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شروط النشر بمجلة األكاديمي
 .5ترسل البحوث والدراسات والمقاالت مطبوعة ألكترونياا باللغاة العربياة أو اللغاة اإلنكليزياة
بصيغة ( . )Words
 .1ال تزيد عدد صفحات البحث أو الدراسة أو المقالة عن خمسة عشر صفحة كحد أقصى.
 .3تدرج قائمة المصادر والمراجع التي إعتمدها الكاتب في نهاية البحاث أو الدراساة  ,ويجاب
اإلشارة إليها في متن البحث كلما إقتضت الضرورة ذلك.
 .4يحق لهيئة التحرير اإلستعانة بأراء محكمين لتقويم البحث حيثما رأت ضرورة لذلك.
 .1ال تعاد البحوث والدراسات والمقاالت ألصحابها نشرت أم لم تنشر.
 .6ال تقباال للنشاار البحااوث والدراسااات والمقاااالت المنشااورة أو المرساالة للنشاار فااي مجااالت
ودوريات أخرى.
 .7يلتزم الكاتب بحقوق الملكية الفكرية بكل ما يتعلق ببحثه أو دراسته أو مقالته حصرا.
 .8ال يعبر بالضرورة ما ينشر في المجلة عن أراء هيئة التحرير .

نظرة في التعليم العالي
د .داخل حسن جريو
عضو المجمع العلمي العراقي
مقدمة:
أدى تفشاااي وبااااء جائحاااة كوفياااد  51 -فاااي أرجااااء دول العاااالم المختلفاااة  ,إلاااى إغاااالق
المؤسسااات التعليميااة وتعطياال الدراسااة فيهااا بجميااع مراحلهااا المختلفااة لماادة ليساات بالقصاايرة ,
أألمر الذي قد يعني ضياع سنة دراسية أو أكثر من حياة الطلبة الدراسية  ,إذا ماا إساتمر الحاال
على ما هو عليه من إغالق تاام للمؤسساات التعليمياة  .لاذا وجادت المؤسساات التعليمياة نفساها
مضطرة إليجاد وسائل وطرق تعليمية بديلة  ,للخاروج مان هاذا الماأزق الاذي باات يناذر بعواقاب
وخيمة على قطاع التربية والتعليم  ,ما لم ياتم التصادي الحاازم والمبكار لهاذا الحالاة بجدياة قبال
تفاااقم آثارهااا الوخيمااة علااى المجتمااع بأساارا  ,ذلااك أن التعلاايم يعااد الركياازة األساسااية للتنميااة
الشاملة وتحقيق رفاهية المجتمع وتقدمه .
وألن التعليم األلكتروني يعد في عصرنا الراهن احاد اهام وساائل التعلايم الجمااهيري لساعة
انتشارا عالميا  ،وعدم تقيدا بالزمان أو المكان وتجاوزا لجمياع الحاواجز باين الادول والشاعوب
وتفاعلاااه ماااع جمياااع الثقافاااات والحضاااارات ،واإلفاااادة مااان التطاااورات التقنياااة ال سااايما تقنياااات
المعلومات واإلتصاالت التي تشهد تطورات مطردة ,ينجم عنها انخفاضا حادا فاي تكااليف التعلايم
بصورة مستمرة .لذا وجد القائمون على قطاع التربياة والتعلايم ,أن هاذا الانمط مان التعلايم إنماا
يمثل السبيل الوحيد إلستمرار العملية التعليمية وديمومتهاا فاي عصار جائحاة كوفياد –  ,51فاي
معظم المناطق الحضارية فاي دول العاالم المختلفاة  ,وبخاصاة الادول المتقدماة التاي لاديها شابكة
إتصاااالت ومعلوماااات متطاااورة يمكااان توظيفهاااا بساااهولة ألغاااراض التعلااايم والتااادريب والاااتعلم ,
بإسااتثناء المناااطق النائيااة والمناااطق الفقياارة التااي تفتقاار لخاادمات اإلتصاااالت وشاابكة المعلومااات
الحديثة.
لاام يكاان التعلاايم األلكترونااي حااال شااافيا وشااامال لجميااع المواضاايع الدراسااية  ,أذ أن هناااك
مواضيع ذات طبيعاة عملياة أو تطبيقياة فاي الكثيار مان التخصصاات التقنياة والهندساية والطبياة
وغيرها  ,يتطلب تعليمها وجها لوجه باين المعلام والماتعلم فاي المختبارات والاورل أو الردهاات
الطبية في المستشفيات أو الحقاول الزراعياة  ,بهادف إكسااب الطلباة المهاارات التاي يحتاجونهاا
في المهن التي يؤهلون لممارستها بعد تخرجهم .كما أن العملياة التعليمياة ال تقتصار علاى إلقااء
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المحاضارات فحسااب باال تتطلااب بيئااة تعليميااة شاااملة يتفاعاال فيهااا المعلمااين والطلبااة ماان جهااة ,
والطلبة أنفسهم فيما بينهم في إطار مجتمع صغير خااص بهام  ,وهاو أمار ال يمكان تحقيقاه عبار
وسااائل اإلتصااال اإلفتراضااي .لااذا إقتضاات الضاارورة دمااج التعلاايم األلكترونااي بااالتعليم التقلياادي ,
لخلق نظام تعليمي هجاين لسساتفادة مان مزاياا هاذين النمطاين مان التعلايم  ,أطلاق علياه بالنظاام
األلكتروني المدمج .

مفهوم التعليم األكتروني المدمج:
يقصااد بااالتعليم األلكترونااي الماادمج  ,الجمااع بااين التعل ايم التقلياادي فااي الفصااول الدراسااية
التقليدياااة ماااع الفصاااول اإلفتراضاااية والمعلااام اإللكتروناااي .تعااارف الجمعياااة األمريكياااة للتااادريب
والتطوير ,التعليم المدمج بأنه "الدمج المخطط له للتفاعل الحي وجهاا لوجاه ،التعااون المتازامن
أو اال متااازامن ،الاااتعلم الاااذاتي واألدوات المسااااعدة علاااى تحساااين األداء  .ويقصاااد باااالتعليم
األلكترونااي نمااط التعلاايم الااذي يقاادم لطالبيااه بالوسااائل اإللكترونيااة ال ساايما أجهاازة الحاسااوب و
شاابكة اإلنترناات  .يعاارف تقرياار الهيئااة األمريكيااة للتقنيااة وتعلاايم الكبااار التعلاايم األلكترونااي بانااه
الخباارات والتوجيهااات التااي تبااث الااى الطااالب عباار التقنيااات اإللكترونيااة .وتعاارف وزارة التربيااة
البريطانية التعلايم األلكتروناي بأناه اياة وسايلة ياتعلم فيهاا اإلنساان بإساتعمال تقنياات المعلوماات
واإلتصاالت  .ويعرف آخرون التعليم األلكتروني بأنه التعليم الذي يتم عبر شبكة اإلنترنت .

يمتاز التعليم األلكتروني بثالثة مزايا :
 .5اإلرتباااط بشاابكة معلومااات يمكاان ماان خاللهااا تحااديث المعلومااات وخزنهااا وإسااترجاعها ،
وبثها لسفادة منها بصورة فردية أوجمعية.
 .1إيصال المعلومات إلى طالبيها عبر الحاسوب بإستعمال تقنيات اإلنترنت واإلنترانات.
 .3اإلهتمام بالتعليم بمفهومه الواسع .
يرتبط التعليم األلكتروني بمفاهيم التعليم عن بعد والتعليم المفتوح والتعليم بادون جادران
إرتباطا وثيقا.

خصائص التعليم األلكتروني:
والتعليم األلكتروني شأنه شأن أنماط التعلايم اخخارى ،يتطلاب تواصال فعاال ماع المعرفاة ،
والتفاعل الخالق بين المعلمين والمتعلمين سواء أكان ذلك في الصافوف الدراساية وجهاا لوجاه،
أو عبر الوسائل التقنياة فاي إسالوب التعلايم األلكتروناي أو التعلايم عان بعاد  ،بصاورة أو باأخرى
عبر شبكة اإلنترنت  .تعتمد فاعلياة التعلايم األلكتروناي علاى التواصال باين المعلماين والمتعلماين
أخذا وعطاء ،وعلى التواصل والتفاعل بين المتعلمين انفسهم.
إعتمااد التعلاايم األلكترونااي فااي بداياتااه األولااى إساالوب إرسااال المعلومااات الااى المتعلمااين
بوساطة الشبكات اإللكترونية واألقراص المكتنزة  ،دون أي تفاعل باين طرفاي العملياة التعليمياة
 .وماان جهااة آخاارى  ،فااإن باإلمكااان إسااتخدام تقنيااات المعلومااات المباشاارة لتعزيااز التفاعاال فااي
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الوسط التعليمي بصورة متزامنة او غير متزامناة .يساتطيع المعلماون والمتعلماون اإلنتظاام فاي
مجموعات للتواصل آنيا عبر شبكة اإلنترنت  ،أو في الغالاب إساتخدام منتاديات الكترونياة لتباادل
األراء في اوقاتهم الخاصة  .ويعاد الحاوار بوسااطة النصاوص فاي الازمن الحقيقاي باإلتجااهين
أكثر أنماط اإلتصاالت اإللكترونية المتزامناة المساتعملة فاي التعلايم األلكتروناي .وتعاد الصافوف
اإلفتراضية أكثر أنواع اإليعاازات اإللكترونياة المتزامناة تطاورا التاي تساتعمل تقنياات المعلوماات
واإلتصاااالت لمحاكاااة بيئااة الصاافوف التعليميااة التقليديااة  ،وقااد تسااتعمل المااؤتمرات الفديويااة أو
اللوحات اإللكترونية المشتركة التي تسمح بخلق المواد التعليمية أو تعاديلها فاي الازمن الحقيقاي
من قبل المعلم او المتعلم .
ويمكن في الكثير من الحاالت خزن التعليمات المتزامناة إذ يساتطيع الماتعلم الرجاوع اليهاا
عنااد الحاجااة .يااؤدي إسااتعمال الصاافوف اإلفتراض اية إلااى تحقيااق تخفيضااات ملموسااة فااي تكلفااة
التعليم  ،إال أنها تتطلب أجهزة حاسوبية متطورة وشبكات معلومات ساريعة وموثوقاة  ،وتتطلاب
تواجااد جميااع المتعلمااين فااي أوقااات محااددة  ،وهااو أماار يتنااافى مااع مرونااة التعلاايم األلكترونااي
الالمتازامن الاذي يسامح للمتعلماين بتنظايم جاداولهم الدراساية بماا يتناساب وظاروفهم الخاصاة .
وتسمح تقنيات التعليم األلكتروني الالمتزامن بالتفاعال باين المعلماين والمتعلماين فاي الكثيار مان
األحيان  ،وكذلك التفاعل بين المتعلمين انفسهم  .ندرج في ادناا بعض وسائل هذا التفاعل :
البريد األلكتروني .منتااديات التعلاايم التعاونيااة ماان خااالل التفاعاال عباار لوحااات الرسااائل إذ يسااتطيع الطالااب ارسااالاالسئلة واستالم اجوبتها .
منتديات الحوار التي تسمح بالتواصل خارج الصفوف الدراسية .الدراسة المشتركة التي تسمح للمعلمين والمتعلمين العمل ساوية علاى ماواد دراساية معيناة انيااأو بالتعاقب .
المختبارات اإلفتراضااية التاي تساامح للمتعلماين بإنجاااز المشااريع الدراسااية فاي إطااار فارق عماالمشتركة.
المكتبات التي تسمح للمتعلمين باإلفادة من موجودات المكتبات بأنواعها المختلفة .اإلختبااارات والتقااويم التااي يمكاان تنفيااذها فااي اوقااات محااددة او فااي اوقااات آخاارى يمكاان اإلتفاااقبشانها.
يوفر التعليم األلكتروني للمعلماين تقنياات إدارياة لصافوف المتعلماين لتنظايم الطلباة فاي صافوفهم
وتشكيل مجاميع عملهم وإدارة التفاعل بين الطلبة ،وتقييم ادائهم .

أنشطة التعليم األلكتروني:
يتضمن التعليم األلكتروني أنشطة مختلفة فاي مجااالت التادريس والتادريب ونشار المعرفاة
والثقافة باإلستناد الى تقنياات المعلوماات واإلتصااالت دون التقيياد بالمكاان والزماان ،اي التعلايم
المفتوح داخل الجدران أو خارجها  .ويشهد هاذا الانمط مان التعلايم إقبااال متزايادا مان قبال فئاات
واسااعة ماان الناااس فااي اقطااار العااالم المختلفااة  ،لمااا يااوفر ماان فاارص تعليميااة ممتااازة تسااتجيب
لحاجات المتعلمين  ،وبما يتوافق وظروف عملهم  ،وبتكاليف مالياة مناسابة باإلفاادة مان تقنياات

3

المعلومات التي ابرزها شبكة اإلنترنت  .ال يختلف التعليم األلكتروني عن أنماط التعليم اخخرى
 ،بإعتمادا على تواصل المعرفة الفعال باين المعلماين والمتعلماين بكال الوساائل الممكناة لتحقياق
أهدافه وغاياته.
يتطلب التعليم األلكتروني إتخإذ اجراءات عديدة لضمان نجاحه وتحقيق أهدافه  ،منها :
 .5العماال علااى رفااع كفايااة أداء المعلمااين والمتعلمااين بتحسااين أساااليب التاادريس وطرائقااه
بإستعمال تقنيات التعليم الحديثاة باإلفاادة مان تقنياات المعلوماات واإلتصااالت دون زياادة
االعباء التدريسية .
 .1تدريب وتأهيل المعلماين علاى التقنياات الجديادة ،إذ أن هاذا التقنياات فاي تطاور مساتمر،
مما يتطلب إعتماد برامج تدريبية معدة جيدا فاي إطاار انشاطة التعلايم المساتمر  ،وإتاحاة
فرص اإلستفادة من هذا البرامج لجميع المعلمين قدر المستطاع .
 .3ربااط طرائااق التاادريس بتقنيااات المعلومااات واإلتصاااالت  ،لمااا تااوفرا هااذا التقنيااات ماان
فاارص تعليميااة واسااعة .لااذا يتطلااب العماال علااى تكاماال اساااليب وطرائااق التعلاايم الحديثااة
وتقنيات المعلومات واإلتصاالت بما يشكل وحدة تعليمية متوافقة شكال ومضمونا.
 .4تعزيااز التاارابط بااين أنماااط التعلاايم التقليديااة والتعلاايم األلكترونااي لنقاال خباارات التعلاايم
التقليديااة المتراكمااة عباار ساانين طويلااة  ،ذلااك أن التعلاايم داخاال القاعااات الدراسااية يمتاااز
بالتفاعل المباشر بين المعلمين والمتعلماين  ،لاذا ال يتحقاق هاذا التفاعال بإسالوب التعلايم
األلكترونااي بصااورة جياادة  ،إذا اقتصاار علااى إساالوب التعلاايم عاان بعااد خااارج القاعااات
الدراسااية  ،باال البااد ماان اإلفااادة ماان التقنيااات الرقميااة داخاال القاعااات الدراسااية كمااا فااي
خارجها لزيادة فاعليته وكفايته .
 .1إنشاء بيئاة تعليمياة موزعاة علاى أوساع نطااق ممكان لتوسايع فارص التعلايم األلكتروناي
داخل المؤسسات التعليمية وخارجها .
 .6محو االمية الحاسوبية بين الطلبة ورفع قدراتهم التقنياة فاي اإلتصااالت والمعلوماات بماا
يمكنهم من مواصلة تعليمهم األلكتروني مدى الحياة في عصار المعلوماات  .لاذا يجاب ان
يكااون هااؤالء الطلبااة قااادرين علااى إنتقاااء المعلومااات والحصااول عليهااا بأفضاال الساابل
واالفااادة فيهااا بتخصصاااتهم المختلفااة  .وهااذا يتطلااب إلمااام الطلبااة بأساساايات ومفاااهيم
ومباديء تقنيات المعلومات واإلتصاالت أوال ،ورفع قدراتهم التقنية لتمكينهم من التعامل
مااع هااذا األجهاازة ،الساايما شاابكات المعلومااات بكفايااة عاليااة ألغااراض التعلاايم والتأهياال
والتدريس .
 .7التأكيد على حقوق الملكية الفكرية وعدم التصرف بالمعلومات دون الرجوع ألصحابها .
 .8تهيئة وسائل مناسبة لتوفير الكتب الدراسية الكترونيا.
 .1توفير وسائل إتصاالت مناسبة للحصول على المحاضارات والمحاكااة والصاور والصاوت
والمواد الدراسية الكترونيا.
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 .52توفير المداخل المناسبة لستصال بالمكتبات لسفادة من مقتنياتها من كتب علمياة ومجاالت
ودوريات لتعزيز التعليم األلكتروني داخل المؤسسات التعليمية وخارجها .
 .55اإلفاااادة مااان شااابكات المعلوماااات ال سااايما شااابكة اإلنترنااات لتوجياااه الطلباااة الاااى مصاااادر
المعلومات ذات الصلة بتخصصاتهم المختلفة.
 .51تأهيل المالكات التعليمياة ألغاراض التعلايم األلكتروناي عبار بارامج تدريبياة لتمكيانهم مان
إستعمال تقنيات المعلومات واإلتصاالت بكفاية عالية  ،ال سيما إساتعماالت شابكة اإلنترنات
وملحقاتها المختلفة .
 .53إختيار التقنياات التعليمياة المناسابة ألغاراض التعلايم المفتاوح والتعلايم عان بعاد بإسالوب
التعليم األلكتروني  ،التي يكون فيهاا التفاعال ضاعيفا باين المعلماين والمتعلماين قياساا الاى
أساااليب التعلاايم التقليديااة داخاال األسااوار الجامعيااـة  ،ومراعاااة الخلفيااات العلميااة المتباينااة
للطلبة  ،وإختالفات المكان والزمان  ،قد يمتد هذا النمط من التعليم ليشمل دوال كثيرة .
 .54فحص قدرات المعلمين في مجاالت تقنيات المعلومات واإلتصاالت بصورة مستمرة للتأكاد
ماان مااواكبتهم لمسااتجداتها وتطوراتهااا وإسااتعماالتها فااي التعلاايم األلكترونااي  ،فضااال عاان
تطوير قدراتهم العلمية والتعليمية والتربوية .
 .51إختيااار التقنيااات المناساابة إلدارة باارامج التعلاايم االلكترونااي ويشاامل ذلااك إجااراءات قبااول
وتسجيل الطلبة ومنح وثائق التخرج وتوثيق انشطة الطلبة وشؤونهم المختلفة .
.56إيااالء إقتصاااديات التعلاايم األلكترونااي وتكاليفااه إهتمامااا خاصااا ،وذلااك بفحااص برامجااه
بصااورة مسااتمرة وحااذف النفقااات التااي ال جاادوى لهااا  ،وزيااادة األنشااطة ذات المااردودات
اإلقتصااادية العاليااة  ،والتركيااز علااى التخصصااات العلميااة التااي يحتاجهااا سااوق العماال ممااا
يفتح الباب واسعا لقبول أعداد كبيرة من الطلبة .
 .57إعتماد آليات علمية لمعرفة إتجاهات وحاجات سوق العمل من المالكاات العلمياة  ،وكاذلك
التعرف علاى رغباات ومياول الطلباة وإهتمامااتهم العلمياة عناد وضاع البارامج الدراساية،
ومراجعتها بإستمرار للتأكد من حيوية هذا البرامج ومواكبتها لتطاور العلاوم ومساتجداتها
.
 .58تشجيع أساليب التعليم األلكتروني بإختيار التخصصات العلمية التي يمكن أن توظاف فيهاا
التقنيات الرقمية بصورة فاعلة وبتكاليف إقتصادية مناسبة.
 .51تشااجيع الطلبااة علااى إعتماااد أساااليب الااتعلم الااذاتي والااتعلم ماادى الحياااة فااي إطااار باارامج
التعلايم المسااتمر لضاامان مااواكبتهم تطااورات ومساتجدات العلااوم والتقنيااة فااي تخصصاااتهم
المختلفة .
 .12إنشاء المكتبات الرقمية والمكتبات اإلفتراضية وربطها بشبكات المعلومات ،السايما شابكة
اإلنترنت لتكون مقتنياتها في متناول جميع طلبة التعليم األلكتروني.
 .15شمول برامج التعليم األلكتروني بإجراءات التقويم األكاديمي لضمان جودتة طبقاا لمعاايير
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التقويم األكاديمي المعتمدة وطنيا ودوليا.
 .11تنويع برامج التعليم األلكتروني كي يستجيب لحاجات قطاعاات واساعة مان النااس السايما
الفئات التي حرمت من التعليم ألسباب مختلفة  ،وسكان المنااطق النائياة  ،والنسااء وكباار
السن ممن لديهم الرغبة بالتزود بالعلم مدى الحياة.

تقنيات التعليم األلكتروني:
تتضمن تقنيات التعليم األلكتروني ثالث مجاالت رئيسة هي:
 .5تأليف محتويات المقررات الدراسية وإدارتها.
 .1إدارة التعليم.
 .3النشاط التعليمي.
ال تكون هذا المجاالت بالضرورة منفصلة عن بعضها إذ انها تتداخل مع بعضها في الكثير
من الحاالت .يستعمل مصطلح بيئة التعليم اإلفتراضي لوصف المنظومات التي تتجلى فيهاا مزاياا
هذا المجاالت.
تعتمد معظم أنماط التعليم األلكتروني على جودة وكفاياة أجهازة اإلتصااالت اإللكترونياة ،إذ
يتطلب التفاعل بين المعلمين والمتعلمين عبر شبكة إتصاالت متطورة  ,وال يتطلب بث النصوص
أجهزة معقدة ،مقارنة بأجهزة بث الصوت والصورة .وتعد الشبكة العنكبوتياة العالمياة احاد اهام
وس اائل اإلتصاااالت ألغااراض التعلاايم األلكترونااي ،إذ انهااا تمكاان المتعلمااين ماان الحصااول علااى
معلوماااات هائلاااة فاااي مختلاااف المواضااايع العلمياااة بماااا فاااي ذلاااك الصاااور والصاااوت والنصاااوص
والملفات.
أدى ظهورالهواتااف المحمولااة والتقنيااات الالساالكية والفضااائية إلااى إنعكاسااات كبياارة علااى
التعلباايم األلكترونااي .وتسااتعمل تقنيااات اإلنترناات الجدياادة إلسااناد الشاشااات الصااغيرة للهواتااف
المحمولااة واألجهاازة الالساالكية .تسااتخدم األجهاازة الفضااائية والهواتااف المحمولااة الالساالكية
بروتوكوالت سيطرة البث وبروتوكوالت اإلنترنت للتواصل على شبكة اإلنترنت .

الخاتمــة:
يمثاال التعلاايم األلكترون اي الماادمج نمطااا تعليميااا جدياادا يعتمااد نظااامي التعلاايم األلكترونااي
والتعليم التقليدي معا .ويكتسب هذا النمط من التعليم أهمية فائقاة فاي الوقات الحاضار فاي ضاوء
تفشي جائحة كوفيد –  51التي ما زالت تلقي بظاللها الثقيلة على جميع دول العالم  ,حياث يقادم
حلوال مناسبة للتعلم والتعليم في المراحل الدراسية المختلفة .
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الحرية الفكرية االكاديمية في العلوم الرياضية
األستاذ المتمرس الدكتور وديع ياسين التكريتي
مفهوم الحرية الفكرية االكاديمية الرياضية
الفكر االكاديمي الرياضي الحر هاو جازء هاام مان الفكار االكااديمي العاام وهاو عباارة عان
قااوة معلوماتيااة فاااي داخاال اإلنساااان ناجمااة عااان امتالكااه للعقااال المفكاار والجاااوال ،وماان خاااالل
ّ
الموسااوعية فااي المعلومااات الرياضااية والعمااق التخصصااي او مااا يساامى باالختصاااص الاادقيق
يمكاان للرجاال االكاااديمي الرياضااي اكتشاااف الحقااائق العلميااة الجدياادة وماان خااالل سااعة االطااالع
والتتبع العلمي والفضول العلمي واستخدام علم المنطق للوصول الى الفهم الصحيح تتكون لدى
االكاااديمي نزعااات ينطلااق بهااا نحااو مساايرة الحريااة الفكريااة االكاديميااة  ,والحريااة الفكريااة تفااتح
اخفاااق امااام االكاااديمي الرياضااي للتفكياار بعياادا عاان الضااغوط والقولبااة التااي تفرضااها االدارات
االكاديمية ,فالتفكير هو العمل ّية العقل ّية التي يكتشف اإلنسان بوساطتها الحقائق .وهاذا القاوة قاد
منحها هللا لسنسان  ،وهو من خالل الفكار والدراساة ياتعلّم ،اذ يف ّكار فاي كال ّ مساألة يحتااج إليهاا
بطريقة علم ّية ليفهمهاا فهماا صاحيحا تؤهلاه الماتالك الحرياة الفكرياة االكاديمياة الرياضاية التاي
تمثل القوى الداخلية العقلية غيار المرئياة كماا فاي البايوميكانياك نحان نتحساس نتاائج القاوة فاي
تحرياك او ايقااف االجساام وال نراهاا فهاي بمثابااة الكينتياك العقلاي ,واذا اردناا ان نتحقاق ماان ان
االنسان يمتلك الحرية الفكرياة االكاديمياة الرياضاية  ,الباد مان رؤياة نتااج هاذا القاوة مان خاالل
حرية التعبير فال حرية فكرية دون وجود حرية التعبير االكاديمي الرياضي ,فحرياة التعبيار تمثال
الكينماتيك العقلي اي تحسس نتائج القوة الكينتيكية العقلية من خالل حرية التعبير.
يحادث احيانااا امااتالك االكاااديمي الرياضااي القاوة الداخليااة لكاان ال يسااتطيع اظهارهااا بساابب
الحااواجز الثابتااة غياار المتحركااة أو التااي ال يسااتطيع االكاااديمي تجاوزهااا ,انااه يبااذل قااوة ثابتااه ال
تحرك االشياء لكن بزوالها تتحول الطاقة الكامناة المخزوناة داخال الفارد الاى طاقاة حركياة تارى
تغييراتها الحركية.
ان الحريااة الفكريااة االكاديميااة فضاااء واسااعا ولاايس ساالوكا محااددا  ,انهااا منظوماة متعااددة
الجوانااب يسااتطيع فيهااا االكاااديمي تاادبر االمااور العلميااة والتفكياار باادون قيااود صااارمة ماان قباال
المؤسسااة الرساامية او شاابه الرساامية او منظمااات المجتمااع الماادني ,أو التقوقااع فااي القوالااب
المفروضة والسكك التي تحدد المسار الفكري وتقييد حريته الفكرية .
اننااا بحاجااة الااى حريااة الفكاار التااي تمثاال المحاارك لسبااداع واالفكااار الجدياادة فااي العلااوم
الرياضااية المختلفااة ,باال بااتالقح المعلومااات بااين االختصاصااات التااي تكااون التكاماال العلمااي الااذي
يقود الى االنجاز العلمي والرياضي .
ان حرية الفكار ،هاي كياف يساتطيع عقال االنساان تادبر أماور الحرياة االكاديمياة والحيااة
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الرياضية ويبين موقفها منها دون ان توضع أمامه الحواجز التي تحد من هذا الحرياة وتمناع
انطالقهااا الن هااذا القيااود تمنااع ظهااور االبااداع الفكااري ,واذا اراد االكاااديمي الرياضااي ان يتمتااع
بهااذا الملكااة وهااذا الحريااة جوبااه بالعديااد ماان االجااراءات الشخصااية او الرساامية ,وهااذا عوائااق
تعرقل االبداع ذلك ألن حرية الفكر ،مولدة لسبداع بالضرورة.
وتمثل حرية الفكر االكاديمي آلية عمل العقل ومعالجة المشاكالت االكاديمياة التاي تعتارض
مسار العملية العلمية.
ان الحرية الفكرية االكاديمية هي ليست حالة فردية أو معاناة شخصية تخاص حرياة الفارد
نفسه بل هي حرية المبدع والمثقف والفنان والكاتب والعالم والرياضي  ,وما يترتب على هاؤالء
من دور في البيئة الحياتية لالمة.
ان الحرية االكاديمية الرياضية هي االسااس الاذي تساتند علياه حرياة التعبيار فاال خيار فاي
حرية فكرية او اكاديمية تفتقر الى حرية التعبير ألنهاا االنعكااس الحقيقاي لمادى تمتاع االكااديمي
بحريتااه الفكريااة ,فحريااة الفكاار االكاااديمي تااؤدي الااى حريااة التعبياار االكاااديمي وحريااة التعبياار
االكاديمي تعني ان كل اكاديمي حر فاي التعبيار عان آراءا وافكاارا بصاراحة تاماة وحرياة كاملاة
طالما انه ال يسيء الى افكار ونظريات أو طروحات أي أكاديمي أو مؤسسة أكاديمية.
هذا الحرية يجب أن ال تقمع بعقاب من أراد أن يتمتع بأبسط حقوقه االكاديمية وهاي حرياة
الفكر االكاديمي الرياضي .كماا ال يجاوز الحجار علاى آراءا العلمياة و حرماناه مان التعبيار عنهاا
بالقوة او اجبارا على التعبير بشيء ما ال يريدا.
ان حرية الفكر االكاديمي هي داخلية ,أي انهاا غيار محاطاة أو مراقباة باالقوانين أو بعياون
الناس  .فهي اذا من سلطة الفرد نفسه.
ان آلية عمل العقل ومعالجته األمور االكاديمية الرياضية واماور الحيااة تمثال حرياة الفكار
االكاديمي ،فالحرية االكاديمية الرياضية المقصودة هنا ،ليست حرية االكاديمي فيما يخص نفساه
وأفكارا العلمية الرياضية الخاصة ،بل هي حرياة ماا يارتبط مان كياناات بشارية ومؤسسااتية فاي
االكاديمي المفكر ،و فيما يخص دورهم في الحياة االكاديمية الرياضية .
وكما اشرنا ان حرية الفكر االكاديمي الرياضاي تاؤدي الاى حرياة التعبيار عان االفكاار التاي
يختزنها العقال مان اجال اطالقهاا عناد تاوفر الجاو اخمان والماريح إلطاالق هاذا االفكاار وهاو ماا
يساامى بحريااة التعبياار االكاااديمي الرياضااي ,وحريااة التعبياار االكاااديمي الرياضااي تعنااي أن كاال
اكااديمي رياضااي حاار فااي التعبياار عاان آرائاه وأفكااارا فيمااا ياارتبط بااالعلوم الرياضااية وقوانينهااا
وتطبيقاتها بصراحة تامة وحرية كاملة طالما يعزز آرائه بماا يادعم توجهاه االكااديمي وال يسا
إلى أي شاخص أو كياان  ،وأناه ال يجاوز معااداة او عقااب أي اكااديمي عان اجتهاداتاه و التعبيار
عن آرائه وأفكارا  ،كما ال يجوز الحجر على آرائه وحرمانه من التعبيار عنهاا باالقوة أو إجباارا
على التعبير بشيء ما ال يريدا .
و الحريااة هنااا تعنااي قاادرة االكاااديمي الرياضااي علااى فعاال الشاايء أو تركااه بإرادتااه الذاتيااة
,وهي ملكة خاصة يتمتع بها كل إنسان عاقل ويصدر بها أفعاله بعيدا عان سايطرة اخخارين ألناه
ليس مملوكا ألحد ال في نفسه وال في بلدا وال في قومه وال في أمته.
وكما اشرنا ان حرية الفكر داخلية تمثل القوى العقلية الداخلية  ,أي أنها غيار محاطاة أو
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مراقبة بالقوانين أو بعيون الناس ،فهي إذن من سلطة االكاديمي الرياضي على نفساه وحادودها
مستمدة من المعتقدات والمخااوف والحيااء ،فالحيااء او الخاوف مان أمار ماا يجعلناا ال نفكار فياه
وكأنه يضع حدا لعقولنا ،وكذلك ما نعتقد بعدم جواز التفكير فيه ,لذا فالدور الاذي يجاب ان تلعباه
المؤسسات االكاديمية الرياضاية هاي ان تعمال علاى ان يكاون سالوكها تطمينياا ومشاجعا ل فكاار
التي هي محاوالت لكسر الجمود الفكري االكاديمي الرياضي في بعض جوانبه .
ان التزامنا بالمقولاة الشاهيرة "عناد احتارام حادود وحرياة االخارين ,تنتهاي حريتاك عنادما
تبدا حرية االخرين" هذا ينطبق على حريات الرأي العامة الن الزامناا بهاذا الحادود ساوف يبقاي
القديم من المعلومات على قدمها ويستمر الجمود الفكري االكاديمي ,فهذا الحدود يجب ان تكسر
من اجل االنطالق الى نظريات علمية جديدة او تطوير في هذا النظريات .
ولدينا امثلة يحكيها لنا التأريخ االكاديمي كياف ان الاذي قاال ان االرض تادور حاول نفساها
أعدمته السلطة .
ان حدود الحرية الفكرية االكاديمية الرياضية تتوقف عند حادود مخالفاة المنطاق العلماي
الذي هو اساس التفكير والحكام علاى ماا هاو صاحيح او خطاأ .ويجاب عادم االكتفااء باالتوقف بال
وضع حصار على ما يخالف المنطق واالعراف العلمية.
لقد ظهرت صيحات في المؤتمرات الرياضية العلمية حاول عادم وجاود رد فعال لا رض اي
ينفي قانون نيوتن للفعل ورد الفعل دون برهان مقنع مستندا الى المنطاق العلماي ,أو ان الحركاة
تبدأ من االجزاء الكبيارة الاى االجازاء الصاغيرة ,او ان الظاواهر الحركياة مثال االنسايابية يمكان
قياسها من خالل حساب الزخم .هنا كانت ردة الفعل االكاديمية ببطالن هذا االدعاءات.
ولااو عاادنا الااى تأريخنااا االسااالمي الحافاال باألحكااام العلميااة والتشااجيع علااى التفكياار العلمااي
الصااحيح ,ولاام يضااع اإلسااالم يومااا قياادا علااى الفكاار اإلنساااني وماان ثاام ظلاات منااارة الحضااارة
اإلسالمية يهتدي بها العالم شرقا وغربا على مدار عقود طويلة ,والشواهد على ذلاك كثيارة جادا
فلنقتبس من باب مدينة علم النبي صالى هللا علياه وآلاه بعضاها قاال سايدنا علاي علياه الصاالة و
السالم :

" فكرك يهديك إلى الرشاد  ،ويحدوك على إصالح المعاد "
وقال أيضا :

" لكل شيء دليل ودليل العاقل التفكر "
وقال صلى هللا عليه وسلم  :مشيرا إلى انه كل ما كان تفكير اإلنسان أكثر وأعمق كان صوابه
وقربه إلى الحق أكثر وكل ما قل تفكيرا كثر خطأا وقرب نحو الباطل.

" طول الفكر يحمد العواقب  ،ويستدرك فساد األمور "
وقال صلى هللا عليه وسلم :

" تفكرك يفيدك االستبصار ويكسبك االعتبار "
وقال صلى هللا عليه وسلم :

" من فكر قبل العمل كثر صوابه "
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تعد قضية حرية الفكر ،من القضايا المهمة في كل العصور ،ولدى كل الشعوب .فكال شاعب
يمر بفترات عديدة يناقل فيهاا حرياة الفكار ،وماداها ،وشاروطها .وفاي اخوناة األخيارة ،ظهارت
هذا القضية بصورة ملحة.
ان الحرية الفكرية االكاديمية هي جزء من حقوق االنسان التي يعزف علاى وترهاا كال مان
قمعت حريته الفكرية سواء كانت اكاديمية ام اجتماعية ام انسانية ام سياسية ,اذ أن هنااك جملاة
حارا فيهاا ،ومنهاا النضاج الفكاري،
قضايا ال تبلغ النضج االجتمااعي المطلاوب إال بتارك اإلنساان ّ
أي مانع أو حاجز يحول دون تنمية قابل ّياته التي ينشدها لتحقياق ساعادته،
لكي ال يعترض تقدّمه ّ
وبما أنّ الفكر هو من أه ّم ما ينبغي تنميته لدى اإلنسان ،والتنمية بحاجاة إلاى الحر ّياة كماا تقادّم،
فاإلنسااان بحاجااة إلااى الحر ّيااة فااي الفكاار ،لااذا تعااد حر ّيااة الفكاار ماان حر ّيااات اإلنسااان االجتماعيااة،
وتدخل في صميم شؤونه الحيات ّية.
العاالمي
ومن هنا احتلّت حر ّية الرأي اليوم أهم ّية عالم ّية ،وقد ورد ذلك في مقدمة اإلعاالن
ّ
لحقوق اإلنسان ،بل عدت فيها من «أسمى األهداف اإلنسان ّية» .فإنّ أمنية البشار هاي فاي حر ّياة
االقتصاادي ،فتشا ّكل هاذا األماور معاا
األمناي والرفااا
إبداء الرأي ،فضال عن الشعور باالستقرار
ّ
ّ
هدفا بشر ّيا.
ضروري وواجب ،بل هو من مستلزمات الحياة البشار ّية اذ
والتفكير عمل
الفكر
وعليه فإنّ
ّ
َ
َ
ال تستقيم بدونهما.
اننا بحاجة لفسحة من الحرية الفكرية التي تجعلنا نؤسس ثوابت للعمل االكاديمي الرياضي
 ،وان تكون هذا الضوابط متوازنة ومتساوية ال يمكن ان تكون انتقائية فضال عن حرياة التعبيار
بمااا يحقااق مسااؤولية االكاااديمي فااي تطااوير المباااد العلميااة و الديمقراطيااة وضاامان قبااول فكاار
اخخر والتعارض السلمي .
فإننا بحاجة ألن تتساع قلوبناا الممتلئاة بالتساامح والمحباة لابعض حتاى يمكان ان نفكار بماا
يضاامن المسااتقبل اخماان ألجيالنااا القادمااة  ،وصااوال الااى تأساايس قاعاادة عريضااة يعماال بموجبهااا
الجميع على وفق اسس ومباد العمل االكاديمي الذي يساهم في البناء .

