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و�سف خمت�سر للم�سروع:
يهدف هذا امل�سروع املتميز اإىل معاجلة مياه ال�سرف ال�سحي مبدينة بدر، بحيث ميكن 
من خلله التخل�س من تلك املياه، اأو اإعادة ا�ستعمالها بعد املعاجلة، مبا ل ي�سبب اأي 

تلوث بالبيئة املحيطة، اأو الإ�سرار بها، بالتايل جتنب الإ�سرار بال�سحة العامة.
وقد راأت الدولة اأن احلل الأن�سب هو ا�ستخدام تلك املياه املعاجلة يف زراعة الأر�س 
ال�سحراوية املحيطة مبدينة بدر وا�ست�سلحها، بالإ�سافة اإىل ري احلزام الأخ�سر 

حولها.
هذا وقد مت التخطيط عند ت�سميم امل�سروع، كي ت�سل الت�سرفات الواردة اإىل حوايل 

40000 م3 / يوم، حيث كانت املكونات الرئي�سية للم�سروع كالآتي:
اأ -بحريات جتفيف وجتميع احلماأة: وعددها 3 بحريات.

موجودتني  بحريتني  اإىل  ت�ساف  واحدة،  بحرية  وعددها  اللهوائية:  ب -البحريات 

غرف التوزيع

غرفة حمب�س
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بالفعل، لي�سبح الإجمايل 3 بحريات متكث بها مياه ال�سرف لفرتة 4 اأيام يتم خللها 
تر�سيب املواد العالقة حيث تن�سط البكرتيا اللهوائية التي تعمل علة اأك�سدة ن�سبة 

من املواد الع�سوية.
بالفعل  موجودة  بحريات   4 لعدد  ت�ساف  بحريتان،  وعددها  املرتددة:  ت -البحريات 
لي�سبح الإجمايل 6 بحريات حيث ميكن اإجراء عملية الأك�سدة الهوائية يف الطبقة 

ال�سطحية والأك�سدة اللهوائية يف القاع.
بالفعل  موجودة  بحريات   4 لعدد  ت�ساف  بحريتان،  وعددها  الإن�ساج:  ث -بحريات 
واإزالة  املعدية  الأمرا�س  جراثيم  خلف�س  ت�ستخدم  بحريات،   6 الإجمايل  لي�سبح 

ن�سبة كبرية من اجلراثيم الربازيو والفريو�سات.
على اأنه قد روعي يف الت�سميم، الو�سول اإىل املعايري الآمنة، طبقا لنتائج الدرا�سات 

.)WHO( التي كانت قد قامت بها منظمة ال�سحة العاملية

هدارات اخلروج

تركيب  اأعمال 
املوا�سري املخرمة
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ركن الهند�شة

طرق املعاجلة البيولوجية للمياه امللوثة

 ويعترب وجود �لأوك�ضجني و�لبكرتيا �أهم عن�ضرين من �لعنا�ضر �ملطلوبة لإجناح �ملعاجلة �لبيولوجية �إ�ضافة �إىل 
�ضروط �أخرى مثل درجة �حلر�رة ووجود بع�ض �ملغذيات �مل�ضاعدة. ومن �لطرق �ل�ضائعة للمعاجلة �لبيولوجية 

نذكر :
اأوًل -  املر�سحات البيولوجية :

-  تعترب طريقة �ملر�ضحات �لبيولوجية من �أقدم طرق �ملعاجلة �لبيولوجية ويقل ��ضتعمالها يف �لوقت �حلا�ضر 
ماعد� يف بع�ض �إ�ضتخد�مات �ملعاجلة ملياه �لف�ضالت �ل�ضناعية .

�أو �لبال�ضتيكية �خل�ضنة توزع فوقه مياه �ملجاري  �لبيولوجي من �ضرير من �ملو�د �حل�ضوية  يتاألف �ملر�ضح    -
بو��ضطة ذر�ع ر�ضا�ض دو�ر حيث تت�ضرب مياه �ملجاري عرب فر�غات �لو�ضط �ملر�ضح مالم�ضة هذ� �لو�ضط �لذي 

�إعد�د: د.م عبد الرزاق حممد �سعيد الرتكماين

تعترب املعاجلة البيولوجية ملياه املجاري من اأهم مراحل املعاجلة التي 
يجب تطبيقها على املياه يف املحطة وتهدف هذه املعاجلة اإىل اأك�سدة 
اإىل  وحتويلها  املجاري  مياه  يف  املوجودة  املختلفة  الع�سوية  املواد 
مركبات م�ستقرة وكتلة حيوية تتاألف يف معظمها من البكرتيا وبع�س 
الكائنات الدقيقة التي ميكن ف�سلها عن املياه ومعاجلتها على انفراد 

وبالتايل احل�سول على مياه خالية عمليًا من التلوث الع�سوي
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�جلوي  �لهو�ء  مب�ضاعدة  و�أك�ضدتها  �لع�ضوية  �ملو�د  بتفكيك  تقوم  �لتي  �لدقيقة  �لع�ضوية  �لكائنات  عليه  تنمو 
وتخرج �ملياه �ملر�ضحة من �أ�ضفل �ملر�ضح �إىل حو�ض تر�ضيب ثانوي لف�ضل و�إز�لة �حلماأة عن �ملياه . و�ملر�ضحات 
�أو منخف�ض ، و�حلماأة �لناجتة حتتاج للتجفيف فقط . و من �أهم  �لبيولوجية نوعان ذ�ت معدل تر�ضيح عايل 

م�ضاوئ هذه �لطريقة  �نت�ضار �لذباب و�لبعو�ض يف �ملوقع وعدم ثبات مردود �ملعاجلة .
ثانيًا - الأقرا�س البيولوجية الدوارة :

-   وتعترب هذه �لطريقة �إحدى طرق �لنمو بالغ�ضاء �لثابت كما هو �حلال يف �ملر�ضحات �لبيولوجية، فيما عد� 
�أن �لكتلة �حليوية هي �لتي تالم�ض �ملاء �أثناء دور�ن �لأقر��ض ولي�ض �ملاء هو �لذي يالم�ض �لكتلة�لبيولوجية .

