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العوبرة الطيٌيت

ٚرمذَ اٌؼّبسح اٌط١ٕ١خ ٔفغٙب ثمٛح وأدذ أُ٘ اٌذٍٛي ٌّشىٍخ اإلعىبْ ٚاٌزّٕ١خ اٌّغزذاِخ
ف ٟػبٌّٕب اٌّؼبصشٚ ،أدذ أُ٘ اٌجٛأت اٌزطج١م١خ ٌشثظ اٌزشاس اٌؼّشأِ ٟغ اٌذ١بح
اٌّؼبصشح.
ٚأدذ أفضً اٌّذاخً ٌذً ِؼضٍخ اإلعىبْٚ ،اٌزخف١ف ِٓ ِشىالد رصٕ١غ ِٛاد اٌجٕبء.
ٚثٕبء ػٍّ٠ ٗ١ىٓ اٌزأو١ذ ِٓ جذ٠ذ ػٍ ٝخطٛسح ضؼف اال٘زّبَ ثٙزا إٌّظ اٌّؼّبسٞ
اٌٛاعغ االٔزشبس ف ٟإٌّطمخ ٚاٌؼبٌُ ،ػٍ ٝاٌشغُ ِّب رذزِ ِٓ ٗ٠ٛظب٘ش جّبٌ١خ
ٚئِىبٔ١بد فٕ١خ لبثٍخ ٌٍزٛاسس ٚاٌزفبػً ٚاٌزطج١ك فِ ٟجزّؼبرٕب ٚخبصخ اٌش٠ف١خ ِٕٙب.

خىاص الطيي وجحسيٌها
نهطٍٍ خٕاصّ انفٍزٌبئٍت ٔانكًٍٍبئٍت انًخُٕعت ٔعُذ إضبفت انًبء إنٍّ ٌخحٕل إنى انحبنت
انبالسخٍكٍت ٔعُذْب ٌخى حشكٍهّ بٍٓئبث يخخهفت ححبفظ عهى شكهٓب عُذ انخجفٍف أٔ انحزق
يعطٍت نّ يزٌذاً يٍ انقٕة ٔانخًبسك.

خىاص وهويزاث العوبرة الطيٌيت

نقذ كبٌ انطٍٍ يُذ فجز انخبرٌخ ٔاحذاً يٍ يٕاد انبُبء األسبسٍت ٌٔسبعذ عهى اسخخذايّ
حٕفزِ فً كم يكبٌ ٔبسٕٓنت حشكٍهّ ٔاسخخذايّ ْٕٔ انًبدة انخبو انزئٍسٍت فً كثٍز يٍ
صُبعبث يٕاد انبُبء يثم صُبعت انطٕة بإَٔاعّ ٔانفخبر ٔانخزف ٔاألسًُج
ٔانًٕاسٍز انفخبرٌت ٔانسٍزايٍك ٔغٍزْب يٍ انصُبعبث انًشببٓت.
ٔانٕحذة انخً ٌبًُ بٓب انطٕة حسًى انهبُت أٔ انًذرِ ٔجًعٓب نبٍ أٔ يذر ًْٔ انطٕة
انًُ-غٍز انًحزٔق -أيب انطٕة فٍقصذ بّ األجز أٔ انهبٍ انًشٕي أٔ انًحزٔق.
إٌ العوارة الطيٌية حعخبز ايخذاداً نألرض ٔأكذث ارحببط اإلَسبٌ بأرضّ ٔشكهج ْذِ
العوارة انجذٔر انخقٍُت ٔانثقبفٍت نهعًبرة انخقهٍذٌتٔ ،حطٕرث حقٍُت انبُبء انطًٍُ يٍ خالل
انخجزبت ٔانخطأ يُذ بذء اإلَسبٍَت ٔاسخخذاو ْذِ انًبدة بذكبء فطزي فً انعذٌذ يٍ
األًَبط ٔاألشكبل ٌٔكبد انكثٍزٌٔ ٌعزفٌٕ انٍٕو أٌ العوارة الطيٌية حخًٍز ببنعذٌذ يٍ
انًًٍزاث .

مميزات الطين مادة للبناء :
 وجود هذه المادة فً معظم مواقع التنفٌذ مما ٌسهم فً رخص البناء بهاا  ،با إنهاا تعاد الماادةالمجانٌة الوحٌدة المتوفرة فً معظم مواقع التنفٌذ  ،وهذا ٌعنً أن االستثمار األمث لهذه المادة
المتوفرة ٌلغً تمركز المشارٌع الصانايٌة الكبٌارة إلنتاا ماواد البنااء الحدٌثاة التاً تساهم فاً
االستنزاف المر ّكز للموارد الطبٌعٌة وتنشر التلوث وتإدي إلى فقدان التوازن البٌئً .
 سااهول ة يملٌاااا التحرااٌر والبناااء بهااذه المااادة باسااتخدام الحااد األدنااى ماان اآلالا واألدوااالبسٌطة  ،كما أنها ال تتطلب المعرفة الفنٌة المتخصصة  ،وبالتالً فٌمكن توظٌف الكثٌار مان
العمالة غٌر الماهرة المتوفرة بكثرة فً العالم النامً  ،مما ٌحد من المعدالا المرتفعة للبطالة
فً تلك الدو  ،وٌسهم فً إنعاش اقتصادها باستثمار تلاك الماوارد البشارٌة فاً قطاان البنااء.
كما أن تلك السهولة تشجع يلى فكارة البنااء الاذاتً للمسااكن كماا كاان شاائعا ً قادٌما ً وكماا هاو
حاص اآلن فً والٌة ( نٌو مكسٌكو ) .

 تنااون طاارت التشااٌٌد بااالطٌن ممااا ٌعطااً المسااتثمر أو صاااحب العم ا فرصااة كبٌاارة الختٌاااراألسلوب األ مث للبناء فً المنطقة المرادة مان خا دراساة نويٌاة الترباة المتاوفرة واألٌادي
العاملة الموجودة وتقنٌاا البناء المتاحة  ،مما ٌسهم فً تكوٌن شخصٌة يمرانٌة مساتقلة تنباع
من البٌئة وتتكام معها .وهذا ما تشهد له يمارة الطٌن فً المناطت المختلفة من العالم .
 التوفٌر الكبٌر فً أيما النق ؛ إذ ال حاجة للنق فً غالب األحٌاان ؛ فالترباة التاً هاً ماادةالبناااء مت اوفرة فااً معظاام مواقااع التنفٌااذ  ،وذلااك بنقااٌ مااواد البناااء الحدٌثااة ؛ مث ا الطااوب
اإلسمنتً أو المحروت أو الخرسانة وغٌرها التً تتطلب يملٌاا نق مكلفة من المصاانع إلاى
مواقع التشٌٌد خصوصا ً فً الب د التً ال تمتلك بنٌة تحتٌة للمواص ا من طرت وغٌرها كما
هو الحا فً كثٌر من بلدان العالم النامً .

 التااوفٌر فااً اسااته ك الطاقااة سااوءًا أثناااء يملٌاااا التشااٌٌد للمباانً الطٌنٌااة وذلااك ياان طرٌااتاستخدام اآلالا البسٌطة فً التشكٌ والطاقة الشمسٌة فً التجفٌف أو أثنااء يملٌااا االساتخدام
لتلك المبانً فً األغرا المختلفة  ،وذلك نظراً لما تتمتع به هذه المادة من خصائص حرارٌة
إٌجابٌااة تتمٌااز بالقاادرة يلااى تخاازٌن الحاارارة  ،وفااً الوقااا نفساه رااعف توصااٌلها ممااا ٌعطااً
الفراغااا الداخلٌااة حماٌااة فعّالااة مان درجاااا الحاارارة الخارجٌااة .فمان المعااروف باارودة تلااك
المبانً صٌ ًفا  ،ودفإها شتا ًء وهذا ما أثبتته العدٌد من الدراساا الحدٌثة.
 الخصااائص الهندسااٌة األخاار ماان حٌااث يااز الصااوا ومقاومااة الحرٌاات ممااا ٌااوفر الخصوصااٌةالتامة داخ الفراغاا وٌعطً مقاومة آلثار النٌران وٌسهم فً س مة المستخدمٌن .

