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لق���د ك�ن للق���وات امل�س���لحة ومنذ ت�أ�س���ي�س الدول���ة الأردني���ة، والبداي�ت الأوىل لت�أ�س���ي�س    
اجلي�س العربي دورًا رئي�سً� يف حتقيق الأمن وال�ستقرار ململكتن� احلبيبة، وامل�س�همة  يف بن�ء 
احلي�ة ال�سي��سية والقت�س�دية والجتم�عية لهذا الوطن العزيز، اإذ �س�عدت يف بن�ء وتطوير 
وحتديث وحم�ية بلدن� العزيز، �سعيً� للو�سول اإىل مفهوم المن الوطني ال�س�مل، الأمر الذي 
جع���ل قواتن���� امل�سلحة  �رشيكً� فعلي���ً�  لعملية التنمي���ة الوطنية ال�س�ملة، تنفي���ذًا ل�سع�ر »على 
ق���در اأهل العزم « الذي اأطلقه جالل���ة الق�ئد الأعلى حفظه اهلل ورع�ه،فهو رفيق ال�سالح الذي 
تخ���رج من بني �سفوف ه���ذه القوات، يحر�س على الدوام  اأْن ُتواكب القوات امل�سلحة وك�فة 
موؤ�س�س����ت الدولة م� ي�سه���دُه الع�مُل من تطوٍر يف خمتلف املج�لت العلمية والتقنية، ولتمكني 
قواتن���� امل�سلح���ة من حم���ل ر�س�لته� يف الدف����ع عن الوط���ن وامل�س�همة يف التنمي���ة ب��ستخدام 
اأح���دث الأنظم���ة والتقني�ت عل���ى م�ستوى الع����مل  وخ��سة يف جم�لت  البح���ث والتطويرمن 
خ���الل املراك���ز  واملع�هد العلمية والبحثية والنت�جية الت�بع���ة للقوات امل�سلحة ، كمركز امللك 
عب���د اهلل الث����ين  للت�سمي���م والتطوير، ج�مع���ة موؤتة/ اجلن����ح الع�سكري، املرك���ز اجلغرايف 
امللك���ي الأردين، كلية العلوم ال�رشطية، الكلية الع�سكرية امللكية، كلية الأمرية منى، كلية امللك 
احل�سني اجلوية، كلية الأمري احل�سني بن عبداهلل، كلية ال�رشيف ن��رش، مركز اإدارة الأزم�ت 

والكوارث ومركزالدرا�س�ت  والدرو�س امل�ستف�دة وغريه�.

كلمة العدد
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كم� ت�س�رك القوات امل�سلحة يف اإجراء الدرا�س�ت والبحوث العلمية وامل�س�ريع ال�سن�عية    
امل�سرتك���ة م���ع اجل�مع�ت الأردنية واملجل����س الأعلى للعلوم والتكنولوجي���� ك�لبحوث املتعلقة 
ة، واإن�س�ء  ب�لب�دية الأردنية وم�س�ريع احل�س�د امل�ئي، وم�س�ريع ط�قة الري�ح، الط�ئرة امل�سريرَّ
ال�س���دود الرك�مية وغْر�س ماليني ال�سج�ر، و�سق الط���رق ومك�فحة اجلراد، واإن�س�ء العديد 
من امل�س�نع املتخ�س�سة ك�لده�ن����ت وال�ست�لني والوك�سجني، وُمع�يرة الأجهزة واملعدات، 
وت�س�هم القوات امل�سلحة من خالل اخلدم����ت الطبية امللكية يف مع�جلة م� يزيد عن ثلث �سك�ن 
اململك���ة، واإدخ�ل الع���ديد من التخ�س�س���ت الطبي��ة الدقيق���ة، وت�سنيع الأطراف ال�سن�عية، 

واإر�س�ل امل�ست�سفي�ت امليدانية ملن�طق ال�رشاع والكوارث يف الع�مل.

وت�س�ه���م مديري���ة التعليم والثق�فة الع�سكرية ومعهد اللغ�ت يف  تقدمي اخلدم�ت التعليمية    
والتثقيفية وتوفري التعليم املج�ين مل� يزيد عن 13 األف ط�لب يف 22 مدر�سة  ع�سكرية موزعة 
عل���ى خمتلف من�طق اململك���ة، و تطبيق نظ�م املكرمة امللكية ال�س�مي���ة  للتعليم اجل�معي الذي  

ُيغطي نفق�ت 21% من مق�عد اجل�مع�ت واملع�هد الأردنية.

   وت�س�ه���م الق���وات امل�سلحة م���ن خالل املركز اجلغرايف امللكي يف رف���د خمتلف موؤ�س�س�تن� 
الوطني���ة يف القط�عني الع����م واخل��س ب�ملعلوم����ت اجلغرافية واخلرائ���ط احلديثة وال�سور 
اجلوي���ة واالف�س�ئية والأعم�ل امل�س�حي���ة الالزمة لتنفيذ خططه� وا�سرتاتيجي�ته� على اأ�س�س 

علمية.

اإن قواتن���� امل�سلح���ة هي كربى املوؤ�س�س�ت يف هذا  الوطن العزيز، التي حتظى على الدوام    
بثقة ودعم  الق�ئد الأعلى، َبذَلْت الغ�يل والنفي�س يف �سبيل الدف�ع عن ثرى هذا احلمى العربي 
اله��سمي واحلف�ظ على مكت�سب�ته ، وامل�س�همة يف دفع عجلة التنمية ، واإدخ�ل اأحدث  التقني�ت 
العلمي���ة خدمًة للقط�عني الع�سكري واملدين، �سيبقى  رج�له� �سيوف الأمة و�سي�ج الوطن هم 
دائم���ً� عل���ى العهد- كم� اأرادت���ه قي�دتن� اله��سمية احلكيمة - فمنهم م���ن ق�سى نحبه ومنهم 
م���ن ينتظر وم� بدلوا تبدياًل، ليبقى اأردنن� العزيز واحَة اأْمٍن وا�ستقرار يف ظل راعي م�سريته 
املب�ركة �سيدي جاللة الق�ئد الأعلى امللك عبد اهلل الث�ين ابن احل�سني املعظم حفظه اهلل ورع�ه.
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حتديد اجتاه القبلة يف القرون املا�ضية
اعداد:  العميد الدكتور املهند�س عوين حممد اخل�ضاونة

احل�لة الأوىل :
ه���ي طريقة الر�سول حممد )�سل���ى اهلل عليه و�سلم(حيث اإتخذ 
اإجت�ه اجلن���وب عند ال�سالة اأثن�ء وجوده يف املدينة املنورة، وبن�ءًا 
عل���ى ذلك مت اإتخ�ذ ذل���ك الإجت�ه للقبلة، وهذا يف����رش ال�سبب  يف اأن 
العدي���د من اجلوام���ع م���ن الأندل�س حت���ى اأ�سي� الو�سط���ى م�سيدة 
ب�إجت����ه اجلنوب، وك�ن امل�سلمون يف مكة يعلمون ب�أنه عند وقوفهم 
مبواجه���ة ج���دران اأو اأرك�ن الكعب���ة ب�أنه���م يواجه���ون الإجت�هني 
املت�سل���ني ب�لتحدي���د اإجت�ه�ت ����رشوق ال�سم����س وغروبه� وبع�س 
النج���وم الث�بت���ة. واأن املح���ور الرئي�س لق�عدة ال����رشح امل�ستطيلة 
ي�س���ري نحو �رشوق جنم ال�سهي���ل )Canopus( بينم� ي�سري املحور 
الث����ين نحو �رشوق ال�سم����س يف ال�سيف  وغروبه� يف ال�ست�ء ) كم� 

هو مو�سح يف ال�سكل ( رقم )1-1(.

 
الكعبة حرم من اأ�سل ت�ريخي )غري حمقق( اإ�ستخدمت كمعبد ومركز حلج الأعراب على مدى قرون قبل جمئ الإ�سالم، وقد   
تبن�ه���� النب���ي حممد )�س( كنقطة اإ�ستقط�ب للدين الإ�سالمي حيث دعى القراآن الك����رمي اإىل اإق�مة ال�سالة ب�لتوجه اإىل امل�سجد احلرام 

وتعد لدى امل�سلمني ك�فة مبث�بة املوؤ�رش الرامز اإىل وجود اهلل عز وجل.

وم� زال امل�سلمون منذ اأوائل القرن ال�س�بع )امليالدي( يتوجهون يف اأداء �سلواتهم قب�لة الكعبة يف مكة املكرمة، اإذ يتم بن�ء    
امل�س�ج���د م���ع ج���دار ال�سالة يف اأجت�ه القبلة، واإذ يدل املحراب على الإجت�ه املن�سود، اإ�س�ف���ة اإىل هذا يتم اأداء بع�س الطقو�س، مثل 
ت���الوة الق���راآن الكرمي والإيذان ب�لدعوة اإىل ال�سالة وكذلك ذبح الأ�سحي�ت يف الإجت����ه املواجه للقبلة  وك�ن اأي�سً� ومل يزل يجري 
ترتيب موا�سيع قبور امل�سلمني ومدافنهم بحيث يكون اجلثم�ن على اجل�نب مبواجهه الكعبة )قد تختلف اأعراف الدفن املع��رشة 
قلي���اًل ولكنه���� م���ع ذلك حت�فظ على الو�سع مبواجهة الكعبة( ، كم���� هو معروف لدين� ب�أن اإ�سم اإجت�ه الكعب���ة: هو )القبلة( ب�س�ئر 

لغ�ت الأقط�ر الإ�سالمية ولهذا الإجت�ه اأهمية ب�لغة يف حي�ة كل م�سلم.
 

خ���الل القرن���ني الأول���ني بعد بزوغ فج���ر الإ�سالم مل يكن للم�سلم���ني اأي و�سيلة علمية لتحديد اإجت�ه القبل���ة، فلقد ك�ن بن�ء    
اجلوام���ع يف الأنح����ء ك�فة من الأندل�س واإىل اأ�سي� الو�سطى، يجري وفقً� خلربة مرتاكمة اإذ ك�نوا على علم ب�لإجت�ه التقريبي الذي 
يتخذوه للو�سول حيثم� ك�نوا، ويف الكثري من الأحي�ن يتخذ الطريق الذي ي�سلكه احلج�ج اإىل مكة ب�إعتب�ره اإجت�ه القبلة ولو اأنهم 

يف ذلك اإتبعوا ح�لتني اأ�س��سيتني مبراع�ة الأعراف واإ�ستنب�ط و�سيلة ب�سيطة.

)�سكل 1-1(
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ق�ع���دة ����رشح الكعب���ة ويظه���ر علي���ه ����رشوق جن���م ال�سهي���ل 
والإنقالب ال�سيفي )كم� هو م�سجل يف م�س�در خمتلفة من الع�سور 
الو�سط���ى(، كم� يبني املخطط اإجت�ه الري�ح الرئي�سي وهي ت�رشب 
مب��رشة اأحد جدران الكعبة، ب�لإ�س�فة اىل ذلك ف�أن جوانب الكعبة 
ترتبط ب�لري�ح والأمط�ر، وهذه املالمح ت�سري اإىل اأ�سل بن�ء الكعبة، 
حي���ث يظهر بن�وؤه���� من�ظرًا للقب���ة الزرق�ء وهذا ي�س���ري اإىل بن�ئه� 
قب���ل م���� يزيد عن )1500 ع�م( ك�ن منوذج���ً� معم�ريً� ملفهوم فلكي 
عربي م���� قبل الإ�سالم حيث تتمثل في���ه الظواهر الفلكية واجلوية 

والأنوائية.

ك�نت اأرك�ن الكعبة حتى يف اجل�هلية مقرونة ب�لأرج�ء الأربعة 
الرئي�سي���ة م���ن الع�مل املحي���ط به� وه���ي �سوري� والع���راق واليمن 
واملغ���رب وتقول بع����س امل�س�در الإ�سالمية القدمي���ة ب�أن على املرء 
يف الع���راق )على �سبي���ل املث�ل( اأن يقف ب�لجت����ه املعني نف�سه كم� 
ل���و ان���ه ك�ن واقف���ً� قب�لة ج���دار الكعب���ة ال�سم�يل ال�رشق���ي ليكون 
مبواجه���ة القبلة مت�مً�، وعليه ق����م اأوائل امل�سلمني يف العراق ببن�ء 
م�س�جده���م بحي���ث تق�بل ج���دران اجت����ه ال�سالة لتق�ب���ل الغروب 
ال�ست���وي لأنه���م اأرادوا جعل اجلوام���ع مواجهة للج���دار ال�سم�يل 

ال�رشقي من الكعبة.
 

 اأم���� يف م�رش فق���د بنيت اجلوام���ع الأوىل بحيث تكون جدران 
اجت����ه �سلواته���� مق�م���ة مبواجهة ال����رشوق ال�ست���وي لكي يكون 
ج���دار ال�سالة فيه���� موازيً� للجدار ال�سم����يل ال�رشقي من الكعبة، 
وقد ن�س�أت خالف�ت يف الآراء يف حينه بحيث حبذ بع�س املجموع�ت 
اجت�ه����ت متب�ين���ة وق���د ج���رى يف كل منطق���ة رئي�سي���ة م���ن الع�مل 
الإ�سالم���ي ا�ستخدام طيف ك�م���ل من الجت�ه����ت لت�أمني مواجهة 

القبلة ) كم� هو مو�سح يف ال�سكل ( رقم )2-1(.

)�سكل 2-1(

القبالت املختلف���ة امل�ستخدمة يف اإجت�ه����ت اجلوامع يف قرطبة 
والق�هرة و�سمرقند )وفق وروده� يف م�س�در الع�سور الو�سطى( 
اإ�ستخدم���ت فيه���� الإجت�ه����ت الأ�سلي���ة وكذل���ك ����رشوق ال�سم�س 

وغروبه� وبع�س النجوم املرئية.

جند يف بع����س الن�سو�س الفلكية واملق����لت الدينية اأن مفهوم 
الع�مل ب�س�أن الكعبة مق�سم على قط�ع�ت واأن  خمطط من اجلغرافية 
ال�رشيف���ة يت�سمن ترتيب جميع الأم�ك���ن يف الع�مل الإ�سالمي حول 
الكعبة، )املواقع تقريبية ولي�ست دقيقة وفق اجلغرافية احلقيقية(. 

وجه الفلكيون امل�سلمون منذ القرن الث�من ف�س�عدًا اإهتم�مهم 
نح���و حتديد اإجت�ه القبلة بو�سفه� م�س�ألة ري��سية فلكية جغرافية، 
اإذ ا�ستم���ل هذا الن�س����ط قي��س الإحداثي����ت اجلغرافية واإحت�س�ب 
اجت����ه كل موقع م���ن اأي  موقع اآخر ب�لطرائ���ق الهند�سية العلمية 
وح�س����ب املثلث����ت، ومت تعري���ف القبل���ة م���ن اأي مو�سع عل���ى اأنه  
اجت����ه مكة مبح����ذاة الدائ���رة العظمى للك���رة الأر�سي���ة وامل�س�ألة 
الأ�س��سي���ة املو�سحة يف ال�سكل رق���م )4-3( هي حتديد اإجت�ه مكة 
)M( من اأي مو�سع )X( ا�ستن�دًا اإىل خطي عر�س كال املو�سعني 
)b=MB(و)a=XA(وف����رق خ���ط الط���ول )c=AB(اأم� القبلة 

                           Θ =⊄ ×A M مق��سه ب�لزاوية : 

اأج���رى امل�سلم���ون ابت���داءًا من اأوائ���ل القرن الت��س���ع عملي�ت 
الأر�س����د الفلكي���ة لقي�����س اإحداثي�ت مك���ة وبغداد ب�لدق���ة املمكنة، 
به���دف ح�س�ب اإجت����ه القبلة يف بغداد . وقد اأدت احل�جة اإىل حتديد 
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موق���ع القبل���ة يف املن�ط���ق املختلف���ة اإىل قي�م اجلغرافي���ني امل�سلمني 
بن�س����ط علم���ي ملمو����س، وك�ن اأه���م اإ�سه����م اإ�سالم���ي للجغرافية 
الري��سية يتمثل مبق�لة البريوين يف القرن احل�دي ع�رش الذي عمل 

على حتديد القبلة ب�أكرب دقة مت�حة.

)�سكل 4-4(

 )P(خط الأ�ستواء و)AB(يف ال�سكل اأعاله ، ميثل
   X القط���ب ال�سم����يل، ويطل���ب قي��س اإجت����ة القبل���ة يف املو�سع
ومتث���لXA،MB  خط���� عر�س كلت���� املنطقتني اأم���� AB= الفرق يف 

خط طوليهم�.

و�سع الفلكي���ون، بعد اأن توفرت لديه���م البي�ن�ت اجلغرافية، 
�سل�سل���ة م���ن احلل���ول التقريبي���ة، ولك���ن يف اأوائ���ل الق���رن الت��سع 
و�سع���وا حال دقيق���ً� نوعً� م� بطريق���ة املثلث�ت املج�سم���ة، ف�ملع�دلة 

احل�لية امل�ستخدمة معقدة يف التنفيذ وهي:-

اإجت����ه القبلة حم���دد فلكيً� يف كل قط�ع جغرافي���ً� ويعود ت�ريخ 
اأق���دم املخطط����ت اجلغرافية الإ�سالمي���ة اىل الق���رن الت��سع، ومن 
العلم����ء الذي���ن اإ�ستهروا يف هذا املج�ل يف ذل���ك الوقت اإبن �سوارق� 
ال���ذي در�س يف الب����رشة يف الع�م )1000 م( على وجه التقريب، اإذ 
اأبتك���ر ثالثة خمطط�ت خمتلفة يف اجلغرافي���� املقد�سة ورتب الع�مل 
عل���ى: )8و11و12( قط�ع���ً� ح���ول الكعب���ة كل قط�ع يواج���ه ق�سمً� 

معينً� يحيط ب�لكعبة.

 وق���د �سمم عدد م���ن ال�س���ور املب�سطة بع�سه�  يحت���وي اإثني 
ع�رش قط�ع���ً� لي�قوت الرومي )حوايل 1200 م(، وكذلك للقزويني 
)ح���وايل 1250 م(، ويف دائرة مع����رف القلق�سندي )حوايل 1400 
م(. ث���م جن���د يف احلقبة من القرن اخل�م�س ع����رش اإىل الت��سع ع�رش 
في�س���ً� م���ن املخطط�ت تتب�ين اأع���داد تق�سيم�ته� م���� بني )72-8( 
ق�سم���ً� للع�مل الك�ئن حول الكعبة واأهمه���� اأطل�س املالحة التون�سي 

الذي يعود ت�ريخه اإىل القرن ال�س�د�س ع�رش.

a= خط عر�س املنطقة املراد قي��س زاوية القبلة فيه�.

b=خط عر�س مكة املكرمة، = زاوية اإجت�ه القبلة

c= الف���رق ب���ني خط طول املنطق���ة املراد معرف���ة زاوية  اإجت�ه 

القبل���ة وخط طول مك���ة  املكرمة علمً� ب�أن ه���ذه املع�دلة اإ�ستخدمت 
يف ح�س�ب�تن�.

ك�ن���ت املع�دل���ة الت���ي اإ�ستقه� الفلكي���ون امل�سلم���ون الأوائل يف 
الق���رن الت��س���ع ف�س�ع���دًا م�س�وي���ة ري��سي���ً� للمع�دلة اأع���اله، وقد 
و�سع���وا �سل�سل���ة م���ن اجلداول تب���ني القبل���ة لكل درج���ة لي خط 
اإحداثي موقعي يظهر فيه خط� الطول والعر�س من مكة.  والأوىل 

منه� اأعدت يف بغداد يف القرن الت��سع.

وعلى م���ر القرون تن����ول العديد من العلم����ء امل�سلمني م�س�ألة 
القبل���ة وو�سع���وا احلل���ول الالزم���ة له� بطريق���ة ح�س�ب����ت املثلث 
الك���روي، اأو ب�إخت���زال الو�س���ع الثالث���ي الأبع����د اإىل بعدين حتى 
حل���ت امل�س�لة بطريقة الهند�سة امل�ستوي���ة،  وك�ن من اأبرع احللول 
الري��سي���ة يف الع�سور الو�سط���ى مل�س�ألة القبلة م� ظهر يف دم�سق يف 
القرن الرابع ع�رش، اإذ كم� هو وا�سح يف جداول اخلليلي ف�إنه� هي 
الت���ي تب���ني القبلة ل���كل درجة من خط العر�س م���ن 10ْ- 56ْ  ولكل 
درجة يف خط الطول من  1ْ-60ْ �رشق مكة اأو غربه� )كم� يف ال�سكل 
رقم 4-5 ( وبحلول القرن الرابع ع�رش ثبتت قيم اإحداثي�ت القبلة 
ل���كل مدينة رئي�سية كم� جرى ت�سني���ع بو�سلة مغن�طي�سية ب�سيطة 

فيه� اأ�سم�ء الأم�كن والقبلة املق�بلة لكل مك�ن فيه�.
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ال�سكل )5-1(
مقتط�����ف م���ن ج�����دول اخلليلي ف������ي اإيج�د القبلة ل���كل درجة خ��ط 
عر����س  )39ْ ، 40ْ ، 44ْ( ول���كل درجة ف����رق يف خط الطول، تظهر 

القبلة ب�لدرج�ت والدق�ئق، وكل القيم حمت�سبة بدقة.

�سكل )6-1(

م�سبك خرائطي لإيج����د القبلة لأي موقع يف الع�مل الإ�سالمي. 
تق���ع مكة املكرم���ة يف الو�س���ط، واأ�سم����ء الأم�كن العدي���دة مكتوبة 
مبح����ذاة النق����ط االتي متث���ل اإحداثي�ته� اجلغرافي���ة اأن الإ�سق�ط 
مبتكر بحيث تكون قراءة القبلة مب��رشة من املدرج حول امل�سبك.

ومل ي�سبح جدول اخلليلي العالمة اخل�متة لن�س�ط امل�سلمني يف 
هذا املج�ل ففي الع�م)1989م( بيع موؤ�رش قبلة يف اإحدى املع�ر�س 
الع�ملي���ة ب�مل���زاد العلن���ي بلندن رمب���� ك�ن قد �سنع )ع����م 1700م( 
ت�سم���ن م�سبكً� خرائطي���ً�، يت�سمن بدوره ق���راءة اإجت�ه�ت القبلة 
مب�����رشة يف اخلريط���ة كم� يف ال�س���كل رقم)1-5(متث���ل مكة مركز 
امل�سبك وم� على املرء اإل اأن ي�سع امل�سطرة القطرية على اأية مدينة 

موؤ����رشة يف اخلريطة )بني اإ�سب�ني� وال�سني وبني اأوروب� واليمن( 
ليق���راأ اإجت����ه القبل���ة عل���ى م���درج م�ستدير ح���ول امل�سب���ك، توحي 
موا�سف����ت امل�س�جد م���ن الع�سور الو�سطى اأن هن����ك اإ�ست�س�رات 
م���ن الفلكي���ني ل�سب���ط اإجت�ه�ته���� بل هن����ك م�س�در ت�س���ري اإىل اأنه 
لي����س هن�ك ثمة اإجت�ه�ت للم�س�جد ك�نت تواجه القبلة فح�سب، بل 
بن����ء بع�س امل���دن يف الع�مل الإ�سالمي التي ميك���ن القول عنه� ب�أنه� 
متجه���ة نح���و القبلة فنجد مث���اًل اأن اإجت�ه مدينة ط�����س )taza( يف 
املغ���رب ومدينة حيف� )khiva( يف و�سط اآ�سي���� تعتمدان اإجت�ه�ت 
م�س�جده����، ويف ح�ل���ة مدينة الق�هرة و�سواحيه���� جند فيه� ثالثة 

اإجت�ه�ت خمتلفة للقبلة كم� هو يف ال�سكل رقم) 7-1 (.

ُتواج���ه مدين���ة الق�ه���رة الف�طمي���ة )الت���ي ت�أ�س�س���ت يف الق���رن 
الع�����رش( الغروب حيث ك�نت القبلة الت���ي حدده� ال�سح�بة ر�سي 
اهلل عنه���م الذين اأق�موا اأول م�سجد يف مدينة الف�سط�ط  القريبة قبل 
ذل���ك بثالث���ة قرون على وج���ه التقريب اأم���� مدينة املم�لي���ك )مدينة 
الم���وات ()Mamluk City Of Dead( فتواج���ه القبل���ة الت���ي 
 )Al-Qarfa(حدده� الفلكيون، والتوجه ال�س�ئد يف �س�حية القرفة
هو اإجت�ه اجلنوب، اأذ يعد قبلة اأخرى �س�ئعة وجند اأن كل امل�س�جد 
اململوكي���ة البديع���ة وكذل���ك جمي���ع املدار����س املبنية مبح����ذاة املمر 
الرئي�س���ي املدينة الف�طمية القدمي���ة مرتا�سفةخ�رجيً� مع م�ستوى 
ال�س����رع وداخلي���ً� نحو القبلة التى حدده���� الفلكيون وبو�سع املرء 
مالحظ���ة تب�ين �سمك اجل���دران عند الوقوف بداخ���ل اجل�مع اأم�م 

النوافذ امل�رشفة على ال�س�رع.

يف الواق���ع اأن القي���م الدقيقة خلط���وط الطول ملواق���ع معينة يف 
الع����مل الإ�سالمي ظه���رت بعد اأن ج���رت  قي��س����ت م�س�حية علمية 
خ���الل القرنيني الث�م���ن ع�رش والت��س���ع ع�رش، وعلي���ه ف�إنن� نعتقد 
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ب����أن معظ���م اإجت�ه�ت القبلة الت���ي اإحت�سبه� الفلكي���ون يف الع�سور 
الو�سط���ى لي�س���ت دقيقة اإىل الق���در املن��سب واأن ن�سب���ة اخلط�أ فيه� 
يرق���ى اإىل ب�سع درج����ت لي�ستطيع املرء اأن يج���د ر�س�ئل ومق�لت 

تراثية عديدة يف هذا املج�ل منه�:

الي����رش  اأو  الب���زدوي   )Al-Bazdawi(ال�سي���خ ر�س�ل���ة   -1
الب���وزدوي يف �سمت القبلة:- حتتوي ه���ذه الر�س�لة تف��سيل دينية 
وعلمي���ة فلكي���ة يف ال�سالة واأرك�نه� ف�ساًل ع���ن حتديد اإجت�ه القبلة 
)D.King 1983( ن����رشت مبق����ل للدكت���ور كن���ك 1983 يف جملة 

ت�ريخ العلوم العربية )املجلد 7، العددان 1،2(.

2- ر�س�ل���ة ن�رش الدين ب���ن عبد اهلل يف اإ�ستخراج �سمت القبلة، 
وقد اأ�ستخدم اآله خ��سة حل�س�ب �سمت القبلة هند�سيً�، اإذ ي�ستخرج 
اإجت�ه القبلة ب�ألت اأخرى مثل الربع املجيب تتبع ح�س�ب�ت مثلثية، 
وكم���� توجد األت كثرية ميكن من خالله� ح�س�ب اإجت�ه القبلة مثل 
 Richard(دائ���رة املعدل حي���ث املح�ري���ب يف داخل دائ���رة الأف���ق
a 1980 Lorch( من�س���ورة يف مق����ل بقل���م )ريت�س����رد لور�س ع�م 

1980( يف جملة ت�ريخ العلوم العربية املجلد 4 العدد الث�ين. 

3- مق����ل للخ����زين: يحتوي عل���ى جدول ك�مل  لإجت����ه القبلة 
بو�سف���ه بعدًا زاويً� من اجلنوب لالأم�كن التي تقع على خطي طول 
وعر����س يختلف�ن عن موق���ع مكة بدرج�ت ك�ملة ت���رتاوح بني)1( 
و)20( درج���ة، من�سورة يف مق�ل بقل���م ريت�س�رد لور�س ع�م 1982 

يف جملة ت�ريخ العلوم العربية.
4- املق����ل املو�سوم:"موازن���ة بني طرائق اأرب���ع ملعرفة �سمت 
القبل���ة" الذي ي�سف ويق�رن بني اأربع���ة حلول مل�سكلة �سمت القبلة 

اإثن�ن منه� تعد من الطرق البي�نية وهي ك�لآتي:

اأ- ح���ل حب����س احل��س���ب كم���� ورد يف ر�س�لة للب���ريوين يف هذا 
ال�سدد.

ب- طريقة اإبن الهيثم. 
ج- حل للبريوين -كم� ج�ء يف " كت�ب حتديد املك�ن"

حي���ث اإن)L(  خ���ط الط���ول لأي موق���ع،  خط ط���ول مكة   خط 
عر�س اأي موقع   خط عر�س مكة.

واملع�دلة التقريبية هي ك�لأتي : 

وا�ستن����دا اإىل ح�س�ب�ت الب���زدوي فقد متكن من تثبيت الإحداثي�ت 
اجلغرافية الآتية ) اذ جل�أ اليه� يف ح�س�ب اجت�ه القبلة (.

وقد ا�ستخرج اجت�ه القبلة ك�لأتي:-

اإجت�ه�ت القبلة يف �سمرقند ) كم� ثبته� البوزدوي( 
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وحديث���ً� مت اإق���رتاح طريقة حل�س�ب اإجت�ه القبلة لك�فة اأرج�ء الع�مل ب�إ�ستخ���دام تكنولوجي� الإت�س�لت الع�ملية واملنظوم�ت الزمنية، 
وتتلخ�س مب�يلي:

  
ح�س����ب الإجت����ه املع�ك�س لظل خيط اأو بندول معلق عمودي���ً� يف اإحدى بالد الكرة ال�سم�لية عندم� تعرب ال�سم�س �سمت الكعبة بحوايل 
ال�س�ع���ة الت��سع���ة و�ست وع�رشون دقيقة وثالث وثالثون ث�نية بتوقيت جرينت�س G.M.T  يف �سب�ح يوم ال�س�د�س ع�رش من �سهر متوز ، 

وكذلك يف مت�م ال�س�عة الت��سعة و�سبعة ع�رش دقيقة وخم�س واأربعون ث�نية يف اليوم الث�من والع�رشون من �سهر م�ر�س.

اأم���� يف اأغل���ب دول الك���رة الغريبة، بحيث يكون اإجت�ه القبلة يف اإجت�ه خيط البندول عندم� تع���رب ال�سم�س ب�سورة تقريبية نقطة نظري 
الكعب���ة وبح���دود ال�س�عة الت��سعة وت�سع وع�رشون دقيقة وت�سع وع�رشون ث�نية بتوقيت جرينت�س يف �سب�ح يوم الرابع ع�رش من ك�نون 
الث����ين اأو بح���وايل ال�س�ع���ة الت��سعة وثم����ن دق�ئق و�سبع واأربعون ث�نية بتوقي���ت جرينت�س يف �سب�ح يوم الت��س���ع والع�رشين من �سهر 

ك�نون الث�ين.

