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الخالصة

یا العالیة من اھم سماة العصر الحدیث حیث تشكل التكنلوجیا احد اھم العوامل المؤثرة تعد التكنلوج
التكنلوجیة الى الدول تتمحور مشكلة البحث حول ظاھرة نقل.  في ابداع العمارة العالمیة و العربیة 

ھرة و راسة الظاو علیھ یھدف البحث د، االسالمیة و اثرھا في ابداع العمارة المعاصرة العربیة و
واالنتقال عل التكنلوجي في الدول العربیة ایجابیاتھاو التوصل الى مؤشرات لتطویر الفتشخیص سلبیاتھا و

عقود نقل دراسةب) البناء النظرى(االولاھتم، قسم البحث الى ثالث مباحث .الى التوطین واإلبداع
تحلیل ) التحلیل والنتائج(المبحث الثاني.تم ایضاح دور التكنلوجیة في العمارة العربیة كماایالتكنولوج

دراسة نماذج من مشاریع معماریة بو اھتم المبحث الثالث ، البناء النظرى والتوصل الى النتائج االساسیة
فى مجال العمران (تحلیل عقود نقل التكنولوجیاالىوالول مرة توصل البحث . عربیة  نقلت التكنلوجیة

االستنتاجات التي تغني موضوع بجملة من وانتھى البحث،لوجیاتبعا لمرتكزات التكنو) العربى
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Abstract

High-technology is considered one of the most features of the modern
era, and one of the most influential factors of architecture creativity. Research
problem centered on the phenomenon of transferring technology to the Arab and
Muslim nations, and their impact on the creativity of contemporary architecture.
Research aim is to study the phenomenon, and tries to investigate shifting from
the concept of transferring to the concept of setting and production, reaching to
indicators for the development of technological reaction in the Arab countries.
The research is divided into three investigations, first is concerned with
(theoretical construction) to study the transfer of technological contracts, and
clarify the role of technology in the architecture of Arab countries. The second
(analysis and results) analysis of the theoretical construction reaching to the core
results, and confirms the idea that the process of transmitting technology can not
be fulfilled with out the presence of local system. The third studies models of
Arab architectural projects. Research founds for the first time in analyzing the
contracts of transferring technology depending on the platform technology, at
last the search ended by set of conclusions which sings in question, and
indicators designed to achieve creativity and rise Arab civilization

: المقدمة

لفرت فو
.الراحة 

مستوى ) للتقانة ( للتكنلوجیا ولقد شھدت الحقب التأریخیة تطوراً حافالً  لى  ع
حیث 

یحمل فكرإنسانبفعل وجودوظل ھذا التمایز قائماً حتى في نفس المكانالمستخدمة في حضارات اخرى
. و صیاغتیھا بشكل مغایرع ھذه المادةیطوقادر على ت
شھد القرن 

واالسالمیة ترزح تحت ظل االستعمار ، أصبح ھناك فارق كبیر بین ھذه الدول وتلك في حیازة 
لعمارة إن.االتكنلوجیمما یعني ضرورة نقل ا

2007/6/1قبل في 2006/11/27أستلم في 
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عربي على مستوى االنتاج ل ا
المعاصر

:)البناء النظري(ث األولالمبح

االتكنولوجیأنواع عقود نقل -1

: تعریف التكنلوجیا

(Techno)من االتكنولوجییتكون اصطالح 
(Loges) 1[).طبیقالبحث والت(وتعبر عن الدراسة العملیة للفنون ، أي العلوم بنوعیھا[

.وان استخدمت بعض البحوث كلمة تقانة بدالً من تكنلوجیا]2[ھذا اللفظ في اللغة العربیة ،

ھي مجموعة المعلومات التي تتعلق بكیفیة تطبیق نظریة أو اختراع ، أي أنھا الجانب ( عرف التكنلوجیا تو
(Know-how) (

 " "]3[

" .التطبیقات العلمیة للنظریات العلمیة"

یتجلى یة بین الحضارات والطبیعة كما لإظھار العالقة الجد"یكمن في ) ھیدغر(ان جوھر التقنیة كما یقول 
وسائل" ل

(Short History of Tech.) ذلك الكل شدید التنوع من المعارف والو"بأنھا
. مشیراً الى عالقة التقائھ بالبیئة" بھا االنسان مجابھة بیئتھ والسیطرة علیھا

نسان ھ( التكنولوجیا أما تعریف  اعات"اال لجم اد وا فر " األ
).ان والزمان الموجود بھماعلى مستوى الفكر أو المادة أو كلیھما لتحقیق ماھیتھ متحدیاً المك

مرتكزات التكنلوجیا-1-1

ھناك تداخل في تحدید طبیعة الكیان التكنولوجي لمجتمع أو آخر ، حسب المقاییس الكمیة والنوعیة وتداخل 
إلىر 

:تكامل ذو مجموعة مرتكزات أساسیة یمكن تحدیدھا بما یليسلوك انساني م

لمرتكز - (Concepts)(Values): ]4[ا
تالتكنلوجیة و
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االبتكارات التي یت
.فكري معین دون سواه

.
.ومفھوم التفرد والخصوصیة ، ومفھوم الحفاظ على البیئة

-]5[ :(information)(Know-how)

(Cognitive)
 .

ویتأثر المرتكز بمستوى ا
.والتجدید

: ]6[المرتكز التقني-
 .

