس
إنتاج السكر في مصر:
في مصر ينتج حاليا  2.2مليون طن من السـكر سـنويا 1.25 ،مليون طن
من البنجر يمثل  % 57وحوالي مليون طن من قصب السكر يمثل . % 43
الفجوة بين االستهالك واإلنتاج:
يبلـغ االسـتهالك السـنوي ملصـر  3.1مليـون طـن سـكر  ،وعليـه يتـم
اسـتيراد  900ألـف طن سـنويا من السـكر األبيـض والخام لسـد الفجوة
بين االسـتهالك واإلنتـاج ،وفـي حالـة زيـادة أسـعار السـكر الخـام فـي
البورصـات العاملية يحجم القطاع الخاص عن االسـتيراد ،فإذا تأخرت
الجهات الحكومية في االستيراد يقل املعروض في السوق املحلى وترتفع
أسعار السكر.
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إنتاج السكر من محصول قصب السكر:
عرف نبات قصب السـكر منذ حوالى عشـرة آالف عام ،ومنذ عام 327
ق.م.أشرف جنود اإلسكندر املقدوني على مزارع قصب السكر في الهند
واسـتفادوا بخبـرة السـكان املحليين في عصـر النبات وتكثيـف العصير
وبلورته ،ولكن صناعيا بدأ إنتاج السـكر أول مرة عام  1747في الواليات
املتحـدة األمريكية ،حيث قام كريسـتوف خلال رحلته الثانية بنقل نبات
قصب السـكر إلى القارة الجديدة عام  ,1493ويوجد حاليا  1500مصنع
في العالم ينتج حوالى  60مليون طن سكر سنويا.
ُ
أدخـل قصـب السـكر مصـر عـام 641م قادمـا مـن الهنـد ،وفـي عهـد
الخديوي إسـماعيل أنشئ بالوجه القبلي  19مصنعا إلنتاج السكر الخام

مـن قصب السـكر فـي أرمنـت– املطاعنة– الضبعيـة – البلينـا – جرجا –
املنيـا – الشـيخ فضـل – الفيـوم والـذى كان يصدر إلى مرسـيليا بفرنسـا
لتكريره حتى أنشئ مصنع لتكرير السكر بالحوامدية عام .1869
تحتـل مصـر ً املركز األول عامليا في إنتاج قصب السـكر بمتوسـط يقدر
بحوالـي  50طنـا للفـدان ،حيـث يتـم الري فـي مصر بالغمر ،فـي حني أن
 % 80من زراعات العالم تروى باألمطار ،وحاليا ينتج السـكر من قصب
السـكر فـي صعيـد مصر فـي مناطق أبو قرقـاص -جرجا -نجـع حمادى-
دشنا -قوص -أرمنت -إدفو -كوم أمبو.
إنتاج السكر من محصول البنجر:
انتقلت زراعة البنجر من بالد الشام إلى أوروبا منذ  2000سنة ،واآلن
يتم إنتاج السـكر من البنجر ،ويوجد حاليا  1000مصنع في العالم ينتج
السكر من البنجر بطاقة  40مليون طن سنوياَّ َ .
كمـا أن القمـح محصـول منافـس للبنجر ،فـإذا قلت املسـاحة املزروعة
بالبنجـر انخفـض إنتـاج السـكر ،وعليه قامت شـركات إنتاج السـكر من
البنجـر أخيـرا بزيادة سـعر شـرائه مـن املزارعين إلـى  400جنيه للطن
البنجر الذى يحتوى على  % 16سكر.
ً
جنيها كلما زاد محتوى السـكر فـي البنجر  % 1حيث
ويزيـد السـعر 25
قـد تصـل نسـبة السـكر إلـى  % 20و  % 22كمـا أن هنـاك علاوة تبكيـر
ً
جنيها،
للبنجـر املـورد للمصانـع بـدءا من منتصـف فبرايـر قدرهـا 120
ً
جنيها للطن.
وبذا قد يصل سعر توريد طن البنجر للمصانع إلى 620
عملية صناعة السكر من البنجر:
وبالنسـبة لصناعة السـكر من البنجر يتم حصاده بعد حوالى  210يوم
من زراعته ،ويجب أن ينقل من الحقول إلى املصانع خالل  9ساعات من

حصـاده ،ولكـن فـي مصر يظل ملـدة أطول قد تبلـغ  3أيام أو أكثـر ،وعليه
يتحول جزء من السـكر ،وفي املصانع يتم تفريغ سـيارات النقل الحاملة
عال يصل إلى  1500طن في السـاعة
للبنجـر بصـورة آلية وبمعدل تفريغ ٍ
غالبا في ضوء النهار ويغسل البنجر من الطني العالق به والشوائب التي
تبلغ حوالى  % 5في ماكينات غسيل عمالقة ثم ينقل إلى مبنى العمليات
الصناعيـة ليتـم تقطيعه إلى شـرائح رقيقة وتقاس جـودة التقطيع برقم
يسـمى رقـم سـيلني ( وهـو عالـم روسـي) حيـث لو تـم تقطيـع  100جرام
بنجر إلى شرائح وتم رصها متجاورة يكون طولها من  8إلى ً 12
مترا ،ثم
تنقل إلى محطة استخالص السكر لينتقل السكر من شرائح البنجر إلى
املحلول السـكرى املحيط بالشـرائح عنـد درجة حـرارة  68درجة مئوية،
عندها تدمر جدران الخاليا السـكرية ويتم سـحب املحلول الذى يحتوى
 % 17.5سـكر إلـى محطـة املعالجة بإضافة لنب الجيـر ليرتفع الـ  PHمن
 5.5إلـى  11.5ويضـاف ثاني أكسـيد الكربون ليتم إزالة كل الشـوائب ،ثم
ينتقل العصير الرائق إلى الفالتر ثم إلى املبخرات ويسخن ببخار مشبع
ضغطـة  2بـار وحرارتـه  120درجـة مئويـة ويتكثـف البخـار وترجـع املياه
املكثفـة إلـى املراجـل البخارية إلعادة توليـد البخار حيـث ال تحتوى على
أمالح بعد معالجتها.
يحتـاج إنتـاج طـن سـكر مـن البنجر إلـى  2طن مـن البخـار بضغط 45
بـار ودرجـة حـرارة  450درجة مئوية ،في حني يحتاج إنتاج طن سـكر من
قصب السكر إلى  6أطنان بخار بضغط  20بار ودرجة حرارة  375درجة
مئويـة ،وبعـد التبخيـر وتركيـز املحلول السـكرى ليكون البركـس ( 72أى
نسـبة السـكر املئوية في املحلـول) ينتقل إلى قيزانات الطبـخ لتتم عملية
البلـورة ثـم عمليـة فصـل البلـورات فـي النافضـات بالطـرد املركـزي ثم
عملية التجفيف ثم تبريد السكر إلى  8درجات مئوية ،ثم يعبأ في شكائر
ً
جراما أو عبوات  1كيلو جرام أو  1طن أو ينقل لعمالء صب.
 50كيلو
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تطور مساحات زراعة بنجر السكر:
مرفـق بيـان يوضح تطور زراعة مسـاحات بنجر السـكر فـي مصر منذ
عـام  1982حتـى عـام  2016يبين ضعف متوسـط محصول الفـدان الذى
وصل إلى  21طنا /فدان في موسـم  ،2017ويرجع أسباب ضعف متوسط
املحصـول إلـى أن مصـر هـى الدولـة الوحيـدة في العالـم التي تسـتخدم
تقاوى بنجر السكر عديد األجنة ،بينما العالم كلة يستخدم تقاوى وحيد
األجنة عالية املحصول ونسبة السكر.
ولقـد قامـت إحدى شـركات الزراعـة املتطـورة بإدخال الزراعـة اآللية
في مصر إلعداد األرض للزراعة وأسـاليب التسميد واملقاومة والحصاد
اآللى ،مما أدى إلى إنتاجية عالية وصلت إلى متوسـط محصول  35طنا/
فدان ،وفي بعض املساحات وصلت اإلنتاجية إلى  50طنا  /للفدان.
وتبلـغ املسـاحة املنزرعة هـذا املوسـم  2017 /2016حوالي نصف مليون
فـدان علـى مسـتوى الجمهوريـة ،وهـى أقـل مـن املوسـم املاضـي بحوالي
 30000فدان.
مستقبل وتنمية زراعة السكر (البنجر) في مصر:
ويعـد تعميـم الزراعـة اآلليـة واسـتخدام تقـاوى أحادية األجنـة لزيادة
محصـول البنجـر لسـد الفجـوة بين اإلنتاج واالسـتهالك إليقـاف نزيف
االستيراد لتوفير العملة الصعبة واستقرار سعر السكر للمستهلك.
أساليب حديثة لسد الفجوة بين اإلنتاج واالستهالك:
متوسـط إنتاج الفدان على مسـتوى الجمهورية  18.5طنا ،إال أن إحدى
الشـركات املتطـورة التـي تعمـل فـي مجـال الزراعـة املتطـورة أنشـأت
مـزارع نموذجية إلرشـاد املزارعني ،واسـتخدمت تقـاوى أحادية الجنني
والزراعة باسـتخدام ماكينات تسمى (بلنتر) ،ويتم الحصاد امليكانيكي
والـري املطـور الذى يوفر املياه الالزمة للـري ليصل إنتاج الفدان إلى 35
طنا للفدان وذلك لزيادة إنتاج السـكر من نفس املسـاحة املزروعة لسـد
الفجوة بني اإلنتاج واالستهالك.
وتقوم تلك الشـركة حاليا بإنشـاء مصنع إلنتاج السـكر من البنجر في
حـرم مدينـة الصالحيـة الجديـدة ،وتبلـغ طاقـة الخـط الواحـد 14000
طـن بنجـر فـي اليـوم ،وسـيبدأ إنتـاج الخـط األول العـام الحالـي ،2017
كما سـيتم إنشـاء ثالثة خطوط أخرى لتبلغ طاقة املصنع حوالى 50000
طن بنجر في اليوم إلنتاج  7000طن سـكر يوميا ليصل إنتاجها السـنوي
حوالى  800000طن سكر ،وفي هذه الحالة سيتم التوقف عن االستيراد
وتوفير العملة الصعبة مع استقرار سعر السكر للمستهلك.
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تقرير خاص عن األوضاع اإلدارية والمالية والفنية

لمجمع مصنع كفر ربيع
مصادر التقرير
قـدم املهنـدس عبـد الكـرمي آدم عرضـا للوضـع احلالـي بشـأن مجمـع كفـر ربيـع
الصناعي ،واألنشطة واملرافق اخلدمية به واحللول املقترحة لالستفادة منه.
واستند العرض إلى لقاء مع كل من:
 الدكتور املهندس شبل ضحا ..رئيس نقابة املهندسني الفرعية باملنوفية. املهندس عبد اجلواد مغربية ..مدير مصنع اخلضراوات املجمدة.وكذلك املستندات املرسلة من:
 املهندس على حلمى ..مدير املجمع السابق. املهندس عبد اجلواد مغربية ..مدير مصنع اخلضراوات املجمدة. األستاذ أشرف العربي ..املحامي. النقابة العامة للمهندسني (إدارة الشئون القانونية – اإلدارة املالية). زيارة اللجنة للمجمع يوم األربعاء املوافق .2016/ 7/ 27وقـد تولـت املهندسـة إميـان رفعـت واملهندسـة حنـان حمـدي عـرض اجلـزء الفنـي
واملالي يف الندوة التي ُعقدت يف  19أكتوبر  2016على النحو اآلتي:
أوال :حدود المجمع:
يقع مجمع كفر ربيع مبركز تال يف محافظة املنوفية ،وحدوده:
اجلهة الشمالية :أرض زراعية.
اجلهة الشرقية :ترعة الباجور– وطريق ترابي.
اجلهة اجلنوبية :طريق زراعي ممهد.
اجلهة الغربية :ترعة مياه – وأراضٍ زراعية وطريق ترابي.
مربعا.
مترا
ً
مساحة املجمع  7أفدنة و 12قيراطا ،ما يعادل نحو ً 31513
له ثالثة مداخل (املدخل الرئيسى ،ومدخل ميزان بسكول ،ومدخل سيارات النقل
لالستالم).
ثانيا :أنشطة المجمع:
يضم املجمع  3أنشطة:
 - 1مصنع اخلضراوات.
 – 2عنابر تسمني الدواجن.
 – 3الثالجات.
ثالثا :موقف التراخيص:
مت جتديد تراخيص املجمع وصدرت باسم النقابة على النحو اآلتي:
 ثالجة التبريد :رقم الترخيص  200بتاريخ إصدار .2013/ 2/ 17 ثالجة التجميد :رقم الترخيص  1322بتاريخ إصدار .2013/ 2/ 17 مصنع اخلضراوات وثالجة التبريد :رقم الترخيص  1125بتاريخ إصدار /3.2013 /3
 محطة الدواجن :رقم الترخيص  1326بتاريخ إصدار .2013 /2 /17رابعا :ملكية المجمع:
التسلسل الزمنى مللكية املجمع:
 أنشـئ املصنـع باسـم شـركة مصـر املنوفيـة (نـور) شـركة مسـاهمة مصريـة عـام ،1982ومت إدراج املصنـع ضمـن أصـول شـركة الهـدى مصـر لتوظيـف األمـوال
.1991
 طـرح البنـك األهلـي املجمـع للبيـع مـن خلال مزايدة ومتت الترسـية على النقابةالعامة للمهندسني يف يناير .2006
 حتـرر عقـد بيـع ابتدائـى مببلـغ تسـعة ماليين وخمسـمائة ألـف جنيـه يف أكتوبـر.2006
 حترر عقد بيع نهائي باملبلغ املتبقي (خمسمائة ألف جنيه) يف أكتوبر .2010مت رفـع دعـوى صحـة ونفـاذ وكان محـدد لهـا جلسـة  2016 /7 /13وتأجلـتإلعالن املدعى عليهم جلسة .2016/ 10 / 5
خامسا :الوضع الحالي للمجمع:
ا) الوضع اإلداري:
 شـب حريـق بأحـد عنابـر الدواجـن بتاريـخ  2014 /5 /13ومت اتخـاذ قـرارهيئة املكتب بتاريخ  2014 /5 /24لتشكيل جلنة مؤقتة إلدارة املجمع مكونة من:
رئيسا.
املهندس /الدكتور شبل ضحا..ً
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م .عبد الكريم آدم

م .إيمان رأفت

م .حنان حمدى

قدمته لجنة برئاسة المهندس عبد الكريم آدم..
أمين الصندوق المساعد ،وتضم ً
كل من
المهندسة إيمان رأفت ..عضو المكتب الفنى
والمهندسة حنان حمدى ..عضو المكتب الفنى
عضوا.
املهندس /فتحي حنوت..ً
ماليا.
ا
مدير
الشاذلى..
املهندس /إبراهيمً
ً
وشـكل الدكتور مهندس شـبل ضحا جلنة لتقييم مجمع املصانع بكفر ربيع والتابع
لنقابة املهندسني مبشاركة كل من:
 د.مهنـدس /أشـرف محمـود هاشـم ..مقـرر اللجنة العلميـة وأمني صندوق نقابةاملهندسني باملنوفية.
 د.مهندس /عمر الشني ..األستاذ بكلية الهندسة – جامعة املنوفية. املهنـدس /فتحـي حنـوت ..عضـو مجلـس نقابـة املهندسين باملنوفيـة ..أمينالصندوق املساعد.
 عبد العزيز حسننيثـم توقفـت بسـبب تناقـص احلالـة الفنيـة ملحطـات التبريـد وزيـادة مـرات انقطـاع
الكهرباء يف ديسمبر .2014
 اعتـذرت جلنـة إدارة املجمـع عـن اسـتمرارها يف تسـيير وإدارة املجمـعنظرا لألعباء الكبيرة التي تقع على عاتقها.
يف ً 2015/ 4/ 8
 قـدم املحاسـب علـي حلمـي ..مديـر املصنـع اسـتقالته عـن إدارة املصنـعبتاريخ .2016/ 9/ 5

أنشطة المصنع

أوال :حالة مصنع الخضراوات المجمدة:

ا) الوصف
مقسما إلى ثالث
ا
متر
30
وعرض
متر
100
بطول
معدنى
جمالون
–1
ً
ً
صاالت رئيسية:
 صالة استقبال اخلضار وجتهيزه. صالة اإلنتاج. صالة التعبئة والتغليف. - 2نفق التجميد.
 - 3مخزن ملستلزمات اإلنتاج.
وجـرى عـرض صـور توضيحيـة للمصنـع وماكيناتـه وأجهزتـه ،ومنها ماكينة
التقطيـع والفـرز ،والسـيور الناقلـة والرافعـة ،كمـا مت عرض ماكينـات التعبئة
وصالة االستالم.
ب :مالحظات املعاينة:
 - 1املصنـع لـم يعمـل بشـكل متصـل منـذ مايـو 2015
ومتوقف حاليا.
 - 2جميع خطوط اإلنتاج باملصنع محلية وبعض منها لم
يستعمل منذ توريدها مثل خط إنتاج الفراولة.
 - 3مت تغييـر نظـام التبريـد والتجميـد مـن فريـون إلـى
أمونيـا فـى عهـد املجلـس السـابق للنقابـة ،حيـث مت التعاقـد
علـى توريـد نظـام األمونيـا فـى ديسـمبر  2012وتشـغيله فـى
سبتمبر  2013حتى تعطل فى مايو . 2015
هذا مع العلم أن استخدام غاز األمونيا يشكل خطورة على
العاملين باملصنـع وسـكان املناطـق املجـاورة فـى حالـة حـدوث
أى تسرب .

يشكل استخدام غاز األمونيا خطورة على العاملني باملصنع وسكان املناطق
املجاورة يف حالة حدوث أي تسرب.
ج :توصيات جلنة تسيير األعمال:
أوصت اللجنة التي ُكلفت عقب نشوب احلريق عنبر الدواجن باآلتي:
شراء:
 - 1كباس جديد احتياطي.
 - 2شراء وحدة لتبريد اخلضار قبل دخوله لنفق التجميد.
 - 3شراء نفق تبريد بخار بقدرة إنتاجية ال تقل عن 2طن  /ساعة.
 - 4غالية بطاقة  2طن /ساعة الستيعاب الزيادة يف الطاقة اإلنتاجية.
 - 5معدات للمعمل امللحق باملصنع يف الغرف املجهزة له.
 - 6وحدة تزويد طاقة احتياطية ()UPS
 - 7تركيب بالورات هواء على السير املغذى لنفق التجميد.
إنشاء:
 – 1ثالجة جتميد يف املكان املخصص لها يف اجلزء اخللفى للمصنع.
 – 2غرفة للتعبئة النهائية على أن تكون مكيفة.
- 3وحـدة معاجلـة كيميائيـة لبـرج تبريـد محطـة التجميـد للمحافظـة على
كفاءته.
 - 4شبكة إنارة طوارئ.
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ثانيا :ثالجات التبريد والتجميد

ا -الوصف:
 - 1الثالجـة رقـم ( )1سـعة  1500طـن (تبريـد) مت بناؤهـا بالطـوب
واخلرسـانة املسـلحة ،واجلـدران معزولـة بالفـوم بـدون ماكينـات وشـون بهـا
بعض اخلردة.
 - 2الثالجـة رقـم ( )2سـعة  2000طـن تبريـد مت بناؤهـا بالطـوب
واخلرسانة املسلحة ،واجلدران معزولة بالفوم ويعلوها سقف صالون حديد
مغطى بالصاج،
والثالجة مقسمة إلى عنبرين وغرفة ماكينات (خالية وصاحلة للعمل).
 - 3الثالجـة رقـم  3سـعة  3000طـن (جتميـد) ..جمالـون حديـد مغطى
بسـقف مـن الصـاج مقسـمة إلـى ثالثـة عنابـر وغرفـة ماكينـات حتتـاج إلـى
إصالح الكباسات واألبواب.
ب – مالحظات املعاينة
يوجد عنبر للماكينات مولد احتياطى ماركة إسكانيا قدرة
 230ك فولت أمبير.
 يوجد صدأ بسقف اجلمالون وتلف يف بعض كمر املبنى..وجميع املولدات حتتاج إلى صيانة.
ج  :-توصيات جلنة تسيير األعمال (التي كلفت عقب نشوب احلريق):
 رش ودهان اجلمالون وتغيير الكمر وإعادة تثبيت سقف الثالجة. إجراء عمرة وصيانة كاملة للمولدات. عمل وحدة معاجلة. صيانة وتشغيل أوناش الشركة. -تغيير اإلنارة داخل عنابر اخلزين بلمبات (.)led

ثالثا :عنابر تسمين الدواجن:

ا -الوصف:

مترا
مت بناؤها من هيكل معدنى (ألواح ألومنيوم) معزول بالفوم طول ً 86
مترا ،يحتوى كل عنبر مكيف على اآلتي:
وعرض ً 12
 خاليا تبريد وتدفئة مركزية. مراوح ضخ هواء خالل أنبوب بالستيك لتوزيع الهواء يف كل عنبر. عدد  8شفاطات هواء. عدد  2خط تغذية من النوع اجلنزيرى. عدد  3خطوط مياه شرب للدواجن. مولد احتياطي قدرة  80ك فولت /أمبير. سعة العنبر الواحد  15ألف كتكوت.ب – مالحظات املعاينة
ومت عـرض صـور العنابـر ،وكان احلريـق شـب يف أحدهـا مـا
أدى إلـى احتراقـه بالكامـل بتاريـخ  2014/ 5 / 22وتوقـف
العنبران اآلخران.
ج :توصيات جلنة تسيير األعمال:
وكانت توصيات جلنة تسيير األعمال عقب نشوب احلريق:
 اسـتبدال مواتيـر الشـفاطات احلاليـة (قـدرة  1حصـان  220فول ًتـا)بأخرى قدرة ( 1.5حصان  3فاز  380فول ًتا)  3فاز لتوزيع التيار الكهربى
على الغازات الثالثة وانخفاض الطاقة بها.
 مت رفـع دعـوى تعويـض ضـد شـديد عبـد العاطـى الهلبـاوى (مسـتأجرمزرعة الدواجن) بخصوص حريق العنبر ومازالت الدعوى منظورة.
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رابعا : :المرافق واإلنشاءات الخدمية بالمجمع:

ا -الوصف:
 مصادر املياه ..من خالل العديد من الطلمبات. صرف املياه من خالل شبكة الصرف الداخلى للمصنع. املحوالت واملولدات عدد  2محول ،و 5مولدات كهرباء. اآلالت واملعدات (عدد  2كالرك كهربائى كاتربللر (موديل  ،)F50وعدد 2كالرك ديزل كوماتسو (موديل .)FD30
خامسا:
متـرا
14
طولـه
ـا..
ن
ط
60
حمولـة
بسـكول
ميـزان
علـى
املصنـع
يحتـوى
ً
ً
وعرضه  3أمتار ،ومبنى إدارى مكون من ثالث غرف ،ومكتب أمن ،ودورات
مياه ،و 3استراحات عمال ،ومسجد.

ب  -مالحظات املعاينة كاآلتى:
 )1مصادر املياه :طلمبات املياه متكررة األعطال:
 )2صرف املياه:
شـبكة الصـرف الداخلـى للمصنـع مقامـة مبيـول عكسـية
لبعضهـا البعـض( .جـزء يصـرف إلـى الترعـة وجـزء يصـرف
على القيسون).
القيسون القدمي ال يعمل يف الوقت احلالي.
انسـداد قنـوات شـبكة الصـرف الداخلـي لعـدم وجـود أغطيـة
الوقاية أثناء عملية غسيل اخلضراوات.

 )3املحـوالت واملولـدات  :جميـع املحـوالت واملولـدات واللـوح
الكهربائية حتتاج للصيانة.
 )4االالت واملعـدات  :آالت الرفـع (الـكالركات) حتتـاج
للصيانة.
 )5العمـال واملوظفـون  :املصنـع متوقـف حاليـا وال يعمـل إال
ميـزان البسـكول علـى ورديتين ،ومت نقـل مهنـدس ومحاسـب
للعمل بأحد مشروعات النقابة.
 )6اإلنشاءات اخلدمية :
 يوجد مبنى مت إنشاؤه حديثا كاستراحة للعمال مت بناؤهمن الطوب واخلرسانة.
 الونش املوجود باملجمع الصناعى غير صالح. تركيب أعمدة إنارة. تعيني أفراد أمن متخصصني فى األمن الصناعى. إزالة الغرف القدمية فى مقدمة املصنع. ترخيص حرف املجمع الصناعى على املصرف الرئيسى. عمل لوائح منظمة للعمل داخل املجمع الصناعى. حتديـد املهـام جلميـع اإلدارات باملجمـع مـن خلال اإلدارةالعامة للنقابة.
 شـراء مفرمـة جديـدة السـتخدامها فـى اخلضـراواتالورقية.
 التوسـع فـى طبيعـة املنتـج ليشـمل حفـظ وجتميـد وتعبئـةاخلضراوات لصالح املجمع.
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خامسا :الوضع المالى للمجمع:
ا) مصروفات املجمع خالل الفترة من  2006/ 10/ 9حتى :2016/ 6/ 30

التاريخ
أكتوبر 2006
أكتوبر 2009

جنيه مصري

يونيه 2013
 2003إلى 2016

الدفعة األولي لعقد البيع النهائي
الدفعة الثانية لعقد البيع النهائى
تأهيل المجمع وتجديدات وتوريد معدات وقطع غيار وصيانة
قيمة شراء محطة تبريد باألمونيا
مصروفات جارية تم صرفها مباشرة من صندوق المعاشات

9.056.545
475.000
3.270.475
415.015
3.808.078

أكتوبر 2013
ديسمبر 2013
أبريل 2014

التشغيل التجريبى دفعة أولى
التشغيل التجريبى دفعة ثانية
التشغيل التجريبى دفعة ثالثة

380.933
608.330
1.000.000

مبالغ تم تحويلها عامي  2013 ،2012من نقابة المنوفية لحساب المجمع عبارة عن مستحقات النقابة العامة
طرف النقابة الفرعية من رسوم شهادات اإلشراف والتقارير نسبة الـ .% 50

2.492.644

إجمالـي املصروفـات خلال الفتـرة املوضحـة
( 2006/10/9حتـى )2016/6/30
نحـو 21.507.020 :واحـد وعشـرين مليو ًنـا
وخمسمائة ألف جنيه تقريبا.
بيـان مقـارن بين االيـرادات واملصروفـات فـى فتـرة
التشغيل اجلزئى التجريبى للمجمع .وذلك يف الفترة من
( 2013/ 9/ 15وحتي )2015 / 3/ 15

 اإليرادات 2.003.477 :مليون جنيه. املصروفات 2.834.161 :مليون جنيه. إجمالي العجز  830.684ألف جنيه.اإلجمالـى املنصـرف مـن النقابـة العامـة تقريبا
أكثـر مـن مليـون جنيه فـى الفترة من  2011إلى
.2016
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سادسا :البدائل المقترحة لالستفادة من المجمع الصناعى:

ا  -االسـتفادة باملسـاحات الشـاغرة باملجمـع الصناعـى ..حيـث إن نسـبة
البنـاء علـى األرض  % 38.5مـن املسـاحة الكليـة ،وميكـن االسـتفادة مـن
بعض املسـاحات غير املسـتغلة سـواء لألنشـطة احلالية أو كمساحات تخزين
أو ألي غرض آخر.
ب :تشغيل املجمع:
املقترح األول :تشغيل ذاتى (أعلى مخاطر) دخل افتراضى ممكن – أعلى
مخاطر –ألنه سيتحمل أعباء مالية إلعادة التأهيل.
املقتـرح الثانـي :التشـغيل حلسـاب الغيـر :تقليـل املخاطر فيمـا يخص رأس
املال (ال يتحمل املجمع مخاطر اجلودة والتسويق).
املقترح الثالث :عقد إدارة:
النقابة تتولى جتديد املجمع ..ويتم التعاقد مع شركة لإلدارة مقابل نسبة
مئوية ..توازن بني الربح واملخاطر ،وتتحمل الشـركة املخاطر فى حالة سـوء
اإلنتاج واإلدارة.
املقترح الرابع :عقد استغالل:
تقليـل املخاطـر فيمـا يخـص اإلنتـاج والتسـويق– العائـد املـادى غيـر محـدد

ومتوقف على كفاءة شـركة اإلدارة ،وهذا يعتبر على شـكل شـراكة مع شـركة
متخصصة فى مجال التسويق وغيرها.
املقترح اخلامس :تأجير املجمع:
تأجيـر املجمـع بقيمـة وحـدة محـددة مسـبقا ،وهـذا يعتبـر أقـل البدائـل
مخاطـرة ..ولكـن نسـبة اإلهلاك تكـون عاليـة خلطـوط اإلنتـاج واملعـدات
واملرافق.
املقترح السادس :بيع املجمع:
بيـع املجمـع بوضعـه املالـى سـيكون البيع كأرض وخردة؛ مـا يفقده مقوماته
املالية كمنشأة صناعية ويقلل من قيمته البيعية.
أمـا فـى حالـة تأسـيس شـركة سـيتم بيـع املجمـع علـى أنـه منشـأة صناعيـة
مبقوماتهـا اإلنتاجيـة وهـو مـا يزيـد مـن قيمتـه البيعيـة ويرفـع العائـد املـادى
عند بيعه.
ولكـى تشـغل النقابـة املجمـع ذاتيـا ،فالبـد مـن إنشـاء شـركة مسـاهمة
وترخيص عالمة جتارية ،كون قانون النقابة يحظر تشغيله بالوضع احلالى.
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«كفر ربيع»..

تشغيل المجمع وارد ،وتأجيره ممكن
وبيعه «أبغض الحالل!».

«عرض الوضع الراهن للمجمع الصناعي بكفر ربيع والبدائل المقترحة لالستفادة منه» ..كان
محور ندوة الحوار التي عقدتها نقابة المهندسين ،بحضور نقيب المهندسين ..طارق النبراوي
وبعض أعضاء المجلس األعلى وعدد من المهندسين.
«بين البيع أو التأجير أو التشغيل» ..دارت الندوة التي ُعقدت في  19أكتوبر ،إليجاد حل علمي
ومدروس ألزمة مجمع كفر ربيع.
مقدما االعتذار عن تأخير عرض
بدأ الندوة طارق النبراوي ..نقيب املهندسني،
ً
موضـوع كيفيـة التصـرف يف مصنـع «كفـر ربيـع»ً ،
قائلا :كنـا نحـاول جتميـع أكبـر
بيانات ممكنة ووافية لهذا املوضوع ،كي يتمكن املهندسـون من التشـاور والتفاهم
اقتصاديا للنقابة لالستفادة من مجمع كفر ربيع،
حول بلوغ أفضل الطرق املناسبة
ً
ثم فيما بعد اتخاذ أفضل القرارات املناسبة التي تلقى موافقة غالبية املهندسني.
المصلحة العامة« ..هدف االجتماع الرئيسي»:
قـال املهنـدس محمـد خضـر ..أمين عـام النقابة :إن «كفر ربيـع» مت عرضه على
اجلمعيـة العموميـة األخيـرة لدراسـة املوقـف ،ولـم يكـن هنـاك قـرار البيـع ،وإمنـا
مؤكـدا أن كل اخليارات مفتوحة ،ونسـمع
الـذي طُـرح للتصويـت هـو دراسـة للبيـع،
ً
كل وجهـات النظـر ونعـرض أوضـاع املجمـع بـكل شـفافية ،والهـدف األساسـي هـو
املصلحة العامة.
وتابع ..أنه “إذا مت االتفاق على البيع البد أن يتم بإجراءات قانونية سليمة ،من
خلال شـركات للتثمين ،لكـن هـذا القرار يحتاج للمناقشـة اجلـادة ثم عرضه على
اجلمعية العمومية املقبلة”.
وقال املهندس عبد الكرمي آدم“ :إنه مت تكليفه من هيئة املكتب بدراسة األمر يف
كفر ربيع ،وتقدمي تقرير عن الوضع الراهن” ،مضي ًفا أنه مت تشكيل جلنة مكلفة
بالدراسـة ،مع النظر للمسـتقبل وعرض البدائل ،لكنها ليسـت تقصي حقائق ،أو
جلنة تبحث إذا كان هناك تقصير يف الفترة املاضية أو يف املجلس السابق.
وعـرض املهنـدس عبـد الكـرمي ،التقريـر املنشـور باملجلة والـذي تضمن تفاصيل
وافيـة عـن الوضـع احلالـي ملجمـع كفـر ربيع الصناعي وطبيعة املجمع ومشـتمالته
ونبـذة عـن تاريـخ انتقـال امللكيـة ،وأهم املكونات واألنشـطة واملرافق اخلدمية التي
يشتمل عليها ،كما ضم تصورًا عن أوضاعه اإلدارية واملالية  ،ثم فتح احلوار حول
املجمع واحللول املقترحة لالستفادة منه ،واملصادر املستند إليها يف التقرير.
وطلب األمني العام إعطاء فرصة لإلدارة املالية أن تشـرح بعض البنود التي لم
تذكر.
اإلدارة املالية تعرض وجهة نظرها:
ً
ذاتيا للمجمع
قـال سـليمان عبـد املوجـود (مـن اإلدارة املالية) :إن هناك
تشـغيل ً
خلال الفتـرة مـن  2013/ 9/ 15إلـى  ،2015/ 3/ 15وكانـت إيـرادات
التشـغيل  2مليـون جنيـه واملصروفـات  2مليـون و 800ألـف جنيـه ،فلدينـا عجـز
 800ألف جنيه».
وأضـاف“ ..أن املجمـع كان لـه حسـاب يف البنـك ميـول بتحويلات مـن النقابـة
الرئيسـية ومـن نقابـة املنوفيـة ،إال أن التشـغيل تكلـف مبالـغ كبيـرة أظهـرت عجـ ًزا
يف امليزانية”.
عبء مالى على صندوق المعاشات:
ماليا على صندوق املعاشـات ،والنقابة؛
وقال“ :إن املصروفات بدأت متثل عبئًا ً
لتكليفه  21مليون جنيه وخمسـمائة ألف جنيه ،بعد أن كانت تكلفة شـرائه 9,5
ماليني جنيه يف  ..2006يجب إيجاد طريقة لوقف نزيف النفقات».
وأثنى املهندس حسني النجار على تقرير كفر ربيع ،لكنه أشار إلى أن التقرير لم
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مجمع كفر ربيع ..أمل خافت وقرار
البيع يلوح في األفق.
النقيب :البيع «أبغض الحالل!».
ثروت كمال ميالد :تأجير المجمع
لشركة تطوره ليعود للنقابة «أفضل».
عبد الكريم آدم :هيئة المكتب
كلفتني بدراسة األمر وتقديم
تقرير ،ويجب محاسبة المسؤولين
السابقين عن المجمع.
االنتهاء في أقرب وقت من
االقتراحات المقدمة بشأن المجمع.

يحدد احلل األمثل ألزمة املجمع« ،لهذا نحتاج لدراسة فنية وحل علمي ومدروس
مؤكدا «أننا أمام وضع صعب ،نتيجة ممارسات خاطئة يف
يقوم به متخصصون»،
ً
سـنوات ماضيـة ،خاصـة أن ضـخ أمـوال جديدة يحمل مخاطـرة بضياعها ،كما أن
بيع املجمع بوضعه احلالي سيسبب خسائر كبيرة للنقابة ،فضال عن أن ال ّرخص
احلاصل عليها املجمع ال ميكن احلصول عليها مرة أخرى».
علق املهندس عبدالكرمي آدم قائالً“ :إن كل أعضاء اللجنة التي أعدت التقرير
مشـيرا إلـى أنهـا طرحـت عـدة حلـول،
مهندسـون ،لديهـم منطـق وترتيـب أفـكار”،
ً
منها تأجير املجمع لشركة متخصصة تتولى جتديد اخلطوط ،خاصة أن خطوط
الفـرز والتغليـف والتعبئـة جيـدة ،يف حين أن املشـاكل تنحصـر يف الثالجـة رقم ،1
وأيضا تغيير نظام األمونيا إلى نظام فيريون ،إال أنه مكلف”.
ً
دراسة اقتصادية متخصصة:
من جانبه قال املهندس حافظ عبداملؤمن :إن القضية اقتصادية يف املقام األول،
واملجمع حاليا متوقف عن العمل« ،يعني مبيجبش فلوس» ،ولكي يؤتي ثماره ،هناك
خيارات «إما بيعه أو تأجيره أو تشغيله» ،ويبقى السؤال :أيها أفضل اقتصاديا؟
وأضـاف ..أن اإلجابـة حتتـاج إلـى دراسـة اقتصاديـة متخصصـة ،حتـدد مزايـا
وعيوب كل حل واختيار األفضل.
رفض بيع أصول النقابة:
املهندس ثروت كمال ميالد رفض فكرة بيع أصول النقابة ،وقال :إنه من األفضل
مؤكـدا أن «املجمع
تأجيـر املجمـع لشـركة كبـرى تطـوره ،ثـم يعود للنقابة بعد فترة،
ً
لن يسـبب خسـائر للنقابة؛ فأسـعار األرض يف ارتفاع ،حيث بلغت نحو  35مليون
جنيه ،لكننا لو متكنا من توفير أراضٍ مساحتها  10آالف متر من أراضي املجمع
الستغاللها يف مشروعات أخرى ستحقق ً
دخل مناسبا للنقابة».
ورد املهنـدس عبدالكـرمي آدم ،بقولـه« :ال ميكـن اسـتغالل جـزء مـن األرض يف
مشروعات أخرى ،ألنها مخصصة الستغاللها يف مشروعات ذات عالقة بأنشطة

«مجمع كفر ربيع»..
هل يصطدم األمل بالواقع؟
«مجمع كفر ربيع»..
آمال كثيرة وواقع صعب
هل سيطلق المهندسون رصاصة
الرحمة على «مجمع كفر ربيع»؟

م .محمد السيد
املجمع».
وأشـار املهنـدس سـعد عاشـور ،أن «املجمـع يحتـاج لدراسـة فنيـة حلالـة املعدات
قبـل احلكـم علـى البدائـل ،فلـو كانت نسـبة صالحية املعـدات  % 30أقترح بيعها
مشيرا إلى أن  21مليون
يف مزاد علني كخردة ،ونستفيد باألرض يف شيء آخر،
ً
جنيه مت صرفها على املجمع من صندوق املعاشات ليس باملبلغ الكبير ،يف مقابل
ارتفاع سعر األرض.
وأرى أن تقـوم النقابـة إمـا بتشـكيل جلنـة لتقـدمي دراسـة وتقييم فني للمجمع أو
نستعني مبكتب استشاري عن حالة املعدات.
استبعاد اإلدارة الذاتية:
مؤكدا
بالنسبة للبدائل ،فقد استبعد املهندس سعد عاشور فكرة اإلدارة الذاتية،
ً
أن النقابة جهة خدمية تستثمر أموال املهندسني ،وإدارة مشروع جتاري ال يدخل
يف عملهـا ،وسـيفتح بـاب فسـاد ليبـوء يف النهايـة بالفشـل ،مضي ًفـا أن هـذا املصنع
هو الشـيء الوحيد الذي متلكه النقابة بشـكل مباشـر ،أما باقي الشـركات فعبارة
عن مساهمات».
تفويض بالبيع وليس قرارًا:
تفويضـا بالبيـع
وقـال املهنـدس طـارق النبـراوي“ :إن اجلمعيـة العموميـة أعطـت
ً
وليس قرارا بالبيع ..إنه تفويض للمجلس أو لهيئة املكتب بالدراسة للبيع أو لغير
البيع ،فإذا وجدنا صياغة جادة تصل للبيع سندرسها».
إنهاء عقود اإلدارة الحالية للمجمع:
وأبدى النبراوي مالحظتني ،األولى :ليس من دور النقابة أن تدير إدارة ذاتية..
“هـذا كالم مضبـوط  ،”% 100والنقطـة الثانيـة :أن هـذا املشـروع كان لـه إدارة
تعمل ،وأنهينا عقودها؛ ألن العمل لم يكن يسير بشكل جيد».
وتابـع ..أن لديـه اقتراحين ،األول :دعوتكـم جميعـا لزيـارة املشـروع ،والثانـي:
تشكيل جلنة الستكمال الدراسات القانونية والفنية وإسناد أي طلبات فنية ملكاتب
متخصصة سواء تعمل مع النقابة أو من اخلارج أو عمل عطاء».
ال عيب في البيع:
قـال املهنـدس طـارق سـليمان« :إننـا نحصـل علـى أمـوال عنـد بيـع أصـل ميكـن
اسـتثمارها مـرة أخـرى ،فليـس معنـى البيـع أنـه بال مقابـل ،فعلـى اإلدارة املالية أن
تقديـرا السـتثماراتها وعنـد رؤيتهـا أن أحدهـا يحقـق خسـارة ،عليهـا بيـع
جتـري
ً
مكسبا».
يجلب
آخر
لشراء
األصل
ً
البيع أبغض الحالل..
وهنا تدخل املهندس طارق النبراوى ،بقوله« :أعتبر أنا وزمالئى أن البيع أبغض
احلالل ..قد نصل إليه لكنه آخر شيء نفكر فيه».