�إىل  �أقر��ض ) بال�ضتيكية غالبًا ( تدور حول حمور مرتبط بها وغاط�ضة  تتاألف وحدة �ملعاجلة من جمموع   -
 ( �لبيولوجي  �لغ�ضاء  مالم�ضًا  بينها  �لهو�ء  يدخل  خروجها  وبعد   ، �ملجاري  مياه  �ضمن  قطرها  ن�ضف  حو�يل 
طبقة بيولوجية تنمو على �ضطح �لأقر��ض ( و�لذي جتري �ملعاجلة بو��ضطته . ت�ضتعمل هذه �لطريقة يف حمطات 
�ملعاجلة �ل�ضغرية وعادة يبنى عدد من �ضفوف �أقر��ض �لتما�ض ب�ضكل متتابع خلف بع�ضها يف حو�ض �لتهوية ، 

ومتتاز هذه �لطريقة با�ضتهالكها �لقليل للطاقة وبقلة �حلماأة �لناجتة عنها ويبلغ معدل �لتنقية ٪85 .
ثالثًا –  احلماأة املن�سطة :

- تعترب هذه �لطريقة من �أكرث �لطرق �ضيوعًا يف �لوقت �حلا�ضر ب�ضبب فاعليتها �لعالية يف �ملعاجلة و�ضميت بهذ� 
�لإ�ضم لأنه يتم �إعادة جزء من �حلماأة �ملرت�ضبة يف �أحو��ض �لرت�ضيب �لثانوية �إىل حو�ض �لتهوية وذلك ب�ضكل 

املر�سحات البيولوجية
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م�ضتمر وهذ� ي�ضاعد يف ت�ضريع �لعملية �لبيولوجية وزيادة كفاءتها ب�ضبب زيادة كثافة �لكتلة �حليوية يف حو�ض 
�لتهوية وبالتايل زيادة معدل �لك�ضدة وتفكيك �ملو�د �لع�ضوية �إىل مكوناتها �لأ�ضا�ضية ، وتدخل �ملياه �ملعاجلة �إىل 

�أحو��ض �لتهوية بعد مرورها على �أحو��ض �لرت�ضيب �لأولية .
-   وبالرغم من �أنها  �أكرث كفاءة من �ملر�ضحات �لبيولوجية فهي حتتاج �إىل مهارة عالية يف �لت�ضغيل ومن �أهم 

�لأمور �لو�جب متابعتها يف �لت�ضغيل :
�ملوجودة يف مياه  �مللوثة  �ملو�د  تر�كيز  �لتغري يف  للمحطة،  �لد�خلة  �ملجاري  ملياه  �لت�ضريف  �لتغري يف معدلت 
�ملجاري، تركيز �ملو�د �ملعلقة يف �أحو��ض �لتهوية ون�ضبة �ملو�د �ملتطايرة فيها، ن�ضبة �لرو��ضب �ملعادة وتركيز �ملو�د 
�ملعلقة بها، تركيز �لأك�ضجني �لذ�ئب يف �أحو��ض �لتهوية، كفاءة �ملزج يف �أحو��ض �لتهوية و لهذ� �لعامل)�ملزج( 

�أهمية �أ�ضا�ضية لعدة �أ�ضباب :
  * - ي�ضاعد على �إمد�د مياه �ملجاري يف �أحو��ض �لتهوية بالأك�ضجني �لذ�ئب وي�ضاعد على خلط �لأوك�ضجني مع 

حمتويات �أحو��ض �لتهوية .
   ** - ي�ضاعد �لتقليب على �إ�ضتمر�ر �لتالم�ض بني �لكائنات �حلية �لدقيقة وكل من �لأك�ضجني �لذ�ئب و�ملو�د 

�لع�ضوية .
  *** - مينع �ملو�د �ملعلقة من �لرت�ضيب �إىل قاع �حلو�ض .

 ويتم �ملزج �إما بالتهوية �مليكانيكية �أو بو��ضطة �لهو�ء �مل�ضغوط. ولطريقة �حلماأة �ملن�ضطة حما�ضن عديدة نذكر 

خنادق الأك�سدة
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منها :
1 - لحتتاج مل�ضاحات و��ضعة من �لأر�ض مقارنة مع طرق �ملعاجلة �لأخرى .

2-  كفاءة عالية يف �ملعاجلة .
3 - لحتتاج لأيدي عاملة كثرية .

4 - ميكن �إن�ضاوؤها بالقرب من �ملدن .
5 - لتوؤدي �إىل �إنت�ضار �لرو�ئح وجتمع �حل�ضر�ت �ل�ضارة كالذباب خا�ضة بتوفر �لت�ضغيل �ملثايل.

ومن م�ضاوئ هذه �لطريقة :
1 - �إحتو�ء �حلماأة �لثانوية على ن�ضبة رطوبة عالية مما يوؤدي �إىل زيادة كبرية يف حجمها وي�ضعب جتفيفها .

2 - ذ�ت تكاليف عالية .
3 - حتتاج لتجهيز�ت كهربائية وميكانيكية مرتفعة �لكلفة .

4 - حتتاج �إىل كو�در فنية متخ�ض�ضة للت�ضغيل .
وتندرج �ضمنها طريقة �لتهوية �ملطولة وخنادق �لأك�ضدة .

