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بسم هللا الرمحن الرحيم

بعد تقدمي الشكر حملرر صفحة العمران والتنمية يف صحيفة الرايض الغراء البد من التنويه

واالشادة ابالبواب واملوضوعات النافعة اليت تتناوهلا الصحيفة على الدوام مما له عالقة وثيقة

حبياة الوطن واملواطن واخص منها قضااي اهلندسة والعمران وصلتهما الوثيقة ابلتنمية االقتصادية
واالجتماعية اليت التستغين عنها البالد يف أي وقت من االوقات مهما صاحب ذلك من تقدم

وازدهار مطردين يف ذلك اجملال.

ورغبة يف التجاوب مع احملرر احملرتم وتعميماً للفائدة يف اإلجابة على االسئلة اليت طرحها ابلنسبة
لدور املعماري ومهنته يف اجملتمع أود القول :

.1الشك أن للمعماري ( بشكل عام ) دوراً هاماً ومؤثراً يتمثل يف مقدار كفاءته وسعة خياله يف

االبداع والتطوير أثناء تشكيله لصورة املبىن من حلظة كونه فراغاً اىل حني استكمال انشائه
ليكون مأوى ألسرة تسكنه أو مركزاً لعمل أو بياانت تعم فائدة وجودة لتشمل سائر مرافق

حياة الفرد أو اجلماعة خاصة وعموماً  ،واما دور املهندس املعماري السعودي ابلذات هو

بذل جهد أكرب يف ظل التطور السريع يف وسائل احلياة املختلفة وعدم وجود املناخ املناسب

لتطور املهنة ومعدل حتسن وعي املواطن واملسؤول جتاه املهنة  .هذا من انحية ومن انحية

اخرى فالواجب املطلوب من املهندس املعماري ان التكون هذه املهنة هدفاً لتحقيق املربح
املادي فقط،،،

.2إن من أهم اسباب حصول التميز الواضح يف اعمال املعماريني السعوديني والتضارب الواقع
سواء كانت حملية أو خارجية وأنه من
يف كثري من حاالهتا هو اعتمادهم على املصادر املختلقة ً
غري املعقول أن نفرتض ان مجيع املعماريني واملمارسني ملهنة العمارة ميلكون القدرة املتساوية
على التمييز واملواءمة بني ما يستلهمون من تلك املصادر اليت البد أن تكون حاوية لعدد

هائل من النتائج واملباين املختلفة اليت قد تصلح لغاية معينة أو بيئة معينة وقد التكون مرغوبة

طبيعي فالعمارة موهبة أوالً مث خربة.
يف جهة أخرى وهذا أمراً
ً

.3وكفرع من االجابة على السؤال الثاين السابق ذكره أييت دور وأمهية اإلرث املعماري الذي
خلفه االجداد واآلابء من تصاميم وفولكلور متميز البد أن يكون هذا اإلرث يف مقدمة

املصادر العمرانية للمختصني فان البيئة ليست مقصورة على مظاهر املدنية احلديثة وما
صاحبها من تطور وحتديث عصري بل هي اجلذور العميقة االصيلة النابغة من سلوكيات
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ومفاهيم العنصر العريب والسعودي ابلذات مما جيعله يرفض ما ال يتالءم مع مشاعره

سواء يف املأكل أو امللبس أو املسكن فالبد للمعماري الناجح ذي النظرة الصائبة
وأحاسيسه ً
والفكر املوجه أن حياول اجلمع بني ما هو مستورد صاحل وبني ما هو أصيل حيرص عليه لكونه
يقدم فائدة ويتناسب مع املتطلبات األساسية ولكي أييت بنموذج مثايل جذاب ومقبول يسر

املواطن وال ينفره.

.4ان املعماري الذي اغتنم الفرص املتاحة له لتقدمي أفكاره من خالل اجناز العديد من املشاريع
املختلفة واستفاد من هذه التجارب البد أنه يستحق التهنئة والتقدير والتشجيع ملا حققه من

الفائدة ورغم حمدودية هذه الفرص وميزة كل منها فاهنا حققت طموحات حمدودة كمياً وزمنياً.
.5البد يف البداية من التسليم أبن ارضاء كل الناس ويف كل االوقات غاية صعب ادراكها ولكن
اذا كانت النسبة هبذا القدر الكبري فالبد من معرفة وحتليل وتقييم االسباب اليت أدت كما

