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اأفدت منها - �سارك مع زمالئه فى م�سرية  التى  والتعليقات 
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مقدمـــة
ما هو املوقع الذى ت�ستحقه م�سر بني الأمم؟

ما هو مفتاح ال�سخ�سية امل�سرية وكيف ميكن اإطالق قدرات النبهاء من امل�سريني 
وخيالهم وملكات الإبداع؟

هل ميكن تن�سيط دوافع الرغبة فى اإثبات الذات والنت�سار فى معركة الع�سر 
فى مواجهة حتديات العقل وال�سبق التكنولوچـى؟

هل هناك من ي�ستطيع قيادة ال�سفوة من ال�سباب كى ي�سنع امل�ستقبل؟

املناخ  لهم  نهيئ  واأن  الكامنة  الذهنية  طاقاتهم  وننمى  نرعى  اأن  ن�ستطيع  هل 
والإمكانيات املنا�سبة كى ي�سبحوا قاطرة التقدم؟

اإذا ا�ستطعنا فعل ذلك �سيكون مل�سر �ساأن وقوة بعقول و�سواعد اأبنائها.

اإن الأمم تعى وتذكر من كانت ر�سالتهم فى حياتهم النهو�س بها بالعطاء املتميز 
وكثري منهم اأ�سحاب فكر وروؤية ثاقبة.

مبظاهر  التفاخر  فى  اأو  املادية  الرثوات  تكوين  فى  لي�ست  هوؤلء  و�سعادة 
الرفاهية.

واإجناز  حتقيقه.  �سبابنا  ا�ستطاع  بامتياز  وطنى  لعمل  عر�س  الكتاب  وهذا 
نباهى به الأمم تاأكيًدا على اأن عظمة الفرد وعبقريته تربز فى عمل كبري وفى 

النخراط فى عمل جماعى فريقى.
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الأعمال الكبرية ت�سنع الأمم وت�سنع م�ستقبلها وحتقق لها مكاناً حتت ال�سم�س. 
عمادها الإن�سان اإذا َح�ُسَن توعيته وَح�ُسَنت اأهدافه وتوجهاته وَح�ُسَنت مقوماته 
اأن  وعرف  قد�سيتها.  لها  كقيمة  العمل  احرتام  وتعلم  بوطنه  واآمن  واإعداده 
النزول اإىل حلبة املناف�سة العاملية، يتطلب اللتزام بقيم املجتمعات التى اأحرزت 
القت�سادية  القوة  ملك  التكنولوچـيا  ملك  ومن  التكنولوچـيا،  وملكت  التقدم 

وال�سناعية والع�سكرية.

على  القدرة  متتلك  التى  والتكنولوچية  الهند�سية  املوؤ�س�سة  وهى  اإنــــــــبى،  اإن 
ت�سميم واإدارة امل�سروعات البرتولية وال�سناعية، لهى خطوة هامة على طريق 

بناء الدولة احلديثة القادرة على ت�سنيع وتطوير ال�سناعة.
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الكتــاب الأول

نبـذة عن �صنـاعـة البتـرول فى م�صـر 

عنـد قيـام الثـورة وما بعـدها

11



عبور الفجوة التكنولوچية عبور الفجوة التكنولوچية

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 االأمل فى اأن تكون هذه التو�سعات بداية انطالقة ل�سناعة البرتول 

الوطنية، تكون عالمة على الطريق واإجنازاً رائداً فى املنطقة العربية باأكملها.
م�سر  فى  والهولندية:  واالإجنليزية  االأمريكية  ال�سركات  يد  فى  البرتول  �سناعة  كانت 
فكانت  باجلزائر  البرتول  �سناعة  اأما  وليبيا.  واليمن  والبحرين  والكويت  وال�سعودية  والعراق 

مملوكة ل�سركات فرن�سية.
حماولة م�سدق لتاأميم �سناعة البرتول فى اإيران كانت �سبباً فى عزله و�سجنه حتى يكون 

فى ذلك عربة للدول البرتولية العربية.
اأما فى م�سر فكانت حقول البرتول براأ�س غارب ومعمل تكرير البرتول الرئي�سى بال�سوي�س 
القوات  وجود  فى  ن�ساطها  متار�س  كانت  التى   - امل�سرية  االإجنليزية  الزيوت  اآبار  ل�سركة  ملكاً 
الربيطانية على اأر�س م�سر - وهى �سركة بريطانية هولندية ت�ساهم فيها �سركة »�سل« بن�سبة 

كبرية وكانت فى ذلك الوقت متلك اأي�سا �سناعة البرتول باإيران والبحرين والعراق.
بعد قيام ثورة يوليو األغت �سركة اآبار الزيوت م�سروع االإ�سالح بالعامل الو�سيط الذى كان 

خمططاً مل�سفاة ال�سوي�س كما األغت اأى م�سروعات اأو تو�سعات بهذه امل�سفاة.
وطنية  م�سرية  برتولية  �سناعية  قاعدة  فى  باال�ستثمار  تبادر  اأن  الثورة  حكومة  وراأت 
َ معمل تكرير البرتول احلكومى بال�سوي�س لهذا  مملوكة للدولة وتديرها كوادر م�سرية، واأُختريرِ
اأكرب م�سروع برتوىل وطنى فى منطقة  كان  الذى  التفحيم  اإن�ساء جممع  الغر�س، حيث تقرر 
الثقيلة  بالعيم  خامات  تكرير  هو  اإن�سائه  من  الغر�س  وكان  الوقت،  ذلك  فى  االأو�سط  ال�سرق 
وحتويلها اإىل مقطرات و�سطى من ال�سوالر والديزل. وفازت �سركة برون االأمريكية بكاليفورنيا 
َمع الذى ي�سم اأي�ساً وحدات لف�سل العطريات واإنتاج  باأعمال الت�سميمات االأ�سا�سية لهذا الـُمجَّ
التف�سيلية  الت�سميمات  اأما  ال�سناعية.  للمنظفات  املنتجة  املادة  وهى  بنزين،  الدودي�سيل  مادة 

والتوريدات فقد نفذتها �سركة اإيطالية.
البرتول  ل�سناعة  االإجنليزية  ال�سركات  احتكار  ك�سر  هو  التجربة  هذه  فى  حدث  ما  اأهم 
واإنهاء حتكمها فى تزويد االقت�ساد امل�سرى بالوقود. وكان التعاقد مع �سركات اأمريكية واإيطالية 

حمل ارتياح فى ذلك الوقت الأنه كان قراراً م�سرياً بعيداً عن نفوذ بريطانيا. وقد رحبت الكوادر 
امل�سرية بذلك التوجه ل�سببني:

اإزاء الكوادر  االأول: هو اخلروج من هيمنة »�سل« مبا حملته عرب ال�سنني من نظرة فوقية 
امل�سرية، ت�ستند اإىل التفوق التكنولوچى واإحتكار املعرفة ب�سئون �سناعة البرتول و�سلطات كبرية 
امل�سرية، ولقد  الربيطانية ونفوذ بريطانيا لدى احلكومة  القوات  العمل حتميها  كمالك ورب 

احتكر االأجانب فى هذه ال�سركة مواقع االإدارة العليا.
الثانى: اأتاح م�سروع التفحيم فر�سة جيدة للتقارب والتفاعل مع برون االأمريكية ون�ساأ عن 
ذلك عالقات جيدة بني ثالثة من ال�سخ�سيات امل�سرية التى �سي�سبح لها �ساأن فى �سناعة وتكرير 
البرتول امل�سرية وهم املهند�سون: »رمزى الليثى« و»�سامى اأندراو�س« و»�سليم كريل�س«. وكان االأول 
متاأثراً بفرتة درا�سته بربكلى - كاليفورنيا، اأما الثانى والثالث فهما من اأبناء �سركة »اآبار الزيوت 
االإجنليزية امل�سرية« الذين اأفادوا من ثورة يوليو فى �سعودهم اإىل مواقع هامة جدا بال�سركة 
واال�ستثمارات.  التو�سعات  عن  امل�سئول  امل�سروعات  مدير  اأندراو�س«  »�سامى  كان  حيث  الوطنية، 
ال�سلطات مبعمل  اليهم  واآلت  واالإنتاج.  الت�سغيل  امل�سئول عن  العمليات  و»�سليم كريل�س« مدير 
اإ�سمه اإىل �سركة ال�سوي�س لت�سنيع البرتول. وكان تنفيذ  تكرير البرتول احلكومى الذى تغري 
ولغريهم  لهم  للتعليم  و�َسكَّل مدر�سة  لهم جميعاً،  التفحيم خربة جديدة  ت�سغيل جممع  وبدء 
بالعيم  خام  احتواء  نتيجة  كثرية  �سعوبات  الت�سغيل  بدء  و�سادف  امل�سريني،  املهند�سني  من 
على مكونات مل تكن معروفة قبل الت�سميم، ت�سببت فى تاأخري الت�سغيل واإدخال تعديالت على 
امل�سروعات  اإىل مدير عام  اأندراو�س«  »�سامى  �سنوات ترقى  التنفيذ. وبعد  اكتمال  الت�سميم بعد 

بهيئة البرتول واأ�سبح املهيمن على م�سروعات واإ�ستثمارات قطاع البرتول باأكمله.
اإال اأن »�سامى اأندراو�س« مل يكن �سعيدا بهذا املن�سب احلكومى الهام وكان ي�سعر بحنني وافتقاد 
الأيام عمله ب�سركة »�سل« مع روؤ�سائه االإجنليز. ومل تكن زوجته االإجنليزية �سعيدة بتاأميم �سركة 
»اآبار الزيوت االإجنليزية امل�سرية« ورحيل االإدارة االإجنليزية عن م�سر وقطاع البرتول. وانتهج 
هذا الفريق من هذه املدر�سة �سيا�سة ذكية فى التعامل مع رجال ثورة يوليو، فبداًل من الت�سليم 
با�ستبعادهم الذى كان �سيق�سى على م�ستقلبهم فى �سناعة البرتول امل�سرية قرروا االندماج فى 
اأعلى م�ستويات القرار مبا يوفر لهم فر�س امتالك القوة و�سناعة القرار، ثم كان توزيع االأدوار 
فان�سم البع�س اإىل االحتاد اال�سرتاكى ومنظمات ال�سباب حتى اأن الكيميائى »يو�سف الغزوىل« 
الذى كان نائب مدير املعامل الكيماوية فى �سركة »اآبار الزيوت االإجنليزية امل�سرية« بال�سوي�س، 

ا�ستطاع اأن ي�سبح مديراً ملكتب وزير الداخلية �سعراوى جمعة )اأحد اأركان 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 االأمل فى اأن تكون هذه التو�سعات بداية انطالقة ل�سناعة البرتول 

الوطنية، تكون عالمة على الطريق واإجنازاً رائداً فى املنطقة العربية باأكملها.
م�سر  فى  والهولندية:  واالإجنليزية  االأمريكية  ال�سركات  يد  فى  البرتول  �سناعة  كانت 
فكانت  باجلزائر  البرتول  �سناعة  اأما  وليبيا.  واليمن  والبحرين  والكويت  وال�سعودية  والعراق 

مملوكة ل�سركات فرن�سية.
حماولة م�سدق لتاأميم �سناعة البرتول فى اإيران كانت �سبباً فى عزله و�سجنه حتى يكون 

فى ذلك عربة للدول البرتولية العربية.
اأما فى م�سر فكانت حقول البرتول براأ�س غارب ومعمل تكرير البرتول الرئي�سى بال�سوي�س 
القوات  وجود  فى  ن�ساطها  متار�س  كانت  التى   - امل�سرية  االإجنليزية  الزيوت  اآبار  ل�سركة  ملكاً 
الربيطانية على اأر�س م�سر - وهى �سركة بريطانية هولندية ت�ساهم فيها �سركة »�سل« بن�سبة 

كبرية وكانت فى ذلك الوقت متلك اأي�سا �سناعة البرتول باإيران والبحرين والعراق.
بعد قيام ثورة يوليو األغت �سركة اآبار الزيوت م�سروع االإ�سالح بالعامل الو�سيط الذى كان 

خمططاً مل�سفاة ال�سوي�س كما األغت اأى م�سروعات اأو تو�سعات بهذه امل�سفاة.
وطنية  م�سرية  برتولية  �سناعية  قاعدة  فى  باال�ستثمار  تبادر  اأن  الثورة  حكومة  وراأت 
َ معمل تكرير البرتول احلكومى بال�سوي�س لهذا  مملوكة للدولة وتديرها كوادر م�سرية، واأُختريرِ
اأكرب م�سروع برتوىل وطنى فى منطقة  كان  الذى  التفحيم  اإن�ساء جممع  الغر�س، حيث تقرر 
الثقيلة  بالعيم  خامات  تكرير  هو  اإن�سائه  من  الغر�س  وكان  الوقت،  ذلك  فى  االأو�سط  ال�سرق 
وحتويلها اإىل مقطرات و�سطى من ال�سوالر والديزل. وفازت �سركة برون االأمريكية بكاليفورنيا 
َمع الذى ي�سم اأي�ساً وحدات لف�سل العطريات واإنتاج  باأعمال الت�سميمات االأ�سا�سية لهذا الـُمجَّ
التف�سيلية  الت�سميمات  اأما  ال�سناعية.  للمنظفات  املنتجة  املادة  وهى  بنزين،  الدودي�سيل  مادة 

والتوريدات فقد نفذتها �سركة اإيطالية.
البرتول  ل�سناعة  االإجنليزية  ال�سركات  احتكار  ك�سر  هو  التجربة  هذه  فى  حدث  ما  اأهم 
واإنهاء حتكمها فى تزويد االقت�ساد امل�سرى بالوقود. وكان التعاقد مع �سركات اأمريكية واإيطالية 

حمل ارتياح فى ذلك الوقت الأنه كان قراراً م�سرياً بعيداً عن نفوذ بريطانيا. وقد رحبت الكوادر 
امل�سرية بذلك التوجه ل�سببني:

اإزاء الكوادر  االأول: هو اخلروج من هيمنة »�سل« مبا حملته عرب ال�سنني من نظرة فوقية 
امل�سرية، ت�ستند اإىل التفوق التكنولوچى واإحتكار املعرفة ب�سئون �سناعة البرتول و�سلطات كبرية 
امل�سرية، ولقد  الربيطانية ونفوذ بريطانيا لدى احلكومة  القوات  العمل حتميها  كمالك ورب 

احتكر االأجانب فى هذه ال�سركة مواقع االإدارة العليا.
الثانى: اأتاح م�سروع التفحيم فر�سة جيدة للتقارب والتفاعل مع برون االأمريكية ون�ساأ عن 
ذلك عالقات جيدة بني ثالثة من ال�سخ�سيات امل�سرية التى �سي�سبح لها �ساأن فى �سناعة وتكرير 
البرتول امل�سرية وهم املهند�سون: »رمزى الليثى« و»�سامى اأندراو�س« و»�سليم كريل�س«. وكان االأول 
متاأثراً بفرتة درا�سته بربكلى - كاليفورنيا، اأما الثانى والثالث فهما من اأبناء �سركة »اآبار الزيوت 
االإجنليزية امل�سرية« الذين اأفادوا من ثورة يوليو فى �سعودهم اإىل مواقع هامة جدا بال�سركة 
واال�ستثمارات.  التو�سعات  عن  امل�سئول  امل�سروعات  مدير  اأندراو�س«  »�سامى  كان  حيث  الوطنية، 
ال�سلطات مبعمل  اليهم  واآلت  واالإنتاج.  الت�سغيل  امل�سئول عن  العمليات  و»�سليم كريل�س« مدير 
اإ�سمه اإىل �سركة ال�سوي�س لت�سنيع البرتول. وكان تنفيذ  تكرير البرتول احلكومى الذى تغري 
ولغريهم  لهم  للتعليم  و�َسكَّل مدر�سة  لهم جميعاً،  التفحيم خربة جديدة  ت�سغيل جممع  وبدء 
بالعيم  خام  احتواء  نتيجة  كثرية  �سعوبات  الت�سغيل  بدء  و�سادف  امل�سريني،  املهند�سني  من 
على مكونات مل تكن معروفة قبل الت�سميم، ت�سببت فى تاأخري الت�سغيل واإدخال تعديالت على 
امل�سروعات  اإىل مدير عام  اأندراو�س«  »�سامى  �سنوات ترقى  التنفيذ. وبعد  اكتمال  الت�سميم بعد 

بهيئة البرتول واأ�سبح املهيمن على م�سروعات واإ�ستثمارات قطاع البرتول باأكمله.
اإال اأن »�سامى اأندراو�س« مل يكن �سعيدا بهذا املن�سب احلكومى الهام وكان ي�سعر بحنني وافتقاد 
الأيام عمله ب�سركة »�سل« مع روؤ�سائه االإجنليز. ومل تكن زوجته االإجنليزية �سعيدة بتاأميم �سركة 
»اآبار الزيوت االإجنليزية امل�سرية« ورحيل االإدارة االإجنليزية عن م�سر وقطاع البرتول. وانتهج 
هذا الفريق من هذه املدر�سة �سيا�سة ذكية فى التعامل مع رجال ثورة يوليو، فبداًل من الت�سليم 
با�ستبعادهم الذى كان �سيق�سى على م�ستقلبهم فى �سناعة البرتول امل�سرية قرروا االندماج فى 
اأعلى م�ستويات القرار مبا يوفر لهم فر�س امتالك القوة و�سناعة القرار، ثم كان توزيع االأدوار 
فان�سم البع�س اإىل االحتاد اال�سرتاكى ومنظمات ال�سباب حتى اأن الكيميائى »يو�سف الغزوىل« 
الذى كان نائب مدير املعامل الكيماوية فى �سركة »اآبار الزيوت االإجنليزية امل�سرية« بال�سوي�س، 

ا�ستطاع اأن ي�سبح مديراً ملكتب وزير الداخلية �سعراوى جمعة )اأحد اأركان النظام(.
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اأحمـــــد هــالل
اأدرك اأهمية امتالك القدرة على ت�صميم امل�صروعات البرتولية

كان اأول لقاء ىل مع املهند�س »اأحمد هالل« فى عام 1953م خالل فرتة التدريب ال�سيفية 
الوقت م�سئواًل عن وحدة تكرير  امل�سرية. كان فى ذلك  الزيوت االإجنليزية  اآبار  مبعمل تكرير 
فى  جمعنا  »الدوبز«.  وحدة  ت�سمى  وو�سطى  خفيفة  مقطرات  اإىل  الثقيلة  املقطرات  لتحويل 
ذلك الوقت االنتماء اإىل ق�سم الهند�سة الكيماوية الذى كان »اأحمد هالل« اأحد خريجيه، دفعة 
)1946م(: كنت ممتناً لرعايته وت�سجيعه ىل على عك�س بع�س زمالئه االآخرين الذين مل يخفوا 

عدم ترحيبهم بنا وعدم الرغبة فى اإعطائنا وقتاً اأو معلومات فنية. 

احلكومى  البرتول  تكرير  مبعمل  تعيينى  بعد  هالل«  »اأحمد  املهند�س  مع  العالقة  امتدت 
وخالل وجودى بالواليات املتحدة حتى عام 1965م حيث �سجعنى على العودة اإىل م�سر خلدمة 
اأن  �سبق  البرتول، وكان قد  التكرير بهيئة  الوقت مدير عام  البرتول، وكان هو فى ذلك  قطاع 
دعانى للعودة عام 1959م عند تعيينه فى هذا املن�سب للعمل مديراً للعمليات بالهيئة، اإال اأننى 

اعتذرت عن ذلك فى حينه الأن ذلك كان �سيقت�سى عدم امتام درا�ستى بالواليات املتحدة.

»ال�سوي�س  �سركة  فى  والتكنولوچـيا  للتطوير  مديراً  بتعيينـى  قراراً  1966م  عام  فى  و�سدر 
لت�سنيع البرتول« بناءاً عن طلبه وموافقة »�سالح فريد« و»رمزى الليثى«.

التكنولوچـيا  الأهمية  واإدراكه  التقدمى  »هالل«  فكر  عن  يك�سف  ما  الق�سة  هذه  فى  ولعل 
بني  �سائعاً  الفكر  هذا  يكن  ومل  الواعدة.  ال�سابة  الكوادر  على  والتقدم  النجاح  فى  واالعتماد 
غالبية القيادات فى ذلك الوقت. بل كان الغالب هو امتهان ال�سباب لل�سيا�سة فى اأن�سطة االحتاد 
اأهل الثقة املوؤهلني لتوىل منا�سب  اأن يجعلهم هذا من  اال�سرتاكى ومنظمات ال�سباب اأماًل فى 
غري  بفكر  لتاأثرها  االأمريكية  اجلامعات  خريجى  وطنية  فى  ت�سكيك  ذلك  و�ساَحَب  َيزة.  مُمَّ

ا�سرتاكى وبالتاىل فقد كان املناخ العام طارداً ملثل هذه الكوادر والكفاءات. 

درا�سته  وبفرتة  »االأنفو�سى«  �سعبى  حى  فى  باالإ�سكندرية  بن�ساأته  تكوينه  فى  »هالل«  تاأثر 
وبوالده  الريا�سية  االأن�سطة  فى  وخا�سة  كاماًل  اندماجاً  جمتمعها  فى  اندمج  التى  بالكلية 

ال�سابط الكبري »ح�سن هالل« اأمني عام وزارة احلربية. كما تاأثر بحياته العملية مبعمل تكرير 
الذكاء  من  كبرياً  قدراً  لديه  وكان  على م�سريته.  ِّر  توؤثـ والتى مل  اأجنبية  اإدارة  ال�سوي�س حتت 
كان  البرتول  لهيئة  رئا�سته  خالل  العاملني.  مع  طيبة  عالقات  تكوين  من  َنه  كرِ ُيَّ االجتماعى 
يعرف جميع العاملني بالهيئة من موظفني وعمال باال�سم ويحر�س على املرور بهم وحتيتهم 
فرداً فرداً فى منا�سبات عيد الفطر وعيد االأ�سحى ــ كما كان يذكر اأعياد ميالد معاونيه ويحر�س 
على االت�سال بهم لتهنئتهم فى ذلك اليوم. كان ب�سيطاً قريباً من النا�س حمباً لهم، ا�ستطاع اأن 
يجعل من قطاع البرتول اأ�سرة واحدة، وكان لروح االأ�سرة ف�سٌل كبرٌي فى جناح القطاع وتغلبه 
على كثري من التحديات واالأزمات. منها حرب 1967 و1973م و�سرب معامل التكرير بال�سوي�س. 
ال �سك اأن له ف�سل كبري فى و�سع كثري من االأ�س�س التى �سار عليها قطاع البرتول من بعده. وقد 
�ساعدته هذه التوليفة على اأن يكون مديراً ممتازاً ثم قائداً فى العمل جيداً يتمتع بديناميكية 
وحيوية وذكاء، يبث احلما�س والتفاوؤل فيمن حوله وي�سجعهم ويفو�س لهم �سالحيات وا�سعة. 

واأحبه من عمل معه، وهو رئي�س هيئة البرتول ووهو وزير البرتول.

وقد �ساعدته ن�ساأته فى بيت ع�سكرى على التعامل مع اللواء »اأحمد كامل البدرى« رئي�س 
ــ وا�ستمر  ال�سادات« وم�ساعديه ممن حاز ثقتهم ور�ساهم  »اأنور  موؤ�س�سة البرتول ومع الرئي�س 
تقدمه فى املنا�سب اإىل نائب رئي�س الوزراء لالإنتاج ووزير البرتول حيث كانت تتبعه عدة وزارات 

مثل ال�سناعة والكهرباء والزراعة وغريها.

منذ اإن�سائها عام 1916م كانت م�سفاة ال�سوي�س )معمل تكرير اآبار الزيوت( متد م�سر بكامل 
احتياجاتها من املنتجات البرتولية. وكانت هناك ثالث طبقات وا�سحة من العاملني:

- الطبقة العليا من االأجانب من االإجنليز والهولنديني.

- الطبقة الو�سطى من املوظفني امل�سريني.

- الطبقة الدنيا من العمال امل�سريني. 

 واخت�ست الطبقة الو�سطى من امل�سريني بالت�سغيل وال�سيانة واالإ�سراف على العمل، اإال اأن 
االأعمال التكنولوچـية والت�سميمات اأو التعديالت فكان يخت�س بها اإثنان من املهند�سني االأجانب 
ممن كان لهم اإت�سال مبا�سر مبركز »�سل« الرئي�سى بالهاى. كان هوؤالء هم العقل والفكر والعاملني 
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باأ�سرار ال�سناعة البرتولية التى ال ي�ستطيع امل�سريون االقرتاب منها. بل يقف هذا �ساهداً على 
تفوق االأجنبى التقنى واحل�سارى على االإن�سان امل�سرى. وي�ساحب هذا التفوق رداء من التعاىل 

على االإن�سان العربى املتخلف، الزال الغرب يار�سه جهاراً حتى اليوم.

كان »اأحمد هالل« خريج الهند�سة الكيماوية متفهماً متاماً لقيمة واأهمية امتالك القدرة 
على ت�سميم وحدات ال�سناعة البرتوليةـ ـ ويعتربها اأماًل وحلماً. حتى اأننا حني بداأنا ممار�سة هذا 
الن�ساط الأول مرة ب�سركة »ال�سوي�س لت�سنيع البرتول« كان يح�سر وهو وزير برتول الفتتاح هذه 
الوحدات وال يخفى �سعادته وفخره اإننا متكنا من الو�سول بجهود م�سرية المتالك القدرة على 
ت�سميم وتركيب وتنفيذ امل�سروعات البرتولية عند الت�سغيل واأن االأداء عند التطبيق كان مطابقاً 
البرتولية،  ال�سناعات  بت�سميم  تخت�س  �سركة  قيام  اأعماقة  فى  يتمنى  وكان  الت�سميم،  الأ�س�س 

ولهذا َتَبَنى هذه املبادرة ودعمها فى عام 1977م عند تاأ�سي�س �سركة »برون م�سر«. 

وفى 15 مايو 1982م قام »اأحمد عز الدين هالل« نائب رئي�س الوزراء ووزير البرتول باأول 
اإدارات  باهتمام جميع  تفقد  اأٌى من معاونيه.  اأو  الهيئة  رئي�س  ي�سحبه  ــ  ــ مل  »اإنبى«  لـ  له  زيارة 
ال�سركة وتعرف على العاملني بها. ثم عقد اإجتماعاً مع بع�س القيادات واملديرين، حتدث خالله 
َى  عن اأهمية الدور الرائد الإنبى فى جمال الت�سميمات البرتولية والتكنولوچـيا احلديثة. واأو�سَ
امل�ستقبلية وعلى  النمو  العمل وعلى مراعاة احتياجات  املالئم لهذا  العمل  ب�سرورة توفري مناخ 
الطبية  اخلدمات  مثل  للعاملني  اخلدمات  كافة  وتوفري  الب�سرى  بالعن�سر  االهتمام  اأهمية 
ل ن�ساطها بقرو�س يتم  َى بتكوين جمعية تعاونية لالإ�سكان ُيـَوَّ واالجتماعية والريا�سية، كما اأو�سَ

تق�سيطها على فرتات طويلة بفائدة خمف�سة موؤكداً اأنه �سيدعم جهود ال�سركة فى هذا االجتاه.

وعر�سنا عليه ما يواجه هذا الن�ساط اجلديد على م�سر من �سعوبات من نق�س فى االأفراد 
املتخ�س�سني واملَدَربني وعدم اإ�سناد اأعمال لنا من �سركات القطاع، وذلك حيث اأن غالبية ال�سركات 

كانت تف�سل التعاقد على م�سروعاتها مع ال�سركات الهند�سية االأجنبية: ت�سليم مفتاح.

واأ�سار اإىل اأنه ال باأ�س من اأن تتعاقد ال�سركة فى هذه املرحلة كمقاول من الباطن لل�سركات 
�سركًة  باعتبارها  اإنـــــبى  �سيدعم  واأنه  والتكنولوچـيا،  اخلربة  لنقل  كخطوة  االأجنبية  الهند�سية 
وطنيًة خمت�سًة بت�سميم امل�سروعات البرتولية وعلى اأن تتوىل اأي�ساً االإ�سراف على تنفيذ واإدارة 

م�سروعات القطاع نيابة عن هيئة البرتول.
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اأعقب ذلك افتتاح الرئي�س مبارك مل�سروع غازات خليج ال�سوي�س براأ�س �سقري )1982م(، وكانت 
فر�سة هامة لعر�س ن�ساط ال�سركة على الرئي�س، وظل ل�سنوات هذا الن�ساط التكنولوچـى الهام 

بعيداً عن اهتمامات النا�س واأجهزة االإعالم.

البرتولية فى م�سر  التكنولوچـية  ال�سيا�سة  عن  اإبريل عام 1984م نظمنا موؤمتراً   29 وفى 
واأكاديية  البرتول  هيئة  مع  بالتعاون  ذلك  وكان  التكنولوچـية،  التنمية  حتقيق  نحو  كخطوه 
رئي�س  بدران«  و»اإبراهيم  البرتول  وزير  هالل«  »اأحمد  ح�سره  والتكنولوچـيا،  العلمى  البحث 
هما  هامتني  �سخ�سيتني  املوؤمتر  لهذا  َدَعونا  الهيئة،  رئي�س  قنديل«  الهادى  و»عبد  االأكاديية 
»اإنريكى اجيالر« من منظمة اليونيدو واأول مدير لهيئة ت�سجيل التكنولوچيا املك�سيكية و»هوزه 
دى ال�س فوينت�س« مدير تنمية االأعمال مبعهد البرتول املك�سيكى  املناظر لـ »اإنبى« اإ�سافة اإىل 
والدور  املجال  فى  الرائدة  املك�سيك  جتربة  كالهما  عر�س  والتطوير.  البحوث  بن�ساط  قيامه 
الوطنى الهام الذى تتبناه الدولة هناك و�سركة »بيمك�س« )هيئة البرتول املك�سيكية(. وقد اأ�سفر 
هذا املوؤمتر عن تو�سيات اأقرها »اأحمد هالل« نائب رئي�س جمل�س الوزراء لالإنتاج ووزير البرتول 

اأهمها:

الكوادر  بناء  اإذ يتم من خاللها  الوطنية،  ال�سركات  اإىل  امل�سروعات  اإ�سناد  �سيا�سة  ت�سجيع  ـــ 
وتوفري اخلربة الفنية القادرة على ا�ستيعاب التكنولوچـيا.

ـــ ا�ستمرار �سيا�سة قطاع البرتول فى نقل التكنولوچـيا باإن�ساء ال�سركات امل�سرتكة املتخ�س�سة 
فى خمتلف املجاالت.

ـــ تخطيط ت�سنيع املعدات البرتولية فى �سوء خطة امل�سروعات.

�سركات  اأعمال من  على  للح�سول  �سيا�سى  دعم  اإىل  �سديدة  فى حاجة  الوقت  ذلك  فى  كنا 
قطاع البرتول. 

َى فى  توىل »اأحمد هالل« وزارة البرتول فى مار�س 1973م وخرج منها فى يوليو 1984م وُتوفرِ
نهاية عام 1995م. واأذكر اأنه اإت�سل بى قبل وفاته باأ�سبوعني لي�سكرنى على ح�سور حفل متوا�سع 
لتكريه انعقد بنادى نقابة التطبيقيني باالإ�سكندرية، مل يح�سره �سوى اإثنني من روؤ�ساء �سركات 
غياب  اإنتباهى  وا�سرتعى  ال�سركات.  بهذه  والعامالت  العاملني  وبع�س  باالإ�سكندرية  البرتول 

الذين كان له الف�سل فى �سعودهم و�سهرتهم. 

اأحمد هالل يتفقد اأول منوذج جم�سم فى م�سر
اأعده ق�سم النماذج مل�سروع راأ�س بكر

 ُيرى بال�سورة املرحوم / ثروت ب�سيونى

هالل يتفقد ب�سرور قدرات اإنـــبى على الت�سميم
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مقدمـــة
الدولة القوية:

هى الدولة التى متلك املوؤ�س�سات العلمية وال�سناعية والع�سكرية القوية، تتعامل مع الآخرين 
اأ�سا�س اندماجها فى القت�ساد العاملى واملجتمع الدوىل.  بندية ومن موقع قوة، ويكون هذا هو 
فثقافة بناء واإدارة دولة قوية تختلف عن ثقافة اخل�سوع لرغبات و�سيا�سات الدولة املانحة؛ لأن 

الدولة القوية تتبنى �سيا�سات تطوير العتماد على الذات.

طرق بناء الدولة القوية: 

بال  تهدرها  واأل  ا�ستخدامها  حت�سن  واأن  قوتها  م�سادر  تعرف  اأن  القوية  الدولة  على  1ــ 
مقابل.

اأجل  النامية من  الدول  بيد  الأخذ  راغبة فى  للتكنولوچـيا  املالكة  الغنية  الدول  تعد  مل 
العي�س فى عامل ي�سوده ال�سالم. فاإن ما ن�سهده الآن هو هجمة ا�ستعمارية �سر�سة ا�ستباحت 

احلرمات وا�ستولت على ثرواتنا وقتلت علماءنا.

2ــ �سرورة امتالك تكنولوچـيا ت�سميم وبناء ال�سناعات وخا�سة البرتولية؛ فاإن ذلك يعترب 
خطوة هامة لبناء الدولة القوية، وكم متنى العارفون اأن متتلك م�سر هذه القوة.

3ــ اإدراك احلاجة لتوجيه املدخرات اإىل ال�ستثمار فى ال�سناعة املحلية )قطاع عام وخا�س( 
وتهيئة املناخ وو�سع ال�سيا�سات التى حتقق ذلك. تبنت العديد من الدول النامية �سيا�سات 
ال�ستثمار فى ال�سناعة لعدة عقود، ون�ساأت فى م�سر وال�سعودية والعراق واجلزائر واملغرب 
وتون�س �سناعات متنوعة، كان النموذج امل�سرى هو النموذج الذى طبقته دول نامية اأخرى، 
متمثاًل فى الهيئة العامة للت�سنيع التى تدر�س امل�سروعات وتتعاقد مع ال�سركات العاملية 

على الت�سميم وتوريد املعدات اأو ت�سليم مفتاح.

4ــ �سرورة بناء قواعد تكنولوچـية مماثلة لتلك القواعد ال�سناعية: ولكن ذلك مل يحدث، 
فلم تواكب التنمية ال�سناعية تنمية تكنولوچـية على نف�س امل�ستوى. اإل اأن ذلك ل يقلل 
من �ساأن الإجناز الذى حققناه، والذى �ساحبه قيام موؤ�س�سات م�ساندة هامة مثل هيئة 

التوحيد القيا�سى وهيئة الت�سنيع، والكفاية الإنتاجية ومعهد التبني.

اإن�ساء املركز القومى  بدليل  ولكن �سرورة قيام موؤ�س�سات تكنولوچـية مل تكن غائبة متاماً 
للبحوث ومركز الت�سميمات ال�سناعية بالهرم.

وملواكبة هذا التحول ركنت الدول ال�سناعية و�سركاتها اإىل ت�سدير املعدات ال�سناعية بدًل 
من ال�سلع ال�سناعية مما اأدى لتحقيقها مكا�سب ممتازة. 

الفرتا�سى  عمرها  اإنتهى  �سناعية؛  دولة  م�سر  من  يجعل  مل  امل�سانع  لهذه  امتالكنا 
والطبيعى، ومل تعد قادرة على اإنتاج املنتج اجليد اأو املناف�س، وارتبكت اقت�ساديات الت�سغيل، واأغلبها 
م�سكلة  اأ�سبحت  ولكنها  الأمم  بها  نباهى  مفخرة  كانت  م�سرتين!!  عن  يبحث  للبنوك  مدين 
قومية تبحث عن خال�س. الدر�س امل�ستفاد هو اأن بناء القدرة على التطوير والتحديث امل�ستمر 
اأن ن�سع التنمية التكنولوچـية  اأننا يجب  اأى  هو ال�سمان ل�ستمرار حيوية ال�سناعة وجناحها. 
مبفهومها العلمى فى اأولويات العمل الوطنى واأن تواكب عمليات التنمية ال�سناعية، واإذا حتقق 

ذلك يظل ال�سبيل للتنفيذ اأمراً اآخر. 
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الف�صل الأول
»نحو تبنى �صيا�صات تكنولوچـية«

التكنولوچـيا: مدلولتها وو�صائل تطبيقاتها:

اإن مفهوم التكنولوچـيا الع�سرية ل يقت�سر على العلوم والهند�سة، بل مفهومها اأو�سع واأ�سمل 
من ذلك، فهى ت�سمل اأي�ساً احلديث عن الإدارة والتخطيط والتنظيم والرتبية.

تعتمد فى  الفرد ومعي�سته وهى  اأ�سلوب حياة  ال�سامل هذا حتدد  والتكنولوچـيا مبفهومها 
البحث  ونتاج  املتعمق  التحليلى  الإن�سان  فكر  نتاج  خال�سة  على  الرئي�سية  الق�سايا  هذه  تناول 

والتطبيق الهادف. 

و�صائل تطبيق التكنولوچـيا:

1ــ اإدراك �سرورة التنمية التكنولوچـية كو�سيلة لعالج امل�ساكل وحتقيق التقدم. 

2ــ تطبيق امل�ستحدث ب�سكل يحقق ا�ستمرار التطور. ويتاأتى ذلك عن طريق ما يلى:

)اأ( العودة لحرتام الإبداع والعلم قبل املال وال�سلطة.

)ب( اإحداث ثورة جذرية فى جمال التعليم.

اأدنى من امل�ستوى العلمى والرتبوى فلن يكون لدينا  فاإذا مل يحقق التعليم اجلامعى حداً 
الفرد ال�سالح والقادر على ممار�سة الدور املطلوب فى التنمية التكنولوچـية، وهو الذى ميتلك 
القدرة على القيادة والتنظيم والإنتاج الذهنى واملباداأة، فالتعليم لي�س مقررات فح�سب بل هو 

عملية تكوين الفرد الذى يعترب وحدة املجتمع وع�سبه.

3ــ �ســـــرورة الهتــمـــام والرتكيـــز على الأن�سطـــة اخلا�ســـة والإثــراء التـكنـــولوچــــى والتطويــــــر     
يــــكون الهـــــدف الأ�ســـا�سى للتكنــولوچـيـــــا   والإبـــــداع، بحيث ل تنف�ســل عن الواقــع وبـــذلك 

هو تطوير م�سر.

واإذا كنا ل ن�ستطيع النهو�س بالقاعدة العري�سة، فيجب اأن نبداأ بالعرتاف ب�سرورة وجود 
النخبة اأو ال�سفوة من اأ�سحاب الفكر الرائد املتطور، والعرتاف اأي�ساً باأن هوؤلء فى توحدهم 
م�سر  قوة  دعائم  واأحد  القومية  الرثوة  م�سادر  اأحد  ميثلون  متكاملة  عمل  جمموعات  فى 

ال�سرتاتيـچـية.

ولبد من ظهور هذه ال�سفوة فى كافة املجالت:

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

فى  احلربة  راأ�س  تكون  باأن  لها  ن�سمح  واأن  موؤثرة،  اأي�سا  ال�سفوة  هذه  تكون  اأن  ويجب 
التغيري.

ال�صبيل لتطوير م�صر تكنولوچـيًا:

ل �سك اأن م�سر فى حاجة ملحة ل�سيا�سة تكنولوچية وا�سرتاتيـچـية وفكر ومنهج لتحقيق 
اأهدافها القومية املحددة.

ول ميكن مل�سر اأن تتقدم بدون تداول املعرفة )نقل التكنولوچـيا(؛ فاإن هذا العن�سر يعترب 
جزءاً مهماً من نظام العمل فى الدول ال�سناعية، ولكن من املوؤ�سف اأنه فى م�سر يقل الهتمام 
يقت�سر  التكنولوچـيا تخ�س�ساً  اإعتبار  واملتعارف عليه  ال�سائد  العن�سر احليوى وذلك لأن  بهذا 
على التكنوقراط اأو من يدخل تطبيق التكنولوچـيا فى ممار�سة وظائفهم. ولكن غالباً ما يعمل 
هوؤلء املتخ�س�سون اأو التكنوقراط مبعزل عن الواقع وبدون نتاج جيد؛ فاإنهم لي�سوا موؤثرين 

لأنهم يعملون فى دوائر �سيقة.

ملاذا حتتاج م�صر ل�صيا�صة تكنولوچـية ثابتة؟

لوجود  الدعوة  �سقطت  قد  اأنه  اإل  التكنولوچـية  ال�سيا�سة  لتلك  امللحة  م�سر  حاجة  رغم  ـــ 
تلك ال�سيا�سة وتطبيقها. فال�سيا�سة التكنولوچـية �ساأنها �ساأن ال�سيا�سات ال�سناعية، هى �سيا�سات 
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الف�صل الأول
»نحو تبنى �صيا�صات تكنولوچـية«
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اإ�سرتاتيچية حتدد م�ستقبل م�سر التنموى والإقت�سادى والريادى بني اأمم العامل. يعكف على 
و�سع هذه ال�سيا�سات فى الدول الناه�سة النخبة ممن ميلكون الروؤية والفكر واملعلومــــة واخلبـــرة 
والغرية على الوطــــن ــ ي�ستنـــدون فى ذلك اإىل جمـمــوعــات ممن يطلـــــق عليهـــم Brain Trusts اأو  
Think Tanksـ ـ وهم جمموعات درا�سة وخيال وحتليل، وي�سب نتاج هوؤلء من �سيا�سات فى جمل�س 

الأمن القومى كى ي�سعها مو�سع التنفيذ امللزم على راأ�س اأولويات الدولة وموؤ�س�ساتها.

وفى م�سمونها الوا�سع ل تقت�سر هذه ال�سيا�سات على العمل التقنى البحت بل تتعامل مع 
اجلانب الأخالقى والرتبوى، والت�سدى ملن يحاولون تغيري الهدف القومى اإىل غاية �سخ�سية 

اأو هدم العمل اجلماعى الهادف وتوجيهه بحيث ل يحقق الهدف القومى.

وتت�سع اأهمية تلك ال�سيا�سات التكنولوچـية فى روافد وتطبيقات فى املجالت املختلفة، ومن تلك 
املجالت:

امل�سرى،  الفرد  اإنتاجية  زيادة  ناجح،  بفكر  ال�سحارى  غزو  التعمري،  وحتديثها،  ال�سناعة  ـــ 
حت�سني ا�ستغالل املوارد، رفع م�ستوى التعليم، زيادة الإنتاج الزراعى، تعبئة ال�سباب وحتويله 
لقوة قومية، اإدارة البحوث ال�سناعية والزراعية، تخطيط ال�سناعات وامل�سروعات، ت�سنيع 
الإعالم  تطوير  الآلت،  ت�سميم  امل�سانع،  ت�سميم  الهند�سة،  م�ستوى  رفع  ذاتها،  ال�سناعة 
فى  جناح  حتقيق  املحلية،  الإدارة  حت�سني  التكنولوچـى،  والتطور  الفكر  لن�سر  كو�سيلة 
الت�سدير، حتقيق اإلتحام بني القيادة واحلكم وجمموع ال�سعب، اإعادة النتماء والإيجابية 

للفرد، حتديد اأ�سلوب اأوقع للتعامل نف�سياً مع اأحداث املنطقة مببادرات منا�سبة.

اأهمية التكنولوچـيا للأمن القومى:

تكمن اأهمية الأمن القومى فى حماية الوطن بو�سائل من داخله �سد اأى خطر خارجى.

العن�سران  وهذان  والتكنولوچـى.  القت�سادى  العن�سر  القومى  الأمن  عنا�سر  وتت�سمن 
يرتبطان معاً ارتباطاً ل�سيقاً وي�سبان فى النهاية فى بوتقة الأمن القومى؛ فاإن ال�سعوب التى 
املادية والقت�سادية، تتمتع باأمن وا�ستقرار ينعك�سان على  ت�سعر باكتفاء ذاتى وتلبية حلاجاتها 

و�سعهما بني الدول. وهو ما يوؤدى فى النهاية لدعم الأمن القومى.

ولكن ما اأهمية التكنولوچـيا لالأمن القومى؟

لكى نعرف تلك الأهمية لبد اأوًل اأن نعرف اأهمية التكنولوچـيا لالقت�ساد:

فاإذا علمنا اأن التكنولوچـيا ت�ساهم فى زيادة القيمة امل�سافة لالقت�ساد الأمريكى مبقدار 90%، 
مع  تتعامل  الثابتة  التكنولوچـية  التطبيقات  عن  ببعدها  م�سر  ومنها  النامية  البالد  اأن  جند 
لكل  امل�سافة  القيمة  تلك  ولكن ميكن م�ساعفة   ،%  10 تتعدى  امل�سافة ل  للقيمة  زيادة  هام�س 

ا�ستثمار اإذا ما مت ا�ستخدام �سيا�سات تكنولوچـية ثابتة.

اخلل�صة:

اإيجاد �سيا�سة  اإىل �سرورة العمل على تطوير م�سر تكنولوچـياً و�سرورة  مما �سبق نخل�س 
تكنولوچـيــــة م�سريــــة، حتى ن�سمن حتقيــــق الأمـــــــان القت�ســــــادى وتوفري �سروريــــات التنميـــــة 

والتقدم لـم�سر.
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الف�صل الثانى
اأهمية الهند�صة الوطنية فى حتقيق التنمية التكنولوچـية

اتفقنا فيما �سبق على �سرورة وجود �سيا�سة تكنولوچـية فى م�سر، وذلك لأهمية الربط بني 
الأن�سطة ال�سناعية والتكنولوچـية والإقت�سادية.

الهند�صة الوطنية: 
با�ستخدام  وذلك  حملياً،  ال�سناعية  الوحدات  ت�سميم  على  القدرة  امتالك  بها  ويق�سد 

الأ�ساليب التكنولوچـية املتقدمة.

اأهمية الهند�صة الوطنية:
الن�ساط  اأن  ذلك  ال�سناعية،  املنظومة  �سل�سلة  فى  الرئي�سية  احللقات  اإحدى  تعترب  1ــ 
التكنولوچـى مب�سر يقت�سر على اإعداد البحوث فح�سب دون حماولة تطبيقها عملياً فى 
القطـــاع ال�سناعـــى مما يحـــدث فجــــوة بيـــن البحــــوث وال�سناعــــة، والهند�ســـة الوطنيــــة 
حتــاول �ســـد تـلك الفجـــوة وحتـــاول نقـــل التكنــولوچـيــا الأجنبيـــة وا�ستيعابهـــا وتطويعهـــا 

لالحتياجات املحلية.
2ــ   تعترب خطوة اأوىل ومهمة لتنمية الت�سنيع املحلى ملعدات امل�سانع.

�س  3ــ     اإنتاج ال�سلع الراأ�سمالية اأى املعدات، ي�ساهم فى خف�س العجز فى ميزان املدفوعات، ويخفِّ
الالزمة  امل�سانع  مكونات  اإ�سترياد  فى  الأجنبية  العمالت  من  القومية  املوارد  ا�ستنزاف 

للم�سروعات اجلديدة اأو للتحديث والإحالل والتجديد.

النموذج امل�صرى فى الهند�صة الوطنية:
ـــ تعنى اإدارة ال�سركات ال�سناعية مب�سر بتحقيق خطط الإنتاج من خالل انتظام الت�سغيل، 
وقد ا�ستمر هذا الو�سع منذ اأواخر اخلم�سينيات، حيث كان الهدف الرئي�سى هو حتقيق معدلت 
املعدات  وتقادم  التكنولوچـية،  العمليات  تقادم  اإىل  ذلك  اأدى  الت�سميمية،  الطاقة  تقارب  اإنتاج 

و�سعف اأدائها مع مرور الزمن وتخلف املنتج املحلى عن مواكبة املنتج املناف�س عاملياً.

ـــ عدم ت�سخري ن�ساط البحث العلمى خلدمة تطوير ال�سناعة. 
املتعاقد عليها مع  امل�سروعات  لقيمة  �سداداً  الأجنبية  العمالت  ا�ستنزاف موارد م�سر من  ـــ 

الدول ال�سناعية.

النموذج فى الدول املتقدمة:

مميزاته: يحقق الأبعاد التكنولوچـية التى ت�سمل بالإ�سافة اإىل البحوث الرائدة لتكنولوچـيا 
واإدارة  امل�سروعات  اإدارة  وتكنولوچـيا  امل�سانع  معدات  ت�سنيع  تكنولوچـيا  والت�سميم،  الهند�سة 

تنفيذها. 

حلقات �صل�صلة عملية الت�صنيع:

اأوًل: احللقة الأولى:

 Process وتتمثل فى احل�سول على املعلومات الفنية اخلا�سة بعملية الت�سنيع التكنولوچـية
بع�س  وتخت�س  الو�سيط،  العامل  ونوعية  الت�سغيل  ظروف  اأن�سب  املعلومات  هذه  وت�سمل   Data

ال�سركات اأحياناً باإنتاج وت�سويق وترخي�س تلك التكنولوچـيا.
 :EPCM ثانًيا: احللقة الثانية

وتخت�س ال�سركات الهند�سية باحللقة الثانية والتى ت�سمل:
ـــ هند�سة امل�سروع والت�سميمات الأ�سا�سية والتف�سيلية.
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الف�صل الثانى
اأهمية الهند�صة الوطنية فى حتقيق التنمية التكنولوچـية

اتفقنا فيما �سبق على �سرورة وجود �سيا�سة تكنولوچـية فى م�سر، وذلك لأهمية الربط بني 
الأن�سطة ال�سناعية والتكنولوچـية والإقت�سادية.

الهند�صة الوطنية: 
با�ستخدام  وذلك  حملياً،  ال�سناعية  الوحدات  ت�سميم  على  القدرة  امتالك  بها  ويق�سد 

الأ�ساليب التكنولوچـية املتقدمة.

اأهمية الهند�صة الوطنية:
الن�ساط  اأن  ذلك  ال�سناعية،  املنظومة  �سل�سلة  فى  الرئي�سية  احللقات  اإحدى  تعترب  1ــ 
التكنولوچـى مب�سر يقت�سر على اإعداد البحوث فح�سب دون حماولة تطبيقها عملياً فى 
القطـــاع ال�سناعـــى مما يحـــدث فجــــوة بيـــن البحــــوث وال�سناعــــة، والهند�ســـة الوطنيــــة 
حتــاول �ســـد تـلك الفجـــوة وحتـــاول نقـــل التكنــولوچـيــا الأجنبيـــة وا�ستيعابهـــا وتطويعهـــا 

لالحتياجات املحلية.
2ــ   تعترب خطوة اأوىل ومهمة لتنمية الت�سنيع املحلى ملعدات امل�سانع.

�س  3ــ     اإنتاج ال�سلع الراأ�سمالية اأى املعدات، ي�ساهم فى خف�س العجز فى ميزان املدفوعات، ويخفِّ
الالزمة  امل�سانع  مكونات  اإ�سترياد  فى  الأجنبية  العمالت  من  القومية  املوارد  ا�ستنزاف 

للم�سروعات اجلديدة اأو للتحديث والإحالل والتجديد.

النموذج امل�صرى فى الهند�صة الوطنية:
ـــ تعنى اإدارة ال�سركات ال�سناعية مب�سر بتحقيق خطط الإنتاج من خالل انتظام الت�سغيل، 
وقد ا�ستمر هذا الو�سع منذ اأواخر اخلم�سينيات، حيث كان الهدف الرئي�سى هو حتقيق معدلت 
املعدات  وتقادم  التكنولوچـية،  العمليات  تقادم  اإىل  ذلك  اأدى  الت�سميمية،  الطاقة  تقارب  اإنتاج 

و�سعف اأدائها مع مرور الزمن وتخلف املنتج املحلى عن مواكبة املنتج املناف�س عاملياً.

ـــ عدم ت�سخري ن�ساط البحث العلمى خلدمة تطوير ال�سناعة. 
املتعاقد عليها مع  امل�سروعات  لقيمة  �سداداً  الأجنبية  العمالت  ا�ستنزاف موارد م�سر من  ـــ 

الدول ال�سناعية.

النموذج فى الدول املتقدمة:

مميزاته: يحقق الأبعاد التكنولوچـية التى ت�سمل بالإ�سافة اإىل البحوث الرائدة لتكنولوچـيا 
واإدارة  امل�سروعات  اإدارة  وتكنولوچـيا  امل�سانع  معدات  ت�سنيع  تكنولوچـيا  والت�سميم،  الهند�سة 

تنفيذها. 

حلقات �صل�صلة عملية الت�صنيع:

اأوًل: احللقة الأولى:

 Process وتتمثل فى احل�سول على املعلومات الفنية اخلا�سة بعملية الت�سنيع التكنولوچـية
بع�س  وتخت�س  الو�سيط،  العامل  ونوعية  الت�سغيل  ظروف  اأن�سب  املعلومات  هذه  وت�سمل   Data

ال�سركات اأحياناً باإنتاج وت�سويق وترخي�س تلك التكنولوچـيا.
 :EPCM ثانًيا: احللقة الثانية

وتخت�س ال�سركات الهند�سية باحللقة الثانية والتى ت�سمل:
ـــ هند�سة امل�سروع والت�سميمات الأ�سا�سية والتف�سيلية.
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ـــ �سراء املعدات واملواد طبقاً ملوا�سفات الت�سميمات وتوفري التمويل الالزم من م�سادره.
ـــ اإدارة م�سروع بالكامل واإدارة الرتكيبات والإن�ساءات.

فمن  ولهذا  م�سروع،  لأى  التكنولوچـية  احلزمة  من  هاماً  جزءاً  الثانية  احللقة  وتت�سمن 
التكنولوچـية،  التنمية  تتحقق  حتى  متخ�س�سة،  وطنية  لكيانات  منها  جانب  اإ�سناد  ال�سرورى 
وفى �سناعة تكرير وت�سنيع البرتول متثل احللقة الثانية الن�سبة الآتية من التكلفة التعاقدية 

للم�سروع: 
.% 12 ـــ هند�سة وت�سميم امل�سروع  

.% 5 ـــ اإدارة امل�سروع   
.% 58 ـــ املعدات واملهمات   

هند�صة امل�صروعات:
ملا  وتعقيداً،  تطوراً  التكنولوچـية  املجالت  اأكرث  من  وت�سميمها  امل�سروعات  هند�سة  تعترب 
تتطلبه من القدرة على ال�سيطرة وعلى تن�سيق اآلف الأن�سطة باأ�سلوب منظوم وموقوت بحيث 

توؤدى النتيجة النهائية اإىل م�سروع كامل يتم تنفيذه طبقاً لربنامج زمنى حمدد.
وتت�سمن هند�سة وت�سميم امل�سروعات ما يلى:

ت�سميم وتو�سيف العملية التكنولوچـية هند�سياً )هند�سة كيماوية(.  -
حتديد اأن�سب ت�سميم لتتابع العمليات الكيماوية والطبيعية وتطبيق اأ�ساليب املحاكاة.  -

تف�سيل م�سارات املوائع وظروف الت�سغيل.  -
تف�سيل التحكم واخلطوط الداخلية.  -

حتديد اأن�سب ميزان َكمى مادى وحرارى.  -
تو�سيف خمتلف املكونات واملعدات.   -

تو�سيف كافة الأنظمة املعاونة واملرافق وت�سميمها.  -
الت�سميمات الهيدروليكية للخطوط الداخلية.  -

تو�سيف وت�سميم الأوعية والأبراج التى تعمل حتت �سغط. ـــ  
تو�سيف وت�سميم امل�سخات وال�سواغط والآلت الدوارة. ـــ  

ـــ ت�سميم املبدلت احلرارية والأفران.
ر�سومات  فى  ذلك  وتف�سيل  الداخلية  الأنابيب  وخطوط  ل�سبكات  امليكانيكى  الت�سميم  ـــ 

متطورة لتنفيذ الرتكيبات باملواقع.
الت�سغيل  ظروف  يتحمل  مبا  واخلطوط  املعدات  كافة  لت�سنيع  املنا�سبة  املواد  تو�سيف  ـــ 

ميكانيكياً وكيميائياً. 
ـــ حتليل الإجهادات للخطوط الباردة وال�ساخنة.

وتت�سمن الت�سميمات التف�سيلية خمتلف فروع واأ�سول الهند�سة الأخرى مثل:  -
ـــ ت�سميم الدوائر الكهربائية وتو�سيف معداتها.

ـــ ت�سميم وتو�سيف اآلت التحكم والقيا�س.
ـــ ت�سميم وتو�سيف نظم الإت�سال.

ـــ ت�سميم القواعد اخلر�سانية لكافة املعدات.
ـــ ت�سميم كافة الإن�ساءات والهياكل املعدنية. 

ويت�سمن ن�ساط هند�سة امل�سروعات ما يلى:  -
ـــ برجمة ومراقبة امل�سروعات.

ـــ تطبيق اأ�سول اإدارة امل�سروعات وهى من التكنولوچـيات امل�ستحدثة.
ـــ هند�سة التقدير ال�ستثمارى.

ـــ توفري املعدات والتفتي�س عليها.
ـــ الإ�سراف على التنفيذ ل�سمان �سالمته ومطابقته للموا�سفات.

اأمثلة لبع�ض الدول التى تطبق �صيا�صات الهند�صة الوطنية:

ـــ املك�سيك: من الدول التى كان لها �سيا�سة تكنولوچـية قومية رائدة، واأن�ساأت جهازاً قومياً 
للتكنولوچـيا يدخل فى اخت�سا�سه فح�س واعتماد جميع عقود التكنولوچـيا والتى تت�سمن عقود 

الت�سميمات الهند�سية والت�سميمات وعقود الرخ�س التكنولوچـية.
ال�سركات الأجنبية  امل�سروعات مع  اأعمال هند�سة  التعاقد على  املك�سيكى  القانون  ول يجيز 
ول  الوطنية،  ال�سركات  ن�ساط  ي�سملها  ل  التى  التكنولوچـيا  مثل  اخلا�سة  احلالت  فى  اإل 
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ـــ �سراء املعدات واملواد طبقاً ملوا�سفات الت�سميمات وتوفري التمويل الالزم من م�سادره.
ـــ اإدارة م�سروع بالكامل واإدارة الرتكيبات والإن�ساءات.

فمن  ولهذا  م�سروع،  لأى  التكنولوچـية  احلزمة  من  هاماً  جزءاً  الثانية  احللقة  وتت�سمن 
التكنولوچـية،  التنمية  تتحقق  حتى  متخ�س�سة،  وطنية  لكيانات  منها  جانب  اإ�سناد  ال�سرورى 
وفى �سناعة تكرير وت�سنيع البرتول متثل احللقة الثانية الن�سبة الآتية من التكلفة التعاقدية 

للم�سروع: 
.% 12 ـــ هند�سة وت�سميم امل�سروع  

.% 5 ـــ اإدارة امل�سروع   
.% 58 ـــ املعدات واملهمات   

هند�صة امل�صروعات:
ملا  وتعقيداً،  تطوراً  التكنولوچـية  املجالت  اأكرث  من  وت�سميمها  امل�سروعات  هند�سة  تعترب 
تتطلبه من القدرة على ال�سيطرة وعلى تن�سيق اآلف الأن�سطة باأ�سلوب منظوم وموقوت بحيث 

توؤدى النتيجة النهائية اإىل م�سروع كامل يتم تنفيذه طبقاً لربنامج زمنى حمدد.
وتت�سمن هند�سة وت�سميم امل�سروعات ما يلى:

ت�سميم وتو�سيف العملية التكنولوچـية هند�سياً )هند�سة كيماوية(.  -
حتديد اأن�سب ت�سميم لتتابع العمليات الكيماوية والطبيعية وتطبيق اأ�ساليب املحاكاة.  -

تف�سيل م�سارات املوائع وظروف الت�سغيل.  -
تف�سيل التحكم واخلطوط الداخلية.  -

حتديد اأن�سب ميزان َكمى مادى وحرارى.  -
تو�سيف خمتلف املكونات واملعدات.   -

تو�سيف كافة الأنظمة املعاونة واملرافق وت�سميمها.  -
الت�سميمات الهيدروليكية للخطوط الداخلية.  -

تو�سيف وت�سميم الأوعية والأبراج التى تعمل حتت �سغط. ـــ  
تو�سيف وت�سميم امل�سخات وال�سواغط والآلت الدوارة. ـــ  

ـــ ت�سميم املبدلت احلرارية والأفران.
ر�سومات  فى  ذلك  وتف�سيل  الداخلية  الأنابيب  وخطوط  ل�سبكات  امليكانيكى  الت�سميم  ـــ 

متطورة لتنفيذ الرتكيبات باملواقع.
الت�سغيل  ظروف  يتحمل  مبا  واخلطوط  املعدات  كافة  لت�سنيع  املنا�سبة  املواد  تو�سيف  ـــ 

ميكانيكياً وكيميائياً. 
ـــ حتليل الإجهادات للخطوط الباردة وال�ساخنة.

وتت�سمن الت�سميمات التف�سيلية خمتلف فروع واأ�سول الهند�سة الأخرى مثل:  -
ـــ ت�سميم الدوائر الكهربائية وتو�سيف معداتها.

ـــ ت�سميم وتو�سيف اآلت التحكم والقيا�س.
ـــ ت�سميم وتو�سيف نظم الإت�سال.

ـــ ت�سميم القواعد اخلر�سانية لكافة املعدات.
ـــ ت�سميم كافة الإن�ساءات والهياكل املعدنية. 

ويت�سمن ن�ساط هند�سة امل�سروعات ما يلى:  -
ـــ برجمة ومراقبة امل�سروعات.

ـــ تطبيق اأ�سول اإدارة امل�سروعات وهى من التكنولوچـيات امل�ستحدثة.
ـــ هند�سة التقدير ال�ستثمارى.

ـــ توفري املعدات والتفتي�س عليها.
ـــ الإ�سراف على التنفيذ ل�سمان �سالمته ومطابقته للموا�سفات.

اأمثلة لبع�ض الدول التى تطبق �صيا�صات الهند�صة الوطنية:

ـــ املك�سيك: من الدول التى كان لها �سيا�سة تكنولوچـية قومية رائدة، واأن�ساأت جهازاً قومياً 
للتكنولوچـيا يدخل فى اخت�سا�سه فح�س واعتماد جميع عقود التكنولوچـيا والتى تت�سمن عقود 

الت�سميمات الهند�سية والت�سميمات وعقود الرخ�س التكنولوچـية.
ال�سركات الأجنبية  امل�سروعات مع  اأعمال هند�سة  التعاقد على  املك�سيكى  القانون  ول يجيز 
ول  الوطنية،  ال�سركات  ن�ساط  ي�سملها  ل  التى  التكنولوچـيا  مثل  اخلا�سة  احلالت  فى  اإل 
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اعتماد هيئة  بعد  اإل  الأجنبية  لل�سركات  ال�سعبة  بالعملة  اأية م�ستحقات  القانون حتويل  يجيز 
التكنولوچـيا القومية للتعاقد. 

اأثر هذا القانون: 

فى ظل هذا القانون منت ثالث �سركات هند�سية متكاملة اأكربها معهد البرتول املك�سيكى 
اململوك للدولة، وقد بلغ عدد العاملني بتلك ال�سركات اأربعة اآلف فرد ي�سكلون قاعدة تكنولوچـية 
ذات دور هام فى عملية التنمية القومية واإعداد الكوادر وحتقيق قدرة تكنولوچـية ذاتية لها اأبعاد 

ال�سيا�سة والتكنولوچـيا.
ـــ اأ�سبانيا: اأما اأ�سبانيا فقد �سنت ت�سريعات تق�سى باأن تتوىل ال�سركات الأ�سبانية داخل اأ�سبانيا 

كافة اأعمال الت�سميمات الهند�سية مل�سروعاتها.
ونتيجة لذلك فقد تكونت �سركات هند�سية تكنولوچـية متكاملة منها �سركة   INITEC   املنبثقة 
عن INI وهى املوؤ�س�سة ال�سناعية الوطنية القاب�سة ملعظم ال�سناعات الكيماوية والبرتوكيماوية 
والرثوة املعدنية والنقل. كما تكونت �سركة تكنيكا�س ريونيدا�س التى ناف�ست ال�سركات متعددة 

اجلن�سيات بعد 14 عاماً من اإن�سائها. 
ـــ الوليات املتحدة: توقفت ال�سركات الأمريكية عن اإ�سناد اأى م�سروعات اإىل �سركة »برون« 
عندما اآلت ملكيتها للكويت، كما اتخذت احلكومة الأمريكية قراراً بحظر ا�سرتاك �سركة »برون« 
بدرجة  الأهمية  من  ال�سركة  لهذه  الكويت  �سراء  اعترب  ولقد  احلكومية.  امل�سروعات  كافة  فى 
اأ�سهم ال�سركة، وكادت تنجح لول اأن عجلت  اأن تقوم حملة داخل الكوجنر�س لوقف اإمتام �سراء 
الأطراف باإمتام التعاقد، ولكن مل يهاجم اأحٌد �سراء العرب للعقارات باأمريكا، لأن �سركة »برون«، 

�سركة تكنولوچـية و�سراوؤها ل يتفق مع ال�سيا�سات الأمريكية ال�سرتاتيچية.

اخلل�صة:
لقد اأدركنا مما �سبق عر�سه �سرورة اأن تكون هناك �سيا�سات تكنولوچـية قومية حتقق الإثراء 

التكنولوچـى الالزم لتطوير املجتمع وح�سن ا�ستغالل موارده، وزيادة اإنتاجية الفرد.
يتاأتَى  ال�سناعية ل  الدول  اإىل  النامية  اأو  املتخلفة  الدول  اأن النتقال من م�ساف  وبديهى 
اأثر  بدون هذا الإثراء التكنولوچـى وبدون تنمية القدرات التكنولوچـية الذاتية. ول نغفل هنا 

هذه القدرة على ال�سخ�سية الوطنية وعملية بناء الثقة بالنف�س. 

�صيا�صة اإنبى الر�صيدة للتنمية التكنولوچـية:
التكنولوچـيا مقابل الدخول اإلى اأ�صواقنا:

اإل  والتنمية  للتقدم  �سبيل  ل  »اإنبى«، حيث  رئا�سة  توليت  منذ  الهام  املبداأ  هذا  لقد طبقنا 
بح�سولنا على التكنولوچـيا املعا�سرة فى جميع ال�سناعات. الدول املالكة للتكنولوچـيا و�سركاتها 
هى الدول ال�سناعية القوية التى تفر�س �سيطرتها على العامل. وبهذا كانت »اإنبى« اإحدى اآليات 
تنمية م�سر تكنولوچـياً. فال�سركات ال�سناعية الكربى فهمت هذا املنطق جيداً وا�ستوعبته لأن 
اأن ن�ستخدم هذه الآليات.  من حقنا ك�سعوب ترغب فى النمو والتقدم وفى رفع م�ستوى الفرد 
�سنوات!! وقالها  بقرابة ع�سر  ال�سني  اأن تطبقها  اأى قبل  ال�سيا�سة فى 1982م  وقد طبقنا هذه 
الت�سعينيات:  فى  هناك  ال�سناعية  للمناطق  ال�سهرية  زيارته  خالل  مبارك  للرئي�س  ال�سينيون 
التكنولوچـيا مقابل ال�سوق، وجتربة »اإنبى« هى تطبيق عملى لهذه ال�سيا�سة والتى جنحت فى 
البناء املوؤ�س�سى ل�سركة هند�سية متتلك التكنولوچـيا احلديثة لت�سميم وتنفيذ اأكرث ال�سناعات 

�سعوبة وتعقيداً، وهى لهذا ت�ستحق الدرا�سة.

اإعطاء اأ�سواقنا هدية بال مقابل للدول ال�سناعية من خالل اتفاقيات معينة اأمر مرفو�س 
ولنا فى  والتكنولوچـية.  القت�سادية  التنمية  بتوجهات  باقت�ساد م�سر، و�سار  بل و�سار  متاماً، 

ال�سني درو�ساً مفيدة ملن يرغب فى التعلم!!

اأن تتبنى الدول ال�سناعية �سيا�سات تهدم هذا املبداأ �سمن م�سمى »العوملة«،  ومن الطبيعى 
ولي�س طبيعياً اأن يكون بيننا من يتبنى ويطبق هذه ال�سيا�سات التى تخرب اقت�سادنا وتزيد من 
م�ساكلنا الجتماعية، ف�سبيلنا للنهو�س هو بناء الفرد والدولة و�سوًل اإىل العتماد على الذات. 
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بــــرون م�ســــر 
ال�سركة الهند�سية امل�سرتكة 

»برون  �شركة  الن�شاء  ومروج  رئي�شى  كالعب  ال�شبعينيات  منت�شف  فى  �شوايا«  »بيري  ظهر 
م�شر« ك�شركة هند�شية توفر لـ»برون« بالواليات املتحدة ن�شيبا جيدا من امل�شروعات البرتولية 

امل�شرية.

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 االأمريكية االأخرى متعددة اجلن�شيات فى خمتلف 

البالد البرتولية و بالذات فى ال�شرق االأو�شط.

ويهتم  التحفظ  اىل  مييل  كان  الذى  برون«  »كارل  اأن�شاأها  عائلية  �شركة  »برون«  وكانت 
بالتقاليد واالإتقان و اجلدية فى العمل الهند�شى و رمبا يرجع ذلك اإىل جذوره االأملانية.

هاجر  مارونى  لبنانى  فهو  »بربون«,  العاملني  االأمريكيني  عن  خمتلفا  كان  �شوايا«  »بيري 
اإىل الواليات املتحدة و ا�شتطاع اأن يلتحق »بربون« كمهند�س و راأى اأن حتقيق طموحاته فى هذه 
ال�شركة لن ياأتى من خالل قدراته الفنية املتوا�شعة و لكن فى القدرات التى يجيدها كل لبنانى 
, و هى جمال البيع , و جنح »�شوايا« فى اأن ين�شئ عالقات جيدة مع »رمزى الليثى« رئي�س هيئة 
امل�شروعات  عام  مدير  اأندراو�س«  »�شامى  مع  اأي�شا  وثيقة  عالقات  و   , الوقت  ذلك  فى  البرتول 
بهيئة البرتول . و نظرا الرتفاع اأ�شعار »برون« و ف�شلها املتكرر فى الفوز فى مناق�شات امل�شروعات 
فى ال�شرق االأو�شط و نظرا الأن نظام هيئة البرتول والئحة امل�شرتيات اخلا�شة بها ال ي�شمحان 
باأ�شناد االأعمال ل�شركة بعينها باالأمر املبا�شر, فقد اقرتح »�شامى اأندراو�س« على »�شوايا« اإن�شاء 
اأعمال  على  لها احلق فى احل�شول  يكون  البرتول  وهيئة  »برون«  �شركة م�شرية م�شرتكة من 
اإقناع »برون« االأمريكية بهذه  ال�شركة. وا�شتطاع »�شوايا«  تاأ�شي�س  املبا�شر مبوجب عقد  باالأمر 

الفكرة.

تاأييد الفكرة 
والقت الفكرة قبوال اأي�شا لدى وزير البرتول املهند�س«اأحمد عز الدين هالل« ورئي�س الهيئة 

املهند�س »حممد رمزى الليثى«, حيث اأن قيام مثل هذه ال�شركة �شيكون اإ�شافة هامة تتكامل بها 
ك�شركة م�شرتكة  �شركة »برتوجت«  اإن�شاء  ذلك  �شبق  البرتول, وكان قد  واأن�شطة قطاع  �شركات 

تتوىل اأعمال الرتكيبات واالإن�شاءات بقطاع البرتول.
ات�شال  قنوات  فتح  منها  مزايا,  عدة  له  حتقق  الفكرة  اأن  راأى  فقد  اأندراو�س«  »�شامى  اأما 
اإىل  حتول  الذى  »�شوايا«  مع  للتعاون  جيدة  اإمكانيات  و  املتحدة  بالواليات  ال�شناعى  باملجتمع 

�شديق واعد يعرف كيف  ي�شل اإىل قلوب و عقول العمالء.

مناخ النفتاح والتطلعات
ومع بداية االنفتاح تطلع الكثريون اإىل تعيني اأبنائهم فى �شركة ا�شتثمارية اأمريكية كبديل 
اأف�شل بكثري من �شركات القطاع العام , و كان اأحد املعينني ابن »�شامى اأندراو�س« مبجرد تخرجه 
فى ق�شم الهند�شة الكيماوية بجامعة القاهرة , حيث و فرت له ال�شركة كل ما يتطلع اإليه �شاب 
اأي�شا فر�شا جيدة  ال�شركة  , كما و فرت  مثله من فر�س للتعلم وال�شفر للخارج و مرتب جيد 
خلدمة وجماملة من يرغب قطاع البرتول فى جماملتهم من اأبناء اأ�شحاب النفوذ ممن يحتاج 

القطاع اإىل م�شاندتهم و خدماتهم.
اأما »�شوايــــا« فقد وجد فى فكرة اإن�شــــاء فــــرع لـ»برون« مب�شر �شالتـــه لتحقيــــق ذاتـــــه بعــــــد  
23 عاماً فى خدمة »برون«, مل ينجح خاللها فى الو�شول اإىل موقع متميز داخل ال�شركة لتوا�شع 
قدراته الفنية مقارنة بزمالئه , فالحت له فكرة اإن�شاء »برون« م�شر كفر�شة اأخرية له لتحقيق 
يعي�شها  التى  والرغد  الهناء  حياة  االأو�شط  ال�شرق  فى  للحياة  اأي�شا  وفر�شة  وطموحاته  ذاته 

االأمريكيون العاملون بال�شركات االأمريكية ب�شاحية املعادى.

تاأ�سيــ�س بـــرون م�ســر

فى  باأموال  تخاطر  اأال  ا�شرتطت  التى  »بـــرون«  ل�شركــة  الفكرة  يبيع  اأن  »�شوايـــــا«  ا�شتطاع 
اإن�شاء ال�شركة , وطالبت اأن توفر الهيئة البنية االأ�شا�شية املطلوبة من م�شاحات مكاتب وكهرباء 
املبا�شر  باالأمر  الوليدة  لل�شركة  ي�شند  اأن  ا�شرتطت  كما   , بدون مقابل  وبع�س اخلدمات  ومياه 
ل�شلطات  يخ�شع  كان  والذى  ال�شوي�س«  خليج  »غازات  م�شروع  وهو  حتديده  مت  هاما  م�شروعا 

»�شامى اأندراو�س« مدير عام امل�شروعات .
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بــــرون م�ســــر 
ال�سركة الهند�سية امل�سرتكة 

»برون  �شركة  الن�شاء  ومروج  رئي�شى  كالعب  ال�شبعينيات  منت�شف  فى  �شوايا«  »بيري  ظهر 
م�شر« ك�شركة هند�شية توفر لـ»برون« بالواليات املتحدة ن�شيبا جيدا من امل�شروعات البرتولية 

امل�شرية.

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 االأمريكية االأخرى متعددة اجلن�شيات فى خمتلف 

البالد البرتولية و بالذات فى ال�شرق االأو�شط.

ويهتم  التحفظ  اىل  مييل  كان  الذى  برون«  »كارل  اأن�شاأها  عائلية  �شركة  »برون«  وكانت 
بالتقاليد واالإتقان و اجلدية فى العمل الهند�شى و رمبا يرجع ذلك اإىل جذوره االأملانية.

هاجر  مارونى  لبنانى  فهو  »بربون«,  العاملني  االأمريكيني  عن  خمتلفا  كان  �شوايا«  »بيري 
اإىل الواليات املتحدة و ا�شتطاع اأن يلتحق »بربون« كمهند�س و راأى اأن حتقيق طموحاته فى هذه 
ال�شركة لن ياأتى من خالل قدراته الفنية املتوا�شعة و لكن فى القدرات التى يجيدها كل لبنانى 
, و هى جمال البيع , و جنح »�شوايا« فى اأن ين�شئ عالقات جيدة مع »رمزى الليثى« رئي�س هيئة 
امل�شروعات  عام  اأندراو�س« مدير  »�شامى  مع  اأي�شا  وثيقة  و عالقات   , الوقت  ذلك  فى  البرتول 
بهيئة البرتول . و نظرا الرتفاع اأ�شعار »برون« و ف�شلها املتكرر فى الفوز فى مناق�شات امل�شروعات 
فى ال�شرق االأو�شط و نظرا الأن نظام هيئة البرتول والئحة امل�شرتيات اخلا�شة بها ال ي�شمحان 
باأ�شناد االأعمال ل�شركة بعينها باالأمر املبا�شر, فقد اقرتح »�شامى اأندراو�س« على »�شوايا« اإن�شاء 
اأعمال  على  لها احلق فى احل�شول  يكون  البرتول  وهيئة  »برون«  �شركة م�شرية م�شرتكة من 
اإقناع »برون« االأمريكية بهذه  ال�شركة. وا�شتطاع »�شوايا«  تاأ�شي�س  املبا�شر مبوجب عقد  باالأمر 

الفكرة.

تاأييد الفكرة 
والقت الفكرة قبوال اأي�شا لدى وزير البرتول املهند�س«اأحمد عز الدين هالل« ورئي�س الهيئة 

املهند�س »حممد رمزى الليثى«, حيث اأن قيام مثل هذه ال�شركة �شيكون اإ�شافة هامة تتكامل بها 
ك�شركة م�شرتكة  �شركة »برتوجت«  اإن�شاء  ذلك  �شبق  البرتول, وكان قد  واأن�شطة قطاع  �شركات 

تتوىل اأعمال الرتكيبات واالإن�شاءات بقطاع البرتول.
ات�شال  قنوات  فتح  منها  مزايا,  عدة  له  حتقق  الفكرة  اأن  راأى  فقد  اأندراو�س«  »�شامى  اأما 
اإىل  حتول  الذى  »�شوايا«  مع  للتعاون  جيدة  اإمكانيات  و  املتحدة  بالواليات  ال�شناعى  باملجتمع 

�شديق واعد يعرف كيف  ي�شل اإىل قلوب و عقول العمالء.

مناخ النفتاح والتطلعات
ومع بداية االنفتاح تطلع الكثريون اإىل تعيني اأبنائهم فى �شركة ا�شتثمارية اأمريكية كبديل 
اأف�شل بكثري من �شركات القطاع العام , و كان اأحد املعينني ابن »�شامى اأندراو�س« مبجرد تخرجه 
فى ق�شم الهند�شة الكيماوية بجامعة القاهرة , حيث و فرت له ال�شركة كل ما يتطلع اإليه �شاب 
اأي�شا فر�شا جيدة  ال�شركة  , كما و فرت  مثله من فر�س للتعلم وال�شفر للخارج و مرتب جيد 
خلدمة وجماملة من يرغب قطاع البرتول فى جماملتهم من اأبناء اأ�شحاب النفوذ ممن يحتاج 

القطاع اإىل م�شاندتهم و خدماتهم.
اأما »�شوايــــا« فقد وجد فى فكرة اإن�شــــاء فــــرع لـ»برون« مب�شر �شالتـــه لتحقيــــق ذاتـــــه بعــــــد  
23 عاماً فى خدمة »برون«, مل ينجح خاللها فى الو�شول اإىل موقع متميز داخل ال�شركة لتوا�شع 
قدراته الفنية مقارنة بزمالئه , فالحت له فكرة اإن�شاء »برون« م�شر كفر�شة اأخرية له لتحقيق 
يعي�شها  التى  والرغد  الهناء  حياة  االأو�شط  ال�شرق  فى  للحياة  اأي�شا  وفر�شة  وطموحاته  ذاته 

االأمريكيون العاملون بال�شركات االأمريكية ب�شاحية املعادى.