م .وسام الشيخ

اقترح املهندس وسام الشيخ التعاقد مع مكتب متخصص إلعداد دراسة جدوى
مع طرح مناقصة لوضع تصور وعرض فنى ومالى إلصالح املجمع.
وقـال خضـر“ :إنـه سـيكون هنـاك شـركة إلدارة أصـول النقابة قريبـا ،بعد انتهاء
املناقصة».
وقـال املهنـدس محمـد مصطفـى :إن لديـه  3مالحظـات ،األولـى« :أن اجلهـد
املبذول نفذ خمس مرات “قبل كدا” يف اجلهاز املركزي للمحاسبات وخالفه ،وأن
الهدف هو التعرف على األسباب التي أوصلتنا لهذا الوضع».

م .سعد عاشور
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حوار الضفتين

وتدخل املهندس عبدالكرمي آدم موضحا أن اللجنة ليسـت جلنة تقصى حقائق
ولكنهـا جلنـة لتقريـر الواقـع ووضـع املقترحـات والبدائـل املتاحـة لالسـتفادة مـن
املجمع.
املهنـدس طـارق النبـراوي :كمـا قال املهندس سـعد إنـه ملس نقطة جوهرية ،وهو
مشـروعا بال اسـم شـركة ..ينقصه تصاريح ،وأن أحد
أن النقابة ال يجب أن تدير
ً
أسـباب اخلسـائر هـو اإلدارة ،أي أن هنـاك خطـأ مـن األسـاس ،وهكـذا نحن نريد
أن نصل إلى مجموعة من املقترحات ،وسوف نطلب من حضراتكم تشكيل جلنة
تستعني مبن تراه من خبرات فنية وعمل زيارة الستكمال كل البيانات ،بحيث نأخذ
قرارا مرضيا للجميع عند اجتماعنا مرة أخرى».
ً
مهندس مصطفي :أنا كمهندس ميكانيكا أستطيع إدارة املصنع مبنتهى السهولة،
وليس من املنطقي أن يخسر هذا املشروع وهو يف منطقة زراعية.
النقيب« :لو السيستم غير مضبوط لن نصل لنتائج ،فاألجهزة التي معنا خدمية
ونحن نريد االستفادة من التجربة ونتوصل حللول».
وتابع املهندس خالد العطار :يف كل األحوال نحن نحتاج لعمل شركة تدير أصول
النقابـة لتعظيـم قيمتهـا ،كما يجب االسـتغناء عن العمالـة؛ ألنهم وصلوا حلالة من
التيبس والترهل.
املهنـدس أحمـد السـيد ،قـال :إن «هنـاك مشـكلة تراخيـص املجمـع بسـبب عـدم
وجود شركة عاملة ،وليس هناك وثائق تـأمني على املجمع ،كما أن هناك مشاكل
مـع الكهربـاء وامليـاه والصـرف الصحي ،وأخرى مالية وقانونية إلى جانب الفنية..
ميكن أن تسبب خسائر لو مت جتاهلها».
مهندس خضر :بعض اإلخوة يتحدثون عن االسـتثمار وهم غير مدركني أننا ال
نستطيع بحكم القانون القيام بذلك.
وأوضح املهندس أحمد هشـام :أن «قرار تأسـيس شـركة تابعة للنقابة مرفوض
بحكم القانون ..وكانت هناك مجموعة من التقارير قامت بها إدارات مالية سابقة
لـم يتـم اإلشـارة إليهـا ( 2009 - 2006وآخـر تقريـر  )2015وجميعهـا يجـب
االطلاع عليهـا ..وأهـم مبـدأ يجـب االتفـاق عليـه هـو “فصـل امللكيـة عـن اإلدارة”
مؤكدا أن مجمع كفر ربيع سلسلة من الفساد ،ونزيف ليس له صاحب ،مثال يوجد
ً
موظـف يحصـل علـى مرتـب ويتحـدث عن عقد بيع ال نعرف مكانه ،وأشـار إلى أن
حريق املجمع تتحمله اللجنة التي كانت مشرفة على املجمع؛ ألنه ال يوجد تأمني
عليه» ..أين املتابعة من نقابة املنوفية؟!
وأوضـح أنـه كان هنـاك ثلاث محـاوالت سـابقة لتأهيـل املجمـع ..األولـى عـام
 2008وقـت احلراسـة ،حيـث أُنفـق  800ألـف جنيـه لتأهيلـه ،إال أنـه لم ُيشـغل،
وكانت املحاولة الثانية عام  2012فى عهد املجلس السـابق بعد تعيني مهندس
من قبل املجلس لإلشراف على املصنع ووضع تصور لتأهيله إلى أن جاءت املحاولة
الثالثة فى يونيو  2014ومت وضع احللول واملقترحات فى صورة عاجلة للتطوير
واالسـتغالل األمثـل ملـوارد النقابـة واسـتثماراتها باملجمـع مـن ِقبـل جلنـة علميـة
متخصصـة مـن أسـاتذة وخبـراء جامعـة املنوفية دون أن تنشـر النقابـة العامة تلك
احللول واملقترحات الطالع أعضاء اجلمعية العمومية عليها وإبداء املالحظات.
وأكـد« :أنـا مـع اقتـراح التقييـم وبيـع املجمـع ،حتـى لـو كان مرتفـع الثمـن ،بعد 3
محاوالت فاشلة إلصالحه” ..وهذه أسبابي:
لقد مت صرف  21مليون جنيه ،كان من املمكن ضخها يف معاشات النقابة ،أويف صندوق رعاية احلاالت احلرجة ..هناك مهندسون «مش القيني حق الدواء!!».
 يجب فصل امللكية عن اإلدارة ،وأرجو مراجعة تقارير اإلدارة املالية ،فاألجوروحدهـا تتكلـف  60أو % 70مـن إنتـاج املجمـع»“ ،وبعديـن يجـب االنتبـاه ..لـكل
مجلس أربع سنوات ،ثم يأتي مجلس آخر”.
وتسـاءل املهنـدس خالـد النجـارِ « :ل َـم لـ ْم يتـم دعـوة نقابـة املنوفية لتـرد على مثل
هذه األشياء؟
وتابـع املهنـدس عبـد الكـرمي« ..نقابة املنوفية تولت تسـيير األعمال ثالثة أشـهر
بعد احلريق ،إلى حني استكمال اإلجراءات ..ذكرنا يف تقريرنا ما نوه إليه املهندس
أحمد».
وأكمل« ..أي مسـئول سـابق عن املجمع سـيتم اتخاذ ضده كل اإلجراءات ،لكننا
نقصـد أن نسـير يف مسـارات متوازيـة “علشـان مانضيعـش جهدنـا يف النقـاش”..
علينا أن نسير فى اجتاهني :األول عمل دراسة اقتصادية عن طريق اللجنة املشار
إليها ،لكن محاسبة املسئولني فسيتم تخصيص جلسة مستقلة لها».
املهنـدس إبراهيـم سـراج ..أمين عـام نقابـة اجليـزة الفرعيـة« :لقد قمـت بزيارة
إلى املجمع ،والوضع ليس سيئًا ..مصنع التعبئة والتغليف لم يعمل بعد ،واملعدات
حتتاج مجرد صيانة فقط ،ومصنع التجميد هو الذي يوجد به مشكلة؛ ألن األمونيا
دمـرت الكباسـات ولذلـك مطلـوب كباسـات جديـدة ،فتغيير النفق وحده سـيتكلف
تقريبـا مليـون جنيـه مـن وجهـة نظر مهنـدس ميكانيكا يعمل يف املهنـة ..الثالجات
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م .إبراهيم سراج

م .أحمد هشام
كانت تعمل لوقت قريب ،وحتتاج لصيانة ،وهي تكلفة بسيطة ..توجد ثالثة عنابر
للتبريـد ليـس بهـا مشـكلة ..املشـكلة يف السـقف ،فالبـد مـن عزلـه “علشـان بينزل
تقريـرا للمهندس عبد الكـرمي باخلصوص ،وبصورة
ميـاه األمطـار” ..وقـد قدمـت
ً
إجمالية ..املجمع يحتاج ملصاريف قليلة كي يعود لطاقته اإلنتاجية».
املهنـدس فتحـي إمبابـي« :النقـاش جيـد ..قـد نسـتطيع وضـع مقترحـات لنصـل
لالختيارات املمكنة ،وأقترح اآلتي:
“جلنـة فنيـة تعايـن املصنـع وتقيمـه فيمـا يخـص املعـدات واحتياجاتهـا ووضعها،
تقريـرا فنيـا عـن حالـة املصنـع ،فاملهنـدس عبدالكـرمي قـدم  4اقتراحـات
وتقـدم
ً
تقريبا”.
وأكمـل« ..مسـألة اإلدارة الذاتيـة «مـش نافعـة» علينـا التعامـل مـع االختيـارات
الثلاث وعمـل دراسـات جـدوى “وهكـذا تكـون الزيـارات ذات جـدوى ،لكـن هل من
املمكـن إجـراء دراسـة فكـرة توحيد النشـاط ..إلغاء عنابـر الدواجن وضم الهناجر
إلى مصانع اخلضراوات؟ “وهكذا ميكن تعظيم الفائدة من املشروع”.
املهندس طارق النبراوي“ :هناك  3بدائل ،واملهندس فتحي وضع ً
بديل رابعا..
إذن هنـاك  4بدائـل ..نضـع البدائـل كلها ونختار أفضلها وف ًقا لطريقة موضوعية
وهندسية وفنية”.
وأكمـل« ..املهنـدس صابـر يقتـرح موضـوع البيـع ،وهو أحد البدائـل املقبولة ..لم
أقل نبيع على الرغم من التفويض الذي معنا من اجلمعية العمومية ،إمنا سنعرض
املوضوع تفصيال على اجلمعية العمومية ألخذ القرار».
ً
وحلول ..نريد
املهندس فوزي« :شغل اللجنة “عشرة على عشرة” ،وضعنا بدائل
أن يكون هناك شفافية ووضوح».
ــمهندس سـيف أبـو النجـا :نشـكر سـيادة النقيب ..علـى فكرة ،املؤمتـر لو قدرنا
نتكلـم يف املاضـى سـهل قـوي ولكـن العبقريـة التـى تنجـح بأسـلوب حرفـى ..نقابـة
املهندسين يعنـى محترفين ..العيـب أن نطلـب مـن الوعـى اجلمعى من املهندسين
ً
مدخل فى اإلدارة“ ..خلينا إحنا كنقابة وجمعية عمومية نتكلم فى حقوق املهندس
والقضايـا العامـة ،لكـن دى مـش قضيـة عامة ..هذه قضية اسـتثمارية من الطراز
األول ،عندنـا  21مليو ًنـا ممكـن يبقـى  50مليو ًنـا وممكـن يبقـى  10ماليين ولـو
طورناه وحسناها  ...والتقرير فى الصفحة النهائية اللى بتتكلم عن  9ماليني وعن
 400ووصل 407ر 21ألف ،هذا قيمة املنصرف ،لكن القيمة السوقية من غير
التراخيص القابلة للتشغيل ومن غير الهيكل اإلداري للشركة املساهمة أو إجمالي
ما مت إصالحه ،وبالتالي بيضرب  21مليو ًنا فى رقم ما ( 1أو ..6إلخ ويف النهاية
ميكن أن يباع كقطعة أرض وهذه كارثة...
العبقرية أننا نتحمل ونثبت ونستخدم األسلوب العلمي فى استكمال النواقص،

إعـادة الهيكلـة ،إذن املطلـوب دراسـة إعـادة الهيكلـة مـن مركز خبـرة محترم بهدف
دراسـة إعادة التأهيل والتشـغيل واسـتكمال النواقص واحلفاظ على هذه األصول
الـ  21مليو ًنا ،أقل حاجة نحافظ عليها وأن الـ  21مليو ًنا عليها  830ألف عج ًزا
من  2013/ 9إلى .2015/ 3
املؤشـرات العامة سـوء إدارة ..املؤشـرات العامة فسـاد ..املؤشـرات العامة عدم
وجود رؤية ..لدينا ورقة سوداء ،وأى خط أبيض فيها سوف يظهر ،ولهذا فإن ما
مضى ال يوجد أسوأ أو أفشل منه ..لهذا سيكون املستقبل إن شاء اهلل أحسن..
وأضـاف« :علينـا أن نتفـاءل ونأخـذ املحاذيـر ..فلا يجـب أن يديـر هـذه الرؤيـة
مائتا فرد من احلاضرين أوخمسمائة أو ألف وخمسمائة ممن حضروا اجلمعية
العمومية ،حضرتك األب وهؤالء األبناء ..نحن أمام أسرة عليها أن تختار أربعة أو
خمسة خبراء ،أحدهم خبير يف الهيكلة ،والثاني خبير يف دراسة اجلدوى الفنية،
ودراسة اجلدوى الفنية واالقتصادية لتشغيل املجمع».
وتابـع « ..املـدة الزمنيـة ،القيمـة املالية ،وطبيعة الضمانات وحتديد قيمة العائد
حتـى ولـو كان القـرار عـدم البيـع ،فيجـب أن تشـمل الدراسـات سـبيل رفـع القيمـة
املالية للمجمع ،وكل ذلك كي تتمكن من محاسبة املسؤول فيما بعد عندما ال يحقق
عائد االستثمار الذى جاء بعد الدراسة -حال تقصيره».
إن ما أقصدة هو استخدام أسلوب املنهج العلمى وليس اإلدارة اجلماعية.
عددا من اإلجـراءات ،تهدف
توصيـات النقيـب :اقتـرح املهنـدس طارق النبـراوي ً
لتوسـيع حجـم املشـاركة مـن جميـع مـن يرغـب ويهتـم باملشـاركة يف إيجـاد الصيـغ
االقتصادية والفنية املناسبة الستغالل املجمع:
( )1إجراء زيارة مجمعة لهذا املشروع.
( )2اللجنة التي سـيتم االتفاق عليها سـيكون لديها الصالحية لالسـتعانة مبن
تـراه وتأخـذ القـرارات التـي تريدهـا يف اختيـار مكاتـب أو خالفه لعمل الدراسـات
الفنية أو االقتصادية أو الهيكلية ،وسنكون داعمني لها فى هذا املوضوع.
( )3تقرير سريع يعرض علينا ،ونتكلم “كي يكون هناك استقرار فيما يتخذ فيما
بعد ،على أن تستمر اللجنة فى استكمال أعمالها.
ـمهندس سيف أبو النجا :السؤال الهام املوجه إلى السيد النقيب ..السيد األمني
العام ..اخلطير هو حق إنشاء الشركات.
ـــ رد النقيـب« :علـى اللجنـة االسـتعانة بجهـات قانونيـة متخصصـة فـى هـذا
الشأن ..نعمل فري ًقا لهذا امللف حتى نصل للقرار النهائى إذا كان القرار هو البيع
فسيعرض على اجلمعية العمومية وإذا كان التشغيل ،فستبقى متابعة اإلجراءات
القانونية السـليمة يف التشـغيل ،ولكن لن يتم تشـغيله مبعرفة النقابة ،أما إذا كان
اإليجـار فسـيبقى التشـكيل الـذي يتبـع عمليـة اإليجـار والشـكل الفني الذي سـيتم
على أساسه».

م .محمد السيد

م .سيف أبو النجا

م .حسنى النجار
واستطرد األمني العام« ..مع كل ذلك ،فالصورة ليست بالسوداء ..تكلفة املشروع
 21مليـون جنيـه ،املوجـودة مـن الــ 9ماليين ،النصف تقريبـاً ..إذن نحن نتكلم يف
 10ماليني جنيه وهي قيمة املشروع» فقيمة اخلسارة احلقيقية يف حدود عشرة
ماليين جنيـه ،وبالرجـوع إلـى قيمـة األرض فهـي تتجـاوز هـذا املبلـغ بقـدر كبيـر..
جميعا على
مناسبا إذا ما اتفقنا
وسوف نستطيع أن نصل إلى حل ،واحلل سيكون
ً
ً
األسلوب املناسب واإلجراءات املقترحة.
التقت املهندس طارق النبراوى أطراف احلديث قائال “أقترح تشكيل جلنة وتبدأ
بزيـارة املصنـع يف األسـبوع املقبـل واإلعلان عنهـا ملن يرغـب االنضمام إليها ،على
أن ميثل املهندس عبدالكرمي آدم املجلس األعلى باللجنة ،وأقترح انضمام كل :من
املهندس أحمد هشـام ،والدكتور سـيف ،واملهندس وسـام ،واملهندس عالء ريحان،
واملهندس إبراهيم سراج واملهندس حافظ ،واملهندس سعد”.
وبعـد انتهـاء النـدوة وبنـاء علـى قرار املهندس طـارق النبراوى صدر القرار رقم
 375لسنة  2016بتشكيل جلنة من أعضاء اجلمعية العمومية املهتمني باألمر
وأعضاء من مجلس النقابة ،يناط بها دراسة الطريقة املثلى لالستفادة من املجمع
واتخاذ اخلطوات املناسبة الالزمة لتعظيم االستفادة منه ،مشكَّلة من:
رئيسا
املهندس /عبدالكرمي آدم
مقررا
املهندس /أحمد هشام
عضوا
املهندسة /حنان الرقباوى
عضوا
املهندس /وسام الشيخ
عضوا
املهندس /حافظ عبداملؤمن
عضوا
املهندس /سعد عاشور عوض على
عضوا
املهندس /طارق الشباسى
عضوا
املهندس  /محمد مصطفى محمد منصور
عضوا
املهندس  /أحمد السيد
عضوا
املهندس /عالء ريحان
عضوا
املهندس /إبراهيم سراج
عضو املكتب الفنى
املهندسة /حنان حمدى
عضو املكتب الفنى
املهندسة /إميان رأفت
فـور تشـكيلها عقـدت اللجنـة عـدة اجتماعـات أثيـر فيها العديـد من القضايا،
وقامـت عقـب أول جلسـة بزيـارة املجمـع للوقوف علـى وضع املجمع على الطبيعة،
ومت التوافق على تقييم املجمع أوال ،الختيار أفضل البدائل لالستفادة منه ،واتضح
للجنـة مـن واقـع املناقشـات مـع خبـراء مجال التقييم ضرورة وجـود أكثر من ُمق ِّيم
لوجـود تبايـن فـى قيمـة التقييـم ،وبالفعـل مت احلصـول علـى قائمـة مـن املق ِّيمين
العقاريني و ُمق ِّيمي اآلالت واملعدات املسـجلني بالبنك املركزى ،ومت إعداد كراسـة
شروط للتقييم ،وجارٍ مراجعتها قانونيا وماليا.
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الشــعب
ُ

حوار مع شعبة عمارة

حضر الحوار عن الشعبة كل من
م ماجد سامي ..رئيس الشعبة المعمارية
م .محمد حسنين ..وكيل الشعبة المعمارية
م .طارق سامى عضو مجلس الشعبة
م .أحمد شيبة
م .إيمان العجوز

أجرى الحوار كل من م .داليا فتحى و م .محمد محمود
تبـدأ م .داليـا فتحـى مقدمـة احلـوار :يف البدايـة ،نريد أن نسـأل مجموعة
من األسئلة مقسمة على  3محاور رئيسية :املحور األول يتعلق بالقضايا
النقابيـة ،واملحـور الثانـي يتعلـق بالنقابـة ودورهـا يف املشـاريع القوميـة
بصفتهـا الهيئـة االستشـارية للدولـة ،واملحـور الثالـث يتعلـق بالبنيـة
والشعب.
الهيكلية والتنظيمية العامة للنقابة ُّ
المحور األول -القضايا النقابية
السـؤال األول طرحتـه م .داليـا فتحي ..املحـور األول -القضايا
النقابيـة :بخصـوص الجـدل الـذى دار مؤخـرا حـول اعتمـاد
خريجـى كليـات الهندسـة ومـا يكافئهـا كمهندسين مسـجلني
بالنقابة وممارسين للعمل الهندسـي وتصريحـات النقابة حول
أنـه البد مـن اجتياز اختبـارات معينة لتقييـم صالحية الخريج
لالعتمـاد والتسـجيل نقابيا ،ودار جدل وخلاف كبير مع وزارة
التعليـم العالـي ..فإلـى أي حـد وصـل الحـوار فـي هـذا املوضـوع
الشـائك ،وهل قامت شـعبة الهندسـة املعماريـة بالنقابة بوضع
معاييـر أو اشـتراطات بعينهـا يتـم وفقـا لهـا قبـول املهندسين،
وبالتالي يجب أن تلتزم كليات الهندسة بإدراجها ضمن املناهج
واملقررات التعليمية؟
 بدأ م .محمد حسنني ..وكيل الشعبة املعمارية الحديث مؤيداضـرورة إجراء هذا االختبار واجتيازه من خريجي املهندسين؛
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د.م .ماجد سامي
رئيس شعبة الهندسة املعمارية

ألن مستوى الخريجني الحالي في تدهور نوعي وأصبح ال يالئم
متطلبات سوق العمل ،وهذا على أن يكون لكل شعبة متخصصة
االمتحـان الخـاص بها والذي من املمكـن أن يكون على جزأين،
األول :عـام ،والثاني :تخصصي يختص بالجانب الفني للشـعبة،
وتقوم الشعبة بوضعه.
مداخلة بسؤال من م .داليا فتحي
هل االمتحان الذى سـيتم وضعه من جانب الشـعبة والمتخصصين فيها،
بنـاء علـى دراسـة تقـوم بهـا الشـعبة للمهـارات والخبـرات التي
سـيتم ً
يتطلبها سوق العمل الفعلي حاليا ومقارنتها بالموجود فعليا بالمناهج
والمقـررات الدراسـية بالكليـات وما يعادلها ،والتوصيـة بإضافة وتحديث
المناهـج بمـا يلـزم ،حتـى يكـون الخريـج مؤهلا بشـكل كامـل الجتياز
االختبـار النقابـي ،وبالتالـي لسـوق العمـل الفعلي؟ وهل تـم إجراء مثل
هذه الدراسة أو وضع أى توصيات تخص الشعبة في هذا الشأن؟
 م .محمد حسنين ..وكيل الشعبة املعمارية سوق العمل يتطلبمواصفات معينة بالفعل ،ويجب على املهندس املعتمد واملسجل
نقابيا أن يكون على إملام بها ،ولكن نظرا ألن خريجي الهندسـة
فـي الكليـات واملعاهـد العليـا املختلفـة للهندسـة الحكوميـة
والخاصـة تقـوم بتدريـس مناهـج مختلفـة عـن بعضهـا البعض
فإنـه فـي بعض الجهـات يتم تدريس الحد األدنـى من املعلومات
واملهارات املفترض توافرها في املهندس الراغب في التسـجيل
في النقابة ،وعليه فإنه من الطبيعي أال يستطيع اجتياز االختبار
الـذي تشـترطه النقابـة ،وسيرسـب ،وبالتالـي فـإن الهـدف هـو
توجيه االهتمام إلى التركيز على إكساب املهندس هذه املهارات
واملعلومات بالشكل الكافي خالل سنوات دراسته ليكون هذا هو
األساس الذي يستطيع بموجبه اجتياز االختبارات.
 م .داليـا فتحـي :وهـل مـن صالحيـات الشـعبة المعماريـة بنقابـةالمهندسـين وباقـي الشـعب أن تتدخـل بالتوجيـه واإلرشـاد وتقديـم
مقترحـات نحـو تطوير المناهج المختلفة بالكليات والمعاهد الهندسـية
واقتـراح مقـررات أو برامج ومناهج بعينها ليتم تدريسـها لتحقيق هذا
التأهيل المطلوب للمهندس عند تخرجه؟
 م ماجـد سـامي ..رئيـس الشـعبة املعمارية :املسـألة ببسـاطةأنـه طبقـا لقانـون النقابـة ،فمـن املفتـرض أن كل مـن يحصـل
علـى بكالوريـوس الهندسـة ،أو مـا يعادلـه ُّمـن املجلـس األعلـى
للجامعـات يتـم قبول تسـجيله بالنقابة بالشـعب املختلفة ،ولكن
علـى أرض الواقـع ،فإن ما دفع النقابـة للتحرك في هذا االتجاه
واقتـراح االختبـارات هو ما حدث من تدهور واضح في مسـتوى
ونوعيـة املهنـدس املتخـرج بمـا ال يرقـى إلـى املسـتوى الفنـي
املطلـوب للمهنـدس الذي يعمـل باملجال أو املفتـرض أن يحصل
علـى تصريـح بمزاولـة املهنـة ،وهـذا يعتبـر نتيجـة طبيعيـة ألن
املجلـس األعلـى للجامعـات نفسـه قـد ال يطبـق املعاييـر التي تم
وضعهـا بشـكل كامـل فيضطر فـي بعـض األحوال إلـى تخفيض
املجموع املطلوب ببعض الكليات أو املعاهد العليا ألقل من 80%
للقبـول بالتخصصـات الهندسـية (نظـرا لوجـود كوتـة معينـة
للقبول بالكليات) وبالتالي كان من الضروري أن يتم عمل وقفة
لتصحيـح األوضاع وإعادة املهندس املتخرج إلى املسـتوى الذي
يجب أن يكون عليه ،ومن هنا أثيرت فكرة إجراء االختبارات.
وكذلـك يقودنـا الحديـث السـابق إلى تحديـد ما هـو املقصود
بتصريـح مزاولة املهنة والذي تم إثارته في اللجنة االستشـارية
العليـا ،ملـا ثبت فعليا من أن هناك مهندسين يعملون في مكاتب
هندسـية لسـنتني أو ثالث ،ولم يطلب أحد منهـم تقديم كارنيه
النقابة ،ولكن فعليا هذه النماذج ال تمثل املهندس الذي يمارس
املهنة بشكل يجعل من سلطته التوقيع على لوحات يتم اعتمادها

م .محمد حسنني
وكيل شعبة الهندسة املعمارية

مـن النقابـة؛ ألن هذا لـن يحدث فعليا إال إذا مـر على تخرجه 3
سنوات.
ونتيجـة لذلـك ،فقـد ظهـرت مجموعـة مـن اآلراء ،فالبعـض
يـرى أنـه بـدال مـن االصطـدام مـع املجلـس األعلـى للجامعـات
يمكـن قبـول املهنـدس املتخرج فـور تخرجـه بالنقابة وتسـجيله
كمهندس بها ،على أن يتم إجراء اختبار له بعد مرور  3سـنوات
مـن التخـرج ،وبناء علـى نتيجة االختبار يتـم تصنيفه كمهندس
ممـارس للمهنـة إذا نجح أو يبقي في التصنيـف األول كمهندس
مبتدئ فقط.
أمـا فيمـا يخص نمط وطريقـة وطابع االختبـارات التي تنادي
بهـا النقابـة والشـعبة ،فقد كان هنـاك مقترحات ،منهـا أن يتم
تطبي�ق م�ا يع�رف بالــ F.Eأو الـــ�Fundamental Engineer
 ingولكـن حدثـت اتصـاالت بين النقابـة ورئيـس قسـم العمارة
بالجامعـة األمريكيـة AUCوكذلـك املتخصصين بالفنيـة
العسـكرية والذين أبدوا قلقهم وتحفظهم على أن هذا النموذج
 F.Eال يوجد به ما يخص العمارة ،وبالتالي فكيف سيتم اختبار
مهندسـي شعبة عمارة في اختبارات يغلب عليها الجانب املدني
بعيـدا عـن الجوانـب الفنيـة املطلوبـة بالشـعبة ،وبنـاء عليه فقد
تم فتح باب املناقشـة مع السـيد النقيب /طارق النبراوي والذي
أوصـى خاللهـا بـأن تقـوم الشـعبة بتقديـم مقترحـات للمعايير
املطلوبة لهذا االمتحان ،ومن ثم فقد قمنا بالتعاون مع الجهات
السـابق ذكرهـا للقيـام بدراسـات الحـاالت والجهـات املثيلـة
بالخـارج ومـا هـي االمتحانـات التي يتـم تقريرهـا للمعماريني،
خاصة أنه في الخارج تعتبر بعض البلدان العمارة كلية منفصلة
ومستقلة بل ولهم نقابة منفصلة كذلك ،ففي إنجلترا مثال توجد
أقسـام للعمـارة ،أما في أمريكا فيوجـد كلية للعمارة وكذلك في
فرنسـا ،ويطلـق علـى خريجهـا معمـاري فقـط  Architectوليس
«مهنـدس معمـاري» ،وبالتالي ندرس حاليا ما تقـوم به الجهات
املشـابهة وشـكل اختباراتهـا بمعاونـة األسـاتذة فـي الجامعـات
بهـدف املعرفـة وصياغة رؤية لترجمة هـذه الصياغات في رؤية
محية لالختبارات املقترحة تتناسب مع حالتنا.
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الشــعب
ُ
سـؤال م .داليـا فتحـي :هل هذا يعنـي أن الهدف فـي النهاية هو أن
يكون المهندس مناسبًا لمتطلبات سوق العمل المصري لسد الفجوة بين
الخريجين وسوق العمل فيما يخص مواصفات المهندس المؤهل.
 م ماجد سامي ..رئيس الشعبة املعمارية :ليس فقط من أجلاسـتيفاء متطلبـات سـوق العمـل ،ولكن مـن املهم قياس مسـتوى
املهندس املتخرج وهل هو على إملام باألساسيات في علم العمارة
بالقـدر الذي يمكن البناء عليه الحقا من خالل ما سـيتعلمه في
مجـال العمـل مع األخـذ في االعتبـار أن التوجه الحالـي بالعالم
فـي املجال الهندسـي يتوجه نحو ما يعـرف بـ ( )2 + 5حيث يتم
أخذ خمس سـنوات دراسـة وممارسة ثم سـنتني تدريب ،وحاليا
في إنجلترا تتم الدراسة على النحو التالي :حيث يقوم املهندس
بالدراسة ملدة  3سنوات ،بناء عليها يأخذ شهادة وبعد ذلك يتم
تدريبه ملدة عام بشـكل احترافـي ومهني متخصص يعود بعدها
ثانيا للدراسـة ملدة سـنتني فيصبح إجمالي عدد سنوات دراسته
وتأهيله  6سـنوات ،يقوم بعدها بأخذ سـنة ممارسـة ليصبح من
حقـه أخيـرا الحصول علـى الترخيص مـن ( PRPجهة إصدار
التراخيـص فـي اململكـة املتحـدة) ،وعليـه يتضـح مـن كل مـا
سـبق أن املوضـوع في النقابـة أثير نتيجة لتدنى نوعية ومسـتوى
خريجي التخصصات الهندسية املختلفة بمصر.
سـؤال م .داليـا فتحـي :كالم حضرتـك يعني أن الموضـوع ال يزال تحت
الدراسة والتعديل؟
 م ماجـد سـامي :..بالفعـل ،املوضـوع ال يـزال تحت الدراسـةوالتطويـر والتعديـل والتغييـر ،وأيضـا أثنـاء التطبيـق سـيكون
هناك تعديالت نتيجة للمتغيرات املستجدة في هذا الشأن.
سـؤال مـن م .داليـا فتحـي :إذن ،هـل تـم عقـد أى بروتوكـوالت تعاون
مشـترك مثال بين الشعبة المعمارية والشُّعب األخرى بالنقابة وبين وزارة
التعليـم العالـي فـي هـذا الشـأن لمزيد مـن التنسـيق وتحديـد المهام
واألدوار؟
ً
يـرد د.م ماجـد سـامي ..رئيـس الشـعبة املعماريـة ،قائلا:
التعليـم الهندسـي هـو الجهـة املنـوط بهـا أداء هـذا الـدور ،أمـا
دور الشـعبة فيتلخـص في تحديـد املعايير وأخذها فـي االعتبار
عنـد وضـع االمتحـان ،وعلى الرغم مـن اآلراء املتباينـة في هذا
الشـأن ،لكـن فـي النهايـة يبقـى الهـدف املتفـق عليـه بعيـدا عن
تضارب السلطات أو القرارات أو التنافس في األدوار هو إيجاد
مهندس الئق ومؤهل كما ينبغي بما يتناسـب مع متطلبات املهنة
ومواصفات سوق العمل.
وهنـا يتدخـل م .طـارق سـامى للتعبيـر عـن الـرأي املعـارض
وعـرض وجهـة نظـر مختلفـة يتبناهـا هـو ومجموعـة أخـرى من
الزملاء ،حيث تـرى أنه من الصعب جدا أن تقوم النقابة بتقييم
نتائج دراسات أكاديمية إذ إن من يجب عليه ويستطيع فعل ذلك
بشكل أمثل البد أن يكون أكاديميا ،ويصعب على غير األكاديميني
أداؤه ،باإلضافـة إلـى أنه فـي النهاية ،فإن هذا الـدور غير منوط
بالنقابـة ،ولكـن يوجـد أشـياء أخـرى ،مثـل أن أغلبية املهندسين
يحتاجـون باإلضافـة إلـى مـا يدرسـونه بالجهـات التعليميـة إلـى
مهـارات مكملـة لتسـاعدهم علـى مزاولة وممارسـة املهنـة ،مثل
اللوائـح والقوانين واالشـتراطات الخاصة بالعمـارة والتخطيط
ومزاولـة املهنة ،وبالتالي يرى  -م .طارق سـامي :أن تتبني النقابة
عمـل كورسـات معينة فـي مثل هـذه املوضوعات ،كمـا يحدث في
نقابـات أخـرى كنقابـة املحامين فـي الخـارج مثلا ،حيـث يتـم
اسـتكمال مـا قـام بتعلمه فـي الدراسـة الجامعية من خلال هذه
الـدورات ويعطيـه مهـارات إضافيـة غيـر موجـودة باملقـررات
الدراسية ،وبالتالي يكون إلزاما عليه أن ينجح بها ويجتازها؛ ألنه
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بدون معرفتها ال يسـتطيع مزاولة املهنة الهندسـية من األساس،
وعليـه يقتـرح املهندس /طارق سـامي أن تكون هـذه املهارات هي
األساس لالختبار الذي تقترح النقابة عقده.
إذن ،من املقبول أن يكون هناك اختبار ،ولكن ..اختبار في مواد
غيـر موجـودة فـي التعليـم أو التدريـس الجامعـى ،حيـث إنـه من
غيـر املنطقـي أن نقول إن هذا املهندس الناجح بشـهادة جامعية
معتمدة في علوم بعينها فشل في اجتياز اختبارات في مواد سبق
تدريسها له على يد أكبر «أساتذة» و«دكاترة» للعمارة بمصر.
سـؤال مـن م .داليـا فتحـي :إذن ،حضرتـك تـرى أنها يجـب أن تكون في
مهـارات ودراسـات مكملـة ومؤهلـة لمتطلبـات سـوق العمـل الفعلـي
ومتطلبات مزاولة المهنة فقط؟
 م .طارق سـامي :بالفعـل ،هذا صحيح ومنطقـي ،فكثير منً
املهندسين الشـباب -مثلا -ليـس لديهـم أى فكـرة عـن ماهيـة
املخاطر التي يمكن أن تكون في املوقع عند التنفيذ ،وليس لديه
فكرة عن آليات عمل املسابقات أو التشريعات التي تعتبر أساسا
لعمله وتخصصه ،وبالتالي البد أن يتم عمل االختبارات في هذه
ً
ً
إلزاميا ،حيث إن مـن ال يتعلم
اختبـارا
الجزئيـة ،علـى أن يكـون
مثل هذه املهارات ويدرسها سيرسب ،ولن يجتاز االختبار.
ً
يتدخل د.م ماجد سامي ..رئيس الشعبة املعمارية ،قائل:
هنـاك أيضا في هذا الشـأن جانب يتعلـق بالجامعات ،فحاليا
فـي بعـض أقسـام العمـارة ..فـي بعـض الجامعـات سـمحوا بـأن
يأخـذوا اعتمـادات مـن جهـات عامليـة خارجيـة متخصصة مثل
الــ  UIAوالــ ، REAومـن ثـم فـإن هـذه الجهـات تفـرض عليهم
تطبيـق اشـتراطات ومعاييـر معينة وتلزمهم ببعض املمارسـات
في مجال التخصص ،فمثال في كلية الهندسة بجامعة القاهرة
تـم اشـتراط أنـه البد للطالـب أن يتدرب ملـدة  3شـهور كل عام،
وبالتالـي يكـون معـه عند التخـرج فتـرة تدريب ملدة عـام كامل،
كما ألزمتهم من الفصل الدراسي األخير بدراسة الئحة مزاولة
املهنة ،باإلضافة إلى ذلك فهناك جامعات مصرية «من نفسها»
مثـل األكاديميـة العربية سـواء في القاهرة أو اإلسـكندرية تقوم
بتدريـس قانـون البناء ومزاولة املهنة والتـي يندرج تحتها الئحة
املسـابقات وكـود األخالقيـات ،بمعنـى أن العمليـة فـي النهايـة
هـي عملية تكامل بين النقابات واملؤسسـات التعليمية املختلفة،
مـع األخذ فـي االعتبار عوامـل حاكمة ،مثل مـدى إمكانية تغيير
املناهج الدراسية باملؤسسات التعليمية ،حيث نجد صعوبة مثال
في تعديلها في الجامعات الحكومية في أى وقت ،حيث إنها غير
قابلة للحدوث وإنما البد أن تتم كل  5سنوات.
 يتدخل م .محمد حسـنين ..وكيل الشـعبة املعمارية مضيفا أنهنـاك جزئيـة أخرى هامة تخص كود ممارسـة أخالقيات املهنة
والـذي صـدر عن املركـز القومي للبحـوث وتم تفعيلـه والذي من
أهـم توصياتـه أن هنـاك ثالثـة أدوار للنقابـة فيمـا يخـص هـذا
الكود ،أوال :أن تقوم النقابة بنشـر الكود ،وثانيا :أن ال يتم تسجيل
أى مهنـدس فـي النقابـة إال بعـد أن يتـم اختبـاره فـي هـذا الكـود
ً
إلزاميا ،ويجب
واجتيازه لالختبار ،وبالتالي أصبح هذا االختبار
أن يتم تطبيقه كأساس لتسجيل املهندس املتخرج ضمن النقابة.
سؤال من م .محمد محمود :ما هو الدور الذي تقدمه الشعبة للمهندس
من الناحية الفنية فيما يخص التأهيل أو التدريب؟ وما هي أهم البرامج
والدورات التي تم تقديمها لتطوير مهارات ورفع كفاءة المهندسـين
في مجاالت العمارة والعمران؟
 م ماجـد سـامي ..رئيـس الشـعبة املعماريـة :نقـوم بالتواصلواملتابعـة سـنويا مـع لجنـة التدريـب بالنقابـة والتـي تطلـب منـا