.والمعتمدة التي تتراوح بین اعتماد الید المجردة الى االعتماد التام على المكننة

: ]7[المرتكز المادي-

األجھزة الخدمیة المستخدمة السناد المھام الوظیفیة والبیئیة التي األساسیة للمادة ، كما یشتمل على مجموع 

.عبر األسالیب التصمیمیة والتنفیذیة ولذا تم دراستھا ضمن المرتكز التقني

وھذه المرتكزات ھي التي تمیز -

.شك فیھ أن كل مرتكز یعتمد على مجموعة عوامل أخرى

كنلوجیاعقود نقل الت-1-2

نقل التكنولوجیامدلول عقود 1-2-1

قالمطروحة وھذا الفارالتقنیاتالتكنلوجیا ودول أخرى تحاول أن تواكب
.حالة أتباع للدول الحائزة

لقد رافق عملیة نقل ال
)
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 . (

.یفتقر الیھا المتلقي

األمر الذي یك
.عقلة التشریعات أو القوانین والقرارات القضائیة والبنائیة التي تعالج الموضووقد تبین لنا 

]8[.التكنلوجیا من بین أحكام ھذه العقود

نطلق علیھ بصورة دق
د(و ) طرف متلقي(وقد اعتبروه التزاماً بین طرفین ]9[.القانون قاموا بتحدید مفھوم ھذا العقد ).طرف مورّ

)

).اإلضافة إلیھا من خالل ما یقوم بھ من تجدید

.وذلك بمقابل یلتزم بھ المستفید من ھذه الطرق یدفعھ إلى صاحبھا الذي ینقلھا إلیھ

عقود أو صور نقل التكنلوجیا-1-2-2

:المشترك، وھي العقود التي نتناولھا تباعاً في المطالب الثالثة اآلتیة

[10]عقود الترخیص الصناعي: المطلب األول

لمرخص( تحت ) ا
) المرخص لھ(تصرف الطرف الثاني 
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. ، كما لو كان مانح الترخیص ھو نفسھ القائم باالستقالل

العقود عندما یتعلق األمر بالدولة النامیةبصورة خا

) (أنھ یساعد المتلقي للتكنولوجیا : الصناعي منافع عدیدة منھا
واستقاللھ في إدارة م

بدفع مقابل التكنلوجیا فوراً ، األمر الذي یرھقھ ، أو ربما تتطور ھذه التكنلوجیا بصورة سریعة ، لذلك فھو 
.لحقھا التطوریستفید كثیراً من تأخیر دفع ثمن التكنلوجیا ، بحیث یكون ھذا الثمن مقابالً للتكنلوجیا التي 

[11]عقود تسلیم المفتاح: المطلب الثاني

) عقود تسلیم المفتاح(علیھا 

:ویمكن تمییز ثالث صور من عقود تسلیم المفتاح. استخدام المعرفة الفنیة المطلوبة

لمقاول()عقود تسلیم المفتاح البسیط(تتمثل األولى في  ) ا

.
.وجیا الیھوالتسویق فتقع على عاتق الطرف الذي أنشأ المصنع على أرضھ والذي یروم نقل التكنل

زمة لتشغیل الوحدات االنتاجیة في الدول المتلقیة المبتغاة منھا نظراً لتواتر القاعدة التكنلوجیة األساسیة الال
. للتكنلوجیا

)(ما الصورة الثانیة لعقد تسلیم المفتاح ، ھي التي یطلق علیھا ا

 .
:1-

لصناعي -3.ل-2و.ا
.وتطویعھا وتحقیق االنتاج بواسطة ھذه العمالة

بالتسویق النتاج المجمع الصناعي الذي تم انشاءه أو شراء جزء معین من االنتاج 

[12]:عقود االستثمار األجنبي المستقل والمشتركالمطلب الثالث
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. الدولة التي یجري االستثمار لمصلحتھا من ناحیة أخرى

وقد شھدت السنوات األخیرة ازدھا االستثمارات األجنبیة المباشرة . الفنیة واألجھزة الحدیثة الى ھذه الدولة
بسبب تطور ا

.الى أوربا بعد أن كانت قد بدأت في الوالیات المتحدة األمریكیة

التي یجري االستث

. تعظیم ھامش الربح واستمراره وتسعى الثانیة الى تحقیق التنمیة االقتصادیة وتقلیل الكلفة
مشاركة الدولة المتعاقدة على نقل التكنلوجیا ا

.المشاركة باألیدي العاملة ، وقد یتعدى األمر الى مشاركة الدولة المتعاقدة في جزء من رأسمال المشروع

یدخل الشریك األجنبي بحصة تتمثل في التكنلوجیا التي یحوزھا ، فضالً عن تقدیم المساعدات وفي المقابل
.الفنیة وحصة في رأس المال

التكنولوجیا وواقع العمارة العربیة: المبحث الثاني -2

وصوالً إلى العمارة اإلسالمیة فقد أبدع المعمار المسلم في أسالیب البناء وأشكال العمارة وساھم في تطویر 
[13]الكثیر من النظم التصمیمیة والتنفیذیة باستثمار علم الریاضیات والھندسة والفیزیاء في علم البناء 

والذي ساھم في إعطاء سمة الخصوصیة والتفرد للعمارة ا
مننوالمسلمالمعماریوناستفادالطرز على مستوى العمارة المحلیة حیث

[14]. جدیدوھإبداع ماثمتوطینھا و عملوا علىمن الحضارات السابقة لھم 

، والتعبیري للعمارة
 ،
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واإلشكالیات على المستوى المھني وا
 ،

.وأسالیب توظیفھا في العمارة العربیة المعارة

مكن یي
:[15]ةیسیات رئیمستو

:والحرفي المرشد/ ستوى الحرفي مال: المستوى األول2-1

ل المواد المتوفرة محلیا وعدم او تقلیل االعتماد للتصمیم، ویستخدم اسالیب البناء المحلیة والحرفیة باستغال

عو. 
. محاولة ترشید العملیة البنائیةون العمارة المستوى الحرفي والمحلي م

ابدعفي ھذا المجال حیث
.