تاأ�سيــ�س بـــرون م�ســر

فى  باأموال  تخاطر  اأال  ا�شرتطت  التى  »بـــرون«  ل�شركــة  الفكرة  يبيع  اأن  »�شوايـــــا«  ا�شتطاع 
اإن�شاء ال�شركة , وطالبت اأن توفر الهيئة البنية االأ�شا�شية املطلوبة من م�شاحات مكاتب وكهرباء 
املبا�شر  باالأمر  الوليدة  لل�شركة  ي�شند  اأن  ا�شرتطت  كما   , بدون مقابل  وبع�س اخلدمات  ومياه 
ل�شلطات  يخ�شع  كان  والذى  ال�شوي�س«  خليج  »غازات  م�شروع  وهو  حتديده  مت  هاما  م�شروعا 

»�شامى اأندراو�س« مدير عام امل�شروعات .
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تاأ�ش�شت ال�شركة فى 1978/1/1م براأ�س مال مدفوع قيمته 500 األف دوالر دفع كل من ال�شركاء 
الثالثة اأن�شبتهم كما يلى:

%60 ) 300 األف دوالر( �شركة برون   
%20 )100 األف دوالر( هيئة البرتول  

%20 ) 100 األف دوالر( �شركة برتوجيت  
وقيم راأ�س املال ب�شعر ال�شرف ال�شائد اآنذاك وهو 70 قر�ًشا وبهذا كان راأ�س مال ال�شركة 350 

األف جنيًها م�شريًّا.
 كويفء »�شوايا« على هذا االإجناز باأن اختارته �شركة »برون« ع�شوا منتدبا »لربون م�شر« كما 

اختارت »برون« عددا من مهند�شيها كمديرين بال�شركة وهم:
»دون نورتن« نائب الع�شو املنتدب و مدير مراقبة امل�شروعات.  1-

»جورج كري�شتيان�شن« مدير اإدارة هند�شة العمليات.  2-
»كارلو�س مونتالفو« لرئا�شة اإدارة الهند�شة الكيماوية.  3-

»بول �شتيوارت« لرئا�شة اإدارة هند�شة االأنابيب.  4-
»فرانك كرو« مدير م�شروع .  5-

و قام »�شوايا« بتعيني جمموعة من املديرين امل�شريني منهم »حممد ال�شيد اأحمد » الإدارة 
»م�شطفى  املرحوم  و  املدنية  الهند�شة  الإدارة  اهلل«  عطا  �شليم  اهلل  »عبد  و  الكهربية  الهند�شة 
الإدارة  يو�شف«  عريان  »خاطر  مثل  االأق�شام  وروؤ�شاء  الدقيقة  واالأجهزة  التحكم  الإدارة  فهمى« 
االآالت و»ماجد املجري�شى« الأوعية ال�شغط و »فريد اال�شقر« للعمليات و»جمدى بقطر« للتحكم 
مر�شى«  »جمدى  هم  امل�شروعات  مديرى  من  جمموعة  امل�شروعات  اإدارة  وت�شمنت  القيا�س   و 
و»حممد حافظ« و»�شالح عبد اهلل« و توىل »ها�شم ال�شريف« اأعمال العرو�س , كذلك مت تعيني 
فكرى يو�شف فى اإدارة الهند�شة الكيماوية , وم�شطفى �شعراوى كمهند�س تخطيط م�شروعات 
يتبع »دون نورتن« و»حممد ال�شبع« باإدارة امل�شروعات و »يو�شف ال�شرنوبى« و»عادل بدر الدين« 
فى اإدارة ت�شميم العمليات, و توىل اإدارة ال�شكرتارية و االإ�شراف عليها »اأنى خريى« يعاونها فى 

ذلك »منرية �شرف الدين« التى راأ�شت ال�شكرتارية فيما بعد.
اختبارات  يعاون فى  وكان  وال�شخ�شية  الفنية  القدرات  »فرانك كرو« متدينا حمدود  وكان 

العاملني. اإال اأن التعيينات فى جميع املواقع الهامة لل�شركة كان يقررها »�شوايا« بعد الت�شاور مع 
»�شامى اأندراو�س« الذى كانت له كلمة م�شموعة لدى »�شوايا« فى هذه االأمور.

الإخفاق فى اإدارة ال�سركة و التعثـر
مل ينجح »�شوايا« فى اإدارة ال�شركة الوليدة رغم م�شاندة هيئة البرتول و »�شامى اأندراو�س« 
له , و كان كثري التغيب عن ال�شركة و كثري ال�شفر فى ماأموريات للخارج , كما كان له اهتمام اأعلى 

باأعمال خا�شة به, بداأها فى م�شر.

و اأن�شاأت ال�شركة ا�شرتاحة خا�شة باالأجانب الوافدين ب�شارع فينى بالدقى - وكانت ا�شرتاحة 
لالإقامة بها خدمة مطعم وبار يق�شدها املديرون االأجانب و عائالتهم.

انهيار »برون« م�سر
و فى نهاية عام 1979م و بعد عام و ن�شف العام من اإن�شاء ال�شركة , اأ�شبح وا�شحا اأنها غري 
قادرة على اال�شتمرار , حيث حققت خ�شائر تعادل %250 من راأ�س املال , و مل تعد جتد ال�شيولة 

الالزمة لدفع مرتبات العاملني رغم اأن هيئة البرتول اأمدتها بقر�س النت�شالها من تعرثها.
و كانت تكلفة مرتبات املديرين االأجانب ال�شبعة ت�شاوى باقى ميزانية ت�شغيل ال�شركة.

و على الرغم من م�شاندة رئي�س الهيئة و »�شامى اأندراو�س« لربون م�شر », اإال اأن �شركات 
قطاع البرتول مل ت�شارع باإ�شناد اأعمال م�شاريع كافية لل�شركة الأ�شباب تتعلق مب�شتوى جودة املنتج 
االإدارة  اأع�شاء جمل�س  الت�شليم. ومل يتدخل  التاأخري فى مواعيد  و  الهند�شى و كرثة االأخطاء 
اأو عالج موقفها املتدهور و ما بها من  اإدارة ال�شركة  املمثلني للجانب امل�شرى من اجل اإ�شالح 

ق�شور.
واأفادت اإدارة ال�شركة هيئة البرتول اأنها �شتتوقف عن �شرف مرتبات العاملني امل�شريني و ان 
على الهيئة �شداد مرتباتهم!!!  والبديهى انه مل يكن ممكننا اال�شتجابة لهذا الطلب الأن ال�شركة 

كانت خا�شعة لقانون اال�شتثمار ولها مركز ماىل م�شتقل.
ت�شغل  مكاتبها  وكانت  ال�شركة,  اأحوال  وتقييم  بدرا�شة  البرتول  هيئة  رئي�س  كلفنى  هنا 
املنعم حافظ  ب�شارع عبد  البرتول مبدينة ن�شر وعمارة  والعا�شر مببنى هيئة  التا�شع  الدورين 

باأملاظة.
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تاأ�ش�شت ال�شركة فى 1978/1/1م براأ�س مال مدفوع قيمته 500 األف دوالر دفع كل من ال�شركاء 
الثالثة اأن�شبتهم كما يلى:

%60 ) 300 األف دوالر( �شركة برون   
%20 )100 األف دوالر( هيئة البرتول  

%20 ) 100 األف دوالر( �شركة برتوجيت  
وقيم راأ�س املال ب�شعر ال�شرف ال�شائد اآنذاك وهو 70 قر�ًشا وبهذا كان راأ�س مال ال�شركة 350 

األف جنيًها م�شريًّا.
 كويفء »�شوايا« على هذا االإجناز باأن اختارته �شركة »برون« ع�شوا منتدبا »لربون م�شر« كما 

اختارت »برون« عددا من مهند�شيها كمديرين بال�شركة وهم:
»دون نورتن« نائب الع�شو املنتدب و مدير مراقبة امل�شروعات.  1-

»جورج كري�شتيان�شن« مدير اإدارة هند�شة العمليات.  2-
»كارلو�س مونتالفو« لرئا�شة اإدارة الهند�شة الكيماوية.  3-

»بول �شتيوارت« لرئا�شة اإدارة هند�شة االأنابيب.  4-
»فرانك كرو« مدير م�شروع .  5-

و قام »�شوايا« بتعيني جمموعة من املديرين امل�شريني منهم »حممد ال�شيد اأحمد » الإدارة 
»م�شطفى  املرحوم  و  املدنية  الهند�شة  الإدارة  اهلل«  عطا  �شليم  اهلل  »عبد  و  الكهربية  الهند�شة 
الإدارة  يو�شف«  عريان  »خاطر  مثل  االأق�شام  وروؤ�شاء  الدقيقة  واالأجهزة  التحكم  الإدارة  فهمى« 
االآالت و»ماجد املجري�شى« الأوعية ال�شغط و »فريد اال�شقر« للعمليات و»جمدى بقطر« للتحكم 
مر�شى«  »جمدى  هم  امل�شروعات  مديرى  من  جمموعة  امل�شروعات  اإدارة  وت�شمنت  القيا�س   و 
و»حممد حافظ« و»�شالح عبد اهلل« و توىل »ها�شم ال�شريف« اأعمال العرو�س , كذلك مت تعيني 
فكرى يو�شف فى اإدارة الهند�شة الكيماوية , وم�شطفى �شعراوى كمهند�س تخطيط م�شروعات 
يتبع »دون نورتن« و»حممد ال�شبع« باإدارة امل�شروعات و »يو�شف ال�شرنوبى« و»عادل بدر الدين« 
فى اإدارة ت�شميم العمليات, و توىل اإدارة ال�شكرتارية و االإ�شراف عليها »اأنى خريى« يعاونها فى 

ذلك »منرية �شرف الدين« التى راأ�شت ال�شكرتارية فيما بعد.
اختبارات  يعاون فى  وكان  وال�شخ�شية  الفنية  القدرات  »فرانك كرو« متدينا حمدود  وكان 

العاملني. اإال اأن التعيينات فى جميع املواقع الهامة لل�شركة كان يقررها »�شوايا« بعد الت�شاور مع 
»�شامى اأندراو�س« الذى كانت له كلمة م�شموعة لدى »�شوايا« فى هذه االأمور.

الإخفاق فى اإدارة ال�سركة و التعثـر
مل ينجح »�شوايا« فى اإدارة ال�شركة الوليدة رغم م�شاندة هيئة البرتول و »�شامى اأندراو�س« 
له , و كان كثري التغيب عن ال�شركة و كثري ال�شفر فى ماأموريات للخارج , كما كان له اهتمام اأعلى 

باأعمال خا�شة به, بداأها فى م�شر.

و اأن�شاأت ال�شركة ا�شرتاحة خا�شة باالأجانب الوافدين ب�شارع فينى بالدقى - وكانت ا�شرتاحة 
لالإقامة بها خدمة مطعم وبار يق�شدها املديرون االأجانب و عائالتهم.

انهيار »برون« م�سر
و فى نهاية عام 1979م و بعد عام و ن�شف العام من اإن�شاء ال�شركة , اأ�شبح وا�شحا اأنها غري 
قادرة على اال�شتمرار , حيث حققت خ�شائر تعادل %250 من راأ�س املال , و مل تعد جتد ال�شيولة 

الالزمة لدفع مرتبات العاملني رغم اأن هيئة البرتول اأمدتها بقر�س النت�شالها من تعرثها.
و كانت تكلفة مرتبات املديرين االأجانب ال�شبعة ت�شاوى باقى ميزانية ت�شغيل ال�شركة.

و على الرغم من م�شاندة رئي�س الهيئة و »�شامى اأندراو�س« لربون م�شر », اإال اأن �شركات 
قطاع البرتول مل ت�شارع باإ�شناد اأعمال م�شاريع كافية لل�شركة الأ�شباب تتعلق مب�شتوى جودة املنتج 
االإدارة  اأع�شاء جمل�س  الت�شليم. ومل يتدخل  التاأخري فى مواعيد  و  الهند�شى و كرثة االأخطاء 
اأو عالج موقفها املتدهور و ما بها من  اإدارة ال�شركة  املمثلني للجانب امل�شرى من اجل اإ�شالح 

ق�شور.
واأفادت اإدارة ال�شركة هيئة البرتول اأنها �شتتوقف عن �شرف مرتبات العاملني امل�شريني و ان 
على الهيئة �شداد مرتباتهم!!!  والبديهى انه مل يكن ممكننا اال�شتجابة لهذا الطلب الأن ال�شركة 

كانت خا�شعة لقانون اال�شتثمار ولها مركز ماىل م�شتقل.
ت�شغل  مكاتبها  وكانت  ال�شركة,  اأحوال  وتقييم  بدرا�شة  البرتول  هيئة  رئي�س  كلفنى  هنا 
املنعم حافظ  ب�شارع عبد  البرتول مبدينة ن�شر وعمارة  والعا�شر مببنى هيئة  التا�شع  الدورين 

باأملاظة.
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واأبلغت الهيئة نائب الع�شو املنتدب »نورتن« بذلك حيث كان »�شوايا« م�شافرا خارج البالد 
وجاء رد »برون م�شر« بعدم املوافقة على قيامى بهذه املهمة وعدم ال�شماح ىل بدخول ال�شركة.

ومل يت�شح فى ذلك احلني �شبب الرف�س.
اإن مل ي�شمح  اأبلغهم انه  وكان رد رئي�س الهيئة على منعى من دخول ال�شركة حا�شما حيث 
ملمثل اجلانب امل�شرى باالإطالع على امل�شروعات اجلارى تنفيذها, وعلى اأحوال ال�شركة ف�شت�شطر 
العليا  االإدارة  ي�شم  الذى  الهيئة  مبنى  دخول  من  االأجانب  ومنع  باملثل,  معاملتهم  اإىل  الهيئة 

لل�شركة.
اأطلبه من  اأوجه ما  اأتردد على مكتب مال�شق »لنورتن« واأن  اأن  املوافقة  اإىل  وانتهى االأمر 
بالعاملني  االت�شال  اأن يكون ىل احلق فى  دون  باالإجابات  يردوا علىَّ  و  له,  بيانات  اأو  معلومات 

امل�شريني, واأال اأجتول بال�شركة!!! 

فى هذه الفرتة كان �شاه اإيران يعالج مب�شت�شفى القوات امل�شلحة باملعادى وكانت اأجهزة االأمن 
التى تقوم بتاأمني �شحراء املعادى قد ا�شرتعى انتباهها انبعاث دخان كثيف, وات�شح اأن »چـورج 
كري�شتيان�شن« يحاول التخل�س من بع�س امللفات وامل�شتندات بحرقها, فا�شطحبته اأجهزة االأمن 
اإىل ق�شم املعادى ل�شوؤاله عن هذا احلريق, وات�شل بال�شيد »اإبراهيم مو�شى«  الذى كان منتدبا 
من هيئة البرتول للعمل كم�شت�شار قانونى »لربون« فتوجه اإىل ق�شم ال�شرطة ب�شفته املحددة فى 

بطاقته, كاأحد اأفراد االإدارة القانونية لهيئة البرتول واأنهى املو�شوع.

ويبدو اأن عملية االإحراق اأغفلت تلك�شا عرثت عليه فور رحيل »برون«, موجها اإىل ال�شركة 
الهند�شة  اإدارة  التى �شتتحمل نفقات �شفر »كارلو�س مونتالفو« مدير  االأم, ي�شتف�شر عن اجلهة 
الرئي�س  برئا�شة  االأمريكى  القومى  االأمن  جمل�س  اجتماع  حل�شور  وا�شنطن,  اإىل  الكيماوية 
وذلك من  االأقباط فى م�شر  اأحوال  و  واقع  الوارد من مونتالفو عن  التقرير  ملناق�شة  »كارتر« 

واقع زياراته امليدانية لالأديرة.

اأنه كان يقوم  , فقد علمت بعد ذلك  املهام  الذى يقوم بهذه  الوحيد  و مل يكن »مونتالفو« 
بها اأي�شا »بول �شتيوارت« و »فرانك كرو«. و كان هذا هو اجلانب اخلفى للن�شاط الهند�شى الذى 
الوقت  لها منذ ذلك  كان  التى  االأمريكية  املركزية  املخابرات  اإدارة  ورائه  ا�شتخدم كغطاء, ومن 
البعيد خطط لتغيري االأو�شاع فى م�شر بتجميع املعلومات واخرتاق املجتمع وتكوين جمموعات 
واالإعالمى  الفكرى  الغزو  ثم   , املتحدة  الواليات  تدعمها  االأعمال  ورجال  االأقليات  من  تاأثري 

للتاأثري على هوية وفكر االإن�شان امل�شرى وخا�شة ال�شباب وعلى التوجه الوطنى واإ�شعاف الدولة 
و�شلطتها املركزية , ومن ذلك تقدمي م�شاعدات ترتبط بتنفيذ خ�شخ�شة �شركات القطاع العام 

وما نتج عنه من انح�شار دور الدولة فى الن�شاط االقت�شادى العام و تفاقم م�شكلة البطالة.

مل يكن كل ذلك معروفا لنا فى عام 1977م, فى اأعقاب حرب 1973 وحماولة اأجهزة الغرب 
حتليل دوافع الروح القتالية و �شجاعة اجلندى امل�شرى و ب�شالة اجلي�س , اإال انه اأ�شبح معروفا 
القومى  االأمن  جمل�س  فى  �شعها  و  مت  �شيا�شات  و  خلطط  نتائج  من  ال�شاحة  ت�شهده  مبا  االآن 
فى  الوطنية  القوى  على  بالتاأمر  ات�شمت  والتى  املعروف,  االأمريكية  املركزية  املخابرات  وجهاز 
اإ�شقاط و قتل »اللندى« فى �شيلى وتوىل احلكم الطاغية  بالد كثرية الإ�شقاطها, كما حدث فى 
»بينو�شية« الذى �شاندته الواليات املتحدة والذى اقرتف فى حق �شعبه اأ�شواأ اجلرائم االإن�شانية, 
البرتول  �شركة  تاأميم  على  جتراأ  الذى  »م�شدق«  وحب�س  الإ�شقاط  دبرتها  التى  املوؤامرة  وفى 

االإجنليزية االإيرانية بعد اأن ف�شلت مفاو�شاته معها.

و تكرر االأمر ذاته فى املك�شيك حني قررت الواليات املتحدة اإ�شقاط »ات�شفريا« الوطنى الغيور 
الذى اأراد اأن يجعل للمك�شيك دورا بني الدول النامية, كى تتحد هذه الدول وتت�شامن من اجل 
الغنية  الدول  ويلزم  العامل,  اأف�شل من ثروات  ن�شيب  لهم  يكون  اأن  للفقراء  ي�شمح  نظام عاملى 
والتقدم  التطور  على  بجدية  مب�شاعدتها  حظا  االأقل  ال�شعوب  نحو  االإن�شانى  بواجبها  والقوية 

وعدم ا�شتغاللها.

وامتدت �شيا�شات الواليات املتحدة اال�شتعمارية لال�شتيالء على برتول ال�شرق االأو�شط اإىل 
حروب العراق واخلليج ولبنان.

تخارج »برون«

بعد تعرث ال�شركة وحتقيقها خ�شائر كبرية اأدركت �شركة »برون« بالواليات املتحدة اأن »بيري 
�شوايا« قد ف�شل فيما ا�شتدرجهم اإليه ومل يحقق ما وعد به وهو احل�شول على ن�شيب كبري من 
اأن يتم ذلك خالل  , فتم االتفاق على  التخارج  امل�شروعات البرتولية فى م�شر وطلبت »برون« 
عليها  تعاقدت  التى  امل�شروعات  تنفيذ  فى  ال�شركة  ت�شتمر  حتى  انتقالية  كفرتة  �شهور  ثالثة 
واجلارى تنفيذها, اختفى »�شوايا« نهائيا, وعينت برون »دان لوكوود« ع�شوا منتدبا ومفو�شا لها 

فى تنفيذ التخارج.
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واأبلغت الهيئة نائب الع�شو املنتدب »نورتن« بذلك حيث كان »�شوايا« م�شافرا خارج البالد 
وجاء رد »برون م�شر« بعدم املوافقة على قيامى بهذه املهمة وعدم ال�شماح ىل بدخول ال�شركة.

ومل يت�شح فى ذلك احلني �شبب الرف�س.
اإن مل ي�شمح  اأبلغهم انه  وكان رد رئي�س الهيئة على منعى من دخول ال�شركة حا�شما حيث 
ملمثل اجلانب امل�شرى باالإطالع على امل�شروعات اجلارى تنفيذها, وعلى اأحوال ال�شركة ف�شت�شطر 
العليا  االإدارة  ي�شم  الذى  الهيئة  مبنى  دخول  من  االأجانب  ومنع  باملثل,  معاملتهم  اإىل  الهيئة 

لل�شركة.
اأطلبه من  اأوجه ما  اأتردد على مكتب مال�شق »لنورتن« واأن  اأن  املوافقة  اإىل  وانتهى االأمر 
بالعاملني  االت�شال  اأن يكون ىل احلق فى  دون  باالإجابات  يردوا علىَّ  و  له,  بيانات  اأو  معلومات 

امل�شريني, واأال اأجتول بال�شركة!!! 

فى هذه الفرتة كان �شاه اإيران يعالج مب�شت�شفى القوات امل�شلحة باملعادى وكانت اأجهزة االأمن 
التى تقوم بتاأمني �شحراء املعادى قد ا�شرتعى انتباهها انبعاث دخان كثيف, وات�شح اأن »چـورج 
كري�شتيان�شن« يحاول التخل�س من بع�س امللفات وامل�شتندات بحرقها, فا�شطحبته اأجهزة االأمن 
اإىل ق�شم املعادى ل�شوؤاله عن هذا احلريق, وات�شل بال�شيد »اإبراهيم مو�شى«  الذى كان منتدبا 
من هيئة البرتول للعمل كم�شت�شار قانونى »لربون« فتوجه اإىل ق�شم ال�شرطة ب�شفته املحددة فى 

بطاقته, كاأحد اأفراد االإدارة القانونية لهيئة البرتول واأنهى املو�شوع.

ويبدو اأن عملية االإحراق اأغفلت تلك�شا عرثت عليه فور رحيل »برون«, موجها اإىل ال�شركة 
الهند�شة  اإدارة  التى �شتتحمل نفقات �شفر »كارلو�س مونتالفو« مدير  االأم, ي�شتف�شر عن اجلهة 
الرئي�س  برئا�شة  االأمريكى  القومى  االأمن  جمل�س  اجتماع  حل�شور  وا�شنطن,  اإىل  الكيماوية 
وذلك من  االأقباط فى م�شر  اأحوال  و  واقع  الوارد من مونتالفو عن  التقرير  ملناق�شة  »كارتر« 

واقع زياراته امليدانية لالأديرة.

اأنه كان يقوم  , فقد علمت بعد ذلك  املهام  الذى يقوم بهذه  الوحيد  و مل يكن »مونتالفو« 
بها اأي�شا »بول �شتيوارت« و »فرانك كرو«. و كان هذا هو اجلانب اخلفى للن�شاط الهند�شى الذى 
الوقت  لها منذ ذلك  كان  التى  االأمريكية  املركزية  املخابرات  اإدارة  ورائه  ا�شتخدم كغطاء, ومن 
البعيد خطط لتغيري االأو�شاع فى م�شر بتجميع املعلومات واخرتاق املجتمع وتكوين جمموعات 
واالإعالمى  الفكرى  الغزو  ثم   , املتحدة  الواليات  تدعمها  االأعمال  ورجال  االأقليات  من  تاأثري 

للتاأثري على هوية وفكر االإن�شان امل�شرى وخا�شة ال�شباب وعلى التوجه الوطنى واإ�شعاف الدولة 
و�شلطتها املركزية , ومن ذلك تقدمي م�شاعدات ترتبط بتنفيذ خ�شخ�شة �شركات القطاع العام 

وما نتج عنه من انح�شار دور الدولة فى الن�شاط االقت�شادى العام و تفاقم م�شكلة البطالة.

مل يكن كل ذلك معروفا لنا فى عام 1977م, فى اأعقاب حرب 1973 وحماولة اأجهزة الغرب 
حتليل دوافع الروح القتالية و �شجاعة اجلندى امل�شرى و ب�شالة اجلي�س , اإال انه اأ�شبح معروفا 
القومى  االأمن  جمل�س  فى  �شعها  و  مت  �شيا�شات  و  خلطط  نتائج  من  ال�شاحة  ت�شهده  مبا  االآن 
فى  الوطنية  القوى  على  بالتاأمر  ات�شمت  والتى  املعروف,  االأمريكية  املركزية  املخابرات  وجهاز 
اإ�شقاط و قتل »اللندى« فى �شيلى وتوىل احلكم الطاغية  بالد كثرية الإ�شقاطها, كما حدث فى 
»بينو�شية« الذى �شاندته الواليات املتحدة والذى اقرتف فى حق �شعبه اأ�شواأ اجلرائم االإن�شانية, 
البرتول  �شركة  تاأميم  على  جتراأ  الذى  »م�شدق«  وحب�س  الإ�شقاط  دبرتها  التى  املوؤامرة  وفى 

االإجنليزية االإيرانية بعد اأن ف�شلت مفاو�شاته معها.

و تكرر االأمر ذاته فى املك�شيك حني قررت الواليات املتحدة اإ�شقاط »ات�شفريا« الوطنى الغيور 
الذى اأراد اأن يجعل للمك�شيك دورا بني الدول النامية, كى تتحد هذه الدول وتت�شامن من اجل 
الغنية  الدول  ويلزم  العامل,  اأف�شل من ثروات  ن�شيب  لهم  يكون  اأن  للفقراء  ي�شمح  نظام عاملى 
والتقدم  التطور  على  بجدية  مب�شاعدتها  حظا  االأقل  ال�شعوب  نحو  االإن�شانى  بواجبها  والقوية 

وعدم ا�شتغاللها.

وامتدت �شيا�شات الواليات املتحدة اال�شتعمارية لال�شتيالء على برتول ال�شرق االأو�شط اإىل 
حروب العراق واخلليج ولبنان.

تخارج »برون«

بعد تعرث ال�شركة وحتقيقها خ�شائر كبرية اأدركت �شركة »برون« بالواليات املتحدة اأن »بيري 
�شوايا« قد ف�شل فيما ا�شتدرجهم اإليه ومل يحقق ما وعد به وهو احل�شول على ن�شيب كبري من 
اأن يتم ذلك خالل  , فتم االتفاق على  التخارج  امل�شروعات البرتولية فى م�شر وطلبت »برون« 
عليها  تعاقدت  التى  امل�شروعات  تنفيذ  فى  ال�شركة  ت�شتمر  حتى  انتقالية  كفرتة  �شهور  ثالثة 
واجلارى تنفيذها, اختفى »�شوايا« نهائيا, وعينت برون »دان لوكوود« ع�شوا منتدبا ومفو�شا لها 

فى تنفيذ التخارج.
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كان »دان لوكوود« نائب رئي�س ال�شركة بكاليفورنيا ل�شئون ت�شميم العمليات, وكانت له مكانة 
مرموقة فى هذا التخ�ش�س بالواليات املتحدة, وقد جمع بني قيم املهنة وقيم االإن�شانية واملجتمع, 
ومتيز بال�شدق واالأمانة واالأدب, وراعه ترحيب امل�شريني به واحرتام �شباب ال�شركة له فاأحبهم, 

وظل املديرون االأجانب فى مواقعهم خالل هذه الفرتة .
كان »دان لوكوود« �شديد الوالء واالنتماء ل�شركته التى ق�شى بها حياته العملية و�شاهم فى 
اإىل  اأقرب  تطويرها بعلمه الذى نال اعرتاف مناف�شيه فى ال�شركات االأخرى وكانت �شخ�شيته 
اأو مواربة, ويعترب قيم  اإلتواء  �شخ�شية العلماء, يبحث عن احلقيقة ويعرب عنها ب�شراحة دون 
العمل مقد�شة ال تخ�شع لت�شيي�س وال يجوز التنازل عنها حتت اأى �شغوط, اأى انه كان ينتمى اإىل 
اجليل الذى بنى الواليات املتحدة االأمريكية التى تدين بالف�شل ملوؤ�ش�شاتها فى قوتها وتقدمها 
على دول العامل القدمي, وال تدين بالف�شل حلكومتها التى كثرياً ما يعتربها املواطن االأمريكى 

احللقة االأ�شواأ فى املنظومة.
وقد رحب »لوكوود« بالتعاون معى ل�شالح العمل, بغر�س ا�شتمرار تنفيذ ت�شميمات م�شروع 
غازات خليج ال�شوي�س ووحدة التقطري الرابعة ب�شركة االإ�شكندرية للبرتول, كما وافق على ترك 

عدد من املراجع واالأ�شول الفنية ال�شتكمال هذين امل�شروعني.
�شركة  عن  خافية  كانت  التى  احلقائق  من  كثري  له  تك�شفت  االنتقالية  الفرتة  هذه  خالل 
»برون« االأمريكية, وميكن اإجمالها فى ف�شاد االإدارة واالإهمال اجل�شيم وعدم اجلدية فى تنفيذ 
امل�شروعــــات. ولعل تقارير »دان لوكـــوود« هى التى اأدت اإىل ف�شل »بيري�شوايـــــا« من »بـــرون« بعد 

23 عاما من العمل بها.
اأمنت  التى  العمل  اأ�شا�شها قيم  اإىل عالقة جيدة  »دان لوكوود«  العالقة بينى وبني  حتولت 
بها اأي�شاً خالل فرتة عملى بالواليات املتحدة, و تطورت اإىل احرتام متبادل ثم تقدير واإعجاب 
متبادلني, اإعجابى بخلق وعلم »دان لوكوود« واإعجابه بقدراتى الفنية والقيادية وح�شى الوطنى, 

وت�شميمى على مواجهة التحديات وعلى النجاح.

تعلم منه الكثري من امل�شريني, وامتدت عالقتنا به بعد تقاعده من  اأ�شتاذاً  كان »لوكوود« 
»برون« حتى وفاته, فقد اأحب م�شر وامل�شريني, وبادله امل�شريون حباً بحب, ا�شتفادت منه ال�شركة 

حيث كان يح�شر مل�شر لفرتات حمدودة خالل ال�شتاء للقيام مبهام ا�شت�شارية مفيدة.

البدايـة فى اأعقـاب النهيار
در�شت حاالت جميع العاملني بال�شركة خالل الفرتة االنتقالية, وظروف تعيينهم وتقارير 
االأداء, وقمت بعمل مقابالت مع جميع القيادات وال�شف الثانى, كما در�شت مدى منا�شبة الوظائف 

واملرتبات لكل العاملني.
مل  القيادات  واختيار  بال�شركة  التعيينات  باأن  والدرا�شات  املقابالت  هذه  من  خرجت  وقد 
ت�شتند اإىل املو�شوعية اأو الكفاءة فى كثري من احلاالت. بل خ�شعت لالأهواء وتوجهات »�شوايا« 
الهند�شية  ال�شركات  بها فى  املعمول  املعروفة, ومل تخ�شع لقواعد االختبار  اأندراو�س«  و»�شامى 

بالواليات املتحدة.
اأو باالإدارة االأجنبية فى التاأثري على  بداأ بع�س املديرين ممن ارتبطوا بـ »�شوايا« �شخ�شياً 
معنويات العاملني, وبث القلق والياأ�س وعدم الثقة ب�شالحية االإدارة امل�شرية اجلديدة. و�شاع بني 
العاملني اأن ال�شركة �شتتحول فى اأح�شن االأحوال اإىل �شركة قطاع عام مملوكة لهيئة البرتول 

بالكامل باإدارة م�شرية.
وملا كان قطــاع البـتــرول وال�شـركات الـم�شريـــة ال متلكان تكنولوچـيــا ت�شميـــم الـم�شروعـــات 
البرتولية, فاإنه ال �شبيل ال�شتمرار ال�شركة بعد تخارج »برون«. و�شارع عدد كبري من العاملني اإىل 
اال�شتقالة وخا�شة من ا�شتطاعوا احل�شول على فر�س عمل اأخرى خالل الفرتة االنتقالية, واأتت 
معظم اال�شتقاالت من الفنيني, بينما مل يتقدم االإداريون واملاليون وال�شكرتارية باأى ا�شتقاالت, 
اإدارة ال�شركة لطلبات �شخ�شية معينة  فى نف�س الوقت هدد البع�س باال�شتقالة ما مل ت�شتجب 

باأ�شلوب ا�شتغالل الظروف واالبتزاز.
وكان اأمامنا حل قانونى وهو اإ�شهار اإفال�س ال�شركة خل�شائرها وف�شخ جميع عقود العاملني, 
ثم اختيار العنا�شر ال�شاحلة واإعادة تعيينها بعقود جديدة, اإال اأن رئي�س هيئة البرتول راأى اأن 
اإ�شهار اإفال�س ال�شركة بعد عام ون�شف العام من بدء ن�شاطها ي�شئ اإىل �شمعة قطاع البرتول واقرتح 
اأن ت�شتمر ال�شركة واأن ت�شتبعد العنا�شر ال�شيئة باإنهاء تعاقداتها مع �شرف تعوي�س منا�شب لكل 

حالة. وخ�ش�شت الهيئة 150 األف جنيه لهذا الغر�س مل ن�شتخدم اإال جزءاً قلياًل منها.

كان املوقف �شيئــاً للغاية, وتوقع اجلميع اأنه فى اأح�شن االحتماالت �شتعمل ال�شركة كمكتب 
املعدنية«  لل�شناعات  »اأجيتاليك  �شركة  �شاأن  �شاأنه  والنطاق,  الن�شاط  حمدود  �شغري  ت�شميمات 

و�شركة »النظم الكهربائية«.
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كان »دان لوكوود« نائب رئي�س ال�شركة بكاليفورنيا ل�شئون ت�شميم العمليات, وكانت له مكانة 
مرموقة فى هذا التخ�ش�س بالواليات املتحدة, وقد جمع بني قيم املهنة وقيم االإن�شانية واملجتمع, 
ومتيز بال�شدق واالأمانة واالأدب, وراعه ترحيب امل�شريني به واحرتام �شباب ال�شركة له فاأحبهم, 

وظل املديرون االأجانب فى مواقعهم خالل هذه الفرتة .
كان »دان لوكوود« �شديد الوالء واالنتماء ل�شركته التى ق�شى بها حياته العملية و�شاهم فى 
اإىل  اأقرب  تطويرها بعلمه الذى نال اعرتاف مناف�شيه فى ال�شركات االأخرى وكانت �شخ�شيته 
اأو مواربة, ويعترب قيم  اإلتواء  �شخ�شية العلماء, يبحث عن احلقيقة ويعرب عنها ب�شراحة دون 
العمل مقد�شة ال تخ�شع لت�شيي�س وال يجوز التنازل عنها حتت اأى �شغوط, اأى انه كان ينتمى اإىل 
اجليل الذى بنى الواليات املتحدة االأمريكية التى تدين بالف�شل ملوؤ�ش�شاتها فى قوتها وتقدمها 
على دول العامل القدمي, وال تدين بالف�شل حلكومتها التى كثرياً ما يعتربها املواطن االأمريكى 

احللقة االأ�شواأ فى املنظومة.
وقد رحب »لوكوود« بالتعاون معى ل�شالح العمل, بغر�س ا�شتمرار تنفيذ ت�شميمات م�شروع 
غازات خليج ال�شوي�س ووحدة التقطري الرابعة ب�شركة االإ�شكندرية للبرتول, كما وافق على ترك 

عدد من املراجع واالأ�شول الفنية ال�شتكمال هذين امل�شروعني.
�شركة  عن  خافية  كانت  التى  احلقائق  من  كثري  له  تك�شفت  االنتقالية  الفرتة  هذه  خالل 
»برون« االأمريكية, وميكن اإجمالها فى ف�شاد االإدارة واالإهمال اجل�شيم وعدم اجلدية فى تنفيذ 
امل�شروعــــات. ولعل تقارير »دان لوكـــوود« هى التى اأدت اإىل ف�شل »بيري�شوايـــــا« من »بـــرون« بعد 

23 عاما من العمل بها.
اأمنت  التى  العمل  اأ�شا�شها قيم  اإىل عالقة جيدة  »دان لوكوود«  العالقة بينى وبني  حتولت 
بها اأي�شاً خالل فرتة عملى بالواليات املتحدة, و تطورت اإىل احرتام متبادل ثم تقدير واإعجاب 
متبادلني, اإعجابى بخلق وعلم »دان لوكوود« واإعجابه بقدراتى الفنية والقيادية وح�شى الوطنى, 

وت�شميمى على مواجهة التحديات وعلى النجاح.

تعلم منه الكثري من امل�شريني, وامتدت عالقتنا به بعد تقاعده من  اأ�شتاذاً  كان »لوكوود« 
»برون« حتى وفاته, فقد اأحب م�شر وامل�شريني, وبادله امل�شريون حباً بحب, ا�شتفادت منه ال�شركة 

حيث كان يح�شر مل�شر لفرتات حمدودة خالل ال�شتاء للقيام مبهام ا�شت�شارية مفيدة.

البدايـة فى اأعقـاب النهيار
در�شت حاالت جميع العاملني بال�شركة خالل الفرتة االنتقالية, وظروف تعيينهم وتقارير 
االأداء, وقمت بعمل مقابالت مع جميع القيادات وال�شف الثانى, كما در�شت مدى منا�شبة الوظائف 

واملرتبات لكل العاملني.
مل  القيادات  واختيار  بال�شركة  التعيينات  باأن  والدرا�شات  املقابالت  هذه  من  خرجت  وقد 
ت�شتند اإىل املو�شوعية اأو الكفاءة فى كثري من احلاالت. بل خ�شعت لالأهواء وتوجهات »�شوايا« 
الهند�شية  ال�شركات  بها فى  املعمول  املعروفة, ومل تخ�شع لقواعد االختبار  اأندراو�س«  و»�شامى 

بالواليات املتحدة.
اأو باالإدارة االأجنبية فى التاأثري على  بداأ بع�س املديرين ممن ارتبطوا بـ »�شوايا« �شخ�شياً 
معنويات العاملني, وبث القلق والياأ�س وعدم الثقة ب�شالحية االإدارة امل�شرية اجلديدة. و�شاع بني 
العاملني اأن ال�شركة �شتتحول فى اأح�شن االأحوال اإىل �شركة قطاع عام مملوكة لهيئة البرتول 

بالكامل باإدارة م�شرية.
وملا كان قطــاع البـتــرول وال�شـركات الـم�شريـــة ال متلكان تكنولوچـيــا ت�شميـــم الـم�شروعـــات 
البرتولية, فاإنه ال �شبيل ال�شتمرار ال�شركة بعد تخارج »برون«. و�شارع عدد كبري من العاملني اإىل 
اال�شتقالة وخا�شة من ا�شتطاعوا احل�شول على فر�س عمل اأخرى خالل الفرتة االنتقالية, واأتت 
معظم اال�شتقاالت من الفنيني, بينما مل يتقدم االإداريون واملاليون وال�شكرتارية باأى ا�شتقاالت, 
اإدارة ال�شركة لطلبات �شخ�شية معينة  فى نف�س الوقت هدد البع�س باال�شتقالة ما مل ت�شتجب 

باأ�شلوب ا�شتغالل الظروف واالبتزاز.
وكان اأمامنا حل قانونى وهو اإ�شهار اإفال�س ال�شركة خل�شائرها وف�شخ جميع عقود العاملني, 
ثم اختيار العنا�شر ال�شاحلة واإعادة تعيينها بعقود جديدة, اإال اأن رئي�س هيئة البرتول راأى اأن 
اإ�شهار اإفال�س ال�شركة بعد عام ون�شف العام من بدء ن�شاطها ي�شئ اإىل �شمعة قطاع البرتول واقرتح 
اأن ت�شتمر ال�شركة واأن ت�شتبعد العنا�شر ال�شيئة باإنهاء تعاقداتها مع �شرف تعوي�س منا�شب لكل 

حالة. وخ�ش�شت الهيئة 150 األف جنيه لهذا الغر�س مل ن�شتخدم اإال جزءاً قلياًل منها.

كان املوقف �شيئــاً للغاية, وتوقع اجلميع اأنه فى اأح�شن االحتماالت �شتعمل ال�شركة كمكتب 
املعدنية«  لل�شناعات  »اأجيتاليك  �شركة  �شاأن  �شاأنه  والنطاق,  الن�شاط  حمدود  �شغري  ت�شميمات 

و�شركة »النظم الكهربائية«.
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البحث عن �سريك اآخر:
ورئيــــ�س  هـــالل«  الديــن  عــز  اأحمــد  »م.  البتـــــرول  وزيـــر  اأدرك  »بـــرون«  تخـــارج  اأعقــــاب  فى 
متدها  اأجنبية  هند�شية  �شركة  م�شاركة  اإىل  حاجة  فى  ال�شركة  اأن  الليثى«  رمزى  »م.  الهيئــــة 
باالأ�شول الهند�شية والتكنولوچية وتعطيها قدراً من اجلدارة الفنية متكنها من احل�شول على 

اأعمال من ال�شركات العاملة بقطاع البرتول.

على  ي�شهل  كى  احلجم  متو�شطة  اأوروبية  �شركات  بثالث  الوقت  ذلك  فى  الهيئة  وات�شلت 
الهيئة التعامل معها بقدر من التكافوؤ والندية وهى:

ــــ ليتوين الفرن�شية.
ــــ تكنيبرتول االإيطالية.

ــــ �شنام بروجتى االإيطالية.
واقرتحت على رئي�س الهيئة اأن اأقوم مبهمة لزيارة هذه ال�شركات لتقييم �شالحيتها للدخول 

ك�شريك, فوافق رغم اأنه كان راغباً فى اختيار »�شنام بروجتى«.

قمت بهذه املهمة وعدت بتقرير ال يو�شى باختيار »�شنام بروجتى« رغم اأنها اأكرب ال�شركات 
االأوروبية وكان ذلك العتمادها كلياً على احلا�شب االآىل املركزى بال�شركة وعدم كفاية املراجع 
الهند�شية امل�شتخدمة فى اأعمال الت�شميم التى ميكن نقلها واال�شتفادة منها, هذا باالإ�شافة اإىل 
اأقوى من  �شركات  امل�شاركة مع  اإىل  ن�شعى  اأن  وراأيت  امل�شروعات,  اإدارة  �شعف قدرتها فى جمال 

ال�شركات العاملية.

مل يكن رئي�س الهيئة �شعيداً بهذا التقرير اأو مبوقفى, واتفقنا على اأن نوقع معهم اإتفاقية 
خدمات مدتها 3 �شهور يندب خاللها فريق من هذه ال�شركة لقيادة االأعمال الفنية واإدارة م�شروع 
الفرتة  اإيجابية خالل هذه  بنتيجة  اأنه ما مل نخرج  واأملح ىل فى حينه  ال�شوي�س,  غازات خليج 

ف�شيتعني على البحث عن عمل اآخر!!

ات�شل بى وزير البرتول املهند�س »اأحمد عز الدين هالل« واأخربنى اأنه يرى اأن اأم�شى فى 
اختيار االأ�شلح واأنه يعلم اأن رئي�س الهيئة يف�شل ال�شركة االإيطالية, ومل يعلم »رمزى الليثى« 

بهذا االت�شال.

وكما توقعت مل يكن اأداء »�شنام بروجتى« خالل هذه ال�شهور مر�شياً. وكان مدير امل�شروع 

�شعيفاً وتاأثر م�شروع غازات خليج ال�شوي�س �شلباً بذلك.

بـ »�شوايا«  ارتبطت  التى  العنا�شر  بال�شركة من  امل�شادة  الفر�شة مواتية للقوى  واأ�شبحت 
واآخرين داخل الهيئة »�شامى اأندراو�س« وفرقته للتحرك مقرتحني تنحيتى بعد 3 �شهور فقط 

من تعيينى.

كنا فى �شهر رم�شان املبارك, عندما ا�شتدعانى »رمزى الليثى« مبكتبه مببنى هيئة البرتول 
ال�شابق مبدينة ن�شر, وكانت  تربطنى به عالقة عمل ترجع اإىل عام 1954 مبعمل تكرير برتول 
و�شاألنى ماذا  �شكاوى �شدى,  لوجود  ال�شركة نظراً  رئا�شة  اأنه يرى تنحيتى من  ال�شوي�س وقال 

�شاأفعل؟ وعما اإذا كان لدىَّ مورد رزق ميكنى اأن اأعي�س منه؟

اأجبته اأننى كنت اأ�شعه فى مكانة اأعلى من ذلك منذ عرفته عام 1954, وخرجت من مكتبه 
حزينـــاً واجتهت اإىل اهلل فى هذا ال�شهر الكرمي اأطلب منه الرعاية واحلماية.

بعد اأيام ات�شل بى »رمزى الليثى«, واأخربنى اأن وزير البرتول نقله رئي�شاً ل�شركة »�شوميد«, 
فتمنيت له التوفيق. وكان هذا القرار مفاجاأة لـ »رمزى الليثى« الذى كان وثيق ال�شلة بـ »اأحمد 
هالل«. وكان الغر�س من هذا القرار هو ت�شعيد الكيمائى »عبد الهادى قنديل« وتعيينه رئي�شاً 

لهيئة البرتول.

للتخطيط  البرتول  هيئة  رئي�س  كنائب  موقعه  اأندراو�س«  »�شامى  ترك  ذلك  اأعقاب  فى 
وامل�شروعات فجاأة, وهاجر اإىل الواليات املتحدة. وتزامن هذا مع درا�شة الرقابة االإدارية لبع�س 
الوارده لها عن قطاع البرتول وعن �شركة »برون م�شر«, عرثت فيما بعد فى ملفات  التقارير 
»برون م�شر« على خطاب تزكية له موجهاً اإىل �شركة »اأموكو« ب�شيكاجو بتوقيع »بوب هيل« رئي�س 
جمل�س اإدارة »برون م�شر« ونائب رئي�س �شركة »برون« مل�شاعدته فى احل�شول على عمل بالواليات 

املتحدة. 
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البحث عن �سريك اآخر:
ورئيــــ�س  هـــالل«  الديــن  عــز  اأحمــد  »م.  البتـــــرول  وزيـــر  اأدرك  »بـــرون«  تخـــارج  اأعقــــاب  فى 
متدها  اأجنبية  هند�شية  �شركة  م�شاركة  اإىل  حاجة  فى  ال�شركة  اأن  الليثى«  رمزى  »م.  الهيئــــة 
باالأ�شول الهند�شية والتكنولوچية وتعطيها قدراً من اجلدارة الفنية متكنها من احل�شول على 

اأعمال من ال�شركات العاملة بقطاع البرتول.

على  ي�شهل  كى  احلجم  متو�شطة  اأوروبية  �شركات  بثالث  الوقت  ذلك  فى  الهيئة  وات�شلت 
الهيئة التعامل معها بقدر من التكافوؤ والندية وهى:

ــــ ليتوين الفرن�شية.
ــــ تكنيبرتول االإيطالية.

ــــ �شنام بروجتى االإيطالية.
واقرتحت على رئي�س الهيئة اأن اأقوم مبهمة لزيارة هذه ال�شركات لتقييم �شالحيتها للدخول 

ك�شريك, فوافق رغم اأنه كان راغباً فى اختيار »�شنام بروجتى«.

قمت بهذه املهمة وعدت بتقرير ال يو�شى باختيار »�شنام بروجتى« رغم اأنها اأكرب ال�شركات 
االأوروبية وكان ذلك العتمادها كلياً على احلا�شب االآىل املركزى بال�شركة وعدم كفاية املراجع 
الهند�شية امل�شتخدمة فى اأعمال الت�شميم التى ميكن نقلها واال�شتفادة منها, هذا باالإ�شافة اإىل 
اأقوى من  �شركات  امل�شاركة مع  اإىل  ن�شعى  اأن  وراأيت  امل�شروعات,  اإدارة  �شعف قدرتها فى جمال 

ال�شركات العاملية.

مل يكن رئي�س الهيئة �شعيداً بهذا التقرير اأو مبوقفى, واتفقنا على اأن نوقع معهم اإتفاقية 
خدمات مدتها 3 �شهور يندب خاللها فريق من هذه ال�شركة لقيادة االأعمال الفنية واإدارة م�شروع 
الفرتة  اإيجابية خالل هذه  بنتيجة  اأنه ما مل نخرج  واأملح ىل فى حينه  ال�شوي�س,  غازات خليج 

ف�شيتعني على البحث عن عمل اآخر!!

ات�شل بى وزير البرتول املهند�س »اأحمد عز الدين هالل« واأخربنى اأنه يرى اأن اأم�شى فى 
اختيار االأ�شلح واأنه يعلم اأن رئي�س الهيئة يف�شل ال�شركة االإيطالية, ومل يعلم »رمزى الليثى« 

بهذا االت�شال.

وكما توقعت مل يكن اأداء »�شنام بروجتى« خالل هذه ال�شهور مر�شياً. وكان مدير امل�شروع 

�شعيفاً وتاأثر م�شروع غازات خليج ال�شوي�س �شلباً بذلك.

بـ »�شوايا«  ارتبطت  التى  العنا�شر  بال�شركة من  امل�شادة  الفر�شة مواتية للقوى  واأ�شبحت 
واآخرين داخل الهيئة »�شامى اأندراو�س« وفرقته للتحرك مقرتحني تنحيتى بعد 3 �شهور فقط 

من تعيينى.

كنا فى �شهر رم�شان املبارك, عندما ا�شتدعانى »رمزى الليثى« مبكتبه مببنى هيئة البرتول 
ال�شابق مبدينة ن�شر, وكانت  تربطنى به عالقة عمل ترجع اإىل عام 1954 مبعمل تكرير برتول 
و�شاألنى ماذا  �شكاوى �شدى,  لوجود  ال�شركة نظراً  رئا�شة  اأنه يرى تنحيتى من  ال�شوي�س وقال 

�شاأفعل؟ وعما اإذا كان لدىَّ مورد رزق ميكنى اأن اأعي�س منه؟

اأجبته اأننى كنت اأ�شعه فى مكانة اأعلى من ذلك منذ عرفته عام 1954, وخرجت من مكتبه 
حزينـــاً واجتهت اإىل اهلل فى هذا ال�شهر الكرمي اأطلب منه الرعاية واحلماية.

بعد اأيام ات�شل بى »رمزى الليثى«, واأخربنى اأن وزير البرتول نقله رئي�شاً ل�شركة »�شوميد«, 
فتمنيت له التوفيق. وكان هذا القرار مفاجاأة لـ »رمزى الليثى« الذى كان وثيق ال�شلة بـ »اأحمد 
هالل«. وكان الغر�س من هذا القرار هو ت�شعيد الكيمائى »عبد الهادى قنديل« وتعيينه رئي�شاً 

لهيئة البرتول.

للتخطيط  البرتول  هيئة  رئي�س  كنائب  موقعه  اأندراو�س«  »�شامى  ترك  ذلك  اأعقاب  فى 
وامل�شروعات فجاأة, وهاجر اإىل الواليات املتحدة. وتزامن هذا مع درا�شة الرقابة االإدارية لبع�س 
الوارده لها عن قطاع البرتول وعن �شركة »برون م�شر«, عرثت فيما بعد فى ملفات  التقارير 
»برون م�شر« على خطاب تزكية له موجهاً اإىل �شركة »اأموكو« ب�شيكاجو بتوقيع »بوب هيل« رئي�س 
جمل�س اإدارة »برون م�شر« ونائب رئي�س �شركة »برون« مل�شاعدته فى احل�شول على عمل بالواليات 

املتحدة. 
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امل�ساركة مع »براون اآند روت«
كم�ساهم فى ال�سركة )1981م(

كانت فرتة العمل امل�شرتك على م�شروع غازات خليج ال�شوي�س كافية ملعرفتنا بـ »براون اآند 
م�شاهمة  على  روت«  اآند  و»براون  الهيئة  ووافقت  البرتول,  وقطاع  »اإنبى«  بـ  ومعرفتهم  روت« 
االأخرية فى راأ�س مال »اإنبى« بن�شبة %10 ومت توقيع اتفاقيات للخدمات الفنية مب�شر واخلارج, 
واإعارة خرباء ت�شغيل بع�س الوظائف الفنية القيادية فى عام 1981م. وكان التعرف على تفا�شيل 
ن�شاط »براون اآند روت« وم�شتواها على اأر�شهم �شهال, فـ »براون اآند روت« �شركة عمالقة ن�شاطها 
املجال,  هذا  فى  الريادة  موقع  حتتل  حيث  البحرية  واملن�شات  الرتكيبات  اأعمال  فى  الرئي�شى 
وكان للدكتور »حم�شن خليفة« االأمريكى امل�شرى �شمعة كبرية بال�شركة الإ�شهاماته الفريدة فى 
تقنيات ت�شميم املن�شات البحرية املتطورة, وكان تعداد العاملني بال�شركة وحول العامل فى عام 
1981م ثمانني األفاً مما كان يجعلها من اأ�شخم ال�شركات. ور�شحت ال�شركة »بيل هاري�س« مديراً 

عاماً للم�شروعات وممثاًل لل�شريك االأجنبى فى الن�شاط اليومى لـ »اإنبى«.

وكان  »اإنبى«  اإىل  جانت«  »اإريك  اإعارة  على  روت«  اآند  »براون  توافق  اأن  فى  وجنحنا 
فى  عاملاً  اإريك  وكان  التكنولوجية,  العمليات  ت�شميم  لن�شاط  روت«  اآند  »براون  رئي�س  نائب 
لوكوود«  »دان  �شوى  باعرتافه  يفوقه  ال  املتحدة,  الواليات  م�شتوى  على  اإليه  ي�شار   جماله 
)برون( مع اختالف فى التخ�ش�س حيث كانت خربة »اإريك« فى جماالت الغاز واالإنتاج اأكرث من 

التكرير, اإال اأنه كان عاملاً فى علوم الهند�شة الكيماوية.

وكما حدث مع »دان لوكوود«, �شعد »اإريك جانت« باأدب ال�شباب امل�شرى واإحرتامهم ملن هم 
العطاء  فى  الرغبة  وروح  واالنتماء  واالن�شباط  اجلدية  باأ�شلوب  و�شعد  �شناً.  واأكرب  علماً  اأكرث 
اخلرباء  هوؤالء  على  للحفاظ  بالزوجات  االهتمام  �شرورة  وراأيت  �شركتنا.  �شادت  التى  والبناء 

الأطول فرتة ممكنة.

الإبداء  فر�شة  ي�شيع  ال  بنف�شه,  معتداً  املرا�س  و�شعب  متوا�شعاً,  بعلمه  جواداً  »اإريك«  كان 
يجيب  اليوم  حتى   رحيله  بعد  »اإنبى«  بـ  بتالميذه  �شلة  على  »اإريك«  وظل  املعار�شة.  اأو  الراأى 
على اأ�شئلتهم وير�شل اإليهم مبقاالت وق�شا�شات ت�شاعدهم فى عملهم. وال يفوته اأن ير�شل كل 
مار�شها,  اأو  �شادفها  التى  العام  اأحداث  عن  كاماًل  تقريراً  حتمل  العام  اأول  بر�شالة  ملعارفه  عام 

لبالده فى  وثرياً وطرازاً م�شرفاً  اإريك كرمياً  واأحفاده. كان  واأوالده  اأ�شرته  اأخبار  مبا فى ذلك 
فى  م�شتواه  من  اأقل  وهى  بال�شركة  الكيماوية  الهند�شة  الإدارة  مديراً  بتعيينه  واكتفى  بالدنا, 
�شركته بكثري, وخالل �شت �شنوات �شاهم فى اإثراء »اإنبى« تكنولوجياً وتطوير خربتها فى ن�شاطها 

الهند�شى وخا�شة العمليات الهند�شية الكيماوية. 

هناك �شخ�شيات اأخرى لعبت دوراً هاماً فى دعمنا وهو »لني هاربر«. وهو من اأبناء تك�شا�س 
النبالء, وكان النائب االأول لرئي�س �شركته. اأعجب مب�شر وبجدية ال�شركة والعاملني بها وحتول 
َّل �شركته فى ع�شوية جمل�س االإدارة.وكانت زوجته »مارثا« من نيواجنالند  اإىل م�شجع لنا ومثــ
النبالء  قيم  هاربر« هى  »لني  وقيم  خ�شال  وكانت  بهيو�شنت.  باجلامعة  اأ�شتاذة  تعمل  بال�شمال 
فى ال�شدق وال�شراحة واالأمانة, اإال اأن �شركات املقاوالت العمالقة يهمها فى املقام االأول حتقيق 
عائدات واأرباح كبرية, وال يهمها املثاليات والقيم. ولقد جت�شد ذلك فى نائب رئي�س »براون اآند 
روت« - »جيم بويد« وهو الوجه القبيح لالأمريكى املتعجرف الفظ املتعاىل واملتاآمر, كان يوؤمن 
باالأبواب اخللفية وكان فجاً. راأى »جيم بويد« اأن م�شلحة »براون اآند روت« تقت�شى عمل موؤامرة 
�شدى بالتواطوؤ مع بع�س احلاقدين واأ�شحاب امل�شالح ال�شخ�شية اأن ير�شل تلك�شاً اإىل رئي�س هيئة 
البرتول يطلب فيه اإ�شتبداىل برئي�س �شركة اآخر يكون اأكرث تعاوناً فى تنفيذ �شيا�شاتهم, وذلك 
ل�شعف  لبع�شهم  ورف�شى  روت«  اآند  »براون  من  املر�شحة  القيادات  لبع�س  اختبارى  اأعقاب  فى 

كفاءتهم.
اإىل م�شر خ�شي�شاً لالعتذار عن هذا الت�شرف  املوؤامرة ف�شلت وح�شر »لني هاربر«  ولكن 

غري الالئق موؤكداً تقديره الكامل جلهودى وجناحى فى قيادة ال�شركة.

فى اأعقاب ذلك باأ�شابيع قليلة ا�شتغنت »براون اآند روت« عن »بويد«.

»اإنــــبى« اال�شرتاك فى م�شروعات هامة فى  اآند روت« تهدف من امل�شاركة فى  كانت »براون 
اأو م�شروع جممع  بال�شوي�س  الن�شر  اأو م�شروع تكرير  اأ�شيوط  م�شر مثل م�شروع معمل تكرير 
البرتوكيماويات. وخالل عامني مل يتحرك اأى من هذه امل�شروعات, ومل تطرحها الهيئة, حينئذ 

قررت »براون اآند روت« التخارج من »اإنـــبى« فى عام 1984م.

رحلة البحث عن �سريك قوى

�شركة  الختيار  التحرك  فوراً  بداأت   , بالتخارج  روت«  اآند  »براون  قرار  فور  1984م  عام  فى 
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امل�ساركة مع »براون اآند روت«
كم�ساهم فى ال�سركة )1981م(

كانت فرتة العمل امل�شرتك على م�شروع غازات خليج ال�شوي�س كافية ملعرفتنا بـ »براون اآند 
م�شاهمة  على  روت«  اآند  و»براون  الهيئة  ووافقت  البرتول,  وقطاع  »اإنبى«  بـ  ومعرفتهم  روت« 
االأخرية فى راأ�س مال »اإنبى« بن�شبة %10 ومت توقيع اتفاقيات للخدمات الفنية مب�شر واخلارج, 
واإعارة خرباء ت�شغيل بع�س الوظائف الفنية القيادية فى عام 1981م. وكان التعرف على تفا�شيل 
ن�شاط »براون اآند روت« وم�شتواها على اأر�شهم �شهال, فـ »براون اآند روت« �شركة عمالقة ن�شاطها 
املجال,  هذا  فى  الريادة  موقع  حتتل  حيث  البحرية  واملن�شات  الرتكيبات  اأعمال  فى  الرئي�شى 
وكان للدكتور »حم�شن خليفة« االأمريكى امل�شرى �شمعة كبرية بال�شركة الإ�شهاماته الفريدة فى 
تقنيات ت�شميم املن�شات البحرية املتطورة, وكان تعداد العاملني بال�شركة وحول العامل فى عام 
1981م ثمانني األفاً مما كان يجعلها من اأ�شخم ال�شركات. ور�شحت ال�شركة »بيل هاري�س« مديراً 

عاماً للم�شروعات وممثاًل لل�شريك االأجنبى فى الن�شاط اليومى لـ »اإنبى«.

وكان  »اإنبى«  اإىل  جانت«  »اإريك  اإعارة  على  روت«  اآند  »براون  توافق  اأن  فى  وجنحنا 
فى  عاملاً  اإريك  وكان  التكنولوجية,  العمليات  ت�شميم  لن�شاط  روت«  اآند  »براون  رئي�س  نائب 
لوكوود«  »دان  �شوى  باعرتافه  يفوقه  ال  املتحدة,  الواليات  م�شتوى  على  اإليه  ي�شار   جماله 
)برون( مع اختالف فى التخ�ش�س حيث كانت خربة »اإريك« فى جماالت الغاز واالإنتاج اأكرث من 

التكرير, اإال اأنه كان عاملاً فى علوم الهند�شة الكيماوية.

وكما حدث مع »دان لوكوود«, �شعد »اإريك جانت« باأدب ال�شباب امل�شرى واإحرتامهم ملن هم 
العطاء  فى  الرغبة  وروح  واالنتماء  واالن�شباط  اجلدية  باأ�شلوب  و�شعد  �شناً.  واأكرب  علماً  اأكرث 
اخلرباء  هوؤالء  على  للحفاظ  بالزوجات  االهتمام  �شرورة  وراأيت  �شركتنا.  �شادت  التى  والبناء 

الأطول فرتة ممكنة.

الإبداء  فر�شة  ي�شيع  ال  بنف�شه,  معتداً  املرا�س  و�شعب  متوا�شعاً,  بعلمه  جواداً  »اإريك«  كان 
يجيب  اليوم  حتى   رحيله  بعد  »اإنبى«  بـ  بتالميذه  �شلة  على  »اإريك«  وظل  املعار�شة.  اأو  الراأى 
على اأ�شئلتهم وير�شل اإليهم مبقاالت وق�شا�شات ت�شاعدهم فى عملهم. وال يفوته اأن ير�شل كل 
مار�شها,  اأو  �شادفها  التى  العام  اأحداث  عن  كاماًل  تقريراً  العام حتمل  اأول  بر�شالة  ملعارفه  عام 

لبالده فى  وثرياً وطرازاً م�شرفاً  اإريك كرمياً  واأحفاده. كان  واأوالده  اأ�شرته  اأخبار  مبا فى ذلك 
فى  م�شتواه  من  اأقل  وهى  بال�شركة  الكيماوية  الهند�شة  الإدارة  مديراً  بتعيينه  واكتفى  بالدنا, 
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قوية عاملية اأخرى ال�شتكمال م�شرية البناء 
اإىل  راأ�شاً  اجتهت    - املوؤ�ش�شى  التكنولوچـى 
وهى  العاملية  الهند�شية  ال�شركات  اأقوى 
هى  و  »بكتل«  و  كر�شت«  و»الم�س  »كيلوج« 
الأ�شرار  مالكة  اجلن�شيات  متعددة  �شركات 
البرتولية  امل�شروعات  ت�شميم  واأ�شول 
وا�شتعنت فى هذه االأثناء بخرباء اأمريكيني 
تفادياً  املبا�شر  بالتعاقد  معهم  تعاقدنا 
وكان  والوالء  االنتماء  فى  تعار�س  لوجود 

اأهمهم »دان لوكوود« و»جاك روزنتال«.

كنا فى حاجة اإىل دالئل واأ�شول الت�شميم والعمل التى متكن �شركتنا من النمو واالنطالق 
ال�شركات حتى تكون  اتفاقيات خدمات فنية مع بع�س هذه  الباب للمناف�شة مع توقيع  وفتحنا 

اأمامنا فر�شة عملية للتقييم واالختيار .

عنا�سر التقييم 

و �شعنا جمموعة من العنا�شر لتقومي ال�شركات املر�شحة لتكون �شريكاً مع »اإنـــــبى« منها :

امل�شروعات  واإدارة  والت�شميم  الهند�شة  فروع  فى  فنية  اأ�شول  من  ال�شركة  متتلكه  ما   1-
ومعلومات عن املوردين وم�شتوى اإنتاجهم من معدات �شناعية فى العامل .

تقييم اأداء ال�شركة فى امل�شروعات التى تعاقدت على تنفيذها من حيث القدرة على تنفيذ   2-
العقود فى موعدها مب�شتوى اجلودة العاملى.

قيــم وفـل�شـفــة اإدارة ال�شركــة و�شـخـ�شـيــات امل�شئـولني بها ومـدى حـر�شهـم على التـعــاون   3-
اجلاد فى م�شاركة »اإنـــبى« ومدى اهتمامهم وترحيبهم.

ما �شيقدمونه لنا مما ميلكون من معلومات فنية واأ�شول وبرامج.  4-
اإمـكانـيــــات االتـ�شــــال الـمبـا�شـر للـدخـــول على بـرامـــج احلـا�شـــــب الرئـيـ�شـى التى تـغـطـى  5-

 االأن�شطــة الفنيــة.

القدرة على توفري خرباء و مديرين ي�شغلون املواقع القيادية الفنية بال�شركة وكان هذا   6-
ال�شرط من اأ�شعب االأمور حتقيقاً فى الواقع.

االأ�شعار التعاقدية التى �شتطبق فى تعامالتنا معهم.  7-
املرونة التى متكننا من اال�شرتاك فى تنفيذ م�شروعات م�شرتكة.  8-

اإمكانيات التدريب وتكوين كوادر من ال�شباب.  9-
االحرتام  وتوفري  املتعار�شة  امل�شالح  على  التغلب  على  والقدرة  االأ�شلوب  فى  توافق    10-

للم�شرى وتوجهاته الوطنية حيث اأن امل�شاركة تناظر الزواج.

جاك روزنتال
الهند�شية  ال�شركات  فى  العمل  فى  عمرهم  ق�شوا  ممن  باخلرباء  ا�شتعني  كنت  ذكرت  كما 

العاملية ثم تقاعدوا لبلوغهم ال�شن القانونية.
وتدعمها هيئة    IESC وكانت هناك منظمة ت�شمى املنظمة الدولية للمتطوعني التنفيذيني
اأن هوؤالء املتطوعني ال يتقا�شون مرتباً ولكن توفر لهم االإقامة  املعونة االأمريكية و�شروطها: 
بفندق »هيـلتـون« واالنتقال من مكان العمل وي�شرف لهم م�شروف واأال تتجاوز مدة املهمة ثالثة 

�شهور, ومن خالل هذه املنظمة جاء »جاك روزنتال«.
كان »چـاك روزنتال« من موؤ�ش�شى �شركة »بكتل« وممن عملوا مبا�شرة مع »�شتيف بكتل« الكبري 
وكنت اأعرف »بكتل الكبري« حيث التقيت به فى »�شرياتون القاهرة« فى منا�شبة ما عام 1976م وكان 
عمره فى ذلك الوقت قد جتاوز الثمانني وهو »جد رايلى بكتل« الرئي�س احلاىل ملجموعة »بكتل« 
وهى جمموعة مملوكة الأ�شرة »بكتل« واأ�شهمها غري متداولة بالبور�شة االأمريكية, وكانت عالقة 

اأ�شرة »بكتل« التى تنتمى اإىل احلزب اجلمهورى بالرئي�س »ال�شادات« واحلكومة امل�شرية جيدة.
جعلُت لـ »جاك« مكتبا قريبا منى مبقر رئا�شة ال�شركة ب�شارع العروبة وكانت فيال متلكها 

و�شكنها »عبد اللطيف البغدادى« وا�شتاأجرناها من »�شفية جميعى«.
له والء كبري »لبكتل« يرغب فى دخولها فى م�شاركة  اأمريكياً  كان »جاك روزنتال« يهودياً 
مع »اإنــــــبى« وكان هادئ الطبع خفي�س ال�شوت نحيف اجل�شم مييل اإىل االنحناء وله اأنف مميز  
خمالطته  وكانت  وم�شروعاتها  الهند�شة  �شناعة  بتفا�شيل  واخلربة  املعرفة  من  ثروة  وميلك 
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من  املقدمة  العرو�س  على  نطلعه  نكن  ومل  فعالة  واملفاو�شات  االأعمال  فى  واإ�شراكه  مفيدة, 
اأعمال.  االأوروبـيون على  اأو  اليابانيون  اإذا ح�شل  ارتياحه  كان يعرب عن عدم  انه  اإال  املناف�شني, 
ويرى اأنهم ال ي�شاعدوننا كما ي�شاعدنا االأمريكيون وكانت م�شر فى ذلك الوقت فى و�شع جيد 

ت�شعى اإليها ال�شركات وتخطب ودها الدول.
وكان اأف�شل اأ�شلوب لال�شتفـــادة من هوؤالء هو عمــل مبـــادرات اجتمــاعيـــة يقــدرونها, واأذكر 
اأننى راأيته منت�شياً و�شعيداً فى يوم ما واأخربنى اأنه �شيتزوج من امراأة فى عمره كان يحبها عندما 
اأن  ال�شعيد  اأنها تزوجت من �شابط بالبحرية االأمريكية وكان اخلرب  اإال  باجلامعة؛  كان طالباً 
الع�شاء  على  وعرو�شــه«  »چـــــــاك  دعوة  الـمنا�شب  وراأيت من  به  الزواج  قبلت  واأنها  توفى,  زوجها 
فى اأحد الفنادق,  وكان كالهمــا �شعيـــداً بهذه الدعوة التى �شاركت فيها زوجتى اإال انه بعد اأيام 
اأ�شيبت العرو�س باأزمة قلبية حادة وتولت ال�شركة نقلها وعالجها بال�شدمات الكهربائية بعد اأن 
لـمهمات  اإليهــا احلياة و�شعد »چـاك« بهذا االهتمام وظل يرتدد ل�شنـــوات  توقـــف قلبهـــا وعــادت 

مدتها ثالثة �شهور.
وقد تعلمنا من »جاك روزنتال« ومن »دان لوكوود« الكثري عن اأ�شرار ال�شناعة خا�شة اأحكام 
عقود امل�شروعات البرتولية وال�شروط املقبولة وال�شمانات والغرامات وكذلك ت�شعري العرو�س.

اتفاقية امل�ساركة مع »بكتل«

فى عام 1985م وقعنا اتفاقية تعاون م�شرتك مع »بكتل« التى كانت تتمتع بنفوذ �شيا�شى فى 
الواليات املتحدة وعالقات قوية مع كبار امل�شئولني مب�شر.

وقد اأ�شدر »�شتيف بكتل« رئي�س و�شاحب املجموعة فى ذلك الوقت تعليماته اإىل التنفيذيني 
»اأ�شرف غنيمة«  , وتوىل هذا املو�شوع  »اإنـــبى«  ب�شركته ب�شرورة االنتهاء من توقيع اتفاقية مع 
وهو اأمريكى من اأ�شل م�شرى واأحد امل�شئولني عن الت�شويق وتنمية االأعمال بـ »بكتل« , وتفرغ 
الإزالة اأية عقبات مبا فى ذلك حت�شني �شروط عر�شهم فى االأ�شعار وامل�شمون التقنى, اإىل اأن مت 
توقيع االإتفاقية, وجرى االحتفال بالنادى الدبلوما�شى ح�شره وزير البرتول وال�شفري االأمريكى 
ورئي�س »اأموكو« وزوجاتهم و اآخرون, وكنا �شمن احلا�شرين, اإتخذ احلفل �شكاًل �شيا�شياً الإلقاء 
كلمات من وزير البرتول و»بكتل« ت�شيد بعالقات ال�شداقة بني م�شر والواليات املتحدة واأن هذه 
االإتفاقية اإحدى ثمار هذا التعاون وكافاأت »بكتل« »اأ�شرف غنيمة« عن جناحه برتقيته اإىل مرتبة 

نائب للرئي�س.
اكتفينا فى االإتفاقية باأن تكون امل�شاركة فى االإدارة والعمليات واأال ي�شملها م�شاركة فى راأ�س 
املال. وذلك الأن �شروط »بكتل« للم�شاركة فى راأ�س املال كانت تعنى ال�شيطرة الكاملة على اإدارة 
ال�شركة بدعوى اأنها �شروط تفر�شها االإدارة القانونية حلماية االأموال, وهذا بالن�شبة لنا كان 
مبلغاً  كان  املال  لراأ�س  بالن�شبة  اأ�شهمهم  اأن  الواقع  وفى  الوطنى,  امل�شرى  الدور  اإجها�س  يعنى 

�شئياًل مل نكن نحتاجه.

اخلربة املكت�سبة فى التطبيق:
عينت بكتل اأمريكياً عمل بربيطانيا فى م�شتوى االإدارة العليا مديراً عاماً لل�شئون الهند�شية 
»باإنبى« وهو »دي�شيلف�شرتو« وكان رجاًل خم�شرماً فى �شئون ال�شيا�شات الداخلية لـ »بكتل« وعلى 
جانب كبري من الدهاء, وا�شتطاع من خالل موقعه اأن يطلع على كافة اأحوال ال�شركة, وكذلك 
املعلومات اخلا�شة, وخطط قطاع البرتول للم�شروعات وكان ذلك حمل اهتمامه االأكرب,  على 
وكان له خطوط اإت�شال مبا�شرة و�شرية بـ »بيل بولز« املمثل املركزى لـ »بكتل« الذى كان له احلق 

فى جتاوز جميع التنظيمات واالإت�شال »ب�شتيف بكتل« �شاحب »بكتل« مبا�شرة.
وكان »دي�شيلف�شرتو« هو الرئا�شة الفعلية جلميع املعينني من قبل »بكتل« بـ »اإنـــبى«, وكان لهم 
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من  املقدمة  العرو�س  على  نطلعه  نكن  ومل  فعالة  واملفاو�شات  االأعمال  فى  واإ�شراكه  مفيدة, 
اأعمال.  االأوروبـيون على  اأو  اليابانيون  اإذا ح�شل  ارتياحه  كان يعرب عن عدم  انه  اإال  املناف�شني, 
ويرى اأنهم ال ي�شاعدوننا كما ي�شاعدنا االأمريكيون وكانت م�شر فى ذلك الوقت فى و�شع جيد 

ت�شعى اإليها ال�شركات وتخطب ودها الدول.
وكان اأف�شل اأ�شلوب لال�شتفـــادة من هوؤالء هو عمــل مبـــادرات اجتمــاعيـــة يقــدرونها, واأذكر 
اأننى راأيته منت�شياً و�شعيداً فى يوم ما واأخربنى اأنه �شيتزوج من امراأة فى عمره كان يحبها عندما 
اأن  ال�شعيد  اأنها تزوجت من �شابط بالبحرية االأمريكية وكان اخلرب  اإال  باجلامعة؛  كان طالباً 
الع�شاء  على  وعرو�شــه«  »چـــــــاك  دعوة  الـمنا�شب  وراأيت من  به  الزواج  قبلت  واأنها  توفى,  زوجها 
فى اأحد الفنادق,  وكان كالهمــا �شعيـــداً بهذه الدعوة التى �شاركت فيها زوجتى اإال انه بعد اأيام 
اأ�شيبت العرو�س باأزمة قلبية حادة وتولت ال�شركة نقلها وعالجها بال�شدمات الكهربائية بعد اأن 
لـمهمات  اإليهــا احلياة و�شعد »چـاك« بهذا االهتمام وظل يرتدد ل�شنـــوات  توقـــف قلبهـــا وعــادت 

مدتها ثالثة �شهور.
وقد تعلمنا من »جاك روزنتال« ومن »دان لوكوود« الكثري عن اأ�شرار ال�شناعة خا�شة اأحكام 
عقود امل�شروعات البرتولية وال�شروط املقبولة وال�شمانات والغرامات وكذلك ت�شعري العرو�س.

اتفاقية امل�ساركة مع »بكتل«

فى عام 1985م وقعنا اتفاقية تعاون م�شرتك مع »بكتل« التى كانت تتمتع بنفوذ �شيا�شى فى 
الواليات املتحدة وعالقات قوية مع كبار امل�شئولني مب�شر.

وقد اأ�شدر »�شتيف بكتل« رئي�س و�شاحب املجموعة فى ذلك الوقت تعليماته اإىل التنفيذيني 
»اأ�شرف غنيمة«  , وتوىل هذا املو�شوع  »اإنـــبى«  ب�شركته ب�شرورة االنتهاء من توقيع اتفاقية مع 
وهو اأمريكى من اأ�شل م�شرى واأحد امل�شئولني عن الت�شويق وتنمية االأعمال بـ »بكتل« , وتفرغ 
الإزالة اأية عقبات مبا فى ذلك حت�شني �شروط عر�شهم فى االأ�شعار وامل�شمون التقنى, اإىل اأن مت 
توقيع االإتفاقية, وجرى االحتفال بالنادى الدبلوما�شى ح�شره وزير البرتول وال�شفري االأمريكى 
ورئي�س »اأموكو« وزوجاتهم و اآخرون, وكنا �شمن احلا�شرين, اإتخذ احلفل �شكاًل �شيا�شياً الإلقاء 
كلمات من وزير البرتول و»بكتل« ت�شيد بعالقات ال�شداقة بني م�شر والواليات املتحدة واأن هذه 
االإتفاقية اإحدى ثمار هذا التعاون وكافاأت »بكتل« »اأ�شرف غنيمة« عن جناحه برتقيته اإىل مرتبة 

نائب للرئي�س.
اكتفينا فى االإتفاقية باأن تكون امل�شاركة فى االإدارة والعمليات واأال ي�شملها م�شاركة فى راأ�س 
املال. وذلك الأن �شروط »بكتل« للم�شاركة فى راأ�س املال كانت تعنى ال�شيطرة الكاملة على اإدارة 
ال�شركة بدعوى اأنها �شروط تفر�شها االإدارة القانونية حلماية االأموال, وهذا بالن�شبة لنا كان 
مبلغاً  كان  املال  لراأ�س  بالن�شبة  اأ�شهمهم  اأن  الواقع  وفى  الوطنى,  امل�شرى  الدور  اإجها�س  يعنى 

�شئياًل مل نكن نحتاجه.