م .إيمان العجوز
عضو شعبة الهندسة املعمارية
تحديـد الـدورات التـي تحتاجهـا الشـعبة والتي عادة ما تنقسـم
إلى قسـمني ،األول :هو الدورات التدريبية التي يحتاجها غالبية
املعماريني في برامج التصميم وهي الدورات الهامة واألساسية
لشـعبة العمـارة والتـي تتعلـق ببرامـج التصميـم كاألتـوكاد ومـا
يماثلـه ،والقسـم الثانـي هـو الـدورات ذات الصلـة واالرتبـاط
ُّ
بالشـعب األخـرى ،مثـل إدارة املشـروعات ،كذلك يوجـد أحيانا
بعض املقترحات التي يتم تقديمها للشعبة لطلب دورات مختلفة
ومتخصصـة ،مثـل الـدورة الخاصـة بالواجهـات الزجاجيـة
واالحتياجـات الالزمـة ً
فنيا لتنفيذها عمليـا ،وكانت ندوة هامة
ومميزة جدا ،ومثل هذه الندوات يتم رفعها إلى لجنة التدريب،
حيث يتطلب األمر اعتمادها إلتمام الدورة.
وجـار مناقشـتها
والتأهيـل،
قضيـة أخـرى تتعلـق بالتدريـب
ٍ
فـي الشـعبة مـن فتـرة ،والعمـل علـى تجهيز امللـف الخـاص بها
وهـي قضيـة الخبـرات الناقصـة للمهندسين في صميـم مجال
عملهـم رغـم عملهـم بالتصميـم لسـنوات عديـدة والتـي تشـمل
علـى سـبيل املثـال اإلملـام باملتطلبـات العامـة األساسـية لطبيعة
عمل مهندسـي التخصصات الفنية األخرى املختلفة كمهندسي
التكييـف والكهربـاء تجنبـا للمهـازل التـي نراهـا حاليـا مـن
التعديـل فـي املبانـي بعـد التصميـم والتنفيـذ لنسـيان املعماري
غـرف املحـوالت الكهربائيـة باملبنـى مثلا ،كذلـك الدراسـات
املتخصصة مثـل اإلعدادات والتجهيزات الطبية للمستشـفيات
وحسـاب مسـاحات األجهزة املختلفة واألحمال ...وهكذا ،والتي
تشكل جميعا جزئيات صغيرة ودقيقة ولكن معرفتها هامة جدا
وضرورية للمهندس املزاول للمهنة.
وهنـا يتدخل م طارق سـامى لطرح قضية هامـة متعلقة بهذا
الشـأن وهـي أن الوضـع فـي مصـر يختلـف عـن مـا يحـدث فـي
معظـم بلاد العالـم ،وهو أن نسـبة كبيرة من مهندسـي التنفيذ
واملواقـع بمصـر هـم مـن املعماريين وحديثـي التخـرج تحديدا،
ومعظمهـم يكونـون مفتقديـن تمامـا للنواحـي الفنيـة واإلداريـة
فـي هـذا العمـل ،بمعنى أنـه ال يعرف كيـف يدير ً
موقعـا وينظمه
وينفذ رسـومات ومواصفات بالشـكل االحترافي وكيفية حساب
اليوميـات ومـا شـابه ذلـك ،وعليه فمـن املمكن أن تقـوم النقابة
بتولـي إعـداد برنامج تدريب خاص بالشـعبة للمهندس في هذا
الجانـب ،وبموجـب اجتيـازه للتدريـب يحصـل علـى شـهادة من

ً
معماريا ذا خبرة مناسـبة للعمل باملوقع،
النقابـة تعني باعتباره
ويمكـن االسـتعانة بالجامعـات واملتخصصين للدعـم الفني في
هذا الشأن.
ً
ويتدخل م ماجد سامي ..رئيس الشعبة املعمارية ،قائل:
إن مشـاكل التنفيـذ فـي املواقـع كذلـك ال تقتصر على ما سـبق
ذكـره فقـط ،ولكن األخطر مـن ذلك هـو أن إدارة املوقع كعملية
هندسـية تخضـع لتسلسـل منطقـي فـي خطـوات متتابعـة يجـب
أن يكـون املهنـدس على علم تام بها لتحاشـي الوقـوع في أخطاء
ومشـكالت ،فعليه أن يعرف كيف يصدر أمر شـغل وكيفية كتابة
أمـر عمـل للمقـاول وكيفية الحفظ والتوثيق ملسـتندات املشـروع
كمرجـع ،وهـذا مـا يجعـل مـن مهنـدس التنفيـذ الجيـد فرصـة
نادرة ويرفع من سعره كثيرا.
يتدخـل م .محمـد حسـنني ..وكيـل الشـعبة املعماريـة موضحـا
أن هنـاك جزئيـة مكملـة ملوضـوع الـدورات التدريبيـة ويعتبـر
دورها مكمال للتأهيل والتدريب املطلوب للمهندسني وإكسابهم
الخبـرات واملهـارات املطلوبـة فـي مجـال التخصـص ،وهـي
النـدوات التـي تعقدهـا النقابـة وباألخـص الشـعبة املعماريـة،
مثل ندوة النسـيج العمراني لشـارع الصليبة وندوة تراث حسـن
فتحي ...وهكذا.
السـؤال م .محمـد محمـود :هـل تم وضـع أى اشـتراطات جديدة تخص
اعتماد المهندسين االستشاريين بالشعبة؟
 م ماجد سامي ..رئيس الشعبة املعمارية :ال توجد اشتراطاتجديـدة ،ولكـن الجديـد يتمثل فـى املجـاالت الجديـدة التى يتم
جار إضافة
إضافتها مؤخرا ملنح درجة االستشـاري فيها ،حيث ٍ
تخصصـات مسـتحدثة تشـمل الكميـات واملواصفـات وإعـداد
الكراسـات ،ومـن املتوقـع أن يشـهد املسـتقبل القريـب الحاجـة
إلـى إضافة تخصصـات أخرى ،مثل التنسـيق بني التخصصات
املختلفـة وبعضهـا  Coordinatorويمكـن كذلـك إضافـة درجـة
االستشـاري فـي التخصـص فـي بعض برامـج التصميـم بعينها
مثـل برنامـج الـــ BIMأو  Building Information Modelوالتـي
أصبحـت دول ومؤتمـرات كثيـرة علـى مسـتوى العالـم يكون من
أساسـيات متطلباتهـا أن يتم العمل في املشـروع كامال وإصدار
كافـة وثائقـه وفقـا لهـذا النمـوذج ،وهو مـا ال يسـتطيع املهندس
العـادي القيـام بـه بمجـرد أخـذه لـدورة تدريبيـة بسـيطة مثال؛
نظرا لوجود مهارات كثيرة ينبغي اكتسابها ليتمكن من الوصول
إلـى وظيفة مديـر كاد محترف أو Cad Managerوالذي قد يفوق
راتبـه راتـب املهندسين املصممين وهـو مجـال دقيـق ومطلـوب
أيضـا بمـا يتطلبه من تفاصيل مثل توحيد نظـام وطريقة العمل
داخـل البرنامـج وعمـل مـا يسـمى بالــCad/ Graphic Standard
مثـل النظـام املماثـل املوجـود فـي أمريـكا واملعـروف بــ  NCSأو
الــ  National Cad Systemلضبـط وتنظيـم العمـل علـى برامـج
الرسـم الهندسـي وتوحيدهـا بــ  Manualموحـد يتـم توحيـده
وتعميمه وتحديثه دوريا للجميع.
وقـد حـدث اتصـال من أسـتاذ فـي األكاديميـة العربيـة وطلب
أن يتـم عمـل نظـام مثل هذا فـي مصر ،ويتم إعداده ونشـره من
خلال نقابـة املهندسين املصريـة لتفـادي مشـاكل نقـل وتبادل
وطباعة اللوحات بني الجهات املختلفة.
يوضح م .محمد حسـنني ..وكيل الشـعبة املعمارية أن الشروط
التـي يمنـح على أساسـها درجة االستشـاري هي شـروط حاكمة
ينظمهـا قـرار وزاري ،ويتمثـل دور اللجنة االستشـارية بالنقابة
في مراجعة مدى تطابق هذه االشتراطات مع الحاالت املتقدمة
لنيل الدرجة وآليات تطبيقها.
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الشــعب
ُ
مداخلـة بسـؤال من م .داليـا فتحي :وهل توجد أيـة مقترحات للتحديث
تم تقديمها من الشعبة بالنقابة إلى اللجنة التشريعية في هذا الشأن؟
 م .محمد حسـنين ..وكيل الشـعبة املعماريـة :يوجد في اللجنةاالستشـارية العليـا مقترحـات إلعـادة تقييـم االستشـاري ولكن
لـم يتـم تطبيقها حتى اآلن ،مثل االقتراح بأن يكون هناك نسـب
للتقييم وبأن يكون هناك أسئلة على موضوعات بعينها تحددها
كل شـعبة وفقـا لتخصصهـا لتحديـد قـدرة املهنـدس علـى حـل
املشـاكل في مجاله ،أما دور اللجنة االستشـارية بداخل الشعبة
حاليـا يتركز على تحسين طريقة التأكد من كفاءة االستشـاري
كاف من املشـروعات وأن تكون مختومة
عـن طريق تقديـم عدد ٍ
بختـم جهـة العمـل لضمـان مصداقيتهـا ومشـاركته فيهـا،
باإلضافة إلى شهادات خبرة مختومة كذلك.
جار العمل حاليا على اسـتكمال سـد الثغرات لضمان
كمـا أنـه ٍ
جـودة تطبيـق االشـتراطات ،وبالتالـي ضمـان كفـاءة املهنـدس
الـذي تمنـح لـه الدرجـة مـن خلال تطبيـق التعديلات الفنيـة
الالزمة داخل الشعبة.

الخـاص بتعليـة دور زيـادة فـي مبانـي التجمـع الخامـس ،حيـث
قامـت النقابـة بإرسـال خطـاب رسـمي فـي هـذا الشـأن لجهـاز
املدينة ملعارضة هذا القرار؛ نظرا ألنه يؤثر بالسلب على النسق
العمرانـي واملعماري ويفسـده ويفسـد الطابع الخـاص باملنطقة
وأنه ينبغي النظر إلى هذه الخسـائر ،وليس إلى املكسـب املادي
فقـط مـن وراء التعليـة ،وقـد تمـت االسـتجابة لـرأى النقابـة
وتنفيذه.
ً
ويسـتكمل م ماجـد سـامي ..رئيـس الشـعبة املعماريـة ،قائلا:
كذلـك يوجـد موضـوع قبـة جامعـة القاهـرة كتـراث كان سـيتم
تشـويهه وكذلـك موضـوع العاصمـة اإلداريـة الجديـدة والـذي
تـم فيـه تنظيـم أكثـر مـن نـدوة بشـأنها ،منهـا نـدوة املهنـدس
هانـي ماهر والتي اشـتملت علـى آراء مختلفة تنوعـت بني املؤيد
واملعـارض سـواء للموقـع أو املقتـرح أو للتصميـم والتخطيـط..
وهكـذا ،ولكـن الـرأى النهائـي كان يتوقـف علـى العديـد مـن
الحسـابات التـي ال تتوقـف على الجانب الفني فقـط أو على رأى
جهـة بعينهـا ،ولكن علـى عرض كل اآلراء وحـدوث مجموعة من
املراجعـات والنقاشـات والتي تشـكل في حد ذاتهـا فائدة كبيرة
ومرجعيـة للمشـروع ،ومـن جهـة أخـرى ،فإنهـا تكسـب الشـعبة
وآراءهـا درجـة عالية من الثقـة لدى الجهات املختلفـة بما يزيد
مـن قدرتها علـى الضغط لتنفيذ رأيها ،كذلك تقوم الشـعبة في
بعـض الحـاالت بتفعيـل دور بعـض األجهـزة الفاعلـة كاإلعلام
للضغـط فـي املوضوعـات الحيويـة ،كمـا حـدث فـي حالـة قصر
البـارون وهـو مـا جعـل النيابـة اإلداريـة تتصـل بالنقابـة لطلـب
تقريـر فنـي فيمـا يخص هـذا الشـأن ،وبالتالي فهي سلسـلة من
الخطوات املتتابعة تدعم بعضها البعض وخطوات على الطريق
لتفعيل دور النقابة كما ينبغي.
ً
يضيـف م .محمـد حسـنين ..وكيـل الشـعبة املعماريـة ،قائلا:
كذلـك يوجـد رأي الشـعبة فـي قضيـة التصالـح علـى مخالفـات
البناء ،والذي تم إرساله مكتوبا للجهات املعنية بما يفيد وجوب
أن يتم التصالح في حدود معينة وباشتراطات مقبولة.
ً
ويسـتكمل د.م ماجد سـامي ..رئيس الشـعبة املعمارية ،قائل:
أيضـا مـن القضايـا التـي تـم تقديـر الـرأي الفنـي للنقابـة فيها
كانـت قضيـة متعلقـة بالتـراث املعمـاري متمثال في قبـة جامعة
القاهرة والتشـويه املعماري الذي حدث لهـا أثناء القيام بتغيير
التكييـف املركـزي فيها ،وقامت الشـعبة بإرسـال خطـاب إلى د.
جابـر نصار والذي أبدى اسـتجابة هائلة لرأى النقابة ً
بناء على
ثقته بالرأي الفني للشعبة؛ نظرا ملا سبق وحدث في حالة قضية
كليـة الصيدلـة ،فقام على أثره بإيقاف األعمال بالقبة وتشـكيل
لجنـة بوجـود النقابـة ممثلـة فيهـا ،وتـم إرسـال خطـاب للنقابة
مفـاده أن أى تعديـل آخـر يخـص األعمـال بالجامعـة ،سـيتم
االسـتعانة بالنقابـة فيـه كجزء أساسـي مـن اللجان هـي وجهاز
التنسـيق الحضـاري ،باإلضافة إلى اإلدارات الهندسـية وفريق
العمل األصلي.
كذلـك يوجـد موضـوع كنيسـة الديـر بالشـرقية ،حيـث قامـت
الشـعبة بإعـداد تقريـر فنـي عـن املخالفـات وأعمـال الترميـم
الخاطئـة التـي تمـت علـى الكنيسـة بعـد زيـارة ومعاينـة قامـت
بهـا الشـعبة (فريـق عمل) ،وقد تم إرسـال هـذا التقرير لجميع
الجهات املعنية ولوزير اآلثار والجهات الخاصة بالكنائس.

مداخلة بسؤال من م .داليا فتحي :وهل تمتلك الشعبة من خالل النقابة
القـدرة على الضغط على الجهـات المختلفة لألخذ برأيها الفني واتخاذ
إجراءات لتفعيله؟
ً
يجيـب م .طـارق سـامى عارضـا حالة مميـزة لنجاح الشـعبة
فـي تفعيل وإنفاذ رأيهـا الفني والتي تمثلت في مواجهتها للقرار

لجنة التراث بمدينة حلب..

سـؤال مـن م .داليـا فتحي :وفيما يخص مدة الــ  15عاما المحددة لكي
يتـم بعدهـا المهندس بالتقـدم للحصول على درجة االستشـاري ،وهل
سيتم تخفيضها؟
م ماجد سـامي ..رئيس الشـعبة املعمارية :اللجنة االستشـارية
العليـا حاليـا تـدرس اقتـراح تغييرهـا بوضـع تصنيـف جديـد
متـدرج ،عبـارة عن :مهنـدس مبتدئ ،ثـم مهندس ممـارس ،ثم
مهنـدس خبيـر ،ثـم مهنـدس استشـاري ...وهكـذا ،وهـذا لـكل
الشعب.
المحور الثاني -النقابة والمشاريع القومية
سؤال من م .داليا فتحي حول المحور الثاني -النقابة والمشاريع القومية:
السـؤال مـن شـقين ،األول :مـا هـي أهـم المشـروعات القوميـة التـي
شاركت فيها الشعبة المعمارية ضمن نقابة المهندسين وقامت بدورها
كاستشاري للدولة فيما يخص العمل المعماري؟
الشـق الثانـي :مـا مـدى تقدير الدولـة واسـتجابتها للرأي الفني للشـعبة
وهـل تـراه الشـعبة مقـدرا بشـكل كافٍ أم غير كافٍ؟ ومـا الذي يمكن
للشـعبة عمله لتفعيل دورها وقراراتها بشـكل أكبـر وأكثر فعالية في
القضايا المعمارية؟
 م .محمـد حسـنين ..وكيـل الشـعبة املعماريـة :يوجـد عـدةنمـاذج ناجحـة مثـل موضـوع هـرم زوسـر ،حيـث كانـت هنـاك
مبـادرة ناجحـة من الشـعبة والنقابـة لحل املشـكلة والتي تمثلت
فـي أن تمـت أعمـال ترميـم بطريقـة خاطئـة وسـيئة ،ونظـرا
لـورود عـدة شـكاوى لنيابة األمـوال العامة في هذا الشـأن ،فقد
قامـت النقابـة بتشـكيل لجنـة فنيـة لدراسـة املوضـوع واعتبرت
النيابـة أن هـذه اللجنـة التي شـكلتها النقابة هي اللجنـة الفنية
املسـئولة عـن املوضـوع ،ومـن ثـم فقـد تعاونت الشـعبة مـع عدد
مـن االختصاصات املختلفة والتنسـيق مع جهـات أخرى عديدة
فـي هـذا املوضوع ،شـملت جامعـة القاهـرة وجمعيـة املعماريني
املصريني إلعداد دراسـة فنية وافية ،وقد تم بالفعل قطع شـوط
طويـل واتخاذ خطوات فاعلـة وجيدة في هذا املوضوع ،وال يزال
العمل جاريا.
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سـؤال م .داليا فتحي :هل من أدوار الشـعبة المعمارية أن تتصدى للخلل
التشـريعي والثغـرات القانونيـة والتي تسـمح بهـدم الفيلات والمباني
التراثية وخروجها من القائمة المسـجلة لهذه المباني ،وبالتالي القضاء

علـى النمـط المعمـاري والعمرانـي لمناطـق بأكملهـا فـي القاهـرة
واإلسكندرية ً
مثل؟
تحـدث م .ماجـد سـامي ..رئيـس الشـعبة بأنـه يأمـل أن تقـوم
جميـع النقابات الهندسـية في املدن العربيـة بما قامت به نقابة
املهندسين في سـوريا متمثلة في لجنة التراث بمدينة حلب من
أجـل الحفـاظ على تراث املدينة هناك ،وأننـا بحاجة إلى لجان
تـراث فـي كل املحافظـات واملدن العربية على غـرار تلك اللجنة
املوجودة بمدينة حلب.
ولكنـه يـرى أن هذا الدور هو دور مؤقـت للنقابة؛ ألنه ليس من
أدوار النقابـة في األسـاس إصدار قانـون لحماية التراث ،ولكن
دور النقابـة األساسـي مـن خلال الشـعبة هـو أن تفـرز وتهيـئ
املهنـدس مـن الناحيتين املهنيـة واالستشـارية التـي تمكنـه من
التعامل مع هذا التراث وترميمه والحفاظ عليه.
وأضاف م .محمد حسـنين ..وكيل الشـعبة املعمارية بأن خروج
املبنى من قائمة املباني التراثية يمكن أن يكون ألسباب منطقية
ً
ً
قانونيا ،وبالتالي يكون قرار خروج املبنى ً
صائبا،
قرارا
ومقبولة
أو أن يكـون خـروج املبنى من قائمة التراث يندرج تحت الفسـاد
اإلداري وليس بسبب التشريع.
 م .طـارق سـامي ..عضـو مجلـس الشـعبة أشـار إلـى أهميـةً
موضحا أن له عالقة قوية بحق امللكية وضرب
موضوع التراث،
ً
مثلا أنـه في الدول املتقدمـة املتميزة بتراثها مثل فرنسـا والتي
بها مجموعة من القصور الفخمة ذات الطرز املعمارية املتميزة
ولها حقوق ملكية ألصحابها ،وبالتالي ال تستطيع الدولة شراءها
مـن مالكيها وإنمـا تتدخل بطريقة أخرى ،وهـي أنها تقوم بدفع
مبالغ سـنوية محـددة ألصحاب هذه املباني ،لكـي ينفقوها على
أعمال الصيانة والترميم واملحافظة على هذه املباني.
كمبان
املسـجلة
وعندنا في مصر بالنسـبة للمسـاجد واألديرة
ٍ
أثريـة ،فـإن وزارة األوقاف تترك املسـجد أو الدير يعمل كما هو
وتتكفل هى باإلشراف عليه واملحافظة عليه كأثر ،ولكن املشكلة
تكمن في املباني غير املسجلة كأثر.
م .داليا فتحي :وهنا توجهنا بسـؤال فيما إذا كان يمكن لشـعبة عمارة
أن تتدخـل بعمـل مشـروع قانـون بضـم المبانـي التراثيـة واألثريـة غيـر
المسجلة؟
 م .أحمـد شـيبة أشـار إلـى سـلبيات قانـون اإليجـار القديـموأثرهـا علـى الثروة العقاريـة في مصر بصفة عامـة وأثرها على
املباني األثرية والتراثية املتميزة بصفة خاصة ،حيث قال :إنه من
ً
املفتـرض أن يكـون للنقابة دور في هذا القانـون وضرب مثل أنه
بنظام اإليجار
لـو هناك مالك لبيت من البيـوت التراثية ويؤجره
ً
القديـم بأجرة متدنية ،فإن هذا املالك لن يسـعى مطلقا لترميم
ً
وإصلاح هذا البيت أمل منه في اسـتصدار قرار بهدمه وإزالته
في أقرب فرصة ،وبالتالي فإنه سيتم بذلك إهدار قيمة اقتصادية
وقيمة فنية في ذات الوقت .وعلى النقابة أن تسعى بجدية لتعديل
قانـون اإليجار القديم للمبانـي ذات القيمة الفنية والتراثية؛ ألن
النقابة هنا لها دور فني أصيل في حماية هذه املباني.
القانون رقم  144لسنة ..2006
جار العمل
أخرى،
نظر
وطـرح م .ماجد ..رئيس الشـعبة وجهـة
ٍ
بهـا بالفعـل ،موضحـا أن الجهـاز القومـي للتنسـيق الحضـاري
برئاسـة املهنـدس /محمـد أبـو سـعدة يعمـل علـى القانـون رقـم
 144لسـنة  2006فـي شـأن تنظيـم هـدم املباني واملنشـآت اآليلة
للسـقوط ،ويسـعى املجلس إلنشـاء صندوق يقوم بالصرف على
املباني التراثية؛ ألن مصر بها كم هائل من املباني التراثية ذات
القيمة املعمارية.

حي سوق السالح..
وقد قامت الشـعبة بجولة فى شـارع سـوق السلاح والذي كان
الدكتـور صالح زكـي يرمم فيه ً
عددا من املباني التراثية وكانت
تجربـة مهمـة ومفيـدة ،وشـاهدنا كيـف أن ترميـم مجموعة من
املباني يسـهم في االرتقاء باملنطقة ككل ،ويجب تعميم التجربة
علـى القاهـرة التاريخيـة ككل واالهتمـام برفـع الوعـي لسـكان
هـذه املنطقـة بأهميتهـا وأهميـة الحفـاظ على ما بهـا من تراث
معماري وعمراني.
الوعي بالتراث المعماري..
وتابـع م.ماجـد بأن هناك ثلاث جهات يقع علـى عاتقها مهمة
نشـر الوعـى بالتـراث العمرانـي واملعمـاري وضـرورة الحفـاظ
ً
جميعا ،وهذه الجهات
عليـه بني جموع املعماريني ،بـل املصريني
الثالث هى:
 شعبة عمارة بنقابة املهندسني. جمعية املعماريني املصريني. لجنة العمارة باملجلس األعلى للثقافة.دور السكان..
بأنفسـهم
السـكان
يقـوم
املتقدمـة،
البلاد
فـي
وأضـاف بأنـه
ً
بالحفاظ على الحي الذي يعيشـون فيه ،ونحن نحتاج أيضا إلى
تمكني السـكان ذاتهم من االرتقـاء واملحافظة على األحياء التي
يقطنـون بهـا ،وأنـه من مصلحة السـكان املحافظـة على املباني
التراثيـة املوجـودة بمنطقتهـم؛ ألن ذلك من شـأنه أن يؤدي إلى
االرتقاء باملنطقة ككل.
وقد عقدت الشـعبة ندوة بالتعاون مع الجهاز القومي للتنسيق
الحضـاري اقتـرح خاللها عمل تطبيق علـى املوبايل يتم تعميمه
علـى شـباب املهندسين ،ويتيـح تصويـر أى مخالفـات معماريـة
وعمـل بلاغ فـوري بهـا يتـم رفعـه علـى موقـع جهـاز التنسـيق
الحضـاري؛ بحيـث يصبـح مـن السـهل التعامـل مـع مثـل هـذه
املخالفات في كافة أنحاء مصر.
وذكر أن العالم كله اآلن ال يعتمد في رصد ًاملخالفات املعمارية
علـى نـزول املفتشين فقـط ،بـل يسـتعني أيضـا بــ «السوشـيال
ميديـا» واألدوات التكنولوجيـة الحديثة الذكيـة ،وذكر أنه كانت
هناك مخالفات عديدة أيام ثورة يناير وكذلك سـرقات عديدة
ً
لآلثـار بمنطقـة سـقارة تحديـدا ،وقـام وقتهـا أحـد املهندسين
بعمل تطبيق على املوبايل يمكنه من اكتشاف السرقات وتحديد
ً
مواقعها ،ويمكن جدا تفعيل مثل هذه التطبيقات.
إعادة استخدام المباني التراثية واألثرية..
م .محمـد محمود:تطـرق الحـوار إلـى معاييـر إعـادة اسـتخدام المبانـي
التراثيـة واألثريـة ،مثـل وكالـة الغـوري وبيت السـناري وبيت السـحيمي،
وغيرها من المباني المميزة.
فقالـت م .إيمـان العجوز ..عضو مجلس الشـعبة :مـا دام هناك
معاييـر تـم وضعهـا السـتخدام هـذه البيـوت واملبانـي التراثيـة
دون اإلضـرار أو املسـاس بالحالـة اإلنشـائية وأمـن وسلامة
املبنـى ،فلا بـأس فـي ذلـك وال توجد مشـكلة فـي مسـألة إعادة
االسـتخدام ،مثلمـا يحـدث فـي بيـت السـحيمي مـن اسـتضافة
الزائريـن الذين يحضـرون الفعاليات الثقافية التي تقام ضمن
البرنامـج الثقافـي والـدور الثقافي الذي يقوم بـه البيت ،وتكون
االسـتضافة في داخل حدود معينة سـلفا ،وبالتالي يتم الحفاظ
علـى املبنـى ومـا به مـن مقتنيات ،أمـا إذا كان اسـتخدام البيت
سوف يؤدي إلى إلحاق أضرار به ،فهنا تبرز املشكلة ،مثل تراكم
األتربـة على املفروشـات واملقتنيات املوجـودة داخل املبنى؛ مما
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الشــعب
ُ

يـؤدي إلـى تلفهـا بسـرعة ،وتابعـت بأنـه البـد مـن تنميـة الوعي
بهـذه األماكن التراثيـة وإدراجها في قائمة املزارات السـياحية
ضمن البرامج السـياحية التي تقدم للسياح ،وبالتالي نزيد من
التعريف بها والحفاظ عليها في نفس الوقت.
سـؤال من م .محمد محمود ،حول شـروط المسابقات المعمارية ..هناك
تسـاؤل يشـغل الكثير من المهتمين بالمسـابقات المعمارية ،وهو :هل
هنـاك مسسـتجدات طـرأت علـى أسـس ومعاييـر تحكيـم المسـابقات
المعماريـة ومـا هـو انعـكاس هـذه التغيـرات علـى اللوائـح والقوانيـن
والتشريعات المختصة بهذا الشأن؟
أوضح م .محمد حسـنين ..وكيل ً الشـعبة بأن الئحة املسـابقات
املعماريـة الجديدة صـدرت حديثا بالفعل ،وكانـت إحدى نتائج
الجمعيـة العموميـة األخيـرة وتـم إصدارهـا واعتمادهـا مـن
املجلس األعلى للنقابة.
وأضـاف م .ماجـد رئيـس الشـعبة أنـه عنـد بدايـة تطبيـق هذه
الالئحـة الجديـدة للمسـابقات ،فـإن ذلـك سـوف يحـدث نقلـة
كبيـرة فـي ثقافة املسـابقات املعمارية ،وهذا املوضـوع كان محور
ً
مؤخرا
الندوة التي نظمتها لجنة العمارة باملجلس األعلى للثقافة
بتاريـخ  2017/ 1/ 11بعنـوان «املسـابقات املعماريـة والعمرانيـة..
اإلطار والتطبيقات» ،والتي ناقشـت كل ما هو متعلق باملسـابقات
املعماريـة؛ ألن موضـوع املسـابقات املعماريـة فـي مصـر ًيواجـه
صعوبـات داخل النقابـة وكذلك في النقابـات الفرعية أيضا من
ً
ودائمـا مـا تحـدث مخالفات ،وقـد أعلنا
حيـث تطبيـق الالئحـة،
ذلـك أكثر من مرة داخل املجلس األعلى للنقابة ،والبد من وجود
ضغط من مجلس النقابة على رؤساء املجالس الفرعية بضرورة
اتباع الالئحة وتنفيذ تعليماتها بدقة.
وتابـع م .ماجـد بضـرورة عمـل مذكـرة للنقيـب للتنبيـه علـى
رؤسـاء املجالـس الفرعيـة بااللتـزام بالالئحـة وعـدم تجاوزها
باملخالفـة ،وشـرح أهميـة الالئحـة الجديـدة لرؤسـاء النقابات
الفرعية.
وهنـا أشـار م .محمـد حسـنين ..وكيـل الشـعبة إلـى أن هنـاك
الجديدة وعدلت
التزمت بالالئحة
نقابات فرعية ،مثل البحيرة ً
ً
بالفعل من كراسة الشروط وفقا لالئحة ًالجديدة ،وأيضا نقابة
دمياط الفرعية بدأت في االستجابة أيضا.
المحور الثالث:البنية الهيكلية والتنظيمية
العامة للنقابة والشُّعب:
سـؤال مـن م .داليـا فتحي :هناك أصوات كثيرة من شـباب المهندسـين
المعماريين تطالب بضرورة إنشاء نقابة مستقلة للمعماريين.
وهنـا أشـار م .ماجد بـأن من يتعلـل ًبوجود مثل هـذه النقابات
كليـة خاصة
املسـتقلة فـي الخـارج ،فإنـه يوجـد أيضـا بالخـارج ً
بالعمـارة منفصلـة عـن كليـة الهندسـة ،وهنـاك أيضـا أقسـام
العمـارة التـي مـا تـزال تتبـع لكليـات الهندسـة ،وكل دولـة لهـا
نظامهـا الخـاص ،وليـس مـن املنطقـي أن نتبـع الخـارج فـي كل
شيء ،فلنا ما يناسبنا ولهم ما يناسبهم.
وتسـاءلت م .إيمان العجوز عن ماهيـة املعايير التي يمكن ً
بناء
عليها أن تظل الشـعبة داخل أو خارج نقابة املهندسين ،وأوضح
م .ماجد بأن املعيار األساسي هو عدم تضارب اللوائح ،وبالتالي
حـدوث خالفات بين النقابـات املسـتقلة وبعضها مثلمـا يحدث
بني الجامعات وبعضها!
وأشـار م .طـارق سـامي بـأن القانـون الحالـي للنقابـة يقيـد
مـن اسـتقاللية الشـعبة ،فلا توجـد لجـان مسـتقلة وال ميزانية
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مسـتقلة وأن من يقرر ميزانياتها ويتصرف فيها مهندسـون من
تخصصـات أخـرى بعيـدة عـن العمـارة ،وعلـى األقـل يمكننا أن
ُّ
نغير من قوانني النقابة بحيث تكون الشعب هى السائدة ،وحيث
إن الشق التشريعي غير مرن أو ضد فكرة إنشاء نقابة مستقلة..
إذن فاملتـاح ً
حاليـا هـو التغييـر فـي لوائـح النقابة ،أمـا إذا وجد
التشـريع املرن فإن فكرة النقابة املسـتقلة قد تكـون لها أفضلية
عند كثير من املعماريني.
ً
مواز بـدل من النقابة
واقترحـت م .إيمـان العجوز إنشـاء كيان ٍ
املسـتقلة للمعماريين ،ولكـن املهنـدس ماجـد ..رئيـس الشـعبة
أوضـح لهـا أن جمعيـة املعماريين تقـوم بهـذا الـدور علـى أكمـل
ً
وجـه وأنهـا فـي ندواتهـا األخيرة مثلا اسـتضافت مجموعة من
أبـرز املعماريين ،مثل راسـم بدران ،وعلي رأفـت ،وغيرهما من
األسماء الالمعة في مجال العمارة.
وعلـق م .فتحـي إمبابـي على هـذا املوضوع ..أال وهو أن ُإنشـاء
للمعماريين قـد يتبعـه خـروج وانفصـال شـعب
نقابـة مسـتقلة
ً
أخرى ،وهذا يعد تفتيتا للنقابة العامة للمهندسني ،مثلما حدث
ً
مؤخـرا مـن محـاوالت تفتيتهـا إلـى كيانـات
مـع الـدول العربيـة
صغـرى ،وذكـر أنـه إذا لـم تتحقـق مصالـح املعماريين داخـل
الكيـان الكبيـر للنقابـة ،فمـا الـذي يضمـن تحققهـا فـي الكيان
املستقل األصغر؟!
وعلـق م .طارق سـامي على ذلك بأن صـوت املهندس املعماري
ال يصـل؛ ألن القانـون النقابـي لـم يتغيـر مـن عـام  ،1974وأن
املعمـاري فـي معظـم دول العالم مسـتقل ً
تماما ،ويجـب أن نحقق
ً
هـذه االسـتقاللية فـي مصـر أيضـا ،حيـث إن حوالـي  % 90مـن
إيـرادات النقابـة سـببها املعماريون متمثلة فـي تراخيص املباني
واملنشـآت وغيرهـا .وتابـع بأنـه بغـض النظـر عـن وجـود نقابـة
مستقلة للمعماريني من عدمه ،ولكن على األقل يمكننا الحصول
على نسـبة من اإليرادات ونسـبة من الصـرف ،وكذلك الحصول
ً
على صالحيات أوسع من خالل اللجان ،فمثل عند تغيير قانون
ُ
البنـاء ،فالبد من من وجود املعماري على رأس املشـرعني الذين
يضعون هذا القانون.
وأضاف م .محمد حسـنين بأنه يوجد حوالي  680ألف مهندس
نقابي منهم حوالي  70ألف مهندس معماري بما يمثل نسبة % 11
من إجمالي املهندسني.
تحقيق طفرة مهنية..
ً
وأخيرا أضاف م .ماجد ..رئيس الشـعبة بأنه توجد اقتراحات
كثيـرة فـي هـذا الشـأن ،منهـا اقتـراح بإنشـاء اتحـاد النقابـات
الهندسـية ،وكذلـك محاولـة تحقيـق املقترحـات التـي تغيـر من
القانـون الحالـي التي تتيح صالحيات أوسـع للشـعبة املعمارية،
مثل دور املكاتب االستشـارية ،فنحن بصدد إلغاء مكاتب وبيوت
الخبـرة والعـودة إلـى املكاتـب االستشـارية بفئاتهـا أ  ،ب  ،جــ ،
وكمـا أن هناك استشـاري أبحاث تربة متخصـص ،يكون هناك
ً
أيضـا استشـاريون معماريـون فـي مجـاالت متخصصـة ،مثـل
ً
الفتحات ومسالك وساللم الهروب مثل.
وكذلـك يجـب أن يتحمـل املهندس املعمـاري مسـئولية التوقيع
علـى اللوحـات املعماريـة بنفسـه ،ومراعـاة التخصصـات
الهندسية األخرى املختلفة.
ويمكـن أن يتحقـق ذلـك مـن خلال الحـرص علـى تكثيـف
املشـاركة فـي اللجـان االستشـارية ولجـان املزاولـة وإجـراء
التعديلات الالزمـة لالرتقـاء باملهنـة ،وبذلـك نكون قـد حققنا
الطفرة املهنية التي ننشدها بالنسبة ملزاولي املهنة.

