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 تمهيد

 ، كتابي هذالن اعنو هذا الاخترت  ، هكذاأنا أتنقل بدراجة
ً
من تنقالت  إياهـمستلهما

على املغرد ستخدمه يوهو الوسم الذي الزميل الفاضل أبي إبراهيم خالد الصقعبي، 

 للموارد البشرية في 
ً
لتوثيق يوميات تنقالته بالدراجة من وإلى عمله، حيث يعمل مديرا

 .  أحد منظمات املنطقة الشرقية في اململكة العربية السعودية

 

 
ً
 1في الدمام بجاريتهالفاضل خالد الصقعبي يرافقه ولده متنقال

                                                 
، عصام عبدالسالم، الدمام، صحيفة الشرق، عدد اآلمنة المركبية القيادة لنشر المملكة شوارع «جارياتهم» بـ يجوبون دراج 111   

616  ،4/8/21 3 . 

http://www.alsharq.net.sa/2013/08/04/911216
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بدأت رحلتي مع الدراجات الهوائية منذ وقت مبكر من حياتي، ولكن في السنوات 

ألاربع ألاخيرة حدث تطور نوعي في عالقتي مع الدراجات أدى إلى تأثر أمور متعددة في 

كل يوم مر بها أالتجربة التي ف ،هذا الكتاب مادة تدوين إلىما دفعني حياتي، وهذا 

جديرة بالتوثيق، أضف إلى التساؤالت التي توجه لي من الناس حولي عن كيفية 

ثار، والعقبات التي تعترض طرقهم؛ 
ُ
إخواني في التنقل في هذا البلد، والشبهات التي ت

البيت، أقاربي، أصدقائي في العمل، الناس الذين يقابلونني في الشارع، الكبار 

  كل منهم كان يوجه... والصغار
ً
 أو تعجبا

ً
 أو استفسارا

ً
كلها أمور خلقت لي ... لي سؤالا

 للعمل على التأليف وجمع كل 
ً
في مكان واحد يسهل على القارئ  ما أجيبهم بهتحديا

 .مللمته

ولقد عمدت إلى تصنيف مادة هذا الكتاب إلى سبعة فصول وفق تسلسل ألاحداث 

صلت، وتعمق العالقة، التي مررت بها؛ كيف بدأت الحكاية، و التطورات التي ح

وها  .!وزيادة املعرفة والخبرة، والقدرة على التحكم واملواجهة، وتوديع صندوق ألاعذار

ة، إضافة إلى ثراءها باملواد والرسوم إلايضاحية والصور أنا بين أيديكم في مادة مقروء

ئ املرتبطة، والتي هدفت من خاللها تقديم كتاب تفاعلي غير تقليدي يعيش معه القار 

ألاحداث معي؛ ولعلَّ التساؤالت وعالمات التعجب تجد ضالتها في  قصتي وكأنه ُمرافق

    . هذا الكتاب الذي أسأل هللا أن ينفع به كل من يقرأه

وخارطة كما أضفت ُملحقات بمادة هذا الكتاب أحسب أنها توفر إجابات شافية 

 . !لكل من بدأ يفكر بمصاحبة دراجةطريق 
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ص بالشكر كل أشكر كل من تفضل 
ُ
وخصص من وقته ليقرأ هذا الكتاب، كما أخ

من ُيعلمني برأيه أو يخبرني بنقده ملادة هذا الكتاب من خالل كتابة مراجعته وتقييمه 

، وكل ما Goodreadsعلى موقع الكتب الخاصة بهذا الكتاب   صفحة املراجعةعلى 

ع إلى  صفحة املراجعةُيكتب على 
َّ
هذه محل اهتمامي، فالقارئ مرآة الكاتب، وأتطل

تطوير ما أكتب من خاللك أيها القارئ الفاضل، فال تتردد بكتابة كل ما يجول 

 .بخاطرك حول هذا الكتاب على صفحة مراجعته

 

 

 

 

                                                 
  https://www.goodreads.com/book/show/27831444: صفحة مراجعة الكتاب 2

 امديرائد بن عبداهلل الغ
                       

     هـ  3437 صفر 3   

 والحمد هلل رب العالمين

 جدة

https://www.goodreads.com/book/show/27831444
https://www.goodreads.com/book/show/27831444


  

 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 هكذا بدأت الحكاية
 

   



 

 
    

 !دجاجات وديكبدأت الحكاية بأربع   

ال أعرف عمري وقتها، أحسبه بين السادسة 

والتاسعة، كنت مع أسرتي في جدة أحد 

إلاجازات؛ فاجأنا عمي بخمس دراجات 

هوائية، ثالث دراجات لي وألخواي، ودراجتان 

ألاصغر، حمراء  كانت  دراجتي. ألبناء عمتي

، وكانت بوصة 11اللون، وأحسب مقاسها 

نا ظومن حسن ح. هذه أول دراجة في حياتي

، (وانيت)أن والدي لديه سيارة هايلكس 

كملت فرحتنا بنقل دراجاتنا إلى حيث اف

 .بمنطقة الباحة   بلجرش يمحافظة مسكننا ألاصلي في 

لقد كان أغلب استخدامي للدراجة للعب حول املنزل، إلى أن خطرت لي فكرة شراء 

كنت أعلم أن والدي سيمانع شراء الدجاج، فبدأت التخطيط لعملية . دجاج لتربيته

 الشراء بتجميع مبلغ مالي من مص
ً
، ولكني روفي املدرس ي إلى أن وصل إلى خمسين رياال

كيلو  أربعةفمن سيوصلني إلى السوق الذي يبعد عن منزلنا حوالي ! وقعت في معضلة

وإخوتي مثلي صغار ال يعرفون قيادة السيارة، ؟ أبي سيعارض شراء الدجاج، مترات

                                                 
تقع محافظة بلجرشي في منطقة الباحة في الجنوب الغربي من المملكة العربية السعودية على السلسلة الممتدة لجبال السروات،  3

 . اإلداري لمنطقة الباحة، وتعتبر المدينة األم لقبيلة غامد السراة، ويشتغل معظم أهلها في التجارة وكانت المركز
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 سيكل
ً
فلم ! م أبيوالاستعانة برجل من الجماعة ليوصلني سيفضح أمري ألنه حتما

 ستخبرفأمي  !ولكني سأقع في معضلة أخرى الاستعانة بدراجتي،   يكن هناك حل غير

رسمت خطة الذهاب بدون إخبار ! أني ذاهب إلى السوق بالدراجة ذكرت لهاأبي لو 

باع فيه 
ُ
 أحد إلاجازات املدرسية؛ ألن السوق الذي ت

ً
 متحينا

ً
أحد، وجعلت ألامر سرا

، فقد كان سوق السبت :في محافظة بلجرش ي بهذا الاسمالطيور يوم سبت، ومشهور 

اء حوائجهم، والزال هذا الذي يجتمع فيه الناس لشر  -في البلدة-املكان الرئيس 

 .السوق إلى اليوم كرمز تراثي

 بدراجتي لحمل الدجاج الذي سأشتريه، 
ً
حانت ليلة اليوم املوعود، ربطت صندوقا

 
ً
؛ ألتأكد من خلود ورسمت خطة املغادرة بعد صالة الفجر بنصف ساعة تقريبا

ودة قبل لنوم، وكانت مجازفة لي بهذا العمر، إذ ينبغي علي العلوالداي وإخوتي 

، قبل أن يصحو أب
ً
 للذهاب إلى الساعة السابعة صباحا

ً
!. هعملي من نومه استعدادا

انطلقت في املوعد، انتابني خوف وتردد للرجوع، ولكن تطلعي لتربية الدجاج دفعني 

للمواصلة حتى بلوغ السوق، فحالفني الحظ في الشراء من بائعة أربع دجاجات 

، ولكني رجوتها أن تجعلين ريوديك، كانت تطلب الثمن ست
ً
خمسين، فهي  الثمن اال

لت رأسهاكل ما أملك، رح    بخفض الثمن مت توسالتي فوافقت، فقبَّ
ً
رفانا وضعت . ع 

الدجاج في الصندوق املثبت على دراجتي، ولكني واجهت صعوبة التوازن في قيادة 

مل على مقود الدراجة، فكنت أركب تارة، وأمش ي ، إلى تارة الدراجة، إذ أصبح هناك ح 
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وضعت الدجاج في بيت قديم في . أن وصلت إلى البيت قبل أن يصحو والدي من نومه

فناء منزلنا، ورجوت هللا أن ال يصيح الديك لئال ينتبه والدي للغلة التي اشتريتها، 

فالزلت أحتاج من أمي تلطيف الجو مع أبي لئال ينتظرني عقاب أليم لذهابي إلى 

حمدت هللا . حرمني تربية الدجاج كعقوبة على هذا الفعل السوق بدون أذنه، وربما

 !.أنَّ أبي غادر ولم يشعر بش يء

انطلقت إليقاظ جدتي عزة رحمها هللا، فقد كانت ألاقرب لنا نحن الصغار، فطلبت 

 
ُ
هذه طريقة ال يعرفها إال مربي ! ن مستعدات لوضع بيضمنها فحص الدجاجات إن ك

 لوجود بيض من عدم
ً
كنت أعرف طريقة الفحص، ولكن لصغر  !هالدجاج فحصا

 
ً
أردت الاطمئنان أن الدجاج الذي اشتريته . ، فاستعنت بجدتيسني كنت مترددا

يبيض؛ للبحث عن مخرج مع أبي لتخفيف العقوبة، إذ تصورت الدجاج الذي يبيض 

ُيسر به أبي، ألنه سُيطعمنا من بيضه، ويقلل تكلفة شراء البيض، وبهذا تخف 

ل لي، العقوبة  
ي 
ُ
 عال  لقد مرَّ !. هكذا خ

ً
ذلك اليوم بسالم وهلل الحمد، ووجدت تعجبا

 من  ةحيا أبي على هذه الخطُم 
ً
 من أمي عليَّ وتحذيرا

ً
التي رسمتها بمفردي، وخوفا

لقد تبارك ذلك الدجاج وتكاثر وهلل الحمد، فبعت دجاجتين . تكرار التجربة

 
ً
! فاستعدت رأس املال ومثله معه، بصغارهما ألخواي، كل واحدة بخمسين رياال

 ببركة ربه ثم دراجته
ً
 !.وهكذا صار الولد الصغير تاجرا
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 !كيف تحملتني هذه الدراجة؟

دراجتي الحمراء أيام تهالك  بعد 

انقطعت صلتي مع عالم ؛ الصغر

 هـ 1 11إلى أن حل عام الدراجات 

 وعمري حينها 
ً
 .خمسة وعشرون ربيعا

 في إلكمال دراساتي العليا انتقلت

احتجت . في أستراليا 1مدينة برزبن

لشراء بعض ألادوات املكتبية لتجهيز 

بعض  غرفة دراسية، فأشار عليَّ 

الزمالء، ذوي الخبرة قبلي، أن أشتري من حراج ُيقام كل ثالثاء لبيع أدوات مكتبية 

افة إلى أن وأثاث مستعمل، فستكون التكلفة أرخص بكثير مقارنة بالجديد، إض

بتيعت من مؤسسات تعليمة وشركات خاصة
ُ
 .لديهم أدوات ذات جودة طيبة كونها ا

 
 

 

                                                 
في الجزء الشمالي الشرقي من أستراليا، وهي  Queensland (QLD)في والية كوينزالند  Brisbaneتقع مدينة برزبن  4

 . العاصمة اإلدارية للوالية

http://aljariyat.net-content/uploads/2013/12/2013-12-18-15.28.25.jpg
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انطلقت صباح يوم ثالثاء، مع ثالثة أصدقاء، تجولنا في ساحة الحراج، وحدد كل 

 الستخدامها في عمليات املزايدة، وكانت أول 
ً
واحٍد منا ما يريد شراءه، أخذنا أرقاما

املزايدة، وتخللها بعض املواقف الطريفة لصعوبة فهمي للغة إلانجليزية، تجربة لي مع 

 بمكٍر أحيان–وكنت أستغل 
ً
مزايدة رست عليَّ  اتهذه الصعوبة لإلفالت من عملي -ا

 !. وشعرت فيها بغبن

 

 

 !بخمسة دوالرات فقط Baileyمن حراج ه الطاولة املكتبية هذكامل ابتعت  
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اشتريت كل ما رغبت شراءه من أدوات مكتبية، وبقي عليَّ الانتظار إلى أن ينتهي 

، بوصة 2 زمالئي، وأثناء الانتظار، ملحت مزايدة على دراجة هوائية، أحسبها مقاس 

، ولم ينافسني أحد،  فتح
ً
 ج باب املزايدة عليها بدوالر، فأشرت بيدي، فزاد دوالرا

حر 
ُ
امل

 !ين فقطفصارت من نصيبي، بدوالر 

 إلعادة ذكريات ! لقد صارت هذه الدراجة الثانية في حياتي
ً
عدت إلى املنزل متشوقا

كم، وما   -  مسجد يبعد عن مكان سكني حواليإلى الصغر، فكانت أول رحلة ركوب 

 :إن وصلت إلى املسجد، حتى سمعت ضحكات أطفال تتعالى، وصيحات تقول 

Oh, Look at that, Huge man on a little bike! 

 !انظروا، رجل ضخم على دراجة صغيرة
 

 
ً
، دخلت للصالة ثم خرجت عائدا

ً
منزلي، إلى لم أُعر تعليقاتهم وضحكاتهم اهتماما

الزميل علي الحمدان، فضحك ضحكة غطت على ضحكات  وصادفني في الطريق

، ولم أعرف ما كان : ألاطفال، وقال
ً
 متحركا

ً
ش  فلم أعرف ما! ُيحرككرأيتك جالسا غبَّ

، فصار الفراق مع هذه الدراجة !. أضخامة جسدك أم صغر دراجتك :رؤيتي

وأهديتها لبنت أحد الجيران، وكان آخر عهٍد لي بدراجات الصغار، وبداية عهد جديٍد 

 . أكبردراجة مع  
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  !الرجل الضخم يبحث عن دراجة كبيرة
كنت قد هممت بشراء  ؛بعد فراق الدراجة الصغيرة

ولكن نصحني زميل بأن أرافقه يوم سبت في جديدة، 

 عن أغراض مستعملة، 
ً
التجول في ألاحياء املجاورة بحثا

فقد اعتاد الناس في ! وربما أجد دراجة بثمن بخس

املدينة التي أدرس فيها عرض أغراضهم الزائدة عن 

 Garage: ، ويدعونهحاجتهم للبيع في ساحات منازلهم

Sale  أوYard Saleعلن عنه في ويُ   -يومي السبت وألاحد-هاية أسبوع ، ُيقام كل ن

علق على أعمدة إلانارة تشير إلى 
ُ
صحف إلاعالنات املحلية، أو تجد الفتات متواضعة ت

 للبيع
ً
 . موقع املنزل الذي يعرض أغراضا

 
َّ
ل
َ
، و نهار سبت؛ انطلقت وزميلي كٌل يبحث عن غ ه  بعد التنقل من ساحة بيت إلى ت 

أبحث عنه، قابلنا رجٌل ُمسٌن إذ وجدت ما  نازل امل عند أحدأخرى، حططت رحالي 

 ل
ُّ
عرض . حية بيضاء اللون، صبوح الوجه، حسن املظهر، وحسبته سمح البيعكث

، ولم أكن أعرف قبلها أن ارتداء الخوذة 
ً
 ومعها خوذة مجانا

ً
عليَّ الدراجة بثالثين دوالرا

 
ً
 قول ، فقلت في نفس ي كما يقال في افي أسترالي لراكب الدراجة الهوائية مفروض قانونا

، فاوضت على السعر، فابتعت الدراجة بعشرين. وجابها هللا (الخوذة)جت : شعبي

 .  وصارت هذه الدراجة الثالثة في حياتي
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؛ لن يكون ألحد عليَّ كالم، فمقاس الدراجة كبير ومناسب الثالثة بعد هذه الدراجة

ا سنحت فرصة، وكان التنقل قليل بدأت أتنقل بها من وإلى املسجد ك. لحجمي لمَّ

، وكنت أسلك 
ً
، وهكذا كنت أرى على ألارصفةبها ممرات املشاة وأعبر بدراجتي جدا

 من الدراجين، وهو خطأ بال شك، فاملمرات وألارصفة ُصممت للمشاة ال 
ً
كثيرا

، ولكني حتى تلك اللحظة لم أكن وسليزاحمهم فيها الدراجون، 
ً
أوضح ذلك الحقا

  . أعرف عن التنقل بالدراجة غير ما يعرفه الصبي الصغير

وخالل تنقالتي القليلة واملسافات القصيرة التي أقطعها، إال أني كنت ألهث بسبب 

تى أني ه سببها ترهل جسمي وضعف لياقتي، حصعوبة التنفس، وصعوبة التنفس هذ

الدراجة عند مروري بمرتفعات يسيرة، فلم أكن أقوى على الطلوع كنت أترجل عن 

 الدراجة
ً
مضت بضعة أيام وتسامع بي جيراني السعوديين في املنطقة السكنية !. راكبا

الفاضل –التي نقطنها، فتشجع الزميل أبو إبراهيم 

وسارع بشراء دراجة، وماثله  -عبدالعزيز العنقري 

، وهي سلسلة متاجر تشابه K-martمن أحد متاجر  ، إذ اشترياجاري أبو فهد الحربي

، وكان هناك عرض على أسعار الدراجات في في السعودية   سلسلة متاجر هايبر بندة

باع بثمانين دوالر
ُ
قطة، ولم أكن ! هذا املتجر، فقد كانت ت

ُ
وكنت أظن أنَّ هذا السعر ل

باع في املتاجر العامة ونظيراتها 
ُ
أعرف حتى تلك اللحظة الفرق بين الدراجات التي ت

باع في محالت متخصصة، ولم يسبق لي زيارة محل دراجات مت
ُ
خصص وإال التي ت
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! ما هي إال لعب عيال  (قمة)لعرفت بشكل مبكر أن الدراجات التي كنت أراها 

 من ألامور حول 
ً
وهذه قيمة املعرفة، ولكني حتى ذلك الوقت كنت أجهل كثيرا

 . الدراجات الهوائية

اَجتي الزميلين أبي إبراهيم وأبيسارعت بشراء در  كت دراجتي  اجة تماثل درَّ
َّ
فهد، وفك

قطع غيار كالتي ابتعتها من ساحة بيع أغراض مستعملة؛ ألستفيد منها  القديمة

حياتي، لتصبح بذلك رابع في  1جديدة، وبهذه الدراجة الجديدة دخل رقم لدراجتي ال

، ومعها بدأت خط سير جديد للتنقل غير املسجد، فصرت أذهب بها ملحالت دراجة

س أعلقها على مقود الدراجة، التموينات القريبة من منزلي، وكنت أحملها في أكيا

ولكن هذه الطريقة لم تكن عملية، وتجبرني على شراء القليل من ألاغراض، فعمدت 

إلى تركيب صندوق على الدراجة ألحمل فيه ألاغراض، واستفدت من دراجتي القديمة 

التي فككتها كقطع غيار ، فأخذت منها حامل صندوق وبضعة مسامير وروابط 

 . يت الصندوق على الدراجة الجديدةوعواكس إضاءة لتثب
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 يظهر صندوق حمل ألاغراضحيث مع بنتي رينا ودراجتي الجديدة 

 لتبضع تموينات 
ً
واستمريت على هذا الحال بتنقل خفيف من وإلى املسجد، وأيضا

الفراق املؤقت مع دراجتي الرابعة؛ إذ لزمني حان املنزل من املحالت القريبة؛ إلى أن 

 
ً
مغادرة مقر دراستي في رحلة علمية لجمع بيانات تتعلق ببحثي، فعدت إلى جدة مودعا

خالل مكثي في جدة اشتقت إلى التنقل بالدراجة، على أقل تقدير من وإلى . دراجتي

عاب التي تبيع املسجد، فبحثت عن دراجة ألشتريها، ولم يكن في بالي سوى محالت ألال

ضمن منتجاتها دراجات عادية، وكنت أبحث عن دراجات ذات سرعات متعددة، أي 

 . بها مبدل للسرعة، وهذا ما تعودت عليه مع دراجتي التي فارقتها في مقر دراستي



 

 
 2  

ذهبت إلى سوق باب شريف في مدينة جدة، فشارع با ناجة مشهور بكثرة محالت 

 عن دراجة أتنقل الدراجات الهوائية، ظللت 
ً
مناسبة، فكثير من محل إلى آخر بحثا

من الدراجات املعروضة دراجات عادية ذات سرعة واحدة، وقليل من الدراجات 

ذات السرعات املتعددة، فوجدت دراجة حمراء اللون بإطارات نحيفة ومقود 

معكوف لألمام، وهي املخصصة 

للمسافات الطويلة، ولكن إلى ذاك 

كافية ألفرق الحد لم تكن معلوماتي 

بين دراجة وأخرى بشكل تخصص ي، 

اشتريت هذه الدراجة الحمراء 

بدأت أتنقل . بأربعمائة ريال سعودي

 للتمرين حول الحي الذي أسكنه، ولكن بعد 
ً
بهذه الدراجة من وإلى املسجد، وأحيانا

مض ي أسبوع لم تعجبني هذه الدراجة، فقد اعتدت على الدراجات ذات إلاطارات 

 لم أرتح للجلوس العريضة، وه
ً
ذه بإطارات نحيفة وأجد صعوبة في التحكم بها، وأيضا

-بطريقة منحنية ألن املقود معكوف لألمام؛ فاشتراها مني الفاضل شهيد إلاسالم 

 .بثالثمائة ريال -معلم سيراميك بنجالديش ي
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بعد بيعي لدراجتي السابقة؛ انطلقت في رحلة 

