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 ركيزة التعليم األساسية ...كليات التربية

 داخل حسن جريو. د.أ

 المجمع العلمي العراقيعضو 

 

 : مستخلص الدراسة

تشهد دول العالم المختلفة عاما  بعاد اخار طلباا  متزايادا  علاى التعلايم بعاماة والتعلايم العاالي 
اذ ادركت هذه الدول اهمية التعليم في التنمياة المساتدامة الشااملةا وان القاوة العصارية , بخاصة

ماان ارتباطهااا بمصااادر الثااروة الطبيعيااةا فالتقاادم  تاارتبط بمصااادر الثااروة البشاارية المدربااة اكثاار
العلمي والمعرفي واستخدام نتائج البحث العلماي فاي تطاوير االسااليب التقنياة وتحساينها فاي أي 

وال يمكن ألياة أماة أن .بلد من البلدان يستطيع ان ينجز تقدما  اقتصاديا واجتماعيا بمعدالت عالية
ية باادون منظومااة تعلاايم راقيااة ومتطااورة ومواكبااة تتقاادم وترتقااي فااي ساالم الحضااارة اإلنسااان

وألن .  ا لمسااتجدات العلااوم ومعطيااات التقنيااة المتطااورة وقااادرة علااى توظيفهااا لمصاالحة بلاادانه
كونها المساؤولة , كليات التربية تعد الحجر األساس في بناء منظومة التعليم ومرتكزها األساس 

المتمثلاة بتخاريج الكاوادر التعليمياة , عن إعداد األدوات األساسية التي تحتاجها منظومة التعليم 
لة عان بنااء قاعادة أي أنها المساؤو, في المرحلة الدراسية التي تسبق مرحلة الدراسة الجامعية 

لاذا ساتتناول هاذه الدراساة واقاع حاال كلياات . تعليمية صلبة تستند إليها منظومة التعليم برمتهاا 
 .     التربية العراقية منذ نشأتها وإستشراف آفاق تطورها

 :نبذة تاريخية 

عناادما فاتحاات وزارة , 5213يعااود تاااريش إنشاااء أول كليااة للتربيااة فااي العااراق إلااى العااام 
إلعاداد , مجلس الوزراء لطلاب الموافقاة علاى تأسايس دار المعلماين العالياة ( التربية )عارف الم

مدرسين للتدريس في المدارس المتوسطة والثانوية  ضمن خطة الاوزراة الرامياة للتوساع بفات  
يقبل في الدار خريجي دار المعلماين اإلبتدائياة وخريجاي . هذه المدارس في مختلف مدن العراق 

وفااي كااال  ,وتكااون ماادة الدراسااة فيهااا لماادة ساانتين وبفاارعين علمااي وأدبااي ,س الثانويااة الماادار
بلغ عادد الطلباة المقباولين فاي الوجباة األولاى  .الفرعين تدرس التربية وفلسفة العلوم وتاريخها

الروبياة    روبياة فاي الشاهرا تسااوي( 51)مقبول مبلاغ وان يستوفي من كل طالب  ,طالبا ( 55)
 دارالخزينة مصاريف إضافية من جاراء فات  هاذه الا تتحمل ال كي ,يومذاك  عراقيا فلسا(  71 )

 حياث,5217كانات الدراساة فاي الادار مساائية حتاى العاام   .من الطالبالمستوفاة سوى األجور 
وفاي السانة  .نهاريةا ولم يقبل في الدار بعد ذلاكا إال خريجاو الدراساة الثانوياة الدراسة أصبحت

ا اقترحت لجنة األمور المالية إلغاء دار المعلماين العالياةا فاساتجابت  5235 ـ 5232الدراسية 
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رئاايس  سياسااةويعتقااد الاابعض أن الساابب الجقيقااي لهااذا اإللغاااء يعااود ل .وزارة المعااارف لااذلك
نااوري الساعيد التااي اساتهدفت تقلاايص التعلاايم الثاانوي واالعتماااد علاى البعثااات العلميااة  الاوزراء

لساالطة الحاكمااة آنااذاك ماان الاادور السياسااي الااذي بااات يلعبااه طلبااة دار خااارج العراقاوخشااية ا
هاذا . المعلمين العالياة والمعاهاد العالياة األخارى باعتباارهم جازءا مان الحركاة الوطنياة العراقياة

نتااداب البريطاااني المفااروض آنااذاك علااى العااراقا لاام تكاان تشااجع علااى فضااال عاان أن ساالطات اإل
اب سياساية يتعلاق معظمهاا باالخوف مان اشاتداد الاوعي الاوطنيا التوسع في التعليم العالي ألسب

 .وتنامي الشعور القومي والديموقراطي بين الطلبة في العراق

م اسااتقبلت الاادار أول 5238-37وفااي العااام الدراسااي ,  5231وأعيااد إفتتاحهااا فااي العااام 
متااي كتور الاادوذلااك فااي عهااد عمياادها , طالبااات ( 8)مؤلفااة ماان وجبااة ماان الفتيااات العراقيااات 