اخلربة املكت�سبة فى التطبيق:
عينت بكتل اأمريكياً عمل بربيطانيا فى م�شتوى االإدارة العليا مديراً عاماً لل�شئون الهند�شية 
»باإنبى« وهو »دي�شيلف�شرتو« وكان رجاًل خم�شرماً فى �شئون ال�شيا�شات الداخلية لـ »بكتل« وعلى 
جانب كبري من الدهاء, وا�شتطاع من خالل موقعه اأن يطلع على كافة اأحوال ال�شركة, وكذلك 
املعلومات اخلا�شة, وخطط قطاع البرتول للم�شروعات وكان ذلك حمل اهتمامه االأكرب,  على 
وكان له خطوط اإت�شال مبا�شرة و�شرية بـ »بيل بولز« املمثل املركزى لـ »بكتل« الذى كان له احلق 

فى جتاوز جميع التنظيمات واالإت�شال »ب�شتيف بكتل« �شاحب »بكتل« مبا�شرة.
وكان »دي�شيلف�شرتو« هو الرئا�شة الفعلية جلميع املعينني من قبل »بكتل« بـ »اإنـــبى«, وكان لهم 
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بريد خا�س ي�شلم ملكتبه ثم ير�شل اإىل بريطانيا اأو الواليات املتحدة , وكانت االأحوال ال�شيا�شية 
االأجانب  اإىل  تعليمات مبا�شرة  , وكان ي�شدر  »دي�شيلف�شرتو«  اهتمام  الداخلية فى م�شر حمور 
خا�شة مبمار�شة عملهم و زودت »بكتل« كال منهم بتذكرة طريان �شاحلة حتى ميكنهم التوجه 

اإىل املطار و ال�شفر فورا اإذا اقت�شى االأمر.
اأفادتنا هذه امل�شاركة فى ا�شتكمال بناء االأ�شول الفنية والتكنولوچـية فى اإيفاد كوادر للعمل 
على م�شروعات م�شرتكة مبكاتبهم بلندن وهيو�شنت, اأو فى ح�شور برامج تدريب مدفوعة الثمن. 
كما ا�شتطعنا التعاقد على اأعمال اأكرب من طاقة اإنــــــبى اال�شتيعابية بتكليف »بكتل« باأجزاء, منها 
اإ�شافة اإىل هذا فاأن وجود »بكتل« معنا اأفاد فى احل�شول على اأعمال وتعاقدات خا�شة من ال�شركات 
امل�شرتكة بقطاع البرتول. اإال اأن »بكتل« كانت ت�شكو من عدم كفاية االأعمال امل�شندة ل�شركاتهم 

بلندن و هيو�شنت.
التـــى  الهـــامــــة  االأمـــور  اأحــد 
التوريدات  اإدارة  بناء  هو  حدثت 
التى راأ�شها »فريد بريتون« املعار 
»فريد«  وكان   , كندا  »بكتل«  من 
حمل تقديرى , فكان ممتازا على 
امل�شتوى املهنى ال �شاأن له باالأمور 

ال�شيا�شية.
االإدارة  هذه  ن�شاط  و�شمل 

والت�شهيالت  واملتابعة  ال�شراء 
البحرى  والنقل  والتفتي�س 

»تكرير  معمل  مل�شروع  الالزمة  واملهام  املعدات  جميع  توفري  فى  جدارتها  واأثبتت  والداخلى, 
اأ�شيوط« من اأوروبا والواليات املتحدة واليابان وتوليت اأنا �شخ�شياً االإ�شراف على جلان التفاو�س 
واملمار�شة والرت�شية وحققنا فوائ�س واأرباحاً اأفادت فى �شداد ثمن مبنى »اإنـــبى« احلاىل دون اأن 

نلجاأ اإىل االقرتا�س من اأجله.
مار�شال«  »جيم  من  بالوحدات  الداخلية  واخلطوط  االأنابيب  ت�شميم  اإدارة  اأفادت  كذلك 
اأفاد  معلماً  »جيم«  كان  و»الم�س«.  »بكتل«  فى  طويلة  خربة  له  كانت  الذى  بريطانيا,  بكتل  من 

اأعمال  اأثناء  التى طراأت  امل�شاكل  اإدارة بال�شركة, وكان فعااًل فى حل  باأكرب  العاملني  منه جميع 
الرتكيبات مبوقع م�شروع »معمل اأ�شيوط«. وكان �شعيدا برعايتى وت�شجيعى له مقدراً ملا نبذله 

من جهد الإجناز امل�شروعات و تطور ال�شركة وكتب ىل مبعانى كثرية بعد اأن ترك »اإنـــــبى«.
كان اهتمام »بكتل« بتحليل ال�شخ�شيات وجمع املعلومات �شديداً, وحدث اأن بداأ اأحد املعارين 
�شيا�شية  �شبغة  لها  لندن  اإىل  موجهة  تقارير  بكتابة  بال�شركة  عمله  العمليات  هند�شة  الإدارة 
اأن اأح�شرتها ىل فى ذات  اإال  و�شخ�شية عن ال�شركة, وكلف �شكرتريته بطباعتها, فما كان منها 
اللحظة ثم عادت لطباعتها. ا�شتدعيت هذا الرجل وواجهته وقلت له انه كان اأوىل به اأن يهتم 
بالعمل الفنى الذى ندفع له اأجره عنه واأمرت بعودته ل�شركته اليوم التاىل, ومت التنفيذ واالعتذار 

�شخ�شياً من قبل امل�شئول فى لندن.
رغم تكرار الطلب واالنتظار 
مل توفر »بكتل« اخلرباء ومديرى 
لالأعمال  املطلوبني  امل�شروعات 
اجلـــــاريـــة بـ »اإنــــبى«, فاأفــــدنــاهـــم 
املبا�شر  التعاقد  اإىل  با�شطرارنا 
اأخرى,  م�شادر  من  خرباء  مع 
للبحث  وا�شعة  حملة  وبداأت 
بــعــمــل  والتـعـيــيـن  والتــوظــيـــف 
املتحدة  بالواليـات  اإعالنـات 
»اإنـــبى«  فرع  ذلك  توىل  حيث 

بهيو�شنت.

ا�شتمرت العالقة مع »بكتل« بقدر قدرتهم على العطاء مبوجب اتفاقية اخلدمات مع انفتاحنا 
على م�شادر و�شركات اأخرى نتعامل معها مبرونة ح�شب الظروف, وكان نوع التعاقد اإما تعاقد 

�شخ�شى اأو اإعارة, وا�شتمر »جانيت« فى وجود »بكتل« كما مت تعيني جمموعة بالتعاقد املبا�شر.
ومع زيادة التعاقدات ومنو حجم االأعمال والقدرات الفنية اأ�شبحت »اإنـــــبى« اأكرث �شالبة, اإال 

اأن اأعداء هذه امل�شرية مل يكفوا عن التاأمر والنيل منها.

زيارة برنت �شكوت الع�شو املنتدب لبكتل بريطانيا الإنبى
فى اأكتوبر 1985

ويرى معه حممود �شادق وكيل بكتل وبولز وغنيمة
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بريد خا�س ي�شلم ملكتبه ثم ير�شل اإىل بريطانيا اأو الواليات املتحدة , وكانت االأحوال ال�شيا�شية 
االأجانب  اإىل  تعليمات مبا�شرة  , وكان ي�شدر  »دي�شيلف�شرتو«  اهتمام  الداخلية فى م�شر حمور 
خا�شة مبمار�شة عملهم و زودت »بكتل« كال منهم بتذكرة طريان �شاحلة حتى ميكنهم التوجه 

اإىل املطار و ال�شفر فورا اإذا اقت�شى االأمر.
اأفادتنا هذه امل�شاركة فى ا�شتكمال بناء االأ�شول الفنية والتكنولوچـية فى اإيفاد كوادر للعمل 
على م�شروعات م�شرتكة مبكاتبهم بلندن وهيو�شنت, اأو فى ح�شور برامج تدريب مدفوعة الثمن. 
كما ا�شتطعنا التعاقد على اأعمال اأكرب من طاقة اإنــــــبى اال�شتيعابية بتكليف »بكتل« باأجزاء, منها 
اإ�شافة اإىل هذا فاأن وجود »بكتل« معنا اأفاد فى احل�شول على اأعمال وتعاقدات خا�شة من ال�شركات 
امل�شرتكة بقطاع البرتول. اإال اأن »بكتل« كانت ت�شكو من عدم كفاية االأعمال امل�شندة ل�شركاتهم 

بلندن و هيو�شنت.
التـــى  الهـــامــــة  االأمـــور  اأحــد 
التوريدات  اإدارة  بناء  هو  حدثت 
التى راأ�شها »فريد بريتون« املعار 
»فريد«  وكان   , كندا  »بكتل«  من 
حمل تقديرى , فكان ممتازا على 
امل�شتوى املهنى ال �شاأن له باالأمور 

ال�شيا�شية.
االإدارة  هذه  ن�شاط  و�شمل 

والت�شهيالت  واملتابعة  ال�شراء 
البحرى  والنقل  والتفتي�س 

»تكرير  معمل  مل�شروع  الالزمة  واملهام  املعدات  جميع  توفري  فى  جدارتها  واأثبتت  والداخلى, 
اأ�شيوط« من اأوروبا والواليات املتحدة واليابان وتوليت اأنا �شخ�شياً االإ�شراف على جلان التفاو�س 
واملمار�شة والرت�شية وحققنا فوائ�س واأرباحاً اأفادت فى �شداد ثمن مبنى »اإنـــبى« احلاىل دون اأن 

نلجاأ اإىل االقرتا�س من اأجله.
مار�شال«  »جيم  من  بالوحدات  الداخلية  واخلطوط  االأنابيب  ت�شميم  اإدارة  اأفادت  كذلك 
اأفاد  معلماً  »جيم«  كان  و»الم�س«.  »بكتل«  فى  طويلة  خربة  له  كانت  الذى  بريطانيا,  بكتل  من 

اأعمال  اأثناء  التى طراأت  امل�شاكل  اإدارة بال�شركة, وكان فعااًل فى حل  باأكرب  العاملني  منه جميع 
الرتكيبات مبوقع م�شروع »معمل اأ�شيوط«. وكان �شعيدا برعايتى وت�شجيعى له مقدراً ملا نبذله 

من جهد الإجناز امل�شروعات و تطور ال�شركة وكتب ىل مبعانى كثرية بعد اأن ترك »اإنـــــبى«.
كان اهتمام »بكتل« بتحليل ال�شخ�شيات وجمع املعلومات �شديداً, وحدث اأن بداأ اأحد املعارين 
�شيا�شية  �شبغة  لها  لندن  اإىل  موجهة  تقارير  بكتابة  بال�شركة  عمله  العمليات  هند�شة  الإدارة 
اأن اأح�شرتها ىل فى ذات  اإال  و�شخ�شية عن ال�شركة, وكلف �شكرتريته بطباعتها, فما كان منها 
اللحظة ثم عادت لطباعتها. ا�شتدعيت هذا الرجل وواجهته وقلت له انه كان اأوىل به اأن يهتم 
بالعمل الفنى الذى ندفع له اأجره عنه واأمرت بعودته ل�شركته اليوم التاىل, ومت التنفيذ واالعتذار 

�شخ�شياً من قبل امل�شئول فى لندن.
رغم تكرار الطلب واالنتظار 
مل توفر »بكتل« اخلرباء ومديرى 
لالأعمال  املطلوبني  امل�شروعات 
اجلـــــاريـــة بـ »اإنــــبى«, فاأفــــدنــاهـــم 
املبا�شر  التعاقد  اإىل  با�شطرارنا 
اأخرى,  م�شادر  من  خرباء  مع 
للبحث  وا�شعة  حملة  وبداأت 
بــعــمــل  والتـعـيــيـن  والتــوظــيـــف 
املتحدة  بالواليـات  اإعالنـات 
»اإنـــبى«  فرع  ذلك  توىل  حيث 

بهيو�شنت.

ا�شتمرت العالقة مع »بكتل« بقدر قدرتهم على العطاء مبوجب اتفاقية اخلدمات مع انفتاحنا 
على م�شادر و�شركات اأخرى نتعامل معها مبرونة ح�شب الظروف, وكان نوع التعاقد اإما تعاقد 

�شخ�شى اأو اإعارة, وا�شتمر »جانيت« فى وجود »بكتل« كما مت تعيني جمموعة بالتعاقد املبا�شر.
ومع زيادة التعاقدات ومنو حجم االأعمال والقدرات الفنية اأ�شبحت »اإنـــــبى« اأكرث �شالبة, اإال 

اأن اأعداء هذه امل�شرية مل يكفوا عن التاأمر والنيل منها.

زيارة برنت �شكوت الع�شو املنتدب لبكتل بريطانيا الإنبى
فى اأكتوبر 1985

ويرى معه حممود �شادق وكيل بكتل وبولز وغنيمة
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خطورة الأدوار املزدوجة

ب�شعوبٍة ا�شتطعنا التعرف على جانب من خمطط »بكتل« الخرتاق قطاع البرتول.

جمع املعلومات: يكلف جميع املعينني من »بكتل« مبختلف �شركات القطاع �شواء بتعاقدات   1-
اأو يومية, وجتمع بوا�شطة مندوب خمت�س  »اإنـــــبى« بكتابة تقارير دورية  اأو من خالل  مبا�شرة 
وت�شلم ملركز املعلومات واالت�شال االإقليمى بجاردن �شيتى, وتر�شل جميع هذه التقارير يومياً اإىل 
اجنلرتا اأو الواليات املتحدة للدرا�شة والتحليل. وترد اأي�شا تعليمات دورية اأو يومية اإىل هوؤالء 

املوظفني من الرئا�شة باالأدوار املطلوبة منهم والتعليمات.
ال�شركات. ومن خالل وجودهم فى مراكز  ن�شر موظفيها فى خمتلف  اإىل  »بكتل«  وت�شعى 
اإدارة عليـــا بـ »اإنـــبى« ي�شتطيعــون االإطــالع على كثيــر من الـمعلومات اخلــا�شــة مب�شروعات قطاع 
البرتول اأو الدرا�شات التخطيطية اخلا�شة بها, وكذلك يتابعون االأخبار ولقد لوحظ اأن ن�شاط 
جمع املعلومات واالت�شال مبركز االت�شال واملعلومات يعترب الواجب االأول للمديرين وي�شتنفذ 

جزءاً رئي�شياً من وقتهم.
اأ�شل م�شرى ي�شتطيع  اأمريكى من  ويقوم بدور هام وخطري فى هذا »اأ�شرف غنيمة« وهو 
بي�شر اأن يربى عالقات مع خمتلف امل�شريني فى كافة املواقع, ويجيد تقدمي اخلدمات ال�شخ�شية, 
كما اأنه عن�شر موجه فى و�شع �شيا�شة »بكتل« ويوهم كثريين من ذوى النوايا احل�شنة باأنه يقوم 

بدور مزدوج ويخدم م�شر من موقعه, اإال اأن املمار�شة ك�شفت احلقيقة واأ�شقطت القناع.
معلومات  من  عليه  حت�شل  ما  »بكتل«  ت�شتخدم  االأزمات:  وخلق  الثغرات  على  التعرف   2-
للتعرف على الثغرات ومواطن ال�شعف وا�شتثمارها وافتعال االأزمات مبا ي�شطر �شاحب القرار 

امل�شرى اإىل الر�شوخ اأو اال�شت�شالم باتخاذ القرارات التى ميلونها.
مثال: طلب مدير ال�شئون الهند�شية بـ »اإنبى« من »بكتل« �شرورة اال�شتعانة مبهند�س من 
وحينما  �شوي�س«.  »اإ�شو  مل�شروع  عر�س  اإعداد  فرتة  خالل  م�شروع  مهند�س  بدور  للقيام  »بكتل« 
�شاألته ملاذا ال ت�شتعني بواحد من مهند�شينا الذين عملوا فى عدة م�شروعات فى هذا املجال فى 

نف�س الوظيفة, قال: اإنه ال ي�شمن النتيجة اإال بح�شور مهند�س من »بكتل«.
وحينما �شاألته ملاذا ال ي�شاعد املهند�س امل�شرى وي�شرف على عمله, اعتذر قائال اأنه مدير من 
�شنوات ومل يقم بهذا العمل من �شنتني )مغالطة حيث اأن هذا من �شميم عمله(. وكل هذا بغر�س 

تعظيم عائد »بكتل« واإ�شعاف ثقة امل�شريني باأنف�شهم وتعويدنا على االعتماد على االأجانب فى 
اأعمال ال�شركة.

ولقد رف�شت طلبه وكلفته بالتعاون مع املهند�س امل�شرى ونفذ العمل بنجاح.

وهناك مثال اآخر: فى جمال التدريب فقد ادعت »بكتل« كذباً عدم وجود تدريب ملوظفيها 
ي�شتطيع مهند�شونا االلتحاق بها. وطلبوا ع�شرة اأالف دوالر الإعداد برنامج خا�س )تف�شيل( لكل 

مهند�س ير�شل فى مهمة تدريبية ق�شرية مدتها ع�شرة اأيام.

مناف�س فى رداء �شريك: اأعلنا فى كافة الن�شرات واالجتماعات اأن »بكتل« �شريكة »اإنـــبى«   3-
فى االأداء, وهو تعبري قمت بتاأليفه حيث اأنهم لي�شوا �شركاء فى راأ�شمال ال�شركة, وكان اأملنا اأن 

تكون العالقة عالقة تعاون وثيقة وتكامل وتن�شيق فى تنفيذ امل�شروعات فى م�شر.

اإال اأنه ات�شح فيما بعد اأن هذا كله كان اأحالماً من طرف واحد, و مل متانع »بكتل« فى اأن 
»اإنــــبى« هذا مادام يفيد »بكتل« فى احل�شول على و�شع وموقع مميز فى قطاع البرتول,  تردد 
نها من اإبعاد ال�شركات االأجنبية املناف�شة, والتعامل مع القطاع من الداخل فى رداء �شريك  وميكِّ

»اإنــــبى« �شركة القطاع الوطنية .

امل�شئولني من موقع  التعامل مع  و بهذا اكت�شبت »بكتل« �شرعية داخل القطاع وقدرة على 
�شاحب الدار.

هى  وت�شرفاتها  »بكتل«  �شلوك  اأن  من  الزمن  مرور  مع  تاأكدنا  يزداد  بداأ  الوقت  نف�س  فى 
ت�شرفات املناف�س ال ال�شريك, وقد طبقوا فى هذا ن�س االتفاقية املوقعة معهم حيث اأنها اتفاقية 
االإدارة  على  الكاملة  ال�شيطرة  هى  »بكتل«  عرف  فى  امل�شاركة  اأن  احلقيقة  وفى  فنية,  خدمات 

وامتالك اأكرث من %50 من راأ�س املال .

دعونا »بكتل« عدة مرات لال�شرتاك فى ن�شاط تنمية االأعمال فى م�شر والتن�شيق وتبادل 
اأو اأن ت�شرتك »اإنــــــبى« معهم فى االجتماعات اخلا�شة بتنمية االأعمال داخل القطاع  املعلومات, 

وامتنعت »بكتل« عن: 
تبادل املعلومات فى جمال تنمية االأعمال.  -

اإفادتنا بحقيقة اأهدافهم ون�شاطهم.  -
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خطورة الأدوار املزدوجة

ب�شعوبٍة ا�شتطعنا التعرف على جانب من خمطط »بكتل« الخرتاق قطاع البرتول.

جمع املعلومات: يكلف جميع املعينني من »بكتل« مبختلف �شركات القطاع �شواء بتعاقدات   1-
اأو يومية, وجتمع بوا�شطة مندوب خمت�س  »اإنـــــبى« بكتابة تقارير دورية  اأو من خالل  مبا�شرة 
وت�شلم ملركز املعلومات واالت�شال االإقليمى بجاردن �شيتى, وتر�شل جميع هذه التقارير يومياً اإىل 
اجنلرتا اأو الواليات املتحدة للدرا�شة والتحليل. وترد اأي�شا تعليمات دورية اأو يومية اإىل هوؤالء 

املوظفني من الرئا�شة باالأدوار املطلوبة منهم والتعليمات.
ال�شركات. ومن خالل وجودهم فى مراكز  ن�شر موظفيها فى خمتلف  اإىل  »بكتل«  وت�شعى 
اإدارة عليـــا بـ »اإنـــبى« ي�شتطيعــون االإطــالع على كثيــر من الـمعلومات اخلــا�شــة مب�شروعات قطاع 
البرتول اأو الدرا�شات التخطيطية اخلا�شة بها, وكذلك يتابعون االأخبار ولقد لوحظ اأن ن�شاط 
جمع املعلومات واالت�شال مبركز االت�شال واملعلومات يعترب الواجب االأول للمديرين وي�شتنفذ 

جزءاً رئي�شياً من وقتهم.
اأ�شل م�شرى ي�شتطيع  اأمريكى من  ويقوم بدور هام وخطري فى هذا »اأ�شرف غنيمة« وهو 
بي�شر اأن يربى عالقات مع خمتلف امل�شريني فى كافة املواقع, ويجيد تقدمي اخلدمات ال�شخ�شية, 
كما اأنه عن�شر موجه فى و�شع �شيا�شة »بكتل« ويوهم كثريين من ذوى النوايا احل�شنة باأنه يقوم 

بدور مزدوج ويخدم م�شر من موقعه, اإال اأن املمار�شة ك�شفت احلقيقة واأ�شقطت القناع.
معلومات  من  عليه  حت�شل  ما  »بكتل«  ت�شتخدم  االأزمات:  وخلق  الثغرات  على  التعرف   2-
للتعرف على الثغرات ومواطن ال�شعف وا�شتثمارها وافتعال االأزمات مبا ي�شطر �شاحب القرار 

امل�شرى اإىل الر�شوخ اأو اال�شت�شالم باتخاذ القرارات التى ميلونها.
مثال: طلب مدير ال�شئون الهند�شية بـ »اإنبى« من »بكتل« �شرورة اال�شتعانة مبهند�س من 
وحينما  �شوي�س«.  »اإ�شو  مل�شروع  عر�س  اإعداد  فرتة  خالل  م�شروع  مهند�س  بدور  للقيام  »بكتل« 
�شاألته ملاذا ال ت�شتعني بواحد من مهند�شينا الذين عملوا فى عدة م�شروعات فى هذا املجال فى 

نف�س الوظيفة, قال: اإنه ال ي�شمن النتيجة اإال بح�شور مهند�س من »بكتل«.
وحينما �شاألته ملاذا ال ي�شاعد املهند�س امل�شرى وي�شرف على عمله, اعتذر قائال اأنه مدير من 
�شنوات ومل يقم بهذا العمل من �شنتني )مغالطة حيث اأن هذا من �شميم عمله(. وكل هذا بغر�س 

تعظيم عائد »بكتل« واإ�شعاف ثقة امل�شريني باأنف�شهم وتعويدنا على االعتماد على االأجانب فى 
اأعمال ال�شركة.

ولقد رف�شت طلبه وكلفته بالتعاون مع املهند�س امل�شرى ونفذ العمل بنجاح.

وهناك مثال اآخر: فى جمال التدريب فقد ادعت »بكتل« كذباً عدم وجود تدريب ملوظفيها 
ي�شتطيع مهند�شونا االلتحاق بها. وطلبوا ع�شرة اأالف دوالر الإعداد برنامج خا�س )تف�شيل( لكل 

مهند�س ير�شل فى مهمة تدريبية ق�شرية مدتها ع�شرة اأيام.

مناف�س فى رداء �شريك: اأعلنا فى كافة الن�شرات واالجتماعات اأن »بكتل« �شريكة »اإنـــبى«   3-
فى االأداء, وهو تعبري قمت بتاأليفه حيث اأنهم لي�شوا �شركاء فى راأ�شمال ال�شركة, وكان اأملنا اأن 

تكون العالقة عالقة تعاون وثيقة وتكامل وتن�شيق فى تنفيذ امل�شروعات فى م�شر.

اإال اأنه ات�شح فيما بعد اأن هذا كله كان اأحالماً من طرف واحد, و مل متانع »بكتل« فى اأن 
»اإنــــبى« هذا مادام يفيد »بكتل« فى احل�شول على و�شع وموقع مميز فى قطاع البرتول,  تردد 
نها من اإبعاد ال�شركات االأجنبية املناف�شة, والتعامل مع القطاع من الداخل فى رداء �شريك  وميكِّ

»اإنــــبى« �شركة القطاع الوطنية .

امل�شئولني من موقع  التعامل مع  و بهذا اكت�شبت »بكتل« �شرعية داخل القطاع وقدرة على 
�شاحب الدار.

هى  وت�شرفاتها  »بكتل«  �شلوك  اأن  من  الزمن  مرور  مع  تاأكدنا  يزداد  بداأ  الوقت  نف�س  فى 
ت�شرفات املناف�س ال ال�شريك, وقد طبقوا فى هذا ن�س االتفاقية املوقعة معهم حيث اأنها اتفاقية 
االإدارة  على  الكاملة  ال�شيطرة  هى  »بكتل«  عرف  فى  امل�شاركة  اأن  احلقيقة  وفى  فنية,  خدمات 

وامتالك اأكرث من %50 من راأ�س املال .

دعونا »بكتل« عدة مرات لال�شرتاك فى ن�شاط تنمية االأعمال فى م�شر والتن�شيق وتبادل 
اأو اأن ت�شرتك »اإنــــــبى« معهم فى االجتماعات اخلا�شة بتنمية االأعمال داخل القطاع  املعلومات, 

وامتنعت »بكتل« عن: 
تبادل املعلومات فى جمال تنمية االأعمال.  -

اإفادتنا بحقيقة اأهدافهم ون�شاطهم.  -
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عن  بكتل(  ابنة  )زوج  يات�س«  »الدون  »بكتل«  جمموعة  رئي�س  لنائب  نية  بح�شن  عربنا   -
�شكوانا ظناً منا اأن هذا ت�شرف فردى واأخرياً اأدركنا اأنها �شيا�شة خمططة.

نـــُمى اإىل علمنا بطريق ال�شدفة اأن »بكتل« تناف�شنا فى �شركات قطاع االإنتاج امل�شرتك وتدعى 
فى نف�س الوقت اإنها تنفذ امل�شروعات باال�شرتاك مع »اإنـــبى« واأن »بكتل« تدير »اإنـــبى«.

اأعمال  اإليها من  ي�شند  فيما  االأ�شد  بن�شيب  دائما  لنف�شها  »بكتل« حتتفظ  اأن  ولقد لوحظ 
من خالل »اإنـــبى« , وتنفذ هذه االأعمال باخلارج ما اأمكن )م�شروع ت�شميمات �شمال اأبو قري -

خدمات البرتوكيماويات ودرا�شات م�شروعات ا�شتغالل الرثوة املعدنية - ودرا�شات جهاز تخطيط 
من  ميكننا  مبا  الفنى  العمل  فى  الفعلية  بامل�شاركة  لنا  ي�شمح  مل  احلاالت  جميع  فى  الطاقة(, 
النمو الفنى واكت�شاب اخلربة . وما ترك لنا كان دور اخلدمات االإدارية املحلية وحت�شيل الفواتري 

اخلا�شة بهم.
التنمية التكنولوچية: اأحجمت »بكتل« عن تنمية »اإنـــبى« تكنولوچـياً �شاأنها فى ذلك �شاأن   4-
�شائر ال�شركات االأخرى,  وهذا لي�س بغريب حيث اأنهم يعتربون »اإنـــبى« مناف�شاً لهم فى ال�شوق 
امل�شرى وال يعتربونها �شريكاً, على حد قول اأحدهم "اأن قيام �شركة »اإنـــبى« ومنوها فنياً يعجل 
بانح�شار دورنا" ورغم تاأكيدنا لهم اأننا نرغب فى عالقة م�شتقرة طويلة اإال اأن هذا التاأكيد مل 

يغري �شيئاً.
وفى ظل ظروف الك�شاد اجتهت بع�س ال�شركات اإىل خلق اأعمال من خالل ا�شتغالل حاجة 
الدول النامية اإىل )تكوين كوادر و نقل تكنولوچـيا( واأ�شبحت هذه العبارات �شعارات للت�شويق فى 

هذه الدول مع مراعاة عدم حتقيق هذين الهدفني.
ودلت املمار�شة على عدم جدية »بكتل« فى تعيني خرباء على م�شتوى رفيع فى »اإنــبى« بغر�س 
وممار�شتنا  �شكوانا  تكرار  رغم  وذلك  االإنتاج,  جودة  و�شمان  الكوادر  وتدريب  التكنولوچـيا  نقل 

لل�شغوط. 

وكان مدير عام ال�شئون الهند�شية يقوم بدور ت�شويق موظفى »بكتل« وك�شابط ات�شال وال 
اأن يدير  اأن دوره  باأعمال فنية قال  القيام  الفنى ملروؤو�شيه, وكلما طلبنا منه  املعلم  ميار�س دور 

ويراأ�س املديرين الفنيني.

»بكتل« تتعامل مع نف�شها با�شم �شركتنا: ت�شللت »بكتل« اإىل بع�س املواقع الهامة, فعلى   5-

»بكتـــل«  مــن  العـــامـــليـــن  بعـــ�س  اأو  »بكتـــل«  العــــامـــلـــة  ال�شــــركات  بعـــ�س  الـمثــال عيــنـــت  �شـبـيــــل 
الإدارة م�شروعاتها.

وبداأ هوؤالء فى التعامل مع نظرائهم املديرين املعينني بـ »اإنـــبى« من »بكتل«, وقد حدث فى 
»اأ�شيوط« و»عجيبة« وكان خمططا اأن يحدث فى »برتوجت« و»الن�شر للبرتول«.

وورد ما يلى بن�شرة »بكتل« االإخبارية ملوظفيها:

فى  العليا  االإدارة  مراكز  و�شغلنا  امل�شرى  البرتول  قطاع  مع  التحمنا  1985م  عام  ))فى 
املوؤ�ش�شـة امل�شريـة الوطنيـة للبتـرول, وبعد ثالث تعاقدات متعاقبة مع �شركة »�شوكـو« فى خليج 
الزيت �شغلت »بكتل« دور مدير امل�شروع ل�شركة»اأ�شيوط لتكرير البرتول« وجهاز تر�شيد الطاقة 

وغريهم((

لقاءات القمة الإ�شفاء ال�شرعية: حتر�س �شركة »بكتل« كجزء من �شيا�شتها اأن تتقم�س   6-
�شخ�شية ال�شديق على امل�شتوى الوزارى و ذلك حتى تدخل القطاع من اأو�شع االأبواب, و ياأتى هذا 
من خالل زيارات كبار الروؤ�شاء لكبار امل�شئولني فى م�شر, و عمل حفالت ا�شتقبال ي�شعر منها 
املديرون واأ�شحاب القرار بقوة �شالتهم, وت�شتخدم هذه اللقاءات اأي�شاً الإبعاد ال�شركات املناف�شة 

االخرى باإيهامهم اأن »بكتل« لها و�شع �شيا�شى خا�س فى م�شر.

»مايلز  بوظيفة  �شبيهه  وهى  بولز«  »بيل  الوظيفة  هذه  ي�شغل   : االإقليمى  املندوب   7-
فى  وظيفته  �شرح  على  »بولز«  ويحر�س  ذلك,  كان  اأيام  الربيطانى  ال�شامى  املندوب  المب�شون« 

م�شر كما يلى:

»اأننى اأتبع رئي�س �شركة »بكتل« مبا�شرة ب�شان فران�شي�شكو وال اأتدخل فى االأعمال اجلارية اأو 
التنفيذية و لي�س ىل دور فى اأعمال املبيعات, ووظيفتى هنا التاأكد من ح�شن �شري االأمور ومراقبة 

اأداء اأجهزة »بكتل« التنفيذية فى م�شر والتاأكد من ح�شن االأداء«.

واأ�شاف اإىل هذا نائب رئي�س جمموعة »بكتل« الكربى »الدون ييت�س« :

اأن وظيفة »بولز« هى اأن يكون على عالقة باال�شم االأول مع م�شتوى القمة فى القطاعات 
املختلفة فى م�شر.

وبعد اأن خدعنا هذا التنظيم الدقيق لفرتة, تبني اأن »بولز« هو الرئي�س املحلى ل�شبكة »بكتل« 
واأغلى  باأعلى  واأنه يحتفظ  اأدواره وقدراته خمابراتيه  اأن  واأت�شح  يومياً,  ن�شاطها  يتابع  والذى 
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عن  بكتل(  ابنة  )زوج  يات�س«  »الدون  »بكتل«  جمموعة  رئي�س  لنائب  نية  بح�شن  عربنا   -
�شكوانا ظناً منا اأن هذا ت�شرف فردى واأخرياً اأدركنا اأنها �شيا�شة خمططة.

نـــُمى اإىل علمنا بطريق ال�شدفة اأن »بكتل« تناف�شنا فى �شركات قطاع االإنتاج امل�شرتك وتدعى 
فى نف�س الوقت اإنها تنفذ امل�شروعات باال�شرتاك مع »اإنـــبى« واأن »بكتل« تدير »اإنـــبى«.

اأعمال  اإليها من  ي�شند  فيما  االأ�شد  بن�شيب  دائما  لنف�شها  »بكتل« حتتفظ  اأن  ولقد لوحظ 
من خالل »اإنـــبى« , وتنفذ هذه االأعمال باخلارج ما اأمكن )م�شروع ت�شميمات �شمال اأبو قري -

خدمات البرتوكيماويات ودرا�شات م�شروعات ا�شتغالل الرثوة املعدنية - ودرا�شات جهاز تخطيط 
من  ميكننا  مبا  الفنى  العمل  فى  الفعلية  بامل�شاركة  لنا  ي�شمح  مل  احلاالت  جميع  فى  الطاقة(, 
النمو الفنى واكت�شاب اخلربة . وما ترك لنا كان دور اخلدمات االإدارية املحلية وحت�شيل الفواتري 

اخلا�شة بهم.
التنمية التكنولوچية: اأحجمت »بكتل« عن تنمية »اإنـــبى« تكنولوچـياً �شاأنها فى ذلك �شاأن   4-
�شائر ال�شركات االأخرى,  وهذا لي�س بغريب حيث اأنهم يعتربون »اإنـــبى« مناف�شاً لهم فى ال�شوق 
امل�شرى وال يعتربونها �شريكاً, على حد قول اأحدهم "اأن قيام �شركة »اإنـــبى« ومنوها فنياً يعجل 
بانح�شار دورنا" ورغم تاأكيدنا لهم اأننا نرغب فى عالقة م�شتقرة طويلة اإال اأن هذا التاأكيد مل 

يغري �شيئاً.
وفى ظل ظروف الك�شاد اجتهت بع�س ال�شركات اإىل خلق اأعمال من خالل ا�شتغالل حاجة 
الدول النامية اإىل )تكوين كوادر و نقل تكنولوچـيا( واأ�شبحت هذه العبارات �شعارات للت�شويق فى 

هذه الدول مع مراعاة عدم حتقيق هذين الهدفني.
ودلت املمار�شة على عدم جدية »بكتل« فى تعيني خرباء على م�شتوى رفيع فى »اإنــبى« بغر�س 
وممار�شتنا  �شكوانا  تكرار  رغم  وذلك  االإنتاج,  جودة  و�شمان  الكوادر  وتدريب  التكنولوچـيا  نقل 

لل�شغوط. 

وكان مدير عام ال�شئون الهند�شية يقوم بدور ت�شويق موظفى »بكتل« وك�شابط ات�شال وال 
اأن يدير  اأن دوره  باأعمال فنية قال  القيام  الفنى ملروؤو�شيه, وكلما طلبنا منه  املعلم  ميار�س دور 

ويراأ�س املديرين الفنيني.

»بكتل« تتعامل مع نف�شها با�شم �شركتنا: ت�شللت »بكتل« اإىل بع�س املواقع الهامة, فعلى   5-

»بكتـــل«  مــن  العـــامـــليـــن  بعـــ�س  اأو  »بكتـــل«  العــــامـــلـــة  ال�شــــركات  بعـــ�س  الـمثــال عيــنـــت  �شـبـيــــل 
الإدارة م�شروعاتها.

وبداأ هوؤالء فى التعامل مع نظرائهم املديرين املعينني بـ »اإنـــبى« من »بكتل«, وقد حدث فى 
»اأ�شيوط« و»عجيبة« وكان خمططا اأن يحدث فى »برتوجت« و»الن�شر للبرتول«.

وورد ما يلى بن�شرة »بكتل« االإخبارية ملوظفيها:

فى  العليا  االإدارة  مراكز  و�شغلنا  امل�شرى  البرتول  قطاع  مع  التحمنا  1985م  عام  ))فى 
املوؤ�ش�شـة امل�شريـة الوطنيـة للبتـرول, وبعد ثالث تعاقدات متعاقبة مع �شركة »�شوكـو« فى خليج 
الزيت �شغلت »بكتل« دور مدير امل�شروع ل�شركة»اأ�شيوط لتكرير البرتول« وجهاز تر�شيد الطاقة 

وغريهم((

لقاءات القمة الإ�شفاء ال�شرعية: حتر�س �شركة »بكتل« كجزء من �شيا�شتها اأن تتقم�س   6-
�شخ�شية ال�شديق على امل�شتوى الوزارى و ذلك حتى تدخل القطاع من اأو�شع االأبواب, و ياأتى هذا 
من خالل زيارات كبار الروؤ�شاء لكبار امل�شئولني فى م�شر, و عمل حفالت ا�شتقبال ي�شعر منها 
املديرون واأ�شحاب القرار بقوة �شالتهم, وت�شتخدم هذه اللقاءات اأي�شاً الإبعاد ال�شركات املناف�شة 

االخرى باإيهامهم اأن »بكتل« لها و�شع �شيا�شى خا�س فى م�شر.

»مايلز  بوظيفة  �شبيهه  وهى  بولز«  »بيل  الوظيفة  هذه  ي�شغل   : االإقليمى  املندوب   7-
فى  وظيفته  �شرح  على  »بولز«  ويحر�س  ذلك,  كان  اأيام  الربيطانى  ال�شامى  املندوب  المب�شون« 

م�شر كما يلى:

»اأننى اأتبع رئي�س �شركة »بكتل« مبا�شرة ب�شان فران�شي�شكو وال اأتدخل فى االأعمال اجلارية اأو 
التنفيذية و لي�س ىل دور فى اأعمال املبيعات, ووظيفتى هنا التاأكد من ح�شن �شري االأمور ومراقبة 

اأداء اأجهزة »بكتل« التنفيذية فى م�شر والتاأكد من ح�شن االأداء«.

واأ�شاف اإىل هذا نائب رئي�س جمموعة »بكتل« الكربى »الدون ييت�س« :

اأن وظيفة »بولز« هى اأن يكون على عالقة باال�شم االأول مع م�شتوى القمة فى القطاعات 
املختلفة فى م�شر.

وبعد اأن خدعنا هذا التنظيم الدقيق لفرتة, تبني اأن »بولز« هو الرئي�س املحلى ل�شبكة »بكتل« 
واأغلى  باأعلى  واأنه يحتفظ  اأدواره وقدراته خمابراتيه  اأن  واأت�شح  يومياً,  ن�شاطها  يتابع  والذى 
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مظهر حتى ي�شتطيع اأن ميار�س دور خماطبة م�شتوى القمة فقط دون الهبوط اإىل امل�شتويات 
االأقل.

الحظنا اأن كل من اأمت مهمته لدينا مت اال�شتغناء عنه, ومل يعد اإىل عمله االأ�شلى ب�شركته. 
ولعل الو�شع املتدهور لل�شركة كان اأحد اأ�شباب اتباع �شيا�شة ت�شدير االأزمات, وخلق جٍو من التوتر 

الدائم, وال�شغط لتعيني اأكرب عدد من االأجانب فى م�شر. 

التعاقد املبا�سر مع ذوى الـخربة

جلاأت اإىل عمل حملة لتوظيف كوادر متخ�ش�شة من الواليات املتحدة, و�شاعد على هذا اأن 
ال�شركات الهند�شية هناك حتتفظ بعدد العاملني الالزم حلجم االأعمال اجلارية واملتوقعة فقط, 
ال�شركة.  املالية فى خ�شائر فى ميزانية  اأعباوؤهم  تت�شبب  املطلوبة حتى ال  العمالة غري  وتوفر 
فكانت فرتات هبوط حجم االأعمال بال�شركات الكربى بالواليات املتحدة هى االأن�شب حلمالت 

التوظيف.

واأعطى  »بكتل«  �شركة  مع  توازن  خلق  على  وتوظيفهم  اختيارهم  ا�شتطعنا  من  �شاعد  وقد 
»اإنبى« قدراً من اال�شتقاللية وال�شيادة, ف�شاًل عن دعم ا�شتكمال م�شرية النمو الفنى وفى حجم 

االأعمال.

و�شيكاغو  اأجنلو�س  ولو�س  بهيو�شنت  بال�شحف  باإعالنات  �شخ�شياً  احلملة  هذه  توليت 
ونيوجر�شى. واأ�شفرت عن تعيني العدد املطلوب الأن�شطة اإدارة امل�شروعات واالإ�شراف على تنفيذ 
الرتكيبات والتوريدات وت�شميم العمليات, وكان اأهمهم »دون رولينج« الذى مالأ فراغاً هاماً فى 

جمال اإدارة امل�شروعات وتوىل اإدارة بع�شها.

الهند�شية  »رانديل«  �شركة  كانوا ميلكون  اأحد ثالثة  الأنه  بهيو�شنت  »رولينج« معروفا  كان 
واملتخ�ش�شة فى ت�شميم م�شروعات الغازات, وقد باع هوؤالء ال�شركة اإىل »الم�س«.

كذلك جنحت فى اختيار وتعيني »بوب هوبر« بالتعاقد املبا�شر خالل مقابلة معه بهيو�شنت 
اإدارة التحكم بال�شركة وهى من االأن�شطة الهامة والتى حدث فيها تطور  ليتوىل وظيفة مدير 
املوقع  »بوب هوبر« فى هذا  واإ�شتمر  املجال.  املتخ�ش�شني فى هذا  تكنولوجى كبري وطلب على 
ل�شنوات وكان له دور هام فى تعليم ال�شباب واالإ�شراف الفنى على العمل والتاأكد من جودة املنتج 

الهند�شى. هذا باالإ�شافة اإىل خرباء اآخرين.
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مظهر حتى ي�شتطيع اأن ميار�س دور خماطبة م�شتوى القمة فقط دون الهبوط اإىل امل�شتويات 
االأقل.

الحظنا اأن كل من اأمت مهمته لدينا مت اال�شتغناء عنه, ومل يعد اإىل عمله االأ�شلى ب�شركته. 
ولعل الو�شع املتدهور لل�شركة كان اأحد اأ�شباب اتباع �شيا�شة ت�شدير االأزمات, وخلق جٍو من التوتر 

الدائم, وال�شغط لتعيني اأكرب عدد من االأجانب فى م�شر. 

التعاقد املبا�سر مع ذوى الـخربة

جلاأت اإىل عمل حملة لتوظيف كوادر متخ�ش�شة من الواليات املتحدة, و�شاعد على هذا اأن 
ال�شركات الهند�شية هناك حتتفظ بعدد العاملني الالزم حلجم االأعمال اجلارية واملتوقعة فقط, 
ال�شركة.  املالية فى خ�شائر فى ميزانية  اأعباوؤهم  تت�شبب  املطلوبة حتى ال  العمالة غري  وتوفر 
فكانت فرتات هبوط حجم االأعمال بال�شركات الكربى بالواليات املتحدة هى االأن�شب حلمالت 

التوظيف.

واأعطى  »بكتل«  �شركة  مع  توازن  خلق  على  وتوظيفهم  اختيارهم  ا�شتطعنا  من  �شاعد  وقد 
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فل�سفة الإدارة

ال�شرقى،  امل�شرى  الإن�شان  الأبوى الذى يتفق مع تركيب  الأ�شلوب  الإدارة  اخرتنا لفل�شفة 
العاملني  عطاء  وم�شتوى  العاملني  وجهد  عقول  على  يعتمد  ن�شاط  طبيعة  مع  اأي�شاً  ويتفق 
وقدراتهم. وقد عزز هذا الأ�شلوب روح النتماء حيث اهتمت ال�شركة بتكوين الفرد علمياً وعائلياً 
وتوفري قدر هام من تاأمني متطلباته املعي�شية مثل توفري امل�شكن و�شراء ال�شيارة والرعاية الطبية 
والتاأمني وتوفري و�شائل النتقال اجلماعية ومكان متميز للعمل وم�شايف للعاملني واأ�شرهم، 

بالإ�شافة اإىل ربط احلوافز بالأداء ومدة اخلدمة.

جمتمعات  فى  ن�شاأ  الذى  امل�شرى  الإن�شان  طبيعة  مع  تتفق  الفل�شفة  هذه  اأن  الواقع  وفى 
لها تراث دينى وقبلى وعائلى متوارث. وهو تراث يجب احلفاظ عليه لأنه يكر�س النتماء اإىل 
اجلماعة  حتت�شنه  عندما  عنده  ما  اأح�شن  ويبذل  بالأمان  ي�شعر  فالإن�شان  والوطن،  اجلماعة 

الكربى �شواء كانت �شركة اأو قطاع اأو الوطن.

هذا  ا�شتمرار  على  واحلر�س  بالذات  الإعتزاز  يولد  وناجحة  راقية  جماعة  اإىل  والنتماء 
النجاح والقوة والرقى الذى ينعك�س على اأع�شائها، وفى اعتقادى اأن هدم هذه املفاهيم حتت اأى 

اإدعاء اأو م�شمى هو هدم ل�شعب ووطن.
ال�شركة  والتفانى فى خدمة  على اجلماعة  واحلر�س  بالإنتماء  الإعتزاز  ولقد وجدت هذا 
وا�شحاً فى ال�شركات اليابانية، بل وجدت لديهم نوعاً من التكافل حيث يحمل الأقوياء الأع�شاء 

الأ�شعف فى اإطار ت�شامن الفريق واملحبة والإن�شانية، وهو غري وارد فى ال�شركات الأمريكية.

فانخراط واإندماج الفرد فى فريق عمل كع�شو نا�شط ومنتج مكمل هو اأحد اأهم اأ�شباب النجاح 
فى ال�شناعة. وتعترب فردية امل�شرى اأحد معوقات التقدم. ويعانى املجتمع امل�شرى وغريه من 
الـمجتمعـــات ال�شبيـــــهـــة من عـــدم قـــدرة الفـــرد على حتقيـــق ذاتـــه مــن خــــالل جنـــاح اجلــمـــاعــة  
ا كان، فال�شركات الهند�شية العاملية هى جمتمعات من مئات  اأو ال�شركة اأو امل�شروع اأو فريق العمل اأيًّ
املتخ�ش�شني فى �شتى املجالت يعملون داخل منظومات لها قيادات تراأ�شها قيادات اأخرى. ومدير 
امل�شروع م�شئول عن الإجناز وحتقيق الهدف اأما املدير الفنى والهند�شى فكل منهما م�شئول عن 
م�شتوى جودة الأداء وكفايته، ويحكم الأداء فى خمتلف الأعمال تخ�شي�س �شاعات عمل ت�شب 
فى موازنة امل�شروع و�شاعات العمل هى اأموال وجتاوزها يعنى ق�شوراً فى الأداء وي�شبب خ�شارة 

لل�شركة اأو امل�شروع.

الهند�شى هو ت�شميمات كاملة لوحدات برتولية ) غازات، تكرير، من�شات بحرية،  واملنتج 
اإىل  توؤدى  قد  الت�شميم  اأخطاء  لأن  خطاأ  اأى  حتتمل  ل  اأعمال  جميعها  اإلخ(  وتوزيع...  نقل، 
انفجارات اأو حرائق اأو انهيارات وخ�شائر ب�شرية ومادية ج�شيمة. ويتحمل رئي�س ال�شركة فى هذه 
اأمام النيابة العامة ف�شاًل عن انهيار �شمعة ال�شركة مبا  احلالة امل�شئولية اجلنائية والقانونية 
يق�شى على م�شتقبلها كمقاول يعتمد فى دخله على ما ي�شتطيع احل�شول عليه من م�شروعات 
من ال�شركات العاملة، ونظراً ل�شعوبة وج�شامة هذه املخاطر فاإن الدول النامية تف�شل األ تدخل 

فى هذا املجال واأن ترتكه لل�شركات الهند�شية العاملية املعروفة بالدول ال�شناعية املتقدمة.

التنظيم ال�سجرى:

مل نتبع التنظيمات وامل�شميات ال�شائدة فى ال�شركات العاملة اأو �شركات القطاع العام لأنها 
غري منا�شبة لنا، واأبقينا على التنظيم ال�شائد فى ال�شركات الهند�شية العاملية، وهو تنظيم اأفقى 
يخ�شع الرائد الهند�شى الذى يقود جمموعة من املهند�شني الإخ�شائني لإ�شراف فنى من مديره 
الإنتاج  كم  عن  امل�شروع  مدير  مل�شاءلة  يخ�شع  كما  الهند�شى  الإنتاج  �شحة  عن  امل�شئول  املبا�شر 

وتوقيتاته و�شاعات العمل املن�شرفة.

النخراط فى منظومة العمل الفريقى:
ع�شرية،  هند�شية  �شركة  فى  حيوى  فهو  عموماً  ال�شناعة  فى  هاماً  الفريق  بناء  كان  اإذا 
وانخراط الإن�شان فى فريق عمل يخ�شع ل�شوابط حمددة ويحتاج اإىل تربية. والعملية الرتبوية 

مطلوبة اأي�شاً فى الدول ال�شناعية، اإل اأنها اأ�شعب فى املجتمع امل�شرى.
فى  امل�شروع  فريق  جناح  اأن  حددنا  اجلماعة  فى  الفرد  وندمج  الرتبية،  هذه  نحقق  ولكى 
حتقيق اأهداف امل�شروع يوؤدى اإىل توزيع جزء من اأرباح ال�شركة فى هذا امل�شروع كمكافاآت على من 

�شاركوا فيه طبقاً ل�شاعات العمل املن�شرفه وم�شتوى الأداء.
ال�شركة  حققت  اإذا  فقط  ت�شرف  الأ�شا�شى  املرتب  من  كن�شبة  للحوافز  نظاماً  وا�شتحدثنا 
اأرباحاً فى اأى �شهر. بداأت هذه الن�شبة بـ ٪25 من املرتب وزادت فيما بعد. ونظراً لرتفاع مرتبات 
العاملني التعاقدية فقد كان هذا احلافز دافعاً للعاملني لالندماج فى العمل اجلماعى، اإ�شافة 

اإىل ذلك ا�شتحدثنا نظام احلافز ال�شهرى املتغري طبقاً للتقييم ال�شهرى واإنتاجية واأداء الفرد.

65 64



عبور الفجوة التكنولوچية عبور الفجوة التكنولوچية
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جانب  وهو  والتكنولوچية،  الوطنية  ور�شالتها  ال�شركة  باأهداف  بالتوعية  اهتممنا  كذلك 
معنوى هام �شاعد على تعميق روح العطاء والبذل والعتزاز والإنتماء.

نظام تقييم الأداء
تقييم  من  ميكن  والذى  املتحدة  بالوليات  »برون«  �شركة  فى  املطبق  النظام  نف�س  طبقنا 
م�شتوى الفرد بدقة رقمية طبقاً ملعايري حمددة ل تخ�شع لعتبارات �شخ�شية اأو غري مو�شوعية. 

وي�شمح هذا النظام اأي�شاً باأن ينبه الرئي�س اإىل ا�شتحقاق اأى فرد من فريق العمل للرتقية.

جوائز الأداء املثالى
ا�شتحدثنا جائزة الأداء املثاىل التى متنح �شنوياً لواحد فقط ممن متيزوا بجالء فى الإ�شهام، 

بناءاً على ن�شاط ال�شركة و طبقاً ملعايري و�شعت لذلك.

الن�سرة الإخبارية
ا�شتحدثنا ن�شرة اإنــــبى الإخبارية، وهى ن�شرة �شهرية تعر�س ن�شاط ال�شركة واأخبارها وعر�س 
لبع�س اأخبار العاملني بها خالل ال�شهر. وكان لهذه الن�شرة الإعالمية توزيع وا�شًعٌ داخل م�شر 
وخارجها، نتيجة لنجاح الفكرة اأن اأخذت بها تباعاً �شركات قطاع البرتول، وتعترب بجانب دورها 

الإعالمى �شجاًل لإجنازات ال�شركة.

بناء الإن�سان: ال�ستثمار فى امل�ستقبل
كان اأحد اأهم اأ�شباب النجاح هو التدقيق فى اختيار ال�شفوة من ال�شباب، فال�شتثمار فى بناء 
الإن�شان هو اأف�شل ما ميكن تاأديته مل�شر. وهو ا�شتثمار فى امل�شتقبل وبناء اأمة وهو مكلف، وقد 
ا�شتفادت منه الدول العربية التى ا�شتعانت بكوادر ال�شركة ذات اخلربات، رمبا على ح�شاب ال�شركة 

الأم نف�شها.
ورغم اأهمية هذا ال�شتثمار اإل اأنه يجب اأن يكون له جدوى اقت�شادية اأي�شاً.

والتكوين،  الجتماعية  الرعاية  برامج  من  ال�شتفادة  يتيح  بال�شركة  الرتباط  فاإن  ولهذا 
وترك العمل يت�شبب فى خ�شارة م�شتقبلية، و�شداد غرامات مالية نظري تكلفة التكوين والتدريب 

فى اخلارج.

ال�سفر للخارج 
من  م�شروع  على  غالباً  اخلربة  واكت�شاب  للتكوين  هامة  فر�شة  للخارج  ال�شفر  من  جعلنا 
ع�شرة  ملدة  املتحدة  الوليات  اإىل  ال�شالم  منح  برامج  على  البع�س  �شافر  اجلارية.  امل�شروعات 
�شهور، ن�شفها درا�شة فى اإحدى اجلامعات املتميزة، والباقى للتدريب باإحدى ال�شركات الهند�شية 

الأمريكية.
وكان ال�شفر لأوروبـا والوليات املتحدة للعمل على م�شروعات ال�شركة اأي�شاً فر�شة لتكوين 
مدخرات من بدل ال�شفر، تكون حافز اً على عدم ال�شعى للعمل باخلارج. واأحياناً كانت متتد مهمة 

العمل فى هذه ال�شفريات اإىل عدة �شهور.

برنامج بناء ال�سركة وتنميتها
هذه  راأ�س  على  ياأتى  اإجتيازها،  فى  جنحوا  هامة  حتديات  ال�شركة  قيادات  اأمام  و�شعنا 
من  راأ�شياً  الن�شاط  اأوجه  بتو�شع  وكان  وراأ�شياً،  اأفقياً  تكنولوجياً  ال�شركة  تنمية   : التحديات 
ت�شميمات هند�شية فقط اإىل تنفيذ م�شروعات ت�شليم مفتاح، مما تطلب اإن�شاء اإدارات لالإ�شراف 
على التنفيذ والرتكيبات وكذلك التوريدات �شاملة ال�شراء واملتابعة والت�شهيل والتفتي�س والنقل 

البحرى والداخلى، وكذلك متويل امل�شروعات والتعاقد بال�شعر ال�شامل.
وكذلك تنمية الن�شاط اأفقياً باكت�شاب القدرة على ت�شميم م�شروعات اإنتاج البرتول وعمليات 

الغازات واملن�شات البحرية والبرتوكيماويات.
من  احتياجاتنا  �شراء  فى  ا�شتخدمت  الأعمال  نتائج  فائ�س  من  احتياطيات  بتكوين  قمنا 
الو�شائل  باأحدث  الن�شاط  املبنى احلاىل املجهز ملمار�شة  الكمبيوتر وبناء  العمل ك�شبكات  و�شائل 

العاملية.
كما قمنا بتنمية راأ�س مال ال�شركة التقنى من اأ�شول هند�شية غري متاحة وغري من�شورة، 
مبا يلبى احتياجات ممار�شة الن�شاط وتو�شعاته، وكان هذا من اأهم واأ�شعب التحديات. وحافظنا 
العاملية  ال�شركات  باأ�شلوب ال�شرتاك مع  التكنولوچـية  املعرفة  اكت�شاب  على قنوات حية لتغذية 
ال�شركات  مع  العمل  من  املعرفة  باكت�شاب  اأو  مب�شر  برتولية  م�شروعات  وتنفيذ  ت�شميم  على 
هذه  باإنتـــاج  اأو  روت(  اآند  )بـراون  بال�شركـــة  م�شـــاركـات  فى  بالـدخــول  اأو  العالـمية  البرتولية 

الربامج والأ�شــــول ذاتياً.
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واجبات القيادة

لعل من اأهم واجبات القيادة حتديد ر�شالة ال�شركة واأهدافها.

فكانت الر�شالة اأننا �شركة وطنية تعمل فى جمال التنمية التكنولوچية خلدمة م�شر وقطاع 
البرتول.

الأ�شول  بذات  عاملية  هند�شية  �شركة  لت�شبح  وراأ�شياً  اأفقياً  النمو  فى  فكانت  الأهداف  اأما 
هذه  ولتحقيق  م�شر.  وخارج  داخل  املناف�س  املنتج  ذات  وتنتج  العمل  وو�شائل  والكوادر  التقنية 
املعروفة،  الأمريكية  ال�شركات  به  تعمل  الذى  العمل  اأ�شلوب  بذات  ال�شركة  عملت  الأهداف 
وتتفاعل مع املجتمع الدوىل املتقدم من منطلق امل�شالح امل�شرتكة مبنطق اأننا منلك �شوقاً هاماً 
»اإنـبى«  العاملية الراغبة فى دخوله ال�شرتاك مع  ال�شركات  للم�شروعات بقطاع البرتول، وعلى 
- ال�شركة الوطنية - فى عمل م�شرتك وهذا الفكر العقالنى الب�شيط هو مفتاح احل�شول على 
وهو  الوطنية،  الذاتية  التكنولوچـية  القدرات  وتنمية  امل�شرية  ال�شناعة  وتطوير  التكنولوچيا 

مو�شوع هام يجب اأن يدخل فى ا�شرتاتيچيات الدولة و�شيا�شتها.

التكنولوچيا

نتائج  �شاأن  �شاأنها  متاحة  غري  والكيماوية  البرتولية  ال�شناعات  ت�شميم  هند�شة  اأ�شرار   
ومعظمها  العاملية،  املتخ�ش�شة  ال�شركات  من  جداً  قليل  عدد  بها  ويحتفظ  ال�شناعية،  البحوث 
�شركات اأمريكية اأو اأمريكية الأ�شل. ومن هنا كان التحدى الأكرب وهو امتالك وحتديث ر�شيد 
به  تعلمت  الذى  الأ�شلوب  نف�س  واتبعنا  ت�شرتى.  ول  تباع  ل  التى  التكنولوچـيا  هذه  من  جيد 

ال�شركات الهند�شية الأوروبية واليابانية.

الآليـات

1. املراقبة واملتابعة :

�شرورياً  كان  حمدودة،  كوادرها  وخربة  التخ�ش�س  مبجال  العهد  حديثة  ال�شركة  كانت  ملا 
تنفيذ  فى  تاأخري  اأو  اأخطاء  حدوث  لتفادى  قرب  عن  الأعمال  وتنفيذ  الأداء  ومراقبة  متابعة 
امل�شروعات  مراقبة  اإدارة  خالل  من  بذلك  ال�شركة  عمل  نظام  وي�شمح  العمالء.  مع  التعاقدات 

الفعلية مقارنة  والتكلفة  التعاقدى  الزمنى  بالربنامج  الأعمال مقارنة  تقدم  دورياً  تتابع  التى 
باملخططة.

كان على الع�شو املنتدب اأن يدير ال�شركة فنياً واإدارياً لتدارك اخلطاأ وت�شحيحه قبل ت�شربه 
اأو ا�شتفحاله ولت�شويب م�شار امل�شروعات اجلارية وتدارك اأى تاأخري قبل اأن يكون ذلك م�شتحياًل، 
الإدارة هنا كانت تطبيقاً لنظام توكيد اجلودة وكفاية الأداء، اأى اأن مديرى الإدارات وامل�شروعات 
تراقب  ال�شركة  رئا�شة  اأن  مالحظة  مع  م�شئولياتهم  ملبا�شرة  وال�شلطات  ال�شالحيات  كل  لهم 
اأجهزة  تقارير  اأو من خالل  ي�شدرونها،  التى  والفنية  العادية  التقارير  �شواء من خالل  الأداء، 
الرقابة الداخلية املالية والفنية، اأو من خالل الإطالع على �شور املرا�شالت املتبادلة مع العمالء 
وهم اأ�شحاب امل�شروعات. وملا كان من امل�شتحيل على رئي�س ال�شركة اأن يطلع على هذ الكم الهائل 
من الأوراق واملعلومات فقد ا�شتحدثنا وحدة فنية تتبع رئي�س ال�شركة مبا�شرة على م�شتوى جيد 
يكون عملها قراءة ودرا�شة ومتابعة جميع هذه الأوراق وعر�س ملخ�س دقيق على رئا�شة ال�شركة 
يومياً فى اجتماع ال�شباح اليومى. اكت�شب اأع�شاء هذه الوحدة خربات فريدة من واقع درا�شة كل 

.Staff Operations ما يرد لهم ونقده وحتليله - واأ�شمينا هذه الوحدة
و»اأ�شامة  عيد«  و»فخرى  مر�شى«  »�شامى  املهند�شني  من  نخبة  الفنى  املكتب  هذا  و�شم 
هامة  مراكز  لتوىل  هوؤلء  اأهلت  ممتازة  مدر�شة  كانت  واآخرين،  ال�شعيد«  و»اإمام  كمال« 
جمل�س كرئي�س  ال�شركة  رئا�شة  عيد«  »فخرى  املهند�س  الآن  ويتوىل  البرتول.  قطاع   فى 

على  بالتعاقد  الطريق  على  هامة  عالمة  يحقق  اأن  وا�شتطاع  املنتدب.  والع�شو  الإدارة 
مفتاح.  ت�شليم  بع�شها  وڤـنزويال  ال�شعودية  العربية  باململكة  هامة  برتولية   م�شروعات 
امل�شروع مدير  فيه  يعر�س  م�شروع،  لكل  �شهرية  اجتماعات  نعقد  كنا  التوازى   وعلى 
واأ�شلوبه  التقنية  التنفيذ  وم�شاكل  ال�شهر  خالل  تقدم  من  فيه  حدث  وما  العمل  موقف 
واملهند�س املتخ�ش�شة  الفنية  القيادات  الجتماعات  هذه  ويح�شر  حللها.   وخططه 
املعني من قبل اإدارة مراقبة امل�شروعات. وتكون هذه الفر�شة للتدخل للت�شويب والتعرف على 

الأداء اأو تغيري مدير امل�شروع اإذا تبني اأنه لن يكون قادراً على حتقيق الهدف التعاقدى.
ويعر�س مدير الإدارة على رئا�شة ال�شركة فى اجتماعات خا�شة ما حتقق فى بناء وتنمية 
اإدارته فنياً، �شواء بتاأليف برامج كمبيوتر اأو �شرائها اأو ببناء وتكوين كوادر فنية عالية امل�شتوى اأو 

بتو�شيع دائرة الن�شاط، وكانت هذه التقارير من معايري قيا�س اأداء املديرين ومكافاآتهم.
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واجبات القيادة

لعل من اأهم واجبات القيادة حتديد ر�شالة ال�شركة واأهدافها.

فكانت الر�شالة اأننا �شركة وطنية تعمل فى جمال التنمية التكنولوچية خلدمة م�شر وقطاع 
البرتول.

الأ�شول  بذات  عاملية  هند�شية  �شركة  لت�شبح  وراأ�شياً  اأفقياً  النمو  فى  فكانت  الأهداف  اأما 
هذه  ولتحقيق  م�شر.  وخارج  داخل  املناف�س  املنتج  ذات  وتنتج  العمل  وو�شائل  والكوادر  التقنية 
املعروفة،  الأمريكية  ال�شركات  به  تعمل  الذى  العمل  اأ�شلوب  بذات  ال�شركة  عملت  الأهداف 
وتتفاعل مع املجتمع الدوىل املتقدم من منطلق امل�شالح امل�شرتكة مبنطق اأننا منلك �شوقاً هاماً 
»اإنـبى«  العاملية الراغبة فى دخوله ال�شرتاك مع  ال�شركات  للم�شروعات بقطاع البرتول، وعلى 
- ال�شركة الوطنية - فى عمل م�شرتك وهذا الفكر العقالنى الب�شيط هو مفتاح احل�شول على 
وهو  الوطنية،  الذاتية  التكنولوچـية  القدرات  وتنمية  امل�شرية  ال�شناعة  وتطوير  التكنولوچيا 

مو�شوع هام يجب اأن يدخل فى ا�شرتاتيچيات الدولة و�شيا�شتها.

التكنولوچيا

نتائج  �شاأن  �شاأنها  متاحة  غري  والكيماوية  البرتولية  ال�شناعات  ت�شميم  هند�شة  اأ�شرار   
ومعظمها  العاملية،  املتخ�ش�شة  ال�شركات  من  جداً  قليل  عدد  بها  ويحتفظ  ال�شناعية،  البحوث 
�شركات اأمريكية اأو اأمريكية الأ�شل. ومن هنا كان التحدى الأكرب وهو امتالك وحتديث ر�شيد 
به  تعلمت  الذى  الأ�شلوب  نف�س  واتبعنا  ت�شرتى.  ول  تباع  ل  التى  التكنولوچـيا  هذه  من  جيد 

ال�شركات الهند�شية الأوروبية واليابانية.

الآليـات

1. املراقبة واملتابعة :

�شرورياً  كان  حمدودة،  كوادرها  وخربة  التخ�ش�س  مبجال  العهد  حديثة  ال�شركة  كانت  ملا 
تنفيذ  فى  تاأخري  اأو  اأخطاء  حدوث  لتفادى  قرب  عن  الأعمال  وتنفيذ  الأداء  ومراقبة  متابعة 
امل�شروعات  مراقبة  اإدارة  خالل  من  بذلك  ال�شركة  عمل  نظام  وي�شمح  العمالء.  مع  التعاقدات 

الفعلية مقارنة  والتكلفة  التعاقدى  الزمنى  بالربنامج  الأعمال مقارنة  تقدم  دورياً  تتابع  التى 
باملخططة.

كان على الع�شو املنتدب اأن يدير ال�شركة فنياً واإدارياً لتدارك اخلطاأ وت�شحيحه قبل ت�شربه 
اأو ا�شتفحاله ولت�شويب م�شار امل�شروعات اجلارية وتدارك اأى تاأخري قبل اأن يكون ذلك م�شتحياًل، 
الإدارة هنا كانت تطبيقاً لنظام توكيد اجلودة وكفاية الأداء، اأى اأن مديرى الإدارات وامل�شروعات 
تراقب  ال�شركة  رئا�شة  اأن  مالحظة  مع  م�شئولياتهم  ملبا�شرة  وال�شلطات  ال�شالحيات  كل  لهم 
اأجهزة  تقارير  اأو من خالل  ي�شدرونها،  التى  والفنية  العادية  التقارير  �شواء من خالل  الأداء، 
الرقابة الداخلية املالية والفنية، اأو من خالل الإطالع على �شور املرا�شالت املتبادلة مع العمالء 
وهم اأ�شحاب امل�شروعات. وملا كان من امل�شتحيل على رئي�س ال�شركة اأن يطلع على هذ الكم الهائل 
من الأوراق واملعلومات فقد ا�شتحدثنا وحدة فنية تتبع رئي�س ال�شركة مبا�شرة على م�شتوى جيد 
يكون عملها قراءة ودرا�شة ومتابعة جميع هذه الأوراق وعر�س ملخ�س دقيق على رئا�شة ال�شركة 
يومياً فى اجتماع ال�شباح اليومى. اكت�شب اأع�شاء هذه الوحدة خربات فريدة من واقع درا�شة كل 

.Staff Operations ما يرد لهم ونقده وحتليله - واأ�شمينا هذه الوحدة
و»اأ�شامة  عيد«  و»فخرى  مر�شى«  »�شامى  املهند�شني  من  نخبة  الفنى  املكتب  هذا  و�شم 
هامة  مراكز  لتوىل  هوؤلء  اأهلت  ممتازة  مدر�شة  كانت  واآخرين،  ال�شعيد«  و»اإمام  كمال« 
جمل�س كرئي�س  ال�شركة  رئا�شة  عيد«  »فخرى  املهند�س  الآن  ويتوىل  البرتول.  قطاع   فى 

على  بالتعاقد  الطريق  على  هامة  عالمة  يحقق  اأن  وا�شتطاع  املنتدب.  والع�شو  الإدارة 
مفتاح.  ت�شليم  بع�شها  وڤـنزويال  ال�شعودية  العربية  باململكة  هامة  برتولية   م�شروعات 
امل�شروع مدير  فيه  يعر�س  م�شروع،  لكل  �شهرية  اجتماعات  نعقد  كنا  التوازى   وعلى 
واأ�شلوبه  التقنية  التنفيذ  وم�شاكل  ال�شهر  خالل  تقدم  من  فيه  حدث  وما  العمل  موقف 
واملهند�س املتخ�ش�شة  الفنية  القيادات  الجتماعات  هذه  ويح�شر  حللها.   وخططه 
املعني من قبل اإدارة مراقبة امل�شروعات. وتكون هذه الفر�شة للتدخل للت�شويب والتعرف على 

الأداء اأو تغيري مدير امل�شروع اإذا تبني اأنه لن يكون قادراً على حتقيق الهدف التعاقدى.
ويعر�س مدير الإدارة على رئا�شة ال�شركة فى اجتماعات خا�شة ما حتقق فى بناء وتنمية 
اإدارته فنياً، �شواء بتاأليف برامج كمبيوتر اأو �شرائها اأو ببناء وتكوين كوادر فنية عالية امل�شتوى اأو 

بتو�شيع دائرة الن�شاط، وكانت هذه التقارير من معايري قيا�س اأداء املديرين ومكافاآتهم.
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2. الإختيار:

ملا كانت ال�شركة تعتمد على العن�شر الب�شرى فى مزاولة ن�شاطها، فاإن هذا العن�شر هو راأ�س 
املال احلقيقى لل�شركة، وملا كانت اإدارة ال�شركة �شت�شتثمر املال والوقت واجلهد فى بناء الإن�شان 
اأن نختار النبهاء والواعدين  اإىل م�شتوى نظريه فى ال�شركات العاملية، كان علينا  اأن ي�شل  اإىل 
ال�شخ�شية  البحث فى اجلوانب  النتقاء هامة ودقيقة و�شملت  �شباب م�شر. وكانت عملية  من 
فى  املثيلة  ال�شركات  فى  املتبع  للنظام  طبقاً  العام  واملظهر  الذكاء  ودرجة  والن�شاأة  والطموحات 

الغرب.

3. البناء املوؤ�س�سى و الحتياج اإلى اأهل املعرفة:

واملتخ�ش�شون،  التى ميلكها اخلرباء  املعرفة  كلها عنا�شر  والعلم  والتكنولوچيا  اإن اخلربة 
كل فى جماله. اخلبري املعار من �شركة كربى ي�شتطيع الرجوع اإىل �شركته لكى متده باملعلومات 

التى يحتاجها، اأما اخلبري املتعاقد مبا�شرة فيعتمد اأ�شا�شاً على خربته و معلوماته.

واخلرباء املمتازون الذين وفقنا فى تعيينهم كانوا مك�شباً كبرياً لل�شركة ولعبوا دوراً هاماً فى 
تعليم مهند�شينا ال�شباب ومراجعة نتائج الأعمال لتحقيق اجلودة وامل�شتوى وفى تطوير النظم.

بع�شهم تعاقدنا معه بالتعاقد املبا�شر و اآخرون كانوا ممن اأعريوا من ال�شركات التى تعاقدنا 
وممن  امل�شتوى  دون  الأجنبية  ال�شركات  قبل  من  املر�شحون  كان  الأحيان  من  كثري  وفى  معها، 

ترغب �شركاتهم فى التخل�س منهم اأو اإنهاء تعاقداتهم.

جمع  على  كالقدرة  �شيا�شية  �شفات  من  لهم  ملا  �شركاتهم  اختارتهم  ممن  بع�شهم  وكان 
والتنفيذ  التعاقد  لأ�شلوب  املالكة  ال�شركة  واجتاهات  البرتول  قطاع  م�شروعات  عن  املعلومات 
وال�شركات املناف�شة املتقدمة، اأو جمع معلومات وكتابة تقارير عن �شخ�شيات تنفيذية اأو قيادية 

بقطاع البرتول امل�شرى.

ولذلك جلاأنا اإىل توظيف الأجانب بالتعاقد املبا�شر مع تعذر احل�شول على احتياج ال�شركة 
من اخلرباء الأجانب من ال�شركات الهند�شية العاملية.  كان لنا مكتب ات�شال مبدينة هيو�شنت 
الكربى،  الأمريكية  الهند�شية  ال�شركات  من  قريب  ا�شرتاتيـچـى  موقع  فى  جالرييا  مبنطقة 
توريد  عرو�س  على  احل�شول  فى  املكتب  هذا  اأفادنا  وقد  املعدات.  ت�شنيع  �شركات  من  وقريب 

اأرخ�س من الأ�شعار الواردة فى عرو�س ال�شركات لبالد ال�شرق الأو�شط، اإ�شافة  معدات باأ�شعار 
اإىل عدم طلب خطابات اعتماد.

وحمل هذا املكتب ا�شم »اإنــــبى - الوليات املتحدة« وتناوب على اإدارته عدد من مهند�شينا ومن 
بينهم املهند�س »�شامى حرك«. ون�شرنا اإعالنات طلب توظيف للخرباء الذين حتتاجهم ال�شركة 
فى هيو�شنت تك�شا�س )عا�شمة البرتول( و�شيكاجو )عا�شمة الو�شط( ولو�س اأجنلو�س بالغرب ونيو 
جري�شى ونيويورك بال�شرق، و�شادفت فرتة ن�شر الإعالنات ك�شاد اقت�شادى بالوليات املتحدة ، 
فو�شل اإلينا ما يزيد على 1500 طلب )�شابقة خربة( ومل يتمكن »�شامى حرك« من فرز  وت�شنيف 
هذا العدد الكبري من الطلبات، �شافرت اإىل الوليات املتحدة م�شطحباً معى »دان لوكوود« )نائب 
اأن يح�شر مل�شر  املتقاعد( والذى كنا تعاقدنا معه كا�شت�شارى لل�شركة على   رئي�س �شركة برون 
عطاء  »لإنبى«  خاللها  يعطى  وكان  بزوجته،  م�شحوبا  ال�شتاء  ف�شل  فى  عام  كل  �شهور  ثالثة 
ثميناً ومتميزاً فى اإعداد وتربية املهند�شني ال�شباب الذين كانوا ي�شعدون بوجوده بينهم وبعلمه 

الغزير.  

املقابالت  جميع  تتم  اأن  يو�شف«  »فوؤاد  ال�شفري  الوقت  ذلك  فى  العام  م�شر  قن�شل  واأ�شر 
بالقن�شلية وكان وجود »دان لوكوود« مفيدا فى هذه املقابالت.
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2. الإختيار:

ملا كانت ال�شركة تعتمد على العن�شر الب�شرى فى مزاولة ن�شاطها، فاإن هذا العن�شر هو راأ�س 
املال احلقيقى لل�شركة، وملا كانت اإدارة ال�شركة �شت�شتثمر املال والوقت واجلهد فى بناء الإن�شان 
اأن نختار النبهاء والواعدين  اإىل م�شتوى نظريه فى ال�شركات العاملية، كان علينا  اأن ي�شل  اإىل 
ال�شخ�شية  البحث فى اجلوانب  النتقاء هامة ودقيقة و�شملت  �شباب م�شر. وكانت عملية  من 
فى  املثيلة  ال�شركات  فى  املتبع  للنظام  طبقاً  العام  واملظهر  الذكاء  ودرجة  والن�شاأة  والطموحات 

الغرب.

3. البناء املوؤ�س�سى و الحتياج اإلى اأهل املعرفة:

واملتخ�ش�شون،  التى ميلكها اخلرباء  املعرفة  كلها عنا�شر  والعلم  والتكنولوچيا  اإن اخلربة 
كل فى جماله. اخلبري املعار من �شركة كربى ي�شتطيع الرجوع اإىل �شركته لكى متده باملعلومات 

التى يحتاجها، اأما اخلبري املتعاقد مبا�شرة فيعتمد اأ�شا�شاً على خربته و معلوماته.

واخلرباء املمتازون الذين وفقنا فى تعيينهم كانوا مك�شباً كبرياً لل�شركة ولعبوا دوراً هاماً فى 
تعليم مهند�شينا ال�شباب ومراجعة نتائج الأعمال لتحقيق اجلودة وامل�شتوى وفى تطوير النظم.

بع�شهم تعاقدنا معه بالتعاقد املبا�شر و اآخرون كانوا ممن اأعريوا من ال�شركات التى تعاقدنا 
وممن  امل�شتوى  دون  الأجنبية  ال�شركات  قبل  من  املر�شحون  كان  الأحيان  من  كثري  وفى  معها، 

ترغب �شركاتهم فى التخل�س منهم اأو اإنهاء تعاقداتهم.

جمع  على  كالقدرة  �شيا�شية  �شفات  من  لهم  ملا  �شركاتهم  اختارتهم  ممن  بع�شهم  وكان 
والتنفيذ  التعاقد  لأ�شلوب  املالكة  ال�شركة  واجتاهات  البرتول  قطاع  م�شروعات  عن  املعلومات 
وال�شركات املناف�شة املتقدمة، اأو جمع معلومات وكتابة تقارير عن �شخ�شيات تنفيذية اأو قيادية 

بقطاع البرتول امل�شرى.

ولذلك جلاأنا اإىل توظيف الأجانب بالتعاقد املبا�شر مع تعذر احل�شول على احتياج ال�شركة 
من اخلرباء الأجانب من ال�شركات الهند�شية العاملية.  كان لنا مكتب ات�شال مبدينة هيو�شنت 
الكربى،  الأمريكية  الهند�شية  ال�شركات  من  قريب  ا�شرتاتيـچـى  موقع  فى  جالرييا  مبنطقة 
توريد  عرو�س  على  احل�شول  فى  املكتب  هذا  اأفادنا  وقد  املعدات.  ت�شنيع  �شركات  من  وقريب 

اأرخ�س من الأ�شعار الواردة فى عرو�س ال�شركات لبالد ال�شرق الأو�شط، اإ�شافة  معدات باأ�شعار 
اإىل عدم طلب خطابات اعتماد.

وحمل هذا املكتب ا�شم »اإنــــبى - الوليات املتحدة« وتناوب على اإدارته عدد من مهند�شينا ومن 
بينهم املهند�س »�شامى حرك«. ون�شرنا اإعالنات طلب توظيف للخرباء الذين حتتاجهم ال�شركة 
فى هيو�شنت تك�شا�س )عا�شمة البرتول( و�شيكاجو )عا�شمة الو�شط( ولو�س اأجنلو�س بالغرب ونيو 
جري�شى ونيويورك بال�شرق، و�شادفت فرتة ن�شر الإعالنات ك�شاد اقت�شادى بالوليات املتحدة ، 
فو�شل اإلينا ما يزيد على 1500 طلب )�شابقة خربة( ومل يتمكن »�شامى حرك« من فرز  وت�شنيف 
هذا العدد الكبري من الطلبات، �شافرت اإىل الوليات املتحدة م�شطحباً معى »دان لوكوود« )نائب 
اأن يح�شر مل�شر  املتقاعد( والذى كنا تعاقدنا معه كا�شت�شارى لل�شركة على   رئي�س �شركة برون 
عطاء  »لإنبى«  خاللها  يعطى  وكان  بزوجته،  م�شحوبا  ال�شتاء  ف�شل  فى  عام  كل  �شهور  ثالثة 
ثميناً ومتميزاً فى اإعداد وتربية املهند�شني ال�شباب الذين كانوا ي�شعدون بوجوده بينهم وبعلمه 

الغزير.  