على الھویة باالعتماد على االنسان العربي فھو المفكر والمبدع والمنتج وا
.تكیفا مع البیئة الطبیعیة والتي اطلق علیھا البعض بالتوافق السلبي

.[16]م

[17]جوائز معماریة لمحافظتھا وتطویرھا للحرفة مثل جامع نیونونتي في مالي

.المحلیة بمحاكات االنماط واإلشكال التقلیدیة

مستوى البناء التقلیدي وما بعد التقلیدي:المستوى الثاني2-2
ل ایشكل البناء التقلیدي أو

تعقیدا من 
یمكنتنظیم العمل وطبیعتھا معروفة من ذووي العالقة بحیث 

 .
 .
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والبناء . 
العقالني والمتطور، حیث أنتجت العدید من األبنیة العامة والمجمعات السكنیة ضمن ھذا المستوى، ویمكن 

یو. للعمارة العربیة حیث تنتح التكنولوجیا والمواد ھذه اإلمكانیة
. فظالتغیر المتح

. ایضاالتكنولوجیا ھذه اإلمكانیةحیث تتیح ریخیة للعمارة العربیة لتاوا

. ربیة واإلسالمیةعللعمارة ال) في الغالب(

.الذاكرة  الجمعیة لإلشكال دون تحلیل المضمون الفكري للعمارة العربیة اإلسالمیة

ج . 
لقرار المعماري ولیس لفجوة بین المجتمع المنتج والفعل التكنولوجیا

الكثیر من مرتكزات ھذا الفعل التكنولوجي ضمن ھذا المستوى فالقرار ھنا للمعماري أو للمجتمع أو للجھة 
.البنائیة المنفذة أو المالكة للمشروع

وطریقة المنظومات البنائیة والتقنیات العالیة/الیب البناء العقالنیة المرشدة أس: المستوى الثالث3-2

مخطط ومبرمج ویكون العمل . المعلوماتیةواالنتاج ومستوى منظومة البناء ومنظومة الخدماتواالنشاء
. باستخدام المعدات المیكانیكة المتطورة وفصل العمل بحیث ال تتداخل االختصاصات المختلفة

 .
السكنیة واغلبھا نفذت من قبل شركات أجنبیة المغلق في أنتاج نوع معین من األبنیة كالمدارس والمجمعات

. كجزء من عقود نقل التكنولوجیا
.بتطور شركات محلیة عادة ماتكون حكومیة

المكونات بمنتوج اما نظام البناء المفتوح والذي یتمتع بحریة اكبر في التصمیم واالختیار فال ینحصر انتاج

Dimensional Co-ordination .

.المعماري القدیم فھي دعوة الى الواقعیة والى ابداع معماري جدید یعبر عن ھویة مستقبلیة
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حیث یعتمد على مواد جدیدة مست. االنتاج
.لتنفیذ واحیانا التصمیم ایضات االعمارة من الخارج وفرضت تولي شركات اجنبیة عملیا

): التحلیل والنتائج (المبحث الثاني

:عقود نقل التكنولوجیا-1

:نصل الى مایلي سابقة الذكر تحلیل عقود نقل التكنلوجیا وفقاً لمرتكزات التكنلوجیاعند 

:عقود الترخص الصناعي:أوالً 

. : المرتكز المفاھیمي.1
.                         ادارة المشروع دون مشاركة المرخص

.قد تتطور بسرعةال یقوم بدفع مقابل للتكنلوجیا فوراً التي: اقتصادیاً .2
: المرتكز المعرفي.3

.االنتاج
.حیازة الملكیة الصناعیة للمصنع : المرتكز التقني.4
: المرتكز المادي.5

.التسویق
نمایمكن القول  إ

االنتاج األمر الذي یؤدي الى تدعیم السیطرة الصناعیة التكنولوجیة للمرخص ض
).المرخص لھ(

عقود تسلیم المفتاح:ثانیاً 

البسیط  : أ   

1. :
.ھالتكنلوجیا مع ما یتالئم والوضع االقتصادي واالجتماعي للبلد الذي یقوم بنقل التكنلوجیا الی

: المرتكز المعرفي.2
فیما یتعلق بتدریب العمالة المحلیة والتشغیل تقع على عاتق الطرف الذي أنشأ المصنع على . العدد واآلالت

.أرضھ
3. :
).تشیید الوحدة الصناعیة وتنظیم المعدات(
.یعتمد على الدولة المتعاقدة على استیراد التكنلوجیا: المرتكز المادي.4

إلىتعمد الدولة ف.المحلياإلنتاجوھیكلة تتالءمقد ینتج وحدات صناعیة ال 
.ذي یؤدي الى وقف بعض المصانع عن نشاطھامختلفة األمر ال
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) الالزمة لالنتاج(وتنظیم معداتھا بنفسھا 
.الجودة للمنتج وقدرة المنشأ على االنتاج

دكذلك من المزایا التي تنتج عن تبني ھذه الصورة التعاقدیة أن التدخل األجنبي یتوقف بع
محل العقد ، األمر الذي یسمح للدولة المتعاقدة 

 .
.التعاقدیة الكثیر من االنتقادات

تسلیم انتاج بالید. ب

.مرتكزاتھا األساسیةتمكن الدولة من حیازة التكنلوجیا وفق: المرتكز المفاھیمي.1
.تكالیف باھضة لعملیة نقل التكنلوجیة تقع على عاتق الدولة المتلقیة للتكنلوجیا-

.فترة زمنیة طویلة النشاء الوحدة الصناعیة-

2. :

.التكنلوجیا وتطویرھا وتحقیق االنتاج بواسطة ھذه العمالة
3. :
)) ( (

.واآلالت الالزمة لبناء المنشأة أو المجمع الصناعي 
: المرتكز المادي .4

تمیزتوقد . تحققاً بنسبة كبیرةالوحدة الصناعیة حتى وقت االنتاج النھائي یكون ضمان استمرار االنتاج م

ولعل أھم االنتقادات ا. النھائي
.المتلقیة للتكنلوجیا

تسویق+ انتاج + عقد تسلیم انتاج بالید . ج. 