 سهولة تدوٌر العناصر الطٌنٌة وإرجايها إلى أصلها وهو التربة  ،وبالتاالً ت فاً تاراكم المخلفاااالناتجة ين أيما البناء والهدم  ،وما تمثله من تشوٌه كبٌر للبٌئة  ،كما هو الحا فً مخلفاا
كثٌر من مواد البناء األخر  .كما أن يملٌاة إياادة التادوٌر بالنسابة للطاٌن ٌمكان أن تاتم بشاك
طبٌعً  ،بواسطة المإثراا البٌئٌة المختلفة ؛ كاألمطار والرٌاح وغٌرهاا  ،وال ٌترتاب يلٌهاا
أٌة غازاا سامة أو مواد كٌمٌائٌة تسبب تلوٌث البٌئة .

جدول ( ) 1
أبرز مميزات البناء بمادة الطين وبيان درجة األهمية بالنسبة للدول العربية والنامية من جهة  ،والدول الغربية
والصناعية من جهة أخرى

أبرررررررررررز مميررررررررررزات
البنرررررررررراء بررررررررررالطين
رخص مادة الطٌن ووفرتها
الحد من التلوث واستنزاف البٌئة
سهولة البناء بمادة الطٌن
الحد من بطالة العمالة غٌر الماهرة
تنون طرت التشٌٌد بالطٌن
التوفٌر فً يملٌة النق
التوفٌر فً استه ك الطاقة
الخصائص الهندسٌة لمادة الطٌن
سهولة تدوٌر المنتجاا الطٌنٌة

درجة األهمية بالنسبة للدول
العربية والنامية
يالٌاااااااااة
األهمٌة

متوسطة
األهمٌة

الغربية والصناعية

رااااعٌفة
األهمٌة



يالٌاااااااااة
األهمٌة

متوسطة
األهمٌة

رااااعٌفة
األهمٌة






























عيوب الطين مادة للبناء :
 رعف مادة الطٌن فً مقاومة تؤثٌر المٌاه سوءًا الناتجة من األمطار والسٌو أو الصايدة مناألررٌاا والقوايد ين طرٌت الخاصٌة الشعرٌة  ،حٌث ٌعتبر اخترات الماء للمبانً الطٌنٌة
أحد أبرز األسباب التً تاإدي إلاى تلفهاا  ،با وربماا إلاى انهٌارهاا بشاك سارٌع  ،خصوصاا ً
السقف التً تمتص المٌاه وٌزداد وزنها مما ٌسهم فً زٌادة األحما يلاى العناصار اإلنشاائٌة
الدايماة لهاا بقادر كبٌار  ،وٌاإدي بالتاالً إلااى ساقوطها  ،كماا أن تبخار المٌااه الجوفٌاة المحملااة
باألم ح من مادة الطٌن ٌإدي إلى ترسب تلك األم ح يلى سطح المادة  ،وٌساهم ماع مارور
الزمن فً تحللها ورعفها .
 الرعف النسبً لمادة الطٌن فً تحم األوزان مما ٌجعلها غٌر مناسبة لاديم الساقف الثقٌلاة ،الناتجة من البحور الواسعة  ،هذا باإلرافة إلى رعف مقاومتها  -جداً  -ألحما الشاد  ،مماا ٌحاد
مان اساتخدامها فاً المنااطت المعرراة للازالز  ،وٌحاد أٌراا مان اساتخدام منتجاتهاا فاً تنفٌاذ
العناصر البنائٌة التً تتطلب مقاوماة يازوم االنثنااء ؛ مثا الجساور والساقف  ،ولهاذا السابب
نجد أن استخدام الطٌن فً يمارة المارً اقتصر يلى بناء الحٌطان والعقود وتقنٌاا السقف التاً
تعتمد يلى الرغط كالقباب واألقبٌة ( الغمس ) .

 التغٌر الحجمً الكبٌر لمنتجاا الطٌن  ،خصوصا ً التاً تحاوي نسابة يالٌاة مان الطماً  ،ممااٌساابب التشااققاا ينااد التعاار للاادوراا المتعاقبااة للعوام ا الجوٌااة المختلفااة ؛ ماان رطوبااة
وجفاااف ونحوهااا ممااا ٌجعاا البٌااا لهااذه األسااطح غٌاار يملٌّااة  ،نتٌجااة لكثاارة الشااقوت ،
واالرتباااط الرااعٌف بااٌن جاادار الطااٌن ومااادة البٌااا .وٌمكن أن تلحااظ هااذه الظاااهرة بشااك
وارح فً أسلوب البناء بـ ( مدمٌك ) الطٌن .
 قابلٌة أسطح مادة الطاٌن للتعرٌاة بشاك كبٌار ؛ نتٌجاة الماإثراا البٌئٌاة المختلفاة ؛ كاألمطااروالرٌاااح المحملااة بالرمااا أو التآكا نتٌجااة االسااتخدام ماان قبا الساااكنٌن أو المسااتعملٌن ،ممااا
ٌسهم فً رعف متاناة هاذه الماادة  ،وٌساتديً اإلصا ح والصاٌانة المساتمرة لهاا .وهاذا أمار
معااروف فااً المبااانً الطٌنٌااة  ،خصوص اا ً فااً البلاادان ذاا األمطااار الغزٌاارة  ،حٌااث ٌقااوم
أصحابها بإيادة لٌاستها وبٌارها بعد موسم األمطار ك يام .

 رعف االرتباط بٌن مادة الطٌن والمواد األخر كالخشب  ،مما ٌجعا الوصا ا فاً أيمااالنوافذ واألبواب يملٌة صعبة  ،تتطلب تفاصٌ معمارٌة خاصة لعملها .
 قابلٌة الطٌن أن ٌكون مؤو للقوار والحشراا  ،نتٌجة للتشققاا باإلرافة إلى ما ٌتمتع بهالطٌن من خواص حرارٌة جٌدة  ،تشجع تلك القوار والحشراا يلاى التكااثر فٌاه واتخااذه
مؤو لها  ،ومعلوم ما لذلك من أثر سًء فً تلف المبانً الطٌنٌة وصحة المستخدمٌن .

طرق البناء بالطين في المناطق المختلفة من العالم
وتتراوح تلك الطرت ما بٌن االستخدام الكام للطٌن فً جمٌع يناصر المبنى  ،كماا هاو الحاا
فً طرٌقة الحفر لكام المشرون داخا الترباة  ،كماا فاً بعا المساتوطناا فاً الشاما األفرٌقاً
وبٌن طرٌقة االساتخدام للطاوب الطٌناً  ،فاً بنااء كاما المبناى مان حٌطاان وساقف باساتخدام القبااب
واألقبٌة كما فاً مصار  ،وباٌن هااتٌن الطارٌقتٌن تنادر العدٌاد مان طارت وتقنٌااا البنااء باالطٌن  ،التاً
تستثمر هذه المادة بمفردها أو بالتكام مع المواد األخار  ،وذلاك فاً تشاٌٌد الحٌطاان فاً المنااطت
المختلفة من العالم .