 بحث عن دراجة أخرى، 
ً
علمت أن هناك محال

في حراج الصواريخ في جدة يبيع دراجات 

مستعملة  بسرعات متعددة، فوجدت عندهـ 

، دراجة 
ً
ناسبتني، فابتعتها بمائتين وأربعين رياال

ا وأصبحت أستخدمه وال تزال معي إلى اليوم،

 .، وعربات حمل ألاطفالتسوق لجر عربات ال

 عن التطور الذي طرأ على سأتحدث 
ً
الحقا

من  ، وتوسيع فائدة الدراجة أكثرطريقة تنقلي

أنها وسيلة نقل فرد واحد أو حمل أغراض 

في تاريخي التطوري كدراج   1وإلى هذا الحد تحمل هذه الدراجة الرقم . بسيطة

  يالتنقل يوعية في تاريخلي نقلة ن تثدبعد هذا الحد ح. متنقل
ُ
لها أ  

في الفصل فص 

.التالي

 الدراجة التي ابتعتها من حراج الصواريخ



  

 

 

 

 

 

 

  مع الجاريات جذريتطور 
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 !؟في السعودية دراجونأال يوجد 
 كنت أرى بعًضا من إخواننا املقيمين العاملين في املهن الحرفية 

ً
منذ كنت صغيرا

يستخدمون الدراجات للتنقل إلنجاز أعمالهم، ولكن لم يخطر في بالي أن الدراجة 

يمكن أن تكون وسيلة تنقل رئيسية، ظننتهم يتنقلون بها بين الحواري وملسافات قليلة 

نت ق. فقط
ُ
بدأت ن في السعودية؟ و أال يوجد دراجون متنقلو : يد تساءلت في نفس وك

وأول ما وجدته في نتائج الهوائية والتنقل بها،  الدراجاتتتعلق بالبحث عن معلومات 

، وكان  "في السعودية لبيع الدراجات wheels محل عجالت: "البحث تقرير بعنوان

الجارياتُيدعى على موقع التقرير 
متخصص في  املوقعأن هذا لم أكن أعرف ، و 1

على املوقع تركته  محل عجالت ا قرأت تقريرمَّ ـآنذاك، ول الدراجات الهوائية

 وقتها وال يجذب  ، فقد كان تصميمهى املوقعوانصرفت ولم أتصفح محتو 
ً
منفرا

وبما أني أدون هنا بحسب التسلسل الزمني لتطور فكرة التنقل بالدراجة  .املستخدم

املوقع وتحسين  فريق الجاريات لتطوير تعاوني مععندي؛ أأوجل الحديث عن 

 .جاذبيته

أعجبني التقرير املكتوب على موقع الجاريات عن الدراجات املتخصصة، ولكن لم 

حسبت أنه ال يوجد فرع  -وقت قراءتي للتقرير–؛ وما ذاك إال ألني زيد تركيزألقي له م

 ألني سأعود إلكمال 
ً
لهذا املحل في جدة، فتناسيت فكرة الدراجات املتخصصة حينا

                                                 
  محل عجالت في السعودية لبيع الدراجات 5
6  www.aljariyat.net 

http://aljariyat.net/?p=129
http://www.aljariyat.net/
http://www.aljariyat.net/
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 عن دراجة 
ً
مشروعي البحثي في مدينة برزبن ألاسترالية، وهناك سأتجول بحثا

ركزت وقتي في البحث عن معلومات حول التنقل . متخصصة، فاملحالت هناك كثيرة

إن أول ما  .للتنقل في السعوديةستخدم دراجته بالدراجة وإذا ما كان هناك من ي

كيف تقود ":  وقعت عليه في نتائج البحث هو مشهد فيديو على يوتيوب بعنوان

 موقع الجاريات الذي قرأت عليه، والفيديو تابع لنفس 1"جاريتك على الطريق السريع

تقرير محل عجالت لبيع الدراجات الهوائية، ولكني إلى آلان لم أرتبط بالجاريات بعد 

تسير نحو عمل مؤسس ي منظم لنشر ثقافة شبكة أكن أعرف أن الجاريات  ولم

في هذا املشهد املصور على يوتيوب يقود .  التنقل بالدراجات الهوائية في العالم العربي

 على توسطه مسار على دراجته   أحدهم
ً
 الطريق العام بين السيارات، محافظا

ً
  ا

ً
، كامال

وفي التعليق ! بدراجته في طرق السيارات؟ أيعقل أن يسير: وقد ُصعقت من املشهد

؛ أورد فيما يلي المست عقلي كلمات كأنها أفاقتني بعد َسكرةالصوتي على املشهد 

 :مقتطفات من هذه الكلمات

خالل موقع شبكة الجاريات هذا املشهد الصغير الذي يعرض  لكم منأقدم 

لكم كيفية قيادة الجارية
ورت في صباح يوم هذه املسيرة صُ  ،على شارع سريع  

أرجو أن تشاهدوا هذا املشهد من غير تأثير خارجي ... هـ 1 11التاسع من رجب 

                                                 
 كيف تقود جاريتك على الطريق السريع 7
ملهم الدراجين السعوديين، ومؤسس شبكة      –محاضر في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن  –وهو الفاضل حسام الملحم  8

 .ألني لم أكن أعرفه وقتها( أحدهم)أشير إليه هنا بكلمة . الجاريات للدراجات الهوائية
يها على كرسي ويمد ساقيه إلى أطلق موقع الجاريات تسمية جارية على الدراجة ذات العجلتين أو الثالث والتي يستلقي الراكب ف 6

األمام ليحرك دواساتها، وتختلف الدراجة العادية عنها في أن الراكب يكون جالساً في وضع عمودي، في حين أن الجارية يستلقي 
 ً  االسم؟ بهذا الجارية سميت كيف: لالستزادة؛ راجع مقالة على شبكة الجاريات بعنوان. راكبها بشكل أفقي تقريبا

https://www.youtube.com/watch?v=19LlEYK_t2s
http://aljariyat.net/?p=10
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عليكم، ومن غير أحكام سابقة، فمن الجدير بالذكر أن جميع معلوماتي عن 

كيف تركب ... تغير من خالل القراءة والتجربة العملية والسالمة عليهاالدراجة 

سؤال يطرحه الكثير ! ؟ى خط سريع كهذاوتقود جارية أو دراجة هوائية عل

لغرابته، إال أن إلاجابة عليه كما ترون سهلة بديهية ملن علم وتعلم بعض القواعد 

أدخل على خط الظهران  ...التي علمنا هللا من شريعتنا السمحة وقوانين املرور

 أن عل
ً
 آلخذ موقعي على الشارع العام، مدركا

ً
يَّ الخبر السريع من املنعطف، متجها

أجري آلان على الخط ألايمن للشارع السريع ... السير كأي مركبة في الطريق

 املركبات ألاخرى من محاولة مشاركتي خطي، فمن 
ً
 مانعا

ً
 إياه تقريبا

ً
متوسطا

إن اتخاذي لهذه إلاجراءات . قوانين املرور  أن على املركبة السير في وسط الخط

 بإذن هللااملرورية البسيطة تجعل من سيري على هذا 
ً
: يسأل البعض. الخط آمنا

 أن تكون في وسط الخط بهذه الطريقة على دراجة؟
ً
ال أملك إال أن ! أليس خطرا

فال يمكنني بكلمات أن أرد على هذا السؤال من غير أن ! شاهد بنفسك: أقول 

                                                                       12!تجرب بنفسك أو ترى أيها السائل

فال يمكنني بكلمات أن أرد على هذا السؤال من غير أن تجرب بنفسك أو ترى أيها "

تلك بالفعل هي الكلمات التي كنت أبحث عنها، كيف تظل تتكلم وتتحدث !" السائل

ملية القراءة وقبل التجربة الع! مع شخص مقتنع بعكس فكرتك وهو لم يجرب

 مفتاح العلم، وهو ما كنت أفعله تلك اللحظة جمع
ً
علومات حول التنقل مل ا

                                                 
 : 1 26/6/21مقتبس من مشهد تعليمي على قناة شبكة الجاريات منشور على يوتيوب في  1 

  كيف تقود جاريتك على الطريق السريع  

https://www.youtube.com/watch?v=19LlEYK_t2s
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أجري  : "وما أثراني أكثر في املشهد السابق ذكره هذه العبارة. بالدراجات الهوائية

 املركبات ألاخرى من محاولة مشاركتي خطي، فمن قوانين املرور  أن على املركبة 
ً
مانعا

ما عالقة الدراجة الهوائية بقانون املرور : ، إذ تساءلت"السير في وسط الخط

وهو الرابط الذي جعلني أرتبط أكثر بشبكة الجاريات، وأشاهد بقية ! السعودي؟

املقاطع املصورة على قناة الشبكة على يوتيوب، وظهر لي عالم جديد لم أكن أعرف 

 
ً
 .!عنه شيئا

 !التنقل بالدراجة كالسيارة
سافات ملالجاريات، كنت أتنقل بدراجتي على استحياء ووجل و قبل أن أعرف شبكة 

وما إن تعرفت على شبكة  لى ألارصفة وجوانب الطرق؛قصيرة، وأسير بدراجتي ع

من خالل قناتها على يوتيوب، كم أدركت التي تقدمها  والتدريبات الجاريات والدروس

يدة آلان؛ وهي أن أثيرت عندي قضية جد! أنَّ هناك عالم كبير حولي أنا عنه غافل

صنف 
ُ
على الطريق في نظام املرور السعودي، لها من  مركبةالدراجة الهوائية ت

الحقوق مال غيرها، وعليها من املسؤوليات ما على غيرها من املركبات على الطريق ما 

لم ترد استثناءات في النظام تنص على تخصيص قواعد معينة لنوع معين من 

على نظام مرور وتنظيم سير املركبات في اململكة العربية  انطلقت لإلطالع. املركبات

 مللف 
ً
السعودية، ووفرت شبكة الجاريات عناء البحث لُقرائها ووضعت رابطا

 . الكتروني لإلطالع على هذا النظام
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 11صفحة  11في  في اململكة العربية السعوديةوتنظيم سير املركبات نظام مرور 

 مدى الغفلة والحماقات التي يرتكبها كثير من وأنا أتصفح قانون 
ً
املرور، أدركت حقا

في الشوارع، وإذا خالف أحدهم أو تسبب في حادث؛ لجأ إلى خبراته في لوم   1السيارين

 الطرف آلاخر، وخبراته هذه ما هي إال انعاكس
ً
ار لقانون الغاب في عقل ا بقدر ! السيَّ

 في ظل عدم ! نتصر في النهايةتوحشه ي
ً
صارت الشوارع غابات، والسيارون وحوشا

 !. تقيدهم بقواعد املرور في هذا النظام الشامل والواضح
 

                                                 
  http://www.rt.gov.sa/files/rt_policy.pdf: نظام المرور السعودي   
وأحسنت الشبكة في . ُمصطلح أطلقته شبكة الجاريات على قائدي السيارات، وربطتها بثقافة سيار السلبية في قيادة السيارات 2 

 ما: ة؛ راجع مقالة على شبكة الجاريات بعنوانلالستزاد! إطالق هذا المصطلح لتنفير الناس من السلوك المتوحش لسائقي السيارات
 سيار؟ ثقافة هي

http://www.rt.gov.sa/files/rt_policy.pdf
http://aljariyat.net/?p=13800
http://aljariyat.net/?p=13800
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املادة الخمسون أكثر املواد جذبتني في نظام املرور  

يهضمه ؛ هذا الحق انعدام الوعيالسعودي، وفي ظل 

الطرق، السيارون الحمقى، والسيادة لسياراتهم في 

شاة الانتظار لقطع الطرق، والدراجات مكانها 
ُ
فعلى امل

في ظل هذه –ألارصفة وأطراف الطرق، ويتعدى ذلك 

سيادة السيارة الكبيرة على السيارة  -الحماقة

يه نظام وكما ذكرت، العقل املعشعش ف... الصغيرة

 السيار بقدر ما يسود على الغاب يظن أنه بقدر توحش

ار سعور يلهث الطريق، كالوحش امل  ُسعَّ
ً
ليعضَّ هذا  ا

 !. ويخمش ذاك بسيارته ليفسحوا له الطريق

ومن ألامور التي لفتت انتباهي في هذا النظام أن راكب الدراجة غير مسموح له 

بمزاحمة املشاة على ألارصفة، وال يحوز له استخدام الرصيف بدراجته إال إذا كان 

 عن دراجته 
ً
عليه البند رقم  هذا ما نص!. بذلكوسمح عرض الرصيف مترجال

 . إذ املكان املخصص لسير الدراجات على الطرقات. 2/1/11 

 إذا ألارصفة على بالسير العجلتين ذات العادية للدراجات يسمح - 2/1/11 

  .بذلك ألارصفة عرض يسمح أن شرط يمشون  وهو باليد يقودونها سائقيها كان
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والحقيقة أنَّ الفضل يعود بعد هللا عز وجل إلى شبكة الجاريات على توضيح مثل 

 : في هذا النظام ينص على  2/1/1 البند رقم . وشرحهاهذه ألامور 

 يساره أو الطريق وسط في السير الدراجات سائقي على يحظر  2/1/1 

املرور  بشكل خطأ، وقد وهذا البند قد يفهمه القارئ غير املتعمق في فهم كامل نظام 

إذا كان اتجاه  اليمنيالطرقات  وافعلى حالهوائية يكون  لدراجاتفهم أنَّ السير بايُ 

ولقد أحسنت شبكة الجاريات في ربط بنود هذا  .سير الطرقات يتبع الاتجاه ألايمن

ا يلتبس النظام ببعضها،  وتوضيحها وشرحها للقارئ العادي، وإجالء الغموض عمَّ

اك مسميات وتعريفات استخدمت في هذا النظام هي ما تحدد املقصود هنمنها، ف

لت إيضاحه شبكة الجاريات ، فهناك مسمى الطريق، ونهر  1بالضبط، وهو ما سهَّ

وكثير من الناس يجهل هذه املسميات، بل ... ريق، ومسار الطريق، ووسط الطريقالط

 
ً
 .!التفاصيل، بل ال تستغرب أن تجد رجل مرور ال يعرف هذه يجهل نظام املرور كامال

ليكون  فحري إعادة النظر في نظام إصدار رخص قيادة السيارات في السعودية،

ضمن متطلبات إصدار الرخصة فهم ووعي النظام املروري املكتوب ولوائحه 

زم في وحالتفسيرية، ويكون هناك اختباٌر دقيق شامل لكل ما ورد في هذا النظام، 

 تطبيق هذا النظام بحذافيره، 
ً
 فضال

ً
فالرخصة من اسمها ترخيص، وال أظن مجنونا

 !.عن عاقل يوافق على منح ُرخص لقتل الناس في الشوارع

                                                 
 .هـ433 حسام الملحم، الجاريات،  لماذا؟ واأليسر، األوسط المسار يستخدم الدراج هذا 3 

http://aljariyat.net/?p=1344
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 11كما شرحتها شبكة الجاريات تعريفات أجزاء الطريق في نظام املرور السعودي

 أن تقود الدراجةوهي ؛ 5 لقد أوجدت شبكة الجاريات مصطلح القيادة املركبية

بحيث ال تسمح ملركبة أخرى بمشاركتك طريق، كأنها مركبة بتوسط مسار الهوائية 

على بقية  ويكون لها من الحقوق ما للمركبات ألاخرى، وعليها من الواجبات مااملسار، 

ولم يرضخ مؤسسو الشبكة للضعف املعنوي  .، فالنظام يكفل لها ذلكاملركبات

رق والغرب، فهناك من إذا سألته عن ركوب الدراجة الهوائية املتطلع إلى تقليد الش

                                                 
 . هـ435 حسام الملحم، الجاريات،  نظامية؟ بطريقة الدراجة تسير ينأ: منشور 4 
  ماهي القيادة المركبية؟ 5 

http://aljariyat.net/?p=13519
http://aljariyat.net/?p=2946
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... ال يوجد لدينا مسارات خاصة بالدراجات الهوائية كالتي في أمريكا وأوربا: يجاوبك

بدع إخوتي في فريق الجاريات للدراجات الهوائية، إذ لم يندبوا حًضا عاثًرا بأن ألقد 

 مسارات خاصة ب فيهابلدهم ليس كالبلدان التي 
ً
للتنقل  الدراجين، بل أوجدوا حال

يحاربون فكرة إنشاء املسارات غدوا بالدراجة الهوائية في الشوارع وفق النظام، بل و 

الدراجات الهوائية ب التنقلوقد يبدو لغير العارفين بعالم . 6 الخاصة بالدراجات

غدا صعوبة أو استحالة هذا ألامر، ولكنه أمر واقع أوجده هذا الفريق الطموح، حتى 

 !. مشهوًرا لدينا معشر الدراجين السعوديين

 
 صورة تجمعني بالفاضل حسام امللحم مؤسس شبكة الجاريات وُملهم الدراجين الخليجيين

                                                 
 .حول هذا الموضوع سأفصل في قسم الحق الحديث عن مسارات الدراجات الهوائية، ووجهة نظري وتجربتي 6 
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أن شبكة الجاريات   -بعد هذا التطور النوعي في املعلومات عندي–لقد اتضح لي 

وذلك  للدراجات الهوائية،تسير بخطى حثيثة نحو رؤية أن تكون املرجع العربي ألاول 

وهذا ما  بتوثيق املعلومات، وإثراء املعرفة والخبرة، والتدريب عن بعد أو في املوقع؛ 

دفعني للتعاون مع الشبكة لتطوير املوقع، وكذلك الانضمام إلى عضويته واملشاركة 

 . بتدوين التجارب التي أمر بها

التي توفرها شبكة الجاريات ية إلاثرائكمثال للمعلومات  اتنشور أحد املفيما يلي 

. ادة ثقته وخبرتهلتوعية املستخدم العربي، وزي I am Trafficبالتعاون مع منظمة 

يتعلق بشرح آلية القيادة املركبية وكيفية التحكم في كامل املسار،  وهذا املنشور 

  .وبيان عيوب ومساوئ املسار الجانبي
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 !نحو إعادة األمن إلى الطرق
ركوب صحية بيئية بتشجيع ثقافة ت ليس -منذ عرفتها-شبكة الجاريات  رؤيةأحسب 

 الطمأنينةإعادة  الهوائية وحسب، بل تتعدى ذلك لتبني رسالة أمنية نحو الدراجات

  !. ، ويعيشوا حياتهم الطبيعيةلينعموا بالسكينةالناس  اتطرقإلى 

صمم أ
ُ
 إال للسيارات؛ إن من يظن أن السيارة هي سيدة الطريق، وأن الطرق لم ت

ً
صال

ال تؤمن بحقوق غيرها، بل حتى مع السيارات ألاصغر  أنانيةفهو أسير ثقافة خرقاء 

 عن دراجة أو شاحنة
ً
لذا عليك أن تنتزع هذا الحق من كل ! وألاقدم وألابطأ فضال

أخرق يتجاهل حقوق مشاركة التنقل على الطرق، فبالقيادة املركبية تتحكم في 

تسمح بتشارك مركبة أخرى في نفس املسار، والتجاوز يكون من مسار كامل بحيث ال 

التي أسمتها –مسار آخر وليس من نفس املسار، وال تظن أن هذه الثقافة الخرقاء 

تخف وطأتها بسعة الشوارع  -شبكة الجاريات ثقافة سيار واملنتشرة حول العالم

هناك طريق بعشرة أو وكبرها، بل يزيد نهمها وشرهها كلما اتسعت الشوارع، ولو كان 

عشرين مسار؛ سيظل مجانين السيارت يطاردونك وأنت على دراجتك في آخر مسار 

 فأنت تعرقل حركة سيرهم
ً
وهذه ! على اليمين ويريدونك أن تفسح لهم طريقا

السلوكيات الشرسة للسيارين ال يكبح جماحها إال تصميم طرق تعرقل سرعتهم 

 .! املرور بحزم وصرامةوتطبيق أنظمة  وجنونهم على الطرقات
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 11مسرب 2 الثقافة التي تجعل السيارة سيدة طريق تظل تبحث عن مشكلة حتى ولو في طريق ب

مهاجمة الثقافة التي سيطرت على و التعريف والتحذير  علىشبكة الجاريات دأبت 

، تلك الثقافة التي ارتبطت كثير من عقول سائقي السيارات، وأسمتها بثقافة سيار

 .!السيارات على الطرق حول العالمبسيادة 

  ثقافة سيار هي تلك التي 
ً
معينة من يؤمن بها يكون من  تحوي عقائد وأفكارا

 
ً
ا . ، فليس كل من يقود سيارة يتبع ثقافة سيارضمن هذا الثقافة املنتشرة عامليا

َ
ومل 

تتسبُب هذه العقائُد من انتكاس في الفهم الصحيح لحقوق الطريق وأثرها على 

                                                 
 Gigantyczny korek w Chinach: مصدر الصورة 7 

http://www.istotna.pl/17049/gigantyczny_korek_w_chinach
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ً
  اقتصاد الوطن والوقت، وحفاظا

ً
للغبش إلاعالمي،  على أخالق الناس وتنظيفا

يقتض ي أن نبين خطر هذه الثقافة التي تربينا عليها من أثر تكريس هذا الفكر منذ 

ثقافة . ظهور هذه التقنية وتفنن إلاعالم ألامريكي في نشرها وتركيزها في النفوس

ة في بعض ألاحيان أو ألانانية تظهر بجالء مرتبطة بالبطر والكبر والهوى والنرجسي

يعتقد بها جهالة، ويمارسها  حتى مع املتواضعين منا إذا ركب سيارة، بل الغالبية

 ! الكثير دون وعي وإدراك أنها خاطئة
ً
على آخرين  بل تصدر من الناس أحكاما

 . 1                                                            بسبب البنية املعلوماتية من هذه الثقافة

   :على الطرقات الخرقاءار ثقافة سيَّ الشائعة ل ومن املظاهر

 ألاولوية على الطرق ملن يسبق! 

 الطرق مخصصة للسيارات فقط! 

 وجوب التوسع في فتح الطرق وتوسعتها للسيارات! 

