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ترسل البحوث والدراسات والمقاالت مطبوعة ألكترونياا باللغاة العربياة أو اللغاة اإلنكليزياة  .1

 ( . Wordsبصيغة )

 ال تزيد عدد صفحات البحث أو الدراسة أو المقالة عن خمسة عشر صفحة كحد أقصى. .2

تدرج قائمة المصادر والمراجع التي إعتمدها الكاتب في نهاية البحاث أو الدراساة و ويجاب  .3

 اإلشارة إليها في متن البحث كلما إقتضت الضرورة ذلك.

 حث حيثما رأت ضرورة لذلك.يحق لهيئة التحرير اإلستعانة بأراء محكمين لتقويم الب .4

 ال تعاد البحوث والدراسات والمقاالت ألصحابها نشرت أم لم تنشر. .5

ال تقباال للنشاار البحااوث والدراسااات والمقاااالت المنشااورة أو المرساالة للنشاار فااي مجااالت  .6

 ودوريات أخرى.

 يلتزم الكاتب بحقوق الملكية الفكرية بكل ما يتعلق ببحثه أو دراسته أو مقالته حصرا. .7

      ال يعبر بالضرورة ما ينشر في المجلة عن أراء هيئة التحرير .  .8



 

 
1 

 

 التعاونية التقنية الدراسات

 جريو حسن داخل أ.د.

 العراقي. العلمي المجمع عضو
 

 المعاهااد فااي التعلاايم باارام  بااين تكامليااة دراسااية باارام  هااي التعاونيااة التقنيااة الدراسااات

 الطالاب حصاول إلاى بالنتيجاة تفضاي الصاناعية  المؤسساات فاي العمال وبرام  التقنية والكليات

 التقنيااة الدراسااات تاااري  العماال.يعود حقاال فااي حقيقيااة خباارة إلااى مسااتندة تقنيااة شااهادة علااى

 عضاو هيرماان المعمااري المهنادس توصال عنادما المايالدي العشارين القرن بداية إلى التعاونية

 كااف غيار الادرس قاعاات فاي التقليادي التعلايم أن إلاى   الهولندية الهاي بجامعة التدريس هيئة

 دراسااي برنااام  اول هيرمااان صاامم 1901 العااام وفااي   التقنيااة التخصصااات فااي الطلبااة إلعااداد

 األمريكيااة بوسااطن بواليااة الشاارقية الشاامالية الجامعااة باادأت م1909 العااام وفااي تعاااوني  تقنااي

 عااام األعمااال إدارة دراسااات فااي ثاام وماان الهندسااية  الدراسااات فااي تعاااوني برنااام  اول تطبيااق

 فاي رائادة الجامعة هذه عدت المنصرم القرن من والتسعينيات الثمانينيات عقدي وفي   م1922

 للدراسااات عااالي مجلاس تأساايس تام م1983 العااام وفااي   التعاونياة الدراسااات مجاال فااي العاالم

 فاي كندا وتعد و بلدا   (43) من أكاديمية (شخصية1000) من أكثر عضويته في يضم   التعاونية

 .التعاونية بالدراسات إهتماما األكثر البلد الحاضر الوقت

 بااارام  تناااامي إلااى وعملياااة خباارات إلاااى مساااتندة تقنيااة مالكاااات إعااداد إلاااى الحاجااة أدت

 واساتراليا وكنادا   األمريكياة المتحادة الوالياات أبرزهاا البلادان  مان الكثيار في التقنية الدراسات

 العربيااة المملكااة منهااا العربااي  الخلااي  دول بعااض فااي حاليااا البرنااام  يطبااق  كمااا وبريطانيااا

 فاي للطلباة عمال فار  تاوفير البارام  هاذه فاي ياتم المتحدة. العربية أإلمارات ودولة السعودية

 والخدمياة او اإلنتاجياة المؤسساات فاي عملهام مقابال أجاور لقااء لهاا إعدادهم يتم و مختلفة مهن

 وباذلك   التقنياة الكلياة او والمعهاد العمال حقال من مشترك إشراف تحت دراستهم طبيعة بحسب

 .العمل حقل في الميدانية العملية بالخبرة التقنية دراستهم ترتبط

 : التعاونية التقنية الدراسات أهداف
 : اآلتــي لتحقيق التعاونية التقنية الدراسات تهدف

 ذات المؤسسااات إحاادى فااي العملااي تدريبااه خااالل ماان التقنيااة المهااارات الطالااب إكتساااب .1

 .التقنية الكلية في الدراسي تخصصه بموضوع المباشرة الصلة

 .الدراسة وأثناء العمل حقل في اآلخرين مع والتفاعل التواصل مهارات كتساب .2

 .العمل فرق ضمن الجمعي العمل على الطالب تعويد .3

 األنظماة واحتارام األنضباط على وتعويده   العمل بيئة في المهنية الخبرة الطالب إكتساب .4
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 .العمل بساعات دوالتقي  

 ة.جيد بصورة العمل ساعات بإستغالل الطالب مهارات طويرت .5

   ة.المستقبلي العمل بيئة مع والتفاعل اآلخرين وإدارة بإشراف العمل الطالب علم .6

   ة.المستقبلي مسؤولياته لتحمل لتهيئته المهنية قدراته فح  .7

 بماا التعليمياة برامجه وتطوير مباشرة بصورة العمل سوق بإحتياجات التقني التعليم ربط .8

 .العمل حقل على المباشرة بالمنفعة يعود

   ل.العم ورب والمتعلم المعلم بين العالقة تعزيز .9

 المختلفااة المهاان ومتطلبااات السااوق حاجااات وفااق علااى الدراسااية الباارام  إعااداد .10

 واإلبتعااد   ومهنياا   علمياا   مؤهلاة تقنياة مالكاات خلاق يؤمن وبما ودقيقة واضحة بصورة

 .المقنعة او الظاهرة البطالة أشكال كل عن

 : التعاونيــة التقنية الدراسات أركان
 :هي أساسية مرتكزات ثالث على التعاونية التقنية الدراسات تعتمد

 :التقنية الكليةالتقني/ المعهد -1-

 التخصصااات فااي التعاونيااة الدراسااية الباارام  بإعااداد التقنيااة الكليااة/ التقنااي المعهااد قااومي

 بصاورة تحاديثها على والعمل االحتياجات  بهذه معلومات قاعدة وبناء العمل  حقل يحتاجها التي

 .العمل سوق في المستجدات أخر على للوقوف مستمرة

 :العمـــل حقــل -2-

 طلبة قبل من بإشغالها ترغب التي لديها المتوفرة العمل فر  المختلفة المؤسسات تحدد

   التعاونيااة الدراساات متطلباات مااع تتماشاى مناسابة عماال صاي  وفاق علااى التعاونياة الدراساات

 .التقنية الكليات المعاهد/ إدارات مع بالتنسيق

 :الطالـب -3-

 إحاادى فااي عماال لااديهم مماان الطلبااة علااى الدراسااة ماان الاانمط بهااذا اإللتحاااق يقتصاار

 الطلباة او   فياه يقبال الاذي التقناي الدراساي التخصا  ماع العمال هاذا يتطابق وأن المؤسسات 

 .بالدراسة إلتحاقهم قبل عمل فر  لهم ستوفر الذين

 : التعاونية التقنية الدراسات متطلبات
 : اآلتــي التعاونية الدراسات تتطلب

   .السوق بحاجات مباشرة صلة ذات تقنية تعليمية برام  إعداد .1

 ماان الدراسااات بهااذه الطلبااة ماان كافيااة أعااداد قبااول لتااأمين العماال حقاال مااع مباشاار تنساايق .2

 قبال وذلاك   الدراساة أثنااء لهام عمال فار  تاوفير يمكان ممان او المؤسساات  فاي العاملين

 .بالدراسة التحاقهم

 .محددة ورواتب أجور لقاء منتجة حقيقية عمل فر  العمل فر  تكون أن .3

 العمال  حقال ماع بالتنسايق األكااديمي لإلشاراف التقنياة الكلياات فاي الطلباة دراسة تخضع أن .4

 ماااع بالتنسااايق العمااال حقااال فاااي المسااؤولين إشاااراف إلاااى بالمؤسساااات عملهااام يخضااع وأن
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 .الكلياتالمعاهد/ في المسؤولين

 المخصصاة الدراساة مادة مان %(30) نسابة عان العمال حقل في الطالب عمل مدة تقل ال أن .5

 .تخصصه حقل في التقنية الشهادة لنيل

 . الجودة وضبط النوعية السيطرة معايير لجميع التعاونية الدراسات برام  تخضع أن .6

 معاايير وفاق علاى المختلفة التخصصات في تقنية شهادات إلى التعاونية الدراسات تفضي أن .7

 .المعتمدة التقنية الشهادات

قاوى العاملاة الكثار تقادما فاي مجاال إعاداد أأل األخارى الادول تجاارب مان اإلستفادة وإلجل

سااتجيب لحاجاتااه وتلتتماشااى مااع متغياارات سااوق العماال  و وقاادراتها مهاراتهاااالمدربااة وتطااوير 

 تتطلاب العمال بإساتمرار ويشهد متغيارات كثيارة  حيث المعاصرالسيما أن عالمنا  وبصورة فاعلة

هااا اإلنتاجيااة كفايت وزيااادة و المختلفااةلرفااع مسااتوى أداء العاااملين فااي جميااع قطاعااات اإلقتصاااد 

 بعاد عاما بالزيادة اآلخذة العمل عن العاطلين الخريجين أعداد من وللحد الوطني دعما لإلقتصاد 

 النظاري الجانب عليها يغلب التي مؤهالتهم من اإلستفادة من المؤسسات قدرة عدم بسبب و آخر

 مساتوياتهم ضاعف عان فضاال و أخارى جهاة مان العمال سوق لحاجات مؤامتها وعدم و جهة من

 ألصااحابها هاام ال أن يباادو التااي األهليااة الكليااات خريجااي وبخاصااة و األحااوال جميااع فااي العلميااة

 أقرب الكليات هذه باتت حيث و حسيب أو رقيب دون العلمية الشهادات ومنح األرباح جني سوى

 العاالي التعليم وضع وألجل و ثمنها يدفع لمن الشهادات لبيع سمسرة دكاكين عن عبارة تكون ما

 اإلقتصااد وتنمياة المجتماع لخدماة الصاحيح مسااره فاي بخاصاة والتقني المهني والتعليم و بعامة

 . مستدامة إقتصادية تنمية الوطني

 وهيئاة التقنياة بجامعاتهاا ممثلاة العلماي والبحاث العاالي التعلايم وزارة تقاوم أن يتطلاب لذا

 وطنياا نظاماا بإعاداد العاراقو أنحااء جميع في المنتشرة والمهنية التقنية والمعاهد التقني التعليم

 التقنياة والمعاهاد الكلياات الجامعاات بين الفاعلة الشراكةيقوم على  و رصينا تعاونياتعليميا تقنيا 

 المختلفاة والخدمياة اإلنتاجياة بمؤسسااته مماثال العمال وحقال جهاة  من المهني التدريب ومراكز

 قدراتهم تطوير في الراغبين المؤسسات تلك في للعاملين الفرصة إتاحة بهدف   أخرى جهة من

 ولكاانهم و المهنيااة المهااارات يمتلكااون لماان مناساابة تقنيااة مااؤهالت علااى بالحصااول و المهنيااة

 لماان أعلااى تقنيااة مااؤهالت علااى الحصااول او مهاااراتهم  تعاازز التااي التقنيااة للمااؤهالت يفتقاارون

 التفارغ بصيغة الدراسات بهذه اإللتتحاق المؤسسات في العاملون يستطيع معينة. مؤهالت لديهم

 التنظيمياة تعليمااتلل وطبقاا   مانهم كال ظاروف بحساب الجزئاي التفارغ بصايغة او للدراسة التام

 مان الجادد الطلبة قبول عن فضال والمهنية والمراكز التقنية الكليات و الجامعات في بها المعمول

 فااي و المؤسسااات إحاادى مااع عماال عقااود علااى حصااولهم بشاارط اإلعداديااة الدراسااة خريجااي

 معها. المتعاقد المؤسسات تلك في تخرجهم بعد لعملهم المناسبة التخصصات

 بأإلسااتجابة رائاادة خطااوة خطاات قااد العلمااي والبحااث العااالي التعلاايم وزارة تكااون وبااذلك

 و الحاضاار الوقاات فااي تااأهيال أألكثاار الكااوادر ماان المختلفااة المؤسسااات إحتياجااات لتلبيااة الواعيااة

 فااي العاااملين ماان طالبيااه لجميااع التعلاايم فاار  اوسااع بإتاحااة وذلااك   وطنيااة تقنيااة كااوادر لبناااء

 ودون التقليدياة  الدراساات فاي بهاا المعماول العمار بشروط التقييد دون المختلفة العمل قطاعات
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 التقناي التعلايم جعلات بال مناسابة  إقتصادية وبتكالف خاصة  بقطاعات او معينة  بفئات حصرها

 أن الساايما الحديثااة  والتقنيااة العلميااة بالمعرفااة بأإلسااتزادة الااراغبين طالبيااه لجميااع متاحااا حقااا

 بالمعرفاة عالياة بدرجاة المرتبطاة المهان تزاياد أبرزهاا كثيارة متغيارات حالياا تشاهد العمل سوق

 فاي الحاال علياه كان كما الخبرات وتراكم بالممارسة المهن تعلم كافيا يعد لم إذ والتقنية  العلمية

 مهانهم مجااالت فاي والتقنياة العلاوم مستجدات العاملون يواكب ان لزاما بات بل السابقة  الحقب

 المعيشااية  مسااتوياتهم لتحسااين اعلااى وظااائف إلااى األنتقااال او بوظااائفهم أإلحتفاااظ أرادوا مااا إذا

 الحياة. مدى التعلم إستمرار منهم يتطلب أمر وهو

 للنهااوض باااول اوال مواكبتهااا ضااروريا يصاابح لااذا أإليقاااع  سااريعة المتغياارات هااذه وألن

 وتكيياف ونظامياة  منهجياة بصاورة قادراتهم تطوير على الجاد بالعمل ودعمه الوطني باإلقتصاد

 أسالوب طبقات قاد الاوزارة تكاون مؤسسااتهم.وبذلك وحاجات ظروفهم إلستيعاب الدراسي النظام

 لتطاوير المختلفاة المؤسساات فاي العاملين لرغبات تستجيب و فاعلة بصورة التعاونية الدراسات

 علماا األكثار العاملاة القاوى مان المؤسساات حاجاات ةوتلبيا   جهاة من والتقنية المهنية قدراتهم

 .أخرى جهة من التقنية للتطورات ومواكبة وتدريبا

 يصاعب كاوادر وبتخاري  العاام المال لهدر حدا وضعت قد الوزارة تكون ذلك كل من واألهم 

 عان ناهياك و العمال متطلباات تلبياة علاى قدرتها عدم أهمها و كثيرة ألسباب مؤهالتها من اإلفادة

 لبيئتهاااا خدماااة أسااادت قاااد تكاااون وباااذلك . الاااوطني اإلقتصااااد عجلاااة دوران وضااامان تطويرهاااا

 حاد وضاع وربماا و العاراق يحتاجهاا التاي الكاوادر بإعاداد األساساية وظيفتها بتأديتها ومجتمعها

 الفوضااى جااراء و العلمااي والبحااث العااالي التعلاايم قطاااع حاليااا يشااهدها التااي العارمااة للفوضااى

 .مكان كل في الفساد وتفشي اإلدارة سوء بسبب برمته العراق يشهدها التي العارمة
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  التخطيط االستراتيجي للتسويق

 الرياضي

 خليفة مجيد ريسان

academyrissan@live.com 
 :إتجاهانللتسويق االستراتيجي في أنشطة  المنظمة الرياضية  

  االستراتيجي العام  لنشااط المؤسساة   والاذي ينبغاي رباط جمياع جواناب خطاة التساويق االتجاه

ا  .  المطورة به تقريب 

 .الوسائل التي يمكن من خاللها تحقيق األهداف المعلنة لألنشطة التسويقيةإتجاة  •

الرياضاية هذا يعني أن  التسويق االستراتيجي يشبه عقدة الوصل التي تربط  بين أهداف المؤسساة 

 .والمشاكل القائمة

 

 :يتضمن التخطيط التسويقي االستراتيجي للمنظمة الرياضية عدة مكونات و هي 

 .التوجه العام لنشاط المنظمة الرياضية -المهمة  (1

 .أهداف المنظمة بأكملها وأقسامها (2

 استراتيجيات التسويق. (3

وتجيااب علااى سااؤال  -و توضااح ساابب وجودهااا  -تحاادد المهمااة الهاادف األسساسااي للمنظمااة  -

عما تريد المنظمة الرياضية تحقيقه بكل ما للكلمة من معناى. و تقادم تفاصايل حالاة المنظماة 

 وتضمن االتجاه و التوجه لتحديد أهداف واستراتيجيات معينة.

من وجهة نظر التسويق   يقصد بأهداف المؤسسة الرياضية  تحديد احتياجات المجتمع لهاا.  -

تصاغ بناء  على نتاائ  تحليال الساوق   و أن تكاون مناسابة للظاروف فهذه األهداف يجب أن 

االنتقال من العام إلاى الخاا    و أن تراعاي القادرات المالياة  -البيئية   و أن تخضع لمبدأ  

 واإلنتاجية واالدارية للمؤسسة.

-  

 :تاليةتخدم أهداف التسويق كأساس في تطوير إستراتيجيته مع األخذ بعين االعتبار المؤشرات ال

صااافات المنظماااة الرياضاااية )مالماااح المنشاااأ و الوضاااع الحاااالي للمنظماااة   الصااافات الشخصاااية • 

والمهنية لقيادتها   األهداف والمهام والمشاكل والبيئة االجتماعياة الثقافياة فيهاا   حجمهاا وقادرات 

ناات تصاميمها   اإلنتاج المتعلقة بها   الميزانية   الموظفين وغيرها من الماوارد   التساويق و إمكا

موقعهااا فااي المجااالين التقنااي العلمااي والسياسااي  القااانوني   مسااتوى المطالبااات بالحصااة السااوقية 
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واألرباح   درجة النشاط السوقي   صفات )درجاة التخصا ( و حجام األعماال التجارياة  والمنطاق 

 وعملية تطوير االستراتيجيات(.

 

 :ياضية مكونات التخطيط  االستراتيجي للتسويق لمؤسسة ر

معايير خدمات المنظمة الرياضية )مرحلة دورة الحياة   التشكيلة   الجودة   درجة المواءمة  ♦  

 لخصائ  الطلب   إل (  

عوامل بيئة السوق المحيطة )صفة المستهلكين المستهدفين   الطلب   البيئة التنافسية   • 

واالقتصادية والعلمية و التقنية والطبيعية الموردين والوسطاء   وكذلك العوامل الديموغرافية 

 والثقافية واالجتماعية و السياسية والقانونية للبيئة الكلية للتسويق(.

 

 :تصنف استراتيجيات التسويق في الرياضة وفق ا للمعايير التالية

علاااى الخااادمات  نمااااذج الساااتراتيجيات نماااو المنظماااات الرياضاااية   حجااام المنظماااة   حالاااة الطلاااب

 .ية في السوق   مرحلة  دورة حياة الخدمة الرياضيةالرياض

بهاادف التطبيااق الفعااال لالسااتراتيجيات علااى الواقااع   نبينهااا بمزيااد ماان التفصاايل فااي إطااار هااذا 

 .التصنيف

 .نماذج الستراتيجيات نمو المنظمة الرياضية

 يتم تطوير إستراتيجية نمو المؤسسة الرياضية على أساس التحليل الذي ينفذ على ثالثة مساتويات 

. 

يكااون النمااو المكثااف للمؤسسااة  مبااررا  عناادما ال تسااتخدم الفاار  الكامنااة فااي منتجاتهااا وأسااواقها 

 :بالكامل. فهناك ثالث إمكانيات رئيسية للنمو المكثف و هي

تحفيااز ولمبيعااات فااي األسااواق المتواجاادة ماان خااالل تسااويق )زيااادة ا -النفاااذ إلااى السااوق  .1

 المستهلكين   تحديد أسعار أقل   استخدام اإلعالنات(.

 .إدخال البضائع )الخدمات( ألسواق جديدة -تطوير السوق  .2

علااى حساااب مناات  جديااد أو محساان فااي األسااواق ت زيااادة فااي المبيعااا -تحسااين البضااائع  .3

 الموجودة.

مبااررا  عناادما يكااون وضااع المؤسسااة الرياضااية فااي مجااال النشاااط المختااار يكااون النموالمتكاماال 

متين وعندما تستطيع الحصول على فوائد إضافية على حساب التنقل أفقيا إلاى األماام أو الخلاف 

 كما في التالي :  ضمن مجال صناعتها.

يتمثل بمحاوالت المؤسسة الرياضية الحصاول  التكامل بالتوسع نحو المصادر)التكامل خلفا(: -1

علااى ملكيااة مصااادر الساالع أو الساايطرة علااى منتجيهااا بشااكل أكباار )بااالعودة إلااى إنتاجهااا أو 

 منتجيها(  كأن تقوم المؤسسة بشراء شركة اإلنتاج على سبيل المثال.
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إخضااعه يتمثال بمحااوالت المؤسساة الرياضاية اماتالك نظاام التوزياع أو  التكامل األمامي: - 2

لساايطرة أكباار )الحركااة لألمااام(  مثااال: شااراء المؤسسااة شااركة لتجااارة الجملااة فااي مجااال 

 منتجاتها  أو أن تفتح متجر متخص  ببيع هذه المنتجات.

محاوالت المؤسسة أن تمتلك مجموعة من شركات المنافساين أو أن تزياد   التكامل األفقي: - 3

 من السيطرة عليها )تحرك أفقي(.

ااا لنمااو ت المتنااوع مبااررا  عناادما اليكااون النمااو   - لمؤسسااة الرياضااية  أو اقاادم الصااناعة فرص 

فتساتطيع المؤسساة اساتخدام   عندما تكون فرصه  خارج نطااق هاذه الصاناعة أكثار جاذبياة

 : خبرتها المتراكمة.و له ثالثة أنواع

 .التوسع في قائمة السلع المماثلة للموجودة  -المتحدة المركزية  •

 .جديد تشكيلة السلع بأخرى مغايرة للموجودة  تستطيع جذب اهتمام  العمالء ت -األفقي  •

تجديااد تشااكيلة الساالع   بااأخرى مغااايرة للموجااودة و غياار متعلقااة بالتكنولوجيااا  -تكتلااي • 

 .المطبقة في األسواق 

فتسااتخدم اسااتراتيجيات   ِيااتم اختيااار اسااتراتيجية التسااويق للمنظمااة الرياضااية وفقااا  لحجمهااا -

 موظف(. 100التحويلية والعامة والتكافلية في حال كانت صغيرة )أي ما يصل إلى 

تكون اإلستراتيجية التحويلياة عنادما تتمياز المؤسساة بقادرتها علاى التكياف ألقصاى الحادود   -

ماع تلبيااة االحتياجاات الصااغيرة للساوق المحليااة و لمارات متعااددة  و لمساتهلك معااين. تعماال 

ه الطريقة على تحسين القيمة  بسبب التفارد وحصارية المنات  أو الخدماةو و لايس بسابب هذ

 الجودة الفائقة.  و شعار التحويليين "ان تدفع زيادة مقابل أن أحل مشاكلك".

تعماال اإلسااتراتيجية العامااة علااى نساا  منتجااات المؤسسااات الرائاادة. وهااذا مااا يساامح بتقلياال  -

 فر  إضافية لتوزيع الموارد. التكاليف بشكل كبير   بسبب توفر

تنطوي استراتيجية التكافل على تعاون المنظمات الرياضية الصغيرة مع شاركاء أكبار. وذلاك  -

عاان طريااق تنفيااذ حجااوزات األخياارة والتااي باادورها تأخااذ علااى عاتقهااا المسااائل اإلداريااة و 

ت واإلعالناات اإلقتصادية. فالتكافل يعفي الشركات الصغيرة من حل مشااكل المبااني  والمعادا

و المحاسبة والمبيعات وشؤون الموظفين   وتحويلها إلى الكفيل  لتحصل على فر  فريادة 

 للتركيز على ضمان جودة خدماتها.

موظاف( تساتخدم ناوعين أساسايين  500إلاى  100المؤسسات الرياضية متوسطة الحجام )مان  •

 /ساااتراتيجية المغاااامرةا )اساااتراتيجية األساااواق المتخصصاااة / التخصصاااية مااان االساااتراتيجيات:

 .)استراتيجية المخاطر(

أما االستراتيجية التخصصية  فتعمل على إصدار عدد د محدود من الخدمات عالية الجودة و  -

المتخصصااة للغايااة فااي مجااال بااراءات االختااراع. و تتفااوق علااى المنافسااين اآلخاارين بفضاال 

 .المهارة و جودة الخدمات  و ليس بالقوة
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المتخصصااون خاادماتهم ألولئااك الااذين ال ترضاايهم الخدمااة المعتااادة. و ال تاادعو هااذه  يقاادم  -

االسااتراتيجية  إلااى التنااافس مااع الشااركات الرائاادة   وإنمااا تبحااث عاان مجاااالت النشاااط التااي 

 يتعذر عليهم الوصول إليها.شعارهم : "غالي   لكنه ممتاز".

لااى التحااديث الجااذري. و ياارتبط نشاااط اسااتراتيجية المخاااطر ع /اسااتراتيجية المغااامرة تركااز / -

الشااركات بإنشاااء أو إعااادة إنشاااء الخاادمات أو األسااواق بعااد تغيياارات جذريااة. تعااود قااوة 

المسااتغلين إلااى تقااديم ابتكااارات أساسااية   فيسااتفيدون ماان المرحلااة األولااى لتواجاادهم فااي 

٪ 15 ٪ من نشاطهم يفشلون   و لكن يحققون نجااحهم الكبيار علاى حسااب85السوق   في 

المتبقيااة. و يعتباارون المحاارك العلمااي والتقنااي للتقاادم. و شااعارهم: "أفضاال وأرخاا    إن 

 أمكن".

 -شاخ ( اساتراتيجية العناف  500كثيرا ما تستخدم المنظمات الرياضية الكبيرة )أكثار مان  -

التي تهدف لخفاض تكااليف اإلنتااج علاى حسااب تاأثير الحجام. و مصادرقوتهم األساساي هاو 

للخدمات عالية الجودة و بأسعار منخفضة. و يقومون  بمهاام  الصاحافة ذات  اإلنتاج الضخم

الصافات الخاصاة  التاي تخاارج المنظماات الرياضاية األخارى  ماان ميادانهم. وبالتاالي   الفئااة 

العاملااة باسااتراتيجية المخاااطر تااؤمن  تنميااة المجتمااع. و الفئااة العاملااة باسااتراتيجية  العنااف 

 -علااى نطاااق واسااع   و الفئااة العاملااة باسااتراتيجية االبتكااارات  تلبااي احتياجااات المسااتهلكين

تلبي احتياجاات األثريااء. و تتاراكم فاي إساتراتيجية التحاوليين  عناصار االساتراتيجيات التاي 

 سبق النظر فيها. شعار استراتيجية العنف: "رخي    لكن الئق".

 :بناء  على مرحلة دورة حياة المنت  )خدمات حالة الطلب الفعلي والمطلوب(   نذكر فيما يلي •

 

أنواع استراتيجيات التسويق التي وضع معيار اختيارها وفقا لمرحلة دورة حياة المنت  / الخدمة. 

 : و في مراحل التنفيذ والنمو

واسترداد التكاليف )الهادف مان االساتراتيجية هاو التغلغال فاي األساواق  التغلغل في األسواق/ (1

المختارة  و تغطية تكاليف إنتاج السلع ونقلها  إعطاء معلوماات عان المنات  الجدياد  وإعاداد 

آلية البيع  واختيار قنوات توزيع وتنقل المنتجات  وزيادة حجم المبيعات في األسواق الحالية  

 وجذب مستهلكين جدد(.

)سعر مرتفع يصاحبه مستوى إنفاق منخفض على عملية تروي  المبيعاات   التغلغل  االنتقائي (2

غياب المنافسة  والهدف من االستراتيجية هو تقليل تكاليف التسويق  وتحقيق أكبر قادر مان 

 األرباح(.

)وضااع أسااعار منخفضااة للمنتجااات الجدياادة  تحفيااز التسااويق  الواسااع فااي السااوق االنتشااار (3

كبيرة  وهدف االستراتيجية الحصول على أكبر حصة ممكناة فاي الساوق  واالنتشاار بتكاليف 

 السريع في السوق(.
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)وضااع أسااعار منخفضااة للمنتجااات   تحديااد نفقااات ضاائيلة علااى عمليااات  التسااويق الساالبي (4

التسويق   والهدف من تحديد ساعر مانخفض هاو تحفياز الساوق لالعتاراف  باالمنت  الجدياد  

 وى اإلنفاق المنخفض على عمليات التسويق فهو زيادة نسبة الربح(.أما الهدف من  مست

 )وضع أسعار مرتفعة ومستوى  تكاليف عال على عمليات التسويق(. التسويق المكثف (5

  ويفتاارض وجااود مياازة جدياادة فااي العماال غياار معروفااة ل خاارين خااتالف الحااادالتمااايز أو اال (6

أفضلية تنافسية  ويحقق لهاا حضاورا كبيارا )كطريقة أو سر تصنيع جديد( ما يضمن للشركة 

 في السوق.

 

 :تتسم المراحل المختلفة لنمو ونض  المنت  )السلعة أو الخدمة( باالستراتيجيات التالية

 اختالف عناصر مجمع عملية التسويق. (1

 البحث عن األسواق غير التقليدية. (2

النوع بشاكل متازامن  ماا التوسع ) أي عرض تشكيلة واسعة من السلع )أو الخدمات( من نفس  (3

 يؤدي إلطالة مرحلة النمو والحفاظ على حجم المبيعات على مستوى معين.

 تنوع النماذج المعدلة من منت  ما. (4

التكاااليف المنخفضااة )تضاامن تحقيااق مزايااا تنافسااية بفضاال إنتاااج الساالع وتسااويقها بأقاال نفقااات  (5

ار فااي التصاانيع واإلنتاااج   وتصااميم ممكنااة  والقيااام بمتابعااة دقيقااة للتكاااليف الدائمااة  واالسااتثم

المنت  )من سلع وخدمات( بشكل دقيق  وتخفيض تكاليف التسويق واإلعالن  فاي مركاز اهتماام 

 هذه االستراتيجية  أن تبقى التكاليف أكثر انخفاضا  من تكاليف المنافسين(.

لسوق  دون التخص  ويعني استخدام مزايا السلع )أو الخدمات( في قطاعات ضيقة نسبيا  من ا (6

 . السعي لتغطية السوق بأكمله 

 

 : بالنسبة لمراحل النضوج  واإلشباع   تظهر االستراتيجيات التالية

يعناي الحفااظ علاى حصاة الساوق الحالياة  - الحفاظ علاى حجام المبيعاات عناد مساتوى معاين (1

ومستوى الربحية   في حال تنفيذها يجب الحذر من خطار نماو المنافساين وفقادان جازء مان 

 .السوق بسبب إجراءاتهم النشطة 

يسااتخدم عناادما تظهاار حاجااة لفصاال الاارابط المتااين للمنظمااة عاان إحاادى  -التنويااع اإلنتاااجي  (2

يجية لزيااادة المبيعااات ماان خااالل تطااوير منتجااات الساالع )الخاادمات(   تهاادف هااذه اإلسااترات

نة   .محس 

ماا يعناي زياادة فاي عادد ميازات المنات  )الخدماة( )علاى  - زيادة خصائ  السلع )الخدمات( (3

 .سبيل المثال   منح خدمة بخصائ  السالمة أو سهولة االستخدام( 

إضااافة إلااى  يسااتخدم فااي االنتقااال إلااى ساالع الجدياادة )خاادمات( وأسااواق جدياادة   -التنويااع  (4
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 .التغيير في مخطط التوزيع التقليدي للسلع )الخدمات( 

 

 في مرحلة الركود   عادة ما يتم تطبيق االستراتيجيات

 .القضاء على النشاط التجاري  (1

 .زيادة تكلفة تروي  المبيعات  (2

 .انخفاض األسعار (3

 سحب البضائع )الخدمات( من اإلنتاج. (4

 

 .في الرياضة على عدة مراحل تتم عملية تشكيل استراتيجيات التسويق

 :أبحاث السوق .1

 .تحديد المستهلكين الحقيقيين والمحتملين للخدمات الرياضية في المنظمة  (1

تحديااد األهااداف والمشاااكل والمتطلبااات والطلبااات ورغبااات العمااالء فيمااا يتعلااق بخاادمات  (2

 مؤسسة رياضية   وبنااء  مصافوفة خياارات المساتهلك الساتراتيجية التساويق علاى هاذا

 . األساس

 :تجزئة سوق المستهلكين الحقيقيين والمحتملين (3

  )تخصي  القطاعات )بما في ذلك مبدأ الفوائد المطلوبة. 

  تحديد قدرة القطاعات المحددة. 

    تقييم آفاق القطاعات من وجهة نظرالمقدرات واتجاهات تطوير الطلب على الخدمات الرياضية

 .حية وأفضلية   االستجابة لردود الفعل والرب

  اختيار قطاعات السوق التي تستطيع المنظماة الرياضاية خادمتها والتاي يجاب أن تركاز جهودهاا

 الرئيسية عليها 

 :دراسة البيئة التنافسية (4

المنظمااات الرياضااية ماان الناحيااة  -تحلياال وضااع وإمكانااات وآفاااق تطااوير المنافسااين األقاارب  •

المالية والمادية و التقنية والتكنولوجية وشؤون الموظفين وإمكانياات أخارى   وكاذلك الخادمات 

 .التي تقدمها 

مماثلاة  مقارنة إمكانيات وموارد المنظمة  ومعايير خدماتها مع خصائ  خدمات المنافسين ال •

 وال سيما في قطاعات السوق ذات االهتمام  

دراسة القنوات الحالية والمحتملة لتروي  وبيع خدمات المنظماة )الوساطاء والعماالء وقناوات  •

االتصال وتوزيع اإلعالنات( من وجهة نظر إمكانية استخدامها و االستفادة منها  وتنظيم قناوات 

 بيع جديدة  

 :ل إضافية من الميزانية ومن خارجها و ذلك عن طريقدراسة إمكانيات جذب أموا  (5
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 :التمويل المبرم  و الموجه للعمل الرياضي مع المواطنين عن طريق ( أ

 مصادر الدولة )ميزانية الدولة   الميزانية اإلقليمية(   •

 ميزانيات البلديات   •

للادعم االجتمااعي أموال الدولة من خارج الميزانية )وال سيما الصندوقين الجمهوري واإلقليماي  •

 للسكان(  

مصااادر التموياال غياار الحكوميااة )علااى ساابيل المثااال   التبرعااات الخيريااة ومساااهمات الشااركات  •

 .( وغيرهاوالمؤسسات العامة واألفراد   

 .الحصول على قروض استثنائية و بدون فوائد ( ب

 .الضرائب المخفضة   إل  ( ت

 .إعداد مهمة المنظمة الرياضية .1

 .الرياضيةصياغة أهداف المنظمة  .2

 . تحديد األهداف التسويقية لمنظمة رياضية.  .3

إجاااراء تحليلاااي(. تقااايم الماااواد تقنياااا    SWOTتقيااايم ماااوارد وإمكانياااات المنظماااة الرياضاااية ) .4

وتكنولوجيااا    وتنظيميااا    ولشااؤون المااوظفين   وزمنيااا  )بمااا فااي ذلااك الماادة الزمنيااة لتطااوير 

ذلاك جاذب أماوال إضاافية مان الميزانياة ومان خارجهاا  وتنفيذ االستراتيجية(   ومالياا  )بماا فاي 

والحصول على قروض ميسرة بدون فوائاد  وضاريبة ممخفضاة  وماا إلاى ذلاك( و عان إمكانياة 

 منظمة التربية البدنية الرياضية   يقدم توقع لمستوى السوق الرياضية.

 تشكيل نموذج أولي )أساسي( الستراتيجية النشاط التسويقي: .5

بالمشاكل التي يتوجب على المؤسساة الرياضاية مواجهتهاا عناد خدماة قطاعاات وضع قائمة  • .

 .السوق المختارة

 تحديد الخيارات األساسية لحلها.• 

. اتخاذ قرار بشأن اختيار الحال األنساب لكال مشاكلة تنافساية علاى حادى. ياتم انتقااء الحلاول تبعاا  6

 :للتسلسل التالي

الطلب )عن طريق المقارنة مع نموذج المساتهلك لالساتراتيجية وفق ا لمعيار المواءمة لخصائ   -أ 

 .واستبعاد الخيارات المتعارضة مع طبيعة الطلب(

التحقااق ماان الخيااارات المسااتحيلة بعنايااة )ماان المعااايير الرئيسااية لااذلك هااو تناااقض الخيااارات  -ب

 .  إل ( لتنفيذها(المدروسة الواضح واالفتقار إلى الموارد )المادية   التكنولوجية   الموظفين 

 .حسب معيار التأثير االجتماعي واالقتصادي   -ج

إجاراء تحليال  -وفق ا لمعيار الفاعلية االقتصادية )بما في ذلاك االعتمااد علاى ميزانياة التساويق(   -د

 اقتصادي وتبيين أفضلية  مزايا الخيارات المتخذة على مزايا الخيارات البديلة.

 .  تيجية والوصف التفصيلي للخيارات في خطة التسويق. التكوين النهائي لالسترا7
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 التخطيط التكتيكي للتسويق

يظهر التخطايط التكتيكاي لألنشاطة التساويقية فاي خطاة التساويق لمنظماة تربوياة رياضاية. و 

 .فيما يلي هيكل    معمم لهذه لخطة

 

 :استراتيجية التسويق العامة .1

الهاادف المشااترك لسياسااة التسااويق ولمهااام وصااف اسااتراتيجية التسااويق لمنظمااة رياضااية: 

معينة لقسام التساويق لفتارات زمنياة )تخطايط طويال األجال ومتوساط األجال وحاالي(   و ذلاك 

وفقا لحجم المؤسسة الحالي ونموها الالحق  و حسب الطلب و مراحل دورة حيااة المنات  فاي 

 سوق الرياضة  

اضااية )مااع وصااف مفصاال لمعااايير تفاصاايل جميااع فئااات المسااتهلكين المسااتهدفين لمنظمااة ري

 التجزئة   والخصائ  الكمية والنوعية للقطاعات(  

خصااائ  اتجاهااات السااوق الموساامية   وتااوفير جاادول اسااتهالك الخاادمات )لساانة   ربااع   

 .شهر(

وصف إمكانيات التعاون مع وسائل اإلعالم   والجهات الراعية   والموردين   والرعااة  إلا . 

 .اإلعالمية   وحزمة الرعاية   وما إلى ذلك()مع تطبيق العروض 

وصف آلفاق األنشطة المرخصاة لمنظماة رياضاية )ماع مرفاق ببرناام  مارخ  وحجاوم     •

 .الربح تقريبية من بيع المنتجات المرخصة(

 

 :.   سياسة المنت   .2

وصاااف مجموعاااة الخااادمات المقدماااة مااان المنظماااة الرياضاااية )و ضااارورة توزيعهاااا  ألساساااية  •

   .ية و ذات الصلة(وإضاف

 .تقديم تشكيلة  جميع المواد والمجموعات  مع وصف لعمقها وعرضها وتشبعها وتناغمها •

تحديد إن  كانت المنظمة الرياضية ستتوجه للسوق بالخدمات الموجودة حاليا  أو ساتقدم غيرهاا  •

 .و بحداثة مطلقة

مقارنااة مااع منافسااين مماااثلين وماادى تلبيااة طلبااات  وصااف مسااتوى جااودة الخاادمات المقدمااة   •

 .العمالء

بيااان مفصاال لعالمااات الساالع التجاريااة للمنظمااة الرياضااية )العالمااة التجاريااة   واساام الشااركة  •

 .وغيرها من الرموز التي تضمن االعتراف بها في السوق(

رياضاية   وماا إلاى توفر الحماية القانونية للرموز والعالمات التجارياة المساجلة لسالع المنظماة  •

 .ذلك
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توفير رسوم بيانية لحجوم مبيعات الخدمات على مدى السنوات الخمس الماضية مع اساتنتاجات  •

تحليلياة لتفضاايالت العمااالء )أي الخاادمات تفضاال أكثاار / أقاال   مااا هااي التوجهااات المنتظاارة  فااي 

 .المستقبل القريب   والتي تؤثر على عملية اتخاذ قرار الشراء(

 امل الرئيسية التي يتوقف عليها إزالة الخدمات من السوق.تحديد العو •

 

 . التسعير وتروي  المبيعات:3

وصااف التوجهااات الرئيسااية فااي سااوق الخاادمات الرياضااية   ومسااتوى قاادرة السااكان ككاال علااى  •

 .تسديد الديون  وتقديم جداول العرض والطلب في السوق

ل مادى تراوحهاا )تغيرهاا(   ماع مراعااة وصف لديناميكية التغير فاي أساعار المنافساين   وتحليا •

 .مواصفات الخدمات المقدمة وجودتها وميزاتها التنافسية

تحديااد المهااام الخاصااة بتسااعير المؤسسااة الرياضااية )بمااا يخاا  اإلياارادات الحاصاالة   وأنشااطة  •

 .المنافسين   إل (

 .حساب تكاليف تصنيع المنتجات )التكاليف الثابتة والمتغيرة( لمدة عام •

ا علااى نااوع ومرحلااة دورة حياااة المناات (   والمقارنااة بااين  • اختيااار اسااتراتيجية التسااعير )اعتماااد 

 .سياسات التسعير الخاصة بالمنظمة الرياضية و  بالمنافسين

 .اختيار ووصف طريقة تسعير  منتجات المنظمة الرياضية •

   .حساب الربح اإلجمالي   و تبيان فيما إذا كان سيغطي تكاليف اإلنتاج •

عرض بياني لنقطة التعادل أي بال خسائر في المؤسسة الرياضاية   وتحليال المؤشارات الكمياة   •

لمبيعااات المنتجااات )المناات  الااذي يجااب بيعااه بسااعر محاادد( ومؤشاارات الجااودة )هاال هااذا السااعر 

 .جذاب للمستهلكين(

ى يمكن وصف إمكانية مشاركة المنظمة الرياضية في المنافسة السعرية )ألي منت  وإلى أي مد •

 .تخفيض السعر  ومستوى فاعلية المنافسة السعرية(

خاصااة سياسااة تااروي  المبيعااات لمنظمااة رياضااية )مااع خطااة مفصاالة لتقااديم خصااومات ورسااوم  •

 .إضافية لمدة عام(   مقارنة مع أنشطة المنافسين المماثلة

 .وصف جميع أشكال الخصومات المقدمة من المنظمة الرياضية لجميع فئات المستهلكين  •

 .وصف جميع أشكال العالمات على منتجات المنظمة الرياضية ومالءمة استخدامها •

 إمكانية بيع المنتجات بطريقة االئتمان.  •

 

 .  اإلعالن وتروي  الخدمات:4

ما هي العناصر )اإلعالن   الدعاية   المبيعات الشخصية    -وصف مجمع االتصاالت التسويقية  •

تااروي  المبيعااات( التااي ستسااتخدمها المنظمااة الرياضااية وألي غاارض )لفاات انتباااه المؤسسااة 
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 الرياضية  و / أو للخدمة الرياضية   زيادة حجم المبيعات   إل ( .