وتعتمد فكرة الحٌطان الطٌنٌة بشك يام يلى اختٌار التربة المناسبة  ،التً تخلط مع الكمٌة الصحٌحة
ماان الماااء  ،وتتشااك بالطرٌقااة المتوافقااة وطرٌقااة التشااٌٌد المسااتخدمة  ،فتعطااً كٌا ًن اا صاالبا ً وقوٌ اا ً  .وٌااتم
الحصو يلى الترابط الرروري لمخلوط التربة ؛ إما بواسطة الجفاف الطبٌعً للمااء مان المخلاوط  ،كماا
هو الحا فً اللبن ( )Adobeالذي ٌجفف بالشمس قب أن ٌبنى به  ،أو الجفاف لمخلوط الطاٌن فاً مكاناه مان
الجدار مباشارة  ،كماا هاو الحاا فاً طرٌقاة ( المادامٌك  ، ) Cobكماا أن ذلاك التارابط ٌمكان الحصاو يلٌاه
بواسطة الرغط الخاارجً  ،لمخلاوط مبلا مان الترباة فاً القوالاب المخصصاة كماا هاو الحاا فاً طرٌقاة
التراب المرغوط ( ، )Rammed Earthومعظم أنوان الطاوب المحسّان (( )Stabilized Earth Blocksانظار
شك . )6

(أ)

(ب)

( )

(د)

(هـ)

(و)

شكل ()6
أشهر طرق البناء بالطين  :أ  -اللبن كما في حضرموت باليمن  ،ب  -المداميك كما في عسير بالسعودية  ،ج -
التراب المضغوط كما في المغرب  ،د  -الطوب المحسن كما هو الحال في عدد من المشاريع الحديثة  ،هـ -
استخدام اآللة اليدوية الضاغطة في إنتاج الطوب المحسن في مالي  ،و  -استخدام اآلالت الحديثة في إنتاج اللبن
بكميات تجارية في أمريكا

وتعد الطرت األربع السابقة أبرز طرت البناء بالطٌن  ،المنتشرة فً العاالم بعاماة  ،وفاً الادو
العربٌة والغربٌة بخاصة .
وتحظى تلك الطرت باهتمام كبٌر لتطوٌرها ؛ نظراً لما تتسم به من سعة االنتشار  ،وماا تحملاه
من مٌزاا .
وٌمكن وصف هذه الطرت بإٌجاز كما ٌلً :
 1-4البناء باللبن الطيني (: )Adobe
وكان ٌتم تحرٌر الطوب فً المارً ين طرٌت خلط التربة التً غالبا ً ماا تحاوي نسابة يالٌاة
من الطمً ( )clayمع الماء مع إرافة التبن ( )chopped strawأو غٌره من األلٌااف النباتٌاة  ،وتخلاط
جٌداً باألقدام أو باستخدام الثٌران أو األبقار  ،ثم ٌتم تكوٌن الطاٌن بعاد ذلاك باساتخدام الملابن  ،وهاو
قالااب خشاابً باادون قااان ٌ ،حااوي فراغاا ً أو أكثاار لعما اللاابن  .وتختلااف مقاساااا هااذا القالااب وياادد
الفراغاا التً ٌحوٌها من منطقة إلى أخر  .وٌستخدم ذلك القالب فً تصنٌع الطوب  ،حٌث ٌورع
يلى األر وٌما بمخلاوط الطاٌن وٌادمك باألٌادي  ،للتؤكاد مان تعبئاة جمٌاع الفراغااا فاً القالاب
والحصو يلى كتلة متجانسةٌ .رفع القالب بعد ذلك مخلفا ً كتلة الطٌن المكونة يلى األر  ،والتً
تترك برعة أٌام لتجف  ،وٌاتم تنظٌاف القالاب مان يوالات الطاٌن باالتراب الجااف أو باؤداة خشابٌة ،
وذلك لمنع التصات الطٌن بجوانبه يند تكرار العملٌة  ،وتساتمر يملٌاة تصانٌع الطاوب فاً صافوف
متراصة ٌ ،فص بٌنهاا مساافة بساٌطة وتتارك لتجاف فاً الشامس  ،ماع تقلٌاب الطاوب يلاى جنباه ،
وذلك لرمان مرور تٌاراا الهواء من حوله وبالتالً جفافه تمامًا قب استخدامه فً البناء .
وال تزا هاذه الطرٌقاة هاً الساائدة فاً تصانٌع الطاوب فاً معظام با د العاالم التاً تعتماد هاذا
األسلوب من البناء  ،إال أ نه فً بعا بلادان العاالم المتقدماة والوالٌااا المتحادة بخاصاة  ،أدخلاا (
المٌكنة ) فً يملٌاا الخلط والتصانٌع للطاٌن وذلاك بهادف إنتاا الطاوب الطٌناً بكمٌااا تجارٌاة ،
نظراً للطلب المتزاٌد يلى هذا األسلوب من البناء .
 2-4البناء بالمداميك الطينية (: )Cob
وتشبه طرٌقة البناء بالطٌن إلى حد كبٌار طرٌقاة البنااء بااللبن الطٌناً  ،وذلاك مان حٌاث طرٌقاة
تحرٌر مادة الطٌن وخلطه  ،مع م حظة أن التبن المقصوص ٌراف لخلطة الطٌن بكمٌاا أكبر فً
هذه الطرٌقة  ،وذلك لت فً التشققاا الناتجة ين جفاف مادة الطماً  ،التاً غالباا ً ماا تكاون بكمٌااا
كبٌرة فً التربة المستخدمة فً إيداد طٌن المدامٌك  .وتكمن أهمٌة الطمً الذي ٌخمر مع التبن فاً
أن هذه المادة هً المسإولة ين الترابط بٌن مكوناا التربة المستخدمة  ،وذلك ألن هاذه الطرٌقاة مان
البناء بالطٌن تتطلب قدراً من اللدونة والتماسك  ،حتى ٌتسنى صنعها  .كما تكمن أهمٌة تخمٌر الطٌن مع