يتمك���ن املتتب���ع يف اأي�من� ه���ذه بفعل التقدم العلمي والتكنولوجي من ح�س�ب اإجت�ه القبلة بدق���ة ع�لية جدًا، لأن اإحت�س�ب الإحداثي�ت 
اجلغرافية �س�ر دقيق� جدًا وقد ظهر يف الأ�سواق خالل الع�رش �سنوات الأخرية خمتلف اأنواع الأجهزة والآلت وال�س�ع�ت واحل��سب�ت 
الدقيقة لتحديد اإجت�ه القبلة اإذ يف الغ�لب الأعم تكون على �سكل ) بو�سلة ( مقرونة بجداول تبني اإجت�ه القبلة يف العوا�سم الع�ملية ف�سال 
ع���ن  وج���ود �س�ع�ت من�سدية اأو يدوية، تعمل ب�لكمبيوتر اخل��س به� وتبداأ ب�إطالق اأ�سوات معينة عند مرا �سفته� مت�م� ب�إجت�ه القبلة، 

ولكن قلم� يدرك م�ستخدمو هذه الو�س�ئل ب�أنه� موروثة من تق�ليد يرجع ت�ريخه� اإىل اأكرث من األف ع�م.

امل�ضــــــــادر واملراجـــــــــع:
عوين  الإ�سالمية،الدكتور  ال�رشيعة  يف  الفلك  علم  •تطبيق�ت 

حممد اخل�س�ونة،1999.

الرتاث  ) بني  الفلكية  ب�لطرق  القبلة  زاوية اجت�ه  • حتديد 
واملع�����رشة( ، تطبيق مب�����رش مل�س�جد قطر الع���راق ، جملة  
ال���رتاث العلم���ي العرب���ي ، مرك���ز اأحي����ء ال���رتاث العلم���ي 
العرب���ي العراق���ي ، حمي���د جم���ول النعيمي وجمي���د حممود 

جراد 1995.

• مواقي���ت ال�س���الة  واإجت�ه القبلة ،جملة العلوم والتنمية  
،اجل���زء الث����ين، عل���م  الفل���ك، حم���د بخي���ت امل�لك���ي ، العدد 

الرابع والع�رشون ني�س�ن1993 م.
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الها�ضمية الردنـــيـــة  املــمــلــكــة  يف  املــ�ــضــاحــيــة  الــ�ــضــبــكــات 
 ال�سب���ك�ت امل�س�حية ه���ي عب�رة عن جمموع���ة من النق�ط 
امل�س�حي���ة معروفة الإحداثي�ت موزع���ة �سمن اأ�س�س م�س�حية 
علمي���ة وب�س���كل منتظ���م ومدرو�س ت�س���كل املرج���ع الأ�س��سي 
والبني���ة التحتية لإن�س�ء جمي���ع امل�س�ريع امل�س�حية �سواء ك�ن 
م�سوح����ت ميداني���ة اأو ت�سوي���ر ج���وي والت���ي بدوره� تعترب 
ركي���زة وبني���ة حتتي���ة اأ�س��سي���ة جلمي���ع   امل�س�ري���ع التنموية 
ك�مل�س�ري���ع الإن�س�ئي���ة وتخطي���ط امل���دن، الزراعي���ة، الرتب���ة 
امل�س�ري���ع القت�س�دي���ة، اجليولوجي���ة وا�ستخ���راج الرثوات 

املعدنية وانت�ج اخلرائط وغريه� من امل�س�ريع.

تغط���ي م�س�ح���ة اململك���ة �سب���ك�ت م�س�حي���ة منه���� القدمي 
ومنه���� احلديث ومنه� املندثر ومنه� لي���زال �س�لح لالأغرا�س 
امل�س�حي���ة، حيث بداأ ذلك ع����م 1922 وليزال بن����ء ال�سبك�ت 

وحتديثه� ق�ئم اإىل يومن� هذا.

يت�سمن هذا املق�ل معلوم�ت اأ�س��سية عن ت�ريخ ال�سبك�ت 
امل�س�حي���ة ومنتجيه���� ونوعي���ة اأنظمة الإحداثي����ت والإ�سق�ط 
الت���ي اإ�ستخدمت والدقة لهذة النق�ط ب�لإ�س�فة اإىل دور املركز 
اجلغرايف امللكي الأردين يف بن�ء، اإدامة و�سي�نة هذة ال�سبك�ت 
وبن����ء �سب���ك�ت جدي���دة تتن��س���ب مع تط���ور عل���م تكنولوجي� 

املعلوم�ت والعلوم امل�س�حية الر�سية، اجلوية والف�س�ئية.

يف ع����م 1978 بداأ املرك���ز اجلغرايف امللك���ي الأردين ببن�ء 
ال�سبك���ة اجليوديزي���ة احلديثة واإ�ستغرق بن�وؤه���� 10 �سنوات 
م���ن العم���ل املتوا�س���ل ليال نه����را والت���ي تعت���رب اأ�سخم عمل 
م�س�ح���ي وطني اأجنزه املركز اجلغرايف لغ�ي���ة الأن ومن اأكرب 
وادق ال�سب���ك�ت يف املنطق���ة والع����مل العرب���ي، ث���م اأ�س�ف اإىل 
ذل���ك ع�م 1997 �سبكة نظ�م التوقي���ع الع�ملي لتن��سب التطور 

التكنولوجي يف علم امل�س�حة.

اإعداد: العقيد املهند�س اأمين حممود وادي

يف الأردن" القدمية  امل�ضاحية  "ال�ضبكات 
ال�سبك�ت القدمية عب�رة عن جمموعة نق�ط تثليث ر�سدت 
خ���الل فرتات زمنية اإمت���دت من ع�م 1922 وحتى ع�م  1957 

وقد مرت عملية بن�ء هذة ال�سبك�ت ب�ملراحل الت�لية:

املرحلة الأوىل: فرتة الإنتداب الربيطاين
ق����م الإنت���داب الربيط�ين من���ذ بدايتة على ����رشق الأردن 
ب�لتثلي���ث  �سمي���ت  جيوديزي���ة  �سبك���ة  ب�إن�س����ء  وفل�سط���ني 
الفل�سطين���ي الرئي�س���ي خ���الل الفرتة م���ن )1922 – 1925( 

حيث �سمت 105 نقطة مب�س�فة حوايل 13 كم بني النق�ط.
 يف الفرتة م� بني ع�مي )1937 - 1941( ب��رشت دائرة 
الأرا�س���ي وامل�س�ح���ة يف عم�ن بتو�سي���ع التثلي���ث الفل�سطيني 
الرئي�سي بني البحر امليت وبحرية طربي�  ومت اإجراء ح�س�ب�ت 
ال�سبكة من جمموعة امل�س���ح امليداين الأويل للجي�س الأ�سرتايل 
وك�ن���ت دقة النق�ط �سعيفة التي بلغ عدده� 42 نقطة واأعطيت 

.137M-178M الرق�م

املرحلة الثانية: فرتة احلرب )التثليث الع�ضكري)
�صبكة اجلي�س الربيطاين )�صل�صلة فل�صطني - �صرق الردن(:

يف ع����م 1941 تق���رر اإن�س����ء �سبك���ة مبوا�سف����ت جيدة يف 
الأردن تت�ل���ف من جزئني اإحداهم� �رشق البحر امليت والأخر 
غ���رب البح���ر املي���ت حيث يلتق���ي الفرع����ن يف �سين����ء واأغلقت 
ال�سبك���ة على نقطتني �سم�ل البحر املي���ت ومت تنفيذ العمل من 
قبل كتيب���ة امل�س�حني يف اجلي����س النيوزلن���دي وك�نت اأخط�ء 
الإغ���الق حوايل 5 امت�ر يف ال�رشقي�ت و 11 مرت يف ال�سم�لي�ت 
و�سمي���ت �سبكة اجلي�س الربيط�ين وبل���غ عدد النق�ط 24 نقطة 

.188M-211M واأعطيت الأرق�م
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:Kolomoytzeff   صبكة كولومويتزيف�
يف الف���رتة )1941 -1943( ق����م امل�س����ح كولومويتزيف  من 
اجلي����س النيوزلندي)م�س����ح �س�بق يف �رشكة الب���رتول العراقية( 
ب�ن�س�ء �سبكة ربط بني �سبك���ة املثلث�ت ال�س��سية ال�سورية و�سبكة 
تثلي���ث ����رشق الردن وذل���ك خلدم���ة خرائ���ط 250000/1 ال ان 
العم���ل توق���ف يف ع�م 1943 ل�سب�ب م�لي���ة وك�ن الر�سد دقيق� ال 
ان احل�س�ب����ت مل تتم ال يف اجل���زء الذي ربط مع ال�سبكة ال�سورية 
من قبل مركز اخلدم�ت اجلغرايف الفرن�سي ويف اجل�نب الردين مت 
دم���ج النق�ط �سمن �سبكة جنوب �رشق املتو�س���ط وبلغ عدد النق�ط 

.1K-42K 42 نقطة اعطيت الرق�م  من

�صبكة التثليث الرئي�صية للمنطقة اجلنوبية ال�صرقية: 
ان�سئ���ت ه���ذة ال�سبكة يف الف���رتة )1943 – 1945 ( كمح�ولة 
لتوحي���د ك�فة ال�سب���ك�ت املوجودة مع مده� نح���و ربط بينه� وك�ن 
اله���دف الرئي�س���ي ه���و ربط ال�سب���ك�ت املثلثي���ة يف اوروب���� مع تلك 
الت���ي يف افريقي���� عن طريق رب���ط ال�سبكة مع �سبك���ة الدرجة الوؤىل 
امل�رشي���ة ال ان���ه مل يتم حتقيق ه���ذا الهدف ب�سب���ب انته�ء احلرب 

الع�ملية الث�نية.

املرحلة الثالثة: فرتة مابعد احلرب العاملية الثانية
�سل�سل���ة طبيق: ان�سئت هذة ال�سل�سل���ة  يف الفرتة  م� بني ع�مي 
)1948 ������ 1949 ( لغرا����س انت�ج اخلرائ���ط وتدقيق احلدود مع 
ال�سعودي���ة وقد ربطت هذه ال�سل�سلة من اجلهة الغربية مع �سل�سلة 
فل�سط���ني ����رشق الردن وبل���غ عدد نق�ط ه���ذة ال�سل�سل���ة 18 نقطة 

.100TU-117TU اعطيت الرق�م من
تو�صع �صبكة التثليث الرئي�صي :

يف ع����م 1950 تق���رر تو�سع���ة ومت�بعة اعم����ل �سبك���ة التثليث 
الرئي�سي���ة للمنطق���ة ال�سم�لي���ة ال�رشقي���ة ب�جت����ه ال����رشق لتك���ون 
الواجه���ة ال�رشقي���ة ل�سبك���ة جن���وب ����رشق املتو�س���ط وق���د ك�ن���ت 
امل�سكلة الرئي�سية هي �سعوبة و�سع النق�ط اجليوديزية يف املنطقة 
ال�رشقية الربك�نية، وق�م بعملية الر�سد فرقة هند�سة امل�س�حة ام� 
احل�س�ب����ت فتمت م���ن قبل مديرية امل�س�حة لل����رشق الو�سط وبلغ 

.1A-22A عدد النق�ط 22 نقطة واعطيت الرق�م من

�صبكة التثليث العراقية الردنية: 
 يف الفرتة م�بني )1954 ��� 1955 (  مت تقدمي اقرتاح�ت لربط �سبكة 
ك�فة  توحيد  بهدف  الردنية  التثليث  �سبكة  مع  العراقية  التثليث 
�سبك�ت التثليث يف ال�رشق الو�سط وقد ح�سبت هذة ال�سبكة ب�لنظ�م 

يف  لنه  الفل�سطيني  ب�لنظ�م  ولي�س   ED50 الوروبي   اجليوديزي 
هذة الفرتة ك�نت ت�سبيط�ت منطقة �رشق البحر املتو�سط قد متت عن 

طريق وحدة اخلرائط يف اجلي�س المريكي.

ت�ضبيط �ضبكة �ضرق البحر املتو�ضط:

ب�ع�دة  المريكي  اجلي�س   يف  اخلرائط  وحدة  1956ق�مت  ع�م  يف 
ح�س�ب �سبكة تثليث فل�سطني �رشق الردن و�سل�سلة طبيق يف النظ�م 
العراق  لت�سمل  تو�سعة احل�س�ب�ت  ذلك مت  وبعد    ED50 الوروبي 

ع�م 1957.
يف الردن"  احلديثة  امل�ضاحية  " ال�ضبكات 

ال�ضبكة اجليوديزية احلديثة
ان ال�سب���ك�ت القدمي���ة ان�سئت من عدة ف���رق وكل على طريقتة 
اخل��سة لذلك جتد كثري من الفروق�ت وعدم الدقة واخط�ء ترتاوح 

من 10 اىل 45 مرت �سمن م�س�ف�ت لتتعدى 10 كم.
الظروف الراهنة انذاك ك�ن���ت تتطلب ان�س�ء �سبك�ت م�س�حية 

لغرا�س ع�سكرية ب�ق�سى �رشعة ممكنة.
نظ�م ال�سق�ط الذي ا�ستخدم انذاك مت اختي�رة ملنطقة فل�سطني 
ب���دون منطقة �رشق الردن حيث الت�سوي���ه يف هذه املنطقة يزداد يف 
الجت����ه �رشق� عن���د ا�ستخدام ه���ذا النظ�م.كل ه���ذة ال�سب�ب ك�ن 
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ال�سب���ب يف ال�سعي لن�س�ء �سبك���ة جيوديزية حديثة ودقيقة مرتبطة 
بنظ����م ع�مل���ي تلبي ح�ج���ة الردن لنت����ج خرائط دقيق���ة وحمدثة  
وك�ن ه���ذا الواج���ب من�ط� ب�ملركز اجلغرايف امللك���ي الردين.ب��رش 
املركز اجلغرايف ب�لعمل ب�ن�س�ء هذا ال�سبكة ع�م 1978 مق�سمة اىل 

ثالث درج�ت اوىل ث�نية وث�لثة.

"نقاط الدرجة الأوىل"
كم   20 النق�ط  بني  نقطة،امل�س�فة   87 الأوىل  الدرجة  نق�ط  عدد  بلغ 
تقريب� ، بداأ العمل ع�م 1978 واأنتهى ع�م 1980و مت الإ�ستع�نة يف 

.IGN هذة املرحلة فقط ب�ملعهد الوطني اجلغرايف الفرن�سي

اأن�سئت نق�ط الدرجة الأوىل على اأربعة مراحل: 
•املرحلةالأوىل:

  مت ر�سد 14 نقطة دوبلر موزعة على جميع اأنح�ء اململكة مع الرتكيز 
كل  مراحل  خم�س  على  متت  الر�سد  عملية   ، احلدودية  املن�طق  على 
مرحلة تتكون من خم�س نق�ط تر�سد يف نف�س الوقت من قبل خم�س 
اأجهزة اإ�ستقب�ل JMR  تلتقط اإ�س�رة الأقم�ر ال�سن�عية الت�بعة لنظ�م 
الدوبلر )الرتانزيت( ومت مراع�ة اأن ت�سرتك نقطتني على الأقل يف كل 

مرحلة ر�سد وقد و�سلت الدقة الن�سبية لنق�ط هذة املرحلة 1 مرت.
الث�نية: •املرحلة 

ر�سد  مت  حيث  فلكية  نق�ط   3  + دوبلر   14 الفلكي  الر�سد  مرحلة    
اأجهزة  ب�إ�ستخدام  على فرتتني  بر�سد 16 جنم  فلكي�  الدوبلر  نق�ط 
الثيدوليت DKM-3A وجه�ز ليفيل دقيق Talcott ومت اإ�ستخدام 
نق�ط   3 ر�سد  مت  ذلك  بعد  ومن  الوقت  لت�سجيل  اأتوم�تيكي  جه�ز 
اإ�س�فية لي�سبح املجموع 17 نقطة وو�سلت الدقة املطلقة اإىل 2مرت يف 

نظ�م ع�ملي وهذا يعطي دقة ن�سبية ع�لية ت�سل ال 10 �سم.
الث�لثة: •املرحلة 

يف  الدوبلر  نق�ط  بني  الربط  مت  حيث  اجليودميرت   نق�ط  مرحلة   
املنطقة الغربية على طول اخلط الوا�سل بني اإربد والعقبة عن طريقة 
ب�لأ�سعة   AGA-8 اجليودميرت  اإ�ستخدام جه�ز  مت  امل�سلع�ت حيث 

الليزرية واإ�ستخدم جه�ز تيودوليت T3  لقي��س الزواي�.
•املرحلة الرابعة:

الأخرى  الدوبلر  نق�ط  ربط  مت  حيث  التلريوميرت  نق�ط  مرحلة    
مب�سلع�ت يرتاوح طول كل �سلع 13 كم واإ�ستخدم جه�ز تلريوميرت 

جه�ز  واإ�ستخدم  الكهرومغن�طي�سية  الأمواج  ب�إ�ستخدام  للم�س�ف�ت 
تيودوليت T3 لقي��س الزواي�.

اأوىل  درجة  نقطة   87 على  احل�سول  مت  الأربعه  املراحل  نه�ية  يف 
النظ�م  يف    X,Y,Z والحداثي�ت   φ,λ الفلكية  الإحداثي�ت  معلومة 
الع�ملي للدوبلر WGS72 حيث مت ح�س�ب هذة النق�ط كوحدة واحدة 

م�ستخدمني ك�فة الأر�س�د الف�س�ئية والفلكية والأر�سية.

"نقاط الدرجة الثانية"
بلغ عدد نق�ط الدرجة الأوىل 529 نقطة،امل�س�فة بني النق�ط 10- 15 
كم تقريب� و بداأ العمل ع�م 1980 واإنتهى ع�م 1984 حيث مت تق�سيم 

اململكة اإىل منطقة �رشقية ومنطقة غربية.

مت الإرتك�ز يف هذة املرحلة على نق�ط الدرجة الأوىل.
مت ربط نق�ط الدرجة الأوىل والث�نية معً� كوحدة واحدة لت�سكل فيم� 

بعد �سبكة الأ�س��س الأردنية احلديثة املكونة من 616 نقطة.

الثالثة" الدرجة  "نقاط 
نتيجة للتطور والإزده�ر الذي �سهدتة اململكة يف جم�لت كثرية 
يف ثم�نين����ت الق���رن امل��سي من تطور عم���راين و�سن�عي وزراعي 
ودعم���ً� م���ن املرك���ز اجلغ���رايف امللك���ي الأردين لدائ���رة الأرا�س���ي 
وامل�س�ح���ة ك�ن لب���د من اإن�س�ء نق����ط الدرجة الث�لث���ة اإعتم�دا على 
م���� مت ت�أ�سي�سة من نق����ط �سبكة الأ�س��س املكون���ة من نق�ط الدرجة 

الأوىل والث�نية.بلغ عدد نق�ط الدرجة الث�لثة 2002 نقطة.
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اأن�سئ���ت �سبكة الت�سوي���ة الدقيقة لتدعيم ال�سبك���ة اجليوديزية 
وح�س����ب اإرتف�ع نق�طه�ح�سب املوا�سف����ت الع�ملية حيث مت تثبيت 

نقطة كل 5 كم مبح�ذاة الطرق ومت قي��س اجل�ذبية لهذة النق�ط .

نقطةال�سف���ر اأخذت على خليج العقب���ة.مت اإ�ستخدام اأجهزة الليفل 
الدقيق���ة نوع NA2 مزودة مبيكرومي���رت و اإ�ستغرق العمل يف هذة 

ال�سبكة ع�رشة �سنوات على ثالث مراحل :

نقطة.  485   1980 –  1978 •الأوىل 
1980 – 1984  379 نقطة. •الث�نية 
329نقطة.   1988 –  1984 •الث�لثة 

امل�س�ف���ة ب���ني النق����ط 6- 8 ك���م تقريب�.بداأ العم���ل ع�م 1984 
واإنته���ى ع����م 1988 .مت العمل بطريقة املثلث����ت يف الر�سد الأفقي 
واإن تع���ذر ذل���ك مت اإعتم����د ال�س���كل الرب�ع���ي اأو اأي �س���كل م�سل���ع 
مع ����رشورة قي��س ك�ف���ة م�س�ف�ت امل�سل���ع وك�ن الر�سد يتم لياًل 
بوا�سط���ة الك�س�ف����ت اأو يف النه����ر اإذا ك�ن���ت الروؤي� جي���دة كم� مت 
اإ�ستخ���دام الأب���راج اأحي�ن���ً�.مت العم���ل بطريقة امل�سلع����ت للر�سد 
الع�مودي ومت ربط 329 نقطة جيوديزية ب�سبكة الت�سوية الدقيقة.

بهذا اأ�سبحت الأردن مزودة ب�سبكة جيوديزية عمالقة مكونة 
م���ن 2618 نقطة موزعة ب�س���كل علمي م�س�حي عل���ى اأر�س اململكة 

الأردنية اله��سمية.
�ضبكة الت�ضوية الدقيقة

)GPS) يف الأردن" العاملي  التوقيع  نظام  "�ضبكة  
تعتم���د ع���دة اأنظمة عل���ى منظومة الأقم����ر ال�سن�عي���ة لتحديد 

املواقع وت�سمى النظم الع�ملية لتحديد املواقع :
Global Navigation Satellite System GNSS

 Galileo الرو�سي���ة،   Glonass الأمريكي���ة،   GPS مث���ل 
الأوروبي���ة وBeidou ال�سيني���ة واإنت�رش اإ�ستخ���دام هذة التقني�ت 
يف ت�سعيني����ت الق���رن امل��سي ع�ملي���� وب�ل���ذات GPS، وك�ن املركز 
اجلغرايف من ال�سب�قني يف تطبيق هذة التقنية حيث مت اإن�س�ء �سبكة 
نق����ط ب�إ�ستخدام نظ�م الGPS يف ع����م 1997 ب�لتع�ون مع خرباء 
اأمريكني.حي���ث مت ر�س���د 9 نق�ط مطلقة و 34 نقط���ة ن�سبية  وهذه 
النق�ط لت�س���رتط تب�دل الروؤية بينهم اإلاأنه���� تعتمد على الإت�س�ل 
ب�لأقم�رال�سن�عي���ة اخل��س���ة ب�لنظ����م ومت توزيعه���� عل���ى جمي���ع 
اأنح�ءاململكة ويعمل املركز اجلغرايف ب�إ�ستمرار على تطوير واإدامة 
وتو�سع���ة هذة ال�سبكة والعمل ج�ري ح�لي� على عمل درا�سة لن�رش 
  GNSS نق�ط  حمط�ت دائم���ة يف اململكة من �سعيه� تطوير خدم�ت

واحل�سول على نت�ئج فورية واأعلى دقة.

يف  اإ�ضتخدمت  التي  والإ�ضقاط  الرتبيع  "اأنظمة 
ال�ضبكات امل�ضاحية يف اململكة الأردنية الها�ضمية"

يف بداي���ة الت�أ�سي����س مت اإ�ستخ���دام النظ����م الفل�سطين���ي بنظ�م 
اإ�سق����ط ك��سين���ي Palestine Cassini  لكن ه���ذا النظ�م ك�ن غري 
من��سب لكثري من التطبيق�ت امل�س�حية يف املنطقة ك�إنت�ج اخلرائط.
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يف ع�م 1940 مت التحول اىل نظ�م Palestine Belt وك�ن املرجع 
 Calrke 1880 Spheroid اجلغرايف لهذا النظ�م كالرك 1880 الكروي

ومع�مل املقي��س = 1.

النظ�م الأوروبي ED50  ب�لإعتم�د على نقطة الأ�سل يف بوت�سدام 
1924وقد  الع�ملي  ه�يفورد  الإهليجي  املج�سم  وعلى  /امل�ني� 
اإ�ستعمل نظ�م اإ�سق�ط مريك�تور امل�ستعر�س الع�ملي يف هذا النظ�م.
من  النظ�م  هذا  يعترب  حيث   WGS الع�ملي  اجليوديزي  النظ�م 
اإ�ستخدامة ك�أ�س��س لل�سبكة  اأف�سل الأنظمة امل�ستخدمة ع�ملي� ومت 
ك�أ�س��س  الدوبلر  نق�ط  على  ال�سبكة  لإعتم�د  احلديثة  اجليوديزية 
له�، وميت�ز نظ�م WGS  ب�أنة ثالثي الأبع�د وليفرت�س اأي �سكل 
الإهليجي  املج�سم  اإختي�ر  م�سكلة  يف  �سك  ليوجد  وهن�  لالأر�س 

املن��سب يف الأردن.

الذك���ر  اآنف���ة  امل�ستخدم���ة  الأنظم���ة  ب���ني  ب�ملق�رن���ة 
الفل�سطيني،الأوروب���ي والع�ملي وبعد مق�رنة الإحداثي�ت ملجموعة 
نق����ط م�سرتك���ة تب���ني اأن���ة يوج���د جت�ن����س ب���ني النظ�م���ني الع�ملي 
والأوروب���ي بف�رق ي�س���ل اإىل 30�سم بينم� ليتن��سب����ن مع النظ�م 

الفل�سطيني اإذ و�سل الف�رق اإىل 2 مرت.

الأردين الـــــــــــــــــرتبـــــــــــــــــيـــــــــــــــــع  نــــــــــــــــــظــــــــــــــــــام 
Jordan Transverse Mercator (JTM(

مت اإ�ستحداث هذا النظ�م من قبل املركز اجلغرايف امللكي الأردين 
واملج�سم  اجليوئيد  بني  فرق  وجود  اأهمه�  من  اأ�سب�ب  لعدة 
وجود  وكذلك  مرت   40 اإىل  ي�سل  الأردن  منطقة  يف  الأهليجي 
ت�سوه�ت واإزاح�ت اأثن�ء اإ�ستخدام النظ�م الفل�سطيني يف الأردن 
ومن ن�حية اخرى ف�ن الأردن يقع �سمن نط�قني 36 و 37 عند 
اأف�سل  من  ويعترب   ،  UTM الع�ملي  الرتبيع  نظ�م  اإ�ستخدام 
الأنظمة امل�ستخدمة ع�ملي� كون النظ�م ي�سم الأردن �سمن نط�ق 
واحد ويعتمد نظ�م مريك�تور امل�ستعر�س كنظ�م اإ�سق�ط  ومركزه 

International Hayford Ellipsoid1909 ellipsoid خط طول 37 ويعتمد
الردين  اجليوديزي  املرجع  ا�ستخدام  ومت  جغرايف  كمرجع   
JGD82  كمرجع حيث مت ح�س�ب قيمة متو�سطة جديدة ملتجه 
.JGD82 والردين WGSD72 بني النظ�مني الع�ملي T الزاحة

امل�ضــــــــادر واملراجـــــــــع:

– املرك���ز اجلغ���رايف  ال�سبك���ة اجليوديزي���ة  • اأر�سي���ف 
امللكي الأردين

• املوا�سف����ت امل�س�حي���ة يف الأردن – دائ���رة الأرا�سي 
وامل�س�حة 2008





واإلشعاعي وطرق التصنيف وتطبيقاتة

التعرف على مكونات النظام و متثيل البيانات اجلغرافية

 التشريعات والقوانني التي حتدد عمل دائرة األراضي واملساحة.

وحساب احلجوم للحفر والردم.حساب املساحات من اخملططات واخلرائط

وتفسير التضاريس من خالل الكنتور.والتحكم بتدرج التظليلالتعرف على جهاز التظليل

�»�

�»�
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الدورات التدريبية يف املركز اجلغرايف امللكي الردين



مــــكــــافــــحــــة الــــتــــ�ــــضــــحــــر بـــــاإ�ـــــضـــــتـــــخـــــدام تـــقـــنـــيـــات 
الإ�ــضــتــ�ــضــعــار عــن بــعــد ونــظــم املــعــلــومــات  اجلــغــرافــيــة

تعترب ح�ل���ة الت�سحر من اأكرث الك���وارث الطبيعية ت�أثريا على 
الأم���ن الإقت�س�دي والإجتم�ع���ي لل�سعوب لك���ون م�رشحه� يغطي 
م�س�ح����ت وا�سعة من الأرا�س���ي واأعداد كبرية م���ن الب�رش ويدوم 
ت�أثريه���� مل���دة طويلة من الزم���ن ب�لإ�س�فة اىل ع���دم جن�عية اي من 
اأ�س�ليب احلم�ية وعدم قدرة احلكوم�ت امل�دية لتف�دي اإنعك��س�ته�.

وم���ن الأ�سب�ب املوؤدي���ة اىل الت�سحر تده���ور الأرا�سي ب�سبب 
حرك���ة الرم�ل الن�جتة عن فعل الري����ح وخ��سة يف البيئ�ت اجل�فة 
و�سبة اجل�فة والتي تتميز به�س��سة مكون�ته� ال�سطحية. ويتع�ظم 
عم���ل الري�ح يف عملي����ت تده���ور الرا�سي عرب املراح���ل الرئي�سية 

الت�لية:
والتعرية. •احلت 

•النقل.
•الرت�سيب.

ولكل مرحلة من هذه املر احل �سكل من اأ�سك�ل تدهورالأرا�سي 
�سيتم التعر�س له� ببع�س التف��سيل.

والتعرية" "احلت 
احلت والتعرية تق�سم عملي�ت احلت والتعرية اىل ق�سمني:

احلت امليك�نيكي
ال���ذي يعمل على حتطي���م الكتل ال�سخرية بفع���ل عوامل املن�خ 
من تغريات درج�ت احلرارة يف الليل والنه�ر ويف ال�ست�ء وال�سيف 

وكذلك ال�سيول والفي�س�ن�ت والري�ح.

احلت الكيمي�ئي 
والتي يتم عن طريق التف�عالت الكيم�ئية بني العن��رش املركبة 
للكت���ل ال�سخرية مب�س�ع���دة عوامل املن�خ من احل���رارة والرطوبة 
وغ���ري ذلك.يتنج عن كلت���� العمليتني ال�س�بقنت الرتب���ة وهن�ك تربة 

متبقية وهي التي تتو�سع حيث مت تفتيته�.

 اإعداد: اجليولوجي عزالدين مظهر وايناخ

الرت�سيب:
عندم���� تبداأ �رشعة الري�ح ب�لت�س����وؤل ولعدم قدرته� على حمل 
الرم����ل والغب�ر تبداأ عملية الرت�سي���ب والتو�سع حيث يتم تر�سيب 
كمي����ت كبرية من حمول���ة الري�ح يف اأم�كن خمتلف���ة من الع�مل على 
اأ�س���ك�ل خمتلفة م���ن الكثب����ن الرملية.  وم���ن الت�أث���ريات الك�رثية 
الن�جت���ة ع���ن فع���ل الري����ح )العوا�س���ف الغب�رية ( تل���وث الغالف 
اجل���وي و�سحنه بن�سب ع�لية من امل���واد ال�سلبة التي ت�سبب زي�دة 
الإح���رتار يف الأر����س وال���ذي ي���وؤدي اإىل التغ���ريات املن�خية لحق� 
كم���� توؤثر زي�دة ن�سب���ة الغب�ر يف اجلو على �سح���ة الك�ئن�ت احلية 
على اإطالقه� وعلى الإنت����ج الزراعي بدرج�ت خمتلفة.هذا وتعترب 
الأق�لي���م البيئية العربي���ة م�س�حة وا�سعة وم�رشح���ً�َ لن�س�ط العمل 
الريح���ي وذلك نظرا لوجود البيئ�ت اله�س���ة واملن�خ اجل�ف و�سبه 
اجل����ف ولإت�س�ع الرقعة الت���ي ت�سمح للري�ح والتي����رات الريحية 
بنق���ل الغب����ر والأترب���ة م���ن منطق���ة وتر�سيبه���� يف منطق���ة اأخرى 
�سم���ن اأرا�س���ي الوط���ن العربي، مم� �سب���ق جند اأن حرك���ة الغب�ر 
ت�سبب م�س�ألة بيئية تواج���ه التنمية وذلك بتقلي�س م�س�حة املن�طق 
الزراعي���ة من جهة وته���دد الزراع�ت وتعمل على ت���ردي الإنت�جية 

ب�سكل كبري من جهة اأخرى.