وفاي العاام  , 5217الذي أصب  فيما بعد أول رئيس لجامعاة بغاداد عناد تأسيساها عاام  عقراوي
أصبحت مدة الدراسة في الدار أربع سنوات يمان  الخاريج بنهايتهاا شاهادة ليساانس فاي  5232

كاناات الاادار حاضاانة حداثيااة شااجعت طلبتهااا ماان  .العلااوم أو ااداب أو التربيااة بحسااب تخصصااه
الموهوبين على األقدام على كسر عمود الشعر العربي وإطالق حركاة التجدياد الشاعري  الشعراء

بدر شاكر الساياب وناازك المالئكاة ولميعاة عبااس عماارة وعباد الوهااب ,طلبتها العربي على يد 
م سااميت دار  5218عااام الوفااي  .غياارهمالبياااتي وعبااد الاارزاق عبااد الواحااد وسااعدي يوسااف و

عاااام الوفاااي  .والحقااات فاااي العاااام نفساااه بجامعاااه بغاااداد ,التربياااة ةكليااا باسااام المعلماااين العالياااة
ها في جامعة بغداد حياث شاطرت اعيد فتح 5274عام الوفي  ,التربية ةالغيت كلي 5268/5262

األولى متخصصة فاي العلاوم بمسام كلياة أبان الهياثم والثانياة متخصصاة فاي العلاوم , إلى كليتين 
حااات كلياااات تربياااة فاااي جامعاااات  الموصااال والبصااارة وفت,اإلنساااانية بمسااام كلياااة إبااان رشاااد 

إقتصاار القبااول فااي كليااات التربيااة علااى الطلبااة  (.أربياال ) والمستنصاارية وصااالد الاادين        
, 1223المنتمااين لصاافوف حاازب البعااث العربااي اإلشااتركي أو المؤياادين لااه حصاارا لغايااة العااام 

ع التربيااة والتعلاايم علااى منتساابي وذلااك تنفيااذا لسياسااة الحكومااة يومااذاك الراميااة إلااى غلااق قطااا
لضامان عادم قياام خريجاي كلياات التربياة , حزب البعث ومناصريه ومؤيديه حصرا دون سواهم 

بين الطلبة الذين سيقومون بتدريسهم في المادارس , بأية أشطة قد تتعارض مع فكر حزب البعث
ة بمااا فااي ذلااك الجامعااة جامعااة عراقيااة ماان كليااة تربياااان وتكاااد ال تخلااو  . الثانويااة فيمااا بعااد

 .التكنولوجية بمسم قسم المدرسين الصناعين المعني بتخريج مدرسين للمدارس المهنية

 :النظرة لكليات التربية

وعلى الرغم من األهمية البالغة لكليات التربياة بوصافها الاركن األسااس الاذي تساتند إلياه 
ها المسؤولة عن إعداد الكوادر التعليمية كون, العملية التعليمية والتربوية في أي بلد من البلدان 

أي أنها المساؤولة عان , التي تحتاجها المدارس في المراحل الدراسية ما قبل المرحلة الجامعية 
إالّ إنها لم تلق الرعاية الكافية , بناء القاعدة األساسية التي تقوم عليها العملية التعليمية برمتها 

كماااا أن الكثيااار مااان , معي مقارناااة بالدراساااات األخااارى مااان لااادن القاااائمين غلاااى التعلااايم الجاااا
وقاد لمسات هاذه , التدريسيين والطلبة ينظرون إليها نظرة دونية مقارنة بكلياات ااداب والعلاوم 

النظاارة ماان خااالل عملااي رئيسااا لجامعااة البصاارة ورئيسااا للجامعااة التكنولوجيااة علااى ماادى نحااو 
ضاو هيئاة تدريساية مان كلياة ااداب أو العلاوم فكلما  إقتضت الحاجة لنقال ع,عقدين من الزمان 

بنقلاه مان صاومعة علام جامعياة , ينظر إليها وكأنها عقوبة صدرت بحقه, إلى مالك كلية التربية 
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حياث يفضالون ذكار تخصصاهم , ولاو بدرجاة أقالوكذا الحال بالنسبة للطلبة , إلى مدرسة ثانوية 
كنولوجيااة بالنساابة لقساام المدرساايين وتكاارر المشااهد فااي الجامعااة الت. باادال ماان ذكاار كليااتهم 

وللتخفياف مان وطاأة هاذه . الصناعيين مقارناة ماع أقساام الجامعاة الهندساية والعلاوم التطبيقياة 
المشكلة تم تغيير تسمية قسم المدرسيين الصناعيين بنهاية عقد التسعينيات من القارن المنصارم 

