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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

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

 اإلشارة إليها في متن البحث كلما إقتضت الضرورة ذلك.

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

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

سااات والمقاااالت المنشااورة أو المرساالة للنشاار فااي مجااالت ال تقباال للنشاار البحااوث والدرا .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

 الجزء الثاني 

 جريو حسن داخل أ.د.

 العراقي. العلمي المجمع عضو
 مقدمة :

شهدت مؤسسات التعليم العالي في السنوات األخيرة زيادات كبيرة بأعداد الطلبة في معظم 

مليون طالبا وطالباة فاي  68و 6أزداد عدد الطلبة الملتحقين بهذه المؤسسات من  دول العالموفقد

. ولام ترافاق 2002/  2001مليون طالبا وطالبة في العام  110. 7إلى  1991/  1990العام 

هذه الزياادة أياة زياادة مماثلاة فاي التخصيصاات المالياة. ولتخفياف أعبااء التعلايم العاالي المالياة 

بعد آخر عن كاهل الحكوماتو قامت الحكومات في الكثير من البلدان بتشجيع فتح المتزايدة عاما 

الجامعاااات األهلياااة ساااواء أكانااات جامعاااات وطنياااة أم جامعاااات أجنبياااة. ونقلااات بعاااض الااادول 

مسؤولياتها التعليمية إلى المؤسساات التعليمياةوواكتفاء الحكوماات بمهماات اإلشاراف والتوجياه 

مؤسسااات التعليميااة حريااة أوسااع برساام سياساااتها التعليميااة واتخاااذ والتموياال الجزئاايو وماانح ال

 .القرارات المناسبة لتنفيذها.وخضوعها للرقابة والمساءلة

وفااي عصاار العولمااة أصاابح التعلاايم العااالي عااابرا لحاادود الاادول بفضاال انتشااار شاابكات 

أساااليب التعلاايم اإللكترونااي  المعلومااات واالتصاااالت ومنظومااات الحواساايب المختلفةووانتشااار

والتعلاايم عاان بعااد.األمر الااذي نجماات عنااه تحااديات جدياادة واجهتهااا المؤسسااات التعليميةوبسااب 

اخااتالف الاانظم الدراسااية والباارامم التعليميااة فااي البلاادان المختلفااة. ممااا يتطلااب اتخاااذ إجااراءات 

د حاد ممكان ماع المعاايير فاعلة ومؤثرة لضبط جودة برامجها التعليمياة وتاأمين توافقهاا إلاى أبعا

 .الدولية

كمااا شااهد التعلاايم العااالي تزايااد أعااداد الطلبااة الدارسااين فااي بلاادان  ياار بلاادانهم.وهو أماار  

يتطلب تقييم ماؤهالتهم لتحدياد المساتويات الدراساية التاي سايقبلون بهاا لمواصالة دراساتهم فاي 

 .يميةتلك البلدان.مما يستلزم وضع معايير اعتماد بجميع المؤسسات التعل

وفي اقتصاد العولمة لم يعد كافيا إعداد الطلباة علاى وفاق معاايير جاودة وطنياة فحساب.بل 

يجب أن تراعى معايير الجودة اإلقليمياة والدولياة للتأكاد مان مادى رصاانة المؤسساات التعليمياة 

فااي كاال بلااد ماان البلاادان وكفايااة برامجهااا مقارنااة بالمؤسسااات فااي الاادول األخاارىو وماادى أهليااة 

 .ها للعمل في األسواق الدوليةخريجي

لااذا فقااد اهتماات المؤسسااات التعليميااة كثياارا باااجراءات إدارة الجااودة الشاااملة فااي التعلاايم 

العااالي علااى وفااق أسااس ومعااايير ومؤشاارات نوعيااة ومهنيااة للتأكااد ماان حساان أدائهااا لوظائفهااا 
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العمال علاى وفاق وضمان جودة منتجاتها المتمثلة باعداد الماوارد البشارية التاي يحتاجهاا ساوق 

المواصفات اإلقليمية والدوليةو فضال عن الدور الفاعال بانمااء وإثاراء المعرفاة العلمياة والتقنياة 

 .ونشرها وتوظيفها لمصلحة بناء اقتصاد معرفي مزدهر قائم على اإلبداع واالبتكار

 : التعليم العالي في العالم

شهد عقد التساعينيات مان القارن المنصارم توساعا كبيارا فاي منظوماات التعلايم العاالي فاي 

الكثير مان دول العاالمو بعاد أن أدركات حكوماتهااو األهمياة المتزايادة للتعلايم العاالي فاي جهودهاا 

المبذولاااة للنهاااوض ببلااادانهاو وإيجااااد فااارص عمااال مناسااابة لمواطنيهاووتاااأمين منافساااة قوياااة 

ألساواق المحلياة والعالمياة وإذ أثبتات الوقاائع أن المجتمعاات المتعلماة أكثار قادرة لمنتجاتها فاي ا

من سواها بتحقيق معدالت تنموية عالية في جمياع المياادينو والتصادي بفاعلياة لحال المشاكالت 

التااي تواجههااا وإذ باتاات التنميااة تاارتبط ارتباطااا وثيقااا بااالعلم والتقنيااة والمعرفااة والقاادرة علااى 

هاولذا قامت هذه الحكومات باساتحداث معاهاد وكلياات وجامعاات حكومياة وخاصاةو توظيف نتائج

كما شهد العاالم حركاة انتقاال واساعة للطلباة مان بلاد .لنشر التعليم العالي على أوسع نطاق ممكن

إلى أخر السايما مان الادول األقال تطاورا إلاى الادول األكثار تطاورا طلباا للعلام والمعرفاة والتازود 

نية.واتخذت بعض الدول إجراءات لت بالعودة إلى بلدانهم لإلساهام بتنفياذ خططهاا بالمهارات التق

 .التنموية وبناء صروح نهضتها وتقدمها ورقيها

تشااير بعااض التقااارير إلااى أن الواليااات المتحاادة األمريكيااة تقااع فااي مقدمااة الاادول األعلااى 

ا أخارى باتات تتقادم عليهاا تحصيال علميا في العالم من حملة شهادة البكاالوريوس وإال أن أقطاار

%و وإساااارائيل بنساااابة 37ساااانة (ومنهااااا الناااارويم بنساااابة  34 -25ضاااامن الفئااااة العمريااااة )

% ومان حملاة شاهادة البكاالوريوس  31% ووكوريا الجنوبية بنسابة 32%ووهولندة بنسبة 34

% . وتشااهد  30ماان مجمااوع سااكانهاوبينما تبلااغ هااذه النساابة فااي الواليااات المتحاادة األمريكيااة  

ليااا دول كثياارة زيااادة ملحوظااة فااي أعااداد خريجيهاااو أبرزهااا روساايا وإساارائيل وبلجيكااا وكناادا حا

وفنلناااادة والسااااويد.فعلى صااااعيد حاااااملي شااااهادة الاااادبلوم أو البكااااالوريوس تااااأتي روساااايا فااااي 

المقدمااةوتليها كناادا واليابااان وإساارائيل وكوريااا الجنوبيااة والسااويد وبلجيكااا وايرلناادة والناارويم 

 .تحدة األمريكيةوالواليات الم

ملياون طالباا  11تخارج قراباة  2004تشير بعض اإلحصاءات الدولياة إلاى أناه فاي العاام 

 وطالبة في دول العالم المختلفةوأربعة ماليين منهم في التخصصاات العلمياة والهندسايةوموزعين

ألف طالباا وطالباة مان الجامعاات  600مليون طالبا وطالبة من الجامعات األوربيةوو 1و 7بواقع 

في شمال ووسط أمريكا وويتوزع الباقون علاى بقياة جامعاات دول العاالم األخارى. وعلاى صاعيد 

الدول تقع تايالند فاي مقدماة الادول إذ تبلاغ نسابة خريجيهاا فاي التخصصاات العلمياة والهندساية 

% ووالؤس  59% ووسانغافورة بنسابة  63من إجمالي الخريجينوتليهاا الياباان بنسابة %  69

%و بينماا تبلاغ هاذه النسابة فاي الوالياات المتحادة األمريكياة  56%و والصين بنسبة  57بنسبة 

%.  تبلغ نسبة الخريجين في العلوم الطبيعية وعلوم الحياة وعلوم الحاسوب والعلاوم  33قرابة 

 .% من مجموع الخريجين 12لب دول العالم قرابة الزراعية في أ 
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بدأت الكثير من الدول باعادة نظر جادة وشاملة ببرامجها الدراسية لتأمين تخريم مالكاات 

علمية وتقنية رفيعة المستوى العلمي في جميع التخصصات التي يحتاجها المجتمع والسايما تلاك 

قدمةو شجيع طلبتها الحاصلين على شاهادات التخصصات التي تالمس حافات العلوم والتقنية المت

 .من جامعات أجنبية

لتأمين تفوقها في عالم اليوم الذي يشهد منافسة حادة بين الدول المتالك المعرفاةو بعاد أن 

 .أصبحت المعرفة أحد أهم عناصر القوة في عالمنا المعاصر

ر برامجهااا نسااتعرض هنااا بعضااا ماان هااذه الاادول و فقااد باادأت الصااين حملااة واسااعة لتطااوي 

التعليمية في أواخر عقد التسعينيات من القرن المنصارموتركزت هاذه الحملاة علاى تعزياز بارامم 

التعلاايم العااالي وتطويرهاااو بعااد أن رصاادت المبااالغ الالزمااة لتطااوير العمليااة التعليميااة وتااوفير 

التعلاايم متطلباتهااا األساسااية الماديااة والبشاارية. أدت هااذه الجهااود إلااى ازدياااد حجاام القبااول فااي 

ملياون طالباا وطالباة فاي العاام  3و13و إلاى 1998ألف طالبا وطالبة فاي العاام  300العالي من 

 .. كما ازداد عدد خريجي كليات الهندسة أربعة أضعاف في العقدين األخيرين2004

وشهدت الهند توسعا كبيرا في حجم قبول الطلبة في مؤسسات التعليم العالي المختلفةو إذ  

طالباااا وطالباااة عاااام  9و9إلاااى  1980ملياااون طالباااا وطالباااة عاااام  8و2القباااول مااان ازداد حجااام 

.واجهاات الهنااد تحااديات كثياارة جااراء هااذا التوسااعوتمثلت بتااوفير البنااى التحتيااة الالزمااة 2003

لمنظومة التعليم العاليو وسبل ضمان جودتهاا وكفاياة مخرجاتهااو مماا نجام عناه تماايزا واضاحا 

الهندية. ولم يكن هاذا التوساع متوافقاا تماماا ماع حاجاات الساوقوإذ  بين مؤسسات التعليم العالي

% من الخاريجين  يار منتجاين فاي  40% من الخريجين عاطلين عن العملو وأن  17أن هناك 

 .أعمالهم كما يجب

شااهدت الساانوات األخياارة زيااادة عاادد الخريجااات فااي التخصصااات العلميااة والهندسااية فااي 

عاادد النساااء الالتااي يتخاارجن ساانويا ماان الجامعااات األوربيااة مااا الكثياار ماان دول العااالموإذ بلااغ 

% فااي كناادا واليابااان والواليااات المتحاادة  50% ماان مجمااوع الخريجينووأكثاار ماان  40نساابته

% فااي الكثياار ماان الاادول ااساايوية واألفريقيااة.كانت حصااة النساااء الحاصااالت  33األمريكيااةو و

 2004هندسية في عموم دول العالم فاي العاام على شهادة الدكتوراه في التخصصات العلمية وال

 .% من مجموع الحاصلين على شهادة الدكتوراه بهذه التخصصات 34ما نسبته 

شاهد العقادين األخيارين حراكااا واساعا بانتقاال الطلبااة مان الادول الناميااة إلاى الادول األكثاار 

ريكياة.تعزى أساباب هاذا تطوراو ومن الدول األوربية والدول ااسيوية إلى الواليات المتحادة األم

الحااراك إلااى سااعي الطلبااة للحصااول علااى فاارص اقتصااادية أفضاالوولتوفر إمكانااات ماليااة لتموياال 

بحوثهمووتاااوافر بيئاااات علمياااة محفااازة لإلباااداع العلماااي والتقناااي فاااي البلااادان التاااي ينتقلاااون 

 .إليهاووالقدرة على توظيف نتائم بحوثهم وتحويلها إلى منتجات مثمرة

% مان مجماوع الطلباة األجاناب الارا بين بالدراساة خاارج  22ات إلى أن تشير اإلحصاء 

% ماانهم إلااى  11و قااد وصاال إلااى الواليااات المتحاادة األمريكيااةو    و2004بلاادانهم فااي العااام 
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% إلااى فرنسااا.ومن المؤسااف حقااا أن الكثياار ماان هااؤالء  9% إلااى ألمانياااو و  10بريطانياااو و

دان التااي انتقلااوا إليهاااو وبااذلك حرمااان بلاادانهم ماان الطلبااة يسااتقرون بصااورة نهائيااة فااي البلاا

 .خبراتهم العلمية والتقنية التي اكتسبوها والتي هي بأمس الحاجة لها

 : التعليم العالي في البالد العربية

ال يختلف الحال كثيرا في الدول العربية عن دول العالم األخرى وإذ يشير تقرير التنمية في 

إلاى أن دول الشارق  2007أفريقيا الصادر من البنك الدولي عاام  منطقة الشرق األوسط وشمال

األوسط وشمال أفريقيا قد بذلت جهودا  حقيقاة لتطاوير التعلايم بمساتوياته المختلفاةخ إذ خصصات 

%( مان إجماالي النااتم المحلايو ونسابة 5هذه الدول علاى مادى األربعاين سانة الماضاية نسابة )

ياة للتعلايم خ وهاذه النساب تفاوق النساب التاي خصصاتها %( في المعدل من النفقات الحكوم20)

الاادول الناميااة األخاارى خ ونتيجااة لااذلك فقااد حققاات هااذه الاادول بصااورة عامااة مسااتوى االلتحاااق 

الكامل في مرحلة التعليم االبتدائي خ وازدادت معدالت االلتحاق في المدارس الثانوية ثالثة أمثاال 

أمثااال فااي مرحلااة التعلاايم العاااليخ وأصاابحت م خ وازدادت خمسااة 2003و  1970بااين عااامي 

 المساواة بين الجنسين شبه كاملة في مرحلة التعليم األساسيخ وبر م هذه الجهود فأن

قطاع التعليم بعامة وقطاع التعليم العالي بخاصة  ما زال يعاني من مشكالت كثيارة أبرزهاا 

  :ااتي

 .ن دول المنطقةما زال معدل محو أمية البالغين منخفضا  في الكثير م .1

 .ارتفاع معدالت التسرب من التعليم .2

معدالت البطالة عالية بين الخريجينخ وذلك لضاعف الصالة باين التعلايم وباين متطلباات ساوق  .3

 .العملخ إذ ال ينتم التعليم المهارات المطلوبة التي تحتاجها السوق

مستوى التعليم مقارناة بالادول األخارى كماا يالحاظ ذلاك مان خاالل الادرجات المنخفضاة  تدني .4

 .نسبيا  التي تسجل في االختبارات الدولية

يتخااارج ثلثاااا الطاااالب فاااي أكثااار مااان نصاااف دول المنطقاااة فاااي مجااااالت العلاااوم االجتماعياااة  .5

 .والدراسات اإلنسانيةخ بخالف ما عليه الحال في دول شرق آسيا مثال  

اض معدالت العائد مان التعلايم العاالي خ إذ لام يساهم التحصايل التعليماي فاي دول الشارق انخف .6

األوسااط ودول شاامال أفريقيااا كثياارا  فااي زيااادة النمااو االقتصااادي أو اإلنتاجيااة خ ممااا أدى إلااى 

 .ارتفاع التوظيف في القطاع العام

 ..اهجه وطرائق تدريسهمازال التعليم في دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا تقليديا  في من .7

ما زال التعليم في الكثير من هذه الدول تعليما  مغلقا  خ أي ال تتاح فيه الفرص الكافية لالنتقاال  .8

 .من مستوى دراسي إلى أخر

 . ما زال تمويل التعليم الخاص متواضعا  في معظم هذه الدول .9

ة باذلك علاى الرياضايات تهيمن اللغة العربية والتاريخ والادين علاى المنااهم الدراساية متفوقا .10

 .والعلوم والتقنية
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%( 14ويشير التقريار إلاى أن معادل البطالاة فاي منطقاة الشارق األوساط وشامال أفريقياا )

وهو األعلى في العالم السايما باين الشاباب )عادا منطقاة أفريقياا  جناوب الصاحراء(و  ففاي مصار 

% ماان مجمااوع 60وسااورية علااى ساابيل المثااال و يشااكل الشااباب العاااطلين عاان العماال أكثاار ماان 

مااا تعتباار منطقااة الشاارق األوسااط ماان بااين المناااطق التااي لااديها أكباار العاااطلين عاان العماال خ ك

( ساانة بنساابة 14 – 0مجموعااات ماان الشااباب فااي العااالم التااي تقااع فااي الفئتااين العمااريتين  ) 

%(و األماار الااذي يزيااد الطلااب 21( ساانة بنساابة )24 – 15%( ماان مجمااوع السااكان   و )45)

كبار خ ماا لام ياتم التصادي لهاا عبار نظاام تعليماي على التعليم والعمل خ وتفاقم مشكالته بصورة أ

مرن وكفؤو وارتباط شديد بمتطلبات سوق العمل. ولهذا الغرض البد مان إصاالح التعلايم وإعاادة 

نظر شاملة وجادة في أساليب التدريس ومناهجه وطرائقهو كي يستجيب بصاورة أفضال لحاجاات 

 .المتعلمين ومتطلبات سوق العمل

   : الخاتمة

القول أن الدول المختلفة المتقدمة صناعيا  والنامية على الحد السواء باتت تدرك وخالصة 

اليااوم أكثاار ماان أي وقاات مضااى خ أن تنميااة قاادرات ومهااارات مواطنيهااا طبقااا  لمسااتجدات العلااوم 

الحديثااة  ومبتكاارات التقنيااة المتقدمااة بهاادف اإلفااادة السااريعة منهااا أل ااراض التنميااة المختلفااة 

واإلنتاجيااة بصااورة أو بااأخرى خ وتااأمين فاارص العماال لجميااع طالبيااه وديمومااة  وزيااادة اإلنتاااج

النمو االقتصادي فاي ظال اقتصااد العولماة القاائم علاى المعرفاة حياث المنافساة علاى أشادها باين 

الاادول المختلفااة فااي جميااع المجاااالت خ إنمااا يتطلااب إيجاااد نظااام تعليمااي متطااور يتساام بااالجودة 

رك باكتشاااف المباادعين والمتمياازين فااي حقااول المعرفااة المختلفااة خ والكفاااءة والمرونااة خ ويشااا

  .ويرتبط ارتباطا وثيقا  بحاجات حقل العمل

وتشير جميع الوقاائع واألحاداث أن الادول التاي حققات وتحقاق نماوا  اقتصااديا  هاي الادول  

ً  تعليمياا  راقياا خ لاذا ينبغاي أن ينظار صاناع القارار إلاى أن قطااع  ُ عاماة  التعلايمالتي تمتلك نظاما

والتعلاايم  التقنااي خاصااة علااى أنااه قطاعااا  اسااتثماريا  أكثاار منااه قطاعااا  خاادميا خ وهااا هااي الواليااات 

المتحدة األمريكية التي تمثل أكبر قوة اقتصاادية وتقنياة فاي العاالم تستشاعر الخطار الاداهم إليهاا 

ت ماؤهالت تقنياة من دول أخرى بسبب منافستها في سوق العمل بتوفير قوى عاملة متعلمة وذا

حديثة وقادرة على العمل بكفاءة عالية وبأجور أقال مان أقرانهاا فاي ا لوالياات المتحادة  خ األمار 

الذي تطلب منها إعادة نظرة جذرية وشاملة بنظامها التعليمي خ ذلاك أن التعلايم وال شايء ساواه 

 يمكن أن يفضي إلى تقدم أية أمة من األمم.
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 الخصائص الوراثية وعالقتها 

 بأنتقاء الموهوبين 

 رياضيا  
خريبطريسان   

Academyrissan@live.com 

 نالت الخصائص الوراثية إهتماما واسعا  فى المجال الرياضاي بوجاة عاام وفاى مجاال إنتقااء
الموهوبين بصفة خاصة و وقد بدأ البحث عن دور الوراثية  فاى تحقياق المساتويات الرياضاية و 
وإتخذت البحوث الرياضية مجاالت ومداخيل مختلفة من أهمها الدراسات التى إجريات علاى دور 
العواماال الوراثيااة فااى نمااو وتشااكيل الجساام و وتماات معظاام هااذه الدراسااات علااى التااوآم و وعلااى 

% بين أطاوال األبنااء وأطاوال 50األبناء و وقد تبين أن هناك عالقة إرتباط تصل الى الوالدين و
 الوالدين و كما تبين أن الطول له عالقة بالوراثة بالمقارنة بالوزن . 

وفيما يتصل بتأثر الوراثة علاى القادرات الحركياة والوظيفياة فقاد إتجاة بعاض البااحثين الاى 
 ية لدى كل من األبناء والوالدين . دراسة العالقة بين القدرات الحرك

) كراتي ( إلى وجاود إرتبااط باين نتاائم األبنااء والوالادين عنادما كاناا فاى  Gratyوتوصل 
نفااس العماار فااى أداء بعااض األختبااارات و حيااث بلااغ معاماال االرتباااط للوثااب الطوياال ماان الثبااات 

 .  0.49م 100و وفى العدو مسافة  0.08

% ماان أبناااء األبطااال 50إلااى أن  Geedaوجياادا  Grebeوكااذلك توصاال كاال ماان كريااب 
% 33الرياضيين يمكن أن تتوقع منهم تحقيق مستويات رياضية عالية ويمكن توقع ذلك بنسبة 

% إذا كان كال من الوالادين قاد ماارس 70إذا كان أحد الوالدين من الرياضيين ونسبة تصل الى 
 الرياضة . 

يها األبناء ال يشترط أن تكاون هاى نفساها التاى تفاوق كما أن نوع الرياضة التى قد يتفوق ف
 فيها األباء . 

% و والحاد 94.4أن التحمل الهوائى يتأثر بالوراثة بنسابة  Shvarts  كما وجد شفارتس
% و والقااوة العضاالية 81.4األقصااي لتركيااز حااامض الالكتيااك فااى الاادم يتااأثر بالوراثااة بنساابة 

 % . 70بنسبة 

% بينماا 40-20سابة تاأثر الوراثاة فاى األداء الرياضاى تبلاغ مان كما أثبتات الدراساات أن ن
% و وأثبتات الدراساات التاى 80-60تبلغ نسابة العوامال البيئياة كالتادريب وأسالوب الحيااة مان 

اجرياات علااى األبناااء واألمهااات أن الحااد األقصااي ألسااتهالك األوكسااجين يرجااع الااى الوراثااة ماان 
نشااطا  رياضايا  مختلفاا  وجاد أن  20الرياضايين فاى % و كما أثبتات البحاوث أن التاوائم 28-30

mailto:Academyrissan@live.com
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% بينما بلغت نسبة تأثير العوامل البيئياة 66العوامل الوراثية كان لها تأثيرها فى أدائهم بنسبة 
 % . 44بنسبة 

ظاال أثااار الوراثااة علاااى األداء الرياضاااى مجاااال  خصااابا  للدراساااة والبحااث وتوصااال العلمااااء 
ا المجاال خاصاة ماا يتصال بالجيناات األكثار تاأثيرا  فاى األداء والباحثون إلي نتاائم مهماة فاى هاذ

الرياضي ونسبة مساهمتها فى هاذا األداء و وشاهد ذلاك التقادم الكبيار الاذى شاهدته تقنياات علام 
 البيولوجيا الجزئية وأدوات علم البيوتكنولوجي و وإكتشاف الخريطة الوراثية لألنسان .

وفااى ظاال هااذا التقاادم تاام التعاارف علااى مختلااف التركيبااات الجينيااة المااؤثرة علااى المتغياارات 
المرتبطااة باااألداء الرياضااي و وأمكاان التوصاال الااى تحديااد الخريطااة الجينيااة للتاادريب و واكتشااف 

جيناا  لادى  10شكل من األشاكال التاى تادخل هاذه الخريطاة و وقاد أمكان مالحظاة  200أكثر من 
 ح الجدول هذه الجينات : الرياضيين ويوض

 

 العالقة باألداء الرياضى الجين

Myostatin Gene المسافات القصيرة 

Erythopotin Gene ) إنتاج كرات الدم الحمراء ) التحميل 

Nitric Oxid Synthase Gene إنتاج هرمون النمو 

Vascular Endothelial Growth 

Factor Gene 

يعيد إمداد األنسجة باألكسجين فى حالة تدريبات 

الهيبوكسيا ) نقس األكسجين ( ويعيد تكوين 

 أوعية دموية جديدة بعد التدريب واإلصابات

ACE Gene 11 Genotype Gene  يرتبط بالتحمل واألداء الرياضة لمسافات طويلة

و ويرتبط باأللياف العضلية البطيئة و والعمل 

 لفترة طويلة بشدة منخفضة البدنى

ACE DD Genotype Gene ( دقائق 6-5الرياضات الهوائية قصيرة المدى )

و ويرتبط بالحد األقصي الستهالك األكسجين 

 واأللياف العضلية السريعة

Monecitric (MCT-1 ) Gene نقل الالكتات 

Insulin – Like Growth Factor – 1 

Gene 

 تنمو األطفال وبناء العضال

Peroxisome Profiferative Active 

Receptor Gene 

 التحكم فى توازن الكربوهيدرات والدهون

C – Atktinin – 3 Gene  العدو و كرة القدم و الوثب العالى و ويرتبط

 2باأللياف العضلية السريعة نمط

 الجينات المرتبطة باألداء الرياضى
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% فالجيناات 60-50الجينات بنسبة تصل بين  إن مستوى األداء الرياضى يرجع الى تاثير
تتحكم فى درجة إستجابة الرياضي لألحمال التدريبية و وترتبط ببعض الخصائص المورفولوجياة 
للجساام مثاال التركيااب العضاالي و طااول القامااة و طااول الجااذع و طااول الااذراعين و طااول الاارجلين و 

 وجميعها تؤثر على مستوى األداء الرياضى . 

لااذلك إذا تعرفنااا علااى النمااو الجينااي للرياضااى و ونوعيااة الجينااات التااى يحملهااا الرياضااى و 
والمرتبطااة بخصااائص معينااة مثاال القاادرة علااى التحماال أو الساارعة كلمااا ساااعد ذلااك فااى إنتقاااء 
الموهوبين ووضع البارامم التخصصاية وجعلهاا أكثار تاأثيرا  وأفضال تحقيقاا  للنتاائم فاى المجاال 

 الرياضى . 

دث تقلبااات فرديااة فااى وتياارة النضااوج البيولااوجى و ومعهااا فااروق بااين العماار المسااجل تحاا
(  1992سنوات ) أستراند  6-5بالجواز والعمر البيولوجي الذى قد يبلغ فى بعض الحاالت من 

سانة يالحاظ أن النضاوج  17-16وأيضاا  فاى سان  12-11و على سابيل المثاال يالحاظ فاى سان 
ن نمو الجسام الساريع والكتلاة العضالية واألعضااء الداخلياة ياؤدى الجنسي المبكر وما يرافقة م

عامة الى تقدم سريع فى الرياضة و ويعتبر  البا  ساببا  فاى إنخاداع المادربين بخصاوص القابلياة 
 الخاصة للطفل لتحقيق إنجازات رياضية . 

التحمل والسرعة واضاحة بالقادر نفساة و وهاذه التقلباات وتحدث تقلبات فى مستوى القوة و
سببها الى حد كبير هى تاثر النضوج البيولاوجي مماا يصاعب تحدياد توجاة الرياضايين الناشائين 

 وكذلك بناء عملية إعدادهم . 

 

 

لالعباين مان ذوى  تشهد الساحة العالمية للمنافسات الرياضية ما يشاير الاى التمياز الاوراثى
 المستويات العالية فى األداء فى بعض المناطق الجغرافية من العالم . 

 

 

 

 

 

أوسين بولت البطل االولمبي و  تحتوى جينات خاليا عضالت رجلية على عدد كبير من األلياف 
 العضلية السريعة

 التميز الرياضى الوراثى ببعض مناطق العالم
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محمد مختار فرح البطل االولمبي و  تحتوى عضالت رجلين على عدد ألياف عضلية بطيئة 
 مصممة على تحمل الجرى السريع

هاازت كينيااا عااالم مسااابقات الجاارى حيااث فاااز  1988ففااى دورة ساايئول االولمبيااة عااام 
الااااى سااااباق  م باألضااااافة5000 –م 1500 –م 800متسااااابقوها بسااااباقات الجاااارى لمسااااافات 

% مان أفضال أرقاام المساافات المتوساطة 40م حواجز وقاد ساجل العباو كينياا أكثار مان 3000
والطويلة و والغريب فى االمر أن معظام العباي كينياا مان أبطاال العاالم ينتماون الاى قبيلاة واحادة 

نها هي قبيلة ) كالينجين ( والكثير منهم ينتمى الى منطقة تسامي ) فانادى ( التاى يبلاغ عادد ساكا
 % من أصحاب األرقام القياسية العالمية . 50مليون نسمة و لكنها ضمت  3.5

 

 

 

 

 

 

 متسابقو الجرى الكينيون

رقم على مساتوى  500هناك أيضا  تفوق متسابقو العدو من  رب أفريقيا و فمن بين أفضل 
المسااافات الطويلااة  رقمااا  و بينمااا تفااوق فااى 494العااالم فااى العاادو سااجل متسااابقو  اارب أفريقيااا 
رقام علاى مساتوى  500% مان باين أفضال 62متسابقو شرق أفريقيا حيث تبلغ نسابة أرقاامهم 

 م . 10000م و 5000العالم فى سباقات 
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كما تبين هذا التفوق الرياضى فى مناطق آخرى من العالم مثل تميز الرياضايين البايض مان 
خط الهجوم فى كرة القدم من  رب أسيا و أصل اوروبى فى الرمى ورفع األثقال و وتفوق العبي 

وتفوق العبي الصين فى الغطس والجمباز و ويوضاح الجادول خصاائص التمياز الاوراثى بابعض 
 مناطق العالم 

 المسابقة الخصائص مناطق التميز الرياضى

 الوثب –العدو  سرعة –قوة  غرب أفريقيا

 

 أثيوبيا ( –شرق أفريقيا ) كينيا 
ألياف  –قصر قامة  –نحافة 

 قدرات هوائية –بطيئة 

 

 جرى مسافات طويلة

 

 غرب آسيا
أجسام عضلية  –قامة قصيرة 

 ألياف سريعة –

 

 عدو –وثب  –مهاجى كرة قدم 

 جمباز –غطس  قصر قامة –أجسام عضلية  شرق آسيا

 رفع أثقال –رمى  قوة الطرف العلوى أوروبا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

األوربيون يتميزون بقوة عضالت 

الطرف العلوى مثل سيرجي بوبكا 

 بطل الزانة األوكرانى

يتميز متسابقي  رب أفريقيا بحجم 

عضلي كبير وسعة رئوية أصغر 

 ويتميزون فى العدو

يولد متسابقى شرق وشمال 

أفريقيا ومعهم مجموعة من 

العوامل البيوكيميائية تؤهلهم 

 للتميز فى أنشطة

متسابقي الرمى من اوروبا 50من أفضل  46  
 100رقم لسباق  500من أفضل  494% من أفضل أرقام العدو 97

 متر عدو من  رب أفريقيا 
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 توجهات البحث العلمي لعلماء الجينات من منظور متطلبات االختيار الرياضي  

الرياضاية وكاذلك االنجاازات فاي نشااط صاعب  ُيبّين العدد الكبير من البحاوث أن األنجاازات
لألنسان ُتحادد باالجمع باين القادرات العاماة والخاصاة. وتحادد القادرات الخاصاة بقادر كبيار بنياة 
االنسااان الفيزيولوجيااةخ وقدراتااه االحتياطيااة. ويمكاان أن ُيضاااف إليهااا نوعااا مااا القاادرات العقليااة 

الرياضايخ باإلضاافة إلاى التكياف الباارع فاي التي تتطلب سرعة وجودة التعلم واستيعاب التكنيك 
 اختيار التصرف مع تجاوز ناجح للعقبات الطارئة. 

نتيجة ممارسة الرياضةخ يحدث انتقال من بعض القادرات إلاى قادرات معقادة التنظايم سالفا 
ذات طابع خاص. واألخيرة ُتحددها ليس فقط االمكانات البنيوية والتشريحية التاي تاوفر ميكانيكاا 

مفياادة للغايااة للحركاااتخ باال وتشااارك فااي ذلااك أيضااا آليااات ذات منشااأ عصاابي هرمااونيخ  حيويااة
والتااي ُتحاادد خاصااية ردود افعااال الجساامخ وجريااان النشاااط التنفيااذي الموجااه ماان جانااب الجملااة 
العصبية و يرها الكثير من أشكال ردود األفعال واالنزياحات التكيفية. ولاذلكخ ُيعتبار البحاث عان 

بيعية التي تكمن في قاعدة تشاكل القادرات مساألة معقادة بسابب كثرتهاا والتعاويض االمكانات الط
المتبااادل باإلضااافة إلااى تنااوع متطلبااات األلعاااب الرياضااية ومسااار التكيااف أثناااء عمليااة ممارسااة 
النشاط ذاتها. ففي األعوام األخيرةخ أصبح البحث عن معايير النبوغ الرياضاي يعتماد أكثار فاأكثر 

العلااوم الجينياة الحديثااة. وفااي يومناا هااذا خ حتااى القياادات الرياضااية ماان مناااطق علاى أكتشااافات 
البالد البعيدة يتساألون عان جادوى دعاوة علمااء الجيناات لحال مساأل االختياار الرياضاي. وبهاذا 
الصدد على ما يبدو من المفيد تعين حدود تلقي تقارير موثوقة عن جدوى الخاضع لالختباار مان 

 الجينات المعاصر.  منظور امكانيات علم

حينما تطرقنا لتاريخ تشكل وتطور المنهم العلمي لحل قضايا الميول الرياضاية واالختياارخ 
أشرنا آنفا إلى محاولة البحث عان معاايير االختياار والمعلوماتياة الموثوقاة التاي تمليهاا طبيعتهاا 

لاى البحاث التجريباي الوراثية. ولقد ُنشرت في سبعينيات القرن الماضاي مؤلفاات عديادة مبنياة ع
 لعالقة معايير الوراثة بالنشاط الحركي الناجح. 

وأن لألبحاث الجينية في مجال النشااط الحركاي فاي بالدناا خلفياة تاريخياةخ إذ أن االهتماام 
بالبحث عن المعايير الجينية لالختيار الرياضي في بالدنا بدأ في أعاوام السابعينيات ذاتهاا. وكاان 

رواد العلااوم الرياضااية الااذي حاااول بمساااعدة العالمااات الجينيااة تقياايم  ب. ب. شاافارتز واحااد ماان
 الشرط الوراثي لمؤشرات القدرة والكفاءة.

وأبااارز المؤلاااف مجموعاااة مااان هاااذه المؤشااارات ذات طاااابع بااادني وظيفاااي وفيزيولاااوجي 
والحركااااي النفسااااي ماااان منظااااور بحااااوث العائلااااة والتااااوائم ومراقبااااة طوليااااة لنمااااو االطفااااال 

راسة الطولّياة هاي أحاد وساائل تصاميم البحاث العلماي فاي المانهم التجريباي مان لدوالمراهقين)ا
أجل دراسة تأثير عوامل ومتغيرات معينة وبشكل متكرر خالل فترة زمنية طويلة نسبيا خ قد تمتاد 
إلى عدة سنواتخ وحتى عقود. تعد الدراسة الطولية أحد أناواع الدراساة بالمالحظاةخ وهاي علاى 

بمقارنة  لمستعرضةخ تقوم باجراء تجارب متكررة للموضوع نفسهخ وتقوم العكس من الدراسة ا
 البا  ما تستخدم الدراساات الطولياة فاي مجاال علام االجتمااع لدراساة .النتائم مع بعضها البعض

تأثير األحداث على األجيالخ حيث تقوم بدراسة حالة نفس الشخص مع مرور الوقتخ وبذلك فاان 
 " المترجم"(.سة ال تخضع العتبارات تفاوت الخلفية الثقافية.النتائم الحاصلة عن الدرا
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وأقترح ب. ب. شفارتز أنطالقاا مان بياناتاه الخاصاة وأعماال بااحثين أجاناب رباط عالماات 
تفرزهااا الوراثااة بمؤشاارات مثاال السااعة الحيويااةو وساارعة القلااب أثناااء السااكونخ باالضااافة إلااى 

ث ل. ب. سااير يينكو محاولااة إثبااات تااأثير مقاومااة الجساام لاانقص االوكسااجين. وجاارت فااي أبحااا
العاماال الااوراثي علااى ظهااور القاادرات الحركيااة لاادى األطفااال الصااغار. وتجااب االشااارة هنااا  إلااى 

 التزامه المهني بدراسة العالمات الجينية لمختلف المؤشرات الحركية النفسية.