ت�أتي هذه الدرا�س���ة لإطالع املوؤ�س�س�ت املعنية بحم�ية الطبيعة 
والتنمي���ة امل�ستدامة يف القي�م بدوره� الرائد يف الت�سدي للمعوق�ت 
وامل�س�كل  التي جت�به التنمية الزراعية امل�ستدامة يف املنطقة الغربية 
م���ن خالل القي����م ب�لأبح�ث والدرا�س����ت الالزمة التي م���ن �س�أنه� 
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و�سع احللول املن��سبة والق�بلة للتطبيق مب� يتوفر له� من اإمك�ن�ت 
فني���ة وتقنية ووث�ئق وخربات مرتاكمة وب�إ�ستخدام ك�فة الو�س�ئل 
والتقني����ت احلديثة املت�حة حي���ث تلعب تطبيق����ت الإ�ست�سع�ر عن 
بع���د ونظم املعلوم�ت اجلغرافية دورًا ب����رزًا يف مراقبة وتتبع اآث�ر 
الظواه���ر الطبيعي���ة املتغ���رية ب�لتحليل والعر����س وو�سع النم�ذج 
التطبيقي���ة التي تتيح تقييم والتنبوؤ ب�أخط����ر الكوارث الن�جتة عن 
حركة الرم�ل.ويف هذه الدرا�سة �سنقدم منوذج يو�سح العالقة بني 
اأ�سب����ب وعوامل التعرية الريحية يف مراحله� املختلفة و�سكل الأثر 

الك�رثي الن�جت عن حركة الرم�ل ب�إ�ستخدام البي�ن�ت الت�لية:

البي�ن�ت الف�س�ئية.• 
املعلوم�ت املن�خية.• 
خرائط الغط�ء الأر�سي.• 
النموذج العددي لالأر�س.• 

الف�ضائية" "البيانات 
ت�سن���ف البي�ن����ت  الف�س�ئي���ة وح�س���ب الق���درة التميزي���ة اإىل 

املجموع�ت الت�لية: 
•البي�ن����ت  الف�س�ئي���ة ذات الق���درة التميزية ال�سعيفة )200 – 
1000 ( م وه���ي جمموع���ة الأقم����ر ال�سن�عي���ة املن�خي���ة ت�ستخدم 

للدرا�س�ت الإقليمية ومبق�يي�س 1000000/1.

مع�جلة البي�ن�ت الف�س�ئية:
يت���م اإختي����ر البي�ن����ت الف�س�ئي���ة املن��سب���ة م���ن حي���ث ت�ريخ 
الت�سجي���ل وطبيع���ة الف���رتات الطيفي���ة والق���درة التميزي���ة املك�نية 

املالئمة لطبيعة الظ�هرة حتت الدرا�سة.

تتم عملي�ت املع�جلة الأولية والتي تتمثل ب�إجراءات الت�سحيح 
اجلغرايف بحيث ت�سبح البي�ن�ت الف�س�ئية ق�بلة لتزيدن� ب�لقي��س�ت 
وامل�س�ح����ت والإنحراف����ت وهن���� يج���ب اأن نن���وه اإىل اأن���ه يف�س���ل 
عن���د اإجراء عملي����ت الت�سحيح اجلغ���رايف يف ح�ل القي����م بعملي�ت 

• البي�ن����ت  الف�س�ئي���ة ذات الق���درة التميزية املتو�سطة )10 – 
30 ( م وه���ي جمموع���ة الأقم�ر ال�سن�عي���ة اخل��سة بعلوم الأر�س 
)الي�ب�س���ة، النب�ت����ت وامل�سطح����ت امل�ئي���ة( ت�ستخ���دم للدرا�س����ت 

املحلية ومبق�يي�س اأ�سغر من  100000/1.

الف�س�ئي���ة ذات الق���درة التميزي���ة الع�لي���ة )0.5 – 5  •البي�ن����ت  
( م وه���ي جمموع���ة الأقم�ر ال�سن�عي���ة اخل��سة ب�إنت����ج اخلرائط 
خمطط�ت البنية التحتية والدرا�س�ت التف�سيلية  ومبق�يي�س اأ�سغر 

من  1/ 5000.

جمموع الأقم�ر ال�سن�عية الع�ملة يف علوم الأر�س واملن�خ املوجودة 
يف الف�س�ء اخل�رجي بلغ  0536  قمر.
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من�طق التعدين

من�طق حركة الآلي�ت الع�سوائية

قيع�ن �سحراوية يت���م يف اخلط���وة الالحق���ة جتميع ك�ف���ة اأ�سن����ف النب�ت�ت من 
خريطة الغط�ء النب�تي ب�سنف واحد والتي ميكن حتديده�

 على النحو الت�يل:
• الغ�ب�ت.
• املراعي.

الزراعية. • املن�طق 
الطبيعية. • املحمي�ت 

ال�سكنية. املن�طق  اإىل  ب�لإ�س�فة  اخل�رشاء  • امل�س�ح�ت 
.BINARY IMAGE املعلومة ثن�ئية  خ�رطة  • اإنت�ج 

 "BINARY IMAGE" ه���ي اللوح���ة التي حتت���وي فقط على 
�سنف���ني م���ن املعلوم�ت وهذه املعلوم�ت ه���ي من�طق لحتتوي على 

غط�ء نب�تي ومن�طق حتتوي على غط�ء نب�تي.
مع�جلة البي�ن�ت الف�س�ئية املن�خية:

اأ�سب���ح من املمك���ن احل�سول عل���ى املعلوم�ت اله�م���ة الالزمة 
ملت�بع���ة عن��رش املن�خ  وب�سكل م�ستم���ر وبوترية ق�سرية وذلك من 
خ���الل البي�ن�ت التي تر�سله� الأقم�ر ال�سن�عية املن�خية مم� ي�سهل 
على املخت�سني اإجراء الأبح�ث والتنبوؤات ومت�بعة الغط�ء النب�تي 
والأمط�ر وتغري درج�ت احل���رارة اليومية.ومن منتج�ت البي�ن�ت 
املن�خية ر�س���د الري�ح وحتديد اإجت�ه�ته���� ومعرفة �رشعته� وهذه 
املعلوم����ت تتي���ح للمتخ�س�س���ني اإنت����ج اخلرائ���ط الغر�سي���ة على 
امل�ست���وى الإقليم���ي والت���ي تو�سح املن�ط���ق املعر�س���ة للعوا�سف 
الغب�ري���ة واأي�س� متكن من  اإنت����ج اخلرائط الت�لية:  اإجت�ه الري�ح،  
�سدة الري�ح،  �رشعة الري�ح،  ط�قة  الري�ح على اإرتف�ع�ت خمتلفة.

الت�سني���ف والتع���رف على الأن���واع املختلفة لغط����ء الأر�س بهدف 
الدرا�س����ت الإح�س�ئي���ة والدرا�س����ت الأك�دميية وذل���ك لأن عملية 
الت�سحي���ح اجلغ���رايف تغري من ترتي���ب الأج���زاء الأ�س��سية املكونة 
للبي�ن�ت الف�س�ئية وذلك نتيجة تغري اإجت�هه� اىل الإجت�ه اجلغرايف 

احلقيقي.
حي���ث ميكن اإجراء عملية الت�سحيح اجلغرايف بعد الإنته�ء من 

عملي�ت الت�سنيف واإنت�ج خرائط غط�ء الأر�س املطلوبة. 
اإج���راء عملية الت�سنيف لإنت����ج خرائط غط����ء الأر�س ملعرفة 
كيفي���ة القي����م بتنفيذ عملي���ة الت�سنيف ميك���ن الرج���وع اإىل الكتب 
املرجعي���ة املرافق���ة للربام���ج الرقمي���ة اخل��سة مبع�جل���ة البي�ن�ت 
الف�س�ئية الرقمية. بعد الإنته�ء من اإنت�ج خرائط غط�ء الأر�س يتم 
جتميع الأ�سن�ف اخل�لية من الغط�ء النب�تي والتي ميكن حتديده� 

على النحو الت�يل:

الع�سوائية الآلي�ت  حركة  •من�طق 
التعدين •من�طق 

لالأر�س. اخل�طئ  •الإ�ستخدام 
اجل�ئر. الرعي  •من�طق 
ال�سحراوية. •القيع�ن 
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اإنت�ج خرائط الري�ح: 
تعت���رب ه���ذه اخلرائ���ط مهم���ة لإج���راء الدرا�س����ت و الأبح�ث 
املتعلق���ة بتقييم م�س�در الري�ح لإجراءات الوق�ية الالزمة للحد من 

ّاث�ر زحف الرم�ل.

كم���� ميك���ن الإ�ستف�دة م���ن هذه الدرا�س����ت يف جم�ل تولي���د الط�قة 
املتجددة.

1.خرائط �رشعة الري�ح.
2.خرائط اإجت�ه�ت الري�ح.

3.خرائط ط�قة الري�ح.

اإنت����ج خ�رط���ة ثن�ئية املعلوم���ة  BINARY IMAGE من خريطة 
�رشعة واإجت����ه الري�ح تبني املن�طق التي ت�سود فيه� �رشعة الري�ح 
اأعلى من ال�رشعة احلدية املحددة واملن�طق التي ت�سود فيه� �رشعة 

الري�ح اأقل من ال�رشعة احلدية.

 

Low wind speed  

High wind  speed 

وهن���� تختل���ف �رشعة الري����ح من بلد اىل اأخ���ر وميكن اأن تبنى 
يف كل بل���د ق�عدة بي�ن�ت معنية ب�رشع���ة الري�ح تعتمد فيه� ال�رشعة 

احلدية للري�ح املثرية للغب�ر ون�قلة للرم�ل.

الإج���راءات التك�ملية لإنت����ج لوحة تبني املن�ط���ق املت�أثرة ب�لري�ح 
ب�سدات خمتلفة.

يب���ني ه���ذا املخط���ط اأربعة من�ط���ق تتف�وت فيه���� ّاث�ر فع���ل الري�ح 
وحركته� على البيئة املحيطة.

Hs+non-v: تتمي���ز ه���ذه املن�طق ب�رشعة ري�ح ع�لي���ة وخلوه� من 

الغط����ء النب�تي ومن هن� جن���د اأن هذه املن�طق ه���ي الأكرث تعر�سً� 
وامله���ددة ب�س���كل �سديد جدا لآث����ر الري�ح و�رشعة حرك���ة الكثب�ن 

الرملية فيه� ع�لية.

معلوم�ت حمط�ت الأر�س�د اجلوية:
يتوف���ر يف كل دول هيئ���ة اأو موؤ�س�سة معني���ة مبراقبة ومع�جلة 
البي�ن����ت املتعلق���ة ب�أح���وال الطق����س من خ���الل املحط����ت املن�خية 
املوزع���ة على �س���كل �سبكة تغطي ك�ف���ة من�طق الدول���ة وتعمل هذه 
الهيئ����ت عل���ى توفري املعلوم����ت املن�خي���ة مل�ستخدميه���� كم� تعمل 
عل���ى اإنت�ج اخلرائط الغر�سية املختلفة مثل توزع الأمط�ر،درج�ت 
احل���رارة، الرطوب���ة، التبخ���ر، ال�سغط اجلوي، الري����ح ومع�جلة 

البي�ن�ت املن�خية.

ت�سن���ف �رشع���ة الري�ح بن�ء عل���ى حجم الدم�ر الت���ي ت�سببه وتبني 
الدرا�س����ت الط�قة الريحية الالزمة لتحريك الرم�ل اإنه كلم� زادت 
�رشع���ة الري����ح كلم� زادت كمي����ت الرم����ل املنقول���ة واإزداد حجم 

حبيب�ت الرم�ل.
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بع�س تطبيق�ت النموذج:
• تغ���ري ت�أث���ري الري�ح ال�سديدة احل�ملة للغب�ر مع تغري الإرتف�ع 
وحتدي���د املن�ط���ق املت�أثرة .يت���م اإجراء عملية التق�ط���ع بني املن�طق 

املهددة ب�سكل �سديد جدًا والنموذج العددي لالأر�س.

• ت�أث���ري الري����ح ال�سديدة املحملة ب�لغب����ر على املن�طق الزراعية 
وحتدي���د املن�طق الزراعية املت�أثرة. يتم اإج���راء عملية التق�طع بني 

املن�طق املهددة ب�سكل �سديد جدًا ومن�طق الزراع�ت املختلفة.

• ت�أث���ري الري����ح ال�سديدة املحملة ب�لغب�ر عل���ى املن�طق ال�سكنية 
وحتدي���د املن�ط���ق  ال�سكني���ة املت�أث���رة. يتم اإج���راء عملي���ة التق�طع 
بني املن�طق املهددة ب�س���كل �سديد جدًا ومن�طق ال�سكنية واخلدمية 

وال�سي�حية املختلفة.

Hs+v:تتمي���ز ه���ذه املن�طق ب�رشعة ري�ح ع�لية مع وجود غط�ء النب�تي جند اأن ه���ذه املنطقة مهددة ب�سكل �سديد واأن الغط�ء النب�تي فيه� 

يحت�ج اإىل اإجراءات وق�ئية من اأجل حم�يته.

Ls+v: تتمي���ز ه���ذه املن�طق ب�رشعة ري�ح منخف�سة مع وجود غط�ء نب�تي جند اأن ه���ذه املنطقة غريمهددة وم�ستقرة وميكن اإ�ستغالله� يف 

الزراع�ت املختلفة.

Ls+non-v: تتميز هذه املن�طق ب�رشعة ري�ح منخف�سة مع عدم وجود غط�ء نب�تي جند اأن هذه املنطقة غري مهددة اإل اأنه� ق�بلة لالإ�ستغالل 

يف الزراعة اإذا توفرت فيه� ال�رشوط املن��سبة لذلك.

املحملة  ال�ضديدة  الرياح  لآثار  الوقائية  "الإجراءات 
بالغبار)زحف الرمال)"

اأوًل: وق�ية الغط�ء النب�تي املوجود ح�ليً�.
•اإن�س����ء اإدارات حملي���ة معنية ب�حلف�ظ عل���ى التنوع احليوي يف 

البيئ�ت ال�سحراوية. 
والطبيعية. املحمي�ت  • اإن�س�ء 

ال�سحراوية. للنب�ت�ت  الوراثية  الأ�سول  على  • املح�فظة 
•العم���ل عل���ى اإن�س����ء خمت���ربات زراعي���ة تعمل عل���ى الإكث�ر من 

البذور النب�ت�ت ال�سحراوية.
للجف�ف. املق�ومة  النب�ت�ت  من  اأنواع  •اإنت�ج 

ث�نيً�: مع�جلة م�س�در الرم�ل.
الع�سوائية. اّللي�ت  حركة  •من�طق 

التعدين.  •من�طق 
لالأر�س. اخل�طئ  •الإ�ستخدام 

اجل�ئر. الرعي  • من�طق 
ال�سحراوية. • القيع�ن 
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امل�ضــــــــادر واملراجـــــــــع:

الف�ضائية. •.البيانات 

املن�خية.  •.املعلوم�ت 

الأر�سي. الغط�ء  •.خرائط 

•Cooke، R.U. and A. Warren. 1973. Geomorphology in Deserts. Univ. of Calif. Press، 

Berkeley. 

•Criswell، D.R.، et al. 1975. "Seismic and Acoustic Emissions of a Booming Dune." 

Journal of Geophysical Research 80: 49634973-.

•Hinds، N.E.A. 1952. Evolution of the California Landscape. California Division of 

Mines Bulletin 158.

•Levin، H.L. 1981. Contemporary Physical Geology. Sanders College Publishing، 

Philadelphia، Pa.

•Lindsay، J.F.، D.R. Criswell، T.L. Criswell and B.S. Criswell. 1976. "Sound •Producing 

Dune and Beach Sands." Geological Society of America Bulletin 87: 463473-.

•Schad، J. 1979. "Explorations: Acoustic Sands." Omni 1: 131132-.

الرملية. الكثب�ن  انت�س�ر  •من�طق 
اله�م�سية. الزراع�ت  •من�طق 

ثالثاً: معاجلة الكثبان الرملية
على امل�ستوي الإقليمي :

•البحث على متويل وو�سع مقرتح�ت م�س�ريع اإقليمية وقطرية.
ع���دة موؤ�س�س����ت ومنظم�ت  ت�س����رك فيه  •و�س���ع برن�م���ج دويل 

دولية.
الت�سحر. ملك�فحة  املتحدة  الأمم  برن�مج  •تفعيل 

على امل�ستوى القطري:
•تطوير القدرات ورفع الكف�ءات املحلية يف الدرا�س�ت والأبح�ث 

املتخ�س�سة يف جم�ل حركة الكثب�ن الرملية.  
•ت�سجي���ع الدرا�س����ت والأبح�ث الأك�دميية املتخ�س�سة يف جم�ل 

حركة الكثب�ن الرملية.
• توعي���ة وتثقي���ف املجتمع املحلي ب����رشورة امل�س�ركة يف عملية 

مك�فحة الت�سحر.
املج�ل.  هذا  يف  الآخرين  وخربات  جت�رب  على  •الإطالع 

ال�سينية. • التجربة 
املوريت�نية. •التجربة 

املغربية. •التجربة 

الأث�ر اجل�نبية للعوا�سف الرملية:
• زي�دة ن�سبة املواد املعلقة يف اجلو مم� ي�سبب يف اإزدي�د درج�ت 
احل���رارة اجلوية وب�لت�يل زي����دة الإحرتار يف اجل���و والذي بدوره 

يوؤدي اىل التغريات املن�خية. 
• الت�أث���ري على �سح���ة الإن�س�ن اأن زي�دة ن�سبة الغب�ر يف اجلوي 
توؤدي اىل زي�دة الأمرا�س املتعلقة ب�جله�ز التنف�سي عند الإن�س�ن.
• الت�أث���ري عل���ى الإت�س����لت اأن زي�دة ن�سب���ة الغب�ر وتغري حجم 
احلبيب����ت الغب�ري���ة يف اجل���وي تعمل على اإنعك�����س بع�س الأمواج 
الطيفي���ة م���ن الطي���ف الكهرومغن�طي�س���ي مب�����رشة يف اجل���و دون 
الو�س���ول اإىل  الأر����س مم� ي���وؤدي اإىل �سعف ف�علي���ة اجلو كو�سط 

ن�قل لالإ�س�رات.

التو�سي�ت:
الرم�ل. الت�سحر وزحف  الن�جحة يف مك�فحة  التج�رب  • تعميم 

املو�سوع. يف  متخ�س�سة  بي�ن�ت  ق�عدة  •اإن�س�ء 
اإط�ر اجل�مع�ت  والتقني على  العلمي  البحث  مت�بعة  •احلث على 

واملع�هد التعليمية. 
العربي.  العلمي  البحث  مركز  بني  •التن�سيق 

يف  الت�س�وري���ة  العربي���ة  واللق����ءات  الن���دوات  اإق�م���ة  • مت�بع���ة 
املو�سوع.

•الرتكي���ز عل���ى التدري���ب وتطوير الكف����ءات ورف���ع القدرات يف 
جم�ل التطبيق�ت احلديثة  والعلوم الرافدة.
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Geoidاجليوئيد
اعداد: املهند�س بهجت اجلعافره 

الأر�س" "�ضكل 
الك���رة الأر�سية مكونة من البح�ر واملحيط����ت والق�رشة الأر�سية 
مب� فيه� الق�رشة الأر�سية التي تقع حتت �سطح البح�ر و املحيط�ت  
حي���ث  ت�سكل �سط���ح البح�ر وامليحط�ت م���� ن�سبتة 70% من �سطح 

الأر�س.

ميكن متثيل �سطح الأر�س اإىل:
�سكل الأر�س هو ال�سكل املتو�سط ل�سطح امل�ء املكون من �سطح • 

.MSL: Mean Sea Level البح�ر واملحيط�ت واملعروف
اجليوئي���د:  Geoid وهو ال�سطح الفيزي�ئي ل�سطح الأر�س ول • 

ميكن عمل احل�س�ب�ت عليه.
الليب�سويد: Ellipsoid وهو ال�سطح الري��سي و ميكن اإجراء • 

احل�س�ب�ت عليه.
وم���ن اأ�سه���ر الليب�سوي���د  هو الليب�سوي���د  الع�مل���ي WGS 84 من 

.)a،b( or )f( = )a-b(/a النم�ذج امل�ستخدمة ع�ملي� وميكن تعريفه
  

اجلغرافية" "الإحداثيات 
هي الإحداثي�ت اجلغرافية وح�سب الإليب�سويد امل�ستخدم 

 •)Longitude( خط الطول 
 •)Latitude( خط العر�س 
 •Ellipsoid Heigh-h   الإرتف�ع عن الليب�سويد
 •GEOID Height-H      الإرتف�ع عن اجليوئيد

الإرتفاعات"     "اأنواع 
علم الإرتف�ع�ت علم وا�سع جدا ولكن نخت�رش اإىل الإرتف�ع�ت التي 
تهمن����  فعندم� نقول اأن اإرتف�ع 956م فهذا الرقم متغري من �سطح 

مرجعي ع�مودي اإىل �سطح مرجعي عمودي اآخر
 •Orthometric Height :الإرتف�ع اإرتف�ع الأرثومرتي
 •Ellipsoid Height  :الإرتف�ع عن الإليب�سويد ع�ملي
 •Local  Ellipsoid Height :الإرتف�ع عن الإليب�سويد حملي
 •International Geoid Height الإرتف�ع عن اجليوئيد ع�ملي 
 •Local Geoid Heightالإرتف�ع عن اجليوئيد حملي 

ويق�����س املن�سوب اأوالإرتف����ع ب�لن�سبة اإىل م�ست���وى �سطح البح�ر  
  MSL حي���ث الإرتف����ع موجب ف���وق م�ستوى �سط���ح البح�ر MSL

.MSL  و�س�لب حتت �سطح م�ستوى �سطح البح�ر

ال�ضناعية"  "الأقمار 
اأنواع الأقم�ر ال�سن�عية:

 • )Navigation Systems( الأقم�ر ال�سن�عيةاملالحية 
 الأقم�ر ال�سن�عية Doppler وهي اأقم�ر �سن�عية خ��سة • 

بر�سد نق�ط دوبلر فيم� بني ال�سبعيني�ت و الثم�ني�ت و قد 
اإ�ستخدمت يف بن�ء ال�سبك�ت اجليوديزية. 

 •.GPS الأقم�ر ال�سن�عية المريكية 
اأقم�ر ق�ليلوا Galileo وهي اأقم�ر �سن�عية اأوروبية. • 
اقم�ر قالنو�س Glanoss وهي اأقم�ر �سن�عية رو�سية.• 
 الأقم�ر ال�سن�عية بيدوا Pidou اأقم�ر �سن�عية �سينية.• 
 الأقم�ر ال�سن�عية الي�ب�نية.• 
 الأقم�ر ال�سن�عية الهندية.• 
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 Global GNSS كل هذه جمموعة الأنظمة الأقم�ر تعرف الآن
Navigation Satellite System

                                   )Communication Satellites( 2-اأقم�ر �سن�عية لالإت�س�لت
  مثل : عرب �س�ت، نيل �س�ت.          

 Earth 3- الأقم�ر ال�سن�عية لدرا�سة املوارد الأر�سية
 )Remote Sensing(. مثل اأقم�ر Resources Satellites

الإ�ست�سع�ر عن بعد.
4- الأقم�ر ال�سن�عية اخل��سة بر�سد اجل�ذبية الأر�سية يف ر�سد 

قيم اجل�ذبية الأر�سية وب�لت�يل حتديد �سكله� احلقيقي لالأر�س 
اجليوئيد Geoid وحركة دوران الأر�س والقطب ال�سم�يل.

ال�ضناعية" الأقمار  "ميزات 
الإرتف����ع  ع�لي���ة  ثواب���ت  ال�سن�عي���ة  الأقم����ر  اإعتب����ر  1- ميك���ن 
 ميك���ن ر�سده���� م���ن ع���دة �سب���ك�ت جيوديزي���ة حملي���ة اأو ع�ملي���ة.
 2- مل يعد هن�ك عوائق بني النق�ط اجليوديزية اأو امل�س�ف�ت بني النق�ط.

3- يف اإن�س�ء وربط ال�سبك�ت اجليوديزية مع بع�سه� البع�س.
تطبيق�ت جيوديزي� الأقم�ر ال�سن�عية اخل��سة ب�جل�ذبية الأر�سية

كلمة اجليوديزي� Geodesy: تتكون من مقطعني Geo تعني 
الأر�س و Desy  تعني القي��س وميكن تعريفه: علم القي��س ور�سم 

اخلرائط ل�سطح الأر�س واأي�س� اإمتد لدرا�سة قوة اجل�ذبية ثم 
اإمتد يف ال�سنوات الأخرية لدرا�سة اأ�سطح الأجرام ال�سم�وية 

ونتج عن ذلك جيوديزي� الأقم�ر ال�سن�عية.
1- اجليوديزي� الأر�سية اأو الهند�سية لإن�س�ء الهيكل اجليوديزيي 

لكل دولة خلدمة اأعم�ل امل�س�حة واخلرائط.
2- اجليوديزي���� الطبيعي���ة اأو الفيزي�ئي���ة لتحدي���د �س���كل الأر����س 

اجليوئيد ودرا�سة اجل�ذبية الأر�سية.
.Satellite Geodesy 3- جيوديزي� الأقم�ر ال�سن�عية

4- جيوديزي� الأقم�ر الفليكية
.Astronomical Geodesy 

5- اجليوديزي� الري��سية :املع�دلت وحتليله�.
تطبيق�ت الأقم�ر ال�سن�عية يف اجليوديزي� )اجليوئيد(

1- من 1957 اإىل 1970: من خالل الأقم�ر ال�سن�عية مت قي��س 
تفلطح الأر�س=f/1298.3 ق�مت IGN  بربط ال�سبكة اجليوديزية 

 الفرن�سية ب�ل�سبكة اجليوديزية اجلزائرية 1962.
 2- من 1970 اىل ع�م 1980:

.Dopler دوبلر ت�سمى  جديدة  تقنية  بتطوير  الأمريك�ن  "• ق�م 
جديدة  تقنية  بتطوير  �س�بق�  ال�سوفيتي  الإحت�د  ق�م  • كم� 

.Glonass ت�سمى 
دقة. اأكرث  للجيوئيد  اأف�سل  �سكل  حتديد  "• مت 

3- من ع�م 1970 اإىل ع�م 1980: زادت دقة القي��س�ت الأقم�ر 
ال�سن�عية وبدء اإحالله� بدل الطرق اجليوديزية التقليدية يف 

 اأعم�ل اخلرائط.
4- متيزت هذه املرحلة ب�لتطبيق�ت الدقيقة والكثرية يف الأعم�ل 

اجليوديزية وظهرت عدة منظم�ت ع�ملية تقدم خدم�ت جم�نية 
 منه�:

الأر�س : دوران  لدرا�سة  الع�ملية  • املنظمة 
INTERNATIONAL )IRES(   ROTATION  EARTH SERVICES"

)ITRF( املرجعي الأر�سي الع�ملي  •الإط�ر 
  International Terrestrial Reference Frame"

)IGS( لنظ�م التوقيع الع�ملي الع�ملية  • املنظمة 
international GPS Service . 

ال�سن�عي���ة  الأقم����ر  دق���ة  زي����دة  الآن  اإىل   2000 ع����م  م���ن   -5
ب�جل�ذبي���ة  اخل��س���ة  الأقم�رال�سن�عي���ة  ب�لإط���الق  خ��س���ة 
الأر�سي���ة وب�لت����يل معرفة اأك���رب للجيوئيد مثل الأقم����ر ال�سن�عية

.GOCE،CRACE،CHAMP

يف اجليوديزي� الع�ملية: 
حتديد ال�سكل الع�م لالأر�س وجم�ل ج�ذيبيته�.• 
حتديد اأبع�د الإليب�سويد املمثل لالأر�س.• 
اإن�س�ء اإط�ر مرجعي اأر�سي ع�ملي.• 
 حتديد اجليوئيد الدقيق لتمثيل �سطح الأر�س.• 
 الربط بني املراجع اجليوديزية املختلفة.• 
 ربط املراجع الوطنية ب�ملراجع الع�ملية.• 
يف �سبك�ت الثوابت الأر�سية: • 
اإن�س�ء �سبك�ت الثوابت الأر�سية اجليوديزية للدول.• 
اإن�س�ء ال�سبك�ت ثالثية الأبع�د.• 
حتديث وزي�دة دقة ال�سبك�ت اجليوديزية الق�ئمة.• 
ربط ال�سبك�ت اجليوديزية بني الي�ب�سة واجلزر. • 
تكثيف ال�سبك�ت اجليوديزية الق�ئمة. • 
يف اجليوديزي� الدين�ميكية. • 
اإن�س�ء نق�ط مت�بعة حترك�ت الق�رشة الأر�سية. • 
 التحليل امل�ستمر حلركة دوران الأر�س.• 
 حتديد حركة دوران القطب ال�سم�يل.• 

يف املالحة:
 املالحة الدقيقة الربية والبحرية واجلوية.  • 
 حتديد مواقع دقيقة مل�رشوع�ت امل�سح البحري والهيدروجرايف • 

واجليوفيزي�ء.  
 رب���ط حمط����ت قي��س امل���د واجل���زر )لقي��س م�ست���وى �سطح • 

البحر(. 
 توحيد املرجع اجليوديزي الراأ�سي بني الدول. • 
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يف اجليوديزي� التطبيقية: 
الرف���ع امل�س�حي التف�سيلي مل�س�ريع امل�س�حة وتخطيط املدن ونظم 

املعلوم�ت اجلغرافية. 
 اإن�س����ء الثواب���ت للم�س�ري���ع الهند�سي���ة وامل�س�ح���ة الت�سويري���ة 
والإ�ست�سع����ر ع���ن بع���د وم�س�ري���ع الزراع���ة والغ�ب����ت والتعدين  

واجليولوجي�.
 

:Gravity اجل�ذبية الر�سية
تعترب اجل�ذبية الأر�سية جزء من علم اجليوديزي� الفيزي�يئ��ة 

Physical Geodesy والتي تهتم بدرا�سة اخل�س�ئ�س الفيزي�ئية 

ل�سكل الأر�س وت�أثرياته على اأعم�ل امل�س�حة  واخلرائط.