لرياضااية لعااام   تشااير للجمهااور المسااتهدف ووسااائل وضااع خطااة إعالميااة شاااملة للمؤسسااة ا •

 .اإلعالن وقنواتها وتكلفتها ومدى فعالية وضع المعلومات

إجراء تحليل مقارن للحملة اإلعالنية للمنافسين )ألي فئة  تم توجيه اإلعالن  و شاكل و وساائط  •

 .اإلعالم الالزمة لوضعه(

ماة لمنظماة رياضاية )تشاير إلاى خياار وصف التوجهاات الرئيساية وأشاكال أنشاطة العالقاات العا •

 .التلفزيون   الراديو   الصحافة   اإلنترنت   إل ( -قناة المعلومات 

 .وضع خطة لمشاركة المنظمة الرياضية في المعارض المتخصصة في صناعة الرياضة •

إعداد خطة زمنية لألعياد والعروض والمسابقات الرياضية على أساس التنظيم الرياضي و / أو  •

   .اركة رياضييهابمش

اختيااار أشااكال االتصااال داخاال الشااركة )الثقافااة العامااة للشااركات  اللباااس الموحااد   المسااابقات   •

 .(وما إلى ذلكوالمنافسات للموظفين   رفع المؤهالت   استجمام الشركات   

وصف األساليب الرئيسية لتنظيم المبيعات الشخصية )ماهياة الخادمات التاي سايتم بيعهاا  و مان  •

 .وم بتنفيذ المبيعات الشخصية   و ألي شريحة من المستهلكين  والكفاءة(سيق

 إعداد الميزانية   وجدول تكلفة التروي  واإلعالن  ووصف نظام توزيع التكاليف.  •

 

 :.  نظام التوزيع وتكتيكات المبيعات5

 .وصف طرق وقنوات توزيع التذاكر واالشتراكات •

 .تنفيذ العمليات التجارية الدولية خصائ  •

وصاااف أسااااليب )علاااى سااابيل المثاااال   المقااادرات التجاااارة الخاصاااة   ومنااادوبي المبيعاااات    •

والمراسالت المباشرة أو الموزعين( تسويق وتوزيع السلع أو الخادمات   وكاذلك إعاداد الخطاط 

 .األولية وطويلة األجل لتطوير القوى التجارية

ية والفاارق النااات  لبااائعي التجزئااة والمااوزعين وتجااار الجملااة ووكااالء مناقشااة السلساالة السااعر •

المبيعااات وتحلياال سياسااات الخصااومات الخاصااة وحقااوق التوزيااع الحصاارية   ومااا إلااى ذلااك   

 .المقدمة للموزعين أو لمندوبي المبيعات ومقارنتهم مع ما يماثلهم عند المؤسسات األخرى

الماوزعين   وبادء أنشاطتهم   حجام العمال و ظروفاه  وصف مبادئ انتقااء منادوبي المبيعاات أو •

 .عند كل منهم

ر لكل منادوب مبيعاات أوماوزع  و اإلشاارة لحجام العماوالت  • حساب حجم المبيعات السنوي المقد 

 .وأشكال الحوافز و األجور ومقارنتها مع المتوسطة في مجال الصناعة

 .روي  و الخدمةتقديم خطة المبيعات وميزانيتها   والتي تشمل تكاليف الت •
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 :يبهذا الشكل تشمل استراتيجية التسويق ما يل

o ة رياضيةمؤسسالتوجه  العام لنشاط ال. 

o  أهداف ومهام الشركة ككل و أقسامها. 

o استراتيجيات محددة: 

فيمااا يخاا  األسااواق المسااتهدفة )اختيااار قطاعااات السااوق التااي يمكاان أن تغطيهااا المؤسسااة  •

الرياضااية ككاال والتااي سااتركز جهودهااا الرئيسااية عليهااا   لتختلااف هااذه القطاعااات عاان بعضااها 

 .البعض من حيث األفضلية وردود فعل االستجابة والربحية( 

 .بالخدمات المتفرقة •

 .و بالمنافسين •

كاالمنت  والساعر  -يقي )إعاداد اساتراتيجيات محاددة تتعلاق بعناصاره الرئيساية و بالمزي  التسو •

 .(واإلعالن وتوزيع المنتجات

يااتم تحديااد هااذه االسااتراتيجيات علااى شااكل قائمااة بالمشاااكل التااي تواجااه المؤسسااة الرياضااية   

مان والخيارات المتاحاة لحال كال منهاا. و هاي بطريقاة أو باأخرى  تتعلاق باختياار أناواع محاددة 

الخاااادمات )خصااااائ  الخاااادمات   والجااااودة   والتشااااكيلة(   ومكااااان تقااااديمها   واألسااااعار   

ا   ياااتم و وواالتصااااالت   والتاااروي  للخااادمات  المكوناااات الرئيساااية للمااازي  التساااويقي. و أخيااار 

ا على شكل خطة تسويقية  . تفصيل اإلستراتيجية وعرضها رسمي 

 

 المصدر :
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 الكاتب والفكرة

 األستاذ الدكتور إياد عبد المجيد العبدهللا

 أستاذ األدب العربي ونقده

الفكرة لها عدة تعاريف   والفكر يوظف فاي المعااني وصاوال إلاى الحقيقاة  .. وإذا كاان الفكار 

على درجات منها عاماة يشاترك فيهاا أغلاب النااس بنااء عمل العقل األول إلدراك ما يحيط به   فهو 

على الثقافة العامة أو البراعة فاي عمال معاين بشاكل يجعال هاذه الخبارة ممكناة التاأثير   ثام مرحلاة 

أخرى ألعلى منها   وهي التقدم في معرفة الروابط بين المؤثرات من حوله ليعرفها ثم يفهم طريقاة 

 لتأثير فيها .عملها   أما المرحلة األعلى هي  ا

حين نناقش الفكرة في  األفكار اإلبداعية التي نهتم بها  نجاد أن التاي انتجات بطريقاة تتجااوز 

التحليل والمنطق   هي األفكار ذات القيمة العالية   حتى لوبدت الفكرة منطقياة إبداعياة ساواء أكاان 

 ة منهجية .هذا بشرارة إبداعية أبدعتها الحاجة أو الصدفة أو كان بطريقة إبداعي

الفكرة تعبر عن موقف األديب مان الحيااة ومظاهرهاا اإلنساانية الطبيعياة والمصاطنعة   حياث 

تختلف الفكرة في الشعر والنثر باختالف رأي األديب أو الشاعر   وبذلك تكون الفكرة أكثر وضاوحا 

 في الشعر السياسي والفلسفي    غير أنها تضعف في شعر الذات ..

يبساط النقاد األدباي فاي نقاد كباار األدبااء فماثال ال يمكنناا أن نارد كماا يارى  من هنا يجب أن ال

الدكتور محمد مندور مسرحيات شكسبير إلى فكرة واحدة   فهذا يعني حرمان العمال المسارحي مان 

العناصر التي تغنيه   فمثال هل يجوز أن نقول أن مسرحية هاملات تمثال فكرتهاا االنتقاام   أو الملاك 

رة العقوق   وفكرة عطيل الغيرة الجنسية .. لو قلناا هاذا فقاد أخطأناا كثيارا   فماثال نجاد لير تمثل فك

إلى جوار االنتقام في هاملت أفكارا أخرى لإلرادة البشرية   وإلى جوار الغيرة في عطيل نجد الادس 

 والدجل  والبراعة .. 

ي دائرتهاا أو فلكهاا   لذلك ال نعتقد أن الكاتب في كل أعمالاه يصادر عان فكارة واحادة يادور فا

فهو يغير في أسلوبه ولغته من أجل أن تظال ذات الفكارة فاي كال أعمالاه   ربماا هاذا نسامية اتجاهاا 

فنيا  أو منهجا معينا يحر  عليه الكاتب أو أنه ال يحيد عن هذا االتجاه أو المنه    فاألفكاار مهماا 

لحاجاة أو الصادفة فالكاتاب يلابس أفكااره أنتجت بطريقة إبداعية تقدحها شرارة اإلبداع   وتبدعتها ا

 بطريقة إبداعية مختلفة في كل كتاب أو موضوع ..

 الحيااة إلاى المبدع نظرة من تنبع األدبي  الن  عناصر من وأساسي هام عنصر فاألفكار هي

 واإلنسان والحياة الطبيعة لمظاهر وتفسيره والكون 

 أن ينبغاي التاي عمقه والحقيقاة ومادى المبدع تفكير اتجاه الن  تبين  ويمكن القول أن أفكار
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 أدب ذلك على الشاهد وأن التفكير  عنصر من قط يخل لم الرفيع األدب أن هي أذهاننا  في نحضرها

الفحول من الشعراء والكتاب   فهل جاءت أفكار المتنبي كلها موحادة فاي قصاائده أم أن كال قصايدة 

واحدة   وأسالوبه واحاد أيضاا   ومثال ذلاك نقولاه علاى خرجت عن فكرة معينة   ولكن لغة المتنبي 

نجيااب محفااوظ مااثال   فأفكاااره فااي زقاااق الماادق   هااي غياار أفكاااره فااي ثرثاارة علااى النياال أو قصاار 

الشااوق وهكااذا نجااد أن المااؤلفين تتباااين أفكااارهم فااي مؤلفاااتهم   لكنهااا يجااب أن تكااون موحاادة فااي 

ة   فضااال عاان الجمااال ويااراد بااه الدقااة فااي اختيااار الطالقااة والتسلساال والتنااوع   واألصااالة والطرافاا

 وتتناافر وتتنااقض ألفاظ الفكرة وصياغتها وأن تحمل فاي طياتهاا قيماا فاي ذهان القاارئ وقاد تتناوع

ااءة عناد الماؤلفين   اإلنساانية ساجايا من سجية والمنظورات وهذا يعني أنها  األفكار بال يشاكل  البن 

  .وذكائه وفطنته نساناإل حيوية تعابير أجمل من واحدا هذا 
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 ونزرع فيأكلون .... زرعوا فأكلنا.. ستدامة البيئيةإلا
 

 د. ماجد مطر الخطيب

بقاااء الاانظم البيئيااة الحيويااة  كيفيااة مصااطلح بيئااي  يصااف Sustainabilityاالسااتدامة  

 متنوعة ومنسجمة مع مرور الزمن.

الماادى هااي القاادرة علااى حفااظ نوعيااة الحياااة التااي نعيشااها علااى للبشاار واالسااتدامة بالنساابة 

الطويل  وهذا بدوره يعتمد على حفظ العالم الطبيعي واالستخدام المسؤول للموارد. لقد استخدم هاذا 

المصطلح على نطاق واسع بحيث يمكن تطبيقه تقريبا على كل وجه مان وجاوه الحيااة علاى االرض 

 (  1)عالمي  وعلى فترات زمنية مختلفة.انطالقا من المستوى المحلي الى المستوى ال

  وضارورات بيئياة حاسامة  دفعات الاى ظهاور االساتدامة كمانه  مناساب مل حاةثمة دواعاي و

وتطبيقات عملية يمكنها مواجهة المخاطر  والتاأثيرات السالبية للمشاكالت البيئياة القائماة والناجماة 

عاان اسااتنزاف مصااادر االرض وتاادهور االنظمااة البيئيااة. وهااذا مااا ياازدحم بااه عالمنااا الواسااع ماان 

شاطات بشرية وسلوك غيار رشايد يمارساه االنساان نحاو البيئاة وفاي مختلاف المجااالت  فعاليات ون

كانت جميعها تجري بطريقة غير مستدامة بسبب سوء استخدام الموارد  والخلل القاائم فاي االنمااط 

 الحياتية لإلنسان.

ة ان اول اسااتخدام لمصااطلح االسااتدامة منااذ ثمانينااات القاارن العشاارين  كااان بمعنااى االسااتدام

المفهاوم الاى التعرياف االكثار شايوعا لالساتدامة  وهاو هاذا البشرية علاى كوكاب االرض  وقاد مهاد 

التنمية المستدامة الذي شغل العالم بعد ظهاور تقريار لجناة األمام المتحادة المسامى "برياث النادو"  

ياف   والاذي وضاع اول تعر1987آذار  20الصادر عن مفوضية االمم المتحدة للبيئة والتنمياة فاي 

للتنمية المستدامة  وهي " التنمية التي تلبي االحتياجات الراهنة للبشرية دون المساومة والمساس 

( وبمقتضااى هااذا التعريااف  يتعااين علااى 2بقاادرة االجيااال المقبلااة علااى تلبيااة احتياجاتهااا الخاصااة. )

طبيعيااة عنااد االجيااال الحاضاارة عاادم تجاهاال حقااوق االجيااال المقبلااة فااي البيئااة السااليمة والمااوارد ال

اسااتخدامها  ألن ذلااك يهاادد بعاادم اسااتمرارية التنميااة باتجاااه المسااتقبل  فضااال عاان ان الحفاااظ علااى 

 الموارد سيؤدي الى تحقيق التقدم االقتصادي واالجتماعي المنشود.

ومع تنامي الوعي البيئي لالنسان والمتجمع العالمي فاي ماوازاة االخطاار والتحاديات البيئياة  

ساتدامة البيئياة كأسالوب عقالناي واخالقاي  واحادا مان اهام االعتباارات التاي تؤخاذ اصبح مفهوم اال

باالهتمام عند التخطيط البيئي المستقبلي لغرض تكثياف الجهاود الرامياة الساتدامة البيئاة والوصاول 
                                                           

(1) انظر: استدامة  ويكيبيديا  الموسوعة الصغيرة    http://ar.wikipedia.org/wiki/  

(2) اللجنااة العلميااة للبيئااة والتنميااة  مسااتقبلنا المشااترك  ترجمااة محمااد كاماال عااارف  سلساالة عااالم المعرفااة   

.21   1989  142المجلس الوطني للثقافة والفنون  الكويت  العدد    

http://ar.wikipedia.org/wiki/
http://ar.wikipedia.org/wiki/
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الى حياة بشرية ارقى واكثر اطمئنانا ومالئمة لالنساان  وهاذا يساتلزم تطاوير معاايير نوعياة الحيااة 

 رية ضمن الطاقة االستيعابية للنظم البيئية الداعمة.البش

وبدأ مفهوم االستدامة يأخذ ابعادا شمولية اكثار مماا عرفتاه االمام المتحادة وغيرهاا  فنجاد ان 

"ميثاق االرض" وهو اعالن عالمي لمبادئ اخالقية رئيسية تبنتها لجنة دولية تمخضت عن ماؤتمر 

  قد ركز في اهدافه االساسية علاى االهتماام 1997لية عام قمة االرض المنعقد في العاصمة البرازي

اا لبها الحفاااظ علااى االسااتدامة البيئيااة وفااي ساابيل بااالتحول الااى اساااليب الحياااة المسااتدامة  وفااي ص 

 مجتمع دولي ينعم بالعدل واالستدامة والسالم في القرن الحادي والعشرين.

لطبيعة واحترام حقوق االنسان العالمية ويرى هذا الميثاق  ان االستدامة  هي دعوة الحترام ا

 وبناء مجتمع قائم على العدالة االجتماعية والتعايش وثقافة السالم.

وقد ركز ميثاق االرض على مبدأ اجتثاث الفقر كمقدمة اخالقية ضرورية للحفاظ على كوكبنا  

ة والحصاول ذلك ان القضاء على اشكال الفقر يعناي ضامان حاق االنساان فاي العايش فاي بيئاة نظيفا

علااى حقوقااه البيئيااة ماان المياااه النقيااة والهااواء النظيااف واألماان الغااذائي والتربااة المعطاااء والسااكن 

الصااحي والتعلاايم الكفااوء والمعيشااة اآلمنااة. ويعااد هااذا الميثاااق بمثابااة الخريطااة الناصااعة للساالوك 

اعااالن الوثيقااة واالخالقيااات والمبااادئ البيئيااة العالميااة لقاارن جديااد ماان حياااة البشاارية  حيااث تاام 

  2000بصيغتها النهائياة فاي ماؤتمر "منتادى االرض" الاذي عقاد فاي العاصامة االردنياة فاي عاام 

 على هامش المؤتمر العالمي الثاني لحماية الطبيعة.

واذا كان من الخطأ االخالقي ان يلوث االنسان البيئة الطبيعية او يساهم في تادمير جازء منهاا 

او اسااتنفاذ البيئااة النظيفااة  فااأن مفاااهيم وتطبيقااات االسااتدامة البيئيااة فااي مجاااالت حياتااه المختلفااة 

لاال تساااعده والمتجمااع عمومااا علااى اسااتخدام مصااادر البيئااة وفااق نمااط المعيشااة المسااتدامة التااي تق

لألنظمة البيئية  من خاالل ترشايد اساتخدامات الطاقاة وتغييار اسااليب  والمدهورةاالفرازات الضارة 

انماط االستهالك القائمة  واحترام العالقات التكافلية مع متطلبات البيئة والدورات الطبيعياة والتنقل  

وانتاجهاا  وحيويتهاا على تنوعهاا وي بقيلألرض. ان ذلك سوف يحافظ على قدرات االنظمة الحيوية 

 بشكل مستديم.

نسان تجاه البيئاة والمصاالحة معهاا  ثماة وجهاة نظار وفي اطار الدعوة الى تحسين سلوك اإل

تتمركااز حااول االنسااان نفسااه  تسااعى الااى نمااط ماان التعاماال االخالقااي يساامى بااـ )اخالقيااات الحفاااظ 

Conservation ethicحماية البيئاة والحفااظ  (  والتي تؤكد على دور االنسان كأداة مهمة في

علااى انظمتهااا  وان القيمااة التااي تسااعى الااى تحقيقهااا  هااي االسااتدامة البيئيااة التااي تضاامن اسااتيفاء 

االجيال الحالية الحتياجاتهاا دون ان يهادد ذلاك االمار قادرة االجياال القادماة علاى تلبياة احتياجااتهم  

واصل معيشته في بيئة مستقرة بعيادة ذلك ان االستدامة البيئية تصب في مصلحة االنسان وتتكفل بت

 عن المشكالت التي يمكن ان تنجم عن اختالل النظم البيئية.
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بيل المثااال  الااذي يشااهده كوكااب االرض  يهاادد الحقااوق البشاارية ساافااالتغير المناااخي علااى 

ر بعواقااب بيئيااة كارثيااة. فكاال انسااان لااه الحااق فااي الحصااول علااى الغااذاء والماااء ذاالساسااية ويناا

حار الناجمة عن ذلاك التغيار  تمثال تهديادا لألراضاي الزراعياة  مماا لكن احوال الطقس اوالمأوى  ل

الاابالد الواقعااة جنااوب الكاارة  ة  يااؤدي الااى ازمااة فااي الغااذاء ويلحااق الضاارر بمااوارد المياااه  وخاصاا

 االرضية  وهي األكثر تعرضا للتهديدات الناجمة عن االحتباس الحراري.

ط مان السالوك االخالقاي يهادف الاى حماياة حقاوق االنساان ومن هاذا المنظاور  فاأن هاذا الانم

ذلك ان الضرر المترتب على تغيار   (1االساسية والحفاظ عليها من اجل عالم آمن لألجيال القادمة )

 المناخ سنجد آثاره الخطيرة في مجاالت حياة االنسان وحقوقه االساسية اآلتية:.

 انخفاض انتاجية االرض الزراعية. .1
 انعدام المواد الغذائية التي يحتاجها االنسان والحيوان.قلة او  .2
 تدني مستويات المياه الصالحة لالستخدام البشري. .3
ذوبان الجليد نتيجاة ارتفااع درجاات الحارارة  مماا ياؤدي الاى ارتفااع مساتوى الميااه فاي البحاار  .4

 والمحيطات.
ونشاااطاته المزعزعااة للبيئااة وبااين حقااوق البشاار البيئيااة  االنسااانان التاارابط القااائم بااين اثاار 

وضمان استدامة موارده وموارد االجياال الالحقاة  تجعال مبادأ المساؤولية  مان اهام الضاوابط التاي 

تحكم عالقة االنساان باساتدامة البيئاة  وهاو مبادأ اساساي للحيااة البشارية والمساتقبل البعياد  لبقااء 

باإلضااافة الااى كونهااا  ة علااى كوكااب االرض. ان هااذه المسااؤوليةالتنااوع االحيااائي واسااتمرار الحيااا

موقااف اخالقااي وتربااوي تفرضااه التحااديات البيئيااة المعاصاارة  فااأن منظمااة اليونسااكو ومنااذ عااام 

  وضااعت تلااك المهمااة الكبياارة علااى عاااتق االنسااان  وثبتاات عليااه المسااؤولية تجاااه االجيااال 1997

القارار بمساؤولية التحارك مان اجال اساتدامة البيئاة القادمة  فضال عان تأكيادها علاى اشاراك صاناع 

كحق من حقوق جميع االجيال. واعتبار خيرات الطبيعة ماوارد ينبغاي اساتدامتها فاي اطاار اخالقاي  

 (  2مما يعني الوسطية وعدم االسراف  والتعقل في استخدامها. )

ناادما نريااد اتخاااذ فاالسااتدامة البيئيااة تسااتلزم النظاار الااى المسااتقبل بمنظااار اخالقااي شاامولي ع

قرارات بيئية وتنموية تتعلق بالحاضر  بحيث يتحقق المبدأ القائل "زرعوا فأكلنا  ونزرع فياأكلون" 

ذلك ان االستدامة تدفع الى مواصلة التطور االقتصادي واالجتماعي الذي يحافظ على ديمومة الانظم 

هاا بماا يهادف الاى القضااء علاى البيئية وتنوعهاا  وهاي باذلك تكفال اساتمرارية انتااج البيئاة وتوازن

 معالجة آثار التلوث  وانعكاسات تغير المناخ على كوكب االرض.  و الجوع والفقر

وعلى مدار التاري  البشري كانت قضية االستدامة البيئية موضع خلل في منظور العالقة باين 

ة  كانات مساتهلكة االنسان والبيئة  ذلك ان البشرية ومنذ بدء الخليقاة وصاوال الاى اكتشااف الزراعا

                                                           

(1) انظر: اخالقيات البيئة واالسالم    https://www.cilecenter.org/  .  

(2) .2012-8-29انظر: حنان كريمي  البيئة من منظور اخالقي  موقع دراسات التشريع االسالمي واالخالق     

https://www.cilecenter.org/
https://www.cilecenter.org/
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اساتجابة االنساان لتحاديات البيئاة   بفعللموارد البيئة اكثر مما هي منتجه. ففي ظل حضارات قامت 

تطورت خاللها منجازات الفكار الجغرافاي ووساائل تقادم االنساان ورفاهيتاه  لكنهاا فاي الوقات ذاتاه  

ي الجائر والري المفارط فرطت بالكثير من مقومات البيئة واستنزفت مواردها بإجهاد االرض والرع

بذلك فإن هذه الحضارات اخفقات فاي المحافظاة ووزيادة السكان التي بدورها ضغطت على الموارد  

 على ثروات البيئة  بل دمرتها وأثرت بشكل كبير على استمرار فر  البقاء والتواصل الحضاري.

كلمااة االسااتدامة وفااي ظاال االزمااة البيئيااة العالميااة ومخاطرهااا المحدقااة بالبشاارية  أصاابحت 

البيئية تعناي التفكيار بمصاادر الطاقاة المتجاددة وتقليال انبعااث الكااربون وحماياة البيئاة والمحافظاة 

على توازنهاا  وتعناي ايضاا فاي نتائجهاا واهادافها  حماياة صاحة االرض والهاواء والميااه  وصاحة 

حافظ على العايش المتاوازن البشر وبيئته الطبيعية  وفي الوقت ذاته  السعي لخلق االبتكارات التي ت

( ونتيجاة لاإلدراك المتزاياد 1والمنسق مع عاالم الطبيعاة وجعلاه فاي ماأمن مان اإلتاالف والتادمير. )

ألهمية االستدامة البيئية  فان المحافظة على البيئة وحمايتها  لام يعاد ينظار الاى بعادها البيئاي علاى 

ن النفايات والملوثات الضارة داخال أنه ينصب على عملية حفظها من التلوث والضجي  والتخل  م

المحيط البيئي والبيئاات الحضارية فحساب  بال تعادى ذلاك الاى مفهاوم التخطايط الحضاري المساتدام 

والمدينة المستدامة كمفاهيم عقالنية تعكس اهمية اعتماد طرق واسااليب جديادة  الخضراءوالمباني 

ك الطاقااة واالعتماااد علااى الطاقااة البديلااة تااؤدي الااى التقلياال ماان التكاااليف البيئيااة والحااد ماان اسااتهال

 (  2والطاقة المتجددة. )

انان الطريق الى المصالحة مع البيئة وتعديل وتطوير موقف االنسااني منهاا   فاي ضامان  يكم 

االستدامة البيئية من خالل المشاركة والمساهمة لكل فرد  بشاكل او بارخر وكال مان موقعاه باعتمااد 

 االجراءات االتية:.

فاي السالوك االساتهالكي لألشاياء التاي نساتهلكها  وتنظايم اساتخدام الماوارد االساساية دون التحكم  .1
ورفاهيااة االنسااان  وانطالقااا ماان قولااه تعااالى وإرشاااده  معيشااةالتااأثير علااى جااودة الحياااة وسااياق 

اِرف و))السديد  اَرب وا َواَل ت سر ل اوا َواشر وإجاراء فاأن ذلاك يتطلاب إعاادة تنظايم االوضااع المعيشاية  ا((َوك 
 تحافظ على استمرارية موارد البيئة. التيتعديالت في انماط الحياة الفردية 

ترشاايد اسااتهالك الطاقااة والتقلياال ماان اسااتخدام وسااائط النقاال الملوثااة للبيئااة والعماال علااى انشاااء  .2
 سالسل ووسائل صديقة للبيئة بما يضمن استهالك أقل كمية من الوقود لقطع مسافة أطول.

االسااااليب والمعالجاااات البيئياااة والتقنياااات الحديثاااة لتقليااال حجااام النفاياااات الضاااارة وإعاااادة اعتمااااد  .3
 تدويرها  كإحدى الطرق الضرورية الستباق التلوث والضرر الذي يحلق بالبيئة.

                                                           

(1) انظر: سعيد سليمان خواجة  ماهي االستدامة وماهي اهميتها  بحث منشور في مجلة آفاق البيئاة والتنمياة  

   عمان.2016  مايس 84االلكترونية  العدد 

(2)   اطروحاة 2017 -1970جنات رضا محمد عزيز  تقييم كفاءة المخططات االساسية في كربالء المقدسة   

.67   2020دكتوراه غير منشورة مقدمة الى مجلس كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية    
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العماال علااى إيجاااد ابتكااارات جدياادة ذات صاالة بمصااادر جدياادة للطاقااة باادال ماان مصااادرها التقليديااة  .4
حم والغاز الطبيعي  خاصة ما يتعلق باالساتفادة مان الطاقاة الشمساية والنووياة المتمثلة بالنفط والف

 والريحية والمائية والجيو حرارية والهيدروجينية. 
احتااواء وتخفاايض نساابة انبعاثااات غاااز ثاااني اوكساايد الكاااربون والتااي زادت نساابتها بفعاال نشاااطات  .5

بة تشاكل تهديادا ألنظماة البيئاة هاذه النساوماا زالات  1990% مناذ عاام 46االنسان عما يزيد عن 
 باستمرار ارتفاعها. 

تعظيم االلتزام بالتشريعات والضوابط البيئية المتعلقة بمستويات التلوث من قبل االفراد او المصانع  .6
والشركات التي يمكن ان تشكل نشاطاتها مصادر لتلاوث المادن واألضارار بالصاحة العاماة والتاأثير 

 على كفاءة األنظمة البيئية.
ة البيئية واإلرشاد والتعليم البيئي والمنظمات المدنية والهيئات المعنية بالبيئاة  يمضاعفة دور الترب .7

في ممارسة المسؤولية االخالقية في حماية البيئة والحفاظ على مقوماتهاا  باعتبارهاا قناوات لرفاع 
 درجة الوعي البيئي الحترام عناصر وأنظمة البيئة.

ى البيئة هاو الوسايلة المثلاى الساتدامتها  ويعناي ذلاك احتارام المجتماع ان منع الضرر والعدوان عل .8
 الحيوي والتكامل االيكولوجي.  

 

 

 المصادر:

 -1970جنات رضا محماد عزياز  تقيايم كفااءة المخططاات االساساية فاي كاربالء المقدساة   .1
  اطروحاة دكتاوراه غيار منشاورة مقدماة الاى مجلاس كلياة التربياة ابان رشاد للعلاوم 2017

 .2020االنسانية  
-29حنان كريمي  البيئة من منظور اخالقي  موقع دراساات التشاريع االساالمي واالخاالق   .2

8-2012. 
سعيد سليمان خواجة  ماهي االستدامة وماهي اهميتها  بحث منشور فاي مجلاة آفااق البيئاة  .3

   عمان.2016  مايس 84والتنمية االلكترونية  العدد 
والتنمية  مستقبلنا المشترك  ترجمة محمد كامال عاارف  سلسالة عاالم اللجنة العلمية للبيئة  .4

 .1989  142المعرفة  المجلس الوطني للثقافة والفنون  الكويت  العدد  
5. http://ar.wikipedia.org/wiki/  
6. https://www.cilecenter.org/  .  
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 جتماعيةالتعريف بالجغرافيا اإل

 (1) مترجم بتصرف عن مقال آن باتيمور

 المنشور في

 (1968الموسوعة العالمية للعلوم االجتماعية )

 أ.د. مضر خليل عمر
 

الاواردة  يااتاألدبمذهل فاي تنوع   فالاالجتماعية غرافيا بشكل عام للج مقبوال اال يوجد تعريف

هنااك أوجاه عادم توافاق فمعيناة   فكرياة حتاى داخال مادارس وتحت عنوان الجغرافيا االجتماعياة . 

والتميياز. ماع بعاض االساتثناءات الملحوظاة   علاى سابيل المثاال   فاي افي المنااه  سواء  واسعة 

من قبل عادد مان العلمااء  تنميتهالجغرافيا االجتماعية مجاال  تم إنشاؤه و عدالسويد وهولندا   يمكن 

 دمعينة. عاالوة علاى ذلاك   يعافكرية مدارس  في عتمادهتم إيتقليد أكاديمي ممارسة أفراد بدال  من ك

فيااه بساابب ارتباطااه  الكثياار ماان الناااس غياار مرغوبااا عناادمصااطلح "الجغرافيااا االجتماعيااة" نفسااه 

الحتمية التي افترضات وجاود عالقاة ساببية باين المجتماع  ع المدرسةم  ال مختلفة بأشك  والسابق 

 .والبيئة الجغرافية

فح  الجغرافيا االجتماعية هي إنشااء مخطاط نظاري عاام تلذلك   ربما تكون أفضل طريقة ل

إن مراجعة األدبياات الموجاودة. وبطبيعاة الحاال   فاتتم   وعلى هذا األساس   الذي تهتم به للمجال 

 فايتام كتابتهاا كمسااهمات قاد الجغرافياا االجتماعياة بتسمى هناا ما العديد من األعمال ذات الصلة بـ

ضاروري يمكان أن تخصصاي أخرى.الحجة القائلة بأن الجغرافيا االجتماعياة هاي نظاام  اختصاصات

ا. التعرياف  بطريقتين على األقل. أحدهما بالقياس مع فروع الجغرافياا األخارى األكثار حققتت رساوخ 

المقبول على نطاق واسع لاـ "الجغرافياا البشارية" هاو أنهاا تتعامال ماع الجانس البشاري فاي ساياق 

. ألغراض التحليل   تم تقسيم هذه البيئة إلى فئات منفصلة تتوافاق )البيئة(  محيطه الجغرافي الكلي

ياساي والثقااافي. لااذلك   ماع مختلااف أوامار النشاااط البشاري   علااى ساابيل المثاال   االقتصااادي والس

تعامل بشاكل خاا  ي ذيلجغرافيا الا احد فروعأن الجغرافيا االجتماعية هي يمكن للمرء أن يفترض 

 المساحي. باينمع النظام االجتماعي   أو أنها دراسة منهجية للبعد االجتماعي في الت

مااكن علاى وجاه لتشاابه والتبااين باين األلطريقة بديلة هي البدء بتعرياف الجغرافياا كدراساة 

يلعب المجتمع   أي التنظيم والقيم االجتماعية   وأنماط الحركة االجتماعياة والتفاعال حيث األرض. 

ا في إنتاج أوجه التشابه والتباين بين األماكن علاى  ا مهم    والديناميكيات االجتماعية والتغيير   دور 

     األرض

-1- https://www.researchgate.net/publication/305082762_Social_Geography 
Anne ButtimerUniversity College Dublin | UCD · School of Geography, Planning & Environmental PolicyPhd 

https://www.researchgate.net/publication/305082762_Social_Geography
https://www.researchgate.net/publication/305082762_Social_Geography
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علاى .الساؤال الاذي يطارح نفساه ختصاا  العلماي الادقيق ي تبرر النظر المنتظم داخال االالت

ا ألن األنشاطة  ؟  الفور حول كيفية عزل هاذا البعاد االجتمااعي للدراساة المساتقلة فاي الواقاع   نظار 

البشرية هي أنشطة جماعية بشكل مميز   فكياف يمكان للجغرافياا البشارية أن تكاون أي شايء آخار 

ماان قباال العديااد ماان الجغاارافيين فااي الماادارس ومصااطلحات "بشاارية" و "اجتماعيااة"  خاااللماان 

تعمل على التأكيد علاى األسااس المنطقاي )واإلثمولاوجي( لهاذا الساؤال. التي البريطانية والهولندية 

اا بادرجات متفاوتاة  ومع ذلك   على الرغم من أنه في تطور الجغرافيا البشرية   كان التركياز مرتبط 

ا مااا يااتم  -عناصاار اجتماعيااة بحتااة علااى  وعلااى الاارغم ماان أن اللغااات واألعااراق واألديااان نااادر 

فإن تأليف هذه العناصر االجتماعياة فاي اإلطاار المفااهيمي الكلاي لام يكان  - لحسبان استبعادها من ا

جدا. في الواقاع   فكارة أن هاذه العناصار االجتماعياة يمكان تنظيمهاا فاي إطاار عاام للتحليال  اواضح

ا.ا  لجغرافي لم يتم اقتراحها إال مؤخر 

كياف تاؤثر الخصاائ  الجغرافياا االجتماعياة:  ماهناك سؤاالن أساسيان يجب أن تجيب عليه

ا ألن مثال  االجتماعية للبشر )أو تعكس( تكيف اإلنسان مع محيطه الجغرافي المناسب وتكييفه؟ نظار 

  فمن الصاعب تصاور السامات القاساية هذه األسئلة تمس كل جانب من جوانب الجغرافيا البشرية   

. مان اخار من أي موضاوع محادد وضوحا كثر الأهدافها أفي وبالتالي يبدو أنها تكمن في تركيزها و

الناحية العملية   يمكان تطبياق الطريقاة التقليدياة المزدوجاة للجغرافياا علاى هاذه األسائلة المركزياة 

المكانيااة فااي التوزيااع والتفاعاال بااين المجموعااات ماان خااالل فحاا  االختالفااات  بالطريقااة التاليااة:

اساتخدام  االجتماعية داخل محيطها الجغرافي الكلاي ومان خاالل فحا  األنمااط التفاضالية للمجتماع.

وأنماااط اسااتخدام  لحركااةاألرض كمااا هااو موضااح فااي أشااكال المسااتوطنات وساابل العاايش وشاابكات ا

جية أو رسمية لألنماط االجتماعياة العالمياة بينما تتضمن الطريقة األولى دراسة مورفولو األراضي.

اااا لهاااذه األنمااااط مااان حياااث العملياااات االجتماعياااة  ا وظيفي    فاااإن الطريقاااة الثانياااة تتضااامن تفساااير 

بعد أن حددنا   بعباارات عاماة   مكاان ووظيفاة الجغرافياا االجتماعياة   دعوناا اآلن نارى .األساسية

 ضاحتتقاد فضاي. مان خاالل مساح عاام واختيااري   كيف تمت دراسة هذه األسئلة األساسية في الما

 اصاياغة تعرياف الجغرافياتاتم بعض المكونات المفاهيمية والتقنية الرئيسية التاي يمكان مان خاللهاا 

 .ةاالجتماعي

 

 تطور الجغرافيا االجتماعية:
نحاو استكشااف الجغرافياا االجتماعياة يمكن النظر إلى الدراسات الموجهة صاراحة  أو ضامنا  

ااا فااي ثااالث مراحاال رئيسااية   ذي يالتاااريخي   والاا رثتحاات عنااوانين عريضااين: أوال    اال قااع تقريب 

 تتميز كل مرحلة بنه  مختلف   والثاني   أعمال الجغرافيين في القرن العشرين.

