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فى مواجهة حتديات العقل وال�سبق التكنولوچـى؟
هل هناك من ي�ستطيع قيادة ال�صفوة من ال�شباب كى ي�صنع امل�ستقبل؟
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الرفاهية.
وهذا الكتاب عر�ض لعمل وطنى بامتياز ا�ستطاع �شبابنا حتقيقه .و�إجناز
نباهى به الأمم ت�أكيدًا على �أن عظمة الفرد وعبقريته تربز فى عمل كبري وفى
االنخراط فى عمل جماعى فريقى.
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الأعمال الكبرية ت�صنع الأمم وت�صنع م�ستقبلها وحتقق لها مكاناً حتت ال�شم�س.
وح ُ�س َنت مقوماته
وح ُ�س َنت �أهدافه وتوجهاته َ
عمادها الإن�سان �إذا َح ُ�س َن توعيته َ
و�إعداده و�آمن بوطنه وتعلم احرتام العمل كقيمة لها قد�سيتها .وعرف �أن
النزول �إىل حلبة املناف�سة العاملية ،يتطلب االلتزام بقيم املجتمعات التى �أحرزت
التقدم وملكت التكنولوچـيا ،ومن ملك التكنولوچـيا ملك القوة االقت�صادية
وال�صناعية والع�سكرية.
�إن �إنـ ـ ـ ــبى ،وهى امل�ؤ�س�سة الهند�سية والتكنولوچية التى متتلك القدرة على
ت�صميم و�إدارة امل�شروعات البرتولية وال�صناعية ،لهى خطوة هامة على طريق
بناء الدولة احلديثة القادرة على ت�صنيع وتطوير ال�صناعة.
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نبذه عن �صناعة البرتول فى م�صر
عند قيام الثورة وما بعدها

فى بداية ثورة يوليو اهتمت احلكومة باال�ستثمار فى تو�سعات هامة مبعمل تكرير البرتول
احلكومى بال�سوي�س .وانعقد الأمل فى �أن تكون هذه التو�سعات بداية انطالقة ل�صناعة البرتول
الوطنية ،تكون عالمة على الطريق و�إجنازاً رائداً فى املنطقة العربية ب�أكملها.
كانت �صناعة البرتول فى يد ال�شركات الأمريكية والإجنليزية والهولندية :فى م�صر
والعراق وال�سعودية والكويت والبحرين واليمن وليبيا� .أما �صناعة البرتول باجلزائر فكانت
مملوكة ل�شركات فرن�سية.
حماولة م�صدق لت�أميم �صناعة البرتول فى �إيران كانت �سبباً فى عزله و�سجنه حتى يكون
فى ذلك عربة للدول البرتولية العربية.
�أما فى م�صر فكانت حقول البرتول بر�أ�س غارب ومعمل تكرير البرتول الرئي�سى بال�سوي�س
ملكاً ل�شركة �آبار الزيوت الإجنليزية امل�صرية  -التى كانت متار�س ن�شاطها فى وجود القوات
الربيطانية على �أر�ض م�صر  -وهى �شركة بريطانية هولندية ت�ساهم فيها �شركة «�شل» بن�سبة
كبرية وكانت فى ذلك الوقت متلك �أي�ضا �صناعة البرتول ب�إيران والبحرين والعراق.
بعد قيام ثورة يوليو �ألغت �شركة �آبار الزيوت م�شروع الإ�صالح بالعامل الو�سيط الذى كان
خمططاً مل�صفاة ال�سوي�س كما �ألغت �أى م�شروعات �أو تو�سعات بهذه امل�صفاة.
ور�أت حكومة الثورة �أن تبادر باال�ستثمار فى قاعدة �صناعية برتولية م�صرية وطنية
ختي معمل تكرير البرتول احلكومى بال�سوي�س لهذا
مملوكة للدولة وتديرها كوادر م�صرية ،و�أُ رِ َ
الغر�ض ،حيث تقرر �إن�شاء جممع التفحيم الذى كان �أكرب م�شروع برتوىل وطنى فى منطقة
ال�شرق الأو�سط فى ذلك الوقت ،وكان الغر�ض من �إن�شائه هو تكرير خامات بالعيم الثقيلة
وحتويلها �إىل مقطرات و�سطى من ال�سوالر والديزل .وفازت �شركة برون الأمريكية بكاليفورنيا
ب�أعمال الت�صميمات الأ�سا�سية لهذا الـ ُم َّج َمع الذى ي�ضم �أي�ضاً وحدات لف�صل العطريات و�إنتاج
مادة الدودي�سيل بنزين ،وهى املادة املنتجة للمنظفات ال�صناعية� .أما الت�صميمات التف�صيلية
والتوريدات فقد نفذتها �شركة �إيطالية.
�أهم ما حدث فى هذه التجربة هو ك�سر احتكار ال�شركات الإجنليزية ل�صناعة البرتول
و�إنهاء حتكمها فى تزويد االقت�صاد امل�صرى بالوقود .وكان التعاقد مع �شركات �أمريكية و�إيطالية
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حمل ارتياح فى ذلك الوقت لأنه كان قراراً م�صرياً بعيداً عن نفوذ بريطانيا .وقد رحبت الكوادر
امل�صرية بذلك التوجه ل�سببني:
الأول :هو اخلروج من هيمنة «�شل» مبا حملته عرب ال�سنني من نظرة فوقية �إزاء الكوادر
امل�صرية ،ت�ستند �إىل التفوق التكنولوچى و�إحتكار املعرفة ب�شئون �صناعة البرتول و�سلطات كبرية
كمالك ورب العمل حتميها القوات الربيطانية ونفوذ بريطانيا لدى احلكومة امل�صرية ،ولقد
احتكر الأجانب فى هذه ال�شركة مواقع الإدارة العليا.
الثانى� :أتاح م�شروع التفحيم فر�صة جيدة للتقارب والتفاعل مع برون الأمريكية ون�ش�أ عن
ذلك عالقات جيدة بني ثالثة من ال�شخ�صيات امل�صرية التى �سي�صبح لها �ش�أن فى �صناعة وتكرير
البرتول امل�صرية وهم املهند�سون« :رمزى الليثى» و«�سامى �أندراو�س» و«�سليم كريل�س» .وكان الأول
مت�أثراً بفرتة درا�سته بربكلى  -كاليفورنيا� ،أما الثانى والثالث فهما من �أبناء �شركة «�آبار الزيوت
الإجنليزية امل�صرية» الذين �أفادوا من ثورة يوليو فى �صعودهم �إىل مواقع هامة جدا بال�شركة
الوطنية ،حيث كان «�سامى �أندراو�س» مدير امل�شروعات امل�سئول عن التو�سعات واال�ستثمارات.
و«�سليم كريل�س» مدير العمليات امل�سئول عن الت�شغيل والإنتاج .و�آلت اليهم ال�سلطات مبعمل
تكرير البرتول احلكومى الذى تغري �إ�سمه �إىل �شركة ال�سوي�س لت�صنيع البرتول .وكان تنفيذ
وبدء ت�شغيل جممع التفحيم خربة جديدة لهم جميعاًَ ،
و�ش َّكل مدر�سة للتعليم لهم ولغريهم
من املهند�سني امل�صريني ،و�صادف بدء الت�شغيل �صعوبات كثرية نتيجة احتواء خام بالعيم
على مكونات مل تكن معروفة قبل الت�صميم ،ت�سببت فى ت�أخري الت�شغيل و�إدخال تعديالت على
الت�صميم بعد اكتمال التنفيذ .وبعد �سنوات ترقى «�سامى �أندراو�س» �إىل مدير عام امل�شروعات
بهيئة البرتول و�أ�صبح املهيمن على م�شروعات و�إ�ستثمارات قطاع البرتول ب�أكمله.
�إال �أن «�سامى �أندراو�س» مل يكن �سعيدا بهذا املن�صب احلكومى الهام وكان ي�شعر بحنني وافتقاد
لأيام عمله ب�شركة «�شل» مع ر�ؤ�سائه الإجنليز .ومل تكن زوجته الإجنليزية �سعيدة بت�أميم �شركة
«�آبار الزيوت الإجنليزية امل�صرية» ورحيل الإدارة الإجنليزية عن م�صر وقطاع البرتول .وانتهج
هذا الفريق من هذه املدر�سة �سيا�سة ذكية فى التعامل مع رجال ثورة يوليو ،فبد ًال من الت�سليم
با�ستبعادهم الذى كان �سيق�ضى على م�ستقلبهم فى �صناعة البرتول امل�صرية قرروا االندماج فى
�أعلى م�ستويات القرار مبا يوفر لهم فر�ص امتالك القوة و�صناعة القرار ,ثم كان توزيع الأدوار
فان�ضم البع�ض �إىل االحتاد اال�شرتاكى ومنظمات ال�شباب حتى �أن الكيميائى «يو�سف الغزوىل»
الذى كان نائب مدير املعامل الكيماوية فى �شركة «�آبار الزيوت الإجنليزية امل�صرية» بال�سوي�س،
ا�ستطاع �أن ي�صبح مديراً ملكتب وزير الداخلية �شعراوى جمعة (�أحد �أركان النظام).
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نبذه عن �صناعة البرتول فى م�صر
عند قيام الثورة وما بعدها

فى بداية ثورة يوليو اهتمت احلكومة باال�ستثمار فى تو�سعات هامة مبعمل تكرير البرتول
احلكومى بال�سوي�س .وانعقد الأمل فى �أن تكون هذه التو�سعات بداية انطالقة ل�صناعة البرتول
الوطنية ،تكون عالمة على الطريق و�إجنازاً رائداً فى املنطقة العربية ب�أكملها.
كانت �صناعة البرتول فى يد ال�شركات الأمريكية والإجنليزية والهولندية :فى م�صر
والعراق وال�سعودية والكويت والبحرين واليمن وليبيا� .أما �صناعة البرتول باجلزائر فكانت
مملوكة ل�شركات فرن�سية.
حماولة م�صدق لت�أميم �صناعة البرتول فى �إيران كانت �سبباً فى عزله و�سجنه حتى يكون
فى ذلك عربة للدول البرتولية العربية.
�أما فى م�صر فكانت حقول البرتول بر�أ�س غارب ومعمل تكرير البرتول الرئي�سى بال�سوي�س
ملكاً ل�شركة �آبار الزيوت الإجنليزية امل�صرية  -التى كانت متار�س ن�شاطها فى وجود القوات
الربيطانية على �أر�ض م�صر  -وهى �شركة بريطانية هولندية ت�ساهم فيها �شركة «�شل» بن�سبة
كبرية وكانت فى ذلك الوقت متلك �أي�ضا �صناعة البرتول ب�إيران والبحرين والعراق.
بعد قيام ثورة يوليو �ألغت �شركة �آبار الزيوت م�شروع الإ�صالح بالعامل الو�سيط الذى كان
خمططاً مل�صفاة ال�سوي�س كما �ألغت �أى م�شروعات �أو تو�سعات بهذه امل�صفاة.
ور�أت حكومة الثورة �أن تبادر باال�ستثمار فى قاعدة �صناعية برتولية م�صرية وطنية
ختي معمل تكرير البرتول احلكومى بال�سوي�س لهذا
مملوكة للدولة وتديرها كوادر م�صرية ،و�أُ رِ َ
الغر�ض ،حيث تقرر �إن�شاء جممع التفحيم الذى كان �أكرب م�شروع برتوىل وطنى فى منطقة
ال�شرق الأو�سط فى ذلك الوقت ،وكان الغر�ض من �إن�شائه هو تكرير خامات بالعيم الثقيلة
وحتويلها �إىل مقطرات و�سطى من ال�سوالر والديزل .وفازت �شركة برون الأمريكية بكاليفورنيا
ب�أعمال الت�صميمات الأ�سا�سية لهذا الـ ُم َّج َمع الذى ي�ضم �أي�ضاً وحدات لف�صل العطريات و�إنتاج
مادة الدودي�سيل بنزين ،وهى املادة املنتجة للمنظفات ال�صناعية� .أما الت�صميمات التف�صيلية
والتوريدات فقد نفذتها �شركة �إيطالية.
�أهم ما حدث فى هذه التجربة هو ك�سر احتكار ال�شركات الإجنليزية ل�صناعة البرتول
و�إنهاء حتكمها فى تزويد االقت�صاد امل�صرى بالوقود .وكان التعاقد مع �شركات �أمريكية و�إيطالية
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حمل ارتياح فى ذلك الوقت لأنه كان قراراً م�صرياً بعيداً عن نفوذ بريطانيا .وقد رحبت الكوادر
امل�صرية بذلك التوجه ل�سببني:
الأول :هو اخلروج من هيمنة «�شل» مبا حملته عرب ال�سنني من نظرة فوقية �إزاء الكوادر
امل�صرية ،ت�ستند �إىل التفوق التكنولوچى و�إحتكار املعرفة ب�شئون �صناعة البرتول و�سلطات كبرية
كمالك ورب العمل حتميها القوات الربيطانية ونفوذ بريطانيا لدى احلكومة امل�صرية ،ولقد
احتكر الأجانب فى هذه ال�شركة مواقع الإدارة العليا.
الثانى� :أتاح م�شروع التفحيم فر�صة جيدة للتقارب والتفاعل مع برون الأمريكية ون�ش�أ عن
ذلك عالقات جيدة بني ثالثة من ال�شخ�صيات امل�صرية التى �سي�صبح لها �ش�أن فى �صناعة وتكرير
البرتول امل�صرية وهم املهند�سون« :رمزى الليثى» و«�سامى �أندراو�س» و«�سليم كريل�س» .وكان الأول
مت�أثراً بفرتة درا�سته بربكلى  -كاليفورنيا� ،أما الثانى والثالث فهما من �أبناء �شركة «�آبار الزيوت
الإجنليزية امل�صرية» الذين �أفادوا من ثورة يوليو فى �صعودهم �إىل مواقع هامة جدا بال�شركة
الوطنية ،حيث كان «�سامى �أندراو�س» مدير امل�شروعات امل�سئول عن التو�سعات واال�ستثمارات.
و«�سليم كريل�س» مدير العمليات امل�سئول عن الت�شغيل والإنتاج .و�آلت اليهم ال�سلطات مبعمل
تكرير البرتول احلكومى الذى تغري �إ�سمه �إىل �شركة ال�سوي�س لت�صنيع البرتول .وكان تنفيذ
وبدء ت�شغيل جممع التفحيم خربة جديدة لهم جميعاًَ ،
و�ش َّكل مدر�سة للتعليم لهم ولغريهم
من املهند�سني امل�صريني ،و�صادف بدء الت�شغيل �صعوبات كثرية نتيجة احتواء خام بالعيم
على مكونات مل تكن معروفة قبل الت�صميم ،ت�سببت فى ت�أخري الت�شغيل و�إدخال تعديالت على
الت�صميم بعد اكتمال التنفيذ .وبعد �سنوات ترقى «�سامى �أندراو�س» �إىل مدير عام امل�شروعات
بهيئة البرتول و�أ�صبح املهيمن على م�شروعات و�إ�ستثمارات قطاع البرتول ب�أكمله.
�إال �أن «�سامى �أندراو�س» مل يكن �سعيدا بهذا املن�صب احلكومى الهام وكان ي�شعر بحنني وافتقاد
لأيام عمله ب�شركة «�شل» مع ر�ؤ�سائه الإجنليز .ومل تكن زوجته الإجنليزية �سعيدة بت�أميم �شركة
«�آبار الزيوت الإجنليزية امل�صرية» ورحيل الإدارة الإجنليزية عن م�صر وقطاع البرتول .وانتهج
هذا الفريق من هذه املدر�سة �سيا�سة ذكية فى التعامل مع رجال ثورة يوليو ،فبد ًال من الت�سليم
با�ستبعادهم الذى كان �سيق�ضى على م�ستقلبهم فى �صناعة البرتول امل�صرية قرروا االندماج فى
�أعلى م�ستويات القرار مبا يوفر لهم فر�ص امتالك القوة و�صناعة القرار ,ثم كان توزيع الأدوار
فان�ضم البع�ض �إىل االحتاد اال�شرتاكى ومنظمات ال�شباب حتى �أن الكيميائى «يو�سف الغزوىل»
الذى كان نائب مدير املعامل الكيماوية فى �شركة «�آبار الزيوت الإجنليزية امل�صرية» بال�سوي�س،
ا�ستطاع �أن ي�صبح مديراً ملكتب وزير الداخلية �شعراوى جمعة (�أحد �أركان النظام).
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�أحمـــــد هــالل
�أدرك �أهمية امتالك القدرة على ت�صميم امل�شروعات البرتولية

كان �أول لقاء ىل مع املهند�س «�أحمد هالل» فى عام 1953م خالل فرتة التدريب ال�صيفية
مبعمل تكرير �آبار الزيوت الإجنليزية امل�صرية .كان فى ذلك الوقت م�سئو ًال عن وحدة تكرير
لتحويل املقطرات الثقيلة �إىل مقطرات خفيفة وو�سطى ت�سمى وحدة «الدوبز» .جمعنا فى
ذلك الوقت االنتماء �إىل ق�سم الهند�سة الكيماوية الذى كان «�أحمد هالل» �أحد خريجيه ،دفعة
(1946م) :كنت ممتناً لرعايته وت�شجيعه ىل على عك�س بع�ض زمالئه الآخرين الذين مل يخفوا
عدم ترحيبهم بنا وعدم الرغبة فى �إعطائنا وقتاً �أو معلومات فنية.
امتدت العالقة مع املهند�س «�أحمد هالل» بعد تعيينى مبعمل تكرير البرتول احلكومى
وخالل وجودى بالواليات املتحدة حتى عام 1965م حيث �شجعنى على العودة �إىل م�صر خلدمة
قطاع البرتول ،وكان هو فى ذلك الوقت مدير عام التكرير بهيئة البرتول ،وكان قد �سبق �أن
دعانى للعودة عام 1959م عند تعيينه فى هذا املن�صب للعمل مديراً للعمليات بالهيئة� ،إال �أننى
اعتذرت عن ذلك فى حينه لأن ذلك كان �سيقت�ضى عدم امتام درا�ستى بالواليات املتحدة.
و�صدر فى عام 1966م قراراً بتعيينـى مديراً للتطوير والتكنولوﭼـيا فى �شركة «ال�سوي�س
لت�صنيع البرتول» بناءاً عن طلبه وموافقة «�صالح فريد» و«رمزى الليثى».
ولعل فى هذه الق�صة ما يك�شف عن فكر «هالل» التقدمى و�إدراكه لأهمية التكنولوﭼـيا
واالعتماد فى النجاح والتقدم على الكوادر ال�شابة الواعدة .ومل يكن هذا الفكر �شائعاً بني
غالبية القيادات فى ذلك الوقت .بل كان الغالب هو امتهان ال�شباب لل�سيا�سة فى �أن�شطة االحتاد
اال�شرتاكى ومنظمات ال�شباب �أم ً
ال فى �أن يجعلهم هذا من �أهل الثقة امل�ؤهلني لتوىل منا�صب
و�صاح َب ذلك ت�شكيك فى وطنية خريجى اجلامعات الأمريكية لت�أثرها بفكر غري
ممُ َّ َيزة.
َ
ا�شرتاكى وبالتاىل فقد كان املناخ العام طارداً ملثل هذه الكوادر والكفاءات.
ت�أثر «هالل» فى تكوينه بن�ش�أته بالإ�سكندرية فى حى �شعبى «الأنفو�شى» وبفرتة درا�سته
بالكلية التى اندمج فى جمتمعها اندماجاً كام ً
ال وخا�صة فى الأن�شطة الريا�ضية وبوالده
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ال�ضابط الكبري «ح�سن هالل» �أمني عام وزارة احلربية .كما ت�أثر بحياته العملية مبعمل تكرير
ال�سوي�س حتت �إدارة �أجنبية والتى مل ت�ؤثـِّر على م�صريته .وكان لديه قدراً كبرياً من الذكاء
ي ِك َنه من تكوين عالقات طيبة مع العاملني .خالل رئا�سته لهيئة البرتول كان
االجتماعى مُ َّ
يعرف جميع العاملني بالهيئة من موظفني وعمال باال�سم ويحر�ص على املرور بهم وحتيتهم
فرداً فرداً فى منا�سبات عيد الفطر وعيد الأ�ضحى ـ كما كان يذكر �أعياد ميالد معاونيه ويحر�ص
على االت�صال بهم لتهنئتهم فى ذلك اليوم .كان ب�سيطاً قريباً من النا�س حمباً لهم ،ا�ستطاع �أن
يجعل من قطاع البرتول �أ�سرة واحدة ،وكان لروح الأ�سرة ٌ
ري فى جناح القطاع وتغلبه
ف�ضل كب ٌ
على كثري من التحديات والأزمات .منها حرب  1967و1973م و�ضرب معامل التكرير بال�سوي�س.
ال �شك �أن له ف�ضل كبري فى و�ضع كثري من الأ�س�س التى �سار عليها قطاع البرتول من بعده .وقد
�ساعدته هذه التوليفة على �أن يكون مديراً ممتازاً ثم قائداً فى العمل جيداً يتمتع بديناميكية
وحيوية وذكاء ،يبث احلما�س والتفا�ؤل فيمن حوله وي�شجعهم ويفو�ض لهم �صالحيات وا�سعة.
و�أحبه من عمل معه ،وهو رئي�س هيئة البرتول ووهو وزير البرتول.
وقد �ساعدته ن�ش�أته فى بيت ع�سكرى على التعامل مع اللواء «�أحمد كامل البدرى» رئي�س
م�ؤ�س�سة البرتول ومع الرئي�س «�أنور ال�سادات» وم�ساعديه ممن حاز ثقتهم ور�ضاهم ـ وا�ستمر
تقدمه فى املنا�صب �إىل نائب رئي�س الوزراء للإنتاج ووزير البرتول حيث كانت تتبعه عدة وزارات
مثل ال�صناعة والكهرباء والزراعة وغريها.
منذ �إن�شائها عام 1916م كانت م�صفاة ال�سوي�س (معمل تكرير �آبار الزيوت) متد م�صر بكامل
احتياجاتها من املنتجات البرتولية .وكانت هناك ثالث طبقات وا�ضحة من العاملني:
 الطبقة العليا من الأجانب من الإجنليز والهولنديني. الطبقة الو�سطى من املوظفني امل�صريني. الطبقة الدنيا من العمال امل�صريني.واخت�صت الطبقة الو�سطى من امل�صريني بالت�شغيل وال�صيانة والإ�شراف على العمل� ،إال �أن
الأعمال التكنولوﭼـية والت�صميمات �أو التعديالت فكان يخت�ص بها �إثنان من املهند�سني الأجانب
ممن كان لهم �إت�صال مبا�شر مبركز «�شل» الرئي�سى بالهاى .كان ه�ؤالء هم العقل والفكر والعاملني
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كان �أول لقاء ىل مع املهند�س «�أحمد هالل» فى عام 1953م خالل فرتة التدريب ال�صيفية
مبعمل تكرير �آبار الزيوت الإجنليزية امل�صرية .كان فى ذلك الوقت م�سئو ًال عن وحدة تكرير
لتحويل املقطرات الثقيلة �إىل مقطرات خفيفة وو�سطى ت�سمى وحدة «الدوبز» .جمعنا فى
ذلك الوقت االنتماء �إىل ق�سم الهند�سة الكيماوية الذى كان «�أحمد هالل» �أحد خريجيه ،دفعة
(1946م) :كنت ممتناً لرعايته وت�شجيعه ىل على عك�س بع�ض زمالئه الآخرين الذين مل يخفوا
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َ
ا�شرتاكى وبالتاىل فقد كان املناخ العام طارداً ملثل هذه الكوادر والكفاءات.
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ال وخا�صة فى الأن�شطة الريا�ضية وبوالده
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ال�ضابط الكبري «ح�سن هالل» �أمني عام وزارة احلربية .كما ت�أثر بحياته العملية مبعمل تكرير
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ف�ضل كب ٌ
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تقدمه فى املنا�صب �إىل نائب رئي�س الوزراء للإنتاج ووزير البرتول حيث كانت تتبعه عدة وزارات
مثل ال�صناعة والكهرباء والزراعة وغريها.
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 الطبقة العليا من الأجانب من الإجنليز والهولنديني. الطبقة الو�سطى من املوظفني امل�صريني. الطبقة الدنيا من العمال امل�صريني.واخت�صت الطبقة الو�سطى من امل�صريني بالت�شغيل وال�صيانة والإ�شراف على العمل� ،إال �أن
الأعمال التكنولوﭼـية والت�صميمات �أو التعديالت فكان يخت�ص بها �إثنان من املهند�سني الأجانب
ممن كان لهم �إت�صال مبا�شر مبركز «�شل» الرئي�سى بالهاى .كان ه�ؤالء هم العقل والفكر والعاملني
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ب�أ�سرار ال�صناعة البرتولية التى ال ي�ستطيع امل�صريون االقرتاب منها .بل يقف هذا �شاهداً على
تفوق الأجنبى التقنى واحل�ضارى على الإن�سان امل�صرى .وي�صاحب هذا التفوق رداء من التعاىل
على الإن�سان العربى املتخلف ،الزال الغرب ميار�سه جهاراً حتى اليوم.
كان «�أحمد هالل» خريج الهند�سة الكيماوية متفهماً متاماً لقيمة و�أهمية امتالك القدرة
على ت�صميم وحدات ال�صناعة البرتولية ـ ويعتربها �أم ً
ال وحلماً .حتى �أننا حني بد�أنا ممار�سة هذا
الن�شاط لأول مرة ب�شركة «ال�سوي�س لت�صنيع البرتول» كان يح�ضر وهو وزير برتول الفتتاح هذه
الوحدات وال يخفى �سعادته وفخره �إننا متكنا من الو�صول بجهود م�صرية المتالك القدرة على
ت�صميم وتركيب وتنفيذ امل�شروعات البرتولية عند الت�شغيل و�أن الأداء عند التطبيق كان مطابقاً
لأ�س�س الت�صميم ،وكان يتمنى فى �أعماقة قيام �شركة تخت�ص بت�صميم ال�صناعات البرتولية،
ولهذا َت َب َنى هذه املبادرة ودعمها فى عام 1977م عند ت�أ�سي�س �شركة «برون م�صر».
وفى  15مايو 1982م قام «�أحمد عز الدين هالل» نائب رئي�س الوزراء ووزير البرتول ب�أول
زيارة له لـ «�إنبى» ـ مل ـ ي�صحبه رئي�س الهيئة �أو �أىٌ من معاونيه .تفقد باهتمام جميع �إدارات
ال�شركة وتعرف على العاملني بها .ثم عقد �إجتماعاً مع بع�ض القيادات واملديرين ،حتدث خالله
أو�ص َى
عن �أهمية الدور الرائد لإنبى فى جمال الت�صميمات البرتولية والتكنولوﭼـيا احلديثة .و� َ
ب�ضرورة توفري مناخ العمل املالئم لهذا العمل وعلى مراعاة احتياجات النمو امل�ستقبلية وعلى
�أهمية االهتمام بالعن�صر الب�شرى وتوفري كافة اخلدمات للعاملني مثل اخلدمات الطبية
أو�ص َى بتكوين جمعية تعاونية للإ�سكان مُيـ َ َّول ن�شاطها بقرو�ض يتم
واالجتماعية والريا�ضية ،كما � َ
تق�سيطها على فرتات طويلة بفائدة خمف�ضة م�ؤكداً �أنه �سيدعم جهود ال�شركة فى هذا االجتاه.

هـــالل يــ�سـتــــمـــع
�إلى عـــر�ض عـــن
الأن�شطـــة الفنيــة
ويجتمع بالقيادات

وعر�ضنا عليه ما يواجه هذا الن�شاط اجلديد على م�صر من �صعوبات من نق�ص فى الأفراد
املتخ�ص�صني وامل َد َربني وعدم �إ�سناد �أعمال لنا من �شركات القطاع ،وذلك حيث �أن غالبية ال�شركات
كانت تف�ضل التعاقد على م�شروعاتها مع ال�شركات الهند�سية الأجنبية :ت�سليم مفتاح.
و�أ�شار �إىل �أنه ال ب�أ�س من �أن تتعاقد ال�شركة فى هذه املرحلة كمقاول من الباطن لل�شركات
الهند�سية الأجنبية كخطوة لنقل اخلربة والتكنولوﭼـيا ،و�أنه �سيدعم �إن ـ ــبى باعتبارها �شرك ًة
وطني ًة خمت�ص ًة بت�صميم امل�شروعات البرتولية وعلى �أن تتوىل �أي�ضاً الإ�شراف على تنفيذ و�إدارة
م�شروعات القطاع نيابة عن هيئة البرتول.
16
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هالل يتفقد ب�سرور قدرات �إن ــبى على الت�صميم
�أعقب ذلك افتتاح الرئي�س مبارك مل�شروع غازات خليج ال�سوي�س بر�أ�س �شقري (1982م) ،وكانت
فر�صة هامة لعر�ض ن�شاط ال�شركة على الرئي�س ،وظل ل�سنوات هذا الن�شاط التكنولوﭼـى الهام
بعيداً عن اهتمامات النا�س و�أجهزة الإعالم.
وفى � 29إبريل عام 1984م نظمنا م�ؤمتراً عن ال�سيا�سة التكنولوﭼـية البرتولية فى م�صر
كخطوه نحو حتقيق التنمية التكنولوﭼـية ،وكان ذلك بالتعاون مع هيئة البرتول و�أكادميية
البحث العلمى والتكنولوﭼـيا ،ح�ضره «�أحمد هالل» وزير البرتول و«�إبراهيم بدران» رئي�س
الأكادميية و«عبد الهادى قنديل» رئي�س الهيئةَ ،دعَونا لهذا امل�ؤمتر �شخ�صيتني هامتني هما
«�إنريكى اجيالر» من منظمة اليونيدو و�أول مدير لهيئة ت�سجيل التكنولوچيا املك�سيكية و«هوزه
دى ال�س فوينت�س» مدير تنمية الأعمال مبعهد البرتول املك�سيكى املناظر لـ «�إنبى» �إ�ضافة �إىل
قيامه بن�شاط البحوث والتطوير .عر�ض كالهما جتربة املك�سيك الرائدة فى املجال والدور
الوطنى الهام الذى تتبناه الدولة هناك و�شركة «بيمك�س» (هيئة البرتول املك�سيكية) .وقد �أ�سفر
هذا امل�ؤمتر عن تو�صيات �أقرها «�أحمد هالل» نائب رئي�س جمل�س الوزراء للإنتاج ووزير البرتول
�أهمها:
ـ ـ ت�شجيع �سيا�سة �إ�سناد امل�شروعات �إىل ال�شركات الوطنية� ،إذ يتم من خاللها بناء الكوادر
وتوفري اخلربة الفنية القادرة على ا�ستيعاب التكنولوﭼـيا.
18
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�أحمد هالل يتفقد �أول منوذج جم�سم فى م�صر
�أعده ق�سم النماذج مل�شروع ر�أ�س بكر
ُيرى بال�صورة املرحوم  /ثروت ب�سيونى
ـ ـ ا�ستمرار �سيا�سة قطاع البرتول فى نقل التكنولوﭼـيا ب�إن�شاء ال�شركات امل�شرتكة املتخ�ص�صة
فى خمتلف املجاالت.
ـ ـ تخطيط ت�صنيع املعدات البرتولية فى �ضوء خطة امل�شروعات.
كنا فى ذلك الوقت فى حاجة �شديدة �إىل دعم �سيا�سى للح�صول على �أعمال من �شركات
قطاع البرتول.
توىل «�أحمد هالل» وزارة البرتول فى مار�س 1973م وخرج منها فى يوليو 1984م و ُتوف َِى فى
نهاية عام 1995م .و�أذكر �أنه �إت�صل بى قبل وفاته ب�أ�سبوعني لي�شكرنى على ح�ضور حفل متوا�ضع
لتكرميه انعقد بنادى نقابة التطبيقيني بالإ�سكندرية ،مل يح�ضره �سوى �إثنني من ر�ؤ�ساء �شركات
البرتول بالإ�سكندرية وبع�ض العاملني والعامالت بهذه ال�شركات .وا�سرتعى �إنتباهى غياب
الذين كان له الف�ضل فى �صعودهم و�شهرتهم.
عبور الفجوة التكنولوچية

19

هالل يتفقد ب�سرور قدرات �إن ــبى على الت�صميم
�أعقب ذلك افتتاح الرئي�س مبارك مل�شروع غازات خليج ال�سوي�س بر�أ�س �شقري (1982م) ،وكانت
فر�صة هامة لعر�ض ن�شاط ال�شركة على الرئي�س ،وظل ل�سنوات هذا الن�شاط التكنولوﭼـى الهام
بعيداً عن اهتمامات النا�س و�أجهزة الإعالم.
وفى � 29إبريل عام 1984م نظمنا م�ؤمتراً عن ال�سيا�سة التكنولوﭼـية البرتولية فى م�صر
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البحث العلمى والتكنولوﭼـيا ،ح�ضره «�أحمد هالل» وزير البرتول و«�إبراهيم بدران» رئي�س
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وتوفري اخلربة الفنية القادرة على ا�ستيعاب التكنولوﭼـيا.
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البرتول بالإ�سكندرية وبع�ض العاملني والعامالت بهذه ال�شركات .وا�سرتعى �إنتباهى غياب
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مقدمـــة
الدولة القوية:

هى الدولة التى متلك امل�ؤ�س�سات العلمية وال�صناعية والع�سكرية القوية ،تتعامل مع الآخرين
بندية ومن موقع قوة ،ويكون هذا هو �أ�سا�س اندماجها فى االقت�صاد العاملى واملجتمع الدوىل.
فثقافة بناء و�إدارة دولة قوية تختلف عن ثقافة اخل�ضوع لرغبات و�سيا�سات الدولة املانحة؛ لأن
الدولة القوية تتبنى �سيا�سات تطوير االعتماد على الذات.
طرق بناء الدولة القوية:

 1ـ على الدولة القوية �أن تعرف م�صادر قوتها و�أن حت�سن ا�ستخدامها و�أال تهدرها بال
مقابل.
مل تعد الدول الغنية املالكة للتكنولوﭼـيا راغبة فى الأخذ بيد الدول النامية من �أجل
العي�ش فى عامل ي�سوده ال�سالم .ف�إن ما ن�شهده الآن هو هجمة ا�ستعمارية �شر�سة ا�ستباحت
احلرمات وا�ستولت على ثرواتنا وقتلت علماءنا.
 2ـ �ضرورة امتالك تكنولوﭼـيا ت�صميم وبناء ال�صناعات وخا�صة البرتولية؛ ف�إن ذلك يعترب
خطوة هامة لبناء الدولة القوية ،وكم متنى العارفون �أن متتلك م�صر هذه القوة.

 4ـ �ضرورة بناء قواعد تكنولوﭼـية مماثلة لتلك القواعد ال�صناعية :ولكن ذلك مل يحدث،
فلم تواكب التنمية ال�صناعية تنمية تكنولوﭼـية على نف�س امل�ستوى� .إال �أن ذلك ال يقلل
من �ش�أن الإجناز الذى حققناه ،والذى �صاحبه قيام م�ؤ�س�سات م�ساندة هامة مثل هيئة
التوحيد القيا�سى وهيئة الت�صنيع ،والكفاية الإنتاجية ومعهد التبني.
ولكن �ضرورة قيام م�ؤ�س�سات تكنولوﭼـية مل تكن غائبة متاماً بدليل �إن�شاء املركز القومى
للبحوث ومركز الت�صميمات ال�صناعية بالهرم.
وملواكبة هذا التحول ركنت الدول ال�صناعية و�شركاتها �إىل ت�صدير املعدات ال�صناعية بد ًال
من ال�سلع ال�صناعية مما �أدى لتحقيقها مكا�سب ممتازة.
امتالكنا لهذه امل�صانع مل يجعل من م�صر دولة �صناعية؛ �إنتهى عمرها االفرتا�ضى
والطبيعى ،ومل تعد قادرة على �إنتاج املنتج اجليد �أو املناف�س ،وارتبكت اقت�صاديات الت�شغيل ،و�أغلبها
مدين للبنوك يبحث عن م�شرتين!! كانت مفخرة نباهى بها الأمم ولكنها �أ�صبحت م�شكلة
قومية تبحث عن خال�ص .الدر�س امل�ستفاد هو �أن بناء القدرة على التطوير والتحديث امل�ستمر
هو ال�ضمان ال�ستمرار حيوية ال�صناعة وجناحها� .أى �أننا يجب �أن ن�ضع التنمية التكنولوﭼـية
مبفهومها العلمى فى �أولويات العمل الوطنى و�أن تواكب عمليات التنمية ال�صناعية ،و�إذا حتقق
ذلك يظل ال�سبيل للتنفيذ �أمراً �آخر.

 3ـ �إدراك احلاجة لتوجيه املدخرات �إىل اال�ستثمار فى ال�صناعة املحلية (قطاع عام وخا�ص)
وتهيئة املناخ وو�ضع ال�سيا�سات التى حتقق ذلك .تبنت العديد من الدول النامية �سيا�سات
اال�ستثمار فى ال�صناعة لعدة عقود ،ون�ش�أت فى م�صر وال�سعودية والعراق واجلزائر واملغرب
وتون�س �صناعات متنوعة ،كان النموذج امل�صرى هو النموذج الذى طبقته دول نامية �أخرى،
متمث ً
ال فى الهيئة العامة للت�صنيع التى تدر�س امل�شروعات وتتعاقد مع ال�شركات العاملية
على الت�صميم وتوريد املعدات �أو ت�سليم مفتاح.
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الف�صل الأول
«نحو تبنى �سيا�سات تكنولوﭼـية»
التكنولوﭼـيا :مدلوالتها وو�سائل تطبيقاتها:

والبد من ظهور هذه ال�صفوة فى كافة املجاالت:

�إن مفهوم التكنولوﭼـيا الع�صرية ال يقت�صر على العلوم والهند�سة ،بل مفهومها �أو�سع و�أ�شمل
من ذلك ،فهى ت�شمل �أي�ضاً احلديث عن الإدارة والتخطيط والتنظيم والرتبية.

التعليم ـ القانون ـ الهند�سة ـ التخطيط العام ـ املعلومات ـ الإدارة ـ العمارة ـ علوم البيئة...

والتكنولوﭼـيا مبفهومها ال�شامل هذا حتدد �أ�سلوب حياة الفرد ومعي�شته وهى تعتمد فى
تناول هذه الق�ضايا الرئي�سية على خال�صة نتاج فكر الإن�سان التحليلى املتعمق ونتاج البحث
والتطبيق الهادف.
و�سائل تطبيق التكنولوﭼـيا:

 1ـ �إدراك �ضرورة التنمية التكنولوﭼـية كو�سيلة لعالج امل�شاكل وحتقيق التقدم.
 2ـ تطبيق امل�ستحدث ب�شكل يحقق ا�ستمرار التطور .ويت�أتى ذلك عن طريق ما يلى:
(�أ) العودة الحرتام الإبداع والعلم قبل املال وال�سلطة.
(ب) �إحداث ثورة جذرية فى جمال التعليم.
ف�إذا مل يحقق التعليم اجلامعى حداً �أدنى من امل�ستوى العلمى والرتبوى فلن يكون لدينا
الفرد ال�صالح والقادر على ممار�سة الدور املطلوب فى التنمية التكنولوﭼـية ،وهو الذى ميتلك
القدرة على القيادة والتنظيم والإنتاج الذهنى واملباد�أة ،فالتعليم لي�س مقررات فح�سب بل هو
عملية تكوين الفرد الذى يعترب وحدة املجتمع وع�صبه.
 3ـ �ض ـ ــرورة االهت ـم ــام والرتكي ــز على الأن�شط ــة اخلا�ص ــة والإثــراء التـكن ــولوﭼـ ــى والتطويـ ـ ــر
والإب ـ ــداع ،بحيث ال تنف�صــل عن الواقــع وب ــذلك يـ ــكون اله ـ ــدف الأ�س ــا�سى للتكنــولوﭼـي ـ ــا
هو تطوير م�صر.
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و�إذا كنا ال ن�ستطيع النهو�ض بالقاعدة العري�ضة ،فيجب �أن نبد�أ باالعرتاف ب�ضرورة وجود
النخبة �أو ال�صفوة من �أ�صحاب الفكر الرائد املتطور ،واالعرتاف �أي�ضاً ب�أن ه�ؤالء فى توحدهم
فى جمموعات عمل متكاملة ميثلون �أحد م�صادر الرثوة القومية و�أحد دعائم قوة م�صر
اال�سرتاتيـچـية.
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ويجب �أن تكون هذه ال�صفوة �أي�ضا م�ؤثرة ،و�أن ن�سمح لها ب�أن تكون ر�أ�س احلربة فى
التغيري.
ال�سبيل لتطوير م�صر تكنولوﭼـي ًا:

ال �شك �أن م�صر فى حاجة ملحة ل�سيا�سة تكنولوچية وا�سرتاتيـچـية وفكر ومنهج لتحقيق
�أهدافها القومية املحددة.
وال ميكن مل�صر �أن تتقدم بدون تداول املعرفة (نقل التكنولوﭼـيا)؛ ف�إن هذا العن�صر يعترب
جزءاً مهماً من نظام العمل فى الدول ال�صناعية ،ولكن من امل�ؤ�سف �أنه فى م�صر يقل االهتمام
بهذا العن�صر احليوى وذلك لأن ال�سائد واملتعارف عليه �إعتبار التكنولوﭼـيا تخ�ص�صاً يقت�صر
على التكنوقراط �أو من يدخل تطبيق التكنولوﭼـيا فى ممار�سة وظائفهم .ولكن غالباً ما يعمل
ه�ؤالء املتخ�ص�صون �أو التكنوقراط مبعزل عن الواقع وبدون نتاج جيد؛ ف�إنهم لي�سوا م�ؤثرين
لأنهم يعملون فى دوائر �ضيقة.
ملاذا حتتاج م�صر ل�سيا�سة تكنولوﭼـية ثابتة؟

ـ ـ رغم حاجة م�صر امللحة لتلك ال�سيا�سة التكنولوﭼـية �إال �أنه قد �سقطت الدعوة لوجود
تلك ال�سيا�سة وتطبيقها .فال�سيا�سة التكنولوﭼـية �ش�أنها �ش�أن ال�سيا�سات ال�صناعية ،هى �سيا�سات
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من ذلك ،فهى ت�شمل �أي�ضاً احلديث عن الإدارة والتخطيط والتنظيم والرتبية.

التعليم ـ القانون ـ الهند�سة ـ التخطيط العام ـ املعلومات ـ الإدارة ـ العمارة ـ علوم البيئة...

والتكنولوﭼـيا مبفهومها ال�شامل هذا حتدد �أ�سلوب حياة الفرد ومعي�شته وهى تعتمد فى
تناول هذه الق�ضايا الرئي�سية على خال�صة نتاج فكر الإن�سان التحليلى املتعمق ونتاج البحث
والتطبيق الهادف.
و�سائل تطبيق التكنولوﭼـيا:

 1ـ �إدراك �ضرورة التنمية التكنولوﭼـية كو�سيلة لعالج امل�شاكل وحتقيق التقدم.
 2ـ تطبيق امل�ستحدث ب�شكل يحقق ا�ستمرار التطور .ويت�أتى ذلك عن طريق ما يلى:
(�أ) العودة الحرتام الإبداع والعلم قبل املال وال�سلطة.
(ب) �إحداث ثورة جذرية فى جمال التعليم.
ف�إذا مل يحقق التعليم اجلامعى حداً �أدنى من امل�ستوى العلمى والرتبوى فلن يكون لدينا
الفرد ال�صالح والقادر على ممار�سة الدور املطلوب فى التنمية التكنولوﭼـية ،وهو الذى ميتلك
القدرة على القيادة والتنظيم والإنتاج الذهنى واملباد�أة ،فالتعليم لي�س مقررات فح�سب بل هو
عملية تكوين الفرد الذى يعترب وحدة املجتمع وع�صبه.
 3ـ �ض ـ ــرورة االهت ـم ــام والرتكي ــز على الأن�شط ــة اخلا�ص ــة والإثــراء التـكن ــولوﭼـ ــى والتطويـ ـ ــر
والإب ـ ــداع ،بحيث ال تنف�صــل عن الواقــع وب ــذلك يـ ــكون اله ـ ــدف الأ�س ــا�سى للتكنــولوﭼـي ـ ــا
هو تطوير م�صر.
24

و�إذا كنا ال ن�ستطيع النهو�ض بالقاعدة العري�ضة ،فيجب �أن نبد�أ باالعرتاف ب�ضرورة وجود
النخبة �أو ال�صفوة من �أ�صحاب الفكر الرائد املتطور ،واالعرتاف �أي�ضاً ب�أن ه�ؤالء فى توحدهم
فى جمموعات عمل متكاملة ميثلون �أحد م�صادر الرثوة القومية و�أحد دعائم قوة م�صر
اال�سرتاتيـچـية.
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ويجب �أن تكون هذه ال�صفوة �أي�ضا م�ؤثرة ،و�أن ن�سمح لها ب�أن تكون ر�أ�س احلربة فى
التغيري.
ال�سبيل لتطوير م�صر تكنولوﭼـي ًا:

ال �شك �أن م�صر فى حاجة ملحة ل�سيا�سة تكنولوچية وا�سرتاتيـچـية وفكر ومنهج لتحقيق
�أهدافها القومية املحددة.
وال ميكن مل�صر �أن تتقدم بدون تداول املعرفة (نقل التكنولوﭼـيا)؛ ف�إن هذا العن�صر يعترب
جزءاً مهماً من نظام العمل فى الدول ال�صناعية ،ولكن من امل�ؤ�سف �أنه فى م�صر يقل االهتمام
بهذا العن�صر احليوى وذلك لأن ال�سائد واملتعارف عليه �إعتبار التكنولوﭼـيا تخ�ص�صاً يقت�صر
على التكنوقراط �أو من يدخل تطبيق التكنولوﭼـيا فى ممار�سة وظائفهم .ولكن غالباً ما يعمل
ه�ؤالء املتخ�ص�صون �أو التكنوقراط مبعزل عن الواقع وبدون نتاج جيد؛ ف�إنهم لي�سوا م�ؤثرين
لأنهم يعملون فى دوائر �ضيقة.
ملاذا حتتاج م�صر ل�سيا�سة تكنولوﭼـية ثابتة؟

ـ ـ رغم حاجة م�صر امللحة لتلك ال�سيا�سة التكنولوﭼـية �إال �أنه قد �سقطت الدعوة لوجود
تلك ال�سيا�سة وتطبيقها .فال�سيا�سة التكنولوﭼـية �ش�أنها �ش�أن ال�سيا�سات ال�صناعية ،هى �سيا�سات
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�إ�سرتاتيچية حتدد م�ستقبل م�صر التنموى والإقت�صادى والريادى بني �أمم العامل .يعكف على
و�ضع هذه ال�سيا�سات فى الدول الناه�ضة النخبة ممن ميلكون الر�ؤية والفكر واملعلومـ ــة واخلب ــرة
والغرية على الوطـ ــن ـ ي�ستن ــدون فى ذلك �إىل جمـمــوعــات ممن يطل ـ ــق عليه ــم � Brain Trustsأو
 Think Tanksـ وهم جمموعات درا�سة وخيال وحتليل ،وي�صب نتاج ه�ؤالء من �سيا�سات فى جمل�س
الأمن القومى كى ي�ضعها مو�ضع التنفيذ امللزم على ر�أ�س �أولويات الدولة وم�ؤ�س�ساتها.
وفى م�ضمونها الوا�سع ال تقت�صر هذه ال�سيا�سات على العمل التقنى البحت بل تتعامل مع
اجلانب الأخالقى والرتبوى ،والت�صدى ملن يحاولون تغيري الهدف القومى �إىل غاية �شخ�صية
�أو هدم العمل اجلماعى الهادف وتوجيهه بحيث ال يحقق الهدف القومى.
وتت�سع �أهمية تلك ال�سيا�سات التكنولوﭼـية فى روافد وتطبيقات فى املجاالت املختلفة ،ومن تلك
املجاالت:
ـ ـ ال�صناعة وحتديثها ،التعمري ،غزو ال�صحارى بفكر ناجح ،زيادة �إنتاجية الفرد امل�صرى،
حت�سني ا�ستغالل املوارد ،رفع م�ستوى التعليم ،زيادة الإنتاج الزراعى ،تعبئة ال�شباب وحتويله
لقوة قومية� ،إدارة البحوث ال�صناعية والزراعية ،تخطيط ال�صناعات وامل�شروعات ،ت�صنيع
ال�صناعة ذاتها ،رفع م�ستوى الهند�سة ،ت�صميم امل�صانع ،ت�صميم الآالت ،تطوير الإعالم
كو�سيلة لن�شر الفكر والتطور التكنولوﭼـى ،حت�سني الإدارة املحلية ،حتقيق جناح فى
الت�صدير ،حتقيق �إلتحام بني القيادة واحلكم وجمموع ال�شعب� ،إعادة االنتماء والإيجابية
للفرد ،حتديد �أ�سلوب �أوقع للتعامل نف�سياً مع �أحداث املنطقة مببادرات منا�سبة.

و�ضعهما بني الدول .وهو ما ي�ؤدى فى النهاية لدعم الأمن القومى.
ولكن ما �أهمية التكنولوﭼـيا للأمن القومى؟
لكى نعرف تلك الأهمية البد �أو ًال �أن نعرف �أهمية التكنولوﭼـيا لالقت�صاد:
ف�إذا علمنا �أن التكنولوﭼـيا ت�ساهم فى زيادة القيمة امل�ضافة لالقت�صاد الأمريكى مبقدار ،90%
جند �أن البالد النامية ومنها م�صر ببعدها عن التطبيقات التكنولوﭼـية الثابتة تتعامل مع
هام�ش زيادة للقيمة امل�ضافة ال تتعدى  ،% 10ولكن ميكن م�ضاعفة تلك القيمة امل�ضافة لكل
ا�ستثمار �إذا ما مت ا�ستخدام �سيا�سات تكنولوﭼـية ثابتة.
اخلال�صة:

مما �سبق نخل�ص �إىل �ضرورة العمل على تطوير م�صر تكنولوﭼـياً و�ضرورة �إيجاد �سيا�سة
تكنولوﭼـيـ ــة م�صريـ ــة ،حتى ن�ضمن حتقيـ ــق الأم ـ ـ ــان االقت�صـ ـ ــادى وتوفري �ضروريـ ــات التنمي ـ ــة
والتقدم لـم�صر.

�أهمية التكنولوﭼـيا للأمن القومى:

تكمن �أهمية الأمن القومى فى حماية الوطن بو�سائل من داخله �ضد �أى خطر خارجى.
وتت�ضمن عنا�صر الأمن القومى العن�صر االقت�صادى والتكنولوﭼـى .وهذان العن�صران
يرتبطان معاً ارتباطاً ل�صيقاً وي�صبان فى النهاية فى بوتقة الأمن القومى؛ ف�إن ال�شعوب التى
ت�شعر باكتفاء ذاتى وتلبية حلاجاتها املادية واالقت�صادية ،تتمتع ب�أمن وا�ستقرار ينعك�سان على
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�إ�سرتاتيچية حتدد م�ستقبل م�صر التنموى والإقت�صادى والريادى بني �أمم العامل .يعكف على
و�ضع هذه ال�سيا�سات فى الدول الناه�ضة النخبة ممن ميلكون الر�ؤية والفكر واملعلومـ ــة واخلب ــرة
والغرية على الوطـ ــن ـ ي�ستن ــدون فى ذلك �إىل جمـمــوعــات ممن يطل ـ ــق عليه ــم � Brain Trustsأو
 Think Tanksـ وهم جمموعات درا�سة وخيال وحتليل ،وي�صب نتاج ه�ؤالء من �سيا�سات فى جمل�س
الأمن القومى كى ي�ضعها مو�ضع التنفيذ امللزم على ر�أ�س �أولويات الدولة وم�ؤ�س�ساتها.
وفى م�ضمونها الوا�سع ال تقت�صر هذه ال�سيا�سات على العمل التقنى البحت بل تتعامل مع
اجلانب الأخالقى والرتبوى ،والت�صدى ملن يحاولون تغيري الهدف القومى �إىل غاية �شخ�صية
�أو هدم العمل اجلماعى الهادف وتوجيهه بحيث ال يحقق الهدف القومى.
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ـ ـ ال�صناعة وحتديثها ،التعمري ،غزو ال�صحارى بفكر ناجح ،زيادة �إنتاجية الفرد امل�صرى،
حت�سني ا�ستغالل املوارد ،رفع م�ستوى التعليم ،زيادة الإنتاج الزراعى ،تعبئة ال�شباب وحتويله
لقوة قومية� ،إدارة البحوث ال�صناعية والزراعية ،تخطيط ال�صناعات وامل�شروعات ،ت�صنيع
ال�صناعة ذاتها ،رفع م�ستوى الهند�سة ،ت�صميم امل�صانع ،ت�صميم الآالت ،تطوير الإعالم
كو�سيلة لن�شر الفكر والتطور التكنولوﭼـى ،حت�سني الإدارة املحلية ،حتقيق جناح فى
الت�صدير ،حتقيق �إلتحام بني القيادة واحلكم وجمموع ال�شعب� ،إعادة االنتماء والإيجابية
للفرد ،حتديد �أ�سلوب �أوقع للتعامل نف�سياً مع �أحداث املنطقة مببادرات منا�سبة.

و�ضعهما بني الدول .وهو ما ي�ؤدى فى النهاية لدعم الأمن القومى.
ولكن ما �أهمية التكنولوﭼـيا للأمن القومى؟
لكى نعرف تلك الأهمية البد �أو ًال �أن نعرف �أهمية التكنولوﭼـيا لالقت�صاد:
ف�إذا علمنا �أن التكنولوﭼـيا ت�ساهم فى زيادة القيمة امل�ضافة لالقت�صاد الأمريكى مبقدار ،90%
جند �أن البالد النامية ومنها م�صر ببعدها عن التطبيقات التكنولوﭼـية الثابتة تتعامل مع
هام�ش زيادة للقيمة امل�ضافة ال تتعدى  ،% 10ولكن ميكن م�ضاعفة تلك القيمة امل�ضافة لكل
ا�ستثمار �إذا ما مت ا�ستخدام �سيا�سات تكنولوﭼـية ثابتة.
اخلال�صة:

مما �سبق نخل�ص �إىل �ضرورة العمل على تطوير م�صر تكنولوﭼـياً و�ضرورة �إيجاد �سيا�سة
تكنولوﭼـيـ ــة م�صريـ ــة ،حتى ن�ضمن حتقيـ ــق الأم ـ ـ ــان االقت�صـ ـ ــادى وتوفري �ضروريـ ــات التنمي ـ ــة
والتقدم لـم�صر.

�أهمية التكنولوﭼـيا للأمن القومى:

تكمن �أهمية الأمن القومى فى حماية الوطن بو�سائل من داخله �ضد �أى خطر خارجى.
وتت�ضمن عنا�صر الأمن القومى العن�صر االقت�صادى والتكنولوﭼـى .وهذان العن�صران
يرتبطان معاً ارتباطاً ل�صيقاً وي�صبان فى النهاية فى بوتقة الأمن القومى؛ ف�إن ال�شعوب التى
ت�شعر باكتفاء ذاتى وتلبية حلاجاتها املادية واالقت�صادية ،تتمتع ب�أمن وا�ستقرار ينعك�سان على
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الف�صل الثانى
�أهمية الهند�سة الوطنية فى حتقيق التنمية التكنولوﭼـية

اتفقنا فيما �سبق على �ضرورة وجود �سيا�سة تكنولوﭼـية فى م�صر ،وذلك لأهمية الربط بني
الأن�شطة ال�صناعية والتكنولوﭼـية والإقت�صادية.
الهند�سة الوطنية:

ويق�صد بها امتالك القدرة على ت�صميم الوحدات ال�صناعية حملياً ،وذلك با�ستخدام
الأ�ساليب التكنولوﭼـية املتقدمة.

ـ ـ عدم ت�سخري ن�شاط البحث العلمى خلدمة تطوير ال�صناعة.
ـ ـ ا�ستنزاف موارد م�صر من العمالت الأجنبية �سداداً لقيمة امل�شروعات املتعاقد عليها مع
الدول ال�صناعية.
النموذج فى الدول املتقدمة:

مميزاته :يحقق الأبعاد التكنولوﭼـية التى ت�شمل بالإ�ضافة �إىل البحوث الرائدة لتكنولوﭼـيا
الهند�سة والت�صميم ،تكنولوﭼـيا ت�صنيع معدات امل�صانع وتكنولوﭼـيا �إدارة امل�شروعات و�إدارة
تنفيذها.
حلقات �سل�سلة عملية الت�صنيع:

�أهمية الهند�سة الوطنية:

 1ـ تعترب �إحدى احللقات الرئي�سية فى �سل�سلة املنظومة ال�صناعية ،ذلك �أن الن�شاط
التكنولوﭼـى مب�صر يقت�صر على �إعداد البحوث فح�سب دون حماولة تطبيقها عملياً فى
القط ــاع ال�صناع ــى مما يح ــدث فجـ ــوة بي ــن البحـ ــوث وال�صناعـ ــة ،والهند�س ــة الوطنيـ ــة
حتــاول �س ــد تـلك الفج ــوة وحت ــاول نق ــل التكنــولوﭼـيــا الأجنبي ــة وا�ستيعابه ــا وتطويعه ــا
لالحتياجات املحلية.
 2ـ تعترب خطوة �أوىل ومهمة لتنمية الت�صنيع املحلى ملعدات امل�صانع.
 3ـ �إنتاج ال�سلع الر�أ�سمالية �أى املعدات ،ي�ساهم فى خف�ض العجز فى ميزان املدفوعات ،ويخ ِّف�ض
ا�ستنزاف املوارد القومية من العمالت الأجنبية فى �إ�سترياد مكونات امل�صانع الالزمة
للم�شروعات اجلديدة �أو للتحديث والإحالل والتجديد.
النموذج امل�صرى فى الهند�سة الوطنية:

ـ ـ تعنى �إدارة ال�شركات ال�صناعية مب�صر بتحقيق خطط الإنتاج من خالل انتظام الت�شغيل،
وقد ا�ستمر هذا الو�ضع منذ �أواخر اخلم�سينيات ،حيث كان الهدف الرئي�سى هو حتقيق معدالت
�إنتاج تقارب الطاقة الت�صميمية� ،أدى ذلك �إىل تقادم العمليات التكنولوﭼـية ،وتقادم املعدات
و�ضعف �أدائها مع مرور الزمن وتخلف املنتج املحلى عن مواكبة املنتج املناف�س عاملياً.
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البحوث

EPCM
هند�سة
امل�شروع
وت�صميمه
 التوريدات-الرتكيبات

الإنتاج ال�صناعى
الـم�شروعات

�صناعة
ت�صنيع
معدات
امل�صانع
�أو ً
ال :احللقة الأولى:
وتتمثل فى احل�صول على املعلومات الفنية اخلا�صة بعملية الت�صنيع التكنولوﭼـية Process

 Dataوت�شمل هذه املعلومات �أن�سب ظروف الت�شغيل ونوعية العامل الو�سيط ،وتخت�ص بع�ض
ال�شركات �أحياناً ب�إنتاج وت�سويق وترخي�ص تلك التكنولوﭼـيا.
ثان ًيا :احللقة الثانية :EPCM

وتخت�ص ال�شركات الهند�سية باحللقة الثانية والتى ت�شمل:
ـ ـ هند�سة امل�شروع والت�صميمات الأ�سا�سية والتف�صيلية.
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الف�صل الثانى
�أهمية الهند�سة الوطنية فى حتقيق التنمية التكنولوﭼـية

اتفقنا فيما �سبق على �ضرورة وجود �سيا�سة تكنولوﭼـية فى م�صر ،وذلك لأهمية الربط بني
الأن�شطة ال�صناعية والتكنولوﭼـية والإقت�صادية.
الهند�سة الوطنية:

ويق�صد بها امتالك القدرة على ت�صميم الوحدات ال�صناعية حملياً ،وذلك با�ستخدام
الأ�ساليب التكنولوﭼـية املتقدمة.

ـ ـ عدم ت�سخري ن�شاط البحث العلمى خلدمة تطوير ال�صناعة.
ـ ـ ا�ستنزاف موارد م�صر من العمالت الأجنبية �سداداً لقيمة امل�شروعات املتعاقد عليها مع
الدول ال�صناعية.
النموذج فى الدول املتقدمة:

مميزاته :يحقق الأبعاد التكنولوﭼـية التى ت�شمل بالإ�ضافة �إىل البحوث الرائدة لتكنولوﭼـيا
الهند�سة والت�صميم ،تكنولوﭼـيا ت�صنيع معدات امل�صانع وتكنولوﭼـيا �إدارة امل�شروعات و�إدارة
تنفيذها.
حلقات �سل�سلة عملية الت�صنيع:

�أهمية الهند�سة الوطنية:

 1ـ تعترب �إحدى احللقات الرئي�سية فى �سل�سلة املنظومة ال�صناعية ،ذلك �أن الن�شاط
التكنولوﭼـى مب�صر يقت�صر على �إعداد البحوث فح�سب دون حماولة تطبيقها عملياً فى
القط ــاع ال�صناع ــى مما يح ــدث فجـ ــوة بي ــن البحـ ــوث وال�صناعـ ــة ،والهند�س ــة الوطنيـ ــة
حتــاول �س ــد تـلك الفج ــوة وحت ــاول نق ــل التكنــولوﭼـيــا الأجنبي ــة وا�ستيعابه ــا وتطويعه ــا
لالحتياجات املحلية.
 2ـ تعترب خطوة �أوىل ومهمة لتنمية الت�صنيع املحلى ملعدات امل�صانع.
 3ـ �إنتاج ال�سلع الر�أ�سمالية �أى املعدات ،ي�ساهم فى خف�ض العجز فى ميزان املدفوعات ،ويخ ِّف�ض
ا�ستنزاف املوارد القومية من العمالت الأجنبية فى �إ�سترياد مكونات امل�صانع الالزمة
للم�شروعات اجلديدة �أو للتحديث والإحالل والتجديد.
النموذج امل�صرى فى الهند�سة الوطنية:

ـ ـ تعنى �إدارة ال�شركات ال�صناعية مب�صر بتحقيق خطط الإنتاج من خالل انتظام الت�شغيل،
وقد ا�ستمر هذا الو�ضع منذ �أواخر اخلم�سينيات ،حيث كان الهدف الرئي�سى هو حتقيق معدالت
�إنتاج تقارب الطاقة الت�صميمية� ،أدى ذلك �إىل تقادم العمليات التكنولوﭼـية ،وتقادم املعدات
و�ضعف �أدائها مع مرور الزمن وتخلف املنتج املحلى عن مواكبة املنتج املناف�س عاملياً.
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البحوث

EPCM
هند�سة
امل�شروع
وت�صميمه
 التوريدات-الرتكيبات

الإنتاج ال�صناعى
الـم�شروعات

�صناعة
ت�صنيع
معدات
امل�صانع
�أو ً
ال :احللقة الأولى:
وتتمثل فى احل�صول على املعلومات الفنية اخلا�صة بعملية الت�صنيع التكنولوﭼـية Process

 Dataوت�شمل هذه املعلومات �أن�سب ظروف الت�شغيل ونوعية العامل الو�سيط ،وتخت�ص بع�ض
ال�شركات �أحياناً ب�إنتاج وت�سويق وترخي�ص تلك التكنولوﭼـيا.
ثان ًيا :احللقة الثانية :EPCM

وتخت�ص ال�شركات الهند�سية باحللقة الثانية والتى ت�شمل:
ـ ـ هند�سة امل�شروع والت�صميمات الأ�سا�سية والتف�صيلية.
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ـ ـ �شراء املعدات واملواد طبقاً ملوا�صفات الت�صميمات وتوفري التمويل الالزم من م�صادره.
ـ ـ �إدارة م�شروع بالكامل و�إدارة الرتكيبات والإن�شاءات.
وتت�ضمن احللقة الثانية جزءاً هاماً من احلزمة التكنولوﭼـية لأى م�شروع ،ولهذا فمن
ال�ضرورى �إ�سناد جانب منها لكيانات وطنية متخ�ص�صة ،حتى تتحقق التنمية التكنولوﭼـية،
وفى �صناعة تكرير وت�صنيع البرتول متثل احللقة الثانية الن�سبة الآتية من التكلفة التعاقدية
للم�شروع:
ـ ـ هند�سة وت�صميم امل�شروع .% 12
.% 5
ـ ـ �إدارة امل�شروع		
.% 58
		
ـ ـ املعدات واملهمات
هند�سة امل�شروعات:

تعترب هند�سة امل�شروعات وت�صميمها من �أكرث املجاالت التكنولوﭼـية تطوراً وتعقيداً ،ملا
تتطلبه من القدرة على ال�سيطرة وعلى تن�سيق �آالف الأن�شطة ب�أ�سلوب منظوم وموقوت بحيث
ت�ؤدى النتيجة النهائية �إىل م�شروع كامل يتم تنفيذه طبقاً لربنامج زمنى حمدد.
وتت�ضمن هند�سة وت�صميم امل�شروعات ما يلى:
 ت�صميم وتو�صيف العملية التكنولوﭼـية هند�سياً (هند�سة كيماوية). حتديد �أن�سب ت�صميم لتتابع العمليات الكيماوية والطبيعية وتطبيق �أ�ساليب املحاكاة. تف�صيل م�سارات املوائع وظروف الت�شغيل. تف�صيل التحكم واخلطوط الداخلية. حتديد �أن�سب ميزان َكمى مادى وحرارى. تو�صيف خمتلف املكونات واملعدات. تو�صيف كافة الأنظمة املعاونة واملرافق وت�صميمها. الت�صميمات الهيدروليكية للخطوط الداخلية.ـ ـ تو�صيف وت�صميم الأوعية والأبراج التى تعمل حتت �ضغط.
ـ ـ تو�صيف وت�صميم امل�ضخات وال�ضواغط والآالت الدوارة.
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ـ ـ ت�صميم املبدالت احلرارية والأفران.
ـ ـ الت�صميم امليكانيكى ل�شبكات وخطوط الأنابيب الداخلية وتف�صيل ذلك فى ر�سومات
متطورة لتنفيذ الرتكيبات باملواقع.
ـ ـ تو�صيف املواد املنا�سبة لت�صنيع كافة املعدات واخلطوط مبا يتحمل ظروف الت�شغيل
ميكانيكياً وكيميائياً.
ـ ـ حتليل الإجهادات للخطوط الباردة وال�ساخنة.
 وتت�ضمن الت�صميمات التف�صيلية خمتلف فروع و�أ�صول الهند�سة الأخرى مثل:ـ ـ ت�صميم الدوائر الكهربائية وتو�صيف معداتها.
ـ ـ ت�صميم وتو�صيف �آالت التحكم والقيا�س.
ـ ـ ت�صميم وتو�صيف نظم الإت�صال.
ـ ـ ت�صميم القواعد اخلر�سانية لكافة املعدات.
ـ ـ ت�صميم كافة الإن�شاءات والهياكل املعدنية.
 ويت�ضمن ن�شاط هند�سة امل�شروعات ما يلى:ـ ـ برجمة ومراقبة امل�شروعات.
ـ ـ تطبيق �أ�صول �إدارة امل�شروعات وهى من التكنولوﭼـيات امل�ستحدثة.
ـ ـ هند�سة التقدير اال�ستثمارى.
ـ ـ توفري املعدات والتفتي�ش عليها.
ـ ـ الإ�شراف على التنفيذ ل�ضمان �سالمته ومطابقته للموا�صفات.
�أمثلة لبع�ض الدول التى تطبق �سيا�سات الهند�سة الوطنية:

ـ ـ املك�سيك :من الدول التى كان لها �سيا�سة تكنولوﭼـية قومية رائدة ،و�أن�ش�أت جهازاً قومياً
للتكنولوﭼـيا يدخل فى اخت�صا�صه فح�ص واعتماد جميع عقود التكنولوﭼـيا والتى تت�ضمن عقود
الت�صميمات الهند�سية والت�صميمات وعقود الرخ�ص التكنولوﭼـية.
وال يجيز القانون املك�سيكى التعاقد على �أعمال هند�سة امل�شروعات مع ال�شركات الأجنبية
�إال فى احلاالت اخلا�صة مثل التكنولوﭼـيا التى ال ي�شملها ن�شاط ال�شركات الوطنية ،وال
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ـ ـ �شراء املعدات واملواد طبقاً ملوا�صفات الت�صميمات وتوفري التمويل الالزم من م�صادره.
ـ ـ �إدارة م�شروع بالكامل و�إدارة الرتكيبات والإن�شاءات.
وتت�ضمن احللقة الثانية جزءاً هاماً من احلزمة التكنولوﭼـية لأى م�شروع ،ولهذا فمن
ال�ضرورى �إ�سناد جانب منها لكيانات وطنية متخ�ص�صة ،حتى تتحقق التنمية التكنولوﭼـية،
وفى �صناعة تكرير وت�صنيع البرتول متثل احللقة الثانية الن�سبة الآتية من التكلفة التعاقدية
للم�شروع:
ـ ـ هند�سة وت�صميم امل�شروع .% 12
.% 5
ـ ـ �إدارة امل�شروع		
.% 58
		
ـ ـ املعدات واملهمات
هند�سة امل�شروعات:

تعترب هند�سة امل�شروعات وت�صميمها من �أكرث املجاالت التكنولوﭼـية تطوراً وتعقيداً ،ملا
تتطلبه من القدرة على ال�سيطرة وعلى تن�سيق �آالف الأن�شطة ب�أ�سلوب منظوم وموقوت بحيث
ت�ؤدى النتيجة النهائية �إىل م�شروع كامل يتم تنفيذه طبقاً لربنامج زمنى حمدد.
وتت�ضمن هند�سة وت�صميم امل�شروعات ما يلى:
 ت�صميم وتو�صيف العملية التكنولوﭼـية هند�سياً (هند�سة كيماوية). حتديد �أن�سب ت�صميم لتتابع العمليات الكيماوية والطبيعية وتطبيق �أ�ساليب املحاكاة. تف�صيل م�سارات املوائع وظروف الت�شغيل. تف�صيل التحكم واخلطوط الداخلية. حتديد �أن�سب ميزان َكمى مادى وحرارى. تو�صيف خمتلف املكونات واملعدات. تو�صيف كافة الأنظمة املعاونة واملرافق وت�صميمها. الت�صميمات الهيدروليكية للخطوط الداخلية.ـ ـ تو�صيف وت�صميم الأوعية والأبراج التى تعمل حتت �ضغط.
ـ ـ تو�صيف وت�صميم امل�ضخات وال�ضواغط والآالت الدوارة.
30

عبور الفجوة التكنولوچية

ـ ـ ت�صميم املبدالت احلرارية والأفران.
ـ ـ الت�صميم امليكانيكى ل�شبكات وخطوط الأنابيب الداخلية وتف�صيل ذلك فى ر�سومات
متطورة لتنفيذ الرتكيبات باملواقع.
ـ ـ تو�صيف املواد املنا�سبة لت�صنيع كافة املعدات واخلطوط مبا يتحمل ظروف الت�شغيل
ميكانيكياً وكيميائياً.
ـ ـ حتليل الإجهادات للخطوط الباردة وال�ساخنة.
 وتت�ضمن الت�صميمات التف�صيلية خمتلف فروع و�أ�صول الهند�سة الأخرى مثل:ـ ـ ت�صميم الدوائر الكهربائية وتو�صيف معداتها.
ـ ـ ت�صميم وتو�صيف �آالت التحكم والقيا�س.
ـ ـ ت�صميم وتو�صيف نظم الإت�صال.
ـ ـ ت�صميم القواعد اخلر�سانية لكافة املعدات.
ـ ـ ت�صميم كافة الإن�شاءات والهياكل املعدنية.
 ويت�ضمن ن�شاط هند�سة امل�شروعات ما يلى:ـ ـ برجمة ومراقبة امل�شروعات.
ـ ـ تطبيق �أ�صول �إدارة امل�شروعات وهى من التكنولوﭼـيات امل�ستحدثة.
ـ ـ هند�سة التقدير اال�ستثمارى.
ـ ـ توفري املعدات والتفتي�ش عليها.
ـ ـ الإ�شراف على التنفيذ ل�ضمان �سالمته ومطابقته للموا�صفات.
�أمثلة لبع�ض الدول التى تطبق �سيا�سات الهند�سة الوطنية:

ـ ـ املك�سيك :من الدول التى كان لها �سيا�سة تكنولوﭼـية قومية رائدة ،و�أن�ش�أت جهازاً قومياً
للتكنولوﭼـيا يدخل فى اخت�صا�صه فح�ص واعتماد جميع عقود التكنولوﭼـيا والتى تت�ضمن عقود
الت�صميمات الهند�سية والت�صميمات وعقود الرخ�ص التكنولوﭼـية.
وال يجيز القانون املك�سيكى التعاقد على �أعمال هند�سة امل�شروعات مع ال�شركات الأجنبية
�إال فى احلاالت اخلا�صة مثل التكنولوﭼـيا التى ال ي�شملها ن�شاط ال�شركات الوطنية ،وال
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يجيز القانون حتويل �أية م�ستحقات بالعملة ال�صعبة لل�شركات الأجنبية �إال بعد اعتماد هيئة
التكنولوﭼـيا القومية للتعاقد.

�سيا�سة �إنبى الر�شيدة للتنمية التكنولوﭼـية:
التكنولوﭼـيا مقابل الدخول �إلى �أ�سواقنا:

�أثر هذا القانون:

لقد طبقنا هذا املبد أ� الهام منذ توليت رئا�سة «�إنبى» ،حيث ال �سبيل للتقدم والتنمية �إال
بح�صولنا على التكنولوﭼـيا املعا�صرة فى جميع ال�صناعات .الدول املالكة للتكنولوﭼـيا و�شركاتها
هى الدول ال�صناعية القوية التى تفر�ض �سيطرتها على العامل .وبهذا كانت «�إنبى» �إحدى �آليات
تنمية م�صر تكنولوﭼـياً .فال�شركات ال�صناعية الكربى فهمت هذا املنطق جيداً وا�ستوعبته لأن
من حقنا ك�شعوب ترغب فى النمو والتقدم وفى رفع م�ستوى الفرد �أن ن�ستخدم هذه الآليات.
وقد طبقنا هذه ال�سيا�سة فى 1982م �أى قبل �أن تطبقها ال�صني بقرابة ع�شر �سنوات!! وقالها
ال�صينيون للرئي�س مبارك خالل زيارته ال�شهرية للمناطق ال�صناعية هناك فى الت�سعينيات:
التكنولوﭼـيا مقابل ال�سوق ،وجتربة «�إنبى» هى تطبيق عملى لهذه ال�سيا�سة والتى جنحت فى
البناء امل�ؤ�س�سى ل�شركة هند�سية متتلك التكنولوﭼـيا احلديثة لت�صميم وتنفيذ �أكرث ال�صناعات
�صعوبة وتعقيداً ،وهى لهذا ت�ستحق الدرا�سة.

فى ظل هذا القانون منت ثالث �شركات هند�سية متكاملة �أكربها معهد البرتول املك�سيكى
اململوك للدولة ،وقد بلغ عدد العاملني بتلك ال�شركات �أربعة �آالف فرد ي�شكلون قاعدة تكنولوﭼـية
ذات دور هام فى عملية التنمية القومية و�إعداد الكوادر وحتقيق قدرة تكنولوﭼـية ذاتية لها �أبعاد
ال�سيا�سة والتكنولوﭼـيا.
ـ ـ �أ�سبانيا� :أما �أ�سبانيا فقد �سنت ت�شريعات تق�ضى ب�أن تتوىل ال�شركات الأ�سبانية داخل �أ�سبانيا
كافة �أعمال الت�صميمات الهند�سية مل�شروعاتها.
ونتيجة لذلك فقد تكونت �شركات هند�سية تكنولوﭼـية متكاملة منها �شركة  INITECاملنبثقة
عن  INIوهى امل�ؤ�س�سة ال�صناعية الوطنية القاب�ضة ملعظم ال�صناعات الكيماوية والبرتوكيماوية
والرثوة املعدنية والنقل .كما تكونت �شركة تكنيكا�س ريونيدا�س التى ناف�ست ال�شركات متعددة
اجلن�سيات بعد  14عاماً من �إن�شائها.
ـ ـ الواليات املتحدة :توقفت ال�شركات الأمريكية عن �إ�سناد �أى م�شروعات �إىل �شركة «برون»
عندما �آلت ملكيتها للكويت ،كما اتخذت احلكومة الأمريكية قراراً بحظر ا�شرتاك �شركة «برون»
فى كافة امل�شروعات احلكومية .ولقد اعترب �شراء الكويت لهذه ال�شركة من الأهمية بدرجة
�أن تقوم حملة داخل الكوجنر�س لوقف �إمتام �شراء �أ�سهم ال�شركة ،وكادت تنجح لوال �أن عجلت
الأطراف ب�إمتام التعاقد ،ولكن مل يهاجم �أح ٌد �شراء العرب للعقارات ب�أمريكا ،لأن �شركة «برون»،
�شركة تكنولوﭼـية و�شرا�ؤها ال يتفق مع ال�سيا�سات الأمريكية اال�سرتاتيچية.

�إعطاء �أ�سواقنا هدية بال مقابل للدول ال�صناعية من خالل اتفاقيات معينة �أمر مرفو�ض
متاماً ،بل و�ضار باقت�صاد م�صر ،و�ضار بتوجهات التنمية االقت�صادية والتكنولوﭼـية .ولنا فى
ال�صني درو�ساً مفيدة ملن يرغب فى التعلم!!
ومن الطبيعى �أن تتبنى الدول ال�صناعية �سيا�سات تهدم هذا املبد�أ �ضمن م�سمى «العوملة»،
ولي�س طبيعياً �أن يكون بيننا من يتبنى ويطبق هذه ال�سيا�سات التى تخرب اقت�صادنا وتزيد من
م�شاكلنا االجتماعية ،ف�سبيلنا للنهو�ض هو بناء الفرد والدولة و�صو ًال �إىل االعتماد على الذات.

اخلال�صة:

لقد �أدركنا مما �سبق عر�ضه �ضرورة �أن تكون هناك �سيا�سات تكنولوﭼـية قومية حتقق الإثراء
التكنولوﭼـى الالزم لتطوير املجتمع وح�سن ا�ستغالل موارده ،وزيادة �إنتاجية الفرد.
أتى
وبديهى �أن االنتقال من م�صاف الدول املتخلفة �أو النامية �إىل الدول ال�صناعية ال يت� َ
بدون هذا الإثراء التكنولوﭼـى وبدون تنمية القدرات التكنولوﭼـية الذاتية .وال نغفل هنا �أثر
هذه القدرة على ال�شخ�صية الوطنية وعملية بناء الثقة بالنف�س.
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يجيز القانون حتويل �أية م�ستحقات بالعملة ال�صعبة لل�شركات الأجنبية �إال بعد اعتماد هيئة
التكنولوﭼـيا القومية للتعاقد.

�سيا�سة �إنبى الر�شيدة للتنمية التكنولوﭼـية:
التكنولوﭼـيا مقابل الدخول �إلى �أ�سواقنا:

�أثر هذا القانون:

لقد طبقنا هذا املبد أ� الهام منذ توليت رئا�سة «�إنبى» ،حيث ال �سبيل للتقدم والتنمية �إال
بح�صولنا على التكنولوﭼـيا املعا�صرة فى جميع ال�صناعات .الدول املالكة للتكنولوﭼـيا و�شركاتها
هى الدول ال�صناعية القوية التى تفر�ض �سيطرتها على العامل .وبهذا كانت «�إنبى» �إحدى �آليات
تنمية م�صر تكنولوﭼـياً .فال�شركات ال�صناعية الكربى فهمت هذا املنطق جيداً وا�ستوعبته لأن
من حقنا ك�شعوب ترغب فى النمو والتقدم وفى رفع م�ستوى الفرد �أن ن�ستخدم هذه الآليات.
وقد طبقنا هذه ال�سيا�سة فى 1982م �أى قبل �أن تطبقها ال�صني بقرابة ع�شر �سنوات!! وقالها
ال�صينيون للرئي�س مبارك خالل زيارته ال�شهرية للمناطق ال�صناعية هناك فى الت�سعينيات:
التكنولوﭼـيا مقابل ال�سوق ،وجتربة «�إنبى» هى تطبيق عملى لهذه ال�سيا�سة والتى جنحت فى
البناء امل�ؤ�س�سى ل�شركة هند�سية متتلك التكنولوﭼـيا احلديثة لت�صميم وتنفيذ �أكرث ال�صناعات
�صعوبة وتعقيداً ،وهى لهذا ت�ستحق الدرا�سة.

فى ظل هذا القانون منت ثالث �شركات هند�سية متكاملة �أكربها معهد البرتول املك�سيكى
اململوك للدولة ،وقد بلغ عدد العاملني بتلك ال�شركات �أربعة �آالف فرد ي�شكلون قاعدة تكنولوﭼـية
ذات دور هام فى عملية التنمية القومية و�إعداد الكوادر وحتقيق قدرة تكنولوﭼـية ذاتية لها �أبعاد
ال�سيا�سة والتكنولوﭼـيا.
ـ ـ �أ�سبانيا� :أما �أ�سبانيا فقد �سنت ت�شريعات تق�ضى ب�أن تتوىل ال�شركات الأ�سبانية داخل �أ�سبانيا
كافة �أعمال الت�صميمات الهند�سية مل�شروعاتها.
ونتيجة لذلك فقد تكونت �شركات هند�سية تكنولوﭼـية متكاملة منها �شركة  INITECاملنبثقة
عن  INIوهى امل�ؤ�س�سة ال�صناعية الوطنية القاب�ضة ملعظم ال�صناعات الكيماوية والبرتوكيماوية
والرثوة املعدنية والنقل .كما تكونت �شركة تكنيكا�س ريونيدا�س التى ناف�ست ال�شركات متعددة
اجلن�سيات بعد  14عاماً من �إن�شائها.
ـ ـ الواليات املتحدة :توقفت ال�شركات الأمريكية عن �إ�سناد �أى م�شروعات �إىل �شركة «برون»
عندما �آلت ملكيتها للكويت ،كما اتخذت احلكومة الأمريكية قراراً بحظر ا�شرتاك �شركة «برون»
فى كافة امل�شروعات احلكومية .ولقد اعترب �شراء الكويت لهذه ال�شركة من الأهمية بدرجة
�أن تقوم حملة داخل الكوجنر�س لوقف �إمتام �شراء �أ�سهم ال�شركة ،وكادت تنجح لوال �أن عجلت
الأطراف ب�إمتام التعاقد ،ولكن مل يهاجم �أح ٌد �شراء العرب للعقارات ب�أمريكا ،لأن �شركة «برون»،
�شركة تكنولوﭼـية و�شرا�ؤها ال يتفق مع ال�سيا�سات الأمريكية اال�سرتاتيچية.

�إعطاء �أ�سواقنا هدية بال مقابل للدول ال�صناعية من خالل اتفاقيات معينة �أمر مرفو�ض
متاماً ،بل و�ضار باقت�صاد م�صر ،و�ضار بتوجهات التنمية االقت�صادية والتكنولوﭼـية .ولنا فى
ال�صني درو�ساً مفيدة ملن يرغب فى التعلم!!
ومن الطبيعى �أن تتبنى الدول ال�صناعية �سيا�سات تهدم هذا املبد�أ �ضمن م�سمى «العوملة»،
ولي�س طبيعياً �أن يكون بيننا من يتبنى ويطبق هذه ال�سيا�سات التى تخرب اقت�صادنا وتزيد من
م�شاكلنا االجتماعية ،ف�سبيلنا للنهو�ض هو بناء الفرد والدولة و�صو ًال �إىل االعتماد على الذات.