رابعًا – التهويـة املطـولة :
، وهي طريقة �ضهلة ومرنة يف  �لت�ضرفات �ل�ضغرية  �لتي ت�ضتخدم ملعاجلة  �إحدى طرق �حلماأة �ملن�ضطة  وهي 
ت�ضغيلها وميكن �لإ�ضتغناء عن مرحلة �لرت�ضيب �لإبتد�ئي ومعاجلة مياه �ملجاري بعد عملية حجز �ملو�د �لطافية 
و�لرمال �إن �أمكن ، ومن مز�يا هذه �لطريقة تثبيت �ملو�د �لع�ضوية و�لإ�ضتغناء عن معاجلة �لرو��ضب قبل جتفيفها 

�أو ��ضتعمالها .
�لطافية و�لرمال( لأحو��ض  �ملو�د  بالتهوية �ملطولة تدخل مياه �ملجاري �خلام) بعد حجز  يف طريقة �ملعاجلة 
�لتهوية حيث تن�ضط �لبكرتيا �لهو�ئية يف �أك�ضدة �ملو�د �لع�ضوية ، وي�ضاعد على ذلك عملية �لتهوية �مليكانيكية 
�لتي تعطي �لأوك�ضجني �لذ�ئب للمياه ، وت�ضبب عمليات مزج وحتريك م�ضتمرلل�ضائل �ضمن �حلو�ض مما يزيد 
من فعالية عملية �ملعاجلة ، وتخرج �ملياه من �أحو��ض �لتهوية لأحو��ض �لرت�ضيب حيث تر�ضب �ملو�د �لعالقة ومابها 
من �لكائنات �حلية �لدقيقة ، ثم يعاد ن�ضبة كبرية من هذه �لرو��ضب)�حلماأة �ملن�ضطة �لثانوية( �إىل �أحو��ض 
�لتهوية للحفاظ على �لرتكيز �ملنا�ضب من �ملو�د �لعالقة وماحتمله من �لبكرتيا �لتي تقوم بعملية �لأك�ضدة . ويلزم 
�أن يتم ت�ضريف ن�ضبة من �ملو�د �ملرت�ضبة يف  �لتهوية  �أحو��ض  �لعالقة يف  للحفاظ على تر�كيز ثابتة من �ملو�د 
�أحو��ض �لرت�ضيب بدون م�ضاكل �لر�ئحة حيث تكون هذه �حلماأة موؤك�ضدة لبقائها يف �أحو��ض �لتهوية مدة طويلة 
. وتدخل عدة مفاهيم �أ�ضا�ضية يف �ضلب �ملعاجلة �لبيولوجية �ضمن �حو��ض �لتهوية نذكر منها: عمر �حلماأة، 

.)F/M( ن�ضبة �لغذ�ء �ىل كتلة �ملو�د �ل�ضلبة �لطيارة
اأ�س�س الت�سميم بطريقة التهوية املطولة

وميكن �لتخل�ض من �حلماأة �لز�ئدة من هذه �لعملية باأحد �لطرق �لآتية :
1 - جتفيف �حلماأة �لز�ئدة �ضمن �أحو��ض جتفيف ثم �إ�ضتخد�مها ك�ضماد وت�ضرف �حلماأة �لز�ئدة كن�ضبة من 

�حلماأة  �ملرت�ضبة يف �أحو��ض �لرت�ضيب �لثانوية ، �أو كن�ضبة من ت�ضريف مياه �أحو��ض �لتهوية .
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2 - �لت�ضغيل بدون �ضرف حماأة، �أي باإعادة جميع �لرو��ضب من �أحو��ض �لرت�ضيب �إىل مدخل �أحو��ض �لتهوية 
�أن �لكائنات �حلية �لدقيقة تتغذى على جزء من مكونات �خلاليا  �أ�ضا�ض �فرت�ضه بع�ض �لباحثون وهو  ، على 
�لبكتريية غري قابلة للتحلل ، بالإ�ضافة �إىل �ملو�د �لغري ع�ضوية �ملوجودة �أ�ضاًل يف مياه �ملجاري ، كل هذه �ملو�د 
�لتي مل تتاأك�ضد ، ترت�كم يف �أحو��ض �لتهوية ويزيد تبعًا لذلك وبالتدريج تركيز �ملو�د �لعالقة يف �ملياه �خلارجة 

من �أحو��ض �لرت�ضيب ، ورغم زيادة هذه �ملو�د �لعالقة يف �ملياه �ملعاجلة �إل �أن هذه �ملو�د تكون موؤك�ضدة  .
�أك�ضدتها مع مياه �ملجاري ، وميكن عمل  �إذ�بة �حلماأة �لز�ئدة كيميائيًا و�إدخالها لأحو��ض �لتهوية ليتم   - 3
فنيًا  عبئًا  ت�ضكل  �لطريقة  هذه  ولكن   ، �ملعاجلة  حمطة  �ضعة  ح�ضب  متقطعة  �أو  م�ضتمرة  ب�ضورة  �إما  �لإذ�بة 

�إ�ضافيا" على �لت�ضغيل .
وعمومًا ميكن حتديد طريقة �لتخل�ض من �حلماأة �لز�ئدة �إ�ضتنادً� �إىل جمالت ��ضتعمال �ملياه �ملعاجلة ويف حالة 

��ضتعمالها يف �لري �أو ��ضت�ضالح �لأر��ضي ليتاأثر ذلك بزيادة �ملو�د �لعالقة يف �ملياه �ملعاجلة .
- �لتحكم يف �ضرف �حلماأة : من �أهم �أ�ض�ض �أ�ضباب �ختيار هذه �لطريقة هو �إمكانية ت�ضغيلها ب�ضهولة وب�ضاطة 
طرق  ��ضتخد�م  يجب  حيث  و�لقرى  �ل�ضغرية  �ل�ضكنية  �لتجمعات  يف  ت�ضتخدم  �ملطولة  بالتهوية  �ملعاجلة  لأن 
معاجلة لحتتاج �إىل مهارة فنية ، و�أب�ضط هذه �لطرق �ملحافظة على تركيز �ضبه ثابت للمو�د �لعالقة يف �أحو��ض 
�لتهوية ، وت�ضريف �لز�ئد من �حلماأة . وهذه �لطريقة تعطي كفاءة عالية يف �ملعاجلة ب�ضرط عدم تغيري تركيز 