التقااااارير الوصاااافية التااااي كتبهااااا المستكشاااافون ورجااااال األدب خااااالل العصااااور  :التااااريخي  االرث

 تمثال  وغيارهم    هيارودوتس   وتوسايديدس   وساترابوالكالسيكية   على سبيل المثال   مؤلفات 
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استمرت هذه األوصاف الموسوعية فاي الظهاور . اأول اعتراف كتابي باالختالفات االجتماعية عالمي

ورساائل  ماركو بولوتى القرن السابع عشر   على سبيل المثال   روايات بشكل متقطع في الغرب ح

الحياة االجتماعياة تتخاذ أشاكاال  مختلفاة فاي أجازاء  أنتؤشراألعمال  تهذهالمبشرين اليسوعيين. كان

ناتجاة عان   أو علاى األقال مرتبطاة   باالختالفاات فاي البيئاة  لتبايناتوأن هذه ا  مختلفة من العالم 

 المناخية على وجه الخصو . -العامة 

من تأمالت فلسفية مختلفة حول هذه االكتشافات الجغرافية وما بعدها.  الثانيةتتألف المرحلة 

خاالل سعى المفكرون التاأمليون إلاى المباادئ المعيارياة لنظاام اجتمااعي مثاالي مان فقد من ناحية   

القانون الطبيعي   ومن ناحية أخرى   أصر الوضعيون على ضرورة البحث عان مثال هاذه المباادئ 

لمرحلااة للمجتمااع والتااي يمكاان مالحظتهااا تجريبيااا . كاناات الرسااالة األساسااية الحاليااة لظااروف الفااي 

ا في المجتمع العالمي وأنه يمكن اكتشاف الثانية هي ا عقالني  ا أو ا هأن هناك نظام   ا.ستقرائياستنتاجي 

كثار أهمياة بكثيار فاي القارن التاساع عشار   مصاحوبة فاي فرنساا   األثالثاة المرحلاة البدأت 

الديمقراطيااة   وفااي ألمانيااا مااع صااعود الااوعي القااومي   وفااي أماااكن أخاارى بالتغلغاال  بظهااور فكاارة

ن أول البطيء والفعال للنه  "العلمي" للمعرفة . كان المؤرخون اإلثنوغرافيون والمؤرخون من باي

  اقتارح  1725من درس االختالفات االجتماعية في العالم بطريقة منهجية. في وقت مبكر من عام 

أن التنمية البشرية اتبعت سلسلة متطابقة من المراحل وأن االختالفات الفعلية فاي  جيامباتيستا فيكو

هاا المختلفاة داخال تلاك السلسالة. فاي وقات عالمجتمع العاالمي فاي أي وقات معاين كانات بسابب مواق

ر  فاي فرنساا عان  كوندورسيهفي ألمانيا و يوهان جوتفريد هيردرالحق من القرن الثامن عشر   عب 

بفحاا  الوظيفااة االجتماعيااة وأهميااة أنااواع  يوهااان جااورج كااولأفكااار متشااابهة. قااام الجغرافااي 

ااا   درس زميلااه  تطااور ساابل العاايش وأظهاار األصااول  (1896) إيهااانالمسااتوطنات المختلفااة   الحق 

الدينيااة واالجتماعيااة لاابعض الممارسااات االقتصااادية.ومع ذلااك   فااإن هااذا الاانه  "العلمااي" لدراسااة 

اا بتفسايرات عامال مفارد ا أيض  مباال  فياه   علاى سابيل  االختالفات االجتماعية بين البشر كان مرتبط 

( والتفسير النفسي   الاذي 1875 - 1878) Schaffleالمثال   التفسير البيولوجي الذي أوضحه

األنثروبااوجرافي  فرياادريك راتزلاازفااي فرنسااا. قااام  الدوركهايميااةوجااد تعبيااره الكاماال فااي المدرسااة 

( بدم  هذين العنصرين: النظرة البيئية للمجتمع ضمن بيئته الطبيعية ودور الاذكاء 1882-1891)

(. لساوء الحاظ   1901واجز المادياة )البشري )"الفكرة"( في تمكين اإلنسان من التغلاب علاى الحا

الاذي تام علاى أساساه نمذجاة تقلياد  -لم يظهر المنظور األخير بشكل واضح فاي هاذا العمال الضاخم 

 ىوبالتالي ارتبط اسمه بفكرة المجتماع الاذي تحادده البيئاة المادياة. احتاو -األنثروبوجغرافيا بأكمله 

( فااي الواقااع 1901   1876ت )( وبعااض المقاااال1897) PolitischeGeographieكتابااه 

فريدريك لاو على فرضيات كانت أكثر صلة بالجغرافيا االجتماعية من علم األنثروبوجرافيا.كان عمل 

ماان أهاام سااوابق الجغرافيااا االجتماعيااة فااي القاارن التاسااع عشاار. ازدراء  لمختلااف التفساايرات  بااالي

جتماعية الفعلياة للعاائالت العاملاة المسبقة للمجتمع السائدة في يومه   شرع في دراسة الظروف اال

ا  ا للحقاائق االجتماعياة   وشاكل عادد  ا موساوعي  في فرنساا. أنات  أسالوبه الشاهير فاي الدراساة جارد 
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ا من الدراساات التاي استخلصا اا أساساية معيناة   والتاي كانات بمثاباة قواعاد للمقارناة.  تكبير  أنواع 

  والتااي تاام  Lieu-travail-familleالتحليليااة  Le Playsيمكاان العثااور علااى آثااار صاايغة 

ااا بواسااطة  "   فااي كتابااات place-work-folk( فااي صاايغة "1915) Geddesتعااديلها الحق 

(. ورث الجغرافياون الفرنسايون عناصار 1918) HJ Flureالجغرافيين البريطانيين األوائال مثال 

يبياة   لكان أهام إرث تقنياة الدراساة الميدانياة التجر  على سبيل المثاال    Le Playمستوردة من 

كانت حركة المسح االجتماعي لـ "أماكن اإلقامة"   التي ازدهرت في بريطانيا وأمريكا خالل الجازء 

 العشرين . األول من القرن

 هيتنارورول   وهاساينجر   وفاون هومبولاد   وريتار   يستحق العديد من الجغرافيين   مثل 

فاي إتاش جاي ماكينادر فاي أمريكاا   وجاورج بيركناز ماارش فاي فرنساا   و ريكلاوسفي ألمانياا   و

بريطانيا   االعتراف بهم كرواد في الجغرافيا االجتماعية. ومع ذلك   فإن القناوات الرئيساية الاثالث 

(   حركاة المساح االجتمااعي) Le Playالتاي تضامنت المفااهيم األكثار فائادة هاي تلاك التاي بادأها 

 .(االجتماعيركيب الت) دوركهايم(   واألنثروبوجغرافيا) راتزيلو

 :الجغرافيون االجتماعيون في القرن العشرين
ا كبير العالقات المتبادلة بين المجتمع والبيئة اثار موضوع  في مطلع القارن اتكهنات واهتمام 

 راتزياالالحتضااان السااؤال بأكملااه. قااام  امجهااز ا علميااا. ومااع ذلااك   لاام يكاان هناااك نظامااالعشاارين 

بااادال  مااان تصاااحيح الفرضاااية الحتمياااة فاااي اثرهاااا قاااد بالغااات نظماااه البيئياااة فبمحاولاااة فاشااالة   

يمي   غيار مقتنعاين كهالألنثروبوجرافيا. ظل العدياد مان العلمااء   وال سايما علمااء االجتمااع الادور

 خمة.بأن للجغرافيا أي حق في االستمتاع بمثل هذه المهمة الض

  جمعياة  باول فيادال دي ال باالشفي هذا المنعطف جاء أعظم رواد األعمال فاي الجغرافياا   

( ولااام يكااان مااان الممكااان تفساااير مدرساااته بالكامااال مااان حياااث التفسااايرات 1902   1896فيااادال )

شبكة معقدة مان األفكاار والاروابط التاي وفارت البيولوجية أو النفسية أو البيئية. لقد كانت باألحرى 

. فاي دراسااته الكالسايكية عان عاالم االستقرار والتوجيه لحياة اإلنسان ضمن أوساط جغرافية معينة

التفاعاال المعقااد    (   أظهاار فياادال1918-1917ورياااح آساايا الموساامية )البحاار األباايض المتوسااط 

اع ولكن المتوازن بشكل متناغم   بين المؤسسات البشارية واألوضااع الطبيعياة الخاصاة. كانات أناو

الحياااة )حرفيااا   أنماااط المعيشااة( هااي التعبياارات الملموسااة التصااال المجتمااع المسااتمر بالطبيعااة: 

مجموعات من التقنيات   مدعماة بالتقالياد   حياث أمنات المجموعاات البشارية الضاروريات المادياة 

أدت التجاارب المتكاررة   )Vidal 1911  Sorre 1948) للحيااة ضامن نظاام اجتمااعي وظيفاي

اجهااة المشااكالت الشااائعة فااي الحياااة داخاال بيئااة جغرافيااة معينااة إلااى تطااوير وعااي المجتمااع فااي مو

ا. تظهر االختالفاات فاي هاذا المفهاوم األساساي فاي أدبياات التخصصاات األخارى    ليشكل ا بيئي  نظام 

علاااى سااابيل المثاااال   األنثروبوبولوجياااا االجتماعياااة   واإليكولوجياااا البشااارية األمريكياااة   وعلااام 

  اساااتبدلت المدرساااة الفرنساااية يرهاااا غو  طرزالحيااااة تمااااع الحضاااري. عااان طرياااق مفااااهيم االج

للجغرافيااا البشاارية المفاااهيم الراتزيليااة المبااال  فيهااا عاان الحتميااة البيئيااة بمفاااهيم أكثاار مروناااة 
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 1910و  1890بااين عااامي  Anneesociologiqueورفضاات الااتهم الموجهااة فااي  ةلإلمكانياا

" La geographiehumaineالحج  النظرية. كانات " ور من األعمال الموضوعية اكثالأمع 

اذ   التي تمت صياغتها على هذا النحو   عبارة عن جغرافيا اجتماعية بالمعنى الواساع والمتكامال: 

اتباع العدياد مان . دراسة جميع االنقسامات األخرى في البيئة البشرية من وجهاة نظار المجتماع تمت

اااااااااا   فاااااااااي حاااااااااين أن الجغااااااااارافيين  اااااااااا متطابقاااااااااة تقريب  البريطاااااااااانيين واألماااااااااريكيين خطوط 

"Socialegeographieاا تكاناا ة" الهولندياا  geographiehumaineلااـ  ةمباشاار   ةمكافئ 

( فاي فييناا. لقاد 1959) هاانز بوبياكالفرنسية. نواة هذا التوجه   أي المجتمع كمصدر وإطار عمل 

 ( المباارر الفلساافي والتاااريخي لمثاال هااذا النظااام1922الشااهير ) لوساايان فباارس أبولجياااأوضااح 

 .العلمي

  علااى ساابيل  جااان برونااز  نهاا  بيئااي بشااكل أساسااي   يسااأل تلميااذه  Vidalبالنساابة إلااى 

اا فاي فتارات مختلفاة مان التااري  المثال   لقاد  ؟لماذا تام اساتخدام بيئاات مماثلاة بطارق مختلفاة تمام 

ف الجغرافيااا االجتماعيااة  علااى أنهااا المسااتوى الثالااث ماان التعقيااد فااي البنيااة الرباعيااة للجغرافيااا عاار 

البشرية    وتضامنت بنياة المجموعاات األربعاة المجموعاات األساساية للعائلاة واألقاارب والثقافاة   

التجمعات الثانوية للمعيشاة واالهتماماات الخاصاة   األشاكال المختلفاة للتفاعال المكااني داخال وباين 

  وأخياارا    األنظمااة القانونيااة التااي تضاافي الطااابع المؤسسااي علااى التقساايمات هااذه المجموعااات 

ا بشااكل مثياار  االفرعيااة للمجتمااع والوصااول إلااى األراضااي والممتلكااات. ظاال هااذا التعريااف مناسااب 

الريفي في أوائل القارن العشارين   وظال  -وخاصة الفرنسي  -لإلعجاب لدراسة المجتمع األوروبي 

رافيااا االجتماعيااة بااين الباااحثين البريطااانيين والفرنساايين والهولنااديين حتااى اإلطااار األساسااي للجغ

ذات طاابع إقليماي   الجغرافياا االجتماعياة كانت معظم الدراسات المبكرة في  الحرب العالمية الثانية.

لاام تكاان الظااروف  وتماسااكها الفنااي وأوصااافها التكامليااة أكثاار ماان خبراتهااا التحليليااة أو النظريااة.

ة التي فضلت استخدام اإلطار اإلقليمي من قبل علماء غرينش موجودة بالقدر نفسه فاي أي التجريبي

ااا االخااتالف فااي التوجااه والطريقااة التااي نشااأت بااين ماادارس الجغرافيااا  مكااان آخاار   يفساار هااذا جزئي 

 البشرية المختلفة.

الجاادل خااالل ثالثينيااات القاارن الماضااي   شااارك الجغرافيااون االجتماااعيون البريطااانيون فااي 

هل تتكون الجغرافيا االجتماعية من مجرد رسم خرائط للخصاائ  االجتماعياة للبشارية    المنهجي.

ااا تحلياال العمليااات التااي ينطااوي عليهااا ربااط المجتمااع ببيئتااه الجغرافيااة؟ مااا هااي  أم يجااب عليهااا أيض 

"اإلنسااان" بااـ العالقااة بااين الجغرافيااا االجتماعيااة والبيئااة البشاارية؟ لماااذا ال يااتم اسااتبدال مصااطلح 

 "اجتماعي" كمصطلح جيني للداللة على جميع الجوانب غير المادية للجغرافيا؟

فاي النقااش البريطااني  ار عنهاباالمع ةوالوظيفيا ةأعاد االنقسام األساسي باين الانه  الرسامي

إعااادة تأكيااد االزدواجيااة التااي نشااأت فااي هولناادا منااذ عشاارينيات القاارن الماضااي. أثناااء وجااوده فااي 

أوترخاات   كااان يااتم متابعااة دراسااة المجموعااات االجتماعيااة ضاامن إطارهااا اإلقليمااي علااى غاارار 

جتمااع" "علم االمفاهيم تم استخدام حيث Amerstdam Steinmetzالمدرسة الفرنسية   في 
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بصاارف النظاار عاان أي  -فااي حااد ذاتااه علمااي لدراسااة المحتااوى االجتماااعي الكاماال للفضاااء كنظااام 

وخاصاة  -اعتبار للمجموعات فيما يتعلق ببيئتها الطبيعية. ال شك أن نشأة علم االجتماع في هولنادا 

 قد عدل التوجهات األصلية لهاتين المدرستين. -علم االجتماع الريفي كتخص  منفصل 

بذلت محااوالت صاغيرة لتنظايم عناصار الجغرافياا االجتماعياة.  الحرب العالمية الثانية   بل ق

خاصة فاي الوالياات المتحادة  -في التنظيم المكاني للمجتمع  تعنىبشكل عام   ظهرت جمعيات هامة 

بع في أدب اإليكولوجيا البشرية وعلم االجتماع الحضري. اساتثناء رئيساي واحاد   باالط -األمريكية 

   كان عمل أنصار البيئة في دراسة الصالت بين السلوك البشري والبيئة الجغرافية.

 الجغرافيااااأول منظماااي  1953 -1943ماكسااايميليان ساااورو بييااار جاااورجيعاااد كااال مااان 

وثياااق باااين الجواناااب االجتماعياااة الرتبااااط الفاااي أعماااال جاااورج   تااام الحفااااظ علاااى اف. ةاالجتماعيااا

. ( 1946االقتصاااادي ) جوانااابالواالقتصاااادية للسااالوك البشاااري   حياااث يكاااون االجتمااااعي أحاااد 

اا  يمثال( 1948سور )وبالنسبة الى  أنظماة األسارة والقراباة    :مان تقنياات متكاامال المجتماع نظام 

علااى التنظاايم المكاااني للبشاار محاادد ال هااالهااا تأثير وساابل العاايش  واللغااات   واألديااان   كاال منهااا

يوضح   ما إذا كانت الجغرافياا االجتماعياة تتكاون مان سلسالة مان الحقاول  سورال نظورم .موعمله

 تقنيااتال التميياز باينتام بناء  على هذه األنواع المختلفة من التقنياات   أوماا إذا  الفرعية المنهجية

 و األقارب من األسرةالمجتمعي أشكال التنظيم كانت في عمله . ف"السياسية"  عن   "االجتماعية "

غورو عن لمفهوم األكثر شموال  اليشتمل .  مع بعضها البعض سياسية تشكل سلسلة متصلةالكتل وال

 (.أفكار   قاايمتقنيااات الروحيااة)ال( وطاارق اإلنتاااجتقنيااات ) : ( علااى كلتااا المااادتين1964الحضااارة )

الحفاااظ علااى الطااابع المتكاماال والشااامل للجغرافيااا  حاااولت اهااذه الطاارق مهمااة عنااد التعماايم ألنهاا

ااا للعماال المقااارن ه انشاااءفااي الوقاات نفساا  واالجتماعيااة  بمحاولااة  بوبيااكقااام .بعااض الاانظم وأساس 

غااة للبااين ا اخصااب اتوليفاايمثاال عملااه  .(1959)مماثلااة لبناااء إطااار زماااني مكاااني للمجتمااع العااالمي

اا مان المنهجاي إطاارهيعتماد والتقاليد األلمانية:  الفرنسية المجتمعاات  علاى نها  شاامل يشامل أنواع 

 (.1961المحددة من حيث استخدامها الفعلي لبيئتهم الجغرافية )

إطاار ب مان منظاور معاين المجتمع في الجغرافيااتحديد مشكلة  محاوالت أخرى لصياغةجرت 

 باسااانفاااان (   و1963) أكرماااان(   1960) بفااااجنرتلاااك الخاصاااة  منهجاااي: علاااى سااابيل المثاااال

تحقياق منهجياة فردياة   ا بحثياة لتطاوير خطوطا يهاالعالمياة عمال ماا بعاد الحارب  (. سمة1965)

األديااان  ةالحياااة الريفيااة والحضاارية والدراسااات السااكانية وجغرافياا علااى ساابيل المثااال   جغرافيااة

حيويااة ونشااااط باااين الجغااارافيين والعلمااااء فاااي ب بطاااةار وهاااي بهاااذه الصااايغةوالساالوك السياساااي. 

 فرياادمان) األخاارى   ال ساايما فيمااا يتعلااق بمسااائل الحياااة الريفيااة والحضااريةالعلميااة التخصصااات 

إطار إقليمي  الدراسات جارية في داخل تا زالاي م(. 1960 فيليبونو( والتخطيط اإلقليمي )1953

 .قد تغيرهو الذي   لكن التركيز 

درس  ومان منظاور إقليماي   االجتماعياة مشااكل ال( 1953في األلزاس ) Juillard درس

الماؤثرة عليهااا  . منظااور العملياات االجتماعيااة ب( الحياااة اإلقليمياة 1961فااي صاقلية ) وشايفورتر
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- 1947) شاااتلينجدياادة. بحثيااة منهجيااة  اوآفاقاا مشاااكالهااذه أثااارت عمليااات إعااادة التوجيااه  وقااد 

جغرافيااا الطبقااات االجتماعيااة )نااوع  يفتاارض وجااود ازدواجيااة بااين   علااى ساابيل المثااال  (1953

أن  كالفااال الحياااة االجتماعيااة)الجغرافيا االجتماعيااة(. يتصااور يااةمورفولوجيااا( وجغراف اجتماااعي

ن يهاذ الفصل بينكيف يمكن نظر ل  مع ذلك   ا ختصا األكثر جدوى لالهذا هو االتجاه المستقبلي 

 امر صعب. ن يالجانب

المنظور على  الجغرافيا االجتماعية قد تكون مضللة في ميوني  أن يالبحث الذي إجريوحي 

كماا ياتم التعبيار  - أن القايم االجتماعياة ضامنا  ذلاك يعناي  ا.جغرافي –جتماعي الجتماعي: التمايز االا

 وهكاذا  . عمرانايالظهر المباتماايز المساببة لل العوامال األساساية مان هاي–الهيكل المهني  عنها في

سلسالة مان  الزمنياة مقاباللاـسلسلة مان الفتارات  المهناي –خارائط الهيكال االجتمااعي عند مقارناة 

الصاايغة األساسااية بنجاااح فااي السااياقات الريفيااة هااذه تاام تطبيااق  .أنماااط اسااتخدام األراضاايخاارائط 

 تمنطقة ألمانية واحدة   على سبيل المثال   أظهارل1952. دراسة جيبلعلى حد سواء  والحضرية

ا في شكلت -في فترات مختلفة  تباينتقد التي  - مكانيةمصادر الوحدة ال أن آلياة صانع القارار  أساس 

البحث عن مصاادر الوحادة اإلقليمياة  . هذا على النقيض تماما مننفسه  الجماعي للمجتمع اإلقليمي

 Hartke)الفيزيوجرافيااة( أو االقتصااادية )الزراعيااة(. أظهاارظاااهر العمرانيااة فااي الم بشااكل عااام

 مجتمعاااتالخصااائ  الجغرافيااة )اإلقليميااة( . ال تشااابه المناااطق التااي توجااد فيهااا ظاااهرة (1956)

لمنطقاة ابعاض ماؤهالت  ان هاارتكي يارىلإلعجااب أكثار.  ةالموجودة في الدراسات الحضرية مثيار

كاان يادرس التوساع عنادما الهيكال الحضاري   وتميزهاا عان  اتالقطاعا ةالتقليدية ونظريا يةالمركز

 .  1961المدن أنماط قواعد جديدة لتصنيف بقصد تحديد العمراني

 فاااااي تنااااااقض ملحاااااوظ ماااااع االساااااتقرائي   التجريباااااي  والااااانه  المجهاااااري االجتمااااااعي

األكثااااار وهاااااو فاااااي الساااااويد  عتمااااادالااااانه  النظاااااري واالساااااتنتاجي الم جااااااء لجغرافيومياااااوني 

ت طبقاا حيااث Sven Godlund(1956) و TorstenHagerstrand (1952).قاادمات

  والجواناب )دورة الحيااة( التفاعال الحضاري   الادوران  -تقنيات رياضية محسنة لدراساة الهجارة 

نمااذج المحاكااة للتحليال  تاساتخدماذ  الديناميكية األخرى. واحدة من أكثر التطورات إثارة لالهتمام

 .والتنبؤ بالحركة المكانية

فتاارة مااا بعااد الحاارب ماان قباال عاادد ماان الجغااارافيين  تاام اعتماااد هااذا الاانه  وتعديلااه فااي

لدراسااة أنماااط توزيااع الماادارس  تاام اسااتخدام النماااذج المكانيااة فااي واليااة أيااواحيااث األمااريكيين. 

دراساة  التخطايط المكااني. بهادفكانات الدراساات في كثير مان األحياان و الكنائس والمستوطنات   

ومع ذلك   بشاكل عاام  الجغرافياا االجتماعياة فاي يمثل هذا النه .  (1963)موريل للمدن السويدية

ا: فماان ناحيااة   توجااد دراسااات إقليميااة شاااملة   علااى ساابيل  الواليااات المتحاادة ليساات مجاااال  موحااد 

 وماان (1944)لجنااوب شاارق آساايا Broekودراسااة (1961)المثااال   دراسااة بااالت فااي سااارالند

فاي المجااالت العرقياة واللغوياة والدينياة من الدراساات المنهجياة  امتزايد اناحية أخرى   هناك عدد

الادين واساتخدام    علاى سابيل المثاال   باين بعاض االرتباطاات المثيارة لالهتماام وغيرها. تم تطوير
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 Lowenthal)التعدديااة الثقافيااة والتكاماال السياسااي (  بااين1959)إسااحاق  األرض والمعيشااة

وماع ذلاك   .(1965)لاويس  العرقياةالهجارة والسالوك السياساي داخال الجماعاات  وبين   (1961

بشااكل  التعامل مااع الجغرافيااا االجتماعيااة ألمريكاااجاااءت نتيجااة فااإن التطااورات المثياارة فااي الواقااع

علمياة بواساطةعلماء فاي تخصصاات    (Gottmann 1961) غيار الجغارافيينرئيسي مان قبال 

 أخرى.

 

 :المعاصرةالسيرة الذاتية للجغرافيا االجتماعية 
منظااور متعاادد األوجااه كبشااكل عااام   يباادو أن السااجل التجريبااي يميااز الجغرافيااا االجتماعيااة 

عكاس    وبالتاالي للمجتماعالمسااحي  للتماايزبعض المصادر الهامة  اضمني.المكانيالبشري للتنظيم 

تحليل البعد االجتمااعي فاي  اشتملعلم األنثروبوجرافيا وتفسيرات حتمية أخرى للتمايز االجتماعي. 

فح  التوزيعات الرسمية للظواهر االجتماعياة كمؤشارات :البشرية على نهجين أساسيين الجغرافيا

 حاديثا.التوزيعات في ضوء العمليات االجتماعية األساسية الخاصة بهااللتمايز المساحيوتفسير هذه 

 ةث متعااددواالجتماااعيين فااي البحااإشااراك الجغاارافيين    وال ساايما فااي شاامال غاارب أوروبااا  هااو

 .التنمية والتخطيط اإلقليميفي التخصصات 

تفتقار .ومع ذلك   فإن البعد االجتماعي هو احد الجوانب األقل دراساة فاي الجغرافياا البشارية

بادال  مان . تفاق علياهمالمحتوى  موحد مفهوم مركزيوالى االجتماعيةإلى حدود محددة لهاالجغرافيا 

فرديااة متفرقااة لتحلياال األنماااط االجتماعيااة المتغياارة للعااالم الحااديث. التعميمااات  اذلااك   هناااك جهااود

المتعلقة بطبيعة الوظيفة المحتملة للمجال  يمكن تقديمها فقط كاقتراحات  بناء  على اتجاهات البحث 

 ياالتجاهات الحالية واإلمكانيات التقنية ف الموضوعية وأفكار الخبراء المعاصرين في المجال وعلى

 .تخصصات العلوم االجتماعية األخرى

 

 :مستقبل الجغرافيا االجتماعية
التغييارات  ةثاور من التحديات التي لم يسبق لها مثيال. تواجه الجغرافيا االجتماعية مجموعة

تميال تحليلية ماضعفا علياه الازمن   بينماا التقنيات التي جعلت من الفي األنماط االجتماعية العالمية 

تغييار الواقاع نفساه فاي زياادة تعزياز وإلى  والتيارات الثقافية في الحياة االجتماعية الحديثة فلسفةال

تجاااري الر يتطااوال ن الااىفااي حااين أن التكنولوجيااا واالقتصاااد يماايالف النفسااية.-ودالالتااه االجتماعيااة

التوحيد في الترتياب المكااني للمجتماع  هنااك اتجااه عاالمي للتأكياد من درجة مع  نتاج شيء معينإل

 المشااااكل الفلسااافية للذاتياااة  االجتماعياااة  أي التماااايز العرقاااي أو الاااديني أو اللغاااويالحالاااة علاااى 

كماان فااي يال " 1960-1965 بالتياال"  كتااب "مااوطن اإلنسااان المعاصاار والتعااايش فااي كاال مكااان. 

طارق وأهاداف العلاوم ل تحادى جاوهري يجاريو". فاي رفقاه اإلنساان المقام األول في البيئة   ولكن

التحلياال بطريقااة مااا للوصااول إلااى رؤيااة للواقااع عمليااة يجااب أن يااتم توساايع  .ة التقليدياا االجتماعيااة
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 ةالديكارتياافااي أدت المقاادمات الكامنااة وراء منهجيااة البحااث المقبولااة أكثاار:  شااموليةباالجتماااعي 

وجهاة نظار  وهياكال األنظماة تشاكل جزئياا  فقاط ةاألنظماة   ولكان الميكانيكاإلى اكتشاف ة الكالسيكي

والجوانااب الموضااوعية   ذاتي )داخلي(جوانااب الواقااع الااكااال ليجااب تحلياال الواقااع  الواقااع. اليااوم

صاياغة تقنياات   الاى وعلام االجتمااع لمواجهاة هاذا التحادي  علم الانفس الحاديث عمد)الخارجية(. 

فااي  اساالوكي انهجاا العديااد ماان تخصصااات العلااوم االجتماعيااة األخاارى تواعتماادتحليليااة جدياادة   

 .السنوات األخيرة

يباادو أن  جدياادة   تتأخااذ أنماااط المجتمااع العااالمي دالال فااي ضااوء هااذه التطااورات المكانيااة

 في مهمة ضاخمة لوصاف التحدي المباشر للجغرافيين االجتماعيين هو التعاون مع العلماء اآلخرين

فااي مثاال هااذا المسااعى   تحتاااج الجغرافيااا االجتماعيااة إلااى . العااالمي فااي محيطااه الجغرافاايالمجتمااع 

نهاا مان المسااهمة واالفاادة مان الجهاود البحثياة للعلمااء فاي  موضوع موحاد   وإطاار مفااهيمي يمك 

ن عمال بعاض عا خاارج تخصصات العلوم االجتماعية ذات الصلة. يبادو أن مثال هاذا اإلطاار الموحاد

 .أدناهفي موضح  كما الجغرافيين االجتماعيين. بعض خصائصه نين مالمعاصر

 

 :الفضاء االجتماعي كموضوع مركزي
 فهم التنظيم االجتماعي ألولئك الاذيني ضروريمكان ما  ةلفهم جغرافي" انه كالفاإللىيخل  

هاو    النمط المكاني“(. دراسة واتسون عن1964")" سكنونه   عقليتهم   معتقداتهم   "تمثيالتهم

افتاارض أن ساابب وجااود  حيااث(. 1965-1951)النظااام " ألخااالق افااي التحلياال األخياار   انعكاساا

ن )حتاى لاو كاان علاى صالة عا أن النظاام االجتمااعي متمياز يرتكز على حقيقة الجغرافيا االجتماعية

مان أجال وصاف هاذا البعاد االجتمااعي أو . المكاان النشااط البشاري فاي فضااءفاي  غيارهوثيقة مع( 

اساتخدام وجهاات النظار الداخلياة والخارجياة.  النظام بشكل مناسب  يبدو أن الفكر المعاصار يتطلاب

 ا ؟هذا ممكن يكونفهل س

غاساتون و Chombart de Lauwe(1956)علمااء االجتمااع   علاى سابيل المثاال   

  أظهااروا اإلمكانيااة  Firey (1960)(   وعلماااء البيئااة   علااى ساابيل المثااال   1951)باردياات 

الجغرافياااون   علاااى سااابيل المثاااال   و.التقنياااة الستكشااااف تصاااور المجتماااع لمحيطاااه الجغرافاااي

Rochefort (1961)   Burton and Kates (1964) و   Pataki (1965)  قاالوا 

ا لام يعاد  لمسافة المكانياةل فبالنسبة   وبالتاليجتمعات المختلفة أن الفضاء له معاني مختلفة للم أيض 

مان  حسابانولكان يجاب أخاذها فاي ال  الجيوديساية التقليدياة فيهاا بمقااييسالحركاة  عادمن الممكان 

قد يعايش وعلى سبيل المثال   مجموعات اإليطاليين  حيث األبعاد التي يدركها شاغلوها من البشر. 

كل مجموعاة   بسابب والباكستانيون والزناوج جنباا  إلاى جنبفاي قسام واحاد مان المديناة.البولنديون 

اا عان الفضااءمن  أو غيرها ةاالقتصاد أو التاري  أو الثقاف اا مختلف اا تمام   األسباب   قد تمتلك مفهوم 

كاانوا يعيشاون  جتماعي الذي بالكاد يتجاوز الكتلاة التايالقد يكون لبعض المجموعات األفق ا .نفسه
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  بينماا قاد يكاون ل خارين اتصااالت منهاا أو مجموعاة المتااجر التاي يعملاون فيهاا أوالتساوق معها 

ا اجتماعية مع ا أم نادر   أقارب على بعد آالف األميال. سواء كان االتصال مع األقارب البعيدين متكرر 

ال يمكان للجغرافياا  والزماان. الاذي يتجاهال حاواجز المكاان أن الساند ي نظار إلياهال تؤثر على حقيقة 

 .تجاهل هذه المواقف التفاضلية تجاه الفضاء االجتماعية لألحياء الحضرية

فاي  .نفساي هاالنطبااع بأنا ؤدي إلىيهذا التوضيح الذي يتحدى مفاهيم الفضاء التقليدية   قد 

اا يجاب حياث  بقاوة علاى أبعادهاا الحقيقياة Rochefort (1963)مناقشة هذه المشكلة   أكاد  دائم 

هاي تحدياد الفضااء  المجتمع ةفالمشكلة المفاهيمية المركزية في جغرافي مراعاة المساحة الجغرافية

 ( علاى تحادي1957كان رد ساور ).يتم تضمين كل من األبعاد الذاتية والموضوعية بهذه الطريقة  

الاذي يعايش فياه  واألبعااد المتصاورة للفضااء تولياف حقيقاي :اناه  بقوله الفضاء االجتماعي مفهوم

في توزيع الفئاات االجتماعياة األساساية  في رأيه يتجسد عنصر الفضاء االجتماعي الذاتي .المجتمع

 )المباني( . ملموسالجغرافي الوضع ال من مادي بينما يتكون المكون ال

ر بالفعل مفهوم  عن المشهد االجتماعي عن الفكارة الرئيساية المتمثلاة فاي كاون Bobekعب 

ماع يعيشاون  هي منطقة أو مكان فيه مجموعاة واحادة أو عادة مجموعاات وحدة الفضاء االجتماعي

مان  (. الجادارة األساساية1948   1943)ولديهم مجموعة مان األفكاار مشاتركة عان بيئاتهمبعض 

هاااذا المفهاااوم   كموضاااوع مركااازي للجغرافياااا االجتماعياااة   هاااو أناااه يااادم  العناصااار التقليدياااة 

المجتمع الحاديث. دعوناا نارى كياف يمكان بمن حيث الصلة  يئة   مع إعادة تعريفللمجموعات والب

 .منظمة حول مثل هذا الموضوع المركزي أن تكون منهجية الجغرافيا االجتماعية المعاصرة
 

 :المجموعات االجتماعية -المكون الذاتي 
الفضااااء مااان خاااالل المعتقااادات  علااام االجتمااااع كياااف ياااتم تلاااوين األبعااااد ومعناااى وضاااحلقاااد أ

الفضااء العرقاي والفضااء  نعا يتحدث علماء االجتماع. ماعية لشاغليها من البشرتجواالنتماءات اال

مجموعاات علاى فرضاية أن  الديني واألماكن األخرى  والخرائط المورفولوجياة االجتماعياة لتوزياع

(. يجاب أن تاذهب الجغرافياا 1938هاالبواكس ) تشير إلى القيم التي تحاتفظ بهاا المجموعاة اماكنهم

لايس  ايجاب دراساته هذه المجموعات   المكون الشخصاي للفضااء االجتمااعي  فكذلك:  االجتماعية

اا كتكاوين فاي تشاكيل تصاور المجتماع  هااتأثيراتو فقط كنماذج مورفولوجياة علاى األرض ولكان أيض 

التاي تحادد التوزياع المكااني وتفاعال النااس   علاى سابيل  تلكل المجموعات ذات الصلة تشم بيئة.لل

  تلااك التااي تاؤثر علااى اسااتخدام المجتمااع للفضاااء   علااى ساابيل  اللغااة والجماعااات العرقيااةالمثاال   

تتطااور نتيجااة لطريقااة المجتمااع  واألهاام ماان ذلااك   تلااك التاايالااديني ومجموعااات األقااارب  المثااال  

الااروابط والقاايم التااي تولاادها المشاااركة فااي هااذه  مجموعااات.ك أنااواع الحياااة أو العاايش أي الماديااة 

فهاام الحركااات ل المجموعااات ال يمكاان مالحظتهااا مباشاارة علااى سااطح األرض   ولكنهااا ضاارورية

  المكانية وتوزيع الناس على األرض.

المجموعاات ذات الصالة   ولكان  استخدمت الجغرافيا الفرنسية مثل هذه الفئات الرسمية مان
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 حيث جاءت  Sorre  أو Brunhes البنية االجتماعية منذ تحليلفي حدثت  قدالتحوالت العميقة 

ا وثيق اا ماع علمااء ويتطلب التجمع  ذات الصلةالمؤشرات . على الرغم من اختيار ة اغيص أول تعاون 

اا وعلى االجتماع وغيرهم    مان  المساتمدة عان التقنياات التحليلياةالجغرافي االجتماعي التخلي تمام 

يجب إعادة النظر في هذه المفاهيم التقليدياة فاي ضاوء االحتمااالت التحليلياة  أسالفه. بدال  من ذلك  

 التخصصات العلمية.و  الجديد التي تظهر في كثير من المجاالت االجتماعية

 فقااد درس الحياااة. ةلنوعياا فيااداليانأحااد األمثلااة التااي قااد تسااتحق إعااادة النظاار   مفهااوم 

الجغرافيااون أشااكال المسااتوطنات   واسااتخدام األراضااي   والتفاعاال االجتماااعي   وحتااى التكاماال 

أن المفهااوم فقااد قابليتااه للتطبيااق فااي الحياااة  يشااعر الكثياارون.أنااواع الحياااة واثااره علااىالسياسااي 

تبعاد التعااديالت لكاان يجااادل آخاارون بأنااه يمكاان إعااادة صااياغته ماان خااالل اساا ، االجتماعيااة الحديثااة

وإعادة فح  الفكرة األصلية فاي ضاوء التطاورات المعاصارة المختلفة التي حدثت على مر السنين 

المبااادئ التوجيهيااة لإلصااالح  تصاابحاقااد ف فاي كاال ماان المجتمااع العااالمي وفااي العلااوم االجتماعيااة  

تنباع أهميتهاا ؛  عني أكثر من وسيلة للعيش الماديت   Vidals  في رأي  ية الحياةنوع واضحة.إن

 مااؤثراتالجغرافياة إلااى حااد كبيار ماان مكونهااا الروحااي   الهياكال العقليااة التااي اساتمرت حتااى بعااد ال

الروحية تتكامال بانساجام فاي  أن العناصر المادية و النقطة المهمة هي.الخارجية لتغيير سبل العيش

فهاوم "المجتماع" فاي علام يشابه هاذا المفهاوم إلاى حاد كبيار م مجتمع داخل بيئة معينة.النوع حياة 

 االجتماع الريفي.

علاى  بعاض التطبيقاات فاي العاالم الحاديث. الشااهد بدون تغيير المفهوم على اإلطالق   هناك

 و تنطوي على مشاكل نفسيةالتي إلى المناطق الحضرية    لمهاجرين من الريفامشاكل تكيف ذلك 

إعادة تدريب عمال المناجم العاطلين عن العمل   وإعادة الهيكلة االقتصادية داخال "العاالم الثالاث". 

اا دفي العالم الصاناعي الحضاري   تعا  أسااس وعاي المجتماع مان غيارهعلى سابل العايش أقال إلحاح 

لكان مهماا  .مشتركة أو عادات استهالك مماثلاة ةمهنية أو لغالعرقية أو الخلفية والوجه التشابه   أل

يربط تصور المجموعة واالستخدام  يمكن التعرف عليه في ملف االمصدر   إذا كان هناك اتساق يكن

  علااى ساابيل المثااال    للحياااة هااذا الاانمط كنااوع يعااد  لماااذا ال  اعقلياا الالحااق لبيئتهااا بهيكاال مشااترك

 ؟ ئقي الشاحنات   الطالب المتنقلينوكالء السفر   الباعة   سا

ساكن ذات أظهر تشومبارت مادى عماق الخاالف االجتمااعي الاذي يمكان أن يساود فاي قرياة 

الحيااة. يمكان قاول الشايء نفساه عان اناواع صغيرة ألن الساكان ينتماون إلاى ناوعين مختلفاين مان 

الجماعات العرقية المهاجرة في بعض المراكاز الحضارية. مان الناحياة المثالياة ساواء داخال منطقاة 

ومعرفاة ماا إذا كاان  المتنافساة علاى المكاان  يمكن للمارء بالتاالي تحدياد األناواع حضرية أو ريفية 

مادن للمكان   كما هو الحاال فاي  عه فيما بينها   حيث يعطي المهيمن طاب امهم اهرمي هناك تسلسال

العديد مان االحتمااالت األخارى   ولكان هنااك حاجاة إلاى هناك الح  أو السوق أو المدن الجامعية .و

األخارى   قبال أن العلمياة من العمل الموضوعي   ويفضل أن يكون باالقتران مع التخصصات مزيد 

. وإلااى أن يااتم ذلااك   فااإن التجمعااات ماان طاارز الحياااة  يااتم عماال أي فئااات رساامية لألنااواع الحديثااة
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غااة   والاادين   والعاارق   ومااا إلااى ذلااك   قااد تعماال علااى تشااكيل المكااون للعلااى ا الرساامية القائمااة

للفضاء االجتماعي   ومع ذلك   إذا كان من الممكن دم  هذه الفئات االجتماعية بطريقة ما  الفرعي

ااا فااي الجغرافيااا حينهااا    لطاارز الحياااةفااي المفهااوم الجغرافااي األكثاار  ااا مثالي  تكااون النتيجااة مكون 

 االجتماعية.

 

 :البيئة االجتماعية -المكون الموضوعي 
فاي يستخدم مصطلح "البيئة االجتماعية" هناا لإلشاارة إلاى جمياع الجواناب االجتماعياة المهماة 

البيئاة الطبيعياة  التميياز باين يميال إلاى المبالغاة فاي الجغرافياون لاديهم   الوسط الجغرافاي. تقلياديا

يميال هاذا المجتماع.  التاي أنشاأهاالحيوية( والشبكة االصطناعية للمؤسسات البشارية  -)الفيزيائية 

حقيقااة أن الجهاااز البشااري الااذي يخلااق البيئااة لاام ياادمر بااأي حااال ماان  المفهااوم الثنااائي إلااى تجاهاال

عبار العاالم. البيئاة  أشاكاال  مختلفاة جادا   تخاذلي اإلطاار الطبيعاي والتفاعال الطبيعاي والفعلاي األحوال

مان هاذين المساتويين.  شامل المزيادتي   ولمكون الموضوعي للفضااء االجتمااع االجتماعية   مثال

 عالقااة المواقااف والتقاليااد االجتماعيااة بالطبيعااة  اسااتخدام المااوارد    يتضاامن   علااى ساابيل المثااال

 .أخالقيات العالقات الجماعيةقيم وو

الجغرافيااون االجتماااعيون بعياادون عاان التعريااف المرضااي للبيئااة االجتماعيااة   يفتقاارون إلااى 

التي مان شاأنها أن تاوفر الماواد الخاام لمثال هاذا التعرياف. ماا هاي األهمياة  الدراسات الموضوعية

االجتماعيااة   علااى ساابيل المثااال   للعناصاار الماديااة البحتااة   مثاال الرطوبااة أو درجااة الحاارارة أو 

ا إلى "نتاائ  ؟سطح االرض  ارتفاع    دعااة حماياة البيئاة. وماع ذلاك"أضاف الجغرافيون القليل جد 

ال  بيئتاه الطبيعياة. و صالت حقيقياة أو متصاورة باين المجتماع لوكية مهتمة بمعرفةفإن العلوم الس

ااا. 1954تاازال تحااديات البحااث المقترحااة فااي علاام الاانفس الجيااوجرافي لسااور ) ( كمااا هااي تقريب 

تلااوث الغااالف الجااوي وسااواحل  : باإلضااافة إلااى ذلااك   ال ي عاارف الكثياار عاان "البيئااة االصااطناعية

ماااا هاااي العواقاااب  والمنشاااطات  والمهااادئات.المعاااززة للصاااحة دوياااة اساااتهالك اال المحيطاااات   أو

  االجتمااعي اإلسكان   والتواصل  على سبيل المثال   الفسيولوجية والمرضية للتغيرات في البيئة 

.  البيئة على أنها مزي  من األنظماة في اآلونة األخيرة   نظر بعض الجغرافيين إلى حمية؟نظام الو

عتارف بالعناصار غيار المنهجياة يإناه  وجهات النظر النظرية والفنية   ولكان مرضي من هذا النه 

ا فاي ا مهم  ا ما تلعب دور  ا( والتي غالب  يجاب أن يكاون الجغرافاي .الحيااة االجتماعياة )المختلة وظيفي 

اا لألمااكن الفردياة اا خاص  ا لالستثناءات المحلية التي تعطاي طابع  رت أظهاماا   مثل االجتماعي حساس 

 .االجتماعية الصقليةة البيئة دراس
 

 :مقاربات دراسة الفضاء االجتماعي
المنهجيااة  اإلطااار اإلقليمااي )البيئااي( الخااا  بهاام دراسااة الفئااات االجتماعيااة داخاال تشااكل

والبريطانية   وبعض الجغرافيين االجتماعيين الفرنسايين.  لهولندية  لمدرسة ال التقليدية األساسية
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ا لمجموعاات( ل للنه  المورفولوجي )رسم الخرائط االجتماعية من الناحية النظرية   كان هذا مزيج 

البعاد )العماودي( ربمااا يشاكل  الياوم   فااإن هاذا األخيارة(. ياالمجموعاات البيئ ونها  بيئاي )عالقاات

أوضاحت ماا أي األنماط المكانية للتفاعل بين الفئاات االجتماعياة   مثل من األفقي   يكون أقل أهمية

 Revueقد يوفر النه  النفسي لمواقف المجموعة   كما هو الحال في .  لوينثال الكاريبيةدراسة 

de psychologie des peuples   ))أدلاة علاى أصاول بعاض  ))مجلة علم نفس الشاعوب

 االنقطاعات المكانية في التفاعل االجتماعي.