اخلال�صة:

لقد �أدركنا مما �سبق عر�ضه �ضرورة �أن تكون هناك �سيا�سات تكنولوﭼـية قومية حتقق الإثراء
التكنولوﭼـى الالزم لتطوير املجتمع وح�سن ا�ستغالل موارده ،وزيادة �إنتاجية الفرد.
أتى
وبديهى �أن االنتقال من م�صاف الدول املتخلفة �أو النامية �إىل الدول ال�صناعية ال يت� َ
بدون هذا الإثراء التكنولوﭼـى وبدون تنمية القدرات التكنولوﭼـية الذاتية .وال نغفل هنا �أثر
هذه القدرة على ال�شخ�صية الوطنية وعملية بناء الثقة بالنف�س.
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بــــرون م�صــــر
ال�شركة الهند�سية امل�شرتكة

ظهر «بيري �صوايا» فى منت�صف ال�سبعينيات كالعب رئي�سى ومروج الن�شاء �شركة «برون
م�صر» ك�شركة هند�سية توفر لـ«برون» بالواليات املتحدة ن�صيبا جيدا من امل�شروعات البرتولية
امل�صرية.
فى ذلك الوقت كان ن�شاط «برون» يرتكز على امل�شروعات البرتولية داخل الواليات املتحدة,
و مل يكن لها التواجد الذى تتمتع به ال�شركات الأمريكية الأخرى متعددة اجلن�سيات فى خمتلف
البالد البرتولية و بالذات فى ال�شرق الأو�سط.
وكانت «برون» �شركة عائلية �أن�ش�أها «كارل برون» الذى كان مييل اىل التحفظ ويهتم
بالتقاليد والإتقان و اجلدية فى العمل الهند�سى و رمبا يرجع ذلك �إىل جذوره الأملانية.
«بيري �صوايا» كان خمتلفا عن الأمريكيني العاملني «بربون» ,فهو لبنانى مارونى هاجر
�إىل الواليات املتحدة و ا�ستطاع �أن يلتحق «بربون» كمهند�س و ر�أى �أن حتقيق طموحاته فى هذه
ال�شركة لن ي�أتى من خالل قدراته الفنية املتوا�ضعة و لكن فى القدرات التى يجيدها كل لبنانى
 ,و هى جمال البيع  ,و جنح «�صوايا» فى �أن ين�شئ عالقات جيدة مع «رمزى الليثى» رئي�س هيئة
البرتول فى ذلك الوقت  ,و عالقات وثيقة �أي�ضا مع «�سامى �أندراو�س» مدير عام امل�شروعات
بهيئة البرتول  .و نظرا الرتفاع �أ�سعار «برون» و ف�شلها املتكرر فى الفوز فى مناق�صات امل�شروعات
فى ال�شرق الأو�سط و نظرا لأن نظام هيئة البرتول والئحة امل�شرتيات اخلا�صة بها ال ي�سمحان
ب�أ�سناد الأعمال ل�شركة بعينها بالأمر املبا�شر ,فقد اقرتح «�سامى �أندراو�س» على «�صوايا» �إن�شاء
�شركة م�صرية م�شرتكة من «برون» وهيئة البرتول يكون لها احلق فى احل�صول على �أعمال
بالأمر املبا�شر مبوجب عقد ت�أ�سي�س ال�شركة .وا�ستطاع «�صوايا» �إقناع «برون» الأمريكية بهذه
الفكرة.
ت�أييد الفكرة

والقت الفكرة قبوال �أي�ضا لدى وزير البرتول املهند�س»�أحمد عز الدين هالل» ورئي�س الهيئة
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املهند�س «حممد رمزى الليثى» ,حيث �أن قيام مثل هذه ال�شركة �سيكون �إ�ضافة هامة تتكامل بها
�شركات و�أن�شطة قطاع البرتول ،وكان قد �سبق ذلك �إن�شاء �شركة «برتوجت» ك�شركة م�شرتكة
تتوىل �أعمال الرتكيبات والإن�شاءات بقطاع البرتول.
�أما «�سامى �أندراو�س» فقد ر�أى �أن الفكرة حتقق له عدة مزايا ،منها فتح قنوات ات�صال
باملجتمع ال�صناعى بالواليات املتحدة و �إمكانيات جيدة للتعاون مع «�صوايا» الذى حتول �إىل
�صديق واعد يعرف كيف ي�صل �إىل قلوب و عقول العمالء.
مناخ االنفتاح والتطلعات

ومع بداية االنفتاح تطلع الكثريون �إىل تعيني �أبنائهم فى �شركة ا�ستثمارية �أمريكية كبديل
�أف�ضل بكثري من �شركات القطاع العام  ,و كان �أحد املعينني ابن «�سامى �أندراو�س» مبجرد تخرجه
فى ق�سم الهند�سة الكيماوية بجامعة القاهرة  ,حيث و فرت له ال�شركة كل ما يتطلع �إليه �شاب
مثله من فر�ص للتعلم وال�سفر للخارج و مرتب جيد  ,كما و فرت ال�شركة �أي�ضا فر�صا جيدة
خلدمة وجماملة من يرغب قطاع البرتول فى جماملتهم من �أبناء �أ�صحاب النفوذ ممن يحتاج
القطاع �إىل م�ساندتهم و خدماتهم.
�أما «�صوايـ ــا» فقد وجد فى فكرة �إن�شـ ــاء فـ ــرع لـ«برون» مب�صر �ضالت ــه لتحقيـ ــق ذات ـ ــه بعـ ـ ــد
 23عاماً فى خدمة «برون» ،مل ينجح خاللها فى الو�صول �إىل موقع متميز داخل ال�شركة لتوا�ضع
قدراته الفنية مقارنة بزمالئه  ,فالحت له فكرة �إن�شاء «برون» م�صر كفر�صة �أخرية له لتحقيق
ذاته وطموحاته وفر�صة �أي�ضا للحياة فى ال�شرق الأو�سط حياة الهناء والرغد التى يعي�شها
الأمريكيون العاملون بال�شركات الأمريكية ب�ضاحية املعادى.
ت�أ�سيــ�س بـــرون م�صــر

ا�ستطاع «�صواي ـ ــا» �أن يبيع الفكرة ل�شركــة «ب ــرون» التى ا�شرتطت �أال تخاطر ب�أموال فى
�إن�شاء ال�شركة  ,وطالبت �أن توفر الهيئة البنية الأ�سا�سية املطلوبة من م�ساحات مكاتب وكهرباء
ومياه وبع�ض اخلدمات بدون مقابل  ,كما ا�شرتطت �أن ي�سند لل�شركة الوليدة بالأمر املبا�شر
م�شروعا هاما مت حتديده وهو م�شروع «غازات خليج ال�سوي�س» والذى كان يخ�ضع ل�سلطات
«�سامى �أندراو�س» مدير عام امل�شروعات .
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ظهر «بيري �صوايا» فى منت�صف ال�سبعينيات كالعب رئي�سى ومروج الن�شاء �شركة «برون
م�صر» ك�شركة هند�سية توفر لـ«برون» بالواليات املتحدة ن�صيبا جيدا من امل�شروعات البرتولية
امل�صرية.
فى ذلك الوقت كان ن�شاط «برون» يرتكز على امل�شروعات البرتولية داخل الواليات املتحدة,
و مل يكن لها التواجد الذى تتمتع به ال�شركات الأمريكية الأخرى متعددة اجلن�سيات فى خمتلف
البالد البرتولية و بالذات فى ال�شرق الأو�سط.
وكانت «برون» �شركة عائلية �أن�ش�أها «كارل برون» الذى كان مييل اىل التحفظ ويهتم
بالتقاليد والإتقان و اجلدية فى العمل الهند�سى و رمبا يرجع ذلك �إىل جذوره الأملانية.
«بيري �صوايا» كان خمتلفا عن الأمريكيني العاملني «بربون» ,فهو لبنانى مارونى هاجر
�إىل الواليات املتحدة و ا�ستطاع �أن يلتحق «بربون» كمهند�س و ر�أى �أن حتقيق طموحاته فى هذه
ال�شركة لن ي�أتى من خالل قدراته الفنية املتوا�ضعة و لكن فى القدرات التى يجيدها كل لبنانى
 ,و هى جمال البيع  ,و جنح «�صوايا» فى �أن ين�شئ عالقات جيدة مع «رمزى الليثى» رئي�س هيئة
البرتول فى ذلك الوقت  ,و عالقات وثيقة �أي�ضا مع «�سامى �أندراو�س» مدير عام امل�شروعات
بهيئة البرتول  .و نظرا الرتفاع �أ�سعار «برون» و ف�شلها املتكرر فى الفوز فى مناق�صات امل�شروعات
فى ال�شرق الأو�سط و نظرا لأن نظام هيئة البرتول والئحة امل�شرتيات اخلا�صة بها ال ي�سمحان
ب�أ�سناد الأعمال ل�شركة بعينها بالأمر املبا�شر ,فقد اقرتح «�سامى �أندراو�س» على «�صوايا» �إن�شاء
�شركة م�صرية م�شرتكة من «برون» وهيئة البرتول يكون لها احلق فى احل�صول على �أعمال
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املهند�س «حممد رمزى الليثى» ,حيث �أن قيام مثل هذه ال�شركة �سيكون �إ�ضافة هامة تتكامل بها
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�إن�شاء ال�شركة  ,وطالبت �أن توفر الهيئة البنية الأ�سا�سية املطلوبة من م�ساحات مكاتب وكهرباء
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«�سامى �أندراو�س» مدير عام امل�شروعات .
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ت�أ�س�ست ال�شركة فى 1978/1/1م بر�أ�س مال مدفوع قيمته � 500ألف دوالر دفع كل من ال�شركاء
الثالثة �أن�صبتهم كما يلى:
� 300 ( 60%ألف دوالر)
		
�شركة برون
� 100( 20%ألف دوالر)
هيئة البرتول
�شركة برتوجيت � 100 ( 20%ألف دوالر)
وقيم ر�أ�س املال ب�سعر ال�صرف ال�سائد �آنذاك وهو ً 70
قر�شا وبهذا كان ر�أ�س مال ال�شركة 350
�ألف جنيهًا م�صر ًّيا.
كويفء «�صوايا» على هذا الإجناز ب�أن اختارته �شركة «برون» ع�ضوا منتدبا «لربون م�صر» كما
اختارت «برون» عددا من مهند�سيها كمديرين بال�شركة وهم:
« 1دون نورتن» نائب الع�ضو املنتدب و مدير مراقبة امل�شروعات.« 2جورج كري�ستيان�سن» مدير �إدارة هند�سة العمليات.« 3كارلو�س مونتالفو» لرئا�سة �إدارة الهند�سة الكيماوية.« 4بول �ستيوارت» لرئا�سة �إدارة هند�سة الأنابيب.« 5فرانك كرو» مدير م�شروع .و قام «�صوايا» بتعيني جمموعة من املديرين امل�صريني منهم «حممد ال�سيد �أحمد « لإدارة
الهند�سة الكهربية و «عبد اهلل �سليم عطا اهلل» لإدارة الهند�سة املدنية و املرحوم «م�صطفى
فهمى» لإدارة التحكم والأجهزة الدقيقة ور�ؤ�ساء الأق�سام مثل «خاطر عريان يو�سف» لإدارة
الآالت و«ماجد املجري�سى» لأوعية ال�ضغط و «فريد اال�شقر» للعمليات و«جمدى بقطر» للتحكم
و القيا�س وت�ضمنت �إدارة امل�شروعات جمموعة من مديرى امل�شروعات هم «جمدى مر�سى»
و«حممد حافظ» و«�صالح عبد اهلل» و توىل «ها�شم ال�شريف» �أعمال العرو�ض  ,كذلك مت تعيني
فكرى يو�سف فى �إدارة الهند�سة الكيماوية  ,وم�صطفى �شعراوى كمهند�س تخطيط م�شروعات
يتبع «دون نورتن» و«حممد ال�سبع» ب�إدارة امل�شروعات و «يو�سف ال�شرنوبى» و«عادل بدر الدين»
فى �إدارة ت�صميم العمليات ,و توىل �إدارة ال�سكرتارية و الإ�شراف عليها «�أنى خريى» يعاونها فى
ذلك «منرية �شرف الدين» التى ر�أ�ست ال�سكرتارية فيما بعد.
وكان «فرانك كرو» متدينا حمدود القدرات الفنية وال�شخ�صية وكان يعاون فى اختبارات
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العاملني� .إال �أن التعيينات فى جميع املواقع الهامة لل�شركة كان يقررها «�صوايا» بعد الت�شاور مع
«�سامى �أندراو�س» الذى كانت له كلمة م�سموعة لدى «�صوايا» فى هذه الأمور.
الإخفاق فى �إدارة ال�شركة و التعثـر

مل ينجح «�صوايا» فى �إدارة ال�شركة الوليدة رغم م�ساندة هيئة البرتول و «�سامى �أندراو�س»
له  ,و كان كثري التغيب عن ال�شركة و كثري ال�سفر فى م�أموريات للخارج  ,كما كان له اهتمام �أعلى
ب�أعمال خا�صة به ،بد�أها فى م�صر.
و �أن�ش�أت ال�شركة ا�سرتاحة خا�صة بالأجانب الوافدين ب�شارع فينى بالدقى  -وكانت ا�سرتاحة
للإقامة بها خدمة مطعم وبار يق�صدها املديرون الأجانب و عائالتهم.
انهيار «برون» م�صر

و فى نهاية عام 1979م و بعد عام و ن�صف العام من �إن�شاء ال�شركة � ,أ�صبح وا�ضحا �أنها غري
قادرة على اال�ستمرار  ,حيث حققت خ�سائر تعادل  250%من ر�أ�س املال  ,و مل تعد جتد ال�سيولة
الالزمة لدفع مرتبات العاملني رغم �أن هيئة البرتول �أمدتها بقر�ض النت�شالها من تعرثها.
و كانت تكلفة مرتبات املديرين الأجانب ال�سبعة ت�ساوى باقى ميزانية ت�شغيل ال�شركة.
و على الرغم من م�ساندة رئي�س الهيئة و «�سامى �أندراو�س» لربون م�صر «� ,إال �أن �شركات
قطاع البرتول مل ت�سارع ب�إ�سناد �أعمال م�شاريع كافية لل�شركة لأ�سباب تتعلق مب�ستوى جودة املنتج
الهند�سى و كرثة الأخطاء و الت�أخري فى مواعيد الت�سليم .ومل يتدخل �أع�ضاء جمل�س الإدارة
املمثلني للجانب امل�صرى من اجل �إ�صالح �إدارة ال�شركة �أو عالج موقفها املتدهور و ما بها من
ق�صور.
و�أفادت �إدارة ال�شركة هيئة البرتول �أنها �ستتوقف عن �صرف مرتبات العاملني امل�صريني و ان
على الهيئة �سداد مرتباتهم!!! والبديهى انه مل يكن ممكننا اال�ستجابة لهذا الطلب لأن ال�شركة
كانت خا�ضعة لقانون اال�ستثمار ولها مركز ماىل م�ستقل.
هنا كلفنى رئي�س هيئة البرتول بدرا�سة وتقييم �أحوال ال�شركة ,وكانت مكاتبها ت�شغل
الدورين التا�سع والعا�شر مببنى هيئة البرتول مبدينة ن�صر وعمارة ب�شارع عبد املنعم حافظ
ب�أملاظة.
عبور الفجوة التكنولوچية
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و�أبلغت الهيئة نائب الع�ضو املنتدب «نورتن» بذلك حيث كان «�صوايا» م�سافرا خارج البالد
وجاء رد «برون م�صر» بعدم املوافقة على قيامى بهذه املهمة وعدم ال�سماح ىل بدخول ال�شركة.
ومل يت�ضح فى ذلك احلني �سبب الرف�ض.
وكان رد رئي�س الهيئة على منعى من دخول ال�شركة حا�سما حيث �أبلغهم انه �إن مل ي�سمح
ملمثل اجلانب امل�صرى بالإطالع على امل�شروعات اجلارى تنفيذها ،وعلى �أحوال ال�شركة ف�ست�ضطر
الهيئة �إىل معاملتهم باملثل ،ومنع الأجانب من دخول مبنى الهيئة الذى ي�ضم الإدارة العليا
لل�شركة.
وانتهى الأمر �إىل املوافقة �أن �أتردد على مكتب مال�صق «لنورتن» و�أن �أوجه ما �أطلبه من
على بالإجابات دون �أن يكون ىل احلق فى االت�صال بالعاملني
معلومات �أو بيانات له ,و يردوا َّ
امل�صريني ,و�أال �أجتول بال�شركة!!!
فى هذه الفرتة كان �شاه �إيران يعالج مب�ست�شفى القوات امل�سلحة باملعادى وكانت �أجهزة الأمن
التى تقوم بت�أمني �صحراء املعادى قد ا�سرتعى انتباهها انبعاث دخان كثيف ،وات�ضح �أن «ﭽـورج
كري�ستيان�سن» يحاول التخل�ص من بع�ض امللفات وامل�ستندات بحرقها ،فا�صطحبته �أجهزة الأمن
�إىل ق�سم املعادى ل�س�ؤاله عن هذا احلريق ،وات�صل بال�سيد «�إبراهيم مو�سى» الذى كان منتدبا
من هيئة البرتول للعمل كم�ست�شار قانونى «لربون» فتوجه �إىل ق�سم ال�شرطة ب�صفته املحددة فى
بطاقته ،ك�أحد �أفراد الإدارة القانونية لهيئة البرتول و�أنهى املو�ضوع.
ويبدو �أن عملية الإحراق �أغفلت تلك�سا عرثت عليه فور رحيل «برون» ،موجها �إىل ال�شركة
الأم ،ي�ستف�سر عن اجلهة التى �ستتحمل نفقات �سفر «كارلو�س مونتالفو» مدير �إدارة الهند�سة
الكيماوية �إىل وا�شنطن ،حل�ضور اجتماع جمل�س الأمن القومى الأمريكى برئا�سة الرئي�س
«كارتر» ملناق�شة التقرير الوارد من مونتالفو عن واقع و �أحوال الأقباط فى م�صر وذلك من
واقع زياراته امليدانية للأديرة.
و مل يكن «مونتالفو» الوحيد الذى يقوم بهذه املهام  ,فقد علمت بعد ذلك �أنه كان يقوم
بها �أي�ضا «بول �ستيوارت» و «فرانك كرو» .و كان هذا هو اجلانب اخلفى للن�شاط الهند�سى الذى
ا�ستخدم كغطاء ،ومن ورائه �إدارة املخابرات املركزية الأمريكية التى كان لها منذ ذلك الوقت
البعيد خطط لتغيري الأو�ضاع فى م�صر بتجميع املعلومات واخرتاق املجتمع وتكوين جمموعات
ت�أثري من الأقليات ورجال الأعمال تدعمها الواليات املتحدة  ,ثم الغزو الفكرى والإعالمى
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للت�أثري على هوية وفكر الإن�سان امل�صرى وخا�صة ال�شباب وعلى التوجه الوطنى و�إ�ضعاف الدولة
و�سلطتها املركزية  ,ومن ذلك تقدمي م�ساعدات ترتبط بتنفيذ خ�صخ�صة �شركات القطاع العام
وما نتج عنه من انح�سار دور الدولة فى الن�شاط االقت�صادى العام و تفاقم م�شكلة البطالة.
مل يكن كل ذلك معروفا لنا فى عام 1977م ,فى �أعقاب حرب  1973وحماولة �أجهزة الغرب
حتليل دوافع الروح القتالية و �شجاعة اجلندى امل�صرى و ب�سالة اجلي�ش � ,إال انه �أ�صبح معروفا
الآن مبا ت�شهده ال�ساحة من نتائج خلطط و �سيا�سات مت و �ضعها فى جمل�س الأمن القومى
وجهاز املخابرات املركزية الأمريكية املعروف ،والتى ات�سمت بالت�أمر على القوى الوطنية فى
بالد كثرية لإ�سقاطها ،كما حدث فى �إ�سقاط و قتل «اللندى» فى �شيلى وتوىل احلكم الطاغية
«بينو�شية» الذى �ساندته الواليات املتحدة والذى اقرتف فى حق �شعبه �أ�سو�أ اجلرائم الإن�سانية،
وفى امل�ؤامرة التى دبرتها لإ�سقاط وحب�س «م�صدق» الذى جتر�أ على ت�أميم �شركة البرتول
الإجنليزية الإيرانية بعد �أن ف�شلت مفاو�ضاته معها.
و تكرر الأمر ذاته فى املك�سيك حني قررت الواليات املتحدة �إ�سقاط «ات�شفريا» الوطنى الغيور
الذى �أراد �أن يجعل للمك�سيك دورا بني الدول النامية ,كى تتحد هذه الدول وتت�ضامن من اجل
نظام عاملى ي�سمح للفقراء �أن يكون لهم ن�صيب �أف�ضل من ثروات العامل ,ويلزم الدول الغنية
والقوية بواجبها الإن�سانى نحو ال�شعوب الأقل حظا مب�ساعدتها بجدية على التطور والتقدم
وعدم ا�ستغاللها.
وامتدت �سيا�سات الواليات املتحدة اال�ستعمارية لال�ستيالء على برتول ال�شرق الأو�سط �إىل
حروب العراق واخلليج ولبنان.
تخارج «برون»

بعد تعرث ال�شركة وحتقيقها خ�سائر كبرية �أدركت �شركة «برون» بالواليات املتحدة �أن «بيري
�صوايا» قد ف�شل فيما ا�ستدرجهم �إليه ومل يحقق ما وعد به وهو احل�صول على ن�صيب كبري من
امل�شروعات البرتولية فى م�صر وطلبت «برون» التخارج  ,فتم االتفاق على �أن يتم ذلك خالل
ثالثة �شهور كفرتة انتقالية حتى ت�ستمر ال�شركة فى تنفيذ امل�شروعات التى تعاقدت عليها
واجلارى تنفيذها ,اختفى «�صوايا» نهائيا ,وعينت برون «دان لوكوود» ع�ضوا منتدبا ومفو�ضا لها
فى تنفيذ التخارج.
عبور الفجوة التكنولوچية

43

و�أبلغت الهيئة نائب الع�ضو املنتدب «نورتن» بذلك حيث كان «�صوايا» م�سافرا خارج البالد
وجاء رد «برون م�صر» بعدم املوافقة على قيامى بهذه املهمة وعدم ال�سماح ىل بدخول ال�شركة.
ومل يت�ضح فى ذلك احلني �سبب الرف�ض.
وكان رد رئي�س الهيئة على منعى من دخول ال�شركة حا�سما حيث �أبلغهم انه �إن مل ي�سمح
ملمثل اجلانب امل�صرى بالإطالع على امل�شروعات اجلارى تنفيذها ،وعلى �أحوال ال�شركة ف�ست�ضطر
الهيئة �إىل معاملتهم باملثل ،ومنع الأجانب من دخول مبنى الهيئة الذى ي�ضم الإدارة العليا
لل�شركة.
وانتهى الأمر �إىل املوافقة �أن �أتردد على مكتب مال�صق «لنورتن» و�أن �أوجه ما �أطلبه من
على بالإجابات دون �أن يكون ىل احلق فى االت�صال بالعاملني
معلومات �أو بيانات له ,و يردوا َّ
امل�صريني ,و�أال �أجتول بال�شركة!!!
فى هذه الفرتة كان �شاه �إيران يعالج مب�ست�شفى القوات امل�سلحة باملعادى وكانت �أجهزة الأمن
التى تقوم بت�أمني �صحراء املعادى قد ا�سرتعى انتباهها انبعاث دخان كثيف ،وات�ضح �أن «ﭽـورج
كري�ستيان�سن» يحاول التخل�ص من بع�ض امللفات وامل�ستندات بحرقها ،فا�صطحبته �أجهزة الأمن
�إىل ق�سم املعادى ل�س�ؤاله عن هذا احلريق ،وات�صل بال�سيد «�إبراهيم مو�سى» الذى كان منتدبا
من هيئة البرتول للعمل كم�ست�شار قانونى «لربون» فتوجه �إىل ق�سم ال�شرطة ب�صفته املحددة فى
بطاقته ،ك�أحد �أفراد الإدارة القانونية لهيئة البرتول و�أنهى املو�ضوع.
ويبدو �أن عملية الإحراق �أغفلت تلك�سا عرثت عليه فور رحيل «برون» ،موجها �إىل ال�شركة
الأم ،ي�ستف�سر عن اجلهة التى �ستتحمل نفقات �سفر «كارلو�س مونتالفو» مدير �إدارة الهند�سة
الكيماوية �إىل وا�شنطن ،حل�ضور اجتماع جمل�س الأمن القومى الأمريكى برئا�سة الرئي�س
«كارتر» ملناق�شة التقرير الوارد من مونتالفو عن واقع و �أحوال الأقباط فى م�صر وذلك من
واقع زياراته امليدانية للأديرة.
و مل يكن «مونتالفو» الوحيد الذى يقوم بهذه املهام  ,فقد علمت بعد ذلك �أنه كان يقوم
بها �أي�ضا «بول �ستيوارت» و «فرانك كرو» .و كان هذا هو اجلانب اخلفى للن�شاط الهند�سى الذى
ا�ستخدم كغطاء ،ومن ورائه �إدارة املخابرات املركزية الأمريكية التى كان لها منذ ذلك الوقت
البعيد خطط لتغيري الأو�ضاع فى م�صر بتجميع املعلومات واخرتاق املجتمع وتكوين جمموعات
ت�أثري من الأقليات ورجال الأعمال تدعمها الواليات املتحدة  ,ثم الغزو الفكرى والإعالمى
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للت�أثري على هوية وفكر الإن�سان امل�صرى وخا�صة ال�شباب وعلى التوجه الوطنى و�إ�ضعاف الدولة
و�سلطتها املركزية  ,ومن ذلك تقدمي م�ساعدات ترتبط بتنفيذ خ�صخ�صة �شركات القطاع العام
وما نتج عنه من انح�سار دور الدولة فى الن�شاط االقت�صادى العام و تفاقم م�شكلة البطالة.
مل يكن كل ذلك معروفا لنا فى عام 1977م ,فى �أعقاب حرب  1973وحماولة �أجهزة الغرب
حتليل دوافع الروح القتالية و �شجاعة اجلندى امل�صرى و ب�سالة اجلي�ش � ,إال انه �أ�صبح معروفا
الآن مبا ت�شهده ال�ساحة من نتائج خلطط و �سيا�سات مت و �ضعها فى جمل�س الأمن القومى
وجهاز املخابرات املركزية الأمريكية املعروف ،والتى ات�سمت بالت�أمر على القوى الوطنية فى
بالد كثرية لإ�سقاطها ،كما حدث فى �إ�سقاط و قتل «اللندى» فى �شيلى وتوىل احلكم الطاغية
«بينو�شية» الذى �ساندته الواليات املتحدة والذى اقرتف فى حق �شعبه �أ�سو�أ اجلرائم الإن�سانية،
وفى امل�ؤامرة التى دبرتها لإ�سقاط وحب�س «م�صدق» الذى جتر�أ على ت�أميم �شركة البرتول
الإجنليزية الإيرانية بعد �أن ف�شلت مفاو�ضاته معها.
و تكرر الأمر ذاته فى املك�سيك حني قررت الواليات املتحدة �إ�سقاط «ات�شفريا» الوطنى الغيور
الذى �أراد �أن يجعل للمك�سيك دورا بني الدول النامية ,كى تتحد هذه الدول وتت�ضامن من اجل
نظام عاملى ي�سمح للفقراء �أن يكون لهم ن�صيب �أف�ضل من ثروات العامل ,ويلزم الدول الغنية
والقوية بواجبها الإن�سانى نحو ال�شعوب الأقل حظا مب�ساعدتها بجدية على التطور والتقدم
وعدم ا�ستغاللها.
وامتدت �سيا�سات الواليات املتحدة اال�ستعمارية لال�ستيالء على برتول ال�شرق الأو�سط �إىل
حروب العراق واخلليج ولبنان.
تخارج «برون»

بعد تعرث ال�شركة وحتقيقها خ�سائر كبرية �أدركت �شركة «برون» بالواليات املتحدة �أن «بيري
�صوايا» قد ف�شل فيما ا�ستدرجهم �إليه ومل يحقق ما وعد به وهو احل�صول على ن�صيب كبري من
امل�شروعات البرتولية فى م�صر وطلبت «برون» التخارج  ,فتم االتفاق على �أن يتم ذلك خالل
ثالثة �شهور كفرتة انتقالية حتى ت�ستمر ال�شركة فى تنفيذ امل�شروعات التى تعاقدت عليها
واجلارى تنفيذها ,اختفى «�صوايا» نهائيا ,وعينت برون «دان لوكوود» ع�ضوا منتدبا ومفو�ضا لها
فى تنفيذ التخارج.
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كان «دان لوكوود» نائب رئي�س ال�شركة بكاليفورنيا ل�شئون ت�صميم العمليات ,وكانت له مكانة
مرموقة فى هذا التخ�ص�ص بالواليات املتحدة ,وقد جمع بني قيم املهنة وقيم الإن�سانية واملجتمع,
ومتيز بال�صدق والأمانة والأدب ,وراعه ترحيب امل�صريني به واحرتام �شباب ال�شركة له ف�أحبهم,
وظل املديرون الأجانب فى مواقعهم خالل هذه الفرتة .
كان «دان لوكوود» �شديد الوالء واالنتماء ل�شركته التى ق�ضى بها حياته العملية و�ساهم فى
تطويرها بعلمه الذى نال اعرتاف مناف�سيه فى ال�شركات الأخرى وكانت �شخ�صيته �أقرب �إىل
�شخ�صية العلماء ،يبحث عن احلقيقة ويعرب عنها ب�صراحة دون �إلتواء �أو مواربة ,ويعترب قيم
العمل مقد�سة ال تخ�ضع لت�سيي�س وال يجوز التنازل عنها حتت �أى �ضغوط� ,أى انه كان ينتمى �إىل
اجليل الذى بنى الواليات املتحدة الأمريكية التى تدين بالف�ضل مل�ؤ�س�ساتها فى قوتها وتقدمها
على دول العامل القدمي ,وال تدين بالف�ضل حلكومتها التى كثرياً ما يعتربها املواطن الأمريكى
احللقة الأ�سو�أ فى املنظومة.
وقد رحب «لوكوود» بالتعاون معى ل�صالح العمل ,بغر�ض ا�ستمرار تنفيذ ت�صميمات م�شروع
غازات خليج ال�سوي�س ووحدة التقطري الرابعة ب�شركة الإ�سكندرية للبرتول ،كما وافق على ترك
عدد من املراجع والأ�صول الفنية ال�ستكمال هذين امل�شروعني.
خالل هذه الفرتة االنتقالية تك�شفت له كثري من احلقائق التى كانت خافية عن �شركة
«برون» الأمريكية ،وميكن �إجمالها فى ف�ساد الإدارة والإهمال اجل�سيم وعدم اجلدية فى تنفيذ
امل�شروعـ ــات .ولعل تقارير «دان لوك ــوود» هى التى �أدت �إىل ف�صل «بيري�صواي ـ ــا» من «ب ــرون» بعد
 23عاما من العمل بها.
حتولت العالقة بينى وبني «دان لوكوود» �إىل عالقة جيدة �أ�سا�سها قيم العمل التى �أمنت
بها �أي�ضاً خالل فرتة عملى بالواليات املتحدة ,و تطورت �إىل احرتام متبادل ثم تقدير و�إعجاب
متبادلني� ,إعجابى بخلق وعلم «دان لوكوود» و�إعجابه بقدراتى الفنية والقيادية وح�سى الوطنى،
وت�صميمى على مواجهة التحديات وعلى النجاح.
كان «لوكوود» �أ�ستاذاً تعلم منه الكثري من امل�صريني ,وامتدت عالقتنا به بعد تقاعده من
«برون» حتى وفاته ,فقد �أحب م�صر وامل�صريني ,وبادله امل�صريون حباً بحب ،ا�ستفادت منه ال�شركة
حيث كان يح�ضر مل�صر لفرتات حمدودة خالل ال�شتاء للقيام مبهام ا�ست�شارية مفيدة.
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البدايـة فى �أعقـاب االنهيار

در�ست حاالت جميع العاملني بال�شركة خالل الفرتة االنتقالية ،وظروف تعيينهم وتقارير
الأداء ،وقمت بعمل مقابالت مع جميع القيادات وال�صف الثانى ،كما در�ست مدى منا�سبة الوظائف
واملرتبات لكل العاملني.
وقد خرجت من هذه املقابالت والدرا�سات ب�أن التعيينات بال�شركة واختيار القيادات مل
ت�ستند �إىل املو�ضوعية �أو الكفاءة فى كثري من احلاالت .بل خ�ضعت للأهواء وتوجهات «�صوايا»
و«�سامى �أندراو�س» املعروفة ،ومل تخ�ضع لقواعد االختبار املعمول بها فى ال�شركات الهند�سية
بالواليات املتحدة.
بد أ� بع�ض املديرين ممن ارتبطوا بـ «�صوايا» �شخ�صياً �أو بالإدارة الأجنبية فى الت�أثري على
معنويات العاملني ،وبث القلق والي�أ�س وعدم الثقة ب�صالحية الإدارة امل�صرية اجلديدة .و�شاع بني
العاملني �أن ال�شركة �ستتحول فى �أح�سن الأحوال �إىل �شركة قطاع عام مملوكة لهيئة البرتول
بالكامل ب�إدارة م�صرية.
وملا كان قطــاع البـتــرول وال�شـركات الـم�صري ــة ال متلكان تكنولوچـيــا ت�صمي ــم الـم�شروع ــات
البرتولية ،ف�إنه ال �سبيل ال�ستمرار ال�شركة بعد تخارج «برون» .و�سارع عدد كبري من العاملني �إىل
اال�ستقالة وخا�صة من ا�ستطاعوا احل�صول على فر�ص عمل �أخرى خالل الفرتة االنتقالية ،و�أتت
معظم اال�ستقاالت من الفنيني ،بينما مل يتقدم الإداريون واملاليون وال�سكرتارية ب�أى ا�ستقاالت،
فى نف�س الوقت هدد البع�ض باال�ستقالة ما مل ت�ستجب �إدارة ال�شركة لطلبات �شخ�صية معينة
ب�أ�سلوب ا�ستغالل الظروف واالبتزاز.
وكان �أمامنا حل قانونى وهو �إ�شهار �إفال�س ال�شركة خل�سائرها وف�سخ جميع عقود العاملني،
ثم اختيار العنا�صر ال�صاحلة و�إعادة تعيينها بعقود جديدة� ،إال �أن رئي�س هيئة البرتول ر�أى �أن
�إ�شهار �إفال�س ال�شركة بعد عام ون�صف العام من بدء ن�شاطها ي�سئ �إىل �سمعة قطاع البرتول واقرتح
�أن ت�ستمر ال�شركة و�أن ت�ستبعد العنا�صر ال�سيئة ب�إنهاء تعاقداتها مع �صرف تعوي�ض منا�سب لكل
حالة .وخ�ص�صت الهيئة � 150ألف جنيه لهذا الغر�ض مل ن�ستخدم �إال جزءاً قلي ً
ال منها.
كان املوقف �سيئ ـاً للغاية ،وتوقع اجلميع �أنه فى �أح�سن االحتماالت �ستعمل ال�شركة كمكتب
ت�صميمات �صغري حمدود الن�شاط والنطاق� ،ش�أنه �ش�أن �شركة «�أجيتاليك لل�صناعات املعدنية»
و�شركة «النظم الكهربائية».
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كان «دان لوكوود» نائب رئي�س ال�شركة بكاليفورنيا ل�شئون ت�صميم العمليات ,وكانت له مكانة
مرموقة فى هذا التخ�ص�ص بالواليات املتحدة ,وقد جمع بني قيم املهنة وقيم الإن�سانية واملجتمع,
ومتيز بال�صدق والأمانة والأدب ,وراعه ترحيب امل�صريني به واحرتام �شباب ال�شركة له ف�أحبهم,
وظل املديرون الأجانب فى مواقعهم خالل هذه الفرتة .
كان «دان لوكوود» �شديد الوالء واالنتماء ل�شركته التى ق�ضى بها حياته العملية و�ساهم فى
تطويرها بعلمه الذى نال اعرتاف مناف�سيه فى ال�شركات الأخرى وكانت �شخ�صيته �أقرب �إىل
�شخ�صية العلماء ،يبحث عن احلقيقة ويعرب عنها ب�صراحة دون �إلتواء �أو مواربة ,ويعترب قيم
العمل مقد�سة ال تخ�ضع لت�سيي�س وال يجوز التنازل عنها حتت �أى �ضغوط� ,أى انه كان ينتمى �إىل
اجليل الذى بنى الواليات املتحدة الأمريكية التى تدين بالف�ضل مل�ؤ�س�ساتها فى قوتها وتقدمها
على دول العامل القدمي ,وال تدين بالف�ضل حلكومتها التى كثرياً ما يعتربها املواطن الأمريكى
احللقة الأ�سو�أ فى املنظومة.
وقد رحب «لوكوود» بالتعاون معى ل�صالح العمل ,بغر�ض ا�ستمرار تنفيذ ت�صميمات م�شروع
غازات خليج ال�سوي�س ووحدة التقطري الرابعة ب�شركة الإ�سكندرية للبرتول ،كما وافق على ترك
عدد من املراجع والأ�صول الفنية ال�ستكمال هذين امل�شروعني.
خالل هذه الفرتة االنتقالية تك�شفت له كثري من احلقائق التى كانت خافية عن �شركة
«برون» الأمريكية ،وميكن �إجمالها فى ف�ساد الإدارة والإهمال اجل�سيم وعدم اجلدية فى تنفيذ
امل�شروعـ ــات .ولعل تقارير «دان لوك ــوود» هى التى �أدت �إىل ف�صل «بيري�صواي ـ ــا» من «ب ــرون» بعد
 23عاما من العمل بها.
حتولت العالقة بينى وبني «دان لوكوود» �إىل عالقة جيدة �أ�سا�سها قيم العمل التى �أمنت
بها �أي�ضاً خالل فرتة عملى بالواليات املتحدة ,و تطورت �إىل احرتام متبادل ثم تقدير و�إعجاب
متبادلني� ,إعجابى بخلق وعلم «دان لوكوود» و�إعجابه بقدراتى الفنية والقيادية وح�سى الوطنى،
وت�صميمى على مواجهة التحديات وعلى النجاح.
كان «لوكوود» �أ�ستاذاً تعلم منه الكثري من امل�صريني ,وامتدت عالقتنا به بعد تقاعده من
«برون» حتى وفاته ,فقد �أحب م�صر وامل�صريني ,وبادله امل�صريون حباً بحب ،ا�ستفادت منه ال�شركة
حيث كان يح�ضر مل�صر لفرتات حمدودة خالل ال�شتاء للقيام مبهام ا�ست�شارية مفيدة.
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البدايـة فى �أعقـاب االنهيار

در�ست حاالت جميع العاملني بال�شركة خالل الفرتة االنتقالية ،وظروف تعيينهم وتقارير
الأداء ،وقمت بعمل مقابالت مع جميع القيادات وال�صف الثانى ،كما در�ست مدى منا�سبة الوظائف
واملرتبات لكل العاملني.
وقد خرجت من هذه املقابالت والدرا�سات ب�أن التعيينات بال�شركة واختيار القيادات مل
ت�ستند �إىل املو�ضوعية �أو الكفاءة فى كثري من احلاالت .بل خ�ضعت للأهواء وتوجهات «�صوايا»
و«�سامى �أندراو�س» املعروفة ،ومل تخ�ضع لقواعد االختبار املعمول بها فى ال�شركات الهند�سية
بالواليات املتحدة.
بد أ� بع�ض املديرين ممن ارتبطوا بـ «�صوايا» �شخ�صياً �أو بالإدارة الأجنبية فى الت�أثري على
معنويات العاملني ،وبث القلق والي�أ�س وعدم الثقة ب�صالحية الإدارة امل�صرية اجلديدة .و�شاع بني
العاملني �أن ال�شركة �ستتحول فى �أح�سن الأحوال �إىل �شركة قطاع عام مملوكة لهيئة البرتول
بالكامل ب�إدارة م�صرية.
وملا كان قطــاع البـتــرول وال�شـركات الـم�صري ــة ال متلكان تكنولوچـيــا ت�صمي ــم الـم�شروع ــات
البرتولية ،ف�إنه ال �سبيل ال�ستمرار ال�شركة بعد تخارج «برون» .و�سارع عدد كبري من العاملني �إىل
اال�ستقالة وخا�صة من ا�ستطاعوا احل�صول على فر�ص عمل �أخرى خالل الفرتة االنتقالية ،و�أتت
معظم اال�ستقاالت من الفنيني ،بينما مل يتقدم الإداريون واملاليون وال�سكرتارية ب�أى ا�ستقاالت،
فى نف�س الوقت هدد البع�ض باال�ستقالة ما مل ت�ستجب �إدارة ال�شركة لطلبات �شخ�صية معينة
ب�أ�سلوب ا�ستغالل الظروف واالبتزاز.
وكان �أمامنا حل قانونى وهو �إ�شهار �إفال�س ال�شركة خل�سائرها وف�سخ جميع عقود العاملني،
ثم اختيار العنا�صر ال�صاحلة و�إعادة تعيينها بعقود جديدة� ،إال �أن رئي�س هيئة البرتول ر�أى �أن
�إ�شهار �إفال�س ال�شركة بعد عام ون�صف العام من بدء ن�شاطها ي�سئ �إىل �سمعة قطاع البرتول واقرتح
�أن ت�ستمر ال�شركة و�أن ت�ستبعد العنا�صر ال�سيئة ب�إنهاء تعاقداتها مع �صرف تعوي�ض منا�سب لكل
حالة .وخ�ص�صت الهيئة � 150ألف جنيه لهذا الغر�ض مل ن�ستخدم �إال جزءاً قلي ً
ال منها.
كان املوقف �سيئ ـاً للغاية ،وتوقع اجلميع �أنه فى �أح�سن االحتماالت �ستعمل ال�شركة كمكتب
ت�صميمات �صغري حمدود الن�شاط والنطاق� ،ش�أنه �ش�أن �شركة «�أجيتاليك لل�صناعات املعدنية»
و�شركة «النظم الكهربائية».
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البحث عن �شريك �آخر:

�ضعيفاً وت�أثر م�شروع غازات خليج ال�سوي�س �سلباً بذلك.

فى �أعقـ ــاب تخ ــارج «ب ــرون» �أدرك وزي ــر البت ـ ــرول «م� .أحمــد عــز الديــن ه ــالل» ورئيـ ــ�س
الهيئـ ــة «م .رمزى الليثى» �أن ال�شركة فى حاجة �إىل م�شاركة �شركة هند�سية �أجنبية متدها
بالأ�صول الهند�سية والتكنولوچية وتعطيها قدراً من اجلدارة الفنية متكنها من احل�صول على
�أعمال من ال�شركات العاملة بقطاع البرتول.

و�أ�صبحت الفر�صة مواتية للقوى امل�ضادة بال�شركة من العنا�صر التى ارتبطت بـ «�صوايا»
و�آخرين داخل الهيئة «�سامى �أندراو�س» وفرقته للتحرك مقرتحني تنحيتى بعد � 3شهور فقط
من تعيينى.

وات�صلت الهيئة فى ذلك الوقت بثالث �شركات �أوروبية متو�سطة احلجم كى ي�سهل على
الهيئة التعامل معها بقدر من التكاف�ؤ والندية وهى:
ـ ـ ليتوين الفرن�سية.
ـ ـ تكنيبرتول الإيطالية.
ـ ـ �سنام بروجتى الإيطالية.
واقرتحت على رئي�س الهيئة �أن �أقوم مبهمة لزيارة هذه ال�شركات لتقييم �صالحيتها للدخول
ك�شريك ،فوافق رغم �أنه كان راغباً فى اختيار «�سنام بروجتى».
قمت بهذه املهمة وعدت بتقرير ال يو�صى باختيار «�سنام بروجتى» رغم �أنها �أكرب ال�شركات
الأوروبية وكان ذلك العتمادها كلياً على احلا�سب الآىل املركزى بال�شركة وعدم كفاية املراجع
الهند�سية امل�ستخدمة فى �أعمال الت�صميم التى ميكن نقلها واال�ستفادة منها ،هذا بالإ�ضافة �إىل
�ضعف قدرتها فى جمال �إدارة امل�شروعات ،ور�أيت �أن ن�سعى �إىل امل�شاركة مع �شركات �أقوى من
ال�شركات العاملية.
مل يكن رئي�س الهيئة �سعيداً بهذا التقرير �أو مبوقفى ،واتفقنا على �أن نوقع معهم �إتفاقية
خدمات مدتها � 3شهور يندب خاللها فريق من هذه ال�شركة لقيادة الأعمال الفنية و�إدارة م�شروع
غازات خليج ال�سوي�س ،و�أملح ىل فى حينه �أنه ما مل نخرج بنتيجة �إيجابية خالل هذه الفرتة
ف�سيتعني على البحث عن عمل �آخر!!

كنا فى �شهر رم�ضان املبارك ،عندما ا�ستدعانى «رمزى الليثى» مبكتبه مببنى هيئة البرتول
ال�سابق مبدينة ن�صر ،وكانت تربطنى به عالقة عمل ترجع �إىل عام  1954مبعمل تكرير برتول
ال�سوي�س وقال �أنه يرى تنحيتى من رئا�سة ال�شركة نظراً لوجود �شكاوى �ضدى ،و�س�ألنى ماذا
�س�أفعل؟ وعما �إذا كان لدىَّ مورد رزق ميكنى �أن �أعي�ش منه؟
�أجبته �أننى كنت �أ�ضعه فى مكانة �أعلى من ذلك منذ عرفته عام  ،1954وخرجت من مكتبه
حزينـ ـاً واجتهت �إىل اهلل فى هذا ال�شهر الكرمي �أطلب منه الرعاية واحلماية.
بعد �أيام ات�صل بى «رمزى الليثى» ،و�أخربنى �أن وزير البرتول نقله رئي�ساً ل�شركة «�سوميد»،
فتمنيت له التوفيق .وكان هذا القرار مفاج�أة لـ «رمزى الليثى» الذى كان وثيق ال�صلة بـ «�أحمد
هالل» .وكان الغر�ض من هذا القرار هو ت�صعيد الكيمائى «عبد الهادى قنديل» وتعيينه رئي�ساً
لهيئة البرتول.
فى �أعقاب ذلك ترك «�سامى �أندراو�س» موقعه كنائب رئي�س هيئة البرتول للتخطيط
وامل�شروعات فج�أة ،وهاجر �إىل الواليات املتحدة .وتزامن هذا مع درا�سة الرقابة الإدارية لبع�ض
التقارير الوارده لها عن قطاع البرتول وعن �شركة «برون م�صر» ،عرثت فيما بعد فى ملفات
«برون م�صر» على خطاب تزكية له موجهاً �إىل �شركة «�أموكو» ب�شيكاجو بتوقيع «بوب هيل» رئي�س
جمل�س �إدارة «برون م�صر» ونائب رئي�س �شركة «برون» مل�ساعدته فى احل�صول على عمل بالواليات
املتحدة.

ات�صل بى وزير البرتول املهند�س «�أحمد عز الدين هالل» و�أخربنى �أنه يرى �أن �أم�ضى فى
اختيار الأ�صلح و�أنه يعلم �أن رئي�س الهيئة يف�ضل ال�شركة الإيطالية ،ومل يعلم «رمزى الليثى»
بهذا االت�صال.
وكما توقعت مل يكن �أداء «�سنام بروجتى» خالل هذه ال�شهور مر�ضياً .وكان مدير امل�شروع
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البحث عن �شريك �آخر:

�ضعيفاً وت�أثر م�شروع غازات خليج ال�سوي�س �سلباً بذلك.

فى �أعقـ ــاب تخ ــارج «ب ــرون» �أدرك وزي ــر البت ـ ــرول «م� .أحمــد عــز الديــن ه ــالل» ورئيـ ــ�س
الهيئـ ــة «م .رمزى الليثى» �أن ال�شركة فى حاجة �إىل م�شاركة �شركة هند�سية �أجنبية متدها
بالأ�صول الهند�سية والتكنولوچية وتعطيها قدراً من اجلدارة الفنية متكنها من احل�صول على
�أعمال من ال�شركات العاملة بقطاع البرتول.

و�أ�صبحت الفر�صة مواتية للقوى امل�ضادة بال�شركة من العنا�صر التى ارتبطت بـ «�صوايا»
و�آخرين داخل الهيئة «�سامى �أندراو�س» وفرقته للتحرك مقرتحني تنحيتى بعد � 3شهور فقط
من تعيينى.

وات�صلت الهيئة فى ذلك الوقت بثالث �شركات �أوروبية متو�سطة احلجم كى ي�سهل على
الهيئة التعامل معها بقدر من التكاف�ؤ والندية وهى:
ـ ـ ليتوين الفرن�سية.
ـ ـ تكنيبرتول الإيطالية.
ـ ـ �سنام بروجتى الإيطالية.
واقرتحت على رئي�س الهيئة �أن �أقوم مبهمة لزيارة هذه ال�شركات لتقييم �صالحيتها للدخول
ك�شريك ،فوافق رغم �أنه كان راغباً فى اختيار «�سنام بروجتى».
قمت بهذه املهمة وعدت بتقرير ال يو�صى باختيار «�سنام بروجتى» رغم �أنها �أكرب ال�شركات
الأوروبية وكان ذلك العتمادها كلياً على احلا�سب الآىل املركزى بال�شركة وعدم كفاية املراجع
الهند�سية امل�ستخدمة فى �أعمال الت�صميم التى ميكن نقلها واال�ستفادة منها ،هذا بالإ�ضافة �إىل
�ضعف قدرتها فى جمال �إدارة امل�شروعات ،ور�أيت �أن ن�سعى �إىل امل�شاركة مع �شركات �أقوى من
ال�شركات العاملية.
مل يكن رئي�س الهيئة �سعيداً بهذا التقرير �أو مبوقفى ،واتفقنا على �أن نوقع معهم �إتفاقية
خدمات مدتها � 3شهور يندب خاللها فريق من هذه ال�شركة لقيادة الأعمال الفنية و�إدارة م�شروع
غازات خليج ال�سوي�س ،و�أملح ىل فى حينه �أنه ما مل نخرج بنتيجة �إيجابية خالل هذه الفرتة
ف�سيتعني على البحث عن عمل �آخر!!

كنا فى �شهر رم�ضان املبارك ،عندما ا�ستدعانى «رمزى الليثى» مبكتبه مببنى هيئة البرتول
ال�سابق مبدينة ن�صر ،وكانت تربطنى به عالقة عمل ترجع �إىل عام  1954مبعمل تكرير برتول
ال�سوي�س وقال �أنه يرى تنحيتى من رئا�سة ال�شركة نظراً لوجود �شكاوى �ضدى ،و�س�ألنى ماذا
�س�أفعل؟ وعما �إذا كان لدىَّ مورد رزق ميكنى �أن �أعي�ش منه؟
�أجبته �أننى كنت �أ�ضعه فى مكانة �أعلى من ذلك منذ عرفته عام  ،1954وخرجت من مكتبه
حزينـ ـاً واجتهت �إىل اهلل فى هذا ال�شهر الكرمي �أطلب منه الرعاية واحلماية.
بعد �أيام ات�صل بى «رمزى الليثى» ،و�أخربنى �أن وزير البرتول نقله رئي�ساً ل�شركة «�سوميد»،
فتمنيت له التوفيق .وكان هذا القرار مفاج�أة لـ «رمزى الليثى» الذى كان وثيق ال�صلة بـ «�أحمد
هالل» .وكان الغر�ض من هذا القرار هو ت�صعيد الكيمائى «عبد الهادى قنديل» وتعيينه رئي�ساً
لهيئة البرتول.
فى �أعقاب ذلك ترك «�سامى �أندراو�س» موقعه كنائب رئي�س هيئة البرتول للتخطيط
وامل�شروعات فج�أة ،وهاجر �إىل الواليات املتحدة .وتزامن هذا مع درا�سة الرقابة الإدارية لبع�ض
التقارير الوارده لها عن قطاع البرتول وعن �شركة «برون م�صر» ،عرثت فيما بعد فى ملفات
«برون م�صر» على خطاب تزكية له موجهاً �إىل �شركة «�أموكو» ب�شيكاجو بتوقيع «بوب هيل» رئي�س
جمل�س �إدارة «برون م�صر» ونائب رئي�س �شركة «برون» مل�ساعدته فى احل�صول على عمل بالواليات
املتحدة.

ات�صل بى وزير البرتول املهند�س «�أحمد عز الدين هالل» و�أخربنى �أنه يرى �أن �أم�ضى فى
اختيار الأ�صلح و�أنه يعلم �أن رئي�س الهيئة يف�ضل ال�شركة الإيطالية ،ومل يعلم «رمزى الليثى»
بهذا االت�صال.
وكما توقعت مل يكن �أداء «�سنام بروجتى» خالل هذه ال�شهور مر�ضياً .وكان مدير امل�شروع
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امل�شاركة مع «براون �آند روت»
كم�ساهم فى ال�شركة (1981م)

كانت فرتة العمل امل�شرتك على م�شروع غازات خليج ال�سوي�س كافية ملعرفتنا بـ «براون �آند
روت» ومعرفتهم بـ «�إنبى» وقطاع البرتول ،ووافقت الهيئة و«براون �آند روت» على م�ساهمة
الأخرية فى ر�أ�س مال «�إنبى» بن�سبة  10%ومت توقيع اتفاقيات للخدمات الفنية مب�صر واخلارج،
و�إعارة خرباء ت�شغيل بع�ض الوظائف الفنية القيادية فى عام 1981م .وكان التعرف على تفا�صيل
ن�شاط «براون �آند روت» وم�ستواها على �أر�ضهم �سهال ،فـ «براون �آند روت» �شركة عمالقة ن�شاطها
الرئي�سى فى �أعمال الرتكيبات واملن�صات البحرية حيث حتتل موقع الريادة فى هذا املجال،
وكان للدكتور «حم�سن خليفة» الأمريكى امل�صرى �سمعة كبرية بال�شركة لإ�سهاماته الفريدة فى
تقنيات ت�صميم املن�صات البحرية املتطورة ،وكان تعداد العاملني بال�شركة وحول العامل فى عام
1981م ثمانني �ألفاً مما كان يجعلها من �أ�ضخم ال�شركات .ور�شحت ال�شركة «بيل هاري�س» مديراً
عاماً للم�شروعات وممث ً
ال لل�شريك الأجنبى فى الن�شاط اليومى لـ «�إنبى».
وجنحنا فى �أن توافق «براون �آند روت» على �إعارة «�إريك جانت» �إىل «�إنبى» وكان
نائب رئي�س «براون �آند روت» لن�شاط ت�صميم العمليات التكنولوجية ،وكان �إريك عاملاً فى
جماله ي�شار �إليه على م�ستوى الواليات املتحدة ،ال يفوقه باعرتافه �سوى «دان لوكوود»
(برون) مع اختالف فى التخ�ص�ص حيث كانت خربة «�إريك» فى جماالت الغاز والإنتاج �أكرث من
التكرير� ،إال �أنه كان عاملاً فى علوم الهند�سة الكيماوية.
وكما حدث مع «دان لوكوود»� ،سعد «�إريك جانت» ب�أدب ال�شباب امل�صرى و�إحرتامهم ملن هم
�أكرث علماً و�أكرب �سناً .و�سعد ب�أ�سلوب اجلدية واالن�ضباط واالنتماء وروح الرغبة فى العطاء
والبناء التى �سادت �شركتنا .ور�أيت �ضرورة االهتمام بالزوجات للحفاظ على ه�ؤالء اخلرباء
لأطول فرتة ممكنة.
كان «�إريك» جواداً بعلمه متوا�ضعاً ،و�صعب املرا�س معتداً بنف�سه ،ال ي�ضيع فر�صة لإبداء
الر�أى �أو املعار�ضة .وظل «�إريك» على �صلة بتالميذه بـ «�إنبى» بعد رحيله حتى اليوم يجيب
على �أ�سئلتهم وير�سل �إليهم مبقاالت وق�صا�صات ت�ساعدهم فى عملهم .وال يفوته �أن ير�سل كل
عام ملعارفه بر�سالة �أول العام حتمل تقريراً كام ً
ال عن �أحداث العام التى �صادفها �أو مار�سها،
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مبا فى ذلك �أخبار �أ�سرته و�أوالده و�أحفاده .كان �إريك كرمياً وثرياً وطرازاً م�شرفاً لبالده فى
بالدنا ،واكتفى بتعيينه مديراً لإدارة الهند�سة الكيماوية بال�شركة وهى �أقل من م�ستواه فى
�شركته بكثري ،وخالل �ست �سنوات �ساهم فى �إثراء «�إنبى» تكنولوجياً وتطوير خربتها فى ن�شاطها
الهند�سى وخا�صة العمليات الهند�سية الكيماوية.
هناك �شخ�صيات �أخرى لعبت دوراً هاماً فى دعمنا وهو «لني هاربر» .وهو من �أبناء تك�سا�س
النبالء ،وكان النائب الأول لرئي�س �شركته� .أعجب مب�صر وبجدية ال�شركة والعاملني بها وحتول
�إىل م�شجع لنا ومث ـَّل �شركته فى ع�ضوية جمل�س الإدارة.وكانت زوجته «مارثا» من نيواجنالند
بال�شمال تعمل �أ�ستاذة باجلامعة بهيو�سنت .وكانت خ�صال وقيم «لني هاربر» هى قيم النبالء
فى ال�صدق وال�صراحة والأمانة� ،إال �أن �شركات املقاوالت العمالقة يهمها فى املقام الأول حتقيق
عائدات و�أرباح كبرية ،وال يهمها املثاليات والقيم .ولقد جت�سد ذلك فى نائب رئي�س «براون �آند
روت» « -جيم بويد» وهو الوجه القبيح للأمريكى املتعجرف الفظ املتعاىل واملت�آمر ،كان ي�ؤمن
بالأبواب اخللفية وكان فجاً .ر�أى «جيم بويد» �أن م�صلحة «براون �آند روت» تقت�ضى عمل م�ؤامرة
�ضدى بالتواط�ؤ مع بع�ض احلاقدين و�أ�صحاب امل�صالح ال�شخ�صية �أن ير�سل تلك�ساً �إىل رئي�س هيئة
البرتول يطلب فيه �إ�ستبداىل برئي�س �شركة �آخر يكون �أكرث تعاوناً فى تنفيذ �سيا�ساتهم ،وذلك
فى �أعقاب اختبارى لبع�ض القيادات املر�شحة من «براون �آند روت» ورف�ضى لبع�ضهم ل�ضعف
كفاءتهم.
ولكن امل�ؤامرة ف�شلت وح�ضر «لني هاربر» �إىل م�صر خ�صي�صاً لالعتذار عن هذا الت�صرف
غري الالئق م�ؤكداً تقديره الكامل جلهودى وجناحى فى قيادة ال�شركة.
فى �أعقاب ذلك ب�أ�سابيع قليلة ا�ستغنت «براون �آند روت» عن «بويد».
كانت «براون �آند روت» تهدف من امل�شاركة فى « إ�نـ ــبى» اال�شرتاك فى م�شروعات هامة فى
م�صر مثل م�شروع معمل تكرير �أ�سيوط �أو م�شروع تكرير الن�صر بال�سوي�س �أو م�شروع جممع
البرتوكيماويات .وخالل عامني مل يتحرك �أى من هذه امل�شروعات ،ومل تطرحها الهيئة ،حينئذ
قررت «براون �آند روت» التخارج من «�إن ــبى» فى عام 1984م.
رحلة البحث عن �شريك قوى

فى عام 1984م فور قرار «براون �آند روت» بالتخارج  ,بد�أت فوراً التحرك الختيار �شركة
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امل�شاركة مع «براون �آند روت»
كم�ساهم فى ال�شركة (1981م)

كانت فرتة العمل امل�شرتك على م�شروع غازات خليج ال�سوي�س كافية ملعرفتنا بـ «براون �آند
روت» ومعرفتهم بـ «�إنبى» وقطاع البرتول ،ووافقت الهيئة و«براون �آند روت» على م�ساهمة
الأخرية فى ر�أ�س مال «�إنبى» بن�سبة  10%ومت توقيع اتفاقيات للخدمات الفنية مب�صر واخلارج،
و�إعارة خرباء ت�شغيل بع�ض الوظائف الفنية القيادية فى عام 1981م .وكان التعرف على تفا�صيل
ن�شاط «براون �آند روت» وم�ستواها على �أر�ضهم �سهال ،فـ «براون �آند روت» �شركة عمالقة ن�شاطها
الرئي�سى فى �أعمال الرتكيبات واملن�صات البحرية حيث حتتل موقع الريادة فى هذا املجال،
وكان للدكتور «حم�سن خليفة» الأمريكى امل�صرى �سمعة كبرية بال�شركة لإ�سهاماته الفريدة فى
تقنيات ت�صميم املن�صات البحرية املتطورة ،وكان تعداد العاملني بال�شركة وحول العامل فى عام
1981م ثمانني �ألفاً مما كان يجعلها من �أ�ضخم ال�شركات .ور�شحت ال�شركة «بيل هاري�س» مديراً
عاماً للم�شروعات وممث ً
ال لل�شريك الأجنبى فى الن�شاط اليومى لـ «�إنبى».
وجنحنا فى �أن توافق «براون �آند روت» على �إعارة «�إريك جانت» �إىل «�إنبى» وكان
نائب رئي�س «براون �آند روت» لن�شاط ت�صميم العمليات التكنولوجية ،وكان �إريك عاملاً فى
جماله ي�شار �إليه على م�ستوى الواليات املتحدة ،ال يفوقه باعرتافه �سوى «دان لوكوود»
(برون) مع اختالف فى التخ�ص�ص حيث كانت خربة «�إريك» فى جماالت الغاز والإنتاج �أكرث من
التكرير� ،إال �أنه كان عاملاً فى علوم الهند�سة الكيماوية.
وكما حدث مع «دان لوكوود»� ،سعد «�إريك جانت» ب�أدب ال�شباب امل�صرى و�إحرتامهم ملن هم
�أكرث علماً و�أكرب �سناً .و�سعد ب�أ�سلوب اجلدية واالن�ضباط واالنتماء وروح الرغبة فى العطاء
والبناء التى �سادت �شركتنا .ور�أيت �ضرورة االهتمام بالزوجات للحفاظ على ه�ؤالء اخلرباء
لأطول فرتة ممكنة.
كان «�إريك» جواداً بعلمه متوا�ضعاً ،و�صعب املرا�س معتداً بنف�سه ،ال ي�ضيع فر�صة لإبداء
الر�أى �أو املعار�ضة .وظل «�إريك» على �صلة بتالميذه بـ «�إنبى» بعد رحيله حتى اليوم يجيب
على �أ�سئلتهم وير�سل �إليهم مبقاالت وق�صا�صات ت�ساعدهم فى عملهم .وال يفوته �أن ير�سل كل
عام ملعارفه بر�سالة �أول العام حتمل تقريراً كام ً
ال عن �أحداث العام التى �صادفها �أو مار�سها،
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مبا فى ذلك �أخبار �أ�سرته و�أوالده و�أحفاده .كان �إريك كرمياً وثرياً وطرازاً م�شرفاً لبالده فى
بالدنا ،واكتفى بتعيينه مديراً لإدارة الهند�سة الكيماوية بال�شركة وهى �أقل من م�ستواه فى
�شركته بكثري ،وخالل �ست �سنوات �ساهم فى �إثراء «�إنبى» تكنولوجياً وتطوير خربتها فى ن�شاطها
الهند�سى وخا�صة العمليات الهند�سية الكيماوية.
هناك �شخ�صيات �أخرى لعبت دوراً هاماً فى دعمنا وهو «لني هاربر» .وهو من �أبناء تك�سا�س
النبالء ،وكان النائب الأول لرئي�س �شركته� .أعجب مب�صر وبجدية ال�شركة والعاملني بها وحتول
�إىل م�شجع لنا ومث ـَّل �شركته فى ع�ضوية جمل�س الإدارة.وكانت زوجته «مارثا» من نيواجنالند
بال�شمال تعمل �أ�ستاذة باجلامعة بهيو�سنت .وكانت خ�صال وقيم «لني هاربر» هى قيم النبالء
فى ال�صدق وال�صراحة والأمانة� ،إال �أن �شركات املقاوالت العمالقة يهمها فى املقام الأول حتقيق
عائدات و�أرباح كبرية ،وال يهمها املثاليات والقيم .ولقد جت�سد ذلك فى نائب رئي�س «براون �آند
روت» « -جيم بويد» وهو الوجه القبيح للأمريكى املتعجرف الفظ املتعاىل واملت�آمر ،كان ي�ؤمن
بالأبواب اخللفية وكان فجاً .ر�أى «جيم بويد» �أن م�صلحة «براون �آند روت» تقت�ضى عمل م�ؤامرة
�ضدى بالتواط�ؤ مع بع�ض احلاقدين و�أ�صحاب امل�صالح ال�شخ�صية �أن ير�سل تلك�ساً �إىل رئي�س هيئة
البرتول يطلب فيه �إ�ستبداىل برئي�س �شركة �آخر يكون �أكرث تعاوناً فى تنفيذ �سيا�ساتهم ،وذلك
فى �أعقاب اختبارى لبع�ض القيادات املر�شحة من «براون �آند روت» ورف�ضى لبع�ضهم ل�ضعف
كفاءتهم.
ولكن امل�ؤامرة ف�شلت وح�ضر «لني هاربر» �إىل م�صر خ�صي�صاً لالعتذار عن هذا الت�صرف
غري الالئق م�ؤكداً تقديره الكامل جلهودى وجناحى فى قيادة ال�شركة.
فى �أعقاب ذلك ب�أ�سابيع قليلة ا�ستغنت «براون �آند روت» عن «بويد».
كانت «براون �آند روت» تهدف من امل�شاركة فى « إ�نـ ــبى» اال�شرتاك فى م�شروعات هامة فى
م�صر مثل م�شروع معمل تكرير �أ�سيوط �أو م�شروع تكرير الن�صر بال�سوي�س �أو م�شروع جممع
البرتوكيماويات .وخالل عامني مل يتحرك �أى من هذه امل�شروعات ،ومل تطرحها الهيئة ،حينئذ
قررت «براون �آند روت» التخارج من «�إن ــبى» فى عام 1984م.
رحلة البحث عن �شريك قوى

فى عام 1984م فور قرار «براون �آند روت» بالتخارج  ,بد�أت فوراً التحرك الختيار �شركة
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قوية عاملية �أخرى ال�ستكمال م�سرية البناء
التكنولوچـى امل�ؤ�س�سى  -اجتهت ر�أ�ساً �إىل
�أقوى ال�شركات الهند�سية العاملية وهى
«كيلوج» و«الم�س كر�ست» و «بكتل» و هى
�شركات متعددة اجلن�سيات مالكة لأ�سرار
و�أ�صول ت�صميم امل�شروعات البرتولية
وا�ستعنت فى هذه الأثناء بخرباء �أمريكيني
تعاقدنا معهم بالتعاقد املبا�شر تفادياً
لوجود تعار�ض فى االنتماء والوالء وكان
�أهمهم «دان لوكوود» و«جاك روزنتال».

 6القدرة على توفري خرباء و مديرين ي�شغلون املواقع القيادية الفنية بال�شركة وكان هذاال�شرط من �أ�صعب الأمور حتقيقاً فى الواقع.
 7الأ�سعار التعاقدية التى �ستطبق فى تعامالتنا معهم. 8املرونة التى متكننا من اال�شرتاك فى تنفيذ م�شروعات م�شرتكة.�	9إمكانيات التدريب وتكوين كوادر من ال�شباب. 10توافق فى الأ�سلوب والقدرة على التغلب على امل�صالح املتعار�ضة وتوفري االحرتامللم�صرى وتوجهاته الوطنية حيث �أن امل�شاركة تناظر الزواج.
�إريك جانيت (�إلى اليمني) وع قا ل قاهرة
فى احدى املنا�سبات االج تماعية

كنا فى حاجة �إىل دالئل و�أ�صول الت�صميم والعمل التى متكن �شركتنا من النمو واالنطالق
وفتحنا الباب للمناف�سة مع توقيع اتفاقيات خدمات فنية مع بع�ض هذه ال�شركات حتى تكون
�أمامنا فر�صة عملية للتقييم واالختيار .
عنا�صر التقييم

و �ضعنا جمموعة من العنا�صر لتقومي ال�شركات املر�شحة لتكون �شريكاً مع « إ�ن ـ ــبى» منها :
 1ما متتلكه ال�شركة من �أ�صول فنية فى فروع الهند�سة والت�صميم و�إدارة امل�شروعاتومعلومات عن املوردين وم�ستوى �إنتاجهم من معدات �صناعية فى العامل .
 2تقييم �أداء ال�شركة فى امل�شروعات التى تعاقدت على تنفيذها من حيث القدرة على تنفيذالعقود فى موعدها مب�ستوى اجلودة العاملى.
 3قيــم وفـل�سـفــة �إدارة ال�شركــة و�شـخـ�صـيــات امل�سئـولني بها ومـدى حـر�صهـم على التـعــاوناجلاد فى م�شاركة «�إن ــبى» ومدى اهتمامهم وترحيبهم.
 4ما �سيقدمونه لنا مما ميلكون من معلومات فنية و�أ�صول وبرامج. 5إ	�مـكانـيـ ــات االتـ�صـ ــال الـمبـا�شـر للـدخ ــول على بـرام ــج احلـا�س ـ ــب الرئـيـ�سـى التى تـغـطـىالأن�شطــة الفنيــة.
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جاك روزنتال

كما ذكرت كنت ا�ستعني باخلرباء ممن ق�ضوا عمرهم فى العمل فى ال�شركات الهند�سية
العاملية ثم تقاعدوا لبلوغهم ال�سن القانونية.
وكانت هناك منظمة ت�سمى املنظمة الدولية للمتطوعني التنفيذيني  IESCوتدعمها هيئة
املعونة الأمريكية و�شروطها� :أن ه�ؤالء املتطوعني ال يتقا�ضون مرتباً ولكن توفر لهم الإقامة
بفندق «هيـلتـون» واالنتقال من مكان العمل وي�صرف لهم م�صروف و�أال تتجاوز مدة املهمة ثالثة
�شهور ،ومن خالل هذه املنظمة جاء «جاك روزنتال».
كان «چـاك روزنتال» من م�ؤ�س�سى �شركة «بكتل» وممن عملوا مبا�شرة مع «�ستيف بكتل» الكبري
وكنت �أعرف «بكتل الكبري» حيث التقيت به فى «�شرياتون القاهرة» فى منا�سبة ما عام 1976م وكان
عمره فى ذلك الوقت قد جتاوز الثمانني وهو «جد رايلى بكتل» الرئي�س احلاىل ملجموعة «بكتل»
وهى جمموعة مملوكة لأ�سرة «بكتل» و�أ�سهمها غري متداولة بالبور�صة الأمريكية ,وكانت عالقة
�أ�سرة «بكتل» التى تنتمى �إىل احلزب اجلمهورى بالرئي�س «ال�سادات» واحلكومة امل�صرية جيدة.
جعلتُ لـ «جاك» مكتبا قريبا منى مبقر رئا�سة ال�شركة ب�شارع العروبة وكانت فيال متلكها
و�سكنها «عبد اللطيف البغدادى» وا�ست�أجرناها من «�صفية جميعى».
كان «جاك روزنتال» يهودياً �أمريكياً له والء كبري «لبكتل» يرغب فى دخولها فى م�شاركة
مع «�إنـ ـ ــبى» وكان هادئ الطبع خفي�ض ال�صوت نحيف اجل�سم مييل �إىل االنحناء وله �أنف مميز
وميلك ثروة من املعرفة واخلربة بتفا�صيل �صناعة الهند�سة وم�شروعاتها وكانت خمالطته
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قوية عاملية �أخرى ال�ستكمال م�سرية البناء
التكنولوچـى امل�ؤ�س�سى  -اجتهت ر�أ�ساً �إىل
�أقوى ال�شركات الهند�سية العاملية وهى
«كيلوج» و«الم�س كر�ست» و «بكتل» و هى
�شركات متعددة اجلن�سيات مالكة لأ�سرار
و�أ�صول ت�صميم امل�شروعات البرتولية
وا�ستعنت فى هذه الأثناء بخرباء �أمريكيني
تعاقدنا معهم بالتعاقد املبا�شر تفادياً
لوجود تعار�ض فى االنتماء والوالء وكان
�أهمهم «دان لوكوود» و«جاك روزنتال».

 6القدرة على توفري خرباء و مديرين ي�شغلون املواقع القيادية الفنية بال�شركة وكان هذاال�شرط من �أ�صعب الأمور حتقيقاً فى الواقع.
 7الأ�سعار التعاقدية التى �ستطبق فى تعامالتنا معهم. 8املرونة التى متكننا من اال�شرتاك فى تنفيذ م�شروعات م�شرتكة.�	9إمكانيات التدريب وتكوين كوادر من ال�شباب. 10توافق فى الأ�سلوب والقدرة على التغلب على امل�صالح املتعار�ضة وتوفري االحرتامللم�صرى وتوجهاته الوطنية حيث �أن امل�شاركة تناظر الزواج.
�إريك جانيت (�إلى اليمني) وع قا ل قاهرة
فى احدى املنا�سبات االج تماعية

كنا فى حاجة �إىل دالئل و�أ�صول الت�صميم والعمل التى متكن �شركتنا من النمو واالنطالق
وفتحنا الباب للمناف�سة مع توقيع اتفاقيات خدمات فنية مع بع�ض هذه ال�شركات حتى تكون
�أمامنا فر�صة عملية للتقييم واالختيار .
عنا�صر التقييم

و �ضعنا جمموعة من العنا�صر لتقومي ال�شركات املر�شحة لتكون �شريكاً مع « إ�ن ـ ــبى» منها :
 1ما متتلكه ال�شركة من �أ�صول فنية فى فروع الهند�سة والت�صميم و�إدارة امل�شروعاتومعلومات عن املوردين وم�ستوى �إنتاجهم من معدات �صناعية فى العامل .
 2تقييم �أداء ال�شركة فى امل�شروعات التى تعاقدت على تنفيذها من حيث القدرة على تنفيذالعقود فى موعدها مب�ستوى اجلودة العاملى.
 3قيــم وفـل�سـفــة �إدارة ال�شركــة و�شـخـ�صـيــات امل�سئـولني بها ومـدى حـر�صهـم على التـعــاوناجلاد فى م�شاركة «�إن ــبى» ومدى اهتمامهم وترحيبهم.
 4ما �سيقدمونه لنا مما ميلكون من معلومات فنية و�أ�صول وبرامج. 5إ	�مـكانـيـ ــات االتـ�صـ ــال الـمبـا�شـر للـدخ ــول على بـرام ــج احلـا�س ـ ــب الرئـيـ�سـى التى تـغـطـىالأن�شطــة الفنيــة.
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كما ذكرت كنت ا�ستعني باخلرباء ممن ق�ضوا عمرهم فى العمل فى ال�شركات الهند�سية
العاملية ثم تقاعدوا لبلوغهم ال�سن القانونية.
وكانت هناك منظمة ت�سمى املنظمة الدولية للمتطوعني التنفيذيني  IESCوتدعمها هيئة
املعونة الأمريكية و�شروطها� :أن ه�ؤالء املتطوعني ال يتقا�ضون مرتباً ولكن توفر لهم الإقامة
بفندق «هيـلتـون» واالنتقال من مكان العمل وي�صرف لهم م�صروف و�أال تتجاوز مدة املهمة ثالثة
�شهور ،ومن خالل هذه املنظمة جاء «جاك روزنتال».
كان «چـاك روزنتال» من م�ؤ�س�سى �شركة «بكتل» وممن عملوا مبا�شرة مع «�ستيف بكتل» الكبري
وكنت �أعرف «بكتل الكبري» حيث التقيت به فى «�شرياتون القاهرة» فى منا�سبة ما عام 1976م وكان
عمره فى ذلك الوقت قد جتاوز الثمانني وهو «جد رايلى بكتل» الرئي�س احلاىل ملجموعة «بكتل»
وهى جمموعة مملوكة لأ�سرة «بكتل» و�أ�سهمها غري متداولة بالبور�صة الأمريكية ,وكانت عالقة
�أ�سرة «بكتل» التى تنتمى �إىل احلزب اجلمهورى بالرئي�س «ال�سادات» واحلكومة امل�صرية جيدة.
جعلتُ لـ «جاك» مكتبا قريبا منى مبقر رئا�سة ال�شركة ب�شارع العروبة وكانت فيال متلكها
و�سكنها «عبد اللطيف البغدادى» وا�ست�أجرناها من «�صفية جميعى».
كان «جاك روزنتال» يهودياً �أمريكياً له والء كبري «لبكتل» يرغب فى دخولها فى م�شاركة
مع «�إنـ ـ ــبى» وكان هادئ الطبع خفي�ض ال�صوت نحيف اجل�سم مييل �إىل االنحناء وله �أنف مميز
وميلك ثروة من املعرفة واخلربة بتفا�صيل �صناعة الهند�سة وم�شروعاتها وكانت خمالطته
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مفيدة ،و�إ�شراكه فى الأعمال واملفاو�ضات فعالة ومل نكن نطلعه على العرو�ض املقدمة من
املناف�سني� ،إال انه كان يعرب عن عدم ارتياحه �إذا ح�صل اليابانيون �أو الأوروبـيون على �أعمال.
ويرى �أنهم ال ي�ساعدوننا كما ي�ساعدنا الأمريكيون وكانت م�صر فى ذلك الوقت فى و�ضع جيد
ت�سعى �إليها ال�شركات وتخطب ودها الدول.
وكان �أف�ضل �أ�سلوب لال�ستف ــادة من ه�ؤالء هو عمــل مب ــادرات اجتمــاعي ــة يقــدرونها ،و�أذكر
�أننى ر�أيته منت�شياً و�سعيداً فى يوم ما و�أخربنى �أنه �سيتزوج من امر�أة فى عمره كان يحبها عندما
كان طالباً باجلامعة؛ �إال �أنها تزوجت من �ضابط بالبحرية الأمريكية وكان اخلرب ال�سعيد �أن
زوجها توفى ،و�أنها قبلت الزواج به ور�أيت من الـمنا�سب دعوة «چ ـ ـ ــاك وعرو�ســه» على الع�شاء
فى �أحد الفنادق ,وكان كالهمــا �سعي ــداً بهذه الدعوة التى �شاركت فيها زوجتى �إال انه بعد �أيام
�أ�صيبت العرو�س ب�أزمة قلبية حادة وتولت ال�شركة نقلها وعالجها بال�صدمات الكهربائية بعد �أن
توق ــف قلبه ــا وعــادت �إليهــا احلياة و�سعد «چـاك» بهذا االهتمام وظل يرتدد ل�سن ــوات لـمهمات
مدتها ثالثة �شهور.
وقد تعلمنا من «جاك روزنتال» ومن «دان لوكوود» الكثري عن �أ�سرار ال�صناعة خا�صة �أحكام
عقود امل�شروعات البرتولية وال�شروط املقبولة وال�ضمانات والغرامات وكذلك ت�سعري العرو�ض.

اتفاقية امل�شاركة مع «بكتل»
فى عام 1985م وقعنا اتفاقية تعاون م�شرتك مع «بكتل» التى كانت تتمتع بنفوذ �سيا�سى فى
الواليات املتحدة وعالقات قوية مع كبار امل�سئولني مب�صر.
وقد �أ�صدر «�ستيف بكتل» رئي�س و�صاحب املجموعة فى ذلك الوقت تعليماته �إىل التنفيذيني
ب�شركته ب�ضرورة االنتهاء من توقيع اتفاقية مع « إ�ن ــبى»  ,وتوىل هذا املو�ضوع «�أ�شرف غنيمة»
وهو �أمريكى من �أ�صل م�صرى و�أحد امل�سئولني عن الت�سويق وتنمية الأعمال بـ «بكتل»  ,وتفرغ
لإزالة �أية عقبات مبا فى ذلك حت�سني �شروط عر�ضهم فى الأ�سعار وامل�ضمون التقنى� ،إىل �أن مت
توقيع الإتفاقية ،وجرى االحتفال بالنادى الدبلوما�سى ح�ضره وزير البرتول وال�سفري الأمريكى
ورئي�س «�أموكو» وزوجاتهم و �آخرون ,وكنا �ضمن احلا�ضرين� ،إتخذ احلفل �شك ً
ال �سيا�سياً لإلقاء
كلمات من وزير البرتول و«بكتل» ت�شيد بعالقات ال�صداقة بني م�صر والواليات املتحدة و�أن هذه
الإتفاقية �إحدى ثمار هذا التعاون وكاف�أت «بكتل» «�أ�شرف غنيمة» عن جناحه برتقيته �إىل مرتبة
نائب للرئي�س.
اكتفينا فى الإتفاقية ب�أن تكون امل�شاركة فى الإدارة والعمليات و�أال ي�شملها م�شاركة فى ر�أ�س
املال .وذلك لأن �شروط «بكتل» للم�شاركة فى ر�أ�س املال كانت تعنى ال�سيطرة الكاملة على �إدارة
ال�شركة بدعوى �أنها �شروط تفر�ضها الإدارة القانونية حلماية الأموال ,وهذا بالن�سبة لنا كان
يعنى �إجها�ض الدور امل�صرى الوطنى ,وفى الواقع �أن �أ�سهمهم بالن�سبة لر�أ�س املال كان مبلغاً
�ضئي ً
ال مل نكن نحتاجه.
اخلربة املكت�سبة فى التطبيق:

عينت بكتل �أمريكياً عمل بربيطانيا فى م�ستوى الإدارة العليا مديراً عاماً لل�شئون الهند�سية
«ب�إنبى» وهو «دي�سيلف�سرتو» وكان رج ً
ال خم�ضرماً فى �شئون ال�سيا�سات الداخلية لـ «بكتل» وعلى
جانب كبري من الدهاء ,وا�ستطاع من خالل موقعه �أن يطلع على كافة �أحوال ال�شركة ،وكذلك
على املعلومات اخلا�صة ،وخطط قطاع البرتول للم�شروعات وكان ذلك حمل اهتمامه الأكرب,
وكان له خطوط �إت�صال مبا�شرة و�سرية بـ «بيل بولز» املمثل املركزى لـ «بكتل» الذى كان له احلق
فى جتاوز جميع التنظيمات والإت�صال «ب�ستيف بكتل» �صاحب «بكتل» مبا�شرة.
وكان «دي�سيلف�سرتو» هو الرئا�سة الفعلية جلميع املعينني من قبل «بكتل» بـ « إ�ن ــبى» ,وكان لهم
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مفيدة ،و�إ�شراكه فى الأعمال واملفاو�ضات فعالة ومل نكن نطلعه على العرو�ض املقدمة من
املناف�سني� ،إال انه كان يعرب عن عدم ارتياحه �إذا ح�صل اليابانيون �أو الأوروبـيون على �أعمال.
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فى �أحد الفنادق ,وكان كالهمــا �سعي ــداً بهذه الدعوة التى �شاركت فيها زوجتى �إال انه بعد �أيام
�أ�صيبت العرو�س ب�أزمة قلبية حادة وتولت ال�شركة نقلها وعالجها بال�صدمات الكهربائية بعد �أن
توق ــف قلبه ــا وعــادت �إليهــا احلياة و�سعد «چـاك» بهذا االهتمام وظل يرتدد ل�سن ــوات لـمهمات
مدتها ثالثة �شهور.
وقد تعلمنا من «جاك روزنتال» ومن «دان لوكوود» الكثري عن �أ�سرار ال�صناعة خا�صة �أحكام
عقود امل�شروعات البرتولية وال�شروط املقبولة وال�ضمانات والغرامات وكذلك ت�سعري العرو�ض.

اتفاقية امل�شاركة مع «بكتل»
فى عام 1985م وقعنا اتفاقية تعاون م�شرتك مع «بكتل» التى كانت تتمتع بنفوذ �سيا�سى فى
الواليات املتحدة وعالقات قوية مع كبار امل�سئولني مب�صر.
وقد �أ�صدر «�ستيف بكتل» رئي�س و�صاحب املجموعة فى ذلك الوقت تعليماته �إىل التنفيذيني
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وهو �أمريكى من �أ�صل م�صرى و�أحد امل�سئولني عن الت�سويق وتنمية الأعمال بـ «بكتل»  ,وتفرغ
لإزالة �أية عقبات مبا فى ذلك حت�سني �شروط عر�ضهم فى الأ�سعار وامل�ضمون التقنى� ،إىل �أن مت
توقيع الإتفاقية ،وجرى االحتفال بالنادى الدبلوما�سى ح�ضره وزير البرتول وال�سفري الأمريكى
ورئي�س «�أموكو» وزوجاتهم و �آخرون ,وكنا �ضمن احلا�ضرين� ،إتخذ احلفل �شك ً
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كلمات من وزير البرتول و«بكتل» ت�شيد بعالقات ال�صداقة بني م�صر والواليات املتحدة و�أن هذه
الإتفاقية �إحدى ثمار هذا التعاون وكاف�أت «بكتل» «�أ�شرف غنيمة» عن جناحه برتقيته �إىل مرتبة
نائب للرئي�س.
اكتفينا فى الإتفاقية ب�أن تكون امل�شاركة فى الإدارة والعمليات و�أال ي�شملها م�شاركة فى ر�أ�س
املال .وذلك لأن �شروط «بكتل» للم�شاركة فى ر�أ�س املال كانت تعنى ال�سيطرة الكاملة على �إدارة
ال�شركة بدعوى �أنها �شروط تفر�ضها الإدارة القانونية حلماية الأموال ,وهذا بالن�سبة لنا كان
يعنى �إجها�ض الدور امل�صرى الوطنى ,وفى الواقع �أن �أ�سهمهم بالن�سبة لر�أ�س املال كان مبلغاً
�ضئي ً
ال مل نكن نحتاجه.
اخلربة املكت�سبة فى التطبيق:

عينت بكتل �أمريكياً عمل بربيطانيا فى م�ستوى الإدارة العليا مديراً عاماً لل�شئون الهند�سية
«ب�إنبى» وهو «دي�سيلف�سرتو» وكان رج ً
ال خم�ضرماً فى �شئون ال�سيا�سات الداخلية لـ «بكتل» وعلى
جانب كبري من الدهاء ,وا�ستطاع من خالل موقعه �أن يطلع على كافة �أحوال ال�شركة ،وكذلك
على املعلومات اخلا�صة ،وخطط قطاع البرتول للم�شروعات وكان ذلك حمل اهتمامه الأكرب,
وكان له خطوط �إت�صال مبا�شرة و�سرية بـ «بيل بولز» املمثل املركزى لـ «بكتل» الذى كان له احلق
فى جتاوز جميع التنظيمات والإت�صال «ب�ستيف بكتل» �صاحب «بكتل» مبا�شرة.
وكان «دي�سيلف�سرتو» هو الرئا�سة الفعلية جلميع املعينني من قبل «بكتل» بـ « إ�ن ــبى» ,وكان لهم
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بريد خا�ص ي�سلم ملكتبه ثم ير�سل �إىل بريطانيا �أو الواليات املتحدة  ,وكانت الأحوال ال�سيا�سية
الداخلية فى م�صر حمور اهتمام «دي�سيلف�سرتو»  ,وكان ي�صدر تعليمات مبا�شرة �إىل الأجانب
خا�صة مبمار�سة عملهم و زودت «بكتل» كال منهم بتذكرة طريان �صاحلة حتى ميكنهم التوجه
�إىل املطار و ال�سفر فورا �إذا اقت�ضى الأمر.
�أفادتنا هذه امل�شاركة فى ا�ستكمال بناء الأ�صول الفنية والتكنولوچـية فى �إيفاد كوادر للعمل
على م�شروعات م�شرتكة مبكاتبهم بلندن وهيو�سنت� ،أو فى ح�ضور برامج تدريب مدفوعة الثمن.
كما ا�ستطعنا التعاقد على �أعمال �أكرب من طاقة �إنـ ـ ــبى اال�ستيعابية بتكليف «بكتل» ب�أجزاء ،منها
�إ�ضافة �إىل هذا ف�أن وجود «بكتل» معنا �أفاد فى احل�صول على �أعمال وتعاقدات خا�صة من ال�شركات
امل�شرتكة بقطاع البرتول� .إال �أن «بكتل» كانت ت�شكو من عدم كفاية الأعمال امل�سندة ل�شركاتهم
بلندن و هيو�سنت.
�أحــد الأم ــور اله ــامـ ــة الت ــى
حدثت هو بناء �إدارة التوريدات
التى ر�أ�سها «فريد بريتون» املعار
من «بكتل» كندا  ,وكان «فريد»
حمل تقديرى  ,فكان ممتازا على
امل�ستوى املهنى ال �ش�أن له بالأمور
ال�سيا�سية.
و�شمل ن�شاط هذه الإدارة
�إ�ستقبال �ستيف بكتل مبقر ال�شركة فى مايو 1985
ال�شراء واملتابعة والت�شهيالت
والتفتي�ش والنقل البحرى
والداخلى ,و�أثبتت جدارتها فى توفري جميع املعدات واملهام الالزمة مل�شروع معمل «تكرير
�أ�سيوط» من �أوروبا والواليات املتحدة واليابان وتوليت �أنا �شخ�صياً الإ�شراف على جلان التفاو�ض
واملمار�سة والرت�سية وحققنا فوائ�ض و�أرباحاً �أفادت فى �سداد ثمن مبنى « إ�ن ــبى» احلاىل دون �أن
نلج�أ �إىل االقرتا�ض من �أجله.
كذلك �أفادت �إدارة ت�صميم الأنابيب واخلطوط الداخلية بالوحدات من «جيم مار�شال»
من بكتل بريطانيا ,الذى كانت له خربة طويلة فى «بكتل» و«الم�س» .كان «جيم» معلماً �أفاد
54

عبور الفجوة التكنولوچية

منه جميع العاملني ب�أكرب �إدارة بال�شركة ،وكان فعا ًال فى حل امل�شاكل التى طر�أت �أثناء �أعمال
الرتكيبات مبوقع م�شروع «معمل �أ�سيوط» .وكان �سعيدا برعايتى وت�شجيعى له مقدراً ملا نبذله
من جهد لإجناز امل�شروعات و تطور ال�شركة وكتب ىل مبعانى كثرية بعد �أن ترك «�إن ـ ــبى».
كان اهتمام «بكتل» بتحليل ال�شخ�صيات وجمع املعلومات �شديداً ,وحدث �أن بد�أ �أحد املعارين
لإدارة هند�سة العمليات عمله بال�شركة بكتابة تقارير موجهة �إىل لندن لها �صبغة �سيا�سية
و�شخ�صية عن ال�شركة ,وكلف �سكرتريته بطباعتها ,فما كان منها �إال �أن �أح�ضرتها ىل فى ذات
اللحظة ثم عادت لطباعتها .ا�ستدعيت هذا الرجل وواجهته وقلت له انه كان �أوىل به �أن يهتم
بالعمل الفنى الذى ندفع له �أجره عنه و�أمرت بعودته ل�شركته اليوم التاىل ,ومت التنفيذ واالعتذار
�شخ�صياً من قبل امل�سئول فى لندن.
رغم تكرار الطلب واالنتظار
مل توفر «بكتل» اخلرباء ومديرى
امل�شروعات املطلوبني للأعمال
اجل ـ ــاري ــة بـ «�إنـ ــبى» ,ف�أفـ ــدنــاه ــم
با�ضطرارنا �إىل التعاقد املبا�شر
مع خرباء من م�صادر �أخرى،
وبد�أت حملة وا�سعة للبحث
والتــوظ ـي ــف والتـعـي ـيـن ب ـع ـمــل
�إعالنـات بالواليـات املتحدة
حيث توىل ذلك فرع «�إن ــبى»
زيارة برنت �سكوت الع�ضو املنتدب لبكتل بريطانيا لإنبى
فى �أكتوبر 1985
بهيو�سنت.
ويرى معه حممود �صادق وكيل بكتل وبولز وغنيمة
ا�ستمرت العالقة مع «بكتل» بقدر قدرتهم على العطاء مبوجب اتفاقية اخلدمات مع انفتاحنا
على م�صادر و�شركات �أخرى نتعامل معها مبرونة ح�سب الظروف ,وكان نوع التعاقد �إما تعاقد
�شخ�صى �أو �إعارة ,وا�ستمر «جانيت» فى وجود «بكتل» كما مت تعيني جمموعة بالتعاقد املبا�شر.
ومع زيادة التعاقدات ومنو حجم الأعمال والقدرات الفنية �أ�صبحت « إ�ن ـ ــبى» �أكرث �صالبة� ،إال
�أن �أعداء هذه امل�سرية مل يكفوا عن الت�أمر والنيل منها.
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بريد خا�ص ي�سلم ملكتبه ثم ير�سل �إىل بريطانيا �أو الواليات املتحدة  ,وكانت الأحوال ال�سيا�سية
الداخلية فى م�صر حمور اهتمام «دي�سيلف�سرتو»  ,وكان ي�صدر تعليمات مبا�شرة �إىل الأجانب
خا�صة مبمار�سة عملهم و زودت «بكتل» كال منهم بتذكرة طريان �صاحلة حتى ميكنهم التوجه
�إىل املطار و ال�سفر فورا �إذا اقت�ضى الأمر.
�أفادتنا هذه امل�شاركة فى ا�ستكمال بناء الأ�صول الفنية والتكنولوچـية فى �إيفاد كوادر للعمل
على م�شروعات م�شرتكة مبكاتبهم بلندن وهيو�سنت� ،أو فى ح�ضور برامج تدريب مدفوعة الثمن.
كما ا�ستطعنا التعاقد على �أعمال �أكرب من طاقة �إنـ ـ ــبى اال�ستيعابية بتكليف «بكتل» ب�أجزاء ،منها
�إ�ضافة �إىل هذا ف�أن وجود «بكتل» معنا �أفاد فى احل�صول على �أعمال وتعاقدات خا�صة من ال�شركات
امل�شرتكة بقطاع البرتول� .إال �أن «بكتل» كانت ت�شكو من عدم كفاية الأعمال امل�سندة ل�شركاتهم
بلندن و هيو�سنت.
�أحــد الأم ــور اله ــامـ ــة الت ــى
حدثت هو بناء �إدارة التوريدات
التى ر�أ�سها «فريد بريتون» املعار
من «بكتل» كندا  ,وكان «فريد»
حمل تقديرى  ,فكان ممتازا على
امل�ستوى املهنى ال �ش�أن له بالأمور
ال�سيا�سية.
و�شمل ن�شاط هذه الإدارة
�إ�ستقبال �ستيف بكتل مبقر ال�شركة فى مايو 1985
ال�شراء واملتابعة والت�شهيالت
والتفتي�ش والنقل البحرى
والداخلى ,و�أثبتت جدارتها فى توفري جميع املعدات واملهام الالزمة مل�شروع معمل «تكرير
�أ�سيوط» من �أوروبا والواليات املتحدة واليابان وتوليت �أنا �شخ�صياً الإ�شراف على جلان التفاو�ض
واملمار�سة والرت�سية وحققنا فوائ�ض و�أرباحاً �أفادت فى �سداد ثمن مبنى « إ�ن ــبى» احلاىل دون �أن
نلج�أ �إىل االقرتا�ض من �أجله.
كذلك �أفادت �إدارة ت�صميم الأنابيب واخلطوط الداخلية بالوحدات من «جيم مار�شال»
من بكتل بريطانيا ,الذى كانت له خربة طويلة فى «بكتل» و«الم�س» .كان «جيم» معلماً �أفاد
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منه جميع العاملني ب�أكرب �إدارة بال�شركة ،وكان فعا ًال فى حل امل�شاكل التى طر�أت �أثناء �أعمال
الرتكيبات مبوقع م�شروع «معمل �أ�سيوط» .وكان �سعيدا برعايتى وت�شجيعى له مقدراً ملا نبذله
من جهد لإجناز امل�شروعات و تطور ال�شركة وكتب ىل مبعانى كثرية بعد �أن ترك «�إن ـ ــبى».
كان اهتمام «بكتل» بتحليل ال�شخ�صيات وجمع املعلومات �شديداً ,وحدث �أن بد�أ �أحد املعارين
لإدارة هند�سة العمليات عمله بال�شركة بكتابة تقارير موجهة �إىل لندن لها �صبغة �سيا�سية
و�شخ�صية عن ال�شركة ,وكلف �سكرتريته بطباعتها ,فما كان منها �إال �أن �أح�ضرتها ىل فى ذات
اللحظة ثم عادت لطباعتها .ا�ستدعيت هذا الرجل وواجهته وقلت له انه كان �أوىل به �أن يهتم
بالعمل الفنى الذى ندفع له �أجره عنه و�أمرت بعودته ل�شركته اليوم التاىل ,ومت التنفيذ واالعتذار
�شخ�صياً من قبل امل�سئول فى لندن.
رغم تكرار الطلب واالنتظار
مل توفر «بكتل» اخلرباء ومديرى
امل�شروعات املطلوبني للأعمال
اجل ـ ــاري ــة بـ «�إنـ ــبى» ,ف�أفـ ــدنــاه ــم
با�ضطرارنا �إىل التعاقد املبا�شر
مع خرباء من م�صادر �أخرى،
وبد�أت حملة وا�سعة للبحث
والتــوظ ـي ــف والتـعـي ـيـن ب ـع ـمــل
�إعالنـات بالواليـات املتحدة
حيث توىل ذلك فرع «�إن ــبى»
زيارة برنت �سكوت الع�ضو املنتدب لبكتل بريطانيا لإنبى
فى �أكتوبر 1985
بهيو�سنت.
ويرى معه حممود �صادق وكيل بكتل وبولز وغنيمة
ا�ستمرت العالقة مع «بكتل» بقدر قدرتهم على العطاء مبوجب اتفاقية اخلدمات مع انفتاحنا
على م�صادر و�شركات �أخرى نتعامل معها مبرونة ح�سب الظروف ,وكان نوع التعاقد �إما تعاقد
�شخ�صى �أو �إعارة ,وا�ستمر «جانيت» فى وجود «بكتل» كما مت تعيني جمموعة بالتعاقد املبا�شر.
ومع زيادة التعاقدات ومنو حجم الأعمال والقدرات الفنية �أ�صبحت « إ�ن ـ ــبى» �أكرث �صالبة� ،إال
�أن �أعداء هذه امل�سرية مل يكفوا عن الت�أمر والنيل منها.
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خطورة الأدوار املزدوجة