للحريات األكاديمية أبعاد ثالثة رئيسة تتعلق بالعمل األكاديمي:
البعااد االول :يضاام كاال الحريااات ذات الصاالة بالعماال البحثااي واألكاااديمي ،مثاال حريااات الفكاار
والرأي واالجتماع والتنقل وإلقااء المحاضارات والمشااركة فاي النادوات العاماة وحلقاات النقاال
والمشروعات البحثياة والحصاول علاى المعلوماات واساتخدامها ونشار وتوزياع األعماال الفكرياة
والعلمية.
البعد الثاني :فيشامل حرياة الجامعاات فاي إدارة شاؤونها المالياة واإلدارياة بصاورة مساتقلة،
وتحديااد مناااهج ومضااامين التعلاايم المالئمااة ،وتعيااين ماان يتمتعااون بالكفاااءة والمهااارة الالزمااة
لتحقيق األهداف التي من أجلها قامت الجامعة.
البعد الثالث :مراعااة معاايير النزاهاة األكاديمياة ،واألماناة العلمياة وااللتازام بالحيااد وحماياة
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الطلبة من أي عمليات قد تستهدف التلقين األيديولوجي أو المذهبي أو الطائفي أو الحزبي.

سبل حماية الحريات األكاديمية:
البعد األول :يتصل بالجهد الذي ال بد أن يقوم به أعضاء هيئات التدريس واألكاديميون أنفساهم
للحفاظ على الحريات األكاديمية وسيادة المعايير الموضوعية في كل مراحال العمليتاين التعليمياة
والبحثية ،وذلك من خالل االلتزام بمعايير داخلية للنزاهة األكاديمية واألمانة العلمية.
إن الحريات األكاديمية التي يطالب بها األكااديميون ال باد أن تماارس فيماا بيانهم أوال ابتاداء بكال
مااا يتصاال باألمانااة العلميااة والتوثيااق فااي كتابااة البحااوث العلميااة ،ماارورا بتجنااب المعااايير غياار
الموضوعية في شؤون التعيين والترقياة والنشار ،وانتهااء بوقاف عملياات التميياز بكال صاورها
داخااال أروقاااة الحااارم الجاااامعي ومؤسساااات البحاااث العلماااي واحتااارام الممارساااات الديمقراطياااة
واختالف اخراء بين األكاديميين أنفسهم.
وماان هااذا القاايم االهتمااام بمصاالحة الجماعااة ونبااذ األنانيااة واالنغااالق ،والبعااد عاان التلقااين
األيااديولوجي ،وتحماال المسااؤولية ،واالنضااباط ،والموضااوعية واألمانااة فااي التعاماال مااع الغياار،
وعدم التمييز بين الطالب على أساس الدين أو العرق أو المكانة االجتماعياة أو صالة القراباة أو
المااذهب ،وااللتاازام بالقواعااد العامااة لالمتحانااات ،وااللتاازام بالقواعااد العامااة التااي تاانظم العمليااة
التعليمية ،كحضور المحاضرات وااللتزام بكل ما من شأنه االرتقاء بمساتوى الطاالب وتحصايلهم
الدراسي ،وغير ذلك.
البعد الثاني :فينصب االهتمام فيه على تفعيل أو إنشاء هيئاات نقابياة ومهنياة مساتقلة ألعضااء
هيئات التدريس بالجامعات ومراكز البحوث ،لتستخدم:
أوال  :أدوات متابعة ألي انتهاكات للحريات األكاديمية،
ثانيا :آليات غير رسمية لمتابعة األداء المالي واإلداري للقيادات الجامعية،
ثالثااا :أدوات للضااغط والتااأثير علااى الحكومااات لتحقيااق مزيااد ماان الحريااات األكاديميااة وكااف يااد
السلطات الحاكمة عن تطويع هيئات التدريس بالجامعات ومراكز البحوث ألهداف تلك السلطات.
البعااد الثالااث :فيتصاال بالشااق التشااريعي ،فهناااك ضاارورة لتشااكيل لجااان أو فاارق عماال تكااون
مسااؤولة عاان كاال مااا يتصاال باادور التشااريع والسياسااات الحكوميااة إن فااي شااأن حمايااة الحريااات
األكاديمية ،أو في التصدي النتهاكاتها المختلفة.
البعد الرابع :األخير فيتصل بدور األكاديميين بالمجتمع وواجباتهم تجااا قضاايا المجتماع ،وهناا
أتصور أن على األكاديميين أن يكوناوا ،قاوال وعماال ،فاي طليعاة القاوى الوطنياة المنادياة بدولاة
القانون والمواطنة والمؤسسات ،وعليهم المسااهمة فاي رفاع وعاي الطاالب بأهمياة هاذا األماور
وأهمية النضال والتضحية من أجلها ونبذ اليأس والعجز والتقوقع حول الذات.
إن طبيعة المهام التي يقوم بها األكاديميون أنفسهم ونظرة المجتماع لهام تحاتم علايهم عادم
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حصر أنفسهم في المناداة بمطالبهم الفئوية فقط وإنما قيادة المطالب الشعبية من أجال كال صاور
الحكم الرشيد.
إن هناك من يعد الحرية األكاديمية ميازة تختلاف عان الحرياات العاماة ،التاي هاي حاق عاام
للمواطنين ،ألنها ضرورة ملحة للمؤسسات التعليمية خصوصا الجامعات ،ففي ظلها (ينمو الفكار
،وتزدهاار الثقافااة ،وتتفااتح القاارائح ،وتباارز المواهااب) ،فالهاادف الاارئيس للحريااة األكاديميااة هااو
دعاام العطاااء العلمااي ،وإزالااة العقبااات التااي تحااول دون انتشااار النشاااط العلمااي والبحثااي الحاار،
وتمنع تغلغل العلم والتفكير العلمي في الحياة ،لذلك فان الحرية األكاديمية هي اإلطار الاذي ياوفر
حرية التفكيار والتعبيار واالعتقااد ،ألن مؤسساات التعلايم العاالي وجادت مان اجال الفكار والثقافاة
كونهما الهدف األساس لهذا المؤسسات التي من دونها ال يصبح للتعليم العاالي معناى ياذكر ،لاذا
فان الحرية األكاديمية ضرورة ال غناى عنهاا ل ساتاذ الجاامعي ،فهاي تسااعد علاى تحقياق وأداء
مهاتااه الااثالث الرئيسااية ،وهااي التاادريس ،والبحااث ،وخدمااة المجتمااع ،والتااي ماان دونهااا يصاابح
التدريس الجامعي عملية شكلية ،وجامدة ال روح فيها ،وال ابداع  ،ويغادو البحاث العلماي مساألة
قليلااة االرتباااط بااالمجتمع ،وواقعااة ،ومشااكالته ،وتضااعف خدمااة المجتمااع ،أو تتحااول إلااى عمليااة
غيار مفيادة ،فالبحاث العلماي يساعى إلاى دراساة مشاكالت المجتماع وإيجااد الحلاول المناسابة لهاا
والتنبااؤ بالمشااكالت المسااتقبلية ،والعماال علااى معالجتهااا ،أمااا إعاقااة دور الباااحثين فااي اإلسااهام
للتصاادي لمشااكالت مجااتمعهم تحاات ذرائااع شااتى ،فأنااه يااؤدي إلااى ضااعف رغبااتهم فااي اإلبااداع
واالبتكار ،والى هجرة الكفاءات العلمية خارج الوطن.
كما ان الحرياة األكاديمياة بالنسابة للطلباة ال تقال أهميتهاا عان األسااتذة ،فهاي تمكانهم مان
توسيع مداركهم ،وزيادة خبراتهم ،وتنمياة شخصاياتهم ،لاذا فاان تمتاع الجامعاة ،أسااتذة وطاالب
بالحرية األكاديمية ،يساعد على نمو الفكر وإطالق طاقات اإلبداع ،وتحقيق رساالة الجامعاة ،فاي
بناء اإلنسان الحر ،والمجتمع الحر.
إن الحرية األكاديمية تتكون من ثالث عناصر رئيسة ،تشتمل على:
حرية أعضاء هيئة التدريس في البحث عن الحقيقة ،وحقهم في نشرها وتعليمها،
وإتاحة الفرصة لهم لمتابعة المعرفة وتطويرها من خالل الدراسة والحوار والنقال واإلنتاج،
والتدريس وإلقاء المحاضرات والكتابة ،بعيادا عان التسالط اإلداري والسالوك التقليادي المتباع
في اغلب جامعاتنا في معاملة أعضاء هيئة التدريس ،معاملاة صاارمة ومقيادة ،وهاذا ماا يولاد
لاااديهم الشاااعور بعااادم االساااتقرار والقلاااق ،واالنااازواء ،والتذباااذب الفكاااري ،يناااتج عناااه لجاااوء
ألتدريسااي الجااامعي إلااى األساالوب التلقينااي فااي التاادريس بعياادا عاان تعلاايم التفكياار اإلبااداعي،
واعتماد الكتاب الجامعي المقرر بدال من البحث عن المستجدات في العلم والمعرفة.
ويعد االستقالل اإلداري والمالي والثقاافي للجامعاة مان العناصار المهماة فاي تمكينهاا إدارة
شؤونها اإلدارية ،مثل تعيين أعضاء الهيئة التدريسية ،وباقي العاملين ،وترقياتهم وفصلهم ،من
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دون تاادخل خااارجي ،والحااق أيضااا فااي إدارة األمااوال وإنفاقهااا وعلااى وفااق قوانينهااا وانظمتهااا
وتعليماتهااا ،وتنظاايم الباارامج التعليميااة ،والمناااهج ،واختيااار طرائااق التاادريس المناساابة ،فااالنظم
اإلدارية في الجامعة ال تتوفر فيهاا حرياة ل قساام العلمياة فاي اختياار رؤساائها ،وحرياة للكلياات
فااي اختيااار عماادائها ،وحريااة للجامعااات فااي اختيااار رؤسااائها كاال فتاارة محااددة .وماان العناصاار
المهمة أيضا للحرية األكاديمية هاي حرياة الطلباة فاي تكاوين اساتنتاجاتهم بنااء علاى دراسااتهم
والتعبير عن آرائهم ،والمشاركة في تقرير ما يدرسونه ،واختيار تخصصاتهم على وفاق مياولهم
ورغباااتهم ،ومااؤهالتهم ،وحقهاام فااي اإلبااداع وتهيئااة تكااافؤ الفاارص ،وتنظاايم أنااواع مختلفااة ماان
النشاطات لهم ،وتشمل حرية الطلباة أيضاا المشااركة التربوياة ،وحقهام فاي المسااهمة فاي إدارة
شؤون كلياتهم عبر مجالس أو اتحادات أو روابط طالبية منتخباة بأسالوب ديمقراطاي مهناي حار
بعيدا عن التدخالت السياسية الخارجية.
ان الحرية األكاديمية جزء أساس من مهماة مؤسساات التعلايم العاالي مماا يتطلاب االهتماام
بهاا وتطويرهااا ألنهااا مان الوظااائف التقليديااة للجامعاة ،التااي تتمثاال فاي زيااادة الااوعي والمعرفااة،
وحفظهااا وتقويمهااا ،ونشاارها وهااذا يتطلااب اسااتيعاب حقيقااي لمفهااوم الحريااة األكاديميااة ،ودعاام
أعضاء هيئة التدريس ،وإعادة بناء الجامعات وانظمتها علاى أساس ديمقراطياة حقيقياة ومنحهاا
قدرا كبيرا من االستقالل اإلداري والمالي لتقوم بواجباتها المناطة بها على أكمل وجه.
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التنوع األحيائي والموارد الوراثية
أ.د حميد جلوب علي الخفاجي
يعرف التنوع االحيائي بالمصطلح اإلنجليزي (  ( Biodiversityوالذي اشتق مان دماج
كلمتااي األحياااء ( )Biologyوالتنااوع (  ) Diversityويقصااد بااه تباااين الكائنااات العضااوية
الحية المستمدة من كافة المصادر بما فيها النظم االيكولوجية والبحرية واالحياء المائية األخرى
والمركبات االيكولوجية التي تعاد جازءا منهاا وذلاك يتضامن التناوع داخال األناواع وباين األناواع
والاانظم األيكولوجيااة وتنبااع اهميااة التنااوع األحيااائي ماان قيمتااه العلميااة والتعليميااة والثقافيااة
واالجتماعية واالقتصادية والترفيهية والجمالية والتاريخية ،فالتنوع األحيائي يوفر قدرة عظيماة
على تحسين رفاهية االنساان ويمثال المخازون الجيناي لنشاوء األناواع وتطاوير أناواع ومنتجاات
جديدة .التنوع االحياائي يعناى تناوع جمياع الكائناات الحياة ،والتفاعال فيماا بينهاا ،بادء بالكائناات
الحية الدقيقة ،وانتهااء باألشاجار الكبيارة والحيتاان الضاخمة،ومظاهر التناوع األحياائي موجاودة
في كل مكان ،في الصحاري والمحيطات واألنهاار والبحيارات والغاباات ،وياوفر التناوع األحياائي
ل غذية والزراعة واحدا من أكثرموارد األرض أهمية ،فالمحاصيل الزراعياة والثاروة الحيوانياة
واألحياء المائية وأشجار الغاباات والكائناات الحياة الدقيقاة والالفقارياات  -تعاد بااخالف ،وتشاكل
هي وتنوعها الوراثي شبكة من التنوع األحيائي يعتمد عليهاا إلنتااج األغذياة فاي العاالم.والتناوع
األحيائي شرط أساساي لبقااء واساتدامة الحيااة وال يمكان االساتغناء عناه ،ساواء كاان يتمثال فاي
الحشرات عندما تلقح النباتات أو في البكتيريا المجهرية الالزمة لصانع األجباان ،أو فاي ساالالت
الماشية المتنوعة التي
ُتمكن من كساب العايل حتاى فاي أقساى البيئاات ،أوفاي آالف األناواع مان المحاصايل التاي
يقوم عليها األمن الغذائي في مختلف أنحاء العاالم ،فاالتنوع األحياائي ضاروري لتحقياق ولتنوياع
ساالة األغذيااة ،وهمااا أمااران هامااان لصااحة اإلنسااان ونمااوا ،كمااا أنااه يعتباار ضاامانة الااى العااالم
للحصااول علااى اماادادات متصاالة ماان األغذيااة وماان أنااواع ال حصاار لهااا ماان المااواد الخااام التااي
يساتخدمها االنساان والعطااور وماواد البنااء والمحافظااة علاى البيئاة .ويصااعب قيااس هاذا التنااوع
ألسباب عديدة منها أن هناك تداخل واضح باين االنظماة البيئياة األساساية والثانوياة فماث هنااك
تداخل في التنوع األحيائي بين نظام اليابسة والمياا ويقاوم هاذا التاداخل علاى أكتااف البرمائياات
التي تشاكل القاسام المشاترك باين النظاامين و تتاداخل االنظماة البيئياة الاى درجاة يصاعب فرزهاا
وتحدياادها تحدياادا كااام  .والتنااوع األحيااايي موجااود فااى كاال مكااان ،فااى الصااحارى والمحيطااات
واألنهااار والبحياارات والغابااات.وال أحااد يعاارف عاادد أنااواع الكائنااات الحيااة علااى األرض .فقااد
تراوحت التقديرات لهذا األنواع بين  1و  82مليون أو أكثر ،ولكن الرقم األكثر إحتماال هاو 52
مليون نوع.وبالرغم من التقدم العلمى الذى يشهدا العالم ،لم يوصف من هذا األناواع حتاى اخن
سوى  5.4مليون نوع ،من بينها  712222حشرة و  45222مان الفقارياات و 112222مان
النباتات ،والباقى من مجموعات الالفقاريات والفطريات والطحالب وغيرها من الكائناات الحياة
الدقيقة .و هناك تقديرات أخرى في عالم الحشرات حياث ولحاد األن تام توثياق  122ألاف نوعاا
مختلف من الحشرات الحية  ,وهذا العدد ُيماثل  % 82من أنواع الكائنات الحية فاي العاالم  ,وال
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يمكن تقدير الرقم الحقيقي ل نواع الحية من الحشرات إال من الدراسات الحالية والسابقة  ,حيث
يتفق معظم العلماء أن هناك المزيد من األنواع الحشرية التي لام ياتم وصافها علمياا حتاى اخن ,
و ُتشير التقديرات إلى أن هذا الرقم الحقيقي قد يصل إلى  1مليون نوعا مان الحشارات وقاد يمتاد
الرقم إلى  32مليون .
في العقد الماضي نالت تلك الحشرات التي تم العثاور عليهاا باين ظاالل الغاباات اإلساتوائية
المطيرة إهتماما واسعا من قِبل العلماء  ,وأُجريت عليها الكثيار مان الدراساات  ,كانات مان بينهاا
دراسة الدكتور " تيري إيروين "  -من قسم الحشرات التابع لمؤسسة سميثسونيان فاي الغاباات
الظليلااة فااي أمريكااا الالتينيااة  ,والااذي ق ا ّدر عاادد األنااواع الحشاارية ب اـ  32مليااون نوعااا فااي تلااك
الدراسة.
ولاااك أن تعلااام أن الحشااارات أيضاااا تمتلاااك أكبااار كتلاااة حيوياااة علاااى األرض  ,حياااث ُتشاااير
التقديرات إلى وجود ماا يقارب مان  52كونتيلاون أي (  52مالياين ملياون طان ) مان الحشارات
الفردية في العالم ككتلة حية .
كشفت دراسة علمية حديثة عن أن  %12من أنواع الكائنات الحياة فاي العاالم لام تكتشاف
أو توصاف أو تصانف بواسااطة البشار بعااد .وقادرت الدراساة التااي أجراهاا باااحثون كناديون عاادد
أنواع الكائنات الحية بـ 8.7مليون نوع .تمكان العلمااء مان تطاوير أسالوب جدياد لتقادير إجماالي
أنواع الكائنات فاي الكاون ونشاروا نتاائج دراساتهم فاي صاحيفة "بلاوس بيولاوجي" العلمياة فاي
نسختها اإللكترونية  .يقول روبرت ماي أستاذ علم الحيوان بجامعة أوكسفورد في بحث منفصال
في نفس النسخة "إن مدى جهلنا بعدد الكائنات الحية على األرض اليوم مفزع للغاية بل إن ذلاك
الجهل يزداد عند الحديث عن عادد األناواع التاي يمكان أن نفقادها مان تلاك األناواع التاي ال تازال
توفر خدمات للنظام البيئي تعتمد عليها البشرية بشكل مطلاق" .كانات التقاديرات الساابقة ألعاداد
أنواع الكائنات الحية تتراوح بين ثالثاة إلاى مئاة ملياون ناوع .الدراساة التاي أجريات فاي جامعاة
دالهاااوزي بهاليفاااكس كناادا قاادرت أن  %86ماان كاال األنااواع البريااة و  %15ماان كاال األنااواع
البحرية لام تصانف بعاد .وقادرت عادد أناواع الكائناات التاي تنتماي لعاالم الحياوان باـ  8.7ملياون
نوع ،والنباتات بـ  118ألف نوع والفطريات بـ  655ألف نوع والحيواناات األولياة باـ 36422
باإلضااافة إلااي  17122نااوع ممااا يعاارف بالخاليااا بدائيااة النااوي والتااي تضاام الطحالااب والعوالااق
وغيرها  .وأضافت الدراسة أن نحو  %7فحسب من الفطرياات و 51بالمئاة مان الحيواناات هاي
التي تام تحديادها ،مقارناة باـ % 71مان النباتاات .المانهج الاذي اعتمادت علياه الدراساة اساتثنى
الميكروبات والفيروسات وتضامن هاامل خطاأ معيااري( ) Standard Deviationيقادر باـ
 5.3في المليون .كما قدرت الدراسة أن هنااك  1.1نوعاا مان الكائناات البحرياة والبااقي كائناات
بريااة .وقااال أسااتاذ علاام األحياااء البحريااة وأحااد المشاااركين فااي وضااع الدراسااة بااوريس ورم إن
األرض نظام يتكون من ماليين األجزاء الحيوية وكثير منها يختفي بشكل منتظم.
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أهمية التنوع البيولوجى:
أوال :القيمة االقتصادية – اإلجتماعية:
يااوفر التنااوع األحيااائي األساااس للحياااة علااى الكاارة األرضااية .إذ تساااهم األنااواع البريااة
وجيناتها مسااهمات كبيارة فاى تطاور الزراعاة والطاب والصاناعة.وتشاكل أناواع كثيارة األسااس
لرفاهية المجتمع فى المناطق الريفية .فعلى سبيل المثال يوفر الحطب وروث الحيوانات ماا يزياد
على  %12من إحتياجاات الطاقاة فاى منااطق كثيارة فاى دول آسايوية وأفريقياة ،وفاى بوتساوانا
يااوفر مااا يزيااد عاان  12نوعااا ماان الحيوانااات البريااة البااروتين الحيااوانى الااذى يشااكل  %42ماان
الغذاء فى بعاض المنااطق.وباالرغم مان أن اإلنساان اساتعمل أكثار مان  7222ناوع مان النباتاات
للطعام إال أن  12نوعا فقط تشكل  %12من الغذاء المنتج فى العالم وتشاكل ثالثاة أناواع فقاط -
القمح والذرة الشامية واألرز  -أكثر من  %12مناه.وباالرغم مان أناه مان العساير تحدياد القيماة
اإلقتصادية للتنوع األحيائي إال أن األمثلة التالية فيها التوضيح الكافى لهذا القيمة:
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يشااكل حصاااد األنااواع البريااة ماان النباتااات والحيوانااات حااوالى  %4.1ماان الناااتج القااومى
اإلجمالى فى الواليات المتحدة األمريكية
أدت التحسااينات الجينيااة لمحصااولي القمااح واألرز فااى آساايا إلااى زيااادة إنتاااج القمااح واألرز
بدرجة كبيرة وأعتبرت هذا الفتارة ( الخمساينيات والساتينيات مان القارن العشارين)مان أهام
الفتاارات فااي زيااادة األنتاااج الزراعااي واطلااق عليهااا الثااورة الخضااراء .لقااد ساااهمت الثااورة
الخضااراء بالحااد ماان الفقاار فااي الكثياار ماان الاادول األساايوية وقساام منهااا أصاابح يصاادرالقمح
واألرز بعد أن كانت هذا الدول تتعرض الى المجاعة السنوية
تم اإلفادة من جين واحد من الشعير األثيوبى فى حماية محصول الشاعير فاى كاليفورنياا مان
فيروس القزم األصفر ،وحقاق هاذا عائادا يزياد عان  562ملياون دوالر سانويا للمازارعين .
باألضااافة الااى األسااتفادة ماان جينااات نبااات الطماطااة البريااة فااي أنتاااج أصااناف ماان الطماطااة
مقاومة لالمراض وخاصة امراض الذبول وهكذا تمت حماية أالصاناف واألناواع للمحاصايل
الزراعية من األمراض واألفاات الحشارية عان طرياق نقال الجيناات مان النباتاات البرياة الاى
هااذا األصااناف واألنااواع بأسااتخدام طاارق التهجااين المختلفااة بأألضااافة الااى التحااوير الجينااي
بأستخدام الهندسة الوراثية.
تبلغ قيمة األدوية المستخلصة من النباتات البرية فى العالم حوالى  42مليار دوالر سنويا
تم استخالص مادة فعالة من نبات الونكه الوردية فى مدغشقر ،كان لها أثار كبيار فاى عاالج
حاالت اللوكيميا (سرطان الدم) لدى األطفال ،مما رفع نسبة الشفاء من  %12إلى .%82

ثانيا :اإلبقاء على الموارد الوراثية
يعد كل نوع من الكائناات الحياة ثاروة وراثياة ،بماا يحتوياه مان مكوناات وراثياة..ويسااعد
الحفاااظ علااى التنااوع البيولااوجى فااى اإلبقاااء علااى هااذا الثااروات والمااوارد البيئيااة ماان محاصاايل
وسالالت للماشية ومنتجات أخرى كثيرة.والشك أن السبل مفتوحة أماام العلمااء إلساتنباط أناواع
جدبدة من األصاناف الموجاودة ،خاصاة األصاناف البرياة ،بإساتخالص بعاض مان صافاتها ونقلاه
إلى السالالت التى يزرعها المزارعاون أو يربيهاا الرعااة.ولكان تطاور التقنياات العلمياة وخاصاة
فى مجال الهندسة الوراثية ،يفتح المجال أمام نقل الصفات الوراثياة لايس باين األناواع المختلفاة
فحسااب ،باال بااين الفصااائل المتباعاادة.وماان ثاام أتاايح فااى كاال نااوع ماان النبااات والحيااوان مكونااات
وراثيااة يمكاان نقلهااا إلااى مااا نسااتزرعه ماان محاصاايل أو مااا نربيااه ماان حيااوان.وهكااذا ناارى أن
المزارعون يستثمرون فى تحسين المحاصيل والخضر والفاكهة وراثياا ،ليجعلوهاا أكثار مقاوماة
للعديااد ماان اخفااات.كااذلك يتطلااع العلماااء إلااى نقاال الصاافات الوراثيااة التااى تجعاال لاابعض األنااواع
النباتية القدرة على النمو فاى األراضاى المالحاة والمااء الماالح ،إلاى أناواع نباتياة تناتج الحباوب
والبقااول أو غيرهااا ماان المحاصاايل.هكااذا نجااد أن التطااور العلمااى يجعاال كاال ماان الكائنااات الحيااة
مصدرا لموارد وراثية ذات نفع.

ثالثا :السياحة البيئية
يعتباار نمااو السااياحة البيئيااة أحااد األمثلااة لستجاااا الحااالى لتنويااع انماااط السااياحة ،فالطبيعااة
الغنية بالنظم البيئية الفريدة والنادرة بدأت تأخاذ قيماة اقتصاادية حقيقياة.فعلاى سابيل المثاال تادر
المنااطق السااحلية بمااا فيهاا مان شااعاب مرجانياة فاى غربااى آسايا ومنطقاة جاازر الكااريبى مئااات
الماليااين ماان الاادوالرت ساانويا ماان الاادخل السااياحى ،وفااى جمهوريااة مصاار العربيااة تاادر مناااطق
سياحية مثل رأس محمد بسيناء أكثر من ثالثة ماليين جنيه سنويا من الغطس لمشاهدة الشاعاب
المرجانية فاى البحار األحمار وخلايج العقباة.كاذلك نمات ساياحة الحادائق الطبيعياة ،بماا فيهاا مان
تنااوع حيااوانى باارى واسااع فااى أفريقيااا ومناااطق أخاارى بدرجااة كبياارة خااالل الساانوات القليلااة
الماضية.فعلى سبيل المثال يقدر أن كل أسد فاى حديقاة قومياة أفريقياة يجاذب مان الازوار سانويا
بمااا قيمتااه  17222دوالر أمريكااي ،وكاال قطيااع ماان الفيلااة لااه قيمااة ماليااة ساانوية تقاادر بحااوالي
 652222دوالر أمريكي.وبجانب هذا األنماط السياحية هناك سياحة الجبال وسياحة الصاحارى
التى تعتمد بشكل أساسى على تنوع الموائل البيئية الطبيعية.

رابعا :القيمة الروحية
لكل نوع من الكائنات الحية حق البقاء ،ألنه شريك فى هذا التراث الطبيعي الذى يسمى
المحيط الحيوى.
وتنشأ القيم الروحية واألخالقية للتنوع البيولوجى من المشاعر الدينية ،حيث تعطى بعض
األديان قيمة للكائنات الحية بحيث تستحق ولو درجة بسيطة من الحماية من بطل اإلنسان
وتدميرا.
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وقصة سيدنا نوح وفلكه الذى أمرا هللا تعالى أن يحمل فيه من كل زوجين تؤكد حق
الكائنات جميعا فى البقاء.
وللكثير من األنواع الحية قيمة جمالية تضيف إلى اإلطار البيئى من صفات البهاء ما
يدخل البهجة على نفس اإلنسان.
ولذلك فإن فقد هذا الكائنات من البيئة الطبيعية خلل ثقافي.

األخطار التي تهدد التنوع األحيائي:
هناك أخطار وتهديدات كثيرة تهدد التنوع األحيائي في السلطنة .قسم من هذا التهديدات
قد تمثل عامل مشترك كما هو الحال في تدمير الموئل الطبيعية نتيجة التصحر ،التغيرات في
خصائص التربة واإلفراط في استغالل النباتات البرية أو (الرعي الجائر) ،ونقص المياا ،وتغير
المناخ .بينما هناك عوامل قد يكون تأثيرها خاص على بعض مفردات التنوع الحيوي مثل
التمدن ،والتلوث الكيميائي (النيترات والمبيدات والمعادن الثقيلة) ،والتلوث بالنفط ومشتقاته
واألنواع الغازية( ،)Invasive Speciesيؤثر تغيير أو إزالة عنصر واحد من هذا الكائنات
على نظام الحياة بأكمله ويمكن أن يؤدي إلى عواقب سلبية .فبدون الطبيعة ،لن تكون الحياة
على األرض ممكنة .وفيما يلي تفاصيل عن هذا التهديدات:

 تغير المناخ:
ان تغياار المناااخ وخاصااة ارتفاااع درجااات الحاارارة وبمعاادالت بااين  4-1درجااات مئويااة لااه
تأثيرات سلبية علاى البيئاة فاي العاالم عاماة ومان بينهاا السالطنة ،وقاد اكادت دراساات عالمياة
على أن هناك تغيرات مناخية كبيرة في العالم وقد ظهارت تاأثيرات كبيارة علاى األناواع الحياتياة
واألنظمااة البيئيااة حااول العااالم ويمكاان الرجااوع واالستشااهاد بالقائمااة الحمااراء ل نااواع المهااددة
باالنقراض والتي يصدرها االتحاد العالمي لصون الطبيعة ( )IUCNحيث اكدت اخر دراسة بان
هناااك مااا يزيااد علااى 4222نااوع مهاادد باااالنقراض بساابب ارتفاااع درجااات الحاارارة ،وحاااالت
الجفاف الشديدة وغيرها من التغيرات والتحوالت المناخية.
وقااد اكاادت الدراسااة علااى أن درجااات الحاارارة العظمااي باتاات تااؤثر علااى نساابة  %11ماان
 4222نوع والتي جرت دراستها وأن حاالت الجفااف تاؤثر علاى  % 18منهاا ،كماا أن ارتفااع
درجات الحرارة قد إثار علاى ظااهرة الماد األحمار واالساماك .وبصاورة عاماة فقاد أعلان االتحااد
العااالمي لصااون الطبيعااة أن حااوالي  51%حتااى  32%ماان األنااواع المعروفااة مهااددة بخطاار
االنقراض.

 فقدان وتدهور الموائل الطبيعية:
أن تدمير الموائل الطبيعية(  )Natural Habitatsمن خالل العوامل البيئية الطبيعية
المختلفة مثل الحرائق ،الفيضانات،نقص المواد الغذائية....الخ سيؤدي الى تدهور األنواع في
هذا الموائل وخاصة األنواع التي ال يمكنها الهجرة ومثال على ذلك ما حدث في أستراليا في
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عام  1251وبداية عام  1215من حرائق أدت الى تدمير ما يقرب من مليار كائن حي وخاصة
حيوان الكواال وحيوان الكنغر وغيرها

 األنواع الغازية (:)Invasive Species
وهي األنواع غير األصلية التي تؤثر بشكل كبير النظم البيئية حيث تتفوق على االنواع
األصلية في الغذاء وتنافس بشدة األنواع األصلية وتؤدي الى أنقراضها.

 األفراط في أستغالل التنوع األحيائي:
وهو صيد الحيوانات البرية المفرط وكذلك األسماك وأزالة الغابات والمراعي الطبيعية
سيؤدي الى أستنفاذ بعض األنواع و أنخفاض أعدادها ثم أنقراضها.
توجد عوامل أخرى ساهمت وتساهم بتدهور التنوع األحيائي مثل التلوث ،الزحف
العمراني ،زيادة عدد السكان الخ.

كيفية الحفاظ على التنوع أألحيائي:
هناك طرق ووسائل متعددة للمحافظة على هذا التنوع ومنها:
وضع خطط استراتيجية وطنية وأقليمية وعالمية كما حصل في قمة ريو أو قمة األرض
هي قمة نظمتها األمم المتحدة بريو دي جانيرو بالبرازيل من أجل البيئة والتقدم .وكان ذلك من
 3يونيو حتى  54يونيو 5111
 معالجة التغيرات البيئية والتكيف معها خفااض الضااغوط علااى الاانظم االيكولوجيااة يمكاان ان يزيااد ماان سااهولة تكيفهااا وجعلهااا اقاالضعفا امام تأثيرات تغير المناخ
 تعزيز الاوعي للمجتماع بخصاوص المحافظاة علاى الماوارد الطبيعياة ومان اهمهاا الماواردالوراثية النباتية والحيوانية
 وضع االستراتيجيات المناسبة وزيادة التشريعات الوطنية العمل على تقاسم المنافع الناجمة من الحصول على الموارد الوراثية والجينية الحد من التلوث بأشكالة المختلفة وخاصة التلوث البحري مان الانفط ومشاتقاته للمحافظاةعلى الحياة البحرية وبالذات الشعب المرجانية.
 -تطوير االبحاث العلمية المتعلقة بتطوير بكيفية المحافظة على التنوع األحيائي.

المصادر:
 .5حميااد جلااوب علااي الخفاااجي  ، 5111التنااوع الحيااوي وضاارورة المحافظااة عليااة -مركااز

19

عبادي للدراسات والنشر  .الجمهورية اليمنية.
 .1حميااد جلااوب علاااي الخفاااجي  ، 1257التنااوع االحياااائي -أضاااءات علميااة (العااادد )57
مجلس البحث العلمي .سلطنة عمان.
 .3حميد جلوب علي الخفااجي  ،1215البيئاة العمانياة -كتااب تحات النشار ،المركاز الاوطني
للبحث الميداني .سلطنة عمان
 .4األتحاااد العااالمي لصااون الطبيعااة ( ،1254 )IUCNاالتحاااد العااالمي يحااث علااى التميااز
للتراث العالمي  .قطر
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لعبة أور ال َملَكية
الدكتور وسيم علوان علي الخليل
استشاري جراحة العظام والكسور والمفاصل

كم واحد في العراق َيعرف عن لُعبة أور ال َملكية؟
صاحف خبار عان لُعباة أور ال َملكياة األثرياة الخبار
قبل َ ُمدة قصيرة قرأت في موقِع أحاد ال ُ
كرا عن أن أحد ال َمتاحِف في العراق يع َمل علاى تصانيع هاذا اللعباة
َج َذب انتباهي وخصوصا ما َذ َ
السومرية االثرية لغرض إعادة إحياء اللُعبة وال َتعرياف بحضاارات العِاراق ال َقاديم .قاررت البحاث
عن َمعلومات أكثر عن هذا اللُعباة ،مان خِاالل هاذا ال َبحاث توصالت الاى إنناا أبنااء هاذا الحضاارة
ال َعريقة َمشغولين فقط بالتغني والحاديث عان ُعماق حضاارتِنا الياذي يعاود ألكثار مان َعشارة آالف
سنة ولكِننا مع األسف لم َن َعمل على ال َت َع ُرف وال َتعريف بهذا الحضاارة ،غالبيتناا ال يعلَام عنهاا إال
عرفة اليسيرة لم نستطع استغاللها بصورة َع َملياة مثلماا َع َملات دول
ال ُجزء ال َيسير وحتى هذ ِا ال َم ِ
أُخرى بعيدة كل ي ال ُبعد عن هذ ِا الحضارة.
لُعبة أور ال َملَكية و ُتعرف أيضا باسم لُعبة أور كما و ُيطلاق عليهاا لُعباة العشارين .هاي لُعباة
لوح سِ باق إستراتيج ّية ثنائ ّية ،لُعِبت ألول مرة في التأريخ فيما كان ُيعرف بابالد ماا باين النهارين
في بداية األلف الثالث قبل الميالد في مدينة أور السومرية (بدأت الحضاارة الساو َمرية فاي بداياة
موزهااا الروحيااة ،حيااث ساااد
األلفيااة الرابعااة قباال الماايالد) ،وقااد اتسااعت شااعبية اللُعبااة بساابب ُر ِ
االعتقااد أن أحاداث اللُعبااة تاؤثر علاى ُمسااتقبل الالعاب وإنهاا َتنقُاال رساائل مان اخلهااة واألرواح.
استمرت ُممارسة اللُعبة حتى العصور القديمة المتأخرة ومع مرور الزمن طوى اللُعبة النسيان.

عالم اخثاار اإلنجليازي ليوناارد وولاي هاو أول مان اكتشاف اللُعباة ،حياث َعثار وولاي علاى
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َ
خمسة ألواح طينية في مقبرة أور أثناء التنقيبات التي أجراها ماا باين عاامي  5111و5134م.
سميت بلُعبة أور ال َملكياة ،كانات هاذا األلاواح الطينياة
بسبب العثور عليها في مقبرة أور ال َمليكية ُ
تعود لحوالي  3222سنة قبل الميالد ،وجميع األلاواح هاي لِانفس ناوع اللُعباة لك ّنهاا صانعت مان
مواد وبأشكال مختلفة ،نشر وولي صورا للوحين من هذا األلواح فاي كتاباه األشاكال األولاى فاي
وحماراء
صنع بشكل َبسيط من خلفيات صادف ّية ماع دوائِار زرقااء َ
عام 5141م ،أحد هذا األلواح ُ
صااع
انع بشااكل ُمع ّقااد ماان صاافائح صاادف ّية و ُمر ّ
صا َ
سااطح خشاابي ُمغطااى باإلساافلت ،واخخاار ُ
علااى َ
بأحجار جير ّية ومن الزورد َحمراء .كما وجد في أحد األلواح صور حيوانات .وعناد التادقيق فاي
هذا األلواح اتضح وجود سبعة أنواع من ال ُمربعات والرسوم .بعاد اكتشااف هاذا اللعباة فاي أور،
تاام اكتشاااف ُنس ا يخ أخاارى منهااا فااي مناااطق أخاارى ماان الشاارق األوسااط عاان طريااق علماااء آثااار
آخرين.

يعتقد ُعلماء اخثاار أن اللُعباة كانات شاعبية عناد ُكال الطبقاات االجتماعياة فاي العاالم القاديم
حيا ُ
جاادت آثارهااا ُمنتشِ اارة فااي عاادة دول مثاال العااراق ،إيااران ،سااوريا ،لبنااان ،مصاار ،الهنااد،
اث و ِ
شابه لهذا اللُعبة في مقبرة توت عنخ آماون،
قبرص وفي جزيرة كريت .وقد و ِ
جدَت أربعة ل ُ َعب ُم ِ
وكانت هذا الل ُ َعب تحوي ُمربعات مرسومة بطريقة معينة ومرفقة ب َنارد وقُطاع تحرياك ،وقاد ُعثار
على رسم منقول للُعبة على بوابة ثور ُمجنح في مدينة دور شروكين في قصار الملاك سارجون
الثاني.