 .بمسم قسم التعليم التكنولوجي, 

 :هياكل كليات التربية

منهااا ماان إعتمااد نظااام , هياكاال تنظيميااة مختلفااةفااي جامعااات العااالم خااذت كليااات التربيااة إت
كااأن يكااون فااي الكيمياااء أو ,أي أن يعااد الطالااب علميااا بتخصااص معااين أوال , التعلاايم المتعاقااب 
يمكناه , وبعد حصوله على الشاهادة الجامعياة األولياة فاي موضاوع تخصصاه , التاريش أو غيره 
لتأهيلاه لممارساة مهناة التعلايم  بمكساابه , كيلة تربية أو معهد إعداد المدرساين اإللتحاق بعدها ب

مهااارات طرائااق التاادريس والقياااس والتقااويم وأألساااليب التربويااة  الحديثااة فااي مجااال تخصصااه 
يمان  بعادها شاهادة الادبلوم العاالي الترباوي فاي مجاال تخصصاه التاي تؤهلاه , لمدة عام دراساي

وباذلك تكاون كلياات التربياة متخصصاة بشاؤون . فاي المادارس الثانوياة لممارسة مهناة التعلايم 
أماااا , التربياااة والتعلااايم وطرائقاااه التدريساااية وتقنياتاااه واسااااليبه التربوياااة ومناهجاااه الدراساااية 

موضااوع التخصااص العلمااي فهااو ماان إختصاااص الكليااات األخاارى ككليااات العلااوم أو ااداب أو 
 .الفنون وغيرها

أي دماج مواضايع , ما هاو الحاال فاي العاراق نظاام التعلايم المادمج وإعتمد بعضها ااخر ك
طرائق التدريس والتقويم والقياس وأساليب التربياة ضامن المنااهج الدراساية التخصصاية خاالل 

أي تحميلااه مااواد دراسااية تربويااة مضااافة لمااواد , ماادة دراسااة الطالااب الممتاادة ألربعااة ساانوات 
وألن . ات العلميااة واإلنسااانية بحسااب التخصااصالتخصااص التااي يدرسااها أقرانااه فااي التخصصاا

نظاام الدراساة السانوية أو , الجامعات العراقية إعتمدت منذ تأسيسها  وما زالات حتاى يومناا هاذا
ويلاازم كااال النظااامين أن ياادرس الطلبااة عااددا محاادودا ماان المواضاايع , نظااام الدراسااي الفصاالي 

فقااد إضااطرت , سااية دون أيااة مرونااة الدراسااية فااي الفصاال الدراسااي الواحااد أو فااي الساانة الدرا
كليات التربية إلى تقليص عدد المواضيع التربوية في مناهجها الدراساية بحياث أصاب  عاددها ال 

موضاوعا علاى ( 32)يزيد على موضوعين أو أكثر بقليل من إجمالي عدد مواضيعها البالغ نحو 
 .حيث يخصص معظمها لمواد التخصص العلمي, مدى أربع سنوات 

) اإلمكان معالجة هذه الحالة لو أن كليات التربياة إعتمادت نظاام السااعات المعتمادة كان ب 
الذي يمكن الطلبة إختيار المساقات التي تجمع بين التخصص العلماي ( نظام المقررات الدراسية 

والتأهيل التربوي فاي آن واحاد التاي تمكانهم لممارساة مهناة التعلايم دون الحاجاة لوجاود كلياات 
بل يتم تأهيلهم عبر هذه المساقات في كليات العلوم لمن يرغب بمهنة التعلايم , ة بهم تربية خاص

وفي كليات ااداب لمن يرغب بمهنة التعليم في التخصصاات األنساانية , في التخصصات العلمية 
والاتخلص , وبذلك يتم اإلستغناء عن الكثير من المستلزمات الدراسية من مبان وهياكل إدارياة , 

ة الدونية التي يشعر بها الكثير من طلبة كلياات التربياة وبعاض تدريسايها مقارناة بطلباة من عقد
 .وتدريسي كليات العلوم وااداب
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 :بعض مشكالت التعليم في العراق

ان العديااد ماان دول العااالم تواجااه مشااكالت حقيقيااة فااي تموياال  إالّ وباارغم اهميااة التعلاايم 
اماار ادى  وهااو ,مؤسساااته بساابب معاادالت التضااخم العاليااة التااي تشااهدها اقتصاااديات هااذه الاادول

والاى ارتفااع كلاف التعلايم مان , هاذه المؤسساات مان جهاة بدوره الى تناقص االنفاق العاام علاى
فياه قطااع التعلايم  الاذي يواجاه  العاراقفاي ويكتسب هاذا الموضاوع اهمياة خاصاة . جهة اخرى

ونهاب للماال العاام وحرماان المؤسساات , برمته من تفشي فساد مالي وإداري في جميع مفاصله
لدرجااة بااات فيهااا الطلبااة يفترشااون , التعليميااة ماان مواردهااا الماليااة التااي هااي شااحيحة أساسااا 