ت الاانمط لقااد كاناات األسااس التجريبيااة فااي ذلااك الوقاات مبنيااة علااى دراسااة عالقااة عالمااا
الظااااهري للفااارد بشاااكل أساساااي ماااع مظااااهر القااادرات الحركياااة. إال أناااه كماااا بينااات الدراساااة 
االستقصااائية لمااواد االبحاااث الجينيااة لمجموعااة ماان العلماااء فااي معهااد دراسااات التربيااة البدنيااة 
والرياضااة باشااراف دكتااور العلااوم البيولوجيااة ت. ف. أبراموفاااخ أن نتائجهااا كاناات فااي معظاام 

تختلاف كثيارا عناد تقيايم قابلياة التورياث لمؤشارات الصافات البدنياة والقادرات الحركيااة األحياان 
التااي تماات دراسااتها. وعلااى ساابيل المثااالخ مختلااف المصااادر أشااارت إلااى إسااهام الوراثااة فااي 

بالمائاااة مااان الوحااادات لمؤشااارات  87خ0و  37خ0مؤشااارات قاااوة العضاااالت المطلقاااة بنسااابة 
صاايغة لحساااب معاادل الوراثااة علااى أساااس معاادل توافااق هولتسااينغر)معادلة هولتسااينغر هااي 

 التوائم(]هـ[. وأظهرت مؤشرات القوة النسبية درجة أعلى لدور الوراثة.

وتحظى بأهمية خاصة نتائم البحوث الموجهة لدراسة االرتباط الوراثي)الجيني( بمساتوى 
وهكااذاخ أُعطااي  القاادرة علااى النشاااط والتحماال أثناااء تنفيااذ حمااوالت بمختلااف الكثافااات والماادد.

النصااايب األكبااار للوراثاااة المحاااددة سااالفا الساااتعراض القااادرات الهوائياااة لالنساااان: ففاااي بعاااض 
. وفاي الوقات ذاتاه بعاض 93خ0و  80خ0الدراساتخ كان مقدار مؤشر هولتسيغر يقع في نطااق 

مؤشرات أجهزة التنفس والقلب  البا ما لوحظت نسبة متشاابهة للتاأثير الاوراثي والبيئاي. وفاي 
ض الدراساتخ وأثناء جهد معتدل تم الكشف بعكس ذلك أفضلية تأثير المؤثرات البيئياة. إال أن بع

القدرة على تنفيذ حموالت قصوى وفوق قصوى أظهار تعياين جيناي عاالي. وفاي بعاض األعماال 
األخياارةخ مؤشاار ]هااـ[ كااان يشااير إلااى نصاايب عااالي لتااأثير الوراثااة علااى نمااو القاادرات الهوائيااة 

وهااذا بااال شااك يعااود الفضاال إلااى  992خ0إلااى حااد  671خ0تلااف الدراسااات بااين تراوحاات فااي مخ
 ظهور تكنولوجيا بحثية جديدة مع مراعاة قواعد أكثر صرامة أثناء إجراء التجارب العلمية.

أن مثاال هااذا االنجاااز فااي الساانوات العشاار االخياارةخ كفااك رمااوز تركيبااة الجينااوم البشااريخ 
تااأثير العالمات)الواسامات( الوراثياة. وبفضاال التحليال الااوراثي وّساع بشاكل كبياار امكانياة تحدياد 

الجزيئي لتعدد أشكال الحمض النووي أصبح ممكنا ربط طبيعة االختالفات الفردية بنماو وتظهيار 
متنوع للصفات الحركية ومؤشرات المقاسات البشارية والبيوكيميائياة والفيزيولوجياة للرياضاي. 

أحيااان كثياارة حقااال دراساايا مفياادا جاادا لعلماااء الجينااات. وفااي نفااس الوقاات تصاابح الرياضااة فااي 
وبخااالف طااب الجيناااتخ الموجااه للبحااث عاان عالقااة خااواص الجينااوم البشااري بمختلااف أنااواع 
األمااااراضخ والوراثيااااة منهااااا أيضاااااخ تعتباااار الرياضااااة حقااااال مثاليااااا لدراسااااة تعاااادد أشااااكال 

المختلفة والقدرات. ويساعد في الجينية)الوراثية( في تقييم تظهيرات الصفات البدنية والخواص 
هذا األمر تنوع األختصاصات الرياضية بأختالف شاروطها المطلوباة مان مجموعاة مان الصافات 
واألليات الكامنة في أساساها  باالضاافة إلاى امكانياة اختباار الرياضايين الاذين حققاوا أنتصاارات 

 كبيرة على مستويات عالية جدا من إظهار الصفات والكفاءات.
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ات العشر سانوات األخيارة لفاك رماوز تركيباة الجيناوم البشاري سااهمت فاي تحدياد اكتشاف
عاادد كبياار ماان "تعاادد اشااكال" تركيبااة الحمااض النااووي األكثااره شاايوها لاادى الرياضاايين. وفااي 
األعاوام األخياارة كاناات الدراساات المتعلقااة بتحديااد ميال الرياضاايين الطبيعااي لتظهيار التحماال فااي 

لتااأمين الطاقااة لهااا مكانااة خاصااة. ونتيجااة اهتمااام علماااء الجينااات ظااروف تااأثير آليااات مختلفااة 
"خارطاة جيناات النشااط البادني لالنساان"خ  2009بالنشاط الرياضي نشر ب. م. بيري فاي عاام 

جيناتخ التاي تاؤثر فاي النشااط الرياضاي. ومناذ ذلاك الوقات  8التي أُشير فيها إلى تعددية أشكال 
 د من تعددية األشكال  المؤثرة في النشاط الرياضي. أضاف علماء الجينات عدد كبير وجدي

بترساابورغ)لينينغراد( -ولقااد ساااهمت مجموعااة ماان العلماااء الااروس ماان مدينااة سااانكت
بأشااراف دكتااور العلااوم البيولوجيااة ب. أ. رو ااوزكينخ مساااهمة فعالااة فااي دراسااة الواساامات 

ن أطروحاة الادكتوراة ونشار الوراثية لمؤشرات التحمل. وقد قام ي. ي. أخميتوفخ الذي دافع ع
أولااى الدراسااات المتخصصااة الجااادة فااي بالدنااا حااول الجينااات الرياضاايةخ وقااام بنشاااط فعااال فااي 
دراسة ونشر المعرفة في مجال الجينات الرياضية. ويؤكد المؤلاف فاي كتاباه علاى أهمياة وآفااق 

ختيااار فااي الرياضااة دراساة الحتميااة الجينية)الوراثيااة( لتظهير)إباراز( الصاافات البدنيااة بهادف اال
 والمهنةخ التي تتطلب متطلبات عالية للصفات البدنية عموما.

ويترك انطباعا جيدا في تعيين حدود االستخدام العملي لنتائم التحليل الجيناي الجزيئاي فاي 
الرياضة المعاصرة. ويشير ي. ي. أخميتوف في مؤلفه إلى أنه "في الوقت الحاضرخ تمت أولاى 

أن الطريق الالحق يمار عبار إباراز العالقاة المتبادلاة باين الواسامات الوراثياة االكتشافات فقطخ و
والمؤشرات الفيزيولوجية التي تحدد تظهير الصفات البدنية". وعالوة على ذلاكخ يعتقاد المؤلاف 
أن االكتشافات التي حدثت ال تكفل تصورا كامال عن آلياات جزيئاات الواسامات الوراثياة لالنساان 

ركاي معاين. واألكثار مان ذلاك يشاير الكاتاب إلاى أناه عناد تفضايل المانهم الجيناي للقيام بنشاط ح
الجزيئي لتحديد قابلية االنسان الوراثية للنشاط فأن منهم البحث العلمي عن الواسامات الوراثياة 
وأهميتها في تشخيص التفاوق الرياضاي ماا تازال  يار كافياة الساتخدامها بشاكل واساع. والمهام 

ل هذه األبحاث هو أمكانية تحديد القابلية الوراثياة لتطاور المارض المهناي جدا حسب رأيه في مث
 كعامل مؤدي إلى تدهور نوعية الحياة وتقييد قدرات النشاط البدني لالنسان. 

وهناااااك بيانااااات بالغااااة الداللااااة حااااين يقااااوم  ي. ي. أخميتااااوف بتلخاااايص وجااااود كلااااي 
المؤلاف( جيناات  -أو موقع كروموساومي ألليالت)االليل او الحليل هو نسخة أو شكل بديل للجين

متنوعة مرتبطة بتظهير التحمل وقدرات السارعة والقاوةخ ويقاارن بياناات المجموعاات المراقباة 
ورياضاايين ماان مختلااف المسااتويات. وحسااب بياناتااهخ الظهااور األوضااح للحاماال الااوراثي فااي 

نت فياه النسابة فاي %خ في الوقت الذي كا3خ64مجموعة رياضيين بهيمنة متطلبات التحمل بلغ 
%. ويظهاار بوضااوح أكثاار مسااار ارتباااط ألاايالت معينااة عنااد تقساايم 8خ37المجموعااة المراقبااة 

الرياضيين وفق تخصصاتهم ومستوى المهارات التي بلغوها. وأن إتباع منهم مولاف ومتكامالخ 
 حيااث يأخااذون بالحساابان الاانمط الااوراثي ومصااادقية أرقااام األلاايالت المالئمااةخ قااادرعلى زيااادة
إمكانيااة توقااع المسااتقبل الواعااد للرياضااي بشااكل كبياار. وعااالوة علااى ذلااكخ تظهاارخ حسااب طااابع 
األيض)االسااتقالب( والنشاااط الرياضاايخ خصوصااية أكباار للتمثياال وفااق الاانمط الااوراثي لأللاايالت. 
وفي الوقت ذاتهخ لم ُتكتشف في بعض األليالت فروقات بين الرياضيين من المجموعاة المراقباة. 

اكم مان عيناات حاول تاوفر عالقاة جينياة بالقادرة العالياة علاى النشااط فاي وقات وجاود أن ما يتر
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احتمال متدني لمرض القلبخ وبالعكسخ العالقات التي ُتبرز صورة الحتماال عاالي لتطاور مارض 
القلب لدى أناس معيناينخ هاي ظااهرة طماوح كبيار لحال مساألة االختياار والترشايح. ولكان ر ام 

لالبحاث التي أُجرياتخ يمكان اعتبارهاا اعماال بحثياة إلاى حاد كبيارخ ُتمّكان الحجم الكبير والكثيف 
 مجموعة محددة من علماء الجينات المختصين من االستفادة من ثمارها. 

وُتااثّمن عاليااا مقترحااات ي. ي. أخميتااوف التااي يقاادم فيهااا نصااائح ماان خبرتااه الشخصااية 
. فهااو يشااير إلااى أن "تكنولوجيااات لالسااتفادة العمليااة ماان انجااازات علاام الجينااات فااي الرياضااة

الحمض النووي تساعد األطباء والمدربينخ على تحديد الميال المهايمن لالطفاال والماراهقين فاي 
اختيار نشاط معين وأمثلة وضبط عملياة التادريب والوقاياة مان األماراض المهنياة للرياضايين". 

كشاافها كوجبااة تشخيصااية  ويشااير هااو فااي الوقاات ذاتااه إلااى أنااه"يمكن اقتااراح العالمااات التااي تاام
اضافية لتقييم قابلية تطور الصافات البدنياة لادى االنساان"خ ومنوهاا إلاى أن"االختباار الجيناي ال 
يمكن أن يكون بديال للتشخيص الظاهري". أي أنه عناد تقاديم أمكانياات جديادة لنظاام دعام طباي 

حترفين جدا ومعدات طبياة جيني للتربية البدنية والرياضةخ يتطلب مثل هذا الدعم توفر منفذين م
 منهجية مالئمة.  

وفااي نهايااة هااذا الفصاال نااود أن نشااير إلااى أن وجااود مهااارات عمليااة معينااة فااي الوقاات 
 الحاضاار فااي ظااروف ظهااور مراكااز محليااة لاادعم االعااداد الرياضااي علميااا ومنهجياااخ وباااالخص
المواهب الرياضيةخ برأينا يحتااج إلاى اساتخدام مانهم تقيايم خاواص الخطاوط الجلدياة لألصاابع. 
هاااذه الطريقاااة معروفاااة كثيااارا فاااي وقتناااا الحااااليخ وتحتساااب ضااامن مجاااال دراساااة العالماااات 
الفينيااة)متغير منفصاال لساامة حيااوانخ نباااتخ وأنسااان معااين يااتم تحديااده وراثيااا ال ينقساام إلااى 

المؤلف( وذلك يعود إلى أن تشاّكل الصاورة علاى ساطح جلاد أصاابع  -ودتهمكونات دون فقدان ج
الياادين والاارجلين يحاادث فااي ظااروف النمااو داخاال الاارحم الااذي بأمكااان عواماال البئيااة الخارجيااة 
التأثير عليه. ولكن في نفس الوقتخ مثل هذه العالمة الفينية كخواص الخطاوط الجلدياة لالصاابع 

 نخ محافظة على الصفات الخاصة به فقط . تعتبر ثابتة طوال حياة االنسا

 ماذا يختبئ داخل سرتك ؟
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 Dukeإن للسااارة تاااأثير علاااى األداء الرياضاااى و فقاااد أثبااات بااااحثو جامعاااة دياااوك )
University  االمريكيااة ماان خااالل هااذة الدراسااة . أن الساارة تعتباار مركااز الثقاال فااى جساام )

% مان طولاة و وهاذا ماا يفسار سابب تفاوق الساود  56تحادد  األنسان وتتواجد فى المنطقة التى
 على البيض فى الركض و وتفوق البيض على السود فى السباحة  . 

بمعناى أخاار موقااع الساارة فااى جساام األنساان ولاايس طااول األنسااان و هااو الااذى يحاادد أداءة 
تمترات الرياضاى و فعنااد األفااريقيين تقااع الساارة فااى منطقاة أعلااى ماان ساارة األوربيااين بااثالث ساان

وذلك بفضل إرتفاع أرجلهم وطولهاا و مماا يجعلهام أكثار سارعة مان البايض فاى الاركض و بينماا 
أثبتت أن البيض فى المياة يتفوقون على السود فى السباحة وذلاك ألن أجاذاع أجساامهم أطاول و 

 مما يفسر سبب وجود سرتهم فى مكان أدنى من األفريقيين .

 إرتفاع السرة

لتفسااير هااذه الظااااهرة ماان خااالل مزاياااا جساادية و مثاال الطاااول سااعي عشاارات البااااحثين 
 األستثنائي للرجلين و إرتفاع نسبة األلياف البطيئة وهي تساعد في الجهد السريع والكشف . 

نسبة حاامض الالكتياك واألمونياوم فاي دم العادائين الكينياين أثنااء ساباق المااراثون تكاون 
 أقل منها لدي  يرهم . 

األمريكاان باأن السار فاي تفاوق الكينياين هاو إرتفااع السارة أو مركاز  ولكن أثبت البااحثين
 الثقل لدي األفارقة وهو السر في تفوقهم في سباق المسافات القصيرة . 

تتلخص حركة الجري في تكارار عملياة إرتفااع وساقوط لألماام وكلماا حصال الصاقوط مان 
يستفيد من أرتفااع مركاز ثقال أرتفاع أعلي و كلما كان الشخص أسرع و هذا الصقوط من األعلي 

سام فاي المتوساط عان  يارهم و إذا أخاذنا أشخاصاا  متسااويين 3الجسم لدي األفارقة أعلي بنحو 
% هااي نساابة 1.5فااي الطااول ودلاات الحسااابات أن هااذا الفاارق يزيااد ماان ساارعة الجااري بنساابة 

 انية . ث 10ثانية بدل  9.85ضئيلة حقا  لكنها كافية لتجعل الرياضي يقطع المئة متر في 

هناااك عاماال جساامي أكتشاافة الباحااث الاادنماركي " سااتلن " فقااد الحااظ أن مااايميز العاادائين 
الكينيين الذين يفاوزون فاي ساباقات المساافات الطويلاة و هاو أن بطاة السااق لاديهم أصاغر منهاا 

 رام في المتوسط لكن هل تاتحكم جيناات معيناة 40لدي عدائين شمال أوربا و مثال  وزنها أقل بـ 
 أرتفاع السرة أو في حجم بطة الساق ؟ في 

األجابة هي باأليجاب وفق عالم الجينات الفرنسي " أكسل " ويعتقد هذا العاالم أن الجيناات 
الرياضية أو األداء الرياضي يتأثر بمئتي جين علاى األقال و وهاي تاتحكم بشاكل أو باوخر بتوزياع 

ولين فاي الادم وحارق الساكر وتزوياد األلياف العضلية في الجسم و ويتدفق الدم وبمساتوى األنسا
 الجسم بالطاقة . 

لكااان بااااحثين أخااارين يركااازون علاااى العوامااال األجتماعياااة والبيئياااة ونوعياااة التااادريب و 
فالمينيون يعيشون في مناطق جبلية ويمارسون الجري منذ طفولتهم مما ينمي األليااف العضالية 

اراثون و كماا أنهام يعتاادون علاى في أرجلهم للركض المتوسط السرعة وبشكل يناسب سباق الما
الركض في وسط فقير باألوكسجين و ألنه نسبة األوكسجين قليلة كلماا أرتفاع عان ساطح األرض 
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وهذا يعطيهم ميزة على  يرهم ممن يعيشون فاي منااطق منخفضاه أو محاذياة للبحاار " تجاارب 
 المانيا الديمقراطية " . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جينات العضالت والقوة 

 العضلية

TRHR 

ACTN3 MYOSTAIN 

VDR ACE 

ACE  - angiotensin coverting enzyme 

ACTN3 – a-actinin3 

IGF – insulin growth factor 1 AMPD – adenosine 

monophosphate deaminase 
 جينات القدرة

HBB - 

haemoglobin 

جينات 

حملتال  

ADRB2 – B-2 

odrenergic 

receptor 

ACE – angiotensin 

converting enzyme 

receptor 

BDKBR2 – 

bradykinin type 

2receptor BE1 

EPOR – 

reythropoietin 

receptor 

HIF-LA – hypoxia 

indusible factor 
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 الثقافة والتغييرات االجتماعية
 الوحدة الرابعة

 المجتمع وحضارتهثقافة ة جغرافيمقدمة في 

 ترجمة

 أ.د. مضر خليل عمر

 
. ياتم عارض العوامال المختلفاة التاي  في هذا الفصل تادرس التغيارات الثقافياة واالجتماعياة

التغييار  . مفهاوم تفساير التغيارات االجتماعياة بقصاد تشارك فاي التاأثير علاى التغييارات الثقافياة

على الر م مان أن التغييار يحايط بناا فاي كال مكاان خ إال أنناا ال نشاير إلياه علاى أناه  . واسع جدا

. وبالتالي خ فان النمو البدني للشخص من سانة إلاى أخارى أو تغييار الفصاول ال  تغيير اجتماعي

 طارأ. هنا ننظر إلى التغيير االجتماعي على أنه تغييارات ت يندرج تحت مفهوم التغيير االجتماعي

. نناقش معنى التغيير االجتماعي والعوامل المهماة  بنية االجتماعية والعالقات االجتماعيةال على

لتغيياار االجتماااعي هااو تحااول الثقافااة والتنظاايم / الهيكاال . ا للتغيياار االجتماااعي فااي هااذا الفصاال

ا خ وأن التغي االجتماعي بمرور الوقت ا أبد  يارات . في العالم الحديث خ ندرك أن المجتمع ليس ثابت 

. هناااك مجموعااة كاملااة ماان  االجتماعيااة والسياسااية واالقتصااادية والثقافيااة تحاادث باسااتمرار

 . النظريات الكالسيكية وأساليب البحث المتاحة في الساحة األكاديمية لدراسة التغيير االجتماعي

 :معنى التغيير االجتماعي

التغيياار االجتماااعي إلااى تغيياار فااي البنيااة االجتماعيااة لمجموعااة اجتماعيااة أو مفهااوم يشااير 

 تعنايخ  (IESS. 1972) والتاي خ وفق اا للموساوعة الدولياة للعلاوم االجتماعياةمعاين مجتماع 

التغيير في الطبيعة أو المؤسسات االجتماعية أو السالوكيات االجتماعياة أو العالقاات االجتماعياة 

. هاذا  رماوز المجتماعفاي التغيير في المعاايير والقايم والمنتجاات الثقافياة و قد يحدث .  للمجتمع

ان ياؤدي الاى يمكان  التغيير في هيكل ووظيفة النظام االجتمااعي والمؤسساات وأنمااط التفاعال خ

العمل واألنشطة الترفيهياة واألدوار والجواناب األخارى للمجتماع بمارور الوقات نتيجاة في تغيير 

 . جتماعيلعملية التغيير اال

 : الخصائص

. والتغيارات فاي المجتماع مرتبطاة  دون اإلشارة إلى جودة التغييار يحدثالتغيير االجتماعي 

ارتاابط نمااو التكنولوجيااا الحديثااة كجاازء ماان الثقافااة  . علااى ساابيل المثااال ختااه بااالتغيرات فااي ثقاف

ا وثيق ا بالتغييرات في الهياكال االقتصاادية فاي جازء مهام مان المجتماع . يمكان أن يختلاف  ارتباط 

.  . يمكننا التحدث عن تغييرات صاغيرة أو واساعة النطااق التغيير االجتماعي في نطاقه وسرعته

ا الخااتالف نطاااق التغيياار خ فانااه يااؤث يعطاال النظااام قااد ر علااى العديااد ماان جوانااب المجتمااع ونظاار 

. تحادث بعاض  أثارت علاى العدياد مان جواناب المجتماعقاد  عملياة التصانيعف.  االجتماعي بأكملاه
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. يفعلاون ذلاك عان طرياق  و تحاول الادول النامياة القياام باذلك بسارعة أكبارخ التغييرات بسرعة 

يفتااارض علمااااء  . حققااات ذلاااك بالفعااالمااان تلاااك الااادول التاااي )تقلياااد( االقتاااراض أو التكياااف 

ا في كل جزء من الحياة لكل مجتمع .  األنثروبولوجيا أن التغيير أمر طبيعي وحتمي وحاضر دائم 

عندما ننظر إلى التغيير االجتماعي خ فاننا ال نركز على التغييرات في تجارب الفارد خ ولكان علاى 

 . ات االجتماعيةاالختالفات في الهياكل االجتماعية والمؤسسات والعالق

   :الرئيسية لتغيير االجتماعياخصائص 

. علاى سابيل المثاال خ قاد  يحدث في كل مكان خ لكن معدل التغيير يختلف من مكان إلاى آخار

ا أسارع خ ماان دولااة العااالم الثالااث  إلااى  امحاادود لااديها وصااوالالتاي تشاهد الواليااات المتحاادة تغياار 

ا  ير مخطط لاه  . التكنولوجيا والمعلومات ا ولكنه  الب  ا مقصود  .  يكون التغيير االجتماعي أحيان 

سايزيد مان سارعة االختراع على سبيل المثال خ عندما تم اختراع الطائرة خ عرف الناس أن هذا 

.  . ومع ذلك خ ربما لام ياتم إدراك كيفياة تاأثير هاذا االختاراع علاى المجتماع فاي المساتقبل السفر

اصابحت . الشاركات  ميع أنحااء الابالد خ ألناه مان األساهل العاودة للزيااراتتنتشر العائالت في ج

. كماا لام ياتم التنباؤ بالعدياد مان  قادرة على التوسع في جميع أنحاء العاالم بفضال السافر الجاوي

ا ما يثير التغيير االجتمااعي الجادل . حوادث سقوط الطائرات والوفيات المرتبطة بها . علاى   الب 

أدى التحرك خالل السنوات األخيرة لقبول حقاوق المثلياين جنسايا  إلاى جادل شامل سبيل المثال خ 

. علاى سابيل  بعاض التغييارات مهماة أكثار مان  يرهاا    .الجايش والادين والمجتماع بشاكل عاام

 . Cabbage Patch المثال خ كان اختراع أجهزة الكمبيوتر الشخصية أكثر أهمية من دمى

 : عوامل التغيير االجتماعي

 :  . بعض هذه العوامل دث التغيير االجتماعي بسبب عوامل مختلفةيح

 : العوامل الديمو رافية -1-

. قاد  إن التغيرات السكانية خ من حيث العدد والتكوين خ لها تأثير بعيد المدى على المجتمع

 . فاي الساياق فاي الحيااة االقتصاادية للنااس اتؤدي التغييرات في حجم السكان إلى إحاداث تغييار

الهندي خ نالحظ أن الزيادة في عدد السكان أدت إلاى زياادة البطالاة والفقار والتحضار خ فاي عادد 

 األحياء الفقيرة وزيادة في معدل الجريمة والتوتر االجتماعي والعبء على مرافق البنية التحتية

ت . وقد أدى ذلك بدوره إلى عدم وجود مرافق مناسبة خ وظهور عاائالت نووياة خ وبمارور الوقا

  . يرت العالقات االجتماعية بطريقة ملحوظة

 : العوامل التكنولوجية -2-

ااا مااا أدى التقاادم التكنولااوجي إلااى إحااداث تغيياار . فااي  األمااد فااي المجتمااع ةطويلاا ات الب 

ا . تمياز المجتماع التقليادي  العصور السابقة خ كانت التكنولوجيا بسيطة والمجتمعات بسيطة أيض 
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. فااي ذلااك الوقاات خ كااان اإلنتاااج لالسااتهالك  ساارة هااي وحاادة اإلنتاااجبالعماال الياادوي وكاناات األ

في المعامالت االقتصادية ولم يتم إدخال أي شيء ياتم إنتاجاه  ي. لم يكن هناك دافع ربح المحلي

اليااوم خ أدت العالقااات الصااناعية الحديثااة إلااى والدة الشااركات وأسااواق األسااهم  . إلااى السااوق

هاااذا يعناااي أن المجتمعاااات .  وبناااوك واتحااااد العماااال الصاااناعيينوشاااركات متعاااددة الجنسااايات 

خ فالفروقااات الصاناعية معقادة للغايااة ومختلفاة بشااكل واضاح عاان المجتمعاات السااابقة البسايطة 

 -تتمثل ب :

   أهمية رأس المال بدال  من العمل على عكس القاعدة في المجتمعات البسيطة 

 ة  ظهور المصانع كوحدات إنتاج بدال  من األسر 

   استخدام ااالت بدال  من العمالة البشرية والحيوانية 

 و تطوير السوق العالمية بدال  من السوق المحلية . 

 تحسين وسائل النقل والمواصالت واالقتصاد القائم على العملة . 

   :العوامل الثقافية -3-

أي تغييار فاي  . النظم االجتماعية هي بشكل مباشر أو  يار مباشار إباداعات القايم الثقافياة

.  القيم أو أنظمة المعتقدات من جانب المجموعة االجتماعياة ياؤثر علاى المؤسساات االجتماعياة

لتوضيح ذلك خ يمكننا أن نرى أن ظهور األسر النووية قاد  يار نظاام األسارة فاي الهناد بطريقاة 

 . األسرة. لقد تفكك نظام األسرة المشتركة ببطء مما أدى إلى تغيير العالقات داخل  كبيرة

عملياة عاد ت.  يحدث التغيير االجتماعي من خالل االتصال الثقافي بين المجتمعاات المختلفاة

لمجتماع مان خاللهاا يتبناى مجتماع ماا السامات الثقافياة لفاالنتشار آلية مهمة للتغيير االجتمااعي 

داث اخر من خالل االتصال المطول كماا هاو الحاال فاي السافر والتجاارة وكاذلك مان خاالل األحاا

 . المفاجئة مثل الحرب حيث تكشف التقنيات الجديدة والسرية عن نفسها

ا نشر السمات الثقافية من خاالل االتصااالت الشخصاية والتفاعال باين أعضااء مان  يتم أيض 

ا من خالل وسائل اإلعالم ألنهاا تنقال المعلوماات وتنشارها  ثقافتين أو أكثر . يحدث االنتشار أيض 

نشار عناصار الثقافاات الفردياة  . لقاد عجلات عملياة التغييار مان خاالل إلى عدد كبيار مان النااس

ا وبالتالي أدى إلى شكل من أشكال التحديث الثقافي  . للناس بعيد 

 : العوامل السياسية -4-

. إناه يحماي  يعمل القانون كاأداة للتغييار االجتمااعي واالقتصاادي والسياساي فاي المجتماع

ال ساايما أولئااك الااذين ينتمااون إلااى الطبقااة المجدولااة  مصااالح الفئااات األضااعف فااي المجتمااع خ

كمااا يحمااي القااانون مصااالح النساااء واألطفااال  . والقبيلااة والطبقااات المتخلفااة األخاارى فااي الهنااد

. بعاد  خ صادر قاانون يحظار الساتي 1829. فاي عاام  والفئات المحروماة األخارى فاي المجتماع

. لكن في وقات الحاق خ حظار قاانون  الزواجقرن من الزمان خ حدد قانون آخر الحد األدنى لسن 
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. وهكاذا خ فاان  مان الدساتور الهنادي النباذ 17. ألغات الماادة  آخر ممارسة العطاء وأخاذ المهار

دور القانون كأداة للتغيير االجتماعي يجد تعبيرا كامال حياث ياأتي القاانون فاي مواجهاة العاادات 

. يحفاز ولهاا دورهاا   مهماة للتغييار االجتمااعيالعوامل من الاالنتخابات هي أيضا  . االجتماعية

. يغارس  حق التصويت االهتمام بالشؤون العامة وهو وسايلة مهماة لنقال التعلايم إلاى الجمااهير

 . الشعور باحترام الذات والمسؤولية بين المواطنين

 :العوامل االقتصادية  -5-

. يمكننااا أن نفساار ماان هواتجاهاا تااؤثر العواماال االقتصااادية علااى جااودة التغيياار االجتماااعي

 : خالل دراسة األدلة النظرية التالية

 :أ( وجهة النظر الماركسية

. يعتقااد أن  كاارل ماااركس هااو المهناادس الرئيسااي للنظريااة االقتصااادية للتغيياار االجتماااعي

. يحادد أسالوب اإلنتااج الجواناب  التغيير االجتماعي هاو فاي األسااس نتيجاة العوامال االقتصاادية

تتباع تطاور المجتماع مان الزراعاة إلاى  فقاد . الثقافية والدينية والسياساية للمجتماعاالجتماعية و

. إن ثااورة يقااوم بهااا العمااال ضااد الرأساامالي  اإلقطاااع إلااى الرأساامالية وأخياارا  إلااى االشااتراكية

    ستنهي علل الرأسمالية وتؤدي إلى إقامة مجتمع اشتراكي

 :ب( الثورة الصناعية

وجدت الثورة الصناعية التي بدأت في أوروبا في أواخر القرن السابع عشر طريقها بابطء 

 :عبر العالم وأحدثت التغييرات التالية

   .نقل اإلنتاج من المنازل إلى المصانع أ(

ا أكبر في عملية اإلنتاج ب(  .اكتسب رأس المال دور 

د كبيار إلاى قاوة عاملاة صاناعية أكبار تغير الهيكل المهني للقوى العاملة من الزراعة إلاى حا ج(

 .بشكل متزايد

 .بدأ الناس من جميع طبقات المجتمع في النشاط الصناعي د(

 .خروج النساء من المنزل بأعداد كبيرة ودخولهن سوق العمل ه(

 .انهارت حواجز الدين والمعتقد وما إلى ذلك مع زيادة الطلب على العمالة و(

 .حدث التحضر بوتيرة متسارعة ز(

ااا خ ممااا أدى إلااى  ح( أحاادثت تغيياارات فااي مجاااالت أخاارى مثاال النقاال الجماااعي واالتصاااالت أيض 

 .تغيير جذري في البنية االجتماعية القائمة
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كل هذه التغييرات كان لها تأثير كبير على العالقات االجتماعياة وأدت إلاى تغييار اجتمااعي 

   -خ حيث : دائم

 استقاللها االقتصادي ودور المرأة في ر يتغي. 

  تغيرت عالقات اإلنتاج مان عالقاة واحادة باين األقاارب إلاى عالقاة  يار شخصاية إلاى حاد

كبياار بااين "صاااحب العماال" و "الموظااف" حيااث أصاابحت المهااارات ولاايس الملكيااة هااي 

 .المعيار األساسي للتوظيف

 ضاااعف الهيكااال الطبقاااي فاااي المراكاااز الحضااارية وأصااابح العماااال مااان مختلاااف الطوائاااف 

 . والديانات أكثر راحة في العمل مع بعضهم البعض

 مثال المستشافيات الخدمية توفير المرافق الى أدى فقد .  أدى التحضر إلى تغييرات أخرى

ااا عاان  تقلياال االعتماااد علااى األساارة ووالماادارس والمنااازل الصااغيرة  . وقااد نااتم هااذا أيض 

نااس مان االنتقاال إلاى أماااكن مكان ال الاذيالتغييارات الثورياة فاي نظاام النقال الجمااعي خ 

 . بعيدة حيث توجد فرص عمل

  ا خ أدى التااادفق الكبيااار للعااااملين باااأجر والعااااملين لحساااابهم الخااااص إلاااى المراكاااز أخيااار 

الحضرية إلى ظهور طبقة وسطى كبيرة وقوية في المجتمع تؤثر على الخطااب السياساي 

  . المؤيد ألفكار الديمقراطية والجدارة والمساواة

مع ارتفاع عدد السكان خ وبالتالي تزايد الطلب على الغذاء خ استدعى الوضاع خ  الخضراء الثورة

إلقاء نظرة فاحصة على زيادة اإلنتاجية الزراعية واإلجابة التي سااعدت الهناد فاي النهاياة علاى 

تحقيق االكتفاء الذاتي من الغذاء أطلق عليهاا اسام "الثاورة الخضاراء" وهاو االسام الاذي يطلاق 

 . تغييرات جذرية حدثت في مجال الزراعة منذ أواخر الستينياتعلى 

كان لهذا تأثير كبيار علاى العالقاات األسارية حياث أدى إلاى هجارة موسامية واساعة النطااق مان 

.  واليااات مثاال أوريسااا وبيهااار وأوتااار بااراديش إلااى البنجاااب وهاريانااا خ مهااد الثااورة الخضااراء

أخرى في اتسااع نطااق عادم المسااواة باين الادول بشاكل  باإلضافة إلى ذلك خ تمثلت نتيجة مهمة

 . عام وبين "أصحاب األرض و" المعدمين "بشكل خاص

 :التعليم كعامل للتغيير االجتماعي -6-

ااا فااي التغيياار االجتماااعي ا مهم  ماان ناحيااة خ مسااؤول عاان نقاال التقاليااد  . يلعااب التعلاايم دور 

.  ناحية أخرى خ كعامال للتغييار االجتمااعي الىوالثقافة والمعرفة والمهارات من جيل إلى آخر خ 

 . يتم إطالق األفكار والقيم الجديدة من خالله وتصبح أهداف ا لجيل الشباب لتحقيقها

 ة من خالل دراسة ما يلي:يمكن فحص تأثير التعليم على مختلف جوانب الحياة االجتماعي

 

 



 

 
22 

 :أ( التنشئة االجتماعية والرقابة االجتماعية 

. من خالل المناهم الدراساية  لكل مجتمع تاريخه وتراثه وثقافته التي يسعى للحفاظ عليها

علاى التطاورات فاي العلاوم  . كماا ياتم إطالعهام خ يتعلم األطفال عن تاريخهم وثقافتهم وفلسافتهم

مان خاالل التنشائة االجتماعياة خ يرياد المجتماع تشاكيل  . والتكنولوجيا وتعلايمهم مهاارات جديادة

اا علاى مواضايع مثال وتأهيلهم األفراد  وفق اا لهيكلاه الحاالي خ وبالتاالي يركاز التعلايم الحاديث أيض 

مياة حاول الحارب والفقار القانون وحقوق اإلنسان والديمقراطية ويحااول  ارس وجهاة نظار عال

 . وفيروس نقص المناعة البشرية / اإليدز والبطالة

 :ب( تنمية الموارد البشرية

. تعلاام األفااراد  فااي المجتمعااات البساايطة خ كاناات األساارة هااي الوحاادة األساسااية لإلنتاااج

ة . يمكن أن تتراوح هذه المهارات من النجاار المهارات المطلوبة لمهنة األسرة في المنزل نفسه

   في الزراعة واألنشطة المرتبطاة بهااوإلى الحرف اليدوية وتصنيع المجوهرات والعمل بالمعادن 

ولكن مع نمو المجتمعات في التنوع والتعقيد خ ظهرت مجموعة واسعة من المهن التي تتطلاب  .