رؤية الشعبة المعمارية
حول ترميم قبة
جامعة القاهرة

رسالة من شعبة عمارة إلى رئيس جامعة القاهرة
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الشــعب
ُ

كنيسة كفر الدير األثرية
الشعبة المعمارية تعرض رؤيتها الفنية في عملية ترميم الكنيسة
الدير يشهد ظاهرة فلكية فريدة
الشمس تتعامد ثالث مرات سنويا علي كنيسة المالك ميخائيل بقرية كفر الدير
المهندس ماجد سامي :البد أن تتبنى الدولة
ً
حفاظا على التراث
عملية ترميم اآلثار المصرية
قامت شــعبة الهندســة المعمارية بالنقابة العامة للمهندســين بزيارة لدير المالك ميخائيل االثري بمنيا
القمح بعد ان ظهر خالل األشــهر الماضية ظاهرة لفتت انظار العالم اجمع ،وهي تعامد الشــمس ثالث
مرات سنويا علي كنيسة المالك ميخائيل بقرية كفر الدير.
وكنيسـة كفـر الديـر مـن الكنائـس األثريـة ،يعـود بناؤهـا للقـرن الرابـع
امليلادي ،وأكـد االب ويصـا حفظـي سـعيد كاهـن الكنيسـة علـي ان املذابـح
الثالثـة املوجـودة بالكنيسـة تشـهد تعامـد منتظم للشـمس ،حيـث تتعامد في
اليـوم االول مـن مايـو على مذبح القديـس مار جرجس وفي يـوم  6 /19تتعامد
علـى مذبـح امللاك ميخائيـل وجـاري اثبـات تعامدهـا يـوم 22اغسـطس وهو
يـوم االحتفـال بعيد العـذراء.
الشعبة المعمارية تعرض رؤيتها الفنية
في ترميم الكنيسة
مـن جانبـه لفـت املهنـدس ماجـد سـامي النظـر إلـى خطـورة ترميـم اآلثار
املصريـة بالجهـود الذاتيـة نتيجـة عـدم تبنـي وزارتـي اآلثـار والثقافـة عملية
ترميـم األثـر ،ممـا يؤدي إلى طمـس معالم االثـر حيث تكون الرؤية شـخصية
اكثـر للقائـم علـي عمليـة الترميـم ،واكـد علـى أن دعـم وزارة االثـار يمكن ان
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ضم وفد نقابة المهندسين
المهندس فايق جرجس االمين العام المساعد للنقابة
المهندس ماجد سامي رئيس شعبة الهندسة المعمارية
المهندسة أماني كفافي رئيس النقابة الفرعية بالشرقية
المهندس محمد محمد حسنين وكيل شعبة عمارة
المهندس وحيد مريد عضو اللجنة االستشارية العليا
المهندس االستشاري حمدي السطوحي
المهندسة مها ابو بكر عضو مجلس نقابة الجيزة
المهندس نبيه ابو الخير عضو شعبة بترول وتعدين
المهندس االستشاري كرم لطفي
وبعض اعضاء مجلس نقابة المهندسين بالشرقية

يكـون ً
فنيـا مـن خلال توفيـر الخبـرات ،وأشـار إلـى أن الشـعبة املعماريـة
عرضـت رؤيتهـا الفنيـة فـي عمليـة ترميـم كنيسـة كفـر الدير االثريـة حيث
لوحـظ اثنـاء الزيـارة بعض االخطاء فـي ترميم االثر ،منهـا ادخال عناصر
غريبـة على االثر مثل الحليات الخشـبية التي التتسـق مـع الحليات االصلية
للمبنـي وتغطيـة بعض هذه الحليات بالـواح من الفورميـكا ،وايضا البياض
املسـتخدم للطوب االثري املوجود بالكنيسـة والذي سـاهم في عملية اخفاء
دراسـة اعمق
للطوبـة االصلية ،واشـار سـامي إلـى انه كان مـن املمكن عمل ً
اليجاد وسـيلة لزيـادة صالبة الطوب االثري بحيث يترك مكشـوفاللحفاظ
علـي الشـكل االصلـي للطوبـة بلونهـا القديـم وأضـاف :هنـاك ايضـا املبني
جـزءا ً
الخدمـي املقـام بالكنيسـة وهـو مبنـي خرسـاني يحجـب ً
مهمـا منها
ً ً
يمكـن أن يشـكل تحميلا زائـدا علـى التربة ونصـح رئيس الشـعبة املعمارية
بإزالتـه تمامـا ،وأكد على ان شـعبة الهندسـة املعمارية تـدق ناقوس الخطر
مـن اجل الحفـاظ علي االثار املصرية حيث نخسـر الكثير منها اثناء عملية
الصيانـة والترميـم واضـاف  ..ان القائمين علـي كنيسـة امللاك ميخائيـل
بذلـوا الجهـد مـن خلال االمكانيـات املحـدوده املتاحـه ‘ في ظل عـدم دعم
الدولـة لهم ،واكد سـامي ان الشـعبة املعمارية لن تبخـل برؤيتها الفنية علي
اي اثـر فـي مصر .

| العدد  | 653مارس 2017

117

النقابات الفرعية تنبض فى عروقها الحياة

هيئة التحرير

حوار مع أول سيدة
تتولى رئاسة نقابة اإلسكندرية
“المهندسة سمر شلبي”
حوار مجلة المهندســين هذا الشــهر مع رئيس نقابة مهندســى الثغر الذى سُــمي على اســم أحد أعظم
قادة التاريخ اإلســكندر األكبر ،محافظة اإلسكندرية عروس البحر األبيض المتوسط والتي مر عليها حضارات
اإلغريــق والبطالمة والرومان والعرب والعثمانيين لتمر عقود طويلــة قبل أن يحتلها الجيش البريطاني في
يوليو  ،1882وليرحلوا بعد ســبعة عقود على يد ثورة يوليو ،1952ومن الثغر الذي شهد تاريخ مصر قطعة
ً
وهبوطا،
قطعــة ،يرحــل الملك فاروق في يوليــو ،1952ليمر في حياة المصريين الكثير مــن األحداث علوًّا
حتى جاءت ثورة  25يناير  ،2011ليخرج اآلالف من شــباب مصر ،مطالبين بالحرية والكرامة وحق المشــاركة
في بناء وتحديد مسيره الوطن.

أجرى الحوار :رئيس التحرير ..إعداد :صبحي عبد البصير
سـمر شـلبي واحـدة مـن نسـاء مصـر التـي فتحـت لهـا ثـورة  25ينايـر الطريـق
للخروج من احلياة اخلاصة إلى العمل العام ،فشاركت يف العمل النقابي ،وكان
أول وجود لها يف املجلس السابق ..وكما تقول“ :حلت على اإلسكندرية حضارات
خلفـت وراءهـا آثارهـا اخلالـدة إال اإلخـوان ،فلـم يتركـوا أثـرا إال الفـرح برحيلهـم
بلا رجعـة ،وقـادت مـع اثنين فقـط مـن زمالئهـا محمـد األشـقر وم .ماجد سـامي
املعارضـة الوحيـدة يف املجلـس األعلـى لنقابـة املهندسين يف املجلـس السـابق
وخاضت مقاومة ضد تسييس النقابة واستخدامها يف خدمة النظام السياسي
لإلخـوان املسـلمني ..ويف السـاعات األخيـرة التـي سـبقت قـرار املجلـس مبحاولـة
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طردهـا مـن النقابـة مـن خلال مجلـس التأديـب والقضايـا التـي رفعهـا املجلـس
السـابق ضدهـا ومثلهـم يف تلـك القضايـا الدكتـور سـليم العـوا ،عقـد املهندسـون
جمعيتهم العمومية لسـحب الثقة ،والتي متت بنجاح ،لتجد نفسـها على حد
قولهـا بعـد أشـهر قليلـة (مـن تأديـب لنقيـب) ،هـي املهندسـة سـمر شـلبي ..رئيـس
النقابة الفرعية لنقابة اإلسكندرية.
مجلـة املهندسين يف طريقهـا للتعـرف علـى احليـاة التـي دبـت يف النقابـات
الفرعية على امتداد ربوع الوطن ،ذهبت إلى اإلسكندرية لتجري مع نقيبتها
(م .سمر شلبي) هذا احلوار املتعدد األبعاد واجلوانب..

العمل النقابي..
رئيس التحرير :ما مفهومك عن العمل النقابي بصورة عامة؟
م .سـمر شـلبي :العمل النقابي هو عمل تطوعي ،هدفه األساسـي
التكافل بني املجتمع واملتخصصني في مجال معني مثل املهندسين
املتخصصين فـى مجال الهندسـة ليصبحوا متكاملين مع بعضهم
البعـض وكي يتـم إعدادهم للحياة بجميع جوانبها ،سـواء جوانبها
املهنيـة أو الخدميـة أو املعيشـية أو الرياضية ،و يتم ذلك من خالل
مؤسسـة تسـتطيع تجميع هؤالء مع بعضهم البعض وتحافظ عليهم
وتشـعرهم باالنتمـاء إليهـا ،وفـى الوقـت نفسـه تيسـر عليهـم بقدر
اإلمكان ما يواجهونه من املشاكل الحياتية.
رئيس التحرير :متى بدأتِ نشـاطك النقابي قبل توليك منصب رئيس النقابة
الفرعية باإلسكندرية؟
م سـمر شـلبي“ :بدايـة نشـاطى النقابـى فـى مايـو  ،2011حيـث
طالبنـى أحـد الزملاء املهندسين فـى اإلسـكندرية بدخـول
االنتخابات فى النقابة ،وألن كل صلتى بالنقابة كان دفع االشتراك
ً
وال أعلـم شـيئا عـن النقابـة ،وافقـت بعـد تـردد ثـم بـدأت أحضـر
اجتماعات ،ووجدت مشـكالت ،فلم تكن هناك جمعية عمومية وال
ً
انتخابـات ،كل هـذا حدث بفضل  25يناير ،فال ننكر فضلها وأيضا
فضل “مهندسني ضد الحراسة”.
وفـى هذه اللحظة سـألت نفسـى “كيف لم أهتم ولم أعرف شـيئا
عن بنقابتي؟ وبدأت أوصل ما فهمته لزمالئى املهندسين” وهكذا
بالتواصل مع زمالئى
أصبحت أكثر تواجدا ً ،وخاصة عندما بدأت َ
معـا علـى األوضاع ،ومـن ثم بدأنـا العمل على
املهندسين لنتعـرف
تغييرها ،وهذه كانت بدايتى فى.2011
إيجابيتنا أن نشارك..
رئيـس التحريـر :هل تقصدين أن ممارسـتك العمل النقابـي يرجع لثورة 25
يناير؟
م سـمر شـلبي :بالطبـع ،لقـد دفعتنـي الثـورة للخروج للمشـاركة،
هـذا مـا فعلـه الكثيرون مـن املصريني ،ولهـذا أعترف بكل بسـاطة
أننـي قبـل ثـورة  25ينايـر لـم أكـن أفهـم (يعنـى إيـه) مجلـس أو
حراسة ،وكيف تدار هذه النقابة ومن الذى يديرها .وهذه املؤسسة
ْ
ِملـك َمن؟ ،ولم أشـارك في النشـاط النقابي العظيـم الذي قام به
زمالء في جماعة “مهندسني ضد الحراسة”.
ً
مؤخرا عن طريق
اآلن ،أعمل بجدية على تعويض ما فات ،وأحاول
اسـتخدام الفيديوهـات والبوسـتات علـى الفيـس بـوك وعـن طريـق
الندوات أشرح لزمالئي املهندسني هذا الكيان (نقابة املهندسني)
املشـاركة ،فبها
وبـدأت أفهـم مـدى تأثير اإليجابيـة التي تنجـم عن
َ
تصبـح لـك القدرة على التغيير والقدرة علـى الفعل ومن ثم التغيير.
هـذا (وأنـا أؤكد) يتم برغـم اختالف وجهـات النظـر واالنتماءات،

وهنـاك فـرق أنـك تنتمـى ملؤسسـة مسـيرة فى اتجـاه معني ألسـباب
معينـة ،وبين أنـك تقـول إن املؤسسـة هـي بيتـك فتتسـلم القيـادة
وتحـاول إصلاح األوضـاع حتى تسـير فـى االتجاه الـذى ترغب أنت
فيـه -قـد نتفـق أو نختلـف فى بعـض القـرارات واالتجاهـات واآلراء-
هـذا طبيعـى ،ولكـن الذي لـن نختلف فيه أنـه البد وأن تكـون النقابة
ً ً
لصالح املهندسين؛ ألن امليراث ثقيل جـدا جدا ،وآخر مجلس (قبل
الحراسـة) قـام ببعـض التجـاوزات أعقبهـا  17سـنة كانـت النقابـة
خاللها مسيرة (بواسطة الحراسة)،وكانت النقابة ال تقوم بدورها..
كانـت النقابـة مجرد مـكان تدفع فيه اشـتراك الكارنيـه ،ثم ملجلس
ينتمـي النتمـاءات سياسـية أخذنـا فـى اتجاه آخـر ،كانت لـي تحربة
َّ
مريرة ،قدموني ملجلس تأديب ،وأوشكوا على سحب عضويتي.
ً
بعـد أكثـر من  19عاما تـم انتخاب مجلس يريـد إزالة الصدأ عن
النقابـة ،يريـد أن يعيدهـا ويضعهـا علـى الطريـق الصحيـح .وهذا
أكيد حمل ثقيل ولن يأتي بالنتيجة املرجوة إال باهتمام املهندسين
بكل انتماءاتهم ،وبكل آرائهم املختلفة.
كنت المعارض الوحيد..
رئيس التحرير :حدِّثينا عن تجربتك في المجلس السابق.
م سـمر شـلبي :مر على عضويتي باملجلس األعلى خمس سـنوات،
كنـت الفصيـل املعـارض فـى مجلـس اإلخـوان ،ملـاذا؟ ألن النقابـة
ً
سياسيا–
كانت بالنسبة لى هى عمل تكافلي اجتماعي مهنى ،وليس
السياسة والدين ليس مجالهما النقابة.
وأدى ذلـك إلـى كثيـر مـن التصادمـات بينـى وبين الفصيـل
السياسـى املسـيطر على املجلس ،ألسـباب سياسـية وكنت متحولة
للتأديـب وقتهـا ورفعـوا ضـدى قضيـة ،وأحضـروا فيهـا محاميهـم
األشهر د“ .سليم العوا”.
كنـا “ثالثـى” نقـود املعارضـة بوصفنـا أعضـاء املجلـس األعلـى
ً
وخصوصا فى مارس 2013
املقاومـة ضد باقى املجلس السياسـى،
وبعـد  30يونيـه ،عندمـا تـم اسـتخدام النقابـة لتصديـر فكـرة أنـه
توجـد نقابـة حريصة على العضو “بتاعها” الذى هو محمد مرسـى
املخطـوف لـدى الدولـة ،فـكان دورنـا إظهـار أن هـذا الـكالم ليـس
ً
صحيحا وأن املوضوع كله سياسى بحت ،فتم تحويلنا إلى التأديب..
كنـت أنا البداية ثم عندما دافع عنـى اثنان من الزمالء “أخذوهم
معايا” وهما املهندس محمد األشقر واملهندس ماجد سامي ،كانت
تهمتى أننى أسـتخدم صفحتى على الفيس بوك إلثارة الرأى العام
ضد مجلس النقابة (اإلخوانى).
فى ذلك الوقت ،املجلس السابق كان يعمل لصالح دولة اإلخوان،
وكانـت النقابـة مـكان تجمـع اإلخـوان ،حتـى الدسـتور خـرج مـن
النقابـة وأنـا عاصـرت تلـك األيـام ،فكنت أتحـرك وعندما شـكلوا
لجنـة الدسـتور طالبنـا نحـن الثالثـة أن يكـون أحدنـا فـى لجنـة
الدستور.
ً
وخصوصا عندما عرفنا أن هناك أسلحة
اتخذنا خطوات كثيرة
ً
وطعاما يرسل “لـرابعة” ،فكان البد وأن يكون لنا
تخرج من النقابة
دور يصـل للعالـم “مـش بس داخـل مصـر”؛ ألن دور النقابات محل
تقدير ..العالم كبير ومختلف .أما املجلس الحالي فالوضع مختلف.
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النقابات الفرعية تنبض فى عروقها الحياة
من التأديب إلى النقيب..
رئيس التحرير :حدثينا عن تجربتك مع المجلس الحالي؟
م سمر شلبي :بعد تردد ،تم ترشيحى كنقيب اإلسكندرية ..عندما
فزت فـى االنتخابات كتبت على(الفيـس بوك)”من تأديب لنقيب”
ً
 ،و”عسـى أن تكرهـوا شـيئا وهـو خيـر لكم” فبعـد تهديـدات بالقتل
وخطـف ابنتـي ،أصبحـت نقيـب مهندسـى اإلسـكندرية ،فكانـوا
يرسـلون تهديـدات بتفجير النقابـة وقتل املوظفني كـي يمنعونا من
سحب الثقة ،فكان البد وأن أحشد الناس كي يعرفوا ما يحدث فى
ً
وخصوصا أن غالبية املهندسين ال يعلمون التفاصيل ،وما
النقابـة
يحـدث بالنقابة– فـكان معظم الناس بالنقابـة إما منتمني لفصيل
سياسـى أو خائفين وصامتين ،وكنـا مقتنعين أن املوضـوع ليـس
مجـرد معارضـة ألننـا كنـا شـاعرين بالخطر الـذى يداهـم مصر.
كانـت مقاومتـى مـن البدايـة بسـبب تسـييس النقابـة ،فلم اترشـح
في النقابة من أجل منصب أو كرسـى ..أنا هنا كي أحقق الحاجات
التي تهم املهندسني.
أحد أحداث الصدام..
فى جمعية مارس  2013وقتها وأنا كنت رئيسـة لجنة املسـابقات..
كنـت أجلـس علـى منصـة املسـرح ،الحظـت أن الجمعيـة العموميـة
تمـرر قوانين املسـابقات كلهـا لصالح النقيـب ،واعترضـت وكانت
القاعـة كلهـا إخوان وقالـوا علينا “فلـول” “وحصل مشـاكل وبعدين
اسـتمرت األوضـاع بين شـد وجـذب” ..جميـع أعضـاء املجلـس
كانـوا عاملين ما أسـموه “مهندسين ضـد االنقالب” والـكالم وكل
الفيديوهات املؤيدة لإلخوان كانت من النقابة وأمام سـور النقابة
والنقيب وهيئة املكتب.
“املشـاكل الكثيـرة ثقلـت خبرتـى وثقلتنـى فـى إداريـات النقابـة
وجعلتنى أتدخل فيها وبدأت أفهم القانون ..كل ذلك أكسبنى خبرة
فى وقت قصير”.
فريق العمل سبب النجاح:
أول مبـدأ وضعتـه نصـب عينـي هو تكويـن فريق عمـل؛ ذلك أنني
كنت متأكدة من أنني لن أستطيع وحدى إنجاز شيء ،لذا كان البد
مـن البحث على مسـتوى النقابة العامة عن فريق عمل أنسـق معه،
كذلـك على مسـتوي اإلسـكندرية كان ال بـد من إيجـاد فريق العمل
أعمـل بـه داخـل اإلسـكندرية ،وكان شـرطي ألعضـاء هـذا الفريـق
أن يكـون الزملاء املهندسـون مؤمنين بمفهـوم العمـل التطوعـي
ً
وليس البحث عن املناصب .لم يكن هذا سـهل بسـبب نظرة عموم
املهندسين السـلبية لزمالئهـم املهتمين بالعمـل النقابـي ،حيـث
يرونهم مهتمني باالنتخابات ألهداف شـخصية ولتحقيق اسـتفادة
ما.
فزنـا فـى االنتخابـات ..كان السـن الصغيـر أكبـر ميـزة بقائمتـي
الفائـزة ،حيـث كان أكبـر مهنـدس معنـا ،عمـره  52عامـا ..واثنـان
فقط ،فوق الخمسني.
نشاطي النقابي..
رئيس التحرير :حدِّثينا عن نشاطك النقابي.
كان مسـتويني ،األول :على املجلس األعلى ،حيث هناك اعتبارات
كثيـرة ،منهـا وجـود ثقافـات مختلفـة ،والقـرار الـذى يصلـح
لإلسـكندرية ،قـد ال يصلـح ملحافظـة أخـرى .املسـتوى الثانـى :هـو
إدارة نقابة اإلسـكندرية ،حيث إنني صاحبة القرار األول مع فريق
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هيئة التحرير

العمل بالنقابة.
ثقافة االختالف..
مـن اليـوم األول ،صممـت أن نعمل بأسـلوب مؤسسـى ،فكان البد
مـن البـدء في بناء مؤسسـة ،واتفقنا من أول يـوم أن يكون كل زميل
مـن أعضـاء مجلـس النقابـة مسـئوال عـن ملـف ..والحمـد للـه هـذا
األسـلوب أتـى بنتائـج جيدة جـدًاً .
طبعا هنـاك فكر مختلـف لكن ال
توجـد مشـكلة ..كنـا نجلـس ونتكلـم ونتناقـش ..وعندمـا نصـل إلـى
مرحلـة معينـة من االختالف الـذي قد يؤدى إلى مشـاكل تؤثر على
مصالـح املهندسين كنـت آخـذ القـرار بنفسـي ،حيـث إن املصلحة
العامة تحتم علينا ذلك.
موظفو نقابة اإلسكندرية..
رئيـس التحريـر :يبـدو أن لديـك تجربـة هامـة فـي إطـار تطويـر الهيـكل
اإلداري ..نريد أن نعرف التجربة كاملة ألهميتها ،وضرورة التعرف عليها.
م سـمر شـلبي :فـي البدايـة واجهت مشـكلة أساسـية وهي ضعف
وأحيانا انعدام ثقافة العمل لدى موظفي نقابة اإلسكندرية ..ثقافة
تعامـل املوظفين مـع النقابة أو ثقافتهـم عند التعامل مع أنفسـهم؛
األمـر الـذى أدى إلى عدم ثقة املهندسين فى النقابـة ،وهذا األمر
كان يؤملنا جميعا باملجلس.
ً
وضعنـا هدفـا وهـو بنـاء الثقـة بين النقابـة واملهندسين ،فقمنـا
بعمليـات إحالل وتجديد طوال الوقت حتـى يومنا هذا ،ومن املفيد
القـول بـأن املجهود اإلداري الـذي يتم بذله لتطويـر العمل اإلداري
غيـر ظاهـر للزملاء املهندسين ،وهـو عمـل يتـم علـى مدار شـهور
وربمـا سـنوات ،وهـم لن يالحظوه ويشـعروا بقيمتـه إال في مرحلته
األخيرة.
على سبيل املثال ،قمنا بجعل بطاقة العضوية تستخرج فورا ،ومن
ً
وتدريبا
أجل ذلك قمنا ببناء منظومة معقدة ومكلفة شملت برامج
ً
مسـتمرا للموظفني علـى هذه املنظومة حتى يحصـل املهندس على
بطاقـة العضويـة فى الحـال ،هذا املجهود شـعر بقيمتـه املوظفون،
وبدأوا يفخرون بكونهم موظفني بنقابة املهندسني.
فن اإلدارة..
 تم إنشـاء إدارة للموارد البشـرية وعمل وصف لكل وظيفة وبناءهيكل إدارى واضح لكل الوظائف بمستوياتها املتعددة سواء الدنيا
والوسطى والعليا.
 سـعينا للحصـول علـى شـهادة األيـزو  ،2008ونسـعى للحصـولعلـى األيـزو لعـام  2015وكان لهـذا تأثيـر كبيـر علـى املوظفين
أنفسهم ،وأصبح لكل موظف دور فى النظام عليه القيام به حسب
اإلجراءات املحددة.
 تمت تغطية تكاليف الحصول على شـهادة األيزو من قبل شركةفودافون ،وذلك بعد حدوث مشـكلة بيننا وبينهم فقدموا لنا األمر
على سبيل املصالحة.

المنح والحوافز:
 كانـت هنـاك معارضـة قويـة فـي البدايـة إلعـادة توظيـف املنحوالحوافـز وربطها بالقدرة على اإلنجـاز واالبتكار فكان الكل يأخذ
 ،% 100قمنـا بابتـداع منحـة اسـتثنائية ..مـن كانـت أجورهـم دون
الــ 600جنيـه ،كنـا نقـدم ً
مرتبـا قيمتـه 600جنيـه كاملا ،بخالف
الحوافـز التـى تؤخذ بنـاء على اإلنجـاز ،ولكن رفع املرتـب كان يتم
بشـرط عدم الحصـول على جـزاءات ،بعد الغالء وارتفاع األسـعار
تـم رفـع املرتـب مـن  600جنيـه إلـى  800جنيـه مـن أول هـذا العام
 ،2017وكان الحافز يعتمد على عدة عوامل ،ومنها (حسن املظهر/
النظافة  /طرق التعامل /االبتكار).
إعادة الهيكلة..
كان هنـاك عـدد كبيـر مـن املوظفين بالنقابـة يبلـغ أكثـر مـن
خمسـمائة موظـف ،وكانـت مرتباتهـم كافيـة ألن تفلـس النقابـة..
واعتـادوا علـى عـدم العمـل ،وكان الواحـد منهـم يعتقـد أنـه يأخـذ
مرتبه نظير حضوره العمل ال غير ،تم تغيير كل ذلك ،حيث قمت:
أوال :إعـادة توظيـف بعضهـم فـي مواقع تناسـبهم ،أكثـر من تلك
التـي كانـوا موجوديـن بهـا ،ومثـل هـؤالء نسـبة تصل إلـى  % 30من
إجمالي املوظفني.
ثانيا :قمت بفصل حوالى  % 25من اإلجمالي العام.
ً
ثالثا :تم تغيير فريق العالقات العامة واإلعالم ،وأحضرت فريقا
ً
جديـدا ً
تمامـا؛ ألن الفكـر نفسـه غيـر موجـود .رابعا :أصبـح هناك
نظام للثواب والعقاب والتحفيز للموظفني املبدعني.
نموذج فريد للثواب والعقاب
وجرأة في اتخاذ القرار..
منذ شهرين أو ثالثة أشهر كان ّ
لدي في النادى ثالثة هم أعمدة
للعمل الشـاق والدؤوب والكـفء ،كل واحد منهم ال يزيد مرتبه عن
 400أو 500جنيـه ،ويعملـون طـوال النهـار وبلا توقـف ،ومـن غيـر
ً
قـرارا في املجلس
معقـول أعطـى مكافآت باسـتمرار ،لذلك أخذنا
بمنحة تميز كل شـهر بلغت  1500 - 1000جنيه ،باإلضافة ملرتبهم
ألنهم يستحقون .
المرأة والعمل النقابي..
 لدينـا سـؤال هـام ..مـا تأثيـر كونك سـيدة علـى عملك ،وهل سـبَّب لكِمشاكل؟
م سـمر شـلبيَّ :
لدي مشـكلتان ،األولى :أننى سـيدة ،والثانية أننى
صغيـرة السـن ،فأنـا أول وأصغر سـيدة رئيسـة نقابة فرعيـة ،وقد
سـبب ذلك مشـكلة من زاوية نظرة املهندسين لي“ ،نحن متعودون
فـى مصـر أن يكون عمر املسـئول فوق السـتني سـنة فأكثـر”“ ..وهنا
البـد أن نشـكر ثـورة ينايـر؛ ألن ذلـك مـن تأثيـر ثـورة ينايـر ،علـى

الـرؤى واتخـاذ القـرارات ،فمـن خـرج بالثـورة هـم الشـباب ،ولعل
السن الصغير يكون لديه الجرأة في اتخاذ القرار”.
يجسـد املجلـس املنتخب الحالي عالقة الرغبـة في العمل واألداء
والهـدف والخبـرة ..العالقـة بني االثنني ،فيمكـن أن تعرقل الخبرة
الرغبـة والحمـاس لالنطلاق نتيجـة أسـباب كثيـرة جـدا ،وهـو ما
يجعلنا ندعو املهندسين أن يكتسـبوا خبرات ليكـون عائدهم أقوى
عند توليهم املسئولية.
هناك من لم يقرأ القانون ،فتفسير القانون فى حد ذاته يختلف،
وخصوصـا أن قانـون النقابـة بـه أخطـاء إمالئية كثيـرة وتضارب،
ً
ً
ناجحا وغير ملم بالقانون.
إداريا
فال يصلح أن تكون
البعـض يظـن أن رئاسـة النقابـة سـلطة مطلقة وهـو على خالف
الواقـع  ،طبعـا عندما كنت في االنتخابات ،بعض املهندسين قالوا
إننـى لـن أنجـح؛ ألن ذلـك يتنافـى مـع اإلسـكندرانية “السـيدات”،
فقلـت “بالعكس ،أنا سـأفوز فى اإلسـكندرية وبأصوات السـيدات”
فكانوا دائما يقولون السـيدات ينتابهن الغيرة من نجاح أي سـيدة،
ً
ً
متفاهما يعبـر عنهم،
فقلـت لهـم “إن النـاس تريـد أن تـرى فريقـا
وهذا ما تمكنت من عمله ،فقد حصلت على فريق متفاهم فى سن
معقـول فـى األربعينيـات من عمرهـم ،قادرين على العطـاء ،فمثال
النائـب البرملانـي املهنـدس /هيثـم الحريري هو شـاب ولكنه اسـم
معروف وله ثقل في املجتمع ،فالناس تجاوبت ووثقت فيهم”.
“سارة” ابنتي وحبيبتي وصديقتي
وهي سندي والسبب في نجاحي..
رئيس التحرير :مهندسـة سـمر شـلبي ،أنت سيدة ومهندسـة تعملين في
العمـل العـام الـذي يأخـذ الكثير من وقتك ومشـاغلك ،ولكنك أيضـا أم ..ما
الذي تعنيه هذه التجربة بالنسبة إليك؟
م سـمر شـلبي :من أكبر نعم الله ّ
علي هى ابنتي الوحيدة “سارة”،
هـي فـي الصف الثانـي الثانـوي ،هى إنسـانة بطبيعتهـا عاقلة ،لوال
فطنتهـا ولـوال اسـتيعابها لألمـر بمجملـه رغـم صغـر سـنها ورغم
انشـغالي عنهـا ،فقـد اسـتطاعت املحافظـة علـى نفسـها وعلـى
وجودهـا فـى املجتمـع وعلـى دراسـتها ،وتحملـت تقديـم املسـاعدة
والحب إلى والدتي املصابة بالشلل.
ابنتـي “سـارة” هـي مـن اتخذت قـرار خوضـي لالنتخابـات ،بعد
مناقشـتي معهـا وتأكيـدي لهـا أنهـا رقـم واحـد بالنسـبة لـى .قلـت
لسـارة “لـو تأثـرت دراسـتك سـأترك الدنيـا وأجلـس بجـوارك ..لـو
تأثرت بأصحابك وسن املراهقة سأترك الدنيا وأجلس بجوارك”،
ِ
وعندمـا حدث وتأخرت دراسـيا بعض الشـيء ،جلسـت معها وقلت
لهـا “سـأترك النقابـة مـن أجلـك ،فرفضـت ورجعـت مـرة أخـرى
ملستواها ،وقد فعلت ذلك استيعابا منها لحاجة املجتمع لي”.
أذكر يوم انتخابات اإلعادة كان يوم جمعة ،وكان السبت امتحان
مادة التاريخ ،قلت لها “هل ستأتني معي أم ستظلني بالبيت ملذاكرة
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النقابات الفرعية تنبض فى عروقها الحياة
التاريخ”؟ فقالت عبارتها املؤثرة:
“أشوفه وهو بيتكتب معاكى يا أمي”.
للنقابة..
تركت عملي وتفرغت
َ َّ
كان َّ
لـدي شـركة ،وبعـد الثـورة قـل العمـل؛ ألننـي مهندسـة عقود
دوليـة ،فبعـد الثورة لم يكن هناك عمل متوافر ،كنت أعمل من هنا
ألصحابـي فى الخارج ،وبعد ذلك عملنا شـركة للطاقة الشمسـية،
وأنـا عضـو مجلـس إدارة ،فتركتهـا لزمالئـي إلدارتهـا وتفرغـت
ً
للنقابة ،فأنا ال أستطيع عمل غير ذلك ،فأنا إما أقوم بعمل الشيء
على أكمل وجه وإما ال.
التواصل بين مجلس النقابة ،والمهندسين..
رئيـس التحريـر :هل يمكن أن تطلعينا علـى طبيعة العالقة بينك والمجلس
من جهة ،وبين المهندسين؟
م .سـمر شـلبي :أول خطـوة فـي مواجهـة الفجـوة بين النقابـة
واملهندسين هـو التواصـل ،ولهـذا اهتممنـا بالعالقـات العامـة
واإلعلام مـن أجـل التواصـل مـع الجميـع ،واسـتخدمنا فـي ذلـك
“الفيس بوك” و”تويتر” و”واتس آب” ،وخصصنا مسئولني للرد على
تعليقـات واستفسـارات املهندسين علـى “السوشـيال ميديا” ،حتى
يشـعر الجميـع أن هناك من يسـتمع لهم ،ويقدر مشـاركتهم ويهتم
بهـا ،وكمـا قلـت “عـدد مهندسـي اإلسـكندرية  80ألـف مهنـدس،
والحمـل ثقيـل وكل مـا فعلنـاه حتـى اآلن هـو مجـرد بدايـة ومـا زال
ً
الطريق طويل”.
قيمة المشاركة..
لكـي يحـدث تواصـل كامـل يجـب أن يبـدأ املهندسـون أنفسـهم
باالهتمـام بشـئون النقابـة ،ولألسـف هنـاك بعـض املهندسين
يقولـون إنهـم ال يتعاملـون مـع “الفيـس بـوك” و”تويتـر” ،ويـرون أن
التواصـل يتحقـق بـأن تذهب إليهـم ،وهـؤالء نفكر دائما فـي أفكار
جديـدة للتواصـل معهـم ،مثل إقامـة حفالت ومسـابقات رياضية،
ً
أعـدادا كبيـرة مـن املهندسين ،وخلقنـا
وهـذه األنشـطة جمعـت
حالـة من املـودة والعالقـات االجتماعية املتميزة بني أعـداد كبيرة
منهـم ،ومنهـا تكوين فريق فـي كرة اليد ،وسيشـارك في البطوالت
الرياضيـة ،ولدينـا ملعـب كـرة قـدم صغيـر فـي النـادي ،ونسـعى
إلقامـة ملعـب أكبـر وتكويـن فرق فـي كل األلعاب ،ولكـن الذي تمت
املوافقـة عليـه حتى اآلن هو كـرة اليد ،ونتمنى أن تتـم املوافقة على
باقي األلعاب قريبا.
القـرار النهائي باملجلس هو قرار األغلبية ..وعموما مجلس نقابة
ً
اإلسـكندرية ليـس منفصلا عـن املهندسين ،وأنـا علـى املسـتوى
الشخصي أتواجد دائما وسط املهندسني.
ورسالتي للمهندسين..
رئيس التحرير :ما الذي تطلبينه منهم لتحقيق هذا التواصل؟
م .سمر شلبي :ورسالتي للمهندسني ،أنهم يجب أن يتخذوا خطوات
إيجابية في التواصل مع النقابة ..يجب أن يشارك املهندسون في كل
فعاليـات النقابة كل حسـب وقته واهتماماته ،وأن يشـاركوا بقوة في
الجمعيات العمومية وفي االنتخابات ،وأطالب الجميع بأن يسـأل ما
يشاء عن النقابة وقوانينها ودورها ،ويدخلوا على صفحات النقابة،
وهنـاك خدمـات كثيـرة للمهندسين ،علـى الجميـع أن يتمتـع بهـا،
ً
وباملناسبة في نادي املهندسني نقدم خدمات الشهر العقاري وكشفا
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ً
فنيا على السـيارات ..ورسالتي للمهندسين “تعالوا وشاركوا” ،وعلى
األجيـال الكبيـرة أن تنقـل خبراتها لألجيال الجديـدة عبر النقابة،
وعلـى كل مهنـدس أن يتخـذ خطـوة تقـارب تجـاه النقابـة ،وأناشـد
الجميـع أن يتابعوا أنشـطة النقابة ويشـاركوا فيهـا ،فالنقابة تغيرت
عما كانت من قبل ،وستتطور أكثر بمشاركة الجميع.
ونتيجـة لذلـك ،اآلن تحسـنت عالقة املجلس باملهندسين بنسـبة
 60إلـى  % 70وهـى نسـبة ليسـت ُمرضيـة ،والبـد أن يكـون لـدى
املهندسين ثقة باملسئولني ،والبد من التواصل من خالل العالقات
العامة واإلعالم.
رئيـس التحريـر :اإلسـكندرية عـروس المتوسـط ،اجتمعت عليهـا حضارات
العالـم القديـم ..كيـف تتعامـل نقابـة اإلسـكندرية مع مشـكالت مدينتها
العريقة؟
م .سـمر شـلبي :أغلب مشاكل اإلسكندرية أساسها هندسي ،ومن
أهـم املشـكالت البنـاء املخالـف ،مشـكلة ضخمة في اإلسـكندرية،
لدرجـة أن هنـاك مبنى مـن ً 14
دورا بدون أساسـات أصال ،ومقام
علـى لبشـة ،وأول طـرف خيـط فيها هم “مهندسـو األحيـاء” الذين
كان يتـم عملهـم بشـكل عشـوائي ،وتصدينـا لهـذا األمـر ،وأرسـلنا
للنـاس كلهـا بأنـه ال يجـوز محاكمـة أحـد إال فـي وجـود ممثـل عـن
النقابة.
ومـن جانبنـا كنقابـة نتعامـل مـع ملفـات تلـك املشـاكل مهنيـا،
ونتواصـل مـع املسـئولني بهـذا الشـأن ،ونعقـد مؤتمـرات ونـدوات
وحلقات مناقشـة ،ونرسـل نتائجها للمسـئولني ،ونتواصل أيضا مع
نـواب البرملان عـن محافظة اإلسـكندرية ،ونناقش كل مشـروعات
القوانين ذات الصلـة بالجانـب الهندسـي ومهنـة الهندسـة
واملهندسني.
ونحـن نتواصـل مع جميع املؤسسـات في اإلسـكندرية ،ومع جميع
الجهـات التـي يعمـل بها مهندسـون ،مثـل املينـاء وشـركة الكهرباء
والصـرف الصحـي والشـركات الخاصـة والجامعـة ،ونتواصـل
مـع املهندسين في تلـك الجهـات ،ونكـرم املتميزين منهـم ،وهكذا
ً
جـزءا فاعلا فـي املجتمـع السـكندري ،لدرجـة أن
صـارت النقابـة
االحتفـاالت التـي يقيمهـا نادي املهندسين أصبحـت عالمة مؤثرة
في اإلسـكندرية كلها ،سـواء أكانت احتفاالت في مناسـبات وطنية
أو دينيـة أو عيـد اإلسـكندرية ،ويشـارك فيهـا ويتفاعـل معهـا كل
ً
ً
األعمار سواء أطفال أو رجال أو سيدات.
التفاعل مع المجتمع السكندري..
باإلضافـة لهـذا ،نعمل بروتوكوالت مـع كل الجهات ،في مقدمتها
السـيرك وشـركات األطعمة واألدوية واملالبس والطيران واألوبرا،
وكلها تقدم تخفيضات للمهندسني.
ملفات مهمة..
رئيس التحرير :ما أهم الملفات التي تولتها النقابة الفرعية باإلسكندرية؟