ممااا يتطلااب إجااراءات , ةاألرض فااي مدارسااهم والتااي بعضااها عبااارة عاان مباااني طينيااة متهالكاا
بعااد أن كااان العااراق يمتلااك , عاجلااة وسااريعة إلنقاااذ قطاااع التربيااة والتعلاايم ماان واقعااه الماازري 

فضاال عان أن التعلايم كاان متاحاا , منظومة تعليم راقية ومتطورة تعد األفضال باين دول المنطقاة 
يم بهاادف ترشاايد يتطلااب اعااادة نظاار جااادة وشاااملة فااي بعااض انشااطة التعلااكمااا  . للجميااع مجانااا 

بعض نفقاته من جهةا وزيادة فاعليته وكفايته باالستخدام االمثل لموارده وامكاناته المتاحة مان 
 .هذا اضافة الى التفتيش عن مصادر تمويل اخرى لدعم مشروعاته. جهة اخرى

ومن هذا المنطلق ارتأينا ان نتناول بهذه الدراسة كليات التربياة بهياكلهاا الحالياة كدراساة 
الة قابلة لترشايد نفقاتهاا مان جهاةا واساتخدام مواردهاا البشارية والمادياة بصاورة افضال مان ح

جهااة اخاارى اذا مااا اعيااد النظاار بمهماتهااا العلميااة والتربويااة علااى وفااق مااا ساايتم اقتراحااه بهااذه 
 . الدراسة

 :إعادة نظر... كليات التربية 

علمياة وتربوياة بهادف تنشائة  مالكااتوكما هو معاروف تهادف كلياات التربياة الاى اعاداد 
 اجيال مشبعة بالقيم االنسانية ومزودة بالثقافة الوطنية المستمدة جاذورها مان حضاارتنا العربياة

والمؤمناة , االسالمية االصيلة والمتفاعلة تفاعال  خالقا مع حضاارات الشاعوب االخارى وثقافاتهاا
مهاد الحضاارات ... نهاا العاراقبحقها في الحياة الحرة الكريمة والعايش فاي امان وساالم فاي وط

ومهمااة جساايمة كهااذه البااد ماان ان تتطلااب اعاادادا خاصااا لتخااريج قااادة تربااويين . ومهاابط الرساال
لتخاريج طلباة أكفااء للدراساات , والتعلايم فاي مدارسانا الثانوياة وعلميين يتولون مهمات التربياة
 .الجامعية بتخصصاتها المختلفة

جحاا فاي مهنتاه التعليمياة والتربوياة الباد مان ان ولكي يكاون مادرس المرحلاة الثانوياة نا 
يكون هذا المادرس متمكناا مان مادتاه العلمياة فاي حقال اختصاصاه اوالا وان يكاون ثانياا مازودا 
بمهارات تربوية وتعليمية وقادرا على استخدام تقنيات وطرائق تعليمية تمكناه مان ايصاال علماه 

مهنة التعليم بعامة والتعلايم الثاانوي بخاصاة هاي وهذا يعني ان . الى طالبه بفعالية وكفاية عالية
مهنة مركبة ذات بعدينا البعد االول منها علمي والبعد الثاني تربوي وحصيلتهما الفاعلاة تاؤدي 

 .بالنتيجة الى مدرس جيد

واذ تشاااهد العلاااوم تااادفقا هاااائال فاااي جمياااع التخصصاااات تساااتلزم مااان المااادرس مواكبتاااه  
وألن العملية التربوية هي االخرى تازداد تعقيادا  .الى طالبه اقلهكي يقوم بدوره بن لها واستيعابه

في  حياتنا المعاصرة لما يتعرض له الطالب مان اغاراءات وضاغوط نفساية واجتماعياة متعاددةا 
 ,لذا يتطلب اعداد مدرسي المدارس الثانوية اعدادا خاصا يجمع بين العلام والتربياة فاي ان واحاد
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كماا هاو حاصال االن فاي المنااهج الدراساية ,اب الجاناب االخار يمكن ان ياتم جاناب علاى حسا وال
اذ يغلاب فيهاا الطاابع العلماي التخصصاي علاى حسااب الجاناب .التي تعتماد عليهاا كلياات التربياة 

ويماان  الطالااب تبعااا لااذلك شااهادة البكااالوريوس فااي تخصااص علمااي معااين , التربااوي والتعليمااي
وهاذا امار . و التااريش اساوة بخريجاي كلياات االدابكالكيمياء مثال اسوة بخريجي كلياات العلاوم ا

غياار صااحي  علميااا اذ ان الساااعات الدراسااية لطالااب كليااة العلااوم او االداب فااي حقاال التخصااص 
اكثر من الساعات الدراسية لطالب كلية التربياةا ومان ثام فاان تأهيلاه العلماي لايس متشاابها فاي 