–: المرتكز المفاھیمي .1
.ل الموارد المحلیةالمردود االقتصادي للمشروع واستغال

معرفي .2 ل ا تكز  لمر : ا
.االبتكار والتطویر والتصدیر عن طریق استخدام العاملین المحلیین

.لصناعیةحیازة كاملة للمعدات واآلالت وبراءة االختراع والعالمة التجاریة أو ا: المرتكز التقني .3
: المرتكز المادي .4

).ضمان التسویق(التزام المورد ببیع وتصدیر جزء معین من االنتاج بصورة مؤقتة أو دائمیة 
ان من مزایا

وأخیراً ال . المواصفات المناسبة للمنتج الذي یتولى توزیعھوتسمح بتدخلع في أسالیب االنتاج بحجة ضمان 
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لالتنمیة ونقل التكنلوجیا فھي لم تحظ بتنظیم قانوني مستق
في حا

من قیمة % 50منھاالتي تصل الى الذي ینقل حرفیاً من مثیلھ الفرنسي، امتیازات عدیدة لألطراف الموردة
% 10ال یتعدى العقد وبالمقابل فان الشركة األجنبیة عندما تقدم ضمان حسن التنفیذ فانھ

. لعقدقیمة امن مجمل% 5حالة عدم التنفیذ أو التأخر في التنفیذ فان الغرامة التأخیریة یجب أال تتعدى 

:ألجنبي المستقل والمشترك عقود االستثمار ا. ثالثاً 

بصورة مستقلة أو مشتركة مع الدولة التي یجري ایقوم المتعاقد بادخال التكنلوجی: المرتكز المفاھیمي .1
).تدعیم السیطرة التكنلوجیة للمستثمر األجنبي(االستثمار لصالحھا ، 

لمشروع : .2 (ا
).المھارات والمعارف الفنیة حسب مساھمة المستثمر

.المشاركة مع المستثمر في حیازة المشروع أو المصنع: المرتكز التقني .3
.ضمان عملیة االنتاج وفق مصالح المستثمر والدولة الموردة للتكنلوجیا: المرتكز المادي .4

:شترك عقود االستثمار األجنبي المستقل والم. ثالثاً 

بصورة مستقلة أو مشتركة مع الدولة التي یجري ایقوم المتعاقد بادخال التكنلوجی: المرتكز المفاھیمي .1
).تدعیم السیطرة التكنلوجیة للمستثمر األجنبي(االستثمار لصالحھا ، 

2. :)
).مھارات والمعارف الفنیة حسب مساھمة المستثمرال
.المشاركة مع المستثمر في حیازة المشروع أو المصنع: المرتكز التقني .3
.ضمان عملیة االنتاج وفق مصالح المستثمر والدولة الموردة للتكنلوجیا: المرتكز المادي .4

 .

.ن المشروعات لتحقیق التنمیة االقتصادیة للدول النامیةمن التساؤالت حول جدوى ھذا النمط م

:التكنولوجیا وواقع العمران العربى-3-2

المستوى االول-أ

.نجد ما یلياألربعةالمعماري على مرتكزات التكنولوجیا المھنيعند تحلیل ھذا المستوى من العمل

1-
.ومفھوم التفرد والخصوصیة ومفھوم الحفاظ على البیئة

المعرفيامتالك وسیطرة على المرتكز -2
اضحمكافئ ى تالك و ، وام

اإلدراكأن
.واالجتماعي للمجتمع المحلي
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نسان-3 منذ اإل
.وبما متوفر محلیااتعروفة، وبساطة في نظم الخدمبناء مأسالیبوونظم. ل معھامالعصور وتعاأقدم

اإلنتاجوأسالیبوالتنفیذیة بامتالك العمالة اإلنتاجیةامتالك وسیطرة على المستوى التقني ضمن القاعدة -4
.وموادھا

أنوبھذا نجد 
ھذا المستوى أننرى بعض المفكرین وھناوضمن المستوى الحرفي والمادي والتقني للمجتمع محدود جدا

والتقنیة والحسیةاالجتماعیة والثقافیة والبیئة والنفسیة اإلنسانیوافق متطلبات ألنھیحمل في طیاتھ التطور 
. والجمالیة

المستوى الثاني-ب

امتالك وسیطرة على المرتكز المفاھیمي للفع-1
عدم رغبة وإنمالیس بسبب عدم امتالك األعمالوعدم وضوح ھذین المفھومین في بعض (الحمایة البیئیة 

). المعماري في التوافق مع المفھومین السابقین 

بععف في البناء في حین نجد مفھوم الكفایة المادیة للعمل واضح في البناء التقلیدي ولكنھ یض دما 
.تطورا وتعقیداأكثرالكثیر من المواد مستوردة وعملیات البناء أنحیث 

التكنولوجيرفي للفعل معامتالك وسیطرة على المرتكز ال-2
ما 

وتطور  ة 
.مة المعلوماتیة واللغویةوالمنظ

بعالعمل وخاصة في البناء أنعلى المرتكز المادي حیث امتالك وسیطرة  اقل-3 في دما 
.ھانظمد مستوى الخدمات ویتعقإلىإضافةمواد مستوردة وغیر منتجة محلیا، ىلالكثیر منھ ع

.  امتالك وسیطرة على المرتكز التقني في البناء التقلیدي-4

لمستوى الیعادلترغم توفر المر ما
بتبعض الدول العربیة امتلكأنأالالعربیة 

ةر
.ببعد الحرإلعادة أعمارالبنائیة 

المستوى الثالث-ا

أصبحظھور فجوة في المرتكز المفاھیمي للفعل التكنولوجي حیث -1
اتسعتجدیدة مستوردة كما وأشكالفرض مواد مما،بالنسبة لھذا النوع