 ي الطاارقمااا هاا ماان حيااث مفاااهيم المجموعااة والبيئااة   كمااا أعيااد تعريفهااا أعاااله   دعونااا ناارى

اثنااان ماان العديااد ماان . دراسااة الفضاااء االجتماااعيلاألساااليب و هايمكاان اسااتخدام التااي ةالتحليلياا

 :األساليب الممكنة هي 

فااة ماان حيااث المجموعااات  الفضاااء االجتماااعي فسيفساااء ماان المناااطق االجتماعيااةعااد  (1) م عرَّ

  المحتل ة   على سبيل المثال   أنواع المنافسة أو المجموعات اإلثنية   و

ا   أي كشابكة مان العالقاات المكانياة تشاع حاول  كونهالفضاء االجتماعي  ( عرض2) ا عقدي  منظم 

 .شرايين الدورة الدمويةوتخللهاعن طريق  ةمعين مراكز

 

 :االجتماعية ناطقالم -النه  الرسمي 
التاي  هانفسا الطريقاةوخصاائ  الفئاات االجتماعياة فاي  النه  الرسمي األنماط المكانية يفح 

توزيعاات سلسالة مان المنااطق   متجانساة مان  هاأساسافي أمساتردام.  شتاينميتزتالميذ  استخدمها

يجاب فحا  مثال  و .شاتراك فيماا بينهااالفردية   يمكن مقارنتها و البحاث عان اال الخصائ  حيث

الخصاائ  االجتماعياة   أي أن  تحادثالتاي فيهاا ة   جتماعياالاالبيئاة هذه االرتباطات مان منظاور 

تحليل. باإلضاافة إلاى هااتين ال النه  البيئي يجب أن يكمل المرحلة "االجتماعية" األكثر رسمية من

يجب على الجغرافي أن يسعى ليرى كيف كل هذه العناصرتتحد لتشكل الكل االجتمااعي   الخطوتين 

 داخل منطقة معينة ويجب أن تبحث عان تفسايرات لالختالفاات عبار الفضااء فاي الوقاوع والوظيفاة

المناااطق االجتماعيااة" داخاال مدينااة "جااونزياارى  الطااابع االنتقااالي لهااذه الجماعااات االجتماعيااة.و

  بينماا "تحليال المنطقاة االجتماعياة"  ةدينياالقاوى اليل المثال   كمنت  تاريخي وعلى سب  بلفاست

إنشااء منااطق اجتماعياة  أظهر استخدام مؤشرات أخرى مختلفة في فيعلم البيئة البشرية األمريكية

 .داخل المدن

 الااى الفضااااء هااو النظااار نهاا  أكثااار ديناميكيااة وشاااعبية بشااكل متزاياااد  الناحيااة الوظيفياااةماان 

األنشااطة الجماعيااة واآلفاااق االجتماعيااة ذات قباال ماان حيااث تنظيمااه العقاادي. الماادارمن  االجتمااعي

علااى ساابيل المثااال  .ماان حيااث اسااتخدامهم لهااذه العقااد مكاان فحاا  )رساام الخاارائط(والتااي ت الصاالة

العقد تختلف في الحجم واألهمية    ذهالمناطق النائية لكل من ه  األسواق ودور السينما والمدارس

المنااطق  دراساة عقدياة طاابع أمااكن معيناة.و وتوفر االختالفات رؤى مهمة في المجال االجتماعي
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 .مثاالن على نه  وظيفي لدراسة الفضاء االجتماعي حلقية العالقاتو

تقاادم مجموعااة  -البلاادات والماادن والعواصاام - ( أن الوحاادات االسااتيطانية1961) سااوريقتاارح 

العقااد نظااام داخلااي للمراكااز )الماادارس  ذهعااالمي. داخاال كاال ماان هااماان العقااد علااى نطاااق  أساسااية

. هنااا ماارة ها خرائطيااا أيضااا يااتم فحصاا  الكنااائس ودور السااينما( التااي يمكاان ألهميتهااا االجتماعيااة

 المركزيااة نظريااة االماااكنبعااض المبااادئ ماان  يمكاان للجغرافااي االجتماااعي التعاااون واالفااادة أخاارى

ا على أساس تجاريبتعريفات المركزية القائمة و  والمعايير الصناعية. حالي 

فااي نظااام  يااهيمكاان العثااور علللفضاااء االجتماااعي المفتاااح األساسااي للديناميكيااة الداخليااة 

السالع والخادمات واألشاخا   هناا جمياع أناواع حركاة ويريشامل التاد .  circulationويرها تاد

حسااب دراسااة  التواصاال االجتماااعي.الحركااة المكانيااة التااي تتناسااب مااع  أي نااوع ماان -واألفكااار 

إلاى اآلفااق االجتماعياة الملموساة  ويرآخرون  يشير االستخدام الفعلي والمحتمل لنظام التادباريسو

العالقاة باين المجموعاات  داخلها أو تنت  تغييرات فاي للمجموعة التي يخدمها   قد تشير التغييرات

 .مجموعة وبيئتها االجتماعيةالوبين   

عملياات التماايز  عانن هذا البعد من الفضاء االجتماعي   ع كبير من األسئلة البحثيةينبثق عدد 

حركاة المارور   والخدمات المنتجة علاى نطااق واساع وعالقته بالسلعالثقافي  والتوحيداالجتماعي 

ذه ليسات ساوى   ها  العاالم والحا  والتنقال الياومي والموساميحول  األقليمية   التيارات السياحية

 .التحقيق فيها العلمقليلة من العديد من األنشطة التي يمكن لطالب عينات 

ألنمااااط المسااااحية )المكانياااة( لكدراساااة  تعرياااف الجغرافياااا االجتماعياااة   يمكااان الخالصاااة

 الهيكاال الااداخليودراسااة االجتماعيااة    ابيئتهاا والعالقااات الوظيفيااة للفئااات االجتماعيااة فااي سااياق

مختلفاااة قناااوات التواصااال  بااارالتعبيااار عسااابل النشااااط االجتمااااعي   ووالعالقاااات الخارجياااة لعقاااد 

على الرغم من أن المناقشة قد ميزت بين مختلف عناصر ومناه  الجغرافيا .)المحلية(  االجتماعي

التااري  االجتمااعي   و المكااني كان المجال سيجب التأكيد على الخصائ  األساسية ل االجتماعية 

 و   النظاارة الشاااملةى يجااب أن تسااعى للحفاااظ علاا يا.طابعهااا المتكاماال والشااامل علااى تحااافظو أن 

إلعطااااء شخصاااية محاااددة للمجتماااع  إظهاااار كيفياااة تكامااال األجااازاء الفردياااة ووصاااالتها الوظيفياااة

 ويمكن لمفهوم سور للفضاء االجتماعي أن يوفر موضاوعا  رئيسايا  لهاذا اإلطاار. و.االجتماعي ككل

العناصر بمثابة أسس للتقسيمات الفرعية المنهجياة  علاى سابيل المثاال  جغرافياة اللغاة   عديمكن 

  . النظام واألديان  والنظام الغذائي  كل منها يسهم بمنظور قيم على المكانية للمجتمع

 

 تعليق المترجم :
استطراد وعرض مقتضيب ممتاز عن الجغرافيا االجتماعية وتطورهاا الاى حاين نشار المقاال 

في موسوعة العلوم االجتماعية . من الجاوهري هناا تحدياد مساار تطاور الدراساة فاي  1968عام 

 الجغرافيا االجتماعية و تاشير اتجاهات المستقبل القريب في ضوء التوجه العلمي العام السائد . 

و  Macro-scaleطور   دراسة التبااين االجتمااعي باين الشاعوب )مقيااس كبيار مسار الت (1)

واسع جدا(   ومحاولة تفسير عالقته بالبيئة الطبيعية   المناخ على وجه التحدياد . تباع ذلاك 
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على مساتوى االقااليم و دراساة المجااميع  Meso-scaleدراسات على المقياس المتوسط 

ساتيطانها . اساتكماال لهاذا المساار تام تقصاي التبايناات علاى االجتماعية المكونة له وتاري  ا

   على مستوى االحياء السكنية في المدن .  Micro-scaleالمستوى الدقيق 

رافاااق هاااذه التحاااوالت فاااي المقيااااس تغييااارا فاااي الموضاااوع المركااازي للبحاااث عااان التبااااين  (2)

االجتماااعي   فبعااد ان كااان انثروبولوجيااا اصاابح اجتماعيااا   رافقااه الحقااا التحلياال النفسااي 

بظهااور العلااوم الساالوكية واهتمامهااا بالموضااوع . خااالل هااذه المراحاال كااان التركيااز البحثااي 

الجتماعية )منه  دراسة المجموعة( . تلى ذلاك ظهار المانه  منصب على دراسة المجاميع ا

 السلوكي بحثا عن العمليات التي تشكل االنماط االجتماعية وتفسر تباينها مكانيا . 

منااذ سااتينات القاارن الماضااي اصاابح للجغاارافيين دورا فااي دراسااات التنميااة االجتماعيااة و  (3)

لاى فارق عمال متعاددة التخصصاات المكااني   فقاد انتماى الجغرافياون ا –التخطيط الحضري 

فاصبح لزاما عليهم التعرف علاى النظرياات و التقنياات ذات الصالة العائادة الاى التخصصاات 

 العلمية االخرى .

يمكن تشابيه ماا جارى فاي الجغرافياا االجتماعياة مان تغييارات فاي المقيااس والموضاوع بماا  (4)

ة علاى ساطح البسايطة اضاافة حدث في جغرافية المدن . فدراسة المدن بدأ بها كنقاط منتشار

الاى مساببات انشااائها   ثام االنتقااال الاى مسااتوى شاكل الماادن )مورفولوجيتهاا( و وظائفهااا   

تبعة دراسة انماط استعماالت االرض و نمط الشاوارع فيهاا )التركياب الاداخلي للمادن( . بعاد 

ناب العمراناي ذلك بدات دراسة معمقة و واسعة للتركيب االجتماعي للمادن )االنتقاال مان الجا

 الى السكاني( و حركة )الناس   البضائع   وغيرها( بين ارجائها وبين المدن . 

مع التغيرات االقتصادية العالمية ما بعد الحرب و بهدف اعماار البلادات المادمرة   و بسايادة  (5)

المنه  التطبيقي في مختلف العلوم )ومنها الجغرافياة(   والن التخطايط مكااني بجاوهرة فقاد 

ط الجغرافياااون فاااي ابحااااث و نشااااطات مؤسساااات رسااامية وشااابه رسااامية متعاااددة انخااار

التخصصات . وكان الهدف الرسمي والمعلن للتخطيط هو معالجة المشاكالت االجتماعياة مان 

العمرانياة   و مشاكالت  –خالل البنية العمرانية . فجاءت دراسات عان المشاكالت الحضارية 

ات فرعية : عن االنحاراف واالجارام   الفقار   حضرية   مؤذنة بتشكيل تخصص –اجتماعية 

المااارأة )النساااوية(   المنااااطق االجتماعياااة   االساااكان )كوناااه محاااور رئااايس فاااي التحليااال 

االجتماااعي(   والعديااد غيرهااا . التوجااه هنااا نحااو الفهاام الشاامولي للظاااهرة او المشااكلة قيااد 

 ر ال اكثر . الدرس دون االكتفاء بوجه نظر االختصا    النها تمثل زاوية نظ

 processesالاى تقصاي العملياات  patternsبانتقال التركيز البحثي من تحديد االنماط  (6)

المساااببة و الماااؤثرة علاااى االنمااااط   لااام يعاااد هنااااك مجااااال للتفساااير الجغرافاااي اال بااااالطالع 

واساااتيعاب العملياااات ضااامن االختصاااا  المرافاااق )فاااروع علااام االجتمااااع   علااام الااانفس   

 وغيرها( . 

مرحلة الدراسات الدقيقة شكل االطفال مجموعة للدراسة   على سبيل المثال ال الحصار   في  (7)

واصااابحت المااادارس )كخااادمات( ومواقعهاااا و مساااتويات خااادماتها ماااادة لدراساااة جغرافياااي 
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 المجتمع . 

باعتماد قواعد بيانات مكانية من قبل مختلاف المؤسساات الرسامية وشابه الرسامية   وتاوفر  (8)

ن   وتوجه المجتمع لالفادة من الباحثين كافراد او ضامن مؤسساات اكاديمياة البيانات للباحثي

و بحثية   انفتحت افاقا واسعة جدا امام جغرافيي المجتمع . فلم يعاد هنااك شايئا   اي كاان   

ذي بعد مكاني ال يدرسه الجغرافي   خاصة وان تاثير العولمة كبير جدا وعميقا على مختلف 

 . مفاصل حياة المجتمعات 
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 حقيقة الحاجز الوهمي

 "الجدار الرابع"
 الباحث

 المؤلف والمخرج جوزيف الفارس

 سدني -استراليا 
 

 العرض االستهاللي والمدخل
 لويجي براندلو بين االرتجال والمسرح داخل المسرح

 

المسارحيين االيطااليين الكبارالاذين جمعاوا باين الكوميدياه يعتبرلويجي براندلو من اهم الكتاب 

المرتجله وتقنية المسرح داخل المسرح و ومن اهم مؤلفاته المسرحية ) ست شخصايات تبحاث عان 

)ولكاال شااي  طريقتااه(و وكلهااا مساارحيات تنتمااي الااى نساابية  —مؤلااف( ومساارحية) الليلااة نرتجاال(

 الحقيقة واختالط الواقع بالوهم

 

 ارفين بيسكاتور والفن السينمائي

يعاارف ارفااين بيسااكاتور بانااه ماان اهاام المخاارجين االلمااان الااذين التزمااوا بقضااايا المجتمااع 

والسياسااة . وقااد كااان السااباق فااي توظيااف المساارح الملحمااي الجاادلي ذي الطااابع السياسااي الااذي 

عاطفته ليتخذ موقفا من القضايا السياسيه وعلى مساتوى العارض و كاان يخاطب عقل الجمهور قبل 

بيسكاتوريكساار وحاادة الاان  ويفكااك الكتابااه الااى مشاااهد مفككااه او متناااظره و ويسااتعين بااالحكي 

والوصاف والحااوار والتوجااه مباشاارة الااى الجمهااور لكاي ال يناادم  عاطفيااا مااع عرضااه المساارحي . 

سااكاتور فااي عرضااه المساارحية االسااتعانة بااالفن السااينمائي وماان اهاام التقنيااات التااي اسااتعملها بي

باعتباااره اداة للتعبياار الفنااي و فقااد كااان بيسااكاتور يسااتعمل االشاارطة الوثائقيااة والسااينمائية لااتعكس 

على الستارة الخلفية او ما يسمى بساتارة) الونادو ( . وكانات هاذه االشارطة بمثاباة خلفياة تاريخياة 

)هنا في هذا الشرح الماوجز عان مسارح ارفاين بيساكاتور لسياسي . رحه اللمشاهد التي يقدمها مس

تفيد الدراسات انه كان يستعرض ادواته المسارحية ومان خاالل داخال المسارح او مان عمقاه والتاي 

ماان خاللهااا يكساار الحاااجز الااوهمي اي الجاادار الرابااع مااابين الممثاال والجمهااور المتلقااي و فهاال هااذا 

هااو ال يعااد كساار الحاااجز الااوهمي مااالم يااتم اختااراق فتحااة  االسااتخدام وماان داخاال خشاابة المساارح

المسرح ؟و وهنا ااكد ان الجدار الرابع او الحااجز الاوهمي هاو موجاود ماع الممثال انماا هاذا الجادار 

وماان خااالل ادوات ارفااين بيسااكاتورالمعهودة فااي عمليااة التغريااب لكساار حاااجز الااوهم وماان دون 

 ه بالجدار الرابع الجدار الوهمي .اختراقه لفتحة المسرح والذي معظمنا يسمي
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 برتولد بريخت والمسرح الملحمي

يعد بريشت من اهم المخرجين االلمان الذين تاثروا بالفكر االشتراكي الماركسي الثوري . وقد 

اياااه باالناادماج او ثااار بريخاات علااى المساارح االرسااطي الااذي يعتمااد علااى التطهياار النفسااي مسااتبدال 

التغرياب او التباعااد وتكسااير االيهاام المساارحي و اي ان الممثاال فااي مسارحه يكشااف لعبااة التمساارح 

واسرار الشخصية ويبين للجمهور انه يمثل فقط وال ياتقم  الادور وال ينادم  فياه و وبهاذا يارفض 

 وللتمثيل .بريخت نظرية التقم  واالندماج ويستوجب ان تبقى خشبة المسرح خشبة للمسرح 

هنااا نجااد فااي مساارح بريشاات اعزائااي واخااوتي بااان بريشاات لاام يسااتخدم الممثاال علااى خشاابة 

المسرح كما اساتخدمه ستانسالفساكي و حياث اختصار الممثال فاي مسارح بريشات ان يمثال فقاط وال 

 يتقم  الدور .

نالحظ اعزائي هنا ان الممثل الاذي يمثال ومان دون تقمصاه للادور هاو فاي ذالاك يعايش حالتاه 

االصلية انما فقط يسخر شخصيته باتجاه خلق عالقاة جمالياة وشاكلية ماع ادواتاه البسايطه و وبعيادا 

عن البهرجة من الساينوغرافية المسارحية لتبقاى عالقتاه ماع الجمهاور المتلقاي وهاو يخاطباه حتاى 

ومن داخل عمق المسرح ومن دون اختراق فتحته و فهذا يعناي لايس بالضارورة ان يختارق الممثال 

المساارح لكساار حاااجز الااوهم وانمااا هااو بتمثيلااه وبعياادا عاان الااتقم  واالناادماج اسااتطاع ان  فتحااة

يخاطب المتلقي مخاطبة عقلية ومن دون اختاراق فتحاة المسارح . اذن و ايان هاو الجادار الراباع او 

الحااائط الااوهمي بالنساابة للممثاال؟ هااو موجااود مااع الممثاال وفااي موقااع الحاادث اسااتطاع ان يخترقااه 

بيااة اخرجتااه عاان شخصاايته التمثيليااة ليخاطااب الجمهااور وهااو كانسااان ممثاال ولاايس بعمليااة تغري

بشخصية حقيقية علاى المسارح وبهاذا اساتطاع بعملاه هاذا كسار الحااجز الاوهمي او الجادار الراباع 

ومن دون الخروج من فتحة المسرح و وبعكس ذالك فيما اذا اراد ان يستحضر الجادار الاوهمي مان 

صااية وهااو يمثاال ماان داخاال خشاابة المساارح او ماان خارجهااا اي مااع خااالل عمليااة الااتقم  للشخ

الجمهااور المتلقااي وماان دون ان تكااون لفتحااة المساارح اي عالقااة لكساار حاااجز الااوهمي و وهااذا مااا 

يؤكااده اسااتاذنا بريشاات فااي اعتماااده علااى ادواتااه التغريبيااة وماان داخاال خشاابة المساارح وماان دون 

الالفتااات والتااي تعلااق علااى السااتائر الداخليااة  اللجااوء الااى اختااراق فتحااة المساارح و كااأن يسااتعمل

واالفااالم الوثائقيااة والتااي تعاارض ماان داخاال خشاابة المساارح والااراوي والحكايااة واالمثولااة والغناااء 

والرق  والبهلوان واستعمال االقنعهو فانا لعلى ثقة باان بريشات لاو كاان يعلام باان اختاراق الممثال 

اساتخدم وساائله التغريبياة الخاراج الجمهاور مان حالاة  لفتحة المسرح فقط  يكسر الجدار الرابع لما

 االندماج مع الممثل .

ومن هناا اكادت الدراساات باان المسارح التعليماي والملحماي البريختاي هاو مسارح سياساي ال 

ارسطي و يجمع بين المتعة والفائادةوالمحاورة العقلياة مساتخدما ادواتاه مان ممثلاين وسانوغرافيته 

رحية ان كانت من داخل خشبة المسرح او مان خاارج الخشابةو وليسات لفتحاة المسارح اهمياة المس

لكسر حاجز الوهم مابين الممثل والجمهور المتلقيو وتبقاى مختصارة هاذه الفتحاة مان اجال الفرجاة 
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والمشاهدة على ما يعرض من احداث على خشابة المسارح . وحتاى  فاي المسارحيات الواقعياة عناد 

جااود فتحااة المساارح ال يعنااي وجااود الجاادار الااوهمي بقاادر مااا تتعلااق هااذه الفتحااة ستانسالفسااكي و

بجغرافية خشبة المسرح والتي تحتم على وجود ثالثة جدران للخشبة والرابع يكشف عما يدور مان 

المسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارحية لااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااايس اال احاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااداث 

 المخرج ادولف ايبا
كبارى للحركاة مؤكادا علاى حرياة الاتحكم فاي انه المخرج السويساري الاذي كاان ياولي اهمياة 

الن  ويفسره بالطريقة التي يرتضيها ويجتهد في االخراج و وقد ثار ايبا على العلبة االيطالية التاي 

تعيق عملية التواصل بين الممثل والجمهور وتخلاق جاوا مان الغماوض و ودعاا الاى بناياة مسارحية 

و وكاان يهادف ايباا الاى خلاق  شاعرية مسارحية جديدة تتالئم مع طبيعة العرض الادرامي المشاخ  

يتقاطع فيها المستوى الصوتي مع المستوى المرئي في تناغم شاعري منسجم و والغرض من ذالاك 

هو تحقيق شعرية جديدة للعارض المسارحي مختلفاة عان الشاعرية الكالسايكية القائماة علاى االيهاام 

هاذا وكماا يؤكاد المصادر يعتماد بااالخراج المسرحي وعلى االندماج بين العرض والمتلقي و اناه فاي 

المساارحي فااي جميااع اعمالااه علااى جماليااة الصااورة وتجساايدها ماان خااالل اسااتحداث ادواتااه التقنيااة 

للمساعدة على جمالية الفرجة المسرحية وله حرية االختيار في توزيع المشااهد واخراجهاا مان اياة 

ثلااين الااى ايااة اتجاهااات يتطلبهااا بقعااة كاناات ماان داخاال او ماان خااارج خشاابة المساارح وتحريااك المم

االخراج المسرحي ومن دون التقيد بفتحة المسرح و وبهذا يكون قد كسر القاعادة الكالسايكية وهاي 

و ان ماان يجتاااز فتحااة المساارح يكااون قااد كساار حاااجز الااوهم و انمااا وهااو فااي حالااة اختااراق فتحااة 

دماج والاتقم  للحفااظ علاى المسرح يبقى ملتزما بحرفية تجسيد الممثل للشخصاية فاي عملياة االنا

الحاااجز الااوهمي الااذي يخلقااه الممثاال ماان خااالل حرفيتااه المساارحية ليحااافظ علااى متعااة الفرجااة 

 المسرحية وعملية التنفيس والتطهير عند الجمهور المتلقي .
 

 اساليب تطور فن كتابة الدراما المسرحية غيرت من قواعد كتابة الدراما الكالسيكية

كما هاو معاروف مان ان فاي كال مأسااة جازء يسامى العقادة وجازء اخار هاو الحال وكماا هنااك 

الوقائع الخارجية عن المأساة وكذالك بعض االحداث الداخلية فيها تكون غالبا العقدة والتي هي تلك 

 المرحلة من المأساة والتي تبدأ ببداية تطور االحداث وتنامي صراعاتها وتؤدي بنهايتهاا الاى الحالو

اما ان يكون سعيدا او تعيسا.  وكذالك من اهم اسس التنظير االرسطي تقسيم المسرحية الى اجازاء 

اساسية) البداياة والوساط والحال ( وكاذالك اثبات ارساطو ان اي عمال مسارحي ال باد ان يرتكزعلاى 

ثااالث مبااادىء كباارى هااي ) وحاادة الحاادث ووحاادة المكااان ووحاادة الزمااان ( اال ان تطااور فاان كتابااة 

مسرحية ادى في بعض االحيان الاى االساتغناء عان وحادة الزماان ووحادة المكاان واالعتمااد علاى ال

وحدة الحدثو وهذا يعود الى تطور اساليب االخراج المسرحي وتقنياتاه الساينوغرافية فاناا اعزائاي 

واخااوتي المحبااين ال اقااول ان التنظياار االرسااطي قااد الغااي النااه مازالاات بعااض الحكايااات المساارحيه 

تمد على وحدة الحادث والزماان والمكاان وال سايما فاي المسارحيات التأريخياة والشاعبية الواقعياة تع

والتااي ال يمكاان تجرياادها ماان هااذه المقومااات الثالثيااة و وكااذالك بالنساابة للبدايااة والعقاادة والحاال فااي 
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عالمنااا المساارحي تطااورت االساااليب االخراجيااة مااع تطااور فاان كتابااة المساارحية وتطااور فاان كتابااة 

لسيناريو السينمائي مما ادى الى التغيير في تسلسل هذه المقومات وفكان يطرح الكاتب النهاياة فاي ا

البداية ويعود بادراج سرد القصة والحكاية ) الفالش باك (وكذالك من الممكن عرض العقادة عوضاا 

حاال عن تسلسلها الذي عند ارسطو فهذا ليس بخطأ وال هو دحض لتنظير ارسطو بقدر ماهو واقاع 

المرحلااة المتطااورة والتجريبيااة دعاات الااى اكتشاااف اساااليب وقواعااد تعتمااد علااى تنظياار متطااور مااع 

تطور التقنيات الفنية و وانما يعود الفضال واالسااس الاى ارساطو الناه هاو الخطاوة االولاى فاي سالم 

لتناا ارتقاء التطور المسرحي من خالل خطواته االولى والتي مهما كانت درجاة تقييمناا لهاا فاي مرح

الراهنة مقارنة مع ما تطور في فن الكتابة واالخراج والتي ادت الى عدم اتباع مدرسة ارسطو انماا 

تبقى هي العظيمه وال يمكننا نفيها بقدر ماينتابنا عظمة االفتخار لما تركاه لناا اسااتذتنا العبااقرة مان 

لاارواد المعلاام قسااطنطين اساااتذة التنظياار المساارحي وال ساايما اسااتاذ االجيااال ماان عباااقرة منظرينااا ا

ستانسالفسكي و فله كل الحب والتقدير واالحترام والف تحية حب لرواد حركة المسرح من اسااتذتنا 

 الرواد االجالء .

 

 فتحة المسرح ليست هي الحاجز الوهمي ) مايعنيه المعنيون بالجدار الرابع (

ريات التي استنتجها الرواد والفناانين المعاصارين ومان خاالل دراسااتهم اكدت الدراسات والنظ

وبحااوثهم علااى ان الفاان وخاصااة الفنااون المساارحية ال تسااتكين وال تقااف عنااد نظريااة ثابتااه منااذ ان 

نشأت المسرحية او الادراما و فمان الارق  البادائي والاى التمثيلياة الحديثاه وومان الطقاوس الدينياة 

الدنيوي و ومن المأساةاليونانية الى الصور المتحركة وعلى طول هاذه الفتارة الشعرية والى التمثيل 

الزمنية وروادناا المسارحيين والتقنياين يخوضاون ورش عمال تجريبياة وتدريبياة مان اجال التوقاف 

على حالة ثابتة لتسجيل تعريفا ثابتا عان المسارح وعان المسارحية ) الادراما ( لام يفلحاوا فاي ذالاك 

مي اثبت ومع مرور الزمن اناه يتااثر وياؤثر و اي يتااثر بماا قبلاه وياؤثر بماا بعاده و النه العمل الدرا

ولهذا ال يمكن االهتداء الاى تعرياف محادد وثابات للمسارح وتقنياتاه الفنياة والاذي تلتقاي فياه جمياع 

الفنون التشكيلية والموسيقية وفن تصاميم الديكور والمتاأثر بتطاور فان تصااميم العماارة واالضااءة 

 رها من ملحقيات الفنون المسرحية )نشأة المسرح وتطور الفن المسرحي ( .وغي

وفي مقال يؤكد على النواة االولى لبدء فكرة المسارحية او الادراما يقاول )روبارت ادموناد ( و 

كان الرق  والموسيقى الشعبية وظهورها قبل احقاب من نشوء حركاة الفان الشاعري فاي المسارح 

سااات بااان هناااك موقعااا ثابتااا او مقاارا لهااذه الممارسااات الفنيااة ممااا اظطاار االغريقااي ولاام تااذكر الدرا

فااي الطرقااات وفااي الاادروب القااائمين بهااذه الممارسااات الفنيااة ان يعرضااوا فنااونهم واحتفاااالتهم و 

 واالزقة  

حيث يحتشد العاماة ويلتاف حاول مقادمي تلاك العاروض الراقصاة و اذن عزيازي القاارىء مان 

النواة للفنون المسرحية وحتى بعد تطورها في العهد االغريقاي واليونااني هذه الدراسة نستنت  بأن 

كانت تجري في الشوارع واالزقة ومن دون وجود للعلباة االيطالياة والتاي مانساميها فاي يومناا هاذا 
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بخشاابة المساارح والتااي تتوسااط اربعااة جاادران والتااي هااي يسااار المساارح ويمااين المساارح وصاادر 

ة المسرح والتي تعتبر الحد الفاصل مابين الممثل والجمهور والاذي المسرح او اعلى المسرح وفتح

سمي فيماا بعاد بالجادار الراباع . اذن فالنساأل ساؤال مفااده وففاي االزقاة والشاوارع والعاراء وعلاى 

الهاااواء الطلاااق وكاااذالك فاااي العهاااد االغريقاااي اليونااااني حينماااا كانااات تعااارض هاااذه االحتفالياااات 

االربعااه؟وال ساايما الجاادار الرابااع ؟ممممم علمااا ان الجمهااور لتلااك  الديونوساايزيه اياان موفااع الجاادران

الفرجة والمشاهدة كانوا يقعون تحت تاثير ايحاءات الممثلين والشاعراء والارواة فاي سارد حكاايتهم 

ويندمجون مع االحداث من خالل قدرة الممثلين والشاعراء علاى استحضاار عنصار التشاويق والشاد 

ية والشكلية ولغة الجسدالتي كانت تبهر المتفرجين من الجمهاور وكاذالك والمبالغة بالحركات االيمائ

مبالغااة الصااوت وفنااون االلقاااء و كاال ذالااك ساااعد علااى اناادماج الجمهااور مااع احااداث ماكاناات تااروى 

وتستعرض و فبهذا االندماج يكون الممثل والجمهور واحد والذي يساعد على هاذاو عملياة الاتقم  

لراوية (والذي لم يكن وقت ذاك يشعر بأن هناك مايفصله عان الجمهاور واالندماج في الشخصية ) ا

 سوى حاجزا وهميا هو) الجدار الوهمي وليس بالجدار الرابع( والذي نت  عن تقمصه للشخصية .

ويذكر المؤرخ المسرحي  ) روبرت ادموند( وعن دراسة في )نشأة المسرح وتطاور الفان ( و 

يعاارض فااي مثاال تلااك الظااروف الحجريااة والتااي هااي ماقباال  بااأن هناااك حقااائق وحكايااات عاان ماكااان

و حيااث يؤكااد ويقااول :) امااا عاان القصااة  535الماايالد و اي خااالل القاارن الخااامس قباال الماايالد عااام 

المسرحية فقد وصفها وصفا تخيليا لمثل هذه النشأة التلقائية حياث يؤكاد ان رقصاة القان  القائماة 

الباهرة قد نشأت من اعادة سرد قصة هاذه الحادثاة حاول على حادثة قصصية و او مأثرة من الماثر 

نااار المعسااكر و عناادما يقااول :ولااو تصااورنا مااا كااان يجااري فااي العصاار الحجااري و عصاار الكهااوف 

والماموث ووقد امسى الليل وجلس زعماء القبيلة معا و وقد قتلوا اسدا و وها هو زعيم القبيلاة يثاب 

ئايس القبيلاة كياف يحال محال الاراوي فاي المسارحيات واقفا ويقول ))الحظ هناا عزيازي القاارىء ر

التراجيدية وكذالك يتخذ من الصوت وااللقاء والتلوين لخلاق عنصار التشاويق والشاد وكاذالك كيفياة 

تغيير تعابير وجهه لتوصيل االحاسايس الداخلياة وحساب انفعاالتاه ومبالغتاه بسارد القصاة البطولياة 

ن خااالل وصاااف مقاومتاااه البطولياااة ماااع الحيواناااات الستحضااار الجاااو العاااام للحكاياااة المسااارودة مااا

المفترسة  غايته بث الخوف والرهبة وتجسيد قوته وبطولتاه مان هاذا السارد مماا يسااعد علاى شاد 

اهتمام المشااهدين باتجااه روايتاه حينماا يقاول (( :)لقاد قتلات االساد و اناا الاذي قتلتاه و تتبعات اثاره 

)))يساااتند كاتاااب المقاااال عااان موضاااوع القصاااة ------فهجااام علياااا فقذفتاااه بحربتاااي و فخااار صاااريعا(

المسرحية في دراساة للماؤرخ المسارحي )روبارت أدموناد ( حينماا وصاف وصافا تخيلياا لمثال هاذه 

النشاأة التلقائيااة للقصااة المساارحية ((( )كاتاب المقااال هااو االسااتاذ محماود الشاااعر والااذي جاااء عاان 

لمساارحي فااي صاافحة محاااورات اقتباااس ماان مصاادر معلوماتيااة عاان نشااأة المساارح وتطااور الفاان ا

 المصريين (

اعزائي القراءو نعود مرة ثانية الى القصة السردية والتي كان زعيم القبيلة يرويها وهو يمثال 

الحكاية تمثيال ومصاحبا ماع قرعاات الطباول وتجسايد تعاابير الخاوف مان االساد وهاو يهاجماه و ثام 

بكال في هذه اللحظاة تولاد المسارحية   -------ترديده لعبارات الشجاعه حين اقدامه على قتل االسد 
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 عناصرها ومقوماتها البدائية والمختصرة و

التمثيل وفي الصوت وااللقاء وعملياة االنادماج ماع الحادث وتصاويره االحاسايس التاي  ---اوال

تخرج من خالل عواطفه الصادقة والمبالغة بتضاخيم الصاوت وتهويال الحادثاة الضافاء علاى قصاته 

ين و فهنا تحدث عملياة التنفايس والتطهيار عنصر الخوف والذعر والرهبة ليشد بذلك انتباه الحاضر

عند المتلقي وعملية التقم  واالندماج عند الاراوي وانناي لواثاق وجازماا هناا وفاي هاذه اللحظاات 

ان الحااجز الااوهمي موجااود مااابين الااراوي والمتلقااي وماان دون وجااود فتحااة للمساارح و انمااا موقااع 

تاي اعطات فكارة المسارح الادائري ) العرض كان في وسط جمهور القبيلة وعلى ارض منبساطة وال

 المستدير( والذي يلتف الجمهور في مثل هذه العروض حول الممثل لمشاهدة العرض .

 المالبسو معتمدا على مالبسه البسيطة ومن دون تغيير ثانيا :

 االنارة و وتقسم الى قسمين و ثالثا :

 والنجومطبيعية ومعتمدا على الليالي المقمرة  -أ-

 صناعية و معتمدا على مواقد الدفو وعلى المشاعل الزيتية والشموع -ب-

 المؤثرات الموسيقية و الصوتية معتمدا على االالت الهوائية وعلى ايقاعات الطبول رابعا:

خشاابة المساارح او موقااع العاارض و تااتم عمليااة الروايااة فااي وسااط جمهااور القبيلااة وعلااى  خامسااا :

ارض منبسااطة مسااتمتعين بساارد الحكايااة وهاام منبهاارين بتعااابير وجااه الااراوي وانفعاالتااه ومبالغتااه 

بصوته وبحركات جسمه وقد تصدر مانهم نتيجاة ردود افعاالهم اصاوات وكلماات او اناشايد حماساية 

صااار رئاايس قبيلااتهم علااى االسااد وقتلااه وكلمااات حماسااية تزيااد ماان انفعاااالت تعباار عاان فاارحهم بانت

الراوي والذي يحاول خلق عقدة القصة ويزيد مان حبكاة السارد وينماو عناده البنااء الفطاري عنادما 

يمثل وبحركات بهلوانية يحاكي بها كيفية قتله لالسد وبعد نهاية سرد القصة يبدأ الجمهور المتفارج 

مشهد المعروض من قبل الراوي او رئيس قبيلتهم ينشادون اناشايد االنتصاار ومان افتخارا ودعما لل

و وهاذه الصاورة استحضارتلي هنا اخذت فكرة الجوقة فاي العاروض الدرامياة اليونانياة واالغريقياة 

مشاهد مباريات كرة القدم في يومنا الحاضر كيف ان لواعيب كرة القدم يلعبون والجمهاور المتفارج 

اثاااارة اللواعياااب وتصاااعيد نشااااطهم وعااان طرياااق االناشااايد الجماعياااة واالالت  والمشاااجع يحااااول

 .   الموسيقية الهوائية

 

اذن لننتبه هنا اعزائي القراءو هل ان عرض هذا المشهد تم عرضه من داخل العلباة االيطالياة 

والمعهااودة بجاادرانها االربعااة؟ وهاال هناااك وجااود لفتحااة المساارح ماان اجاال ان يااتم اساادال السااتارة 

الوهمية )الحاجز الوهمي( ؟ كال ال مكانة لهذه الفتحة وال توجد جدران اربعة و انما ال يمكننا نكاران 

او نفي الصراع والحبكة من خالل الراوي واالندماج بشخصايته اثتااء قياماه بسارد الحكاياة و بحياث 

دماج مان قبال يصبح هو وشخصية الراوي واحد ومتناسيا انه رئيس القبيلة حيث  تنتقل شرارة االن

الااراوي باتجاااه الجمهااور المتلقااي وهااو يعاايش مااع حكايتااه التااي يرويهااا مناادمجا باحااداثها ويصاابح 

الجمهور والممثل او الراوي واحد يفصلهما الجدار الوهمي الذي ينسدل ومان دون شاعور الطارفين 
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 به .

وتطاور الفان ( والمنشاور فاي  وعن اقتباس االستاذ محمود الشااعر مان ماادة )نشاأة المسارح

صفحة محاورات المصريين يذكر: )وال يرجع الى اساخيلوس الفضال فاي التقادم االول الحقيقاي مان 

حيث المناظر المسرحية واليتها فحسب و بل هو اول من ادخل على المسرح الزي المعين لكل ممثال 

في عبادات دياونيزو فالقنااع  ايضا  او باالحرى هو الذي قرر في وضوح ماكان مستعمال من االزياء

او الثوب ذو الكمين او الحاذاء العاالي مساتعار مان دياناة دياونيز وشاعائره و ويتاابع الموضاوع مان 

نفااس االقتباااس لاانفس المااادة فيقااول : وقااد تاااثر الاازي فااي المساارح االغريقااي و فااي طابعااه الااديني 

لازي الغرياب الاذي يسااعد بحكام و والمسرح عبر تاريخه كاان مجاذوبا نحاو اوطابعه الغير المالوف 

طبيعته الخاصة على نقل المتفرج مان عالماه الاى عاالم اخار مثاالي و وثام تفساير اخار هاو ان الازي 

الذي يغطي جسم الممثل من اخم  القدمين الى الراس حتى ال يعرفاه احاد كاان يجبار الممثال علاى 

ان يتخلاااااااى عاااااااان شخصاااااااايته فااااااااي ساااااااابيل تمثيلااااااااه خصااااااااائ  حياااااااااة افضاااااااال وارقااااااااى .
 

 ماذا تعرف عن منصة المسرح االغريقي واليوناني ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
كلنا نعلم ويؤيده المصدر و بانه لم تشايد فاي اثيناا منصاة حجرياة قبال العصار الهيليناي و واماا 

اثار المنصة المحكمة المتقدمة جدا و والتي مازالت باقية و فيرجاع تاريخهاا الاى مااال يقال عان عهاد 

وينتهااي الكثياار ماان العلماااء الااى ان جاادار الحاارم الااذي كااان يقااوم مقااام مااؤخرة ) المنظاار .  نياارون

المسرحي ( ان جاز التعبير و يرجع الى عهود الحقاه فاي تااري  المسارح . وقاد اساتعمل مبكارا مناذ 

 مطلع القرن الخامس مؤخرة لمنصة خشبية و ثم في نهاية القرن و مؤخرة لمنصة حجرية .

قاارىء وفاي هاذا المصادر يؤكاد علاى ان المنصاة المسارحية ان كانات خشاابية او هناا عزيازي ال

حجرية ليست رباعية الجدار و انما مختصرة على السايك الخلفي والمتكون مان جادار خلفاي للمعباد 

 الستعماله للمناظر التشكيلية والرسومات التي لها صلة باحداث مايعرض .

منهااا الممثاال علااى الجمهااور والتااي نسااميها فتحااة اذن هنااا المساارح ال يوجااد فيااه فتحااة يطاال 

المسرح وانماا هاي منصاة مفتوحاة مان جهاتهاا الاثالث باساثناء صادر المسارح ) الساايك الخلفاي ( 

والااذي يسااتخدم للرسااوم التشااكيلية والتااي تتطلبهااا حاجااة العاارض المساارحي . ويتطاارق المقااال الااى 

سارحي وعلاى هاذه المنصاة المفتوحاة مان موضوع الزي الذي كان يرتديه الممثل اثناء العارض الم

الجهات الثالثه و حيث كان الممثل مجذوبا باتجاه الزي الغريب الذي يسااعد بحكام طبيعتاه علاى نقال 

المتفرج . يعني نقله من واقعه الذي يعيشه حياتيا الى عالم اخر و اي من خالل اندماجه مع العرض 

ل المتفارج مان عالماه الاى عاالم اخار مثاالي و  ينقا المسرحي ومع احداث هذا العرض و حيث يقاول :

وهنا يقصد بالعالم االخر هو العالم الذي يجسده الممثل اثناء العرض المسارحي . وثماة تفساير اخار 

يقااول المصاادر : هااو ان الاازي الااذي يغطااي جساام الممثاال ماان اخماا  القاادمين الااى الااراس حتااى ال 

مثال علاى ان يتخلاى عان شخصايته الحقيقياه يتعرف عليه الجمهور و كانت هذه المالباس تسااعد الم
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 في سبيل تمثيل خصائ  وتجسيد حياة افضل وارقى .