 ق ب فسح الطر و وجوالسرعة وتصور دائمة العجلة ال! 

  بالتجاوز واملساقطة بين املركباتاحتراف القيادة يكون! 

 ألاسرع/ ألاكبر/ ألافخم/ السيادة على الطريق للسيارة ألاغلى! 

  
َ
 !نـــجالممسوسة ب ديـيألا سيارات وكأن ال ومنبهات رق أبواقط

  الانعطاف لليمين أو اليسارالانضباط في طابور مسارات عدم! 

  التفافمن أعطى إشارة وقوف أو خروج من موقف أو الهجوم على! 

                                                 
 .هـ436 حسام الملحم، الجاريات،  ماهي تقافة سيار؟ 8 

http://aljariyat.net/?p=13800
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 تعبئة الفراغات على الطرق حتى أكتافها عند إشارات املرور  وطوابير الانتظار! 

  ليس لهم حقوق في السير على الطرق إال عندما تكون خالية من السياراتاملشاة! 

 عدم مراعاة حقوق مجاوري الطرق من السكان في عدم إلازعاج بمنبهات السيارات! 

 !بالتقادم يندثرالصواب ال 
لألمانة منذ تعرفي على شبكة الجاريات للدراجات الهوائية التي أمدتني باملادة 

 بالدراجة؛ وأنا أعدل في سلوكياتي 
ً
املعرفية، ومن خالل تواجدي في امليدان متنقال

 صوابتكناء قيادة السيارة، ومع الوقت أالخاطئة أث
ً
 شف أمورا

ً
ال يعرفها الناس  ا

املشاة ُدخالء على : لشيوع ألامور الخاطئة املقابلة في الطرف آلاخر، فعلى سبيل املثال

 للسيارات، فعلى املشاة إعطاء أولوية للسيارات، وعدم قطع 
ً
الطرق، والطرق أصال

رقات إلى ساحات ُرعب للمارة
ُ
ل الط ولو قطع ولد ! الطرق إال بحذر شديد، ما حوَّ

 وص
ً
قاطع الطريق بدون الحذر من املاش ي دمته سيارة؛ فهناك مالمة تقع على طريقا

فالضحية غدت ُمالمة ! لوم الضحية: وهذا ما تسميه شبكة الجاريات... السيارة

وعكس هذا ما ! واملتسبب الرئيس ُيصبح ضحية ُمشاة يقطعون الطرق بدون انتباه

ة الحقوق ومعاقبة الجناة، تقاتل في سبيله شبكة الجاريات، إلحياء الصواب وإعاد

شاة ُهم ألاصل، والسيارات هي الدخيلة، وعلى السيارات التنبه للمارة، والتأهب 
ُ
فامل

للمفاجأت على الطرق، وهذا ال يتأتى بالسير بسرعات عالية، فالسيارات على أقل 

قلص ُسرعاتها داخل املدن واملناطق السكنية والخدمية، وعلى أعلى 
ُ
تقدير يجب أن ت
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نبذتقد
ُ
كذا رسائل تسعى شبكة الجاريات إلى إحياءها، وإعادة ه! ير ينبغي أن ت

ولقد مررت قبل فترة بموقف يدلل على هذا الزعم، بينا . الصواب إلى مكانته ألاصل

أنا في طريقي إلى عملي بالدراجة على طرقات جامعة امللك عبدالعزيز؛ لحقت بي 

طالبني بالخروج من ال
ُ
طريق على الرصيف أو محاذاة أقص ى سيارة أمن الجامعة ت

عطل حركة السير
ُ
فرفضت الخروج من الطريق كوني ! الجانب ألايمن بحجة أني أ

أقود دراجتي وفق نظام املرور السعودي، وأرض الجامعة جزء من ألاراض ي السعودية 

ثم طلبت منه الوقوف بجوار لوحة تحديد السرعة ! التي ينطبق عليها هذا النظام

كحد أقص ى للسرعة،  12ى رقم طرقات الجامعة، واللوحة تشير إل علىالقصوى 

أال تتجاوز ! ما سرعة السيارات التي تسير على طرقات الجامعة؟: وسألت رجل ألامن

َم ال تطبق نظام السرعة ! السرعة بكثير؟هذه  فل 

جبر السيارات على التقيد 
ُ
داخل الحرم الجامعي وت

عات عالية أم أن السير بسر ! بالسرعة القصوى؟

طبق عليها ألانظمة أصبحت عادة 
ُ
ثم ! وبالتالي ال ت

عطل حركة -إنَّ سرعة دراجتي 
ُ
التي ذكرت أنها ت

  -السير
ً
قارب السرعة القصوى املحددة نظاما

ُ
ت

فكيف أصبح السير بسرعة ! داخل الحرم الجامعي

 للسير
ً
 ! ؟مقاربة للسرعة النظامية ُمعطال
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عليها اسمي ورقم هاتفي مدون بطاقة تواصل بإلى رجل أمن الجامعة ثم دفعت 

 -كما ذكر–وبريدي الالكتروني ليتواصل ويرسل لي النظام املروري الخاص بالجامعة 

لفسح املجال  ها ألارصفةار ضطر الجامعة واطرقات  بمنع الدراجات من السير على

 ، وبدتمتجه إلى عملي الجامعةفي هيئة تدريس  وفتفاجأ كوني عض! للسيارات فقط

بوظيفة أو منصب من يطبق النظام وطلبت منه أن ال يتأثر ! على مالمحه الخجل

عليه، حتى ولو كان مدير الجامعة، فوظيفة رجل ألامن ضبط النظام على الجميع، 

ولكن ليرسل لي فقط إن كان ! ولم أعطه بطاقة التواصل ألتظاهر بأني فوق القانون 

وصدق حدس ي أن ليس هناك نظام . ههناك نظام مروري خاص بالجامعة لئال أخالف

 منه أن هناك عرقلة للسير، إذ اعتاد رؤية 
ً
خاص، ولكنه اجتهاد من رجل ألامن ظنا

مسرعة على طرقات الجامعة، وتحولت هذه السرعة مع العادة إلى معيار  اتالسيار 

   !.املخالفة بهالقياس 

الصواب خطأ، والخطأ صواب، مع العادة : واقعي عن تحول املفاهيم هذا مجرد مثال

يحدث هذا التحول، ولكن هذا الاعتياد ال يغير من الحقيقة ش يء، بل نظل بحاجة 

 !. إلى أفراد ومنظمات كشبكة الجاريات إلعادة ألامور إلى نصابها الصحيح

 ! ال تتنازل عن حقك
 
ً
دأبت شبكة الجاريات على الحث على عدم تنازل الدراج عن حقه، وانتزاعه انتزاعا

 بحقوقه املتاحة له وفق النظام، وذلك ما يتيح له التسلح بسالح 
ً
بتثقيف نفسه أوال
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وعند ! العلم في مواجهة السيارين املعتدين ورجال املرور غير العارفين بالقانون 

راج التمسك بحقه  -ال قدر هللا–حادث  اعتداء سيار على دراج، أو حصول  فعلى الدَّ

، فاألمر ال يتعلق بحق شخص ي خاص، بل 
ً
وعدم التنازل عنه مهما كان بسيطا

... بحقوق الدراجين على الطريق، وكسب قضية هنا، وأخرى هناك، وثالثة ورابعة

التي ال  ارة الرعناءوكبح جماح هذه الثقافة السيَّ  ،كفيلة بالتعريف بحقوق الدراجين

 
ً
 !.ترعي لغيرها حقا

وأنشأت شبكة الجاريات خدمة التواصل مع الدراجين الذين يتعرضون للمضايقات 

وذلك نحو إحصاء هذه املواقف وما إن كانت تمثل  ،  1أو التحرش في الطرقات

 ظاهرة خطرة على 
ً
 قانونيا

ً
ويبدو لي أن شبكة الجاريات . الدراجين تستوجب تدخال

 . نظمة حقوق مدنية لتعزيز حقوق الدراجين واملشاة على الطرقاتتسعى إلى تكوين م

 !السيطرة على الحشد
ذكر إن ما2 

ُ
 للنشوء داروین نظریة ت

 افتراض بها ویرتبط إال والارتقاء

 ساللة من نشأ متطور  كائن إلانسان

 كانت إن الجدل يهمنيال ! القردة

 مع مشتركة ساللة من إلانسان نشأة

                                                 
 . ، شبكة الجارباتسمحت لو هنا دونها تحرش؟ أو حادث، مخالفة، بدراجتك؟ سيئ لموقف تعرضت هل 6 
 ؟Nedir ın AnlamıHayat: مصدر صورة التطور 21

http://aljariyat.net/?p=6700
http://www.hayatinanlaminedir.com/canlilar-nasil-olustu/
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 سلوكیاته فتتهذب حیواني، أصل ذو بمولده إلانسان أتصور  ولكني ال، أم القردة

 عن تميزه وسلوكیات صفات یحمل إنسان، وصف علیه وُیطلق ليرتقي ویتعلم

رك ولو الحیوان،
ُ
  ألصبح طبیعته حسب لینشأ غابة في ت

ً
 .في سلوكه حیوانا

د  : صوره أحسن في إلانسان خلق وجل عز هللا
َ
ق
َ
َنا ل ق 

َ
ل
َ
نَساَن  خ

 
ي إلا َسن   ف  ح 

َ
 أ

یٍم  و 
1 تق 

، مه د  : بالعقل هوميزَّ  وكرَّ
َ
ق
َ
َنا َول م  رَّ

َ
ي ك  :خلق ممن كثير على لهوفضَّ  ،آَدمَ  َبن 

  َناُهم
 
ل ضَّ

َ
يرٍ  َوف ث 

َ
ى ك

َ
ن   َعل مَّ  

َنا م  ق 
َ
ل
َ
  خ

ً
یال ض 

ف 
َ
ت

 العقل هذا یستخدم لم إذا ماذا ولكن.   

 صورة في حیواًنا فسیكون  قویم؟ طریق إلى به والاهتداء سلوكیاته تهذیب في العقل

 : إنسان
َ
َسُب  م  أ ح 

َ
نَّ  ت

َ
َرُهم   أ

َ
ث
 
ك
َ
َمُعوَن  أ و   َیس 

َ
وَن  أ

ُ
ل ق 

ن   َیع    ُهم   إ 
َّ

ال َعام   إ 
 
ن
 

األ
َ
َضلُّ  ُهم   َبل   ك

َ
 أ

 
ً

یال َسب 
  . 

 الشخص ینمو فقد سلوكیاته، تهذبت من على إلانسانیة وصف إطالق ضابط فأرى 

 وتتزاوج وتشرب لتأكل النوم من تصحو فالحیوانات الحیواني، أصله على ویظل ویكبر

 القوي  یفترسال توجد بينها أنظمة أولوية،  نظافة، بال وراءها املخلفات تترك تنام، ثم

 لو آسف، :أمثال تهذیب ألفاظ توجد وال الحقوق، في بینها مراعاة ال الضعیف، منها

  فضلك، من سمحت،
ً
 لثقافة ، مشابه الحیوانات سلوك هو هكذا …شكرا

ً
تماما

ار  !.سيَّ

                                                 
 4: التين  2
 71: اإلسراء 22
 44: الفرقان 23
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بعوا 
َّ
إن ثقافة سيار بحاجة من املفكرين وأصحاب القرار التنفيذي أن يت

ستخدم في التسويق، من خالل السيطرة على 
ُ
استراتيجيات تغيير كتلك التي ت

 National Geographicقناة  أبدعتوقد ! العقول، وقيادتها نحو هدف معين

 Crowd: الوثائقية في عرض برنامج من اثني عشرة حلقة بعنوان رئيس اسمه

Control قناة ناشيونال جوغرافيك أبو ظبي ، وقد أحسنت 1 السيطرة على الحشد

؛ وهي عبارة عن مشاهد مصورة في الواقع الحقيقي في عرض ترجمته إلى العربية

التصوير ترصدهم،  ألشخاص في حياتهم اليومية بدون أن يعرفوا أن كاميرات

وُيستعان ببضعة أشخاص لتمثيل أدوار معينة ملعرفة ردة فعل ألاشخاص العاديين 

ومشاهدة  !وتفاعلهم مع هذه ألادوار والانسياق معها بدون حتى التساؤل عن السبب

حلقات هذا البرنامج أمر ممتع للغاية، فيمكن مشاهدة مقاطعها على يوتيوب؛ إذ 

  تضيف إلى متعة املشاهد
سهولة خداع العقل البشري  ، وانكشافمةة املعرفة القي 

أضف إلى  .!ساق صاحبه مع الجماهير بال وعييُ لوإيقافه عن العمل لغرض محدد 

،   ألعاب العقل Brain Game: هذا البرنامج برنامج آخر تعرضه القناة ذاتها بعنوان

العقل والتالعب برة القدرة على السيط ،وهو لذات الغرض الذي يتبعه البرنامج ألاول 

ومن خالل هذه . وهذا ما يستغله املسوقون ألغراضهم التجارية، 1 البشري 

                                                 
 National Geographic Channel،  طرة على الحشدالسي 24
 National Geographic Channel، ألعاب العقل 25
وهي تعبر واقعياً عن المثل العربي الدارج معع   Social conformity -Brain games: يوب بعنوانشاهد حلقة ممتعة على يوت 26

في هذا المشهد تم استخدام مجموعة تمثيل صغيرة بغرض التأثير السلوكي على فرد، وانتقال هذا الفرد بعدور  إلعى !. الخيل يا شقراء
وهكذا يمكن نشر سلوكيات معينة وتوجيه المجتمعات للحياة بعنمط ... على أفراد، وتأثير األفراد على مجموعات -بدون وعي- التأثير

 . معيشة معين بناء على التعادي والتأثر المتبادل حتى عن غير وعي

http://natgeotv.com/ae/crowd-control/about
http://natgeotv.com/ae/brain-games/about
https://youtu.be/AegLdB7UI4U
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الاستراتيجية يمكن الاستفادة من خالل توجيه مجموعات صغيرة لقيادة مجموعات 

  .!أو العكس كبيرة نحو السير إلى هدف إيجابي

 

 جموعةبقية املفي ألاوائل فراد ألا طالب يبينان التأثير الذي يخلقه مجموعتي نموذجان لتواقيع 

إلايجابي  ينتأثير الللتعرف على طالب مجموعتي في الجامعة على أجريت تجربة  ولقد

؛ يتهم عن طريق العدوى بقويسري على أفراد في مجموعة والسلبي اللذين يخلقهما 

لتعرف على أهمية الجهد املبذول في البداية في جعل العمل يسير وفق ا ُبغية وذلك

استخدمت نموذجين لتسجيل بيانات مجموعتين منفصلتين من . خطة مرسومة

اسم ورقم الطالب الجامعي ورمز شعبة مقرره  ن هذان النموذجان الطالب، وتضمَّ 
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دت على أول أربعة طالب ( أ)الدراس ي، ففي النموذج 
 
على أهمية يدونون أسماءهم أك

 هملطالب، ولم أخبر بقية الكتابة رموز شعبهم، وتركت نموذج التسجيل بعد ذلك 

بضرورة تسجيل رمز الشعبة، وعند اكتمال النموذج، وجدت أنَّ جميع الطالب غير 

( ب)في املقابل مع مجموعة . واحد انتظموا في كتابة رموز شعب مقرراتهم الدراسية

أخبرت أول ثالثة طالب أن ال يكتبوا رموز شعب مقرراتهم، وتركت النموذج بعد ذلك 

 . لى بقية الطالب، فوجدت أن جميع الطالب لم يكتبوا رموز شعبهم غير واحدلُيمرر ع

 َتُدوَن ق  م مُّ ار ه 
َ
ٰى آث

َ
ا َعل نَّ ٍة َوإ 

مَّ
ُ
ٰى أ

َ
ا َعل

َ
ا آَباَءن

َ
ن ا َوَجد  نَّ إ 

 1 

حول العالم بال استثناء،  املجتمعاتكل وهذه التجربة تحاكي الواقع الذي يحصل في 

 
ً
قليلة تعتمد التفكير املستقل بتحليل املعطيات واتخاذ قرار بناء على  فتجد نسبا

 عن تأثير الجماعةالنتائج امل
ً
 ، في املقابل تجد أعدادستقلة بعيدا

ً
  ا

ً
 تسير  كبيرة

ً
جدا

فق ما واتخاذ قرار  عائقالو  معطياتيه آلاخرون بغض النظر عن تحليل يسير عل و 

قود إلى املوت فهو رحمة في نظرهم، وال أدل فحتى ولو كان السير مع الجمع يمستقل، 

املوت مع الجماعة رحمة، واملقصود به البحث عن التناغم بالتوافق : من مثل دارج

هو التمثيل مع الرأي أو ألامر السائد بغض النظر عن صوابه من خطأه، وهذا 

 !.مع الخيل يا شقراء: الواقعي للمثل العربي الدارج

  !وهل أنا إال من غزية إن غوت          غويت وإن ترشد غزية أرشد

                                                 
 23: الزخرف 27
 .، شرح ديوان الحماسةالشاملةالموسوعة  28

http://islamport.com/w/adb/Web/521/253.htm


  

 

 

 

 

ارتباط أكثر 

 ! وعشق أعمق
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 !الطريق للجميع حق يكفله النظام
والتي كفلها نظام املرور السعودي الشرارة التي قدحت " الطريق للجميع"كانت عبارة 

دراجتي، ومع شرح شبكة الجاريات لطريقة ركوب عندي توسيع فائدة استخدام 

 في الدراجات الهوائية بأسلوب القيا
ً
التنقل بالدراجة دة املركبية، لم أعد محصورا

 بدراجتي وفق النظام، حررتني 
ً
على ألارصفة  وحواف الطرق، لقد أصبحت حرا

 فكرة التنقلعندي تأسست  من مدينة جدةومن هنا ! املعرفة من استعباد الجهل

 بالدراجة الهوائية، 
ً
بفضل هللا عز وجل ثم بفضل شبكة الجاريات، وأحب دائما

التأكيد على أن الفكرة تأسست عندي في موطني وليس في الخارج، ألرد بذلك على من 

 مبعثه السفر إلى خارج الوطن، ومن هم بداخل الوطن 
ً
يزعم أن التغيير إلايجابي دوما

، فالدافع والقوة الداخلية هي ما هذا ! ن للعادات والتقاليديمأسور 
ً
ليس صحيحا

إذ أن التأثير الداخلي أقوى ! الداخل إلى الخارج وليس العكس تقود إلى التغيير، من

 ثم 
ً
وأدعى لالستمرار بنفس املستوى، بخالف التغيير بتأثير خارجي الذي قد يبدأ قويا

 !. ما يلبث أن يخفت

ع لتوسيع فائدة استخدامي للدراجة لقد بدأت في التفكير في تنفيذ عدة مشاري

 عن ألامور التي تربطأبحث من ألافضل أن الهوائية، وفكرت أنه 
ً
 يبدراجتني دائما

ألتجه بها حيث مكان التمرين  السيارةعلى  يحمل دراجتأأن ف؛ يعن سيارت نيوتبعد

فالدراجة ارتبطت بها كوسيلة تنقل،  !حبذهمرتين أو ثالث مرات في ألاسبوع أمر ال أ
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 للتنقل
ً
هو ذاك الوقت أفضله كنت ما و . والتمرين ورياضة الجسم تأتي تبعا

، وأردت أن تكون الدراجة ملسجدإلى ااستخدام الدراجة بشكل يومي في تنقالتي 

نزهة مع الاستفادة منها لقضاء و ، السوق وسيلة نقلي لشراء حاجيات املنزل من 

 إلى حديقة الحي أوالدي نهاية
ً
  .ألاسبوع ذهابا

 صناعة عربة دراجة للتسوق 
لقد جاءت فكرة صناعة عربة 

تسوق تجرها الدراجة الهوائية 

كأولى ألافكار لدي لتوسيع نطاق 

استخدام دراجتي بشكل يومي، 

وخلق املتعة حقيقة هو ما يولد 

الاستمرار، وكما ذكر الدكتور 

: -رحمه هللا-إبراهيم الفقي 

يء الذي تربطه بالسعادة تستمر عليه، والش يء الذي تربطه باأللم تتوقف الش "

   "عنه
َّ
د عندي حب وشغف الستخدام الدراجة، وكانت لدي كراهية ، فقد تول

دة التوتر الذي يصيبني عند نزول السوق  شديدة لنزول السوق، فخففت من ح 

ولقد عمدت إلى توثيق طريقة التصنيع وتوضيح خطواتها . بمتعة التنقل بالدراجة

                                                 
 .إبراهيم الفقي، سلسلة حلقات مصورة منشورة على يوتيوب. ، دالمفاتيح العشرة للنجاح 26

https://youtu.be/zzsOmRDOn3k
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ً
ملشاركة تدوينها على موقع الجاريات، فقد سبق وأوضحت أني أصبحت مرتبطا

 علي تقديم ما يفيد هذا املوقع كما استفدت منهشبكة ب
ً
. الجاريات، وأصبح لزاما

 ولقد حرصت على البساطة وقلة التكلفة في تصنيع هذه العربة، إذ من ضمن

ألاهداف التي حرصت على إيصالها بتوثيق تصنيع هذه العربة تشجيع الناس على 

 عن الاستهالك، وجعل شراء الجديد آخر خيار بعد استفاد كافة 
ً
إلانتاج عوضا

 الاستفادة من املواد القديمة بإعادة استخدامها في تصنيع أو 
ً
الحلول املمكنة، وأيضا

 .إصالح أمور أخرى 

 

 

مقتطفة مشاهد 

مراحل تصنيع  من

تسوق عربة 

لدراجتي
 2 

 

                                                 
 الهوائية بالدراجة التسوق متعة: لمشاهدة المقطع المصور على يوتيوب 31

https://youtu.be/TZwVv_yGOv0?list=PLA5aaXoLNyd0MJI2kgJM0V3zGLlGIDKn8
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ببساطة تستطيع الطلب من فني 

 حسبصناعة واحدة وأ اللحام

 ريال 22 -22 التكلفة في حدود 

 نت، وإذا كلصناعة مثل هذه العربة

تجيد التعامل مع لحام الحديد 

فلن تدفع وامتلكت أدوات العمل 

سوى تكلفة املواد التي لن تزيد عن 

سعودي؛ أما إذا كنت ممن يحتفظ باملواد وألادوات القديمة في مستودع  ريال 2 1

هنا . فربما لن يكلفك صنع مثل هذه العربة  سوى جهدك في العمل -كحالي–منزلك 

 :لصنع هكذا عربة بسيطةألادوات واملقاسات املقترحة 



 

 
 5  

  ملم   .1سم بسماكة   .1* سم   .1حديد مربع 

  ( قطع 1)ملم   ال تقل عن  سم بسماكة 1* سم   حديد مبسط  

  بوصة  2 عجلتين مقاس 

 خطاف بمسمار متحرك 

 ملم  تقل سماكتها عن  حلقة ذات رأس عمودي ال 

 جلدة لوضعها داخل الحلقة لتمنع ارتجاج العربة مع الخطاف 

 لوح خشب سميك الستخدامه لقاعدة العربة، وآخر نحيف لتغطية الجوانب 

تحتاج إلى  هو موضح باملقاسات في الصورة املرفقة؛، كما مع هذا التصميم املقترح

هناك . ، كما هو معمول به في السياراتصميم رابط مثبت في دراجتك للخطافت

نك استخدامها لتثبيت ، يمكبفتحات مسامير مزدوجة في كل جانبدراجات تأتي 

ثبيت ت، أو يمكن رابط الخطاف

انتبه . الرابط مع مسامير العجالت

العربة مع عجلة  مقاس عجلةلفرق 

، إذ تحتاج إلى ضبط ارتفاع دراجتك

رابط الخطاف مع الارتفاع املستوي 

هذه أما إذا كنت ال تحبذ  .للعربة

تريد إيصال أي ش يء مع  لطريقة والا

http://aljariyat.net-content/uploads/2013/11/in-seat-tube.jpg?csspreview=true
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املقعد كما يظهر في الصورة ، فليكن تصميم رابط العربة مع عمود تكدراجهيكل 

 :رفقة، وحسب التعليمات التاليةامل

 ضبط انحناءه بحسب ارتفاع الدراجة؛ ُيثبت في العربة وينتهي طرفه لى عمود يُ تحتاج إ

 سم  آلاخر بحلقة مستديرة بقطر ال يزيد عن 

  سم تقريبا وقطر أوسع من قطر عمود املقعد   بطول ( ماسورة)قطعة اسطوانية

 .لتدخل داخله

  ثقاب بحسب سطوانية ألايمن أو ألايسر اعمل فتحة باملفي أحد جانبي القطعة ألا

، ، وبعد ذلك ألحم الصامولة حول هذه الفتحةقاس الصامولة واملسمار التي لديكم

 .في الناحية الخلفية للماسورة ألحم الخطافو

   ملنع الارتجاج نةالد أعلى وأسفل ألاسطو ربما تحتاج إلى ج. 