تالئیوشل خدمات مربمال 
بسببكانفي الدول الغنیة ألبنائياألسلوبوان شیوع ھذا . مستوردة للحفاظ على البیئة الداخلیةمتطورة
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كیشلال یزایسمح باالستیراد ولكنھ أموالامتالك تلك الدول لروؤس أيالكفایة المادیة 
.من الدول العربیة 

معظھور فجوة في المرتكز ال-2
إلىالتواصل یحتاج أصبحالبصریة حیث 

، وتتداخل ھذه 
.التاریخي إلبداع ھویة جدیدة

3-
ضعف العمالة المحلیةإلىإضافة. إنتاجھاىتتوصل الدول العربیة ال

بعة -4 لمت إلىإلنتاجا
نمافي الدول العوأسالیبتقنیات  لماعوحتىوإ

.ة علمیابومدراألبنیةمناألنماطھذه متدربة على

.تخدم عقود نقل التكنولوجیاوعلیھ فان ھذا المستوى من الفعل التكنولوجى ھو الذى اس،المتطورة تقنیا

.نماذج من العمارة العربیة المتطورة تقنیا ضمن المستوى الثالث : المبحث الثالث-3

ل و

.بھدف االرتقاء في العمل المعماري العربي. یةوسلبیات ھذه العقود على العمارة العرب

مع اعطاء روحیة االن
الماضي والتوجھ الى الحاضر كما اوضحنا او محاولة التوافق حیث تم الربط بالعمارة االسالمیة من خالل 

ن فقد

عمارة تتالئم مع التطور وتعبر عن المكان والزمان واالنسان المعاصر بعدم انتاج اشكال تقلیدیة بعیدة عن 
فاللغة المعماریة والشكلیة یجب ان تحمل قراءة عمیقة ومتخصصة النتمائیة المبینمحتواھا الحضاري

.التكنولوجیا لالرتقاء بالعمارة العربیة المعاصرة
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مستویات 
أسالیب 

البناء

المرتكز 
المفاھیمي

المرتكز 
المعرفي

المرتكز 
التقني

المرتكز 
األمثلةالمادي

المستوى األول

/الحرفي

الحرفي 
المرشد

الحفاظ على 
الھویة 
وتحقیق 

رة شعبیةعما

تطویر 
المھارات 
والمعارف 

المحلیة

التقلیل من 
استخدام 
الماكنة 
المتطورة

وفرة المادة 
اإلنشائیة في 
المكان الذي 

تنشأ فیھ

-أعمال حسن فتحي
- جامع نیونو

صدامیة الكرخ

المستوى الثاني

التقلیدي) أ(
التطویر على 

المستوى 
الحرفي

اعتماد 
خبرات أكثرا 

تطورا

استخدام 
ي جزئ

للماكنة

وفرة المادة 
اإلنشائیة 
المحلیة أو 
المستوردة

السكن المنفرد

ما بعد التقلیدي) ب(

استخدام . 1
األنماط 

واألشكال 
التاریخیة 
والمحلیة

الحفاظ على 
الموروث 

المعرفة 
بالنظم البنائیة 

المتطورة

استخدام 
المعدات 
واآلالت 
الحدیثة

االعتماد على 
المواد البنائیة 

ثر تطوراً األك
محلیة ، "

"مستوردة

استخدام . 2
أنماط 

وأشكال 
عالمیة

عمارة ترتبط 
مع المفاھیم 

العلمیة

توسیع 
القاعدة 

المعرفیة 
للنظم البنائیة 

المتطورة

استخدام 
اآلالت 

واألدوات 
والعدد غیر 

المحلیة

تكون المادة على 
األغلب مستوردة

المرشدةأسالیب البناء العقالنیة : المستوى الثالث

1 .
المنظومات 

المغلقة

إیجاد 
خصوصیة 
في التجربة 
المعاصرة

المعرفة 
بالنظم البنائیة 

المتطورة

استخدام العدد 
واآلالت 
المستوردة

وجود المادة 
األولیة

المجمعات السكنیة 
والمدارس

2 .
المنظومات 

عدم التحدید 
وإیجاد تبادلیة 

االعتماد على 
الشركات 
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لكل المستویات واألسالیب البنائیة في العمارة العربیة التكنولوجیایوضح مرتكزات ) 1-3(جدول 
)ةالباحث: المصدر(سالمیة المعاصرةاإل

رقم  جدول 
نقل  )3-2 (

ضمن  التقانة 
مستویات و اسالیب البناء

.المستوى الثالث نماذج من العمارة العربیة المتطورة تقنیا ضمن: المبحث الثالث

ل عمستویات الفكماتم تحلیل م التكنولوجیا وانواع عقد نقل التكولوجیا واوضح المبحث االول مفھ
التكنولوجي في العمارة العربیة، وینجلي من المبحثین ان المستوى الثالث من الفعل التكنولوجي في 

ل غالب والستكمال حل مشكلة البحث وتحقیق العمارة العربیة ھو الذي استخدم عقود نقل التكنولوجیا بشك

فذةالمنواسعةالمفتوحة

المستویات وأسالیب 
البناء

نقل التقانة

الحرفي والحرفي . 1
المرشد

یقوم بتطویر المھارات والخبرات المحلیة

حود للماكنة والمادة المستوردةاستخدام مالتقلیدي. 2

نقل الخبرات والمواد واالستفادة من التقانة التي نقلھا ما بعد التقلیدي

المنظومات البنائیة. 3
تقوم بنقل الخبرات والمواد والمصانع إلى األبنیة 

المشیدة فیھ

المستویات وأسالیب 
البناء

عقود نقل التقانة

"البسیط، إنتاج بالید"م المفتاحعقود تسلی.1ما بعد التقثلیدي
.عقود االستثمار األجنبي المشترك.2