ق�نون نيوتن:
اإن اأي ج�سم���ني بينهم���� ق���وة ج���ذب متب�دل���ة تعتمد عل���ى كتلة كال 
اجل�سم���ني وامل�س�فة بينهم� اأن اأول م���ن اإكت�سف وجود هذه القوة 

هو الع�مل ال�سهري اإ�سح�ق نيوتن  وتن�س نظريته على:
اإن قوة اجلذب بني ج�سميني تتن��سب طردي� مع كل منهم� وتتن��سب 

عك�سي� مع مربع امل�س�فة بينهم� 
F=G M m /R2

)R:�امل�س�فة بينهم ،M :كتلة الر�س ،F :قوة اجلذب(
ث�بت اجل�ذبية الأر�سية:

 G : 6.67 * 10 -11  m3/ kg /s2  
نالح���ظ ان اجل�ذبي���ة على القط���ب ال�سم�يل اكرب منه���� على القطب 

اجلنوبي 
:g معدل ت�س�رع جذب الر�س g= G M/R2

وحدات قي��س اجل�ذبية الأر�سية:
 m/s^2 100/Gal = 1 1

 Gal = 1 cm/s^2  1
mGal = 1 Gal/1000  1

µGal = 1 Gal/)1000 000(= g.u = gravity unit  1
)µGal(  فهي الوحدة امل�ستخدمة يف القي��س 

تطبيق�ت اجل�ذبية الأر�سية
ت�ستخدم قي��س�ت اجل�ذبية الأر�سية يف العديد من التطبيق�ت:

1- حتديد �سكل الأر�س.
2- البحث عن البرتول.

3- الدرا�س�ت اجليولوجية.
4- الك�سف عن الروا�سب املعدنية.

5- الك�سف عن الفجوات حتت ال�سطحية.
6- حتديد �سمك الطبق�ت اجلليدية.

7- الك�سف عن الآث�ر املدفونة.

8- الإ�ستخدام�ت الع�سكرية.
9- مراقبة الن�س�ط�ت الربك�نية.

اأجهزة قي��س اجل�ذبية الأر�سية:
.Absolute Gravity Meters 1- اأجهزة قي��س اجل�ذبية املطلقة

وتعتم���د هذه الطريق���ة على قي��س ور�سد ج�س���م  �س�قط او ت�أرجح 
البندول.

.Relative Gravity Meters 2- اأجهزة قي��س اجل�ذبية الن�سبيه

تعتم���د على قي��س الفرق ب�جل�ذبية ب���ني نقطتني  وهي اأقل دقة من 
الأجهزة املطلقة وترتاوح دقته� من µGal 1-10 وهي اأرخ�س ثمن� 

وهي تعتمد على قي��س �سلك زنربكي معزول. 

اأجهزة قي��س اجل�ذبية الن�سبية

اأجهزة قي��س اجل�ذبية املطلقة

ال�سبكة الع�ملية للج�ذبية الأر�سية:
  International Gravity Standardization Network 71
تتك���ون م���ن 473 نقط���ة اأ�س�����س و 139816 نق����ط فرعية وتغطي 

جميع اأنح�ء الع�مل.

هن�ك �سبك�ت كثرية منه�  ال�سبكة امل�رشية للج�ذبية الأر�سية على 
�سبيل املث�ل:

ب���داأت ع�م 1908 من مر�سد حلوان جنوب الق�هرة اأم� اأول �سبكة 
للج�ذبية الأر�سية فتم اإن�س�وؤه���� ع�م 1974-1984 نقطة ال�سفر 

موجودة يف الإ�سكندرية.
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�سذوذ اجل�ذبية
تعرف �سذوذ اجل�ذبية: هي الفرق بني اجل�ذبية املق��سة و اجل�ذبية 
املح�سوب���ة على الليب�سويد  و تق��س بع���دة طرق منه� طريقة لغ�ية 
حتدي���د اجليوئي���د اأم���� لغ�ي�ت التعرف عل���ى امل�س����در الطبيعية م� 

حتت الأر�س فيجب عمل ت�سحيح�ت اإ�س�فية كثرية. 
1- �سذوذ اجل�ذبية للهواء احلر بدون كتلة.

2- �سذوذ اجل�ذبية بورغر مع احت�س�ب كتلة. 

Geoid اجليوئيد
اجليوئي���د: تتكون كلمة GEOID م���ن مقطعيني Ge تعني الأر�س 

وOID تعني ال�سبيه وبهذا كلمة اجليوئيد تعني �سبيه الر�س.
و يع���رف �سط���ح اجليوئي���د ان���ه ال�س���كل احلقيق���ي لالأر����س الذي 
يك���ون عمودي���� على اإجت����ه اجل�ذبي���ة يف كل نقطة  م���ن نق�طه و مت 
اإختي�رال�سطح مت�س�وي اجله���د الذي ينطبق وتعتمد هذه الطريقة 

على قي��س ور�سد ج�سم  �س�قط او ت�أرجح البندول.
2- اأجهزة قي��س اجل�ذبية الن�سبية

.Relative Gravity Meters 
تعتمد على قي��س الفرق ب�جل�ذبية بني نقطتني  وهي اأقل دقة من

.µGal هذه الأجهزة دقيقة جدًا ت�سل دقته� اإىل1 
 MSL: Mean Sea Level م���ع متو�سط �سطح البح�ر و املع���روف
وه���و �سطح فيزي�ئ���ي متعرج ل ميك���ن تعريفه مبع����دلت ري��سية 
اأو اإج���راء احل�س�ب����ت علي���ه ويعت���رب املرج���ع الع�م���ودي لقي�����س 

الإرتف�ع�ت.

من�ذج اجليوئيد الع�ملية
- اجليوئي���د الع�ملي: مت جتميع القي��س�ت اجليوديزية  من ج�ذبية 
اأر�سي���ة و GPS  واأر�س�د فلكية وغريه� من القي��س�ت من خمتلف 

اأنح�ء الع�مل لتطوير جيوئيد ع�ملي
   Global Geoid Models : GGM 

-اجليوئيد الع�ملية 1960 من موقع املركز الدويل لنم�ذج اجل�ذبية 
ICGFM الأر�سية

.EGM96 منوذج- 
- منوذج EGM 2008 و هي النم�ذج الأكرث اإ�ستخدامً�.

.WGS84 منوذج -
- من�ذج جيوئيدية اأُخرى.

النم�ذج الع�ملية للجيوئيد
اجليوئي���د: هو الفرق بني الإرتف�ع على الإليب�سويد والإرتف�ع على 
اجليوئي���د وميكن ح�س�ب الإرتف�ع عن اجليوئي���د املحلي ب�لطريقة 

الت�لية: 
 h=H + N  

عل���ى �سبيل املث����ل مت ح�س�ب العالقة حل�س�ب ΔN  يف منطقة �سم�ل 
الني���ل نح�س���ب ΔN وهي جيوئي���د اجليوئيد املحلي ع���ن اجليوئيد 
نع���رف  وب�لت����يل   EGM2008 جيوئي���د  اإىل  ون�سيفه����  الع�مل���ي 

املن�سوب:

العالقة بني اجليوئيد و الإليب�سويد
الإليب�سويد: ميكن تعريف الإليب�سويد يلزمن� عن�رشين :

1 .a  ن�سف املحور الأكرب يف م�ستوي خط الإ�ستواء ويرمز له
ن�س���ف املح���ور  الأ�سغر )املحور ب���ني  كال القطببني(  ويرمز . 2

   f       f =)a-b( /a اأو مبع�مل التفلطح  ويرمز له  ب�لرمز b له
.)b/a(-1-or f

كل دول���ة عنداإق�م���ة ال�سبكة اجليوديزية تخت����ر اأن�سب الإليب�سويد 
بحيث يكون الفروق بينه و بني اجليوئيد اأقل  م� ميكن

1- �سهول���ة اإجراء ح�س�ب�ت على �سطح���ه حيث اأنه �سطح هند�سي 
معروف.

2- ل يختل���ف �سط���ح الإليب�سوي���د الري��سي عن �سط���ح اجليوئيد 
الري��سي الفرق بينهم� ل يتعدى 100م  بينم� الفرق بني اجليوئيد 

و الكرة  ي�سل اإىل 21 كم تقريب�.
املراجع اجليوديزية:

  Local geodetic Datum الأُفقي • املرجع 
املرج���ع الوطن���ي  لأي دولة م� هو اإل الإليب�سويد     ع�ملي مت تعديله 
لين��س���ب هذه الدولة  بيحث يك���ون الفرق  بينه وبني اجليوئيد اأقل 

. Local Datum م� ميكن وي�سمى املرجع املحلي اأو
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.Vertical Datum الراأ�سي  •املرجع 
  وهو مرجع ل�سبك�ت الت�سوية الدقيقة والإرتف�ع�ت و الكنتور )م� 

هو اإل اجليوئيد لكل دوله(.

اأنظمة الإحداثي�ت:
الإحداثي�ت امل�ستوية)x،y،h(و ه���ي الإحداثي�ت امل�ستوية على • 

اخلريطة و ح�سب اإ�سق�ط معني و متثل ال�رشقي�ت وال�سم�لي�ت 
اأم� h فهو الإرتف�ع امل�أخوذ من الكنتور على اخلريطة.  

الإحداثي����ت اجليوديزي���ة اجلغرافي���ة وه���ي اإحداثي����ت  خط • 
العر�س وخط الطول على الإليب�سويد املخت�ر. 

الإحداثي�ت اجليوديزية الك�رتيزية  X،Y،Z.وهي الإحداثي�ت • 
الك�رتيزية  ثالثي���ة الأبع�د ب�لن�سبة للنط�م الك�رتيزيي املحلي 

املعتمد واأن مركز هذا النظ�م ل يقع يف املركز الأر�س. 

التحويل بني الأحداثي�ت داخل نف�س النظ�م:
للتحويل داخل نف�س النظ�م  املحلي و يلزم �سبعة عن��رش

عن��رش نظ�م الإ�سق�ط وهي �سبعة عن��رش:
.False Easting   1- الإحداثي ال�رشقي املفرت�س

.  False  Northing 2- الإحداثي ال�سم�يل املفرت�س
 . Origin  Latitude  3- دائرة العر�س

 . Central Meridian 4- خط الطول
 .K = Scale Factor 5- مع�مل املقي��س
.a 6- ن�سف املحور الأكرب  و يرمز له

 b  or )f ( 7- ن�سف املحور الأ�سغر و يرمز له

:WGS84 حتويل الإحداثي�ت بني نظ�م حملي ونظ�م
اأي اأن هن�ك مع�دلت حتويل بني اأنظمة الإحداثي�ت املختلفة داخل 
نف����س النظ�م  املحل���ي و يلزم �سبعة عن��رش اإم���� لالإنتق�ل من نظ�م 

حملي اإىل نظ�م WGS84 يلزم معرفة �سبعة عن��رش اأُخرى
 DX ، DY ، DZ ،Rx ،Ry ، Rz ،s

اأم� للتحويل  من نظ�م حملي1 اىل نظ�م حملي2 
 WGS84 يج���ب معرفة عن��رش التحويل كله� ويجب املرور بنظ�م 
وعن�����رش التحوي���ل من النظ����م الأول اإىل wgs84 ه���ي 14 عن�رشًا 
وعن��رش مع�مالت التحويل من النظ�م الث�ين اإىل  WDS84   اأربع 

ع�رشة عن�رشًا اأو مع�مال. 

اإن�س�ء املرجع اجليوديزي املحلي
عن���د نقط���ة الأ�س��س يكون العم���ودي على الإليب�سوي���د متط�بق مع 
العم���ود عل���ى اجليوئي���د اأي اأن الإنحراف ي�س�وي �سف���ر وب�لت�يل 

نكون قد غرين� املوق���ع الفراغي لالإليب�سويد وعندم� نط�بق اإرتف�ع 
الإليب�سوي���د م���ع اجليوئي���د اأي اأن h= Hاأي اأن ف���رق الإرتف�ع بني 
اجليوئي���د والإليب�سوي���د اأي اأن اجليوئي���د ي�س����وي �سف���ر  N=0 و 
ينت���ج  عن ذلك اأن املرجع الع�ملي قد تغري  ولبد من معرفة عن��رش 
التحويل ال�سبعة بني املرجع اجليوديزي املحلي و املرجع الع�ملي  

.DX ، DY ، DZ ،Rx ،Ry ، Rz ،s

عن��رشاملرج���ع اجليودي���زي ب�لن�سب���ة ملرك���ز الأر�سوه���ي �سبع���ة 
عن��رشلالإنتق����ل م���ن النظ����م اجليودي���زي املحلي اإىل نظ����م مركز 
الأر����س اأو نظ����م WGS84 ويتك���ون م���ن مركبت���ني اإنتق����ل مركز 
املرج���ع املحل���ي اإىل مرك���ز اجل�ذبية الأر�سية و ه���ي ثالثة عن��رش 

   Dx ، Dy ، Dz
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مط�بقة املرجع اجليوديزي مع املرجع الع�ملي

اأم� املركبة الث�نية فهو زواي� دوران حم�ور النظ�م املرجعي املحلي 
ب�لن�سبة اإىل مركز الأر�س.

 Rx  زاوي���ة دوران حم���ور X  للنظ����م املرجعي عن  X املرجع • 
الع�ملي    

 Ry  زاوي���ة دوران حم���ور y  للنظ�م املرجع���ي عن   Yاملرجع • 
الع�ملي    

 Rz    زاوي���ة دوران حم���ور Z للنظ����م املرجعي عن  Z املرجع • 
الع�ملي 

 • sالإليب�سويد مقي��س  مع�مل   s

عن��رش التحويل بني املراجع

يج���ب معرف���ة عن�����رش التحويل ال�سبع���ة بني املرج���ع اجليوديزي 
 WGS84  املحلي و املرجع الع�ملي

DX ، DY ، DZ ،Rx ،Ry ، Rz ،s

امل�ضــــــــادر واملراجـــــــــع:
 اأ�س�س امل�ساحة اجليوديزية , الدكتور جمعة حممد داوود 

 �سركة اإزري  لنطم املعلومات اجلغرافية

 www.esri.codm ESRI
 املنظمة العاملية لدرا�سة دوران الأر�س

http://www.iers.org INTERNATIONAL ROTATION  
EART SERVICES :IRES

الإطار العاملي املرجعي الأر�سي

http://www.iers.org/IERS/EN/DataProducts/ITRF/ 
  itrf.html International Terestrial Reference Frame :ITRF

 املنظمة العاملية

 http://www.igs.org The International GNSS Service(
 (IGS ( :(GPS IGS

منوذج اجليوئيد العاملي

http://earth-info.nima.mil/GandG/wgs84/gravit -   
mod/egm 2008 EGM2008

 مراجع اجلاذبية الأر�سية 

http://en.wikipedia.org/wiki/Specific_gravity
http://www.microglacoste.com/a10.php
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   امل�ضاحه ودورها يف  اأعمال الطرق  
اعداد: املالزم/1 املهند�ضة نيفني ال�ضرعة

خطوات العمل يف اعمال الطرق
1.درا�سة اخلرائط )الدرا�سة املكتبية لتحديد العوائق مثل اجلب�ل 
والودي�ن واملن�س����آت واملق�بر والقرى التي تعرت�س م�س�ر الطريق 
ويت���م حتدي���د عدد من حم����ور الطرق املقرتحة ويت���م توقيعه� على 

اخلرائط.
2.الإ�ستط���الع ب�مل�س�ح���ة اجلوية )ت�سوير ج���وي حديث للمح�ور 

املقرتحة(.
3.امل�س�حة الإ�ستطالعية الأر�سية )الوقوف على الواقع واإكت�س�ف 
م����مل يتم اإكت�س�ف���ه بوا�سط���ة اخلرائط وال�س���ور اجلوية وحتديد 

املحور الأكرث قبوًل(.
4.امل�س���ح املي���داين املبدئ���ي للمح���ور ال���ذي مت اإختي�رة م���ن امل�سح 

الإ�ستطالعي الأر�سي. 
5.امل�س���ح التف�سيل���ي للمح���ور النه�ئ���ي )كمي����ت احلف���ر وال���ردم 

وخرائط الرتبة(.
6.الأ�س��س. 

الر�ضف ال�ضلب: الر�ضف املرن: 
. اخلر�س�نة  •طبقة 

ح�سوية. •طبقة 
الرتابي. •ال�سطح 

الأ�سلية •الرتبة 

ال�سطح. •طبقة 
الأ�س��س.  •طبقة 

الأ�س��س. حتت  م�  •طبقة 
. الرتابي  •ال�سطح 

الأ�سلية. •الرتبة 

ح�ضاب كميات احلفر و الردم يف الطرق
ح�س����ب الكمي�ت ه���ي خال�سة العم���ل يف الطرق وه���ي الغ�ية التي 
ي�سع���ى اإىل حتقيقه� الع�ملون يف هذا املج�ل وهي اأ�س��س التف�و�س 
والتع�ق���د، ويف الف���رتة الأخ���رية تط���ورت عملي���ة ح�س����ب الكمي�ت 
اأ�سبح���ت تخ�س����س ق�ئم بذاته مينح الطالب م���ن خالله الدرج�ت 

العلي� يف هذا التخ�س�س ت�سل اإىل درجة الدكتوراه. 

التطور يف عملي�ت ح�س����ب الكمي�ت ك�ن نت�ج طبيعي للتطور الذي 
ح���دث يف امل�س�ري���ع الإن�س�ئية مم� اأدى لالإهتم����م بح�س�ب الكمي�ت 
)والتي هي اأ�س��س العم���ل الإن�س�ئي(و�س�حب هذا التطور يتطور 

يف الأدوات والربام���ج الت���ي ت�ستخ���دم يف عملي���ة ح�س����ب الكمي�ت 
وظه���رت يف الفرتات الأخرية كث���ريًا من هذا الربام���ج غ�لية الثمن 

واأكرث دقة.

املقاطع الطولية  
تعريف املق�طع الطولية: هي عب�رة عن اخلط الوا�سل بني جمموعة 
من النق�ط التي يتم حتديده� واإختي�ره�  على حمور الطريق. بحيث 
يج���ب معرفة نقطة معلومة املن�سوب قريبة من املحور املخت�ر حتى 
ن�ستطي���ع اإيج�د ب�ق���ي املن��سيب جلميع نق�ط املح���ور. وتكون بني 

هذة النق�ط م�س�ف�ت اأفقية بقيم  من��سبة.

خطوات عمل املقطع الطويل 
حتديد نقطة بداية امل�رشوع ونه�يته. . 1
حتدي���د النق����ط عل���ى ط���ول امل����رشوع وتختل���ف اإرتف�ع�ته���� . 2

واإجت�هته����  ح�س���ب طبوغرافية الأر�س، بحي���ث نقوم بو�سع 
اأوت�د على طول املحور.

اإختي����ر نقط���ة معلومة املن�س���وب وقريبة من حم���ور امل�رشوع . 3
لتكون نقطة مرجع جلميع النق�ط.

اإيج����د من��سي���ب النق����ط املخت����رة ب�لإ�ستن����د عل���ى النقط���ة . 4
املرجعية.
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كيفية ح�ضاب منا�ضيب خط الإن�ضاء
من�س���وب اأول نقطة على خط الإن�س�ء =من�سوب اأول نقطة ± )ميل 

خط الإن�س�ء ×امل�س�فة الرتاكمية(
امل�س�ف���ة الرتاكمية:ه���ي امل�س�فة من النقط���ة الأوىل يف امل�رشوع اإىل 

النقطة املطلوب ح�س�ب من�سوبه� 
لالأعلى. امليل  ك�ن  اإذا   )+( •

لالأ�سفل. امليل  ك�ن  اإذا   )-( •
مث�ل :

اإذا ك�ن من�سوب النقطة الأوىل على خط الإن�س�ء ت�س�وي 80.0مرت 
وميي���ل خط الإن�س�ء لالأعل���ى مبقدار 3%وامل�س�ف���ة بني كل نقطتني 

10مرت اح�سب من��سيب خط الإن�س�ء لأول اأربع نق�ط  ؟
احلل:

من�سوب النقطة الأوىل=80.0مرت 
ميل خط الإن�س�ء=%3

امل�س�فة بني كل نقطتني=10مرت
الق�ن���ون = من�س���وب اأول نقطة عل���ى خط الإن�س����ء =من�سوب اأول 

نقطة ± )ميل خط الإن�س�ء ×امل�س�فة الرتاكمية(
  من�سوب النقطة الأوىل=80.0مرت

من�سوب النقطة الث�نية =80.0+)0.03×10(=80.3 مرت 
من�سوب النقطة الث�لثة =80.0+)0.03×20(=80.6 مرت
من�سوب النقطةالرابعة =80.0+)0.03×30(=80.9 مرت
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�سكل املقطع الطويل

كيفية اإيجاد النقاط باإ�ضتخدام جهاز الت�ضوية 
: (level(

نق���وم بو�سع جه����ز الت�سوية عن���د بداية امل����رشوع )يجب اأن . 1
نقوم بعمل �سبط للجه�ز(.

و�سع الق�مة على كل نقطة.. 2
ن�أخذ القراءات بوا�سط���ة جه�ز الت�سوية.وتكون هذة القراءة . 3

مبث�بة اإرتف�ع للنقطة.
)ف�لنقطة عن���د بداية امل�رشوع ت�سمى )القراءة الأم�مية(، والنقطة 
عند نه�ية امل����رشوع ت�سمى )الق���راءة اخللفية(.والنق�ط التي تقع 
ب���ني النقطة الأم�مي���ة واخللفية ت�سمى )الق���راءات املتو�سطة(.اأم� 
اذا وقع���ت النقطة عل ع�ئق ف�إنه� ت�سمى )نقطة دوران(ويكون له� 

قرائتني )اأم�مية وخلفية(.
نقوم بعمل جدول لإجراء احل�س�ب�ت.. 4

كيفية ر�ضم املقطع الطويل
ح�س�ب من��سيب النق�ط كم� �رشح �س�بق�.. 1
ح�س�ب من��سيب خط الإن�س�ء.وهذا اخلط عب�رة عن خط يقوم . 2

بر�سم���ه مهند�س امل�رشوع بحيث يك���ون من��سيبه متق�ربة مع 
املن��سي���ب التي مت ح�س�به�، بحيث يق���وم املهند�س بر�سم اأكرث 
م���ن خط وبعد اإج���راء احل�س�ب�ت يقوم ب�إختي����ر اخلط الأكرث 

تق�ربً� مع املن��سيب التي مت ح�س�به�.

ويكون هذا اخلط اإم� اأفقي� اأو م�ئال لالأعلى اأو م�ئال لالأ�سفل واملهم 
اأن ينتج خط م�ستقم عند تو�سيل نق�طه.

مث�ل : اإذا ك�ن خط الت�سميم مييل لالأعلى مبقدار 2% م�ذا يعني؟
تعن���ي اأن كل 100 م���رت اأفق���ي تق�بله���� زي�دة يف املن�س���وب الراأ�سي 

مبقدار 2 مرت.



 ح�ضابات اأعمال الردم واحلفر
عن���د ر�س���م �سكل الأر�س مع خط الإن�س�ء ف�إن���ه يكون هن�ك حفر اأو 
ردم ف�إم� اإن يكون كله� حفر اأو كله� ردم والفرق بني من�سوب خط 
الأر�س ومن�سوب خط الإن�س�ء قد يكون حفر اأو ردم ، ويتم ح�س�ب 

كمي�ت احلفر والردم ب�لقوانني الآتية:
الإن�س�ء. – من�سوب خط  الأر�س  �سطح  احلفر=من�سوب  • عمق 
•اإرتف�ع الردم=من�سوب خط الإن�س�ء – من�سوب �سطح الأر�س.

وميكن تو�سيح هذة العملي�ت ب�لأ�سك�ل الآتية:

ح�ضاب م�ضاحة القطاع 
يعتم���د ح�س����ب امل�س�ح���ة للقط����ع عل���ى طبيع���ة الأر����س اإن ك�ن���ت 
�سخري���ة اأو رملية اأو طيني���ة، فعندم� تكون الأر����س �سخرية ف�إن 
جوانب احلفر تكون راأ�سية فينتج اأن يكون �سكل القط�ع م�ستطيل 
فعندم���� تكون الأر�س طينية  ف�إن جوانب احلفر تكون م�ئلة فينتج 

اأن يكون �سكل القط�ع �سبة منحرف.

فعندم� تكون الأر����س �سخرية ف�إن م�س�حة احلفر والردم حت�سب 
ب�لقوانني الآتية:

القط�ع  ×عر�س  احلفر  عمق  احلفر=  • م�س�حة 
القط�ع  ×عر�س  الردم  الردم=ارتف�ع  • م�س�حة 

فعندم���� تك���ون الر�س طينية ف����إن م�س�حة احلف���ر والردم حت�سب 
ب�لقوانني الآتية:

±)املي���ل  الطري���ق  × عر����س  احلف���ر  احلفر=عم���ق  • م�س�ح���ة 
اجل�نبي ×عمق احلفر(

• م�س�ح���ة الردم=ارتف����ع ال���ردم × عر����س الطري���ق ±)املي���ل 
اجل�نبي ×ارتف�ع الردم(.

ح�س�ب احلجوم:
هي من اأهم اخلطوات يف امل�س�ريع اإذ يرتتب عليه� ح�س�ب التك�ليف 
امل�دي���ة لأحج����م احلفر وال���ردم وتختل���ف هذه احل�س�ب����ت ح�سب 
طبيع���ة الأر����س اإن ك�نت �سخري���ة اأو طينية ف����إذا ك�ن احلجم بني 

القط�عني كله حفر اأو كله ردم فنجد احلجم من الق�نون الآتي
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املقاطع العر�ضية 
هي عب�رة ع���ن اإجت�ه�ت متع�مدة مع حمور امل�رشوع وت�سمى هذه 
الإجت�ه����ت ب�ملق�طع العر�سية، وتعني اأخذ نق�ط على ميني وي�س�ر 
املحور الطويل املخت�ر وتعتمد درجة تب�عد املق�طع و اإمتداد املقطع 

العر�سي على:
1. طبيعة الأر�س.

2. درجة الدقة املطلوبة وترتاوح بني 10م _50م.

كيفية اإيج�د من��سيب النق�ط :
1.ن�سع جه�ز الثيوديوليت ونن�س�أ منه اإجت�ه عمودي على املحور 

الطويل.

2.نوقع النق�ط على املقطع العر�سي ح�سب:
     •طبيعة الأر�س.

     •اأن تكون امل�س�ف�ت ث�بتة بني النق�ط.
3.يراعى اأن تغطي النق�ط عر�س ال�س�رع ميين�َ وي�س�رًا.

4.يجب اأن تكون عملية الر�سد من املحور او من اأحد ج�نبيه.
5.ندون القراءات بوا�سطة الق�مة.

6.يج���ب اأن ن�سجل امل�س�فة لكل نقطة وموقعه� على ميني امل�رشوع 
اأو �سم�له.

 
ر�سم املق�طع العر�سية:

يت���م ر�سم القط�ع�ت العر�سية مبحوري���ن اأحدهم� اأفقي للم�س�ف�ت 
الأفقية وراأ�سي للمن��سيب. كم� يف ر�سم املق�طع الطولية.

ح�س�ب من��سيب النق�ط: 
يتم ح�س�ب من��سيب النق�ط خلط الإن�س�ء ب�لق�نون الآتي:

من�س���وب خ���ط الإن�س�ء عن���د بداية ونه�ي���ة املقط���ع =من�سوب خط 
الإن�س����ء عن���د املحور±)امل�س�فة ×املي���ل اجل�نبي (اأم���� املن��سيب 
لب�قي النق�ط فت�أخذ من�سوب خط الإن�س�ء عند نقطة املحور وتكون 

الإ�س�رة:

لالأعلى. امليل  ك�ن  اإذا   )+(•

لالأ�سفل. امليل  ك�ن  •)-(اإذا 

امل�ضــــــــادر واملراجـــــــــع:
1- اأ�سول يف امل�س�حة للدكتور املهند�س يو�سف �سي�م.

2- هند�سة الطرق)ترجمة للطبعه الث�لثة الإجنليزية( للدكتور املهند�س 
كالرك�س اأوجل�سبي.

روحي  املهند�س  للدكتور  الطرق  واإن�س�ء  ت�سميم  يف  الب�سيط   -3
ال�رشيف.
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ح�س�ب م�س�ح�ت املق�طع العر�سية: 
يوجد طريقتني حل�س�ب امل�س�ح�ت:

1.طريقة الإحداثي�ت.
2.طريق���ة الأ�سك�ل:حيث نق���وم بتق�سيم ال�س���كل اإىل اأ�سك�ل اأ�سب�ه 

منحرف�ت ومثلث�ت ونح�سب م�س�حة كل �سكل. 
وجمموع امل�س�ح�ت هي تكون م�س�حة القط�ع العر�سي.



الــعــلــوم  تــقــدم  واملــ�ــضــلــمــني يف  الــعــرب  دور 
واخلرائط          اإعداد: حممود ح�ضني امللكاوياجلغرافية 

لق���د ك�ن للح�س�رة العربية الإ�سالمية دوره� وم�س�همته���� يف خدمة احل�س�رة الإن�س�نية وتطور العلوم، واإن ح�ول 
البع����س الإنتق�����س من قدر هذه احل�س�رة لأ�سب�ب مل تعد خ�فية على اأح���د، وقد ي�س�أل اأحدهم عن ميزة تراث الأقدميني 
ك�لع���رب وم���ن قبلهم الإغريق وجدوى العن�ية والإهتم�م بهذا الرتاث يف ظل حتولت الع�رش وم� ن�سهده اليوم من تقدم 
مذه���ل يف �ست���ى املج�لت، وتكمن الإج�بة يف اأن م� خلف���ه الأقدمون ومنجزاتهم املتت�بعة هي التي اأو�سلت ومهدت لبلوغ 

م� و�سل اإليه الإن�س�ن يف ع�رشن� احل��رش، ف�لفكر الب�رشي يجب اأن ينظر اإليه كك�ئن ينمو ويتطور.

    وم���ن اخلط����أ  اأن ننج���ر اإىل مقول���ة ان الع���رب ك�ن���وا جمرد 
ن�قلني – كم� ذكر بع�س املوؤرخني- بل اأنهم نقحوا واأ�س�فوا مم� 
ي���دل على الفه���م والبتك�ر. ول�ست هن� ب�سدد ����رشد املج�لت التي 
ب���رع فيه� علم�ء احل�س����رة العربية الإ�سالمي���ة ، ولكن اإ�ستعر�س 
هن���� ج�نب� اإب���دع فيه علم�ء احل�س�رة العربي���ة الإ�سالمية املعنيون 

وهو )تطور العلوم اجلغرافية و�سن�عة اخلرائط(.