اأ�س�س الت�سميم بطريقة التهوية املطولة
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�ملو�د �لع�ضوية بدرجة كبرية . وميكن �ملحافظة على كفاءة �ملعاجلة باملحافظة على ن�ضبة ثابتة بني �لأوك�ضجني 
�حليوي �مل�ضتهلك ملياه �ملجاري �لد�خلة لأحو��ض �لتهوية ، وتركيز �ملو�د �لعالقة يف هذه �لأحو��ض �ضو�ء للمو�د 
�أن  و ميكن   . يومية  �إىل حتاليل خمربية  �لطريقة حتتاج  ولكن هذه   ، �لطيارة  �لعالقة  �ملو�د  �أو  �لكلية  �لعالقة 

نلخ�ض �ملقارنة بني طريقة �ملعاجلة بالتهوية �ملطولة و�حلماأة �ملن�ضطة ح�ضب �جلدول �لتايل:
خام�سًا – خنـادق الأك�سـدة :

وهي طريقة من طرق �لتهوية �ملطولة وت�ضمم بنف�ض �لأ�ضلوب ولكنها تعتمد على �لب�ضاطة يف �لإن�ضاء و�لت�ضغيل 
وتتكون من و�حدة �أكرث من �لقنو�ت �لتي يتم فيها تهوية وتقليب مياه �ملجاري ميكانيكيًا ومن ميز�تها �لأ�ضا�ضية 
�أن كمية �لرو��ضب �لز�ئدة �مل�ضروفة من �أحو��ض �لرت�ضيب �لنهائية �ضغرية ن�ضبيًا وموؤك�ضدة وتعالج فيها مياه 
�ملجاري  بعد �مل�ضايف، وميكن �إ�ضتخد�م �لقنو�ت للرت�ضيب �أي�ضًا مدة معينة مرة �إىل ثالث مر�ت يوميًا بوقف 
�لتهوية لل�ضماح بالرت�ضيب وبعد ذلك يتم ت�ضريف �ملياه �ملروقة بعد �لرت�ضيب ويعاد ت�ضغيل �لعملية. ويف �أثناء 
فرتة �لرت�ضيب يتم حجز مياه �ملجاري يف خطوط �لتجميع �أو باإ�ضتخد�م وحدتني من قنو�ت �لأك�ضدة �أو بتق�ضيم 
�لقناة �إىل جزئني ولي�ضتخدم هذ� �لت�ضغيل يف �لتدفقات �ل�ضغرية ن�ضبيًا ، �أما يف �لت�ضغيل �لعادي فيجب �إن�ضاء 

حو�ض تر�ضيب نهائي بعد قتو�ت �لأك�ضدة .
�ساد�سًا – بـرك الأك�سـدة :

تعترب برك �لأك�ضدة �أب�ضط �لطرق على �لإطالق ملعاجلة مياه �ملجاري و�ملخلفات �ل�ضناعية ويجري �إ�ضتخد�مها 
مبعظم دول �لعامل وعلى �ضبيل �ملثال متثل برك �لأك�ضدة ثلث حمطات معاجلة �ملجاري يف �لوليات �ملتحدة . 
�إذ�  و�لت�ضوية  و�لتمهيد  �أعمال �حلفر  �لأحيان  �لبحري�ت بطرق هند�ضية ب�ضيطة لتتعدى يف بع�ض  وتن�ضاأ هذه 

كانت �لرتبة قوية متما�ضكة ويكون عمقها عادة �ضغري وم�ضاحتها كبرية .
وتتم �ملعاجلة يف هذه �لبحري�ت بطريقة طبيعية تعتمد على ن�ضاط م�ضرتك متكامل تقوم به �لطحالب و�لبكرتيا 

بالإ�ضتعانة باأ�ضعة �ل�ضم�ض وبع�ض �لعنا�ضر �ملوجودة �أ�ضاًل يف مياه �ملجاري. 
�أعمال �لت�ضميم و�لتنفيذ عمل در��ضة �لأمور �لتالية : طبوغر�فية �ملنطقة ومايحيط بها، طبيعة  ويف�ضل قبل 
خ�ضائ�ض  �ل�ضم�ضي،  و�ل�ضطوع  �ل�ضائدة  و�لرياح  �حلر�رة  درجة  ومكوناتها،  �لرتبة  خ�ضائ�ض  �جلوفية،  �ملياه 
مياه �ل�ضرف، �ضكل �لبحري�ت �ملنا�ضب و�أ�ضلوب ت�ضغيلها �لأمثلي، تكاليف �لإن�ضاء و�لأر�ض و�ل�ضتغيل، جمالت 

�إ�ضتعمال �ملخلفات �ل�ضائلة بعد معاجلتها .
�أي وحدة دون  �إمكانية وقف ت�ضغيل  �أن يحقق �ضكل �لبحري�ت وعددها �لأمور �لتالية : مرونة �لت�ضغيل،  ويجب 
�لتاأثري على باقي �لوحد�ت وذلك لعمل �ل�ضيانة وتفريغ �لرو��ضب ، �إذ� �ضاعدت طبوغر�فية �لأر�ض على ت�ضميم 
ملرونة   ) �ملدخل  �لبحرية يف منطقة  تعميق  ب�ضرط   ( �أف�ضل  كفاءة  يعطي  فهذ�  بعر�ض �ضغري  بحري�ت طويلة 
�لكبرية  للتدفقات  �إ�ضتخد�مها  لمينع  ولكن  �ل�ضغرية  للتدفقات  عادة  �لأك�ضدة  بحري�ت  وت�ضتخدم   . �لت�ضغيل 
عند توفر م�ضاحات كافية من �لأر�ض ب�ضعر منا�ضب ، وعلى �ضبيل �ملثال فقد ��ضتخدمت بحري�ت �لأك�ضدة يف 