تطوير المنشآت..
تطويرا ً
ً
مهما في مقر النقابة في الشاطبي،
م .سمر شلبي :عملنا
بدأنـا بالجـراج ،وقمنـا بصيانـة ملولـد الكهربـاء ،وتمكنا مـن جعله
ً
جاهـزا للعمـل فور انقطـاع الكهرباء عن مدينة اإلسـكندرية خالل
ثـوان ،وأنشـأنا مخـازن لألرشـيف فـي صـورة أكثـر حضاريـة؛ مـا
ٍ
جعـل الناس يشـعرون بـأن املكان أصبـح أفضل ،وفى الـدور الثاني
استطعنا توفير مسطح ،ونقوم بتجهيزه ليصبح مركز تدريب.
الـدور األرضـي أصبـح مناسـبا ومعـدا السـتقبال جمهـور
املهندسين ،بينمـا الـدور األول بـه املديـر واملسـرح الـذي يمتد إلى
ً
الـدور الثانـي ،ويضم الثاني أيضا صالة تدريـب ،وعملنا تعاونا مع
شركة جيلكون ،سنوفر املكان وهم يمدوننا باألجهزة.
الـدور (الثالث) والذي به مكاتب النقيب ،سـيكون آخر ما تطاله
يد التطوير ،وحتى نوفر املوارد املالية له ،ألنه ال يليق أن يكون هناك
مجلـس بـدون حجـرة اجتماعـات أو بوفيه مـع الواجهـة والتكييف،
وكان هدفنـا توفير مـوارد حتى نخفض العبء على النقابة العامة،
فمواردنـا هـي الدمغة ،ثم باقي األنشـطة ..ومن املعـروف أن موارد
التدريب محدودة؛ ألننا ال نسعى للربح من خالله ،بينما الرحالت
نكتفي بأن تصرف على نفسها.
بالنسـبة للمعمـورة لدينـا ثالث عمـارات حالتها مزرية ،وسـنبدأ
في تطويرها قريبا ،أما عمارات شاطئ النخيل فحالتها سيئة جدا
وال تالئم الوضع االجتماعي للمهندسني وعائالتهم ،وأنا مع بيعها.
بشـكل عـام ..ودائمـا نحن نراعـى أال نلقـي بأعبائنا علـى النقابة
العامـة ،وفوجئنـا فـي العـام املاضـي بانهيـار فـى نادى املهندسين
بسـابا باشـا ،وهـذا العـام ظهـر لنـا انهيـار رأس الحاجـز الذى هو
اللسان البحري ،ونقوم بهدمه وإعادة بنائه.
مشكلة برج العرب..
كان لدينـا مشـكلة فسـاد فـى مشـروع بـرج العـرب ،والبـد مـن
التصـدي لهـا ،جرى إقصاء الفريق الفني واإلداري باملشـروع ،وتم
ذلـك علـى مراحل حتـى ال نهدم “املعبـد” ..أقصينا أعضـاء الفريق
ً
ً
واحـدا واحـدا ،وبعدهـا تـم تعيين فريـق جديـد يتحمل املسـئولية،
وهنـاك بالغـات فـى النيابـة ..وإن شـاء اللـه سـيتم االنتهـاء مـن
املشروع في منتصف هذا العام.
النادي..
كان لدينـا مشـكالت ضخمـة بالنـادي ،حيـث كان عندنـا مديـر
صيانـة “طلـع مـن السـجن علـى النـادي” ..يعنـي ،كان “جهـادي
تكفيـري” ،تخـرج فـي الكليـة علـى السـجن ،ومـن السـجن بعدهـا
بأسـبوع ُعين فـي النقابـة ،وجـاء إلينا فـى نادى املهندسين بسـابا
باشـا ،لذلـك كان النـادي فـى حالـة مزريـة ،وهـذا طبيعـي ،وكان
البـد مـن تغييـر هـذا الفكـر ،وتم عمـل إدارة هندسـية ،واسـتطعنا
تحويل الخسائر التي كان يتعرض لها النادي إلى أرباح ،من خالل
إيرادات النادى ،وكذلك إيرادات النقابة.
نحـن نضـع البـذور و-إن شـاء اللـه -سيشـعر الزمالء املهندسـون
بثمارهـا بعـد أربـع أو خمـس سـنوات ،منهـا الترتيبـات اإلداريـة
واألنظمـة ،والتي لـن يظهر تأثيرها اآلن ..أيضـا قمنا ببناء قيادات
بالنقابـة والنـادي ،فنحـن نركـز علـى التدريـب طوال الوقـت ،وكل
العاملين يتدربـون بجديـة ،التدريـب ليـس مجـرد شـهادة ،وهناك
متابعـة وهنـاك بروتوكـوالت مـع األكاديميـة ،أسـتطيع القـول بـأن
نقابـة اإلسـكندرية سـيرتفع مسـتوى الخدمـة بهـا خلال الفتـرة
القادمة وليس خالل هذه الفترة.

مشكلة أرض سابا باشا..
هناك شـقان :شـق قضائي وهـو مازال في القضـاء ..والقضاء فى
مصر يأخذ سنوات ،وشق سياسي يدور حول التفاهم ،وحل مشكلة
أرض سـابا باشـا يجب أن يكون بالتفاهم .بعض مؤسسـات الدولة
تورطـت بسـبب حكـم أو قـرار مـن املسـئول فـى تلـك الفتـرة ،وهـم
اإلخـوان ،ونحـاول ً
حاليـا مـع سـكرتير عـام املحافظـة حل املشـكلة
بشكل ّ
ودى.
ُ
نـاد شـعبي ..بمعنى،
كان النـادي يـدار علـى مـدى تاريخـه وكأنـه ٍ
كان يضم مسـتويات ال تليق باملهندسين ،وكانت املجالس السـابقة
تستخدم ألغراض أخرى ،وكانت السلوكيات ال تليق بصورة عامة.
اهتممنـا باملوظفين ومالبسـهم واهتممنـا باملـكان ونظافتـه..
ً
نظاما فـي الدخول
بعـد ذلـك بدأنا نضع قواعد للسـلوك ،وأنشـأنا
والخـروج والجلوس في النـادي ،وأجرينا بعض التطوير في املباني
لتوفيـر الخصوصيـة مـن تغيير أبواب ،وقد اسـتلمنا النـادي بعجز
 1600000في شهر  2014/ 5وحولنا هذا العجز إلى فائض ،إضافة
ً
إلـى  ،600000عـام  2015حققنـا فائضا  98ألـف جنيه ،وزيادة في
األصول “اثنني مليون ومائة ألف” ،وكانت النقابة العامة مسـاهمة
بمليون ونصف.
مرسى مطروح..
هـذه األرض كانـت مخصصـة منذ عـام  ،2000ولم تسـتفد منها
النقابـة ،وتـم صـرف مليـون جنيـه عليهـا خلال أربعة عشـر ً
عاما
دون اسـتفادة ،وتصل مساحتها إلى  6200متر مربع ،وموقعها آخر
شـاطئ كليوباتـرا أمـام البحـر ،وهي تجـاور البحـر ،وموقعها أكثر
من رائع ،وكان هناك طمع في األرض.
تم اسـتخراج التراخيص العام املاضي وتم طرحها ،ولم يأت إال
عرض وحيد ،وتم إسـنادها باألمر املباشـر للقوات املسلحة -جهاز
ً
إداريـا ،ويتـم
الخدمـة الوطنيـة ،وسـيتم بنـاء “ 32شـاليه” ومبنـى
اسـتخدامها بشـكل فندقـي ،ولـم يتـم التصـرف فيهـا بالبيـع حتى
اآلن ،وهـذه أصـول جديـدة تضـاف إلـى النقابـة ومـكان رائـع بـكل
املقاييس وال يمكن بيعها.
المسرح..
املسـرح طورناه بشـكل كامل ،وصـار له هيبة وشـكل مميز ،ولكنه
لألسـف ال يتسـع سـوى لتنظيـم حفلـة صغيـرة أو لعقـد مؤتمـرات
وندوات ،كما نستضيف على خشبته بعض الفرق املوسيقية.
المجلة للجميع..
رئيس التحرير :هل لديك مالحظات بخصوص المجلة؟
م .سـمر شلبي :أرى أن تعبر املجلة عن املهندسني جميعهم ،سواء
َمـن يعمـل وينجـز َ
ومن ينتقـد ..علينا جمـع األطراف جميعهـاَ ..من
يريـد الترشـح والـذي يراقـب ،وننسـق مـع بعضنا البعض ،ونسـمع
بعضنـا البعـض ،ويجـب علينـا أن نستفسـر قبـل إلقـاء اتهامـات
جزافيـة ،فليـس مـن الصالـح أسـاليب الهـدم ،وال يجـب أن يكـون
ً
البنـاء الـذي أقف عليه مكونـا من أنقاض َمـن كان قبلي ،فالبد أن
يكون الصالح العام هو الهدف.
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“نقابة مهندسى اإلسكندرية”
تضع حجر األساس لمصيف مطروح
قامـت نقابـة املهندسين باإلسـكندرية ،برئاسـة املهندسـة سـمر شـلبى،
وبحضور النقيب العام للمهندسين ،املهندس طارق النبراوي ،بوضع حجر
األساس ملصيف املهندسني بمرسى مطروح.
املهندسين بمطـروح هو ملكية
مصيف
وقـال املهندس طـارق النبراوي إن
ً
ً
خاصة لنقابة املهندسين كما يمثل أصلا جديدا من األصول الثابتة لنقابة
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املهندسين ،فيما أشـاد النقيب العام للمهندسين بالجهد الذى تبذله نقابة
املهندسني باإلسكندرية.
فيمـا شـارك فـي وضع حجـر األسـاس ملصيـف مطـروح ،املهنـدس محمد
خضـر األمين العـام لنقابـة املهندسين ،واملهنـدس فايـق جرجـس ،األمين
العام املساعد ،واملهندسة أماني كفاف رئيس نقابة املهندسني بالشرقية.

“نقابة مهندسى اإلسكندرية“
تحتفل ببدء نشاط كرة اليد
بناديها رسمياً
أعلنـت نقابـة املهندسين باإلسـكندرية ،برئاسـة املهندسـة سـمر
شـلبي ،عن تسـجيل نادي املهندسين بـ”سابا باشـا” باالتحاد املصري
لكرة اليد ،ألول مرة على مستوى النقابات.
وقـد أوضحـت أن النقابة تعمل بجهد من أجل تسـجيل كافة األلعاب
الرياضيـة املختلفـة داخـل نـادي املهندسين بــ” سـابا باشـا” ،فـي
االتحادات املصرية لأللعاب الرياضية املختلفة واملنافسـة رسـميًا في
مختلف البطوالت.
وقال املهندس كريم الكسار ،عضو مجلس النقابة :إنه سيتم تشكيل
أول فريق براعم من أبناء املهندسين ،من الناشـئني من مواليد2008
وحتـى  ،2010والناشـئات مـن مواليـد ،2009 ،2008ليكـون أول فريـق
يخوض البطوالت رسميا.
وقـد احتفلـت نقابـة املهندسين باإلسـكندرية يـوم السـبت 24
مـن ديسـمبر ،ببـدء فعاليـات نشـاط كـرة اليـد ،بنـادي املهندسين
باإلسكندرية ،بعد تسجيله رسميا في االتحاد املصري لكرة اليد ،ألول
مرة على مستوى النقابات.

وفـى كلمـة ً لهـا بعـد أن رحبـت بالحضور ،قالت املهندسـة سـمر شـلبي :إن
النقابـة عملـت بـكل جهـد وتكاتف فـي العمل املسـتمر خالل الثالث سـنوات
املاضيـة حتـى نسـتطيع أن نصل إلـى هذه اللحظـة ،وتنفيذ املشـروع ،والذي
سيتم افتتاحه بعد عام.
كما شارك في وضع حجر األساس كل ًمن املهندس وليد سعيد ،واملهندس
كريـم محـب ،واملهنـدس عمـرو بنـدق ،واملهندس صلاح حامـد ،واملهندس
محمـد فتـح البـاب ،واملهنـدس حمـدي طاهـر ،واملهنـدس محمـد خالـد
واملهندس كريم الكسار أعضاء مجلس نقابة املهندسني باإلسكندرية.
وقـد حصلـت نقابـة اإلسـكندرية على ترخيص بنـاء “ 32شـاليه مصيفي”،
باإلضافـة إلـى نـاد اجتماعـي علـى أرض شـاطئ كليوباتـرا بمطـروح البالغ
مسـاحتها قرابـة  3200متـر ،بعـد أن اسـتطاع مجلـس النقابـة إنهـاء جميـع
املشاكل املتعلقة باألرض مع الجهات املعنية حتى تم الحصول على ترخيص
البنـاء ،ودفع املسـتحقات الالزمة حتى تحافظ علـى تخصيص األرض التي
سيقام عليها املشروع.

وقـال املهنـدس طـارق النبـراوي النقيـب العـام للمهندسين ،خلال
االحتفاليـة إن هـذه الخطـوة بدايـة رحلـة جديـدة لنقابـة املهندسين
باإلسكندرية ،بتسجيلها في االتحاد املصري لكرة اليد ،منوها إلى أنها
فلسـفة جديدة من خالل االهتمام بالرياضة والثقافة إلى جانب الدور
العلمي والهندسي الذى تقوم به نقابة املهندسني ،وأنه سيتم دعوة كافة
النقابات الفرعية للمهندسني لالهتمام بالنشاط الرياضي واالنضمام
لالتحادات الرياضة وفي مقدمتها االتحاد املصري لكرة اليد.
فيما شـملت االحتفالية ،التي أقيمت داخل نادى املهندسين بـ“سابا
باشـا” علـى عـرض تقديمـي تـم فيـه اسـتعراض األنشـطة الرياضيـة
املختلفـة بالنـادي ،كمـا أقيمـت االحتفاليـة بحضـور املهنـدس محمـد
خضـر األمين العـام لنقابـة املهندسين ،واملهنـدس خالـد أمين،
واملهندس وليد سعيد ،واملهندس مايكل نبيل ،واملهندس أحمد املغرى،
واملهنـدس صلاح حامـد ،واملهندس كريـم الكسـار ،واملهندس محمد
خالـد أعضـاء مجلـس نقابـة املهندسين باإلسـكندرية ،والعديـد مـن
أعضاء املجلس األعلى.
وحضـر االحتفاليـة الدكتـور خالـد حمـودة رئيـس االتحـاد املصـري
لكرة اليد ،والدكتور أحمد رفعت رئيس منطقة اإلسكندرية لكرة اليد،
والكابتن سـعيد عد املنعم رئيس لجنة املسـابقات باالتحـاد ،والكابنت
أحمد بالل عميد العبي العالم ،والعديد من مدربي وأبطال اللعبة.
وأشـار الدكتـور خالد حمودة رئيس االتحاد املصـري لكرة اليد ،إلى
الـدور الثقافـي والتاريخـي لنقابة املهندسين ،وأن ما تقوم بـه النقابة
استراتيجية جديدة ،منوها إلى أن االتحاد قد ازداد قوة بالتحامه مع
مؤسسـة هامة مثل نقابة املهندسين ،مشيرًا إلى منافسة كرة اليد في
مصر في البطوالت العاملية.
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الدورات التدريبية لعام  2016بنقابة المهندسين باإلسكندرية
عدد
اسم
اسم
عدد األيام
الساعات
المدرب
الدورة
ريمون فريج
12
42
PMP
أحمد حمودة
8
24
Primavera
أحمد حمودة
8
24
Primavera
ريمون فريج
6
30
RMP
ريمون فريج
12
42
PMP
ريمون فريج
12
42
PMP
ريمون فريج
12
42
PMP
فريج
ريمون
5
25
FIDIC
بالتعاون مع االكاديمية
3
15
ISO9001
ريمون فريج
12
42
PMP
أحمد حمودة
8
24
Primavera
أحمد حمودة
8
24
Primavera
هادى صالح
6
18
Fire Fighting
ريمون فريج
12
42
PMP
ريمون فريج
6
30
RMP
ريمون فريج
12
42
PMP
ريمون فريج
12
42
PMP
ريمون فريج
12
42
PMP
إسالم القمحاوى
دورة المرسم القل من 14سنة
10
20
إسالم القمحاوى
دورة المرسم ألكبر من14سنة
10
20
ريمون فريج
12
42
PMP
أحمد حمودة
8
24
Primavera
Project Financial
ريمون فريج
5
20
Management
االكاديمية
مع
بالتعاون
3
12
SIX SIGMA
إسالم القمحاوى
دوره المرسم القل من 14سنة
10
20
إسالم القمحاوى
دورة المرسم ألكبر من14سنة
10
20
إنجى مبروك
6
18
Autocad
ريمون فريج
12
42
PMP
أحمد حمودة
8
24
Primavera
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عدد
المتدربين
28
14
9
10
25
29
31
15
24
34
21
24
22
24
10
41
40
22
10
5
25
17
22
14
12
3
12
22
17

30
31
32

PMP
Primavera
Project Financial
Management
SAP
دورة المرسم القل من 14سنة
دورة المرسم ألكبر من14سنة

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

PMP
PMP
RMP
Electrical Maintenance
PMP
Primavera
دورة الوقاية الكهربية

43

دورة إعداد قائد فعال
اإلجمالي

الرحالت بنقابة المهندسين باإلسكندرية لعام2016

اسم الرحلة
رحالت الحج والعمرة
رحالت المبيت المختلفة
رحالت اليوم الواحد
رحالت مرسي مطروح

عدد
المشتركين
246
970
910
570

عدد
الرحالت
10
26
23
15

ريمون فريج
أحمد حمودة

42
24

12
8

24
15

ريمون فريج

20

5

14

إنجى مبروك
إسالم القمحاوى
إسالم القمحاوى
ريمون فريج
ريمون فريج
ريمون فريج
د /طارق الشناوى
ريمون فريج
أحمد حمودة
محمد فتح الباب
بالتعاون مع نقابة
التنمية البشرية

18
20
20
42
42
30
15
42
24
8

6
10
10
12
12
6
5
12
8
3

4
11
1
25
28
9
12
26
19
62

12

4

80

1213

373

912

األنشطة املختلفة الىت قامت بها نقابة
املهندسني باإلسكندرية لعام 2016
عدد الفعاليات
النشاط
الربوتوكوالت
20
احلفالت
27
زايرات خارجية
66
ندوات ولقاءات خارجية
141
الرحالت”خارجية وداخلية ويوم واحد”
74
دورات تدريبية عدد” 43دورة”
متدرب912
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تخدم  3200مهندس

نقابة األقصر..
ميالد بعد ربع قرن من النضال

جاء ميالد نقابة المهندسين باألقصر نتيجة كفاح مجموعة من المهندسين ،آمنوا بالفكرة منذ عام ،1990
وناضلوا من أجل تحقيقها ،وبعد  25عاما صار الحلم حقيقة ..البداية كانت عام  1990حينما أعلنت الدولة،
تحول األقصر إلى مدينة مستقلة عن محافظة قنا ،وعلى الفور تكونت جماعة هندسية أطلقت على نفسها
اســم “معًا إلنشــاء نقابة فرعية للمهندسين باألقصر” ،ضمت  70مهندســا ،على رأسهم المهندس محمد
حسن عبد الحليم ،الذي صار نقيبًا لمهندسي األقصر حاليا.

كتب -مجدي عبد الوهاب
فـي البدايـة رفـض مسـئولو النقابـة فـي التسـعينيات إقامـة نقابـة فرعيـة بعضوية مجلس النقابة  14مهندسا.
باألقصـر ،وتعللـوا بـأن قانـون النقابـة ال يسـمح بإقامـة نقابـة فرعيـة إال فـي
مقر جديد للنقابة:
املحافظات ،وليس في املدن ذات الطابع الخاص كما هو حال األقصر وقتها.
يـروي املهنـدس محمـد حسـن عبـد الحليـم ..أول نقيـب ملهندسـي األقصـر
لـم يفقـدوا األمـل وظلوا حريصين على تحقيقـه ،ولهذا مع إعلان األقصر تفاصيل ما حدث في النقابة منذ ميالدها حتى اآلن فيقول “أول ما كان يشغلنا
محافظـة فـي ديسـمبر  ،2009وضمـت املحافظـة الجديـدة إسـنا وأرمنـت ،هـو سـرعة تدبيـر مقـر جديـد للنقابة بـدال عن املقـر القديـم الـذي كان يتكون
علـى الفـور بدأ أصحاب الحلـم اجتماعاتهم من جديد ..وفـي مارس من عام مـن شـقة صغيـرة ال تضـم سـوى غرفتين وصالـة ،وفوق هـذا كانت الشـقة في
 2011وبمقـر نـادي األقصر الرياضي كان اجتماعهم الذي تم خالله تشـكيل عمـارة سـكنية ال تليق أبدا بأن تكـون مقرا لنقابة مهندسـي األقصر ،وبالفعل،
مجموعات عمل من أجل إنجاز الحلم الذي انتظروه طويال.
تـم اسـتئجار مقـر جديد مسـاحته  315متـرا بأحد عمارات شـارع املستشـفى
وقـد وجـد مهندسـو األقصـر تعاونا من
الدولـي وهـو أحـد أكبـر شـوارع األقصـر،
محافـظ األقصـر– آنـذاك– اللواء سـمير
وضـم املقـر الجديـد صالـة للخدمـات
فـرج ،الـذي اسـتجاب ملطالـب مهندسـي
النقابيـة ،ملحق بهـا أماكن انتظار بشـكل
جيد وقاعة لالجتماعات تتسـع لـ ً 20
محافظتـه وحـرر خطابـا رسـميا لوزيـر
فردا
الـري– آنـذاك -الدكتـور مهندس /حسين
وقاعـة للتدريـب واملحاضرات تتسـع ألكثر
ً
العطفـي ،دعـاه ملسـاعدة مهندسـي
مهندسـا ،باإلضافـة إلـى مكاتـب
مـن 35
املحافظـة فـي إنشـاء نقابـة فرعيـة
النقيب والسـكرتارية واألمين العام وأمني
للمهندسين باألقصـر ،وفـي مقابـل هـذا
الصندوقواملصلحةوالبوفيهودوراتمياه..
الدعم كانت الصدمة من لجنة الحراسـة
سيدات وأخرى رجال ،واملقر مجهز بشبكة
التـي كانـت تدير النقابـة – آنـذاك -والتي
الصوتيـات املالئمـة وكاميـرات املراقبـة،
تجاهلت مطالب مهندسي األقصر.
وبلغـت تكلفة تجديد وتجهيـز وتأثيث املقر
وبعـد رفـع الحراسـة عـن النقابـة عقب
الجدي حوالي  250ألف جنيه.
انتخابـات نوفمبـر  2011وافـق مجلـس
وفـي الثامـن مـن فبرايـر  2017افتتـح
النقابة على إنشاء نقابة ملهندسي األقصر
املهنـدس طـارق النبـراوي ..نقيـب
ولكـن بشـرط أن تكـون تابعـة لنقابـة
املهندسين ،مقـر نقابـة املهندسين
املهندسين بقنا ،وهذا دفعـوا بحلم نقابة
باألقصـر .شـارك فـي االفتتـاح أعضـاء
مسـتقلة باألقصر بعيدا ،وفوق هذا عينوا
هيئة مكتـب النقابة والقيـادات التنفيذية
مجلسـا للنقابـة الجديـدة ،كمـا لـو كانـت
بمحافظة األقصر.
فرعا من نقابة قنا.
وسـيقدم املقـر الجديـد الخدمـات
نقيب المهندسين ومحافظ األقصر ورئيس نقابة األقصر الفرعية
لـم يفقـد مجموعـة ً
نقابة
أجـل
من
ـا
مع
النقابيـة ألكثـر مـن  3200مهنـدس،
يفتتحون مقر النقابة الجديدة
مستقلة ملهندسي األقصر األمل ،وواصلوا
يسـكنون املناطق املمتدة من قرية العشـي
نضالهم ،بعد سقوط مجلس  ،2011وتولى
إلـى إسـنا ،وتضـم  3مراكـز رئيسـية هـي:
مجلس جديد للنقابة عقب االنتخابات النقابية عام  ،2014والتقى وفد منهم األقصـر -إسـنا -أرمنـت ،باإلضافـة إلـى  3مراكز ومـدن فرعية هـي :الزينية-
بنقيب املهندسني ..طارق النبراوي ،وبعد لقاء استمر ساعتني ،تم االتفاق على القرنة -البياضية -الطود ،ومعها مدينة طيبة الجديدة.
عـرض األمـر على هيئة مكتب النقابة التي وافقت باإلجماع على إنشـاء نقابة
وتقـدم نقابـة املهندسين باألقصـر ملهندسـي محافظـة األقصـر جميـع
فرعية للمهندسني في محافظة األقصر ،وبالفعل في  22فبراير  2016عقدت الخدمـات النقابيـة ،كمـا توفـر أيضـا خدمـات تدريبيـة ومؤتمـرات ونـدوات
هيئة مكتب النقابة اجتماعها في األقصر وأعلنت من هناك عن إنشـاء نقابة تدريبية ،وإضافة إلى مزاولة املهنة ومواجهة املخاطر والكوارث.
فرعية ملهندسي األقصر لتكون النقابة الفرعية رقم  24للمهندسني.
وحاليا ..تسـعى النقابة للحصول على مقر دائم ،وقد خاطبت وزير الزراعة
وفـي  13مايـو  2016تم إجراء انتخابات النقابة الجديدة ،فاز فيها املهندس لتخصيـص  10قراريـط باألقصـر ليقـام عليهـا مقـر دائـم لنقابـة مهندسـي
محمـد حسـن عبـد الحليـم ..بمنصـب نقيـب مهندسـي األقصـر ،وفـاز معـه األقصر.
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تطوير األداء

نقابة المهندسين..

أحد روافد المجتمع المدنى
فى مقالنا بالعدد السابق ،وعنوانه (..ما النقابة؟)
أشرنا أن النقابات أحد روافد المجتمع المدنى ،وفى مقالنا هذا نحاول أن نلقى الضوء على هذه العالقة بين النقابات
والمجتمع المدني ،وهو ما يتطلب أن نخوض بعض الشيء فى مفهوم المجتمع المدنى ،فقد لقي مصطلح “المجتمع
المدني” رواجًا أكاديميًا وعلميًا وعمليًا فى العقدين الماضيين سواء على الصعيد العالمى أو العربى ،لدرجة أن أخذ
البعض يتحدث فيها عن إقامة مجتمع مدني على صعيد عالمي أو قاري أو عربي.

المهندس االستشاري :منير عياد
وقـد مـر املجتمـع املدنـي بعمليـة نشـوء وارتقـاء تاريخيـة فـى البيئـة
ً
“أساسـا” وتبلـورت مفاهيمـه ومؤسسـاته ،والتي
الغربيـة التـى ولـد فيها
هـي فـى وطننـا العربـى فـى طـور التبلـور اآلن.
المجتمع المدنى:
ولقـد غـدا مفهـوم املجتمـع املدنـى يقـدم “أو مـن وجهـة نظرنـا
الخاصـة” محاولـة لإلجابـة عـن العديـد مـن املسـائل ،فهـو قـد يكـون
األنظمـة الشـمولية وذلـك
الـرد علـى سـلطة الحـزب الواحـد فـى إطـار
ً
بإيجـاد مرجعيـة اجتماعيـة خـارج الدولـة وهو أيضـا قد يكـون الرد على
بيروقراطيـة وتمركـز عمليـة اتخـاذ القـرار فـى الـدول الليبراليـة ،وهـو
ً
أيضـا قـد يكون الرد على سـيطرة وسـطوة اقتصاد السـوق وقسـوته على
الحيـاة االجتماعيـة ،كمـا يمكـن أن يكـون ًّ
ردا علـى ديكتاتوريـات العالـم
الثالـث مـن جهـة ،وعلى البنـى العضويـة والتقليدية فيه مـن جهة أخرى.
وتقـوم فكـرة املجتمـع املدنـي علـى انتظـام األفـراد فـى مؤسسـات أو
هيئـات فاعلـة ،ومؤثـرة ومسـتقلة عن اإلشـراف املباشـر للدولـة وبحيث
تشـكل املجـال العـام ،مـا بين الدولة واألفـراد ويتـرك لهم حريـة تنظيم
أنفسـهم بشـكل مسـتقل.
وبتـوزع املجتمـع املدنى بصفـة عامة على كثير مـن التنظيمات املدنية،
وتعتبـر النقابـات املهنيـة هـى مـن أهـم هـذه التنظيمـات ،ويمكـن لنا أن
ً
ً
رئيسـيا مـن روافـد املجتمـع
نـدرك إلـى أي مـدى تكـون النقابـة رافـدا
املدنـى علـى هذا األسـاس.
النقابات ..جماعات ضغط:
وحيـث تعتبـر النقابـات املهنيـة مـن أهـم مؤسسـات املجتمـع املدنـى،
ً
ونظـرا للـدور الـذى تؤديـه فـى املجتمـع ،فـإن النقابـات املهنيـة تصنـف
علـى أنهـا جماعـات الضغـط ،أو جماعـات املصالـح “”Interest Group
ويمكـن مـن هذا املنطلـق تعريفها على أنهـا مجموعة مـن األفراد تهدف
إلـى التأثيـر علـى القـرار السياسـي (الوطنـى) واالقتصـادى ملجتمع ما.
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وتلعـب هـذه النقابـات ً
دورا ً
مهمـا فـى تحقيق شـروط التـوازن فى عالقة
الدولـة باملجتمـع لصالـح التنميـة الوطنيـة وإنهـاض األمـة بسـعيها
للمشـاركة الفعالـة فـى قضايـا الدولـة (الوطـن) العامـة ،مـع اتخاذهـا
ً
ً
ً
سـاعيا إلـى تـوازن إيجابى بني مقتضيـات الصالح
محـددا منها،
موقفـا
العـام الوطنـى ومصلحـة ورعايـة أبنائهـا .وتسـاهم مؤسسـات املجتمـع
املدنـى فـى عمليـة التنشـئة والتربيـة الوطنية (التـى كنا نسـعى إليها فى
عقـود سـابقة!!) وذلـك بمـا يلي:

دور النقابات:
 - 1قيامهـا بدور الشـريك للدولة بصفة عامة فـى التنمية االقتصادية،
ومنهـا بالطبـع شـراكة نقابـة املهندسين فـى هـذا الشـأن باعتبارهـا
استشـاري الدولـة فـى مشـاريعها القوميـة ،وهـذا جوهر شـراكة التنمية
فـى الدولة.
 - 2السـلوك األخالقـي ،ومنهـج التعامـل املتصـل بقبـول االختلاف
والتنـوع بين الـذات واآلخريـن ،مـع االعتـراف بحـق اآلخريـن فـى
حمايـة مصالحهـم وتحقيقهـا فـى نفـس الوقت (وهـو التأكيـد الحقيقى
للممارسـة الديموقراطيـة) وبالطبـع ينـدرج هـذا بالضرورة علـى إدارة
الخلاف بين هـذه املؤسسـات والدولـة بالوسـائل السـلمية املرتكـزة
علـى األسـس السـابقة ،وهـى وسـائل سـليمة متحضـرة يتوافـر فيها قيم
ً
االحتـرام والسـعى الحقيقـى لدعـم التنميـة تأكيـدا لنمـو الدولـة ذاتهـا.
 - 3القيـام بالبرامـج الهادفة تحـت مظلة التنظيـم الجماعى الذى يتم
دعمـه وتوافـره بالعمـل الـدؤوب وإيقـاظ كافـة األنشـطة التـى تصبو إلى
صقـل شـخصية املواطـن واملهنـدس علـى وجـه الخصـوص فـى نقابتنـا
(ولعـل كافـة األنشـطة بالبرامـج الهادفة التى تقـوم بها نقابتنـا الحالية
مـا يؤكـد هـذه املنظومة).
 - 4فـى خضـم القيـام بمـا سـبق ،فـإن النقابـة باعتبارهـا أحـد روافـد
املجتمـع املدنـى كما سـبق وأشـرنا ،فإنهـا تقوم بإثـارة االهتمام بالشـأن
العـام ،وهنـا يكفـى تصفـح أحـد أعـداد مجلـة النقابـة الصـادرة خلال
العـام املنصـرم لتأكيـد مفهـوم إثـارة االهتمـام بالشـأن العـام.
هنـا نـود اإلشـارة إلـى أن تأسـيس النقابات املهنيـة بوجه عـام لتحقيق
أهـداف عـدة ،نذكـر منها مـا يلي:
 - 1رفـع مسـتوى املهنـة عـن طريـق النـدوات العلميـة املعاصـرة ،وكـذا
البرامـج التدريبيـة ألعضائهـا بأسـلوب متطـور.
ً
ً
سـليما ،ورقابتها ،وإخضاعها لسـلطة النقابة
توجيها
 - 2توجيـه املهنـة
التنظيميـة فـى إطـار قانـون كل نقابـة بمـا يتوافـق مـع نمـو املهنـة ودعـم
أبنائها.
 - 3تنظيـم مزاولـة املهنـة ،والدفـاع عـن حقـوق منتسـبيها بأسـلوب
يتسـم بالحـذق والكياسـة بمـا يـوازن بين دعـم املهنـة ودعـم أبنائها فى
إطـار محكـم مـن الوعى بقضايـا األمة فـى كل مرحلة من مراحـل البناء
الوطنى.
 - 4توفيـر التأمين الصحـي والرعايـة الطبيـة والضمـان االجتماعـي
والرواتـب التعاقديـة (املعاشـات) ،ولعـل مـن الواضح الجلي مـا تقوم به
نقابتنـا فـي هـذا الشـأن فـي فتـرة املجلـس الحالي.
 - 5ممارسـة أدوار وطنيـة معينـة واضحـة باملشـاركة فـى الفعاليـات
والنـدوات واملحاضـرات واملواقـف لتأكيـد الـدور الوطنـى.
النقابات ودورها فى التطور الديموقراطى لألمة:
بعـد هـذا العـرض املقتضـب ملـدى مفهـوم وعينـا بالنقابة؛ كونهـا أحد
روافـد املجتمـع املدنـى ،فإننـى أود أن أنتقـل إلـى مسـتوى آخـر مـن ًهـذا
الوعـى بإثـارة الربـط بين دور النقابـات املهنيـة حسـبما ذكرنـا آنفا فى
هـذا املقـال ودورهـا فـى دعـم التطـور الديموقراطـى لألمـة؛ لـذا فإنني

أبـادر بالقـول بأنـه يمكـن للنقابـات أن توفر من خلال حياتهـا الداخلية
(أى فـى خضـم املمارسـة لـكل مـا سـبق ذكـره) فرصـة كبيـرة لتدريـب
أبنائهـا وبالتالـى ماليين مـن أبنـاء األمـة علـى ممارسـة الديموقراطية
فـى املجتمـع ككل ،كمـا يمكـن أن تفيـد فى املشـاركة التطوعية فـى العمل
العـام وممارسـة نشـاطها فـى إطـار حقـوق وواجبـات محـددة للعضوية،
وحقـوق التعبيـر عـن الـرأى واالسـتماع إلـى الـرأى اآلخـر واملشـاركة فى
اتخـاذ القـرار (وال أبالـغ إن قلنـا إن هـذه اآلليـة تحـدث ً
دائمـا إن لـم
تكـن يوميـة ،فهـى دورية مسـتمرة تحـت قيـادة نقيبنـا الحالـى وبمعاونة
املجلـس األعلـى للنقابـة).
وكـذا املشـاركة فـى االنتخابـات الختيـار قيـادات النقابـة علـى كل
املسـتويات وقبـول نتائـج االنتخابات سـواء كانت موافقة مـع رأى أعضاء
معينين مـن عدمـه واملشـاركة فـى تحديـد أهـداف النشـاط وأولوياتـه
والرقابـة علـى األداء واملحاسـبة علـى النتائـج ً
سـلبا أم إيجابـا؛ ذلـك أن
الخدمـات والفعاليـات التـى تقدمهـا النقابـات هـى قمـة العمـل الوطنـى
(أو السياسـى بهـذا املفهـوم املحـدد) وأرجـو أال يكـون الحديـث عن هذا
ً
مثـارا للجـدل العقيـم فـى سـير األداء ،فالكثيـر مـن القضايـا
الربـط
ُ
النقابيـة لهـا بالضـرورة بعد وطني (ربمـا يكون فى إطار سياسـى ...وهو
ً
وطنـى مائـة باملائـة) فالحديـث مثلا عـن زمالئنـا الخريجين الجـدد،
الذيـن لـم يكونـوا خبراتهـم العمليـة بعـد (بالطبـع) يرتبـط بقضايـا
تطويـر التعليـم ،والتدريـب و ...و ...إلـخ .وإصالح هيكل األجـور واملرتبات
وقضايـا الدفـاع عن أبنـاء املهنة ،وقضايا مشـاركة الهيئات واملؤسسـات
والشـركات األجنبيـة فـى معركـة البناء والتنميـة للوطن ...إلـخ .هذه كلها
قضايـا نعمـل علـى مناقشـتها وبحثهـا وإلقـاء الضـوء علـى أبعادهـا فـى
تجـرد تام لصالـح البناء الوطنـى والتنميـة االقتصاديـة الوطنية لألمة،
ومـن خلال مظلـة ديموقراطيـة حقيقيـة ،فالحقيقـة (التـى أراهـا) أنه
ال يمكـن تصـور دولـة ديموقراطيـة بـدون مجتمـع ديموقراطـى ،وأن هذا
املجتمـع الديموقراطـى يحـدث عـن طريق املهنيين (واملهندسين منهم
بالطبـع) وأن أحـد األدوار الرئيسـية للنقابـة هـو رفـع كفـاءة العاملين
ً
بها بشـكل أساسـى (حسـبما أوردنا سـابقا) ،أى ممارسـة قومية وطنية
تجـاه املجتمع.
ً
ً
وأخيـرا ،وليـس آخـرا ،فإننـى أؤكد فـى هذا املجـال بأن الـدور الوطنى
للنقابـات منصـوص عليـه بموجـب القانـون (وبالنسـبة لنقابتنـا فهـى
استشـارى الدولـة فـى املشـاريع الكبـرى) ،وبغياب هـذا الدور الرئيسـى
فـى التعبيـر عـن الضميـر الوطنى للمهندسين (وأؤكـد أنه تعبيـر وطني
ً
حزبيـا) فقـد تراجعـت وانهـارت مشـروعات كثيـرة وغـاب تمثيل
وليـس
مصـر فـى السـاحة العربيـة (وهـو مـا يقـوم بـه املجلـس الحالـى فـى
اسـتعادته) ،وكـذا فـى السـاحة األفريقيـة.
هـذا هـو مـا حاولـت قـدر اسـتطاعتى إيضـاح العالقـة بين النقابـات
املهنيـة واملجتمـع املدنـى ،وعرجـت علـى نقابتنـا بصفـة خاصـة ودورهـا
فـى تأكيـد هـذه العالقـة تحـت مظلـة البنـاء الديموقراطى لصالـح كافة
الزملاء بمـا يعكـس ذلـك بالضـرورة علـى صالـح األمـة والوطـن.
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المبادئ المؤسسة للكود المصرى

ألخالقيات ممارسة مهنة الهندسة

تعد الهندسة بحق عملية إبداعية تعتمد على ابتكار المعارف وعلى الخبرات البشرية المتراكمة ،بهدف تيسير حياة اإلنسان
وإعمار األرض وزيادة األمان والخير والصحة لكل أعضاء المجتمع ،مع المحافظة على البيئة ومستوى الحياة والجمال فيها،
والحرص على اإلدارة المستدامة للموارد التى يتم توظيفها وترشيد استغاللها ،كما تؤثر الهندسة كمهنة تأثيرًا مباشرًا
ً
وعميقا على نوعية وجودة الحياة التى يحياها جميع الناس ،وبالتالى ،فإن ما يقدمه المهندسون من مختلف أنشطتهم
المهنية يتطلب منهم االلتزام بأقصى درجات الكفاءة والتميز والمهارة المهنية ،ويقتضى منهم التمسك بأعلى درجات
ً
تحقيقا لصحة وسالمة ورفاهية الفرد
السلوك األخالقى ،وبالتحلى بالشرف والنزاهة واألمانة والعدالة والتجرد والحيدة،
والمجتمع.