  لق���د �س�هم الع���رب امل�سلمون طوال الق���رون الو�سطى ب�سكل 
فع����ل يف تطوير �سن�عة اخلرائط والعلوم اجلغرافية، و�س�عدهم يف 
ذل���ك اإمتداد رقعة الدولة الإ�سالمي���ة التي �سملت اأرج�ء وا�سعة من 
املعمورة، وعوامل اخرى �سن�أتي على ذكره�، اإذ اأن العرب امل�سلمني 
بحك���م فتوح�ته���م ولعوامل تت�سل ب�لتج�رة وطل���ب العلم واحلج، 
وجه���وا الكثري من عن�يته���م لالإت�س�ل ب�لع�مل اخل�رج���ي، واأثبتوا 
اأنه���م مرنون ق�بل���ون مل�س�يرة احل�س����رات املختلف���ة ولالإ�ستف�دة 
منه����، فو�سعوا موؤلف����ت قيمة واأبدعوا فيه���� ودعموه� ب�خلرائط 
والأ�سك�ل وربطوا اجلغرافي� ب�لفلك وظهر فيهم جغرافيون زادوا 
يف ث���روة الب�رش العلمية ومنهم ي�قوت الذي م� زال معجمه معتمدًا 
عن���د الب�حثني ومرجع���� لهم، والإدري�سي ال���ذي ك�ن حلقة الو�سل 

بني جغرافية الإ�سالم وجغرافية الإفرجن.

  وق���د يك���ون م���ن املفي���د اأن ن�ستعر����س �رشيع���� تط���ور اإنت�ج 
اخلرائ���ط لدى الأمم القدمية ولنب���داأ من العهد الب�بلي: حيث ت�سري 
امل�س����در الت�ريخيةاإىل اإعتب����ر الب�بليني اأول م���ن و�سع اأ�س�س فن 
�سن���ع اخلرائ���ط، اإذ ق�م �س���ك�ن الع���راق القدامى بتمثي���ل ظواهر 
ومع����مل �سطح الأر�س الطبوغرافية على األواح م�ستوية من الطني، 

واإ�ستخدموا الرموز الإ�سطالحية، واأهتموا بخرائط تنظيم الري 
وتثبيت ملكي�ت احلقول الزراعية والقرى، فقد وجدت اإحدى هذه 
اخلرائ���ط التي يزيد عمره� عن 3500 �سنة منقو�سة على لوح من 
الطني وهي الآن حمفوظة يف متحف ج�معة بن�سلف�ني� الأمريكية، 
وللب�بليني درا�س�ت يف ر�سد النجوم والكواكب، واإنتقلت فكرتهم 
ع���ن الع����مل الذي مثلوه على �سكل قر����س م�ستدير حتيط به املي�ه 
اإىل الإغري���ق ثم الروم�ن وظل هذا الإعتق�د �س�ئدا حتى الع�سور 

الو�سطى.

     اأم���� اخلرائط امل�رشية القدمية فق���د ك�ن الإهتم�م من�سب� 
ب�لدرجة الأوىل على بي�ن مواقع املن�جم واملع�دن والطرق املوؤدية 
اإليه���� وخ��س���ة الذهب، وقد يكون ال�سب���ب يف قلة م� عرث عليه من 
خرائط م�رشية قدمية يعود اإىل اأن تلك اخلرائط ك�نت تر�سم على 
ورق ال���ربدى الذي يتلف ب�رشعة بخالف الفخ�ر الذي اإ�ستخدمه 

الب�بليون.

  ولبد اأن اإهتم�م�ت الآ�سوريني احلربية والفنيقيني يف اأعم�لهم 
التج�رية ورحالتهم البحرية الوا�سعة اإعتمدوا على خرائط، واأن 
مل يع���رث على اأي منه���� لأ�سب�ب قد تعود ل�رشيته� وب�لت�يل حفظه� 
يف اأم�ك���ن بعيدة عن متن����ول اليد. اأم� يف اأق�سى ال�رشق/ ال�سني 
فقد ن�س�أت هن�ك ح�س�رة زراعية قدمية ع��رشت تلك احل�س�رات 
القدمي���ة يف كل م���ن وادي النيل والرافدين، ومع ذلك مل تت�أثر به� 
يف ب����دىء الأمر لبعد امل�س�ف���ة و�سعوبة املوا�سالت ، وقد ظهرت 
يف اخلرائ���ط ال�سينية القدمية ملكي�ت الأرا�سي الزراعية وتنظيم 
املي����ه وتوزيعه� وح���دود الدولة، ومل يعرث عل���ى ن�سخ اأ�سلية من 
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تل���ك اخلرائط ، بل وج���د و�سف� له� يف كتب املوؤرخ���ني ال�سينيني ، 
وبع���د اأن اأ�سبح الإت�س�ل �سهال بني ال����رشق والغرب ظهر الت�أثري 
عل���ى  العربي���ة   ) للك�رتوغرافي�)عل���م ر�س���م اخلرائ���ط  الوا�س���ح 

الك�رتوغرافي� ال�سينية.

 اأم���� خرائ���ط الإغري���ق ) اليون����ن القدم�ء( فقد متي���زت ب�أنه� 
ك�نت فيه� املح�ولت الأوىل لر�سم اخلرائط على اأ�س�س علمية دقيقة 
معتمدي���ن فيه� على القي��س�ت الفلكية والري��سية يف و�سع خطوط 
الطول ودوائ���ر العر�س وحتديد املواقع اجلغرافي���ة ب�لن�سبة له�، 
وك�ن الفيل�س���وف وع�مل الري��سي�ت الإغريقي فيث�غور�س اأول من 
ن����دى بكروية الأر����س على اأ�س�����س فل�سفي، ورغم ذل���ك اإ�ستمرت 
خرائ���ط الإغري���ق ب�لظه���ور عل���ى �س���كل قر����س دائ���ري حتيط به 
البح����ر من كل ج�نب مت�أثرين بفك���رة الب�بليني والكلدانيني والتي 
ورثه���� عنهم الع���رب فيم� بعد. ومن اأهم م� اأنتج���ه الإغريق يف هذا 
املج����ل خريطة الع�مل املعروف اآن���ذاك موؤلفة من 26 قطعة ر�سمه� 
بطليمو����س الإ�سكندري ال���ذي ولد ون�س����أ يف الإ�سكندرية مب�رش يف 

القرن الث�ين امليالدي.

ويف العهد الروم�ين ورغم تو�سعهم واإن�س�ء اإمرباطوريتهم التي 
�سمل���ت حو�س البح���ر الأبي�س املتو�سط اإل اأنه���م اأهملوا النواحي 
العلمي���ة للخرائط وخطوط الطول والعر����س، ومن اخلرائط التي 

اإهتم به� الروم�ن تلك اخلرائط التخطيطية اأو البي�نية للطرق التي 
تتف���رع من ع��سمتهم روم� مبين���ّ� عليه� امل�س�ف�ت كم� هو احل�ل يف 

لوحة  ) بوتنجر ( يف القرن الث�لث امليالدي.

 وق���د اإ�ستم���ر تدهور �سن�ع���ة اخلرائط يف الع�س���ور الو�سطى 
ف�أ�سب���ح الإن�س����ن الأوروبي خالله� ي�سور الع����مل كم� متليه عليه 
عقيدته الدينية فجعل الع�مل على �سكل قر�س حم�ط� ب�ملي�ه من كل 
ج�نب ومركزه مدينة القد�س وال�سليب وراأ�س القر�س متثله اجلنة 

 الواقعة يف اأق�سى ال�رشق.
اجلــغــرافــيــة  الـــعـــلـــوم  تـــقـــدم  يف  املــ�ــضــلــمــني  الـــعـــرب  دور 

: اخلرائط  و�ضناعة 
 لق���د ك�ن ع���رب اجل�هلي���ة يتجول���ون يف بوادي وقف����ري �سبه 
اجلزي���رة العربي���ة وي�س�فرون اإىل ال�س�م �سيف���� واإىل اليمن �ست�ء، 
وك�ن���وا يهتدون ب�ل�سم�س والقمر والنج���وم يف ترح�لهم، وراقبوا 
طلوع ومغيب جنوم معين���ة واإ�ستط�عوا بوا�سطته� حتديد ف�سول 
ال�سن���ة الزراعي���ة، اإل اأن بزوغ نور الإ�س���الم واإت�س�ع رقعة الدولة 
الإ�سالمي���ة اأدى اإىل ظه���ور عوام���ل دفع���ت الع���رب وامل�سلم���ني اإىل 
الإهتم�م بدرا�سة الظواهر اجلغرافية والإ�سه�ب يف و�سفه� ور�سم 

خرائط له� ومن هذه العوامل:

 اأول: النظ����م الإداري اجلدي���د يف جم���ع ال�رشائب واخلراج، 
الأم���ر ال���ذي يتطل���ب معرف���ة املعلوم����ت الدقيق���ة ع���ن احلي����زات 
واملح��سي���ل الزراعي���ة وال�سن�عية والتجمع����ت ال�سك�نية وتقدير 

اخلراج وال�رشائب النقدية والعينية.

ث�ني����: فتح الطرق وحمط����ت الربيد و����رشورة اإيج�د بي�ن�ت 
و�سفية وافية له� وحتديد امل�س�ف�ت وظروف ال�سفر.

ث�لث�: زي�دة ن�س�ط احلركة التج�رية برّا وبحرّا نتيجة لإت�س�ع 
رقعة الدولة واإنت�س�ر الأم���ن، ومل تقت�رشهذه التج�رة على اأرج�ء 
الب���الد الإ�سالمي���ة فح�سب، بل �سملت كذلك الع����مل املعروف اآنذاك 

)اآ�سي�،اوروب� وافريقي�(.

رابع�: ك�ن للع�مل الديني اأثره يف زي�دة حركة الأ�سف�ر خ��سة 
احلج كفري�سة على كل م�سلم ي�أتي من كل فج عميق ودعوة الإ�سالم 
للتفك���ر يف الكون ويف خملوق�ت اهلل، وكذلك حتديد مواقيت ال�سالة 
وبداي���ة ال�سي�م ونه�يت���ه و�رشورة حتديد اإجت����ه القبلة وخطوط 

الطول والعر�س.
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 خ�م�س�: طلب العلم الذي ح�س عليه ال�سالم ، اإذ ترك الكثريون 
اأوط�نه���م ورحل���وا اإىل بالد اأخ���رى طلب� للعل���م واملعرفةوالتفقه يف 

الدين.

 �س�د�س����: لقد ك�ن لإهتم�م كثريم���ن اخللف�ء امل�سلمني اأثر ب�لغ 
لتن�سيط حركة البحث والرتجمة واإزده�ر العلوم ومنه� اجلغرافية 
ور�س���م اخلرائ���ط عل���ى اأ�س����س علمي���ة، ه���ذا ب�لإ�س�ف���ة اإىل توف���ر 

الإمك�ن�ت والظروف املالئمة على م�ستوى احلكوم�ت والأفراد.

   لق���د ك�ن الع���رب يطلق���ون على اخلريطة اإ�س���م ) ال�سورة اأو 
امل�س���ور اجلغرايف ( اأو ل���وح الر�سم، وج�ءت كلمة خريطة مت�أخرة 
وه���ي اإ�ستق����ق من اأ�س���ل اإغريقي. وميك���ن الق���ول اأن اأول خريطة 
عرفت عند العرب تلك التي اأمر احلج�ج بن يو�سف الثقفي ع�م 89 
هجري���ة الق�ئد قتيبة ب���ن م�سلم الب�هلي اأن ير�سل ل���ه به� كم�سور 
اأو خريط���ة للمنطق���ة التي ط����ل ح�س�ره� خ���الل فتوح�ته لبالد م� 
وراء النه���ر . اأم� املح�ولت الأوىل اجل����دة فك�نت يف بداية الع�رش 
العب��سي عندم� بداأ الإهتم�م يزداد ب�سن�عة اخلرائط الدقيقة ن�سبي� 
ومتثل �سط���ح املعمورة وتت�سم���ن الظواهر اجلغرافي���ة مبواقعه� 
احلقيقي���ة تبعً� خلط طول وعر�س كل مك�ن، وعمل جداول ملختلف 
املواقع يف الع�مل اآنذاك وك�ن يطلق على هذه اجلداول    )الزيج�ت( 
وك�ن اخلوارزم���ي من اأ�سهر املهتمني بو�سعه�، و�سنعت ب�أمر من 
اخلليف���ة امل�أمون جداول �سمي���ت ب�لزيج امل�أم���وين مدعمة بعملي�ت 
ر�س���د فلك���ي اأجري���ت يف كل من بغ���داد ودم�س���ق ، ومت قي��س طول 
الدرج���ة الواح���دة م���ن درج����ت العر����س فك�ن���ت تق���ل كيل���و مرتا 
واح���دا فق���ط عن تلك الت���ي اأجريت يف القرن الت��س���ع ع�رش  وق��س 
الفلكي���ون كذلك درجة عر�س حمل���ة ب�ب الط�ق يف بغداد فك�نت 33 
درج���ة و20 دقيق���ة �سم�ل وه���ي مط�بقة للحقيق���ة والواقع. وت�أثر 
اجلغرافي���ون العرب ب�ليون����ن والهند يف اإعتم�د خط طول اأ�س��سي 
)�سف���ر (، فت����رة اإعتربوا خط ال�سفر مي���ر ب�أق�سى �سواحل غرب 
اإفريقي� وت�رةاأخرى اإعتربوا خط ال�سفر هو امل�ر بجزيرة لنك� اأو 
�رشنديب وهي م� يعرف ب�سيالن اأو �سرييالنك� ح�لي� التي اإعتقدوا 
اأنه���� تقع على خط الإ�ستواء  وك�نت النقطة التي يتق�طع فيه� خط 
ط���ول �سفر م���ع خط الإ�ستواء يطل���ق عليه� الع���رب )قبة الأر�س( 

وتقع على اأبع�د مت�س�وية غرب� و�رشق�   �سم�ًل وجنوبً�. 
  

 واأه���م اأث���ر جغرايف من ع����رش امل�أمون م� �سم���ي ب�ل�سورة اأو 
اخلريط���ة امل�أمونية التي مل يعرث على اأ�سل له� بل عرث على و�سف 
له� يف كتب املع��رشين واأ�ستخدمت فيه� الأ�سب�غ والألوان لتمثيل 

خمتلف الظواهر.

  ويالحظ اأن اخلرائط العربية ر�سمت ب�سكل خم�لف للخرائط 
احلديث���ة من حي���ث اإجت�ه ال�سم����ل الذي و�سع���وه اأ�سفل اخلريطة 
واجلن���وب يف اأعاله����، ورمب���� ك�ن ال�سب���ب يع���ود لأهمي���ة اجلنوب 
عندهم ب�إعتب�ره القبلة، يف حني يكون ال�رشق ي�س�رًا والغرب ميينً�، 
وك�نت مك���ة املكرمة مركز خريطة الع�مل الت���ي ك�نت تر�سم ب�سكل 

م�ستدير.

   اإن اإ�ستن����د اخلرائ���ط العربية اإىل قواع���د ح�س�بية وري��سية 
دقيق���ة ك�ن���ت اخلط���وة الأوىل واملهم���ة يف ت�ري���خ اإنت����ج و�سن�ع���ة 
اخلرائ���ط ، اأم���� اخلط���وة الث�نية فتمثل���ت يف )اأطل����س الإ�سالم( يف 
الق���رن الراب���ع الهجري ال���ذي ت�سمن و�سف� مف�س���ال لبالد الع�مل 
الإ�سالم���ي اآن���ذاك يف خرائ���ط م�ستقل���ة الواح���دة عن الخ���رى بلغ 
عدده� 21 لوحة وميكن ربطه� مع� لتكوين خريطة ع�مة، و�سورت 
فيه���� الظواه���ر اجلغرافية م���ن جتمع�ت �سكني���ة ومراكز ح�رشية 
و�سواحل وانه�ر وغريه� ت�سويرا هند�سي�، ومن ا�سهر جغرافيي 
الع���رب امل�سلم���ني الذي���ن �س�همو يف �سنع ه���ذا الأطل����س: البلخي، 

الأ�سطخري، املقد�سي واإبن حوقل.

  وط�ف الأ�سطخري البالد الإ�سالمية ودون اخب�ر رحالته يف 
كت�ب���ه املعروف ) امل�س�ل���ك واملم�لك ( حيث ق�سم البالد اىل ع�رشين 
اقليم����، وكل اقليم �سمل منطقة جغرافي���ة وا�سعة، وكذلك الرح�لة 
اجلغ���رايف املقد�سي الذي دون اخب�ر م�س�هداته ورحالته ع�م 375 
هجري���ة يف كت�به املع���روف )اح�سن التق��سي���م يف معرفة الأق�ليم(، 
ونب���غ يف اأوائل القرن اخل�م�س الهج���ري الع�مل الفلكي والري��سي 
امل�سل���م »الب���ريوين« م���ن خ���وارزم ال���ذي ال���ف ع���دة كت���ب ب�للغ���ة 
العربية وو�س���ع جدول ك�مال خلطوط طول وعر�س معظم املواقع 
اجلغرافية وخريطة كبرية لن�سف الكرة الأر�سية يظهر فيه� مدى 
اإهتم�مه بو�سف كل م���� هو على �سطح الأر�س وبجغرافية البح�ر 
والطرق التي تربط  املم�لك بع�سه� ببع�س، وهذا م� اأكده الرح�لة 
م�ركوبول���و الإيط�يل الذي اأقر اأنه اإعتمد يف رحالته البحرية �رشق� 

على خرائط ور�سوم�ت بحرية ملالحني عرب.

وميكن اإعتب�ر خريطة الإدري�سي املولود يف �سبتة مبراك�س ع�م 
493هجرية والذي ط�ف الأندل�س و�سم�ل اإفريقي� واآ�سي� ال�سغرى 
و�سواحل فرن�س� واإجنلرتا ونزل يف �سقلية عند ملكه� روجر الث�ين 
ال���ذي اإهت���م به وقربه اإليه ل�سع���ة علمه، واألف كت�ب���� يف اجلغرافي� 
�سم����ه ) نزهة امل�ست�ق يف اإخرتاق الآف����ق (، اأحتوى على جمموعة 
م���ن اخلرائ���ط بلغ عدده���� �سبعون خريط���ة، ويف مقدمته���� خريطة 
م�ستدي���رة للع����مل متت����ز بدقة الر�س���م، كم� ت�سمن الكت����ب و�سف� 
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لأح���وال البالد وبق�عه� وبح�ره� وجب�له���� واأنه�ره� ومزروع�ته� 
وغالته���� وعمرانه� وال�سن�ع�ت والتج����رة والب�س�ئع التي جتلب 

اليه� وحتمل منه�، واأحوال اأهله� وطب�عهم ولغ�تهم ومالب�سهم.
 وك�ن ذلك ع�م 548 هجرية املوافق لع�م 1154 ميالدية. وقد 
ج����ء يف دائ���رة املع����رف الفرن�سية ) اأن كت����ب الإدري�سي هو اأوفى 
كت�ب جغرايف تركه لن� العرب واأن م� يحتويه من حتديد للم�س�ف�ت 
والو�سف الدقيق يجعله اأعظم وثيقة جغرافية يف القرون الو�سطى(

 اخلرائط يف الع�ضر احلديث:
القرن���ني •  يف  الوا�سع���ة  اجلغرافي���ة  الك�س���وف  �س�ع���دت   

اخل�م����س ع����رش وال�س�د����س ع����رش امليالدي���ني، واإخرتاع 
الطب�ع���ة اإ�س�ف���ة اإىل حرك���ة الرتجمة الوا�سع���ة للرتاثني 
الإ�سالم���ي والإغريقي على م�س�عف���ة الإهتم�م ب�خلرائط 
وحم�ولة ر�سمه� بطرق خ�لية من الأخط�ء لتفي ب�لغر�س 

الذي �سنعت من اأجله.

واإ�ستف����د منه���� املالح���ون ب�س���كل كب���ري ج���دًا �س�ه���م يف • 
و�سولهم اإىل املن�طق والأم�كن املطلوبة بكل ي�رش وجن�ح 
وم���ن امللف���ت للنظ���ر اأن اخلرائ���ط يف الق���رن الث�من ع�رش 
امليالدي جعل من فرن�س� رائدة يف هذا املج�ل، بعد اأن ظل 

الإيط�ليون روادًا له� ردحً� من الزمن.

 لق���د ت�سي���دت فرن�س� ه���ذه املدار����س الأوروبي���ة يف جم�ل • 
�سنع اخلرائط بعد اأن مثلت على جميع خرائطه� خطوط 
الطول ودوائ���ر العر�س ب�سكل دقيق جدًا ويعد هذا الأمر 
�سبق���ً� علميً�، ثم تواىل تطور اخلرائ���ط اجلغرافية التقني 
�سيئ���ً� ف�سيئ���ً� حتى و�سل���ت خرائط الق���رن الع�رشين اإىل 
مك�ن���ة غ���ري م�سبوق���ة بف�سل م� هي����أ اهلل �سبح�ن���ه وتع�ىل 
لالإن�س�ن من و�س�ئل تقنية متطورة جعلته ي�ستخدم اأحدث 

الو�س�ئل واأف�سل الأجهزة املتطورة يف ذلك.

واليوم اأ�سبحن� نرى الع�مل من خالل �سور الأقم�ر ال�سن�عية 
ذات الدقة املتن�هية يف ت�سوير الكرة الأر�سية وتو�سيح اأهم املع�مل 
الطبيعي���ة والب�رشي���ة عليه�، م�سداق���ً� لقول احلق تب����رك وتع�ىل: 

)وم� اأوتيتم من العلم اإل قلياًل (.

اقدم خريطة لالر�س كما ت�ضورها البابليون

خريطة قدمية ملدينة نفر )نيبور) ال�ضومرية

خريطة ملنجم م�ضري قدمي
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اأ�ضئلة و اأجوبة متعلقة باخلرائط
  اإعداد: حممود ح�ضني امللكاوي

 ما هو الوقت امل�صتغرق لإنتاج اخلريطة؟
 قد ي���رتاوح الوق���ت امل�ستغرق لإنت����ج خريطة  »م�« 
م���ن اأ�س�بيع  قليلة اإىل عدة اأ�سهر يف بع�س الأحي�ن وذلك 
اإعتم����دًا عل���ى مدى تعقي���د ه���ذه املهمة ون���وع الأجهزة  
املعلوم����ت  وكث�ف���ة  وطبيع���ة  امل�ستخدم���ة  والربام���ج 
وحجمه� و عدد الأ�سخ��س الذين يعملون على اإنت�جه�.

 
م���ن  ه�ئ���اًل  كم���ً�  الطبوغرافي���ة  اخلرائ���ط  حت���وي 
وال�سن�عي���ة  الطبيعي���ة  ب�ملع����مل  املتعلق���ة  التف��سي���ل 
املوج���ودة عل���ى �سط���ح الأر����س، وع���الوة عل���ى املع����مل 
امل�ألوف���ة مث���ل الط���رق واملب����ين والأ�سم����ء اجلغرافي���ة 
وخط�وط ال�س�حل، تظهر اخلرائط كذلك اأنواع النب�ت�ت 
ومواد �سط���ح الأر�س )رم�ل، ح�س���ى، �سبخة، روا�سب 
اإنت�س�ر ال���وادي، �سخ���ور( واملع�مل املرتفع���ة )الأبراج 
الكهرب�ئي���ة، اأبراج الإت�س�لت،  املب�ين الع�لية( ومع�مل 
ت�س�ري�س الإرتف�ع�ت )نق�ط الإرتف�ع�ت، تظليل التالل، 

خطوط الكنتور(.
 

وحتدي���د  املعلوم����ت  ه���ذه  واإظه����ر  جم���ع  يتع���ني 
مواقعه���� املن��سبة بدقة تتوافق مع املوا�سف�ت املطلوبة 
ومراجعته� بت�أين للت�أكد من �سحته� من جميع اجلوانب 
وه���و الأمر ال���ذي ي�ستغرق وقتً� طوي���اًل ويتطلب مه�رة 
و�س���رب، وميكن فقط طب�ع���ة اخل�رطة عن���د اإكتم�ل هذه 

امله�م.
 

 تقليدي���� تبداأ عملي���ة اإنت�ج اخلريط���ة ب�إلتق�ط �سور 
جوي���ة راأ�سي���ة ب�إ�ستخ���دام اآل���ة ت�سوي���ر م�س�حي���ة ذات 
ت�سميم خ��س حتتوي على عد�سة م�سنوعة بدقة متن�هية 
ومثبته يف اأ�سفل الط�ئرة« واجلدير ذكره اأنه اأ�سبح الأن 
مت�ح���� احل�سول على �سور ف�س�ئي���ة بدقة ع�لية تتوفر 
فيه� خ��سية البعد الثالثي) النموذج العددي لالر�س/ 
ال�سترييو( وب�لت�يل اإمك�نية اإ�ستخدامه� مت�م� ك�ل�سور 
اجلوية وعم���ل اخلرائط الطبوغرافية مب���� فيه� خطوط 

الكنت���ور. يربط امل�س�ح���ون امليدانيون ال�س���ور اجلوية 
ب�لأر����س ع���ن طريق اإن�س����ء جمموعة من نق����ط التحكم 
الأر�س���ي )نق����ط الح���ك�م( يف ح���ني يق���وم امل�س�ح���ون 
اجلويون مبهم���ة اإجتذاب املعلوم����ت املطلوبة للخرائط 
م���ن هذه ال�س���ور اجلوي���ة املتحكم به����. وهن�لك ظ�هرة 
م�ألوف���ة ذات �سل���ة ب�ل�س���ور اجلوي���ة تتمث���ل يف اأن قمم 
الهي�كل املرتفعة واملع�مل الع�لية متتد بعيدًا عن قواعده� 
، ومن الوا�سح اأن هذا الأمر ل ي�سب يف �س�لح القي��س�ت 
الدقيق���ة نظ���رًا ل����رشورة اأن تتط�بق قم���م وقواعد هذه 
املع����مل، ي�ستخدم امل�س�ح���ون اجلويون اأجه���زة خ��سة 
تعط���ي من�ظ���ر راأ�سية �سحيح���ة ثالثية الأبع����د ت�سحح 
الأط���راف واملي���الن يف ال�س���ور واإزاحة ه���ذه املع�مل اإىل 
مواقعه���� ال�سحيحة بح�س���ب اإرتف�عه�، مترر املعلوم�ت 
الت���ي جمعه� امل�س�حون اجلوي���ون اإىل ر�س�مي اخلرائط 
الذي���ن ير�سم�ون ويعط�ون رموزًا لهذه املعلوم�ت ح�سب 
املوا�سف�ت املطلوبة اإذ من الطبيعي اأن يكون لكل مقي��س 
ر�س���م اإ�سطالح�ت خ��سة به، بينم���� يقوم اإخت�س��سيو 
الت�سوير اخلرائط���ي واملونت�ج والطب�عة ب�إنت�ج ن�سخة 
جتريبي���ة له���ذه اخل�رط���ة ملراجعته� من حي���ث اإكتم�له� 
وم���دى دقته� وقيمته���� وذلك قبل الب���دء بطب�عته� اآلف 
الن�سخ وه���ذا يتطلب م�س�ركة من امل�س�حني امليدانيني يف 
التحقق من اأن اخل�رطة تعك�س بدقة البي�ن�ت على الأر�س 
واإ�س�فة اأية تغيريات تكون قد طراأت منذ اإلتق�ط ال�سور 
اجلوية، اإ�س�فة اإىل مرور هذه الن�سخة التجريبية �سمن 

مراحل عدة لتدقيقه� على يد املتخ�س�سني.
 

يقوم ر�س�مو اخلرائط ب�إجراء الت�سحيح�ت واإ�س�فة 
اأية معلوم�ت حديثة قبل مترير اخل�رطة اإىل فنيي اإعداد 
ال�سف�ئ���ح )الزن���ك�ت( ليقوم���وا م���ن ج�نبه���م بتهيئ���ة 
�سف�ئح الطبع واإر�س�له� اإىل موظفي الطبع للقي�م بطبع 
خمزون اخلرائ���ط النه�ئية ب�إ�ستخ���دام الو�س�ئل الفنية 
لطب�عة الأوف�سيت الليثوغرافية، علم� اأن تقدم� ه�ئال قد 

؟
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ح�س���ل على طرق اإنت�ج  وطب�ع���ة اخلرائط، اإذ اأ�سبحت 
طب�عة اخلريطة والتحكم ب�ألوانه� وموا�سف�ته� بطريقة 
رقمي���ة بعي���دا عن التجري���ب والإجته����د ال�سخ�سي كم� 

ك�ن يحدث �س�بق�.

اإن حو�سب���ة وامتت���ة كث���ري م���ن العملي����ت اليدوي���ة 
التقليدي���ة �س�ع���دت كث���ريًا يف تقلي����س الزم���ن امل�ستغرق 
لإنت�ج اخلرائط ، ومع ذلك تبقى هن�لك عملي�ت ت�ستهلك 
كث���ريًا من الوقت ل ميكن اأن يق���وم به� اإل الإن�س�ن فقط 
مثل حتدي���د املعلوم�ت املطلوب اإظه�ره���� على اخلرائط 
وجم���ع ه���ذه البي�ن����ت م���ن ال�س���ور اجلوي���ة واإج���راء 

املراجعة للت�أكد من اأن كل �سيء ي�سري ب�سكل �سحيح.

وخال�س���ة القول اأن اإنت�ج خ�رط���ة ذات جودة ع�لية 
ل زال���ت تعتم���د كثريًا عل���ى التدريب وامله����رات وخربة 

الأ�سخ��س املتخ�س�سني.

  هل ي�صتخدم احلا�صب الآيل يف اإنتاج اخلرائط؟
نعم: لقد اأ�سبحت عملية اإنت�ج اخلرائط عملية رقمية 
ب�لك�مل وهو الأمر ال���ذي يفر�س على الأ�سخ��س الذين 
يعمل���ون يف حرفة اإنت�ج اخلرائط ه���ذه الأي�م اأن يكونوا 
م�ستخدم���ني اأكف����ء لإجه���زة احل��س���ب الآيل، يج���ب اأن 
تك���ون اأجهزة احل��سب الآيل حديثة جدًا من حيث الأداء 
وال�سع���ة وبراجمه� ع�لية التخ�س����س والتعقيد على حد 
�سواء، ي�سجل امل�س�حون امليدانيون معلوم�تهم مب��رشة 
م���ن اأجه���زة اإ�ستقب�ل نظ����م امل�س��ح الف�س�ئ���ي واأجهزة 
امل�س���ح الإلكرتونية يف �سج���الت بي�ن�ت اآلي���ة تقوم مق�م 

القلم والورق .
 

وي�ستخ���دم امل�س�حون اجلوي���ون الأجهزة التحليلية 
والرقمي���ة الت���ي حت���ل حم���ل املع���دات امليك�نيكية جلمع 

املعلوم�ت م���ن ال�سور اجلوية  يف �سيغة بي�ن�ت رقمي�ة، 
ي�ستخ�دم ر�س�مو اخلرائط اأحدث اأجهزة احل��سب الآيل 
مع برامج معقدة خ��سة ب�لك�رتوغرايف ور�سم اخلرائط 
لإعداد البي�ن�ت الرقمية لتتط�بق مع موا�سف�ت الزب�ئن 
واإع���داد من�ظر ثالثي���ة الأبع����د لالأر�س والقي����م مبه�م 
ن�رش اخلرائط لإنت�ج ت�سكيلة وا�سعة من نواجت اخلرائط 
اإ�ستن�س����خ  اإخت�س��سي���و  يق���وم  والرقمي���ة،  الورقي���ة 
ال�س���ور بت�سغيل م��سحة �سوئي���ة ذات نق�وة ومق�يي�س 
ع�لي���ة جدًا لإنت�ج متثيل رقم���ي للنواجت الورقية )ن�سخة 
غري مطبوع���ة( وكذلك ت�سغيل ك�تب فيلم���ي ينتج ن�سخً� 

مطبوعة من بي�ن�ت رقمية.
  