مهارات محددة خ مثل الطب والصحة العامة والهندسة واإلدارة والقانون وعلاوم الطاب الشارعي 

معاهاد االجتماعياة خ والتاي ياتم تدريساها فاي العلاوم العلوم الفيزيائية والبيولوجية والزراعية وو

. وبالتالي خ يضمن التعلايم تخصايص مناصاب فاي المجتماع تتناساب ماع مهاارات  التعليم الحديث

 دهمأجادا رثوتحريرهم من االرتبااط بااالذاتية . إنه يوفر فرصة لألفراد إلدراك إمكاناتهم  األفراد

 . من خالل التعليم خ يمكن للفرد أن يحقق مكانته الخاصة في المجتمعف. 

 :ج( التربية السياسية

اا  ؤديي . مان خاالل التعلايم خ تحااول الحكوماات توصايل  الاوعي السياسايالاى التعلايم أيض 

. يحاول نظام التعلايم الحاديث نشار  أهدافها الوطنية للمواطنين من أجل ضمان التماسك والوحدة

  . ُمُثل الديمقراطية والحرية والمساواة مع تعريف الطالب بتاريخهم وثقافتهم الفريدة

. جميع المجتمعاات  بشكل عام خ التغيير االجتماعي عملية مستمرة ال تنتهي في كل مجتمع

تغيير دون اإلشارة إلى جودة . التغيير االجتماعي هو عملية  التقليدية والحديثة تتطور باستمرار

. تاؤدي العدياد مان العوامال إلاى  التغيير. والتغيرات فاي المجتماع مرتبطاة باالتغيرات فاي الثقافاة

إحداث تغيير اجتماعي مثل العوامل الديمو رافية والسياسية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية 

ا ما تكون التغييارات تدريجياة وبالكااد يمكان إدراكهاا حتاى  والتعليمية إجاراء تحليال عنادما .  الب 

تاؤدي إلاى تغييارات جذرياة  ا. ومع ذلك خ في بعاض األحياان خ هنااك أحاداث)دوري(  بين األوقات

  . في المجتمع

باإلضااافة إلااى ذلااك خ التغيياار االجتماااعي هااو تغيياار فااي البنيااة االجتماعيااة والمؤسسااات 

تماعيااة والساالوك االجتماااعي )الثقافااة( والعالقااات االجتماعيااة لمجتمااع ثقااافي معااين بماارور االج
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. إناه  أنماط الثقافة والبنية االجتماعية والسلوك االجتمااعي بمارور الوقاتفي . إنه تغيير  الوقت

ينطوي على تفاعال معقاد باين البيئاة والتكنولوجياا والثقافاة والشخصاية والسياساة واالقتصاادي 

. التكنولوجيااا هااي إنشاااء أدوات أو أشااياء تعماال علااى توساايع قاادراتنا الطبيعيااة وتغيياار  دينوالاا

 .بيئتنا االجتماعية

. هنااك العدياد مان  تتغير جميع الثقافات بمرور الوقت ألن الثقافات ديناميكية وليست ثابتة

 :العوامل التي تحفز التغيير

 القيم والمعتقدات 

 تقنيةال 

 تعداد السكان 

 بالذات االجتماعية تعريفال 

 العمرانية \ البيئة المادية 

 صراعات الحروب وال 

 :هناك ثالثة عوامل لمقاومة التغيير الثقافي

  الشعور بأن ثقافة الفرد أو مجموعته متفوقة -التعصب العرقي 

  الموقااف الااذي تتغياار فيااه بعااض جوانااب المجتمااع بساارعة أقاال ماان  -التخلااف الثقااافي

 متأخرةالجوانب األخرى ... فهي 

  مصلحة حماية ما نعرفه وكيف اعتدنا على فعل األشياء -المصالح الخاصة  . 

 

 : مصادر التغيير االجتماعي

 :. تشمل هذه األسباب ما يلي مختلفة للتغيير االجتماعي اهناك أسباب

رئيسااية  . هناااك ثالثااة مصااادر باسااتمرار هااي نظااام يفقااد ويكسااب المكونااات الثقافااة \ حضااارهال

 .للتغيير الثقافي

. أدى  اجتماعياة جديادة اوأنماطا اتنتم االختراعات منتجاات وأفكاار .المصدر األول هو االختراع

اختراع الدفع الصاروخي إلى السفر إلى الفضااء خ والاذي قاد ياؤدي فاي المساتقبل إلاى اساتيطان 

ر على شيء لم ياتم العثاور االكتشاف هو العثوخ  المصدر الثاني هو االكتشاف . الكواكب األخرى

المصاادر الثالااث هااو  . عليااه ماان قباال خ أو العثااور علااى شاايء جديااد فااي شاايء موجااود بالفعاال

. يشمل ذلاك التجاارة والهجارة واالتصاال  انتشار األفكار واألشياء إلى مجتمعات أخرى .االنتشار

إنااه يساامح .  . "وسااائل اإلعااالم" هااي عاماال حيااوي فااي ساارعة التغيياار االجتماااعي الجماااهيري

ا فاي محايط المنازل الخااص والماريح خ حياث  باالنتشار الساريع لألفكاار خ مماا يجعال ذلاك واضاح 

 . يكون الجمهور في أكثر حاالته حساسية
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ساابب آخاار لحادوث التغيياار االجتماااعي هاو التااوتر والصااراع )باين األعااراق واألديااان  الصاراع خ

الصراع الطبقي على وجه الخصوص هاو الاذي والطبقات وما إلى ذلك(. اعتقد كارل ماركس أن 

 .أدى إلى التغيير

. مان منظاور مااكس  تشامل العوامال المثالياة القايم والمعتقادات واألياديولوجياتخ  عوامل مثالية

 ويبر: في األساس خ للقيم والمعتقدات واأليديولوجيات تأثير حاسم في تشكيل التغييار االجتمااعي

 يد اتجاهات التغيير االجتماعي في العالم الحديث على نطاق واساع. لقد شكلت هذه العوامل بالتأك

 :. فمثال

 .الحرية وتقرير المصير 

 .النمو المادي واألمن 

واأللمااان  علااى ساابيل المثااال الكنااديون الفرنساايون واإلنجليااز واإلنجليااز واأليرلنااديون القوميااة خ

 . والفرنسيون والفلسطينيون واألكراد واالنفصاليون الباسك واإلسبان

اا األياديولوجيا خ ومجموعاة مترابطاة  الرأسمالية: ليس فقط نوع النظاام االقتصاادي خ ولكان أيض 

ماان القاايم واألفكااار التااي تؤكااد علااى الفوائااد اإليجابيااة لمتابعااة المصااالح االقتصااادية الخاصااة خ 

 األسواق الحرةوالمنافسة و

يعتقد ماكس ويبر أن التعبير عن األفكار من قبل األفراد الكاريزماتيين يمكان أن يغيار  الماركسية

. فيما يلي بعاض األمثلاة علاى األشاخاص الماؤثرين الاذين تساببوا فاي تغييارات فاي العاالم  العالم

المهنادس   أدولاف هتلار  مااو تسانغ تااغ . Jrخ Martin Luther King :)الجياد والسايئ(

 .  اندي ونيلسون مانديال

الحاجااة إلااى التكيااف داخاال الاانظم االجتماعيااة خ علااى ساابيل المثااال: تطااوير  خ الحاجااة للتكيااف

 . بيروقراطيات فعالة هو استجابة تكيفية من الشركات لبيئة اقتصادية تنافسية

.  مثل الجفاف والمجاعاةيمكن أن يكون التغيير من خالل تأثير العوامل البيئية خ  العوامل البيئية

كمااا تااؤدي درجااة الكااوارث الطبيعيااة بااين البلاادان والمناااطق المختلفااة إلااى التغياارات االجتماعيااة 

. قد يكون التحول من الجمع والصيد وصيد األسماك إلى الزراعاة قاد حادث  المختلفة بين البلدان

اسااتدامته بواسااطة  ألن عاادد السااكان فااي بعااض المناااطق نمااا بشااكل كبياار للغايااة بحيااث ال يمكاان

  . الموارد الموجودة

ااا  خ مياازة اقتصااادية وسياسااية التحااوالت الدوليااة فااي المياازة االقتصااادية أو السياسااية لهااا أيض 

. على سابيل المثاال خ تعاد "العولماة" و "منظماة التجاارة  تأثيرات كبيرة على التغيير االجتماعي

التي تؤثر على االقتصاد العالمي خ والهياكال العالمية" من العوامل الرئيسية في مجتمعنا الحديث 

  . والديناميكيات السياسية خ والثقافة خ والفقر خ والبيئة خ والجنس خ إلخ
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.  يحاادث التغيياار ماان زيااادة السااكان أو الهجاارة البشاارية بااين المناااطقخ  التغيياار الااديمو رافي

. تاأثرت الوالياات  المسااحة المادياةمقارنة بهولندا وطوكيو خ تمتلك الواليات المتحدة وفارة مان 

كبيرة  ا. عندما أتت أعداد المتحدة بالهجرة في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين

. تسابب الهجارة  من الناس إلى أمريكا خ بدأت المجتمعات الزراعية في التدهور وتوساعت المادن

ا على المجتمع في الصين ككالالبشرية بين القرى الريفية والمدن الكبيرة في الصين ت ا كبير   أثير 

. 

اا خ  الحركات االجتماعية والتغيير ا من األشخاص الاذين ينضامون مع  يمكن أن يحدث التغيير أيض 

. تصانف الحركاات االجتماعياة حساب ناوع التغييار  . هذا يسامى حركاة اجتماعياة لسبب مشترك

:  واع الحركاات االجتماعياة هماا. سؤاالن يجاب طرحهماا حاول كال ناوع مان أنا الذي تسعى إليه

 .؟" و "ما مقدار التغيير؟" هالذي تغير ا"م

ف العولمة بأنها نظام قيم قائم علاى افتاراض أن الرفاهياة تتحقاق علاى أفضال  خ االستهالكية ُتعرَّ

. األساطورة هاي أن اساتهالك المزياد  وجه من خالل تجميع أقصاى ثاروة فاي أسارع وقات ممكان

. علاى نحاو متزاياد خ أدت العولماة االقتصاادية إلاى  والخادمات يجعلناا ساعداءوالمزيد من السلع 

: تاام  العولمااة الثقافيااة خ حيااث يااتم تشااكيل قيمنااا ماان خااالل األيديولوجيااة االسااتهالكية األساسااية

. لقد تبناى الغارب  التالعب بر باتنا لصالح النظام الرأسمالي خ مع تركيزه على النمو االقتصادي

ااا وأنماااط  حياااة تتوافااق مااع الليبراليااة الجدياادة خ أي النزعااة االسااتهالكية والفرديااة خ والتااي قيم 

. وكلما تقادم  بدورها تؤدي إلى نتائم متطابقة خ أي تأثير كبير على البيئة واال تراب االجتماعي

  .هذا الوضع خ زاد رد فعل قوى التغيير االجتماعي 

ماان خااالل عمليااة مماثلااة وتتصاارف بطريقااة تتشااكل القاايم اإلنسااانية  خ دور القاايم واألخااالق

. على الر م من أن الكلمة تستخدم بشكل شائع لإلشارة إلى المبااد  األخالقياة والثقافياة  مماثلة

. قد تكون جسدية )نظافاة خ دقاة فاي المواعياد( خ تنظيمياة )تواصال خ  عدة خ فان القيم من أنواع

خ صادق( خ أو روحياة )انساجام خ حاب خ تنسيق( خ نفسية )شجاعة خ كرم( خ عقلياة )موضاوعية 

. القاايم هااي المباااد  أو األفكااار التنظيميااة المركزيااة التااي تحكاام وتحاادد الساالوك  عطاااء الااذات(

ا لنشاااط باادني معااين أو سااياق  البشااري . علااى عكااس المهااارة أو الموقااف الااذي قااد يكااون محاادد 

فاي كال ماا نقاوم  عنهاا . يعبار اجتماعي معين خ تميل القيم إلى أن تكون أكثر عالمية في تطبيقها

. يمكاان وصااف القاايم بأنهااا جااوهر المعرفااة التااي اكتساابتها اإلنسااانية ماان التجااارب السااابقة  بااه

المستمدة من ظروفها المحلية وسياقها المحدد الستخراج الحكمة األساسية للحياة المستمدة مان 

شااعر خ والطاقاات العاطفياة خ . تعطاي القايم التوجياه لعملياات التفكيار لادينا خ والم هاذه التجاارب

 . والتفضيالت خ واألفعال

دراسااة تاريخيااة لمجتمعااات معينااة تثباات تطااور األخااالق بمااا يتماشااى مااع التطااور الثقااافي 

ا خ يتم االعتراف باالستغالل والظلم والقمع ورفضه  كما يتضح من أمثلاة مثال  -)والفرد(. تدريجي 
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. ياتم التعارف علاى اساتغالل  المساواة بين الجنساينإلغاء العبودية خ وحظر العنصرية خ وإدخال 

الحيوانات ومعاناتها بشكل متزايد والتعامل معها مع تطاور هاذه المواقاف األخالقياة خ ولكان هاذا 

ااا  ااا أطااول دائم  حيااث تطااورت الهويااة البشاارية مااع أسساانا األخالقيااة )خاصااة فااي  -يسااتغرق وقت 

. لقد حولات ة كبير اتتغيير القريب خ حدثتضي المافي الغرب( كأخالق متحيزة لإلنسان خ ولكن 

. هااذا  كاال ماان حقااوق الحيااوان والحركااات الخضااراء تركيااز االنتباااه ليشاامل العااالم  ياار البشااري

ا علااى اإلطااالق . ُتظهاار التقاليااد القديمااة والحيويااة للهنااود  المنظااور خ فااي الواقااع خ لاايس جديااد 

ا للعالم اامريكا وسكان  ا وتفهم  لطبيعي خ الذي يجمع بين احترام اساتدامة البيئاة األصليين احترام 

  . واالهتمام بالحيوان الفردي

ااا علااى اإلطااالق عناادما ُينظاار إليااه فااي سااياق بناااء وإطااالق  ولكاان ربمااا ال يكااون هااذا مفاجئ 

خ  مالطاقات من أجل التغيير االجتماعي؟ بمجارد أن يبادأ الارواد فاي إطاالق الطاقاات خ ياتم تقلياده

 .لمضاعف" في العمل ويتم إطالق الطاقة وإيضاحهايبدأ "التأثير ا

يتطااور المجتمااع اسااتجابة للتواصاال والتفاعاال بااين البشاار وبيئااتهم الماديااة واالجتماعيااة  خ دينالاا

اا إلاى عوامال  . . ااراء األخالقية تختلف اختالفا كبيرا من بلد إلى آخر والفكرية يرجع هاذا جزئي 

مثل الثقافة والدين خ فضال  عن الظروف العملية التي ياتم فيهاا تربياة النااس )علاى سابيل المثاال 

في حالة القضايا المتعلقة بالحيوان سواء كان السكان يعيشون على اتصال وثيق ماع الحيواناات 

 .خ مثل حيوانات المزرعة أو الحياة البرية خ أو ليس(

المعتقاادات حااول الخلااق والهاادف والمصااير والحياااة  -هااو كاال شاايء عاان المعتقاادات الاادين 

االخار . ماا يعتقاده النااس أو ال يؤمناون باه عان ا والعاالم  . إنها تشاكل حيااة الماؤمنين والحب

. تدور الحركاات االجتماعياة حاول  يؤثر على جميع جوانب كيانهم خ بما في ذلك سلوكهم اليومي

. وبالتااالي خ يمكاان أن يكااون للاادين أهميااة حيويااة لحركااة  مااة معتقاادات الناااستغيياار وتشااكيل أنظ

ا التغيير االجتماعي ا أو سالبي  . علاى سابيل  . يمكن أن يؤثر الدين على المواقف واألخالق خ إيجاب 

المثال خ من المرجح أن يكون المجتمع الذي يتسم بقاوة بالكاثوليكياة الرومانياة محاوره اإلنساان 

بينمااا ماان  -ساايادة    عليهااا  "قااد أن الحيوانااات لاايس لهااا أرواح وأن البشاار لهاام بشاادة خ ويعت

المرجح أن يكون لدى البوذيين في المجتمع الهندوسي إيمان قوي بـ "وحدانية" الحيااة وأهمياة 

 . حماية الطبيعة والحيوانات واحترامها

عاب الماوارد  يار المادياة مع تطور المجتمع إلى مساتويات أعلاى خ تلخ  التكنولوجيا والمعلومات

ا متزايد األهمية كعوامل إنتاج . يتجسد هذا المبدأ في مفهوم عصر المعلومات خ وهو عصار  دور 

ا لتحسين جودة القارارات و األنشاطة ا ثمين  ا ومورد   أصبح فيه الوصول إلى المعلومات مدخال  قيم 

. لقاد زاد بشاكل كبيار  الثقافة واألفكار. تكنولوجيا اإلنترنت لها تأثير هائل على عولمة  نتاجيةالإ

اا أداة قيماة لمنظماات التغييار االجتمااعي من سرعة التغيير االجتمااعي ربماا تكاون  . . إنهاا أيض 

. في الواقع خ  أقوى ثالثة مصادر للتغيير االجتماعي اليوم هي األفكار والتكنولوجيا والمؤسسات
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ساااائل اإلنتااااج وقاااوى اإلنتااااج خ والهياكااال خ وو تتااارتبط مصاااادر التغييااار هاااذه باإلياااديولوجيا

 . االجتماعية وتشير إليها

 - :بعض المصادر المهمة للتغييرات االجتماعية هي

 أفكار / أيديولوجية اوال:

 التكنولوجيا / التكنولوجية :ثانيا

 المؤسسات / الهيكلية :ثالثا

أن تساابب التغيياارات فااي المؤسسااات االقتصااادية للسااوق والمؤسسااات السياسااية يمكاان 

. قد تؤدي التغييرات في  . حجم السكان له تأثير قوي على التنظيم االجتماعي التغيير االجتماعي

التنظاايم االجتماااعي للمجتمااع إلااى تغيياارات فااي البنيااة االجتماعيااة للمجتمااع والتكااوين والعالقااات 

اا إلاى  والنظام االجتماعي بطريقاة أو باأخرى إحاداث تغييار . قاد تاؤدي المواقاف االقتصاادية أيض 

اتؤثر على  عمل. تغير أوقات ال اجتماعي  .   كل جانب من جوانب الحياة اليومية تقريب 

 : التكنولوجيا والتغيير االجتماعي

التكنولوجيا المناسابة هاي  . يمكن أن تكون االبتكارات التكنولوجية مناسبة أو  ير مناسبة

. تعتمااد علااى  تقنيااة مصااممة لتكااون مناساابة الحتياجااات ومصااادر مجموعااة معينااة ماان الناااس

 . المهارات والموارد المحلية التي تتناسب مع الوضع المحلي اقتصاديا  وثقافياا  وال تضار بالبيئاة

دمام جواناب مختلفاة مان  . ياتم منة( لم تسلم المؤسسات االجتماعياة مان آثارهااالالتكنولوجيا )آ

الثقافة مع الموقع الصناعي ولكن تتجلى بنفس القدر في تأثيرات الصناعة على الثقافة والتغييار 

 . في الواقع خ التصنيع هو العامل األكثر فعالية للتغيير االجتماعي في العصر الحاديث االجتماعي

تعمال التكنولوجياا الحديثاة علاى  . . تمت إعادة تشكيل ثقافاات بأكملهاا كنتيجاة للثاورة الصاناعية

  . إبعاد الصناعة عن األسرة وتغيير تنظيم األسرة بشكل جذري

 : العولمة والثقافة

. العولماة  من الناحية االقتصادية خ العولمة هي التفاعال المتزاياد لالقتصااد الاوطني للادول

تساتلزم العولماة  . والتوزيعات المستقلة في نظام عالمي لإلنتاج يهي التكامل المنهجي لالقتصاد

باين الادول ذات السايادة مان خاالل التجاارة وتادفقات رأس الماال    اكعملية سياسية وجود ترابط

مواءمة القواعد االقتصادية التي تحكم العالقة بين هذه الدولة ذات السيادة   إنشااء هياكال لادعم 

 . وتسهيل االعتماد المتبادل وخلق سوق عالمية

االقتصاااد العااالمي  مااععلااى تغياار اجتماااعي سااريع يحاادث بشااكل متاازامن  تنطااوي العولمااة

والسياسااة واالتصاااالت والبيئااة الماديااة والثقافااة   وكاال ماان هااذه التحااوالت تتفاعاال مااع بعضااها 

ا . البعض اا أو سياساي  ا أو ثقافي  ا" اقتصادي   ال تعني زيادة االتصال العالمي أن العالم أصبح "موحد 
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اا  . الثقافاة هائال ومتناوع . تأثير العولمة على يتطلاع المتفاائلون إلاى قرياة عالمياة مرتبطاة تمام 

. ماان ناحيااة أخاارى خ ياارى المتشااائمون أن  باإلنترناات خ واالفااادة ماان زيااادة الرفاهيااة الماديااة

. ماان  العولمااة تاادمر البيئااة والثقافااة خ وتزياال كاال مااا هااو صااحي وذو مغاازى للوجااود البشااري

بينما تشجع العولمة على المشااركة الثقافياة  . جغرافيا ونهاية السيادةالمحتمل أنه يفسد نهاية ال

ا إلى نشوب الصراع    . والتفاعل بين الشعوب خ فانها قد تؤدي أيض 
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 والواقع الدوافع:  بغيرها للناطقين العربية تعلم

 أ.د إياد عبد المجيد

 اإلنساانية المعرفاة خريطاة علاى مكانتهاا أخاذت التاي المتمّيازة اللغات من العربية اللّغة إنّ 

 اإلنساانية والمعرفاة للعلاوم وعااء   كونهاا مختلاف  المعرفة هذه فروع وبين بينها الوثيقة للعالقة

 إلااى وأقالمهام أهلهااا ألسانة علااى انحادرت قااد الياوم وهااي الكونياةخ واايااات المعلوماات ومحاورا

 بهااا اهتمامااه بعاادم مفتخاارا   تعلُّمهاااخ ماان يشااكو إال دارسااا   وال طالبااا   تواجااه فااال يساارخ ال مسااتوى

 خ اثنتاين باحادى يواجهك به استهان ما خطورة له تبين وعندما الدراسةخ مقاعد على كان حينما

 تدريسها . أسلوب وجفاف خ وصرفها نحوها وتعقيد بصعوبتهاخ باعتذاره: معا   بكليهما أو

 القارآن لغاة فهاو العرباي اللساان أماا بهااخ يتميزون التي األمم شعائر أعظم من اللغات تعدّ 

 مان عصاور اساتيعاب فاي عااجزة تقاف لام متطاورة لغاة" العربياة أن يخفى وال الدينخ لغة وهي

 فياه تصابّ  الذي كالبحر فهي والعلومخ واألدب الخطاب لغة ظلت إنما المجتمعخ من وأجيال الحياة

 بان مالاك يارى فيما اإلسالم وكان ونظامه خ عمقه على يبقى البحر لكن لهجاتخ من به يتصل ما

 كماا العربية اللغة به انبعثت اللغاتخ تاريخ في فريد نحو على مبا تاخ تفكيرّيا لغويا انفجارا نبيخ

 وأداة الوليادةخ والحضاارة الجديادة للثقافاة مثاال( وسلّم عليه ا صلّى) العربي الرسول به انبعث

 الموزون . البيت كانت أن بعد المنظمةخ الجملة أدبها

 الفكاااريّ  بالّضاااعف مااارتبط العربياااة باللغاااة النااااطقين لااادى الموجاااود اللغاااويّ  الضاااعف إنَّ 

 وعواطافُ  وثقافاة   وعقيادة   فكار   أيضاا   ولكّنها فقطخ للّتخاطب وسيلة مجّرد   اللّغة فليست والّثقافّيخ

قفُ  أو ااخرخ عن جوانبها من جانب فصل يمكن وال وتاريخخ وتراث ومشاعرُ  ب   و  ارُّ  المارض ت س 

 الوقاات فااي بهااا النااطقين لاادى العربيااة فاي ضااعف ماان ناراه ومااا األعضاااءخ بقّياة إلااى عضااو مان

 والمعرفااة للّثقافااة الجّيااد للمفتاااح وفقاادهم لغااتهمخ فااي لضااعفهم طبيعّيااة نتيجااة هااو إّنمااا الحاضاارخ

ذلك  و ير مرئّية أو مسموعة إذاعة أو صحيفة أو مجلّة أو كتاب في المتمّثلة اللّغة وهو والعلمخ

 . بها الناطقين  ير في األمر يكون فكيف بهاخ الناطقين إلى بالنسبة هكذا األمر كان خ فاذا

 بهاذه االهتماام فاي العقادي العامال عان يغفال أن العربياة اللغة بدراسة يقوم ألحد يمكن وال

 أعظام حادثُّ  بالعربّياة يمارّ  ولام العاربخ  يار مان اإلساالم دخلوا ممن كثيرين أناس ق ب ل من اللغة

ر فقد اإلسالمخ من ة   الحدث هذا صيَّ  إلاى المفتوحاة الابالد أهل تسامى إذ فيها  مر وبة   لغة العربيَّ

 وأداة مفتاحاهخ فالعربّياة مباينخ عرّباي بلساان نازل الكريم القرآن ألنّ  بها  والعناية العربّية درس

 وهاي -وساّنُته قُاّحخ عربايّ ( وسالّم علياه ا صالّى) مّحمد اإلسالم ونبيّ  كنوزهخ إلى والباب فهمه

مُ  ال -لإلسالم الّثاني الّتشريع  باللّغاة إالّ  وأخاالق وآداب ومبااد  تشاريع مان فيهاا ماا ُيْعل ام وال ُتْفه 

 وال والبعيادةخ القريباة بمرامياه يحااط وال الفهامخ حاق الدين هذا يفهم ال إذ بهاخ المسّطرة العربّية

 علياه وقفات الاذي القارآن العربية خ ولوال اللغة طريق عن إال الجزئية وتفصيالته الكلية بقواعده

 والخبااراتخ والمعااارف العلااوم عنااه وصاادرت منااه واسااتنبطت لااه ونشااأت واألعمااالخ األعمااار

 السنسكريتية . أو الالتينية ذهبت كما ولذهبت خ عربية كانت ما – واإلقرارات واألفعال واألقوال
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ئ بُّ  اإلسالمخ أهل إليه يتسامى هدفا   القرآن لغة وصارتْ  ْشر   إلياه وتتطااول أعنااقهمخ إلياه وت 

 بيانااهخ وجاوه عان يبحثاون عليااه فاأقبلوا العرباّيخ للبياان أعلااى نموذجاا   القارآن وعادوا هامااتهمخ

 واجابخ فهاو باه إالّ  الواجاب يتمّ  ال العربّية خ فمّما علوم نشأة في سببا   كان مّما إعجازهخ وأسرار

ي   وقد [) الادين فاي وتفقَّهاوا العباارةخ وُحسن العربّية تعلَّموا: ]قوله( عنه ا رضي)عمر عن ُرو 

 عان الّشاريعة أهال مان ضالّ  مان أكثار أنّ :" الخصائص كتابه في( هـ392ت)جّني ابن ذكر وقد خ

ْهواه فاّنما إليهاخ المثلى الّطريقة عن وحاد فيهاخ القصد فَّ  اْست  خ  ه واْست   اللّغاة هاذه في ضعفُه ح ْلم 

ف   أو الّشاريفة اللّغاة بهاذه أُْناس   لهم كان ولو: وقال خ…الّشريفة الكريمة ارُّ ل اة   أو فيهااخ ت ص   ُمزاو 

ااْتهم لهاااخ م  ااقوةُ  أصااارتهم مااا بهااا الّسااعادةُ  ل ح   شاارط اإلسااالم وضااع وقااد خ "عنهااا بالبعااد إليااهخ الشِّ

 المجتهادخ فاي توفرها من البد التي الشروط ضمن من العربية للغة الدقيق والفهم الواسع اإللمام

 . للمسائل يستخرج حتى وجزئياتهاخ دقائقها وفهم الشريعة علوم في عالية درجة بلغ قد والذي

 وحرصاا   فيهااخ ر باة   يتعلّمونهاا العربّياة إلاى ُكلّهاا األمام أقبلات  (: "هاـ322ت) الرازي قال

( وسالّم علياه ا صالى) محّماد فضال   لهام ليبايِّن للنااسخ فيها ا أبانه وفضال   لها ومحبَّة عليهاخ

تااه وتثُباات أجمعااينخ علاايهم ا صاالوات األنبياااء سااائر علااى ااة وتتأّكااد عناادهمخ نبوَّ  علاايهمخ الُحجَّ

  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٺ چ: يقاولُ  حياثُ -وجالَّ  عازَّ -لقول اه تصاديقا   ديان؛  ُكالِّ  علاى اإلسالم دين وليظهر

افُ  ذهبنا ولو خڦچ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ٹ  ٹ  ٹ اه لام ماا تنااول عان عجزناا ُكلَّهاا اللُّغاات   ن ص  اد   ُيْعط   أ ح 

اة   مناه علمناا بماا ونتكلَّم الطاقة خ ومقدار المعرفةخ قدر على ذلك من نذكر ولكّنا قبلناخ  إلياراد   محبَّ

 الكاريم النبايّ  فضال وإباراز الملالخ سائر على اإلسالم فضيلة إظهار فيه كان إذْ  العرب  لغة ف ْضل  

 كاان وإن خ-والساالم الصاالة علايهم- والرسال األنبيااء   جمياع علاى( وسالّم علياه ا صلّى) محمد

 الشارائعخ وبياان عرباّيخ والقرآن عربّيخ اإلسالم دين ألن ا  بحمد بارزا   اخ بنعمة ظاهرا   ذلك

 أبنااء باين وتاوزر وحادة عامال أصابحتْ  الياوم العربياة نَّ .باالعربي والسنن والفرائضخ واألحكامخ

 الثقافات هجير من تحميهم اإلسالمية العربية الجاليات أبناء تحتها يتوزر مظلة لتكون المسلمينخ

 مقارناات عقاد عادم علاى والحارص حادة علاى ثقافاة لكال والتقادير االحتارام من بد وال األجنبيةخ

 أخارى ثقافاات وفاي صافات الثقافاات بعض في تفضل التي المعيارية األوصاف عن والبعد بينهاخ

 والحارص مختلفاة ثقافاات مان الجالياات أبنااء بين االلتقاء عناصر تأكيد يجب كما أخرىخ صفات

 أن علااى يحارص أن العربياة اللغاة يادّرس لمان أيضاا باد وال إساالميةخ بمواقاف االستشاهاد علاى

 فاي حادث كماا ثقافااتهم اخاتالف علاى البالد تلك في المسلمين كلمة توحيد في دور للعربية يكون

 أي ماان المساالمين والفالساافة والفقهاااء والعلماااء المفكاارين لسااان العربيااة كاناات حيااث الماضاايخ

 .  انتسبو قومية ألي أو كانوا جنس

 بالدراساات والمهتماين المثقفاين مان الكثيار عناياة الغارب بالد في العربية اللغة أخذت وقد

 أكثار اهتماام موضاع تقاع العربياة اللغاة أن يجاد الدراسات هذه على فالمطلع المعاصرةخ اللسانية

ا اللساانيات علماء  لغاة تتمثال إنهاا حياث مان بهاا هاؤالء دراساات تهاتم إذ العصارخ هاذا فاي تمياز 

 هاذا فاي اللساانية الدراساة أعاالم فمان النظاريخ اللسااني البحاث تقدم في تسهم أن يمكن طبيعية

 أستاذ-هاريس زيلك و جرينبرج جوزف و جاكوبسون رومان العربية باللغة اهتموا الذين العصر

 و يره . فيرث الشهير البريطاني اللساني و -تشومسكي
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 طريق الحرير الجديد

 د. سلوان فرنسيس يوسف

مبادرة احياء " طرياق الحريار " القاديم  2013اطلق الرئيس الصيني شين جين بينغ عام 

 بحلة جديدة تم تسميتها بـ: " طريق الحرير الجديد " .

الجدير بالذكر ان " طريق الحرير الجديد " القديم يعود تأريخه الى نحاو القارن الثااني قبال 

ا الميالد و ويشير االسم الى شبكة الطرق البرية والبحرية التي ربطت باين الصاين واورباا مارور

 بالشرق االوسط و بطول يتعدى عشرة االف كيلومتر .

وكان الارئيس الصايني تعهاد خاالل القماة الخاصاة بالمباادرة التاي جااءت بعناوان " طرياق 

ملياار دوالر للخطااة و بهادف ان يكااون الطريااق  160واحاد وحاازام واحاد " و بتخصاايص حااوالي 

ار الجدل حول العالم . فهاو يشامل طريق للسالم ولم الشمل والتجارة الحرة انه مشروع صيني اث

تموياال صاايني لمشاااريع البنيااة التحتيااة فااي العديااد ماان دول العااالم الهاادف منااه تسااريع وصااول 

المنتجات الصينية الى االسواق في انحاء العالم . ومن اجل انجاحاه مولات الصاين مشااريع بنااء 

ميركاا الجنوبياة وحتاى فاي الطرق والموانئ وشبكات السكك الحديد في دول في افريقيا واسايا وا

اوربا وذلك بتمويل من المصارف الصينية . هذا التمويال الصايني اشاغل اميركاا واورباا بالاديون 

التي ستتحملها دول العالم الثالاث والتاي حتماا ساتجد صاعوبة فاي دفعهاا لتاتمكن الصاين باالتحكم 

 من االحيان . بمقدرات هذه الدول حيث ان االتفاقيات الموقعة تكون مجحفة في الكثير

 

 ويشمل طرق الحرير الجديد على الممرات االتية :

 . الجسر البري االوراسي الجديد الذي يمتد من  ربي الصين الى روسيا الغربية 
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  روسيا الذي يمتد من شمالي الصين الى الشرق الروسي . –منغوليا  -ممر الصين 

  اسيا الغربية الذي يمتد من  ربي الصين الى تركيا . –اسيا الوسطى  –ممر الصين 

  شبه جزيرة الهند الصينية الذي يمتد من جنوبي الصين الى سنغافورة . –ممر الصين 

  باكستان الذي يمتد من جنوب الصين الى باكستان . –ممر الصين 

  د .ميانمار الذي يمتد من جنوبي الصين الى الهن –الهند  –الصين  –ممر بنغالديش 

  طريق الحرير البحري الذي يمتد من الساحل الصيني عبر سنغافورة والهند باتجاه البحار

 االبيض المتوسط .

يذكر ان العديد من الدول التي انظمت الى المبادرة سبق لها ان انظمت الى البناك االسايوي 

 . 2013لالستثمار في البنى التحتية التي اقترحت الصين تأسيسه في عام 

حيفة نيويورك تايمز ان االنتاج الصناعي الصيني الفائض يعاد اهام الادوافع التاي وتقول ص

 تقف خلف المبادرة .

مليار طان مان الفاوالذ سانويا وهاي كمياة تعاادل  1و1فعلى سبيل المثال و تنتم الصين نحو 

مليااون طاان خ  800تلااك التااي تنتجهااا كاال دول العااالم االخاارى و ولكنهااا ال تسااتهلك داخليااا سااوى 

 الفائض سيصدر الى دول العالم المختلفة . حيث

كذلك أنشأت الصين خط للساكك الحدياد باين الصاين وصاوال الاى بريطانياا واخار الاى تركياا 

كذلك فهي تخطاط لبنااء شابكات الساكك الحدياد فاي اميركاا الجنوبياة وتطاوير الماوانئ فاي الادول 

 ريق الحرير الجديد. المختلفة في اميركا الجنوبية وافريقيا واسيا اين العرب من ط

ان طريق الحرير الجديد ال يشمل اي دولة عربية على نحو رسمي من مساراتها الماذكورة 

% مان نفطهاا مان الادول العربياة . وخلصات احادى  40اعاله علما ان الصين تستورد اكثر من 

%  فاي مقابال 15الدراسات الى احتمال حصاول زياادة فاي التجاارة فاي مصار بنسابة ال تتجااوز 

تأثير شبه معدوم في بقية الدول العربية و بماا فاي ذللاك دول شامال افريقياا . وماع ذلاك ساارعت 

الدول العربياة بشاكل فاردي الاى توقياع اتفاقياات للتعااون ماع الصاين لالساتفادة مان مشااريعها . 

ومن الممكان مساتقبال ان يانظم العاراق الاى ان يكاون ممارا جدياد باين الصاين وأورباا مان خاالل 

ميناء الفاو الكبير وربطه سككيا وعن الطريق البري مع اوربا عان طرياق تركياا وساوريا أنشاء 

 مما يوفر ذلك اكثر من عشرة ايام لتوصيل البضائع .