   .   ا الحالتينا عليه ال يجوز منحه الشهادة نفسه

الانهج نقتارد ان تبادل تسامية الشاهادة التاي  وفاي حالاة اساتمرار كلياات التربياة علاى هاذا
تمنحهاااا لطلبتهاااا الاااى بكاااالوريوس فاااي تااادريس الكيميااااء او تااادريس التااااريش وهكاااذا بالنسااابة 

وبذلك تكون الشهادة قد عبرت عن محتواها العلمي والتربوي بشكل دقياق , للتخصصات االخرى
اماا الحال االمثال . ف عن الكليات االخرى وبما يؤكد طابعها الخااص المميازوصحي  وبشكل يختل

باعتقادنا هو اعادة النظر بمهماات  كلياات التربياة ووظائفهاا بحياث تنحصارمهمات هاذه الكلياات 
وربمااا كليااات )  فااي الجوانااب التربويااة وطرائااق التاادريس فقااطا ويتاارك لكليااات العلااوم واالداب

ولي مهمات اعداد الطلباة فاي التخصصاات العلمياة المختلفاة كماا ت( اخرى في تخصصات اخرى 
يوجاد هاذا التاداخل العلماي  هو سائد في العديد من االقطاار العربياة واقطاار العاالم المختلفاة اذ ال

والتربوي بين كليات التربية وكليات اعاداد المدرساين وكلياات اخارى كماا هاو حاصال فاي كلياات 
ا ربما يعود سبب هذا التداخل في كليات التربية العراقياة الاى اساباب وباعتقادن. التربية بجامعاتنا

تاريخية اكثر منه الى اسباب علمية او تربوية اذ انه وكما هاو معاروف ان دار المعلماين العالياة 
فااي حااين لاام تنشااأ كليااة العلااوم  5231التااي تمثاال كليااة التربيااة االم فااي العااراق قااد انشاائت عااام 

وهاو امار اساتوجب ان تقاوم دار المعلماين العالياة  5242د اال فاي العاام واالداب في جامعة بغدا
 . ا واستمر الحال على ما هو عليه الى يومنا هذ, في حينه بمهمتي اعداد الطالب علميا وتربويا

وفي جميع االحوال تتطلب المرحلاة القادماة لماا يشاهده عاالم الياوم وماا يتوقاع ان يشاهده 
وتقنية هائلة ان يعد مدرس المرحلة الثانوياة اعادادا علمياا رصاينا  عالم الغد من تطورات علمية

اليقل في مستواه عن شهادة البكالوريوس في حقل تخصصه اسوة بأقرانه المتخصصين في هذا 
العلم او ذاكا يدرس بعدها عاماا دراسايا فاي االقال العلاوم التربوياة والنفساية وطرائاق التادريس 

ة الاادبلوم او الماجسااتير بحسااب مااا يااراه المختصااون فااي حقاال تخصصااه للحصااول علااى شااهاد
 .  امناسب

 :  بعض سبل النهوض بكليات التربية

 : في ضوء ما تقدم نقترد االتي

تتولى كليات العلاوم واالداب تادريس المواضايع العلمياة التخصصاية فاي حاين تتاولى كلياات  .5
التربية تدريس الموضوعات التربوية وطرائاق التادريس الاى الطلباة الاراغبين فاي االنتمااء 
الااى مهنااة التعلاايم الثااانوي ويماان  الطالااب شااهادة البكااالوريوس فااي تاادريس الرياضاايات او 

تبعا لتخصصه بدال من منحه شهادة البكالوريوس في الرياضايات ... شال... تدريس الكيمياء
 الدراساية السااعاتويمكان االعتمااد علاى نظاام . كما هو حاصل االن... الش... او الكيمياء  

 .بفاعلية في هذا المجال المعتمدة
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بامكااان خااريج كليااة التربيااة مواصاالة دراسااته للماجسااتير والاادكتوراه فااي طرائااق  تاادريس  .1
  .حصرا تخصصه في كليات التربية

 : اما الحل الثاني فنلخصه باالتي

ياادرس الطلبااة فااي كليااات االداب او كليااات العلااوم للحصااول علااى شااهادة البكااالوريوس فااي  .5
 .تخصص علمي معين

تقبااال كلياااات التربياااة خريجاااي كلياااات العلاااوم واالداب لمااانحهم شاااهادة الااادبلوم العاااالي او  .1
 .وية وطرائق التدريس في حقل تخصصهمالماجستير في العلوم الترب

تنحصاار مهمااات كليااة التربيااة بماان  شااهادات الاادبلوم والماجسااتير والاادكتوراه فااي العلااوم  .3
 .التربوية وطرائق التدريس

يوافق هذا الحل التوجه الساائد حالياا برفاع مساتوى معلام الدراساة االبتدائياة الاى مساتوى 
ومنطقيااا ان يرفااع مسااتوى ماادرس الدراسااة الثانويااة الااى البكااالوريوسا لااذا يكااون اماارا طبيعيااا 