وبتفيسااار هاااذا اي ان المالباااس الاااذي يرتاااديها الممثااال اثنااااء تمثيلاااه تسااااعده علاااى الاااتقم  

واالندماج وتنقله من عالمه الحقيقي الى عالم احداث مايعرضه الممثل من علاى المنصاة المسارحية 

ااكاد علاى انتقاال الجمهاور المتلقاي الاى نفاس العاالم الاذي يعيشاه الممثال ليعايش معاه  . وهنا ايضاا

باانفس االحاساايس والعواطااف الااذي ينقلهااا الممثاال اثناااء تمثيلااه الااى المشاااهد وماان خااالل عمليااة 

االنادماج والااتقم  بحياث يناات  عان هااذا انادماج واتحاااد الجمهاور المتفاارج ماع الممثاال ويصاابحون 

لممثل هاو الجمهاور والجمهاور هاو الممثال  وعنادها تاتم عملياة التنفايس والتطهيار االثنين واحد و ا

نتيجة لهذا االندماج من قبال المتلقاي ماع ماايعرض اماماه مان االحاداث المسارحية . ففاي مجمال ماا 

استعرضنا من هذه الفقارة وتفسايرها وفاق ماانؤمن بهاا وهال كانات هنااك فتحاة خاصاة مان اجال ان 

اجز الوهمي ؟ كال وانا في هذا ااكد على وجود الحاجز الوهمي مابين الممثال تساعد على اسدال الح

 والجمهور ومن دون حاجة الى فتحة المسرح والتي نسميها بالجدار الرابع .

 

 المسرح االنكليزي ) االليزابيتي (

لالسااتاذ حياادر الحياادر يقااول فااي  1603 -1576وفااي مقااال عاان تطااور الاادراما فااي انكلتاارى 

) ان الشاااكل المعمااااري الااادقيق الاااذي اتخاااذه -------الفصااال االول بعناااوان ) العمااااره المسااارحية (

المسرح االليزابيتي في غاية االهمية بال شاك . وذالاك مان اجال التعارف علياه مفهام اسالوب ونواياا 

ان خشاابة المساارح فااي بعااض المسااارح االليزابيتيااه كاناات فااي تلااك الفتاارة الزمنيااة و  هااذا المساارح

وهنا  احب ان يحدد لي القارىء الكاريم ايان هاو الجادار الراباع ان كاان تتوسط الجمهور المشاهد ( 

هاااذا المسااارح يتوساااط الجمهاااور المشااااهد ؟ و وماااع ذالاااك كاااانوا يقااادمون التمثيلياااات القصااايرة 

ة بأوج كمال الحرفية التمثيلية بحيث قوة واداء الممثل سااعدت علاى التعاويض والمسرحيات الطويل

للسينوغرافية المسرحية واسدال الستار الوهمي مابينهم وبين الجمهاور المتفارج ومان دون وجاود 

فتحة المسرح والتي كان يساميها معظمناا بالجادار الراباع و ويتاابع االساتاذ حيادر الحيادر فاي مقالاه 

المحتمال ان مواصافات تلاك البناياة قاد تااثرت بماا كاان مان التجاارب المسارحية فاي  ويقول : )ومن

 ايطاليا وغيرها من اقطار القارة .

وبشااكل عااام كاناات البنايااة مكشاااوفة السااقف و تتااالف ماان ارضاااية لاايس فيهااا مقاعااد معااادة 

 للمتفرجين الفقراء ماديا و بينما كانت تؤمن اسباب الراحة لالغنياء ماديا .

زء االمامي كان عبارة عن منصة يعلوها سقف يستند الى اعمادة و ويعلاو ذالاك الساقف ان الج

 غرفة عليها علم يرفرف منها يعلن البواق عن بداية العرض المسرحي .

اماااا الخشااابة فكانااات مكشاااوفة مااان الخلاااف ذات بااااب او اكثااار يساااتخدمها الممثلاااون للااادخول 

 وللخروج ( 

: )ايان كانات تقاام العاروض المسارحية قبال تشاييد بعاض وهنا يتسائل االساتاذ حيادر الحيادر  
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دور العارض الحقااا ؟ والجاواب هااو و ان الدراساات السااابقة كاناات تؤكاد ان قباال ذالاك التاااري  كاناات 

اينما اتيح لها ذالك و في اقبياة الفناادق او الوكااالت او قصاور  فرق الممثلين الجواله تقدم عروضها

  الساحات العامة صيفا في الريف او قاعات البلديات ( . االغنياء او القاعات المكشوفة او

)ان فاي غضاون الفتارة  وناتي اخواني الى مصدر اخر لالستاذ االدريسي نيكول مؤكادا  فيقاول

الساابقه و كااان الممثلااون يسااتخدمون عااادة ساااحات الخانااه فااي تمثاايلهم و كمااا كااانوا يقيمااون خشاابة 

ة التي تخصا  للمتفارجين و فضاال عان القاعاات التاي المسرح على مساند في احدى نهايات الساح

 كانت تحاذي الجدران ( .

هنا عزيزي القارىء في هذه الفتارة اذن لام تكان هنااك قاعاات عارض كاالتي فاي عصارنا هاذا 

ومع ذالك اننا مازلنا نشيد بتلك العروض وابداعات تمثيل ممثلي تلك الفتارة و اذن ال يوجاد فاي هاذه 

ومع ذالك كان االعتماد على قوة تمثيل الممثلين وقدرتهم االحترافياة علاى  المسارح فتحات للمسرح

توصاايل الفكاارة االساسااية للمساارحية بمشاااهدها وبفصااولها معتماادين علااى قاادرتهم الكالساايكية فااي 

تضخيم اصواتهم والمبالغة فيها وكذالك في االلقاء الذي كانوا يعتنون اعتناء جيدا في كيفية مخارج 

و اضااافة الااى كاال هااذا كااانوا يعتماادون علااى فخفخااة المالبااس الملونااة وماان دون  حااروف حااواراتهم

ديكااور يااذكر باسااتثناء بعااض المسااتلزمات البساايطة والتااي كاناات تضاافي حالااة ماان حاااالت الااوهم 

واالندماج مابينهم ومابين الجمهور الملتف حول ساحة عرضهم ومن جهاته الثالثاة باساتثناء صادر 

 بيبان لالستعماله  لدخول وخروج الممثلين .المسرح والذي يحتوي على 

) ان المسرح كان  تذكر الدكتوره فاطمه موسى في مقال لها عن طبيعة المسرح انذاك وتقول:

خاليا من المناظر او الستائر و ويعتمد في تصوير المنظر على مايرد في الن  من وصاف شااعري 

 وااليهام ( .في كثير من االحيان و وعلى استعداد النظارة للتخيل 

وهذا مايؤكد بأن عملية االندماج للمثلين مع شخوصهم يساعد على وجود حاجز وهمي او ماا 

يسميه البعض بالجدار الرابع و هذا الحاجز يفصل مابينه وما باين الجمهاور ومان دون وجاود فتحاة 

ض المسارحي امامية للمسرح وانني ااكد تاكيدا قاطعا بان الممثلين وهم يعرضون ماعندهم من العر

و انهاام ايضااا فااي اوج اسااتمتاعهم بمااا يعرضااونه ماان علااى المساارح الن اسااتمتاعهم ودرجااة جااودة 

ادائهم الدوارهم ال ياتي اال من خالل حالة التعايش مع الشخصية والحادث و وهاذا مايسااعدهم علاى 

 االندماج واسدال الستارة الوهمية والتي تفصلهم عن الجمهور كواقع للعرض المسرحي .

 

 كسر الحاجز الوهمي ومن دون اللجوء الى اختراق فتحة المسرح عند بريشت

وفي دراسة لالساتاذ احماد الحقيال  بعناوان )كسار الاوهم فاي افاالم ساينمائية و حيلاة االسالوب 

السينمائي في تغيير نمطية التلقي والمشاهده ( ذكر بان الدراما والروايه قائمتان على مبدأ الاوهم و 

) اي  الذي هو انعكاس للواقع و فاالمتلقي يعلام تماماا ان مايشااهده لايس ساوى قصاة متخيلاة ولكناه

العماال ( ال يصاارح بهااذا الااوهم لكااي ال يكساار االتفاااق الضاامني بينااه وبااين المشاااهد. اننااا نتاااثر بهااذا 
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الوهم  و ونتعايش مع شخصياته والنه يمثل انعكاسا تخيليا لواقعنا و تشتد عالقتنا به و ونتفاعل معه 

حقيقياا . وهناا تكمان  علاى كافاة المساتويات و وكأنناا ننساى او نتناساى ان مانشااهده او نقارأه لايس

بالضبط اهمية الوهم في الدراما والرواياة و فبدوناه تنكشاف هشاشاة العالقاة باين العمال والمتلقاي و 

وكسااره كفياال بااأن يساالب العاطفااة التااي ينقلهااا العماال ليكتساابها المتلقااي و وماان هنااا نشااأت نظريااة 

ه و يجاب ان تكاون خالياة المسرحي العظيم برتولد برشت في المسرح الملحمي . فالمسرحية في رأي

من العاطفة و قريبة الن تصبح شابيهة بدراساة عملياة ينخارط المشااهد فاي التعماق فيهاا بعيادا عان 

اشراك العاطفة و قريبا من الموضاوعية المحايادة و ولهاذا كاان بريخات حريصاا  علاى ازالاة العالقاة 

ة علاى ان الممثال هاو مساخر العاطفية  بين الممثل والمشاهد وخلق عالقة جديدةو وهي عالقة قائما

لهذه الشخصية و وان مايعرض ليس هو بالحقيقي والواقع بقدر ماهو نقل لهذا الواقع والاذي يمثلاه 

 الممثلين على خشبة المسرح . 

ولذالك ففي مسارحية ساوفوكليس ) انتكاون ( ابقاى الممثلاين علاى المسارح حينماا ال يكوناون 

ممثلين و هذه العملية تسمى في المسرح بعملية ) هدم الجدار الراباع ( حياث ان هنااك ثالثاة جادران 

تحاايط بالخشاابة المساارحية و والرابااع هااو الجاادار الااوهمي الااذي يفصاال بااين الممثلااين والجمهااور و 

 ج هذه العملية لدى بريشت تحت مايسميه ب ) وسائل التغريب ( ) او االثر المغرب ( وتندر

لنشارح ونفسار مااا فعلاه بريشات فااي هاذه المساارحية حينماا اراد ان يكسار حاااجز الاوهم و هاال 

اخترق فتحة المسرح مستهدفا كسر الحااجز الاوهمي او ماا يساميه اساتاذنا ومعلمناا ستانسالفساكي 

كال انماا اوجاد حالاة تغريبياة بحياث انهاى عالقاة الممثلاين بشخصاياتهم المسارحية بالجدار الرابع ؟ 

وابقاهم وامام الجمهور المشاهد على المسرح كمتفرجين يتابعون االحداث حينما انهوا تمثيلهم  اي 

حينما ال يكونون ممثلين . وهاذه العملياة يؤكاد فيهااالساتاذ احماد الحقيال ) وبنااء علاى نظرياة كسار 

 هدم الجدار الرابع ( .------الرابع عند بريشت بأن هذه العملية تسمى في المسرح  الجدار

اذن ليس من الضروري عزيزي القارىء ان تخترق فتحة المسرح لكسر حاجز الاوهم او كماا 

يسميه معظمنا بالجدار الرابع و انما بامكاناك ان تكسار الحااجز الاوهمي وانات علاى خشابة المسارح 

بريشات فاي عملاه انتكوناا . وكاذالك فعلهاا اساتاذنا الكبيار) د . عاوني كروماي( فاي كما فعل استاذنا 

العااراق عناادما قاادم اطروحتااه مبااادرات عماليااة ل بريشاات وتحاات اشااراف الاادكتور االلماااني والااذي 

صاحب االستاذ المرحوم د. عوني كرومي من المانيا الى العراق لالشراف علاى اطروحاة الادكتوراه 

حااد ممثليهااا ومااع نخبااة ماان الممثلااين العااراقيين والتااي قاادمت ماان علااى المساارح وانااا كناات يومهااا ا

بعد نهاية ادوارنا المسارحية لام يخرجناا المخارج  مان المسارح بقادر ماا ابقاناا ---القومي في بغداد 

متفرجين متابعين الحداث المسرحية ونحن على خشابة المسارح واماام المتفارجين وغايتاه مان هاذا 

في المسرحية . وبانفس الوقات اراد ان يعلام الجمهاور بأنناا كناا ممثلاين نمثال  كسر الحاجز الوهمي

 على خشبة المسرح وكما كانت تمليه علينا الشخصية المسرحية .

وكثيرة هي الدراسات عن برتولد بريشت والمسرح الملحمي تؤكد بأن فتحة المسرح ليس لها 
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الراباع و وكاذالك فاي المسارح الروساي عالقة ضارورية واساساية فاي معظام االحياان لكسار الجادار 

وفااي اعمااال تشاايخوف )مساارحية الااتم ( و مساارحية ) ضاارر التباا  (كااان الممثلااين يخترقااون فتحااة 

المسرح ومن دون تاثير هذه الحركة باختراق الفتحة على كسر حااجز الاوهم علماا ان المسارحيتين 

ان تكون عالقتها عالقة اساساية من االدب الواقعي و ولهذا نلمس ان فتحة المسرح ليس بالظرورة 

وانااا برأيااي  ------لكساار الحاااجز الااوهمي بقاادر ماااهي عالقااة الممثاال بالشخصااية ومااع الجمهااور 

وكمقترح اقدمه لمسرحيينا الكرام من اساتذتنا االجالء وطلبتنا االعزاء ومن اجال ان ال تكاون هنااك 

جادران والتاي احادهما يسامونها بالجادار  مالبسات مابين ترقيم العلبة االيطالية والمتكونة من اربعة

الرابع ان تسمى الجدران االربعة بتسمية تعويضية مان اجال ان ناتخل  مان مفهاوم علاى ان فتحاة 

المساارح هااي الجاادار الرابااع و كااأن نقااول يسااار المساارح ويمااين المساارح وصاادر المساارح او اعلااى 

ح . وهاذا بنظاري سايلقي ضاوئا المسرح او السايك الخلفي ومن ثم مقدمة المسارح او فتحاة المسار

جديدا وعلميا على ماكان يقصده بريشت من انه في معظم مسارحياته يختارق فتحاة المسارح غايتاه 

 من ذالك كسر حاجز الوهم اي مايسمى بالجدار الرابع عند معظم مسرحيينا .

ان بريشاات وكمااا تؤكااد البحااوث والدراسااات ثااار علااى المساارح االرسااطي والااذي يعتمااد علااى 

هياار النفسااي و مسااتبدال اياااه ب) اال تقماا  واالناادماج ( غايتااه كساار االيهااام المساارحي و الن التط

الممثل في مسرحه يكشاف لعباة التمسارح واسارار الشخصاية و ويباين للجمهاور اناه يمثال فقاط وال 

يتقم  الادور وينادم  فياه و وبهاذا يارفض بريشات نظرياة الاتقم  والتطهيار عناد ستانسالفساكي 

كااد بااان خشاابة المساارح هااي فقااط للتمساارح والتمثياال و ولتوصاايل مضاامون مايريااد وارسااطو و ويؤ

توصاايله للجمهااور المشاااهد  وهااو فااي حالااة اليقظااة والااوعي و كساار حاااجز الااوهم مااابين الممثاال 

والجمهور وهو على خشبة المسارح  وايجااد حالاة تغريبياة وبعيادة عان الحادث االصالي وهاو بهاذا 

قاضاه مان عملياة االنادماج ماع احاداث العارض المسارحي لتوصايل يريد صفع الجمهور المتلقاي واي

جوهر مضمون الفكرة االساساية للمتلقاي وهاو فاي كامال وعياه ليناقشاها منطقياا وعقلياا ماع نفساه 

 ومن دون اختراقه لفتحة المسرح . ليصل الى القرار الصحيح بقناعة شخصية وتامة و

 

م مماان تعااودوا علااى التقاليااد المساارحية اعزائااي المساارحيين و هناااك بعااض ماان فنانينااا الكاارا

والنظريات التي استنتجها اسااتذتنا مان المعنياين بااالدب المسارحي ومان تااري  المسارح االغريقاي 

واليوناني ومرورا بمراحله المتطاوره والتاي غيارت مان بعاض محااوره االساساية نتيجاة اختباارات 

ابتاه فاي المسارح ال تتغيار وهاذا يعاود تجريبية تمخضت عن افكار اصحابها اعتمدت وكأنها قاعدة ث

الى اما خوفهم من ضرب القواعد السابقة والتي تعودوا عليها واتبعوها وشكلت لهم كيانا وحضورا 

فنيا يخافون عليه و او انهم مستفيدين من هاذه الخبارة معتبرينهاا قاعادة ثابتاة ال يحباون التغييار او 

هم وتقديري الى تكاسالهم او اتكاالهم او عجازهم خوض تجارب جديدة و ويعود هذا ومع احترماتي ل

عن البحث والتقصي او نق  في ابتكاراتهم وابداعاتهم بعكس الكثير من اساتذتنا الرواد لهم الحاب 
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والتقديرو والذين حاولوا االجتهاد والتقصي والبحاث والخاروج بمادارس تخا  اسالوبهم فاي العمال 

) ابااراهيم جااالل ( والااذي اغنااى بمدرسااته الحديثااة  االبااداعي وعلااى ساابيل المثااال اسااتاذنا الكبياار

والخاصااة بااه و المساارح العراقااي والعربااي معاااو وقااد تجسااد ذالااك بقااوة االعمااال التااي قاادمها ضاامن 

المهرجانااات المساارحية للمساارح العربااي و فااي سااوريا وفااي القاااهرة و ابهاارت الكثياار ماان الفنااانين 

نموذجيااة للمساارح العربااي المتطااور وحصاادت المساارحيين العاارب واعجبااتهم و واعتبروهااا اعماااال 

---وفاوانيس ------والبيك والساائق ----الطوفان   ----الجوائز االولى ضمن هذه المهرجانات منها

وغيرها من االعمال الناجحة والتي عرضت مان علاى مساارحنا -----والدراويش الثالثة والقضية --

 في العراق ايضا .

اصاة و وكمااا حصال فااي فرنساا فاي الثالثينيااات مان القاارن وعلاى الصاعيد العااالمي واالورباي خ

العشرين حينماا ظهارت مجموعاة قادمت نمطاا جديادا فاي الادراما المتماردة علاى الواقاع وكماا تؤكاد 

الدراسات والبحوث على انهم جاددوا فاي شاكل المسارحية ومضامونهاو وال سايما كتااب هاذا العصار 

جودو (و ويعتبر هذا الكاتب رائادا لهاذه الجماعاة من امثال صاموئيل بيكت في مسرحية) في انتظار 

والتي ثارت على كل ماهو تقليادي وماألوف و هاذه الجماعاة هاي جماعاة العباث و والتاي ساارت فاي 

طريق العبث ومن دون االهتمام بعامل الزمن و فهي لم تكن مدرسة او جماعة و وانما مجموعة مان 

صافات تشاابهوا فاي افكاارهم واسااليبهم وقاد  المفكرين والكتاب غلبت علاى مشااعرهم وأحاسيساهم

 تجسد ذالك في كتاباتهم االدبية وخاصة المسرحية منها .

لقد جاء العبثيين على المدرسة التقليدية والعريقاة التاي ارساى قواعادها ارساطو حينماا وضاع 

 اسس النقد االدبي للمسرحية الجيدة محددا عناصر نجاحها في ثالثة هي :

 .وحدة الزمان  اوال  :

 .وحدة المكان ثانيا :

 .وحدة الحدث ثالثا :

فجاء العبثيون وبدورهم لم يتخذوها منهجية اساسية وقاعدة ثابتة في اعماالهم و وانماا بالكااد 

للعناصر الثالثاة اال وهاي : ) وكما تؤكد الدراسات والبحوث انهم تجاوزوها وأهملوها حينما تنكروا 

وحدة الزمان والمكان والحادث (وقارروا ان تكاون كتابااتهم فاي مكاان محادد جادا و غاايتهم مان هاذا 

عرض ماعندهم وطرح افكارهم وفلسفتهم ومضامين ادبهم و مستخدمين فقاط وحادة المكاان لعارض 

( ومسارحية ) الغرفاة (  نتاجاتهم و وكما كان في مسرحية) في انتظار جودو(ومسارحية ) الكراساي

. 

وتؤكااد الدراسااات والبحااوث و بااانهم جعلااوا عنصاار الاازمن غياار ذي اهميااة تااذكر و امااا العقاادة 

أوالحدث فلم يجعلوا لها وجودا في مسرحياتهم وواالكثر من هذا و انهام عاادوا  الاى المسارحية ذات 

 الفصل الواحد ذات الشخو  المحدودة .

و بقادر ماحااولو الثاورة علاى الماألوف فاي المسارح التقليادي  انهم بهذا لم يسيئوا الى ارسطو
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وابتكار شكل جديد يخدم طارح مضاامينهم الفكرياة والفلسافية متجسادة باعماالهم المسارحية . فهاذه 

كانت محاوالت جادة استحسنها الكثير من الكتاب المسرحيين ودعموهاا بانتاجااتهم وعروضاهم مان 

كل والمضامون و مان امثاال تشايخوف فاي مسارحياته ) اغنياة خالل محاكاتها بأعمال تشاابهها بالشا

 التم ( ومسرحية ) ضرر التب  ( .

فأنا يااخوتي وأعزائي و حينماا اطارح نظريتاي هاذه والمدعوماة بهاذا البحاث و لام تكان غاايتي 

التقلياال ماان افكااار وفلساافة وتجااارب ومدرسااة اسااتاذنا الكبياار ستانيسالفسااكي وانمااا بقاادر مااا هااو 

قريته ومتجسدة بمؤلفاته ) اعداد الممثل ( و) حياتي في الفن ( فقط  و والذي لواله لماا اعترافي بعب

خرجاات هااذه النظريااة الااى حيااز الوجااود و مسااتفيدا ماان كتبااه وعبقريتااه وماان تجاااربي فااي اعمااالي 

المساارحية تاليفااا واخراجااا والتااي ماان خاللهااا اطاارح موضااوع وجهااة نظااري حااول فتحااة المساارح 

ار الرابع ( بقادر ماا ارجاوه هاو ان ياخاذ هاذا البحاث مسااره الصاحيح واالخاذ باه وتسميتها )  بالجد

على محمل الجد كسرا لقيود االبداع واالبتكار واالجتهادات في التاليف واالخاراج و واتبااع اي شاكل 

من اشكال العمل المسرحي و مستفيدين من اية بقعة من بقاع خشبة المسرح والصالة في العاروض 

واناااا لعلاااى ثقاااة باااانكم ستحصااالون علاااى النتيجاااة التاااي كاااان يعنيهاااا معلمناااا الكبيااار المسااارحية . 

ستانسالفسكي في استحضار حاجز الوهم مابين الممثل والجمهور وغير مشاروط بفتحاة المسارح . 

وانااا خضاات تجربااة هااذا فااي معظاام اعمااالي المساارحية ان كاناات فااي العااراق او فااي اسااتراليا والتااي 

لتااليف واالخاراج  وعلاى سابيل المثاال فاي مسارحية ) القاداس االلهاي ( حددت نمطية اسلوبي فاي ا

ومساارحية) الصااوت الصااارخ (ومساارحية  )محاااورات عماليااة ( ومساارحية ) الشااي  والقضااية ( 

ومسرحية ) اللعبة ( و واما في استراليا فكانت مسرحية ) غفران ( ومسارحية  ) شايل وعباي وذب 

 بالشط ( . 

 لمسات الثبات نظريتي

 في

 قهوة القصاخون ) الحكواتي (

كان في تااري  العاراق القاديم وفاي االحقااب الزمنياة العشارينية والاى فتارة مابعاد االربعينياات 

 ظاهرة القصاخون في المقاهي البغدادية والديوانخانه عند بعض االفندية والبيكاوات .

كان البغداديون القدامى يستمتعون يحكايات القصاخون والتي كانت تعاوض ياوم ذاك عان دور 

 صاالت السينمات والمسارح في يومنا هذا . 

حيث كانوا يرتادون القهاوي ) الجيخانات ( ويستمتعون بمجالسة الحكواتي وهم ينصتون الاى 

ته والى عنترة بن شداد وشاجاعته والاى حكايات الف ليلة وليلة والى حكاية ابو زيد الهاللي وبطوال

كثيااارة مااان القصااا  التاااي كاااانوا يحباااذون االساااتماع اليهاااا وهااام مشااادوهين ومبهاااورين  بصاااوت 

الحكاااواتي المبااال  فااي تضااخيمه وتعااابير وجهااه وهااو متصاادرا فااي جلسااته صاادر القهااوة وروادهااا 
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ذه القصا  البطولياة ملتفين حوله مساتمعين الاى حكاياتاه وهام منبساطين باوقااتهم ومساتمتعين بها

 والغرامية .

كان القصاخون ببداية حديثه يقول : كان وياما كان وعلاى هللا الاتكالن و كاان فاي قاديم الزماان 

ومن ثم يدخل في صلب الحكاية وهو يتفرس في وجوه المستمعين  ---------واالوان والمكان وال  

ثير حكايتاه و  انساجامهم معاه ووكاان يثيار حالاة الخاوف والمشاهدين بنفس الوقات لايالحظ مادى تاا

والرعب واالستفزاز في اماكن تتطلب ذالك وهو بهذا يخلق عنصر التشويق والشد وهناا تاتم عملياة 

االندماج والتقم  عند الحكاواتي في مشهيد يثير الحماس فيه ليجسد الحدث القصصاي عناد البطال 

جزء من القصة و تحادث عملياة التطهيار والتنفايس عنادهم ويوهم رواد القهوة على انهم جزء ال يت

مما يجعلهم يصرخون باصوات عالية ويقولون : ) هللا اكبر والصالة على محماد وال محماد ( الحاظ 

 :عزياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااازي القااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارىء هنااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 

 الحكاواتي ياخذ دور شخوصه ويمثلهم  اوال :

 يبال  بصوته وبحركاته ليثير عنصر الخوف والذعر في نفس المستمعين المشاهدين  ثانيا :

ال يوجاد مسارح العلباة ذو االربعاة جادران انماا الحادث والفعال موجاود فيماا باين القصااخون  ثالثا :

 والمستمعين المشاهدين 

دماج موجاودة وبما ان الحدث والفعل موجاود مان خاالل القصاة المسارودة و اذن عملياة االنا رابعا :

عند القصاخون وحالة التنفيس والتطهير ايضا موجاودة عناد المتلقاي مان المساتمعين المشااهدين و 

اذن أأكدعلى وجود الحاجز الوهمي مابين االثنين  و انما لايس هنااك وجاود لفتحاة المسارح لتسااعد 

 على خلق الحاجز الوهمي مابين القصاخون والجمهور الرواد من مستمعي الحكاية .
 

 

 بين الحكاية والتمثيل ----عاشوراء 

اكدت بعض الدراسات والبحوث حول اقامة ذكرى العاشوراء حيث كان االيرانيون والعراقياون 

يحتفلااون بااذكرى هااذه الماساااة االنسااانية ان االيرانيااون يحتفلااون بااذكرى عاشااوراء علااى طااريقتهم 

يؤديها شخصان باللغة الفارسية و تروي واقعاة كاربالء . كاان الخاصة و حيث كانوا يقدمون تمثيلية 

الحسين الشهيد عليه السالم  يتواجه مع الشمر بن ذي الجوشن ) قاتل الحسين الشاهيد ( فاي اطاار 

 تمثيلية بسيطة لم تكن تدوم طويال .

ء و انما ابان انسحاب الحكم العثمااني مان لبناان و وضاع اول حاوار بالعربياة لتمثيلياة عاشاورا

هذا الحاوار الاذي كاان يادور اثنااء مباارزة الحساين الشاهيد ماع الشامر والاذي نساقه اناذاك الادكتور 

 ابراهيم ميرزا حيث اعطى لتمثيلية عاشوراء النسق المسرحي والذي عرفت به فيما بعد . 

كانت االحداث تمثل فاي وساط الجمهاور المشااهد فاي العاراء ولايس علاى خشابة مسارح ياذكر 
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لس  حول احداث عارض  المسارحية والتاي كانات تقادم بكامال مساتلزماتها المسارحية والجمهور جا

من خيول ومالبس وسيوف ورمااح . والجمهاور منادم  وهاو مشادود الحاداث ماا يعارض و متالماا 

 وباكيا على هذه المأساة . ومن دون وجود لخشبة المسرح ولفتحته االمامية 
 

  بالتمر والسمن والعسل والخمر والمالبس الصوفية والجلدية واالبل و وكذالالمجاورة ياتون 

 

 سوق عكاظ جذور لمسرح عربي

 ماهو سوق عكاظ ؟؟؟؟

سوق عكاض يعتبر سوقا لكل البضائع االقتصادية المادية واالدبية و فكاان العارب ومان بعاض 

 على محكمين منالقبائل ك ياتون الشعراء بقصائدهم لتعرض 

. وكااان العاارب فااي هااذا السااوق يتفاااخرون كبااار الشااعراء معظمهاام او كلهاام ماان بنااي تماايم  

ويتنافرون وتلقى بعض الخطب والتي كانت تشد المحتشدين الى الخطيب والى حاواره الاذي يتفاعال 

او وقد يكون الخطيب راكبا على جمال  معه باحاسيس صادقة يندم  مع كلماتها ومضامين جوهرها.

خيل او واقفا على منصة تحت سقيفة يلقي منها قصائده الحماسية ويتفاخر بما يتفااخر ويهجاو مان 

  يريد هجائه و

وهذا عزيزي القارىء اليحدث اال من عملية االندماج فكانت هذه الخطاب والقصاائد تنتقال مان 

وماان شاادة الخطيااب او الشاااعر وتالمااس مشاااعر المشاااهدين ماان الاازوار والاارواد لهااذا السااوق . 

ماكانت تشدهم اشعار الشعراء وخطاب الخطباء تؤدي في بعض االحيان الى كوارث مأساوية وقتال 

فيما بينهم وشجار يؤدي الى خالفات قبلية وعشائرية .وهذا اليحدث اال من عملية  الاتقم  والاذي 

فارج ويحادث ماا تنتاب الشاعر او الخطياب والتاي تنتقال ردود افعالهاا االنعكاساية الاى الجمهاور المت

 يحدث من الفرجة والتفاعل .

اذن يكفي لهذه االشارة وال ارغب في زيادة المعلومات عن هذا الساوق بقادر ماا اخاذت بعاض 

مالمحه الفنية واالدبية لدعم نظريتاي بالقصاائد والخطاب والتاي كانات تلقاى اناذاك ومان دون وجاود 

ل التلقائي والجمهور المحتشد ووالفعال ورد مسرح وجدرانه االربعة و انما ال ننفي عدم وجود التمثي

الفعل و والذي كان ينعكس من على مالمح وجوههم واصواتهم ونبارات القااء قصاائدهم لتنتقال هاذه 

االحاساايس الااى الجمهااور المحتشااد والااذي يتفاعاال مااع مايشاااهد ويساامع وماان دون وجااود الجاادار 

 الذي تناولته في بداية بحثي .الرابع اال الجدار الذي اعنيه اال وهو الحاجز الوهمي و

من هذا تبين بأنه كانت هناك عروضا مسرحية تقادم فاي مناسابة فاجعاة كاربالء ) ----اعزائي 

عاشااوراء() وسااوق عكاااظ (مااع اخااتالف مواضاايعهما وافكارهمااا اال ان الوساايلة واحاادة هااي العااراء 

ن مساارح العارض وفي الساحات والجادات ومن دون وجود مسرح بالمعنى الصحيح والمعاروف عا

ومن دون وجود لفتحة المسرح والمعاروف بالجادار الراباع و انماا عملياة االنادماج والاتقم  كانات 
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تحاادث وموجااودة مااابين مقاادمي العااروض ومااا بااين المتلقااين ماان الجمهااور المحتشااد والمشااارك 

ه مان بالفرجة انذاك ومع حدوث عملية التنفيس والتطهيار لادى الجمهاور واالساتمتاع بماا يشااهدون

 هذا السوق .

 

 خالصة البحث

ليس مشروطا وجود الحاجز الوهمي مع وجود فتحة المسرح و فغارض -------خالصة البحث 

وجوده ماهو اال للفرجة واالطالع على معالم ما يحدث من االحاداث والمشااهد والفصاول المسارحية 

 سماها ويسميها معظم اساتذتنا وطالبنا بالجدار الرابع او الجدار الوهمي .وليست هذه الفتحة كما 

هذا رأيي وبحثي اضعه بين اياديكم مادعما بحثاي باالدلاة شاارحا مان خاالل هاذا البحاث وجهاة 

وشاكرا لكام وا الاذي سااعدني علاى اخراجاه الاى حياز ----نظري و ارجو ان اكون قاد وفقات باذلك 

 -------امين----الوجود 

 

 الخاتمة

في نهاية هذا البحث و ارجو انني  قد توصلت الى معلومة  تحرر ابنائي الطلبة في معاهد الفنون 

الجميلة واالكاديميات للفنون الجميلة والى اساتذتي الكرام و بعدم االكتراث كحالة اساسية  لفتحة 

الخلق واالبداع في عملية التمثيل واالخراج بقدر مايصب جل المسرح واعاقة طموحاتكم في 

اهتمامكم  على الشخصية المسرحية وتحليل ابعادها وايجاد عناصر االبداع والجمال و والعودة الى 

)كتاب اعداد الممثل و حياتي في الفن ( وعلى قدر مايتعلق االمر بالشخصية وتسخيرها على 

 المسرح .

البحث ليس الغاية منه تهاديم ماا بنااه اساالفنا وروادناا مان اسااتذتنا  . وكذالك الغرض من هذا

المسرحيين والتي جاءت نتيجة خبرتهم وتجاربهم في حقال هاذا العاالم الواساعو وال غاايتي مان هاذا 

البحااث ان اتماارد علااى العااادات والتقاليااد والتااي ارسااوها ماان اجاال خلااق كااوادر اسااروية مساارحية 

فااني وااللتازام بالتماارين المسارحية . ولهاذا يجاب عليناا عادم تجاهال يسودها الحب واالخال  والت

هااذه القاايم التربويااة واالخالقيااة التااي تعلمناهااا ماان ادبيااات اسااتاذنا الكبياار ستانسالفسااكي و وانمااا 

التمسك بها و واعتبارها الخطوة االولى باتجاه اكتشاف معالم اخارى متطاورة فاي الخلاق واالباداع و 

 هو معتاد ومألوف والمستهلك والمتكرر.وعدم الرضوخ لما 

وماان هااذا المنطلااق الااذي يشااوبه الحااب واالخااال  و ادعااو اساااتذتي وطلبتااي االعاازاء الااى 

محاوالت الكتشاف من الخبرة والتجارب الذاتية و واالفصاح عما تخال  افكارهم من اساتنتاجات فاي 

ة التطااور ماجاااءت اال ماان خااالل تجاااربهم واختباااراتهم و ونبااذ الخااوف ماان الفشاال . الن حالاا ,حقااول

ثورة اسالفنا وتمردهم على ماهو تقليدي و والوصاول الاى حااالت االباداع والجماال . كماا حادث ماع 

اساتذتنا وعباقرتنا من المسرحيين الرواد وتمخضت حقول تجاربهم وبحوثهم عن مدارس واساليب 
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 مختلفة وذات صلة  لهذه المسيرة التجريبية في عالم المسرح .

هكذا ظهرت المذاهب والعقائد واالساليب المتطورة والمتنوعة في المسرح وعلى مراحل من و

الزمن وكل مرحلة لها ظروفها وبيئتها اثرت على مفكريها وفالسافتها مماا تمخضات عان اباداعاتهم 

 والخروج عن ما هو المألوف والمتكرر و ونبذ العادات والتقاليد و والتي قاد يخااف طلبتناا واسااتذتنا

في هذه المرحلة من الخوض في مثل تلك التجارب خوفا لئال يصيبهم الفشال واالنتقااد و انماا خطاوة 

التمرد على  االساليب الكالسيكية ماهو اال الرغبة للوصول الاى محطاات مرحلياة تحارك مان خاللهاا  

هاذا االساتهانة سكون نظريات مسرحيينا الرواد ونبذ االشكال التقليدية التي ارسوها لنا و و ال يعني 

بماا توصاالت عليااه بحاوثهم وتجاااربهم فااي مجااال عاالم المساارح و بقاادر مااهي دعااوة مخلصااة لحالااة 

 التغيير والتمرد على العادات والتقاليد الكالسيكية والمتبعة في معاهدنا الفنية .

وهكذا كانت مرحلاة البداياة للمسارح االغريقاي واليونااني ومارورا لجمياع المراحال التجريبياة 

 لتي خاضها مسرحنا ووصل لما هو عليه االن . وا

ان المسرح لم يعرف الركود بقدر ماكانت الظروف المرحلياة مان ظاروف سياساية واقتصاادية 

وثقافية واجتماعية و اثارت علاى مسايرة تطاور المسارح وتمخضاه عان مادارس متطاورة ونظرياات 

 ومذاهب متنوعة للحركة المسرحية العالمية .

لمسارح الكالسايكي والاواقعي والسياساي والتعليماي والرمازي وومجااميع وهكذا نشأت حركة ا

حركااة التماارد والعبااث واالمعقااول وكاال ماانهم لااه خصوصااية التعبياار وعلااى ضااوء ماتوصاالت عليااه 

تجاااربهم وابحاااثهم وفااق ابعاااد ارائهاام ومعتقااداتهم ومااذاهبم ليجساادوها فااي اساااليب يشااوبها الخلااق 

ياادي المااالوف و واللااذين اتخااذوا منحااا جدياادا للتعبياار عاان افكااار واالبااداع والخااارج عاان االطااار التقل

مجاااميعهم متاااثرين بظااروف المرحلااة االحقااة وكمااا هااو الحااال مااع تاااثر المرحلااة السااابقة بالمرحلااة 

الالحقة و النها بالحقيقة ماهي اال حالة من حاالت التأثر والتأثيرووما كان هذا اال من خالل ماأرسوه  

تنا الرواد و بخطواتهم االولية و والتي هي االسااس لماا توصال علياه المبادعون مسرحيينا من اساتذ

ماان حاااالت الخلااق واالبااداع و فااي مرحلتنااا هااذه .  وكمااا اكاادها المرحااوم د.عااوني كرومااي فااي عاادة 

 مقاالت دراسية تدعم كلمتي الختامية هذه .

 :المراجع
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 و داللته في القرآن الكريم الصوتيجماليات اإليقاع 
L'esthétique du rythme phonémique et sa 

signification dans le Saint Coran 
 نهاري شريف . د

 الجزائر-تيارت جامعة ابن خلدون
yacine203@hotmail.fr 

 :ملخ 

انفرد القارآن الكاريم بطريقاة منقطعاة الن ظيار فاي تأدياة  المعااني  وذلاك بإبرازهاا فاي قوالاب 

ال تعارف التناافر   فاالقرآن  و التناغم بين ألفاظها و حروفها  و هي  في تارلف  بك لغوية متينة الس  

. وال شك  أن  ألفاظ القارآن الكاريم  الكريم ما هو بالنثر و ال هو بالشعر و ال يمكن إال  أن يكون قرآنا

تكمن في أماكنها    و ال يمكن بأي حال من األحاوال أن يحال  محال  أي لفاظ فاي القارآن الكاريم لفاظ 

نة كما يخضع لسياق آخر   إذ أن  لكل لفظ مراده و وظيفته  ألن   دات معي  اللفظ القرآني يخضع  لمحد 

السااورة التااي ورد فيهااا   باال و لروحهااا و للسااياق الن صااي القريااب و البعيااد ممااا  أضاافى عليااه ذلااك 

اللي البديع و التناسق في التعبير   التناسب الد 

ا في مسحة القرآن الكريم الل فظية فإننا نجدها خالبة عجيباة   ت تجلاى فاي نظاماه واذا ما تمعن 

ااوتي و جمالااه اللغااوي و يقصااد بنظااام القاارآن الصااوتي   اتساااق القاارآن الكااريم و ائتالفااه فااي  الص 

اتااه  اتااه و اتصاااالته  و سااكتاته   اتساااقا عجيبااا  و ائتالفااا رائعااا     حركاتااه  و سااكناته  و مد  و غن 

صاال إليهاا أي كاالم ماان يساترعي انتبااه السااامع و القاارئ  يساتهوي النفااوس بطريقاة ال يمكان أن ي

 يحملاه و للموضاوع الاذيمنظوم أو منثور. إن  جمال اإليقاع القرآني ناجم مان مالءماة هاذا اإليقااع 

 .المعاني التي يعبر عنها 

اللي  –قوالااب لغويااة  الكلمااات المفتاحيااة : اإليقاااع  -مسااحة القاارآن الكااريم اللفظيااة –التناسااب الااد 

 .القرآني

 

 

 

 

mailto:yacine203@hotmail.fr


 

 

57 

Résumé: 

Le Noble Coran est unique dans l'exécution des significations en les 
mettant en évidence dans modèles linguistiques avec une structure solide et 
une harmonie entre ses mots et ses lettres. Il ne fait aucun doute que les 
mots du Noble Coran se trouvent à leur place, et on ne peut en aucun cas 
remplacer un mot du Noble Coran par un autre terme, puisque chaque mot 
a son but et sa fonction, car le mot coranique est soumis à des déterminants 
spécifiques et au contexte de la sourate dans laquelle il est mentionné, et 
même à son âme  et son contexte textuel, proche et lointain, ce qui lui  a 
ajouté  une proportion et une cohérence d'expression. 