إعداد :لجنة الكود
ولتحقيـق مـا تقـدم ،فقـد تـم تشـكيل اللجنـة الدائمة إلعـداد “الكـود املصرى
ألخالقيـات وقواعـد سـلوكيات ممارسـة مهنـة الهندسـة” والصـادر بالقـرار
الـوزارى رقـم  27لسـنة  2009حيـث كان مـن املهـم إصدار هـذا الكود ملـا له من
أهميـة قصـوى لوضـع السـلوك األخالقـى فـى مكانته الالئقـة فى عصـر العوملة
والسماوات املفتوحة.
ويحـدد هذا الكود املسـئوليات وااللتزامات األخالقية تجاه الوطن واملواطنني
ومسـتخدمى الخبـرات الهندسـية الذيـن تخدمهـم املهنـة ،وكذلـك تجـاه مهنة
الهندسـة ذاتهـا ،وقـد اسـتمدت املعاييـر األخالقيـة وقواعد السـلوك األخالقى
لهـذا الكـود مـن القيـم العليـا للحضـارة بمـا فيهـا مـن تـراث فكـرى وثقافـى
وتراكمات معرفية وإبداعية للمجتمع املصرى واملجتمع اإلنسانى ككل ،فاملبادئ
األخالقيـة هـى معاييـر يجـب أن يطمـح املهندسـون إلـى االلتـزام بهـا فـى أثناء
مزاولتهم للمهنة ،أما قواعد السلوك فهى قواعد إلزامية عملية تستلهم املبادئ
األخالقية ملمارسة املهنة.
وينفـرد هـذا الكـود ببعـض املبـادئ التـى تتسـق مـع خصوصيـة الشـخصية
املصرية وما تتسم به من تراث تاريخى طويل.
ويشتمل الكود على مبادئ وأخالقيات ممارسة مهنة الهندسة ً
مبوبا ،كما يلى:
 املحور األول :املسئوليات العامة للمهندس تجاه املجتمع. املحـور الثانـى :عالقـة املهنـدس تجـاه املجتمـع الهندسـى وتجـاه زمالئـهاملهندسني.
 املحور الثالث :مسئوليات املهندس تجاه أصحاب العمل. املحـور الرابـع :املمارسـة املهنيـة ..إعـداد املشـروعات وأعمـال التشـغيلوالصيانة.
 املحور الخامس :حماية حقوق امللكية الفكرية. املحور السادس :االلتزام بالقانون. املحور السابع :التعليم والتدريب املستمر. املحور الثامن :املحافظة على البيئة والتنمية املستدامة.ويشـترك هـذا الكـود مع باقـى أكـواد أخالقيات املمارسـة املهنية ،علـى تباين
مجاالت واختالف أوطانها ،فى األهداف الرئيسية التالية:
 - 1خدمـة املجتمع كهدف أسـمى للممارسـات املهنية ،وذلـك بتحقيق الصالح
العام وسالمة وصحة ورفاهية املجتمع ،وتوفير حياة آمنة وصحية ومريحة لكل
فئاته وأطيافه.
 - 2االرتقاء التقني بمستوى الخدمة املهنية ،وتطوير أدائها بصفة مستمرة.
ً
وحرصا على أن
 - 3املحافظـة على شـرف وكرامـة املهنة إعالء لقدر أبنائهـا،
تحظى على الدوام باحترام املجتمع وتقديره.
 - 4اتسـام العالقـات املهنيـة بين أفـراد املهنـة بعضهـم ببعـض ،وبينهـم وبني
غيرهم ،بالصدق والشفافية واإلخالص والتمسك بالقيم النبيلة السامية.
 - 5ترسـيخ القيم واملبادئ األخالقية للمهنة كجزء من الضمير العام املسـتقر
فـى وجـدان املجتمـع ،ووضـع ممارسـي هـذه املهنـة فـى موقـع الريـادة والقيادة
لألجيال الصاعدة من أبنائها.
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مالحظات وآراء :
بعـد أن تـم إعـداد الكـود فـى صورتـه املبدئيـة ،عقـدت نـدوة باملركـز القومى
لبحـوث اإلسـكان والبنـاء بتاريـخ  .2012/ 4/ 9وقـد ُدعـى إليهـا كافـة املهتمين
بممارسة املهن الهندسية من مكاتب استشارية وبيوت خبرة وأساتذة الهندسة
بالجامعـات ومراكـز البحـوث ،وممثلين عـن نقابـة املهندسين والجمعيـات
واملنظمـات الهندسـية واملقاولين واألجهـزة التنفيذيـة الرسـمية بالدولة وذلك
ملناقشـة بنود هذا الكود وإبداء الرأى بشـأنها ،وقد تمت الندوة بمشـاركة فعالة
من األعضاء وأسفرت عن مالحظات بناءة شملت كل محاور الكود الثمانية.
كمـا تلقـت لجنـة إعـداد الكـود مالحظـات وآراء عدة جهـات هندسـية بجانب
مالحظـات الكثيـر مـن األفـراد املهندسين العاملين فـى املجـال األكاديمـي
والتنفيذي ،وقد تمت دراسة كافة هذه املالحظات بجانب مالحظات املشاركني
فى الندوة وأخذت جميعها فى االعتبار عند إعداد الكود فى صورته النهائية.
كمـا قامـت نقابـة املهندسين بتشـكيل لجنـة خاصـة لدراسـة هذا الكـود ،وقد
انتهـت اللجنـة إلـى تقديـم العديـد مـن التعديلات واملالحظـات ،وقـد مثلـت
ً
حقيقيا له.
مقترحات النقابة إضافة كبيرة للكود وإثراء
ً
ً
ولـذا ،فقـد جـاء الكـود األخالقـي فـى النهايـة معبـرا تمامـا عـن رأى جمـوع
املهندسين فى كل مجاالت ممارسـة املهن الهندسـية ،وهذا ما كانت تسعى إليه
لجنة إعداد الكود منذ بداية عملها.
وتأمـل اللجنـة أن تكـون قامت بأداء واجبهـا على النحو الذى يرضـى عنه الله
سبحانه وتعالى ويرضى الوطن ويرضى مجتمع املهندسني.
موقف نقابة المهندسين من الكود..
فى عام  2016صدر قرار رقم ( )6من املهندس /محمد النمر ..وكيل أول النقابة
بتشـكيل لجنـة تكـون مهمتهـا تفعيـل دور النقابـة فـى الكـود املصـري ألخالقيات
ممارسـة مهنة الهندسـة والذى أصدرته وزارة اإلسكان فى ً 2013/ 3/ 26
بناء على
توصيات نقابة املهندسني.
ويتمثـل دور النقابـة فـي إعـداد الئحـة جـزاءات مخالفـة الكـود املصـري
ألخالقيات ممارسة املهنة.
وقامـت اللجنـة على مـدار ( )10جلسـات باسـتعراض الكـود بالكامل ودراسـة
الجزاءات املسـتحقة على مخالفة ما ورد بالكود بمحاوره املختلفة ،وتقوم اللجنة
ً
ً
حاليا بمراجعته من الناحية القانونية تمهيدا لرفعه لهيئة املكتب واملجلس األعلى
للحصول على موافقة الجمعية العمومية عليه والتى ستعقد فى .2017/ 3/ 3
وسـتوالى مجلـة املهندسين نشـر أبـواب هـذا الكود علـى صفحاتهـا مصحوبا
باملالحظات والئحة الجزاءات التى ستعتمدها النقابة.
المقدمة هي نقال عن الكود وهي لألستاذ الدكتور أبو زيد
حســن راجح رئيس اللجنة الدائمة للكود المصري ألخالقيات
وقواعد سلوكيات ممارسة مهنة الهندسة.

مشروع المعايير المعتمدة
لمنح لقب «مهندس استشاري»

للعرض على اللجنة االستشارية العليا

يمثل هذا المقترح اإلطار العام لمنح لقب (االستشاري) ،وعلى كل شعبة توظيف هذا المحتوى بما يناسبها وتطبيقه
بالشكل والمضمون الذى يضمن جودة معايير منح اللقب ،على أن يعتمد مستخرج المعايير التخصصى لكل شعبة.

أوال :الخصائص والمواصفات العامة للمهندس االستشاري
 القـدرة علـى تطبيـق املفاهيـم واألسـاليب العلميـة والعمليـة لتوصيفوهيكلة الحلول الهندسـية وحل املشـكالت الهندسـية واإلملـام بالنظم
واألكواد واملعايير املحلية.
 القـدرة علـى إعـداد /تصميم النظم الهندسـية فى مجـال التخصص،فى إطار املحددات العلمية والقيود العملية واالقتصادية والبيئية.
 القدرة على إجراء اختبارات العناصر واملكونات الهندسـية فى مجالالتخصص وتحليل النتائج والبيانات.
 القدرة على تحديد املشكالت الفنية والتنفيذية ووضع الحلول لها. -القدرة على إدارة /املشاركة فى إدارة املشروعات الهندسية.

 القدرة على العمل ضمن فريق متكامل من التخصصات الفنية إلنجازاملشروعات الهندسية.
 القدرة على انتقاء أفضل املكونات وأنسب دواليب العمل التنفيذية. االحترافية وااللتزام بأخالقيات املهنة. القدرة على التعلم والتطور املستمر. القـدرة علـى متابعـة التقنيـات العلميـة الحديثة فى مجـال التخصصوتطبيقها.
 -اإلملام الكامل بالنواحى اإلجرائية والقانونية املتعلقة باألعمال.
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ثان ًيا :شروط الحصول على اللقب
ا) اإللمام بالمفاهيم األساسية واألسس العلمية
فى مجال التخصص ،ويشمل ذلك:
 األسس العلمية والنظريات الهندسية واإلشراف على تنفيذها. األكواد والنظم واملواصفات القياسية. املستندات الهندسية ومشتمالت طرح األعمال. املواصفـات الفنية والبيانات الالزمـة إلعداد التصميم وعالقتهابأطراف املشروع (مالك– “استشاري” -مقاول -مدير مشروع).
 التقنيات والتكنولوجيا املتعلقة باملجال. معايير األمن والسالمة املتبعة فى تنفيذ األعمال. أسـس وأسـاليب إدارة املشـروعات ومراجعـة األعمـال ومراقبـةالتنفيذ.
 اسـتخدام أدوات وأنظمـة تكنولوجيـا املعلومـات والتطبيقـات فـىالهيكل العام للعمليات واملشروعات.
 املتابعة التنفيذية الدورية واملستمرة. اإلملام بمعايير الجودة الشاملة فى تنفيذ األعمال الهندسية. إعداد التقارير الفنية. -أخالقيات املهنة.

ب) التمتع بالمهارات الفكرية التى تساعد على حل
المشكالت الهندسية ،ويشمل ذلك:
 القدرة على تحليل املشكالت الهندسية. القدرة على اختيار الحلول الهندسـية األفضل للمشكالت من بنيعدة حلول.
 القدرة على االبتكار واإلبداع. تقييم خصائص النظم الهندسية املختلفة فى املجال.حلـول للمشـكالت الهندسـية حـال نقـص
 القـدرة علـى اقتـراح ًاملعلومات وتناقضها أحيانا.
 القـدرة علـى اتخاذ القرار فى البدائل /املشـكالت الهندسـية ،معمراعاة أبعاد األمان واالعتمادية والتكلفة واالشتراطات البيئية.
 -القدرة على تحليل النتائج واالختبارات.

ج) الخبرات العملية ،وتشمل:
واملنهجيـات والحلـول والتصميمات الهندسـية
 إعـداد الدراسـات ًعلى أسس علمية وطبقا للنظم واملواصفات القياسية.
 القـدرة علـى إعـداد املسـتندات الفنيـة وربطها وإخراجها بشـكلمنظم ومنسق وواضح.
 ابتكار طرق مطورة فى كافة األعمال الفنية واالستشـارية وتنفيذاملشروعات.
 إعـداد البيانـات واألدوات الحسـابية وفهـم أسـاليب االختبـاروتحليل النتائج.
 اإلملـام بحـزم برامـج الحاسـبات اإللكترونيـة وتطبيقاتهـااملستخدمة فى األعمال والتصميمات الهندسية.
 القـدرة علـى تقديـم تقديـرات مبدئيـة للعمـل الهندسـى والتكلفةالتقديرية بهامش مقبول من الحيود.
 اإلملام الكامل باملشـتمالت الفنية والهندسـية واألدوات التنفيذيةاملتاحة فى السوق املحلى والسوق العاملى.
 القدرة على تبادل املعلومات والتواصل مع فريق هندسى متكامل. -إعداد التقارير الهندسية بشكل احترافى.

د) السمات والمهارات الذاتية:
 القـدرة علـى التعـاون مـع األطـراف املختلفة فيما يخـص األعمالواملشروعات الهندسية.
 القدرة على التواصل الفعال. القـدرة علـى اسـتخدام التقنيـات الحديثـة للحاسـبات وشـبكةاإلنترنـت واألدوات والتطبيقـات املسـتخدمة فـى ميكنـة األعمـال
اليومية والدورية.
 القدرة على قيادة فريق عمل. القدرة على البحث واالطالع. اإلشارة إلى املرجعيات الهندسية. -إجادة لغة أجنبية.

ً
ثالثا :متطلبات الحصول على اللقب
ا) متطلبات أساسية:
 الحصول على درجة البكالوريوس. مـرور ً 15عامـا ،منهـا  10سـنوات علـى األقـل خالل هـذه املدة فى
ممارسة التخصص االستشارى املطلوب.
 إجادة إحدى اللغات األجنبية. -أال يكون ارتكب مخالفة تخل بالشرف.
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ب ) متطلبات فنية (الشعبة):
 اجتيـاز امتحـان تحريـري أو شـفهي يغطـى املفاهيـم األساسـيةواألسس العلمية فى املجال.
 حل مشـكلة هندسـية يتم عرضها عليه مـن اللجنة فى التخصصالختبار املهارات الفكرية أو من خالل االمتحان املشار إليه عاليه.
 تقديـم عدد من األعمال واملشـروعات يكـون للمتقدم دور بارز فىإعدادهـا مع عرض لهذا الدور ومناقشـة املتقـدم بمعرفة اللجنة
املنوط بها التقييم.
 تقديم ثالثة خطابات توصية من الخبراء املعتمدين بالشـعبة منغير أعضاء اللجنة.
 مقابلـة شـخصية؛ للوقـوف علـى السـمات الشـخصية ومناقشـةالسيرة الذاتية.

رابعا :أسلوب التقييم وشروط النجاح
ً
أسلوب التقييم

النسبة

البند
أ -اإللمام بالمفاهيم األساسية

امتحان تحريري-أو باستخدام الحاسب اآللي -أو شفوي،
ً
طبقا لما تراه الشعبة.

% 20

ب  -التمتع بالمهارات الفكرية

عرض مشكلة هندسية ،ويقترح المتقدم ًّ
حل لها عن طريق
المقابلة أو تضمين ذلك باالمتحان المشار إليه بالبند السابق.

% 10

ج  -الخبرات العملية

عرض األعمال والمشروعات التى قام أو ساهم فى تصميمها،
والوقوف على دور المتقدم تحديدًا ومناقشته فيها.

% 50

د  -السمات الشخصية والسيرة الذاتية

من خالل المقابلة.

% 10

هـ  -مؤهالت أكاديمية ودورات تدريبية.

تقييم المستندات.

% 10

شرط إجازة لقب «استشاري» الحصول على .% 80
فى حال عدم اإلجازة ،يمكن إعادة التقديم بعد مرور سنة.
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تطوير األداء

إبداع العقل الجمعي
يبـدو أن التجانـس والتفاهـم الـذي يتميـز بـه رئيـس وأعضـاء مجلـس النقابـة الفرعيـة بمحافظـة البحيـرة ،وطـرق وسـبل
اإلدارة التي تتميز بالحكمة والجماعية ،قد وضعتهم في مرتبة مكنتهم من أن يأخذوا على عاتقهم تحدي المشاكل
المزمنـة التـي تواجـه المهندسـين ،معتمديـن فـي ذلـك علـى أمـر يصعـب االنتبـاه إليـه مـن النظـرة السـطحية لألمـور،
ولكـن المتعمـق سـيتبين لـه أنـه بجانـب هـذا اإلبـداع الجماعـي فـي مواجهـة المشـاكل وكيفيـة حلهـا ،فـإن لمجلـس
نقابـة البحيـرة ولنقيبهـا المهنـدس أحمـد الشـافعي قـد ًرا عال ًيا مـن المصداقيـة لدى مجتمـع محافظة البحيرة ،سـواء
أجهـزة الحكـم المحلـي ،أو بيـن النقابـات المهنيـة ،والتي أصبحت تتبع مسـار النقابـة الفرعية للمهندسـين بالبحيرة في
غالبية أنشـطتها.
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وقـــد تصـــدت نقابـــة البحيـــرة إلـــى عدد مـــن املشـــاكل املســـتعصية على
احلـــل ،وقدمـــوا مناذج مـــن حلول تتميز باإلبـــداع احلقيقـــي ،وإذا كان حظ
نصيبـــا ،وإذا أصـــاب فالضعـــف ،فنصيـــب أهـــل نقابة
املجتهـــد إذا أخطـــأ
ً
البحيـــرة أصابـــوا أو أخطـــأوا هـــو االحتـــرام والتقديـــر ،وشـــرف الريـــادة
والسبق.
ولهذا ســـوف نســـتعرض هنـــا الطرق والوســـائل التـــي اعتمدتهـــا النقابة
للوصـــول إلـــى حلول مناســـبة بوســـائل وطـــرق قد تبـــدو بســـيطة واضحة
طا:
للعيـــان ،لكـــن مـــن املؤكـــد أنها غيـــر تقليدية ،وهى تســـتلزم شـــرو ً
األول :اجلـــرأة علـــى اتخاذ القرار ،واجتماع اجلماعة على االتفاق يســـهل
علـــى متخـــذ القـــرار املخاطـــرة ،فثمة إجمـــاع يتيح لـــه االطمئنـــان ،كما أن
ظهرا يســـتطيع االســـتناد إليه إذا ما حـــدث خطأ ما.
هنـــاك
ً
الثاني..المصداقية:
واملصداقيـــة هنـــا هي ليســـت متعلقة بالفـــرد ،ولكنها (كما ســـيتضح من
تناول هذه القضايا) تســـتند إلى تقدير مجتمع البحيرة لنقابة املهندســـن،
ومجلســـها ..تلـــك املصداقيـــة التـــي تســـتند علـــى مثلـــث العقـــل واحلكمة
والثقـــة ،والتـــي تقدمهـــا املجتمعات لكبار القوم ومشـــايخ ورؤســـاء القبائل.
هـــذا ما ســـوف نحاول اكتشـــافه من خالل عـــرض الكيفيـــة التي واجهت
بهـــا نقابـــة البحيـــرة ثـــاث قضايا تهـــم غالبية املهندســـن ،واحللـــول التي
طرحتها.
يقـــول املهنـــدس أحمـــد شـــوقي ..رئيـــس النقابـــة الفرعيـــة للمهندســـن
مبحافظـــة البحيـــرة :يكمن الســـر يف سياســـة البـــاب املفتـــوح التي جتعلك
تنخـــرط يف حـــوار واســـع مـــع أكبر عـــدد من املهندســـن ،كي تكتشـــف من
خـــال عالقتك بهـــم ،طبيعـــة املشـــكالت التـــي يواجهونها:

القضية األولى :حماية شباب المهندسين
بالقطاعالخاص

مـــن خـــال اللقـــاء باملهندســـن العاملـــن يف القطـــاع اخلـــاص ،وخاصة
حديثـــي التخرج ،تبني اســـتغالل املقاولني لهم وتوظيفهـــم مبرتبات متدنية،
وبـــدون التأمـــن عليهم وبـــدون أى نوع من أنـــواع احلمايـــة للمهندس ..من
جهـــة أخـــرى ،تبـــن أن املقاولني أنفســـهم يشـــتكون مـــن املهندســـن الذين
يعملـــون معهـــم لفترة ويتركـــون العمل بدون ســـابق إنذار ،ممـــا يترتب عليه
تعطيل مصاحلهـــم وأعمالهم.
تعريفالمشكلة:
الخطوة األولى ..اللقاء بأصحاب المشكلة:
فـــكان دورنـــا كنقابة مهندســـن أننـــا ننظـــم العالقة بـــن الطرفني ..ويف
البدايـــة كان ال بـــد مـــن حتديـــد املشـــكلة فأعلنت أننـــي أرغب فـــى مقابلة
ً
وفعل
عـــدد من املهندســـن الشـــبان الذيـــن يعملون فـــى القطاع اخلـــاص،
عقـد عمــل
انه في يوم  ..........املوافق 20 / /م قد تم االتفاق بين كل من:
 .1شركـ ـة.....................................................................والذي يمثلها السيد ........................................................... /
بطاقة رقم قومي..............................................................والكائ ـن مقره ـا ف ـي ..............................................................
( طرف اول )
 .2املهندس................................................................./بطاقة رقم قومي.............................................................................
وجنسيته  ...............................................وعنوانه .....................................................................................................
رقم قيد بالنقابة ....................................................شعبه ..............................................................................................
(طرف ثاني )
تمهيد

حيث ان الطرف االول يمتلك منشأة باسم ...................................................................ونشاطها .......................
بسجل تجاري رقم ...................................................................................................................................
وبطاقة ضريبية.......................................................................................................................................
وبطاقة اتحاد مقاولي التشييد والبناء رقم ..................................................................................................
ورقم تأميني للمنشأة ......................................................................................................... ..........................
ويرغب في التعاقد مع مهندس تخصص  ...............................وسنوات خبرة  ....................................وذلك للقيام
باملهام املطلوبة لهذه الوظيفة وقد تقدم الطرف الثاني بالشروط املطلوبة املستوفاه لشغل هذه الوظيفة
وقد أقر الطرفان بكامل أهليتهم باالتفاق علي االتي:
البند األول

الجزء التمهيدي جزء ال يتجزأ من هذا العقد

البند الثاني

مهندس استشاري احمد رفيق الشافعي
رئيس النقابة الفرعية بالبحرية

مهندســـا ومهندســـة ..امتـــد احلوار
حضـــر املقابلـــة بالنقابـــة حوالـــي 35
ً
معهـــم لســـاعتني ،وكان جميعهـــم مـــن محافظـــة البحيـــرة ..اســـتمعت لكل
مشـــاكلهم وتناقشـــت معهم وكانـــوا يتكلمون وأنا مســـتمع لهـــم ..فقط كنت
أطرح أســـئلة وأتلقـــى إجابات.
الخطوة الثانية ..اللقاء بالطرف اآلخر:
بعـــد ذلـــك أعلنت عـــن رغبتى فـــى مقابلـــة عدد مـــن املقاولـــن بالقطاع
اخلـــاص الذيـــن يعملون بالبحيـــرة ..حضـــر حوالى  8منهم 6 ،مهندســـن
و 2مقاولـــن عاديـــن فى قطاع اإلنشـــاءات ..جلســـت معهم حوالى ســـاعة
ونصف ســـاعة ..ســـمعت مشاكلهم.
الخطوة الثالثة ..اللقاء بالجهات الحكومية:
وبعـــد ذلـــك التقينـــا رؤســـاء املصالـــح احلكوميـــة الذيـــن يتعاونـــون مـــع
الطرفـــن ،مثـــل اإلســـكان واألبنيـــة التعليميـــة وشـــركات امليـــاه وشـــركات
الكهربـــاء ،ومجالـــس املـــدن ..حضر حوالـــى  14أو  15رئيـــس مصلحة..
حـــوارا امتد حوالـــى أربع
بدأنـــا نســـمع من هـــؤالء النـــاس ،وفتحنـــا معهم
ً
سا عا ت .
عقد ثالثي يحمي المهندس حديث التخرج:
ومـــن خالصـــة اللقـــاءات الثالث ،مت «عمـــل عقد ثالثـــي مضمونه حماية
حقـــوق املهنـــدس حديث التخـــرج ،ويضع عليه التزامـــات ،كما يحمي حقوق
البند السادس

يحق للطرف االول انهاء عالقة العمل بينه وبن الطرف الثاني للثالثة اشهر االولي ( فترة اختبار) وذلك في حالة ثبوت
عدم كفاءة الطرف الثاني وذلك دون التعسف واستعمال هذا الحق ويخضع ذلك للقواعد املهنية املعمول بها
حسب طبيعة املهنة ويكون ذلك باخطار كتابي مسبب من الطرف االول كما يحق للطرف الثاني انهاء عالقة العمل
ً
بينه وبين الطرف االول قبل انتهاء مدة العقد وذلك باخطارا كتابيا قبل انهاء عالقة العمل بثالثة أسابيع حتي يتمكن
الطرف االول من توفيق اوضاعه وتوفير البديل
البند السابع

يوافق الطرف االول علي تأمين السكن  /بدل السكن للطرف الثاني كالتالي  .........................جميع مصاريف الخدمات
( كهرباء – تليفون – ماء ) تكون علي حساب الطرف االول وذك إذ اقتضت طبيعة العمل ذلك.
البند الثامن

يدفع الطرف االول للطرف الثاني مقابل جميع البدالت والتي تقضيها طبيعة العمل.
البند التاسع

يلتزم الطرف االول بسداد التأمينات االجتماعية للطرف الثاني و أي التزامات مالية للدولة ( ضرائب  ....،الخ ) كما
يلتزم بفصل املهندس من التأمينات بعد انتهاء العالقة التعاقدية
البند العاشر

يمنح الطرف الثاني مدة  ................يوما اجازة أسبوعية وسيرتب تاريخ االجازة حسب متطلبات العمل وموافقة
الطرفين وسيقوم مدير الشركة بعمل جدول االجازات.
البند الحادي عشر

ال يجوز للطرف الثاني ان يقبل ايه دفعات أو هدايا خالل عمله أو بسببه أو بعده.

مدة هذا العقد ..................تبدأمن تاريخ مباشرة الطرف الثاني عمله كما يظهر في ذيل هذا العقد ،وقابلة للتجديد
ً
لنفس الفترة أو لفترات أخري ،وفي حالة رغبة أحد الطرفين في عدم تجديد العقد عليه أن يخطر الطرف االخر كتابيا
قبل شهرين من تاريخ انتهاء العقد.

البند الرابع عشر

البند الرابع

البند الخامس

ً
ً
يدفع الطرف االول الي الطرف الثاني مقابل خدمته راتبا شهريا قدره ( .....................كاجر اساس ي و .............بدل ..........
ً
تدفع في نهاية كل شهر ميالدي وذلك مقابل ساعات العمل اليومية وقدرها سبع ساعات يوميا ويستحق الطرف
الثاني مقابل  1.7عن كل ساعة إضافي في أيام العمل الرسمية مقابل  2ساعة عن كل ساعة إضافي في أيام العطالت
الرسمية.

البند التاسع عشر

ً
ال يعتبر اي زيادة او تعديل في نصوص هذا العقد بعد التوقيع عليه ملزما اال بموافقة الطرفين .وتكون هذه الزيادة
ً
او التعديل ملحقا للعقد ويشير الي العقد االصلي والرجوع الي النقابة للتصديق علي هذا امللحق.
البند العشرون

حرر هذا العقد من ثالث نسخ بيد كل طرف من طرفي التعاقد واحدة للعمل بمقتضاها عند اللزوم علي أن تحفظ
النسخة الثالثة لدي نقابة املهندسين بالبحيرة.
البند الحادي والعشرون

ً
لقد اتفق الطرفان علي ان الطرف الثاني قد باشر عمله فعليا لدي الطرف االول بتاريخ
هذا التاريخ هو تاريخ بدء سريان هذا العقد.

/

/

م .بحيث يعتبر

البند الثاني والعشرون

كل ما لم يذكر حول بنود هذا العقد يخضع لالحكام والقوانين املعمول بها وقت تحرير هذا العقد.

الطرف االول

الطرف الثاني

البند الثاني عشر

البند الثالث عشر

سيكون عمل الطرف الثاني في شركة الطرف االول بمقره الكائن .وللطرف االول الحق في أن ينقل الطرف الثاني الي
فرع من فروع الشركة او مجموعة الشركات حسب متطلبات العمل بصفة مؤقته أو دائمة وذلك بعد موافقة
الطرف الثاني مع جبر الضرر إن وجد.

البند الثامن عشر

أي تفسير او فصل في أمور متعلقة بهذا العقد تختص بها املحاكم املصرية املختصة كل حسب طبيعته.

يلتزم الطرف الثاني بعدم إفشاء االسرار الصناعية والتجارية التي يعلمها من خالل فتره عمله في الشركة أو بعد
انتهائها الي طرف اخر ،واال سيقع تحت طائلة املالحقة القانونية.

لقد وافق الطرف االول علي تشغيل الطرف الثاني بوظيفة  .........................املرتبة  ...........................والدرجة ..................
علي سلم  ..........................ويحدد له واجباته املدير املسئول حسب متطلبات العمل .ويوافق الطرف الثاني علي إنجاز
جميع الواجبات علي أحسن وجه مستعمال قدرته وخبرته ملصلحة الطرف االول.
البند الثالث

البند السابع عشر

في حالة حدوث أي نزاع ال قدر هللا فيما بين أطراف هذا العقد ال يجوز اللجوء الي التقاض ي وذلك قبل اللجوء الي
النقابة للتسوية الودية او إعطاء التوصية في حالة تعذر التسوية الودية.

ً
يلتزم الطرف الثاني بأداء عمله حسب نصوص العقد ومستوفيا لكل املسئوليات ،ال يحق للطرف االول إنهاء خدمات
الطرف الثاني إال في حالة إنذار الطرف الثاني باخطار كتابي بشهر واحد علي االقل أو إنهاء الخدمة مباشرة مع
تعويضه بسداد مرتب شهر كامل ( فترة االنذار ).