من غير المعلوم سبب اختفاء اللُعبة في العصور القديمة المتأخرة ،إحدى النظريات ُتعزي
ذلك إلى انتشار لُعبة الطاولاة التاي َحلات َمحلَهاا .لكان أحاد أشاكال اللُعباة بقاي متاداوال عناد يهاود
مدينة كوتشي في َجنوب الهناد واسام هاذا اللُعباة عِنادهم :عاشاا أو آشاا وكاذلك العشارين مرباع،
سبق وأن نقلوها م َعهم من بابل او انتقلت إليهم من خِالل التجارة .و َبقيت اللُعبة قياد
و ُيعتقد إنهم َ
االسااتخدام عنااد يهااود مدينااة كوتشااي الهنديااة وحملوهااا معهاام عنااد هِجا َارتهم إلساارائيل فااي عقااد
الخمسينات مان القارن الماضاي وهُنااك اساتعادة اللُعباة انتشاارها وشاعبيتها .تحتاوي لُعباة عاشاا
علااى عشاارين مربااع مثاال لعبااة أور ،ولكاان لك ال ُ العااب اثنااا عشا َار قطعااة ،فيمااا لُعبااة أور يكااون
لِكل العب سبعة قُطع ،وترتيب وعدد المربعات مختلف بين اللُعبتين.
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عند اكتشاف اللُعبة لم يكن أحد يعلم كيف تُلعب .في بداية ثمانيات القرن العشرين قام وصي
المتحف البريطاني إرفينغ فينكل بترجمة لوح طيني بابلي ل ُمنَ ِّجم اسمه إتي مرردو براططو والري
يعررود لسررنة  711ق م وقررد عُثررر علررا ارريا اللرروح فرري سررنة  7881فرري بابررل وبي ر َ إلررا المتحررف
البريطاني ،ايا اللوح يُفسر قواعد اللُعبة .استخدم فينكل أيضا ً صور ألواح طينية أخرى كانت مرن
ضررمن ُممتلَكررات الكونررت أيمررار طيرردكير بيفررورت ولكررن ارريل األلررواح ُد حم ر َرت طحق را ً أثنررا الحررر
العالميررة األولررا ،كانررت ارريا األلررواح أقرردم مررن لرروح إترري مررردو برراططو وقررد اكتشررفت فرري مدينررة
أورو  .وكان يوجد في لوحين منها رسوم توضيحية تَشرح قوا حعد وقوانين اللُعبة .بنا ً علا اي حل
المعلومات استطاع عرالم اثثرار البريطراني إرفينرغ فينكرل وضر تورور للُعبرة ولحقواعرد لحعبَهرا .فري
اللُعبة يرتم التنرافُب برين طعبَرين إثنرين ،حيرد تعتمرد اللُعبرة علرا سرباق فري نقرل قُطر ال عرب برين
ُمربعات اللُعبة مرن حخر ا اسرتخدام نَررد ذ أربعرة وجرول َا َرمري الشركل ُمتسراو األضر ع ،ومثرل
لُعبة الطاولة تعتمد ايل اللُعبة علا اإلسرتراتيجية والحر  .و َذكررت قواعرد إتري مرردو ب طرو بر ن
اللُعبة تحتو علا تَخمينرات ل ُمسرتقبل ال عرب ،وكران يرتم التخمرين مرن حخ لهرا بتنبرةات م عومرة
عن ُمستقبل ال عب حمثل "ستتعرف علا صديق" أو "أنت ستوبح قو مثل األسد" وغير ذلر .
نجاحرهُ فري اللُعبرة .كريل كران يُعتقرد بر ن
وقد نَظر الناس إلا نَجاح ال عب حخر ا حياتره مرن حخر ا
َ
التحر من مرب إلا مرب يمثل رسالة مرن اثلهرة أو مرن أرواح األسر ف أو مرن روح الشرخ
نفسه.

قواعد اللُعبة :لُعبة أور اي لُعبة تسابقُ ،ويقاا إنها أساس لحعرد ألعرا نَررد تهررت بعردَاا
مثل لُعبة الطاولة ولُعبرة الليردو .يَل َعرب اللُعبرة ط حعبرانِ لحكرل طعرب سربعة قُطر داشريرة الشركل تشربه
أحجار الضامة (الداما) .قط ال عب األوا تكون بيضا وعلا كل منهرا خمرب نقراط سرودا  ،أمرا
ال عب المنافب فتكون قطعره سرودا علرا كرل منهرا خمرب نقراط بيضرا  .لروح اللُعبرة ُمكرون مرن
ُمستطيلين حمن ال ُمربعات ،أحدُاا ُمكون من ث ثة صفوف في كر حل صرف أربر ُمربعرات ،وال ُمسرتطيل
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اثخر مكون من ث ثة صفوف بكل صف ُمربعين ويَربط بين الورف األوسرط ل ُمسرتطيلي ال ُمربعرات
جس ٌر ضيق ُم َكون من ُمربعين .كما سبق القوا اللُعبرة تعتمرد علرا اإلسرتراتيجية والحر  ،وتحرير
القُط يعتمد علا رمية النرد ال ُرباعي ال ُمثَلد ،ا ان النرد يكون علا شكل ارم ُربراعي ُمتسراو
أوجه النرد ال ُرباعي تكون ُمنَقَطة واما تَسمحان ل عب برالتحر  ،والوجهران
األض ع ،اثنتان من ُ
األخران من أوجه النرد اله َرمي تكون غير ُمنَقَطة وط يَستطي ال حعرب تحرير قحطَ حعر حه بنرا ً عليهرا.
يرمي ال عب في دور حل ث ثة (البَعض يقوا اربعة نُرد) نُرد ُرباعية ،مجموع العدد ألٌي يَظهر فري
رمية النُرد الث ثرة يُشرير إلرا عردد ال ُم َربعرات التري يسرتطي ال عرب تحرير إحردى قُطَ حعر حه بعرد تلر
الرميرة ،ول عررب إمكانيررة اختيررار تَحرير قُط َعتَرهُ الموجررود فرري اللُعبررة أو إدخرراا قُط َعررة أُخرررى لرره،
تستغرق اللُعبة ما بين نوف ساعة إلا ساعة.
ادف ال عب في اللُعبة او تحري ك ٍل مرن قحطَ حعر حه السربعة (الشرك ن يوضرحان كيفيرة تحرير
القط ) ليجتاز األرب عشر ُمرب الخاصة به .كل طعب يكون لره جانرب يُحرر فيره قُطَ حعره ،وتكرون
البداية من المربعات األربعة الخاصة به ،حيد يستطي ال عب تحري قُط حع حه فيهرا ب مران مرن دون
الخوف أن تُحت ََج  ،لكنه فيما بعد سيضطر إلا تحري قطعره فري المربعرات الثمانيرة ال ُمشرت َركة مر
خو حمه وألتي تكون غير آمنة مرن اطحتجراز عردى ال ُمربعرات ال ُمعلمرة بورور الرورد  ،وإذا تمكرن
ال عب من احتجاز قحطعة ال عب َ
الخوم سرترج تحلر َ القحط َعرة إلرا البدايرة .برالمجموع يكرون لحكرل
طعب ست ُمربعات آمنة وثمانية غير آمنة .ط يجوز ل عب وض قحط َعترين فري نفرب ال ُم َربَر  ،وإذا
أتهر النَرد عدد تكون ُمربعاته محجوز بقطعة تعود ليات اطعرب يبطرل دورل ،لريل علرا ال عرب
أن يَتَجنب وض عرد قحطر فري وقرت واحرد حخر ا اللحعبرة ألن ذلر سيُضرعف قابليَتَرهُ علرا ال ُمنراور
والتقدم .عند مجي دور ال عب للحرا يكون له خيار تحري قحط َعتَه داخل اللُعبة أو إدخراا قحط َعرة
جديد  ،وبحسب إستراتيجية ال عب فهو غير ُمجبر علا احتجاز قحط َعرة ال عرب ال ُمنرافب ،ومهمرا
كانت نتيجة رمية النُرد فال عب ُمجبَر علا تَحري إحدى قحط َعه وفقا ً لها وحتا لرو لرم تكرن الرميرة
الحجررر  ،و ُكرررل طعرررب تكرررون
جيرررد عنررردل .تررروفر ال ُمربعرررات ال ُم َعلٌمرررة بورررور ورد األمررران مرررن َ
له ث ث ُمربعات ورد وبحسب قانون فينكل فرنن ال عرب يحظرا برميرة نررد أخررى فري حراا وصرل
إلا مرب الورد  .لكي ينجح ال عب بنخراج كل قطعره مرن اللعبرة عليره إكمراا كرل المربعرات حترا
النهاية.
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في شَماا العراق قام اوشمند موفق واو فَنران ُكررد مرن مدينرة رانيرة مر ال ُمحاضرر بعلرم
سليمانية) البريطراني أشرلي برارلو ب ُمحاولرة إحيرا اللُعبرة
اثثار في جامعة رابرين (في محافظة ال ُ
في العراق .وفي ايا السياق ،طلرب برارلو مرن اوشرمند ،تورميم لروح جديرد باطعتمراد علرا أبعراد
ومقاييب اللعبة األصلية التي وجدت في المقابر األثرية وقد ذكر بارلو إن اريل اري أوا لحعبرة أور
ملكية تومم وتون في العراق مني آطف السنين (يبردو أن برارلو اخترار كلحماتَرهُ بحدقرة ألنره وأثنرا
بحثي وجدتُ عد نمراذج مرن اللُعبرة تُبراع مرن حخر ا مواقر التَسروق اإللكترونري وب سرعار ُمختَلحفرة
الحر َرم الجرامعي حيرد
بجم ُمتَطوعين داخرل َ
ومن موادر ُمتعدد و ُمني ُمد من ال من) .بدأ بارلو َ
سرباق فري األسراس إليوراا القُطر السربعة حترا
َ
ش َرح لهم تر ري اللُعبرة وقوا حعردَاا برالقوا :إنهرا ح
النهاية ،قبل أن يه ح َم الشخ اثخرر واري تحتراج إلرا الحر وإلرا التفكيرر اإلسرتراتيجي ،حيرد
يتواجه طعبان علا طرفي اللوح الخشبي ،وباستخدام النرد الهرمي الشكل يحاوطن الوصوا إلرا
نقطة النهاية.

وفي َجنو العراقِ في متحف اثثار في مدينة الناصرية ُمحافَظَة ذ قرار حيرد مدينرة أور
الت ريخيررةِ أعلررن ُمرردير المتحررف عررن إنترراج  711نُسررخة مررن اللُعبررة ليررتم توزيعهررا علررا ضرريوف
المحافَظَة وعلا ال ُمبدعين وال ُمتمي ين ،كما سريتم داخرل المتحرف تردريب الشربا والرراغبين علرا
تَ َعلُررم اللُعبررة .وذكررر ُمرردير المتحررف إنرره مررن ال ُممكررن اطن الحورروا علررا اللُعبررة مررن سرروق أمررازون
وبسعر  01دوطر للقُطعة الواحد .
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التخصص في مهن الرياضة داخل الهياكل
االستاذ نعمان عبد الغني
عرفاات الرياضااة خااالل هااذا العصاار نقلااة نوعيااة ماان حيااث المباادأ والتطبيااق اقترناات خاصااة
بالتطور الجذري والمتواصل على كل المستويات وذلك نظرا لالهتمام المتزايد بالقطااع الرياضاي
من قبل كل الفئات االجتماعية سواء على المستوى المحلي ،الوطني أو العالمي و ذلاك وفقاا لماا
ترمي إليه سياسة الدولة فاي الميادان الرياضاي خاالل العشارية األخيارة والقائماة علاى النهاوض
بالرياضة لترتقي إلى مستوى العالمية وما يفرضه ذلك مان عناياة واساتعداد وبارامج وتخصاص
واختصاصااات متعااددة فااي مياادان علااوم الرياضااة للوصااول إلااى االحتااراف والحرفيااة .ونظاارا لمااا
ترمي إليه سياسة مخططات الدولة من أهداف تنموية فقاد عملات علاى ترسايخ النهضاة الفكرياة
وبذلك تغيرت المفاهيم وتطورت األهداف لتتخاذ الرياضاة أبعاادا تنموياة تعناى أوال باالفرد صاحيا
وفكريا وتربويا ومن ثمة المجموعة لتصبح رافدا من الروافد التنموية واالقتصادية والسياساية،
فقااد تاام إنشاااء هيئااات رياضااية ومؤسسااات تربويااة ترمااي إلااى إعااداد الشااباب واالهتمااام بااالنلء
ورعايتهم في ضوء السياسة العامة للدولة.
وماان هااذا المنطلااق ناادرك أن الرياضااة لاام تعااد تنحصاار ضاامن مفهااوم الترفيااه والتنشاايط
الرياضي ذا الصبغة التنافسية بل أصبحت ترمي إلى أبعااد اجتماعياة واقتصاادية وسياساية بحتاة
وذلااك نظاارا للعنايااة الفائقااة الموجهااة ماان قباال الاادول ،فقاد عملاات علااى تااأطير القطاااع الرياضااي
وتوفير اإلحاطة المادياة والمعنوياة الالزماة للرقاي بالقادرات والماؤهالت البدنياة والذهنياة للفارد
والمجموعة وبالتالي تحقيق النجاحات والنتائج المنتظرة وطنيا ودوليا.
ولهااادا نجاااد أن الااادول تساااعى وتضاااع الخطاااط والبااارامج وتنشااا المؤسساااات والهيئاااات
والتنظيمات لالرتقاء بالمستوى العلمي والثقافي للنلء والشباب ،ولقد أولت الحكوماات والادول
أهمية لرعاية الشباب وضرورة االساتفادة مان طاقاتاه لماا فياه الخيار للمجتماع ،وذلاك مان خاالل
إعداد البرامج التاي تساعى إلاى إحاداث التنمياة المتكاملاة ساواء مان الناحياة الثقافياة والرياضاية
والفتية واالجتماعية أو من أي ناحية أخرى تساعى الكتماال عملياة التنمياة ،وساعيا لتحقياق هاذا
األهداف عملت الدولة على إنشاء معاهد ومؤسسات تعنى بالرياضة في جميع االختصاصات إلاى
جانااب الجامعااات والجمعيااات والنااوادي الرياضااية التااي تعماال تحاات إشااراف وزارة الشااباب و
الرياضة لتوفير تأطير وتنظيم ناجح يتوافق مع ما وصلت إليه بلدان العالم من تطور تقني وفناي
وإداري ،باعتبار أن الرياضة يمكن أن تمارس كهواية تلبي حاجاة الفارد البدنياة وكاذلك كوظيفاة
ومهنة لها كيان قائم الذات ،وذلك طبقا لسجراءات والقرارات الرئاسية المستمرة.
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واألكيد وعلى هذا األساس تم بعث اختصاصات جديادة تعناى أساساا بالتصارف فاي التنظايم
اإلداري للرياضااة لتكاااون اإلدارة بااذلك ركيااازة ماان ركاااائز تحقيااق نجاحاااات مشاارفة والنهاااوض
بالقطاااع الرياضااي إلااى مسااتوى التخصااص فااي مهاان الرياضااة و بالتااالي إلغاااء العماال التطااوعي
لترتقي هذا المهن إلى درجة االنفراد واالحتراف.
فالتسيير واإلدارة الرياضية بمفهومه العام فن وقواعد يعتمد أساسا على مدى نضج عقلية
اإلطااار وإدراكااه للقاادرات والمهااارات اإلداريااة وهااو يتطلااب العماال بالمباااد التااي تعنااى بتوزيااع
األدوار بااين األعضاااء ،االنضااباط وااللتاازام بااالقرارات ،أولويااة المصاالحة العامااة علااى المصاالحة
الخاصاااااة ،النظاااااام والترتيب،المباااااادرة واالبتكاااااار وكاااااذلك التعااااااون كفرياااااق متكامااااال األدوار.
واكتساااب الطالااب المعااارف األساسااية والمطبقااة فااي علااوم وتقنيااات التساايير والتنظاايم اإلداري
للهياكل الرياضية وكذلك الكفاءات المهنية الضرورية ذات العالقة بالمجاال ماع إعاداد فاي البحاث
العلمي.
إن الظااروف االجتماعيااة واالقتصااادية والبنيااة األساسااية والتجهياازات المحيطااة بالممارسااة
الرياضية بصفة عامة في الجزائر ،إضافة إلى أن مهن الرياضة باعتمادها على العمال التطاوعي
والخباارة حاليااا تفتاارض وجااود مختصااين فااي مياادان اإلدارة والتنظاايم اإلداري للرياضااة داخاال
الهياكاال الرياضااية لترشاايد هااذا المهاان وتحقيااق األهااداف المنشااودة سياساايا ورياضاايا ومهنيااا.
وتتميز الرياضة عن بقية ألوان النشاط البدني باالندماج البدني الخالص ،ومن دوناه ال يمكان أن
نعتبر النشاط رياضة أو ننسبه إليها.
وكما أنها مؤسسة أيضاا علاى قاعاد دقيقاة لتنظايم المنافساة بعدالاة ونزاهاة وهاذا القواعاد
تكونت على مدى التاريخ سواء قديما جدا أو حديثا ،والرياضة نشااط يعتماد بشاكل أساساي علاى
الطاقاااة البدنياااة للممارساااين ،وفاااي شاااكله الثاااانوي علاااى عناصااار مثااال الخطاااط وطااارق اللعاااب.
تعتب ار الوظيفااة العامااة الخليااة األولااى فااي كاال تنظاايم إداري وتتضاامن مجموعااة ماان الواجبااات
والمؤسسات تستوجب خدمات شخص تتوافر فيه خبرات ومؤهالت معينة.
وتعاارف الوظيفااة بأنهااا منصااب ماادني أو عماال معااين يقتضااي ماان شاااغله القيااام بواجبااات
محااددة وتحماال مسااؤوليات معينااة سااواء تفاارغ لااذلك أو لاام يتفاارغ وبصااورة أدق يمكاان نعتهااا
بالوحاادة األساسااية التااي يتكااون منهااا كاال تنظاايم  .الوظيفااة هااي مركااز قااانوني يشااغله الموظااف
وتكون مستقلة عن شاغلها.
ترتكز الوظيفة على ثالثة أركان هي:
 .5الموظف.
 .1التعليمات واألنظمة التي تحدد واجباتها ومسؤولياتها.
 .3األداء وهو الممارسة الفعلية لواجباتها.
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العنصر البشاري عنصار ال غناى عناه فاي جمياع مراحال التنمياة االقتصاادية واالجتماعياة،
وكلما كانت وسائل إعداد العنصر البشري الالزماة لتنفياذ خطاط التنمياة وساائل فعالاة كلماا كانات
الخطط محققة ألهدافها المنشودة.
فالموظف مطالب في كافة مراحل حياته الوظيفية بأن يرتفع بأدائاه لمتطلباات الوظيفاة وأن
يؤكد صالحيته لالستمرار في الخدمة العامة.
كمااا نااص فااي المااادة الثانيااة ماان نظااام الخدمااة المدنيااة علااى ضاارورة تصاانيف الوظااائف
بتجميعهااا فااي فئااات تتضاامن كاال منهااا الفئااات المتماثلااة فااي طبيعااة العماال ومسااتوى الواجبااات
والمسااؤوليات والمااؤهالت المطلوبااة لشااغلها وتوظيااف الفئااات ،وتااوفر الجاادارة ضاامانا لحصااول
الجهاز الحكومي على أفضل العناصر من بين المؤهلين.
كما أن الجدارة تحمي الخدمة المدنية من التضاخم الاوظيفي الاذي يناتج بسابب اللجاوء إلاى
التعيينات اإلضافية لسد النقص في التأهيل والتدريب مما يثقل ميزانية الدولة.
إن الهيئات الرياضية باعتبارها المتنفس ل فراد ال بد وأن يتوافر لها تخطايط مادروس مان
خالل تنظيم علمي فعال مع التوجيه التربوي الدائم ،والتقويم المستمر من خالل القنوات الرقابية
المختصااة لمنااع التالعااب واالنحااراف وبااذلك يمكاان أن نساااهم جميعااا فااي تحقيااق أهااداف الهيئااات
الرياضية وال يمكن أن يحدث ذلك إال من خالل إدارة لها دراية تامة بالمباد العامة لاسدارة مماا
يعود ذلك على الهيئة بالتقدم والنجاح.
إن التخطيط يلعب دورا فعاال في تحقيق أهاداف الهيئاات الرياضاية ،حياث أناه يهاتم بتحدياد
األهااداف سااواء كاناات محليااة أو قوميااة فرفااع مسااتوى الالعبااين والوصااول بهاام إلااى المسااتويات
الرياضية العالية عن طريق التدريب المنظم للفرق الرياضية يعد من األهداف القومية.
فعن طريق التخطيط يمكن تحديد األهداف المراد تحقيقها لتوسيع قاعدة الممارسين وإيجااد
أنشطة رياضية جديدة واالشتراك في الدورات الرياضية المختلفة وتحقيق الفوز والحصول علاى
البطوالت.
كما أن تحديد اإلمكانيات المادية والبشارية وتوافرهاا مان أهام أساباب تحقياق تلاك األهاداف
فالمالعااب والمنشااات واألجهاازة واألدوات الرياضااية وكااذلك الماادربين المختصااين واإلحصااائيين
الرياضاايين وحكااام المباريااات وعمااال المالعااب وجميااع القااائمين علااى األنشااطة الرياضااية علااى
سبيل المثال تعد جميعها إمكانيات ال غنى عنها لنجاح التخطيط.
لذا يعد التخطيط الركيزة األولى وعلى أساسه تصبح عمليات التنظيم والرقابة عملياات ذات
فاعلية إذا ما أحسن وضع الخطة في اتجاا تحقيق األهداف.
إن األهداف من أهم عناصر التخطيط واألهاداف تعبار عان الغاياات التاي ترغاب اإلدارة فاي
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تحقيقها ،وترتبط األهداف أساساا بالمساتقبل وتمثال ركناا أساسايا مان العملياة التخطيطياة ونارى
ضرورة ارتباط الهدف أو األهداف الموضوعة باالحتياجاات والمتطلباات التاي صانعت مان أجلهام
كمااا يجااب أن يكااون الهاادف مرنااا يمكاان تطااويرا باعتبااارا محكااا للمواقااف التعليميااة ومرتبطااا
بمشاكلها وإمكانياتها.
كمااا نؤكااد علااى ضاارورة اشااتراك الفاارد فااي عمليااة تحديااد األهااداف ووضااوحها لاادى كافااة
المستويات اإلدارية فيساعد على تنمية الخطط وتركيز الجهود وتوجيه األعمال نحو تحقياق تلاك
األهداف ومن ثم تقويم مدى الكفاءة اإلدارية للعاملين بالهيئة.
إن العمل التطوعي ال يخدم مصلحة اإلدارة الرياضية خاصة وأنه قد طغت علياه األغاراض
الشخصية وسط نزاع حاد الستغالل الفرص وتولي المناصاب ،فاي حاين أن العمال التطاوعي هاو
عمل يعبر عن هواية أو طموح فاي نفاس الفارد والغاياة مناه هاي اكتسااب المعرفاة بدرجاة أولاى
واختبااار قاادرات الفاارد الفكريااة واإلبداعيااة وبالتااالي اكتساااب الكفاااءة التااي ماان خاللهااا تحقااق
األهداف المنشودة لتطوير اإلدارة الرياضية التونسية.
ومن المعتارف باه أن الكفااءة هاي نتيجاة للخبارة واألقدمياة فاي العمال وقاد توضاح أن هاذا
المفهااوم ال يخاادم مصاالحة اإلدارة الرياضااية ،حيااث أن الخباارة رغاام أهميتهااا فإنهااا ليساات كافيااة
وغير مواكبة لتطوير الميدان الرياضي باعتبارها تقيم بمقاييس األقدمية في العمل ،في حين أناه
يجااب أن تتضاامن المعااارف العلميااة والتربصااات والتكااوين األكاااديمي المسااتمر يواكااب إنجااازات
وتطورات العصر ،ومن خالل ذلك تفرض الخبرة أهميتهاا ويكاون لهاا تاأثير إيجاابي علاى المادى
البعيد وبالتالي تكون دافعا للنهوض باإلدارة الرياضية.
ولهذا وجب:
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العمل على إعداد استشاارة وطنياة حاول مهان الرياضاة والتخصاص فاي الميادان اإلداري
الرياضي.
العمل على تطوير اإلدارة الرياضية في الجزائر.
العمل على تركيز التخصص داخل الهياكل الرياضية الجزائرية.
ضرورة العمل على تطوير الفكر المهني للتسيير في اإلدارة الرياضية.
مواكبااة مااا وصاالت إليااه الاادول المتقدمااة ماان سياسااة ناجعااة تعتمااد علااى حساان التساايير
والتنظيم والتسيير اإلداري للرياضة.
ترسيخ مبدأ التخصص في مهن الرياضة وفي التنمية الرياضية.
دعوة المشرفين إلى التفكير في الحلول المناسابة واألكثار نجاعاة فاي التسايير والتصارف
الرياضي.
ضرورة الوقوف على واقع مهن الرياضة في الجزائر ودعم التخصص.
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الحث على دعم التخصص في مهن الرياضة وإدماجه ضمن سياسة التشغيل.
النظر في جملة اإلجراءات التي يجب اتخاذها لمزيد النهوض بالرياضة في الجزائر.
إحداث نص قانوني ثابت يضمن إدماج مبدأ التخصص في مهن الرياضة.
إعادة النظر في مردود المباشرين وإثبات كفاءتهم من خالل مجاالت تكوينهم.
النظر في وضعية المتطوعين وتحديد دورهم داخل الهياكل الرياضية.
دعوة المشرفين إلى توضيح وضعية المتخصصين في التسيير والتنظيم اإلداري للرياضة
وإدماجهم في سياسة التشغيل.
إلزام الهياكل الرياضية بانتداب المختصين في التنظيم والتصرف اإلداري للرياضة.
اإللاازام بضاارورة وجااود مخااتص فااي التنظاايم والتصاارف اإلداري الرياضااي داخاال الهياكاال
الرياضية وخاصة الجمعيات والنوادي الرياضية.
العمل على إحداث شراكة بين معاهد التكوين الرياضي والهياكل الرياضية.
العمل على تطوير البحث والتكوين في مهن الرياضة.
العمل على رسكلة المسيرين اإلداريين الحاليين للهياكل الرياضية.
ضرورة المحافظة واستغالل البنية التحتية والمنشات والتجهيازات الرياضاية وذلاك بادعم
التخصص في هذا المجال من خالل التكوين المستمر وتطوير الكفاءات المهنية.
العمل على صيانة المنشات الرياضية من طرف المختصين في الميدان.

لماذا بالدي تد ّمر ؟ !
ساجد الموسو
دعوني من اله ّم أهذي
ومن قسوة الجرح أهذر
لماذا بالدي ُتد َّمر
وشعبي العزيز ُيذل ُّ و ُيـقهر ؟؟
اس يوما وقالت لكل ال ّ
شعوب ِ
أليست مساميرها د َّقـت
َ
الحرف لل ّن ِ
اقرؤوا واكتبوا
وقدّت من ّ
الطين ِ دفتر ؟ !
لماذا يجو ُع العراق
الفراتان مس يك وعنبر
وفوق ثرااُ
ِ
كالرياحين فوق المهود ِتموت ُ
وأطفالُ ُه ّ
تذوب وأخرى
تغيب وأخرى
قلوب
ُ
ُ
ي
القهر ُتكسر ؟
من
ِ
لماذا بالدي تدمر ؟
يقولونَ كانَ ّ
الظال ُم رهيبا
ومن كل حيف أش ُّد وأخطر
وإن كان فينا ظال يم ...
تنير ّ
ريق أما َم ال ّ
الط َ
شعوب
أأيدي الغزاةُ ُ
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أم انّ الغزا َة أتوا يقتلونَ
أتوا يحرقونَ
أتوا ينهبون؟ !
ولك ّنما هللا ُ أكبر على من طغى وتج َّبر ..
دعوني من اله ِّم أهذي
الجرح أهذر ..
ومن قسوة
ِ
لماذا بالدي تدمر؟
ّ
بال ُد ال ّ
المغطى بثوب ال ّنجوم
شمال
بال ُد الجنوب الحنون
بال ُد ال ّ
شموع ِ
موع
بال ُد الدّ ِ
ّ
المشذى بحبر ودمع ودم ...
بال ُد ال ّتراب
إنها لوعة ي
وزرها
ليس أثقل ُ من ِ
ثكل ُ أ ٍّم لواحدِها
ُيش َّي ُع من بيتِها وهي تنظر !!
ولو كان ابني لش َّيعت ُه وانتهيت
ولك ّن ُه وطنــــــــــي
الرو ُ
دون ُه ّ
ح والمال ُ
ُ
عشت دون العراق
ال
ويا ليتني قبل سبي العراق
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ُ
كنت نسيا
وال ح َّية في الوجود وأُذكر
دعوني من اله ّم أهذي
ومن قسوة الجرح أهذر
لماذا بالدي تد ّمر ؟ !
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في عيد ميالد المرأة العالمي  ...لمحات من مسيرة المرأة
العراقية
الدكتورة جنان حامد جاسم المختار
استاذ مساعد – متقاعدة – جامعة بغداد
(((سالم ومحبة واحترام الى الرائدات والناشطات العراقيات الالتي بنيين مسيرة النسوية العراقية)))

المدخل:
كاناات المنطقااة غارقااة فااي ساابات عميااق ماان الجهاال ومنكمشااة علااى أعااراف بدويااة وقاايم
اجتماعية ال تكاد تعطي للمرأة أية قيمة إنسانية بل كانت المرأة تعايل علاى هاامل الحيااة وراء
جدران عالية من التقاليد وحواجز مرتفعة من العادات البالياة ال يسامح لهاا أن تطال علاى الحيااة
وعلى العالم إال من خالل ثقب بباب أو برقع ونقاب بل كانت المرأة أشبه بالعورة والتي يجاب أن
تستر بساتار كثياف مان عبااءتين وعلاى الرجاال أن يتحاشاوا اإلشاارة إليهاا فاي مجالساهم خاوف
الفضاايحة وخشااية العااار .ورغاام هااذا التقيايم للمااراءة لكنهااا كاناات تقااوم بكاال االعمااال التااي ال
تتناسااب مااع تكوينهااا الجسادي فقااد كاناات المااراة تعماال فااي الحقاال تفلااح وتحاارث وتقااوم بطحاان
الحبوب وترفع االخشاب وتغزل المالبس وتجلب الماء من النهر باالظافة الى مساووليتة البيات
من توفير الماكل والملبس واالوالد والحمل والوالدة وغيرها.
وكااان عااالم النساااء فااي ذلااك الزمااان عالمااا مسااتقال اسااتقالال تامااا عاان عااالم الرجااال كاناات
الحدائق العامة ودور السينما والنوادي تحدد أياما معينة وأوقات خاصة لتواجد اللنسااء مراعياة
في ذلك إسلوب الفصل أالجتماعي الاذي كاان متبعاا حينهاا حتاى و البياوت كانات مقسامة باين ماا
يسمى بـ (الحرم) وهو الجزء المخصص للنساء وبين الديوان المخصص للرجال.

حركة تحرير المرأا العراقية  ....بداية المسيرة
أطلااق الشاااعر جمياال صاادقي الزهاااوي فااي عااام  5152أولااى األفكااار المناصاارة لتحرياار
المرأة بعدما نشر مقاال فاي مجلاة (المؤياد) المصارية تحات عناوان (المارأة والادفاع عنهاا) وقاد
أعاد نشر المقال في مجلة تصدر في بغاداد آناذاك باسام (تناوير األفكاار) مماا أثاار حفيظاة الكثيار
ماان المحااافطين والمتاازمتين وأدت الااى هياااج المشاااعر ساالبا فااي بغااداد كمااا ادت الااى خااروج
مظاهرات التي تطالب بإنزال العقوبة الرادعة علاى الكاتاب مقترناة باذهاب احاد رجاال الادين الاى
والي بغداد ناظم باشا فأصدر الوالي أمرا بعزل الزهاوي من وظيفاة التادريس التاي كاان يشاغلها
في مدرسة الحقوق واضطر الى االعتزال فاي بيتاه لفتارة مان الازمن وقيال أيضاا باناة قاد هاوجم
دارا وتعرضت حياته للخطر.
وكاناات الاادعوة الااى الساافور (تغيياار وتحااديث واقااع المالبااس النسااائية التااي كاناات سااائدة
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حينهااا) جاازءا ماان مطالااب إصااالحية عدياادة كااان دعاااة النهضااة والتجديااد حينهااا قااد تبنوهااا فااي
دفاااعهم عاان حقااوق الماارأة .وباارغم كاال مااا القتااه هااذا الاادعوات ماان مقاومااة عنيفااة لاام يااتمكن
المتعصاابون ماان وقفهااا إذ ساارعان مااا تطااورت األوضاااع الدوليااة واالجتماعيااة خاصااة بعااد زوال
الخالفااة العثمانيااة وازدياااد صاالة العااراق بالعااالم الخااارجي بحكاام التقاادم وتط اور المواصااالت باادأ
العراق وهو في بداية نهضته يتطلع الاى نهضاة الشاعب مان حولاه ليقلاد خطاهاا مثال تركياا فاي
زمن كمال أتاتورك والتي ألغت الخالفة وفصلت الدين عن الدولة وشرع زعيمها بالغااء المحااكم
الشرعية واستبدالها بأحكام القانون المدني وأمر برفع النقاب ومنع الحجاب.
وفي شباط عام  5111أقام المعهد العلمي في بغداد مهرجانا شعريا عرف باسم (مهرجان
سوق عكاظ) ورأى بعض منظميه أن تساهم الفتاة العراقياة فياه فعارضاه بشادة (المرحاوم عباد
الاارحمن الكيالنااي النقيااب رئاايس الااوزراء آنااذاك) الساايما وإن الفتاااة التااي وقااع اإلختيارعليهااا
للمساااهمة فااي اعمااال المهرجااان هااي حفياادة (الشاايخ أحمااد الااداود) الااذي كااان ي ادرس احاديااث
الرسول واألصول االسالمية فثارت ثائرة المتشددين ونظماوا حملاة للتندياد بالمعهاد وهادر دمااء
القائمين عليه.
لقااد احتاادمت المعااارك بااين أنصااار التجديااد وبااين المحااافظين المتشااددين لفتاارة طويلااة ماان
الاازمن وأقباال الناااس علااى الصااحف التااي أصاابحت الساااحه الوحياادة للصااراع حااول حريااة الماارأا
وحقوقها ووصلت المشادات الكالمية في أحياان كثيارة الاى التهدياد والوعياد ناهياك عان الشاتائم
وإطاالق النعااوت واأللقاااب والصافات المزريااة علااى المجاددين .وعناادما أخااذ دعااة تحرياار الماارأة
ينادون على صافحات جريادة (العاراق) بإلغااء المحااكم الشارعية وسان قاانون مادني جدياد يانظم
األحوال الشخصاية و علاى قواعاد تسااير ألعصار طاار صاواب المحاافظين لهاذا المباادرة الجريئاة
وأخذوا يطاردون دعاة التجديد تارة بالتهديد والترهيب وتارة بالقتال فأضاطر عادد مان أنصاارهم
الااى اللجااوء للقضاااء طااالبين حمااايتهم .وبعااد  54ساانة ماان حادثااة الزهاااوي أثياارت ضااجة حااول
موضوعة السفور والحجاب عند وصول األمير غازي بن الملاك فيصال الاى بغاداد فاي  1تشارين
الثاني  5114قادما من األردن حيث جرى له استقباال كبيرا وارتسامت دهشاة فاي وجاوا النااس
حينمااا وجاادوا ماان جملااة المسااتقبلين فرقااة كشااافة مؤلفااة ماان فتيااات سااافرات طالبااات مدرسااة
البارودية للبنات ولام تكتا ِ
ف ماديرة المدرساة واسامها (المرحوماة معازز برتاو) باذلك بال صاارت
تقوم بإخراج فرقة الكشافة عصر االثنين من كل أسبوع لتساير فاي شاوارع بغاداد وجمايعهم مان
الفتيات السافرات مما جعل تلك الدهشة تتطور الى ردة فعل أثارت ثائرة المحاافظين علاى الارغم
من صاغر سان الفتياات وأشاتدت المعركاة الفكرياة والجادل شاديد باين دعااة رفاع الحجااب سافور
المرأة على صفحات الجرائد.
وفاااي  5114/55/13وبينماااا هاااذا المعاااارك قائماااة فاااي األندياااة والمحافااال االجتماعياااة
وأخبارها وأحاديثها تدور فاي المقااهي افتاتح ناادي جدياد بإسام (ناادي النهضاة النساائية) تألفات
هيئت اة اإلداريااة ماان الساايدات (الساايدة المرحومااة أسااماء الزهاااوي شااقيقة الشاااعرجميل صاادقي
الزهاااوي والساايدة المرحومااة نعيمااة السااعيد والساايدة المرحومااة ماااري عبااد المساايح والساايدة
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المرحومة فخرية العسكري زوجة السيد المرحوم جعفر العسكري) حيث سارعت جريادة العاراق
الى الترحيب بتاسيس انادي معتبرة افتتاحه انتصارا لحرية المرأة العراقية.
وممااا يالحااظ فااي مرحلااة باادايات الحركااة النسااائية فااي العااراق أن رائاادات الحركااة كاانّ ماان
الطبقة الموسورة واألرستقراطية في بغداد وأن هذا هاي نتيجاة طبيعياة لحالاة المجتماع العراقاي
إذ لم يكن التعليم متاحاا للجمياع وكاان مقصاورا علاى الموسارين والن التعلايم كاان مهماال بسابب
التخلف والجهل اللذين فرضهما الحكم العثماني طوال احتالله للعراق.
لقاد تبلاورت فكارة الجامعاة الشاااملة مناذ باواكير الحكام الااوطني وبتشاجيع مباشار مان قباال
الملك فيصل االول الذي أمر بتشكيل لجنة تاسيسية النشاء جامعة آل البيت في  55كانون الثاني
عام  5111لتضم ست كليات (دينية و طبية وهندسية وحقوق وآداب و فنون) ويتجلاى الطماوح
الذي رافق المشروع بالمخطط الذي وضعه مدير االشغال العمومية (البريطاني الميجر ويلسون)
حيث عني بجمالية المعمارة والتركياز علاى المناائر وتنظايم الحادائق وتقسايم المبناى الاى بناياات
التاادريس والسااكن وبنايااات االدارة والمااوظفين وتاام اختيااار الموقااع فااي االعظميااة كاناات للمااراة
العراقية طموحة للدخول الى الجامعات ولكن ولطبيعة المجتمع حينها اجهض المشروع.
وتبنى حسين الرحال وجماعته الحلقة مان أولاى مان حلقاات الفكار الماركساي فاي العاراق
وكانت احد محاور هذا الفكر الجديد على المجتمع العراقي حينها تاسيس (حركاة تحريار المارأة)
وقد كرس الماركسيون نشاطاتهم على تقتمة حملة لتطوير الوعي السياسي واالجتماعي للرجاال
والنساء في المجتمع العراقي للدفاع عان قضاية المارأة وكاان مان باين األعضااء األساسايين فاي
الجماعة (المرحوم محمد سليم فتاح والمرحوم طالب الطب أبن المساؤول الساابق فاي الحكوماة
العثمانية وصهر الرحال مصطفى علي هو معلم مدرسة أبن نجار وأصابح فاي عهاد الازعيم عباد
الكريم قاسم وزيرا للعدل والمرحوم عبد هللا جادو الموظف في إدارة البريد والبارق وأبان متعهاد
ثياااب والمرحااوم عااوني بكاار صاادقي وهااو معلاام وصااحافي واباان مسااؤول وأصاابح فااي أواخاار
الخمسينيات رئيس تحرير(جريدة صاوت األحارار) والمرحاوم محماود أحماد السايد (رائاد القصاة
العراقيااة الحديثااة) والااذي كااان ماان رمااوز الجماعااة .لقااد قااام حسااين الرحااال وجماعت اة بغاارس
البذرات األولى ألفكار تحرير المرأة كمطلب من مطالب المرحلة التاريخياة التاي يمار بهاا العاراق
وعدم جعل األمر مقتصرا على كونه صراعا بين الحجااب والسافور بعيادا عان مجرياات اإلنساان
سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا .وفي خضم تطاور التجاذباات التاي انشاغل بهاا الارأي العاام
وأوساط المثقفين حينها كتب حسين الرحال مقالين تحت عنوان (الحتمية فاي المجتماع) تضامنت
مساواة المارأة بالرجال حياث تنااول فيهاا منظوماة القايم والتقالياد الساائدة آناذاك ونشار المقاالين
يوم  18و 11تشرين الثاني  5114في جريادة (العاالم العرباي) بالعادد  155و 151ولكان هاذا
الجريدة سارعت الى إغالق أبوابها في وجه الرحال وجماعتاه فأصادر (صاحيفة نصاف شاهرية)
في  18كانون األول ( 5114ادرج العراقيون على تسميتها جريدة وليس صحيفة) وسرعان ماا
وجدت جماعة الرحال الصغيرة نفسها محاطة بهيجان شعبي نااجم عان المارارة واالمتعااض مان
طروحات تحرير المراة ومساواتها بالرجل وصارت خطب المساجد ايام الجمعة تصاليهم بنياران
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حامية هذا وقد تم اسكات صوتهم (ايقاف الصحيفة) في .5111
والحقااا قااام خطباااء المساااجد فااي جانااب الكاارخ بتحااريض الناااس علااى عااوني بكاار صاادقي
المعلم في مدرسة الكاظمية االبتدائية وهو من أشد دعاة تحرير المراة حماسا فعزم جماعاة مان
الرافضين من اهاالي الكارخ علاى قتلاه وصااروا يبحثاون عناه وعثاروا أخيارا علاى رجال يشابهه
فأطلق احدهم مسدسه عليه ولكنه لحسن الحظ لم يصب هذا الرجل.
وبعد سنتين عاودت جريدة (الصحيفة – الجريدة ) بالصدور وتضمنت افتتاحيتها فاي 53
أيار ( 5117عدنا ولم نلفظ نفسنا األخير كما تصوروا) وخالل فترة انقطاع الجريدة كان للرحاال
دور أساساي فاي تأسايس (ناادي التضاامن) فاي أواساط العاام  5116وسااهم بالكتاباة الاى مجلااة
سينما الحياة.
وفااي عااام  5132ظهاارت أصااوات نسااائية بأساامائها الصااريحة تاادعو الااى م انح الماارأة
حقوقها المدنية وتدعو عالنية بضرورة إفساح المجال أمامها للدخول الى معتارك الحيااة فاأرتفع
صااوت (الساايدة المرحومااة رفيعااة الخطيااب) بالسااوال هاال الشااريعة اإلسااالمية منعاات فعااال ساافور
المراة أم ال وكذالك ارتفع صوت (السيدة المرحومه أمينة الرحال (شقيقة السيد المرحوم حساين
الرحال) تدعو من خاللها الى ضرورة اساتقالل المارأة اساتقالال اقتصااديا .وعنادما دعاي العاراق
للمشاركة في المؤتمر النسائي الثاني الذي أتفق على انعقاادا فاي العاصامة الساورية دمشاق فاي
تموز من ذلك العام بذل السياساي المعتادل (السايد المرحاوم ثابات عباد الناور) جهاودا كبيارة مان
أجاال إقناااع الحكومااة بضاارورة المشاااركة فااي هااذا ألمااؤتمر وفعااال رشااحت الحكومااة (الساايدة
المرحومااة أمينااة الرحااال) وكاناات حينهااا الزالاات تلميااذة فااي معهااد المعلمااات ومعهااا (الساايدا
المرحومااة جميلاااة الجباااوري) والتحقااات بهااان فااي ساااوريا (السااايدة المرحوماااة صااابيحة ياساااين
الهاشمي) الطالبة العراقية في بيروت لتمثيل العراق في المؤتمر فكان لكلمة العاراق التاي ألقتهاا
(السيدا المرحومه أمينة الرحال) صدى مميزا في أوساط المؤتمر.
ومع توجه بعض رائدات الحركة النسائية نحو الصحافة فقد توجاه عادد مانهن نحاو العمال
التطوعي االجتماع فأسسن جمعيات ذات طاابع خياري كاالفروع النساائية لجمع ّياة الهاالل األحمار
وجمعية حماية األطفال وجمع ّيات نسائية كجمعية مكافحاة المساكرات والعلال االجتماعياة وبياوت
األمااة وجمعيااة األخاات المساالمة وفااي السااليمانية تأسساات لجنااة نسااائية لمساااعدة الفقااراء فااي
المدينااة بتشااجيع ماان (الساايدة المرحومااة حفصااة خااان الحفيااد) أثناااء الحاارب العالميااة الثانيااة
وتحولت فيما بعد الى الجمعية النسائية الكردية.