 

 

 
 
 
 

 

في حلقة بالعربة تسوق أ 

 1 فواكه جدة خضار و 
 

 

                                                 
 دراجتي؟ عربة في أحمل أقدر أيش قد: جدة فواكه سوق من: شاهد المشهد المصور على يوتيوب  3

https://youtu.be/E23FC2JzQDI?list=PLA5aaXoLNyd0MJI2kgJM0V3zGLlGIDKn8
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 للنزهةمتعة إضافية  أوجدتالعربة 
استخدم عربة التسوق التي  

صنعتها في حمل أغراض 

–النزهة، وحمل بنتي الصغيرة 

فهي ال تقوى  ؛ودراجتها -ألين

على السير بدراجتها سوى 

ملسافات قصيرة، ويرافقني 

بدراجتيهما إلى حديقة الحي الذي أسكنه في جدة،  -ريـنـا وعبدهللا–ولداي آلاخران 

ومع زيادة ! العربة تحمل ألاغراض التي كانت بحاجة إلى سيارة لحملهاوأصبحت 

التنقل بهذه العربة للنزهة، أراد ولداي آلاخران مشاركة أختهما ركوب العربة، وكانت 

عربة أكبر  ال تكفي لحمل ثالثتهم باإلضافة إلى حمل أغراض النزهة، ففكرت في ُصنع

ة باإلضافة إلى أغراض النزهة، ولم حمل أوالدي الثالثمخصصة للركوب، لتكفي 

يكلفني صنعها غير الجهد الذي بذلته، وأما املواد فقد أعدت استخدام مواد قديمة 

. رفية، وهي هوايتي املفضلةرسة ألاعمال الح  مخزنة في مستودعي الذي أعهد إليه ملما

ة؛ بحيث وإن كنت قد عمدت إلى صنع دراجة عائلية أركبها أنا وزوجتي وأوالدنا الثالث

بت بسبب تكون هذه العربة تجرها دراجتان، ولكن  أخطاء هندسية وقعت فيها صعَّ

جر بدراجة واحدة ؛إكمال املشروع
ُ
    .حولتها إلى عربة ت
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    نقل ألوالدي عربة تصنيع مراحل من مقتطفة مشاهد

صورة تجمعني بزميلي الدكتور دمحم 

في زيارة   -من جامعة املجمعة–الشهري 

حيث غدا الخروج . في جدة منزليإلى 

بالدراجات في نزهة  إلى حديقة الحي 

 .أحد مراسم الضيافة

                                                 
 أوالدي مع المتعة: الهوائية للدراجة ركوب عربة: شاهد المشهد المصور على يوتيوب 32
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كل هذه ألامور تطورت معي وعملت عليها خالل تواجدي في مدينة جدة أثناء رحلتي 

وإلى ذاك الحين ومعلوماتي حول . العلمية لجمع معلومات تتعلق بدراستي البحثية

الدراجات الهوائية وأنواعها ومقاساتها ال تزال ضحلة، وكل ما كنت أملكه املعلومات 

لجاريات حول ثقافة وقوانين التنقل بالدراجة الثرية التي حصلت عليها من شبكة ا

لتني للمرحلة التالية لعودتي إلى أستراليا إلكمال مشروعي  الهوائية، وهي التي أهَّ

عالم الدراجات الهوائية، والاستفادة  فيالبحثي، أضف إلى أنني عزمت على التوسع 

 .  من املحالت املتخصصة هناك

    

 

 

 

 

من عشقي للدراجات 

 خردة إلى وردةحولت 

 33! لتلعب بها بنتي

 

  

                                                 
 لالستعمال صالحة دراجة إلى خردة من: تابع المشهد المصور على يوتيوب 33

https://youtu.be/Pt0sBDhuPf0
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 المرشد لشراء دراجة هوائية
بعد أن أنهيت رحلتي لجمع بيانات مشروعي البحثي في مدينة جدة؛ ُعدت إلى أستراليا 

ولدي حصيلة معرفية ممتازة تتعلق بالتنقل بالدراجات الهوائية، وال تزال معلوماتي 

فعقدت العزم على زيارة محالت ... حول الدراجات وأنواعها ومقاساتهاضعيفة 

ألاسترالية، فهي كثيرة هناك، وتنقلت بين عدة الدراجات املتخصصة في مدينة برزبن 

 ملعلومات، وتفاجأت أن هناك دراجات تصل قيمتها إلى عشرين ألف 
ً
محالت جمعا

! بل وسمعت أن هناك أكثر من ذلك( ألف ريال سعودي 12ما يقارب )دوالر أسترالي 

، ولكن هناك ُعشاق لهذه الدراجات ويشترونها ألغراض 
ً
هذا املبلغ ضخم جدا

شاركات في السباقات وغيرها، وارتفاع سعرها بسبب التكلفة العالية للقطع امل

على كل حال كان هدفي جمع معلومات تتعلق . املستخدمة فيها وتكلفة إنتاجها

بالدراجات املناسبة ألغراض التنقل ال السباق، وخرجت بحصيلة معلومات ممتازة، 

كة إطاراتها، وتتعدد في أشكال فهناك أنواع مختلفة من الدراجات، وتختلف في سما

وتأتي بتروس مقاعدها، وتتنوع في وضعيات مقودها، وتتباين في تصاميم هياكلها، 

نَّ وهناك ما هو مخصص للنساء ليَ ودواسات ومبدالت سرعات متفاوتة، 
ُ
في  ك

وجميع ألانواع تشترك في وظيفة التنقل،  ...، ومنها ما هو لكبار السنوضعيات مريحة

ما بينها بخصائص تميز كل نوع عن آخر  في أفضلية استخدامها لوظائف وتتمايز في

محددة؛ فللمسافات الطويلة ُيفضل نوع محدد، وللطرقات الوعرة يفضل نوع آخر، 
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وللتجوال والنزهة هناك نوع له أفضلية، وللترحال والسفر  تجد النوع الذي يتميز 

 .وهكذا... بخصائص إضافية عن غيره

املعلومات كل هذه 

حصلت عليها من 

خالل تنقلي بين 

محالت الدراجات 

املتخصصة، ومن 

خالل قراءتي على 

 
ً
شبكة إلانترنت، وأيضا

محادثاتي مع أصحاب 

الدراجات الذين 

  ووجدت أنه ل  . أقابلهم في الجامعة وألاسواق والحدائق العامة
 
 عليَّ أن أوث

ً
ق هذه زاما

 ألشاركها مع املعلومات وأنشرها باللغة العربية ل
ً
خدمة املستخدم العربي، وأيضا

؛ كما استفدت من موقع 
ً
موقع الجاريات الذي استفدت منه، فكما ذكرت سابقا

الجاريات ال بد وأن أفيد وأقدم ما يثري املوقع الذي أحسبه يسير نحو  رؤية أن يكون 

على صت في مشهد مصور فلخَّ . املرجع العربي ألاول في عالم الدراجات الهوائية

حول الدراجات يوتيوب في قرابة ثالث عشرة دقيقة أهم ما جمعته من معلومات 



 

 
 56 

 ذلك الوقت لالنتقال إلى املرحلة التالية
ً
مت، وأصبحت مهيأ

َّ
في  الهوائية، فتعلمت وَعل

البحث عن دراجة متخصصة لغرض التنقل ملسافات أطول مقارنة بتنقالتي 

 
ً
  .الخجولة سابقا

 

 1 املرشد لشراء دراجة هوائيةعلى يوتيوب بعنوان  مقطع مصور من إعدادي

    خيارات متعددة لشراء دراجة متخصصة
 بأني غادرت أستراليا إلى السعودية لجمع بيانات تتعلق بمشروعي 

ً
كما ذكرت سابقا

في تاريخي مع الدراجات،  1البحثي، وكنت قد تركت خلفي دراجتي التي تحمل الرقم 

وبعد نمو حصيلتي املعرفية حول الدراجات .  $2 بـ K-martوالتي اشتريتها من متجر 
                                                 

 المرشد لشراء دراجة هوائية: تابع المشهد المصور على يوتيوب 34

https://youtu.be/2Mz_gkvrYdg
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عرفت أن هذه الدراجة من النوع العادي، بجودة ليست سيئة، الهوائية وأنواعها، 

ومناسبة لالستخدامات الخفيفة، ولكنها غير مصممة للتنقل ملسافات طويلة، 

ألحد زمالئي  فما كان مني غير إهداء تلك الدراجة ؛فهناك ما هو أفضل وأريح منها

 .والانطالق لشراء دراجة متخصصة

انطلقت إلى أقرب محل للدراجات حيث أسكن، وهو أحد 

واستعرضت الخيارات املوجودة لديه،  Bikes 99فروع شركة 

، التي ارتحت لهاوحددت دراجتين لشراء إحداهما، وبعد تجربتي لالثنتين اخترت 

%   إضافة إلى أن عليها خصم

مع صيانة $ 12 ـ حيث اشتريتها ب

مجانية خالل شهر من تاريخ 

 هذه الدراجة واسم. الشراء

Yorkville  وهي تتبع شركة

Noroco ت ، ولكن التصنيع في الصين كما هو الحال مع كثير من الشركاالكندية

بعد فترة من استخدامي لهذه . العاملة في الصين ألامريكية وألاوروبية لرخص ألايدي

 عن 
ً
قت زوجتي ألن يكون لها دراجة، فأهديت لها هذه الدراجة عوضا الدراجة تشوَّ

 أن هذه الدراجة مناسبة للنساء من حيث انخفاض عمودها 
ً
شراء أخرى، وخصوصا

 تميز هذه الدراجة بمرونة حركة ارتفاع املقود وتقريب أو إبعاد 
ً
العلوي، وأيضا
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ضبط املسافة بين املقود واملقعد وفق  للراكبوبين املقعد؛ ما يتيح املسافة بينه 

زوجتي هذه الدراجة  أفضل إعطاءالسبب ألاخر الذي جعلني و  .الوضعية التي تريحها

وأال أشتري جديدة هو أنني تعرفت على خيارات واسعة لشراء دراجات مستعملة ذات 

 . جودة عالية وبأسعار رخيصة مقارنة بالجديد

دك في أحد املدن التي ينشط وجو 

فيها استخدام الدراجات فرصة 

للحصول على دراجة مستعملة ذات 

أشارك و . جودة طيبة بسعر رخيص

شراء دراجات بعض تجاربي في هنا 

فيها استخدام  كثرالدول التي ي هم متواجدون في منمنها ليستفيد  مستعملة؛

الدراجات الهوائية، فهناك الكثير من مواقع عرض السلع املستعملة ومنها الدراجات 

، أضف إلى وجود محالت البحث في نطاق أماكنهم السكنية الهوائية، والتي تمكنهم

لبيع الدراجات املستعملة، وهذا أمر طبيعي لكثرة املستخدمين، وكثرة العرض، أو 

ب، تجد خيارات واسعة وأسعار أرخص مقارنة بالجديدـ توازن العرض مع الطل

وأحسب أن كثرة استخدام الدراجات الهوائية في الدول العربية سيقود إلى نفس 

التوجه، وعندما يكثر عرض املستعمل، تتنوع الخيارات أمام املستخدم العربي ليجد 

 .  الدراجة التي تناسبه وفق ميزانيته املتاحة

http://aljariyat.net-content/uploads/2014/05/gum.gif
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دينة برزبن في أستراليا، فاشتريت عدة دراجات من خالل استغليت وجودي في م

تجد لها مواقع مشهورة لبيع ، وكل دولة  1GumTree وموقع  eBay   موقع

املستعمل، وربما تجد لكل مدينة موقعها التجاري الخاص، ابحث عنه وحدد نطاق 

 .الانتقال للتجربة قبل الشراء عليكالبحث حول منطقتك السكنية ليسهل 

، eBay أول تجربة لي مع موقعكانت 

وهذا املوقع يتيح للبائع عرض 

سلعته في مزاد أو يعرضها بسعر 

محدد، ومن يرسو عليه السعر 

يجب عليه الشراء وإال يفقد 

مصداقيته في هذا املوقع، وبتعدد 

الشكاوى عليه في عدم الجدية في 

مرتبطة الشراء ربما يفقد عضويته، فالعضوية هنا مرتبطة بتسجيل بيانات 

دخلت مزاًدا لشراء دراجة تبعد عن  على كل حال. بالبطاقة الائتمانية للمستخدم

$  1رت بها بسعر كم، ولحسن الحظ لم يشاركني املزاد أحد، وظف 2 سكني حوالي 

، Specialized Sirrus A1 الدراجة من نوعهذه (. ريال سعودي  ~ أسترالي $ 1)

لي كانت هذه أول تحربة . ملم، وبمقود مرتفع   وتعتبر دراجة طريق بإطارات نحيفة 

                                                 
35 www.ebay.com.au 
36 www.gumtree.com.au 

http://www.ebay.com.au/
http://www.gumtree.com.au/
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أو أجربها، فالوقت كان أعاينها لشراء دراجة مستعمله عن طريق إلانترنت بدون أن 

ن تركيزي ساعات على انتهاء العرض، وكا 12محدوًدا لشراءها على املوقع، إذ ظل 

كن كانت الدراجة، ووجدتها رائعة جًدا، ولهذه اشتريت  .منصًبا على نوع الدراجة

ى، مقاس الهيكل، فبالرغم من أني أنزلت املقعد إلى أخفض مستو  ها فيمشكلتي مع

 إال أن قصر قامتي جعلتني معلق
ً
نفعتني الدراجة في قضاء بعض  ،بعض الش يء ا

الحوائج ملدة يومين، وبعد ذلك وجدت أنه يصعب علي الاستمرار بها لكبر مقاس 

أنها تستحق أن  إذ رأيت$ 122بسعر  GumTree الهيكل، فعرضتها للبيع على موقع

بل اتصل عليَّ  تباع بأكثر من قيمة الشراء، وماهي إال ساعة حتى أتتني الاتصاالت،

 للمجيء لشراءها،  22 أحدهم من مكان يبعد عني بحوالي 
ً
كم وأبدى استعدادا

حدهم فأتاني أ !وأخبرته أن هناك من وعدني ليعاينها، فإذا لم يبتاعها اتصلت بك

وبالفعل ! ستناسبه وتعجبه الدراجة، فرأيت طوله، وأيقنت أن الدراجة لتجربة

 . ا ولم ُيفاصل في السعراشتراه

 على بعد هذه التجربة، تعلمت 
ً
ة قبل النظر في أي أمر مقاس هيكل الدراجالتركيز أوال

وإذا لم يوفر البائع أي معلومة عن مقاس الدراجة؛ أرسل لسؤاله، وإذا لم  آخر،

يعرف، أنظر بشكل مبدئي في الصور إن كانت قاعدة عمود املقعد منخفضة أو 

، فإذا كان العمود مرتفع عن سطح العجلة بشكل العجلة الخلفيةمرتفعة عن سطح 

وكذلك تعلمت من تلك . سم 111ي البالغ أصرف النظر عنها فهي التناسب طولكبير 
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 أو أشتري قبل رؤية الدرجة ومعاينتها
ً
! ، فربما ال تعجبنيالتجربة أن ال أدخل مزادا

فرًصا كثيرة لعرض الدراجات املستعلمة،  GumTree وجدت في موقعوبعد ذلك 

إذ ليس هناك التزام بالشراء، يذهب املشتري إلى مقر  eBayووجدته أفضل من موقع 

   . السلعة ويجربها فإن أعجبته اشترى وإال انصرف بدون أي التزام البائع ليعاين

ووجدت  GumTreeموقع  علىبحثت 

وقريبة من منزلي، $ 2 دراجة معروضة بـ 

فاشتريتها، ولم يكن بها أي خلل وظيفي، كل 

ما كانت بحاجة إليه صيانة أولية لم أواجه 

ت وظيفتها بشكل جيد بعد ذلك تطلعت . مشاكل معها، فقمت بصيانتها وتزييتها، وأدَّ

عنها أنها نت قد قرأت وك  Trek fx 7.1إلى دراجة أخرى أكثر احترافية، فوجدت دراجة 

من ألانواع التي تنصح بها شبكة الجاريات كونها الدراجات الهجينة والرياضية ألاقرب 

إلى مواصفات دراجات الطريق، 

من أحد طلبة $ 22 فابتعتها بسعر 

الجامعة هناك بعد أن أنهى دراسته، 

وبعد تجربتي لها دونت عنها على موقع 

الجاريات
به لتأكيد ما كانت تنصح  1 

 . شبكة الجاريات
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وجدت أنه ال مجال للمقارنة مع الدراجة التي  Trek fx 7.1بعد أن حصلت على دراجة 

، ولم يعد لي حاجة بها، فمن يجرب ركوب الحصان أيرجع إلى ركوب $2 اشتريتها بـ 

 GumTreeللدراجة الزرقاء وعرضتها على موقع  الالزمةالصيانة أجريت ! الحمار؟

اتصاالن،  أردفه، وما هي إال سويعات من عرضها حتى أتاني اتصال $12للبيع بسعر 

فأتى املتصل . فأخبرت الاثنين أنَّ هناك من هو قادم ملعاينتها وإذا لم يشترها أخبرتكما

: أصبح آلان بحوزتي دراجتين. ألاول ملعاينة الدراجة وتجربتها، فأعجبته وابتاعها

ي، وقطع غياراتهما متقاربة، ففضلت البحث عن دراجة واحدة لي وألاخرى لزوجت

 –رخيصة الثمن الستخدام قطعها 
ً
  -احتياطا

ً
للغيار مع الدراجتين التي بحوزتي عوضا

عن شراء قطع غيار منفصلة إذ ستكون غالية إذا اشتريتها منفردة مقارنة بشراء 

فابتعت .  دراجة مستعملة وتفكيكها

ذات $ 2 دراجة مستعملة بسعر 

ذات  Giantتتبع لشركة  نف قديم ص

الجودة في تصنيع الدراجات الهوئية، 

وكان هدفي ألاول الحصول على قطع 

بشكل ممتاز،  تؤدي وظيفتهاغيار منها، ولكن بعد تجربتي لها وجدت أنها الزالت 

 .   فتراجعت عن تفكيكها، وأبقيتها كما هي إلى حين البت في أمرها

http://aljariyat.net-content/uploads/2014/05/Giant-Option.jpg
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تطلعت إلى  GumTreeموقع من خالل  أتيحت ليومع الخيارات الواسعة التي 

الحصول على دراجة طريق ذات إلاطارات النحيفة واملقود املعكوف لألمام، 

لتساعدني على قطع مسافات طويلة في وقت وجهد أقل مقارنة باألنواع ألاخرى من 

 Avanti vivaceطريق من نوع  فوجدت دراجة  .الدراجات

ت، واشتريتها  على موقع  ضتر عُ  حيثبسعر ال يفوَّ

GumTree  وُيقدر مع ملحقات إضافية $22 بسعر ،

 وهذا عادة ما تجده في . $222 سعرها جديدة بحوالي 

البلدان التي ينشط فيها استخدام الدراجات، فالفارق 

الكبير بين سعر الشراء وسعر البيع ليس بالضرورة أن 

بل تجد أصناف شتى من الناس، فهناك من يريد التخلص ! هناك مشكلة في السلعة

من أغراض زائدة عن حاجته بأي طريقة ولو إهداءها بغض النظر عن سعر 

شراءها، وهناك من يشتري لغرض محدد ويتخلص من السلعة بعد انتهاءه من إنجاز 

 . وهكذا... مهمته

وسبقها دراجة  وبدراجة الطريق هذه تصبح الدراجة الرابعة لدي في بلد البعثة

 . زوجتي، ودراجتي السوداء، والدراجة الزرقاء التي ابتعتها لغرض قطع الغيار
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 مستعملة؟  هوائية دراجة تشتري كيف
عند وضعك خيار شراء املستعمل من الدراجات؛ فضع في اعتبارك النقاط ألاساسية 

 :  التالية

 تجربة الدراجة والتأكد من مناسبة مقاسها بالنسبة لك. 