مستوى شهادة اعلى كالادبلوم العاالي لاو الماجساتير وهاي حالاة وساطية باين ماؤهالت المادرس 
 .الجامعي ومدرس المرحلة االبتدائية

وسيؤدي اي من هذين الحلين الى االفادة من االمكانات البشارية والمادياة لكلياات التربياة  
, يمية اخرى او حتى انشاء كليات جديدة وخاصاة فاي الجامعاات الحديثاة التكاوينفي اغراض تعل

كماااا ساااتحدد هوياااة كلياااات التربياااة وتماااارس وظيفتهاااا بصاااورة افضااالا وتاااتخلص نهائياااا مااان 
وينطباق الشان نفساه علاى اقساام المدرساين . ازدواجيتها غير المرغاوب فيهاا ماع كلياات اخارى

الجامعااااة التكنولوجيااااة وكليااااات الزراعااااة واالدارة  الصااااناعيين والاااازارعيين والتجاااااريين فااااي
وبذلك نضمن كفاية افضل في التعليم الثانوي والمهني بتوفير العمق العلمي للمدرس . واالقتصاد

واخياارا نقااول لعلنااا بهااذه الخطااوة نعيااد ال مهنااة . والتأهياال التربااوي الجيااد لااه فااي الوقاات نفسااه
اذ شاهدت تادنيا  ملحوظاا فاي ,بارياة فاي المجتماع التدريس  بعض ما فقدته من بريق ومكانة اعت

ومن ثم استقطاب طلبة مان ذوي الماؤهالت العالياة  ,السنوات االخيرة مقارنة بمهن اخرى كثيرة
لهااذه المهنااة النبيلااة التااي يعتمااد عليهااا اصااالد التعلاايم بأنواعااه المختلفااة وتااأمين مسااتلزمات 

 .نهوضه وتطوره وتقدمه

 : الخاتمة

وفااي الختااام نقااول أن النهااوض بكليااات التربيااة يعااد الخطااوة األساسااية الااالزم إتخاذهااا 
ذلااك أن خريجااي هااذه الكليااات يمثلااون , للنهااوض بقطاااع التربيااة والتعلاايم فااي العااراق برمتااه 

األمر الاذي يساتلزم , األدوات األساسية الذين بدونهم ال يمكن للتعليم بمراحله المختلفة النهوض 
ميااا وتربويااا إعاادادا جياادا فااي كليااات تربيااة ماازودة بكاال التقنيااات التربويااة الحديثااة إعاادادهم عل

. وطرائق التدريس المتطورة والمنااهج العلمياة المواكباة لمساتجدات العلاوم والمعاارف المختلفاة
  .وبذلك يمكن للتعليم أن يتقدم ويزدهر
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 النهوض بالرياضة العراقية ومحددات التغيير
 خريبط ريسان/ كاديمي أ

 

academyrissan@live.com 
 الحلقة االولى

 السياسة الرياضية
 
 

العياوب بعاد تشخيصاها لوصاف ماا يحادث  ان المعلومات التي ساأقدمها هاي وثيقاة اصاالد
منااه الكتشاااف وتحديااد طبيعااة الماارض ودرجااة المعاناااة والمسااببات ماان خااالل البحااث مااا تعاااني 

الرياضااة العراقيااة ا وماادى تكاارار الساالوك والنتااائج الهزيلااة فااي الاادورات والبطااوالت العالميااة  
واالولمبية والقارية ا للوقوف علاى اصال الاداء وللتوصال الاى قارارات عالجياة محاددة وواقعياة 

المساببات المساتتر   مان المعلوماات للكشاف عان خفاياا وماواطن  مبنية على اساس تحليل دقيق
 . لجميع االلعاب الرياضية  والمعلن وغير المعلن عبر النتائج السابقة والمعروفا  منها

ان اسباب جفاف االداء العراقي في الدورات االولمبياة والقارياة والبطاوالت العالمياة ا يعاود  
وضاعت الجمياع باال اساتثناء  الى عدد من الغيابات االساسية والمهمة فاي العمال الرياضايا 

ومن   أدى الى التخبط ا فالجميع ضحايا النظام الرياضي المتبع قديما  وحديثافي ظالما مما 
 :اهم االسباب هي

 : غياب السياسة الرياضية  .5

هي مجموعة من األفكار والنظريات وعلى درجة عالية من الوضود والتي  : السياسة الرياضية
عاتقاة وضاع الخطاوات تعطي التصاور والرؤياة البعيادة التاي تنباع مان جهااز مركازي يقاع علاى 

الالزمة في وضع البرنامج والخطط وتطبيقهاا علاى المساتوى المحلاي لتحقياق أهاداف وفلسافات 
الدولة في خدمة إكتشاف وإعداد المواهب الرياضية لصاقلها واخاراج أعلاى مساتوى أداء ممكان 

 .والقارية منها من أجل بناء الهرم الرياضي المتوازيا لتحقيق المستويات العالمية واألولمبية
 ((1215ريسان خريبط ))