أول مجلة نسوية في العراق:
مجلة ليلى هي أول مجلة نسائية تنشر فاي العاراق فاي عاام  5113وكانات تتنااول مساائل
جدياادة آنااذاك ومفياادة ذات صاالة بااالعلوم والفاان واألدب وعلاام االجتماااع وتربيااة األطفااال وتعلاايم
الفتيااات وصااحة األساارة واإلقتصاااد المنزلااي وكاناات تااورد أخبااارا عاان الثقافااة والتعلاايم وشااؤون
األساارة وٱهتماات المجلااة أيضااا بااالبحوث الطبيااة والشااعر ونشاارت أعمااال الشااعراء العااراقيين
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المعروفين كالرصافي والزهاوي وغيرهم من االعالم.
سجل إصدار مجلة ليلى بدايات الصحافة النسائية في العاراق و ُيعازى اليهاا الفضال لكونهاا
من العوامل المهماة فاي ظهاور الحركاة النساائية العربياة وقاد ُنشارت المجلاة تحات شاعار (علاى
طريق نهضة المرأة العراقية) وقادت حملة من أجال تحريار المارأة .وتضامنت افتتاحياات المجلاة
مقاالت مثل (بوتقة الحق و(أخبار الضرائب) و(ركن ربات البيوت) و(األخبار الغريباة) و(حلقاات
من أوتار سحرية) وغيرها من المقاالت ومن أهمها كانت افتتاحية العدد  6الصادر فاي  51أياار
 5114والموجهة إلى الجمعية التأسيسية في العراق تطالبها بمانح المارأة حقوقهاا .وقاد ُنشارت
مجلااة ليلااى فااي  12عااددا فقااط وتضاامنت فااي عااددها األخياار فااي  51آب  5111مقالااة حزينااة
شرحت للقراء الوضع المالي الصعب للمجلة واالحتجاجات من المحافظين عليها وبعد ذلك بوقت
قصير غادرت صاحبة المجلة (السايدا المرحوماة بوليناا حساون العاراق) وتوقفات باذالك المجلاة
عن الصدور.
لقااد كاناات مجلااة ليليااى رائاادة فااي وقتهااا ولاام تليهااا اي مجلااة تهااتم بشااؤون الماارأة المااراة
العراقيه إال بعد عشر سنوات .لقد بدأت مجلة ليلى مع بدأ الحركة النساائية العراقياة وكاان ينظار
للمجلااة حينهااا علااى أنهااا الرائاادة فااي رفااع قضااايا الماارأة بمااا فااي ذلااك افتتاحيتهااا إلااى الجمعيااة
العراقية إلعطاء المرأة المزيد من الحقوق في عام . 5114

أول منظمة نسوية في العراق:
فااي بدايااة األربعينااات تأسساات جمعيااة الماارأة العراقيااة المناهضااة للفاشااية والنازيااة وفااي
اجتماعها االول عام  5141انتخبت اول هيئة إدارية برئاسة ( السيدة المرحومة عفيفة رؤوف)
وعضااوية كاال ماان ( الساايدة المرحوماااة نزيهااة الاادليمي) و(الساايدة المرحومااة روز خااادوري)
و(الساااايدة المرحومااااة فكتوريااااا نعمااااان) و(الساااايدة المرحومةعفيفااااة البسااااتاني) و(الساااايدة
المرحومةأمينة الرحال) و2السيدة المرحومة سعدية الرحال) و(السيدة المرحومة نظيمة وهبي)
وقامت الجمعية بنشاطات متعددة لرفع مستوى المرأة.
وتأسست لجنة الادفاع عان حقاوق المارأة العراقياة فاي  52آذار  5111وهاي أول منظماة
وطنية ديمقراطية نسائية تربط ما بين حرية المرأة وحرياة الاوطن وعبارت عان تطلعاات النسااء
العراقيات في إقامة نظام ديمقراطي يكفل بناء دولة المؤسساات المدنياة ويضامن مسااواة المارأة
بالرجل في الدستور والقوانين المنظمة لحياة المجتماع وكانات رئيساتها آناذاك الادكتورا (السايدة
المرحومة نزيهة الدليمي) ومثلتها ألول مرة في المؤتمر النسائي العالمي فاي كوبنهااكن 5113
وفيه قبل العراق كعضو في االتحاد النسائي الديمقراطي العاالمي ومان ثام انتخاب العاراق عضاوا
في سكرتارية االتحاد وجرى تغيير االسم الحقا الى (رابطة المرأة العراقية) بعاد انعقااد مؤتمرهاا
األول عام .5111
وبرزت اتجاهات جديدة في الحركة النسائية وربط المرأة بقضية النضال من أجل األهاداف
الوطنية مثل :
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جاارى أول احتفااال بيااوم الماارأة العااالمي فاي العااراق عااام  5144اثاار مقااال نشاارته جرياادة
الحزب الشيوعي العراقي حيث تحدث عن المرأة العراقية بهذا اليوم وأهميتة لجميع نساء العاالم
والسيما لنساء العراق.
تأساااايس أ ول منظمااااة نسااااائية باساااام اللجنااااة النسااااائية لمكافحااااة الفاشااااية فااااي عااااام
(5146وصاالت آمنااة الرحااال الااى عضااوية اللجنااة المركزيااة للحاازب الشاايوعي ألعراقااي عااام
 )5145التحاااق عاادد ماان النساااء باااالحزاب مشاااركة الماارأة فااي النضااال الااوطني ففااي عااام
 5143خرجاات نسااوة الكاارخ بمظاااهرة إحتجاجااا علااى ارتفاااع اسااعار المااواد الغذائيااة) انشاااء
(الساايدة المرحومااة عفيفااة رءوف ) جمعيااة نسااائية جدياادة باساام (النساااء ) تأساايس االتحاااد
النسااائي العراقااي عااام  5141برئاسااة (الساايدة المرحومااه آساايا وهبااي) وبقاارار ماان االتحاااد
النسائي العربي
مثل :تأسيس عدد من الجمعيات والنوادي النساائية فاي تلاك الفتارة ذات أهاداف خاصاة
(نادي البنات البغدادي  /جمعياة خريجاات دار المعلماات  /ناادي المعلماات  /الجمعياة النساائية
لمكافحاااة األمياااة  /جمعياااات دينياااة أساااالمية ومسااايحية كجمعياااة الااادومنيكان  / 5135 /جمعياااة
إسااعاف المرضااى  5134الكلدانيااة عااام  / 5131راهبااات القديسااة كاااترين  / 5131جمعياااة
الرحمة).

من رائدات نهضة المرأة العراقية:
ساهمت المرأة العراقية بدور متميز في تااريخ الحركاة الوطنياة مناذ بداياة تأسايس الدولاة
العراقيااة رغاام كاال القيااود التااي أعاقاات مشاااركتها ولساانوات طويلااة وقااد أدركاات المااراة العراقيااة
مبكرا ارتبااط قضايتها بحرياة المجتماع وكانات لهاا مسااهمات مشاهودة فاي كافاة تفاصايل الحيااة
السياسااية واالجتماعيااة كمااا وأسساات الجمعيااات والمنظمااات النسااوية وشاااركت ضاامن العماال
السياسي الجماهيري منضوية في تنظيمات األحازاب الوطنياة وفاي معاضادة الرجال العراقاي فاي
نضاااله الااوطني لمقارعااة لالسااتعمار والساالطات الغاشاامة والمشاااركة فااي االنتفاضااات الشااعبية
والمظاهرات واالعتصاماتكما و نقلت الفكر والثقافاة فاي ثناياا ماداركها فاي أحلاك الظاروف وقاد
تركت في بعض االحيان الدراسة والوظيفة بسبب المطااردة وتعرضات لالعتقاال والتعاذيب .وفاي
ادناا التعريف باسماء مجموعه من الرائدات العراقيات ضمن تلك الفترة.

الرائدات العراقيات:
السااايدة المرحوماااة نظيماااة الزهااااوي المؤسساااة األولاااى للحركاااة النساااائية فاااي العاااراق
والسيدة المرحومة بوليناا حساون التاي أصادرت أول صاحيفة نساوية فاي العاراق باسام (مجلاة
ليلااى) والمحاميااة والقاضااية الساايدة المرحومااة صاابيحة الشاايخ داود عااام والطبيبااة األولااى فااي
العااراق الساايدة المرحومااة ملااك غنااام التااي تخرجااا عااام  5138وأول وزياارة فااي العااراق وفااي
الشرق األوسط السيدة المرحومة الدكتورة نزيهة الدليمي وأول عميدة في الجامعاات العراقياة
السيدة المرحومة روز خدوري التي تولت عمادة كلية البنات (التحرير) عام  5111وفي مجاال
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السلك الدبلوماسي برزت رائدات عراقيات لمعن في عملهن حيث أرسالت أول بعثاة نساوية الاى
اسااطنبول وبيااروت فااي األعااوام  5131 - 5134وماانهن الساايدة المرحومااة بثينااة الزهاااوي
والسيدة المرحومة كريستين رسام واول من حضرت من الرائدات اجتماعات عصبة األمم وهي
الساايدة المرحومااة بديعااة أفنااان وأن أول ساافيرة عراقيااة وعلااى المسااتوى العربااي هااي الساايدة
المرحومااة ساارية الخوجااة التااي حققاات بجاادارتها فتحااا فااي المجااال الدبلوماسااي الااذي ادى الااى
انضاامام كوكبااة ماان النساااء العااراقيالت الكفااوءات الااى عااالم الدبلوماسااية حيااث شااغلن مناصااب
دبلوماسااية أساسااية ماانهن الساايدات المرحومااات سااهى الطريحااي وطااروب الجبااوري وحنااان
شوكت وخولة الشيخ قادر وبلقيس المهداوي وعقيلاة الهاشامي .وهنالاك الكثيارات مان االديباات
والمعلمات والتربويات الالتي كان لهن اشد االثر في النهضه النساويه العراقياه وفيماا يلاي نباذا
مختصاارة عاان الاابعض ماان هااذا االسااماء الالمعااة ماان العراقيااات التااي خلااد التاااريخ اسااماءهن
لعطائهن في دعم مسيرا المراا العراقية:
أمينة الرحال :أشار الدكتور علي الوردي الى أن السفور في العراق بدأت باه امارأة مان
الطبقة الراقية حينها في ثالثينيات القارن الماضاي وصاارت النسااء تقلادها شايئا فشايئا وقيال ان
السيدة ماجدة الحيدري زوجة األستاذ رؤوف الجادرجي كانات السافور االولاى فاي العاراق ولكان
ايضا تذكر المصادر ان أمينة الرحال كانت أول أمرة عراقية تخلت عن الحجااب وهاي مان أسارة
متنورة كان والدها ضابطا في الجيل العثماني من أصل عربي وينحدر من منطقاة الرحالياة فاي
لواء الدليم وأمها تركمانية من عائلة النفطجي في كركوك وهي شقيقة كل مان االساتاذ المرحاوم
حسين الرحال (مان منظماي الفكار اليسااري فاي العاراق) والسايد المرحاوم خالاد الرحاال النحاات
العراقي المعروف وزوجة األستاذ المرحوم عوني بكر صدقي.
وقااد اهتماات أمينااة الرحااال للعماال السياسااي مبكاارا وشاااركت بنشاااطات الحركااة الوطنيااة
وكانت أول امرأة عراقية تتسنم مركزا سياسيا متقدما وتم انتخابها عضاوة فاي اللجناة المركزياة
في احد الحزاب الوطنية العراقية خالل أعوام . 5143 -5145
نزيهاااة الااادليمي :توجااات المااارأة العراقياااة نضااااالتها حاااين تسااالمت السااايدة المرحوماااة
الدكتورة نزيهة الدليمي منصب وزير البلديات خالل االعاوام للفتارة  5161-5111وهاي طبيباة
مان مواليااد  5114حيااث نشااأت فااي عائلااة ذات دخاال متوساط تعاايل فااي منطقااة قريبااة ماان باااب
المعظم في بغداد ودرسات االبتدائياة والمتوساطة فاي مدرساة تطبيقاات دار المعلماات ثام التحقات
بالثانوية المركزياة للبناات ثام التحقات بالكلياة الطبياة عاام  5145وفاي مراحال دراساتها األولاى
دخلاات الحياااة السياسااية وأصاابحت فااي العااام  5141عضااوة الهيئااة اإلداريااة لجمعيااة الماارأة
العراقية المناهضة للفاشية وعملت في عاام  5112بمشاروع لمنظماة الصاحة العالمياة ومكنتهاا
الجوالت العديدة لها في مختلف مناطق العراق التعرف عن قارب علاى مشااكل النسااء العراقياات
من مختلف الفئات كما ألفت أول كتاب لهاا باسام المارأة العراقياة وعناد تشاكيل لجناة الادفاع عان
حقااوق الماارأة العراقيااة فااي  52آذار  5111أصاابحت أول رئيسااة لهااا ومثلتهااا ألول ماارة فااي
المااؤتمر النسااائي العااالمي فااي كوبنهاااكن  5113ولهااا تاااريخ نضااالي حافاال منااذ ذلااك الحااين فااي
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االتحاد الدولي الديمقراطي للمرأة العراقية.
عدويااة الفلكااي :وقفاات الماارأة العراقيااة فااي وثبااة كااانون  5148مشاااركة وسااط مياادان
نضالي وصفه احد المؤرخين العاراقيين باناه أروع عصايان جمااهيري عرفاه تااريخ العاراق فاي
العهد الملكي ناقال من ملفات الشرطة معلومة توثق فاعلياة المارأة فاي احاداث الوثباة مفادهاا أن
شااحنات عديادة كانات تنقال النسااء والطاالب والعماال الاى مسارح التظااهرات آتياة مان ضاواحي
بغاداد مان المحافظااات القريباة وتوجات الموقااف حينهاا السايدة المرحومااة عدوياة الفلكاي حينمااا
تقدمت المتظاهرين حاملة علم العراق مخترقة جدار الرصااص الملتهاب بأجسااد الشاهداء لتفاتح
جسر الشهداء أمام المتظاهرين مساجلة باذالك أروع صافحات البطولاة وصاورة متألقاة لام تغاب
عن مخيال الشاعر محماد مهادي الجاواهري ببيات مان الشاعر لتبقاى فاي ذاكارة العاراقيين حياث
قال:

والجسـر يفخر أن فـــوق أديمــــه جثث الضحايا قد تركن مساحبا
وعلى بريق الموت ُرحنَ سوافرا بيض كواعــب يندفعن عصائبا
فخرية عباد الكاريم :ولادت فاي مديناة هيات وعرفات باسامها (زيناب) وهاي مان رائادات
المساارح والسااينما العراقيااة وذات شخصااية وطنيااة وقااد ساااهمت وبقااوة فااي نضاااالت الحركااة
الوطنيااة وعاشاات فااي أواسااط الخمسااينات كاااول مبعاادة سياسااية فااي مدينااة الحلااة ولهااا وقفااة
مشهودة في مناصرة ثورة تموز  5118حياث هادر صاوتها عالياا فاي شاوارع مديناة الحلاة فاي
مظاهرات يوم الثورة وفي احدى المسايرات الحاشادة حملات السايدة المرحوماةعلى بااب خشابية
بسواعد بعض الشباب فاي مركاز المديناة تشاحذ همام الجماوع الغفيارة التاي خرجات لتؤياد ثاورة
الفقراء ( توفيت في المنفى في  53آب .)5118
أماات سااعيد :تربويااة عملاات مدرسااة فااي العدياادمن الماادارس الثانويااة ثاام عيناات مااديرة
للتعليم النساوي فاي وزارة المعاارف كماا عملات ماديرة للمدرساة الثانوياة المركزياة للبناات فاي
بغداد وهي من افضل االديبات الكاتبات العراقيات .
بولينا حسون :ولدت فاي العاام 5811وتوفيات فاي العاام  5161وهاي مان الصاحفيات
العراقيات الرائدات و أصدرت اول مجلاة نساائية فاي العاراق هاي (مجلاة ليلاى ) فاي  51تشارين
االول  5113وعملت بالتعليم لفترة طويلة
بهرمان الزهاوي :وهي من الكاتبات العراقيات المتميزات ولها نشااطاتها المتميازة فاي
النهضة النسوية في العراق
خيرية نوري :وهي مديرة مدرسة الفنون البيتية ومن افضل الكاتبات في العراق
ربااب الكااظمي :ولادت فااي العاام  5158وتوفيات فاي العااام  5118وهاي إبناة الشاااعر
الكبياار عبااد المحساان الكاااظمي فااي الساانة  5136كاناات تاادرس علااى نفقااة وزارة المعااارف
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العراقية في مدرسة االميرة فوزية بمصر لها شعر رقيق جزل
رفيعة الخطيب :وهي ممن أسهمن في تاسايس حركاة نهضاة النساوية فاي العاراق ومان
بين فضليات الكاتبات االديبات
روز فرنساايس :كاتبااة بارعااة ولهااا بحااوث عدياادة فااي التاادبير المنزلااي وعلاام التاااريخ
واالجتماااع وقااد أرساالتها وزارة المعااارف العراقيااة الااى الجامعااة االميركيااة فااي بيااروت الكمااال
دراستها حيث درست فيهاا سانة واحادة ثام ساافرت الاى انكلتارا للتخصاص فاي العلاوم التربوياة
والنفسية
صبيحة الشيخ داؤد :ولدت في العام 5151وتوفيت في العام  5171وهي اول قاضاية
في محكمة االحداث وصاحبة كتاب (أول الطريق الى النهضة النسوية الحديثة )
عفيفة رؤوف :وهاي مان فضاليات المربياات فاي العاراق لهاا أسالوب طرياف فاي الكتاباة
و ُعينت في سنة  5136مديرة مدرسة باب الشيخ االبتدائية للبنات
عفيفااة اسااماعيل :وه اي أديبااة فاضاالة وكاتبااة بارعااة والتحقاات بالتاادريس فااي مدرسااة
الدهانة للبنات
كوزين صبيح نشأت :وهي من الكاتبات العراقيات وكان لها نشااطات متميازا فاي دعام
النهضة النسوية العراقية
مريم روفائيل يوسف رومايا :ولدت في العام  5812وتوفيت فاي العاام  5171وهاي
أول صااحفية عراقيااة نزلاات الااى حقاال العماال الصااحفي ساانة  5115وفااي ساانة  5137أصاادرت
صااحيفة (فتاااة العاارب) وهااي ماان الكاتبااات الفاضااالت ولهااا العديااد ماان البحااوث االدبيااة بتمياازت
كتاباتها بإسلوب شيق ولطيف
مديحة تحسين :ولدت في العاام  5136كانات ماديرة دار المعلماات فاي بغاداد وهاي مان
فضليات المربيات والكاتبات االديبات
مديحة الهاشمي :من المثقفات الراقيات لهاا إلماام فاي البحاوث والدراساات االدبياة وفاي
العام  5136درست في الكلية االميركية في بيروت
نزهة الزهاوي :كاتبة وأديبة مثقفة ولها أعمال أدبية وتميزت كتاباتها باسالوبها الرقياق
وكتابتها الممتازة
آسيا توفيق وهبي :ولدت في العام  5125وتوفيت في العام  5182وهاي مان رائادات
النهضة النسوية في العراق ورئيسة االتحاد النسائي العراقي كما وترأست تحرير مجلة (االتحااد
النساائي) ساانة  5141زوجهااا هااو الكاتاب والضااابط العراقااي الكااردي والعاالم فااي اللغااة الكرديااة
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والوزير توفيق وهبي
ابتهااج عطااا امااين :شاااعرة ولاادت ببغااداد ساانة  5117ولهااا قصااائد نشاارت فااي صااحف
ومجالت عراقية وهي خريجة دار المعلمين العالية ببغداد
سلمى عبد الرزاق المالئكة :ولدت ببغداد في العاام  5128وتوفيات فاي العاام :5113
كتمت إسمها الصاريح فاي كال ماا نشارته وهاي شاقيقة الشااعر المحاامي عباد الصااحب المالئكاة
وساااعدتها بيئتهااا علااى الترددعلااى الحلقااات االدبيااة لتنهاال منهااا تزوجاات ماان الشاااعر صااادق
المالئكة توفيت في لندن ودفنت هناك.
أمياارة نااور الاادين :ولاادت فااي بغااداد ساانة  5111وهااي شاااعرة متمياازة وحصاالت علااى
شااهادة البكااالوريوس ماان كليااة االداب ماان جامعااة فااؤاد االول فااي جامعااة القاااهرة ولهااا مؤلااف
مطبوع بعنوان (درر من شعر اقبال ) وأغلب قصائدها من الشعر االجتماعي والوطني
اديبة ابراهيم رفعت :وهي من مواليد سنة  5111وأول من أسست في العاراق حضاانة
لالطفال سنة  5116وهي خريجة دار المعلمين العالية وعملت مفتشاة فاي وزارة التربياة ولهاا
يد كبير في دعم النهضة النسوية في العراق
باااكزة رفيااق حلمااي :ولاادت فااي العااام 5114وتوفياات فااي العااام  1223وهااي باحثااة
وخريجة دار المعلمين العالية ببغداد وحصلت على شهادة الدكتوراا من جامعة القاهرة وأسسات
قساام اللغااة الكرديااة فااي كليااة االداب فااي جامعااة بغااداد ولهااا العديااد ماان البحااوث والدراسااات
المنشورة
بهجاة أحمااد توحاال :ماان مواليااد عااام  5116وهااي كاتبااة اجتماعيااة لهااا دراسااات وكتااب
منها كتاب (المدخل الى الخدمة االجتماعية ) عملت معاونة لعميدة كلية البنات في جامعة بغداد
بياتريس أوهانسيان :ولدت في العام 5117وتوفيت في العام  1228وكانت رائدة فاي
العزف على البيانو وحصلت على شهادة الماجستير في الموسيقى من اميركا
ثانيااة النافوسااي :وهااي ماان مواليااد ساانة  5111واسااتاذة فااي الرياضاايات وعملاات فااي
جامعة الموصل ولها كتب مؤلفة في مباد الرياضيات العامة
حفصاة خااان النقيااب :ولاادت فااي العااام 5815وتوفيات فااي العااام  5113وهااي شخصااية
نسائية عراقية كردية متميزا ومتزوجة من ابن عمها الشيخ قادر الحفيد وكان لها مجلس ادبي
واجتماعي دوري في السليمانية وعملت الكثير من أجل قضية الشعب الكردي
خالدة القيسي :وهي مان موالياد سانة  5114وواحادة مان رائادات الحركاة النساوية فاي
العااراق وعملاات كطبيبااة بعااد ان تخرجاات ماان الكليااة الطبيااة الملكيااة ببغااداد ساانة  5147ولهااا
بحوث ودراسات علمية تخصصية عديدا
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خيريااة محفااوظ  :وهااي ماان مواليااد ساانة  5111حصاالت علااى ليسااانس اداب ماان كليااة
الملكة عالية ببغداد سنة  5112ثم نالت دبلوم كلية الصحافة المصرية في القااهرة سانة 5113
ودرست في كلية االداب والعلوم االنسانية بجامعة باريس للفترة من 5163ولغاية  5167ومان
مؤلفاتها كتاب (مدرسة الرصافي العراقية ) الصادر عام 5171
رشدية سليم الجلبي :وهي من موالياد الموصال سانة  5151قاصاة وكاتباة ورائادة فاي
مجال ادب االطفال
مربية فاضلة عملت معلمة في عدد من مدارس البنات في الموصال مان أعمالهاا (المفتااح
الذهبي ) و (البنت الصالحة) و(الخريف ) وجميعها مجاميع قصصية لالطفال وقاد توفيات سانة
5112
رمزيااة احمااد الاانجم :وهااي ماان مواليااد الموصاال  5116كاتبااة وباحثااة تربويااة وماان
أعمالها االدبية (تقرير عن االدارية التربوية فاي العاراق) و(مشاروع خطاة لمكافحاة االمياة فاي
الجمهورية العراقية) وقد قامت بتأليفه باالشتراك مع باحثين آخرين
رمزية االطرقجي :ولدت في العام  5118وتوفيت في العاام  )1225وعملات كمؤرخاة
متخصصة بالتاريخ االسالمي تحمل شهادة الدكتوراا ولها كتب منهاا ( بنااء بغاداد فاي عهاد اباي
جعفر المنصور )
رني بشير سرسم :من مواليد سنة  5113وهي أول فتااة عراقياة تحصال علاى شاهادة
الماجستير في الرياضايات مان جامعاة مشايغان بالوالياات المتحادة االميركياة عملات مدرساة فاي
كلية الملكة عالية ببغداد
زاهدة ابراهيم محمد أغا :وهي مان موالياد سانة  5116خريجاة كلياة الحقاوق 5112
متخصصة بالمكتبات من اعمالها (كشاف الصحف والمجالت العراقية)
سعاد خليل اسماعيل :من مواليد سنة  5118وتحمل شهادة الادكتوراا فاي التربياة مان
جامعة كاليفورنيا بالواليات المتحدة االميركية وهي اول وزيرة للتعليم العالي والبحث العلمي في
العراق عام 5172
صبيحة عبد الارزاق مصاطفى الادباغ :هاي طبيباة و زوجهاا الادكتور صافاء خلوصاي
ولها مؤلفات ودراسات ومقاالت في مجاالت التراث الطبي االسالمي وتنظيم النسل في العراق
لمعااان أمااين زكااي :ولاادت فااي العااام  5114وتوفياات فااي العااام  1222وهااي طبيبااة
وباحثااة وكااان لهااا دور فااي تأساايس مجلااة (االم والطفاال) وعملاات فااي مواقااع كثياارة منهااا مااديرة
مؤسسة لرعاية االمومة والطفولة في العراق حتى سنة  5118لها كتب ألفتها ماع آخارين منهاا
كتاب (مشكالت التشوهات الخلقية )
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عاتكة وهبي الخزرجي :ولدت في العام 5116وتوفيت في العام  5117وهاي شااعرة
تحمل شهادة الدكتوراا في االدب العربي من جامعة السوربون  5112ولها دواوين كثيارة منهاا
(انفاس السحر ) و(قواف الزهر ) وعملت استاذة في كلية التربية في جامعة بغداد
لميعة البدري :من مواليد  5112وهي طبيبة مبتكارة فاي علام الاوالدة والطاب النساائي
ولهااا دور فااي تأساايس (منظمااة نساااء الجمهوريااة) وهااي أول اماارأة تنااال درجااة االسااتاذية فااي
جامعة بغداد سنة 5161
لميعة عباس عمارة :شاعرة العراق االولى وشااعرة المارأا االولاى فاي الاوطن العرباي
وهي من مواليد سنة  5111خريجة دار المعلمين العالية ببغداد ولها مجموعاات شاعرية كثيارة
منها (الزاوية الخالية ) و(عودة الربيع ) و(يسمونه الحب) و(البعد االخير).
ماركريت بشير سرسم  :طبيبة رائدة في االمراض النسائية في العراق من مواليد سانة
 5116وفي كركوك أسست ردهة لالماراض النساائية وصاالة للاوالدة حاين كاان والادها الادكتور
بشير سرسم رئيسا لدائرة الصحة هناك
ماهرة حسين عبد الوهااب النائاب النقشابندي :مان موالياد سانة  5111وهاي قاصاة
وكاتبة تحمل شهادة ماجستير فاي علام الانفس مان جامعاة بغاداد  5167وهاي شاقيقة الشااعرة
فطيناة النائااب ولهاا قصااائد منشااورة فاي مجااالت عراقياة ولبنانيااة منهااا الهااتف العراقيااة ومجلااة
العرفان الصيداوية اللبنانية
مليحة رحمة هللا :من مواليد  5111مؤرخة دكتوراا فاي التااريخ االساالمي مان جامعاة
القاهرة لها كتب منها كتابها الشهير (الحالة االجتماعية فاي العاراق فاي القارنين الثالاث والراباع
الهجريين)
نادرة عزوز:من مواليد سنة  5117وهي فنانة تشكيلية حصلت على بكاالوريوس فناون
من الكلية المركزية للفنون في لندن  5162وأقامت عدة معارض لها داخل العراق وخارجه
نازك المالئكة :ولدت في العام 5113وتوفيت في العام  1227وهي شااعرة رائادة فاي
الشااعر الحاار نشاارت لهااا عاادة دواوياان شااعرية عدياادا منهااا (عاشااقة اللياال ) و(قاارارة الموجااة )
و(شظايا ورماد ) خريجة دار المعلمين العالية ببغداد ومن مؤلفاتها (قضايا الشعر المعاصر )
نجيبااة صااابر :ماان مواليااد ساانة  5118وهااي فنانااة تشااكيلية ماان مواليااد كركااوك وهااي
خريجة كلية البنات ببغداد وقد أقامات عادة معاارض و أسسات معهادا لتنسايق الزهاور وهاي أول
عراقية تحوز على شهادة الماجستير في فن وجمالية تنسايق الزهاور مان معهاد اوهاارا بالياباان
ولها كتاب عن تنسيق الزهور
نزيهااة سااليم :ولاادت فااي العااام 5117وتوفياات فااي العااام  1228وهااي فنانااة تشااكيلية
خريجة معهد الفناون الجميلاة فاي بااريس  5115وهاي مان (جماعاة بغاداد للفان الحاديث ) وقاد
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أقامت معارض عديدة داخل العراق وخارجة
نزيهة جودت الدليمي :أول وزيرة في العراق الحديث بعد ثورة  54تموز  5118تولت
وزارة البلديات سنة  5111وهي كاتبة يسارية
وداد االورفلي :من مواليد سنة  5111وهي فناناة تشاكيلية كبيارة أقامات عادة معاارض
لها في داخل العراق وخارجة
وديعة جعفر جواد الشبيبي :من مواليد سنة  5111وهي شاعرة وكاتبة وهي خريجاة
كلية الملكة عالية ببغداد.سنة  5148وعملت مدرسة في االعدادية الشارقية للبناات ولهاا دياوان
شعر بعنوان (خواطر ملونة ) وكتاب (ام كلثوم في آفاق الشعر والفن ) كتاب رائد في موضوعه
اليزة سليمان جبري :مان موالياد سانة  5122وهاي مان النساوة الرائادات فاي تأسايس
رياااض االطفااال وهااي خريجااة المدرسااة االميركيااة فااي الموصاال ماان قساام رياااض االطفااال ساانة
5118
زكيااة الفخااري :ماان مواليااد ساانة  5118فااي الموصاال وهااي خريجااة كليااة الملكااة عاليااة
ببغداد سنة  5141عملت مدرسة في عدد من مادارس الموصال منهاا اعدادياة الموصال للبناات
ودار المعلمات 5182
ماركريت فتح هللا كسااب :وهاي طبيباة تخرجات مان الكلياة الطبياة الملكياة ببغاداد سانة
 5146وحصلت على دبلوم االمراض النسائية والتوليد من كلية المولدين في لنادن وعملات فاي
الردهات النسائية في مستشفيات بغداد
نهاد سليم خياط :وهي من مواليد سنة  5111تسمى أيضا نهاد اللوس الن زوجها من
آل اللاوس فااي الموصال و تخرجاات ماان دار المعلماين العاليااة ببغااداد سانة  5147وعملاات لفتاارة
مدرسااة فااي عادد ماان ماادارس الموصاال منهااا اعداديااة البنااات وحصاالت علااى الماجسااتير وكاناات
عمياادة لكليااة البنااات التااي افتتحاات فااي الموصاال ساانة  5167وبعااد الغائهااا ساانة  5161عااادت
لتعمل استاذة مساعدة في قسم اللغات االوربية بكلية االداب في جامعة الموصل
كواكب جليمياران :وهاي مان الرائادات فاي مجاال التعلايم وكانات ماديرة مدرساة الاوطن
االبتدائية للبنات في الموصل
باحثة الجومرد :وهي مربية ومترجمة وكاتبة ورائدة في مجال تادريس اللغاة االنكليزياة
ومن ترجماتها كتاب (صحافة بال دموع )
جهادية عبد الكاريم القارا غاولي :ولادت فاي العاام  5156وتوفيات فاي العاام 1221
وهي اديبة ومربية ومؤرخة ولها يد في الحركة النسوية العراقية و تحمل شاهادة الادكتوراا فاي
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التاااريخ االسااالمي واطروحتهااا التااي قاادمتها الااى جامعااة عااين شاامس بمصاار ساانة  5174كاناات
بعنوان (التنظيمات االدارياة والعساكرية فاي العاراق والشاام خاالل العصار العباساي االول -531
 131هجرية)
درة عبااد الوهاااب يوسااف :ماان مواليااد ساانة  5118وهااي ماان الصااحفيات العراقيااات
الرائدات ولها كتاباات فاي الصاحف والمجاالت العراقياة واللبنانياة وأصادرت سانة  5148مجلاة
ببغداد نصف شهرية بإسم ( بنت الرشيد )
ناجية مراني :من مواليد العمارة سنة  5158وهي ناجياة غافال ماران المراناي أديباة و
كاتبة و باحثة ومترجمة وهي خريجة دار المعلمات ببغداد سنة  5131وأكملت دراساتها فاي ماا
بعد وتحمل الماجستير في االدب االنكليزي المقارن من الجامعة االميركية ببياروت ولهاا مؤلفاات
منشورة كما ان لها اعمال ترجمة متميزا .
نبيهاة عباود :ولادت فااي العاام 5817وتوفيات فاي العااام  5185وهاي باحثاة واكاديميااة
متخصصة بالتراث االسالمي وتحمل شهادة الماجستير في التاريخ من جامعة بوساطن بالوالياات
المتحاادة االميركيااة ساانة  5111وعملاات فااي المعهااد الشاارقي فااي ولهااا بحااوث وكتااب منشااورة
باللغة االنكليزية منها كتابها في جامعة شيكاغو سنة 5146
شرقية فتحي الاراوي :كاتباة واديباة موصالية لهاا كتاباات وقاد افتتحات اول كشاك لبياع
الصحف والمجالت في الباب الشرقي ببغداد خالل الستينات وكانات لهاا كتاباات بعاد سانة 5111
في جريدة (فتى العراق ) الموصلية
واخيرا هنالك الكثيار مان االساماء التاي لام تاذكر ولكان ماواقفهم وكفااحهم خلادها التااريخ
لتكااون ماان بعاادهن منااارا ينياار الطريااق الااى الجياال الجديااد الالتااي اصاابحن بنااات وحفياادات لماان
ذكاارن ماان رائاادات خااارج وداخاال العااراق يفخاار العااراق بهاان ويباااهي بهاان االماام ماان عالمااات
طبيبااات ومهندسااات قاضاايات ومربيااات واديبااات واعالميااات وفنانااات ينتشاارن فااي كافااه انحاااء
العالم ليكن مثاال رائعا لما صنعته المراة العراقية.