الماااااااااااااااااااااااااااااااااااواد

التااااااااااااااااااااااااااااااااااابن فاااااااااااااااااااااااااااااااااااً ذوباااااااااااااااااااااااااااااااااااان بعااااااااااااااااااااااااااااااااااا
( السلٌلوزٌة ) فً التبن المخلوط  ،مما ٌكسبه مقاومة أفر لتؤثٌر مٌاه األمطار .
وٌتم إيداد الطٌن فً هذه الطرٌقة بتقطٌعه من الخلطاة يلاى شاك قطاع كروٌاة بحٌاث ٌساتطٌع
العام بٌدٌه اإللمام به  ،ومناولته للب ّناء الذي ٌؤخاذ تلاك الكتا  ،وٌرصاها بجاوار بعراها فاً مادماك
ٌبلغ ارتفايه حوالً ( 03سنتٌمتراً )  ،ثم ٌقوم الب ّناء بعاد ذلاك بتشاذٌبها وتكوٌنهاا بٌدٌاه  ،حتاى تكاوّ ن
طبقااة مسااتمرة يلااى طااو الجاادار  ،تتاارك حااوالً ٌااومٌن حتااى تجااف قب ا الباادء فااً بناااء الماادماك
التالً( . )1ويلى الرغم من سعة انتشار هذا األسلوب من البناء بالطٌن فً المارً  ،وماا ٌعطاً مان
مبان تتسم بالقوة  ،إال أنه لم ٌحظ بتطوٌر كبٌر فً الوقا الحارر .
 3-4البناء بالتراب المضغوط (: )Rammed Earth
وتتمٌز هذه الطرٌقة من البناء بالطٌن من سابقتٌها باؤن المااء الاذي ٌرااف إلاى الترباة قلٌا  ،ال
ٌتجاوز (  ، ) %13مما ٌكسب التربة بل ً ولدوناة تساهم فاً انراغاطها بقادر جٌاد  .وٌاتم نقا الترباة
المبللااة بعااد ذلااك وورااعها فااً قوالااب شاابٌهة بالقوالااب التااً تصااب فٌهااا ( الخرسااانة ) وتكااون تلااك
القوالااب مثبتااة يلااى أساااس الجاادران المااراد تشااٌٌدها  ،وٌااتم دك التربااة ودمكهااا بقاادر كاااف فااً تلااك
القوالب سواء باستخدام قطع خشبٌة خاصة  ،كما هو الحاا فاً البلادان النامٌاة  ،أو باساتخدام بعا
اآللٌاا الٌسٌرة  ،كما هو الحا فً البلدان المتقدمة .
ويناد امات ء تلاك القوالاب باالتراب المراغوط ٌااتم فكهاا وتحرٌكهاا أفقًٌاا حتاى ٌاتم إكماا طبقااة
مستمرة  ،من ذلك التراب المرغوط يلى الجدار كله  ،وبعاد ذلاك ترفاع القوالاب رأسا ًٌا لعما طبقاة
أخر  ،وهكذا حتى ٌتم الوصو إلى منسوب التسقٌف .
سن (: )Stabilized Earth Blocks
 4-4البناء بالطوب المح ّ
ٌعد الطوب المحسّان نساخة ماا بعاد الحارب العالمٌاة الثانٌاة مان التاراب المراغوط  ،وتجماع هاذه
الطرٌقة من التشٌٌد بالطٌن بٌن طرٌقة البناء باللبن وطرٌقة البناء بالتراب
المرغوط  ،وٌعد هذا األسلوب من أحدث طرت البناء بالطٌن ولذا ال ٌزا استخدامه فً البلدان العربٌة
ً
محدودا  ،وٌقتصر يلى بع المشاروياا الخاصاة فاً مصار والمغارب والاٌمن والساعودٌة  ،فاً
حٌن حظً هذا األسلوب بانتشار أوسع فً الب د الغربٌة وبخاصة فً أمرٌكا وفرنسا .
وٌتم  -فً هذا األسالوب مان البنااء باالطٌن  -تحراٌر الترباة المناسابة وخلطهاا وهاً جافاة ماع
بع المواد المحسنة ؛ كاالسمنا أو القاار أو الجٌار أو غٌرهاا مان الماواد المحسانة  ،وذلاك لزٌاادة
القوة أو مقاومة تؤثٌر المٌاه أو لكلتٌهما معا ً  ،ثم بعد ذلك ٌتم تبلٌ التربة باألسلوب نفسه فاً طرٌقاة

التراب المرغوط  ،ومن ثم رغطها بعاد ذلاك فاً قوالاب أو مكاابس خاصاة ٌ ،إخاذ بعادها الطاوب
المرغوط لتجفٌفه ومعالجته قبا اساتخدامه فاً البنااء  ،وٌاتم بعاد ذلاك البنااء باذلك الطاوب بؤسالوب
شبٌه بطرٌقاة البنااء بااللبن  ،باساتخدام الترباة وخلطهاا  ،وقاد تام تطاوٌر يادد مان اآلالا والمكاابس
السهلة الٌسٌرة ؛ الستخدامها فً يملٌاا تحرٌر التربة وخلطها ورغطها .
وتعد هذه الطرٌقة فً البنااء باالطٌن مان أكثار الطارت انتشااراً فاً الوقاا الحارار  ،نظاراً لماا
تتمٌز به من إٌجابٌاا كثٌرة  ،لع من أبرزها سهولة البناء ووفرة التقنٌة المناسبة .
ساابت اإلشااارة إلااى الممٌاازاا المتعااددة لمااادة الطااٌن  ،التااً حفاازا كثٌااراً ماان
المهتمٌن والمتحمسٌن إلى الديوة الستخدام هذه المادة  ،فً الوقا الحارر  ،ورغام
الجهود الكبٌرة التً بذلا فً ذلك الصدد من قب أفراد ومراكاز  ،إال أنهاا ماا تازا
دون المؤمو لكً تؤخذ هذه المادة حظها من التطور واالستخدام .
وٌمكن اإلشارة هنا إلى ث ثاة محااور رئٌساة مزدوجاة لتطاوٌر لهاذه الماادة  ،أال وهاً المحاور
العلمً والقانونً  ،والمحور اإلي مً والثقافً  ،والمحور االقتصادي والبٌئً  ،وٌنادر تحاا كا
محور من هذه المحاور العدٌد من التوصٌاا المهمة التً ٌكمن إجما أبرزها فٌما ٌلً :
التوصيات الخاصة بالمحور العلمي والقانوني :
-

-

ررورة تنسٌت الجهود بادالً مان تكرارهاا  ،وذلاك باالساتفادة مان المراكاز البحثٌاة والتطبٌقٌاة
القائمة  ،والتً تاولً اهتماماا ً كبٌاراً بهاذه الماادة  ،وٌمكان  -فاً هاذا الشاؤن  -االساتفادة مان شابكة
المعلوماا العالمٌة ( االنترنا ) .
تقٌٌم التجارب العملٌة المٌدانٌة التً تم فٌهاا اساتخدام ماادة الطاٌن بؤسالوب حادٌث فاً البنااء ،
وذلك الستخ ص الدروس وت فً العٌوب .
بذ الجهد فً تطوٌر متانة الطٌن  ،والبحث ين أسالٌب ناجعاة واقتصاادٌة للحماٌاة الساطحٌة
لمقاومة تؤثٌر المٌاه والرٌاح المحملة بالرما .
االستفادة من المعطٌاا المتاحة فً الوقا الحارر  ،فً معالجة الجوانب الصحٌة فً المبانً
الطٌنٌة ودراسة تؤثٌرها .
دراسة ص ا مادة الطٌن بغٌرهاا مان ماواد البنااء ؛ مان أخشااب وماواد يازلاة للمٌااه وبا ط
وبٌا ودهان وغٌرها  ،حٌث تمث تلك الوص ا منطقة تحتا للكثٌر من البحث والدراساة
 ،وذلك لرمان أداء جٌد ومتكام للمبانً الطٌنٌة .

-

-

-

-

األخذ فً الحسبان متطلباا األنظمة الهندساٌة الرارورٌة ؛ مان تركٌبااا مٌكانٌكٌاة وصاحٌة
وكهربائٌة  ،ودراسة طرت تركٌبها وصٌانتها فً المبانً الطٌنٌة  ،بما ٌكف الحفاظ يلى تلاك
المبانً  ،وٌطٌ يمرها االفترارً .
تموٌ الدراساا المتخصصة فً تطوٌر هذه المادة  ،من قب الجهاا الرسمٌة والقطان الخاص
 ،وذلك لتشجٌع الباحثٌن يلى إبراز بع خصائص الطٌن بطرٌقة يلمٌة دقٌقة  ،مث مقاومة
الحرٌت والعز الصوتً  ،ومعالجة بع السلبٌاا  ،مث رعف مقاومة الزالز  ،إلى غٌر
ذلك من األمور  ،التً ٌتفاوا االهتمام بها بٌن بلد وآخر .
التشااجٌع الرساامً والحماٌااة للطاارت الحدٌثااة للبناااء بااالطٌن  ،والتااً أثبتااا جودتهااا ومناساابتها
للبٌئااة ماان جهااة ومتطلباااا المسااتخدمٌن ماان جهااة أخاار  ،وتبنٌهااا فااً المشااارٌع الحكومٌااة
المناسبة .
العم الجاد يلى تطوٌر مقاٌٌس للبناء بالطٌن  ،والسعً الحثٌث لنشرها بكا الساب  ،وإقناان
أصحاب القرار بررورة ترمٌنها فً وثائت المقاٌٌس والمواصفاا الوطنٌة للبلدان كافة .