المنظومات البنائیة
عقود تسلیم المفتاح

إنتاج بالید.البسیط    ب. أ
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اھدافھ البد من تحلیل بعض النماذج المعماریة التي استخدمت عقود نقل التكنولوجیا الیجاد ایجابیات 
.بھدف االرتقاء في العمل المعماري العربي. وسلبیات ھذه العقود على العمارة العربیة

مارسة المھنیة بسبب اشكالیة انتمائیھ العمارة ضمن اطر لقد شكل المستوى الثالث تحوال مھما في الم
مادیة وعلمیة وتقنیة عالمیة، والحاجة الى ابداع لغة شكلیة معاصرة مع اعطاء روحیة االنتماء المحلي 
وتنوعت التوجھات المعماریة الحكومیة حول ھذه االشكال بي ترك الماضي والتوجھ الى الحاضر كما 

فق حیث تم الربط بالعمارة االسالمیة من خالل الرموز او االشكال او العناصر اوضحنا او محاولة التوا
دعى بعض المعماریین الى ان یكون المعماري على علم ووعي فقدوحتى االنماط في العدید من االمثلة 

، بالتقنیات والوظائف واالقتصاد والنظم الحدیثة والمتطورة والتي قد تبعد العمل عن االشكال الموروثة
ولكن على المعماري في نفس الوقت ان یكون عالم بموروثھ المعماري والفني متحسس لثقافة شعبھ إلبداع 
بیئة معاصرة وعمارة لھا مرجعیة یحل التناقض بین الحداثة وانتاج عمارة تتالئم مع التطور وتعبر عن 

فاللغة تواھا الحضاريالمكان والزمان واالنسان المعاصر بعدم انتاج اشكال تقلیدیة بعیدة عن مح
المعماریة والشكلیة یجب ان تحمل قراءة عمیقة ومتخصصة النتمائیة المبین

اي الموائمة بین الزمان والمكان واالنسان وھذا ما یوجب سد الفجوة بین مرتكزات التكنولوجیا وفعل 
.التكنولوجیا لالرتقاء بالعمارة العربیة المعاصرة

أمثلة من العمارة العربیة 

-1980(تجربة الشركات العالمیة المنفذة اعمالھا في شارع حیفا والمعتمدة على التصنیع الجزئي)1
1983 (

تم خرق (لقد تم االعالن عن مسابقة معماریة من قبل امانة بغداد العادة تصمیم شارع حیفا بعد ھدمھ 
فة االشكال ولم یتم في حینھا على اساس بناء عمارات سكنیة مختل) النسیج التقلدي للمنطقة بھذا الشارع

بثالثة ) مكاتب عراقیة(تم تحدید ثالثة من الفائزین . تحدید الكثیر من الموصفات وبعد اعالن الفائزین
مكتب الدراسات اعتمداجزاء من المشروع واحیلت بقیة االجزاء الى معماریین عالمیین بدون مسابقة، و

تطویر شارع (كدائرة تنسیق واشراف وادارة للمشروع )6جزء (الفنیة والفائز بتصمیم احد االجزاء 
حیث تم تحدید مواصفات معماریة للمشروع یتوجب على المعماریین االلتزام بھا منھا تحدید عدد ) حیفا

ان یكون الطابق االرضي مفتوح . كل مبنى ملجأ نووي12تحدید االرتفاعات ) 5-3(الطوابق من 
اخضاع جمیع التصامیم الى ابعاد مودیولیة د نوع الشقق ونسبھاوتحدی. للفعالیات العامة للعوائل

استخدام االقواس ) وترك نسبة البناء المصنع في كل جزء للمعماري(المكانیة التصنیع المسبق لالجزاء 
في الواجھات واالروقة، ان تنوع المعماریین للشركات المنفذة ساھم في تقلیل الرتابة الناتجة عن ساھم من 

االلتزام باستخدام االروقة (صفة الوحدة رغم تنوع التصامیم اضافة الى وحدة المواد واالشكال اخفاء 
) 6(وقد ساھم البناء المصنع في تقلیل حدة االنجاز حتى وضعت في جزء ) واالقواس في كل االجزاء
منفذة شركات (أال أن عدم شمولیة العمل . شقة یومیا) 10،5(إلى % 100والذي نسبة التصنیع فیھ 

وعدم التوجھ في إبعاد القطع باختالف التصمیم لكل معماري وشركة منفذة رفع الكلف بشكل) متنوعة
.واضح
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ولسرعة العمل تم اعتماد عقود تسلیم مفتاح كأساس للعمل حیث تقوم كل شركة ببناء معمل خاص بھا 
).عمالة أجنبیة(إلنتاج القطع البنائیة ویستخدم العمالة الخاصة بھا 

م تجدید استشاري إنشائي وحد لكل المشاریع بھدف توجیھ العمل وأسلوب التعبیر وأتباع مواصفات وت
موحدة وتقلیل التعقید في التفاصیل وحل مشاكل الموقع بسھولة واالستفادة من التجارب األولى في العمل، 

.كما تم تحدید استشاري واحد للخدمات ولنفس السبب

الخلیج العربي–جزیرة دبي/ برج العرب) 2

متراً ولقد فازبتصمیم ھذا الفندق )321(قدم 1053ھو أطول الفنادق في العالم حیث یبلغ ارتفاعھ 
ویمتاز ، قدم 1300اطئ بحوالي جزیرة صناعیة تبعد عن الشویقع الفندق على المعماري توم رایت 