املقابالت  جميع  تتم  اأن  يو�شف«  »فوؤاد  ال�شفري  الوقت  ذلك  فى  العام  م�شر  قن�شل  واأ�شر 
بالقن�شلية وكان وجود »دان لوكوود« مفيدا فى هذه املقابالت.
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ارتبـــــاط الإن�ســـــــان بالر�سالــــــــة

· مفتاح ال�شخ�شية لالإن�شان امل�شرى/ اجلذور.
· الأحداث املوؤثرة فى الكوادر ال�شبابية وتطلعاتها نحو اخلارج.

· اإطالق الطاقات الكامنة
مفتاح ال�سخ�سية

القيم والـجذور

ما الذى يتحم�س له وي�شتجيب له وجدان ال�شاب امل�شرى؟ �شوؤال هام - يقودنا ال�شعى ملعرفة 
اإجابته اإىل مفتاح �شخ�شية الإن�شان امل�شرى.

الو�شول اإىل مفتاح هذه ال�شخ�شية يحتاج اإىل فهم جيد للم�شاعر الكامنة والقناعات الرا�شخة 
فى نف�س اأبناء هذه الأر�س الطيبة، الذين كان لهم ال�شبق فى الفكر واحل�شارة منذ فجر التاريخ 
- ويحتاج اإىل فهم للمخزون ال�شاكن فى اأعماق من تاأثر بقيم الإ�شالم وتراث املجتمع وقيمه. 

هذه الرتكيبة جتعل امل�شرى خمتلفاً عن الأمريكى والهندى واليابانى والأوروبـى.

الغزو الثقافى والفكرى الذى نتعر�س له ل�شنوات يهدف اإىل جتريد اأبنائنا من هذه القيم 
الكامنة وحتويلهم اإىل اأدوات - املادة وامل�شلحة ال�شخ�شية هما الدافع الوحيد والهدف - اأى اأن 
الغزو يهدف اإىل م�شخ ال�شخ�شية الوطنية وما ي�شاحب ذلك من طم�س الهوية والنتماء والولء 
وهو اأمر خطري للغاية وجد ا�شتجابة عالية لدى جيل ال�شباب، ظناً منهم اأن احلداثة والرتقاء 
ياأتيان مبا اأتت به رياح العوملة مدعمة مبا نتعر�س له من اآليات تكنولوچـيا املعلومات الكا�شحة 
من اإنرتنت وف�شائيات واإعالم، وكان لهذا النوع من احلداثة الزائفة اأثر وا�شح على �شلوكيات 
ال�شباب وعلى ات�شاع الفجوة بني جيل الآباء وجيل الأبناء. واأدى ذلك اأي�شاً اإىل تدمري �شرايني 

التوا�شل مع الأ�شول، والن�شراف عن العتزاز باجلذور.

وبالق�شاء على روح العتزاز بالوطن والنتماء له وتكري�س الهوية وروح احلفاظ على القيم 
مفاهيم  وت�شبح  الوطن  اأجل  من  الت�شحية  اإىل  الدافع  ينتفى  ملجتمعنا،  الأ�شيلة  والأخالق 
الوطنية مفاهيماً بالية تتطلب ت�شحيات من املواطن ل يجد مربراً لتقدميها؛ بل ي�شيع ال�شاب 
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فى تفاعله البناء مع املجتمع ومع الوطن، ملا ي�شاهده من �شراوة قوى الف�شاد وتعاظمها وقلة 
فر�س العمل وبناء الذات والأ�شرة.

اأثر الأحداث ال�سيا�سية على توجهات ال�سباب

هذه الرتكيبة ال�شلبية دفعت الآلف اإىل الهجرة فى اأعقاب هزمية 1967م - اإىل جمتمعات 
ابتلعتهم - وكان اندماجهم اأو تقبلهم بها بديهياً م�شحوباً بالتنازل عن الهوية وتقم�س هوية 
اأما �شبابنا واأبناوؤنا عماد هذه الأمة فقد اأ�شابهم ال�شياع اأي�شاً،  املجتمعات التى هاجروا اإليها: 
حيث اختلطت املفاهيم واهتزت الثقة بالنف�س والإميان بالوطن وبامل�شتقبل، ولقد ن�شاأ عن هذا 
و�شع خطري؛ حيث فقد ال�شباب احل�س الوطنى والدافع للت�شحية من اأجل رفعة الوطن اأو حتى 

الت�شحية الكربى بحياته دفاعاً عنه اإذا تعر�س لعتداء من اأعدائه!!.

اأما امل�شريون الذين اجتهوا اإىل الدول العربية البرتولية فقد تربى اأبناوؤهم فى هذه البالد 
وفى جمتمعاتها وفى مدار�شها، وطبيعى اأنهم تاأثروا تاأثراً كبرياً بكل ذلك، وعاد معظمهم مبفاهيم 
وقناعات - بع�شها جيد - اإل اأنهم يبحثون عن تراثهم وعن هويتهم فى جمتمع م�شرى يختلف 
كثرياً عما �شمعوه من اآبائهم، واختزلت الهوية امل�شرية فى عقولهم فى الفن الغنائى والراق�س 
وفى تع�شب غري مفهوم لأندية كانت ريا�شية فى زمن ما�س. اأما الذين رف�شوا هذا املنحى فقد 
وجدوا ال�شكينة واملالذ فى الأ�شولية مبا متثله من عقيدة ورف�س لهجمة ا�شتعمارية �شر�شة وظاملة 
دن�شت املقد�شات وا�شتباحت احلرمات وكان من اأهدافها الق�شاء على الهوية العربية والإ�شالمية، 
وقد اأعلن هوؤلء ال�شباب عن غربتهم عن املجتمع املعا�شر باإطالق اللحى وظهور املراأة امل�شرية 
بالنقاب فى الأماكن العامة، ومن هنا يظهر اأن التطرف اأتت به الظروف والأحداث، اأو بالأحرى 
عدم وجود بديل ح�شن ومقنع يعبئ م�شاعر ال�شباب ويقودهم اإىل واقع وم�شتقبل م�شئ نر�شاه، به 

الب�شرى واخلري، ويحمل فى طياته احلق والعدل والأمان الجتماعى.

ومع �شياع الإن�شان �شاع ما له وما ادخره فى �شنوات الغربة اأو غاب عنا الإفادة من الإن�شان 
وماله.

قراأنا و�شاهدنا الكثري عن تقرير حال الإن�شان امل�شرى، واأمثلة كلها اإ�شادة مبجتمعات واأمم 
واخلا�شة  العامة  معنويات  من  احلديث  هذا  نال  وقد  عنا.  تقدمت  ثم  تخلفاً  منا  اأكرث  كانت 
وغياب  والفكر،  الجتاهات  فى  وتخبط  الإحباط  من  حالة  اأ�شابته  الذى  ال�شباب  وبالأخ�س 
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· مفتاح ال�شخ�شية لالإن�شان امل�شرى/ اجلذور.
· الأحداث املوؤثرة فى الكوادر ال�شبابية وتطلعاتها نحو اخلارج.

· اإطالق الطاقات الكامنة
مفتاح ال�سخ�سية

القيم والـجذور

ما الذى يتحم�س له وي�شتجيب له وجدان ال�شاب امل�شرى؟ �شوؤال هام - يقودنا ال�شعى ملعرفة 
اإجابته اإىل مفتاح �شخ�شية الإن�شان امل�شرى.

الو�شول اإىل مفتاح هذه ال�شخ�شية يحتاج اإىل فهم جيد للم�شاعر الكامنة والقناعات الرا�شخة 
فى نف�س اأبناء هذه الأر�س الطيبة، الذين كان لهم ال�شبق فى الفكر واحل�شارة منذ فجر التاريخ 
- ويحتاج اإىل فهم للمخزون ال�شاكن فى اأعماق من تاأثر بقيم الإ�شالم وتراث املجتمع وقيمه. 

هذه الرتكيبة جتعل امل�شرى خمتلفاً عن الأمريكى والهندى واليابانى والأوروبـى.

الغزو الثقافى والفكرى الذى نتعر�س له ل�شنوات يهدف اإىل جتريد اأبنائنا من هذه القيم 
الكامنة وحتويلهم اإىل اأدوات - املادة وامل�شلحة ال�شخ�شية هما الدافع الوحيد والهدف - اأى اأن 
الغزو يهدف اإىل م�شخ ال�شخ�شية الوطنية وما ي�شاحب ذلك من طم�س الهوية والنتماء والولء 
وهو اأمر خطري للغاية وجد ا�شتجابة عالية لدى جيل ال�شباب، ظناً منهم اأن احلداثة والرتقاء 
ياأتيان مبا اأتت به رياح العوملة مدعمة مبا نتعر�س له من اآليات تكنولوچـيا املعلومات الكا�شحة 
من اإنرتنت وف�شائيات واإعالم، وكان لهذا النوع من احلداثة الزائفة اأثر وا�شح على �شلوكيات 
ال�شباب وعلى ات�شاع الفجوة بني جيل الآباء وجيل الأبناء. واأدى ذلك اأي�شاً اإىل تدمري �شرايني 

التوا�شل مع الأ�شول، والن�شراف عن العتزاز باجلذور.

وبالق�شاء على روح العتزاز بالوطن والنتماء له وتكري�س الهوية وروح احلفاظ على القيم 
مفاهيم  وت�شبح  الوطن  اأجل  من  الت�شحية  اإىل  الدافع  ينتفى  ملجتمعنا،  الأ�شيلة  والأخالق 
الوطنية مفاهيماً بالية تتطلب ت�شحيات من املواطن ل يجد مربراً لتقدميها؛ بل ي�شيع ال�شاب 
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فى تفاعله البناء مع املجتمع ومع الوطن، ملا ي�شاهده من �شراوة قوى الف�شاد وتعاظمها وقلة 
فر�س العمل وبناء الذات والأ�شرة.

اأثر الأحداث ال�سيا�سية على توجهات ال�سباب

هذه الرتكيبة ال�شلبية دفعت الآلف اإىل الهجرة فى اأعقاب هزمية 1967م - اإىل جمتمعات 
ابتلعتهم - وكان اندماجهم اأو تقبلهم بها بديهياً م�شحوباً بالتنازل عن الهوية وتقم�س هوية 
اأما �شبابنا واأبناوؤنا عماد هذه الأمة فقد اأ�شابهم ال�شياع اأي�شاً،  املجتمعات التى هاجروا اإليها: 
حيث اختلطت املفاهيم واهتزت الثقة بالنف�س والإميان بالوطن وبامل�شتقبل، ولقد ن�شاأ عن هذا 
و�شع خطري؛ حيث فقد ال�شباب احل�س الوطنى والدافع للت�شحية من اأجل رفعة الوطن اأو حتى 

الت�شحية الكربى بحياته دفاعاً عنه اإذا تعر�س لعتداء من اأعدائه!!.

اأما امل�شريون الذين اجتهوا اإىل الدول العربية البرتولية فقد تربى اأبناوؤهم فى هذه البالد 
وفى جمتمعاتها وفى مدار�شها، وطبيعى اأنهم تاأثروا تاأثراً كبرياً بكل ذلك، وعاد معظمهم مبفاهيم 
وقناعات - بع�شها جيد - اإل اأنهم يبحثون عن تراثهم وعن هويتهم فى جمتمع م�شرى يختلف 
كثرياً عما �شمعوه من اآبائهم، واختزلت الهوية امل�شرية فى عقولهم فى الفن الغنائى والراق�س 
وفى تع�شب غري مفهوم لأندية كانت ريا�شية فى زمن ما�س. اأما الذين رف�شوا هذا املنحى فقد 
وجدوا ال�شكينة واملالذ فى الأ�شولية مبا متثله من عقيدة ورف�س لهجمة ا�شتعمارية �شر�شة وظاملة 
دن�شت املقد�شات وا�شتباحت احلرمات وكان من اأهدافها الق�شاء على الهوية العربية والإ�شالمية، 
وقد اأعلن هوؤلء ال�شباب عن غربتهم عن املجتمع املعا�شر باإطالق اللحى وظهور املراأة امل�شرية 
بالنقاب فى الأماكن العامة، ومن هنا يظهر اأن التطرف اأتت به الظروف والأحداث، اأو بالأحرى 
عدم وجود بديل ح�شن ومقنع يعبئ م�شاعر ال�شباب ويقودهم اإىل واقع وم�شتقبل م�شئ نر�شاه، به 

الب�شرى واخلري، ويحمل فى طياته احلق والعدل والأمان الجتماعى.

ومع �شياع الإن�شان �شاع ما له وما ادخره فى �شنوات الغربة اأو غاب عنا الإفادة من الإن�شان 
وماله.

قراأنا و�شاهدنا الكثري عن تقرير حال الإن�شان امل�شرى، واأمثلة كلها اإ�شادة مبجتمعات واأمم 
واخلا�شة  العامة  معنويات  من  احلديث  هذا  نال  وقد  عنا.  تقدمت  ثم  تخلفاً  منا  اأكرث  كانت 
وغياب  والفكر،  الجتاهات  فى  وتخبط  الإحباط  من  حالة  اأ�شابته  الذى  ال�شباب  وبالأخ�س 
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لوحدة امل�شرية. اأو اللتفاف حول ق�شية قومية جيا�شة حترك اأعماق �شعبنا وتوحده نحو اأهداف 
�شامية ونبيلة.

اإطالق الطاقات الكامنة 
حينما توليت قيادة �شركة »اإنبى« فى اأعقاب انهيار ماىل وب�شرى ومعنوى – كان لبد من 
تبنى فكر و�شيا�شات، تخاطب وجدان الإن�شان امل�شرى الذى يفتقد الفر�شة واملحيط والإمكانيات 
واملناخ العام املواتى لإطالق طاقات النبهاء من ال�شباب امل�شريني فى جمالت هند�شية جديدة 

على م�شر وقد تاأ�ش�س ذلك على املفاهيم الآتية:
يوؤدى  وعملى  متطور  تقنى  ن�شاط  فى  يعمل  وفريد  رائد  منوذج  هى  »اإنبى«  �شركة  اأن   1-

ر�شالة هامة للوطن فى جمال التنمية التكنولوچية.
اأن تكون كيانـــاً يدعم قوة م�شر وقدراتها الذاتية.  2-

اأن العمل فى هذا الن�شاط والإبداع فيه هو اأف�شل و�شيلة خلدمة الوطن.  3-
جمال  فى  العاملية  الكربى  الهند�شية  ال�شركات  عن  تقل  اأداء  مب�شتويات  نقبل  لن  اأننا   4-

�شناعة البرتول وال�شناعات املثيلة.
اأننا �شن�شلك كل ال�شبل الذكية لكت�شاب وامتالك تقنيات ت�شميم امل�شروعات البرتولية   5-

واإدارتها و�شنطور الن�شاط اإىل ت�شليم مفتاح.
داخل  التعلم  فر�س  كل  واإعطائه  الإن�شان  بناء  �شبيل  فى  ماًل  اأو  جهداً  ندخر  لن  اأننا   6-
وخارج م�شر مبا فى ذلك التدريب اأو العمل على م�شروعات م�شرتكة مع اأكرب ال�شركات الهند�شية 

العاملية.
متاح  هو  ما  ت�شاهى  للعمل  وجذابة  وكرمية  متميزة  اإمكانيات  للعاملني  �شنوفر  اأننا   7-

لأقرانهم باخلارج.
ف�شل  من  لهم  مبا  الفعليون،  اأ�شحابها  اأنهم  ي�شعروا  اأن  يجب  بال�شركة  العاملني  اأن   8-
منها  مهماً  جزءاً  ُينَفق   - واحتياطات  واأرباح  عائدات  من  يحققونه  ومبا  ال�شرح،  هذا  بناء  فى 
قطاع  فى  به  معمول  الروابط،  ويوطد  النتماء  يقوى  اأبوى  نظام  حياتهم،  وتاأمني  لرعايتهم 
املتميز  الطبى  والعالج  والريا�شة  وامل�شايف  والقرو�س  الإ�شكان  الرعاية  وت�شمل هذه  البرتول 

والرحالت اجلماعية اإىل غري ذلك مما ل توفره ال�شركات الأجنبية مب�شر واخلارج.

بهذه احلزمة ارتبط الإن�شان باملنظمة اأو ال�شركة ارتباطاً ع�شوياً و�شخر ذلك لتحقيق هدف 
وطنى وقومى ا�شرتاتيجى وهام، وزاد ذلك من قد�شية العمل واأهميته.

التكويــن

كان لبد اأن ي�شاحب التكوين الفنى على التوازى التكوين املعنوى والوعى، الذى ينمى احل�س 
كثرياً  يهتمون  ول  الدقيقة،  على تخ�ش�شاتهم  املهند�شون  يعكف  ما  فكثرياً  وق�شاياه.  بالوطن 
بالق�شايا القومية والعامة، واأحيانــاً يكون الدافع فى هذا العكوف هو الهروب من مواجهة اأمور 

مريرة ل يقع حلها فى دائرة �شالحيات املهند�س.
بديهى اأن القيادة الناجحة على جميع امل�شتويات هى القيادة القادرة على تعبئة اأفراد الفريق 
تعبئة معنوية كبرية. من هنا فعلى املدير اأو رئي�س الفريق اأن يكون قادراً على عر�س الأهداف 

والدوافع من منظور قومى- حتى ياأخذ العمل طابع الواجب وال�شرف.
ويتطلب  التعقيد  بالغ  الهند�شية  التنظيمات  فى  العمل  اأن  القيادة  دور  اأهمية  من  ويزيد 
الفارق  مع   - ي�شبه   - ومتداخاًل  موقوتـــاً  انخراطاً  امل�شروع  فريق  فى  لالأفراد  كاماًل  انخراطاً 
اأع�شاء فريق اورك�شرتا يقودها املاي�شرتو - وتاأتى 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�شبح الأمر فخراً للجميع وانت�شاراً فى معركة 

التحديات.
التكوين هنا يت�شمن اإذكاء احل�س الوطنى ويدخل فى ذلك ما ياأتى:

الإملام باأهمية التنمية التكنولوچـية كق�شية قومية.  1-
امل�شاركة باإيجابية فى الق�شايا الوطنية امل�شرية والعربية.  2-

وفى  م�شر  فى  والهند�شة  العلوم  نه�شة  تاريخ  فى  امل�شيئة  اجلوانب  ومناق�شة  تدار�س   3-
حلقات، كدرا�شة كتاب ))ع�شر حممد على(( كبداية لبناء م�شر احلديثة فى القرن التا�شع ع�شر 

تاأليف عبد الرحمن الرافعى.
عقد حلقات لال�شتماع لكبار املفكرين وقادة اجليو�س.  4-

التعرف على عظمة ت�شميم وتنفيذ م�شروع هرم خوفو رمز احل�شارة والإعجاز مبا فيه   5-
من اإبداع وعلم هند�شى وفلكى بارع وعلم و�شخ�شية مهند�س الهرم ومدير هذا امل�شروع العمالق 

))هيم اأون(( ملحق 3.
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بنـــــاء الإن�ســـــان

تكوين الكوادر

التكوين باخلارج

حتمل  كما  ال�شركة  خ�شائر  فى  ن�شيبها  وحتملت  »برون«  تخارج  مت  1980م  مايو  فى 
يكن  ومل  التاريخ  هذا  فى  ال�شركة  توليت  اأننى  اأى  اخل�شائر،  فى  ن�شيبه  امل�شرى  اجلانب 
فى  زيادة  اأو  عامل  مال  كراأ�س  اأمواًل  لنا  توفر  مل  البرتول  هيئة  اإن  حيث  اأموال  اأى  بها 

املال. راأ�س 

اجتهت فى ذلك الوقت لتدبري متويل للتدريب باخلارج من خمتلف امل�شادر الدولية. 
واملك�شيك  بفيينا  ا�شت�شارية  مهام  فى  معهم  عملى  ل�شابق  جيدة  باليونيدو  عالقتى  كانت 
واآ�شيا.  الأو�شط  لل�شرق  اإقليمى  مدير  من�شب  ي�شغل  احللفاوى«  »حممد  د.  كان  وغريها. 
ووفياً  مل�شر  حمباً  اأ�شياًل  م�شرياً  ظل  اأنه  اإل  باليونيدو  حياته  معظم  ق�شى  »احللفاوى« 
م�شرفاً  منوذجاً  كان  امل�شريني.  وغري  امل�شريني  مع  عالقاته  فى  كبرية  ب�شهامة  يتمتع  لها 
�شداقة  ون�شاأت  والعرب،  الأوربـيني  من  بفيينا  اليونيدو  جمتمع  واحرتام  حب  اكت�شب 
وطلبت  البداية  �شاحب  الذى  ال�شديد  املاىل  الع�شر  ظروف  فى  اليوم.  حتى  ظلت  بيننا 
فلبىَّ  باخلارج.  العاملني  تدريب  فى  ن�شتخدمها  اأمواًل  اليونيدو  لنا  تخ�ش�س  اأن  منه 

الغر�س. لهذا  دولر  األف   200 لنا  اليونيدو  وخ�ش�شت  كبرية  ب�شرعة  طلبى 

منح  اأهمها  وكان  باخلارج  الكوادر  لتدريب  عليها  ح�شلنا  التى  املنح  اأ�شناف  تنوعت 
ال�شباب  من  كبري  عدد  منها  اأفاد  والتى  الأمريكية،  املعونة  هيئة  وفرتها  التى  ال�شالم 
اجلامعات  باأح�شن  للدرا�شة  ال�شباب  اأوفدنا  �شهور.  ع�شرة  مدتها  كانت   - التخرج  حديثى 
على  املبا�شر  بالعمل  التكوين  يعقبها  �شهور(  )اأربعة  واحد  �شم�شرت  ملدة  الأمريكية 

الأمريكية. الهند�شية  ال�شركات  بكربى  م�شروعات 

الكوادر فى مراكز هامة  اأن نرى هذه  اأكرث من ع�شرين عاماً  ن�شتطيع الآن بعد مرور 
كان  وال�شعودية.  الإمارات  دولة  وفى  البرتول،  قطاع  فى  اأو  »اإنبى«،  فى  قيادية،  اأو  فنية 
خا�شة  برامج  نظمنا  كذلك  تخرجه،  منذ  وتعهده  الإن�شان  وتربية  تكوين  على  الرتكيز 
من  الإجنليزية  اللغة  اإتقان  فى  العاملني  م�شتوى  لرفع  الأمريكية  اجلامعة  مع  ومكثفة 
امل�شاركني  عدد  وتراوح  متعددة.  مب�شتويات  برامج  يعقبها  ت�شخي�شية،  اختبارات  خالل 

100 فرد. اإىل   80 فى كل دفعة ما بني 

واملتفوقني  النبهاء  اخرتنا  اأننا  هو  املنح،  على  احل�شول  على  �شاعد  مما  اأنه  وبديهى 
ب�شهولة. املانحة  اجلهة  اختبارات  اجتازوا  ولهذا  بال�شركة،  للتعيني 

كان م�شروع معمل تكرير اأ�شيوط فر�شة، ا�شتثمرت بكفاءة عالية لتكوين كوادر من   .1
الت�شنيع  ملتابعة  �شواء  امل�شروع،  معدات  ت�شنيع  مبواقع  مهند�شينا  وجود  خالل 
اعتمادهم  من  مهند�شونا  ا�شتفاد  كذلك  وال�شتالم.  التفتي�س  فى  ال�شرتاك  اأو 
مكث  وقد  املعدات.  لت�شميم  املورد  ح�شابات  على  واطالعهم  املوردين  لر�شومات 

الغر�س. لهذا  كاملة  �شنة  باإيطاليا  البع�س 

ل يت�شمن احل�شر التاىل جميع املهام التى اأُوفد فيها العاملون للعمل على م�شروعات   .2
وبريطانيا.  واإيطاليا  وميالنو  املتحدة  بالوليات  باخلارج  امل�شرتكة  ال�شركة 
الإ�شرافى  امل�شتوى  فيها  يوفد  التى  والدرا�شية  الطالعية  املهام  ي�شمل  ل  وكذلك 
فى  ي�شتجد  ما  ومعرفة  املدارك  وتو�شيع  للتعلم  اأ�شبوعني  عن  تزيد  ل  التى 

العامل.
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فى  ي�شتجد  ما  ومعرفة  املدارك  وتو�شيع  للتعلم  اأ�شبوعني  عن  تزيد  ل  التى 

العامل.
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باخلارج: التكوين  برامج  من  اأفادوا  من  بع�س  اأ�شماء  هنا  ونورد 
املجموعة الأولى:

اأربعة �شهور بجامعة »راي�س« بتك�شا�س و�شتة �شهور تدريب بالعمل على م�شروعات مبكتب   -
»براون اآند روت« اأو غريها، وهم كما يلى: 

العمل الـحالىمو�سوع التدريبال�سم

املكتب الفنى لوزير البرتولت�شميم من�شات بحريةاأحمد الع�سماوى

يراأ�س هذا الن�شاط باإنبىت�شميم من�شات بحريةحممد حازم عثمان

رئي�س ال�شركة القاب�شة للغازاتهند�شة الأنابيب�سريف ا�سماعيل

مدير عام العرو�س باإنبىهند�شة ت�شميم عملياتاإمام ال�سعيد

اإنبىهند�شة ت�شميم عملياتاأمرية املازنى

مدير عام الأنابيب – اإنبىهند�شة الأنابيببديع بطر�س

يعمل باأبو ظبىهند�شة كيماويةاإبراهيم امللط

تركت اإنبىهند�شة كيماويةهبة زناتى

يعمل بقطرحتكم وقيا�سهانى عبد ال�سميع

ببنى نظم التحكمفوؤاد طارق اأبو بكر الأ�شرة  مزارع  فى  ليعمل  اإنبى  ترك 
�شويف ل�شتخال�س العطور من اليا�شمني

مدير م�شروع باأدنوك باأبو ظبىاأوعية ال�شغط�سريين التقى

اإدارة الأنابيب باإنبىهند�شة الأنابيبمنى ح�سن

مقيم بهيو�شنت ملر�س ابنههند�شة الأنابيبم�سطفى اللبودى

توفيت اإىل رحمة اهللهند�شة كيماوية�سلمى حافظ
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املجموعة الثانية :

العمل الـحالىمو�سوع التدريبال�سم

فلوريدا اإيهاب كرية جامعة  امل�شروعات  تكاليف  هند�شة 
ثم بكتل

يعمل بالتدري�س

فلوريدا خالد فوؤاد جامعة  امل�شروعات  تكاليف  هند�شة 
ثم بكتل

يعمــل فى جماله بالإمارات 
العربية

ت�شميم العمليات ال�شناعية باملحاكاة، جامعة ه�سام اجلمل
�شين�شناتى ثم بكتل

فــى  جمـــالــــه  فــى  يــعــمـــل 
منطقة ال�شرق الأو�شط

هند�شة الأنابيب و الت�شميم باحلا�شب املرئى ه�سام اأبو �سنة
CAD جامعة درك�شل بن�شلفانيا

يعمل فى جماله فى اإحدى 
الدول ال�شقيقة

جامعة خالد �سالمة البحرية.  املن�شات  هياكل  ت�شميم 
لويزيانا ثم برون اآند روت ) 10 �شهور(

اإنــــبى

ت�شميمات الهند�شة الكيماوية كلية املناجم خريية الأهوانى
بولية كولورادو ثم بكتل  )10 �شهور(

اإنـــــبى

ت�شميم هياكل املن�شات البحرية، جامعة راي�س ح�سن رجب
ثم براون اآند روت

يعمل بالقطاع اخلا�س

دورات تدريبية برباون اآند روت – هيو�سنت

العمل الـحالىمو�سوع التدريبال�سم

قطر للبرتولاآلت دوارةعادل عبد الغنى

تكنيب باأبو ظبىاآلت دوارةح�سني عالم

توفى اإىل رحمة اهللهند�شة كيماويةخالد حممود

ت�شميم املن�شات البحرية ) 5 �شهور(خالد ال�سريف

ت�شميم املن�شات البحرية ) 5 �شهور(ع�سام الرتام�سى

اأبو ظبىهند�شة كيماويةر�ساد طنطاوى

ال�شرقيون للبرتوكيماوياتهند�شة كيماويةفكرى يو�سف

برامج تكوين بجهات اأخرى

العمل الـحالىاجلهة واملو�سوع واملدةال�سم

فكرى يو�سف

مركز تدريب البرتول والغاز 
كولورادو – دنفر 

3 �شهور – �شركة �شترين 
كاتاليتيك

اإدارة املن�شاآت البرتولية

مدير عام ال�شرقيون 
للبرتوكيماويات

ح�سني ال�سيد
ا�شتغالل م�شادر الطاقة 
 املتجددة معهد �شوج�شتا 

ـــ اإيطاليا  )6 �شهور(
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العمل الـحالىاجلهة واملو�سوع واملدةال�سم

اأمني العارف وحممد عو�س

حلماية  الأمريكية  الوكالة 
وجامعة  كر�شت  ولم�س  البيئة 
تكرير  معامل   4 و  اأوكالهوما 

بالوليات املتحدة 
) 6 اأ�شابيع(

اإنــــبى

عالء حجازى

امل�شروعات معهد كارل  اإدارة    -
و�شركات  باأملانيا  دوي�شربج 
 18 املدة  ومان�شمان  لورجى 

�شهًرا.
الأملانية  احلكومة  من  منح    -
من  ثنائى  تعاون  برامج  حتت 
خالل جمعية الهند�شة الإدارية

مدير عام باإنبى

مدير م�شروعجمال حجازى

حممود اخلمي�سى
كارل  معهد  امل�شروعات  اإدارة 

�شركة �شلدوي�شربج باأملانيا  )18  �شهًرا(

مها وهبى
لل�شناعات  اليابانى  املركز 

اإنــــبىالبرتولية - طوكيو

عالء اإدري�س
هند�شة كيماوية وتكرير برتول      

برتومني ثم خا�س) �شهران (

حممد �ستا

الوليات   – كر�شت  لم�س 
تكلفة  حت�شني  لدرا�شة  املتحدة 
لتجميع  البحرية  املن�شاآت 

الغازات ــــ املدة �شهر

القاب�شة للبرتوكيماويات 
ثم تقاعد.

�سامل �سامل
زيوريخ  بجامعة  عليا  درا�شات 
هند�شة  فى  ب�شوي�شرا 

الإن�شاءات
اإنــــبى

حممد �سعفان

برنامج اإدارة امل�شروعات
جامعية  درا�شة  �شهور   3
عمل  �شهور   3 ثم  بربيطانيا 

على اإدارة امل�شروعات ببكتل.

معار اإىل �شركة غاز 
ال�شرق ) خط الغاز(

برامج م�سرتكة مع مركز التعاون اليابانى لتنمية ال�سناعات البرتولية:

�شاركت »اإنبى« فى متويله، نــُفذ باليابان، وغطى الرقابة على امل�شروعات واإدارة امل�شروعات، 
البحرية  والهند�شة  البيئة  على  واملحافظة  الكيماوية،  والهند�شة  والتوريدات  التكلفة  وتقدير 

وا�شتغرق كل برنامج من هذه الربامج �شهراً.

التاأهيل فى ت�سميم خطوط الأنابيب

لأهمية الأن�شطة الت�شميمية باإدارة هند�شة الأنابيب فى ال�شركة، فقد تكونت مدر�شة تدريب 
داخلية عام 1981م فى هذا الن�شاط لتاأهيل خريجى املعاهد الفنية احلكومية وكذا »دون بو�شكو«، 
ومت ذلك الن�شاط من خالل �شئون الطالب بتلك املعاهد ملعرفة الأوائل و بياناتهم ثم ا�شتدعائهم 

لاللتحاق بال�شركة »انبى«.

فى  التدريبية  املواد  جتهيز  مع  بعناية  اإعداده  مت  الذى  التدريبى  الربنامج  ذلك  وكان   
التى جاءت مع  الفنية،  العلمية  املادة  اأ�شول  با�شتثمار  بالنابيب  الت�شميمية اخلا�شة  الأن�شطة 
بدايات اإن�شاء �شركة »برون« من خربائها فى هذا الن�شاط ثم اأ�شرف على هذه املدر�شة فيما بعد 

»جيم مار�شال«.

بجانب  ال�شناعية  الفنية  باملعاهد  التدري�س  فى  بخرباته  لبيب«  كمال  م. »حممد  و�شاهم   
خرباته العملية، ذات ال�شلة و كذلك �شارك  املرحوم »م�شطفى العري�شى«، ومت عمل اختبارات فى 

نهاية الربنامج و اإحلاق اأوائل الناجحني بالعمل باإدارة الأنابيب

 وحتمل الكثري منهم عبء العمل ل�شنوات طوال، حتى اأحيل بع�شهم للمعا�س، ثم عاد للعمل 
ح�شب النظم املعمول بها وذلك اعرتافاً بالكفاءة واخلربة وحلاجة العمل لهم مثل »عبد الفتاح 

برهام« ومن هوؤلء اأي�شاً »حممود حممود«، و»حممد ال�شحات«.

 وا�شتمر ذلك الن�شاط حتى بعد اأن زالت احلاجة لهذه املدر�شة التاأهيلية، فاأ�شبح التدريب 
من خالل العمل الوظيفى )OJT : on the job training(  وكان يتعهدهم املرحوم »�شيد �شبل« 

الذى خلف املدر�شة فى التدريب الدائم للجيل التاىل.

العمل الـحالىاجلهة واملو�سوع واملدةال�سم
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العمل الـحالىاجلهة واملو�سوع واملدةال�سم

اأمني العارف وحممد عو�س

حلماية  الأمريكية  الوكالة 
وجامعة  كر�شت  ولم�س  البيئة 
تكرير  معامل   4 و  اأوكالهوما 

بالوليات املتحدة 
) 6 اأ�شابيع(

اإنــــبى

عالء حجازى

امل�شروعات معهد كارل  اإدارة    -
و�شركات  باأملانيا  دوي�شربج 
 18 املدة  ومان�شمان  لورجى 

�شهًرا.
الأملانية  احلكومة  من  منح    -
من  ثنائى  تعاون  برامج  حتت 
خالل جمعية الهند�شة الإدارية

مدير عام باإنبى

مدير م�شروعجمال حجازى

حممود اخلمي�سى
كارل  معهد  امل�شروعات  اإدارة 

�شركة �شلدوي�شربج باأملانيا  )18  �شهًرا(

مها وهبى
لل�شناعات  اليابانى  املركز 

اإنــــبىالبرتولية - طوكيو

عالء اإدري�س
هند�شة كيماوية وتكرير برتول      

برتومني ثم خا�س) �شهران (

حممد �ستا

الوليات   – كر�شت  لم�س 
تكلفة  حت�شني  لدرا�شة  املتحدة 
لتجميع  البحرية  املن�شاآت 

الغازات ــــ املدة �شهر

القاب�شة للبرتوكيماويات 
ثم تقاعد.

�سامل �سامل
زيوريخ  بجامعة  عليا  درا�شات 
هند�شة  فى  ب�شوي�شرا 

الإن�شاءات
اإنــــبى

حممد �سعفان

برنامج اإدارة امل�شروعات
جامعية  درا�شة  �شهور   3
عمل  �شهور   3 ثم  بربيطانيا 

على اإدارة امل�شروعات ببكتل.

معار اإىل �شركة غاز 
ال�شرق ) خط الغاز(

برامج م�سرتكة مع مركز التعاون اليابانى لتنمية ال�سناعات البرتولية:

�شاركت »اإنبى« فى متويله، نــُفذ باليابان، وغطى الرقابة على امل�شروعات واإدارة امل�شروعات، 
البحرية  والهند�شة  البيئة  على  واملحافظة  الكيماوية،  والهند�شة  والتوريدات  التكلفة  وتقدير 

وا�شتغرق كل برنامج من هذه الربامج �شهراً.

التاأهيل فى ت�سميم خطوط الأنابيب

لأهمية الأن�شطة الت�شميمية باإدارة هند�شة الأنابيب فى ال�شركة، فقد تكونت مدر�شة تدريب 
داخلية عام 1981م فى هذا الن�شاط لتاأهيل خريجى املعاهد الفنية احلكومية وكذا »دون بو�شكو«، 
ومت ذلك الن�شاط من خالل �شئون الطالب بتلك املعاهد ملعرفة الأوائل و بياناتهم ثم ا�شتدعائهم 

لاللتحاق بال�شركة »انبى«.

فى  التدريبية  املواد  جتهيز  مع  بعناية  اإعداده  مت  الذى  التدريبى  الربنامج  ذلك  وكان   
التى جاءت مع  الفنية،  العلمية  املادة  اأ�شول  با�شتثمار  بالنابيب  الت�شميمية اخلا�شة  الأن�شطة 
بدايات اإن�شاء �شركة »برون« من خربائها فى هذا الن�شاط ثم اأ�شرف على هذه املدر�شة فيما بعد 

»جيم مار�شال«.

بجانب  ال�شناعية  الفنية  باملعاهد  التدري�س  فى  بخرباته  لبيب«  كمال  م. »حممد  و�شاهم   
خرباته العملية، ذات ال�شلة و كذلك �شارك  املرحوم »م�شطفى العري�شى«، ومت عمل اختبارات فى 

نهاية الربنامج و اإحلاق اأوائل الناجحني بالعمل باإدارة الأنابيب

 وحتمل الكثري منهم عبء العمل ل�شنوات طوال، حتى اأحيل بع�شهم للمعا�س، ثم عاد للعمل 
ح�شب النظم املعمول بها وذلك اعرتافاً بالكفاءة واخلربة وحلاجة العمل لهم مثل »عبد الفتاح 

برهام« ومن هوؤلء اأي�شاً »حممود حممود«، و»حممد ال�شحات«.

 وا�شتمر ذلك الن�شاط حتى بعد اأن زالت احلاجة لهذه املدر�شة التاأهيلية، فاأ�شبح التدريب 
من خالل العمل الوظيفى )OJT : on the job training(  وكان يتعهدهم املرحوم »�شيد �شبل« 

الذى خلف املدر�شة فى التدريب الدائم للجيل التاىل.

العمل الـحالىاجلهة واملو�سوع واملدةال�سم
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اأوائل خريجى كليات الهند�سة

اأوائل خريجى  اأخرى من  اأخر وفى عام 1982 تكونت مدر�شة ملجموعة  كذلك وعلى حمور 
واأعد  رئي�شية« من تخ�ش�شات خمتلفة  »ب�شفة  �شم�س  القاهرة وعني  الهند�شة بجامعتى  كليات 

لهم برنامج ملدة 9 �شهور.
اأفرد كل تخ�ش�س بربنامج خا�س  ثم  لهم جميعاً،  الأوىل عاماً  املرحلة  التدريب فى  جعل 
امليكانيكا  مثل  العامة  للتخ�ش�شات  وظيفى  تدوير  اأتبعه   - الإدارات  داخل  عملى  ثم   - نظرى 
لتوفر الرغبة و القابلية - مع القدرات والإمكانيات لرت�شيحه للعمل باأى من الدارت املنا�شبة 

- وبالتوافق مع الإدارة املر�شح - للعمل بها.
التن�شيق  اأمني �شليمان« حيث توىل  التدريب باقتدار د.م. »حممد  اإدارة عمليات  وقد توىل 
واملتابعة واختيار الربامج و�شاعد على ذلك اأنه يحمل دكتوراه فى الهند�شة الكيماوية، اإ�شافة اإىل 

اأنه كان من قيادات �شالح احلرب الكيماوية.
وقد ا�شتفاد و اأفاد من هذا الربنامج �شباب نبهاء حملوا عبء العمل حتى بلغ بع�شهم درجة 
»مدير عام« بال�شركة منهم املهند�شون »عالء حجازى« »التحكم والقيا�س«، و»ح�شني عبد املجيد« 
حجازى«  »جمال  وكذلك  العمليات«،  »تكنولوچـيا  ال�شالم«  عبد  و»اإبراهيم  كهربائية«،  »هند�شة 
عمار«  »حممد  واأي�شا  للم�شروعات  العامة  بالإدارة  م�شروع  مدير  ويعمل  ميكانيكية«،  »هند�شة 
بالإمارات العربية املتحدة، وكذلك »حممود اخلمي�شى« و»يعمل الآن ب�شركة �شل« واآخرون. وهذه 

اأمارة متيز تلك العنا�شر وح�شن الختيار لها وغنى م�شر - بالكفاءات التى تنتظر الفر�شة. 

امل�شاركة  وكذا  ال�شركة،  �شاد  الذى  وال�شباق  الواعى  البناء  والفكر  اجلهد  يعك�س  ذلك  كل 
بالتفانى والإخال�س من القائمني على هذا الن�شاط، وتعاون مديرى الإدارت املعنية وا�شتعداد 
ثمرة  بجالء  اأظهر  والذى  وال�شخ�شى  الدرا�شى  والتفوق  والنبوغ  بالذكاء  حتليهم  و  املتدربني 
الفر�شة العظيمة التى اأتيحت لهم. فقد اجتمع  النبوغ مع ح�شن الإعداد و تهياأت الظروف وكان 

�شغلهم للمواقع  القيادية هو التطور الطبيعى لكل ذلك.

الريـــــــا�ســـــة
نادى اإنبى الريا�سى والإجتماعى

اأ�ش�شنا فريق كرة القدم لإنبى فى عام 1981 ومت اإ�شهار »نادى اإنبى« الريا�شى والجتماعى 
ال�شركات  اأ�شول  اأهم  هو  فالفرد  املختلفة.  الن�شاط  وجلان  اإدارته  جمل�س  وت�شكيل  ذلك  بعد 
الهند�شية واإعداده يتطلب الهتمام بالريا�شة كى يتمتع بلياقة بدنية عالية واأخالقيات وروح 
ريا�شية مثالية. واإىل جانب الن�شاط الريا�شى - توىل النادى تنظيم ن�شاط الرحالت وامل�شايف 
كم�شايف  ال�شماىل،  بال�شاحل  �شاليهات  �شتة  ب�شراء  ال�شركة  قامت   1987 عام  ففى  للعاملني، 
للعاملني، يتوىل اإدارتها »نادى اإنبى«. كذلك اأ�شدرت اللجنة الثقافية جملة »اأوراق«، التى هياأت 
للعاملني فر�شة امل�شاركة فى الأن�شطة الثقافية، مثل كتابة الق�شة وال�شعر واملقال. كذلك توىل 

النادى تنظيم الرحالت الداخلية ورحالت العمرة.

ا�شتطاع  م�شيلحى«  »�شالح  الكابنت  الفريق  مدرب  قيادة  وحتت  ق�شرية  فرتة  خالل  وفى 
فريق كرة القدم اأن يفوز باملركز الأول على جميع �شركات البرتول. ومع اأنها كانت اأحدث �شركة 
واأحدث فريق انت�شر على فرق القطاع العتيدة، وفى عام 1987 احتل فريق اإنبى املركز الأول فى 

دورة الت�شفيات النهائية لل�شعود اإىل دورى الدرجة الثانية لل�شركات.

�سالة اجلمنازيوم مببنى اإنــــبى

اإىل توفري �شالة جمنازيوم  امتد  بل  وامل�شايف  العالج  بالإن�شان على  الهتمام  يقت�شر  مل 
جمهزة بالدور الأر�شى مببنى اإنبى احلاىل. فالعمل املكتبى والذهنى املتوا�شل ل�شاعات واأيام طويلة 
له اآثاره على ع�شالت وفقرات الظهر والرقبة. لهذا فكرنا فى �شرورة اإتاحة الفر�شة للعاملني 

ملمار�شة بع�س التمارين الريا�شية لدقائق خالل �شاعات العمل بهذه ال�شالة الع�شرية.
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حملة ال�ستعانة بامل�سريني املهاجرين

وفى جولة من املهمات التى كنت اأقوم بها لأعمال ال�شركة، ن�شرنا اإعالنا لتوظيف امل�شريني 
الذين هاجروا اإىل الوليات املتحدة )معظمهم بعد حرب 1967(، وعملوا فى ال�شركات الهند�شية 
هناك، وممن يرغبون فى العودة اإىل م�شر )اإعادة توطني(. ونظراً لأننى ق�شيت ع�شر �شنوات 
امل�شرى  وم�شاعر  نف�شية  اأعرف  كنت  فقد  »ديبونت«،  بـ  �شنوات  خم�س  منها  املتحدة،  بالوليات 
�شعيدة،  غري  وجتارب  ذكريات  من  الغ�شب  اأو  والوطن  لالأهل  حنني  بني  جتمع  التى  املهاجر، 
و�شاعدنى على ذلك قن�شل م�شر العام بهيو�شنت ال�شفري »فوؤاد يو�شف« الذى دعا خم�شني من 
هوؤلء من خمتلف الوليات املجاورة اإىل منزله لغداء ولقاء. وكان لهذا اللقاء وقًع طيًب على 
هوؤلء ال�شيوف، الذين تفاءلوا بوجود موؤ�ش�شة مثل »اإنـــــبى« مب�شر بهذه الأهداف وهذا الفكر 
املعا�شر، الذى تفهموه جيداً، اإل اأن غاليبتهم كانوا فى وظائف جيدة فى �شركات كربى وكانوا 

م�شتقرين فى اأعمالهم، ولذلك مل يكن لديهم ما يدفعهم للعودة اإىل م�شر.
حققت جناحاً حمدودا خارج هذا الجتماع مع عدد قليل من امل�شريني املهاجرين، وتعاقدنا 
مع »عبد الرحمن حممد عبد الرحمن« الذى كان يعمل مديراً لإدارة الهند�شة املدنية ب�شركة 
»فو�شرت ويلر« بهيو�شنت و»حممد قطب« و»حممد عطية« و»عبد اجلابر حممد عبد اجلابر«. 
وقد حاول الأخري اأن يتفاو�س با�شم املجموعة على عقود خا�شة �شبيهة بعقود اخلرباء الأجانب، 
من حيث املرتب واملزايا العينية )�شكن ومدار�س وخالفه(، اإل اأننى وجدت اأن ذلك �شيوؤثر �شلباً 

على نف�شية امل�شريني العاملني بال�شركة، مما قد يوؤدى اإىل الإ�شرار بروح العمل.
ومل ي�شتمر معظمهم با�شتثناء »عبد الرحمن حممد عبد الرحمن«، الذى راأ�س اإدارة الهند�شة 
املدنية ل�شنوات قليلة، ثم تعاقد مع الإمارات العربية و»حممد عطية« الذى راأ�س اإدارة هند�شة 
فى  حدث  كما  خا�شة  برامج  حتت  اأو  مغايرة  ظروف  فى  التجربة  هذه  تنجح  ورمبا  الأنابيب، 

ال�شني وكوريا اجلنوبية.
اأجازة عمل  لق�شاء  املغرتبني  ل ح�شور  كان ميوِّ الذى  برنامج توكنت،  ا�شتفدنا كذلك من 
بـ »فو�شرتويلر«  الذى كان يعمل  �شنوية فى م�شر، وح�شر حتت هذا الربنامج »حممد قطب« 
و»ليتوين«، وهو دفعة 1960م من جامعة القاهرة، وا�شتطاع اأن ميد اإقامته اإىل 6 �شهور، �شاهم 

خاللها م�شاهمة جيدة فى اأعمال اإدارة الهند�شة الكيماوية وفى نقل خربته للعاملني بها.

كرة القدم عام 1987 فريق اإنبى ل

ك املباراة عام 1985 لقاف إع فريق كرة القدم قب



عبور الفجوة التكنولوچية 87عبور الفجوة التكنولوچية 86
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كلمات �سباب م�سر عن رحلة
التكوين والعطاء

جتربة عملى فى �سركة »اإنبى« اإطالق للطاقات
بقلم م. »م�سطفى النجدى«

اأ�شتطيع اأن اأقول اأننى منذ تخرجت بتقدير جيد جداً من ق�شم الهند�شة الكهربائية بهند�شة 
الأزهر 1971م، فاإننى مل اأح�س باإطالق الطاقات و حتقيق الذات مثلما اأتاحت ىل فر�شة العمل 
ب�شركة »اإنــــبى«، بعد �شبع �شنوات عملى فى »الت�شميمات« خلطوط اجلهد املتو�شط بهيئة كهرباء 

الريف، وبعد اأن اأو�شك العمل على اأن ي�شبح حلقة مفرغة فى دائرة �شيقة.

ال�شيد  املهند�س/ حممد  »ال�شيد  القدر - فقابلت د.م.مدحت عزيز  و  وكنت فى موعد مع 
اأحمد مدير الهند�شة الكهربائية« وجنحت فى املقابلة الفنية، ومت تعيينى ب�شركة »برون - م�شر« 

و ت�شلمت العمل اأول فرباير 1979م.

»برون  لتتخارج  ال�شركة  ترنحت  ثم  حماولت.  من  فيها  ما  بكل  البدايات  فرتة  وع�شنا 
لل�شناعات  الهند�شية  »ال�شركة  لت�شبح  الفنية  وكوادرها  ال�شركة  اأ�شول  وتبقى  الأمريكية« 
ب  ترقُّ يواكبه  جديد  عهد  بداأ  و  1980م  عام  منت�شف  حواىل  )اإنــــبى(«  الكيماوية  و  البرتولية 

العاملني: اإىل اأين!!؟

الت�شميمات  مهند�شى  فى  ونق�س  فراغ  ل�شد  اجلدد«  املهند�شني  من  »اأربعة  بتاأهيل  كلفت 
حرك«   و»�شامى  دروي�س«  و»حممد  الفتاح«   عبد  »م.جمدى  وهم  بال�شركة،  الكهربائية  بالإدارة 
بنجاح   - بالإدارة  العمل  اإدماجهم بفريق  اأ�شابيع - مت  اأو ثمانية  �شبعة  و»هدى عوي�س« وخالل 

ت به قيادات الإدارة . اأقرَّ

الأداء  بناء على تقرير  و  ال�شركة لذلك -  املفاجاأة ىل - فى عرفان و تقدير  قيادة  وكانت 
ال�شنوى فى نهاية 1981 ُكوِفئُت مبا جتاوز �شقف اأحالمى. ترقيتى ومنحى عالوة تتجاوز اأكرث 

من ن�شف املرتب وهنا كانت البداية )يناير 1982(.
العاملية  الهند�شية  ال�شركات  من  نظائرها  بني  لئق  مكان  ت�شنم  فى  ال�شركة  اأحالم  ع�شت 
تلك  باطن  من  اأعمال  تنفيذ  »اإنبى«  بداأت  قد  و  الأمريكية«  حتى  و  الإجنليزية  و  »الإيطالية 

ال�شركات كمقاول فرعى مع �شركات مثل »�شنام بروجتى« - »اأجيب« - »تكنيرتول« اليطالية .
»اإنبى« التحدى، واأثبتت للجميع اجلدارة حتى �شارت نداً لهم حاز التفوق - عرب   وقبلت 
العمل فى م�شروعات »ا�شتخال�س الزيوت العطرية« وم�شروع »اللكيل بنزين« وم�شروع »البوىل 

فنيل كلوريد  »PVC«  للبرتوكيمياويات«
 ثم لحت فر�شة العمر لل�شركة فى »معمل تكرير اأ�شيوط« عام 1985م، و هنا بداأ عهد جديد 

و فا�شل بني الن�شوج والتحدى - ثم ال�شعود والتميز .
من  الكهربائية  الهند�شية  لالإدارة  وفد  من  لكل  بالتدريب   - عملى  بجانب  ع�شت  كذلك 
مهند�شني ور�شامني »فنيني« على اأن�شطة الت�شميم ل�شبكات التوزيع الكهربائية، وتنوعت املحاور 
واملعدات   - التوزيع  - من موا�شفات ور�شومات وح�شابات وجداول، ح�شر كميات ومعرفة نظم 
الرئي�شية - والر�شومات التف�شيلية للرتكيبات اأو التو�شيالت وجاءت مرحلة حتول من امل�شاركة 
اأحياناً  الفنية  لالإدارات  ممثلني  التوريدات،  اأن�شطة  فى  ال�شرتاك  اإىل  فقط،  الت�شميمات  فى 
اإعارة من الإدارات الفنية لبع�س  اأن�شطة التوريدات نف�شها -  وم�شاركني كفريق عمل - ببع�س 

الوقت، اإىل التوريدات فى جمموعات عمل امل�شروعات. 

ثراء التجربة 
كنت اأُكلَّف - اأحياناً - بتقدمي تعريف اأن�شطة ال�شركة للجدد من العاملني، فكنت اأح�س بالفخر 
بل   - واملتفردة  الرائدة  لت�شبح  �شنوات،  ب�شع  فى  �شاأنها  دورها وعال  تعاظم  �شركة  اأقدم  واأنا   -
�شارت الذراع الفنية لقطاع البرتول بال منازع، منذ منت�شف الثمانينيات وتكاملت الأن�شطة من 
بداية الت�شميم و درا�شات اجلدوى واأن�شطة التوريدات والإ�شراف على الرتكيبات باملواقع وحتى 

الت�شغيل و اإعطاء »�شمانة املقاول للعميل« موؤكدة الثقة واجلودة فى اأعمال امل�شروع كاملة. 

�سبق ال�سركة
�شبقاً  ذلك  وكان  مبكراً  الآىل  احلا�شب  اقتناء  مثل  والأن�شطة،  املحاور  كل  فى  به  اأح�ش�شت 
خا�شاً فى كل م�شر بجانب احتواء ال�شركة عنا�شر وكفاءات ب�شرية نادرة - مت اختيارها والتاأهيل 

لها باقتدار واملحافظة عليها بكل الو�شائل. 



عبور الفجوة التكنولوچية 89عبور الفجوة التكنولوچية 88

كلمات �سباب م�سر عن رحلة
التكوين والعطاء

جتربة عملى فى �سركة »اإنبى« اإطالق للطاقات
بقلم م. »م�سطفى النجدى«

اأ�شتطيع اأن اأقول اأننى منذ تخرجت بتقدير جيد جداً من ق�شم الهند�شة الكهربائية بهند�شة 
الأزهر 1971م، فاإننى مل اأح�س باإطالق الطاقات و حتقيق الذات مثلما اأتاحت ىل فر�شة العمل 
ب�شركة »اإنــــبى«، بعد �شبع �شنوات عملى فى »الت�شميمات« خلطوط اجلهد املتو�شط بهيئة كهرباء 

الريف، وبعد اأن اأو�شك العمل على اأن ي�شبح حلقة مفرغة فى دائرة �شيقة.

ال�شيد  املهند�س/ حممد  »ال�شيد  القدر - فقابلت د.م.مدحت عزيز  و  وكنت فى موعد مع 
اأحمد مدير الهند�شة الكهربائية« وجنحت فى املقابلة الفنية، ومت تعيينى ب�شركة »برون - م�شر« 

و ت�شلمت العمل اأول فرباير 1979م.

»برون  لتتخارج  ال�شركة  ترنحت  ثم  حماولت.  من  فيها  ما  بكل  البدايات  فرتة  وع�شنا 
لل�شناعات  الهند�شية  »ال�شركة  لت�شبح  الفنية  وكوادرها  ال�شركة  اأ�شول  وتبقى  الأمريكية« 
ب  ترقُّ يواكبه  جديد  عهد  بداأ  و  1980م  عام  منت�شف  حواىل  )اإنــــبى(«  الكيماوية  و  البرتولية 

العاملني: اإىل اأين!!؟

الت�شميمات  مهند�شى  فى  ونق�س  فراغ  ل�شد  اجلدد«  املهند�شني  من  »اأربعة  بتاأهيل  كلفت 
حرك«   و»�شامى  دروي�س«  و»حممد  الفتاح«   عبد  »م.جمدى  وهم  بال�شركة،  الكهربائية  بالإدارة 
بنجاح   - بالإدارة  العمل  اإدماجهم بفريق  اأ�شابيع - مت  اأو ثمانية  �شبعة  و»هدى عوي�س« وخالل 

ت به قيادات الإدارة . اأقرَّ

الأداء  بناء على تقرير  و  ال�شركة لذلك -  املفاجاأة ىل - فى عرفان و تقدير  قيادة  وكانت 
ال�شنوى فى نهاية 1981 ُكوِفئُت مبا جتاوز �شقف اأحالمى. ترقيتى ومنحى عالوة تتجاوز اأكرث 

من ن�شف املرتب وهنا كانت البداية )يناير 1982(.
العاملية  الهند�شية  ال�شركات  من  نظائرها  بني  لئق  مكان  ت�شنم  فى  ال�شركة  اأحالم  ع�شت 
تلك  باطن  من  اأعمال  تنفيذ  »اإنبى«  بداأت  قد  و  الأمريكية«  حتى  و  الإجنليزية  و  »الإيطالية 

ال�شركات كمقاول فرعى مع �شركات مثل »�شنام بروجتى« - »اأجيب« - »تكنيرتول« اليطالية .
»اإنبى« التحدى، واأثبتت للجميع اجلدارة حتى �شارت نداً لهم حاز التفوق - عرب   وقبلت 
العمل فى م�شروعات »ا�شتخال�س الزيوت العطرية« وم�شروع »اللكيل بنزين« وم�شروع »البوىل 

فنيل كلوريد  »PVC«  للبرتوكيمياويات«
 ثم لحت فر�شة العمر لل�شركة فى »معمل تكرير اأ�شيوط« عام 1985م، و هنا بداأ عهد جديد 

و فا�شل بني الن�شوج والتحدى - ثم ال�شعود والتميز .
من  الكهربائية  الهند�شية  لالإدارة  وفد  من  لكل  بالتدريب   - عملى  بجانب  ع�شت  كذلك 
مهند�شني ور�شامني »فنيني« على اأن�شطة الت�شميم ل�شبكات التوزيع الكهربائية، وتنوعت املحاور 
واملعدات   - التوزيع  - من موا�شفات ور�شومات وح�شابات وجداول، ح�شر كميات ومعرفة نظم 
الرئي�شية - والر�شومات التف�شيلية للرتكيبات اأو التو�شيالت وجاءت مرحلة حتول من امل�شاركة 
اأحياناً  الفنية  لالإدارات  ممثلني  التوريدات،  اأن�شطة  فى  ال�شرتاك  اإىل  فقط،  الت�شميمات  فى 
اإعارة من الإدارات الفنية لبع�س  اأن�شطة التوريدات نف�شها -  وم�شاركني كفريق عمل - ببع�س 

الوقت، اإىل التوريدات فى جمموعات عمل امل�شروعات. 

ثراء التجربة 
كنت اأُكلَّف - اأحياناً - بتقدمي تعريف اأن�شطة ال�شركة للجدد من العاملني، فكنت اأح�س بالفخر 
بل   - واملتفردة  الرائدة  لت�شبح  �شنوات،  ب�شع  فى  �شاأنها  دورها وعال  تعاظم  �شركة  اأقدم  واأنا   -
�شارت الذراع الفنية لقطاع البرتول بال منازع، منذ منت�شف الثمانينيات وتكاملت الأن�شطة من 
بداية الت�شميم و درا�شات اجلدوى واأن�شطة التوريدات والإ�شراف على الرتكيبات باملواقع وحتى 

الت�شغيل و اإعطاء »�شمانة املقاول للعميل« موؤكدة الثقة واجلودة فى اأعمال امل�شروع كاملة. 

�سبق ال�سركة
�شبقاً  ذلك  وكان  مبكراً  الآىل  احلا�شب  اقتناء  مثل  والأن�شطة،  املحاور  كل  فى  به  اأح�ش�شت 
خا�شاً فى كل م�شر بجانب احتواء ال�شركة عنا�شر وكفاءات ب�شرية نادرة - مت اختيارها والتاأهيل 

لها باقتدار واملحافظة عليها بكل الو�شائل. 



عبور الفجوة التكنولوچية 91عبور الفجوة التكنولوچية 90

مزايا العاملني
بداأت ثمرات الكفاح تن�شج ويحل قطافها رغم �شدة التحدى وطول الطريق، ومنذ اأول يوم 
و�شعت ال�شركة لبنات املزايا والتحفيز وظل ذلك - يتنامى ما اأمكن رغم ما تعي�شه القيادة من 
ول اجلبهات اخلارجية عن  ال�شراعات  ت�شغلها  ل   - وقدر جهدها   - املحاور  كافة  �شغوط على 

القاعدة الأ�شا�شية من العاملني وتطلعاتهم.

وحر�شت قيادة ال�شركة - رغم ما تعي�شه من طموحات عامة و�شراعات متنوعة على جميع 
�شار  حتى  الفر�شة  حانت  كلما  للعاملني  مزايا  اإ�شافة  على   - العمل  و�شوق  التناف�شية  املحاور 

العاملون فى »اإنـــبى« �شفوة قطاع البرتول الذى هو بدوره القطاع املتميز فى املجتمع .

مزايا خربات ترتاكم
ثم لحت منذ عام 1982م فر�س لأ�شفار ومهمات عمل باخلارج، تعترب مزيجاً من الإجناز 
للعمل والإ�شافة للعاملني – زيادة فى الدخل واخلربات والتجارب والتعامل مع ثقافات خمتلفة 
جلن�شيات متعددة وخربات الحتكاك مع الآخر مبزيد من التفانى فى الأداء مما جعل »اإنـــبى« 
وكوادرها اإ�شماً من الأعالم - عرب القارات اخلم�س )من بكتل وبراون اآند روت اإىل �شنام بروجتى 
نِّعى املعدات ومالك  واأجيب بايطاليا وحتى هيتا�شى  زو�شن اليابانية وديلم الكورية( ناهيك مُب�شّ

التكنولوچـيا فى كل بالد الدنيا. 

والإجناز  الكيان  »اإنـــبى«  فاإن   - ع�شره  فى  م�شرية  جوهرة وحتفة  هو  »اإنـــبى«  مبنى  ولأن 
مفخرة الدهر. مهما تقادم الزمن يطل التاريخ بني اأبهائه - ويفوح املجد فى عبقرية اأبنائه.

اأح�شن عماًل.« �شواء من  اأجر من  »اإنا ل ن�شيع  اآخراً: ن�شتح�شر قوله تعاىل  ولي�س  اأخرياً 
عمل للوطن اأو لالأمة اأو لتحقيق الذات - وما اأعظم جترد الق�شد هلل جل وعال.

�سركة »اإنـــــبى«
جتربة عملية خلريجى كلية الهند�سة ـــ جامعة القاهرة 

)الهند�سة الكيمائية (
بقلم م. »ح�سني ا�سماعيل«

م�ست�سار فنى اأول �سركة �سل م�سر )حاليًا( 

�سركة »اإنـــبى« : منذ البداية فى كلية الهند�سة
خالل  من  حتفيزنا  على  القاهرة  بجامعة  الكيمائية  الهند�شة  ق�شم  فى  الأ�شاتذة  حر�س 
التعريف ب�شركة »اإنبى« وم�شتواها العلمى واملادى املتميزين، واأن ال�شركة تقبل بالعمل بها هوؤلء 

»املتميزين« من احلا�شلني على التقديرات العالية فقط من هوؤلء الأ�شاتذة الأفا�شل :
الأ�شتاذ الدكتور/ حممد على �شالح  -

الأ�شتاذ الدكتور/ فكرى �شلبى  -
الأ�شتاذ الدكتور/ حمدى عبد العزيز  -

�سركة »اإنـــبى«: اختبار القبول فى ال�سركة 
عملت لفرتة ق�شرية فى �شركة القاهرة لتكرير البرتول، حتت اإ�شراف املهند�شة »ثناء �شامل« 
واملهند�س »حممود �شحاته«، ومن خالل عملى معهم تعرفت على مكانة �شركة »اإنبى« املتميزة، 
»اإنبى« حتقيقاً  بتنفيذها، وتقدمت لالإختبار فى �شركة  التى تقوم  امل�شروعات  وذلك من خالل 

حللمى بالعمل فى هذه ال�شركة املتميزة.
على  تعرفت  الختبار  خالل  ومن  بالكلية  زمالئى  من  جمموعة  مع  لالختبار  تقدمت 
مكانة �شركة »اإنبى«، وذلك من حيث م�شتوى الختبار واملجموعة املتميزة، التى قامت بعمل هذا 
 Mr. Ron   الإختبار، ولأول مرة فى حياتى قام باختبارى خبري اأجنبى له مكانة علمية عالية وهو
Duval ومن خالل زمالئى بال�شركة، علمت اأن ال�شركة حري�شة على معرفة املتقدمني للعمل بها 

من جميع النواحى، وذلك بلقائهم ال�شرورى مع رئي�س ال�شركة، الذى يقوم بدوره مبقابلتهم 
�شخ�شياً، واأخرياً واحلمد هلل مت قبوىل للعمل بها.
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مزايا العاملني
بداأت ثمرات الكفاح تن�شج ويحل قطافها رغم �شدة التحدى وطول الطريق، ومنذ اأول يوم 
و�شعت ال�شركة لبنات املزايا والتحفيز وظل ذلك - يتنامى ما اأمكن رغم ما تعي�شه القيادة من 
ول اجلبهات اخلارجية عن  ال�شراعات  ت�شغلها  ل   - وقدر جهدها   - املحاور  كافة  �شغوط على 

القاعدة الأ�شا�شية من العاملني وتطلعاتهم.

وحر�شت قيادة ال�شركة - رغم ما تعي�شه من طموحات عامة و�شراعات متنوعة على جميع 
�شار  حتى  الفر�شة  حانت  كلما  للعاملني  مزايا  اإ�شافة  على   - العمل  و�شوق  التناف�شية  املحاور 

العاملون فى »اإنـــبى« �شفوة قطاع البرتول الذى هو بدوره القطاع املتميز فى املجتمع .

مزايا خربات ترتاكم
ثم لحت منذ عام 1982م فر�س لأ�شفار ومهمات عمل باخلارج، تعترب مزيجاً من الإجناز 
للعمل والإ�شافة للعاملني – زيادة فى الدخل واخلربات والتجارب والتعامل مع ثقافات خمتلفة 
جلن�شيات متعددة وخربات الحتكاك مع الآخر مبزيد من التفانى فى الأداء مما جعل »اإنـــبى« 
وكوادرها اإ�شماً من الأعالم - عرب القارات اخلم�س )من بكتل وبراون اآند روت اإىل �شنام بروجتى 
نِّعى املعدات ومالك  واأجيب بايطاليا وحتى هيتا�شى  زو�شن اليابانية وديلم الكورية( ناهيك مُب�شّ

التكنولوچـيا فى كل بالد الدنيا. 

والإجناز  الكيان  »اإنـــبى«  فاإن   - فى ع�شره  هو جوهرة وحتفة م�شرية  »اإنـــبى«  مبنى  ولأن 
مفخرة الدهر. مهما تقادم الزمن يطل التاريخ بني اأبهائه - ويفوح املجد فى عبقرية اأبنائه.

اأح�شن عماًل.« �شواء من  اأجر من  »اإنا ل ن�شيع  اآخراً: ن�شتح�شر قوله تعاىل  ولي�س  اأخرياً 
عمل للوطن اأو لالأمة اأو لتحقيق الذات - وما اأعظم جترد الق�شد هلل جل وعال.

�سركة »اإنـــــبى«
جتربة عملية خلريجى كلية الهند�سة ـــ جامعة القاهرة 

)الهند�سة الكيمائية (
بقلم م. »ح�سني ا�سماعيل«

م�ست�سار فنى اأول �سركة �سل م�سر )حاليًا( 

�سركة »اإنـــبى« : منذ البداية فى كلية الهند�سة
خالل  من  حتفيزنا  على  القاهرة  بجامعة  الكيمائية  الهند�شة  ق�شم  فى  الأ�شاتذة  حر�س 
التعريف ب�شركة »اإنبى« وم�شتواها العلمى واملادى املتميزين، واأن ال�شركة تقبل بالعمل بها هوؤلء 

»املتميزين« من احلا�شلني على التقديرات العالية فقط من هوؤلء الأ�شاتذة الأفا�شل :
الأ�شتاذ الدكتور/ حممد على �شالح  -

الأ�شتاذ الدكتور/ فكرى �شلبى  -
الأ�شتاذ الدكتور/ حمدى عبد العزيز  -

�سركة »اإنـــبى«: اختبار القبول فى ال�سركة 
عملت لفرتة ق�شرية فى �شركة القاهرة لتكرير البرتول، حتت اإ�شراف املهند�شة »ثناء �شامل« 
واملهند�س »حممود �شحاته«، ومن خالل عملى معهم تعرفت على مكانة �شركة »اإنبى« املتميزة، 
»اإنبى« حتقيقاً  بتنفيذها، وتقدمت لالإختبار فى �شركة  التى تقوم  امل�شروعات  وذلك من خالل 

حللمى بالعمل فى هذه ال�شركة املتميزة.
على  تعرفت  الختبار  خالل  ومن  بالكلية  زمالئى  من  جمموعة  مع  لالختبار  تقدمت 
مكانة �شركة »اإنبى«، وذلك من حيث م�شتوى الختبار واملجموعة املتميزة، التى قامت بعمل هذا 
 Mr. Ron   الإختبار، ولأول مرة فى حياتى قام باختبارى خبري اأجنبى له مكانة علمية عالية وهو
Duval ومن خالل زمالئى بال�شركة، علمت اأن ال�شركة حري�شة على معرفة املتقدمني للعمل بها 

من جميع النواحى، وذلك بلقائهم ال�شرورى مع رئي�س ال�شركة، الذى يقوم بدوره مبقابلتهم 
�شخ�شياً، واأخرياً واحلمد هلل مت قبوىل للعمل بها.
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�سركة »اإنـــبى«: بداية العمل مار�س 1985

عملت فى ق�شم هند�شة العمليات، الذى يقوم بعمل الت�شميمات الهند�شية الأ�شا�شية مل�شروعات 
الغاز والتكرير. وكان هذا الق�شم ي�شم جمموعة متميزة منتقاة من املهند�شني الكيمائيني مثل 
املهند�س »ح�شام عطية« واملهند�شة »دينا اجلوهرى« واملهند�شة »اأمرية املازنى«، وجدير بالذكر اأن 

هوؤلء الزمالء كانوا اأوائل اأو من اأوائل دفعاتهم فى ق�شم الهند�شة الكيمائية باجلامعة. 

وانفرد ق�شم ت�شميم العمليات بال�شركة با�شتخدام برامج هند�شية متخ�ش�شة للقيام باأعمال 
الت�شميمات.

�سركة »اإنــــبى« : خواطر خالل فرتة عملى من مار�س 1985 وحتى مار�س 1990

قيادة متميزة وقدوة ل�سغار املهند�سني:   1-

روح  زرع  على  ال�شركة  رئي�س  حر�س  فى  روؤيتى  خالل  من  العمل  فى  اللتزام  روح  وجدت 
ال�شديد  واأتذكر حبى  يوم،  كل  املبكر  على وجوده  وذلك من خالل حر�شه  العمل،  فى  اللتزام 

لروؤيته كل �شباح وكاأنى كنت ا�شتمد طاقة العمل واللتزام من خالل روؤيتى له.

ال�شركة،  قيادات  يوم مع  الليل كل  ل�شاعات متاأخرة من  العمل  امل�شتمر فى  وكذلك وجوده 
وعلى راأ�شهم رئي�شها، واأتذكر هذا املوقف: ال�شاعة ت�شري اإىل الثامنة م�شاءاً وكنت اأتناول بع�س 
زوجته  ومعه  ال�شركة  رئي�س  اأرى  بى  واإذ  مهم،  مل�شروع  املطلوبة  الأعمال  بع�س  واأبا�شر  الطعام 
وجدته   ،- عطية«  »ح�شام  مهند�س   - بالعمل  رئي�شى  مقابلة  وبعد  العمل،  مكان  علىَّ  يدخالن 
للعمل بروح  دافع قوى ىل فى بداية حياتى  اأعمل وكان ذلك مبثابة  ي�شافحنى، وي�شاألنى عما 

اللتزام والعطاء والوطنية واجلدية.

الـخربة الفنية املكت�سبة فى �سركة »اإنـــبى« :  2-

كانت ال�شركة حري�شة على ا�شتخدام اأحدث الربامج الهند�شية فى الت�شميمات وتدريب   ·
على برنامج   )On the job training( التدريبى  واأتذكر فى بداية عملى  بها،  العاملني 
من  با�شتئجاره  ال�شركة  قيادة  قامت  والتى   )Simulation Science( العمليات  حماكاة 

هذا  على  املكثف  التدريب  من  متكنت  وجيزة  فرتة  وخالل  اأمريكا،  فى  املالكة  ال�شركة 
الربنامج، حيث كنت اأ�شهر لأوقات طويلة ملعرفة واإجادة اجلوانب املختلفة لهذا الربنامج 

وتطبيقاته على م�شاريع خمتلفة. 

الهند�شية  ال�شركات  كربيات  ت�شتخدمه  كانت  الربنامج  هذا  اأن  بالذكر  وجدير      
املتخ�ش�شة فى اأمريكا واأوروبـا واأتذكر املهند�شة »اأمرية املازنى« خالل اأول لقاء عملى مع 
رئي�س ال�شركة، حيث اأنها اأ�شادت بُعُلو م�شتواىَّ املتميز فى اإجادة العمل على هذا الربنامج، 

مما يعك�س مناخ العمل الراقى فى ال�شركة وروح القدوة والتميز واملناف�شة.

حتقق  خالل  من  املهند�شني  �شغار  اإىل  التكنولوچيا  نقل  على  ال�شركة  قيادة  حر�شت   ·
وحر�شت  البرتولية،  الهند�شية  امل�شروعات  فى  عاملية  �شمعة  لها  كبرية  اأجنبية  خربات 
قيادة ال�شركة على ال�شتفادة الق�شوى والندماج مع هوؤلء اخلرباء، واأتذكر بع�شاً من 
لأعمالنا  متابعتهم  خالل  من  متميزة  خربات  منهم  باكت�شابى  واأ�شهد  الأجانب  هوؤلء 

ومن هوؤلء اخلرباء:

Mr. Dan Lockwood  -

Mr. Eric Jennet  -

Mr. Ron Duval  -

املهند�س/  طاهر فا�شل )م�شرى الأ�شل اأمريكى اجلن�شية(  -

حر�شت قيادة ال�شركة على اإدماجها مع �شركات اأجنبية اأخرى للنهو�س مب�شتوى ال�شركة   -
الفنى واأي�شاً للتاأكيد على انتقال التكنولوچـيا ومن هذه ال�شركات :

Brown & Root شركة�  -

Bechtel  شركة�  -

عـــمــلى  جمــــــال  فى  متميـــــزة  خبـــــرات  اأكــــ�شبتــــنــى  عـــــديـــدة  م�شروعــــــــات  فى  عملت   ·
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�سركة »اإنـــبى«: بداية العمل مار�س 1985

عملت فى ق�شم هند�شة العمليات، الذى يقوم بعمل الت�شميمات الهند�شية الأ�شا�شية مل�شروعات 
الغاز والتكرير. وكان هذا الق�شم ي�شم جمموعة متميزة منتقاة من املهند�شني الكيمائيني مثل 
املهند�س »ح�شام عطية« واملهند�شة »دينا اجلوهرى« واملهند�شة »اأمرية املازنى«، وجدير بالذكر اأن 

هوؤلء الزمالء كانوا اأوائل اأو من اأوائل دفعاتهم فى ق�شم الهند�شة الكيمائية باجلامعة. 

وانفرد ق�شم ت�شميم العمليات بال�شركة با�شتخدام برامج هند�شية متخ�ش�شة للقيام باأعمال 
الت�شميمات.

�سركة »اإنــــبى« : خواطر خالل فرتة عملى من مار�س 1985 وحتى مار�س 1990

قيادة متميزة وقدوة ل�سغار املهند�سني:   1-

روح  زرع  على  ال�شركة  رئي�س  حر�س  فى  روؤيتى  خالل  من  العمل  فى  اللتزام  روح  وجدت 
ال�شديد  واأتذكر حبى  يوم،  كل  املبكر  على وجوده  وذلك من خالل حر�شه  العمل،  فى  اللتزام 

لروؤيته كل �شباح وكاأنى كنت ا�شتمد طاقة العمل واللتزام من خالل روؤيتى له.

ال�شركة،  قيادات  يوم مع  الليل كل  ل�شاعات متاأخرة من  العمل  امل�شتمر فى  وكذلك وجوده 
وعلى راأ�شهم رئي�شها، واأتذكر هذا املوقف: ال�شاعة ت�شري اإىل الثامنة م�شاءاً وكنت اأتناول بع�س 
زوجته  ومعه  ال�شركة  رئي�س  اأرى  بى  واإذ  مهم،  مل�شروع  املطلوبة  الأعمال  بع�س  واأبا�شر  الطعام 
وجدته   ،- عطية«  »ح�شام  مهند�س   - بالعمل  رئي�شى  مقابلة  وبعد  العمل،  مكان  علىَّ  يدخالن 
للعمل بروح  دافع قوى ىل فى بداية حياتى  اأعمل وكان ذلك مبثابة  ي�شافحنى، وي�شاألنى عما 

اللتزام والعطاء والوطنية واجلدية.

الـخربة الفنية املكت�سبة فى �سركة »اإنـــبى« :  2-

كانت ال�شركة حري�شة على ا�شتخدام اأحدث الربامج الهند�شية فى الت�شميمات وتدريب   ·
على برنامج   )On the job training( التدريبى  واأتذكر فى بداية عملى  بها،  العاملني 
من  با�شتئجاره  ال�شركة  قيادة  قامت  والتى   )Simulation Science( العمليات  حماكاة 

هذا  على  املكثف  التدريب  من  متكنت  وجيزة  فرتة  وخالل  اأمريكا،  فى  املالكة  ال�شركة 
الربنامج، حيث كنت اأ�شهر لأوقات طويلة ملعرفة واإجادة اجلوانب املختلفة لهذا الربنامج 

وتطبيقاته على م�شاريع خمتلفة. 

الهند�شية  ال�شركات  كربيات  ت�شتخدمه  كانت  الربنامج  هذا  اأن  بالذكر  وجدير      
املتخ�ش�شة فى اأمريكا واأوروبـا واأتذكر املهند�شة »اأمرية املازنى« خالل اأول لقاء عملى مع 
رئي�س ال�شركة، حيث اأنها اأ�شادت بُعُلو م�شتواىَّ املتميز فى اإجادة العمل على هذا الربنامج، 

مما يعك�س مناخ العمل الراقى فى ال�شركة وروح القدوة والتميز واملناف�شة.

حتقق  خالل  من  املهند�شني  �شغار  اإىل  التكنولوچيا  نقل  على  ال�شركة  قيادة  حر�شت   ·
وحر�شت  البرتولية،  الهند�شية  امل�شروعات  فى  عاملية  �شمعة  لها  كبرية  اأجنبية  خربات 
قيادة ال�شركة على ال�شتفادة الق�شوى والندماج مع هوؤلء اخلرباء، واأتذكر بع�شاً من 
لأعمالنا  متابعتهم  خالل  من  متميزة  خربات  منهم  باكت�شابى  واأ�شهد  الأجانب  هوؤلء 

ومن هوؤلء اخلرباء:

Mr. Dan Lockwood  -

Mr. Eric Jennet  -

Mr. Ron Duval  -

املهند�س/  طاهر فا�شل )م�شرى الأ�شل اأمريكى اجلن�شية(  -

حر�شت قيادة ال�شركة على اإدماجها مع �شركات اأجنبية اأخرى للنهو�س مب�شتوى ال�شركة   -
الفنى واأي�شاً للتاأكيد على انتقال التكنولوچـيا ومن هذه ال�شركات :

Brown & Root شركة�  -

Bechtel  شركة�  -

عـــمــلى  جمــــــال  فى  متميـــــزة  خبـــــرات  اأكــــ�شبتــــنــى  عـــــديـــدة  م�شروعــــــــات  فى  عملت   ·
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ومن هذه امل�شروعات:

امل�شرية  الوطنية  للخربة  فذاً  مثاًل  يعترب  وهو  البرتول،  لتكرير  اأ�شيوط  م�شروع   -
املتميزة فى ت�شميم م�شافى البرتول.