قيل اىل أن تكون نسبة  %96من املواطنني غري راضني عن مساكنهم  ..هم معذورون وعلى
حق يف ذلك الهنم كما سبق ذكره وضعوا كامل ثقتهم يف قدرة املعماري الذي كان من

نصيبهم اختيارهم له كي أييت ابألمثل وفقاً ملا حيبون ويشتهون فخابت آماهلم نتيجة اخفاق

املسئولني عن عمارة مساكنهم يف التوفيق بني اختالف األمزجة واالذواق وليس تغري البيئة

فقط ولكن هذا اليعفي املواطن من املسئولية لكونه غالباً ما يرتدد يف اعطاء الثقة الكاملة
للمعماري الختيار ما يناسب احتياجاته وما يتناسب مع االعتبارات االخرى التصميمية  ،اما
لو كنت اان املعماري الذي يرفض املالك أعمايل فستكون هناك حالتني فاذا كانت وجهة نظره

مقبولة واعرتاضاته يف حملها وجتين عليه فائدة فأنين سأقبل هذا االعرتاضات واعدل أو أبدأ
من جديد  .ولكن اذا كانت إعرتاضاته من وجهة نظري املعمارية غري منطقية وعدمية الفائدة
عندئذ سوف أعمل على إقناعه هندسيا مبا قدمته له مع عمل تعديل بسيط واإلبقاء على

األفكار األساسية.

.6لئن صح القول أبن تطور مهنة املعماري مرتبط حبد كبري بنجاح اجلمعيات واللجان وان كان
ذلك غري واقعي مائة ابملائة فبامكان أي معماري ذي طموح ان يتطور بصرف النظر عن أي

جهة سواه ومع كل هذا فأرى ان جمهودات اجلمعيات واللجان مل تتحفز بعد اىل احلد الذي

يوصلها اىل الغاية املناطة هبا من تفهمها الكامل المهية ارتباط املهنة بنجاح جهودها وجديتها

 ،وذلك لبعض االسباب اخلارجة عن إرادهتا.
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.7قد تكون العالقة متذبذبة احياانً فالبد أن يكون ترابط املعماري وكثري من االدارات اهلندسية

احلكومية بوشائج سليمة يف اختيار املعماريني لديها أو االستعانة هبم نعم هناك تذبذابت يف

العالقة ولتحقيق وسائل متميزة البد من تغيري النظرة للمعماري الوطين وحتسني وسائل
االتصال ,أما إذا كانت العالقة هشة اىل حد ظاهر فالبد من التحري عن اسباب هذا

الضعف وتالفيه عن طريق التفاهم ان كان متعلقاً ابلفكرة وابلتصويب ان كان متعلقاً
ابلتطبيق.

.8املسابقات املعمارية اليت تقوم هبا الكثري من اجلهات احلكومية الشك أهنا ذات فوائد ونتائج
مؤثرة للجهة املستفيدة نتيجة طرح عدد كبري من اخليارات غري أننا نرى أن يكون اجلانب
الفين املصلحي هو امليزان للتفوق واالختيار ودفع االعتبارات األخرى كما ال ينكران قلة

هذه املسابقات واقتصارها على أعداد حمدودة من املكاتب االستشارية واهلندسية يؤدي
ابلتايل حتما اىل نتائج غري مرضية.

.9من الصعب جداً  -يف املرحلة احلالية على األقل  -وضع معايري التعاب املعماري وتنظيمها
ألهنا تبدو متباينة ومتذبذبة تبعاً للجهود اليت تبذل فقد يبذل معماري انجح ذو اهلية وكفاءة

عالية جهداً أقل من غريه ممن يفتقد اىل هذه املزااي فكيف ميكن اجراء التفاضل وعلى أي
بدء بوضع أسس سليمة له.
أساس  ..الطريق الوحيد يف نظري هو التصنيف ً

.10أوصي املعماري املخلص ملهنته وجملتمعه ودينه أن يضع يده على قلبه ويناشد ضمريه قبل
أن يقدم على عمل يناط به ال يفرق فيه بني الغش واالستقامة سوى اخلرباء كما عليه ان

يطمئن هو شخصياً اىل قدرته وكفاءته املناسبة للعمل وينبغي بعني الوقت أن يتحمل املواطن

مسئولية حسن اختياره للمعماري ووضع الثقة فيه وتقديره مبا يستحق وتثمني جهوده

االستشارية واملهنية.
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