التوصيات الخاصة بالمحور اإلعالمي والثقافي :
-

-

-

-

-

تويٌة الناس يامة بالممٌزاا المتعددة لهذه المادة  ،ونشر المعلوماا ينهاا وإقاماة المعاار
والمحارراا وحلقاا النقاش والندواا  ،إلى غٌر ذلك من الوسائ التً تساهم فاً تقبا النااس
للبناء بهذه المادة وتشجع يلى استخدامها .
إبااراز المشااارٌع المعمارٌااة الحدٌثااة المشااٌدة بااالطٌن  ،فااً البلاادان المتقدمااة وذلااك لتصااحٌح
الصورة الخاطئة  ،المستقرة فً أذهان الكثٌرٌن من أبناء العالم النامً  ،مان رباط هاذه الماادة
بالفقر والمر والتخلف .
التصمٌم الجٌد للمبانً الطٌنٌاة  ،الاذي ٌساتفٌد مان إمكانٌااا هاذه الماادة  ،وٌستشاعر المحادداا
البٌئٌة والمناخٌة  ،التً تحٌط بها والتنفٌذ الجٌد لها وذلك للخرو بمبان تمث نموذجا ملموساا ً
ٌ ،اااتم إبااارازه إي م ًٌاااا مااان خااا الوساااائ اإلي مٌاااة المتاحاااة  ،وذلاااك إلقناااان المتشاااككٌن
والمترددٌن .
إدخا مواد التشٌٌد بالطٌن فً كلٌاا ومعاهد العمارة والهندسة فً الجامعاا العربٌة  ،وذلاك
إليطاااء الدارسااٌن بع ا المعلوماااا الفنٌااة ياان هااذه المااادة وخصائصااها  ،وبع ا الطاارت
السهلة الٌسٌرة والممكنة لتطوٌرها .
االهتماااام بتااارمٌم المباااانً الطٌنٌاااة ذاا القٌماااة المعمارٌاااة  ،بماااا ٌتناساااب والماااواد األصااالٌة
المسااتخدمة فااً بنائهااا  ،واالسااتفادة ماان أيمااا التاارمٌم السااابقة لمث ا تلااك المبااانً  ،لت فااً
األخطاء ،وذلك للحفاظ يلى الشخصٌة المعمارٌة المستقلة لك منطقة .

التوصيات الخاصة بالمحور االقتصادي والبيئي :
 إبراز الجوانب االقتصادٌة للبناء بالطٌن  ،وذلك يلى المستوٌاا ًكافة  ،ين طرٌت الدراسااا
المتخصصة  ،ساوءًا فاً ذلاك التكلفاة األولٌاة للبنااء أو التكلفاة التشاغٌلٌة مان اساته ك للطاقاة
وصٌانة وغٌرها  ،ومقارنة ذلك بالمبانً المماثلة المشٌدة بالمواد األخر  ،إلى غٌر ذلك مان
الوسائ التً تسهم فً تبنً هذه المادة ح ً لمشكلة اإلسكان  ،التً تعانً منها كثٌر من الدو
النامٌة .
 التركٌاز يلاى البعاد البٌئاً للبنااء بااالطٌن  ،خصوصاا ً فاً البلادان الصانايٌة وإباراز الجواناابالبٌئٌة لهذه المادة  ،سوءًا فً ذلك ما ٌتعلات بقرااٌا اإلنتاا واساتخدام التقنٌاة المناسابة  ،التاً
تحد من التلوث  ،أو ما ٌتعلت بالمخلفاا غٌر الرارة أو المشوهة للبٌئة  ،والناتجة من يملٌاة
البناء بهذه المادة  ،واتخاذ الوسائ ال زمة كافة إلبراز هذا الجانب .

حسي فتحي و عوبرة الفمراء:
ٌإمن ( حسن فتحً ) بؤنه ال مناص للمجتمعاا النامٌة أو الفقٌرة من اساتعما ( التكنولوجٌاا )
المتوافقااة فااً البناااء  ،والتااً تعتمااد يلااى المااادة المحلٌااة كمااا تعتمااد يلااى المهاااراا المحلٌااة للتشااٌٌد
وتواجه فاً الوقاا نفساه كا المتطلبااا المعٌشاٌة لإلنساان ؛ وظٌفٌاا ً ومناخٌاا ً بالوساائ الذاتٌاة دون
االيتماااد يلااى ( التكنولوجٌااا ) الغربٌااة  .ولحساان فتحااً بااذلك نظرتااه المسااتقبلٌة البعٌاادة  ،التااً ال
ٌدركها إال القلة القلٌلة التً تار مساتقب العاالم فاً راوء توقاع الانقص الشادٌد فاً مصاادر الطاقاة
التقلٌدٌة  ،األمر الذي أد إلاى ايتمااد األماوا الطائلاة للبحاث يان بادائ لهاذه الطاقاة  ،مان الطاقاة
الشمسٌة أو من التوافت البٌئاً بخصاائص الموقاع وماواد البنااء المحلٌاة  ،ولهاذا فهاو ٌار رارورة
االيتماااد يلااى ( التكنولوجٌااا ) المتوافقااة فااً البناااء  .وإذا أمعنااا النظاار بعماات فااً يمارتنااا العربٌااة
المعاصرة  ،نجد أنها تساٌر ( التكنولوجٌا ) الغربٌة بحجة أنها ( تكنولوجٌا ) العصر  .وٌر حسان
فتحً فً هذا االتجاه خطورة كبٌرة ؛ إذ إن ذلك ٌرتبط دائما ً بااليتماد يلى الغرب اقتصادٌا ً وثقافٌاا ً
 ،األمر الذي ٌفقد المجتمع العربً هوٌته  ،كما ٌفقد العمارة العربٌاة هوٌتهاا بالتبعٌاة .وهاو ٌعتقاد أن
الصناياا الغربٌة التً تغزو العالم وتصدر له مواد البناء وطرت اإلنشاء بجاناب التجهٌازاا الفنٌاة
والمعمارٌة  ،لها ماا ٌساندها مان الفكار االجتماايً المحلاً  ،الاذي ٌساعى للاربح السارٌع مان خا
استٌراد نتا هذه الصناياا .وهذا ٌظهر جلٌا ً فكر حسن فتحً ،وهو الفكر الذي ٌإٌاده مرٌادوه مان
الغرب أكثر مما ٌإٌده مواطنوه من العرب ،بعاد أن دخا االقتصااد السٌاساً العرباً الحلباة الدولٌاة
التً للغرب فٌها الغلبة والٌد العلٌا )) .