م�شروع اإنتاج البوتاجاز من غازات �شقري بخليج ال�شوي�س.  -

م�شروع اإنتاج البوتاجاز من غازات �شيناء.  -

م�شروع ا�شرتجاع بوتاجاز �شركة ال�شوي�س لت�شنيع البرتول.   -

· اأتذكر دائماً اأن العمل فى �شركة »اإنـــبى« كان يحث على البتكار، وخا�شة فى ق�شم هند�شة 
بالبتكار  تت�شم   ) ال�شركة  قيادة  والتى غر�شتها   ( ال�شائدة  الروح  كانت  العمليات، حيث 

والتناف�س والعمل غري التقليدى.

حر�شت قيادة ال�شركة على اإن�شاء مكتبة متميزة حتتوى على جميع املجالت والن�شرات   ·
الدورية العلمية املتخ�ش�شة، والتى ت�شاعد على الطالع على اأحدث التقنيات والت�شميمات 

الهند�شية.

روح التحدى والبتكار والولء والوطنية    3-

من امل�شاريع التى تركت اأثراً كبرياً فى خربتى العملية م�شروع معاجلة غازات بدر الدين،   ·
وهو اأول م�شروع ملعاجلة الغاز فى منطقة ال�شحراء الغربية ومتلك �شركة »�شل« العاملية 
حق المتياز فى هذه املنطقة، وقد اأخذت قيادة ال�شركة على عاتقها اإجناح هذا امل�شروع 

بالرغم من املعوقات التى واجهته.

لتنفيذها كما هى،  الطرح، وذلك  بت�شميمات حمددة فى م�شتندات  »�شل«  �شركة  جاءت   ·
فقد  والبتكار،  بالتحدى  تت�شم  كانت  الوقت  ذلك  فى  ال�شائدة  ال�شركة  روح  لأن  ولكن 
ا�شرتكت مع جمموعة العمل فى ق�شم هند�شة العمليلت بقيادة املهند�س »ح�شام عطية« 
واملهند�شة »ديـنا اجلوهرى« مبراجعة وتغيري اأ�ش�س الت�شميم وم�شار العمليات فى فرتة 

الراحة  اأوقات  فى  احل�شور  وكان  يوم،  كل  متاأخرة  ل�شاعات  العمل  خالل  من  وجيزة 
امل�شروع فى  العمل فى هذا  النتهاء من مهام  النهائية هى  النتيجة  الأ�شبوعية، وكانت 
ب�شهادة مدير  الوقت، وكان ذلك  »�شل« فى ذلك  �شركة  بها  اأ�شادت  وقت قيا�شى وبجودة 
امل�شروع الأجنبى )Mr. Jon Boghart ( فى ذلك الوقت. وتاأكيداً لذلك، وبعد مرور اأكرث 
من ع�شرين عاماً قابلت هذا املدير ووجدته يثنى كثرياً على م�شتوى مهند�شى العمليات 

ب�شركة »اإنبى« وذلك من خالل اإحدى لقاءات العمل ب�شركة »�شل«.

روح الإبداع التى زرعت بداخلى، ومن خالل بداية عملى ب�شركة »اإنبى« كانت هى الدافع   ·
امل�شاريع  ذلك  ومثال  الغاز  �شناعة  تكنولوچـيا  فى  حتديث  بعمل  قيامى  اإىل  الأ�شا�شى 

التالية:  

م�شروع ا�شتخال�س البوتاجاز بالعامرية حيث متكنت من تغيري التكنولوچـيا املقدمة   -
تعتمد  اأخرى،  تكنولوچـيا  اإىل  اأوروبـا  فى  الهند�شية  ال�شركات  اأكرب  من  واحدة  من 
ي�شتهان  توفري ل  لهذا مت  ونتيجة  العالية،  ال�شغوط  البوتاجاز عند  ا�شرتجاع  على 
به فى ال�شتثمارات املطلوبة لهذا امل�شروع، ومت اأي�شاً انخفا�س فى ا�شتهالكات الطاقة 

املطلوبة. 

عرب  غازات  معاجلة  م�شنع  حتويل  من  متكنت  حيث  اخلليج،  عرب  بوتاجاز  م�شروع   -
م�شار  فى  وتغيريات  ب�شيطة  باإ�شافات  وذلك  البوتاجاز،  لإنتاج  م�شنع  اإىل  اخلليج 

العمليات.
 

ا�ستمرارية روح البتكار والدافع للح�سول على براءة الخرتاع:  4-

اأك�شبنى خربات متميزة   هذا املناخ املتميز فى بداية حياتى العملية ب�شركة »اإنبى«، والذى 
وقد  »اأدنوك«،  ب�شركة  الإمارات  دولة  وفى  داخل م�شر  متعددة  م�شاريع  فى  العمل  مكنتنى من 

متكنت من تخفي�س ال�شتثمارات املطلوبة لهذه امل�شاريع.

بعمل  لقيامى  وذلك  العلمى  البحث  اأكادميية  اإىل  اخرتاع  براءة  بطلب  تقدمت   -
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ومن هذه امل�شروعات:

امل�شرية  الوطنية  للخربة  فذاً  مثاًل  يعترب  وهو  البرتول،  لتكرير  اأ�شيوط  م�شروع   -
املتميزة فى ت�شميم م�شافى البرتول.

م�شروع اإنتاج البوتاجاز من غازات �شقري بخليج ال�شوي�س.  -

م�شروع اإنتاج البوتاجاز من غازات �شيناء.  -

م�شروع ا�شرتجاع بوتاجاز �شركة ال�شوي�س لت�شنيع البرتول.   -

· اأتذكر دائماً اأن العمل فى �شركة »اإنـــبى« كان يحث على البتكار، وخا�شة فى ق�شم هند�شة 
بالبتكار  تت�شم   ) ال�شركة  قيادة  والتى غر�شتها   ( ال�شائدة  الروح  كانت  العمليات، حيث 

والتناف�س والعمل غري التقليدى.

حر�شت قيادة ال�شركة على اإن�شاء مكتبة متميزة حتتوى على جميع املجالت والن�شرات   ·
الدورية العلمية املتخ�ش�شة، والتى ت�شاعد على الطالع على اأحدث التقنيات والت�شميمات 

الهند�شية.

روح التحدى والبتكار والولء والوطنية    3-

من امل�شاريع التى تركت اأثراً كبرياً فى خربتى العملية م�شروع معاجلة غازات بدر الدين،   ·
وهو اأول م�شروع ملعاجلة الغاز فى منطقة ال�شحراء الغربية ومتلك �شركة »�شل« العاملية 
حق المتياز فى هذه املنطقة، وقد اأخذت قيادة ال�شركة على عاتقها اإجناح هذا امل�شروع 

بالرغم من املعوقات التى واجهته.

لتنفيذها كما هى،  الطرح، وذلك  بت�شميمات حمددة فى م�شتندات  »�شل«  �شركة  جاءت   ·
فقد  والبتكار،  بالتحدى  تت�شم  كانت  الوقت  ذلك  فى  ال�شائدة  ال�شركة  روح  لأن  ولكن 
ا�شرتكت مع جمموعة العمل فى ق�شم هند�شة العمليلت بقيادة املهند�س »ح�شام عطية« 
واملهند�شة »ديـنا اجلوهرى« مبراجعة وتغيري اأ�ش�س الت�شميم وم�شار العمليات فى فرتة 

الراحة  اأوقات  فى  احل�شور  وكان  يوم،  كل  متاأخرة  ل�شاعات  العمل  خالل  من  وجيزة 
امل�شروع فى  العمل فى هذا  النتهاء من مهام  النهائية هى  النتيجة  الأ�شبوعية، وكانت 
ب�شهادة مدير  الوقت، وكان ذلك  »�شل« فى ذلك  �شركة  بها  اأ�شادت  وقت قيا�شى وبجودة 
امل�شروع الأجنبى )Mr. Jon Boghart ( فى ذلك الوقت. وتاأكيداً لذلك، وبعد مرور اأكرث 
من ع�شرين عاماً قابلت هذا املدير ووجدته يثنى كثرياً على م�شتوى مهند�شى العمليات 

ب�شركة »اإنبى« وذلك من خالل اإحدى لقاءات العمل ب�شركة »�شل«.

روح الإبداع التى زرعت بداخلى، ومن خالل بداية عملى ب�شركة »اإنبى« كانت هى الدافع   ·
امل�شاريع  ذلك  ومثال  الغاز  �شناعة  تكنولوچـيا  فى  حتديث  بعمل  قيامى  اإىل  الأ�شا�شى 

التالية:  

م�شروع ا�شتخال�س البوتاجاز بالعامرية حيث متكنت من تغيري التكنولوچـيا املقدمة   -
تعتمد  اأخرى،  تكنولوچـيا  اإىل  اأوروبـا  فى  الهند�شية  ال�شركات  اأكرب  من  واحدة  من 
ي�شتهان  توفري ل  لهذا مت  ونتيجة  العالية،  ال�شغوط  البوتاجاز عند  ا�شرتجاع  على 
به فى ال�شتثمارات املطلوبة لهذا امل�شروع، ومت اأي�شاً انخفا�س فى ا�شتهالكات الطاقة 

املطلوبة. 

عرب  غازات  معاجلة  م�شنع  حتويل  من  متكنت  حيث  اخلليج،  عرب  بوتاجاز  م�شروع   -
م�شار  فى  وتغيريات  ب�شيطة  باإ�شافات  وذلك  البوتاجاز،  لإنتاج  م�شنع  اإىل  اخلليج 

العمليات.
 

ا�ستمرارية روح البتكار والدافع للح�سول على براءة الخرتاع:  4-

اأك�شبنى خربات متميزة   هذا املناخ املتميز فى بداية حياتى العملية ب�شركة »اإنبى«، والذى 
وقد  »اأدنوك«،  ب�شركة  الإمارات  دولة  وفى  داخل م�شر  متعددة  م�شاريع  فى  العمل  مكنتنى من 

متكنت من تخفي�س ال�شتثمارات املطلوبة لهذه امل�شاريع.

بعمل  لقيامى  وذلك  العلمى  البحث  اأكادميية  اإىل  اخرتاع  براءة  بطلب  تقدمت   -
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الطبيعية  الغازات  من  والربوبان  الإيثان  غازات  ل�شرتجاع  متميزة  تكنولوجـيا 
وامل�شاحبة، وقمت بعمل مقارنة �شاملة بني هذه التكنولوچـيا والتكنولوچـيات العاملية 

املوجودة، وقمت بن�شرها فى اأحد املوؤمترات العلمية بدولة الكويت ال�شقيقة.

الـمتحدة  بالوليــات  الخــرتاع  بــراءات  مكتب  اإىل  الطلب  بنف�س  اأي�شاً  وتقدمت   -
الأمريكية.

اإنـــــبى«، وما امتاز به من ت�شجيع َمن  وكان ذلك كله بف�شل عملى فى هذا الكيان الرائد » 
لديهم الكفاءة لل�شعى ملكان ال�شدارة فى كل التخ�ش�شات بال�شركة، وعلى م�شتوى �شهد به اجلميع 

من كل اأنحاء العامل.

اكت�ساب الـخربات
بقلم م. »خريية الأهوانى«

املهند�شني  اأغلب  اأمل  الثمانينيات ب�شمعة جيدة فى م�شر، وكان  »اإنـــبى« فى  امتازت �شركة 
الكيمائيني العمل بها، ملا حتققه من ارتفاع امل�شتوى العلمى والهند�شى واملادى اأي�شاً. فاملرتبات 

فيها كانت اأعلى من املرتبات فى اأغلب �شركات البرتول اأو وزارة البرتول اأو هيئة البرتول.

بداأت العمل فى ال�شركة كمهند�شة حديثة التخرج فى اإدارة الهند�شة الكيماوية، ملدة حواىل 
وم�شروع  ال�شوي�س  م�شروع  مثل  قائمة  م�شاريع  فى  العمل  فى  �شاركت  ثم  �شهور،   3 اأو  �شهرين 
اأ�شيوط فى نهاياته - حيث اأن نظام ال�شركة يو�شح مهام كل �شخ�س و كل اإدارة مما كان ي�شاعد 

على �شرعة الإندماج فى العمل، لي�شبح املهند�س مهند�شاً منتجاً بعد فرتة تدريب قليلة ن�شبياً.
ومما �شاَعد على اكت�شاب اخلربات ب�شرعة فى ال�شركة ما يلى:

وجود اأ�شول مرجعية للت�شميمات الهند�شية طبقاً ل�شركات هند�شية عاملية معروفة.  ·
وجود اخلربات الهند�شية التى تدربت وعملت مع ال�شركة الأجنبية امل�شاِركة فى »اإنبى«   ·

فى بداياتها.

وجود بع�س اخلرباء الأجانب الذين كانوا يقومون مبراجعة امل�شتندات الهند�شية قبل   ·
اإ�شدارها ومناق�شتها، مما اأوجد مناخـــاً تعليمياً جيداً تنتقل فيه اخلربات واملعلومات بني 

اخلربات الأجنبية واخلربات امل�شرية.

وجود خربات هند�شية وطنية عملت وتدربت فى قطاع البرتول فى �شركات مثل القاهرة   ·
لها  العملية  فكانت خربتهم  البرتول  لتكرير  والإ�شكندرية  وال�شوي�س  البرتول  لتكرير 

تاأثري كبري فى اإمتام الت�شميمات على اأمت وجه.

وجود مكتبة حتتوى على اأهم املجالت والدوريات الهند�شية والكتب واملراجع ومنو هذه   ·
املكتبة مع الوقت.
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الطبيعية  الغازات  من  والربوبان  الإيثان  غازات  ل�شرتجاع  متميزة  تكنولوجـيا 
وامل�شاحبة، وقمت بعمل مقارنة �شاملة بني هذه التكنولوچـيا والتكنولوچـيات العاملية 

املوجودة، وقمت بن�شرها فى اأحد املوؤمترات العلمية بدولة الكويت ال�شقيقة.

الـمتحدة  بالوليــات  الخــرتاع  بــراءات  مكتب  اإىل  الطلب  بنف�س  اأي�شاً  وتقدمت   -
الأمريكية.
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ت�شجيع الكفاءات باملكافاآت الت�شجيعية، وزيادة املرتب، حتى بدون املطالبة بذلك، مما اأدى   ·
لتناف�س اأغلب العاملني على بذل اأق�شى ما عندهم من جهد وبزيادة �شعورهم بالنتماء 
لل�شركة. ول نن�شى اأي�شاً التقدير املعنوى من اإدارة ال�شركة واملديرين واملبا�شرين واإ�شناد 

اأعمال وم�شئوليات اأكرب لكل من يثبت كفاءته.

والعملية،  العلمية  لزيادة اخلربات  اأو خارجها  البالد  داخل  �شواء  تدريبية  برامج  عمل   ·
فى  والبرتوكيماويات  البرتول  �شركات  فى  تدريبية  لدورة  انت�شبت  عملى  بداية  ففى 
اأثناء  اأ�شهر فى   6 ملدة حواىل  العاملية  »بكتل«  �شركة  �شهر، وتدربت فى  ملدة  الإ�شكندرية 

َمت دورات تعليم اللغة الإجنليزية وكمبيوتر. منحة ال�شالم، كما ُنظِّ

انتدبته  الذى  الدين«  نور  »اأحمد  املهند�س  البرتول مثل  ال�شتعانة بخربات من قطاع   ·
.Material Selection HandBook  اإنـــبى« ملدة 6 اأ�شهر لعمل«

.Hysis & Sim Sci  توفري برامج الكمبيوتر التى ت�شاعد فى الت�شميم مثل  ·
وجود القدوة فى الأداء والإلتزام والولء لل�شركة من املهند�شني الأكرب �شناً ومن الروؤ�شاء،   ·

�شاعد على ن�شر هذه الروح بني اجلميع.

توفري الأدوات املكتبية التى ت�شاعد على تنظيم امل�شتندات واأوراق احل�شابات والر�شومات   ·
والإلتزام بطريقة حفظ حمددة جلميع امل�شروعات.

كانت التعيينات تتم بناء على الكفاءة ال�شخ�شية اأوًل ومن حديثى التخرج، حيث كان يتم   ·
تعيني الأوائل. اأما الأفراد الذين مت تعيينهم بالوا�شطة فقد كانوا قليلني، ول ياأخذون اأى 
مميزات اأو ترقيات، حتى يثبتوا كفاءتهم فى العمل وبذلك �شادت روح التناف�س والجتهاد بني 

العاملني فال مكان خلامل اأو متقاعد.

التخ�ش�شات وي�شمن  الإدارات وفى جميع  »اإنـــبى« بوجود نظم متكاملة فى جميع  متيزت 
م�شتوى اجلودة قبل معرفة نظم »الأيزو« املتعارف عليها الآن، وكانت نظم مراقبة وتوكيد اجلودة 

مطبقة من خالل نظام حمكم.
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املناخ العلمى اجليد واملناف�شة ال�شريفة �شاعدا على بناء كوادر جديدة فى ال�شركة، ا�شتطاعت 
هذه الكوادر القيام بامل�شروعات التى قامت بها ال�شركة بعد ذلك فى عدم وجود ال�شريك الأجنبى 
اأو اخلربات الأجنبية، واأ�شبحت ال�شركة قادرة على عمل الت�شميمات الهند�شية وتفكيك الـحزمة 
وت�شميم مكوناتها والت�شميم التف�شيلى لأغلب املعدات الهند�شية مثل الأبراج واملبدلت احلرارية 

ووحدات معاجلة مياه ال�شرب ومياه ال�شرف ال�شناعى وال�شرف ال�شحى...اإلخ.

وبزيادة امل�شروعات وتنوعها اكت�شبت ال�شركة خربة فى الت�شميم والت�شغيل وبدء الت�شغيل 
وتعديل الت�شميم للم�شانع املوجودة، لزيادة اأو حت�شني منتجاتها والدخول فى جمالت جديدة 

مثل البرتوكيماويات.
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جتربتى فى امل�ساركة فى تاأ�سي�س اإدارة التوريدات
ك« م. »�سامى كمال ِحرِّ

الت�شميمات  اأعمال  ومار�شت  كهرباء  كمهند�س   1981 نوفمرب  فى  »اإنـــــبى«  ب�شركة  التحقت 
التف�شيلية وتو�شيف املعدات الكهربية حتى عام 1984م حني فوجئت بنقلى اإىل ق�شم التوريدات 
الذى كان يجرى تاأ�شي�شه. فطلبت مقابلة الدكتور »الرفاعى«، وكان ميتاز باأن بابه مفتوح ملن 
يطلب  ال�شركة  فى  فرد  كل  اإىل  ي�شتمع  كان  عاماًل.  حتى  اأو  مديراً  كان  �شواء  مقابلته،  يطلب 
مقابلته، واإذا اأر�شل اإليه اأحد العاملني خطاباً كتب عليه �شرى اأو خا�س، فقد كان ل يفتح الر�شالة 
اأن  الوقت 300 عامل ومهند�س وموظف، والغريب  ال�شركة فى ذلك  اإل هو �شخ�شياً. وكان فى 

الدكتور »رفاعى« كان يحفظ اأ�شماء جميع العاملني بال�شركة.

وعندما قابلتـــه طلبــت اأن اأظل مهند�شـــاً كهربائياً، واأل اأنتقل اإىل ق�شم التوريدات، فقال ىل: 
امل�شروعات، بينما  ال�شركة عايزة تكرب والت�شميمات الهند�شية متثل 10 ٪ من تكلفة  يا �شامى، 

متثل التوريدات من 40 ــــ اإىل 60 ٪، ونحن نريد اأن نكرب ونناف�س ال�شركات الأجنبية.

واأ�شاف: اإذهب لق�شم التوريدات ملدة ثالثة �شهور، واإذا مل تر�س ف�شاأعيدك مرة اأخرى للعمل 
باإدارة الهند�شة الكهربائية.

وعندما ذهبت اإىل ق�شم التوريدات، كان ق�شماً جديداً، فبداأ ي�شتدعى لنا اخلرباء الأجانب 
ا�شتفدناه  ي�شاألنا عما  امل�شرتيات. وكان الدكتور »الرفاعى« يعقد لنا اجتماعاً  يعلموننا عمليات 
من الأجنبى، فاإذا وجد اأننا ل ن�شتفيد منه �شيئـــاً اأو مل يكن كفوؤاً، فاإنه كان يلغى تعاقد ال�شركة 

معه.

ا�شطحبنا اإىل اإجنلرتا واإيطاليا، لالجتماع باملوردين املتقدمني لتوريد معدات م�شروع معمل 
باملحا�شرات  تدريباً  تلقينا  ــــ  ومالياً  فنياً  العرو�س  تقييم  اأ�شول  تعلمنا  اأن  بعد  اأ�شيوط،  تكرير 
وامل�شاعدات، تعلمنا اأ�شرار التوريدات. تعلمنا منه اأ�شلوب التفاو�س بدءاً من كيفية، بدء الجتماع 
واإنهائه اإىل طريقة اجللو�س واحلديث ومتى يكون ال�شمت مفيداً اأو التربم اأو اإظهار الده�شة. 
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كانت هناك عدة �شيناريوهات للتعامل مع املوردين لل�شغط عليهم لتعديل اأ�شعارهم اأو تخفي�س 
مدد التوريد اأو كليهما. 

كان يرتكنا وحدنا فى هذه الجتماعات، ثم يناق�شنا بعد ذلك فيما مت مبدياً لنا مالحظاته. 
من  املاليني  بع�شرات  معدات  �شراء  فى  اأ�شارك  كنت  واحد  عام  وبعد  ال�شفر،  من  بداأت  وهكذا 

الدولرات، ثم اأعمال الت�شهيالت والتفتي�س. 

وبهذا ا�شتطاعت هذه الإدارة الوليدة اأن حتقق اإجناز اً كبرياً هو حتقيق ُوُفورات واأرباح، من 
م�شروع اأ�شيوط وغريه، كافية لبناء مبنى اإنبى العظيم هدية لأبناء اإنبى املعا�شرة والقادمة.

واأفادتنى هذه اخلربة فى ت�شكيل م�شتقبلى الـِمَهنِّى واحلمد هلل.
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كانت هناك عدة �شيناريوهات للتعامل مع املوردين لل�شغط عليهم لتعديل اأ�شعارهم اأو تخفي�س 
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وبهذا ا�شتطاعت هذه الإدارة الوليدة اأن حتقق اإجناز اً كبرياً هو حتقيق ُوُفورات واأرباح، من 
م�شروع اأ�شيوط وغريه، كافية لبناء مبنى اإنبى العظيم هدية لأبناء اإنبى املعا�شرة والقادمة.

واأفادتنى هذه اخلربة فى ت�شكيل م�شتقبلى الـِمَهنِّى واحلمد هلل.
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�سهادة الهند�سة احلقيقية
بقلم: »يا�سر حممد املغربى«

الع�سو املنتدب ل�سركة رور م�سر للم�سخات
)RUHR PUMPS (

تخرجت من كلية الهند�شة جامعة عني �شم�س – كهرباء ُقَوَى �شنة 1980 والتحقت بالعمل 
باإحدى �شركات املقاولت مبدينة الإ�شماعيلية التى كانت تن�شئ فندق اإيتاب وكان املقاول العام هو 
�شركة »املقاولون العرب« عثمان اأحمد عثمان و�شركاه وكان املهند�س »عثمان« ي�شرف بنف�شه على 

هذا امل�شروع وكنت اأنا امل�شئول عن الكهرباء فيه.

هناك  ومكثت  بالريا�س  �شعودية  ب�شركة  عمل  فر�شة  جاءتنى  بالفندق  العمل  انتهاء  وبعد 
عاماً واحداً فقط كما خططت لنف�شى. وعدت للقاهرة لبدء رحلة التكوين و�شمعت عن �شركة 
»اإيتاب«  الوقت عر�س من مدير عام فندق  لاللتحاق، و جاءنى فى نف�س  »اإنبى« فقدمت طلباً 
بال�شماعيلية للعمل كمدير لل�شيانه الكهربائية. واخرتت اأن اجته اإىل »اإنبى« حيث كان العمل 
حتى  بنجـــاح،  و�شفويــــة  حتريريــــة  اختبــــارات  عـــــدة  واجتــــزت  تفكريى  على  ي�شيطر  الهند�شى 
 15 املقابلة حواىل  ا�شتغرقت هذه  ال�شركة.  رئي�س  الرفاعى«  »م�شطفى  د.  حتددت مقابلتى مع 
دقيقة كانت كالدهر كنت خائفاً ومتوتراً نتيجة ملا �شمعته عن �شخ�شيته القوية. ولكنى تظاهرت 
على  رحلة ح�شوىل  بدء  يعترب  التاريخ  وهذا   ،1983 �شنة  تعيينى  املهم مت  بعدم اخلوف.  اأمامه 

�شهادة الهند�شة احلقيقية.

الأجنبية  ال�شركات  الغاز والبرتول تعاقدات مقاول من باطن  كانت بداياتى فى م�شروعات 
الكربى فى العامل حتى ميكننا التعرف عن قرب على اأ�شلوب عمل هذه ال�شركات ونقل التكنولوچيــــا 
البداية كنا نقوم بت�شميم الإ�شاءة  اأننا فى  امل�شروعــــات، حتى  الهند�شيـــــة فى ت�شميـــم وتنفيـــذ 
للم�شروعات فقط وكنا نحاول مع كل م�شروع زيادة حجم العمل، اإىل اأن كان اأول حتدى حقيقى 
اأول عقد مل�شروع بنظام ت�شليم  »الرفاعى« احل�شول على  ا�شتطاع الدكتور  »اإنـــــبى« حني  ل�شركة 
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مفتاح من �شركة »ا�شو �شوي�س«، وبذلت جمهوداً كبرياً جداً لإقناع روؤ�شائى فى ق�شم الكهرباء حتى 
الدكتور  اأن  الوقت، والغريب جداً  امل�شروع، رغم �شغر �شنى وخربتى فى ذلك  لهذا  اأكون قائداً 

»الرفاعى« وافق على هذا الختيار.

 وبداأت العمل على هذا امل�شروع الكبري، وكانت اأهداف رئي�س ال�شركة جناح امل�شروع واحل�شول 
الت�شميمات  اأثناء فرتة  �شاعة يومياً  اأكرث من 15  نعمل  كنا جميعاً  املبكر.  الإجناز  على مكافاأة 
الهند�شية، واأثناء فرتة التنفيذ باملوقع ق�شينا �شهر رم�شان بالكامل والعيد باملوقع دون اأن يغادر 
املبكر، والأهم كان  امل�شروع حتى متكننا من احل�شول على مكافاأة الجناز  اأفراد  اأى من  املوقع 

جناح �شركة »اإنبى« فى تنفيذ امل�شروع بن�شبة ٪100 دون العتماد على اأى من ال�شركات العاملية.

عمــلت بعــــد ذلك على م�شروعـــــــات اأخرى كثرية اإىل ان قــــرر الدكتـــور »م�شطفــى الرفاعى« 
مهنــــد�شى  من  جمموعــــة  مع  بنقلى  قام  حيث  الهند�شيـــــة،  للتوريـــدات  جديدة  اإدارة  اإن�شـــاء 
اأعمال التوريدات، وكنا نعمل بالتعاون مع  الإدارات الهند�شية الأُخَرى للتدريب اخلارجى على 
وكانت هذه خربة  لنقل هذه اخلربة اجلديدة على م�شر.  الأمريكية   Lummus Crest �شركة  
اإدارة  فى  للعمل  ذلك  بعد  نقلت  ثم  الهند�شية،  اإىل خربتى  الكثري  اأ�شافت  بالن�شبة ىل  جديدة 
امل�شروعات حيث توليت اإدارة امل�شروعات ال�شغرية  وتدرجت اإىل اأن اأ�شبحت اأقوم باإدارة اأكرث من 
م�شروع بال�شركة، تعلمنا من الدكتور »م�شطفى الرفاعى« الإخال�س والدقة العلمية وتطوير 

العمل والقدرات.

فى عام 2001 انتدبت للعمل بوزارة البرتول كمدير م�شاعد للتخطيط وامل�شروعات ثم مديراً 
عاماً حتى مار�س عام 2006، ووفر ىل ذلك فر�شة كبرية لروؤية اأكرب واأ�شمل فى جمال الإدارة، 

وتعلمت الكثري فى هذه الفرتة حيث جمعت بني اخلربة ال�شيا�شية وخربة التنفيذ.

فى مار�س 2006 تف�شل ال�شيد املهند�س »�شامح فهمى« بتعيينى رئي�شاً ل�شركة جديدة ل�شناعة 
م�شخات البرتول بامل�شاركة مع �شركة اأملانية رائدة فى هذا املجال، واآمل اأن اجنح فى اإدخال هذه 

ال�شناعة الهامة فى م�شر مبا فيها من تكنولوچيات حديثة- واهلل املوفق.
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البــاب الثالث
اإنــبى بعد ع�سر �سنوات

·     ما حققناه
· القدرات التقنية وجماالت الن�شاط

·    عالمات على الطريق
·    تقارير عن اأبرز امل�شروعات
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ما حققته اإنبى بعد ع�شر �شنوات
)1980-1990(

ا�صتطاع جيل من ال�صباب حتقيق �صبق تكن�ل�چـى هام، واأ�صبحت �صركة »اإنبى« امل�ؤ�ص�صة امل�صرية 
الرائدة فى جماالت ت�صميم وتخطيط واإدارة تنفيذ امل�صروعات البرتولية. وقد مثلَت انطالقة 
واإمكانيات  قدرات  واأ�صبحت متتلك  ال�صاملة  التكن�ل�چـية  التنمية  قلب م�صرية  تقع فى  جيدة 

تكن�ل�چـية فريدة، و�صجاًل من االإجنازات نذكر منها ما يلى:
·املبنى الع�صرى، امل�صمم للن�صاط، وقد �صددت ال�صركة تكلفته نقداً من نتائج اأعمالها.

·متتلك اأ�ص�ل هند�صة ت�صميم وحدات اإنتاج البرتول والغازات بالرب والبحر ومعامل التكرير   
   وخط�ط االأنابيب والبرتوكيماويات.

·متتلك املنظ�مة املتكاملة التى تناظر ال�صركات الهند�صية العاملية، وت�صمل جميع فروع الهند�صة 
اال�صتثمارية  التكلفة  وتقدير  التكاليف  وهند�صة  امل�صروعات،  تخطيط  هند�صة  اإىل  باالإ�صافة 
ال�صراء، واالإ�صراف على  �صاملة  الت�ريدات  واأعمال  امل�صروع واالإ�صراف على الرتكيبات،  واإدارة 
الت�صنيع باخلارج، واإدارة الت�صهيل، والتفتي�ص، واال�صتالم، والنقل البحرى والتخلي�ص، واإجادة 
اأ�ص�ل التعاقد على امل�صروعات والُرخـَ�ص التكن�ل�چـية واملعدات. وامتد ن�صاطها من الت�صميم 

فقط اإىل مقاول عام )ت�صليم مفتاح(.
·ارتفعت قيمة االأعمال من 2 ملي�ن جنية فى 1980م اإىل 130 ملي�ن جنية �صن�ياً فى 1989م.

·ت�صاعفت قيمة ال�صهم 170 �صعفاً فى الفرتة من 1980 اإىل 1989 م.
·ارتفع عدد العاملني من 100 فى عام 1980 اإىل 600 فى عام 1990م.

اإ�شهامات تقنية وريادة

·اأول حا�صب �صخ�صى يدخل م�صر عام 1983م.
·اأول ا�صتخدام للر�صم باحلا�صب االآىل CADD فى م�صر عام 1985م.

·اأول ت�صميم للمن�صات البحرية البرتولية فى م�صر عام 1987م.
·اأول مت�يل خارجى – يتمتع بدعم ال�صادرات - من حك�مات بريطانيا واإيطاليا مل�صروع معمل 

تكرير اأ�صي�ط 1985م.
والر�صم للت�صميم  رمــز   1000 وتــطــ�يــر   S/W بــرنــامــج   600 بتاأليف  ال�صركة  مهند�ص�  ·قام 

باحلا�صب  )-1980 1990م(.
والت�صهيل    ال�صراء  ن�صاطها  �صمل  1985م،  عام  العاملية  امل�صادر  من  الت�ريدات  اإدارة  اإن�صاء  ·مت 

والتفتي�ص، وتطلب ذلك اإن�صاء مكاتب لـ »اإنبى« مبيالن� وهي��صنت ولندن ودو�صلدورف.

امل�شروعات التى ا�شرتكت »اإنـــبى« فى اأعمال الهند�شة والت�شميم لها
التخ�ص�صات  فــى  ال�صخمة  اخلـــربات  حجم  لنا  يتبني  املــ�ــصــروعــات  تلك  عــر�ــص  خــالل  مــن 
وتنمية   ، الغازات  ومعاجلة  التكرير،  م�صروعات  جمــاالت  فى  تك�نت  التى  املختلفة،  الهند�صية 

احلق�ل وخط�ط االأنابيب، والبرتوكيماويات.

االأ�ش�س التى تقدمت بها م�شرية العمل والبناء والعطاء
اإن »اإنـبى« �صركة هند�صية تتعاقد على امل�صروعات البرتولية مع ال�صركة العاملة، وتلتزم   .1
مب�صئ�ليات االأداء العاملية، من حيث حداثة ودقة الت�صميم، وااللتزام بربنامج التنفيذ 

ومناف�صة االأ�صعار.
ت�صعى ال�صركة اإىل اأن تنمى وتبنى قدراتها التكن�ل�جية راأ�صياً واأفقياً، بحيث تك�ن قادرة   .2

على مناف�صة ال�صركات العاملية.

حتقق ال�صركة اإ�صهاماً فى جمال التنمية التكن�ل�جية على امل�صت�ى الق�مى، وتختلف   .3
فى ذلك عن �صركات املقاوالت االأخرى، كما اأنها حتقق نتائج اأعمال مالية متميزة.
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اأن�اع  اإدارة ال�صركة مع ال�صركات العاملية بكافة الطرق، بحرية تامة ومبختلف  تتعامل   .4
التعاقدات، وكذلك تق�م باختيار وتعيني اخلرباء االأجانب. وقد اأدارت ال�صركة تعامالتها 
اآند روت« و»بكتل« و»الم�ص« و»كلي�ج« و»بــرون« من م�قع ق�ة ومبا  مع �صركات »برون 

يحقق امل�صلحة ال�طنية - بع�صها بامل�صاركة وبع�صها بعق�د خدمات.

القدرات التقنية وجماالت الن�شاط
االأدوار

فى هذه الفرتة مار�شت ال�شركة االأدوار االآتية:

1.   مقاول رئي�شى: »ذو م�صئ�لية كاملة« عن جميع اأط�ار امل�صروع، من حيث الت�صميم والت�ريد 
وتركيب املعدات والت�صغيل واإعطاء ال�صمانة عن الكفاءة واملطابقة للت�صميم.

2.  مقاول هند�شى: م�صئ�ل عن االأن�صطة الهند�صية مبراحلها املتعددة وخمرجاتها الفنية 
وم�صئ�لياتها التعاقدية.

3.   مدير عام للم�شروع: يدير كافة االأن�صطة واالأط�ار واالأعمال املختلفة للمقاولني امل�صاركني 
التكلفة  حــدود  وفــى  الزمنى،  للجدول  طبقاً  التنفيذ،  �صمان  ذلــك  فى  مبا  امل�صروع  فى 

»امل�ازنة« التقديرية للم�صروع وباجل�دة املنا�صبة.

ذى  الرئي�صى  اأو  الــعــام  املــقــاول  مــع  الــتــعــاقــد  ح�صب  امل�صئ�لية  حمـــدود  فرعى:  مقاول   .4
امل�صئ�لية الكاملة.

باإعداد  حمــدودة  االأعمال،  نطاق  فى  التى  امل�صئ�لية  وتعترب  وتوريدات:  هند�شى  مقاول   .5
الرتكيب  على  االإ�ــصــراف  مثل  اأن�صطة  من  عليها  يرتتب  ومــا   ( الهند�صية  الت�صميمات 

وت�ريد املعدات(.

6.  ع�شو حتالف مقاولني: للم�صاركة باأٍى من االأن�صطة ال�صابقة مع جمم�عة مقاولني ح�صب 
ت�زيع لالأدوار ُيَتَفق عليه.

7. ا�شت�شارى: ويق�م بتقدمي ا�صت�صارات هند�صية ح�صب احلاجة وطبقاً للتعاقد.

ال�شناعات:

امتلكت ال�شركة خالل تلك الفرتة القدرة على تغطية ال�شناعات االآتية:

·�صناعة تكرير البرتول.
·�صناعة اإنتاج البرتول والغازات البرتولية.

·عمليات الغاز ) معاجلة اأو ف�صل وا�صتخال�ص(.
·�صناعات كيماوية - برتوكيماويات.
·البنية التحتية وال�حدات امللحقة.

القدرات التقنية

كذلك فاإن القدرات التقنية لل�شركة امتدت لتغطى ما يلى:

·درا�صة وتخطيط امل�صروعات.
·عمليات تدبري مت�يل امل�صروعات.

·الت�صميمات االأ�صا�صية.
·الت�صميمات التف�صيلية.

·الت�ريدات.
·االإ�صراف على الرتكيبات.

·اإدارة ومراقبة امل�صروعات فى ُبعَدّى اخلطة الزمنية وحدود التكلفة التقديرية.
وفى جمال االأن�شطة واالمكانيات الهند�شية فاإنها متكنت مما يلى: 

·الهند�صة الكيماوية ) هند�صة العمليات(.
·الهند�صة امليكانيكية.
·الهند�صة الكهربائية.

·الهند�صة املدنية.
·هند�صة االأنابيب.
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·هند�صة التحكم واالأجهزة الدقيقة.
ويغطى كل ن�صاط من االأن�صطة الهند�صية حماور عدة هى: 

·هند�شة تكنولوجيا العمليات وحماورها الرئي�شية هى:
- ت�صميم العمليات واالختيار االأمثل  من بني مرادفاتها.

- املحاكاة للعمليات ت��صاًل للت�صميم والنم�ذج املختار.
- تقييم - واالختيار من بني – التكن�ل�چــيا اخلا�صعة للُرَخ�ص.

- درا�صات اجلدوى والت�صميمات االأولية. 

·الهند�شة الكيماوية وحماورها:
- ت�صميم العمليات وم�صارها وخط�ط العمليات مبينة عمليات التحكم.

- ت�صميم املعدات )مبادالت حرارية- اأبراج التقطري و اأبراج تربيد- الغاليات - ال�صعلة(.
- ت�صميم نظام االأمان ومكافحة احلرائق.

- ت�صميم نظام معاجلة املياه.
- ت�صميم نظام معاجلة مياه ال�صرف ال�صناعى.

·الهند�شة امليكانيكية وحماورها:
- اختيار املعدات

- م�ا�صفات املعدات الدوارة : م�صخات - �ص�اغط – الت�ربينات: غازية وبخارية -         
.)Expanders( ات    اخلالطات الدوارة- الـُمِمدَّ

- متطلبات م�صت�ى ال�ص��صاء.
- الت�صميم امليكانيكى للمعدات.

- مراجعة ر�ص�مات امل�ردين.
- مناولة امل�اد ال�صلبة.

·هند�شة التحكم واالأجهزة الدقيقة وتفا�شيلها:
- تط�ير وت�صميم نظم التحكم واأجهزة القيا�ص.

- اإعداد امل�ا�صفات وبطاقات البيانات التف�صيلية لن�عيات االأجهزة.
- »والــكــهــربــائــيــة  امليكانيكية«  ت��صيالتها   « االأجـــهـــزة  لــرتكــيــبــات  تف�صيلية  ر�ــصــ�مــات   -

االلكرتونية« وكذا »و�صالت الني�ماتك وت��صيالت اإمدادات اله�اء«.
- مراجعة ر�ص�مات امل�ردين.

·هند�شة االأنابيب واأن�شطتها هى 
- الق�صم الفنى

- اإعداد امل�ا�صفات والر�ص�مات القيا�صية.
- ت�صنيف امل�اد وت�صميم اخلط�ط.

- م�ا�صفات الرتكيب والت�صنيع 
- التقييم الفنى للعرو�ص.

- ق�صم الت�صميم 
- الر�ص�مات املنظ�رية االأيزومرتية وجداول ح�صر الكميات لل�صراء والرتكيب.

- خارطة امل�قع وامل�قع العام للم�صروع.
- ر�ص�مات ت�جيه املعدة والر�ص�مات التف�صيلية لالأنابيب. 

- ق�صم حتليل االإجهادات ويق�م مبا يلى :
- مرونة االأنابيب وحتليل الذبذبات با�صتخدام احلا�صب االآىل

- ت�صميم ح�امل �صبكات االأنابيب. 
- ال�صبكات االأر�صية واأن�صطتها هى:

- ال�صرف ال�صطحى ونظم ال�صرف ال�صحى.
- �صبكات االأنابيب االأر�صية ) حتت �صطح االأر�ص(.

- ق�صم النماذج 
اأو كـــمـــرجـــع لــلــرتكــيــبــات  الــــنــــمــــاذج كـــمـــ�ـــصـــاعـــدات لــلــتــ�ــصــمــيــم  بــــنــــاء  يـــتـــم   - وفــــيــــه 

والتدريب على الت�صغيل.   
·الهند�شة الكهربائية واأن�شطتها الرئي�شية وميكن اإجمالها على النحو التالى:

- اإعداد امل�ا�صفات العامة للنظم واالأن�صطة الكهربائية.
- م�ا�صفات املعدات وبطاقات البيانات التف�صيلية لها.

111 110



عبور الفجوة التكنولوچية عبور الفجوة التكنولوچية
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- خمطط ت�زيع القدرة االأحادى.
- ت�صنيف املناطق اخلطرة.

- ر�ص�مات م�صارات الكابالت واالإنارة و�صبكة االأر�صى لتاأمني املعدات واالأجهزة.
- ر�ص�مات تف�صيلية لت��صيالت االأ�صالك والربط بني املعدات ول�حات الت�زيع الكهربائية 

   و�صناديق الت��صيل املجمعة.
- تن�صيق عمل اأجهزة ال�قاية الكهربائية ) الكفاءة وا�صتمرارية التغذية الكهربائية(

- ر�ص�مات تف�صيلية للرتكيبات.
- مراجعة ر�ص�م امل�ردين

·الهند�شة املدنية واأن�شطتها
- امل�ا�صفات العامة

- تط�ير امل�اقع
- ت�صميم الطرق واالأ�ص�ار

- ت�صميم اأ�صا�صات الق�اعد للمعدات.
- ت�صميم ماأخذ املياه – املعاجلة واخلزانات.

- االإ�صراف على االإن�صاءات.
- ت�صميم املبانى.

·الهند�شة البحرية واأن�شطتها
- الت�صميمات االأ�صا�صية.

- الت�صميمات التف�صيلية.
- االإ�صراف على الرتكيبات.

- كتيب الت�صغيل.
- اإ�صالح املن�صات القائمة لدى االحتياج.

·قطاع اإدارة ومراقبة امل�شروعات واأن�شطته:
- اإدارة امل�صروع 

- اإدارة املهمات » ح�صر – ت�ريد – تخزين – �صرف – ال�صمان والكفاية«
- االإ�صراف على الرتكيبات.

- ت�فري التم�يل للم�صروع )لدى احلاجة(.
- اإدارة العق�د الفرعية.

- ت�كيد اجل�دة.
- مراقبة اجل�دة.

- جتارب بدء الت�صغيل ومراحل االإعداد لها.
- مراقبة امل�صروعات

 - ويـــقـــ�م بــالــتــخــطــيــط وو�ـــصـــع اجلــــــدول الـــزمـــنـــى- وحـــ�ـــصـــاب الــتــكــالــيــف وتــقــديــر 
    املــ�ازنــة -ومــراقــبــة التكاليف -وتــقــ�مي تــقــدم االأعــمــال واإعــــداد التقارير الــدوريــة 

    لذلك-  ومراقبة ت�ريد و�صرف املهمات.
- الت�ريدات

ال�صراء  ثــم عمليات  التم�يل  تــ�فــري  مــن  بـــدءاً  املــعــدات  و�ــصــراء  لــتــ�ريــد  ولــهــا دورة   - 
    والتفتي�ص والت�صهيالت ونقل املعدات.

- وتق�م باإعداد العق�د والتفاو�ص ب�صاأنها وال�صمانات و�صئ�ن اال�صتحقاقات والت�صعري    ·اإدارة العقود 
   والن�احى التجارية ) غري الفنية(. 

·التكنولوچـيا 
االأن�صطة       ا�صتحداث  مت  البرتولية  ال�صناعات  تكن�ل�جيا  فى  اجلديد  واقتحام  ولت�فري 

التالية:
ـــــ�رديـــــن، و�ــصــركــات  ــيــا وامل  - الـــتـــ�ا�ـــصـــل وعـــقـــد االتـــفـــاقـــات مـــع مــــالك الــتــكــنــ�لــ�چـــ

   الت�صغيل، وال�صركات الهند�صية العاملية.
 - تــ�فــري املــــ�ارد الــالزمــة واملــكــ�نــات والـــقـــدرات الفنية والــربجمــيــات والــتــعــامــل مع 

   تلك املجاالت املتقدمة با�صتمرار.
 - تــ�فــري االأكــــــ�اد واملـــ�ا�ـــصـــفـــات الــعــاملــيــة والـــربجمـــيـــات الـــالزمـــة، ومــتــابــعــة اأحـــدث 

   اإ�صدارات، منها فى االأ�صاليب والكتيبات وامل�ا�صفات القيا�صية الالزمة.

Manuals الكتيبات الفنية.. د�شتور الن�شاط لكل اإدارة اأو ن�شاط·
- التعليمات الهند�صية

- كتاب الت�صميم
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- كتاب مراقبة امل�صروعات.
- كتاب اإدارة امل�صروعات.
- كتاب اإدارة الرتكيبات.

- كتاب امل�ازنة التقديرية.
- كتاب التم�يل والن�احى املالية.

- كتاب تق�مي االأداء.
- كتاب نظام اخلرباء االأجانب.

- كتاب العالقات العامة.

·مكونات نظام الكاد.. اأحدث تكنولوچـيا للت�شميمات الهند�شية
ال�صركة  بــداأت  التناف�صية  الــقــدرة  وزيـــادة  العاملى  التكن�ل�چـى  التط�ر  م�اكبة  ميكن  حتى 
الت�صميم  اأحــدث نظام فى حينه لعمليات  الدرا�صة والبحث، حتى مت اختيار  عام 1982م تكثيف 
 Computer Aided Design and الكاد:  با�صم  واملــعــروف  االآىل،  باحلا�صب  الهند�صى  والر�صم 
دورات  وتنظيم  برامج  حزم  تطبيقات  وبــداأت   1985 دي�صمرب  فى  النظام  هذا  وافتتح   ،Drafting

تدريبية لتك�ين ك�ادر متخ�ص�صة، وبداأ اإنتاج الر�ص�مات ثنائية االأبعاد فى منت�صف عام 1986م 
ثم جنحت ال�صركة فى ا�صتخدام التطبيقات ثالثية االأبعاد الإعداد النماذج ور�ص�مات الت�صميمات 
التف�صيلية والتنفيذية فى خط�ط االأنابيب والهند�صة املدنية والكهربائية، والقيا�ص والتحكم 
وحقق هذا �صبقاً تكن�ل�جياً فى م�صر وو�صع »اإنبى« فى م�صاف ال�صركات العاملية فى الت�صميمات 

ثالثية االأبعاد )الت�صميم والر�صم با�صتخدام احلا�صب االآىل( مت ا�صتخدامه فى االإدارات املختلفة 
بال�صركة ال �صيما ع�صب الت�صميم فى اإدارات كٍل من:

  الــهــنــد�ــصــة الـــكـــيـــمـــاويـــة: ا�ــصــتــخــدم الـــكـــاد فـــى تــ�ــصــمــيــمــات الــعــمــلــيــات املــــذكــــ�ر اأعــــاله 
    و�ص�اًل اإىل ح�صر الكميات.

  اأمــــــا فــــى هـــنـــد�ـــصـــة االأنــــابــــيــــب فـــقـــد مت تــطــبــيــق نـــظـــام الــــكــــاد فــــى ر�ــــصــــ�مــــات املـــعـــدات 
     وتــ�جــهــاتــهــا وخــــارطــــة املـــ�قـــع والـــر�ـــصـــم الــتــفــ�ــصــيــلــى لــتــ�قــيــع املــــعــــدات والـــر�ـــصـــ�مـــات 

     االأيزومرتية وح�صر الكميات ومراجعة التداخالت للمعدات.

  وفـــــــى هـــنـــد�ـــصـــة الـــتـــحـــكـــم فــــــــاإن تـــطـــبـــيـــقـــات الـــــكـــــاد �ـــصـــمـــلـــت »املــــــ�قــــــع الــتــفــ�ــصــيــلــى« 
ــيــة لــلــتــتــابــع املـــنـــطـــقـــى« و»الـــتـــ��ـــصـــيـــالت       و»اأ�ــــصــــكــــال احلـــلـــقـــيـــة« و»الـــر�ـــصـــمـــة الــهــنــد�ــص
    الــتــفــ�ــصــيــلــيــة املــيــكــانــيــكــيــة« والــــر�ــــصــــ�مــــات الــتــ�قــيــعــيــة لــ�ــصــكــل الــعــمــلــيــات والـــر�ـــصـــم 

           التخطيطى لت��صيالت لالأجهزة.

  اأما فى الهند�صة املدنية: فكان تطبيق  الكاد فى جمال النماذج ثالثية االأبعاد- االإن�صائية 
الرئي�صية(  الطرق  وت�صميم  الكنت�رية  )اخلــرائــط  امل�قع  وهند�صة  االأ�صا�صات  وت�صميم 

وت�صميمات املبانى.
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- كتاب مراقبة امل�صروعات.
- كتاب اإدارة امل�صروعات.
- كتاب اإدارة الرتكيبات.

- كتاب امل�ازنة التقديرية.
- كتاب التم�يل والن�احى املالية.

- كتاب تق�مي االأداء.
- كتاب نظام اخلرباء االأجانب.

- كتاب العالقات العامة.

·مكونات نظام الكاد.. اأحدث تكنولوچـيا للت�شميمات الهند�شية
ال�صركة  بــداأت  التناف�صية  الــقــدرة  وزيـــادة  العاملى  التكن�ل�چـى  التط�ر  م�اكبة  ميكن  حتى 
الت�صميم  اأحــدث نظام فى حينه لعمليات  الدرا�صة والبحث، حتى مت اختيار  عام 1982م تكثيف 
 Computer Aided Design and الكاد:  با�صم  واملــعــروف  االآىل،  باحلا�صب  الهند�صى  والر�صم 
دورات  وتنظيم  برامج  تطبيقات حزم  وبــداأت   1985 دي�صمرب  فى  النظام  هذا  وافتتح   ،Drafting

تدريبية لتك�ين ك�ادر متخ�ص�صة، وبداأ اإنتاج الر�ص�مات ثنائية االأبعاد فى منت�صف عام 1986م 
ثم جنحت ال�صركة فى ا�صتخدام التطبيقات ثالثية االأبعاد الإعداد النماذج ور�ص�مات الت�صميمات 
التف�صيلية والتنفيذية فى خط�ط االأنابيب والهند�صة املدنية والكهربائية، والقيا�ص والتحكم 
وحقق هذا �صبقاً تكن�ل�جياً فى م�صر وو�صع »اإنبى« فى م�صاف ال�صركات العاملية فى الت�صميمات 

ثالثية االأبعاد )الت�صميم والر�صم با�صتخدام احلا�صب االآىل( مت ا�صتخدامه فى االإدارات املختلفة 
بال�صركة ال �صيما ع�صب الت�صميم فى اإدارات كٍل من:

  الــهــنــد�ــصــة الـــكـــيـــمـــاويـــة: ا�ــصــتــخــدم الـــكـــاد فـــى تــ�ــصــمــيــمــات الــعــمــلــيــات املــــذكــــ�ر اأعــــاله 
    و�ص�اًل اإىل ح�صر الكميات.

  اأمــــــا فــــى هـــنـــد�ـــصـــة االأنــــابــــيــــب فـــقـــد مت تــطــبــيــق نـــظـــام الــــكــــاد فــــى ر�ــــصــــ�مــــات املـــعـــدات 
     وتــ�جــهــاتــهــا وخــــارطــــة املـــ�قـــع والـــر�ـــصـــم الــتــفــ�ــصــيــلــى لــتــ�قــيــع املــــعــــدات والـــر�ـــصـــ�مـــات 

     االأيزومرتية وح�صر الكميات ومراجعة التداخالت للمعدات.

  وفـــــــى هـــنـــد�ـــصـــة الـــتـــحـــكـــم فــــــــاإن تـــطـــبـــيـــقـــات الـــــكـــــاد �ـــصـــمـــلـــت »املــــــ�قــــــع الــتــفــ�ــصــيــلــى« 
ــيــة لــلــتــتــابــع املـــنـــطـــقـــى« و»الـــتـــ��ـــصـــيـــالت       و»اأ�ــــصــــكــــال احلـــلـــقـــيـــة« و»الـــر�ـــصـــمـــة الــهــنــد�ــص
    الــتــفــ�ــصــيــلــيــة املــيــكــانــيــكــيــة« والــــر�ــــصــــ�مــــات الــتــ�قــيــعــيــة لــ�ــصــكــل الــعــمــلــيــات والـــر�ـــصـــم 

           التخطيطى لت��صيالت لالأجهزة.

  اأما فى الهند�صة املدنية: فكان تطبيق  الكاد فى جمال النماذج ثالثية االأبعاد- االإن�صائية 
الرئي�صية(  الطرق  وت�صميم  الكنت�رية  )اخلــرائــط  امل�قع  وهند�صة  االأ�صا�صات  وت�صميم 

وت�صميمات املبانى.
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الهند�شة البحرية
منوذج ناجح لنقل التكنولوچيا

بقلم مهند�س / اأحمد الع�شماوى
حاليًا م�شاعد رئي�س املكتب الفنى لوزير البرتول

بعد اأقل من ثالث �صن�ات من تك�ينها بداأت فكرة تك�ين ن�صاط للهند�صة البحرية فى �صركة 
الهند�صى  الن�صاط  هــذا  فى  واخلــربات  املعرفة  اكت�صاب  اإىل  للحاجة  نتيجة  1982م،  عــام  »اإنــبــى« 
كانت  التى  العاملية  الهند�صية  ال�صركات  من  جــداً  قليل  عدد  على  حكراً  كان  والــذى  املتخ�ص�ص، 

حتتكر ت�صميم وتنفيذ املن�صات البحرية فى خليج ال�ص�ي�ص.

وامليكانيكية مثل هند�صة  املدنية  الهند�صة  اأفرع  الن�صاط يجمع بني عدد من  اأن هذا  ويذكر 
املــ�اد  ومقاومة   Structural Engineering االإن�صائية   والهند�صة   Fluid Mechanics املــ�ائــع 
كبرياً  �صهدت تط�راً  والتى  ن�صبياً  االأن�صطة احلديثة  يعترب من  Strength of Materials، وه� 

البحرية  ا�صتغالل احلق�ل  فى  للت��صع  نتيجة   ، الع�صرين  القرن  ال�صبعينيات من  فى منت�صف 
فى منطقة خليج املك�صيك وبحر ال�صمال فى املياه العميقة، مما ا�صتلزم اإن�صاء جيل من املن�صات 
اإىل  اإ�صافة  والــريــاح،  االأمـــ�اج  عن  الناجتة  البيئية  الق�ى  جمابهة  ت�صتطيع  املعدنية  البحرية 

االأحمال ال�صخمة الناجتة عن ت�صهيالت االإنتاج.

وقد اتبعت اإدارة ال�صركة من�ذجاً يحتذى به فى نقل هذه التكن�ل�جيا، حيث �صممت برناجماً 
 On-The-Job Training تدريبياً خا�صاً يجمع بني اكت�صاب العل�م النظرية، ثم التدريب اأثناء العمل
حتت اإ�صراف كربى ال�صركات العاملية املتخ�ص�صة فى هذا املجال. ولتحقيق ذلك مت اال�صتفادة من 
»براون  »منح ال�سالم« وعالقة ال�صراكة مع �صركة  االآليات املت�فرة فى ذلك ال�قت مثل برنامج 
اآند روت« العاملية، لت�صميم برنامج تدريبى ملدة عام الثنني من مهند�صى اإدارة الهند�صة املدنية 
حديثى التخرج. وقد متيز الربنامج باجلمع بني حت�صيل العل�م النظرية املتخ�ص�صة من خالل 

االلتحاق بف�صل درا�صى كامل فى جامعة راي�ص مبدينة هي��صنت االأمريكية، والتى كانت �صمن 
عدد قليل من اجلامعات التى تدر�ص هذه امل�اد، ثم التدريب اأثناء العمل فى مكاتب �صركة »براون 
اإ�صراف عدد من الرواد فى هذا التخ�ص�ص.  اآند روت« بهي��صنت على امل�صروعات البحرية حتت 
اأربع  اإيفاد  مت  النم�ذج  ولنجاح  البحرية،  الهند�صة  لق�صم  نــ�اة  تك�نت  التدريب  ا�صتكمال  وبعد 

مهند�صني اآخرين لنف�ص الربنامج.

وبالرغم من اأهمية التنمية الب�صرية كخط�ة اأوىل ا�صتلزم االأمر جمابهة عدد من ال�صع�بات 
والتحديات، متثلت فى اإثبات الذات واإقناع ال�صركات العاملة باإمكانيات ال�صركات ال�ليدة، حتى 

ميكن احل�ص�ل على ثقتها فى اإ�صناد جزء من م�صروعاتها البحرية.

وفى هذا ال�صدد مت اتباع اأ�صل�ب حكيم متثل فى التقدم ملناق�صات امل�صروعات فى �ص�رة ائتالف 
يجمع بني �صركة »اإنبى« واأحد ال�صركات العاملية الرائدة فى هذا املجال لك�صب ثقة العميل. ومت 
تنفيذ امل�صروعات داخل مكاتب �صركة »اإنبى« مب�صاركة فريق عمل من هذه ال�صركات العاملية مما 
اأثناء العمل وفى نف�ص ال�قت ال�فاء مبتطلبات العمل  �صاهم فى تدريب اأكرب عدد من الك�ادر 
ال�صركة  بــداأت  النم�ذج  هــذا  تكرار  وبعد  العمل.  الإجنــاز  املطل�ب  والت�قيت  اجلــ�دة  ناحية  من 
الذاتى  التى مكنتها بعد ذلك من االكتفاء  العميل  اكت�صاب اخلربة وثقة  العاملة فى  وك�ادرها 
اأحد الن�صاطات الرئي�صية لل�صركة، خا�صة فى  واملناف�صة، واأ�صبح ن�صاط الهند�صة البحرية االآن 
ظل االكت�صافات املتزايدة فى منطقة البحر االأبي�ص املت��صط، مما يثبت اأن وج�د روؤية م�صتقبلية 
لالإدارة هى من اأهم اأ�صباب جناح اأى �صركة، واكت�صاب ال�صدارة فى اجلديد من التخ�ص�ص، مع 

التمهيد لذلك على كل املحاور الفنية وغريها حتى يتحقق الهدف.
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الهند�شة البحرية
منوذج ناجح لنقل التكنولوچيا

بقلم مهند�س / اأحمد الع�شماوى
حاليًا م�شاعد رئي�س املكتب الفنى لوزير البرتول

بعد اأقل من ثالث �صن�ات من تك�ينها بداأت فكرة تك�ين ن�صاط للهند�صة البحرية فى �صركة 
الهند�صى  الن�صاط  هــذا  فى  واخلــربات  املعرفة  اكت�صاب  اإىل  للحاجة  نتيجة  1982م،  عــام  »اإنــبــى« 
كانت  التى  العاملية  الهند�صية  ال�صركات  من  جــداً  قليل  عدد  على  كان حكراً  والــذى  املتخ�ص�ص، 

حتتكر ت�صميم وتنفيذ املن�صات البحرية فى خليج ال�ص�ي�ص.

وامليكانيكية مثل هند�صة  املدنية  الهند�صة  اأفرع  الن�صاط يجمع بني عدد من  اأن هذا  ويذكر 
املــ�اد  ومقاومة   Structural Engineering االإن�صائية   والهند�صة   Fluid Mechanics املــ�ائــع 
كبرياً  �صهدت تط�راً  والتى  ن�صبياً  االأن�صطة احلديثة  يعترب من  Strength of Materials، وه� 

البحرية  ا�صتغالل احلق�ل  فى  للت��صع  نتيجة   ، الع�صرين  القرن  ال�صبعينيات من  فى منت�صف 
فى منطقة خليج املك�صيك وبحر ال�صمال فى املياه العميقة، مما ا�صتلزم اإن�صاء جيل من املن�صات 
اإىل  اإ�صافة  والــريــاح،  االأمـــ�اج  عن  الناجتة  البيئية  الق�ى  جمابهة  ت�صتطيع  املعدنية  البحرية 

االأحمال ال�صخمة الناجتة عن ت�صهيالت االإنتاج.

وقد اتبعت اإدارة ال�صركة من�ذجاً يحتذى به فى نقل هذه التكن�ل�جيا، حيث �صممت برناجماً 
 On-The-Job Training تدريبياً خا�صاً يجمع بني اكت�صاب العل�م النظرية، ثم التدريب اأثناء العمل
حتت اإ�صراف كربى ال�صركات العاملية املتخ�ص�صة فى هذا املجال. ولتحقيق ذلك مت اال�صتفادة من 
»براون  »منح ال�سالم« وعالقة ال�صراكة مع �صركة  االآليات املت�فرة فى ذلك ال�قت مثل برنامج 
اآند روت« العاملية، لت�صميم برنامج تدريبى ملدة عام الثنني من مهند�صى اإدارة الهند�صة املدنية 
حديثى التخرج. وقد متيز الربنامج باجلمع بني حت�صيل العل�م النظرية املتخ�ص�صة من خالل 

االلتحاق بف�صل درا�صى كامل فى جامعة راي�ص مبدينة هي��صنت االأمريكية، والتى كانت �صمن 
عدد قليل من اجلامعات التى تدر�ص هذه امل�اد، ثم التدريب اأثناء العمل فى مكاتب �صركة »براون 
اإ�صراف عدد من الرواد فى هذا التخ�ص�ص.  اآند روت« بهي��صنت على امل�صروعات البحرية حتت 
اأربع  اإيفاد  مت  النم�ذج  ولنجاح  البحرية،  الهند�صة  لق�صم  نــ�اة  تك�نت  التدريب  ا�صتكمال  وبعد 

مهند�صني اآخرين لنف�ص الربنامج.

وبالرغم من اأهمية التنمية الب�صرية كخط�ة اأوىل ا�صتلزم االأمر جمابهة عدد من ال�صع�بات 
والتحديات، متثلت فى اإثبات الذات واإقناع ال�صركات العاملة باإمكانيات ال�صركات ال�ليدة، حتى 

ميكن احل�ص�ل على ثقتها فى اإ�صناد جزء من م�صروعاتها البحرية.

وفى هذا ال�صدد مت اتباع اأ�صل�ب حكيم متثل فى التقدم ملناق�صات امل�صروعات فى �ص�رة ائتالف 
يجمع بني �صركة »اإنبى« واأحد ال�صركات العاملية الرائدة فى هذا املجال لك�صب ثقة العميل. ومت 
تنفيذ امل�صروعات داخل مكاتب �صركة »اإنبى« مب�صاركة فريق عمل من هذه ال�صركات العاملية مما 
اأثناء العمل وفى نف�ص ال�قت ال�فاء مبتطلبات العمل  �صاهم فى تدريب اأكرب عدد من الك�ادر 
ال�صركة  بــداأت  النم�ذج  هــذا  تكرار  وبعد  العمل.  الإجنــاز  املطل�ب  والت�قيت  اجلــ�دة  ناحية  من 
الذاتى  التى مكنتها بعد ذلك من االكتفاء  العميل  اكت�صاب اخلربة وثقة  العاملة فى  وك�ادرها 
اأحد الن�صاطات الرئي�صية لل�صركة، خا�صة فى  واملناف�صة، واأ�صبح ن�صاط الهند�صة البحرية االآن 
ظل االكت�صافات املتزايدة فى منطقة البحر االأبي�ص املت��صط، مما يثبت اأن وج�د روؤية م�صتقبلية 
لالإدارة هى من اأهم اأ�صباب جناح اأى �صركة، واكت�صاب ال�صدارة فى اجلديد من التخ�ص�ص، مع 

التمهيد لذلك على كل املحاور الفنية وغريها حتى يتحقق الهدف.
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هند�شة القيا�س والتحكم .. تخ�ش�س ولد فى »اإنــبى«
بقلم مهند�س / حممد عياد

حاليًا الع�شو املنتدب لل�شركة العاملية ل�شناعة املوا�شري

القيا�ص  اأجهزة  بــاإدارة  مهند�ص  ب�ظيفة  1980م  �صنة  »اإنبى«  ب�صركة  بالعمل  التحقت  عندما 
والتحكم، كان �صبب التحاقى بهذة االإدارة اأننى كنت اعمل كمدير الإدارة االآالت الدقيقة فى �صركة 
تنفيذه  على  ت�صرف  كانت  والتى  الي�ريا  م�صروع  حينذاك  ننفذ  وكنا  بطلخا،  لالأ�صمدة  الن�صر 
واكت�صْفُت  املجال  ذلك  فى  ال�صركة  هذه  اإخ�صائيى  مع  وتعامْلُت  العاملية  ويلر«  »ف��صرت  �صركة 
الكثري من امل�ا�صفات والتطبيقات واالأ�ص�ص التى مل متر بنا �ص�اء فى الدرا�صة اجلامعية اأو حقل 

العمل بعد ذلك ..
الهند�صة  كلية  فــى  مــعــيــداً  عملت  قــد  وكــنــت  االإلــكــرتونــيــات،  درا�ــصــة  العلمية  خلفيتى  كــانــت 
هذا  اأ�ــصــرار  بع�ص  فهم  على  ىل  م�صاعدة  اخللفية  هــذه  وكــانــت  املن�فية،  بجامعة  االإلكرتونية 
الهند�صية  ويلر«  »ف��صرت  �صركة  مب�صتندات  مبه�راً  كنت  وقد  الدقيقة(...  )االآالت  التخ�ص�ص 

والتنفيذية...
وكان عملى مع اإخ�صائيى �صركة »ف��صرت ويلر« ممتعاً، اإال اأنهم كان�ا مينع�نى من ن�صخ اأى 

م�صتندات لهم، اأو حتى االنفراد مب�ا�صفة معينة فى غري وج�د اأحد منهم...
وبداأت ترتامى اإىل م�صامعى اأن هناك �صركة هند�صية م�صرية وليدة �صتق�م بنف�ص ما تق�م 
به �صركة »ف��صرت ويلر« ... كنت غري م�صدق اإىل اأن التقيت باملهند�ص »حمدى ن�ر الدين« فى 
زيارة لهذا امل�صروع ) الذى كنت اأعمل فيه( مع الدكت�ر »حممد على �صالح« رحمه اهلل، والذى 
كان يتفقد اأحد املعدات العمالقة فى امل�صروع، حيث كان يبا�صر مهامه من خالل اإحدى �صركات 

التاأمني العاملية على امل�صروع...
وت��صم  ال�ليدة...  »اإنبى«  �صركة  وعن  »بــرون م�صر«  �صركة  »حمدى« عن  املهند�ص  حكى ىل 
فىَّ اإمكانية التحاقى بهذة ال�صركة ال�ليدة، وما اإن انتهت جتارب الت�صغيل فى هذا امل�صروع حتى 

قدمت ا�صتقالتى الإدارة ال�صركة والتى مل تقبلها.
 - اإنبى حينئذ  �صركة  - م�صر اجلديدة مقر  املنعم حافظ  عبد  �صارع   24 فى  القاهرة  واإىل   
قابلت املهند�ص »م�صطفى فهمى« - رحمه اهلل - فى مقابلة فنية وبعد ذلك قمت مبقابلة الدكت�ر 

العلمية  �صهادتى  يــدىَّ  بني  احمل  واأنــا  الــ�قــت...  هــذا  فى  ال�صركة  رئي�ص  الرفاعى«  »م�صطفى 
وخرباتى العملية و�صهادة م�ثقة من �صركة »ف��صرت ويلر« تفيد باأننى عملت معهم كُمَنِفذ فى 

م�صروع الي�ريا.
ونظر الدكت�ر »م�صطفى الرفاعى« اإىل هذه ال�صهادات وَقلَّبها فى دقائق معدودة ثم اأعطاها 
ىل: وقال كلمنى عن نف�صك وعن اأ�ص�لك وعن ن�صاتك، ثم قال ىل هذا عمل جديد علينا جميعاً 

و�صتبداأ من جديد وان�ص ما فات، هل اأنت م�صتعد؟
وكانت اإجابتى نعم قاطعة.

 وكانت م�صتندات االإدارة عند التحاقى بها معظمها من م�صتندات الهند�صة الكيمائية، وكانت 
تتحدث باإبهام عن هذا الن�صاط الذى كان دائماً ما يتم من خالل اإدارة الهند�صة الكيمائية، وحتى 

التنفيذ كان يتم من خالل احلزمة ال�احدة للمعدة اأو النظام.
و�صع�بة هذا الن�صاط اأنه مل يك�ن معروفاً كتخ�ص�ص م�صتقل ومل تكن هناك جامعة ُتَخِرج 

مهند�صاً خا�ص بالقيا�ص والتحكم..
وكان حالنا فى هذه االإدارة مع تلك البقايا من م�صتندات »بــرون« حتى مت التعاقد مع �صركة 
القيا�ص  لنظم  �صريحة  م�صتندات  هناك  اأ�صبح  اأن  نتيجتها  من  والتى  الفنية.  للم�صاعدة  »بكتل« 
َثة بع�ص ال�صئ... وبداأت ال�صركة فى اإعداد العاملني  دَّ والتحكم: ت�صميماً وتعاماًل. ولكن غري حُمَ
فى هذه االإدارة وكنا ال نتجاوز ثالثة مهند�صني واإثنني من الفنيني والر�صامني بربامج ال�صركات 
الهند�صية: »بكتل« و»كيل�ج« باالإ�صافة اإىل زيارات ل�صركات نظم التحكم الرئي�صية فى هذ ال�قت..

وكان التحدى كبرياً وكانت النتيجة رائعة. فقبل انق�صاء ثالث �صن�ات من نهايات عام 1980م 
كنا قد اأجنزنا عدة م�صروعات بنجاح اأ�صُتخِدَمت فيها نظم التحكم اله�ائى فى راأ�ص �صقري وراأ�ص 
بكر ثم التحكم الكهربى التقليدى، قبل اأن يقابلنا التحدى االأعظم فى م�صروع تكرير اأ�صي�ط 
فى تطبيق نظام التحكم الت�زيعى Distributed. Control System “DCS”S  ، فكان اأول م�صروع 

ُيَطِبق هذا النظام فى م�صر
فتم اختيار اأن�صب االأجهزة واملعدات والنظم مع االأخذ فى االعتبار اآخر ما و�صل اإليه التط�ر 
التكن�ل�چـى، وال��صع االقت�صادى للم�صروع، ومالئمة النظم املختارة لظروف البيئة والتقييم 
ور�ص�مات  التنفيذية  الر�ص�مات  اإعــداد  اأي�صاً  الن�صاط  و�صمل  والتفتي�ص  وال�صراء  واملــاىل  الفنى 
امل�صروع،  الت�صغيل حتى ت�صليم  امل�قع واختبارات  التنفيذ فى  التحكم ومتابعة  امل�صارات لكابالت 

طبقاً ملا جاء فى امل�ا�صفات القيا�صية والعاملية للم�صروع.
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هند�شة القيا�س والتحكم .. تخ�ش�س ولد فى »اإنــبى«
بقلم مهند�س / حممد عياد

حاليًا الع�شو املنتدب لل�شركة العاملية ل�شناعة املوا�شري

القيا�ص  اأجهزة  بــاإدارة  مهند�ص  ب�ظيفة  1980م  �صنة  »اإنبى«  ب�صركة  بالعمل  التحقت  عندما 
والتحكم، كان �صبب التحاقى بهذة االإدارة اأننى كنت اعمل كمدير الإدارة االآالت الدقيقة فى �صركة 
تنفيذه  على  ت�صرف  كانت  والتى  الي�ريا  م�صروع  حينذاك  ننفذ  وكنا  بطلخا،  لالأ�صمدة  الن�صر 
واكت�صْفُت  املجال  ذلك  فى  ال�صركة  هذه  اإخ�صائيى  مع  وتعامْلُت  العاملية  ويلر«  »ف��صرت  �صركة 
الكثري من امل�ا�صفات والتطبيقات واالأ�ص�ص التى مل متر بنا �ص�اء فى الدرا�صة اجلامعية اأو حقل 

العمل بعد ذلك ..
الهند�صة  كلية  فــى  مــعــيــداً  عملت  قــد  وكــنــت  االإلــكــرتونــيــات،  درا�ــصــة  العلمية  خلفيتى  كــانــت 
هذا  اأ�ــصــرار  بع�ص  فهم  على  ىل  م�صاعدة  اخللفية  هــذه  وكــانــت  املن�فية،  بجامعة  االإلكرتونية 
الهند�صية  ويلر«  »ف��صرت  �صركة  مب�صتندات  مبه�راً  كنت  وقد  الدقيقة(...  )االآالت  التخ�ص�ص 

والتنفيذية...
وكان عملى مع اإخ�صائيى �صركة »ف��صرت ويلر« ممتعاً، اإال اأنهم كان�ا مينع�نى من ن�صخ اأى 

م�صتندات لهم، اأو حتى االنفراد مب�ا�صفة معينة فى غري وج�د اأحد منهم...
وبداأت ترتامى اإىل م�صامعى اأن هناك �صركة هند�صية م�صرية وليدة �صتق�م بنف�ص ما تق�م 
به �صركة »ف��صرت ويلر« ... كنت غري م�صدق اإىل اأن التقيت باملهند�ص »حمدى ن�ر الدين« فى 
زيارة لهذا امل�صروع ) الذى كنت اأعمل فيه( مع الدكت�ر »حممد على �صالح« رحمه اهلل، والذى 
كان يتفقد اأحد املعدات العمالقة فى امل�صروع، حيث كان يبا�صر مهامه من خالل اإحدى �صركات 

التاأمني العاملية على امل�صروع...
وت��صم  ال�ليدة...  »اإنبى«  �صركة  وعن  »بــرون م�صر«  �صركة  »حمدى« عن  املهند�ص  حكى ىل 
فىَّ اإمكانية التحاقى بهذة ال�صركة ال�ليدة، وما اإن انتهت جتارب الت�صغيل فى هذا امل�صروع حتى 

قدمت ا�صتقالتى الإدارة ال�صركة والتى مل تقبلها.
 - اإنبى حينئذ  �صركة  - م�صر اجلديدة مقر  املنعم حافظ  عبد  �صارع   24 فى  القاهرة  واإىل   
قابلت املهند�ص »م�صطفى فهمى« - رحمه اهلل - فى مقابلة فنية وبعد ذلك قمت مبقابلة الدكت�ر 

العلمية  �صهادتى  يــدىَّ  بني  احمل  واأنــا  الــ�قــت...  هــذا  فى  ال�صركة  رئي�ص  الرفاعى«  »م�صطفى 
وخرباتى العملية و�صهادة م�ثقة من �صركة »ف��صرت ويلر« تفيد باأننى عملت معهم كُمَنِفذ فى 

م�صروع الي�ريا.
ونظر الدكت�ر »م�صطفى الرفاعى« اإىل هذه ال�صهادات وَقلَّبها فى دقائق معدودة ثم اأعطاها 
ىل: وقال كلمنى عن نف�صك وعن اأ�ص�لك وعن ن�صاتك، ثم قال ىل هذا عمل جديد علينا جميعاً 

و�صتبداأ من جديد وان�ص ما فات، هل اأنت م�صتعد؟
وكانت اإجابتى نعم قاطعة.

 وكانت م�صتندات االإدارة عند التحاقى بها معظمها من م�صتندات الهند�صة الكيمائية، وكانت 
تتحدث باإبهام عن هذا الن�صاط الذى كان دائماً ما يتم من خالل اإدارة الهند�صة الكيمائية، وحتى 

التنفيذ كان يتم من خالل احلزمة ال�احدة للمعدة اأو النظام.
و�صع�بة هذا الن�صاط اأنه مل يك�ن معروفاً كتخ�ص�ص م�صتقل ومل تكن هناك جامعة ُتَخِرج 

مهند�صاً خا�ص بالقيا�ص والتحكم..
وكان حالنا فى هذه االإدارة مع تلك البقايا من م�صتندات »بــرون« حتى مت التعاقد مع �صركة 
القيا�ص  لنظم  �صريحة  م�صتندات  هناك  اأ�صبح  اأن  نتيجتها  من  والتى  الفنية.  للم�صاعدة  »بكتل« 
َثة بع�ص ال�صئ... وبداأت ال�صركة فى اإعداد العاملني  دَّ والتحكم: ت�صميماً وتعاماًل. ولكن غري حُمَ
فى هذه االإدارة وكنا ال نتجاوز ثالثة مهند�صني واإثنني من الفنيني والر�صامني بربامج ال�صركات 
الهند�صية: »بكتل« و»كيل�ج« باالإ�صافة اإىل زيارات ل�صركات نظم التحكم الرئي�صية فى هذ ال�قت..