 Si nous examinons les expressions coraniques, nous les trouvons 
merveilleusement fascinantes, ce qui se reflète dans son système 
phonémique et sa beauté linguistique. Sa structure phonémique et sa beauté 
linguistique se manifestent dans une merveilleuse cohérence qui attire 
l’attention de l’auditeur et du lecteur d’une manière qu’aucun mot 
prosaïque  ou poétique ne peut atteindre. La beauté du rythme coranique 
découle de la pertinence de ce rythme pour le sujet qu'il porte et les 
significations qu'il exprime. 
 

Mots-clés  : modèles linguistiques - proportion sémantique - rythme 
coranique. 
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 اإليقاع الصوتي في القرآن الكريم و أثره على المتلق ي :

د صال ى هللا علياه و سال م : كتااب اإلساالم فاي  ة الن بي محم  ل و حج  القرآن الكريم كتاب هللا المنز 

وأحكامااه  وآدابااه وأخالقااه  وقصصااه ومواعظااه  وعلومااه وأخباااره  عقائااده وعباداتااه  وحكمااه 

 .وهدايته وداللته

أسااس رساالة التوحياد  والمصادر القااويم للتشاريع  ومنهال الحكماة والهداياة  والرحمااة  وهاو

 ...  عنهااااا إال هالااااكيااااالمسااااداة للناااااس  والنااااور المبااااين لألمااااة  والمحجااااة البيضاااااء التااااي ال يز

ي ال   ال يدانياه  يأتياه الباطال مان باين يدياه أومان خلفاه و ال تفناى عجائباه وأفضااله ذلكم الكتاب الذ 

أعجاز العارب و أعالمهام  و هام فرساان البالغاة و أهال الفصااحة بال فضل  وال تسموا إليه مكاناة  

ي بقولة: "و اهم  و أكد  المولى عز  و جل  هذا التحد  نت مر تحد  لرَنا َعلَ  فيإِن ك  ا َنزَّ مَّ ب ٍۢ مِّ اِدَنا َفاأرت وار َرير ٰى َعبر

ِدقِينَ  نت مر َصٰ ِ إِن ك  وِن ٱاَّ ن د  وار ش َهَدٓاَءك م مِّ ع  لِِهۦ َوٱدر ثر ن مِّ وَرة ٍۢ مِّ  (.1")بِس 

او يقول عز  و جل  أيضا  :"  َزلرَناه   إِنَّ ا أَنر آن  ا ق رر قِل ونَ  َعَربِي   مر َتعر  (2")لََعلَّك 

الل غااة العربيااة لغااة شاااعرة بطبعهااا و موساايقية ناازل القاارآن الكااريم بلسااان عربااي مبااين  و 

بطبيعتها   مخاارج حروفهاا طبيعياة  تسااير الان فس فاال ترهقاه  فيهاا الماد و الجازر فاي حركاتهاا و 

 سكناتها.

ات فق فقهاء اللغة العربية على أن ها أكثر اللغات انسجاما مع الش عر و الفن    وتلبية لألحاسايس 

ية   وتوافق مع مقاييس الجمال  وإن ها تحمل بين حروفها  و ألفاظها و تراكيبها كنوزا مذخورة  الفن 

 من الفن  و الجمال.

هاا  هاا شااعرة بطبيعتهاا ألن  ااعرة( علاى أن  و يصفها عبااس محماود العق ااد فاي كتاباه )اللغاة الش 

اق األو ية و الموسيقية  فهي في جملتها فان  منظاوم  منس  زان  بنيت على نسق الش عر في أصوله الفن 

 (3و األصوات   وال تنفصل عن الش عر في كالم تأل فت منه  و لو لم يكن من كالم الش عراء)

 و يظهر الفن  و الجمال و الش اعرية في مظاهر ثالثة:

 تركيب الحروف -1

 تركيب المفردات -2

 تركيب العبارات. -3

األبجدية العربية كما هو معروف ثمانية و عشرون حرفا  وليس في اللغاة العربياة  و الحروف

 حرف يلتبس بين مخرجين  و ليس في النطق العربي مخرج ينطبق فيه حرفان.

                                                           

 23البقرة : اآلية  - 1

 2سورة يوسف: اآلية - 2

 –عباس محمود العقاد  –اللغة الّشاعرة  - 3
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و قد امتازت اللغة العربية عن غيرها من اللغات األخرى بحروف ال توجد في غيرها  كالضااد 

اء اء.  كما ا و الظ   -الهااء-متازت باساتخدامها للحلاق كمخارج لساته حاروف : الهمازةو القاف و الط 

 الخاء.  -الغين -الحاء -العين

ة إلى تكرار الن طق  فال لبس بين مخارج الحروف في العربية  وال إهمال لواحد منها   وال حاج 

 (1من مخرج واحد.)

قوا بحاساتهم الفنياة جمالاه الف ين تلقوا القارآن الكاريم  تاذو  اوا و العرب الذ  اي السااحر  و أحس  ن 

اا  سوا سلطانه العجيب علاى نفوساهم  فهاذا الجبيار بان مطعام لم  تأثيره المباشر على قلوبهم  و تحس 

 سمع رسول هللا صل ى هللا عليه و سل م يقرأ في صالة المغرب قوله تعالى:

اااورِ " ور   ﴾١﴿ َوالطُّ اااط  سر اااور   ﴾٢﴿ َوِكَتااااب  مَّ نش  اااِت  ﴾٣﴿ فِاااي َرقَّ مَّ اااورِ َوالرَبير م  اااقرِف  ﴾٤﴿ الرَمعر َوالسَّ

ف وعِ  ورِ  ﴾٥﴿ الرَمرر ج  ِر الرَمسر َك لََواقِعٌ  ﴾٦﴿ َوالرَبحر مر َخاَزائِن   إِنَّ َعَذاَب َربِّ ...إلاى قولاه عاز  و جال : أَمر ِعناَده 

وَن"  ِطر  َصير م  الرم  َك أَمر ه  )َربِّ
2
) 

ا ة األثر و الهيبة( ) فلم   (3سمع هذه اآليات  اضطرب و قال:" كاد قلبي أن يطير ) من شد 

( و في رواياة 4وهذا الوليد بن المغيرة جاء إلى الن بي صل ى هللا عليه و سل م فقرأ عليه القرآن)

ءتاه   : قام النبي صل ى هللا عليه و سل م في المسجد يصل ي و الوليد بن المغيرة قريب منه يسامع قرا

 وكان صل ى هللا عليه و سل م يقرأ قوله تعالى:

ِه الرَعِزيِز الرَعلِيمِ  ﴾١﴿ "حم  ِب َشِديِد الرِعَقااِب ِذي  ﴾٢﴿ َتنِزيل  الرِكَتاِب ِمَن اللّـَ ور نِب َوَقابِِل التَّ َغافِِر الذَّ

ِه الرَمِصير   َو إِلَير ِل اَل إِلَـَه إاِلَّ ه  ور ﴾)٣﴿ الطَّ
5

) 

فرق  قلب الوليد و أدرك بأن  هاذا لايس مان كاالم البشار   لعلماه أن  الرساول صالى هللا علياه و 

لم عند أحد  فبل  ذلك أبا جهل فأتاه   فقال له:" يا عم إن  قوماك  سل م أمي  ال يقرأ و ال يكتب و لم يتع 

ادا ) خوفاا مان أن يسالم الول ياد( فارد الولياد : قاد يريدون أن يجمعوا لك ماال يعطوكه لائال  تاأتي محم 

اي بالشاعر و ال برجازه و  علمت قريش أن ي أكثرها ماال ....إلى أن قال: فو هللا ما فيكم رجال أعلام من 

ي يقوله شيئا من هذا   ثم  قال قولته المشاهورة فاي  ال بقصيده و ال بأشعار الجن   و هللا ما يشبه الذ 

ي يقول لحالو و إن ه لمثمر أعاله و مغادق    ة و إن  عليه لطالوة وصف القرآن:" و هللا  إن  لقوله الذ 

 (6أسفله و إن ه ليعلو وال يعلى عليه.)
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ناة أو يسامعه باأذن صااغية واعياة   ياة متمع  ال شك  أن  كال مان يقارأ القارآن الكاريم قاراءة متأن 

سينتابه شعور فريد من نوعه و إحساس فياض بالمتعة ال يجدها في غيره من كاالم البشار  منثاورا 

ي أو منظوما   فكلماته تقع على القلاب موقاع المااء العاذب فاي نفاس الظمارن.    و لعال  الساؤال الا ذ 

ا سبق هو :  يشم  مم 

ة به  و  أين يكمن  سر هذا الجمال البديع ؟ د القرآن الكريم بموسيقى خاص   كيف تفر 

إن  ألفاااظ القاارآن الكااريم عاليااة الرتبااة  جعاال هللا منهااا كتابااا معجاازا أساالوبيا  ذلااك األساالوب 

ال  هاد فاي كاالم العارب  فالمتأم  د به عن غيره  ليخاالف ماا ع  ي تفر  لكتااب هللا عاز  و جال   الخا  الذ 

ع المناتظم العباارة  المتماساك المقااطع  و المتنااغم  ي ال يعارض به بإيقاعه المتناو  يلحظ أسلوبه الذ 

 في أصواته   بحيث ال تند  أو تفلت كلمة واحدة منه .

احياة اإليقاعياة أو الموسايقية ارتأيناا  أن ‘ و قبل الدخول في كيفياة كاون القارآن معجاز مان الن 

ف اإليقاع بأن ه  يقاوم علاى التكارار المناتظم   نوضح  احية االصطالحية   و يعر  معنى اإليقاع  من الن 

ي فيها الزمن دورا مهما  و يكاون التكارار علاى مساتوى األصاوات  أو الكلماات أو الجمال أو  و يؤد 

ر بساابب مااا يااوحي باا ه ماان المقاااطع   و هااو تكاارار منااتظم ماان ناحيااة الاازمن   ولإليقاااع دوره المااؤث 

انفعاالت و إحساسات و استجابات  و كما هو متعارف عليه أن  اإلنسان مفطور علاى حاب  الجماال   

ااال إلااى اإلنشاااد و األمااور الموساايقية  لااذلك جاااء القاارآن الكااريم بإيقاااع موساايقي خااا   يخاطااب  مي 

ي اإلحساس   و له عالقة وطيدة بالصوت و اختيار اللفظ أو في دالالته أو في إيحاءاته  و عنده ياؤد 

امع أو المتلق ي.  دوره في نفس الس 

ة تعريفات لإليقاع  اكتفينا بعرض بعضها   و قد وردت عد 

و قد جاء في كتاب الت صوير الفن ي في القرآن الكريم لسيد قطاب:" إن  للقارآن إيقاعاا موسايقيا 

ي وظيفة أساسية في البيان") د األنواع يتناسق مع الجو و يؤد   (1متعد 

 ريف اإليقاع :تع -1-

اإليقاع كلمة تستعمل كثيرا في المجال الموسيقي و الشعر  وقد جاء تعريف اإليقااع فاي لساان 

ى الخليال كتاباا  نهاا  وسام  العرب: " اإليقاع من إيقاع الل حان و الغنااء  و هاو أن يوقاع األلحاان و يبي 

 (  2كتاب اإليقاع") –من كتبه في ذلك المعنى 

فاق أن كانات   ف اإليقاع بقوله: " اإليقاع تقدير ما لزمن ال نقرات  فإن ات  ا ابن سينا  فقد عر  أم 

مة   كان اإليقاع لحنيا  و إذ ات فق أن كانت ال نقرات محدثة للحروف المنتظم منهاا كاالم   النقرات منغ 

 (3كان اإليقاع شعريا" )
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اي   قرة الت  ل من هذا الت عريف إلى أن  الن  ل اإليقااع   هاي صاوت يصادر  نتوص  هاي أسااس تشاك 

ا عن آلة موسيقية أو عن جهاز الن طق  فإذا كان مصدره آلاة موسايقية وفاق أزمناة متسااوية  أو  إم 

 (  1متفاصلة كان لحنا...)

ا اإليقاع عند المحدثين فإن ه ال يرتبط بالشاعر و الموسايقى فقاط  بال يارتبط بساائر الفناون  و أم 

 (2متعة الجمالية...)الشتراكها في صفة ال

و بنيااة اإليقاااع القرآنيااة لهااا تااأثير فااي بناااء الجملااة  ففااي مقامااات الفضااائل و النجااوى يمياال 

اا هاو  ارعة  و مم  اإليقاع إلى البطء  و في مقامات التهديد و الوعيد و التحذير يميل اإليقااع إلاى الس 

ج من فكرة إلى أخرى  و من مقام الفت للنظر أيضا أن  االنتقال من إيقاع إلى آخر يفصح عن الخرو

إلى آخر  و للتوازن اإليقاعي قدرة عالية و عجيبة  في تلوين الخطاب القرآني   و ال يكون االنتقاال 

 عشوائيا أو اعتباطيا   بل بدق ة متناهية و هذه القدرة تفتقر إليها لغة البشر.

قوياا يميال إلاى السارعة  ففي سورة الحاقة علاى سابيل المثاال و لايس للحصار   نجاد اإليقااع 

اود  َوَعااٌد كأن ه طبول الحرب نحو قوله تعالى:"  َبتر َثم  َراَك َما الرَحاقَّة  * َكذَّ الرَحاقَّة  * َما الرَحاقَّة  * َوَما أَدر

اِغَيةِ  لِك وا بِالطَّ ا َثم ود  َفأ هر    (3...") بِالرَقاِرَعِة * َفأَمَّ

َراَك َمااا الرَقاِرَعااة  )2( َمااا الرَقاِرَعااة  )1)لرَقاِرَعااة  أو كقولااه عااز  و جاال :" ا ااون  3( َوَمااا أَدر َم َيك  ( َيااور

ث وِث ) ف وِش )4النَّاس  َكالرَفَراِش الرَمبر ِن الرَمنر  (4(...")5( َوَتك ون  الرِجَبال  َكالرِعهر

لِِعاي َوِغايضَ و في قوله أيضا:"  لَِعاي َمااَءِك َوَياا َساَماء  أَقر ض  ابر ار   َوقِيلَ َياا أَرر َمر الرَمااء  َوق ِضاَي األر

الِِمينَ  ِم الظَّ ا لِّلرَقور د  وِديِّ ۖ َوقِيلَ ب عر َتَوتر َعلَى الرج   (5...")َواسر

من المالحظ أن اآليات جاءت بإيقاع قوي منبعث من بديع اللفظ و حسن الانظم  معجاز  لقادرة 

له تاأثير خاا   علاى إحسااس البشر  مع أن  ألفاظها سهلة و عذبة الجرس غير أن  إيقاعها السريع 

 .السامع أو المتلق ي  وهذا متأت  من دق ة انتقاء األلفاظ و حسن اختيارها

اللي   فلفظاة "  نا في ألفاظ اآلية الكريماة  علاى مساتوى البعادين: اإليقااعي و الاد  و إذا ما تمع 

هاا أدل  علاى سارعة إخفااء المااء  و ال يقاوم غيار هاذا اللفاظ  نة في موضعها  ألن  ابلعي" جاءت متمك 

 عاز  و بإيقاعه العالي في تصوير سرعة إخفااء المااء  وهاو فعال فاي صايغة األمار  و اآلمار هاو هللا

جل    وأمره بين " الكاف و النون"   و أيضا لفظة " غايض" فعال مااض مبناي للمجهاول  مكساور 

اا أضافى علاى اللفاظ سارعة فاي اإليقااع   وأوحاى  بسارعة امتثاال ألمار قاد  له  مفتاوح آخاره  مم  أو 

 سبق....  
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ق اوَنۖ  فِي كقوله عز  و جل :" تَّ ِعَد الرم  ِة الَّتِي و  َهااٌر ِمانر َمَثل  الرَجنَّ اِر آِسان  َوأَنر َهااٌر ِمانر َمااء  َغير َهاا أَنر

َصاف  ى ۖ َولَه امر فِ  َهااٌر ِمانر َعَساال  م  ااِربِيَن َوأَنر ة  لِلشَّ ار  لَاذَّ َهااٌر ِماانر َخمر اه  َوأَنر م  ارر َطعر االِّ لَاَبن  لَامر َيَتَغيَّ يَهاا ِمانر ك 

ِهمر ۖ  فَِرةٌ ِمنر َربِّ َمَراِت َوَمغر  (1... )الثَّ

عالقة وثيقة ما بين اإليقاع و الداللة القرآنية: إن  اإليقاع القرآني منبعث من اختياار  إذن هناك

ااز ليصاابح ذلااك ساارا ماان أساارار  اإلعجاااز اللغااوي فااي القاارآن الكااريم  األلفاااظ ونظمهااا بأساالوب متمي 

 ويتجل ى ذلك من البناء الفن ي المتناسق مع الجو العام  في اآلية أو السورة بأكملها.

في سور أخرى أن اإليقاع يميل إلى البطء  آياتهاا مديادة  رقيقاة لماا فيهاا مان الوصاف و نجد 

 (2المثير لمحاسن اآلخرة و جنات النعيم)

   و قوله عز  وجل:"

َواِجِهمر   ل وَنَها َوَمنر َصلََح ِمنر آَبائِِهمر َوأَزر خ  ن  َيدر ات  َعدر ان َجنَّ ِهمر مِّ ل وَن َعلَير خ  اتِِهمر َوالَمالَئَِكة  َيدر يَّ رِّ َوذ 

لِّ َباب   ارِ  } * { ك  َبٰى ٱلدَّ قر َم ع  ت مر َفنِعر ك م بَِما َصَبرر  (3( )َسالٌَم َعلَير

ل لهذه اآليات يالحظ أن  اإليقاع يوافق معانيها  و يحملها على أ جنحته  ونجاده يرافاق و المتأم 

األحداث  وكأنه موسيقى تصويرية تتسلل إلى النفوس و تفعل فعلهاا الماؤث ر دون أن يادري المتلق اي 

اى عناد األعجماي الاذي ال يعارف العربياة  و  امع سر  هذا التأثير   وقد نلاتمس هاذا التاأثير حت  أو الس 

 هو سر  من أسرار اإلعجاز في القرآن الكريم.

لياة اإليقااع الصاوتي فاي القارآن الكاريم هاي منبعثاة مان ظااهرة عجيباة امتاااز وال شاك  أن جما

د بهااا القاارآن الكااريم و المتمثلااة فااي رصااف حروفااه و ترتيااب كلماتااه ترتيبااا دونااه ترتيااب  و  وتفاار 

ة جديدة في رصف هذه  حيحة يشعر بلذ  المستمع إلى حروف القرآن الكريم خارجة من مخارجها الص 

بعض في الكلمات و اآليات   و من عجيب أمر هاذا الجماال اللغاوي التوافاق الحروف بعضها بجانب 

بااين المعاااني و األلفاااظ المختااارة للتعبياار عنهااا و الحااروف المختااارة فااي هااذه األلفاااظ  والحااروف 

اي تؤديهاا  فتساهم مان حياث ال يادري   المتجاورة من حياث جرساها و صاداها المناسابين للمعااني الت 

 (4)اني و زيادة تأثيرها في نفس المتلق ي القارئ في أداء المع

َعاَك و  قد جاء في قوله تعالى : " ان مَّ مَّ َمام  مِّ
َك َوَعلَاى أ  ا َوَبَرَكات  َعلَير نَّ بِطر بَِساَلم  مِّ قِيلَ َيا ن وح  اهر

ا َعَذاٌب أَلِيٌم ﴿ نَّ ه م مِّ ه مر ث مَّ َيَمسُّ ع   (5)﴾٤٨َوأ َمٌم َسن َمتِّ

اال فااي هااذه اآليااة ااة   المتأم  يالحااظ  تكاارار "الميمااات"  و الميمااات المتول اادة عاان اإلدغااام و الغن 

َعكَ ) وهي ثمان ميمات ن مَّ مَّ َمم  مِّ
وليس بينها فاصل   ومن التكرار ينبعث نغم عذب   ماع العلام أن   (أ 

تكاارار الحااروف وتجاورهااا فااي غياار القاارآن  يتول ااد عنااه ثقاال و صااعوبة فااي النطااق و خلاال فااي 
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وهنا يتجل ى إعجاز القرآن الكريم في تحويله توالي األمَثال إلى نغم عاذب عناد قراءتاه اإلستصاغة   

 أو االستماع إليه

في القرآن الكريم بأسااليب مختلفاة ومتنوعاة تتماشاى ماع المعناى الاذي تعبار  اإليقاعوقد جاء 

عاان  القارآن انساايابا متناساقا علاى نظاام اخاات  باه اآليااتيتمثاال فاي انساياب  اإليقااع عناه  كماا أن  

د باه  وهاو محساوس فاي القارآن علاى الارغم مان خروجاه عان أوزان الشاعر. كماا أن  غياره و تفار 

القرآنياة جرساا موسايقيا لاه أثاره الخاا  فاي الانفس  اآلياتلفواصل القرآن مزية مهمة في إعطاء 

 وجوهااا اآليااةوالوجاادان  فقااد جاااءت تلااك الفواصاال بإيقاعااات موساايقية مختلفااة تتناسااب مااع سااياق 

إليهاا  حياث  واالنجاذاب واالنبهاار  يبعاث علاى الدهشاة اآلياةيتجزأ من  الالمعنوي  حيث تعد جزءا 

اا حر البياااني الفتااان  فقااد ذكاار مصااطفى صااادق الرافعااي فااي كتابااه "إعجاااز القاارآن تضاافي ماان الس 

العجيب لفواصل القرآن  وما في هذه الفواصل التي تنتهي بها آياات القارآن  األثرالنبوية"  البالغةو

ا رارالتي تنتهي بها جمل الموسيقى  وهي متفقة مع آياتها في ق األبعادصور تامة  إال   وت اتفاقاا الص 

 . (1)الصااوت  والوجااه الااذي يساااق عليااه بمااا لاايس وراءه فااي العجااب مااذهب نااوع يالئاامعجيبااا 

البلغاء  فاإن  كالممن  ما أنت واجدٌ  بخالفآن الكريم إنما هي وجه من نظم حروفه في القر البالغةو

الموضاعها وت   صانعماا تإن   بالغتاه ابنااى علياه  ونحاو هاذا مم  تغناي فيااه  الا ا هااو أصال الفصااحة  ومم 

ااهغيرهااا   الكنايااة و المجاااز و الاسااتعارة و فااظ  وأنااواع وجااه ماان تااأليف الحااروف ونسااق الل   ألن 

 (2)التأليف في معاني الكلمات ما هي وجوهن  إ الغة الب

 :الجرس -2-

  وقيل: الصوت الخفي  وقيل: الحركاة  وتنصارف اللفظاة إلاى أنه الصوتالجرس على يعرف 

 .نغم الكالم  ويقال: أجرس: عال صوته

يكتسااب الجاارس رسااالة لغويااة واصااطالحية ماان المفهااوم اللغااوي واالصااطالحي  فهااو لغااة و  

بالناحية الصوتية مان األسالوب  إذ هاو الصاوت والانغم  وهاو قيماة جوهرياة فاي واصطالحا  متصل 

األلفاااظ  وبنائهااا اللغااوي  كمااا يعااد أداة التااأثير الحسااي بمااا يوحيااه إلااى السااامع باتساااق اللفظااة  

وقد نبه هللا سبحانه وتعاالى فاي كتاباه العزياز  ( 3)وتوافقها مع غيرها من األلفاظ في التعبير األدبي

ميااة الجاارس وأثااره فااي القاارآن الكااريم لاادى القااارئين والسااامعين  فقااال تعااالى فااي سااورة علااى أه

 ﴾ ورتل القرآن ترتيال  المزمل: ﴿

قال الزمخشري: )ترتيل القرآن: قراءته على ترسل وتؤده بتبيين الحروف وإشاباع الحركاات  

ا : وهاو المفلا  المشابه بناور باالثغر المرتالحتى يجيء المتلو منها شبيها  األقحاوان  وأال يهازه هاز 

 . (4)وال يسرده سردا  

                                                           
 .16إعجاز القرآن والبالغة النبوية ، مصطفى صادق الرافعي، ، ص -  1

 169 نفس المرجع ،ص -  2

 .20،19،13 جرس األلفاظ و داللتها في البحث البالغي و النقدي عند العرب، ماهر مهدي هالل،ص  -ينظر  -  3

  https://quranpedia.net/ar/surah/1/73/book/349 الرابط -الموسوعة القرآنية  -  4
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س الحرف  أي: نغمته  والحروف الثالثة التي تخرج مان  وال يخفى بأن العرب تحدثوا عن َجرر

 (  1).مجروسهالجوف هي الياء واأللف والواو  وسائر الحروف 

 :حروفها نغمتها وصوتها وإيقاعها الحاصل نتيجة التالؤم بين  وجرس الكلمات 

 (2كلماتها. )إيقاعها الصوتي الحاصل من التالؤم بين  العبارات: وجرس 

اللة الصوتية في ألفاظ القرآن الكاريم  وقفناا علاى حقيقاة  وإذا ما حاولنا التماس الجرس أو الد 

ال فاي أن  القارآن الكاريم قاد ناسااب باين أصاوات ألفاظاه ومعانيهاا مناسابة عجيباة لفتاات  راساخة تتمث 

بتصاوير  –نها األفكار  حت ى كأن  اللفظة القرآنياة تكااد تساتقل بجرساها و نغمهاا األنظار و حارت دو

 (.3لوحة فيها اللون زاهيا أو شاحبا و فيها الظل  شفيفا أو كثيفا)

ساانقف علااى  بعااض النماااذج المختااارة ماان األلفاااظ و محاولااة مناقشااتها  معتماادين علااى آراء 

ارسين   الد 

 :جرس اإلدغام - أ

ض :"يقول عز  وجل   َرر اَقلرت مر إِلَى األر وا فِي َسبِيل هللاَّ ِاثَّ فِر  مر ِانر مر إَِذا قِيلَ لَك  َها الَِّذيَن آَمن وا َما لَك   َيا أَي 

("4) 

نزلت هذه اآلية الكريمة عتابا على تخل ف من تخل ف عن رسول هللا صل ى هللا علياه و سال م فاي 

 (5فتح بعام)غزوة تابوك  وكانت  في سنة تسع من الهجرة بعد ال

اااَقلرت مر وإذا مااا تمعنااا فااي لفااظ  ) اااء لقربهااا منهااا  ِاثَّ ( و أصاالها تثاااقلتم  و أَدغماات التاااء فااي  الث 

 بمعنى تكاسلتم  و تباطأتم.

وربما جاء التعبير في قوله )اثاقلتم( على هذه الصايغة تحديادا مان أجال المبالغاة فاي تصاوير  

النفر  وكذلك لما تؤديه هذه اللفظة من صورة معبرة عن الحاال التاي  هؤالءالتباطؤ والتقاعس عند 

 هم فيها

 مالءمااةاللفظااة بمااا تحملااه ماان ثقاال فااي النطااق جعلهااا تكااون أكثاار  و الحقيقااة أن   جاارس هااذه

  وتصاور اآلخارةعان  باديالتعبار عان نفاس مثقلاة بحاب الحيااة  رضايت بالادنيا  لمعنى الن  فهي 

ماان  األرض  وتثاقلاات عليهااا بمقاادار مااا تحملااه باااألرضد ألصااقت هااذا المشااهد الحااي  وقاا ظااالل

 (.6أثقال)
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 جرس الت ضعبف -ب 

القرآنياة التاي تناولهاا أصاحاب الغرياب فاي مصانفاتهم رباعياة  األلفاظلقد وردت مجموعة من 

  األلفااظمضعفة  أي إن أولها وثالثها من جنس  وثانيها ورابعها من جنس آخر  وقد توزعات هاذه 

شايوعا  ومنهاا ماا جااء علاى صايغة  األكثارفمنها ما جاء على صيغة الفعل الرباعي المضعف وهاو 

 . األلفاظالصوتية لهذه  الداللةالرباعي المضعف.   في إذكاء  االسم

َم الرقَِياَماةِ  جاء في قوله تعالى:" مر َياور اوَرك  َن أ ج  َماا ت َوفَّاور ِت َوإِنَّ اس  َذائَِقاة  الرَماور لُّ َنفر اِزَح  ك  حر َفَمانر ز 

ورِ  ر  َيا إاِلَّ َمَتاع  الرغ  نر َة َفَقدر َفاَز َوَما الرَحَياة  الدُّ ِخلَ الرَجنَّ اِر َوأ در  (1) ] َعِن النَّ

اارِ إن  المعنى في قوله تعالى )  اِزَح َعاِن النَّ حر اار و هاو التنحاي  (َفَمنر ز  واإلبعااد فمان نحاي  عان الن 

مان دون  (زحازح)بلفظ  واإلبعاد(  إنما جاء التعبير القرآني عن هذه التنحية 2)أَبعد منها فقد فاز

لمااا فااي هااذا اللفااظ ماان القااوة فااي التعبياار عاان المعنااى المقصااود الاادقيق  وقااد  األلفاااظغيااره ماان 

 اكتسب هذا اللفظ قدرته التعبيرية من جهتين: 

فماان جهااة تكاارار المقطااع  الثانيااةماان جهااة صااوت الاازاي الااذي تكاارر ماارتين فااي اللفااظ  أمااا  األولااى

 يالصوت

 الفاصلة في القرآن الكريم: -3-

والصوت في القارآن الكاريم  وهاي  واإليقاعالجرس  لدراسة جانبيتمثل الفواصل ملخصا فنيا 

 .وأثرها واضح جلي فيه   موجودة في القرآن الكريم وتعمه

ماع ماا  اآلياةعن مدى توافق فاصالة  الكالمإن موضوع الترابط في النظم القرآني يدعونا إلى  

 األلفااظوافاق والتعاانق باين والت   الات الزمفمن بديع ماا نارى مان أمار هاذا  دالالت   تحمله من معاني 

القرآنياة  ومسااهمتها  اآلياةلساياق  مالءمتهاا  ومادى اآلياتالقرآنية  تلك الفواصل التي تنتهي بها 

 (3) .في استكمال الفكرة فيها

درة من درر أسلوب البيان القرآني   وقد حظيت بعناية كبيارة مان قبال الدارساين الفاصلة  تعد  

العصاور واألزماان  ولاذلك ارتأيناا أن  نتنااول الفاصالة و أثرهاا  فاي الان ظم القرآناي  و لاو  على مار

 .بشكل مختصر  

 تعريف الفاصلة: -ا

الخاارزة تفصاال بااين الفاصاالة مااأخوذة ماان الفعاال "فصاال" وجمعهااا فواصاال وهااي " الفاصاالة لغااة:

 .الخرزتين في العقد
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 (  1")قطعته الحاجز بين الشيئين فصل بينهما يفصل فصال فانفصل وفصلت الشيء أي الفاصل:

 الفاصلة اصطالحا:

 (2".)الفاصلة كلمة آخر اآلية كقافية الشعر وقرينة السجع " قال السيوطي:

 (3)."وقرينة السجع الفاصلة هي كلمة آخر اآلية كقافية الشعر" قال الزركشي:و 

بهاا  : "وأما الفواصال فهاي حاروف متشاابكة فاي المقااطع  يقاعأيضا  في هذا الصدد الباقالنييقول 

 (.4) . "غةالإفهام المعاني  وفيها ب

يرى أن  الفاصلة حروف ومقاطع متوافقاة و من خالل التعريفات السابقة   نالحظ أن  الباقال ني 

ناى  حياث رباط الفاصالة بادورها فاي إباراز المعناى و توضايحه وهي وسيلة من وسائل توضيح المع

 .مما يحقق التجانس بين مضمون اآلية والتعقيب الذي تنتهي به

ااه لخطااأ فااي الااتالوة دون أن يكااون ماان حفظااة  ي تنب  ااة األعرابااي  الااذ  رنا بقص  و لعاال  هااذا يااذك 

ث جلسااءه   و أراد أن يستشاهد برياة فاي حاق  القرآن الكريم  حيث كان األصامعي فاي مجلاس  يحاد 

ااارقة فاااقطعوا أيااديهما جاازاء بمااا كساابا نكاااال ماان هللا و هللا غفااور  ااارق و الس  السااارق قااائال:" و الس 

 رحيم" 

 فسأله األعرابي: يا أصمعي   كالم من هذا؟ 

 فرد  األصمعي:" كالم هللا".

 فقال األعرابي: " هذا ليس كالم هللا".

ي ينكر آية واضحة فاي القارآن  فانتشر الل غط في أوساط  المجتمعين و ثاروا على األعرابي الذ 

 الكريم  لكن األصمعي التزم هدوءه  وسأل األعرابي

اك  بااليقين   :"هل تحفظ القرآن "؟ و أجاب األعرابي بالن في   و أحضروا مصاحفا ليقطعاوا الش 

ااِرَقة   "و عندها أدرك األصمعي أن ه أخطأ  في آخر اآلية الكريمة في قوله عاز  وجال : ااِرق  َوالسَّ َوالسَّ

  َعِزيااٌز َحِكاايٌم 
ِ ٌ َوهللاَّ ااِدَيه َما َجااَزاء  بَِمااا َكَسااَبا َنَكاااال  ِمااَن هللاَّ وا أَير َطع  و هللا  (  فعااوض أن يقااول "5)" َفاااقر

  قال:" و هللا غفور رحيم"  و أعجب األصمعي بنباهة األعرابي و سأله :"يا أعراباي عزيز حكيم" 

 كيف عرفت"؟

 أجاب األعرابي:" يا أصمعي  َعز   َفَحَكَم  َفَقَطَع  و لور َرِحَم و َغَفَر َما َقَطَع.ف

ث عان حكام شاديد مان أحكاام اإلساالم و هاو  لقد الحظ األعرابي بفطرته أن  اآلية الكريمة تتحاد 

ااس  فلايس مان المعقاول أن تنتهاي  قطع الياد للساارق ردء للمفاساد و تخويفاا وعبارة لغياره مان الن 

حمة و المغفرة. و هنا يتجل ى اإلعجاز القرآني في أمرينا  آلية بالر 
                                                           

 585م، ص1988،بيروت،  30انظر: المنجد في اللغة واألعالم ، مادة: فصل ،دار المشرق، ط -  1

 260،ص 1967،القاهرة ،  1،ط 2السيوطي، اإلتقان في علوم القرآن ، تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم مطبعة المشهد الحسيني ج  -  2

 53،ص 1الزركشي، البرهان في علوم القرآن ، ج -  3

 .45عبد القاهر الجرجاني، دالئل اإلعجاز : ص -  4

5 
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 مخاطبة العقل بالمنطق -1

 عامل الفاصلة في إظهار المعنى الوارد في اآلية و تالؤمه معه. -2

القرآنية إلى جانب ما تضفيه مان جماال وروعاة فاي التعبيار  اآليةمن هذا نجد أن الفاصلة في 

 اآلياةالقرآني  فإنهاا أيضاا عامال مان عوامال إظهاار المعناى  تعمال علاى إظهاار المعناى الاوارد فاي 

تكساب الساورة إيقاعاا متميازا  وتحقاق ميازة التطرياب المالءمة  وهاي أيضاا تمام  وتالئمهالقرآنية 

 .ياق و الجرس و جو السورةوالتغني مع مراعاة المعنى و الس

اناتفظياة قاات الل  ولم تكان الفواصال مان قبيال المنم   البديعياة التاي تعناى بالشاكل دون  و المحس 

د فيه يتمر   الو اآلخريعصى فيه أحدهما على  الالمضمون  ولكنه امتزاج بين اللفظ والمعنى  وترلف 

 فظ على المعنى أو العكس. الل  

 خالصة:

فاي القارآن الكااريم  وآياة مان آيااات اإلعجااز المتجل اي فااي  صاورة للتناسااق الفناي يعاد  اإليقااع

أساالوبه المتميااز  فااالقرآن يحااوي إيقاعااا موساايقيا يااؤدي وظااائف جماليااة رفيعااة  كمااا أن  لااه نظامااا 

ناتااه انتظامااا رائعااا  والجمااال  صااوتيا وجماااال لغويااا ينااتظم بِتساااوق حركاتااه وسااكناته ومداتااه وغ 

األسااماع العربيااة  ويظهاار هااذا الجمااال فااي انتظااام الحااروف  وترتيااب  الصااوتي هااو أول مااا التَقَطتااه

 .الكلمااات  وعاارض المشاااهد المتنوعااة  والتجااارب المختلفااة  كمااا لااو أنهااا حيااة نراهااا رأي العااين

فعناادما نقاارأ القاارآن قااراءة تاادبر وتمعاان  ناادرك أنااه يمتاااز بأساالوب إيقاااعي ساااحر يسااتولي علااى 

 .تفوق منظوم البشر ومنثورهم مجتمعين اسيس والمشاعر  فهو بذلك يجمع بين مزايا األح

 

 

 

 

 

 



 

 

68 

Water Diplomacy 
 

Wasfi   AL-Hawamdeh 

Water Researcher 

Ministry of Water Resources and Irrigations - Jordan 

 

Many Middle Eastern countries face financial problems due to the high prices of 

importing food which is directly related to the increasing shortage of water resources in 

the region, where the water resources are limited and the demand on water is 

increasing as well as the uncontrolled population growth as well as the negative impacts 

of climate change phenomena. The water shortages provide a fertile situation for the 

occurrence of many political and diplomatic problems with neighboring water 

countrieswhich destabilizes the region now and in the future. Thus, the needs for water 

will be one of the main hydro- geo-political problems within the Middle East region 

unless there are some effective solutions related to the issues of improving as well as 

securing many new sources of water and building an effective regional international 

cooperation to prevent water conflicts.However, the Middle East region cannot escape 

from many actually existing problems caused by a serious shortage of water, especially 

with the high prices of food products in the national as well as within the international 

food markets as well as the demand on water and energy is on the continuous rising, 

besides that, the water scarcity will be more increasing over the coming water years 

than the present situations even the technologies used by the countries of the region at 

the present time may not be sufficient to respond to water needs by the various 

development sectors (household, agricultural, tourism, commercial and industrial…. 

etc.) even the expected water per capita will be decreasing from the unacceptable 

present ratesover decades, therefore, emphasis should be implemented on the growth of 

positive awareness in this regard.The water diplomacy becomes one of important keys 
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issues in making water authorities in the region achieve the (Integrated Comprehensive 

Sustainable Water Resources Management Programs) which represent one of the main 

goals of the United Nations Millennium Development Goals in the world.However, 

concerningthis situations all governments and related ministries in the region must 

mobilize their efforts and pay greater attentions for the importance of water diplomacy 

issues and implementing wide range of training programs for officials dealing with this 

growing crisis and a new mechanisms should be initiated immediately to deal with the 

international trans-boundary water issues by taking direct practical measures including 

managements of diplomatic solutions with the neighboring water countries by 

conducting negotiations, concluding agreements, and following up commitments to its 

implementations, and adopting mechanisms for setting pressure through special water 

international organizations. On the other hand supporting the internal water policy 

programs, planning for building different dams, managing international shared waters 

and managing cooperative projects with the neighboring sheared water countries in 

managing various economic, agricultural as well as industrial projects. Such ways for 

cooperation’s will need effective diplomatic programs and practical negotiating 

management on water rights, water shearing issues and joint water management 

issues.The international water institutes and many water international organizations 

which are interested in exploring the importance of water diplomacy were issued 

articles on "water war" situations in the Middle East region. All thesearticles were 

concentrated on trans-boundary surface water and giving very little attentions onthe 

trans-boundary groundwater basins in the region which are shared by one or more 

countries in the region as well. Also, few institutions around the world are providing 

specialized scientific courses or projects concerning the negotiating areissues on water 

rights to strengthen the skills on the local scientists  in the region on negotiations on 

trans-boundary water issues. Building up such institutions and implementing programs 
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for prevention water conflicts and increases the possibilities for cooperation 

potentialcooperation’s on water thought a long -term joint water projects and related 

water activities will increase building up thejoint gathering and joint developing 

situations and increasing the skill, practices and guidance tools for the specialists on the 

management issues as well as on the negotiations skil ls thought increasing their 

capabilities on shared international water resources. New capacity -building programs, 

needed tools, guidelines, curricula as well as case studies on regionally shared 

international trans-boundary water basins will be developed and support the water 

authorities in the region through good management of trans -boundary waters, 

negotiations capabilities, tools for provision of technical assistance,developing 

multidisciplinary supporting tools, i.e. guidelines, examples, studies for improve and 

supporting the cooperation’s with the neighboring countries, and providing ideas for 

mutual understanding, capacity buildingon water agreements projects based on  

sustainable management of trans-boundary waters programs, building up awareness 

water institutions, and building up  joint efforts between institutes and specialized 

water scientific research  centers in the region. However, through such methodologies 

we can buildup a strong water related programs which will be strongly bases 

oncooperation’s within the field of internationally trans-boundary water 

programs.Therefore, we must work on building such activities and achievements in 

order to approach the main targets of the water to approach the diplomatic negotiation 

tools in partnership with the international diplomatic centers in the countries to make 

the cooperation within the internationally trans-boundary water projects come true and 

have a priority in the coming years. 
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 ليت رؤياَي صحٌو يدوم 

 ساجدة الموسوي 

كب  .. يا ِعير  مهال    ... أيُّها الر 

 وكانت قوافلهم فوق رمل الجزيرِة تترى 

ني داَء وقد شد   أعدت  الن 

 سحر  إنشاِدهم لَطيبَة .. اِ ..للمصطفى 

عل ى   للجبين الم 

 يا حداة  خذوني ... فما وقفوا 

  ..والهواجس حيرى 

ت قوافل  أخرى فناديتهم  ومر 

كب  .. هال  وقفتم    .. أي ها الر 

 لديَّ خطاٌب لمن مأل األرض نورا  

 وعدال 

  .. وال غيَر هذا

 خطاٌب بسيٌط 

ه   حلَ لكن   وال يثقل  الر 

 مثقلٌ باشتياقي وحب ي 

ة  خنقت رئتيَّ  نت ه  غص   وضم 

  ..فضاقت.. وضاقت
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 كأنَّ على الجيِد من َرَهق الَجوِرحبال

 * * *  

  .. وقفواعلى هونهم 

  : وانبرى لي دليلٌ فقال

نا وسهال   أخبريني.. وأهال  بمن ندَبتر

قِّ    .. فأعطيت ه ما كتبت  على الرَّ

 قلت  : لعلَّ الحبيَب يجيب الخطاب 

 فيشرق  من روحِه َقَبٌس 

 فوق أرض العراق 

الَم   يزيح  الظ 

 يعود  كما كاَن قبال 

 لعلَّ دموع الخطابِ لها شرٌف 

بيِّ العظيم أن تقول لق  لب الن 

  ...ما قد جرى للبالد

ليل  )   .. ماذا دهاِك ؟( يقول  الد 

 انتبهت  

 وقد مدَّ لي من رضاه  يدا  

 وما هي إال  ثوان  

 وغاب

 * * *  
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.. ومن سحِر تلك القوافل ِ   صحوت 

 بي غمرةٌ وفتون 

 وبي دهشٌة وسؤالٌ حزين

احلين لطيبَة    فهل كنت  أنتظر  الر 

 يأخذوا من يديَّ  كي

سول األميِن   لقلب الر 

 خطاَب انكساِرالبالِد 

 وحزِن العباد ؟ 

* * * * 

ومري   نبق الس   في الخطاب حقولٌ من الز 

  .. قلت  أحَرقها الغاصبون

  .. في الخطاِب جرى نهر  دمع  

هات  الحنونات    آِه كم بكت األم 

  ! رياحينهنَّ 

 في الخطاب رسمت  العراَق الجميلَ البهي  

 وفي صدره خنجٌر 

أَ يقسو على المعصَمين   وثمَّ حديٌد تجرَّ

 في الخطاب العزيز ذكرت  

  .. البيوَت ال تي ق صفت

ماَء ال تي َنزفت   .. والد 
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 والغريَب ال ذي جاء من داره عنوة  

 ليهدَم داري 

عَن زوجا  وأهال   في الخطاب عرائس  شي 

 رٌض بحزن ِالماليين ِ حبلى وأ

 في الخطاب غيوٌم ..ورعٌد..وبرٌق 

 وجوٌع ..ويتٌم ..وحزٌن ..وخوٌف 

 يطاق  وما ال

 بأهل العراق 

 بعد هذا وضعت  غزالَة روحي 

رمدي    لتسرح في عطره الس 

* * *  

 لذا لست  أرجو سوى  

 أن أعوَد لتلك الث واني 

 ال تي شغلت رؤيتي في المنامِ 

 بأحلى زمان  وأحلى مكان  

 ليتني لم أفقر 

 ليت رؤياَي صحٌو يدوم
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 ه لجمهورية العراقالمياه العابره للحدود الدوليزمة أ

 بعض من التحديات وبعض من الحلول
 االستاذ الدكتور مقداد حسين على الجباري

Marwan_aljabbari@yahoo.com 

 

 

 النزاعات الدوليه وحروب المياه

 المائية في العراق ازمة الموارد

التراجااع فااي كميااات وفااي نوعيااات العااراق ماان مشااكلة  تهاادف هااذه الدراسااة التعريااف بمعاناااة
ٌسياساات الباساساا عوامال الخارٌجياة المتمثلاه بسابب مجموعاة مان الالٌميااه منظومة الموارد المائية 

ان( من خالل إنشاءهم مجموعات مان مشااٌريع اير -سوريا  -)تركيا  (ول الجوار المائيالمائية ل )د
اي نهاري دجلاة والفارات  -المشاريع الزراعية المائيه و السدود االروائيه االساتراتيجيه ضامن حوض 

جميعهاا تاؤدي الاى التادن ي فاي كمٌياة الميااه التاي المصدٌرين الرئيسيين للمياه السطحيه في العراق و
لمتطلبااات ا وإلاى مساتٌويات التفاي بالحاجاات األساٌسايه تهااوالتراجاع فاي نوٌعيالواصالة الاى العاراق 

األمار الاذي يمثال تهٌديادا حقيقياا فاي الوقات الحاضار وفاي المساتقبل في العاراق  العميليات التنمويه 
اساااتراٌتيٌجيات فاعلاااة لمواجهاااة هااااذه  العاااراق للواقاااع الماااائي العراقاااي مماااا يساااتوجب أن ٌيضاااع

الدوليااه لضامان التاازام االقليمياة و والحاد مان آثارهااا السالٌبيه والتعاااون علاى كافاة االصااعده التحديات
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وحساب معهام ائياة الملزماة االتفاقياات والمعاهادات والبروتوكاوالت المابرام )دول الجوار الماائي( با
الساااتغالل المشاااترك للميااااه ضااامن األحاااواض المائياااه القاااوانين الدولياااة المتعاااارف عليهاااا وذالاااك ل

موضوع تقاسم الٌمياه العابره للحادود الدولياه وبادون من هاء النتالمشتركة )السطحيه والجوفيه( وا
لتحااديات خطااوط التفصاايليه التتمثاال .  و)دول الجااوار المااائي(الي مااناالضاارار بااالحقوق المائيااه 

تدامة هاالبرام  واساعة ومساريتطو( مان خاللدول الجوار الماائي)سياسات المائيه المتبعة من قبل ال
خااالل الخمسااين ساانه والمنظومات الزراعيااة واالروائيااه االسااتراتيجية فيهااا مشاااريع الساادودماان 

انعكاساات خطياره علاى واقاع الماوارد ل )دول الجاوار الماائي( المائياه ات سياساحياث كانتللاالخيره 
ياساايه والسوالماليااة ودون الاادخول الااى تفاصاايل المشاااكل الفنيااه  .)كمااا ونوعااا(العراقيااه المائيااه 

خاالل السانوات الخمساين التي تميزت بها المفاوضاات من المفردات وغيرها واالقتصادية واالداريه 
 ةانضااج ايا فلام ياتم لحاد االنولغاياه الوقات الحاضار  (دول الجاوار الماائياالخيره بين العراق ماع )

المتعاارف عليهاا  اتفاقيه رسميه لتقاسام الميااه علاى ضاوء االتفاقياات والقاوانين واالعاراف الدولياه
 بين الدول المتشاطئة على االنهار الدولية مثل )نهري دجلة والفرات الدوليين(. 