بشكلھ الھندسي الذي یعطي انطباعاً بالغ التأثیر فالھیكل الخارجي المصنوع من الستیل یساعد على تدعیم 
ویلتف ھذا الھیكل حول ھیكل آخر على ، وتقویة البرج ضد أي مخاطر قد تنجم عن الزالزل او الریاح 

ویتصل كال ، لمسلحة یضم كل من الغرف والردھات نفس الشكل اال وھو برج مصنوع من الخرسانھ ا
ویبلغ ارتفاع ، ھذین المبینین من خالل عمود خرساني عند القاعدة المركزیة التي تأخذ شكالً منحنیاً 

قدم 200بطول ) ساري (كما انھ مزود بعمود ،  قدم من االرض 850البنیان العلوي المقاوم للزالزل 
اف فھو مصنوع من طبقتین من الفایبركالس المدھون بالتیفلون ومدعم اخرى اما بالنسبة للجدار الشف

بینما ال یعتبر الساري الذي یبلغ 18,26بسلسلة من االقواس المشددة موصلة بكمرات حدید في الطابقین 
قدم جزء من الھیكل الخارجي للمبنى في كال التصمیمین االانھ مدعم بخانقین كبیرین في 200ارتفاعھ 
3500وقد تطلب بناء برج العرب امكانیات وجھود كبیرة فلقد شارك في عملیة البناء .لويجزئھ الع

الف طن من 360وذلك بأستعمال . مصمم  ومھندس وعامل ألخراج المبنى بالشكل الذي ھو علیھ
متراً تحت قاع البحر 40اساس على عمق 250طن من الفوالذ بینما تم صب 9000االسمنت وأكثر من 

ولقد كانت مساھمة دولة األمارات باإلضافة الى رأس المال ،نفذ ھذا المشروع من قبل كادر اجنبيولقد.
[18]بالسجاد في جمیع اروقة الفندق وھو صناعة یدویة 

الریاض/مركز الفیصلیة -3

التصمیم االنشائي لشركة ، المصمم نورمان فوستر و شركائھ ، صل الخیریة المشروع لمؤسسة الملك فب
المساحة المبنیة  ، ) قسم المباني العامة والمطارات (المقاول مجموعة بن الدن السعودیة ، بیرو ھویلد 

950-:تكلفــة االنشاء ،  )ملیون دوالر امریكي 320(بلیون لایر 1.2التكلفــة الكلیة  ،2م34000
.ملیون لایر

وقاعة ، یتكون مركز الفیصلیة من خمسة عناصر توفر العدید من المرافق وتشمل بنایة مكتبة 
میة واھم اجزاء المشروع ھو برج احتفاالت ومركزاً تجاریاً وفندقاً فخماً وشقق سكنیة ذات مواصفات عال

طابقاً قد اوكلت مھمة بناء المشروع الى مجموعة بن 30م ویتكون من 267یبلغ ارتفاعھ الفیصلیة الذي
ویقوم المصممون السیر ، متعاونة من الناحیة االداریة مع شركة تیرز ستایز ، الدن وھي شركة سعودیة 

.رو ھایولد بمھمة االشراف على تنفیذ المشروع نورمان فوستر وشركأه باالشتراك مع مكتب بی
وقد صمم ھذا البرج بفكرة من االمیر خالد الفیصل وقام بتنفیذ مسابقة معماریة محصورة على ستة مكاتب 

وكان الفوز من نصیب المعماري البریطاني اللورد .... )وھذه مخالفة صریحة لالنظمة ( ھندسیة اجنبیة 
مالیین دوالر مقابل التصمیم واالشراف على المشروع بینما 10والذي حصل على مبلغ )نورمان فوستر (
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) شركة بن الدن (اوكلت مھمة التشیید والمقاوالت الى شركات اجنبیة ولكن بغطاء سعودي ھذه المرة 
[19])ملیون لایر950(ملیون دوالر 253وبكلفة 

:مكتبة االسكندریة- 4

لقد تم اختیار تصمیم رائع للمبنى یضم كل الرموز الرئیسیة للمباني الفلسفیة التي تطورت في ھذه المدینة 
وخاصة الحضارة المصریة ویمثل تصمیماً مبدعاً لكافة  ، الھیلنستیة الشكل الدائري والكروي اثناء الفترة

–تم كذلك توقیع عقدین مع فریق عالمي قدمتھ   المعماریین والمھندسین .[20]دنیة عناصر المكتبة الم
تم اختیار المقاول و، فضل المعاییر المھنیةالذي اثبتت قدرتھ على افضل النتائج طبقاً أل–حمزة / سوھینا

ة مع شركات لمشروع احیاء مكتبة االسكندری) االساسیات (الذي اوكل الیھ اعمال تنفیذ المرحلة االولى 
شاري للمشروع ھو وتم ابرام العقد مع المقاول واالست28/5/1995المقاولون العرب في / تریفي / رددیو 

في التدخل ووضع الحلول ) حمزة لالستشارات الھندسیة (وھنا جاء دور الشركة المصممة . سنوھیتا 
المیاه الجوفیة وقد استخدمت والمعالجات في التصمیم كما في تصمیم الجزء السفلي للمكتبة ومعالجة

ولقد انشأ بالقرب منھا قبة .اسلوب لم یتم استخدامھ قبل ذلك أي ان ھناك مشاركة فعلیة للشركات المحلیة 
.سماویة ومتحف علمي على حصیرة خرسانیة فقط 

ع متراً وتق60ویبلغ ارتفاع المكتبة عشرة طوابق وھي مغطاة بغالف بیضاوي بمحور رئیسي مقاسھ 
اما عن التصمیم الھندسي للمبنى فقد اخذ في حیاتھ . جمیع المستویات السفلیة تحت سطح الماء الباطني 