ب�صعوب ٍة ا�ستطعنا التعرف على جانب من خمطط «بكتل» الخرتاق قطاع البرتول.
 1جمع املعلومات :يكلف جميع املعينني من «بكتل» مبختلف �شركات القطاع �سواء بتعاقداتمبا�شرة �أو من خالل « إ�ن ـ ــبى» بكتابة تقارير دورية �أو يومية ,وجتمع بوا�سطة مندوب خمت�ص
وت�سلم ملركز املعلومات واالت�صال الإقليمى بجاردن �سيتى ,وتر�سل جميع هذه التقارير يومياً �إىل
اجنلرتا �أو الواليات املتحدة للدرا�سة والتحليل .وترد �أي�ضا تعليمات دورية �أو يومية �إىل ه�ؤالء
املوظفني من الرئا�سة بالأدوار املطلوبة منهم والتعليمات.
وت�سعى «بكتل» �إىل ن�شر موظفيها فى خمتلف ال�شركات .ومن خالل وجودهم فى مراكز
�إدارة علي ــا بـ «�إن ــبى» ي�ستطيعــون الإطــالع على كثيــر من الـمعلومات اخلــا�صــة مب�شروعات قطاع
البرتول �أو الدرا�سات التخطيطية اخلا�صة بها ,وكذلك يتابعون الأخبار ولقد لوحظ �أن ن�شاط
جمع املعلومات واالت�صال مبركز االت�صال واملعلومات يعترب الواجب الأول للمديرين وي�ستنفذ
جزءاً رئي�سياً من وقتهم.
ويقوم بدور هام وخطري فى هذا «�أ�شرف غنيمة» وهو �أمريكى من �أ�صل م�صرى ي�ستطيع
بي�سر �أن يربى عالقات مع خمتلف امل�صريني فى كافة املواقع ،ويجيد تقدمي اخلدمات ال�شخ�صية،
كما �أنه عن�صر موجه فى و�ضع �سيا�سة «بكتل» ويوهم كثريين من ذوى النوايا احل�سنة ب�أنه يقوم
بدور مزدوج ويخدم م�صر من موقعه� ,إال �أن املمار�سة ك�شفت احلقيقة و�أ�سقطت القناع.
 2التعرف على الثغرات وخلق الأزمات :ت�ستخدم «بكتل» ما حت�صل عليه من معلوماتللتعرف على الثغرات ومواطن ال�ضعف وا�ستثمارها وافتعال الأزمات مبا ي�ضطر �صاحب القرار
امل�صرى �إىل الر�ضوخ �أو اال�ست�سالم باتخاذ القرارات التى ميلونها.
مثال :طلب مدير ال�شئون الهند�سية بـ «�إنبى» من «بكتل» �ضرورة اال�ستعانة مبهند�س من
«بكتل» للقيام بدور مهند�س م�شروع خالل فرتة �إعداد عر�ض مل�شروع «�إ�سو �سوي�س» .وحينما
�س�ألته ملاذا ال ت�ستعني بواحد من مهند�سينا الذين عملوا فى عدة م�شروعات فى هذا املجال فى
نف�س الوظيفة ،قال� :إنه ال ي�ضمن النتيجة �إال بح�ضور مهند�س من «بكتل».
وحينما �س�ألته ملاذا ال ي�ساعد املهند�س امل�صرى وي�شرف على عمله ،اعتذر قائال �أنه مدير من
�سنوات ومل يقم بهذا العمل من �سنتني (مغالطة حيث �أن هذا من �صميم عمله) .وكل هذا بغر�ض
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تعظيم عائد «بكتل» و�إ�ضعاف ثقة امل�صريني ب�أنف�سهم وتعويدنا على االعتماد على الأجانب فى
�أعمال ال�شركة.
ولقد رف�ضت طلبه وكلفته بالتعاون مع املهند�س امل�صرى ونفذ العمل بنجاح.
وهناك مثال �آخر :فى جمال التدريب فقد ادعت «بكتل» كذباً عدم وجود تدريب ملوظفيها
ي�ستطيع مهند�سونا االلتحاق بها .وطلبوا ع�شرة �أالف دوالر لإعداد برنامج خا�ص (تف�صيل) لكل
مهند�س ير�سل فى مهمة تدريبية ق�صرية مدتها ع�شرة �أيام.
 3مناف�س فى رداء �شريك� :أعلنا فى كافة الن�شرات واالجتماعات �أن «بكتل» �شريكة « إ�ن ــبى»فى الأداء ,وهو تعبري قمت بت�أليفه حيث �أنهم لي�سوا �شركاء فى ر�أ�سمال ال�شركة ,وكان �أملنا �أن
تكون العالقة عالقة تعاون وثيقة وتكامل وتن�سيق فى تنفيذ امل�شروعات فى م�صر.
�إال �أنه ات�ضح فيما بعد �أن هذا كله كان �أحالماً من طرف واحد ,و مل متانع «بكتل» فى �أن
تردد «�إنـ ــبى» هذا مادام يفيد «بكتل» فى احل�صول على و�ضع وموقع مميز فى قطاع البرتول,
ومي ِّكنها من �إبعاد ال�شركات الأجنبية املناف�سة ,والتعامل مع القطاع من الداخل فى رداء �شريك
«�إنـ ــبى» �شركة القطاع الوطنية .
و بهذا اكت�سبت «بكتل» �شرعية داخل القطاع وقدرة على التعامل مع امل�سئولني من موقع
�صاحب الدار.
فى نف�س الوقت بد�أ يزداد ت�أكدنا مع مرور الزمن من �أن �سلوك «بكتل» وت�صرفاتها هى
ت�صرفات املناف�س ال ال�شريك ,وقد طبقوا فى هذا ن�ص االتفاقية املوقعة معهم حيث �أنها اتفاقية
خدمات فنية ,وفى احلقيقة �أن امل�شاركة فى عرف «بكتل» هى ال�سيطرة الكاملة على الإدارة
وامتالك �أكرث من  50%من ر�أ�س املال .
دعونا «بكتل» عدة مرات لال�شرتاك فى ن�شاط تنمية الأعمال فى م�صر والتن�سيق وتبادل
املعلومات� ,أو �أن ت�شرتك «�إنـ ـ ــبى» معهم فى االجتماعات اخلا�صة بتنمية الأعمال داخل القطاع
وامتنعت «بكتل» عن:
 تبادل املعلومات فى جمال تنمية الأعمال.	�إفادتنا بحقيقة �أهدافهم ون�شاطهم.عبور الفجوة التكنولوچية
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ب�صعوب ٍة ا�ستطعنا التعرف على جانب من خمطط «بكتل» الخرتاق قطاع البرتول.
 1جمع املعلومات :يكلف جميع املعينني من «بكتل» مبختلف �شركات القطاع �سواء بتعاقداتمبا�شرة �أو من خالل « إ�ن ـ ــبى» بكتابة تقارير دورية �أو يومية ,وجتمع بوا�سطة مندوب خمت�ص
وت�سلم ملركز املعلومات واالت�صال الإقليمى بجاردن �سيتى ,وتر�سل جميع هذه التقارير يومياً �إىل
اجنلرتا �أو الواليات املتحدة للدرا�سة والتحليل .وترد �أي�ضا تعليمات دورية �أو يومية �إىل ه�ؤالء
املوظفني من الرئا�سة بالأدوار املطلوبة منهم والتعليمات.
وت�سعى «بكتل» �إىل ن�شر موظفيها فى خمتلف ال�شركات .ومن خالل وجودهم فى مراكز
�إدارة علي ــا بـ «�إن ــبى» ي�ستطيعــون الإطــالع على كثيــر من الـمعلومات اخلــا�صــة مب�شروعات قطاع
البرتول �أو الدرا�سات التخطيطية اخلا�صة بها ,وكذلك يتابعون الأخبار ولقد لوحظ �أن ن�شاط
جمع املعلومات واالت�صال مبركز االت�صال واملعلومات يعترب الواجب الأول للمديرين وي�ستنفذ
جزءاً رئي�سياً من وقتهم.
ويقوم بدور هام وخطري فى هذا «�أ�شرف غنيمة» وهو �أمريكى من �أ�صل م�صرى ي�ستطيع
بي�سر �أن يربى عالقات مع خمتلف امل�صريني فى كافة املواقع ،ويجيد تقدمي اخلدمات ال�شخ�صية،
كما �أنه عن�صر موجه فى و�ضع �سيا�سة «بكتل» ويوهم كثريين من ذوى النوايا احل�سنة ب�أنه يقوم
بدور مزدوج ويخدم م�صر من موقعه� ,إال �أن املمار�سة ك�شفت احلقيقة و�أ�سقطت القناع.
 2التعرف على الثغرات وخلق الأزمات :ت�ستخدم «بكتل» ما حت�صل عليه من معلوماتللتعرف على الثغرات ومواطن ال�ضعف وا�ستثمارها وافتعال الأزمات مبا ي�ضطر �صاحب القرار
امل�صرى �إىل الر�ضوخ �أو اال�ست�سالم باتخاذ القرارات التى ميلونها.
مثال :طلب مدير ال�شئون الهند�سية بـ «�إنبى» من «بكتل» �ضرورة اال�ستعانة مبهند�س من
«بكتل» للقيام بدور مهند�س م�شروع خالل فرتة �إعداد عر�ض مل�شروع «�إ�سو �سوي�س» .وحينما
�س�ألته ملاذا ال ت�ستعني بواحد من مهند�سينا الذين عملوا فى عدة م�شروعات فى هذا املجال فى
نف�س الوظيفة ،قال� :إنه ال ي�ضمن النتيجة �إال بح�ضور مهند�س من «بكتل».
وحينما �س�ألته ملاذا ال ي�ساعد املهند�س امل�صرى وي�شرف على عمله ،اعتذر قائال �أنه مدير من
�سنوات ومل يقم بهذا العمل من �سنتني (مغالطة حيث �أن هذا من �صميم عمله) .وكل هذا بغر�ض
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تعظيم عائد «بكتل» و�إ�ضعاف ثقة امل�صريني ب�أنف�سهم وتعويدنا على االعتماد على الأجانب فى
�أعمال ال�شركة.
ولقد رف�ضت طلبه وكلفته بالتعاون مع املهند�س امل�صرى ونفذ العمل بنجاح.
وهناك مثال �آخر :فى جمال التدريب فقد ادعت «بكتل» كذباً عدم وجود تدريب ملوظفيها
ي�ستطيع مهند�سونا االلتحاق بها .وطلبوا ع�شرة �أالف دوالر لإعداد برنامج خا�ص (تف�صيل) لكل
مهند�س ير�سل فى مهمة تدريبية ق�صرية مدتها ع�شرة �أيام.
 3مناف�س فى رداء �شريك� :أعلنا فى كافة الن�شرات واالجتماعات �أن «بكتل» �شريكة « إ�ن ــبى»فى الأداء ,وهو تعبري قمت بت�أليفه حيث �أنهم لي�سوا �شركاء فى ر�أ�سمال ال�شركة ,وكان �أملنا �أن
تكون العالقة عالقة تعاون وثيقة وتكامل وتن�سيق فى تنفيذ امل�شروعات فى م�صر.
�إال �أنه ات�ضح فيما بعد �أن هذا كله كان �أحالماً من طرف واحد ,و مل متانع «بكتل» فى �أن
تردد «�إنـ ــبى» هذا مادام يفيد «بكتل» فى احل�صول على و�ضع وموقع مميز فى قطاع البرتول,
ومي ِّكنها من �إبعاد ال�شركات الأجنبية املناف�سة ,والتعامل مع القطاع من الداخل فى رداء �شريك
«�إنـ ــبى» �شركة القطاع الوطنية .
و بهذا اكت�سبت «بكتل» �شرعية داخل القطاع وقدرة على التعامل مع امل�سئولني من موقع
�صاحب الدار.
فى نف�س الوقت بد�أ يزداد ت�أكدنا مع مرور الزمن من �أن �سلوك «بكتل» وت�صرفاتها هى
ت�صرفات املناف�س ال ال�شريك ,وقد طبقوا فى هذا ن�ص االتفاقية املوقعة معهم حيث �أنها اتفاقية
خدمات فنية ,وفى احلقيقة �أن امل�شاركة فى عرف «بكتل» هى ال�سيطرة الكاملة على الإدارة
وامتالك �أكرث من  50%من ر�أ�س املال .
دعونا «بكتل» عدة مرات لال�شرتاك فى ن�شاط تنمية الأعمال فى م�صر والتن�سيق وتبادل
املعلومات� ,أو �أن ت�شرتك «�إنـ ـ ــبى» معهم فى االجتماعات اخلا�صة بتنمية الأعمال داخل القطاع
وامتنعت «بكتل» عن:
 تبادل املعلومات فى جمال تنمية الأعمال.	�إفادتنا بحقيقة �أهدافهم ون�شاطهم.عبور الفجوة التكنولوچية
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 عربنا بح�سن نية لنائب رئي�س جمموعة «بكتل» «الدون يات�س» (زوج ابنة بكتل) عن�شكوانا ظناً منا �أن هذا ت�صرف فردى و�أخرياً �أدركنا �أنها �سيا�سة خمططة.
نـ ـُمى �إىل علمنا بطريق ال�صدفة �أن «بكتل» تناف�سنا فى �شركات قطاع الإنتاج امل�شرتك وتدعى
فى نف�س الوقت �إنها تنفذ امل�شروعات باال�شرتاك مع «�إن ــبى» و�أن «بكتل» تدير « إ�ن ــبى».
ولقد لوحظ �أن «بكتل» حتتفظ لنف�سها دائما بن�صيب الأ�سد فيما ي�سند �إليها من �أعمال
من خالل «�إن ــبى»  ,وتنفذ هذه الأعمال باخلارج ما �أمكن (م�شروع ت�صميمات �شمال �أبو قري -
خدمات البرتوكيماويات ودرا�سات م�شروعات ا�ستغالل الرثوة املعدنية  -ودرا�سات جهاز تخطيط
الطاقة) ،فى جميع احلاالت مل ي�سمح لنا بامل�شاركة الفعلية فى العمل الفنى مبا ميكننا من
النمو الفنى واكت�ساب اخلربة  .وما ترك لنا كان دور اخلدمات الإدارية املحلية وحت�صيل الفواتري
اخلا�صة بهم.
 4التنمية التكنولوچية� :أحجمت «بكتل» عن تنمية «�إن ــبى» تكنولوچـياً �ش�أنها فى ذلك �ش�أن�سائر ال�شركات الأخرى ,وهذا لي�س بغريب حيث �أنهم يعتربون «�إن ــبى» مناف�ساً لهم فى ال�سوق
امل�صرى وال يعتربونها �شريكاً ,على حد قول �أحدهم "�أن قيام �شركة «�إن ــبى» ومنوها فنياً يعجل
بانح�سار دورنا" ورغم ت�أكيدنا لهم �أننا نرغب فى عالقة م�ستقرة طويلة �إال �أن هذا الت�أكيد مل
يغري �شيئاً.
وفى ظل ظروف الك�ساد اجتهت بع�ض ال�شركات �إىل خلق �أعمال من خالل ا�ستغالل حاجة
الدول النامية �إىل (تكوين كوادر و نقل تكنولوچـيا) و�أ�صبحت هذه العبارات �شعارات للت�سويق فى
هذه الدول مع مراعاة عدم حتقيق هذين الهدفني.
ودلت املمار�سة على عدم جدية «بكتل» فى تعيني خرباء على م�ستوى رفيع فى «�إنــبى» بغر�ض
نقل التكنولوچـيا وتدريب الكوادر و�ضمان جودة الإنتاج ,وذلك رغم تكرار �شكوانا وممار�ستنا
لل�ضغوط.
وكان مدير عام ال�شئون الهند�سية يقوم بدور ت�سويق موظفى «بكتل» وك�ضابط ات�صال وال
ميار�س دور املعلم الفنى ملر�ؤو�سيه ,وكلما طلبنا منه القيام ب�أعمال فنية قال �أن دوره �أن يدير
وير�أ�س املديرين الفنيني.
« 5بكتل» تتعامل مع نف�سها با�سم �شركتنا :ت�سللت «بكتل» �إىل بع�ض املواقع الهامة ,فعلى58
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�سـبـيـ ــل الـمثــال عي ـن ــت بع ــ�ض ال�شـ ــركات العـ ــامـ ـل ــة «بكت ــل» �أو بع ــ�ض الع ــام ــلي ــن مــن «بكت ــل»
لإدارة م�شروعاتها.
وبد أ� ه�ؤالء فى التعامل مع نظرائهم املديرين املعينني بـ «�إن ــبى» من «بكتل» ،وقد حدث فى
«�أ�سيوط» و«عجيبة» وكان خمططا �أن يحدث فى «برتوجت» و«الن�صر للبرتول».
وورد ما يلى بن�شرة «بكتل» الإخبارية ملوظفيها:
((فى عام 1985م التحمنا مع قطاع البرتول امل�صرى و�شغلنا مراكز الإدارة العليا فى
امل�ؤ�س�سـة امل�صريـة الوطنيـة للبتـرول ,وبعد ثالث تعاقدات متعاقبة مع �شركة «�سوكـو» فى خليج
الزيت �شغلت «بكتل» دور مدير امل�شروع ل�شركة«�أ�سيوط لتكرير البرتول» وجهاز تر�شيد الطاقة
وغريهم))
 6لقاءات القمة لإ�ضفاء ال�شرعية :حتر�ص �شركة «بكتل» كجزء من �سيا�ستها �أن تتقم�ص�شخ�صية ال�صديق على امل�ستوى الوزارى و ذلك حتى تدخل القطاع من �أو�سع الأبواب ,و ي�أتى هذا
من خالل زيارات كبار الر�ؤ�ساء لكبار امل�سئولني فى م�صر ,و عمل حفالت ا�ستقبال ي�شعر منها
املديرون و�أ�صحاب القرار بقوة �صالتهم ,وت�ستخدم هذه اللقاءات �أي�ضاً لإبعاد ال�شركات املناف�سة
االخرى ب�إيهامهم �أن «بكتل» لها و�ضع �سيا�سى خا�ص فى م�صر.
 7املندوب الإقليمى  :ي�شغل هذه الوظيفة «بيل بولز» وهى �شبيهه بوظيفة «مايلزالمب�سون» املندوب ال�سامى الربيطانى �أيام كان ذلك ,ويحر�ص «بولز» على �شرح وظيفته فى
م�صر كما يلى:
«�أننى �أتبع رئي�س �شركة «بكتل» مبا�شرة ب�سان فران�سي�سكو وال �أتدخل فى الأعمال اجلارية �أو
التنفيذية و لي�س ىل دور فى �أعمال املبيعات ,ووظيفتى هنا الت�أكد من ح�سن �سري الأمور ومراقبة
�أداء �أجهزة «بكتل» التنفيذية فى م�صر والت�أكد من ح�سن الأداء».
و�أ�ضاف �إىل هذا نائب رئي�س جمموعة «بكتل» الكربى «الدون ييت�س» :
�أن وظيفة «بولز» هى �أن يكون على عالقة باال�سم الأول مع م�ستوى القمة فى القطاعات
املختلفة فى م�صر.
وبعد �أن خدعنا هذا التنظيم الدقيق لفرتة ,تبني �أن «بولز» هو الرئي�س املحلى ل�شبكة «بكتل»
والذى يتابع ن�شاطها يومياً ,و�أت�ضح �أن �أدواره وقدراته خمابراتيه و�أنه يحتفظ ب�أعلى و�أغلى
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 عربنا بح�سن نية لنائب رئي�س جمموعة «بكتل» «الدون يات�س» (زوج ابنة بكتل) عن�شكوانا ظناً منا �أن هذا ت�صرف فردى و�أخرياً �أدركنا �أنها �سيا�سة خمططة.
نـ ـُمى �إىل علمنا بطريق ال�صدفة �أن «بكتل» تناف�سنا فى �شركات قطاع الإنتاج امل�شرتك وتدعى
فى نف�س الوقت �إنها تنفذ امل�شروعات باال�شرتاك مع «�إن ــبى» و�أن «بكتل» تدير « إ�ن ــبى».
ولقد لوحظ �أن «بكتل» حتتفظ لنف�سها دائما بن�صيب الأ�سد فيما ي�سند �إليها من �أعمال
من خالل «�إن ــبى»  ,وتنفذ هذه الأعمال باخلارج ما �أمكن (م�شروع ت�صميمات �شمال �أبو قري -
خدمات البرتوكيماويات ودرا�سات م�شروعات ا�ستغالل الرثوة املعدنية  -ودرا�سات جهاز تخطيط
الطاقة) ،فى جميع احلاالت مل ي�سمح لنا بامل�شاركة الفعلية فى العمل الفنى مبا ميكننا من
النمو الفنى واكت�ساب اخلربة  .وما ترك لنا كان دور اخلدمات الإدارية املحلية وحت�صيل الفواتري
اخلا�صة بهم.
 4التنمية التكنولوچية� :أحجمت «بكتل» عن تنمية «�إن ــبى» تكنولوچـياً �ش�أنها فى ذلك �ش�أن�سائر ال�شركات الأخرى ,وهذا لي�س بغريب حيث �أنهم يعتربون «�إن ــبى» مناف�ساً لهم فى ال�سوق
امل�صرى وال يعتربونها �شريكاً ,على حد قول �أحدهم "�أن قيام �شركة «�إن ــبى» ومنوها فنياً يعجل
بانح�سار دورنا" ورغم ت�أكيدنا لهم �أننا نرغب فى عالقة م�ستقرة طويلة �إال �أن هذا الت�أكيد مل
يغري �شيئاً.
وفى ظل ظروف الك�ساد اجتهت بع�ض ال�شركات �إىل خلق �أعمال من خالل ا�ستغالل حاجة
الدول النامية �إىل (تكوين كوادر و نقل تكنولوچـيا) و�أ�صبحت هذه العبارات �شعارات للت�سويق فى
هذه الدول مع مراعاة عدم حتقيق هذين الهدفني.
ودلت املمار�سة على عدم جدية «بكتل» فى تعيني خرباء على م�ستوى رفيع فى «�إنــبى» بغر�ض
نقل التكنولوچـيا وتدريب الكوادر و�ضمان جودة الإنتاج ,وذلك رغم تكرار �شكوانا وممار�ستنا
لل�ضغوط.
وكان مدير عام ال�شئون الهند�سية يقوم بدور ت�سويق موظفى «بكتل» وك�ضابط ات�صال وال
ميار�س دور املعلم الفنى ملر�ؤو�سيه ,وكلما طلبنا منه القيام ب�أعمال فنية قال �أن دوره �أن يدير
وير�أ�س املديرين الفنيني.
« 5بكتل» تتعامل مع نف�سها با�سم �شركتنا :ت�سللت «بكتل» �إىل بع�ض املواقع الهامة ,فعلى58
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�سـبـيـ ــل الـمثــال عي ـن ــت بع ــ�ض ال�شـ ــركات العـ ــامـ ـل ــة «بكت ــل» �أو بع ــ�ض الع ــام ــلي ــن مــن «بكت ــل»
لإدارة م�شروعاتها.
وبد أ� ه�ؤالء فى التعامل مع نظرائهم املديرين املعينني بـ «�إن ــبى» من «بكتل» ،وقد حدث فى
«�أ�سيوط» و«عجيبة» وكان خمططا �أن يحدث فى «برتوجت» و«الن�صر للبرتول».
وورد ما يلى بن�شرة «بكتل» الإخبارية ملوظفيها:
((فى عام 1985م التحمنا مع قطاع البرتول امل�صرى و�شغلنا مراكز الإدارة العليا فى
امل�ؤ�س�سـة امل�صريـة الوطنيـة للبتـرول ,وبعد ثالث تعاقدات متعاقبة مع �شركة «�سوكـو» فى خليج
الزيت �شغلت «بكتل» دور مدير امل�شروع ل�شركة«�أ�سيوط لتكرير البرتول» وجهاز تر�شيد الطاقة
وغريهم))
 6لقاءات القمة لإ�ضفاء ال�شرعية :حتر�ص �شركة «بكتل» كجزء من �سيا�ستها �أن تتقم�ص�شخ�صية ال�صديق على امل�ستوى الوزارى و ذلك حتى تدخل القطاع من �أو�سع الأبواب ,و ي�أتى هذا
من خالل زيارات كبار الر�ؤ�ساء لكبار امل�سئولني فى م�صر ,و عمل حفالت ا�ستقبال ي�شعر منها
املديرون و�أ�صحاب القرار بقوة �صالتهم ,وت�ستخدم هذه اللقاءات �أي�ضاً لإبعاد ال�شركات املناف�سة
االخرى ب�إيهامهم �أن «بكتل» لها و�ضع �سيا�سى خا�ص فى م�صر.
 7املندوب الإقليمى  :ي�شغل هذه الوظيفة «بيل بولز» وهى �شبيهه بوظيفة «مايلزالمب�سون» املندوب ال�سامى الربيطانى �أيام كان ذلك ,ويحر�ص «بولز» على �شرح وظيفته فى
م�صر كما يلى:
«�أننى �أتبع رئي�س �شركة «بكتل» مبا�شرة ب�سان فران�سي�سكو وال �أتدخل فى الأعمال اجلارية �أو
التنفيذية و لي�س ىل دور فى �أعمال املبيعات ,ووظيفتى هنا الت�أكد من ح�سن �سري الأمور ومراقبة
�أداء �أجهزة «بكتل» التنفيذية فى م�صر والت�أكد من ح�سن الأداء».
و�أ�ضاف �إىل هذا نائب رئي�س جمموعة «بكتل» الكربى «الدون ييت�س» :
�أن وظيفة «بولز» هى �أن يكون على عالقة باال�سم الأول مع م�ستوى القمة فى القطاعات
املختلفة فى م�صر.
وبعد �أن خدعنا هذا التنظيم الدقيق لفرتة ,تبني �أن «بولز» هو الرئي�س املحلى ل�شبكة «بكتل»
والذى يتابع ن�شاطها يومياً ,و�أت�ضح �أن �أدواره وقدراته خمابراتيه و�أنه يحتفظ ب�أعلى و�أغلى
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مظهر حتى ي�ستطيع �أن ميار�س دور خماطبة م�ستوى القمة فقط دون الهبوط �إىل امل�ستويات
الأقل.

التعاقد املبا�شر مع ذوى الـخربة

الحظنا �أن كل من �أمت مهمته لدينا مت اال�ستغناء عنه ،ومل يعد �إىل عمله الأ�صلى ب�شركته.
ولعل الو�ضع املتدهور لل�شركة كان �أحد �أ�سباب اتباع �سيا�سة ت�صدير الأزمات ,وخلق ج ٍو من التوتر
الدائم ,وال�ضغط لتعيني �أكرب عدد من الأجانب فى م�صر.

جل�أت �إىل عمل حملة لتوظيف كوادر متخ�ص�صة من الواليات املتحدة ,و�ساعد على هذا �أن
ال�شركات الهند�سية هناك حتتفظ بعدد العاملني الالزم حلجم الأعمال اجلارية واملتوقعة فقط,
وتوفر العمالة غري املطلوبة حتى ال تت�سبب �أعبا�ؤهم املالية فى خ�سائر فى ميزانية ال�شركة.
فكانت فرتات هبوط حجم الأعمال بال�شركات الكربى بالواليات املتحدة هى الأن�سب حلمالت
التوظيف.
وقد �ساعد من ا�ستطعنا اختيارهم وتوظيفهم على خلق توازن مع �شركة «بكتل» و�أعطى
«�إنبى» قدراً من اال�ستقاللية وال�سيادة ,ف�ض ً
ال عن دعم ا�ستكمال م�سرية النمو الفنى وفى حجم
الأعمال.
توليت هذه احلملة �شخ�صياً ب�إعالنات بال�صحف بهيو�سنت ولو�س �أجنلو�س و�شيكاغو
ونيوجر�سى .و�أ�سفرت عن تعيني العدد املطلوب لأن�شطة �إدارة امل�شروعات والإ�شراف على تنفيذ
ل فراغاً هاماً فى
الرتكيبات والتوريدات وت�صميم العمليات ,وكان �أهمهم «دون رولينج» الذى م أ
جمال �إدارة امل�شروعات وتوىل �إدارة بع�ضها.
كان «رولينج» معروفا بهيو�سنت لأنه �أحد ثالثة كانوا ميلكون �شركة «رانديل» الهند�سية
واملتخ�ص�صة فى ت�صميم م�شروعات الغازات ,وقد باع ه�ؤالء ال�شركة �إىل «الم�س».
كذلك جنحت فى اختيار وتعيني «بوب هوبر» بالتعاقد املبا�شر خالل مقابلة معه بهيو�سنت
ليتوىل وظيفة مدير �إدارة التحكم بال�شركة وهى من الأن�شطة الهامة والتى حدث فيها تطور
تكنولوجى كبري وطلب على املتخ�ص�صني فى هذا املجال .و�إ�ستمر «بوب هوبر» فى هذا املوقع
ل�سنوات وكان له دور هام فى تعليم ال�شباب والإ�شراف الفنى على العمل والت�أكد من جودة املنتج
الهند�سى .هذا بالإ�ضافة �إىل خرباء �آخرين.
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فل�سفة الإدارة

اخرتنا لفل�سفة الإدارة الأ�سلوب الأبوى الذى يتفق مع تركيب الإن�سان امل�صرى ال�شرقى،
ويتفق �أي�ضاً مع طبيعة ن�شاط يعتمد على عقول وجهد العاملني وم�ستوى عطاء العاملني
وقدراتهم .وقد عزز هذا الأ�سلوب روح االنتماء حيث اهتمت ال�شركة بتكوين الفرد علمياً وعائلياً
وتوفري قدر هام من ت�أمني متطلباته املعي�شية مثل توفري امل�سكن و�شراء ال�سيارة والرعاية الطبية
والت�أمني وتوفري و�سائل االنتقال اجلماعية ومكان متميز للعمل وم�صايف للعاملني و�أ�سرهم،
بالإ�ضافة �إىل ربط احلوافز بالأداء ومدة اخلدمة.
وفى الواقع �أن هذه الفل�سفة تتفق مع طبيعة الإن�سان امل�صرى الذى ن�ش�أ فى جمتمعات
لها تراث دينى وقبلى وعائلى متوارث .وهو تراث يجب احلفاظ عليه لأنه يكر�س االنتماء �إىل
اجلماعة والوطن ،فالإن�سان ي�شعر بالأمان ويبذل �أح�سن ما عنده عندما حتت�ضنه اجلماعة
الكربى �سواء كانت �شركة �أو قطاع �أو الوطن.
واالنتماء �إىل جماعة راقية وناجحة يولد الإعتزاز بالذات واحلر�ص على ا�ستمرار هذا
النجاح والقوة والرقى الذى ينعك�س على �أع�ضائها ،وفى اعتقادى �أن هدم هذه املفاهيم حتت �أى
�إدعاء �أو م�سمى هو هدم ل�شعب ووطن.
ولقد وجدت هذا الإعتزاز بالإنتماء واحلر�ص على اجلماعة والتفانى فى خدمة ال�شركة
وا�ضحاً فى ال�شركات اليابانية ،بل وجدت لديهم نوعاً من التكافل حيث يحمل الأقوياء الأع�ضاء
الأ�ضعف فى �إطار ت�ضامن الفريق واملحبة والإن�سانية ،وهو غري وارد فى ال�شركات الأمريكية.
فانخراط و�إندماج الفرد فى فريق عمل كع�ضو نا�شط ومنتج مكمل هو �أحد �أهم �أ�سباب النجاح
فى ال�صناعة .وتعترب فردية امل�صرى �أحد معوقات التقدم .ويعانى املجتمع امل�صرى وغريه من
الـمجتمع ــات ال�شبيـ ـ ـه ــة من ع ــدم ق ــدرة الف ــرد على حتقي ــق ذات ــه مــن خـ ــالل جن ــاح اجل ـم ــاعــة
�أو ال�شركة �أو امل�شروع �أو فريق العمل �أ ًّيا كان ،فال�شركات الهند�سية العاملية هى جمتمعات من مئات
املتخ�ص�صني فى �شتى املجاالت يعملون داخل منظومات لها قيادات تر�أ�سها قيادات �أخرى .ومدير
امل�شروع م�سئول عن الإجناز وحتقيق الهدف �أما املدير الفنى والهند�سى فكل منهما م�سئول عن
م�ستوى جودة الأداء وكفايته ،ويحكم الأداء فى خمتلف الأعمال تخ�صي�ص �ساعات عمل ت�صب
فى موازنة امل�شروع و�ساعات العمل هى �أموال وجتاوزها يعنى ق�صوراً فى الأداء وي�سبب خ�سارة
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لل�شركة �أو امل�شروع.
واملنتج الهند�سى هو ت�صميمات كاملة لوحدات برتولية ( غازات ،تكرير ،من�صات بحرية،
نقل ،وتوزيع� ...إلخ) جميعها �أعمال ال حتتمل �أى خط أ� لأن �أخطاء الت�صميم قد ت�ؤدى �إىل
انفجارات �أو حرائق �أو انهيارات وخ�سائر ب�شرية ومادية ج�سيمة .ويتحمل رئي�س ال�شركة فى هذه
احلالة امل�سئولية اجلنائية والقانونية �أمام النيابة العامة ف�ض ً
ال عن انهيار �سمعة ال�شركة مبا
يق�ضى على م�ستقبلها كمقاول يعتمد فى دخله على ما ي�ستطيع احل�صول عليه من م�شروعات
من ال�شركات العاملة ،ونظراً ل�صعوبة وج�سامة هذه املخاطر ف�إن الدول النامية تف�ضل �أال تدخل
فى هذا املجال و�أن ترتكه لل�شركات الهند�سية العاملية املعروفة بالدول ال�صناعية املتقدمة.
التنظيم ال�شجرى:

مل نتبع التنظيمات وامل�سميات ال�سائدة فى ال�شركات العاملة �أو �شركات القطاع العام لأنها
غري منا�سبة لنا ،و�أبقينا على التنظيم ال�سائد فى ال�شركات الهند�سية العاملية ،وهو تنظيم �أفقى
يخ�ضع الرائد الهند�سى الذى يقود جمموعة من املهند�سني الإخ�صائني لإ�شراف فنى من مديره
املبا�شر امل�سئول عن �صحة الإنتاج الهند�سى كما يخ�ضع مل�ساءلة مدير امل�شروع عن كم الإنتاج
وتوقيتاته و�ساعات العمل املن�صرفة.
االنخراط فى منظومة العمل الفريقى:

�إذا كان بناء الفريق هاماً فى ال�صناعة عموماً فهو حيوى فى �شركة هند�سية ع�صرية،
وانخراط الإن�سان فى فريق عمل يخ�ضع ل�ضوابط حمددة ويحتاج �إىل تربية .والعملية الرتبوية
مطلوبة �أي�ضاً فى الدول ال�صناعية� ،إال �أنها �أ�صعب فى املجتمع امل�صرى.
ولكى نحقق هذه الرتبية ،وندمج الفرد فى اجلماعة حددنا �أن جناح فريق امل�شروع فى
حتقيق �أهداف امل�شروع ي�ؤدى �إىل توزيع جزء من �أرباح ال�شركة فى هذا امل�شروع كمكاف�آت على من
�شاركوا فيه طبقاً ل�ساعات العمل املن�صرفه وم�ستوى الأداء.
وا�ستحدثنا نظاماً للحوافز كن�سبة من املرتب الأ�سا�سى ت�صرف فقط �إذا حققت ال�شركة
�أرباحاً فى �أى �شهر .بد�أت هذه الن�سبة بـ  25٪من املرتب وزادت فيما بعد .ونظراً الرتفاع مرتبات
العاملني التعاقدية فقد كان هذا احلافز دافعاً للعاملني لالندماج فى العمل اجلماعى� ،إ�ضافة
�إىل ذلك ا�ستحدثنا نظام احلافز ال�شهرى املتغري طبقاً للتقييم ال�شهرى و�إنتاجية و�أداء الفرد.
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فل�سفة الإدارة
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كذلك اهتممنا بالتوعية ب�أهداف ال�شركة ور�سالتها الوطنية والتكنولوچية ،وهو جانب
معنوى هام �ساعد على تعميق روح العطاء والبذل واالعتزاز والإنتماء.
نظام تقييم الأداء

طبقنا نف�س النظام املطبق فى �شركة «برون» بالواليات املتحدة والذى ميكن من تقييم
م�ستوى الفرد بدقة رقمية طبقاً ملعايري حمددة ال تخ�ضع العتبارات �شخ�صية �أو غري مو�ضوعية.
وي�سمح هذا النظام �أي�ضاً ب�أن ينبه الرئي�س �إىل ا�ستحقاق �أى فرد من فريق العمل للرتقية.
جوائز الأداء املثالى

ا�ستحدثنا جائزة الأداء املثاىل التى متنح �سنوياً لواحد فقط ممن متيزوا بجالء فى الإ�سهام،
بناءاً على ن�شاط ال�شركة و طبقاً ملعايري و�ضعت لذلك.
الن�شرة الإخبارية

ا�ستحدثنا ن�شرة �إنـ ــبى الإخبارية ،وهى ن�شرة �شهرية تعر�ض ن�شاط ال�شركة و�أخبارها وعر�ض
لبع�ض �أخبار العاملني بها خالل ال�شهر .وكان لهذه الن�شرة الإعالمية توزيع وا�س ًٌع داخل م�صر
وخارجها ،نتيجة لنجاح الفكرة �أن �أخذت بها تباعاً �شركات قطاع البرتول ،وتعترب بجانب دورها
الإعالمى �سج ً
ال لإجنازات ال�شركة.
بناء الإن�سان :اال�ستثمار فى امل�ستقبل

كان �أحد �أهم �أ�سباب النجاح هو التدقيق فى اختيار ال�صفوة من ال�شباب ،فاال�ستثمار فى بناء
الإن�سان هو �أف�ضل ما ميكن ت�أديته مل�صر .وهو ا�ستثمار فى امل�ستقبل وبناء �أمة وهو مكلف ،وقد
ا�ستفادت منه الدول العربية التى ا�ستعانت بكوادر ال�شركة ذات اخلربات ،رمبا على ح�ساب ال�شركة
الأم نف�سها.
ورغم �أهمية هذا اال�ستثمار �إال �أنه يجب �أن يكون له جدوى اقت�صادية �أي�ضاً.
ولهذا ف�إن االرتباط بال�شركة يتيح اال�ستفادة من برامج الرعاية االجتماعية والتكوين،
وترك العمل يت�سبب فى خ�سارة م�ستقبلية ،و�سداد غرامات مالية نظري تكلفة التكوين والتدريب
فى اخلارج.
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ال�سفر للخارج

جعلنا من ال�سفر للخارج فر�صة هامة للتكوين واكت�ساب اخلربة غالباً على م�شروع من
امل�شروعات اجلارية� .سافر البع�ض على برامج منح ال�سالم �إىل الواليات املتحدة ملدة ع�شرة
�شهور ،ن�صفها درا�سة فى �إحدى اجلامعات املتميزة ،والباقى للتدريب ب�إحدى ال�شركات الهند�سية
الأمريكية.
وكان ال�سفر لأوروبـا والواليات املتحدة للعمل على م�شروعات ال�شركة �أي�ضاً فر�صة لتكوين
مدخرات من بدل ال�سفر ،تكون حافز اً على عدم ال�سعى للعمل باخلارج .و�أحياناً كانت متتد مهمة
العمل فى هذه ال�سفريات �إىل عدة �شهور.
برنامج بناء ال�شركة وتنميتها

و�ضعنا �أمام قيادات ال�شركة حتديات هامة جنحوا فى �إجتيازها ،ي�أتى على ر�أ�س هذه
التحديات  :تنمية ال�شركة تكنولوجياً �أفقياً ور�أ�سياً ،وكان بتو�سع �أوجه الن�شاط ر�أ�سياً من
ت�صميمات هند�سية فقط �إىل تنفيذ م�شروعات ت�سليم مفتاح ،مما تطلب �إن�شاء �إدارات للإ�شراف
على التنفيذ والرتكيبات وكذلك التوريدات �شاملة ال�شراء واملتابعة والت�شهيل والتفتي�ش والنقل
البحرى والداخلى ،وكذلك متويل امل�شروعات والتعاقد بال�سعر ال�شامل.
وكذلك تنمية الن�شاط �أفقياً باكت�ساب القدرة على ت�صميم م�شروعات �إنتاج البرتول وعمليات
الغازات واملن�صات البحرية والبرتوكيماويات.
قمنا بتكوين احتياطيات من فائ�ض نتائج الأعمال ا�ستخدمت فى �شراء احتياجاتنا من
و�سائل العمل ك�شبكات الكمبيوتر وبناء املبنى احلاىل املجهز ملمار�سة الن�شاط ب�أحدث الو�سائل
العاملية.
كما قمنا بتنمية ر�أ�س مال ال�شركة التقنى من �أ�صول هند�سية غري متاحة وغري من�شورة،
مبا يلبى احتياجات ممار�سة الن�شاط وتو�سعاته ،وكان هذا من �أهم و�أ�صعب التحديات .وحافظنا
على قنوات حية لتغذية اكت�ساب املعرفة التكنولوچـية ب�أ�سلوب اال�شرتاك مع ال�شركات العاملية
على ت�صميم وتنفيذ م�شروعات برتولية مب�صر �أو باكت�ساب املعرفة من العمل مع ال�شركات
البرتولية العالـمية �أو بالـدخــول فى م�ش ــاركـات بال�شرك ــة (بـراون �آند روت) �أو ب�إنت ــاج هذه
الربامج والأ�صـ ــول ذاتياً.
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الغازات واملن�صات البحرية والبرتوكيماويات.
قمنا بتكوين احتياطيات من فائ�ض نتائج الأعمال ا�ستخدمت فى �شراء احتياجاتنا من
و�سائل العمل ك�شبكات الكمبيوتر وبناء املبنى احلاىل املجهز ملمار�سة الن�شاط ب�أحدث الو�سائل
العاملية.
كما قمنا بتنمية ر�أ�س مال ال�شركة التقنى من �أ�صول هند�سية غري متاحة وغري من�شورة،
مبا يلبى احتياجات ممار�سة الن�شاط وتو�سعاته ،وكان هذا من �أهم و�أ�صعب التحديات .وحافظنا
على قنوات حية لتغذية اكت�ساب املعرفة التكنولوچـية ب�أ�سلوب اال�شرتاك مع ال�شركات العاملية
على ت�صميم وتنفيذ م�شروعات برتولية مب�صر �أو باكت�ساب املعرفة من العمل مع ال�شركات
البرتولية العالـمية �أو بالـدخــول فى م�ش ــاركـات بال�شرك ــة (بـراون �آند روت) �أو ب�إنت ــاج هذه
الربامج والأ�صـ ــول ذاتياً.
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لعل من �أهم واجبات القيادة حتديد ر�سالة ال�شركة و�أهدافها.
فكانت الر�سالة �أننا �شركة وطنية تعمل فى جمال التنمية التكنولوچية خلدمة م�صر وقطاع
البرتول.
�أما الأهداف فكانت فى النمو �أفقياً ور�أ�سياً لت�صبح �شركة هند�سية عاملية بذات الأ�صول
التقنية والكوادر وو�سائل العمل وتنتج ذات املنتج املناف�س داخل وخارج م�صر .ولتحقيق هذه
الأهداف عملت ال�شركة بذات �أ�سلوب العمل الذى تعمل به ال�شركات الأمريكية املعروفة،
وتتفاعل مع املجتمع الدوىل املتقدم من منطلق امل�صالح امل�شرتكة مبنطق �أننا منلك �سوقاً هاماً
للم�شروعات بقطاع البرتول ،وعلى ال�شركات العاملية الراغبة فى دخوله اال�شرتاك مع «�إنـبى»
 ال�شركة الوطنية  -فى عمل م�شرتك وهذا الفكر العقالنى الب�سيط هو مفتاح احل�صول علىالتكنولوچيا وتطوير ال�صناعة امل�صرية وتنمية القدرات التكنولوچـية الذاتية الوطنية ،وهو
مو�ضوع هام يجب �أن يدخل فى ا�سرتاتيچيات الدولة و�سيا�ستها.
التكنولوچيا

�أ�سرار هند�سة ت�صميم ال�صناعات البرتولية والكيماوية غري متاحة �ش�أنها �ش�أن نتائج
البحوث ال�صناعية ،ويحتفظ بها عدد قليل جداً من ال�شركات املتخ�ص�صة العاملية ،ومعظمها
�شركات �أمريكية �أو �أمريكية الأ�صل .ومن هنا كان التحدى الأكرب وهو امتالك وحتديث ر�صيد
جيد من هذه التكنولوچـيا التى ال تباع وال ت�شرتى .واتبعنا نف�س الأ�سلوب الذى تعلمت به
ال�شركات الهند�سية الأوروبية واليابانية.
الآليـات
 .1املراقبة واملتابعة :

ملا كانت ال�شركة حديثة العهد مبجال التخ�ص�ص وخربة كوادرها حمدودة ،كان �ضرورياً
متابعة ومراقبة الأداء وتنفيذ الأعمال عن قرب لتفادى حدوث �أخطاء �أو ت�أخري فى تنفيذ
التعاقدات مع العمالء .وي�سمح نظام عمل ال�شركة بذلك من خالل �إدارة مراقبة امل�شروعات
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التى تتابع دورياً تقدم الأعمال مقارنة بالربنامج الزمنى التعاقدى والتكلفة الفعلية مقارنة
باملخططة.
كان على الع�ضو املنتدب �أن يدير ال�شركة فنياً و�إدارياً لتدارك اخلط أ� وت�صحيحه قبل ت�سربه
�أو ا�ستفحاله ولت�صويب م�سار امل�شروعات اجلارية وتدارك �أى ت�أخري قبل �أن يكون ذلك م�ستحي ً
ال،
الإدارة هنا كانت تطبيقاً لنظام توكيد اجلودة وكفاية الأداء� ،أى �أن مديرى الإدارات وامل�شروعات
لهم كل ال�صالحيات وال�سلطات ملبا�شرة م�سئولياتهم مع مالحظة �أن رئا�سة ال�شركة تراقب
الأداء� ،سواء من خالل التقارير العادية والفنية التى ي�صدرونها� ،أو من خالل تقارير �أجهزة
الرقابة الداخلية املالية والفنية� ،أو من خالل الإطالع على �صور املرا�سالت املتبادلة مع العمالء
وهم �أ�صحاب امل�شروعات .وملا كان من امل�ستحيل على رئي�س ال�شركة �أن يطلع على هذ الكم الهائل
من الأوراق واملعلومات فقد ا�ستحدثنا وحدة فنية تتبع رئي�س ال�شركة مبا�شرة على م�ستوى جيد
يكون عملها قراءة ودرا�سة ومتابعة جميع هذه الأوراق وعر�ض ملخ�ص دقيق على رئا�سة ال�شركة
يومياً فى اجتماع ال�صباح اليومى .اكت�سب �أع�ضاء هذه الوحدة خربات فريدة من واقع درا�سة كل
ما يرد لهم ونقده وحتليله  -و�أ�سمينا هذه الوحدة .Staff Operations
و�ضم هذا املكتب الفنى نخبة من املهند�سني «�سامى مر�سى» و«فخرى عيد» و«�أ�سامة
كمال» و«�إمام ال�سعيد» و�آخرين ،كانت مدر�سة ممتازة �أهلت ه�ؤالء لتوىل مراكز هامة
فى قطاع البرتول .ويتوىل الآن املهند�س «فخرى عيد» رئا�سة ال�شركة كرئي�س جمل�س
الإدارة والع�ضو املنتدب .وا�ستطاع �أن يحقق عالمة هامة على الطريق بالتعاقد على
م�شروعات برتولية هامة باململكة العربية ال�سعودية وڤـنزويال بع�ضها ت�سليم مفتاح.
وعلى التوازى كنا نعقد اجتماعات �شهرية لكل م�شروع ،يعر�ض فيه مدير امل�شروع
موقف العمل وما حدث فيه من تقدم خالل ال�شهر وم�شاكل التنفيذ التقنية و�أ�سلوبه
وخططه حللها .ويح�ضر هذه االجتماعات القيادات الفنية املتخ�ص�صة واملهند�س
املعني من قبل �إدارة مراقبة امل�شروعات .وتكون هذه الفر�صة للتدخل للت�صويب والتعرف على
الأداء �أو تغيري مدير امل�شروع �إذا تبني �أنه لن يكون قادراً على حتقيق الهدف التعاقدى.
ويعر�ض مدير الإدارة على رئا�سة ال�شركة فى اجتماعات خا�صة ما حتقق فى بناء وتنمية
�إدارته فنياً� ،سواء بت�أليف برامج كمبيوتر �أو �شرائها �أو ببناء وتكوين كوادر فنية عالية امل�ستوى �أو
بتو�سيع دائرة الن�شاط ،وكانت هذه التقارير من معايري قيا�س �أداء املديرين ومكاف�آتهم.
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لعل من �أهم واجبات القيادة حتديد ر�سالة ال�شركة و�أهدافها.
فكانت الر�سالة �أننا �شركة وطنية تعمل فى جمال التنمية التكنولوچية خلدمة م�صر وقطاع
البرتول.
�أما الأهداف فكانت فى النمو �أفقياً ور�أ�سياً لت�صبح �شركة هند�سية عاملية بذات الأ�صول
التقنية والكوادر وو�سائل العمل وتنتج ذات املنتج املناف�س داخل وخارج م�صر .ولتحقيق هذه
الأهداف عملت ال�شركة بذات �أ�سلوب العمل الذى تعمل به ال�شركات الأمريكية املعروفة،
وتتفاعل مع املجتمع الدوىل املتقدم من منطلق امل�صالح امل�شرتكة مبنطق �أننا منلك �سوقاً هاماً
للم�شروعات بقطاع البرتول ،وعلى ال�شركات العاملية الراغبة فى دخوله اال�شرتاك مع «�إنـبى»
 ال�شركة الوطنية  -فى عمل م�شرتك وهذا الفكر العقالنى الب�سيط هو مفتاح احل�صول علىالتكنولوچيا وتطوير ال�صناعة امل�صرية وتنمية القدرات التكنولوچـية الذاتية الوطنية ،وهو
مو�ضوع هام يجب �أن يدخل فى ا�سرتاتيچيات الدولة و�سيا�ستها.
التكنولوچيا

�أ�سرار هند�سة ت�صميم ال�صناعات البرتولية والكيماوية غري متاحة �ش�أنها �ش�أن نتائج
البحوث ال�صناعية ،ويحتفظ بها عدد قليل جداً من ال�شركات املتخ�ص�صة العاملية ،ومعظمها
�شركات �أمريكية �أو �أمريكية الأ�صل .ومن هنا كان التحدى الأكرب وهو امتالك وحتديث ر�صيد
جيد من هذه التكنولوچـيا التى ال تباع وال ت�شرتى .واتبعنا نف�س الأ�سلوب الذى تعلمت به
ال�شركات الهند�سية الأوروبية واليابانية.
الآليـات
 .1املراقبة واملتابعة :

ملا كانت ال�شركة حديثة العهد مبجال التخ�ص�ص وخربة كوادرها حمدودة ،كان �ضرورياً
متابعة ومراقبة الأداء وتنفيذ الأعمال عن قرب لتفادى حدوث �أخطاء �أو ت�أخري فى تنفيذ
التعاقدات مع العمالء .وي�سمح نظام عمل ال�شركة بذلك من خالل �إدارة مراقبة امل�شروعات
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التى تتابع دورياً تقدم الأعمال مقارنة بالربنامج الزمنى التعاقدى والتكلفة الفعلية مقارنة
باملخططة.
كان على الع�ضو املنتدب �أن يدير ال�شركة فنياً و�إدارياً لتدارك اخلط أ� وت�صحيحه قبل ت�سربه
�أو ا�ستفحاله ولت�صويب م�سار امل�شروعات اجلارية وتدارك �أى ت�أخري قبل �أن يكون ذلك م�ستحي ً
ال،
الإدارة هنا كانت تطبيقاً لنظام توكيد اجلودة وكفاية الأداء� ،أى �أن مديرى الإدارات وامل�شروعات
لهم كل ال�صالحيات وال�سلطات ملبا�شرة م�سئولياتهم مع مالحظة �أن رئا�سة ال�شركة تراقب
الأداء� ،سواء من خالل التقارير العادية والفنية التى ي�صدرونها� ،أو من خالل تقارير �أجهزة
الرقابة الداخلية املالية والفنية� ،أو من خالل الإطالع على �صور املرا�سالت املتبادلة مع العمالء
وهم �أ�صحاب امل�شروعات .وملا كان من امل�ستحيل على رئي�س ال�شركة �أن يطلع على هذ الكم الهائل
من الأوراق واملعلومات فقد ا�ستحدثنا وحدة فنية تتبع رئي�س ال�شركة مبا�شرة على م�ستوى جيد
يكون عملها قراءة ودرا�سة ومتابعة جميع هذه الأوراق وعر�ض ملخ�ص دقيق على رئا�سة ال�شركة
يومياً فى اجتماع ال�صباح اليومى .اكت�سب �أع�ضاء هذه الوحدة خربات فريدة من واقع درا�سة كل
ما يرد لهم ونقده وحتليله  -و�أ�سمينا هذه الوحدة .Staff Operations
و�ضم هذا املكتب الفنى نخبة من املهند�سني «�سامى مر�سى» و«فخرى عيد» و«�أ�سامة
كمال» و«�إمام ال�سعيد» و�آخرين ،كانت مدر�سة ممتازة �أهلت ه�ؤالء لتوىل مراكز هامة
فى قطاع البرتول .ويتوىل الآن املهند�س «فخرى عيد» رئا�سة ال�شركة كرئي�س جمل�س
الإدارة والع�ضو املنتدب .وا�ستطاع �أن يحقق عالمة هامة على الطريق بالتعاقد على
م�شروعات برتولية هامة باململكة العربية ال�سعودية وڤـنزويال بع�ضها ت�سليم مفتاح.
وعلى التوازى كنا نعقد اجتماعات �شهرية لكل م�شروع ،يعر�ض فيه مدير امل�شروع
موقف العمل وما حدث فيه من تقدم خالل ال�شهر وم�شاكل التنفيذ التقنية و�أ�سلوبه
وخططه حللها .ويح�ضر هذه االجتماعات القيادات الفنية املتخ�ص�صة واملهند�س
املعني من قبل �إدارة مراقبة امل�شروعات .وتكون هذه الفر�صة للتدخل للت�صويب والتعرف على
الأداء �أو تغيري مدير امل�شروع �إذا تبني �أنه لن يكون قادراً على حتقيق الهدف التعاقدى.
ويعر�ض مدير الإدارة على رئا�سة ال�شركة فى اجتماعات خا�صة ما حتقق فى بناء وتنمية
�إدارته فنياً� ،سواء بت�أليف برامج كمبيوتر �أو �شرائها �أو ببناء وتكوين كوادر فنية عالية امل�ستوى �أو
بتو�سيع دائرة الن�شاط ،وكانت هذه التقارير من معايري قيا�س �أداء املديرين ومكاف�آتهم.
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 .2الإختيار:

ملا كانت ال�شركة تعتمد على العن�صر الب�شرى فى مزاولة ن�شاطها ،ف�إن هذا العن�صر هو ر�أ�س
املال احلقيقى لل�شركة ،وملا كانت �إدارة ال�شركة �ست�ستثمر املال والوقت واجلهد فى بناء الإن�سان
�إىل �أن ي�صل �إىل م�ستوى نظريه فى ال�شركات العاملية ،كان علينا �أن نختار النبهاء والواعدين
من �شباب م�صر .وكانت عملية االنتقاء هامة ودقيقة و�شملت البحث فى اجلوانب ال�شخ�صية
والطموحات والن�ش�أة ودرجة الذكاء واملظهر العام طبقاً للنظام املتبع فى ال�شركات املثيلة فى
الغرب.
 .3البناء امل�ؤ�س�سى و االحتياج �إلى �أهل املعرفة:

�إن اخلربة والتكنولوچيا والعلم كلها عنا�صر املعرفة التى ميلكها اخلرباء واملتخ�ص�صون,
كل فى جماله .اخلبري املعار من �شركة كربى ي�ستطيع الرجوع �إىل �شركته لكى متده باملعلومات
التى يحتاجها� ,أما اخلبري املتعاقد مبا�شرة فيعتمد �أ�سا�ساً على خربته و معلوماته.
واخلرباء املمتازون الذين وفقنا فى تعيينهم كانوا مك�سباً كبرياً لل�شركة ولعبوا دوراً هاماً فى
تعليم مهند�سينا ال�شباب ومراجعة نتائج الأعمال لتحقيق اجلودة وامل�ستوى وفى تطوير النظم.
بع�ضهم تعاقدنا معه بالتعاقد املبا�شر و �آخرون كانوا ممن �أعريوا من ال�شركات التى تعاقدنا
معها ,وفى كثري من الأحيان كان املر�شحون من قبل ال�شركات الأجنبية دون امل�ستوى وممن
ترغب �شركاتهم فى التخل�ص منهم �أو �إنهاء تعاقداتهم.

معدات ب�أ�سعار �أرخ�ص من الأ�سعار الواردة فى عرو�ض ال�شركات لبالد ال�شرق الأو�سط� ,إ�ضافة
�إىل عدم طلب خطابات اعتماد.
وحمل هذا املكتب ا�سم «�إنـ ــبى  -الواليات املتحدة» وتناوب على �إدارته عدد من مهند�سينا ومن
بينهم املهند�س «�سامى حرك» .ون�شرنا �إعالنات طلب توظيف للخرباء الذين حتتاجهم ال�شركة
فى هيو�سنت تك�سا�س (عا�صمة البرتول) و�شيكاجو (عا�صمة الو�سط) ولو�س �أجنلو�س بالغرب ونيو
جري�سى ونيويورك بال�شرق ,و�صادفت فرتة ن�شر الإعالنات ك�ساد اقت�صادى بالواليات املتحدة ,
فو�صل �إلينا ما يزيد على  1500طلب (�سابقة خربة) ومل يتمكن «�سامى حرك» من فرز وت�صنيف
هذا العدد الكبري من الطلبات� ,سافرت �إىل الواليات املتحدة م�صطحباً معى «دان لوكوود» (نائب
رئي�س �شركة برون املتقاعد) والذى كنا تعاقدنا معه كا�ست�شارى لل�شركة على �أن يح�ضر مل�صر
ثالثة �شهور كل عام فى ف�صل ال�شتاء م�صحوبا بزوجته ,وكان يعطى خاللها «لإنبى» عطاء
ثميناً ومتميزاً فى �إعداد وتربية املهند�سني ال�شباب الذين كانوا ي�سعدون بوجوده بينهم وبعلمه
الغزير.
و�أ�صر قن�صل م�صر العام فى ذلك الوقت ال�سفري «ف�ؤاد يو�سف» �أن تتم جميع املقابالت
بالقن�صلية وكان وجود «دان لوكوود» مفيدا فى هذه املقابالت.

وكان بع�ضهم ممن اختارتهم �شركاتهم ملا لهم من �صفات �سيا�سية كالقدرة على جمع
املعلومات عن م�شروعات قطاع البرتول واجتاهات ال�شركة املالكة لأ�سلوب التعاقد والتنفيذ
وال�شركات املناف�سة املتقدمة� ,أو جمع معلومات وكتابة تقارير عن �شخ�صيات تنفيذية �أو قيادية
بقطاع البرتول امل�صرى.
ولذلك جل�أنا �إىل توظيف الأجانب بالتعاقد املبا�شر مع تعذر احل�صول على احتياج ال�شركة
من اخلرباء الأجانب من ال�شركات الهند�سية العاملية .كان لنا مكتب ات�صال مبدينة هيو�سنت
مبنطقة جالرييا فى موقع ا�سرتاتيـﭽـى قريب من ال�شركات الهند�سية الأمريكية الكربى,
وقريب من �شركات ت�صنيع املعدات .وقد �أفادنا هذا املكتب فى احل�صول على عرو�ض توريد
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 .2الإختيار:
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ارتبـــــاط الإن�ســـــــان بالر�سالــــــــة

مفتاح ال�شخ�صية للإن�سان امل�صرى /اجلذور.
الأحداث امل�ؤثرة فى الكوادر ال�شبابية وتطلعاتها نحو اخلارج.
�إطالق الطاقات الكامنة
مفتاح ال�شخ�صية
القيم والـجذور

ما الذى يتحم�س له وي�ستجيب له وجدان ال�شاب امل�صرى؟ �س�ؤال هام  -يقودنا ال�سعى ملعرفة
�إجابته �إىل مفتاح �شخ�صية الإن�سان امل�صرى.
الو�صول �إىل مفتاح هذه ال�شخ�صية يحتاج �إىل فهم جيد للم�شاعر الكامنة والقناعات الرا�سخة
فى نف�س �أبناء هذه الأر�ض الطيبة ،الذين كان لهم ال�سبق فى الفكر واحل�ضارة منذ فجر التاريخ
 ويحتاج �إىل فهم للمخزون ال�ساكن فى �أعماق من ت�أثر بقيم الإ�سالم وتراث املجتمع وقيمه.هذه الرتكيبة جتعل امل�صرى خمتلفاً عن الأمريكى والهندى واليابانى والأوروبـى.
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فى تفاعله البناء مع املجتمع ومع الوطن ،ملا ي�شاهده من �ضراوة قوى الف�ساد وتعاظمها وقلة
فر�ص العمل وبناء الذات والأ�سرة.
�أثر الأحداث ال�سيا�سية على توجهات ال�شباب

هذه الرتكيبة ال�سلبية دفعت الآالف �إىل الهجرة فى �أعقاب هزمية 1967م � -إىل جمتمعات
ابتلعتهم  -وكان اندماجهم �أو تقبلهم بها بديهياً م�صحوباً بالتنازل عن الهوية وتقم�ص هوية
املجتمعات التى هاجروا �إليها� :أما �شبابنا و�أبنا�ؤنا عماد هذه الأمة فقد �أ�صابهم ال�ضياع �أي�ضاً،
حيث اختلطت املفاهيم واهتزت الثقة بالنف�س والإميان بالوطن وبامل�ستقبل ،ولقد ن�ش�أ عن هذا
و�ضع خطري؛ حيث فقد ال�شباب احل�س الوطنى والدافع للت�ضحية من �أجل رفعة الوطن �أو حتى
الت�ضحية الكربى بحياته دفاعاً عنه �إذا تعر�ض العتداء من �أعدائه!!.
�أما امل�صريون الذين اجتهوا �إىل الدول العربية البرتولية فقد تربى �أبنا�ؤهم فى هذه البالد
وفى جمتمعاتها وفى مدار�سها ،وطبيعى �أنهم ت�أثروا ت�أثراً كبرياً بكل ذلك ،وعاد معظمهم مبفاهيم
وقناعات  -بع�ضها جيد � -إال �أنهم يبحثون عن تراثهم وعن هويتهم فى جمتمع م�صرى يختلف
كثرياً عما �سمعوه من �آبائهم ،واختزلت الهوية امل�صرية فى عقولهم فى الفن الغنائى والراق�ص
وفى تع�صب غري مفهوم لأندية كانت ريا�ضية فى زمن ما�ض� .أما الذين رف�ضوا هذا املنحى فقد
وجدوا ال�سكينة واملالذ فى الأ�صولية مبا متثله من عقيدة ورف�ض لهجمة ا�ستعمارية �شر�سة وظاملة
دن�ست املقد�سات وا�ستباحت احلرمات وكان من �أهدافها الق�ضاء على الهوية العربية والإ�سالمية،
وقد �أعلن ه�ؤالء ال�شباب عن غربتهم عن املجتمع املعا�صر ب�إطالق اللحى وظهور املر�أة امل�صرية
بالنقاب فى الأماكن العامة ،ومن هنا يظهر �أن التطرف �أتت به الظروف والأحداث� ،أو بالأحرى
عدم وجود بديل ح�سن ومقنع يعبئ م�شاعر ال�شباب ويقودهم �إىل واقع وم�ستقبل م�ضئ نر�ضاه ،به
الب�شرى واخلري ،ويحمل فى طياته احلق والعدل والأمان االجتماعى.

الغزو الثقافى والفكرى الذى نتعر�ض له ل�سنوات يهدف �إىل جتريد �أبنائنا من هذه القيم
الكامنة وحتويلهم �إىل �أدوات  -املادة وامل�صلحة ال�شخ�صية هما الدافع الوحيد والهدف � -أى �أن
الغزو يهدف �إىل م�سخ ال�شخ�صية الوطنية وما ي�صاحب ذلك من طم�س الهوية واالنتماء والوالء
وهو �أمر خطري للغاية وجد ا�ستجابة عالية لدى جيل ال�شباب ،ظناً منهم �أن احلداثة واالرتقاء
ي�أتيان مبا �أتت به رياح العوملة مدعمة مبا نتعر�ض له من �آليات تكنولوچـيا املعلومات الكا�سحة
من �إنرتنت وف�ضائيات و�إعالم ،وكان لهذا النوع من احلداثة الزائفة �أثر وا�ضح على �سلوكيات
ال�شباب وعلى ات�ساع الفجوة بني جيل الآباء وجيل الأبناء .و�أدى ذلك �أي�ضاً �إىل تدمري �شرايني
التوا�صل مع الأ�صول ،واالن�صراف عن االعتزاز باجلذور.

ومع �ضياع الإن�سان �ضاع ما له وما ادخره فى �سنوات الغربة �أو غاب عنا الإفادة من الإن�سان
وماله.

وبالق�ضاء على روح االعتزاز بالوطن واالنتماء له وتكري�س الهوية وروح احلفاظ على القيم
والأخالق الأ�صيلة ملجتمعنا ،ينتفى الدافع �إىل الت�ضحية من �أجل الوطن وت�صبح مفاهيم
الوطنية مفاهيماً بالية تتطلب ت�ضحيات من املواطن ال يجد مربراً لتقدميها؛ بل ي�ضيع ال�شاب

قر�أنا و�شاهدنا الكثري عن تقرير حال الإن�سان امل�صرى ،و�أمثلة كلها �إ�شادة مبجتمعات و�أمم
كانت �أكرث منا تخلفاً ثم تقدمت عنا .وقد نال هذا احلديث من معنويات العامة واخلا�صة
وبالأخ�ص ال�شباب الذى �أ�صابته حالة من الإحباط وتخبط فى االجتاهات والفكر ،وغياب
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لوحدة امل�سرية� .أو االلتفاف حول ق�ضية قومية جيا�شة حترك �أعماق �شعبنا وتوحده نحو �أهداف
�سامية ونبيلة.
�إطالق الطاقات الكامنة

حينما توليت قيادة �شركة «�إنبى» فى �أعقاب انهيار ماىل وب�شرى ومعنوى – كان البد من
تبنى فكر و�سيا�سات ،تخاطب وجدان الإن�سان امل�صرى الذى يفتقد الفر�صة واملحيط والإمكانيات
واملناخ العام املواتى لإطالق طاقات النبهاء من ال�شباب امل�صريني فى جماالت هند�سية جديدة
على م�صر وقد ت�أ�س�س ذلك على املفاهيم الآتية:
�	1أن �شركة «�إنبى» هى منوذج رائد وفريد يعمل فى ن�شاط تقنى متطور وعملى ي�ؤدىر�سالة هامة للوطن فى جمال التنمية التكنولوچية.
�	2أن تكون كيانـ ـاً يدعم قوة م�صر وقدراتها الذاتية.�	3أن العمل فى هذا الن�شاط والإبداع فيه هو �أف�ضل و�سيلة خلدمة الوطن.�	4أننا لن نقبل مب�ستويات �أداء تقل عن ال�شركات الهند�سية الكربى العاملية فى جمال�صناعة البرتول وال�صناعات املثيلة.
�	5أننا �سن�سلك كل ال�سبل الذكية الكت�ساب وامتالك تقنيات ت�صميم امل�شروعات البرتوليةو�إدارتها و�سنطور الن�شاط �إىل ت�سليم مفتاح.
�	6أننا لن ندخر جهداً �أو ما ًال فى �سبيل بناء الإن�سان و�إعطائه كل فر�ص التعلم داخلوخارج م�صر مبا فى ذلك التدريب �أو العمل على م�شروعات م�شرتكة مع �أكرب ال�شركات الهند�سية
العاملية.
�	7أننا �سنوفر للعاملني �إمكانيات متميزة وكرمية وجذابة للعمل ت�ضاهى ما هو متاحلأقرانهم باخلارج.
�	8أن العاملني بال�شركة يجب �أن ي�شعروا �أنهم �أ�صحابها الفعليون ،مبا لهم من ف�ضلفى بناء هذا ال�صرح ،ومبا يحققونه من عائدات و�أرباح واحتياطات ُ -ين َفق جزءاً مهماً منها
لرعايتهم وت�أمني حياتهم ،نظام �أبوى يقوى االنتماء ويوطد الروابط ،معمول به فى قطاع
البرتول وت�شمل هذه الرعاية الإ�سكان والقرو�ض وامل�صايف والريا�ضة والعالج الطبى املتميز
والرحالت اجلماعية �إىل غري ذلك مما ال توفره ال�شركات الأجنبية مب�صر واخلارج.
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بهذه احلزمة ارتبط الإن�سان باملنظمة �أو ال�شركة ارتباطاً ع�ضوياً و�سخر ذلك لتحقيق هدف
وطنى وقومى ا�سرتاتيجى وهام ،وزاد ذلك من قد�سية العمل و�أهميته.
التكويــن

كان البد �أن ي�صاحب التكوين الفنى على التوازى التكوين املعنوى والوعى ،الذى ينمى احل�س
بالوطن وق�ضاياه .فكثرياً ما يعكف املهند�سون على تخ�ص�صاتهم الدقيقة ،وال يهتمون كثرياً
بالق�ضايا القومية والعامة ،و�أحيان ـاً يكون الدافع فى هذا العكوف هو الهروب من مواجهة �أمور
مريرة ال يقع حلها فى دائرة �صالحيات املهند�س.
بديهى �أن القيادة الناجحة على جميع امل�ستويات هى القيادة القادرة على تعبئة �أفراد الفريق
تعبئة معنوية كبرية .من هنا فعلى املدير �أو رئي�س الفريق �أن يكون قادراً على عر�ض الأهداف
والدوافع من منظور قومى -حتى ي�أخذ العمل طابع الواجب وال�شرف.
ويزيد من �أهمية دور القيادة �أن العمل فى التنظيمات الهند�سية بالغ التعقيد ويتطلب
ال للأفراد فى فريق امل�شروع انخراطاً موقوتـ ـاً ومتداخ ً
انخراطاً كام ً
ال  -ي�شبه  -مع الفارق
�أع�ضاء فريق اورك�سرتا يقودها املاي�سرتو  -وت�أتى فى النهاية اجلائزة الكربى للفريق وال�شركة،
حني يتحقق تنفيذ امل�شروع بنجاح بجودة عاملية وفى حدود التكلفة الواردة باملوازنة والربنامج
الزمنى التعاقدى .فى كل مرة يتحقق ذلك  -وي�صبح الأمر فخراً للجميع وانت�صاراً فى معركة
التحديات.
التكوين هنا يت�ضمن �إذكاء احل�س الوطنى ويدخل فى ذلك ما ي�أتى:
 1الإملام ب�أهمية التنمية التكنولوچـية كق�ضية قومية. 2امل�شاركة ب�إيجابية فى الق�ضايا الوطنية امل�صرية والعربية. 3تدار�س ومناق�شة اجلوانب امل�ضيئة فى تاريخ نه�ضة العلوم والهند�سة فى م�صر وفىحلقات ،كدرا�سة كتاب ((ع�صر حممد على)) كبداية لبناء م�صر احلديثة فى القرن التا�سع ع�شر
ت�أليف عبد الرحمن الرافعى.
 4عقد حلقات لال�ستماع لكبار املفكرين وقادة اجليو�ش. 5التعرف على عظمة ت�صميم وتنفيذ م�شروع هرم خوفو رمز احل�ضارة والإعجاز مبا فيهمن �إبداع وعلم هند�سى وفلكى بارع وعلم و�شخ�صية مهند�س الهرم ومدير هذا امل�شروع العمالق
((هيم �أون)) ملحق .3
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بنـــــاء الإن�ســـــان
تكوين الكوادر

التكوين باخلارج
فى مايو 1980م مت تخارج «برون» وحتملت ن�صيبها فى خ�سائر ال�شركة كما حتمل
اجلانب امل�صرى ن�صيبه فى اخل�سائر� ،أى �أننى توليت ال�شركة فى هذا التاريخ ومل يكن
بها �أى �أموال حيث �إن هيئة البرتول مل توفر لنا �أموا ًال كر�أ�س مال عامل �أو زيادة فى
ر�أ�س املال.
اجتهت فى ذلك الوقت لتدبري متويل للتدريب باخلارج من خمتلف امل�صادر الدولية.
كانت عالقتى باليونيدو جيدة ل�سابق عملى معهم فى مهام ا�ست�شارية بفيينا واملك�سيك
وغريها .كان د« .حممد احللفاوى» ي�شغل من�صب مدير �إقليمى لل�شرق الأو�سط و�آ�سيا.
ال حمباً مل�صر ووفياً
«احللفاوى» ق�ضى معظم حياته باليونيدو �إال �أنه ظل م�صرياً �أ�صي ً
لها يتمتع ب�شهامة كبرية فى عالقاته مع امل�صريني وغري امل�صريني .كان منوذجاً م�شرفاً
اكت�سب حب واحرتام جمتمع اليونيدو بفيينا من الأوربـيني والعرب ،ون�ش�أت �صداقة
بيننا ظلت حتى اليوم .فى ظروف الع�سر املاىل ال�شديد الذى �صاحب البداية وطلبت
فلبى
منه �أن تخ�ص�ص لنا اليونيدو �أموا ًال ن�ستخدمها فى تدريب العاملني باخلارجَّ .
طلبى ب�سرعة كبرية وخ�ص�صت اليونيدو لنا � 200ألف دوالر لهذا الغر�ض.
تنوعت �أ�صناف املنح التى ح�صلنا عليها لتدريب الكوادر باخلارج وكان �أهمها منح
ال�سالم التى وفرتها هيئة املعونة الأمريكية ،والتى �أفاد منها عدد كبري من ال�شباب
حديثى التخرج  -كانت مدتها ع�شرة �شهور� .أوفدنا ال�شباب للدرا�سة ب�أح�سن اجلامعات
الأمريكية ملدة �سم�سرت واحد (�أربعة �شهور) يعقبها التكوين بالعمل املبا�شر على
م�شروعات بكربى ال�شركات الهند�سية الأمريكية.
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ن�ستطيع الآن بعد مرور �أكرث من ع�شرين عاماً �أن نرى هذه الكوادر فى مراكز هامة
فنية �أو قيادية ،فى «�إنبى»� ،أو فى قطاع البرتول ،وفى دولة الإمارات وال�سعودية .كان
الرتكيز على تكوين وتربية الإن�سان وتعهده منذ تخرجه ،كذلك نظمنا برامج خا�صة
ومكثفة مع اجلامعة الأمريكية لرفع م�ستوى العاملني فى �إتقان اللغة ا لإجنليزية من
خالل اختبارات ت�شخي�صية ،يعقبها برامج مب�ستويات متعددة .وتراوح عدد امل�شاركني
فى كل دفعة ما بني � 80إىل  100فرد.
وبديهى �أنه مما �ساعد على احل�صول على املنح ،هو �أننا اخرتنا النبهاء واملتفوقني
للتعيني بال�شركة ،ولهذا اجتازوا اختبارات اجلهة املانحة ب�سهولة.
 .1كان م�شروع معمل تكرير �أ�سيوط فر�صة ،ا�ستثمرت بكفاءة عالية لتكوين كوادر من
خالل وجود مهند�سينا مبواقع ت�صنيع معدات امل�شروع� ،سواء ملتابعة الت�صنيع
�أو اال�شرتاك فى التفتي�ش واال�ستالم .كذلك ا�ستفاد مهند�سونا من اعتمادهم
لر�سومات املوردين واطالعهم على ح�سابات املورد لت�صميم املعدات .وقد مكث
البع�ض ب�إيطاليا �سنة كاملة لهذا الغر�ض.
	.2ال يت�ضمن احل�صر التاىل جميع املهام التى �أُوفد فيها العاملون للعمل على م�شروعات
ال�شركة امل�شرتكة باخلارج بالواليات املتحدة وميالنو و�إيطاليا وبريطانيا.
وكذلك ال ي�شمل املهام االطالعية والدرا�سية التى يوفد فيها امل�ستوى ا لإ�شرافى
التى ال تزيد عن �أ�سبوعني للتعلم وتو�سيع املدارك ومعرفة ما ي�ستجد فى
العامل.
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بنـــــاء الإن�ســـــان
تكوين الكوادر
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لها يتمتع ب�شهامة كبرية فى عالقاته مع امل�صريني وغري امل�صريني .كان منوذجاً م�شرفاً
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املجموعة الأولى:

	�أربعة �شهور بجامعة «راي�س» بتك�سا�س و�ستة �شهور تدريب بالعمل على م�شروعات مبكتب«براون �آند روت» �أو غريها ،وهم كما يلى:

�أحمد الع�شماوى

ت�صميم من�صات بحرية املكتب الفنى لوزير البرتول

حممد حازم عثمان

ت�صميم من�صات بحرية ير�أ�س هذا الن�شاط ب�إنبى
رئي�س ال�شركة القاب�ضة للغازات

�شريف ا�سماعيل

هند�سة الأنابيب

�إمام ال�سعيد

هند�سة ت�صميم عمليات مدير عام العرو�ض ب�إنبى

�أمرية املازنى

هند�سة ت�صميم عمليات �إنبى

بديع بطر�س

هند�سة الأنابيب

مدير عام الأنابيب – �إنبى

�إبراهيم امللط

هند�سة كيماوية

يعمل ب�أبو ظبى

هبة زناتى

هند�سة كيماوية

تركت �إنبى

هانى عبد ال�سميع

حتكم وقيا�س

يعمل بقطر

ف�ؤاد طارق �أبو بكر

نظم التحكم

ترك �إنبى ليعمل فى مزارع الأ�سرة ببنى
�سويف ال�ستخال�ص العطور من اليا�سمني

�شريين التقى

�أوعية ال�ضغط

مدير م�شروع ب�أدنوك ب�أبو ظبى

منى ح�سن

هند�سة الأنابيب

�إدارة الأنابيب ب�إنبى

م�صطفى اللبودى

هند�سة الأنابيب

مقيم بهيو�سنت ملر�ض ابنه

�سلمى حافظ

هند�سة كيماوية

توفيت �إىل رحمة اهلل
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مبقر براون �آند روت بهيو�سنت
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مو�ضوع التدريب

�صورة جماعية ت�ضم  17من مهند�سى ال�شركة املـ�شـتـركــيــن فى دورات تـدريــبـيــة

اال�سم

العمل الـحالى

من اليمني �إىل الي�سار  ،اجلال�سات  :هبة زناتى � -سلمى حافظ � -سناء �سويلم  -منى ح�سن
الواقفون � :أحد مهند�سى براون �آند روت  -طارق �أبوبكر � -أحد مهند�سى براون �آند روت  -عادل عبد الغنى  -حممد حازم � -شريف �إ�سماعيل � -أمرية املازنى � -شريين التقى-
�إمام ال�سعيد � -إبراهيم امللط � -أحمد الع�شماوى  -م�صطفى اللبودى  -ح�سني عالم  -بديع بطر�س  -خالد حممود  -لني هاربر  -رالف مريفني

ونورد هنا �أ�سماء بع�ض من �أفادوا من برامج التكوين باخلارج:
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دورات تدريبية برباون �آند روت – هيو�سنت

املجموعة الثانية :
اال�سم

العمل الـحالى

مو�ضوع التدريب

�إيهاب كرية

هند�سة تكاليف امل�شروعات جامعة فلوريدا يعمل بالتدري�س
ثم بكتل

خالد ف�ؤاد

هند�سة تكاليف امل�شروعات جامعة فلوريدا يعمــل فى جماله بالإمارات
العربية
ثم بكتل

ه�شام اجلمل

ت�صميم العمليات ال�صناعية باملحاكاة ،جامعة ي ـع ـم ــل فــى جم ــالـ ــه فــى
منطقة ال�شرق الأو�سط
�سين�سناتى ثم بكتل

ه�شام �أبو �سنة

هند�سة الأنابيب و الت�صميم باحلا�سب املرئى يعمل فى جماله فى �إحدى
الدول ال�شقيقة
 CADجامعة درك�سل بن�سلفانيا

خالد �سالمة

ت�صميم هياكل املن�صات البحرية .جامعة �إنـ ــبى
لويزيانا ثم برون �آند روت ( � 10شهور)

خريية الأهوانى

ح�سن رجب

ت�صميمات الهند�سة الكيماوية كلية املناجم
بوالية كولورادو ثم بكتل (� 10شهور)

�إن ـ ــبى

ت�صميم هياكل املن�صات البحرية ،جامعة راي�س يعمل بالقطاع اخلا�ص
ثم براون �آند روت

اال�سم
عادل عبد الغنى

�آالت دوارة

قطر للبرتول

ح�سني عالم

�آالت دوارة

تكنيب ب�أبو ظبى

خالد حممود

هند�سة كيماوية

توفى �إىل رحمة اهلل

خالد ال�شريف

ت�صميم املن�صات البحرية ( � 5شهور)

ع�صام الرتام�سى

ت�صميم املن�صات البحرية ( � 5شهور)

ر�شاد طنطاوى

هند�سة كيماوية

�أبو ظبى

فكرى يو�سف

هند�سة كيماوية

ال�شرقيون للبرتوكيماويات

برامج تكوين بجهات �أخرى
اال�سم

فكرى يو�سف

ح�سني ال�سيد
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مو�ضوع التدريب

العمل الـحالى

اجلهة واملو�ضوع واملدة

مركز تدريب البرتول والغاز
– دنفر كولورادو
� 3شهور – �شركة �سترين
كاتاليتيك
�إدارة املن�ش�آت البرتولية
ا�ستغالل م�صادر الطاقة
املتجددة معهد �سوج�ستا
ـ ـ �إيطاليا (� 6شهور)

العمل الـحالى

مدير عام ال�شرقيون
للبرتوكيماويات
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دورات تدريبية برباون �آند روت – هيو�سنت
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العمل الـحالى
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اال�سم

�أمني العارف وحممد عو�ض

عالء حجازى

جمال حجازى
حممود اخلمي�سى
مها وهبى
عالء �إدري�س

حممد �شتا

�سامل �سامل

حممد �سعفان
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اجلهة واملو�ضوع واملدة

الوكالة الأمريكية حلماية
البيئة والم�س كر�ست وجامعة
�أوكالهوما و  4معامل تكرير
بالواليات املتحدة
( � 6أ�سابيع)
 �إدارة امل�شروعات معهد كارلدوي�سربج ب�أملانيا و�شركات
لورجى ومان�سمان املدة 18
�شه ًرا.
 منح من احلكومة الأملانيةحتت برامج تعاون ثنائى من
خالل جمعية الهند�سة الإدارية
�إدارة امل�شروعات معهد كارل
دوي�سربج ب�أملانيا (� 18شه ًرا)
املركز اليابانى لل�صناعات
البرتولية  -طوكيو
هند�سة كيماوية وتكرير برتول
( �شهران )
الم�س كر�ست – الواليات
املتحدة لدرا�سة حت�سني تكلفة
املن�ش�آت البحرية لتجميع
الغازات ـ ـ املدة �شهر
درا�سات عليا بجامعة زيوريخ
ب�سوي�سرا فى هند�سة
الإن�شاءات
برنامج �إدارة امل�شروعات
� 3شهور درا�سة جامعية
بربيطانيا ثم � 3شهور عمل
على �إدارة امل�شروعات ببكتل.

العمل الـحالى

�إنـ ــبى

برامج م�شرتكة مع مركز التعاون اليابانى لتنمية ال�صناعات البرتولية:

�شاركت «�إنبى» فى متويله ،ن ـُفذ باليابان ،وغطى الرقابة على امل�شروعات و�إدارة امل�شروعات،
وتقدير التكلفة والتوريدات والهند�سة الكيماوية ،واملحافظة على البيئة والهند�سة البحرية
وا�ستغرق كل برنامج من هذه الربامج �شهراً.
الت�أهيل فى ت�صميم خطوط الأنابيب

مدير عام ب�إنبى

لأهمية الأن�شطة الت�صميمية ب�إدارة هند�سة الأنابيب فى ال�شركة ،فقد تكونت مدر�سة تدريب
داخلية عام 1981م فى هذا الن�شاط لت�أهيل خريجى املعاهد الفنية احلكومية وكذا «دون بو�سكو»،
ومت ذلك الن�شاط من خالل �شئون الطالب بتلك املعاهد ملعرفة الأوائل و بياناتهم ثم ا�ستدعائهم
لاللتحاق بال�شركة «انبى».

�شركة �شل

وكان ذلك الربنامج التدريبى الذى مت �إعداده بعناية مع جتهيز املواد التدريبية فى
الأن�شطة الت�صميمية اخلا�صة باالنابيب با�ستثمار �أ�صول املادة العلمية الفنية ،التى جاءت مع
بدايات �إن�شاء �شركة «برون» من خربائها فى هذا الن�شاط ثم �أ�شرف على هذه املدر�سة فيما بعد
«جيم مار�شال».

مدير م�شروع

�إنـ ــبى
برتومني ثم خا�ص
القاب�ضة للبرتوكيماويات
ثم تقاعد.
�إنـ ــبى
معار �إىل �شركة غاز
ال�شرق ( خط الغاز)

و�ساهم م« .حممد كمال لبيب» بخرباته فى التدري�س باملعاهد الفنية ال�صناعية بجانب
خرباته العملية ،ذات ال�صلة و كذلك �شارك املرحوم «م�صطفى العري�شى» ،ومت عمل اختبارات فى
نهاية الربنامج و �إحلاق �أوائل الناجحني بالعمل ب�إدارة الأنابيب
وحتمل الكثري منهم عبء العمل ل�سنوات طوال ،حتى �أحيل بع�ضهم للمعا�ش ،ثم عاد للعمل
ح�سب النظم املعمول بها وذلك اعرتافاً بالكفاءة واخلربة وحلاجة العمل لهم مثل «عبد الفتاح
برهام» ومن ه�ؤالء �أي�ضاً «حممود حممود» ,و«حممد ال�شحات».
وا�ستمر ذلك الن�شاط حتى بعد �أن زالت احلاجة لهذه املدر�سة الت�أهيلية ،ف�أ�صبح التدريب
من خالل العمل الوظيفى ( )OJT : on the job trainingوكان يتعهدهم املرحوم «�سيد �شبل»
الذى خلف املدر�سة فى التدريب الدائم للجيل التاىل.
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اال�سم

�أمني العارف وحممد عو�ض

عالء حجازى

جمال حجازى
حممود اخلمي�سى
مها وهبى
عالء �إدري�س

حممد �شتا

�سامل �سامل

حممد �سعفان
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كذلك وعلى حمور �أخر وفى عام  1982تكونت مدر�سة ملجموعة �أخرى من �أوائل خريجى
كليات الهند�سة بجامعتى القاهرة وعني �شم�س «ب�صفة رئي�سية» من تخ�ص�صات خمتلفة و�أعد
لهم برنامج ملدة � 9شهور.
جعل التدريب فى املرحلة الأوىل عاماً لهم جميعاً ،ثم �أفرد كل تخ�ص�ص بربنامج خا�ص
نظرى  -ثم عملى داخل الإدارات � -أتبعه تدوير وظيفى للتخ�ص�صات العامة مثل امليكانيكا
لتوفر الرغبة و القابلية  -مع القدرات والإمكانيات لرت�شيحه للعمل ب�أى من االدارت املنا�سبة
 وبالتوافق مع الإدارة املر�شح  -للعمل بها.وقد توىل �إدارة عمليات التدريب باقتدار د.م« .حممد �أمني �سليمان» حيث توىل التن�سيق
واملتابعة واختيار الربامج و�ساعد على ذلك �أنه يحمل دكتوراه فى الهند�سة الكيماوية� ،إ�ضافة �إىل
�أنه كان من قيادات �سالح احلرب الكيماوية.
وقد ا�ستفاد و �أفاد من هذا الربنامج �شباب نبهاء حملوا عبء العمل حتى بلغ بع�ضهم درجة
«مدير عام» بال�شركة منهم املهند�سون «عالء حجازى» «التحكم والقيا�س» ،و«ح�سني عبد املجيد»
«هند�سة كهربائية» ،و«�إبراهيم عبد ال�سالم» «تكنولوﭽـيا العمليات» ،وكذلك «جمال حجازى»
«هند�سة ميكانيكية» ،ويعمل مدير م�شروع بالإدارة العامة للم�شروعات و�أي�ضا «حممد عمار»
بالإمارات العربية املتحدة ،وكذلك «حممود اخلمي�سى» و«يعمل الآن ب�شركة �شل» و�آخرون .وهذه
�أمارة متيز تلك العنا�صر وح�سن االختيار لها وغنى م�صر  -بالكفاءات التى تنتظر الفر�صة.
كل ذلك يعك�س اجلهد والفكر البناء الواعى وال�سباق الذى �ساد ال�شركة ،وكذا امل�شاركة
بالتفانى والإخال�ص من القائمني على هذا الن�شاط ،وتعاون مديرى الإدارت املعنية وا�ستعداد
املتدربني و حتليهم بالذكاء والنبوغ والتفوق الدرا�سى وال�شخ�صى والذى �أظهر بجالء ثمرة
الفر�صة العظيمة التى �أتيحت لهم .فقد اجتمع النبوغ مع ح�سن الإعداد و تهي�أت الظروف وكان
�شغلهم للمواقع القيادية هو التطور الطبيعى لكل ذلك.
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الريـــــــا�ضـــــة
نادى �إنبى الريا�ضى والإجتماعى

�أ�س�سنا فريق كرة القدم لإنبى فى عام  1981ومت �إ�شهار «نادى �إنبى» الريا�ضى واالجتماعى
بعد ذلك وت�شكيل جمل�س �إدارته وجلان الن�شاط املختلفة .فالفرد هو �أهم �أ�صول ال�شركات
الهند�سية و�إعداده يتطلب االهتمام بالريا�ضة كى يتمتع بلياقة بدنية عالية و�أخالقيات وروح
ريا�ضية مثالية .و�إىل جانب الن�شاط الريا�ضى  -توىل النادى تنظيم ن�شاط الرحالت وامل�صايف
للعاملني ،ففى عام  1987قامت ال�شركة ب�شراء �ستة �شاليهات بال�ساحل ال�شماىل ،كم�صايف
للعاملني ،يتوىل �إدارتها «نادى �إنبى» .كذلك �أ�صدرت اللجنة الثقافية جملة «�أوراق» ،التى هي�أت
للعاملني فر�صة امل�شاركة فى الأن�شطة الثقافية ،مثل كتابة الق�صة وال�شعر واملقال .كذلك توىل
النادى تنظيم الرحالت الداخلية ورحالت العمرة.
وفى خالل فرتة ق�صرية وحتت قيادة مدرب الفريق الكابنت «�صالح م�صيلحى» ا�ستطاع
فريق كرة القدم �أن يفوز باملركز الأول على جميع �شركات البرتول .ومع �أنها كانت �أحدث �شركة
و�أحدث فريق انت�صر على فرق القطاع العتيدة ،وفى عام  1987احتل فريق �إنبى املركز الأول فى
دورة الت�صفيات النهائية لل�صعود �إىل دورى الدرجة الثانية لل�شركات.
�صالة اجلمنازيوم مببنى �إنــــبى

مل يقت�صر االهتمام بالإن�سان على العالج وامل�صايف بل امتد �إىل توفري �صالة جمنازيوم
جمهزة بالدور الأر�ضى مببنى �إنبى احلاىل .فالعمل املكتبى والذهنى املتوا�صل ل�ساعات و�أيام طويلة
له �آثاره على ع�ضالت وفقرات الظهر والرقبة .لهذا فكرنا فى �ضرورة �إتاحة الفر�صة للعاملني
ملمار�سة بع�ض التمارين الريا�ضية لدقائق خالل �ساعات العمل بهذه ال�صالة الع�صرية.
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�شغلهم للمواقع القيادية هو التطور الطبيعى لكل ذلك.

84

عبور الفجوة التكنولوچية

الريـــــــا�ضـــــة
نادى �إنبى الريا�ضى والإجتماعى

�أ�س�سنا فريق كرة القدم لإنبى فى عام  1981ومت �إ�شهار «نادى �إنبى» الريا�ضى واالجتماعى
بعد ذلك وت�شكيل جمل�س �إدارته وجلان الن�شاط املختلفة .فالفرد هو �أهم �أ�صول ال�شركات
الهند�سية و�إعداده يتطلب االهتمام بالريا�ضة كى يتمتع بلياقة بدنية عالية و�أخالقيات وروح
ريا�ضية مثالية .و�إىل جانب الن�شاط الريا�ضى  -توىل النادى تنظيم ن�شاط الرحالت وامل�صايف
للعاملني ،ففى عام  1987قامت ال�شركة ب�شراء �ستة �شاليهات بال�ساحل ال�شماىل ،كم�صايف
للعاملني ،يتوىل �إدارتها «نادى �إنبى» .كذلك �أ�صدرت اللجنة الثقافية جملة «�أوراق» ،التى هي�أت
للعاملني فر�صة امل�شاركة فى الأن�شطة الثقافية ،مثل كتابة الق�صة وال�شعر واملقال .كذلك توىل
النادى تنظيم الرحالت الداخلية ورحالت العمرة.
وفى خالل فرتة ق�صرية وحتت قيادة مدرب الفريق الكابنت «�صالح م�صيلحى» ا�ستطاع
فريق كرة القدم �أن يفوز باملركز الأول على جميع �شركات البرتول .ومع �أنها كانت �أحدث �شركة
و�أحدث فريق انت�صر على فرق القطاع العتيدة ،وفى عام  1987احتل فريق �إنبى املركز الأول فى
دورة الت�صفيات النهائية لل�صعود �إىل دورى الدرجة الثانية لل�شركات.
�صالة اجلمنازيوم مببنى �إنــــبى

مل يقت�صر االهتمام بالإن�سان على العالج وامل�صايف بل امتد �إىل توفري �صالة جمنازيوم
جمهزة بالدور الأر�ضى مببنى �إنبى احلاىل .فالعمل املكتبى والذهنى املتوا�صل ل�ساعات و�أيام طويلة
له �آثاره على ع�ضالت وفقرات الظهر والرقبة .لهذا فكرنا فى �ضرورة �إتاحة الفر�صة للعاملني
ملمار�سة بع�ض التمارين الريا�ضية لدقائق خالل �ساعات العمل بهذه ال�صالة الع�صرية.

عبور الفجوة التكنولوچية

85

حملة اال�ستعانة بامل�صريني املهاجرين

لقاء مع فريق كرة القدم قب ل املباراة عام 1985

فريق �إنبى ل كرة القدم عام 1987

86

عبور الفجوة التكنولوچية

وفى جولة من املهمات التى كنت �أقوم بها لأعمال ال�شركة ،ن�شرنا �إعالنا لتوظيف امل�صريني
الذين هاجروا �إىل الواليات املتحدة (معظمهم بعد حرب  ،)1967وعملوا فى ال�شركات الهند�سية
هناك ،وممن يرغبون فى العودة �إىل م�صر (�إعادة توطني) .ونظراً لأننى ق�ضيت ع�شر �سنوات
بالواليات املتحدة ،منها خم�س �سنوات بـ «ديبونت» ،فقد كنت �أعرف نف�سية وم�شاعر امل�صرى
املهاجر ،التى جتمع بني حنني للأهل والوطن �أو الغ�ضب من ذكريات وجتارب غري �سعيدة،
و�ساعدنى على ذلك قن�صل م�صر العام بهيو�سنت ال�سفري «ف�ؤاد يو�سف» الذى دعا خم�سني من
طيب على
ه�ؤالء من خمتلف الواليات املجاورة �إىل منزله لغداء ولقاء .وكان لهذا اللقاء وق ًع ً
ه�ؤالء ال�ضيوف ،الذين تفاءلوا بوجود م�ؤ�س�سة مثل « إ�ن ـ ــبى» مب�صر بهذه الأهداف وهذا الفكر
املعا�صر ،الذى تفهموه جيداً� ،إال �أن غاليبتهم كانوا فى وظائف جيدة فى �شركات كربى وكانوا
م�ستقرين فى �أعمالهم ،ولذلك مل يكن لديهم ما يدفعهم للعودة �إىل م�صر.
حققت جناحاً حمدودا خارج هذا االجتماع مع عدد قليل من امل�صريني املهاجرين ،وتعاقدنا
مع «عبد الرحمن حممد عبد الرحمن» الذى كان يعمل مديراً لإدارة الهند�سة املدنية ب�شركة
«فو�سرت ويلر» بهيو�سنت و«حممد قطب» و«حممد عطية» و«عبد اجلابر حممد عبد اجلابر».
وقد حاول الأخري �أن يتفاو�ض با�سم املجموعة على عقود خا�صة �شبيهة بعقود اخلرباء الأجانب،
من حيث املرتب واملزايا العينية (�سكن ومدار�س وخالفه)� ،إال �أننى وجدت �أن ذلك �سي�ؤثر �سلباً
على نف�سية امل�صريني العاملني بال�شركة ،مما قد ي�ؤدى �إىل الإ�ضرار بروح العمل.
ومل ي�ستمر معظمهم با�ستثناء «عبد الرحمن حممد عبد الرحمن» ،الذى ر�أ�س �إدارة الهند�سة
املدنية ل�سنوات قليلة ،ثم تعاقد مع الإمارات العربية و«حممد عطية» الذى ر�أ�س �إدارة هند�سة
الأنابيب ،ورمبا تنجح هذه التجربة فى ظروف مغايرة �أو حتت برامج خا�صة كما حدث فى
ال�صني وكوريا اجلنوبية.
ا�ستفدنا كذلك من برنامج توكنت ،الذى كان مي ِّول ح�ضور املغرتبني لق�ضاء �أجازة عمل
�سنوية فى م�صر ،وح�ضر حتت هذا الربنامج «حممد قطب» الذى كان يعمل بـ «فو�سرتويلر»
و«ليتوين» ،وهو دفعة 1960م من جامعة القاهرة ،وا�ستطاع �أن ميد �إقامته �إىل � 6شهور� ،ساهم
خاللها م�ساهمة جيدة فى �أعمال �إدارة الهند�سة الكيماوية وفى نقل خربته للعاملني بها.
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كلمات �شباب م�صر عن رحلة
التكوين والعطاء
جتربة عملى فى �شركة «�إنبى» �إطالق للطاقات
بقلم م« .م�صطفى النجدى»

�أ�ستطيع �أن �أقول �أننى منذ تخرجت بتقدير جيد جداً من ق�سم الهند�سة الكهربائية بهند�سة
الأزهر 1971م ،ف�إننى مل �أح�س ب�إطالق الطاقات و حتقيق الذات مثلما �أتاحت ىل فر�صة العمل
ب�شركة «�إنـ ــبى» ،بعد �سبع �سنوات عملى فى «الت�صميمات» خلطوط اجلهد املتو�سط بهيئة كهرباء
الريف ،وبعد �أن �أو�شك العمل على �أن ي�صبح حلقة مفرغة فى دائرة �ضيقة.
وكنت فى موعد مع القدر  -فقابلت د.م.مدحت عزيز و «ال�سيد املهند�س /حممد ال�سيد
�أحمد مدير الهند�سة الكهربائية» وجنحت فى املقابلة الفنية ،ومت تعيينى ب�شركة «برون  -م�صر»
و ت�سلمت العمل �أول فرباير 1979م.
وع�شنا فرتة البدايات بكل ما فيها من حماوالت .ثم ترنحت ال�شركة لتتخارج «برون
الأمريكية» وتبقى �أ�صول ال�شركة وكوادرها الفنية لت�صبح «ال�شركة الهند�سية لل�صناعات
البرتولية و الكيماوية (�إنـ ــبى)» حواىل منت�صف عام 1980م و بد�أ عهد جديد يواكبه تر ُّقب
العاملني� :إىل �أين!!؟
كلفت بت�أهيل «�أربعة من املهند�سني اجلدد» ل�سد فراغ ونق�ص فى مهند�سى الت�صميمات
بالإدارة الكهربائية بال�شركة ،وهم «م.جمدى عبد الفتاح» و«حممد دروي�ش» و«�سامى حرك»
و«هدى عوي�س» وخالل �سبعة �أو ثمانية �أ�سابيع  -مت �إدماجهم بفريق العمل بالإدارة  -بنجاح
�أق َّرت به قيادات الإدارة .
وكانت املفاج�أة ىل  -فى عرفان و تقدير قيادة ال�شركة لذلك  -و بناء على تقرير الأداء
ال�سنوى فى نهاية ُ 1981كوفِئتُ مبا جتاوز �سقف �أحالمى .ترقيتى ومنحى عالوة تتجاوز �أكرث
من ن�صف املرتب وهنا كانت البداية (يناير .)1982
ع�شت �أحالم ال�شركة فى ت�سنم مكان الئق بني نظائرها من ال�شركات الهند�سية العاملية
«الإيطالية و الإجنليزية و حتى الأمريكية» و قد بد�أت «�إنبى» تنفيذ �أعمال من باطن تلك
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ال�شركات كمقاول فرعى مع �شركات مثل «�سنام بروجتى» �« -أجيب» « -تكنيرتول» االيطالية .
وقبلت «�إنبى» التحدى ،و�أثبتت للجميع اجلدارة حتى �صارت نداً لهم حاز التفوق  -عرب
العمل فى م�شروعات «ا�ستخال�ص الزيوت العطرية» وم�شروع «االلكيل بنزين» وم�شروع «البوىل
فنيل كلوريد « »PVCللبرتوكيمياويات»
ثم الحت فر�صة العمر لل�شركة فى «معمل تكرير �أ�سيوط» عام 1985م ،و هنا بد�أ عهد جديد
و فا�صل بني الن�ضوج والتحدى  -ثم ال�صعود والتميز .
كذلك ع�شت بجانب عملى  -بالتدريب لكل من وفد للإدارة الهند�سية الكهربائية من
مهند�سني ور�سامني «فنيني» على �أن�شطة الت�صميم ل�شبكات التوزيع الكهربائية ،وتنوعت املحاور
 من موا�صفات ور�سومات وح�سابات وجداول ،ح�صر كميات ومعرفة نظم التوزيع  -واملعداتالرئي�سية  -والر�سومات التف�صيلية للرتكيبات �أو التو�صيالت وجاءت مرحلة حتول من امل�شاركة
فى الت�صميمات فقط� ،إىل اال�شرتاك فى �أن�شطة التوريدات ،ممثلني للإدارات الفنية �أحياناً
وم�شاركني كفريق عمل  -ببع�ض �أن�شطة التوريدات نف�سها � -إعارة من الإدارات الفنية لبع�ض
الوقت� ،إىل التوريدات فى جمموعات عمل امل�شروعات.
ثراء التجربة

كنت أ� ُك َّلف � -أحياناً  -بتقدمي تعريف �أن�شطة ال�شركة للجدد من العاملني ،فكنت �أح�س بالفخر
 و�أنا �أقدم �شركة تعاظم دورها وعال �ش�أنها فى ب�ضع �سنوات ،لت�صبح الرائدة واملتفردة  -بل�صارت الذراع الفنية لقطاع البرتول بال منازع ،منذ منت�صف الثمانينيات وتكاملت الأن�شطة من
بداية الت�صميم و درا�سات اجلدوى و�أن�شطة التوريدات والإ�شراف على الرتكيبات باملواقع وحتى
الت�شغيل و �إعطاء «�ضمانة املقاول للعميل» م�ؤكدة الثقة واجلودة فى �أعمال امل�شروع كاملة.
�سبق ال�شركة

�أح�س�ست به فى كل املحاور والأن�شطة ،مثل اقتناء احلا�سب الآىل مبكراً وكان ذلك �سبقاً
خا�صاً فى كل م�صر بجانب احتواء ال�شركة عنا�صر وكفاءات ب�شرية نادرة  -مت اختيارها والت�أهيل
لها باقتدار واملحافظة عليها بكل الو�سائل.
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ثراء التجربة
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�سبق ال�شركة

�أح�س�ست به فى كل املحاور والأن�شطة ،مثل اقتناء احلا�سب الآىل مبكراً وكان ذلك �سبقاً
خا�صاً فى كل م�صر بجانب احتواء ال�شركة عنا�صر وكفاءات ب�شرية نادرة  -مت اختيارها والت�أهيل
لها باقتدار واملحافظة عليها بكل الو�سائل.