الفنيااة المختصااة باالعااداد االولمبااي والقاااري والعااالمي غياااب تساامية المؤسسااات الرياضااية  .1
وبهاذة المؤسساات الرياضاية  (مان ثاالث مؤسساات رياضاية ) والتي تتكون من هرم رياضي 

  والعشاوائيةفأنناا ناتخلص مان التلقائياة   (صناعة البطال ) المتخصصة في اعداد الرياضيين 
المؤسساات   وخاصة االولمبية ا ألن ال مفر مان تواجاد  التي إتسمت بها مشاركاتنا الخارجية

المختصة لضمان تحقيق االهداف لكال مشااركة مان المشااركات االولمبياة والعالمياة والقارياة 
لضمان هرم متوازن يراعي قطاعات عديدة وبنسب مدروسة ومن النقاط  المساتقبلية المهماة 

mailto:academyrissan@live.com
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وسوف نتطرق الاى ) لتي يجب ان تأخذ بها المؤسسات الرياضية التي تصنع البطل االولمبي ا
من الضاروري تارك االندياة الرياضاية  ا (موضوع المؤسسات وتسميتها في الحلقات القادمة 

في اهتماماتها ا وتشكيل سياساة اولمبياة مساتقلة لهاا مؤسسااتها المتخصصاة ا والتاي تعمال 
  . نتصارات الرياضية القادمةعلى تحقيق الهدف لال

إال القليل منها ا بال ينصاب اهتماام    الن االندية الرياضية التهتم بأعداد االطفال والناشئين
 .(شراء البطل الجاهز ) االندية على

فليس هناك وقت لالندية العداد الجدد وأتاحة الفرص للقادرات  الواعادة وتجاهال لمان لهام 
  . وعلى اللجنة االولمبية ان ال تعقد  االمال على االندية الرياضية معطيات ومواهب فطرية ا 

الذي يقع على عاتقة وضع الخطوات الالزمة لتحقياق اهاداف وفلسافة غياب الجهاز المركزي  .3
الدولة في االعداد الرياضي بوضع الخطط ومدى تنفيذها وتطبيقها ومراقبتهاا وتقويمهااا وان 

زي ياتم اختياارهم بدقاة متناهياة ممان لاديهم المعرفاة والفكار قيادة واعضاء هذا الجهاز المرك
  . المتطور ولديهم فلسفة ناجحة في العمل الرياضي

 . ليس هناك مجاال للمجامالت والمحسوبيات في هذا الجهاز

 واالتحااااااادات ا والجامعااااااات ا والماااااادارس ا  ا والماااااادربين ا غياااااااب تصاااااانيف الالعبااااااين  .4
 (الحلقات القادمة ) والمحافظاتا وفق معايير محددة سنتطرق لها الحقا في 

من تجارب الدول التي بدأت من الصفر ا وتقدمت كثيارا ا والتاي لام غياب الدروس المستقات  .1
عادد الساكان ا او المساتوى االقتصاادي كعقباات ا والادروس العظيماة لهاذة   يقف في طريقها

الصاااعاب تااازول وتختفاااي كمؤشااارات سااالبية ا وبفضااال هاااو ان جمياااع العقباااات و  الااادول
االستراتيجيات المالئمة وصلت الى قمة االداء واالرقام العالمية واالولمبياة والقارياة فاي عادد 

الصااين وكوبااا ا واسااتراليا ا وجامايكااا ا وكوريااا الجنوبيااة ا : فالاادول هااي مثاال  الميااداليات
يدل على أنهم لم  كثيرة وتخطتها ا تاريخهموكينيا واثيوبيا وغيرها ا قفزت فوق الصعوبات ال

فااي احااراز انتصااارات اسااتطاعوا تخطااي كاال الحااواجز ا وكسااروا   يكونااوا ضاامن المتفااوقين
عنادما  فاأذهلوا العاالم ا هاذا هاو االنساان فاي ارقاى واسامى صاورة  اساطورة االداء المتادني

  فيساتعمل قدراتاة العقلياة وامكاناتاةا تتفااقم علياة المشااكل والصاعوبات التاي تتحادى قدراتاة
 . واالبتكارية فيخرج من محنتة ارقى مما كان علية

 . تجارب االمم التي تفوقت بعد غياب طويل ا فيها دروس يمكن االستفادة منها
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واالولمبياة والقارياة القادماة ا يجاب تحدياد المساؤولية  عند المشااركة فاي البطاوالت العالمياة 
الشااخص المساؤول والهيئااة المسااؤولة ماان االن حتااى توضااع  لنتاائج المشاااركة ان يااتم تحديااد

األمور في نصابها االداري والرسامي والشاعبي ا فاأن لام يحادد الشاخص المساؤول ا وغابات 
الرياضية المطلوبة ا ولم تتوفر السياساة الرياضاية سيصاب  الجمياع فاي وضاع   المؤوسسات