وكان التحدى كبرياً وكانت النتيجة رائعة. فقبل انق�صاء ثالث �صن�ات من نهايات عام 1980م 
كنا قد اأجنزنا عدة م�صروعات بنجاح اأ�صُتخِدَمت فيها نظم التحكم اله�ائى فى راأ�ص �صقري وراأ�ص 
بكر ثم التحكم الكهربى التقليدى، قبل اأن يقابلنا التحدى االأعظم فى م�صروع تكرير اأ�صي�ط 
فى تطبيق نظام التحكم الت�زيعى Distributed. Control System “DCS”S  ، فكان اأول م�صروع 

ُيَطِبق هذا النظام فى م�صر
فتم اختيار اأن�صب االأجهزة واملعدات والنظم مع االأخذ فى االعتبار اآخر ما و�صل اإليه التط�ر 
التكن�ل�چـى، وال��صع االقت�صادى للم�صروع، ومالئمة النظم املختارة لظروف البيئة والتقييم 
ور�ص�مات  التنفيذية  الر�ص�مات  اإعــداد  اأي�صاً  الن�صاط  و�صمل  والتفتي�ص  وال�صراء  واملــاىل  الفنى 
امل�صروع،  الت�صغيل حتى ت�صليم  امل�قع واختبارات  التنفيذ فى  التحكم ومتابعة  امل�صارات لكابالت 

طبقاً ملا جاء فى امل�ا�صفات القيا�صية والعاملية للم�صروع.
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الـ » كاد« ... اأحدث تكنولوجيا للت�شميمات الهند�شية
بقلم مهند�س/ هانى حماده

مدير عام باالإدارة العامة للم�شروعات

كفـــاءة،  اأكرث  اأ�صاليب هند�صيــــة  ا�صتخدام  اإىل  امللحة  »اإنـــــــــــبى« فى عام 1982 حاجتها  اأدركت 
فى  ال�ص�ق  فى  التناف�صية  قدراتها  وزيــادة  العاملى،  التكن�ل�چـى  التط�ر  م�اكبة  ت�صتطيع  حتى 
ال�صن�ات املقبلة. ومن ثم قررت ال�صركة بدء عملية بحث ودرا�صة مكثفني بهدف اختيار اأحدث 
»كاد«  با�صم  املعروف  املرئى  االآىل  احلا�صب  ب�ا�صطة  الهند�صى  والر�صم  الت�صميم  لعمليات  نظام 

 Computer Aided Design and Drafting “CADD”D

. وا�صتغرقت هذه العملية ح�اىل �صنتني من العمل 
الدوؤوب مت فيها تقييم البدائل املتاحة بني نظم الـ 
اأف�صل  »كاد« املختلفة الختيار نظام ينا�صب - على 

نح� - احتياجات »اإنـــــبى« احلا�صرة وامل�صتقبلية.

وفى دي�صمرب عام 1985م افتتح الكيميائى »عبد 
املعدنية  والــرثوة  البرتول  وزيــر  قنديل«،  الهادى 
مركز احلا�صبني االآىل واملرئى الـ »كاد« فى »اإنبى«. 

وقامت ال�صركة بتكليف جمم�عة من مهند�صى االإدارات الهند�صية املختلفة بالعمل فى تطبيقات 
حزم برامج الـ »كاد« املتاحة وتط�يعها، باالإ�صافة اإىل اإعداد برامج جديدة الإثراء عملية اإخراج 
ال�صركة  اأت�ماتيكياً. وفى نف�ص ال�قت بداأت  التابعة لها  الفنية  الهند�صية والتقارير  الر�ص�مات 
فى تنظيم وتنفيذ برامج تدريب على تطبيقات الـ »كاد« ملهند�صى وم�صممى كافة التخ�ص�صات 
الهند�صية، بهدف تك�ين ك�ادر متخ�ص�صة - فى خمتلف االإدارات - قادرة على التعامل مع نظام 

الـ»كاد« وتط�يره فى االأن�صطة الهند�صية املتن�عة.

تطبيقات ثنائية وثالثية االأبعاد

الــر�ــصــ�مــات  اإنـــتـــاج  فــى  »كــــاد«  املــرئــى  بــــداأ مــركــز احلــا�ــصــب االآىل  وفـــى منت�صف عـــام 1986 
 75% اإنـــــتـــــاج  1989م  عـــــام  وحــــتــــى   1987 عـــــام  مــــن  الــــفــــرتة  فــــى  مت  وقـــــد  االأبــــــعــــــاد.  ثـــنـــائـــيـــة 
ــتــخــدام تــطــبــيــقــات الــــــ»كـــــاد« مع  مـــن الـــر�ـــصـــ�مـــات ثــنــائــيــة االأبــــعــــاد ملـــ�ـــصـــروعـــات الــ�ــصــركــة بــا�ــص
ـــروعـــات �ـــصـــغـــرية احلــــجــــم بـــا�ـــصـــتـــخـــدام الـــتـــطـــبـــيـــقـــات ثـــالثـــيـــة االأبــــــعــــــاد خـــالل  ـــص  تــنــفــيــذ مـــ�

الفرتة 1986 – 1988م.

وقررت »اإنـــــبى« فى عام 1988م ا�صتخدام تطبيقات نظام الـ»كاد« فى اإعداد الت�صميمات الهند�صية 
مل�صروع غاز اأب� �صنان، الذى تبلغ طاقته االإنتاجية 85 ملي�ن قدم مكعب من الغاز ي�مياً. ففى هذا 
امل�صروع الكبري ا�صتخدمت »اإنبى« تطبيقات الـ»كاد« ثنائية وثالثية االأبعاد، وذلك كاأ�صا�ص لكافة 
االأعمال الهند�صية فى جماالت اإعداد مناذج املعدات وال�حدات �صابقة الت�صنيع والتجميع واأي�صاً، 
الإنتاج ر�ص�مات الت�صميمات التف�صيلية والتنفيذية والر�ص�مات االأيزومرتية خلط�ط االأنابيب 

واإعداد تقارير ح�صر امل�اد.

وقد انتج مركز احلا�صب االآىل املرئى »كاد« %75 من ر�ص�مات م�صروع غاز اأب� �صنان، وبلغ عدد 
باالإ�صافة  االأنابيب و�صبكاتها،  مل�صارات خط�ط  االأيزوماترية 650 ل�حة و 55 ل�حة  الر�ص�مات 
ا�صتخدام حزم الربامج  املدنية مت  الهند�صة  التخطيطية للم�صروع. وفى جمال  الر�ص�مات  اإىل 
امل�صاحية  البيانات  بتح�يل  اخلا�صة  الربامج  حزم  وكذلك  احلديدية،  الهياكل  بنماذج  اخلا�صة 
اإىل خرائط ك�نت�رية، ومنها يتم ح�صاب كميات احلفر والردم الالزمة الأعمال الت�ص�ية امل�صاحية 
مل�قع امل�صروع، وقامت اإدارة هند�صة القيا�ص والتحكم بتطبيق برامج الـ»كاد« الإنتاج كافة الر�ص�مات 

اخلا�صة برتكيبات وت��صيالت اأجهزة القيا�ص والتحكم.

للق�ى  االأحــادى  املخطط  لعمل  الـ»كاد«  برامج  ا�صتخدمت  الكهربائية  الهند�صة  وفى جمال 
الكهربائية ودوائر التحكم للمحركات وجداول خمططات الق�ى الكهربائية للكابالت واالإنارة 

وتاأري�ص املعدات.

اإبداع الفكر الهند�شى

الت�صميمات ثالثية  واإعــداد مناذج  الر�صم والت�صميم  املرئى فى  ا�صتخدام احلا�صب االآىل  اإن 
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الـ » كاد« ... اأحدث تكنولوجيا للت�شميمات الهند�شية
بقلم مهند�س/ هانى حماده

مدير عام باالإدارة العامة للم�شروعات

كفـــاءة،  اأكرث  اأ�صاليب هند�صيــــة  ا�صتخدام  اإىل  امللحة  »اإنـــــــــــبى« فى عام 1982 حاجتها  اأدركت 
فى  ال�ص�ق  فى  التناف�صية  قدراتها  وزيــادة  العاملى،  التكن�ل�چـى  التط�ر  م�اكبة  ت�صتطيع  حتى 
ال�صن�ات املقبلة. ومن ثم قررت ال�صركة بدء عملية بحث ودرا�صة مكثفني بهدف اختيار اأحدث 
»كاد«  با�صم  املعروف  املرئى  االآىل  احلا�صب  ب�ا�صطة  الهند�صى  والر�صم  الت�صميم  لعمليات  نظام 

 Computer Aided Design and Drafting “CADD”D

. وا�صتغرقت هذه العملية ح�اىل �صنتني من العمل 
الدوؤوب مت فيها تقييم البدائل املتاحة بني نظم الـ 
اأف�صل  »كاد« املختلفة الختيار نظام ينا�صب - على 

نح� - احتياجات »اإنـــــبى« احلا�صرة وامل�صتقبلية.

وفى دي�صمرب عام 1985م افتتح الكيميائى »عبد 
املعدنية  والــرثوة  البرتول  وزيــر  قنديل«،  الهادى 
مركز احلا�صبني االآىل واملرئى الـ »كاد« فى »اإنبى«. 

وقامت ال�صركة بتكليف جمم�عة من مهند�صى االإدارات الهند�صية املختلفة بالعمل فى تطبيقات 
حزم برامج الـ »كاد« املتاحة وتط�يعها، باالإ�صافة اإىل اإعداد برامج جديدة الإثراء عملية اإخراج 
ال�صركة  اأت�ماتيكياً. وفى نف�ص ال�قت بداأت  التابعة لها  الفنية  الهند�صية والتقارير  الر�ص�مات 
فى تنظيم وتنفيذ برامج تدريب على تطبيقات الـ »كاد« ملهند�صى وم�صممى كافة التخ�ص�صات 
الهند�صية، بهدف تك�ين ك�ادر متخ�ص�صة - فى خمتلف االإدارات - قادرة على التعامل مع نظام 

الـ»كاد« وتط�يره فى االأن�صطة الهند�صية املتن�عة.

تطبيقات ثنائية وثالثية االأبعاد

الــر�ــصــ�مــات  اإنـــتـــاج  فــى  »كــــاد«  املــرئــى  بــــداأ مــركــز احلــا�ــصــب االآىل  وفـــى منت�صف عـــام 1986 
 75% اإنـــــتـــــاج  1989م  عـــــام  وحــــتــــى   1987 عـــــام  مــــن  الــــفــــرتة  فــــى  مت  وقـــــد  االأبــــــعــــــاد.  ثـــنـــائـــيـــة 
ــتــخــدام تــطــبــيــقــات الــــــ»كـــــاد« مع  مـــن الـــر�ـــصـــ�مـــات ثــنــائــيــة االأبــــعــــاد ملـــ�ـــصـــروعـــات الــ�ــصــركــة بــا�ــص
ـــروعـــات �ـــصـــغـــرية احلــــجــــم بـــا�ـــصـــتـــخـــدام الـــتـــطـــبـــيـــقـــات ثـــالثـــيـــة االأبــــــعــــــاد خـــالل  ـــص  تــنــفــيــذ مـــ�

الفرتة 1986 – 1988م.

وقررت »اإنـــــبى« فى عام 1988م ا�صتخدام تطبيقات نظام الـ»كاد« فى اإعداد الت�صميمات الهند�صية 
مل�صروع غاز اأب� �صنان، الذى تبلغ طاقته االإنتاجية 85 ملي�ن قدم مكعب من الغاز ي�مياً. ففى هذا 
امل�صروع الكبري ا�صتخدمت »اإنبى« تطبيقات الـ»كاد« ثنائية وثالثية االأبعاد، وذلك كاأ�صا�ص لكافة 
االأعمال الهند�صية فى جماالت اإعداد مناذج املعدات وال�حدات �صابقة الت�صنيع والتجميع واأي�صاً، 
الإنتاج ر�ص�مات الت�صميمات التف�صيلية والتنفيذية والر�ص�مات االأيزومرتية خلط�ط االأنابيب 

واإعداد تقارير ح�صر امل�اد.

وقد انتج مركز احلا�صب االآىل املرئى »كاد« %75 من ر�ص�مات م�صروع غاز اأب� �صنان، وبلغ عدد 
باالإ�صافة  االأنابيب و�صبكاتها،  مل�صارات خط�ط  االأيزوماترية 650 ل�حة و 55 ل�حة  الر�ص�مات 
ا�صتخدام حزم الربامج  املدنية مت  الهند�صة  التخطيطية للم�صروع. وفى جمال  الر�ص�مات  اإىل 
امل�صاحية  البيانات  بتح�يل  اخلا�صة  الربامج  حزم  وكذلك  احلديدية،  الهياكل  بنماذج  اخلا�صة 
اإىل خرائط ك�نت�رية، ومنها يتم ح�صاب كميات احلفر والردم الالزمة الأعمال الت�ص�ية امل�صاحية 
مل�قع امل�صروع، وقامت اإدارة هند�صة القيا�ص والتحكم بتطبيق برامج الـ»كاد« الإنتاج كافة الر�ص�مات 

اخلا�صة برتكيبات وت��صيالت اأجهزة القيا�ص والتحكم.

للق�ى  االأحــادى  املخطط  لعمل  الـ»كاد«  برامج  ا�صتخدمت  الكهربائية  الهند�صة  وفى جمال 
الكهربائية ودوائر التحكم للمحركات وجداول خمططات الق�ى الكهربائية للكابالت واالإنارة 

وتاأري�ص املعدات.

اإبداع الفكر الهند�شى

الت�صميمات ثالثية  واإعــداد مناذج  الر�صم والت�صميم  املرئى فى  ا�صتخدام احلا�صب االآىل  اإن 
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والت�صميمات  الر�ص�مات  وجعل  »اإنــبــى«  فى  الهند�صى  الفكرى  االإبـــداع  مناخ  اأثـــَرَى  قد  االأبــعــاد 
والتقارير الفنية اأعلى ج�دة واأكرث دقة واأي�صر جمه�داً، واأ�صرع فى تعدد االإ�صدارات.

اأول ق�شم للنماذج الهند�شية للم�شروعات فى م�شر

بادرت »اإنـــــــبى« فى عام 1982م باإن�صاء اأول ق�صم للنماذج الهند�صية املج�صمة للم�صروعات فى 
م�صر، وكان باك�رة اإنتاج الق�صم من�ذج مل�صروع جتميع الغاز براأ�ص �صقري - املعروفة با�صم » ال�حدة 
104«-. وقد انتج ق�صم النماذج فى خالل ال�صن�ات ال�صبع املا�صية مناذًج جم�صمة عديدة مل�صروعات 
من�صات بحرية ووحدات انتاج الكيماويات ومعمل تكرير البرتول ويعد النم�ذج املج�صم مل�صروع 
معمل تكرير اأ�صي�ط اأ�صخم من�ذج اأنتجته ق�صم النماذج فى »اإنبى«، حتى االآن فقد مت بناوؤه على 
24 قاعدة ) 16 قاعدة ملنطقة معاجلة اخلام بلغت م�صاحتها 7 × 2 مرتاً و 8 ق�اعد ملنطقة املرافق 

واخلدمات بلغت م�صاحتها 3 × 2 اأمتار ( وا�صتغرق اأكرث من 13600 �صاعة عمل.

اأنواع النماذج الهند�شية

 Design ينتج ق�صم النماذج اأن�اع خمتلفة من النماذج منها على �صبيل املثال، النماذج التف�صيلية
Model التى يتم تنفيذها مبقيا�ص ر�صم 1 : 33.3 وه� نف�ص مقيا�ص ر�صم الر�ص�مات التف�صيلية، 

اإعداده وقتــاً ط�ياًل والنماذج  اأن�اع النماذج تعقيداً، وي�صتغرق  اأكرث  ويعترب النم�ذج التف�صيلى 
املج�صمة  Block Model هى ن�ع اآخر من النماذج  يتم تنفيذها مبقيا�ص ر�صم 200:1.

ويبداأ العمل فى �صناعة اأى من�ذج، بعد انتهاء اإدارة هند�صة االأنابيب من و�صع الرتتيب العام 
Plot Plan للم�صروع اجلديد. حيث يبداأ ق�صم النماذج بتحديد املقيا�ص املنا�صب للنم�ذج، وكذلك 

النم�ذج بحيث  �صتبنى بها مك�نات  التى  �صيقام عليها ويتم اختيار اخلامات  التى  الق�اعد  عدد 
تنا�صب اأ�صكال املك�نات فاملعدات واالأجزاء االإن�صائية يتم �صنعها من خامة البال�صتيك، وي�صتخدم 
اخل�صب فى �صنع املعدات ذات االأ�صكال املعقدة ن�صبياً فى حني ت�صتخدم ق�اطع االأل�مني�م لعمل 

براويز وق�اعد النم�ذج. اأما خط�ط االأنابيب فت�صنع من م�ا�صري باأل�ان خمتلفة. ويتم حتديد 
تلك االأل�ان ح�صب ن�ع املنتج الذى مير داخل كل خط اأنابيب طبقاً لنظام ت�صنيف االأل�ان فى 
»اإنبى« ويتم فى املرحلة التالية ت�صنيف وترقيم جميع خط�ط االأنابيب واملحاب�ص واملعدات حتى 

يك�ن من ال�صهل ا�صتخدام النم�ذج فى مرحلة مراجعة الت�صميم عليه.

ويك�ن االت�صال والتعاون وثيقاً باملهند�صني وامل�صممني اأثناء بناء النم�ذج وذلك للتاأكد من 
اأن كل جزئية قد و�صعت فى مكانها املحدد واأي�صاً لت�صحيح اأى و�صالت خطاأ فى اأجزاء ومك�نات 

امل�صروع اأثناء الت�صييد الفعلى له فى امل�قع.

فوائد النماذج الهند�شية

التف�صيلية.  الر�ص�مات  عمل  فى  به  املهند�ص�ن  ي�صتعني  تفا�صيله،  بكل  النم�ذج  امتــام  بعد 
فمن واقع النم�ذج املج�صم مل�صروع معمل تكرير اأ�صي�ط مت عمل اأكرث من 2000 ل�حة تف�صيلية، 
وُينقل النم�ذج بعد ذلك اإىل م�قع امل�صروع لال�صتفادة به ك�صكل جم�صم لكل التفا�صيل الدقيقة 
املطابقة متاماً للم�صروع فى حجمه الطبيعى، حيث يق�م املهند�ص�ن مبراجعة تقدم �صري العمل 
فى امل�قع على النم�ذج املج�صم للتاأكد من عدم حدوث اأى تداخل بني م�صارات خط�ط االأنابيب 
ككل،  امل�صروع  ملك�نات  النهائية  املراجعة  اإىل  باالإ�صافة  امل�صروع،  ومن�صاآت  معدات  م�اقع  بني  اأو 
ومن الف�ائد العديدة للنم�ذج املج�صم اأنه يعطى الأى �صخ�ص – فنى اأو غري فنى- فكرة وا�صحة 
و�صريعة عن ماهيه امل�صروع وه� االأمر الذى ال تعطيه – بنف�ص ال��ص�ح و ال�صرعة – الر�ص�مات 
امل�صروع،  ت�صغيل  على  العاملني  تدريب  فى  م�صاعدة  كـــاأداة  النم�ذج  ي�صتخدم  كما   . الهند�صية 
حيث يبني النم�ذج مبنتهى الدقة مكان كل عامل وكل معدة وكل مرحلة من مراحل العملية 
االإنتاجية ويتيح النم�ذج خلرباء االأمن ال�صناعى التعرف على مكامن اخلطر التى قد يتعر�ص 
املنا�صبة  االإجــراءات  و�صع  على  ي�صاعد  الت�صغيل مما  اأثناء  االإنتاجية  ال�حدات  اأو  العامل�ن  لها 

لل�صالمة واالأمن.
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والت�صميمات  الر�ص�مات  وجعل  »اإنــبــى«  فى  الهند�صى  الفكرى  االإبـــداع  مناخ  اأثـــَرَى  قد  االأبــعــاد 
والتقارير الفنية اأعلى ج�دة واأكرث دقة واأي�صر جمه�داً، واأ�صرع فى تعدد االإ�صدارات.

اأول ق�شم للنماذج الهند�شية للم�شروعات فى م�شر

بادرت »اإنـــــــبى« فى عام 1982م باإن�صاء اأول ق�صم للنماذج الهند�صية املج�صمة للم�صروعات فى 
م�صر، وكان باك�رة اإنتاج الق�صم من�ذج مل�صروع جتميع الغاز براأ�ص �صقري - املعروفة با�صم » ال�حدة 
104«-. وقد انتج ق�صم النماذج فى خالل ال�صن�ات ال�صبع املا�صية مناذًج جم�صمة عديدة مل�صروعات 
من�صات بحرية ووحدات انتاج الكيماويات ومعمل تكرير البرتول ويعد النم�ذج املج�صم مل�صروع 
معمل تكرير اأ�صي�ط اأ�صخم من�ذج اأنتجته ق�صم النماذج فى »اإنبى«، حتى االآن فقد مت بناوؤه على 
24 قاعدة ) 16 قاعدة ملنطقة معاجلة اخلام بلغت م�صاحتها 7 × 2 مرتاً و 8 ق�اعد ملنطقة املرافق 

واخلدمات بلغت م�صاحتها 3 × 2 اأمتار ( وا�صتغرق اأكرث من 13600 �صاعة عمل.

اأنواع النماذج الهند�شية
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تلك االأل�ان ح�صب ن�ع املنتج الذى مير داخل كل خط اأنابيب طبقاً لنظام ت�صنيف االأل�ان فى 
»اإنبى« ويتم فى املرحلة التالية ت�صنيف وترقيم جميع خط�ط االأنابيب واملحاب�ص واملعدات حتى 

يك�ن من ال�صهل ا�صتخدام النم�ذج فى مرحلة مراجعة الت�صميم عليه.
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امل�صروع اأثناء الت�صييد الفعلى له فى امل�قع.
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وُينقل النم�ذج بعد ذلك اإىل م�قع امل�صروع لال�صتفادة به ك�صكل جم�صم لكل التفا�صيل الدقيقة 
املطابقة متاماً للم�صروع فى حجمه الطبيعى، حيث يق�م املهند�ص�ن مبراجعة تقدم �صري العمل 
فى امل�قع على النم�ذج املج�صم للتاأكد من عدم حدوث اأى تداخل بني م�صارات خط�ط االأنابيب 
ككل،  امل�صروع  ملك�نات  النهائية  املراجعة  اإىل  باالإ�صافة  امل�صروع،  ومن�صاآت  معدات  م�اقع  بني  اأو 
ومن الف�ائد العديدة للنم�ذج املج�صم اأنه يعطى الأى �صخ�ص – فنى اأو غري فنى- فكرة وا�صحة 
و�صريعة عن ماهيه امل�صروع وه� االأمر الذى ال تعطيه – بنف�ص ال��ص�ح و ال�صرعة – الر�ص�مات 
امل�صروع،  ت�صغيل  على  العاملني  تدريب  فى  م�صاعدة  كـــاأداة  النم�ذج  ي�صتخدم  كما   . الهند�صية 
حيث يبني النم�ذج مبنتهى الدقة مكان كل عامل وكل معدة وكل مرحلة من مراحل العملية 
االإنتاجية ويتيح النم�ذج خلرباء االأمن ال�صناعى التعرف على مكامن اخلطر التى قد يتعر�ص 
املنا�صبة  االإجــراءات  و�صع  على  ي�صاعد  الت�صغيل مما  اأثناء  االإنتاجية  ال�حدات  اأو  العامل�ن  لها 

لل�صالمة واالأمن.
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نظم »اإنـــبى« الفنية واإدارة الـجودة
بقلم املهند�س. �شريف ال�شريفى

حاليًا وكيل وزارة البرتول

نهاية ومــع  ال�صركة  اأن�صئت  منذ  يت�قف  مل  الــذى  الــدائــم  التط�ير  على  للحر�ص  ·ا�صتمراراً 
عام 1985م، وفى �ص�ء تط�ر ن�صاط ال�صركة الهند�صى وبدء ن�صاط الت�ريدات وتعدد امل�صروعات، 
ا�صم  اإعــداد م�صتندات فنية وهند�صية حتمل  ال�صركة وج�ب  اإدارة  ارتــاأت  ا�صندت لل�صركة  التى 
ال�صركات  م�صتندات  من  ال�صابقة  الفرتة  فى  جمعته  ما  ح�صيلة  با�صتخدام  وذلــك  ال�صركة، 
العاملية، التى عملت معها فى م�صروعات خمتلفة منذ ن�صاأة ال�صركة عام 1978م حتت ا�صم �صركة 

»برون - م�صر« الهند�صية.
باالإ�صافة والهند�صية  الفنية  ال�صركة  م�صتندات  من  العديد  باإعداد  البدء  حينئذ  تقرر  ·وقد 

لعدد من تعليمات العمل �صملت:
واالأجهزة -1 للمعدات  العامة  امل�ا�صفات 

والنظم واملهمات
General Specifications for Equipment, 

Instrumentation, Systems and Bulks

املـــ�ا�ـــصـــفـــات الــتــفــ�ــصــيــلــيــة لــلــمــعــدات -2
واالأجهزة

Data Sheets for Equipment, Instruments

املـــ�ا�ـــصـــفـــات الــتــفــ�ــصــيــلــيــة لــلــ�حــدات -3
املتكاملة

Application Sheets for Packages & Services

خـــطـــط ومــتــطــلــبــات الــتــفــتــيــ�ــص عــلــى -4
املعدات واالأجهزة واملهمات

Minimum Quality Surveillance Plans& Data 

Sheets for Equipment, Instrumentation and Bulks

ومنـــاذج -5 والــفــنــيــة  الهند�صية  الــنــمــاذج 
الت�ريدات

Engineering, Technical and Procurement Forms

General Engineering Instructionsتعليمات العمل الهند�صية العامة-6

وقد مت العمل فى اإعداد امل�صتندات من خالل اعتباره م�صروعاً كم�صروعات ال�صركة املختلفة، 
وبكل املق�مات املطل�بة وا�صتمر خالل الفرتة من نهاية عام 1985م حتى نهاية عام 1987م ومت 
تعيني مديٍر لهذا امل�صروع لتن�صيق االأعمال مع كل االإدارات املخت�صة واالأعمال امل�صرتكة بينها، 

ومراجعة واإ�صدار امل�صتندات فى �ص�رتها النهائية باالإ�صافة لتعيني مهند�ص مراقبة م�صروعات 
للتخطيط لهذه االأعمال، ومتابعة تنفيذها، بينما �صارك جميع مديرى االإدارات ومهند�ص�ها من 

ذوى اخلربة فى هذا امل�صروع �ص�اء باإعداد امل�صتندات اأو مراجعتها.

·فى عام 1986م اأ�صندت �صركة »بدر الدين« للبرتول اإىل �صركة »اإنبى« االأعمال الهند�صية مل�صروع 
بدر الدين - 3 بال�صحراء الغربية، وحتت اإ�صراف فريق من خرباء �صركة »�صل« العاملية كممثلني 
للمالك، وتطلب التعاقد تطبيق خطة الإدارة ج�دة امل�صروع تعك�ص املتطلبات التعاقدية والفنية 
للمالك، باالإ�صافة ملتطلبات نظام اإدارة اجل�دة فى �صركة »اإنبى«، واملفرت�ص تاأ�صي�صه طبقاً الأحد 

مناذج االأك�اد العاملية املطبقة فى هذا ال�قت.

·ونظراً الأن ال�صركة مل يكتمل لديها نظام الإدارة اجل�دة وقت التعاقد، فقد مثل ذلك حتدياً 
ل�صركة »اإنبى«، التى قررت اإدارتها جمابهة هذا التحدى باال�صتعانة بخبري اأجنبى فى نظم اإدارة 
اجل�دة يعمل مع نظري له مت اختياره من الك�ادر ال�طنية الإعداد دليل ال�صركة الإدارة اجل�دة، 
والذى يرتكز على ما لدى ال�صركة وما يتم اإعداده اأو تط�يره من تعليمات العمل الهند�صية 
وامل�صتندات الفنية االأخرى، وفى نف�ص ال�قت مت اإعداد خطة اجل�دة املطل�بة للم�صروع، والتى 
تعك�ص املتطلبات التعاقدية والفنية للمالك، وترتكز على ما ه� مطبق من تعليمات هند�صية 
وفنية لدى �صركة »اإنبى«، اأو امل�ا�صفات الهند�صية ل�صركة »�صل« )DEPS( والتى تتطلب التعاقد 

تطبيقها.

هذا  على  التغلب  ومهند�صيها،  االإدارات  مــديــرى  جــهــ�د  ت�صافر  خــالل  مــن  بنجاح  مت  ·وقد 
التحدى، حيث كثفت ال�صركة جه�دها فى اإعداد تعليمات هند�صية وم�صتندات فنية وهند�صية 
جديدة وتط�ير ما �صبق اإعداده لت�ؤ�ص�ص قاعدة نظام واإدارة اجل�دة وفى نف�ص ال�قت مت اإعداد 
اأول دليل الإدارة اجل�دة بال�صركة، ويغطى االأن�صطة الهند�صية بها فى زمن قيا�صى تاأ�صي�صاً على 
الدليل،  اإعــداد  وقت  متاحة  كانت  والتى   BS5750-PART1 الربيطانى  الك�د  منــ�ذج  م�ص�دة 
كما مت ا�صتقاق خطة اإدارة ج�دة امل�صروع من دليل اإدارة اجل�دة لل�صركة واملتطلبات التعاقدية 
تقارير  من  كل  لنتائج  طبقاً  امل�صروع  فى  بنجاح  وتطبيقها  اإ�ــصــدارهــا  ومت  للمالك،  والفنية 
املراجعة الداخلية التى قامت بها ك�ادر وطنية من �صركة »اإنبى« حتت اإ�صراف اخلبري االأجنبى 

وكذا تقارير املراجعة اخلارجية التى قام بها فريق خرباء »�صل« املمثلني للمالك.
من  املزيد  الإعــداد  املجه�دات  ا�صتمرت  1990م  عــام  وحتى   1987 عــام  نهاية  من  الفرتة  ·خالل 
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نظم »اإنـــبى« الفنية واإدارة الـجودة
بقلم املهند�س. �شريف ال�شريفى

حاليًا وكيل وزارة البرتول
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العاملية، التى عملت معها فى م�صروعات خمتلفة منذ ن�صاأة ال�صركة عام 1978م حتت ا�صم �صركة 
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باالإ�صافة والهند�صية  الفنية  ال�صركة  م�صتندات  من  العديد  باإعداد  البدء  حينئذ  تقرر  ·وقد 

لعدد من تعليمات العمل �صملت:
واالأجهزة -1 للمعدات  العامة  امل�ا�صفات 

والنظم واملهمات
General Specifications for Equipment, 

Instrumentation, Systems and Bulks

املـــ�ا�ـــصـــفـــات الــتــفــ�ــصــيــلــيــة لــلــمــعــدات -2
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وقد مت العمل فى اإعداد امل�صتندات من خالل اعتباره م�صروعاً كم�صروعات ال�صركة املختلفة، 
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تعيني مديٍر لهذا امل�صروع لتن�صيق االأعمال مع كل االإدارات املخت�صة واالأعمال امل�صرتكة بينها، 

ومراجعة واإ�صدار امل�صتندات فى �ص�رتها النهائية باالإ�صافة لتعيني مهند�ص مراقبة م�صروعات 
للتخطيط لهذه االأعمال، ومتابعة تنفيذها، بينما �صارك جميع مديرى االإدارات ومهند�ص�ها من 

ذوى اخلربة فى هذا امل�صروع �ص�اء باإعداد امل�صتندات اأو مراجعتها.

·فى عام 1986م اأ�صندت �صركة »بدر الدين« للبرتول اإىل �صركة »اإنبى« االأعمال الهند�صية مل�صروع 
بدر الدين - 3 بال�صحراء الغربية، وحتت اإ�صراف فريق من خرباء �صركة »�صل« العاملية كممثلني 
للمالك، وتطلب التعاقد تطبيق خطة الإدارة ج�دة امل�صروع تعك�ص املتطلبات التعاقدية والفنية 
للمالك، باالإ�صافة ملتطلبات نظام اإدارة اجل�دة فى �صركة »اإنبى«، واملفرت�ص تاأ�صي�صه طبقاً الأحد 

مناذج االأك�اد العاملية املطبقة فى هذا ال�قت.

·ونظراً الأن ال�صركة مل يكتمل لديها نظام الإدارة اجل�دة وقت التعاقد، فقد مثل ذلك حتدياً 
ل�صركة »اإنبى«، التى قررت اإدارتها جمابهة هذا التحدى باال�صتعانة بخبري اأجنبى فى نظم اإدارة 
اجل�دة يعمل مع نظري له مت اختياره من الك�ادر ال�طنية الإعداد دليل ال�صركة الإدارة اجل�دة، 
والذى يرتكز على ما لدى ال�صركة وما يتم اإعداده اأو تط�يره من تعليمات العمل الهند�صية 
وامل�صتندات الفنية االأخرى، وفى نف�ص ال�قت مت اإعداد خطة اجل�دة املطل�بة للم�صروع، والتى 
تعك�ص املتطلبات التعاقدية والفنية للمالك، وترتكز على ما ه� مطبق من تعليمات هند�صية 
وفنية لدى �صركة »اإنبى«، اأو امل�ا�صفات الهند�صية ل�صركة »�صل« )DEPS( والتى تتطلب التعاقد 

تطبيقها.

هذا  على  التغلب  ومهند�صيها،  االإدارات  مــديــرى  جــهــ�د  ت�صافر  خــالل  مــن  بنجاح  مت  ·وقد 
التحدى، حيث كثفت ال�صركة جه�دها فى اإعداد تعليمات هند�صية وم�صتندات فنية وهند�صية 
جديدة وتط�ير ما �صبق اإعداده لت�ؤ�ص�ص قاعدة نظام واإدارة اجل�دة وفى نف�ص ال�قت مت اإعداد 
اأول دليل الإدارة اجل�دة بال�صركة، ويغطى االأن�صطة الهند�صية بها فى زمن قيا�صى تاأ�صي�صاً على 
الدليل،  اإعــداد  وقت  متاحة  كانت  والتى   BS5750-PART1 الربيطانى  الك�د  منــ�ذج  م�ص�دة 
كما مت ا�صتقاق خطة اإدارة ج�دة امل�صروع من دليل اإدارة اجل�دة لل�صركة واملتطلبات التعاقدية 
تقارير  من  كل  لنتائج  طبقاً  امل�صروع  فى  بنجاح  وتطبيقها  اإ�ــصــدارهــا  ومت  للمالك،  والفنية 
املراجعة الداخلية التى قامت بها ك�ادر وطنية من �صركة »اإنبى« حتت اإ�صراف اخلبري االأجنبى 

وكذا تقارير املراجعة اخلارجية التى قام بها فريق خرباء »�صل« املمثلني للمالك.
من  املزيد  الإعــداد  املجه�دات  ا�صتمرت  1990م  عــام  وحتى   1987 عــام  نهاية  من  الفرتة  ·خالل 
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عمل  وتعليمات   General Engineering Instructions العامة   الهند�صية  العمل  تعليمات 
االإدارات الهند�صية Engineering Departmental Instructions مع البدء فى اإعداد الدالئل 
Design Guides، والتى ت�ثق املعرفة والتكن�ل�چيا املكت�صبة امل�صتخدمة  الهند�صية لالإدارات 
الأداء االأعمال الهند�صية مل�صروعات ال�صركة، كذلك مت على الت�ازى ا�صتخدام اأ�صل�ب التط�ير 
اإ�صداره من م�صتندات هند�صية فى تنفيذ اأعمال م�صروعات  امل�صتمر من خالل تطبيق ما مت 
ال�صركة واالأعمال داخل كل من اإدارات ال�صركة، وكذا االأعمال التى ت�صارك فيها اأكرث من اإدارة 
ويتم تقييم االأداء بعد تطبيق متطلبات تلك امل�صتندات لتحديد اجل�انب االإيجابية وال�صلبية 
مرة  تطبيقها  ثم  اإ�صدارها  واإعــادة  ال�صرورة  ح�صب  مراجعتها  ثم  ا�صتخدامها،  عن  الناجتة 

اأخرى فى هيئه دورات م�صتمرة للتط�ير.
·ومع تـــزايـــد اأعــــمــــال املـــ�ـــصـــروعـــات املــ�ــصــنــدة لــلــ�ــصــركــة خــا�ــصــة مـــ�ـــصـــروعـــات تــ�ــصــلــيــم املــفــتــاح                
)م�صروع معمل تكرير اأ�صي�ط ( تنامى الطلب فى التعاقدات على �صرورة تطبيق اإدارة اجل�دة 
فى تنفيذ تلك امل�صروعات وبالتاىل ظهرت احلاجة امللحة والعاجلة لبناء نظام متكامل الإدارة 
اجل�دة بال�صركة، ي�صمل جميع اأن�صطة االإدارات الهند�صية واإدارة امل�صروعات والت�ريد واالإ�صراف 
على االإن�صاءات واالإ�صراف على اأعمال بدء الت�صغيل باالإ�صافة الأن�صطة العرو�ص والعق�د ونظم 
للم�صروعات لتحقيق مبداأ  اإدارة اجل�دة  كاأ�صا�ص الإعداد خطط  املعل�مات، وذلك ال�صتخدامه 
جتنب االأخطاء وتنفيذ االأعمال بطريقة حت�ز ر�صاء العمالء فى ال�قت املقدر لها وباأقل تكلفة. 
وبداأت ال�صركة فى تنفيذ برنامج طم�ح ومكثف الإعداد امل�صتندات وتعليمات العمل والدالئل 
الهند�صية والنماذج التى تغطى جميع اأن�صطة اإدارات ال�صركة ا�صتناداً ملا مت فى املرحلة االأوىل، 
ومت تطبيق النظام وتقييمه وتط�يره اإىل اأن ح�صلت ال�صركة على �صهادة املطابقة لنم�ذج نظام 
ثم جتديد هذه ال�صهادة عدة مرات بنجاح   ISO 9001  اإدارة اجل�دة العاملى طبقاً للك�د العاملى

.ISO 9001  بعد اإعادة مراجعة النظام طبقاً لالإ�صدارات احلديثة للك�د العاملى
·وقد مت اإجناز هذا امل�صروع على مراحل زمنية متداخلة وحتى ح�ص�ل ال�صركة على اأول �صهادة 
ISO 9001-1994 وذلك فى  اإدارة اجلـــ�دة   اإدارة اجلــــ�دة بها ملتطلبات من�ذج  لـمطابقة نظــــام 

ي�لي� 1995.

وقد مرت هذه املراحل بعدة فرتات كانت كالتاىل:

املرحلة االأولى ) اإعداد امل�شتندات(:

اإدارات ال�صركة، كذلك  اإعداد �صيا�صة اجل�دة، والتى �صارك فى �صياغة ن�صها جميع  ت�صمنت 
مت اإجراء حتديث على دليل اجل�دة لل�صركة  Company Quality Manual الذى �صبق اإعداده، 
وذلك با�صتخدام من�ذج الك�د العاملى  ISO 9001 بعن�ان »من�ذج ت�كيد اجل�دة فى اأعمال الت�صميم 
والتط�ير واالإنتاج والرتكيبات واخلدمات« ويعترب دليل اجل�دة لل�صركة امل�صتند االأ�صا�صى لنظام 
اإدارة اجل�دة بال�صركة، ويحت�ى على �صيا�صة اجل�دة املعلنة واملعتمدة وتنظيم ال�صركة وامل�صئ�ليات 
العامة وت��صيف للم�صتندات التى حتت�ى متطلبات عنا�صر نظام اإدارة اجل�دة لل�صركة مع �صرح 
اإدارات  اأعمال  ISO 9001 على  العاملى  للك�د  طبقاً  اجلــ�دة  اإدارة  منــ�ذج  عنا�صر  تطبيق  لفل�صفة 

ال�صركة وم�صروعاتها لتحقيق �صيا�صتها املعلنة.

 Company Quality اجلــ�دة  اإدارة  نظام  عنا�صر  تطبيق  الإجـــراءات  كتيب  اإعــداد  مت  كذلك 
Procedure والتى حت�ى �صرحاً م�جزاً الأ�صل�ب وم�صئ�ليات تطبيق كل من عنا�صر نظام اإدارة 

اجل�دة لل�صركة فى �ص�ء متطلبات من�ذج النظام العاملى ISO 9001 مع االإ�صارة لتعليمات العمل 
والدالئل الهند�صية امل�صتخدمة فى تنفيذ كل من هذه االإجراءات.

وتزامن ذلك مع اإعداد املزيد من تعليمات العمل بجميع اإدارات ال�صركة ومراجعة تط�ير ما 
�صبق اإ�صداره منها اأو دمج والغاء بع�صها طبقاً ملا ا�صفرت عنه نتائج تطبيقها فى اأعمال ال�صركة 

وم�صروعاتها.

وقد مت ترتيب م�صتندات نظم اإدارة اجل�دة فى هيئة هرمية مك�نة من ثالثة م�صاطب، ومتثل 
قمة الهرم �صيا�صة اجل�دة املعلنة التى مب�جبها مت اإعداد دليل اجل�دة الذى يحتل امل�صطبة االأوىل 
اإدارة اجل�دة(، وت�صم امل�صطبة الثانية )ال��صطى فى هرم م�صتندات  )العليا فى هرم م�صتندات 
اإدارة اجل�دة( جمم�عة اإجراءات تطبيق عنا�صر نظام اإدارة اجل�دة، باالإ�صافة لتعليمات العمل 

العامة التى تنظم عالقات العمل امل�صرتك فيما بني اإدارات ال�صركة املختلفة واأن�صطتها.

العمل  اإدارة اجلــ�دة( جميع تعليمات  الثالثة )قاعدة هرم م�صتندات  امل�صطبة  بينما حتت�ى 
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الإدارات ال�صركة ودالئلها الهند�صية ومناذجها التى ت�صري اإليها م�صتندات امل�صت�ى الثانى من هرم 
نظام اإدارة اجل�دة لل�صركة. وجدير بالذكر اأنه قد مت االنتهاء - خالل هذه املرحلة - من اإعداد 

ح�اىل 900 م�صتند تك�ن امل�صت�يات الثالثة لهرم م�صتندات اإدارة اجل�دة.

وقد تزامنت بداية مرحلة اإعداد م�صتندات اإدارة اجل�دة مع ما قررته اإدارة ال�صركة من اإعداد 
وتاأهيل امل�صئ�ل عن نظم اإدارة اجل�دة بال�صركة، وعدد من ك�ادرها ال�اعدة ليتمكن�ا من االإ�صراف 
ومتابعة االإعداد وتطبيق وتقييم وتط�ير نظم اإدارة اجل�دة بال�صركة بداًل من التعاقد مع اأحد 
دورات  اإدراجــهــم حل�ص�ر  فقد مت  لذلك  هــذا اخل�ص��ص  فى  املحلية  اأو  العاملية  اخلــربة  مكاتب 
لنظم  معتمدين  كمراجعني  التاأهيل  الختبارات  اجتيازهم  اأعقبها  ومكثفة  متخ�ص�صة  تدريبية 
اإدارة اجل�دة من جهات عاملية معتمدة مثل معهد امل�ا�صفات الربيطانية- BSI وهيئة »الل�يدز 

ريج�صرت« االجنليزية LRQA وغريها.

املرحلة الثانية ) التوعية(:

املختلفة  الهرمية  م�صت�ياته  وم�صتندات  اجلــ�دة،  اإدارة  نظام  مبتطلبات  الت�عية  وتت�صمن 
ال�صركة  ك�ادر  ا�صتخدمت  وقد   - امل�صتمر  وتط�يره  وتقييمه  العامة جتاه تطبيقه  وامل�صئ�ليات 
اجلــ�دة،  اإدارة  مب�صتندات  للت�عية  مكثفة  برامج  الإعـــداد  اخل�ص��ص  هــذا  فى  تاأهيلها  مت  التى 
وكيفية تقييمها وتط�يرها وح�صر هذا الربنامج جميع العاملني فى االإدارات التى يغطيها نظام 

اإدارة اجل�دة بال�صركة.

املرحلة الثالثة )التطبيق والتقييم(:

ومت خاللها تطبيق نظام اإدارة اجل�دة على اأعمال اإدارات ال�صركة باالإ�صافة الإعداد وتطبيق 
خطط ج�دة للم�صروعات املختلفة ثم تقييم كفاءة تطبيق النظام من حيث مدى حتقيق �صيا�صة 
اأو ت�صحيحها وتنفيذ  االأخــطــاء  اأ�صل�ب جتنب تكرار  كــفــاءة   ذلــك مــدى  املعلنة مبا فى  اجلــ�دة 

االأعمال باالأ�صاليب املنا�صبة التى حتقق ر�صا العمالء مبا ال يتجاوز الربامج الزمنية املحددة لها 
و باأقل تكلفة ممكنة مع ا�صتخدام االأ�صاليب االإح�صائية املنا�صبة للمتابعة والتقييم.

الـجـــودة  لنظـــام  الـمطــابقــة  �شهـــادة  على  للح�شــول  ال�شركــة  تاأهيــل   ( الرابعـة  املرحلــة 
:)ISO 9001  العــالـمـى

مت تكثيف اجله�د فى هذه املرحلة التى ت�صمنت اإعادة مراجعة دليل اجل�دة وجميع اإجراءات 
لعام 1994   ISO 9001 اإدارة اجل�دة مبا يتفق مع االإ�صدار املحدث للك�د،  تطبيق عنا�صر نظام 
مع ا�صتمرار تقييم كفاءة النظام وت�ثيق نتائج تقييم ا�صتخدام نظام اإدارة اجل�دة بال�صركة فى 
من  كل  داخــل  االأعمال  اأداء  لتقييم  باالإ�صافة  املرحلة،  هذه  خالل  ال�صارية  م�صروعاتها  جميع 
اإدارات ال�صركة، وكذا االأعمال امل�صرتكة بني االإدارات وبعد احل�ص�ل على نتائج جيدة من التقييم 
الداخلى للنظام وت�ثيق النتائج، ثم ا�صتدعاء مراجعني معتمدين من هيئة »الل�يدز الربيطانية« 
)LRQA( الإجراء تقييم م�صتقل مبدئى لنظام اإدارة اجل�دة بال�صركة لتحديد ما يرونه من نقاط 

الذى مب�جبه  االأ�صا�صى  التقييم  اإجــراء  لها قبل  اإجــراءات ت�صحيحيه  اتخاذ  يلزم  عدم تطابق، 
متنح ال�صهادة فى حالة التطابق.

وقد اأكدت نتائج التقييم املبدئى التطابق العام لنظام اإدارة اجل�دة مع متطلبات امل�ا�صفات 
واأو�صى  للتح�صني،  اقرتاحات  بع�ص  اأول مرة، مع  اإ�صدار عام 1994م من   ISO 9001-  العاملية
ال�صهادة. وبالفعل مت هذا  املراجع�ن بطلب البدء الف�رى فى التقييم االأ�صا�صى للح�ص�ل على 
التقييم خالل �صهر من انتهاء التقييم املبدئى وح�صلت مب�جبه �صركة »اإنبى« فى ي�لي� 1995 
على �صهادة مطابقة نظامها الإدارة اجل�دة فى جميع اأن�صطة ال�صركة ملتطلبات من�ذج اإدارة اجل�دة 

طبقاً للك�د العاملى ISO 9001 اإ�صدار 1994 من هيئة LRQA الربيطانية.

هذا وقد جرت بعد ذلك عدة مراجعات ناجحة من الهيئة املانحة لل�صهادة، مبا فى ذلك اإعادة 
مراجعة املطابقة للنم�ذج املعدل للك�د العاملى ISO 9001 اإ�صدار عام 2000 وما بعدها.
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املهنية،  ال�صحة  واإدارة  البيئة  الإدارة  نظم  وتطبيق  الإن�صاء  مماثلة  اأ�صاليب  ال�صركة  اتبعت 
وذلك باإعداد دليل منف�صل لكل منهما ) مماثل لدليل اإدارة اجل�دة ( وكذلك اإجراءات لتطبيق 
عنا�صر كل من النظامني، مع ا�صتخدام ما لدى ال�صركة من ح�صيلة م�صتندات امل�صت�ى الثالث 
الإدارة اجل�دة بعد مراجعتها واإ�صافة التعديالت الالزمة ال�صتخدامها، كقاعدة للهرم امل�صتندى 
للنظامني املذك�رين، ومتكنت فى ن�فمرب عام 1997 من احل�ص�ل على �صهادة املطابقة لنم�ذج 
نظام اإدارة البيئة، طبقاً للك�د العاملى  ISO 14001 وكذلك ح�صلت فى ن�فمرب 2003 على �صهادة 

.ISO 18001 املطابقة لنم�ذج نظام اإدارة ال�صالمة وال�صحة املهنية طبقاً للك�د العاملى
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- قائمة االأعمال التى نفذتها »اإنبى« 1980 - 1990
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اأبرز الـم�شروعات  ·
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تكرير البرتول
ت�شميمات )اأ�شا�شية اأو تف�شيلية(

املالكامل�شروع
 تاريخ

التعاقد

1978االإ�صكندرية للبرتولوحدة التقطري رقم 4

1980االإ�صكندرية للبرتولوحدة ا�صرتجاع الغازات واإنتاج الب�تاجاز

1980ال�ص�ي�ص لت�صنيع البرتولتعديالت جممع التفحيم

1981ال�ص�ي�ص لت�صنيع البرتولاالإ�صالح بالعامل امل�صاعد

1983الن�صر للبرتولت��صعات تكرير

1985االإ�صكندرية للبرتولمعاجلة املقطرات باالإيدروجينى

1983القاهرة للتكريروحدة ا�صرتجاع الغازات واإنتاج الب�تاجاز

1983العامرية للبرتولجممع ا�صتخال�ص العطريات

1983ال�ص�ي�ص لت�صنيع البرتولوحدة التقطري رقم 2

1985االإ�صكندرية للبرتولجممع زي�ت التزييت

ت�شميمات وتوريدات معدات

1985اأ�صي�ط لتكرير البرتولمعمل تكرير اأ�صي�ط
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الغازات البرتولية
م�شروعات ت�شليم مفتاح

1986اآ�ص�غازات �صرق خليج الزيت
1988العامة للبرتولغازات اأب� �صنان

ت�شميمات )اأ�شا�شية اأو تف�شيلية(

املالكامل�شروع
 تاريخ

التعاقد

1978هيئة البرتولغازات خليج ال�ص�ي�ص
1979هيئة البرتولحمطة جتميع راأ�ص بكر
1981هيئة البرتولغازات �صيناء امل�صاحبة
1981ويبك�ا�صتخال�ص الب�تاجاز

1984هيئة البرتولت��صعات غازات خليج ال�ص�ي�ص
1985هيئة البرتولا�صتخال�ص الب�تاجاز  باأب� ما�صى

1985هيئة البرتولغازات �صيناء » املرحلة الثانية«
1988بدر الدين للبرتولغازات ال�صحراء الغربية )رقم 3(
1990بدر الدين للبرتولغازات ال�صحراء الغربية )رقم 2(

1989جابك�تنمية حقل هالل
1987جابك�تنمية �صمال �صرق اأب� الغراديق

ت�شميمات وتوريد معدات

1988جابك�حمطة �ص�اغط اأب� الغراديق
1989ويبك�حمطة �ص�اغط ويبك�

1990خالدةحمطة ا�صتقبال مطروح
1987برتوبلغازات اأب� ما�صى
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الغازات البرتولية
م�شروعات ت�شليم مفتاح
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ت�شميمات )اأ�شا�شية اأو تف�شيلية(
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OFFSHORE  م�شروعات بحرية
م�شروعات ت�شليم مفتاح

تاريخ التعاقداملالكامل�شروع

1987 هيئة البرتول�صيناء - خط بحرى وميناء للب�تاجاز
1990ويبك�من�صة اأب� قري بعملية املعاجلة

ت�شميمات )اأ�شا�شية اأو تف�شيلية(

1989ويبك��صمال اأب� قري
1986العامة للبرتولمن�صات ب�صمال عامر

1989جابك�تعديالت مرجان
1987ويبك�من�صة راأ�ص البئر

تعاقدات اإدارة م�شروع

1983ويبك�اأب� قري - املرحلة الثانية
1984برتوبلمعاجلة غازات بحرية ب�صيناء

البرتوكيماويات
ت�شميمات تف�شيلية من الباطن

تاريخ التعاقداملالكامل�شروع

1982البرتوكيماويات امل�صريةالب�ىل فينيل كل�رايد
1982العامرية لتكرير البرتولااللكيل بنزين

1982البرتوكيماويات امل�صريةالفينيل كل�رايد
1984البرتوكيماويات امل�صريةاإنتاج الكل�ر

1984البرتوكيماويات امل�صريةا�صتقبال االيثيلني

االإنتاج وخطوط االأنابيب وامل�شتودعات
ت�شميمات )اأ�شا�شية اأوتف�شيلية(

 تاريخاملالكامل�شروع
التعاقد

1988خالدةتنمية حق�ل خالدة
1980هيئة البرتولم�صت�دعات اخلام ب�صيدى كرير

1987جابك�خط خام بخليج ال�ص�ي�ص

اإ�صراف على التنفيذ

1986�صركة عجيبةخط مليحة بال�صحراء الغربية
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املرافق والوحدات امللحقة والبنية االأ�شا�شية
ت�شميمات )اأ�شا�شية اأوتف�شيلية(

 تاريخاملالكامل�شروع
التعاقد

1984البرتوكيماويات امل�صريةحمطة كهرباء 27 ميجاوات

1988ويبك�حمطة اإطفاء احلمراء

1989جابك�رفع كفاءة حمطة اإطفاء �صقري

1987اأ�صي�ط لتكرير البرتولحمطة كهرباء الط�ارئ مبعمل تكرير اأ�صي�ط

1985اأ�صي�ط لتكرير البرتولاملدينة ال�صكنية باأ�صي�ط

ت�شليم مفتاح

1986خدمات البرتول اجل�يةحظرية طريان مبطار القاهرة

درا�شات واإدارة اأو تدريب

تاريخ التعاقداملالكامل�شروع

1987�صركة عجيبةمع�صكر االإعا�صة مبليحة
 مكافحة التل�ث البحرى بغارب

واال�صكندرية
1987هيئة البرتول

1987جهاز تخطيط الطاقةخطة تدريب ل�صباط الطاقة
1987العامرية لتكرير البرتولبرنامج تر�صيد الطاقة
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اأحداث واإنـجازات 
1989

جميع      فرباير على  لف�زه  البرتول  قطاع  بكاأ�ص  يف�ز  القدم  لكرة  اإنبى     فرق القطاع لل�صنة الثانية على الت�اىل.·فريق 

امل�صروعات اأبريل اإدارة  جمال  فى  حجازى  وجمال  حجازى  عالء  تاأهيل  باأملانيا - بربنامج مدته 18  ·بدء  واإ�صن  التعدين مبنطقة ف�صتفاليا    ودرا�صات 
   �صهراً.

·تنفيذ مبنى اإنبى يتقدم طبقاً للربنامج الزمنى )%55 تقدم االأعمال(.مايو
�صن�ات يونيو ع�صر  فى  حتقق  ما  يربز  ال�صن�ية  العامة  اجلمعية     )ملحق رقم 2(·تقرير 

امل�عد يوليو قبل  ما�صى،  باأب�  الغازات  لف�صل  برتوبل  ل�حدتى  مبكر      التعاقدى بعدة اأ�صابيع.·اإجناز 

·اإ�صافة برامج �صاك�ص اإىل مقتنيات اإنبى تزيد من قدراتها فى الت�صميم.اأغ�شط�س
    ثالثية االأبعاد.·ات�صاع وتط�رات قدرات اإنبى فى ت�صميمات الكاد لت�صمل اإخراج النماذج �شبتمرب

1988 

·زيادة تعاقدات �صركات االإنتاج امل�صاركة – خالدة وبرتوبليناير
·اإن�صاء مكتب اإنبى بهي��صنت – تك�صا�صفرباير
·التعاقد مع املقاول الرئي�صى لبناء مبنى اإنبى وتك�ين جهاز االإ�صراف.مار�س

·طفرة فى رقم االأعمال وقيمة االأ�ص�لاأغ�شط�س
التعاقدى �شبتمرب امل�عد  قبل  اآ�ص�(  )تعاقد  الزيت  خليج  �صرق  م�صروع  ·اإجناز 

   ب�صبعة اأ�صابيع.
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اإنـــــــــــبى: رائدة التـكنولوجيا الأوىل فى م�سر فى:
1978·ت�صميم وهند�صة ال�صناعات البرتولية الكيماوية 

1987·ت�صميم املن�صات البحرية

1985·التعاقد ت�صليم مفتاح على امل�صروعات البرتولية

1985·تدبري التم�يل االأجنبى للم�صروعات

·اأول اإدخال للحا�صبات ال�صخ�صية فى م�صر  
IBM PC / APPLE MACINTOSH1983

CADD 1985·الت�صميم باحلا�صبات املرئية

MODELMAKING ت�صنيع النماذج التف�صيلية للم�صروعات·
1985·التخطيط والت�صميم ال�اقى من احلرارة للمجمعات ال�صكانية

1988·اإدخال �صتائر االأل�مني�م املغطاة مبادة فل�ريد الب�ىل فينيل

حتتل ال�شدارة فى:

·نظم اإدارة ومراقبة امل�صروعات 
·ا�صتحداث النظم واأ�صاليب العمل

·تخ�ص�ص عق�د امل�صروعات والرخ�ص
·اأجهزة ونظم اإنتاج الر�ص�مات وامل�صتندات بامليكروفيلم والت�ص�ير



عبور الفجوة التكنولوچية عبور الفجوة التكنولوچية

اأحداث واإنـجازات 
1989

جميع      فرباير على  لف�زه  البرتول  قطاع  بكاأ�ص  يف�ز  القدم  لكرة  اإنبى     فرق القطاع لل�صنة الثانية على الت�اىل.·فريق 

امل�صروعات اأبريل اإدارة  جمال  فى  حجازى  وجمال  حجازى  عالء  تاأهيل  باأملانيا - بربنامج مدته 18  ·بدء  واإ�صن  التعدين مبنطقة ف�صتفاليا    ودرا�صات 
   �صهراً.

·تنفيذ مبنى اإنبى يتقدم طبقاً للربنامج الزمنى )%55 تقدم االأعمال(.مايو
�صن�ات يونيو ع�صر  فى  حتقق  ما  يربز  ال�صن�ية  العامة  اجلمعية     )ملحق رقم 2(·تقرير 

امل�عد يوليو قبل  ما�صى،  باأب�  الغازات  لف�صل  برتوبل  ل�حدتى  مبكر      التعاقدى بعدة اأ�صابيع.·اإجناز 

·اإ�صافة برامج �صاك�ص اإىل مقتنيات اإنبى تزيد من قدراتها فى الت�صميم.اأغ�شط�س
    ثالثية االأبعاد.·ات�صاع وتط�رات قدرات اإنبى فى ت�صميمات الكاد لت�صمل اإخراج النماذج �شبتمرب

1988 

·زيادة تعاقدات �صركات االإنتاج امل�صاركة – خالدة وبرتوبليناير
·اإن�صاء مكتب اإنبى بهي��صنت – تك�صا�صفرباير
·التعاقد مع املقاول الرئي�صى لبناء مبنى اإنبى وتك�ين جهاز االإ�صراف.مار�س

·طفرة فى رقم االأعمال وقيمة االأ�ص�لاأغ�شط�س
التعاقدى �شبتمرب امل�عد  قبل  اآ�ص�(  )تعاقد  الزيت  خليج  �صرق  م�صروع  ·اإجناز 

   ب�صبعة اأ�صابيع.

141 140

اإنـــــــــــبى: رائدة التـكنولوجيا الأوىل فى م�سر فى:
1978·ت�صميم وهند�صة ال�صناعات البرتولية الكيماوية 

1987·ت�صميم املن�صات البحرية

1985·التعاقد ت�صليم مفتاح على امل�صروعات البرتولية

1985·تدبري التم�يل االأجنبى للم�صروعات

·اأول اإدخال للحا�صبات ال�صخ�صية فى م�صر  
IBM PC / APPLE MACINTOSH1983

CADD 1985·الت�صميم باحلا�صبات املرئية

MODELMAKING ت�صنيع النماذج التف�صيلية للم�صروعات·
1985·التخطيط والت�صميم ال�اقى من احلرارة للمجمعات ال�صكانية

1988·اإدخال �صتائر االأل�مني�م املغطاة مبادة فل�ريد الب�ىل فينيل

حتتل ال�شدارة فى:

·نظم اإدارة ومراقبة امل�صروعات 
·ا�صتحداث النظم واأ�صاليب العمل

·تخ�ص�ص عق�د امل�صروعات والرخ�ص
·اأجهزة ونظم اإنتاج الر�ص�مات وامل�صتندات بامليكروفيلم والت�ص�ير



عبور الفجوة التكنولوچية عبور الفجوة التكنولوچية

1987
 ت�قيع عقد ت�صميم مبنى اإنــــــبى احلاىل مع هانز ني�مان رئي�ص �صركة يناير

بركنز اآند ويل ) �صيكاج�(
  �سالحية اأ�سول ت�سميم ملن�سات بحرية

هيئة جريما نت�صري ل�يد االأملانية ت�صدر �صهادة �صالحية لت�صميمات 
اإنبى الهند�صية ملن�صتى االإنتاج البحريتني مل�صروع �صمال عامر بخليج 

ال�ص�ي�ص بعمق 63 مرًتا.
 ا�ستيعاب تكنولوجيا مكافحة التلوث البحرىمار�س

البحر  و�ص�اطئ  مياه  تل�ث  ملكافحة  م�صروع  اأكرب  على  اإنبى  تعاقدت 
االأبي�ص املت��صط والبحر االأحمر بالبرتول اخلام، بامل�صاركة مع �صركة 

كندية متخ�ص�صة فى املجال.
  نادى اإنبىمايو

فريق كرة القدم :
البرتول،  قطاع  �صركات  على  وف�زه  ن�صاطه  مزاولة  من  �صن�ات  بعد 
اإنبى  تاأ�صي�ص نادى  اإ�صهار  – �صركات. مت  الثالثة  وعلى دورى الدرجة 
الريا�صى والثقافى واالجتماعى، كما مت ت�صكيل جلان االأن�صطة املختلفة 

للنادى – )اخرتنا �صريف ا�صماعيل �صكرترًيا للنادى(.
 اأول تعاقد لت�سميم وبناء مر�سى بحرىيوليو

تعاقدت اإنـــــــبى على ت�صميم وبناء ت�صليم مفتاح املر�صى البحرى لنقل 
الب�تاجاز

امل�قع : خليج ال�ص�ي�ص - �صاحل �صيناء قرب اأب� ردي�ص

 الحتفال باإجناز م�سروع معمل تكرير اأ�سيوطدي�شمرب
التعاقدى  امل�عد   قبل  �صه�ر  بخم�صة  اأى  �صهًرا   19 فى  االإجناز  مت 
البدرى  كامل  اأحمد  م.  الفريق  برئا�صة  املنازعات  ف�ص  جلنة  وقررت 
قيمتها  امل�صروع  لتعاقد  طبًقا  املبكر  االإجناز  ملكافاأة   ا�صتحقاقنا 

1.2 ملي�ن جنيه.
 تعديل النظام الأ�سا�سى

-  اأ�صيف اإىل جماالت الن�صاط ما يلى:
- اإدارة وامتـــــالك الـم�صروعـــــات فى جمــــاالت ال�صناعــــــة والبتــــــرول   

والبرتوكيماويات والق�ى والتعدين
 التعاقد على من�سة بحرية بالبحر الأبي�ض

للغازات  بحرية  اإنتاج  من�صة  ت�صميم  على  اإنـــــــبى  مع  ويبك�  تعاقد 
فى منطقة حقل اأب� قري البحرى، تبعد 16 كيل� مرًتا من ال�صاحل، 

اإ�صافة اإىل خط اأنابيب بحرى بط�ل 22 كيل� مرًتا.

1986
  اأول حملة لتعيني خرباء اأجانب بالتعاقد املبا�سرمار�س

املتحدة و�صبقها  ت�ليت هذه احلملة وغطت عدة واليات بال�اليات 
�صه�ر من االإعداد، ومتت املقابالت بهي��صنت وني�ي�رك.

  فريق اإنبى لكرة القدم
برتوجت  فريق  واآخرها  البرتول،  �صركات  على  انت�صاراته  ي�ا�صل 
جدارة  ويثبت  البرتول  قطاع  دورى  بط�لة  من  ويقرتب   1 اإىل   3

باللياقة والتدريب واالإ�صرار على النجاح.
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 مبنى اإنــبىاأبريل
 – راب�ص�ن  رالف  م�ؤ�ص�صة  اختيار  اإىل  تنتهى  املحكَّمني  جلنة 
احلل�ل  كاأف�صل  املتحدة-  ال�اليات  –مبيني��ص�تا-  ميناب�لي�ص 
املعمارية املقدمة فى امل�صابقة، مع التحفظ على اأن الت�صميم املقرتح 

تقليدى ويفتقد متيزا وتفردا فى الفكر.
واالأجهزة يونيو التحكم  هند�صة  الإدارة  مديًرا  عمله  يبداأ  ه�بر  روبرت   

الدقيقة – من نتائج حملة الت�ظيف.
 غازات �سقري – املرحلة الثانية

اإجناز تعاقد اإنـــــبى على %70 من الت�صميمات التف�صيلية قبل  امل�عد 
التعاقدى بثالثة اأ�صهر.

 انعقاد اجلمعية العامة
اإىل  ويدع�  اإنبى،  بنجاح  ي�صهد  قنديل  الهادى  عبد  البرتول  وزير 
الهند�صى  املنتج  االإدارة وم�صت�ى  اإ�صناد االأعمال لها- وي�صيد بحزم 

وم�صت�ى العاملني بال�صركة.
 بدء برنامج تطوير النظم الهند�سيةيوليو

ي�صمل الربنامج التعليمات الهند�صية وامل�ا�صفات الهند�صية ودالئل 
امل�صروع،  تكاليف  مراقبة  و�صائل  وحت�صني  الهند�صى،  الت�صميم 
ج�دة  و�صمان  مراقبة  فى  الدقة  م�صت�ى  ورفع  فيها،  والتحكم 

الت�صميمات، وت�صهيل ت�ريد املهمات واملعدات.
 

1985
 التعاقد على م�سروع غازات اأبو �سنانيناير

ملالك  وحققت  الرئي�صى  املقاول  م�صئ�ليات  جميع  »اإنــــــبى«  ت�لت 
امل�صروع وف�رات كبرية فى تكلفة املعدات واملهمات. كان هذا امل�صروع 
دون  الذات  على  االعتماد  فى  لنا  وهاماً  نطاقه  ات�صاع  فى  هاماً 

اإ�صراك �صركات هند�صية اأجنبية.
 دكتور كيزو يتوىل برنامج مكثف للمحا�سبنيفرباير

�صاهم هذا الربنامج باالرتقاء مب�صت�ى املحا�صبني واالإدارة املالية 
نظراً للم�صت�ى الفريد للمحا�صر.

 اأ�سيوطمار�س
التى  جحدم  ل�صحراء  مرة  الأول  ومعاونيه  ال�صركة  رئي�ص  زيارة 

�صيقام بها معمل تكرير اأ�صي�ط.
 تطبيق الأحدث فى نظم امليكروجراف وامليكروفيلم

وا�صرتجاع  حلفظ  حديثة  واأجهزة  عامليني  بخرباء  باال�صتعانة 
ن�صف ملي�ن م�صتند وع�صرين األف ر�صم هند�صى.

 افتتاح املكاتب اخلارجية لل�سركةاأبريل
بلندن ودو�صلدورف وميالن�.

 مركز احلا�سب الآىل واملرئى
»اإنــــــــبى« تتعاقـــد على حا�صـــــب اآىل رقمـــى رئي�صــى واآخر للت�صميـــم 
ثالثية  الر�ص�مات  جميع  الإخراج  )الكاد(،  الهند�صية  والر�ص�مات 

االأبعاد ملختلف املجاالت الهند�صية.
 افتتاح م�سروع اللكيل بنزين وجممع ا�ستخال�ض العطرياتمايو

دور  على  ويطلع  بالعامرية  امل�صروعني  يفتتح  »مبارك«  الرئي�ص 
»اإنبى« فى هذه امل�صروعات.
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 توقيع اتفاقية التعاون الفنى مع »بكتل«يونيو
جرى االحتفال بالت�قيع بح�ص�ر وزير البرتول وم�صرت» �صتيف بكتل« 

�صاحب جمم�عة �صركات بكتل وال�صفري االأمريكى بالقاهرة.
 اإر�صال بعثات للخارج للتدريب على ”الكاد“.يوليو

 توقيع عقد م�سروع معمل تكرير اأ�سيوطاأغ�شط�س
مت ت�قيع العقد مع �صركة اأ�صي�ط لتكرير البرتول بعد اأن قامت 
امل�صروع  ومهمات  معدات  ل�صراء  الالزم  التم�يل  بتدبري  »اإنــــــبى« 
بريطانيا  التى قدمتها كل من  االئتمانية  الت�صهيالت  عن طريق 
لتنفيذ  م�صريتني  �صركتني  لت�ىل  �صابقة  اأول  وهذه  واإيطاليا. 

م�صروع �صخم باالعتماد على الذات.

 اختيار موقع مبنى »اإنــــبى«�شبتمرب
معهد  اأر�ص  من  انتفاع  مبقابل  مربعاً  مرتاً   8900 على  ح�صلنا 
وتقدير  الكثريين  جه�د  بف�صل  ن�صر  مبدينة  البرتول  بح�ث 
اأكادميية البحث العلمى ورئي�صها »د. اإبراهيم بدران« لدور »اإنبى« 

فى التنمية التكن�ل�چية.

 ت�قيع اتفاقية القر�ص االإيطاىل لتم�يل م�صروع معمل تكرير نوفمرب
اأ�صي�ط

 افتتاح مركز احلا�سب الآىلدي�شمرب
لعدم وج�د حا�صب  الدرا�صة واالإعداد نظراً  �صن�ات من  - ثمرة 3 
من  م�صاندة  خدمات  ت�فري  و�صرورة  االأو�صط  بال�صرق  الكاد 

ال�صركة املالكة للمعرفة. 
- قفزة تكن�ل�چية هامة.

1984
 جتهيز واإ�سافة مبنى رقم 104فرباير

اإىل  اأدوار  الث�رة من 5  اأ�صيف العقار 104 �ص  ال�صركة  مل�اجهة من� 
مبانى ال�صركة بعد جتهيزه للن�صاط.

 موؤمتر ال�سيا�سة التكنولوچيةاأبريل
اهتماماً  ويبدى  »اإنبى«  ن�صاط  لدعم  مفيدة  قرارات  عن  ي�صفر 

بالهند�صة ال�طنية، كاأحد اآليات التنمية التكن�ل�چية.
 م. »اأحمد هالل« - نائب رئي�ص ال�زراء ووزير البرتول  - يفتتح وحدة مايو

االإنتاج التى �صممتها »اإنـــــــبى« ب�صركة »اال�صكندرية للبرتول«.

1983
 »لني هاربر« يراأ�ض اإدارة امل�سروعاتفرباير

»براون اآند روت« تعني نائب رئي�صها ليدير م�صروعات »اإنبى«.
 اإمتام ت�صميمات م�صروع االآلكيل بنزين قبل امل�عد التعاقدى مار�س

بثالثة �صه�ر.
 ا�صتكمال بناء ن�صاط حتليل اإجهادات اخلط�ط باإ�صراف 

م. »حممد عطية« ال�افد من ال�اليات املتحدة )�صرجنت اآند 
لندى(.

 ا�صتكمال بناء ن�صاط ت�صميم العمليات التكن�ل�چية باملحاكاة.مايو
 تاأ�صي�ص وبدء ن�صاط فرع »اإنـــــــبى« باال�صكندرية.يونيو
 اإيفاد جمم�عات من �صباب املهند�صني فى بعثات لل�اليات املتحدةيوليو

مدتها 10 �صه�ر.
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 جتارب بدء ت�صغيل م�صروع غازات خليج ال�ص�ي�ص.اأغ�شط�س
 االنتهاء من الت�صميمات التف�صيلية مل�صروع الب�ىل فينيل كل�ريد �شبتمرب

قبل امل�عد التعاقدى ب�صهرين.
 تنظيم م�ؤمتر هام مع هيئة حماية البيئة االأمريكية عن نظم اأكتوبر

و�صروط و�صيا�صات حماية البيئة.
 الرئي�ص »مبارك« و د. »ف�ؤاد حميى الدين« وم. »اأحمد هالل« نوفمرب

يفتتح�ن م�صروع غازات خليج ال�ص�ي�ص براأ�ص �صقري.

1982 1980-
  ت�فري املزايا العينية االآتية للعاملني:

- و�صائل نقل للعمل.
- م�صاعفة غطاء العالج الطبى.

- ت�فري ا�صكان لل�افدين من خارج القاهرة.
- و�صع نظام ح�افز مرتبط بتحقيق ال�صركة اأرباحاً.

- بـــدء االت�صــال بامل�صريـــني العامليـــــن بال�صـــركات الهند�صيــــة بال�اليــــات الــمتحــــدة 
للعــمــل بـ »اإنـــــبى«.

- اختيار وت�ظيف اأعداد من �صباب املهند�صني.
- اإمتام اتفاقية امل�صاركة مع »براون اآند روت«.
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   م�شروع �شرق خليج الزيت
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م�شروع غازات خليج ال�شوي�س
االختبار االأول مير بنجاح

ال�قت ال�صتغالل  ذلــك  فى  فى م�صر  م�صروع  اأهــم  ه�  ال�ص�ي�ص  غــازات خليج  م�صروع  كــان 
الغازات امل�صاحبة خلام البرتول من حق�ل: مرجان ورم�صان وي�لي� البحرية بخليج ال�ص�ي�ص.

م�صر،  فى  للبرتول  منتجة  �صركة  اأكــرب  وهى  »جابك�«،  ل�صركة  تابعة  احلق�ل  هذه  وكانت 
وكانت �صركة م�صرتكة بني هيئة البرتول و�صركة »اأم�ك�« االأمريكية، وكانت �صيا�صة الهيئة فى 
ذلك ال�قت عدم حرق الغازات امل�صاحبة فى اجل�، ومن هنا تقرر بناء م�صروع غازات خليج ال�ص�ي�ص 

ملعاجلة الغازات امل�صاحبة وف�صل الب�تاجاز واملتكثفات ودفع الغاز فى �صبكة الغاز الق�مية.

»دايلم«   ومــع  الت�صميمات،  تنفيذ  على  م�صر«  »بــرون  مع  تعاقدت  قد  البرتول  هيئة  كانت 
مبد  »دايــلــم«  ومطالبة  املــ�ــصــروع  لتاأخري  ونــظــراً  والــتــ�ريــدات،  الرتكيبات  تنفيذ  على  الــكــ�ريــة 
الربنامج الزمنى التعاقدى، فقد طلبت هيئة البرتول من �صركة »اأم�ك�« االأمريكية االت�صال 
باإحدى ال�صركات الهند�صية التى تتعامل معها بال�اليات املتحدة للم�صاعدة فى اإجناز امل�صروع. 
واملهند�صني  الفنيني  من  كبرياً  عــدداً  ر�صحت  التى  اأند روت«،  »بــراون  �صركة  »اأم�ك�«  واقرتحت 

لالإ�صراف على اأعمال الت�صميمات اجلارية وعلى راأ�صهم مدير امل�صروع وه� »بنى دافيز«.

اأكت�بر  رئي�ص اجلمه�رية فى  ال�صيد »ح�صنى مبارك«  واإفتتحه  امل�صروع،  تنفيذ وت�صغيل  مت 
1983 بح�ص�ر الدكت�ر »ف�ؤاد حميى الدين« واملهند�ص 
»اأحمد هالل«، وبهذا مت اإجناز اأول م�صروع كبري نّفذه 

العامل�ن بال�صركة.

وقــد كــان اإجنـــاز هــذا املــ�ــصــروع بــذلــك النجاح فى 
�صركة  من  ثقياًل  اإرثـــاً  ب��صفه  احلرجة  الفرتة  تلك 
اأن يق�صى - على  »برون« واختباراً حقيقياً كان ميكن 
اآمال النجاح وامل�صتقبل، ل� مل يتم هذا االإجناز وتفادى 
وبدايات  اخلربة  حداثة  وبرغم  وال�صع�بات  املع�قات 

امل�صرية اأفرز جناح امل�صروع واإجنازه معطيات وا�صحة عن القدرات ال�اعدة لل�صباب امل�صرى - ال 
�صيما اإذا وجد الدعم باخلربات الفنية - واإدارة امل�صروع املنا�صبة.
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اأحد اإجتماعات متابعة تقدم م�شروع غازات خليج ال�شوي�س،
وُيرى اإلى ي�شار رئي�س ال�شركة »بنى دافيز« مدير امل�شروع وفريق اإدارة

امل�شروع ومنهم »م�شطفى ن�شرت« و»عا�شم طايل« امل�شرف على الت�شميمات 
الكهربائية و»طارق بهجت« مراقب امل�شروع و»حممد عياد« امل�شرف على 

ت�شميمات التحكم والقيا�س

فى ال�شوي�س  خليج  غازات  مل�شروع  »مبــارك«  الرئي�س  اإفتتاح 
اأكتوبر 1983 ، وُيرى بال�شورة »فوؤاد حميى الدين« رئي�س الوزراء، 
البتـرول،  ووزيـر  الـــوزراء  رئيـــ�س  نـــائب  هــالل«  و»اأحمد 
اأمام  واملوؤلف  البرتول  هيئة  رئي�س  قنديل«  الهادى  و»عبد 
التحكم  بغرفة  للم�شروع  »اإنبى«  اأعدته  الذى  املج�شم  النموذج 

الرئي�شية براأ�س �شقري

بنـى دافيــز
امل�صروعات  اأو  ال�صعبة  باملهام  عادة  �صركته  تكلفه  دافيز« مدير م�صروع حمرتف،  »بنى  كان 
واأن يحقق  بجدارة  امل�صروع  يق�د  اأن  ا�صتطاع  دوالر،  مليار  ا�صتثماراتها على  يزيد  التى  الكربى 
امل�صروع  الي�م، عمل فريق  اإن�صائها حتى  »اإنبى« منذ  �صهدته  اأقــ�ى مدير م�صروع  وه�  اأهدافه، 
حتت قيادته االأوت�قراطية، وقد تعلم من عمل معه عل�م اإدارة امل�صروعات كما متار�ص فى اأكرب 
ال�صركات الهند�صية االأمريكية وكيف يك�ن االنخراط فى منظ�مة م�ق�تة لتداول مئات اأن�صطة 
هيكل  �صمن  بينها  والتن�صيق  الهند�صية  التخ�ص�صات  خمتلف  بني  وخمرجاته  الهند�صى  العمل 
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ال�صركات الهند�صية االأمريكية وكيف يك�ن االنخراط فى منظ�مة م�ق�تة لتداول مئات اأن�صطة 
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فى  واملتخ�ص�صني  اخلــرباء  من  الفنية  واملراجعة  االإ�صراف  بني  يجمع  امل�صروع  لفريق  تنظيمى 
خمتلف الفروع الهند�صية وبني متابعة االإنتاج ومعدالته، كما يديرها مدير امل�صروع مع م�صاعديه، 
ويعترب دافيز طرازاً من الرجال اأنتجهم التقدم والنم� ال�صناعى الكبري الذى حتقق فى اأكرب 
جتمع لل�صناعة البرتولية فى العامل مبنطقة ال�صاحل اجلن�بى لل�اليات املتحدة ب�اليات تك�صا�ص 
ول�يزيانا )خليج املك�صيك(، والذى جعل من مدينة هي��صنت عا�صمة البرتول فى العامل، وانتقلت 

اإليها كربى ال�صركات الهند�صية االأمريكية.

عمل »دافيز« على م�صروعات نفذتها »براون اآند روت« فى ال�اليات املتحدة وفرن�صا والرنويج 
ل�صالح  معها  روؤ�ــصــاوؤه  يت�اءم  التى  ال�صخ�صيات  من  »دافــيــز«  وكــان  ال�صمال(.  )بحر  وبريطانيا 
يح�ز  وكــان  خل�ص�نته،  معه  التعامل  �صع�بة  رغــم  االإجنـــاز  على  الــفــريــدة  ولــقــدرتــه  �صركاتهم 

االحرتام الإملامه الكامل باأ�ص�ل اإدارة امل�صروعات وقدرته على التنفيذ بنجاح متكرر.