لرًت األلصر

ف ٟإٌصف اٌضبٔ ِٓ ٟػمذ األسثؼ١ٕ١بد ثٕ ٝدغٓ فزذ ٟلش٠خ اٌمشٔخ ثبأللصش رجؼًب
ٌطش٠مزٗ ف ٟثٕبء ثٛ١د اٌفالدٚ ،ٓ١أصجذ ػٍٔ ٝطبق ٚاعغ ٚٚالؼ ٟأْ ثٕبء اٌمش ٜثبٌطٛة
اٌٍجٓ رمً رىبٌ١فٗ ػٓ اٌجٕبء ثأِ ٞبدح صٕبػ١خ أخش ،ٜفضال ػٓ رٕبعت ٘زا اٌجٕبء ِغ
اٌج١ئخ اٌّذ١طخ.
ػٕذِب اثزؼش اٌشائذ اٌّؼّبس" ٞدغٓ فزذّٔ "ٟظ ثٛ١د إٌٛثخ اٌّجٕ١خ ثبٌطٚ ٓ١اٌّغمفخ
ثبٌمجت ٚاأللج١خ ف ٟثذا٠خ األسثؼ١ٕ١بد ٌُ ٠ىٓ ٠خزشع ش١ئًب ِٓ ػذَ٠ ٌُٚ ،ىٓ ٠جزؼضٗ أ٠ضًب
وفٍىٍٛس ٠جغ ِٕٗ ٟأْ ٠ذٛص ئػجبة األصش٠بء ٚاألجبٔت ٌّب ٠جذ ْٚف ِٓ ٗ١غشاثخ
ٚطشافخ ،ئّٔب وبْ ٘زا ٔبثؼًب ِٓ ِغئ١ٌٛزٗ وّٕٙذط ِؼّبس٠ ٞم َٛثذٚس سائذ  ٛ٘ٚئد١بء
اٌزشاس اٌّؼّبس ٞاٌّذٌٍٍ ٟؼّبسح اٌشؼج١خ اٌّصش٠خ؛ ئر ٚجذ ف ٗ١اٌذً إٌّبعت ئْ ٌُ
٠ىٓ األِضً ٌّشىٍخ شذ٠ذح اإلٌذبح  ٟ٘ٚرٛف١ش ث١ذ ٌىً فالح فم١ش ف ٟاٌش٠ف اٌّصش،ٞ
ثزىٍفخ الزصبد٠خ ِٕخفضخ رٕبعت دخً ٘زا اٌفالح ،ػٍ ٝأال رٕزمص ٘زٖ اٌزىٍفخ إٌّخفضخ
ِٓ دك ٘زا اٌفالح ف ٟأْ ٠ى ٌٗ ْٛث١ذ ِزٚٚ ٓ١اعغ ِٚش٠خ ٚجّ. ً١
ٚلذ رّ١ضد اٌجٛ١د اٌز ٟثٕب٘ب دغٓ فزذٚ ٟظ ًَّ ٠ذػٌ ٛألخز ثٙب ٚاٌز ٟاعزٛدب٘ب ِٓ
ثٛ١د إٌٛثخ ثأٔٙب ِزٛافمخ رٛافمًب وًٍ١ب ِغ اٌج١ئخ ف- ٟٙغ١ش سخص رىٍفخ خبِبرٙب -رذمك
ر١ٙئخ ِٕبخ١خ سخ١صخ ٌٍّٕضي ٌ١ظ ثذىُ خبِبرٙب اٌّزٛافمخ ِغ اٌج١ئخ فمظ ،ثً ثذىُ رٛافك
رصّّ١برٙب ،فبٌج١ذ ِٓ ٘زٖ اٌجٛ١د ٠غزّذ ر٠ٛٙزٗ ٚئضبءرٗ ِٓ فٕبء داخٍ ٟرٕفزخ ػٍٗ١

ٔٛافز اٌج١ذ ِٓ اٌذاخً٘ٚ ،زا ٠م ٟأً٘ اٌج١ذ ِٓ األرشثخ ٚاٌز١بساد اٌٛٙائ١خ غ١ش
اٌّغزذجخ ،فضالً ػٓ رٌه فاْ ٘زا اٌفٕبء ٠ذمك خصٛص١خ اٌج١ذ ٚدشِزٗ اٌز ٟرزٛافك ِغ
اٌم ُ١اٌذ١ٕ٠خ ٚاألخالل١خ ٌغبوٕ٘ٚ ،ٗ١بربْ اٌٛظ١فزبْ ِب وبٔذ رذممّٙب رصّّ١بد اٌجٛ١د
اٌذذ٠ضخ اٌز٠ ٟضؼٙب اٌّؼّبس ْٛ٠اٌزمٍ١ذ ِٓ ْٛ٠وٙٔٛب رغزّذ فٍغفخ رصّّ١برٙب ِٓ
اٌؼّبسح األٚسٚث١خ اٌز ٟرفضً -رجؼًب ٌزٛافمٙب ِغ ث١ئزٙب -االٔفزبح ػٍ ٝاٌخبسط .
ٌمذ وبٔذ رجشثخ اٌمشٔخ فٔ ٟظش دغٓ فزذ ٟفبرذخ ٌزذم١ك ع١بعخ االعىبْ اٌش٠ف ٟػٍٟ
اٌّغز ٞٛاٌم ِٟٛفِ ٟصشٚ ،رٌه ثبعزؼّبي اٌط.ٓ١