ان هاااذا المشاااروع زاد مااان حااادة التاااوتر باااين الوالياااات المتحااادة والصاااين وخاصاااة خاااالل 

المتحادة وال نعلام مااذا ساتخبئه  السنوات االربع من والية دونالد ترمب الرئيس السابق للوالياات

والية الرئيس الجديد جو بايدن مان مفاجاات جديادة فاي هاذا المجاال . علاى الار م مان ذلاك فاأن 

الصااين ماضاايه فااي عزمهااا لتطااوير طريااق الحرياار الجديااد وجعلااه الشااريان الحيااوي لتصاادير 

 منتجاتها من جهه والسيطرة على العالم من جهة اخرى .
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 حافظ على ساقيك قوية بدال من صبغ الشعر األبيض

 أ.د عبد الوهاب الجبوري

  

اعندما نتقدم في السن خ  -1-   :يجب أن تظل أقدامنا قوية دائم 

يجب أال نخاف من تحول الشعر إلى اللون الرمادي )أو( األبيض أو  عندما نكبر في السن خ

  ...من ظهور التجاعيد. فهذا ال يضرك أبدا بل يزيدك جماال

عضاالت السااق  كما لخصتها مجلة "الوقاية" األمريكياة خ طول العمر من بين عالمات

 .القوية األهم واألكثر أهمية

  .سنوات 10رجلك بمقدار  تحرك ساقيك لمدة اسبوعين وستنخفض قوة ال

وجاادت دراسااة ماان جامعااة كوبنهااا ن فااي الاادنمارك أن كااال  ماان الكبااار والصااغار خ خااالل 

 30-20وهاو   ماا يعاادل   خ ضعف قوة عضالت السااقين بمقادار الثلاث الخمول أسبوعين من

  * .سنة من الشيخوخة

اا طاويال  للتعااف ي خ حتاى لاو قمناا عندما تضعف عضالت سااقنا خ ساوف يساتغرق األمار وقت 

  .بتمارين إعادة التأهيل خ الحق ا

  .فان التمارين المنتظمة مثل المشي مهمة جدا لذلك

  .إن وزن الجسم كله هو ثقل على الساقين

  .القدم نوع من األعمدة التي تحمل وزن جسم اإلنسان

  .٪ من العضالت تقع في الساقين50٪ من عظام الشخص و 50ومن المثير لالهتمام أن 

اا فاي السااقين تشاكل العظاام " .أكبر وأقوى المفاصل والعظام فاي جسام اإلنساان توجاد أيض 

القوية والعضالت القوية والمفاصل المرنة" المثلث الحديدي "الذي يحمل أهم حمولة على جسام 

 .اإلنسان"

 .من النشاط البشري وحرق الطاقة في حياة اإلنسان يتم بالقدمين 70٪

 ؟    هل تعرف هذا

ا خ فان فخذيه يتمتعان بالقوة الكافية لرفع سيارة صغيرةع   !ندما يكون اإلنسان شاب 
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 :القدم هي مركز حركة الجسم -2-

ااا علااى  ٪ ماان األوعيااة 50٪ ماان أعصاااب جساام اإلنسااان خ و 50تحتااوي كااال الساااقين مع 

  .٪ من الدم يتدفق من خاللها50الدموية و 

  .التي تربط الجسمإنها شبكة الدورة الدموية الكبيرة 

فقط عندما تكون القدمان بصحة جيادة خ يتادفق تياار الادم المتعاارف علياه خ بسالساة خ لاذا 

  .فان األشخاص الذين لديهم عضالت قوية في الساق سيكون لديهم بالتأكيد قلب قوي

  :الشيخوخة تبدأ من القدمين إلى أعلى -3-

تقل دقة وسرعة نقل التعليمات باين الادماغ والسااقين خ علاى  مع تقدم الشخص في السن خ

  .عكس عندما يكون الشخص صغير السن

ساوف يفقاد عااجال  أم آجاال   سماد العظام الكالسيوم باإلضافة إلى ذلك خ فان ما يسمى بـ

  .مع مرور الوقت خ مما يجعل كبار السن أكثر عرضة لكسور العظام

سلسلة من المضاعفات وخاصاة األماراض القاتلاة  تسبب الكسور عند كبار السن بسهولة

 .مثل تجلط الدم

 * . ٪ من كبار السن سيموتون خالل عام من اإلصابة بكسر في عظم الفخذ15هل تعلم أن   * 

 * . أبدا  حتى بعد سن الستين  ..قم بتمرين الرجلين قبل فوات األوان  *

ا ماع مارور الوقات خ فاان تادريب على الر م من أن أقدامنا سوف تتقادم فاي العمار  تادريجي 

  .أقدامنا مهمة تستمر مدى الحياة

  * .فقط من خالل تقوية الساقين خ   يمكن للمرء أن يمنع المزيد من الشيخوخة

اا  دقيقة على األقل 40-30 يرجى المشي لمدة اا للتأكاد مان أن سااقيك تتلقاى تمرين  يومي 

ا ولضمان أن تظل عضالت ساقيك صحية  .كافي 
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 إستراتيجية التعليم االلكتروني الفعالة 

 حمد كاظم فالح الجبوريأستاذ الدكتور األ

 الجمهورية اليمنية 

 :المقدمــــــــــة

ا. حتاى ا جاد   عندما يتعلق األمر بالتعليم من خالل الوسائل االلكترونيةخ فأن النموذج واضاح 

اا ماع  أوائل العقد األول من القرن الحادي والعشرين كان التعليم يتم فاي فصال دراساي يضام طالب 

ا ال يحتاج إلى جادالخ وكاان أي ناوع آخار  مدرس يقود العملية التعليمية. كان الوجود المادي أمر 

 من التعليم موضع شك في أحسن األحوالخ ثم جاء اإلنترنتخ فأصبح هذا االمر من الماضي.

ااااا باساااام التعلاااايم عباااار (E-Learning)لتعلاااايم اإللكترونااااي ا خ والااااذي يشااااار إليااااه أيض 

خ هو اكتساب المعرفة المطلوباة مان خاالل التقنياات والوساائط اإللكترونياة.  (online)اإلنترنت

ا". عاادة  ماا  في لغة بسيطةخ يعّرف التعليم اإللكتروني على أنه "التعليم الذي يتم تمكينه إلكتروني 

راء التعليم اإللكتروني عبر اإلنترنتخ حيث يمكن للطالب الوصول إلى مواد التعلم الخاصة يتم إج

ااا مااا يااتم التعلاايم اإللكترونااي فااي شااكل دوراتخ  بهاام عباار اإلنترناات فااي أي مكااان وزمااان.  الب 

 شهاداتخ أو برامم عبر اإلنترنت. 

المتعلماون فاي هااذه حادثت بعاض أهام التطاورات فااي مجاال التعلايم مناذ إنطااالق اإلنترنات. 

األيام على دراية جيدة باستخدام الهواتف الذكياة والرساائل النصاية وطريقاة اساتخدام اإلنترناتخ 

ا. اتاحات وساائل التواصال  ا بسيط  لذا فان المشاركة في دورة عبر اإلنترنت وإدارتها أصبحت أمر 

اتصاال دائام ومناقشاة االجتماعي ومختلف وسائل االتصال عبر اإلنترنات للمتعلماين البقااء علاى 

 (.1األمور المتعلقة بالدورة التدريبيةخ مع توفير اإلحساس باالنتماء للمجموعة المتحاورة )

خ عناادما تاام اسااتخدام الكلمااة ألول 1999مصااطلح "التعلاايم اإللكترونااي" موجااود منااذ عااام 

 Computer-Based Training)مارة فاي نادوة أنظماة التادريب المساتند الاى الحاساوب 

(CBT)) ااا عاان وصااف دقيااق مثاال "الااتعلم عباار ااا بااالظهور بحث  . باادأت الكلمااات األخاارى أيض 

توثيااق المباااد  الكامنااة وراء التعلاايم  اإلنترناات" و "الااتعلم االفتراضااي". مااع ذلااكخ فقااد تاام 

ا عبر الزمنخ وهناك أدلاة تشاير إلاى أن األشاكال المبكارة مان التعلايم اإللكتروناي  اإللكتروني جيد 

منذ القرن التاساع عشار. قبال وقات طويال مان إطاالق اإلنترناتخ تام تقاديم دورات كانت موجودة 

قاام إساحاق  1840عن بعد لتزويد الطالب بالمعلومات في مواضيع أو مهارات معيناة. فاي عاام 

عبار المراسالة. تام تصاميم  (shorthand)بيتمان بتعليم تالميذه طريقاة االختازال فاي الكتاباة 

ا بااين العاااملين فااي مجااال هااذا الشااكل ماان الكتابااة ال رمزيااة لتحسااين ساارعة الكتابااة وكااان شااائع 

السكرتارية  والصحفيين و يرهم مان األفاراد الاذين قااموا بقادر كبيار مان تادوين المالحظاات أو 

خ واجباات مكتملاة لطالباه عبار نظاام البريادخ ثام  اا ماؤهال  الكتابة. ارسال بيتماانخ الاذي كاان مدرس 

 .(2)نهائه أرسل لهم المزيد من العمل إل
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خ تم اختراع أول آلة اختبار. سمح هذا الجهاز للطالب باختبار أنفسهم. فاي 1924في عام 

خ أالساااتاذ بجامعااة هارفااااردخ "آلااة التااادريس"خ والتااي مكنااات Skinnerخ اختاارع 1954عااام 

ر المدارس من إدارة التعليم المبرمم لطالبها. لم يتم تقديم أول برنامم تدريب قائم على الكمبياوت

 .1960إلى العالم حتى العام 

  : ماهو المقصود باستراتيجية التعليم االلكتروني

يباادأ التعلاايم الفعااال بااالتخطيط الفعااال. يتضاامن الجاازء الحيااوي ماان هااذا التخطاايط تحديااد 

اإلسااتراتيجية التعليميااة التااي ساايتم اسااتخدامها ماان أجاال ايصااال هااذا التعلاايم. بحسااب التعرياافخ 

ا في بناء التعلايمخ تتضامن  "إستراتيجية التعليم اإللكتروني" هي ببساطة خطة لكيفية المضي قدم 

ا الموارد واألجهزة والتقنيات النوعية التاي سيساتخدمها فرياق التطاوير لتحقياق  هذه الخطة أيض 

هذه األهداف. تحدد إستراتيجية التعليم االلكتروني" النهم الذي قاد يتبعاه المعلام لتحقياق أهاداف 

ليم ويتم تضمينها في أنشطة ما قبل التدريس وعرض المعلومات وأنشاطة الماتعلم واالختباار التع

  والمتابعة.

تستخدم العدياد مان المنظماات والمؤسساات الاتعلم اإللكتروناي ألناه يمكان أن يكاون بانفس 

الماواد فعالية التعليم التقليدي وبتكلفة أقل. يعد تطاوير التعلايم اإللكتروناي أكثار تكلفاة مان إعاداد 

الصفية وتدريب المدربينخ خاصة إذا تام اساتخدام الوساائط المتعاددة أو األسااليب التفاعلياة. ماع 

ذلكخ فان التكاليف المستلمة للتعلم اإللكتروني )بما في ذلك تكاليف خوادم الوياب والادعم الفناي( 

العماال أقاال بكثياار ماان تكاااليف وسااائل الفصاال الدراسااي ووقاات المعلاام وساافر المشاااركين ووقاات 

 الضائع لحضور جلسات الفصل الدراسي.

 : عناصر إستراتيجية التعليم االلكتروني الفعالة

أثرت التطورات في تكنولوجيا التعليم واالهتمام المتزايد بتطوير الفضاءات  ير المتزامناة 

فااي ظهااور مصااطلح التعلاايم اإللكترونااي فااي منتصااف التسااعينيات ماان القاارت الماضااي كطريقااة 

يم المقدم عبر اإلنترنت بالكامال حياث تتادخل التكنولوجياا فاي عملياة التعلايم. أصابح لوصف التعل

التعلاايم اإللكترونااي وساايلة تعلاام وتاادريس ذات أهميااة متزاياادةخ لاايس فقااط فااي معاهااد التعلاايم 

ااا فااي الجامعااات التقليديااة ومؤسسااات التعلاايم المسااتمر  المفتوحااة والتعلاايم عاان بعااد ولكاان أيض 

ا حتااى فااي الماادارس االبتدائيااة والثانويااة. نمااو التعلاايم وتاادريب الشااركاتخ و قااد انتشاار مااؤخر 

اإللكترونااي تطااور ماان الاانهم المرتكااز علااى المعلاام )الفصاال الدراسااي التقلياادي( إلااى المناااهم 

المتمحورة حاول الطالابخ حياث يتحمال الطاالب مساؤولية أكبار عان تعلمهام. أصابح هاذا التطاور 

ا بفضل المنصات التكنولوجية  .(3)التي تدعم التعلم اإللكتروني  ممكن 

هناك ارتباك كبير عناد الحاديث عان التعلايم اإللكتروناي نااجم عان ناوع مان الضابابية بيناه 

وبين مفهوم التعليم عن بعد: فالتعليم اإللكتروني والتعليم عن بعاد ليساا متارادفين. يمكان إرجااع 

لاايم اإللكترونااي هااو ظاااهرة جدياادة التعلاايم عاان بعااد إلااى الاازمن القديمااة نساابياخ فااي حااين أن التع

مرتبطة بتطور اإلنترنات فاي التساعينيات. ماع ذلاكخ ال يمكان إنكاار أن أصاول التعلايم اإللكتروناي 
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تكماان فااي التعلاايم عاان بعااد ومشاااركة فكاارة مفادهااا أن اسااتخدام الوسااائط يمكاان أن ياادعم التعلاايم 

 المكثف دون التفاعل وجها  لوجه.

  : إلنشاء إستراتيجية تعليم إلكترونيالضرورية تحديد الخطوات 

 :تحديد الجمهور المستهدف● 

إذا لم يتم تحديد االشخاص المستهدفين من التعليم االلكترونيخ سيكون من الصعب تطاوير 

الخطوة االولى لبناء إستراتيجية فعالة هي البحث عان الارا بين  مشروع له صدى حقيقي معهم.

حاب المصالحة فاي المشاروع. سايعطينا ذلاك نظارة ثاقباة عان في التعليم االلكترونيخ أي مع أصا

اا  المستفيدين وفجوات المعرفة الموجودة لديهم. ال يمكننا تحقيق اي تقدم إال إذا كنا مدركين تمام 

لعادات الجمهور المستهدف مان الخطاة وخصائصاهم واحتياجااتهم التعليمياة وسالوكياتهم. يجاب 

ور المسااتهدف: مااا هااي المعااارف والمهااارات التااي أن نباادأ بتااوفير فكاارة واضااحة عاان الجمهاا

يمتلكونها بالفعلخ وما الذي يحتااجون إلياه أكثار لمزياد مان التطاوير. يجاب أن تكاون لادينا فكارة 

 (.4عن الخلفية التعليمية لهم و اولوياتهم وقدراتهم التعليمية )

 : استخدام األداء السابق كمؤشر على االحتياجات المستقبلية● 

حاجة إلى تحديد فجوات المعرفة الحالية وأهداف التعليم المستقبليةخ يكاون مان عند وجود 

المفيد للغاية تحليل المخرجات وبيانات األداء السابقة. إذا كاان باالمكاان مخاطباة دوائار الماوارد 

البشريةخ يكون من الضروري الحصول على معلومات يمكن استخدامها كأداة لتحليل المتعلماينخ 

معلوماات الموجااودة كمعياار لماا يعرفونااهخ ومقارناة ذلاك بالنتااائم المتوقعاة مان أجاال واساتخدم ال

 تحديد المجاالت التي تحتاج إلى التعليم.

 :  اختيار اسلوب التعليم الفعال ●

بمجرد تحديد تفضيالت الجمهور المستهدف وأهداف التعلم بوضاوحخ فاان الخطاوة التالياة 

إلنشاء استراتيجية فعالة للتعليم اإللكتروني هي تحديد أفضل طريقاة يمكان للجمهاور المساتهدف 

استيعاب ومعالجة وتحليل وفهم معلومات الدورة التدريبياة. يعتبار التصاميم والتخطايط الجيادانخ 

(. 5) ته لكل نوع من أنواع البرامم التعليميةخ أكثار أهمياة لمشااريع الاتعلم اإللكتروناير م أهمي

في التعليم التقليدي خ يتم تقديم الجهد االكبر في الفصول التدريبيةخ بينماا فاي الاتعلم اإللكترونايخ 

ام يكون في تصميم وتطاوير الماواد المنظماة التاي يجاب أن تكاون قائماة باذاتهاخ وقابلاة لالساتخد

والجل تصاميم افضال اسالوب ممكان للتعلايم االلكتروناي  عدة مرات دون إجراء تعديالت مستمرة

 فانه يجب مراعاة التالي:

هل لدى الجمهور المستهدف أي خصاائص معيناةخ احتياجاات لغوياةخ وماا هاي المهاارات  

 التي يحتاجون إلى تطويرها؟ 

 ناطق زمنية متعددة؟هل المتعلمون في مكان واحدخ أو موزعين عبر مواقع وم 

 كم هي عدد اللغات التي نحتاج لتقديمها؟ 
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ما هي المجاالت التي سيغطيها التعليم ومن هم الخبراء في هاذا الموضاوع الاذين يمكانهم  

 المساعدة؟

هاال نحتاااج إلااى االسااتفادة ماان مهااارات وخباارات الماادربين الااداخليين أم يجااب اسااتكمالهم  

 بمتخصصين خارجيين؟

أي تاادريب سااينتم عنااه فوائااد فوريااة  -لتااي تحقااق "الااربح السااريع" مااا هااي المجاااالت ا 

 مهمة؟

هاال هناااك قضااايا عمليااة يجااب مراعاتهااا )تااوافر الفصااول الدراسااية والماادربينخ عاارض  

 النطاق الترددي الخاص باالرسالخ أجهزة التوصيلخ وما إلى ذلك(؟

األمار كاذلكخ هال هل توجد ر بة في االحتفاظ بابعض جواناب االسالوب الجديادخ وإذا كاان  

 سيتم دمم التعليم اإللكتروني مع التدريب الحالي التقليدي؟

 :قياس النجاح من خالل 

 :السيناريو المستخدم 

يجب أن يكون هناك سبب أو دافع للقيام باأي نشااط تعليماي جادير بالاذكر وذا قيماة. يمكان 

بعض المواقفخ سيكون  أن يساعد السياق أو السيناريو المناسب في أن يكون للنشاط معنى. في

ا أو يتطلاب القليال مان التوضايحخ علاى سابيل المثاالخ فاي حااالت التادريب فاي  السياق إما واضح 

مكااان العماال ذات الصاالةخ أو فااي المواقااف التااي ُيعاارف فيهااا أن دافااع الطالااب يكااون مرتفااع. فااي 

ا إلى حد ك بيرخ يتم تشاجيع سياقات أخرىخ ربما األ لبيةخ حيث يكون جدول أعمال التعلم مؤسسي 

الطالب ومساعدتهم من خالل سيناريو مثير لالهتمام يتم وضع األنشطة فيه. عادة  ماا ياتم تاوفير 

ااا فااي  ا محوري  الساايناريوهات ماان خااالل قصااة أو لعااب أدوار أو محاكاااةخ حيااث يلعااب النشاااط دور 

اا  وماع  مان مساعدة الطالب على وضع المحتوى في ساياقه. المارجح أن يكاون السايناريو خيالي 

ذلاكخ هناااك افتااراض بااأن الااتعلم أو المهااارة المكتساابة مان خااالل النشاااط ساايتم نقلهااا إلااى مواقااع 

العاالم الحقيقااي فااي المسااتقبل. يااتم مساااعدة هااذا النقاال إذا أثااار ساايناريو التعلاايم حاااالت ومشاااكل 

اا ماا ُيشاار إلاى السايناريوهات ذات التوافاق ماع  مماثلة لتلاك الموجاودة فاي العاالم الحقيقاي   الب 

العالم الحقيقي على أنها "واقعية". يستخدم السيناريو المثير لالهتمام على نطاق واساع الفكاهاة 

أو الخيااال أو المكافااأة أو التوقااع أو الاادراما لتعزيااز النشاااط. ساايكون لهااا مواضاايع وساامات ماان 

جمهااور المسااتهدف. سااوف يجعاال نشاااط التعلاايم المحتماال أن تكااون ذات صاالة ومثياارة الهتمااام ال

 يبدو وكأنه شيء واضح أو ضروري القيام بهخ بالنظر إلى الموقف الذي يقدمه السيناريو.

لتعزيااز برنااامم التعلاايم اإللكترونااي المناساابخ هناااك عاادد ماان  اختيااار البرنااامم المناسااب

 من هذه السمات:والسمات التي تميز بها البرنامم الممتازخ 

ختيااار البرنااامم الصااحيح بنجاااحخ يجااب تحديااد األولويااة ال ه البرنااامم نحااو الهاادفتوجياا 

األكبر للبرنامم. ما هو سابب حضاور المتادربين لاديك؟ كياف يمكناك مانحهم المهاارة أو المعرفاة 
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التي يبحثون عنها؟ ما هي األهداف وهل باالمكان ان تكاون واضاحة للطاالب؟ ستسااعدنا معرفاة 

 لتحقيق نتيجة أفضل. ذلك على تركيز الجهود

تادرس دورات التعلايم اإللكترونااي المتميازة كيفياة تعلاام حياث  برناامم جاذاب و يار مشااتت

األشااخاص وال تكتفااي بنشاار المعلوماااتخ علااى أماال أن تظاال ثابتااة. التكنولوجيااا ليساات العنصاار 

السااحة  المحدد في هذا ولكنهاخ بدال  من ذلكخ أداة تساعد علاى جلاب طارق التعلايم التقليدياة إلاى

الرقمية. هناك مجموعة متنوعة من العناصر التي يمكن استخدامها لجذب المتعلمين نحو التعليم 

االلكتروناايخ بمااا فااي ذلااك الصااور ومقاااطع الفيااديو وأنظمااة األلااوان المثياارة لالهتمااامخ وكاال تلااك 

. ماع ذلاكخ األشياء الجميلة األخرى التي تكون خارج المألوف بالنسبة الاى العدياد مان المتعلماين

يكااون ماان المفيااد للتعلاايم اإللكترونااي كيفيااة اسااتخدام هااذه العناصاار لتحسااين المعلوماااتخ ولاايس 

 . (6)إرباكها

لمتعلمين فاي البرناامم مثال العماالءخ إذا فاااحتواء البرنامم على محتوى هادف وذو صلة 

ا يريدونهخ فلن يشعروا بالحماس والتفاعل مع التعلايم االل كتروناي. مثال تطاوير لم ُتظهر لهم شيئ 

أي مناااتمخ تحتااااج دورات التعلااايم اإللكتروناااي المميااازة إلاااى اساااتخدام األدوات للتعااارف علاااى 

 "العمالء" حتى يتمكنوا من "البيع" لهم بشكل أفضل.

   : إنشاء محتوى تعليم إلكترونيمضمون 

 تشكيل التقديم بطريقة يكون من المرجح أن تلقى صدى لدى جمهورك المستهدف. 

اختيار المواد اإلعالمية المناسبةخ وتحديد اإلستراتيجية التعليمية األكثر فاعلياةخ واختياار  

 الوسائط المناسبة لنقل المعلومات.

مراجعة أهداف التعليم طاوال مرحلاة تصاميم البرنااممخ هاذا يضامن أن المحتاوى الخااص  

 .  بالبرنامم ال يتضمن معلومات ال تتعلق مباشرة باألهداف الشاملة له

 : تحديد متطلبات المحتوى

عندما يتم تحديد حالة المتعلم ونمط التعلمخ يمكننا تعيين متطلباات محتاوى فعالاة وموجهاة 

نحااو الهاادف. لهااذاخ يجااب علينااا أوال  إعطاااء األولويااة للمعلومااات التااي نحتاااج إلااى تضاامينها فااي 

رر مجااالت المعرفاة التاي المحتوى. كجزء من إستراتيجية فعالة للتعليم اإللكترونايخ يجاب أن نقا

اخ يكاون مان الضاروري اساتخدام التنسايقات المناسابة  نريد التركيز عليها. لجعال المحتاوى جاذاب 

مثل البودكاست والفيديو وعرض الشارائح وماا إلاى ذلاك. بالمثالخ يجاب المحافظاة علاى ساهولة 

علااى ساابيل  الوصااول إلااى المعلومااات لجميااع المتعلمااينخ بمااا فااي ذلااك األشااخاص ذوي اإلعاقااة.

المثاالخ يمكان للمااتعلم الاذي يعاااني مان إعاقااة حركياة أو ماتعلم ضااعيف البصارخ عنااده يكاون ماان 

 .  (7)الالزم استخدام برامم قراءة الشاشة أو برامم التعرف على الصوت للوصول إلى المحتوى
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 : الدافع

بحاجة إلى استمالة دوافع المتعلماين وتوضايح ماا يجاب علايهم تحقيقاه عناد االنتهااء  نحن

شهادة أو تقديم وظيفي أو معرفة تساعدهم علاى أداء وظاائفهم بشاكل  -من البرنامم منذ البداية 

أفضل. نحتاج إلى توضيح ذلك في أهداف التعلم وتذكر أن أهداف الاتعلم هاذه قائماة علاى األداء. 

ون معايير اإلتقان والظروف التي يتم فيها األداء موجودة قدر اإلمكان. يجاب أن يفاي يجب أن تك

البرنااامم باحتياجااات المتعلمااين: معرفااة أعلااى خ شااهادة خ سااهولة القيااام بالعماال أو المهمااة خ 

االمتثااال للااوائح أو المتطلبااات القانونيااة خ أو أي حاجااة أخاارى. فااي األساااس خ إذا كنااا نخصااص 

مهور خ فعليهم أن يعرفوا لماذا يجاب علايهم اساتثمار وقاتهم وإكماال البرناامم. هاذا البرنامم للج

 . (8)هو مفتاح الدافع

بمجاارد التحاااق األفااراد بالبرناااممخ نحتاااج إلااى التأكااد ماان تفاااعلهم معااه والمشاااركة فااي 

جاات األنشطة وإكمالهاا. بالتااليخ يجاب أن يكاون للبرناامم اساتراتيجية تعليمياة فعالاة تلباي احتيا

الجمهور. ستأخذ إساتراتيجية التعلايم الجيادة بعاين االعتباار الجمهاور والموضاوع وبيئاة الاتعلم. 

تتطلااب الجماااهير المختلفااة مناااهم تاادريس مختلفااة. علااى ساابيل المثااالخ يتطلااب تعلاايم البااالغينخ 

 واألطفالخ وعمال المصانعخ وطاقم المكاتب أساليب مناسبة. ال توجد طريقة واحدة أفضل.

 : راجعة العكسيةالم

تتحااول الخباارة الااى معرفااة ماان خااالل التفكياارخ والتااي تتعاازز بالنقااد المناسااب فااي الوقاات 

المناسب. سيشمل تصميم التعليم اإللكتروني الفعال توفير عملية مراجعة عكسية والتي تزيد مان 

يجيات التعلم من التجربة خ وتمكن الطالب من زيادة مستوى مهااراتهم ومعارفتهم. نطااق اساترات

المراجعة العكسية المتاحة واسعخ بما في ذلك ردةد الفعل على األسئلة الموصوفةخ واالستجابات 

شاابه االيااة ماان قباال النظااام إلجااراءات الطااالب وعملهاامخ والتعليقااات المشااتركة فااي المنتااديات 

مااا والماادونات عباار اإلنترنااتخ والااردود الشخصااية عباار البريااد اإللكترونااي والهاااتف والبريااد. رب

ا فاي  تكون طبيعة التعليم اإللكتروني التي تتم من خالل الوساائط التكنولوجياة هاي األكثار وضاوح 

عنصاار المراجعااة العكساايةخ والتحااديات كبياارة بالنساابة للتعلاايم اإللكترونااي فااي المجاااالت التااي 

اعتمدت بشكل كبير على التواصل بين األشخاصخ وال سيما اإلرشاد النفساي وفناون األداء حياث 

يكون النمط من شخص الخر هو المعيار التقليدي. توقيت المراجعة العكساية مان االماور الهاماة 

ايضا.  قد يتم تحسين التوقيت من خاالل التشاغيل االاي فاي بعاض الحااالتخ أو قاد يكتنفاه بعاض 

التااأخيرخ مثاال حالااة اسااتجابات البريااد اإللكترونااي التااي تحاال محاال جلسااات األساائلة واألجوبااة 

ة. ساايمكن االسااتخدام الفعااال للمراجعااة العكسااية لتصااميم التعلاايم اإللكترونااي ماان إنشاااء التعليمياا

 . (9)حوار يشارك فيه الطالب خ والذي بدونه قد تصبح التصميمات مجرد خطط لبث المحتوى

 اختيار طرق التعليم اإللكتروني الصحيحة: العوامل والعناصر

حويال بارامم التعلايم والتطاوير الخاصاة بهاا تقوم العديد من المؤسساات االكاديمياة اان بت

إلى مجال التعليم اإللكتروني. لكان اختياار األسااليب المناسابة ألعماالهم بنااء  علاى احتياجااتهم ال 
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ا. يعتمد اختيار برامم التعليم اإللكتروني الصحيحة على العدياد مان العوامال مثال  يزال يمثل تحدي 

جمهااور المسااتهدف وتحلياال المهااام وتحلياال الموضااوع التحلياال المناسااب لالحتياجااات وتحلياال ال

وطاارق التقياايم. بصاارف النظاار عاان هااذه التحلاايالتخ هناااك مباادأ مهاام للغايااة لهاارم التعلاايم الااذي 

أنشأته مؤسسات التعليم الدولية:" يؤثر اختيار طرق تساليم المعلوماات الصاحيحة بشاكل مباشار 

 على الفعالية والتكلفة النافعة للمؤسسات".

 

 (ADDIE MODEL)فااي ااونااة األخياارة خ كااان نمااوذج التصااميم التعليمااي المساامى 

والاااذي يتكاااون مااان خماااس مراحااال: التحليااالخ التصاااميمخ التطاااويرخ التنفياااذخ والتقيااايم. المرحلاااة 

ا للغاية في تقديم التدريب وإجراء جمياع أناواع  ا مهم  المفضلة هي مرحلة التحليل التي تلعب دور 

 الحاجة والمهمة والموضوع والتدريب. التحليالت مثل تقييم

وجد التعلايم اإللكتروناي طريقاه إلاى عاالم التادريب المؤسساي كشاكل مان أشاكال التواصال 

لايس فقاط  -القّيم والمشاركة الحقيقية. لاه فوائاد عديادة لكال مان المؤسساة التعليمياة والمتلقاين 

ااا أرخااص فااي التنفيااذ. يااوفر تطااوير التعلاايم اإللكترونااي الراحااة  ألنااه عااالي الكفاااءةخ ولكنااه أيض 

والمرونة والموثوقية وقابلية التوسع ألي برناامم تادريبي. ماع ذلاك خ مان الصاعب االختياار مان 

بين مجموعة كبيرة من الخيارات المتاحة. فيما يلاي بعاض طارق التعلايم اإللكتروناي التاي يمكان 

 ها:ألي مؤسسة اكاديمية تضمينها في برنامم التدريب والتعليم الخاص ب

 : Web eLearningالتعليم اإللكتروني عبر الويب 

يعتمااد التعلاايم اإللكترونااي علااى الويااب علااى محتااوى الموقااع. يمكاان للطااالب الوصااول إلااى 

موقاع الويااب هااذا عباار أجهاازتهم الشخصااية أو عباار اإلنترناات الخاااص بهاام. تاازود مواقااع الويااب 

المستفيدين بالمرونة الالزمة للتعلم متى استطاعوا أو أرادوا ذلك. ال يقتصر التعلم علاى مسااحة 

اا معينة ويسمح  للمستخدمين بالوصول إلى المعلوماات متاى أرادوا ذلاك. ياوفر موقاع الوياب أيض 

المرونة إلضافة وسائط متعددةخ مثل النصاوص ومقااطع الفياديو والصاور والمزياد. يضايف هاذا 
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ا إلاااى التعلااايم اإللكتروناااي ويجعلاااه أكثااار تفااااعال  وجاذبياااة للطاااالب. كماااا أناااه يطلاااع  ا جدياااد  بعاااد 

ات المساتندة إلاى الوياب حتاى يتمكناوا مان التعارف علاى أنمااط االتصاال المستخدمين علاى األدو

 الداخلي في مؤسساتهم االكاديمية.

  : الفصول االفتراضية

ا بدوام جزئي. يدرسون في مكتابهم  ا ان يكون طالب  تصور هذا: الخبير المحترف يمكن أيض 

ااا فااي فصاال در اسااي افتراضااي فااي المناازل أو فااي المقهااى المفضاال لااديهمخ ويحضاارون دروس 

ويعقدون اجتماعات مع معلمهم باستخدام أفضل أدوات االجتماع االفتراضية. فاي نهاياة الادورةخ 

يحصلون على شهادة اإلنجااز األكااديمي دون الحاجاة الاى السافر إلاى جاامعتهم خ بادال مان ذلاكخ 

الم الاتعلم يكونوا قد التقوا مع زمالئهم في الفصل والموجهين دون اتصال باإلنترنات. هاذا هاو عا

 عن بعد.

الفصول الدراسية االفتراضية اليوم عبارة عان فضااءات عبار اإلنترنات تشاترك فاي بعاض 

ميزات الفصول الدراسية التقليدية ولكنها تختلف من نواح؛ أخرى. تضامن بيئاة الفصال الدراساي 

ه االفتراضية االتصال البشريخ وهو عنصار حياوي فاي التادريس فاي الفصاول الدراساية ال تاوفر

دورات الفيديو عند الطلاب. فاي الفصال الدراساي االفتراضايخ يتفاعال المعلماون ماع الطاالب فاي 

الوقت الحقيقي  يمكن للطالب التعبير عن أسئلتهم والتفاعل ماع أقارانهم علاى  ارار ماا يفعلوناه 

 في الفصول الدراسية العاديةخ وإن كان ذلك عبر اإلنترنت.

سية االفتراضية أنها قابلة للتطوير الساتيعاب عادد أكبار من المزايا اإلضافية للفصول الدرا

اا ماا تقصار الفصاول الدراساية التقليدياة عادد محادود مان المقاعاد بحياث يمكان  من الطالب.  الب 

للطالب الجلاوس بشاكل ماريح والحصاول علاى مسااحة كافياة ألنفساهم. علاى النقايض مان ذلاكخ 

ت ساقف أعلاى للحضاورخ مماا يسامح لمزياد تستخدم الفصول االفتراضية اجتماعات افتراضية ذا

مان الطااالب بحضاور فصااول مفيادة فااي وقات واحاادخ وهاذا يتاايح معادالت مشاااركة أفضال وأعلااى 

 ويضمن سهولة الوصول إلى المعرفة.

اا حياث  مثل الفصول الدراسية التقليديةخ تكون الفصول الدراساية االفتراضاية متزامناة أيض 

رنت في نفس الوقت لتسهيل التفاعالت الفورياة. ماع ذلاكخ يظهر المتعلمون والمعلمون عبر اإلنت

تسااتفيد الفصااول االفتراضااية ماان المكونااات المسااجلة مساابق ا مثاال مقاااطع الفيااديو والعااروض 

 التقديمية وشرائح المحاضرات لتسهيل عملية التعلم. 

 : الوحدات الفيديوية

الذاتيااة هااذه علااى تاادفق  فااي كثياار ماان األحيااانخ تعتمااد دورات التعلاايم اإللكترونااي للدراسااة

نقارة"خ مماا يحاول فعال الاتعلم إلاى مهماة مملاة إلاى حاد مااخ بادال  مان  -استماع  -النهم "قراءة 

شيء يتطلع إليه الطالب. لحسن الحظخ فان إدخال الفيديو فاي دورات الاتعلم اإللكتروناي الحديثاة 

ب الصااغار والمتعلمااين يغياار بساارعة كيفيااة تاادريس المفاااهيم الجدياادة بشااكل أكثاار فعاليااة للطااال

 البالغين على حد سواء. 
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يدعم التعليم المستند إلى الفيديو المقولة القديمةخ "عندما أشااهدخ يمكنناي أن أفهام وأقاوم 

بعمل أفضل بكثير". بفضل التقدم في تقنيات الفياديو الياومخ هنااك عادد مان اساتراتيجيات التعلايم 

دوات مساعدة في التدريس. مع ذلكخ ليست جميعهاا اإللكتروني المرئية التي يمكن استخدامها كأ

 مناسبة لكل نوع من أنواع التعلم حسب الطلب أو التعلم الذاتي. 