اأبناء  �صفات  بني  جتمع  فريدة،  وح�صارية  ثقافية  برتكيبة  الرجل  هذا  �صخ�صية  ومتيزت 
تك�صا�ص من اأهل الربارى ورعاة البقر، الذين طاملا عان�ا من تعاىل اأهل ال�صمال وتعاملهم معهم 
ب�صلف على اأنهم االأقل ح�صارة، ومع امتالك هذه املنطقة فى اجلن�ب الغربى لرثوات برتولية 
وزراعية كبرية، ومع حت�لها اإىل مركز �صناعة البرتول فى العامل حت�ل ال�صع�ر بالنق�ص اإىل 
املال والرثوة  اإىل ق�ة  ا�صتندت  الت�اء  املبا�صرة بدون  امل�اجهة  اعتداد كبري بالذات و�صجاعة فى 

وهجرة ال�صركات املالكة للتكن�ل�چـيا اإىل هذه املنطقة.

اأفرزت هذه الرتكيبة �صخ�صيات مثل »ديك ت�صينى« الذى تدرج فى ال�صناعة اإىل م�قع رئي�ص 
اأوف  �صركة »هاليربت�ن« و»ج�رج ب��ص« االأب -  رجل االأعمال البرتوىل، ورئي�ص �صركة »زاباتا 
�ص�ر« منذ عام 1956 - والذى اأ�صبح رئي�صاً لل�اليات املتحدة. ولعل هذه الرتكيبة وال�صفات تظهر 
فى �صخ�صية »ديك ت�صينى«، الذى عمل فى نف�ص املجم�عة حيث ان�صمت �صركات »هاليربت�ن« 
و»براون اآند روت« و»كيل�ج« فى جمم�عة واحدة تعتمد فى اأعمالها ون�صاطها على الدول البرتولية 

بال�صرق االأو�صط.

لقد كان عمل »بنى دافيز« على م�صروعات باأوروبا وزواجه من امراأة فرن�صية ذكية ورقيقة 
متفهماً  »دافيز«  مع  تعاملت  ما.  حد  اإىل  خمتلفة  و�صع�ب  ثقافات  مع  التعامل  فى  ملطف  اأثــر 

�صخ�صيته وخلفيته التى �صهدتها خالل حياتى بال�اليات املتحدة واأعطيته ال�صالحيات وامل�صاحة 
اإدارة  امل�صريني وتك�ين ك�ادر فى  لتعليم  الفر�صة  واأي�صاً الغتنام  امل�صروع  التى يطلبها الإجناز 
اعتبارات  اأى  يلغى  لعمله  والوؤه  كان  حيث  املهنة  بقيم  العتزازه  واأميناً  �صادقاً  كان  امل�صروعات. 
اأخرى. مل يكن اإتقان اأ�ص�ل اإدارة امل�صروع يتطلب اإملاماً عميقاً بفروع الهند�صة املختلفة، كان »بنى 
دافيز« مبفرده ومبا جلبه من نظم واأ�ص�ل فى اإدارة امل�صروعات مدر�صة تعلم فيها من تعلم ومل 

يبق منهم بـ »اإنبى« اإال ما ندر.
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م�شروع غازات راأ�س بكر

يعترب هذا امل�صروع مكماًل مل�صروع غازات خليج ال�ص�ي�ص، حيث كان الهدف منه جتميع الغازات 
البحرية مبنطقة راأ�ص بكر بخليج ال�ص�ي�ص، ثم �صخه عرب خط اأنابيب بط�ل 70 كم اإىل حمطة 

املعاجلة الرئي�صية مبنطقة راأ�ص �صقري.

وقد تزامن تنفيذ هذا امل�صروع مع م�صروع غازات خليج ال�ص�ي�ص. وقام باإجناز هذا امل�صروع 
فريق م�صرى باإدارة م. »حممد �صبع« دون اال�صتعانة بخرباء اأجانب، ذلك الأن هذا الفريق ا�صت�عب 
الدرو�ص امل�صتفادة من امل�صاكل التى ظهرت اأثناء تنفيذ م�صروع غازات خليج ال�ص�ي�ص. وكان لذلك 

الف�صل فى اإجناز هذا امل�صروع فى م�عده التعاقدى بي�صر و�صه�لة.

جدير بالذكر اأن الفريق امل�صرى املك�ن من مدير امل�صروع وامل�صاعدين واملتخ�ص�صني الفنيني 
قد �صبق لهم العمل فى م�صروع غازات خليج ال�ص�ي�ص، كما اأن م. »حممد ال�صبع« �صبق له العمل مع 
»بنى ديفيز« وتعلم منه الكثري مما ي�صاعده على اإدارة م�صروع راأ�ص بكر بنجاح واقتدار. وبذلك 
ا�صتطاعت �صركة »اإنبى« اأن ت�صيف اإىل ر�صيدها الب�صرى من خربة جديدة على م�صر ومعرفة 

باأ�ص�ل اإدارة امل�صروعات. 

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

نظراً لزيادة الغازات امل�صاحبة خلام البرتول فى حق�ل جابك� البحرية، قررت هيئة البرتول 
جتميع هذه الغازات من احلق�ل املختلفة مبنطقة خليج ال�ص�ي�ص وعمل ت��صعات )املرحلة الثانية( 

فى حمطة املعاجلة الرئي�صية مبنطقة راأ�ص �صقري ال�صتيعاب هذه الغازات.
امل�صروع  هذا  بتنفيذ  القيام  البرتول  بهيئة  للغازات  العامة  االإدارة  اأرادت  ال�صدد  هذا  وفى 
مبفردها دون اال�صتعانة اأو الرج�ع ل�صركة »اإنبى«، وكان هذا �صيحرم امل�صروع من اال�صتفادة من 
االإدارة  ال�ص�ي�ص، وبهذا طرحت  مل�صروع غازات خليج  االأوىل  املرحلة  املكت�صبة فى تنفيذ  اخلربة 
الق�ص�ر  بع�ص  �صابها  وقــد  عاملية  مناق�صة  فــى  ال�صروط  وكرا�صة  امل�ا�صفات  للغازات  العامة 
ا�صتف�صارات  فى  ت�صبب  مما  املطروحة  امل�صتندات  تكامل  وعــدم  االأ�صا�صية  الفنية  امل�ا�صفات  فى 
وت�صاوؤالت عديدة لدى املقاولني. وقد ترتب على ذلك تقدمي عرو�ٍص فنية متباينة، ال ت�صتند 
على اأ�ص�ص وا�صحة ثابتة وم�حدة حتى ميكن تقييمها بطريقة عادلة ومن�صفة. متخ�ص ذلك عن 
اأخطاء فى التقرير النهائى لرت�صية امل�صروع ثم ترتب على اأثرها اإلغاء املناق�صة بالكامل واإعداد 

مناق�صة جديدة لتفادى كل ما �صاب املناق�صة االأ�صلية من عي�ب وق�ص�ر.
اخلا�صة  ال�صروط  كرا�صة  واإعــداد  االأ�صا�صية  الت�صميمات  اأعمال  الهيئة  اأ�صندت  عليه  وبناء 

بهذه الت��صعات )املرحلة الثانية( ل�صركة »اإنبى« التى راعت فى الت�صميم ما يلى:
1ـــ  اأن يك�ن م�قع امل�صروع )املرحلة الثانية( بج�ار امل�صروع االأ�صلى )املرحلة االأوىل( مبا�صرة 

منطقة راأ�ص �صقري.
2ـــ  اال�صتفادة من كل املرافق واخلدمات امل�ج�دة باملرحلة االأوىل مما اأدى اإىل وفر فى امل�ازنة 

التقديرية للم�صروع.

3ـــ  الطاقة االإنتاجية للمرحلة الثانية تبلغ 90 ملي�ن قدم مربع ي�مياً، اإ�صافة اإىل 416 طنـــاً 
من الب�تاجاز وبذلك مت م�صاعفة االإنتاج.

4ــــ  حل االختناقات التى ظهرت فى املرحلة االأوىل.

5ــــ  ربط املرحلتني لتحقيق املرونة فى الت�صغيل.
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عبور الفجوة التكنولوچية عبور الفجوة التكنولوچية

م�شروع معمل تكرير اأ�شيوط
اإجناز يبعث الثقة و االأمل فى اأبناء م�صر

159 158

وقامت »اإنبى« باإعداد امل�ا�صفات وكرا�صة ال�صروط بطريقة وا�صحة ال لب�ص فيها وال غم��ص، 
مت على اأثرها اختيار املقاول العام - »هيتا�صى زو�صن« اليابانية - الذى تقدم باأق�صر برنامج زمنى 

مع اأقل االأ�صعار.

ومتا�صياً مع �صيا�صة هيئة البرتول لنقل التكن�ل�چيا واإثراء اخلربة الفنية، اأ�صندت �صركة 
من  متفرغ  فريق  وقام  »اإنبى«،  ل�صركة  للم�صروع  التف�صيلية  الهند�صة  اأعمال  زو�صن«  »هيتا�صى 

ال�صركة باإجناز هذا العمل فى م�عده وطبقاً للربنامج الزمنى.

من جهة اأخرى - وبناء على تكليف من هيئة البرتول - قام فريق اآخر م�صتقل باإدارة امل�صروع 
نيابة عن املالك، حتى مت االنتهاء من جتارب بدء الت�صغيل واختبارات االأداء بنجاح طبقاً للتعاقد 
املربم مع املقاول العام، وقد ا�صتطاع هذا الفريق املك�ن من ك�ادر م�صرية م�ؤهلة تطبيق اأحدث 
على  والتعرف  املبا�صر  االحتكاك  »اإنبى«  ل�صركة  امل�صروع  هذا  اأتــاح  فقد  االإدارة،  واأ�ص�ل  تقنيات 
الفكر والتكن�ل�چـيا اليابانية فى كل املجاالت الهند�صية واأعمال االإن�صاءات، وكان ذلك - اإ�صافة 

اإىل ر�صيد اخلربات املكت�صبة فى اإدارة وتنفيذ امل�صروعات. 
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اخت�شار الربنامج الزمنى للم�شروع: 

اأربعة  التعاقد  كانت مدة  اأ�صي�ط،  تكرير  »اإنبى« على م�صروع معمل  �صركة  تعاقدت  عندما 
وع�صرين �صهراً. اإال اأن هيئة البرتول اأبدت رغبة فى اخت�صار الربنامج الزمنى الكلى للم�صروع 
لي�صبح ت�صعة ع�صر �صهراً، على اأن ي�صلم فى اأكت�بر 1987م، بداًل من مار�ص 1988م. وجنحنا بحمد 
اهلل فى متكني االأطراف كافة من حتقيق هذا الربنامج الزمنى، والتغلب على كل ما �صادف هذا 

امل�صروع من �صع�بات.

توريد املعدات: 

قامت »اإنبى« ب�صراء وت�ريد جميع معدات ومهمات هذا امل�صروع من اخلارج والداخل، مبا فى 
ذلك اأعمال املتابعة والت�صهيالت وال�صحن والتفريغ. وقد ا�صطلعت »اإنبى« مبا�صرة مبهام التفتي�ص 
اإدارة ح�صابات امل�صروعات كافة االإجراءات  باخلارج ب�ا�صطة مهند�صى التفتي�ص بال�صركة وت�لت 

املالية اخلا�صة بال�صحب من القرو�ص.

املدينة ال�شكنية:

قامت »اإنبى« بالت�صميم واالإ�صراف على تنفيذ مدينة �صكنية ع�صرية متكاملة، ا�صتحدثنا فى 
ت�صميمها تكن�ل�چيا جديدة تالئم املناخ ال�صحراوى؛ مما جذب اخلربات العمالية املتخ�ص�صة 

للعمل واالإقامة بهذه املنطقة.

التكامل والتن�شيق:

العمل  جناح  خالل  من  امل�صروع  هذا  الإجناز  املطل�بة  االأن�صطة  مئات  واإدارة  تنظيم  ا�صتطعنا 
الفريقى املتكامل مع ال�صركات امل�صرتكة فى امل�صروع.

اإن م�صروع معمل تكرير اأ�صي�ط كان اإجنازاً يبعث الثقة واالأمل فى اأبناء م�صر، وقد ت�لت 
»اإنبى« تدبري التم�يل والتعاقد على القرو�ص، وعمل الت�صميمات االأ�صا�صية والتف�صيلية، وو�صع 
والتفتي�ص  الت�صهيالت  واملهمات وعمل  املعدات  للمعدات واملهمات، و�صراء  التف�صيلية  امل�ا�صفات 
وال�صحن، وت�فري املتخ�ص�صني الالزمني اأثناء تركيب املعدات، واالإ�صراف على التنفيذ، وامل�صاركة 

فى بدء الت�صغيل وو�صع �صمانات االأداء باالإ�صافة اإىل ت�صميم مدينة �صكنية.

 وقد واجه امل�صروع العديد من التحديات التى ا�صتطاعت �صركة »اإنبى« اأن تتغلب عليها واحدة 
وراء االآخرى بف�صل عزم وجهد اأبنائنا وحتقق هذا االإجناز الق�مى مل�صر.

وكانت اأهم هذه التحديات هى: 

متويل امل�شروع: 

بفائدة  ال�صادرات  دعم  بقرو�ص  للم�صروع  الالزم  االأجنبى  التم�يل  بتدبري  اإنبى«  قامت» 
مدعمة من اإيطاليا واململكة املتحدة ت�صدد على ع�صر �صن�ات. وبلغت قيمة هذه القرو�ص 23.6 
ملي�ن دوالر و10.6 ملي�ن جنيه اإ�صرتلينى. وتعترب هذه هى املرة االأوىل التى ت�صتطيع فيها �صركة 
م�صرية احل�ص�ل على قرو�ص اأجنبية باإ�صمها، حيث اإن املتبع عادة ه� تقدمي هذه الت�صهيالت 
ل�صركات املقاولة التى من جن�صية الدول املقر�صة نف�صها. وقد حتملت »اإنبى« الإتباع هذا االأ�صل�ب 
املجال  هذا  فى  تخ�ص�صية  خربة  »اإنبى«  لـ  االآن  واأ�صبح  واالإدارية.  االإجرائية  االأعباء  فى  زيادة 

متّكنها من القيام بهذا الدور مل�صروعات اأخرى.
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الهند�شة الكهربائية والتحكم:

مت ت�صميم ال�صبكات الكهربائية والتى �صمت 6 حم�الت يتغذى كل منها بدائرتني منف�صلتني 
انقطاع  املغذيني فى حالة  اأحد  على  اأت�ماتيكياً  االأحمال  تنقل  الرئي�صية  الكهرباء  من خط�ط 
الرئي�صية، وحمطة ت�ربينية  ال�صبكة  املغذى االآخر، وم�لد احتياطى يعمل عند انقطاع تغذية 

م�لدين  اإىل  باالإ�صافة  االأوىل،  الت�صغيل  مراحل  فى  عليها  يعتمد  الرئي�صية،  املعدات  لتغذية 
لتغذية حمطة ماأخذ املياه ل�صمان اإ�صتمرار االإمداد باملياه الالزمة.

مت و�صع نظام التحكم الرقمى املبا�صر املك�ن من حا�صبات اإلكرتونية، بحيث ميكن متابعة 
العمليات وحماكاتها والتحكم فيها عرب �صا�صات مرئية كاملة وتف�صيلية.

مت ت�صميم �صبع وحدات للقيا�ص الدقيق ملنتجات 
وال�ص�الر  والكريو�صني  والبنزين  والنافتا  الب�تاجاز 

وزيت الديزل واملازوت.
ت�صميمه  مت  فقد  واالأمن  احلماية  نظم  اأما 
عرب  املغلقة  التليفزي�نية  الدوائر  على  معتمداً 
�صا�صات مرئية فى حجرة التحكم ب�ا�صطة دوائر اإنذار 
خا�صة. باالإ�صافة اإىل ت�صميم نظم ات�صاالت متط�رة 

لالأغرا�ص ال�صناعية واملدينة ال�صكنية.

تطبيق احلديث فى الهند�شة وتكنولوچيا التكرير:

ينفرد هذا املعمل عن �ص�اه من معامل التكرير امل�صرية بتطبيق التكن�ل�چيا اجلديدة فى 
تر�صيد ا�صتهالك الطاقة واحلفاظ على البيئة والتحكم بالكمبي�تر ونظم االإدارة باملعل�مات. وال 

�صك اأن اإدخال التكن�ل�چيا احلديثة اإىل عا�صمة ال�صعيد ي�صاهم فى تط�ير هذا املجتمع.

الت�شميم .. الهند�شة .. التكنولوچيا

قامت »اإنـــــــبى« بجميع الت�صميمات الهند�صية االأ�صا�صية للم�صروع والتى ت�صمنت:

الهند�شة الكيماوية:

مرونة الت�صميم: متثلت فى اإمكانية ت�صغيل املعمل بطاقة ترتاوح بني ملي�ن و2.5 ملي�ن 
اأحد املنتجات ال��صطى على ح�صاب  اإنتاج  طن خام �صن�ياً.  وت�صميم املعدات بحيث ميكن زيادة 
اإمكانية  املعدات،  ت�صنيع  م�اد  ت��صيف  وتت�صمن  الت�ص�يق،  متطلبات  ح�صب  االأخرى  املنتجات 
تكرير خامات ثقيلة حتت�ى على ن�صبة اأعلى من امل�اد الكربيتية تزيد على الن�صبة امل�ج�دة فى 

خام �صقري.
املبدالت  فى  الطاقة  ا�صتهالك  فى  تر�صيداً  حتقق  بحيث  املعمل  وحدات  ت�صميم  مت  كما 
معاجلة  فى  العاملية  امل�صت�يات  باأف�صل  االلتزام  مت  كما  اإلخ(.  والغاليات،  )االأفران،  احلرارية 

املخلفات ال�صناعية.

هند�شة االأنابيب:

مت تخطيط م�قع امل�صروع، وحتديد م�اقع املعدات طبقاً ملتطلبات الت�صغيل وال�صيانة واالأمن 
ال�صناعى، واإعداد امل�ا�صفات الهند�صية والر�ص�مات التنفيذية ل�صبكة خط�ط االأنابيب، واإعداد 
الر�ص�مات املنظ�رية التنفيذية لكل خط اأنابيب م��صحاً بها امل�اد الالزمة لتنفيذه، وقد بلغ عدد 

هذه الر�ص�مات نح� )2500 ل�حة(.
كذلك مت عمل حتليل االإجهادات داخل �صبكات امل�ا�صري وت�زيع ح�امل امل�ا�صري با�صتخدام 
اأحدث برامج احلا�صب االآىل، وتنفيذ من�ذج جم�صم للمعمل لال�صتفادة منه فى اأعمال الت�صميم 
امل�اد  وم�صاكل  الفنية  امل�صاكل  وحل  امل�ا�صري  �صبكات  تنفيذ  على  واالإ�صراف  بامل�قع،  والتنفيذ 

وت�فري احلل�ل البديلة لكل م�صكلة تقابلنا.
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الهند�شة الكهربائية والتحكم:

مت ت�صميم ال�صبكات الكهربائية والتى �صمت 6 حم�الت يتغذى كل منها بدائرتني منف�صلتني 
انقطاع  املغذيني فى حالة  اأحد  على  اأت�ماتيكياً  االأحمال  تنقل  الرئي�صية  الكهرباء  من خط�ط 
الرئي�صية، وحمطة ت�ربينية  ال�صبكة  املغذى االآخر، وم�لد احتياطى يعمل عند انقطاع تغذية 

م�لدين  اإىل  باالإ�صافة  االأوىل،  الت�صغيل  مراحل  فى  عليها  يعتمد  الرئي�صية،  املعدات  لتغذية 
لتغذية حمطة ماأخذ املياه ل�صمان اإ�صتمرار االإمداد باملياه الالزمة.

مت و�صع نظام التحكم الرقمى املبا�صر املك�ن من حا�صبات اإلكرتونية، بحيث ميكن متابعة 
العمليات وحماكاتها والتحكم فيها عرب �صا�صات مرئية كاملة وتف�صيلية.

مت ت�صميم �صبع وحدات للقيا�ص الدقيق ملنتجات 
وال�ص�الر  والكريو�صني  والبنزين  والنافتا  الب�تاجاز 

وزيت الديزل واملازوت.
ت�صميمه  مت  فقد  واالأمن  احلماية  نظم  اأما 
عرب  املغلقة  التليفزي�نية  الدوائر  على  معتمداً 
�صا�صات مرئية فى حجرة التحكم ب�ا�صطة دوائر اإنذار 
خا�صة. باالإ�صافة اإىل ت�صميم نظم ات�صاالت متط�رة 

لالأغرا�ص ال�صناعية واملدينة ال�صكنية.

تطبيق احلديث فى الهند�شة وتكنولوچيا التكرير:

ينفرد هذا املعمل عن �ص�اه من معامل التكرير امل�صرية بتطبيق التكن�ل�چيا اجلديدة فى 
تر�صيد ا�صتهالك الطاقة واحلفاظ على البيئة والتحكم بالكمبي�تر ونظم االإدارة باملعل�مات. وال 

�صك اأن اإدخال التكن�ل�چيا احلديثة اإىل عا�صمة ال�صعيد ي�صاهم فى تط�ير هذا املجتمع.

الت�شميم .. الهند�شة .. التكنولوچيا

قامت »اإنـــــــبى« بجميع الت�صميمات الهند�صية االأ�صا�صية للم�صروع والتى ت�صمنت:

الهند�شة الكيماوية:

مرونة الت�صميم: متثلت فى اإمكانية ت�صغيل املعمل بطاقة ترتاوح بني ملي�ن و2.5 ملي�ن 
اأحد املنتجات ال��صطى على ح�صاب  اإنتاج  طن خام �صن�ياً.  وت�صميم املعدات بحيث ميكن زيادة 
اإمكانية  املعدات،  ت�صنيع  م�اد  ت��صيف  وتت�صمن  الت�ص�يق،  متطلبات  ح�صب  االأخرى  املنتجات 
تكرير خامات ثقيلة حتت�ى على ن�صبة اأعلى من امل�اد الكربيتية تزيد على الن�صبة امل�ج�دة فى 

خام �صقري.
املبدالت  فى  الطاقة  ا�صتهالك  فى  تر�صيداً  حتقق  بحيث  املعمل  وحدات  ت�صميم  مت  كما 
معاجلة  فى  العاملية  امل�صت�يات  باأف�صل  االلتزام  مت  كما  اإلخ(.  والغاليات،  )االأفران،  احلرارية 

املخلفات ال�صناعية.

هند�شة االأنابيب:

مت تخطيط م�قع امل�صروع، وحتديد م�اقع املعدات طبقاً ملتطلبات الت�صغيل وال�صيانة واالأمن 
ال�صناعى، واإعداد امل�ا�صفات الهند�صية والر�ص�مات التنفيذية ل�صبكة خط�ط االأنابيب، واإعداد 
الر�ص�مات املنظ�رية التنفيذية لكل خط اأنابيب م��صحاً بها امل�اد الالزمة لتنفيذه، وقد بلغ عدد 

هذه الر�ص�مات نح� )2500 ل�حة(.
كذلك مت عمل حتليل االإجهادات داخل �صبكات امل�ا�صري وت�زيع ح�امل امل�ا�صري با�صتخدام 
اأحدث برامج احلا�صب االآىل، وتنفيذ من�ذج جم�صم للمعمل لال�صتفادة منه فى اأعمال الت�صميم 
امل�اد  وم�صاكل  الفنية  امل�صاكل  وحل  امل�ا�صري  �صبكات  تنفيذ  على  واالإ�صراف  بامل�قع،  والتنفيذ 

وت�فري احلل�ل البديلة لكل م�صكلة تقابلنا.
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الهند�شة املدنية:

املخلفات  معاجلة  ووحدات  املعدات  وق�اعد  املعمل  ملبانى  االإن�صائية  االأعمال  ت�صميم  مت 
واأبراج  اخلر�صانية  واالأ�ص�ار  واالأ�صمنتى،  اخلر�صانى  الر�صف  واأعمال  املياه،  وماأخذ  ال�صناعية 

احلرا�صة.  باالإ�صافة اإىل كافة الهياكل املعدنية اخلا�صة بامل�صروع.

مت ت�صميم مبنى التحكم الرئي�صى بحيث يقاوم االإنفجارات، اأما املدينة ال�صكنية فتم تطبيق 
تكن�ل�چيا جديدة فى ت�صميمها ومراعاة الظروف 
اخل�صراء  امل�صطحات  با�صتخدام  مل�قعها  البيئية 
واملتحركة  الثابتة  املائية  وامل�صطحات  واالأ�صجار، 
داخلى،  فناء  ح�ل  املبنى  جتميع  ومت  )الناف�رات(، 
تاأثري  لتقليل  بال�حدات  داخلية  اأفنية  ت�فري  مع 
احلرارة. وا�صتخدام احل�ائط املزدوجة التى ت�صمح 
على  ال�صكنية  املبانى  ورفع  داخلها،  اله�اء  مبرور 

اأعمدة للم�صاعدة على حماية املبانى من االأتربة.

مراقبة امل�شروعات:

مت و�صع نظام حمكم ملراقبة ومتابعة تنفيذ امل�صروع، واإعداد الربامج الزمنية املكثفة لتنفيذ 
االأعمال الهند�صية والت�ريدات، ومتابعة ومراقبة الربنامج الزمنى واإعداد تقارير تقدم العمل 
قبل  التاأخر  باحتماالت  التنب�ؤ  اإىل  باالإ�صافة  مل�اجهتها،  بديلة  وو�صع خطط  املع�قات  وحتديد 
حدوثها ب�قت كاف، واإعداد تقدير واقعى لتكاليف امل�صروع مع مراقبة دقيقة ط�ال فرتة التنفيذ، 
املتاحة،  التم�يل  املتقدمني من م�صادر  امل�ردين  اأ�صعار  التكلفة اال�صتثمارية بناء على  وحتديث 
متط�رة  ا�صتخدامات  اإىل  باالإ�صافة  امل�صروع،  م�ازنة  وحتديث  التغيري  اأوامر  وتق�مي  واإعداد 
الزمنى  والتحليل  امل�صار احلرج،  اأ�صل�ب  التف�صيلية وتطبيق  الربامج  اإعداد  االآىل فى  للحا�صب 
تقارير  ومتابعة  اخلطة،  لتحقيق  املطل�بة  وامل�ارد  احلرجة  االأن�صطة  وحتديد  العمل  لعالقات 

التكاليف فى الداخل واخلارج.

ح�شابات امل�شروعات:

متيزت ح�صابات امل�صروعات بالقدرة على ال�صيطرة على دورة ال�صحب من قرو�ص التم�يل، 
اأك�صب »اإنبى« ثقة البن�ك وامل�ردين  والدقة وال�صرعة فى ال�صداد وربطه بربامج الت�صنيع مما 

العامليني واملحليني، باالإ�صافة اإىل ما تتمتع به »اإنبى« من �صمعة مالية مرم�قة.

التعامل مع االأزمات

بنجاح  امل�صروعات  فاإجناز  امل�صروع،  اأهداف  لتحقيق  يكفيان  ال  ودقته  التخطيط  ح�صن  اإن 
يتطلب اأي�صا القدرة على التغلب على االأزمات غري املت�قعة التى تقابلنا اأثناء تنفيذ امل�صروع. 

التى  االأزمات  من  العديد  اأ�صي�ط  تكرير  معمل  م�صروع  تنفيذ  خالل  »اإنبى«  قابلت  وقد 
تلك  اأهم  من  وكان  يك�ن.  ما  كاأكمل  الن�ر  اىل  امل�صروع  ليخرج  بنجاح  تتجاوزها  اأن  ا�صتطاعت 

االأزمات وامل�اقف املفاجئة وغري املت�قعة التى قابلتنا فى تنفيذ هذا امل�صروع هى:

�شهور: خم�شة  ملدة  القرو�س  اتفاقيات  اعتماد  تاأخر   ·

»اإنبى« اإىل تكثيف جه�دها و�صغط الربنامج الزمنى خم�صة �صه�ر         مما دفع 
بامل�عد  تلتزم  اأن  وا�صتطاعت  القرو�ص،  اتفاقيات  اعتماد  فى  التاأخري  لتع�ي�ص 

امل�صتهدف النتهاء امل�صروع.

االإيطالية: اللرية  اأمام  الدوالر  قيمة  تدهور   ·

       اأدى تده�ر قيمة الدوالر بن�صبة %32 اإىل ت�صرر امل�ردين، مما هدد بالت�قف 
عن ت�صنيع املعدات. ففتحت »اإنبى« قن�ات اإت�صال مبا�صرة مع امل�ردين ودخلت فى 
وفقاً  وتنفيذه  التعاقد  باإمتام  امل�ردين  اإقناع  نهايتها  فى  جنحت  �صاقة  مفاو�صات 
لالتفاق االأ�صلى. كما جنح التفاو�ص فى اتخاذ حل�ل بديلة فى حالة ال��ص�ل اإىل 

طريق م�صدود.
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الهند�شة املدنية:

املخلفات  معاجلة  ووحدات  املعدات  وق�اعد  املعمل  ملبانى  االإن�صائية  االأعمال  ت�صميم  مت 
واأبراج  اخلر�صانية  واالأ�ص�ار  واالأ�صمنتى،  اخلر�صانى  الر�صف  واأعمال  املياه،  وماأخذ  ال�صناعية 

احلرا�صة.  باالإ�صافة اإىل كافة الهياكل املعدنية اخلا�صة بامل�صروع.

مت ت�صميم مبنى التحكم الرئي�صى بحيث يقاوم االإنفجارات، اأما املدينة ال�صكنية فتم تطبيق 
تكن�ل�چيا جديدة فى ت�صميمها ومراعاة الظروف 
اخل�صراء  امل�صطحات  با�صتخدام  مل�قعها  البيئية 
واملتحركة  الثابتة  املائية  وامل�صطحات  واالأ�صجار، 
داخلى،  فناء  ح�ل  املبنى  جتميع  ومت  )الناف�رات(، 
تاأثري  لتقليل  بال�حدات  داخلية  اأفنية  ت�فري  مع 
احلرارة. وا�صتخدام احل�ائط املزدوجة التى ت�صمح 
على  ال�صكنية  املبانى  ورفع  داخلها،  اله�اء  مبرور 

اأعمدة للم�صاعدة على حماية املبانى من االأتربة.

مراقبة امل�شروعات:

مت و�صع نظام حمكم ملراقبة ومتابعة تنفيذ امل�صروع، واإعداد الربامج الزمنية املكثفة لتنفيذ 
االأعمال الهند�صية والت�ريدات، ومتابعة ومراقبة الربنامج الزمنى واإعداد تقارير تقدم العمل 
قبل  التاأخر  باحتماالت  التنب�ؤ  اإىل  باالإ�صافة  مل�اجهتها،  بديلة  وو�صع خطط  املع�قات  وحتديد 
حدوثها ب�قت كاف، واإعداد تقدير واقعى لتكاليف امل�صروع مع مراقبة دقيقة ط�ال فرتة التنفيذ، 
املتاحة،  التم�يل  املتقدمني من م�صادر  امل�ردين  اأ�صعار  التكلفة اال�صتثمارية بناء على  وحتديث 
متط�رة  ا�صتخدامات  اإىل  باالإ�صافة  امل�صروع،  م�ازنة  وحتديث  التغيري  اأوامر  وتق�مي  واإعداد 
الزمنى  والتحليل  امل�صار احلرج،  اأ�صل�ب  التف�صيلية وتطبيق  الربامج  اإعداد  االآىل فى  للحا�صب 
تقارير  ومتابعة  اخلطة،  لتحقيق  املطل�بة  وامل�ارد  احلرجة  االأن�صطة  وحتديد  العمل  لعالقات 

التكاليف فى الداخل واخلارج.

ح�شابات امل�شروعات:

متيزت ح�صابات امل�صروعات بالقدرة على ال�صيطرة على دورة ال�صحب من قرو�ص التم�يل، 
اأك�صب »اإنبى« ثقة البن�ك وامل�ردين  والدقة وال�صرعة فى ال�صداد وربطه بربامج الت�صنيع مما 

العامليني واملحليني، باالإ�صافة اإىل ما تتمتع به »اإنبى« من �صمعة مالية مرم�قة.

التعامل مع االأزمات

بنجاح  امل�صروعات  فاإجناز  امل�صروع،  اأهداف  لتحقيق  يكفيان  ال  ودقته  التخطيط  ح�صن  اإن 
يتطلب اأي�صا القدرة على التغلب على االأزمات غري املت�قعة التى تقابلنا اأثناء تنفيذ امل�صروع. 

التى  االأزمات  من  العديد  اأ�صي�ط  تكرير  معمل  م�صروع  تنفيذ  خالل  »اإنبى«  قابلت  وقد 
تلك  اأهم  من  وكان  يك�ن.  ما  كاأكمل  الن�ر  اىل  امل�صروع  ليخرج  بنجاح  تتجاوزها  اأن  ا�صتطاعت 

االأزمات وامل�اقف املفاجئة وغري املت�قعة التى قابلتنا فى تنفيذ هذا امل�صروع هى:

�شهور: خم�شة  ملدة  القرو�س  اتفاقيات  اعتماد  تاأخر   ·

»اإنبى« اإىل تكثيف جه�دها و�صغط الربنامج الزمنى خم�صة �صه�ر         مما دفع 
بامل�عد  تلتزم  اأن  وا�صتطاعت  القرو�ص،  اتفاقيات  اعتماد  فى  التاأخري  لتع�ي�ص 

امل�صتهدف النتهاء امل�صروع.

االإيطالية: اللرية  اأمام  الدوالر  قيمة  تدهور   ·

       اأدى تده�ر قيمة الدوالر بن�صبة %32 اإىل ت�صرر امل�ردين، مما هدد بالت�قف 
عن ت�صنيع املعدات. ففتحت »اإنبى« قن�ات اإت�صال مبا�صرة مع امل�ردين ودخلت فى 
وفقاً  وتنفيذه  التعاقد  باإمتام  امل�ردين  اإقناع  نهايتها  فى  جنحت  �صاقة  مفاو�صات 
لالتفاق االأ�صلى. كما جنح التفاو�ص فى اتخاذ حل�ل بديلة فى حالة ال��ص�ل اإىل 

طريق م�صدود.
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واإفال�شهم:برنــامج طمـوح واإنـجــاز �شـخـم املوردين  بع�س  انهيار   ·

امل�ردين  ملتابعة  واإجنلرتا  واإيطاليا  القاهرة  »اإنبى« غرف عمليات فى  اأن�صاأت         

واإجراءات التفتي�ص وال�صحن، و كانت »اإنبى« جتمع تقارير �صرية عن امل�قف املاىل 
و�صك  امل�ردين على  بع�ص  اأن  التقارير  بع�ص هذه  اأكدت  وقد  االأجانب،  للم�ردين 
والتجاري�ن  الفني�ن  فيها  ي�صارك  بالقاهرة،  عمليات  غرفة  فاأقمنا  االإفال�ص. 
اأعلى  على  االت�صال  وتكثيف  الف�رى  والتحرك  امل�صكلة  مع  للتعامل  والقان�ني�ن، 
م�صت�ى مع امل�ردين واجلهات االإيطالية الر�صمية ومقاوىل الباطن، مبا فى ذلك 

التعامل مع اجلهات الق�صائية والقان�نية االإيطالية. 

امل�رد على  واالتفاق مع  التقا�صى وح�ص�ر اجلل�صات،  اإجراءات  تابعنا          حيث 
واالتفاق مع  التنفيذ.  العمال لالإ�صراع فى  نقابات  واالتفاق مع  اإنتاجه،  م�صاعفة 
م�ردى الباطن على ت�ريد اخلامات الالزمة مقابل تعهد »اإنبى« بال�صداد فى حالة 
تعرث امل�رد االأ�صلى، واالتفاق مع امل�ردين على تقليل حجم التعاقد واإ�صناد جزء من 

العمليات مل�ردين اآخرين، واالتفاق على ت�صليم اأى جزء ينتهى ت�صنيعه ف�راً. 

       كما مت و�صع خطة ط�ارئ فى حالة اإفال�ص امل�رد ال�صتالم كل اخلامات والب�صاعة 
غري الكاملة ال�صنع ف�راً،  واالتفاق مع م�صنعني اآخرين ال�صتكمال الت�صنيع، واإكمال 

بع�ص العمليات الثان�ية مثل الدهان بامل�قع.

اأمرية: ال�شحن  �شفينة  غرق   ·

       فى 16 يناير 1987م غرقت �صفينة ال�صحن اأمرية على مقربة من �صاحل فرن�صا 
اجلن�بى، وكانت حتمل عدة �صحنات مهمة خا�صة بامل�صروع. وقد تطلب ذلك اإعادة 

ت�صنيع املهمات الغارقة مما ا�صتغرق ح�اىل 6 �صه�ر.

       وُيعترب غرق ال�صفينة من اأحداث الق�ى القاهرة التى تعطى �صركة »اإنبى« كمقاول 
وقررنا  احلق،  هذا  من  ن�صتفيد  اأال  راأينا  اأننا  اإال  التنفيذ.  فرتة  متديد  فى  احلق 
املهمات  االأمر لتع�ي�ص  ا�صتلزم  للتنفيذ. وقد  االأ�صلى  الزمنى  بالربنامج  االلتزام 
الغارقة االتفاق مع امل�رد على اإعادة الت�صنيع فى فرتة زمنية قيا�صية، واالتفاق على 
اإعادة �صراء بع�ص االأجهزة اجلاهزة من ال�اليات املتحدة وقمنا ب�صحنها للم�رد فى 
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واإفال�شهم:برنــامج طمـوح واإنـجــاز �شـخـم املوردين  بع�س  انهيار   ·

امل�ردين  ملتابعة  واإجنلرتا  واإيطاليا  القاهرة  »اإنبى« غرف عمليات فى  اأن�صاأت         

واإجراءات التفتي�ص وال�صحن، و كانت »اإنبى« جتمع تقارير �صرية عن امل�قف املاىل 
و�صك  امل�ردين على  بع�ص  اأن  التقارير  بع�ص هذه  اأكدت  وقد  االأجانب،  للم�ردين 
والتجاري�ن  الفني�ن  فيها  ي�صارك  بالقاهرة،  عمليات  غرفة  فاأقمنا  االإفال�ص. 
اأعلى  على  االت�صال  وتكثيف  الف�رى  والتحرك  امل�صكلة  مع  للتعامل  والقان�ني�ن، 
م�صت�ى مع امل�ردين واجلهات االإيطالية الر�صمية ومقاوىل الباطن، مبا فى ذلك 

التعامل مع اجلهات الق�صائية والقان�نية االإيطالية. 

امل�رد على  واالتفاق مع  التقا�صى وح�ص�ر اجلل�صات،  اإجراءات  تابعنا          حيث 
واالتفاق مع  التنفيذ.  العمال لالإ�صراع فى  نقابات  واالتفاق مع  اإنتاجه،  م�صاعفة 
م�ردى الباطن على ت�ريد اخلامات الالزمة مقابل تعهد »اإنبى« بال�صداد فى حالة 
تعرث امل�رد االأ�صلى، واالتفاق مع امل�ردين على تقليل حجم التعاقد واإ�صناد جزء من 

العمليات مل�ردين اآخرين، واالتفاق على ت�صليم اأى جزء ينتهى ت�صنيعه ف�راً. 

       كما مت و�صع خطة ط�ارئ فى حالة اإفال�ص امل�رد ال�صتالم كل اخلامات والب�صاعة 
غري الكاملة ال�صنع ف�راً،  واالتفاق مع م�صنعني اآخرين ال�صتكمال الت�صنيع، واإكمال 

بع�ص العمليات الثان�ية مثل الدهان بامل�قع.

اأمرية: ال�شحن  �شفينة  غرق   ·

       فى 16 يناير 1987م غرقت �صفينة ال�صحن اأمرية على مقربة من �صاحل فرن�صا 
اجلن�بى، وكانت حتمل عدة �صحنات مهمة خا�صة بامل�صروع. وقد تطلب ذلك اإعادة 

ت�صنيع املهمات الغارقة مما ا�صتغرق ح�اىل 6 �صه�ر.

       وُيعترب غرق ال�صفينة من اأحداث الق�ى القاهرة التى تعطى �صركة »اإنبى« كمقاول 
وقررنا  احلق،  هذا  من  ن�صتفيد  اأال  راأينا  اأننا  اإال  التنفيذ.  فرتة  متديد  فى  احلق 
املهمات  االأمر لتع�ي�ص  ا�صتلزم  للتنفيذ. وقد  االأ�صلى  الزمنى  بالربنامج  االلتزام 
الغارقة االتفاق مع امل�رد على اإعادة الت�صنيع فى فرتة زمنية قيا�صية، واالتفاق على 
اإعادة �صراء بع�ص االأجهزة اجلاهزة من ال�اليات املتحدة وقمنا ب�صحنها للم�رد فى 
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اإجنلرتا الإكمال الت�صنيع فى وج�د مندوبني مقيمني عند امل�رد للمتابعة والتفتي�ص 
والت�صهيل ثم ترتيب �صحنات ا�صتثنائية بعد اإعادة الت�صنيع.

الزمنى: الربنامج  مع  ال�شحن  �شفن  مواعيد  تعار�س   ·

       تعار�صت م�اعيد اإبحار �صفن ال�صحن من م�انيها مع حتقيق الربنامج الزمنى، 
لذلك مت اال�صتعانة اأحياًنا بال�صحن اجل�ى رغم ارتفاع تكلفته. واالتفاق مع خط�ط 
بحرية غري املتعاقد معها ل�صمان ك�صب ال�قت مقابل زيادة فى التكلفة بلغت اأحياناً 
و�صك  على  �صفن  بها  التى  امل�انئ  اإىل  اأوروبـا  عرب  املعدات  بع�ص  نقلت  كما   ،60%
االإبحار، باالإ�صافة اإىل نقل املهمات بني م�انئ البلد ال�احد بالطرق الربية نتيجة 
لعدم مرور بع�ص �صفن ال�صركة املتفق معها على امليناء املت�فر فيه هذه املهمات، كما 

جلاأت »اإنبى« اإىل تكليف اأفراد حلمل بع�ص املهمات ب�صحبة الراكب.

االإ�شعاعى: الك�شف  نتيجة  املوانى  من  املواد  �شحب  تاأخر   ·

       بعد وق�ع انفجار املفاعل الن�وى ال�ص�ڤـيتى ت�صرين�بل، اأ�صبحت ال�صفن تخ�صع 
اأو  م�صعة  م�اد  م�صر  تدخل  ال  حتى  االإ�صكندرية،  ميناء  فى  االإ�صعاعى  للك�صف 
تعر�صت لالإ�صعاع نتيجة هذا االنفجار. وقد اأدى هذا الك�صف االإ�صعاعى على ال�صفن 
فى  امليناء  فى  وتراكمها  االإ�صكندرية،  ميناء  فى  ال�صفن  حم�الت  تفريغ  تاأخر  اإىل 

انتظار الك�صف االإ�صعاعى ثم التفريغ.

باالتفاق  امل�صكلة  »اإنبى« هذه  تداركت         وقد 

م�اد  تنقل  �صفن  على  املعدات  �صحن  عدم  على 
تخ�صع للك�صف االإ�صعاعى، وكذلك االتفاق على 
النقل  على  ت�افق  القر�ص  نطاق  خارج  �صفن 

لالإ�صكندرية.

القرو�س: من  لل�شحب  االإدارية  العقبات   ·

       بذلت اإنبى جه�داً غري عادية لتذليل بع�ص 
خط�ات  تتطلبها  التى  االإجرائية  العقبات 

ال�صحب من القرو�ص.

من اأ�شباب النجاح

كانت اأ�صباب جناح »اإنـــــبى« فى هذا امل�صروع ترجع اإىل عدة ع�امل منها:

قب�ل التحديات واالإ�صرار على التغلب على ال�صع�بات والعقبات بحل�ل غري منطية، وو�صع 
خطة عمل باأ�صل�ب علمى �صليم وتن�صيق كامل مع اجلميع.

حتظى  حيث  الالزم  التم�يل  تدبري 
وبن�ك  القرو�ص  �صمان  جهات  بثقة  »اإنبى« 
التم�يل فى بريطانيا واإيطاليا، والتى قبلت 
حتديد  اأو  ارتباط  دون  كله  امل�صروع  مت�يل 

م�صبق مل�ردين حمددين.

التفاو�ص  حرية  لل�صركة  هذا  اأتاح  وقد 
فى  امل�ردين  من  كبرية  جمم�عات  مع 
البلدين لل��ص�ل اإىل اأف�صل االأ�صعار واأن�صب 
وكانت  امل�صروع،  مك�نات  لت�ريد  ال�صروط 
هذه �صابقة فريدة ومتميزة تعد االأوىل من 

ن�عها فى م�صر.

التنفيذ  مراحل  كل  فى  الكامل  االلتحام 
و»اإنبى«  البرتول«  لتكرير  »اأ�صي�ط  �صركات  بني 
باأ�صل�ب  الثالث  ال�صركات  و»برتوچت«. حيث عملت 
الفريق ال�احد املتكامل بتنفيذ هذا االإجناز ال�صخم 
اللجنة  ن�صاط  فى  ب��ص�ح  هذا  وبرز  والطم�ح، 
كانت  والتى  الثالث  ال�صركات  روؤ�صاء  من  امل�صكلة 
له  امل�صروع، مما كان  جتتمع ب�صفة منتظمة مب�قع 
التنفيذ  عقبات  مع  الف�رى  التعامل  فى  فّعال  دور 

وجعل حتقيق الهدف واقعاً.

اإجتماعات املتابعة والتن�صيق كانت تتم بامل�قع كل اأ�صب�عني 
مع �صركتى اأ�صي�ط وبرتوچت
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اإجنلرتا الإكمال الت�صنيع فى وج�د مندوبني مقيمني عند امل�رد للمتابعة والتفتي�ص 
والت�صهيل ثم ترتيب �صحنات ا�صتثنائية بعد اإعادة الت�صنيع.

الزمنى: الربنامج  مع  ال�شحن  �شفن  مواعيد  تعار�س   ·

       تعار�صت م�اعيد اإبحار �صفن ال�صحن من م�انيها مع حتقيق الربنامج الزمنى، 
لذلك مت اال�صتعانة اأحياًنا بال�صحن اجل�ى رغم ارتفاع تكلفته. واالتفاق مع خط�ط 
بحرية غري املتعاقد معها ل�صمان ك�صب ال�قت مقابل زيادة فى التكلفة بلغت اأحياناً 
و�صك  على  �صفن  بها  التى  امل�انئ  اإىل  اأوروبـا  عرب  املعدات  بع�ص  نقلت  كما   ،60%
االإبحار، باالإ�صافة اإىل نقل املهمات بني م�انئ البلد ال�احد بالطرق الربية نتيجة 
لعدم مرور بع�ص �صفن ال�صركة املتفق معها على امليناء املت�فر فيه هذه املهمات، كما 

جلاأت »اإنبى« اإىل تكليف اأفراد حلمل بع�ص املهمات ب�صحبة الراكب.

االإ�شعاعى: الك�شف  نتيجة  املوانى  من  املواد  �شحب  تاأخر   ·

       بعد وق�ع انفجار املفاعل الن�وى ال�ص�ڤـيتى ت�صرين�بل، اأ�صبحت ال�صفن تخ�صع 
اأو  م�صعة  م�اد  م�صر  تدخل  ال  حتى  االإ�صكندرية،  ميناء  فى  االإ�صعاعى  للك�صف 
تعر�صت لالإ�صعاع نتيجة هذا االنفجار. وقد اأدى هذا الك�صف االإ�صعاعى على ال�صفن 
فى  امليناء  فى  وتراكمها  االإ�صكندرية،  ميناء  فى  ال�صفن  حم�الت  تفريغ  تاأخر  اإىل 

انتظار الك�صف االإ�صعاعى ثم التفريغ.

باالتفاق  امل�صكلة  »اإنبى« هذه  تداركت         وقد 

م�اد  تنقل  �صفن  على  املعدات  �صحن  عدم  على 
تخ�صع للك�صف االإ�صعاعى، وكذلك االتفاق على 
النقل  على  ت�افق  القر�ص  نطاق  خارج  �صفن 

لالإ�صكندرية.

القرو�س: من  لل�شحب  االإدارية  العقبات   ·

       بذلت اإنبى جه�داً غري عادية لتذليل بع�ص 
خط�ات  تتطلبها  التى  االإجرائية  العقبات 

ال�صحب من القرو�ص.

من اأ�شباب النجاح

كانت اأ�صباب جناح »اإنـــــبى« فى هذا امل�صروع ترجع اإىل عدة ع�امل منها:

قب�ل التحديات واالإ�صرار على التغلب على ال�صع�بات والعقبات بحل�ل غري منطية، وو�صع 
خطة عمل باأ�صل�ب علمى �صليم وتن�صيق كامل مع اجلميع.

حتظى  حيث  الالزم  التم�يل  تدبري 
وبن�ك  القرو�ص  �صمان  جهات  بثقة  »اإنبى« 
التم�يل فى بريطانيا واإيطاليا، والتى قبلت 
حتديد  اأو  ارتباط  دون  كله  امل�صروع  مت�يل 

م�صبق مل�ردين حمددين.

التفاو�ص  حرية  لل�صركة  هذا  اأتاح  وقد 
فى  امل�ردين  من  كبرية  جمم�عات  مع 
البلدين لل��ص�ل اإىل اأف�صل االأ�صعار واأن�صب 
وكانت  امل�صروع،  مك�نات  لت�ريد  ال�صروط 
هذه �صابقة فريدة ومتميزة تعد االأوىل من 

ن�عها فى م�صر.

التنفيذ  مراحل  كل  فى  الكامل  االلتحام 
و»اإنبى«  البرتول«  لتكرير  »اأ�صي�ط  �صركات  بني 
باأ�صل�ب  الثالث  ال�صركات  و»برتوچت«. حيث عملت 
الفريق ال�احد املتكامل بتنفيذ هذا االإجناز ال�صخم 
اللجنة  ن�صاط  فى  ب��ص�ح  هذا  وبرز  والطم�ح، 
كانت  والتى  الثالث  ال�صركات  روؤ�صاء  من  امل�صكلة 
له  امل�صروع، مما كان  جتتمع ب�صفة منتظمة مب�قع 
التنفيذ  عقبات  مع  الف�رى  التعامل  فى  فّعال  دور 

وجعل حتقيق الهدف واقعاً.

اإجتماعات املتابعة والتن�صيق كانت تتم بامل�قع كل اأ�صب�عني 
مع �صركتى اأ�صي�ط وبرتوچت
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االإنـجاز الذى حتقق

تبلغ طاقة معمل تكرير اأ�صي�ط 2.5 ملي�ن طن �صن�ياً، وي�صمل ال�حدات التالية:

ــــ وحدة تقطري اخلام ومعاجلته.

ــــ وحدة ا�صرتجاع الب�تاجاز.

ــــ حمطة ت�ليد البخار.

ــــ وحدة تنقية ومعاجلة املياه واملاأخذ.

ــــ وحدة معاجلة املخلفات ال�صناعية.

ــــ حمطة ت�ليد كهرباء احتياطية.

ــــ دوائر ات�صاالت ومراقبة تليفزي�نية.

ــــ �صبكات: مياه، بخار، ه�اء م�صغ�ط، كهرباء، �صرف.

ــــ مبانى اإدارية ومعامل وور�ص وخمازن.
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االإنـجاز الذى حتقق

تبلغ طاقة معمل تكرير اأ�صي�ط 2.5 ملي�ن طن �صن�ياً، وي�صمل ال�حدات التالية:

ــــ وحدة تقطري اخلام ومعاجلته.

ــــ وحدة ا�صرتجاع الب�تاجاز.

ــــ حمطة ت�ليد البخار.

ــــ وحدة تنقية ومعاجلة املياه واملاأخذ.

ــــ وحدة معاجلة املخلفات ال�صناعية.

ــــ حمطة ت�ليد كهرباء احتياطية.

ــــ دوائر ات�صاالت ومراقبة تليفزي�نية.

ــــ �صبكات: مياه، بخار، ه�اء م�صغ�ط، كهرباء، �صرف.

ــــ مبانى اإدارية ومعامل وور�ص وخمازن.
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واإ�صراف  وتنفيذ  وت�صميم  وفكر  ب�ص�اعد  حتقق  الذى  االإجناز  هذا  نقيم  اأن  اأردنا  واإذا 
م�صريني، جند اأن معمل تكرير اأ�صي�ط ه� اأكرب جممع �صناعى وعمرانى فى ال�صعيد، وبه مت 
نقل تكن�ل�چـيا الع�صر اإىل قلب ال�صعيد وتنميته �صناعياً وتط�يره، مع تاأمني احتياجاته من 
خمتلف املنتجات البرتولية. وقد اأتاح فر�ص عمل جديدة فى �صعيد م�صر فى اإطار اإعادة ت�زيع 

اخلريطة العمالية فى م�صر.

ومت تطبيق تكن�ل�چـيا جديدة فى ت�صميم املجمعات ال�صكنية ال�صحراوية، واملحافظة على 
البيئة باأحدث االأ�صاليب العلمية، وتر�صيد ا�صتهالك الطاقة.

اأنابيب عرب  واملعمل يعالج 2.5 ملي�ن طن �صن�ياً من خام �صقري الذى ينقل ب�ا�صطة خط 
والتحكم  باملعل�مات،  االإدارة  ونظام  متط�ر،  ات�صاالت  نظام  م�صتخدماً  ال�صرقية،  ال�صحراء 
بالدوائر  امل�قع  تاأمني  اإىل  باالإ�صافة  دقيقة،  باأجهزة  املنتجات  كميات  وقيا�ص  بالكمبي�تر، 

التليفزي�نية.
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م�شروع �شرق خليج الزيت
)اإ�شو �شوي�س(
م. »حممد �صبع«

نائب مدير امل�صروع فى ذلك ال�قت
حالياً نائب رئي�ص �صركة برتوچت لل�صئ�ن الفنية

و�شف امل�شروع

ينتج هذا امل�صروع 38 ملي�ن قدم مكعب ي�مياً من الغازات امل�صاحبة من احلق�ل البحرية 
والربية، مبنطقة �صرق خليج الزيت بخليج ال�ص�ي�ص بالبحر االأحمر فى امتياز �صركة »اإ�ص��ص�ي�ص«، 
ن  ويتم �صغط هذه الغازات فى خط اأنابيب اإىل حمطة ف�صل الب�تاجاز ب�صركة »�ص�ك�«. وت�صمَّ
امل�صروع جتميع الغازات من احلق�ل الربية والبحرية ومعاجلتها وحتليتها و�صغطها اإىل وحدات 
ف�صل الب�تاجاز ب�صركة »�ص�ك�«. كما ت�صّمن امل�صروع ت�صميم وتنفيذ خط اأنابيب بحرى بط�ل 

11 كيل� مرتاً اإىل املن�صاآت ال�صاحلية.

ومت اإجناز امل�صروع فى ت�صعة ع�صر �صهراً مب�صت�يات اأك�ص�ن الفنية بتكلفة قدرها 26 ملي�ن 
دوالر.

عن �شركة »اإ�شو�شوي�س«
العام  القطاع  �صركات  على  وتعاقداتها  ن�صاطها  اقت�صر  �صن�ات،  ولعدة  »اإنــبــى«،  اإن�صاء  منذ 
اأجنبية،  ل�صركات  م�صروعاته  ي�صند  كان  امل�صرتكة  بال�صركات  االأجنبى  ال�صريك  الأن  البرتوىل؛ 
ل لهذه امل�صروعات. مل تكن �صركة »اإ�ص��ص�ي�ص« كباقى ال�صركات امل�صرتكة، حيث اأن  وكان ه� املَُم�ِّ
ال�صريك وه� »اك�ص�ن« العاملية اأ�صر - قبل التاأ�صي�ص - اأن ينفرد باإدارة ال�صركة، واأال تك�ن اإدارة 
م�صرتكة، ووافق اجلانب امل�صرى على ذلك ت�صجيعاً ل�صركة »اك�ص�ن« على دخ�ل م�صر، ولهذه 
�صجاعاً ميثل  قــراراً  ت�صليم مفتاح  بنظام  امل�صروع  التعاقد على هذا  اإ�صرارنا على  كان  الظروف 
احللقة االأخرية فى ج�الت معركة ال�صيادة، وتاأكيد مكانة وقدرات ال�صركة الهند�صية ال�طنية 

وانت�صارها فى هذا التحدى.
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مرحلة ما قبل التعاقد
اأعددنا عر�صاً فنياً جيداً على امل�صت�ى العاملى ا�صتعنا فى اإعداده بخبري اأمريكى من �صركة 
»بكتل«، ونظراً الأن �صركة »اإ�ص��ص�ي�ص« كانت على و�صك اإ�صناد امل�صروع الإحدى ال�صركات االأمريكية 
فقد بَداأَت حملة منهجية للت�صكيك فى قدرة »اإنبى« وفى اأهليتها، وحاولت و�صع العراقيل الإظهار 

عجزها عن تنفيذ امل�صروع.
ولقد جتلت مظاهر هذه احلرب اخلفية بدءاً من التعاقد الذى اأعدته �صركة »اإ�ص��ص�ي�ص« 
ت مبداأ التفاو�ص املنطقى فى بن�د العقد م�صرة على قب�له  مت�صمنـــاً �صروطاً تعجيزية، وَرَف�صَ
التفاو�ص، وا�صتدعى االأمر تدخل هيئة  اأمد  اإطالة  التعنت فى  كما ه� دون حي�د. وت�صبب هذا 
البرتول اإىل اأن مت الت��صل اإىل �صيغة تعاقدية ميكن التعاي�ص معها، ومت ت�قيع التعاقد فى 14 

دي�صمرب 1986.

مرحلة ما بعد التعاقد
ولك�ن �صركة »اإنبى« فى ط�ر البناء والنم�، راأت اإدارة ال�صركة تعيني مدير م�صروع اأجنبى - 
ال�صيد »ج�ن ك�نز« - لت�صتفيد منه الك�ادر ال�طنية، فيما يخ�ص اأ�ص�ل اإدارة امل�صروعات، وليك�ن 
واجهة ل�صركة »اإنبى« اأمام �صركة »اإ�ص�«، كما مت تعيني م�صارك م�صرى لهذا اخلبري، مع تكليف 

فريق من اأف�صل الك�ادر الفنية للقيام باالأعمال الهند�صية واأعمال الت�ريدات.
وكان التعاقد على امل�صروع ين�ص على �صراء معدات جديدة، اإال - اأنه بعد مرور �صهرين من 
اأعمال الت�صميمات االأ�صا�صية - قررت هيئة البرتول اال�صتفادة الق�ص�ى من وحدة �ص�اغط الغاز 

)ال�حدة 107( التى كانت م�ج�دة بال�ص�ي�ص �صمن م�صروع غازات خليج ال�ص�ي�ص.
وقد اأثبتت الدرا�صات اجلدوى االقت�صادية لنقل هذه ال�حدة من ال�ص�ي�ص اإىل م�قع امل�صروع 

تغيري  اأمـــر  اإعــــداد  مت  ولــهــذا  بــهــا.  لال�صتفادة 
 40% يعادل  مبا  »اإنــبــى«  �صركة  ل�صالح  اإ�صافى 
املتعاقد  الهند�صية  اأعمال اخلدمات  من تكلفة 
عــلــيــهــا، وبــعــد مــنــاقــ�ــصــات مــ�ــصــنــيــة مـــع �صركة 

»اإ�ص��ص�ي�ص« متت امل�افقة على هذا االأمر.
اأنــه  الـــذكـــر،  الــتــى ت�صتحق  املـــ�اقـــف  ومـــن 
»اإ�ــصــ�«  �صركة  اأفـــادت  الت�صميمات  مرحلة  فــى 

االإ�صدار  االعتبار فى  اأخذها فى  والتى مت  امل�صروع،  مبتطلباتها اجل�هرية بخ�ص��ص خمطط 
واخلا�صة  ذلــك  على  املرتتبة  امل�صتندات  واإ�ــصــدار  اإعـــداد  مت  عليه  وبــنــاء  املخطط،  لــهــذا  االأول 
بالت�صميمات املعمارية واملدنية والكهربية والتحكم. اإال اأن �صركة »اإ�ص�« تراجعت عن متطلباتها 
كامل  تغيري  من  ذلــك  ا�صتتبع  ومــا  جذرية،  ب�ص�رة  امل�قع  خمطط  تغيري  ا�صتلزم  مما  ال�صابقة 
لكل امل�صتندات املرتتبة على ذلك، ولهذا اأعدت �صركة »اإنبى« اأمر تغيري رف�صته �صركة »اإ�ص�« فى 
البداية، وفى نف�ص ال�قت اأقنعت املدير االأجنبى ل�صركة »اإنبى« بالتغا�صى عن هذا االأمر، اإال اأننى 
رف�صت الر�ص�خ لذلك واأخطرت رئي�ص �صركة »اإنبى« بهذه ال�اقعة الذى قام بدع�ة االإدارة العليا 

ل�صركة اآ�ص� ملناق�صة هذا امل��ص�ع.
وقبل الدع�ة لعقد هذا االجتماع حذرنى رئي�ص ال�صركة من ع�اقب خ�صارة هذه اجل�لة مع 
�صركة »اإ�ص�«، وما �صيرتتب عليها من اآثار �صلبية على �صركة »اإنبى«، اإال اأن ثقتى واإميانى باأحقيتنا 

�صاعد رئي�ص ال�صركة على اتخاذ قرار لهذا االجتماع.
واأثناء االإجتماع ا�صتعر�صت مالب�صات امل��ص�ع بامل�صتندات امل�ؤيدة، تالها مناق�صات ط�يلة بني 
الطرفني. وفى نهاية االأمر اأقرت اإدارة �صركة »اإ�ص�« باأحقية و�صالمة م�قف �صركة »اإنبى«، ولقد 
امل�صرى،  امل�صروع  »اإ�ص�« لفريق  اأثر كبري فى تغيري نظرة �صركة  »اإنبى« بهذه اجل�لة  كان لف�ز 

والتعامل معه بتقدير واإحرتام.
، واأمر ب�صرف مكافاأة  وبعد انتهاء االجتماع مبا�صرة طلبنى رئي�ص ال�صركة مبكتبه واأثنى علىَّ

ف�رية �صخية ت�صجيعاً ىل على هذا املجه�د.
اأما اأعمال �صراء املعدات واملهمات، فقد ات�صمت باملرونة والبعد عن الروتني والبريوقراطية، 
كما اتخذت القرارات الف�رية فى ظل �صفافية مطلقة واإدارة االأزمــات بطريقة علمية وعملية. 

وقد كان لذلك االأثر الكبري فى �صراء وت�ريد وت�صليم املعدات بامل�قع فى م�عدها املخطط.
ثم جاءت مرحلة الرتكيبات واالإن�صاءات بامل�قع التى بداأت بنقل ال�حدة 107 ال�صابق ذكرها 
من ال�ص�ي�ص اإىل م�قع امل�صروع بجبل الزيت، وكانت هذه العملية حتدياً كبرياً وعبئـــاً ثقياًل على 
كاهل �صركة »اإنبى« حيث اقت�صى ذلك فك كل معدات ومهمات ال�حدة 107 ونقلها براً بطريقة 
اآمنة مل�صافة ح�اىل 400 كم على طرق بع�صها وعرة وغري ممهدة حتى امل�قع، مت فك كل املعدات 
وفح�ص اأجزائها واإجراء كل االختبارات الالزمة للتاأكد من �صالحيتها وا�صتبدال التالف منها 

متهيداً لرتكيبها. وهذه العملية اأ�صعب من �صراء معدات جديدة.
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�صركة  ممثلى  تعنت  فى  متثلت  اأخــرى  بتحديات  واالإن�صاءات  الرتكيبات  مرحلة  حفلت  لقد 
»اإ�ص�« بامل�قع، مما اأدى اإىل االحتكاك املبا�صر ب�صفة م�صتمرة وت�تر العالقات فى معظم االأوقات. 
ومل�اجهة هذه الظروف ال�صعبة، راأت اإدارة ال�صركة ا�صتقدام خرباء اأجانب ملعاونة الفريق امل�صرى 
فى التعامل مع ممثلى �صركة »اإ�ص�« وخف�ص م�صت�ى الت�تر فى العالقات بني الطرفني، وكان منهم 
»بارى بلجر« ذو اخلربة الط�يلة فى اأعمال االإن�صاءات واحلنكة املتميزة فى احت�اء امل�اقف ل�صمان 
ح�صن �صري العمل، كما كانت له م�اقف اجتماعية كثرية اكت�صب بها ود وتعاطف الفريق امل�صرى 
بامل�قع من جهة وممثلى �صركة »اإ�ص�« من جهة اأخرى. ولقد كان هذا اخلبري مثااًل يحتذى به فى 

اإدارة امل�قع من الناحية الفنية واالجتماعية، وفى مهارة التعامل مع كل امل�اقف واالأزمات.

الــزيــارات  على  حر�ص  الــذى  رئي�صها  فى  ممثلة  لل�صركة،  العليا  االإدارة  دور  هنا  اأن�صى  وال 
الب�صرى،  العن�صر  على  واالطمئنان  امل�صروع،  على  لالطمئنان  واملتالحقة،  املنتظمة  امليدانية 
واالن�صهار فى  الفريق،  بروح  العمل  الكامنة، وخلق مناخ من  الطاقات  الهمم، وتفجري  و�صحذ 
ب�تقة العمل الدءوب فى منظ�مة متناغمة، دون كلل اأو ملل. لقد كان العمل بامل�قع �صيمف�نية 

رائعة جتلت فى تفانى كل العاملني بامل�قع.

اإدارة االأزمات
فعلى اإثر ظه�ر بع�ص امل�ؤ�صرات غري املطمئنة الإحتماالت تاأخري امل�صروع عن م�عده املحدد 
روؤ�صاء  الجتماع  »اإ�ص�«  دعت  العمل،  واإنتاجية  معن�يات  وتاأثر  النقا�ص  واحتدام  الت�تر  وازديــاد 
والتن�صيق  بامل�قع  العاملة  االأطــراف  بني  بــرزت  التى  ال�صلبيات  بهدف تخطى  الثالث  ال�صركات 

والتعاون بينها، من اأجل م�اجهة امل�صاكل والعقبات التى �صاحبت العمل واإيجاد حل�ل لها.

واأ�صفر االجتماع عن نتائج هامة انعك�صت اآثارها على اأ�صل�ب العمل ومعدالت االإجناز. فقد 
مت زيادة �صاعات العمل اإىل 12 �صاعة ي�مياً و10 �صاعات فى �صهر رم�صان املعظم، وتقرر بدء العمل 
الفعلى بامل�قع فى اخلام�صة �صباحاً، واألغيت جميع الراحات االأ�صب�عية للمهند�صني والفنيني. 
وطلب رئي�ص �صركة »اإنبى« من العاملني غري الراغبني فى بذل الت�صحية - الأية ظروف كانت - 
الع�دة اإىل مقر ال�صركة بالقاهرة، اإال اأن اجلميع قبل�ا االلتزام )رغم ظروفهم االأ�صرية( بالنظام 
اجلديد، وظل معظمهم فى امل�قع الأكرث من ثالثة اأ�صهر مت�صلة.. تخللها عيد الفطر املبارك 

وعيد االأ�صحى املبارك.

موقف اأبناء اإنبى باملوقع
وتت�اىل االأيام وامل�قع يعج باحلركة ليل نهار.. وال�صجيج الناجت عن اأعمال الرتكيبات الربية 
م�صببة  ال�صاعة،  فى  مــرتاً  كيل�   60 �صرعتها  تتجاوز  �صديدة  برياح  اأحياناً  الطبيعة  فيه  ت�صارك 
فى اأوقات متفرقة ت�قف االأعمال اأو ا�صطرابها باالإ�صافة اإىل ال�صع�بات االأخرى التى واجهت 
الرتكيبات البحرية اأثناء مد خط االأنابيب البحرى على عمق 74 مرتاً حتت �صطح البحر فى 

منطقة تنت�صر فيها ال�صعاب املرجانية وتن�صط بها التيارات البحرية ال�صديدة واالأم�اج العالية.
االإعا�صة مل  ت�صهيالت  قا�صية، حيث  تغلبت على ظروف معي�صية  ال�صباب  اإرادة و�صالبة  اإنَّ 
تِف باملطالب االأ�صا�صية، وحرارة ال�صم�ص ال تخف ط�ال النهار..البع�ص رزقه اهلل باأول م�ل�د مل 
يره.. اأو اأجل ارتباٍط بالزواج كان متفقاً عليه.. والبع�ص االآخر خلَّف وراءه زوجة ت�اجه م�صاكل 
احلياة الي�مية بال معني.. �صباب اآمن باملبادئ التى ت�طدت فى اإنبى .. اإخال�ص وتفاٍن فى العمل 

وبذل اجله�د فى م�اجهة التحديات.
ت�صحيات عديدة تفجرت خاللها طاقات االإن�صان امل�صرى وا�صتحقت - عن حق - اإعجاب   

وتقدير اجلميع فى امل�قع واأمكن بف�صلها ”ت�صليم مفتاح“ امل�صروع.
ولقد كللت هذه اجله�د بت�صليم امل�صروع فى 21 ي�لي� 1988 وتدفق الغاز اإىل حمطة التجميع 
قبل امل�عد التعاقدى ب�صبعة اأ�صابيع، مما اأدى اإىل ح�ص�ل »اإنبى« على حقها فى مكافاأة االإجناز 

املبكر وقيمتها 347 األف دوالر اأمريكى.

التكن�ل�چـيا  اكت�صبت من خالله  »اإنبى«،  �صركة  تاريخ  فى  امل�صروع عالمة م�صيئة  هذا  اإن 
العاملية واأ�ص�ل اإدارة امل�صروعات، وغر�ص روح الفريق، والعمل فى منظ�مة متناغمة. اأثمر ذلك 

كله عن خلق جيل يعترب بحق من اأعظم الرجال ب�صركة »اإنبى«.
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بعد حتمل �صن�ات ط�يلة بعمارات �صكنية باأملاظة، كان مبنى »اإنبى« نقلة هامة فى حياة ال�صركة 
ل�صركة هند�صية  الالزمة  الع�صرية  العمل  و�صائل  باأحدث  وزودتها  العامل  و�صعتها على خريطة 
ال�صركات  كربى  حتتكره  متط�ر  تقنى  ن�صاط  من  بداخلها  عما  معرباً  جاء  العاملية.  اإىل  ت�صعى 
رجال  به  وانبهر  بها،  والعاملني  ال�صركة  العمالء مب�صت�ى  اإقناع  على  �صاعد  العاملية.  الهند�صية 
البرتول العرب، حتى اأن وزارة البرتول اختارته لعقد اجتماعات االأوبك. كما اختاره ال�زير »�صامح 

فهمى« كى يك�ن مقراً لل�زارة بعد اأن نفذ بناء الت��صع االأفقى املخطط فى الت�صميم االأ�صلى.

اأذكر اأن رئي�ص »بكتل« بربيطانيا ح�صر لزيارتنا فى عام 1989م، و�صحبته لزيارة املبنى الذى 
كان فى مراحل متقدمة من التنفيذ، واأثناء الع�دة من الزيارة قال ىل: لقد حققت ما مل ن�صتطع 
حتقيقه - هذا املبنى اأف�صل من مبنى »بكتل« بهامر �صميث بلندن - واأذكر اأن »بكتل« كانت متلك 

هذا املبنى ثم باعته وا�صتمرت فى اإ�صغاله باالإيجار لرتدى اأو�صاعها االقت�صادية.

ببناء هذا املبنى �صعرت اأننى قد اأَمّنت اإىل حد كبري م�صتقبل ال�صركة والعاملني بها - الأن ثمنه 
�صدد نقداً بالكامل من احتياطيات اأرباح ال�صركة - اإ�صافة اإىل اأن عائد باقى االحتياطيات امل�دع 
ك�دائع بنكية غطى امل�ازنة اجلارية لل�صركة، كنا نعرف اأن اإ�صناد امل�صروعات لل�صركة يخ�صع - اإىل 

حد كبري - لر�صا وزير البرتول عنها وعن رئي�صها.

التى كانت ت�صجياًل  اإنبى،  ن�صرة  االإعالم فيما عدا  راأيت االبتعاد عن  الع�صر  ال�صن�ات  خالل 
ب�ا  لل�قائع، وكانت احلكمة فى ذلك جتنب ما يجلبه االإعالم من اإثارة لنف��ص كثريين ممن َخرَّ
م�صرية التقدم والتط�ر فى م�صر فى الع�صر احلديث. وتاريخ م�صر ملئ بالعرب ملن يرغب فى 
التعلم. كان جمل�ص اإدارة ال�صركة متابعاً لتط�رات امل�صروع وخط�ات تنفيذه، واأقر تكلفته التى 

كانت اأقل للمرت املربع من مبانى هيئة البرتول وجابك� وبرتوبل.

فى عام 1989م ح�صر وزير البرتول »عبد الهادى قنديل« لتفقد املبنى حتت االإن�صاء وقطع 
الزيارة فجاأة غا�صباً، ثم اأ�صدر قراراً بحل جمل�ص االإدارة وت�صكيل جمل�ص اإدارة جديد من ع�صرة 

اأع�صاء، كانت مهمته الرئي�صية هى دفعى لال�صتقالة، وعندما مل يتحقق ذلك اأ�صدر قراراً بنقلى 
اإىل هيئة البرتول كخبري وندبى نائباً لرئي�ص الهيئة للغازات. حدث ذلك فى مار�ص 1990م بعد 
اأن اكتمل هذا امل�صروع الهام ومت ا�صتالمه من املقاول فى م�عده التعاقدى، واأثناء فرتة تنفيذ 
واالت�صاالت.  للكمبي�تر  الداخلية  وال�صبكات  وال�صجاد  املكتب  خاليا  مثل  الداخلية  التجهيزات 
بعد �صتة �صه�ر من نقلى اإىل هيئة البرتول قررت اال�صتقالة وتعاقدت معى �صركة برتول اأب� ظبى 

ال�طنية »اأدن�ك« بعقد ا�صت�صارى خا�ص وباأف�صل �صروط اخلرباء العامليني. 

اأ�شلوب تنفيذ القرار
واأبلغنى برغبته فى  ال�صابقة،  الليلة  البنبى« فى  ات�صل بى رئي�ص هيئة البرتول د. »حمدى 
لقائى مبكتبى �صباح الي�م التاىل. وملا مل تكن هذه زيارة لل�صركة، فاأخربته اأننى �صاأح�صر للقائه 
بالهيئة، اإال اأنه اأجاب باأنه يف�صل اأن يك�ن اللقاء مبكتبى - حيث �صلمنى �ص�رة من قرار النقل - 
وكان ب�صحبته م. »مدحت حتاته« الذى ت�صلم رئا�صة ال�صركة من بعدى. وطلب منى رئي�ص الهيئة 
اأن اأجمع جميع املديرين بال�صركة واأبلغهم باأننى طلبت التنحى من رئا�صة ال�صركة الأ�صباب �صحية 
واأن اأقدم لهم فى االجتماع الرئي�ص اجلديد. مت االجتماع واأعلنتهم بالقرار، ولكننى مل اأقل اأنه 
بناء على طلبى اأو اأننى تركت الأ�صباب �صحية. كان التنفيذ ف�رياً طبقاً للخطة، حتى ال اأمتكن 
من اأخذ اأى م�صتندات، وقام نائب رئي�ص الهيئة لل�صئ�ن االإدارية »فا�صل عثمان« بتغيري جميع 

ك�الني مقر رئا�صة ال�صركة.

لدرا�صة م�صروع  اأكرث من جلنة  بت�صكيل  ال�زير  اأمر  باملعادى  الهيئة  اإىل مبنى  انتقاىل  بعد 
الإحالتى  اتهاماً  ىل  ي�جه  اأن  ي�صتطيع  حتى  فنية،  اأو  مالية  اأخطاء  عن  والبحث  »اإنبى«،  مبنى 
للنيابة العامة، اإال اأن هذه اللجان مل جتد �صيئـــاً معيباً. فكان اأن ا�صتعان ال�زير ببع�ص اأع�صاء 
هيئة الرقابة االإدارية لبحث اإمكانية ت�جية اتهام ىل باإهدار املال العام فى هذا امل�صروع العظيم 
وال�صابق  امل�صرف  العمل  هذا  لت�ص�يه  اإعالمية  ذلك حملة  و�صاحب   - امل�صعى  هذا  ينجح  - ومل 
لع�صره، حمت�اها اأن م�صر بلد فقري ال يج�ز اأن يك�ن به مبان بهذا امل�صت�ى من الفخامة، واأننا 
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�صعب ي�صكن اأغلبه مببانى اإ�صكان مت��صط تن�صع بح�ائطها املجارى!! )بريد القراء - االأهرام(.

اأعلنت الهيئة اأي�صاً عن رغبتها فى تاأجري دور باملبنى الإحدى �صركات البرتول الأن به م�صاحات 
مت�قعاً  من�اً  املبنى  ي�صت�عب  اأن  املخطط  كان  اإذ  حقيقياً.  ذلك  يكن  ومل  احلاجة.  عن  فائ�صة 
اإ�صافيتني ال�صتيعاب  ال�صركة حالياً عمارتني كبريتني  بن�صبة %25 )ت�صتاأجر  العاملني  فى عدد 

ن�صاطها(.

رد فعل العاملني
ف�جئ ال�زيــر بــرد فــعــل قـــ�ى و�صريـــع من العـــامليــن مل يكن يت�قعه، حيث ن�صروا النـــداء 
الـمرفق بجريـــدة االأهـــرام فى عدد 28 مار�ص 1990 م�قعاً من مئات العاملني وم�جهاً لرئي�ص 
له  ال�صركة ال عالقة  رئا�صة  النقل من  اأن قرار  يعلم  الكل  وكان  با�صتمرارى.  ال�زراء يطالب�ن 

مببنى »اإنــــــبى«. 

الدر�س امل�شتفاد
اأن الدع�ة لنه�صة تكن�ل�چـية لي�صت فى �صميم اهتمامات واأول�يات العمل ال�صيا�صى فى م�صر 
ِعى اأن م�صر  - رغم اإدراجها فى اخلطابات ال�صيا�صية للرئي�ص وامل�صئ�لني، واإذا كان هناك من َيدَّ
بلد فقري ال ميلك القدرة على االهتمام بالتنمية التكن�ل�چـية، فيدح�ص هذا الق�ل التجارب 

املعا�صرة لل�صني والهند وبع�ص دول اأمريكا الالتينية ذات الظروف امل�صابهة لنا.