تخطيظ المرًت الجذيذة :
وبْ اٌّٛلغ ِذذداً ف ٟجبٔج ِٕٗ ٓ١١ثغىخ دذ٠ذ ض١مخ رذٚس فِٕ ٟذٕى ٝػٕىذ اٌىشوٓ اٌجٕىٛث ٟاٌشىشل. ٟ
٘ٚىىب ٕ٘ىىب وبٔىىذ ِذطىىخ صىىغ١شح ِ ،ىىٓ اٌٛاضىىخ أٔٙىىب رذىىذد ٌٕىىب ِٛضىىغ اٌغىىٛق  ،فبٌزجىىبس ٚاٌفالدىىْٛ
ع١شغج ْٛف ٟجٍت  ٚئسعبي عٍؼ ُٙثٛاعطخ اٌمطبس ٠ٚ .شغً اٌغٛق ٕ٘ب ِغبدخ ِشثؼخ وج١ىشح ٘ٚ ،ىٛ
ٛ٠فش اٌّذخً اٌشئ١غٌٍ ٟمش٠خ ٠ٚ .ؼجش اٌىضٚاس اٌغىىخ اٌذذ٠ىخ ٠ٚ ،ىذخٍ ْٛاٌغىٛق ِىٓ خىالي ثٛاثىخ  ،صىُ
ّ٠ش ِٓ ْٚخالي ثٛاثخ أخش ٜراد ػمذ ػٍ ٝاٌجبٔت اٌّمبثً ِٓ اٌغٛق ١ٌ ،ىذخٍٛا ئٌى ٝاٌمش٠ىخ رارٙىب .
٘ ِٓٚزٖ اٌجٛاثخ ٠زٍ ٜٛاٌطش٠ك اٌشئ١غ ٟفٚ ٟعظ اٌمش٠خ وبٌضؼجبْ  ،ف ٟصالصخ ِٕذٕ١بد ٕ٠ٚ ،زٙى ٟػٕىذ
اٌشوٓ اٌّمبثً ػٕذ ثذ١شح صىٕبػ١خ صىغ١شٖ ِٕٚزىضٖ ٚ .ػٕىذ إٌّزصىف ٠ ،صىجخ ٘ىزا اٌطش٠ىك أػىش
وض١شاً ١ٌٚ ،ىٚ ٛ٘ ْٛشبسع آخش ػش٠ض ٠ ،إد ٞئٌ ٝاٌجٕٛة ِٚزؼبِذ ػٍ ، ٗ١اٌّ١ذاْ اٌشئ١غٌٍ ٟمشٔخ
.
ٕ٠ٚزظُ ِٓ دٛي اٌّ١ذاْ اٌّغجذ ٚ ،اٌخبْ  ٚ ،لبػخ اٌمش٠خ ٚ ،اٌّغشح ٚ ،لبػخ اٌّؼىش اٌىذائُ  .أِىب
اٌّجىىبٔ ٟاٌؼبِىىخ األخىىش ٜفىبٔىىذ أوضىىش ثؼىىذاً ِىىٓ اٌّشوىىض ؛ فّذسعىىخ اٌجٕىى ٓ١االثزذائ١ىىخ ِىىضالً رمىىغ ثجىىٛاس
إٌّزضٖ ػٕذ اٌطشف اٌشىّبٌ ٟاٌغشثىٌٍ ٟطش٠ىك اٌشئ١غى ، ٟد١ىش اٌجىٌ ٛط١ىف ٘ىبدب ٌزصى١ذ إٌغىُ١
اٌشّبٌ ٟاٌششل ٟاٌغبئذ ف ٟج١ضح إٌّزضٖ )  .أِب ِذسعخ اٌجٕبد فزشغً ِٛلؼب ً ِّبصالً ٌٚىٕٗ ثبرجىبٖ أوضىش
ٔٛػب ً ئٌ ٝاٌششق ُٚ ٚ .ضؼذ ِذسعخ اٌصىٕب٠غ ثجىٛاس اٌغىٛق ٚ ،عىجت رٌىه فى ٟجىضء ِٕىٗ ٘ى ٛرشىج١غ
ِج١ؼبرٙب ٚف ٟجضء آخش أْ أدع اٌصجبغ٠ ٓ١صشفِ ْٛبء ِخٍفبر ُٙفِ ٟصشف ِجبٚس .
ٕ٘ٚبن شبسػبْ سئ١غ١بْ آخشاْ ٕ٠ذٕ١بْ ثؼ١ذاً ف٘ ٟالٌٚ ، ٓ١ادىذ ِىٓ وىً طىشف ِىٓ اٌجىضء األٚعىظ
ِٓ اٌطش٠ك اٌشئ١غ ، ٟثذ١ش ٠شىالْ طش٠مًب سئ١غ١ب ً ٍِز٠ٛب ً ِشبثٙب ً ٠شثظ سوٓ اٌمش٠خ اٌشّبٌ ٟاٌششلٟ
ثىىبٌشوٓ اٌغشثىىٚ . ٟػٍىى٘ ٝىىزا اٌطش٠ىىك جٕٛثىب ً ٕ٘ىىبن اٌىٕ١غىىخ اٌمجط١ىىخ اٌصىىغ١شح ٚ ،فىى ٟاٌشىىّبي اٌذّىىبَ
اٌزشؤٚ ، ٟمطخ اٌج١ٌٛظ ٚ ،اٌّغزٛصف
ٚاٌشعُ اٌزخط١طٌٍ ٟشٛاسع اٌشئ١غ١خ ٘ىزا وبْ ٠فصً ِب ث ٓ١األد١بء )) األسثؼخ ٌٍمش٠خ ٚ .وً دٟ
ِٓ ٘زٖ األد١بء ٠زُ ف ٗ١ئعىبْ أدذ ٜاٌّجّٛػبد اٌمجٍ١ىخ اٌشئ١غى١خ ٌٍمش٠ىخ اٌمذّ٠ىخ ٠ٚ .جىت أْ أٚضىخ
ٕ٘ب أٔٗ ئٌ ٝجبٔت رجّ١غ اٌؼبئالد ف ٟثذٔبد فاْ ٕ٘بن رجّ١ؼب ً اوجش ف ٟلجبئً أ ٚػشىبئش ؛ ٚفى ٟاٌمش٠ىخ
اٌمذّ٠خ وبٔذ اٌّجّٛػبد اٌمجٍ١خ اٌخّظ اٌز٠ ٟزىِٕٙ ْٛب اٌغىبْ رؼ١ش ف ٟأسثؼخ ٔجٛع ِزّ١ضح رّبِب ً
ٚ .لذ خططذ ف ٟاٌمش٠خ اٌجذ٠ىذح ٌبثمىبء ػٍى٘ ٝىزا اٌزّىب٠ض اٌف١ض٠ىبئ ٟثزغىى ٓ١اٌّجّٛػىبد اٌمجٍ١ىخ فىٟ
األد١بء األسثؼخ اٌّذذدح رذذداً ٚاضذب ً.
.

ٚلذ لصذ ف ٟاٌشٛاسع اٌؼش٠ضخ اٌز ٟرفصً األد١بء أْ رى ْٛطشق اٌّشٚس اٌشئ١غى١خ اٌزى ٟرصىً وىً
اٌّجبٔ ٟاٌؼبِخ ٚرٍزم ٟفى ٟاٌّ١ىذاْ ٚ .جُؼٍىذ ٘ىزٖ اٌشىٛاسع ثؼىش ػشىشح أِزىبس ػٍى ٝاأللىً ٌضىّبْ
جٛدح ر٠ٛٙخ ٚػضي ثٍٛوبد إٌّبصي ٚ ،أ٠ضب ً ٌزغ ً١ٙاٌذشوخ ٚإلثشاص دذٚد األد١بء.
ٚػٍ ٝاٌؼىظ ِٓ رٌه  ،فاْ اٌشٛاسع اٌّٛصٍخ ئٌ ٝاٌّ١ىبد ٓ٠شىجخ اٌخبصىخ ٌٍجىذٔبد اٌّخزٍفىخ  ،جؼٍىذ
ض١مخ ػٓ ػّذ  -ال أوضش ِٓ عزخ أِزبس ف ٟػشضٙب– ٌزّذ ثبٌظً ٚاإلدغىبط ثبألٌفىخ ٘ٚ ،ى ٟرزضىّٓ
اٌىض١ش ِىٓ اٌضٚا٠ىب ٚإٌّذٕ١ىبد ٌ ،زصىشف اٌغشثىبء ػىٓ اعىزخذاِٙب وطىشق ٌٍّىشٚس ؛ ٘ٚى ٟفى ٟسعىُ
اٌّششٚع رجذِ ٚزشبثىخ  ،ألٔٗ لذ لُصذ ثٙب أْ رغ ًٙرجبدي االرصبي ث ٓ١اٌؼبئالد األػضبء ف ٟاٌجذٔبد
اٌّزجبٚسح .