  مقارنة سعر بيع الدراجة مستعملة بسعرها جديدة من خالل البحث باسمها على

 .شبكة إلانترنت

 فحص هيكل الدراجة والتأكد من خلوه من الصدمات أو التشققات ولو يسيرة. 

 فحص نظام مبدالت السرعة. 

  محاذاة العجالتفحص. 

من حيث وفرة كما أن هناك مزايا للبلدان التي ينشط فيها استخدام الدراجات و 

عليك  غيهناك مساوئ وأمور ينبإال أنَّ املعروض وتعدد الخيارات ورخص ألاسعار، 

، وربما شراء دراجة مسروقة وتتورط في، سوداءلئال تقع ضحية سوق التنبه لها؛ 

 
ُ
  .توقع نفسك في مشاكل أنت في غنى عنها قدو  ،  صادر منك متى ما تم التعرف عليهات

  لتواصلك مع البائع إذا كان التواصل عن طريق موقع إنترنت احتفظ بنسخ الكترونية

 .أو رسائل جوال

                                                 
 مستعملة؟ هوائية دراجة تشتري كيف: لالستزادة؛ راجع مشهداً مصوراً على يوتيوب 38
  Bike Crime WaveThe  -Gone In 60 Seconds : شاهد تقريراً عن السوق السوداء للدراجات المستعملة في لندن 36

https://youtu.be/mI03bEXsegE
https://youtu.be/rhPzF-hyC7Q
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  ليكن مكان اللقاء الستالم الدراجة عنوان سكن البائع وليس ألاماكن العامة، ليكون

 لو كان هناك شبهة
ً
 . العنوان معروفا

 تنبه أن تكون زيارتك لعنوان البائع في وضح النهار. 

  الخرائط وحاول التعرف إن كان العنوان في مكان واضح حدد موقع عنوان البائع على

 .وغير معزول أو واقع في حي ُيشتهر بنسبة جرائم أكثر

بلدان  حدىفي إحدى رحالتي إل 

العالم، قررت شراء دراجة 

مستعملة تكفيني تكلفة وسائل 

املواصالت، وتحرر حركتي بشكل 

ذهبت ملحل دراجات . أكبر

مستعملة؛ فوجدت دراجة جبلية 

، فتأكدت من السعر $  بسعر 

 .طلبت تجربتها وارتحت لها فاشتريتها. ظًنا مني أن هناك خطأ، فأكد لي البائع السعر

،  12ة تنقل يومية بين مقري سكني وعملي، حوالي استخدمتها كوسيل
ً
 وإيابا

ً
كم ذهابا

استخدمتها لثالثة أسابيع ولم ، قالت السوق لشراء تموينات غذائيةإضافة إلى تن

أحتج خالل هذه الفترة الستخدام الحافالت أو سيارات ألاجرة، فقد كفتني هذه 

اتصل بي شرطي أراد  الثالثة سابيعألا بعد انقضاء و  .واصالتاملالدراجة صرف مؤونة 

بلغ عنها، وكانت دراجتي هي رؤية دراجتي ومطابقة مواصفاتها مع دراجة مسروقة ُم 
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ذاتها املسروقة، فأخذ الدراجة وأعطاني ورقة السترجاع املبلغ من املحل الذي باعني 

فحالفه الحظ في قبض ! فكم هو محظوظ صاحب هذه الدراجة في استرجاعها. إياها

لى السارق واعترافه بمكان بيعها، وحالفه الحظ مرة أخرى في أن صاحب الشرطة ع

املحل الذي باعني سجل بيانات الاتصال بي، وحالفه الحظ ثالثة في أن بيانات 

 أن جاءني الاتصال قبل مغادرتي البلدة 
ً
الاتصال بي صحيحة، وحالفه الحظ أخيرا

 !.بأسبوع

 جدةمدينة دراجات إلى الشحن 
هي بها لم أكن حتى مدينة برزبن ألاسترالية فياجتمع لدي أربع دراجات وأنا 

َ
، ومن ول

جدة بأقل مدينة فكنت أبحث عن طريقة لشحنها إلى !. أتخيل أنني سأفرط فيهن

كنت قد قرأت على مواقع املهتمين بالدراجات . ، فموعد مغادرتي قد أزفتكلفة

مريكا، تأخذ رسوًما على الدراجات الهوائية؛ هناك خطوط طيران وخصوًصا في أ

. لكل راكب على كل دراجة بغض النظر عن الوزن املسموح به$ 2 1الهوائية تقارب 

هذه الرسوم أم  توجدوما إذا الخطوط املاليزية التي سأسافر على متنها،  تبينت منف

ق شحن أرخص ربما تكلفني نصف تلك التكلفة ، إذ لو كانت هناك رسوم فهناك طر ال

حسب  هموجدتعلى كل دراجة؛ ومن حسن الحظ أني 
ُ
يسمحون بدراجة واحدة ت

  12:وذلك حسب الشروط التالية لكل راكب؛ ضمن الوزن املسموح به

                                                 
41 Carriage of Sporting EquipmentMalaysian Airlines,  

http://www.malaysiaairlines.com/content/dam/malaysia-airlines/mas/PDF/bookandplan/carriage_of_sporting_equipment.pdf
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  يجب وضع الدراجة في صندوق أو كرتون قوي 

 يجب فك الدواسات واملقود ووضعهم بشكل جانبي 

 1لصندوق الدراجة ( العمق+ العرض + الطول )ألابعاد الكلية  يجب أن ال تتعدى  

 )سم   1)بوصة 

أخذت عدة صناديق كرتونية من 

مرمى محل دراجات قريب من 

سكني، وفككت الدراجات قدر 

لصناديق املستطاع لتقليص أبعاد ا

، فوجدت أنه مهما يةلكرتونا

فعلت، سيبقى هناك زيادة بمعدل 

بوصة عن الحد املسموح به، وال أعتقد أن هناك دراجة لشخص كبير يمكن   1 –  

أخذت مقاسات الدراجات بعد !. بوصة  1تخزينها في صندوق بأبعاد ال تتعدى 

وضعت كل دراجة في كرتون، و تفكيكها، وقصصت الكراتين وفق هذه املقاسات، 

، وخصوًصا مبدل الدراجة قطعلئال تتضرر بأسفنج  من الداخل مت حمايتهاوأحك

بأسفنج، ومن ثم أغلقت الكراتين السرعة الخلفي، فقد فككته وأحكمت إحاطته 

  .الصق محكمب



 

 
 7  

 2 1( = أفراد  )جميع ألامور كانت جيدة، فالوزن إلاجمالي املسموح لي وألفراد عائلتي 

وجميع مالدينا من شنط ودراجات ال تتعدى هذا كيلو لكل فرد،  2 كيلو بمعدل 

قبل . اتدراجال ناديقملسموح به لألبعاد الكلية لصالحد ا بقيت مشكلة تجاوز . الوزن

في صناديق الدراجات الزائدة السفر؛ أرسلت للخطوط املاليزية للتأكد من وضع 

الحد ، وكان الرد أنه ال يجوز تجاوز ببضع بوصات أبعادها عن الحد املسموح

عزمت على أخذ الدراجات ولكني .  ITTA املسموح به وفًقا لتعليمات هيئة الطيران

معي إلى املطار، وهناك سأجد طريقة إن شاء هللا، وخصوًصا أن ألابعاد ليست بتلك 

 
َّ
الحظة؛ ألني قل

ُ
ا كانت عليه في ألاصلالزيادة امل عندما . صت أبعاد الصناديق عمَّ

حن العفش، طلب مني وضع جميع القطع بما فيها وصلت للموظف املسؤول عن ش

شيًئا بخصوص  الدراجات لوزنها، فكانت جميعها ضمن الوزن املسموح، ولم يذكر

جميع الدراجات بفضل هللا ساملة من أضرار سوء ، ووصلت ألابعاد وهلل الحمد

 .   التحميل والتزيل في املطارات

 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 القوة بين يديك
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 التنقل الُحر وتنقل المسارات
نت أسكنها في أستراليا لم تحو في املدينة التي

ُ
ت خاصة جميع شوارعها مسارا ك

يتقاطع مع شارع آخر بدون مسار، وجرت دراجات و  مساربالدراجات، فتجد في شارع 

،  في املسار إذا كان الشارع سير أن أعادتي منذ تعلم القيادة املركبية 
ً
يحوي مسارا

والانتقال إلى إلامساك بمسار طريق كامل إذا لم يكن في الطريق مسار خاص 

بالدراجات
إذ ! السيارينبعض ، وهذا ما كان يسبب ربكة في التعامل معي من قبل 11

يظنون أنَّ الشوارع كلها بمسارات، فيصرخون بك لإلمساك بطرف الطريق أو 

ه قد يكون في وه !الانتقال إلى التدرج على الرصيف
 
و ما دعاني إلى الشك في نفس ي وأن

ذات مرة عند نقطة تفتيش مروري لرصد السيارت التي تزيد  تتوقففألامر خطأ؛ 

هل التدرج في الشارع : رور، فسألت رجل محد ألاقص ى املسموح بهسرعتها عن ال

لشارع ، أنه يجوز استخدام ابما يوافق صنيعيفي نظام مرور الوالية؟ فأجابني  ممنوع

لقيادة املركبية والحقيقة أنه منذ تعلمي ا. دراجاتما لم يكن هناك مسار مخصص لل

 بمسار طريق كام
ً
 يطبق أسلوب القيادة ممسكا

ً
 منفردا

ً
 ل، ومن كنتلم ألحظ دراجا

أالحظهم يطبقون هذا ألاسلوب في القيادة مجموعات الدراجين، وأذكر أني قرأت في 

نهم يتنادون للتمرن في مجموعات، فذلك ُيشعرهم أحد منتديات دراجي املدينة أ

 . باألمان على الطريق

                                                 
 على Audio Sonic كاميرا تصوير تجربة: صص وفي الشارعشاهد فيديو على يوتيوب يوثق طريقة قيادتي في المسار المخ  4

 طريق دراجة

https://youtu.be/v3YHuVd2eZQ
https://youtu.be/v3YHuVd2eZQ
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فت شبكة وهذا بدوره يقودني إلى الحديث عن مسارات الدراجات،  فقد صنَّ

الجاريات أنواع مسارات الدراجات في العالم إلى ثالثة أنواع
الجانبي، واملفصول، :  1

 . واملعزول

 

 وسلبيات كل نوع كما لخصته شبكة الجارياتأنواع مسارات الدراجات وإيجابيات 

فاملسار الجانبي يتشارك الطريق مع مسارات السيارات، ويحدده خط دهان وصورة 

دراجة مطبوعة على هذا املسار، ففي ظل نظام مروري غير حازم مع من يتعدى على 

 مسارات الطوارئ، أو يتجاوز من أكتاف الطرق، فأي ُحرمة ستكون لهذا املسار الذي

 بالتأكيد
ً
وفي ظل النظام املروري الحازم؛ يظل لهذا النوع من ! سيكون مستباحا

املسارات خطر فتح ألابواب إذا كانت مواقف السيارات تقع على يمينه، وخطر غفلة 

                                                 
 ”المعزول المسار“ لرفض سببا عشرون:الدراجات ثقافة على خطر أكبر 42

http://aljariyat.net/?p=7649
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خطر "السائقين عند الالتفاف مع تقاطع املسار، وهو ما تسميه شبكة الجاريات 

في نظام " املخلب ألايسر"الذي يتبع اليمين، أو في نظام السير املروري " املخلب ألايمن

 . السير املروري الذي يتبع اليسار

فهي تكون بمحاذاة هولندا،  اأما مسارات الدراجات املفصولة، وهي ما تشتهر به

طرقات السيارات، وتفصلها أرصفة أو حواجز تمنع تداخل السيارات معها ألي 

السيارات، فاألولوية للدراجات، حيث ُصممت سبب، أما في التقاطعات مع مسارات 

مسارات السيارات بطرق تعرقلها عن السرعة لتعطي ألاولوية للمشاة والدراجين عند 

وتعتبر هولندا أكثر البيئات نموذجية في مسارات . وجود مثل هذه التقاطعات

في، الدراجات في العالم، وأوصلها إلى هذه املكانة عدة عوامل أبرزها إلارث الثقا

والتهديد الاقتصادي املتعلق بالنفط، ونشاط منظمات املجتمع للحفاظ على البيئة 

محاكاة هكذا نظام في بناء .   1وعرقلة حرية حركة السيارات املسببة للحوادث

مسارات مفصولة قد يكون ُمكلف من الناحية الاقتصادية، وفي حال بناءه فقد يكون 

 !. غير مجٍد وربما خطر في ظل نظام مروري غير حازم مع فوض ى السيارات وشراستها

أما املسارات املعزولة، وهي ما تشتهر بها مدينة دبي في العالم العربي، فهي منعزلة عن 

الطرقات في ساحات ُصممت ملمارسة رياضة ركوب الدراجات الهوائية، وهذه 

                                                 
 .هـ435 حسام الملحم، الجاريات للدراجات الهوائية،  !للدراجين هولندا مسارات نجاح في السبب هو فيصل الملك 43

http://aljariyat.net/?p=5464
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بع نظام املسارات رائعة ملمارسة الرياضة، ول كنها تقتل ثقافة التنقل بالدراجات إذا اتَّ

 !. املرور عزل الدراجات عن الطرقات واعتبرها أداة رياضية فقط

وأضيف إلى تلك  

 وربمااملسارات الثالثة، 

يندرج تحت تصنيف 

املسارات املفصولة؛ 

املسارات التي تربط بين 

املدن املخصصة 

للدراجين املترحلين، وقد 

ة عرفت في مدين

Brisbane   ألاسترالية

 يرتبط مع مدينة 
ً
مسارا

Gold Coastي حاذ، واملسافة بين املدينتين كما ما بين مدينتي جدة ومكة املكرمة، وي

بضعة ، وله بعض ألاجزاء، ويخترق غابات في هأجزاءأغلب الطريق السريع في  املسار

هذه املسارات الاستثمار في بناء أحسب  .عند بعض التقاطعاتجسور معلقة 

 من بناء املسارات الرياضية املعزولة مارسة الرياضةململدن رائعة بين االرابطة 
ً
، بدال

والتنقل الطويل إذا كان الربط وتضيف املسارات الرابطة بين املدن فائدة الترحال 
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مع مدن ذات وجهات سياحية، أو مدن تتطلب زيارات خاصة كمكة املكرمة للصالة 

      .وأداء شعائر العمرة والحجفي الحرم املكي 

 القيادة المركبيةأسلوب 
القيادة املركبية في أبسط 

توسط مسار : تعريفاتها

طريق ملنع أي مركبة أخرى 

كما و . 11من مشاركتك املسار

أسلفت، قبل تعرفي على 

أسلوب القيادة املركبية 

  الطرق  للدراجة الهوائية؛ كانت تنقالتي بالدراجة خجولة، وكنت أسلك أطراف
ً
 أحيانا

  وأعلو ألارصفة
ً
وربما يهاب املبتدئ هذا . ، وهو ما كان يحد من حرية حركتيكثيرا

ألاسلوب في القيادة، ال بأس فهو أمر طبيعي، ولكن مع متابعة دروس القيادة املركبية 

التي تقدمها قناة الجاريات على يوتيوب
راس، وإن حظيت بمرافقة  1 ، ومع التدرب وامل 

 من يطبق هذ
ُ
بنى ا ألاسلوب في القيادة لتشعر باالطمئنان معه ولتتعلم منه، ست

 . عندك الثقة في وقت وجيز
ً
وستكتشف باتباعك هذا ألاسلوب أنك أكثر وضوحا

  .  للمركبات في الطريق مقارنة بسلوك أطراف الطرق 

                                                 
44 www.aljariyat.net 
45 www.youtube.com/aljariyat  

http://www.aljariyat.net/
http://www.youtube.com/aljariyat


 

 
 78 

 

 تطبيق أسلوب القيادة املركبية على دراجة طريق في مدينة برزبن ألاسترالية

 

 تطبيق أسلوب القيادة املركبية بالدراجة وعربة التسوق في مسقط رأس ي مدينة بلجرش ي
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 دراجتي تسبق سيارات الفيراري  
 بيتي من يطريق في الصباح مع11

 ،عبدالعزيز امللك جامعة إلى

  أخترق  عملي، مقر حيث
ً
 يوميا

 اختراق السيارات طوابير

 ألاشجار ألغصان السهم

 واستخدام !هدفه إلى للوصول 

 عملي إلى الوصول  في دراجتي

 حيث بالسيارة، مقارنة أسرع

 املدة وهذه أعمل، حيث للوصول  كيلو  1 مسافة لقطع دقيقة 2  قرابة أستغرق 

؛ الطريق كان أو مروري  زحام هناك كان إن فيها يفرق  ال ثابتة
ً
 بمتوسط مقارنة سالكا

  الطريق كان إذا بالسيارة أستغرقها دقيقة 2 
ً
 يبلغ حين في عادية، مرور بحركة سالكا

  الذروة ساعات في بالسيارة املستغرق  الوقت
ً
  صباحا

ً
 ساعة إلى دقيقة  1 وظهرا

 بقوة باهىتت التي تلك حتى السيارات أسرع دراجتي تتحدى الوقت هذا وفي !كاملة

  !.الطرقات في للمارة وإزعاجها محركاتها

                                                 
 Biking = Happiness: صورة معدَّلة من أصل هذ  الصورة 46

http://www.extrahyperactive.com/2013/07/biking-happiness.html
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ركن !السيارات مواقف مع مشكلة ال العمل؛ مقر إلى الوصول  وحين
ُ
 بجانب الدراجة ت

ربط عمود أقرب
ُ
 الحال هذا على تر استمر  .قريب موقف عن البحث عناء دون  فيه لت

 حتى هـ  11 شعبان في املعلومات وتقنية الحاسبات كلية في لعملي مباشرتي منذ

 بدأ الحين ذلك ومنذ .هللا شاء إن ذلك على ومستمر ألاسطر، هذه كتابة ساعة

 ريان للزميل التالية املساحة أترك وُمكذب ُمصدق بين وما بي، يتسامعون  الزمالء

 .الوقت ذلك أحاديث من يدور  كان ما لوصف السميري 

 

  نتناقل كنا 
ً
 الجامعة في دكتور  يوجد :بيننا سرا

 تعال باهلل" :يقولون  كانوا والشباب بدراجة، داومي

 عن حلقات بها يوتيوب على قناة له حتى طلع ،شوف

 يضحك ربما املرء يراها مرة أول  صراحةبو  "!الدراجات

 ولكن !عليه جديدة فكرة ،متقبلة غير ربما فكرة األنه

 يداوم وهو الدكتور  نرى  عادي املوضوع صار ألايام مع

  وعـوضامل ،بالدراجة
ً
            عندمــــــــــــــا بالذات و ،معيب غير أبدا

 

 
 

 الـسـمـيـري ريــان .د

 

 ناأ يعني ،إشادة إلى انتقاد من انتقل ،العكسب املوضوع صار ؛نظرك وجهة لنا تشرح كنت

 دول  كل في يحدث الذي الش يء وهذا ،أمارسها أنا التي والهواية يعجيني الذي الش يء أعمل

 ،معينة شغلة ماسك أنا ،معين منصب ماسك أنا ال :الواحد يقول  عندنا باستثناء ،العالم

 بلتتق بدأت الكلية في هنا عندنا اسالن يتغير، بدأ املوضوع .معين برستيح لي يكون  بد ال

                                                                                                                                .نفسها الفكرة



 

 
 8  

 

 

البرستيج وبجربون ركوب الدراجة حاجز ونر زمالئي في جامعة امللك عبدالعزبز يكسبعض  
11
 

 

                                                 
 يكلالس ويركبون الحاجز يكسرون جامعة الملك عبدالعزيز في زمالئي: راجع مشهد مصور على يوتيوب 47

https://youtu.be/2r7zA8sN-lc
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 !حج وبيع مسابح
مخصصة أمارسها بشكل يومي أو على أقل تقدير ثالث أو  رياضةلنفس ي ال أعرف 