ا:و  في ما يلي بعض أكثر أنواع مقاطع الفيديو شيوع 

 كما يوحي االسمخ فان هذا النوع من الفيديوات االرشاداية :Talking Headالحديث المباشر 

يستند على "الكالم المباشر"خ مثل مذيع األخباارخ الاذي يلقاي محاضارةخ حياث ياتم تقاديم مفااهيم 

ا يكون االستماع فيها أكثر أهمية من المشاهدة أو الفعل.   بسيطة نسبي 

هي عبارة عن وحدات تعليم قائمة على الفيديو والتي توفر فرص التعلم الظرفية  السيناريوهات:

ا ع لى خيارات معينة تام اختيارهاا أو إجراؤهاا أثنااء المراحال الساابقة مان جلساة للطالبخ اعتماد 

 التعلم. تعمل مقاطع الفيديو الخاصة بالتعليم اإللكتروني بشكل أفضل عندما:

 .يجب على الطالب تطبيق المعرفة المكتسبة على سيناريوهات مختلفة 

 .ال يوجد تطبيق واحد "صحيح" للمواد التعليمية 

 ناء سيناريوهات واقعية بناء  على التفاعالت مع الطالب.من الممكن ب 

 .يمكن محاكاة المواد التي يتم تدريسها في شكل سيناريوهات 

يجب مراعاة عناصر التصميم التعليمي التالياة عناد تصاميم وحادات الاتعلم بالفياديو القائماة علاى 

 السيناريو المختار:

 أن يكون المتعلمون قادرين على االرتباط بالسيناريوهات. يجب 

 .يجب تقديم السيناريوهات وفق نسق تدريجي من التعقيد 

  يجااب أن تسااتخدم الساايناريوهات نهاام "وحاادة البناااء" خ حيااث تعتمااد كاال وحاادة تعلاايم

 إلكتروني على أهداف التعلم من الوحدات السابقة.

 :مقاطع الفيديو التفاعلية

كما يشير االسمخ تهدف مقاطع الفيديو هذه إلى مشاركة الطالب مباشارة اثنااء دورة الادورة 

 أو في محاضرة التعليم اإللكتروني. يفضل استخدام هذه األنواع من مقاطع الفيديو عندما:

ا قد تم فهمه قبل االنتقال إلى الدرس التالي.  ا معين   من الضروري التأكيد على أن مفهوم 

صاواب / خطاأ خ نعام / ال  -يم المواد التي يتم تدريسها على شكل إجابات قصايرة يمكن تقد

 خ أسئلة متعددة االختياراتخ وليس من نوع المقال المطول. 
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 : Microlearningالتعليم االلكتروني المصغر 

ا وأنشاطة التعلايم قصايرة المادى.  يتعامل التعليم المصغر مع وحدات التعليم الصاغيرة نسابي 

يسااتخدم المصااطلح فااي التعلاايم اإللكترونااي والمجاااالت ذات الصاالة بمعنااى عمليااات التعلاايم فااي 

البيئات الوسيطة. إنه أكثر جاذبيةخ وأقل اساتهالكا للوقاتخ واالرخاص مان حياث التكلفاة بالنسابة 

اإللكتروني العادي. على الر م من أنه ليس الحل األفضل لكل حاجة تدريبياةخ إال أناه حال  للتعليم

 فعال بشكل كبير لتدريب الشركات والتدريب التجاري. 

على الر م من عدم وجود تعريف رسمي للتعلايم المصاغرخ فاان كال التادريب المساتند إلاى 

ز. يمكن أن يكون هذا إما وحدات تعليمياة التعلم الدقيق يشترك في خاصية رئيسية واحدة: اإليجا

صااغيرة أو أنشااطة تعليميااة قصاايرة الماادى. يقاادم التعلاايم المصااغر دفعااات قصاايرة ماان المحتااوى 

للمتعلمااين فااي الوقاات الااذي يناساابهم. يمكاان أن يتخااذ المحتااوى أشااكاال  عدياادةخ ماان الاانص إلااى 

ا.  ا دائم   والسائط المتعددة التفاعليةخ بشرط أن يكون قصير 

ا علاى مادار العاامين الماضايينخ إال ع لى الر م من أن التدريب المصغر أصبح أكثر شايوع 

ا ذا اهميااة كبياارةخ لكنهااا  أنااه يتمتااع بتاااريخ طوياالخ حتااى قباال أن تصاابح أجهاازة الكمبيااوتر شاايئ 

انطلقت حق ا عندما ظهرت الهواتاف الذكياة الحديثاةخ لدرجاة أن منصاات الاتعلم المصاغرة الرائادة 

 خ ولكنها تعليمية. Instagramو  Twitterا مزيم من تبدو وكأنه

برنامم التعليم المصغر أرخص بكثيرخ حياث يتطلاب ماوارد أقال ويحتااج إلاى عادد أقال مان 

المدربين. ال تحتاج هذه التقنياة إلاى أي "أدوات تعلام دقيقاة" خاصاة إلنشااء المحتاوى الخااص. 

أن تتناولاه دورات التعلايم اإللكتروناي يمكن أن تغطي دورات التعليم المصغر أي موضاوع يمكان 

العادية  فقط تتم بطريقة مصغرة. يمكننا إنشاء دورات تقدم نظرة عامة واسعة عان موضاوع ماا 

ا ماا  أو حتى إنشاء دورات لموضوعات معقدة. وفق اا ألبحااث الاتعلم المصاغرخ عنادما نادرس شايئ 

نحتفظ به بشاكل أفضال. تاتالءم هاذه بشكل متكرر ونعيد مراجعته عندما نقترب من نسيانهخ فاننا 

ااا  ا ألنهااا صااغيرة ومكتفيااة ذاتي  الدراسااة المتكااررة بشااكل جيااد مااع وحاادات التعلاايم المصااغر نظاار 

 ويسهل العودة إليها.

اا للدراساة فاي  التدريب المنتظم عبر اإلنترنت الذي يستخدم دورات نصية مكثقة ليس مثالي 

المصغر للمتعلمين االستمتاع بالتعلم  يار الرسامي فترات قصيرة. من ناحية أخرىخ يتيح التعليم 

ا ألن دورات التدريب المصغر تكون قصيرة خ  كلما كان لديهم وقت فراغ. باإلضافة إلى ذلكخ نظر 

ا تنزيلها واصطحابها في وضع عدم االتصال.   فمن السهل أيض 

ضاارورة تعتباار وحاادات الااتعلم المصااغر رائعااة لتقااديم معلومااات بساايطة ولكنهااا ليساات بال

ا ولكنه سيتطلب المزيد من الجهد. على سابيل المثاال  األنسب للمفاهيم المعقدة. ال يزال ذلك ممكن 

خ ستحتاج إلى تقسيم المفهوم إلى أجزاء بسايطة. وماع ذلاك خ فاان الادورة التدريبياة ذات الحجام 

 الصغير هي طريقة رائعة إلعطاء رؤية عالية المستوى لموضوع ما.
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 : Mobile learningم الموبايل  التعليم باستخدا

التعلايم الاذكي. التعلايم  في بعض األحيان يشار الى التعليم باستخدام الموبايل ببساطة بأسم

باستخدام الموبايل هو مصطلح واسع يشير إلى عملية التعليم عبر اإلنترنت أو الشبكة باساتخدام 

األجهااازة المحمولاااة الشخصاااية مثااال الهواتاااف الذكياااة واألجهااازة اللوحياااة وأجهااازة الكمبياااوتر 

ا بشاكل المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة الرقمية. كاان التعلايم بااألجهزة ال محمولاة موجاود 

أو بااوخر منااذ أوائاال العقااد األول ماان القاارن الحااادي والعشاارينخ ولكاان شااعبيته زادت منااذ بضااع 

سنوات ألنه يتيح للطالب الوصول إلى التعليم في أي مكان وفي أي وقتخ بشرط أن يكون لاديهم 

 جهاز محمول.

من أي مكان وفي أي وقت. واحدة من أكبر فوائد التعليم الذكي هي أنه يمكن للناس التعلم 

لقد ولت األياام التاي يحاب فيهاا علاى األفاراد الجلاوس خلاف مكااتبهم للاتعلم. يرياد متعلماو الياوم 

التعلم دون التواجد في مكان معين وفي وقت محدد. يوفر التعليم الذكي إمكانية الوصول الفوري 

دياد مكاان وزماان الاتعلم إلى المحتوى ذي الصلة. بصرف النظر عن حقيقة أنه يسمح للناس بتح

ا بمفاردهمخ وبالتاالي زياادة فرصاهم  ا بالتصرف طوعي  خ فان التعلم اإللكتروني يسمح للطالب أيض 

في المشاركة في عملية التعلم. على الر م من أنهم خارج حدود الفصل الدراسيخ يمكن للطاالب 

إلااى مقاااطع فيااديو  التواصاال مااع معلماايهم عباار اإلنترناات والمشاااركة فااي االختبااارات والوصااول

 إضافية في الوقت الذي يناسبهم.

يدرك المعلماون أن الطاالب يتعلماون بمعادالت مختلفاة. يضاع التعلايم فاي الفصال الدراساي 

اا حااالت مان  الطالب تحت ضغط الدراك مفهوم أو درس معين خالل مدة محددةخ مماا يسابب  الب 

الساماح للطاالب باالتعلم بالسارعة التاي اإلحباط. يزيل التعليم الذكي علاى هاذا الشاعور مان خاالل 

تناسبهم. باستخدام العليم الذكيخ يمكن التعلم وقتما تشاء دون الشاعور بالضاغط إلكماال درس أو 

مهمة على الفور. يتايح اعتمااد التعلايم الاذكي إمكانياة تقسايم أي درس إلاى أجازاء أصاغر وأكثار 

ة الحجااام مااان خاااالل تطبيقاااات األجهااازة قابلياااة للفهااام. عاااادةخ ال ياااتم تقاااديم دورة تدريبياااة كبيااار

المحمولة. تم تصميم محتاوى التعلايم الاذكي بتنسايق ماوجز ومباشار. هاذاخ فاي حاد ذاتاهخ يحمال 

 الكثير من الفوائد بما في ذلك سهولة الفهم واالحتفاظ بالمعلومات.

 : فوائد اعتماد استراتيجية تعليم الكتروني فعالة

من خاالل تنفياذ اساتراتيجية التعلايم الرقمايخ فانناا نصابح قاادرين علاى تاوفير تعلايم ممياز 

لجميااع المتعلمااين ولاايس القلااة المختااارة فقااط. تنفااق العديااد ماان الشااركات والمؤوسسااات معظاام 

ميزانياتها التدريبية على األفراد والمديرين ذوي األداء العاليخ متجاهلة تطاوير بقياة الماوظفين. 

اإلستراتيجية الرقمياة فاي الوصاول إلاى جمياع الماوظفين وتاوفر للشاركة ميازة تنافساية.  تساعد

 تظهر األبحاث أن اثنين من كل ثالثة عمال استقالوا بسبب نقص فرص التدريب والتطوير. 

تعمل التكنولوجيا الرقمية على تمكين التعلم المخصاصخ وهاي عامال رئيساي فاي مسااعدة 

ع العمل. ير ب األشخاص في تعلم المهارات التي ستساعدهم علاى األشخاص على دمم التعلم م
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أداء عملهاام بشااكل أفضاال وعاادم إضاااعة وقااتهم الثمااين فااي تعلاام مااا ال يحتاااجون إليااه. التاادريب 

ا. لن تكاون طارق  التقليدي في الفصول الدراسية ليس فقط  ير عمليخ ولكنه قد يكون ممال  أيض 

 ارات للمستقبل.التعلم القديمة فعالة في بناء المه

تكمن مشكلة اعتماد استراتيجية تعليم الكتروني فعالة في أنه على الر م من وجود الكثيار 

من وسائل التعليم اإللكترونايخ إال أناه لايس مان ناوع التطاوير الاذي يمكان لألفاراد أو المنظماات 

حتااى يااتمكن ماان  التقاادم فيااه بمفااردهم. ال يمكننااا تحقيااق اإلمكانااات الحقيقيااة للتعلاايم اإللكترونااي

استخدامه معظم الناسخ عندها فقط يمكن للمدرساين مشااركة الرساوم البيانياة الرقمياةخ أو رباط 

الطالب بموقع كليتهم من مكان عملهمخ أو يمارس الطالب لغة أجنبية مان خاالل توأماة اإلنترنات 

دث بالفعالخ مع المدارس في الخاارج. كال هاذه الفوائاد ممكناة ماع التعلايم اإللكتروناي خ وهاي تحا

لكنها ليست شائعة. سابقا وقبل جائحة كوروناخ لم ياتم تضامين التعلايم اإللكتروناي فاي التادريس 

 والتعلمخ على أي مستوىخ نحن بحاجة إلى إستراتيجية تعليم إلكتروني تمس حياة كل متعلم.

تشااجع اسااتراتيجيات التعلاايم علااى تااوفير وسااائل تعليميااة  ياار معتماادة. يساااعد اسااتخدام 

ستراتيجية الفعالة الطالب على أن يصبحوا متعلمين أكثر كفاءة وفعالية. اساتراتيجيات التعلايم اإل

االلكتروناي مهمااة بشااكل خاااص لمساااعدة الطااالب علااى تجاااوز مجاااالت ضااعفهم واالعتماااد علااى 

مجاالت اختصاصهم. يتم استخدام استراتيجيات التعليم الرقمية لتحساين الكفااءة ولتعزياز أصاول 

ااا لتحوياال بيئااة الااتعلم ماان خااالل إدخااال طاارق التادري س الحاليااة. مااع ذلااكخ يمكاان اسااتخدامها أيض 

تربوية جديدة. يمكن أن تعزز هذه األنشطة نشاط الفصل الدراسي التقليدي باإلضافة إلى توسايع 

نطاق التواصل والنشاط التعاوني خارج الفصل الدراسي خ على سبيل المثاالخ يمكان إيجااد طارق 

 ر ديناميكية لدمم البرامم وتقديمها. جديدة وأكث

مع وجود استراتيجية فعالة للتعلم اإللكترونيخ فانه يتم االنتقال مان "الحاديث" عان الاتعلم 

فهي خطة تفصيلية لبدء عملياة التعلايم اإللكتروناي  –اإللكتروني الى "تنفيذ" التعليم االلكتروني 

بناء اإلستراتيجية شيئين أساسيين: معرفاة  وتشغيلهاخ وجعلها دائمة على المدى الطويل. يتطلب

كافياااة بماااا نرياااد تحقيقاااهخ واالساااتعداد لتوضااايح الخطاااة بطريقاااة ذات مغااازى لجمياااع أصاااحاب 

 . (10)المصلحة

بيئة التعلم واألداء الحالية والمعقدة والديناميكيةخ أصبحت الكمبيوتر واإلنترنات وإدارة  في

المعرفة بدائل ذات أهمية متزايدة. تتيح لناا هاذه االساتراتيجية الفعالاة إضافاء الطاابع المؤسساي 

ا ألن التعلم و األداء على ممارسات العمل وتوفير مبدأ الوصول عند الطلب إلى موارد التعلم. نظر 

ا بنتائم العملخ ال يمكن تفاويض تطاوير بنياة الاتعلم وإدارتهاا أو االساتعانة بمصاادر  مرتبطان جد 

خارجية للمدربين الذين يبيعون األدوات أو الدورات التدريبية فقط. يجاب أن تؤخاذ وجهاة النظار 

لبشاارية أن االكاديميااة. يجااب علااى قااادة المؤوسسااات التعليميااة والمااديرين التنفيااذيين للمااوارد ا

يفهماوا حق اا البادائل وعواقاب القاراراتخ حياث تاوفر لناا اساتراتيجية التعلايم االلكتروناي الماوارد 

 الالزمة إلنشاء والحفاظ على سياق التعلم واألداء الذي يستخدم التكنولوجيا كمكون حاسم.
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Water Resources Realities, Constrains 

and Future Challenges in Jordan 

 Wasfi  AL-Hawamdeh  

Ministry of Water and Irrigations 
 

Introduction: 
 

The water situation in Jordan represent one of the important 
resources that require  to be studied in depth and details to be able 
to draw  a road map for future sustainable solutions to the serious 
water problems in Jordan and  to explore other alternative 
effective renewable water resources.  Water situation in Jordan 
present one of the main challenges   where Jordan is one of the 
four water poorest countries in the world in terms of the 
availability of water required for different uses  at the same time 
Jordanians water per capita is the lowest in the world, accordingly,  
Jordan faces great challenges in its ability to provide the available 
amount of water to meet the growing needs for Jordanian 
developmental programs and the permanent increase in the 
annual water deficit rates.  These facts push the Jordanian 
decisions maker to search for solutions to provide the needed 
water to overcome the annual water deficit including the water 
huge water harvesting programs, desalination projects, water 
treatment projects and others. Implementing such promising 
projects in Jordan might face many financial, political and 
technical as well as educational constrains. The Jordanian citizen 
can play an important role in the water conservation programs to 
control the water consumption throughout the society, 
accordingly, we can decrease the amount of wasted water. In 
addition, maintaining the water networks at homes, school and 
factory, farms and cities will reduce significantly the existed 
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current water shortages. However, we should put some emphasis 
on the fact that water security is a core component of the food 
security within the National Security System in Jordan; where 
despite the use of most of the available water resources in the 
agricultural, the country still imports a large part of its needed 
food, thus, water sector needs huge investments to approach the 
required levels of water to support the development programs. 
Thus, there is a needs for establishing an early warning system to 
deal with the unexpected water crisis which will have social, 
economic, political and  security consequences. Accordingly, deep 
understanding of the roots of the water crisis in Jordan is highly 
required.  Taking a such decisive actions to overcome the  crisis of 
water in Jordan is a major challenges for decision makers and 
experts in the field of water resources since water is the  essential 
obstacle facing  all development sectors, and all strategic plans 
must put into account  all possible alternatives and possibilities 
within the perspective of sustainable  integrated water resources 
management plans which should be  set on short-term, medium 
and long  working plans under different scenarios.   

 

However, the most important factors that cause water scarcity 
in Jordan are: 

 Geographically location (climatologically, Jordan located 

within  arid and semi-arid region) 

 Increasing in the rate of the development plans 

 Expand  of water service 

 Old water networks which characterized by many 

technical problems especially leakages 

 Wide range of water losses 

 Limited Financing 
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 Trans-boundary water issues with the neighboring 

countries 

 Increase in the rate of populations. 

 climatic changes 

 Old irrigational practices 

Climatological Situations: 
The geographical location and the variation in the topography 

patterns of Jordan controls the variation in the quantities of rainfall 
within the basins, as well as, control the variation in temperature 
degree and the rates of evaporation within these basins. Since 
Jordan depends on the rainfall which mainly non-homogeneous 
and not regular in terms of spatial or temporal distribution, it 
requires a good management of these water resources and to be 
used in an optimal manner. However, the high mountain areas 
along the Jordan Valley (the Dead Sea) and the low land of Wade 
Araba receive the vast majority of rainfall water in Jordan. The 
rainy season in Jordan is  between November and March and  the 
average annual precipitation across  Jordan rang between 50 mm 
to 600 mm where  80% of  area receive rainfall which does not 
exceed annual average of about 100 mm, while 5%of the area 
receive an annual average of about 300 mm. Study of long-term 
data about  the distribution of rainfall falling over Jordan shows 
that the average annual rainfall water input is about 8360 million 
cubic meters and 90%  will be  lost through evaporation processes 
and the remaining  10% will be part of the water system which is 
inadequate to support the development plans in Jordan. The 
amount of rainfall that precipitate within the valley of the River 
Jordan range between 50 mm / year  in the southern parts at the 
Dead Sea area, while it reaches to 600 mm within highland areas at 
the northern parts  of Jordan River Valley. The volume of 
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evaporated water in Jordan range between 2000 mm / year at the 
northern parts to 5000 mm / year at the southern parts. 

 The long-term averages at a selected climate station within 
the Jordanian climatological network in the Jordan indicate the 
followings:  

 There is a general decline in rainfall, which is ranging 

between 5% to less than 20% within the climatological 

network stations over Jordan 

 Many stations characterized by increasing in numbers of 

rainy days but with decline  in the quantity of  water of the 

rainfalls and rain fall intervals become longer than usual with 

less rain fall intensity at some of those stations. 

 In general, the rainfalls took place within the period from 

November until March at any water year but now 75% of the 

rainfalls took place during the period from December until 

April, indicates a shift in the rainy seasons during any water 

year 

 The quantities of annual rainwater fall in Jordan ranging 

from 394 millimeters within the northern regions and 74 mm in 

the southern parts of Jordan mountain zones in the north 

characterized by larger quantities compared with the rest of 

the regions. The rainfall amount exceeding 570 mm in the 

northern parts and as we head to the central regions this 

amount decreased to about 339 mm and less at the desert 

areas to reach about 35 mm and in the far south eastern desert 

areas is limited random and uneven to approach about 12 mm 

 The direction of rainfall amount is increasing toward the 

north and north west parts and decrease towards the dry areas 

at the south and southeastern of Jordan 
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Depending on rainfall pattern, Jordan can be divided into 
three major climatic zones: 

 Northern areas where rainfall is ranging between 400 mm 

to 600 mm.  

 Central areas where rainfall is ranging between 250 mm 

to 350 mm. 

 Southern areas where rainfall is ranging between 140 mm 

to 170 mm. 

In terms of climatic zones, Jordan can be divided into the 
following zones: 

 River Jordan Valley where rainfall rates range from 350 mm / 

year in the northern regions and 200 mm / years at the Dead 

Sea region, and 50 mm /  

 year at the southern  (Red Sea region). 

 The northern and southern areas of the mountainous (areas of 

the valleys)  

 where annual  rainfall exceeds 600 mm / year. 

 Southern regions (desert areas) and southern regions (Sahara) 

where the annual rainfall averages are less than 100 mm / 

year. 

Surface Water Resources: 

There are fifteen water basins in Jordan; all varies in terms of 
their importance and water budget. The basic parameters of the 
hydrological facts on Jordanian surface water resources can be 
understand from the following facts:  

The inputs to surface water  system: 

  Average annual long-term rainfall to water system equal to 

8360 million cubic meters and   within some   water years can 
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be up to 12 billion cubic meters (wet water years) and can      

be equal  to 5.2 (dry water  years) .         

 Evaporation losses equal to 7.7 million cubic meters. 

 Surface and dam's water equal to 197 million cubic meters . 

 General ground water recharge rate equal to 431.5 million 

cubic meters (These rates  varies among wet water years and 

dry water years as well as among moderate water years) . 

Surface Water Uses : 

 Agricultural sector consumes 64% from the annual water 

budget. 

 Drinking water consume 30% from the annual water budget 

(approximately 315 million cubic meters mostly from 

groundwater resources). 

 Industrial sector consumes 5% from the annual water budget 

(approximately 39  million cubic meters). Recent studies 

shows that the water needed to support the industrial sector 

will  increase in 2025 to more than 120 million cubic meters 

due to the expected growth of these  sectors. 

 Other sectors consume about (5.7 million cubic meters) . 

 Tourism sector consumes now about 1% (5 million cubic 

meters) and will grow up rapidly in the coming years since the 

tourism industry in the economy of Jordan. 

Present Water Status: 

 Total renewable water = 550 - 570 million cubic meters/year. 

 Total used water = 550 - 570 million cubic meters/year. 

 Non-conventional water = 249 million cubic meters/year. 

 Total available = 799 million cubic meters/year. 
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 The actual need to water = 1496 million cubic meters/year . 

 Water deficit = (-) 697 million cubic meters/year. 

According to  some scientific sources the total demand for 
water in the Jordan approach 1000 million cubic meters, while the 
available renewed water sources (surface and ground water 
together ) is 780 to 850 million cubic meters, which shows that the 
differences between water supply and water demand in Jordan is 
quite high and it is growing with time.  

Realities and challenges: 

There is unusual pressure on water resources, which led to 
imbalance situation between the supply and demand for water in 
Jordan. This situation can be linked to many factors i.e.  increasing 
in population, and rapid increase rates of development programs,  
impact of climate change, leakages from the water network 
systems, insufficient maintenance programs and the low water 
education in the whole society. Accordingly, we need to look after 
all possible water resources (natural and artificial) to support the 
ongoing and future development programs and environmental 
quality and sustainability of human economic and social diverse 
thorough decreasing the water deficit in Jordan. There are many 
sources of non-conventional water should  provide large quantities 
of water,  since water deficit will continue to increase with  time, it  
become imperative for the water authorities  responsible for the 
water sector policies to identify new ways to search for alternative 
sources of water to meet the basic needs of the community and 
development programs.  Jordan should face the reality of water 
scarcity through creation of a modern and effective sustainable 
integrated water resources management plans and management . 
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Development of The Water Sectors :  

 Capacity development in the field of monitoring water 

networks within the cities. 

 Use of modern techniques i irrigation within the agricultural 

activities. 

 Use of modern techniques to minimize the wastage of water 

within the water distribution networks at home, schools ...etc. 

 Development water storage capabilities (surface water and  

groundwater). 

 Reduce of waste water after treatments 

 Controlling evaporation in the field 

 Development of water harvesting programs 

 Development the ideas of artificial groundwater recharge 

whenever it is possible. 

 Protect water resources from pollution. 

 Up dating the curriculum for the schools to cover widely the 

water problem topics. 

 Developing the media activities to include TV interviews, 

writing articles, films, lectures to bring the message of water 

education issues in Jordan to the community . 

 Encourage the private sector to find solutions related to water 

problems within Jordanian society especially by importing 

equipment’s and fitments that control water consumption at 

homes and schools. 

 Encourage experts, researchers and academics to develop 

studies and solutions to the problems of water in Jordan and 

to transfer the  experiences of other countries in this regard to 

Jordan. 
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 Encouraging the non-governmental organizations to work 

hard in this area and shorten the distance between then 

citizens and the water problems that facing society 

development.  

 Develop technical, financial, and technological capacity to 

provide larger amounts of non-conventional water from water 

treatment plants and desalination plants. 

 Develop legal and administrative capacity and organizational 

structures in dealing with water issue. 

 Develop programs for cultural development of social on water 

issues to ensure  building  a new generation whom can deal 

with the water problems more seriously and more efficiently 

and can change  their personal behavior and communities 

about water issues. 

 Create sustainable programs for development of personal and 

institutional capacities in the community concerning water 

issues. 

Ground Water Resources : 

Jordan continues twelve ground water basins, each contains 

one or multiple underground water systems, some of them are 

simple and others are very complicated. Some of these basins are 

located inside Jordan and others extend to cross the territory of the 

neighboring countries, also they are varying in size, and in their 

strategic importance in terms of their storage capacity and water 

qualities and the location of their source. Some of the groundwater 

basins renewed (ten basins), and other fossil aquifers i.e. non-

renewable (Al Disi, which contains a stock aqueous  underground 

good quality, with quantity  of 124 million cubic meters / year and 

up to 100 coming years ), in addition  to other six basins exposed to 

overdraft conditions in different forms and varying degrees. 
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Generally, groundwater is the main source of drinking water in 

Jordan, in addition for being the main sources for irrigation and 

local industries in many areas, especially when surface water is 

scare. The annual average long-term volume of  rainfall water that 

feed groundwater in Jordan is about 432 to 450 million cubic 

meters beside the ground water enters the Jordan of  renewable 

groundwater from Syrian territory (75 million cubic meters per 

year), and thus the total renewable groundwater is about 507 

million cubic meters. These figures are varies depending on the 

nature of the water year (dry or wet). 
 

However, many groundwater aquifers in Jordan face many 

serious problems, namely:   
 

 Over extractions (overdraft) which decrease the water table, 

levels below its natural levels and affecting the continuity of 

sustainable withdrawal of water required in the effective area 

around the well. 

 Continuous withdrawals of water without scientifically 

approved extraction plans for each well, which will reduce the 

quantity and quality of the groundwater. 

 Large numbers of illegal drilled wells maximizes the 

opportunity of dryness of the well system in their areas, thus, 

solid and sustainable monitoring system, follow-up and strict 

management of this critical water sources is highly required in 

Jordan. 

 Having under groundwater aquifers sheared with the 

neighboring countries, which requires joint management, but 

the obstacles facing such management approach are many, 
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including,  economic, political and security relations with 

neighboring countries. 

 Climate change has negative effects on coastal groundwater 

systems through mixing processes between these two 

different environments i.e.  coastal water enters  the shore 

line groundwater aquifers and  raise their  levels and salt 

contents. 
 

For better management of ground water resources Jordan 

needs the followings: 
 

 Changing agricultural patterns currently in place . 

 Use of modern irrigation methods which will reduce using 

large quantities of ground water, thus, enhance the size of the 

underground water storages. 

 Use of modern irrigation networks, which will reduce 

evaporation rate. 

 Control of the quality of water coming out of industrial and 

many other human activities to reduce the sources of 

groundwater contamination. 

 Regulate the amounts of water withdrawn (times and 

quantities) by using meters. 

 Developing legal and financial legislation to ensure proper 

and ideal use of well water. 

 Maintain the groundwater by a variety of mechanisms that 

protecting the  groundwater. 

Non-traditional Water Resources:   

In Jordan, non-traditional water sources strongly included 
within the strategies planes and mostly will be implementation in 
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the coming years. Some of these resources require international  
cooperation's and  huge financial badge to cover the required 
modern technological and promising  a wide rage of capacity 
building programs. Non-traditional water resources in the Jordan 
divided into several types, namely: 

Sewage Water Treatment Projects In Jordan: 

 there are 19-23 stations for water chemical treatments plants 
to purify wastewater, which provides approximately 100 to 110 
million cubic meters of purified water/year, which will   increase to 
36 stations by 2022 all with appropriate modern technologies. 
These stations will provide about 232 million cubic meters of 
potable water, which will increase the chances of success to 
overcome the water shortage crisis in the Jordan. 

Desalination Projects: 

 There are two desalination projects  in Jordan one desalination 
groundwater plant which  produce 40 to 70 million cubic meters of 
water/year  with an average of 50 million cubic meters/year of 
potable water for different uses (agricultural and industrial).  The 
second plant the Red Sea water desalination plant, which is very 
limited in its productions now, and produces up to 1 million cubic 
meters / year. 

Disi project: 

It is a huge underground water aquifer sheared with Saudi 
Arabia. The water will be extracted from the aquifer and 
transported through pipes to Amman (length 325 km from the 
work site at the Jordanian border Sudia Arabia). This project 
expected to be completed and enter the serves in 2013. 
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Red Sea Canal - Dead Sea Project : 

This project planned to be completed in the year 2022.  It is a 
huge water desalination plant will provide to Jordan the amounted 
of 500 million cubic meters of desalinated water from seawater 
annually.  This project involves  transfer OF  40 to 60 cubic meters / 
sec. of  water  from the Red Sea to the Dead Sea (1.8 to 2.0 billion 
cubic meters of salt water / year) through  a pipe systems of total  
lengths of 122 miles to  395 meters below sea level area and using 
the height difference between the two regions (400 meters) for 
electricity generation. 

Economy Water: 

Potable water supply for daily human consumption is not easy 
task, keeping in mined that potable water does not reach  houses 
or other consumption sites  directly from its sources, but pass 
through a  series of a complex purification operations, filtration, 
inspection and continuous monitoring within water network 
stations,  then pushed the treated water through a special networks  
within each city to reach consumers which means that there 
multiple cycles and steps that water passes through from its 
sources up  at the consumers. Contributions and cooperation of a 
wide range of  specialist , engineers , skilled worker and ordinary  
labors are involved among this system and a huge amount of 
money are involved to make these water available to the consumer 
quantitatively as well as qualitatively. The chemical treatment of 
wastewater also need to specialized laboratories, technical 
resources, financing and energy sources to deal with it to turn it 
into acceptable water quality and suitable for many uses. 
Groundwater as well needs a large financial cost, unusual 
techniques for drilling wells, controlling loss of water, monitoring 
water leakage through systems networks...etc. Thus, it is vital to 
education of the whole communities on the facts that we always 
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have to think that water is not easy natural resources that is 
available whenever we need but some time it might be very scarce 
and expensive resources, accordingly, water has an important 
economical values. 

Population Constrains on Jordanian Water Resources: 

The population in Jordan increase rapidly during the past five 
decades where it rises from 470,000 in 1947 to 900,000 in 1961, 
and to 2,150,000  in 1979, and to 4 million in 1990, and to 
4,140,000 in 1994, then to 5.3 million people in 2002, to about  six 
million  at the present time. The statistical adoption rate of annual 
increase of the population shows that the population of Jordan in 
2022 will jump over the barrier of 10 million people, thus there will 
be a tremendous pressure on water resources. The water per capita 
at present time range between 150 to 170 cubic 
meters/year/person. These figures will be reduced in 2025 to 
about 90 to 100 cubic meters/year/person. Statistical data shows 
that these figures were much higher in the last few decades. 
Compared with the global poverty line (500 cubic meters of water 
a year per capita) put Jordan in the ranks of the poorest water 
countries, therefore, increasing the rate of population growth in 
Jordan, with limited water resources indicates that the water 
problem is not an easy issue in Jordan now and in the future and 
the water specialized  in Jordan should give  the highest degree of 
attention to face this gloomy problems. The increase in population 
is the root of the water problem in Jordan since it is associated with 
the increases in the demand on water for drinking, sewages, and 
agriculture and industry projects. Provide alternative sources of 
water to mach these needs is not an easy task. Difficulties in 
providing the required volume of water will lead to many social, 
economic, environmental, and political, security and financial 
problems. 
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The increase in water bill, especially under conditions of water 
poverty, put the local citizens under more economical pressure, 
specifically in   financially poor communities which making it easier 
for them to go for illegal practices i.e. illegal drilling of well, bad 
environmental practices,  steeling potable water from official 
network pipes and many other ill-treatment of the water system. 
However, pumping water from groundwater illegal groundwater 
wells affect groundwater levels and quality. 

Internal individual and communities migration from place to 
another in searching for water due to low rainfall or severe drought 
conditions is well known as one of socio-economic problem within 
arid and semiarid environment. Such migration is do exist in many 
parts of Jordan over the last few decades which put new   serious 
pressures and constrains on the water resources authorities  in the 
new areas where new immigrants set ell. Deterioration in water 
quality and increase in the levels of pollution is expected in these 
areas due to the lack of basic water services such as drinking water 
network appropriate sewage network, which leads to the spread of 
epidemics diseases. 

However, with expectable and sustainable management of the 
water crisis in Jordan in all of its dimensions, 96% of the population 
has drinking. In addition, rehabilitation of 64% of the existed water 
and sewages networks within urban population were done and 
linked to water treatment and wastewater treatment plants. The 
quantities of   water out puts from these plants were increasing due 
to the rise in Jordanian populations. It is appropriate to mention, 
that there were many pollution-monitoring points known as 
sources points for pollutions, which lead to the decline in water 
quality (all these pollution points located on special within maps, 
controlled, possible, technically treated and legally followed up).  
With the increase in population and the residential areas due to 
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the expansion of agricultural lands and industrial activities it 
become difficult to install pollution sources points on a maps, as it 
became not possible to determine their location easily or to  
monitor and follow up technically and legally these sources. This 
situation needs an urgent actions to raise the level of awareness on 
environmental in the communities, with the development of new 
legal mechanisms, set many water- environmental protection 
scenarios and links should be made between water-environmental 
degradation levels of the residential areas and the potential 
deterioration in the health in these area especially with the rising 
of population and with low level of education and knowledge on 
water issues. 

Refugees constrains Pressures on Jordanian Water 

Resources: 

The high numbers of immigrants to Jordan from neighboring 

Arab countries over the past few decades due to security, military 

and humanitarian reasons raise the population in Jordan clearly 

and put new pressure on water resources especially in the refugee 

(at the northern governorates in Jordan i.e. AL-Ramtha and  AL-

Mafra). United Nations a organizations work hard to provide food, 

housing and some medical treatments and follow-ups nursing. 

UNESCO Amman characterize among other UN agencies in 

focusing on raising the level of interest about water issue within 

these camps, to ensure the sustainability of water availability both 

quantity and quality. 

 In this regard, UNESCO office designed several booklets 

address several topics and aiming for proper handling of water 

resources especially from groundwater sources in the areas where 

refugees lives,  also develop priorities and identify basics to deal 
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with droughts conditions in order to ensure the use of the scarce 

resources to the optimal. 

United Nations set for refugees a comprehensive programs 

including series of pamphlets to make them know basics on   water 

topic, especially on drinking water, water and disinfections...etc, to 

be distributed within the refugee camps in order to ensure minimal 

deterioration of water in the camps, and appropriate health level 

to all population. 

These pamphlets  includes brochures about development of 

refugees live in the camps, water, health, nutrition, safe disposal of 

waste, maintaining water pipes and containers, rehabilitation of 

health facilities, local and temporary water drainage system in the 

camps, predesigned programs  on basic concerning children and 

women, local water purification systems,  quality control inside the 

camps, energy saving, environmental protection in and around the 

camps, educational centers to accomplish simple educational 

programs,  developing the skills of youth from both sexes toward 

issues like reducing consumptions of water, energy and  

developing capabilities  during emergency conditions .                  
 

