الصورة التي اختفت في معرض الرياض بين األمس واليوم
األستاذ عصام رفعت رئيس حترير األهرام االقتصادي – بعد التحية
قرأت بإمعان مقالكم بعنوان معجزة فوق الرمال نتيجة لرحلتكم الصحفية إىل اململكة العربية السعودية  ..فقد بدأت نتائج هذه
الزيارة تظهر على صفحات الصحف واجملالت متهيدا ملعرض مدينة الرياض بني األمس واليوم الذي سوف يفتتح يف القاهرة يف
شهر يونيو القادم .وإن كل ما شاهدمتوه بأنفسكم على ارض السعودية سوف تتاح رؤيته ألبناء النيل حينئذ  ..هذا اإلجناز الذي
شارك فيه املصريون املهندس املصري والعامل املصري والطبيب املصري على حد التعبري الذي تردد يف كل مكان مشلته الزيارة.
وبقدر اهتمامكم بإبراز أبعاد هذه املعجزة اليت ظهرت على رمال اململكة العربية السعودية البد أيضا من إبراز دور املصريني يف
املشاركة يف كل ما شاهدمتوه .واملدن السعودية ختتلف اآلن اختالفا كبريا عما كانت عليه منذ حوايل مخسة عشر عاما ,فقد بدأت
مظاهر التخطيط العمراين الذي وضع هلذه املدن يف منتصف السبعينيات تظهر على الطبيعة بكل عناصرها املعمارية واإلنشائية
والتجميلية  ..وهنا البد وأن نذكر أن املصريني كانوا أول من شاركوا يف مشروعات التخطيط العمراين باململكة  ..فكان الدكتور
عمر عبد الرمحن عزام مستشار للمملكة يف هذا اجملال يف أواخر الستينيات حىت أوائل السبعينيات وتبعه الدكتور عبد الرمحن
حسنني خملوف الذي وضع املخطط األول ملدينة جدة يف منتصف الستينيات  ..وشارك يف إنشاء أول إدارة للتخطيط العمراين
باململكة .ويف أوائل السبعينيات تعاقدت اململكة مع جمموعة من اكرب الشركات االستشارية العاملية اإلجنليزية والفرنسية واليونانية
واليابانية لتخطيط املدن واألقاليم واستمر عملها حىت عام  .1973عندما مت االتفاق مع األمم املتحدة لتوفري عدد من اخلرباء
العاملني يف التنمية العمرانية ملتابعة أعمال املكاتب االستشارية والتنسيق بينها وبني وزارة التخطيط ,ومت تعيني أحد املصريني كبريا
للخرباء الذين ضموا عددا آخر من املصريني .ويف عام  1975وضع كبري اخلرباء برناجما جديدا يف التنمية العمرانية هدف إىل تغيري
اسلوب التعامل مع املكاتب االستشارية اليت كانت تتبع مناهج خمتلفة وبرامج خمتلفة يف العمل .وأصبح التعامل مع مثل هذه
املكاتب يف إطار حمدد للعمل له دالئل أعماله املوجهة للعملية التخطيطية وأنشأت لذلك إدارات حملية للتنمية والتخطيط يف كل
مدينة هلا تنظيماهتا اإلدارية املوحدة ،مع توحيد قواعد البيانات التخطيطية وإعداد املخططات اإلرشادية واالرتقاء بالبيئة العمرانية,
واقتصر عمل املكاتب االستشارية على توفري الكفاءات الفنية فقط لتعمل يف إطار عمل موحد للعملية التخطيطية  ..وكان من
أبرز معامل هذه العملية هو إعداد خطط مخسية للتنمية العمرانية االقتصادية االجتماعية املتكاملة لكل مدينة وإقليم .وكان يف ذلك
املدخل للتنسيق بني جوانب التنمية االقتصادية االجتماعية اليت تتوالها وزارة التخطيط والتنمية العمرانية اليت تتوالها أجهزة وزارة
الشئون البلدية والقروية ,هذا جبانب وضع نظام موحد للمعلومات يعمل على خمتلف املستويات التخطيطية ونظام آخر للتنسيق
بني املشروعات ونظام رابع للمتابعة والتقومي  ..وهكذا وضع املصريون أسلوبا جديدا يف التنمية العمرانية ميكن أن تستغين به
اململكة عن اخلربات اخلارجية وتعتمد على خرباهتا احمللية اليت بدأت تعمل يف إطار العملية التخطيطية لتكتسب اخلربة الفنية
والتنظيمية .ويف ذلك الوقت تضاعف عدد خرباء األمم املتحدة ليصلوا إىل مخسة وعشرين خبريا من كل أحناء العامل يعملون
بتوجيهات كبري اخلرباء املصري وكان منهم من املصريني الدكتور حازم حممد إبراهيم والدكتور فهمي حسني واملهندس فكري أمني
والدكتور الشوان والدكتور الزغيب واملهندس عزت مجال الدين .وكان كبري خرباء مشروع األمم املتحدة الذي وصل إىل أعلى سلم
الدرجات يف األمم املتحدة قبل السكرتري العام املساعد قد طلب إنشاء مكتب اتصال للمشروع يف نيويورك حتت رياسة مصري
آخر هو الدكتور قدري العريب .وهكذا قام خرباء األمم املتحدة من األجانب واملصريني برياسة كبري اخلرباء املصري بتوجيه عمليات
التنمية العمرانية يف اململكة العربية السعودية اليت تظهر آثارها اآلن لتبهر العامل.