.)  d/m3 250000 ( هكتار وذلك ملعاجلة تدفق مبلغ ) كاليفورنيا باأمريكا مب�ضاحة ) 250



العدد 14 - يناير 122018

مهارات اإدارية

مهـارة �سـنع القــرار

للنجاح يف �حلياة �أ�ضاليب وعو�مل كثرية، ولكن جميعها تعتمد على كفاءة وفعالية عملية �ضنع �لقر�ر، فعملية 
�ضنع �لقر�ر مهارة مف�ضلية ومهمة جدً� يف كافة مناحي �حلياة، �ضو�ء يف تعامل �لفرد مع نف�ضه، �أو مع عائلته، 
�أو يف جمال در��ضته وعمله، فال بد ملن يرغب يف �لنجاح من �أن يكت�ضب مهارة �ضنع �لقر�ر، و�كت�ضاب مهارة 
�ضنع �لقر�ر لي�ض بالأمر �ل�ضهل، ولكن ل مفر من مو�جهة عملية �ضنع �لقر�ر، حتى لو �رتكب �لفرد �أخطاء يف 
�تخاذ �لقر�ر، ف�ضوف يتعلم يف �مل�ضتقبل تخطيها، ولكن �أ�ضو�أ خطاأ ممكن حدوثه هو �لهرب من �ضنع �لقر�ر 

وعدم �تخاذه، ويف هذ� �ملقال بع�ض خطو�ت �ضنع �لقر�ر ومعوقاته.
خطوات �سنع القرار

- حتديد امل�سكلة
غالبًا ما يهمل �لأفر�د حتديد �مل�ضكلة، ب�ضبب �خلوف �لال�ضعوي من �لتعرف �إىل �مل�ضاكل، ومعرفة ماهيتها، 

لكنها �أهم مرحلة يف �ضنع �لقر�ر؛ لأنها هي �لتي حتدد طريقة �ضري باقي �ملر�حل.
- جمع البدائل

يفرت�ض بالبد�ئل �أن تكون و��ضحة ومرتبطة باملو�ضوع �ملر�د �تخاذ �لقر�ر ب�ضاأنه، فاتخاذ �لقر�ر بالعتماد على 
معلومات ناق�ضة وغري و��ضحة قد يوؤدي �إىل نتائج �ضلبية، و�ضي�ضطر �ضانع �لقر�ر �إىل �إعادة عملية �ضنع �لقر�ر 

من بد�يتها، وبهذ� يهدر وقته بال جدوى.
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- مقارنة البدائل واختيار اأن�سبها
�ضانع  �ضتخدم  و�لتي  �أن�ضبها،  �ختيار  ثّم  �أف�ضلها،  ملعرفة  ببع�ضها  مقارنتها  يجب  �لالزمة،  �لبد�ئل  جمع  بعد 

�لقر�ر يف مو�ضوعه، وتكون متاحة ومالئمة من جميع �لنو�حي.
- تنفيذ القرار

يف هذه �ملرحلة يكون �ضانع �لقر�ر حدد قر�ره، ومل يبَق عليه �ضوى تنفيذه، وهي �ملرحلة �لأخرية ل�ضناعة �لقر�ر، 
وميكن �أن يقوم متخذ �لقر�ر نف�ضه، �أو جهة �أخرى خمت�ضة، �أو �ضخ�ض لديه �ضالحيات تخوله بتنفيذ �لقر�ر.

معوقات �سنع القرار
- تنظيم امل�سكلت ب�سكل خاطئ

ل م�ضكلة معينة، وترتك م�ضكلة �أهم منها و�أخطر على قيد �لنتظار، وهذ� يتطلب من �ضانع �لقر�ر  بحيث حتحُ
حتديد �مل�ضاكل، وحتديد درجة خطورة كل منها.

- الت�سرع يف اتخاذ القرارات
قر�رت غري  �تخاذ  �إىل  يوؤدي  وهذ�  بامل�ضكلة،  �لدقيقة  �ملعرفة  نتيجة عدم  �لقر�ر�ت  �تخاذ  �لت�ضرع يف  يحدث 
بعني  و�لأخذ  تو�جهه،  �لتي  �مل�ضاكل  بكافة  و�لإملام  �لرتوي،  �لقر�ر  �ضانع  على  يجب  بل  جيد،  ب�ضكل  مدرو�ضة 

�لعتبار �ملو�رد �ملتاحة لديه.
- الدكتاتورية يف اتخاذ القرار

ميكن �أن يكون متخذ �لقر�ر تع�ضفيًا يف �تخاذه للقر�ر�ت، ول ياأخذ بر�أي �لأغلبية، وهذ� �ل�ضلوك يعر�ضه ملو�جهة 
مزيد من �لأخطاء، لأن بع�ض �لقر�ر�ت حتتاج �إىل �ملناق�ضة و�مل�ضاورة.

- اخلوف والرتدد
ي�ضعر �ضانع �لقر�ر بالرتدد من �تخاذ قر�ر�ت معينة، وذلك يرجع �إىل عدم ثقته بقدر�ته، و�لثقة بالنف�ض من 

�أهم �ل�ضمات �لتي يجب �أن يتحلى بها �ضانع �لقر�ر.
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فكر وثقافة

القد�س .. عربية

مكانة القد�س
مل حتظ مدينة من �ملدن ول م�ضر من �لأم�ضار يف �لعامل كله مبا حظيت به مدينة �لقد�ض من �ملكانة �لعالية يف 
نفو�ض كل �أجنا�ض �لب�ضر، فهي مدينة جمعت �آثاًر� مقد�ضة منذ �أربعة �آلف �ضنة، وهذه �لآثار كان لكل جن�ض من 

�لأجنا�ض حكاية مع �أثر �أو �أكرث منها.
وتتناول يف عجالة مكانة �لقد�ض عند كل من �مل�ضيحيني و�ليهود ثم عند �مل�ضلمني.