Climate Change and Its Effects on Jordanian Water Resources: 

Since the Industrial Revolution in 1880, wide range of gases 
were launch to the atmosphere causing a serious changes in the 
natural gas balance of the atmosphere around the earth leading to 
global warming phenomenon were environmental problems 
started. Global warming  worsen the steady increase in gas 
emissions resulting manly from human industrial activities (carbon 
dioxide, methane, nitrous oxide, and other gases), that changes the 
temperature levels in the atmosphere around the earth through 
blocking the  sunlight reflected from the Earth's surface to be 
transmitted to the our space around the earth.       The 



 

 
65 

phenomenon of global warming are very complex and multi-
dimensional (natural, human, social), a cross national border 
phenomenon and it is cumulative phenomenon due to the 
continuous increase in the concentrations of wide  varieties of 
greenhouse gases  of different concentrations being emitted from 
factories around the world.  The phenomenon of climate change 
highly related to the industrial activities in provide the needs of 
people around the world with goods, high rates of population 
growth and rising living standards required. Climatic changes are 
one of the most serious issues for the future of the world and 
become a global problem affecting all countries especially 
developing countries, which hardly can tolerate the negative 
impacts of this phenomenon. Climatic changes have tremendous 
negative effects on all components of the development programs 
in any country including: 

 Increased rainfall in the some countries unlike others and 

change in rainfall basic characteristics (intensity, durations ... 

etc.). 

 Changes in season's periods. 

 Change the span of growing season's arid and semi-arid 

facing more declines in the amount of rainfall and increase in 

drought prone areas.   

 Rising sea levels because of melting snow at both poles 

causing a drop in pH of this water, which will be absorbed, by 

large amounts of carbon dioxide, which  will affect the 

ecosystem of the open seas and lead to serious environment, 

which     effects the marine life and coral reefs . 

 Hundred types of mammal and birds will be disappears . 

 80% of forest will be disappears. 
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 The pattern of wind and wave will be changed to more 

devastating types with high intensities. 

 The deserts will enlarge in size and will approach more and 

more the cities and  will cover wide areas of agricultural lands. 

 The frequency of forest fires will increase noticeable . 

 The biodiversity within all specific environments strongly will 

be hit. 

 The health situation of the communities will be suffered from 

the distribution of on massive scales.  

 The agricultural lands will be shrinkage and the soil 

permeability will be decreases then the soil production per 

donam will be decreased continuously.       

 All water resources will be decreased due to increase in the 

temperature andconsequently increase in the rate of 

evaporations, which will case droughtcondition and less water 

will be available to support the development programs  in any 

country basics due to high water deficits.                

 Artificial ground water recharge will be less. 

 Surface and ground water will be less quality and more 

possibilities for water deteriorations. 

 Snow will melt quietly and the thickness of snow 

accumulations will be decreased and the later melting water 

volume will be decreases. 

 The seasons will be shifted and the length of the seasons as 

well.  

 Effecting the sustainability approach of all development 

programs. 

 Decreasing in the rangelands areas and their productivities . 
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 Increasing the poverty, hunger, mass immigration, security, 

financing and many   other socio-economical factors. 

 Changing the nature and distribution of the coastal lines and 

their rates of erosions  .  

 effecting the coastal aquifers quantitatively and qualitatively.  

 Increasing in the dust storm events (speed, quantities, and 

effects). 

 Effecting the operations of the water treatment plants . 

 enhancing the drought conditions which will have many 

negative effects on the ecological systems, water balance, 

development programs rainfall patterns, land use and others. 

The Climatic Change Indicators: 

 Increase in the average temperature degrees by 1.0 C over 

the last 50 years, which is possible to approach 3.0 C in the 

coming 100 years unless many effective measures will be 

taken to face the negative effects of the climatic changes. 

 Continuations of snow melting which will increase the sea 

levels keeping in mind that the sea levels has been raise up by 

10-25 cm over the last 100 years. 

 Changing in the pattern and parameters of rain fall over the 

last few decades (less water contributions, less intensity, lower 

time of rain fall....etc.). 

 Increasing in the fooled events in some countries and drought 

in many other countries. 

 Intensification of the désertification phenomenon in many 

parts of the world. 

For facing the Climatic Change in Jordan, the climatological 
data over the last 45 years show that there is noticeable increase in 
the temperature and noticeable increase in the evaporation rates 
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beside that the rainfall decreases and changing in their basic 
parameters. Agricultural sector will be the first victim of the 
climatic changes in Jordan since this sector depends very on water, 
which is declining in its quantity as well as in its quality. This sector 
is quite important since it is closely related to human needs for 
agricultural product a (food security of the country). Many socio-
economic problems can be originated in Jordan if such negative 
effected will not be controlled i.e. rising in the food events, 
international migrations...etc. In addition, the Jordan coastline and 
coastal ground water aquifers will be heavily affected as well 
through the expected rising in the red sea levels. The existed data 
indicate that Jordanian agricultural lands and rang lands are 
decreases noticeably and the drought conditions become so 
obvious and the desertification is quite active in many part in 
Jordan. 

Thus, Jordan is not far away from the negative effects of the 
climatic changes which will hit drastically all development sectors 
and will effect the standard of living of the whole society as well as 
the individuals, accordingly, Jordanians will face many socio-
economical, security, financial, legal and political problems. The 
Jordan should start from now to deal with the climatic change 
issues and its negative impacts to minimize its effect and should 
provide all need items on national and international communities 
to support their efforts to combat the climatic activities over the 
coming decades. Also, Jordan should start drawing the need 
strategic plans, building close relation within other courtiers and 
research centers concerning this issue and the priority should be 
given to the building of early warning systems to coup with the out 
puts of the climatic changes in advance (emergency management) 
and adopting all existed practices and knowledge's concerning the 
adoption and mitigation approaches.  
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For combating the climatic changes in Jordan we need the 

followings actions: 

 On National levels: 

 Transforming the development programs toward using clean 

technologies. 

 Building new philosophy among the decision makers toward 

adopting new approaches in   combating the climatic changes 

with all development sectors.          

 Planning to use more and more clean energy i.e. solar energy, 

wind energy, wave energy and ground water thermal energy. 

 Implementing adaptation and mitigation approaches widely 

and within all development sectors. 

 Increasing the decision maker and the institutional capacities 

in dealing with the climatic change issues. 

 Getting the knowledge and experiences in combating the 

climatic changes from the adjacent countries, especially from 

countries within arid to semi arid climatic conditions as well as 

from the international communities. 

 Implementing all kind or research and studies when 

implementing any strategic projects especially within the 

water resources sectors. 

 Building up an effective awareness programs with the local 

communities to raise the level   of understanding of climatic 

changes and it negative effects on their life and work and who 

to combating these negative effects.      

 Combating the climatic changes through the adaptation and 

mitigation approaches should be included among all 

development programs. 
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 Implementing mathematical models for evaluating the effects 

of climatic changes on any development programs. 

 Providing good financial support for doing advance research 

on climatic changes. 

 Building up short, medium and long strategic combating 

programs for all development sectors.  

 Understanding that the best way in combating the climatic 

changes is the full cooperation between the governmental 

institutions, private sectors and local communities. 

On International levels: 

 Industrial countries should provide good help and resources 

to the less develop countries to face the negative effects of 

the climatic changes. 

 facilitating the technologies, capacity building programs, 

financing and helping the decision makers to build up their 

national strategies for combating the climatic changes. 

 Providing the less developed countries with good tool, 

knowledge's and supervisions on the adaptation and 

mitigation approaches within each of the development 

sectors. 

 activation of Quoto protocol by the industrial countries 

aiming to control and decrease the emissions of the green 

house gases which is the root cause of the climatic changes. 

 Supporting the non-governmental organization in 

implementing their designed activities concerning the 

climatic changes. 

 Providing good funding program to governments, research 

centers, universities and NGOs in the less develop countries.   
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Within agricultural sector: 

 Efficient use of water in irrigation. 

 Conservation of soli to increase its agricultural productivities . 

 Rising the capacities of the farmers in deal with the need 

water for each kind of crops. 

 Adopting the programs of water harvesting. 

 Limiting the used amounts and kinds of the fertilizers and 

chemicals as less as possible to ensure their stabilities for crop 

types and expected productions. 

 Using special technologies in irrigations. 

 Draw an agricultural map for the area or governorates. 

 Using modern law and legislation in the sectors.  

 Building capacity programs for the farmers. 

 Adopting the sustainability approaches in maintaining the 

agricultural activities. 

 importing the suitable technologies for up dating. 

 Planning many strategic plans on national basis within the 

agricultural sectors. 

 Well understanding the negative impacts of climatic changes 

on the agricultural sectors. 

 Building up comprehensive dada bank within agricultural 

sectors. 
 

Within water sectors: 

 Using national water conservation program. 

 Using widely the water treatment approaches and using 

efficiently in agricultural activities. 

 Adopting desalinization technology. 
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 implementing the sustainable integrated water resources 

approach. 

 Promoting the water shortage management, defect 

management, drought management, water need 

management ideas. 

 Increasing awerenac in water sectors. 

 increasing the standards of the capacity building programs at 

all levels of the society. 

 Controlling the waist in potable water on all levels within the 

society through adopting all existed new simple technologies. 
 

Within health sectors: 

The main diseases related to the climatic changes within arid to 

semi arid countries are sensitivity of skin , sensitivity of eyes, 

malaria, cholera, typhoid, dysentery bilharzias....etc.  
 

The main adaptation approach includes: 

 Adopting new health management approaches that include 

the impact of climatic changes on society health systems.      

 Building a new department among the hospitals dealing with 

the effect of climatic change effects on the health sectors. 

 Collecting data to start working on doing research on climatic 

changes related diseases. 

 Building emergency center for climatic change related 

diseases 

 designing capacity building programs to promote the level of 

knowledge's at all health sectors in the country. 
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Socio- Economic sectors: 

The most important adaptation and mitigation approaches 

within these sectors are: 

 promoting the ability of the country to solve the water 

shortage problems. 

 Controlling those socio-economical problems in many 

exceptional ways. 

 Including these sectors within the sustainable integrated 

water resources management plans. 

 Building emergency center for related issues. 

 designing capacity building programs to promote the level of 

knowledge's at all health sectors in the country.          
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 أبي .. في سناه األتم 

 ساجدة الموسوي

 

 كأّني شممُت بواكير فجر؛ ندي  

 وروحي محلقة  في مدى األقحوان

 كأّني  في صحوة؛ وعيناي  ارقتان

 بعذب  المنام

 الدنى  ير تلك الدنى

 والزمان الذي ضّمني

  ير ذاك الزمان

*** 

 الح لي قصره من بعيد؛ 

 الظالمكباخرة؛ ينبض الّضوُء فيها ببحر  

 كأّني على موعد؛ في السماء

 تسارع خطوي إليه

 تجلّى انبهاري بما لم تر  العيُن من قبلُ 

 هل أنا هي نفسي أنا ؟

أرى .. أم أرى كوكبا  أخضرا  في العراء  أيُّ قصر؛

* * * 

 شدَّ روحي تلجلجُه بالضياء

 اقتربتُ 
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 وقلبي يدق كساعة  بيت؛ قديم

 ر  أحّقا  أراه ؟ كلما سرُت حامت طيو

 بريش؛ من المسك والزعفران

 في حواف الطريق

 طواويُس من كلِّ شكل؛ ولون

* * * 

  زال  وريم  تجلت تشدُّ النواظر

 وتقُت أالعبها

  يرأن اشتياقي له فاق كل الخواطر

 وصلُت لباب؛ كبير؛ 

 هممُت أدقُّ .. ولكن سمعُت نداء  

 يقول ادخلي

 يا إلهي أعّني على فرحي ..

* * * 

 ويدهش يصعقنيحين يطغى 

 يا إلهي اقتربتُ 

 فذاك أبي باسُم الوجه  

 حلُو اإلهاب .. بعمر الشباب

 كما طفلة؛ هرولت لهفتي ..وارتميت بأحضانه

 وبكيُت بكيُت فهاج  اختالُط المشاعر

 حتى كأنَّ العيون  همت مطرا  
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* * * 

 شممُت بأثوابه  الطيب  

 حّدثني عن هناءاته خ فهو جد ُّ سعيد

 وعّوضُه ا ماكان  في سرِّ أحالمه  

 ثم أمسك  كّفي وسرنا بغابات  ورد؛ 

 تهب علينا نسائم نهر؛ من الكوثر العذب وا فرحي

 كالحمائم كنا نسير ولكن نطير ..

 ثم انبرى وأباح بسرِّ الهناء

* * * 

 أراني مرايا يرانا بها منذ أن شّيعوه

 نظرت إلى باطن الكفِّ خ قال انظري

نا .. أهل نارأيت  نا .. بيت   ببغداد  حارت 

 .. وابتسمت فذاك أخي

 تلك أختي

 فما أروعك يا أبي

بر  المرايا  وما أروع الشوق ع 

* * * 

 وفيما أنا أحتفي و ارقة بانبهاري

 سألت أبي : أين أّمي ؟

 فقال ستأتي خ فبضع صديقات جئن

 من األرض قالت خ سأصحبهن قليال  
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 بعد عشر سنينفرحت ُ فسوف أراها إذا  

 من الشوق والدمع

 مّرت كأن الّردى قد بنى بيننا

* * * 

 حائطا  من فراق

 ثم جاءت ويا روعة الملتقى

 بك يا جنة ا أهال   وقلبي سهال  

 شممت برّيا العناق كل زهر الدنى

 آه يا أمُّ ما أجملك

 وقرب أبي خ أنت ما أسعدك

 عدت  يا أمُّ أصغر مني

 كأني هنا صرُت أّمك

 ... ثينيحد

* * * 

لُ جلستها  وفيما تعدِّ

 وهي في ثوبها األخضر السندسي

 رنَّ في ساعة الفجر هاتفي العصبي

 صحوت وبي بعُض ريح الجنان

 وشيء بروحي يحنُّ 

 ...لذاك الحنان 
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والشفافة  والمتكاملة والمستدامة االدارة  الشاملهواقع 
 ه العراقيةللموارد المائي
 وبعض من الحلولبعض من التحديات 

 )الجزء الثالث واالخير(

 االستاذ الدكتور مقداد حسين علي الجباري

aljabbari@yahoo.com_Marwan 

 

  اسااتخدام الميااااه الجوفيااة المتجاااددة و ياار المتجاااددة والصااالحة لشااارب االنسااان لتلبياااة
اولى ويمكن تحقيق ذلاك فاي جازء كبيار مان اقلايم كردساتان  االحتياجات البشرية كأولوية

 .                            والصحراء الغربية وبعض المناطق في شرق العراق
  اسااتخدام المياااه الجوفيااة المتجااددة الصااالحة للزراعااة بشااكل تكاااملي مااع مصااادر المياااه

ديمياة  باساتعمال طارق السطحية المتوفرة في احواض روافد نهر دجلة وفي المنااطق  ال
 .الري التكميلي وخاصة في المنطقة الشمالية والشمالية الغربية

  تغطيااة العااراق بمنظومااة كفااوءة ماان المحطااات المناخيااة الن العاادد الحااالي ماان المحطااات
العاملااة والفعالااة  محاادوده العاادد وقديمااة وتعماال بكفاااءة منخفضااة ماان حيااث األجهاازة 

البااحثين والجهاات التاي يمكان أن تساتفيد منهاا وان هاذه  والتوثيق وإتاحاة البياناات أماام
جياد ال علاى اساتغاللمان خاللهاا المعلومات المناخية يجب ان تاوفر للمازارعين ويتعلماوا 

يتعرفااوا علااى أوقااات سااقوط المطاار ودرجااات الحاارارة وكميااات التبخاار والرطوبااة ين حاا
الميااه المساتخدمة فاي  وسرعة الرياح وهذه األمور لها تأثير علاى أوقاات الاري وكمياات

 .الري
  انشاء سد ينظم مرور المياه خالل شط العرب ويمنع الجريان العكسي مان الخلايم  شامال

 .  مدينة البصرة  ليتم الحفاظ على المياه العراقية من ملوحة مياه الخليم
 االستفادة من منخفض بحر النجف كخزان مائي  طبيعي. 
 طهير الجداول والترع من النباتاات و ر الرئيسة تتهذيب وتنظيم الجريان في قنوات األنه

المائيااة كالقصااب والبااردي للتقلياال ماان الضااائعات ماان الماااء التااي تمتصااها هااذه النباتااات 
 .تأمين انسيابية وجريان الماءل
  من التعرية المائيةالطبيعية حواض لال السطحية تربالصيانة 
 وكذلك إعادة الزراعيه ككل  –روائية اعتماد مبدأ دراسة الجدوى االقتصادية للمشاريع اال

 . بهدف تحسين كفاءتها االروائية قديمةال -القديمه تقييم المشاريع 
  واساعة وتعااد تلاك الميااه الطبيعياة المنخفضاات التحويل المياه خالل مواسم الفيضان إلى

ثانية إلى النهر بعاد هباوط المناسايب فياه وزوال خطار الفيضاان. ان هاذه الطريقاة تخازن 
 صادراكمية المياه الجارياة فاي النهار كماا انهاا تشاكل ممن قسما  من مياه الفيضان وتقلل 

 تنحصر في خزن جزء مان اتالفيضانمياه اضافيا  لجريان المياه. ان مهمة خزانات ضبط 

mailto:Marwan_aljabbari@yahoo.com
mailto:Marwan_aljabbari@yahoo.com
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مياه الفيضان بصورة مؤقتة ضمن حجم الخزن الكلاي المتاوفر فاي الخازان بحياث تنطلاق 
حيااث يااتم بمعاادالت وحاادود مأمونااة  وبعااد انحسااار الفيضااان  ماان الخاازان و الحقاااالمياااه 
مجاارى تصاااريف الااذروة فااي ب حيااث يمكاان الااتحكم تلااك المياااه بصااورة تدريجيااة  اطااالق 
 .النهر

  والتاي  لداخلة الى الخازانواالهتمام بكمية الرسوبيات المحمولة اتقيم كفاءة عمل السدود
تستوجب مراقباة تراكياز هاذه الحماوالت خصوصاا  أثنااء مواسام الفيضاانات للتوصال إلاى 

 ا الحقا.تحديد معدالت التعرية المهمة في الحوض لمعالجته
 مثيال مختلاف استخدام النماذج الرياضية والفيزيائياة فاي حقال الماوارد المائياة بواساطة ت

الظروف الهيدرولوجية الطبيعية واالصطناعية على هيئة نماذج مصغرة أو التعامل معهاا 
ماان خااالل العالقااات الرياضااية والساايطرة عليهااا باسااتعمال الحاسااب اإللكترونااي وتاادريب 
الكادر الوطني للتعامل مع النماذج الرياضية والفيزيائية وإنشاء المختبرات الخاصة باذلك 

قدرة على التعامل مع الحاسب اإللكتروناي باين المختصاين والعااملين فاي حقاول وزيادة ال
 .  الموارد المائية

  تطوير شبكات الرصد اإللكترونية والتي تتألف مان محطاات أوتوماتيكياة للرصاد المنااخي
ولتسجيل التغير في المناسيب والتصاريف ونوعية المياه حيث تحدد مواقع المحطات بعاد 

لمعلوماااات الساااابقة وتاااربط بحاساااب إلكتروناااي يقاااوم بتوثياااق وتحليااال تحليااال وتقيااايم ا
ان أهاام مزايااا هااذه الطريقااة هااي الحصااول علااى قياسااات شاااملة ومسااتمرة  المعلومااات.

وموحدة يمكن توثيقهاا وتحليلهاا واساترجاعها عناد الحاجاة. ان حسااب الموازناة المائياة 
ومااات دقيقااة عاان المنااا  وتشااغيل الخزانااات والنااواظم ومشاااريع الااري تعتمااد علااى معل

وتصاااريف النهاار والعيااون ومقاادار الرسااوبيات ونوعيااة المياااه خصوصااا  عناادما تكااون 
 والمحطات الموجودة ممثلة لألحواض المائية بشكل جياد والمعلوماات المتاوفرة منتظماة 

 .  يمكن االعتماد عليها في عمل النماذج التنبؤية

و االبتعااد عان الساهول المعرضاة لالنغماار ان من افضل الطرق لمنع التضرر بالفيضانات ه
في احواض االنهر وفي مثل هذه الظروف يجب تحديد خط تهذيب النهر ووضع القوانين الالزمة 

والبلديات مسؤولة عن تنظيم ذلاك  مجالس المحافظات لعدم التجاوز عليه وتنفيذها بصرامة. ان 
يمكن سن قوانين لمنع بنااء االبنياة والمعامال فاي الساهول حيث  بارشاد الجهات الفنية المختصة

المعرضة لالنغمار بالفيضان وبصاورة  يار مباشارة باالمكاان مناع التجااوز علاى حاوض مجارى 
النهر بانشاء المنتزهات والحدائق العامة على طول ضفافه داخل المدن واعالم الارا بين بالبنااء 

ن الحكومااة  يااار ملزمااة بحماااايتهم ماان اخطاااار فااي السااهول المعرضاااة لالنغمااار بالفيضاااان بااا
االعماال التاي تهادف )الفيضانات العالية او تعويضهم. ان الوقاية من الفيضانات وتكون من خالل

العماال التاي / ا بصورة رئيسية للحماية من االنغمار كالسداد الترابية الضخمة على جانبي النهر
االعماال التاي تهادف إلاى تقليال مناسايب /  تتهدف إلى تقليال ذروة تصااريف الفيضاان كالخزاناا

ايقاف النحار فاي /  الفيضانات كتحسين مجاري االنهر وتعديل االنحناءات واالحواض االحتجازية
 (.ضفاف االنهر كأعمال تهذيب االنهر مثل السنون الحجرية والمسنيات

 ياه الفيضاانتحديد المناطق المعرضة لالنغمار بممن خالل ) تجنب او تقليل اضرار الفيضان
االناذار /  رفع مناسيب المناطق السكنية وانشائها على المنااطق المرتفعاة ضامن حاوض النهار/ 

التأمين ضد الفيضاانات لتعاويض ممتلكاات المتضاررين /  المبكر بالفضيان واالخالء االضطراري
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بذل عناية /  انشاء السداد الترابية الضخمة على ضفاف االنهار من االتربة المتوفرة محليا  /  بها
في تعيين خط السداد وفي تصميم ارتفاعهاا ومقطعهاا كماا يجاب باذلك العناياة فاي انشاائها واهام 

دراسة لمجااري األنهار الطبيعياة ا / مشكلة بالنسبة للسداد الترابية هي صيانتها والمحافظة عليه
تارك ذائباة( /  عناد اليها)القاعياة / العالقاة / الواالصطناعية وتطورها وتقيم الحموالت المنقولاة 

تكثر فيه االنحناءات والجزر وتفيض المياه في مواسم الفيضان لتغمار فسوف النهر دون تهذيب 
ضفافه وتضيع نتيجة لذلك كميات كبيرة من المياه وتاذهب مع  المنخفضات أو السهول المحيطة 

 .هدرا  

ار الفيضاان دون تهيئاة مجارى مناساب المارتتمثال ب )ان االهداف الرئيسية لتهذيب األنهر 
تحوياال التيااارات /  الساايطرة علااى تغياار النهاار لمجااراه/   تعاارض الممتلكااات والماازارع للخطاار

تهيئاة عماق ماائي مناسابين لأل اراض /  النهرية عن اقساام الضافاف المعرضاة لمهاجماة التياار
 (.المالحية طيلة العام

ا  متمما  لبرنامم حسان باعتبارها جزء للمجاري النهريه مهمه وضروريهعمال التهذيب ن اا
ادارة احواض التغذية وانشاء الخزانات والسدود في االماكن المناسبة على النظام النهري كفيلاة 

 ل:تشمو بالتحكم بالمياه وتقليل الفوائد والهدر

  تعديل المنحنيات الحادة فاي المجارى وحفار مجارى جدياد بانحنااءات ممهادة ضامن حازام
  .التعرج

  الحجرياة باأطوال واعمااق مناسابة لتحويال التياار عان المنااطق المعرضاةانشاء السانون 
  .التيارات

 بناء المسنيات وانشاء التكسيات للضفاف لتثبيت المجرى داخل وخارج المدن. 
  انشااااء السااادود الترابياااة علاااى الجاااانبين علاااى ارتفاعاااات وابعااااد مناسااابة عااان الضااافاف

 .مرار موجات الفيضانال وبمقاطع مالئمة
 استيعاب مجرى النهر ضامن ذلاك الجاس ان رفاع الحاواجز والعقباات مان مجارى  تحسين

النهر بواسطة الكراكات وتعميق قعره ورفع الجزر من مجراه وتعاديل االنحنااءات الحاادة 
 .وتدابير تهذيب االنهر االخرى يمكن ان تكون ذات اثر كبير في زيادة استيعاب النهر

  يدروديناميكيااة المسااطحات المائيااة الطبيعيااة اجااراء دراسااات هيدروكيمائيااة وهضاارورة
  .والخزانات االصطناعية

  الثرثاار( للوصاول الاى  –تاهيل طرق تشغيل حديثة للقنااة االروائياة )مقادم سادة ساامراء
فاي  الفارات مجارى نهارسد العجز الذي يتعرض له ل منه التصريف التصميمي لالستفادة 

  . جزءه االسفل
  التاي تاؤدي غيار مسايطر عليهاا والاالنهاار بسابب المضاخات السيطرة على استهالك مياه

وتءثار تاأمين حصاص المنااطق الجنوبياة خاصاة حصاة محافظاة البصارة الى ارباك فاي 
   .المد الملحي في شط العرب بذالك علة ظاهرة

  :ضرورة تقليص  الهدر في المياه  من خالل

 مشااكلة الجفاااف كونهااا مشااكلة النظاار الااى عنااد  اعتماااد باارامم الثقافااة المائيااة المجتمعيااه
     .حقيقية تؤثر عليه مستقبال
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  استخدام الطرق الحديثة في عملياات الاري ماع التوجاه  الكماال تبطاين قناوات الاري  يار
 .المبطنة حاليا والتوجه الى  التحول مستقبال الى الري المغلق

  وتحساين كفااءة اكمال مشاريع االستصالح المقترحة بما يضمن ازالة االمالح مان الترباة
 .الري بهدف زيادة الغلة

  الصناعي(  /الزراعي  /وضع ومتابعة برامم معالجة المياه الراجعة )مياه الصرف المدني
  .العادة استخدامها  واالستفادة منها وقبل تصريفها الى االنهار

  اسااتخدام المياااه الجوفيااة المتجااددة الصااالحة للزراعااة بشااكل تكاااملي مااع مصااادر المياااه
طحية المتوفرة في احواض روافد بأستعمال طرق الري التكميلي وخاصة في المنطقة الس

 . الشمالية والشمالية الغربية
  تحديااد مساااحة محرمااة حااول اابااار لتكااون خاليااة ماان اإلنتاااج الزراعااي ويمنااع طاارح

الفضالت منها واتخاذ اإلجراءات المناسبة لحماية هذه المساحة مان التلاوث ماع االهتماام 
 .اء وصيانة اابار وحماية فوهة ااباربانش

  تبطااين جااداول انظمااة الااري ماان االسااس الجوهريااة الواجااب اتباعهااا لالقتصاااد فااي المياااه
لال راض الزراعية. وجرب تبطين الجداول واالقنية باالجر والكونكريت العادي والمسالح 

الكونكريتيااة  والخشااب واالساافلت والمااواد البالسااتيكية كااالبوليثين و يرهااا ومااع ان كلفااة
باهظة فال تزال هي المادة المفضلة للتبطاين الن عمار البطاناة الكونكريتياة الجيادة ال يقال 

( عاما  وهي ال تشجع على نمو الحشائش الضارة بعكس البطانة االسافلتية. كماا 50عن )
انهااا  ياار معرضااة للتخريااب ماان قباال الفئااران والحيوانااات القارضااة وتسااتمر التجااارب 

جاد مواد ارخص ال اراض التبطاين ان التبطاين بالكونكريات يقلال الضاائعات والبحوث الي
  .  المائية من الجداول بالرشح والتسرب

 استعمال الري باالرش والتاي تحتااج إلاى ميااه صاافية نسابيا  لائال تغلاق الثقاوب المرشاات 
بالترساابات ومالئمااة احااوال التربااة والمنااا  السااتعمال هااذه الطريقااة ماان االرواء الحقلااي 
وهي اكثر من كلفة من كافة الطارق ولكنهاا اكثرهاا كفااءة واقتصاادا  فاي اساتعمال المااء. 
اضافة لما تقدم ينبغي على المرشدين الزراعيين ارشاد الفالحين إلى عدد ومقدار الرياات 

كما يجب عليهم اجاراء قياساات حقلياة لرطوباة الترباة فاي المنطقاة  الالزمة لكل محصول
الجذرية بين حين وآخر حياث ان المبالغاة بااالرواء تضار المحاصايل عاالوة علاى التباذير 

 .في المياه
 التوعيه باتجاه استخدام االسمدة بالطرق العلــــمية التــي تحد من  تلويث لالنهار.  
  ) حسب األمكان بأستعمال السقي بالتنقيط أو الرشتقليل السقي السطحي )السيح. 
  عمل ساواقي فاوق ساطح الترباة مان األسامنت لمناع ألرشاح الاى الميااه الجوفياه وتبطاين

 .والمبازل بمواد بالستيكية تمنع تسرب الماء للمياه الجوفية السواقي والجداول القائمة
 لساماد الحياواني للتارب ضبط مسافات الزراعة لتقليل التبخر من اساطح الترباة وأضاافة ا

 .ومنع ترشحه الخفيفة لزيادة فترة مسك الماء
 اتباع نظام الدورة الزراعية وبذلك سوف ال تكون هنالك مياه فائضة. 
 التوسع باسلوب القنوات الكونكريتية الناقلة للماء او اليصال المياه إلى الحقول. 
 ا للوحادة االروائياة الواحادة او االهتمام في تصاميم منافذ الري الحقلياة اماا بزياادة عادده

بزيااادة قطاار المنفااذ لتقلياال زماان ري الوحاادة االروائيااة وبالتااالي تقلياال الرشااح إلااى داخاال 
 .التربة خالل عملية الري
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  عند تصميم قناوات الاري ياتم تقليال المسااحة الساطحية للميااه للقنااة المعرضاة للجاو ماع
رب إلااى الشاااقولية لتقلياال ضااائعات زيااادة عمقهااا وجعاال الميااول الجانبيااة شاااقولية او اقاا

 .المياه جراء التبخير
  اسااتعمال األنابيااب فاااي نقاال الميااااه للمسااافات الطويلاااة لتقلياال الضاااائعات جااراء الرشاااح

 .والتبخير والتلوث
 زيادة السداد والنواظم على األنهر لزيادة الخزين من المياه في القنوات السطحية. 

لزراعاة عناد اساتخدام الاري السايحي لتقليال الرشاح تجنب استخدام األراضي الرملية في ا 
 :إلى داخل التربة واذا كان البد من استعمال هذه االراضي فيمكن

استعمال طريقة الاري باالرش او باالتنقيط او الاري تحات الساطحي )انابياب تحات الترباة(  
 .عند المنطقة الجذرية

 .داخل التربةاضافة مادة عضوية تحت التربة السطحية كعائق لرشح الماء  
جعاال المسااافات بااين المبااازل متباعاادة لتفااادي تعجياال رشااح المياااه إلااى المبااازل فااي حالااة  

 .وجود مياه جوفية قريبة
 .تقليل التبخر من التربة بترك سطحها مغطى كليا  او جزئيا  ببقايا المحاصيل 
ناات تقليل التبخر من المسطحات المائياة باساتخدام اماالح خاصاة تنشار علاى ساطح الخزا 

  .المائية
اساااتعمال الوساااائل التاااي تقلااال تاااأثير العوامااال المناخياااة والحااارارة والريااااح والرطوباااة  

علاى شاكل  واالشعاع الشمسي في المناطق الزراعياة مثال زراعاة االشاجار الغيار نفضاية
صفوف لتقليل سرعة الرياح واساتعمال البياوت المضاللة او الشابه المضاللة وذلاك لتقليال 

 .تأثير االشعاع الشمسي
رفع كفاءة الري الدائم والتكميلي كلما امكن مماا ياوفر كمياات مان الميااه المساتخدمة فاي  

 .العملية االروائية
 .واقع منخفضةتسوية وتعديل األرض وعدم السماح للماء بالتجمع في م 
 .عمل األحواض واألشرطة بميالن مناسب بحيث يتم سقي على أساس الوحدة الصغيرة 
 .اتباع المقننات المائية لكل محصول من المحاصيل وتوعية الفالحين بطوره التقيد بها 
جعل الزراعه المطريه عي السائدة اينما وكلما امكن ذالك ان هذا يساهم في تحقيق االمن  

فه وجهد اقل ويدخر الكثير من تلاك الميااه المساتخدمه فاي الزراعاه االروائياه الغذائي بكل
 .للوصول الى الدرجهنفسها من االمن الغذائي

توجيه الزراه االروائيه لتتخاذ اسالوب الاري باالرش او التنقيطهاذا االسالوب علاى العكاس  
ملح وعلاى من االرواء المفرط يحافظ على المياه من الهدر وعلاى ساالمه االرض مان الات

صحه النبات من تعفن جذوره وكل هذا يصب في تحقيق االمن المائي والغذائي والصاحي 
 .لعدد كبير من الناس كما انه يحفظ االموال الطائله من التبديد

 .اتباع المقننات المائيه لكل محصول من المحاصيل وتوعيه الفالحين بضروره التقيد به 
إنشااااء مجموعاااات مااان المجااااري التحويلياااة والسااادود الصاااغيرة علاااى مجااااري الودياااان  

وخاصاة فاي المنااطق الصاحراوية لحجاز الميااه الموسامية واساتعمالها ال اراض الشاارب 
والري الموقعي وتوطين البدو واجراء عملياات التغذياة الطبيعياة للميااه الجوفياة )حصااد 

 (.المياه
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عالجة مشاكلها الفنية بما يضمن توسيع طاقتها الخزنياة دراسة أحواض الخزن المائي وم 
وقاادرتها علااى االحتفاااظ بمخزونهااا ماان المياااه فضااال عاان إيجاااد أحااواض خاازن جدياادة 

   .لتنميتهاو جوفية ومصادر سطحية 
وضاااع بااارامم  وطنياااة عاجلاااه للنهاااوض بواقاااع الماااوارد المائياااه الجوفياااة  فاااي العاااراق  

الدائم لتساهم في سد جانب من العجز الموجود فاي  وحمايتها من التجاوزات واالستنزاف
 .المياه السطحية

تؤدي الى تسارب الميااه الملوثاة قد تحديث الكفاءة والمتانة شبكات الصرف الصحي التي  
المياااه الصااالحة للشاارب وبااالعكس بساابب قاادم هااذه الشاابكات وضااعف كفائتهااا شاابكة إلااى 

 .الوظيفية
اا او ضارفيا وذالاك مان خاالل تطوير برامم حصااد الميااه الساتغالل ا  لميااه  المجمعاة وقتّي 

انشاء مجموعه من السدود الصغيره على الوديان المهمه او استثمار الطبيعياه التركيبياه 
  .لسطح االرض في مواقع معينه من االحواض الطبيعيه

اسااتخدام تقنيااات حديثااه فااي مجاااالت متعاادده للتقلياال ماان ظاااهرة الهاادر فااي المياااه ضاامن  
 .وزيع المياه داخل المدن والتجّمعات السكانّيةشبكات ت

اجااراء دراسااات دقيقااة لتقااويم الواقااع المااائي الحااالي فااي العااراق وايظااا لمتطلبااات تنميااة  
المااوارد المائيااة المسااتقبلية واجااراء دراسااات الجاادوى االقتصااادية للمشاااريع المائيااة و 

 .االروائية الجديدة
ي المركااز وفااي المحافظااات وان يخااول  ماادراء تطااوير هيكليااة وزارة المااوارد المائيااة فاا 

الاادوائر ساالطات حاااكم جاازاء تساامح لااه بااردع التجاااوزات علااى الحصااص المائيااة للمياااه 
 .الماره ضمن المحافظات والتي تقررها اللجان الفنية في تلك الدوائر

نصااب المقاااييس ومحطااات الرصااد علااى إمتااداد األنهااار وعنااد منافااذ المشاااريع اإلروائيااه  
وتحديااد الكميااه المجهاازه فعااال  لكاال مشااروع إروائااي وبموجااب ه التصاااريف المااارلقياااس 

 ار .حصته المائيه مع مراقبة نوعية المياه على إمتداد مجاري األنه
تطوير العمل المشترك مع وزارات الموارد المائيه العربيه والمنظمات العربياة واإلقليمياة  

كااوادر الااوزارة ونقاال الخبااره قاادرات  ورفااعوالدوليااة ومنظمااات االماام المتحااده لتطااوير 
 .  والتكنولوجيات المائيه

مع الوزارات االخارى ذات لوزارة الموارد المائية ايجاد سبل للتعاون والتنسيق وبفاعليه  
العالقااه  بنشاااطات المااوارد المائيااة للحااد ماان الهاادر المااائي وتحديااد الحصااص المائيااة 