المصادر:
مجموعة غير محدودا من المقااالت التخصصاية عان المارأة العراقياه ضامن االنترنيات وشابكات
التواصل االجتماعي .
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الخوف صديقى
سامح أدور سعدهللا
 مصر-قبل بزوغ الفجر بقليل ,استيقظت مان الناوم ،ذهبـاـت إلاى دورة الميااا ،عادت إلاى فراشاي
حاولت أن أغمض أجفاني لعلى أستعيد نومي ،أبدا رفضت عيوني قبول الناوم كماا رفاض الناوم
اجتياح عيوني .شرد عقلي في فكر كثير .ذهبت إلى شارفة منزلاي ,نظارت إلاى البحيارة الراكادة
أمام المنزل ,بسطت عيوني على البحيرة وحولها األشاجار والغااب المنتشار علاى طاول شااط
البحيرة الطويلة ،لم أجد شيئا ،كان سكون الليل رهيبا.
عدت إلى فراشي مجددا محاوال استكمال نومي ،عبثا حاولت كثيرا لكنناي فشالت ,أصاابني
األرق ذهبت إلى الصالة ،أخرجت سيجارة وشارعت أشاعلها ،جاذبتني شاعلة الثقااب كأنهاا جنياة
خرجت ترقص من المصاباح الساحري ،واساتمرت مشاتعلة حتاى أحارق الثقااب طرفاي إصابعي،
أشعلت عود ثقاب آخر ،وأشعلت سيجارتي ،أخذت نفسا قوياا ودفعتاه برقاة إلاى الفاراغ ،وتابعات
حلقات الدخان تحت نور المصاباح الخافات ،لحظاات حتاى أخاذت أشاكاال متنوعاة جنياات وأشاباح
م ت كل الفراغ وظهرت أخيرا الحية ذات الرؤوس الكثيارة تحااول أن تهااجمني ،لحظاات حتاى
مدو سمعته قادما من ناحية الشارفة المطلاة علاى
توارت خلف جدران البيت العتيق .صوت
قوي ٍّ
ّ
تلك البحيرة ,ذهبت سريعا صوب الصوت باسطا نظاري يميناا ويساارا ،وباين األشاجار ،لعلاي
أجد شيئا يدلني على هوية هذا الصوت .راودتني ذكريات الماضي من األساطير عن تلك البحيرة
من قصص المارد الذى يخطف البشر ،وينزل بهم قاع البحيرة.
وكم تمنيت وطالبت أن تردم هذا البحيارة المساحورة ،شاكلها البشاع أشابه ماا يكاون بماارد
س ّمه كل ليلة .انتابني خوف شديد ،لم يكان هنااك ال صاوت وال عاابر،
طريح على األرض ،ينفث ُ
وال حتى شيء يدب على طول الجسر المتااخم للبحيارة ،نظارت نحاو الساماء المظلماة ,لام أجاد
سوى سواد الليل الحالك ،والنجوم الزاهرة كانت نقاطا بيضاء ،كثقوب في ثوب أسود داخل قباة
السماء .استدرت بكل جسمي ،محاوال استكشاف ذلك الصوت القديم.
شااعرت بااالبرودة الشااديدة ،لاام أجااد غطاااء لااي وال بياات يحااويني و ال حتااى رداء يكسااوني,
وجدت نفسى أسبح عاريا داخل هذا البحيرة العتيقة ،وخلفي المارد مشوا المعالم الذى انتظرته
كثيرا.
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سد (اليسو) التركي وانعكاساته االستراتيجية السلبية على
واقع الخطط التنموية في العراق
التحديات والحلول المقترحة
الدكتور مقداد حسين علي الجباري
استاذ متقاعد – جامعة بغداد
Marwan_aljabbari@yahoo.com

المقدمة:
باادأت تركيااا منااذ أوائاال ساابعينيات القاارن المنصاارم بمشاااريعها االسااتراتيجية (المائيااة –
االروائية) الستغالل مياا نهري دجلة والفرات دون التشاور مع الدول المشتركة معها فاي هاذين
النهرين الدوليين واطلقت تركياا علاى المشااريع التاي قامات بإنشاائها والتاي تخطاط ألقامتهاا فاي
المسااتقبل اساام مشااروع جنااوب شاارق األناضااول ) (GAPوالااذي يعاارف فااي المصااادر العربيااة
باسم مشروع )الكاب) .ان سد اليسو هو السد االخطر الذي يتعرض له قطاع الموارد المائية في
العراق وستكون لة تاثيرات سلبية كثيرة على واقع الخطط التنموية في العاراق حاال تشاغيل هاذا
السااد باالضااافة الااى التاااثيرات الساالبية للساادود التركيااة االخاارى التااي اقيماات ضاامن حوضااي
(النهااارين الااادوليين) دجلاااة والفااارات والتاااى ستسااالب العاااراق الكثيااار مااان حقوقاااة فاااي الميااااا
وستؤسااس للكثياار ماان المخاااطر البيئيااة الغياار اعتياديااه وساتترك العااراق امااام حصااة مائيااة تكاااد
التسد احتياجاتة الدنيا ضمن القطاعات التنموية الزراعية والغذائية والصناعية وضامن قطاعاات
الطاقة والقطاعات التنموية االنسانيه المتعددة االخرى .لقد حذر الخباراء العراقياون مان متخاذي
القاارار العاااملين ضاامن القطاعااات المائيااة والتنمويااة فااي العااراق ماان ان اسااتمرار زيااادة الفجااوة
المائيااة فااي العااراق بساابب السياسااات المائي اة لبلاادان الجااوار المااائي ستساابب كااوارث انسااانية
مستقبلية خطيرة وانها ستتهدد جميع سكان العراق من اشمالة الاى جنوباة دون اساتثناء ويمكان
ان تهدد باشاعال فتيال الصاراعات االقليمياة كماا ويمكان ان تفاتح االباواب اماام صاراعات داخلياة
قاسية بين المحافظات العراقية سايكون لهاا الكثيار مان االبعااد واالثاار المساتقبلية المادمرة علاى
حياة الشعب العراقي مما يستدعي االهتمام الجاد في معالجاة موضاوع الميااة فاي العاراق بالياات
جديدة ومرنة وفعالة وعلى المستوى السياساي االقليماي والادولي وايضاا ضامن مجااالت االدارا
الشاااملة والمسااتدامة للمااوارد المائياة العراقياة .ان تحقيااق هااذا االهااداف ليساات باااالمر الهااين ال
اسباب عديادا تااتي فاي مقادمتها كاون العاراق (دولاة المصاب) ودولاة الجاوار الماائي تركياا هاي
(دولة المنبع) مما يجعل العراق اسيرا للسياسات المائية لتركيا تليها حقيقة ان العاراق لام يشاهد
وجود اي نظام سياسي على مدى تاريخ الدولة العراقية الحديث وضع مشاكلة الميااا فاي مقدماة
اولوياتة او امتلك االستراتيجيات والسياسات المائيه المستقبلية الواضحة مماا يساتدعي ان نادق
نواقيس الخطر لما ترسمة للعاراق كافاة دول الجاوار الماائي للعاراق مان خطاط ضامن سياسااتها
المائيه الحالية والمستقبلية والتي ال تراعى فيها مصالح العراق حيث من الممكان ان تاؤدي هاذا
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السياسات مستقبال الى تجفيف المصادر المائيه للعراق وبشكل كامل .ان صاوت العاراق فاي هاذا
المجال لحد االن غير مسموع والسباب عديدة باالرغم مان ان العاراق يثاق باان المجتماع الادولي
ومنظماتة القانونية والتخصصية لها امكانيات واسعه لمعالجة هذا الواقاع السالبي والضاغط علاى
دول الجااوار المااائي كافااة لحااين الوصااول الااى االتفاااق القااانوني ح اول تقساايم حصااص المااوارد
المائية .ان العراق اليزال يعترض وبوضوح حول هذا الواقع ويؤكد على ان من حاق العاراق ان
يستشار ومنذ المراحل االولى عند اقرار اي مشروع (او مشاريع) لسدود مائية اساتراتيجية مان
قبل دول الجوار المائي او عند بناء اية منظومات مائية وخاصة تلك التي تؤثر على دولاة اساقل
الحااوض او دولااة المصااب (العااراق) .ان العااراق يحاااول الحصااول علااى دعاام المجتمااع الاادولي
ومنظمات االمم المتحدا (اليونسكو) واالتحاد االوروبي لضمان تفهمهم للموقف العراقي وايقااف
بناااء وتشااغيل الساادود الجدياادة عاان العماال دون الحصااول علااى ضاامانات لحقااوق العااراق المائيااة
وحسب ما تنص عليه القاوانين والبروتوكاوالت واالعاراف الدولياة بهاذا الصادد عناد تعامال دول
الجااوار المااائي كافااة فيمااا بينهااا بهااذا الخصااوص .ان مواضاايع المياااا اضااحت توض اف لخدمااة
االغراض واالهداف والنفوذ السياسي والسيطرة الميدانية والمصالح الذاتية لدول الجوار المائي
وتاخااذ طابعاا متحياازا ضاامن طبيعااة العالقااات المائيااة التااي تسااود بااين دول المنبااع ودول المصااب
(الدول المتشاطئة) وهذا الحقيقة اصبحت تهادد االمان القاومي الخرجاي والاداخلي وكاذلك االمان
التنموي للعراق.

الموقع والمواصفات االساسيه (لسد اليسو):
ان سد اليسو (واسمه االصلي ناظم اليسو) على بعد  41كم من الحادود الساورية العراقياة
اسااقل مجاارى نهاار دجلااة داخاال االراضااي التركيااه عنااد قريااة اليسااو قاارب منطقااة دراغيجيتااين
وتحديدا جنوب مدينة سعرت التركية (عند المنااطق الجنوبياه الشارقيه مان تركياا) وتحديادا عناد
منطقة كارتالكايا وهو جزء من مشروع مجموعة سدود جنوب شرقي االناضول (الكااب) الاذي
يتكااون ماان  11ساادا و  51محطااة للطاقااة الكهرومائيااة وعاادد ماان األنفاااق والقنااوات األروائيااة
الضخمة ومن جملة ما يتضمنة المشروع عدة سدود كبرى على المجرى الرئيساي لمجارى نهار
دجلة وروافدا داخل االراضي التركية تاتي في مقدمتها (سد اليسو) .ان سد اليسو هو واحد مان
منظومااات الساادود المائيااة الضااخمة فااي العااالم حيااث تغطااي مخرجاتااة ماان مياااا وطاقااه ثماني اة
محافظات تركيه .تم اقتراح انشاء هذا السد عام  5114وتم ضمة (رساميا) الاى منظوماه سادود
جنااوب شاارقي االناضااول عااام 5185االنتهاااء ماان تصااميمة عااام  5181وابتاادأ االعمااال االوليااة
لتنفيااذ السااد عااام  5117ووضااع الحجاار االساسااي لباادء العماال الفعلااى ببناااء السااد فااي 1226
ووضااعت الخطااط الهندسااية الشاااملة ليسااتكمل خااالل العااامين ( )1251-1253وان يااتم تشااغيلة
خالل  8 -7سنه بعد االنتهاء من انشاءا معتمادا علاى بارامج محاددة وضاعت مان قبال السالطات
التركيااة العليااا وحسااب الوضااع السياسااي المحلااي واالقليمااي فااي المنطقااه .باادأ التخطاايط إلنشاااء
مشروع (سد اليسو) في العام  5111وفاي العاام  1226وضاع حجار األسااس لهاذا الساد علاى
المجرى الرئيسي لنهر دجلة عند قرياة (اليساو) والتاي اخاذ منهاا الساد تساميتة .والساد هاو مان
السدود اإلمالئية الركامية ويبلغ طوله 5812م وارتفاعه 531م كما ويبلغ منسوب قمته 132م
وحجام اساتيعابة للميااا ( )43822222متار مكعاب أماا منساوب الخازن االعتياادي للساد فيبلاغ
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111م في حين يبلاغ الخازن الفيضااني األعلاى 118م ويصال حجام الخازن االعتياادي للساد إلاى
 52.45مليار م 3فيماا يصال حجام الخازن الكلاي إلاى  55.42ملياار م( 3وقاد تصال الاى 54.4
مليار مكعب) وتبلغ المساحة الكلية التي تغطيها مياا خزان السد 353كم 1ويولد طاقة كهربائية
تصل إلى ( )5122ميغا واط وبطاقة سنوية تصال إلاى  3832جيجاا واط وقاد تام بنااءا بتمويال
مااان شاااركات سويسااارية وبريطانياااة وأمريكياااة وألمانياااة وساااويدية وايطالياااة ويعتبااار مااان اكبااار
المشاااريع السياسااية – االقتصااادية التااي تنفااذها تركيااا علااى حوضااي نهااري دجلااة وهااو مصاامم
الغااراض الساايطرا علااى مياااا الفيضااان وخاازن المياااا و اسااتخدام المياااا الغااراض الااري لاادعم
النشاطات الزراعيه وتوليد الطاقه الكهربائيه حيث تهدف تركيا الى تولياد الطاقاة الكهربائياة مان
هااذا السااد بشااكل اسااتثنائي توساايع فظاااءات االسااتثمارات الزراعيااه الدوليااه وفااي تااوفير الطاقااة
للقطاع الزراعي والصناعي في منطقه جنوب شرق تركياا اضاافة لتساوقها الاى دول الجاوار ماع
اعتزام تركيا بعد االنتهاء من سد اليسو بتشييد سد جديد (سد جزرة) والذي سيؤدي الاى تحويال
بقيااة كميااات المياااا لنهاار دجلااة المتااوافرا بعااد سااد اليسااو الااى االراضااي الزراعيااة التركيااة قباال
عبورها الحادود الاى العاراق بكمياات محادودا جادا التتجااوز  122متار مكعاب مان الميااا والتاي
ستكون مياا ذات نوعيات غير مقبولاة .مماا تقادم يعتبار(ساد اليساو) مان اهام و اكبار المشااريع
السياسية – االقتصادية – االروائية التاي نفاذتها تركياا مان خاالل مشاروع (كااب) االساتراتيجي
ومن خالله قطعت تركيا شوطا كبيرا في تنفياذ المشااريع االروائياة االساتراتيجية ضامن حوضاي
النهرين الدوليين (دجلة و الفرات) من خالل هذا المشروع االستراتيجي.

التاثيرات السلبية (لسد اليسو) على البيئة التنموية في العراق:
ان اعتزام الحكومة التركياة فاي بنااء وتشاغيل مشاروع (ساد اليساو) ساوف يعمال باال شاك
على توسيع حجم المشكلة البيئية والتنموية المتفاقمة في العراق وسيعطيها إبعاادا سالبية أخارى
لها صلة بمشاكلة الزياادة الساكانية الكبيارة و المتوقاع ازديادهاا خاالل السانوات والعقاود القادماة
وطبيعة توسع المراكاز الحضارية وزياادة الحاجاة الملحاة لتاامين الميااا الصاالحة للشارب وبقياة
االستخدامات اليومية واالجتماعية والتنموياة األخارى .وبعاد إماالء خازان الساد وتشاغيلة ساوف
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يتضرر من وراء ذلك الماليين من البشر المنتشرين فاي أنحااء متفرقاة مان العاراق وخاصاة فاي
(الوسط والجنوب) مما سيدفع السكان إلى ترك مهنهم الزراعية والصاناعية والحرفياة والهجارة
من األرياف والقارى إلاى المادن القريباة وان هاذا النازوح العشاوائي سايؤدي بمارور الازمن إلاى
تغيير في أنماط وأساليب العمل االقتصادي لهؤالء الناس من أنماط منتجة الى أنماط غير منتجاة
كما سينخفض اإلنتاج الزراعي بشكل كبير جراء تزايد رقعة الجفاف وتدهور المراعاي والحقاول
الطبيعيااة وحصااول تراجااع ملحااوظ فااي الثااروة الحيوانيااة كاال ذلااك ماان شااانه أن يزيااد ماان حجاام
المشاااكل االجتماعيااة للمااواطنين .أن بناااء سااد اليسااو ساايترك انعكاسااات خطياارة علااى الواقااع
االقتصادي لسكان حوض دجلة داخل االراضي العراقية نتيجاة النخفااض واردات الميااا الجارياة
إلااى الاابالد حيااث ساايتردى الوضااع االقتصااادي للفالحااين والماازارعين الااذين يعتماادون بصااورة
أساسية على مياا االنهار في إرواء حقاولهم ومازارعهم والتاي ساتعاني مان قلاة إمادادات الميااا
إلى جانب ظهور الحاجة إلى استيراد الكثير مان المفاردات الزراعياة بادال مان االكتفااء الاذاتي او
شبه الذاتي لابعض المحاصايل الزراعياة وحادوث زياادة كبيارة فاي معادالت البطالاة الناجماة عان
ارتفاع هجرة الفالحين وانخفاض فرص العمل بالنسبة للعاطلين منهم كما تجادر اإلشاارة إلاى أن
مشروع سد اليسو سيقضي كما هو متوقع على ثلث مساحة األراضي الزراعية في العراق خالل
الساانوات الخمااس والعشاارين المقبلااة ممااا يعنااي هااذا حرمااان مئااات اخالف ماان الماازارعين ماان
مزاولة إعمالهم ومهنهم الزراعية التي تعد مصدر رئيسيا لمعيشتهم األساسية وال يقتصر الحاال
على هؤالء فحسب بل سيتعداا ليشمل الصيادين الاذين يعتمادون فاي مهانهم علاى صايد األساماك
حيث سيؤثر انخفاض معدالت تصريف مياا نهار دجلاة علاى التراجاع فاي تنمياة الثاروة السامكية
فااي الاابالد .ان تراجااع المااوارد المائيااة العراقيااة (كمااا و نوعااا) هااي مسااالة غايااة فااي الحساسااية
بسبب انعكاساتها السلبية والخطيرة على واقع البيئة ونماو المجتماع ونوعياة حيااة اإلنساان معاا
فانخفاض المياا الذي سيحصل بعد بناء ومليء وتشغيل (ساد اليساو) ساوف يعمال علاى حرماان
إعااداد كبياارة ماان سااكان حااوض نهاار دجلااة فااي العااراق ماان الحصااول علااى مياااا الشاارب الكافيااة
لتردي نوعيتها ولزيادة معدالت التلوث النهري فيها جراء احتوائها على نسب عالية مان الماواد
الكيماويااة واألساامدة المسااتخدمة ماان قباال الماازارعين فااي عمااوم حااوض النهاار كمااا وان التلااوث
سيؤدي إلى ظهور العديد من األمراض الوبائية الخطيرة بين سكان الحاوض عاماة وعلاى نطااق
واسع وكبير وخصوصا اإلمراض المعدية .ومن ناحية اخرى إن تركيا تقاع ضامن نطااق زلزالاي
نشيط حيث تشير الدراسات والبحوث العلمية إلى أن كمياة الميااا المحتجازة فاي السادود التركياة
المقامااة علااى فااي المنطقااة ماان شااانها أن تزيااد ماان فاارص حاادوث الاازالزل والهاازات األرضااية
خصوصا آذ علمنا بوجود عالمات استفهام كثيارة تتعلاق بمادى مطابقاة مشااريع السادود المائياة
التركية المنجزة لشروط السالمة الدولية وخاصة السدود الكبيرة ومنها (ساد اليساو) .ان الطاابع
اإلنشائي لهذا السد سوف لن يقلل من ذروة حدوث الفيضانات العالية المحتملة الوقوع وهذا من
شانه إن يؤثر بالطبع على سالمة وامن الساكان القااطنين والمنتشارين علاى طاول أسافل مجارى
نهر دجلة ناهيك عن االخطاء الهندسية التي قد تكون حدثت اثناء العمل بانجاز المشاروع والتاي
من الممكن ان تظهر عيوبها الهندسية بعد اكمال بناء السد الى جانب االعمال التخريبية التي قاد
تقوم بها بعض الجماعات المسلحة المناوئاة للحكوماة التركياة وهاي كلهاا عوامال قاد تسااهم فاي
زيادة مخاطر المتوقعة من بناء هذا السد وغيرهاا مان السادود علاى حيااة ومساتقبل الساكان فاي
العراق.
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إن سد بهذا الحجم الكبير (سد اليسو) الذي تقيماه دولاة فاي أعلاى المجارى الماائي الادولي
(نهر دجلة) ستكون لاه انعكاسااته الخطيارة علاى دول أسافل المجارى الماذكور (العاراق) والتاي
يمكن إجمالها خطوطها العريضة ضمن القطاعات الرئيسية التالية:
القطاع الزراعي :إن النقص في كميات المياا الاواردة إلاى العاراق سايؤدي إلاى تقلايص
مساااحات األراضااي الزراعيااة فااالعراق يقااوم حاليااا بااإرواء مااا يقاادر  1،578مليااون هكتااار ماان
األراضي الزراعية ضامن حاوض نهار دجلاة وان حادوث اي نقاص بمقادار 5ملياار م 3مان ميااا
نهر دجلة سيؤدي إلى تجميد العمليات الزراعياة ضامن مسااحات تقادر  61122هكتاار .وعناد
تشااغيل (سااد اليسااو) تقاادر مساااحة األراضااي الزراعيااة التااي سااتعاني ماان نقااص إماادادات المياااا
 616222هكتااار ممتاادة علااى طااول مجاارى نهاار دجلااة داخاال االراضااي العراقيااة األماار الااذي
سيتسبب في تقليص مساهمة القطاع الزراعي في اإلنتاج المحلي .إن تقلاص مسااحات األراضاي
الزراعية نتيجة النقص في إمدادات المياا سيدفع بالفالحين والمزارعين إلى ترك مهنة الزراعاة
والهجاارة إلااى الماادن القريبااة بحثااا عاان مصااادر أخاارى للعاايل كمااا ساايؤدي إلااى ارتفاااع نساابة
الملوحة فاي ميااا نهار دجلاة وهاذا ساينعكس بادورا سالبا علاى طبيعاة األراضاي الزراعياة حياث
سترتفع نسبة الملوحة في تربتها وهاذا مشاكلة اليمكان معالجتهاا إال بكمياات إضاافية مان الميااا
العذبة من اجل تخفيف ملوحة التربة.
القطاع البيئي :سيؤدي النقص في كميات الميااا الاواردة إلاى العاراق ضامن نهار دجلاة
إلاى اسااتفحال ظاااهرة التصاحر وحركااة وانتشااار الكثباان الرمليااة وتكاارار العواصاف الرمليااة كمااا
سيؤدي الانقص فاي امادادت الميااا إلاى تادهور المراعاي الطبيعياة وانخفااض إنتاجياتهاا وتادمير
المساحات الخضراء وبشكل واضح والتأثير سلبا على مساحات األهوار وبيئتها الطبيعياة جناوب
العراق وسايجعل عملياة إنعاشاها أمارا مساتحيال كماا ساتكون ميااا نهار دجلاة ذات نوعياة رديئاة
بسبب ارتفاع نسبة التلوث والملوحة فيها جراء انخفاض مناسيبها في مجرى نهر دجلة.
قطاعات الطاقة الكهربائية :إن إنشااء (ساد اليساو) وماا يساببه مان نقاص فاي كمياات
المياااا الااواردة إلااى العااراق ضاامن نهاار دجلااة سااتكون لااه آثااارا الساالبية علااى توليااد الطاقااة
الكهربائيااة فااي العااراق والتااي تعاااني ماان التاادهور أصااال ماان محطاتهااا المقامااة علااى المجاارى
المذكور وخصوصا عند سد الموصل وسد سامراء وسيؤدي النقص الحاصل في إمدادات الطاقاة
الكهربائية إلى التأثير على عمل القطاعاات األخارى المختلفاة (الانفط  /الصاناعة  /الصاحة) التاي
تعتمد على الطاقة الكهربائية
قطاع التنمية السكانية :سيكون (لسد اليساو) آثاارا علاى ساد احتياجاات الساكان حياث
سيتسبب في حرمان الكثير من السكان القاطنين على مجرى نهر دجلة من إمدادات مياا الشارب
واالحتياجااات المنزليااة االساسااية األخاارى كمااا إن السااد المااذكور ال يقلاال ماان ذروة الفيضااانات
العاليااة وهااذا ساايؤثر علااى سااالمة واماان السااكان الماادنيين القاااطنين أساافل مجاارى نهاار دجلااة
وسيؤثر أيضاا فاي عملياة خازن الميااا فاي الخزاناات الطبيعياة كبحيارة الثرثاار وبحيارة الحبانياة
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يعتمد عليها العراق في سد احتياجات السكان وغيرها في مواسم الجفاف
ان التخطيط القامه السدود على االنهار في اي بلد في العاالم يحتااج الاى قادرات عالياة فاي
الفهم والتعامل مع االعتبارات التنموية والبشرية والطبيعية والبيئية ليصل المشروع الى اهدافاة
التصااميمية بشااكل سااليم وخاصااه اذا كااان النهاار المقااام عليااه السااد مشااتركا مااع دولااة اخاارى او
اكثر .ومن هذا المنطلق فان التاثيرات السلبية المتوقعة بعاد تشاغيل ساد اليساو مان دون االتفااق
على الية تشغيلة وعدم اخذ الجانب التركي بنظار االعتباار الحقاوق القانونياة المائياة للعاراق فاي
هااذا (النهاار الاادولي) سااتكون لااه ابعاااد ساالبية كثياارة ومعقاادة وعلااى جميااع االصااعد االقتصااادية
والصناعية والزراعية واالجتماعياة والبشارية والبيئياة وكاذلك علاى االصاعد االمنياه والعساكريه
والسياساايه بااين العااراق وتركيااا وخاصااه مااع ضااروف الضااعف العااام للدولااة العراقيااة االن وفااي
المستقبل المنظاور وخاصاة ان العاراق يمثال اضاعف الحلقاات ضامن دول الجاوار الماائي (الادول
المتشاطئه فاي المنطاق) لكوناه يمثال دولاة المصاب (دولاة اسافل الحوضاين) كماا ان تشاغيل هاذا
السد يستلزم تغيير كافاة خطاط ادراة الماوارد المائياة الشااملة والمساتدامة المطلوباة فاي العاراق
وهااذا لاايس بالشاايء السااهل الن تشااغيل (سااد اليسااو) سيضاارب قلااب الموازنااة المائيااة العراقيااة
وخاصة مع عدم وجود بدائل مائية اخرى في الوقت الحاضار لتغطياة العجار الماائي المتوقاع فاي
الموازنااة المائيااة .ان التاااثيرات الساالبية االسااتراتيجية بعااد انتهاااء اعمااال وملااىء ولتشااغيل سااد
اليسو على الواقع التنموي في العراق ضمن المستقبل المنظور تتمثل بما يلي:
 .5انخفاظ كميات الميااا الاواردة الاى العاراق فاي نهار دجلاة بشاكل كبيار حياث سايتحكم الجاناب
التركااي بطبيعااة ادراة واليااة تشااغيل السااد لتحديااد كميااات المياااا المطلقااة الااى العااراق .ان
المورد المائي لنهر دجلة عند الحدود العراقية التركية تبلغ االن حوالي هي  12.13مليار م
مكعب  /سنة وساتنخفض عناد شاغيل الساد الاى الحادود القصاوى اي الاى  1.7ملياار ملياون
مترمكعب  /سنه (اي بنحو  % 12من االيراد السنوي لنهر دجلة تقريبا).
 .1انخفاظ مساحة االراضاي الزراعياة بااكثر مان ملياون هكتاار مان اجاود االراضاي الزراعياة
على ضفاف نهر دجلة وعلى طول مجراا من الشمال الى الجنوب داخل االراضي العراقية.
 .3تراجااع مخرجااات منظومااات الطاقااة الكهرومائيااة المقامااة علااى نهاار دجلااة داخاال االراض
العراقيااة وتحدياادا ماان (سااد الموصاال وسااد سااامراء) وبالتااالي التاااثير الساالبي علااى كافااة
النشاااطات الزراعيااه والصااناعية مااع تراجااع اماادادات المصااانع الواقعااة علااى مجاااري النهاار
الرئيسااي واالنهااار الثانويااة المتفرعااة ماان المياااا المطلوبااة وصااعوبة تااوفير المياااا لمحطااات
مياا الشرب وكذالك صعوبة توفير المياا للمؤسسات الصحية والمدنية كافة)
 .4تعرض المحطات الحرارية لمشاكل فنية حيث تحتاج الى كميات محاددا مان الميااا الغاراض
التبريد.
 .1ان المياا الواصلة الى العراق سوف لن تكون مياا طبيعية بل ستكون من المياا المساتعملة
والخارجة من محطات توليد الطاقه الكهربائيه ضمن منظومة السد نفسها.
 .6ازدياااد ملوحااة التربااة والتااى سااتنعكس علااى انخفاااظ انتاجيااة المساااحات الزراعيااة وصااعوبة
زراعتها مرة ثانية الزديااد ملوحاة الترباة بشاكل كبيار والحاجاه الاى اماوال وجهاود هندساية
متميزة وكميات غير اعتيادية من المياا الستصالح االراضي المتملحة.
 .7التغايرالسلبي في نوعية المياا من خاالل زياادة تاثيرعملياات التبخار وزياادة تااثير الملوثاات
من الصرف الصاحي للمادن ومخلفاات المنااطق الصاناعية والمباازل بسابب انخفااظ مناسايب
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المياا في المجرى الرئيسي لنهر دجلة بشكل غير اعتيادي.
 .8ازدياد مخاطر التلوث البيئي وعدم امكانية استعمال المياا المتوفرا ضمن مجارى نهار دجلاة
لبعض الصناعات المعينه اال بعد بعد معالجتها.
 .1انتشار بعض االمراض الوبائيه التي لها عالقه بنوعيه الميااا لعادم صاالحيتها لالساتخدامات
البشريه مثل (التيفوئيد والكوليرا واالسهال)
 .52تغيير في نماط معيشاة اعاداد كبيارة مان الساكان وفاي منااطق مختلفاة الن انخفااظ ماوارد
المياا في مجرى نهر دجلة ستدفع بالمزارعين الى ترك مهنة الزراعة والهجارة نحاو المادن
للبحث عن عمل وفرصة عيل افضل.
 .55انخفاظ االنتاج الزراعي بشكل عاام مماا ياؤدي الاى زدياادة االساتيراد للمفاردات الزراعياة
والتي ستشكل عبأ ماديا مضافا على المدخوالت المحدودا المواطنين.
 .51تدهور المراعي الزراعية مما يؤدي الاى تراجاع فاي مسااحاتها االنتاجياة ومان ثام تراجاع
في الثروة الحيوانية.
 .53التاااثير علااى نمااط الساالوك الهاياادرولوجي الطبيعااي للنهاار حيااث سااتختفي مياااا االمطااار
الموساامية فااي المنطقااة وساايكون هنالااك فاارق فااي الفتاارا الزمنيااة بااين هطااول االمطااار فااي
المنطقة وبين وصول المياا المطلقة من السد الى داخل االراضي العراقية مما يعني ضرورة
وجود منشاءات هندساية ومنظوماات اروائياة داخال االراضاي العراقياة لتاامين الميااا لادعم
النشااطات الزراعياة اي وجاوب اعاادة النظار فاي خطاط التجهياز الماائي المبارمج للنشاااطات
المختلفة على مجرى النهر وخاصه التجهيز الموسمي للنشااطات الزراعياه وانعكااس هاذا
الفرق الزمني على طبيعه المنظومة االيكولوجيه للنهر.
 .54تراجع عملية انعال االهوار التي تحتاج الى كميات كبيرة مان ميااا نهار دجلاة للمسااعدة
فااي عمليااة احياااء هااذا النظااام البيئااي الطبيعااي (المتميااز فااي العااالم) كمااا ان نقااص الااواردات
المائية والتردي في نوعية المياا سايودي الاى التراجاع فاي مسااحات االهاوار والتراجاع فاي
بيئتها االيكولوجية والى رجوع حاله جفاف االهوارمن جدياد وتلوياث بيئتهاا وزياادة ملوحاة
مياهها وتربتها مما سيعيد الكارثة البيئية لهذا المنظومة المائية الخاصة مرة اخارى وباثاار
اكثار تاادميرا وضاياعا للجهااود التاي بااذلت ماان قبال الجهااات الحكومياة المختصااة والمنظمااات
العالميااة فااي انعااال وفااي تطااوير واسااتثمار بيئااه االهااوار العراقيااه ناهيااك عاان حزمااه ماان
المشاكل االقتصادية واالجتماعية التي سوف يتعرض لها سكنة االهوار بشكل مباشر.
 .51انخفاااظ مناساايب المياااا فااي الخزانااات المائيااه العراقيااة الطبيعيااة مثاال (الثرثااار /الحبانيااه/
الرزازا وغيرها) مما سيزيد من الضغوطات على واقع االدارة الشااملة للماوارد المائياة فاي
العراق
 .56التراجااع فااي عمليااات مكافحااة ظاااهرة الجفاااف والتراجااع فااي التصاادي لظاااهرة التصااحر
وازدياااد اعااداد ومسااتويات العواصااف الغباريااة وخاصااه المناااطق الوسااطى والجنوبيااة ماان
العراق
 .57الضعف في امكانيات ووسائل التصدي لمخرجات ضاهرة التغيرات المناخيه
 .58انخفاظ ملماوس فاي مناسايب الميااا الجوفياة علاى طرفاي مجارى نهار دجلاة وعلاى طاول
مجراا والتي سنعكس سلبا على استزراع هذا المناطق.
 .51اختالل التوازن بين عمليات التعرية والترسيب على جانبي نهر دجلة وعلاى طاول مجاراا
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وما لذلك من تاثيرات سلبية على امكانية اساتخدامات حاوض مجارى النهار الساباب مختلفاه
(االقتصاديه والسياحية).
 .12تراجع معدل نصيب الفرد من المياا في العراق ليبلاغ  887متار مكعاب  /فارد  /سانه (اي
تحت خط الفقر المائي)
 .15انخفاااظ قابليااة النهاار علااى اسااتدامة عمليااات التنقيااة الذاتيااة وتشااتيت الملوثااات وتخفيااف
التراكيز الملحية النخفاظ مناسيب مياا النهر ولتدني سرعة الجريان ضمن المقطع العرضاي
للنهر لنقصان حجم المياا المارة فيه
 .11هجاارة اناااواع عديااادة مااان الطياااورالى منااااطق اخااارى بسااابب ارتفااااع مساااتويات الجفااااف
المتوقعة
 .13انخفاض كفاءة المبازل لزيادة تراكيز الملحية في التربة
 .14زيااادة مسااتويات الملوحااة ضاامن المياااا الجوفيااة المحيطااة بمجاااري االنهااار ضاامن وسااط
وجنوب العراق الرتفاع مستويات المياا الجوفية المحيطة بمجرى النهر
 .11حجز الترسبات التاي يحملهاا نهار دجلاه داخال االراضاي التركياه خلاف (ساد اليساو) مماا
يعنااي تقلااص فااي كميااات المااواد العضااوية فااي مياااا مجاارى نهاار دجلااة الخارجااة ماان السااد
والتاثير المحتمل كذلك على طبيعة تكاثر االحياء المائية وخاصة االسماك
 .16كثارة ظهااور الجازر والقصااب فاي مجاااري االنهااار الرئيساية والفرعياة بسابب التغاااير فااي
الساالوك الهياادرولوجي لنهاار دجلااة والتغاااير المتوقااع فااي ديناميكيااة النهاار وتاااثير ذلااك علااى
خطوط حركة المالحة والنقل النهري في المنطقة الوسطى والجنوبيه من العراق تحديدا.
 .17التغياار فاي نمااط معيشااة السااكان نتيجااة ظاااهرة الهجاارة الجماعيااة للماازارعين الااى الماادن
القريبااة لتراجاااع واقااع النشااااطات الزراعيااة التاااي سااتودي الاااى تراجااع الواقاااع االقتصاااادي
واالجتماااعي للسااكان وزيااادة الحاجااة الااى شااراء المنتوجااات الزراعيااة باادل االكتفاااء اوشاابه
االكتفاء الذاتي
 .18انخفاظ فرص العمل وزيادة البطالة في المدن نتيجة هجرة المزارعين اليها.
 .11ان منطقااة انشاااء الساادود التركيااة ( منظومااه الغاااب) تقااع ضاامن منطقااة الحاازام الزلزالااي
النشطة في المنطقة وتشير التوقعات الى ان كميات الميااا المحتجازة خلاف هاذا السادود فاي
المنطقه من شانها ان تزيد من احتمالية نشوء الزالزل
 .32ساايكون هنالااك تحوياال كميااات اقاال ماان مجاارى نهاار دجلااه الااى (قناااة دجلااه – الثرثااار)
وبنوعيات غير مناسبة اي تراجع في كميات المياا الداعمه للنشاطات الزراعيه في المناطق
الوسطى والسفلى من مجرى نهر الفرات داخل االراضي العراقيه.
 .35ازدياد الفقدان المائي من خالل زيادة معدالت التبخر من ميااا نهار دجلاة وخاصاه ضامن
االجزاء السفلى من مجرى النهر.
 .31زيااادة تراكيااز االمااالح ضاامن التاارب الجبسااية الممثلااة لعمااوم التاارب السااطحية وخاصااة
ضمن االجزاء الوسطى والجنوبية من العراق نتيجه التردي العام في نوعيه المياا من خالل
زيادة التراكياز فيهاا والساباب عديادة مماا يجعال اساتعمال هاذا الميااا ذات تااثير سالبي علاى
النشاطات الزراعية في العراق
 .33عاادم امكانيااه اجااراء التوسااعات المطلوبااه ضاامن االراضااي الواعاادا للنشاااطات الزراعيااه
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مستقبال لعدم توفر المياا (كما ونوعا).
 .34ان نوعيه المياا باتجاا اسفل نهر دجله ستتراجع لتتجاوز  1122جزء  /مليون
 .31ان تراجع كميات المياا المتوقعة ضمن االجزاء الجنوبية بعد التقااء مجااري نهاري دجلاه
و الفرات مما يعني تقليل كمياة من المياا الواصالة الاى شاط العارب مماا سايودي الاى دخاول
مياا الخليج الشديدة الملوحة مهددا بذلك الطبيعة االيكولوجية لشط العرب.
 .36ان برنامج ملىء سد اليسو بالمياا سيزيد من نسب تبخر المياا في المنطقهة عموما مماا
سيزيد من معطيات التغيرات المناخيه السلبية المتوقعة في المنطقة.