  مان خاالل السياساات المائياه ياة العراقالماورد المائياة بعض اوجاه التحاديات التاي تواجاه ان
 ( تتمثل ب:   دول الجوار المائي)ل
 ااسااير منااهلفاارات ممااا يجعاال اان العااراق هااو دولااه مصااب لوقوعهااا اساافل حوضااي دجلااه و 

 للسياسات المائية لدول  المنبع
  االن بشاكل واضاح مان قبال دول الجاوار الماائي الساباب  لحادان صوت العراق غير مسموع

 متعدده
  متاار مكعااب للشااخ   1000نحااو خااط الفقاار المااائي )اقاال ماان وبوضااوح ان العااراق يسااير

 (الواحد بالسنه
 .عاارض العااراق الااى تاااثيرات يناااء منظومااات الساادود ان اسااتمرار دول الجااوار فااي بالمخاااطر

 الكثير منالى سلبيه هائله و
  دعاام قطاعاتااه فااي التسااد احتياجاتااه الاادنيا  محاادوده امااام حصااة مائيااة ساايترك العااراق ان

 غير مقبولهمياه التنمويه وبنوعيات 
 يل دول ان اداره المااوارد المائيااه العراقيااه مرهونااه بالكاماال علااى طبيعااه تشااغاسااتراتيجياتها

 المنبع لمنظومة السدود فيها وعلى
 وخياراتها السياسيه. 
 وعساكريا علاى اامنيشااذه الاى اوضااع قد ادت سياسات ملىء السدود في العقود السابقه  ان

كما حصل خالل فتره السبعينات من القرن  الماضي مع )دول الجوار المائي(  الحدود الدولية
جديادة  في المستقبل في اشعال فتيل صراعات اقليمياة ان تهدد االن او لهذه المشكلة ويمكن 

 في المنطقه
  وضمن كافة المحافظاات بين العرض والطلب ان استمرار تصاعد )الفجوة المائية في العراق

سااتفتح االبااواب بشااكل  (دول الجااوار المااائي)ها السياسااات المائيااه لتلتااي سااببواالعراقيااه( 
باااين المحافظاااات العراقياااه لعااادم  تاااوفير الكمياااات  مفتوحاااة واساااع اماااام صاااراعات داخلياااه 

كاال محافظااه عراقيااه االساسااية ضاامن حتياجااات الوالنوعيااات المطلوبااه ماان المياااه لتغطيااه ا
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( ممااا / مياااه القطاعااات الزراعيااةالمياااه الداعمااه للخطاط التنمويااه /صااالحه للشاارب الميااه ال)
 ائي(. دول الجوار الم)ياه مع ه بالمقمعالجه المواضيع المتعلليستدعي االهتمام الجاد 

 

االطار العام للسياسات المائية  لدول الجوار المائي

السالساال فاي تركياا عباار ساوريا ومان  لسالساال الجبلياةساابقا كانات الميااه العذبااه تنسااب مان ا
منذ األزل حتاى معيقة لحركة المياه دون حواجز أو سدود الجبلية االيرانيةالى العراق  بشكل مباشر 

السادود التخزينياة مجاميع من بأنشاء المائي( لجوار )ادول  ثبدأتمن القرن الماضي ح الخمسينات 
حتاى الياوم ومازالت مستمرة في انشاءالمزيد منها المتباية االشكال و االحجام والمشاريع االروائية 

الاواردات كمياات مان نقا  فاي علاى ذالاك ذ بنظر االعتبار مايترتب من دون األخوبشكل متصاعد و
الحاصاال فااي دهور التااو نهااري دجلااة والفااراتاساافل حوضااي العااراق ضاامن المائيااة المنسااابه نحااو 

فااي من الساايطرة علااى كميااات المياااه الااوارده  )دول الجااوار المااائي(مكناات. لقااد تنوعيااة مياههمااا
ساافل الحوضااين ماان خااالل الخطااط التشااغيلية للمنشاااءات نحااو ا)النهاارين الاادوليين دجلااة والفرات(
 الضاخمه واالساتثمارات المائياهاالساتراتيجيه  الروائياه لزاعياة والمائياة االساتراتيجيه والمشااريع ا

الماوارد المائياه تؤكاد اناه ات عان قطاعاةفي العاراق .  ان توقعات الجهاات المساؤولالمفتوحة لديهم
الخزنياة والمشااريع االساتراتيجية والمشااريع الضاخمة للسادود وبسبب اقامة )دول الجوار المائي( 

ستضااع الضااخمة ضاامن اراضاايها والتوسااع فااي اسااتغالل المساااحات الزراعيااة المفتوحااة االروائيااه 
قطاعاات الميااه )كماا ونوعاا( وبشاكل جمياع  رثالعراق )دولة المصب( في موقف حارج مائياا وساتتأ

ئياه الميدانياه ل )دول الجاوار الماائي(. إن وقاوع مناابع واضح وكبير مع التوسع في التطبيقاات الما
الوضااع الجغرافااي للمنطقااة  بسااببالعااراق  االراضااي ( خااارج الاادوليين الفااراتومياااه نهااري )دجلااه 

الميااه ورقاة نهرين خاضعة لسيطرة أطراف خارجيه التي تستطيع استخدام لليجعل الموارد  المائيه 
العااراق سااواء  فااي ظاال الظااروف فااي مفاوضاااتها مااع ية( كااأداة ضااغط )سياسااية / امنيااه / اقتصاااد

مماا يسابب تحاديا كبيارا ظروف دولية خاصةل )دول الجوار المائي( السياسية االعتياديه أو في ظل 
وتهديدا  لالمان الماائي العراقاي. لقاد فشالت الحكوماات المتعاقباه كافاة طيلاة سانوات حكمهاا للدولاة 

دول الجاوار )الحلاول الساليمة والمناسابة والتعامال النااجح والمثمار ماع السابل والعراقية من ايجااد 
نهاري دجلاه و )التحدي الخطيار المتمثال فاي السايطره علاى إمادادات ميااه اسباب وفي فهم  (المائي
مكتوفاة االيادي كانات تقاف الحكوماات العراقياه وان  ( من قبل )دول الجوار الماائي(الدوليين الفرات

او ذ اي مان االجاراءات المناسابه والتاي يمكان مان خاللهاا ان تحاد علاى االقال دون ان تستطيع اتخا
منباع( تمتلاك ميازة جغرافياة لدوالاحاد من تصاعد حدة االزمة المائيه في العراق. ان تركيا )كتخفف 

كاملة على مجاري نهري )دجلة والفرات( وبشكل كامل في مواجهاة الواستراتيجيه تتمثل بالسيطرة 
جميااع وان مااع تركيااا  العااراق فااي ايجاااد اليااات للتفاااهم فشاال(. لقااد ه المتشاااطئه معهاااالدولاا)العااراق 

اماااام الحجااا  واالنساااانيفي العاااراق  محااااوالت التاااي جااارت القناعهاااا بخطاااورة الموقاااف التنماااويال
التفاوضايه معهام او المباشاره او االتراك فاي اللقااءات المائيين للمسؤولين  ةوالتبريرات الغير مقنع

. ان المشاكلة المائياة باين العاراق وتركياا بارزت ألول مارة قد انتهت بالفشل العالم المائيفي عالم ا
)بعاد انجااز وتشاغيل مجموعاه ساد اتااتورك بشاكل حااد وفي منتصف السبعينات من القرن الماضاي 
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بعاد )انجااز ساد اليساو علاى وبشاكلها الحااد والياوم تتكارر نفاس المشاكلة على مجرى نهر الفرات( 
(. والن مباشرة باالضافة الاى مجموعاة اخارى مان السادود التركيهوعند الحدود العراقيه نهر دجله 

دول جميااع الااذي تسااتفيد منهمااا )و( الاادوليين  المااوارد المائيااه تااأتي ماان نهااري )دجلااة  و الفاارات
( والن لكل من هذه البلادان خططهاا الخاصاة بأساتثمار واساتغالل هاذه بظمنها العراق الجوار المائي

علاى هاذه االنهاار الدولياة االربعاه المتشااطئة ه فان هذه الحقيقه تتطلب التنسيق التام بينالادول الميا
واالعتماادفي ذلاك وقاانوني ومنصاف النهارين وبشاكل عاادل هاذين  لتحديد حصة كل منها فاي ميااه 

ي علاى حقاوق اسالبا تااثير الدون مان وعلى القوانين الدوليه المعترف والمعماول بهاا بهاذا المجاال 
لكال النهائياة  مان خاالل المفاوضاات الرساميه لتاأمين الحصا  المائياة ومن )دول الجاوار الماائي( 

الزياادة  ضمان الشراكة العادلة في المياه في الوقت الحاضر وفي المستقبل وبماا ينساجم ماع لدولة 
معدالت السكانيه والخطط التنمويه لكل بلد وخاصة ضمن القطاعات الزراعيه )االمان الغادائي( في ال

الماوارد المائياه استثمار وكذلك تبادل المعلومات عن خططهم المستقبلية واالستراتيجية في مجاالت 
ناه يمثال ) لكواخذ موافقة العراق على الخطط التشغيلية للمشااريع المائياه مساتقبال مع  )المشتركه(

دولة المصب والتاي ساتتاثر سالبا بكال اساتخدامات الميااه الحالياة والمساتقلية فاي اعاالي الحوضاين  
ضاامن الااوارده جميااع المؤشاارات  المائيااة المقاارره وكااذلك بتوزيااع الحصاا المسااتدام االلتاازام مااع 

الماضايه باين الموقعاه خاالل العقاود الدولياة دات المائياه هااعمفردات االتفاقيات والبروتوكوالت والم
دول الجوار المائي(. لقد تأثر العراق بهذا الواقع المائي بشكل واضح ولعادم وجاود مصاادر أخارى )

لذا أصبحت العوامال المشاار اليهاا المائي الحالي و المستقبليبما يتناسب مع حجم االستهالك وللمياه 
لتصاعيد فاي أي وقات كاان باين )دول الجاوار الماائي(  وباتات قابلاة لدائمياة محل خالفاات وتاوترات 

استفحال حالة الجفاف المائي في منطقة الشرق االوسط ومنها العراق )ظاهرة التغيارات السيما بعد 
االراضااي العراقيااه فااي الساانوات ضاامن الساااقطه والثلااوج التراجااع فااي كميااات األمطااار المناخيااة( و

من جمياع قطاعاات المجتماع ضاساتهالك الميااه لالكميااة اضاافية  مان تعااظم الحاجاة إلاى لاألخيرة و
تشااكل ظاااهرة باتاات  والتاايبشااكل واضااح والمياااه فااي  شااحالبااروز ظاااهرة والتااي جميعهااا قااد ادت ال 

اه  كبيرة ومعقدة. ان السعة الخزنيه ضمن  مشاٌريع  السدود الترٌكياة تتجااوز ضاعف الاواردات المائي 
ياادا مسااتداما للعااراق ف ااي شااكل تهدٌ الدوليين(وبااذالك اصاابحت هااذه الساادود ت دجلااة والفاارات)لنهااري 

اكبار كمياة مان العراقي اذ تستطيع )دول الجوار المائي( من حجز الغذائي(  -المائي)موضوع األمن 
ن العاراق يٌبا)السياسية / االقتصاادية / االمنياة(  وخاصة عندما تتوتر العالقات  (دوما)الٌمياه كميات 

 الجوار المائي(.دول ) وبين

طالما لم يتوصل العراق إلى اتفاق ٌقاانوني ياتم بموجباه اقتساام الاواردات المائياه المتاحاه مان و
والمٌثياارة باسااتمرار مياااه نهااري )دجلااة والفاارات( سااتبقى هااذه المشااكلة ماان المواضاايع الساااخنة 

الصراعخصوصاا وأن العاراق يعتماد هاذا للصراع السياسي واالمني وصوال الاى درجاات مقلقاه مان 
وبالتال ي الٌ يوجد للعراق اي ٌخيار أخر سوى الرضوخ الى السياساات  كاملاه النهٌرين بشكل على ٌمي

. أن محدوٌدية الماوارد تنمويةالالمستمرة ضمن القطاعات  والمعاناة المائي( دول الجوار ) المائيه ل
الزراعاي لنظاام المائية  ف ي العراق بفعل سٌياسات التحكم المائي الت ي تمارساها دول المنباع تعارض ا

ي للعراقيين الى مخاطر عديده كماا ووالصناعي و ي والصح  تهادد الساكان انهاا االقتصادي واالجتماع 
اي الزراٌعياة ضامن  ملوحاةالبالمجاعة والفقر والهجره فضال عن تلٌوث المياه وارتفاع نساب  األراض 
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ؤدي إلاى مٌزياد مان المنافساة يسا ٌاألمر الذي وارد المائيةوبذلك ستزداد التحٌديات المتعلقة بإدارة المٌ 
ي الطلب على الٌمياه ضمن جمياع  دول الجاوار الماائي(. )حول الموارد المائيه المشتركة ف ي ظل تنام 

الكاملاة  لقد اعتمدت )دول الجوار المائي( ٌسياساات تؤكاد حقهاا الٌسايادي والمشاروع ف اي االساتفادة 
أراٌضها وشارعت ف اي توٌظياف اساتثمارات كٌبارى ف اي داخل الدولية دجلة والفرات( األنهار )من ٌمياه 

وخاصااة الاادول المتشاااطئه معهااا  اي ماان أنشااطة كٌثيفااة االسااتهالك المياااه دون موافقااة أو مشاااورة
اي مان )دجلة والفرات( ولعدم توقيع الدوليين نهرين المجرى حوضي منظومة أسفل العراق الواقع 

مماا يعناي ان الٌميااه  القاانوني لحصا  توٌزيعالاضيع برتوكوالت حول موالتفاقيات والمعاهدات واال
علااى العااراق وحسااب السياسااي واالمنااي واالقتصااادي  أداة للضااغطفااي نهايااة المطافاااصاابحت  المياااه

( فاي المنطقاة الغيار مساتقره اساساا دول الجاوار الماائيل )طور أالهداف السٌياٌسية واإلستراٌتيٌجية ت
حاول  ال يمكن فصل العالقات المائية بين )دول الجاوار الماائي(  من الناحية السياسية واالمنية ايانه

وعلاى واالمنياة باين دول المنطقاة.  ( عان خلفياة العالقاات السياسايةالادوليين نهري دجلة والفرات)
الرغم من محاوالت تركيا إظهار حرصها على االحتفاظ بعالقات جيدة إلى حد ماا ماع العاراق إال أناه 

جاد بين )تركياا وساورية والعاراق( حاد وياه نهر الفرات موضع خالف أصبحت م 1974ومنذ عام 
شرعت )تركيا وسورية( فاي بنااء السادود حيث من ناحية وبين )سورية والعراق( من ناحية أخرى 

 األمر الذي قل  وبقدر كبير من كميات المياه المتدفقة للمجرى الرئيساي لنهاري )دجلاه و الفارات(
( عندما قامت تركيا بايقااف 1990ووصلت أالزمة ذروتها في )كانون الثاني الى االراضي العراقية 

المياه المتدفقة لمجرى نهر الفارات لمادة ثالثاين يوماا  لمالء بحيارة الميااه خلاف ساد أتااتورك األمار 
العراق أشد الضرر وكاد األمر ان يصل إلى المواجهة المسلحة لوال الجهود الدبلوماساية بالذي أضر

النفس الاذي مارساته اطاراف اقليمياه ودولياه المختلفاة. إن المشاكلة الرئيساية لنهار  ضبطسياسة و
)دول الجاوار الماائي( تتجااوز جمياع الفرات تتمثل في أن كمية المياه المستهدفة لالستهالك من قبل 

مليااار متاار مكعااب لااذا فماان المسااتحيل تلبيااة حاجااات )دول  17.0 حااوالي إجمااالي إياارادات النهاار ب
)العاراق األماور االمنياة باين البلادين وبذالك بادأت  لمائي( من الواردات الفعليه لنهر الفراتالجوار ا

تصاعدت األمور إلى مستويات خطيره منذ )عاام قد تتعقد اكثر فاكثر وتأخذ مسارا  حادا وسوريا(  –
علاى الحادود تحات دعاوى مسااعدة ساوريا عساكرية ( ووصال االمار إلاى حاد حشاد القاوات ال1998

راد االتراكاضافة الى مخاوف تركية من تنامي التوجهات االنفصاالية لاإلدارة الكردياة فاي شامال لألك
مماثلااة فااي المسااتقبل )لااذا تطالااب انفصااالية العااراق ممااا سيشااجع أالكااراد فااي تركيااا علااى مطلبااات 

يظاا وامساتقبال األنفصاالية  (االتاراك/  األكاراد)الحكومة التركية بتطميناات تؤكاد عادم دعام مشااريع 
األكاراد االتاراك وحول مواضيع تخ  محافظتي كركوك والموصل وطموحاات عراقي تهدئة القلق الل

في ضمهما مع ايقاف للتصريحات االستفزازية والغير موفقة لسياسين أكراد في شامال العاراق ضاد 
تركيا ودعمهم للمجموعات االنفصاالية مماا يشاجع المساؤولين األتاراك علاى اتخااذ مواقاف متشاددة 

هاا فاي اتشمال العراق للضغط على الحكومة العراقية للقياام بواجب ةبشأن حبس مياه نهر دجله المار
تركياا الميااه كساالح ضاد العاراق  تساتخدمردع مثل هذه السياسات والتصرفات الال مسؤولة وهكاذا 

جميااع  العالقااة وتتحماال بااذالك نتااائ  السياسااات التركيااه الساالبيةواالمنيااة  لحساام الملفااات السياسااية
 .  المحافظات العراقية
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السياسات المائية  لدول التي يواجهها العراق بفعل حديات  مؤشرات عن الت
 الجوار المائي

)الميااه الدولياة( بخصاو  الجهات الساساية المختصاة فاي الدولاة العراقياة طوير واقع عمل لت
 المااائي البااد ماان االشااارة وبدقااه الااى ان  مااع دول الجااوارالمشااتركه المياااه واليااات التفاااوض حااول 

خالل العقوداالخيره في حال مشااكلها المائياه ماع )دول الجاوار قد اخفقت  وزاره الخارجيه العراقيه 
المائي( بالرغم من نجاحها في حشد التأييد اإلقليماي والعرباي والادولي لحقوقهاا المائياة للعدياد مان 

قامات الاوزارة بمجموعاة مان النشااطات والفعالياات فقاد )السياسايه / االمنياه / التجارياه(. االسباب 
المختلفة من اجل تحسين واقع المفاوض المائي العراقي للحصول علاى حصاه المائياه )دول الجاوار 

والمنظمااات  االماام المتحااده ةالقااوانين واالعااراف الدوليااه وتحاات مظلاا اتتطبيقااوالتعريااف بالمااائي( 
ولكن لم تتوفر الحلول السحرية للوصول الى االهاداف المطلوباه باالرغم مان ان صصية الدولية التخ

العاااراق قاااام  بتقاااديم العدياااد مااان التناااازالت لتساااهيل وتجااااوز بعاااض القضاااايا )االمنياااه والسياسااايه 
والتجاريه( مع )دول الجوار المائي( ولكنها ايظا لام توفاق لتفاادي ولاو جازء يساير مان حال األزماة 

.ان لتحديات ازمة الموارد المائية العراقية  بسبب مواقف وسياساات ) دول الجاوار الماائي ( مائيهال
 كثيره جدا.

 

 بعض من مؤشرات التحديات التي تواجه العراق:

ان شرعية المطالب العراقية لتحديد حص  مائية منصفة ومعقولة مقابال المالحضاات التركياة 
تركياا ماا يمار باه العاراق  مراعااةحول إدارة الملف المائي في العراق منذ عقود ولغاية اآلن يتطلب 

ة من حالة عدم استقرار سياسي وأولوياات التوظيفاتالمالياة فاي المشااريع التنموياة التاي تماس حياا
 .المواطنين المعيشية وعدم استغالل الظروف اال طبيعية التي يمر بها العراق

ينبغي حل الخالفات والمشاكل العالقة بين دول الحوض بطريقاة دبلوماساية وسالمية بعيادا عان 
التوتر والصراع الذي سيحرم دول المنطقاة مان التعااون االقتصاادي والسياساي فاي المجااالت كافاة 

نجعال التوجهااات الجيوبولتيكياة تضايع الفاار  واإلمكانياات الجغرافياة المشااتركة  وهناا ينبغاي ان ال
لادول المنطقااة فااألولى تجاار إلااى الصاراع والحاارب والثانيااة تاؤدي الااى مزيااد مان التعاااون والتكاماال 
والتنساايق بااين دول المنطقااة كمااا ان علااى تركيااا ان تاادرك ان التغياارات المناخيااة العالميااة المقبلااة 

مكانياتهاا فاي تولياد الطاقاة الكهرومائياة مان شااريعها العمالقاه ولهاذا فعليهاا ان تبناي ستؤثر على ا
 .عالقات دولية قوية مع العراق لضمان مصادر الطاقة من الغاز الطبيعي والنفط

ان دول الجااوار المااائي البااد لهااا ان ان تفكاار فااي اعطاااء بعااض ظمانااات قانونيااة دوليااة معينااة 
انات الغيار اعتيادياة او انهياار احاد ضاالممكان ان تحصال نتيجاة الفي لضمان التعويض عن االضارار

الساادود بساابب الاازالزل التااي قااد تحاادث علااى ان تنجااز دراسااات تفصاايليه بهااذا الخصااو  ماان قباال 
 .جهات دوليه علميه رصينه معترف بها قانونيا

ام  ببناااء تمياازت الدولااة العراقيااة ولفتاارات طويلااة ماان  تاريخهااا  الحااديث  فااي عاادم االهتماالقااد 
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والتاي المشاريع االستراتيجية المائية الجديده كالسدود ماثال وعادم  وجاود تخطيطاات  بعياده المادى 
حاليا دورا كبيرا في تراجع موارد العراق المائياة )كماا و نوعاا( حياث نجاد ان السادود  بكافاة  تلعب

ه المقاماة علاى  وضامن انواعها واحجامها والمنشااءات االروائياة االساتراتيجيه وغيار االساتراتيجي
 ة(. محدود)حوضي  نهري دجلة والفرات داخل العراق 

ان الطبقات األرضية في  مناطق انشااء السادود وملايء الخزاناات المائياة يمكان ان ياودى إلاى 
اختاللها وحدوث عدة موجات  زلزالية فيها الن كل سد  عند بناءة يحتااج لسانوات كاي تبقاى أجازاؤه 

د فيهاا  مستقرة في عمود تربة األرض على أن ال يجري بناء ساد  آخار فاي المنطقاة نفساها التاي شاي 
المشااروع األول للمحافظااة علااى تماسااك هااذه الطبقااات األماار الااذي يسااتدعي قيااام الساالطات التركيااة 
وااليرانية باالهتمام عند إنشاء السادود القريباة مان الحادود ماع العاراق بمواصافات  تتحمال الازالزل 

وبما يؤمن الحفاظ على حياة السكان والمشااريع التنموياه فاي العاراق وان تكاون  والهزات األرضية
حقااوق العااراق التعويضااية محفوظااه حسااب القااوانين الدوليااه فااي حااال حصااول اي ماان الاازالزل او 

 ت. االنهيارا

 دجلااة و الفاارات)ان اسااتمرار ببناااء )دول الجااوار المااائي( مشاااريعها االروائيااة علااى نهااري 
رات  بيئياة فاي حوضاي  ىالدوليين( اد إلى انحسار المياه الجارية في العراق مما ادى إلى حدوث تغي 

النهرين داخل االراضي العراقية مثل تفرعه إلى عادة فاروع وابتعااد الميااه عان المضاخات الخاصاة 
ل الجزرات الوسطية ضمن مقطع النهر األمر الذي اثر فاي  بمحطات التحلية واإلسالة فضال  عن تشك 

ع االجمالي لجيومورفولوجيه االحواض المائية لالنهار وبيئتهاا وتراجاع واضاح وملماوس فاي الوض
نوعيااة النهاارين  وال يمكاان إغفااال مسااألة انخفاااض مناساايب االنهااار وانحسااار كمياتهااا الداخلااة إلااى 
األراضي العراقية سيؤدي إلى توقف العمل في منظومات الطاقة الكهرومائية المقاماة علاى النهارين 

ماار الااذي ساايؤثر فااي النشاااط الصااناعي ومحطااات تصاافية المياااه ومصااافي الاانفط المعتماادة علااى األ
 .الطاقة الكهرومائية في أداء عملها

ان انخفاض الميااه فاي مجااري نهاري دجلاة والفارات نتيجاة السياساات المائياة ل)دول الجاوار 
لتااثير الساالبي علاى النظااام ى اايظاا الاامان امكانيااة تاوفير احتياجااات االهاوار المائيااة و قللااتالماائي( 

البيئااي فااي االهااوار علمااا بااان تغيرالنظااام البيئااي لالهااوار ساايؤدي الااى انقااراض انااواع  فرياادة  ماان 
 .           النباتات والحيوانات

أن تغطياة المسااحات الزراعياة الموزعاة فاي عمااوم المحافظاات العراقياة تحتااج الاى ان تغطااى 
توفير المياه لتامين االحتياجات الزراعية من المياه ذات النوعياات بشبكات من قنوات الري والبزل ل

. علمااا بااان توقعااات المااوارد المائيااة فااي (االماان الغااذائي)ماان مهمااا المناساابه وبمااا يحقااق جاازءا 
المستقبل المنظور ستتاثر وبشكل واضح  بما يرد لشابكه الميااه العراقياه مان )دول الجاوار الماائي( 
وحسااب السياسااات المعتمااده لااديهم كمااا وان نوعيااة المياااه المتوقعااة ورودهااا الااى العااراق سااتتاثر 

المتباينااة االحجااام الساادود ضاامن )دول باعمااال استصااالح االراضااي وانشاااء شاابكات ماان الساادود 
االمان الغاذائي )الجوار المائي( وهذه الحقائق ستؤثر على واقع وطبيعاة العملياة الزراعياة اي علاى 

 (.  في العراق
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الجغرافيااة السياسااية تاادفع باتجاااه بناااء عالقااات مكانيااة وإقليميااة ودوليااة قويااة بااين دول ان 
شاجع باتجااه كماا وت في مجاالت المياه والزراعة والطاقاةنها تشكل تكامال وتنوعا حيويا واالحوض 

هياادرو بناااء التكااتالت االقتصااادية والسياسااية التااي يمكاان ان تخاادم دول المنطقااة امااا التوظيااف ال
ات الغير مفيده  لمساتقبل ) دول والصراعات جيوبولتيكي للواقع الجغرافي فحتما سيؤدي الى التوتر

 الجوار المائي(. 

ربما ستؤدي إلى مزيد من الصراع والتاوتر فاي منطقاة الشارق مائيةفي العراق لإن المشكالت أ
األوسااط وبخاصااة بااين )دول الجااوار المااائي( ولهااذا البااد ماان بناااء عالقااات دوليااة وتعاااون إنمااائي 
اقتصااادي فااي مجااال الزراعااة والطاقااة والسااياحة والصااناعة وفااي جميااع المجاااالت األخاار بااين هااذه 

متينااة مبنيااة علااى المصااالح المتبادلااة يقلاال التااوتر ويااؤدي إلااى مزيااد ماان الاادول الن بناااء عالقااات 
التنسيق والتعاون وبما أن هذا الحل  يخضع إلرادة الدول األخر والتي يصعب التحكم بها يبقى الحال 
فااي إدارة المااوارد المائيااة بشااكل كفااوء ماان خااالل اسااتخدام طاارق الااري الحديثااة ومواجهااة مخاااطر 

المسببة لهذه المشكلة بإجراءات قانونية وتنفيذياة تضامن محاسابة المساببين التلوث وردع الجهات 
 .للتلوث

 

 التحديات المائيه ومؤشرات عن القانون المائي الدولي

لمشاااريعها وساادودها سااوف يضااع وايااران وسااوريا( تركيااا   -)دول الجااوار المااائي ان انجاااز
وعلياه فاان  الفارات( –)دجلاة  واقع خطير بسبب انخفاض مناسيب مياه األنهار الدوليةالعراق أمام 

االنهاار الدولياه ها االتفاقات الدولية الخاصة بالميااه تعلى العراق أتباع الخطوات القانونية التي حدد
وأهمهااا اتفاقيااة قااانون اسااتخدام المجاااري المائيااة الغااراض غياار المالحيااة ماان خااالل رفااع الخااالف 

 وفاق ماواد االتفاقياة الخاصاة بحالالدولياة((( تحكيم الهيئة )))  الى )دول الجوار المائي(المائي مع 
 فاقية منهاامن خالل النصو  التي تتظمنها االتالخالفات والنزاعات بشأن األنهار الدولية اوتسوية 

الماواد الملحقاة باالتفاقياة و تساوية الخالفاات او النزاعاات اضاافة الاى وجود خطوات عملية إلنهاء 
االتفاقيااات حيااث عرفاات   الخالفااات مثاال هااذه النزاعااات او لحاال تااهآلياوالتحكيمقاارارات التااي تخاا  

إذا كاان ( ن االنهاار الدولياةوفقا  لقاانويعتبر نهرادوليا)النهربان اي  الدولية الخاصة باألنهار الدولية
مختلفة وبهذه الحالة تباشر كل دولة سايادتها علاى ماا يمار فاي متجاورة حوضه  يمر في أقاليم دول 

 (.  مراعاة مصالح الدول األخرى التي يمر بها النهر)أقاليمها مع 

احادى نصات حياث آلياة التعااون  احادى موادهاافي  1997المجاري الدولية غير المالحية لعام 
تبااادل دول المجاارى المااائي المعلومااات وتتشاااور مااع بعضااها الاابعض وتتفاااوض حسااب ب) مااواده

 . دولي(المائي ال مجرىالاالقتضاء بشأن التدابير المزمع اتخاذها على حالة 

باإلخطااار المحتملااة )قباال ان تقااوم دولااة ماان دول المجاارى المااائي أو أن تساامح بتنفيااذ تاادابير 
لها أثر ضار ذو شأن على دول أخرى من دول المجرى الماائي عليهاا مزمع اتخاذها يمكن ان يكون 

ان توجه الى تلك الدولاة أخطاارا  باذلك فاي الوقات المناساب مصاحوبا  بالبياناات والمعلوماات التقنياة 
المتاحااة( ماان أجاال تمكااين الدولااة التااي يااتم إخطارهااا ماان تقياايم اآلثااار المحتملااة للتاادابير المزمااع 
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 .اتخاذها

 

 بعض من الحلول لمواجهة التحديات المائية في العراق

خطارا  تواصابح لى المساتويات االقليمياة  عل االموارد المائياةعالدولية  اتالصراع تازدادلقد 
)الغيار مساتقره  فاي  منطقاة الشارق االوساط وخاصاة قائما على الدوام بين جميع الدول المتشاطئه 

العارض القاائم مقارناة ماع بشكل كبيار الموارد المائية وعلى  اتتجاوز الطلبتخاصة عندما سياسيا( 
ان . لكاون ان اغلاب المصاادر الرئيساة للميااه يشاترك فيهاا بلاد او اكثارمن كميات الموارد المائياة و
ة الجاادة والخاصاة باقتساام علاى االجاراءات التفاوضاياتفقات ناادرا ماا )دول الجوار المائي( للعراق 

بشااكل علمااي وصااحيح واعتمااادا علااى انظمااة االماام المتحااده اماادادات المااوارد المائيااة المشااتركه 
واالتفاقيات الدولية المعترف بهاا و المعماول بمضاامينها ضامن  موضاوع  االقتساام القاانوني لميااه 

يودي مع الزمن الاى زياادة ع سان هذا الموضومما يعني االنهار الدوليه مثل نهري )دجلة والفرات(
 يقاةالميااه المتناازع عليهاا وقاد تشاكل هاذه الحقالقاناةي لهاذه  قتساام الالخالفات في التوصول الى ا

تؤدينتائجها  الى مخااطر شاديده وسمستقبال االمنية واالقتصاديه وحتى العسكريه  اتاساسا الصراع
 هاادد بتراجااعوالتااي ت التغياارات المناخيااةالمتعرضااة لضااغوطات ظاااهرة بشااكل خااا  فااي المناااطق و

لادول المنطقاة  االساساية  االحتياجاات تلبياة ه للميااه فاي المنطقاة ) كماا ونوعاا( فيدر الرئيسااالمص
التااوترات باين ) دول الجااوار المااائي(  بهاذا الموضااوع ماان ماالم يااتم ايجااد الساابل الكفيلااة لتخفايض 

 دول)االمثلاو لكافاة ساتخدام تكفيلالالموارد المتاحة خالل اليات تفاوض جديدة وفعالة ومناسبة لتكون
ميااه  حصاول ازماة هالي دولاة لمناع المتااح يااهالاى تقليال المذالاك ياؤدي ودون ان الجوار المائي( 

و التوساع فاي فاي المنطقاة وخاصة في ظل الزيادة الغير منتظمه في الكثافاة الساكانيه فيها  حقيقية 
المشاااريع الصااناعيه والفعاليااات الزراعيااه التنمويااة المختلفااة )ضاامن الفعاليااات اسااتخدامات المياااه 

 (.والمشاريع االروائيه

ومن خالل الدراسات واالطالع على طبيعة المفاوضاات باين دول العاالم حاول مواضايع متشاابه 
فاااي تطاااوير القااادرات منهاااا بعاااض الحقاااائق والمقترحاااات الممكااان االساااتفاده  يمكنناااا االطاااالع علاااى

المااوارد المائيااة مااع )دول الجااوار  حصاا  العااراق ماان بخصااو ض العراقااي للمفاااوالتفاوضااية 
 :تتمثل بما يليهي المائي( و

تفعيااال دور الخارجياااة العراقياااة ورفاااد كوادرهاااا التخصصاااية بموضاااوع التفاوضاااات باااالخبرات 
والكفاااءات القااادرة علااى عاارض صااورة أفضاال للعااراق علااى المسااتوى التفاااوض المااائي اإلقليمااي 

 . والدولي

المحاماة الدولياه العالمياة التخصصايه بمواضايع  االنهاار الدولياة وتقاسام   مكاتباالستفاده من 
 في حل المشاكل المائية باين دول العاالم عالية مياه االنهر  بين الدول المتشاطئة لما لها من خلفيات

 وجعل ممثليها اعضاء ضمن الوفود العراقيه اثناء المفاوضات. 