 .ما سينعكس ايجاباعلى الواقع التنمويبالتنسيق مع الوزارات االخرى ذات العالقة م
تطااوير التشااريعات المائيااة القائمااة وتعااديلها إلحكااام الرقابااة علااى  المياااه )كمااا  ونوعااا(  

وكذالك تطاوير الواقاع القاانوني والياات المتابعاه االدارياه و الفنياه وحساب طبيعاة وواقاع  
 .االستخدامات التنموية للموارد المائية  في المناطق  المختلفه

يه لقطاااع المااوارد المائيااه  ماان خااالل اسااتخدام نظاام   االرتقاااء بمسااتوى الكفاااءة االقتصاااد 
المعلوماااات الجغرافياااة لتطاااوير اسااااليب عمااال الاااوزارة مااان الناااواحي الفنياااة واالدارياااة 
 .والتنسيق مع القطاعات المستهلكة للمياه )االستخدامات الزراعية / البلدية / البشرية (

التعاون مع االقاليم والمحافظات العراقيه في تقييم واقع  وتوزيع الماوارد المائياة  ضامن  
كاال اقلاايم وكاال محافظااة )المياااه السااطحية والمياااه الجوفيااه( ورساام السياسااات  المائيااة 

 .  الميدانيه الجديده ضمن كل المحافظة واستخداماتها  التنوية وحماياتها  من التلوث
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ة الماوارد المائياة الجوفياة وصاول الاى حلاول مناسابة الدارللالمعوقات عديد من معالجة ال 
مياه الجوفية من قبل االفراد الجائر للالستثمار التي تمنع ا اتتشريعالوضع وواستثمارها 

 الجوفيه. لتالفي الحفر العشوائي وخلط الطبقات المائية
للتنميه البشاريه )ميااه  ستخدامات المائيه الضروريةمناسبة لالطوير اليات وتكنولوجيات  

   االخرى( الشرب  / االحتياجات السكانية
وضع خطط سنويه ومحدثه الستراتيجيات )قريبة / متوسطه / بعيدة المدى( ومبرمجة زمنياا  

 ال راض التنفيذ الميداني لتحسين واقع الموارد المائية العراقية
تضااامن ديموماااة الماااوارد المائياااة وتحماااي نوعياتهاااا الجيااادة  وضاااع سياساااة مائياااة  سااانوية 

 المائي السطحي الجوفي والمحافظة على االحتياطي من المخزون
تخطيط اساتثمار الماوارد المائياة فاي العاراق علاى نحاو متكامال علاى ان تتضامن االعتباارات  

 . والقائمة على مبدأ االستدامة واالجتماعية  البيئية واالقتصادية
الحقيقااي والفعااال فااي مجااال الطاقااة الشمسااية وتطبيقاتهااا فااي العديااد  ماان المجاااالت التوسااع  

 .من الضغط على الموارد المائية في العراق التنموية والتي ستؤثر ايجابيا في التقليل
انجاز محددات وطنية لنوعية المياه المساتخدمة فاي الزراعاة بهادف تحدياد إمكاان االساتفادة  

 .السائلة ومياه الصرف الصحي  من المخلفات  الصناعية
ادخااال التكنلوجيااا الحديثااة مثاال )أألستشااعار عاان بعاادونظم المعلومااات الجغرافيااة( فااي ادارة  

الناجمة عن انشااء مختلاف المشااريع ضامن منااطق احاواض  المياه وفي تحديد أألثار البيئية
 . أألنهار

وجاه وبقاوة نحاو مشااريع مائياة تحديد المشاريع المائية عديمة الفائدة لتجاوزها مركزيا والت 
 .كبرى ذات جدوى اقتصاديه

 .  االستمطار الصناعي 
 .  لتغذيه االصطناعية  للمياه الجوفّيةا 
    .تطوير إمكانات الخزن الفعلّي  للمياه السطحّية 
 . باليات ميدانية متعددهوالسيطرة على ظاهرة التبّخر  
   لضمان االحجام المنقولة ضمن المجاري المائية. كري مجاري االنهار 
 ا)مكانيا و زمانيا(.متابعة عناصر الموازنة المائية المتغيرة دوري 
 .التوسع في الحصول على المياه من المصادر الغير تقليدية 
 .تقليل الفاقد المائي الناتم عن نقل وتوزيع المياه البلدية 
 .في المناطق الوسطى والجنوبية من العراق اللجوء الى تقنيات تحلية المياه وخاصة 
 .وضع استراتيجيات بعيدة المدى للتنقيب والستثمار الموارد المائية الجوفية 
 .رسم سياسات مستقبلية واضحة لتنمية استثمار الموارد المائية الغير التقليدية 
ي علاى ضاوء اعتماد سياسة الماء كاداة لها قيمتها المالياه االقتصااديه والتخطايط الميادان 

  .ذالك
االسااتفادة ماان المااوارد  ياار التقليديااة فااي دعاام المااوارد المائيااة التقليديااة للمياااه لتنميااة  

 .الموارد المائية
االهتمااام بتصاااريف ونوعيااة مياااه الينااابيع وإمكانيااة اسااتغاللها فااي تطااوير دورة المياااه  

  .السنوية لألحواض الطبيعية
 ومتقدمة تكون واجباتها كما يلي: نشاء جمعية علميه هيدرولوجيه تخصصيها 
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 اصدار المجلة العلميه  للموارد المائية 
 والهيئااات اإلقليميااة والدوليااة  وطنيااةإنشاااء نظااام فعااال لتبااادل المعلومااات بااين الهيئااات ال 

  .العالم وخاصة تلك التي تمتاز ببيئات الجافة مختلف المناطقوضمن 
المااوارد المائيااة وبشااكل واسااع ومتنااوع تشااجيع  ودعاام البحااوث التطبيقيااة فااي مجاااالت  

تطاوير وتحاديث لوبكل ماهو جديد وحديث بمجاالت الموارد المائياه المختلفاه  ومتخصص
 .ابعاد افاق االدارة المائية الجديده 

عقااد مااؤتمر مااائي ساانوي وشااامل فااي العااراق تشااارك فيااه جميااع الااوزارات والهيئااات  
علاى أمال التوصال إلاى قارارات د المائياة باالموارمباشارة   والمؤسسات التي لهاا عالقاة 
واالحتياجااات المسااتقبليه وتحقااق  مرحلااه  الراهنااةلل مواكبااة اسااتراتيجية مائيااة جديااده 

 مفهااوم األماان المااائي العراقااي وتعماال علااى خلااق هيكليااة مؤسساااتية تعتنااي وتتااابع هااذا
    .المفهوم

ديميااه فااي مجاااالت المياااه االسااتثمار االمثاال والمسااتدام للبحااوث والمقاااالت العلميااة االكا 
 .والمواقع االلكترونية  والمتوفره ضمن المكتبات

ماوارد حاول اساتدامة ال (االستشاري والحكومي) يناعتماد الشراكة  بين القطاعين البحثي 
وادارتهاا  واالسااتفادة ماان الخبارات العلميااة والمعرفياة وفاارص التطااوير المائياة العراقيااه 

وإشااراكها فااي عمليااة ابتكااار حلااول  البحااث العلمااي  التااي توفرهااا الجامعااات ومؤسسااات
   .وتقنيات إبداعية في ادارة الموارد المائيه في العراق

فااي مواجهااة واقااع التراجااع فااي  المقترحااهالنماااذج التطبيقيااه وتطبيااق لمعطيااات تفعياال  
  (.ونوعاما الموارد المائيه ) ك

والتااي )علميااه /عمليااه( العراقيااه مااوارد المائيااه الساانوية التفصاايليه للموسااوعة الاصاادار  
التعريف باااالواقع الجدياااد لالنهاااار والشااابكه النهرياااه وتحدياااد المسااااحات المائياااة تهاااتم بااا

وتحديااد لمعلومااات التحااديث  المائيااه الجوفيااه وبدقااه للبحاارات ولألهااوار وبواقااع المااوارد
 التحديات والضغوطات المستجده اوال باول.

  ة والوزارات العراقية المختصة بالمياه:التنسيق بين وزارة الموارد المائي

أن وزارةالموارد المائيه هي وزاره خدميه لجميع الجهات والقطاعات المستفيده المذكورة 
.  فاي في اعاله لذلك ينبغي أن يكون هنالك تنسيق كبير بين الجهات المساتفيده والجهاه الخدمياه

الوقت الحاضر يمكن القول بأن هذا التنسيق محدود جدا وأن الجهات المستفيده تتصرف بالميااه 
كما تشاء )مثال تصريف الميااه الثقيلاه تاتم فاي وزارة البلاديات بماا يخادم مشااريع الاوزاره دون 

ك يجاب أن اإلكتاراث باوفرة الميااه أو التلاوث الاذي تساببه الميااه الثقيلاه لمجااري األنهاار(. ولاذل
يصااار الااى إحكااام التنساايق بااين الجهااات المسااتفيده ووزارة المااوارد المائيااه واإللتاازام بخطااط 
الوزاره وإستحصال الموافقات الالزماه قبال المباشاره بتنفياذ أي مشاروع يتعلاق بمجااري الميااه 

 التنسايق الجااد والعملاي والواضاح باين وزارات الدولاةان من خاالل تشاريعات وقاوانين ملزماه. 
والجهااات واالطااراف المائيااة التخصصااية التااي تعماال ضاامن مجاااالت المااوارد  المائيااة وادارتهااا 

ضاااروريه جااادا ضااامن مفااااهيم االدارة الجدياااده المقترحاااه وتوزيعهاااا ومعالجتهاااا واساااتعماالتها  
تمياز بالضاعف وعادم التنسايق يالتعااون ذا هامثل الن االدارة الحاليه لللموارد المائية في العراق 

المعلومات بين هذه الوزارات والتداخل في الصالحيات وتبعثر فاي الجهاود الخبرات وتبادل وقلة 



 

 
86 

الميدانيااة وبالنتيجااه  ياااب السياسااات المائيااة السااليمة والصااحيحة والواضااحه إلدارة واسااتخدام 
. وفيما يلي مجموعة من المقترحاات لرسام صاور اوضاح جميع مصادر الموارد المائية المتوفرة

لممكن بناءها بين الوزارات المختصة بالموارد المائيه العراقيه ضامن مفااهيم )االدارة للعالقات ا
 الشاملة والمتكاملة والمستدامه والشفافة للموارد المائي(:

  : (وزارة الزراعة و وزارة الموارد المائية )التنسيق بين 

تااأتي أهميااة التوصاايات ادناااه لكااون القطاااع الزراعااي يعتباار ماان أكباار القطاعااات اسااتهالكا  
وهدرا للمياه الجيده النوعية لذا وجب معرفة االلياات المقترحاه للتقليال مان الهادر الماائي ضامن 

  :هذا القطاع التنموي الحيوي

نقاايط( ضاامن استصااالح االراضااي / ادخااال الطاارق الحديثااة فااي الااري )الااري بااالرش والت
المشاريع االروائية  الجديده / تحسين شبكات الاري والبازل / تبطاين القناوات الترابياة مماا يقلال 
الفاقااد المااائي / عاادم اهاادر فااي اسااتعمال المياااه  / التوجااه نحااو التوسااع العمااودي فااي الزراعااة / 

لتاي يمكان ان العمل على استخدام وساائل الزراعاة الحديثاة لرفاع إنتاجياة الادونم )مان الوساائل ا
ترفااع اإلنتاجيااة هااي مسااتويات جياادة ماان التسااميد ومكافحااة اافااات واسااتخدام البااذور المحساانة 
واستخدام المكائن والمعدات في مجاالت البذار والتسميد والمكافحة والحصاد( / تحساين شابكات 

حاة وجناي الري والبزل / اعتماد التوقيتات العلمياة والدقيقاة فاي مجاال الحراثاة والساقي والمكاف
المحاصيل / استخدام  الدورات الزراعية / وضع خطط لتصنيف األراضي الزراعياة علاى أسااس 
)مسااتوى الجااودة والخصااوبة( لكااي يااتم اسااتبعاد األراضااي القليلااة الخصااوبة والعاليااة الكلفااة فااي 
اإلنتاااج والمنخفضااة اإلنتاجيااة ماان الخطااط الزراعيااة الن الزراعااة فيهااا ستشااكل هاادرا هااائال فااي 

مياااه ولهااذا فالتوسااع العمااودي وزيااادة إنتاجيااة الاادونم الااى أضااعاف إنتاجيتااه الحاليااة ساايرفع ال
معدالت اإلنتاج بشكل كبير/  ولكاي ال يادب التصاحر فاي األراضاي التاي سايتم تركهاا وفاي  حالاة 
توفر الحصص المائياة فتاتم زراعتهاا بابعض المحاصايل العلفياة المقاوماة للجفااف لادعم النشااط 

لحيوانات / التوجاه إلاى زراعاة المحاصايل المقاوماة للملوحاة / تطاوير بارامم زراعاة الزراعي ل
األعااالف / ضاارورة نشاار الااوعي بالزراعااة المحميااة / زيااادة توظيااف اإلرشاااد الزراعااي باتجاااه 
توعيااة الماازارعيين حااول أهميااة عاادم هاادر المياااه /  كثاارة الضااائعات المائيااة فااي شاابكات نقاال 

بمياه الشرب أو مياه السقي الزراعية( والتاي يمكان تقليصاها مان خاالل وتوزيع المياه )الخاصة 
االهتمام بعملياات المتابعاة والصايانة المساتمرة للشابكات المائياة باساتخدام أجهازة قيااس لضابط 
التصاريف المطلوبة ميدانيا وبشكل دقيق / تقليل الهدر في مياه السقي الزراعي إلى الحد األدناى 

ب الاري الحقلاي وتقليال ضاائعات النقال  الحقلاي وإجاراء الصايانة اانياة من خالل تحساين أساالي
والدورية لشبكات الري والبزل / اساتخدام النظاام المغلاق فاي نقال الميااه / االهتماام بميااه البازل 
الزراعي والتي تعتبر من أهم مصادر المياه التي يعول عليها مساتقبال وهاي )الميااه المعااده مان 

اعيااه( بشاارط ان تااتم عمليااة تقلياال التراكيااز الملحيااه ماان خااالل خلطهااا بالمياااه االسااتعماالت الزر
العذبة لكي تكون نوعيتها بالمستوى المطلاوب )ياتم التركياز علاى اساتخدام ميااه البازل المعالجاة  
فاااي ري المحاصااايل العلفياااة وارواء الحااادائق العاماااة( / اختياااار المحاصااايل المقاوماااة للملوحاااة 

يع امتصاص األمالح من دون ان يؤثر ذلك على معدالت اإلنتاج الزراعاي والمحاصيل التي تستط
/ معالجة المياه العادماة وتادوير اساتخدامها فاي الزراعاة )هاذه التقنياة تعتبار واحادة مان  طارق 
حماية البيئة( / استخدام طرق الري الحديثة )الاري باالرش والاري باالتنقيط / اعتمااد الياة الاري 
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وذالك باالعتماد على األنابيب التحت السطحية / اساتخدام تقنياة الميااه  المدفون )تحت السطحي(
الممغنطة فاي ساقي )أثبتات هاذه الطريقاه كفااءة عالياة فاي تحساين مواصافات الميااه فضاال عان 
تسريع عملية نمو النباتات( /  وقف التوسع االفقي في الزراعة والتركيز على التوساع العماودي 

الحديثااة فااي الزراعااة الن هااذا الجانااب سيضاااعف االنتاجيااة عاادة  عاان طريااق اسااتخدام االساااليب
مرات بنصف كمية المياه / العمل وبشكل جدي على إنشاء محطات معالجة المياه الثقيلاة فاي كال 
مدينااة قريبااة ماان المناااطق الزراعيااه بحيااث تااتم تنقيااة المياااه الزراعيااة وتاادوير اسااتخدامها فااي 

ي( وكذلك االستفادة منها في صناعة األسامدة وينبغاي علاى المجاالت األخرى )لالستخدام الزراع
الدولة ان تدفع القطاع الخاص والمستثمرين إلى العمل في هذا المجال من خالل حماايتهم قانوناا 

االفاادة مان ميااه المصاب /  وتقديم اإلعانات والقروض  لهام إلقاماة مثال هاذه المشااريع الحيوياة
التوسع في تنفيذ الجداول والناواظم والجساور ومحطاات /   يةالعام بعد التحلية لال راض الزراع

لتقلياال  تبطااين القنااوات الترابيااة/ شاابكات الااري والباازل وتحااديث  الضااخ للااري والباازل وتحسااين
 .  الفاقد المائي

% منهاااا تساااتهلك لأل اااراض 80إن الجااازء األعظااام مااان إساااتعماالت الميااااه أو مايقاااارب 
يجاب أن يكاون هنالاك لاذا  هي المساتهلك الرئيساي للميااه الزراعيه وهذا يعني أن وزارةالزراعه

تنسيق مشترك و عميق بين الوزارتين ولكن ما يجري حاليا  هو أن وزارة الزراعه تعمال بمناأى 
عن وزارة الموارد المائيه وما موجود من تنسيق هو هامشي ال يلباي الهادف المنشاود ال بال أن 

محافظاات كال يعمال علاى شااكلته دون تنسايق مشاترك مديريات الموارد المائياه والزراعاه فاي ال
لااذالك  توجااد ضاارورة فااتح قنااوات للحااوار والتنساايق المشااترك بااين وزارتااي المااوارد المائيااه 

الزراعياه التاي يمكان إساتغاللها سانويا  وفاق كمياات الميااه المتاحاه  مسااحاتوالزراعه لتحديد ال
وهاو  تعتمادهاللسياساات الزراعياة التاى  أنماط اإلساتهالك الزراعاى للميااه وفقاا   المسؤوله عنو

األمر الذى يعتماد علياة التشاغيل األمثال للشابكة المائياة لاذلك فاان التنسايق باين الاوزارتين علاى 
جمياااع المساااتويات وتنشااايط أدوار الهياكااال التنظيمياااة الموجاااودة أمااار حياااوى مااان أجااال ترشااايد 

ويمكان . مياه واقتصاادية سال يمةفاي اساتغالل الميااه علاى أساس علوكاذالك  االستخدامات المائياة
  تلخيص إحد أهم المشاكل الناجمه عن فقدان الحوار بين الوزارتين بما يلي:

ضامن شابكات اإلروائياه  الميااه لال اراضيتركز واجب وزارة الموارد المائيه على تجهيز 
أي تجهيااز المياااه الااى الماازارعين فااي حااين ينصااب إهتمااام وزارة الزراعااه علااى تااوفير  خاصااة

. وإذا ماا تام والياات زراعاة حصااد وتساويق مستلزمات الزراعياه مان باذور وأسامده ومبياداتال
تدقيق النظر في هذا األمر يتضح وجود حلقه مفقوده وهي أهم حلقات العمليه اإلروائيه اال وهي 

. وطالماا (المتروكه حاليا الى المزارع دون تدخل مان أي مان الاوزارتين)عملية اإلرواء الحقليه 
رمزيه فان المزارعين اليكترثون بهذه  رلمياه تجهز الى المزارعين مجانا  وأحيانا  مقابل أجوأن ا

هم اليبااالون بكمياات المياااه التااي تاذهب هاادرا  الااى المباازل نتيجااة سااوء اسااتخداموالثاروه القيمااه 
ضااه المحاادوده وإسااتخدام اساااليب إروائيااه بدائيااه ذات كفاااءه منخفالمائية  نهمثقاااف نتيجااةللمياااه 

الواقااع اإلروائااي الحااالي فيشااير الااى  . اناألماار الااذي يااؤدي الااى ضااياع كميااات كبيااره ماان المياااه
% بسابب محدودياةعمليات 70الاى أقال مان ضمن الشبكع االروائيه كفاءة النقل في تدني وجود 

الاري الليلاي مماا يسابب تادفق كبياره مان ميااه اعتمااد الصيانه وسوء اإلداره والتشاغيل وإهماال 
تضايع بسابب  االروائياةالشابكات  ضامنوباذلك فاان الضاائعات المائياه  الى المبازل مباشرةالري 
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سوء اإلستخدام وجهل معظم المزارعين وإستخدام أساليب ري بدائيه مما يعني  وجود هدرا فاي 
 استعمال المياه.

ط قالري باالتنم)من الضروري ايظا أتباع أسال ب ومنظومات ري حديثه مثل منظومات لذا ف
ال من خالل و أو )الري المغلق( (والري بالرش استنباط  سالالت  وأصاناف زراعياه مان المحاص 

يااه يالجديده  تتحمل درجات عال ية من الملوحة والحرارة فضاال عان تطاو   ياع الم  ر نظام نقال وتوز 
مااع اهميااة تغيياار واقااع  الخارطااه الزراعيااه العراقيااه نحااو المنتوجااات الزراعيااه االقاال اسااتهالكا 

مياه وكذالك حول استصالح األراضى وترشيد استخدام األسمدة والمبيدات وعدم استخدام  يار لل
ولكان تتطلاب وجاود النياه  هإن معالجة الواقع اإلروائي الحالي ليسات مساتحيلا. المصرح به منه
نهاوض للتنسايق باين وزارتاي الماوارد المائياه والزراعاه لل افااقفاتح في و التطبيقالصادقه في 

الزراعاااي اإلروائاااي الحاااالي. إن تاااوفير المنظوماااات المكنناااه للاااري اليعناااي بالضاااروره  باااالواقع
النهااوض بااالواقع اإلروائااي والزراعااي ألن مثاال هاااذه المنظومااات تتطلااب شاايء ماان المعرفاااه 

هذه المنظومات قبل إستخدامها وذلاك بوهذا يتطلب تثقيف الفالحيين  بتشغيلها وإدامتها وفوائدها
فاي الجواناب بيه وندوات وإرشاد ليس فاي مجاال الاري والزراعاه فقاط بال من خالل دورات تدري

بادائل الجدياده.  ومتاى ماا للساتخدام الحتاى يادرك المازارع أهمياة التغييار وإ ةوإجتماعياة ثقافيال
فاان عملياة النهاوض باالواقع الزراعاي ساتكون الزراعياة  -المائياة أدرك المزارع أهمية الثقافاه 

لتحساين الواقاع اإلروائاي والزراعاي جدياده رع  سيبحث بنفسه عن بادائل تلقائيه  حيث أن المزا
وزيادة اإلنتاج. إن معظم المزارعين في العراق حاليا  اليعرفون  ير لغاة الساالح والتهدياد وهاذا 

 .يجعل موقف مهندس الري ضعيفا ويضطر الى عدم محاسبة المقصرين

دام الثقافااه وباارامم التوعيااه وماان إن حاال هااذه المشااكله يااتم باسااتخدام القااانون  وباسااتخ
الوسائل التي يمكن إتباعها لترشيد إستهالك المياه ونشر الوعي بين المازارعين وكاذلك تخفياف 

إدارة المياااه  الجديااده فااي ساااليبالإتباااع أ فاايالعبااأ الملقااى علااى عاااتق وزارة المااوارد المائيااه 
د قطعات وزارة الماوارد المائياه . لقا(جمعيات مستخدمي الميااه)بالمشاركه أي من خالل تأسيس 

شااوطا  كبياارا فااي اإلعااداد لتأساايس مثاال تلااك الجمعيااات وأعاادت التشااريعات الالزمااه ولكاان تلااك 
 .التشريعات التزال  ير مصادق عليها

تكااون مسااؤولة عاان و الزراعيااه  –المشاااريع االروائيااه انشاااء مركااز علمااي متقاادم الدارة 
حساب قيم الثوابت المائية ألنواع الترب الزراعية فاي كال اقلايم طبيعاي فاي العاراق وتساجل فياه 

النااتح الكااامن اليوميااة / و يرهااا ماان  -)السااعة الحقليااة / نقطااة الااذبول الدائمااة /  قاايم التبخاار 
الماازارعين القياسااات والمعلومااات الضاارورية( التااي يجااب ان تاانظم باليااات معينااة وتنقاال الااى 

واصحاب القرار بطرق مختلفة وتحفظ بيانات هذه القيم للرجوع اليهاا واساتفادة منهاا فاي وضاع 
 .  برنامم خاص ألدارة المياه في هذه المناطق الزراعيه

انجاز محددات وطنية لنوعية المياه المستخدمة في الزراعة بهدف تحديد إمكان االساتفادة 
ه الصرف الصحي وبعاض مخلفاات الصاناعات الغذائياة التاي ال من المخلفات السائلة وخاصة  ميا
 تحتوي على مواد سامة أو خطرة

كماا ينبغااي اعتماااد الزراعااة الصااونيةخ فهااذا الانمط ماان الزراعااة يساااهم فااي زيااادة اإلنتاااج 
ويمنع التصحر ويقلل من الهدر بالمياه. واهم المباد  التي ترتكز عليها هذه الزراعة هي تفاادي 
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رباة واساتخدام أسالوب الغارس المباشار والمحافظاة علاى  طااء دائام للترباةخ وينبغاي تحرياك الت
االختيار الحكيم للمحاصيل التي تتالءم وهذا النمط من الزراعةخ ويمكن أن نستبدل الحراثة بعمل 
ثقوب بواساطة مثاقاب خاصاة للباذورخ وهاذا يحاافظ علاى النشااط البيولاوجي المناسابخ ويضامن 

   تربة ويزيد من المادة العضوية في التربة ويقلل تعريتهاالتهوية الجيدة لل

الااري الماادفون )تحاات السااطحي( اذ يعتمااد علااى األنابيااب المدفونااة تحاات اسااتخدام طريقااة 
% ماان كميااة المياااه المسااتخدمة فااي الااري. ألنهااا تقلاال 50التربااة وهااذه الطريقااة تااوفر نحااو 

سااتوى المياااه يتحاارك بمسااتوى الجااذور الضااائعات المائيااة بااالتبخر والرشااح العميااقخ كمااا إن م
 وبكميات مقننه ومسيطر عليها

ينبغي االستفادة من تقنيات الهندسة الوراثية الزراعية في مجال استنباط ساالالت زراعياة 
جديدة اقل استهالكا للمياه أو لاديها القادرة علاى االعتمااد علاى الميااه األكثار ملوحاة أو التوصال 

ر في ظل نفس الظاروف االعتيادياة أو قصايرة العمار وتنضام بشاكل إلى سالالت ذات إنتاجية اكب
مبكر. وفي هذا المجال يمكان االتفااق ماع شاركات لاديها خبارة فاي مجاال الزراعاة الجافاة لحثهاا 
على تعميق بحوثها في مجال )استنباط أنواع من المحاصايل المقاوماة للملوحاة  / دراساة طارق 

اف والحارارة العالياة /  نقال صافة تحمال الملوحاة إلاى توريث الصفات المقاوماة للملوحاة والجفا
أصناف عالياة اإلنتاجياة(. إن التركياز علاى التوصال إلاى أصاناف مقاوماة للملوحاة هاام جادا الن 
ارتفاع معدالت التبخر وشحة األمطار سوف تاؤدي إلاى زياادة الملوحاة فاي الترباة والميااه وفاي 

ي العاليااة الملوحااةخ ماارة أخاارى بعااد خلطهااا الخزانااات واألنهااار واسااتخدام مياااه الصاارف الصااح
بالمياه العذبة لتقليل نسب الملوحة فيها مما يجعال تلاوث الميااه وتركاز األماالح فيهاا أمارا واقعاا 

 ينبغي التعامل معه في المستقبل

وماان األمااور التااي ينبغااي أن تركااز عليهااا وزارة الزراعااة هااي إيقاااف التوسااع األفقااي فااي 
ه يؤدي إلى هدر كبير فاي الميااه ماع فائادة زراعياة محادودة ولهاذا نادعو الزراعة الن هذا االتجا

إلى التوسع العمودي في الزراعة أي العمل على استخدام وسائل الزراعة الحديثاة لرفاع إنتاجياة 
الدونم والتي تعد معدالتها في العراق من أوطأ المعدالت في العالم. ومن الوساائل التاي يمكان ان 

العاراق هاي مساتويات جيادة مان التساميد ومكافحاة اافاات واساتخدام الباذور  ترفع اإلنتاجية في
المحساانة واسااتخدام المكااائن والمعاادات فااي مجاااالت البااذار والتسااميد والمكافحااة والحصاااد مااع 
اعتماد التوقيتات العلمية والدقيقة في مجال الحراثة والسقي والمكافحة وجني المحاصيلخ فضاال 

 .راعيةعن استخدام الدورات الز

وممااا ينبغااي علااى وزارة الزراعااة عملااه وضااع خطااة لتصاانيف األراضااي الزراعيااة علااى 
أساس مستوى الجودة والخصوبة لكي يتم استبعاد األراضي القليلة الخصوبة والعالية الكلفة في 
اإلنتاج والمنخفضة اإلنتاجية من الخطط الزراعية الن الزراعة فيها تشكل هدرا هاائال فاي الميااه 
ولهذا فالتوسع العمودي وزياادة إنتاجياة الادونم ثالثاة أضاعاف إنتاجيتاه الحالياة سايرفع معادالت 
اإلنتاج بشكل كبير وان الوصول بها إلى مستوى إنتاجية الدونم في مصر يجعل العاراق سايكتفي 
ذاتيا من الحبوب وسايكون لدياه فاائض زراعاي كبيار وفاي حالاة تاوفر الحصاص المائياة الزائادة 

لساانوات  المائيااة الرطبااة ( تااتم زراعتهااا  بالمحاصاايل العلفيااة المقاومااة للجفاااف لاادعم )ضاامن ا
 .النشاط الزراعي الحيواني
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 التنسيق  بين )وزارة الموارد المائية  ووزارة البيئه( :

الحفاظ علاى البيئاة مان التلاوث بوجاه عاام والبيئاة  االساسية هي وزارة  البيئة مهمتهاان 
المائية بوجه خااص ووضاع وتنفياذ القاوانين المنظماة لاذلك كماا تقاوم بتنفياذ المشااريع الريادياة 

ويمكاان  لحماياة المياااه مان التلااوث وترشايد اإلسااتهالك وتقااوم بالتنسايق بااين الاوزارات المختلفااة
 يق المقترحات التاليه: تطوير اليات عملها من خالل التاكيد على تطب

 التاي تحاافظ علاى وتطبيقاتهاا وتطويرهاا والقوانين والتشاريعات واألنظماة  االشراف على
الاادوائر )البيئااة المائيااة مااع ايجاااد دور للجهااات التااي تتااولى عمليااات المراقبااة والمتابعااة 

 (.المتخصصة ضمن الوزارات في مجال حماية البيئة والموارد المائية
  أجهزة و طواقم علمية تقدم تقارير دورية عن نسب التلوث بالمياه في كال ان تكون هناك

خزان مائي سطحي أو مجارى ماائي ساطحي لكاي ياتم وضاع خطاة معالجاة نسابة التلاوث 
 .بالمواد المائية

  أقامة محطات رصد التلوث وتحدد نسبة الملوحة وباقي الملوثات عند هذه المحطاات لتاتم
 .   خدامهامعالجة المياه قبل اعادة است

  النفاياااات معالجاااة دعااام مشااااريع االساااتثمار ضااامن القطااااع الخااااص مااان الااارا بين فاااي
والفضاااالت الحضااارية والصاااناعية فاااي تساااهيل عملياااة اساااتيرادهم للمكاااائن والمعااادات 
 والمختبرات الخاصة بجمع ونقل ومعالجة النفايااة الصالبة والساائل وهاذا يتطلاب تاسايس
أجهزة مكتبية ومختبرياه وميدانياه فعالاة ومتخصصاة تتاولى مراقباة ومحاسابة ومقاضااة 

   .الجهات المسببة للتلوث افرادا   كانوا ام دوائر ام شركات ام جهات اخرى
  إيجاد أجهزة فعالة رقابيا لمتابعاة الاتخلص مان الملوثاات والمخلفاات الساامة الناتجاة مان

نتبااه الاى موضاوع الفضاالت الطبياة التاي تعتبار مان المصانع والمستشفيات وضرورة اال
اخطااار اناااواع الملوثاااات ولهاااذا ينبغاااي االنتبااااه لعااادم مزجهاااا ماااع الفضاااالت المعملياااة او 
الفضااالت البلدياااة ساااواء كانااات ساااائلة ام باشااكالها األخااارى الن هاااذا يزياااد مااان تكااااليف 

مختبارات الشاعاعية المعالجة الالحقة النها تحتوي على مواد كيمياوية خطيرة وفضالت ال
السامة وفي هذا الصادد يجاب إيجااد وحادة لمعالجاة الملوثاات فاي كال مستشافى وفاي كال 
مصنع يفرز ملوثات سامة وخطيرة وخاصة ان  الملوثاات الساائلة الناتجاة عنهماا  تكاون 

 .كبيرة وينبغي التأكيد على كفاءة وحدات المعالجة
 تهااا الااى النهاار فااي كاال مدينااة صااغيرة او إيجاااد وحاادات لمعالجااة المياااه العادمااة قباال اعاد

كبيرة وعند مخارج كافة المصانع مع المراقبة المستمرة لعمل هذه الوحادات مان الكاوادر 
فنية ومدربة لمتابعة هذه الوحدات وكفاءة عملها وتعزياز بارامم التادريب لهام فاي مجاال 

لقاوانين وتحاديثها معالجة المياه الثقيلة والتاكيد على تجاوز اي قصور فاي التشاريعات وا
وتطويرهااا لحمايااة المياااه ماان التلااوث  ومتابعااة التطااور العلمااي والصااناعي والطبااي ومااا 

 .يرافقها من ملوثات جديدة
  متابعه كل جديد في مجال اعادة استخدام المياه المستخدمه في جميع القطاعاات التنموياه

تادوير الميااه الثقيلاة وتادوير واالتجاه نحو تنقية المياه واعاادة   في الكثير من دول العالم
)المياه الغير تقليديه وتعااد  المبازل مياه الصرف الزراعي وتدوير الصرف الصحي ومياه

 (.  المياه الرمادية -لالستعمال 
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  وضع نظم وقوانين وامكانيات فنية وتقنياة وقانونياة ملزماة للتعامال ماع مثال هاذه الماواد
ع انااواع الملوثااات الخطاارة يمكاان ان تعااود السااامة والخطياارة والساايطره عليهااا. ان جمياا

لتلوث المياه الن اماكن الطمر للنفايات الصلبة على حافات المدن سوف تتحلل وتعود الى 
 .مياه االنهار عن طريق المياه الجوفية

  ايصال كل جديد في مجاالت الخبرات التطبيقية الدوليه في مجال االصحاح البيئي للماوارد
البايلوجي لألنهار المتاأثرة باالتلوث الاى الجهاات المائياة المختصاه  عالمائية واعادة التنو

 .في الدولة
  تنفيذ األوامار  اواجبهبشكل عام وتولى عملية حماية البيئة لت( ه)الشرطة البيئي استحداث

 .للتلوث بشكل مباشر وتقديمهم للعدالة القضائية ومتابعة ومراقبة المسب
 البيئي في البيئة المائية العراقيه توسيع مفاهيم واليات حفظ التوازن  . 
  التوعية بأسباب تلويث الماوارد المائياة الناتجاة عان صارف مخلفاات الصاناعة والزراعاة

الخطاوة الكبارى لماا ينطاي علياه مان اثاار بيئياة ضاارة  يشكلوالذي  واالستهالك البشري
الاى التكلفاة  على الصحة والزراعة والثروة السمكية و يرها مان االساتخدامات باإلضاافة

  . الباهضة لمعالجة آثار هذا التلوث
  منع كافة االنشطة الخدمية والصناعية من القاءها مخلفاتها السائلة والصلبه  في مجارى

 . شط العرب قبل معالجتها بايولوجيا و كيمياويا
  إعادة استخدام مياه الصارف الصاحي بعاد معالجتهاا أل اراض مثال الاري والغالباات وري

وبناااء الطاارق و يرهااا ماان اعمااال البناااء وفااي  العمليااات الصااناعية واعمااالالمالعااب  و
 تنضايف الشاوارع ومكافحااه الحرائاق  يرهااخ حيااث تعطاي إعاادة تاادوير الميااه وفارة فااي
الموارد والمال. وتبرز اهمية هذه العمليات في العراق مع ازدياد حاالت الجفااف وتراجاع 

حكومياة المعنياة االساتفادة مان تكنولوجياات ال المياه الجوفياة لاذا وجاب علاى المؤسساات
 معالجااة مياااه الصاارف الصااحي. ومااع توقااع خبااراء المياااه زيااادة معاادالت الجفاااف فااي
المستقبل وزيادة الطلب على المياه بسبب النمو السكاني لذا فان قارار اللجاوء إلاى إعاادة 

 االستخدام الصالح للمياه يعدُّ حال  مناسبا.