تصديق نقابة املهندسين بالبحيرة

ً
للطرف الثاني الحق في إلغاء هذا العقد كتابيا قبل إنتهاء املدة املتفق عليها وبموافقة الطرف االول وذلك باخطاره
ً
كتابيا بشهر واحد علي االقل وله الخيار في إنهاء العقد مباشرة بعد طلب اإللغاء كتابيا.
البند الخامس عشر

للطرف الثاني الحق في العطالت الرسمية واالجازات املرضية كما هو منصوص عليه في قانون العمل رقم .12
البند السادس عشر

ال يعتد بهذا العقد إال بعد التصديق عليه من نقابة املهندسين بالبحيرة وفي حالة تعاقد أي من الطرفين دون
التصديق عليه من النقابة يعتبر هذا التعاقد غير مستوفي للشكل القانوني املنصوص عليه في الالئحة الداخلية
للنقابة وتعتبر النقابة غير مسئولة عن ثمة مسئولية بشأن ذلك.
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تطوير األداء
املقاول ويضع عليـــه التزامات.».
كما مت عمل الئحة بأجور املهندسني مت حتديدها بناء على اخلبرة،
وتابـــع« :اتفقنـــا مـــع األطـــراف كلهـــا ..املهندســـن ،واملقاولني ،ورؤســـاء
جـــدا من
املصالـــح ،علـــى عقـــد اجتمـــاع ،لكـــن لـــم يحضـــر إال عـــدد قليل ً
كل مجموعـــة ،وعرضنـــا عليهـــم املنتج الذي عملنـــاه ..هذا العقـــد الثالثى
والئحـــة األجـــور ،واســـتقبلنا تعديـــات عليـــه مـــن كل األطـــراف ،واتفقنـــا
علـــى مهلة شـــهرين ونصـــف ،لتطبيقه ،ثم مت إرســـال خطاب لـــكل املصالح
شـــرحنا فيـــه باختصـــار مفيد مـــا مت خالل االجتمـــاع» ،وأرفقنـــا به صورة
مـــن العقـــد الثالثـــي وصـــورة من الئحـــة األجور.
وقـــال“ :إن العقـــد مت تطبيقه من 10/ 1على املهندســـن ،وقد مت تطبيقه
بنســـبة  ،% 20وأرســـلنا الدراســـة إلى النقابة العامة ،لعرضها على املجلس
األعلـــى» ،وأمتنى تعميم املوضوع على النقابـــات الفرعية كلها.
وحـــول ظاهرة توقيع املهندســـن على اســـتقالتهم قبل بـــدء العمل ،والتي
ينجـــم عنهـــا الشـــعور بانعـــدام الثقـــة ومـــا ينتـــج عنه مـــن عدم الـــوالء وما
يترتـــب عليه مـــن تقصير فـــى العمـــل واإلنتاج.
قـــال شـــوقي“ :إننـــا وضعنا فتـــرة إنذار للطرفـــن ،بأن يخطـــر املهندس
املقاول بأنه ســـيترك العمل قبل شـــهر ونصف ،كما علـــى املقاول أن يخطر
املهنـــدس بفصلـــه قبل نفس املـــدة ،حتى ال يتضرر أحـــد الطرفني”.
وكان املقاولـــون يشـــتكون مـــن اســـتحواذ املهنـــدس على كراســـات حصر
نهائيا ،مما يضع املقاول يف مأزق عدم اســـتطاعته
األعمـــال ،وترك العمـــل
ً
صـــرف املســـتحقات اخلاصـــة به ،حيـــث يجب إعـــادة احلصر مـــن جديد،
مؤكدا أن صيغـــة العقد اجلديدة
وبذلـــك يحدث تصادم بـــن كل األطراف،
ً
حققـــت عامـــل األمـــان ،وحافظـــت على حق كل طـــرف ،حيث إنـــه مبوجب
هـــذا العقـــد البـــد على املهنـــدس قبل تركه العمل تســـلم كراســـات احلصر
املعتمـــدة من جهات اإلشـــراف إلى املقاول حتى يســـتطيع املهندس اجلديد
أن يكملها.
وعـــن رد الفعـــل قال شـــوقي :إن اجلهات التى قامت بتطبيق هذا ســـعيدة
بـــه ســـواء مهندســـن أو مقاولـــن أو رؤســـاء املصالـــح؛ ألنـــه قـــام بتنظيـــم
العالقـــة بـــن كل األطراف.
وردا علـــى ســـؤال بشـــأن األســـاس الـــذي اعتمد عليـــه املهندس شـــوقي
يف حتديـــد أجـــور املهندســـن من
خـــال العقـــد املوحـــد ،قـــال :إن
األجـــور مت حتديدهـــا بنـــاء علـــى
مشـــيرا إلى أن
ســـنوات اخلبـــرة،
ً
العقـــد مرفـــق بـــه الئحـــة األجور،
كمـــا مت حتديـــد عدد املهندســـن
املطلوب وجودهم يف املشـــروعات،
مؤكـــدا أن تلـــك الصيغـــة حلـــت
ً
مشـــكلة كبيـــرة يف األبنيـــة م .أيمن رزق
األمني العام املساعد لنقابة املهندسني بالبحرية
التعليميـــة؛ ألن أغلـــب مشـــاريعها
لـــم يحـــدد فيهـــا املقـــاول عـــدد
املهندســـن املطلوبـــن.
جدا
كبيـــرة
وهـــذا حـــل مشـــكلة
ً
فـــى األبنيـــة التعليميـــة؛ ألن أغلب
مشـــاريعها ليـــس محـــدد بها عدد
املهندســـن املطلـــوب مـــن املقاول
تعيينهـــم طبقـــا حلجـــم األعمـــال،
وقـــد أرســـلت
ً
خطابـــا جلميـــع م .أحمد راغب
املصالـــح لتنفيـــذ العقـــد.
عضو املجلس ورئيس لجنة املشروعات الصغرية والقرض الحسن

القضيــة الثانيــة ..طريقــة
جديــدة لحــل مشــاكل
اإلســكان..
الشراء الالحق:
وحـــول األســـلوب اجلديـــد الذي
اعتمدتـــه نقابـــة البحيـــرة حلـــل
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عضو املجلس ورئيس لجنة التواصل واالعالم
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مشـــكلة إســـكان املهندســـن ،قال املهنـــدس احلـــامت :إنها طريقة «الشـــراء
الالحـــق» ،فبنـــاء على رغبة املهندســـن وطريقـــة حجزهم للشـــقق ودفعهم
للمقدمـــات واألقســـاط ،يتم االتفاق مباشـــرة مع مالك الوحدات الســـكنية
بعقـــد مبدئـــي ووعـــد بالبيع ،وهـــو ما يحقق الهدف من «تيســـير اإلســـكان
للمهندســـن ،فلـــو ذهـــب املهنـــدس مبقدم التعاقـــد ألي مالك لكي يشـــترى
ســـيقول له“ :اطلـــع برة”.
إجراءات التعاقد:
وقـــال :إنـــه يتـــم االتفـــاق مـــع املـــاك بعـــد مراجعـــة تسلســـل امللكيـــات
والتراخيـــص والتأكـــد من صحتها كاملـــة ،على أن يتم توريـــد  % 5تقريبا
مـــن قيمـــة الوحـــدة ،على أســـاس أنه غيـــر مقصود بهـــا ربح مقصـــود ،بل
مصروفـــات إداريـــة و«مخاطرة».
وأوضـــح اإلجـــراءات التـــي يتـــم تنفيذهـــا للتأكـــد مـــن ســـامة الشـــقق
املعروضـــة علـــى املهندســـن ،وهـــي:
 - 1التأكد من املستندات (اخلاصة بامللكية لألرض).
 - 2التأكـــد مـــن ســـامة
الترخيـــص والرخصـــة الصـــادرة
مـــن مجلـــس املدينـــة .
 - 3يحـــال صاحـــب البـــرج إلى
جلنـــة اإلســـكان لتبـــدأ التفـــاوض
معـــه على الســـعر.
 - 4يتـــم االتفـــاق مـــع صاحـــب
م .الحاتم محمود عمران البـــرج علـــى نظـــام املقـــدم وطرق
أمني النقابة الفرعية بالبحرية الســـداد ،ونشـــترط عليـــه عـــدد
ســـنوات التقســـيط.
 - 5وضـــع كل هـــذه البيانات يف
عقد البيع ،ويبـــدأ املهندس بحجز
الوحـــدة مبقدم عشـــرة آالف جنيه
لضمان اجلدية.
 - 6إذا جتـــاوز عـــدد احلاجزين
الشـــقق املخصصـــة ،يتـــم عمـــل
قرعـــة علـــى الوحـــدات.
م حارب مفرح رسالن

ســت نقابــات مهنيــة تطلــب تمثيــل
نقابة المهندســين:
وقـــال :إن هنـــاك إقباال شـــديدا
على املشـــروع ،لدرجة دفعت ســـت
نقابـــات ،وهـــي األطباء واألســـنان
والصيادلـــة والبيطريني والعلميني،
إلـــى طلب االشـــتراك يف املشـــروع
 ،علـــى أن تكـــون نقابة املهندســـن
ممثـــا لهـــم ،وانعكـــس هـــذا على
م .حسام حسن عيد خفـــض قيمة مقـــدم الوحدات من
 100ألـــف جنيـــه إلـــى  20أل ًفا،

وزيـــادة فترات التقســـيط.
وأشـــار إلـــى أن النقابـــة حتصل مـــن تلك النقابات املشـــار إليهـــا، % 5 ،
فضـــا عـــن  % 5من جملة املبيعـــات ،باإلضافة إلـــى  % 1متابعة تنفيذ،
وإعطـــاء تقريـــر فنـــي عن إجناز بنـــاء البرج ،املحجـــوز وإبالغ املقـــاول بأية
مالحظات علـــى املبنى ليقـــوم بإصالحها.
عوامل نجاح المشروع:
 – 1تتدخـــل النقابـــة (بثقلهـــا املعنوي) بني املهندس مـــن جهة واملالك من
جهـــة أخـــرى ،فتعطـــي غطاء للمهندس مـــن جهة ،كما متكـــن املالك من بيع
وحداتـــه الســـكنية بضمـــان عالٍ على الســـداد ،وهو مـــا يدفـــع املالك لبيع
الوحـــدات الســـكنية مبقدمات أقل وفترات تقســـيط أطول.
ولتوضيـــح الفكـــرة دار احلوار التالـــي بني إدارة التحريـــر واملهندس حامت
عمـــران فأوضـــح قائال :إن القيمة الرئيســـية لفكرة املشـــروع تنبع من قيام
النقابـــة بإدارة اســـتثمارات املـــاك لصالح املهندســـن ،وتابـــع ..أن النقابة
هـــي «املشـــتري يف البداية وليس املهنـــدس ،ثم يصبح املهنـــدس املالك بعد
مخصصا له شـــقة إلى
ســـداد كامل ثمن الشـــقة بالكامل للنقابة؛ ألنه يظل
ً
أن يســـدد ثمنهـــا وإال يضيع حق النقابة ،والتسلســـل يبدأ بوعـــد بالبيع بني
البائـــع وبني النقابة كمشـــترٍ  ،ثم يتم طرح هذه الوحدات على املهندســـن».
حق النقابة:
وقـــال :إنـــه يريد توضيح بعض املســـميات« ..هنـــاك بائع وهناك مشـــترٍ..
والنقابـــة الطـــرف الثالث ،وهناك طرف ثالث وهـــو املهندس املنتفع “اللى هو
من فلوســـه النقابة بتشـــترى هذه الشـــقة والنقابة بتحفظ حقوقها من خالل
التعاقـــدات” ،فاملهندس بأمواله تشـــتري لـــه النقابة شـــققا ال يحصل عليها
إال بعـــد ســـداد ثمنهـــا كامـــا ،وإذا تعثر حتفـــظ النقابة حقوقهـــا عبر طرح
الوحـــدة للبيع ،ويحصل املهنـــدس على ماله».

وقـــال“ :إن بعـــض املهندســـن أنهوا األقســـاط واســـتلموا شـــققهم والعقود
االبتدائيـــة اخلاصة بالشـــقق».
ويف سؤال له حول نسبة التعثر ،قال :إنها ال تصل إلى  % 3أو .% 2
والوجـــه الثانـــي مـــن الفكـــرة أنه بدال مـــن شـــراء أرض وإنشـــاء وحدات
ســـكنية ،وهـــو ما يحتـــاج لتوفير ســـيولة هائلة ..أنـــت تتعامل مباشـــرة مع
ســـوق العقارات من تيســـير الشـــروط اخلاصة بالســـوق ،وهذا يقدم سيولة
عالية تنعكس يف توفير الطلب على  400شـــقة من الزمالء املهندســـن مت
التعاقـــد عليهـــا بالفعل ،يف ظل أســـعار أقل وتيســـيرات أفضل يف الســـداد،
وبهـــذا مت تفـــادي عملية إقامة مشـــروع إســـكان للمهندســـن من الصفر.

القضيةالثالثة..المساندةالقانونية
التى تقدمها النقابة ألعضائها:

نتيجـــة لتوســـع النقابـــة فـــى القـــروض بدرجـــة كبيـــرة ،ووجـــود أعضـــاء
يتعثـــرون فى الســـداد وهـــو ما يتوجب معـــه اتخـــاذ اإلجـــراءات القانونية،
مت التعاقـــد مـــع محـــامٍ آخـــر مبكافأة شـــاملة ..هكـــذا أصبح لدينـــا  2من
املحامـــن عملهما الســـيطرة على األقســـاط اخلاصة بالقـــروض واملعارض
والرحـــات واحلج والعمرة ،وحتى ال ميثل أجـــر املحامى عبئًا على النقابة،
طرحنـــا فكـــرة املســـاندة القانونيـــة للمهندســـن ،وعلى الفـــور اجتمعت مع
املحاميـــن وكانـــت نتيجـــة االجتمـــاع االتفـــاق معهـــم على تقـــدمي خدمات
قانونيـــة للمهندســـن الذين يعانون من مشـــاكل فى قضايـــا ال تكون النقابة
خصمـــا فيهـــا ،وال يوجـــد فيها طرف آخـــر أو محامٍ آخـــر بأتعاب مخفضة
ً
عن أتعـــاب املحامـــن املعتادة».
وتابـــع ..أن محامـــي النقابة يقوم بجميع القضايا التى تخص املهندســـن،
ويف الوقـــت نفســـه تســـتفيد النقابة مـــن هذا الدخـــل ،عبر الئحـــة تضمن
ذلك؛ فمثال تســـجيل ســـيارة أو أرض أو إعالم وراثة ،يقـــوم محامي النقابة
بالتســـجيل على أن يحصل على نســـبة  % 25من قيمـــة األتعاب املدفوعة
مـــن املهنـــدس للنقابة ..بذلك أكون قـــد حققت ً
دخل لتنمية مـــوارد النقابة
وأديـــت خدمة للمهندس».
التحقيق مع المهندسين يتم في حضور محامي النقابة:
وأكـــد أن «أي مهنـــدس متهـــم يف قضية ،يقـــوم محامي النقابـــة بالوقوف
إلـــى جانبـــه مجا ًنـــا ،وقـــد أرســـلت خطابـــا إلـــى املحامـــى العـــام بالبحيرة
مضمونـــه إبـــاغ النقابـــة عنـــد إحالة أي مهنـــدس للتحقيـــق حلضور ممثل
مشـــيرا إلى أنـــه «إذا كانـــت هناك قضيـــة مخلة
النقابـــة قبـــل التحقيـــق»،
ً
بالشـــرف أو االختـــاس ينســـحب املحامـــي فـــورا منهـــا ،ويقـــوم املهنـــدس
بإحضـــار محـــامٍ آخر علـــى نفقته».
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مسرح نقابة المهندسين يعود للحياة
بأيدي مهندسيه وابنائه

ظل مبنى نقابة المهندسين مهمال طيلة العقود الماضية ولم يطرأ عليه أية تجديدات أو تطوير ،وهذا
اإلهمال طال مسرح النقابة حتى وصل الحال بأعرق مسارح مصر أن يكون مسكنا للحشرات والقوارض بعد
أن وقف على خشبته عمالقة الفن ،وبعد أن كان أحد مصادر دخل النقابة ،وتحول الدور السابع للنقابة إلى
“مقلب مخلفات“ ،حتى جاء المجلس الحالى للنقابة ووضع نصب عينه تطوير وتجديد جزئى للدور السابع
وعمل كافتيريا تليق بالمهندسين ،والتى تعد بمثابة استراحة للمهندسين المترددين على النقابة ،وعمل
تجديد جزئى مبدئى لمسرح النقابة لعقد جمعيتها العمومية بها ألول مرة بعد عشرات السنين.

حوار :حازم أحمد رخا
أنشـأت النقابـة لجنـة لتطويـر املسـرح منـوط بهـا عمـل التجديـدات
املبدئية إلعادة اسـتخدام املسـرح فى فعاليات النقابة من عقد املؤتمرات
والجمعيات العمومية وكذلك الندوات ،وكذلك االستفادة من املسرح فى
التأجيـر الخارجـى الى حني التجديد الكلى ،فهـذا تجديد جزئى مبدئى..
تضم اللجنة املهندس خالد توكل واملهندسـة منال املال واملهندس أشـرف
نصير.
التقت مجلة املهندسني مع القائمني على عملية التطوير وهم :املهندس
عبدالكريم آدم ..أمني الصندوق املسـاعد واملهندسـة إيمان سعيد ..رئيس
لجنـة تطويـر مبنـى النقابـة واملهندس خالـد تـوكل ..عضو لجنـة التطوير
واللواء مهندس صالح لبيب فرج ..مدير عام النقابة.
المهندس عبد الكريم آدم..
أمين الصندوق المساعد:
• كنـا ندفـع مبالـغ كبيـرة فـى تأجيـر أماكـن لعقـد الجمعيـة العموميـة
للنقابـة وبعض الفعاليـات ،اآلن ما يتم صرفه فى التجديد سـيوفر تأجير
قاعـات خارجية ،وسـيضخ إلعادة أحد أصول النقابة واسـتثماره ،بجانب
اإلحسـاس الـذى ينتـاب املهنـدس عند حضـور فعاليـة داخل نقابتـه فهذا
شيء له قيمة ومعنى كبير.
• فـور االنتهـاء مـن الجمعيـة العموميـة سـنبدأ إعـادة التفكيـر لكيفيـة
االسـتفادة مـن املسـرح ووضـع خطـة مسـتقبلية لتجديـده ولـن تبـدأ هـذه
الخطـوة إال بعـد الدراسـة مـن كافـة األوجـه وإيجـاد التمويـل الكافـى لهـا
ودراسة العائد الذى سيعود للنقابة بعد تشغيل املسرح ،فهذا تجديد جزئى
ويمكـن اسـتخدامه فـى القريب العاجل كقاعـة مؤتمرات وسـط القاهرة،
وحاليا تقدم لنا بعض عروض لتأجير املسـرح بمجرد معرفة أننا نجدده،
وهذا الكالم لن يؤخذ فيه قرار سـريع ولكن سـيتم بعد دراسـة متأنية بعد
الجمعية العمومية ،فنحن نخطو كل خطوة فى حينها.
المهندس خالد توكل..
عضو لجنة تطوير وتجديد المسرح:
• التطويـر يشـمل املقاعد حيث تـم تجديدها من جديـد ،باإلضافة إلى
دهانـات الحوائـط واألسـقف ،والخشـب ،وأرضيـة املسـرح تـم تجديدهـا
وقشطها ،وتجديد الحمامات ،وشبكة الكهرباء ومدها بما يقرب من 240
“أسـبوت” إلنـارة جديـدة بنظـام الليـد املوفر للطاقـة ،وتم إعادة تأسـيس
الشبكات املغذية للمسرح كلها وعمل لوحة توزيع جديدة من شركة ..APP
كل هذه األعمال تم عملها خالل  6أسابيع.

140

| العدد  | 653مارس 2017

اللواء مهندس صالح لبيب فرج ..مدير عام النقابة

كانـت مدمـرة بسـبب سـقوط بعـض
• لـم يتـم االسـتعانة بشـركات
األماكن بالسقف من املصيص املعلق
ولكـن تـم االعتمـاد بشـكل أساسـى
بسبب األمطار ،باإلضافة إلى أعمال
علـى العمالـة والصنيعـة املوجوديـن
نجارة.
بالنقابة ،وهناك بعض بنود محددة
• تم االسـتعانة بالعمالة والصنيعة
تم االسـتعانة بموردين مـن الخارج،
املوجوديـن بالنقابـة وبعـض العمـال
مثل أعمـال البيـاض والرخام وجزء
القليلين مـن خـارج النقابـة لبعـض
من الدهانات ،فتم االستعانة ببعض
األعمال التـى ال يوجد بها خبرات فى
البنود غير املتوافرة بالنقابة .
عمـال النقابـة مثـل دهـان الحوائـط
• مـن الصعوبـات التـى واجهناهـا
واألرضيـات ،فتـم اسـتقدامها مـن
اإلهمـال الشـديد الذى طال املسـرح
الخارج .
ملدة كبيرة ،باإلضافة إلى ارتفاعاته
ُ
العاليـة جـدا التى تصل إلـى ً 16
• تقـدر مقاعـد املسـرح بحوالـى
مترا
ً
 1120مقعـدا منهـا  678فـى الصالـة
وهو ما يتطلب عمل سقاالت بطريقة
ً
جهـدا كبيـراً
و 442بلكـون ،واملقاعـد أخـذت منـا
معينة وخاصة.
مدمرا ً
ً
ً
تماما.
تقريبا
جدا فكان ثلثها
• تـم تكسـير الثلاث دورات امليـاه املوجـودة
اللواء مهندس صالح لبيب فرج..
ُ
بالكامل ،وأنشئت من جديد من أعمال سيراميك
مدير عام النقابة:
• كان املسرح ُمهمال على مدار ً 25
ودهـان حوائـط ،فهنـاك دورة ميـاه رجالـى 4
عاما تقريبا
عيـون وأخرى حريمـى  2عني وثالثة للمنصة عني
وكانـت كميـات املخلفات املوجـودة بـه والتدمير
واحـدة ،فالحقيقة تم بذل مجهود غير عادي من
الذى لحق به غير مسبوقة ،ولم أر مثلها من قبل،
فنيي النقابة فى وقت قياسي.
فقد تحول إلى “دورة مياه بمعنى الكلمة”.
• املتابعـة مسـتمرة مـن لجنـة اإلشـراف علـى
• بـدأ األمـر بعـد مـا ذهبـت لحجز قاعـة لعقد
الجمعية العمومية العادية للمهندسين ،فوجدت المهندس خالد توكل
التطويـر ،يتابعون األعمال يوميـا ،وعند إبداء أى
مالحظة يتم تداركها على الفور.
الحجزبمبلغليسبالبسيط،فقلت:ماهواملانع أن
ُ
• حجم اإلنفاق متواضع ً
قياسا باملبالغ التى كانت تدفع فى تأجير قاعات
نضع هذا املبلغ فى تجديد املسرح وبذلك أوفر مبالغ تدفع فى كل مؤتمرات
ً
مصدرا
وجمعيات وندوات النقابة التى يتم تأجير مكان خارجى لها وفى ذات الوقت لعقـد فعاليـات النقابة ،والتى سـتوفر بعد تجديد املسـرح ،ويكون
ً
ً
يدر عائدا على النقابة فيما بعد من تأجيره ،فأنا أعتبره “بئر بترول” للنقابة ،أيضا للدخل واستثمار جيد بعد تأجيره ،وهذا هو النهج الذي تتبعه النقابة
اآلن ،وهو استثمار أصول ومقتنيات النقابة ليكون مصدرا لدخل النقابة،
وعرضت الفكرة وتمت املوافقة عليها وبدأ العمل على الفور.
• محاور التطوير تشـمل أعمال تجهيز وأعمال حدادة وسمكرة وسباكة فكمـا قلـت سـابقا هناك مـن أبدى رغبته لتأجير املسـرح ملـدد طويلة جدا
وكهربـاء وتكييفـات وحوائـط وصوتيات وأرضيـة مسـرح والكرانيش التى وبشكل دائم.
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كافتيريا بالدور السابع ومعمل تدريب
بأيدي مهندسي و«صنايعية» النقابة

في حوار مع المهندسة إيمان سعيد ..رئيس لجنة تطوير مبنى النقابة حول التجديدات الجارية في الدور
السابع والتي قامت على اإلشراف عليها ،حيث قالت:

حوار :حازم أحمد رخا
• تـم عمـل كافتيريـا مفتوحـة فـى الـدور السـابع ،وحاليا يتـم تغطيتها
السـتعمالها فـى الشـتاء ،وتضـم األوفيس الخـاص بها وطرحـت النقابة
مزايـدة الختيـار الشـركة التى سـتديرها.
• الجانـب اآلخـر مـن الـدور السـابع يتـم تجهـزه لعمـل معمـل كهربـاء
لتدريـب املهندسين ،وهـو منحـة مقدمـة مـن شـركة “شـنايدر” للنقابـة
بقيمـة مليـون جنيه ،وسـيكون بـه معمل وقاعـة محاضرات وجـزء إدارى
بحماماتـه واألوفيـس الخـاص بـه ،وسـيتم االنتهـاء منـه خلال شـهر
واحد.
• أهـم املعوقـات واملشـاكل التـى واجهتنا فـى تطوير الدور السـابع كان
كـم املخلفـات غيـر الطبيعية فكانـت “مقلب زبالـة” من تكييفـات وبالط
وأجهـزة صحيـة وورق ...كل حاجـة .فتـم بـذل مجهـود ضخـم لنظافتـه
للبـدء فـى العمـل هـى جاهـزة لكننـا فـى طـور التعاقـد مـع الشـركة
املتخصصـة إلدارتهـا.
• التطويـر يشـمل كافـة مبنـى النقابـة ،واملرحلـة القادمـة هـو الـدور
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ً
السـادس لتطويـره وتحويلـه لقاعـات تدريـب ،ويأتـي ذلـك تأكيـدا لـدور
النقابـة فـى تطويـر مسـتوى املهنـدس ،وهنـاك عـدة رسـومات مـن عدة
استشـاريني ،واستشـاري املشـروع هو املهندس هانى ماهـر وهو متطوع،
وتـم عمـل تصميـم كامـل للـدور وتـم تجهيـز مناقصـة وطرحـت علـى
وجـار البـت للترسـية علـى الشـركة املنفـذة.
الشـركات،
ٍ
• عمـل تلـك القاعـات للتدريـب سـيضيف الكثيـر للنقابـة فـى أداء
دورهـا فى رفع مسـتوى املهندسين وعمل دورات تدريبية تحت إشـرافها
ويسـتغرق تطويـره  6شـهور بعـد إرسـاء العطـاء علـى الشـركة.
• تـم تطويـر الـدور السـابع بالجهـود الذاتيـة مـن العمالـة والصنيعـة
بالنقابـة مـن إدارة الصيانـة لكـن نسـتعني ببعـض املوردين مثـل الرخام
والنجـارة ،فهنـاك بعـض األعمـال تـم االسـتعانة بالخامـات والصنيعـة
مـن الخـارج مثـل شـغل (األوسـتر – الرخـام) لكـن االعتمـاد األساسـي
علـى إدارة الصيانـة بالنقابـة.
َّ
• قلـل ذلـك كثيـرا جدا من التكلفة عن التعاقد مـع مقاول من الخارج،
وامليـزة اإلضافيـة واملهمة هى قيام
إدارة الصيانـة بالنقابـة بعمـل
متكامـل ،فـإدارة الصيانـة فيمـا
قبـل كانـت تقـوم بإصلاح حمام أو
“كرسـى” مكسـور ..اآلن تـم تطويـر
اإلدارة لتقـوم بعمـل متكامـل مثـل
عمـل الكافتيريـا وتأسـيس معامل،
وهـذا لـم يحـدث مـن قبـل.
• سـتوفر كافتيريـا السـابع دخال المهندس سعد صبحى أبو جندى
ً
للنقابـة ووجهـة جيـدة للمهندسين ،وعائدهـا ليـس أمـوال فقـط ألنهـا
جـزء مـن تقديـم خدمـة جيـده للمهنـدس“ .فقبـل ذلـك كان املهنـدس
يبحـث عـن مـكان يجلـس بـه ويبحـث عـن أي كرسـي بالطرقـات يجلـس
ً
منظـرا غيـر الئـق ،أمـا اآلن ،فأصبـح هنـاك مـكان يليـق
عليـه وكان
باملهنـدس يسـتطيع االسـتراحة بـه”

قاعة الفيديو

كافيتريات ومعمل على أعلى مستوى
بالدور السابع بالنقابة العامة
• فـى إطـار تطويـر مبنـى النقابـة ليكـون بالشـكل الالئـق ..يتـم اآلن
تطويـر الـدور السـابع بالنقابـة العامـة السـتقبال السـادة املهندسين..
وفـى لقـاء مع املهندس سـعد صبحى أبـو جندى ..بـإدارة الصيانة إللقاء
الضـوء علـى مـا يتـم حاليـا مـن أعمـال تطويـر بهـذا الـدور فقـد صـرح
سـيادته بـأن هـذا الـدور كان غيـر مجهـز تمامـا وبـه مخلفـات وغرفـة
ً
متهالكـة للفنيين وغرفـة إقامتهـم ..وكان هـذا الـدور بأكملـه مهملا وبه
تلفيـات عديـدة ،فتـم تجهيـز وتطويـر هـذا الـدور علـى مرحلتين:
• املرحلـة األولـى :بالجهـة اليسـرى مـن ناحية الشـرق ..اشـتملت على
تجهيـز كافيتريـا على أعلى مسـتوى وبها مطبخ (سـوبر لوكس) ودورات
ميـاه حريمـى ورجالـى (سـوبر لوكـس) ،كمـا تـم تجهيـز الرخامـات
الالزمـة وتجهيـز السـطوح ،باإلضافـة إلـى تجهيـز مدخـل الكافيتريـا
العمومـى ،وتطويـر وتجديـد سـلم الدور السـابع ليكون جاهزا السـتقبال
املهندسين فـى كافيتريـا تليـق بمسـتوى مهندسـى ومهندسـات مصـر
وأسـرهم وكذلـك موظفـى وموظفـات النقابـة وأسـرهم..
• أمـا املرحلـة الثانيـة :فيتـم تجهيـز مشـروع الطاقة (معمل شـنايدر)
فـى الجهـة اليمنـى فى ناحية الغـرب لتدريب املهندسين به ،وذلـك حتت
إشـراف املهنـدس محمـد خضـر ..األمين العـام واملهنـدس طـارق النبراوى..
نقيب املهندسين والسـادة مهندسـى هيئة املكتب واملهندسـة إميان سـعيد..
رئيـس جلنـة تطويـر الدور السـابع.
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نعم ..أنا مهندس (ة)
مكعب | cubic

دفاتـري ًاملدرسـية ...تمتـد يـدي دون وعـي
مكعـب يذيـل
ً
هوامـش ً
لترسمه وترسم عيونا وأنوفا وشفاها ..وعلى الطرف العلوي للصفحة
أرسم شمسا تضيء أشعتها السطور األولى.
علـى الغلاف الخارجـي أكتـب اسـمي بجانبـه كليـة
الهندسـة جامعـة القاهـرة بـدال مـن الصـف الدراسـي
بالثانوية العامة.
عنـد تلك اللحظـة الفارقة التي وطأت فيهـا قدماي كلية
الهندسة ..علمت أنني على مشارف عالم آخر ..حلم أصبح
حقيقـة ..اسـتقبلتني الكلية بوردة حمـراء وضعتها في يدي
زميلـة تسـبقني سـنوات لتدعونـي لجولـة بالكليـة ضمـن
النشـاط الطالبي في اسـتقبال الطالب الجـدد ..لحظتها
اختلطـت مشـاعر الفـرح والخـوف ..فـرح بتحقيـق الحلـم
وخوف من مستقبل أخطو فيه آخر خطوات ما قبل الحياة العملية.
مبـان قديمـة يفـوح منهـا عبـق املاضـي وأخـرى حديثة تحمـل ً
روحا
ٍ
عصرية ..ما بني ذلك التنوع انسجام واضح ..ديناميكية تغلف املكان..
قاعات محاضرات ..معامل ..سكاشـن ..خطوات سريعة ووجوه تنبض
ً
أحالما خضراء.
بالحياة وأكتاف تحمل
ً
عند انتهاء اليوم األول ،استقبلني والدي بابتسامة ،قائل“ :هندسة

هل وجدت نفسي؟  ...نعم أنا مهندس (ة).
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القاهـرة تقـع منعزلة على الجانب اآلخـر من الجامعة ،منها تتحرك
املسـيرات واملظاهـرات إلى الحـرم الجامعي ..إلى الشـوارع من أجل
الوطـن ..أذكيـاء والذكـي يفكـر ..يحلـل ..يـدرك ويفعـل  ..وال يقتنـع إال
بالحقائـق ..الـذكاء نعمـة وأحيانـا نقمـة ،فصوني نعمة
الذكاء يا ابنتي».
لـم تفارق املكعبـات ..العيون ..األنوف والشـفاه دفاتر
محاضراتـي ،بعدها علمت أنها ترمز إلى األسـرار في
علم النفس ولم يكن لي أسـرار سـوى أوراق خواطري،
أكتبها لنفسـي ،ثم أقف في شرفة غرفتي ألقطعها إلى
قصاصـات صغيـرة أتأملهـا والهـواء يطيرهـا فـي كل
اتجاه.
ً
يومـا بعـد يـوم أتأكـد أننـي لـم أكـن ألنتمـي إال لهـذا
املكان ..أنا أفكر  ..أنا أحلل ..أدرك وأفعل ...وال أقتنع إال بالحقائق.
أصبحـت أشـعر بالضجر كثيـرا وبالغربـة أحيانا وسـط صديقاتي
القدامـى عندمـا يتحدثن عن آخر صيحـات املوضة وأخبار اآلخرين
وأحاديـث النميمـة ،وأعـود إلـى صديقـات الكليـة لنتحـدث عـن
الرياضـات ..عمـا نقـرؤه ..عـن أحوال السياسـة ..عـن اتحـاد الطلبة،
وعن الهندسة ..عندها أجد نفسي.

مستقيم | straight
مسـتقيم ال يتجـاوز طولـه املائـة متـر..
املسـافة الفاصلـة بني كليـة الهندسـة ومبنى
الجامعـة ..املسـافة بين حياة طلبة الهندسـة
وطلبـة الجامعـة حيـوات مـن العـرق والتعـب
والكفـاح ..املذاكـرة ..حـل «الشـيتات»..
االنكفاء علـى اللوحات ..قاعات محاضرات..
معامل ..سكاشن ..قواعد خرسانية ..أعمدة..
بالطـات ..كمـرات ..مكعبـات اختبـارstress..
 ..... yield ..safety .. failureنعبـر املائـة
متـر ..نسـرق لحظـات من املتعـة بني حفالت
الجامعـة وأنشـطتها املتوهجـة بخلـو البـال
لنعـود إلـى رحلـة صعـود مـن سـنة دراسـية
إلـى أخـرى ..تتـوارى الهوايـات ..ال مجـال إال
للكـد ..عندهـا تتشـكل الشـخصية ،وتضـاف
إليها مالمحها النهائية ..مع مرور السـنوات
أدرك أن املعرفة وحدها قد ال تكفي أحيانا...
ثمـة عوامـل أخـرى تدخـل فـي الحسـبان
 ...ال يكفـي أن تذاكـر لتتفـوق أو لتنجـح مـن
األساس فالوقت عامل رئيسي ..أدركت ذلك

مبكرا ..في بعض االمتحانات عليك أن تنتقي
بـأي األسـئلة تبـدأ وكيـف تختـار إذا كانـت
االختيارات متاحة وكيف تدير الوقت ..علمت
أن الوقت سالح نافذ قد تكسب به جولتك أو
تخسـرها ،ليس في امتحانات الدراسة فقط
وإنما في امتحانات الحياة.
عوامـل كثيـرة تلعـب أدوارهـا فـي رحلـة
الصعـود والسـقوط ...وقـت مشـروع التخـرج
كنـا مجموعـة مـن  5أفـراد ..علمـت للمـرة
األولـى معنـى التطبيـق (عـدم النـوم) لليوم
الثالث ..اكتشـفت طاقات جديدة وأحاسـيس
لـم أكـن ألختبرهـا لـوال أن كسـرت حاجـز

املعتاد ..ليس هناك من سـبيل نحو اكتشـاف
طاقاتنـا الكامنـة إال عندمـا نقـع تحـت وطأة
وضغوط اختبارات الحياة.
علمـت أن للنجـاح عوامـل عديـدة نغفلهـا
أحيانـا كثيـرة ..كـم تأخـر كثيـرا عـن الركب
أصحـاب قناعـة «املفـرد» وأصحـاب فكـرة
أنـه يمكنك أن تجيـد وحدك وتتميز وحدك..
العـزف املنفـرد لـه تجلياته ..العـزف املنفرد
يصـل لذراه فقط عندما تعمل على اكتشـاف
ذاتـك وتفجير قدراتـك ..والعب واحد ضمن
فريق ال يقوده للنصر أو للهزيمة.
ً
منفردا أو ضمن أوركسـترا..
ما بني العزف
هـل من سـبيل لإلجـادة؟ فريـق العمـل الذى
يكمـل بعضـه ليحقـق املركـز األول بمشـروع
التخـرج بامتيـاز  ..انتهـاء الدراسـة ..مكتـب
شـئون الطلاب ..شـهادة التخـرج ..خاتـم
الكلية ..جيد مرتفع.

هل وضعت قدمي على بداية الطريق؟ ..نعم أنا مهندس (ة).

دائرة | Circle
دائـرة مغلقـة يدور فـي مركزها راقـص تنورة على أنغام موسـيقى
صوفية ،فتزيده انتشاء ،فال هو يتوقف عند التعب وال هو يجيد كلما
طـال رقصـه املنهـك ..عند مرحلة ما لن يفيد إال كسـر الحدود
ومغادرة الدوائر إلى رحاب أوسع ..إلى عوالم أخرى.
الخطـوات األولـى بالحيـاة العمليـة ،تلـك اللحظـة التـي
انتظرتهـا لسـنوات ..انبهـار تطبيق ما درسـته على أرض
الواقـع ..إنجـاز أول مشـروع ونشـوة تحويـل األرقـام
والرسـومات إلـى حقائـق ماديـة ..رمـل ..زلـط ..حديـد..
أسـمنت  ..مكعبـات ،مكعبـات ،مكعبـات ..اختبـارات،
اختبـارات ،اختبـارات ..مـا أن وطـأت قدمـي موقـع العمـل
وعنـد أولـى الخطـوات فـوق السـقالة ..توقـف العمـال عـن
العمـل ،تجمـدوا كتماثيـل شـمعية عنـد رؤيـة فتـاة
الرجـال ..لحظتهـا
تقتحـم مـا يتصورونـه عالـم ٍّ
أيقنـت أننـي علـى أعتـاب تحـد آخـر  ..فـن
وعلـم التعامـل مـع اآلخريـن علـى اختلاف
الثقافـات واالنتمـاءات ...التحـدي هنـا هـو
دفـع جميـع األطـراف ناحيـة هـدف واحـد
وإقناعهـم بـه ..الوقـت ..التكاليـف ،والجودة..
علـم اإلدارة .عـدت إلـى كليتـي بمـلء إرادتـي

مـن أجـل الدراسـات العليـا ،لـم يخب ظنـي وأنـا أبحث وأطالـع علوم
اإلدارة وأجربهـا ليس فقـط في العمل وإنما في الحياة...
اكتشـفت أنـه يمكننـي بـإدارة الوقـت أن أطبـخ فـي
وقـت أقصـر عندمـا أتبـع طريقـة املسـار الحـرج
لألنشـطة ،وأن أمارس لعبة اإلسـكواش عندما
ًّ
زمنيـا للشـهر كاملا  ،وأن
أضـع مخططـا
أرسـم بفرشـاة امليـك أب مالمـح لفتـاة عملية
أو أنثـى متوثبـة للحياة مسـتعينة بالـ resource
 ...controlوأن يومـي املشـغول يمكـن أن أجد به
ً
متسـعا لقـراءة التاريخ إذا اعتمـدت على بعض
تكنيكيـات علـم التخطيـط وأن كل شـيء يصبـح
أسـهل إذا ما تم تعريفه طبقا لكود الحياة ودراسـته
وتحليله ثم استنباط النتائج.
دائـرة هـي الحيـاة وملتوية هي الطرق التي سـرنا علـى دروبها دون
أن نعلـم ..لـكل طريق باب ،ولكل بـاب مفتاح ..أرهقنـي التواء الطرق
وأرهقنـي البحـث عن املفاتيح ،لكن كل شـيء يصبح يسـيرا عندما
تفتـح األبـواب ..أرتدي عباءة البسـطاء وأتخلى عـن كل ما هو مؤنث
حتى صوتي عندما أتعامل مع العمال ،وأرتدي عباءة الرجال عندما
أجلس إلى طاولة االجتماعات ،وأستعيد أنوثتي عند عتبات املنزل.

هل أرتدي عباءات شخصيات كثيرة؟  ...نعم أنا مهندس (ة).
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نقطة | point
نقطة ضئيلة في بحر الحياة تسـعى ألن تكون مختلفة يقودها هوس
للكمـال ..هـوس جليـل تعانيـه عندما ال ترضـى عن الكمـال بديال وما
إلى الكمال من سبيل أبدا.
تأخذنـي الرغبة للكمـال فأقضى اليوم أعمل وأعمـل وال أتوقف عن
العمـل ...أفقـد الشـعور بالوقت ،من خلـف النافذة الكبيـرة أملح ضوء
النهـار يتالشـى رويدا رويدا مسـلما
اليـوم إلى ليل شـتوي طويـل ..أدركت
مخاطـر ذلـك الهـوس عندمـا ملحت
سـيارة تالحقنـي بشـوارع القاهـرة
الجديـدة الهادئة في ظالم خال من
القمر.
غـزال مذعور تطارده بنادق صياد
مجهـول ..برمجـة سـريعة لـردود
أفعال تخزنت خالل سـنوات دراسـة
الهندسـة ..تبـدأ بالعامـل األهـم
 safety comes firstالسلامة تأتـى
أوال ..امتـدت أصابعي إلغالق أبواب
السـيارة تزامنـا مـع زر النوافـذ..
برقـت أمـام عينـي االحتمـاالت املتوقعـة وفـرص تالفيهـا ..ال أملـح
سـيارات أخـرى علـى مرمى البصـر ..بجـوار أعمدة اإلنارة املكسـورة
صار الصيد وشـيكا عند ذلك املطب ..ومضات عقلي تسـابق نبضات
قلبـي ..ضاقـت االحتماالت وكيف سـتحدث وما هـي نتائجها ...تندفع
السـيارة املطاردة ..تسـير بجواري ..ندت عنى التفاتة ...أرى ابتسامة

ظفـر بصيـد أوشـك على الوقـوع في الشـباك ..يميل تجاهـي ..أضغط
الفرامـل ألتفـادى االصطـدام بمؤخـرة سـيارته ...أسـتدير مندفعـة
عكـس اتجـاه الطريـق ...تسـتجيب لـي سـيارتي األملانيـة الصنـع ..أملح
فتحة بالجزيرة الوسـطى فأميل فـي االتجاه اآلخر وأعبر تلك البقعة
املضيئة عند محطة البنزين.
تتـوارد خواطـري ...نعيـش علـى
األرض وليـس فـي جنـة ...ال شـيء
مثالـي وإنمـا محـاوالت لالقتـراب...
محـاوالت للوصـول ...لإلجـادة...
وضـع البدائـل واختيـار أنسـبها
ومرونة التغيير.
ألتقـط أنفاسـي ألفيق علـى أضواء
مبهرة تهاجمني في املرايا العاكسـة
لسيارتي ..أموت ً
رعبا.
أطلـق لسـرعتي العنـان عائـدة..
أقفـز املسـافة الكائنة بين الرصيف
وسلالم العمـارة ،وفي بقايـا نظري
عينـان حمـراوان متوهجتان لذئب يعبر الطريق ...أغلق باب منزلى...
وحيدة ...نقطة ضئيلة في الحياة ...نقطةpoint ...
ألقي بجسـدي على الفراش ...أحرق وسادتي بدموع سخينة وأغسل
روحي من مصاعب الحياة.