(سد اليسو) والمباد القانونية الدولية حول مجاري االنهار الدولية:
تثير الحاجة إلى مياا األنهار العديد من المنازعات بين الدول المتشاطئة حياث ياتم تساويته
اما من خالل المفاوضات المباشرا بين دول الجوار الماائي أو مان خاالل االساس المتعتمادة بهاذا
الخصااوص ماان قباال القضاااء الاادولي وقااد تتطااور المفاوضااات الااى نزاعااات امنيااة وسياسااية وقااد
تصل الى حد قطع العالقات الدبلوماسية مع الدول المتشاطئة وفاي بعاض االحياان قاد تنتهاي الاى
حاد اساتخدام القااوة المسالحة بااين الادول التااي تشاترك فااي مجااري االنهااار الدولياة والمسااتخدمة
ل غااراض الغياار مالحيااة .اهااتم القااانون الاادولي بوضااع القواعااد والمباااد التااي تاانظم عمليااة
اساااتخدام ميااااا تلاااك المجااااري النهرياااة وعلاااى ضاااوئها أبرمااات العدياااد مااان االتفاقياااات الثنائياااة
اوالجماعية بين دول الجوار المائي حول العاالم  .لقاد اثمارت هاذا النشااطات الدولياة إلاى نشاوء
مجموعااة ماان المباااد العرفيااة التااي تاتحكم فااي اسااتخدام مجاااري المياااا الدوليااة ألغااراض غياار
مالحيااة .ولااو أخااذنا بنظاار االعتبااار المعيااار الجغرافااي فااي تعريااف المجاارى المااائي الاادولي،
والتعريف الذي أخذت به إحكام هلسنكي لعام  5166وكذلك التعريف الذي نصات علياه االتفاقياة
العامة والمتعلقة باستخدام مجاري المياا الدولية ألغراض غير مالحية لعام  5117لتبين بشاكل
قاااطع إن مجاارى نهاار دجلااة هااو مجاارى مااائي دولااي وينطبااق عليااه كااال النااوعيين ماان التعريااف
للمجرى المائي الدولي االول الذي يفص يفصل بين دولتين وثاني وهر النهر الاذي يجاري تباعاا
أكثر من دولة ومن ناحية أخرى ينطبق عليه تعريف المجارى الماائي الادولي الاذي نصات علياه
أحكام هلسنكي لعام  5166باعتبارا مجرى مائي يمتد عبر أكثر من دولة وكاذلك التعرياف الاذي
نصت عليه االتفاقية العامة والمتعلقة باستخدام مجاري المياا الدولية ألغراض غير مالحية لعام
 5117باعتبارا مجرى مائي تقع أجزاءا في دول متجاورة.
مما تقدم يتبين إن نهر دجلة هو مجرى مائي دولي طبقا لقواعد القانون الادولي لكان دولاة
(المنبع) تركيا لها وجهة نظر مغايرة فهي تعتبر مياا مجرى نهار دجلاة هاي ميااة وطنياة عاابرة
للحدود وتخضع للسيادة التركية المطلقة وهي ليست مجاري مياا دولية وبالتالي فاأن االتفاقياات
الدولية المتعلقة بهذا الشأن التنطبق على مجرى نهر دجلة (كانت تركيا على الصعيد الدولي من
بين دول ثالث صوتت ضاد اتفاقياة عاام  )5117علاى اعتباار أنهاا تتعاارض ماع قواعاد القاانون
الدولي والتحقق المساواة بين دول المجرى المائي كما أنها ال تتضمن أية إشاارة لمساألة سايادة
الدولااة علااى انهارهااا او علااى جاازء المجاارى المااائي المتواجااد فيهااا .إن التصااريحات الرساامية
للمساائولين األتااراك تبااين هااذا المساالك بشااكل واضااح ماان خاالل التاكيااد (إن لتركيااا الساايادة علااى
مواردهاا المائياة وال يجاب إن تخلااق السادود التاي تبنيهاا علااى نهاري الفارات ودجلاة أي مشااكلة
دولية ويجب إن يدرك الجميع انه نهر دجلة ليس من األنهار الدولية بل هو من األنهاار الوطنياة
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حتى النقطة التي يغادران فيها الحدود التركية وإن ماا يعاود لتركياا مان مجااري ميااا نهار دجلاة
وروافدها هي مياة تركية وبإمكان تركيا التصرف بها كما تشاء داخل حدودها ألن مصادر الميااا
تركية وأن مسالة الموارد المائياة هاي مساألة سايادة لاذلك فميااا مجارى نهار دجلاة غيار مارتبط
بالمعاهدات الدولية التي تسري علاى األنهاار الدولياة اي ان لساوريا السايادة المطلقاة علاى ميااا
مجرى نهر دجلة باعتبارها ميااا عاابرة للحادود وليساات مان االنهار الدولياة وبالتاالي فمان حاق
تركيا تنفيذ المشاريع االروائية والسدود على مجرى نهر دجلاة اساتنادا إلاى حقهاا السايادي وان
أدى ذلك إلى إحداث أضرار خطيرة لدولة المصاب  -العاراق) .ان القاانون الادولي اليؤياد وبشاكل
قاطع هذا الموقف التركي حيث تشاير اتفاقياة األمام المتحادة المتعلقاة باساتخدام وحماياة مجااري
المياا العابرة للحدود والبحيرات الدولية لعام  5111في بعض مفرداتهاا بتعرياف الميااا العاابرة
للحدود باان (الميااا العاابرة للحادود الساطحية و جوفياة منهاا فاصالة أو تلاك الميااا الواقعاة باين
دولتين أو أكثر وتتدفق مباشرة نحو البحر وهذا مياا عابرة للحدود وتتعين نهايتها عند مصابها
بخط مستقيم يصل بين نقطتين على ضفتيها عند أدنى مساتوى للميااا) .ان هاذا التعرياف مشاابه
لتعريف المجرى المائي الدولي الذي نصت عليه أحكام هلسنكي لعام  5166وأيضاا اتفاقياة عاام
 .5117ان هذا التعريف لمثل هذا االنهار تؤكد بعدم وجود فاارق جاوهري باين المجارى الماائي
الاادولي والمياااا العااابرة للحاادود (حسااب المفهااوم التركااي) ألن المجاارى المااائي الواقااع فااي دولااة
معينة بمجرد عبورا للحدود السياسية الفاصلة بين هذا الدولة ودولة أخرى ستزول عنه الصفة
الوطنيااة وتنطبااق عليهااا الصاافة الدوليااة أي سيصاابح مجاارى مااائي دولااي وسااتكون مياهااه بحكاام
طبيعتهااا مياهااا عااابرة للحاادود تنطبااق عليهااا مباااد وقواعااد القااانون الاادولي المتعلقااة بمجاااري
المياااا الدوليااة .لقااد نظاام القااانون الاادولي عمليااة اسااتغالل مجاااري المياااا الدوليااة ألغااراض غياار
مالحية منذ فترة طويلة حيث كانت الدول المشتركة في المجارى الماائي الادولي تعقاد فيماا بينهاا
االتفاقيات بهذا الخصوص التي تنظم عملية استغالل مياا المجرى.
ان المباد القانونية التي تنظم استعمال مجاري المياا الدولية صممت لشمل مجموعة مان
المباد القانونية التي تنظم استعمال مجاري المياا وهي اساسا مبنية على ثالثاة مبااد ء (مبادأ
االستخدام المنصف والمعقول ومبدأ عدم إحداث الضرر الهام ومبدأ التعاون المشترك) حياث تعاد
هذا المباد جازءا مان العارف الادولي المعمومال باع والمعتماد علياة ضامن الممارساات الدولياة
وبالتالي تكون هاذا المبااديء ملزماة لجمياع الادول المشاتركة فاي مجااري مياههاا الدولياة .وقاد
وضعت اسس عديدة لتقنين هذا المباديء في إطار معاهدة دولية وكانت األولى ضامن ماا عارف
بأحكااام هلساانكي لعااام  5166بشااان اسااتعمال مياااا األنهااار الدوليااة ألغااراض غياار مالحيااة لكاان
أحكام هلسنكي لم تكن ملزمة ألنها لم تادون رساميا مان قبال جمعياة القاانون الادولي وماع ذلاك
فقد بقيت ولفترة طويلة مؤثرة في تطبيقها على الصعيدين اإلقليمي والدولي بعدها جرت محاولة
من قبل لجنة القانون الدولي بناءا على توصية الجمعية العامة ل مم المتحدة عام  5175لوضع
اتفاقية عامة تنظم استخدام مجاري المياا الدولية ل غراض غيار مالحياة علاى ان تكاون ملزماة
دوليا .وفي عام  5117اعتمدت الجمعياة العاماة معاهادة بهاذا الخصاوص وقاد تضامنت المبااد
الثالثااة المشااار اليهااا فااي اعااالا .هااذا ولاام تعتاارف (تركيااا) بااالقوانين والبروتوكااوالت الدوليااة
المذكورة مع عدم تلبيتها الي من المباديء الثالثة المذكورة لاذا فاأن قياام تركياا بإنشااء السادود
والمشاريع على مجرى نهر دجلة ومنها (سد اليسو) دون االتفاق مع دول أسفل المجرى وعلاى
النحو الذي يتعارض مع مصالحها يشكل خرقاا واضاحا لمبااديء القاوانين الدولياة الماذكورا فاي
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اعالا .وبناءا على ما تقدم يتضح أن هناك التزاماا أساسايا وادبياا يفرضاة القاانون الادولي علاى
الاادول التااي تسااتخدم اي المجاارى المااائي الاادولي أال وهااو بااذل العنايااة الالزمااة عنااد اسااتخدامها
للمجاارى كااي ال تتساابب بأحااداث ضاارر هااام علااى الاادول المشااتركة معهااا فااي نفااس المجاارى وان
االلتازام بباذل العناياة فااي هاذا المجاال باسااتعمال الميااا ضامن اراضاي كاال دولاة بطريقاة منصاافة
ومعقولة هو سلوك دولي يوصى والعمل خاالف ذلاك يعناي انتهااك لمبااديء اساساية مان مبااد
القاااانون الااادولي العرفاااي التاااي تحكااام اساااتغالل مجااااري الميااااا الدولياااة .كماااا تشااامل قاااوانين
وبروتوكااوالت االماام المتحاادة علااى أهميااة تبااادل البيانااات والمعلومااات وكااذلك تقااديم األشااعارات
المساابقة والتشاااور بااين الاادول المشااتركة فااي المجاارى المااائي الاادولي ماان أجاال اسااتخدام مياااا
المجرى بطريقة منصفة ومعقولة والحيلولة دن التسبب بأحداث ضرر هاام الي مان دول الجاوار
المائي .أن دولاة أعلاى مجارى نهار دجلاة (تركياا) ال تعتارف وال تلتازم ماع هاذا المبااديء وهاي
ماضية في إقامة المشاريع االروائية االستراتيجية والسدود على هذا مجرى نهر دجلة المشاترك
بينهما دون أدنى التزام منها بالتعااون ماع دول أسافل المجارى (العاراق) كماا انهاا تارفض تباادل
البيانااات والمعلومااات وايظااا انهااا لاام تلتاازم بتقااديم أشااعارا مساابقا الااى العااراق بشااأن مشاااريعها
المقترحة ومنها (سد اليسو) كما انها لم تلتزم بالتشاور مع العراق من أجل تجناب اخثاار الهاماة
والخطيرة التي سيسببها السد الماذكور للعاراق وفاي هاذ انتهااك واضاح لمبااد القاانون الادولي
المتعلقة بمجااري الميااا الدولياة وهاي ال تاؤمن ايظاا بمبادأ االساتخدام المنصاف والمعقاول لميااا
نهر دجلة ومبدأ عدم إحداث الضرر الهام ومبدأ التعاون بين دول المجارى الماائي الادولي حساب
ما نصت علية قوانيين وبروتوكوالت االمم المتحدا المشار اليها في اعالا.

المنظور المختلف حول سد اليسو بين العراق وتركيا ومتطلبات مواجهة التحديات
التفاوضية:
ان الهدف من بناء هاذا الساد كماا تادعي تركياا هاو تولياد تولياد الطاقاة الكهربائياة لتغطاي
احتياجات مليوني أسرة تركية من الطاقاة اضاافة الاى ساعي الحكوماة التركياة الاى تحقياق تنمياة
اقتصادية شاملة ضمن مناطق جنوب وشرق تركيا والمتميازة بارتفااع فاي نسابة البطالاة والفقار
وان هذا المشروع سيساعد على أيجاد فرص عمل للسكان والمساهمة في تحسين نوعية الحيااة
ومستوى التعليم .اما المعارضون االتراك لفكرة إنشاء هذا السد فهم يفندون هذا الحجاج باالقول
أن تركيااا ال تعاااني ماان أي أزمااة فااي انتاااج الطاقااة وأن اسااتهالك الطاقااة ياازداد ساانويا فااي تركيااا
بنسبة  % 1فقط وهنالك امكانية كبيارة فاي تولياد الطاقاة مان اإلمكانياات االخارى المتاوفرة لاذا
فان تركيا ال تحتاج إلى مزياد مان الطاقاة فاي الوقات الحاضار اضاافة الاى إن بحيارة الساد تهادد
المنطقة بالكامل (وهي واحدة من أهم المناطق التاريخية في تركيا وإحدى أقدم المدن في العالم)
وسيتسبب المشروع في تشريد االالف من السكان عن منازلهم وعند ذلك على الحكوماة التركياة
إيجاد خطط خاصة لتوطين السكان المتضررين ناهيك عن السلطات التركية لم تضع خططاا لمناع
انتشار اإلمراض واألوبئة التي قد تنشا في منطقة السد للتغير في الضروف البيئية للمنطقاة وان
هذا األمور جميعها قد حادت بالادول األوربياة الداعماة مالياا لبنااء الساد إلاى تجمياد مسااعداتها
المالية الخاصة ببناء السد.
ومن جانب اخر يلمس سكان العراق (دولة المصب) والذين يعتمدون بشكل أساساي وكبيار
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علااى مياااا مجاارى نهاار دجلااة (الاادولي) بتراجااع كبياار فااي كميااات المياااا الواصاالة الااى العااراق
والمتردية في نوعيتها جراء قيام دولة المنبع (تركيا) في استعمال ميااا (ساد اليساو) فاي العدياد
من المشاريع المائية ضمن حوض نهر دجلة فاي المنطقاة مماا سايترك أثاار سالبية خطيارة علاى
طبيعااة ومعاادالت التنميااة فااي دولااة المصااب (العااراق) .وتشااير محطااات المراقبااة الهيدرولوجيااة
بتراجع كمياة المياا في دمجرى نهر دجلة بنسبة تتراوح بين  %62 - 12اي انخفااض كمياات
المياا من حوالي  12مليار م 3إلى  1مليار م 3األمار والاذي ساينعكس بادورا علاى حيااة جمياع
السكان القاطنين على حوض النهر حيث ستتأثر جمياع اوجاه حيااتهم اليومياة جاراء تشاغيل هاذا
السااد ابتااداء ماان نمااط معيشااتهم وتااوزيعهم الجغرافااي مااروراَ بوضااعهم االقتصااادي وصااوال إلااى
حالتهم الصحية التي ستتردى كثيرا بفعل زيادة نسبة التلوث النهري والتي ساتودي الاى التاردي
في نوعية مياا الشرب ناهياك عان التااثيرات السالبية علاى جمياع االوجاة التنموياة للمجتماع .ان
كارثة تشغيل سد اليسو تعتبر اكبر كارثة لسد من مجموعة السدود ااتركية الواقعاه علاى مجارى
نهر دجلة حيث يفوق حجم هذا السد الضخم عن حجم السدود المشيدة االخارى ضامن االراضاي
التركية .ان هذا الكارثة ال تكمن فقط (سد اليسو) بل في تخطيط تركياا الاى تشاييد ساد اخار فاي
المنطقة وعلى مجرى نهر دجلة ايظا واالقرب الى الحدود العراقية (ساد جازرة) والاذي فاي حاال
انشاءا وتشاغيلة ساتزيد وبشاكل كبيار مان الفجاوا المائياه فاي العاراق (الفارق باين كميااا الميااا
المطلوبااه لالغااراض التنمويااة والمتااوفر الميااداني ماان كمياااا المياااا وبنوعيااة مناساابة) واذا لاام
تتوصل األطراف المعنية الاي اقتساام الميااا المشاتركة بشاكل عاادل وحساب االعاراف والقاوانين
والبرتوكوالت الدولية فان انشاء منظوماة السادود التركياه ساتمكن تركياا مان السايطرة والاتحكم
علااى كاماال مياااا نهاار دجلااة ضاامن اراضاايها ودون االخااذ بنظاار االعتبااار التاااثيرات الساالبية التااي
ستحدثها على واقع خطط التنموية في (دولاة المصاب  /دولاه اسافل الحاوض) العاراق مان خاالل
حرمانه من مواردة المائية (القانونياة) ولتخاوف العاراق مان اساتغالل (منظوماة سادود مشاروع
الكاب االساتراتيجي) للضاغط علاى العاراق الساباب ومصاالح امنياة وسياساية تركياة مختلفاة فاي
المنطقة .ان مخااوف العاراق تازداد وبشادة االن وفاي المساتقبل المنظاور الن السياساات المائياة
التركية لم تتغير منذ زمن بعيد بل هي ثابتة مع الزمن فقد كثرت شاعاراتها السالبية خاالل العقاود
الماضيه في موضوع المياا مثل (المااء مقابال الانفط  /الميااا نفاط المساتقبل  /برميال مااء ازرق
مقابل برميل نفط اسود /وغيرها) اي محاولة تركياا العمال علاى تنفياذ سياساة باأن (ماا ساتمتلكه
من مياا سيوفر لها ثروة وطنية تعادل ما تمتلكه دول المنطقة من النفط) مع ايمان تركياا الكامال
بااأن مشاااكل المياااا فااي العااراق ساايكون لهااا مسااتقبال ابعاااد محليااة ووطنيااة ودوليااة وان العااراق
اليعطاي االهتمااام الكااافي لتجاااوز الفجاوا المائيااة الحاليااة التااي يمار بهااا العااراق وعاادم االعتااراف
بكون نهري دجلة والفرات هما من االنهار الدولية بل هي مان (االنهاار الوطنياة التركياة العاابرة
للحدود الدوليه) مما يجعل تركيا تنفذ مشاريع السدود الجديدا والمشاريع الزراعياه االساراتيجيه
نهااري دجلااة الاادولي دون ان يبلااغ او يتشااير العااراق بمثاال هااذا القاارارات مساابقا تنفيااذا
علااي
ّ
للقوانين الدولية التي تنظم عملية االنتفاع بالمياا الدولياه المشاتركة (الفقارة اعاالا) .لقاد كشافت
التقارير الدولية ان تركيا حاولت تمرير مشاروع (لساد اليساو) ماع المنظماات والجهاات المننحاه
الدوليه باالدعاء بانها حصلت على موافقات رسمية من العاراق كماا اكادت ان مشاروع الساد لان
يؤثر على انسايابية الميااا فاي نهار دجلاة داخال االراضاي العراقياه ولكان الحقيقاة غيار ذلاك كماا
صااممت تركيااا علااى اسااتكمال مشااروع السااد بااالرغم ماان انس احاب الكثياار ماان الشااركات الدوليااة
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المنفذا للمشروع وتوقف البنوك الدوليه عن تمويل انشاء السد لكونه قد اثاار الكثيار مان الجادل
حول موضوع انشاءا والمبررات التي تعرضها تركيا لهذا الخصاوص .ان اسااس هاذا االخاتالف
بين وجهتي النظر التركية والعراقية حول سد اليسو هو التناقض في الرؤيا بين الجانبين فتركياا
التعترف بان نهر دجلة هو (نهر دولي) وتعتبرا من االنهاار العاابرة للحادود الوطنياة فضاال عان
رفااض تركيااا الاادخول الااى اي اتفاااق رساامي بشااان تقساايم حصااص المياااا بااين الاادول المتشاااطئه
حسااب القااوانيين الدوليااة لتركياا حااق الساايادة علااى مواردهااا المائيااة داخاال التركياا كمااا ان تركيااا
تحاااول تسااييس مواردهااا المائيااة الغااراض سياسااية متعااددا االوجااه داخاال وخااارج تركي اا .ان
الوضع التفاوضي للعراق مع تركيا خالل العقود الماضايه كاان يركاز دوماا حاول محاور المطالباة
(بالحصص العادلة والقانونية) من مياا نهر دجلاة (الادولي) وان المفاوضاات كانات دوماا تنتهاي
بالفشااال او عااادم االتفااااق حاااول هاااذا المحاااور الخاااتالف المفااااهيم باااين الااادولتين حاااول تفاصااايل
موضوعات المياا العابرة للحدود الدولية وتفسايراتها .ان واقاع المفاوضاات هاذا ستساتمر علاى
هذا المنوال مع العراق كون موقعه يتميز بالضعف باعتبارا (دولة مصاب) وان تركياا فاي موقاع
القوة (دولة المنبع) .ان هذا الوضع يتطلب ان يكاون التفااوض محاددا باهاداف مشاتركه مختلفاة
االبعاااد (االجتماعيااة واالقتصااادية والسياسااية واالمنيااة وغياارا ماان االمااور المشااتركه التااي تهاام
البلدين) وتعتمد على المعلومات الميدانية مبررة لتكون قاعدة نقال عملي يمكان االنطاالق منهاا
عند مستويات متقدمة من التفاوض وصاوال الاى حلاول عملياة للمشااكل المائياه التاي يعااني مناه
العراق .ان المعرفة التفصيليه بادق االمور ذات العالقه بمواضيع المياا والمواضيع ذات العالقاه
هي القوة التي يجب ان يساتند عليهاا المفااوض العراقاي عناد التفااوض ولايس المطالباة باشاياء
من المستحيل ان تتحقق اضافة الاى االطاالع والفهام الادقيق للقاوانين الدولياه التاي تانظم مساائل
الميااا العااابرا للحاادود الدولياة الصااادرة عاان االمام المتحاادا والتعاااون ماع الشااركات االستشااارية
القانونية الدولية المتخصصاة بمواضايع الميااا الدولياة ساتكون سااندة للعاراق فاي نقال الخبارات
الدوليه المتحققة بهاذا المجاال وهاذا ساوف يسااعد كثيارا فاي تطاوير امكانياات ورفاع لمساتويات
المفاوض العراقي حيث تتميز هذا المكاتب القانونية الدولية بخبرة واسعه بفناون التفااوض باين
الاادول المتشاااطئة فااي العااالم وعلااى اطااالع واسااع عاان كيفيااه تجاوزالاادول المتشاااطئه لمشاااكلها
المائيه واالليات التي اعتمدتها النجاح مفاوضااتها الساابقة ماع الادول المتشااطئه والوصاول الاى
نتائج ايجابية ترضي كافة االطراف لذا يجب على المفاوض العراقي تجااوز هاذا وصاف الفرياق
الضعيف (لموقعه الجغرافي كدولة مصب) واستلهام مفردات قوتة واستخدامها بشكل ايجابي في
المفاوضات باالضافة الى ضرورة ان يكون المفاوض العراقي متمتعا بفهام دقياق لواقاع حوضاي
نهاار دجلااه الاادولي والساالوك الهاياادرولوجي للنهاار داخاال الح ادود العراقيااة والضااروف المحيطااة
باحواضاة الثانويااة وفهاام معطياات المااوديالت التنبويااة المسااتقبلية لهيدرولوجياة مااع تقياايم واقااع
التغيرات المناخية الحاصله الحالية والمستقبلية مع فهم التغيرات التي يمكن ان تحصل من خالل
الظواهر الطبيعية وفهمه لمعطيات الماوديالت الرياضاية والحاساوبيه المتقدماة التاي تعاالج واقاع
المياا (كما ونوعا) واالحتياجات المستقبليه للمياا في العاراق ماع االرتفااع المتوقاع فاي معادالت
الزياادة السااكانية وفاعلياة خطااط ادارة الماوارد المائيااة المعتمادا وكيفيااه تحاديثها وتنميتهااا وفااي
عموم العراق (على ان التقل فتارة التوقعاات المساتقبلية عان ثالثاين سانة القادماة) باالظافاة الاى
حاجة المفاوض العراقي الى معرفة التخطيطات المرسومة من قبل الدوائر التخصصية العراقياة
وعاان معطيااات ساايناريوهات خطااط التنميااة الشاااملة ضاامن االحااواض النهريااة وضاامن جميااع
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المحافظات .ان استيعاب المعطيات العلمية لجميع هذا المفاردات ساتجعل مان المفااوض العراقاي
قويااا فااي حواراتااه ومناقشاااته اثناااء التفاااوض ومعتماادا علااى معلومااات ميدانيااة دقيقااة وتوقعااات
مساااتقبلية موثاااوق بهاااا واعتمااااد بااارامج االدارة الجديااادا للماااوارد المائياااة الشااااملة والمتكاملاااة
والشفافة داخل االراضي العراقيه الن هذا البارامج متدنياة بكافاة اشاكالها ومساتوياتها فاي الوقاا
الحاضر مع عدم وجود نظم حديثة الدارة الماوارد المائياه العراقياة مماا يفاتح دوماا بااب االنتقااد
واسعا من قبال المفااوض التركاي اثنااء المفاوضاات حياث سايكون رد المفااوض العراقاي جااهزا
وفاااعال بهااذا الخصااوص .لقااد شااارك العااراق وللعديااد الماارات وضاامن مسااتويات متباينااة فااي
التفاوض مع تركيا ولكن ماتم االتفاق عليه غير منفذ ميادانيا ومعطال فعلياا وفاي احسان االحاوال
مستخدم بشكل جزئي لذا وجب على الحكومه العراقيه اجراء هذا المفاوضات تحات قباة القاانون
الدولي الخااص بالميااا الدولياة الصاادرة عان االمام المتحادا لتحقياق الممكان والمفياد مان بعاض
ماجاء في هذا االتفاقيات واتخاذ بعض مفرداته لبناء استراتيجيات تفاوض ناجحة مستقبلية وقد
يكااون ماان االسااهل تعااديل وتفعياال هااذا المفاوضااات وبمااا يااتالئم مااع احتياجااات العااراق الوقاات
الحاضر كماا يجاب دعام اساس المفاوضاات الخاصاة ب(كميااة ونوعياات الميااا الطلوباة) للعاراق
بمفااردات ماان المنااافع لتركيااا لزيااادة فاارص نجاااح المفاوضااات ولااو بشااكل نساابي حيااث يمكاان ان
تزداد فرص نجاح المفاوض العراقي بادراج هاذا المفاردات المتنوعاة المناافع فاي المفاوضاات
مثااال (الااانفط  /الكهربااااء  /النقااال االرضاااي المشاااترك  /االساااتخدام المشاااترك لماااوان البلااادين /
امتيااازات الخطااوط الجويااه  /اعمااال البناااء  /التعاااون الجاااد فااي مجاااالت التعلاايم العااالي والبحااث
العلمي  /الزراعه  /الكهرباء  /الصاناعه  /وغيرهاا) .ان قاوة نجااح المفاوضاات ساتزداد بوجاود
مختصين بهاذا الشاؤون الفنياة التنموياة مماا يؤكاد الحاجاة الاى دعام الفرياق العراقاي المفااوض
بمجموعة مان خباراء البيئاة واالقتصااد والقاانون العاراقيين واستشااريون عاراقيين او عارب او
اجانب في المفاوضات من اصحاب الخبرا العالية .ومن هذا المنطلاق يحتااج العاراق الاى هيكلياه
متكاملة من المختصين والى برامج واليات تفاوض جديدة يمكن االعتمااد عليهاا لتاوفير نوعياات
متقدمااة ومتخصصااة ماان المفاوضااين فااي المسااتقبل ل ادعم الموقااف التفاوضااي للعااراق وبشااكل
مسااتدام وعلااى الماادى البعيااد يحتاااج العااراق الااى وضااوح فااي االهااداف المبرمجااة ورساام خارطااة
طريق مرنه تستطيع تحقيق نتائج ايجابية اثناء المفاوضات وجميعها تعتمد علاى مباادى القاانون
الاادولي والمنااافع المشااتركة وادارة حريصااة للمااوارد المائيااة العراقيااة مسااتقبال علااى المسااتوى
المحلي والاوطني .ويحتااج العاراق الاى تكاوين فرياق علماي متخصاص ومتفارغ لبنااء مجموعاة
داعمة فنيا وتقنيا ومعلوماتيا للفريق العراقي المفاوض من خالل تاسيس معهد تخصصاي تارتبط
باحدى دوائر الدولة ذات العالقة تكون مهامها واضاحة ولهاا صاالحيات ادارياة وقانونياة ومالياة
متمياازة تعماال علااى (نقاال خباارة وتجااارب الاادول االخاارى /تااوفير المعلومااات الدقيقااة علااى الواقااع
المااائي الااراهن فااي العااراق  /تقتاارح ادوات ادارة ميدانيااة فعالااة لااالدارة المااوارد المائيااه بشااكل
متقدم وحديث  /تحديد المشاكل ذات العالقه بمواضيع المياا في العاراق بدقاة  /تقتارح التغييارات
في القوانين المائيه العراقية داخليا  /ايجاد ادوات علمية متقدمة لرسم صورة المياا المستقبلية
في العراق /استعمال البرامج الرياضاية والحاساوبية المتنوعاة  /اجاراء التحلايالت االساتراتيجيه
النشطة المياا داخل العراق  /تحليال مخرجاات االنشاطة المائياة  /تحليال النتاائج وكتاباة التقاارير
المتقدمة  /دراساة وتحليال محااور االجتماعاات التفاوضاية علاى مادى العقاود الماضاية وتحليلهاا
واالشراف على برامج االعالم المائي  /البيئاي التخصصاي ورفاع قادرات المختصاين فاي الادوائر
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والوزارات التخصصية /تطوير برامج الثقافة المائية المجتمعياة العاماه تطاوير الادور االعالماي
المائي والبيئي التخصصي الذي يعمل على رفاع مساتوي ادراك الماواطنين والسياساين بمشااكل
المياا وتفهمها والعمل علىى تطويرها  /وغيرها الكثير).

اليات مواجهة الحكومه العراقية لمشروع (سد اليسو):
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ان انشاء السد كان مفاجأة للعراق النه كان من الفترض ان تتباادل تركياا ماع العاراق
تفاصيل المشاروع واستحصاال موافقاات الجاناب العاراق او تاكياد رسامي بعادم تثيارا
على العراق ولكن العراق اطلع على المشروع حينها من مسائل االعالم.
الطلب من الحكومه التركية بالحفاظ على الكميات المتدفقة الى نهر دجلاة فاي العاراق
عند تشغيل السد لضمان امكانية العراق في التعامال ماع احتياجاتاة المائياة وخاصاة
وان الجفاف تتعرض له جمياع دول المنطقاة وبضامنها العاراق وباذلك يحتااج العاراق
الى وسائل توفير المياا بالكميات والنوعيات المطلوبة
التاكيد (رسميا) على تفعيل ما تظمنتاه معاهادة الصاداقة وحسان الجاوار الموقعاه ماع
تركياا منااذ عاام  5147مااع بروتوكوالتهاا الملحقااة والتاي توكااد علاى ان للعااراق حااق
تنظيم االنتفااع مان ميااا النهارين (الادوليين) دجلاة والفارات وبالتنسايق الكامال ماع
تركيا.
التاكيد على مبدأ تزويد العراق بالمعلومات الخاصة بالمشاريع االروائياة التاي تناوي
تركيااا القيااام بتنفيااذها وعلااى نحااو يوفااق بااين مصااالح البلاادين الجااارين والمتشاااطئين
على نهري دجله والفرات.
التاكيد على ان تركيا اقامات سادودا عمالقاة علاي نهاري دجلاة والفارات وخفضاا الاى
حااد كبياار ماان كمياااة المياااا المااارا الااى العااراق ماان عبرالنهاارين (الاادوليين) دجلااة
والفاارات اي ان دول الجااوار المتشاااطئه قااد انتهكاات حقااوق العااراق المائيااه وخالفاات
احكام المعاهدات الموقعة معهم بهذا الخصوص وانتهكوا بذلك مباد القانون الادولي
المتعلقااة بهااذا الحقااوق لقيامهااا بمشاااريع انشاااء الساادود السااتغالل مياااا النهاارين
(الدوليين) قبل التوصل الي اتفاق نهائي حولهما مع العراق.
يتطلع المسؤلون عن رسم السياسات المائية في العراق الدخول في مفاوضات جاادة
مااع تركيااا بغيااة التوصاال إلااي اتفاقااات تضاامن تحدي اد الحصااص المائيااة طبقااا لقواعااد
القانون الدولي واالتفاقيات والبرتوكاوالت الموقعاة حياث اخفاق العاراق لحاد االن فاي
انجاز هذا التوافق مع الجانب التركي.
ان االتفاقيااة الوحياادة التااي وضااعتها االماام المتحاادة والمتعلقااة باااالنهر الغياار مالحيااة
(وقع العراق عليها ولم توقع عليها تركياا لحاد االن) وهاي مان االتفاقياات التاي تاوفر
االساااس واالطااار المناسااب للاادول المتشاااطئه لنباااء االتفاقيااات فيمااا بياانهم وكااان ماان
المفروض ان توقعها جميع الدول لتكاون ملزماة لكال دول العاالم التاي تتمياز االنهاار
المشتركه لذا ال يمكن الزام تركيا بشاي ويمكان فقاط رفاع شاكوى ضادها فاي المحافال

الدولية وال يوجد امام العراق سوى استمرار التفاوض مع تركيا.
 تاكيد الدولة العراقيه بان استمرار قياام تركياا ببنااء السادود والخزاناات المائياة علاى
مجرى نهر دجلة يعتبر امرا ضارا بعالقات حسان الجاوار والعالقاات التاريخياة التاي
تربط البلدين كما انها تمهد لعالقات متوترا وباالستمراربين البلدين.
 ان ازدياااد معاادالت الجفاااف واشااتداد ظاااهرة التصااحر وزيااادة عاادد ايااام العواصااف
الغبارية في العراق وشحة مياا الحاليه والمتوقع من ان تزداد مع تقادم بنااء السادود
في دوله المنبع تركيا وتراجع شدة االمطاار وايضاا التراجاع فاي عماق عماود الثلاوج
على قمم الجبال شمال العراق وظهور المؤشرات الجادة لضاهرة االحتباس الحاراري
كلهاااا ساااتقود العاااراق الاااى ضااارف ماااائي تنماااوي صاااعب االمااار الاااذي يتطلاااب رسااام
اسااتراتيجيات بعياادة الماادى ووضااع سياسااات مائيااة جدياادة لمواجهااة تحااديات االماان
المااائي ولكاان بعااد حساام موضااوع الحصااص المائيااه القانونيااة مااع جميااع دول الجااوار
المائي ووفقا لمؤشرات القانون الدولي بخصوص الموارد المائياة .فاي ضاوء المتااح
الحااالي ماان المااوارد المائيااة فااان العااراق يماار بازمااة مائيااة غياار عاديااة لوجااود خلاال
واضح بالتوازن بين الموارد المائية المتجددة والمتاحة والطلاب المتزاياد علاى الميااا
نتيجه ارتفااع فاي مساتويات خطاط التنمياه الملبياة لزياادا عادد الساكان فاي العاراق (
 42ملياااون نسااامة) والاااذي يتمثااال بظهاااور (العجاااز الماااائي الشاااديد) والاااذي يتزاياااد
باستمرار مما يودي الى اعاقة خطط التنمية ليصال الاى مساتويات تاودي الاى اضارار
اقتصااادية واجتماعيااة تهاادد بنيااة الدولااة بالكاماال اي الوصااول الااى مرحلااة (االزمااة
المائية).
 اطلقت الدولة العراقية مواقع االلكترونية رسمية خاطبت من خاللها جميع دول العاالم
والمنظمات الدوليه والجهات المانحة وبلغات عالمياة متعاددة بارفض العاراق لتشاغيل
(سااد اليسااو) او بناااء ساادود او خزانااات جدياادة علااى مجاارى نهاار دجلااة كااي تساااعد
العاراق ماان خااالل ضااغوطها علااى تركيااا كاي ال تزيااد ماان مشااكلة شااحة المياااا الفائقااة
الحساسااية فااي العااراق ولتاثيراتهااا الساالبية المتوقعااة علااى الخطااط التنمويااه الشاااملة
وتاثيراتها السلبية المتوقعة على مستوى عيل المواطن العراقاي ولكان الدبلوماساية
العراقية الزالت عاجزة من تغييار مواقاف الحكوماة التركياة للتفااهم علاى تشاغيل ساد
اليسو".