، كل ما في ألامر
ً
براميل ماء مش ي غير منتظم إلى املسجد، حمل  :أربع مرات أسبوعيا

وغير  ي املنزل،لسقي أشجار حول املسجد، بعض ألاعمال الحرفية واملهام اليدوية ف

ازدحام أيام الحياة أضف إلى . يتعلق بنشاط رياض ي ذلك ال يوجد نظام ثابت عندي

املدنية بالكثير من املشاغل التي تجعل تخصيص أوقات محددة ألمور معينة ال 

 ضمن البرنامج اليومي وال يحدث خلخلة لبقية املشاغل؛ 
ً
يستمر ما لم يكن مندرجا

أتت الدراجة الهوائية لتنخرط  حج وبيع مسابح،: ل الشعبي الحجازي وعلى قول املث

دون استحداث أمر جديد، فهي تستخدم للتنقل إلى السوق، ضمن برنامجي اليومي 

 عندي، وُيعدُّ نشاط 
ً
، فأصبح ألامر منتظما

ً
وإلى العمل، والرياضة تأتي مع التنقل تبعا

تعة دافع لالستمرارية، 
ُ
تعة، فامل

ُ
رياض ي منتظم غير مقصود بذاته، وهذا ما تخلقه امل

 دافٌع للتوقف ولو كان ألامر صفي حين أن ألالم 
ً
، وهذه إحدى املقوالت الشهيرة حيحا

تستمر  -أو املتعة-الش يء الذي تربطه بالسعادة : للدكتور إبراهيم الفقي رحمه هللا

، والش يء الذي تربطه باأللم تتوقف عنه
ً
  عليه ولو كان خاطئا

ً
.  1ولو كان صحيحا

صحة، بلحظات ولذا قد تجد من يربط تدخين سجائر النيكوتين، وهو أمر ُمضر بال

عليها، وقد تجد من يربط الذهاب إلى نادي رياض ي ملمارسة  عادة؛ فتجده مستمرس

لذا خلقت لنفس ي املتعة . نشاط حركي باأللم؛ ولذا تجده يتوقف بعد فترة معينة
                                                 

 . ويوجد كتاب للمؤلف بذات العنوان. إبراهيم الفقي، سلسلة حلقات مصورة. ، دالمفاتيح العشرة للنجاح 48

https://youtu.be/zzsOmRDOn3k
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بدون إحداث خلخلة في برنامجي  بربط ممارسة النشاط الحركي بالتنقل بالدراجة

 . اليومي

 !الطرق وطيبوظرفاء 
طريق عودتي إلى منزلي من عملي؛ ذات يوم في 

أشار لي أحد الطيبين أن توقف، فتنحيت 

ثني أنه جانب الطريق، ف يوزع أكياس لحم حدَّ

تهم، وبدا لي أن شعر صدقات عن روح مي

بإحراج أن استوقف ميسور حاٍل ليتصدق 

عليه، فأبيت أن ال أرده أو أضعه في موقف 

حرج، فقبلت منه صدقته، ودعوت له بخير  

عت تلك اللحمة إلى قطع صغيرة وطبختها مقلقل . يرحم ميتهم وأن
َّ
وصلت البيت وقط

 !.تغديت عليها ووالدي

ومع عربة التسوق ال تسأل 

عن كثرة املواقف الطريفة، 

فاألطفال يظلون يطاردونني 

    يحسبوني بائع آيسكريم 
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 في حلقة
ً
خضار وفواكه جدة؛ عرض عليَّ شراء فواكه وخضروات  وال أنس ى فاضال

 منه أني أتيت بعربة التسوق التي تجرها دراجتي ألجمع بقايا 
ً
للفقراء واملساكين، ظنا

 !. الخضروات والفواكه وأوزعها على أهل الحاجة

ظل   -أحسبه لم يجاوز العشرين من عمره–ومن ضمن املواقف الظريفة؛ شاب 

اللطافة، إذ لم يضغط على بوق أكمل ن في غاية حسن ألادب و يتبعني بسيارته وكا

سيارته أو يسابقني ليطلب مني التوقف؛ بل ظل يتبعني إلى أن حانت له فرصة توقفي 

 أن يعرف الرسالة من حمل 
ً
ليترجل من سيارته ويستأذنني في تصويري، وأراد أيضا

بأهمية الشجرة؟ أهي رسالة للتوعية البيئية : شتالت أشجار في عربة دراجتي

فشكرته، وأخبرته أنني للتو خرجت من مشتل زراعي اشتريت منه هذه الشتالت، وأنا 

، ولم تكن هناك رسالة مباشرة ألوجهها، غير أن هذه قي إلى بيتي ألزرعها في طري

الدراجة بعربتها أستخدمها 

كوسيلة نقل كما هي 

 .السيارة

وحتى في النزهة على البحر؛ 

ل هذه الع  
سه 

ُ
ربة عليَّ ت

وأسرتي حمل أغراض النزهة 

للتجول في املنتزه والوصول 
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إلى نقطة جلوس على البحر بعيدة عن مواقف السيارات، فأحمل عليها أغراض 

ارة لطلب شراء عوامات وبالونات سباحة ألوالدهم؛ 
َ
سباحة ألوالدي، فيستوقفني امل

 منهم أني بائع متجول 
ً
مل من فأخبرهم أني أتنزه مع أفراد أ! ظنا سرتي مثلهم، وهذا الح 

    .  على الشاطئ وعوامات أغراض نزهة أوالديوكرات بالونات 

 

 

  1!على الشاطئتركها متنزهون مع أوالدي في منتزه ذهبان البحري في جدة نجمع مخلفات 

  

                                                 
 عليه؟ نحافظ كيف ،جديدة بحرية واجهة: جدة في منتز  ذهبان: شاهد مقطعاً مصوراً على يوتيوب 46

https://youtu.be/J5ikWQu-15I
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 أحسبه جاوز 2 
ً
وذات مرة قابلت ُمسنا

السبعين من عمرهـ، وهو العم 

مسعود كما عرفني بنفسه، وأخبرني 

أن أشجانه تهيجت عندما رآني على 

الدراجة، فقد كان لديه دراجة 

يتنقل عليها عندما كان يعمل في 

مدينة الطائف قبل حوالي خمسين 

سنة، وكان التنقل بالدراجات آنذاك 

في التنقل، وأخبرني أنه ال يزال يحتفظ  اح أو رخصة الستخدامهيحتاج إلى تصري

بتصريح دراجته، ولكن بيته بعيد وإال أراني إياها؛ فشكرته على لطافته ومبادلته لي 

مشاعره، فكم هي بالفعل من مشاعر جميلة أن يوقفك أحدهم ويبتسم في وجهك 

 !. ويخبرك بذكريات جميلة

 جودة الطرق تختبر تيدراج

 والشاحنات بالدبابات استعانته حسين صدام السابق العراقي الرئيس عن ُيحكى

 على املشرفين املهندسين يجمع فكان الجسور؛ جودة الختبار الثقيلة العسكرية

 ينهار انهار فإذا الجسر، فوق  عسكري  رتل مرور أثناء تحته ويبقيهم معين جسر تنفيذ

                                                 
 جريدة الرياض: مصدر صورة تصريح سائق دراجة 51

http://aljariyat.net/?p=14274
http://www.alriyadh.com/569432
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 طرق  أحد تبدو ولكنها البطش، الطريقة هذه في يظهر قد !.التنفيذ مشرفي رؤوس على

 وإال يسلمه، أن قبل عمله لتجويد جهده قصارى  سيبذل فاملهندس العمل، إجادة

 .الناس رؤوس على انهياره قبل رأسه على انهار

 إلى مدننا أمانات تصل أن صور أت ال

 استالم عند الصارم الحد هذا

 إلاشراف؛ مهندس ي من الشوارع

 ال الشوارع في عيوب هناك وتظل

 بمرور بسهولة اكتشافها يمكن

 التمهيد كجودة السيارات،

 الدراجات أن حين في والرصف،

 لطريقا دراجات فوائد أحد وهذه ،ألامور  هذه ملثل حساسة النحيفة إلاطارات ذات

 الاستعانة الهندسيين املشرفين على أقترح لذا بدقة؛ الشوارع عيوب اكتشاف في

 كل فُيعطى املقاولين، من استالمها قبل الطرق  جودة الختبار الدراجين بمجموعات

رى  بمشكلة، فيها وأحس بدراجته عليها مر التي ألاماكن به ليعلم دهان دراج
ُ
 هي كم ت

   !ق؟طر ال على ستظهر التي العالمات

 

http://aljariyat.net/wp-content/uploads/2014/12/MNR-lane-marking.jpg


  

 

 

 

 

 

 !ودِّع صندوق األعذار
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 !هذا الحر؟ يكيف تتنقل ف
 في كلمة باستبدال جنونه من أزيد أن الاستنكاري  السؤال هذا صاحب لي فليسمح

  أكثر نظره في ليصبح أخرى  وإضافة سؤاله
ً
 رمضان؟ ظهيرة في تتنقل كيف :جنونا

  أكثر أصبح
ً
  !كذلك؟ أليس آلان، جنونا

  ألاطفال أجد -هللا سبحان- الفطرة على
ً
  لي يتبسمون  دائما

ً
 بأيديهم لي يشيرون وأحيانا

 وفي الظهر في بدراجتي أتنقل كنت لو حتى عندهم ذلك في فرق  ال دراجتي، راكب وأنا

 أصابتهم من أما .الحياة في طبيعي أمر هذا أن على تدلهم فطرهم ذاهك رمضان،

  يرون أن جنونهم فُيجن ،1 سيار ثقافة لوثة
ً
 رمضان وفي الصيف ظهيرة قائلة في أحدا

 .!بدراجة يتنقل

 
                                                 

  http://aljariyat.net/?p=13800ماهي تقافة سيار؟   5

http://aljariyat.net/?p=13800
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 نما إلادراك وهذا الذاتي، إدراكهم على القياس خطأ في وقوعهم ببساطة املسألة

 وكل فيه، يعيشون  الذي الوسط في ذواتهم على محدودة وتجارب بخبرات بمرورهم

 .فيه يعيش الذي والوسط والتجارب الخبرات مجموعة في آلاخر عن يختلف إنسان

 والعلم التجربة بزيادة ويزيد وينمو بها، مر التي بالظروف محدود إنسان كل فإدراك

 .والخبرة

 الشخص ي، إدراكك على بناءً  الناس قياس عن لتتوقف ببساطة املعادلة هذه إليك

 تغيير ال ألاوصاف هذه كل …بالعقل أو منطقي، معقول، وصف عليه أطلقت لو حتى

،
ً
 وخبراتك بتجاربك املحدود الشخص ي إدراكك على بناءً  تقوله ما كل فيظل شيئا

  !.لغيرك رورةبالض وليس لك بالنسبة واملنطقي فاملعقول  فيه، تعيش الذي والوسط

 
 

 

 متعة    عادة    تجربة
  

http://aljariyat.net/wp-content/uploads/2015/06/%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A91.gif
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  تجد فعندما ببساطة، املعادلة هي هذه
ً
 قائلة في يتنقل دراج من جنونه ُيجن سيارا

  الظهر،
ً
 من ذلك يتصور  تجده ولهذا املعادلة؛ هذه يدخل لم السيار تجد فحتما

 باألمر، هلجا فهو كهذا، شخص برأي اعتداد فال !املعقول  وغير املستحيل قبيل

 ال :ويقول  الذكية الهواتف أجهزة استخدام يجرب لم كمن !منه يؤخذ ال والجاهل

 بقوله سيعتدُّ  من !الحر من تنفجر لئال مكيفة أماكن في إال استخدامها يمكن

  !برأيكم؟

 يدخل إنسان كل أن بالضرورة ليس

 نهايتها، إلى يصل أن املعادلة هذه

 ألامر أن ويجد أحدهم يجرب فقد

 فله له، مناسب غير أو له، يروق ال

 من جزء في ودخوله ذلك، في حقه

 يوضح تقدير أقل على املعادلة هذه

 معقول، وغير يمكن وال مستحيل ألفاظ عنده فتتغير وربما، ممكن ش يء هناك أن له

 .به ُيتعلق أمر أسهل ألنه والكسالى الجهال عادة ُيطلقها والتي

  تجد التجربة بعد
ً
 الجسم يبدأ العادة هذه ومع عادة، إلى معهم ألامر يتحول  أناسا

 هللا خلق وقد بالتكيف، ماُيسمى وهذا بجديدة، قديمة عادات واستبدال بالتعديل

 الوسط مع التكيف على القدرة فيه وأوجد والحيوان إلانسان وتعالى سبحانه

http://aljariyat.net/wp-content/uploads/2015/06/%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9_.gif
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 هذه مع جسمه يتأقلم عادة، بالدراجة التنقل أمر أخذ الذي فهذا .الجديد

عدل التغييرات،
ُ
 الجديد، الوضع مع لتتأقلم الوظيفية قدراتها نم جسمه أعضاء وت

 أ ما وهذا .الجديد الوضع تكيف أنشأها داخليه مراوح جسمه في وكأن الدراج فيتنقل

 في أغرق  وكنت بكثرة، فرز يُ  العرق  كان بداياتي ففي اليومية؛ تنقالتي في عايشه

 املخ وكأن يقل، العرق  إفراز أصبح الوقت ومع أقطعها، كيلوات بضعة من مالبس ي

 طويلة، تزال ال فالرحلة توازنها، على تحافظ أن العرقية الغدد إلى إشارات يرسل

 إنهاك إلى يؤدي ما وهو الجسم، في السوائل نقص إلى يؤدي بكثرة العرق  وإفراز

 توازنه على للحفاظ جسمي في التكيف هذا وحصل دماغي في البرمجة فتمت الجسد،

  .ارةح أجواء في طويلة مسافات لقطع

 مبنى من بالدراجة انتقلت فقد لتكيف، هذا على يدلل بموقف مرة ذات مررت ولقد

 بسياراتهم زمالئي وانتقل الجامعة، في آخر مبنى في اجتماعات صالة إلى مكتبي

 لم والحقيقة التكيف، أجهزة تبريد ضعف من يشكون  ظلوا الصالة وداخل املكيفة،

 زمالئي أجساد أم ُمعطلة بالفعل لتكيفا أأجهزة أدري  أكن فلم البتة؛ بحرارة أشعر

هة؟
َّ
  !ُمرف

  املعادلة هذه تذكر لذا
ً
  !جيدا

 
 متعة    عادة    تجربة
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 يستمتع إلانسان أصبح ما إذا أما

 قمة إلى وصل فهنا به، يقوم بما

 الاستمرارية ضمان وهي املعادلة،

 تواجهه، التي الظروف كانت مهما

 بل وحسب، عادة يعد لم فاألمر

  أصبح
ً
 ابه تشعر بمتعة مرتبطا

 :لك ويقول  أحدهم يأتيك أن املعادلة هذه قمة في وأنت البالهة فمن أعضاءه، جميع

 !.يساعد ما الجو بلدنا في بالدراجة التنقل  صعب أخي يا

 

في الحقيقة تجربة التنقل بالدارجة تجربة ممتعه نعرفها  

سرعان ماتختفي هذه  -الشديد ومع ألاسف-لكن  ،في صغرنا

غالبها يتمحور  ،التجربة مع تقدمنا في السن ألسباب عديدة

في أول مرة رأيت فيها . حول الوقت والقيود إلاجتماعية

كوننا  ،الدكتور رائد يقود الدراجة ظننت أن املوضوع صعب

باإلضافة  ،نعيش في منطقة ذات حرارة ورطوبة مرتفعة

طع املسافات والتنقل للمجهود العالي الذي يجب بذله لق

 .!من منطقة ألخرى 

 

 
 

 سواد بن محمد .د

نها فكرة رائعه تستحق أنجد  ،جابيإن نظرنا لفكرة التنقل بالدارجة من الجانب إلاي

 .!الرياضة واملتعة :ال وهماأ ،لتقائهماامن النادر كونها تجمع بين أمرين مهمين  ؛التجربة

 ظ
َّ
أو بمعنى آخر تخلصت من القيود  ،سنحت الفرصةأن ت الفكرة عالقه في ذهني إلى ل
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ال . بعد انقطاع سنوات ةوقمت بقيادة الدراجة ألول مر  !التي وضعتها بنفس ي لنفس ي

ذكر أني تواصلت في ذلك اليوم مع أأخفيكم كان املوضوع متعب في بداية ألامر حيث 

  زميلي
ً
! متلكهاأوغير متعبة كالتي كثر راحة في القيادة أنه يوجد دراجة أعتقد أ :رائد قائال

 . إلى أن ترفع لياقتك فقط البداية صعبه ،سوف تعتاد :ضحك ورد عليَّ 
ً
ها أنا أتنقل  وفعال

رائد . دكًرا ش. بدراجتي من وقت آلخر من غير الشعور بالتعب الذي شعرت به في أول مره

                                                           .!إحياء هذه التجربة املمتعه في حياتنا من جديدعلى 
 

 !باس الخليجي؟للاكيف تداوم ب
 للتنقل بالدراجة

ً
 ليس عائقا

ً
! اللباس أبدا

 
ً
ن يرون في اللباس الخليجي عائقا تصوري عمَّ

هو الصورة املطبوعة في أذهانهم عن راكبي 

 
ً
الدراجات في الشرق والغرب، وخصوصا

الجسم  اللباس الرياض ي املشدود على 

واملخصص ملتسابقي الدراجات، فارتبطت 

هذه الصورة الذهنية بالدراجة، وليس من 

يتكيف مع السهل على من تعود التقليد  أن 

 . سهلة وجد ما يجعل يسهل حياتهالتغيير، ويُ 
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 بمكوى الستخدامه عند الحاجة في الجامعة احتفظ في مكتبي

فقط قد تبدو . اءة، ال مشكلة مع ذلكالثوب أو العب: يمكن التنقل باللباس الخليجي

 مشكلة عند املستجد لو فكر الذهاب إلى العمل بدراجته، إذا كانت املسافة طويلة 

ق على لباسه، فيمكن أن راج أثر ورائحة التعرُّ والجو يميل إلى الحرارة، ويخش ى الدَّ 

، ويحمل ثوبه وعمامته ومالبسه الداخلية في 
ً
 رياضيا

ً
، وإذا ظهرحقيبة يرتدي لباسا

وإن كان ثوبه بحاجة . في  أحد الحمامات وارتدى مالبسه وصل إلى مقر عمله استحمَّ 

 الاحتفاظ بإلى كوي، 
ً
 جيدا

ً
لهذا الغرض، أو إذا  مقر العملمكوى في ربما يكون خيارا

 . أيام العملفي مكتبه ليرتديها خالل  غيارات ضع بضعةي ؛حة خاصةساكانت لديه م

الثوب الخليجي والانطالق إلى العمل  فارتداءتي تميل إلى البرودة؛ أما في املناطق ال
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ينة جدة في فصلي دمباشرة أمر وال أروع منه، وهكذا أنا أفعل مع اعتدال أجواء م

 . الشتاء والربيع

 !تدرَّج دون تكلف
تكلف، التي أطلقتها تدرَّج دون : أعجبتني عبارة 

 لهم
ً
ينبغي أن  .   مجموعة دراج الرياض شعارا

اج املتنقل والدراج الرياض ي،  فرق بين الدرَّ
ُ
ن

فالثاني له استعداداته وطقوسه الخاصة، له 

لباس وحذاء وأدوات خاصة، وينتقل بدراجته 

إلى مكان خاص في وقت خاص ليمارس 

راج املتنقل الذي  رياضته، وهذا بخالف الدَّ

ُيعد تنقله جزًءا من أمور حياته اليومية، 

التنقل من وإلى العمل، املسجد، السوق، 

وخلق استعدادات وطقوس خاصة للخروج والتنقل بالدراجة من شأنه أن ... النزهة

ب عملية التنقل، وُيدخلها في دائرة الكلفة   
 ُيصع 

ً
قلل من التنقل ويجعل لها طقوسا

ُ
ت

لذا فليحرص الدراج املتنقل على أن يتدرَّج دون تكلف، فليخرج بلباس ! بالدراجة

                                                 
 ، دراج الرياض تكلف_دون_تدرج# 52

الزميل هالل سمرقندي يتنقل في شوارع 

 الرياض دون تكلف 

https://twitter.com/hashtag/%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%AC_%D8%AF%D9%88%D9%86_%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81?src=hash&lang=ar
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وأكثر مشابهة وكلما كان إلانسان أكثر بساطة .  آخر وحذاء عاديين لالنتقال من مكان إلى 

 منهم، وهم أقرب له، وهذا ما يساهم بدوره في 
ً
 . ثقافةنشر الللناس العاديين كلما كان أكثر قربا

 أطراف أتجاذب وأخرى  فينة بين

 بالدراجات التنقل حول  الحديث

 ويذكر العمل، في زمالئي مع الهوائية

 على ”خواجات”للـ مشاهداته بعضهم

 بالدراجات يتمرنون  البحر طريق

 أبناء هم بل كذلك ليسوا !الهوائية

 ُيطلق ألن دعاه الذي ما ولكن بلدنا،

 ربما !؟”الخواجات“ وصف عليهم

 جعلتهم ما هي املحلية الناس ثقافة على الغريبة ألاشياء ارتداء وتكلف املظهر

شعر ثقافة، تنشر ال الطريقة وهذه !.الوصف بهذا يصفونهم
ُ
 بينهم بفارق  الناس وت

 أتت ئيةفضا كائنات أنهم على إليهم الناس وينظر الغرباء، الدراجين أولئك وبين

 تفاجأت والذي ذلك، على والدليل !.مهمتهم انتهاء بعد كوكبها إلى وستعود ألارض إلى

؛ به
ً
 2  بحوالي مولدي سبق   الاتحاد السعودي للدراجات الهوائية تأسيس أن حقا

 
ً
لم يمض  أنه أحسب التي الجاريات شبكة أن حين في !سنة    عمره وأحسب ،ربيعا

 في الهوائية بالدراجات التنقل ثقافة نشر في تنجح 1 سنوات  سوى  اعلى تأسيسه

 للدراجات السعودي باالتحاد السعودية في الدراجين معرفة أن وأعتقد ،وجيز وقت

                                                 
53 aljariyat.net/?p=14298  
54 aljariyat.net/?page_id=467  

 دمحم امللحم بسيط في تنقله :الصورة يسار

http://aljariyat.net/?p=14298
http://aljariyat.net/?page_id=467


 