التقنى  العمل  ال�صيا�صى واالإعالمى جمال للرتكيز على هذا  العمل  ال ي�جد فى ميدان 
فيه  يكرث  حا�صراً  نعي�ص  زلنا  وال  والنيابية.  ال�صعبية  املجال�ص  اهتمام  عن  بعيد  وه�   -
خارجية  بق�صايا  ن�صتغل  ط�يلة  ل�صن�ات  ع�صنا  ال�صامت.  الق�مى  العمل  من  بداًل  الكالم 
م�ؤ�ص�صاتنا  بناء  عن  و�صغلتنا  اأول�ياتنا  راأ�ص  على  كانت  التى  االأو�صط،  ال�صرق  ق�صية  مثل 

حلها. فى  ننجح  ومل   -

من جريدة االأهرام عدد 28 مار�س 1990
بتوقيع 350 من العاملني
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تعقيب

النهاية مل تكن  اأن هذه  اأنه يبدو  واأعتذر   - �صعيدة  نهاية  امل�صرية  اأن تك�ن لالأفالم  اعتدنا 
�صعيدة، اإال اأن هذ لي�ص حقيقيــــاً، فقد ا�صتمرت »اإنبى« فى م�صريتهــــا حتى اليـــ�م ومنت، وهى عمل 
وطنى رائد وفريد ميكن اأن يك�ن مثاًل يحتذى به، واأن يتكرر ل�صالح النه��ص مب�صر تكن�ل�چـياً 

وعب�ر الفج�ة وحل م�صاكلنا االجتماعية واالقت�صادية. 

كما اأن اهلل عز وجل اأكرمنى واخت�صنى بكثري من النعم فى اآفاق اأخرى داخل وخارج م�صر، 
لي�ص اأقلها حب النخبة من اأبناء م�صر الذين خا�ص�ا معنا بنجاح معارك التحدى التكن�ل�چـى 

والهند�صى والتى اأجنبت �صروحاً م�صرية عديدة.

ا�صتمتع�ا بحالوة الن�صال فلهم اأن يعتزوا ويفخروا بعطائهم.

هم فخر لنا ومل�صر.
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م�سروع مبنى �إنـــــبى فى �سطور
بيانات �مل�سروع

املبنى: �صركة اإنبى - ال�صركة الهند�صية لل�صناعات البرتولية والكيماوية.
املوقع : مدينة ن�صر - القاهرة - جمهورية م�صر العربية.

املالك : �صركة اإنبى - د. م�صطفى الرفاعى 
) رئي�س جمل�س الإدارة والع�صو املنتدب(.

مكتب الت�صميم الهند�صى : �صركة بريكنز اآند ويل العاملية – �صيكاغو – الوليات املتحدة 
Voy Madesky AIA : امل�صمم الرئي�صى

امل�صرف على التنفيذ : Akel Ismail Kahera واأع�صاء �صركة اإنبى.
املقاول : �صركة ح�صن درة – كو�صتني العاملية – اململكة املتحدة .

مقاول الأعمال الكهروميكانيكية : وال�س اأكونر – تك�صا�س- الوليات املتحدة الأمريكية.
م�صاحة املبنى الإجمالية: 22.000 مرت مربع.

تاريخ اإجناز امل�صروع: يناير 1990.

امل�صروعات  واإدارة  واإن�صاء  هند�صة  تكنولوچيا  جمال  فى  ن�صاطها  »اإنبى«  �صركة  بداأت  عندما 
املكاتب  توزيع  مت  التى  ال�صكنية  املبانى  بع�س  خالل  من  1978م  عام   والكيميائية  البرتولية 
اأن يتم التفكري فى  والإدارات املختلفة فيها، ومع منو وتطور اأعمال ال�صركة كان من الطبيعى 
جتميع كافة اإدارات ال�صركة فى مبنى واحد، لتتمكن ال�صركة من الرتقاء مب�صتوى الأداء، ليواكب 
م�صتويات ال�صركات العاملية، التى كانت حتتكر امل�صروعات البرتولية والكيمائية وكافة امل�صروعات 

التى حتمل �صبغة تكنولوچية قبل اأن تظهر �صركة »اإنبى« للوجود. 

ومت اتخاذ قرار اإن�صاء مقر دائم لل�صركة، يكون داراً للتكنولوچـيا وعالمة ح�صارية تعك�س ما 
و�صلت اإليه ال�صركة من م�صتوى عاملى وتكنولوچـى، ويعطيها القدر الكافى من الهيبة والحرتام 

مبنى �سركة �إنــبى
)ق�سة كفاح وحتٍد �كتملت ف�سولها كما مت �لتخطيط لها (

بقلم �ملهند�س/ ماهر كامل
)مدير �إد�رة �لهند�سة �ملدنية(

حاليًا �لع�سو �ملنتدب: �سركة �إمياك مر�سى علم

لدى كافة عمالء ال�صركة، حمليني كانوا اأو خارجيني . وفى نف�س الوقت يحقق الهدف الرئي�صى 
وهو الرتقاء مب�صتوى الأداء عن طريق توفري املناخ املالئم للعمل. 

ومن هنا بداأت الرحلة لتحقيق احللم الذى يراود كافة العاملني بال�صركة بدءاً من رئا�صتها 
وحتى اأ�صغر موظف فيها، وكان لبد من توفري الأر�س فى املوقع املنا�صب وعمل ت�صميم متفرد 

ومتميز واإن�صاء املبنى طبقاً لهذا الت�صميم باأعلى جودة وفى وقت منا�صب وباأقل تكلفة. 
ومت عقد العديد من اللقاءات واحلوارات الت�صاورية بني قيادة ال�صركة واملخت�صني فى هذا املجال 
لو�صع اخلطط التى متكن ال�صركة من حتقيق الهدف حيث مت و�صع اخلطوات التنفيذية على 

النحو التاىل: 
ـــ حتديد متطلبات املبنى وو�صع الربنامج اخلا�س به. 

ـــ اختيار الأر�س املنا�صبة لإقامة املبنى عليها. 
ـــ اإعداد الت�صميم الذى يحقق الفكر الذى ت�صبو اليه ال�صركة.

ـــ اختيار املقاول القادر على تنفيذ املبنى.
كِّن من مراقبة وتاأكيد اجلودة ومتابعة الربنامج الزمنى  َ ـــ تنفيذ املبنى مع اتباع الأ�صاليب التى متمُ

ومراقبة التكاليف. 

وفى كل خطوة من تلك اخلطوات كان هناك الكثري من التحديات، حيث ان الإخفاق فى اأى 
خطوة من تلك اخلطوات من �صاأنه اأن ينعك�س �صلباً على حتقيق الهدف بامل�صتوى املن�صود. ومن 

هنا كان لبد من اإر�صاء املبداأ الأ�صا�صى وهو »ل جمال للخطاأ«. 
وبالتاىل كان لبد من و�صع املعايري وال�صمانات الكافية التى توؤدى اإىل حتقيق كل خطوة من 

اخلطوات على اأكمل وجه. 

�لربنامج �لـخا�س
توىل قيادة املهمة الأ�صتاذ الدكتور «يو�صف �صفيق« اأ�صتاذ ورئي�س ق�صم العمارة بكلية الهند�صة 
بجامعة القاهرة، ومبعاونة املهند�صني املعماريني ب�صركة »اإنبى«،  حتديد متطلبات املبنى وو�صع 
الربنامج اخلا�س به حيث قام بعقد اجتماعات عديدة وجل�صات اإ�صتماع مع اإدارات ال�صركة املختلفة 
للتعرف على طبيعة عمل كل منها وعالقتها بالإدارات الأخرى واأ�صلوب تداول ونقل املعلومات 
اأ�صلوب ومتطلبات تنفيذ العمل، من  والتن�صيق والتوا�صل بني الإدارات الذى يحدد فى النهاية 
للو�صول  امل�صتقبلية  للتو�صعات  الالزمة  واملتطلبات  العمل  واأدوات  وو�صائل  العاملني  عدد  حيث 
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اإىل النتيجة النهائية، والتى يتم ترجمتها اإىل م�صاحات وعالقات حمددة بني الإدارات املختلفة 
لن�صل فى النهاية اإىل برنامج حمدد مطلوب حتقيقه عن طريق الت�صميم للمبنى، وقد ا�صتغرق 
العمل فى اإعداد هذا الربنامج حواىل �صتة اأ�صهر، كانت خاللها تتم مراجعات ومتابعات من رئي�س 
ال�صركة للتحقق من اأن كافة العنا�صر واملتطلبات والعالقات قد مت اأخذها فى العتبار، والتاأكد 
اأي�صاً من عدم وجود اأى اإحتمال ملفاجاآت غري ماأخوذة فى العتبار اأثناء ت�صميم املبنى ليتمكن 

امل�صممون من اأداء العمل والإبداع فيه دون اأى معوقات. 

�ختيار �لأر�س
الأر�س  م�صاحة  حتديد  وبالتاىل  باملبنى،  اخلا�س  الربنامج  اإعداد  تام  بنجاح  مت  اأن  وبعد 
املطلوبة لتحقيق متطلبات الربنامج ل تقل م�صاحتها عن ثمانية اآلف مرت مربع، بداأت مرحلة 
البحث عن الأر�س املنا�صبة لإقامة املبنى عليها، بحيث تكون فى منطقة قريبة من معظم عمالء 
مت  وقد  منا�صباً،  �صعرها  يكون  الوقت  نف�س  وفى  املرورى  الإزدحام  مناطق  عن  وبعيدة  ال�صركة 
هذه  مثل  لديها  تتوافر  اأن  ميكن  التى  باجلهات  لالت�صال  املجال  هذا  فى  �صخم  جمهود  بذل 
امل�صاحة من الأر�س، وفى املناطق التى مت اختيارها وحتديدها بدقة، لتالئم متطلبات ال�صركة 
منها،  الأن�صب  لختيار  وتقييمها  ا�صتعرا�صها  مت  عديدة  بدائل  على  احل�صول  من  متكننا  حتى 
واأخرياً جنحت ال�صركة فى احل�صول على اأر�س م�صاحتها ع�صرة اآلف مرت مربع فى اأر�س معهد 
بحوث البرتول مبدينة ن�صر تقع على تقاطع �صارعني رئي�صيني عر�س كل منهما خم�صون مرتاً 
وقد كان لالأ�صتاذ د. »اإبراهيم بدران« رئي�س اأكادميية البحث العلمى الف�صل فى تخ�صي�س الأر�س 
تقديراً منه لدور »اإنبى« ور�صالتها فى التنمية التكنولوچية القومية، وبذلك تكللت هذه اخلطوة 

بنجاٍح تاٍم واأ�صبح املو�صوع جاهزاً للم�صممني ليبدعوا فى ت�صميم املبنى.

�لت�سميم 
جاءت اخلطوة التالية وهى ت�صميم املبنى، وملا كانت ال�صركة تريد له اأن يكون م�صروعاً رائداً 
�صابقاً للفكر املعمارى ال�صائد فى ذلك الوقت، مت طرح ت�صميم املبنى فى م�صابقة معمارية عاملية بني 
كربى املكاتب الإ�صت�صارية املتخ�ص�صة فى املبانى الإدارية حيث اأو�صحت ال�صركة فى هذه امل�صابقة 
اأن الهدف فيها هو احل�صول على ت�صميم متفرد، ويختلف عن ت�صميمات املبانى التى يتم نقلها 
كن�صخ متكررة من املبانى املنت�صرة فى اأوروبـا والوليات املتحدة الأمريكية، ينبع من روح احل�صارة 

امل�صرية ويعك�س الطبيعة التكنولوچـية املتطورة ملجال عمل ال�صركة، وكذلك يحقق ال�صتخدام 
الأمثل للم�صاحات بكفاءة عالية، وقد مت اإي�صاح هذه املحددات باإ�صهاب وو�صوح فى �صروط امل�صابقة. 
ومت ت�صكيل جلنة حتكيم للم�صابقة على اأعلى م�صتوى، ت�صم خربات من قيادات ال�صركة واأ�صاتذة 
الق�صم  رئي�س  طريق  عن  الأجنبية  باخلربة  ال�صتعانة  مت  وكذلك  الهند�صة،  بكليات  العمارة 
املعمارى ب�صركة »بكتل« الأمريكية وقامت هذه اللجنة بتحديد معايري دقيقة و�صارمة للتقييم 
ترتكز على اأ�ص�س علمية لختيار اأف�صل ت�صميم للمبنى حيث جاءت النتائج اإىل فوز »مكتب رالف 
راب�صون« من ميني�صوتا بالوليات املتحدة الأمريكية، اإل اأن الفوز كان م�صروطاً بتطوير الواجهات 
لتعك�س الطبيعة التكنولوچية لن�صاط عمل ال�صركة وتتوافق مع روح احل�صارة امل�صرية على مر 

الع�صور. 

قدم املت�صابق الفائز العديد من بدائل الت�صميم و�صلت اإىل اأكرث من ثالثني بدياًل للواجهات، 
اإل اأن اللجنة راأت اأنه قد ا�صتنفذ كل ما لديه من موهبة وخربة واأفكار للو�صول اإىل ال�صورة التى 
للمعمارى  املكانى  البعد  الرئي�صية  الف�صل  اأ�صباب  من  وكان  جدوى.  دون  ال�صركة  اإدارة  ترغبها 
عن  ف�صاًل  الالزم،  اليومى  والحتكاك  احلوار  غيبة  وبالتاىل  امل�صروع  تنفيذ  مكان  عن  العاملى 

الفتقار اإىل التفاعل مع البيئة امل�صرية وثرائها الرتاثى والفكرى. 

والفورى  اجلرئ  القرار  اإتخاذ  ال�صركة  اإدارة  قررت  الوقت  من  مزيد  ي�صيع  ل  وحتى  وهنا 
باختيار �صركة »بركنز اآند ويل« العاملية ب�صيكاغو املتخ�ص�صة فى ت�صميم املبانى الإدارية، وتر�صيح 
فى  معمارى  مائة  اأ�صهر  اأحد  وهو  ال�صركة،  رئي�س  ونائب  الرئي�صى  املعمارى  مادي�صكى«  »فوى 

مدر�صة �صيكاغو لعمارة املبانى الإدارية.

الأمريكية مثل  املتحدة  بالوليات  اأعمال فذة ومرموقة  وله  العمارة،  فى  كان فوى موهوباً 
برج »اأموكو« ب�صيكاجو، كما اأنه �صبق له ت�صميم مبانى �صركة »جابكو« و»هيئة البرتول امل�صرية« 

باملعادى، مما اأتاح له اخلربة الكافية فى �صناعة البناء والت�صييد فى م�صر. 

وقد �صاعد على نبوغه ثراء ثقافته التى جمعت بني الن�صاأة الأوروبية واملمار�صة والنطالق 
وكان  مبكر.  �صن  فى  اإليها  هاجر  التى  الأمريكية،  املتحدة  بالوليات  وفذة  غنية  اأعمال  فى 
التاريخية  ح�صارتها  مع  ليتعاي�س  م�صر،  اإىل  مادي�صكى«  »فوى  ينتقل  اأن  الرت�صيح  هذا  �صرط 
املبنى.  بت�صميم  قيامه  اأثناء  بها  التاريخ  فجر  منذ  املعمارية  الفنون  تطور  ويعاي�س  العريقة 

ال�صبب  ولهذا  املبنى،  لهذا  املطلوبة  ال�صخ�صية  مع  تتفق  ل  الأوىل  كانت حلوله وحماولته 
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اإىل النتيجة النهائية، والتى يتم ترجمتها اإىل م�صاحات وعالقات حمددة بني الإدارات املختلفة 
لن�صل فى النهاية اإىل برنامج حمدد مطلوب حتقيقه عن طريق الت�صميم للمبنى، وقد ا�صتغرق 
العمل فى اإعداد هذا الربنامج حواىل �صتة اأ�صهر، كانت خاللها تتم مراجعات ومتابعات من رئي�س 
ال�صركة للتحقق من اأن كافة العنا�صر واملتطلبات والعالقات قد مت اأخذها فى العتبار، والتاأكد 
اأي�صاً من عدم وجود اأى اإحتمال ملفاجاآت غري ماأخوذة فى العتبار اأثناء ت�صميم املبنى ليتمكن 

امل�صممون من اأداء العمل والإبداع فيه دون اأى معوقات. 

�ختيار �لأر�س
الأر�س  م�صاحة  حتديد  وبالتاىل  باملبنى،  اخلا�س  الربنامج  اإعداد  تام  بنجاح  مت  اأن  وبعد 
املطلوبة لتحقيق متطلبات الربنامج ل تقل م�صاحتها عن ثمانية اآلف مرت مربع، بداأت مرحلة 
البحث عن الأر�س املنا�صبة لإقامة املبنى عليها، بحيث تكون فى منطقة قريبة من معظم عمالء 
مت  وقد  منا�صباً،  �صعرها  يكون  الوقت  نف�س  وفى  املرورى  الإزدحام  مناطق  عن  وبعيدة  ال�صركة 
هذه  مثل  لديها  تتوافر  اأن  ميكن  التى  باجلهات  لالت�صال  املجال  هذا  فى  �صخم  جمهود  بذل 
امل�صاحة من الأر�س، وفى املناطق التى مت اختيارها وحتديدها بدقة، لتالئم متطلبات ال�صركة 
منها،  الأن�صب  لختيار  وتقييمها  ا�صتعرا�صها  مت  عديدة  بدائل  على  احل�صول  من  متكننا  حتى 
واأخرياً جنحت ال�صركة فى احل�صول على اأر�س م�صاحتها ع�صرة اآلف مرت مربع فى اأر�س معهد 
بحوث البرتول مبدينة ن�صر تقع على تقاطع �صارعني رئي�صيني عر�س كل منهما خم�صون مرتاً 
وقد كان لالأ�صتاذ د. »اإبراهيم بدران« رئي�س اأكادميية البحث العلمى الف�صل فى تخ�صي�س الأر�س 
تقديراً منه لدور »اإنبى« ور�صالتها فى التنمية التكنولوچية القومية، وبذلك تكللت هذه اخلطوة 

بنجاٍح تاٍم واأ�صبح املو�صوع جاهزاً للم�صممني ليبدعوا فى ت�صميم املبنى.

�لت�سميم 
جاءت اخلطوة التالية وهى ت�صميم املبنى، وملا كانت ال�صركة تريد له اأن يكون م�صروعاً رائداً 
�صابقاً للفكر املعمارى ال�صائد فى ذلك الوقت، مت طرح ت�صميم املبنى فى م�صابقة معمارية عاملية بني 
كربى املكاتب الإ�صت�صارية املتخ�ص�صة فى املبانى الإدارية حيث اأو�صحت ال�صركة فى هذه امل�صابقة 
اأن الهدف فيها هو احل�صول على ت�صميم متفرد، ويختلف عن ت�صميمات املبانى التى يتم نقلها 
كن�صخ متكررة من املبانى املنت�صرة فى اأوروبـا والوليات املتحدة الأمريكية، ينبع من روح احل�صارة 

امل�صرية ويعك�س الطبيعة التكنولوچـية املتطورة ملجال عمل ال�صركة، وكذلك يحقق ال�صتخدام 
الأمثل للم�صاحات بكفاءة عالية، وقد مت اإي�صاح هذه املحددات باإ�صهاب وو�صوح فى �صروط امل�صابقة. 
ومت ت�صكيل جلنة حتكيم للم�صابقة على اأعلى م�صتوى، ت�صم خربات من قيادات ال�صركة واأ�صاتذة 
الق�صم  رئي�س  طريق  عن  الأجنبية  باخلربة  ال�صتعانة  مت  وكذلك  الهند�صة،  بكليات  العمارة 
املعمارى ب�صركة »بكتل« الأمريكية وقامت هذه اللجنة بتحديد معايري دقيقة و�صارمة للتقييم 
ترتكز على اأ�ص�س علمية لختيار اأف�صل ت�صميم للمبنى حيث جاءت النتائج اإىل فوز »مكتب رالف 
راب�صون« من ميني�صوتا بالوليات املتحدة الأمريكية، اإل اأن الفوز كان م�صروطاً بتطوير الواجهات 
لتعك�س الطبيعة التكنولوچية لن�صاط عمل ال�صركة وتتوافق مع روح احل�صارة امل�صرية على مر 

الع�صور. 

قدم املت�صابق الفائز العديد من بدائل الت�صميم و�صلت اإىل اأكرث من ثالثني بدياًل للواجهات، 
اإل اأن اللجنة راأت اأنه قد ا�صتنفذ كل ما لديه من موهبة وخربة واأفكار للو�صول اإىل ال�صورة التى 
للمعمارى  املكانى  البعد  الرئي�صية  الف�صل  اأ�صباب  من  وكان  جدوى.  دون  ال�صركة  اإدارة  ترغبها 
عن  ف�صاًل  الالزم،  اليومى  والحتكاك  احلوار  غيبة  وبالتاىل  امل�صروع  تنفيذ  مكان  عن  العاملى 

الفتقار اإىل التفاعل مع البيئة امل�صرية وثرائها الرتاثى والفكرى. 

والفورى  اجلرئ  القرار  اإتخاذ  ال�صركة  اإدارة  قررت  الوقت  من  مزيد  ي�صيع  ل  وحتى  وهنا 
باختيار �صركة »بركنز اآند ويل« العاملية ب�صيكاغو املتخ�ص�صة فى ت�صميم املبانى الإدارية، وتر�صيح 
فى  معمارى  مائة  اأ�صهر  اأحد  وهو  ال�صركة،  رئي�س  ونائب  الرئي�صى  املعمارى  مادي�صكى«  »فوى 

مدر�صة �صيكاغو لعمارة املبانى الإدارية.

الأمريكية مثل  املتحدة  بالوليات  اأعمال فذة ومرموقة  وله  العمارة،  فى  كان فوى موهوباً 
برج »اأموكو« ب�صيكاجو، كما اأنه �صبق له ت�صميم مبانى �صركة »جابكو« و»هيئة البرتول امل�صرية« 

باملعادى، مما اأتاح له اخلربة الكافية فى �صناعة البناء والت�صييد فى م�صر. 

وقد �صاعد على نبوغه ثراء ثقافته التى جمعت بني الن�صاأة الأوروبية واملمار�صة والنطالق 
وكان  مبكر.  �صن  فى  اإليها  هاجر  التى  الأمريكية،  املتحدة  بالوليات  وفذة  غنية  اأعمال  فى 
التاريخية  ح�صارتها  مع  ليتعاي�س  م�صر،  اإىل  مادي�صكى«  »فوى  ينتقل  اأن  الرت�صيح  هذا  �صرط 
املبنى.  بت�صميم  قيامه  اأثناء  بها  التاريخ  فجر  منذ  املعمارية  الفنون  تطور  ويعاي�س  العريقة 

ال�صبب  ولهذا  املبنى،  لهذا  املطلوبة  ال�صخ�صية  مع  تتفق  ل  الأوىل  كانت حلوله وحماولته 
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عجز فى البداية عن اخلروج بالت�صور املعمارى الذى ير�صينا، حتى اأنه اتخذ عدة مرات قراراً 
مبوا�صلة  اإقناعه  مت  اأنه  اإل  املهمة،  هذه  عن  والتخلى  الأمريكية  املتحدة  الوليات  اإىل  بالعودة 
العمل وا�صتيعاب العمارة امل�صرية وح�صارتها، فقرر خو�س غمار هذا التحدى اإىل اأن حقق فى 
النهاية الغاية املطلوبة، وقد ا�صتغرق ذلك منه �صبعة �صهور فى م�صر بدًل من ثالثة �صهور كان 
اأن ينجز عمله فيها، وقد حتقق هذا ب�صبب ال�صرط الذى و�صعناه فى البداية وهو اأن  خمططاً 

يتم العمل فى م�صر واأن يعاونة فريق عمل م�صرى يتعلم منه وير�صده فى ذات الوقت. 

وعندما حتقق الت�صميم احلاىل كان »مادي�صكى« اأ�صعد النا�س بنجاحه فى حتقيق هذا العمل 
الفريد الذى مل ي�صبق له اأن اأتى مبثله وكان فخوراً به حتى اأنه - وفى اإحدى زياراته للقاهرة بعد 

اإن�صاء املبنى - �صوهد يطري فى الهواء فرحاً بهذا العمل الرائع وهو يتفقده. 

ولقد جاء ت�صميم مبنى �صركة »اإنبى« ليكون منحًى حديثاً للعمارة الإقليمية فبالرغم من 
ا�صت�صعارنا للجذور التاريخية والثقافية فى جنبات املبنى، اإل اأنه جتاوز هذا احلد ليخطو نحو 

احلداثة �صواء فى املواد امل�صتخدمة فى البناء اأو طرق التنفيذ. 

كروكى امل�صاقط الأفقية لالأدوار194

معاينة النموذج النهائى للمبنى
فوى مادي�صكى وم�صطفى الرفاعى وماهر كامل
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عجز فى البداية عن اخلروج بالت�صور املعمارى الذى ير�صينا، حتى اأنه اتخذ عدة مرات قراراً 
مبوا�صلة  اإقناعه  مت  اأنه  اإل  املهمة،  هذه  عن  والتخلى  الأمريكية  املتحدة  الوليات  اإىل  بالعودة 
العمل وا�صتيعاب العمارة امل�صرية وح�صارتها، فقرر خو�س غمار هذا التحدى اإىل اأن حقق فى 
النهاية الغاية املطلوبة، وقد ا�صتغرق ذلك منه �صبعة �صهور فى م�صر بدًل من ثالثة �صهور كان 
اأن ينجز عمله فيها، وقد حتقق هذا ب�صبب ال�صرط الذى و�صعناه فى البداية وهو اأن  خمططاً 

يتم العمل فى م�صر واأن يعاونة فريق عمل م�صرى يتعلم منه وير�صده فى ذات الوقت. 

وعندما حتقق الت�صميم احلاىل كان »مادي�صكى« اأ�صعد النا�س بنجاحه فى حتقيق هذا العمل 
الفريد الذى مل ي�صبق له اأن اأتى مبثله وكان فخوراً به حتى اأنه - وفى اإحدى زياراته للقاهرة بعد 

اإن�صاء املبنى - �صوهد يطري فى الهواء فرحاً بهذا العمل الرائع وهو يتفقده. 

ولقد جاء ت�صميم مبنى �صركة »اإنبى« ليكون منحًى حديثاً للعمارة الإقليمية فبالرغم من 
ا�صت�صعارنا للجذور التاريخية والثقافية فى جنبات املبنى، اإل اأنه جتاوز هذا احلد ليخطو نحو 

احلداثة �صواء فى املواد امل�صتخدمة فى البناء اأو طرق التنفيذ. 

كروكى امل�صاقط الأفقية لالأدوار194
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البدء فى  املحددة منذ  ال�صرتاتيـچـية  الأف�صل منهم وقد كانت  »كو�صتني« واختيار  �صركة  قبل 
امل�صروع،  ملوازنة  الزمنى، ول جتاوز  للربنامج  تهاون فى اجلودة، ول جتاوز  اأنه ل  التنفيذ هى 
ال�صئون  تاأكيد اخلرباء، ومنهم مدير  رغم  املبنى فى 21 �صهراً  اأن يتم ت�صييد  الإتفاق على  ومت 

الهند�صية ب�صركة »بكتل«، با�صتحالة اإن�صاء مثل هذا املبنى فى اأقل من 24 �صهرا. 

ومن اأجل حتقيق هذه ال�صرتاتيجية مت اإختيار وتوظيف اأهل اخلربة من الوليات املتحدة 
الأمريكية ل�صتكمال ما هو مطلوب لفريق عمل املالك امل�صرف على امل�صروع والذى و�صل عدد 

اأفراده اإىل ثمانية ع�صر فرداً. 

كان  فقد   ، التقليدية  امل�صروعات  تنفيذ  بها  يتم  التى  بال�صهولة  التنفيذ  جمريات  تكن  ومل 
لتعظيم حجم املواد واملنتجات املحلية مع الت�صميم على الو�صول بها اإىل مظهر ح�صارى، وجوده 
امل�صرية،  ال�صناعة  وحتديث  لتطوير  مبكراً  وتطبيقاً  اإيجابياً  انعكا�صاً  العاملية  املنتجات  تواكب 
وعمل  الدقة،  متناهية  بالتفا�صيل  والت�صميم  التو�صيف  عمليات  فى  �صاقاً  جمهوداً  وا�صتلزم 

الختبارات املعملية التى مل تتم من قبل فى �صوق البناء فى م�صر. 

تنتجها  التى  املنتجات  ذات  اإنتاج  ا�صتطعنا  واملوكيت  والأثاث  الأخ�صاب  ت�صنيع  جمال  ففى 
امل�صانع الأمريكية فى م�صانعنا امل�صرية، وت�صمن ذلك دعوة بع�س امل�صرفني على �صناعة وحدات 
خاليا العمل »Work Stations« بكارولينا ال�صمالية لتعليم ال�صناع فى م�صر تكنولوچيا ت�صنيع 
ال�صناعية  الألياف  اأ�صهر منتجى  املنتج اجلديد علينا، كذلك ت�صاورنا مع �صركة »ديبونت«  هذا 
املوكيت،  لل�صجاد  ال�صركة  تنتجها  التى  املوا�صفات  اأف�صل  لتحديد  الأمريكية  املتحدة  بالوليات 
الذى يتحمل اخلدمة ال�صاقة ومت اإنتاجها مبعرفتها ليتم ن�صجها مب�صانع )الن�صاجون ال�صرقيون( 

طبقاً للت�صميمات التى اأعدت خ�صي�صا لها، وجاء كل هذا بنتائج باهرة وبتكلفة متميزة. 

اأعمال  على  امل�صرية  العمالة  وتدريب  لالإ�صراف،  الأجانب  اخلرباء  ا�صتخدام  مت  كذلك 
الأر�صيات الرتاتزو والقواطيع والأ�صقف اجلب�صية والرتكيب امليكانيكى للرخام واجلرانيت، ومن 
الظواهر الالفتة للنظر فى اإجناز هذا امل�صروع تعدد اجلن�صيات امل�صاهمة فى اإجنازه بني م�صرى 
واأمريكى واإجنليزى واأملانى وفرن�صى وبرتغاىل الذى من �صاأنه اإثراء العملية نظراً لتعدد وتنوع 
خربات واجتاهات تكنولوچـيا البناء، والتى مت تبادلها بني خمتلف اجلن�صيات، اإ�صافة اإىل ذلك مت 
اإ�صتخدام احلوائط الزجاجية فى اجلدار اخلارجى للمبنى مبوا�صفات مل تطبق فى م�صر من 
قبل، و�صعتها �صركة »كاونيري« الأمريكية، وهى من اأ�صهر ال�صركات العاملية فى هذا املجال، حيث 

كان التحدى الأكرب بعد اكتمال ت�صميم املبنى هو اختيار املقاول الذى يقوم بتنفيذه، حيث مت 
طرح العطاء فى مناق�صة حمدودة بني ال�صركات املتخ�ص�صة فى مثل هذه النوعية من الأعمال 
لنتمكن من احل�صول على اأقل �صعر لبنائه، وفى نف�س الوقت التحقق من اإمكانية تنفيذ املبنى 

فى املوعد الزمنى املحدد له وباأعلى جودة وفى حدود امليزانية املحددة له. 

مت  والتى  امل�صابهة  امل�صروعات  كافة  اأن  الوقت  ذلك  فى  تواجهنا  كانت  التى  الكربى  امل�صكلة 
اإقامتها فى م�صر فى تلك الآونة كانت تعانى من م�صكلتني اأ�صا�صيتني هما التاأخري فى اجلدول 
الزمنى للم�صروع وجتاوز املوازنة املحددة له، حيث كان هذا اأمراً �صائعاً فى كافة م�صروعات البناء 

والت�صييد فى تلك احلقبة. 

وقد اأيد ذلك اأراء كافة اخلرباء الذين مت ا�صت�صارتهم فى هذا ال�صاأن وكذلك مراجعتنا للعديد 
اإىل  اأ�صف  من امل�صروعات التى مت تنفيذها فى فرتة الع�صر �صنوات ال�صابقة لإن�صاء هذا املبنى. 
من  والإن�صاء  البناء  مواد  كافة  اإ�صترياد  حظر  توقيت  نف�س  واكب  املبنى  اإن�صاء  توقيت  اأن  ذلك 
وفى  املطلوبة،  باجلودة  العمل  لإجناز  املهمة  ت�صعب  اإ�صافية  عقبة  اأ�صاف  الذى  الأمر  اخلارج، 

الوقت املحدد له وباأقل تكلفة ممكنة. 

جوانب  وحتديد  الفنية  واإمكانياتهم  واملقاولني  العرو�س  لتقييم  م�صتفي�صة  درا�صات  وبعد 
القوة وال�صعف لكل منهم وقع الختيار على »ال�صركة الهند�صية لالإن�صاء والتعمري« حيث كان 
مع  املقدمة،  الأ�صعار  اأقل  كان  الوقت  نف�س  وفى  للم�صروع،  املحددة  املوازنة  حدود  فى  �صعرها 

امل�صروع  اإدارة  جهاز  تدعيم  �صرورة 
التى  الأجنبية  باخلربة  للمقاول 
عنده  ال�صعف  نقاط  بع�س  تغطى 
مت  وقد  العاملية،  »كو�صتني«  �صركة  من 
�صركة  من  امل�صروع  اإدارة  طاقم  اختيار 
«كو�صتني« بعناية فائقة، حتى اأن رئي�س 
فى  لندن،  فى  توقف  »اإنبى«  �صركة 
املتحدة  بالوليات  عمل  ملهمة  طريقه 
�صخ�صية  مقابالت  لعمل  الأمريكية، 
من  املر�صحني  الإدارة  طاقم  اأفراد  مع 
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البدء فى  املحددة منذ  ال�صرتاتيـچـية  الأف�صل منهم وقد كانت  »كو�صتني« واختيار  �صركة  قبل 
امل�صروع،  ملوازنة  الزمنى، ول جتاوز  للربنامج  تهاون فى اجلودة، ول جتاوز  اأنه ل  التنفيذ هى 
ال�صئون  تاأكيد اخلرباء، ومنهم مدير  رغم  املبنى فى 21 �صهراً  اأن يتم ت�صييد  الإتفاق على  ومت 

الهند�صية ب�صركة »بكتل«، با�صتحالة اإن�صاء مثل هذا املبنى فى اأقل من 24 �صهرا. 

ومن اأجل حتقيق هذه ال�صرتاتيجية مت اإختيار وتوظيف اأهل اخلربة من الوليات املتحدة 
الأمريكية ل�صتكمال ما هو مطلوب لفريق عمل املالك امل�صرف على امل�صروع والذى و�صل عدد 

اأفراده اإىل ثمانية ع�صر فرداً. 

كان  فقد   ، التقليدية  امل�صروعات  تنفيذ  بها  يتم  التى  بال�صهولة  التنفيذ  جمريات  تكن  ومل 
لتعظيم حجم املواد واملنتجات املحلية مع الت�صميم على الو�صول بها اإىل مظهر ح�صارى، وجوده 
امل�صرية،  ال�صناعة  وحتديث  لتطوير  مبكراً  وتطبيقاً  اإيجابياً  انعكا�صاً  العاملية  املنتجات  تواكب 
وعمل  الدقة،  متناهية  بالتفا�صيل  والت�صميم  التو�صيف  عمليات  فى  �صاقاً  جمهوداً  وا�صتلزم 

الختبارات املعملية التى مل تتم من قبل فى �صوق البناء فى م�صر. 

تنتجها  التى  املنتجات  ذات  اإنتاج  ا�صتطعنا  واملوكيت  والأثاث  الأخ�صاب  ت�صنيع  جمال  ففى 
امل�صانع الأمريكية فى م�صانعنا امل�صرية، وت�صمن ذلك دعوة بع�س امل�صرفني على �صناعة وحدات 
خاليا العمل »Work Stations« بكارولينا ال�صمالية لتعليم ال�صناع فى م�صر تكنولوچيا ت�صنيع 
ال�صناعية  الألياف  اأ�صهر منتجى  املنتج اجلديد علينا، كذلك ت�صاورنا مع �صركة »ديبونت«  هذا 
املوكيت،  لل�صجاد  ال�صركة  تنتجها  التى  املوا�صفات  اأف�صل  لتحديد  الأمريكية  املتحدة  بالوليات 
الذى يتحمل اخلدمة ال�صاقة ومت اإنتاجها مبعرفتها ليتم ن�صجها مب�صانع )الن�صاجون ال�صرقيون( 

طبقاً للت�صميمات التى اأعدت خ�صي�صا لها، وجاء كل هذا بنتائج باهرة وبتكلفة متميزة. 

اأعمال  على  امل�صرية  العمالة  وتدريب  لالإ�صراف،  الأجانب  اخلرباء  ا�صتخدام  مت  كذلك 
الأر�صيات الرتاتزو والقواطيع والأ�صقف اجلب�صية والرتكيب امليكانيكى للرخام واجلرانيت، ومن 
الظواهر الالفتة للنظر فى اإجناز هذا امل�صروع تعدد اجلن�صيات امل�صاهمة فى اإجنازه بني م�صرى 
واأمريكى واإجنليزى واأملانى وفرن�صى وبرتغاىل الذى من �صاأنه اإثراء العملية نظراً لتعدد وتنوع 
خربات واجتاهات تكنولوچـيا البناء، والتى مت تبادلها بني خمتلف اجلن�صيات، اإ�صافة اإىل ذلك مت 
اإ�صتخدام احلوائط الزجاجية فى اجلدار اخلارجى للمبنى مبوا�صفات مل تطبق فى م�صر من 
قبل، و�صعتها �صركة »كاونيري« الأمريكية، وهى من اأ�صهر ال�صركات العاملية فى هذا املجال، حيث 

كان التحدى الأكرب بعد اكتمال ت�صميم املبنى هو اختيار املقاول الذى يقوم بتنفيذه، حيث مت 
طرح العطاء فى مناق�صة حمدودة بني ال�صركات املتخ�ص�صة فى مثل هذه النوعية من الأعمال 
لنتمكن من احل�صول على اأقل �صعر لبنائه، وفى نف�س الوقت التحقق من اإمكانية تنفيذ املبنى 

فى املوعد الزمنى املحدد له وباأعلى جودة وفى حدود امليزانية املحددة له. 

مت  والتى  امل�صابهة  امل�صروعات  كافة  اأن  الوقت  ذلك  فى  تواجهنا  كانت  التى  الكربى  امل�صكلة 
اإقامتها فى م�صر فى تلك الآونة كانت تعانى من م�صكلتني اأ�صا�صيتني هما التاأخري فى اجلدول 
الزمنى للم�صروع وجتاوز املوازنة املحددة له، حيث كان هذا اأمراً �صائعاً فى كافة م�صروعات البناء 

والت�صييد فى تلك احلقبة. 

وقد اأيد ذلك اأراء كافة اخلرباء الذين مت ا�صت�صارتهم فى هذا ال�صاأن وكذلك مراجعتنا للعديد 
اإىل  اأ�صف  من امل�صروعات التى مت تنفيذها فى فرتة الع�صر �صنوات ال�صابقة لإن�صاء هذا املبنى. 
من  والإن�صاء  البناء  مواد  كافة  اإ�صترياد  حظر  توقيت  نف�س  واكب  املبنى  اإن�صاء  توقيت  اأن  ذلك 
وفى  املطلوبة،  باجلودة  العمل  لإجناز  املهمة  ت�صعب  اإ�صافية  عقبة  اأ�صاف  الذى  الأمر  اخلارج، 

الوقت املحدد له وباأقل تكلفة ممكنة. 

جوانب  وحتديد  الفنية  واإمكانياتهم  واملقاولني  العرو�س  لتقييم  م�صتفي�صة  درا�صات  وبعد 
القوة وال�صعف لكل منهم وقع الختيار على »ال�صركة الهند�صية لالإن�صاء والتعمري« حيث كان 
مع  املقدمة،  الأ�صعار  اأقل  كان  الوقت  نف�س  وفى  للم�صروع،  املحددة  املوازنة  حدود  فى  �صعرها 

امل�صروع  اإدارة  جهاز  تدعيم  �صرورة 
التى  الأجنبية  باخلربة  للمقاول 
عنده  ال�صعف  نقاط  بع�س  تغطى 
مت  وقد  العاملية،  »كو�صتني«  �صركة  من 
�صركة  من  امل�صروع  اإدارة  طاقم  اختيار 
«كو�صتني« بعناية فائقة، حتى اأن رئي�س 
فى  لندن،  فى  توقف  »اإنبى«  �صركة 
املتحدة  بالوليات  عمل  ملهمة  طريقه 
�صخ�صية  مقابالت  لعمل  الأمريكية، 
من  املر�صحني  الإدارة  طاقم  اأفراد  مع 
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�صورة جانبية للمبنى

�صورة ليلية للمبنى

متيزت هذه احلوائط بقدرتها الفائقة على العزل احلرارى وال�صوتى ومقاومة اأ�صعة ال�صم�س، 
وفى نف�س الوقت ت�صمح بدخول ال�صوء الطبيعى اإ�صافة اإىل جمالها و�صكلها الع�صرى. وجدير 
بالذكر اأن هذه احلوائط - والتى ت�صتمل على اأكرث من ثالثة اآلف قطعة من الألواح الزجاجية - 
مل تتاأثر بزلزال اأكتوبر 1992م، وكذلك مل يتاأثر الهيكل اخلر�صانى للمبنى وامل�صيد من اخلر�صانة 

الظاهرة لأن املبنى م�صمم ملقاومة تاأثري الزلزل.
وقد مت تنفيذ هذا املبنى باأقل تكلفة مقارنة باملبانى املثيلة، مثل مبنى »هيئة البرتول« و�صركة 

»جابكو« وكذلك مبنى �صركة »برتول بالعيم«.
فى  عاملية  قدرات  متتلك  هند�صية  �صركة  امل�صروع  مالك  اأن  امل�صروع  جناح  اأ�صباب  اأحد  وكان 
جمال اإدارة ومراقبة امل�صروعات والتفتي�س على التنفيذ والتحقق من اجلودة وقد �صارك فى اإدارة 
هذا امل�صروع عدد من اخلرباء الأجانب منهم الأمريكى »عاقل قاهرة«، وهو اإ�صم غريب اختاره 
بالوليات  اإ�صالمه، وهو مل يعتنق ال�صالم فى م�صر بل اعتنقه قبل جميئة، رمبا  لنف�صه عند 
املتحدة الأمريكية، اأو خالل عمله بال�صعودية، حيث كان ميلك قدرات فنية فريدة غري متاحة 
لدى امل�صريني وكان حما�صه للم�صروع و�صعادته بوجوده فى م�صر وفى جمتمع اإنبى كبرياً وعمل 
بتفاٍن واإخال�س، ون�صر مقالة جيدة عن املبنى فى جملة ميمار العاملية، التى ت�صدر عن موؤ�ص�صة 
اأغاخان، وكان عمله الرئي�صى قيادة اأعمال التاأكد من جودة التنفيذ ومعاونة املقاول والإ�صراف. 

كما تخرج من هذا امل�صروع �صباب اكت�صبوا خربة فريدة جعلت منهم كوادر راقية حققت ذاتها 
اإدارة  فى املجال الهند�صى فى تكنولوچـيا امل�صروعات الكربى مثل املهند�س »ماهر كامل« مدير 
الهند�صة املدنية فى ذلك الوقت، والع�صو املنتدب ل�صركة »اإمياك مر�صى علم« للتنمية ال�صياحية 
واإدارة  الت�صميمات  اأعمال  متابعة  فى  ال�صركة  ومثل  قاد  والذى  حالياً،  العمرانى  وال�صتثمار 
»لوك  ل�صركة  املت�صامن حاليا  ال�صريك  »يا�صر عا�صم«، وهو  املعمارى  املهند�س  التنفيذ وكذلك 
جمهورية  وخارج  داخل  تعمل  والتى  والهند�صية  املعمارية  لال�صت�صارات  انرتنا�صيونال«  بافليون 

م�صر العربية وغريهم كثري يعجز احليز عن ذكرهم. 
ِبَع فى تنفيذ هذا امل�صروع من ح�صن اختيار املقاول والتاأكد  ولقد كان للتخطيط اجليد، الذى اأمُتمُ
من قدرته على اإجناز العمل واختيار الإدارة الأجنبية التى تعاونه فى امل�صروع، وكذلك الختيار 
وقوعه  قبل  اخلطاأ  تدارك  فى  الفعال  الأثر  املالك  قبل  من  والإ�صراف  الإدارة  لطاقم  اجليد 
وحتقيق الربنامج الزمنى التعاقدى بدون اأى تاأخري حيث مت التنفيذ فى 21 �صهراً، وكذلك مت 
اإجناز امل�صروع بذات ال�صعر ال�صامل التعاقدى وبدون اأى اأوامر تغيري، واحتفظ ب�صورته اجلميلة 

ووجاهته بعد م�صى �صتة ع�صر عاماً على اإن�صائه.
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�صورة جانبية للمبنى

�صورة ليلية للمبنى
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الإمتداد الطوىل للبهو الرئي�صى يعلوه املنور ال�صماوى

مـو��سـفــــات �لـمــبـنــى

اعتمد املبنى فى ت�صميمه على المتداد الأفقى، بالإ�صافة اإىل الب�صاطة التى توؤدى اإىل التناغم 
بني امل�صاحات والأحجام وان�صيابية احلركة والتنا�صق، والتوا�صل بني اأدواره املختلفة وتوظيفها 

لتحقق �صهولة ان�صياب العمل وال�صتغالل الأمثل للم�صاحات.
املتوافق  ال�صكل  العنا�صر الإن�صائية للمبنى وتوظيفها معمارياً، لتربز  كما مت العتماد على 
البيئية  اإظهاره والظروف  التكنولوچى لل�صركة املطلوب  الن�صاط  البعد احل�صارى وطبيعة  مع 
�صيانتها  و�صهولة  اجلماىل  ب�صكلها  تتميز  بيئية  عنا�صر  ا�صتخدام  وكذلك  ال�صائدة  واملناخية 

وقدرتها على البقاء ملدد زمنية طويلة.
الأنظمة  فى  الآىل  للتحكم  حديثاً  نظاماً  املبنى  فى  اأمُدِخَل  فقد  ذلك،  اإىل  بالإ�صافة 
الكهروميكانيكية وامل�صاعد واأنظمة مكافحة احلريق والأمن ومكافحة القتحام ودوائر املراقبة 

التلفزيونية والإذاعة الداخلية ونظام الإ�صاءة اخلا�س بحالت الطوارئ.
البند  هذا  فى  اإدخالها  مت  م�صر  فى  الت�صييد  ل�صناعة  بالن�صبة  رائدة  اأعمال  هناك  كانت  وقد 

مثل:
الإ�صاءة  مبرور  وي�صمح  ال�صم�س  حرارة  يعك�س  الذى  احلرارى  املزدوج  الزجاج  ا�صتخدام   -

الطبيعية للمبنى.
- ا�صتخدام فوا�صل األومنيوم للواجهات مطليه مبادة البوىل فينيل فلورايد PVF والتى لها 

القدرة الفائقة على مقاومة احلرارة والأ�صعة فوق البنف�صجية والرطوبة واخلد�س.
املقاوم للحريق،  بالقما�س  واملك�صوة  امل�صنوعة من اخل�صب  العمل  ا�صتخدام وحدات خاليا   -

والتى مت اقتبا�صها من اأنظمة مماثلة م�صتخدمة فى الوليات املتحدة الأمريكية.
- ال�صتفادة من كفاءة العامل امل�صرى فى التعامل مع ت�صنيع وت�صغيل الأخ�صاب وذلك فى 
املثمن،  البهو  فى  املوجودة  وامل�صربيات  لالأ�صقف  اجلمالية  والت�صكيالت  العمل  خاليا  ت�صنيع 

وت�صنيع الأبواب التى لها قدرة على مقاومة احلريق ملدة �صاعتني.
-  ا�صتخدام املوكيت املقاوم للحريق وامل�صنوع من الألياف ال�صناعية، التى مت حتديد موا�صفاتها 

بالت�صاور مع �صركة »ديبونت« الأمريكية؛ اأ�صهر ال�صركات املنتجه لهذه الألياف ال�صناعية.
يعطى  باأ�صلوب   Under Floor Trunking املوكيت  اأ�صفل  للكابالت  جماٍر  ا�صتخدام   -
والت�صالت،  الكهرباء  تعديالت فى خمارج  اأى  الكابالت، وعمل  مرونة كبرية فى �صيانة هذه 

عند عمل اأى تعديل فى توزيع خاليا العمل باملبنى.
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ومن �أهم مو��سفات �ملبنى �أي�سًا:
- ا�صتخدام احلوائط الزجاجية باألوان خمتلفة من الف�صى والرمادى والأزرق والذهبى فى 

الواجهات املختلفة بتوزيع يتوافق مع انعكا�س اأ�صعة ال�صم�س لالجتاهات الأ�صلية املختلفة.

بتغلغل  لي�صمحا  املبنى  نهاية  فى  مثمن  وبهو  املبنى،  و�صط  فى  طويل  بهو  على  العتماد   -
الإ�صاءة الداخلية لكافة جنبات املبنى.

- ا�صتخدام القواطيع والأ�صقف اجلب�صية املعزولة فى حوائط واأ�صقف املبنى لقدرتها العالية 
الداخلية  امل�صاحات  فى  تعديالت  اأى  عمل  عند  معها  التعامل  و�صهولة  احلريق  مقاومة  على 

للمبنى.

- التباين فى �صكل الواجهات لتتالءم مع اجلهات الأ�صلية للمبنى، مع املحافظة على تنا�صق 
التى  املتميزه  �صخ�صيته  يعطيه  للمبنى  جمالياً  �صكاًل  لت�صمن  البع�س  بع�صها  الواجهات  هذه 

جتعله متفرداً عن املبانى الأخرى.

اإن�صاء هذا املبنى فاإنه  اأنه، وبعد مرور اأكرث من خم�صة ع�صر عاماً على  ومن الالفت للنظر 
لزال يحتفظ برونقه الوا�صح، �صواء فى �صوء النهار، اأو عند اإ�صاءته لياًل حتى اأن الكثري من 
اأهم  من  املبنى  جعل  ما  وهذا  حديثـــاً،  ت�صييده  مت  قد  اأنه  يظنون  مرة  لأول  ي�صاهدونه  الذين 

العالمات املميزة للمنطقة املوجود بها.

بع�س هذه �ل�سور ماأخوذة عن مقال كتبه »عاقل قاهرة« فى جملة )MIMAR( �لتى 
ت�سدر فى بو�سطن بالوليات �ملتحدة )عدد رقم 38 بتاريخ مار�س 1991(

202

املنور ال�صماوى ثمانى الأ�صالع والأعمدة
النافورة اأ�صفل املنور الثمانى

املنور ال�صماوىللبهو الرئي�صى
م�صتوى علوى فى ذات البهو
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مقابلة �سحفية مع م�سمم مبنى �إنـــبى �لـجديد 
فوى مادي�سكى

املبنى يعرب عن مكانة ال�صركة ودورها الرائد فى جمال 
التكنولوچيا.

قام املهند�س فوى مادي�صكى امل�صمم املعمارى ملبنى اإنبى 
اجلديد بزيارة تفقدية للمبنى مبنا�صبة قرب النتهاء 

من ت�صييد املبنى.
»بركينز  �صركة  رئي�س  نائب  مادي�صكى  ويحظى م�صرت 
املعمارى  الت�صميم  و�صعت  التى  الأمريكية،  ويل«  اأند 
للمبنى اجلديد، ب�صمعة رفيعة فى جمال الت�صميمات 
املتحدة  الوليات  داخل  عديدة  مل�صروعات  املعمارية 
ماج�صتري  على  حا�صل  وهو  وخارجها،  الأمريكية 

الهند�صة املعمارية من جامعة وار�صو عام 1962م.
وفى خالل الزيارة التى قام بها م�صرت مادي�صكى لـم�صروع مبنى »اإنـــبى، اأجرت معه »ن�صرة اإنـــبى 

الإخبارية« هذا احلوار حول املراحل والظروف التى مر بها بناء املبنى:
�س: هل مت تنفيذ جميع الت�صميمات املعمارية للمبنى طبًقا للموا�صفات التى مت حتديدها؟

ج: مت تنفيذ جميع الت�صميمات التى و�صعت للمبنى، وذلك بف�صل اجلهد الدائب ملهند�صى اإنبى 
ل�صركة  اإجنازاً طيباً  النجاح  اأعترب هذا  واإننى  البناء،  الفعال على الأعمال فى موقع  والإ�صراف 

اإنبى وقطاع البرتول فى م�صر.
�س: ما هى جتربتكم فى العمل مع اإنبى من خالل هذا امل�صروع؟

الت�صميم،  اأعمال  فى  الكامل  اندماجكم  اأن  حيث  مثلكم،  عمياًل  اأقابل  مل  اإننى  الواقع  فى  ج: 
املوقع،  فى  العمل  على  املمتاز  واإ�صرافكم  رفيع،  م�صتوى  على  مبنى  اإقامة  فى  امللحة  ورغبتكم 

�صيوؤدى بالتاأكيد اإىل اإمتام هذا امل�صروع بنجاح. 
�س: لقد مت ت�صميم املبنى ح�صب املوا�صفات العاملية، فما هى اأوجه الختالف بينه وبني الت�صميمات 

املماثلة فى الغرب؟

اإنبى فى مدينة القاهرة حيث تعك�س  ج: من وجهة نظرى فاإن وجه الختالف هو وقوع مبنى 
للتكنولوچـيا،  متكامل  اأنه مركز ع�صرى  فى  تتمثل  معينة  للمبنى خ�صائ�س  الت�صميم  فل�صفة 
م�صر  من  عنا�صر  يت�صمن  اأنه  اإىل  بالإ�صافة  امل�صرية،  واحل�صارة  البيئة  مع  متاماً  يتالءم 

الفرعونية ومن احل�صارتني الإ�صالمية واملعا�صرة.
�س: ما هى جتربتكم ال�صخ�صية مع ت�صميم املبنى؟

ج: لقد كانت جتربة متميزة، �صعدت فيها بالعمل معكم خا�صة واأنها تتطلب دمج عمارة املا�صى 
بلغة الع�صر.

�س: ما هى اأوجه املقارنة بني مبنى اإنبى واملبانى الأخرى احلديثة؟
يَِّد  ج: من ال�صعب املقارنة، لأن مبنى اإنبى لي�س تقليداً لأى مبنى، فهو مبنى فريد مميز، حيث �صمُ
بها  تتمتع  التى  املكانة  ولتوؤكد  بها،  العاملني  احتياجات  تالئم  فريدة  بيئة  اإقامة  بهدف  املبنى 
اإنبى باعتبارها ع�صواً فى املجتمع الهند�صى العاملى، وتعك�س القيمة والإمكانات احلقيقية لإحدى 

�صركات قطاع البرتول امل�صرى املتخ�ص�صة فى اأعمال الت�صميم والنواحى الهند�صية.
�س: كيف ا�صتطاعت املواد والعمالة املحلية اأن حتقق م�صتويات اجلودة العاملية فى ت�صييد املبنى 

اجلديد؟
ج: ب�صفة عامة يعترب الأداء حتى الآن مر�صياً جداً، اأما التقييم الدقيق لالأداء فيمكن حتديده 
بعد اإمتام امل�صروع، عندما يبداأ الت�صغيل بالكامل بالنظم امليكانيكية وكافة اخلدمات الأخرى، واإذا 

حكمت مبا اأراه الآن اأ�صتطيع القول اأن البناء يتقدم بدرجة كبرية من اجلودة.
�س: ما هو تقييمكم ملبنى اإنبى بالن�صبة ملجموعة املبانى التى قمت بت�صميمها من قبل؟

ج: ياأتى تقييم مبنى »اإنبى« فى مقدمة الأعمال العالية امل�صتوى، والتى قمت بت�صميمها حتى الآن. 
وقد اأخذنا فى العتبار عند الت�صميم اأهمية اأن يتالءم املبنى مع البيئة املقام فيها. و�صيتبني لكم 
اأن عن�صر التوا�صل املوجود فى الت�صميم، مع ا�صتخدام مواد البناء املحلية، والتكامل القائم بني 
الهيكل الإن�صائى واخل�صائ�س اجلمالية للمبنى، كل ذلك �صي�صهم فى النهاية، فى اإجناز مبنى 

متميز، يتالءم مع الو�صع اخلا�س ب�صركتكم وتخ�ص�صها وروح ح�صارتكم. 
اأجرى احلوار

اأ. حممد �صوقى
اخ�صائى تدريب رئي�صى

نوفمرب 1989

205 204

م�صمم مبنى اإنبى فوى مادي�صكى



عبور الفجوة التكنولوچية عبور الفجوة التكنولوچية

مقابلة �سحفية مع م�سمم مبنى �إنـــبى �لـجديد 
فوى مادي�سكى

املبنى يعرب عن مكانة ال�صركة ودورها الرائد فى جمال 
التكنولوچيا.

قام املهند�س فوى مادي�صكى امل�صمم املعمارى ملبنى اإنبى 
اجلديد بزيارة تفقدية للمبنى مبنا�صبة قرب النتهاء 

من ت�صييد املبنى.
»بركينز  �صركة  رئي�س  نائب  مادي�صكى  ويحظى م�صرت 
املعمارى  الت�صميم  و�صعت  التى  الأمريكية،  ويل«  اأند 
للمبنى اجلديد، ب�صمعة رفيعة فى جمال الت�صميمات 
املتحدة  الوليات  داخل  عديدة  مل�صروعات  املعمارية 
ماج�صتري  على  حا�صل  وهو  وخارجها،  الأمريكية 

الهند�صة املعمارية من جامعة وار�صو عام 1962م.
وفى خالل الزيارة التى قام بها م�صرت مادي�صكى لـم�صروع مبنى »اإنـــبى، اأجرت معه »ن�صرة اإنـــبى 

الإخبارية« هذا احلوار حول املراحل والظروف التى مر بها بناء املبنى:
�س: هل مت تنفيذ جميع الت�صميمات املعمارية للمبنى طبًقا للموا�صفات التى مت حتديدها؟

ج: مت تنفيذ جميع الت�صميمات التى و�صعت للمبنى، وذلك بف�صل اجلهد الدائب ملهند�صى اإنبى 
ل�صركة  اإجنازاً طيباً  النجاح  اأعترب هذا  واإننى  البناء،  الفعال على الأعمال فى موقع  والإ�صراف 

اإنبى وقطاع البرتول فى م�صر.
�س: ما هى جتربتكم فى العمل مع اإنبى من خالل هذا امل�صروع؟

الت�صميم،  اأعمال  فى  الكامل  اندماجكم  اأن  حيث  مثلكم،  عمياًل  اأقابل  مل  اإننى  الواقع  فى  ج: 
املوقع،  فى  العمل  على  املمتاز  واإ�صرافكم  رفيع،  م�صتوى  على  مبنى  اإقامة  فى  امللحة  ورغبتكم 

�صيوؤدى بالتاأكيد اإىل اإمتام هذا امل�صروع بنجاح. 
�س: لقد مت ت�صميم املبنى ح�صب املوا�صفات العاملية، فما هى اأوجه الختالف بينه وبني الت�صميمات 

املماثلة فى الغرب؟

اإنبى فى مدينة القاهرة حيث تعك�س  ج: من وجهة نظرى فاإن وجه الختالف هو وقوع مبنى 
للتكنولوچـيا،  متكامل  اأنه مركز ع�صرى  فى  تتمثل  معينة  للمبنى خ�صائ�س  الت�صميم  فل�صفة 
م�صر  من  عنا�صر  يت�صمن  اأنه  اإىل  بالإ�صافة  امل�صرية،  واحل�صارة  البيئة  مع  متاماً  يتالءم 

الفرعونية ومن احل�صارتني الإ�صالمية واملعا�صرة.
�س: ما هى جتربتكم ال�صخ�صية مع ت�صميم املبنى؟

ج: لقد كانت جتربة متميزة، �صعدت فيها بالعمل معكم خا�صة واأنها تتطلب دمج عمارة املا�صى 
بلغة الع�صر.

�س: ما هى اأوجه املقارنة بني مبنى اإنبى واملبانى الأخرى احلديثة؟
يَِّد  ج: من ال�صعب املقارنة، لأن مبنى اإنبى لي�س تقليداً لأى مبنى، فهو مبنى فريد مميز، حيث �صمُ
بها  تتمتع  التى  املكانة  ولتوؤكد  بها،  العاملني  احتياجات  تالئم  فريدة  بيئة  اإقامة  بهدف  املبنى 
اإنبى باعتبارها ع�صواً فى املجتمع الهند�صى العاملى، وتعك�س القيمة والإمكانات احلقيقية لإحدى 

�صركات قطاع البرتول امل�صرى املتخ�ص�صة فى اأعمال الت�صميم والنواحى الهند�صية.
�س: كيف ا�صتطاعت املواد والعمالة املحلية اأن حتقق م�صتويات اجلودة العاملية فى ت�صييد املبنى 

اجلديد؟
ج: ب�صفة عامة يعترب الأداء حتى الآن مر�صياً جداً، اأما التقييم الدقيق لالأداء فيمكن حتديده 
بعد اإمتام امل�صروع، عندما يبداأ الت�صغيل بالكامل بالنظم امليكانيكية وكافة اخلدمات الأخرى، واإذا 

حكمت مبا اأراه الآن اأ�صتطيع القول اأن البناء يتقدم بدرجة كبرية من اجلودة.
�س: ما هو تقييمكم ملبنى اإنبى بالن�صبة ملجموعة املبانى التى قمت بت�صميمها من قبل؟

ج: ياأتى تقييم مبنى »اإنبى« فى مقدمة الأعمال العالية امل�صتوى، والتى قمت بت�صميمها حتى الآن. 
وقد اأخذنا فى العتبار عند الت�صميم اأهمية اأن يتالءم املبنى مع البيئة املقام فيها. و�صيتبني لكم 
اأن عن�صر التوا�صل املوجود فى الت�صميم، مع ا�صتخدام مواد البناء املحلية، والتكامل القائم بني 
الهيكل الإن�صائى واخل�صائ�س اجلمالية للمبنى، كل ذلك �صي�صهم فى النهاية، فى اإجناز مبنى 

متميز، يتالءم مع الو�صع اخلا�س ب�صركتكم وتخ�ص�صها وروح ح�صارتكم. 
اأجرى احلوار

اأ. حممد �صوقى
اخ�صائى تدريب رئي�صى

نوفمرب 1989

205 204

م�صمم مبنى اإنبى فوى مادي�صكى



الفجوة التكنولوچية عبور الفجوة التكنولوچية عبور

≥````MÓ`````ŸG

øjƒµàdG -1

1989 áeÉ©dG á«©ª÷G ôjô≤J -2

¿hCG º«g  -3

207 206



الفجوة التكنولوچية عبور الفجوة التكنولوچية عبور

1 ºbQ ≥`ë∏`e

ø``````jƒ``µàdG

209 208



الفجوة التكنولوچية عبور الفجوة التكنولوچية عبور

ø```jƒ```µàdG

á©eÉL øe Ω1926 ΩÉY ≈¸ƒdƒjÎµÑdG ≈a Ωƒ∏HO ≈∏Y π°üMh Ö£∏d ¬à°SGQO ”CG kÉÑ«ÑW ≈HCG ¿Éc

πeÉ©e øY k’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«aƒoJ 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◊
o
CG  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’Gh ádƒLôdGh äÉbGó°üdG ≥ª©H π«÷G ∂dP AÉæHCG ÚH äÉbÓ©dG äõ«“ óbh ,ÉgÒZh IÓ°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

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

kÓJÉ≤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

πeÉ©e øY k’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«aƒoJ 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◊
o
CG  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’Gh ádƒLôdGh äÉbGó°üdG ≥ª©H π«÷G ∂dP AÉæHCG ÚH äÉbÓ©dG äõ«“ óbh ,ÉgÒZh IÓ°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

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

kÓJÉ≤e √GQCG âæc  ó≤a ,ÜÉ©°üdGh Ωƒª¡dG øe á«dÉN á∏¡°S zøjóHÉY ßaÉM{ IÉ«M øµJ  ⁄
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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«aƒoJ  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

≈uaƒoJ 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

, kÓÑ≤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

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

≈g ájhÉª«µdG á°Sóæ¡dG á°SGQO ¿CGh ,ô°üŸ kGó`̀YGh  kÓÑ≤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«aƒoJ  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

≈uaƒoJ 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

, kÓÑ≤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

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

≈g ájhÉª«µdG á°Sóæ¡dG á°SGQO ¿CGh ,ô°üŸ kGó`̀YGh  kÓÑ≤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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.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

 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

 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

 ÉªÑ°ùM ,¢VÉ≤fCGh ÜGôN ¤EG ∫ƒ– iòdG êôŸÉH zπ«cƒdG ÖæjR{{ ∫õæe ≈a kÓ≤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

 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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.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

 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

 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

 ÉªÑ°ùM ,¢VÉ≤fCGh ÜGôN ¤EG ∫ƒ– iòdG êôŸÉH zπ«cƒdG ÖæjR{{ ∫õæe ≈a kÓ≤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

 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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∫hô````àÑdG ô`````jôµJ π`````ª©e ô````«£≤J Ió````MƒH ¢Só`````æ¡ªc ≈```∏ªY äCGó``H  Ω1954 ƒ``«dƒj ≈a

 ( kÓ«d 12 `` 4 øe) h (kGô°üY4 `` 8 øe) äÉjOQh çÓK ¤EG kÉª°ù≤e πª©dG ¿Éch ,¢ùjƒ°ùdÉH ≈eƒ``µ``◊G

 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 lΩÉg lQhO 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 ¢SnQóoj 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

Gògh .áHƒ∏£ŸG èFÉàædG ≥≤– ⁄ GPEG ≈ësæoJ hCG ±ó¡dG ≥«≤ëàd áeRÓdG á∏eÉµdG äÉ«MÓ°üdG É¡d

.äÉYhô°ûŸG ò«ØæJ IQGOEG ≈a kÉ°†jCG ≥Ñ£eh ,IóëàŸG äÉj’ƒdÉH äÉcô°ûdG ≈a ≥Ñ£e Üƒ∏°SC’G

 ¬∏ªY ™`̀bGƒ`̀e Ú`̀H ∑ôëàjh Ohó``̀M Ó`̀H πª©j ,áÑ©°üdG ΩÉ`̀¡`̀ŸG π`̀LQ z¢ùfƒj Oƒ`̀ª`̀{ ¿É`̀c  

,Ωó©dG øe á«æWh ájô°üe á«dhÎH á°ù°SDƒe  ¢ù°SDƒj ¿CG ´É£à°SG  .áªFGO ácôM ≈a á«aGô¨÷G

,ô°üÃ  áYÉæ°üdG √ò`̀g äÉ«dƒÄ°ùeh á`̀fÉ`̀eC’G â∏ªM á«æWh á«dhÎH á°SQóe  Å°ûæj  ¿CG  ´É£à°SG

.á«Hô©dG á«dhÎÑdG OÓÑdG ≈a äô°ûàfGh

¬JGQóbh ¬JÒ°üH Gƒµ∏Á ⁄ øjòdG Ú°ùaÉæŸG óFÉµe ≈a kÉÑÑ°S ¬MÉ‚h ¬Jƒb âfÉc IOÉ©dÉch

IÉæb zô°UÉædG óÑY{ ·CG ÉeóæY IQGOE’G  ≈`̀a z¢ùfƒj Oƒ`̀ª`̀{ ájô≤ÑY â∏Œ ó`̀bh  .¬`̀°`̀UÓ`̀NEGh

∫É≤à°SG ÉeóæY kÉeÉ“ ∞bƒàJ ¿CG IÉæ≤dG ácôM äOÉch ,á«°ùfôa IQGOEG ÉgôjóJ âfÉc ≈àdGh ,¢ùjƒ°ùdG

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

.Ω2006 ΩÉY Qó°U iòdG ¬HÉàc ≈a kÓ«°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 lÖ«W kôKCG äÉã©ÑdG √ò¡d
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∫hô````àÑdG ô`````jôµJ π`````ª©e ô````«£≤J Ió````MƒH ¢Só`````æ¡ªc ≈```∏ªY äCGó``H  Ω1954 ƒ``«dƒj ≈a

 ( kÓ«d 12 `` 4 øe) h (kGô°üY4 `` 8 øe) äÉjOQh çÓK ¤EG kÉª°ù≤e πª©dG ¿Éch ,¢ùjƒ°ùdÉH ≈eƒ``µ``◊G

 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 lΩÉg lQhO 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 ¢SnQóoj 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

Gògh .áHƒ∏£ŸG èFÉàædG ≥≤– ⁄ GPEG ≈ësæoJ hCG ±ó¡dG ≥«≤ëàd áeRÓdG á∏eÉµdG äÉ«MÓ°üdG É¡d

.äÉYhô°ûŸG ò«ØæJ IQGOEG ≈a kÉ°†jCG ≥Ñ£eh ,IóëàŸG äÉj’ƒdÉH äÉcô°ûdG ≈a ≥Ñ£e Üƒ∏°SC’G

 ¬∏ªY ™`̀bGƒ`̀e Ú`̀H ∑ôëàjh Ohó``̀M Ó`̀H πª©j ,áÑ©°üdG ΩÉ`̀¡`̀ŸG π`̀LQ z¢ùfƒj Oƒ`̀ª`̀{ ¿É`̀c  

,Ωó©dG øe á«æWh ájô°üe á«dhÎH á°ù°SDƒe  ¢ù°SDƒj ¿CG ´É£à°SG  .áªFGO ácôM ≈a á«aGô¨÷G

,ô°üÃ  áYÉæ°üdG √ò`̀g äÉ«dƒÄ°ùeh á`̀fÉ`̀eC’G â∏ªM á«æWh á«dhÎH á°SQóe  Å°ûæj  ¿CG  ´É£à°SG

.á«Hô©dG á«dhÎÑdG OÓÑdG ≈a äô°ûàfGh

¬JGQóbh ¬JÒ°üH Gƒµ∏Á ⁄ øjòdG Ú°ùaÉæŸG óFÉµe ≈a kÉÑÑ°S ¬MÉ‚h ¬Jƒb âfÉc IOÉ©dÉch

IÉæb zô°UÉædG óÑY{ ·CG ÉeóæY IQGOE’G  ≈`̀a z¢ùfƒj Oƒ`̀ª`̀{ ájô≤ÑY â∏Œ ó`̀bh  .¬`̀°`̀UÓ`̀NEGh

∫É≤à°SG ÉeóæY kÉeÉ“ ∞bƒàJ ¿CG IÉæ≤dG ácôM äOÉch ,á«°ùfôa IQGOEG ÉgôjóJ âfÉc ≈àdGh ,¢ùjƒ°ùdG

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

.Ω2006 ΩÉY Qó°U iòdG ¬HÉàc ≈a kÓ«°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 lÖ«W kôKCG äÉã©ÑdG √ò¡d
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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

äÉj’ƒdG ióMEG  ¤EG ¬LƒàdG oäQôb Gòd ,ájhÉª«µdG á°Sóæ¡dGh ∫hÎÑdG ä’É› ≈a kÉeó≤J ÌcCG

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

,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©oH ≈∏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©oH  ≈∏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

äÉj’ƒdG ióMEG  ¤EG ¬LƒàdG oäQôb Gòd ,ájhÉª«µdG á°Sóæ¡dGh ∫hÎÑdG ä’É› ≈a kÉeó≤J ÌcCG

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

,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©oH ≈∏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©oH  ≈∏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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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 ä pÎ```̀N
o
CG

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

,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

.Ω1966 πjôHG ïjQÉàH 3248241
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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 ä pÎ```̀N
o
CG

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

,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
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 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  
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الفجوة التكنولوچية عبور الفجوة التكنولوچية عبور

: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

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

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

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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 % 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

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 ’h Ωó≤àdG QÉ«©e ÆƒÑædGh êÉàfE’Gh IAÉØµdG π©Œ Újô°üŸG Ú∏eÉ©∏d º¶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

¿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

,πNGódÉH  øjÒãµdG ±GÎYEG âdÉfh ,á«dÉŸGh á«æØdG èFÉàædG √òg ácô°ûdG â≤≤M ¬∏c Gò¡Hh

.á«ŸÉY õFGƒL ≈∏Y â∏°üMh êQÉÿGh

: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

∫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

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

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

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

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 ’h Ωó≤àdG QÉ«©e ÆƒÑædGh êÉàfE’Gh IAÉØµdG π©Œ Újô°üŸG Ú∏eÉ©∏d º¶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

¿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

,πNGódÉH  øjÒãµdG ±GÎYEG âdÉfh ,á«dÉŸGh á«æØdG èFÉàædG √òg ácô°ûdG â≤≤M ¬∏c Gò¡Hh

.á«ŸÉY õFGƒL ≈∏Y â∏°üMh êQÉÿGh

: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

∫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

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

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

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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 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 

,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

äGó``````jQƒ``à`dG

QÉ©°SC’G πbCG ¢†«ØîJ áé«àf ôaƒdG

Q’hO ¿ƒ«∏e  

3^5 •ƒ«°SCG ´hô°ûe ·  

4^00 ¿Éæ°S ƒHCG ´hô°ûe ·  

1^4    (LTS 5 §≤a) ≈°VÉe ƒHCG ´hô°ûe ·  

Q’hO ¿ƒ«∏e 8^9      ¤ÉªLE’G
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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 

,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

äGó``````jQƒ``à`dG

QÉ©°SC’G πbCG ¢†«ØîJ áé«àf ôaƒdG

Q’hO ¿ƒ«∏e  

3^5 •ƒ«°SCG ´hô°ûe ·  

4^00 ¿Éæ°S ƒHCG ´hô°ûe ·  

1^4    (LTS 5 §≤a) ≈°VÉe ƒHCG ´hô°ûe ·  

Q’hO ¿ƒ«∏e 8^9      ¤ÉªLE’G
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≈Ñ`````fEG

ájQGO’G ¿ƒÄ°ûdG ≈a á≤≤ëŸG äGQƒaƒŸG

¬«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

≈µjôeCG Q’hO  

1^780^600        z≈ÑfEÉH{ ÖfÉLC’G áëF’ ≥«Ñ£J

2^629^400  ∑Î°ûŸG ∫hÎÑdG ´É£b äÉ«bÉØJG ≥«Ñ£J

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      

≈Ñ```fEÉH ÖfÉLC’G ÉjGõeh QƒLCG áëF’

∑Î°ûŸG ´É£≤dÉH áfQÉ≤ŸÉH

∫hÎÑdG ´É£b           ≈ÑfEG

%                         %                                                               

100^0                  100^0         IóëàŸG äÉj’ƒdÉH ÖJôŸG

âHÉK 37^0                   20^0 ≈°übCG óM                                ÜGÎZE’G ∫óH

137^0                  120^0                                                   

95^9                    56^7  á«aÉ°VE’G AÉÑYC’G

% 232^9               % 176^7                 ´ƒªéŸG

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

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

. iô°üŸG ¬«æ÷ÉH á«∏ëŸG äÉ≤ØædG ≈ÑfEG Oó°ùJ ``3
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ôLCG /¬«æé`dG á«ëHôH ¿É«H

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

1988 ΩÉ©d

¬«æL º«∏e       

3^300          z≈ÑfEG{ ácô°T

0^790                           .∫hÎÑ∏d ájQóæµ°SE’G ácô°T

0^530  .∫hÎÑdG ôjôµàd IôgÉ≤dG ácô°T

0^330  .∫hÎÑdG ôjôµàd ájôeÉ©dG ácô°T

0^300  .∫hÎÑdG ôjôµàd •ƒ«°SCG ácô°T

0^200  .∫hÎÑdG ™«æ°üàd ¢ùjƒ°ùdG ácô°T

0^120  .∫hÎÑ∏d ô°üædG ácô°T

   

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

1988 ΩÉ©d ∫hÎÑdG ´É£b äÉcô°ûH

¬«æL º«∏e       

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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á∏«ãŸG ≈fÉÑŸGh ≈Ñ```fEG ≈æÑe áØ∏µJ ÚH áfQÉ≤e

≈æÑŸG
ïjQÉJ 

óbÉ©àdG

áMÉ°ùŸG 

™HôŸG ÎŸÉH

ÎŸG áØ∏µJ 

™HôŸG 

Q’hódÉH

™HôŸG ÎŸG áØ∏µJ 

1988 QÉ©°SCÉH IQó≤e 

Q’hódÉH

áÄ«¡dGh ƒµHÉL ≈fÉÑe19803200013003977

πHhÎH ≈æÑe 198114303804

ó«eƒ°S ≈æÑe198490008331457

≈Ñ``````fEG ≈æÑe198823000870870

 Oƒ≤©dG ≈a IóFÉ°ùdG áÑ°ùædG ¿CÉH É kª∏Y Évjƒæ°S % 15 QÉ©°SC’G IOÉjR áÑ°ùf QÉÑàYÉH É¡HÉ°ùàMG ” (1)

 ,% 20 ¤EG % 15 ÚH ìhGÎJ

.âbƒdG ∂dP ≈a óFÉ°ùdG ±ô°üdG ô©°S ƒg Q’hódG ô©°S

3 ºbQ ≥`ë∏`e

*¿hCG º`````«g 

ÈcC’G Ωô¡dG ¢Sóæ¡e

.É¡æe ≈∏≤f ó©H ≈ÑfEG ácô°T äÉYƒÑ£e øe áeó≤ªc ∫É≤ŸG Gòg ±òM *
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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. 

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.”

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

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.

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.

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 expansion-
contraction 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.

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 



دكتور م�صطفى الرفــاعى 

وزيـــر ال�سنــاعــــة والـتـنميـــة التكـنـــولوچـيـــة الأ�سبـــق )1999 - 2001(, 

راأ�س �سركة اإنبى لع�سر �سنوات )1980 - 1990( مت خاللها بناء �سرح م�سرى 

تكنولوجيًا  م�سر  بناء  طريق  على  البارزة  الإجنــازات  اأحد  يعترب  فريد 

وال�سناعية.  البرتوليــة  امل�سروعــات  وتنفـيـذ  واإدارة  بتــ�سميم  يقوم 

ــت  ــون ــب ــة دي ــرك ــس ــ� ــل ب ــم ــع ــــان ي ك

فى  املتحدة  بــالــوليــات  ديــنــمــورز 

املنتجات  وت�سنيع  اإخـــرتاع  جمــال 

واإطالع  خربة  له  اجلديدة.  واملواد 

النامية  ــدول  ال جتــارب  على  وا�سع 

واجلزائر  باملك�سيك  الت�سنيع  فى 

لالأمم  م�ست�ساراً  كــان  ــــارات.  والإم

املتحدة لتخطيط وتنفيذ �سناعات 

والبرتوكيماويات  البرتول  تكرير 

وت�سنيع معدات ال�سناعة و�سيا�سات 

نقل التكنولوچيا.

فهو  والعربية,  امل�سرية  املكتبة  على  جديدة  مادة  الكتاب  هذا  يقدم 

ال�سناعى  الهند�سى  العمل  ممار�سة  فى  ال�سيا�سة  تطبيقات  بني  يجمع 

احلديث وكثري من الأمور التى تهم امل�ستغلني ب�سئون ال�سناعة والإدارة 

بناء  فى  فالنجاح  والإ�سرتاتيچية.  القومية  ال�سيا�سات  وو�سع  والهند�سة 

فى  هو  احلديثة  والتقنيات  ال�سناعة  جمالت  فى  ذاتية  وقدرات  قوة 

ذاته اأعظم واأف�سل �سالح يخدم م�سر فى حتركاتها على ال�ساحة الدولية 

- اإ�سافة اإلى اأنه يدعم الإعتماد على الذات واإ�ستقاللية القرار الوطنى.