الضغوطات العربية والمنظمات الدولية على تركيا بخصوص انشاء سد اليسو:
اعتااارض الحكوماااة العراقياااة رساااميا ماااع تقاااديم كافاااة المباااررات الاااى اللجناااة التخصصاااية
بمواضيع المياا المشتركة في جامعة الدول العربيه .فقد تلقت جامعة الدول العربية ماذكرات مان
العااراق اكاادت فيهااا ان مشااروع بناااء (سااد اليسااو) تاام دون التشاااور معهمااا كمااا اكاادت ان هااذا
المشروع يعد خرقا واضحا لقانون الدولي المتعلقاة بالمشااريع علاى االنهاار الدولياة .ان االماناة
العامااة لجامعااة الاادول العربيااة اهتماات بمشااكله نهاار دجلااة واكاادت فااي تقاريرهااا الاادعم الكاماال
للحقوق المائية للعراق ودعوته الحكومة التركية للدخول بمفاوضات من اجل التوصل الى اتفااق
نهااائي بتقساايم عااادل للمياااا مااع ضاامان حصااتة المائيااة المقاارة ووفقااا القااانون الاادولي كمااا عباار
المجلااس عاان قلقااه للسياسااات التركيااة فااي االسااتمرار باقامااة الساادود دون التشاااور المساابق مااع
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العراق وحسب ماتفرضة المعاهدات الدولياة والبروتوكاوالت الدولياة كماا وحاذرت جامعاة الادول
العربيااة ضاامن اجتماعااات وزراء الخارجيااة العاارب ماان خطااورة ملاايء وتشااغيل سااد اليسااو دون
اعالم الجانب العراقي وطالب تقرير جامعة الدول العربية ايظاا باعاادة النظار فاي تعاامالت الادول
العربية مع المؤسسات والشركات الدوليه التي لها عالقاة بادعم تنفياذ ساد اليساو لحاين االنتهااء
من االتفااق باين منظوماة الادول المتشااطئه كماا وبلغات الجامعاة العربياة موقفهاا الرسامي حياث
اكدت فيه المحاذير من انشاء هذا السد وان التصرف التركي هو مخالفة للقانون الدولي المتعلق
باقامااة الساادود علااى االنهااار دوليااة دون موافقااة البلاادان المتشاااطئه والتااي تضاامنتها المعاهاادات
واالتفاقات الدولية التي تبنتها واقرتها االمم المتحدة .
لقد اثار انشاء سد اليسو العديد من نشاطات المنظمات الدولية المناهضة لبنااء الساد النهاا
سااتغمر العديااد ماان المواقااع االثريااه وتهاادد الواقااع الحضاااري فااي منطقااه انشاااء السااد وستساابب
العديد من المشاكل االجتماعيه  -االقتصاديه لسكان المنطقاه وخاصاه هجارة الساكان مان منااطق
سكناهم االصليه الى مناطق اخرى ولهذا االسباب خسرت تركيا العديد من المنح المالياه الدولياه
الداعمه النشاء السد والتي ادت الاى تبااطوء عجلاه انشااء لكنهاا تجااوزت مشااكل الادعم الماالي
الدولي واستمرت في انشاء السد .وفي تصريحاته الرسمية اكد رئيس البنك الدولي ان البنك لان
يقوم بتمويل اي من السدود ضمن المشروع التركي اال اذا استوفت متطلبات السياسات الخاصاة
بالبنااك خاصااة مااايتعلق بقااانون مجاااري االنهااار الدوليااة والااذي اقرتااه االماام المتحاادة .وفااي هااذا
الصدد فقد اكد رئيس البنك الدولي المعلوماات الدولياه لماا النشااء منظوماه السادود التركياه مان
تاااثير ساالبي علااى واقااع المااوارد المائيااة ضاامن حوضااي (النهاارين الاادوليين) دجلااة والفاارات كمااا
اوقف االتحاد االوربي الادعم الماالي المخصاص لبنااء (ساد اليساو) علاى نهار دجلاة اساتنادا الاى
التقارير الدولية التي حذرت من اغمارا لمناطق اثرية وتراثية ضمن حوض النهار فاي االراضاي
التركية وتاثيراته السالبية علاى تنمياة دولاة اسافل الحاوض (العاراق) كماا تعارض مشاروع (ساد
اليسو) الى انتقادات الذعة من قبل منظمات انصار البيئاة الدولياة والاذين اكادوا ان (ساد اليساو)
سيؤثر على طبيعة حياة المستفيدين من مياا النهرعلى ضفاف نهر دجلة داخل االراضي التركيه
والعراقيه وايظا عبرت وكاالت التنمية الدولية عن قلقها من ان يودي بناء وتشغيل (سد اليساو)
الى حدوث خفض كبير في منسوب مياا نهر دجلة والتاي ساتؤثر سالبا علاى التجمعاات الساكانية
القادمااة علااى مجاارى النهاار ضاامن االراضااي التركيااه والعراقيااه معااا وايظااا اوضااحت العديااد ماان
المنظمات والتجمعات العالمياة باان ضاغوطات اجتماعياة واقتصاادية كبيارة ساتترتب علاى انشااء
(سااد اليسااو) داخاال االراضااي التركيااه ماان خااالل (تهديااد اكثاار ماان  83موقعااا اثريااا ماان الغاارق
وغاارق اكثاار ماان  581قريااه وتجمعااات سااكنيه لهااا حضااارات قديمااه واهمهااا مدينااه (حساانكيف)
والتااي يعااود عمرهااا الااى اكثاار ماان عشاارة االف ساانه ممااا يغياار الواق اع الااديموغرافي للمنطقااه /
القضاء على العديد من انواع وانماط الحيوانات البريه والمائياه فاي المنطقاه للتغيارات المتوقعاة
فااي االنظمااة البيئيااة فااي المنطقااة  /ازدياااد الفقاار فااي المنطقااه للتراجااع المتوقااع فااي نشاااطاتهم
الزراعيه  /توقع هجرة اعداد تتراوح بين  11222الى  61222الف انسان الى مناطق اخارى
 /وجااود اسااباب سياسااية خلااف بناااء المشااروع تخااص القضاايه الكردياة فااي المنطقاة) .وفااي هااذا
الصاادد اوضااحت النشاااطات المعلنااة لمنظمااات المجتمااع الماادني االوروبيااه (انهاام يعملااون مااع
منظمات كثيرا حول العالم لدعم حملة أهل العاراق إلنقااذ دجلاة) مؤكادين ان الخطاوات ستتوساع
مع الزمن نحو تفعيل قوانين تحدد آليات بناء السدود بين الادول المتشااطئة فاي المنطقاة وباانهم
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(يقومون حاليا بحملة تضامنية مع أوجاع الشعب العراقي وحريص على إيصاال صاوته الارافض
إلى كل بقاع العالم الن من واجب المنظمات الدولية مساعدة الشعب العراقي في هذا المحنة).
وللتاثيرات السلبية المحاملة لسد اليسو فقد امتنعات الادول االوروبياة عان تمويال اساتكمال
بناء المشروع باإلضافة إلى اتخاذ قرار مماثل مان قبال صاندوق النقاد الادولي .لقاد أثاار اإلعاالن
عن بناء (سد اليسو) حينها احتجاجات األوساط المعنية بالقضايا البيئية واإلنسانية والثقافية فاي
العالم وفي تركيا ايظا بسبب تأثيراته السلبية المتوقعة على المناطق الواقعاة جناوب شارق تركياا
حيث ان السد حال اكتمال تشغيله سيغرق مساحة واسعة وتهجير عدد كبير مان ساكان المنطقاة.
وبالر غم من كل هذا الضاغوطات نجحات الحكوماة التركياة فاي تاامين المتطلباات المالياة الالزماة
داخليااا إلنشاااء مشااروع (سااد اليسااو) ولاام يغياار انسااحاب العديااد م ان شااركات اإلنشاااء العالميااة
المكلفة بإدارة وبناء المشروع من موقف الحكومة باتجاا إمكانية التفكير بإلغائه بل على العكس
ازداد موقفها إصرارا وتمسكا على تنفياذا وبأسارع وقات كماا لام تعار تركياا إي اهتماام ألصاوات
المعارضة الدولية واالقليمية والداخلية التي نادت بهاا اغلاب الادول والمنظماات الرسامية والغيار
حكومية من داخل او خارج تركيا ومضت في تنفيذ المشروع الن هذا المواقف تعد مان نظرهاا
تدخال في شؤونها الداخلية وال يجوز ألي احد التدخل فيها مطلقا .

االستنتاجات:
حقيقااة ان (مجاارى نهاار دجلااة يتمتااع بصاافة النهاار الاادولي منااذ نهايااة الحاارب العالميااة األولااى
رسااميا) لااذا البااد ماان التاكيااد علااى أحقيااة دول المجاارى المااائي الاادولي فااي إنشاااء الساادود
والمشاريع على المجرى ولكن بعد االتفااق و التشااور ماع دول المجارى األخارى وفاي ضاوء
مباد القانون الدولي التي تحكم استخدام مجاري المياا الدولية ألغراض غير مالحية.
ان مشروع سد اليسو ال يمثل وحدة الخطر القادم كما يتصاور الابعض بال أن هنالاك مشاروعا
أخاار أكثاار خطااورة ويصااب باانفس االتجاااا وهااو مشااروع (سااد جاازرة) والااذي ساايزيد الاانقص
المتوقاع فااي واردات مياااا نهار دجلااة وبالنتيجااة سايزيد ماان الكااوارث التنموياة المحتملااة (فااي
اعالا) في العراق
عادم وجاود اتفاقيااة حاول توزياع الحصااص المائياة حساب القااوانيين الدولياة باين دول الجااوار
المااائي اي ان اسااتخدام مياااا مجاارى نهاار دجلااة يجااب ان يكااون لاان يكااون محكومااا بالمباااد
القانونية العرفية المتعلقة باستخدام مجااري الميااا الدولياة ألغاراض غيار مالحياة (المعتارف
بها دوليا) والتي لها صفة النفاذ بمواجهة هاذا الواقاع المياداني التركاي باعتبارهاا مان قواعاد
القااانون الاادولي والتااي يترتااب علااى مخالفتهااا المسااؤولية الدوليااة الكاملااة .لكاان تركيااا تتعمااد
إهمال هاذا المبااد فيماا يتعلاق باساتخدام ميااا مجارى نهار دجلاة وتفسار ذلاك بالكيفياة التاي
تتالءم مع مصالحها (الداخلياة والخارجياه) دون مراعااة مصاالح دول الجاوار الماائي (مبااد
اتفاقية استخدام مجاري المياا الدولية إلغراض غير مالحية لعام .) 5117
بالرغم من أن تركيا كانت من بين الدول التي رفضت االتفاقية (وهي اتفاقياة غيار ملزماه) أال
إن هااذا اليعنااي أنهااا غياار ملزمااة بالمباااد ومصاادر اإللاازام بطبيعااة الحااال هااو العاارف الاادولي
وبالتالي فان إصرار تركيا على إنشاء ساد اليساو هاو انتهااك صاريح للقاانون الادولي وبسابب
ذلك فإنها مسئوؤلة عن جميع اإلضرار التي يسببها إنشاء هذا السد للعراق.
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ان منااااطق السااادود ضااامن (مشاااروع الكااااب االساااتراتيجي التركاااي) تقاااع ضااامن الحااازام
الزلزالااي النشاايط فااي المنطقااة وتشااير التوقعااات الااى ان كميااات المياااا المحتجاازة خلااف
السادود التركياه مان شاانها ان تزياد مان احتمالياة نشاوء الازالزل لاذا وجاب علاى العاراق
مطالبة الحكومة التركية باعطاء ظمانات قانونية دولية واضحة وصريحة بالتعويض عان
االضرار الممكن ان يعااني مان العاراق والعراقياون منهاا نتيجاة انهياار احاد هاذا السادود
بسبب الزالزل وان تنجز دراسات تفصيليه بهذا الخصاوص مان قبال جهاات علمياة دولياة
رصينه وتوفر لذلك الكثير من المعلوماات الجيوفيزيائياة المتاوفرا عان المنااطق المحتمال
تعرضها لظاهرة الزالزل.
ان مشروع سد اليس و ال يمثل وحدة الخطر القاادم بال هنالاك مشاروعا أخار أكثار خطاورة
ويصااب باانفس االتجاااا وهااو مشااروع بناااء (سااد جاازرة) لااذا فانااه ينبغااي علااى الحكومااة
العراقية التحرك سريعا لمواجهة القرار التركاي واالساتعداد لمعالجاه الانقص المتوقاع فاي
واردات مياااا نهاار دجلااة بعااد اكتمال اه وتشااغيلة وبكاال الوسااائل الممكنااة ماان اجاال تاادارك
إخطارها المحتملة وإنقاذ ما يمكن إنقاذا من تاثيرات هذا السد الجديد.
ينبغااي علااى العااراق الركااون دومااا فااي نشاااطاتة الدوليااة لمواجهااة االطماااع التركيااة حااول
المياا الدولية إلى المباد والقواعد الدولية المعتارف بهاا والتحصان بهاا مان أجال إثباات
الحقوق السيادية للعراق ضمن قطاع المياا.
التشاااور وتبااادل المعلومااات مااع دول الجااوار المااائي االخاارى وتحدياادا سااوريا طالمااا انهااا
ايظا متضررا من الساسات المائية التركيه من اجل اتخاذ موقف موحد
استمرار التشاور والتنسيق مع جامعة الدول العربية والمنظمات الدولية األخرى من اجل
الضااغط الجاااد علااى تركيااا ودعاام حقااوق العااراق المائيااة ومطالبتااة بحصااتة التااي يقرهااا
القانون الدولي بمياا مجرى نهر دجلة.
تشااجيع الجانااب التركااي بجميااع الوسااائل المتاحااة (االقتصااادية والسااياحية واالجتماعيااه
والسياسيه وغيرها) على الدخول في مفاوضات جدية وبحسن نية مان اجال التوصال إلاى
اتفاق شامل يضمن مصالح كل دول الجوار المائي من ميااا مجارى نهار دجلاة وان تحادد
بوضااوح حقااوق كاال منهااا فااي حصااته المائيااة بهااذا النهاار الاادولي طبقااا لمباااد وقواعااد
القانون الدولي ذات الصلة.
إجااراء تقياايم شااامل وموضااوعي ماان قباال الجهااات المختصااة ل ضاارار التااي يسااببها (ساد
اليسو) على نواحي الحياة المختلفة في العراق وعلى جمياع القطاعاات التنموياة وعارض
هاذا التقيايم التفصايلي والشاامل علاى الجاناب التركاي مان اجال دفعهاا لالعتاراف بالحصاة
المائية المستحقة للعراق وحسب القوانيين الدوليه
االستفادة من التجارب والخبرات الدولية فيما يتعلق بإنشاء آلياات عمال ولجاان تفاوضاية
مشتركة مع تركيا تتولى هاذا اللجاان تطاوير وتفعيال ادارة حاوض مجارى نهار دجلاة فاي
العراق بالكامل وأن يكون ذلك في إطار معاهدات دولية شاملة سيما مع الدول او الجهاات
التي أثبتت ممارساتها االداريه والتفاوضيه نجاحها وفعاليته بجدارة.










اجراء المزيد م ن دراست تقييم االثر البيئاي داخال االراضاي التركياه والعراقياه مان خاالل
انشاااء مركااز بحثااي علمااي مشااترك فااي المنطقااة لتوضااوح التاااثير المباشاار لتشااغيل السااد
باحداث منظومه بيئيه في المنطقة.
بااالرغم ماان االنتهاااء ماان بناااء السااد البااد ماان اسااتمرار جهااود المنظمااات الدوليااه وجهااود
منظمات ال ضغط البيئياة للوصاول الاى ضاروف تاخاذ فياه الحكوماه التركياه مجموعاه مان
االجراءات التي تخفف من النتائج السالبية المتوقعاة علاى المنطقاه وساكانها وعلاى دولاة
اسفل المصب (العراق).
انجاز دراسات عن واقع التغيارات المناخياة فاي المنطقاة والتوقعاات حاول تاثيراتهاا علاى
الموارد المائية في المنطقة وكيفية انعكاس ذلك على ادارة الموارد المائية في العراق.
اسااتمرار جهااود العااراق الحكومااة الحكوميااه وبادواتهااا المختلفااة فااي الضااغط علااى تركيااا
للدخول الى مفاوضات لضمان عدم تاثير الية تشغيل السد وطبيعه ادارته المستقبليه على
خططتهما التنموية في العراق واستكشاف امكانية توقيع بروتوكاول خااص (بساد اليساو)
والمشاركه في ادارته وتشغيلة
استمرار العراق في نشاطاته على المستوى االقليمي والادولي بالتنبياة واالعتاراض علاى
السياسااات المائيااة التركيااه انطالقااا ماان مباااد القااانون الاادولي واالتفاقيااات الموقعااة مااع
تركيااا بخصااوص المياااا وايجاااد حلااول للمشااكلة المائيااة بااين البلاادين ووموضااوع حقااوق
المائية بين الدول المشاطئة مستنيرة بالقانون الدولي وبناء معاهدات مائياة جديادا تعتماد
على القوانيين والبروتوكوالت والمباديء واالعراف الدولية.
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أثر برنامج تأهيلي للمصابين بالشلل الدماغي
في محافظة الكرك
الدكتور محمد الرواشدة
ملخص:
هدفت هذا الدراسة للتعرف إلى أثر برنامج تأهيلي للمصابين بالشلل الدماغي فاي محافظاة
الكرك تكونت عينة الدراسة من  50طفل من محافظاة الكارك اساتخدم الباحاث المانهج الوصافي
التجريبي و قام بتوزيع أداة جمع البيانات المكوناة مان اساتبيان صامم خصيصاا لهاذا الدراساة و
بعااد عماال التحلياال اإلحصااائي الااالزم باسااتخدام التكاارارات و النسااب المئويااة أظهاارت النتااائج
فاعليااة البرنااامج التااأهيلي فااي فااي رفااع اسااتقاللية المصااابين و أدائهاام الحركااي و عاادم وجااود
الفعاليااة المطلوبااة فااي رفااع الكفاااءة اإلنتاجيااة لااديهم و تعزيااز اتجاهاااتهم نحااو ممارسااة األنشااطة
الرياضية و البدنية .
تاام تصااميم برنااامج عالجااي مقتاارح لتحسااين صااحة اعاقااة مرضااى الشاالل الاادماغي وشاامل
البرنامج .
تأهيل المريض للقيام بأعماله وحركاته ونشاطاته اليومية ،واعادته الى وضعه السابق
والتقليل من الضرر الناتج عن الشلل الدماغي قدر االمكان.
الوقاية من االمراض التي قد تنتج عن الخمول او كثرة االستخدام ل جزاء السليمة.
ل سف ال يوجد عالج للشلل الدماغي  ,او طرق معينة للوقاية مناه ولكان هنااك العدياد مان
العالجااات التااي تهاادف للتقلياال ماان االعااراض واالثااار المترتبااة علااى اإلصااابة بالشاالل الاادماغي .
وافضل النتائج تتم اذا بدأ العالج في سن مبكارة فالادماغ حتاى سان  8سانوات لدياه القادرة علاى
التغير في تطورا واعاادة ترتياب وارساال االشاارات العصابية للتعاويض عان المنطقاة المتاأثرة .
وبناء على هذا التغيرات في انسجة الدماغ معظم الخبراء يوصون بأن يتم تقييم وضع الطفل ماا
بين  51-1شهر من عمر الطفل .
الكلمات المفتاحية :الشلل الدماغي ,البرنامج التأهيلي.
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The Impact of a Rehabilitation Program for
People with Cerebral Palsy in Karak
Governorate
Dr. Mohammad Al-Rawashdah
Abstract :
This study aims at determining the impact of Rehabilitation Program
for People with Cerebral Palsy in Karak Governorate. The sample
consisted of 50 children from Karak governorate. The researcher used
descriptive analytical approach and distributed a questionnaire for
collecting data from the subjects of the study. After the statistical analysis
was conducted by using both frequency and percentage. The findings
revealed the efficiency of Rehabilitation Program in terms of encouraging
the patients and their physical performance independence, the lack of
effectiveness required in raising their productive efficiency, and
enhancing their attitudes towards practicing sports and physical
activities. Designing a proposed treatment program to improve the health
of patients with cerebral palsy. It should be mentioned that the program
included: rehabilitation of the patient to carry out his/her daily work,
movements, and activities, and return the patient to his/her previous
condition, and reduce the damage caused by cerebral palsy as much as
possible. The prevention of diseases that may result from inactivity or
frequent use of healthy parts. Unfortunately, there is no cure for cerebral
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palsy, or specific ways to prevent it, but there are many treatments that
aim to reduce the symptoms and effects of cerebral palsy. The best results
occur when treatment starts at an early age since the brain until the age
of 8 years has the ability to change in its development, rearrange, and
send nerve signals to compensate for the affected area. Based on these
changes in brain tissue, most experts recommend that the child's
condition be estimated between 9-12 months of the child's age.

Keywords: cerebral palsy, rehabilitation program
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المقدمة:
يعد االهتمام بالتربية الخاصة عامال مهما في إنجاح فئة ذوي االحتياجات الخاصة لذا بدأت
االتجاهات الحديثة تنظم برامجاا تعناى بهام مان مختلاف المجااالت العقلياة و البدنياة و النفساية و
بدأت البرامج التأهيلية المختلفة بالظهور.
وقد تطور العالم تطورا كبيرا في مجااالت مختلفاة و خاصاة فاي المجاال التقناي و الطباي و
اتجه اإلنسان إلى البدائل التي تبعدا عن الجواناب السايئة ل دوياة و العقااقير و مان هاذا البادائل
العالج الطبيعي و التأهيل لذلك نجد االهتمام فيه يتزايد يوما بعد يوم لكثارة الحاجاة إلياه و خلاوا
ماان اخثااار الساالبية فضااال عاان أن الحياااة بمجملهااا أصاابحت مليئااة بالضااغوط النفسااية الكثياارة و
األسباب المختلفة التي تفرز آثارا سلبية على الجانب العقلي و الجسدي.
و في األردن بدأ االهتماام باالعالج الطبيعاي و التأهيال عاام  5165حياث أنشا أول مركاز
تأهيل في عمان يعالج مختلف الحاالت و منها الشلل الدماغي .
و يرى أبو حطب ( )1223أن االهتمام بأطفاال الشالل الادماغي ينبغاي أن يبادأ مان مراحال
مبكرة و يتضمن التركياز علاى المراكاز التاي تقادم خادمات العاالج الطبيعاي و التأهيال ألن أطفاال
الشلل الدماغي قد مروا بخبرات متكررة من عدم النجاح بسبب نقص قدراتهم .
أن لكل إنسان الحق في أن يقوم بدور فعال في مجتمعاه و أال يكاون العجاز أو العاهاة ساببا
في حرمانه من هاذا الحاق  ،و للوصاول إلاى هاذا الهادف ماع أطفاال الشالل الادماغي يتطلاب ذلاك
مراكز معدة لتصميم البرامج و الخطط التأهيلية التي تدعم و تنماي الجواناب اإليجابياة مان خاالل
مجموعة الخدمات التي يجب أن تقدمها في ضوء معايير الخدمة التاي يجاب أن تقادم لهاذا الفئاة
من األطفال .
و يعااارف الروساااان ( )5118حااااالت الشااالل الااادماغي بأنهاااا مظهااار مااان مظااااهر اإلعاقاااة
الحركية تمثل أشكاال لشلل الحركي المرتبطة بتلف في الدماغ أو خلل فيه ،و تتعادد طارق العاالج
لحاااالت الش الل الاادماغي تبعااا لمباااد مختلفااة تهاادف جميعااا إلااى تقلياال االضااطراب الجساامي –
الحركي من خالل التعلم الحركي .

مشكلة وأهمية الدراسة:
يعاني األشخاص المصابين بالشلل الادماغي مان مشاكلة المتطلباات و التادخالت العالجياة
المكثفااة المكلفااة والمااوارد التااي غالبااا مااا تكااون محاادودة ماان قباال الدولااة خصوصااا فااي األردن .
إضافة إلى زيادة األعباء التي توضع على النظم الصحية ،وهناك دائما حاجة إلاى طارق جديادة
لتقديم عالجات إعادة التأهيل المكثف.
ومما ال شك فيه أن التأثيرات النفسية لسعاقة على الطفل المصااب بالشالل الادماغي وعلاى
عائلته من األمور المهملة وبخاصة في البالد العربية ،وقاد ال يساتطيع الطفال التعبيار عان نفساه
وعن حاجاته ،فهو طفل كغيرا من األطفال لديه أحاسيس ومشااعر وانفعااالت ،وهاو بحاجاة إلاى
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االحتكاك للتعلم من الحياة ،كما أن العائلاة تقاساي فاي البحاث عان العاالج واإلرشااد لماا تساتطيع
عملاه لطفلهاا ،كماا أن رعاياة الطفال تحتااج إلاى الكثيار مان الوقات والجهاد ،كال ذلاك يانعكس
بتأثيرات سلبية عليها ،مما قد يؤثر في االستقرار العائلي وعالقة العائلة ببعضها بعضا كماا ان
تعاون األهل مع األخصائيين في البرامج العالجية يعود على الطفل بفوائد عديدة ألسباب مختلفة
منها أن المساعدة في عملية التعديل في رعاياة األبنااء تجعال األخصاائيين قاادرين علاى تطاوير
وتعديل استجابات الطفل ،كما أن باستطاعة األخصائيين بما يمتلكون من معرفة وما يتمتعون به
من خبرات مساعدة على تفهم حاجات االطفال وتلبيتها مما يعود بالفائدة على ااالطفال.
و بسبب ازدياد عدد حاالت الشلل الدماغي فاي األردن و حاجاة هاذا الحااالت الاى الخادمات
الشاملة و التي منها العالج الطبيعي و كذلك عالج اللغة و النطق و التعليم الفردي و غيرهاا مان
خدمات  ،انتشرت مراكز و مؤسسات التربية الخاصة في المملكة لتقديم الخادمات التاي تحتاجهاا
هااذا الفئااة ماان المجتمااع و هااذا االنتشااار لااوحظ فااي الساانوات العشاارون األخياارة حيااث كااان عاادد
المراكز و المؤسسات قبل ذلك الوقت قليال أما اخن فقد زادت األعداد تزايدا واضحا ,
و نظرا لكل ما سبق ارتأ الباحث من واقع البرامج التأهيلية و الرعاياة المقدماة لهاذا الفئاة
وذلك لتسليط الضوء عليهم و منحهم حقوقهم كافة قدر المستطاع.

أهداف الدراسة:
تهدف هذا الدراسة إلى معرفة مدى:
 .5مساااهمة البرنااامج التااأهيلي فااي رفااع درجااة االسااتقاللية لاادى المصااابين بالشاالل الاادماغي فااي
محافظة الكرك.
 .1رفااع البرنااامج التااأهيلي كفاااءة المصااابين بالشاالل الاادماغي و مهاااراتهم الحركيااة فااي محافظااة
الكرك.
 .3مساعدة البرنامج التأهيلي على رفع الفاعلياة االنتاجياة و االجتماعياة لادى المصاابين بالشالل
الدماغي في محافظة الكرك.
 .4تعزيز االتجاهات الرياضية وممارسة األنشطة البدنية

تساؤالت الدراسة:
 .5هل يساهم البرنامج التأهيلي الحالي في رفع درجة االستقاللية لديهم ؟
 .1هل يرفع البرنامج التأهيلي الحالي كفاءة المصابين بالشلل الدماغي و مهاراتهم الحركية ؟
 .3هااال يسااااعد البرناااامج التاااأهيلي الحاااالي علاااى رفاااع الفاعلياااة االنتاجياااة و االجتماعياااة لااادى
المصابين بالشلل الدماغي ؟
 .4هاال يساااعد البرنااامج التااأهيلي الحااالي علااى تعزيااز االتجاهااات الرياضااية وممارسااة األنشااطة
البدنية ؟
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اإلطار النظري :
الشلل الدماغي:
حسب تعريف المركز القومي األمريكاي للعياوب الخلقياة ( (CP): )1221هاو مصاطلح
شامل يتضمن مجموعة من الحاالت المرضية الحركية غير المتطورة إلى األساوأ وغيار المعدياة
والتي تسبب عجز جسدي أثناء نمو اإلنسان ،وذلك في أجزاء مختلفة مان الجسام مرتبطاة باأداء
الوظائف الحركية.

التصنيف :
 .1يمكن تقسيم الشلل الدماغي إلى خمسة تصنيفات رئيسية تصف إعاقات حركية مختلفة .وتشاير
هذا التصنيفات إلاى منااطق الادماغ التاي أصاابها التلاف .وتعتبار التصانيفات الخمساة الرئيساية
لمرض الشلل الدماغي هي:
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 -5الشلل الدماغي التشنجي (:)spastic
يعتباار الشاالل الاادماغي التشاانجي أكثاار أنااواع الشاالل الاادماغي شاايوعا فهااو يصاايب نساابة
تتراوح ما بين  72%و 82%من إجمالي الحاالت المصابة بالشلل الادماغي .عاالوة علاى ذلاك،
تصاااحب إصااابة المااريض بأحااد أنااواع الشاالل الاادماغي األخاارى إصااابته أيضااا بالشاالل الاادماغي
التشنجي وذلك في نسابة  32%مان إجماالي عادد الحااالت .ويكاون األشاخاص المصاابون بهاذا
النوع من الشلل الدماغي مصابين بفرط التوتر العضلي وكذلك بحالاة مان االضاطراب العصابي ،
ويمكن تقسيم الشلل الدماغي التشنجي وفقا للمنطقة المصابة من الجسم إلى األنواع التالية:

الشلل الشقي التشنجي (الفالج) (ويصيب جانبا واحدا من الجسم) .وبوجه عام،
تسبب اإلصابة التي تحدث ل عصاب المرتبطة بالعضالت التي يتحكم فيها الجانب
األيسر من الدماغ عجزا في الجانب األيمن من الجسم ويكون العكس صحيحا بالنسبة
للجانب األيمن من الدماغ .وفي العادة ،يكون مريض الشلل الشقي التشنجي هو أكثر
مرضى الشلل الدماغي قدرة على المشي والتنقل ،بالبان ()1227
الشلل الطرفي المزدوج ) تحدث اإلصابة لعظام األطراف السفلية ويصاحب ذلك غياب
التشنجات أو قلتها في الجزء العلوي من الجسم) .ويعتبر هذا النوع هو أكثر األنماط
التشنجية شيوعا .ويكون معظم المصابين بالشلل الطرفي المزدوج قادرين تماما على
المشي والتنقل ،وتعرف طريقتهم في المشي باسم مشية المقص .ومن الشائع انثناء
الركبتين واألرداف عند األشخاص المصابين بهذا النوع من الشلل الدماغي بدرجات
متفاوتة .ويتعرض المصابون بهذا النوع من الشلل  -أيضا  -للمشكالت الخاصة
باألرداف وخلع المفاصل .كذلك ،يصيب الحول ) تصالب العينين) ثالثة أرباع المصابين
بالشلل الطرفي المزدوج .باإلضافة إلى ذلك ،عادة ما يصيب قصر النظر المصابين
بالشلل الطرفي المزدوج .وال يتأثر مستوى ذكاء المصابين بالشلل الطرفي المزدوج
بسبب هذا اإلصابة.
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الشلل الرباعي التشنجي (تتأثر األطراف األربعة باإلصابة بالدرجة نفسها) .وتتراجع
احتمالية قدرة مصابي الشلل الرباعي التشنجي على المشي إلى أقل درجة ممكنة بين
مصابي الشلل الدماغي .وال تكون الرغبة في المشي موجودة لدى المرضى المصابين
بهذا النوع من أنواع الشلل الدماغي  -في حالة كونهم قادرين على المشي بالفعل،
وذلك ألن عضالتهم تكون مشدودة للغاية وألن المشي يستلزم منهم بذل مجهود ضخم.
ويصيب ارتعال الشلل الشقي بعض األطفال المصابين بالشلل الرباعي التشنجي وهي
حالة يرتعل فيها المريض بشكل ال إرادي مما يؤثر على األطراف في جانب واحد من
جانبي الجسم ويعوق القدرة على الحركة بشكل طبيعي.

 -1الشلل الدماغي الترنحي (الالتناسقي الحركي ( (:)ataxic
يع ّد الشلل الدماغي الرنحي أقل أنواع الشلل الدماغي شيوعا حيث تحدث في
نسبة  52%من إجمالي الحاالت المصابة بالشلل الدماغي على األكثر .ويصاب بعض هؤالء
األفراد بحالة نقص التوتر العضلي واالرتعال .وقد تتأثر المهارات الحركية لمصابي الشلل
الدماغي الرنحي ،مثل :الكتابة والنسخ واستخدام المقص .كذلك ،تتأثر قدرتهم على التوازن
خاصة عند المشي .ومن الشائع أن يواجه مرضى الشلل الدماغي الرنحي صعوبات في المعالجة
البصرية و السمعية.

- 3الشلل الدماغي الكنعي أو الشلل الدماغي المتميز بعسر الحركة (:)athetoid
حالة مختلطة تصيب المقوية العضلية حيث يواجه المصابون بالشلل الدماغي الكنعي
صعوبة في اإلبقاء على أجسادهم في وضع منتصب وثابت عند الجلوس أو المشي .أيضا،
وعادة ما يقومون ببعض أنواع الحركة الالإرادية .وبالنسبة لبعض المصابين بالشلل الدماغي
الكنعي ،يستلزم األمر منهم مجهودا كبيرا ودرجة عالية من التركيز للوصول بأيديهم إلى نقطة
معينة (مثل محاولة حك أنوفهم أو اإلمساك بفنجان) .وبسبب إصابتهم بحالة مختلطة من التوتر
العضلي وعدم القدرة على اإلبقاء على أجسادهم في وضع ثابت ،قد ال يتمكنون من اإلمساك
باألشياء والقبض عليها (مثل اإلمساك بفرشاة األسنان أو بالقلم) .ويعتبر ربع عدد المرضى
المصابين بالشلل الدماغي من المصابين بالشلل الدماغي الكنعي .ويصيب التلف مناطق :الجهاز
الحركي خارج الهرمي و/أو السبيل الهرمي ومنطقة العقد القاعدية .وتحدث اإلصابة في نسبة
تتراوح ما بين  52%إلى  12%من إجمالي الحاالت المصابة.
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 -4الشلل الدماغي الرخو (:)hypotonic
يبدو المصاب بالشلل الدماغي الرخو أعرجا في مشيته ويمكنه أن يتحرك حركة محدودة
فقط ،وقد ال يستطيع الحركة على اإلطالق.

 -1الشلل الحركي :
وهو نوع مختلط ما بين النوعين السابقين  ,لذا نجد فيه تشنج وارتخاء في العضالت مع
وجود حركات ال ارادية في العضالت.
المصابون بهذا النوع من الشلل يجدون صعوبة في تثبيت انفسهم في وضعية الجلوس او
المشي ويتطلب الكثير من الجهد والتركيز الستعمال اليد بحركة معينة مثل حك االنف  ,االمساك
بالقلم ارتفاع نسبة اليرقان (الصفار) في المولودين حديثا يعتبر سبب مهم لهذا النوع .

اسباب الشلل الدماغي:
قد تكون هذا األسباب أثناء الحمل  ،أثناء الوالدة أو بعد الوالدة أو أثناء السبع سنوات
األولى من حياة الطفل:
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أوال :
أسباب قبل الوالدة( أثناء الحمل (:
 .5إصااابة األم باابعض األمااراض المعديااة مثاال الحصاابة األلمانيااة  ،فيااروس الساايتوميجالو ،
مرض القطط  ،وغيرها.
 .1نقص كمية األكسجين التي تصل إلى مخ الجنين داخل الرحم ألى سبب من األسباب.
 .3بعض األمراض التي تصيب األم  ،مثل ارتفاع ضغط الدم.
 .4بعض األمراض الناتجة عن خلل في عملية التمثيل الغذائي.
 .1تعاطى األم لبعض العقاقير أثناء فترة الحمل.
 .6تعرض األم لسشعاع أثناء الحمل.
 .7وجود حاالت مشابهة في العائلة يرجح وجود عامل وراثي.
 .8العيوب الخلقية في المخ .

ثانيا :
أسباب أثناء الوالدة:
 .5نقص كمية األكسجين التي تصل إلى مخ الجنين .
 .1الوالدة المبتسرة ( أي قبل موعدها) تؤدى إلى اإلصابة بنقص كمية األكسجين التى تصل إلاى
المخ .
 .3الوالدة العسرة التي تؤدى إلى إصابات برأس الطفل أثناء الوالدة .
 .4والدة أطفال ناقصي الوزن .
 .1والدة توأم من الممكن أن تؤدى إلى نقص كمية األكسجين التي تصل إلى مخ الطفل.
 .6األوضاع غير الطبيعية للجنين  ،مثل والدة طفل بالمقعدة .
 .7حدوث نزيف المخ .

ثالثا :
أسباب بعد الوالدة:
 .5حدوث تشنجات للوليد.
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 .1نزيف بالمخ .
 .3إصااابة الجهاااز العصاابي المركاازي للطفاال حااديث الااوالدة بأحااد الميكروبااات  ،مثاال االلتهاااب
السحائي البكتيري.
 .4ارتفاع نسبة الصفراء بالدم وعدم التدخل المناسب.
 .1انخفاض مستوى السكر والكالسيوم بالدم فاي الولياد ( مثال حااالت عامال الريازوس الساالب
في دم األم).