 ٌُٚأجؼً ٌٍشٛاسع ٘زا اٌزخط١ظ اٌّزؼشط ٌّجىشد أْ رىى ْٛطش٠فىخ  ،أ ٚثغىجت ثؼىض ٘١ىبَ ثبٌؼصىٛس
اٌٛعط ٝفٍ ٛإٔٔ ٟارجؼذ رخط١طب ً ِٕزظّب ً وّب ف ٟخطٛط شجىخ ِزؼبِذح  ،ألصجذذ اٌجٛ١د لغىشاً راد
رصِّٕ ُ١زظُ ثذٚس٘ب ٚ .اٌجٛ١د ف ٟاٌشٛاسع اٌطٍ٠ٛخ اٌّغزمّ١خ ٚ ،دز ٝف ٟاأللٛاط راد اٌغّزش٠خ ،
٠جت أْ رى ْٛوٍٙب ِزّبصٍخ ثبٌضجظ ئرا وٕب ال ٔش٠ذ ٌٍّظٙش اٌؼبَ أْ ٠ى ْٛفٛض ٝ؛ ػٍ ٝأْ اٌؼىبئالد
اٌز ٟرغىٓ ف٘ ٟزٖ اٌجٛ١د ٌٓ رى ْٛوٍٙب ِزّبصٍخ
ً
ٚفٛق رٌه  ٚفأٗ ِّٙب وىبْ رخطى١ظ اٌشىجىخ اٌّزؼبِىذح ِالئّىب فى ٟاٌّىذْ اٌىج١ىشح د١ىش ٠ىى ْٛاٌشىبغً
اٌشئ١غٌٍّ ٟخطظ ٘ى ٛاٌٛصىٛي ئٌى ٝاٌغىشػخ ٚاٌذجىُ األِضٍىٌ ٓ١ذشوىخ ِىشٚس اٌغى١بساد  ،ئال أٔىٗ فىٟ
اٌمش٠خ اٌصغ١شح  ،د١ش ال ٠ذزًّ أْ ّ٠زٍىه فالد٘ٛىب ٚال دزى ٝدساجىخ ٠ ،ىىِ ْٛضىً ٘ىزا اٌىّٕظ ّٔطىب ً
ضىىبساً ثىىىً رأو١ىىذ  .فؼٕىىذِب رجؼىىً لش٠ىىخ صىىغ١شح ِمغىىِٛخ ثشىىٛاسػٙب فىى ٟثٍٛوىىبد ِغىىزطٍ١خ صىىغ١شح ،
أدذ٘ب ٠زٍ ٛا٢خش ِٓ غ١ش أ ٞرٛص١الد فّ١ب ثٕٙ١ب ٠ ،ى٘ ْٛزا ثّضبثخ جؼٍٙب وٕٛع ِٓ صىٕىبد ِذٔ١ىخ ،
فىى ٟدىى ٓ١أْ ِّٙىىخ إٌّٙىىذط اٌّؼّىىبس٘ ٞىى ٟأْ ٠جؼىىً لش٠زىىٗ فبرٕىىخ ِىىب أِىىىٓ  ٚ .أرا وىىبْ ٌٍّٕٙىىذط
اٌّؼّبس ٞأْ ٠جذ ػزساً ٌغطشعزٗ ػٕذِب ٠فش ػٍ ٝأخٛأٗ ِٓ اٌجشش ِب ٕ٠جغ ٟأْ عىٕ ، ٖٛفىاْ ٘ىزا
اٌؼزس ٠جت أْ ٠ى ْٛأٔٗ فٚ ٟعؼٗ أْ ٠ذ١ط ُٙثبٌجّىبي ٚ .وىُ ٠ىى ْٛاألِىش فظىب ً ٌٍغب٠ىخ ٌى ٛأْ ِٕٙذعىب ً
ِؼّبس٠ب ً لذ أصش ٜخ١بٌٗ ٚعظ اٌجّبي ف ٟعٕ١١ب أ ٚف١شٔٚىب  ،أ ٚوبرىذسائ١بد ٍ٠ٚىض  ،صىُ ٘ى٠ ٛىإد ٞػٍّىٗ
ف ٟػجٍخ ٠ٚغش ػّالءٖ ثشٟء ٠مً ػٓ أجًّ ِب ٠غزط١غ خٍمٗ ِٓ ِؼّبس .

أِب إٌّٙذط اٌّؼّبس ٞاٌّصش ٞفؼزسٖ ألً  ،رٌه أٔٗ ٠جت أْ ٠ىى ْٛػبسفىب ً ثشىٛاسع اٌمىب٘شح اٌمذّ٠ىخ
اٌجٍّ١خ  ،فى١ف ٠ؼًّ ػبِذاً ػٍ ٝص٠بدح عٛء اٌجٕبء  ،األِش اٌز٠ ٞذظ اٌ َٛ١ثضمٍىٗ ػٍىِ ٝصىش  ٚ .ئّٔىب
ٕ٠جغ ٟػٍ ٗ١أْ ٠ز٘ت ٌشؤ٠خ شبسع دسة اٌٍجبْ ثجٛ١رىٗ ِىٓ اٌمىشْ اٌغىبثغ ػشىش اٌزى ٟرىإد ٞئٌى ٝثٛاثىخ
اٌّغجذ اٌز ٟرزخىز ِٛلؼٙىب رّبِىب ً فى ٟاٌضا٠ٚىخ اٌزى٠ ٟصىٕغ فٙ١ىب اٌشىبسع ٌفىخ ػٍى ٝشىىً دىشف  ، Lأٚ
ٕ٠جغ ٟػٍ ٗ١أْ ٠ىزّؼٓ صبٔ١ىخ فىِ ٟجّٛػىخ اٌّغىبجذ ٚاٌّجىبٔ ٟاٌزى ٟدىٛي ِ١ىذاْ صىالح اٌىذ ، ٓ٠أ ٚفىٟ
دائشح اٌمٍؼخ رارٙب ٕ٠ٚ .جغ ٟأْ ٠ز٘ت ئٌ ٝاٌشبسع اٌذسد٠ش١ٌ ٞش ٜو١ف دٛي اٌّؼّبسِ ٞشىٍخ صؼجخ
ئٌ١ِ ٝضح جذ٠ذح ؛ فؼٕذِب رٛجت ػٍ ٗ١أْ ٠م ُ١دجشارٗ اٌؼٍ١ىب اٌّغىزطٍ١خ ِىٓ فىٛق شىبسع ِمىٛط  ،فأىٗ
ألبَ وً ِٕٙب ِٕذشفخ أذشافب ً ثغ١طب ً فٛق طبثمٙب اٌغفٍ ، ٟثذ١ش ٠جشص أدذ أطشافٙب أوضىش ِىٓ ا٢خىش ،
ٚألبِٙب ِذٌّٛخ ػٍ ٝوز١فبد ِٓ أدجبَ  ٚأػّبق ِخزٍفخ ثذ١ش رالءَ لذس ثشٚص٘ىب ٕ٠ٚ .جغى ٟػٍ١ىٗ أْ
٠زىىزوش رٍىىه األِىىبوٓ اٌزىى٠ ٟشىىزبق ٌض٠بسرٙىىب اٌّىىشح ثؼىىذ األخىىش – ٜلىىشِٚ ، ٜىىذْ ثأوٍّٙىىب ٚ ،أد١ىىبء ،

١ِٚبدٚ ، ٓ٠شٛاسع – رٍه االٔجبصاد إٌبدسح ِٓ اٌجّبي ٚ ،اٌزّذٚ ، ٓ٠اٌزذضش ٚ ،اٌز ٟثٛجٛد٘ب فٟ
ِىبْ ِب ػٍ ٝعطخ األس رذػُ ِٓ صمزٕب ف ٟاٌّذٕ٠خ  ٚرشفغ ِٓ رمذ٠شٔب ٌبٔغبٔ١خ ٚ ،ػٍ ٗ١أْ ّ٠ضٟ
ٌٍؼًّ فِّٙ ٟزٗ اٌخبصخ ثشٚح ِصّّ٘ ٟزٖ االٔجبصاد .

اهثلت هببًي هي الطيي:
الجبهع الكبير فى جيٌيه ،هبلى 22 ،هتراُ ٚ :ش١ذد جذساْ اٌّغجذ ِٓ اٌطٛة اٌٍجٓ،
ُِ ٚغطبح ثبٌط ٓ١اٌّخٍٛط ثبٌزجٓ ٚ.رزّ١ض ٘زٖ اٌجذساْ اٌط١ٕ١خ ثأٔٙب رم ٟاٌذاخً ِٓ
اٌذشاسح طٛاي اٌٚ ،َٛ١ػٕذِب ٠ذً اٌّغبء ٚاٌجشد رى ْٛلذ اِزصذ ِٓ اٌذشاسح ِب ٠ىفٟ
ٌزذفئزٗ

برج بابل في القرى السابع ق.م ووصل ارجفاعه 09هحراٌ :ؼذَ رٛفش اٌذجش اعزؼٍّٛا
اٌٍجٓ أ ٞصجُّٛا اٌط ٓ١ف ٟلٛاٌت ٚأدشلٛا اٌمٛاٌت دز ٝال رزأصش ثبٌّبء

هٌارة جاهع الوحضار بحرين والحي يصل ارجفاعها إلى قرابة 09هحرا

في اليوي جرجفع بيىت الطيي ححى وصلث إلى ثواًية أدوار .

الوراجع:
وزبة ػّبسح اٌفمشاء ٌذغٓ فزذٟ
وزبة دغٓ فزذٌّ ٟذّذ ِبجذ خٍٛصٟ