الااى اليااات مغااايره ومفاااهيم جديااده وادوات حديثااه فااي حواراتااه العراقيااة الدبلوماسااية  لجااوء 
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وتفاوضاااته المسااتقبليه مااع )دول الجااور المااائي( السااترجاع حقااوق العااراق  المائيااة التااي يسااتحقها 
 .  القانون بدال من ضياعها والتراجع في نوعيات المياه العابره للحدود الدوليه

الدولياااه ضااامن معهاااد الخدماااة الخارجياااه لاااوزارة  تاسااايس قسااام متخصااا  باااالموارد المائياااة
كون مرجعية الاوزارة بالمواضايع المتعلقاه بالميااه الدولياه وتساتقطب الخبارات ليالخارجية العراقيه 

المتوفره من داخل العراق كما ويمكنها التعاقد ماع المختصاين مان الادول العربياه واالجنيباه وتكاون 
عن تجاارب )الفاشالة او الناجحاه( لادول العاالم فاي مجااالت من اولوياتها انجاز الدراسات والبحوث 

عقد االتفاقيات والبروتوكوالت بهذه المجاالت  التفاوضيه ناهيك عن اصدار مجله علمياة تخصصايه 
بهذا الصدد واقامه المؤتمرات السنويه والمشاركه المستدامه  في عضوية الوفد العراقي المفااوض 

 .اخرى هباالضافة الى مهمات عديد

لتحول من مستويات التخطيط االحاادي المحلاي عناد وضاع االساتراتيجيات المائياه فاي العاراق ا
الااى مسااتويات التخطاايط االقليمااي الن مسااؤولية مواجهااة االزمااة  المائيااة هااي مواجهااه تشاااركية 
اقليميااه فااي المنطقااة ولهااا ارتباطااات وانعكاسااات سياسااية وليساات مسااؤولية الدولااه العراقيااه فقااط 

 .نبغي التخطيط االستشاري االقليمي المتكامل مع كافة دول الجوار المائيوعليه ي

المتعلقاه والنواب والمسؤلين العراقيين عن المواضايع ترشيد التصريحات الصحافية للسياسين 
ساائل خاطئاة تضار بالمصاالح العلياا ر رريامنها بالعالقات مع دول الجوار الماائي وعادم الساماح بتم

 .  عالقات السياسية والتجارية مع دول الجوار المائي وربطها بملف المياهللعراق مع تحسين ال

بالشأن المائي من المختصيين والقانونيين )مساتقليين دولي دعوه الجامعة العربية لعقد مؤتمر 
وإقليمية ومنظمات األمم المتحادة ذات الصالة( إليجااد الحلاول الالزماة  وحكوميين ومؤسسات دولية

بوسااائل  ة والدوليااةالعربياويات مائيااه مساتقبليه حتميااة وحشااد التأيياد علااى المساات وارثإلنقااذمن كاا
 لكافة دول المنطقة. ذ حقوق المائيةالضامنة للمائية اتالمعاهدالإلبرام 

 المواجهاه الدبلوماسايه الفعالااه لسياساة اساتخدم األتااراك العالقاة المائياة مااع العاراق باعتبارهااا
السياسي من خالل الاتحكم بنساب الميااه إلاى فارض الهيمناة المائياة للضغط فعاال مصدرا  اداة مهمة 

لذا فان الميااه التاي تخارج مان الحقائاب الدبلوماساية التركياة هاي الممار األقاوى لادخول التشاابكات 
السياسيه في الشرق األوسط اضافة لصعوبة تقبل بعض من التصريحات لبعض المسؤولين أالتاراك 

 ( . ية من العراق كأثمان للمياه التي يحملها نهري )دجلة والفراتأنهم سيطالبون بتعويضات مال

االهتمام الدبلوماسي  بمخاطر الزالزل والهزات االرضية واالمكانيات العالياه وتهديادها للسادود 
المائية العمالقة في )دول الجوار الماائي( والكاوارث المترتباة علاى ذلاك فاي حاوض االسافل مجارى 

وخطار ماداهمتها للساكان والمادن العراقياة )سايما وان موقاع معظام السادود نهري )دجلة والفرات( 
التركية تقع على حزام الزالزل العالميه( وامكانية رفع دعاوى في المحاكم الدولية ضد تركياا كونهاا 

 ق. تهدد امن السكان والبيئة في العرا

إلقاماة السادود علاى  تنظيم حمالت دبلوماساية عراقياة حاول العاالم لتوضايح التاأثيرات السالبية
( وتغيير مجرى الروافاد التاي تصاب فاي مجارى شاط العارب الدوليين حوضي نهري )دجلة والفرات
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واالستفادة من القلاق الخليجاي مان تغيار مواصافات الميااه المتدفقاة عبار مصاب شاط العارب باتجااه 
صاا وان شمال الخلاي  والحصاول علاى مسااعدتها فاي انشااء محطاات معالجاة الميااه الملوثاة خصو

تأثير التدفق النهري لشاط العارب يمتاد لساواحل عادة دول خليجياة وان كمياة مياهاه ونوعيتهاا ذات 
اهمية بيولوجية وإيكولوجية كونها توفر مخصبات ضرورية تعمل على الحفاظ علاى انتاجياة الحيااة 

 ة.البحري

بالميااه لتأٌكياد ان  التحرك الدبلوماسي نحو المنظمات الدولي ه ومنظمات األمم المتحدة المختصاه
و ساوريا نهري )دجله والفرات( هما نهران دوليان ومن الضروري والملزم لكل مان تركياا واياران 

تثبيت حق العراق باالطالع على المشاٌريع الجاريه دون علمه ضامن )دول الجاوار الماائي( وإلجباار 
دولياة واضاحة و ملزماه بهاذا  ترٌكيا وايران ايظا االعتراف بحقوق العراق المائياة وتوقياع معاهادة 

يااه للمشاااريع  الخصاو  وكااذالك االتفاااق بااين )دول الجااوار المااائي( علاى التعاااون ف ااي الجوانااب الفن 
 .المائيه وكذالك اليجاد مواقف موحده ف ي  مواضيع  المياه

 حشد الرأي العالم  العالمي للضغط على ترٌكيا وايران وإجبارهماا علاى تعاٌديل ٌسياساتهما المائياة
المخالفااة للمبااادئ والقااواٌنين الدولٌيااة ف ااي اسااتغالل المجاااري المياااه الدولٌيااة وإجبارهااا علااى توقيااع 

دت الادوليان اتفاقيهٌ يتم بموجبها ضمان حقوق العراق المائية ف ي نهاري )دجلاة والفارات ( حياث حاد 
المشاتركة بينادولتين القوانين الدوليه بوضوح القواعد واألسس العادلة لتقاسم مياه األنهار الدولياة 

إلاى القواعاد واألساس الدولياه هاي  لجاوءفاكثر وتشير الممارسات الدولية في هذا المجال إلاى أن ال
السبيل لوضع حلول معقولة لمعظم المشاكل التاي تانجم عان الصاراع بخصاو  الميااه الدولياه باين 

 ة.الدول المتشاطئ

ناسابة للتوصال الاى الياات خفاض الطلاب مفي نقال تجااربهم ال)دول الجوار المائي(  تعاون معال
مثل )مراقبه النمو السكاني /  تحديد تساٌعيره الٌميااه / رفاع للكفااٌءة الزراٌعياة في العراق على المياه 

)الري بالتنٌمط و الهندسة الوراٌثة ومقاوماة الملوحاة والجفااف( / معالجاة ٌميااه الصارف بشاكل عاام 
بحصاد ٌمياه اإلمطار / حفر اآلباار الجوفياه  / تحلٌياة الٌميااه  إلعادة استخدامها  / تطوير اليات العمل

المالحة / تبادل المعلومات  الهيدرولوجيه / التخٌطيط المشترك للمشاريع المائياه / اجاراء الدراساات 
 (.والبحوث المشتركه

ن ان العاراق يقاع فاي مركاز التاوترات المائياة والسياساية لاذا فااة العراقية الدبلوماسي ستيعابا
مشكلة المياه  بين )دول الجوار المائي( قاد تساتعمل كورقاة مهماة فاي الصاراع االمناي و السياساي 
واالقتصااادي فااي المنطقااه وربمااا سااتكون فتياال االشااتعال المحتماال فااي النزاعااات اإلقليميااة القادمااه 

س وعقبة رئيسة أمام فار  التنمياه والساالم لاذالك فاإن حقاوق العاراق المائياة دوماا تضايع وتتكار
 باالرغم مانعملية اغتصاب منظمة لحصصاه المائياه التاي تضامنها لاه القاوانين واالعاراف الدولياه 

د حصاة كال  إمكانية التوصل إلى إتفاق متوازن ومرضي ماع كافاة )دول الجاوار الماائي( والاذي يحاد 
ول هو ليس باألمر المساتحيل إذا ماا جارت المفاوضاات باين )دهذا االمر منها من المياه المشتركة و

يااة وحساان نيااة وأنااه إذا مااا أخااذت كاال دولااة ماان هااذه الاادول مصااالح الاادول  الجااوار المااائي( بجد 
المتشاطئة معها بنظر اإلعتبار فسايكون باإلمكاان التوصال إلاى إتفااق عاادل يضامن مصاالح الجمياع 
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 الدوليين(. الفرات –من مياه نهري )دجله 

لقسامة عادلاة ومعقولاة  وكاوالت القانونياةاالتفاقياات والبروتالتاكيد دبلوماسايا  بضارورة عقاد 
مان خاالل االلتازام بأساس قسامة الميااه العادلاه باين الادول في المنطقاة للمياه بين الدول المتشاطئة 

الواقعة ضمن حوضي النهارين واالنتفااع المنصاف والمعقاول والتاي تساتند الاى القاانون واالعاراف 
ان اساتمرار تركياا فاي تنفياذها للمشااريع علاى الدوليه وبماا يضامن الحقاوق المكتسابة للعاراق كماا 

مياااه النهاارين قباال التوصاال الااى اتفاااق بشااأن قساامة المياااه ساايؤدي الااى االضاارار بااالواقع السااكاني 
 ق.والبيئي في العرا

التاكيد  الدبلوماسي على )دول الجوار المائي( ان تنظيم الميااه الدولياة تخضاع للمباادئ العاماة 
أو المستقرة عرفاا  لاذا فاإن الحاجاة لدراساة الماوارد المائياة ضامن منطقاه  للقانون الدولي المكتوبة

)دول الجوار المائي( دراسة قانونية تستند إلى قواعد القانون الدولي هي حاجة ماسة اي ان األمان 
المائي في المنطقه )وتحتاج الى دراسات إحصاائية اقتصااديه / ساكانية / سياساية وتنموياه مختلفاه 

الزمه المائيه( دائمية وتحدث باستمرار كما تتطلب حشاد مان الخبارات القانونياة وذلاك لواقع تطور ا
لدرء أي مخاطر قد تنشأ عن التغييارات فاي القواعاد القانونياه القائماة أو إضاافة قواعاد وتفسايرات 
جديادة إلاى الحقاوق المائياه ماان قبال المنظماات القانونياه الدولياه ممااا يوضاح اهمياة معالجاة غياااب 

هدات واالتفاقيات والبروتوكوالت الدولية الفعاله ميدانيا لبرمجة وتنظيم عملياه اساتغالل الميااه المعا
 .بين الدول المتشاطئه واستخدامها بشكل  قانوني يراعي حقوق دوله الممر ودوله المصب

والمالياااة والنقطياااة والغازياااه ضااامن ادوات الضاااغط  اتجاهاااات السياساااات االقتصاااادية تحدياااد 
المسارات التفاوضاية ماع )دول الجاوار حتماالت تأثيرها على يةالعراقالالخارجية لوزارة  البلوماسي

ووضااع النماااذج والتصااورات الالزمااة لصااناع السياسااة الخارجيااه بهااذا  ياااهمسااأل المالمااائي( حااول 
 دد.الص

 ساد النهضاةمشاكلة مساتقبال )حصولهاالقائمة أو المحتملاة المائية تقييم وتحليل أثر النزاعات  
( فاي المنطقااه باين مصار والساودان واثيوبيااا ومشاكلة نهار االردن باين اساارائيل واالردن وفلساطين

 العربية واستيعاب الدروس من تطوراتها ايجابية كانت ام سلبية.

بعاض إلعاقاة تشاغيل ) (جماعاات حماياة البيئاة وحقاوق اإلنساان)االستفادة من الضغط العالمي 
وكاذالك السادود المشايده حاديثا  مشاروع ساد اليساو التركايالسدود الجديده المشيده في تركياا مثال 

تاأثيرات  هاذه السادود باأن لدولياة ( لوجاود تأكيادات على روافد نهر دجلة ضمن االراضاي االيرانياة
 .واقتصادية وامنية عديده  ديموغرافيةاجتماعية وستسبب بكوارث   ابيئية خطيرة كما انه

تساااهيل لاعاااادة التفااااوض ماااع الجاناااب التركاااي حاااول البروتوكاااول الموقاااع معهااام  الخاااا  
ب في الثانية 500)بعبور (  %58العاراق و %42ساوريا ( عند الحادود التركياه لتتقاسامها متر مكع 

 حيث يفترض إعادة النظر بهذه  الكمية  وزيادتها

تأسااايس آللياااات إدارة جماعياااة وال ةاإلقليميااا اتاليونساااكو علاااى تساااهيل الحاااوارالتعااااون ماااع 
 وتعاونية لمياه نهري دجلة والفرات
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لجاااوء المفااااوض العراقاااي الاااى االمااام المتحاااده والاااى المجتماااع الااادولي بمنظماتاااه القانونياااه 
والتخصصيه العلميه وبخبراءة والى منظمات المجتمع المدني التاي تمتلاك امكانياات واساعه للضاغط 

دول ماع)في عدم تشغيل منظومات سدودها لحين الوصول الى حل قانوني الجوار المائي(دول )على 
 .  مجاري االنهار الدوليه ىيضمن الحقوق المائية لجميع الدول المتشاطئه عل  (الجوار المائي

ضااروره التفاااوض حااول خلااق اليااات مشاااركه مسااتقبلية مااع )دول الجااوار المااائي(  بخصااو  
الستراتيجيه ضامن )بلادان الجاوار الماائي( والتشااور ماع دولاة االدارة المشتركه للمشاريع المائية ا

الحوض )العراق( عند اقامة المشااريع االساتراتيجيه الجدياده وكاذالك فاي مفاردات وسياساات  لاسف
 تشغيل السدود الجديدة

 مفااوض العراقاي للقاوانين الدولياه التاي تانظم الوضاع القاانوني للميااه للاالطالع والفهم الدقيق 
والمصاادق عليهاا  والمنظماات الدولياه العابره للحدود الدوليه والصاادره عان االمام المتحاده الدولية

 ا.    دولي

نشاااء مراكااز بحثااي علمااي ( ومااع جامعااة الاادول العربيااة فااي ادول الجااوار المااائيتعاااون مااع )ال
الزراعيااه  تقييمواقااع المشاااريع و)مشااتركه( وانجاااز دراسااات عاان واقااع اداره الساادود ودراسااات 

لظاااهرة لبناااء الساادود واالروائيااه الحاادوديهوتقييم االثاار البيئااي واالنعكاسااات الساالبيه المتوقعااه و
 وغيرها من المواضيع ذات العالقة التغيرات المناخيه

( كبياار ومهاام جاادا فااي حااال تفعليااة وساايكون  ماان المجلااس االعلااى للمياااه فااي العااراق)ان دور 
ماع بالمفاوضاات  في رسم السياساات المائياهية المختصة مع االجهزة العراقديده والتعاون هالعمهام

 ()دول الجوار المائي

ومطالبتهااا فااي ضاامان حصاا  العااراق ماان قباال البلمااان العراقااي التوجااه نحااو برلمانااات العااالم 
 (المائية )الكمية والنوعية( من خالل الضغط الدولي واالعالمي على )دول الجوار المائي

مجلاس الجامعاة سالطات واساعة فاي  1945عاام ية الاذي وضاع منح ميثاق جامعة الدول العرب
التي يكون أطرافها بالكامل المائية مع )دول الجوار المائي( وليس فقط  تلك الدول تسوية النزاعات 

ميثااق  فاي مجلاس الجامعاة العربياة. لاذا وجاب تطاوير األعضااءالعربياة  أو البعض منهممن الدول 
باين الادول العربياه والادول االخارى  المياه ملزمةبقضايامن أية أحكام الخالي حاليا الجامعة العربية 
إنشااء لجناة دائماة ياتم  وفقاا  لان  الماادة الرابعاة مان ميثااق جامعاة الادول العربياةالغير عربياه )و

لتتولى وضع قواعد التعاون باين الادول العربياة فاي مجاال اساتغالل الماوارد المائياة المشاتركةوهي 
 فايقد حدد النظام األساسي للمجلاس هدفاه الارئيس والعاام هذا وو (لعربي للمياهالمجلس الوزاري ا

مان أجال وضاع إساتراتيجية عربياة لمواجهاة ( الادول العربياة)تنمية التعااون وتنسايق الجهاود باين 
التحااديات المائيااة وتعزيااز األماان المااائي العربااي تكااون إطااارا  للباارام  واألنشااطة فااي كافااة مجاااالت 

يةومنها حماية الحقوق المائية العربية من خالل الدفاع عان هاذه الحقاوق فاي المحافال الموارد المائ
 .الدولية المهتمة بقضايا المياه وتنسيق المواقف بما يخدم المصالح العربية

ومنهاا  في مجال تسوية المنازعات الدوليةالتابعة لالمم المتحدهالمنظمات اإلقليمية اللجوء الى 
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االقليمية أوال على تلك التنظيمات المائية  تطلب الميثاق األممي عرض النزاع يد وق النزاعات المائية
 قبل عرضه على منظمة األمم المتحدةومحاولة حلها

تطااوير الخلفيااه النظريااه والعمليااه والتفاوضاايه للكااوادر التخصصاايه ماان الااوزارت والجهااات 
ماان خااالل ( الجااوار المااائيدول )التخصصاايه المسااوؤله عاان التفاااوض حااول المااوارد المائيااه مااع 

موضاوع فاي الدورات التدريبيه المتقدماه ونقال التجاارب )الناجحاه والفاشاله واسابابها ومعطياتهاا( 
 معتمده عالميا.ناجحة وتقاسم المياه العابره للحدود الدوليه واعتماد اليات تفاوض جديده 

عملااي( وباااللغتين لتنساايق مااع وزاره الخارجيااه العااداد كتاااب تخصصااي بجزئيااه )النظااري والا
والتنسيق العداد  الادورات التدريباه المتقدماه التخصصي حول هذا الموضوع  )العربيه واالنكليزيه(

 .  تجارب العالميه المتعدده بهذا الخصو الو العطاء محاظرتها النظريه والعمليه ونقل 

التوجاه وتاأثير تصدي لفكرة بيع وشاراء الميااه باين الادول لخطاورة هاذا التحرك الدبلوماسي لل
ذلااك علااى عالقااات بااين الاادول المتشاااطئة والمساااس بساايادتها وتهديااد أمنهااا الغااذائي واالقتصااادي 

تبااادل المعلومااات والمشااورة الفنيااة وعقااد اتفاقااات ثنائيااة او إقليميااة القتسااام أو إدارة ضاارورة و
 .الموارد المائية المشتركة

ة علاى اساتغالل الماوارد المائياة وفقاا  لتحقياق التحرك الدبلوماسي لالتفاق مع البلدان المتشاطئ
المصالح المتبادلاة باين األطاراف المشاتركة وتطاوير اتفاقياات الميااه بماا يجعلهاا أكثار انساجاما  ماع 

وبما يمكنهاا مان تجااوز خالفاتهاا السياسية واالقتصادية واالجتماعية في المنطقة تطورات المرحلة 
باين) دول نطقاه وإنشااء لجاان للتنسايق فاي وزاراتالخارجياة خدمة لشعوبها واألمن والسالم فاي الم

جميع القضايا المتعلقاة بمساألة الميااه ومواجهاة أي خطاط تهادد الجوار المائي( للمتابعة المستمره ل
 في المنطقة. األمن المائي

استحداث المركز التخصصاي  للسياساات المائياة والدبلوماسايه ضامن معهاد الخدماة الخارجياه 
لخارجياااة وفااي حاااال حصااول الموافقاااات الرسااامية االزمااة ياااتم وضااع النظاااام الاااداخلي فااي وزارة ا

 والتفصيلي وبناء المكتبة التخصصيه للمركز 

اسااتحداث درس تخصصااي ضاامن المرحلااة الرابعااه ماان كليااات العلااوم الساسااية فااي الجامعااات 
الميااه والسياساات  العراقيه تدرس فيه مواضايع الميااه والسياساه الوطنياة / الميااه والدبلوماسايه /

 الدوليه /  المياه ومستقبل الشرق االوسط / القوانين المائية الدوليه

 ا...واخير

إن شحة المياه في عموم منطقة الشرق األوسط  ستؤدي إلى مزياد مان التاوتر والصاراع علاى 
وءة للماوارد المياه والموارد البيئية الشحيحة مما يجعل اإلدارة الشاملة والمتكاملة والمستدامة الكفا

المائية هي الحل الوحيد لتجاوز ازمة الموارد المائية في العراق وهذا يتوقف على الماوارد  المالياة 
ومسااتلزمات والتكنولوجيااة والبشاارية المؤهلااة والماااهرة التااي ينبغااي توفيرهااا وإعاادادها  مفااردات 

جاااهزة لتنفيااذ خططهااا جعلهااا هااذه االدرة متكاملااة ووميزاليااات والتكنولوجيااات المطلوبااه النجاااح 
 .ميدانيا
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المياه هي االساس لكل انواع الحياة وتحتاج ان تكون مشتركه لضمان الرفاهية والسالم في 
 المنطق

 

 

 

 

 

 المصادر

/ نيقوساايا / دار الشااباب والترجمااه والتوزيااع / تنميااه وتعبئااه مصااادر المياااه فااي الااوطن العربااي  

 .1987  / 117  / العددقبر 

سااجالت /  شااعبة الماادلوالت المائيااة/ الهيئااة العامااة لتشااغيل مشاااريع الااري / جمهوريااة العااراق 

   .1989 – 1941تصاريف محطات أحواض تغذية دجلة للفترة من 

مركااز دراسااات الوحاادة /  1ط /  المياااه العربيااة التحاادي واالسااتجابة/ عبااد المالااك خلااف التميمااي 

 .1999 / بيروت / العربية

 / الخرطاوم / الموارد الطبيعياة / برام  األمن الغذائي العربي /  ظمة العربية للتنمية الزراعيةالمن 

1986. 

 . 2005-1980تقاادير دول العاارض والطلااب علااى المياااه فااي العااراق ماان /  مهنااد عزيااز محمااد 

 2009. / جامعة القادسية /  رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة إلى كلية اإلدارة واالقتصاد

 .1998 /  القاهرة/  الدار الدولية للنشر والتوزيع /ترجمة شويكار زكي/  تقسيم المياه اإلقليمية 

مجلاة دراساات  /  مشكالت الميااه فاي الاوطن العرباي دراساة جيوبولتيكياة/  صبري فارس الهيتي 

 .2000 /  السادس 2 العدد /  اجتماعية
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مركااز دراسااات /  التركياة –القاات العربيااة صااناعة القارار فااي تركياوالع /  جاالل عبااد هللا معاوض 

 .1998 / بيروت /  1ط/  الوحده العربية

ورقاه  مقدماه /   االتفاقيات الدوليه واالقليميه التاي تانظم االساتفاد مان الماوارد المائياه المشاتركه 

ماان المركااز العربااي لدراسااه المناااطق الجافااه واالراضااي القاحلااه الااى المااؤتمر الااوزاري العربااي 

 .1997نيسان /  للزراعه والمياه 

ورقاه مقدماه مان /  مستقبل المياه في المنطقه العربيه واساتراتيجيه تحقياق االمان الماائي العرباي 

العربيااه للتربيااه والثقافااه  هالمنظماا/  ي القاحلااه المركااز العربااي لدراسااه المناااطق الجافااه واالراضاا

 .1997نيسان  /  المؤتمر الوزاري للزراعه والمياه/ والعلوم 

مجلاه /  21الموارد المائيه المتاحه للوطن العربي في مطلع القارن / االستاذ الدكتور جان خوري  

 .1997 ه /  الزراعه والميا

 .1997سته / المجله المياه والمستقبل  

 .1999 /  بيروت /  مركز دراسات الوحدة العربية / 1ط/  ياه العربية التحدي واالستجابةالم 

الناادوة  / لساامات الرئيسااة إلدارة المياااه فااي الااوطن العربااي/ ا المنظمااة العربيااة للتنميااة الزراعيااة 

 .2000 /  الخرطوم /  القومية حول إدخال مفاهيم اإلرشاد المائي ضمن مناه  التعليم الزراعي
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 ﴾ ددـــشخصية الع ﴿

 األستاذ الدكتور سالم فاروق سعيد الدملوجي

 م( 1924-2001) 
 

 

 

 

 

 

 

 الدكتورعمرالفاروق سالم الدملوجياالستاذ إعداد ولده المهندس 

       (م1978من قبلي في مسكنه ببغداد في عام لوالد الصورة ملتقطة ل )

ولد األستاذ الدكتور سالم الدملوجي في مديناة الموصال الحادباء بشامال العاراق فاي التاساع 

و كان اإلبن الرابع من ستة ضمن عائلة السايدة شاكرية عقاراوي و  م1924من نيسان من عام 

زوجهااا الطبيااب البيطااري الاادكتور فاااروق الاادملوجي. إن أساارة الاادملوجي ضاامن عوائاال مدينااة 

قاة و كاان ألبنائهاا أدوارا  سياساية و ثقافياة و إجتماعياة مهماة فاي القارون األرباع الموصال عري

الماضية من تاري  المديناة و المنطقاة العربياة ككال إذ تام  توثياق حيااة أفاراد بعاض مانهم ضامن 

و تباعااا .  م1991موسااوعة الموصاال الحضااارية الصااادرة عاان جامعااة الموصاال باادءا  فااي عااام 

صال  الى عشيرة الشاريفات العربياة التاي نزحات مان الايمن و إساتوطنت تنتمي أسرة الدملوجي أ

في جزيرة إبن عمر جنوبي مدن ماردين و نصيبين الحاليتين في جنوب تركيا قبل مئات السنين. 

ل دخااول الساالطان  إسااتوطن جااد العائلااة الكبياار يوسااف الاادملوجي فااي مدينااة الموصاال عنااد أو 

ذ كاان يشاغل منصاب قائاد جايش اإلنكشاارية و تام تولياة إبناه العثماني مراد الرابع الاى المديناة إ

إدارة سنجق وان الواقع ضمن حدود شارق دولاة تركياا الحالياة. ظهار مان هاذه العائلاة فاي هاذه 

اة  ة و كان لبعضهم حضوة كبيرة لدى الوالة و العام  المدينة العريقة بعدها رجال دين و علماء عد 

محفوظاة لادى أفاراد العائلاة و تام  تحقياق بعاض منهاا فاي  و ال زالت نتاجات منشوراتهم العلمياة

( علااى جااد الاادكتور سااالم و هااو سااعيد أفناادي المااديرمراكااز علميااة مرموقااة. كااان ي طلااق لقااب )

الدملوجي لكونه مدير المدرسة الحكومية الوحيدة بالمدينة في القرن التاسع عشر و كان منفتحا  

للدراساة الجامعياة فاي إساطنبول و حصال والاد الادكتور ثقافيا  إذ أرسل ثالثة من أوالده الخمساة 



 

 
93 

سالم و هو الدكتور فاروق الادملوجي علاى شاهادة كلياة الطاب البيطاري مان جامعاة إساطنبول و 

عمه الدكتور عبدهللا الدملوجي على شهادة كلية الطب مان الجامعاة نفساها و عماه اآلخار العقياد 

كلياة إساطنبول الحربياة. كاان اإلخاوة الثالثاة توفيق الدملوجي على شهادة العلوم العساكرية مان 

الحقا  مع أخيهم األكبر األستاذ صديق الدملوجي من بناة الدولة العراقية الحديثاة إذ أصابح والاده 

سااا  لاادائرة البيطاارة فااي الااوطن عنااد قيااام الدولااة العراقيااة  ااديرا  م ؤس  الاادكتور فاااروق الاادملوجي م 

لوهيات في الم عتقدات السماوية التي تعد اليوم جازءا  مان الحديثة و مؤل فا  لمجموعة كتب عن األ

تاري  النتاج الثقافي للقرن العشرين في مدينة الموصل الحدباء. شغل الدكتور عبدهللا الادملوجي 

منصااب وزياار خارجيااة المملكااة العربيااة السااعودية عنااد تأساايس الدولااة فيهااا و كااان أول وزياار 

و كان المنصب األخير ضمن حكومة نوري باشاا الساعيد  م1930خارجية بالعراق كذلك في عام 

 3األولى التي كانت أهم منجزاتها إطالقا  تسجيل العاراق دولاة مساتقلة فاي عصابة األمام بتااري  

ة الحقة أخرى و كاان منهاا وزيار الشاؤون  م1932 تشرين األول م مناصب سامية عد  و كما تسن 

ة العام و سفير العراق فوق العادة فاي إياران و رئايس الاديوان الملكاي  اإلجتماعية و مدير الصح 

ل و فيصاال الثاااني  تي حكاام الملكااين غااازي األو  ة كااذلك أثناااء مااد  ات عااد  الهاشاامي بااالعراق ماار 

ا العقيد تو فيق الدملوجي  فلقد شاارك فاي الثاورة العربياة الكبارى و كاان أحاد ضاباط بالعراق. أم 

ل  ل العسااكري عنااد أو  الجاايش العربااي الهاشاامي فااي سااوريا و أصاابح مرافااق الملااك فيصاال األو 

و كما كان أحد قادة الجايش العراقاي الباسال إذ  م1921تأسيس الدولة العراقية الحديثة في عام 

ة  و كان منهاا آمار لاواء و عمياد الكلياة العساكرية العراقياة فاي شغل مناصب عسكرية سامية عد 

اه الراباع األساتاذ  اا عم  ثالثينات القرن العشرين و نائب رئيس أركان الجيش لإلدارة و الميارة. أم 

ة  صديق الدملوجي  فلقد شغل مناصب إدارية حكومية في مختلف أرجاء العراق سواءا  أثنااء ماد 

و كاان منهاا  م1921عاد تأسايس الدولاة العراقياة الحديثاة فاي عاام الحكام العثمااني باالعراق أو ب

قائمقااام أقضااية الشاايخان و القرنااة و النجااف و غيرهااا . كمااا إنصاارف للتااأليف عنااد إحالتااه علااى 

ااة للباااحثين و كااان منهااا: اليزيديااة و إمااارة  التقاعااد إذ أصاابحت كتبااه اليااوم مراجعااا  أساسااية م هم 

 غيرها. بهدينان الكردية و مدحت باشا و

و لكان  م1928دخل األستاذ الدكتور سالم الدملوجي المدرسة اإلبتدائياة بالموصال فاي عاام 

ج منهاا فاي  م1929سرعان ما إنتقل للدراسة في مدرسة الوطن اإلبتدائية في بغداد بعام  و تخار 

. دخاال مدرسااة المتوسااطة الغربيااة فااي باااب المعظاام بعاادها عنااد تلااك الساانة و نجااح م1935عااام 

و داوم بالثانويااة المركزيااة فااي بغااداد عنااد الساانة  م1937ان البكالوريااا بتفااوق فااي عااام بإمتحاا

ق في عام  . لقاد إشاترك ماع زمالئاه الطلباة اآلخارين م1940الدراسية نفسها و تخرج منها بتفو 

ة دراساته المتوساطة و الثانوياة فاي بغاداد بالتادريب العساكري ضامن ماا ماا كاان ي طلاق  أثناء ماد 

ة العسكري.عليه حينها   بنظام الفتو 

جاه ماان الدراساة اإلعداديااة  إنضام  الاى الدراسااة فاي الكلياة الطبيااة الملكياة العراقيااة بعاد تخر 

تبع فاي هاذه الكلياة صاارما  جادا  إذ كاان م1940الثانوية في عام  . كان النظام الدراسي الطبي الم 

و الثانية فيهما فاورا  و ماع  ي فصل أي طالب يرسب في إحدى المواد الدراسية بالمرحلتين األولى

ق دائماا  إذ حصال علاى مرتباة األولوياة علاى أقراناه مان  هذا فلقد إجتااز المراحال الدراساية بتفاو 
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دفعته الدراسية بالمراحل الدراساية الثانياة و الرابعاة و السادساة مان دراساته الطبياة الجامعياة. 

ج ضمن الدفعاة الرابعاة عشار مان الكلياة الطبياة الملكياة  حاصاال   م1946العراقياة فاي عاام تخر 

ل علاى دفعتاه و MBChBعلى شاهادة البكاالوريوس بالطاب و الجراحاة ) ( و كاان الخاري  األو 

 Professor Arnoldناال عنهاا جاوائز الجمعياة الطبياة العراقياة و األساتاذ أرنولاد ميلاز )

Millsل.( و البنك اإليراني فضال  عن جائزتي أمانة العاصمة و ملك العراق للخ  ري  األو 

عياادا  فااي الكليااة الطبيااة الملكيااة العراقيااة و طبيبااا   م1946تاام  تعيينااه بعااد تخرجااه فااي عااام  م 

م قيمااا  فااي الوحاادة الباطنيااة الثالثااة بالم ستشاافى الملكااي التااي كااان يرأسااها األ سااتاذ رجينالااد سااام 

عان  (. و بعاد سانة اإلقاماة  أصابح الطبياب المساؤولProfessor R.S. Staceyستيساي )

م بعدها في عام  م بأطروحاة علمياة عنوانهاا: التسامم بالمعاادن 1949الردهة الثانية للنساء. تقد 

( الااى مجلااس عمااادة الكليااة الطبيااة و .Dimercaprol B.A.Lالثقيلااة و عالجهااا بعقااار )

( و األسااتاذ فااتح هللا Professor Robert Drewأشاارف عليهااا األسااتاذ روباارت درو )

مهدي فوزي. و بعد مناقشتها و نجاحه فاي اإلمتحاناات النظرياة و الساريرية عقراوي و األستاذ 

( و حصال MDو الشفهية و التحليالت المرضية )الباثولوجي(  منح درجة الدكتوراه في الطب )

 على لقب أخصائي في الطب الباطني بعد عامين. 

ين أذ عمال و درس أوفد الى الواليات المتحدة األمريكية عند مطلاع خمساينات القارن العشار

( المركزياة فاي مديناة نيوياورك و مستشافى Bellevue Hospitalفي مستشفيات بيل فياو )

 New York State Hospital forوالياة نيوياورك للتادرن الرئاوي فاي راي باروك )

Incipient Pulmonary Tuberculosis at Ray Brook و مركاز األمااراض )

 Center of Disease Prevention andجورجيا ) الم عدية في مدينة أتالنتا في والية

Control و حصاال عنهااا أخياارا  علااى شااهادة زمالااة كليااة أطباااء الصاادر الباااطنيين األمريكيااة )

(Fellow of the American College of Chest Physicians عمال فاي .)

ة أشاهر St. Thomas Hospitalمستشافى ساانت تومااس ) ( العائادة الاى جامعاة لنادن عاد 

باشاارة و إلتحاقااه بكااادر الهيئااة  بعااد نيلااه هااذه الشااهادة التخصصااية و قبياال عودتااه الااى بغااداد م 

التدريسية في الكلية الطبية الملكية العراقية بصفة أستاذ م سااعد مان الدرجاة األولاى فاي قسامي 

 فن التداوي و الطب الباطني.

ما األماراض الصادرية و قام بتدريس فن التداوي و الطب السريري )الكلينيكي( و مان بعاده

ِهاَدتر إلياه إدارة مدرساة الماوظفين الصاحيين و عماادة كلياة  الباطنية  النظرية و الساريرية  و ع 

ناقشاات تأسايس  ة العراقياة. شاارك فاي م  أطباء األسنان وكالة و رئاسة تحرير مجلة الكلي ة الطبي 

ل1958صرح جامعة بغداد العلمي في عام  ة الم ختصاة بهاذا األمار عان م من خالل اللجنة الم شاك 

ة العراقياة كماا شاارك  ة الطالب في عمادة الكلي ة الطبي  الكلية الطبية العراقية. و أنشأ مركزا  لصح 

ااااة  و منهااااا لجنااااة األسااااتاذ براذرسااااتون  لة لتطااااوير التاااادريس فااااي الكلي  فااااي اللجااااان الم شااااك 

(Professor Brotherstone فاااي عاااام )ة 1961 ماااة الصاااح  العالمياااة م و لجناااة م نظ 

(World Health Organization - WHO فاي عاام )م و لجناة تطاوير المنااه  1968

لة ماان قباال مجلاس قيااادة الثااورة فااي األعااوام ماان  الااى  1972العلمياة للجامعااات العراقيااة الم شااك 
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ات ترقيتاه الااى مرتباة أسااتاذ فاي الطااب البااطني بجامعاة بغااداد فاي عااام  ااي ن 1965تم  م ثام ع 

م و رئاساة لجناة 1976م و لغاياة 1973سام الطاب فاي هاذه الجامعاة فاي األعاوام مان رئيسا  لق

ليا في الطب و الدبلوم ) (  و قام خاللها بالتفااوض ماع المساؤولين فاي كلياة .D.Mالدراسات الع 

( لم شااركة Royal College of Physicians of Londonاألطباء الملكية في لنادن )

ل من شهادة كلياة األطبااء الملكياة فاي المملكاة األساتذة البريطانيين في دور ة اإلعداد للجزء األو 

( تمهيدا  لتوقيع اإلتفاق ماع العمياد الادكتور تحساين معلاة  Part I – MRCP - UKالمتحدة )

(  و حق اق فيهاا األطبااء العراقياون 1974و التي أنشئت على إثر ذلك فاي عهاد رئاساته للقسام )

اة األطبااء الملكياة فاي لنادن علاى نجاحا  باهرا  فاي كاف اة الادو رات التاي عقادت ببغاداد. منحتاه كلي 

 Fellow of the Royal College of Physiciansإثرهاا شاهادة الزمالاة الفخرياة )

of London - FRCP .فيها تقديرا  لجهوده في تطوير التعليم الطبي في العراق ) 

ن فاي هذا و لقد ساهم في الفعاليات العلمية فكان نائبا  لر ئيس اللجنة القومية لم كافحاة التادر 

اا  للجمعياة الطبياة العراقياة لادورات عديادة و نائباا   العراق و في الجمعيات الطبية فكان أميناا  عام 

سا  لجمعية أطبااء الصادر و القلاب العراقياة  ن العراقية و رئيسا  م ؤس  لرئيس جمعية م كافحة التدر 

ل هيئاةم1968-1980) إدارياة فاي جمعياة م كافحاة السارطان العراقياة و قاام  ( و عضوا  فاي أو 

بإعداد خمسة دورات تنشيطية لألطباء. و فاي المجاال الادولي  أنتخاب رئيساا  للمجلاس التنفياذي 

ن و األمراض الصدرية   International Union Against)لإلتحاد الدولي لم كافحة التدر 

Tuberculosis and Lung Disease البحر المتوسط و عضاوا  فاي ( في منطقة شرق

ة العالمية ) مة الصح  ن و األمراض الصدرية في م نظ   (.WHOلجانِِه العلمية و خبيرا  في التدر 

غ الطب ي على الهيئة التدريسية بعام  م  و هو القاانون الاذي 1972و حين صدر قانون التفر 

اة لصاالح التادريس و العمال فاي  الم ستشافى و اإلنصاراف يقضي بترك العمل في العياادات الخاص 

الااى البحااوث العلميااة )و كااان إختياريااا  للتدريساايين القاادامى(  كااان الاادكتور سااالم الاادملوجي ماان 

غوا علميا  فأنصرف الاى التادريس و البحاث العلماي و أل اف كتاباا  باللغاة  أوائل األساتذة الذين تفر 

ن لطالب الطب و األطباء الم مارسين  و   نشر ما ال يقل عن ثمانين بحثا  فاي اإلنكليزية عن التدر 

المجااالت الطبيااة العراقيااة و العربيااة و العالميااة فااي األمااراض الباطنيااة و الصاادرية و التساامم 

اة كماا إنتخاب نائباا  لارئيس مجلاس الجمعياات  اي ن عضاوا  فاي مجلاس البحاوث الطبي  بالزئبق  و ع 

 العلمية في العراق. 

م  إنتقال الادكتور ساالم الادملوجي الاى دولاة 1979بعد إحالته علاى التقاعاد فاي نهاياة عاام 

ة و رئيساا  لقسامي الطاب  اإلمارات العربية الم تحدة و شغل منصب الم ستشار الفن ي لاوزير الصاح 

ل إجتمااع  الباطني و األمراض الصدرية في الم ستشفى المركزي في أبوظبي و مث ل الدولة في أو 

ة  الطب الباطني و الباورد العرباي و أنتخاب رئيساا   مجلس –للمجلس العلمي لإلختصاصات الطبي 

ة مان عاام  اد  اة فاي أباو ظباي لحاين 1983م و لغاياة 1981للمجلس للم  م. عمال فاي عياادة خاص 

 م.2000تقاعده في عام 
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كانت زوجته عميدة أطباء األطفال في العراق األستاذة الادكتورة لمعاان أماين زكاي و أوالده 

 Royal Freeاذ الطب البااطني فاي مستشافى روياال فاري )كل  من الطبيب اإلستشاري و أست

Hospital( العائدة الى جامعة لندن )University of London المرحاوم الادكتور ساعد )

الدملوجي و المهندس اإلستشاري و األستاذ و رئيس قسم الهندساة المدنياة فاي جامعاة بغاداد و 

روق الاادملوجي و المهندسااة المعماريااة وزياار إعمااار و إسااكان العااراق سااابقا  الاادكتور عماار الفااا

 اإلستشارية و النائبة العراقية السابقة األستاذة ميسون الدملوجي.  

من نشاطات األستاذ الدكتور ساالم الادملوجي اإلجتماعياة عناد تفاعلِاِه ماع زمالئاه المهنياين 

سااا   ااه كااان عضااوا  مؤس  صااات حياتيااة م ختلفااة أ خاارى أن  اازاولين لتخص  معهاام لنااادي العااراقيين الم 

سااا  للجمعيااة البغداديااة فااي منطقااة الصااالي  1951المنصااور فااي بغااداد بعااام  م و عضااوا  مؤس 

 م.1966بالعاصمة العراقية بغداد في عام 

( St. Mary Hospitalإنتقل الى جاوار البااري عاز  و جال فاي مستشافى ساانت مااري )

م بعاد 2001أيلول  21ي ( بالعاصمة البريطانية لندن فPaddingtonفي ضاحية بادينغتون )

إصابته بمرض عضال عن عمار نااهز سابعة و سابعين عاماا  قضااها فاي خدماة العلاوم الطبياة و 

اإلنسااااانية فااااي المجتمااااع العراقااااي و العربااااي و العااااالمي. وري الثاااارى فااااي مقباااارة هايغياااات 

(Highgate Cemetery بالعاصاامة البريطانياة لناادن و حضاار تشاييعه ماان جااامع ريجناات )

( الااى مثااواه األخياار المئااات ماان األطباااء و المهنيااين Regent Park Mosqueبااارك )

صااات و ماان مرضاااه السااابقين الااذين عااالجهم الم قيمااين فااي بريطانيااا.  العااراقيين بمختلااف التخص 

ا إليه راجعون. ا ا و إن   تغمده هللا تعالى فسيح جناته و إن 
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راء عن تعبر المجلة في المقاالت إن
 
 هذه اصحاب الزمالء ا
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