رابعا :
أسباب خالل السبع سنوات األولى من حياة الطفل قد تكون نتيجة اللتهاب خاليا المخ.

األطفال األكثر عرضة لسصابة بالشلل الدماغي :
 .5األطفال المبتسرين.
 .1األطفال ناقصي النمو.
 .3األطفال المعرضين لسسفكسيا ( نقص األكسجين أثناء الحمل والوالدة وبعدها).
 .4نقص نسبة السكر بالدم في األيام األولى من العمر .
 .1التعرض لبعض األدوية أثناء الحمل .
هناك أنواع كثيرة من الشلل الدماغي يمكان التحادث عنهاا بطريقاة مختلفاة  ،غيار أن كال طفال
يختلف عن اخخر  ،كما أن إصابة كل طفل بالشلل الدماغي تختلف عن اخخر.

أعراض الشلل الدماغي:
من بين األعراض األكثر شيوعا للشلل الدماغي عند األطفال ما يلي:
 تااأخر تطااور المهااارات الحركيااة (علااى ساابيل المثااال :تااأخر الاادوران ،والزحااف ،والجلااوسوالوقوف والمشي).
 صالبة العضالت التشنجية أو ارتخاء العضالت. سوء الوقوف (سوء حمل الجسم). اضطراب المشي. النوبات الصرعية. -اضطرابات الكالم ،التأتأة.
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 اضطراب تنسيق العضالت العينية مع وجود الحول. -االضطرابات العصبية والعاطفية ،وزيادة إفراز اللعاب.

تشخيص الشلل الدماغي:
يتم تشخيص الشلل الدماغية من خالل:
 التاريخ المرضي :يتم السؤال عن اية اعراض تزيد من فرصة االصابة بالشلل كانت موجودةعند المريض ،تاريخ العائلة المرضي اذا كان اي فرد من العائلة قاد اصايب باياة اماراض ذات
صلة بالشلل الدماغي
 الفحص الساريري وياتم فياه قيااس درجاة الحارارة ونبضاات القلاب والتانفس وبعاض وظاائفالجهاز العصبي
 الفحوصاات التشخيصاية المختلفاة  :مثال فحاص الادم الباول التخطايط الادماغي والارنينالمغناطيسي.

الوقاية من الشلل الدماغي :
هناك بعض النصائح التاي يجاب علاى الازوجين قبال الحمال وأثنااء الحمال وخاالل عملياة
الوالدة وبعدها بحيث يخرج الجنين إلى الوجود سليما معافى من الشلل الدماغي وهي.
 .5لقااد أكاادت لنااا شااريعتنا اإلسااالمية السااماح علااى تجنااب كاال مااا يغضااب هللا ساابحانه وتعااالى
حفاظا على حياتنا وحياة أبنائنا وحتى ندرأ خطر الشلل الدماغي عان فلاذات أكبادناا ينبغاي
علينا البعد عما نهى هللا عنه من المسكرات وغيرها من المحرمات.
 .1تجنب التعرض للحصبة األلمانياة والمباادرة باالتطعيم منهاا قبال الازواج بساتة أشاهر علاى
األقل.
 .3عدم التعرض ل شعة.
 .4تجنب األدوية بدون وصفة طبية.
 .1بعد األم الحامل عن التدخين خالل فترة الحمل.
 .6متابعة الرعاية الصحية المتواصلة خالل فترة الحمل ل م الحامل.
 .7العمل على توفير الظروف الصحية المناسبة أثناء عملية الوالدة.
 .8المباعدة بين الوالدات بحيث تكون هناك فترة راحة مناسبة باين الاوالدة واألخارى تضامن
ل م ظروفا صحية أفضل أثناء الحمل والوالدة.
 .1وقايااة األطفااال ماان األمااراض وخاصااة التهاااب السااحايا والتهاااب الاادماغ والجفاااف الشااديد
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وحمايتهم من الحوادث المنزلية والطرق.
 .52االنجاب في فترة متأخرة من العمر .
 .55زواج االقارب .

الدراسات السابقة:
عاايل ( : )1228هادفت هاذا الدراساة إلاى تقصاي فاعلياة برناامج إرشاادي فاي تطاوير
مهارات األمهات في
التعامل مع أطفالهن ذوي الشلل الدماغي في المجاالين الصاحي واالجتمااعي ،وقيااس أثار
ذلك على السلوك التكيفي ل طفال و بلغ عدد أفراد الدراسة )  ( 40من األمهاات وأطفاالهن مان
ذوي الشلل الدماغي ممن ينتظمن في مراجعاة المركاز الطباي ،وتام اساتخدام التعياين العشاوائي
لتوزيع أفراد الدراسة إلى مجموعتين بالتساوي ( تجريبية وضابطة) و أظهرت النتائج وجاود
فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات األمهات في مهارات التعامل مع أطفالهن ذوي الشلل
الدماغي في المجموعتين التجريبية والضابطة ،ولصالح األمهات في المجموعة التجريبية التاي
خضعت للبرنامج اإلرشادي .ووجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات السلوك التكيفي
ألطفاال أمهاات المجماوعتين التجريبياة والضاابطة مان وجهاة نظار األخصاائي ،ولصاالح أطفاال
أمهات المجموعة التجريبية التي خضعت للبرنامج اإلرشاادي .وجاود فاروق دالاة إحصاائيا باين
متوسطات درجات السلوك التكيفي ألطفاال أمهاات المجماوعتين التجريبياة والضاابطة ،ولصاالح
أطفال أمهات المجموعة التجريبية التي خضعت للبرنامج اإلرشادي.
أبااو حطااب ( : )1221هاادفت هااذا الدراسااة إلااى بناااء برنااامج تاادريبي لتنميااة المهااارات
الحركية لدى األطفاال المصاابين بالشالل الادماغي المصاحوب بإعاقاة عقلياة و فحاص فاعليتاه و
تكونت عينة الدراسة من  32طفال ملتحقين بمركز الهالل للرعاية و التأهيل و قسموا عشاوائيا
إلى مجموعتين تجريبية و ضابطة و تم قياس المهارات الحركية و االساتقاللية لاديهم و أظهارت
النتاااائج نماااوا مضاااطردا فاااي المهاااارات الحركياااة المقاساااة و مهاااارات االساااتقالليى لااادى أطفاااال
المجموعة التجريبية.
سانتوس وآخرون (  : ) 1253هدفت هاذا الدراساة إلاى معرفاة فعالياة التادريب الاوظيفي
للقااوة  ،حيااث أجرياات علااى طفاال عماارا  1ساانوات يصاانف بالمسااتوى الرابااع وفقااا لتصاانيف
الوظائف الحركية العامة  ،وأجري التقييم خالل  1أسابيع قبل التدخل و  52أساابيع بعاد برناامج
التدريب الوظيفي للقوة  ،وكان يعطي  4جلسات في االسبوع خالل األساابيع العشارة  ،وأظهارت
النتائج تحسان فاي قاوة عضاالت كال مان الحاوض ،الركباة ،الكاحال إضاافة إلاى األداء الحركاي ،
لذلك فإن التدريب الفردي الوظيفي للقوة يمكن أن يكون برنامجا تأهيليا بديال ألطفال  cpالاذين
يصابون بعجز وظيفي .
جريسكو وآخارون (  : ) 1253هادفت هاذا الدراساة لمعرفاة أثار التادريب بواساطة جهااز
المشي( )tridmellعلى المهارات الحركية العامة والحركات الوظيفياة لادى األطفاال المصاابين
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بالشلل الدماغي والذين تلقاوا هاذا التادريب إضاافة إلاى العاالج الطبيعاي بعاد الجراحاة ل طاراف
السفلية بحيث طبق البرنامج التدريبي على أطفال أعمارهم (  ) 51 – 8سنة خالل  51أسابوع
بواقااع جلسااة أساابوعية واحاادة لماادة  32دقيقااة  ،وأظهاارت النتااائج تحساانا داال علااى المهااارات
الحركية ل طراف السفلية .
لي وآخرون (  : ) 1253هدفت هذا الدراسة إلى معرفة تأثير برنامج تدريب مكثف للقاوة
على حجم العضلة وقوتها والتغيرات الحركية المصاحبة لدى األطفال المصابين بالشالل الادماغي
 ،وبلغت عينة الدراسة  52أطفال (  1ذكور و  1إنااث ) معادل أعماارهم (  ) 8 -6سانة  ،حياث
تاام تصاانيف أدائهاام الحركااي وأجرياات لهاام قياسااات بيوميكانيكيااة لتقي ايم القااوة العضاالية وحجاام
العضلة وحركاتها باستخدام أجهزة القياس المختلفة  ،وأظهرت النتائج تحسنا ملحوظا على قاوة
العضااالت وحجمهااا وحركتهااا بعااد األساابوع العاشاار ماان التطبيااق الااذي كااان بواقااع  3جلسااات
أسبوعيا  ،كما استمر التأثير اإليجابي للبرنامج على المدى الالحاق بعاد  3أشاهر مان التطبياق ،
لذلك يوصي الباحثون باستخدام البرنامج التأهيلي المقترح لدى المصابين بالشلل الدماغي.
كون وآخرون (  : ) 1253تهدف هذا الدراسة إلى معرفة العالقة باين المهاارات الحركياة
العامااة  ،والمهااارات والوظااائف اليوميااة لاادى أطفااال الشاالل الاادماغي واكتشاااف تصاانيفها بااين
المهارات الحركية الدقيقة والحركات العصبية وتوزيع األطراف .وتمت الدراسة على  551طفاال
مصاااابا تتاااراوح أعماااالهم ( ) 8 – 4سااانوات بحياااث تااام قيااااس المهاااارات الحركياااة بالمقااااييس
المعتمدة ومنها (  ، ) GMFM66وقيست المهارات الوظيفية باساتخدام مقيااس ( PEDIF8
)  .وأظهرت النتائج عالقاة دالاة إحصاائيا باين المهاارات الحركياة العاماة والوظاائف والمهاارات
اليومية  ،لذلك تقترح هذا الدراسة أخذ توزيع األطاراف ووظاائف الياد بعاين االعتباار عناد تقيايم
المهارات الحركية العامة ل طفال المصابين بالشلل الدماغي .

التعليق على الدراسات السابقة :
من خالل اطالع الباحث على البحوث السابقة الحظ االهتمام الكبير في دراساة واقاع أطفاال
الشلل الدماغي من النواحي المختلفة و ذلاك التسااع هاذا الحقال و تنوعاه و أهميتاه و خصوصاا
فيما يتعلق بتطبيق البرامج التأهيلياة لادى المصاابين و اقتاراح بارامج عادة للعناياة بهام و زياادة
فاعليتهم و قدرتهم على االعتماد على أنفسهم فنالحظ في دراساة عاايل ( )1228تقصاي واقاع
برنامجه اإلرشادي المقترح من وجهة نظر األمهات و األخصائيين نظارا لماا لهام مان دور مهام
فااي العملياااة التأهيلياااة لهاااؤالء األطفاااال و بالنساابة لدراساااة أباااو حطاااب ( )1221فاااإن اقتراحاااه
للبرنااامج التاادريبي لتنميااة المهااارات الحركيااة ياادل علااى ماادى أهميااة هااذا النااوع ماان الباارامج
خصوصا و أن أطفال الشلل الادماغي يعاانون مان مشااكل حركياة متنوعاة قاد تكاون عائقاا كبيارا
لااديهم فااي الكثياار ماان األحيااان و نظاارا لهااذا األهميااة نجااد فااي دراسااة كااون و آخاارون ()1253
التركيااز علااى هااذا المهااارات الحركيااة و عالقتهااا بااأداء الوظااائف اليوميااة وحيااث أن المهااارات
الحركية العامة مهمة جدا و األنشطة اليومية تتضمن المشي فاقترح جريسكو و آخرون برنامجا
لتقويااة األطااراف الساافلية ماان خااالل جهاااز المشااي ( )treadmillو نجااد سااانتوس و آخاارون
( )1253و لي و آخرون ( )1253يؤكدون على كال هاذا األهمياة مان خاالل اقتاراحهم لبارامج
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تنمية القوة وتدريب العضالت و ذلك لتحسين نوعية حياة هذا الفئة من األطفال .

الفصل الثالث
المنهج المستخدم :
استخدم الباحث المنهج الوصفي التجريبي لمناسبته لطبيعة الدراسة

مجتمع الدراسة :
مجتمع الدراسة مكون من جميع االطفاال المصاابين بالشالل الادماغي فاي محافظاة الكارك
المسجلين في المراكز التأهيلية والمستشفيات الحكومية والبالغ عددهم ( )12طفل

عينة الدراسة :
تم اختيار و تحديد عينة الدراسة بالطريقة العمدية وهي مجتمع الدراسة نفسها.

صدق األداة وثباتها:
قااام الباحااث باسااتخدام صاادق المحتااوى عاان طريااق عاارض أداة الدراسااة علااى عاادد ماان
المحكمين يتكون من ( )1مان حملاة شاهادة الادكتوراا فاي علاوم التأهيال إلباداء الارأي حاول كال
عبارة من حيث الصياغة و المناسبة لكال جاناب مان الجواناب و ماا يروناه مناسابا فاي تعاديل أو
حذف أو إضافة بعض الفقرات و بعد إجراء التعديالت
تم حساب معامل الثبات عن طريق االختبار و إعادة االختبار test – retest

الفصل الرابع
عرض و مناقشة النتائج :

السؤال

يسااد د البرماادمت اللاا يل
الحدليااة لاال ملااة م اادرة
األكل
يسااد د البرماادمت اللا يل
الحااااادل لااااال ا ااااال دا
الحمد (قضدء حدجله)
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موافق

%
موافق

موافق
بدرجة
قليلة

%
درجة
قليلة

موافق
بدرجة
قليلة جدا

%
درجة
قليلة
جدا

مواف
ق
بدرج
ة
كبيرة
جدا
25

 %درجة
كبيرة
جدا

موافق
بدرجة
كبيرة

%
درجة
كبيرة

10%

10

20%

0

0%

50%

10

20%

5

10%

5

10%

0

0%

30

60%

10

20%

5

يسااد ة البرماادمت اللاا يل
الحاااااادل لاااااال الم ديااااااة
ب ظدفله الش صية
يسااد د البرماادمت اللاا يل
الحدل لل ار اداء جميا
مالبسه
يسااد د البرماادمت اللاا يل
الحاادل فا حسااي درجااة
الم دية الذا ية
يسااد د البرماادمت اللاا يل
الحدليااااة بدام صاااادل اااا
الش ص المرافق
سااد د البرماادمت اللاا يل
الحادل لال اياددة القاادرة
لل امجدا أ مدلاه ب ساه
دون مسد دة
المجموع لكل األ ئلة

البرماادمت الل ا يل يسااد د
لاااال الل قاااال بد اااال دا
ج اادا المسااد دة الم د ا
ال دص به
البرماادمت الل ا يل يسااد د
لااااااال مياااااااة م در اااااااه
الحركية الدقيقة
البرماادمت الل ا يل يسااد د
مااا قاااوة ضاااال جساااة
الط ل
البرماادمت الل ا يل يسااد د
لاااااال حسااااااي ال مااااااة
المضلية بمد اصدبله
يقااااو البرماااادمت اللاااا يل
الحدلية لال اياددة الماد
الحركااا لم دصاااال جسااااة
الط ل
البرماادمت الل ا يل يسااد د
لاااااال ميااااااة م اااااادرا
اللوافق المضل المصب
البرماادمت الل ا يل يسااد د
لااااااال مياااااااة اللح يااااااا
الحركاااا ألداء الو ااااد
الم لل ة
المجموع لكل األ ئلة

البرماادمت الل ا يل يسااد د
اشااراا المصاادبي بدلمماال
ف م لل المجدا
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البرماادمت الل ا يل يسااد د
جمل المصدبي فد لي ف
المجلم
البرماادمت الل ا يل يسااد د
رفاااا مساااالو اللحصاااايل
األكاااااااااادديم للطااااااااااال
المصدبي
البرماادمت الل ا يل يسااد د
خلق جيل قددر لال ددارة
األ رة رغة اإلصدبة
البرماادمت الل ا يل يسااد د
المصد لل ال واج
البرماادمت الل ا يل يسااد د
لال رفا ك ادءة
المصد
م اااادرا اللواصاااال ماااا
المجلم
البرماادمت الل ا يل يسااد د
ايااااااددة ا لمااااااد الدولااااااة
بدلمصدبي م حيث رفا
مسلو ر ديل ة
المجموع لكل األ ئلة

يشااج البرماادمت اللااا يل
الحادل لاال ال ااروج ما
الم ل للم م اقرامه
يح ااا البرمااادمت اللااا يل
لاال ااشاالراا باادل واد
الريدضية
البرماادمت الل ا يل يسااد د
لاال القاادرة ليشاادرا فاا
المدفسد الريدضية
يقاااااو الط ااااال بممدر اااااة
اامشااطة الريدضااية يوميااد
بشكل مسلمر
يرفااا البرمااادمت اللااا يل
درجااة الليدقااه البدميااة ااد
الط ل المصد
البرماادمت الل ا يل يسااد د
ملدبمه كل مد و جديد ف
دلة الريدضة
يرغاااااا الط اااااال دا مااااااد
بااااادالالع لااااال ملاااااد ت
الم دفسااااااااد الريدضااااااااية
لال ااااال ددة مااااا جااااادر
الال بي
المجموع لكل األ ئلة
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و زيادة الفاعلية االنتاجية و تعزيز االتجاهات لممارسة األنشطة البدنية )
أظهارت النتاائج فاي الجادول رقام ( )5بااأن البرناامج التاأهلي المطباق حالياا سااهم و بشااكل
فاعل فاي رفاع درجاة االساتقاللية للمصاابين بالشالل الادماغي كماا وأظهار أيضاا أناه يسااهم فاي
زيااادة الكفاااءة الحركيااة و المهااارات الحركيااة و تاادريب العضااالت بشااكل كبياار و يعاازز الباحااث
هاتين النتيجتين ل هداف الرئيسية من هذا البرنامج باالسااس و التاي هاي تحقياق االساتقاللية
و رفع المستوى الحركي كماا يشاير أباو حطاب ( )1221الاذي يؤكاد أن التحااق األطفاال ببارامج
تأهيليااة خاصااة يزيااد ماان اعتمااادتهم علااى انفسااهم و يحساان مسااتواهم الحركااي بشااكل فاعاال
وواضح.
و عن رفع الفاعلية اإلنتاجية فأظهرت النتائج فيما يتعلق في هاذا الجاناب ان هنالاك نقاص
في رفع كفاية المصاب بالشلل الادماغي انتاجياا حياث أتات النسابة األكبار بالموافقاة القليلاة جادا
على فقرات هذا المحور بما نسبته . %45
وتوصاال الباحااث الااى ان البرنااامج ال يحقااق الزيااادة الكافيااة لمشاااركة الفاارد المصاااب
بمختلف األنشطة و األعمال في المجتمع و ذلك على الرغم مان أن هاذ البرناامج يجاب أن تحقاق
هذا الهدف ألن الفرد المعاق أو المصاب بالشلل الدماغي كغيرا من أقرانه له الحاق فاي العمال و
التعلم و ممارسة جميع أنشطته مع أفراد المجتمع على حد سواء كما يوضح صالح ()1225
و عن المحور األخير فقد أظهرت نتاائج الدراساة بأنهاا تسااهم نوعاا ماا بتعزياز االتجاهاات
نحو ممارسة االنشطة الرياضيه حيث اتت النسبة األكبر بالموافقة الكبيرة جدا بما نسابته %31
على فقرات هذا المحور و تعد هذا نسبة جيدة لكنها من وجهة نظر الباحث تعتبر قليلة و يحتااج
البرناااامج الحاااالي الاااى تعزياااز األفاااراد المصاااابين االشاااتراك باالنشاااطة البدنياااة و المنافساااات و
المسابقات الخاصة بهم ذلك أنها تسهم بشاكل كبيار فاي رفاع المساتوى البادني وتحساين وظاائف
الجسم بشكل عام كما تشير عجارمة (.)1251

االستنتاجات :
في ضوء نتائج الدراسة الحالية يستنتج الباحث ما يلي :
البرنامج التاأهيلي الحاالي يعاد جياد جادا فيماا يتعلاق برفاع درجاة االساتقاللية لادى المصاابين
بالشلل الدماغي في محافظة الكرك
البرنامج التأهيلي الحالي يعد ممتازة من ناحية زيادة كفاءة المهارات الحركية لدى المصاابين
بالشلل الدماغي في محافظة الكرك
هنالك ضعف واضح في كفاءة البرنامج التأهيلي من حيث رفاع مساتوى الفعالياة و اإلنتاجياة
و ممارسة األنشطة البدنية للمصابين بالشلل الدماغي في الكرك
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التوصيات :
بناء على ما تقدم من استنتاجات يوصي الباحث بما يلي :
تسليط الضوء على البرامج التأهيلية و رفاع كفاءتهاا مان حياث التركياز علاى زياادة إنتاجياة
المصابين بالشلل الدماغي في محافظة الكرك
االهتمام بتطوير و رفع مستوى الخدمات المقدمة لفئة المصابين بالشلل الدماغي فاي الكارك
من حيث نوعية البرامج المقدمة و ادرجة كفاءة األخصائين العاملين على تقديم الخدمة

البرنامج العالجي التأهيلي المقترح:
يهدف الى:
بعااد الرجااوع الااى المراجااع والدراسااات و المقااابالت المختصااة فااي بناااء وتصااميم الباارامج
العالجية المقترحة كدراسة (الربيعان)1227و صابر ( )1226و (البطاينة واخارون )1227و(
محمد )1221
تم تصميم برنامج مقترح لتحسين صحة اعاقة مرضى الشلل الدماغي وشمل البرنامج .
 .5تأهيل المريض للقيام بأعماله وحركاته ونشاطاته اليومية ،واعادته الى وضعه السابق
والتقليل من الضرر الناتج عن الشلل الدماغي قدر االمكان.
 .2الوقاية من االمراض التي قد تنتج عن الخمول او كثرة االستخدام ل جزاء السليمة.

آلية وضع البرنامج:
 .5بناء على المرض وأعراضه ،ودرجة تطور المرض لدى المريض) أين وصل المرض
عند المريض(.
 .1كفاءة المريض.
 .3الوسيلة العالجية التي يمكن استعمالها في الجسم للنهوض وانعال المريض بكل االجزاء
 .4عالج جزء ما من الجسم يعتمد على الوضع العام له.
 .1زيارات المستشفيات ومراكز العالج الطبيعي في االردن وااللتقاء ببعض الدكاترة المختصين
بأمراض الشلل الدماغي .

العالج :
ل سف ال يوجد عالج للشلل الدماغي  ,او طرق معينة للوقاية مناه ولكان هنااك العدياد مان
العالجااات التااي تهاادف للتقلياال ماان االعااراض واالثااار المترتبااة علااى اإلصااابة بالشاالل الاادماغي .
وافضل النتائج تتم اذا بدأ العالج في سن مبكارة فالادماغ حتاى سان  8سانوات لدياه القادرة علاى
التغير في تطورا واعاادة ترتياب وارساال االشاارات العصابية للتعاويض عان المنطقاة المتاأثرة .
وبناء على هذا التغيرات في انسجة الدماغ معظم الخبراء يوصون بأن يتم تقييم وضع الطفل ماا
بين  51-1شهر من عمر الطفل .
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- 5األدوية :
تهدف بشاكل اساساي لتقليال درجاة تشانج العضاالت او عاالج االلام واختياار االدوياة يعتماد
على طبيعة المشكلة.

أ -التشنج الموضعي:
حقن موضعي بمادة البوتكس للعضلة المتشنجة .

ب -التشنج العام

:

يتم اعطاء أدوية عن طريق الفم مثال والتي تقوم بضخ مادة تساعد على ارتخااء العضاالت
).(BACLOVEN

- 1العالج الطبيعي :
القيااام بتمااارين وتاادريبات تساااعد علااى تقويااة العضااالت وزيااادة مرونتهااا ,تعلاايم الطفاال
التوازن ,كل هذا يساعد على تحسين حركة العضالت.

- 3العالج الوظيفي :
يشجع هذا النوع من العالج الطفل على االعتماد على نفسه في القياام بالوظاائف الروتينياة
اليومية واالنشطة في المدرسة او المنزل.
4

-عالج

النطق:

يساعد على تحسين قدرة الطفل على الكالم بوضوح او تسهيل عملياة التواصال ماع النااس
باستخدام وسائل اخرى في حال عدم القدرة على الكالم.

-1العالج بسم النحل

- 1العالج الجراحي:
ويتضمن واحد او اكثر من االجراءات التالية :
 -ارخاء العضاالت المشادودة او المفصال الثابات مان التشانج وذلاك عان طرياق قطاع االوتاار او
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االعصاب المغذية للعضلة.
 زرع مضااخة لاادواء يساااعد علااى ارتخاااء العضااالت ويااتم زرع هااذا المضااخة تحاات الجلااد فاايمنطقة البطن .
 استقامة االنحناءات وااللتواءات غير الطبيعية في العظام الطويلة ويتم فاي هاذا العملياة كسارالعظام وتقييمها بالوضع الصحيح لها.
 -قطع االعصاب المغذية ل طراف المتأثرة بشدة بالتشنج والتي قد تعيق حركة الطفل.

- 6العالج بالخاليا الجذعية:
يركااز نهااج العااالج الجذعيااة بشااكل رئيسااي علااى تااوفير أعااداد كافيااة ماان الخاليااا الجذعيااة
الناضجة التي ستنتقل إلى مناطق متعاددة مان الادماغ حياث حادث الضارر .هاذا الخالياا الجذعياة
المزروعة لديها القدرة على التحول إلاى خالياا دماغياة جديادة و االساتبدال بالخالياا التالفاة .كماا
أنها تساعد في خلق المكروية التي من شأنها أن تحفز بعض االنزيمات الالزمة لتسريع استبدال
األجزاء المفقودة من هذا الشبكة معقدة.

العالجات البديلة:
عالجات صحية مسا ِعدة) ، (treatmentsAllied healthتشمل:
 -المعالجة المائية /العالج داخل الماء). (Hydrotherapy
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-

 العالج بالركوب على الخيل). (Hippotherapy والرياضااة البدنيااة العالجيااة .وقااد أوجاادت هااذا العالجااات لتحسااين جااودة الحركااة ,لضاابطالتوازن ورفع جودة الحياة لدى المصابين بالشلل الدماغي.
هذا العالجات وسواها ,مثل العالج باالتحفيز الكهرباائي للعضاالت وغيارا ,معروضاة الياوم
على الجمهور لكن فاعليتها – أو بعضها ،على األقل  -لم تثبت بشكل علمي ،بعد.

البرنامج العالجي
- 1الجهاز العنكبوتيSpider Cage
بإستخدام أحزمة مطاطية يتم تحسين التوازن والاتحكم فاي منطقاة الوساط ،وكاذلك تسااعد
الطفل فى التحميل على قدميه بعد العمليات الجراحية
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 -1وحدة الجمنيزيوم ل طفال Ugle
يستخدم للتركيز على تقوية عضالت الساقين والذراعين

- 1تمرينات عالجيةMat Exercises
باستخدام مجموعة مختلفة من التمرينات العالجياة لمسااعدة الطفال فاي اكتسااب المهاارات
الطبيعية الحركية وتقليل الحركات الالإرادية وتصحيح تشاوهات الجهااز الحركاي والتحميال علاى
القدمين واستخدام اليدين بصورة طبيعية.

- 2تمارين االستطالةStretching & Positioning
تستخدم لعالج قصر العضالت والشد الناتج عن االصابات العصبية
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- 3البدلة الفضائية Therasuit
عن طريق استخدام البدلة الفضائية وأحزماة مطاطياة خاصاة ياتم تعاديل االوضااع الخاطئاة
وتصحيح طريقة حركة العضالت والمساعدة في الثبات واالتزان

- 4العالج باللواعق المطاطيةKinesio Tapes
تستخدم لتحفيز العضالت الضعيفة ل داء بصورة افضل وتصحيح االنماط الحركية الخاطئة
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- 4وحدة تعليم المشيGate Training
يسااتخدم مجموعااة ماان االدوات الخاصااة التااي تساااعد الطفاال فااي تعلاام المشااي واالتاازان
الحركي وتعديل طرق المشي الخاطئة

تصميم البرنامج ومحتوياته:
 .5تم تصميم البرناامج التاأهيلي لمادة أربعاة شاهور بمعادل  48جلساة عالجياة .ماع بقااء العاالج
مستمر لهذا الفئة ,ألنها تحتاج الى فترات طويلة في العالج.
 .1زمان الجلساة الواحاد مان  62-41دقيقاة علاى ان ياتم زياادة عادد الجلساات بنااء علاى حالاة
المريض .

االمور الواجب مراعاتها عند تطبيق البرنامج:
 .5يجب عمل تمرينات ذهنية للمريض في حال كانت االصابة الناتجة عن الشلل الدماغي بالغة
الخطورة وخاصة في حالة بقائه في السرير ومن هذا التمرينات.
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 .1يمكن زيادة الجلسات العالجية على ان تتضمن جلسات نفسية وخاصة ما بعاد تعرضاه الاى
)االنطاواء ،االكتئااب ،االحبااط ،ياأس (ويكاون تأهيال مان خاالل مسااعدة االهال والمعاالج
واالصدقاء.

اهداف البرنامج :
- 5تحسين وتنمية القدرات الحركية .
- 1تحسين وتنمية القدرات االنفعالية .
- 3ادخال جانب من المتعة والسرور والفرح وابعاد جاناب الملال عناد الماريض مان خاالل التناوع
في األنشطة المقدمة

مراحل استخدام التمرينات العالجية:
 .5المرحلااة االولااى (المرحلااة الحااادة) تتميااز بوجااود خلاال بنيااوي ووظيفااي ونساابة التمااارين
التنفسااية بالنساابة للخاصااة ( )5-5ونساابة التمااارين العامااة هااي  % 71والخاصااة %11
وسرعة التمارين تكون بطية
 .1المرحلة الثانية (التأهيل الوظيفي) تتميز باكتمال البنياة ووجاود خلال وظيفاي والعاالج يكاون
نحااو العضااو المصاااب ونساابة التمااارين التنفسااية للعامااة والخاصااة ( )1-5ونساابة التمااارين
العامة ( )%12والخاصة ( )%12وسرعة العمل تكون بطية متوسطة
 .3المرحلة الثالثة (العالج الوظيفي التام) تتميز باكتماال البنياة ووجاود خلال جزئاي فاي وظيفاة
العضااو المصاااب وهااذا المرحلااة يصاال فيهاا المااريض الااى اقصااى درجااات التحساان ,ونساابة
التماااارين التنفساااية للعاماااة والخاصاااة ( )4-3ونسااابة التماااارين العاماااة ( )%11والخاصاااة
( )%71وسرعة التمرينات تكون بطيئة ,متوسطة ,سريعة .

ملخص البرنامج العالجي
الوسيلة الع جية
تهدشة التوتر العضلي

48-2

تمرينات استطالة

48-2

تمرينات جمناستيكية

48-2

تمرينات ذانية

48-2

التدلي
التمرينات الع جية داخل الما
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عدد الجلسات ()48

48-2
48-28

تكون من خالل الوضع
االبتدائي
استخدام الزيوت والكريمات
استخدام البرك

ركو الخيل
التمارين باستخدام األجه

4-2
48-22

الع ج بالنحل

48-4

التحفي الكهرباشي

48-9

 3إلى  4في االسبوع

األشعة فوق البنفسجية
واالمواج فوق الصوتية
واالشعة تحت الحمراء

البرنامج التأهيلي المقترح
رقم
الجلسة
7-2

الوسيلة الع جية

الهدف

تمارين االستطالة

تهيئة الجسم
فك التقلصات العضلية

تمرينات جمناستيكية

تعلاااايم المااااريض االوضاااااع
المناسبة الصحيحة

تمرينات ذهنية تنشيط العقل والقيام بأعمال
مختلفة
تمرينات سلبية بواسطه
المعالج
التدليك

المنطقة المستهدفة

التكرار

ال من

م حظات

القدمين
الرقبة
الذراعين
القدمين
الظهر من خالل
االستلقاء
مع االستلقاء علىالجانب
الدماغ

8-6
8-6
8-6
5-2

 2دقيقة
 2دقيقة
 2دقيقة
2د

عمل مكثف لالستفادة من
الجلسات

5-2
5=2

_الجسم كامل مع
التركيز على
المنطقة المستهدفة

5-2

5-2

2-2
5د
2-2

_تنشيط الدورة الدموية
-تحسين مرونة المفاصل

عماااااال جلسااااااات تاااااادليك
عالجية باستخدام التادليك
النقطااااااااااي والمسااااااااااحي
والفركاااي والضاااغط علاااى
بعض المراكز العصبية

22-22د
24-8

تمارين تنفسية
البالونات
تدليك نقطي
تدليك مقطعي

22-25
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تحسين السعة الحيوية
تحسين عمق التنفس
استرخاء األنسجة العضلية
إزالة التوتر
تقوية العضالت في الوجه
تسااااااهيل عمليااااااة التغذيااااااة
عند المصاب

تمارين سلبية +تمارين
ايجابية
تمارن اطالة

زياااادة الساااياالت العصاااابية
للعضلة
تقليل التيبسات
التهدئة العامة
فك التيبسات العضلية

كرسي
عقلة
عصى

تمارين ارتخاء حركية

العضالت
التنفسية
البطن
الصدر
عضالت الوجه

8-6

 2دقيقة

8-6

 2دقيقة

8-6

عضالت الوجه

8-6

22-25
دقيقة
22-25
دقيقة

عضال الجسم

8-2

26د

الرقبة
الظهر
القدمين
الذراعين

5-4
5-4
5-4

2د
 2دقيقة
 2دقيقة

التمارين تكاون مان خاالل
وضاااع الرقاااود وأوضااااع
مختلفااااااة حسااااااب حالااااااة
المريض
الضاااااغط علاااااى المراكاااااز
العصبية في الجسم

امكانيااااة اسااااتخدام اثقااااال
خفيفة جدا
مساااك العقلاااة مااان خاااالل
الرقود على الظهر وتبادل
دوران لليمين واليسار
ماان خااالل جلااوس طوياال
ضاااغط الاااذراعين للخلاااف
ومسك العصى

32-23

العالج بالوضع

تعلم األوضاع السليمة

تردميل

تحريك القدمين

مقعد سويدي
تمارين داخل الماء
الحماماااااااات السااااااااخنة
+حمامات باردة

توازن
تحسين مرونة المفاصل
التوازن والمشي
االسترخاء

القدمين

 2دقيقة

25-22

 2دقيقة
32-22
دقيقة

4-3

29د

الجسم كامل

تنشيط الدورة الدموية

الجسم كامل

الساونا

مرونة المفصل
تحسين الليونة للمفصل

الجسم كامل

ركوب الخيل

تحسين جودة الحركة
ضبط التوازن

الجسم كامل

2
2

34

التنبيه الكهربائي

48-35

جهاز العنكبوت

تقوية العضالت والمحافظاة
عليها
تحسين التوازن فاي منطقاة
الوسط
الوقوف على القدمين
تصااااااحيح طريقااااااة حركااااااة
العضالت
تعديل األوضاع الخاطئة
يساعد في الثبات والتوازن
تحفيز العضالت الضعيفة
تصااااليح األنماااااط الحركيااااة
الخاطئة
تحسين المشي
االتزان الحركي
تعديل المشي الخاط
الرجوع للوضع الطبيعي

عضالت الجسم

2-2

الخصر

5

 2دقيقة

القدمين
الجسم كامل

5
8-7

 2دقيقة
 2دقيقة

الجسم كامل
الجسم كامل
عضالت الجسم
المعنية

8-7
8-7
7-5
7-5

 2دقيقة
 2دقيقة
 3دقائق
 3دقائق

القدمين
الخصر
القدمين
الذراعين
القدمين
الرقبة
عضالت التنفس

7-5
3-2
3-2
7-5
7-5
7-5

3
2
3-2
 3دقائق
 2دقيقة

33-32

البذلة الفضائية

اللواعق المطاطية
وحدة تعلم المشي

تمارين تهدئة
تمارين تنفسية

طرق تقيم البرنامج العالجي:
- 5مرونة المفصل
- 1القوة العضلية
- 3السعة الحيوية (الضغط ,النبض)
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جميع أجزاء الجسم

حتى
يتعود
على هذا
األوضاع
22-25

حتى
المعرفة

 5دقائق
 2دقيقة
 2دقيقة

 3دقائق

اسااااااااااتهداف المنطقااااااااااة
المصابة
وتكااون ماان دقيقااة الااى 3
دقاائق سااخنة و 32ثانياة
باردة
الضاااااغط علاااااى المراكاااااز
العصبية ومسارات الطاقة
طبعا يكون هناك مساعدة
من المعالج او المساعد

جميع التمارين تكون عند
وضع الرقود

- 4درجة حرارة العضالت
- 1النغمة العضلية
- 6تخطيط العضالت واالعصاب
- 7التحاليل
- 8قياس درجة االلم (مقياس ماجي من  1درجات)
- 1مقياس الرضا الحركي.

قائمة المراجع العربية :
 أبو حطب  ،شاكر ( )1223تقييم خدمات العالج الطبيعي لحاالت الشلل الدماغي في مراكاز ومؤسسات التربية الخاصة األردنية  ،رسالة ماجستير  ،جامعة عمان العربية  ،األردن
 أبو حطاب ،شااكر ( )1221أثار برناامج تادريبي فاي تنمياة المهاارات الحركياة ل طفاال ذويالشلل الدماغي المصحوب بإعاقة عقلية ،رسالة دكتوراا  ،جامعة عمان العربية  ،األردن
-

الروسااان  ،فاااروق ( )5118قضااايا و مشااكالت فااي التربيااة الخاصااة  ،دار الفكاار  ،عمااان ،
األردن
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الدماغي و أثرا على االتجاا نحو التعلم  ،رسالة دكتوراا  ،جامعة عمان العربية  ،األردن
عجارمة  ،مجد ( )1251االصابات الرياضية الشائعة لادى الرياضايين المعااقين فاي االردن ،
رسالة ماجستير  ،الجامعه األردنية
عايل  ،محمد ( )1228فعالية برنامج إرشادي في تطوير مهاارات األمهاات فاي التعامال ماع
أطفالهن ذوي الشلل الدماغي و أثرا على سلوكهم التكيفي
المركز القومي األمريكي للعيوب الخلقية و إعاقات نمو األطفال (www.cdc.gov )1221
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