 تنت�رش حاليًا الكثري من الأقمار الإ�صطناعية يف 
الف�صاء ، فهل هذا يجع��ل عملية اإنتاج اخلرائط 

اأكرث �رشعة و�صهولة ؟
نع���م: ان امك�نية احل�سول على �سور ف�س�ئية ع�لية 
الدقة )40 �سم / GeoEye1( لالغرا�س املدنية وبنظ�م 
ال�ستريي���و للح�س���ول على البع���د الث�لث ق���د ات�ح جم�ل 
وا�سع���� لي�س فقط يف حتدي���ث اخلرائط القدمية بل اي�س� 
لنت�ج خرائ���ط طبوغرافية بخطوط كنتورية ومبق�يي�س 
ر�س���م كب���رية ) وان ك�ن���ت كلف���ة البي�ن����ت ق���د تك���ون 
كب���رية يف بداي���ة المر( ودقة جيومرتي���ة جيدة و حتديد 
التف��سي���ل الفعلي���ة لأي معل���م وبكف����ءة ع�لي���ة، واملركز 
اجلغرايف امللك���ي الردين يقوم ح�لي���� ب��ستخدام احدث 
التقني�ت اخل��س���ة ب�ل�سور الف�س�ئية واجلوية الرقمية 
يف انت����ج خرائط���ه وان�س����ء النظ�م الوطن���ي للمعلوم�ت 
اجلغرافي���ة الذي اخذه املركز عل���ى ع�تقه وحقق الكثري 
يف ه���ذا املج����ل، وهو ي�سع���ى دوم� لن تك���ون املعلوم�ت 
الح�س�ئي���ة الدين�ميكي���ة املتغرية تتواك���ب واملعلوم�ت 
اجلغرافي���ة امل�ستنبطة م���ن ال�سور اجلوي���ة والف�س�ئية 
عل���ى حد �سواء، وقد يكون هذا التط���ور اله�ئل ب�سهولة 
انت����ج اخلرائط وخ��سة الطبوغرافي���ة منه� ب��ستخدام 
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ال�س���ور الف�س�ئي���ة هو عل���ى ح�س����ب الت�سوير اجلوي 
التقلي���دي او حت���ى الرقمي، و يبذل الع�مل���ون يف امل�سح 
املي���داين جهودًا كبرية يف مت�بع���ة التحقق من املعلوم�ت 
امل�أخوذة من �س���ور الأقم�ر الإ�سطن�عية، ومع ذلك ف�ن 
عملية اإنت�ج اخلرائط الق�ئمة على جودة ال�سور اجلوية 
م���� ت���زال ت�سكل م�س���درًا مهمً� لدق���ة املعلوم����ت لإنت�ج 

خرائط طبوغرافية ذات املق�يي�س الكبرية.
 

اأجه���زة  اأن  م���ن  �س���ك  اأدن���ى  هن�ل���ك  يوج���د  ول   
الإ�ست�سع����ر عن بعد اأ�سبحت  تلعب دورًا كبريًا يف عملية 
اإنت����ج اخلرائط، على ان هذا الم���ر ل يتعدي كونه احد 
التطبيق����ت املتع���ددة لل�س���ور الف�س�ئي���ة فه���ي عن����رش 
حي���وي يف الدرا�س����ت البيئية واجليولوجي���ة والت�سحر 
وا�ستخدام����ت الرا�سي والتل���وث وا�ستك�س�ف املوارد 
الطبيعي���ة وت�سنيف����ت الرتبة والنب����ت وحتديد الم�كن 

املثلى لن�س�ء ال�سدود واملن�س�آت اله�مة وغريه�.

عند مراجعة اخلارطة وفقًا لنظام امل�صح الف�صائي 
اخلا�س بامل�صتخدم قد يجد بع�س الفروقات 

م���ن غري املحتم���ل، رغم اإمك�ني���ة ذل���ك اإح�س�ئيً�، اأن 
تك���ون هن�لك اأخط�ء يف اخل�رطة ميكن تق�سيه� بوا�سطة 
جه����ز اإ�ستقب�ل امل�سح الف�س�ئ���ي املحمول يدوي�، ل اأحد 
يدع���ي ب�أن اخل�رطة تكون �سحيحة 100% ، ويف الواقع 
اأنه���� ل ميك���ن اأن تك���ون كذلك،  وهن�لك حق���� العديد من 
اخلرائ���ط حتتوي على بي�ن يتعل���ق بدقة املعلوم�ت التي 
عل���ى اخل�رطة التي غ�لب���ً� م� تكون على نح���و اإح�س�ئي 
ع���ددي ك�لق����ول مث���اًل اأن »90% م����ن املع����مل الت���ي على 
اخل�رطة تقع يف ح���دود 10 اأمت�ر من موقعه� احلقيقي« 
، وه���ذا ب�لطب���ع يدل �سمنً� على اأن م���� جملته 10 % من 
املع����مل ميك���ن اأن تقع خ�رج هذا الإط����ر، هن�ك تغيريات 
ق���د حدثت عل���ى تف��سي���ل اخل�رطة منذ طب�ع���ة وتوزيع 
اخل�رط���ة لأول مرة، ومن ن�فلة القول ان اخلريطة وهي 
يف مراح���ل طب�عته� النه�ئية لن تت�سم���ن تلك املعلوم�ت 
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الت���ي ا�ستج���دت على ار����س الواقع خالل وم���� بعد هذه 
املراحل.

ولذل���ك ف�إنه من املحتم���ل اأن يك���ون م�ستخدم جه�ز 
امل�س���ح الف�س�ئ���ي املحم���ول يدويً� قد ق����م بتثبيت جه�ز 
اإ�ستقب�ل���ه ب�س���كل خ�ط���ئ ن�سبي���ً� م���ع اخل�رط���ة الت���ي 
ي�ستخدمه�،  اإذ من املهم جدًا اأن يتم و�سع جه�ز اإ�ستقب�ل 
امل�سح الف�س�ئي ب�سكل متط�بق مع اخل�رطة وخ�سو�سً� 
نظ����م الإحداثي����ت ومراج���ع الإ�سن����د الت�بعة ل���ه التي 
يجب اأن تك���ون متم�ثلة . اذ ان عددا كبريا من الطبع�ت 
اخل��سة ب�خلرائط مت اإنت�جه� يف املركز اجلغرايف امللكي 
الأردين وفقً� لتكوير ومرجع اإ�سن�د النظ�م اجليودي�سي 
الع�مل���ي WGS 84( 1984( واإ�ستخ���دام اإ�سق����ط نظ����م 
مريكت���ري امل�ستعر����س الع�مل���ي )UTM( لإ�سق�ط موقع 
املع�مل م���ن ال�سطح املنحنى الثالثي الأبع����د لالأر�س اإىل 
ال�سطح امل�ست���وي الثن�ئي الأبع�د للخ�رط���ة الورقية.وكذلك 
.)JTM(اإ�ستخدام نظ�م مريكيتور امل�ستعر�س الردين

وم���ع ذلك ،  ق���د يج���د  امل�ستخدمون خرائ���ط للملكة 
الردني���ة اله��سمية ت�ستخ���دم مراجع اإ�سن����د وم�س�قط 
  )ED50( 1950 اأخرى مثل مرجع الإ�سن�د الأوروبي
وم�سق���ط لم���ربت املخروط���ي، و ميكن احل�س���ول على 
تف��سي���ل كل خ�رط���ة بعينه���� يف املعلوم����ت اله�م�سي���ة 
املوج���ودة يف اخل�رط���ة والت���ي يج���ب اأن تدخ���ل ب�س���كل 
�سحيح يف جه����ز اإ�ستقب�ل امل�سح الف�س�ئ���ي اإذا م� اأريد 
�سم����ن احل�سول على عالقة دقيقة ب���ني جه�ز اإ�ستقب�ل 

امل�سح الف�س�ئي واخلريطة.

اإذا مل يك���ن بح���وزة امل�ستخدمني معلوم����ت حمددة 
ع���ن مرج���ع اإ�سن�د النظ����م اجليودي���زي الع�مل���ي 84 يف 
جه����ز اإ�ستقب�ل الأقم�ر الإ�سطن�عي���ة اخل��س بهم ف�إنه 
ميك���ن اإ�ستخدام النظ�م اجليودي���زي الع�ملي، اأو النظ�م 
اجليودي���زي الع�مل���يWGS 72( 84( م���ع ع���دم فقدان 

الدقة لك�فة املواقع املعنية.



اإعداد: لبنى �ضوقيعلم امل�ضاحة

 ه���و علم يبحث يف الط���رق املن��سبة لتمثيل �سط���ح الأر�س على 
خرائ���ط، ه���ذا التمثي���ل اأو الت�س�ب���ه ي�سمل بي�ن جمي���ع املحتوي�ت 
الق�ئم���ة واملوجودة على �سطح الأر����س، �سواء اأك�نت طبيعية: مثل 
اله�س����ب واجلب����ل وال�سح����ري والأنه����ر والبح����ر واملحيط�ت، 
اأو ك�ن���ت �سن�عية:مث���ل امل�س����رف والقن�ط���ر وال�س���دود والط���رق 
وخطوط ال�سكك احلديدية واملن�س�آت واملب�ين واملدن وحدود الدول 

ال�سي��سية، وكذلك حدود امللكي�ت اخل��سة والع�مة.

كم� يجب اأن يكون هذا التمثيل معربا اأي�س� عن مقدار الرتف�ع 
والنخف�����س ع���ن �سط���ح الأر�س بحي���ث ميكن متييز قم���م اجلب�ل 
و�سفوحه�، واله�س�ب والودي�ن والأعم�ق والبح�ر، ومن الواجب 
اأن تك���ون اخلريطة �سورة �س�دقة م�سغ���ّرة للطبيعة التي متثله�، 

واأن توؤدي  الغر�س الذي عملت من اأجله ت�م� ك�مال.

 اأغرا����س امل�س�ح���ة:  ومل���� ك�ن���ت الأغرا�س الت���ي تعمل م���ن اأجله� 
اخلرائ���ط كث���رية ومتنوعة فق���د اأ�سبح���ت اأنواع اخلرائ���ط كثرية 

ومتعددة كذلك. فمنه� مثال:

اخلرائط املالحية لل�سفن والطريان.                             • 
اخلرائ���ط اجلغرافي���ة لالأمط����ر واملن����خ والري����ح والق����رات • 

واملحيط�ت.
اخلرائ���ط اجليولوجية لبي�ن طبيعة الق�رشة الأر�سية وم� به� • 

من مع�دن وخ�م�ت وطبق�ت ال�سخور والفوالق والطي�ت.
اخلرائط الطبوغرافية لبي�ن الرتف�ع�ت والنخف��س�ت.• 
اخلرائ���ط املدني���ة للم�رشوع����ت وامللكي����ت واحل�رشالزراعي • 

وال�رشائب... اإلخ. 
 

:)Mapping( خرائط
ع���ّدل امل�س�ح���ون يف القرن���ني الث�م���ن ع����رش والت��س���ع ع����رش 
الإنحراف����ت الإقليمية الكبرية ل�سكل الر����س بقطع ن�ق�س مث�يل، 
م���ن خ���الل افرتا�سه���م قط���ع ن�ق����س م�س�ح���ي يثبت �س���كل �سطح 
الأر����س املحل���ي لالأق�لي���م الر�سية الت���ي يراد م�سحه����، مل يط�بق 
مرك���ز القط���ع الن�ق����س املفرت�س مرك���ز الأر�س، فمح���ور دوارنه 
ي���وازى حمور الر�س ونظ�م الحداثي�ت ب�ملق�بلة مع تلك القطوع 
الن�ق�سة الأخرى من���زاح ومنحني، وبذلك ن�س�أت ع�رشات الأنظمة 

امل�س�حية )اأنظمة مرجعي���ة للخرائط(، مع تطوير نظ�م التمو�سع 
الع�مل���ي يفرت�س اأنه قد خلق نظ�م ع�ملي موحد، وهو نظ�م امل�س�حة 
الع�مل���ي 1984 يف الي�ب�سة اأو البحر قد تت�سبب املعطي�ت التي ع�دة 
م���� ت�ستن���د على اأنظم���ة �س�بقة من نظ����م مرجعي خط����أ، بخط�أ من 
ع���دة مئ�ت من الأمت����ر، عندم� يكون جم�سم قط���ع ن�ق�س مرجعي 
للمعطي����ت لي�س هو نف�سه يف اخلريطة، لذلك ينبغي لتقدمي معطي�ت 
م�سبوط���ة اأي�ًس� تقدمي نظ�مه���� املرجعي، ميكن تعديل الحداثي�ت 
مب�س�ع���دة برام���ج حتويل من نظ����م لآخر، ويج���ب اأن ت�سمل هكذا 
برامج املع�يري التي حتدد بدقة النحراف بني النظمة املرجعية اأو 

النحراف عن نظ�م امل�س�حة الع�ملي 1984.

جيوم�تك����س: ه���و ال�س���م العلم���ي ال���ذي يطلق عل���ى العلوم و 
التقني����ت املتعلق���ة ب�لبي�ن����ت العمرانية بهيئته���� الرقمية مب� فيه� 
امل�سوح����ت العمراني���ة و نظ���م املعلوم����ت املك�ني���ة �س�م���اًل جم���ع 
املعلوم����ت العمراني���ة واملع�جل���ة و التحلي���ل والعر����س و تكوي���ن 

اخلرائط و قي��س و اإدارة البي�ن�ت العمرانية. 

ويعد ه���ذا التخ�س�س امتداد طبيعي� لتخ�س�س تخطيط املدن، 
يحت���وي التخ�س����س على تقني����ت متنوع���ة للتخ�س�س����ت املرتبط 
ب�لعم���ران مثل التخطيط املك�ين، عم�رة البيئة، العم�رة، الهند�سة، 
اجليولوجي����، تطوي���ر الأرا�س���ي و املمتل���ك�ت، التخطي���ط البيئ���ي 
وغريه�..وبذل���ك فه���و اأ�س��س���ي ل���كل العل���وم املرتبط���ة ب�لعمران 
و امل���ك�ن و الت���ي تعتمد عل���ى البي�ن����ت العمرانية مث���ل امل�س�حة و 
ال�ست�سع����ر ع���ن بعد و اخلرائط اجلوية و نظ���م املعلوم�ت املك�نية 

.GPS و نظم حتديد املواقع الع�ملي

 Global(  هي اخت�س����ر للكلم�ت GPS ه���ذه الأحرف الثالثة
Positioning System( نظ�م حتديد املواقع الع�ملي. 

وهو عب����رة عن نظ�م مالحي مكون من �سبك���ة اأقم�ر �سن�عية 
ي�س���ل عدده���� اإىل 24 قم���رًا مثبت���ة يف مدارات حمددة م���ن الف�س�ء 
اخل�رج���ي من قبل وزارة الدف�ع الأمريكية، ك�ن الهدف الأ�س��سي 
من ه���ذه ال�سبكة من الأقم�ر ال�سن�عية هدف���ً� ع�سكريً� بحتً�، ولكن 
يف ع����م 1980م �سمحت احلكومة الأمريكي���ة ب�أن يكون هذا النظ�م 
مت�ح���ً� لال�ستخدام�ت املدني���ة، ونظ�م ال���� GPS يعمل حتت جميع 
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اأن���واع الظ���روف اجلوية، ويف كل مك�ن يف الع����مل ، وعلى مدار 24 
�س�عة يف اليوم ، هذه الأقم�ر تدور يف مدارات حول الأر�س ب�رشعة 
تبل���غ 7.000 ميل يف ال�س�عة ، وتعتمد عل���ى الط�قة ال�سم�سية، كم� 
اأنه���� م���زودة ببط�ري����ت ق�بلة لل�سح���ن من اأجل �سم����ن ا�ستمرار 
عمله���� يف ح�ل���ة انع���دام الط�ق���ة ال�سم�سي���ة ، ويوجد عل���ى كل قمر 

�س�روخ �سغري من اأجل اأن ي�سرّي القمر يف طريقة ال�سحيح.

يوف���ر نظ����م التمو�س���ع الع�مل���ي، عندم���� ي�ستخدم���ه املهنيون 
امله���رة، بي�ن�ت عن امل�س�حة واخلرائط عل���ى درجة ع�لية من الدقة 
وتك���ون عملي����ت جم���ع البي�ن�ت الت���ي ت�ستند اإىل نظ����م التمو�سع 
الع�ملي اأ�رشع بكثري من تقني�ت امل�س�حة ور�سم اخلرائط التقليدية 
مم� يقلل من كم املعدات والعم�لة الالزمة، اإذ ي�ستطيع م�س�ح واحد 
الآن اأن ينج���ز يف ي���وم واحد م���� ك�ن يقوم فريق ك�م���ل ب�جن�زه يف 

اأ�س�بيع. 

" اإن تكنولوجي� "نظ�م التمو�سع الع�ملي" هي الأكرث فع�لية 
وات�س�ق���� ب���ني نظم الإ�سن����د الق�رية يف الأر����س، اإن التزايد اله�ئل 
فى ا�ستعم�لت النظ����م وكلفته القت�س�دية جعاله الأ�سلوب الفني 
الأدق واملف�س���ل لعملي����ت امل�س���ح اجليودي�سية امل�ستدام���ة يف ق�رة 
افريقي�.")كل���ود ب�وت����رش، الأمني الع�م ال�س�ب���ق للرابطة الدولية 

.) )IAG( �للجيودي�سي

املزاي����������������������������:
مك��س���ب كب���رية يف النت�جي���ة من حي���ث الوق���ت واملعدات • 

والعم�لة املطلوبة.
قيود اأقل على الت�سغيل مق�رنة ب�لتقني�ت التقليدية.• 
حتديد دقيق للخ�س�ئ����س امل�دية التي ميكن ا�ستخدامه� يف • 

اخلرائط والنم�ذج.
اإي�س����ل اأ����رشع للمعلوم����ت اجلغرافية التي يحت����ج اإليه� • 

�سن����ع الق���رار نت�ئج م�س�حية على م�ست���وى ال�سنتيمرت يف 
الوقت الفعلي. 

ويدع���م نظ����م التمو�س���ع الع�مل���ي ر�س���م اخلرائ���ط وعم���ل 
النم�ذج الدقيقة للع�مل امل�دي من اجلب�ل والأنه�ر اإىل ال�سوارع 
واملب����ين اإىل خطوط املرافق وغريه���� من املوارد. وميكن عر�س 
اخل�س�ئ�س التي يتم قي��سه� ب��ستخدام نظ�م التمو�سع الع�ملي 
على اخلرائط ويف نظم املعلوم�ت اجلغرافية )GIS( التي تقوم 

بتخزين ومع�جلة وعر�س البي�ن�ت ذات املرجعية اجلغرافية. 

وت�ستخ���دم احلكوم����ت واملنظم�ت العلمي���ة واجله�ت التي 
تقوم ب�لعملي�ت التج�رية يف جميع اأنح�ء الع�مل نظ�م التمو�سع 
الع�ملي وتكنولوجي� نظ���م املعلوم�ت اجلغرافية من اأجل تي�سري 
اتخ����ذ الق���رارات يف الوق���ت املن��س���ب وال�ستخ���دام احلكي���م 
للم���وارد، وميك���ن اأن ت�ستفي���د اأي منظم���ة اأو وك�ل���ة حتت�ج اإىل 
معلوم�ت دقيقة عن موقع اأ�سوله� من الكف�ءة والإنت�جية التي 
يوفره���� نظ�م التمو�سع الع�مل���ي. وخالفً� للتقني����ت التقليدية، 
ل تت�أث���ر عملي����ت امل�سح التي تت���م ب��ستخدام نظ����م التمو�سع 
الع�مل���ي بقي���ود مثل و�سوح خط الروؤية ب���ني حمط�ت امل�سح، اإذ 
ميك���ن ن����رش املحط�ت على م�س�ف����ت اأبعد من بع�سه���� البع�س، 
وميك���ن للمحط����ت اأن تعمل يف اأي مك�ن تتوف���ر فيه روؤية جيدة 
لل�سم����ء، بدًل من اأن يقت�رش ذلك على قم���م اجلب�ل البعيدة كم� 

ك�ن مطلوبً� من قبل.
 

ويكون نظ�م التمو�سع الع�ملي مفيدًا ب�سكل خ��س يف م�سح 
ال�سواح���ل واملم���رات امل�ئي���ة، حيث يك���ون هن�ك ع���دد قليل من 
النق����ط املرجعي���ة الأر�سية، اإذ جتمع �سفن امل�س���ح بني اأو�س�ع 
نظ����م التمو�س���ع الع�ملي وقي��س�ت العم���ق ب��ستخدام ال�سون�ر 
م���ن اأج���ل عم���ل اخلرائ���ط املالحية الت���ي تنب���ه البح����رة لتغري 
اأعم����ق املي�ه ولالأخط�ر املوجودة حتت امل�ء، ويعتمد اأي�سً� بن�ة 
اجل�س���ور ومن�س�ت النفط البحرية على نظ�م التمو�سع الع�ملي 

للح�سول على م�سوح�ت هيدروغرافية دقيقة. 

Garmin 276C

Street pilot

CS60
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ي�ستطي���ع امل�س�حون الأر�سي���ون ورا�سمو اخلرائط حمل نظم 
التمو�س���ع الع�مل���ي يف احلق�ئب التي حُتمل عل���ى الظهر اأو و�سعه� 
عل���ى املركب�ت لل�سم����ح بعملي�ت جم���ع �رشيعة ودقيق���ة للبي�ن�ت، 
وتتوا�سل بع�س ه���ذه النظم ل�سلكيً� مع اأجهزة ا�ستقب�ل مرجعية 
م���ن اأجل تقدمي بي�ن�ت م�ستم���رة، يف الوقت الفعلي، وعلى م�ستوى 
من الدق���ة ي�سل اإىل حد ال�سنتمرت الواح���د، ومك��سب اإنت�جية غري 

م�سبوقة.
 

وم���ن اأجل حتقي���ق اأعلى م�ست���وى من الدق���ة، ت�ستخدم معظم 
اأجه���زة ال�ستقب����ل املخ�س�سة للم�سح اإثنني من ت���رددات الراديو 
L2، ول يوجد ح�ليً� اإ�س�رة مدنية تعمل  لتحدي���د املواقع هم�: L1و 
ب�س���كل ك�مل على الرتدد L2، لذلك ت�ستفي���د اأجهزة ال�ستقب�ل تلك 
م���ن قوة اإ�س�رة ع�سكرية تعمل على ال���رتدد L2 ب��ستخدام تقني�ت 
التحديث امل�ستمر لنظ�م  غري م�سفرة "codeless"، يقوم برن�مج 
التمو�س���ع الع�مل���ي ب�إ�س�ف���ة اإ�س����رة خم�س�سة لالأغرا����س املدنية 
عل���ى ال���رتدد L2 تدع���م حتديد املواق���ع بدقة ع�لي���ة دون ا�ستخدام 
الإ�س����رات الع�سكري���ة، ويق���وم برن�م���ج التمو�سع الع�مل���ي اأي�سً� 
ب�إ�س�فة اإ�س�رة مدنية ث�لثة على الرتدد L5 من �س�أنه� تعزيز الأداء 

ب�سكل اأكرب. 
جه�ز املحطة املتك�ملة:

)Total Station( ه���و جه����ز م�س�ح���ي ي�ستخ���دم يف امل�س�ح���ة و 
الآث�ر.

متت����ز اأجهزة قي��س امل�س�ف�ت والزواي� اإلكرتوني� ب�أنه� عب�رة 
ع���ن وحدة واح���دة لقي�����س كال العن�رشين، واملحط���ة ال�س�ملة من 
الأجهزة احلديثة التي يعتمد عليه� يف الأعم�ل امل�س�حية وهو مزود 
بوح���دة ميكروكومبيوت���ر له� اإمك�ني�ت كب���رية يف التع�مل مع عدة 
برام���ج حقلية واإعط����ء نت�ئجه� على �س��سة اجله����ز اأو اأي و�سيلة 
لإخراج البي�ن�ت ب�لإ�س�فة اإىل وحدات التخزين الكبرية املوجودة 
ب�جله����ز )بط�ق���ه الذاك���رة( جه����ز املحط���ة املتك�مل���ة يدمج بني) 
الثيودوليت اللكرتوين( الذي يقوم بقي��س الزواي� و امل�س�ف�ت مع 

برن�مج على احل��سوب.

بوا�سط���ة هذا اجله�ز ن�ستطيع قي�����س الزواي� و امل�س�ف�ت بني 
نقطة التمركز ) حمطة الوقوف( و النق�ط الأخرى املراد ر�سده�. 
التثلي���ث )Triangulation( ن�ستطي���ع  ث���م بوا�سط���ة طريق���ة  و 
ح�س����ب الحدثي�ت )X،Y،Z( لكل نقط���ة مر�سودة، بع�س اأجهزة 
املحطة املتك�ملة جمهزة ب GPS وجه�ز املحطه املتك�مله يف اأب�سط 

�سوره له كم� متت ال�سي�غه.

اأجزاء اجله�ز:
جه�ز املحطة ال�س�ملة لقي��س امل�س�ف�ت والزواي� اإلكرتونيً�.. 1
2 ..PCM CIA card وحدة تخزين البي�ن�ت
جه����ز ح��سب اآيل حقلي لعمل احل�س�ب�ت امل�س�حية ب��ستخدام . 3

برامج ج�هزة لهذا الغر�س.
وح���دة اإ�سق����ط ور�س���م اخلرائ���ط اإلكرتوني���ً� طبق���ً� لبي�ن����ت . 4

امل�س�ح�ت التي ح�سبت و�سبطت بوا�سطة احل��سب الآيل.

اأنواع الأجهزة املت�حة ب�لأ�سواق:
.Sokkia �سوكي�  �رشكة  اإنت�ج  اأجهزة   •

.Topcon توبكون  �رشكة  اإنت�ج  من  اأجهزة   •
.lica ليك�  �رشكة  اإنت�ج  من  اأجهزة   •

Flexline_ts02TS30

viva-gs12

viva-gs08-plus-netrover viva-gs10

viva-ts11

اأجهزة حديثة 2013
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اإعداد: اإياد حممد الدعابـ�سـة

املــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــوطــــــــــــــــــــات .

       كلم���ة خمطوط���ة م�ستق���ة لغة م���ن الفعل خ���ط، اأي كتب اأو 
�س���ور اللف���ظ بح���روف هج�ئي���ة، اأم���� املخط���وط ا�سطالح���� فهو 
املكتوب، وتعّرف املو�سوعة الأمريكية املخطوط ب�أنه املكتوب ب�ليد 
يف اأي ن���وع م���ن اأنواع الأدب �س���واء عل���ى ورق اأو اأي م�دة اأخرى 

ك�جللود والألواح الطينية القدمية واحلج�رة.

      ويع���رف الهم����رشي املخط���وط ب�أنه ذلك الن���وع من الكتب 
الت���ي كتبت بخط الي���د لعدم وج���ود الطب�عة وق���ت ت�أليفه�، ومتثل 
املخطوط���ة م�س����در اأولي���ة للمعلوم����ت، اأم���� املو�سوع���ة العربي���ة 
الع�ملي���ة فتعرفه���� ب�أنه� م�سطل���ح لأي وثيقة مكتوبة ب�لي���د اأو ب�آلة 
مث���ل الطب�عة اأو احل��س���وب ال�سخ�سي، ت�ستعم���ل الكلمة للتفريق 
ب���ني الن�سخة الأ�سلية لعمل ك�تب م� والن�سخة الأ�سلية، كم� ي�سري 
امل�سطل���ح لأي وثيق���ة ت�ريخية مكتوبة ب�ليد من���ذ الع�سور القدمية 

وحتى ظهور الطب�عة يف القرن اخل�م�س ع�رش امليالدي.

      وميك���ن الق���ول اأن هن�ك اجن�زات ح�س�ري���ة ك�ن له� الأثر 
الكب���ري يف ظه���ور املخطوط����ت وتطوره���� ع���رب الع�س���ور املختلفة 
وتتلخ����س هذه الجن�زات يف اخرتاع احل���روف الهج�ئية وب�لت�يل 
الكت�ب���ة، واخ���رتاع اأدوات الكت�ب���ة ب�س���كل ع�م، واخ���رتاع الورق 

ب�سكل خ��س.

        والكت�بة ع�مل اأ�س��سي يف احل�س�رة، اإذ اأن ب�لكت�بة يقيم 
الإن�س�ن ات�س�ل مع اأخيه الإن�س�ن كم� يدون م� يدور ويجري حوله 
لالأجي�ل الق�دمة، وقد ظهرت اأول بوادر للكت�بة قبل حوايل 5500 
�سن���ه يف ح�س����رة وادي الرافدين  وعرفت كت�بته���م ب�مل�سم�رية اأو 

ال�سفينية، وك�نت تكتب على الطني ) الرقم الطينية (.

وك�ن���ت الكت�بة يف بداية عهده� عب����رة عن م�سل�سل من ال�سور 
توح���ي مت�م� مب���� ر�سم فيه����، ويف مرحلة اأكرث تقدم���� تطورت اإىل 
�سور رمزية توح���ي مبعنى معني ومع احل�س�رة امل�رشية القدمية 
الت���ي تلت ح�س�رة وادي الرافدين تطورت الكت�بة ) الهريوغليفية 
( لتدوي���ن الكت�ب�ت الدينية املقد�سة، وا�ستنبط امل�رشيون القدامى 
اأبجدي���ة م���ن )24( رمزا ميث���ل كل واحد منه� حرف���� �س�كن� معين� 

وهكذا �س�ر لهم طريقة للكت�بة.

وهن� ج����ء دور الفينيقي���ني �سك�ن لبن����ن  )حوايل 1100        
ق.م(، والأبجدية الفينيقية تعترب اأول اأبجدية عملية، وقد ا�ستع�نوا 
ب�لكت�ب���ة ال�سومرية وامل�رشي���ة القدمية وط���وروا اأبجديتهم حيث 
�س����ر كل ح���رف ميثل �سوت���� معين� و�س����رت حروفه���م وا�سحة 
�سهل���ة الكت�ب���ة وك�ن���ت اأ�س��س� للكت�ب���ة يف ال�رشق والغ���رب، ومن 

الأمثلة الأخرى على الكت�بة )الكت�بة الإغريقية والروم�نية(. 

     مل يهت���م الع���رب ب�لكت�ب���ة يف ع����رش اجل�هلي���ة، ل���ذا ج����ءت 
اأبجديته���م مت�أخ���رة بع����س الوق���ت عن ب�ق���ي الأبجدي����ت  ويعود 
ال�سب���ب اإىل اإن معظ���م القب�ئ���ل العربي���ة ك�نت من الب���دو  ومل يكن 

لهوؤلء ح�جة اأو ثقة ب�لكت�بة.