 
 68 

 كانت والبساطة ،الجاريات شبكةب ومعرفتهم ارتباطهم أمام يسيرة بنسبة ولو يقارن  ال

 .!الثقافة نشر في أساس

 !؟في هذه الطرق الخطرةنقل أت كيف
 القيادة املركبيةأستخدم 

وسبق  ، خالل تنقلي

 وتحدثت عن القيادة

إذ يجعلك ، املركبية

أسلوب القيادة هذا 

 على الطريق و 
ً
اضحا

، على العربة ذا لون فاقععلم و وأرتدي سترة عاكسة للضوء وتتنبه لك السيارات، 

منبه وفي الليل أستخدم ألاضواء وألالوان العاكسة للضوء، وأطمئن إذا سمعت 

 أمر . بوضوح ار الذي خلفي يرانيسيارة تطرق خلفي، فذلك يعني أن السيَّ 
ً
وأحيانا

مة املسارات فأضطر إلى التزام 
َّ
لتداخل السيارات، ومع  اليمينأقص ى بطرق غير معل

طاع و . يعرف ألاساليب املناسبة لكل طريق يمر به ؛ كل دراجاملمارسة
ُ
أما الهمج وق

امل مع أهل الطريق؛ فهم موجودون في كل مكان في الطرق الذين ُيسيئون التع

العالم، وكنت أواجه عينات منهم في املدينة التي كنت أدرس بها في أستراليا، بل أخبرني 

اجة تتنقل بدراجتها في الطرقات، وتتعرض  مشرفي الدراس ي آنذاك أن زوجته درَّ
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طاع الطرق 
ُ
اهؤالء لعينات من ق  سيَّ

ً
 سكب عليها ، وسبق وحدث لها أن همجيا

ً
را

 شراب
ً
فهذه العينات الهمجية موجود في كل مكان في  ...!بزجاجة خمرة، وآخر قذفها ا

اع الطرق هؤالء بضبط الن
َّ
فس ما لم يتعلق ألامر بانتهاك العالم؛ والتعامل مع قط

وانتهاك أي حق بمحاولة الاعتداء عليك أو التحرش بك على ! حق من حقوقك

إبالغ الجهات ألامنية، وهلل الحمد لم يسبق لي وتعرضت  الطريق تعامل معه عن طريق

، وأجد 
ً
ملشكلة تستدعي الجهات ألامنية، كل ما في ألامر عينات سيئة قليلة جدا

فرصتي في التحدث معهم عندما ألحق بهم عند إشارات املرور أو نقاط الازدحام 

 لإلساءة التي ص -حقيقة–املروري، وأجد 
ً
 من أكثرهم وتأسفا

ً
 . درت منهمخجال

اع أسلوب القيادة املركبية ووضوح الدراج على الطريق، وهي من  أضف إلى اتبَّ

ألاسباب الحافظة بأمر هللا، أضف إليها ألامر الذي ينفرد به املسلم عن غيره، وهو 

ن ما أ)لى في جميع أحواله، ومعرفة املؤمن تمام املعرفة تعلقه باهلل سبحانه وتعا

، ولئن اجتمع من ألارض   (وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، أصابه لم يكن ليخطئه

ن ينفعوك بش يء لم ينفعوك إال بش يء قد كتبه هللا تعالى لك، أ)ومن في السماء على 

، 1 (وإن اجتمعوا على أن يضروك بش يء، لم يضروك إال بش يء قد كتبه هللا عليك

 فاهلل ال يضيع موقنة بحفظ هللا فاهلل هو الحافظ ما دمنا مع هللا، ومادامت قلوبنا

 
ً
يطلب إلامداد بالعون من ربه كل  واملسلمتعلق به، واعتمد عليه وتوكل، كيف ال  قلبا

                                                 
 .، الموسوعة الحديثية، الدرر السنيةتيسير الوصول إلى أحاديث الرسول روا  الترمذي وصححه األلباني،  55
 .، الموسوعة الحديثية، الدرر السنيةتيسير الوصول إلى أحاديث الرسول روا  الترمذي وأحمد،  56

http://www.dorar.net/enc/aqadia/3031
http://www.dorar.net/enc/aqadia/3523
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يُن : يوم ال يقل عن سبع عشرة مرة َتع 
س 
َ
اَك ن يَّ َوإ 

 1
 ، فمن طلب العون من ربه وهو

ه به ثم ماذا عن حفظ هللا لعبده ما صلى الفجر في جماعة إلى أن . موقن به، أمدَّ

يمس ي، وحفظه لعبده ما صلى العشاء في جماعة إلى أن يصبح، وماذا عن ألاوراد 

وألاذكار اليومية، آية الكرس ي واملعوذات الثالث، دعاء الخروج من املنزل، ودعاء 

  يوٍم ... )ركوب املركوب
ن  عبٍد يقوُل في صباح  كل    ليلٍة  ،ما م 

بسم  هللا  الذي  :ومساء  كل 

ه    مراٍت، لم  ال يُضرُّ مع اسم 
ُ
، وُهَو السميُع العليُم، ثالث ش يٌء في ألارض  و ال في السماء 

ُه ش يءٌ  مع  ،حفظه هللاما أوقن بها العبد صدق إلايقان؛ ي، كل هذه ألاوراد   (يضرَّ

ـه  ، املعينة على ذلك باألسباب العبد أخذ
َّ
ى الل

َ
ل  َعل

َّ
َوك

َ
  َوت

ً
يال ـه  َوك 

َّ
الل ٰى ب 

َ
ف
َ
 .   َوك

 على ألامور السيئة التي تحدث على الطرقات، سيحصل يكن  و ال
ً
تركيزك منصبا

ن ... حادث، سأصطدم، ستصطدم بي سيارة  
كل هذه ألامور وأنت تفكر فيها تكو 

وعلمنا إلاسالم وقت املرض ، 12طاقة في داخلك تعمل على جذبها وحدوثها في الواقع

والتشكي وتوقع ألاسوأ  أن نطلب الصحة وندعو لجلبها ونتوقع ألاحسن، ال التمارض

ال بأس طهور إن شاء هللا، ومن ال يحب الفأل : فيزداد مرضه، فندعو للمريض بقولنا

الحسن وتوقع الحسن فيكون كذاك ألاعرابي الذي أورد نفسه املهلكة بتوقعه 

                                                 
 5: الفاتحة 57
 .درر السنية، الموسوعة الحديثية، التيسير الوصول إلى أحاديث الرسول  58
  8: النساء 56
 2116 والتوزيع، للنشر الراشد مركز الراشد، صالح صالح كوني، قانون ألخطر والتطبيق النظرية: الجذب قانون 61

http://www.dorar.net/h/4aaa2a301b210de913074f650c0c8ba9
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هٌور إن  شاء هللاُ :)فقال له ألاسوأ، إذ زاره النبي 
َ
ى تفوُر : فقال ،(ال بأَس ط  بل حمَّ

َّ
كال

م
َّ
ى هللُا عليه وسل

َّ
بيُّ صل ُده القبوَر فقال النَّ ور 

ُ
 ): على شيٍخ كبيٍر ت

ً
 .  11(افَنعم إذ

  -كما ذكرت لك–وغير ذلك 
َ
ل بضبط النفس وأشغل تركيزك في الطريق على أمر َح ت

يتنقل عندما . ما ينفعكيحقق لك فائدة، كأن تضع سماعة في أذنيك تستمع إلى 

للتخفيف من حدة ضجيج  هكون بحاجة إلى وضع سماعات في أذنييربما  الدراج

 يضر أذنيعليه أن يالسيارات، و 
ً
يصمها عن أو  هتنبه أن ال يكون الصوت مرتفعا

بال شك أن كالم هللا عز وجل خير ما ُيستمع له، وخير ما و  .!هالانتباه ملا يجري حول

ع النغم والطرب؛ فليبتعد عن املقطوعات أما من يحب سما. ينصح به الناصحون 

حركة الدراج، والاختيار الذي أراه يعطي الدراج  وتبطئالحزينة، فهي تزيد السرحان 

املنفرد دفعة حماسية وسرعة في 

الحركة هو اختيار إيقاع منضبط 

مع ضغط قدميه على دواستي 

عن نفس ي وجدت في  .الدراجة

إيقاعات لعب الخطوة 

 تناغم  1العسيرية
ً
مع حركة  ا

                                                 
 .الحديثية، الدرر السنية، الموسوعة تيسير الوصول إلى أحاديث الرسول صحيح ابن حبان،   6
 .لقبائل منطقة عسير جنوب المملكة العربية السعودية( الطبل)أحد الرقصات الشعبية التي يُستخدم فيها الزير  62

http://www.dorar.net/h/d184a6ddc5eded324abaa4d155feba53
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 ي قدماي ما
ً
في زيادة سرعتي وتشتيت تركيزي   ذلك ويساعدني ،جعلهما تطيران طربا

 . عن مؤثرات الطريق السلبية

 !غاليةالمتخصصة الدراجة 
عندما أحث طالب الجامعة على شراء دراجات للتنقل بها من وإلى الجامعة؛ تبرز 

الجودة الطيبة، إذ قد تبدأ  غالء أسعار الدراجات ذات  -كما يعدها الطالب–مشكلة 

يرتادون ألاندية هل  :وعليه أسألهم!. ريال سعودي فأكثر 22 1أسعارها من 

 تهاإلى تعبئ ون حتاجعة بسياراتهم الخاصة؛ هل يالرياضية؟ وإن كانوا يأتون إلى الجام

فمتوسط ما ... خاصة؛ كم يدفع لسيارات ألاجرة؟ومن ال يملك سيارة ؟ وقودب

ريال سعودي في الشهر الواحد، وتكلفة التنقل  22 ألاندية الرياضة يصرفه مرتاد 

، وتزيد عن ذلك املقدار  2 1بالسيارة الخاصة ربما تستهلك متوسط 
ً
ريال شهريا

وبحسبة بسيطة يمكن أن توفر ما تنفقه في ثالثة أشهر أو . ملستخدم سيارات ألاجرة

اجة هوائية، وتصبح هذه لتشتري به در  ؛أربعة على نادي رياض ي وتنقل بسيارة

 !.  ُحجة وَحاجة، ناد رياض ي باإلضافة إلى وسيلة نقل: الدراجة كما ُيقال في مثل شعبي

والقضية باألساس ملقتنع بالفكرة، فمتقبل أمر التنقل بالدراجة سيجد الكثير من 

 .الطرق التي تمكنه من شراء دراجة ذات جودة عالية

 



  

 

 

 

 

 

 احسم المعركة بالمواجهة
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 : حولييسألني الناس 

 كيف استطعت مواجهة املجتمع؟!  

 كيف تغلبت على نظرة املجتمع حولك؟ ! 

 كيف كسرت العادات والتقاليد؟ ! 

 كيف واجهت كالم الناس؟ ! 

 ماذا عن نظرات الناس؟! 

 أال تشعر بإحراج؟ ! 

 

 
 

 ل ؛الحقيقة
ً
  ،م أواجه أحدا

ً
أحد، ولم أتمرد على ولم أتغلب على  ،ولم أكسر شيئا

 !.كل ما فعلته هو مواجهة ذاتي، ذاتي وحسب ...إحراجب ثقافة، ولم أشعر
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 !تحتاج مواجهة ذاتك ال المجتمع

رجع تقهقر الشخص عن فعل أمر صحيح 
ُ
أقرأ أحيانا تعليقات محبطة هنا وهناك، ت

  :املجتمع؛ فتقرأ عبارات أمثال مايليلنظرة 

 املجتمع ينظر إلى ركوب الدراجة الهوائية على أنه عيب للكبير... 

  متى يتغير املجتمع ويصبح استخدام الدراجة جزء من عاداته... 

  املجتمع متخلف في نظرته… 

  سيضحك الناس علي لو ركبت… 

بسبب املجتمع بل  في اعتقادي، هذه محض تصورات نشأت في مخيلة صاحبها ال

بسبب تركيز الشخص ذاته، فتركيز إلانسان على هكذا أمور سلبية؛ هو ما يولد لديه 

  .!شعور صبغة املجتمع بها

 

 !نموذج تعليق سلبي يفترض عقبة في املجتمع

http://aljariyat.net/?p=7452
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 !نموذج تصور واهم جعله التركيز مشكلة مجتمع

الهوائية؟ وماذا يعني لو ماذا يعني تصورك سخرية الناس منك ملجرد ركوب الدراجة 

أيهما تركز عليه، يزيد ! هل تركيزك على ركوب الدراجة أم سخرية الناس؟! سخروا؟

 -ابن تسعة شهور –اضبط نظرتك الداخلية لذاتك، فأنت إنسان عادي ! ويتعاظم

تخل عن كل ألالقاب والهالة التي تحيط بها نفسك، ال مكان هنا أللقاب ! تركب دراجة

، ضابط، مهندس، دكتور، إمام، مسؤول، صاحب سعادة، صاحب شيخ : من قبيل

سمى الدراج … فضيلة
ُ
هذه الهالة التي تحيط بها نفسك هي مايقيد حريتك، أنت هنا ت

فالن، أما ألقابك، فلتكن عادتك حصر استخدامها في ماله عالقة بوظيفية أو 

استغراب من ثق بي، بهذا الضبط الداخلي لن تشعر بإحراج أو نظرة . تخصص علمي

 
ً
 .من الداخل إلى الخارج، وليس العكس: املجتمع، وتذكر دائما
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تحدد شكل التي تحملها في دماغك هي ما أفكارك 

توقف أحد اللطفاء عند ذات مرة !. كحيات

ين أ :باب مدرسة ولدي عبدهللا ليسألني

لجو هنا ما ا: دفثم أر  !في اليابان؟! يش؟عا

وحر، يساعد الستخدام الدراجات، شمس، 

ان حواري مع هذا الرجل ك... فوض ى مرور

 :اللطيف ممتع، ووجدت أنه

  دراجة في اليابان يركبلم 

  اليابانيسبق له زيارة لم 

  دراجة في جدة يركبلم 

ا؛ من أين أصدر هذا اللطيف حكمه أن ركوب الدراجات صالح في اليابان، وغير  
ً
إذ

. يظهر لي أنها تصورات نظرية صنعها في ذهنة، وجعلها التركيز مشكلة! صالح في جدة؟

فاألفكار التي تدور في الرأس، والتركيز عليها، يحددان شكل حياة املرء، فمن يفكر في 

وعكس ذلك تماًما، التصورات !  يفارقانه اللوم والشكوى أمور سلبية، ويركز عليها، ال

وهذا أيًضا ما يفسر نظرة كثير من الشباب . إلايجابية تدفع التذمر، وتجلب العمل

إلى أمور كثيرة عند سفرهم إلى دول ينظرون إليها منارات تقدم، ومحط أنظار 

ابية التي تحملها حضارة، فترى أعينهم كل ما هو جميل وحسن؛ مبعثها ألافكار إلايج

http://aljariyat.net-content/uploads/2014/03/BfdoEMWCYAAQFvE.jpg
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عقولهم تجاه هذه الدول، 

تصورات سلبية تختزنها  يقابلها

ُحد عقولهم نحو أوطانهم
َ
، ت

من قدراتهم على رؤية أمور 

حسنة، والنتيجة؛ ال عمل، 

لوم وإلقاء مسؤولية، تذمر 

وشكوى، كله في انتظار عص ى 

سحرية تغير الوضع الذي 

  !.يرونه سلبًيا

الذي على “: ُيقال في مثل دارج

يسبق إلى تعميم وصف الناس بأمر سيئ، هذا  من ؛ إذ تجد”رأسه بطحا يحسسها

فلينتبه من ينحو هذا  !منطبق عليه قبل أن ينطبق على غيره -بشكل أو بآخر–ألامر 

النحو، فما ننطق به تعميًما على الناس فهو مرآة ذواتنا، أي أول ما ينطبق على 

عَت : )) ومصداق ذلك حديث الرسول ! ناأنفسنا قبل أن يكون وصًفا لغير  إذا سم 

اُس،: الرَّجَل يقوُل  ُهم   فهَو  هلَك النَّ
ُ
ك
َ
  ويقع في هذا الفخ كثيًرا . 1((أهل

ٌ
من أولئك  جماعة

الذين يسافرون إلى بالد الشرق والغرب، ثم يأتوننا ليقيموا حلقات املقارنة، هناك 

                                                 
 .الموسوعة الحديثية، الدرر السنية تيسير الوصول إلى أحاديث الرسول  63

http://www.dorar.net/ghreeb/4232
http://www.dorar.net/ghreeb/4232
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وهذا أحد الفخاخ التي وقع فيها … وهنا، عندهم وعندنا، الحسن هناك والسيئ هنا

حلقة الدراجات الهوائية برنامج خواطر، ففي
ال ُيحسن  م البرنامجاكتشفنا أن مقد 11

بناًء  ، وال يعرف عن الدراجين املتنقلين في السعودية، فكان القياساتركوب الدراج

ته على إدراك محدود تم تعميمه بغير علم، فمن ذا الذي يقيس الناس بناًء على تجرب

   !أو إدراكه املحدود؟

لنتذكر أن التغيير ال يأتي من الخارج، التغيير الحقيقي مبعثه الداخل، مبعثه ما 

نوعية أفكارك تحدد   :ومن هنا يحسن قول القائل !ر داخل عقولنانختزنه من أفكا

ولقد مررت بموقف يدلل على صحة هذه العبارة بالنسبة لي، بينا كنت  .كشكل حيات

واقًفا عند إشارة مرور بعد ظهر أحد ألايام، ملحت أحد ألاخوة ألافاضل مع ثالثة 

أطفال، تبدو من مالمحه أنه سوداني، يقود سيارة كرسيدا أحسبها إنتاج عام 

في حين أن مازحون، وأطفاله يت، غير مكيفة، والعرق يتصبب من جبينه، 2  1

يقابله آخرون بسيارات حديثة ومكيفة، ال يكفون عن ! الابتسامة التفارق محياه

رق منبهات سياراتهم، ويبدو من وجوههم 
َ
فما الذي جعل هذا ! والتذمر الانزعاجط

يظهر مرتاح البال، مع أنه بسيارة قديمة غير مكيفة في قائلة الظهر، بينما أولئك 

إنه ما تحمله الرؤوس من ! السيارات يظهر عليهم الانزعاج؟ الذين يركبون أحدث

 !.أفكار

                                                 
 الدراجات عاصمة - 22 الحلقة - 6 خواطر 64

https://youtu.be/TCjROozfNQg
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القضية ليست أنه ال يوجد مشاكل أو سلبيات، 

ولكن ملاذا نختار تنغيص حياتنا وتكديرها بالتركيز 

ألامور التي ال تقع  ! على أمور ال نملك سيطرة عليها؟

تحت سيطرتنا، وليس لنا القدرة على تغييرها، أو 

تأثير عليها؛ فلنبعدها عن استهالك طاقات إحداث 

عندما نركز على أمور نقدر على إحداث !. أدماغتنا

وإذا أردنا تقليص ألافكار . تغيير عليها، أو التأثير فيها؛ نستطيع أن نقدم وننتج

؛ فلنركز على دائرتي السيطرة والتأثير ونبتعد لبية التي تستهلك طاقات أدماغتناالس

 !.ائرة الهمومقدر إلامكان عن د

  



 

 
     

 !أخبرني عن دائرة تركيزك أخبرك من أنت
حلقة ذاته، وحلقة من املحيطين به، : إلانسان في حياته يعيش في ثالث حلقات

 والحلقة الثالثة ألاوسع وهي حل
ً
ويمكن تسمية هذه . قة كل ما يجري في الحياة عموما

مجال التأثير، ومجال  مجال السيطرة،: باملجاالت على النحو التاليالثالث الحلقات 

 . 1الهموم

 
 !املنتجون يركزون على القوى التي بدواخلهم وال ينتظرون تغير الخارج حتى يتغيرون

                                                 
 هـ 426 ،  ، طمركز الدراسات والمعلومات القرآنية بمعهد اإلمام الشاطبيعبدالكريم بكار، .، دمفاهيم قرآنية في البناء وتنمية65
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أناس يركزون : 11صنف الناس من حيث تركيزهم في التفكير إلى قسمينيمكن أن يُ 

ناس 
ُ
تفكيرهم على ما يستطيعون فعله أو إحداث تأثير عليه، والقسم آلاخر، أ

فالقسم ألاول . ث تأثير عليهتفكيرهم على ماال يستطيعون فعله أو إحدايركزون 

يوظفون و الهموم أصغر،  ومجالالتأثير لديهم أكبر، السيطرة و  دائرتي أو مجالي

هؤالء هم الناس ألاكثر فعالية ، تغيير ذواتهم والتأثير على من حولهمطاقاتهم في 

، التأثيرالسيطرة و  تيلديهم من دائر الهموم أكبر  فمجالأما القسم آلاخر، وإنتاجية؛ 

ن عمل ش يء حياله أو يستطيعو  على ما ال ونركز ي إنهم أصحاب لوم وشكوى ألنهم

إنهم غالبية من الناس حول العالم، ويرغبون في تغيير العالم لتحسين ! التأثير عليه

ف تتحسن لو استطاعوا فقط تغيير أنفسهم، فسو ! وياله من جهد ضائع"حياتهم، 

نَّ  : ومن هنا يتضح لنا املعنى الحقيقي لقول الحق .11"حياتهم، ويتحسن العالم إ 

م   ه  نُفس 
َ
أ ُروا َما ب 

 
ي 
َ
ٰى ُيغ ٍم َحتَّ و 

َ
ق ُر َما ب 

 
ي 
َ
 ُيغ

َ
ـَه ال

َّ
الل

؛ فالذات هي الـُمنطلق، وهي القاعدة  1

 
ً
 . !التي ُيبنى عليها، وبدون ُمنطلق وأساس يكون العمل هباًء منثورا

ال   ، ويمكن أن نسميها املجال الذاتي، الذي يتعلق السيطرةيبدأ بمجال إلانسان الفعَّ

، باإلنسان ذاته، وسبب تسميته السيطرة كونه ال سيطرة لإلنسان على أحد غير ذاته

؛ فال يدخلون أو الزوج وألاوالد حتى من يتصور إلانسان أنه مسيطر عليهم كالزوجة

ى سيطرة عل حدأل يقعون في دائرة التأثير، فليس املجال التالي، في هذا املجال، فهم في 