عبور الفجوة التكنولوچية

89

مزايا العاملني

بد�أت ثمرات الكفاح تن�ضج ويحل قطافها رغم �شدة التحدى وطول الطريق ،ومنذ �أول يوم
و�ضعت ال�شركة لبنات املزايا والتحفيز وظل ذلك  -يتنامى ما �أمكن رغم ما تعي�شه القيادة من
�ضغوط على كافة املحاور  -وقدر جهدها  -ال ت�شغلها ال�صراعات وال اجلبهات اخلارجية عن
القاعدة الأ�سا�سية من العاملني وتطلعاتهم.
وحر�صت قيادة ال�شركة  -رغم ما تعي�شه من طموحات عامة و�صراعات متنوعة على جميع
املحاور التناف�سية و�سوق العمل  -على �إ�ضافة مزايا للعاملني كلما حانت الفر�صة حتى �صار
العاملون فى «�إن ــبى» �صفوة قطاع البرتول الذى هو بدوره القطاع املتميز فى املجتمع .
مزايا خربات ترتاكم

ثم الحت منذ عام 1982م فر�ص لأ�سفار ومهمات عمل باخلارج ،تعترب مزيجاً من الإجناز
للعمل والإ�ضافة للعاملني – زيادة فى الدخل واخلربات والتجارب والتعامل مع ثقافات خمتلفة
جلن�سيات متعددة وخربات االحتكاك مع الآخر مبزيد من التفانى فى الأداء مما جعل «�إن ــبى»
وكوادرها �إ�سماً من الأعالم  -عرب القارات اخلم�س (من بكتل وبراون �آند روت �إىل �سنام بروجتى
و�أجيب بايطاليا وحتى هيتا�شى زو�سن اليابانية وديلم الكورية) ناهيك مب ُّ�ص ِّنعى املعدات ومالك
التكنولوچـيا فى كل بالد الدنيا.
ولأن مبنى «�إن ــبى» هو جوهرة وحتفة م�صرية فى ع�صره  -ف�إن «�إن ــبى» الكيان والإجناز
مفخرة الدهر .مهما تقادم الزمن يطل التاريخ بني �أبهائه  -ويفوح املجد فى عبقرية �أبنائه.
�أخرياً ولي�س �آخراً :ن�ستح�ضر قوله تعاىل «�إنا ال ن�ضيع �أجر من �أح�سن عم ً
ال� ».سواء من
عمل للوطن �أو للأمة �أو لتحقيق الذات  -وما �أعظم جترد الق�صد هلل جل وعال.
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�شركة «�إنـــــبى»
جتربة عملية خلريجى كلية الهند�سة ـــ جامعة القاهرة
(الهند�سة الكيمائية )
بقلم م« .ح�سني ا�سماعيل»
م�ست�شار فنى �أول �شركة �شل م�صر (حالي ًا)
�شركة «�إنـــبى»  :منذ البداية فى كلية الهند�سة

حر�ص الأ�ساتذة فى ق�سم الهند�سة الكيمائية بجامعة القاهرة على حتفيزنا من خالل
التعريف ب�شركة «�إنبى» وم�ستواها العلمى واملادى املتميزين ،و�أن ال�شركة تقبل بالعمل بها ه�ؤالء
«املتميزين» من احلا�صلني على التقديرات العالية فقط من ه�ؤالء الأ�ساتذة الأفا�ضل :
 الأ�ستاذ الدكتور /حممد على �صالح الأ�ستاذ الدكتور /فكرى �شلبى الأ�ستاذ الدكتور /حمدى عبد العزيز�شركة «�إنـــبى» :اختبار القبول فى ال�شركة

عملت لفرتة ق�صرية فى �شركة القاهرة لتكرير البرتول ،حتت �إ�شراف املهند�سة «ثناء �سامل»
واملهند�س «حممود �شحاته» ،ومن خالل عملى معهم تعرفت على مكانة �شركة «�إنبى» املتميزة،
وذلك من خالل امل�شروعات التى تقوم بتنفيذها ،وتقدمت للإختبار فى �شركة «�إنبى» حتقيقاً
حللمى بالعمل فى هذه ال�شركة املتميزة.
تقدمت لالختبار مع جمموعة من زمالئى بالكلية ومن خالل االختبار تعرفت على
مكانة �شركة «�إنبى» ،وذلك من حيث م�ستوى االختبار واملجموعة املتميزة ،التى قامت بعمل هذا
الإختبار ،ولأول مرة فى حياتى قام باختبارى خبري �أجنبى له مكانة علمية عالية وهو Mr. Ron
 Duvalومن خالل زمالئى بال�شركة ،علمت �أن ال�شركة حري�صة على معرفة املتقدمني للعمل بها
من جميع النواحى ،وذلك بلقائهم ال�ضرورى مع رئي�س ال�شركة ،الذى يقوم بدوره مبقابلتهم
�شخ�صياً ،و�أخرياً واحلمد هلل مت قبوىل للعمل بها.
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�شركة «�إنـــبى» :بداية العمل مار�س 1985

ال�شركة املالكة فى �أمريكا ،وخالل فرتة وجيزة متكنت من التدريب املكثف على هذا
الربنامج ،حيث كنت �أ�سهر لأوقات طويلة ملعرفة و�إجادة اجلوانب املختلفة لهذا الربنامج
وتطبيقاته على م�شاريع خمتلفة.

عملت فى ق�سم هند�سة العمليات ،الذى يقوم بعمل الت�صميمات الهند�سية الأ�سا�سية مل�شروعات
الغاز والتكرير .وكان هذا الق�سم ي�ضم جمموعة متميزة منتقاة من املهند�سني الكيمائيني مثل
املهند�س «ح�سام عطية» واملهند�سة «دينا اجلوهرى» واملهند�سة «�أمرية املازنى» ،وجدير بالذكر �أن
ه�ؤالء الزمالء كانوا �أوائل �أو من �أوائل دفعاتهم فى ق�سم الهند�سة الكيمائية باجلامعة.
وانفرد ق�سم ت�صميم العمليات بال�شركة با�ستخدام برامج هند�سية متخ�ص�صة للقيام ب�أعمال
الت�صميمات.
�شركة «�إنــــبى»  :خواطر خالل فرتة عملى من مار�س  1985وحتى مار�س 1990
 1-قيادة متميزة وقدوة ل�صغار املهند�سني:

وجدت روح االلتزام فى العمل من خالل ر�ؤيتى فى حر�ص رئي�س ال�شركة على زرع روح
االلتزام فى العمل ،وذلك من خالل حر�صه على وجوده املبكر كل يوم ،و�أتذكر حبى ال�شديد
لر�ؤيته كل �صباح وك�أنى كنت ا�ستمد طاقة العمل وااللتزام من خالل ر�ؤيتى له.
وكذلك وجوده امل�ستمر فى العمل ل�ساعات مت�أخرة من الليل كل يوم مع قيادات ال�شركة،
وعلى ر�أ�سهم رئي�سها ،و�أتذكر هذا املوقف :ال�ساعة ت�شري �إىل الثامنة م�ساءاً وكنت �أتناول بع�ض
الطعام و�أبا�شر بع�ض الأعمال املطلوبة مل�شروع مهم ،و�إذ بى �أرى رئي�س ال�شركة ومعه زوجته
على مكان العمل ،وبعد مقابلة رئي�سى بالعمل  -مهند�س «ح�سام عطية»  ،-وجدته
يدخالن َّ
ي�صافحنى ،وي�س�ألنى عما �أعمل وكان ذلك مبثابة دافع قوى ىل فى بداية حياتى للعمل بروح
االلتزام والعطاء والوطنية واجلدية.

·

 2-الـخربة الفنية املكت�سبة فى �شركة «�إنـــبى» :

92

كانت ال�شركة حري�صة على ا�ستخدام �أحدث الربامج الهند�سية فى الت�صميمات وتدريب
العاملني بها ،و�أتذكر فى بداية عملى التدريبى ( )On the job trainingعلى برنامج
حماكاة العمليات ( )Simulation Scienceوالتى قامت قيادة ال�شركة با�ستئجاره من
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·

وجدير بالذكر �أن هذا الربنامج كانت ت�ستخدمه كربيات ال�شركات الهند�سية
املتخ�ص�صة فى �أمريكا و�أوروبـا و�أتذكر املهند�سة «�أمرية املازنى» خالل �أول لقاء عملى مع
رئي�س ال�شركة ،حيث �أنها �أ�شادت ب ُع ُلو م�ستواىَّ املتميز فى �إجادة العمل على هذا الربنامج،
مما يعك�س مناخ العمل الراقى فى ال�شركة وروح القدوة والتميز واملناف�سة.
حر�صت قيادة ال�شركة على نقل التكنولوچيا �إىل �صغار املهند�سني من خالل حتقق
خربات �أجنبية كبرية لها �سمعة عاملية فى امل�شروعات الهند�سية البرتولية ،وحر�صت
قيادة ال�شركة على اال�ستفادة الق�صوى واالندماج مع ه�ؤالء اخلرباء ،و�أتذكر بع�ضاً من
ه�ؤالء الأجانب و�أ�شهد باكت�سابى منهم خربات متميزة من خالل متابعتهم لأعمالنا
ومن ه�ؤالء اخلرباء:
 Mr. Dan Lockwood Mr. Eric JennetMr. Ron Duval -

 املهند�س /طاهر فا�ضل (م�صرى الأ�صل �أمريكى اجلن�سية) حر�صت قيادة ال�شركة على �إدماجها مع �شركات �أجنبية �أخرى للنهو�ض مب�ستوى ال�شركةالفنى و�أي�ضاً للت�أكيد على انتقال التكنولوچـيا ومن هذه ال�شركات :
-

�شركة Brown & Root

� -شركة

·

Bechtel

عملت فى م�شروعـ ـ ـ ــات ع ـ ــدي ــدة �أكـ ــ�سبت ـ ـنــى خب ـ ــرات متمي ـ ــزة فى جمـ ـ ــال عـ ـمــلى
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الربنامج ،حيث كنت �أ�سهر لأوقات طويلة ملعرفة و�إجادة اجلوانب املختلفة لهذا الربنامج
وتطبيقاته على م�شاريع خمتلفة.

عملت فى ق�سم هند�سة العمليات ،الذى يقوم بعمل الت�صميمات الهند�سية الأ�سا�سية مل�شروعات
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املهند�س «ح�سام عطية» واملهند�سة «دينا اجلوهرى» واملهند�سة «�أمرية املازنى» ،وجدير بالذكر �أن
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�شركة «�إنــــبى»  :خواطر خالل فرتة عملى من مار�س  1985وحتى مار�س 1990
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يدخالن َّ
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·

 2-الـخربة الفنية املكت�سبة فى �شركة «�إنـــبى» :
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كانت ال�شركة حري�صة على ا�ستخدام �أحدث الربامج الهند�سية فى الت�صميمات وتدريب
العاملني بها ،و�أتذكر فى بداية عملى التدريبى ( )On the job trainingعلى برنامج
حماكاة العمليات ( )Simulation Scienceوالتى قامت قيادة ال�شركة با�ستئجاره من
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وجدير بالذكر �أن هذا الربنامج كانت ت�ستخدمه كربيات ال�شركات الهند�سية
املتخ�ص�صة فى �أمريكا و�أوروبـا و�أتذكر املهند�سة «�أمرية املازنى» خالل �أول لقاء عملى مع
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مما يعك�س مناخ العمل الراقى فى ال�شركة وروح القدوة والتميز واملناف�سة.
حر�صت قيادة ال�شركة على نقل التكنولوچيا �إىل �صغار املهند�سني من خالل حتقق
خربات �أجنبية كبرية لها �سمعة عاملية فى امل�شروعات الهند�سية البرتولية ،وحر�صت
قيادة ال�شركة على اال�ستفادة الق�صوى واالندماج مع ه�ؤالء اخلرباء ،و�أتذكر بع�ضاً من
ه�ؤالء الأجانب و�أ�شهد باكت�سابى منهم خربات متميزة من خالل متابعتهم لأعمالنا
ومن ه�ؤالء اخلرباء:
 Mr. Dan Lockwood Mr. Eric JennetMr. Ron Duval -

 املهند�س /طاهر فا�ضل (م�صرى الأ�صل �أمريكى اجلن�سية) حر�صت قيادة ال�شركة على �إدماجها مع �شركات �أجنبية �أخرى للنهو�ض مب�ستوى ال�شركةالفنى و�أي�ضاً للت�أكيد على انتقال التكنولوچـيا ومن هذه ال�شركات :
-

�شركة Brown & Root

� -شركة

·

Bechtel
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ومن هذه امل�شروعات:
 م�شروع �أ�سيوط لتكرير البرتول ،وهو يعترب مثا ًال فذاً للخربة الوطنية امل�صريةاملتميزة فى ت�صميم م�صافى البرتول.
 م�شروع �إنتاج البوتاجاز من غازات �شقري بخليج ال�سوي�س. -م�شروع �إنتاج البوتاجاز من غازات �سيناء.

·
·

 م�شروع ا�سرتجاع بوتاجاز �شركة ال�سوي�س لت�صنيع البرتول.�أتذكر دائماً �أن العمل فى �شركة «�إن ــبى» كان يحث على االبتكار ،وخا�صة فى ق�سم هند�سة
العمليات ،حيث كانت الروح ال�سائدة ( والتى غر�ستها قيادة ال�شركة ) تت�سم باالبتكار
والتناف�س والعمل غري التقليدى.
حر�صت قيادة ال�شركة على �إن�شاء مكتبة متميزة حتتوى على جميع املجالت والن�شرات
الدورية العلمية املتخ�ص�صة ،والتى ت�ساعد على االطالع على �أحدث التقنيات والت�صميمات
الهند�سية.

 3-روح التحدى واالبتكار والوالء والوطنية

·
·
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من امل�شاريع التى تركت �أثراً كبرياً فى خربتى العملية م�شروع معاجلة غازات بدر الدين،
وهو �أول م�شروع ملعاجلة الغاز فى منطقة ال�صحراء الغربية ومتلك �شركة «�شل» العاملية
حق االمتياز فى هذه املنطقة ،وقد �أخذت قيادة ال�شركة على عاتقها �إجناح هذا امل�شروع
بالرغم من املعوقات التى واجهته.
جاءت �شركة «�شل» بت�صميمات حمددة فى م�ستندات الطرح ،وذلك لتنفيذها كما هى،
ولكن لأن روح ال�شركة ال�سائدة فى ذلك الوقت كانت تت�سم بالتحدى واالبتكار ،فقد
ا�شرتكت مع جمموعة العمل فى ق�سم هند�سة العمليلت بقيادة املهند�س «ح�سام عطية»
واملهند�سة «ديـنا اجلوهرى» مبراجعة وتغيري �أ�س�س الت�صميم وم�سار العمليات فى فرتة
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·

وجيزة من خالل العمل ل�ساعات مت�أخرة كل يوم ،وكان احل�ضور فى �أوقات الراحة
الأ�سبوعية ،وكانت النتيجة النهائية هى االنتهاء من مهام العمل فى هذا امل�شروع فى
وقت قيا�سى وبجودة �أ�شادت بها �شركة «�شل» فى ذلك الوقت ،وكان ذلك ب�شهادة مدير
امل�شروع الأجنبى ( ) Mr. Jon Boghartفى ذلك الوقت .وت�أكيداً لذلك ،وبعد مرور �أكرث
من ع�شرين عاماً قابلت هذا املدير ووجدته يثنى كثرياً على م�ستوى مهند�سى العمليات
ب�شركة «�إنبى» وذلك من خالل �إحدى لقاءات العمل ب�شركة «�شل».
روح الإبداع التى زرعت بداخلى ،ومن خالل بداية عملى ب�شركة «�إنبى» كانت هى الدافع
الأ�سا�سى �إىل قيامى بعمل حتديث فى تكنولوچـيا �صناعة الغاز ومثال ذلك امل�شاريع
التالية:
 م�شروع ا�ستخال�ص البوتاجاز بالعامرية حيث متكنت من تغيري التكنولوچـيا املقدمةمن واحدة من �أكرب ال�شركات الهند�سية فى �أوروبـا �إىل تكنولوچـيا �أخرى ،تعتمد
على ا�سرتجاع البوتاجاز عند ال�ضغوط العالية ،ونتيجة لهذا مت توفري ال ي�ستهان
به فى اال�ستثمارات املطلوبة لهذا امل�شروع ،ومت �أي�ضاً انخفا�ض فى ا�ستهالكات الطاقة
املطلوبة.
 م�شروع بوتاجاز عرب اخلليج ،حيث متكنت من حتويل م�صنع معاجلة غازات عرباخلليج �إىل م�صنع لإنتاج البوتاجاز ،وذلك ب�إ�ضافات ب�سيطة وتغيريات فى م�سار
العمليات.

 4-ا�ستمرارية روح االبتكار والدافع للح�صول على براءة االخرتاع:

هذا املناخ املتميز فى بداية حياتى العملية ب�شركة «�إنبى» ،والذى �أك�سبنى خربات متميزة
مكنتنى من العمل فى م�شاريع متعددة داخل م�صر وفى دولة الإمارات ب�شركة «�أدنوك» ،وقد
متكنت من تخفي�ض اال�ستثمارات املطلوبة لهذه امل�شاريع.
 تقدمت بطلب براءة اخرتاع �إىل �أكادميية البحث العلمى وذلك لقيامى بعملعبور الفجوة التكنولوچية
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تكنولوجـيا متميزة ال�سرتجاع غازات الإيثان والربوبان من الغازات الطبيعية
وامل�صاحبة ،وقمت بعمل مقارنة �شاملة بني هذه التكنولوچـيا والتكنولوچـيات العاملية
املوجودة ،وقمت بن�شرها فى �أحد امل�ؤمترات العلمية بدولة الكويت ال�شقيقة.
 وتقدمت �أي�ضاً بنف�س الطلب �إىل مكتب بــراءات االخــرتاع بالواليــات الـمتحدةالأمريكية.
وكان ذلك كله بف�ضل عملى فى هذا الكيان الرائد « �إن ـ ــبى» ،وما امتاز به من ت�شجيع َمن
لديهم الكفاءة لل�سعى ملكان ال�صدارة فى كل التخ�ص�صات بال�شركة ،وعلى م�ستوى �شهد به اجلميع
من كل �أنحاء العامل.

اكت�ساب الـخربات
بقلم م« .خريية الأهوانى»

امتازت �شركة «�إن ــبى» فى الثمانينيات ب�سمعة جيدة فى م�صر ،وكان �أمل �أغلب املهند�سني
الكيمائيني العمل بها ،ملا حتققه من ارتفاع امل�ستوى العلمى والهند�سى واملادى �أي�ضاً .فاملرتبات
فيها كانت �أعلى من املرتبات فى �أغلب �شركات البرتول �أو وزارة البرتول �أو هيئة البرتول.
بد�أت العمل فى ال�شركة كمهند�سة حديثة التخرج فى �إدارة الهند�سة الكيماوية ،ملدة حواىل
�شهرين �أو � 3شهور ،ثم �شاركت فى العمل فى م�شاريع قائمة مثل م�شروع ال�سوي�س وم�شروع
�أ�سيوط فى نهاياته  -حيث �أن نظام ال�شركة يو�ضح مهام كل �شخ�ص و كل �إدارة مما كان ي�ساعد
على �سرعة الإندماج فى العمل ،لي�صبح املهند�س مهند�ساً منتجاً بعد فرتة تدريب قليلة ن�سبياً.
ومما �ساعَد على اكت�ساب اخلربات ب�سرعة فى ال�شركة ما يلى:

·
·
·
·
·
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وجود �أ�صول مرجعية للت�صميمات الهند�سية طبقاً ل�شركات هند�سية عاملية معروفة.
وجود اخلربات الهند�سية التى تدربت وعملت مع ال�شركة الأجنبية امل�شارِكة فى «�إنبى»
فى بداياتها.
وجود بع�ض اخلرباء الأجانب الذين كانوا يقومون مبراجعة امل�ستندات الهند�سية قبل
�إ�صدارها ومناق�شتها ،مما �أوجد مناخـ ـاً تعليمياً جيداً تنتقل فيه اخلربات واملعلومات بني
اخلربات الأجنبية واخلربات امل�صرية.
وجود خربات هند�سية وطنية عملت وتدربت فى قطاع البرتول فى �شركات مثل القاهرة
لتكرير البرتول وال�سوي�س والإ�سكندرية لتكرير البرتول فكانت خربتهم العملية لها
ت�أثري كبري فى �إمتام الت�صميمات على �أمت وجه.
وجود مكتبة حتتوى على �أهم املجالت والدوريات الهند�سية والكتب واملراجع ومنو هذه
املكتبة مع الوقت.
عبور الفجوة التكنولوچية

97
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اكت�ساب الـخربات
بقلم م« .خريية الأهوانى»
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·
·
·
·
·
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ت�أثري كبري فى �إمتام الت�صميمات على �أمت وجه.
وجود مكتبة حتتوى على �أهم املجالت والدوريات الهند�سية والكتب واملراجع ومنو هذه
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ت�شجيع الكفاءات باملكاف�آت الت�شجيعية ،وزيادة املرتب ،حتى بدون املطالبة بذلك ،مما �أدى
لتناف�س �أغلب العاملني على بذل �أق�صى ما عندهم من جهد وبزيادة �شعورهم باالنتماء
لل�شركة .وال نن�سى �أي�ضاً التقدير املعنوى من �إدارة ال�شركة واملديرين واملبا�شرين و�إ�سناد
�أعمال وم�سئوليات �أكرب لكل من يثبت كفاءته.
عمل برامج تدريبية �سواء داخل البالد �أو خارجها لزيادة اخلربات العلمية والعملية،
ففى بداية عملى انت�سبت لدورة تدريبية فى �شركات البرتول والبرتوكيماويات فى
الإ�سكندرية ملدة �شهر ،وتدربت فى �شركة «بكتل» العاملية ملدة حواىل � 6أ�شهر فى �أثناء
منحة ال�سالم ،كما ُن ِّظ َمت دورات تعليم اللغة الإجنليزية وكمبيوتر.
اال�ستعانة بخربات من قطاع البرتول مثل املهند�س «�أحمد نور الدين» الذى انتدبته
«�إن ــبى» ملدة � 6أ�شهر لعمل .Material Selection HandBook

املناخ العلمى اجليد واملناف�سة ال�شريفة �ساعدا على بناء كوادر جديدة فى ال�شركة ،ا�ستطاعت
هذه الكوادر القيام بامل�شروعات التى قامت بها ال�شركة بعد ذلك فى عدم وجود ال�شريك الأجنبى
�أو اخلربات الأجنبية ،و�أ�صبحت ال�شركة قادرة على عمل الت�صميمات الهند�سية وتفكيك الـحزمة
وت�صميم مكوناتها والت�صميم التف�صيلى لأغلب املعدات الهند�سية مثل الأبراج واملبدالت احلرارية
ووحدات معاجلة مياه ال�شرب ومياه ال�صرف ال�صناعى وال�صرف ال�صحى�...إلخ.
وبزيادة امل�شروعات وتنوعها اكت�سبت ال�شركة خربة فى الت�صميم والت�شغيل وبدء الت�شغيل
وتعديل الت�صميم للم�صانع املوجودة ،لزيادة �أو حت�سني منتجاتها والدخول فى جماالت جديدة
مثل البرتوكيماويات.

توفري برامج الكمبيوتر التى ت�ساعد فى الت�صميم مثل .Hysis & Sim Sci
وجود القدوة فى الأداء والإلتزام والوالء لل�شركة من املهند�سني الأكرب �سناً ومن الر�ؤ�ساء،
�ساعد على ن�شر هذه الروح بني اجلميع.
توفري الأدوات املكتبية التى ت�ساعد على تنظيم امل�ستندات و�أوراق احل�سابات والر�سومات
والإلتزام بطريقة حفظ حمددة جلميع امل�شروعات.
كانت التعيينات تتم بناء على الكفاءة ال�شخ�صية �أو ًال ومن حديثى التخرج ،حيث كان يتم
تعيني الأوائل� .أما الأفراد الذين مت تعيينهم بالوا�سطة فقد كانوا قليلني ،وال ي�أخذون �أى
مميزات �أو ترقيات ،حتى يثبتوا كفاءتهم فى العمل وبذلك �سادت روح التناف�س واالجتهاد بني
العاملني فال مكان خلامل �أو متقاعد.

متيزت «�إن ــبى» بوجود نظم متكاملة فى جميع الإدارات وفى جميع التخ�ص�صات وي�ضمن
م�ستوى اجلودة قبل معرفة نظم «الأيزو» املتعارف عليها الآن ،وكانت نظم مراقبة وتوكيد اجلودة
مطبقة من خالل نظام حمكم.
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جتربتى فى امل�شاركة فى ت�أ�سي�س �إدارة التوريدات
م�« .سامى كمال ِح ِّرك»

التحقت ب�شركة «�إن ـ ــبى» فى نوفمرب  1981كمهند�س كهرباء ومار�ست �أعمال الت�صميمات
التف�صيلية وتو�صيف املعدات الكهربية حتى عام 1984م حني فوجئت بنقلى �إىل ق�سم التوريدات
الذى كان يجرى ت�أ�سي�سه .فطلبت مقابلة الدكتور «الرفاعى» ،وكان ميتاز ب�أن بابه مفتوح ملن
يطلب مقابلته� ،سواء كان مديراً �أو حتى عام ً
ال .كان ي�ستمع �إىل كل فرد فى ال�شركة يطلب
مقابلته ،و�إذا �أر�سل �إليه �أحد العاملني خطاباً كتب عليه �سرى �أو خا�ص ،فقد كان ال يفتح الر�سالة
�إال هو �شخ�صياً .وكان فى ال�شركة فى ذلك الوقت  300عامل ومهند�س وموظف ،والغريب �أن
الدكتور «رفاعى» كان يحفظ �أ�سماء جميع العاملني بال�شركة.

كانت هناك عدة �سيناريوهات للتعامل مع املوردين لل�ضغط عليهم لتعديل �أ�سعارهم �أو تخفي�ض
مدد التوريد �أو كليهما.
كان يرتكنا وحدنا فى هذه االجتماعات ،ثم يناق�شنا بعد ذلك فيما مت مبدياً لنا مالحظاته.
وهكذا بد�أت من ال�صفر ،وبعد عام واحد كنت �أ�شارك فى �شراء معدات بع�شرات املاليني من
الدوالرات ،ثم �أعمال الت�شهيالت والتفتي�ش.
وبهذا ا�ستطاعت هذه الإدارة الوليدة �أن حتقق �إجناز اً كبرياً هو حتقيق ُو ُفورات و�أرباح ،من
م�شروع �أ�سيوط وغريه ،كافية لبناء مبنى �إنبى العظيم هدية لأبناء �إنبى املعا�صرة والقادمة.
و�أفادتنى هذه اخلربة فى ت�شكيل م�ستقبلى الـمِ َه ِّنى واحلمد هلل.

وعندما قابلت ــه طلبــت �أن �أظل مهند�سـ ـاً كهربائياً ،و�أال �أنتقل �إىل ق�سم التوريدات ،فقال ىل:
يا �سامى ،ال�شركة عايزة تكرب والت�صميمات الهند�سية متثل  % 10من تكلفة امل�شروعات ،بينما
متثل التوريدات من  40ـ ـ �إىل  ،% 60ونحن نريد �أن نكرب ونناف�س ال�شركات الأجنبية.
و�أ�ضاف� :إذهب لق�سم التوريدات ملدة ثالثة �شهور ،و�إذا مل تر�ض ف�س�أعيدك مرة �أخرى للعمل
ب�إدارة الهند�سة الكهربائية.
وعندما ذهبت �إىل ق�سم التوريدات ،كان ق�سماً جديداً ،فبد�أ ي�ستدعى لنا اخلرباء الأجانب
يعلموننا عمليات امل�شرتيات .وكان الدكتور «الرفاعى» يعقد لنا اجتماعاً ي�س�ألنا عما ا�ستفدناه
من الأجنبى ،ف�إذا وجد �أننا ال ن�ستفيد منه �شيئـ ـاً �أو مل يكن كف ؤ�اً ،ف�إنه كان يلغى تعاقد ال�شركة
معه.
ا�صطحبنا �إىل �إجنلرتا و�إيطاليا ،لالجتماع باملوردين املتقدمني لتوريد معدات م�شروع معمل
تكرير �أ�سيوط ،بعد �أن تعلمنا �أ�صول تقييم العرو�ض فنياً ومالياً ـ ـ تلقينا تدريباً باملحا�ضرات
وامل�ساعدات ،تعلمنا �أ�سرار التوريدات .تعلمنا منه �أ�سلوب التفاو�ض بدءاً من كيفية ،بدء االجتماع
و�إنهائه �إىل طريقة اجللو�س واحلديث ومتى يكون ال�صمت مفيداً �أو التربم �أو �إظهار الده�شة.
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الدوالرات ،ثم �أعمال الت�شهيالت والتفتي�ش.
وبهذا ا�ستطاعت هذه الإدارة الوليدة �أن حتقق �إجناز اً كبرياً هو حتقيق ُو ُفورات و�أرباح ،من
م�شروع �أ�سيوط وغريه ،كافية لبناء مبنى �إنبى العظيم هدية لأبناء �إنبى املعا�صرة والقادمة.
و�أفادتنى هذه اخلربة فى ت�شكيل م�ستقبلى الـمِ َه ِّنى واحلمد هلل.

وعندما قابلت ــه طلبــت �أن �أظل مهند�سـ ـاً كهربائياً ،و�أال �أنتقل �إىل ق�سم التوريدات ،فقال ىل:
يا �سامى ،ال�شركة عايزة تكرب والت�صميمات الهند�سية متثل  % 10من تكلفة امل�شروعات ،بينما
متثل التوريدات من  40ـ ـ �إىل  ،% 60ونحن نريد �أن نكرب ونناف�س ال�شركات الأجنبية.
و�أ�ضاف� :إذهب لق�سم التوريدات ملدة ثالثة �شهور ،و�إذا مل تر�ض ف�س�أعيدك مرة �أخرى للعمل
ب�إدارة الهند�سة الكهربائية.
وعندما ذهبت �إىل ق�سم التوريدات ،كان ق�سماً جديداً ،فبد�أ ي�ستدعى لنا اخلرباء الأجانب
يعلموننا عمليات امل�شرتيات .وكان الدكتور «الرفاعى» يعقد لنا اجتماعاً ي�س�ألنا عما ا�ستفدناه
من الأجنبى ،ف�إذا وجد �أننا ال ن�ستفيد منه �شيئـ ـاً �أو مل يكن كف ؤ�اً ،ف�إنه كان يلغى تعاقد ال�شركة
معه.
ا�صطحبنا �إىل �إجنلرتا و�إيطاليا ،لالجتماع باملوردين املتقدمني لتوريد معدات م�شروع معمل
تكرير �أ�سيوط ،بعد �أن تعلمنا �أ�صول تقييم العرو�ض فنياً ومالياً ـ ـ تلقينا تدريباً باملحا�ضرات
وامل�ساعدات ،تعلمنا �أ�سرار التوريدات .تعلمنا منه �أ�سلوب التفاو�ض بدءاً من كيفية ،بدء االجتماع
و�إنهائه �إىل طريقة اجللو�س واحلديث ومتى يكون ال�صمت مفيداً �أو التربم �أو �إظهار الده�شة.
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�شهادة الهند�سة احلقيقية
بقلم« :يا�سر حممد املغربى»
الع�ضو املنتدب ل�شركة رور م�صر للم�ضخات
( )RUHR PUMPS

تخرجت من كلية الهند�سة جامعة عني �شم�س – كهرباء ُقوَىَ �سنة  1980والتحقت بالعمل
ب�إحدى �شركات املقاوالت مبدينة الإ�سماعيلية التى كانت تن�شئ فندق �إيتاب وكان املقاول العام هو
�شركة «املقاولون العرب» عثمان �أحمد عثمان و�شركاه وكان املهند�س «عثمان» ي�شرف بنف�سه على
هذا امل�شروع وكنت �أنا امل�سئول عن الكهرباء فيه.
وبعد انتهاء العمل بالفندق جاءتنى فر�صة عمل ب�شركة �سعودية بالريا�ض ومكثت هناك
عاماً واحداً فقط كما خططت لنف�سى .وعدت للقاهرة لبدء رحلة التكوين و�سمعت عن �شركة
«�إنبى» فقدمت طلباً لاللتحاق ،و جاءنى فى نف�س الوقت عر�ض من مدير عام فندق «�إيتاب»
باال�سماعيلية للعمل كمدير لل�صيانه الكهربائية .واخرتت �أن اجته �إىل «�إنبى» حيث كان العمل
الهند�سى ي�سيطر على تفكريى واجتـ ــزت ع ـ ــدة اختبـ ــارات حتريريـ ــة و�شفويـ ــة بنج ــاح ،حتى
حتددت مقابلتى مع د« .م�صطفى الرفاعى» رئي�س ال�شركة .ا�ستغرقت هذه املقابلة حواىل 15
دقيقة كانت كالدهر كنت خائفاً ومتوتراً نتيجة ملا �سمعته عن �شخ�صيته القوية .ولكنى تظاهرت
�أمامه بعدم اخلوف .املهم مت تعيينى �سنة  ،1983وهذا التاريخ يعترب بدء رحلة ح�صوىل على
�شهادة الهند�سة احلقيقية.
كانت بداياتى فى م�شروعات الغاز والبرتول تعاقدات مقاول من باطن ال�شركات الأجنبية
الكربى فى العامل حتى ميكننا التعرف عن قرب على �أ�سلوب عمل هذه ال�شركات ونقل التكنولوچيـ ــا
الهند�سي ـ ــة فى ت�صمي ــم وتنفي ــذ امل�شروعـ ــات ،حتى �أننا فى البداية كنا نقوم بت�صميم الإ�ضاءة
للم�شروعات فقط وكنا نحاول مع كل م�شروع زيادة حجم العمل� ،إىل �أن كان �أول حتدى حقيقى
ل�شركة «�إن ـ ــبى» حني ا�ستطاع الدكتور «الرفاعى» احل�صول على �أول عقد مل�شروع بنظام ت�سليم
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مفتاح من �شركة «ا�سو �سوي�س» ،وبذلت جمهوداً كبرياً جداً لإقناع ر�ؤ�سائى فى ق�سم الكهرباء حتى
�أكون قائداً لهذا امل�شروع ،رغم �صغر �سنى وخربتى فى ذلك الوقت ،والغريب جداً �أن الدكتور
«الرفاعى» وافق على هذا االختيار.
وبد�أت العمل على هذا امل�شروع الكبري ،وكانت �أهداف رئي�س ال�شركة جناح امل�شروع واحل�صول
على مكاف�أة الإجناز املبكر .كنا جميعاً نعمل �أكرث من � 15ساعة يومياً �أثناء فرتة الت�صميمات
الهند�سية ،و�أثناء فرتة التنفيذ باملوقع ق�ضينا �شهر رم�ضان بالكامل والعيد باملوقع دون �أن يغادر
املوقع �أى من �أفراد امل�شروع حتى متكننا من احل�صول على مكاف�أة االجناز املبكر ،والأهم كان
جناح �شركة «�إنبى» فى تنفيذ امل�شروع بن�سبة  100%دون االعتماد على �أى من ال�شركات العاملية.
عمــلت بعـ ــد ذلك على م�شروع ـ ـ ــات �أخرى كثرية �إىل ان قـ ــرر الدكت ــور «م�صطفــى الرفاعى»
�إن�ش ــاء �إدارة جديدة للتوري ــدات الهند�سي ـ ــة ،حيث قام بنقلى مع جمموعـ ــة من مهنـ ــد�سى
الإدارات الهند�سية ال ُأخ َرى للتدريب اخلارجى على �أعمال التوريدات ،وكنا نعمل بالتعاون مع
�شركة  Lummus Crestالأمريكية لنقل هذه اخلربة اجلديدة على م�صر .وكانت هذه خربة
جديدة بالن�سبة ىل �أ�ضافت الكثري �إىل خربتى الهند�سية ،ثم نقلت بعد ذلك للعمل فى �إدارة
امل�شروعات حيث توليت �إدارة امل�شروعات ال�صغرية وتدرجت �إىل �أن �أ�صبحت �أقوم ب�إدارة �أكرث من
م�شروع بال�شركة ،تعلمنا من الدكتور «م�صطفى الرفاعى» الإخال�ص والدقة العلمية وتطوير
العمل والقدرات.
فى عام  2001انتدبت للعمل بوزارة البرتول كمدير م�ساعد للتخطيط وامل�شروعات ثم مديراً
عاماً حتى مار�س عام  ،2006ووفر ىل ذلك فر�صة كبرية لر�ؤية �أكرب و�أ�شمل فى جمال الإدارة،
وتعلمت الكثري فى هذه الفرتة حيث جمعت بني اخلربة ال�سيا�سية وخربة التنفيذ.
فى مار�س  2006تف�ضل ال�سيد املهند�س «�سامح فهمى» بتعيينى رئي�ساً ل�شركة جديدة ل�صناعة
م�ضخات البرتول بامل�شاركة مع �شركة �أملانية رائدة فى هذا املجال ،و�آمل �أن اجنح فى �إدخال هذه
ال�صناعة الهامة فى م�صر مبا فيها من تكنولوچيات حديثة -واهلل املوفق.
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�شهادة الهند�سة احلقيقية
بقلم« :يا�سر حممد املغربى»
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تخرجت من كلية الهند�سة جامعة عني �شم�س – كهرباء ُقوَىَ �سنة  1980والتحقت بالعمل
ب�إحدى �شركات املقاوالت مبدينة الإ�سماعيلية التى كانت تن�شئ فندق �إيتاب وكان املقاول العام هو
�شركة «املقاولون العرب» عثمان �أحمد عثمان و�شركاه وكان املهند�س «عثمان» ي�شرف بنف�سه على
هذا امل�شروع وكنت �أنا امل�سئول عن الكهرباء فيه.
وبعد انتهاء العمل بالفندق جاءتنى فر�صة عمل ب�شركة �سعودية بالريا�ض ومكثت هناك
عاماً واحداً فقط كما خططت لنف�سى .وعدت للقاهرة لبدء رحلة التكوين و�سمعت عن �شركة
«�إنبى» فقدمت طلباً لاللتحاق ،و جاءنى فى نف�س الوقت عر�ض من مدير عام فندق «�إيتاب»
باال�سماعيلية للعمل كمدير لل�صيانه الكهربائية .واخرتت �أن اجته �إىل «�إنبى» حيث كان العمل
الهند�سى ي�سيطر على تفكريى واجتـ ــزت ع ـ ــدة اختبـ ــارات حتريريـ ــة و�شفويـ ــة بنج ــاح ،حتى
حتددت مقابلتى مع د« .م�صطفى الرفاعى» رئي�س ال�شركة .ا�ستغرقت هذه املقابلة حواىل 15
دقيقة كانت كالدهر كنت خائفاً ومتوتراً نتيجة ملا �سمعته عن �شخ�صيته القوية .ولكنى تظاهرت
�أمامه بعدم اخلوف .املهم مت تعيينى �سنة  ،1983وهذا التاريخ يعترب بدء رحلة ح�صوىل على
�شهادة الهند�سة احلقيقية.
كانت بداياتى فى م�شروعات الغاز والبرتول تعاقدات مقاول من باطن ال�شركات الأجنبية
الكربى فى العامل حتى ميكننا التعرف عن قرب على �أ�سلوب عمل هذه ال�شركات ونقل التكنولوچيـ ــا
الهند�سي ـ ــة فى ت�صمي ــم وتنفي ــذ امل�شروعـ ــات ،حتى �أننا فى البداية كنا نقوم بت�صميم الإ�ضاءة
للم�شروعات فقط وكنا نحاول مع كل م�شروع زيادة حجم العمل� ،إىل �أن كان �أول حتدى حقيقى
ل�شركة «�إن ـ ــبى» حني ا�ستطاع الدكتور «الرفاعى» احل�صول على �أول عقد مل�شروع بنظام ت�سليم
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مفتاح من �شركة «ا�سو �سوي�س» ،وبذلت جمهوداً كبرياً جداً لإقناع ر�ؤ�سائى فى ق�سم الكهرباء حتى
�أكون قائداً لهذا امل�شروع ،رغم �صغر �سنى وخربتى فى ذلك الوقت ،والغريب جداً �أن الدكتور
«الرفاعى» وافق على هذا االختيار.
وبد�أت العمل على هذا امل�شروع الكبري ،وكانت �أهداف رئي�س ال�شركة جناح امل�شروع واحل�صول
على مكاف�أة الإجناز املبكر .كنا جميعاً نعمل �أكرث من � 15ساعة يومياً �أثناء فرتة الت�صميمات
الهند�سية ،و�أثناء فرتة التنفيذ باملوقع ق�ضينا �شهر رم�ضان بالكامل والعيد باملوقع دون �أن يغادر
املوقع �أى من �أفراد امل�شروع حتى متكننا من احل�صول على مكاف�أة االجناز املبكر ،والأهم كان
جناح �شركة «�إنبى» فى تنفيذ امل�شروع بن�سبة  100%دون االعتماد على �أى من ال�شركات العاملية.
عمــلت بعـ ــد ذلك على م�شروع ـ ـ ــات �أخرى كثرية �إىل ان قـ ــرر الدكت ــور «م�صطفــى الرفاعى»
�إن�ش ــاء �إدارة جديدة للتوري ــدات الهند�سي ـ ــة ،حيث قام بنقلى مع جمموعـ ــة من مهنـ ــد�سى
الإدارات الهند�سية ال ُأخ َرى للتدريب اخلارجى على �أعمال التوريدات ،وكنا نعمل بالتعاون مع
�شركة  Lummus Crestالأمريكية لنقل هذه اخلربة اجلديدة على م�صر .وكانت هذه خربة
جديدة بالن�سبة ىل �أ�ضافت الكثري �إىل خربتى الهند�سية ،ثم نقلت بعد ذلك للعمل فى �إدارة
امل�شروعات حيث توليت �إدارة امل�شروعات ال�صغرية وتدرجت �إىل �أن �أ�صبحت �أقوم ب�إدارة �أكرث من
م�شروع بال�شركة ،تعلمنا من الدكتور «م�صطفى الرفاعى» الإخال�ص والدقة العلمية وتطوير
العمل والقدرات.
فى عام  2001انتدبت للعمل بوزارة البرتول كمدير م�ساعد للتخطيط وامل�شروعات ثم مديراً
عاماً حتى مار�س عام  ،2006ووفر ىل ذلك فر�صة كبرية لر�ؤية �أكرب و�أ�شمل فى جمال الإدارة،
وتعلمت الكثري فى هذه الفرتة حيث جمعت بني اخلربة ال�سيا�سية وخربة التنفيذ.
فى مار�س  2006تف�ضل ال�سيد املهند�س «�سامح فهمى» بتعيينى رئي�ساً ل�شركة جديدة ل�صناعة
م�ضخات البرتول بامل�شاركة مع �شركة �أملانية رائدة فى هذا املجال ،و�آمل �أن اجنح فى �إدخال هذه
ال�صناعة الهامة فى م�صر مبا فيها من تكنولوچيات حديثة -واهلل املوفق.
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�إنــبى بعد ع�شر �سنوات
ما حققناه
القدرات التقنية وجماالت الن�شاط
عالمات على الطريق
تقارير عن �أبرز امل�شروعات
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ما حققته �إنبى بعد ع�شر �سنوات
()1980-1990
ا�ستطاع جيل من ال�شباب حتقيق �سبق تكنولوﭽـى هام ،و�أ�صبحت �شركة «�إنبى» امل�ؤ�س�سة امل�صرية
الرائدة فى جماالت ت�صميم وتخطيط و�إدارة تنفيذ امل�شروعات البرتولية .وقد مثلَت انطالقة
جيدة تقع فى قلب م�سرية التنمية التكنولوچـية ال�شاملة و�أ�صبحت متتلك قدرات و�إمكانيات
تكنولوچـية فريدة ,و�سج ً
ال من الإجنازات نذكر منها ما يلى:
املبنى الع�صرى ،امل�صمم للن�شاط ،وقد �سددت ال�شركة تكلفته نقداً من نتائج �أعمالها.
متتلك �أ�صول هند�سة ت�صميم وحدات �إنتاج البرتول والغازات بالرب والبحر ومعامل التكرير
وخطوط الأنابيب والبرتوكيماويات.
متتلك املنظومة املتكاملة التى تناظر ال�شركات الهند�سية العاملية ،وت�شمل جميع فروع الهند�سة
بالإ�ضافة �إىل هند�سة تخطيط امل�شروعات ،وهند�سة التكاليف وتقدير التكلفة اال�ستثمارية
و�إدارة امل�شروع والإ�شراف على الرتكيبات ،و�أعمال التوريدات �شاملة ال�شراء ،والإ�شراف على
الت�صنيع باخلارج ،و�إدارة الت�شهيل ،والتفتي�ش ،واال�ستالم ،والنقل البحرى والتخلي�ص ،و�إجادة
�أ�صول التعاقد على امل�شروعات وال ُرخـَ�ص التكنولوچـية واملعدات .وامتد ن�شاطها من الت�صميم
فقط �إىل مقاول عام (ت�سليم مفتاح).
ارتفعت قيمة الأعمال من  2مليون جنية فى 1980م �إىل  130مليون جنية �سنوياً فى 1989م.
ت�ضاعفت قيمة ال�سهم � 170ضعفاً فى الفرتة من � 1980إىل  1989م.
ارتفع عدد العاملني من  100فى عام � 1980إىل  600فى عام 1990م.

·
·
·
·
·
·
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�إ�سهامات تقنية وريادة

·
·
·
·
·
·

�أول حا�سب �شخ�صى يدخل م�صر عام 1983م.
�أول ا�ستخدام للر�سم باحلا�سب الآىل  CADDفى م�صر عام 1985م.
�أول ت�صميم للمن�صات البحرية البرتولية فى م�صر عام 1987م.
�أول متويل خارجى – يتمتع بدعم ال�صادرات  -من حكومات بريطانيا و�إيطاليا مل�شروع معمل
تكرير �أ�سيوط 1985م.
قام مهند�سو ال�شركة بت�أليف  600ب��رن��ام��ج  S/Wوت��ط��وي��ر  1000رم��ز للت�صميم والر�سم
باحلا�سب (1990 1980-م).
مت �إن�شاء �إدارة التوريدات من امل�صادر العاملية عام 1985م� ،شمل ن�شاطها ال�شراء والت�شهيل
والتفتي�ش ،وتطلب ذلك �إن�شاء مكاتب لـ «�إنبى» مبيالنو وهيو�سنت ولندن ودو�سلدورف.
امل�شروعات التى ا�شرتكت «�إنـــبى» فى �أعمال الهند�سة والت�صميم لها

م��ن خ�لال ع��ر���ض تلك امل�����ش��روع��ات يتبني لنا حجم اخل�ب�رات ال�ضخمة ف��ى التخ�ص�صات
الهند�سية املختلفة ،التى تكونت فى جم��االت م�شروعات التكرير ،ومعاجلة الغازات  ،وتنمية
احلقول وخطوط الأنابيب ،والبرتوكيماويات.
الأ�س�س التى تقدمت بها م�سرية العمل والبناء والعطاء

�	.1إن «�إنـبى» �شركة هند�سية تتعاقد على امل�شروعات البرتولية مع ال�شركة العاملة ،وتلتزم
مب�سئوليات الأداء العاملية ،من حيث حداثة ودقة الت�صميم ،وااللتزام بربنامج التنفيذ
ومناف�سة الأ�سعار.
.2
ت�سعى ال�شركة �إىل �أن تنمى وتبنى قدراتها التكنولوجية ر�أ�سياً و�أفقياً ،بحيث تكون قادرة
على مناف�سة ال�شركات العاملية.
حتقق ال�شركة �إ�سهاماً فى جمال التنمية التكنولوجية على امل�ستوى القومى ،وتختلف
.3
فى ذلك عن �شركات املقاوالت الأخرى ،كما �أنها حتقق نتائج �أعمال مالية متميزة.
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تتعامل �إدارة ال�شركة مع ال�شركات العاملية بكافة الطرق ،بحرية تامة ومبختلف �أنواع
التعاقدات ،وكذلك تقوم باختيار وتعيني اخلرباء الأجانب .وقد �أدارت ال�شركة تعامالتها
مع �شركات «برون �آند روت» و«بكتل» و«الم�س» و«كليوج» و«ب��رون» من موقع قوة ومبا
يحقق امل�صلحة الوطنية  -بع�ضها بامل�شاركة وبع�ضها بعقود خدمات.

.4

القدرات التقنية وجماالت الن�شاط
الأدوار
فى هذه الفرتة مار�ست ال�شركة الأدوار الآتية:

 .1مقاول رئي�سى« :ذو م�سئولية كاملة» عن جميع �أطوار امل�شروع ،من حيث الت�صميم والتوريد
وتركيب املعدات والت�شغيل و�إعطاء ال�ضمانة عن الكفاءة واملطابقة للت�صميم.
 .2مقاول هند�سى :م�سئول عن الأن�شطة الهند�سية مبراحلها املتعددة وخمرجاتها الفنية
وم�سئولياتها التعاقدية.
 .3مدير عام للم�شروع :يدير كافة الأن�شطة والأطوار والأعمال املختلفة للمقاولني امل�شاركني
فى امل�شروع مبا فى ذل��ك �ضمان التنفيذ ،طبقاً للجدول الزمنى ،وف��ى ح��دود التكلفة
«املوازنة» التقديرية للم�شروع وباجلودة املنا�سبة.
 .4مقاول فرعى :حم���دود امل�سئولية ح�سب ال��ت��ع��اق��د م��ع امل��ق��اول ال��ع��ام �أو الرئي�سى ذى
امل�سئولية الكاملة.
 .5مقاول هند�سى وتوريدات :وتعترب امل�سئولية التى فى نطاق الأعمال ،حم��دودة ب�إعداد
الت�صميمات الهند�سية ( وم��ا يرتتب عليها من �أن�شطة مثل ا إل���ش��راف على الرتكيب
وتوريد املعدات).
 .6ع�ضو حتالف مقاولني :للم�شاركة ب�أىٍ من الأن�شطة ال�سابقة مع جمموعة مقاولني ح�سب
توزيع للأدوار ُي َت َفق عليه.
 .7ا�ست�شارى :ويقوم بتقدمي ا�ست�شارات هند�سية ح�سب احلاجة وطبقاً للتعاقد.
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ال�صناعات:
امتلكت ال�شركة خالل تلك الفرتة القدرة على تغطية ال�صناعات الآتية:

·
·
·
·
·

�صناعة تكرير البرتول.
�صناعة �إنتاج البرتول والغازات البرتولية.
عمليات الغاز ( معاجلة �أو ف�صل وا�ستخال�ص).
�صناعات كيماوية  -برتوكيماويات.
البنية التحتية والوحدات امللحقة.

القدرات التقنية
كذلك ف�إن القدرات التقنية لل�شركة امتدت لتغطى ما يلى:

·
·
·
·
·
·
·

درا�سة وتخطيط امل�شروعات.
عمليات تدبري متويل امل�شروعات.
الت�صميمات الأ�سا�سية.
الت�صميمات التف�صيلية.
التوريدات.
الإ�شراف على الرتكيبات.
�إدارة ومراقبة امل�شروعات فى ُبعدَىّ اخلطة الزمنية وحدود التكلفة التقديرية.

وفى جمال الأن�شطة واالمكانيات الهند�سية ف�إنها متكنت مما يلى:

·
·
·
·
·

الهند�سة الكيماوية ( هند�سة العمليات).
الهند�سة امليكانيكية.
الهند�سة الكهربائية.
الهند�سة املدنية.
هند�سة الأنابيب.
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·
·
 -ت�صميم العمليات واالختيار الأمثل من بني مرادفاتها.

هند�سة التحكم والأجهزة الدقيقة.
ويغطى كل ن�شاط من الأن�شطة الهند�سية حماور عدة هى:

هند�سة تكنولوجيا العمليات وحماورها الرئي�سية هى:

 املحاكاة للعمليات تو�ص ًال للت�صميم والنموذج املختار.
 تقييم  -واالختيار من بني – التكنولوچــيا اخلا�ضعة لل ُر َخ�ص. -درا�سات اجلدوى والت�صميمات الأولية.

·

الهند�سة الكيماوية وحماورها:

 ت�صميم العمليات وم�سارها وخطوط العمليات مبينة عمليات التحكم. ت�صميم املعدات (مبادالت حرارية� -أبراج التقطري و �أبراج تربيد -الغاليات  -ال�شعلة). ت�صميم نظام الأمان ومكافحة احلرائق. ت�صميم نظام معاجلة املياه. -ت�صميم نظام معاجلة مياه ال�صرف ال�صناعى.

·

الهند�سة امليكانيكية وحماورها:

 اختيار املعدات موا�صفات املعدات الدوارة  :م�ضخات � -ضواغط – التوربينات :غازية وبخارية -اخلالطات الدوارة -الـ ُممِ دَّات (.)Expanders
 متطلبات م�ستوى ال�ضو�ضاء. الت�صميم امليكانيكى للمعدات. مراجعة ر�سومات املوردين. -مناولة املواد ال�صلبة.

·
 تطوير وت�صميم نظم التحكم و�أجهزة القيا�س.هند�سة التحكم والأجهزة الدقيقة وتفا�صيلها:

 �إعداد املوا�صفات وبطاقات البيانات التف�صيلية لنوعيات الأجهزة. ر���س��وم��ات تف�صيلية ل�ترك��ي��ب��ات الأج���ه���زة « تو�صيالتها امليكانيكية» «وال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة -110
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االلكرتونية» وكذا «و�صالت النيوماتك وتو�صيالت �إمدادات الهواء».
 -مراجعة ر�سومات املوردين.

·
 -الق�سم الفنى

هند�سة الأنابيب و�أن�شطتها هى

 �إعداد املوا�صفات والر�سومات القيا�سية. ت�صنيف املواد وت�صميم اخلطوط. موا�صفات الرتكيب والت�صنيع التقييم الفنى للعرو�ض. ق�سم الت�صميم الر�سومات املنظورية الأيزومرتية وجداول ح�صر الكميات لل�شراء والرتكيب. خارطة املوقع واملوقع العام للم�شروع. ر�سومات توجيه املعدة والر�سومات التف�صيلية للأنابيب. ق�سم حتليل الإجهادات ويقوم مبا يلى : مرونة الأنابيب وحتليل الذبذبات با�ستخدام احلا�سب الآىل ت�صميم حوامل �شبكات الأنابيب. ال�شبكات الأر�ضية و�أن�شطتها هى: ال�صرف ال�سطحى ونظم ال�صرف ال�صحى. �شبكات الأنابيب الأر�ضية ( حتت �سطح الأر�ض). ق�سم النماذج وف����ي����ه ي���ت���م ب����ن����اء ال����ن����م����اذج ك���م�������س���اع���دات ل��ل��ت�����ص��م��ي��م �أو ك���م���رج���ع ل��ل�ترك��ي��ب��اتوالتدريب على الت�شغيل.

·
� -إعداد املوا�صفات العامة للنظم والأن�شطة الكهربائية.

الهند�سة الكهربائية و�أن�شطتها الرئي�سية وميكن �إجمالها على النحو التالى:

 موا�صفات املعدات وبطاقات البيانات التف�صيلية لها.عبور الفجوة التكنولوچية
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·
·
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 خمطط توزيع القدرة الأحادى. ت�صنيف املناطق اخلطرة. ر�سومات م�سارات الكابالت والإنارة و�شبكة الأر�ضى لت�أمني املعدات والأجهزة. ر�سومات تف�صيلية لتو�صيالت الأ�سالك والربط بني املعدات ولوحات التوزيع الكهربائيةو�صناديق التو�صيل املجمعة.
 تن�سيق عمل �أجهزة الوقاية الكهربائية ( الكفاءة وا�ستمرارية التغذية الكهربائية) ر�سومات تف�صيلية للرتكيبات. -مراجعة ر�سوم املوردين

·

الهند�سة املدنية و�أن�شطتها

 املوا�صفات العامة تطوير املواقع ت�صميم الطرق والأ�سوار ت�صميم �أ�سا�سات القواعد للمعدات. ت�صميم م�أخذ املياه – املعاجلة واخلزانات. الإ�شراف على الإن�شاءات. -ت�صميم املبانى.

·

الهند�سة البحرية و�أن�شطتها

 الت�صميمات الأ�سا�سية. الت�صميمات التف�صيلية. الإ�شراف على الرتكيبات. كتيب الت�شغيل.� -إ�صالح املن�صات القائمة لدى االحتياج.

·

قطاع �إدارة ومراقبة امل�شروعات و�أن�شطته:

 �إدارة امل�شروع �إدارة املهمات « ح�صر – توريد – تخزين – �صرف – ال�ضمان والكفاية» -الإ�شراف على الرتكيبات.
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 توفري التمويل للم�شروع (لدى احلاجة). �إدارة العقود الفرعية. توكيد اجلودة. مراقبة اجلودة. جتارب بدء الت�شغيل ومراحل الإعداد لها. مراقبة امل�شروعات وي���ق���وم ب��ال��ت��خ��ط��ي��ط وو����ض���ع اجل������دول ال���زم���ن���ى -وح�������س���اب ال��ت��ك��ال��ي��ف وت��ق��دي��رامل��وازن��ة -وم��راق��ب��ة التكاليف -وت��ق��ومي ت��ق��دم الأع��م��ال و�إع����داد التقارير ال��دوري��ة
لذلك -ومراقبة توريد و�صرف املهمات.
 التوريدات ول��ه��ا دورة ل��ت��وري��د و���ش��راء امل��ع��دات ب���دءاً م��ن ت��وف�ير التمويل ث��م عمليات ال�شراءوالتفتي�ش والت�شهيالت ونقل املعدات.

·

�إدارة العقود

 وتقوم ب�إعداد العقود والتفاو�ض ب�ش�أنها وال�ضمانات و�شئون اال�ستحقاقات والت�سعريوالنواحى التجارية ( غري الفنية).

·

التكنولوچـيا

ولتوفري واقتحام اجلديد فى تكنولوجيا ال�صناعات البرتولية مت ا�ستحداث الأن�شطة
التالية:
 ال���ت���وا����ص���ل وع���ق���د االت���ف���اق���ات م���ع م��ل�اك ال��ت��ك��ن��ول��وچ��ـ��ي��ا وامل�����وردي�����ن ،و���ش��رك��اتالت�شغيل ،وال�شركات الهند�سية العاملية.
 ت��وف�ير امل����وارد ال�لازم��ة وامل��ك��ون��ات وال���ق���درات الفنية وال�برجم��ي��ات وال��ت��ع��ام��ل معتلك املجاالت املتقدمة با�ستمرار.
 ت��وف�ير ا ألك������واد وامل���وا����ص���ف���ات ال��ع��امل��ي��ة وال�ب�رجم���ي���ات ال�ل�ازم���ة ،وم��ت��اب��ع��ة أ�ح���دث�إ�صدارات ،منها فى الأ�ساليب والكتيبات واملوا�صفات القيا�سية الالزمة.

·
 -التعليمات الهند�سية

الكتيبات الفنية ..د�ستور الن�شاط لكل �إدارة �أو ن�شاط Manuals

 كتاب الت�صميمعبور الفجوة التكنولوچية
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 كتاب مراقبة امل�شروعات. كتاب �إدارة امل�شروعات. كتاب �إدارة الرتكيبات. كتاب املوازنة التقديرية. كتاب التمويل والنواحى املالية. كتاب تقومي الأداء. كتاب نظام اخلرباء الأجانب. -كتاب العالقات العامة.

·
حتى ميكن مواكبة التطور التكنولوچـى العاملى وزي���ادة ال��ق��درة التناف�سية ب��د�أت ال�شركة
مكونات نظام الكاد� ..أحدث تكنولوچـيا للت�صميمات الهند�سية

عام 1982م تكثيف الدرا�سة والبحث ،حتى مت اختيار أ�ح��دث نظام فى حينه لعمليات الت�صميم
والر�سم الهند�سى باحلا�سب الآىل ،وامل��ع��روف با�سم الكادComputer Aided Design and :
 ،Draftingوافتتح هذا النظام فى دي�سمرب  1985وب��د�أت تطبيقات حزم برامج وتنظيم دورات
تدريبية لتكوين كوادر متخ�ص�صة ،وبد�أ �إنتاج الر�سومات ثنائية الأبعاد فى منت�صف عام 1986م
ثم جنحت ال�شركة فى ا�ستخدام التطبيقات ثالثية الأبعاد لإعداد النماذج ور�سومات الت�صميمات
التف�صيلية والتنفيذية فى خطوط الأنابيب والهند�سة املدنية والكهربائية ،والقيا�س والتحكم
وحقق هذا �سبقاً تكنولوجياً فى م�صر وو�ضع «�إنبى» فى م�صاف ال�شركات العاملية فى الت�صميمات

114
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ثالثية الأبعاد (الت�صميم والر�سم با�ستخدام احلا�سب الآىل) مت ا�ستخدامه فى الإدارات املختلفة
بال�شركة ال �سيما ع�صب الت�صميم فى �إدارات كلٍ من:
ال��ه��ن��د���س��ة ال���ك���ي���م���اوي���ة :ا���س��ت��خ��دم ال���ك���اد ف���ى ت�����ص��م��ي��م��ات ال��ع��م��ل��ي��ات امل����ذك����ور �أع��ل�اه
و�صو ًال �إىل ح�صر الكميات.
�أم������ا ف����ى ه���ن���د����س���ة ا ألن����اب����ي����ب ف���ق���د مت ت��ط��ب��ي��ق ن���ظ���ام ال����ك����اد ف����ى ر�����س����وم����ات امل���ع���دات
وت��وج��ه��ات��ه��ا وخ����ارط����ة امل���وق���ع وال���ر����س���م ال��ت��ف�����ص��ي��ل��ى ل��ت��وق��ي��ع امل����ع����دات وال���ر����س���وم���ات
الأيزومرتية وح�صر الكميات ومراجعة التداخالت للمعدات.
وف�������ى ه���ن���د����س���ة ال���ت���ح���ك���م ف���������إن ت���ط���ب���ي���ق���ات ال�����ك�����اد ����ش���م���ل���ت «امل������وق������ع ال��ت��ف�����ص��ي��ل��ى»
و«�أ�����ش����ك����ال احل���ل���ق���ي���ة» و«ال���ر����س���م���ة ال��ه��ن��د���س��ي��ة ل��ل��ت��ت��اب��ع امل���ن���ط���ق���ى» و«ال���ت���و����ص���ي�ل�ات
ال��ت��ف�����ص��ي��ل��ي��ة امل��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة» وال����ر�����س����وم����ات ال��ت��وق��ي��ع��ي��ة ل�����ش��ك��ل ال��ع��م��ل��ي��ات وال���ر����س���م
التخطيطى لتو�صيالت للأجهزة.
�أما فى الهند�سة املدنية :فكان تطبيق الكاد فى جمال النماذج ثالثية الأبعاد -الإن�شائية
وت�صميم الأ�سا�سات وهند�سة املوقع (اخل��رائ��ط الكنتورية وت�صميم الطرق الرئي�سية)
وت�صميمات املبانى.
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وت��وج��ه��ات��ه��ا وخ����ارط����ة امل���وق���ع وال���ر����س���م ال��ت��ف�����ص��ي��ل��ى ل��ت��وق��ي��ع امل����ع����دات وال���ر����س���وم���ات
الأيزومرتية وح�صر الكميات ومراجعة التداخالت للمعدات.
وف�������ى ه���ن���د����س���ة ال���ت���ح���ك���م ف���������إن ت���ط���ب���ي���ق���ات ال�����ك�����اد ����ش���م���ل���ت «امل������وق������ع ال��ت��ف�����ص��ي��ل��ى»
و«�أ�����ش����ك����ال احل���ل���ق���ي���ة» و«ال���ر����س���م���ة ال��ه��ن��د���س��ي��ة ل��ل��ت��ت��اب��ع امل���ن���ط���ق���ى» و«ال���ت���و����ص���ي�ل�ات
ال��ت��ف�����ص��ي��ل��ي��ة امل��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة» وال����ر�����س����وم����ات ال��ت��وق��ي��ع��ي��ة ل�����ش��ك��ل ال��ع��م��ل��ي��ات وال���ر����س���م
التخطيطى لتو�صيالت للأجهزة.
�أما فى الهند�سة املدنية :فكان تطبيق الكاد فى جمال النماذج ثالثية الأبعاد -الإن�شائية
وت�صميم الأ�سا�سات وهند�سة املوقع (اخل��رائ��ط الكنتورية وت�صميم الطرق الرئي�سية)
وت�صميمات املبانى.
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الهند�سة البحرية
منوذج ناجح لنقل التكنولوچيا
بقلم مهند�س � /أحمد الع�شماوى
حالي ًا م�ساعد رئي�س املكتب الفنى لوزير البرتول

بعد �أقل من ثالث �سنوات من تكوينها بد�أت فكرة تكوين ن�شاط للهند�سة البحرية فى �شركة
«�إن��ب��ى» ع��ام 1982م ،نتيجة للحاجة �إىل اكت�ساب املعرفة واخل�برات فى ه��ذا الن�شاط الهند�سى
املتخ�ص�ص ،وال��ذى كان حكراً على عدد قليل ج��داً من ال�شركات الهند�سية العاملية التى كانت
حتتكر ت�صميم وتنفيذ املن�صات البحرية فى خليج ال�سوي�س.
ويذكر �أن هذا الن�شاط يجمع بني عدد من �أفرع الهند�سة املدنية وامليكانيكية مثل هند�سة
امل��وائ��ع  Fluid Mechanicsوالهند�سة الإن�شائية  Structural Engineeringومقاومة امل��واد
 ،Strength of Materialsوهو يعترب من الأن�شطة احلديثة ن�سبياً والتى �شهدت تطوراً كبرياً
فى منت�صف ال�سبعينيات من القرن الع�شرين  ،نتيجة للتو�سع فى ا�ستغالل احلقول البحرية
فى منطقة خليج املك�سيك وبحر ال�شمال فى املياه العميقة ،مما ا�ستلزم �إن�شاء جيل من املن�صات
البحرية املعدنية ت�ستطيع جمابهة القوى البيئية الناجتة عن الأم���واج وال��ري��اح� ،إ�ضافة �إىل
الأحمال ال�ضخمة الناجتة عن ت�سهيالت الإنتاج.
وقد اتبعت �إدارة ال�شركة منوذجاً يحتذى به فى نقل هذه التكنولوجيا ،حيث �صممت برناجماً
تدريبياً خا�صاً يجمع بني اكت�ساب العلوم النظرية ،ثم التدريب �أثناء العمل On-The-Job Training

االلتحاق بف�صل درا�سى كامل فى جامعة راي�س مبدينة هيو�سنت الأمريكية ،والتى كانت �ضمن
عدد قليل من اجلامعات التى تدر�س هذه املواد ،ثم التدريب �أثناء العمل فى مكاتب �شركة «براون
�آند روت» بهيو�سنت على امل�شروعات البحرية حتت �إ�شراف عدد من الرواد فى هذا التخ�ص�ص.
وبعد ا�ستكمال التدريب تكونت ن��واة لق�سم الهند�سة البحرية ،ولنجاح النموذج مت �إيفاد �أربع
مهند�سني �آخرين لنف�س الربنامج.
وبالرغم من �أهمية التنمية الب�شرية كخطوة �أوىل ا�ستلزم الأمر جمابهة عدد من ال�صعوبات
والتحديات ،متثلت فى �إثبات الذات و�إقناع ال�شركات العاملة ب�إمكانيات ال�شركات الوليدة ،حتى
ميكن احل�صول على ثقتها فى �إ�سناد جزء من م�شروعاتها البحرية.
وفى هذا ال�صدد مت اتباع �أ�سلوب حكيم متثل فى التقدم ملناق�صات امل�شروعات فى �صورة ائتالف
يجمع بني �شركة «�إنبى» و�أحد ال�شركات العاملية الرائدة فى هذا املجال لك�سب ثقة العميل .ومت
تنفيذ امل�شروعات داخل مكاتب �شركة «�إنبى» مب�شاركة فريق عمل من هذه ال�شركات العاملية مما
�ساهم فى تدريب �أكرب عدد من الكوادر �أثناء العمل وفى نف�س الوقت الوفاء مبتطلبات العمل
من ناحية اجل��ودة والتوقيت املطلوب لإجن��از العمل .وبعد تكرار ه��ذا النموذج ب��د�أت ال�شركة
وكوادرها العاملة فى اكت�ساب اخلربة وثقة العميل التى مكنتها بعد ذلك من االكتفاء الذاتى
واملناف�سة ،و�أ�صبح ن�شاط الهند�سة البحرية الآن �أحد الن�شاطات الرئي�سية لل�شركة ،خا�صة فى
ظل االكت�شافات املتزايدة فى منطقة البحر الأبي�ض املتو�سط ،مما يثبت �أن وجود ر�ؤية م�ستقبلية
للإدارة هى من �أهم �أ�سباب جناح �أى �شركة ،واكت�ساب ال�صدارة فى اجلديد من التخ�ص�ص ،مع
التمهيد لذلك على كل املحاور الفنية وغريها حتى يتحقق الهدف.

حتت �إ�شراف كربى ال�شركات العاملية املتخ�ص�صة فى هذا املجال .ولتحقيق ذلك مت اال�ستفادة من
الآليات املتوفرة فى ذلك الوقت مثل برنامج «منح ال�سالم» وعالقة ال�شراكة مع �شركة «براون
�آند روت» العاملية ،لت�صميم برنامج تدريبى ملدة عام الثنني من مهند�سى �إدارة الهند�سة املدنية
حديثى التخرج .وقد متيز الربنامج باجلمع بني حت�صيل العلوم النظرية املتخ�ص�صة من خالل
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بقلم مهند�س � /أحمد الع�شماوى
حالي ًا م�ساعد رئي�س املكتب الفنى لوزير البرتول

بعد �أقل من ثالث �سنوات من تكوينها بد�أت فكرة تكوين ن�شاط للهند�سة البحرية فى �شركة
«�إن��ب��ى» ع��ام 1982م ،نتيجة للحاجة �إىل اكت�ساب املعرفة واخل�برات فى ه��ذا الن�شاط الهند�سى
املتخ�ص�ص ،وال��ذى كان حكراً على عدد قليل ج��داً من ال�شركات الهند�سية العاملية التى كانت
حتتكر ت�صميم وتنفيذ املن�صات البحرية فى خليج ال�سوي�س.
ويذكر �أن هذا الن�شاط يجمع بني عدد من �أفرع الهند�سة املدنية وامليكانيكية مثل هند�سة
امل��وائ��ع  Fluid Mechanicsوالهند�سة الإن�شائية  Structural Engineeringومقاومة امل��واد
 ،Strength of Materialsوهو يعترب من الأن�شطة احلديثة ن�سبياً والتى �شهدت تطوراً كبرياً
فى منت�صف ال�سبعينيات من القرن الع�شرين  ،نتيجة للتو�سع فى ا�ستغالل احلقول البحرية
فى منطقة خليج املك�سيك وبحر ال�شمال فى املياه العميقة ،مما ا�ستلزم �إن�شاء جيل من املن�صات
البحرية املعدنية ت�ستطيع جمابهة القوى البيئية الناجتة عن الأم���واج وال��ري��اح� ،إ�ضافة �إىل
الأحمال ال�ضخمة الناجتة عن ت�سهيالت الإنتاج.
وقد اتبعت �إدارة ال�شركة منوذجاً يحتذى به فى نقل هذه التكنولوجيا ،حيث �صممت برناجماً
تدريبياً خا�صاً يجمع بني اكت�ساب العلوم النظرية ،ثم التدريب �أثناء العمل On-The-Job Training

االلتحاق بف�صل درا�سى كامل فى جامعة راي�س مبدينة هيو�سنت الأمريكية ،والتى كانت �ضمن
عدد قليل من اجلامعات التى تدر�س هذه املواد ،ثم التدريب �أثناء العمل فى مكاتب �شركة «براون
�آند روت» بهيو�سنت على امل�شروعات البحرية حتت �إ�شراف عدد من الرواد فى هذا التخ�ص�ص.
وبعد ا�ستكمال التدريب تكونت ن��واة لق�سم الهند�سة البحرية ،ولنجاح النموذج مت �إيفاد �أربع
مهند�سني �آخرين لنف�س الربنامج.
وبالرغم من �أهمية التنمية الب�شرية كخطوة �أوىل ا�ستلزم الأمر جمابهة عدد من ال�صعوبات
والتحديات ،متثلت فى �إثبات الذات و�إقناع ال�شركات العاملة ب�إمكانيات ال�شركات الوليدة ،حتى
ميكن احل�صول على ثقتها فى �إ�سناد جزء من م�شروعاتها البحرية.
وفى هذا ال�صدد مت اتباع �أ�سلوب حكيم متثل فى التقدم ملناق�صات امل�شروعات فى �صورة ائتالف
يجمع بني �شركة «�إنبى» و�أحد ال�شركات العاملية الرائدة فى هذا املجال لك�سب ثقة العميل .ومت
تنفيذ امل�شروعات داخل مكاتب �شركة «�إنبى» مب�شاركة فريق عمل من هذه ال�شركات العاملية مما
�ساهم فى تدريب �أكرب عدد من الكوادر �أثناء العمل وفى نف�س الوقت الوفاء مبتطلبات العمل
من ناحية اجل��ودة والتوقيت املطلوب لإجن��از العمل .وبعد تكرار ه��ذا النموذج ب��د�أت ال�شركة
وكوادرها العاملة فى اكت�ساب اخلربة وثقة العميل التى مكنتها بعد ذلك من االكتفاء الذاتى
واملناف�سة ،و�أ�صبح ن�شاط الهند�سة البحرية الآن �أحد الن�شاطات الرئي�سية لل�شركة ،خا�صة فى
ظل االكت�شافات املتزايدة فى منطقة البحر الأبي�ض املتو�سط ،مما يثبت �أن وجود ر�ؤية م�ستقبلية
للإدارة هى من �أهم �أ�سباب جناح �أى �شركة ،واكت�ساب ال�صدارة فى اجلديد من التخ�ص�ص ،مع
التمهيد لذلك على كل املحاور الفنية وغريها حتى يتحقق الهدف.

حتت �إ�شراف كربى ال�شركات العاملية املتخ�ص�صة فى هذا املجال .ولتحقيق ذلك مت اال�ستفادة من
الآليات املتوفرة فى ذلك الوقت مثل برنامج «منح ال�سالم» وعالقة ال�شراكة مع �شركة «براون
�آند روت» العاملية ،لت�صميم برنامج تدريبى ملدة عام الثنني من مهند�سى �إدارة الهند�سة املدنية
حديثى التخرج .وقد متيز الربنامج باجلمع بني حت�صيل العلوم النظرية املتخ�ص�صة من خالل
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هند�سة القيا�س والتحكم  ..تخ�ص�ص ولد فى «�إنــبى»
بقلم مهند�س  /حممد عياد
حالي ًا الع�ضو املنتدب لل�شركة العاملية ل�صناعة املوا�سري

عندما التحقت بالعمل ب�شركة «�إنبى» �سنة 1980م بوظيفة مهند�س ب���إدارة �أجهزة القيا�س
والتحكم ،كان �سبب التحاقى بهذة الإدارة �أننى كنت اعمل كمدير لإدارة الآالت الدقيقة فى �شركة
الن�صر للأ�سمدة بطلخا ،وكنا ننفذ حينذاك م�شروع اليوريا والتى كانت ت�شرف على تنفيذه
�شركة «فو�سرت ويلر» العاملية وتعام ْلتُ مع �إخ�صائيى هذه ال�شركة فى ذلك املجال واكت�ش ْفتُ
الكثري من املوا�صفات والتطبيقات والأ�س�س التى مل متر بنا �سواء فى الدرا�سة اجلامعية �أو حقل
العمل بعد ذلك ..
ك��ان��ت خلفيتى العلمية درا���س��ة ا إلل��ك�ترون��ي��ات ،وك��ن��ت ق��د عملت م��ع��ي��داً ف��ى كلية الهند�سة
الإلكرتونية بجامعة املنوفية ،وك��ان��ت ه��ذه اخللفية م�ساعدة ىل على فهم بع�ض �أ���س��رار هذا
التخ�ص�ص (الآالت الدقيقة) ...وقد كنت مبهوراً مب�ستندات �شركة «فو�سرت ويلر» الهند�سية
والتنفيذية...
وكان عملى مع �إخ�صائيى �شركة «فو�سرت ويلر» ممتعاً� ،إال �أنهم كانوا مينعونى من ن�سخ �أى
م�ستندات لهم� ،أو حتى االنفراد مبوا�صفة معينة فى غري وجود �أحد منهم...
وبد�أت ترتامى �إىل م�سامعى �أن هناك �شركة هند�سية م�صرية وليدة �ستقوم بنف�س ما تقوم
به �شركة «فو�سرت ويلر»  ...كنت غري م�صدق �إىل �أن التقيت باملهند�س «حمدى نور الدين» فى
زيارة لهذا امل�شروع ( الذى كنت �أعمل فيه) مع الدكتور «حممد على �صالح» رحمه اهلل ،والذى
كان يتفقد �أحد املعدات العمالقة فى امل�شروع ،حيث كان يبا�شر مهامه من خالل �إحدى �شركات
الت�أمني العاملية على امل�شروع...
حكى ىل املهند�س «حمدى» عن �شركة «ب��رون م�صر» وعن �شركة «�إنبى» الوليدة ...وتو�سم
فى �إمكانية التحاقى بهذة ال�شركة الوليدة ،وما �إن انتهت جتارب الت�شغيل فى هذا امل�شروع حتى
َّ
قدمت ا�ستقالتى لإدارة ال�شركة والتى مل تقبلها.
و�إىل القاهرة فى � 24شارع عبد املنعم حافظ  -م�صر اجلديدة مقر �شركة �إنبى حينئذ -
قابلت املهند�س «م�صطفى فهمى»  -رحمه اهلل  -فى مقابلة فنية وبعد ذلك قمت مبقابلة الدكتور
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«م�صطفى الرفاعى» رئي�س ال�شركة فى ه��ذا ال��وق��ت ...و�أن��ا احمل بني ي��دىَّ �شهادتى العلمية
وخرباتى العملية و�شهادة موثقة من �شركة «فو�سرت ويلر» تفيد ب�أننى عملت معهم ك ُم َنفِذ فى
م�شروع اليوريا.
ونظر الدكتور «م�صطفى الرفاعى» �إىل هذه ال�شهادات و َق َّلبها فى دقائق معدودة ثم �أعطاها
ىل :وقال كلمنى عن نف�سك وعن �أ�صولك وعن ن�شاتك ،ثم قال ىل هذا عمل جديد علينا جميعاً
و�ستبد�أ من جديد وان�س ما فات ،هل �أنت م�ستعد؟
وكانت �إجابتى نعم قاطعة.
وكانت م�ستندات الإدارة عند التحاقى بها معظمها من م�ستندات الهند�سة الكيمائية ،وكانت
تتحدث ب�إبهام عن هذا الن�شاط الذى كان دائماً ما يتم من خالل �إدارة الهند�سة الكيمائية ،وحتى
التنفيذ كان يتم من خالل احلزمة الواحدة للمعدة �أو النظام.
و�صعوبة هذا الن�شاط �أنه مل يكون معروفاً كتخ�ص�ص م�ستقل ومل تكن هناك جامعة ُت َخرِج
مهند�ساً خا�ص بالقيا�س والتحكم..
وكان حالنا فى هذه الإدارة مع تلك البقايا من م�ستندات «ب��رون» حتى مت التعاقد مع �شركة
«بكتل» للم�ساعدة الفنية .والتى من نتيجتها �أن �أ�صبح هناك م�ستندات �صريحة لنظم القيا�س
والتحكم :ت�صميماً وتعام ً
ال .ولكن غري محُ َ َّد َثة بع�ض ال�شئ ...وبد�أت ال�شركة فى �إعداد العاملني
فى هذه الإدارة وكنا ال نتجاوز ثالثة مهند�سني و�إثنني من الفنيني والر�سامني بربامج ال�شركات
الهند�سية« :بكتل» و«كيلوج» بالإ�ضافة �إىل زيارات ل�شركات نظم التحكم الرئي�سية فى هذ الوقت..
وكان التحدى كبرياً وكانت النتيجة رائعة .فقبل انق�ضاء ثالث �سنوات من نهايات عام 1980م
كنا قد �أجنزنا عدة م�شروعات بنجاح �أ�س ُتخدِ َمت فيها نظم التحكم الهوائى فى ر�أ�س �شقري ور�أ�س
بكر ثم التحكم الكهربى التقليدى ،قبل �أن يقابلنا التحدى الأعظم فى م�شروع تكرير �أ�سيوط
فى تطبيق نظام التحكم التوزيعى  ، Distributed. Control System “DCS”Sفكان �أول م�شروع
ُي َط ِبق هذا النظام فى م�صر
فتم اختيار �أن�سب الأجهزة واملعدات والنظم مع الأخذ فى االعتبار �آخر ما و�صل �إليه التطور
التكنولوچـى ،والو�ضع االقت�صادى للم�شروع ،ومالئمة النظم املختارة لظروف البيئة والتقييم
الفنى وامل��اىل وال�شراء والتفتي�ش و�شمل الن�شاط �أي�ضاً �إع��داد الر�سومات التنفيذية ور�سومات
امل�سارات لكابالت التحكم ومتابعة التنفيذ فى املوقع واختبارات الت�شغيل حتى ت�سليم امل�شروع،
طبقاً ملا جاء فى املوا�صفات القيا�سية والعاملية للم�شروع.
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هند�سة القيا�س والتحكم  ..تخ�ص�ص ولد فى «�إنــبى»
بقلم مهند�س  /حممد عياد
حالي ًا الع�ضو املنتدب لل�شركة العاملية ل�صناعة املوا�سري

عندما التحقت بالعمل ب�شركة «�إنبى» �سنة 1980م بوظيفة مهند�س ب���إدارة �أجهزة القيا�س
والتحكم ،كان �سبب التحاقى بهذة الإدارة �أننى كنت اعمل كمدير لإدارة الآالت الدقيقة فى �شركة
الن�صر للأ�سمدة بطلخا ،وكنا ننفذ حينذاك م�شروع اليوريا والتى كانت ت�شرف على تنفيذه
�شركة «فو�سرت ويلر» العاملية وتعام ْلتُ مع �إخ�صائيى هذه ال�شركة فى ذلك املجال واكت�ش ْفتُ
الكثري من املوا�صفات والتطبيقات والأ�س�س التى مل متر بنا �سواء فى الدرا�سة اجلامعية �أو حقل
العمل بعد ذلك ..
ك��ان��ت خلفيتى العلمية درا���س��ة ا إلل��ك�ترون��ي��ات ،وك��ن��ت ق��د عملت م��ع��ي��داً ف��ى كلية الهند�سة
الإلكرتونية بجامعة املنوفية ،وك��ان��ت ه��ذه اخللفية م�ساعدة ىل على فهم بع�ض �أ���س��رار هذا
التخ�ص�ص (الآالت الدقيقة) ...وقد كنت مبهوراً مب�ستندات �شركة «فو�سرت ويلر» الهند�سية
والتنفيذية...
وكان عملى مع �إخ�صائيى �شركة «فو�سرت ويلر» ممتعاً� ،إال �أنهم كانوا مينعونى من ن�سخ �أى
م�ستندات لهم� ،أو حتى االنفراد مبوا�صفة معينة فى غري وجود �أحد منهم...
وبد�أت ترتامى �إىل م�سامعى �أن هناك �شركة هند�سية م�صرية وليدة �ستقوم بنف�س ما تقوم
به �شركة «فو�سرت ويلر»  ...كنت غري م�صدق �إىل �أن التقيت باملهند�س «حمدى نور الدين» فى
زيارة لهذا امل�شروع ( الذى كنت �أعمل فيه) مع الدكتور «حممد على �صالح» رحمه اهلل ،والذى
كان يتفقد �أحد املعدات العمالقة فى امل�شروع ،حيث كان يبا�شر مهامه من خالل �إحدى �شركات
الت�أمني العاملية على امل�شروع...
حكى ىل املهند�س «حمدى» عن �شركة «ب��رون م�صر» وعن �شركة «�إنبى» الوليدة ...وتو�سم
فى �إمكانية التحاقى بهذة ال�شركة الوليدة ،وما �إن انتهت جتارب الت�شغيل فى هذا امل�شروع حتى
َّ
قدمت ا�ستقالتى لإدارة ال�شركة والتى مل تقبلها.
و�إىل القاهرة فى � 24شارع عبد املنعم حافظ  -م�صر اجلديدة مقر �شركة �إنبى حينئذ -
قابلت املهند�س «م�صطفى فهمى»  -رحمه اهلل  -فى مقابلة فنية وبعد ذلك قمت مبقابلة الدكتور
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«م�صطفى الرفاعى» رئي�س ال�شركة فى ه��ذا ال��وق��ت ...و�أن��ا احمل بني ي��دىَّ �شهادتى العلمية
وخرباتى العملية و�شهادة موثقة من �شركة «فو�سرت ويلر» تفيد ب�أننى عملت معهم ك ُم َنفِذ فى
م�شروع اليوريا.
ونظر الدكتور «م�صطفى الرفاعى» �إىل هذه ال�شهادات و َق َّلبها فى دقائق معدودة ثم �أعطاها
ىل :وقال كلمنى عن نف�سك وعن �أ�صولك وعن ن�شاتك ،ثم قال ىل هذا عمل جديد علينا جميعاً
و�ستبد�أ من جديد وان�س ما فات ،هل �أنت م�ستعد؟
وكانت �إجابتى نعم قاطعة.
وكانت م�ستندات الإدارة عند التحاقى بها معظمها من م�ستندات الهند�سة الكيمائية ،وكانت
تتحدث ب�إبهام عن هذا الن�شاط الذى كان دائماً ما يتم من خالل �إدارة الهند�سة الكيمائية ،وحتى
التنفيذ كان يتم من خالل احلزمة الواحدة للمعدة �أو النظام.
و�صعوبة هذا الن�شاط �أنه مل يكون معروفاً كتخ�ص�ص م�ستقل ومل تكن هناك جامعة ُت َخرِج
مهند�ساً خا�ص بالقيا�س والتحكم..
وكان حالنا فى هذه الإدارة مع تلك البقايا من م�ستندات «ب��رون» حتى مت التعاقد مع �شركة
«بكتل» للم�ساعدة الفنية .والتى من نتيجتها �أن �أ�صبح هناك م�ستندات �صريحة لنظم القيا�س
والتحكم :ت�صميماً وتعام ً
ال .ولكن غري محُ َ َّد َثة بع�ض ال�شئ ...وبد�أت ال�شركة فى �إعداد العاملني
فى هذه الإدارة وكنا ال نتجاوز ثالثة مهند�سني و�إثنني من الفنيني والر�سامني بربامج ال�شركات
الهند�سية« :بكتل» و«كيلوج» بالإ�ضافة �إىل زيارات ل�شركات نظم التحكم الرئي�سية فى هذ الوقت..
وكان التحدى كبرياً وكانت النتيجة رائعة .فقبل انق�ضاء ثالث �سنوات من نهايات عام 1980م
كنا قد �أجنزنا عدة م�شروعات بنجاح �أ�س ُتخدِ َمت فيها نظم التحكم الهوائى فى ر�أ�س �شقري ور�أ�س
بكر ثم التحكم الكهربى التقليدى ،قبل �أن يقابلنا التحدى الأعظم فى م�شروع تكرير �أ�سيوط
فى تطبيق نظام التحكم التوزيعى  ، Distributed. Control System “DCS”Sفكان �أول م�شروع
ُي َط ِبق هذا النظام فى م�صر
فتم اختيار �أن�سب الأجهزة واملعدات والنظم مع الأخذ فى االعتبار �آخر ما و�صل �إليه التطور
التكنولوچـى ،والو�ضع االقت�صادى للم�شروع ،ومالئمة النظم املختارة لظروف البيئة والتقييم
الفنى وامل��اىل وال�شراء والتفتي�ش و�شمل الن�شاط �أي�ضاً �إع��داد الر�سومات التنفيذية ور�سومات
امل�سارات لكابالت التحكم ومتابعة التنفيذ فى املوقع واختبارات الت�شغيل حتى ت�سليم امل�شروع،
طبقاً ملا جاء فى املوا�صفات القيا�سية والعاملية للم�شروع.
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الـ « كاد» � ...أحدث تكنولوجيا للت�صميمات الهند�سية
بقلم مهند�س /هانى حماده
مدير عام بالإدارة العامة للم�شروعات

�أدركت «�إن ـ ـ ـ ـ ــبى» فى عام  1982حاجتها امللحة �إىل ا�ستخدام �أ�ساليب هند�سيـ ــة �أكرث كف ــاءة،
حتى ت�ستطيع مواكبة التطور التكنولوچـى العاملى ،وزي��ادة قدراتها التناف�سية فى ال�سوق فى
ال�سنوات املقبلة .ومن ثم قررت ال�شركة بدء عملية بحث ودرا�سة مكثفني بهدف اختيار �أحدث
نظام لعمليات الت�صميم والر�سم الهند�سى بوا�سطة احلا�سب الآىل املرئى املعروف با�سم «كاد»
Computer Aided Design and Drafting “CADD”D

 .وا�ستغرقت هذه العملية حواىل �سنتني من العمل
الد�ؤوب مت فيها تقييم البدائل املتاحة بني نظم الـ
«كاد» املختلفة الختيار نظام ينا�سب  -على �أف�ضل
نحو  -احتياجات « إ�ن ـ ــبى» احلا�ضرة وامل�ستقبلية.
وفى دي�سمرب عام 1985م افتتح الكيميائى «عبد
الهادى قنديل» ،وزي��ر البرتول وال�ثروة املعدنية
�صف وت رزق يعم ل على �إحدى حمطات لا كاد
مركز احلا�سبني الآىل واملرئى الـ «كاد» فى «�إنبى».
وقامت ال�شركة بتكليف جمموعة من مهند�سى الإدارات الهند�سية املختلفة بالعمل فى تطبيقات
حزم برامج الـ «كاد» املتاحة وتطويعها ،بالإ�ضافة �إىل �إعداد برامج جديدة لإثراء عملية �إخراج
الر�سومات الهند�سية والتقارير الفنية التابعة لها �أتوماتيكياً .وفى نف�س الوقت بد�أت ال�شركة
فى تنظيم وتنفيذ برامج تدريب على تطبيقات الـ «كاد» ملهند�سى وم�صممى كافة التخ�ص�صات
الهند�سية ،بهدف تكوين كوادر متخ�ص�صة  -فى خمتلف الإدارات  -قادرة على التعامل مع نظام
الـ«كاد» وتطويره فى الأن�شطة الهند�سية املتنوعة.

تطبيقات ثنائية وثالثية الأبعاد

وف���ى منت�صف ع���ام  1986ب����د�أ م��رك��ز احل��ا���س��ب الآىل امل��رئ��ى «ك����اد» ف��ى �إن���ت���اج ال��ر���س��وم��ات
ث���ن���ائ���ي���ة الأب������ع������اد .وق�����د مت ف����ى ال����ف��ت�رة م����ن ع�����ام  1987وح����ت����ى ع�����ام 1989م إ�ن�����ت�����اج 75%
م���ن ال���ر����س���وم���ات ث��ن��ائ��ي��ة ا ألب����ع����اد مل�������ش���روع���ات ال�����ش��رك��ة ب��ا���س��ت��خ��دام ت��ط��ب��ي��ق��ات ال�����ـ«ك�����اد» مع
ت��ن��ف��ي��ذ م�������ش���روع���ات ����ص���غ�ي�رة احل����ج����م ب���ا����س���ت���خ���دام ال���ت���ط���ب���ي���ق���ات ث�ل�اث���ي���ة ا ألب������ع������اد خ�ل�ال
الفرتة 1988 – 1986م.
وقررت «�إن ـ ــبى» فى عام 1988م ا�ستخدام تطبيقات نظام الـ«كاد» فى �إعداد الت�صميمات الهند�سية
مل�شروع غاز �أبو �سنان ،الذى تبلغ طاقته الإنتاجية  85مليون قدم مكعب من الغاز يومياً .ففى هذا
امل�شروع الكبري ا�ستخدمت «�إنبى» تطبيقات الـ«كاد» ثنائية وثالثية الأبعاد ،وذلك ك�أ�سا�س لكافة
الأعمال الهند�سية فى جماالت �إعداد مناذج املعدات والوحدات �سابقة الت�صنيع والتجميع و�أي�ضاً،
لإنتاج ر�سومات الت�صميمات التف�صيلية والتنفيذية والر�سومات الأيزومرتية خلطوط الأنابيب
و�إعداد تقارير ح�صر املواد.
وقد انتج مركز احلا�سب الآىل املرئى «كاد»  75%من ر�سومات م�شروع غاز �أبو �سنان ،وبلغ عدد
الر�سومات الأيزوماترية  650لوحة و  55لوحة مل�سارات خطوط الأنابيب و�شبكاتها ،بالإ�ضافة
�إىل الر�سومات التخطيطية للم�شروع .وفى جمال الهند�سة املدنية مت ا�ستخدام حزم الربامج
اخلا�صة بنماذج الهياكل احلديدية ،وكذلك حزم الربامج اخلا�صة بتحويل البيانات امل�ساحية
�إىل خرائط كونتورية ،ومنها يتم ح�ساب كميات احلفر والردم الالزمة لأعمال الت�سوية امل�ساحية
ملوقع امل�شروع ،وقامت �إدارة هند�سة القيا�س والتحكم بتطبيق برامج الـ«كاد» لإنتاج كافة الر�سومات
اخلا�صة برتكيبات وتو�صيالت �أجهزة القيا�س والتحكم.
وفى جمال الهند�سة الكهربائية ا�ستخدمت برامج الـ«كاد» لعمل املخطط الأح��ادى للقوى
الكهربائية ودوائر التحكم للمحركات وجداول خمططات القوى الكهربائية للكابالت والإنارة
وت�أري�ض املعدات.
�إبداع الفكر الهند�سى

�إن ا�ستخدام احلا�سب الآىل املرئى فى الر�سم والت�صميم و�إع��داد مناذج الت�صميمات ثالثية
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الـ « كاد» � ...أحدث تكنولوجيا للت�صميمات الهند�سية
بقلم مهند�س /هانى حماده
مدير عام بالإدارة العامة للم�شروعات

�أدركت «�إن ـ ـ ـ ـ ــبى» فى عام  1982حاجتها امللحة �إىل ا�ستخدام �أ�ساليب هند�سيـ ــة �أكرث كف ــاءة،
حتى ت�ستطيع مواكبة التطور التكنولوچـى العاملى ،وزي��ادة قدراتها التناف�سية فى ال�سوق فى
ال�سنوات املقبلة .ومن ثم قررت ال�شركة بدء عملية بحث ودرا�سة مكثفني بهدف اختيار �أحدث
نظام لعمليات الت�صميم والر�سم الهند�سى بوا�سطة احلا�سب الآىل املرئى املعروف با�سم «كاد»
Computer Aided Design and Drafting “CADD”D

 .وا�ستغرقت هذه العملية حواىل �سنتني من العمل
الد�ؤوب مت فيها تقييم البدائل املتاحة بني نظم الـ
«كاد» املختلفة الختيار نظام ينا�سب  -على �أف�ضل
نحو  -احتياجات « إ�ن ـ ــبى» احلا�ضرة وامل�ستقبلية.
وفى دي�سمرب عام 1985م افتتح الكيميائى «عبد
الهادى قنديل» ،وزي��ر البرتول وال�ثروة املعدنية
�صف وت رزق يعم ل على �إحدى حمطات لا كاد
مركز احلا�سبني الآىل واملرئى الـ «كاد» فى «�إنبى».
وقامت ال�شركة بتكليف جمموعة من مهند�سى الإدارات الهند�سية املختلفة بالعمل فى تطبيقات
حزم برامج الـ «كاد» املتاحة وتطويعها ،بالإ�ضافة �إىل �إعداد برامج جديدة لإثراء عملية �إخراج
الر�سومات الهند�سية والتقارير الفنية التابعة لها �أتوماتيكياً .وفى نف�س الوقت بد�أت ال�شركة
فى تنظيم وتنفيذ برامج تدريب على تطبيقات الـ «كاد» ملهند�سى وم�صممى كافة التخ�ص�صات
الهند�سية ،بهدف تكوين كوادر متخ�ص�صة  -فى خمتلف الإدارات  -قادرة على التعامل مع نظام
الـ«كاد» وتطويره فى الأن�شطة الهند�سية املتنوعة.

تطبيقات ثنائية وثالثية الأبعاد

وف���ى منت�صف ع���ام  1986ب����د�أ م��رك��ز احل��ا���س��ب الآىل امل��رئ��ى «ك����اد» ف��ى �إن���ت���اج ال��ر���س��وم��ات
ث���ن���ائ���ي���ة الأب������ع������اد .وق�����د مت ف����ى ال����ف��ت�رة م����ن ع�����ام  1987وح����ت����ى ع�����ام 1989م إ�ن�����ت�����اج 75%
م���ن ال���ر����س���وم���ات ث��ن��ائ��ي��ة ا ألب����ع����اد مل�������ش���روع���ات ال�����ش��رك��ة ب��ا���س��ت��خ��دام ت��ط��ب��ي��ق��ات ال�����ـ«ك�����اد» مع
ت��ن��ف��ي��ذ م�������ش���روع���ات ����ص���غ�ي�رة احل����ج����م ب���ا����س���ت���خ���دام ال���ت���ط���ب���ي���ق���ات ث�ل�اث���ي���ة ا ألب������ع������اد خ�ل�ال
الفرتة 1988 – 1986م.
وقررت «�إن ـ ــبى» فى عام 1988م ا�ستخدام تطبيقات نظام الـ«كاد» فى �إعداد الت�صميمات الهند�سية
مل�شروع غاز �أبو �سنان ،الذى تبلغ طاقته الإنتاجية  85مليون قدم مكعب من الغاز يومياً .ففى هذا
امل�شروع الكبري ا�ستخدمت «�إنبى» تطبيقات الـ«كاد» ثنائية وثالثية الأبعاد ،وذلك ك�أ�سا�س لكافة
الأعمال الهند�سية فى جماالت �إعداد مناذج املعدات والوحدات �سابقة الت�صنيع والتجميع و�أي�ضاً،
لإنتاج ر�سومات الت�صميمات التف�صيلية والتنفيذية والر�سومات الأيزومرتية خلطوط الأنابيب
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�إبداع الفكر الهند�سى

�إن ا�ستخدام احلا�سب الآىل املرئى فى الر�سم والت�صميم و�إع��داد مناذج الت�صميمات ثالثية
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الأب��ع��اد قد �أث��� َرىَ مناخ ا إلب���داع الفكرى الهند�سى فى « إ�ن��ب��ى» وجعل الر�سومات والت�صميمات
والتقارير الفنية �أعلى جودة و�أكرث دقة و�أي�سر جمهوداً ،و�أ�سرع فى تعدد الإ�صدارات.