     وبداأ انت�س�ر الكت�بة يف �سم�ل اجلزيرة العربية، ويف احلرية 
وم���ن بعده� احلج�ز ومن ثم مكة، ومل ت�أخذ الكت�بة العربية دوره� 
الكب���ري اإل عندم���� قرر اخللف����ء الرا�سدون تدوين الق���راآن الكرمي، 
وك�ن ذل���ك يف عه���د اخلليف���ة عثم����ن ب���ن عف����ن يف منت�س���ف القرن 
ال�س�بع امليالدي، ومع انت�س�ر القراآن والدعوة الإ�سالمية يف عموم 
الأقط����ر انت�رشت الكت�بة العربية انت�س�را وا�سع� حتى �س�رت من 
اأك���رث الكت�ب����ت انت�س�را يف الع����مل، والكت�بة العربي���ة ا�ستعملت يف 
لغ����ت عديدة منه� الف�ر�سي���ة  والأفغ�نية والرتكية ) قبل ات�تورك( 

وغريه�.

      

 بعد اأن تبني لالإن�س�ن اأن الت�س�ل اللفظي اأو ال�سفوي غري من��سب يف كثري من الأحي�ن لنقل الأفك�ر 
واملعلوم����ت واخلربات اإىل الأجي�ل الق�دمة ون�رشه� اإىل م�س�ف�ت وم�س�ح�ت وا�سعة واملح�فظة عليه� 
لف���رتة طويل���ة من الزمن، ظهرت احل�جة امللحة اإىل اللغة املكتوبة كطريقة لتثبيت الكلمة واملعلومة من 

خالل رموز معينة لنقله� عرب الزم�ن واملك�ن، فظهرت املخطوط�ت.
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  والأبجدي���ة العربي���ة يف الأ�سل م�ستقة ع���ن الكت�ب�ت ال�س�مية 
التي ا�ستقت بدوره� عن الفينيقية التي ت�ألفت من 22 حرف� هج�ئي� 
وا�سح���ة و�سهل���ة ولك���ن اأحرفه���� �س�متة، وق���د �س�ه���م ال�رشي�ن 
يف تطوي���ر وحت�س���ني الأبجدية الت���ي و�سلت اإىل الع���رب عن طريق 
الأنب����ط، والأنب����ط �سع���ب عرب���ي �سكن �سم����ل اجلزي���رة العربية 
وك�ن���ت ع��سمته���م البرتاء ولغته���م مزيج من العربي���ة والآرامية، 

وقد ت�أثر الأنب�ط بح�س�رة الآراميني ولغتهم.

   اأم� اأهم املواد التي كتبت عليه� املخطوط�ت الأوىل فهي:
الألواح الطينية  ) ح�س�رة بالد الرافدين (.. 1
اأوراق الربدي ) وادي النيل (.. 2
اجلل���ود الت���ي ا�ستخدمت يف مطلع القرن الث����ين قبل امليالد يف . 3

ال�رشق واأوروب�.
ال���ورق ال���ذي اخرتع���ه ال�سيني���ون وانت����رش يف جمي���ع اأنح�ء . 4

الع�مل. 

املخطوطات العربية الإ�ضالمية :
يق�س���د به���� ال���رتاث الإ�سالمي املكت���وب بخط الي���د، وقد عنى 
امل�سلم���ون ب�ملخطوط����ت عن�ي���ة كب���رية لكونه���� ال�سبي���ل الوحي���د 
للحف����ظ عل���ى م� اأنتج���ه العقل العرب���ي والإ�سالمي م���ن م�سنف�ت 
ور�س�ئل مو�سوعه���� كت�ب اهلل الكرمي واأح�ديث الر�سول �سلى اهلل 
علي���ه و�سلم اأو م���� يتعلق بهم� ويخدمهم� فجعل���وا منه� حتف� فنية 
ثمين���ة وترك���وا فيه� تراث� فني���� عظيم�  ويكف���ي اأن ن�سري اإىل حجم 
الرتاث الإ�سالمي من خالل م� حتتفظ به مت�حف ومكتب�ت الع�مل، 
اإذا يوج���د مبدين���ة ا�سطنب���ول وحده���� م� يرب���و على م�ئ���ة واأربعة 
وع�رشين األف� من املخطوط����ت الن�درة، معظمه� مل يدر�س من قبل  
ه���ذا بخالف م���� يوجد يف م�رش واملغ���رب وتون�س والهن���د واإيران 

و�س�ئر املت�حف واملكتب�ت الع�ملية.

وق���د تطورت �سن�عة املخطوط الإ�سالمي ب�سكل مل ي�سبق      
له مثيل يف اأي فن من الفنون ال�س�بقة على الإ�سالم يف دقة زخ�رفه� 
املذهبة وج�ذبية �سوره� واإبداع األوانه� وجم�ل خطه�، اإذا ت�سهد 
على م� و�سل اإليه فن �سن�عة املخطوط يف الع�رش الإ�سالمي، ومم� 
�س�عد على تطور �س�نعو املخطوط�ت يف الع�مل الإ�سالمي ا�ستخدام 
الورق يف الكت�بة، وقد نقل امل�سلمون �سن�عة الورق عن ال�سينيني، 
وذل���ك عندم� متكن امل�سلمون من ال�ستيالء على �سمرقند ع�م 751 
م وا�ستبق���وا ع���ددا من اأهل ال�سني من �سن�ع ال���ورق الذين ق�موا 

ب�إطالع العرب على اأ�رشار �سن�عته.

 املالمح العامة للمخطوط العربي الإ�ضالمي:
 العنوان.. 1
 ال�ستهالل ) بداية املخطوط العربي (.. 2
 عن�وين الف�سول والعن�وين الفرعية.. 3
 الهوام�س.. 4
 م�سطرة املخطوط ) عدد الأ�سطر (.. 5
 عالم�ت الرتقيم.. 6
 الخت�س�رات.. 7
 الت�سويب�ت والت�سحيح�ت والإ�س�ف�ت.. 8
 ترقيم اأوراق املخطوط.. 9

 خ�متة املخطوط.. 10
 التمليك�ت والإج�زات وال�سم�ع�ت.. 11
 اأحج�م املخطوط�ت.. 12

حجم املخطوطات العربية :
   حج���م ال���رتاث العرب���ي املخط���وط ل ي���زال مبع���رثا يف جميع 
اأنح����ء الع����مل، ومل يع���رف حتى الأن ع���دد املخطوط����ت على وجه 
الدق���ة، وله���ذا ل بد من العتم����د على التقدي���رات التقريبية ومنه� 
م���� قدم���ه كوركي�س عواد حي���ث يق���ول اإن املخطوط����ت العربية يف 
خزائ���ن الكتب الوروبية ل تقل عن �ستني األف خمطوط واملكتب�ت 
المريكي���ة التي زاره� فيه� م� ل يقل عن ع�رشين األف، ام� هلموت 
فيقدره���� ب���� 124 األف خمطوط يف ا�سطنب���ول ويف تركي� ب�سكل ع�م 
اأكرث من 200 األف خمطوط، ام� بري�سون فيعترب امل�ني� اأغنى دول 
اوروب� ب�ملخطوط�ت العربي���ة وفيه� نحو 14250 خمطوطة تليه� 
بريط�ني� ب� 14 األف ورو�سي� ب� 12 األف، ام� الأقط�ر العربية فيقدر 
عدده���� بحوايل 100 خمطوطة يف م�رش وحده���� اإ�س�فة اىل وجود 
املخطوط�ت يف العراق و�سوري� واملغرب حيث يوجد ع�رشات اآلف 

املخطوط�ت.

اأم���� املجمع امللكي لبحوث احل�س�رة الإ�سالمية يف عم�ن فيقدر 
العدد التقريب���ي لهذه املخطوط�ت بحوايل ملي���ون ون�سف املليون 

خمطوطة ومثل هذا العدد منت�رش يف اأنح�ء الع�مل.

اأمثلة على املخطوطات الإ�ضالمية:
 كت�ب ت�سهيل الفوائد وتكميل املك��سب.. 1
 الن��سخ واملن�سوخ يف القراآن الكرمي للبغدادي.. 2
 ت�سبيع الربدة ل� احمد بن حممد ال�س�مي.. 3
 ق�سي���دة الربدة املو�سومة ب�لكواك���ب الدرية يف مدح خري . 4

الربية للبو�سريي.
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الـــــــرقـــــــابـــــــة الـــــداخـــــلـــــيـــــة 
اإعداد:خليفه اخلوالده  

اإن التط���ور الكب���ري الذي �سهدته املن�س�أة عرب الزمن، والتطور يف جم�ل العالق����ت القت�س�دية وتو�سع نط�ق املع�مالت والإجراءات 
وت�س�بكه���� والتق���دم العلم���ي والتكنولوجي وتعقد امل�س����كل الإدارية الن�جتة عن تن���وع الأن�سطة، اأدى اإىل �سعوب���ة ح�سول الإدارة على 
معلوم����ت وبي�ن�ت دقيقة ملختلف الأن�سطة، وهذا تطل���ب الهتم�م ب�سكل كبري وجوهري مبفهوم الرق�بة الداخلية واأوجب على املن�س�آت 
تبني تلك الوظيفة واإقراره� �سمن الهيكل التنظيمي لتلك املن�س�آت، اأم� على ال�سعيد احلكومي ونظرا للتو�سع يف حجم الإنف�ق احلكومي 
وتوج���ه احلكوم����ت لتطوير الأداء يف القط�ع الع�م وحت�سني م�ستوى اخلدمة الع�م���ة وو�سع �سوابط ل�ستخدام�ت امل�ل الع�م وت�سهيل 
مهم���ة الرق�ب���ة اخل�رجي���ة من قبل وزارة امل�لية وديوان املح��سب���ة ومك�تب التدقيق اخل�رجية وغريه� اأوج���ب على تلك احلكوم�ت تبني 

فكرة اإن�س�ء وحدات للرق�بة الداخلية يف الوزارات والدوائر واملوؤ�س�س�ت.

تعريف الرقابة الداخلية :
تعري���ف الرق�ب���ة الداخلي���ة ب�س���كل ع����م ه���و )جمموع���ة م���ن 
الأ�س�ليب والإجراءات التي ت�ستخدمه� الإدارة للت�أكد من اأن م� مت 
اإجن�زه ي�سري ب�إجت�ه حتقيق الروؤية والر�س�لة والأهداف من خالل 
اخلط���ط التنفيذية للن�س�ط�ت املربجمة وف���ق جداول زمنية حمددة 

م�سبق� ومتالئمً� مع القدرات والإمك�ن�ت املت�حة للمن�س�أة(.

اأ�ضباب الهتمام بوجود نظام فعال للرقابة الداخلية:
ح�جة الإدارة العلي� اإىل وجود نظ�م فع�ل يحقق اأهدافه�.• 
زي����دة حجم الوزارات واملوؤ�س�س����ت احلكومية والدوائر • 

الت�بعة له� يف خمتلف املح�فظ�ت والألوية. 
حتول عملية التدقيق ال�س�مل اإىل تدقيق يقوم على اأ�س��س • 

العينة.
 

وظائف واأهداف الرقابة الداخلية:  
وظيف���ة وق�ئي���ة وته���دف اإىل حم�ي���ة الأم���وال الع�مة من • 

ال�سي�ع وال�رشقة والختال�س و�سوء ال�ستعم�ل.
وظيف���ة ارتق�ئي���ة وته���دف اإىل ت�أهي���ل الق�ئم���ني ب�لعم���ل • 

الرق�بي  بق�سد رفع كف�ءة العلمية الرق�بية. 
وظيف���ة اإحك�مي���ة وته���دف اإىل �سم����ن اللت���زام بتنفي���ذ • 

ال�سي��س�ت الإدارية املر�سومة للدائرة.
اأنواع الرقابة الداخلية:

 الرق�بة امل�لية.• 
 الرق�بة الإدارية.• 
 الرق�ية الفنية.  • 

مقومات نظام الرقابة الداخلية:
يعتم���د نظ�م الرق�بة الداخلية الفع����ل على جمموعة من املقوم�ت 
الأ�س��سية التي ترتبط ببع�سه� البع�س وتتمثل هذه املقوم�ت فيم� يلي: 

الهيكل التنظيمي.• 
 نظ�م حم��سبي متك�مل. • 
الإ�رشاف الإداري. • 
وجود جمموعة من الع�ملني املوؤهلني بدرجة ك�فية. • 
وجود نظ�م حوافز فع�ل.• 
الإجراءات التف�سيلية لتنفيذ الواجب�ت. • 
ا�ستخدام ك�فة الو�س�ئل الآلية.• 

اأثر الرقابة على �ضبط النفقات:
تلع���ب الرق�ب���ة عل���ى امل����ل الع����م دورا اأ�س��سي���ً� وحموري���ً� يف 
توجي���ه وتر�سي���د الإنف����ق ليك���ون �سم���ن خط���ط اإنف�قي���ة حمكمة 
وموازية لالحتي�ج�ت احلقيقية املبنية على درا�س�ت دقيقة لتحديد 
الأولوي����ت الت���ي تقت�سيه���� امل�سلح���ة الع�م���ة و�سم���ن ال�سوابط 

الق�نونية والأ�س�س املح��سبية ال�سليمة.
 

الجتاهات احلديثة يف الرقابة الداخلية:
اإن الجت�ه�ت احلديثة يف الرق�بة الداخلية تركز على اأن اأهمية 
نت�ئ���ج جه���ود الرق�بة الداخلية يف القط�ع الع����م هو �سم�ن حقوق 
املواطن )املمول ( يف احل�سول على خدم�ت متوازنة مع ال�رشائب 
والر�س���وم الت���ي حت�سل من���ه، اأم� يف القط�ع اخل�����س هي ل�سم�ن 
حق���وق اأ�سح����ب امل����رشوع )امل�س�هم���ني( وك�ف���ة الأط���راف ذات 
امل�س�ل���ح يف امل�رشوع .واجل���دول اأدن�ه يبني املم�ر�س����ت التقليدية 
للرق�بة الداخلية واملم�ر�س�ت احلديثة له� واملتمثل ب�جلدول الت�يل:
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املمار�ضات احلديثةاملمار�ضات التقليدية
بالنواحـــي •  املتعلقـــة  امل�ضـــاكل  علـــى  الرتكيـــز 

املالية وامل�ضتندية فقط

بال�ضيا�ضـــات •  الإلتـــزام  مـــدى  علـــى  الرتكيـــز 
والإجراءات املالية

تو�ضيـــح •  بـــدون  والأخطـــاء  امل�ضـــكالت  ر�ضـــد 
ا�ضباب امل�ضكلة واحلل

املخاطـــر •  وتقييـــم  حتديـــد  علـــى  الإعتمـــاد 
الإ�ضرتاتيجية

تطوير اجراءات الرقابة• 

اإ�ضافـــة القيمـــة عن طريق تقـــدمي التو�ضيات • 
واملقرتحات الالزمة

احلر�س على عدم تكرار الأخطاء وتالفيها• 

العالقة بني الرقابة واملدققني الداخليني واملدققني 
اخلارجيني:

الداخلي���ني واملدقق���ني  الرق�ب���ة واملدقق���ني  ب���ني  العالق���ة  اإن 
اخل�رجي���ني هي عالقة مهمة و ت�س�ركية، حي���ث يجب على املراقب 
الداخلي امل�س�عدة يف جهود التدقيق الداخلي واخل�رجي وذلك عن 
طري���ق التع����ون مع املدقق الداخل���ي واملدقق اخل�رج���ي من كف�ية 
تغطي���ة و�سمولي���ة اأعم�ل التدقي���ق وملنع تكرار اجله���د اإىل اأقل حد 
ممكن، وذل���ك بعقد اجتم�ع����ت دورية وفهم ع�م لتقني����ت التدقيق 

وطرقه� احلديثة.

وهن���� جتدر الإ�س�رة تو�سح اأن املدق���ق اخل�رجي للوزارة هو 
دي���وان املح��سبة اأو املراقب امل����يل الت�بع لوزارة امل�لية فقط اأم� يف 
الوحدات احلكومي���ة امل�ستقلة م�لي� واإداري� فه���و ديوان املح��سبة 

ومكتب تدقيق خ�رجي.

الــتــجــربــة الأردنـــيـــة لــتــطــويــر الــرقــابــة الــداخــلــيــة يف 
القطاع احلكومي:

اإن التجرب���ة الأردني���ة لتطوي���ر الرق�ب���ة الداخلي���ة يف القط����ع 
احلكوم���ي تتمث���ل يف قي����م وزارة امل�لي���ة وب�لتع����ون م���ع �رشك���ة 
ا�ست�س�ري���ة خ�رجي���ة بدرا�سة واقع وح���دات الرق�ب���ة الداخلية يف 
الوزارات والوح���دات احلكومية املختلفة، وق�م���ت بتعديل النظ�م 
امل����يل الذي اأج����ز لوزي���ر امل�لي���ة تعديل تعليم����ت اإن�س����ء وحدات 
الرق�ب���ة الداخلي���ة، ومت الب���دء بعقد ور�س����ت عمل مكثف���ة ملوظفي 
تل���ك الوحدات واختي�ر عدد من ال���وزارات الري�دية  لغ�ي�ت تفعيل 
وح���دات الرق�بة الداخلي���ة، و�سحب اأويل للمراقب امل����يل ومت�بعة 
ذل���ك عن طري���ق الزي�رات امليداني���ة لإمت�م عملي���ة ال�سحب النه�ئي 

للمراق���ب امل�يل الذي مت الإ�س����رة اإىل مه�مه �س�بقً�، لتكون الوزارة 
متمثل���ة بوح���دات الرق�ب���ة الداخلي���ة ق����درًة على مراقب���ة وتدقيق 

وتقييم العمل ب�سكل اأ�سويل.
وق���د ق�م���ت وزارة امل�لية اأي�س� بن�رش مع�ي���ري اأداء لكل اإجراء 
م����يل واإداري ق���د تق���وم ب���ه وح���دات الرق�ب���ة الداخلي���ة، وطلبت 

تزويده� بتق�رير �سهرية عن اجن�زات تلك الوحدات.
واأخ���ريًا مت ت�أطري عم���ل الرق�بة ب�إط�ر ت�رشيع���ي يتمثل بنظ�م 
الرق�ب���ة امل�لية رقم )3( ل�سن���ة 2011 وتعليم�ته، ليكون ب�لإ�س�فة 
اإىل الت�رشيع����ت الأخ���رى امل�لي���ة والإداري���ة ال�س�بق���ة واحل�لي���ة 
وخ��س���ة ب���الغ الرئ��سة رق���م 31 ل�سنة 1992،  مرجع���ً� ت�رشيعيً� 
مهم���ً� ملديري����ت ووح���دات الرق�ب���ة الداخلي���ة ي�س�عده���� يف تنفي���ذ 

واجب�ته� الرق�بية.
ركائز تعزيز الرقابة : 

من  اأهم الأ�سب�ب املوؤثرة على تعزيز الرق�بة م� يلي:
الو�سع الجتم�عي. • 
الرق�بة واملح��سبة. • 
القوانني والأنظمة. • 
جدية املوؤ�س�س�ت.• 
الوازع الأخالقي اأو الديني.• 
القيم الجتم�عية.• 

الرقابة والف�ضاد: 
اأكد العلم�ء والب�حثون يف علم الإجتم�ع على اأن ظ�هرة الف�س�د 
تتواجد يف خمتلف املجتمع�ت وهي ظ�هرة بداأت منذ خلق اآدم عليه 
ال�س���الم، فنجد اأن يف كل جمتمع من املجتمع�ت يوجد جمموعة من 
الأ�سخ�����س متي���ل للجنوح ع���ن القواع���د والأع���راف واملع�يري وم� 
اأو�ست ب���ه ال�رشائع ال�سم�وية. والف�س����د ظ�هرة ع�ملية ل يقت�رش 
وجوده���� عل���ى ال���دول الن�مي���ة ب���ل يتع���داه اإىل معظ���م ال���دول على 
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اخت���الف اأنظمته� الإقت�س�دية والإجتم�عية وينت�رش ب�سكل اأكرب يف 
ال���دول ذات الأنظم���ة املركزية حيث يكون دور القط����ع الع�م فيه� 

كبريًا وتقل الرق�بة عليه وعلى امل�سوؤولني احلكوميني.
 

وم���ع اأن الف�س�د ل ميكن مراقبته ب�سكل ك�مل اإل اأنه ب�لإمك�ن 
التحك���م ب���ه وجتفي���ف من�بع���ه م���ن خ���الل و�س���ع ا�سرتاتيجي����ت 
�س�مل���ة ملك�فحت���ه وتطوي���ر ه���ذه ال�سرتاتيجي����ت عل���ى اأ�س�س من 
العدال���ة تت�سم���ن اإجراءات وق�ئي���ة وعالجية ت�أخذ بع���ني الإعتب�ر 
الأبع����د الإقت�س�دي���ة من حي���ث حتقي���ق التنمي���ة امل�ستدامة وخلق 
فر�س العم���ل ومك�فحة البط�لة،  والأبع����د الت�رشيعية والق�نونية 
وتعزيز �سف�فيته�، والأبع�د الق�س�ئية من حيث ا�ستقاللية الق�س�ء 
ونزاهت���ه وتعزيز دور الأجهزة الوق�ئي���ة يف الك�سف عن املخ�لف�ت 
امل�لي���ة والإدارية وجت�وز القوان���ني والأنظمة واحلد منه�، وزي�دة 
امل�س�هم���ة ال�سعبية يف ه���ذا املج�ل من خالل اإعط�ء دور للراأي الع�م 
وال�سح�فة احلرة امل�سوؤولة واملوؤ�س�س�ت الجتم�عية والدينية، ويف 
الأردن يوج���د اجت����ه واإرادة �سي��سية قوية ملك�فح���ة هذه الظ�هرة 
بتو�سية من �سيدن� جاللة امللك عبد اهلل الث�ين بن احل�سني اأعزه اهلل. 

الأجــهــزة  تتخذها  اأن  ينبغي  الــتــي  الإجــــــراءات  اأهـــم 
الرقابية للوقاية واحلد من املخالفات: 

الرتكي���ز عل���ى الرق�بة الوق�ئية من خ���الل تنمية وتن�سيط . 1
م�س����در املعلوم����ت بهدف الك�سف املبك���ر، اأي اأن ي�سبح 

اجله�ز اأداة لالإنذار املبكر عن املخ�لف�ت والتج�وزات. 
 درا�سة الظواهر ال�سلبية وجوانب الق�سور املتكررة وم� . 2

ي�س�حبه� من ثغرات �سد القوانني والأنظمة. 
 حتدي���د اإج���راءات وق�ئي���ة داخلي���ة ك�في���ة ملن���ع ح���دوث . 3

الأخط�ء واملخ�لف�ت. 
 التحق���ق م���ن اأن الدائ���رة تق���وم به���ذه الإج���راءات فعاًل . 4

وتلتزم به� على اأر�س الواقع. 
 تقييم و�سبط الرق�بة الداخلية داخل الوحدات اخل��سعة . 5

للرق�بة. 
 حتدي���د اأوجه الق�سور وال�سع���ف يف اأداء الوحدات التي . 6

ميكن اأن يكون له� اإ�سرتاتيجية. 
 حتديد اأنواع املخ�لف�ت واملخ�طر التي ميكن اأن حتدث يف . 7

ظل وجود الثغرات. 
 الإهتم����م ب�س���ك�وي املواطن���ني ب�عتب�ره���� اأح���د املح�ور . 8

اله�مة لك�سف النحراف�ت. 
 التوعية اجلم�هريية ملخ�طر الف�س�د. . 9

الرقابة يف الإ�ضالم: 
اأر�س���ت ال�رشيعة الإ�سالمي���ة قواعد الرق�بة امل�لي���ة الإ�سالمية 
والت���ي تطورت م���ع دول اخلالفة املزده���رة،  ف�أ�سب���ح له� اأجهزة 
ودواوين تب��رش رق�بة ف�علة وم�ستمرة على م�لية الدولة وحم�يته� 
م���ن العبث وال�سي�ع بج�نب الرق�بة الذاتية التي غر�سته� العقيدة 
ال�س�دق���ة يف نفو�س امل�سلمني، وذلك يف ظ���ل اقت�س�د اإ�سالمي مميز 
عن النظ���م القت�س�دية املع��رشة، ورغم الف����رق الكبري بني النظم 
الإداري���ة وامل�لية يف الدول���ة الإ�سالمية وم� اآلت اإليه هذه النظم الآن 
يف الدولة احلديثة، اإل اأن الدرا�سة املق�رنة لنظم الرق�بة امل�لية تبني 
لن� اأن نظم الرق�بة امل�لية التي ب��رشه� ديوان املك�تب�ت واملراجع�ت 
وديوان الأزمة ووايل املظ�مل واملحت�سب ب�لإ�س�فة اإىل نظم ال�سبط 
الداخل���ي املتبعة يف دواوي���ن الأموال، اأحكم���ت الرق�بة على موارد 
بي���ت امل����ل وم�س�رفه .واأن هي���كل ه���ذه الرق�بة وتنظيمه���� الفني 
وم���� اتبعته م���ن اأ�س�ليب وو�س�ئل مل يكن قي���دًا على حرية الآمرين 
ب�ل����رشف ف�ساًل ع���ن عدم وجود تك���رار اأو تعدد فيم���� بينه�، ومل 
حتم���ل الدولة تك�لي���ف ب�هظة تكون عبئً� عل���ى ميزانيته� وت�ستنفد 
الوف���ورات التي ُيرج���ى حتقيقه� من القي�م ب�لعم���ل الرق�بي، فقد 
ك�ن���ت له���ذه الرق�بة امل�لي���ة يف الإ�سالم �سم�ت ممي���زة تنطوي على 
قواع���د واأ�س����س ومب����دئ ع�م���ة ت�سل���ح للتطبيق العمل���ي يف الدول 
الإ�سالمي���ة الآن وتف���وق يف �س�ئ���ر جوانبه� الرق�ب���ة املطبقة يف عدد 

من الدول احلديثة. 
منظومة القيم : 

 اإن غي����ب املرجعية الأخالقية عن املجتمع����ت تدفع اإىل ظهور 
مع�ي���ري اجتم�عي���ة واأدوات تف��س���ل ب���ني الن��س ل تلت���زم الكف�ءة 
والنزاه���ة والف�علي���ة وح�س���ن الأداء، وهي ب�مل�سطل���ح احل�س�ري 
الإ�سالم���ي) التقوى ،العمل ال�س�لح(، بل ت�سبح القرابة واملوالة 
واملح�سوبي���ة وال�سللية والنته�زي���ة والنفعية هي مع�يري التف�سيل 
والتف��س���ل، وهن���� يبتدئ ن�سوء الداء من ن�س���وء راأي ع�م يرى اأن 

الكف�ءة لي�ست هي معي�ر التقدم بل اأ�سي�ء اأخرى.

امل�ضــــــــادر واملراجـــــــــع:
ال�س�مل/وزارة •  احلكومي  املح��سب  لربن�مج  العلمية  امل�دة 

امل�لية
الداخلية/املركز •  الرق�بة  لوحدة  الرق�بية  الإجراءات  دليل 

اجلغرايف امللكي الأردين
نظ�م الرق�بة امل�لية رقم ) 3 ( ل�سنة 2011 وتعليم�ته• 
النظ�م امل�يل احلكومي رقم)3( ل�سنة1994 وتعليم�ته• 
بالغ رئ��سة الوزراء رقم 31 ل�سنة 1992 بخ�سو�س وحدات • 

الرق�بة الداخلية.
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املقايي�س و املكاييل

املقايي�س واملكاييل والأوزان
م���ن اأهم و�س�ئ���ل �سبط التع�م���الت احلي�تية بني الن�����س مبعي�ر العدل، وق���د اإهتم القدامى 
به���� اهتم�مً� ب�لغً�، فتع�رف���وا على جمموعة من املق�يي�س والأوزان، ل تزال دارجة يف بع�س 
املجتمع����ت، بينم���� اندثر الأغل���ب الأعم منه�، ويحم���ل لن� الرتاث  قدرًا كب���ريًا منه�. ويقف 
الكث���ري من���� حمت�رًا فيه�، لذا ف�إنن� نقدم بع�سً� منه�  وم���� يق�بله� مبق�يي�س واأوزان الع�رش 

حتى نعي تلك الن�سو�س.

الطوال:
الق���دم: اأول ط���ول �سنتح���دث عن���ه، وهو ُيَع���ّد مقي��س ه����م لأطوال 
اأخرى وقدره 4 قب�س�ت والتي ت�س�وي تقريًب� 30.8 �سم ب�ملق�دير 

احلديثة، اأم� الع�رش قب�س�ت فت�سمى )اجلريب(. 

الذراع: هو الطول م� بني طرف املرفق اإىل طرف الإ�سبع الو�سطى. 
وه���و اإم� وح���دة لقي�����س الأطوال ومق���داره 46.2 �س���م، اأو وحدة 
لقي�����س امل�س�حة تقدر ب� 61.6 �سم ب�ملق�دي���ر احلديثة. »والق�سبة« 

هي طول �ستة اأذرع. 

الب����ع:  ه���و امل�س�فة م� ب���ني الكف���ني اإذا ب�سطتهم� )ق���در مد اليد( 
ويقدر بحوايل 184.8 �سم. 

الأل���ف ب����ع:  ه���ي املي���ل،  اأي ح���وايل 4000 ذراع اأو 1848 م���رتًا 
ب�ملق�دير احلديثة.

 
الفر�سخ:  هو ثالثة اأمي�ل، اأي حوايل 12 األف ذراع اأو 5544 مرًتا. 

الربي���د العرب���ي:  ه���و اأربعة فرا�س���خ. وقد ذكر املي���ل والفر�سخ يف 
و�س���ف اأن�س ب���ن م�لك – ر�سي اهلل عنه - لق�رش ال�سالة، فق�ل: ) 
ك�ن ر�س���ول اهلل �سلى اهلل عليه و�سل���م اإذا خرج م�سريه ثالثة اأمي�ل 

اأو ثالثة فرا�سخ �سّلى ركعتني (. 

املكاييل:
الدرهم:  مكي�ل �سغري يع�دل 3.17 غم اأو 0.00317 كغم. 

الرط���ل:  يع����دل 0.407 كغ���م  اأو ن�سف ) م���ّن ( ، حيث اإن ال� 
)مّن( رطالن. 

املُ���د:  يع�دل رط���الن اأو رطل وثلث - ويع����دل اأي�س� ملء كفي 
الإن�س�ن املعتدلة اإذا مالأهم� ومد يده بهم�. 

ال�س����ع:  وه���و مكي����ل لأهل املدين���ة وي�أخذ اأربع���ة اأمداد وهو 
واحد م���ن اأهم  املك�ييل  امل�ستخدمة، ويع�دل 867.9 درهم� = 

2.75 لرتًا من امل�ء = 2751 غم = خم�سة اأرط�ل وثلث. 

وهذه جمموعة اأخرى من  املك�ييل تقدر ب�ل�س�ع: 
½ 1 �س�ع ت�س�وي 1 مكوك )15 مكوك ت�سمى املدى(.• 
 3 �س�ع�ت ت�س�وي 1 َفَرق بفتح الف�ء والراء، وهو مكي�ل • 

�سخم لأهل املدينة. 
 12 �س�ع� ي�س�وي 1 قفيز، 4 اأقفزة ت�سمى )جريب(. • 
 15 �س�ع� ي�س�وي 1 مكتل. • 
 24 �س�عً� ي�س�وي 1 اإردب، وهو مكي�ل �سخم وه�م لأهل • 

م�رش وي�س�وي اأي�س� 52.120 كغم. 
60 �س�ع� ي�س�وى الو�سق. • 

اإعداد: ابراهيم عبيد
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الأوزان:
تختلف الأوزان من الدين�ر وحتى حبة ال�سعري. 