.م9.6×14.4الترتیب الوظیفي لالزقة والمكاتب المخصصة للقرأة في مساحات متماثلة بمقاس 

:                                نتائج المبحث الثالث

اسلوب الموائمة بین االشكال التاریخیة والتقلیدیة وبین التقنیات مشروع شارع حیفالقد اعتمد-
حیث لم یكن في حینھا. الخبرات المحلیةون مستوى التصمیم مالحدیثة في اسالیب البناء واالستفادة  

ان ھذا المشروع دفع الى تطویر مؤسسات . متلك الخبرات التقنیة المستخدمةی1983- 1981العراق
اال ان التجربة الخاصة بالمشروع لم تتم االستفادة منھا . بناء معامل للبناء الجاھزووشركات حكومیة 

طویر كما لم یتم ت. مستقبال بسبب نوع العقد المتفق علیھ حیث رفعت المعامل حال االنتھاء من المشروع
الى مفھوم دھذا المشروع قاولكن عمالة محلیة لھذا المستوى من الدقة والكفاءة التنفیذیة

اتوطینالتكنلوجیابعدنقلھ

یة سواء على مستوى التنفیذ او ان فندق برج العرب یمثل نقل للتكنلوجیا دون اشتراك الجھات المحل-
االشراف وتمثل المشاركة لدولة االمارات في شراء التقنیة والحیازة علیھا على المستوى االنشائي 

انترناشیونال وھي شركة جیراوالخدمات والتصمیم و االنارة علماً ان االدارة الحالیة للفندق ھي لمجموعة
رج الشرق االوسط مثل فندقي كارلتون تادر والالدندز في لندن عالمیة تدیر العدید من المشاریع داخل وخا

ان مشروع مركز -..)عقد تسلیم مفتاح ( 
محلي الفیصلیة یمثل مشاركة اجنبیة بالكامل على مستوى التصمیم ولم یتم توجیھ أي دعوة الى أي مكتب

اما على مستوى التنفیذ فھناك مشاركة على مستوى االشراف والتنفیذ لمجموعة شركات بن . للمشاركة 
قلب خرساني صلب واطار خارجي من (وتمثل التكنلوجیا المنقولة فیھ في الھیكل االنشائي للبرج ، الدن 
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استخدام ( ستارنیت انترناشیونالوالھیكل االنشائي لمطعم الكریستال  التي قام بتصمیمھا مؤسسة) الفوالذ 
كرة وتقلیل مساحة قضبان األلمنیوم                                                                              برنامج كمبیوتري خاص وصناعة مكونات ال

االستعانة بالشركات قبل المیالد وقد تم 288تمثل مكتبة االسكندریة امتداداً لمشروع قائم منذ عام _
حمزة لالستشارات (مكتب المنفذة والمصممة األجنبیة مع التداخل مع الشركات المحلیة عن طریق

.كمشاركة فعالة في وضع الحلول والتصامیم االنشائیة وخاصة في مجال معالجة المیاه الجوفیة) الھندسیة

-:لتوصیاتاالستنتاجات العامة وا

ز معرفي كمرتكز مادي ومرت(ان التكنولوجیا ھي كیان كل متكامل یتكون من مرتكزات اساسیة _   
كل مرتكز من ھذه المرتكزات یعتبر عنصراً مھماً في تفعیل )  ومرتكز تقني ومرتكز مفاھیمي 

التكنولوجیا تعتبر العملیة المھمة في كما ان عملیة نقل. التكنولوجیا سواء على مستوى االنتاج او النقل 
، نقل ، الحصول على التكنولوجیا من البلدان المتقدمة الى البلدان النامیة و یجب ان  تمر بثالث مراحل 

ان غیاب أي مرتكز من ھذه المرتكزات یؤدي الى التأخر . لتحقیق نھضة حضاریةتولید وابداع ، توطین 
.في فعل التولید و االبداع 

مرتكزات ھذه رة مباشرة دون دراستھا مع قامت بتجارب نقل التكنولوجیا بصوالعربیةالعدید من الدول_ 
الدول العربیة ومرتكزات الفعل التكنلوجي و ھذا مایتطلب منحیث تبرز الفجوة بین واقع العدید، الدول  

.ھذه المشاریعلاعادة دراسة و تقویم 

التجارب ولدت تفاعل بین التقنیة المختارة والمرتكزات المتوفرة او ساھمت في  ان القلیل من ھذه -
ولیس المطلوب في ھذه المرحلة ھو حیازة المرتكز ، تطویر مرتكزات البلد لفھم التكنولوجیا المنقولة 

یجب كما.المادي فقط بل یجب حیازة جمیع المرتكزات او تطویرھا لتالئم الفعل التكنلوجي المنقول
لكي تعبر ، مرحلة مھمة الى االبداع والتطویر ھا باعتبار،التركیز على اھمیة توطین التكنلوجیا بعد نقلھا 

.التكنلوجیا و العمارة المنتجة عن ھویة البالد العربیة 

ضرورة  تطویر النتاج الصناعي عموما والبنائي خصوصا وتطویر االیدي العاملة المحلیة وفق عقود -
انتاج بالید اكثر العقود مالئمة ومساھمة في بناء مرتكزات + یمكن اعتبار عقد تسلیم مفتاح وربما.مالئمة

على الجھات -.  التكنلوجیاالمحلیة
موافقةالبداع عمارة عربیة أصیلةنیة لدى طالبھا االكادیمیة المعماریة تطویر الملكات االبداعیة التق

.مستقبلیةوبنظرةالمعاصرالتقنیةوالعلمیةلتطورل
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نقل وتوطین ثم ابداع التكنولوجیاآلیة)1(شكل
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فندق برج العرب) 2(الشكل 
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برج الفیصلیة)3(شكل رقم.                                   مكتبة االسكندریة)4(شكل رقم
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