براويز وقواعد النموذج� .أما خطوط الأنابيب فت�صنع من موا�سري ب�ألوان خمتلفة .ويتم حتديد
تلك الألوان ح�سب نوع املنتج الذى مير داخل كل خط �أنابيب طبقاً لنظام ت�صنيف الألوان فى
«�إنبى» ويتم فى املرحلة التالية ت�صنيف وترقيم جميع خطوط الأنابيب واملحاب�س واملعدات حتى
يكون من ال�سهل ا�ستخدام النموذج فى مرحلة مراجعة الت�صميم عليه.

بادرت «�إن ـ ـ ــبى» فى عام 1982م ب�إن�شاء �أول ق�سم للنماذج الهند�سية املج�سمة للم�شروعات فى
م�صر ،وكان باكورة �إنتاج الق�سم منوذج مل�شروع جتميع الغاز بر�أ�س �شقري  -املعروفة با�سم « الوحدة
 .-»104وقد انتج ق�سم النماذج فى خالل ال�سنوات ال�سبع املا�ضية مناذ ًج جم�سمة عديدة مل�شروعات
من�صات بحرية ووحدات انتاج الكيماويات ومعمل تكرير البرتول ويعد النموذج املج�سم مل�شروع
معمل تكرير �أ�سيوط �أ�ضخم منوذج �أنتجته ق�سم النماذج فى «�إنبى» ،حتى الآن فقد مت بنا�ؤه على
 24قاعدة (  16قاعدة ملنطقة معاجلة اخلام بلغت م�ساحتها  2 × 7مرتاً و  8قواعد ملنطقة املرافق
واخلدمات بلغت م�ساحتها � 2 × 3أمتار ) وا�ستغرق �أكرث من � 13600ساعة عمل.

ويكون االت�صال والتعاون وثيقاً باملهند�سني وامل�صممني �أثناء بناء النموذج وذلك للت�أكد من
�أن كل جزئية قد و�ضعت فى مكانها املحدد و�أي�ضاً لت�صحيح �أى و�صالت خط أ� فى �أجزاء ومكونات
امل�شروع �أثناء الت�شييد الفعلى له فى املوقع.

�أول ق�سم للنماذج الهند�سية للم�شروعات فى م�صر

�أنواع النماذج الهند�سية
ينتج ق�سم النماذج �أنواع خمتلفة من النماذج منها على �سبيل املثال ،النماذج التف�صيلية Design

 Modelالتى يتم تنفيذها مبقيا�س ر�سم  33.3 : 1وهو نف�س مقيا�س ر�سم الر�سومات التف�صيلية،
ويعترب النموذج التف�صيلى �أكرث �أنواع النماذج تعقيداً ،وي�ستغرق �إعداده وقت ـاً طوي ً
ال والنماذج
املج�سمة  Block Modelهى نوع �آخر من النماذج يتم تنفيذها مبقيا�س ر�سم .200:1
ويبد�أ العمل فى �صناعة �أى منوذج ،بعد انتهاء �إدارة هند�سة الأنابيب من و�ضع الرتتيب العام
 Plot Planللم�شروع اجلديد .حيث يبد�أ ق�سم النماذج بتحديد املقيا�س املنا�سب للنموذج ،وكذلك
عدد القواعد التى �سيقام عليها ويتم اختيار اخلامات التى �ستبنى بها مكونات النموذج بحيث
تنا�سب �أ�شكال املكونات فاملعدات والأجزاء الإن�شائية يتم �صنعها من خامة البال�ستيك ،وي�ستخدم
اخل�شب فى �صنع املعدات ذات الأ�شكال املعقدة ن�سبياً فى حني ت�ستخدم قواطع الألومنيوم لعمل
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بعد امت��ام النموذج بكل تفا�صيله ،ي�ستعني املهند�سون به فى عمل الر�سومات التف�صيلية.
فمن واقع النموذج املج�سم مل�شروع معمل تكرير �أ�سيوط مت عمل �أكرث من  2000لوحة تف�صيلية،
و ُينقل النموذج بعد ذلك �إىل موقع امل�شروع لال�ستفادة به ك�شكل جم�سم لكل التفا�صيل الدقيقة
املطابقة متاماً للم�شروع فى حجمه الطبيعى ،حيث يقوم املهند�سون مبراجعة تقدم �سري العمل
فى املوقع على النموذج املج�سم للت�أكد من عدم حدوث �أى تداخل بني م�سارات خطوط الأنابيب
�أو بني مواقع معدات ومن�ش�آت امل�شروع ،بالإ�ضافة �إىل املراجعة النهائية ملكونات امل�شروع ككل،
ومن الفوائد العديدة للنموذج املج�سم �أنه يعطى لأى �شخ�ص – فنى �أو غري فنى -فكرة وا�ضحة
و�سريعة عن ماهيه امل�شروع وهو الأمر الذى ال تعطيه – بنف�س الو�ضوح و ال�سرعة – الر�سومات
الهند�سية  .كما ي�ستخدم النموذج ك����أداة م�ساعدة فى تدريب العاملني على ت�شغيل امل�شروع،
حيث يبني النموذج مبنتهى الدقة مكان كل عامل وكل معدة وكل مرحلة من مراحل العملية
الإنتاجية ويتيح النموذج خلرباء الأمن ال�صناعى التعرف على مكامن اخلطر التى قد يتعر�ض
لها العاملون �أو الوحدات الإنتاجية �أثناء الت�شغيل مما ي�ساعد على و�ضع الإج��راءات املنا�سبة
لل�سالمة والأمن.
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نظم «�إنـــبى» الفنية و�إدارة الـجودة
بقلم املهند�س� .شريف ال�صريفى
حالي ًا وكيل وزارة البرتول

·

ا�ستمراراً للحر�ص على التطوير ال��دائ��م ال��ذى مل يتوقف منذ �أن�شئت ال�شركة وم��ع نهاية
عام 1985م ،وفى �ضوء تطور ن�شاط ال�شركة الهند�سى وبدء ن�شاط التوريدات وتعدد امل�شروعات،
التى ا�سندت لل�شركة ارت���أت �إدارة ال�شركة وجوب �إع��داد م�ستندات فنية وهند�سية حتمل ا�سم
ال�شركة ،وذل��ك با�ستخدام ح�صيلة ما جمعته فى الفرتة ال�سابقة من م�ستندات ال�شركات
العاملية ،التى عملت معها فى م�شروعات خمتلفة منذ ن�ش�أة ال�شركة عام 1978م حتت ا�سم �شركة
«برون  -م�صر» الهند�سية.
وقد تقرر حينئذ البدء ب�إعداد العديد من م�ستندات ال�شركة الفنية والهند�سية بالإ�ضافة
لعدد من تعليمات العمل �شملت:
General Specifications for Equipment,
 1املوا�صفات العامة للمعدات والأجهزةوالنظم واملهمات
Instrumentation, Systems and Bulks

·

 2امل���وا����ص���ف���ات ال��ت��ف�����ص��ي��ل��ي��ة ل��ل��م��ع��داتوالأجهزة

Data Sheets for Equipment, Instruments

 3امل���وا����ص���ف���ات ال��ت��ف�����ص��ي��ل��ي��ة ل��ل��وح��داتاملتكاملة

Application Sheets for Packages & Services

 4خ���ط���ط وم��ت��ط��ل��ب��ات ال��ت��ف��ت��ي�����ش ع��ل��ىاملعدات والأجهزة واملهمات

Minimum Quality Surveillance Plans& Data

 5ال��ن��م��اذج الهند�سية وال��ف��ن��ي��ة ومن���اذجالتوريدات

Sheets for Equipment, Instrumentation and Bulks
Engineering, Technical and Procurement Forms

 6تعليمات العمل الهند�سية العامةوقد مت العمل فى �إعداد امل�ستندات من خالل اعتباره م�شروعاً كم�شروعات ال�شركة املختلفة،
وبكل املقومات املطلوبة وا�ستمر خالل الفرتة من نهاية عام 1985م حتى نهاية عام 1987م ومت
تعيني مديرٍ لهذا امل�شروع لتن�سيق الأعمال مع كل الإدارات املخت�صة والأعمال امل�شرتكة بينها،
General Engineering Instructions
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ومراجعة و�إ�صدار امل�ستندات فى �صورتها النهائية بالإ�ضافة لتعيني مهند�س مراقبة م�شروعات
للتخطيط لهذه الأعمال ،ومتابعة تنفيذها ،بينما �شارك جميع مديرى الإدارات ومهند�سوها من
ذوى اخلربة فى هذا امل�شروع �سواء ب�إعداد امل�ستندات �أو مراجعتها.

·

فى عام 1986م �أ�سندت �شركة «بدر الدين» للبرتول �إىل �شركة «�إنبى» الأعمال الهند�سية مل�شروع
بدر الدين  3 -بال�صحراء الغربية ،وحتت �إ�شراف فريق من خرباء �شركة «�شل» العاملية كممثلني
للمالك ،وتطلب التعاقد تطبيق خطة لإدارة جودة امل�شروع تعك�س املتطلبات التعاقدية والفنية
للمالك ،بالإ�ضافة ملتطلبات نظام �إدارة اجلودة فى �شركة «�إنبى» ،واملفرت�ض ت�أ�سي�سه طبقاً لأحد
مناذج الأكواد العاملية املطبقة فى هذا الوقت.
ونظراً لأن ال�شركة مل يكتمل لديها نظام لإدارة اجلودة وقت التعاقد ،فقد مثل ذلك حتدياً
ل�شركة «�إنبى» ،التى قررت �إدارتها جمابهة هذا التحدى باال�ستعانة بخبري �أجنبى فى نظم �إدارة
اجلودة يعمل مع نظري له مت اختياره من الكوادر الوطنية لإعداد دليل ال�شركة لإدارة اجلودة،
والذى يرتكز على ما لدى ال�شركة وما يتم �إعداده �أو تطويره من تعليمات العمل الهند�سية
وامل�ستندات الفنية الأخرى ،وفى نف�س الوقت مت �إعداد خطة اجلودة املطلوبة للم�شروع ،والتى
تعك�س املتطلبات التعاقدية والفنية للمالك ،وترتكز على ما هو مطبق من تعليمات هند�سية
وفنية لدى �شركة «�إنبى»� ،أو املوا�صفات الهند�سية ل�شركة «�شل» ( )DEPSوالتى تتطلب التعاقد
تطبيقها.

·

·

وقد مت بنجاح م��ن خ�لال ت�ضافر ج��ه��ود م��دي��رى الإدارات ومهند�سيها ،التغلب على هذا
التحدى ،حيث كثفت ال�شركة جهودها فى �إعداد تعليمات هند�سية وم�ستندات فنية وهند�سية
جديدة وتطوير ما �سبق �إعداده لت�ؤ�س�س قاعدة نظام و�إدارة اجلودة وفى نف�س الوقت مت �إعداد
�أول دليل لإدارة اجلودة بال�شركة ،ويغطى الأن�شطة الهند�سية بها فى زمن قيا�سى ت�أ�سي�ساً على
م�سودة من��وذج الكود الربيطانى  BS5750-PART1والتى كانت متاحة وقت �إع��داد الدليل،
كما مت ا�شتقاق خطة �إدارة جودة امل�شروع من دليل �إدارة اجلودة لل�شركة واملتطلبات التعاقدية
والفنية للمالك ،ومت �إ���ص��داره��ا وتطبيقها بنجاح فى امل�شروع طبقاً لنتائج كل من تقارير
املراجعة الداخلية التى قامت بها كوادر وطنية من �شركة «�إنبى» حتت �إ�شراف اخلبري الأجنبى
وكذا تقارير املراجعة اخلارجية التى قام بها فريق خرباء «�شل» املمثلني للمالك.
خالل الفرتة من نهاية ع��ام  1987وحتى ع��ام 1990م ا�ستمرت املجهودات لإع��داد املزيد من

·
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نظم «�إنـــبى» الفنية و�إدارة الـجودة
بقلم املهند�س� .شريف ال�صريفى
حالي ًا وكيل وزارة البرتول

·

ا�ستمراراً للحر�ص على التطوير ال��دائ��م ال��ذى مل يتوقف منذ �أن�شئت ال�شركة وم��ع نهاية
عام 1985م ،وفى �ضوء تطور ن�شاط ال�شركة الهند�سى وبدء ن�شاط التوريدات وتعدد امل�شروعات،
التى ا�سندت لل�شركة ارت���أت �إدارة ال�شركة وجوب �إع��داد م�ستندات فنية وهند�سية حتمل ا�سم
ال�شركة ،وذل��ك با�ستخدام ح�صيلة ما جمعته فى الفرتة ال�سابقة من م�ستندات ال�شركات
العاملية ،التى عملت معها فى م�شروعات خمتلفة منذ ن�ش�أة ال�شركة عام 1978م حتت ا�سم �شركة
«برون  -م�صر» الهند�سية.
وقد تقرر حينئذ البدء ب�إعداد العديد من م�ستندات ال�شركة الفنية والهند�سية بالإ�ضافة
لعدد من تعليمات العمل �شملت:
General Specifications for Equipment,
 1املوا�صفات العامة للمعدات والأجهزةوالنظم واملهمات
Instrumentation, Systems and Bulks

·

 2امل���وا����ص���ف���ات ال��ت��ف�����ص��ي��ل��ي��ة ل��ل��م��ع��داتوالأجهزة

Data Sheets for Equipment, Instruments

 3امل���وا����ص���ف���ات ال��ت��ف�����ص��ي��ل��ي��ة ل��ل��وح��داتاملتكاملة

Application Sheets for Packages & Services

 4خ���ط���ط وم��ت��ط��ل��ب��ات ال��ت��ف��ت��ي�����ش ع��ل��ىاملعدات والأجهزة واملهمات

Minimum Quality Surveillance Plans& Data

 5ال��ن��م��اذج الهند�سية وال��ف��ن��ي��ة ومن���اذجالتوريدات

Sheets for Equipment, Instrumentation and Bulks
Engineering, Technical and Procurement Forms

 6تعليمات العمل الهند�سية العامةوقد مت العمل فى �إعداد امل�ستندات من خالل اعتباره م�شروعاً كم�شروعات ال�شركة املختلفة،
وبكل املقومات املطلوبة وا�ستمر خالل الفرتة من نهاية عام 1985م حتى نهاية عام 1987م ومت
تعيني مديرٍ لهذا امل�شروع لتن�سيق الأعمال مع كل الإدارات املخت�صة والأعمال امل�شرتكة بينها،
General Engineering Instructions
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ومراجعة و�إ�صدار امل�ستندات فى �صورتها النهائية بالإ�ضافة لتعيني مهند�س مراقبة م�شروعات
للتخطيط لهذه الأعمال ،ومتابعة تنفيذها ،بينما �شارك جميع مديرى الإدارات ومهند�سوها من
ذوى اخلربة فى هذا امل�شروع �سواء ب�إعداد امل�ستندات �أو مراجعتها.

·

فى عام 1986م �أ�سندت �شركة «بدر الدين» للبرتول �إىل �شركة «�إنبى» الأعمال الهند�سية مل�شروع
بدر الدين  3 -بال�صحراء الغربية ،وحتت �إ�شراف فريق من خرباء �شركة «�شل» العاملية كممثلني
للمالك ،وتطلب التعاقد تطبيق خطة لإدارة جودة امل�شروع تعك�س املتطلبات التعاقدية والفنية
للمالك ،بالإ�ضافة ملتطلبات نظام �إدارة اجلودة فى �شركة «�إنبى» ،واملفرت�ض ت�أ�سي�سه طبقاً لأحد
مناذج الأكواد العاملية املطبقة فى هذا الوقت.
ونظراً لأن ال�شركة مل يكتمل لديها نظام لإدارة اجلودة وقت التعاقد ،فقد مثل ذلك حتدياً
ل�شركة «�إنبى» ،التى قررت �إدارتها جمابهة هذا التحدى باال�ستعانة بخبري �أجنبى فى نظم �إدارة
اجلودة يعمل مع نظري له مت اختياره من الكوادر الوطنية لإعداد دليل ال�شركة لإدارة اجلودة،
والذى يرتكز على ما لدى ال�شركة وما يتم �إعداده �أو تطويره من تعليمات العمل الهند�سية
وامل�ستندات الفنية الأخرى ،وفى نف�س الوقت مت �إعداد خطة اجلودة املطلوبة للم�شروع ،والتى
تعك�س املتطلبات التعاقدية والفنية للمالك ،وترتكز على ما هو مطبق من تعليمات هند�سية
وفنية لدى �شركة «�إنبى»� ،أو املوا�صفات الهند�سية ل�شركة «�شل» ( )DEPSوالتى تتطلب التعاقد
تطبيقها.

·

·

وقد مت بنجاح م��ن خ�لال ت�ضافر ج��ه��ود م��دي��رى الإدارات ومهند�سيها ،التغلب على هذا
التحدى ،حيث كثفت ال�شركة جهودها فى �إعداد تعليمات هند�سية وم�ستندات فنية وهند�سية
جديدة وتطوير ما �سبق �إعداده لت�ؤ�س�س قاعدة نظام و�إدارة اجلودة وفى نف�س الوقت مت �إعداد
�أول دليل لإدارة اجلودة بال�شركة ،ويغطى الأن�شطة الهند�سية بها فى زمن قيا�سى ت�أ�سي�ساً على
م�سودة من��وذج الكود الربيطانى  BS5750-PART1والتى كانت متاحة وقت �إع��داد الدليل،
كما مت ا�شتقاق خطة �إدارة جودة امل�شروع من دليل �إدارة اجلودة لل�شركة واملتطلبات التعاقدية
والفنية للمالك ،ومت �إ���ص��داره��ا وتطبيقها بنجاح فى امل�شروع طبقاً لنتائج كل من تقارير
املراجعة الداخلية التى قامت بها كوادر وطنية من �شركة «�إنبى» حتت �إ�شراف اخلبري الأجنبى
وكذا تقارير املراجعة اخلارجية التى قام بها فريق خرباء «�شل» املمثلني للمالك.
خالل الفرتة من نهاية ع��ام  1987وحتى ع��ام 1990م ا�ستمرت املجهودات لإع��داد املزيد من

·
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تعليمات العمل الهند�سية العامة  General Engineering Instructionsوتعليمات عمل
الإدارات الهند�سية  Engineering Departmental Instructionsمع البدء فى �إعداد الدالئل
الهند�سية للإدارات  ،Design Guidesوالتى توثق املعرفة والتكنولوچيا املكت�سبة امل�ستخدمة
لأداء الأعمال الهند�سية مل�شروعات ال�شركة ،كذلك مت على التوازى ا�ستخدام �أ�سلوب التطوير
امل�ستمر من خالل تطبيق ما مت �إ�صداره من م�ستندات هند�سية فى تنفيذ �أعمال م�شروعات
ال�شركة والأعمال داخل كل من �إدارات ال�شركة ،وكذا الأعمال التى ت�شارك فيها �أكرث من �إدارة
ويتم تقييم الأداء بعد تطبيق متطلبات تلك امل�ستندات لتحديد اجلوانب الإيجابية وال�سلبية
الناجتة عن ا�ستخدامها ،ثم مراجعتها ح�سب ال�ضرورة و�إع��ادة �إ�صدارها ثم تطبيقها مرة
�أخرى فى هيئه دورات م�ستمرة للتطوير.
ومع ت���زاي���د �أع����م����ال امل�������ش���روع���ات امل�����س��ن��دة ل��ل�����ش��رك��ة خ��ا���ص��ة م�������ش���روع���ات ت�����س��ل��ي��م امل��ف��ت��اح
(م�شروع معمل تكرير �أ�سيوط ) تنامى الطلب فى التعاقدات على �ضرورة تطبيق �إدارة اجلودة
فى تنفيذ تلك امل�شروعات وبالتاىل ظهرت احلاجة امللحة والعاجلة لبناء نظام متكامل لإدارة
اجلودة بال�شركة ،ي�شمل جميع �أن�شطة الإدارات الهند�سية و�إدارة امل�شروعات والتوريد والإ�شراف
على الإن�شاءات والإ�شراف على �أعمال بدء الت�شغيل بالإ�ضافة لأن�شطة العرو�ض والعقود ونظم
املعلومات ،وذلك ال�ستخدامه ك�أ�سا�س لإعداد خطط �إدارة اجلودة للم�شروعات لتحقيق مبد�أ
جتنب الأخطاء وتنفيذ الأعمال بطريقة حتوز ر�ضاء العمالء فى الوقت املقدر لها وب�أقل تكلفة.
وبد�أت ال�شركة فى تنفيذ برنامج طموح ومكثف لإعداد امل�ستندات وتعليمات العمل والدالئل
الهند�سية والنماذج التى تغطى جميع �أن�شطة �إدارات ال�شركة ا�ستناداً ملا مت فى املرحلة الأوىل،
ومت تطبيق النظام وتقييمه وتطويره �إىل �أن ح�صلت ال�شركة على �شهادة املطابقة لنموذج نظام
�إدارة اجلودة العاملى طبقاً للكود العاملى  ISO 9001ثم جتديد هذه ال�شهادة عدة مرات بنجاح
بعد �إعادة مراجعة النظام طبقاً للإ�صدارات احلديثة للكود العاملى .ISO 9001
وقد مت �إجناز هذا امل�شروع على مراحل زمنية متداخلة وحتى ح�صول ال�شركة على �أول �شهادة
لـمطابقة نظـ ــام �إدارة اجلـ ــودة بها ملتطلبات منوذج �إدارة اجل ــودة  ISO 9001-1994وذلك فى
يوليو .1995

·

·

وقد مرت هذه املراحل بعدة فرتات كانت كالتاىل:
126
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املرحلة الأولى ( �إعداد امل�ستندات):

ت�ضمنت �إعداد �سيا�سة اجلودة ،والتى �شارك فى �صياغة ن�صها جميع �إدارات ال�شركة ،كذلك
مت �إجراء حتديث على دليل اجلودة لل�شركة  Company Quality Manualالذى �سبق �إعداده،
وذلك با�ستخدام منوذج الكود العاملى  ISO 9001بعنوان «منوذج توكيد اجلودة فى �أعمال الت�صميم
والتطوير والإنتاج والرتكيبات واخلدمات» ويعترب دليل اجلودة لل�شركة امل�ستند الأ�سا�سى لنظام
�إدارة اجلودة بال�شركة ،ويحتوى على �سيا�سة اجلودة املعلنة واملعتمدة وتنظيم ال�شركة وامل�سئوليات
العامة وتو�صيف للم�ستندات التى حتتوى متطلبات عنا�صر نظام �إدارة اجلودة لل�شركة مع �شرح
لفل�سفة تطبيق عنا�صر من��وذج �إدارة اجل��ودة طبقاً للكود العاملى  ISO 9001على �أعمال �إدارات
ال�شركة وم�شروعاتها لتحقيق �سيا�ستها املعلنة.
كذلك مت إ�ع��داد كتيب إلج���راءات تطبيق عنا�صر نظام �إدارة اجل��ودة
 Procedureوالتى حتوى �شرحاً موجزاً لأ�سلوب وم�سئوليات تطبيق كل من عنا�صر نظام �إدارة
اجلودة لل�شركة فى �ضوء متطلبات منوذج النظام العاملى  ISO 9001مع الإ�شارة لتعليمات العمل
والدالئل الهند�سية امل�ستخدمة فى تنفيذ كل من هذه الإجراءات.

Company Quality

وتزامن ذلك مع �إعداد املزيد من تعليمات العمل بجميع �إدارات ال�شركة ومراجعة تطوير ما
�سبق �إ�صداره منها �أو دمج والغاء بع�ضها طبقاً ملا ا�سفرت عنه نتائج تطبيقها فى �أعمال ال�شركة
وم�شروعاتها.
وقد مت ترتيب م�ستندات نظم �إدارة اجلودة فى هيئة هرمية مكونة من ثالثة م�صاطب ،ومتثل
قمة الهرم �سيا�سة اجلودة املعلنة التى مبوجبها مت �إعداد دليل اجلودة الذى يحتل امل�صطبة الأوىل
(العليا فى هرم م�ستندات �إدارة اجلودة) ،وت�ضم امل�صطبة الثانية (الو�سطى فى هرم م�ستندات
�إدارة اجلودة) جمموعة �إجراءات تطبيق عنا�صر نظام �إدارة اجلودة ،بالإ�ضافة لتعليمات العمل
العامة التى تنظم عالقات العمل امل�شرتك فيما بني �إدارات ال�شركة املختلفة و�أن�شطتها.
بينما حتتوى امل�صطبة الثالثة (قاعدة هرم م�ستندات �إدارة اجل��ودة) جميع تعليمات العمل
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تعليمات العمل الهند�سية العامة  General Engineering Instructionsوتعليمات عمل
الإدارات الهند�سية  Engineering Departmental Instructionsمع البدء فى �إعداد الدالئل
الهند�سية للإدارات  ،Design Guidesوالتى توثق املعرفة والتكنولوچيا املكت�سبة امل�ستخدمة
لأداء الأعمال الهند�سية مل�شروعات ال�شركة ،كذلك مت على التوازى ا�ستخدام �أ�سلوب التطوير
امل�ستمر من خالل تطبيق ما مت �إ�صداره من م�ستندات هند�سية فى تنفيذ �أعمال م�شروعات
ال�شركة والأعمال داخل كل من �إدارات ال�شركة ،وكذا الأعمال التى ت�شارك فيها �أكرث من �إدارة
ويتم تقييم الأداء بعد تطبيق متطلبات تلك امل�ستندات لتحديد اجلوانب الإيجابية وال�سلبية
الناجتة عن ا�ستخدامها ،ثم مراجعتها ح�سب ال�ضرورة و�إع��ادة �إ�صدارها ثم تطبيقها مرة
�أخرى فى هيئه دورات م�ستمرة للتطوير.
ومع ت���زاي���د �أع����م����ال امل�������ش���روع���ات امل�����س��ن��دة ل��ل�����ش��رك��ة خ��ا���ص��ة م�������ش���روع���ات ت�����س��ل��ي��م امل��ف��ت��اح
(م�شروع معمل تكرير �أ�سيوط ) تنامى الطلب فى التعاقدات على �ضرورة تطبيق �إدارة اجلودة
فى تنفيذ تلك امل�شروعات وبالتاىل ظهرت احلاجة امللحة والعاجلة لبناء نظام متكامل لإدارة
اجلودة بال�شركة ،ي�شمل جميع �أن�شطة الإدارات الهند�سية و�إدارة امل�شروعات والتوريد والإ�شراف
على الإن�شاءات والإ�شراف على �أعمال بدء الت�شغيل بالإ�ضافة لأن�شطة العرو�ض والعقود ونظم
املعلومات ،وذلك ال�ستخدامه ك�أ�سا�س لإعداد خطط �إدارة اجلودة للم�شروعات لتحقيق مبد�أ
جتنب الأخطاء وتنفيذ الأعمال بطريقة حتوز ر�ضاء العمالء فى الوقت املقدر لها وب�أقل تكلفة.
وبد�أت ال�شركة فى تنفيذ برنامج طموح ومكثف لإعداد امل�ستندات وتعليمات العمل والدالئل
الهند�سية والنماذج التى تغطى جميع �أن�شطة �إدارات ال�شركة ا�ستناداً ملا مت فى املرحلة الأوىل،
ومت تطبيق النظام وتقييمه وتطويره �إىل �أن ح�صلت ال�شركة على �شهادة املطابقة لنموذج نظام
�إدارة اجلودة العاملى طبقاً للكود العاملى  ISO 9001ثم جتديد هذه ال�شهادة عدة مرات بنجاح
بعد �إعادة مراجعة النظام طبقاً للإ�صدارات احلديثة للكود العاملى .ISO 9001
وقد مت �إجناز هذا امل�شروع على مراحل زمنية متداخلة وحتى ح�صول ال�شركة على �أول �شهادة
لـمطابقة نظـ ــام �إدارة اجلـ ــودة بها ملتطلبات منوذج �إدارة اجل ــودة  ISO 9001-1994وذلك فى
يوليو .1995

·

·

وقد مرت هذه املراحل بعدة فرتات كانت كالتاىل:
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املرحلة الأولى ( �إعداد امل�ستندات):

ت�ضمنت �إعداد �سيا�سة اجلودة ،والتى �شارك فى �صياغة ن�صها جميع �إدارات ال�شركة ،كذلك
مت �إجراء حتديث على دليل اجلودة لل�شركة  Company Quality Manualالذى �سبق �إعداده،
وذلك با�ستخدام منوذج الكود العاملى  ISO 9001بعنوان «منوذج توكيد اجلودة فى �أعمال الت�صميم
والتطوير والإنتاج والرتكيبات واخلدمات» ويعترب دليل اجلودة لل�شركة امل�ستند الأ�سا�سى لنظام
�إدارة اجلودة بال�شركة ،ويحتوى على �سيا�سة اجلودة املعلنة واملعتمدة وتنظيم ال�شركة وامل�سئوليات
العامة وتو�صيف للم�ستندات التى حتتوى متطلبات عنا�صر نظام �إدارة اجلودة لل�شركة مع �شرح
لفل�سفة تطبيق عنا�صر من��وذج �إدارة اجل��ودة طبقاً للكود العاملى  ISO 9001على �أعمال �إدارات
ال�شركة وم�شروعاتها لتحقيق �سيا�ستها املعلنة.
كذلك مت إ�ع��داد كتيب إلج���راءات تطبيق عنا�صر نظام �إدارة اجل��ودة
 Procedureوالتى حتوى �شرحاً موجزاً لأ�سلوب وم�سئوليات تطبيق كل من عنا�صر نظام �إدارة
اجلودة لل�شركة فى �ضوء متطلبات منوذج النظام العاملى  ISO 9001مع الإ�شارة لتعليمات العمل
والدالئل الهند�سية امل�ستخدمة فى تنفيذ كل من هذه الإجراءات.

Company Quality

وتزامن ذلك مع �إعداد املزيد من تعليمات العمل بجميع �إدارات ال�شركة ومراجعة تطوير ما
�سبق �إ�صداره منها �أو دمج والغاء بع�ضها طبقاً ملا ا�سفرت عنه نتائج تطبيقها فى �أعمال ال�شركة
وم�شروعاتها.
وقد مت ترتيب م�ستندات نظم �إدارة اجلودة فى هيئة هرمية مكونة من ثالثة م�صاطب ،ومتثل
قمة الهرم �سيا�سة اجلودة املعلنة التى مبوجبها مت �إعداد دليل اجلودة الذى يحتل امل�صطبة الأوىل
(العليا فى هرم م�ستندات �إدارة اجلودة) ،وت�ضم امل�صطبة الثانية (الو�سطى فى هرم م�ستندات
�إدارة اجلودة) جمموعة �إجراءات تطبيق عنا�صر نظام �إدارة اجلودة ،بالإ�ضافة لتعليمات العمل
العامة التى تنظم عالقات العمل امل�شرتك فيما بني �إدارات ال�شركة املختلفة و�أن�شطتها.
بينما حتتوى امل�صطبة الثالثة (قاعدة هرم م�ستندات �إدارة اجل��ودة) جميع تعليمات العمل
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لإدارات ال�شركة ودالئلها الهند�سية ومناذجها التى ت�شري �إليها م�ستندات امل�ستوى الثانى من هرم
نظام �إدارة اجلودة لل�شركة .وجدير بالذكر �أنه قد مت االنتهاء  -خالل هذه املرحلة  -من �إعداد
حواىل  900م�ستند تكون امل�ستويات الثالثة لهرم م�ستندات �إدارة اجلودة.

الأعمال بالأ�ساليب املنا�سبة التى حتقق ر�ضا العمالء مبا ال يتجاوز الربامج الزمنية املحددة لها
و ب�أقل تكلفة ممكنة مع ا�ستخدام الأ�ساليب الإح�صائية املنا�سبة للمتابعة والتقييم.

وقد تزامنت بداية مرحلة �إعداد م�ستندات �إدارة اجلودة مع ما قررته �إدارة ال�شركة من �إعداد
وت�أهيل امل�سئول عن نظم �إدارة اجلودة بال�شركة ،وعدد من كوادرها الواعدة ليتمكنوا من الإ�شراف
ومتابعة الإعداد وتطبيق وتقييم وتطوير نظم �إدارة اجلودة بال�شركة بد ًال من التعاقد مع �أحد
مكاتب اخل�برة العاملية �أو املحلية فى ه��ذا اخل�صو�ص لذلك فقد مت �إدراج��ه��م حل�ضور دورات
تدريبية متخ�ص�صة ومكثفة �أعقبها اجتيازهم الختبارات الت�أهيل كمراجعني معتمدين لنظم
�إدارة اجلودة من جهات عاملية معتمدة مثل معهد املوا�صفات الربيطانية BSI -وهيئة «اللويدز
ريج�سرت» االجنليزية  LRQAوغريها.

املرحلــة الرابعـة ( ت�أهيــل ال�شركــة للح�صــول على �شهـــادة الـمطــابقــة لنظـــام الـجـــودة

املرحلة الثانية ( التوعية):

وتت�ضمن التوعية مبتطلبات نظام �إدارة اجل��ودة ،وم�ستندات م�ستوياته الهرمية املختلفة
وامل�سئوليات العامة جتاه تطبيقه وتقييمه وتطويره امل�ستمر  -وقد ا�ستخدمت كوادر ال�شركة
التى مت ت�أهيلها فى ه��ذا اخل�صو�ص لإع���داد برامج مكثفة للتوعية مب�ستندات �إدارة اجل��ودة،
وكيفية تقييمها وتطويرها وح�ضر هذا الربنامج جميع العاملني فى الإدارات التى يغطيها نظام
�إدارة اجلودة بال�شركة.
املرحلة الثالثة (التطبيق والتقييم):

ومت خاللها تطبيق نظام �إدارة اجلودة على �أعمال �إدارات ال�شركة بالإ�ضافة لإعداد وتطبيق
خطط جودة للم�شروعات املختلفة ثم تقييم كفاءة تطبيق النظام من حيث مدى حتقيق �سيا�سة
اجل��ودة املعلنة مبا فى ذل��ك م��دى ك��ف��اءة �أ�سلوب جتنب تكرار الأخ��ط��اء �أو ت�صحيحها وتنفيذ
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مت تكثيف اجلهود فى هذه املرحلة التى ت�ضمنت �إعادة مراجعة دليل اجلودة وجميع �إجراءات
تطبيق عنا�صر نظام �إدارة اجلودة مبا يتفق مع الإ�صدار املحدث للكود ISO 9001 ،لعام 1994
مع ا�ستمرار تقييم كفاءة النظام وتوثيق نتائج تقييم ا�ستخدام نظام �إدارة اجلودة بال�شركة فى
جميع م�شروعاتها ال�سارية خالل هذه املرحلة ،بالإ�ضافة لتقييم �أداء الأعمال داخ��ل كل من
�إدارات ال�شركة ،وكذا الأعمال امل�شرتكة بني الإدارات وبعد احل�صول على نتائج جيدة من التقييم
الداخلى للنظام وتوثيق النتائج ،ثم ا�ستدعاء مراجعني معتمدين من هيئة «اللويدز الربيطانية»
( )LRQAلإجراء تقييم م�ستقل مبدئى لنظام �إدارة اجلودة بال�شركة لتحديد ما يرونه من نقاط
عدم تطابق ،يلزم اتخاذ إ�ج��راءات ت�صحيحيه لها قبل إ�ج��راء التقييم الأ�سا�سى الذى مبوجبه
متنح ال�شهادة فى حالة التطابق.
وقد �أكدت نتائج التقييم املبدئى التطابق العام لنظام �إدارة اجلودة مع متطلبات املوا�صفات
العاملية � ISO 9001-إ�صدار عام 1994م من �أول مرة ،مع بع�ض اقرتاحات للتح�سني ،و�أو�صى
املراجعون بطلب البدء الفورى فى التقييم الأ�سا�سى للح�صول على ال�شهادة .وبالفعل مت هذا
التقييم خالل �شهر من انتهاء التقييم املبدئى وح�صلت مبوجبه �شركة «�إنبى» فى يوليو 1995
على �شهادة مطابقة نظامها لإدارة اجلودة فى جميع �أن�شطة ال�شركة ملتطلبات منوذج �إدارة اجلودة
طبقاً للكود العاملى � ISO 9001إ�صدار  1994من هيئة  LRQAالربيطانية.
هذا وقد جرت بعد ذلك عدة مراجعات ناجحة من الهيئة املانحة لل�شهادة ،مبا فى ذلك �إعادة
مراجعة املطابقة للنموذج املعدل للكود العاملى � ISO 9001إ�صدار عام  2000وما بعدها.
عبور الفجوة التكنولوچية
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لإدارات ال�شركة ودالئلها الهند�سية ومناذجها التى ت�شري �إليها م�ستندات امل�ستوى الثانى من هرم
نظام �إدارة اجلودة لل�شركة .وجدير بالذكر �أنه قد مت االنتهاء  -خالل هذه املرحلة  -من �إعداد
حواىل  900م�ستند تكون امل�ستويات الثالثة لهرم م�ستندات �إدارة اجلودة.

الأعمال بالأ�ساليب املنا�سبة التى حتقق ر�ضا العمالء مبا ال يتجاوز الربامج الزمنية املحددة لها
و ب�أقل تكلفة ممكنة مع ا�ستخدام الأ�ساليب الإح�صائية املنا�سبة للمتابعة والتقييم.

وقد تزامنت بداية مرحلة �إعداد م�ستندات �إدارة اجلودة مع ما قررته �إدارة ال�شركة من �إعداد
وت�أهيل امل�سئول عن نظم �إدارة اجلودة بال�شركة ،وعدد من كوادرها الواعدة ليتمكنوا من الإ�شراف
ومتابعة الإعداد وتطبيق وتقييم وتطوير نظم �إدارة اجلودة بال�شركة بد ًال من التعاقد مع �أحد
مكاتب اخل�برة العاملية �أو املحلية فى ه��ذا اخل�صو�ص لذلك فقد مت �إدراج��ه��م حل�ضور دورات
تدريبية متخ�ص�صة ومكثفة �أعقبها اجتيازهم الختبارات الت�أهيل كمراجعني معتمدين لنظم
�إدارة اجلودة من جهات عاملية معتمدة مثل معهد املوا�صفات الربيطانية BSI -وهيئة «اللويدز
ريج�سرت» االجنليزية  LRQAوغريها.

املرحلــة الرابعـة ( ت�أهيــل ال�شركــة للح�صــول على �شهـــادة الـمطــابقــة لنظـــام الـجـــودة

املرحلة الثانية ( التوعية):

وتت�ضمن التوعية مبتطلبات نظام �إدارة اجل��ودة ،وم�ستندات م�ستوياته الهرمية املختلفة
وامل�سئوليات العامة جتاه تطبيقه وتقييمه وتطويره امل�ستمر  -وقد ا�ستخدمت كوادر ال�شركة
التى مت ت�أهيلها فى ه��ذا اخل�صو�ص لإع���داد برامج مكثفة للتوعية مب�ستندات �إدارة اجل��ودة،
وكيفية تقييمها وتطويرها وح�ضر هذا الربنامج جميع العاملني فى الإدارات التى يغطيها نظام
�إدارة اجلودة بال�شركة.
املرحلة الثالثة (التطبيق والتقييم):

ومت خاللها تطبيق نظام �إدارة اجلودة على �أعمال �إدارات ال�شركة بالإ�ضافة لإعداد وتطبيق
خطط جودة للم�شروعات املختلفة ثم تقييم كفاءة تطبيق النظام من حيث مدى حتقيق �سيا�سة
اجل��ودة املعلنة مبا فى ذل��ك م��دى ك��ف��اءة �أ�سلوب جتنب تكرار الأخ��ط��اء �أو ت�صحيحها وتنفيذ
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مت تكثيف اجلهود فى هذه املرحلة التى ت�ضمنت �إعادة مراجعة دليل اجلودة وجميع �إجراءات
تطبيق عنا�صر نظام �إدارة اجلودة مبا يتفق مع الإ�صدار املحدث للكود ISO 9001 ،لعام 1994
مع ا�ستمرار تقييم كفاءة النظام وتوثيق نتائج تقييم ا�ستخدام نظام �إدارة اجلودة بال�شركة فى
جميع م�شروعاتها ال�سارية خالل هذه املرحلة ،بالإ�ضافة لتقييم �أداء الأعمال داخ��ل كل من
�إدارات ال�شركة ،وكذا الأعمال امل�شرتكة بني الإدارات وبعد احل�صول على نتائج جيدة من التقييم
الداخلى للنظام وتوثيق النتائج ،ثم ا�ستدعاء مراجعني معتمدين من هيئة «اللويدز الربيطانية»
( )LRQAلإجراء تقييم م�ستقل مبدئى لنظام �إدارة اجلودة بال�شركة لتحديد ما يرونه من نقاط
عدم تطابق ،يلزم اتخاذ إ�ج��راءات ت�صحيحيه لها قبل إ�ج��راء التقييم الأ�سا�سى الذى مبوجبه
متنح ال�شهادة فى حالة التطابق.
وقد �أكدت نتائج التقييم املبدئى التطابق العام لنظام �إدارة اجلودة مع متطلبات املوا�صفات
العاملية � ISO 9001-إ�صدار عام 1994م من �أول مرة ،مع بع�ض اقرتاحات للتح�سني ،و�أو�صى
املراجعون بطلب البدء الفورى فى التقييم الأ�سا�سى للح�صول على ال�شهادة .وبالفعل مت هذا
التقييم خالل �شهر من انتهاء التقييم املبدئى وح�صلت مبوجبه �شركة «�إنبى» فى يوليو 1995
على �شهادة مطابقة نظامها لإدارة اجلودة فى جميع �أن�شطة ال�شركة ملتطلبات منوذج �إدارة اجلودة
طبقاً للكود العاملى � ISO 9001إ�صدار  1994من هيئة  LRQAالربيطانية.
هذا وقد جرت بعد ذلك عدة مراجعات ناجحة من الهيئة املانحة لل�شهادة ،مبا فى ذلك �إعادة
مراجعة املطابقة للنموذج املعدل للكود العاملى � ISO 9001إ�صدار عام  2000وما بعدها.
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اتبعت ال�شركة �أ�ساليب مماثلة لإن�شاء وتطبيق نظم لإدارة البيئة و�إدارة ال�صحة املهنية،
وذلك ب�إعداد دليل منف�صل لكل منهما ( مماثل لدليل �إدارة اجلودة ) وكذلك �إجراءات لتطبيق
عنا�صر كل من النظامني ،مع ا�ستخدام ما لدى ال�شركة من ح�صيلة م�ستندات امل�ستوى الثالث
لإدارة اجلودة بعد مراجعتها و�إ�ضافة التعديالت الالزمة ال�ستخدامها ،كقاعدة للهرم امل�ستندى
للنظامني املذكورين ،ومتكنت فى نوفمرب عام  1997من احل�صول على �شهادة املطابقة لنموذج
نظام �إدارة البيئة ،طبقاً للكود العاملى  ISO 14001وكذلك ح�صلت فى نوفمرب  2003على �شهادة
املطابقة لنموذج نظام �إدارة ال�سالمة وال�صحة املهنية طبقاً للكود العاملى .ISO 18001
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الإنتـــــاج
 -قائمة الأعمال التى نفذتها «�إنبى» 1990 - 1980

�أحداث و�إجنازات
�أبرز الـم�شروعات
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اتبعت ال�شركة �أ�ساليب مماثلة لإن�شاء وتطبيق نظم لإدارة البيئة و�إدارة ال�صحة املهنية،
وذلك ب�إعداد دليل منف�صل لكل منهما ( مماثل لدليل �إدارة اجلودة ) وكذلك �إجراءات لتطبيق
عنا�صر كل من النظامني ،مع ا�ستخدام ما لدى ال�شركة من ح�صيلة م�ستندات امل�ستوى الثالث
لإدارة اجلودة بعد مراجعتها و�إ�ضافة التعديالت الالزمة ال�ستخدامها ،كقاعدة للهرم امل�ستندى
للنظامني املذكورين ،ومتكنت فى نوفمرب عام  1997من احل�صول على �شهادة املطابقة لنموذج
نظام �إدارة البيئة ،طبقاً للكود العاملى  ISO 14001وكذلك ح�صلت فى نوفمرب  2003على �شهادة
املطابقة لنموذج نظام �إدارة ال�سالمة وال�صحة املهنية طبقاً للكود العاملى .ISO 18001
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تكرير البرتول
ت�صميمات (�أ�سا�سية �أو تف�صيلية)

تاريخ

امل�شروع

املالك

وحدة التقطري رقم 4

الإ�سكندرية للبرتول

1978

وحدة ا�سرتجاع الغازات و�إنتاج البوتاجاز

الإ�سكندرية للبرتول

1980

تعديالت جممع التفحيم

ال�سوي�س لت�صنيع البرتول

1980

الإ�صالح بالعامل امل�ساعد

ال�سوي�س لت�صنيع البرتول

1981

تو�سعات تكرير

الن�صر للبرتول

1983
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تكرير البرتول
ت�صميمات (�أ�سا�سية �أو تف�صيلية)
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الغازات البرتولية
م�شروعات ت�سليم مفتاح

�آ�سو
العامة للبرتول

غازات �شرق خليج الزيت
غازات �أبو �سنان

1986
1988

ت�صميمات (�أ�سا�سية �أو تف�صيلية)

امل�شروع

املالك

غازات خليج ال�سوي�س
حمطة جتميع ر�أ�س بكر
غازات �سيناء امل�صاحبة
ا�ستخال�ص البوتاجاز
تو�سعات غازات خليج ال�سوي�س
ا�ستخال�ص البوتاجاز ب�أبو ما�ضى
غازات �سيناء « املرحلة الثانية»
غازات ال�صحراء الغربية (رقم )3
غازات ال�صحراء الغربية (رقم )2
تنمية حقل هالل
تنمية �شمال �شرق �أبو الغراديق

هيئة البرتول
هيئة البرتول
هيئة البرتول
ويبكو
هيئة البرتول
هيئة البرتول
هيئة البرتول
بدر الدين للبرتول
بدر الدين للبرتول
جابكو
جابكو

تاريخ
التعاقد

1978
1979
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1984
1985
1985
1988
1990
1989
1987

وحدة �إ�سرتجاع الب وتاجاز مب�سطرد � -شركة القاهرة لت كرير البرتول

ت�صميمات وتوريد معدات

حمطة �ضواغط �أبو الغراديق
حمطة �ضواغط ويبكو
حمطة ا�ستقبال مطروح
غازات �أبو ما�ضى
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�آ�سو
العامة للبرتول

غازات �شرق خليج الزيت
غازات �أبو �سنان

1986
1988

ت�صميمات (�أ�سا�سية �أو تف�صيلية)

امل�شروع

املالك

غازات خليج ال�سوي�س
حمطة جتميع ر�أ�س بكر
غازات �سيناء امل�صاحبة
ا�ستخال�ص البوتاجاز
تو�سعات غازات خليج ال�سوي�س
ا�ستخال�ص البوتاجاز ب�أبو ما�ضى
غازات �سيناء « املرحلة الثانية»
غازات ال�صحراء الغربية (رقم )3
غازات ال�صحراء الغربية (رقم )2
تنمية حقل هالل
تنمية �شمال �شرق �أبو الغراديق

هيئة البرتول
هيئة البرتول
هيئة البرتول
ويبكو
هيئة البرتول
هيئة البرتول
هيئة البرتول
بدر الدين للبرتول
بدر الدين للبرتول
جابكو
جابكو

تاريخ
التعاقد

1978
1979
1981
1981
1984
1985
1985
1988
1990
1989
1987

وحدة �إ�سرتجاع الب وتاجاز مب�سطرد � -شركة القاهرة لت كرير البرتول

ت�صميمات وتوريد معدات

حمطة �ضواغط �أبو الغراديق
حمطة �ضواغط ويبكو
حمطة ا�ستقبال مطروح
غازات �أبو ما�ضى
134

عبور الفجوة التكنولوچية

جابكو
ويبكو
خالدة
برتوبل

1988
1989
1990
1987

وحدة التقطري رقم� - 4شركة اال�س كندرية للبرتول

عبور الفجوة التكنولوچية

135

م�شروعات بحرية OFFSHORE

البرتوكيماويات

م�شروعات ت�سليم مفتاح

ت�صميمات تف�صيلية من الباطن

امل�شروع

املالك

تاريخ التعاقد

�سيناء  -خط بحرى وميناء للبوتاجاز
من�صة �أبو قري بعملية املعاجلة

هيئة البرتول
ويبكو

1987
1990

ت�صميمات (�أ�سا�سية �أو تف�صيلية)

�شمال �أبو قري
من�صات ب�شمال عامر
تعديالت مرجان
من�صة ر�أ�س البئر

ويبكو
العامة للبرتول
جابكو
ويبكو

1989
1986
1989
1987

�أبو قري  -املرحلة الثانية
معاجلة غازات بحرية ب�سيناء

البوىل فينيل كلورايد
االلكيل بنزين
الفينيل كلورايد
�إنتاج الكلور
ا�ستقبال االيثيلني

البرتوكيماويات امل�صرية
العامرية لتكرير البرتول
البرتوكيماويات امل�صرية
البرتوكيماويات امل�صرية
البرتوكيماويات امل�صرية

1982
1982
1982
1984
1984

الإنتاج وخطوط الأنابيب وامل�ستودعات

تعاقدات �إدارة م�شروع

ويبكو
برتوبل

امل�شروع

املالك

تاريخ التعاقد

1983
1984

ت�صميمات (�أ�سا�سية �أوتف�صيلية)

تاريخ

امل�شروع

املالك

تنمية حقول خالدة
م�ستودعات اخلام ب�سيدى كرير
خط خام بخليج ال�سوي�س

خالدة
هيئة البرتول
جابكو

التعاقد

1988
1980
1987

�إ�شراف على التنفيذ
خط مليحة بال�صحراء الغربية
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م�شروعات بحرية OFFSHORE

البرتوكيماويات

م�شروعات ت�سليم مفتاح
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املرافق والوحدات امللحقة والبنية الأ�سا�سية
ت�صميمات (�أ�سا�سية �أوتف�صيلية)

تاريخ

امل�شروع

املالك

حمطة كهرباء  27ميجاوات

البرتوكيماويات امل�صرية

1984

حمطة �إطفاء احلمراء

ويبكو

1988

رفع كفاءة حمطة �إطفاء �شقري

جابكو

1989

التعاقد

حمطة كهرباء الطوارئ مبعمل تكرير �أ�سيوط �أ�سيوط لتكرير البرتول

1987

�أ�سيوط لتكرير البرتول

1985

املدينة ال�سكنية ب�أ�سيوط
لآ كي ل بنزين
جممع ا ل

ت�سليم مفتاح

بالعامرية

حظرية طريان مبطار القاهرة

خدمات البرتول اجلوية

1986

درا�سات و�إدارة �أو تدريب
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امل�شروع

املالك

تاريخ التعاقد

مع�سكر الإعا�شة مبليحة
مكافحة التلوث البحرى بغارب
واال�سكندرية
خطة تدريب ل�ضباط الطاقة
برنامج تر�شيد الطاقة

�شركة عجيبة
هيئة البرتول

1987
1987

جهاز تخطيط الطاقة
العامرية لتكرير البرتول
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1987
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املرافق والوحدات امللحقة والبنية الأ�سا�سية
ت�صميمات (�أ�سا�سية �أوتف�صيلية)

تاريخ

امل�شروع

املالك

حمطة كهرباء  27ميجاوات

البرتوكيماويات امل�صرية

1984

حمطة �إطفاء احلمراء

ويبكو

1988

رفع كفاءة حمطة �إطفاء �شقري

جابكو

1989

التعاقد

حمطة كهرباء الطوارئ مبعمل تكرير �أ�سيوط �أ�سيوط لتكرير البرتول
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�أ�سيوط لتكرير البرتول
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املدينة ال�سكنية ب�أ�سيوط
لآ كي ل بنزين
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�أحداث و�إنـجازات

�إنـــــــــــبى :رائدة التـكنولوجيا الأوىل فى م�صر فى:

·
·ت�صميم املن�صات البحرية
·التعاقد ت�سليم مفتاح على امل�شروعات البرتولية
·تدبري التمويل الأجنبى للم�شروعات
·�أول �إدخال للحا�سبات ال�شخ�صية فى م�صر
·الت�صميم باحلا�سبات املرئية
·ت�صنيع النماذج التف�صيلية للم�شروعات
·التخطيط والت�صميم الواقى من احلرارة للمجمعات ال�سكانية
·�إدخال �ستائر الألومنيوم املغطاة مبادة فلوريد البوىل فينيل
ت�صميم وهند�سة ال�صناعات البرتولية الكيماوية

IBM PC / APPLE MACINTOSH

CADD

1989

1978

فرباير

1987
1985

�أبريل

�شهراً.

1985
مايو

1983

يونيو

1985
يوليو

MODELMAKING

1985
1988

�أغ�سط�س
�سبتمرب

·
·ا�ستحداث النظم و�أ�ساليب العمل
·تخ�ص�ص عقود امل�شروعات والرخ�ص
·�أجهزة ونظم �إنتاج الر�سومات وامل�ستندات بامليكروفيلم والت�صوير

يناير
فرباير
مار�س
�أغ�سط�س
�سبتمرب

140
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·
·تقرير اجلمعية العامة ال�سنوية يربز ما حتقق فى ع�شر �سنوات
(ملحق رقم )2
·�إجناز مبكر لوحدتى برتوبل لف�صل الغازات ب�أبو ما�ضى ،قبل املوعد
التعاقدى بعدة �أ�سابيع.
·�إ�ضافة برامج �ساك�س �إىل مقتنيات �إنبى تزيد من قدراتها فى الت�صميم.
·ات�ساع وتطورات قدرات �إنبى فى ت�صميمات الكاد لت�شمل �إخراج النماذج
ثالثية الأبعاد.
تنفيذ مبنى �إنبى يتقدم طبقاً للربنامج الزمنى ( 55%تقدم الأعمال).

1988

حتتل ال�صدارة فى:

نظم �إدارة ومراقبة امل�شروعات

·
·بدء ت�أهيل عالء حجازى وجمال حجازى فى جمال �إدارة امل�شروعات
ودرا�سات التعدين مبنطقة ف�ستفاليا و�إ�سن ب�أملانيا  -بربنامج مدته 18
فريق �إنبى لكرة القدم يفوز بك�أ�س قطاع البرتول لفوزه على جميع
فرق القطاع لل�سنة الثانية على التواىل.

·
·�إن�شاء مكتب �إنبى بهيو�سنت – تك�سا�س
·التعاقد مع املقاول الرئي�سى لبناء مبنى �إنبى وتكوين جهاز الإ�شراف.
·طفرة فى رقم الأعمال وقيمة الأ�صول
·�إجناز م�شروع �شرق خليج الزيت (تعاقد �آ�سو) قبل املوعد التعاقدى
ب�سبعة �أ�سابيع.
زيادة تعاقدات �شركات الإنتاج امل�شاركة – خالدة وبرتوبل

عبور الفجوة التكنولوچية
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·
·تقرير اجلمعية العامة ال�سنوية يربز ما حتقق فى ع�شر �سنوات
(ملحق رقم )2
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·طفرة فى رقم الأعمال وقيمة الأ�صول
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1987
يناير

دي�سمرب

مت الإجناز فى � 19شه ًرا �أى بخم�سة �شهور قبل املوعد التعاقدى
وقررت جلنة ف�ض املنازعات برئا�سة الفريق م� .أحمد كامل البدرى
ا�ستحقاقنا ملكاف�أة الإجناز املبكر طب ًقا لتعاقد امل�شروع قيمتها
 1.2مليون جنيه.

توقيع عقد ت�صميم مبنى �إنـ ـ ــبى احلاىل مع هانز نيومان رئي�س �شركة
بركنز �آند ويل ( �شيكاجو)
�صالحية �أ�صول ت�صميم ملن�صات بحرية

هيئة جريما نت�شري لويد الأملانية ت�صدر �شهادة �صالحية لت�صميمات
�إنبى الهند�سية ملن�صتى الإنتاج البحريتني مل�شروع �شمال عامر بخليج
ال�سوي�س بعمق  63م ً
رتا.
مار�س

تعديل النظام الأ�سا�سى

 �أ�ضيف �إىل جماالت الن�شاط ما يلى: �إدارة وامت ـ ــالك الـم�شروع ـ ــات فى جمـ ــاالت ال�صناعـ ـ ــة والبتـ ـ ــرولوالبرتوكيماويات والقوى والتعدين

ا�ستيعاب تكنولوجيا مكافحة التلوث البحرى

تعاقدت �إنبى على �أكرب م�شروع ملكافحة تلوث مياه و�شواطئ البحر
الأبي�ض املتو�سط والبحر الأحمر بالبرتول اخلام ،بامل�شاركة مع �شركة
كندية متخ�ص�صة فى املجال.
مايو

التعاقد على من�صة بحرية بالبحر الأبي�ض

تعاقد ويبكو مع �إن ـ ـ ــبى على ت�صميم من�صة �إنتاج بحرية للغازات
فى منطقة حقل �أبو قري البحرى ،تبعد  16كيلو م ً
رتا من ال�ساحل،
�إ�ضافة �إىل خط �أنابيب بحرى بطول  22كيلو م ً
رتا.

نادى �إنبى
فريق كرة القدم :

بعد �سنوات من مزاولة ن�شاطه وفوزه على �شركات قطاع البرتول،
وعلى دورى الدرجة الثالثة – �شركات .مت �إ�شهار ت�أ�سي�س نادى �إنبى
الريا�ضى والثقافى واالجتماعى ،كما مت ت�شكيل جلان الأن�شطة املختلفة
ريا للنادى).
للنادى – (اخرتنا �شريف ا�سماعيل �سكرت ً
يوليو

�أول تعاقد لت�صميم وبناء مر�سى بحرى

تعاقدت إ�ن ـ ـ ــبى على ت�صميم وبناء ت�سليم مفتاح املر�سى البحرى لنقل
البوتاجاز
املوقع  :خليج ال�سوي�س � -ساحل �سيناء قرب �أبو ردي�س
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مار�س

�أول حملة لتعيني خرباء �أجانب بالتعاقد املبا�شر

توليت هذه احلملة وغطت عدة واليات بالواليات املتحدة و�سبقها
�شهور من الإعداد ،ومتت املقابالت بهيو�سنت ونيويورك.
فريق �إنبى لكرة القدم

يوا�صل انت�صاراته على �شركات البرتول ،و�آخرها فريق برتوجت
� 3إىل  1ويقرتب من بطولة دورى قطاع البرتول ويثبت جدارة
باللياقة والتدريب والإ�صرار على النجاح.
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�أبريل

يونيو

1985

مبنى �إنــبى

جلنة املح َّكمني تنتهى �إىل اختيار م�ؤ�س�سة رالف راب�سون –
مينابولي�س –مبينيو�سوتا -الواليات املتحدة -ك�أف�ضل احللول
املعمارية املقدمة فى امل�سابقة ،مع التحفظ على �أن الت�صميم املقرتح
تقليدى ويفتقد متيزا وتفردا فى الفكر.
روبرت هوبر يبد�أ عمله مدي ًرا لإدارة هند�سة التحكم والأجهزة
الدقيقة – من نتائج حملة التوظيف.

يناير

تولت «�إنـ ـ ــبى» جميع م�سئوليات املقاول الرئي�سى وحققت ملالك
امل�شروع وفورات كبرية فى تكلفة املعدات واملهمات .كان هذا امل�شروع
هاماً فى ات�ساع نطاقه وهاماً لنا فى االعتماد على الذات دون
�إ�شراك �شركات هند�سية �أجنبية.
فرباير

مار�س

يوليو

بدء برنامج تطوير النظم الهند�سية

�أ�سيوط

زيارة رئي�س ال�شركة ومعاونيه لأول مرة ل�صحراء جحدم التى
�سيقام بها معمل تكرير �أ�سيوط.

انعقاد اجلمعية العامة

وزير البرتول عبد الهادى قنديل ي�شهد بنجاح �إنبى ،ويدعو �إىل
�إ�سناد الأعمال لها -وي�شيد بحزم الإدارة وم�ستوى املنتج الهند�سى
وم�ستوى العاملني بال�شركة.

دكتور كيزو يتوىل برنامج مكثف للمحا�سبني

�ساهم هذا الربنامج باالرتقاء مب�ستوى املحا�سبني والإدارة املالية
نظراً للم�ستوى الفريد للمحا�ضر.

غازات �شقري – املرحلة الثانية

�إجناز تعاقد �إن ـ ــبى على  70%من الت�صميمات التف�صيلية قبل املوعد
التعاقدى بثالثة �أ�شهر.

التعاقد على م�شروع غازات �أبو �سنان

تطبيق الأحدث فى نظم امليكروجراف وامليكروفيلم

باال�ستعانة بخرباء عامليني و�أجهزة حديثة حلفظ وا�سرتجاع
ن�صف مليون م�ستند وع�شرين �ألف ر�سم هند�سى.
�أبريل

افتتاح املكاتب اخلارجية لل�شركة

بلندن ودو�سلدورف وميالنو.

ي�شمل الربنامج التعليمات الهند�سية واملوا�صفات الهند�سية ودالئل
الت�صميم الهند�سى ،وحت�سني و�سائل مراقبة تكاليف امل�شروع،
والتحكم فيها ،ورفع م�ستوى الدقة فى مراقبة و�ضمان جودة
الت�صميمات ،وت�سهيل توريد املهمات واملعدات.

مركز احلا�سب الآىل واملرئى

«�إنـ ـ ـ ــبى» تتعاق ــد على حا�س ـ ــب �آىل رقم ــى رئي�ســى و�آخر للت�صمي ــم
والر�سومات الهند�سية (الكاد) ،لإخراج جميع الر�سومات ثالثية
الأبعاد ملختلف املجاالت الهند�سية.
مايو

افتتاح م�شروع االلكيل بنزين وجممع ا�ستخال�ص العطريات

الرئي�س «مبارك» يفتتح امل�شروعني بالعامرية ويطلع على دور
«�إنبى» فى هذه امل�شروعات.
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يونيو

توقيع اتفاقية التعاون الفنى مع «بكتل»

يوليو

جرى االحتفال بالتوقيع بح�ضور وزير البرتول وم�سرت« �ستيف بكتل»
�صاحب جمموعة �شركات بكتل وال�سفري الأمريكى بالقاهرة.
�إر�سال بعثات للخارج للتدريب على “الكاد”.

�أغ�سط�س

توقيع عقد م�شروع معمل تكرير �أ�سيوط

مت توقيع العقد مع �شركة �أ�سيوط لتكرير البرتول بعد �أن قامت
«�إنـ ـ ــبى» بتدبري التمويل الالزم ل�شراء معدات ومهمات امل�شروع
عن طريق الت�سهيالت االئتمانية التى قدمتها كل من بريطانيا
و�إيطاليا .وهذه �أول �سابقة لتوىل �شركتني م�صريتني لتنفيذ
م�شروع �ضخم باالعتماد على الذات.
�سبتمرب

1984
فرباير

ملواجهة منو ال�شركة �أ�ضيف العقار � 104ش الثورة من � 5أدوار �إىل
مبانى ال�شركة بعد جتهيزه للن�شاط.
�أبريل

مايو

اختيار موقع مبنى «�إنــــبى»

ح�صلنا على  8900مرتاً مربعاً مبقابل انتفاع من �أر�ض معهد
بحوث البرتول مبدينة ن�صر بف�ضل جهود الكثريين وتقدير
�أكادميية البحث العلمى ورئي�سها «د� .إبراهيم بدران» لدور «�إنبى»
فى التنمية التكنولوچية.
نوفمرب

توقيع اتفاقية القر�ض الإيطاىل لتمويل م�شروع معمل تكرير
�أ�سيوط

دي�سمرب

افتتاح مركز احلا�سب الآىل

 ثمرة � 3سنوات من الدرا�سة والإعداد نظراً لعدم وجود حا�سبالكاد بال�شرق الأو�سط و�ضرورة توفري خدمات م�ساندة من
ال�شركة املالكة للمعرفة.
 -قفزة تكنولوچية هامة.
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م�ؤمتر ال�سيا�سة التكنولوچية

ي�سفر عن قرارات مفيدة لدعم ن�شاط «�إنبى» ويبدى اهتماماً
بالهند�سة الوطنية ،ك�أحد �آليات التنمية التكنولوچية.
م�« .أحمد هالل»  -نائب رئي�س الوزراء ووزير البرتول  -يفتتح وحدة
الإنتاج التى �صممتها «�إن ـ ـ ــبى» ب�شركة «اال�سكندرية للبرتول».

1983
فرباير

مار�س

مايو
يونيو
يوليو
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جتهيز و�إ�ضافة مبنى رقم 104

«لني هاربر» ير�أ�س �إدارة امل�شروعات

«براون �آند روت» تعني نائب رئي�سها ليدير م�شروعات «�إنبى».
�إمتام ت�صميمات م�شروع الآلكيل بنزين قبل املوعد التعاقدى
بثالثة �شهور.
ا�ستكمال بناء ن�شاط حتليل �إجهادات اخلطوط ب�إ�شراف
م« .حممد عطية» الوافد من الواليات املتحدة (�سرجنت �آند
لندى).
ا�ستكمال بناء ن�شاط ت�صميم العمليات التكنولوچية باملحاكاة.
ت�أ�سي�س وبدء ن�شاط فرع « إ�ن ـ ـ ــبى» باال�سكندرية.
�إيفاد جمموعات من �شباب املهند�سني فى بعثات للواليات املتحدة
مدتها � 10شهور.
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�أغ�سط�س
�سبتمرب

�أكتوبر

نوفمرب

جتارب بدء ت�شغيل م�شروع غازات خليج ال�سوي�س.
االنتهاء من الت�صميمات التف�صيلية مل�شروع البوىل فينيل كلوريد
قبل املوعد التعاقدى ب�شهرين.
تنظيم م�ؤمتر هام مع هيئة حماية البيئة الأمريكية عن نظم
و�شروط و�سيا�سات حماية البيئة.
الرئي�س «مبارك» و د« .ف�ؤاد حميى الدين» وم�« .أحمد هالل»
يفتتحون م�شروع غازات خليج ال�سوي�س بر�أ�س �شقري.

1982 1980توفري املزايا العينية الآتية للعاملني:
 و�سائل نقل للعمل. م�ضاعفة غطاء العالج الطبى. توفري ا�سكان للوافدين من خارج القاهرة. و�ضع نظام حوافز مرتبط بتحقيق ال�شركة �أرباحاً. ب ــدء االت�صــال بامل�صري ــني العاملي ـ ــن بال�ش ــركات الهند�سيـ ــة بالواليـ ــات الــمتحـ ــدةللع ـمــل بـ « إ�ن ـ ــبى».
 اختيار وتوظيف �أعداد من �شباب املهند�سني.� -إمتام اتفاقية امل�شاركة مع «براون �آند روت».
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م�شروع �شرق خليج الزيت
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م�شروع غازات خليج ال�سوي�س
االختبار الأول مير بنجاح

ك��ان م�شروع غ��ازات خليج ال�سوي�س هو أ�ه��م م�شروع فى م�صر فى ذل��ك الوقت ال�ستغالل
الغازات امل�صاحبة خلام البرتول من حقول :مرجان ورم�ضان ويوليو البحرية بخليج ال�سوي�س.
وكانت هذه احلقول تابعة ل�شركة «جابكو» ،وهى �أك�بر �شركة منتجة للبرتول فى م�صر،
وكانت �شركة م�شرتكة بني هيئة البرتول و�شركة «�أموكو» الأمريكية ،وكانت �سيا�سة الهيئة فى
ذلك الوقت عدم حرق الغازات امل�صاحبة فى اجلو ،ومن هنا تقرر بناء م�شروع غازات خليج ال�سوي�س
ملعاجلة الغازات امل�صاحبة وف�صل البوتاجاز واملتكثفات ودفع الغاز فى �شبكة الغاز القومية.
كانت هيئة البرتول قد تعاقدت مع «ب��رون م�صر» على تنفيذ الت�صميمات ،وم��ع «دايلم»
ال��ك��وري��ة على تنفيذ الرتكيبات وال��ت��وري��دات ،ون��ظ��راً لت�أخري امل�����ش��روع ومطالبة «داي��ل��م» مبد
الربنامج الزمنى التعاقدى ،فقد طلبت هيئة البرتول من �شركة «�أموكو» الأمريكية االت�صال
ب�إحدى ال�شركات الهند�سية التى تتعامل معها بالواليات املتحدة للم�ساعدة فى �إجناز امل�شروع.
واقرتحت «�أموكو» �شركة «ب��راون �أند روت» ،التى ر�شحت ع��دداً كبرياً من الفنيني واملهند�سني
للإ�شراف على �أعمال الت�صميمات اجلارية وعلى ر�أ�سهم مدير امل�شروع وهو «بنى دافيز».
مت تنفيذ وت�شغيل امل�شروع ،و�إفتتحه ال�سيد «ح�سنى مبارك» رئي�س اجلمهورية فى �أكتوبر
 1983بح�ضور الدكتور «ف�ؤاد حميى الدين» واملهند�س
«�أحمد هالل» ،وبهذا مت �إجناز �أول م�شروع كبري ن ّفذه
العاملون بال�شركة.

150

م�شروع غازات خليج ال�سوي�س
وحدات ر�أ�س �شقري
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وق��د ك��ان �إجن���از ه��ذا امل�����ش��روع ب��ذل��ك النجاح فى
تلك الفرتة احلرجة بو�صفه �إرث���اً ثقي ً
ال من �شركة
«برون» واختباراً حقيقياً كان ميكن �أن يق�ضى  -على
�آمال النجاح وامل�ستقبل ،لو مل يتم هذا الإجناز وتفادى
املعوقات وال�صعوبات وبرغم حداثة اخلربة وبدايات
امل�سرية �أفرز جناح امل�شروع و�إجنازه معطيات وا�ضحة عن القدرات الواعدة لل�شباب امل�صرى  -ال
�سيما �إذا وجد الدعم باخلربات الفنية  -و�إدارة امل�شروع املنا�سبة.
عبور الفجوة التكنولوچية
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�أحد �إجتماعات متابعة تقدم م�شروع غازات خليج ال�سوي�س،
ويُرى �إلى ي�سار رئي�س ال�شركة «بنى دافيز» مدير امل�شروع وفريق �إدارة
امل�شروع ومنهم «م�صطفى ن�صرت» و«عا�صم طايل» امل�شرف على الت�صميمات
الكهربائية و«طارق بهجت» مراقب امل�شروع و«حممد عياد» امل�شرف على
ت�صميمات التحكم والقيا�س

�إفتتاح الرئي�س «مبــارك» مل�شروع غازات خليج ال�سوي�س فى
�أكتوبر  ، 1983ويُرى بال�صورة «ف�ؤاد حميى الدين» رئي�س الوزراء،
و«�أحمد ه�لال» نـــائب رئيـــ�س الـــوزراء ووزيـر البتـرول،
و«عبد الهادى قنديل» رئي�س هيئة البرتول وامل�ؤلف �أمام
النموذج املج�سم الذى �أعدته «�إنبى» للم�شروع بغرفة التحكم
الرئي�سية بر�أ�س �شقري
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بنـى دافيــز
كان «بنى دافيز» مدير م�شروع حمرتف ،تكلفه �شركته عادة باملهام ال�صعبة �أو امل�شروعات
الكربى التى يزيد ا�ستثماراتها على مليار دوالر ،ا�ستطاع �أن يقود امل�شروع بجدارة و�أن يحقق
�أهدافه ،وهو �أق��وى مدير م�شروع �شهدته «�إنبى» منذ �إن�شائها حتى اليوم ،عمل فريق امل�شروع
حتت قيادته الأوتوقراطية ،وقد تعلم من عمل معه علوم �إدارة امل�شروعات كما متار�س فى �أكرب
ال�شركات الهند�سية الأمريكية وكيف يكون االنخراط فى منظومة موقوتة لتداول مئات �أن�شطة
العمل الهند�سى وخمرجاته بني خمتلف التخ�ص�صات الهند�سية والتن�سيق بينها �ضمن هيكل
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ت�صميمات التحكم والقيا�س

�إفتتاح الرئي�س «مبــارك» مل�شروع غازات خليج ال�سوي�س فى
�أكتوبر  ، 1983ويُرى بال�صورة «ف�ؤاد حميى الدين» رئي�س الوزراء،
و«�أحمد ه�لال» نـــائب رئيـــ�س الـــوزراء ووزيـر البتـرول،
و«عبد الهادى قنديل» رئي�س هيئة البرتول وامل�ؤلف �أمام
النموذج املج�سم الذى �أعدته «�إنبى» للم�شروع بغرفة التحكم
الرئي�سية بر�أ�س �شقري
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بنـى دافيــز
كان «بنى دافيز» مدير م�شروع حمرتف ،تكلفه �شركته عادة باملهام ال�صعبة �أو امل�شروعات
الكربى التى يزيد ا�ستثماراتها على مليار دوالر ،ا�ستطاع �أن يقود امل�شروع بجدارة و�أن يحقق
�أهدافه ،وهو �أق��وى مدير م�شروع �شهدته «�إنبى» منذ �إن�شائها حتى اليوم ،عمل فريق امل�شروع
حتت قيادته الأوتوقراطية ،وقد تعلم من عمل معه علوم �إدارة امل�شروعات كما متار�س فى �أكرب
ال�شركات الهند�سية الأمريكية وكيف يكون االنخراط فى منظومة موقوتة لتداول مئات �أن�شطة
العمل الهند�سى وخمرجاته بني خمتلف التخ�ص�صات الهند�سية والتن�سيق بينها �ضمن هيكل
عبور الفجوة التكنولوچية

153

تنظيمى لفريق امل�شروع يجمع بني الإ�شراف واملراجعة الفنية من اخل�براء واملتخ�ص�صني فى
خمتلف الفروع الهند�سية وبني متابعة الإنتاج ومعدالته ،كما يديرها مدير امل�شروع مع م�ساعديه،
ويعترب دافيز طرازاً من الرجال �أنتجهم التقدم والنمو ال�صناعى الكبري الذى حتقق فى �أكرب
جتمع لل�صناعة البرتولية فى العامل مبنطقة ال�ساحل اجلنوبى للواليات املتحدة بواليات تك�سا�س
ولويزيانا (خليج املك�سيك) ،والذى جعل من مدينة هيو�سنت عا�صمة البرتول فى العامل ،وانتقلت
�إليها كربى ال�شركات الهند�سية الأمريكية.

�شخ�صيته وخلفيته التى �شهدتها خالل حياتى بالواليات املتحدة و�أعطيته ال�صالحيات وامل�ساحة
التى يطلبها لإجناز امل�شروع و�أي�ضاً الغتنام الفر�صة لتعليم امل�صريني وتكوين كوادر فى �إدارة
امل�شروعات .كان �صادقاً و�أميناً العتزازه بقيم املهنة حيث كان وال�ؤه لعمله يلغى �أى اعتبارات
�أخرى .مل يكن �إتقان �أ�صول �إدارة امل�شروع يتطلب �إملاماً عميقاً بفروع الهند�سة املختلفة ،كان «بنى
دافيز» مبفرده ومبا جلبه من نظم و�أ�صول فى �إدارة امل�شروعات مدر�سة تعلم فيها من تعلم ومل
يبق منهم بـ «�إنبى» �إال ما ندر.

عمل «دافيز» على م�شروعات نفذتها «براون �آند روت» فى الواليات املتحدة وفرن�سا والرنويج
وبريطانيا (بحر ال�شمال) .وك��ان «داف��ي��ز» من ال�شخ�صيات التى يتواءم ر�ؤ���س��ا�ؤه معها ل�صالح
�شركاتهم ول��ق��درت��ه ال��ف��ري��دة على الإجن���از رغ��م �صعوبة التعامل معه خل�شونته ،وك��ان يحوز
االحرتام لإملامه الكامل ب�أ�صول �إدارة امل�شروعات وقدرته على التنفيذ بنجاح متكرر.
ومتيزت �شخ�صية هذا الرجل برتكيبة ثقافية وح�ضارية فريدة ،جتمع بني �صفات �أبناء
تك�سا�س من �أهل الربارى ورعاة البقر ،الذين طاملا عانوا من تعاىل �أهل ال�شمال وتعاملهم معهم
ب�صلف على �أنهم الأقل ح�ضارة ،ومع امتالك هذه املنطقة فى اجلنوب الغربى لرثوات برتولية
وزراعية كبرية ،ومع حتولها �إىل مركز �صناعة البرتول فى العامل حتول ال�شعور بالنق�ص �إىل
اعتداد كبري بالذات و�شجاعة فى املواجهة املبا�شرة بدون التواء ا�ستندت �إىل قوة املال والرثوة
وهجرة ال�شركات املالكة للتكنولوچـيا �إىل هذه املنطقة.
�أفرزت هذه الرتكيبة �شخ�صيات مثل «ديك ت�شينى» الذى تدرج فى ال�صناعة �إىل موقع رئي�س
�شركة «هاليربتون» و«جورج بو�ش» الأب  -رجل الأعمال البرتوىل ،ورئي�س �شركة «زاباتا �أوف
�شور» منذ عام  - 1956والذى �أ�صبح رئي�ساً للواليات املتحدة .ولعل هذه الرتكيبة وال�صفات تظهر
فى �شخ�صية «ديك ت�شينى» ،الذى عمل فى نف�س املجموعة حيث ان�ضمت �شركات «هاليربتون»
و«براون �آند روت» و«كيلوج» فى جمموعة واحدة تعتمد فى �أعمالها ون�شاطها على الدول البرتولية
بال�شرق الأو�سط.
لقد كان عمل «بنى دافيز» على م�شروعات ب�أوروبا وزواجه من امر�أة فرن�سية ذكية ورقيقة
�أث��ر ملطف فى التعامل مع ثقافات و�شعوب خمتلفة �إىل حد ما .تعاملت مع «دافيز» متفهماً
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تنظيمى لفريق امل�شروع يجمع بني الإ�شراف واملراجعة الفنية من اخل�براء واملتخ�ص�صني فى
خمتلف الفروع الهند�سية وبني متابعة الإنتاج ومعدالته ،كما يديرها مدير امل�شروع مع م�ساعديه،
ويعترب دافيز طرازاً من الرجال �أنتجهم التقدم والنمو ال�صناعى الكبري الذى حتقق فى �أكرب
جتمع لل�صناعة البرتولية فى العامل مبنطقة ال�ساحل اجلنوبى للواليات املتحدة بواليات تك�سا�س
ولويزيانا (خليج املك�سيك) ،والذى جعل من مدينة هيو�سنت عا�صمة البرتول فى العامل ،وانتقلت
�إليها كربى ال�شركات الهند�سية الأمريكية.

�شخ�صيته وخلفيته التى �شهدتها خالل حياتى بالواليات املتحدة و�أعطيته ال�صالحيات وامل�ساحة
التى يطلبها لإجناز امل�شروع و�أي�ضاً الغتنام الفر�صة لتعليم امل�صريني وتكوين كوادر فى �إدارة
امل�شروعات .كان �صادقاً و�أميناً العتزازه بقيم املهنة حيث كان وال�ؤه لعمله يلغى �أى اعتبارات
�أخرى .مل يكن �إتقان �أ�صول �إدارة امل�شروع يتطلب �إملاماً عميقاً بفروع الهند�سة املختلفة ،كان «بنى
دافيز» مبفرده ومبا جلبه من نظم و�أ�صول فى �إدارة امل�شروعات مدر�سة تعلم فيها من تعلم ومل
يبق منهم بـ «�إنبى» �إال ما ندر.

عمل «دافيز» على م�شروعات نفذتها «براون �آند روت» فى الواليات املتحدة وفرن�سا والرنويج
وبريطانيا (بحر ال�شمال) .وك��ان «داف��ي��ز» من ال�شخ�صيات التى يتواءم ر�ؤ���س��ا�ؤه معها ل�صالح
�شركاتهم ول��ق��درت��ه ال��ف��ري��دة على الإجن���از رغ��م �صعوبة التعامل معه خل�شونته ،وك��ان يحوز
االحرتام لإملامه الكامل ب�أ�صول �إدارة امل�شروعات وقدرته على التنفيذ بنجاح متكرر.
ومتيزت �شخ�صية هذا الرجل برتكيبة ثقافية وح�ضارية فريدة ،جتمع بني �صفات �أبناء
تك�سا�س من �أهل الربارى ورعاة البقر ،الذين طاملا عانوا من تعاىل �أهل ال�شمال وتعاملهم معهم
ب�صلف على �أنهم الأقل ح�ضارة ،ومع امتالك هذه املنطقة فى اجلنوب الغربى لرثوات برتولية
وزراعية كبرية ،ومع حتولها �إىل مركز �صناعة البرتول فى العامل حتول ال�شعور بالنق�ص �إىل
اعتداد كبري بالذات و�شجاعة فى املواجهة املبا�شرة بدون التواء ا�ستندت �إىل قوة املال والرثوة
وهجرة ال�شركات املالكة للتكنولوچـيا �إىل هذه املنطقة.
�أفرزت هذه الرتكيبة �شخ�صيات مثل «ديك ت�شينى» الذى تدرج فى ال�صناعة �إىل موقع رئي�س
�شركة «هاليربتون» و«جورج بو�ش» الأب  -رجل الأعمال البرتوىل ،ورئي�س �شركة «زاباتا �أوف
�شور» منذ عام  - 1956والذى �أ�صبح رئي�ساً للواليات املتحدة .ولعل هذه الرتكيبة وال�صفات تظهر
فى �شخ�صية «ديك ت�شينى» ،الذى عمل فى نف�س املجموعة حيث ان�ضمت �شركات «هاليربتون»
و«براون �آند روت» و«كيلوج» فى جمموعة واحدة تعتمد فى �أعمالها ون�شاطها على الدول البرتولية
بال�شرق الأو�سط.
لقد كان عمل «بنى دافيز» على م�شروعات ب�أوروبا وزواجه من امر�أة فرن�سية ذكية ورقيقة
�أث��ر ملطف فى التعامل مع ثقافات و�شعوب خمتلفة �إىل حد ما .تعاملت مع «دافيز» متفهماً
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م�شروع غازات ر�أ�س بكر

م�شروع غازات خليج ال�سوي�س
املرحلة الثانية

يعترب هذا امل�شروع مكم ً
ال مل�شروع غازات خليج ال�سوي�س ،حيث كان الهدف منه جتميع الغازات
البحرية مبنطقة ر�أ�س بكر بخليج ال�سوي�س ،ثم �ضخه عرب خط �أنابيب بطول  70كم �إىل حمطة
املعاجلة الرئي�سية مبنطقة ر�أ�س �شقري.
وقد تزامن تنفيذ هذا امل�شروع مع م�شروع غازات خليج ال�سوي�س .وقام ب�إجناز هذا امل�شروع
فريق م�صرى ب�إدارة م« .حممد �سبع» دون اال�ستعانة بخرباء �أجانب ،ذلك لأن هذا الفريق ا�ستوعب
الدرو�س امل�ستفادة من امل�شاكل التى ظهرت �أثناء تنفيذ م�شروع غازات خليج ال�سوي�س .وكان لذلك
الف�ضل فى �إجناز هذا امل�شروع فى موعده التعاقدى بي�سر و�سهولة.
جدير بالذكر �أن الفريق امل�صرى املكون من مدير امل�شروع وامل�ساعدين واملتخ�ص�صني الفنيني
قد �سبق لهم العمل فى م�شروع غازات خليج ال�سوي�س ،كما �أن م« .حممد ال�سبع» �سبق له العمل مع
«بنى ديفيز» وتعلم منه الكثري مما ي�ساعده على �إدارة م�شروع ر�أ�س بكر بنجاح واقتدار .وبذلك
ا�ستطاعت �شركة «�إنبى» �أن ت�ضيف �إىل ر�صيدها الب�شرى من خربة جديدة على م�صر ومعرفة
ب�أ�صول �إدارة امل�شروعات.

نظراً لزيادة الغازات امل�صاحبة خلام البرتول فى حقول جابكو البحرية ،قررت هيئة البرتول
جتميع هذه الغازات من احلقول املختلفة مبنطقة خليج ال�سوي�س وعمل تو�سعات (املرحلة الثانية)
فى حمطة املعاجلة الرئي�سية مبنطقة ر�أ�س �شقري ال�ستيعاب هذه الغازات.
وفى هذا ال�صدد �أرادت الإدارة العامة للغازات بهيئة البرتول القيام بتنفيذ هذا امل�شروع
مبفردها دون اال�ستعانة �أو الرجوع ل�شركة «�إنبى» ،وكان هذا �سيحرم امل�شروع من اال�ستفادة من
اخلربة املكت�سبة فى تنفيذ املرحلة الأوىل مل�شروع غازات خليج ال�سوي�س ،وبهذا طرحت الإدارة
العامة للغازات املوا�صفات وكرا�سة ال�شروط ف��ى مناق�صة عاملية وق��د �شابها بع�ض الق�صور
فى املوا�صفات الفنية الأ�سا�سية وع��دم تكامل امل�ستندات املطروحة مما ت�سبب فى ا�ستف�سارات
عرو�ض فنية متباينة ،ال ت�ستند
وت�سا�ؤالت عديدة لدى املقاولني .وقد ترتب على ذلك تقدمي
ٍ
على �أ�س�س وا�ضحة ثابتة وموحدة حتى ميكن تقييمها بطريقة عادلة ومن�صفة .متخ�ض ذلك عن
�أخطاء فى التقرير النهائى لرت�سية امل�شروع ثم ترتب على �أثرها �إلغاء املناق�صة بالكامل و�إعداد
مناق�صة جديدة لتفادى كل ما �شاب املناق�صة الأ�صلية من عيوب وق�صور.
وبناء عليه �أ�سندت الهيئة �أعمال الت�صميمات الأ�سا�سية و�إع��داد كرا�سة ال�شروط اخلا�صة
بهذه التو�سعات (املرحلة الثانية) ل�شركة «�إنبى» التى راعت فى الت�صميم ما يلى:
1ـ ـ �أن يكون موقع امل�شروع (املرحلة الثانية) بجوار امل�شروع الأ�صلى (املرحلة الأوىل) مبا�شرة
منطقة ر�أ�س �شقري.
2ـ ـ اال�ستفادة من كل املرافق واخلدمات املوجودة باملرحلة الأوىل مما �أدى �إىل وفر فى املوازنة
التقديرية للم�شروع.
3ـ ـ الطاقة الإنتاجية للمرحلة الثانية تبلغ  90مليون قدم مربع يومياً� ،إ�ضافة �إىل  416طنـ ـاً
من البوتاجاز وبذلك مت م�ضاعفة الإنتاج.
 4ـ ـ حل االختناقات التى ظهرت فى املرحلة الأوىل.
 5ـ ـ ربط املرحلتني لتحقيق املرونة فى الت�شغيل.
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م�شروع غازات ر�أ�س بكر

م�شروع غازات خليج ال�سوي�س
املرحلة الثانية

يعترب هذا امل�شروع مكم ً
ال مل�شروع غازات خليج ال�سوي�س ،حيث كان الهدف منه جتميع الغازات
البحرية مبنطقة ر�أ�س بكر بخليج ال�سوي�س ،ثم �ضخه عرب خط �أنابيب بطول  70كم �إىل حمطة
املعاجلة الرئي�سية مبنطقة ر�أ�س �شقري.
وقد تزامن تنفيذ هذا امل�شروع مع م�شروع غازات خليج ال�سوي�س .وقام ب�إجناز هذا امل�شروع
فريق م�صرى ب�إدارة م« .حممد �سبع» دون اال�ستعانة بخرباء �أجانب ،ذلك لأن هذا الفريق ا�ستوعب
الدرو�س امل�ستفادة من امل�شاكل التى ظهرت �أثناء تنفيذ م�شروع غازات خليج ال�سوي�س .وكان لذلك
الف�ضل فى �إجناز هذا امل�شروع فى موعده التعاقدى بي�سر و�سهولة.
جدير بالذكر �أن الفريق امل�صرى املكون من مدير امل�شروع وامل�ساعدين واملتخ�ص�صني الفنيني
قد �سبق لهم العمل فى م�شروع غازات خليج ال�سوي�س ،كما �أن م« .حممد ال�سبع» �سبق له العمل مع
«بنى ديفيز» وتعلم منه الكثري مما ي�ساعده على �إدارة م�شروع ر�أ�س بكر بنجاح واقتدار .وبذلك
ا�ستطاعت �شركة «�إنبى» �أن ت�ضيف �إىل ر�صيدها الب�شرى من خربة جديدة على م�صر ومعرفة
ب�أ�صول �إدارة امل�شروعات.

نظراً لزيادة الغازات امل�صاحبة خلام البرتول فى حقول جابكو البحرية ،قررت هيئة البرتول
جتميع هذه الغازات من احلقول املختلفة مبنطقة خليج ال�سوي�س وعمل تو�سعات (املرحلة الثانية)
فى حمطة املعاجلة الرئي�سية مبنطقة ر�أ�س �شقري ال�ستيعاب هذه الغازات.
وفى هذا ال�صدد �أرادت الإدارة العامة للغازات بهيئة البرتول القيام بتنفيذ هذا امل�شروع
مبفردها دون اال�ستعانة �أو الرجوع ل�شركة «�إنبى» ،وكان هذا �سيحرم امل�شروع من اال�ستفادة من
اخلربة املكت�سبة فى تنفيذ املرحلة الأوىل مل�شروع غازات خليج ال�سوي�س ،وبهذا طرحت الإدارة
العامة للغازات املوا�صفات وكرا�سة ال�شروط ف��ى مناق�صة عاملية وق��د �شابها بع�ض الق�صور
فى املوا�صفات الفنية الأ�سا�سية وع��دم تكامل امل�ستندات املطروحة مما ت�سبب فى ا�ستف�سارات
عرو�ض فنية متباينة ،ال ت�ستند
وت�سا�ؤالت عديدة لدى املقاولني .وقد ترتب على ذلك تقدمي
ٍ
على �أ�س�س وا�ضحة ثابتة وموحدة حتى ميكن تقييمها بطريقة عادلة ومن�صفة .متخ�ض ذلك عن
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وقامت «�إنبى» ب�إعداد املوا�صفات وكرا�سة ال�شروط بطريقة وا�ضحة ال لب�س فيها وال غمو�ض،
مت على �أثرها اختيار املقاول العام « -هيتا�شى زو�سن» اليابانية  -الذى تقدم ب�أق�صر برنامج زمنى
مع �أقل الأ�سعار.
ومتا�شياً مع �سيا�سة هيئة البرتول لنقل التكنولوچيا و�إثراء اخلربة الفنية� ،أ�سندت �شركة
«هيتا�شى زو�سن» �أعمال الهند�سة التف�صيلية للم�شروع ل�شركة «�إنبى» ،وقام فريق متفرغ من
ال�شركة ب�إجناز هذا العمل فى موعده وطبقاً للربنامج الزمنى.
من جهة �أخرى  -وبناء على تكليف من هيئة البرتول  -قام فريق �آخر م�ستقل ب�إدارة امل�شروع
نيابة عن املالك ،حتى مت االنتهاء من جتارب بدء الت�شغيل واختبارات الأداء بنجاح طبقاً للتعاقد
املربم مع املقاول العام ،وقد ا�ستطاع هذا الفريق املكون من كوادر م�صرية م�ؤهلة تطبيق �أحدث
تقنيات و�أ�صول الإدارة ،فقد �أت��اح هذا امل�شروع ل�شركة «�إنبى» االحتكاك املبا�شر والتعرف على
الفكر والتكنولوچـيا اليابانية فى كل املجاالت الهند�سية و�أعمال الإن�شاءات ،وكان ذلك � -إ�ضافة
�إىل ر�صيد اخلربات املكت�سبة فى �إدارة وتنفيذ امل�شروعات.

م�شروع معمل تكرير �أ�سيوط
�إجناز يبعث الثقة و الأمل فى �أبناء م�صر
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�إن م�شروع معمل تكرير �أ�سيوط كان �إجنازاً يبعث الثقة والأمل فى �أبناء م�صر ,وقد تولت
«�إنبى» تدبري التمويل والتعاقد على القرو�ض ,وعمل الت�صميمات الأ�سا�سية والتف�صيلية ,وو�ضع
املوا�صفات التف�صيلية للمعدات واملهمات ,و�شراء املعدات واملهمات وعمل الت�شهيالت والتفتي�ش
وال�شحن ,وتوفري املتخ�ص�صني الالزمني �أثناء تركيب املعدات ,والإ�شراف على التنفيذ ,وامل�شاركة
فى بدء الت�شغيل وو�ضع �ضمانات الأداء بالإ�ضافة �إىل ت�صميم مدينة �سكنية.
وقد واجه امل�شروع العديد من التحديات التى ا�ستطاعت �شركة «�إنبى» �أن تتغلب عليها واحدة
وراء الآخرى بف�ضل عزم وجهد �أبنائنا وحتقق هذا الإجناز القومى مل�صر.
وكانت �أهم هذه التحديات هى:
متويل امل�شروع:

قامت« �إنبى» بتدبري التمويل الأجنبى الالزم للم�شروع بقرو�ض دعم ال�صادرات بفائدة
مدعمة من �إيطاليا واململكة املتحدة ت�سدد على ع�شر �سنوات .وبلغت قيمة هذه القرو�ض 23.6
مليون دوالر و 10.6مليون جنيه �إ�سرتلينى .وتعترب هذه هى املرة الأوىل التى ت�ستطيع فيها �شركة
م�صرية احل�صول على قرو�ض �أجنبية ب�إ�سمها ،حيث �إن املتبع عادة هو تقدمي هذه الت�سهيالت
ل�شركات املقاولة التى من جن�سية الدول املقر�ضة نف�سها .وقد حتملت «�إنبى» لإتباع هذا الأ�سلوب
زيادة فى الأعباء الإجرائية والإدارية .و�أ�صبح الآن لـ «�إنبى» خربة تخ�ص�صية فى هذا املجال
مت ّكنها من القيام بهذا الدور مل�شروعات �أخرى.
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اخت�صار الربنامج الزمنى للم�شروع:

عندما تعاقدت �شركة «�إنبى» على م�شروع معمل تكرير �أ�سيوط ,كانت مدة التعاقد �أربعة
وع�شرين �شهراً� .إال �أن هيئة البرتول �أبدت رغبة فى اخت�صار الربنامج الزمنى الكلى للم�شروع
لي�صبح ت�سعة ع�شر �شهراً ,على �أن ي�سلم فى �أكتوبر 1987م ,بد ًال من مار�س 1988م .وجنحنا بحمد
اهلل فى متكني الأطراف كافة من حتقيق هذا الربنامج الزمنى ,والتغلب على كل ما �صادف هذا
امل�شروع من �صعوبات.
توريد املعدات:

قامت «�إنبى» ب�شراء وتوريد جميع معدات ومهمات هذا امل�شروع من اخلارج والداخل ,مبا فى
ذلك �أعمال املتابعة والت�شهيالت وال�شحن والتفريغ .وقد ا�ضطلعت «�إنبى» مبا�شرة مبهام التفتي�ش
باخلارج بوا�سطة مهند�سى التفتي�ش بال�شركة وتولت �إدارة ح�سابات امل�شروعات كافة الإجراءات
املالية اخلا�صة بال�سحب من القرو�ض.
املدينة ال�سكنية:

قامت «�إنبى» بالت�صميم والإ�شراف على تنفيذ مدينة �سكنية ع�صرية متكاملة ،ا�ستحدثنا فى
ت�صميمها تكنولوچيا جديدة تالئم املناخ ال�صحراوى؛ مما جذب اخلربات العمالية املتخ�ص�صة
للعمل والإقامة بهذه املنطقة.
التكامل والتن�سيق:

ا�ستطعنا تنظيم و�إدارة مئات الأن�شطة املطلوبة لإجناز هذا امل�شروع من خالل جناح العمل
الفريقى املتكامل مع ال�شركات امل�شرتكة فى امل�شروع.
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تطبيق احلديث فى الهند�سة وتكنولوچيا التكرير:

الهند�سة الكهربائية والتحكم:

ينفرد هذا املعمل عن �سواه من معامل التكرير امل�صرية بتطبيق التكنولوچيا اجلديدة فى
تر�شيد ا�ستهالك الطاقة واحلفاظ على البيئة والتحكم بالكمبيوتر ونظم الإدارة باملعلومات .وال
�شك �أن �إدخال التكنولوچيا احلديثة �إىل عا�صمة ال�صعيد ي�ساهم فى تطوير هذا املجتمع.