 ف�لدين����ر: ه���و نوع م���ن النق���ود الذهبي���ة، وهو ي�س����وى 72 حبة 
ب�ملق�دي���ر احلديث���ة اأو م� يع����دل 4.25 غ���م، وهو خم�س���ون قر�سً� 

م�رشيً� اأو جنيه� واحدا اإ�سرتليني�. 

حبة ال�سعري: فهي ت�س�وي 1/38 من الدرهم اأو 0.00620 ف�سة. 
 الدرهم: يع�دل 6 دوانق اأو 40 مليم� م�رشيً�، والدرهم الذي توزن 
ب���ه الأ�سي�ء فمقداره 51 حبة اأو 3.171 غم.  وهو يع�دل اأي�ًس� 46 

حبة اأو 54 قمحة. 

النواة: خم�سة دراهم، والع�رشون درهًم� ت�سمى )الن�س (. 
الدانق: �سد�س الدرهم، وهو يع�دل قرياطني. 

ربع الدانق: والذي ي�س�وي حبت�ن من ال�سعري ي�سمى ) الطوج (. 

الق���رياط : ن�س���ف دان���ق، ويختلف مق���داره يف الف�سة ع���ن الذهب. 
فمقداره يف وزن الف�سة والأ�سي�ء الأخرى اأربعة حب�ت من ال�سعري 
اأو 0.2475 كغ���م. اأم� مق���داره يف وزن الذهب فهو 3.42 حبة، اأي 

م� يع�دل 0.212 كغم. 

الأوقية: تختلف قيمته� ب�ختالف املوزون ح�سب املق�دير احلديثة، 
ف�لأوقية من غري الذهب والف�سة تع�دل 127 غم اأو اأربعني درهم�. 
اأوقية الف�سة ت�س�وى 119 غم، واأوقية الذهب ت�س�وي 29.75غم. 
بل اإنه� تختلف ب�ختالف الأقط�ر:  ف�أوقية م�رش = 34غم، وجنوب 

ال�س�م كمث�ل = 200غم.

املثق����ل: وزن معل���وم ق���دره يف الذه���ب وه���و ي�س����وي 72 حب���ة اأو 
4.25غم. ومثق�ل الأ�سي�ء الأخرى يع�دل 80 حبة اأو 4.5غم. 

القنط����ر: معي����ر وزن ي�س����وى 100 رط���ل، ويختل���ف ب�خت���الف 
الأقط�ر اأي�س�. 

الفل����س:  فه���و من الأوزان الدقيقة والت���ي تع�دل 72/1 من احلبة 
اأو 0.00082 غم. 

امل�ضــــــــادر واملراجـــــــــع:
جريدة دار اخلليج: د ع�رف ال�سيخ، عدة اأعداد.• 
 كت�ب الوزان و املك�ييل الطبيه: العنرتي )ابو املوؤيد حممد • 

بن املجلي بن ال�س�ئغ اجلزري (.
 ت�ريخ الطربي: حممد بن جرير الطربي.• 
موقع الكرتوين  ج�معة اأم القرى• 

 .) uqu.edu.www.sa(        

م�����ا ي���ع���ادل���ه���ا ال���������وح���������دة

خم�صون قر�صًا م�صريًاالدينار

 1/38 من الدرهم حبة ال�صعري

خم�صة دراهمالنواة

�صد�س الدرهمالدانق

 حبتان من ال�صعريربع الدانق

 3.42 حبةالقرياط

 اأربعني درهماالأوقية

 100 رطلالقنطار

72 حبةاملثقال

 72/1 من احلبةالفل�س
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 اأم���� الُك���ّر ب�سم ال���ك�ف وال�سدة على ال���راء فيع�دل 720 • 
�س�ع�، اأي م� يع�دل 1980 لرتًا من امل�ء اأو 563 كغم. 

تل���ك ك�نت مق�يي�س واأوزان اأهل ذلك الزم����ن القدمي، ا�ستط�ع اأقل 
القلي���ل منه���� البق�ء عل���ى مّر الع�س���ور، وتوارى منه���� الكثري بني 

دف�ت الكتب، لي�أتين� تراًث�، ل يعي الكثري من� معن�ه.



الــــــــطــــــــبـــــــــــــــــاعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة )اإ�ــــــــــــــــــــــــضــــــــــــــــــــــــاءات)
اإعداد: خالد علي الطيار

الطباعة لغة: 
ه���ي الطب���ع اأو ال�سجي���ة التي جب���ل عليه� الإن�س����ن، والطبع هو 

اخلتم وهو الت�أثري ب�لطني  )خمت�ر ال�سح�ح(.

ه���ي طب���ع اأي �س����غ اأو �س���ور ويق�ل طب���ع اهلل اخلل���ق اأي اأن�س�أه، 
ُ َعَلى ُقلُوِبِهْم  وختم���ه واأغلقه، ومنه يف التنزيل العزيز: { َطَب���َع اهللرَّ

}: ختمه� واأغلقه� فال َتعي خريًا   )املعجم الو�سيط(.

ه���ي اخلليق���ة وال�سجية وم� طبع عليه الإن�س����ن من م�آكل وم�رشب 
ْبع ابتداَء �سْنعِة ال�سيء تقول طبعت اللرَِّبَ  واأخ���الق وخالفه،  والطرَّ
ّب�ُع  طْبعً� وَطبَع الدرهم وال�سيف وغريهم� يْطَبُعه طْبعً� �س�َغه والطرَّ
ينً� اأَو  ال���ذي ي�أْخذ احلدي���دَة امل�ستطيل���ة َفَيْطَبُع منه���� �سيف���ً� اأَو �ِسكِّ
ًة َعِملْت  ب�عُة وَطَبْعُت من الطني َجررَّ �ِسن�نً� اأَو نحو ذلك و�سنعُته الطِّ

بيد ط�بع   )ل�س�ن العرب(.

ه���ي م� جبل اهلل وطب���ع اخللق على الطب�ئ���ع ف�أن�س�أهم عليه وهي 
َخالئُقُه���م َيطَبُعه���م َطبعً� عليه����: َخَلَقهم وهي طبيعت���ه التي ُطِبَع 
عليه� . ويف احَلديِث : " ُكلُّ اخِلالِل ُيْطَبُع عليه� املُوؤِْمُن اإّل اخِلي�َنَة 

والَكِذَب " اأَي ُيخَلُق عليه�. )ت�ج العرو�س(.

اأما ا�ضطالحاّ:
فقد تع���ددت مع�ين الطب�عة  وتع�ريفه� لكنه� جميع� ك�نت ت�سب 

يف بوتقٍة واحدة.

فمنه���م م���ن ق����ل  اأنه���� حرفة نق���ل الن�س���خ املتعددة م���ن الكت�بة 
وال�سور بطريقة الآلت.

ومنهم من ق�ل اأنه� �سن�عٌة فنية تنقُل اإىل الورق الكت�بة وال�سور 
ب�لأحرف املن�سدة على الآلت الط�بعة.

ومنه���م م���ن ق�ل اأنه� نقل ر�س���م اأو �سكل مطلوب م���ن لوحة اأ�سلية 
اإىل اأخ���رى برت�سي���ب احلرب لإنت����ج ن�سخ متع���ددة م�س�بهة لالأ�سل 

وبطريقة الآلت.

ومب���� اأنه� لغًة ترك اأث���ر ملوؤثر على اأي من ال�سط���وح اأو املج�سم�ت 
املختلفة حي���ث ي�سجل الت�ريخ هذه املع����ين ال�س�بقة لكلمة الطب�عة 
حينم���� وج���د الإن�س�ن نف�سه من���ذ بداية احلي�ة عل���ى �سطح الأر�س 
بح�جة اإىل ت�سجيل الكلم�ت التي ينطق به� ومن ثم جعله هذا يفكر 
يف اخرتاع الكت�بة ثم يف اخرتاع الو�سيلة املن��سبة لت�سجيل وتدوين 

ونقل هذه الكت�بة وهذا الرتاث.

ولق���د اأخ���ذت و�س�ئ���ل الت�سجي���ل تط���ور جي���ل بع���د جي���ل ؛ فلذلك 
اأ�سبح���ت الطب�عة تعرف ب�أنه� الف���ن والعلم الذي ميكن عن طريقه 
نقل احلروف والر�سوم وال�سور من اأ�سل اإىل فرع بطريقة الآلت 
؛ ومل���� ين���درج حت���ت مفه���وم الطب�عة م���ن ت�سميم و�س���ف اأحرف 
وف���رز وطب�عة وجتليد وتغليف ...الخ �س�ر مفهوم الطب�عة اأ�سمل 
واأك���رب واأكرث لي�سع جميع اأن�سطة الطب�عة ابتدءا من مرحلة اإعداد 

الأ�سول اإىل املنتج النه�ئي الذي ي�سل الزبون.

Offset Printing Machine
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فه���ي كعلم جمرد هي جمموعة املواد والآلت وتركيبه� الكهرب�ئي 
وامليك�نيك���ي مبوا�سف����ت هند�سي���ة جتعله� توؤدي العم���ل املطلوب 

ولكن ل تكفي لوحده� حل�جته� لالأيدي امل�هرة.

اأم� اأنه�  كفن هي عمليه مه�رة وحرفية مكت�سبة اأو ذوق واإح�س��س 
ع����ٍل )مكت�س���ٌب اأو وراث���ي( لإعط����ء اللم�س�ت اجلم�لي���ة والب�هرة 
للمطبوع����ت وب�لت����يل تفرده� مب�ست���وى معني  مييزه���� عن غريه� 
من املطبوع�ت الأخرى؛ فمن املعروف اأن فن الطب�عة هو الو�سيلة 
الرئي�سي���ة يف تروي���ج جمي���ع ال�سل���ع ال�ستهالكي���ة مل���� له� م���ن اأثر 
كب���ري على الدع�ية الت�سويقية والتن�ف�سي���ة بني املنتج�ت ال�سن�عية 

والغذائية مبجمله�.

وم���ن البديهي لدى املتتبع معرف���ة ان هن�لك نوع�ن من املنتج�ت 
على ال�سعيد الع�م:

 ُت�َسنْع وُتنَتج لتعر�س للبيع.• 
 َت�سنُع وُتنتُج البيع لرب العمل .• 

دخل���ت الطب�ع���ة ب�لأوف�ست املج����ل التج�ري م���ع بداية القرن 
الع�رشي���ن وتطورت معه� �سن�عة الأحب�ر واألواح الطب�عة والورق 
والط�بع����ت )م�كين����ت الطب�ع���ة(، وم���ن اأ�سب�ب جن�حه���� �سهولة 
اإع���داد األواح الطب�عة وقل���ة تكلفته�، اإىل ج�ن���ب الأم�نة يف نقل اأدق 
تف�سي���الت الأ�س���ل اإىل امل�دة امل���راد الطبع عليه� ب�أل���وان متدرجة، 
وعلى خمتلف ال�سطوح واملواد ك�لورق واملعدن واخل�سب واملالب�س 

واللدائن وغريه�.

كل هذا طبع� م� يخ�س  الطب�عة امل�ستوية غري املب��رشة )الوف�ست(:
 فه���ي التي حققت  جن�حً� جت�ري���ً� كبريًا لتفوقه� على قرين�ته� من 
طرائ���ق الطب�عة الأخرى، واملبداأ فيه� اأن تتو�سط �سفيحة مط�طية 
Rubber Blanket ب���ني لوح الطب�عة وال���ورق، وه���ذه الطريق���ة 

حتف���ظ الل���وح الأ�سلي من ال�رشر وتطيل عم���ره مع توفر الدقة يف 
نقل تف�سيالت الر�سم اإىل ال�سطح املراد الطبع عليه. 

راف���ق ظهور الطب�عة اللوحية امل�ستوية تطبي���ق مكننة اإعداد األواح 
الطب�ع���ة،  بع���د اأن ك�ن���ت الألواح تع���د وتع�لج يدوي���ً�،  وك�نت هذه 
العملي���ة بطيئ���ة وتعتمد عل���ى مه�رة الطب����ع يف املق����م الأول،  ومل 
مي����س عل���ى ذل���ك وقت طوي���ل حت���ى تو�س���ل الطب�ع���ون اإىل �سنع 
م�كين����ت تر����س الورق���ة على ل���وح الطب�عة ب�سهول���ة وي�رش، ومع 
ظه���ور املط�ب���ع الرحوي���ة )ال���دوارة( Press Rotary الت���ي يلف 
فيه���� لوح الطب�عة حول اأ�سطوانة ح�ملة وميرر الورق بينه� وبني 
اأ�سطوانة اأخرى �س�غطة Impression Cylinderازدادت �رشعة 
املط�بع وحت�سن اإنت�جه����، وقد ظلت جميع مط�بع الأوف�ست حتى 
 Sheet-Fed اخلم�سين�ت من القرن الع�رشين تغذى بفروخ الورق
ار الورق(  Press، ث���م اأدخلت ط�بع�ت الأوف�س���ت ذات اللفيفة )كَرّ

Press Web Offset التي احتلت املك�نة الرئي�سة يف اإجن�ز اأعم�ل 

الطب�عة. وك�نت يف ب�دئ الأمر تطبع وجهً� واحدًا من لفة الورق ثم 
اأدخل���ت عليه� حت�سين�ت لتطبع الوجهني يف اآن واحد وغدت ت�سمى 
»مطبعة متت�مة« Perfecting Press، كذلك حققت الطب�عة امللونة 
تقدم���� ملمو�س� حني اأ�سب���ح من املمكن رب���ط اأ�سطوانتني اأو ثالث 
اأو اأرب���ع اأو خم����س ب�لتت�بع وطبع الأل���وان املطلوبة مبرور الورق 
م���رة واحدة. وال�س�ئع يف الوقت احل�����رش الطب�عة امللونة بطريقة 

.Four-Colorprocess الألوان الأربعة

اإن جم�لي�ت الطب�عة ت�سفي مع�ين الر�س� التي يبحث عنه� العمالء 
وامل�ستهلك���ون بعك����س عي���وب الطب�عة الت���ي تنتهي ب���رتك ال�سيق 

وال�ستي�ء وعدم الر�س�.
ال����ط����ب�����ع����ة امل�������س���ت���وي���ة

ال������������������������وان ال��������ط��������ب���������ع��������ة الأ��������س����������������س�������ي�������ة
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فه� هي الطب�عة ت�سيف قيمة اإ�س�فية للمواد املطبوعة مم� يجعله� 
اأك���رث رواج� وقب���ول و رقيً� جتذب انتب�ه الق���راء وتثري اهتم�م�ت 
العم���الء وتر�س���ي اأذواق املخططني والفنيني وحتم����س امل�سنعني 

والتج�ر وتطمئنهم على رواج �سلعتهم.

كل من ي�سنع وينتج  وكل من يقراأ ويط�لع وكل من يخطط ويت�بع 
يهم���ه ب�لدرج���ة الأوىل الو�سول اإىل هدفه املن�س���ود �سواء بت�سويق 
�سلعت���ه او احل�س���ول عل���ى الكت����ب ال���ذي ير�سي���ه او التق�رير اأو 
الكتب التي يدونه  لكن كله� يجمعه� ق��سم م�سرتك األ وهو الطب�عة 
واملطبوع����ت وذلك لدخول الطب�ع���ة يف جم�لت عديدة ومتنوعة من 
كت���ب وجم���الت وبرو�سورات ون����رشات وكرت����ت وخرائط وعلب 

ب�أنواعه� ومغلف�ت واأكي��س واعم�ل جتليد فني  ... الخ.
 

ولك���ي تتك�مل الطب�ع���ة بجم�لي�ته� وتظهر برونق ج���ذاب  واأخ�ذ 
ك�ن لزام���ً� اعتم�د اأف�سل امل���واد الأ�س��سي���ة امل�ستخدمة يف العملية 

الطب�عية هي ح�سب الأهمية ك�لت�يل:

الورق:وهو طبق���ٌة رقيقة من الألي�ف تت�أل���ف �سكله� وا�ستخدامه� 
ح�سب نوع الألي�ف امل�ستخدمة وح�سب طريقة ال�سنع والتح�سري- 
وع����دة تكون من الكت����ن اأو القطن اأو اخليزران – وعجينة الورق 

تتكون من م�دة �سيللوزية واملكونة جلدار اخللية النب�تية.

احل���رب: هو م����دة لزجٌة مكونة م���ن مواد ع�سوي���ة واأخرى معدنية  
واأ�سب����غ وم���واد مكملة تت���وىل مبجمله� نق���ل ال�س���ك�ل الطب�عية 
م���ن الأ�سل اىل ال���ورق او امل�دة املراد الطب�ع���ة عليه� على خمتلف 

ا�سك�له�.

 حمل���ول الرتطيب: وهو حملول مكون من جمموعة من املواد التي 
تعم���ل جمتمعّة على تغطي���ة ال�سطح الطب�عي بطبق���ٍة خفيفٍة �س�أنه� 
ع���دم اخ���ذ ال�سط���ح للح���رب يف املن�طق غ���ري الطب�عي���ة ، ويعمل على 

احلف�ظ على درجة حمو�سة PH من��سبة.
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 األواح طب�عة الوف�ست:
 ) Plate( وه���ي جمموع���ة مع����دن ت�سكل �سط���ح طب�عي م�ست���وي 
ح�س�����س يعمل على حمل املعلوم�ت الطب�عية املراد ن�سخه� ومن ثم 

نقله� اىل الو�سيط املط�طي.

" نع���م ه���ذه مقتطف���ات ع���ن الطباع���ة وفنها 

وجماالتها  لكنه غي�ض من في�ض فهي عملية 

التط���ور  ع���ن  ناهي���ك  تراكمي���ة  ت�ش���اركيه 

غ���ري امل�ش���بوق يف جماله���ا واحتي���اج الكثري من 

ال�شناعات واملنتج���ات لها حتى اعتقد الكثري 

اأنه���ا تاأت���ي حاجته���ا بع���د الطع���ام وال�ش���راب 

للإن�شان "



ن�صاط�ات املركز يف �صور 
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جاللة امللك املعظم  حفظه اهلل و رع�ه خالل زي�رته للمركز 

�سمو الأمري احل�سن يزور املركز 
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حتت رع�ية ملكية �س�مية رئي�س هيئة الأرك�ن  يفتتح املركز الإقليمي

�سمو الأمري حمزه بن احل�سني يزور املركز



زي�رة �سمو الأمري حمزة بن احل�سني املعظم للمركز�س�حب ال�سمو امللكي الأمري احل�سن بن طالل املعظم يزور املركز

اجتم�ع لبحث �سبل التع�ون العلمي والأك�دميي بني املركز
 واجل�معة الأردنية

بحث التع�ون امل�سرتك بني املركز و�سندوق البحث العلمي

وفدان من امل�س�حة الربيط�نية وال�سعودية يزوران املركزوزير التخطيط ي�سيد بجهود املركز يف تعزيز التنمية

الزيارات 
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تعزيز التع�ون امل�سرتك يف تب�دل املعلوم�ت واخلرائط بني املركز ونظريه 
الت�سيكي

وفد من منظمة املجتمع العلمي العربي يبحث مع املركز يف اجراء الأبح�ث 
والدرا�س�ت امل�ئية للدول الفقرية

م�سلحة امل�س�حة الليبية تبحث ال�ستف�دة من خربات املركز يف جم�ل 
التدريب

وفد ع�سكري تنزاين يطلع على جتربة املركز يف خمتلف جم�لت العلوم 
امل�س�حية

مدير ع�م الهيئة الع�مة لالأنواء اجلوية والر�سد الزلزايل العراقي 
يزور املركز

وفد ليبي ميثل م�سلحة الت�سجيل العق�ري يبحث �سبل التع�ون يف جم�ل  
الت�أهيل والتدريب مع املركز

الزيارات 
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وفدان من البنك الدويل ووك�لة الف�س�ء الأمريكية ن��س� يبحث�ن مع املركز 
يف تنفيذ امل�رشوع الإقليمي لتح�سني اإدارة م�س�در املي�ه

مدير ع�م املركز يبحث مع املوؤ�س�سة الأمل�نية للتب�دل الثق�يف الداد يف 
تخ�سي�س منح درا�سية لطلبة الدرا�س�ت العلي� يف املركز

اجتم�ع متهيدي للتح�سري ملوؤمتر امل�س�حة والأ�سم�ء اجلغرافية
 بني مدير ع�م املركز ورئي�س الحت�د العربي للم�س�حة

وفد ليبي من وزارة رع�ية ال�سهداء واأُ�رش املفقودين يزور املركز

زي�رة دورة ركن املدفعية رقم 17 املنعقدة يف مدر�سة �سالح املدفعية اأك�دميية املركز التخ�س�سي للرتبية اخل��سة يف زي�رة علمية للمركز
امللكي للمركز

الزيارات 
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الزيارات 

املركز يت�سلم درع� تقديري� من اك�دميية ابن ر�سد العلمية لأداءه وجهوده 
املميزة يف خدمة القط�ع التعليمي

طلبة ج�معة احل�سني بن طالل ق�سم هند�سة البيئة يطلعوا على جتربة 
املركز يف تقني�ت نظم املعلوم�ت اجلغرافية وتطبيق�ت ال�ست�سع�ر عن بعد

درع� تذك�ري� لل�سفري الكوري لدى الأردنمدير ع�م املركز ي�ستقبل امللحق اجلوي البحري الربيط�ين لدى الأردن

رئي�س املجل�س القت�س�دي والجتم�عي يثمن جهود املركز يف خدمة 
امل�س�ريع التنموية ب�ململكة

تفعيل التع�ون بني املركز ووك�لة NGA الأمريكية
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�سلطنة ُعم�ن توقع اتف�قية لال�سرتاك يف املركز الإقليمي لتدري�س علوم 
وتكنولوجي� الف�س�ء

مذكرة تع�ون يف جم�ل الدرا�س�ت والأبح�ث املتعلقة ب�ملوارد امل�ئية بني 
املركز ومنظمة املجتمع العلمي العربي

توقيع حم�رش اجتم�ع اللجنة الفنية امل�سرتكة للحدود الأردنية العراقية

مذكرة تف�هم بني املركز ونظريه الكوري يف جم�ل البي�ن�ت  اجليومك�نيةمذكرة تف�هم بني املركز وم�سلحة امل�س�حة الليبية يف جم�ل التدريب

اتف�قية تع�ون بني املركز واجل�معة الأردنية يف جم�ل اإعداد الأبح�ث 
العلمية املتعلقة ب�ملي�ه والبيئة والط�قة

مدير ع�م املركز ورئي�س ج�معة الأمرية �سمية يوقع�ن اتف�قية تع�ون

الإتفاقيات
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افتتاح و تخريج دورات تدريبية

اختت�م اأول دورة تدريبية يف الأر�س�د اجلوية ب�ملركز الإقليمي 
لتدري�س علوم وتكنولوجي� الف�س�ء والفلك لغرب اآ�سي�/ الأُمم املتحدة

دورة امل�س�حة ال�س�ملة لعدد من موظفي البلدي�ت

تخريج دورتي اجلغرافي� الب�رشية وحتليل ال�سور اجلوية لعدد من 
�سب�ط القوات امل�سلحة

مدير ع�م املركز يرعى تخريج دورة ر�سم خ�رطة الرتبة الرقمية 
الع�ملية لدول من ال�رشق الو�سط و�سم�ل افريقي�

ليبيون يتدربون على خمتلف جم�لت العلوم امل�س�حية واأنظمة 
املعلوم�ت اجلغرافية

 املركز وب�لتع�ون مع ج�معة موؤتة يبداأ بتدري�س برن�مج امل�ج�ستري يف 
نظم املعلوم�ت اجلغرافية والإ�ست�سع�ر عن بعد
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الثقافية  و  العلمية  الفعاليات 

منتدى اأردين كوري متخ�س�س ب�لبي�ن�ت اجليومك�نية يف العقبة مب�س�ركة 13 دولة من ال�رشق الأو�سط و�سم�ل اإفريقي� افتت�ح ور�سة 
تدريبية متخ�س�سة بر�سم خ�رطة الرتبة الرقمية الع�ملية يف املركز

حتت رع�ية رئي�س هيئة التخطيط ال�سرتاتيجي يوم علمي متخ�س�س 
يف املركز

�سورة جم�عية للم�س�ركني يف موؤمتر امل�س�حة والأ�سم�ء اجلغرافية 
الذي نظمه املركز

مندوب� عن دولة رئي�س الوزراء وزير البلدي�ت يرعى حفل افتت�ح 
موؤمتر امل�س�حة والأ�سم�ء اجلغرافية

اأول رائد ف�س�ء عراقي م�ستقبال الطي�ر ) فريد لفته( يح��رش يف 
املركز
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موظف�ن من املركز يفوزان بج�ئزة اخلدمة املدنية للموظف املث�يل 2012

�سكر مل�س�ركة املركز يف موؤمتر تطبيق�ت نظم املعلوم�ت اجلغرافية الذي 
عقد يف ج�معة بنغ�زي الليبية

املركز يح�سل على ج�ئزة اأف�سل م�ستخدم يف برجمي�ت نظم املعلوم�ت 
اجلغرافية من �رشكة اأزري الع�ملية

على ه�م�س املوؤمتر ال�سنوي اخل�م�س للمدار�س اخل��سة املركز ي�س�رك فلكي لبن�ين يح��رش يف املركز
مبعر�س للخرائط التعليمية وال�سور اجلوية والف�س�ئية

املركز ي�س�رك مبعر�س متخ�س�س للخرائط وال�سور اجلوية 
والف�س�ئية يف موؤمتر تكنولوجي� الهند�سة الكهرب�ئية واحلو�سبة 

التطبيقية 2013 يف اجل�معة الردنية

الثقافية  و  العلمية  الفعاليات 
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ير�ضل اهلل اإىل من ر�ضي اهلل عنه يف اأواخر اأيامه ملكاً يقومه 

وير�ضده ويهديه, فيموت على خري حال, فيقول النا�س رحم اهلل 

فالناً لقد مات على خري حال- فاللهم اجعلنا من اأهل الر�ضا, 

واجعلنا من الذين ر�ضيت عنهم ور�ضوا عنك, اللهم واجعلنا من 

الذين ير�ضون بكل �ضيء قدرته لهم يارب العاملني.

اإ�����ص����راح����ة ال���ع���دد
اإعداد: املالزم/1 املهند�شة نيفني ال�شرعة

اأقوال اعجبتني

الدكتور عمر عبدالكايف
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تتقدم 

ا�س����رة املرك����ز اجلغ����رايف امللك����ي  االردين ممثل����ة 
الع����ام العمي����د الدكت����ور املهند�����س  بعطوف����ة املدي����ر 
ع����وين حمم����د اخل�ساون����ه بتهنئ����ة الزم����اء خال����د 
تاي����ه  ومرمي العملة بح�سولهم على جائزة املوظف 

املثايل/الدوره اخلام�سة

الف مربوك واىل االمام

تتقدم 
امللك���ي  االردين ممثل���ة  املرك���ز اجلغ���رايف  ا�س���رة 
بعطوفة املدير العام العميد الدكتور املهند�س عوين 
حمم���د اخل�ساون���ه بتهنئ���ة الزمي���ل تي�س���ر دروي�س 

على جائزة املوظف املثايل /الدوره الرابعة
الف مربوك واىل االمام

ا�سرة 
املركز اجلغرايف امللكي  االردين ممثلة

 بعطوفة املدير العام
حمم���د  ع���وين  املهند����س  الدكت���ور  العمي���د   

اخل�ساونه
 تقيم حفل تكرمي ووداع للزميل �سميح ابراهيم 

وتتمنى له املزيد من التقدم والنجاح 

ا�سرة 
املركز اجلغرايف امللكي  االردين ممثلة

 بعطوفة املدير العام
حمم���د  ع���وين  املهند����س  الدكت���ور  العمي���د   

اخل�ساون���ه
 تقيم حفل تكرمي ووداع للزميل حممد املنا�سرة

وتتمنى له املزيد من التقدم والنجاح 

تتقدم ا�سرة 
املركز اجلغرايف امللكي  االردين 

الدكت����ور  العمي����د  لعطوف����ة  والتربي����ك  بالتهنئ����ة   
املهند�����س ع����وين حمم����د اخل�ساون����ه

مبنا�سبة تخرج كرميته الدكتورة 
اأنال عوين حممد اخل�ساونة

من اجلامعة االأردنية/ كلية الطب

ال��ت��ري��ك��ات و  ال���ت���ه���اين 
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يا مركز التدريب

القيت في حفل المركز الجغرافي الملكي االردني-1986

 ي���ا مرك���ز التدريب يا مس���بب أس���اي

 قال���وا مس���احه )إز فري ف���ري هاي(

 حنا درس���نا وم���ا عرفنا الس���بب)واي(

و)س���كاي( أرض  بالتدري���س   ص���ار 

 تعل���ق قلبي ف���ي )لم���ده( م���ع )فاي(

 واحترت ما بين ال�)دق���ري( وال�)الباي(

وال�)واي( بال�)اك���س(  اآلم���ال   ضاعت 

)ملتي بالي(  طرحت وقس���مت وعملت 

 قالول���ي هذي ص���ور ال�)الج���و فالي(

 حلل���ت أن���ا الياب���س وحللت أن���ا الماي

)ت���راي( خال���د  ي���ا  يق���ول   جان���ي 

آي( )إف  وق���ال  للمدي���ر   ش���كيت 

رج���اي ويخي���ب  يس���ويها   ياخوف���ي 

 رجع���ت اش���رب كاس���ه م���ن الش���اي

 م���ره نبي نضح���ك ومره نب���ي )كراي(

 واخت���م كالم���ي واق���ول لك���م )ب���اي(

 يا حابس أنفاس���ي نهاري مع الليل

 وصدقت ياليت م���ا صدقت األقاويل

 وه���ذي النتيج���ة ومن غي���ر تعديل

 ومعادلتن���ا كل عناصره���ا مجاهيل

 و)ثيت���ا( و)جاما( وان���ا قلبي عليل

)ق���رد( طويل ف���ي   اش���تبك امري 

ال�)براالك���س( بعيوني يميل  وصار 

 وطلعل���ي ال�)إرور( م���ن غير تعليل

 ح���ط التلس���كوب وحلله���ا تحلي���ل

 لكن األس���تاذ م���ا تعجب���ه التحاليل

 )ت���و فاين���د( نمل���ه م���ع التفاصيل

 حطيتن���ي يالص���وره نلقالك س���بيل

تكميل وامتح���ن  للك���ورس   امتحن 

المراييل اللي البس���ين   واجلس مع 

 مره م���ع الصاحين وم���ره مهابيل

تعليق���ي طويل كان  ان   واس���محوا 

العقيد المتقاعد خالد مناحي الخالدي/ الكويت

 خريج كلية المركز الجغرافي الملكي االردني
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