 اأوًل: عند امل�سلمني

عند  فهي  الديانات،  اأ�سحاب  كل  عند  مرموقة  مكانة  القد�س  حتتل 
ال�سلة  عليه  النبي  وم�سرى  احلرمني  وثالث  القبلتني  اأوىل  امل�سلمني 
وال�سلم، وهي عند امل�سيحيني مهد امل�سيح ومكان مولده، وهي عند اليهود 
املكان الذي عا�س فيه ملكهم وبني فيه هيكلهم، واإليها �سيعود امل�سيح حتى 
يقودهم اإىل �سيادة العامل– على حد زعمهم –  وهي يف نف�س الوقت ذات 
على  اإطللة  وهذه  فيها.  يطمع  وماًل  ملكا  يريد  من  كل  جتعل  طبيعة 

مكان ومكانة وم�سمى املدينة املقد�سة.
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�رتبط �مل�ضلمون بالقد�ض �رتباًطا وثيًقا وعقائدًيا ظاهًر�، وذلك ملا لها من �ملكانة يف دينهم، وحلث �لنبي )�ضلى 
�هلل عليه و�ضلم( على �لرباط فيها وتذكريه )�ضلى �هلل عليه و�ضلم( بف�ضائلها ومما جعل للقد�ض هذه �ملكانة يف 

نفو�ض �مل�ضلمني عدة �أمور منها:
1 ـ �أنها مدينة �لإ�ضر�ء و�ملعر�ج، وهذه �لذكرى لها حب و�رتباط عاطفي �ضديد يف قلوب �مل�ضلمني، حيث كانت 
ت�ضرية عن نبيهم )�ضلى �هلل عليه و�ضلم(، و�لثانية �أنها فر�ض فيها عليهم ركن من �أركان دينهم وهو �ل�ضالة، 

ولذ� فهي متثل جزًء� من عقيدة �مل�ضلمني.
2 ـ �أنها �أر�ض �لأنبياء، و�مل�ضلمون يعتربون �أن مري�ث كل �لأنبياء هو مري�ث لهم؛ لأن نبيهم هو �لنبي �خلامت، 
و�لإ�ضالم حث �مل�ضلمني على �أن يوؤمنو� بهوؤلء �لأنبياء �ل�ضابقني لنبيهم، ولذ� فكل مقد�ض عند �أي ديانة �أخرى 

�أي خا�ض بنبي من �لأنبياء هو مقد�ض كذلك عند �مل�ضلمني.
3 ـ �لقد�ض كانت قبلة �مل�ضلمني �لأوىل، و�لتي يتوجهون �إليها وهم يعبدون ربهم.

4 ـ تب�ضري �لنبي )�ضلى �هلل عليه و�ضلم( باأن �أر�ض �لقد�ض هي �أر�ض �لرباط �إىل يوم �لقيامة فعن معاذ بن جبل 
)ر�ضي �هلل عنه( قال: قال ر�ضول �هلل )�ضلى �هلل عليه و�ضلم(: )يا معاذ �إن �هلل عز وجل �ضيفتح عليكم �ل�ضام 
من بعدي من �لعري�ض �إىل �لفر�ت. رجالهم ون�ضاوؤهم و�إماوؤهم مر�بطون �إىل يوم �لقيامة، فمن �ختار منكم 

�ضاحاًل من �ضو�حل �ل�ضام �أو بيت �ملقد�ض فهو يف جهاد �إىل يوم �لقيامة(.
عن �بن ع�ضاكر عن يون�ض بن مي�ضرة بن حاب�ض قال : قال ر�ضول �هلل )�ضلى �هلل عليه و�ضلم( :  هذ� �لأمر )يعني 
�خلالفة( كائن بعدي باملدينة، ثم بال�ضام، ثم بالعر�ق ، ثم باملدينة ثم ببت �ملقد�ض فاإذ� كان بيت �ملقد�ض فثمة 

عقر د�رها، ولن يخرجها قوم فتعود �إليهم �أبًد�(.
ولهذه �لأمور فقد �رتبط �مل�ضلمون باملدينة �ملقد�ضة �أميا �رتباط.

وعن �آثار �مل�ضلمني هناك :
1 ـ �مل�ضجد �لأق�ضى.

2 ـ م�ضجد قبة �ل�ضخرة.
3 ـ حائط �لرب�ق

4 ـ ف�ضال عن �أن كل �أر�ض �لقد�ض هي مقد�ضة عن �مل�ضلمني.

امل�سجد الأق�سى



العدد 14 - يناير 162018

5 ـ وبالإ�ضافة �إىل �أن كل �آثار �لأنبياء قبل �لنبي �ضلى �هلل عليه و�ضلم هي مقد�ضة عند �مل�ضلمني كما �ضبق ذكره.
ثانًيا: عند امل�سيحيني:

للقد�ض مكانة مرموقة عند �مل�ضيحيني، فهي �ملكان �لذي يحجون �إليه، وبها ولد �ل�ضيد �مل�ضيح، ولهم بها �رتباط 
روحي عال جًد� فقد عا�ض �مل�ضيحيون فيها منذ قرون عديدة تعود �إىل زمن �ل�ضيد �مل�ضيح فعندهم ما ي�ضمى 
�أن �ل�ضيد �مل�ضيح قد �ضار فيه حامال �ضليبه  بدرب �لآلم وهو مقد�ض عند كل �لطو�ئف �مل�ضيحية لعتقادهم 

عندما �قتاده �جلنود �لرومان ل�ضلبه تنفيًذ� لأو�مر �لو�يل �لروماين بيالط�ض.
ثالًثا : عند اليهود :