مت ت�صميم ال�شبكات الكهربائية والتى �ضمت  6حموالت يتغذى كل منها بدائرتني منف�صلتني
من خطوط الكهرباء الرئي�سية تنقل الأحمال �أتوماتيكياً على �أحد املغذيني فى حالة انقطاع
املغذى الآخر ,ومولد احتياطى يعمل عند انقطاع تغذية ال�شبكة الرئي�سية ,وحمطة توربينية

الت�صميم  ..الهند�سة  ..التكنولوچيا

قامت « إ�ن ـ ـ ــبى» بجميع الت�صميمات الهند�سية الأ�سا�سية للم�شروع والتى ت�ضمنت:
الهند�سة الكيماوية:

مرونة الت�صميم :متثلت فى �إمكانية ت�شغيل املعمل بطاقة ترتاوح بني مليون و 2.5مليون
طن خام �سنوياً .وت�صميم املعدات بحيث ميكن زيادة �إنتاج �أحد املنتجات الو�سطى على ح�ساب
املنتجات الأخرى ح�سب متطلبات الت�سويق ,وتت�ضمن تو�صيف مواد ت�صنيع املعدات� ,إمكانية
تكرير خامات ثقيلة حتتوى على ن�سبة �أعلى من املواد الكربيتية تزيد على الن�سبة املوجودة فى
خام �شقري.
كما مت ت�صميم وحدات املعمل بحيث حتقق تر�شيداً فى ا�ستهالك الطاقة فى املبدالت
احلرارية (الأفران ,والغاليات� ,إلخ) .كما مت االلتزام ب�أف�ضل امل�ستويات العاملية فى معاجلة
املخلفات ال�صناعية.
هند�سة الأنابيب:

مت تخطيط موقع امل�شروع ,وحتديد مواقع املعدات طبقاً ملتطلبات الت�شغيل وال�صيانة والأمن
ال�صناعى ,و�إعداد املوا�صفات الهند�سية والر�سومات التنفيذية ل�شبكة خطوط الأنابيب ,و�إعداد
الر�سومات املنظورية التنفيذية لكل خط �أنابيب مو�ضحاً بها املواد الالزمة لتنفيذه ،وقد بلغ عدد
هذه الر�سومات نحو ( 2500لوحة).
كذلك مت عمل حتليل الإجهادات داخل �شبكات املوا�سري وتوزيع حوامل املوا�سري با�ستخدام
�أحدث برامج احلا�سب الآىل ,وتنفيذ منوذج جم�سم للمعمل لال�ستفادة منه فى �أعمال الت�صميم
والتنفيذ باملوقع ,والإ�شراف على تنفيذ �شبكات املوا�سري وحل امل�شاكل الفنية وم�شاكل املواد
وتوفري احللول البديلة لكل م�شكلة تقابلنا.
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لتغذية املعدات الرئي�سية ,يعتمد عليها فى مراحل الت�شغيل الأوىل ,بالإ�ضافة �إىل مولدين
لتغذية حمطة م�أخذ املياه ل�ضمان �إ�ستمرار الإمداد باملياه الالزمة.
مت و�ضع نظام التحكم الرقمى املبا�شر املكون من حا�سبات �إلكرتونية ،بحيث ميكن متابعة
العمليات وحماكاتها والتحكم فيها عرب �شا�شات مرئية كاملة وتف�صيلية.
مت ت�صميم �سبع وحدات للقيا�س الدقيق ملنتجات
البوتاجاز والنافتا والبنزين والكريو�سني وال�سوالر
وزيت الديزل واملازوت.
�أما نظم احلماية والأمن فقد مت ت�صميمه
معتمداً على الدوائر التليفزيونية املغلقة عرب
�شا�شات مرئية فى حجرة التحكم بوا�سطة دوائر �إنذار
خا�صة .بالإ�ضافة �إىل ت�صميم نظم ات�صاالت متطورة
للأغرا�ض ال�صناعية واملدينة ال�سكنية.
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تطبيق احلديث فى الهند�سة وتكنولوچيا التكرير:

الهند�سة الكهربائية والتحكم:

ينفرد هذا املعمل عن �سواه من معامل التكرير امل�صرية بتطبيق التكنولوچيا اجلديدة فى
تر�شيد ا�ستهالك الطاقة واحلفاظ على البيئة والتحكم بالكمبيوتر ونظم الإدارة باملعلومات .وال
�شك �أن �إدخال التكنولوچيا احلديثة �إىل عا�صمة ال�صعيد ي�ساهم فى تطوير هذا املجتمع.

مت ت�صميم ال�شبكات الكهربائية والتى �ضمت  6حموالت يتغذى كل منها بدائرتني منف�صلتني
من خطوط الكهرباء الرئي�سية تنقل الأحمال �أتوماتيكياً على �أحد املغذيني فى حالة انقطاع
املغذى الآخر ,ومولد احتياطى يعمل عند انقطاع تغذية ال�شبكة الرئي�سية ,وحمطة توربينية

الت�صميم  ..الهند�سة  ..التكنولوچيا

قامت « إ�ن ـ ـ ــبى» بجميع الت�صميمات الهند�سية الأ�سا�سية للم�شروع والتى ت�ضمنت:
الهند�سة الكيماوية:

مرونة الت�صميم :متثلت فى �إمكانية ت�شغيل املعمل بطاقة ترتاوح بني مليون و 2.5مليون
طن خام �سنوياً .وت�صميم املعدات بحيث ميكن زيادة �إنتاج �أحد املنتجات الو�سطى على ح�ساب
املنتجات الأخرى ح�سب متطلبات الت�سويق ,وتت�ضمن تو�صيف مواد ت�صنيع املعدات� ,إمكانية
تكرير خامات ثقيلة حتتوى على ن�سبة �أعلى من املواد الكربيتية تزيد على الن�سبة املوجودة فى
خام �شقري.
كما مت ت�صميم وحدات املعمل بحيث حتقق تر�شيداً فى ا�ستهالك الطاقة فى املبدالت
احلرارية (الأفران ,والغاليات� ,إلخ) .كما مت االلتزام ب�أف�ضل امل�ستويات العاملية فى معاجلة
املخلفات ال�صناعية.
هند�سة الأنابيب:

مت تخطيط موقع امل�شروع ,وحتديد مواقع املعدات طبقاً ملتطلبات الت�شغيل وال�صيانة والأمن
ال�صناعى ,و�إعداد املوا�صفات الهند�سية والر�سومات التنفيذية ل�شبكة خطوط الأنابيب ,و�إعداد
الر�سومات املنظورية التنفيذية لكل خط �أنابيب مو�ضحاً بها املواد الالزمة لتنفيذه ،وقد بلغ عدد
هذه الر�سومات نحو ( 2500لوحة).
كذلك مت عمل حتليل الإجهادات داخل �شبكات املوا�سري وتوزيع حوامل املوا�سري با�ستخدام
�أحدث برامج احلا�سب الآىل ,وتنفيذ منوذج جم�سم للمعمل لال�ستفادة منه فى �أعمال الت�صميم
والتنفيذ باملوقع ,والإ�شراف على تنفيذ �شبكات املوا�سري وحل امل�شاكل الفنية وم�شاكل املواد
وتوفري احللول البديلة لكل م�شكلة تقابلنا.
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لتغذية املعدات الرئي�سية ,يعتمد عليها فى مراحل الت�شغيل الأوىل ,بالإ�ضافة �إىل مولدين
لتغذية حمطة م�أخذ املياه ل�ضمان �إ�ستمرار الإمداد باملياه الالزمة.
مت و�ضع نظام التحكم الرقمى املبا�شر املكون من حا�سبات �إلكرتونية ،بحيث ميكن متابعة
العمليات وحماكاتها والتحكم فيها عرب �شا�شات مرئية كاملة وتف�صيلية.
مت ت�صميم �سبع وحدات للقيا�س الدقيق ملنتجات
البوتاجاز والنافتا والبنزين والكريو�سني وال�سوالر
وزيت الديزل واملازوت.
�أما نظم احلماية والأمن فقد مت ت�صميمه
معتمداً على الدوائر التليفزيونية املغلقة عرب
�شا�شات مرئية فى حجرة التحكم بوا�سطة دوائر �إنذار
خا�صة .بالإ�ضافة �إىل ت�صميم نظم ات�صاالت متطورة
للأغرا�ض ال�صناعية واملدينة ال�سكنية.
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الهند�سة املدنية:

ح�سابات امل�شروعات:

مت ت�صميم الأعمال الإن�شائية ملبانى املعمل وقواعد املعدات ووحدات معاجلة املخلفات
ال�صناعية وم�أخذ املياه ,و�أعمال الر�صف اخلر�سانى والأ�سمنتى ,والأ�سوار اخلر�سانية و�أبراج
احلرا�سة .بالإ�ضافة �إىل كافة الهياكل املعدنية اخلا�صة بامل�شروع.

متيزت ح�سابات امل�شروعات بالقدرة على ال�سيطرة على دورة ال�سحب من قرو�ض التمويل,
والدقة وال�سرعة فى ال�سداد وربطه بربامج الت�صنيع مما �أك�سب «�إنبى» ثقة البنوك واملوردين
العامليني واملحليني ,بالإ�ضافة �إىل ما تتمتع به «�إنبى» من �سمعة مالية مرموقة.

مت ت�صميم مبنى التحكم الرئي�سى بحيث يقاوم الإنفجارات� ,أما املدينة ال�سكنية فتم تطبيق
تكنولوچيا جديدة فى ت�صميمها ومراعاة الظروف
البيئية ملوقعها با�ستخدام امل�سطحات اخل�ضراء
والأ�شجار ,وامل�سطحات املائية الثابتة واملتحركة
(النافورات) ,ومت جتميع املبنى حول فناء داخلى,
مع توفري �أفنية داخلية بالوحدات لتقليل ت�أثري
احلرارة .وا�ستخدام احلوائط املزدوجة التى ت�سمح
مبرور الهواء داخلها ,ورفع املبانى ال�سكنية على
�أعمدة للم�ساعدة على حماية املبانى من الأتربة.

التعامل مع الأزمات

�إن ح�سن التخطيط ودقته ال يكفيان لتحقيق �أهداف امل�شروع ,ف�إجناز امل�شروعات بنجاح
يتطلب �أي�ضا القدرة على التغلب على الأزمات غري املتوقعة التى تقابلنا �أثناء تنفيذ امل�شروع.
وقد قابلت «�إنبى» خالل تنفيذ م�شروع معمل تكرير �أ�سيوط العديد من الأزمات التى
ا�ستطاعت �أن تتجاوزها بنجاح ليخرج امل�شروع اىل النور ك�أكمل ما يكون .وكان من �أهم تلك
الأزمات واملواقف املفاجئة وغري املتوقعة التى قابلتنا فى تنفيذ هذا امل�شروع هى:
·

مما دفع «�إنبى» �إىل تكثيف جهودها و�ضغط الربنامج الزمنى خم�سة �شهور
لتعوي�ض الت�أخري فى اعتماد اتفاقيات القرو�ض ,وا�ستطاعت �أن تلتزم باملوعد
امل�ستهدف النتهاء امل�شروع.

مراقبة امل�شروعات:

مت و�ضع نظام حمكم ملراقبة ومتابعة تنفيذ امل�شروع ,و�إعداد الربامج الزمنية املكثفة لتنفيذ
الأعمال الهند�سية والتوريدات ,ومتابعة ومراقبة الربنامج الزمنى و�إعداد تقارير تقدم العمل
وحتديد املعوقات وو�ضع خطط بديلة ملواجهتها ,بالإ�ضافة �إىل التنب�ؤ باحتماالت الت�أخر قبل
حدوثها بوقت كاف ,و�إعداد تقدير واقعى لتكاليف امل�شروع مع مراقبة دقيقة طوال فرتة التنفيذ,
وحتديث التكلفة اال�ستثمارية بناء على �أ�سعار املوردين املتقدمني من م�صادر التمويل املتاحة,
و�إعداد وتقومي �أوامر التغيري وحتديث موازنة امل�شروع ,بالإ�ضافة �إىل ا�ستخدامات متطورة
للحا�سب الآىل فى �إعداد الربامج التف�صيلية وتطبيق �أ�سلوب امل�سار احلرج ,والتحليل الزمنى
لعالقات العمل وحتديد الأن�شطة احلرجة واملوارد املطلوبة لتحقيق اخلطة ,ومتابعة تقارير
التكاليف فى الداخل واخلارج.
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ت�أخر اعتماد اتفاقيات القرو�ض ملدة خم�سة �شهور:

·

تدهور قيمة الدوالر �أمام اللرية الإيطالية:

�أدى تدهور قيمة الدوالر بن�سبة � 32%إىل ت�ضرر املوردين ،مما هدد بالتوقف
عن ت�صنيع املعدات .ففتحت «�إنبى» قنوات �إت�صال مبا�شرة مع املوردين ودخلت فى
مفاو�ضات �شاقة جنحت فى نهايتها �إقناع املوردين ب�إمتام التعاقد وتنفيذه وفقاً
لالتفاق الأ�صلى .كما جنح التفاو�ض فى اتخاذ حلول بديلة فى حالة الو�صول �إىل
طريق م�سدود.
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الهند�سة املدنية:

ح�سابات امل�شروعات:

مت ت�صميم الأعمال الإن�شائية ملبانى املعمل وقواعد املعدات ووحدات معاجلة املخلفات
ال�صناعية وم�أخذ املياه ,و�أعمال الر�صف اخلر�سانى والأ�سمنتى ,والأ�سوار اخلر�سانية و�أبراج
احلرا�سة .بالإ�ضافة �إىل كافة الهياكل املعدنية اخلا�صة بامل�شروع.

متيزت ح�سابات امل�شروعات بالقدرة على ال�سيطرة على دورة ال�سحب من قرو�ض التمويل,
والدقة وال�سرعة فى ال�سداد وربطه بربامج الت�صنيع مما �أك�سب «�إنبى» ثقة البنوك واملوردين
العامليني واملحليني ,بالإ�ضافة �إىل ما تتمتع به «�إنبى» من �سمعة مالية مرموقة.

مت ت�صميم مبنى التحكم الرئي�سى بحيث يقاوم الإنفجارات� ,أما املدينة ال�سكنية فتم تطبيق
تكنولوچيا جديدة فى ت�صميمها ومراعاة الظروف
البيئية ملوقعها با�ستخدام امل�سطحات اخل�ضراء
والأ�شجار ,وامل�سطحات املائية الثابتة واملتحركة
(النافورات) ,ومت جتميع املبنى حول فناء داخلى,
مع توفري �أفنية داخلية بالوحدات لتقليل ت�أثري
احلرارة .وا�ستخدام احلوائط املزدوجة التى ت�سمح
مبرور الهواء داخلها ,ورفع املبانى ال�سكنية على
�أعمدة للم�ساعدة على حماية املبانى من الأتربة.

التعامل مع الأزمات

�إن ح�سن التخطيط ودقته ال يكفيان لتحقيق �أهداف امل�شروع ,ف�إجناز امل�شروعات بنجاح
يتطلب �أي�ضا القدرة على التغلب على الأزمات غري املتوقعة التى تقابلنا �أثناء تنفيذ امل�شروع.
وقد قابلت «�إنبى» خالل تنفيذ م�شروع معمل تكرير �أ�سيوط العديد من الأزمات التى
ا�ستطاعت �أن تتجاوزها بنجاح ليخرج امل�شروع اىل النور ك�أكمل ما يكون .وكان من �أهم تلك
الأزمات واملواقف املفاجئة وغري املتوقعة التى قابلتنا فى تنفيذ هذا امل�شروع هى:
·

مما دفع «�إنبى» �إىل تكثيف جهودها و�ضغط الربنامج الزمنى خم�سة �شهور
لتعوي�ض الت�أخري فى اعتماد اتفاقيات القرو�ض ,وا�ستطاعت �أن تلتزم باملوعد
امل�ستهدف النتهاء امل�شروع.

مراقبة امل�شروعات:

مت و�ضع نظام حمكم ملراقبة ومتابعة تنفيذ امل�شروع ,و�إعداد الربامج الزمنية املكثفة لتنفيذ
الأعمال الهند�سية والتوريدات ,ومتابعة ومراقبة الربنامج الزمنى و�إعداد تقارير تقدم العمل
وحتديد املعوقات وو�ضع خطط بديلة ملواجهتها ,بالإ�ضافة �إىل التنب�ؤ باحتماالت الت�أخر قبل
حدوثها بوقت كاف ,و�إعداد تقدير واقعى لتكاليف امل�شروع مع مراقبة دقيقة طوال فرتة التنفيذ,
وحتديث التكلفة اال�ستثمارية بناء على �أ�سعار املوردين املتقدمني من م�صادر التمويل املتاحة,
و�إعداد وتقومي �أوامر التغيري وحتديث موازنة امل�شروع ,بالإ�ضافة �إىل ا�ستخدامات متطورة
للحا�سب الآىل فى �إعداد الربامج التف�صيلية وتطبيق �أ�سلوب امل�سار احلرج ,والتحليل الزمنى
لعالقات العمل وحتديد الأن�شطة احلرجة واملوارد املطلوبة لتحقيق اخلطة ,ومتابعة تقارير
التكاليف فى الداخل واخلارج.
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ت�أخر اعتماد اتفاقيات القرو�ض ملدة خم�سة �شهور:

·

تدهور قيمة الدوالر �أمام اللرية الإيطالية:

�أدى تدهور قيمة الدوالر بن�سبة � 32%إىل ت�ضرر املوردين ،مما هدد بالتوقف
عن ت�صنيع املعدات .ففتحت «�إنبى» قنوات �إت�صال مبا�شرة مع املوردين ودخلت فى
مفاو�ضات �شاقة جنحت فى نهايتها �إقناع املوردين ب�إمتام التعاقد وتنفيذه وفقاً
لالتفاق الأ�صلى .كما جنح التفاو�ض فى اتخاذ حلول بديلة فى حالة الو�صول �إىل
طريق م�سدود.
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برنــامج طمـوح و�إنـجــاز �ضـخـم

·

انهيار بع�ض املوردين و�إفال�سهم:

�أن�ش�أت «�إنبى» غرف عمليات فى القاهرة و�إيطاليا و�إجنلرتا ملتابعة املوردين
و�إجراءات التفتي�ش وال�شحن ,و كانت «�إنبى» جتمع تقارير �سرية عن املوقف املاىل
للموردين الأجانب ,وقد �أكدت بع�ض هذه التقارير �أن بع�ض املوردين على و�شك
الإفال�س .ف�أقمنا غرفة عمليات بالقاهرة ,ي�شارك فيها الفنيون والتجاريون
والقانونيون ,للتعامل مع امل�شكلة والتحرك الفورى وتكثيف االت�صال على �أعلى
م�ستوى مع املوردين واجلهات الإيطالية الر�سمية ومقاوىل الباطن ,مبا فى ذلك
التعامل مع اجلهات الق�ضائية والقانونية الإيطالية.
حيث تابعنا �إجراءات التقا�ضى وح�ضور اجلل�سات ,واالتفاق مع املورد على
م�ضاعفة �إنتاجه ,واالتفاق مع نقابات العمال للإ�سراع فى التنفيذ .واالتفاق مع
موردى الباطن على توريد اخلامات الالزمة مقابل تعهد «�إنبى» بال�سداد فى حالة
تعرث املورد الأ�صلى ,واالتفاق مع املوردين على تقليل حجم التعاقد و�إ�سناد جزء من
العمليات ملوردين �آخرين ,واالتفاق على ت�سليم �أى جزء ينتهى ت�صنيعه فوراً.
كما مت و�ضع خطة طوارئ فى حالة �إفال�س املورد ال�ستالم كل اخلامات والب�ضاعة
غري الكاملة ال�صنع فوراً ,واالتفاق مع م�صنعني �آخرين ال�ستكمال الت�صنيع ,و�إكمال
بع�ض العمليات الثانوية مثل الدهان باملوقع.
·

غرق �سفينة ال�شحن �أمرية:

فى  16يناير 1987م غرقت �سفينة ال�شحن �أمرية على مقربة من �ساحل فرن�سا
اجلنوبى ,وكانت حتمل عدة �شحنات مهمة خا�صة بامل�شروع .وقد تطلب ذلك �إعادة
ت�صنيع املهمات الغارقة مما ا�ستغرق حواىل � 6شهور.
و ُيعترب غرق ال�سفينة من �أحداث القوى القاهرة التى تعطى �شركة «�إنبى» كمقاول
احلق فى متديد فرتة التنفيذ� .إال �أننا ر�أينا �أال ن�ستفيد من هذا احلق ,وقررنا
االلتزام بالربنامج الزمنى الأ�صلى للتنفيذ .وقد ا�ستلزم الأمر لتعوي�ض املهمات
الغارقة االتفاق مع املورد على �إعادة الت�صنيع فى فرتة زمنية قيا�سية ,واالتفاق على
�إعادة �شراء بع�ض الأجهزة اجلاهزة من الواليات املتحدة وقمنا ب�شحنها للمورد فى
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برنــامج طمـوح و�إنـجــاز �ضـخـم
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�إجنلرتا لإكمال الت�صنيع فى وجود مندوبني مقيمني عند املورد للمتابعة والتفتي�ش
والت�شهيل ثم ترتيب �شحنات ا�ستثنائية بعد �إعادة الت�صنيع.
·

تعار�ض مواعيد �سفن ال�شحن مع الربنامج الزمنى:

تعار�ضت مواعيد �إبحار �سفن ال�شحن من موانيها مع حتقيق الربنامج الزمنى,
لذلك مت اال�ستعانة �أحيا ًنا بال�شحن اجلوى رغم ارتفاع تكلفته .واالتفاق مع خطوط
بحرية غري املتعاقد معها ل�ضمان ك�سب الوقت مقابل زيادة فى التكلفة بلغت �أحياناً
 ,60%كما نقلت بع�ض املعدات عرب �أوروبـا �إىل املوانئ التى بها �سفن على و�شك
الإبحار ,بالإ�ضافة �إىل نقل املهمات بني موانئ البلد الواحد بالطرق الربية نتيجة
لعدم مرور بع�ض �سفن ال�شركة املتفق معها على امليناء املتوفر فيه هذه املهمات ,كما
جل�أت «�إنبى» �إىل تكليف �أفراد حلمل بع�ض املهمات ب�صحبة الراكب.
·

ت�أخر �سحب املواد من املوانى نتيجة الك�شف الإ�شعاعى:

بعد وقوع انفجار املفاعل النووى ال�سوڤـيتى ت�شرينوبل� ,أ�صبحت ال�سفن تخ�ضع
للك�شف الإ�شعاعى فى ميناء الإ�سكندرية ,حتى ال تدخل م�صر مواد م�شعة �أو
تعر�ضت للإ�شعاع نتيجة هذا االنفجار .وقد �أدى هذا الك�شف الإ�شعاعى على ال�سفن
�إىل ت�أخر تفريغ حموالت ال�سفن فى ميناء الإ�سكندرية ,وتراكمها فى امليناء فى
انتظار الك�شف الإ�شعاعى ثم التفريغ.
وقد تداركت «�إنبى» هذه امل�شكلة باالتفاق
على عدم �شحن املعدات على �سفن تنقل مواد
تخ�ضع للك�شف الإ�شعاعى ,وكذلك االتفاق على
�سفن خارج نطاق القر�ض توافق على النقل
للإ�سكندرية.
·

العقبات الإدارية لل�سحب من القرو�ض:

بذلت �إنبى جهوداً غري عادية لتذليل بع�ض
العقبات الإجرائية التى تتطلبها خطوات
ال�سحب من القرو�ض.
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من �أ�سباب النجاح

كانت �أ�سباب جناح «�إن ـ ــبى» فى هذا امل�شروع ترجع �إىل عدة عوامل منها:
قبول التحديات والإ�صرار على التغلب على ال�صعوبات والعقبات بحلول غري منطية ,وو�ضع
خطة عمل ب�أ�سلوب علمى �سليم وتن�سيق كامل مع اجلميع.
تدبري التمويل الالزم حيث حتظى
«�إنبى» بثقة جهات �ضمان القرو�ض وبنوك
التمويل فى بريطانيا و�إيطاليا ،والتى قبلت
متويل امل�شروع كله دون ارتباط �أو حتديد
م�سبق ملوردين حمددين.
وقد �أتاح هذا لل�شركة حرية التفاو�ض
مع جمموعات كبرية من املوردين فى
البلدين للو�صول �إىل �أف�ضل الأ�سعار و�أن�سب �إجتماعات املتابعة والتن�سيق كانت تتم باملوقع كل �أ�سبوعني
مع �شركتى �أ�سيوط وبرتوچت
ال�شروط لتوريد مكونات امل�شروع ,وكانت
هذه �سابقة فريدة ومتميزة تعد الأوىل من
نوعها فى م�صر.
االلتحام الكامل فى كل مراحل التنفيذ
بني �شركات «�أ�سيوط لتكرير البرتول» و«�إنبى»
و«برتوچت» .حيث عملت ال�شركات الثالث ب�أ�سلوب
الفريق الواحد املتكامل بتنفيذ هذا الإجناز ال�ضخم
والطموح ،وبرز هذا بو�ضوح فى ن�شاط اللجنة
امل�شكلة من ر�ؤ�ساء ال�شركات الثالث والتى كانت
جتتمع ب�صفة منتظمة مبوقع امل�شروع ,مما كان له
دور ف ّعال فى التعامل الفورى مع عقبات التنفيذ
وجعل حتقيق الهدف واقعاً.
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الإنـجاز الذى حتقق

تبلغ طاقة معمل تكرير �أ�سيوط  2.5مليون طن �سنوياً ,وي�شمل الوحدات التالية:
ـ ـ وحدة تقطري اخلام ومعاجلته.
ـ ـ وحدة ا�سرتجاع البوتاجاز.
ـ ـ حمطة توليد البخار.
ـ ـ وحدة تنقية ومعاجلة املياه وامل�أخذ.
ـ ـ وحدة معاجلة املخلفات ال�صناعية.
ـ ـ حمطة توليد كهرباء احتياطية.
ـ ـ دوائر ات�صاالت ومراقبة تليفزيونية.
ـ ـ �شبكات :مياه ,بخار ,هواء م�ضغوط ,كهرباء� ,صرف.
ـ ـ مبانى �إدارية ومعامل وور�ش وخمازن.
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و�إذا �أردنا �أن نقيم هذا الإجناز الذى حتقق ب�سواعد وفكر وت�صميم وتنفيذ و�إ�شراف
م�صريني ,جند �أن معمل تكرير �أ�سيوط هو �أكرب جممع �صناعى وعمرانى فى ال�صعيد ,وبه مت
نقل تكنولوچـيا الع�صر �إىل قلب ال�صعيد وتنميته �صناعياً وتطويره ,مع ت�أمني احتياجاته من
خمتلف املنتجات البرتولية .وقد �أتاح فر�ص عمل جديدة فى �صعيد م�صر فى �إطار �إعادة توزيع
اخلريطة العمالية فى م�صر.
ومت تطبيق تكنولوچـيا جديدة فى ت�صميم املجمعات ال�سكنية ال�صحراوية ,واملحافظة على
البيئة ب�أحدث الأ�ساليب العلمية ,وتر�شيد ا�ستهالك الطاقة.
واملعمل يعالج  2.5مليون طن �سنوياً من خام �شقري الذى ينقل بوا�سطة خط �أنابيب عرب
ال�صحراء ال�شرقية ,م�ستخدماً نظام ات�صاالت متطور ,ونظام الإدارة باملعلومات ,والتحكم
بالكمبيوتر ,وقيا�س كميات املنتجات ب�أجهزة دقيقة ,بالإ�ضافة �إىل ت�أمني املوقع بالدوائر
التليفزيونية.

م�شروع �شرق خليج الزيت
(�إ�سو �سوي�س)

م« .حممد �سبع»
نائب مدير امل�شروع فى ذلك الوقت
حالياً نائب رئي�س �شركة برتوچت لل�شئون الفنية

و�صف امل�شروع
ينتج هذا امل�شروع  38مليون قدم مكعب يومياً من الغازات امل�صاحبة من احلقول البحرية
والربية ،مبنطقة �شرق خليج الزيت بخليج ال�سوي�س بالبحر الأحمر فى امتياز �شركة «�إ�سو�سوي�س»،
ويتم �ضغط هذه الغازات فى خط �أنابيب �إىل حمطة ف�صل البوتاجاز ب�شركة «�سوكو» .وت�ض َّمن
امل�شروع جتميع الغازات من احلقول الربية والبحرية ومعاجلتها وحتليتها و�ضغطها �إىل وحدات
ف�صل البوتاجاز ب�شركة «�سوكو» .كما ت�ض ّمن امل�شروع ت�صميم وتنفيذ خط �أنابيب بحرى بطول
 11كيلو مرتاً �إىل املن�ش�آت ال�ساحلية.
ومت �إجناز امل�شروع فى ت�سعة ع�شر �شهراً مب�ستويات �أك�سون الفنية بتكلفة قدرها  26مليون
دوالر.
عن �شركة «�إ�سو�سوي�س»

منذ �إن�شاء «�إن��ب��ى» ،ولعدة �سنوات ،اقت�صر ن�شاطها وتعاقداتها على �شركات القطاع العام
البرتوىل؛ لأن ال�شريك الأجنبى بال�شركات امل�شرتكة كان ي�سند م�شروعاته ل�شركات �أجنبية،
وكان هو امل ُ َم ِّول لهذه امل�شروعات .مل تكن �شركة «�إ�سو�سوي�س» كباقى ال�شركات امل�شرتكة ،حيث �أن
ال�شريك وهو «اك�سون» العاملية �أ�صر  -قبل الت�أ�سي�س � -أن ينفرد ب�إدارة ال�شركة ،و�أال تكون �إدارة
م�شرتكة ،ووافق اجلانب امل�صرى على ذلك ت�شجيعاً ل�شركة «اك�سون» على دخول م�صر ،ولهذه
الظروف كان �إ�صرارنا على التعاقد على هذا امل�شروع بنظام ت�سليم مفتاح ق��راراً �شجاعاً ميثل
احللقة الأخرية فى جوالت معركة ال�سيادة ،وت�أكيد مكانة وقدرات ال�شركة الهند�سية الوطنية
وانت�صارها فى هذا التحدى.
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و�إذا �أردنا �أن نقيم هذا الإجناز الذى حتقق ب�سواعد وفكر وت�صميم وتنفيذ و�إ�شراف
م�صريني ,جند �أن معمل تكرير �أ�سيوط هو �أكرب جممع �صناعى وعمرانى فى ال�صعيد ,وبه مت
نقل تكنولوچـيا الع�صر �إىل قلب ال�صعيد وتنميته �صناعياً وتطويره ,مع ت�أمني احتياجاته من
خمتلف املنتجات البرتولية .وقد �أتاح فر�ص عمل جديدة فى �صعيد م�صر فى �إطار �إعادة توزيع
اخلريطة العمالية فى م�صر.
ومت تطبيق تكنولوچـيا جديدة فى ت�صميم املجمعات ال�سكنية ال�صحراوية ,واملحافظة على
البيئة ب�أحدث الأ�ساليب العلمية ,وتر�شيد ا�ستهالك الطاقة.
واملعمل يعالج  2.5مليون طن �سنوياً من خام �شقري الذى ينقل بوا�سطة خط �أنابيب عرب
ال�صحراء ال�شرقية ,م�ستخدماً نظام ات�صاالت متطور ,ونظام الإدارة باملعلومات ,والتحكم
بالكمبيوتر ,وقيا�س كميات املنتجات ب�أجهزة دقيقة ,بالإ�ضافة �إىل ت�أمني املوقع بالدوائر
التليفزيونية.

م�شروع �شرق خليج الزيت
(�إ�سو �سوي�س)

م« .حممد �سبع»
نائب مدير امل�شروع فى ذلك الوقت
حالياً نائب رئي�س �شركة برتوچت لل�شئون الفنية

و�صف امل�شروع
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والربية ،مبنطقة �شرق خليج الزيت بخليج ال�سوي�س بالبحر الأحمر فى امتياز �شركة «�إ�سو�سوي�س»،
ويتم �ضغط هذه الغازات فى خط �أنابيب �إىل حمطة ف�صل البوتاجاز ب�شركة «�سوكو» .وت�ض َّمن
امل�شروع جتميع الغازات من احلقول الربية والبحرية ومعاجلتها وحتليتها و�ضغطها �إىل وحدات
ف�صل البوتاجاز ب�شركة «�سوكو» .كما ت�ض ّمن امل�شروع ت�صميم وتنفيذ خط �أنابيب بحرى بطول
 11كيلو مرتاً �إىل املن�ش�آت ال�ساحلية.
ومت �إجناز امل�شروع فى ت�سعة ع�شر �شهراً مب�ستويات �أك�سون الفنية بتكلفة قدرها  26مليون
دوالر.
عن �شركة «�إ�سو�سوي�س»

منذ �إن�شاء «�إن��ب��ى» ،ولعدة �سنوات ،اقت�صر ن�شاطها وتعاقداتها على �شركات القطاع العام
البرتوىل؛ لأن ال�شريك الأجنبى بال�شركات امل�شرتكة كان ي�سند م�شروعاته ل�شركات �أجنبية،
وكان هو امل ُ َم ِّول لهذه امل�شروعات .مل تكن �شركة «�إ�سو�سوي�س» كباقى ال�شركات امل�شرتكة ،حيث �أن
ال�شريك وهو «اك�سون» العاملية �أ�صر  -قبل الت�أ�سي�س � -أن ينفرد ب�إدارة ال�شركة ،و�أال تكون �إدارة
م�شرتكة ،ووافق اجلانب امل�صرى على ذلك ت�شجيعاً ل�شركة «اك�سون» على دخول م�صر ،ولهذه
الظروف كان �إ�صرارنا على التعاقد على هذا امل�شروع بنظام ت�سليم مفتاح ق��راراً �شجاعاً ميثل
احللقة الأخرية فى جوالت معركة ال�سيادة ،وت�أكيد مكانة وقدرات ال�شركة الهند�سية الوطنية
وانت�صارها فى هذا التحدى.
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مرحلة ما قبل التعاقد

�أعددنا عر�ضاً فنياً جيداً على امل�ستوى العاملى ا�ستعنا فى �إعداده بخبري �أمريكى من �شركة
«بكتل» ،ونظراً لأن �شركة «�إ�سو�سوي�س» كانت على و�شك �إ�سناد امل�شروع لإحدى ال�شركات الأمريكية
فقد ب َد�أَت حملة منهجية للت�شكيك فى قدرة «�إنبى» وفى �أهليتها ،وحاولت و�ضع العراقيل لإظهار
عجزها عن تنفيذ امل�شروع.
ولقد جتلت مظاهر هذه احلرب اخلفية بدءاً من التعاقد الذى �أعدته �شركة «�إ�سو�سوي�س»
مت�ضمنـ ـاً �شروطاً تعجيزية ،و َر َف َ�ضت مبد أ� التفاو�ض املنطقى فى بنود العقد م�صرة على قبوله
كما هو دون حيود .وت�سبب هذا التعنت فى �إطالة �أمد التفاو�ض ،وا�ستدعى الأمر تدخل هيئة
البرتول �إىل �أن مت التو�صل �إىل �صيغة تعاقدية ميكن التعاي�ش معها ،ومت توقيع التعاقد فى 14
دي�سمرب .1986
مرحلة ما بعد التعاقد

ولكون �شركة «�إنبى» فى طور البناء والنمو ،ر�أت �إدارة ال�شركة تعيني مدير م�شروع �أجنبى -
ال�سيد «جون كونز»  -لت�ستفيد منه الكوادر الوطنية ،فيما يخ�ص �أ�صول �إدارة امل�شروعات ،وليكون
واجهة ل�شركة «�إنبى» �أمام �شركة «�إ�سو» ،كما مت تعيني م�شارك م�صرى لهذا اخلبري ،مع تكليف
فريق من �أف�ضل الكوادر الفنية للقيام بالأعمال الهند�سية و�أعمال التوريدات.
وكان التعاقد على امل�شروع ين�ص على �شراء معدات جديدة� ،إال � -أنه بعد مرور �شهرين من
�أعمال الت�صميمات الأ�سا�سية  -قررت هيئة البرتول اال�ستفادة الق�صوى من وحدة �ضواغط الغاز
(الوحدة  )107التى كانت موجودة بال�سوي�س �ضمن م�شروع غازات خليج ال�سوي�س.
وقد �أثبتت الدرا�سات اجلدوى االقت�صادية لنقل هذه الوحدة من ال�سوي�س �إىل موقع امل�شروع
لال�ستفادة ب��ه��ا .ول��ه��ذا مت �إع����داد �أم���ر تغيري
�إ�ضافى ل�صالح �شركة «�إن��ب��ى» مبا يعادل 40%
من تكلفة �أعمال اخلدمات الهند�سية املتعاقد
ع��ل��ي��ه��ا ،وب��ع��د م��ن��اق�����ش��ات م�����ض��ن��ي��ة م���ع �شركة
«�إ�سو�سوي�س» متت املوافقة على هذا الأمر.
وم���ن امل���واق���ف ال��ت��ى ت�ستحق ال���ذك���ر� ،أن��ه
ف��ى مرحلة الت�صميمات �أف���ادت �شركة «�إ���س��و»
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مبتطلباتها اجلوهرية بخ�صو�ص خمطط امل�شروع ،والتى مت �أخذها فى االعتبار فى الإ�صدار
الأول ل��ه��ذا املخطط ،وب��ن��اء عليه مت إ�ع���داد و�إ���ص��دار امل�ستندات املرتتبة على ذل��ك واخلا�صة
بالت�صميمات املعمارية واملدنية والكهربية والتحكم� .إال �أن �شركة «�إ�سو» تراجعت عن متطلباتها
ال�سابقة مما ا�ستلزم تغيري خمطط املوقع ب�صورة جذرية ،وم��ا ا�ستتبع ذل��ك من تغيري كامل
لكل امل�ستندات املرتتبة على ذلك ،ولهذا �أعدت �شركة «�إنبى» �أمر تغيري رف�ضته �شركة «�إ�سو» فى
البداية ،وفى نف�س الوقت �أقنعت املدير الأجنبى ل�شركة «�إنبى» بالتغا�ضى عن هذا الأمر� ،إال �أننى
رف�ضت الر�ضوخ لذلك و�أخطرت رئي�س �شركة «�إنبى» بهذه الواقعة الذى قام بدعوة الإدارة العليا
ل�شركة �آ�سو ملناق�شة هذا املو�ضوع.
وقبل الدعوة لعقد هذا االجتماع حذرنى رئي�س ال�شركة من عواقب خ�سارة هذه اجلولة مع
�شركة «�إ�سو» ،وما �سيرتتب عليها من �آثار �سلبية على �شركة «�إنبى»� ،إال �أن ثقتى و�إميانى ب�أحقيتنا
�ساعد رئي�س ال�شركة على اتخاذ قرار لهذا االجتماع.
و�أثناء الإجتماع ا�ستعر�ضت مالب�سات املو�ضوع بامل�ستندات امل�ؤيدة ،تالها مناق�شات طويلة بني
الطرفني .وفى نهاية الأمر �أقرت �إدارة �شركة «�إ�سو» ب�أحقية و�سالمة موقف �شركة «�إنبى» ،ولقد
كان لفوز «�إنبى» بهذه اجلولة �أثر كبري فى تغيري نظرة �شركة «�إ�سو» لفريق امل�شروع امل�صرى،
والتعامل معه بتقدير و�إحرتام.
على ،و�أمر ب�صرف مكاف�أة
وبعد انتهاء االجتماع مبا�شرة طلبنى رئي�س ال�شركة مبكتبه و�أثنى َّ
فورية �سخية ت�شجيعاً ىل على هذا املجهود.
�أما �أعمال �شراء املعدات واملهمات ،فقد ات�سمت باملرونة والبعد عن الروتني والبريوقراطية،
كما اتخذت القرارات الفورية فى ظل �شفافية مطلقة و�إدارة الأزم��ات بطريقة علمية وعملية.
وقد كان لذلك الأثر الكبري فى �شراء وتوريد وت�سليم املعدات باملوقع فى موعدها املخطط.
ثم جاءت مرحلة الرتكيبات والإن�شاءات باملوقع التى بد�أت بنقل الوحدة  107ال�سابق ذكرها
من ال�سوي�س �إىل موقع امل�شروع بجبل الزيت ،وكانت هذه العملية حتدياً كبرياً وعبئـ ـاً ثقي ً
ال على
كاهل �شركة «�إنبى» حيث اقت�ضى ذلك فك كل معدات ومهمات الوحدة  107ونقلها براً بطريقة
�آمنة مل�سافة حواىل  400كم على طرق بع�ضها وعرة وغري ممهدة حتى املوقع ،مت فك كل املعدات
وفح�ص �أجزائها و�إجراء كل االختبارات الالزمة للت�أكد من �صالحيتها وا�ستبدال التالف منها
متهيداً لرتكيبها .وهذه العملية �أ�صعب من �شراء معدات جديدة.
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�أعددنا عر�ضاً فنياً جيداً على امل�ستوى العاملى ا�ستعنا فى �إعداده بخبري �أمريكى من �شركة
«بكتل» ،ونظراً لأن �شركة «�إ�سو�سوي�س» كانت على و�شك �إ�سناد امل�شروع لإحدى ال�شركات الأمريكية
فقد ب َد�أَت حملة منهجية للت�شكيك فى قدرة «�إنبى» وفى �أهليتها ،وحاولت و�ضع العراقيل لإظهار
عجزها عن تنفيذ امل�شروع.
ولقد جتلت مظاهر هذه احلرب اخلفية بدءاً من التعاقد الذى �أعدته �شركة «�إ�سو�سوي�س»
مت�ضمنـ ـاً �شروطاً تعجيزية ،و َر َف َ�ضت مبد أ� التفاو�ض املنطقى فى بنود العقد م�صرة على قبوله
كما هو دون حيود .وت�سبب هذا التعنت فى �إطالة �أمد التفاو�ض ،وا�ستدعى الأمر تدخل هيئة
البرتول �إىل �أن مت التو�صل �إىل �صيغة تعاقدية ميكن التعاي�ش معها ،ومت توقيع التعاقد فى 14
دي�سمرب .1986
مرحلة ما بعد التعاقد

ولكون �شركة «�إنبى» فى طور البناء والنمو ،ر�أت �إدارة ال�شركة تعيني مدير م�شروع �أجنبى -
ال�سيد «جون كونز»  -لت�ستفيد منه الكوادر الوطنية ،فيما يخ�ص �أ�صول �إدارة امل�شروعات ،وليكون
واجهة ل�شركة «�إنبى» �أمام �شركة «�إ�سو» ،كما مت تعيني م�شارك م�صرى لهذا اخلبري ،مع تكليف
فريق من �أف�ضل الكوادر الفنية للقيام بالأعمال الهند�سية و�أعمال التوريدات.
وكان التعاقد على امل�شروع ين�ص على �شراء معدات جديدة� ،إال � -أنه بعد مرور �شهرين من
�أعمال الت�صميمات الأ�سا�سية  -قررت هيئة البرتول اال�ستفادة الق�صوى من وحدة �ضواغط الغاز
(الوحدة  )107التى كانت موجودة بال�سوي�س �ضمن م�شروع غازات خليج ال�سوي�س.
وقد �أثبتت الدرا�سات اجلدوى االقت�صادية لنقل هذه الوحدة من ال�سوي�س �إىل موقع امل�شروع
لال�ستفادة ب��ه��ا .ول��ه��ذا مت �إع����داد �أم���ر تغيري
�إ�ضافى ل�صالح �شركة «�إن��ب��ى» مبا يعادل 40%
من تكلفة �أعمال اخلدمات الهند�سية املتعاقد
ع��ل��ي��ه��ا ،وب��ع��د م��ن��اق�����ش��ات م�����ض��ن��ي��ة م���ع �شركة
«�إ�سو�سوي�س» متت املوافقة على هذا الأمر.
وم���ن امل���واق���ف ال��ت��ى ت�ستحق ال���ذك���ر� ،أن��ه
ف��ى مرحلة الت�صميمات �أف���ادت �شركة «�إ���س��و»
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مبتطلباتها اجلوهرية بخ�صو�ص خمطط امل�شروع ،والتى مت �أخذها فى االعتبار فى الإ�صدار
الأول ل��ه��ذا املخطط ،وب��ن��اء عليه مت إ�ع���داد و�إ���ص��دار امل�ستندات املرتتبة على ذل��ك واخلا�صة
بالت�صميمات املعمارية واملدنية والكهربية والتحكم� .إال �أن �شركة «�إ�سو» تراجعت عن متطلباتها
ال�سابقة مما ا�ستلزم تغيري خمطط املوقع ب�صورة جذرية ،وم��ا ا�ستتبع ذل��ك من تغيري كامل
لكل امل�ستندات املرتتبة على ذلك ،ولهذا �أعدت �شركة «�إنبى» �أمر تغيري رف�ضته �شركة «�إ�سو» فى
البداية ،وفى نف�س الوقت �أقنعت املدير الأجنبى ل�شركة «�إنبى» بالتغا�ضى عن هذا الأمر� ،إال �أننى
رف�ضت الر�ضوخ لذلك و�أخطرت رئي�س �شركة «�إنبى» بهذه الواقعة الذى قام بدعوة الإدارة العليا
ل�شركة �آ�سو ملناق�شة هذا املو�ضوع.
وقبل الدعوة لعقد هذا االجتماع حذرنى رئي�س ال�شركة من عواقب خ�سارة هذه اجلولة مع
�شركة «�إ�سو» ،وما �سيرتتب عليها من �آثار �سلبية على �شركة «�إنبى»� ،إال �أن ثقتى و�إميانى ب�أحقيتنا
�ساعد رئي�س ال�شركة على اتخاذ قرار لهذا االجتماع.
و�أثناء الإجتماع ا�ستعر�ضت مالب�سات املو�ضوع بامل�ستندات امل�ؤيدة ،تالها مناق�شات طويلة بني
الطرفني .وفى نهاية الأمر �أقرت �إدارة �شركة «�إ�سو» ب�أحقية و�سالمة موقف �شركة «�إنبى» ،ولقد
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ال على
كاهل �شركة «�إنبى» حيث اقت�ضى ذلك فك كل معدات ومهمات الوحدة  107ونقلها براً بطريقة
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متهيداً لرتكيبها .وهذه العملية �أ�صعب من �شراء معدات جديدة.
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لقد حفلت مرحلة الرتكيبات والإن�شاءات بتحديات �أخ��رى متثلت فى تعنت ممثلى �شركة
«�إ�سو» باملوقع ،مما �أدى �إىل االحتكاك املبا�شر ب�صفة م�ستمرة وتوتر العالقات فى معظم الأوقات.
وملواجهة هذه الظروف ال�صعبة ،ر�أت �إدارة ال�شركة ا�ستقدام خرباء �أجانب ملعاونة الفريق امل�صرى
فى التعامل مع ممثلى �شركة «�إ�سو» وخف�ض م�ستوى التوتر فى العالقات بني الطرفني ،وكان منهم
«بارى بلجر» ذو اخلربة الطويلة فى �أعمال الإن�شاءات واحلنكة املتميزة فى احتواء املواقف ل�ضمان
ح�سن �سري العمل ،كما كانت له مواقف اجتماعية كثرية اكت�سب بها ود وتعاطف الفريق امل�صرى
باملوقع من جهة وممثلى �شركة «�إ�سو» من جهة �أخرى .ولقد كان هذا اخلبري مثا ًال يحتذى به فى
�إدارة املوقع من الناحية الفنية واالجتماعية ،وفى مهارة التعامل مع كل املواقف والأزمات.
وال �أن�سى هنا دور الإدارة العليا لل�شركة ،ممثلة فى رئي�سها ال��ذى حر�ص على ال��زي��ارات
امليدانية املنتظمة واملتالحقة ،لالطمئنان على امل�شروع ،واالطمئنان على العن�صر الب�شرى،
و�شحذ الهمم ،وتفجري الطاقات الكامنة ،وخلق مناخ من العمل بروح الفريق ،واالن�صهار فى
بوتقة العمل الدءوب فى منظومة متناغمة ،دون كلل �أو ملل .لقد كان العمل باملوقع �سيمفونية
رائعة جتلت فى تفانى كل العاملني باملوقع.
�إدارة الأزمات

فعلى �إثر ظهور بع�ض امل�ؤ�شرات غري املطمئنة لإحتماالت ت�أخري امل�شروع عن موعده املحدد
وازدي��اد التوتر واحتدام النقا�ش وت�أثر معنويات و�إنتاجية العمل ،دعت «�إ�سو» الجتماع ر�ؤ�ساء
ال�شركات الثالث بهدف تخطى ال�سلبيات التى ب��رزت بني الأط��راف العاملة باملوقع والتن�سيق
والتعاون بينها ،من �أجل مواجهة امل�شاكل والعقبات التى �صاحبت العمل و�إيجاد حلول لها.
و�أ�سفر االجتماع عن نتائج هامة انعك�ست �آثارها على �أ�سلوب العمل ومعدالت الإجناز .فقد
مت زيادة �ساعات العمل �إىل � 12ساعة يومياً و� 10ساعات فى �شهر رم�ضان املعظم ،وتقرر بدء العمل
الفعلى باملوقع فى اخلام�سة �صباحاً ،و�ألغيت جميع الراحات الأ�سبوعية للمهند�سني والفنيني.
وطلب رئي�س �شركة «�إنبى» من العاملني غري الراغبني فى بذل الت�ضحية  -لأية ظروف كانت -
العودة �إىل مقر ال�شركة بالقاهرة� ،إال �أن اجلميع قبلوا االلتزام (رغم ظروفهم الأ�سرية) بالنظام
اجلديد ،وظل معظمهم فى املوقع لأكرث من ثالثة �أ�شهر مت�صلة ..تخللها عيد الفطر املبارك
وعيد الأ�ضحى املبارك.
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وتتواىل الأيام واملوقع يعج باحلركة ليل نهار ..وال�ضجيج الناجت عن �أعمال الرتكيبات الربية
ت�شارك فيه الطبيعة �أحياناً برياح �شديدة تتجاوز �سرعتها  60كيلو م�تراً فى ال�ساعة ،م�سببة
فى �أوقات متفرقة توقف الأعمال �أو ا�ضطرابها بالإ�ضافة �إىل ال�صعوبات الأخرى التى واجهت
الرتكيبات البحرية �أثناء مد خط الأنابيب البحرى على عمق  74مرتاً حتت �سطح البحر فى
منطقة تنت�شر فيها ال�شعاب املرجانية وتن�شط بها التيارات البحرية ال�شديدة والأمواج العالية.
�إ َّن �إرادة و�صالبة ال�شباب تغلبت على ظروف معي�شية قا�سية ،حيث ت�سهيالت الإعا�شة مل
تفِ باملطالب الأ�سا�سية ،وحرارة ال�شم�س ال تخف طوال النهار..البع�ض رزقه اهلل ب�أول مولود مل
يره� ..أو �أجل
ارتباط بالزواج كان متفقاً عليه ..والبع�ض الآخر خ َّلف وراءه زوجة تواجه م�شاكل
ٍ
احلياة اليومية بال معني� ..شباب �آمن باملبادئ التى توطدت فى �إنبى � ..إخال�ص وتفانٍ فى العمل
وبذل اجلهود فى مواجهة التحديات.
ت�ضحيات عديدة تفجرت خاللها طاقات الإن�سان امل�صرى وا�ستحقت  -عن حق � -إعجاب
وتقدير اجلميع فى املوقع و�أمكن بف�ضلها “ت�سليم مفتاح” امل�شروع.
ولقد كللت هذه اجلهود بت�سليم امل�شروع فى  21يوليو  1988وتدفق الغاز �إىل حمطة التجميع
قبل املوعد التعاقدى ب�سبعة �أ�سابيع ،مما �أدى �إىل ح�صول «�إنبى» على حقها فى مكاف�أة الإجناز
املبكر وقيمتها � 347ألف دوالر �أمريكى.
�إن هذا امل�شروع عالمة م�ضيئة فى تاريخ �شركة «�إنبى» ،اكت�سبت من خالله التكنولوچـيا
العاملية و�أ�صول �إدارة امل�شروعات ،وغر�س روح الفريق ،والعمل فى منظومة متناغمة� .أثمر ذلك
كله عن خلق جيل يعترب بحق من �أعظم الرجال ب�شركة «�إنبى».
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�إبعاد القيادة بعد بناء ال�صرح
بعد حتمل �سنوات طويلة بعمارات �سكنية ب�أملاظة ،كان مبنى «�إنبى» نقلة هامة فى حياة ال�شركة
و�ضعتها على خريطة العامل وزودتها ب�أحدث و�سائل العمل الع�صرية الالزمة ل�شركة هند�سية
ت�سعى �إىل العاملية .جاء معرباً عما بداخلها من ن�شاط تقنى متطور حتتكره كربى ال�شركات
الهند�سية العاملية� .ساعد على �إقناع العمالء مب�ستوى ال�شركة والعاملني بها ،وانبهر به رجال
البرتول العرب ،حتى �أن وزارة البرتول اختارته لعقد اجتماعات الأوبك .كما اختاره الوزير «�سامح
فهمى» كى يكون مقراً للوزارة بعد �أن نفذ بناء التو�سع الأفقى املخطط فى الت�صميم الأ�صلى.
�أذكر �أن رئي�س «بكتل» بربيطانيا ح�ضر لزيارتنا فى عام 1989م ،و�صحبته لزيارة املبنى الذى
كان فى مراحل متقدمة من التنفيذ ،و�أثناء العودة من الزيارة قال ىل :لقد حققت ما مل ن�ستطع
حتقيقه  -هذا املبنى �أف�ضل من مبنى «بكتل» بهامر �سميث بلندن  -و�أذكر �أن «بكتل» كانت متلك
هذا املبنى ثم باعته وا�ستمرت فى �إ�شغاله بالإيجار لرتدى �أو�ضاعها االقت�صادية.
ببناء هذا املبنى �شعرت �أننى قد �أ َم ّنت �إىل حد كبري م�ستقبل ال�شركة والعاملني بها  -لأن ثمنه
�سدد نقداً بالكامل من احتياطيات �أرباح ال�شركة � -إ�ضافة �إىل �أن عائد باقى االحتياطيات املودع
كودائع بنكية غطى املوازنة اجلارية لل�شركة ،كنا نعرف �أن �إ�سناد امل�شروعات لل�شركة يخ�ضع � -إىل
حد كبري  -لر�ضا وزير البرتول عنها وعن رئي�سها.
خالل ال�سنوات الع�شر ر�أيت االبتعاد عن الإعالم فيما عدا ن�شرة �إنبى ،التى كانت ت�سجي ً
ال
للوقائع ،وكانت احلكمة فى ذلك جتنب ما يجلبه الإعالم من �إثارة لنفو�س كثريين ممن َخ َّربوا
م�سرية التقدم والتطور فى م�صر فى الع�صر احلديث .وتاريخ م�صر ملئ بالعرب ملن يرغب فى
التعلم .كان جمل�س �إدارة ال�شركة متابعاً لتطورات امل�شروع وخطوات تنفيذه ،و�أقر تكلفته التى
كانت �أقل للمرت املربع من مبانى هيئة البرتول وجابكو وبرتوبل.
فى عام 1989م ح�ضر وزير البرتول «عبد الهادى قنديل» لتفقد املبنى حتت الإن�شاء وقطع
الزيارة فج�أة غا�ضباً ،ثم �أ�صدر قراراً بحل جمل�س الإدارة وت�شكيل جمل�س �إدارة جديد من ع�شرة
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�أع�ضاء ،كانت مهمته الرئي�سية هى دفعى لال�ستقالة ،وعندما مل يتحقق ذلك �أ�صدر قراراً بنقلى
�إىل هيئة البرتول كخبري وندبى نائباً لرئي�س الهيئة للغازات .حدث ذلك فى مار�س 1990م بعد
�أن اكتمل هذا امل�شروع الهام ومت ا�ستالمه من املقاول فى موعده التعاقدى ،و�أثناء فرتة تنفيذ
التجهيزات الداخلية مثل خاليا املكتب وال�سجاد وال�شبكات الداخلية للكمبيوتر واالت�صاالت.
بعد �ستة �شهور من نقلى �إىل هيئة البرتول قررت اال�ستقالة وتعاقدت معى �شركة برتول �أبو ظبى
الوطنية «�أدنوك» بعقد ا�ست�شارى خا�ص وب�أف�ضل �شروط اخلرباء العامليني.
�أ�سلوب تنفيذ القرار

ات�صل بى رئي�س هيئة البرتول د« .حمدى البنبى» فى الليلة ال�سابقة ،و�أبلغنى برغبته فى
لقائى مبكتبى �صباح اليوم التاىل .وملا مل تكن هذه زيارة لل�شركة ،ف�أخربته �أننى �س�أح�ضر للقائه
بالهيئة� ،إال �أنه �أجاب ب�أنه يف�ضل �أن يكون اللقاء مبكتبى  -حيث �سلمنى �صورة من قرار النقل -
وكان ب�صحبته م« .مدحت حتاته» الذى ت�سلم رئا�سة ال�شركة من بعدى .وطلب منى رئي�س الهيئة
�أن �أجمع جميع املديرين بال�شركة و�أبلغهم ب�أننى طلبت التنحى من رئا�سة ال�شركة لأ�سباب �صحية
و�أن �أقدم لهم فى االجتماع الرئي�س اجلديد .مت االجتماع و�أعلنتهم بالقرار ،ولكننى مل �أقل �أنه
بناء على طلبى �أو �أننى تركت لأ�سباب �صحية .كان التنفيذ فورياً طبقاً للخطة ،حتى ال �أمتكن
من �أخذ �أى م�ستندات ،وقام نائب رئي�س الهيئة لل�شئون الإدارية «فا�ضل عثمان» بتغيري جميع
كوالني مقر رئا�سة ال�شركة.
بعد انتقاىل �إىل مبنى الهيئة باملعادى �أمر الوزير بت�شكيل �أكرث من جلنة لدرا�سة م�شروع
مبنى «�إنبى» ،والبحث عن �أخطاء مالية �أو فنية ،حتى ي�ستطيع �أن يوجه ىل اتهاماً لإحالتى
للنيابة العامة� ،إال �أن هذه اللجان مل جتد �شيئـ ـاً معيباً .فكان �أن ا�ستعان الوزير ببع�ض �أع�ضاء
هيئة الرقابة الإدارية لبحث �إمكانية توجية اتهام ىل ب�إهدار املال العام فى هذا امل�شروع العظيم
 ومل ينجح هذا امل�سعى  -و�صاحب ذلك حملة �إعالمية لت�شويه هذا العمل امل�شرف وال�سابقلع�صره ،حمتواها �أن م�صر بلد فقري ال يجوز �أن يكون به مبان بهذا امل�ستوى من الفخامة ،و�أننا
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�إبعاد القيادة بعد بناء ال�صرح
بعد حتمل �سنوات طويلة بعمارات �سكنية ب�أملاظة ،كان مبنى «�إنبى» نقلة هامة فى حياة ال�شركة
و�ضعتها على خريطة العامل وزودتها ب�أحدث و�سائل العمل الع�صرية الالزمة ل�شركة هند�سية
ت�سعى �إىل العاملية .جاء معرباً عما بداخلها من ن�شاط تقنى متطور حتتكره كربى ال�شركات
الهند�سية العاملية� .ساعد على �إقناع العمالء مب�ستوى ال�شركة والعاملني بها ،وانبهر به رجال
البرتول العرب ،حتى �أن وزارة البرتول اختارته لعقد اجتماعات الأوبك .كما اختاره الوزير «�سامح
فهمى» كى يكون مقراً للوزارة بعد �أن نفذ بناء التو�سع الأفقى املخطط فى الت�صميم الأ�صلى.
�أذكر �أن رئي�س «بكتل» بربيطانيا ح�ضر لزيارتنا فى عام 1989م ،و�صحبته لزيارة املبنى الذى
كان فى مراحل متقدمة من التنفيذ ،و�أثناء العودة من الزيارة قال ىل :لقد حققت ما مل ن�ستطع
حتقيقه  -هذا املبنى �أف�ضل من مبنى «بكتل» بهامر �سميث بلندن  -و�أذكر �أن «بكتل» كانت متلك
هذا املبنى ثم باعته وا�ستمرت فى �إ�شغاله بالإيجار لرتدى �أو�ضاعها االقت�صادية.
ببناء هذا املبنى �شعرت �أننى قد �أ َم ّنت �إىل حد كبري م�ستقبل ال�شركة والعاملني بها  -لأن ثمنه
�سدد نقداً بالكامل من احتياطيات �أرباح ال�شركة � -إ�ضافة �إىل �أن عائد باقى االحتياطيات املودع
كودائع بنكية غطى املوازنة اجلارية لل�شركة ،كنا نعرف �أن �إ�سناد امل�شروعات لل�شركة يخ�ضع � -إىل
حد كبري  -لر�ضا وزير البرتول عنها وعن رئي�سها.
خالل ال�سنوات الع�شر ر�أيت االبتعاد عن الإعالم فيما عدا ن�شرة �إنبى ،التى كانت ت�سجي ً
ال
للوقائع ،وكانت احلكمة فى ذلك جتنب ما يجلبه الإعالم من �إثارة لنفو�س كثريين ممن َخ َّربوا
م�سرية التقدم والتطور فى م�صر فى الع�صر احلديث .وتاريخ م�صر ملئ بالعرب ملن يرغب فى
التعلم .كان جمل�س �إدارة ال�شركة متابعاً لتطورات امل�شروع وخطوات تنفيذه ،و�أقر تكلفته التى
كانت �أقل للمرت املربع من مبانى هيئة البرتول وجابكو وبرتوبل.
فى عام 1989م ح�ضر وزير البرتول «عبد الهادى قنديل» لتفقد املبنى حتت الإن�شاء وقطع
الزيارة فج�أة غا�ضباً ،ثم �أ�صدر قراراً بحل جمل�س الإدارة وت�شكيل جمل�س �إدارة جديد من ع�شرة
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�أع�ضاء ،كانت مهمته الرئي�سية هى دفعى لال�ستقالة ،وعندما مل يتحقق ذلك �أ�صدر قراراً بنقلى
�إىل هيئة البرتول كخبري وندبى نائباً لرئي�س الهيئة للغازات .حدث ذلك فى مار�س 1990م بعد
�أن اكتمل هذا امل�شروع الهام ومت ا�ستالمه من املقاول فى موعده التعاقدى ،و�أثناء فرتة تنفيذ
التجهيزات الداخلية مثل خاليا املكتب وال�سجاد وال�شبكات الداخلية للكمبيوتر واالت�صاالت.
بعد �ستة �شهور من نقلى �إىل هيئة البرتول قررت اال�ستقالة وتعاقدت معى �شركة برتول �أبو ظبى
الوطنية «�أدنوك» بعقد ا�ست�شارى خا�ص وب�أف�ضل �شروط اخلرباء العامليني.
�أ�سلوب تنفيذ القرار

ات�صل بى رئي�س هيئة البرتول د« .حمدى البنبى» فى الليلة ال�سابقة ،و�أبلغنى برغبته فى
لقائى مبكتبى �صباح اليوم التاىل .وملا مل تكن هذه زيارة لل�شركة ،ف�أخربته �أننى �س�أح�ضر للقائه
بالهيئة� ،إال �أنه �أجاب ب�أنه يف�ضل �أن يكون اللقاء مبكتبى  -حيث �سلمنى �صورة من قرار النقل -
وكان ب�صحبته م« .مدحت حتاته» الذى ت�سلم رئا�سة ال�شركة من بعدى .وطلب منى رئي�س الهيئة
�أن �أجمع جميع املديرين بال�شركة و�أبلغهم ب�أننى طلبت التنحى من رئا�سة ال�شركة لأ�سباب �صحية
و�أن �أقدم لهم فى االجتماع الرئي�س اجلديد .مت االجتماع و�أعلنتهم بالقرار ،ولكننى مل �أقل �أنه
بناء على طلبى �أو �أننى تركت لأ�سباب �صحية .كان التنفيذ فورياً طبقاً للخطة ،حتى ال �أمتكن
من �أخذ �أى م�ستندات ،وقام نائب رئي�س الهيئة لل�شئون الإدارية «فا�ضل عثمان» بتغيري جميع
كوالني مقر رئا�سة ال�شركة.
بعد انتقاىل �إىل مبنى الهيئة باملعادى �أمر الوزير بت�شكيل �أكرث من جلنة لدرا�سة م�شروع
مبنى «�إنبى» ،والبحث عن �أخطاء مالية �أو فنية ،حتى ي�ستطيع �أن يوجه ىل اتهاماً لإحالتى
للنيابة العامة� ،إال �أن هذه اللجان مل جتد �شيئـ ـاً معيباً .فكان �أن ا�ستعان الوزير ببع�ض �أع�ضاء
هيئة الرقابة الإدارية لبحث �إمكانية توجية اتهام ىل ب�إهدار املال العام فى هذا امل�شروع العظيم
 ومل ينجح هذا امل�سعى  -و�صاحب ذلك حملة �إعالمية لت�شويه هذا العمل امل�شرف وال�سابقلع�صره ،حمتواها �أن م�صر بلد فقري ال يجوز �أن يكون به مبان بهذا امل�ستوى من الفخامة ،و�أننا
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�شعب ي�سكن �أغلبه مببانى �إ�سكان متو�سط تن�شع بحوائطها املجارى!! (بريد القراء  -الأهرام).
�أعلنت الهيئة �أي�ضاً عن رغبتها فى ت�أجري دور باملبنى لإحدى �شركات البرتول لأن به م�ساحات
فائ�ضة عن احلاجة .ومل يكن ذلك حقيقياً� .إذ كان املخطط �أن ي�ستوعب املبنى منواً متوقعاً
فى عدد العاملني بن�سبة ( 25%ت�ست�أجر ال�شركة حالياً عمارتني كبريتني �إ�ضافيتني ال�ستيعاب
ن�شاطها).

من جريدة الأهرام عدد  28مار�س 1990
بتوقيع  350من العاملني

رد فعل العاملني

فوجئ الوزيــر بــرد ف ـعــل ق ــوى و�سري ــع من الع ــامليــن مل يكن يتوقعه ،حيث ن�شروا الن ــداء
الـمرفق بجري ــدة الأه ــرام فى عدد  28مار�س  1990موقعاً من مئات العاملني وموجهاً لرئي�س
الوزراء يطالبون با�ستمرارى .وكان الكل يعلم �أن قرار النقل من رئا�سة ال�شركة ال عالقة له
مببنى « إ�نـ ـ ــبى».
الدر�س امل�ستفاد

�أن الدعوة لنه�ضة تكنولوچـية لي�ست فى �صميم اهتمامات و�أولويات العمل ال�سيا�سى فى م�صر
 رغم �إدراجها فى اخلطابات ال�سيا�سية للرئي�س وامل�سئولني ،و�إذا كان هناك من َيدَّعِ ى �أن م�صربلد فقري ال ميلك القدرة على االهتمام بالتنمية التكنولوچـية ،فيدح�ض هذا القول التجارب
املعا�صرة لل�صني والهند وبع�ض دول �أمريكا الالتينية ذات الظروف امل�شابهة لنا.
ال يوجد فى ميدان العمل ال�سيا�سى والإعالمى جمال للرتكيز على هذا العمل التقنى
 وهو بعيد عن اهتمام املجال�س ال�شعبية والنيابية .وال زلنا نعي�ش حا�ضراً يكرث فيهالكالم بد ًال من العمل القومى ال�صامت .ع�شنا ل�سنوات طويلة ن�شتغل بق�ضايا خارجية
مثل ق�ضية ال�شرق ا لأو�سط ،التى كانت على ر �أ�س �أولوياتنا و�شغلتنا عن بناء م�ؤ�س�ساتنا
 -ومل ننجح فى حلها.
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�شعب ي�سكن �أغلبه مببانى �إ�سكان متو�سط تن�شع بحوائطها املجارى!! (بريد القراء  -الأهرام).
�أعلنت الهيئة �أي�ضاً عن رغبتها فى ت�أجري دور باملبنى لإحدى �شركات البرتول لأن به م�ساحات
فائ�ضة عن احلاجة .ومل يكن ذلك حقيقياً� .إذ كان املخطط �أن ي�ستوعب املبنى منواً متوقعاً
فى عدد العاملني بن�سبة ( 25%ت�ست�أجر ال�شركة حالياً عمارتني كبريتني �إ�ضافيتني ال�ستيعاب
ن�شاطها).

من جريدة الأهرام عدد  28مار�س 1990
بتوقيع  350من العاملني

رد فعل العاملني

فوجئ الوزيــر بــرد ف ـعــل ق ــوى و�سري ــع من الع ــامليــن مل يكن يتوقعه ،حيث ن�شروا الن ــداء
الـمرفق بجري ــدة الأه ــرام فى عدد  28مار�س  1990موقعاً من مئات العاملني وموجهاً لرئي�س
الوزراء يطالبون با�ستمرارى .وكان الكل يعلم �أن قرار النقل من رئا�سة ال�شركة ال عالقة له
مببنى « إ�نـ ـ ــبى».
الدر�س امل�ستفاد

�أن الدعوة لنه�ضة تكنولوچـية لي�ست فى �صميم اهتمامات و�أولويات العمل ال�سيا�سى فى م�صر
 رغم �إدراجها فى اخلطابات ال�سيا�سية للرئي�س وامل�سئولني ،و�إذا كان هناك من َيدَّعِ ى �أن م�صربلد فقري ال ميلك القدرة على االهتمام بالتنمية التكنولوچـية ،فيدح�ض هذا القول التجارب
املعا�صرة لل�صني والهند وبع�ض دول �أمريكا الالتينية ذات الظروف امل�شابهة لنا.
ال يوجد فى ميدان العمل ال�سيا�سى والإعالمى جمال للرتكيز على هذا العمل التقنى
 وهو بعيد عن اهتمام املجال�س ال�شعبية والنيابية .وال زلنا نعي�ش حا�ضراً يكرث فيهالكالم بد ًال من العمل القومى ال�صامت .ع�شنا ل�سنوات طويلة ن�شتغل بق�ضايا خارجية
مثل ق�ضية ال�شرق ا لأو�سط ،التى كانت على ر �أ�س �أولوياتنا و�شغلتنا عن بناء م�ؤ�س�ساتنا
 -ومل ننجح فى حلها.
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تعقيب

اعتدنا �أن تكون للأفالم امل�صرية نهاية �سعيدة  -و�أعتذر �أنه يبدو �أن هذه النهاية مل تكن
�سعيدة� ،إال �أن هذ لي�س حقيقي ـ ـاً ،فقد ا�ستمرت «�إنبى» فى م�سريتهـ ــا حتى الي ــوم ومنت ،وهى عمل
ال يحتذى به ،و�أن يتكرر ل�صالح النهو�ض مب�صر تكنولوچـياً
وطنى رائد وفريد ميكن �أن يكون مث ً
وعبور الفجوة وحل م�شاكلنا االجتماعية واالقت�صادية.
كما �أن اهلل عز وجل �أكرمنى واخت�صنى بكثري من النعم فى �آفاق �أخرى داخل وخارج م�صر،
لي�س �أقلها حب النخبة من �أبناء م�صر الذين خا�ضوا معنا بنجاح معارك التحدى التكنولوچـى
والهند�سى والتى �أجنبت �صروحاً م�صرية عديدة.
ا�ستمتعوا بحالوة الن�ضال فلهم �أن يعتزوا ويفخروا بعطائهم.
هم فخر لنا ومل�صر.
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الكتــاب الرابـــع
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الكتــاب الرابـــع
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مبنى �شركة �إنــبى

وحتد اكتملت ف�صولها كما مت التخطيط لها )
(ق�صة كفاح
ٍ
بقلم املهند�س /ماهر كامل
(مدير �إدارة الهند�سة املدنية)
حالي ًا الع�ضو املنتدب� :شركة �إمياك مر�سى علم

م�شروع مبنى �إنـــــبى فى �سطور
بيانات امل�شروع

املبنى� :شركة �إنبى  -ال�شركة الهند�سية لل�صناعات البرتولية والكيماوية.
املوقع  :مدينة ن�صر  -القاهرة  -جمهورية م�صر العربية.
املالك � :شركة �إنبى  -د .م�صطفى الرفاعى
( رئي�س جمل�س الإدارة والع�ضو املنتدب).
مكتب الت�صميم الهند�سى � :شركة بريكنز �آند ويل العاملية – �شيكاغو – الواليات املتحدة
امل�صمم الرئي�سى Voy Madesky AIA :
امل�شرف على التنفيذ  Akel Ismail Kahera :و�أع�ضاء �شركة �إنبى.
املقاول � :شركة ح�سن درة – كو�ستني العاملية – اململكة املتحدة .
مقاول الأعمال الكهروميكانيكية  :وال�س �أكونر – تك�سا�س -الواليات املتحدة الأمريكية.
م�ساحة املبنى الإجمالية 22.000 :مرت مربع.
تاريخ �إجناز امل�شروع :يناير .1990
عندما بد�أت �شركة «�إنبى» ن�شاطها فى جمال تكنولوچيا هند�سة و�إن�شاء و�إدارة امل�شروعات
البرتولية والكيميائية عام 1978م من خالل بع�ض املبانى ال�سكنية التى مت توزيع املكاتب
والإدارات املختلفة فيها ،ومع منو وتطور �أعمال ال�شركة كان من الطبيعى �أن يتم التفكري فى
جتميع كافة �إدارات ال�شركة فى مبنى واحد ،لتتمكن ال�شركة من االرتقاء مب�ستوى الأداء ،ليواكب
م�ستويات ال�شركات العاملية ،التى كانت حتتكر امل�شروعات البرتولية والكيمائية وكافة امل�شروعات
التى حتمل �صبغة تكنولوچية قبل �أن تظهر �شركة «�إنبى» للوجود.
ومت اتخاذ قرار �إن�شاء مقر دائم لل�شركة ،يكون داراً للتكنولوچـيا وعالمة ح�ضارية تعك�س ما
و�صلت �إليه ال�شركة من م�ستوى عاملى وتكنولوچـى ،ويعطيها القدر الكافى من الهيبة واالحرتام
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لدى كافة عمالء ال�شركة ،حمليني كانوا �أو خارجيني  .وفى نف�س الوقت يحقق الهدف الرئي�سى
وهو االرتقاء مب�ستوى الأداء عن طريق توفري املناخ املالئم للعمل.
ومن هنا بد�أت الرحلة لتحقيق احللم الذى يراود كافة العاملني بال�شركة بدءاً من رئا�ستها
وحتى �أ�صغر موظف فيها ،وكان البد من توفري الأر�ض فى املوقع املنا�سب وعمل ت�صميم متفرد
ومتميز و�إن�شاء املبنى طبقاً لهذا الت�صميم ب�أعلى جودة وفى وقت منا�سب وب�أقل تكلفة.
ومت عقد العديد من اللقاءات واحلوارات الت�شاورية بني قيادة ال�شركة واملخت�صني فى هذا املجال
لو�ضع اخلطط التى متكن ال�شركة من حتقيق الهدف حيث مت و�ضع اخلطوات التنفيذية على
النحو التاىل:
ـ ـ حتديد متطلبات املبنى وو�ضع الربنامج اخلا�ص به.
ـ ـ اختيار الأر�ض املنا�سبة لإقامة املبنى عليها.
ـ ـ �إعداد الت�صميم الذى يحقق الفكر الذى ت�صبو اليه ال�شركة.
ـ ـ اختيار املقاول القادر على تنفيذ املبنى.
ـ ـ تنفيذ املبنى مع اتباع الأ�ساليب التى مُ َ
ت ِّكن من مراقبة وت�أكيد اجلودة ومتابعة الربنامج الزمنى
ومراقبة التكاليف.
وفى كل خطوة من تلك اخلطوات كان هناك الكثري من التحديات ،حيث ان الإخفاق فى �أى
خطوة من تلك اخلطوات من �ش�أنه �أن ينعك�س �سلباً على حتقيق الهدف بامل�ستوى املن�شود .ومن
هنا كان البد من �إر�ساء املبد�أ الأ�سا�سى وهو «ال جمال للخط�أ».
وبالتاىل كان البد من و�ضع املعايري وال�ضمانات الكافية التى ت�ؤدى �إىل حتقيق كل خطوة من
اخلطوات على �أكمل وجه.
الربنامج الـخا�ص

توىل قيادة املهمة الأ�ستاذ الدكتور »يو�سف �شفيق» �أ�ستاذ ورئي�س ق�سم العمارة بكلية الهند�سة
بجامعة القاهرة ،ومبعاونة املهند�سني املعماريني ب�شركة «�إنبى» ،حتديد متطلبات املبنى وو�ضع
الربنامج اخلا�ص به حيث قام بعقد اجتماعات عديدة وجل�سات �إ�ستماع مع �إدارات ال�شركة املختلفة
للتعرف على طبيعة عمل كل منها وعالقتها بالإدارات الأخرى و�أ�سلوب تداول ونقل املعلومات
والتن�سيق والتوا�صل بني الإدارات الذى يحدد فى النهاية �أ�سلوب ومتطلبات تنفيذ العمل ،من
حيث عدد العاملني وو�سائل و�أدوات العمل واملتطلبات الالزمة للتو�سعات امل�ستقبلية للو�صول
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�إىل النتيجة النهائية ،والتى يتم ترجمتها �إىل م�ساحات وعالقات حمددة بني الإدارات املختلفة
لن�صل فى النهاية �إىل برنامج حمدد مطلوب حتقيقه عن طريق الت�صميم للمبنى ،وقد ا�ستغرق
العمل فى �إعداد هذا الربنامج حواىل �ستة �أ�شهر ،كانت خاللها تتم مراجعات ومتابعات من رئي�س
ال�شركة للتحقق من �أن كافة العنا�صر واملتطلبات والعالقات قد مت �أخذها فى االعتبار ،والت�أكد
�أي�ضاً من عدم وجود �أى �إحتمال ملفاج�آت غري م�أخوذة فى االعتبار �أثناء ت�صميم املبنى ليتمكن
امل�صممون من �أداء العمل والإبداع فيه دون �أى معوقات.
اختيار الأر�ض

وبعد �أن مت بنجاح تام �إعداد الربنامج اخلا�ص باملبنى ،وبالتاىل حتديد م�ساحة الأر�ض
املطلوبة لتحقيق متطلبات الربنامج ال تقل م�ساحتها عن ثمانية �آالف مرت مربع ،بد�أت مرحلة
البحث عن الأر�ض املنا�سبة لإقامة املبنى عليها ،بحيث تكون فى منطقة قريبة من معظم عمالء
ال�شركة وبعيدة عن مناطق الإزدحام املرورى وفى نف�س الوقت يكون �سعرها منا�سباً ،وقد مت
بذل جمهود �ضخم فى هذا املجال لالت�صال باجلهات التى ميكن �أن تتوافر لديها مثل هذه
امل�ساحة من الأر�ض ،وفى املناطق التى مت اختيارها وحتديدها بدقة ،لتالئم متطلبات ال�شركة
حتى متكننا من احل�صول على بدائل عديدة مت ا�ستعرا�ضها وتقييمها الختيار الأن�سب منها،
و�أخرياً جنحت ال�شركة فى احل�صول على �أر�ض م�ساحتها ع�شرة �آالف مرت مربع فى �أر�ض معهد
بحوث البرتول مبدينة ن�صر تقع على تقاطع �شارعني رئي�سيني عر�ض كل منهما خم�سون مرتاً
وقد كان للأ�ستاذ د�« .إبراهيم بدران» رئي�س �أكادميية البحث العلمى الف�ضل فى تخ�صي�ص الأر�ض
تقديراً منه لدور «�إنبى» ور�سالتها فى التنمية التكنولوچية القومية ،وبذلك تكللت هذه اخلطوة
بنجا ٍح تا ٍم و�أ�صبح املو�ضوع جاهزاً للم�صممني ليبدعوا فى ت�صميم املبنى.
الت�صميم

جاءت اخلطوة التالية وهى ت�صميم املبنى ،وملا كانت ال�شركة تريد له �أن يكون م�شروعاً رائداً
�سابقاً للفكر املعمارى ال�سائد فى ذلك الوقت ،مت طرح ت�صميم املبنى فى م�سابقة معمارية عاملية بني
كربى املكاتب الإ�ست�شارية املتخ�ص�صة فى املبانى الإدارية حيث �أو�ضحت ال�شركة فى هذه امل�سابقة
�أن الهدف فيها هو احل�صول على ت�صميم متفرد ،ويختلف عن ت�صميمات املبانى التى يتم نقلها
كن�سخ متكررة من املبانى املنت�شرة فى �أوروبـا والواليات املتحدة الأمريكية ،ينبع من روح احل�ضارة
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امل�صرية ويعك�س الطبيعة التكنولوچـية املتطورة ملجال عمل ال�شركة ،وكذلك يحقق اال�ستخدام
الأمثل للم�ساحات بكفاءة عالية ،وقد مت �إي�ضاح هذه املحددات ب�إ�سهاب وو�ضوح فى �شروط امل�سابقة.
ومت ت�شكيل جلنة حتكيم للم�سابقة على �أعلى م�ستوى ،ت�ضم خربات من قيادات ال�شركة و�أ�ساتذة
العمارة بكليات الهند�سة ،وكذلك مت اال�ستعانة باخلربة الأجنبية عن طريق رئي�س الق�سم
املعمارى ب�شركة «بكتل» الأمريكية وقامت هذه اللجنة بتحديد معايري دقيقة و�صارمة للتقييم
ترتكز على �أ�س�س علمية الختيار �أف�ضل ت�صميم للمبنى حيث جاءت النتائج �إىل فوز «مكتب رالف
راب�سون» من ميني�سوتا بالواليات املتحدة الأمريكية� ،إال �أن الفوز كان م�شروطاً بتطوير الواجهات
لتعك�س الطبيعة التكنولوچية لن�شاط عمل ال�شركة وتتوافق مع روح احل�ضارة امل�صرية على مر
الع�صور.
قدم املت�سابق الفائز العديد من بدائل الت�صميم و�صلت �إىل �أكرث من ثالثني بدي ً
ال للواجهات،
�إال �أن اللجنة ر�أت �أنه قد ا�ستنفذ كل ما لديه من موهبة وخربة و�أفكار للو�صول �إىل ال�صورة التى
ترغبها �إدارة ال�شركة دون جدوى .وكان من �أ�سباب الف�شل الرئي�سية البعد املكانى للمعمارى
العاملى عن مكان تنفيذ امل�شروع وبالتاىل غيبة احلوار واالحتكاك اليومى الالزم ،ف�ض ً
ال عن
االفتقار �إىل التفاعل مع البيئة امل�صرية وثرائها الرتاثى والفكرى.
وهنا وحتى ال ي�ضيع مزيد من الوقت قررت �إدارة ال�شركة �إتخاذ القرار اجلرئ والفورى
باختيار �شركة «بركنز �آند ويل» العاملية ب�شيكاغو املتخ�ص�صة فى ت�صميم املبانى الإدارية ،وتر�شيح
«فوى مادي�سكى» املعمارى الرئي�سى ونائب رئي�س ال�شركة ،وهو �أحد �أ�شهر مائة معمارى فى
مدر�سة �شيكاغو لعمارة املبانى الإدارية.
كان فوى موهوباً فى العمارة ،وله �أعمال فذة ومرموقة بالواليات املتحدة الأمريكية مثل
برج «�أموكو» ب�شيكاجو ،كما �أنه �سبق له ت�صميم مبانى �شركة «جابكو» و«هيئة البرتول امل�صرية»
باملعادى ،مما �أتاح له اخلربة الكافية فى �صناعة البناء والت�شييد فى م�صر.
وقد �ساعد على نبوغه ثراء ثقافته التى جمعت بني الن�ش�أة الأوروبية واملمار�سة واالنطالق
فى �أعمال غنية وفذة بالواليات املتحدة الأمريكية ،التى هاجر �إليها فى �سن مبكر .وكان
�شرط هذا الرت�شيح �أن ينتقل «فوى مادي�سكى» �إىل م�صر ،ليتعاي�ش مع ح�ضارتها التاريخية
العريقة ويعاي�ش تطور الفنون املعمارية منذ فجر التاريخ بها �أثناء قيامه بت�صميم املبنى.
كانت حلوله وحماوالته الأوىل ال تتفق مع ال�شخ�صية املطلوبة لهذا املبنى ،ولهذا ال�سبب
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�إىل النتيجة النهائية ،والتى يتم ترجمتها �إىل م�ساحات وعالقات حمددة بني الإدارات املختلفة
لن�صل فى النهاية �إىل برنامج حمدد مطلوب حتقيقه عن طريق الت�صميم للمبنى ،وقد ا�ستغرق
العمل فى �إعداد هذا الربنامج حواىل �ستة �أ�شهر ،كانت خاللها تتم مراجعات ومتابعات من رئي�س
ال�شركة للتحقق من �أن كافة العنا�صر واملتطلبات والعالقات قد مت �أخذها فى االعتبار ،والت�أكد
�أي�ضاً من عدم وجود �أى �إحتمال ملفاج�آت غري م�أخوذة فى االعتبار �أثناء ت�صميم املبنى ليتمكن
امل�صممون من �أداء العمل والإبداع فيه دون �أى معوقات.
اختيار الأر�ض

وبعد �أن مت بنجاح تام �إعداد الربنامج اخلا�ص باملبنى ،وبالتاىل حتديد م�ساحة الأر�ض
املطلوبة لتحقيق متطلبات الربنامج ال تقل م�ساحتها عن ثمانية �آالف مرت مربع ،بد�أت مرحلة
البحث عن الأر�ض املنا�سبة لإقامة املبنى عليها ،بحيث تكون فى منطقة قريبة من معظم عمالء
ال�شركة وبعيدة عن مناطق الإزدحام املرورى وفى نف�س الوقت يكون �سعرها منا�سباً ،وقد مت
بذل جمهود �ضخم فى هذا املجال لالت�صال باجلهات التى ميكن �أن تتوافر لديها مثل هذه
امل�ساحة من الأر�ض ،وفى املناطق التى مت اختيارها وحتديدها بدقة ،لتالئم متطلبات ال�شركة
حتى متكننا من احل�صول على بدائل عديدة مت ا�ستعرا�ضها وتقييمها الختيار الأن�سب منها،
و�أخرياً جنحت ال�شركة فى احل�صول على �أر�ض م�ساحتها ع�شرة �آالف مرت مربع فى �أر�ض معهد
بحوث البرتول مبدينة ن�صر تقع على تقاطع �شارعني رئي�سيني عر�ض كل منهما خم�سون مرتاً
وقد كان للأ�ستاذ د�« .إبراهيم بدران» رئي�س �أكادميية البحث العلمى الف�ضل فى تخ�صي�ص الأر�ض
تقديراً منه لدور «�إنبى» ور�سالتها فى التنمية التكنولوچية القومية ،وبذلك تكللت هذه اخلطوة
بنجا ٍح تا ٍم و�أ�صبح املو�ضوع جاهزاً للم�صممني ليبدعوا فى ت�صميم املبنى.
الت�صميم

جاءت اخلطوة التالية وهى ت�صميم املبنى ،وملا كانت ال�شركة تريد له �أن يكون م�شروعاً رائداً
�سابقاً للفكر املعمارى ال�سائد فى ذلك الوقت ،مت طرح ت�صميم املبنى فى م�سابقة معمارية عاملية بني
كربى املكاتب الإ�ست�شارية املتخ�ص�صة فى املبانى الإدارية حيث �أو�ضحت ال�شركة فى هذه امل�سابقة
�أن الهدف فيها هو احل�صول على ت�صميم متفرد ،ويختلف عن ت�صميمات املبانى التى يتم نقلها
كن�سخ متكررة من املبانى املنت�شرة فى �أوروبـا والواليات املتحدة الأمريكية ،ينبع من روح احل�ضارة
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امل�صرية ويعك�س الطبيعة التكنولوچـية املتطورة ملجال عمل ال�شركة ،وكذلك يحقق اال�ستخدام
الأمثل للم�ساحات بكفاءة عالية ،وقد مت �إي�ضاح هذه املحددات ب�إ�سهاب وو�ضوح فى �شروط امل�سابقة.
ومت ت�شكيل جلنة حتكيم للم�سابقة على �أعلى م�ستوى ،ت�ضم خربات من قيادات ال�شركة و�أ�ساتذة
العمارة بكليات الهند�سة ،وكذلك مت اال�ستعانة باخلربة الأجنبية عن طريق رئي�س الق�سم
املعمارى ب�شركة «بكتل» الأمريكية وقامت هذه اللجنة بتحديد معايري دقيقة و�صارمة للتقييم
ترتكز على �أ�س�س علمية الختيار �أف�ضل ت�صميم للمبنى حيث جاءت النتائج �إىل فوز «مكتب رالف
راب�سون» من ميني�سوتا بالواليات املتحدة الأمريكية� ،إال �أن الفوز كان م�شروطاً بتطوير الواجهات
لتعك�س الطبيعة التكنولوچية لن�شاط عمل ال�شركة وتتوافق مع روح احل�ضارة امل�صرية على مر
الع�صور.
قدم املت�سابق الفائز العديد من بدائل الت�صميم و�صلت �إىل �أكرث من ثالثني بدي ً
ال للواجهات،
�إال �أن اللجنة ر�أت �أنه قد ا�ستنفذ كل ما لديه من موهبة وخربة و�أفكار للو�صول �إىل ال�صورة التى
ترغبها �إدارة ال�شركة دون جدوى .وكان من �أ�سباب الف�شل الرئي�سية البعد املكانى للمعمارى
العاملى عن مكان تنفيذ امل�شروع وبالتاىل غيبة احلوار واالحتكاك اليومى الالزم ،ف�ض ً
ال عن
االفتقار �إىل التفاعل مع البيئة امل�صرية وثرائها الرتاثى والفكرى.
وهنا وحتى ال ي�ضيع مزيد من الوقت قررت �إدارة ال�شركة �إتخاذ القرار اجلرئ والفورى
باختيار �شركة «بركنز �آند ويل» العاملية ب�شيكاغو املتخ�ص�صة فى ت�صميم املبانى الإدارية ،وتر�شيح
«فوى مادي�سكى» املعمارى الرئي�سى ونائب رئي�س ال�شركة ،وهو �أحد �أ�شهر مائة معمارى فى
مدر�سة �شيكاغو لعمارة املبانى الإدارية.
كان فوى موهوباً فى العمارة ،وله �أعمال فذة ومرموقة بالواليات املتحدة الأمريكية مثل
برج «�أموكو» ب�شيكاجو ،كما �أنه �سبق له ت�صميم مبانى �شركة «جابكو» و«هيئة البرتول امل�صرية»
باملعادى ،مما �أتاح له اخلربة الكافية فى �صناعة البناء والت�شييد فى م�صر.
وقد �ساعد على نبوغه ثراء ثقافته التى جمعت بني الن�ش�أة الأوروبية واملمار�سة واالنطالق
فى �أعمال غنية وفذة بالواليات املتحدة الأمريكية ،التى هاجر �إليها فى �سن مبكر .وكان
�شرط هذا الرت�شيح �أن ينتقل «فوى مادي�سكى» �إىل م�صر ،ليتعاي�ش مع ح�ضارتها التاريخية
العريقة ويعاي�ش تطور الفنون املعمارية منذ فجر التاريخ بها �أثناء قيامه بت�صميم املبنى.
كانت حلوله وحماوالته الأوىل ال تتفق مع ال�شخ�صية املطلوبة لهذا املبنى ،ولهذا ال�سبب
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فوى مادي�سكى وم�صطفى الرفاعى وماهر كامل
عجز فى البداية عن اخلروج بالت�صور املعمارى الذى ير�ضينا ،حتى �أنه اتخذ عدة مرات قراراً
بالعودة �إىل الواليات املتحدة الأمريكية والتخلى عن هذه املهمة� ،إال �أنه مت �إقناعه مبوا�صلة
العمل وا�ستيعاب العمارة امل�صرية وح�ضارتها ،فقرر خو�ض غمار هذا التحدى �إىل �أن حقق فى
النهاية الغاية املطلوبة ،وقد ا�ستغرق ذلك منه �سبعة �شهور فى م�صر بد ًال من ثالثة �شهور كان
خمططاً �أن ينجز عمله فيها ،وقد حتقق هذا ب�سبب ال�شرط الذى و�ضعناه فى البداية وهو �أن
يتم العمل فى م�صر و�أن يعاونة فريق عمل م�صرى يتعلم منه وير�شده فى ذات الوقت.
وعندما حتقق الت�صميم احلاىل كان «مادي�سكى» �أ�سعد النا�س بنجاحه فى حتقيق هذا العمل
الفريد الذى مل ي�سبق له �أن �أتى مبثله وكان فخوراً به حتى �أنه  -وفى �إحدى زياراته للقاهرة بعد
�إن�شاء املبنى � -شوهد يطري فى الهواء فرحاً بهذا العمل الرائع وهو يتفقده.
منحى حديثاً للعمارة الإقليمية فبالرغم من
ولقد جاء ت�صميم مبنى �شركة «�إنبى» ليكون
ً
ا�ست�شعارنا للجذور التاريخية والثقافية فى جنبات املبنى� ،إال �أنه جتاوز هذا احلد ليخطو نحو
احلداثة �سواء فى املواد امل�ستخدمة فى البناء �أو طرق التنفيذ.
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بالعودة �إىل الواليات املتحدة الأمريكية والتخلى عن هذه املهمة� ،إال �أنه مت �إقناعه مبوا�صلة
العمل وا�ستيعاب العمارة امل�صرية وح�ضارتها ،فقرر خو�ض غمار هذا التحدى �إىل �أن حقق فى
النهاية الغاية املطلوبة ،وقد ا�ستغرق ذلك منه �سبعة �شهور فى م�صر بد ًال من ثالثة �شهور كان
خمططاً �أن ينجز عمله فيها ،وقد حتقق هذا ب�سبب ال�شرط الذى و�ضعناه فى البداية وهو �أن
يتم العمل فى م�صر و�أن يعاونة فريق عمل م�صرى يتعلم منه وير�شده فى ذات الوقت.
وعندما حتقق الت�صميم احلاىل كان «مادي�سكى» �أ�سعد النا�س بنجاحه فى حتقيق هذا العمل
الفريد الذى مل ي�سبق له �أن �أتى مبثله وكان فخوراً به حتى �أنه  -وفى �إحدى زياراته للقاهرة بعد
�إن�شاء املبنى � -شوهد يطري فى الهواء فرحاً بهذا العمل الرائع وهو يتفقده.
منحى حديثاً للعمارة الإقليمية فبالرغم من
ولقد جاء ت�صميم مبنى �شركة «�إنبى» ليكون
ً
ا�ست�شعارنا للجذور التاريخية والثقافية فى جنبات املبنى� ،إال �أنه جتاوز هذا احلد ليخطو نحو
احلداثة �سواء فى املواد امل�ستخدمة فى البناء �أو طرق التنفيذ.
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كان التحدى الأكرب بعد اكتمال ت�صميم املبنى هو اختيار املقاول الذى يقوم بتنفيذه ،حيث مت
طرح العطاء فى مناق�صة حمدودة بني ال�شركات املتخ�ص�صة فى مثل هذه النوعية من الأعمال
لنتمكن من احل�صول على �أقل �سعر لبنائه ،وفى نف�س الوقت التحقق من �إمكانية تنفيذ املبنى
فى املوعد الزمنى املحدد له وب�أعلى جودة وفى حدود امليزانية املحددة له.

قبل �شركة «كو�ستني» واختيار الأف�ضل منهم وقد كانت اال�سرتاتيـچـية املحددة منذ البدء فى
التنفيذ هى �أنه ال تهاون فى اجلودة ،وال جتاوز للربنامج الزمنى ،وال جتاوز ملوازنة امل�شروع،
ومت الإتفاق على �أن يتم ت�شييد املبنى فى � 21شهراً رغم ت�أكيد اخلرباء ،ومنهم مدير ال�شئون
الهند�سية ب�شركة «بكتل» ،با�ستحالة �إن�شاء مثل هذا املبنى فى �أقل من � 24شهرا.