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ومل يقتصر دور املصريني عند هذا احلد بل عمل منهم مستشارون للتنمية العمرانية وجتميل املدن ملعاونة أمني مدينة جدة السابق
حىت أصبحت مدينة جدة منوذجا للمدينة العربية املعاصرة امتدت آثارها إىل مجيع املدن باململكة .وكان للمصريني دور يف عمليات
التجميل فأقاموا مناذج تشكيلية معربة عن مضامني اآليات القرآنية مثل "السبع سنابل" يف كل سنبلة مائة حبة" – على كورنيش
جدة وغريها من النماذج  ..ومع ذلك مل يتمكنوا من حتصيل مستحقاهتم يف الدفعة األخرية ألتعاهبم اليت تصل إىل  300ألف لاير
 ....هكذا.
ويف جماالت أخرى ساعدت جمموعة من املصريني بقيادة كبري خرباء األمم املتحدة وتضم الدكتور أمحد كمال عبد الفتاح والدكتور
حسن الششتاوي والدكتور حازم إبراهيم أحد شباب املعماريني السعوديني إلصدار جملة معمارية تصدر كل شهرين –هي جملة
البناء – واليت ال تزال حتمل العنوان الذي رمسه كبري اخلرباء  ..وقامت اجملموعة بتحرير وإخراج أعداد السنة األوىل كدفعة قوية هلذه
اجمللة يف الصدور .كما ساعد اخلرباء املصريون تالمذهتم السابقني من املهندسني السعوديني يف احلصول على الدرجات العلمية
العالية سواء يف الداخل أو اخلارج  ..منهم املهندس سعيد فارس أمني مدينة جدة السابق الذي حصل على درجة املاجستري من
جامعة اإلسكندرية اليت خترج منها ويقدم اآلن لدرجة الدكتوراة من نفس اجلامعة  .ومنهم املهندس عمر قاضي أمني املدينة املنورة
حاليا وخريج قسم العمارة جبامعة عني مشس ,وغريهم عشرات من املخططني واملعماريني  ..كما قامت جمموعات أخرى من اخلرباء
املصريني يصعب حصرهم هنا بوضع املخططات العامة والتفصيلية للمدينة املنورة .هذا خبالف األساتذة املصريني الذين عملوا أو
الزالوا يعملون يف ختريج أجياال عديدة من املعماريني واملخططني السعوديني .وباإلضافة إىل املعماريني واملخططني الذين عملوا مع
املكاتب االستشارية السعودية وارتقوا هبا إىل مصاف املكاتب العاملية تنظيما وعمال وإنتاجا ..
هذه هي أعمال بعض املصريني يف جمال التنمية العمرانية يف اململكة العربية السعودية وهذه هي أمساء اجلنود اجملهولني واليت اختفت
من الصورة .صورة معرض الرياض بني األمس واليوم الذي سوف يشاهده املصريون يف يونيه القادم.
واختفت معها ملسة الوفاء .ومن غرائب الصدف أن يقام معرض الرياض بني األمس واليوم يف صاالت العرض بسوق القاهرة
الدويل اليت صممها من قبل كبري خرباء األمم املتحدة مع زمالئه الدكتور علي الزيين والدكتور فؤاد الفرماوي.
أ.د .عبد الباقي إبراهيم
كبري خرباء األمم املتحدة باململكة العربية السعودية (سابقا)
رئيس قسم العمارة جبامعة عني مشس (سابقا)
رئيس حترير جملة عامل البناء
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