ينق�ضم �ليهود يف م�ضاعرهم جتاه �لقد�ض �إىل ق�ضمني: �لأول منهما يرى �أنها مدينة عادية، بل وميكن �ل�ضتغناء 
�ل�ضيا�ضي  �قرت�ح  قبل  �أنه  �لثابت  من  حيث  هرتزل،  تيودر  نف�ضه  �ل�ضهيونية  زعيم  هوؤلء  ومن  باأخرى  عنها 
�لربيطاين �لكبري )ت�ضمبولني( يف �إعطاء �ليهود وطنا قوميا يف �أوغند� بو�ضط �إفريقيا، لول �أن غالة �ل�ضهيونية 
ثارو� عليه، بل و�عتدو� على م�ضاعده )ماك�ض نو�رد�و( بالر�ضا�ض، و�تهمو� هرتزل نف�ضه باخليانة لول �أنه تر�جع 

متاما عن موقفه فرت�جعو� هم �أي�ضا.
و�لذبح  �لقتل  يعتربون  بل  �ملقد�ضة  �ملدينة  يعتدو� على  �أن  نهائيا  لديهم  مانع  فاإن �جلانبني ل  ومع ذلك  ولكن 
و�لتدمري فيها قربة �إىل �هلل.                                                                                                                                                

 نبذة تاريخية عن القد�س
تعترب مدينة �لقد�ض من �أقدم �ملدن �لتاريخية يف �لعامل، حيث يزيد عمرها عن )45( قرًنا، وهي مهد �لديانات 

�ل�ضماوية �لثالثة، �ليهودية و�لن�ضر�نية و�لإ�ضالم.
وقد عرفت �لقد�ض باأ�ضماء عديدة على مر �لع�ضور كان �أهمها، يبو�ض، �أور�ضاليم، �إيليا كابتولينا، �إيلياء، بيت 

�ملقد�ض، �لقد�ض، �لقد�ض �ل�ضريف .
كما عرفات �لقد�ض باأور�ضامل ن�ضبة �إىل �لإله )�ضامل( �إله �ل�ضالم لدى �لكنعانيني، حيث ورد ذكرها يف �لكتابات 

�مل�ضرية �ملعروفة باألو�ح تل �لعمارنة، و�لتي يعود تاريخها �إىل �لقرنني �لتا�ضع ع�ضر و�لثامن ع�ضر قبل �مليالد.
وحني �حتلها �لنبي د�ود عليه �ل�ضالم )1409ق.م(، �أطلق عليها ��ضم )مدينة د�ود(، و�تخذها عا�ضمة له، ثم 
�آلت من بعده لبنه �مللك �ضليمان، و�زدهرت يف عهده �زدهاًر� معمارًيا كبرًي�، ويف هذه �حلقبة �ضادت �لديانة 

حائط الرباقكني�سة القيامة من الداخل
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�ليهودية يف �ملدينة .
ويف �ضنة 586 ق.م دخلت �لقد�ض حتت �حلكم �لفار�ضي عندما �حتلها نبوخذ ن�ضر وقام بتدمريها ونقل �ل�ضكان 

�ليهود �إىل بابل .
وبقيت �لقد�ض حتت �حلكم �لفار�ضي حتى �حتلها �لإ�ضكندر �ملقدوين يف �ضنة 332 ق.م

قام  ميالدية   135 �ضنة  ويف  بومبي،  قائدهم  يدي  على  �لقد�ض  يحتلو�  �أن  �لرومان  ��ضتطاع  63ق.م  �ضنة  ويف 
�لإمرب�طور �لروماين هادريانو�ض بتدمري �لقد�ض تدمرًي� �ضاماًل، حيث �أقام مكانها م�ضتعمرة رومانية جديدة 

�أ�ضماها )�إيليا كابتولينا(.
ويف �ضنة 614م ��ضتوىل �لفر�ض للمرة �لثانية على �لقد�ض وقامو� بتدمري معظم كنائ�ضها و�أديرتها، وظلت حتت 

�حلكم �لفار�ضي حتى ��ضرتدها هرقل منهم �ضنة 627 م فظلت حتت �حلكم �لبيزنطي حتى �لفتح �لإ�ضالمي.
وملا كان �لإ�ضالم ديًنا عاملًيا ل يقت�ضر على �لعرب، فقد وقع على كاهل �لعرب و�مل�ضلمني ن�ضره يف كافة �لبلد�ن، 
فكانت �لفتوحات �لعربية �لإ�ضالمية وكانت فل�ضطني من �أول �لبلد�ن �لتي �ضارت �إليها �جليو�ض �لإ�ضالمية، وبعد 
هزمية �لروم يف معركة �لريموك �أ�ضبح �لأمر �ضهاًل بالن�ضبة للم�ضلمني للو�ضول �إىل �لقد�ض وفتحها، ويف �ضنة 
15 هجرية / 636 ميالدية دخل �خلليفة �لر��ضدي عمر بن �خلطاب �لقد�ض �ضلًحا، و�أعطى لأهلها �لآمان من 

خالل وثيقته �لتي عرفت بالعهدة �لعمرية .
�إىل �لقد�ض تبد�أ حقبة جديدة يف تاريخها، حيث تو�لت �ضاللت �خلالفة �لإ�ضالمية  وبقدوم �لعرب �مل�ضلمني 
و�لأخ�ضيديون،  و�لطولونيون،  و�لعبا�ضيون،  �لأمويون،  �لر��ضدين:  �خللفاء  بعد  فحكمها  تباًعا،  حكمها  على 

و�لفاطميون، و�ل�ضالجقة .
هذ� وظلت تعرف �لقد�ض با�ضم �إيلياء وبيت �ملقد�ض منذ �لفتح �لعمري وحتى �ضنة 217 هجرية، عندما بد�أت 
 216 �ضنة  �ملاأمون  �لعبا�ضي  �خلليفة  ز�رها  بعدما  وذلك  �لإ�ضالمي  �لتاريخ  يف  مرة  لأول  �لقد�ض  با�ضم  تعرف 
هجرية و�أمر بعمل �لرتميمات �لالزمة يف قبة �ل�ضخرة �مل�ضرفة، ويف �ضنة 217هجرية قام �ملاأمون ب�ضك نقود 
حملت ��ضم )�لقد�ض( بدًل من �إيليا، ومن �ملحتمل �أنه قام بذلك تاأكيًد� لذكرى ترميماته �لتي �أجنزها يف قبة 