امل�شكلة الكربى التى كانت تواجهنا فى ذلك الوقت �أن كافة امل�شروعات امل�شابهة والتى مت
�إقامتها فى م�صر فى تلك الآونة كانت تعانى من م�شكلتني �أ�سا�سيتني هما الت�أخري فى اجلدول
الزمنى للم�شروع وجتاوز املوازنة املحددة له ،حيث كان هذا �أمراً �شائعاً فى كافة م�شروعات البناء
والت�شييد فى تلك احلقبة.

ومن �أجل حتقيق هذه اال�سرتاتيجية مت �إختيار وتوظيف �أهل اخلربة من الواليات املتحدة
الأمريكية ال�ستكمال ما هو مطلوب لفريق عمل املالك امل�شرف على امل�شروع والذى و�صل عدد
�أفراده �إىل ثمانية ع�شر فرداً.

وقد �أيد ذلك �أراء كافة اخلرباء الذين مت ا�ست�شارتهم فى هذا ال�ش�أن وكذلك مراجعتنا للعديد
من امل�شروعات التى مت تنفيذها فى فرتة الع�شر �سنوات ال�سابقة لإن�شاء هذا املبنى� .أ�ضف �إىل
ذلك �أن توقيت �إن�شاء املبنى واكب نف�س توقيت حظر �إ�سترياد كافة مواد البناء والإن�شاء من
اخلارج ،الأمر الذى �أ�ضاف عقبة �إ�ضافية ت�صعب املهمة لإجناز العمل باجلودة املطلوبة ،وفى
الوقت املحدد له وب�أقل تكلفة ممكنة.
وبعد درا�سات م�ستفي�ضة لتقييم العرو�ض واملقاولني و�إمكانياتهم الفنية وحتديد جوانب
القوة وال�ضعف لكل منهم وقع االختيار على «ال�شركة الهند�سية للإن�شاء والتعمري» حيث كان
�سعرها فى حدود املوازنة املحددة للم�شروع ،وفى نف�س الوقت كان �أقل الأ�سعار املقدمة ،مع
�ضرورة تدعيم جهاز �إدارة امل�شروع
للمقاول باخلربة الأجنبية التى
تغطى بع�ض نقاط ال�ضعف عنده
من �شركة «كو�ستني» العاملية ،وقد مت
اختيار طاقم �إدارة امل�شروع من �شركة
»كو�ستني» بعناية فائقة ،حتى �أن رئي�س
�شركة «�إنبى» توقف فى لندن ،فى
طريقه ملهمة عمل بالواليات املتحدة
الأمريكية ،لعمل مقابالت �شخ�صية
مع �أفراد طاقم الإدارة املر�شحني من
مبنى �إن ـ ــبى حتت الإن�شاء
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ومل تكن جمريات التنفيذ بال�سهولة التى يتم بها تنفيذ امل�شروعات التقليدية  ،فقد كان
لتعظيم حجم املواد واملنتجات املحلية مع الت�صميم على الو�صول بها �إىل مظهر ح�ضارى ،وجوده
تواكب املنتجات العاملية انعكا�ساً �إيجابياً وتطبيقاً مبكراً لتطوير وحتديث ال�صناعة امل�صرية،
وا�ستلزم جمهوداً �شاقاً فى عمليات التو�صيف والت�صميم بالتفا�صيل متناهية الدقة ،وعمل
االختبارات املعملية التى مل تتم من قبل فى �سوق البناء فى م�صر.
ففى جمال ت�صنيع الأخ�شاب والأثاث واملوكيت ا�ستطعنا �إنتاج ذات املنتجات التى تنتجها
امل�صانع الأمريكية فى م�صانعنا امل�صرية ،وت�ضمن ذلك دعوة بع�ض امل�شرفني على �صناعة وحدات
خاليا العمل « »Work Stationsبكارولينا ال�شمالية لتعليم ال�صناع فى م�صر تكنولوچيا ت�صنيع
هذا املنتج اجلديد علينا ،كذلك ت�شاورنا مع �شركة «ديبونت» �أ�شهر منتجى الألياف ال�صناعية
بالواليات املتحدة الأمريكية لتحديد �أف�ضل املوا�صفات التى تنتجها ال�شركة لل�سجاد املوكيت،
الذى يتحمل اخلدمة ال�شاقة ومت �إنتاجها مبعرفتها ليتم ن�سجها مب�صانع (الن�ساجون ال�شرقيون)
طبقاً للت�صميمات التى �أعدت خ�صي�صا لها ،وجاء كل هذا بنتائج باهرة وبتكلفة متميزة.
كذلك مت ا�ستخدام اخلرباء الأجانب للإ�شراف ،وتدريب العمالة امل�صرية على �أعمال
الأر�ضيات الرتاتزو والقواطيع والأ�سقف اجلب�سية والرتكيب امليكانيكى للرخام واجلرانيت ،ومن
الظواهر الالفتة للنظر فى �إجناز هذا امل�شروع تعدد اجلن�سيات امل�ساهمة فى �إجنازه بني م�صرى
و�أمريكى و�إجنليزى و�أملانى وفرن�سى وبرتغاىل الذى من �ش�أنه �إثراء العملية نظراً لتعدد وتنوع
خربات واجتاهات تكنولوچـيا البناء ،والتى مت تبادلها بني خمتلف اجلن�سيات� ،إ�ضافة �إىل ذلك مت
�إ�ستخدام احلوائط الزجاجية فى اجلدار اخلارجى للمبنى مبوا�صفات مل تطبق فى م�صر من
قبل ،و�ضعتها �شركة «كاونيري» الأمريكية ،وهى من �أ�شهر ال�شركات العاملية فى هذا املجال ،حيث
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كان التحدى الأكرب بعد اكتمال ت�صميم املبنى هو اختيار املقاول الذى يقوم بتنفيذه ،حيث مت
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لنتمكن من احل�صول على �أقل �سعر لبنائه ،وفى نف�س الوقت التحقق من �إمكانية تنفيذ املبنى
فى املوعد الزمنى املحدد له وب�أعلى جودة وفى حدود امليزانية املحددة له.
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الهند�سية ب�شركة «بكتل» ،با�ستحالة �إن�شاء مثل هذا املبنى فى �أقل من � 24شهرا.

امل�شكلة الكربى التى كانت تواجهنا فى ذلك الوقت �أن كافة امل�شروعات امل�شابهة والتى مت
�إقامتها فى م�صر فى تلك الآونة كانت تعانى من م�شكلتني �أ�سا�سيتني هما الت�أخري فى اجلدول
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�ضرورة تدعيم جهاز �إدارة امل�شروع
للمقاول باخلربة الأجنبية التى
تغطى بع�ض نقاط ال�ضعف عنده
من �شركة «كو�ستني» العاملية ،وقد مت
اختيار طاقم �إدارة امل�شروع من �شركة
»كو�ستني» بعناية فائقة ،حتى �أن رئي�س
�شركة «�إنبى» توقف فى لندن ،فى
طريقه ملهمة عمل بالواليات املتحدة
الأمريكية ،لعمل مقابالت �شخ�صية
مع �أفراد طاقم الإدارة املر�شحني من
مبنى �إن ـ ــبى حتت الإن�شاء
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امل�صانع الأمريكية فى م�صانعنا امل�صرية ،وت�ضمن ذلك دعوة بع�ض امل�شرفني على �صناعة وحدات
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متيزت هذه احلوائط بقدرتها الفائقة على العزل احلرارى وال�صوتى ومقاومة �أ�شعة ال�شم�س،
وفى نف�س الوقت ت�سمح بدخول ال�ضوء الطبيعى �إ�ضافة �إىل جمالها و�شكلها الع�صرى .وجدير
بالذكر �أن هذه احلوائط  -والتى ت�شتمل على �أكرث من ثالثة �آالف قطعة من الألواح الزجاجية -
مل تت�أثر بزلزال �أكتوبر 1992م ،وكذلك مل يت�أثر الهيكل اخلر�سانى للمبنى وامل�شيد من اخلر�سانة
الظاهرة لأن املبنى م�صمم ملقاومة ت�أثري الزالزل.
وقد مت تنفيذ هذا املبنى ب�أقل تكلفة مقارنة باملبانى املثيلة ،مثل مبنى «هيئة البرتول» و�شركة
«جابكو» وكذلك مبنى �شركة «برتول بالعيم».
وكان �أحد �أ�سباب جناح امل�شروع �أن مالك امل�شروع �شركة هند�سية متتلك قدرات عاملية فى
جمال �إدارة ومراقبة امل�شروعات والتفتي�ش على التنفيذ والتحقق من اجلودة وقد �شارك فى �إدارة
هذا امل�شروع عدد من اخلرباء الأجانب منهم الأمريكى «عاقل قاهرة» ،وهو �إ�سم غريب اختاره
لنف�سه عند �إ�سالمه ،وهو مل يعتنق اال�سالم فى م�صر بل اعتنقه قبل جميئة ،رمبا بالواليات
املتحدة الأمريكية� ،أو خالل عمله بال�سعودية ،حيث كان ميلك قدرات فنية فريدة غري متاحة
لدى امل�صريني وكان حما�سه للم�شروع و�سعادته بوجوده فى م�صر وفى جمتمع �إنبى كبرياً وعمل
بتفانٍ و�إخال�ص ،ون�شر مقالة جيدة عن املبنى فى جملة ميمار العاملية ،التى ت�صدر عن م�ؤ�س�سة
�أغاخان ،وكان عمله الرئي�سى قيادة �أعمال الت�أكد من جودة التنفيذ ومعاونة املقاول والإ�شراف.
كما تخرج من هذا امل�شروع �شباب اكت�سبوا خربة فريدة جعلت منهم كوادر راقية حققت ذاتها
فى املجال الهند�سى فى تكنولوچـيا امل�شروعات الكربى مثل املهند�س «ماهر كامل» مدير �إدارة
الهند�سة املدنية فى ذلك الوقت ،والع�ضو املنتدب ل�شركة «�إمياك مر�سى علم» للتنمية ال�سياحية
واال�ستثمار العمرانى حالياً ،والذى قاد ومثل ال�شركة فى متابعة �أعمال الت�صميمات و�إدارة
التنفيذ وكذلك املهند�س املعمارى «يا�سر عا�صم» ،وهو ال�شريك املت�ضامن حاليا ل�شركة «لوك
بافليون انرتنا�شيونال» لال�ست�شارات املعمارية والهند�سية والتى تعمل داخل وخارج جمهورية
م�صر العربية وغريهم كثري يعجز احليز عن ذكرهم.
ولقد كان للتخطيط اجليد ،الذى �أُ ُت ِب َع فى تنفيذ هذا امل�شروع من ح�سن اختيار املقاول والت�أكد
من قدرته على �إجناز العمل واختيار الإدارة الأجنبية التى تعاونه فى امل�شروع ،وكذلك االختيار
اجليد لطاقم الإدارة والإ�شراف من قبل املالك الأثر الفعال فى تدارك اخلط�أ قبل وقوعه
وحتقيق الربنامج الزمنى التعاقدى بدون �أى ت�أخري حيث مت التنفيذ فى � 21شهراً ،وكذلك مت
�إجناز امل�شروع بذات ال�سعر ال�شامل التعاقدى وبدون �أى �أوامر تغيري ،واحتفظ ب�صورته اجلميلة
ووجاهته بعد م�ضى �ستة ع�شر عاماً على �إن�شائه.
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مـوا�صـفــــات الـمــبـنــى
اعتمد املبنى فى ت�صميمه على االمتداد الأفقى ،بالإ�ضافة �إىل الب�ساطة التى ت�ؤدى �إىل التناغم
بني امل�ساحات والأحجام وان�سيابية احلركة والتنا�سق ،والتوا�صل بني �أدواره املختلفة وتوظيفها
لتحقق �سهولة ان�سياب العمل واال�ستغالل الأمثل للم�ساحات.
كما مت االعتماد على العنا�صر الإن�شائية للمبنى وتوظيفها معمارياً ،لتربز ال�شكل املتوافق
مع البعد احل�ضارى وطبيعة الن�شاط التكنولوچى لل�شركة املطلوب �إظهاره والظروف البيئية
واملناخية ال�سائدة وكذلك ا�ستخدام عنا�صر بيئية تتميز ب�شكلها اجلماىل و�سهولة �صيانتها
وقدرتها على البقاء ملدد زمنية طويلة.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،فقد �أُدخِ َل فى املبنى نظاماً حديثاً للتحكم الآىل فى الأنظمة
الكهروميكانيكية وامل�صاعد و�أنظمة مكافحة احلريق والأمن ومكافحة االقتحام ودوائر املراقبة
التلفزيونية والإذاعة الداخلية ونظام الإ�ضاءة اخلا�ص بحاالت الطوارئ.
وقد كانت هناك �أعمال رائدة بالن�سبة ل�صناعة الت�شييد فى م�صر مت �إدخالها فى هذا البند
مثل:
 ا�ستخدام الزجاج املزدوج احلرارى الذى يعك�س حرارة ال�شم�س وي�سمح مبرور الإ�ضاءةالطبيعية للمبنى.
 ا�ستخدام فوا�صل �ألومنيوم للواجهات مطليه مبادة البوىل فينيل فلورايد  PVFوالتى لهاالقدرة الفائقة على مقاومة احلرارة والأ�شعة فوق البنف�سجية والرطوبة واخلد�ش.
 ا�ستخدام وحدات خاليا العمل امل�صنوعة من اخل�شب واملك�سوة بالقما�ش املقاوم للحريق،والتى مت اقتبا�سها من �أنظمة مماثلة م�ستخدمة فى الواليات املتحدة الأمريكية.
 اال�ستفادة من كفاءة العامل امل�صرى فى التعامل مع ت�صنيع وت�شغيل الأخ�شاب وذلك فىت�صنيع خاليا العمل والت�شكيالت اجلمالية للأ�سقف وامل�شربيات املوجودة فى البهو املثمن،
وت�صنيع الأبواب التى لها قدرة على مقاومة احلريق ملدة �ساعتني.
 ا�ستخدام املوكيت املقاوم للحريق وامل�صنوع من الألياف ال�صناعية ،التى مت حتديد موا�صفاتهابالت�شاور مع �شركة «ديبونت» الأمريكية؛ �أ�شهر ال�شركات املنتجه لهذه الألياف ال�صناعية.
 ا�ستخدام جما ٍر للكابالت �أ�سفل املوكيت  Under Floor Trunkingب�أ�سلوب يعطىمرونة كبرية فى �صيانة هذه الكابالت ،وعمل �أى تعديالت فى خمارج الكهرباء واالت�صاالت،
عند عمل �أى تعديل فى توزيع خاليا العمل باملبنى.
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ومن �أهم موا�صفات املبنى �أي�ض ًا:

 ا�ستخدام احلوائط الزجاجية ب�ألوان خمتلفة من الف�ضى والرمادى والأزرق والذهبى فىالواجهات املختلفة بتوزيع يتوافق مع انعكا�س �أ�شعة ال�شم�س لالجتاهات الأ�صلية املختلفة.
 االعتماد على بهو طويل فى و�سط املبنى ،وبهو مثمن فى نهاية املبنى لي�سمحا بتغلغلالإ�ضاءة الداخلية لكافة جنبات املبنى.

3

 ا�ستخدام القواطيع والأ�سقف اجلب�سية املعزولة فى حوائط و�أ�سقف املبنى لقدرتها العاليةعلى مقاومة احلريق و�سهولة التعامل معها عند عمل �أى تعديالت فى امل�ساحات الداخلية
للمبنى.
 التباين فى �شكل الواجهات لتتالءم مع اجلهات الأ�صلية للمبنى ،مع املحافظة على تنا�سقهذه الواجهات بع�ضها البع�ض لت�ضمن �شك ً
ال جمالياً للمبنى يعطيه �شخ�صيته املتميزه التى
جتعله متفرداً عن املبانى الأخرى.
ومن الالفت للنظر �أنه ،وبعد مرور �أكرث من خم�سة ع�شر عاماً على �إن�شاء هذا املبنى ف�إنه
الزال يحتفظ برونقه الوا�ضح� ،سواء فى �ضوء النهار� ،أو عند �إ�ضاءته لي ً
ال حتى �أن الكثري من
الذين ي�شاهدونه لأول مرة يظنون �أنه قد مت ت�شييده حديثـ ـاً ،وهذا ما جعل املبنى من �أهم
العالمات املميزة للمنطقة املوجود بها.

بع�ض هذه ال�صور م�أخوذة عن مقال كتبه «عاقل قاهرة» فى جملة ( )MIMARالتى
ت�صدر فى بو�سطن بالواليات املتحدة (عدد رقم  38بتاريخ مار�س )1991
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املنور ال�سماوى ثمانى الأ�ضالع والأعمدة
النافورة �أ�سفل املنور الثمانى
املنور ال�سماوىللبهو الرئي�سى
م�ستوى علوى فى ذات البهو
املدخل الرئي�سى
املدخل الغربى
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مقابلة �صحفية مع م�صمم مبنى �إنـــبى الـجديد
فوى مادي�سكى
املبنى يعرب عن مكانة ال�شركة ودورها الرائد فى جمال
التكنولوچيا.
قام املهند�س فوى مادي�سكى امل�صمم املعمارى ملبنى �إنبى
اجلديد بزيارة تفقدية للمبنى مبنا�سبة قرب االنتهاء
من ت�شييد املبنى.
ويحظى م�سرت مادي�سكى نائب رئي�س �شركة «بركينز
�أند ويل» الأمريكية ،التى و�ضعت الت�صميم املعمارى
للمبنى اجلديد ،ب�سمعة رفيعة فى جمال الت�صميمات
املعمارية مل�شروعات عديدة داخل الواليات املتحدة
م�صمم مبنى �إنبى فوى مادي�سكى الأمريكية وخارجها ،وهو حا�صل على ماج�ستري
الهند�سة املعمارية من جامعة وار�سو عام 1962م.
وفى خالل الزيارة التى قام بها م�سرت مادي�سكى لـم�شروع مبنى « إ�ن ــبى� ،أجرت معه «ن�شرة �إن ــبى
الإخبارية» هذا احلوار حول املراحل والظروف التى مر بها بناء املبنى:
�س :هل مت تنفيذ جميع الت�صميمات املعمارية للمبنى طب ًقا للموا�صفات التى مت حتديدها؟
ج :مت تنفيذ جميع الت�صميمات التى و�ضعت للمبنى ،وذلك بف�ضل اجلهد الدائب ملهند�سى �إنبى
والإ�شراف الفعال على الأعمال فى موقع البناء ،و�إننى �أعترب هذا النجاح �إجنازاً طيباً ل�شركة
�إنبى وقطاع البرتول فى م�صر.
�س :ما هى جتربتكم فى العمل مع �إنبى من خالل هذا امل�شروع؟
ج :فى الواقع �إننى مل �أقابل عمي ً
ال مثلكم ،حيث �أن اندماجكم الكامل فى �أعمال الت�صميم،
ورغبتكم امللحة فى �إقامة مبنى على م�ستوى رفيع ،و�إ�شرافكم املمتاز على العمل فى املوقع،
�سي�ؤدى بالت�أكيد �إىل �إمتام هذا امل�شروع بنجاح.
�س :لقد مت ت�صميم املبنى ح�سب املوا�صفات العاملية ،فما هى �أوجه االختالف بينه وبني الت�صميمات
املماثلة فى الغرب؟
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ج :من وجهة نظرى ف�إن وجه االختالف هو وقوع مبنى �إنبى فى مدينة القاهرة حيث تعك�س
فل�سفة الت�صميم للمبنى خ�صائ�ص معينة تتمثل فى �أنه مركز ع�صرى متكامل للتكنولوچـيا،
يتالءم متاماً مع البيئة واحل�ضارة امل�صرية ،بالإ�ضافة �إىل �أنه يت�ضمن عنا�صر من م�صر
الفرعونية ومن احل�ضارتني الإ�سالمية واملعا�صرة.
�س :ما هى جتربتكم ال�شخ�صية مع ت�صميم املبنى؟
ج :لقد كانت جتربة متميزة� ،سعدت فيها بالعمل معكم خا�صة و�أنها تتطلب دمج عمارة املا�ضى
بلغة الع�صر.
�س :ما هى �أوجه املقارنة بني مبنى �إنبى واملبانى الأخرى احلديثة؟
ج :من ال�صعب املقارنة ،لأن مبنى �إنبى لي�س تقليداً لأى مبنى ،فهو مبنى فريد مميز ،حيث �شُ ِّي َد
املبنى بهدف �إقامة بيئة فريدة تالئم احتياجات العاملني بها ،ولت�ؤكد املكانة التى تتمتع بها
�إنبى باعتبارها ع�ضواً فى املجتمع الهند�سى العاملى ،وتعك�س القيمة والإمكانات احلقيقية لإحدى
�شركات قطاع البرتول امل�صرى املتخ�ص�صة فى �أعمال الت�صميم والنواحى الهند�سية.
�س :كيف ا�ستطاعت املواد والعمالة املحلية �أن حتقق م�ستويات اجلودة العاملية فى ت�شييد املبنى
اجلديد؟
ج :ب�صفة عامة يعترب الأداء حتى الآن مر�ضياً جداً� ،أما التقييم الدقيق للأداء فيمكن حتديده
بعد �إمتام امل�شروع ،عندما يبد�أ الت�شغيل بالكامل بالنظم امليكانيكية وكافة اخلدمات الأخرى ،و�إذا
حكمت مبا �أراه الآن �أ�ستطيع القول �أن البناء يتقدم بدرجة كبرية من اجلودة.
�س :ما هو تقييمكم ملبنى �إنبى بالن�سبة ملجموعة املبانى التى قمت بت�صميمها من قبل؟
ج :ي�أتى تقييم مبنى «�إنبى» فى مقدمة الأعمال العالية امل�ستوى ،والتى قمت بت�صميمها حتى الآن.
وقد �أخذنا فى االعتبار عند الت�صميم �أهمية �أن يتالءم املبنى مع البيئة املقام فيها .و�سيتبني لكم
�أن عن�صر التوا�صل املوجود فى الت�صميم ،مع ا�ستخدام مواد البناء املحلية ،والتكامل القائم بني
الهيكل الإن�شائى واخل�صائ�ص اجلمالية للمبنى ،كل ذلك �سي�سهم فى النهاية ،فى �إجناز مبنى
متميز ،يتالءم مع الو�ضع اخلا�ص ب�شركتكم وتخ�ص�صها وروح ح�ضارتكم.
�أجرى احلوار
�أ .حممد �شوقى
اخ�صائى تدريب رئي�سى
نوفمرب 1989
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وفى خالل الزيارة التى قام بها م�سرت مادي�سكى لـم�شروع مبنى « إ�ن ــبى� ،أجرت معه «ن�شرة �إن ــبى
الإخبارية» هذا احلوار حول املراحل والظروف التى مر بها بناء املبنى:
�س :هل مت تنفيذ جميع الت�صميمات املعمارية للمبنى طب ًقا للموا�صفات التى مت حتديدها؟
ج :مت تنفيذ جميع الت�صميمات التى و�ضعت للمبنى ،وذلك بف�ضل اجلهد الدائب ملهند�سى �إنبى
والإ�شراف الفعال على الأعمال فى موقع البناء ،و�إننى �أعترب هذا النجاح �إجنازاً طيباً ل�شركة
�إنبى وقطاع البرتول فى م�صر.
�س :ما هى جتربتكم فى العمل مع �إنبى من خالل هذا امل�شروع؟
ج :فى الواقع �إننى مل �أقابل عمي ً
ال مثلكم ،حيث �أن اندماجكم الكامل فى �أعمال الت�صميم،
ورغبتكم امللحة فى �إقامة مبنى على م�ستوى رفيع ،و�إ�شرافكم املمتاز على العمل فى املوقع،
�سي�ؤدى بالت�أكيد �إىل �إمتام هذا امل�شروع بنجاح.
�س :لقد مت ت�صميم املبنى ح�سب املوا�صفات العاملية ،فما هى �أوجه االختالف بينه وبني الت�صميمات
املماثلة فى الغرب؟
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ج :من وجهة نظرى ف�إن وجه االختالف هو وقوع مبنى �إنبى فى مدينة القاهرة حيث تعك�س
فل�سفة الت�صميم للمبنى خ�صائ�ص معينة تتمثل فى �أنه مركز ع�صرى متكامل للتكنولوچـيا،
يتالءم متاماً مع البيئة واحل�ضارة امل�صرية ،بالإ�ضافة �إىل �أنه يت�ضمن عنا�صر من م�صر
الفرعونية ومن احل�ضارتني الإ�سالمية واملعا�صرة.
�س :ما هى جتربتكم ال�شخ�صية مع ت�صميم املبنى؟
ج :لقد كانت جتربة متميزة� ،سعدت فيها بالعمل معكم خا�صة و�أنها تتطلب دمج عمارة املا�ضى
بلغة الع�صر.
�س :ما هى �أوجه املقارنة بني مبنى �إنبى واملبانى الأخرى احلديثة؟
ج :من ال�صعب املقارنة ،لأن مبنى �إنبى لي�س تقليداً لأى مبنى ،فهو مبنى فريد مميز ،حيث �شُ ِّي َد
املبنى بهدف �إقامة بيئة فريدة تالئم احتياجات العاملني بها ،ولت�ؤكد املكانة التى تتمتع بها
�إنبى باعتبارها ع�ضواً فى املجتمع الهند�سى العاملى ،وتعك�س القيمة والإمكانات احلقيقية لإحدى
�شركات قطاع البرتول امل�صرى املتخ�ص�صة فى �أعمال الت�صميم والنواحى الهند�سية.
�س :كيف ا�ستطاعت املواد والعمالة املحلية �أن حتقق م�ستويات اجلودة العاملية فى ت�شييد املبنى
اجلديد؟
ج :ب�صفة عامة يعترب الأداء حتى الآن مر�ضياً جداً� ،أما التقييم الدقيق للأداء فيمكن حتديده
بعد �إمتام امل�شروع ،عندما يبد�أ الت�شغيل بالكامل بالنظم امليكانيكية وكافة اخلدمات الأخرى ،و�إذا
حكمت مبا �أراه الآن �أ�ستطيع القول �أن البناء يتقدم بدرجة كبرية من اجلودة.
�س :ما هو تقييمكم ملبنى �إنبى بالن�سبة ملجموعة املبانى التى قمت بت�صميمها من قبل؟
ج :ي�أتى تقييم مبنى «�إنبى» فى مقدمة الأعمال العالية امل�ستوى ،والتى قمت بت�صميمها حتى الآن.
وقد �أخذنا فى االعتبار عند الت�صميم �أهمية �أن يتالءم املبنى مع البيئة املقام فيها .و�سيتبني لكم
�أن عن�صر التوا�صل املوجود فى الت�صميم ،مع ا�ستخدام مواد البناء املحلية ،والتكامل القائم بني
الهيكل الإن�شائى واخل�صائ�ص اجلمالية للمبنى ،كل ذلك �سي�سهم فى النهاية ،فى �إجناز مبنى
متميز ،يتالءم مع الو�ضع اخلا�ص ب�شركتكم وتخ�ص�صها وروح ح�ضارتكم.
�أجرى احلوار
�أ .حممد �شوقى
اخ�صائى تدريب رئي�سى
نوفمرب 1989
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Ö©°ûdG áaÉ≤K ≈∏Y kÉ°SÉ«b á©«aQ áaÉ≤ãH ø©àªàj øch ,ájô°üæ©dG áLQód á«fÉeô˝dÉH QGõàY’ÉH
¢SÉªëH ø©àªàj ,iô°üŸG ™ªàéŸG ≈a êÉeóf’G øe ø¡©æÁ ø¡FÉjÈc ,âbƒdG ∂dP ≈a iô°üŸG
ídÉ°üd á«°Sƒ°SÉ÷ÉH πª©J âfÉc å«M øgGóMEG ∫É≤àYG ¤EG ôeC’G π°Uhh ,ájRÉædGh ô∏à¡d ójó°T
ø¡fCG ’EG ,AÉØ∏◊G •ƒ£N ∞∏N Gƒ£p≤°SoG øjòdG ,¿ÉŸC’G Oƒæ÷G É¡à«H ≈a ihCÉJh ≈fÉŸC’G ¢û«÷G
.äGQÉ¡ŸGh ¥hòdÉH ø©àªàj ,äGõ«ªàe äƒ«H äÉHQ øc
á«bô°ûdÉH ≈YÉaôdG á∏FÉY ÒÑc z≈YÉaôdG ±QÉY ∂H ¿ÉªãY{ i’GÒeC’G iódGƒd ióL ¿Éc
π°†ØdÉH ™«ª÷G ¬d øjójh ,Ö``LGh ¬eGÎMGh ,´É£e √ô``eCG ,™«ªé∏d ájƒHC’G á«°üî°ûdG πãÁ
¿Éc ¬fCG ºZôa ,¬JÉah Ωƒj ≈àM ó«©H óM ¤EG ájôµ°ù©dG ¬JÉ«ëH kGôKCÉàe ¿Éch .ΩGÎM’Gh áYÉ£dGh
¿GOƒ°ù∏d kÉÑ ¿Éch ,á°UÉÿG ¬JÉ«M ≈a kÉ£Ñ°†æe ,¬YÉÑW ≈a kÉeQÉ°U ¿Éc ¬fEÉa ,™«ª÷G ≈∏Y ƒæëj
¿GOƒ°ùdG á∏ªM ≈a ¬cGÎ°TG ºZQ ¿É°†eQ ô¡°T ≈a á°UÉN ,¬dõæe ≈a º¡Ø«°†à°ùj ,¿GOƒ°ùdG πgCGh
¿ÉeQO ΩCG øe √OGƒL ≈∏Y äGÎeƒ∏«µdG äÉÄe ™£bh óªM ƒHCG íàa OÉb å«M ,õ«∏‚E’G IOÉ«b â–
óbh .¿GOƒ°ùdG πgCG ÚH √GôcPh ¬à«°üî°Th ¬æjƒµJ ≈a ÒÑc ôKCG ∂dòd ¿Éch .¿ÉaOôch QƒaQGO ¤EG
¿Éc iòdGh ,ájQƒ¡ªé∏d kÉ°ù«FQ ó©H Éª«a QÉ°U iòdG zÖ«‚ óª{ ≈°TÉHRƒ«dG ¬JôeEG â– πªY
.ƒ«dƒj IQƒK ìÉéæd kGÒãc ó©°Sh ¬æ°SÉ ôcòjh ¬Ñëj ióL
≈a ¿ƒfÉ≤dG ¢``SQO ,á«°ùfôØdG IQÉ°†◊ÉH kGôKCÉàe zøjóHÉY ∂H ßaÉM{ ≈JódGƒd ióL ¿Éc
¬cÓeCG äóàeG ,AGÌdG ™°SGh ¢ùÑ∏ŸG ≥«fCG ,ábÓ£H á«°ùfôØdG çóëàj ,¢ùjQÉÑH ¿ƒHQƒ°ùdG á©eÉL
√Ò¨c ¿ÉæÑd hCG É°ùfôØH á«Ø«°üdG IRÉLC’G ≈°†≤j kÉ` fÉ«MCG ¿Éc ,Iõ«÷G ájôjóe ≈MGƒf ∞∏à ¤EG
ÖdÉ£ŸG áeC’G º«YR z∫ƒ∏ZR É°TÉH ó©°S{ kGójDƒe óaƒdG Üõ◊ º°†fG ,ô°ü©dG ∂dP ≈a Újô°üŸG øe
øY ñƒ«°ûdG ¢ù∏éÃ ºK ÜGƒædG ¢ù∏éÃ kGƒ°†Y ¿Éc ,QÉª©à°S’G øe Égôjô–h ô°üe ∫Ó≤à°SÉH
.Iõ«÷G
™«ªL ¬JÉæH ∫Éªµà°SG ≈∏Y ô°UCG ,AÉª∏©dG πéjh º∏©∏d kÉÑ ,áaô©ŸG ™°SGh ≈JódGƒd ióL ¿Éc
∫ƒ°üë∏d êQÉî∏d äÉã©H ≈a ø¡°†©H ôaÉ°ùa ,ÆƒÑædG hCG ¥ƒØàdÉH ø¡°†©H õ«“h ,º«∏©àdG πMGôe
≈JódGh ÉeCG .≈æ«©dG ô°üb ÖW á«∏µH ¢ùjQóàdG áÄ«¡H ø≤ëà∏«d ¿óYh ,á«ª∏©dG äÉLQódG ≈∏YCG ≈∏Y
É¡H â≤ëàdG å«M ,∫hC’G OGDƒa á©eÉL ` ÜGOB’G á«∏c ó«ªY zÚ°ùM ¬W.O{ AÉ≤∏d ióL É¡Ñë°U ó≤a
.1932 ΩÉY âLhõJ ºK
k
ÓJÉ≤e
√GQCG âæc ó≤a ,ÜÉ©°üdGh Ωƒª¡dG øe á«dÉN á∏¡°S zøjóHÉY ßaÉM{ IÉ«M øµJ ⁄
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ø```jƒ```µàdG
á©eÉL øe Ω1926 ΩÉY ≈¸ƒdƒjÎµÑdG ≈a Ωƒ∏HO ≈∏Y π°üMh Ö£∏d ¬à°SGQO ”CG kÉÑ«ÑW ≈HCG ¿Éc
k
πeÉ©e øY ’ƒÄ°ùe
¿Éch ,±ÉbhC’G IQGRƒH á«Ñ£dG IQGOE’ÉH á«Ø«XƒdG ¬JÉ«M ≈°†eCG .É°ùªædÉH Éæ««"
¿Gó«Ã ¿Éà°ùÑdG ´QÉ°ûH IOÉ«Y ¬d âfÉch .QGófRÉÿGh (kÉ«dÉM AÓ÷G) IO’ƒdGh ¿hhÓb äÉ«Ø°ûà°ùe
âdƒJh ,√ôªY øe á°SOÉ°ùdG ≈a ƒgh ¬JódGh âs«aƒJo óbh .kÉeÉY ÚKÓKh á°ùªN ∫GƒW ¥ƒ∏dG ÜÉH
kGôKCÉàe πX iôNCG á«MÉf øe ¬æµdh ,¬JÉ«M ∫GƒW ÒÿÉH Égôcòj ¿Éc ≈àdG ,¬eC’ ¬JóL ¬àjÉYQ
¤EG kÉ©LGQ ∂dP ¿Éc ÉÃQh ,kÉeÉY 90 øY ¬JÉah ≈àM ºà«dÉH Qƒ©°ûdG ¬«∏Y ô£«°Sh ¬JódGh ¿Gó≤ØH
,É¡©e ΩGó°üdG hCG É¡à¡LGƒe ≈∏Y Dhôéj øµj ⁄h ,¬d ó«µJ âfÉc ≈àdG á«fÉãdG ¬«HCG áLhR á∏eÉ©e
.kÉ` `Ä«°S √Ò°üe ¿ƒµ«°ùa ’EGh ,¬à°SGQO ≈a íéæj ¿CGh ,¬°ùØf ≈∏Y OÉªàY’G ¬«∏Y ¿CG ∑Qój ¿Éch
≥◊p oCG Gò¡dh ,IôgÉ≤dG øY kGó«©H ¬∏ªY ¿Éch ,iô°üŸG ¢û«÷ÉH kÉ£HÉ°V iódGƒd ióL ¿Éc
É¡«JCÉj ÉàdódÉH ájƒfÉK á°SQóe π°†aCG âfÉc ≈àdGh ,ájƒfÉãdG É£æW á°SQóÃ ≈∏NGódG º°ù≤dÉH iódGh
ºK ,ájƒfÉãdG ¬à°SGQO ”CGh ,É£æ£H Ω1919 IQƒK ≈a iódGh ∑QÉ°T .ô°üe AÉëfCG ∞∏à øe áÑ∏£dG
.á«©eÉ÷G á°SGQó∏d É°ùªædG ¤EG ôaÉ°S
äÉHƒ©°U øe √Éb’ ÉÃh ájôµ°ù©dG √ódGh á«°üî°ûH ôKCÉJ ,á«æÑdGh á«°üî°ûdG iƒb ≈HCG ¿Éc
øe ¢†FGôØdG AGOCG ≈∏Y ÖXGƒj ,¬JÉ«M ≈a kÉª«≤à°ùe ,AÉª∏©dGh º∏©dG ΩÎëj ¿Éch ,¬àHôZ ∫ÓN
¢UÓNE’GhádƒLôdGhäÉbGó°üdG≥ª©Hπ«÷G∂dPAÉæHCG ÚHäÉbÓ©dGäõ«“ óbh,ÉgÒZhIÓ°U
øjòdG ¬JÒ°ûYh ¬HQÉbCÉH kGQÉ``H ¿Éch .Ωƒ«dG √ó‚ Éª∏b ≈æ©eh á«°Sób ábGó°ü∏d ¿Éch ,IAhô``ŸGh
¤EG º¡Ñ°ùæH ¿hõà©j AGô≤a kÉÑdÉZ GƒfÉc ,á«eƒµ◊G äÉ«Ø°ûà°ùŸG ∫ƒNOh êÓ©∏d ¬fhó°ü≤j GƒfÉc
.º«≤dÉH ∂°ùªàdGh ΩôµdGh áeGôµdÉH RGõàY’ÉH ¿hõ«ªàjh ,ΩÓ°ùdGh IÓ°üdG ¬«∏Y ≈ÑædG
ÜÉÑ°ûdG øe √Ò¨c ¿Éc ¬fCG ’EG ,á«°SÉ«°ùdG ÜGõ``MC’G øe iC’ kÉª°†æe øµj ⁄ ≈HCG ¿CG ºZQh
≈æªàj ¿Éch ≈fÉeô˝dG ™HÉ£dG ¬«∏Y Ö∏Z óbh ,Ú◊G ∂dP ≈a ô°üe ≈a çóëj ÉŸ kÉ©HÉàe iô°üŸG
êhõJ ,ájô°üŸG AGôë°üdG ≈a IÒ¡°ûdG Úª∏©dG ácô©e ≈a π«ehQ ¢û«L øe AÉØ∏◊G áÁõg
¿ƒ≤à∏j GƒfÉch .äÉjhÉ°ù‰ hCG äÉ«fÉŸCG øe É°ùªædGh É«fÉŸCG ≈a Gƒ°SQO øjòdG ¬FÓeR øe ¿hÒãµdG
.∞jô°T ´QÉ°Th OGDƒa ´QÉ°T á≤£æe ≈a IôgÉ≤dG §°SƒH á«fÉŸC’G ógÉ©ŸGh äÉ©eÉ÷G ≈éjôN iOÉæH
ø©à“ ó≤a ,ø¡LGhRCGh ø``gO’hCG ≈∏Y kGôKDƒe ø¡£« ≈a ΩÉg QhO äÉLhõdG A’Dƒ¡d ¿Éch
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É¡H â≤ëàdG å«M ,∫hC’G OGDƒa á©eÉL ` ÜGOB’G á«∏c ó«ªY zÚ°ùM ¬W.O{ AÉ≤∏d ióL É¡Ñë°U ó≤a
.1932 ΩÉY âLhõJ ºK
k
ÓJÉ≤e
√GQCG âæc ó≤a ,ÜÉ©°üdGh Ωƒª¡dG øe á«dÉN á∏¡°S zøjóHÉY ßaÉM{ IÉ«M øµJ ⁄
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ø```jƒ```µàdG
á©eÉL øe Ω1926 ΩÉY ≈¸ƒdƒjÎµÑdG ≈a Ωƒ∏HO ≈∏Y π°üMh Ö£∏d ¬à°SGQO ”CG kÉÑ«ÑW ≈HCG ¿Éc
k
πeÉ©e øY ’ƒÄ°ùe
¿Éch ,±ÉbhC’G IQGRƒH á«Ñ£dG IQGOE’ÉH á«Ø«XƒdG ¬JÉ«M ≈°†eCG .É°ùªædÉH Éæ««"
¿Gó«Ã ¿Éà°ùÑdG ´QÉ°ûH IOÉ«Y ¬d âfÉch .QGófRÉÿGh (kÉ«dÉM AÓ÷G) IO’ƒdGh ¿hhÓb äÉ«Ø°ûà°ùe
âdƒJh ,√ôªY øe á°SOÉ°ùdG ≈a ƒgh ¬JódGh âs«aƒJo óbh .kÉeÉY ÚKÓKh á°ùªN ∫GƒW ¥ƒ∏dG ÜÉH
kGôKCÉàe πX iôNCG á«MÉf øe ¬æµdh ,¬JÉ«M ∫GƒW ÒÿÉH Égôcòj ¿Éc ≈àdG ,¬eC’ ¬JóL ¬àjÉYQ
¤EG kÉ©LGQ ∂dP ¿Éc ÉÃQh ,kÉeÉY 90 øY ¬JÉah ≈àM ºà«dÉH Qƒ©°ûdG ¬«∏Y ô£«°Sh ¬JódGh ¿Gó≤ØH
,É¡©e ΩGó°üdG hCG É¡à¡LGƒe ≈∏Y Dhôéj øµj ⁄h ,¬d ó«µJ âfÉc ≈àdG á«fÉãdG ¬«HCG áLhR á∏eÉ©e
.kÉ` `Ä«°S √Ò°üe ¿ƒµ«°ùa ’EGh ,¬à°SGQO ≈a íéæj ¿CGh ,¬°ùØf ≈∏Y OÉªàY’G ¬«∏Y ¿CG ∑Qój ¿Éch
≥◊p oCG Gò¡dh ,IôgÉ≤dG øY kGó«©H ¬∏ªY ¿Éch ,iô°üŸG ¢û«÷ÉH kÉ£HÉ°V iódGƒd ióL ¿Éc
É¡«JCÉj ÉàdódÉH ájƒfÉK á°SQóe π°†aCG âfÉc ≈àdGh ,ájƒfÉãdG É£æW á°SQóÃ ≈∏NGódG º°ù≤dÉH iódGh
ºK ,ájƒfÉãdG ¬à°SGQO ”CGh ,É£æ£H Ω1919 IQƒK ≈a iódGh ∑QÉ°T .ô°üe AÉëfCG ∞∏à øe áÑ∏£dG
.á«©eÉ÷G á°SGQó∏d É°ùªædG ¤EG ôaÉ°S
äÉHƒ©°U øe √Éb’ ÉÃh ájôµ°ù©dG √ódGh á«°üî°ûH ôKCÉJ ,á«æÑdGh á«°üî°ûdG iƒb ≈HCG ¿Éc
øe ¢†FGôØdG AGOCG ≈∏Y ÖXGƒj ,¬JÉ«M ≈a kÉª«≤à°ùe ,AÉª∏©dGh º∏©dG ΩÎëj ¿Éch ,¬àHôZ ∫ÓN
¢UÓNE’GhádƒLôdGhäÉbGó°üdG≥ª©Hπ«÷G∂dPAÉæHCG ÚHäÉbÓ©dGäõ«“ óbh,ÉgÒZhIÓ°U
øjòdG ¬JÒ°ûYh ¬HQÉbCÉH kGQÉ``H ¿Éch .Ωƒ«dG √ó‚ Éª∏b ≈æ©eh á«°Sób ábGó°ü∏d ¿Éch ,IAhô``ŸGh
¤EG º¡Ñ°ùæH ¿hõà©j AGô≤a kÉÑdÉZ GƒfÉc ,á«eƒµ◊G äÉ«Ø°ûà°ùŸG ∫ƒNOh êÓ©∏d ¬fhó°ü≤j GƒfÉc
.º«≤dÉH ∂°ùªàdGh ΩôµdGh áeGôµdÉH RGõàY’ÉH ¿hõ«ªàjh ,ΩÓ°ùdGh IÓ°üdG ¬«∏Y ≈ÑædG
ÜÉÑ°ûdG øe √Ò¨c ¿Éc ¬fCG ’EG ,á«°SÉ«°ùdG ÜGõ``MC’G øe iC’ kÉª°†æe øµj ⁄ ≈HCG ¿CG ºZQh
≈æªàj ¿Éch ≈fÉeô˝dG ™HÉ£dG ¬«∏Y Ö∏Z óbh ,Ú◊G ∂dP ≈a ô°üe ≈a çóëj ÉŸ kÉ©HÉàe iô°üŸG
êhõJ ,ájô°üŸG AGôë°üdG ≈a IÒ¡°ûdG Úª∏©dG ácô©e ≈a π«ehQ ¢û«L øe AÉØ∏◊G áÁõg
¿ƒ≤à∏j GƒfÉch .äÉjhÉ°ù‰ hCG äÉ«fÉŸCG øe É°ùªædGh É«fÉŸCG ≈a Gƒ°SQO øjòdG ¬FÓeR øe ¿hÒãµdG
.∞jô°T ´QÉ°Th OGDƒa ´QÉ°T á≤£æe ≈a IôgÉ≤dG §°SƒH á«fÉŸC’G ógÉ©ŸGh äÉ©eÉ÷G ≈éjôN iOÉæH
ø©à“ ó≤a ,ø¡LGhRCGh ø``gO’hCG ≈∏Y kGôKDƒe ø¡£« ≈a ΩÉg QhO äÉLhõdG A’Dƒ¡d ¿Éch
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kÉæ°S ô¨°UCG âæch ,QÉHƒf ´QÉ°ûH π«YÉª°SEG iƒjóÿG á°SQóÃ ájƒfÉãdG á∏MôŸG ≈a â≤ëàdG ºK
ºZQh .ô°ûY á°SOÉ°ùdG ø°S ¤EG π°UCG ¿CG πÑb ,á«¡«LƒàdG IOÉ¡°T ≈∏Y â∏°üM å«M ,≈FÓeR øe
ôXÉf ¿Éµa .ÚÑZÉ°ûŸGh øjOôªàŸG øe äÉYƒª› º°†J âfÉc É¡fCG ’EG á°SQóŸG √òg á©ª°Sh ïjQÉJ
.Üô°†dÉH kÉfÉ«MCG ¬∏ªcCÉH π°üØdG ÖbÉ©j kGójó°Th kÉeQÉ°U ` á«côJ ∫ƒ°UCG øe ` ∂H ≈æ°ùM á°SQóŸG
¿Éc á«FÉ¡ædG áæ°ùdG ≈a ¬fCG ≈àM ,¢ùjQóàdG ≈a Gƒ°ü∏NCGh º∏©dG Gƒµ∏e AÓLC’G Ú°SQóŸG øe Òãc
èFÉàf ≈∏Y á°SQóŸG π°ü– ≈c ,áÑ∏£dG ájƒ≤àd á«fÉ› á«aÉ°VEG kÉ°ü°üM ¿ƒª¶æj IòJÉ°SC’G ¢†©H
º¡eGÎMG ¿ƒ°VôØj GƒfÉch ,QÉbƒdÉH ¿ƒ°SQóŸG A’Dƒg õ«“ óbh .á«¡«LƒàdG IOÉ¡°T ≈a Iõ«ªàe
º¡∏NO ºZQ ≥æY •É``HQ hCG â«cÉL ¿hó``H kÉ°SQóe â``jCGQ ¿CG çóëj ⁄h ,áÑ∏£dG á«HÎd ¿ƒ©°ùjh
IRÉà‡ á°SQóª∏d (áeÉ©dG ájƒfÉãdG) á«¡«LƒàdG èFÉàf âfÉch .iOÉŸG ºgGƒà°ùe ™°VGƒJh OhóëŸG
á°ùeÉÿG áÑ∏W ÚH øe ô°ûY ≈fÉãdGh ™HÉ°ùdGh ≈fÉãdGh ∫hC’G ¿É``c å«M ô£≤dG iƒà°ùe ≈∏Y
.ô°üe ä’ÉLQ QÉÑc øe ójó©dG É¡æe êôîJh IôgÉ≤dÉH ¢SQGóŸG iƒbCG øe âfÉc ,á°VÉjQ
kÉÑdÉW âæc ÚM ô°ûY á°ùeÉÿG ≈a âæc ÉeóæY ô°üe ≈a É¡∏Ñ≤à°ùeh áYÉæ°üdÉH ≈eÉªàgG CGóH
¿Éch ,É¡«dEG ≈©°ù«°S ≈àdG áæ¡ŸG Oóëj ¿CG ÖdÉ£dG ≈∏Y Öéj ≈àdG á∏MôŸG ≈gh ,áaÉ≤ãdG IOÉ¡°ûH
ø°ùdG √òg ≈a âjCGQ ≈æfCG ’EG ,¬∏ãe kÉÑ«ÑW íÑ°UCG ≈àM ≈ª∏©dG º°ù≤dÉH ≥ëàdCG ¿CG π°†Øj iódGh
k
≈g ájhÉª«µdG á°Sóæ¡dG á°SGQO ¿CGh ,ô°üŸ kGó``YGh ÓÑ≤à°ùe
πã“ ájhÉª«µdG áYÉæ°üdG ¿CG IôµÑŸG
¥ÉëàdÓd á°Sóæ¡dG áÑ∏W iód áÑZQ ∑Éæg øµJ ⁄h kÉahô©e º°ù≤dG ∂dP øµj ⁄ ,QÉ«àNG π°†aCG
.Éµ«fÉµ«ŸG hCG ≈fóŸG º°ù≤dÉH ≥ëà∏J âfÉc á«ÑdÉ¨dG ¿C’ ;¬H
º°ù≤dG Gòg ≈éjôN øe áæeÉãdG á©aódG øª°V ¿ƒcCG ≈c ájhÉª«µdG á°Sóæ¡dG º°ù≤H â≤ëàdG
á©Ñ°S ¤EG á©aódG OóY ¢ü∏≤Jh ,iOGóYE’G ó©H ¤hC’G áæ°ùdG ≈a ¢†©ÑdG ∞∏îJh ,kÉ«Ñ°ùf ójó÷G
:ºg áÑ∏W
≈a º«≤j ¿É``c iò``dG ,zQÉ``‚ ¿ƒ``£`fCG{h ,(êôîàdG ó©H Góæc ¤EG ôLÉg) zƒLÉaÉJÉc ¬``jQó``fG{
¬Jô°SCG âfÉc iòdG z¢SÉHO Òª°S{h ,êôîàdG ó©H kÉ°†jCG ôLÉgh ,ähôK ≥dÉÿG óÑY ´QÉ°ûH ¿ƒ«°ùæH
äÉj’ƒdG ¤EG kÉ°†jCG ôLÉgh ,IQÉ«°S ∂∏Á iòdG ó«MƒdG ¿Éch ,¿ƒHÉ°ü∏d É©æ°üe ∂∏“h Iô°Sƒe
Ωô``cCG{h ,IóëàŸG äÉj’ƒdÉH É¡à°SGQO â``“CG ≈àdG ,¥Gô©dG OGô``cCG øe zihÉ``gõ``dG áYQÉa{h ,IóëàŸG
¢SQÉM{h ,kGÒ¨°U kÉ©æ°üe ΩÉbCG å«M êôîàdG ó©H É«Ñ«d ¤EG ôaÉ°S iòdG ,(≈ã©H ≈æ«£°ù∏a) z¤É«µdG
√òg ≈a óFÉ°ùdG ¬LƒàdGh ôµØdG øY IÈ©e á∏«µ°ûJ ≈gh .ó«©°üdG •ÉÑbCG øe zπ«FÉî«e ¤É°ùH
á©aO âfƒµJ ÚM ≈a ,øeB’G ≈£ªædG ≈eƒµ◊G πª©dG ¤EG Újô°üŸG Ö∏ZCG √ÉŒG øYh ,áÑ≤◊G
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√OÉØMCG È``cCG âæc ≈``fC’ ¬``eR’CG âæc h ,Ö``fÉ``LC’Gh Oƒ¡«dG ó°V kÉÑdÉZ ¬àÑ«gh ¬cÓeCG øY ™aGój
,IÒÑc Ö©°ûdG áeÉY ÚHh ¬æ«H IƒéØdG âfÉch ,Ö◊Gh ∞£©dG øe ÒãµH ≈æ°üàîj ¿Éch ,QƒcòdG
ÖfÉLC’G §dÉîjh ,º¡æe kGóMGh ÚMÓØdG ÚH ¿ƒµj ¢VQCÓd kÉÑ kÉMÓa ¬bÉªYCG ≈a πX ¬fCG ’EG
¬ªª°U ,(ó©H Éª«a áMÉ°ùŸG) 33 ºbQ º©æŸG óÑY óª ´QÉ°ûH kGójôa kGô°üb ¬°ùØæd ó«°T óbh .ô°ù«H
á«HôÃ kÉæ«©à°ùe ¬JÉæH á«HôJ ƒg ¤ƒ``Jh ôµÑe â``bh ≈a ¬àLhR âs«aƒJo ó``bh .¤É£jG iQÉª©e
¬«a ≈JCÉj kÉ` `æeR ∂dP ¿Éc å«M ,ô°üe ≈a Úª«≤ŸG Ú«fÉfƒ«dG øe ¬JQÉ«°S ≥FÉ°S ¿Éc .á«HhQhCG
√ò¡d ¿Éch ,ÒÿG ó∏H ô°üe âfÉch ,õHÉîŸGh ºYÉ£ŸG ≈a ¿ƒ∏ª©j ô°üe ¤EG øjôLÉ¡e ¿ƒ«fÉfƒ«dG
≈uaƒJo óbh .(¿Éfƒ«dGh É«dÉ£jEG) É`HhQhCG ÜƒæL IQÉ°†ëH ô°üe ≈a IÉ«◊G ôKCÉJ ≈a π°†a äÉ«∏bC’G
.ƒ«dƒj IQƒK ó¡°ûj ¿CG πÑb Ω1945 ΩÉY ≈JódGƒd ióL
ôKCG ≈JódGƒd ióLh iódGƒd ió÷h iódGƒd ¿Éµa ,¬aÓ°SCÉH ¬àdƒØW ≈a ôKCÉàj AôŸG ¿C’h
.≈°ùØæd É¡JÎNG ≈àdG º«≤dGh ≈à«°üî°Th iôµa ≈a
:ô°üe ≈a á«°SÉ«°ùdG IÉ«◊G

Ö©d kÉeÉg kÉ«°SÉ«°S kÉWÉ°ûf - ƒ«dƒj IQƒ``K ΩÉ«b - πÑbh äÉ«æ«©HQC’G IÎa ≈a ô°üe äó¡°T
á«æWƒdG Iƒ≤dG ¿ƒ∏ãÁ âbƒdG ∂dP ≈a áÑ∏£dG ¿Éch ,kÉeÉg kGQhO ¢SQGóŸGh äÉ©eÉ÷G ÜÓW ¬«a
.Ú£°ù∏a ôjô–h Üô©dG IóMhh É¡dÓ≤à°SEGh ô°üe ôjô– πLCG øe äÉ«ë°†àdG Ωó≤J ,ácôëŸG
.º¡jƒà– hCG áÑ∏£dG ≈°ûîJ á«°SÉ«°ùdG ÜGõMC’G âfÉch
:º«∏©àdG

Ω1939 ΩÉY ≈ª«∏©J ájGóH ≈a ≈æ≤◊CÉa ,á«fÉŸC’G ¢SQGóŸG º«∏©àH ÜÉéYE’G ójó°T iódGh ¿Éc
ácÎ°ûe á°SQóe âbƒdG ∂dP ≈a âfÉch ,¥ƒ∏dG ÜÉÑH ≈ª¡a ´QÉ°ûH äÉÑgGô∏d á«fÉŸC’G á°SQóŸÉH
á«eƒµ◊G ¢SQGóŸÉH ≈æ≤ë∏j ¿CÉH ¬ë°üæa zøjõM ¿Éª«∏°S.O{ ΩƒMôŸG ™e QhÉ°ûJ ºK .äÉæHh ÚæH
k
,ÓÑ≤à°ùe
¬©e πeÉ©àdG ™«£à°SCG ’CG á«°ûNh ,ô¨°üdG òæe iô°üŸG ™ªàéŸG ≈a èeófCG ≈àM ájô°üŸG
´QÉ°ûH ≈ª°ùŸG Ú°ùM ¿É£∏°ùdG ´QÉ°ûH kGô°üb Égô≤e ¿Éch ,á«FGóàH’G á«Hô≤dG á°SQóÃ â≤ëàdÉa
IQGRh É¡eÉeCGh ,¬«°ù«∏dG á°SQóeh Oƒª óª ô°üb ÚH ™≤J âfÉch ,kÉ«dÉM ¿ÉëjQ ï«°ûdG
.áë°üdG IQGRh πeÉ©eh ∫É¨°TC’G
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kÉæ°S ô¨°UCG âæch ,QÉHƒf ´QÉ°ûH π«YÉª°SEG iƒjóÿG á°SQóÃ ájƒfÉãdG á∏MôŸG ≈a â≤ëàdG ºK
ºZQh .ô°ûY á°SOÉ°ùdG ø°S ¤EG π°UCG ¿CG πÑb ,á«¡«LƒàdG IOÉ¡°T ≈∏Y â∏°üM å«M ,≈FÓeR øe
ôXÉf ¿Éµa .ÚÑZÉ°ûŸGh øjOôªàŸG øe äÉYƒª› º°†J âfÉc É¡fCG ’EG á°SQóŸG √òg á©ª°Sh ïjQÉJ
.Üô°†dÉH kÉfÉ«MCG ¬∏ªcCÉH π°üØdG ÖbÉ©j kGójó°Th kÉeQÉ°U ` á«côJ ∫ƒ°UCG øe ` ∂H ≈æ°ùM á°SQóŸG
¿Éc á«FÉ¡ædG áæ°ùdG ≈a ¬fCG ≈àM ,¢ùjQóàdG ≈a Gƒ°ü∏NCGh º∏©dG Gƒµ∏e AÓLC’G Ú°SQóŸG øe Òãc
èFÉàf ≈∏Y á°SQóŸG π°ü– ≈c ,áÑ∏£dG ájƒ≤àd á«fÉ› á«aÉ°VEG kÉ°ü°üM ¿ƒª¶æj IòJÉ°SC’G ¢†©H
º¡eGÎMG ¿ƒ°VôØj GƒfÉch ,QÉbƒdÉH ¿ƒ°SQóŸG A’Dƒg õ«“ óbh .á«¡«LƒàdG IOÉ¡°T ≈a Iõ«ªàe
º¡∏NO ºZQ ≥æY •É``HQ hCG â«cÉL ¿hó``H kÉ°SQóe â``jCGQ ¿CG çóëj ⁄h ,áÑ∏£dG á«HÎd ¿ƒ©°ùjh
IRÉà‡ á°SQóª∏d (áeÉ©dG ájƒfÉãdG) á«¡«LƒàdG èFÉàf âfÉch .iOÉŸG ºgGƒà°ùe ™°VGƒJh OhóëŸG
á°ùeÉÿG áÑ∏W ÚH øe ô°ûY ≈fÉãdGh ™HÉ°ùdGh ≈fÉãdGh ∫hC’G ¿É``c å«M ô£≤dG iƒà°ùe ≈∏Y
.ô°üe ä’ÉLQ QÉÑc øe ójó©dG É¡æe êôîJh IôgÉ≤dÉH ¢SQGóŸG iƒbCG øe âfÉc ,á°VÉjQ
kÉÑdÉW âæc ÚM ô°ûY á°ùeÉÿG ≈a âæc ÉeóæY ô°üe ≈a É¡∏Ñ≤à°ùeh áYÉæ°üdÉH ≈eÉªàgG CGóH
¿Éch ,É¡«dEG ≈©°ù«°S ≈àdG áæ¡ŸG Oóëj ¿CG ÖdÉ£dG ≈∏Y Öéj ≈àdG á∏MôŸG ≈gh ,áaÉ≤ãdG IOÉ¡°ûH
ø°ùdG √òg ≈a âjCGQ ≈æfCG ’EG ,¬∏ãe kÉÑ«ÑW íÑ°UCG ≈àM ≈ª∏©dG º°ù≤dÉH ≥ëàdCG ¿CG π°†Øj iódGh
k
≈g ájhÉª«µdG á°Sóæ¡dG á°SGQO ¿CGh ,ô°üŸ kGó``YGh ÓÑ≤à°ùe
πã“ ájhÉª«µdG áYÉæ°üdG ¿CG IôµÑŸG
¥ÉëàdÓd á°Sóæ¡dG áÑ∏W iód áÑZQ ∑Éæg øµJ ⁄h kÉahô©e º°ù≤dG ∂dP øµj ⁄ ,QÉ«àNG π°†aCG
.Éµ«fÉµ«ŸG hCG ≈fóŸG º°ù≤dÉH ≥ëà∏J âfÉc á«ÑdÉ¨dG ¿C’ ;¬H
º°ù≤dG Gòg ≈éjôN øe áæeÉãdG á©aódG øª°V ¿ƒcCG ≈c ájhÉª«µdG á°Sóæ¡dG º°ù≤H â≤ëàdG
á©Ñ°S ¤EG á©aódG OóY ¢ü∏≤Jh ,iOGóYE’G ó©H ¤hC’G áæ°ùdG ≈a ¢†©ÑdG ∞∏îJh ,kÉ«Ñ°ùf ójó÷G
:ºg áÑ∏W
≈a º«≤j ¿É``c iò``dG ,zQÉ``‚ ¿ƒ``£`fCG{h ,(êôîàdG ó©H Góæc ¤EG ôLÉg) zƒLÉaÉJÉc ¬``jQó``fG{
¬Jô°SCG âfÉc iòdG z¢SÉHO Òª°S{h ,êôîàdG ó©H kÉ°†jCG ôLÉgh ,ähôK ≥dÉÿG óÑY ´QÉ°ûH ¿ƒ«°ùæH
äÉj’ƒdG ¤EG kÉ°†jCG ôLÉgh ,IQÉ«°S ∂∏Á iòdG ó«MƒdG ¿Éch ,¿ƒHÉ°ü∏d É©æ°üe ∂∏“h Iô°Sƒe
Ωô``cCG{h ,IóëàŸG äÉj’ƒdÉH É¡à°SGQO â``“CG ≈àdG ,¥Gô©dG OGô``cCG øe zihÉ``gõ``dG áYQÉa{h ,IóëàŸG
¢SQÉM{h ,kGÒ¨°U kÉ©æ°üe ΩÉbCG å«M êôîàdG ó©H É«Ñ«d ¤EG ôaÉ°S iòdG ,(≈ã©H ≈æ«£°ù∏a) z¤É«µdG
√òg ≈a óFÉ°ùdG ¬LƒàdGh ôµØdG øY IÈ©e á∏«µ°ûJ ≈gh .ó«©°üdG •ÉÑbCG øe zπ«FÉî«e ¤É°ùH
á©aO âfƒµJ ÚM ≈a ,øeB’G ≈£ªædG ≈eƒµ◊G πª©dG ¤EG Újô°üŸG Ö∏ZCG √ÉŒG øYh ,áÑ≤◊G
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√OÉØMCG È``cCG âæc ≈``fC’ ¬``eR’CG âæc h ,Ö``fÉ``LC’Gh Oƒ¡«dG ó°V kÉÑdÉZ ¬àÑ«gh ¬cÓeCG øY ™aGój
,IÒÑc Ö©°ûdG áeÉY ÚHh ¬æ«H IƒéØdG âfÉch ,Ö◊Gh ∞£©dG øe ÒãµH ≈æ°üàîj ¿Éch ,QƒcòdG
ÖfÉLC’G §dÉîjh ,º¡æe kGóMGh ÚMÓØdG ÚH ¿ƒµj ¢VQCÓd kÉÑ kÉMÓa ¬bÉªYCG ≈a πX ¬fCG ’EG
¬ªª°U ,(ó©H Éª«a áMÉ°ùŸG) 33 ºbQ º©æŸG óÑY óª ´QÉ°ûH kGójôa kGô°üb ¬°ùØæd ó«°T óbh .ô°ù«H
á«HôÃ kÉæ«©à°ùe ¬JÉæH á«HôJ ƒg ¤ƒ``Jh ôµÑe â``bh ≈a ¬àLhR âs«aƒJo ó``bh .¤É£jG iQÉª©e
¬«a ≈JCÉj kÉ` `æeR ∂dP ¿Éc å«M ,ô°üe ≈a Úª«≤ŸG Ú«fÉfƒ«dG øe ¬JQÉ«°S ≥FÉ°S ¿Éc .á«HhQhCG
√ò¡d ¿Éch ,ÒÿG ó∏H ô°üe âfÉch ,õHÉîŸGh ºYÉ£ŸG ≈a ¿ƒ∏ª©j ô°üe ¤EG øjôLÉ¡e ¿ƒ«fÉfƒ«dG
≈uaƒJo óbh .(¿Éfƒ«dGh É«dÉ£jEG) É`HhQhCG ÜƒæL IQÉ°†ëH ô°üe ≈a IÉ«◊G ôKCÉJ ≈a π°†a äÉ«∏bC’G
.ƒ«dƒj IQƒK ó¡°ûj ¿CG πÑb Ω1945 ΩÉY ≈JódGƒd ióL
ôKCG ≈JódGƒd ióLh iódGƒd ió÷h iódGƒd ¿Éµa ,¬aÓ°SCÉH ¬àdƒØW ≈a ôKCÉàj AôŸG ¿C’h
.≈°ùØæd É¡JÎNG ≈àdG º«≤dGh ≈à«°üî°Th iôµa ≈a
:ô°üe ≈a á«°SÉ«°ùdG IÉ«◊G

Ö©d kÉeÉg kÉ«°SÉ«°S kÉWÉ°ûf - ƒ«dƒj IQƒ``K ΩÉ«b - πÑbh äÉ«æ«©HQC’G IÎa ≈a ô°üe äó¡°T
á«æWƒdG Iƒ≤dG ¿ƒ∏ãÁ âbƒdG ∂dP ≈a áÑ∏£dG ¿Éch ,kÉeÉg kGQhO ¢SQGóŸGh äÉ©eÉ÷G ÜÓW ¬«a
.Ú£°ù∏a ôjô–h Üô©dG IóMhh É¡dÓ≤à°SEGh ô°üe ôjô– πLCG øe äÉ«ë°†àdG Ωó≤J ,ácôëŸG
.º¡jƒà– hCG áÑ∏£dG ≈°ûîJ á«°SÉ«°ùdG ÜGõMC’G âfÉch
:º«∏©àdG

Ω1939 ΩÉY ≈ª«∏©J ájGóH ≈a ≈æ≤◊CÉa ,á«fÉŸC’G ¢SQGóŸG º«∏©àH ÜÉéYE’G ójó°T iódGh ¿Éc
ácÎ°ûe á°SQóe âbƒdG ∂dP ≈a âfÉch ,¥ƒ∏dG ÜÉÑH ≈ª¡a ´QÉ°ûH äÉÑgGô∏d á«fÉŸC’G á°SQóŸÉH
á«eƒµ◊G ¢SQGóŸÉH ≈æ≤ë∏j ¿CÉH ¬ë°üæa zøjõM ¿Éª«∏°S.O{ ΩƒMôŸG ™e QhÉ°ûJ ºK .äÉæHh ÚæH
k
,ÓÑ≤à°ùe
¬©e πeÉ©àdG ™«£à°SCG ’CG á«°ûNh ,ô¨°üdG òæe iô°üŸG ™ªàéŸG ≈a èeófCG ≈àM ájô°üŸG
´QÉ°ûH ≈ª°ùŸG Ú°ùM ¿É£∏°ùdG ´QÉ°ûH kGô°üb Égô≤e ¿Éch ,á«FGóàH’G á«Hô≤dG á°SQóÃ â≤ëàdÉa
IQGRh É¡eÉeCGh ,¬«°ù«∏dG á°SQóeh Oƒª óª ô°üb ÚH ™≤J âfÉch ,kÉ«dÉM ¿ÉëjQ ï«°ûdG
.áë°üdG IQGRh πeÉ©eh ∫É¨°TC’G
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AÉ°†YCG ∂°ù“h .áæ°ùdG ∞°üf IRÉLCG ∫ÓN É«dÉ£jEG AÉëfCG ∞∏àîÃ ™fÉ°üŸG øe ójó©dG ÉfQR å«M
.áãdÉãdG áæ°ùdÉH kÉÑdÉW âdR’ âæch á«©ªé∏d ≈à°SÉFôH á«©ª÷G
zÖ«‚ óª{ á«ëæJ Ú°†aGQ iÈc IôgÉ¶e ≈a IôgÉ≤dG á©eÉL áÑ∏W êôN Ω1954 ΩÉY ≈a
≈∏Y ¿É°SôØdG ìÓ°S ¢UÉ°UôH AÓeõdG ¢†©H Ö«°UCGh .z⁄É°S ìÓ°U{ √Qó°UCG ¿É«H ≈a ¬ëjôŒh
áeQÉ©dG á«Ñ©°ûdG IQƒãdG √òg ΩÉeCG ™LGÎdG ¤EG zô°UÉædG óÑY ∫ÉªL{ ô£°VGh ,π«ædG ô°üb iôHƒc
.ÒHóJ ¿hóH ájQóæµ°SE’G ¤EG ¿Gƒ°SCG øe :ô°üe AÉëfCG ™«ªL âMÉàLG ≈àdG
ôe ≈∏Y kÉfÉ¡e kÉeƒ∏¶e √ƒ°ùf ºK ¢SÉædG ¬ÑMCG ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ ∫hCG zÖ«‚ óª{ ¿É``c
k
ÉªÑ°ùM ,¢VÉ≤fCGh ÜGôN ¤EG ∫ƒ– iòdG êôŸÉH zπ«cƒdG ÖæjR{{ ∫õæe ≈a Ó≤à©e
πXh ,Úæ°ùdG
Gò¡H √OôØÃ ¢û«©j ¿Éc .¬JQÉjR ≈a ≈àÑZôH ádÉ°SôH 1983 ΩÉY ¬d ¬à∏°SQCG ÚM ≈≤FÉ°S ¤ ¬Ø°Uh
¬fCÉHh ôµ°ûdÉH √OQ AÉL .êhôÿÉH ¬d íª°ùj ’h É¡d ≈Kôj ádÉM ≈a çÉKCG ’EG ¬H øµj ⁄ iòdG ,∫õæŸG
ióL ™e ¬FÓeõdh ¬d á«ª°SQ IQƒ°üH ¬d âã©H ºK ,±hô¶dG ¬d íª°ùJ ¿CG OôéÃ ≈JQÉjõd ≈JCÉ«°S
:¤ÉàdG äôµdG ¤ π°SQCÉa 1932 ΩÉY √óYÉ≤J áÑ°SÉæÃ

.êôîàdG ó©H êQÉÿG ¤EG GhôLÉg ø‡ hCG ÖfÉLC’G øe - á«£ªædG ÒZ - ájhÉª«µdG á°Sóæ¡dG
á«æWƒdG çGóMC’ÉH á«æZh áeÉg øjƒµJ IÎa (Ω1954 ` 1949) á«©eÉ÷G á°SGQódG IÎa âfÉc
Ú«FGóØdG OGó``YEG ôµ°ù©e á``eÉ``bEGh ,AÓ``÷Gh ∫Ó≤à°S’G π``LCG øe ≈æWƒdG πª©dG πãe ,áeÉ¡dG
ÜGõ``MC’Gh á©eÉ÷ÉH Úª∏°ùŸG ¿Gƒ``N’G •É°ûf IOÉ``jRh ,zìhO ø°ùM{ ¬°SCGôj ¿Éc iòdG ,á©eÉ÷ÉH
,á©eÉ÷G áMÉ°S πNGO º¡æ«H áØ«æ©dG äÉeGó°üdGh ,Újó©°ùdGh IÉàØdG ô°üeh óaƒdG πãe ,iôNC’G
IÉæ≤dG á≤£æÃ ájõ«∏‚E’G äGAGóàY’Gh ,Ω1948 ÜôM ó©H ≈∏«FGô°SE’G ≈Hô©dG ´Gô°üdG óYÉ°üJh
Qƒ©°T óYÉ°üJh ,ô°üe ∂∏Ÿ ≈Ñ©°ûdG ó«jCÉàdG ™LGôJh ,Ω1951 ΩÉY IôgÉ≤dG ≥jôMh ,á«∏«YÉª°S’Gh
∂∏“h QÉª©à°S’ÉH â£ÑJQG á≤Ñ£c ÖfÉLC’G AÓ©à°SG ¢†aQh √ó∏H ≈a iô°üŸG áeGôµH RGõàY’G
iô°üŸG Ö©°ûdG ´ƒªL ¢ùM ºLÎJ ¿É©e øe ¬∏ªM ÉÃ Ω1952 IQƒK ΩÉ«bh ,äGRÉ«àe’Gh IhÌdG
,¢Uƒ≤æŸG ÒZ ∫Ó≤à°S’G ≥«≤–h (AÓ``÷G) ô°üe øe õ«∏‚E’G êhôN :≈gh âbƒdG ∂dP ≈a
ΩÉ¶ædGh OÉ``–’G{ QÉ©°T É¡ªLôJ ô°üÃ á∏eÉ°T á°†¡f çGó``ME’ Ö©°ûdG ´ƒªL áÄÑ©Jh •GôîfEGh
ÜôM çGó``MCG ó©H º¡àeGôc OGOÎ°S’ Üô©dG øeÉ°†Jh óMƒJh ,OÉ°ùØdG ≈∏Y AÉ°†≤dGh zπª©dGh
.Ú£°ù∏a
º°ù≤dG ¢ù°SDƒe ¿É``ch ,øjƒµàdG ≥jôW ≈∏Y áeÉg Iƒ£N ájhÉª«µdG á°Sóæ¡dG á°SGQO âfÉc
âfÉch ,É«fÉŸCG ≈a á«YÉæ°üdG AÉ«ª«µdG ¢SQO iòdG zôªY Oƒª{ QƒàcódG âbƒdG ∂dP ≈a ¬°ù«FQh
≈∏Ñ≤à°ùŸG ÉgQhóH áYÉæb siód âfÉch ,á°SGQódG √ò¡H kÉ©dƒe âæch .ádÉeR ábÓY iódGƒH ¬£HôJ
.∫hC’G ≈Ñ«JôJ ¿Éc å«M ≈bƒØJ ≈a kÉÑÑ°S Gòg ¿Éch ,ájô°üŸG áYÉæ°üdG AÉæH ≈a ΩÉ¡dG

GOƒ°üdGh í∏ŸGh Ióª°SCÓd πÑYR ƒHCGh âæª°SCÓd √ôW ™fÉ°üÃ ≈Ø«°üdG ÖjQóàdG äGÎa â«°†b
âfÉc Ée kGÒãch ,¢ùjƒ°ùdÉH ájô°üŸG ájõ«∏‚E’G äƒjõdG QÉHBG ôjôµJ πª©eh ,iQÉÑ≤dGh ∂H ΩôëÃ
.ÖjQóà∏d Újô°üŸG áÑ∏£dG ∫ƒÑb øY Qòà©J á«ÑæLC’G á«YÉæ°üdG äÉcô°ûdG
ÜÉgòdÉH z¿ÉÑ©°T Ö∏£ŸG óÑY ≈Ø£°üe .O{ iPÉà°SCG ≈æ¨∏HCG ¢SƒjQƒdÉµÑdG áé«àf ¿ÓYEG πÑbh
ôjôµJ πª©Ã ≈æ««©àH ≈fóYhh ≈H ÖMQ iòdG z¢ùfƒj Oƒª{ ΩÉ≤ªFÉ≤dG á∏HÉ≤Ÿ ¢ùjƒ°ùdG ¤EG
.π©ØdÉH çóM Ée ƒgh ,¢SƒjQƒdÉµÑdG áé«àf ¿ÓYEG Qƒa ≈eƒµ◊G ∫hÎÑdG
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ádGƒ÷ ≈eÉª°†fG πãe iô``NCG á£°ûfCG ádhGõe øe ≈æ©æÁ ⁄ á°SGQódÉH ≈eÉªàgG ¿CG ’EG
CGóÑJ äÉÑjQóàdG âfÉch ,IQÉéàdG á«∏c ∞∏N Ú«FGóØdG ôµ°ù©e äÉÑjQóJ ≈a ≈cGÎ°TGh á°Sóæ¡dG
iôéj ¿Éµa ¥É°ûdG ÖjQóàdG ÉeCG ,á°SGQódG AóH πÑb ≈¡àæJh kÉMÉÑ°U ∞°üædGh á°SOÉ°ùdG áYÉ°ùdG
¤EG ÜÉgòdG ≈a ôµ°ù©ŸÉH áÑ∏£dG áÑZQ ≈a á∏ãªàŸG ìhôdG √ò¡H kÉÑé©e âæc ,¿Gƒ∏M AGôë°U ≈a
øe ∂``dP ÖMÉ°üj Ée º``ZQ ,≈fÉ£jÈdG ¢û«÷G äGôµ°ù©e ¤EG π∏°ùàdGh ,ÒÑµdG πàdG AGôë°U
¤ÉãŸG ≈°VÉjôdG ÖdÉ£dG zÚgÉ°T ôªY{ Ghó¡°ûà°SG øe ÚH øe ¿Éch ,Öjò©àdGh πà≤∏d ¢Vô©àdG
.AGõ÷G ÒN ô°üe øYh ÉæY ˆG ºgGõLh Ú©ªLCG º¡«∏Y ˆG áªMQ ,ÜGOB’G á«∏µH º«°SƒdG
äÓMQ º«¶æàH âªb å«M á«∏µdÉH ájhÉª«µdG á°Sóæ¡dG á«©ªL ≈a •É°ûf ¤ ¿Éc ∂dòch
,¢SƒjQƒdÉµÑdG áÑ∏£d ô°üe êQÉÿ á°Sóæ¡dG á«∏µH ´hô°ûe á∏MQ ∫hCG âª¶f Éªc ,™fÉ°üª∏d áÑ∏£∏d
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AÉ°†YCG ∂°ù“h .áæ°ùdG ∞°üf IRÉLCG ∫ÓN É«dÉ£jEG AÉëfCG ∞∏àîÃ ™fÉ°üŸG øe ójó©dG ÉfQR å«M
.áãdÉãdG áæ°ùdÉH kÉÑdÉW âdR’ âæch á«©ªé∏d ≈à°SÉFôH á«©ª÷G
zÖ«‚ óª{ á«ëæJ Ú°†aGQ iÈc IôgÉ¶e ≈a IôgÉ≤dG á©eÉL áÑ∏W êôN Ω1954 ΩÉY ≈a
≈∏Y ¿É°SôØdG ìÓ°S ¢UÉ°UôH AÓeõdG ¢†©H Ö«°UCGh .z⁄É°S ìÓ°U{ √Qó°UCG ¿É«H ≈a ¬ëjôŒh
áeQÉ©dG á«Ñ©°ûdG IQƒãdG √òg ΩÉeCG ™LGÎdG ¤EG zô°UÉædG óÑY ∫ÉªL{ ô£°VGh ,π«ædG ô°üb iôHƒc
.ÒHóJ ¿hóH ájQóæµ°SE’G ¤EG ¿Gƒ°SCG øe :ô°üe AÉëfCG ™«ªL âMÉàLG ≈àdG
ôe ≈∏Y kÉfÉ¡e kÉeƒ∏¶e √ƒ°ùf ºK ¢SÉædG ¬ÑMCG ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ ∫hCG zÖ«‚ óª{ ¿É``c
k
ÉªÑ°ùM ,¢VÉ≤fCGh ÜGôN ¤EG ∫ƒ– iòdG êôŸÉH zπ«cƒdG ÖæjR{{ ∫õæe ≈a Ó≤à©e
πXh ,Úæ°ùdG
Gò¡H √OôØÃ ¢û«©j ¿Éc .¬JQÉjR ≈a ≈àÑZôH ádÉ°SôH 1983 ΩÉY ¬d ¬à∏°SQCG ÚM ≈≤FÉ°S ¤ ¬Ø°Uh
¬fCÉHh ôµ°ûdÉH √OQ AÉL .êhôÿÉH ¬d íª°ùj ’h É¡d ≈Kôj ádÉM ≈a çÉKCG ’EG ¬H øµj ⁄ iòdG ,∫õæŸG
ióL ™e ¬FÓeõdh ¬d á«ª°SQ IQƒ°üH ¬d âã©H ºK ,±hô¶dG ¬d íª°ùJ ¿CG OôéÃ ≈JQÉjõd ≈JCÉ«°S
:¤ÉàdG äôµdG ¤ π°SQCÉa 1932 ΩÉY √óYÉ≤J áÑ°SÉæÃ

.êôîàdG ó©H êQÉÿG ¤EG GhôLÉg ø‡ hCG ÖfÉLC’G øe - á«£ªædG ÒZ - ájhÉª«µdG á°Sóæ¡dG
á«æWƒdG çGóMC’ÉH á«æZh áeÉg øjƒµJ IÎa (Ω1954 ` 1949) á«©eÉ÷G á°SGQódG IÎa âfÉc
Ú«FGóØdG OGó``YEG ôµ°ù©e á``eÉ``bEGh ,AÓ``÷Gh ∫Ó≤à°S’G π``LCG øe ≈æWƒdG πª©dG πãe ,áeÉ¡dG
ÜGõ``MC’Gh á©eÉ÷ÉH Úª∏°ùŸG ¿Gƒ``N’G •É°ûf IOÉ``jRh ,zìhO ø°ùM{ ¬°SCGôj ¿Éc iòdG ,á©eÉ÷ÉH
,á©eÉ÷G áMÉ°S πNGO º¡æ«H áØ«æ©dG äÉeGó°üdGh ,Újó©°ùdGh IÉàØdG ô°üeh óaƒdG πãe ,iôNC’G
IÉæ≤dG á≤£æÃ ájõ«∏‚E’G äGAGóàY’Gh ,Ω1948 ÜôM ó©H ≈∏«FGô°SE’G ≈Hô©dG ´Gô°üdG óYÉ°üJh
Qƒ©°T óYÉ°üJh ,ô°üe ∂∏Ÿ ≈Ñ©°ûdG ó«jCÉàdG ™LGôJh ,Ω1951 ΩÉY IôgÉ≤dG ≥jôMh ,á«∏«YÉª°S’Gh
∂∏“h QÉª©à°S’ÉH â£ÑJQG á≤Ñ£c ÖfÉLC’G AÓ©à°SG ¢†aQh √ó∏H ≈a iô°üŸG áeGôµH RGõàY’G
iô°üŸG Ö©°ûdG ´ƒªL ¢ùM ºLÎJ ¿É©e øe ¬∏ªM ÉÃ Ω1952 IQƒK ΩÉ«bh ,äGRÉ«àe’Gh IhÌdG
,¢Uƒ≤æŸG ÒZ ∫Ó≤à°S’G ≥«≤–h (AÓ``÷G) ô°üe øe õ«∏‚E’G êhôN :≈gh âbƒdG ∂dP ≈a
ΩÉ¶ædGh OÉ``–’G{ QÉ©°T É¡ªLôJ ô°üÃ á∏eÉ°T á°†¡f çGó``ME’ Ö©°ûdG ´ƒªL áÄÑ©Jh •GôîfEGh
ÜôM çGó``MCG ó©H º¡àeGôc OGOÎ°S’ Üô©dG øeÉ°†Jh óMƒJh ,OÉ°ùØdG ≈∏Y AÉ°†≤dGh zπª©dGh
.Ú£°ù∏a
º°ù≤dG ¢ù°SDƒe ¿É``ch ,øjƒµàdG ≥jôW ≈∏Y áeÉg Iƒ£N ájhÉª«µdG á°Sóæ¡dG á°SGQO âfÉc
âfÉch ,É«fÉŸCG ≈a á«YÉæ°üdG AÉ«ª«µdG ¢SQO iòdG zôªY Oƒª{ QƒàcódG âbƒdG ∂dP ≈a ¬°ù«FQh
≈∏Ñ≤à°ùŸG ÉgQhóH áYÉæb siód âfÉch ,á°SGQódG √ò¡H kÉ©dƒe âæch .ádÉeR ábÓY iódGƒH ¬£HôJ
.∫hC’G ≈Ñ«JôJ ¿Éc å«M ≈bƒØJ ≈a kÉÑÑ°S Gòg ¿Éch ,ájô°üŸG áYÉæ°üdG AÉæH ≈a ΩÉ¡dG

GOƒ°üdGh í∏ŸGh Ióª°SCÓd πÑYR ƒHCGh âæª°SCÓd √ôW ™fÉ°üÃ ≈Ø«°üdG ÖjQóàdG äGÎa â«°†b
âfÉc Ée kGÒãch ,¢ùjƒ°ùdÉH ájô°üŸG ájõ«∏‚E’G äƒjõdG QÉHBG ôjôµJ πª©eh ,iQÉÑ≤dGh ∂H ΩôëÃ
.ÖjQóà∏d Újô°üŸG áÑ∏£dG ∫ƒÑb øY Qòà©J á«ÑæLC’G á«YÉæ°üdG äÉcô°ûdG
ÜÉgòdÉH z¿ÉÑ©°T Ö∏£ŸG óÑY ≈Ø£°üe .O{ iPÉà°SCG ≈æ¨∏HCG ¢SƒjQƒdÉµÑdG áé«àf ¿ÓYEG πÑbh
ôjôµJ πª©Ã ≈æ««©àH ≈fóYhh ≈H ÖMQ iòdG z¢ùfƒj Oƒª{ ΩÉ≤ªFÉ≤dG á∏HÉ≤Ÿ ¢ùjƒ°ùdG ¤EG
.π©ØdÉH çóM Ée ƒgh ,¢SƒjQƒdÉµÑdG áé«àf ¿ÓYEG Qƒa ≈eƒµ◊G ∫hÎÑdG
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ádGƒ÷ ≈eÉª°†fG πãe iô``NCG á£°ûfCG ádhGõe øe ≈æ©æÁ ⁄ á°SGQódÉH ≈eÉªàgG ¿CG ’EG
CGóÑJ äÉÑjQóàdG âfÉch ,IQÉéàdG á«∏c ∞∏N Ú«FGóØdG ôµ°ù©e äÉÑjQóJ ≈a ≈cGÎ°TGh á°Sóæ¡dG
iôéj ¿Éµa ¥É°ûdG ÖjQóàdG ÉeCG ,á°SGQódG AóH πÑb ≈¡àæJh kÉMÉÑ°U ∞°üædGh á°SOÉ°ùdG áYÉ°ùdG
¤EG ÜÉgòdG ≈a ôµ°ù©ŸÉH áÑ∏£dG áÑZQ ≈a á∏ãªàŸG ìhôdG √ò¡H kÉÑé©e âæc ,¿Gƒ∏M AGôë°U ≈a
øe ∂``dP ÖMÉ°üj Ée º``ZQ ,≈fÉ£jÈdG ¢û«÷G äGôµ°ù©e ¤EG π∏°ùàdGh ,ÒÑµdG πàdG AGôë°U
¤ÉãŸG ≈°VÉjôdG ÖdÉ£dG zÚgÉ°T ôªY{ Ghó¡°ûà°SG øe ÚH øe ¿Éch ,Öjò©àdGh πà≤∏d ¢Vô©àdG
.AGõ÷G ÒN ô°üe øYh ÉæY ˆG ºgGõLh Ú©ªLCG º¡«∏Y ˆG áªMQ ,ÜGOB’G á«∏µH º«°SƒdG
äÓMQ º«¶æàH âªb å«M á«∏µdÉH ájhÉª«µdG á°Sóæ¡dG á«©ªL ≈a •É°ûf ¤ ¿Éc ∂dòch
,¢SƒjQƒdÉµÑdG áÑ∏£d ô°üe êQÉÿ á°Sóæ¡dG á«∏µH ´hô°ûe á∏MQ ∫hCG âª¶f Éªc ,™fÉ°üª∏d áÑ∏£∏d
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á«ŸÉY áeRCG CÉ°ûæJ ≈c ,º«eCÉàdG QGôb ≈∏Y ô°üŸ kÉHÉ≤Y á«YÉªL ádÉ≤à°SG ÖfÉLC’G øjó°TôŸG á«ÑdÉZ
¿CG z¢ùfƒj Oƒª{ ´É£à°SGh .º«eCÉàdG QGôb øY ´ƒLôdG ¤EG ô°üe ô£°†Jh ,IÉæ≤dÉH QhôŸG ∞bƒàd
¬JGQó≤Hh ¬H IOÉ°TE’G ¤EG ¬Jô£°VEGh ⁄É©dG â∏gPCG Iõé©e ≥≤ëjh .áeRC’G √òg AÉæKCG áaódG ôjój
IóëàŸG äÉj’ƒdGh É«fÉ£jôHh É°ùfôa ≈a :âbƒdG ∂dP ≈a óFÉ°ùdG ô°üŸ ójó°ûdG ≈FGó©dG ñÉæŸG ºZQ
ÖfÉLC’G AGÈÿG ÜÉë°ùfG ó©H ¢ùjƒ°ùdG IÉæb IQGOEG Iõé©eh áeRC’G √òg π«°UÉØJ π©dh ,äGòdÉH
k
.Ω2006 ΩÉY Qó°U iòdG ¬HÉàc ≈a Ó«°üØJ
äOQhh áahô©e
ájƒb ádOÉY IOÉ«b πX ≈a OhóM ÓH ≈£©j iô°üŸG ¿É°ùfE’G ¿CG z¢ùfƒj Oƒª{ øe âª∏©J
≈eƒb Qƒ¶æe øe ≈eƒ«dG πª©dG áZÉ«°Uh ™°Vh ™«£à°ùJh ,≈fÉØàdGh AÉ£©dG ≈∏Y IQOÉ``b ¿ƒµJ
ºà¡Jh äÉjóëàdG ±ô©Jh ´É£à°ùŸG Ö∏£Jh áeƒ∏©ŸG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊Gh á©HÉàŸG ø°ù–h ,≈æWh
.á«eƒ≤dG äGhÌdG ºgCG ¿É°ùfE’G Èà©Jh ,ÜÉ≤©dGh ÜGƒãdG Üƒ∏°SCG ≥Ñ£Jh ≈æØdGh ≈æ¡ŸG OGóYE’ÉH
hCG á«°üî°T äÉaÓN hCG äÉYGô°U ≈a Oƒ¡÷G â«à°ûàH íª°ùj ’ iƒªæàdGh iƒÑ©àdG ôµØdG Gòg
.º«°ùL ∫ÉªgEG hCG áfÉeCG ΩóY hCG áfÉ«îH íª°ùj ’h ,á«Ñgòe
:äÉã©ÑdG

∫ƒ°üë∏d êQÉî∏d äÉã©H ≈a π``FGhC’G ÚéjôÿG äÉã©ÑdG IQGOEG â∏°SQCG IQƒãdG πÑb Ée òæe
¿Éch .á«eƒµ◊G äÉÄ«¡dÉH hCG á©eÉ÷ÉH ¢ùjQóàdÉH Gƒ∏ª©«d ¿ƒKƒ©ÑŸG OÉYh ,√GQƒàcódG áLQO ≈∏Y
IOÉ«≤d Qƒ£àŸG ôµØdG πgCG øe π«L OƒLh ≈ah º«∏©àdG iƒà°ùe ™aQ ≈a Ö«W
l ôk KCG äÉã©ÑdG √ò¡d
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:∫hÎÑdÉH πª©dG AóH

∫hô`` `àÑdG ô`` ` jôµJ π`` ` ª©e ô`` `«£≤J Ió`` `MƒH ¢Só`` ` æ¡ªc ≈`` ∏ªY äCGó``H Ω1954 ƒ``«dƒj ≈a
k 12 ` 4 øe) h (kGô°üY4 ` 8 øe) äÉjOQh çÓK ¤EG kÉª°ù≤e πª©dG ¿Éch ,¢ùjƒ°ùdÉH ≈eƒ``µ` ◊G
(Ó«d
π«°UÉØJ º∏©àd IójóL á∏Môe âfÉch .´ƒÑ°SCG Ióe ájOQh πc ≈a πªYCG âæch ,(kÉMÉÑ°U 8 ` 12)h
.ájOQƒdG πªY ≥jôa É¡H Ωƒ≤j ≈àdG á«æØdG ΩÉ¡ŸGh Ò£≤àdG äGóMh π«¨°ûJ
RÉ«àLG ≈a áÑZQ ÉgOƒ°ùJ ,á«æWh á«HÉéjEG IAÉæH kÉMhQ ,zôµ°ù©ŸG{ Gòg äOÉ°S ≈àdG ìhôdG âfÉc
Gògh ádÉ°SôdG √ò¡d ÜÉÑ°ûc ÉæÑéà°SG ,áeÉY áeóN QÉWEG ≈a ∫hÎÑdG áYÉæ°U QGô°SCG º∏©Jh Ö©°üdG
Gò¡Hh ,OhóM ÓH á∏©à°ûe º∏©àdG ≈a áÑZôdGh ,IOó äÉYÉ°S ÓH πª©dG ¿Éc å«M ,¢SÉªëH ôµØdG
ó©H Éª«a äô°ûàfGh â‰ ,á«dhÎH á«æWh QOGƒc øjƒµàd Ió«L á°SQóe A≈°TÉædG ™ªàéŸG Gòg íÑ°UCG
ôFGõ÷Gh ájOƒ©°ùdG ≈a á«dhÎÑdG º¡àYÉæ°Uh º¡JGhÌd Üô©dG IQGOEG ºYO ≈a Ωl Ég Ql hO É¡d ¿ƒµ«d
.kÉeÉY ÚKÓK øe ÌcCG ∫ÓN ô£bh âjƒµdGh äGQÉeE’Gh É«Ñ«dh
∂∏“ ≈àdG á«ŸÉ©dG zπ°T{ ácô°ûH Gƒ≤ëà∏j ⁄ º¡fEG å«M ,áÑ©°U ÜÉÑ°ûdG A’Dƒ¡d äÉjGóÑdG âfÉc
ôjôµàdG πª©e øe QÉàeCG ó©H ≈∏Y ™≤j iòdG ,ájô°üŸG ájõ«∏‚E’G äƒjõdG QÉHBG ôjôµJ πª©e ôjóJh
ƒgh ,ÒÑc AÓ©à°SÉH ¿ƒaô°üàj äƒjõdG QÉ``HBG ôjôµJ πª©Ã ÖfÉLC’G ¿hôjóŸG ¿Éch .≈eƒµ◊G
.kÉ«ª∏Yh kÉjQÉ°†M ∞∏îàŸG iô°üŸG ™e ¬∏eÉ©J ≈a ≈ÑæLC’G ¬jóJôj iòdG AÓ©à°S’G
:ájô°üŸG IQGOE’G iô≤ÑY z¢ùfƒj Oƒª{

≈∏Y RÉ‚E’G ≥«≤– ≈∏Y IQó≤dG ∂∏“ äÉà∏a ≈¡a ,kGÒãc QôµàJ ’ äGOÉ«b RÈJ ·C’G IÉ«M ≈a
OhóM RhÉéàJ ,áÑbÉKh Ió«©H ájDhôHh OÉ◊G AÉcòdÉH ¿ƒ©àªàj AÉjƒbCG ∫ÉLQ IOÉY ºgh ,™bGƒdG ¢VQCG
≈àdG äÉ©ªàéŸG .ô°ûÑdG äÉbÉW ÒéØJ ¿ƒ©«£à°ùjh ,¿É°ùfEÓd kÉ≤«ªY kÉª¡a ¿ƒµ∏Á ,¿ÉeõdGh ¿ÉµŸG
äGOÉ«b ¤EG êÉà– ,IQƒaÉ¨æ°S hCG Éjõ«dÉe hCG ô°üe ≈a AGƒ°S ¢ùª°ûdG â– ¿Éµe É¡d ¿ƒµj ¿CG ≈©°ùJ
.äGòdG AÉæH ≈∏Y IQó≤dG ΩGó©fGh ∞©°†dGh ô≤ØdGh π¡÷G Iƒéa È©J ≈c äÉØ°üdG √ò¡H
,á«Hô¨dG IQGOE’G ¢SQGóe ≈a ¢SQn ójo ÉªY kÉeÉ“ ∞∏àîj IQGOE’G ≈a A’Dƒg Üƒ∏°SCG ¿CG ∂°T ’h
OGôØf’G hCG CÉ£ÿG øeÉµe ¬JÉ«W ≈a πªëj ,≈WGôbƒJhCG Üƒ∏°SCG ¬fCÉH º¡Hƒ∏°SCG ó≤àæj Ée kGÒãch
PÉîJG πÑb IQƒ°ûŸGh á°SGQódGh º∏©dÉH âæeBG ≈àdG ≈g âë‚ ≈àdG äGOÉ«≤dG .QGô≤dGh á£∏°ùdÉH
¿ƒµJh ,±ô°üàdG ≈a IQGOE’G ój ≥∏£J ≈WGôbƒJhCG hCG iôµ°ùY ¬Ñ°T Üƒ∏°SCÉH ò«ØæàdG ºK ,QGô≤dG
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,iôØ°S RGƒL ójóŒ Ωó©H É¡©Ñàf ≈àdG ƒLÉµ«°T ≈a ájô°üŸG á«∏°üæ≤dG äô£NCGh ICÉéa á«°SGQódG
QƒeC’G á©«ÑW É¡fCG ’EG ,∂dòd kGQÈe ∑Éæg øµj ⁄h ,√GQƒàcódG á°SGQO πªµà°SCG ’CG ≈æ©j Gòg ¿Éch
øe √Éæ≤≤M Ée ≈∏Y ≈°†≤J äÉÑµf hCG äÉ°SÉµàfCG É¡Ñ≤©j ºK Ωó≤àdG øe IRÉà‡ äGôØ£H ô‰ ÚM
IÉfÉ©e ≈a ¤ ôFÉ÷G QGô≤dG Gòg ÖÑ°ùJ óbh .ÉæàeCG IÉ«M ≈a Qôµàe §‰ ƒgh ,Ö°SÉµe hCG Ωó≤J
¿CG ó©H ôØ°S RGƒL ÓH äGƒæ°S ™Ñ°S IóŸ ≈FÉ≤Hh áHô¨dG ±hôX ¬JóM äOGR ≈°ùØf ⁄CGh Iójó°T
∫Éªµà°SEG äQôb ≈ææµdh .É¡àeóN πLCG øe π°VÉfCG âæc ≈àdGh É¡«dG ≈ªàfCG ≈àdG á¡÷G ≈æY â∏îJ
.êQÉÿG ≈a øjƒµàdG á∏MQ
:QGh’O ` ¿ƒàæéª∏jh ` âfƒÑjO