ه شرب من خالل نظام تنقية المياه عاليه الجوده. وقاد أثبتات هاذه ويمكن  تحويلها إلى ميا
ودورهاااا فاااي اإلدارة المساااتدامة لهاااا وأثبتااات تجاااارب  التجاااارب جااادوى إعاااادة اساااتخدام الميااااه

المشاريع والدراساات الصاحية الشااملة إمكانياة اساتخدام الميااه المعااد تادويرها لتكملاة إمادادات 
مل في تخطيط المياه والصارف الصاحي أن يحادد الفارص  يار مياه الشرب ويمكن للمنهم المتكا

اسااتراتيجيات منفصاالة لكاال خدمااة والنتيجااة هااي حلااول أكثاار تكااامال  وأكثاار  الواضااحة عنااد وضااع
وإن إجااراءات الحفاااظ علااى المياااه  اسااتدامة ووفااورات كبياارة فااي التكاااليف للمجتمعااات المحليااة

ي التخطااايط المتكاماال للمياااه فااي المنااااطق وإعااادة تاادوير المياااه هماااا العنصااران الرئيساايان فاا
ويؤدي استصالح أو إعادة تدوير المياه في المقام األول إلى جعل مياه الصارف ) يار   الحضرية

التكااليف االقتصاادية والبيئياة الخاّصاة بانشااء إمادادات  الصالحة للشرب( مفيادة وبالتاالي تاوفير
الصارف الصاحي  اساتخدامها هاي عملياة جماع ميااهمائية جديدة وإن إعادة تدوير المياه وإعادة 

ومعالجتها واستخدامهاخ والسيما من البلديات والمناطق الصاناعية والزراعياة وتعادُّ اإلجاراءات. 
المياااه هويجااب ان يكااون ذو نهاام مسااتدام ويمكاان أن يكااون فعاااال  علااى الماادى  إن إعااادة تاادوير

وتركيااب أنظمااة التوزيااع فااي المرافااق  خدامالطوياال. إن معالجااة المياااه المسااتعملة إلعااادة االساات
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 المركزيااة يمكاان أن تكااون مكلفااة فااي البدايااة بالمقارنااة مااع باادائل إماادادات المياااه مثاال المياااه
الجوفياااة. وعلاااى ماااا تقااادم يمكااان أن تجعااال العقباااات المؤسساااية فضاااال  عااان اخاااتالف أولوياااات 

تادوير الميااه أماورا  صاعبة  لتنفياذ مشااريع إعاادة الخااطئ  المؤسسات الحكومية والتصور العام
المشاروع إذ  ساهل لهاذا لكْن على الر م من ذلك هنالك مقترحات يمكن األخذ بها مان أجال تنفياذ

إنااه فااي باااد  عمليااة التخطاايط يجااب علااى المؤسسااات الحكوميااة التواصاال مااع الجمهااور العااام 
ع تزاياد الطلاب وإبقاؤهم على اطالع ومشاركة في عملية التخطيط. وما  مخاوف  للتعامل مع أي

تدوير المياه ستؤدي دورا  أكبار فاي إجماالي  على الطاقة المائية واالحتياجات البيئيةخ فان إعادة 
 : إمدادات المياه وكما يلي

 اارض تضااييق الفجااوة مااا بااين المااوارد المائيااة المتااوفرة والحاجااات المائيااة المسااتقبلية  :االول
المائي ينبغي اتباع منهم االدارة المتكاملة للماوارد  األمن للعراق وضمان االكتفاء الذاتي وتوفير

 :المائية والعمل بشكل متوازي ومتنا م على خمسة محاور هي

رشيد استهالك الموارد المائياة المتاحاة وخاصاة فاي المجاال الزراعاي باساتخدام وساائل ت  :الثااني 
تساتهلك كمياات أقال مان  واختيار وتطاوير االصاناف النباتياة التاي الري الحديثة وتبطين القنوات

التبخار ماان األساطح المائيااة  وتقليال  الميااه وتقليال الفقااد النااتم عان نقاال وتوزياع الميااه البلديااة
نميااة المااوارد المائيااة المتاحااة وحساان ادارتهااا   الثالااث والتربااة اضااافة الااى منااع تلااوث المياااه

الجاوفي االصاطناعي  نواستغاللها عن طريق بناء سدود حصاد الميااه واالهتماام وتشاجيع الخاز
 .للمياه خاصة في بعض مناطق وسط وجنوب العراق اضافة الى الخزن السطحي

اضافة موارد مائية جديدة عن طريق االستمطار الصناعي واالستفادة من موردين مهمين   :الراباع
الصحي حيث يمكن معالجتهما للحصول علاى ميااه ذات مواصافات  هما مياه البزل ومياه الصرف

فاااي مختلااف اال ااراض وخاصاااة  مطابقااة للتشااريعات الوطنيااة والبيئياااة واسااتخدام هااذه المياااه
 .الزراعية والصناعية والبيئية

تطبيق مفهوم االدارة المتكاملة للموارد المائياة وتطبياق القاوانين والتشاريعات الخاصاة   س:الخاام 
بالتوعيااة البيئيااة والمائيااة وتطبيااق مفهااوم الااوعي المااائي والقيااام  بالحفاااظ عليهااا ومنااع تلوثهااا

المناهم الدراسية ونشار ثقافتاه عبار وساائل  وذلك عن طريق ادخال مفهوم الوعي المائي ضمن
 .االعالم المختلفة

يمكن للعراق الحصول على المياه من مصادر أخرى تقليدية و ير تقليدية وتجاوز ظروفه 
اتبااع اسااليب الاري الحديثاة واألخاذ لماوارده المائياة و المناخية عن طرياق ادارة فعالاة وكفاوءة

وال يمكان القياام  بنظار االعتباار التقنياات الحديثاة وتطبياق عادد مان الوساائل واالجاراءات الفنياة
بهذه الخطوات من دون تعاون جميع العاملين والمنتفعين من المياه ومن دون تاوفر وعاي ماائي 

اصال ماان أجال تنمياة وترشاايد وترجمااة ذلاك بصاورة مسااتمرة الاى عمال متو ثقافاة مائياة  ونشار
 .استخدام المياه والمحافظة عليها من الهدر والتلوث

اعتماد نظام الدوره المغلقه للمياه المستخدمه في ميادين التصنيع وذالك بالحاق وحاده او  
استخدامها  المياه قبل اختالطها بالدوره المائيه او العاده وحدات تكرير بكل مجمع صناعي ينقي

 .لنفس الغرض او ا راض اخرى
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ان الرؤيااه المائيااه االسااتراتيجيه الواضااحه ومحدوديتااه الهااامش المتاااح بهااذا الخصااوص 
تنمياه مواردهاا المائياه سايجعلها فاي وضاع هاي  وللعجز المائي الذي تعاني مناه وضاعف بارامم

المسااتقبل  لااذا ففااي ياار قااادره ماان خاللااه علااى التصاادي للمحاااوالت الدائمااه لالسااتحواذ عليهااا 
المتطور من القرن المقبل ستكون مساله المياه مشكله حقيقيه ومؤثره في سياسات واقتصاديات 

  .المقبله وتطور مجتمعات االجيال

 : (التنسيق بين )وزارة الموارد المائية  و وزارة الصناعة

) السطحية والجوفيه(  تطوير االليات والظوابط  والتعليمات للمحافظة على المياه الطبيعيه
ماان مصادرواسااباب التلااوث / معالجااة الصاارف السااائل للمنشااوت الصااناعية قباال تصااريفها علااى 
المجارى المائياة / اللجاوء الاى إنتااج التجهيازات والمعادات للمنشاوت االروائياة المطلوباه ضامن 

يااد معاماال وزارة الصااناعة / تشااجيع الجهااات العربيااة الصااناعية صاااحبة االختصاااص مااع تحد
األولويات للتجهيزات والمعدات التي تستخدم على نطاق واسع / تطبياق اسالوب االنتااج االنظاف 
لمعامل القطااع الصاناعي لضامان االساتغالل االمثال للماوارد المائياة والحاد مان التلاوث / تطبياق 
مبادى ومفاهيم اإلدارة البيئية ضمن  القطااع الصاناعي وحساب ناوع الصاناعة مان خاالل وضاع 

دات  الصناعية / التاكيد على اجراء دراساات الجادوى الفنياة واالقتصاادية والبيئياة لجمياع المحد
 / الصااناعات والمشاااريع التنمويااة الموجااودة حاليااا فااي العااراق وكااذالك تلااك المقترحااة مسااتقبال
 .  التوسع فى القطاعات الصناعات التى تعتمد على المنتجات الزراعية منخفضة إستهالك المياه

وضع خطط زمنية محددة لمحاكاة تجارب الدول الخليجية فاي مجاال تحلياة الميااه  ضرورة
البحرية خصوصا ان هذه الدول قاد انتهجات االعتمااد علاى ميااه البحار فاي ساد جمياع متطلباتهاا 

عاما وقد نجحت بذلك. ان تحلية الميااه المالحاة ليسات باليسايرة للكلاف  50المائية منذ اكثر من 
تيادية والتكنولوجيات المتقدمة الواجب توفيرها فضال  عن ضرورة بناء الكاوادر العالية  ير االع

لجاأ  إلاى اساتخدام هاذه التقنياة نالفنية القاادرة علاى التعامال ماع مثال هاذه التقنياات. لاذا الباد ان 
وبشااكل واسااع إذا لاام نتخلااى عاان واقااع السياسااات المائيااة المتبعااة حاليااا  والمتمياازة ببعاادها عاان 

لعلميااة السااتخدامات المياااه واالسااتثمار األمثاال لهااا وعاادم ترشاايد اسااتعمالها أو تطااوير المناااهم ا
مصادرها أو المحافظة على نوعيتها فضال  عان الضاغط المساتمرعلى مصاادر مياههاا )المتجاددة 

( وعاادم تكييااف اسااتخدامات المياااه والساايطرة عليهااا والتقليديااة و ياار التقليديااة و ياار المتجااددة
التي تكتظ خطوطها الساحلية بالمادن حياث بنادر وجاود الميااه الساطحية العذباة خاصة في الدول 

الجوفيااة مسااببة بااذلك تغلغاال المياااه البحريااة المياااه األماار الااذي يزيااد ماان الضااغط علااى مصااادر 
نوعيااة المياااه الجوفيااة ممااا يجعلهااا  ياار صااالحة تااردي المالحااة  حيااث تتعاااظم بااذلك مشااكلة 

كلفة أو االضطرار إلى اللجوء الى تحلياة ميااه البحار أو مازج كمياة لالستعمال إال بعد معالجات م
من المياه المحالت مع المياه الجوفية أل راض التخفيف مان ملوحتهاا. وبماا ان الطاقاة هاي مان 
أهم مستلزمات إنتاج المياه باساتخدام تقنياات التحلياة فأنهاا تصابح العامال الحاسام إلنتااج الميااه 

طاقااة سااتحدد اقتصاااديات المياااه فااي المناااطق التااي تفتقاار إلااى المااوارد وبااذلك فااأن اقتصاااديات ال
المائيااة العذبااة لنااا وينصااح الخبااراء باالبتعاااد عاان االسااتنزاف  ياار االعتيااادي للمياااه الجوفيااة 
الجدياادة سااعيا  لتحقيااق االكتفاااء الااذاتي ماان اإلنتاااج الزراعااي ألن هااذه المياااه لاان تعااوض الحقااا  

نسبة عالية من المياه المخصصة لأل راض االروائية تذهب كفائضاات  بسهولة. هذا مع العلم ان
مائية لنسب التبخر العالية التاي تتمياز بهاا المنطقاة وكاذلك بسابب ساوء إدارة المشااريع المائياة 
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فضال  عن زيادة المفقودات المائياة عان طرياق الترشايح داخال الترباة لعادم تبطاين معظام قناوات 
 . ملوحة المياه نتيجة استخدامها المكثف في النشاطات الزراعية الري ناهيك عن مشكلة زيادة

االستفادة من اإلمكانات التصنيعية والتصميمية لشركات وزارة الصناعة والمعادن في مجال 
 من خالل:ترشيد استخدام المياه 

 تجهيز منظومات الري بالرش والري بالتنقيطتصنيع و. 
  مياه الشربتصفية بمحطات تجهيز المجمعات المائية. 
 تصنيع وتجهيز و ان   تنفيذ وحدات تصفية المياه 

 :يتطلبلخدمة القطاعات المائية  تطوير النشاطات الصناعية القائمة والجديدة 

  بناااء قاعاادة معلومااات تتضاامن التقنيااات الحديثااة والباادائل األنظااف بيئيااا  ألخااذها بنظاار
 .ع القائمةاالعتبار عند اقامة المشاريع الجديدة وتطوير المشاري

  سيساعد في ترشيد استخدام المياهالصحيحه التي تطبيق أنظمة اإلدارة البيئية. 
 نظااام اايااازو /  بهاادف تطبيااق أنظمااة اإلدارة البيئيااة العلميااة  العاااملين  قاادرات تطااوير

14000. 
  ضامان لتطوير العاملين في مجال تطبيق اسلوب االنتاج االنظف لمعامل القطاع الصناعي

 .التلوثمصادر حد من لل للموارد المائية  االستغالل االمثل 
 تطوير العاملين باتباع أساليب حديثة في ترشيد استخدام المياه في الصناعة.  
  ترحيل المنطقة الصناعية من ضفاف االنهار  وانشاء مرافق سياحية ذات طابع جمالي بدال

ستراتجية طويله االمد لتعاويض االعاداد عنها  واعادة التشجير هذه الضفاف ووضع حلول 
 .الهائلة التي فقدتها المنطقه من  ابات النخيل

  قيام الشركة العامة لموانئ العراق بانتشار الخوارق والتنسيق مع وزارة الموارد المائياه
  في استئناف عمليات الكري و التنظيف لقناه شط العرب

  جمياع اناواع المضاخات المائيااة وأدوات و (انابياب الاارش والتنقايط)بنااء مصاانع لتصانيع
  حفر االبار

  اعاااادة تقااادير الميااااه فاااي القطاعاااات الصاااناعية باعتمااااد نظاااام الااادورة المغلقاااة للميااااه
المستخدمة في ميادين التصنيع وذلك بالحاق وحدة أو وحدات تكرير لكال مجماع صاناعي 

  . ينقي المياه إلعادة استخدامها

 ( :لمائية  و وزارة االهوارالتنسيق بين )وزارة الموارد ا

انشاااء باارامم مسااتدامة النعاااش  االهااوار / تقنااين مساااحات االهااوار المغمااورة / إتباااع  
/ تقاديم الدراساات والمقترحاات العلمياة حاول  االدارة العلمية و المتكاملة لبيئه االهاوار المتميازه

المساحات الممكن  مرهاا وإحياؤهاا مان االهاوار الطبيعياة  / رصاد االثار البيئاي لعملياات الغمار 
والخلااط بااين مياااه االهااوار و مياااه االنهااار العذبااة / تطااوير نظااام المحميااات المائيااه الطبيعيااة 

لصايانة وبشاكل دائام / السايطرة علاى تو ال واخضاعها للمراقباة الشاامله واالدارة الصاحيحه وا
المااد الملحااي البحااري فااي مجاارى شااط العاارب / اتخاااذ االجااراءات المناساابه والفعالااة لتخفيااف 
الملوحة العالية في مياه شط العرب / استكمال وصيانه مشروع المصب العام وعدم تحويال ميااه 

رئيساية القريباة منهاا بهادف اعاادة البزل الى مجارى االنهر والعمل على تحويلها الاى المباازل ال
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اسااتخدامها فااي زراعااة االراضااي ذات النسااجة  الخفيفااة والواقعااة علااى جااانبي المصااب العااام  / 
 .االستفادة من مياه المبازل المعالم نسبيا لزيادة الواردات المائية في  بعض مناطق االهوار

 :والكهرباء(   الموارد المائية)وزارة  بينالتنسيق 

ة من المساقط المائية فى توليد الطاقة الكهربائية مما يستلزم وجود التنسيق التاام اإلستفاد
بينهما لتحديد مناسيب المياه التى تحقق أعلى طاقة كهربائية ممكنة وبما ال يسبب إهادارا  للميااه 
خارج شبكة الرى والصرف ان أنشأء محطاات حرارياة لتولياد الكهربااء تحتااج إلاى ساحب ميااه 

ار لعملية التبريد حيث تعود هذه المياه مارة أخارى إلاى النهر يار أن إنخفااض مناسايب من االنه
المياه قد يؤدى إلاى عادم إمكانياة ساحب الميااه الكافياة للتبرياد لاذلك فاان التنسايق المساتمر باين 
الااوزارتين ضاارورى لتعظاايم كميااات الطاقااة الكهرومائيااة ولحاال مثاال هااذه المشاااكل التااى يمكاان 

 .كة المائيةتواجدها بالشب

 (:التنسيق بين )وزارة الموارد المائية  و وزارة السياحه

 انشاء مناطق سياحية على ضفاف مجاري االنهار والجزر العائمة داخل االنهر.  
  تطااوير وإنشاااء المراسااى الجدياادة المجمعااة والمجهاازة بوسااائل حمايااة البيئااة لتجميااع

   .للحفاظ على نوعية مياه االنهار من التلوث المخلفات الملوثة للسفن  وذالك
  اإلرتقاء بالخدمات الساياحية التاى تقادم للساائحين ضامن المنشاات المقاماة علاى مجااري

 .االنهار ومراعاة القوانين المنظمة لذلك

  (:ووزارة الحكم المحلى التنسيق بين )وزارة الموارد المائية 

 يااة االنهااار ماان مصااادر التلااوث المختلفااة حما وان الهاادف المركاازي للتنساايق المقتاارح هاا
او تعرضاااهم الاااى  دفع الغرامااااتوإلااازام المخاااالفين بااا مااان قبااال الماااواطنينالتاااى ترتكاااب 

ضاامان اساس إسااتدامة التنمياة  الصااحيحة فاى القاارى /  العقوباات التاي يحااددها القاانون 
 . والمدن الصغيرة

  ودرجاات  التحضار واضحه حول زيادة عادد ساكان العاراق وارتفااع نسابة وضع سياسة
ضامن المجتماع العراقاي  وماا يترتااب علياه مان زياادة الطلااب علاى الميااه العذباة وزيااادة 

 .الطلب على المياه  لال راض المختلفة
  ( العمل على وضع اليات واضاحه لترشايد اساتهالك الميااه فاي كافاة المجااالت  التنموياه

  (الموارد المائية  و وزارة الصحةالتنسيق بين )وزارة ( البشريه / الزراعيه / الصناعية
  وضع معايير ومواصفات الميااه الصاالحة للشارب ومتابعتهاا / متابعاة ومراقبةاالساتخدام

السكاني لمياه الشارب و أخاذ العيناات        وتحليلهاا / مراقباة ومتابعاة النفاياات الطبياه 
   ن المستشفياتومعالجتها قبل اطالقها الى مجاري االنها / مراقبة نوعية المياه ضم

  اعتماد اليات حديثة في برامم التوعية  المجتمعية من اجال تغييار اسااليب الاري القديماة
واالليات المساتخدمة فاي التعامال ماع الميااه فاي االساتخدامات المنزلياة والصاناعية  مان 
خاااالل  التشاااارك باااين جمعياااات مساااتهلكي الميااااه والجمعياااات الفالحياااه او االقتصاااادية 

 .المحليةوالمنظمات 
 المتكاملاه الشاملة والبشريه يعتبر عامال اساسيا لتحقيق اهداف االدارة  واردان تنميه الم

للموارد المائيه ويجب ان تبادا هاذه التنمياه بتطاوير منااهم التعلايم والمستدامة والشفافة 
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تنشاائه اجيااال المسااتقبل علااى هااذه وان  لترساايخ مبااادى واسااس حمايااه المااوارد المائيااه
رامم التدريبيه المواكبه التطاورات بيجب ان تتم بالتوازي مع برامم التوعيه والالمبادى 

 العلميه والتكنلوجيه في هذا المجال
 وتنسايق العمال وارد المائياة الما ادينضرورة تعزيز التعاون بين المنظمات العامله في مي

المائياه  مان  فيما بينها وتدعيم الجهود في مجاال تغييار وتنمياه واداره الماوارد البشاريه
المنظمااات العربيااه المنظمااات الوطنيااة بالتعاااون مااع خااالل باارامم اقليميااه تاانهض بهااا 

 الابعض المياه والتاي يجاب ان تتكامال نشااطاتها ماع بعضاها  التوالدوليه العامله في مجا
ونقاال فااي مجاااالت ادارة المااوارد المائيااة وتعطااي اهتمامااا خاصااا لبناااء القاادرات الذاتيااه 

 .لوجيا ذات الصلهوتطويع التكن
  ذات المستويات المتباينة وضمن كامل القطاعات المجتمعياه  اعتماد برامم الثقافة المائية

  . وبشكل مستدام

 :وزارة اإلسكان(  و التنسيق بين )وزارة الموارد المائية 

شاابكات ومرافااق الصاارف  / مراقبااةضاامان مسااؤولية إمااداد السااكان بمياااه الشاارب النقيااة 
 والقصبات.  بالمدن والقرى الصحى

 :وزارة النقل( و التنسيق بين )وزارة الموارد المائية  

اساتغالل /  النقال النهارى ومراعااة القاوانين المنظماة لاذلك مراقباه ومتابعاة وتطاوير الياات 
 .  المصب العام لال راض المالحية

 :وزارة الداخلية( و  التنسيق بين )وزارة الموارد المائية

  القااوانين الخاصااة باسااتخدامات المياااه واتخاااذ اإلجااراءات القانونيااة ضااد االفااراد تنفيااذ
والمنشاااوت المخالفاااة حياااث تقاااع مسااائولية إزالاااة المخالفاااات المائياااة علاااى عااااتق وزارة 

 مؤسساتها القانونية  الداخلية
 وتنفياااذ القاااوانين الخاصاااة  مجااااري االنهاااارعلاااى  للتجااااوزاتلشااارطة النهرياااة مراقباااة ا 

 بالمحافظة عليها.

 :(العدل وزارة  و  التنسيق بين )وزارة الموارد المائية

 خاصااة بالضاارائب المائيااه وتصاانيفاتها ضاامن جميااع االطاار والقااوانين الظمااة النوضااع ا
 التنمويه داخل المجتمع وعلى جميع المستويات

 لخااص القوانين الملزمه لمؤسسات  الدولاة التخصصاية والقطااع العاام والقطااع ا اصدار
واالشخاص لضمان التنفيذ السليم لمحتويات االدارة الجديده للماوارد المائياة وحساب كال 

 .من القطاعات التنموية
  اتباع سياسة سعرية مناسبة للمااء تأخاذ بعاين االعتباار تكااليف إنتاجاه وخزناه وتوزيعاه

اء تطاوير وتعد كاحدى األدوات الفعالة إلدارة الموارد المائية. وهنالاك مجاال واساع إلجار
في مجال التشريع القانوني بهذا االتجاه مع وضع تعرفه تصاعدية للمياه بما يتناسب ماع 
تكاليف توفيرها فهذا من شأنه تحجيم الهادر فاي الميااه المساتخدمة لتغطياة كلاف اإلنتااج 

 والصيانة والتشغيل لرفع الشعور لدى المستهلكين بأهمية هذه الثروة
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 :الخارجية( التنسيق بين )وزارة الموارد المائية  و وزارة 

  وتنمياة  المجااالت االروائياةللحصول على أحدث التقنياات فاى التعاون مع الدول المتقدمة
تاادعم اعطاااء ماانح التااي دوليااة التعاااون الالمااوارد المائيااة ماان خااالل باارامم ومشاااريع 
وتطاوير نظام المعلوماات  االروائياةالانظم ومساعدات أجنبياة لالساتفادة منهاا فاي تحاديث 

واالتصاالت ودعم قواعد المعلومات والتوسع فاى اساتخدامات نظام المعلوماات الجغرافياة 
تفاقيااات الإ ضاامنفااى جااذب الماانح والمساااعدات ماان خااالل مااا تبرمااه كااذالك المراقبااة و

 .دوليةال
 المسااااهمة فاااي مسااااهمة فاااي تمويااال للتمويااال والتنمياااة الدولياااة المؤسساااات   وتطاااوير

التحضاايرات العلميااة والميدانيااه للمااوارد المائيااة قباال اجااراءات ايااة مفاوضااات السااترجاع 
 حقوق العراق المائيه مع  )دول الجوار المائي(

التنساايق بااين ) وزارة المااوارد المائيااة  و وزارة التعلاايم العااالي والبحااث العلمااي و مؤسسااات 
 :البحث العلمي(

  تتعلااق بااالموارد المائيااة ضاامن المااواد العلميااه التدريسااية  متقدمااةإدخااال مااواد دراسااية
مان يتم )والقوانين والتشريعات الخاصة بالموارد المائية بتأهيل خريجين للكليات القانون 

المساس بها للدولة واليمكن ومكوناتها األساسية قيما عليا الموارد المائية اعتبار خاللها 
جناياة يعاقاب عليهاا وخاالف ذالاك تعتبار  ة عليهاا وعدم المحافظااوالعبث بها اوتخريبها ا

 .  (القانون
 في مجاالت الموارد المائية توفير البيئة المناسبة للبحث العلمي.   
 للعمل البحثيالمناسبة توفير اليات العمل الميدانية والمناسب الدعم المالي توفير. 
 ضمن جمياع الجامعاات العراقياه وضامن االكاديميه المائيه  المراكز البحثية سهيل انشاء ت

   .كافة المحافظات العراقيه
  يجاد الحلول المناسابة لمشااكل الالتفصيلية  الميدانيهالخرائط التفصيليه ودراسات الاعداد

 ( على المنطقة  حاليا ومستقبليا.سياسيةالجتماعيه والقتصادية واالا)شط العرب 
 اري مجا ضامنلنهرياة وتطورهاا وميكانيكيتهاا االهتمام الجاد  بدراسة هندسه الترسابات ا

    .االنهار العراقيه كافة

 :ومجالس المحافظات  على مستوى االقاليم

االقلاايم  )المجلااس االعلااى للمياااه( و آليااات مناساابة ومتقدمااه لتنساايق العماال بااين تصااميم 
مجالس المحافظات ذات العالقة و المجتمع المادني والقطااع الخااص لتلعاب دورا  حيوياا  و

 ت الموارد المائية.في مجاال المركزيةفي دعم استراتيجيات الحكومة 
الاازام الحكومااات المحليااه بعاادم التجاااوز علااى الحصااص المائيااة المخصصااة للمحافظااات  

والفارات والتحدياد الادقيق لحصاه كال محافظاه بعاد  الجنوبيه على طاول عماود نهار دجلاة
وحسااب خطااط  اجااراء دراسااات ميدانيااه تفصاايله حااول موضااوع حاجتهااا الفعليااه للمياااه

القطاعاات التنمويااه والنسااب السااكانيه فيهااا ورسام خارطااه حديثااه لكافااه مصااادر المااوارد 
ه ضامن  الحادود توزياع المياال( غير تقلدياةوالسطحيه والجوفيه والمياه ال المائيه )الجويه

وربطهاااا  (مكانياااا وزمانياااا)تحدياااد نوعياااه الميااااه وتغايرهاااا بعاااد االدارياااه لكااال محافظاااه 
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معرفاه حقيقاة االحتياجاات المائياه لباحتياجات القطاعات الخدمياه والزراعياه والصاناعيه 
لكل محافظه واالستثمار االمثل لمواردها المائيه وإنشاء آليات  مناسبة ومتقدماه لتنسايق 

المجتمعااات المدنيااه المحليااه والقطاااع الخاااص لتلعااب  بااين مجااالس المحافظااات و  العماال
دورا  حيويا  في دعم استراتيجيات الحكومات المحليه في مجاالت الموارد المائياه واجاراء 

كافااه للمحافظااات العراقيااه للتعاارف علااى الباارامم ضاامن مسااوحات طوبو رافيااه شااامله 
جميعها في اماكن مناسبه لتقدير وحسام توجياه حركاه وت  (حصاد المياه)الممكنه لتقنيات 

 .   السيول واتجاهات حركه مياه  االمطار على اسطه المنخفظات ضمن كل محافظه
تطااوير اليااات ومبااادىء نظريااه ترشاايد اسااتهالك  المياااه وتااوفير مسااتلزماتها الميدانيااه  

ع وخاصااة ضاامن والعمليااه واتباااع التكنولوجيااات الحديثااة فااي التخطاايط وانجاااز المشاااري
الفعاليااات الزراعيااه للحفاااظ علااى  كميااات المياااه  ونوعياتهااا والعماال علااى نشاار الااوعي 
بالزراعااة المحميااة  وزيااادة االهتمااام فااي مجاااالت  اإلرشاااد الزراعااي  والتوجااه الجاااد 
بموضوع توعية المزارعين  ورفع  مستويات ادراكهم وفعالياتهم في مجاالت التقليل مان 

 العمل  الزراعي الحقلي والتوجه إلى زراعة المحاصيل المقاوماة للملوحاةهدر المياه في 
 و يرها من الفعاليات )انظر فقره وزارة الزراعه في اعاله(.

مسااتويات وتحديااد تااوفير المسااتلزمات  الميدانيااه لتطبيااق التقنيااات  الحديثااه والتوعيااه  
  ير التقليدية وذات الكفاءه التلوث في االنهار واستخدام التكنولوجيات الحديثة والتقنيات

ضاامن القطااااع  العاليااه ضاامن قطاعااات التنموياااه المختلفااه وخاصااه )اساااتخدام االساامدة
الوزارات المعنيه والجهات ذات العالقه فاي مناع  والتنسيق الجاد والقانوني مع (الزراعي

النهاار توجيه المياه الثقيلة )مياه المجاري( والمياه الصاناعيه وميااه البازل الاى مجااري ا
بشكل مباشر دون معالجتهاا وعادم تصاريف ميااه المباازل الاى االنهاار الرئيساه والروافاد 

 .  والتجمعات المائيه
تطوير مفاهيم واليات حصاد المياه من خالل إجاراء مساح طوباو رافي شاامل  وتفصاليل  

كل محافظه بشكل شامل لوضع مخططاات تفصايليه ضمن )طوبو رافي(  ضمن  االقليم و
المااكن التاي يمكان االسااتفاده منهاا كالودياان والمنخفضاات وجعلهاا كمسااتودعات لجمياع ا

للمياااه والمياااه المعاااده كااذالك وتهااذيب مماارات ساايول األمطااار وإقامااة المماارات للخطااوط 
وكاذالك المطريه واألنهر الصناعية لنقل مياه األمطار الموسامية وميااه المصاادر االخارى 

قامة السداد فاي الصاحاري وضامن منااطق المنخفضاات حجز مياه الفيضانات واالمطار با
 .  الطبيعيه المهمه الستغاللها

اعااااده النظااار  مركزياااا لواقاااع الخارطاااه الزراعياااه والصاااناعيه  للعاااراق وضااامن جمياااع  
المحافظااات العراقيااه ووضااع خاارائط حديثااه لواقااع االسااتثمارات  المائيااة وضاامن جميااع 

ه المسااتقبليه السااتخدامات المااوارد المائيااة القطاعااات التنمويااة والتااي تعكااس خطااط االدار
 .ضمن  االقليم  وضمن كل محافظه عراقيه

والملاازم  قانونااا باسااتخدام انابيااب الاارش والتنقاايط فااي ضاامن كاال محافظااة التوسااع الجاااد  
النشاطات الزراعيه واستعمال االجيال الجديده  من المضخات المائية وأدوات حفار ااباار 

 ( ضمن كل محافظة.يحي )اليات تحديث القطاع الزراعيواالبتعاد عن السقي الس
في عمل ساواقي الميااه بعاد تبطينهاا باألسامنت او بماواد ضمن كل مجافظه التوسع الجاد  

بالسااتيكيه او نقاال المياااه عباار انابيااب مغلقااه ومصااانه بشااكل دوري لمنااع  تبخاار المياااه  
 . ضمن عمود التربة وصوال الى مستويات المياه الجوفيه المنقولة ومنع ترشححها
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اجراء اعمال الصيانه المستمره  ضمن كل محافظه لمجاري المياه في االنهار والخزاناات  
 .المائيه  والمبازل ومجاري المشاريع االروائيه من الترسبات الرمليه والسلتية والطينية

ف ومياااه بحيااره الاارزازه ماان خااالل اليااات اساتثمار مياااه بحيااره الثرثااار  ومياااه بحاار النجا 
وطاارق علميااه متقدمااه مسااتحدثه لاادعم  عمليااات انعاااش االهااوار وتااوفير كمياااه المياااه 

 .للمحافظات الجنوبيه وتوفير مياه الشرب من خالل نصب محطات التحليه
المياه الجوفيه )وضع دراسات استراتيجه وشامله في مجال استثمار الينابيع والشالالت و 

 .)في عموم العراق( لدعم مفردات الموازنه المائيه العراقيه ( العميقه
تقادمها ضمان عدم اعاده تاهيل شامل لمنظومات شبكات مياه الشرب ضمن كل محافظة ل 
هاادر المياااه الجيااده ماان خااالل هااذه المنظومااه  وضاامان تناساابها مااع عاادد سااكان عاادم و

 . المحافظات وتوزيعاتهم ضمن كل محافظة
لمساااوحات  الحديثاااة للمصاااادر المائياااه وبشاااكل شاااامل  )كماااا ونوعاااا( ورسااام اجاااراء ا 

محطاات مراقباه ميااه االمطاار شابكة سيناريوهات مائيه مساتقبليه اعتماادا علاى معطياات 
كال محافظاه ضامن قلايم واالومحطات مراقبه مستويات المياه الساطحيه والجوفياه ضامن 

 .عراقيه
ي )الجبهااة الملحيااة( وامتااداداتها  )ضاامن دراسااة شاااملة وتفصاايلية حااول اللسااان الملحاا 

 (. محافظة البصره
انشاء شبكات تصريف مياه الصرف الصحي في كل مدينة واألستفادة منهاا بعاد معالجتهاا   

في سقي الحادائق والمازارع   القريباة مان المادن وفاي األساتخدامات الصاناعية و تحلياة 
 . راعةمياه المبازل وشط العرب واستعمال هذه المياه في الز

التخطاايط النشاااء ساادود جدياادة بعااد اختيااار أماكنهااا بطاارق علميااة مدروسااة وخاصااه فااي  
العااراق لتجميااع المياااه التااي تااذهب معظمهااا الااى البحاار  المناااطق الوسااطى والجنوبيااه ماان

دون االستفادة منها مع ادامة السدود القديماة الموجاودة فاي  العاراق لكاي تتساع لكمياات 
ن معظمهاا تعمال حالياا  بطاقاات منخفضاة نتيجاة المشااكل الفنياة  أكبر في تخازين الميااه أل

 ا.الموجودة فيه
إنشاااء مصاانع ضااخم لصااناعة األنابيااب البالسااتيكية للسااقي بطريقااة التنقاايط إعتمااادا  علااى  

مصنع البتروكيمياويات المناوي إعاادة تعمياره داخال العاراق وياوزع إنتاجاه مجاناا  داخال 
التنقيط للحفاااظ علااى خصااوبة األرض والتااوفير فااي العااراق مااع شاارح لفائاادة السااقي باا

إستعمال األسمدة  والحفاظ على األرض من زيادة ملوحة التربةخ وعدم إنتشار األماراض 
 .النباتية من خالل المياه السطحية و يرها وزيادة اإلنتاج وبذالك توفير المياه

لمسااتحدثة والمااواد إإلسااتفادة ماان هااذه األبحاااث ونتائجهااا باسااتخدام الكثياار ماان الطاارق ا 
المستحدثة في هذا ألمجاال كاساتخدام بعاض الماواد التاي تخازن ميااه األمطاار بماا يسامى 

وهااي مااواد مختلفااة ومتعااددة التركيااب  بأسااماء وصااناعات  حافظااات المياااه فااي التربااة
وخواص مختلفاة تختازن الميااه داخال الترباة قارب جاذور النباات قبال النفاوذ إلاى أعمااق 

لمااواد ال يمكاان إسااتخدامها إال بوجااود مهندسااين زراعيااين  لتحديااد األرض ولكاان هااذه ا
أصانافها وتركيبهاا الكيمياااوي وناوع النبااات الاذي تساتخدم معااه والعماق الااذي توضاع بااه 
داخاال األرض وكيفيااة إسااتخدامها وكاام هااي إقتصااادية. لقااد وجااد أن هااذه المااواد لهااا فعاال 

إلستفادة من مياه المطر كما يمكان يعادل مضاعفة كمية المطر ومضاعفة الفترة الزمنية ل
إستخدام هاذه الماواد حتاى فاي حالاة الساقي مان الميااه الساطحية أو الجوفياة حياث يمكان 
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تقلاايص كميااة مياااه السااقي إلااى النصااف أو حتااى الثلااث وهناااك طاارق طبيعيااة أخاارى تقلاال 
لعاب إستهالك المياه وهناك مواد تغطاى بهاا الترباة لتقليال التبخار وأ لبهاا ماواد طبيعياة ت

 ة.أكثر من دور في تقليل التبخر وحفظ المياه وبأسعار إقتصادي
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راء عن تعبر المجلة في المقاالت إن
 
 هذه اصحاب الزمالء ا
 المقاالت.

 

 

 

 

 

 