�ل�ضخرة
�كرت�ث  دومنا  وخر�ًبا  ف�ضاًد�  فيها  وعاثو�  �لقد�ض  �ل�ضليبيون  �حتل  ميالدية   1099  / 492هجرية  �ضنة  ويف 
لقد�ضيتها ومكانتها �لدينية، فارتكبو� �ملجازر �لب�ضعة يف �ضاحات �حلرم �ل�ضريف، وقامو� باأعمال �ل�ضلب و�لنهب 
وحولو� �مل�ضجد �لأق�ضى �إىل كني�ضة ومكان ل�ضكن فر�ضانهم ودن�ضو� �حلرم �ل�ضريف بدو�بهم وخيولهم حينما 
��ضتخدمو� �لأروقة �ملوجودة حتت �مل�ضجد �لأق�ضى و�لتي عرفت بعدهم باإ�ضطبل �ضليمان، �لأمر �لذي يتناق�ض 
ا تاًما مع ت�ضامح �لإ�ضالم �لذي �أكده وترجمه عمر بن �خلطاب عندما دخل مدينة �لقد�ض . وما �أن ظهر  تناق�ضً
�حلق وز�ل �لباطل، حتى فتح �هلل على �ل�ضلطان �ضالح �لدين �لأيوبي بن�ضره على �ل�ضليبيني يف معركة حطني 
�ضنة 583هجرية/ 1187 ميالدية، فحرر فل�ضطني وطهر �لقد�ض وخل�ضها من �ل�ضليبيني وردها �إىل د�ر �لإ�ضالم 

و�مل�ضلمني .
وظلت �لقد�ض باأيدي �مل�ضلمني �لعرب، حتكم وتد�ر من قبل �ل�ضاللت �لإ�ضالمية �لتي جاءت بعد  �لأيوبيني، فكان 
�ملماليك و�لعثمانيون حتى �ضقطت باأيدي �لربيطانيني �ضنة 1917 �لذين �ضهلو� ��ضتيالء �ل�ضهاينة عليها مبوجب 

وعد بلفور كما هو معروف.
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األـف مــربوك
الزميل  كرمية  اآية  الآن�سة  زفاف  مت  بهيج  حفل  يف 
الرئي�سي  باملركز  ال�سائق  م�سطفى  كامل  حممد 
يوم  وذلك  حممد،  اأحمد  الأ�ستاذ  على  لل�سركة 
التمنيات  اأطيب   ،2017/9/22 املوافق  اجلمعة 

للعرو�سني بال�سعادة.

الزميل  قران  عقد  مت  بهيج  عائلي  حفل  يف 
نوران  الآن�سة  على  املق�سود  عبد  خالد  املهند�س 
نوفمرب   10 املوافق  اجلمعة  يوم  وذلك  حممود، 
مب�سجد ال�سربتلي بالتجمع اخلام�س، كل الأمنيات 

للعرو�سني بال�سعادة.

هل تعلم: 
- اأن الدلفني يغلق عني واحدة عندما ينام.

- اأن ال�سلحفاه والذبابة والفعى ل متتلك حا�سة ال�سمع.
- اأن اأكرب حميطات العامل هو املحيط الهادي و م�ساحته 64 مليون ميًل و 

اأكرب عمق فيه 36201 قدمًا.
- اأن الأملك الفل�سطينية يف القد�س حالًيا ل تتجاوز 10% فيما ت�سيطر 

اإ�سرائيل على 86% من م�ساحة القد�س! 
- اأن �سوء ال�سم�س ي�سل اإىل الأر�س يف 8 دقائق0     

األـف مــربوك

اأ�شرة ميدكوم
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رئي�س جمل�س الإدارة

املحرر العامم�شت�شار التحرير

د.م / ممدوح حممد حممود

م /عاطف عبد العزيزم /ماجد عبد املق�شود

�أخبار 

حرم  ال�سيدة  املا�سي،  اأكتوبر   25 الأربعاء  يوم  اهلل  رحمة  اإىل  توفيت   -
اإيهاب  املحا�سب  ووالدة  العقود،  اإدارة  مدير  حممد  �سالح  املهند�س  ال�سيد 
باإدارة  ال�سيد  ر�سوى  املهند�سة  زوج  ووالدة  الب�سرية،  باملوارد  �سالح 

العطاءات، تغمد اهلل الفقيدة برحمته ومغفرته.
- تويف اإىل رحمة اهلل تعاىل يوم ال�سبت املوافق 11 نوفمرب املا�سي الأ�ستاذ 
�سبحي اإمام �سقيق الزميل املحا�سب يا�سر اإمام، تغمد اهلل الفقيد برحمته 

ومغفرته.
- تويف اإىل رحمة اهلل يوم الثلثاء املوافق 21 نوفمرب املا�سي خال الزميلة 
الأ�ستاذة �سحر حممد حلمي، ال�سكرترية ب�سركة ميدكوم اأ�سوان للأ�سمنت، 

تغمد اهلل الفقيد برحمته ومغفرته.
بكر  احلاج/  املا�سي،  نوفمرب   22 الأربعاء  يوم  اهلل  رحمة  اإىل  تويف   -
دروي�س، خال احلاج علي ال�سيد مقاول اأعمال البيا�س مب�ساريع ال�سركة، 

تغمد اهلل الفقيد برحمته ومغفرته.
- تويف اإىل رحمة اهلل تعاىل يوم الأحد 17 دي�سمرب املا�سي عم الزميل 

�سليمان خليل عياد ال�سائق بال�سركة، تغمد اهلل الفقيد برحمته.

البقاء للـه