هل وصلت وجهتي بسالم؟ ...نعم أنا مهندس (ة).

مربع | Square
مربـع سـكني ...أقيـم فيـه وحيدة فـي الحي الهادئ ،مشـبعا بالظلال الباهتـة ،أقطعه
في طريق عودتي من املكتب الهندسـي صيفا والشـمس ال تزال ترنو للمغيب ،أما الشـتاء
فالخـوف مـن تحـرش املتسـكعني ومطارداتهـم السـقيمة يجعلنـي مثل سـهم يمضي في
الحياة ًّ
ً
قاطعا ال يقبل املساومة.
حادا
فـي روايـة «قواعد العشـق األربعـون» للكاتبة «إليف شـفق» تتحدث عن الوحـدة فتقول:
«الوحـدة والخلـوة شـيئان مختلفـان ،فعندما تكـون وحيدا ،من السـهل أن تخدع نفسـك
ويخيـل إليـك أنـك تسـير على الطريـق القويم .أمـا الخلوة فهـي األفضل لنـا؛ ألنها تعني
أن تكـون وحـدك من دون أن تشـعر بأنك وحيد .لكن فـي نهاية األمر ،من األفضل لك أن
تبحث عن شـخص ،شـخص يكون بمثابة مرآة لك ،تذكر أنك ال تسـتطيع أن ترى نفسك
حقـا ،إال فـي قلب شـخص آخر ،وبوجود الله في داخلك» هذه قاعدة من «قواعد العشـق
األربعون».
رأيـت فـي الوحـدة تجـارب تسـتحق املعايشـة ...هـل تجـرؤ علـى الحديـث إلـى نفسـك
مسـموع وال توصم بالجنون؟ هل جلسـت إلى مائدة امللك آرثر املسـتديرة وحيدا
بصوت َّ
تصالـح ِنديـن متصارعين؛ قلبـك وعقلـك ،وتتسـاءل ،لـم تنسـج مـن حولـك الحكايـات
كأحـد املجاذيـب؟ هـل ثمـة طريقـة ألن تمشـطني شـعرك ضفيرتين ثخينتين كالتـي
كانـت تضفرهـا أمـك في سـنوات الطفولـة دون أن تقتحمك العيون وتتهمك بالشـطط؟
الوحـدة هـي «أنـت» فقط ،ال محـاور إال أنت ..ال قواعد إال ما تضعه أنت ...كل شـيء يدور
فـي فلـكك ...الفـرق بين ما يجب أن تفعـل وما تحب أن تفعل ..سـماوات رحبـة تحلق فيها
بجناحني من املرمر ...زنازين من الحجر تخبط بجدرانها الصلدة رأسك حتى تدمى...
الحرية والجنون طريقان للحياة.

هل ميكن للمرء السير بينهما؟ نعم أنا مهندس (ة).
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منحنى | curve
منحنى يسلمنا ملنحنى ..ال تمارس الطبيعة
ً
خطوطا مسـتقيمة وإنمـا منحنيات تميل إلى
العبثيـة كثيـرا وإلـى الوحشـية أحيانـا فلا
يفهمها إال عاشق أو فنان أو مجنون.
عنـد اكتمـال القمـر ،تغـادر الطائـرة إلـى
املحافظة النائية في رحلة تسـتغرق سويعات
قليلـة ...علـى بوابـات الوصـول أشـار لـي...
َّ
تعـرف َّ
علـي بسـهولة فلم أبـدو له كسـائحة...
ابتسـمت إزاء محاوالتـه إخفـاء عالمـات
تعجـب ارتسـمت علـى وجهـه ،يخفيهـا خلـف
كلمـات سـريعة مرحبـة ...اعتـدت علـى ذلك
السـؤال فـي العيـون « مـا الذي دفـع بفتاة كي
تأتـى إلـى مثل هـذه األماكـن النائيـة؟ « ..في
االنتظـار توقفـت سـيارة سـوداء ذات دفـع
رباعي ...السـائق يهمس بأن أمامنا سويعات
أخرى للوصول ...شـقت السيارة طريقها إلى
قلب الصحراء ...اسـتغرقني عالم السكينة...
انعطفت السـيارة إلى دروب ضيقة مشـقوقة
بين الجبـال ال تكتشـفها العين عنـد املـرور
بالطريق األسـفلتي الرئيسي ...ككتاب قديم
يخبـئ الكثيـر مـن األسـرار ،ال يقـرؤه سـوى
مـن يعرفـه ...كيلو مترات قليلـة قبل أن تنتهي
سلسـلة الجبال لتكشـف عن صفـرة مترامية
األطـراف وهضـاب ال تتوقـف منحنياتهـا
عـن االلتـواء ...عـذراء كجسـد أنثـى ..انتبهت
علـى رؤيـة سـيارة تمـرق جانبنـا ،وقـد أشـار
قائدها إلى السـائق ...سـيارات أخرى تظهر

علـى مسـافات زمنيـة متباينـة ويشـيرون
بالتحيـة ...دفعنـي الفضـول لسـؤال عـودة
«هـل تعـرف كل املـارة؟» أومـأ باإليجـاب،
مشـيرا إلى أن املنطقة ال يدخلها إال سـكانها
وبعـض السـائحني فـي رحلات السـفاري
ومهندسـو وعمـال شـركة البتـرول ...فكـرت
كل النـاس تعـرف بعضهـا ...مجتمع ضيق في
متنـاه ...احتضـن الطريق سالسـل
محيـط ال
ٍ
أخـرى مـن الجبـال ...رمـال متباينـة األلوان
وأشجار متناثرة لم أعتد رؤيتها في املدينة...
ً
شـعورا
كلوحـة فنيـة خالدة تبعـث في النفس
بالسـكينة ...بالهـواء رائحـة تثيـر املخيلـة...
قطعت أفكاري راجلة متشـحة بالسـواد تطل
بعينيهـا النافذتين مـن خلـف برقـع بـدوي
مطـرز بالخـرز والترتـر ...رشـيقة كفراشـة
متوثبـة ترتشـف رحيـق زهـور بريـة ،صعدت

صـوب صخرة كبيرة ،جلسـت عليهـا ...لوحة
فنية أخرى يحيطها السحر والغموض ...خال
املشـهد من مظاهـر الحيـاة إال منها محاطة
بتلـك الشـجيرات الصحراويـة الفريـدة...
علـى الجانب اآلخـر من الطريـق ظهر قطيع
أغنامهـا وعلـى امتـداد األفـق ظهـرت أبراج
بريمة البترول.
علـى طاولـة االجتماعـات ،يضـع املقـاول
نظارته الشمسـية من طـراز (ريبان) جانبا..
يفترش اللوحات اإلنشائية واملعمارية الخاصة
بحجـرات التحكـم بالبريمـة ...يـدور جـدال
طويـل بيني وبني مهندسـيه حـول العالقة بني
حجم املعدات املزمع تركيبها وبني املسـاحات
التي تم تنفيذها على الطبيعة ...سجال ينتهي
إلى طريق مسدود ...يقتحم الحوار  ..أستوقفه
بسـبابتي عنـد لوحـة يـكاد يطويهـا تزامنا مع
مديحه أللوان طالء أظافري.
 البد من التكسير...تتبدل حقيقة أن الخط املستقيم هو أقصر
الطرق ،فتلعب املنحنيات دورا لم تخلق له.
فـي نهاية اليوم ،يصل إلى مسـامعي صوت
طرقـات (الهامـر) علـى الكتـل الخرسـانية
تشـق صمـت الليـل ..أتأمـل السـماء مرصعـة
املتأللئـة ...مـددت يـدي
بماليين النجـوم
ً
لتعبث بمحتويات حقيبتي بحثا عن مرآة.
أفكـر طويلا فـي هـذا الكـون املترامـي
األطراف ...أتساءل:

هل ميكن أن أصير جنمة يف السماء ؟ ..نعم أنا مهندس (ة).

زاوية حادة | Acute angle
زاويـة حادة تسـلمنا يـد القدر لركنهـا الضيق أحيانـا ...على طاولة
صغيـرة بالنـادي جلسـت أراقـب طفلا ال يتعـدى عمـره أربعـة أعوام
كان
يتمـرن على لعبـة قتالية ...يمثل الوقوع ثم النهـوض مرة أخرىًّ ...
رأسـي يشـتعل باألفـكار  ...في مرحلة مـا تصورت أن لكل مشـكلة حل
قبل أن أعلم أنه في الحقيقة لكل مشكلة نهاية ...أتأرجح بني تلميحات
األطبـاء أحيانـا وتصريحاتهـم أحيانـا بتأخـر حالـة والـدي
الصحية ...أقلب صفحات الشبكة العنكبوتية .. .تفاصيل طبية
ال أفهمهـا ...أتصـل بأصدقـاء أطبـاء ...أعـود ألقـرأ  ...أناقش...
العتيقة بمصر الجديدة،
عشرات األسئلة ...عند تلك العمارة ً
تستقبلك ساللم ضيقة كئيبة تحمل شيئا من آالم مرتاديها...
مصعـد ال يعمـل ينتمـي إلى عصر آخـر تفوح منه بقايـا رائحة
أيـام أجمـل مـن تلك التـي نعيشـها ...عيـادة الطبيب املشـهور
اكتظـت بالنـاس ...طاعـن فـي السـن يسـتقبلك بابتسـامة محايـدة..
حاصرتـه أسـئلتي قبـل أن أقرأهـا في عينيه« ..ال شـيء يمكـن فعله»...
عبـارة عجـز ...سـهامها الحارقـة تختـرق خاليا عقلي فيقـف عاجزا
أمـام املـوت ..نرحـل عائدين واملـرض العضال ينهش جسـده ..أجلس
بجانبـه فيهمـس لـي عن يـوم ميلادي ..يومـي األول باملدرسـة ويومي
األول بالكلية ..أبتسم قبل أن يخبو ذلك النور من الحياة ..كل األماكن

مظلمـة ..كل األشـياء تفقـد معناهـا ..شـيء بالنفس انكسـر وليس إلى
إصالحه سبيل ..وددت لو أصرخ:
لـم يدرسـوا لنا في قاعـات الكلية ومعاملهـا علم االنهـزام ...زعقت
في الفضاء :ل َم ْ
لم تدرسـوا لنا علـم االنهزام؟ فقبض الحزن أحبالي
ِ
ً
ً
الصوتية ،فلم أسمع إال همسا مبحوحا.
الفيلسـوف الهنـدي أوشـو « :كل مـا نحتاجـه هـو فـن
يقـول
ً
إسكات العقل قليل».
رفعت عيني على صوت صيحاتهم تقترب مني ...مجموعة
كبيـرة مـن الصبيـة والفتيـات ال تتجـاوز أعمارهـم الثانيـة
عشـرة تجمعـوا للركـض ،وفـي املرحلـة األخيرة من السـباق
بـدت الوجوه متعبة ،ولكنها ال تخلو من البهجة ...اندفعت إلى
قلب املجموعة أركض ...اسـمع «خالص قربنا» « ..فاضل لفة
واحدة كمان يا تسنيم»« ...بسرعة يا نور» « ...اجري شوية يا يوسف»...
«إحنـا فـي األول يا محسـن»« ...فين القوة يـا جماعة»« ...فين القوة يا
جماعة».
أحببت أمي وعشـقت أبي الذي رحـل عنا ...ثمة قوانني أخرى تحكم
الحياة ...اختبارات أقسـى من اختبارات الدراسـة ،وثمة ألم يالصق
الروح ما حيينا ،وليس إلى عالجه سبيل.

هل استوعبت دروس احلياة؟ ..نعم أنا مهندس (ة).
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صناع الثقافة

متوا ٍز | parallel
علـى كل قصاصة األشـياء املهمة فـي حياتي:
العائلـة ..العمـل ..األصدقـاء ..الهوايـات...
الحـب  ..اآلخـر «الـزوج» ..املجتمـع ،والـذات،
وعلـى كل قصاصـة وضعـت درجـة تعبـر
عـن أهميتهـا بالنسـبة لـي ..أعـدت ترتيـب
القصاصات حسـب أهميتهـا ..وضعت درجة
أخـرى تعبـر عمـا حققتـه ،وجـاءت النتيجـة
صادمة..
ليلتهـا وضعـت أهدافـي مكتوبـة ،أعيـد
أولويـات الحيـاة إلـى نطاقهـا األصـوب،
والخطـوات املطلوبـة لتحقيـق ذلـك ،آليـات
التنفيذ ،املتابعة ،طريقة التقييم وتوقيته.

للخطـوط املتوازيـة سـحر خـاص ..أحتـرم
انتظامهـا ..إصرارها على تسـاوى املسـافات
علـى طـول رحلتهـا ..مـازال صـوت الدكتـور
فـي محاضـرة الهندسـة الوصفيـة عالقا في
فوضويـة
ذهنـي ..مـوازى /عامـود /مـوازى..
ً
الحياة ال تبقى على التساوي واالنتظام أبدا.
فـي تلك الليلة منذ عدة سـنوات عند مطلع
عام جديد عاندني النوم وصوت االحتفاالت
وأصـوات األلعاب النارية تمأل سـماء املدينة
الساهرة ..جلست مع صديقي اللدود -القلم-
نتكلم عني.
جذبـت قصاصـات ورق وشـرعت أكتـب

هل أستطيع ترتيب أولوياتي؟ ..نعم أنا مهندس (ة).

XYZ
 X،Y،Zإحداثيـات فـي الفـراغ ،عندمـا
نضيـف إليهـا ()tالزمـن time، (v)... /
 ......etcيصبـح العالـم أكثـر تعقيـدا ..نسـقط
في معادالت الحياة.
أتذكـر آخر محاضرة في مـادة  Stealقبيل
امتحانـات نهايـة العـام للسـنة األخيـرة ،مـا
أن أنهـى الدكتـور محاضرتـه وأغلـق دفاتـره
نظر إلينا قليال .تعلقت به العيون وقد سـيطر
على العقول سـؤال وحيد ..توقعات امتحانات
العـام األخيـر ..لكـن قـذف بسـؤال مباغـت
سـاقه بهـدوء ال يتناسـب مـع عمقـه :مـا هـي
السعادة؟
خيـم الوجـوم علـى قاعـة املحاضـرة

املزدحمـة ،كان لسـؤاله وقـع الصدمـة ،فلـم
ً
ً
ً
سـؤال ً
فنيا فـي مادتـه ،أو سـؤال متعلقا
يكـن
بالهندسة في العموم ،ولم ينتظر كثيرا أمام
العيـون الحائـرة قبـل أن يجيـب« :السـعادة
تختلـف من شـخص إلى آخـر ..ولكن» صمت
لبرهـة فتعلقت به العيون أكثر وهو يسـتطرد:
« قـد يـرى البعـض أن السـعادة فـي املـال ،أو

النفـوذ ،أو الجـاه  ...إلـى آخره .لكن السـعادة
فـي النهايـة شـعور أنـت وحـدك منبعـه ،إذن
فأبسـط الطرق إليه هو رضاؤك عن نفسك..
أن تفعـل مـا يجـب عليـك فعلـه ..أال تسـكت
ضميـرك ..أن تـؤدى رسـالتك ..أن تنـام آخـر
راض ..تذكـروا :الهندسـة علـم
الليـل وأنـت
ٍ
وفـن ،تسـتطيعون أن تحلـوا بهـذا العلـم
معادالت الحياة».
…  ...X Y Z T etcبروفيسـور أينشـتني
معـادالت الحياة معقدة للغاية ربما أكثر مما
كانت عليه أيامكم...
فهـل وجـدت السـعادة! ربمـا نعـم وربمـا
أحيانا لكني أشعر بالرضا عن الذات.

الهندسة علم وفن وهبت لها حياتي  ..أوليست أسلوب حياة؟ ...بلى ،أنا مهندس(ة).

ما النهاية | Infinity

مـا النهايـة ...هـي حـدود املعرفـة ،مـرت
ماليين األعوام على األرض وما زالت أخبار
االكتشـافات الجديـدة تتهـادى إلى األسـماع
بني فينة وأخرى ...أوبئة تم السيطرة عليها..
اكتشـافات تعقبهـا اختراعـات ..تكنولوجيـا
تعانـد نفسـها فتثبـت أن مـا ابتكـر باألمـس
صـار باليـا اليـوم ..انتفـخ اإلنسـان غـرورا
عندمـا المسـت أقدامـه املرتعشـة سـطح
القمـر ..وقـف يتحـدث فـي مؤتمـرات عجـت
بطواويـس انتفخـت أوداجهـا لتتبقـى حقيقة
مؤملة ..لـم تحمه علومه الغزيـرة من لحظات
عجـزه عندمـا احتـرق مكوكـه الفضائـي،
عندما انفجر مفاعلـه النووي ،عندما تصور

أنـه روض الطبيعـة فانتهـى أسـفل أنقـاض
الـزالزل ،حمـم البراكين وحرائـق الغابات..
وقـف سـاخطا يتملكـه الشـطط فيتخيـل
كائنـات فضائيـة قادمـة الحتاللـه ..يتخبـط
أمـام نهايـات محتومـة فـي مواجهـة مـرض
واحـد كالسـرطان ،فتتمـرد عليـه خاليـا
جسـده ..تخونـه لتنتـج خاليا سـقيمة ..فيقف
مستسلما تطارد أحالمه زومبي ()Zombie
تخطـط الرتشـاف دمـه فتحيلـه إلـى مسـخ..
إنسان ضائع ومجتمعات تتصارع.
كيـف يرانـا املجتمـع؟ يتهموننـا بأننـا
شـخصيات غارقة في عمليـة بعيدة كل البعد
عـن اإلحسـاس واملشـاعر ..أصحـاب مهنـة

هل عرفت اهلل؟  ..نعم أنا مهندس (ة).
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جافـة ترتكـز علـى مجهـود ذهني وجسـدي،
ً
متنفسـا،
فلا تتـرك للـروح واألحاسـيس
والحقيقـة أن أسـلوب حيـاة املهنـدس يقـوده
إلـى عوالـم إنسـانية مرتبطـة بانعكاسـات
مادية ،فالعقل الهندسـي يستند إلى التدقيق
والتحليـل والتركيـب واالسـتنتاج ...يقتـادك
دائمـا إلـى املعرفـة ..إلـى آفـاق بعيـدة ..إلـى
خط الجنون أحيانا فتقف مرتعشـا عند تلك
املنطقـة املحظـورة خـارج حـدود اإلدراك...
يقربـك إلـى الحقيقة ..إلى الـ “مـا ال نهاية”...
إلـى عتبـات املطلـق ،ويقـودك مباشـرة إلـى
الله ،فتستشعر أكثر  ...تتفهم أكثر  ...تتعايش
أكثر.

بريشة :نوارة عاطف الرملى
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صناع الثقافة

مختارات من شعر القدوسي
المصير

(سامح القدوسي)

الهوى َّ
َج ْمر َ
جوه القلوب وا ِل ْع
َ
لو غاب قمر ...
مليون َق َمر طالعْ
ِ
يفتح سبيل ...
ُ
ِف َامل ْستحيل
ِ َ ْ َ ْ
يا فجرنا يا سلسبيل
َْ َ
راج ْع
مهما تغيب ِ ...

 بكالوريـوس هندسـة ميكانيـكا قـوى  /هندسـةشبرا  -مايو .1990
 عضو جمعية املؤلفني وامللحنني. صـدر لـه ديـوان شـباك  2012وديـوان كبايـةشاي .2016

صـدرت تحت اسـم أغنية (عشـاق الحياة)
بفيلم املصير ليوسف شاهني
(ألحان كمال الطويل وغناء محمد منير)

بُكرة تشوفي

محتاج لبحور مجنونة
مكنونة ف حض ِنك
والقعدة ف ض ّل ِّ
الر ْمش
ِ
محتاج املشية ف مطالع حس ِنك
وازاي ما احتاجش ؟!
ُ
بقلبـك َم ْح َّمية
وضلوعى ِ
ِّ
وشفايفي بكلمة (ياحبيبي) متند َّيـة
والحلم عنيد
َ
َ ْ
بعيد !!
طب ِليه ح ُنروح ِل ِ
 ...بكرة تشوفي

صحبة
َخ ِّلـي َ
الح َكاوى ُ
ـول
تط
ُ
ِّ
َّ
ك يندبح ِم القول
وخلـى ِحس َ
أحسن ما يبقى بالسكوت مدبوح
َ ِّ
خليه ُيبوح
َ َ َ ُْ
َ
ْ
طيورك ِللهوا املفتوح
وار ِمي
َ
ْ
وار ِمي طريقك
َّ
 ...تحت خطوات الصديق
ّ
يا ِّكل عاشق رقيق
َ
ْ
ِّ
يا للي بتحلم حلمنا ع الريق
تاني
فتحبنا َ
يا شقيق ز َما ِني
 ...يا زماني شقيق
َّملا العيال تمال َ
اري زعيق
الحو
َّ ِ
واما البنات ْ
تمال الشوارع ُحسن
ْ
ُ
إزاي تكون يا حزن !!
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ترحيلة

لو قلب مالِ ...مني ْيعدله؟
غير اللي ُحبه ِّ
مميله
في الخيال
واللي انطالقه ّ ُ
ه
ل
من ْحد آخره ألو ّ ُ
ينوله
من ملسه واحدة
كل اآلمال
ترحيلة العاشق حالل
وحنيني َ َمال َي ِّمة حاللك ...واستحال
دمع ُ
البكا لينا
يا للي انت غالباني ف معنى الجمال
الحنان والعشق والكوتشينة
وف
ُ
بيغلبك شوقي لحبايبنا
وبتسأليني مني غلب فينا
وبسألك مني اللي غالبنا

الغ ْربَة
ِش َّباك ُ

ُ
َ
قلتها وب ِكيت ُّ ْ
ورجعت لنفس الركن ف ُ نفس البيت
ِّ ْ
بصيت من ُجرحي على كباية الشاي
ِّ
كانت من نفس الريحة ونفس اللون
لكن من غير ِّ
حسك ح اشربها ازاي !!
ِّ
وازاي الشباك ُيقسمنا ويمشي !!
ْ
ْ
يهزمنا ِف ديل فستانك وف ِرم ِشي
وف َرمية َب ِّصة نارك جوايا
 مش جاي يا حبيبى معايا؟ أنا أصلي يا حبيبتي ........ مش جاي يا حبيبي؟ أنا أصلي .......... مش جاي ؟ أنا ............. مش جايسيبالك عمري بحاله
 ...إوعى تكون َّ
نساي
 بس إست ِنيقوليلي
تمشي
ُقبل ما
ْ
اش َ
ربها ازاى ؟!
كباية الشاي ح
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كرسى واحد

من َ
حوالى ِميت سنة
ِ
ْ
ني
م
يو
من
أو
ِ
َ
َّ َّ
عنقودين من ق ْطفة واحدة
ُمل َّا كنا
ِ
ْ
كنا نع َرف
كبرنا َّ
مرة واحدة
ْلو

الزم يموت
حلمنا ِ
ْ
واحدة ْ
مشينا ْ
واحدة
َوان
ُ
ْ
الزم يفوت
قطرنا ِ

َْ
لـحد النهاردة
والتاريخ من ِميت سنة
 ...كلمة واحدة
واد  ...وبنت
واحدة ست  ...جدع ِح ِليوة
جوز عيال َ
عنقودين من ق ْطفة واحدة
ُ َّ
كنا قاعدين من زمان على ِح ْجر واحد
َ
مدرسة ف الح ِّي واحدة
كرسي واحد
...
َ
َّ
والقلم ملا نزل على خـد واحد
قلنا  ...آاااااه
ِّ َ َ
واخد
خدنا ع الهم ِ
واما ّ
احبك
ليه سؤالي ما ُّ لهش لزمة؟
ليه ُنتوه ف النـص أزمة
ُ ...ونص قعدة
ص تأكيد الشكوك
ن ُ
امللوك
ص
ن
ُ
ُ ...
واللي نص كالم ونص إمام
ُ
ِّ ...ونص ف االتجاه
واللي تاه
واما ّ
احبك
ليه سؤالي ما لهش لزمة ؟
دا الزمان األزمة مش أول زماني
الزمان َّ
األوالنى ِسكة واحدة
َ
ْ
راية واحدة َ
حلم واحد ِف امل َعارك واألغا ِني
َّوالغريبة !!!
األماني
ملا تختلف
ُ
َّ
واما نبقى كل وردة ف غصن تا ِني
ِيـجي يقطفنا الغريب
 ...من قطفة واحدة

ورحل القليوبى

بعد أن أمضى حياة بال ضفاف
منير عياد

عرفتـه فى أوائل السـتينيات من القـرن املاضى ..عرفتـه ونحن طلبة
فى كلية الهندسة جامعة عني شمس ..شديد النشاط حاد الذكاء متقد
الفكـر مهمـوم بقضايـا الوطـن يمـوج فـى كل لحظـة باسـترجاع أبيات
الشـعر لعظمـاء الشـعراء ..ناظـم حكمـت وبـدر شـاكر السـياب ونـازك
املالئكـة وصلاح عبدالصبور وأمـل دنقل (فى بداياتـه) وعبدالوهاب
البياتـى ..وجدنـا فـى هـذه الحيـاة (أنـا وهو) فى يـوم واحد هـو الثامن
من مايو واعتدنا االحتفال بيوم امليالد مع بعضنا ..أذكر أنه فى صباح
يوم من أيام دراستنا فى كلية الهندسة أن جاءنى يهمس فى أذنى ..إيه
“رأيـك نـزوغ النهـاردة وهنروح نزور شـاعر قادم مـن الصعيد ..عظيم
عظيـم ..وكان هذا الشـاعر هو الخال عبدالرحمـن األبنودى” ..صعدنا
إلـى أعلى السـطح فى عمـارة أتذكر أنها ربما فى بـاب اللوق والتقيناه..
بعدهـا قـال لى سـيكون هـذا من
أعظم شعراء العامية فى مصر..
ً
عظيمـا القليوبـى فـى
كـم كان
معرفة عظماء الناس!
فـى مايـو  2010حـرر املخـرج
املميـز سـيد سـعيد ً
كتابـا عـن
القليوبـى وعـن مسـيرته وشـهد
عليهـا وكان “محمـد كامـل
القليوبـى ..حيـاة بلا ضفـاف”
فقـد رأى أن حياتـه نهـر يسـبح
فيـه ولـم يجد بعد ضفـة أو مرفأ
لهـذه الحيـاة ..هى بلا ضفاف..
أمـا وقـد رحـل عنـا القليوبى فى
الثانـى مـن فبرايـر  2017فإننى
أرى أن حياتـه ضفافهـا كثيـرة،
فهـو الـذى كتـب للمسـرح وهـو
الـذى كتـب املقـاالت النقديـة
األدبيـة فـى بداية شـبابه وعمره
لم يتجاوز الخامسـة والعشـرين
فى مجلة اآلداب البيروتية زائعة
االنتشار وذات القيمة الرفيعة وهو الذى كتب املقاالت عظيمة الداللة،
وآخرهـا فـى ملحق الجمعـة لألهرام ..هـو الدكتور فـى اإلخراج محمد
كامـل القليوبـى ..املخـرج املميز الحاصل علـى بكالوريوس الهندسـىة
املدنية في كلية الهندسـة– جامعة عني شـمس  .1969ودبلوم الدراسات
العليا فى تخصص اإلخراج والسيناريو من املعهد العالى للسينما 1972
والدكتـوراه فى فلسـفة الفنون من معهد السـينما االتحـادى (فجيك)
بموسكو  ..1986حاصل على جائزة الدولة التقديرية.
هو كاتب السيناريو واملخرج واملؤرخ السينمائى املميز وأستاذ باملعهد

العالـى للسـينما بأكاديمية الفنون ..تقلد ً
كثيرا مـن املناصب القيادية،
فقد عمل كمشـرف ثم رئيس لقسـم السـيناريو باملعهد العالى للسينما
مـن  1987وحتـى  2006ثـم رئيـس قسـم السـينما باملعهد العالـى للنقد
الفنـى بأكاديميـة الفنـون فـى الفترة مـن عـام  2003وحتى عـام 2005
وعضـو بلجنـة الفنـون بمجلس أمنـاء اتحـاد اإلذاعـة والتليفزيون منذ
 2002وحتى رحيله.
والعديـد والعديـد مـن املناصب ..ومـاذا أقول عن كتاباتـه فى جريدة
املساء أو جريدة األخبار أو جريدة السينما والفنون أو السينما العربية
أو مجلة املصور أو مجلة الحرية أو جريدة السفير أو مجلة عالم الفكر
أو ...أو...
ومـاذا أقـول عن مشـاركته فى
لجـان التحكيـم للمهرجانـات
السـينمائية الدوليـة واملحليـة..
املهرجـان القومـى للسـينما
ومسـابقة األفلام التسـجيلية
اإلسـماعيلية
ومهرجـان
ومهرجـان دمشـق الدولـى
ومهرجـان الربـاط السـينمائى
ومهرجـان القاهـرة الدولـى
لسـينما األطفـال ومهرجـان
كولومبيـا ..مـاذا أقـول عنـك يـا
أعز األصدقاء ..رحلت ..ولم تكن
حياتـك بال ضفـاف كما اخترت
أنـت عنـوان سـيرتك الذاتيـة..
ال ..ال ،كانـت ضفافهـا كثيـرة
كثيرة ..أفالمك الروائية ...ثالثة
علـى الطريـق ،اتفـرج يـا سلام
– البحـر بيضحـك ليـه ..خريـف
آدم ..مسلسلاتك التليفزيونية،
فلـه والغابـة املسـحورة ..االبـن
الضـال ..نجيب الريحانى فى سـتني ألف سلامة ..محمود درويش على
هذه األرض ما يستحق الحياة ..وماذا عن رائعتك التوثيقية التى أعادت
ً
جميعا لتاريخ السينما املصرية ..رائعتك محمد بيومى...أسطورة
فهمنا
ً
وأخيرا رائعة “أنا اسمى
روز اليوسف ..الوقائع املصرية املصورة ..و ..و...
مصطفـى خميـس” قلمـى ال يقدر علـى رصد ضفافـك يا أبـو الدكاترة
كمـا كنـت أناديـك عبـر عشـرين ً
عامـا يـا قليوبـى رحلـت ..نعـم ..ولكـن
رحيل الجسـد أما روحك الوثابة وحبك للحياة ومحبتك للبشـر جميعاً
ً
جميعا ..وإنا لها حافظون.
وإخالصك وأخالقك الراقية ..هى معنا
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عناوين وتليفونات وفاكسات النقابات الفرعية
م

النقابة

1

القاهرة

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

الجيزة
اإلسكندرية
الغربية
املنيا
أسيوط
املنوفية
الفيوم
الوادي الجديد
بور سعيد
الشرقية
البحرية
كفر الشيخ
سوهاج
السويس
الدقهلية

 17دمياط
 18أسوان

19
20
21
22
23

بنى سويف
قنا
القليوبية
اإلسماعيلية
العريش

م

النقابة

العنوان
20ش عماد الدين الدور السابع – القاهرة
6أ ش يوسف عباس – مدينة نصر 24015582 – 24018443
106شارع جامعة الدول العربية – برج املصرية لألسواق الحرة – املهندسني
 36شارع بور سعيد – الشاطبى
شارع املعتصم متفرع من شارع البحر – مدينة طنطا
شارع كورنيش النيل – بجوار الري البحري
أمام مقر الجامعة القديمة بجوار نادي أعضاء هيئة التدريس صندوق بريد ()58
22ش جمال عبد الناصر البحري شبني الكوم أمام اإلدارة العامة لري املنوفية
الفيوم شارع سعد زغلول
ش جمال عبد الناصر بجوار مديرية أمن الوادي الجديد
شارع عرابي أمام نادي املعارف – بور سعيد
 4ش الشمسي (احمد ماهر سابقاً) قسم اإلشارة – الزقازيق ص.ب142 .
دمنهور شارع عبد السالم الشاذلي أمام مبنى املحافظة
 2شارع عبد السالم عارف أمام مبنى محافظة كفر الشيخ
سوهاج مدينة ناصر – شارع الجامعة
السويس – أول طرق بور توفيق
 - 1املنصورة أمام مبنى املحافظة
 - 2فرع ميت غمر التابع لنقابة املهندسني بالدقهلية
امتداد كورنيش النيل – بجوار الرقبة اإلدارية
 102 - 1شارع ألتحرير أسوان (– فاكس
 - 2مقرات إدفو - :شارع التحرير بادفو – عمارة املطحن
 - 3شارع أبطال التحرير بجوار املدرسة اإلعدادية الحديثة
 - 4كوم امبو عمارة  – 18أمام مدرسة الصنايع
شارع عبد السالم عارف برج الكوثر ا شقة 3
قنا – شارع املستشفيات
بنها برج اللؤلؤة الدور  3شارع سعد زغلول
االسماعيلية – زايد خلف مجمع املحاكم
العريش – شمال سيناء – ناصية شارعى البوستة وإسماعيل زكرى

التليفون
25783548 - 25762922
0233380853 - 0233355915 – 0233374922
035905613 – 035923255 0359226075
0403324882 - 0403324881
0862364888
0882290728 - 0882322102
0482233017 - 0482234861
0846338409
0927936081 - 0927936080
0663356834 - 0663356833
0552366676 - 0552313116
0453357712
0473234549 - 0473230080
0934600965
0623342500 - 0623342500
0502313193
0506952399
0572223628 - 0572229058
0972440061
0974711959
0974711959
0973626513
0822353350
0965332295 - 0965333197
0133241395 - 0133255991 – 01332441476
0643223178
0683352929

فاكس
22615491
0237603470
03911045
0403323963
0862342767
0882328051
0482221807
------0663214287
0552313117
0453357714
0473231090
0934600487
0502310140
0572242300
0972440275
0974711959
0974711959
0973626513

1
2

القاهرة
الجيزة

3
4
5
6

االسكندرية
الغربية
املنيا
أسيوط

7
8

املنوفية
الشرقية

 9الدقهلية
 10دمياط
 11قنا
 12أسوان

العنوان
نادي املهندسني شارع أبو الفدا – الزمالك
 - 1نادي  6أكتوبر آخر املحور املركزي -أمام جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.
 - 2نادي البحر األعظم – أمام حلواني الدمياطي.
نادي سابا باشا
الطريق السريع – بجوار أرض الجياد طريق مصر اإلسكندرية الزراعي
املنيا الجديدة – بجوار نادي الطريان
نفس عنوان النقابة  -أمام مقر الجامعة القديمة بجوار نادي أعضاء هيئة
التدريس صندوق بريد ()58
مدينة السادات – املنطقة السكنية األوىل – بجوار نادي النجوم
 - 1نادي املهندسني بالحسينية – مركز الحسينية – أمام مجلس املدينة.
 - 2نادي املهندسني بالعاشر من رمضان – األردنية العاشر من رمضان
نادي املهندسني بطلخا  -املنصورة
 - 1نادي املهندسني برأس الرب – منطقة الجربى
 - 2نادي املهندسني بدمياط الجديدة – منطقة النوادي
قنا – شارع املستشفيات
كورنيش النيل – بجوار مصنع كوكا كوال

27363246 - 27355446
(66 – 44 - 33( 0238210022
35696993
035868384
0403324882 - 0403324881
0882322102
0882290728

0683355929
0643223178

افاكس
27362343

0882328051

0552773131
015490057
0502520051 - 0502522240
0572552987
0572411146
0965332295 - 0965333197
0972432813

0972432813

عناوين وتليفونات االسرتاحات الفندقية التابعة للنقابات الفرعية
م
1
2
3

النقابة
البحرية
دمياط
اإلسماعيلية

العنوان
دمنهور شارع عبد السالم الشاذىل – أمام مبنى املحافظة الدور السابع
امتداد كورنيش النيل – بجوار الرقبة اإلدارية
االسماعيلية – زايد خلف مجمع املحاكم

التليفون
0453357712
0572223628 - 0572229058
0643330862

تليفونات النقابة العامة للمهندسني:
25747482 - 25747481
25747480 - 25747479
25750495 - 25748427
25748426
فاكس:
25750501 - 25748634

عناوين وتليفونات وفاكسات األندية التابعة للنقابات الفرعية
التليفون

العنوان 30 :شارع رمسيس  -القاهرة

افاكس
0453357714
0572242300

تليفون املجلة25769244 :
داخلي606 :
الربيد اإللكرتونى للمجلة:
eng_megalla2012@yahoo.com
املوقع اإللكرتونى للنقابةwww.eea.org :
للتواصل مع السيد نقيب املهندسني
ت01277599521 :
يومي السبت والثالثاء من كل أسبوع
من الساعة  12ظهرا وحتى الواحدة ظهرا
طبعت بمطابع األهرام التجارية  -قليوب

يوم الجمعة الموافق 2017 /3 /3م
بمقر النقابة  30شارع رمسيس (مسرح النقابة)