                                                 
 2118العادات السبع للناس األكثر فعالية، ستيفن كوفي، مكتبة جرير 66
 1 21التفكير على مستوى أكبر، جون سي ماكسويل، مكتبة جرير  قوة 67
   : الرعد68
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أو السيطرة  ير فيهم، وليس لي حق التغييرحق التأث ه، فلأحد ولو من أقرب القربى

ٌر  :لرسوله  ، ومنه قول الحق عليهم  
 
ك
َ
نَت ُمذ

َ
َما أ نَّ  إ 

ر   
 
ك
َ
ذ
َ
م ل*  ف ه 

ي 
َ
َت َعل س 

رٍ  ط 
ُمَصي  ب 

1  ، َما نَّ إ 
َ
َساُب ف ح 

 
َنا ال ي 

َ
 َوَعل

ُ
غ

َ
َبال

 
َك ال ي 

َ
12َعل

 . ال يبدأ بدائرة فاإلنسان الفعَّ

هذا املجال يستحق و سيطرته، يبدأ بذاته، يركز جهده على ما يستطيع أن يقدمه، 

من تفكير وجهد إلانسان، وإال ففاقد الش يء ال % 12-2 أن يستهلك ما نسبته 

نتج؟يعطيه، فإذا لم تدرب نفسك وتطور قدراتك؛ 
ُ
عطي وت

ُ
قدم وت

ُ
 ! فكيف تريد أن ت

تتصل بمن للمرء عالقة به،   التأثيرومجال ينتقل املرء بعد ذلك إلى مجال التأثير، 

 كان، مشاهدي برامج التلفاز إذا هتدرسمأسرته، جيرانه، أصدقاءه، طالب كأفراد 

 يوتيوب وهكذا، ونالحظ أن قوة هذه العالقةمشاهد على أو  مصورةقدم برامج ي

؛ تهتقترب وتبتعد، فتكون أقوى ما تكون بمن للمرء عالقة مباشرة بهم، كأفراد أسر 

 . من تفكير إلانسان وجهده%  1-  وتستحق أن تستهلك هذه الدائرة ما نسبته 

الهموم، ويدخل فيه كل ما يهتم به إلانسان أو يهمه، وال يملك سيطرة مجال بقى ي

س ودرجة الحرارة وغالء ألاسعار وأزمات املرور عليه أو التأثير فيه؛ كاالهتمام بالطق

وتواليك من هذه ألامور التي ... وضيق الشوارع والفقر والبطالة والحروب وإلارهاب

أصحاب الرؤى الواضحة وذوي . ليس لإلنسان سيطرة عليها أو قدرة للتأثير فيها

املجال من خالل الطاقات إلايجابية دائمو املحاوالت لتقليص ألامور التي تنشأ في هذا 

                                                 
 22: الغاشية66
 41: الرعد 71
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نقلها إلى مجال التأثير أو مجال السيطرة، أو تجاهلها وعدم التفكير فيها إذا لم يملكوا 

في  ايقعو لئال شيًئا حيالها، ليحفظوا طاقاتهم من أن تتحول إلى طاقات سلبية، و 

الذي ُيحسنه املرء جال املاللوم والشكوى وفقدان الدور ألاساس ي لتقديمه في  اخخف  

 . والنهضةللبناء 

 قوة  ابحث عن نقاط
، حجر عثرة مجتمعك عادات وتقاليد أن تكون ليس بالضرورة 

ً
في طريق ما تراه صالحا

لعادات والتقاليد، فاختر من عادات وتقاليد للمثالية في ا عالميٌ  معياٌر  دجو ي ال هألن

بخير،  يمجتمعك ووظف من إرثك املجتمعي ما تخدم به فكرتك، فاملصادمة ال تأت

دليل  كتابأسلوب مؤلفتي لقد أعجبني  !.علك عود خيزران في مواجهة عاصفةوتج

اختالف فهم يعر ترجال ألاعمال ألامريكيين لاملوجه إلى   7التواصل بين الثقافات

إكسابهم الوعي للتعامل  من ثمو ألامريكية،  تهمثقافلثقافات بين الشعوب ومقارنتها با

والخطأ،  لصواباال تحديد ما هو  ؛توسيع تجارتهموالاستفادة من   مع تلك الشعوب

بل التعامل مع تلك الاختالفات وفق التنوع الثقافي، والبحث في تلك الاختالفات 

التقديم  الكتاب مؤلفتا ابتدأ. الثقافية عن نقاط قوة تدعم املصلحة املراد تحقيقها

 أقل الشعوب  يون نحن ألامريك: ماألهمية الكتاب بقوله
ً
 للثقافات عموما

ً
إدراكا

ألاخرى، وحتى لو تعرفنا على الاختالفات بين الثقافات تظل تطاردنا لعنة إصدار 

                                                 
71 Guide to Cross-Cultural Communication, Sana Reynolds & Deborah Valentine, Prentice Hall, 

2003 

http://www.goodreads.com/book/show/2781176-guide-to-cross-cultural-communication
http://www.goodreads.com/book/show/2781176-guide-to-cross-cultural-communication
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والخطأ، وحتى لو وصلت  لصوابانفعله هو املقياس الذي نقيس به  ألاحكام، وما

على خطأ نظل في ثقافتنا نعتبرهم ، فإليه الشعوب ألاخرى إلى نتيجة عمل كما وصلنا

 معلومات شيقة بالنسبة لي،   ...مررنا بها ذاتها التي الخطوات اتبعو يلم  ما
ً
وهذا طبعا

يبين أن هذا الداء في جعل الذات محور قياس ال يختص بمجتمع دون آخر، ويصيب 

 . املجتمعات هنا وهناك على درجات متفاوتة
ً
لذا يكون التحرر من جعل الذات معيارا

كات وما يعزز به مصلحته في للقياس نقطة قوة تدعم صاحبها نحو البحث عن املشتر 

 !. نقاط الاختالف

علي منقدم بطريقة ال تنتقص من ثقافة الجميل في الكتاب أنه ُم 
ُ
أخرى، ففي كل  أو ت

في  :، فعلى سبيل املثالإذا ما قورنت بثقافة أخرى  ثقافة نقاط قوة ونقاط ضعف

تعير العالقات  الثقافات التي تتعامل مع الوقت بدقة الفالتعامل مع الوقت، قضية 

الاجتماعية أهمية، في حين الثقافات التي تكون مرنة في التعامل مع الوقت تعطي 

عتبر قد تقافة ث أنوالكتاب غني باألمثلة، وكيف ..  .أعلى العالقات الاجتماعية أهمية

 أمر 
ً
 استهتار ألامر ذاته يعتبر قد أنه احترام في حين على  ا

ً
  ا

ً
في ثقافة أخرى،  أو إهانة

ترى التواصل البصري للمتحدث واملستمع، فهناك ثقافات : سبيل املثالفعلى 

ببصره بالتجول املتحدث ال بأس على السامع على املتحدث، و الاحترام في تركيز بصر 

إذ على املتحدث تركيز بصره على تتعامل عكس ذلك، ثقافات  يقابلهاهنا وهناك، 

 وال ينظر مباشرة إلى هرأسن ُيطرق أببيان احترامه للمتحدث املستمع، وعلى املستمع 
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أعين املتحدث، وثقافات ثالثة ترى أن ألادب أن ينظر السامع واملتكلم في  عيني

 ...بعضهما

وا: إذ قال وصدق هللا 
ُ
َتَعاَرف َل ل  َبائ 

َ
ُعوًبا َوق

ُ
م  ش

ُ
َناك

 
َوَجَعل

، فالتعارف ال التعارك  1

هو املقصد، حتى في ثقافة شعب أو قبيلة الفرد بذاته، ليستفيد من ثقافته ما يعزز 

بها أفكاره ورؤاه التطويرية، ويتجنب التعارك والدخول في مصادمات، فما هي إال 

 من دوائر ! استهالك لطاقته ال غير
ً
وليركز على النقاط التي يعمل عليها مستفيدا

لتي أوردتها في املوضوع السابق، ومتى ما شعر أن هناك بوادر صدام أو التركيز ا

تعارك فلينسحب بهدوء ليغير من طريقته ويبحث عن استراتيجية جديدة أكثر 

 .  هدوًءا

 وماذا عن المرأة؟
البنك السعودي تتاح فمع ا

لالستثمار بالتعاون مع أمانة مدينة 

جدة مشروع إيجار دراجات هوائية 

؛ برزت  1منها سكان جدةليستفيد 

أصوات نسائية هنا وهناك تنقم 

                                                 
 3 : الحجرات 72
 هـ435 ، جريدة الرياض، جدة أمانة مع بالتعاون جّدة في الهوائية للدراجات محطات شبكة ينشئ لالستثمار السعودي البنك 73

http://www.alriyadh.com/981645
http://aljariyat.net/wp-content/uploads/2014/11/L_C.gif
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والحقيقة غير ذلك ! على املجتمع عدم سماحه للمرأة باالستفادة من هذا املشروع

البتة، وكما أسلفت؛ لسنا بحاجة  إلى مواجهة أحد بقدر مواجهتنا لذواتنا، املشكلة 

ة من هذا املشروع في نظري داخلية وليست خارجية، كل ما تحتاجه املرأة لالستفاد

أسرتها، فمتى ما كان هناك الترتيب الداخلي مع 

تفاهم أسري؛ فليست املرأة بحاجة إلى أن تنقم 

فلتستفد من هذا املشروع ! على املجتمع بش يء

 أنَّ الدراجات املتوفرة في هذا 
ً
كما تريد، وخصوصا

املشروع من النوع سهل الركوب مع أي لباس 

 . ومناسب ألطوال مختلفة

 في  مع تزايد أعداد الدراجينو 
ً
ربما وتكاثر أنشطة مجموعاتهم؛  ،السعوديةوخصوصا

ة هذه ية لالنضمام واملشاركة في أنشططلبات نسائ نجد في املستقبل القريب

اء الدراجين رغبة في لدى عدد من نس -بالتأكيد-، وفي الوقت الراهن املجموعات

 .املشاركة في أنشطة الدراجينفي  هوائية، وعدد آخر أمنية اتامتالك دراج
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،  يبدو لي أنَّ بالنسبة لدراجي جدة؛ 
ً
 مستقبلية حسبت لهذا ألامر حسابا

ً
ططا

ُ
لديهم خ

 ضمن شروط الانضمام 11ففي بدايات افتتاح موقعهم
ً
، كان جنس الدراج شرطا

 
ً
 لم يعد هذا الشرط موجودا

ً
فهل أعدَّ الدراجون أنفسهم . ملجموعتهم، وحاليا

طلبات كهذه؟ وإذا لم يكن، فكيف يكون التعامل مع طلبات الانضمام الستقبال 

 املقدمة من قبل النساء؟

 

 جدةمدينة مع زوجتي وأوالدي في نزهة بالدراجات في الغابة الشرقية في 

  

                                                 
74 jeddahcyclist.com  

http://jeddahcyclist.com/
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 خاتمة

 

، والذي أسأله أن ينفع به مادة هذا الكتاب الحمد هلل الذي أعانني على إتمام تدوين

نحو نشر  رع العالم العربي من أمراض العصر؛في تحرير شوابه ، ويساهم القراء
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، وخلق بيئات نظيفة، وأجساد صحيحة، وشوارع نقل بالدراجات الهوائيةثقافة الت

 .آمنة يسير فيها الناس بطمأنينة

وأرجو أن تكون ، ابهذا الكت قراءة مادةعزيزي القارئ على تخصيص وقت لأشكرك 

 فدل غيرك على قراءته لزيادة قد استمتعت وانتفعت بقراءت
ً
ه، إن وجدت فيه نفعا

وأشكر لك تفضلك بتدوين . نشر النفع والخير بين الناس

 صفحة مراجعتهتعليقاتك وتقييمك لهذا الكتاب على 

لع ، Goodreadsعلى موقع مراجعة الكتب 
َّ
فكل ما تدونه في صفحة املراجعة هذه أط

، وهو محل اهتمامي؛ وأسعى من خالل تقييمك ومقترحاتك إلى مباشرعليه بشكل 

 املراجعة 
ً
الجيد ، فالقارئ والعملية فائدته العلمية ةوتوسع لتطوير ما أدونهسعيا

 . الجيد لكاتبل صانٌع 

 

 واهلل يحفظك ويرعاك

      رائد         

https://www.goodreads.com/book/show/27831444
https://www.goodreads.com/book/show/27831444


  

 

 

 

 

 لحقاتُمال
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 فوائد ركوب الدراجة الهوائية

75 

  

                                                 
 . هـ433 ، حسام الملحم، الجاريات، الدراجات لركوب الصحية الفوائد 75

http://aljariyat.net/?p=1412
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 الرياضيين في اململكة العربية السعودية مجموعات الدراجين

هنا قائمة ببعض مجموعات الدراجين الرياضيين في السعودية، حيث يعتمدون جداول تمارين أسبوعية 

حصولك على . هذه املجموعات في ألانشطة التوعوية وإلاعالميةلقطع مسافات بهدف الرياضة، وتشارك 

 .دراجة يخولك لالنضمام ألي من هذه املجموعات واملشاركة في أنشطتها

 

لها عدة فروع في _ دراجتي السعودية 

مدن ومحافظات السعودية، تحمل 

دراجتي الباحة، دراجتي : أسماء املدن

 ...جازان، دراجتي الرياض، 

www.mybicycle.sa.com   

@my_bicycle_sa 
 

    

 

مجموعة دراج، وهي مجموعة تنشط 

في املنطقة الشرقية للسعودية، وتتبع 

 .أسلوب القيادة املركبية

www.darraj.org   

@DarrajGroup 
 

    

    

 

فريق دراج جدة، إحدى املجموعات 

وهي . النشطة في املنطقة الغربية

املجموعة التي ظهرت في أحد برامج 

 .خواطر ألحمد الشقيري 

jeddahcyclist.com  

@JeddahCyclists 
 

    

    

 

مجموعة دراج الرياض، تنشط في 

مدينة الرياض، وتتبع أسلوب القيادة 

 . املركبية، ومنهج التدرج دون تكلف

@Darraj_Alriyadh 
 

    

    

 

مجموعة دراج مكة، تنشط في مدينة 

 .مكة املكرمة
@MakkahCyclist 

 

http://www.mybicycle.sa.com/
https://twitter.com/my_bicycle_sa
http://www.darraj.org/
https://twitter.com/DarrajGroup
http://jeddahcyclist.com/
https://twitter.com/JeddahCyclists
https://twitter.com/Darraj_Alriyadh
https://twitter.com/MakkahCyclist
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الة السعودي الدراج عمر العمير   الرحَّ

خذ الدراج 
  عمر العميراتَّ

ً
دراجته مركبة

 
ً
 ترافقه في حله وترحاله وصاحبة

ً
من . وخليلة

 :رحالته الطويلة

 اليابان من شمالها إلى جنوبها 

  كوريا الجنوبية_كم  1122رحلة 

  (كم 222 )طوافة الخليج 

   (كم222 ) قارات بالدراجة 

www.omarcyclist.com 

 

 

 

  

https://twitter.com/OmarCyclist
http://www.omarcyclist.com/
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 في اململكة العربية السعودية املتخصصة أسواق الدراجات

 11أسواق الدراجات املتخصصة

توفر 

دراجات 

 طريق

توفر 

دراجات 

 هجين

توفر 

دراجات 

 جبيلة

توفر 

 جاريات

تجربة 

قبل 

 الشراء

بيع عن 

طريق 

 إلانترنت

 النخاسةسوق 

 

nakhasah.com 

توصيل إلى  –ألاحساء   -الخبر 

 مدن اململكة ودول الخليج

      

        

 مؤسسة عجالت

 

wheelsbikes.com 

 الخبر  - جدة –الرياض 
      

        

 الشمس والرمال

 

 sunandsandsports.com 

 الخبر -جدة  –الرياض 
      

        

 رايدر بايسكل

 

@rider_bicycle 

 الخبر
      

        

 ذي سايكولجست

 

@ThecycologistSa 

 الرياض
      

        

 سبورت سيزون

 

@sport_season 

 الرياض
      

        

                                                 
 هاعن تدوين الدراج مشرف الغشامهذ  القائمة ليست للحصر بل بحسب معرفتي بها، وبحسب  76

     ً  .ربما تكون هناك أسواق غير مدرجة هنا؛ ولكني لم أحط بها علما

http://nakhasah.com/
http://t.co/3HewzEE8bS
http://www.sunandsandsports.com/
https://twitter.com/Rider_Bicycle
https://twitter.com/ThecycologistSa
https://twitter.com/sport_season
https://storify.com/Mishref_93/story
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 تنوع الدراجات الهوائية

تتنوع الدراجات وتختلف بحسب استخداماتها، تعدد سرعاتها، عدد راكبيها، وضعية 

 وعليك أن تستشير أصحاب الخبرة كشبكة الجاريات ... الجلوس عليها
ً
( aljariyat.net)مثال

 . ار النوع املناسب وفق استخدامك، والتجربة قبل الشراءملساعدتك على اختي

  

file:///C:/Users/user/Google%20Drive/Books/السيكل/aljariyat.net


 

 
  27 

 

 ع الدراجات شائعة الاستخدام تقسيم عام ألنوا

  

 تقسيم عام ألنواع الدراجات شائعة الاستخدام 
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 قاس املناسب للدراجةاختيار امل

هناك تفاصيل دقيقة في مقاسات الدراجات، ويمكنك استشارة موقع الجاريات للدراجات 

الهوائية، ستجد الكثير من املوضوعات التي تحدثت عن مقاسات الدراجات واختيار املقاس 

ألانسب، كما تتضمن الجاريات موضوعات 

تتعلق بوزن مقعد الدراجة ومقودها بطرق 

سألة تحتاج إلى معينة توافق طول الدراج، وامل

عناية ألن الخطأ في اختيار مقاس غير مناسب، 

أو ركوب الدراجة على مقعد غير موزون املقاس 

قد يسبب للدراج آالم وأضرار في الظهر 

 ... والركب

بشكل عام، الدراجة التي تستطيع الوقوف 

عليها بدون مضايقة عمودها العلوي ملا بين 

وتبقى ؛ فهي مناسبة لك بشكل مبدئي، رجليك

التجربة ومدى ارتياحك للدراجة من الخيارات 

 . املفضلة لتحديد مدى مناسبتها من عدمه

بعد أن تختار الدراجة ذات املقاس املناسب، 

تنبه إلى وزن ارتفاع مقعد الدراجة بحيث تكون 

ساقك منفردة بشكل شبه كامل وبشكل مريح 

   .عند وصول الدواسة إلى أقرب نقطة من ألارض
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 أجزاء الدراجةتسميات 

 

 هيكل  . 1
 شوكة   .2
 ماص صدمات   .3
 مقود   .4
 جذع المقود   .5
 رأس الهيكل   .6
 مقعد   .7
 عمود المقعد   .8
 تروس أمامية   .9

 ذراع الدواسة .10
 دواسة .11

 محور العجلة .12
 روابط العجلة .13
 جنط .14
 إطار .15
 تروس خلفية .16
 جنزير .17
 موجه السرعة األمامي .18
 موجه السرعة الخلفي .19
 مبدل السرعات .20
 مكابح .21
  أذرعة المكابح .22

 
icyclediagram of b 

http://www.div1grade7.com/studentp/Russell/diagram.html
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 نظام مبدالت السرعات في الدراجات الهوائية

الستخدامها في التبديل ( أو سرعات متعددة)الهدف من الدراجات التي تأتي بعدة تروس 

الطرق املستوية والتي تتطلب أعلى  فعلىالطرقات التي تتطلب ذلك،  علىعند الحاجة 

ضع الجنزير على أكبر ترس أمامي وأصغر ترس خلفي، ولكن كون جنزير الدراجة و سرعة يُ 

 وصعب على ساق الدراج لدفع الدراجة في البداية؛ ثابت بهذا الشكل فسيكون ثق
ً
يل جدا

ولهذا تطلب وجود عدة تروس للتبديل فيما بينها، واختيار تروس أخف عند البداية، 

وبانطالق الدراجة يتم 

التبديل على أعلى 

التروس سرعة، ومع 

انطالق الدراجة تخف 

 .املقاومة

وقد يمر الدراج  

بمرتفعات وهذا يتطلب 

أن يكون الضغط على 

الدواسات بمقاومة 

خفيفة على ساق 

الدراج، وهو ما يتيحه 

أصغر ترس أمامي وأكبر ترس خلفي، إذ مع املقاومة العالية يجعل من شبه املستحيل 

  .مواصلة الدراج صعود املرتفعات الحادة بدراجة ذات سرعة واحدة



 

 
  3  

 حول الدراجات على اليوتيوبوشروحات ملشاهد  Shm3hTubeقناة 
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 aljariyat.net موقع الجاريات للدراجات الهوائية 

  

file:///C:/Users/user/AppData/Roaming/Microsoft/Word/aljariyat.net
file:///C:/Users/user/AppData/Roaming/Microsoft/Word/aljariyat.net
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 تصاميم عربات الدراجاتخططات جاهزة لم

للكثير من  DIYمخططات تفصيلية لتعمل بنفسك  instructables.com يوفر موقع 

ألامور في املنزل، ومن ضمنها تصاميم العربات، يمكنك الاستفادة من هذا املوقع للبحث 

 .  عن مخططات إن رغبت تصميم عربة بنفسك

 

  

http://www.instructables.com/
http://www.instructables.com/
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خيارات متاحة ملرافقة الطفل بالدراجة الهوائية



  

 

 رائد بن عبداهلل الغامدي

o  كلية الحاسبات وتقنية المعلومات  -عضو هيئة تدريس 

 المملكة العربية السعودية -جدة  -جامعة الملك عبدالعزيز 
o حاصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في تقنية المعلومات واالتصاالت 
o  مسار تدريـس الحاسب اآللي -درجــة البكالوريوس في التربيـة حاصل على 
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