¬eó≤J ÉŸ á«µjôeC’G äÉcô°ûdG øe Oó©d ô≤e ≈gh ¿ƒàéæª∏jh áæjóe ™≤J QGh’O ô¡f ≈∏Y
,IóëàŸG äÉj’ƒ∏d Ú°ù°SDƒŸGh AÉ``HB’G á°üb ≈µëj ≈``fOhQ ¿Gó«e É¡£°Sƒàj .á«Ñjô°V ÉjGõe øe
´QÉ°T ƒgh áæjóŸÉH ´QÉ°T πªLCG ºK ,zRQƒªæjO âfƒÑjO{ ácô°T ô≤e Éªg áæjóŸÉH ÚLôH ≈∏YCGh
≈∏Y ∫É«eCG 4 ó©Ho ≈∏Yh .≈bGôdG √Gƒà°ùeh ¬©bƒÃ RÉàeG iòdG 1401 ≈æÑÃ âªbCG å«M É«fÉØ∏°ùæH
çÉëHC’G õcGôe ºgCGh ÈcCG øe óMGh ™≤j ∂jôc øjGh iófGôH ≈ª°ùJ AÉŸG øe ∫hGóL É¡£«ëj IƒHQ
.Du Pont Experimental Station ≈ª°ùjh IóëàŸG äÉj’ƒdÉH
≈∏Yh .á©ØJôe QGƒ°SCGh äÉHÉZ É¡Wƒ– á≤jô©dG âfƒÑjO Iô°SCG Qƒ°üb ™≤J ™bGƒŸG √òg ÚHh
ôLÉ¡e É¡°ù°SCG ≈àdG zâfƒÑjO{ ácô°T ájGóH á°üb ≈µëj ∞ëàe ™≤j Ò¨°üdG ô¡ædG Gòg ±ÉØ°V
ó©Ho ≈∏Yh .äÉ©bôØŸGh ¥OÉæÑdG ≈a Ωóîà°ùŸG OhQÉÑdG áYÉæ°üd ô°ûY ™HÉ°ùdG ¿ô≤dG ≈a ≈°ùfôa
.ácô°ûdÉH Ú∏eÉ©dÉH ¢UÉN iOÉf h äÉgõæàeh ≥FGóM ™≤J IÒÑc áMÉ°ùe ≈∏Yh ∫É«eCG á°ùªN
IÒ¡°ûdG AÉæ¨dG Ohƒ‚ƒd ≥FGóM ™≤J ∫É«eCG 8 áaÉ°ùe ≈∏Yh É«fÉØ∏°ùæH ´QÉ°T OGóàeG ≈∏Yh
∞°üàæe ≈a ¿ƒàéæŸh ™≤Jh .á«≤«°SƒŸG ÒaGƒædÉH ô¡à°ûJ ≈àdGh âfƒÑjO Iô°SCG É¡JCÉ°ûfCG ≈àdGh
,™jô°S ≥jôW Éª¡«∏µH É¡£Hôjh ,Éª¡jCG øe QÉ£≤dÉH ÚàYÉ°S ≈a ∑Qƒjƒ«fh ø£æ°TGh ÚH áaÉ°ùŸG
.≈°SôLƒ«f áj’h CGóÑJ QGh’O iôHƒc QƒÑ©Hh
≈æÑe 20 ¤Gƒ``M É¡Hh kÉfGóa 120 ¤Gƒ``M áMÉ°ùe ≈∏Y ™≤àa çÉëHCÓd âfƒÑjO á£ É``eCG
±ƒ£j ¥ôWh AGô°†N äÉë£°ùe ≈fÉÑŸG §°Sƒàjh ,≥HGƒW áKÓK hCG Ú≤HÉW øe É¡æe πc ¿ƒµàj
Iõ¡LCGh ∂∏°ùdG øe QGƒ°SCG á£ëŸÉH §«ëj .áØ∏àîŸG ≈fÉÑŸG ÚH ÚãMÉÑdG π≤æd ¢UÉH ≈æ«e É¡H
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IóFÉa ô°üà≤J ⁄h ,ähÉØàe ìÉéæH á``jQGRh Ö°UÉæe º¡°†©H ¤ƒ``Jh ,iQGOE’Gh ≈eƒµ◊G πª©dG
á«°üî°Th ôµa øjƒµJ ¤EG É¡JóFÉa äóàeG πH ,¢ü°üîàdG ∫É› ≈a º«∏©àdG ≈∏Y äÉã©ÑdG √òg
•Gôîf’G πª°ûJ ⁄ äÉã©ÑdG √òg ¿CG ’EG .ÉWÉÑ°†fG ÌcCG äGQÉ°†M ≈∏Y ¬YÓWEGh çƒ©ÑŸG äÉ«cƒ∏°Sh
.á«YÉæ°üdGh á«ª∏©dG IÈÿG ÜÉ°ùàc’ êQÉÿÉH πª©dG ≈a
á∏àµdGh ≈à«`"ƒ°ùdG OÉ`` –E’G ¤EG äÉã©ÑdG â¡ŒG ºµ◊G zô°UÉædG óÑY ∫É``ª`L{ ¤ƒ``J òæe
IóëàŸG äÉj’ƒdG âfÉc ÉŸh .á«°SÉ«°S ÜÉÑ°SC’ IóëàŸG äÉj’ƒdG ¤EG äÉã©ÑdG OÉØjEG ∞bƒJh ,á«bô°ûdG
o Gòd ,ájhÉª«µdG á°Sóæ¡dGh ∫hÎÑdG ä’É› ≈a kÉeó≤J ÌcCG
äÉj’ƒdG ióMEG ¤EG ¬LƒàdG äQôb
äÉã©ÑdG IQGOEG πNóJ øY kGó«©H kGOôØæe ∂dòd â££Nh ,ájhÉª«µdG á°Sóæ¡dG á°SGQód á«dhÎÑdG
.≈à«"ƒ°ùdG OÉ–E’G ¤EG øjóaƒŸG π°SôJ âfÉc ≈àdG
:êQÉÿÉH øjƒµàdG á∏MQ

â∏ª°T É«dÉ£jÉH Ω1955 ΩÉ``Y äCGó``H ,kÉeÉY 11 øe Üô≤j Ée ¤EG êQÉÿÉH øjƒµàdG á∏MQ äóàeG
øY çÉëHCG AGô``LEG ºK ,∑Éæg ôjôµàdG πeÉ©e ÈcCG ≈∏Y ±ô©àdGh á«dÉ£jE’G á¨∏dG ≈∏Y ±ô©àdG
.∑Éæg äô°ûf ,ƒfÓ«Ã á«dhÎÑdG çÉëHC’G õcôÃ äÉjô£©dG ¢UÓîà°SG
¢ùjƒ°ùdG IÉæb º«eCÉJh ¤É©dG ó°ùdG πjƒ“ AÉ¨dEG ÜÉ≤YCG ≈a IóëàŸG äÉj’ƒdG ¤EG äôaÉ°S ºK
.Iô°TÉÑe Ω1956 ÜôM πÑbh
á°Sóæ¡dG Ωƒ∏Y É¡dÓN â°SQO ÉeƒgÓchCG á©eÉL ≈a IóëàŸG äÉj’ƒdÉH äGƒæ°S ¢ùªN â«°†b
,iô°üŸG ≈©eÉ÷G º«∏©àdG øY kGÒãc ∞∏àîj á°SGQódG ≈a Üƒ∏°SCG ≈∏Y kÉMÉàØfEG âfÉch ,ájhÉª«µdG
ƒgh QÉµàHE’Gh ´Gó``HE’G ≈a OÉ¡àLE’Gh ôµØdG á«dÓ≤à°SEGh äGò``dG ≈∏Y OÉªàYE’G º∏©J ¤EG ≈©°ùjh
.√GQƒàcódG ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d ≈°SÉ°SCG •ô°T
π≤f ≈∏Y IQó``≤`dGh åëÑdGh á°SGQódG è¡æe É¡dÓN âª∏©J äÉjóëàdÉH áÄ«∏e IÎ``a âfÉc
.´ÉæbE’Gh ¢Vô©dG IOÉLEG kÉHƒ∏£e ¿Éc å«M á¨∏dG øe øµªàdGh ¢Vô©dGh áeƒ∏©ŸG
83 ihÉ°ùJ âfÉc kÉjô°üe kÉ¡«æL 29) ÖJôÃ ≈∏ªY øe á«°SGQO IRÉLCG ≈a âæc ≈æf’ kGô¶fh
12 ¢ùjQóàdG ≈∏Y á©eÉ÷G ≈©e äóbÉ©J ,IOhó á«dÉŸG iOQGƒe âfÉµa (âbƒdG ∂dP ≈a GQ’hO
.kÉ«YƒÑ°SCG áYÉ°S
IRÉ``LC’G â«¨doG å«M ,¤ áÑ°ùædÉH Qƒ``eC’G äAÉ°S á£∏°ùdG ™bGƒe ≈a ¢UÉî°TC’G Ò¨J ™eh
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,iôØ°S RGƒL ójóŒ Ωó©H É¡©Ñàf ≈àdG ƒLÉµ«°T ≈a ájô°üŸG á«∏°üæ≤dG äô£NCGh ICÉéa á«°SGQódG
QƒeC’G á©«ÑW É¡fCG ’EG ,∂dòd kGQÈe ∑Éæg øµj ⁄h ,√GQƒàcódG á°SGQO πªµà°SCG ’CG ≈æ©j Gòg ¿Éch
øe √Éæ≤≤M Ée ≈∏Y ≈°†≤J äÉÑµf hCG äÉ°SÉµàfCG É¡Ñ≤©j ºK Ωó≤àdG øe IRÉà‡ äGôØ£H ô‰ ÚM
IÉfÉ©e ≈a ¤ ôFÉ÷G QGô≤dG Gòg ÖÑ°ùJ óbh .ÉæàeCG IÉ«M ≈a Qôµàe §‰ ƒgh ,Ö°SÉµe hCG Ωó≤J
¿CG ó©H ôØ°S RGƒL ÓH äGƒæ°S ™Ñ°S IóŸ ≈FÉ≤Hh áHô¨dG ±hôX ¬JóM äOGR ≈°ùØf ⁄CGh Iójó°T
∫Éªµà°SEG äQôb ≈ææµdh .É¡àeóN πLCG øe π°VÉfCG âæc ≈àdGh É¡«dG ≈ªàfCG ≈àdG á¡÷G ≈æY â∏îJ
.êQÉÿG ≈a øjƒµàdG á∏MQ
:QGh’O ` ¿ƒàæéª∏jh ` âfƒÑjO

¬eó≤J ÉŸ á«µjôeC’G äÉcô°ûdG øe Oó©d ô≤e ≈gh ¿ƒàéæª∏jh áæjóe ™≤J QGh’O ô¡f ≈∏Y
,IóëàŸG äÉj’ƒ∏d Ú°ù°SDƒŸGh AÉ``HB’G á°üb ≈µëj ≈``fOhQ ¿Gó«e É¡£°Sƒàj .á«Ñjô°V ÉjGõe øe
´QÉ°T ƒgh áæjóŸÉH ´QÉ°T πªLCG ºK ,zRQƒªæjO âfƒÑjO{ ácô°T ô≤e Éªg áæjóŸÉH ÚLôH ≈∏YCGh
≈∏Y ∫É«eCG 4 ó©Ho ≈∏Yh .≈bGôdG √Gƒà°ùeh ¬©bƒÃ RÉàeG iòdG 1401 ≈æÑÃ âªbCG å«M É«fÉØ∏°ùæH
çÉëHC’G õcGôe ºgCGh ÈcCG øe óMGh ™≤j ∂jôc øjGh iófGôH ≈ª°ùJ AÉŸG øe ∫hGóL É¡£«ëj IƒHQ
.Du Pont Experimental Station ≈ª°ùjh IóëàŸG äÉj’ƒdÉH
≈∏Yh .á©ØJôe QGƒ°SCGh äÉHÉZ É¡Wƒ– á≤jô©dG âfƒÑjO Iô°SCG Qƒ°üb ™≤J ™bGƒŸG √òg ÚHh
ôLÉ¡e É¡°ù°SCG ≈àdG zâfƒÑjO{ ácô°T ájGóH á°üb ≈µëj ∞ëàe ™≤j Ò¨°üdG ô¡ædG Gòg ±ÉØ°V
ó©Ho ≈∏Yh .äÉ©bôØŸGh ¥OÉæÑdG ≈a Ωóîà°ùŸG OhQÉÑdG áYÉæ°üd ô°ûY ™HÉ°ùdG ¿ô≤dG ≈a ≈°ùfôa
.ácô°ûdÉH Ú∏eÉ©dÉH ¢UÉN iOÉf h äÉgõæàeh ≥FGóM ™≤J IÒÑc áMÉ°ùe ≈∏Yh ∫É«eCG á°ùªN
IÒ¡°ûdG AÉæ¨dG Ohƒ‚ƒd ≥FGóM ™≤J ∫É«eCG 8 áaÉ°ùe ≈∏Yh É«fÉØ∏°ùæH ´QÉ°T OGóàeG ≈∏Yh
∞°üàæe ≈a ¿ƒàéæŸh ™≤Jh .á«≤«°SƒŸG ÒaGƒædÉH ô¡à°ûJ ≈àdGh âfƒÑjO Iô°SCG É¡JCÉ°ûfCG ≈àdGh
,™jô°S ≥jôW Éª¡«∏µH É¡£Hôjh ,Éª¡jCG øe QÉ£≤dÉH ÚàYÉ°S ≈a ∑Qƒjƒ«fh ø£æ°TGh ÚH áaÉ°ùŸG
.≈°SôLƒ«f áj’h CGóÑJ QGh’O iôHƒc QƒÑ©Hh
≈æÑe 20 ¤Gƒ``M É¡Hh kÉfGóa 120 ¤Gƒ``M áMÉ°ùe ≈∏Y ™≤àa çÉëHCÓd âfƒÑjO á£ É``eCG
±ƒ£j ¥ôWh AGô°†N äÉë£°ùe ≈fÉÑŸG §°Sƒàjh ,≥HGƒW áKÓK hCG Ú≤HÉW øe É¡æe πc ¿ƒµàj
Iõ¡LCGh ∂∏°ùdG øe QGƒ°SCG á£ëŸÉH §«ëj .áØ∏àîŸG ≈fÉÑŸG ÚH ÚãMÉÑdG π≤æd ¢UÉH ≈æ«e É¡H
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IóFÉa ô°üà≤J ⁄h ,ähÉØàe ìÉéæH á``jQGRh Ö°UÉæe º¡°†©H ¤ƒ``Jh ,iQGOE’Gh ≈eƒµ◊G πª©dG
á«°üî°Th ôµa øjƒµJ ¤EG É¡JóFÉa äóàeG πH ,¢ü°üîàdG ∫É› ≈a º«∏©àdG ≈∏Y äÉã©ÑdG √òg
•Gôîf’G πª°ûJ ⁄ äÉã©ÑdG √òg ¿CG ’EG .ÉWÉÑ°†fG ÌcCG äGQÉ°†M ≈∏Y ¬YÓWEGh çƒ©ÑŸG äÉ«cƒ∏°Sh
.á«YÉæ°üdGh á«ª∏©dG IÈÿG ÜÉ°ùàc’ êQÉÿÉH πª©dG ≈a
á∏àµdGh ≈à«`"ƒ°ùdG OÉ`` –E’G ¤EG äÉã©ÑdG â¡ŒG ºµ◊G zô°UÉædG óÑY ∫É``ª`L{ ¤ƒ``J òæe
IóëàŸG äÉj’ƒdG âfÉc ÉŸh .á«°SÉ«°S ÜÉÑ°SC’ IóëàŸG äÉj’ƒdG ¤EG äÉã©ÑdG OÉØjEG ∞bƒJh ,á«bô°ûdG
o Gòd ,ájhÉª«µdG á°Sóæ¡dGh ∫hÎÑdG ä’É› ≈a kÉeó≤J ÌcCG
äÉj’ƒdG ióMEG ¤EG ¬LƒàdG äQôb
äÉã©ÑdG IQGOEG πNóJ øY kGó«©H kGOôØæe ∂dòd â££Nh ,ájhÉª«µdG á°Sóæ¡dG á°SGQód á«dhÎÑdG
.≈à«"ƒ°ùdG OÉ–E’G ¤EG øjóaƒŸG π°SôJ âfÉc ≈àdG
:êQÉÿÉH øjƒµàdG á∏MQ

â∏ª°T É«dÉ£jÉH Ω1955 ΩÉ``Y äCGó``H ,kÉeÉY 11 øe Üô≤j Ée ¤EG êQÉÿÉH øjƒµàdG á∏MQ äóàeG
øY çÉëHCG AGô``LEG ºK ,∑Éæg ôjôµàdG πeÉ©e ÈcCG ≈∏Y ±ô©àdGh á«dÉ£jE’G á¨∏dG ≈∏Y ±ô©àdG
.∑Éæg äô°ûf ,ƒfÓ«Ã á«dhÎÑdG çÉëHC’G õcôÃ äÉjô£©dG ¢UÓîà°SG
¢ùjƒ°ùdG IÉæb º«eCÉJh ¤É©dG ó°ùdG πjƒ“ AÉ¨dEG ÜÉ≤YCG ≈a IóëàŸG äÉj’ƒdG ¤EG äôaÉ°S ºK
.Iô°TÉÑe Ω1956 ÜôM πÑbh
á°Sóæ¡dG Ωƒ∏Y É¡dÓN â°SQO ÉeƒgÓchCG á©eÉL ≈a IóëàŸG äÉj’ƒdÉH äGƒæ°S ¢ùªN â«°†b
,iô°üŸG ≈©eÉ÷G º«∏©àdG øY kGÒãc ∞∏àîj á°SGQódG ≈a Üƒ∏°SCG ≈∏Y kÉMÉàØfEG âfÉch ,ájhÉª«µdG
ƒgh QÉµàHE’Gh ´Gó``HE’G ≈a OÉ¡àLE’Gh ôµØdG á«dÓ≤à°SEGh äGò``dG ≈∏Y OÉªàYE’G º∏©J ¤EG ≈©°ùjh
.√GQƒàcódG ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d ≈°SÉ°SCG •ô°T
π≤f ≈∏Y IQó``≤`dGh åëÑdGh á°SGQódG è¡æe É¡dÓN âª∏©J äÉjóëàdÉH áÄ«∏e IÎ``a âfÉc
.´ÉæbE’Gh ¢Vô©dG IOÉLEG kÉHƒ∏£e ¿Éc å«M á¨∏dG øe øµªàdGh ¢Vô©dGh áeƒ∏©ŸG
83 ihÉ°ùJ âfÉc kÉjô°üe kÉ¡«æL 29) ÖJôÃ ≈∏ªY øe á«°SGQO IRÉLCG ≈a âæc ≈æf’ kGô¶fh
12 ¢ùjQóàdG ≈∏Y á©eÉ÷G ≈©e äóbÉ©J ,IOhó á«dÉŸG iOQGƒe âfÉµa (âbƒdG ∂dP ≈a GQ’hO
.kÉ«YƒÑ°SCG áYÉ°S
IRÉ``LC’G â«¨doG å«M ,¤ áÑ°ùædÉH Qƒ``eC’G äAÉ°S á£∏°ùdG ™bGƒe ≈a ¢UÉî°TC’G Ò¨J ™eh
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,πªY ¢VhôY ≈∏Y ¤ƒ°üM ΩóY ∂dP øY èàfh ,ô°üŸ IOƒ©dG ºK IÈÿG ÜÉ°ùàcEG πLCG øe πª©dG
¬JÉcôM áÑbGôeh πª©∏d Ωó≤àŸG QÉÑàNG á«Ø«c ìô°ûj ÉeÉg ÉHÉàc äCGôbh á©eÉ÷G áÑàµe ¤EG â¡ŒÉa
iOCGh ,ÉHòc ¬æ∏©j hCG ¬«Øîj Ée ∞°ûµJ ≈àdG á∏Ä°SC’G QÉ«àNEGh ,øjó«dGh ¬LƒdG äGÒÑ©Jh ¬JÉæµ°Sh
äGQÉ«àNEG ¤ âeób ≈àdG zâfƒÑjO{ ¢VôY É¡∏°†aCG ¿Éc ¢Vhô©dG øe OóY ≈∏Y ¤ƒ°üM ¤EG Gòg
ÉgÉæ«Y ≈àdG QOGƒµdG AÉ≤àfG ≈a ÜÉàµdG Gòg ≈fOÉaCG óbh .É¡à£°ûfCG øe ´ôa øe ÌcCG øe kÉ°VhôYh
á≤Øf ≈∏Y IhÉØ◊ÉH á∏aÉM á∏HÉ≤ª∏d πªY Úeƒj ióe ≈∏Y º¡d ≈JQÉjR âfÉch .z≈ÑfEG{ ácô°ûH
≈a iôJ ácô°ûdG á°SÉ«°S âfÉch .á«æµ°ùdG É¡«MGƒ°Vh áæjóŸGh ácô°ûdÉH ≈Øjô©J â∏ª°Th ácô°ûdG
.QÉµàHE’G ¢Uôah ∫É«ÿG øe ójõj iôµa AGôKEG äÉ«Ø∏ÿGh äGQÉ°†◊G ´ƒæJ
AÉª∏Yh äÉ«fÉµeEGh ôµah º¶f øe É¡«a ÉÃ á«µjôeC’G áYÉæ°üdG ôNÉØe óMCG zâfƒÑjO{ âfÉc
™e πª©dG ¿Éµe ≈a ºgAGOCGh É¡dÉLQ á«HÎH ºà¡J kÉ≤M áª«¶Y á°SQóeh á°ù°SDƒe âfÉc ,AGÈNh
IQGOE’G ≥Ñ£J á°ù°SDƒe âfÉc É¡fCG ’EG .á«∏µ°T hCG ájó«∏≤J Oƒ«b ¿hO ´Gó``HE’Gh ôµØdG ájôM ¥ÓWEG
:OGôaC’G ÚH ∂dòch iôNC’G äÉcô°ûdG ™e á°ùaÉæŸGh íHôdGh ≥Ñ°ùdG ≥«≤– ≈∏Y ¢Uô–h èFÉàædÉH
.øjƒµàdG πMGôe ºgCG øe zâfƒÑjO{ `H äGƒæ°S ¢ùªN âfÉc
hCG ójóL èàæe ´GÎNG ¤EG iODƒJ ÉÃQ IójóL QÉµaCG ó«dƒJ ≈∏Y IQó≤dÉH ìÉéædG ¢SÉ«b ¿Éc
áHƒ∏£e äÉØ°U ≈gh ™°SGh ∫É«Nh ¥ÓN π≤Y ¤EG Gòg êÉàëj ±hô©e èàæe ™«æ°üàd ójóL Üƒ∏°SCG
.≈¸ƒdƒæµàdG Ωó≤à∏d
IóëàŸG äÉj’ƒdÉH á«¸ƒdƒæµàdG õcGôŸG ºgCG óMCG ≈a IRÉà‡ IÈN Ö°ùc äGƒæ°ùdG √òg â≤≤M
≈∏YCG ≈a ≈Ñ«JôJ ¿Éch ôjó≤àdG äBÉaÉµe øe ójó©dG ≈∏Y â∏°üM å«M ¢ùØædÉH á≤ã∏d ΩÉg Ö°ùch
≈àdG Iójó÷G OGƒŸG ±É°ûàcGh ´Gó``HE’Gh Iójó÷G QÉµaC’G ≈∏Y õ«cÎdG ¿Éch .≈FÓeR ÚH %10
.ø£æ°TGƒH á«µjôeC’G áeƒµë∏d ™HÉàdG ´GÎN’G äGAGôH ÖàµÃ ≈ª°SÉH ÉgGóMEG ácô°ûdG â∏é°S
.áHÉàµdGh ™jô°ùdG ΩÉŸE’Gh ¢Vô©dGh π«∏ëàdG ≈a äGQÉ¡e ∂dòc âÑ°ùàcGh
äÉ``LQO óæY π``cBÉ`à`dG áehÉ≤e ™«£à°ùJ AÉª°U á``jQGô``M IOÉ``e ∑Éæg ≈``JÉ``YGÎ``NG ó``MCG ¿É``ch
zπ«à°S ¢SEG ƒj{ ácô°T ¿GôaCÉH ¬àHôŒh èàæŸG Gòg ôjƒ£àH Éæªbh .Ö∏°üdG ¿GôaCÉH á©ØJôŸG IQGô◊G
ºbQ â– IóëàŸG äÉj’ƒdÉH ´GÎN’G â∏é°Sh á«dÉY áehÉ≤eh kGõ«ªàe kGAGOCG ≈£YCGh ` É«fÉØ∏°ùæH
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øjõj iòdG RQPGQÉ``c ≈æÑe ºgQGƒéH ™≤jh ,Úàªî°V IOÉ«Yh áÑàµeh kÉµæHh kÉª©£e º°†Jh øeCG
øjô°ûY ó©H íÑ°UCG iòdGh äÉæjô°û©dG ≈a ¿ƒ∏jÉædG IOÉe ´Î ƒgh ,¬d ≈Ø°üf ∫Éã“ ¬∏Nóe
º∏a ,∂dP ó¡°ûj ⁄ RQPGQÉ``c ¿CG ’EG ,É¡∏Nód ΩÉg Qó°üeh âfƒÑjO ¬àéàfCG èàæe øªKCGh ºgCG kÉeÉY
ójó°T ÜÉÄàcÉH Ö«°UCÉa ≈îjQÉàdG ¬YGÎNG øY ójó°T ¢SÉªëH çó– ÚM ácô°ûdÉH óMCG ¬bó°üj
.kGôëàæe kGóªc äÉeh
äÉYÉæ°ü∏d ácô°T È``cCG íÑ°üàd ácô°ûdG √ò``g â``‰ nÉ`eÉ``Y 250 È``Yh OhQÉ``Ñ`dG áYÉæ°U ø``eh
zâfƒÑjO{ äô£°VEG iô``NCG äÉcô°Th zõ«fÓ«°Sh hGO{ Égó©H ≈JÉj ,IóëàŸG äÉj’ƒdÉH ájhÉª«µdG
õ«∏«côg{ äÉcô°T πãe QÉµàME’G ™æe ¿ƒfÉ≤d É≤ÑW É¡°ùaÉæJ ≈c óMGh Q’hO ∫Ée ¢SCGôH É¡°ù«°SCÉàd
.zπ«ãjGh ¢SÓJCGh
äGó«Ñeh á«YÉæ°U ±É«dCG É¡æe kÉéàæe áFÉª©HQCG Ω1960 ΩÉY ≈a zâfƒÑjO{ äÉéàæe OóY ≠∏Hh
´GÎNÉH ≥Ñ°ùdG ≈a IOÉjôdG ácô°ûdG √ò¡d ¿Éch .á«YGQRh á«dhÎH äÉaÉ°VEGh äÉjƒHh äÉ©bôØeh
.iôNCG OÓHh IóëàŸG äÉj’ƒdG πNGO Iô°ûàæŸG ™fÉ°üŸÉH É¡©«æ°üJh ºFGódG Égôjƒ£Jh OGƒŸG √òg
óFGô÷G É¡«a ÉÃ IÒ¨°üdG áj’ƒdG √òg ≈a ≈°SÉ«°ùdG PƒØædGh IhÌdG ∂∏à“ âfƒÑjO Iô°SCG âfÉch
¢Uôah ™ªàéª∏d äÉeóN øe ¬eó≤J ÉŸ ÚæWGƒŸG ΩGÎMEGh ôjó≤J π âfÉc É¡fCG ’EG ,á«eƒ«dG
.ácô°ûdG º¡°SCG á«ÑdÉZ á«µ∏e øY â∏îJ É¡fCG ºZQ Ió«L πªY
Ió``jó``÷G OGƒ`` ŸG ´GÎ`` `NEGh çƒ``ë`H õ``cô``e ≈``a Ω1960 ΩÉ``Y çÉ``ë` HCG ¢Sóæ¡ªc πª©∏d äÎ`p ` `NoCG
ΩÉaQƒµdGh GôµjÓdGh ¿ƒ``dQhC’Gh ¿hôcGódG êôN õcôŸG Gòg øeh ,ÉgÒZh á«é°ùædG äÉYÉæ°ü∏d
.Iôª∏Ñe OGƒŸ ájQÉŒ AÉª°SCG É¡∏ch (á«YÉæ°U Oƒ∏L)
∞bƒjh èFÉàf ¤EG áaOÉg äÉYhô°ûªc QGój á«≤«Ñ£àdG á«YÉæ°üdG çƒëÑdG ≈∏Y ¥ÉØfE’G ¿Éch
≈àdG çƒëÑdG á«fGõ«e ¿CG iCG ,¬æe ±OÉ¡dG ¢Vô¨dG ≈ØàfEG GPEG ¬«∏Y ¥ÉØfE’Gh ´hô°ûe iÉH πª©dG
¬°Vƒ©J ≈àdG èFÉàædG ≈£©J ¿CG óH’ ¿Éc âbƒdG ∂dP ≈a kÉjƒæ°S Q’hO ¿ƒ«∏e 100 RhÉéàJ âfÉc
É¡fC’ IOó ÒZ á«aÉ°ûµà°SG çÉëHCG ≈a º¡àbh øe %15 ¥ÉØfÉH ÚãMÉÑ∏d íª°ùj ¿Éch .ójõJh
.áeÉg äÉaÉ°ûàcEG ¤EG iODƒJ kÉfÉ«MCG âfÉc
πª©∏d ≈©°ùdG äCGó``H Ω1959 ΩÉY ≈Øa ,áØjôW á°üb IóëàŸG äÉj’ƒdÉH πª©dÉH ≈bÉëàdE’h
πbÉ©Ã πª©dG Ö∏£àj øjƒµàdG ∫Éªµà°SG ¿CG äÈàYG ≈æfCG å«M .á«µjôeC’G á«YÉæ°üdG äÉcô°ûdÉH
≈a ÖZQCG ≈æfCG :á∏HÉ≤ŸG äGQÉÑàNEG ≈a äÉcô°ûdG ≈∏ã‡ á∏Ä°SCG ≈∏Y Ö«LCG âæch ,∑Éæg áYÉæ°üdG
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,πªY ¢VhôY ≈∏Y ¤ƒ°üM ΩóY ∂dP øY èàfh ,ô°üŸ IOƒ©dG ºK IÈÿG ÜÉ°ùàcEG πLCG øe πª©dG
¬JÉcôM áÑbGôeh πª©∏d Ωó≤àŸG QÉÑàNG á«Ø«c ìô°ûj ÉeÉg ÉHÉàc äCGôbh á©eÉ÷G áÑàµe ¤EG â¡ŒÉa
iOCGh ,ÉHòc ¬æ∏©j hCG ¬«Øîj Ée ∞°ûµJ ≈àdG á∏Ä°SC’G QÉ«àNEGh ,øjó«dGh ¬LƒdG äGÒÑ©Jh ¬JÉæµ°Sh
äGQÉ«àNEG ¤ âeób ≈àdG zâfƒÑjO{ ¢VôY É¡∏°†aCG ¿Éc ¢Vhô©dG øe OóY ≈∏Y ¤ƒ°üM ¤EG Gòg
ÉgÉæ«Y ≈àdG QOGƒµdG AÉ≤àfG ≈a ÜÉàµdG Gòg ≈fOÉaCG óbh .É¡à£°ûfCG øe ´ôa øe ÌcCG øe kÉ°VhôYh
á≤Øf ≈∏Y IhÉØ◊ÉH á∏aÉM á∏HÉ≤ª∏d πªY Úeƒj ióe ≈∏Y º¡d ≈JQÉjR âfÉch .z≈ÑfEG{ ácô°ûH
≈a iôJ ácô°ûdG á°SÉ«°S âfÉch .á«æµ°ùdG É¡«MGƒ°Vh áæjóŸGh ácô°ûdÉH ≈Øjô©J â∏ª°Th ácô°ûdG
.QÉµàHE’G ¢Uôah ∫É«ÿG øe ójõj iôµa AGôKEG äÉ«Ø∏ÿGh äGQÉ°†◊G ´ƒæJ
AÉª∏Yh äÉ«fÉµeEGh ôµah º¶f øe É¡«a ÉÃ á«µjôeC’G áYÉæ°üdG ôNÉØe óMCG zâfƒÑjO{ âfÉc
™e πª©dG ¿Éµe ≈a ºgAGOCGh É¡dÉLQ á«HÎH ºà¡J kÉ≤M áª«¶Y á°SQóeh á°ù°SDƒe âfÉc ,AGÈNh
IQGOE’G ≥Ñ£J á°ù°SDƒe âfÉc É¡fCG ’EG .á«∏µ°T hCG ájó«∏≤J Oƒ«b ¿hO ´Gó``HE’Gh ôµØdG ájôM ¥ÓWEG
:OGôaC’G ÚH ∂dòch iôNC’G äÉcô°ûdG ™e á°ùaÉæŸGh íHôdGh ≥Ñ°ùdG ≥«≤– ≈∏Y ¢Uô–h èFÉàædÉH
.øjƒµàdG πMGôe ºgCG øe zâfƒÑjO{ `H äGƒæ°S ¢ùªN âfÉc
hCG ójóL èàæe ´GÎNG ¤EG iODƒJ ÉÃQ IójóL QÉµaCG ó«dƒJ ≈∏Y IQó≤dÉH ìÉéædG ¢SÉ«b ¿Éc
áHƒ∏£e äÉØ°U ≈gh ™°SGh ∫É«Nh ¥ÓN π≤Y ¤EG Gòg êÉàëj ±hô©e èàæe ™«æ°üàd ójóL Üƒ∏°SCG
.≈¸ƒdƒæµàdG Ωó≤à∏d
IóëàŸG äÉj’ƒdÉH á«¸ƒdƒæµàdG õcGôŸG ºgCG óMCG ≈a IRÉà‡ IÈN Ö°ùc äGƒæ°ùdG √òg â≤≤M
≈∏YCG ≈a ≈Ñ«JôJ ¿Éch ôjó≤àdG äBÉaÉµe øe ójó©dG ≈∏Y â∏°üM å«M ¢ùØædÉH á≤ã∏d ΩÉg Ö°ùch
≈àdG Iójó÷G OGƒŸG ±É°ûàcGh ´Gó``HE’Gh Iójó÷G QÉµaC’G ≈∏Y õ«cÎdG ¿Éch .≈FÓeR ÚH %10
.ø£æ°TGƒH á«µjôeC’G áeƒµë∏d ™HÉàdG ´GÎN’G äGAGôH ÖàµÃ ≈ª°SÉH ÉgGóMEG ácô°ûdG â∏é°S
.áHÉàµdGh ™jô°ùdG ΩÉŸE’Gh ¢Vô©dGh π«∏ëàdG ≈a äGQÉ¡e ∂dòc âÑ°ùàcGh
äÉ``LQO óæY π``cBÉ`à`dG áehÉ≤e ™«£à°ùJ AÉª°U á``jQGô``M IOÉ``e ∑Éæg ≈``JÉ``YGÎ``NG ó``MCG ¿É``ch
zπ«à°S ¢SEG ƒj{ ácô°T ¿GôaCÉH ¬àHôŒh èàæŸG Gòg ôjƒ£àH Éæªbh .Ö∏°üdG ¿GôaCÉH á©ØJôŸG IQGô◊G
ºbQ â– IóëàŸG äÉj’ƒdÉH ´GÎN’G â∏é°Sh á«dÉY áehÉ≤eh kGõ«ªàe kGAGOCG ≈£YCGh ` É«fÉØ∏°ùæH
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øjõj iòdG RQPGQÉ``c ≈æÑe ºgQGƒéH ™≤jh ,Úàªî°V IOÉ«Yh áÑàµeh kÉµæHh kÉª©£e º°†Jh øeCG
øjô°ûY ó©H íÑ°UCG iòdGh äÉæjô°û©dG ≈a ¿ƒ∏jÉædG IOÉe ´Î ƒgh ,¬d ≈Ø°üf ∫Éã“ ¬∏Nóe
º∏a ,∂dP ó¡°ûj ⁄ RQPGQÉ``c ¿CG ’EG ,É¡∏Nód ΩÉg Qó°üeh âfƒÑjO ¬àéàfCG èàæe øªKCGh ºgCG kÉeÉY
ójó°T ÜÉÄàcÉH Ö«°UCÉa ≈îjQÉàdG ¬YGÎNG øY ójó°T ¢SÉªëH çó– ÚM ácô°ûdÉH óMCG ¬bó°üj
.kGôëàæe kGóªc äÉeh
äÉYÉæ°ü∏d ácô°T È``cCG íÑ°üàd ácô°ûdG √ò``g â``‰ nÉ`eÉ``Y 250 È``Yh OhQÉ``Ñ`dG áYÉæ°U ø``eh
zâfƒÑjO{ äô£°VEG iô``NCG äÉcô°Th zõ«fÓ«°Sh hGO{ Égó©H ≈JÉj ,IóëàŸG äÉj’ƒdÉH ájhÉª«µdG
õ«∏«côg{ äÉcô°T πãe QÉµàME’G ™æe ¿ƒfÉ≤d É≤ÑW É¡°ùaÉæJ ≈c óMGh Q’hO ∫Ée ¢SCGôH É¡°ù«°SCÉàd
.zπ«ãjGh ¢SÓJCGh
äGó«Ñeh á«YÉæ°U ±É«dCG É¡æe kÉéàæe áFÉª©HQCG Ω1960 ΩÉY ≈a zâfƒÑjO{ äÉéàæe OóY ≠∏Hh
´GÎNÉH ≥Ñ°ùdG ≈a IOÉjôdG ácô°ûdG √ò¡d ¿Éch .á«YGQRh á«dhÎH äÉaÉ°VEGh äÉjƒHh äÉ©bôØeh
.iôNCG OÓHh IóëàŸG äÉj’ƒdG πNGO Iô°ûàæŸG ™fÉ°üŸÉH É¡©«æ°üJh ºFGódG Égôjƒ£Jh OGƒŸG √òg
óFGô÷G É¡«a ÉÃ IÒ¨°üdG áj’ƒdG √òg ≈a ≈°SÉ«°ùdG PƒØædGh IhÌdG ∂∏à“ âfƒÑjO Iô°SCG âfÉch
¢Uôah ™ªàéª∏d äÉeóN øe ¬eó≤J ÉŸ ÚæWGƒŸG ΩGÎMEGh ôjó≤J π âfÉc É¡fCG ’EG ,á«eƒ«dG
.ácô°ûdG º¡°SCG á«ÑdÉZ á«µ∏e øY â∏îJ É¡fCG ºZQ Ió«L πªY
Ió``jó``÷G OGƒ`` ŸG ´GÎ`` `NEGh çƒ``ë`H õ``cô``e ≈``a Ω1960 ΩÉ``Y çÉ``ë` HCG ¢Sóæ¡ªc πª©∏d äÎ`p ` `NoCG
ΩÉaQƒµdGh GôµjÓdGh ¿ƒ``dQhC’Gh ¿hôcGódG êôN õcôŸG Gòg øeh ,ÉgÒZh á«é°ùædG äÉYÉæ°ü∏d
.Iôª∏Ñe OGƒŸ ájQÉŒ AÉª°SCG É¡∏ch (á«YÉæ°U Oƒ∏L)
∞bƒjh èFÉàf ¤EG áaOÉg äÉYhô°ûªc QGój á«≤«Ñ£àdG á«YÉæ°üdG çƒëÑdG ≈∏Y ¥ÉØfE’G ¿Éch
≈àdG çƒëÑdG á«fGõ«e ¿CG iCG ,¬æe ±OÉ¡dG ¢Vô¨dG ≈ØàfEG GPEG ¬«∏Y ¥ÉØfE’Gh ´hô°ûe iÉH πª©dG
¬°Vƒ©J ≈àdG èFÉàædG ≈£©J ¿CG óH’ ¿Éc âbƒdG ∂dP ≈a kÉjƒæ°S Q’hO ¿ƒ«∏e 100 RhÉéàJ âfÉc
É¡fC’ IOó ÒZ á«aÉ°ûµà°SG çÉëHCG ≈a º¡àbh øe %15 ¥ÉØfÉH ÚãMÉÑ∏d íª°ùj ¿Éch .ójõJh
.áeÉg äÉaÉ°ûàcEG ¤EG iODƒJ kÉfÉ«MCG âfÉc
πª©∏d ≈©°ùdG äCGó``H Ω1959 ΩÉY ≈Øa ,áØjôW á°üb IóëàŸG äÉj’ƒdÉH πª©dÉH ≈bÉëàdE’h
πbÉ©Ã πª©dG Ö∏£àj øjƒµàdG ∫Éªµà°SG ¿CG äÈàYG ≈æfCG å«M .á«µjôeC’G á«YÉæ°üdG äÉcô°ûdÉH
≈a ÖZQCG ≈æfCG :á∏HÉ≤ŸG äGQÉÑàNEG ≈a äÉcô°ûdG ≈∏ã‡ á∏Ä°SCG ≈∏Y Ö«LCG âæch ,∑Éæg áYÉæ°üdG
ﻋﺒﻮﺭ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﭼﻴﺔ

220

2 ºbQ ≥``ë∏`e
*

áeÉ©dG á«©ªé`dG ôjô≤J
1989/6/28 ïjQÉàH iƒæ°ùdG ´ÉªàL’G
ácô°ûdG IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«FQ áª∏c
áeÉ©dG á«©ªé`dG ¢ù«FQh

ôNBG Gòg ¿CG IÒãc ógGƒ°T siód âfÉc ,äGRÉ‚EÓd ¢ü«î∏Jh á«∏Ñ≤à°ùe ájDhQ äƒ`` `àMEG á`` `∏eÉ°T áª∏c *
.¤ á«eƒªY á«©ªL ´ÉªàLG
223

ﻋﺒﻮﺭ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﭼﻴﺔ

ﻋﺒﻮﺭ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﭼﻴﺔ

222

2 ºbQ ≥``ë∏`e
*

áeÉ©dG á«©ªé`dG ôjô≤J
1989/6/28 ïjQÉàH iƒæ°ùdG ´ÉªàL’G
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z≈ÑfEG{ óYÉ°ùJ ¿CG á«ÑæLC’G äÉcô°ûdG ídÉ°U ≈a ¢ù«d ¬fC’ ≈ÑæLCG ∂jô°T z≈Ñ`` ` `fEG{ `H óLƒj ’
ácQÉ°ûŸG ¿C’ ∂dPh .É¡H á«°ù«FôdG á«æØdG ∞FÉXƒdG ¿ƒ∏¨°ûj AGÈN ÒaƒàHh kÉ«¸ƒdƒæµJ É¡FÉæÑH
.á°ùaÉæe äÉcô°T ô``eC’G á≤«≤M ≈a äÉcô°ûdG √òg ¿C’h kÉjõ› kGóFÉY º¡d ≥≤– ’ z≈ÑfEG{ ≈a
.kÉjô°üe QGô≤dG πXh ájô°üe ácô°ûdG IQGOEG â∏Xh
´hô°ûŸG IQGOEGh º«ª°üàdG ≈a áeÉg AÉ£NCG ´ƒbh ™bƒàfh πÑ≤àf ¿CG Éæ«∏Y ¿Éc :∫ƒbCG Iôe ∫hC’h
º«∏©àdG øªK ™aóf ¿CG kÉ«©«ÑW ¿Éc .∫GƒeC’Gh ìGhQC’G ≈a ôFÉ°ùNh ÒNCÉJh çOGƒM ¤EG iODƒJ kÉ«æa
.IÈÿG ÜÉ°ùàcGh

:áeÉ©dG á«©ªé`dG AÉ°†YCG IOÉ°ùdG

iƒæ°ùdG ´ÉªàL’G ƒg Gògh ,z≈ÑfEG{ ºµàcô°ûd áeÉ©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG ≈a ºµH ÖMQCGh ºµ««MCG
≈∏Y äGƒæ°S ô°ûY QhôÃ πØàëf ⁄ Éæc GPEGh .¬«a ácô°ûdG •É°ûf ¢Vô©H ±ô°ûJCG iòdG ô°TÉ©dG
É¡fC’ ∞jô©àdGh ôcòdÉH IôjóL IóŸG √òg ∫ÓN â“ ≈àdG äGRÉ‚’G ¿CG ∂°T Óa ácô°ûdG ¢ù«°SCÉJ
.á«°Sóægh á«¸ƒdƒæµJ äGQób É¡àÑ°ùcCGh ô°üe ™bGh øe äÒZ
% 51 IOÉjõH ¬«æL ¿ƒ«∏e 106 ∫ÉªYC’G ºbQ ≠∏H ó≤a ,É¡°ùØf øY çóëàJ 1988 ΩÉY ΩÉbQCG ¿EG
,≥HÉ°ùdG IQGOE’G ¢ù∏› Ióe ≈gh ` ` ∞©°V 13 iCG ` ` 1984 ΩÉY øY % 1280 IOÉjõHh 1987 ΩÉY øY
1987 øY % 46 ÉgQób IOÉjõH ¬«æL ¿ƒ«∏e 29 ÖFGô°†dG º°üN ó©H ácô°ûdG ìÉ``HQCG ≈aÉ°U ≠∏Hh
.1984 ΩÉY øY % 1060 IOÉjRh
.¬«æL 3^30 ôLCG ¬«æ÷G á«ëHQ âfÉc ÚM ≈a ¬«æL 11^1 ôLCG ¬«æ÷G á«LÉàfEG â¨∏Hh
(2 h 1 ºbQ áMƒd)
ôjƒ£J ¤EGh ácô°ûdÉH ¿ƒ∏eÉ©dG É¡dòÑj ≈àdG IÒÑµdG Oƒ¡÷G ¤EG áeÉ¡dG äGOÉjõdG √òg ™LôJh
¤EG ácô°ûdÉH Oƒ©°ü∏d ¢VÉ á∏Môe IÒNC’G ΩGƒYC’G âfÉc ó≤∏a .¬YÉ°ùJGh √ƒ‰h ácô°ûdG •É°ûf
âbƒdG äGP ≈a .`` ` ìÉàØe º«∏°ùJ ` ` á∏eÉc ´hô°ûŸG äÉ«dƒÄ°ùe ¤ƒJ ≈∏Y IQOÉ≤dG äÉcô°ûdG iƒà°ùe
≈àdG ∫hÎÑdG êÉàfEG äÉYhô°ûe πª°ûJ ≈c kÉ«¸ƒdƒæµJ É¡dÉªYCG ¥É£f ™«°SƒJ z≈ÑfEG{ âYÉ£à°SG
.ácô°ûdG ∫ÉªYCG øe kÉeÉg kGAõL πã“ âëÑ°UCG

¢ù«FQ ≈ÑæÑdG ióªM .O (¬æ«Á ¤EG) oiôjh ácô°ûdG ¢ù«FQ á°SÉFôH áeÉ©dG á«©ª÷G ´ÉªàLEG
ΩƒMôŸG º¡eÉeCGh ôjRƒdG Öàµe Iôjóe π«∏N ∫ÉeBG /Ió«°ùdGh IÒe óª /ó«°ùdG ¬ÑFÉfh áÄ«¡dG
¢SÉLhÎH ¢ù«FQ Oƒ©°ùdG ƒHCG º©æŸG óÑY .Ωh ∫hÎÑdG Ö«HÉfCG ¢ù«FQ IõªM º«gGôHEG
IQGOEGh áªFGódG áÄÑ©àdG øe ádÉM ¢VôØH ±hô¶dG √òg ™e ΩAÓàj kÉé¡æe ácô°ûdG IQGOEG âµ∏°S
56 äGóbÉ©J äòØf ácô°ûdG ¿CG ˆG óªëfh .CÉ£ÿG ∑QGó``Jh ìÓ``°`UEGh ô°ü©dG Üƒ∏°SCÉH äÉ``eRC’G
.AÉ£NCG hCG äÉ°ùµf hCG çOGƒM ¿hóH ` ` IQGOEGh kÉª«ª°üJ ` ` kÉYhô°ûe
225
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ΩÉY ≈a ÉæØbh ÉæfCG á≤«≤◊G ≈Øa ,QôµàJ ødh ájOÉY ÒZ Ω1988 ΩÉbQCG Èà©j ¢†©ÑdG ¿Éc GPEGh
≈a á«¸ƒdƒæµàdG IOÉjôdG ™bƒe z≈ÑfEG{ äCGƒÑJ ¿CG ó©H IójóL ¥ÉaBG ¤EG ¥Ó£fG äÉÑàY ≈∏Y Ω1988
.ô°üe
ácô°ûdG •É°ûf óàÁ ¿CG ≈©«Ñ£dG øªa ≈`˝`«JGÎ°S’G §«£îàdG Üƒ∏°SCÉH ôµØf ¿CG ÉfOQCG GPEGh
º«ª°üJ ≈a QhO É¡d ¿ƒµj ¿CGh øjó©àdGh âæª°SC’Gh Ióª°SC’Gh ájhÉª«µdG áYÉæ°üdG äÉYhô°ûe ¤EG
äÉeóN øe iô°üŸG ¥ƒ°ùdG ¬«dEG êÉàëj Ée Ωó≤J ¿CGh ,kÉ«∏ Égò«ØæJ ≈∏Y ±Gô``°`TE’Gh äGó©ŸG
ÉgQÉÑàYEG ≈a ácô°ûdG òNCÉJ ¿CG kÉ°†jCG Ö°SÉæŸG øeh .á«æØdG QOGƒµdG øjƒµJ ≈a ºgÉ°ùJh á«fGó«e
äÉ«°ùæ÷G IOó©àe ácô°T íÑ°üJh É¡H ´hô``a É¡d ¿ƒµj ¿CGh á«Hô©dG ∫hó``dG ¤EG É¡WÉ°ûf OGóàeEG
.¬«∏Y âfÉc Ée ¤EG á«Hô©dG ájô°üŸG äÉbÓ©dG äOÉY ¿CG ó©H á°UÉNh Multinational
ﻋﺒﻮﺭ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﭼﻴﺔ
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z≈ÑfEG{ óYÉ°ùJ ¿CG á«ÑæLC’G äÉcô°ûdG ídÉ°U ≈a ¢ù«d ¬fC’ ≈ÑæLCG ∂jô°T z≈Ñ`` ` `fEG{ `H óLƒj ’
ácQÉ°ûŸG ¿C’ ∂dPh .É¡H á«°ù«FôdG á«æØdG ∞FÉXƒdG ¿ƒ∏¨°ûj AGÈN ÒaƒàHh kÉ«¸ƒdƒæµJ É¡FÉæÑH
.á°ùaÉæe äÉcô°T ô``eC’G á≤«≤M ≈a äÉcô°ûdG √òg ¿C’h kÉjõ› kGóFÉY º¡d ≥≤– ’ z≈ÑfEG{ ≈a
.kÉjô°üe QGô≤dG πXh ájô°üe ácô°ûdG IQGOEG â∏Xh
´hô°ûŸG IQGOEGh º«ª°üàdG ≈a áeÉg AÉ£NCG ´ƒbh ™bƒàfh πÑ≤àf ¿CG Éæ«∏Y ¿Éc :∫ƒbCG Iôe ∫hC’h
º«∏©àdG øªK ™aóf ¿CG kÉ«©«ÑW ¿Éc .∫GƒeC’Gh ìGhQC’G ≈a ôFÉ°ùNh ÒNCÉJh çOGƒM ¤EG iODƒJ kÉ«æa
.IÈÿG ÜÉ°ùàcGh

:áeÉ©dG á«©ªé`dG AÉ°†YCG IOÉ°ùdG

iƒæ°ùdG ´ÉªàL’G ƒg Gògh ,z≈ÑfEG{ ºµàcô°ûd áeÉ©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG ≈a ºµH ÖMQCGh ºµ««MCG
≈∏Y äGƒæ°S ô°ûY QhôÃ πØàëf ⁄ Éæc GPEGh .¬«a ácô°ûdG •É°ûf ¢Vô©H ±ô°ûJCG iòdG ô°TÉ©dG
É¡fC’ ∞jô©àdGh ôcòdÉH IôjóL IóŸG √òg ∫ÓN â“ ≈àdG äGRÉ‚’G ¿CG ∂°T Óa ácô°ûdG ¢ù«°SCÉJ
.á«°Sóægh á«¸ƒdƒæµJ äGQób É¡àÑ°ùcCGh ô°üe ™bGh øe äÒZ
% 51 IOÉjõH ¬«æL ¿ƒ«∏e 106 ∫ÉªYC’G ºbQ ≠∏H ó≤a ,É¡°ùØf øY çóëàJ 1988 ΩÉY ΩÉbQCG ¿EG
,≥HÉ°ùdG IQGOE’G ¢ù∏› Ióe ≈gh ` ` ∞©°V 13 iCG ` ` 1984 ΩÉY øY % 1280 IOÉjõHh 1987 ΩÉY øY
1987 øY % 46 ÉgQób IOÉjõH ¬«æL ¿ƒ«∏e 29 ÖFGô°†dG º°üN ó©H ácô°ûdG ìÉ``HQCG ≈aÉ°U ≠∏Hh
.1984 ΩÉY øY % 1060 IOÉjRh
.¬«æL 3^30 ôLCG ¬«æ÷G á«ëHQ âfÉc ÚM ≈a ¬«æL 11^1 ôLCG ¬«æ÷G á«LÉàfEG â¨∏Hh
(2 h 1 ºbQ áMƒd)
ôjƒ£J ¤EGh ácô°ûdÉH ¿ƒ∏eÉ©dG É¡dòÑj ≈àdG IÒÑµdG Oƒ¡÷G ¤EG áeÉ¡dG äGOÉjõdG √òg ™LôJh
¤EG ácô°ûdÉH Oƒ©°ü∏d ¢VÉ á∏Môe IÒNC’G ΩGƒYC’G âfÉc ó≤∏a .¬YÉ°ùJGh √ƒ‰h ácô°ûdG •É°ûf
âbƒdG äGP ≈a .`` ` ìÉàØe º«∏°ùJ ` ` á∏eÉc ´hô°ûŸG äÉ«dƒÄ°ùe ¤ƒJ ≈∏Y IQOÉ≤dG äÉcô°ûdG iƒà°ùe
≈àdG ∫hÎÑdG êÉàfEG äÉYhô°ûe πª°ûJ ≈c kÉ«¸ƒdƒæµJ É¡dÉªYCG ¥É£f ™«°SƒJ z≈ÑfEG{ âYÉ£à°SG
.ácô°ûdG ∫ÉªYCG øe kÉeÉg kGAõL πã“ âëÑ°UCG

¢ù«FQ ≈ÑæÑdG ióªM .O (¬æ«Á ¤EG) oiôjh ácô°ûdG ¢ù«FQ á°SÉFôH áeÉ©dG á«©ª÷G ´ÉªàLEG
ΩƒMôŸG º¡eÉeCGh ôjRƒdG Öàµe Iôjóe π«∏N ∫ÉeBG /Ió«°ùdGh IÒe óª /ó«°ùdG ¬ÑFÉfh áÄ«¡dG
¢SÉLhÎH ¢ù«FQ Oƒ©°ùdG ƒHCG º©æŸG óÑY .Ωh ∫hÎÑdG Ö«HÉfCG ¢ù«FQ IõªM º«gGôHEG
IQGOEGh áªFGódG áÄÑ©àdG øe ádÉM ¢VôØH ±hô¶dG √òg ™e ΩAÓàj kÉé¡æe ácô°ûdG IQGOEG âµ∏°S
56 äGóbÉ©J äòØf ácô°ûdG ¿CG ˆG óªëfh .CÉ£ÿG ∑QGó``Jh ìÓ``°`UEGh ô°ü©dG Üƒ∏°SCÉH äÉ``eRC’G
.AÉ£NCG hCG äÉ°ùµf hCG çOGƒM ¿hóH ` ` IQGOEGh kÉª«ª°üJ ` ` kÉYhô°ûe
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ΩÉY ≈a ÉæØbh ÉæfCG á≤«≤◊G ≈Øa ,QôµàJ ødh ájOÉY ÒZ Ω1988 ΩÉbQCG Èà©j ¢†©ÑdG ¿Éc GPEGh
≈a á«¸ƒdƒæµàdG IOÉjôdG ™bƒe z≈ÑfEG{ äCGƒÑJ ¿CG ó©H IójóL ¥ÉaBG ¤EG ¥Ó£fG äÉÑàY ≈∏Y Ω1988
.ô°üe
ácô°ûdG •É°ûf óàÁ ¿CG ≈©«Ñ£dG øªa ≈`˝`«JGÎ°S’G §«£îàdG Üƒ∏°SCÉH ôµØf ¿CG ÉfOQCG GPEGh
º«ª°üJ ≈a QhO É¡d ¿ƒµj ¿CGh øjó©àdGh âæª°SC’Gh Ióª°SC’Gh ájhÉª«µdG áYÉæ°üdG äÉYhô°ûe ¤EG
äÉeóN øe iô°üŸG ¥ƒ°ùdG ¬«dEG êÉàëj Ée Ωó≤J ¿CGh ,kÉ«∏ Égò«ØæJ ≈∏Y ±Gô``°`TE’Gh äGó©ŸG
ÉgQÉÑàYEG ≈a ácô°ûdG òNCÉJ ¿CG kÉ°†jCG Ö°SÉæŸG øeh .á«æØdG QOGƒµdG øjƒµJ ≈a ºgÉ°ùJh á«fGó«e
äÉ«°ùæ÷G IOó©àe ácô°T íÑ°üJh É¡H ´hô``a É¡d ¿ƒµj ¿CGh á«Hô©dG ∫hó``dG ¤EG É¡WÉ°ûf OGóàeEG
.¬«∏Y âfÉc Ée ¤EG á«Hô©dG ájô°üŸG äÉbÓ©dG äOÉY ¿CG ó©H á°UÉNh Multinational
ﻋﺒﻮﺭ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﭼﻴﺔ
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∫ÓN ácô°ûdG ó¡Lh πªY á∏«°üMh IôªK ¬fEG .kÉjQGOEG ≈æÑe √Èà©f ’h ,á«°Sóæg á«LÉàfEG IóMh
äÉLÉ«àMG Ωóîj ≈c §£îj ⁄ 1981 ≈a ¬JÉ°SGQO äCGóH iòdG ´hô°ûŸG Gòg ¿CG .äGƒæ°S ô°ûY
kÉjQhô°V ¿Éc ó≤d .2000 áæ°S ó©H Éª«a z≈ÑfEG{ Ωóîj ≈c ºª°U πH ,Ω1989 hCG 1988 ΩÉY ≈a z≈ÑfEG{
É¡JÉeóN Ωó≤Jh ,á«ŸÉ©dG á«°Sóæ¡dG äÉcô°ûdG ™e ¢ùaÉæàJ ácô°ûc z≈ÑfEG{ äÉLÉ«àMÉH ≈æÑŸG ≈Øj ¿CG
. ô°üe ≈a á∏eÉ©dG ∫hÎÑdG äÉcô°ûd
Oƒ°ùj ¿CÉH íª°ùf ⁄ GPEG ,ÉædÉªYCG ≈a äÉ«`¸ƒdƒæµàdG çóMCG ódƒfh Ωóîà°ùf ¿CG ÖdÉ£f ∞«ch
≈ah ÉgÉæÑe ≈a á«eƒ«dG ácô°ûdG IÉ«M ,∞∏îàdGh ÚJhôdG øe QôëàŸG ,Ωó≤àŸG iô°ü©dG ôµØdG
.É¡ëFGƒd ≈ah É¡eÉ¶f ≈ah Égôµa

É¡jód óLƒjh .ô°üe ≈a É¡d π«ãe ’ ájQGOEGh á«æa πªY áª¶fCG º«ª°üJ ™°VƒH z≈ÑfEG{ âeÉb
á«eóbC’G¤EG óæà°ùJ’hΩó≤àdGQÉ«©eÆƒÑædGhêÉàfE’GhIAÉØµdGπ©ŒÚjô°üŸG Ú∏eÉ©∏dº¶f¿B’G
≈a ≈ŸÉ©dG ¥ƒ°ùdÉH §ÑJôJ ÖfÉLC’G Ú∏eÉ©∏d IQƒ£àe º¶f ácô°ûdÉH ¿B’G óLƒj Éªc .ø°ùdGh
.ácô°û∏d kGÒÑc kGôah ≥≤–h ÉjGõŸGh QƒLC’G

º°†J ≈c âÄ°ûfCG Gòg πLCG øeh ,øjôNB’G ôjƒ£J ≈∏Y QOÉ≤dG ¿É«µdGh ôµØdG ≈g z≈ÑfEG{ ¿EG
ºFÓŸG ñÉæŸG º¡d A≈«¡J ≈ch ,ô°üe AÉæHCG øe Úªª°üŸGh øjQƒ£ŸGh øjôµØŸGh ∫ƒ≤©dG IƒØ°U
≈àdG IójôØdG ∫ÉªYC’Gh äGRÉ‚E’ÉH á«æZ ô°û©dG äGƒæ°ùdG áHôŒ ¿EG .´GóH’Gh ∫É«ÿGh ÆƒÑæ∏d
.ô°üe êQÉNh πNGO ™«ª÷G ±GÎYG âdÉf

¿É°ùfE’G äÉbÉW ÒéØJh ¬à≤MÓeh ≈`¸ƒdƒæµàdG Ωó≤àdG IôjÉ°ùe z≈ÑfEG{ âYÉ£à°SG ,QÉ°üàNÉH
óæà°ùŸG iQƒØdG QGô≤dGh áªFGódG á©jô°ùdG ácô◊ÉH ácô°ûdG äõ«“h .´GóHE’G ≈∏Y ¬JQóbh ,iô°üŸG
äòNCG å«M IóeÉ÷G á«æ«JhôdG äÉbƒ©ŸG øY kGó«©H ,kÉ©jô°S kGQƒ£J äQƒ£Jh â≤∏£fGh .á°SGQO ¤EG
.IQGOE’G øY á«µ∏ŸG π°üa CGóÑÃ ´É£≤dG á°SÉFQ

òNCGh ,∫ÉéŸG Gòg ≈a á°ü°üîàŸG á«ŸÉ©dG äÉcô°ûdG ióMEG á£°SGƒH ≈æÑŸG Gòg º«ª°üJ ”
iƒà°ùŸG ≈∏Y πª©J á«°Sóæg ácô°ûd á«∏Ñ≤à°ùŸGh á«dÉ◊G äÉLÉ«àM’G √QÉÑàYG ≈a º«ª°üàdG
,á«°Sóæg á«LÉàfEG IóMƒc ≈æÑŸG Gòg º«ª°üJ ≈a IÒÑc äÉHƒ©°U ¿ƒªª°üŸG ¬LGh ó≤dh .≈ŸÉ©dG
á«dhódG á≤HÉ°ùŸG π°ûa ≈a Gòg ÖÑ°ùJh ,áãjó◊G OGƒŸG ôaƒJ ΩóYh á«∏ëŸG áYÉæ°üdG ôNCÉàd Gô¶f
.Ö°SÉæe πM ≈∏Y Qƒã©dG ≈a

,πNGódÉH øjÒãµdG ±GÎYEG âdÉfh ,á«dÉŸGh á«æØdG èFÉàædG √òg ácô°ûdG â≤≤M ¬∏c Gò¡Hh
.á«ŸÉY õFGƒL ≈∏Y â∏°üMh êQÉÿGh

IOhóëŸG á«ŸÉ©dG á°übÉæŸG ≈a kGô©°S πbC’G ¢Vô©dG ≈∏Y á«°SÎdG ácô°ûdG IQGOEG ¢ù∏› Qôbh
ádÉª©dG ÚH ™ª÷ÉH ò«ØæàdGh IQGOE’G ≈a áeRÓdG IÈÿG ÒaƒJ ¿Éª°V QÉÑàY’G ≈a kGòNCG
º««≤àdG ≈a ácô°ûdG äó°TÎ°SG óbh .á«ÑæLC’G É«`¸ƒdƒæµàdGh IÈÿGh ájô°üŸG äÉ«fÉµeE’Gh
zπjh ófBG õæcôH{ ácô°T ¢ù«FQ ÖFÉf ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,Újô°üŸG AGÈÿG ÈcCG iCGôH ¢Vhô©∏d ≈æØdG
ò«ØæJ Ióe ¿CG ôcòdÉH ôjóLh .´hô°ûŸG ºª°U iòdG iQÉ°ûà°S’G ≈gh ,É¡H äGAÉ°ûfE’G IQGOEG ôjóeh
ó©Hh ¿B’G ≈àM IOƒ÷G äÉjƒà°ùeh ≈æeõdG èeÉfÈ∏d É≤ÑW Ωó≤àJ ∫ÉªYC’G ¿CGh kGô¡°T 21 ≈æÑŸG
.á«∏µdG IóŸG ≈ã∏K AÉ°†≤fG
Îª∏d á«FÉ¡ædG áØ∏µàdG ¿CG å«M ,≈æÑŸG áØ∏µJ ¢†«ØîJ ≈a Oƒ¡÷G √òg πc âë‚ ó≤dh
227

% 25 ` ` 20 â¨∏H ,ƒªædG á©jô°S ä’ó©e ÜÉ©«à°SG É¡H ¿ƒ∏eÉ©dGh ácô°ûdG IQGOEG âYÉ£à°SG ó≤d
¿hO ô°TÉÑŸG Ú«©àdÉH Úæ«©ŸG ÖfÉLC’G AGÈÿG øe áYƒª› ÜÉ©«à°SGh .á«Ñ∏°S QÉKBG ¿hóH kÉjƒæ°S
≈ah ,á«æa QOGƒc øjƒµJ ≈ah OôØdG AÉæH ≈a kÉMÉ‚ Éæ≤≤M .á«æWƒdG á«°üî°ûdG ≈∏Y ∂dP ôKDƒj ¿CG
.ádÉª©dG QGô≤à°SG

ﻋﺒﻮﺭ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﭼﻴﺔ

:áeÉ©dG á«©ªé`dG AÉ°†YCG IOÉ°ùdG

¿ƒ«∏e 55 øe ÌcCG É¡àª«b â¨∏H ¥ÉØfE’G ≈a áªî°V äGQƒah ácô°ûdG â≤≤M
áª«b ¬«æL ¿ƒ«∏e 22 É¡æe ôcòfh .äÉ«WÉ«àM’Gh ¤ÉŸG õcôŸG ≈∏Y ¢ùµ©fG É‡ ,¬«æL
áé«àf 1988 / 1984 ìÉHQCG øY á«YÉæ°üdGh ájQÉéàdG ìÉHQC’G áÑjô°V ≈a ≥≤ëŸG ôaƒdG
ácô°ûdG â≤≤M ∂dòc .Iójó÷G á£°ûfCÓd ∫ÉŸG ¢SCGQ IOÉjR AÉØYEG ≈a ácô°ûdG ìÉ‚
¢†«ØîJh á°SQÉ‡ áé«àf äÉYhô°ûŸG äGójQƒJ äÉjÎ°ûe ≈a kGôah á«æL ¿ƒ«∏e 21
≈a ¬«æL ¿ƒ«∏e 4 ¬àª«b ôah ¤EG ÖfÉLC’G ∞«XƒJ á°SÉ«°S äOCGh .QÉ©°SC’G πbCG
≈æÑŸG ¢VQCG AGô°T ΩóY áé«àf ¥ÉØfE’G ≈a kGôah ¬«æL ¿ƒ«∏e 8 ∂dòc â≤≤Mh .88 , 87 ≈eÉY
.ájQGOE’G ¿ƒÄ°ûdG ó«°TôJh ≈æÑŸG äÉª«ª°üJ áØ∏µJ ¢†«ØîJ áé«àfh ,¤É◊G ¬©bƒe ≈a ¬àeÉbEGh
(3 ºbQ áMƒd)
√Èà©f øëfh ácô°ûdG êÉàfEG πFÉ°Sh ´hô°ûe ƒ¡a ,1988 ΩÉY äGRÉ‚G ºgCG ƒg z≈ÑfEG{ ≈æÑe ¿EG
ﻋﺒﻮﺭ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﭼﻴﺔ
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∫ÓN ácô°ûdG ó¡Lh πªY á∏«°üMh IôªK ¬fEG .kÉjQGOEG ≈æÑe √Èà©f ’h ,á«°Sóæg á«LÉàfEG IóMh
äÉLÉ«àMG Ωóîj ≈c §£îj ⁄ 1981 ≈a ¬JÉ°SGQO äCGóH iòdG ´hô°ûŸG Gòg ¿CG .äGƒæ°S ô°ûY
kÉjQhô°V ¿Éc ó≤d .2000 áæ°S ó©H Éª«a z≈ÑfEG{ Ωóîj ≈c ºª°U πH ,Ω1989 hCG 1988 ΩÉY ≈a z≈ÑfEG{
É¡JÉeóN Ωó≤Jh ,á«ŸÉ©dG á«°Sóæ¡dG äÉcô°ûdG ™e ¢ùaÉæàJ ácô°ûc z≈ÑfEG{ äÉLÉ«àMÉH ≈æÑŸG ≈Øj ¿CG
. ô°üe ≈a á∏eÉ©dG ∫hÎÑdG äÉcô°ûd
Oƒ°ùj ¿CÉH íª°ùf ⁄ GPEG ,ÉædÉªYCG ≈a äÉ«`¸ƒdƒæµàdG çóMCG ódƒfh Ωóîà°ùf ¿CG ÖdÉ£f ∞«ch
≈ah ÉgÉæÑe ≈a á«eƒ«dG ácô°ûdG IÉ«M ,∞∏îàdGh ÚJhôdG øe QôëàŸG ,Ωó≤àŸG iô°ü©dG ôµØdG
.É¡ëFGƒd ≈ah É¡eÉ¶f ≈ah Égôµa

É¡jód óLƒjh .ô°üe ≈a É¡d π«ãe ’ ájQGOEGh á«æa πªY áª¶fCG º«ª°üJ ™°VƒH z≈ÑfEG{ âeÉb
á«eóbC’G¤EG óæà°ùJ’hΩó≤àdGQÉ«©eÆƒÑædGhêÉàfE’GhIAÉØµdGπ©ŒÚjô°üŸG Ú∏eÉ©∏dº¶f¿B’G
≈a ≈ŸÉ©dG ¥ƒ°ùdÉH §ÑJôJ ÖfÉLC’G Ú∏eÉ©∏d IQƒ£àe º¶f ácô°ûdÉH ¿B’G óLƒj Éªc .ø°ùdGh
.ácô°û∏d kGÒÑc kGôah ≥≤–h ÉjGõŸGh QƒLC’G

º°†J ≈c âÄ°ûfCG Gòg πLCG øeh ,øjôNB’G ôjƒ£J ≈∏Y QOÉ≤dG ¿É«µdGh ôµØdG ≈g z≈ÑfEG{ ¿EG
ºFÓŸG ñÉæŸG º¡d A≈«¡J ≈ch ,ô°üe AÉæHCG øe Úªª°üŸGh øjQƒ£ŸGh øjôµØŸGh ∫ƒ≤©dG IƒØ°U
≈àdG IójôØdG ∫ÉªYC’Gh äGRÉ‚E’ÉH á«æZ ô°û©dG äGƒæ°ùdG áHôŒ ¿EG .´GóH’Gh ∫É«ÿGh ÆƒÑæ∏d
.ô°üe êQÉNh πNGO ™«ª÷G ±GÎYG âdÉf

¿É°ùfE’G äÉbÉW ÒéØJh ¬à≤MÓeh ≈`¸ƒdƒæµàdG Ωó≤àdG IôjÉ°ùe z≈ÑfEG{ âYÉ£à°SG ,QÉ°üàNÉH
óæà°ùŸG iQƒØdG QGô≤dGh áªFGódG á©jô°ùdG ácô◊ÉH ácô°ûdG äõ«“h .´GóHE’G ≈∏Y ¬JQóbh ,iô°üŸG
äòNCG å«M IóeÉ÷G á«æ«JhôdG äÉbƒ©ŸG øY kGó«©H ,kÉ©jô°S kGQƒ£J äQƒ£Jh â≤∏£fGh .á°SGQO ¤EG
.IQGOE’G øY á«µ∏ŸG π°üa CGóÑÃ ´É£≤dG á°SÉFQ

òNCGh ,∫ÉéŸG Gòg ≈a á°ü°üîàŸG á«ŸÉ©dG äÉcô°ûdG ióMEG á£°SGƒH ≈æÑŸG Gòg º«ª°üJ ”
iƒà°ùŸG ≈∏Y πª©J á«°Sóæg ácô°ûd á«∏Ñ≤à°ùŸGh á«dÉ◊G äÉLÉ«àM’G √QÉÑàYG ≈a º«ª°üàdG
,á«°Sóæg á«LÉàfEG IóMƒc ≈æÑŸG Gòg º«ª°üJ ≈a IÒÑc äÉHƒ©°U ¿ƒªª°üŸG ¬LGh ó≤dh .≈ŸÉ©dG
á«dhódG á≤HÉ°ùŸG π°ûa ≈a Gòg ÖÑ°ùJh ,áãjó◊G OGƒŸG ôaƒJ ΩóYh á«∏ëŸG áYÉæ°üdG ôNCÉàd Gô¶f
.Ö°SÉæe πM ≈∏Y Qƒã©dG ≈a

,πNGódÉH øjÒãµdG ±GÎYEG âdÉfh ,á«dÉŸGh á«æØdG èFÉàædG √òg ácô°ûdG â≤≤M ¬∏c Gò¡Hh
.á«ŸÉY õFGƒL ≈∏Y â∏°üMh êQÉÿGh

IOhóëŸG á«ŸÉ©dG á°übÉæŸG ≈a kGô©°S πbC’G ¢Vô©dG ≈∏Y á«°SÎdG ácô°ûdG IQGOEG ¢ù∏› Qôbh
ádÉª©dG ÚH ™ª÷ÉH ò«ØæàdGh IQGOE’G ≈a áeRÓdG IÈÿG ÒaƒJ ¿Éª°V QÉÑàY’G ≈a kGòNCG
º««≤àdG ≈a ácô°ûdG äó°TÎ°SG óbh .á«ÑæLC’G É«`¸ƒdƒæµàdGh IÈÿGh ájô°üŸG äÉ«fÉµeE’Gh
zπjh ófBG õæcôH{ ácô°T ¢ù«FQ ÖFÉf ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,Újô°üŸG AGÈÿG ÈcCG iCGôH ¢Vhô©∏d ≈æØdG
ò«ØæJ Ióe ¿CG ôcòdÉH ôjóLh .´hô°ûŸG ºª°U iòdG iQÉ°ûà°S’G ≈gh ,É¡H äGAÉ°ûfE’G IQGOEG ôjóeh
ó©Hh ¿B’G ≈àM IOƒ÷G äÉjƒà°ùeh ≈æeõdG èeÉfÈ∏d É≤ÑW Ωó≤àJ ∫ÉªYC’G ¿CGh kGô¡°T 21 ≈æÑŸG
.á«∏µdG IóŸG ≈ã∏K AÉ°†≤fG
Îª∏d á«FÉ¡ædG áØ∏µàdG ¿CG å«M ,≈æÑŸG áØ∏µJ ¢†«ØîJ ≈a Oƒ¡÷G √òg πc âë‚ ó≤dh
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% 25 ` ` 20 â¨∏H ,ƒªædG á©jô°S ä’ó©e ÜÉ©«à°SG É¡H ¿ƒ∏eÉ©dGh ácô°ûdG IQGOEG âYÉ£à°SG ó≤d
¿hO ô°TÉÑŸG Ú«©àdÉH Úæ«©ŸG ÖfÉLC’G AGÈÿG øe áYƒª› ÜÉ©«à°SGh .á«Ñ∏°S QÉKBG ¿hóH kÉjƒæ°S
≈ah ,á«æa QOGƒc øjƒµJ ≈ah OôØdG AÉæH ≈a kÉMÉ‚ Éæ≤≤M .á«æWƒdG á«°üî°ûdG ≈∏Y ∂dP ôKDƒj ¿CG
.ádÉª©dG QGô≤à°SG

ﻋﺒﻮﺭ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﭼﻴﺔ

:áeÉ©dG á«©ªé`dG AÉ°†YCG IOÉ°ùdG

¿ƒ«∏e 55 øe ÌcCG É¡àª«b â¨∏H ¥ÉØfE’G ≈a áªî°V äGQƒah ácô°ûdG â≤≤M
áª«b ¬«æL ¿ƒ«∏e 22 É¡æe ôcòfh .äÉ«WÉ«àM’Gh ¤ÉŸG õcôŸG ≈∏Y ¢ùµ©fG É‡ ,¬«æL
áé«àf 1988 / 1984 ìÉHQCG øY á«YÉæ°üdGh ájQÉéàdG ìÉHQC’G áÑjô°V ≈a ≥≤ëŸG ôaƒdG
ácô°ûdG â≤≤M ∂dòc .Iójó÷G á£°ûfCÓd ∫ÉŸG ¢SCGQ IOÉjR AÉØYEG ≈a ácô°ûdG ìÉ‚
¢†«ØîJh á°SQÉ‡ áé«àf äÉYhô°ûŸG äGójQƒJ äÉjÎ°ûe ≈a kGôah á«æL ¿ƒ«∏e 21
≈a ¬«æL ¿ƒ«∏e 4 ¬àª«b ôah ¤EG ÖfÉLC’G ∞«XƒJ á°SÉ«°S äOCGh .QÉ©°SC’G πbCG
≈æÑŸG ¢VQCG AGô°T ΩóY áé«àf ¥ÉØfE’G ≈a kGôah ¬«æL ¿ƒ«∏e 8 ∂dòc â≤≤Mh .88 , 87 ≈eÉY
.ájQGOE’G ¿ƒÄ°ûdG ó«°TôJh ≈æÑŸG äÉª«ª°üJ áØ∏µJ ¢†«ØîJ áé«àfh ,¤É◊G ¬©bƒe ≈a ¬àeÉbEGh
(3 ºbQ áMƒd)
√Èà©f øëfh ácô°ûdG êÉàfEG πFÉ°Sh ´hô°ûe ƒ¡a ,1988 ΩÉY äGRÉ‚G ºgCG ƒg z≈ÑfEG{ ≈æÑe ¿EG
ﻋﺒﻮﺭ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﭼﻴﺔ
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äòØf ≈àdG á∏«ãŸG ájQGOE’G ≈fÉÑª∏d á«∏©ØdG áØ∏µàdG ∞°üf øe πbCG ƒgh kGQ’hO 871 ¿ƒµà°S ™HôŸG
(4 ºbQ áMƒd)
.∫hÎÑdG ´É£b ≈a ó≤r ©p dG Gòg ≈a
:áeÉ©dG á«©ªé`dG AÉ°†YCG IOÉ°ùdG

äGó``````jQƒ``à`dG
QÉ©°SC’G πbCG ¢†«ØîJ áé«àf ôaƒdG

Q’hO ¿ƒ«∏e
3^5
4^00
1^4
Q’hO ¿ƒ«∏e 8^9

•ƒ«°SCG ´hô°ûe
¿Éæ°S ƒHCG ´hô°ûe
(LTS 5 §≤a) ≈°VÉe ƒHCG ´hô°ûe
¤ÉªLE’G

·
·
·

,º¡JÉ«fÉµeEGh º¡JGÈN ¥ƒØJ AÉÑYCG á«°VÉŸG äGƒæ°ùdG á∏«W ácô°ûdÉH ¿ƒ∏eÉ©dG πª– ó≤d
GƒdPÉîàj ⁄h Gƒæ¡j ⁄ øjòdG ∫ÉLôdG ∂ÄdhC’ á«– .äÉjóëàdG Ú¡LGƒe ô°ü©dG ∑QÉ©e Gƒ°VÉNh
.z¿hóYÉb Éæg Ég ÉfEG ÓJÉ≤a ∂HQh âfCG ÖgPEG{ Gƒdƒ≤j ⁄ øjòdGh ,á°ùµæH ácô°ûdG ÜÉ°üJ ¿CG Ú°†aGQ
§HQ CGóÑŸ kÉ≤«Ñ£J ìÉHQC’G äÉ©jRƒJ ≈a º¡≤M Ú∏eÉ©dG A’Dƒg ≈aƒà°S áeÉ©dG á«©ª÷G ¿CG ∂°T ’h
.∫ÉªYC’G èFÉàæH õaÉ◊G
zπjóæb iOÉ¡dG óÑY{ .∑ .∫hÎÑdG ôjRh ó«jCÉJ ’ƒd ¬«dEG Éæ∏°Uh Ée ¤EG π°üæd øµf ⁄h
á«∏ªY ≈a ºgÉ°ùJh ´É£≤dG äÉLÉ«àMG ≈Ñ∏J ≈c É¡JÒ°ùe ≈a ≈°†“ ¿CÉH ¬eÉªàgGh ,z≈ÑfEG{ ácô°ûd
Ö°SÉæe ≈æÑe AÉæH ≈∏Y É°üjôM ¿Éc ¬fCG ôcòf Éªc .á«¸ƒdƒæµàdGh á«YÉæ°üdGh ájOÉ°üàb’G á«ªæàdG
8900 ¬àMÉ°ùe ≠∏ÑJ iòdG ¤É◊G ™bƒŸG ¢ü«°üîJ É¡æY èàf ≈àdG √Oƒ¡L ≈∏Y √ôµ°ûfh ácô°û∏d
.™Hôe Îe
≈∏Y áeÓY ƒ¡a .ô°üe ≈a á«¸ƒdƒæµàdG äÉ°ù°SDƒŸG ºgCG óMCÉc ,ìô°üdG Gòg ô°üŸ ió¡f ÉæfCG
’ äGôØW hCG ájOôa Oƒ¡L hCG ájDhQ ¤EG óæà°ùJ âdGR ’ ≈àdG ,á«¸ƒdƒæµàdG á«ªæàdG ácôM ≥jôW
.ôKóæJ ¿CG åÑ∏J
á«ªæàdG øe â∏©L ≈àdG IóFGôdG ∫hódG ¢†©H hòM hò– ¿CG ¿B’G ≈àM ô°üe íéæJ ⁄
¿CG ¤É©J ˆG ƒYófh :É¡«ª– ≈àdG äÉ©jô°ûàdG É¡d âææbh ,É«∏Y á«eƒb á°SÉ«°S á«`¸ƒdƒæµàdG
≈a GƒªgÉ°S øjòdG AÉ¡ÑædGh ÚHƒgƒŸG øe √óªY ¬æY ¢†Øæj ’CGh ,¬µ°SÉ“ ¿É«æÑdG Gò¡d ßØëj
.¿É©à°ùŸG ˆGh ,ÒãµdÉH Úë°†e ¬FÉæH
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.™Hôe Îe
≈∏Y áeÓY ƒ¡a .ô°üe ≈a á«¸ƒdƒæµàdG äÉ°ù°SDƒŸG ºgCG óMCÉc ,ìô°üdG Gòg ô°üŸ ió¡f ÉæfCG
’ äGôØW hCG ájOôa Oƒ¡L hCG ájDhQ ¤EG óæà°ùJ âdGR ’ ≈àdG ,á«¸ƒdƒæµàdG á«ªæàdG ácôM ≥jôW
.ôKóæJ ¿CG åÑ∏J
á«ªæàdG øe â∏©L ≈àdG IóFGôdG ∫hódG ¢†©H hòM hò– ¿CG ¿B’G ≈àM ô°üe íéæJ ⁄
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≈Ñ```fEÉH ÖfÉLC’G ÉjGõeh QƒLCG áëF’

≈Ñ`````fEG

∑Î°ûŸG ´É£≤dÉH áfQÉ≤ŸÉH

ájQGO’G ¿ƒÄ°ûdG ≈a á≤≤ëŸG äGQƒaƒŸG

∫hÎÑdG ´É£b

≈ÑfEG

%

%

100^0
âHÉK 37^0

100^0
20^0 ≈°übCG óM

137^0
95^9

120^0
56^7

% 232^9

% 176^7

IóëàŸG äÉj’ƒdÉH ÖJôŸG
ÜGÎZE’G ∫óH

¬«æL ∞dCG
140^000

äGQÉ≤©dG ∑Óe ™e ¢VhÉØàdG áé«àf iƒæ°ùdG ôaƒdG ·

200^000

ÜƒcôdG äGQÉ«°ùH äGQGOE’G hôjóe ™à“ ΩóY ·

ájƒæ°ùdG ÖfÉLC’G áØ∏µJ

á«aÉ°VE’G AÉÑYC’G
´ƒªéŸG

. 2^5 ` 2^2 á«ÑæLC’G äÉcô°ûdG øe ≈ÑfE’ øjQÉ©ŸG πeÉ©e ` 1

≈µjôeCG Q’hO
1^780^600

z≈ÑfEÉH{ ÖfÉLC’G áëF’ ≥«Ñ£J

.≈µjôeC’G Q’hódÉH ∑Î°ûŸG ´É£≤dG ≈a á«aÉ°VE’G AÉÑYC’G Oó°ùJ ` 2

2^629^400

∑Î°ûŸG ∫hÎÑdG ´É£b äÉ«bÉØJG ≥«Ñ£J

. iô°üŸG ¬«æ÷ÉH á«∏ëŸG äÉ≤ØædG ≈ÑfEG Oó°ùJ ` 3

2^566^600

á«ÑæLC’G äÉcô°ûdG øe IQÉYE’G Oƒ≤Y ≥«Ñ£J

848^900

∫hÎÑdG ´É£≤H áfQÉ≤e ôaƒdG

iô°üe ¬«æL 2^037^000 hCG
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≈Ñ```fEÉH ÖfÉLC’G ÉjGõeh QƒLCG áëF’

≈Ñ`````fEG
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≈ÑfEG

%

%
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âHÉK 37^0

100^0
20^0 ≈°übCG óM

137^0
95^9

120^0
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ÜƒcôdG äGQÉ«°ùH äGQGOE’G hôjóe ™à“ ΩóY ·
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á«aÉ°VE’G AÉÑYC’G
´ƒªéŸG

. 2^5 ` 2^2 á«ÑæLC’G äÉcô°ûdG øe ≈ÑfE’ øjQÉ©ŸG πeÉ©e ` 1

≈µjôeCG Q’hO
1^780^600

z≈ÑfEÉH{ ÖfÉLC’G áëF’ ≥«Ñ£J

.≈µjôeC’G Q’hódÉH ∑Î°ûŸG ´É£≤dG ≈a á«aÉ°VE’G AÉÑYC’G Oó°ùJ ` 2

2^629^400

∑Î°ûŸG ∫hÎÑdG ´É£b äÉ«bÉØJG ≥«Ñ£J

. iô°üŸG ¬«æ÷ÉH á«∏ëŸG äÉ≤ØædG ≈ÑfEG Oó°ùJ ` 3

2^566^600

á«ÑæLC’G äÉcô°ûdG øe IQÉYE’G Oƒ≤Y ≥«Ñ£J

848^900

∫hÎÑdG ´É£≤H áfQÉ≤e ôaƒdG

iô°üe ¬«æL 2^037^000 hCG

231

ﻋﺒﻮﺭ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﭼﻴﺔ

ﻋﺒﻮﺭ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﭼﻴﺔ

230

ôLCG /¬«æé`dG á«ëHôH ¿É«H

ÉfQÉ≤e "≈Ñ```fEG" ácô°ûd ôLCG á«æé`dG á«LÉàfEG ¿É«H

∫hÎÑdG ôjôµJ ´É£≤H ÉfQÉ≤e z ≈Ñ```fEG { ácô°ûd

1988 ΩÉ©d ∫hÎÑdG ´É£b äÉcô°ûH

1988 ΩÉ©d

¬«æL º«∏e

¬«æL º«∏e
3^300
0^790
0^530
0^330
0^300
0^200
0^120
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z≈ÑfEG{ ácô°T
.∫hÎÑ∏d ájQóæµ°SE’G ácô°T
.∫hÎÑdG ôjôµàd IôgÉ≤dG ácô°T
.∫hÎÑdG ôjôµàd ájôeÉ©dG ácô°T
.∫hÎÑdG ôjôµàd •ƒ«°SCG ácô°T
.∫hÎÑdG ™«æ°üàd ¢ùjƒ°ùdG ácô°T
.∫hÎÑ∏d ô°üædG ácô°T

11^140

"≈ÑfEG" ácô°T

1^940

¢ùjƒ°ùdÉH ∫hÎÑ∏d ô°üædG ácô°T

2^620

∫hÎÑdG ™«æ°üàd ¢ùjƒ°ùdG ácô°T

4^210

∫hÎÑ∏d ájQóæµ°S’G ácô°T

3^630

∫hÎÑdG ôjôµàd ájôeÉ©dG ácô°T

3^850

∫hÎÑ∏d ô°üe ácô°T

3^130

∫hÎÑ∏d á«fhÉ©àdG á«©ª÷G ácô°T

7^490

∫hÎÑdG Ö«HÉfCG ácô°T

8^700

∫hÎÑ∏d áeÉ©dG ácô°ûdG

2^730

á«dhÎÑdG äGRÉ¨dG ácô°T
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base of the Pyramid is perfectly horizontal with a maximum deviation of
1/2 inch, and is a perfect square. Maximum difference between longest
and shortest sides is 7.9 inches or 0.09% (each side is 9,000 inches).
This demonstrates Hem On’s outstanding abilities in surveying.

the various activities and subactivities, developed a project schedule,
and most certainly had to build a construction labor camp or special
housing and had to organize the supply of food for such a huge working
force.

For mystic reasons, Hem On built the Pyramid sides facing exactly
the four cardinal points: North, West, South and East. We now know
that without a compass this degree of accuracy could only be achieved
by having a sophisticated knowledge of astronomy.

Very little is known about Hem On’s personal and family life. Unlike
other statesmen and engineers of that era, he did not build a small
Pyramid for himself. He must have been both pragmatic and idealistic
as he made no mention of himself or even his engineering methods in
any of the Pyramid’s engraved records. All we know is that he was the
cousin of Khufu the King, and that he lived and went to school right
here in Heliopolis, City of the sun-“On.”

He built the Pyramid using 2.3 million blocks of limestone weighing
about 2.5 tons each. They still retain their integrity and original shape
after 4,500 years of exposure to weathering and thermal expansioncontraction forces. The Pyramid blocks did not erode, disintegrate or
crack as occurred with other mountain rocks. The blocks still have
right-angled, sharp edges and smooth surfaces. How they were quarried,
sawed, transported to site and lifted to their proper position remains a
mystery. Chisels and copper tools were in use. Limestone was quarried
east of the Nile and transported during the inundation period only.
Hem On also used granite quarried at Aswan 900 kilometers away
for columns, architraves and other load-bearing applications. Granite
and basalt statues sculptured during this dynasty are perfectly smooth,
polished and show ﬁne facial features. One wonders how were they
produced from these very hard materials. Hem On must have known
a great deal about materials selection, properties, testing, shaping,
handling and logistics.

I hope that Hem On or his soul is now aware of this remembrance
and tribute. It seems such a gross injustice that historians neglected
him and gave all the recognition and credit to Khufu. The real tribute
we owe Hem On is that we revive his engineering genius and values of
precision, discipline, organization and imagination right here at Enppi
in Heliopolis where he lived, went to school and most likely often stared
at the clear blue skies-thinking, planning and reﬂecting.

Mustafa El-Rifai
23 January, 1990

Hem On, the project manager, managed a huge task force that peaked
during the inundation season. He did a thorough job of project planning
and organization, and controlled project logistics and trafﬁc. He studied
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HEM ON
When I was a child, we used to visit the “Pyramid” as we called
it, more formally known as the Great
Giza or Khufu Pyramid. Everyone
knew it was built in 2500 B.C. by, or
for, Khufu, Cheops, the Pharaoh of
Egypt. To me, it was not a massive
stone structure nor a dreadful monster
nor a depressing reminder of death. It
was an intriguing mystery, a unique
engineering feat that certainly speaks
for the genius of the engineer who
designed it and planned and managed its execution. Today people
still stand awed and bafﬂed, admiring the imposing but beautiful
“Pyramid.”
It seems strange that almost nobody remembers or inquires about the
engineer who masterminded this great project: to build what is today a
world wonder. Over the ages, time conquered world powers as empires
rose and declined. The Pyramid seems to have conquered time.
I am sure you would like to meet that great engineer, Hem 0n. A truly
remarkable man who possessed a wealth of knowledge in engineering,
astronomy, surveying, materials properties and handling, mining, trafﬁc,
logistics, project control and project management. That is, a proliﬁc
engineer, scientist and philosopher, who lived before the iron age and
before the invention of the wheel, the pulley or the magnetic compass.
Engineers can get to know Hem On from his engineering work. The
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دكتور م�صطفى الرفــاعى
وزيـــر ال�صنــاعــــة والـتـنميـــة التكـنـــولوچـيـــة الأ�سبـــق (,)2001 - 1999
ر�أ�س �شركة �إنبى لع�شر �سنوات ( )1990 - 1980مت خاللها بناء �صرح م�صرى
فريد يعترب �أحد الإجن��ازات البارزة على طريق بناء م�صر تكنولوجي ًا
يقوم بتــ�صميم و�إدارة وتنفـيـذ امل�شروعــات البرتوليــة وال�صناعية.
ك����ان ي��ع��م��ل ب�����ش��رك��ة دي��ب��ون��ت
دي��ن��م��ورز ب��ال��والي��ات املتحدة فى
جم��ال �إخ�ت�راع وت�صنيع املنتجات
واملواد اجلديدة .له خربة و�إطالع
وا�سع على جت��ارب ال��دول النامية
فى الت�صنيع باملك�سيك واجلزائر
والإم����ارات .ك��ان م�ست�شاراً للأمم
املتحدة لتخطيط وتنفيذ �صناعات
تكرير البرتول والبرتوكيماويات
وت�صنيع معدات ال�صناعة و�سيا�سات
نقل التكنولوچيا.
يقدم هذا الكتاب مادة جديدة على املكتبة امل�صرية والعربية ،فهو
يجمع بني تطبيقات ال�سيا�سة فى ممار�سة العمل الهند�سى ال�صناعى
احلديث وكثري من الأمور التى تهم امل�شتغلني ب�شئون ال�صناعة والإدارة
والهند�سة وو�ضع ال�سيا�سات القومية والإ�سرتاتيچية .فالنجاح فى بناء
قوة وقدرات ذاتية فى جماالت ال�صناعة والتقنيات احلديثة هو فى
ذاته �أعظم و�أف�ضل �سالح يخدم م�صر فى حتركاتها على ال�ساحة الدولية
� -إ�ضافة �إلى �أنه يدعم الإعتماد على الذات و�إ�ستقاللية القرار الوطنى.