تكون  المسؤولية ا وتحديد المسؤوليةتحديد   على اقل تقدير ا ينتهي االمر بعدم إمكان  مبهم
فاالجميع يجاب ان يكاون   قبل المشاركات في الدورات االولمبية والقارياة والبطاوالت العالمياة

 ملما بمعايير االداء والمعطيات والتحديات ا بوضود كامل قبل البدء فاي أي تفاصايل ا عنادها
نحى منعااا للتعاارض الااى فالمقصاار ساايعرفا وماان لاايس علااى هااذة المسااؤولية الوطنيااة فاااليت

وعلااى القيااادات  الرياضااية الااذين تصاابوا  عيااونهم وعقااولهم الااى  موقااف هااو غياار معااد لااها
لحشااد الطاقااة ووضااع الخطااط   االنتباااه لااذلك مااع اسااتثمار الفكاار والجهااد  التواجااد االولمبااي

 . القريب والبعيد لتحقيق النجاد المنشود قبل البدء لمواجهة تحديات المستقبل  المالئمة
الااى المدرسااة  ان الظهااور االولمبااي المشاارف هااو مسااؤولية وطنيااة مشااتركة تباادأ ماان البياات 

وصااوال للحكومااة وعلااى كاال المسااؤولين وصااناع القاارار فااي الرياضااة العراقيااة وضااع كاال 
لمااذا   الى االتحاادات الرياضاية المشاركات الرياضية في ميزان التقييم ويكون السؤال موجها

 فشلتم ؟
المترتبااة عليهااا هااي الخطااوة االولااى فااي الطريااق  فية المنتظاارة فااي القااراراتوسااتكون الشاافا 

وماا عادا ذلاك ا فكال اولمبيااد والرياضاة العراقياة فاي خيباة   الصحي  نحو البطاوالت القادماة
   .جديدة

ال يأتي سليماا ولو   في الرياضة العراقية اليوجد لدينا التخطيط الجيد ا واذا خططنا فالتخطيط 
 .ننفذ ا واذا نفذنا فشلنا الننا ال نملك البعض من مقومات النجاد التخطيط جيد الجاء 

 

الرياضااة العراقيااة دخلاات مرحلااة الجفاااف الحقيقااي ا وكاال التقاااريرعن البطااوالت سااابقا 
 ؟... وحديثا التي كانت توضع على مكاتب صناع القرار الرياضي هي خادعة ومضللة 

مطالباا  والنكساات ا عنادما يجتماع الحاس والفكار الزمات ان افضل وقت للتغيير هو وقت ا
الضمير بحلول ومخارج وهذا هو وقت أزمةا والعقول مهيأة ا وساريعة االساتجابة للخاروج مان 
المأزق ا لما حدث للرياضة العراقياة مان نكساات فاي  الادورات االولمبياة الساابقة ا كشاف جلياا 
وجاود نقاص وعطاال فاادد ا وهنااا يجاب انتقااال االزماة ماان المساتوى الجماااهيري الاى المسااتوى 

ا وحتى يتم التغيير من خالل تواجد مؤسسة رسمية لمتابعة مخطط واض ا هدفة وضع الرسمي 
 .  إهمالهطال  ألمرسياسة رياضية اولمبية لها واقع ميداني ا سياسة جديدة 
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التغيياار والتطااوير اصاابحا ضاارورة ملحااة ومسااؤولية وطنيااة امااام التاااريش وماان المعااروف 
العراقياة فمان المنتظار ان يناتج عناه ظااهرة التخلاف  في الرياضاة علميا انة ان لم يحدث التغيير

 .الرياضي

 

 : المصادر

 .1211ا القاهرةا 5المواهب وصناعة البطل في األلعاب الرياضيةا ج  ا  ريسان خريبط .5
كتاااب تحاات الطبااعا  صااناعة البطاال الرياضااي االغنااي عثمانا ريسااان خااريبطا محمااد عبااد .1

 .القاهرة
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من حاضرهم ويتحسروا على ماضيهم  لماذا يتذمر العراقيين

 وال يستشرفوا مستقبلهم؟

 معن خليل العمر .د.أ

 

 

انتااااب العاااراقيين بعاااد الغااازو األمريكاااي والهيمناااة اإليرانياااة ثاااالث مشااااعر متناااافرة فاااي 
 .التذمر والتحسر وعدم استشراف المستقبل: مضامينها وهي

وسخطهم وعدم رضاهم عما يحصل عبروا عن استيائهم ( التذمر)ففي أولى هذه المشاعر 
في مجتمعهم وبلادهم مان قبال عماالء األجنباي وأذيالاه الجهلاة والادهماء مان قتال وسالب ونهاب 

 .وفساد ومحسوبية ومنسوبيه مشتكين ومتبرمين لما يحصل لهم
في الواقع أوقد هذا التذمر لديهم الوعي واإلدراك لما يحصال مان تادمير وتخرياب وتزويار 

نفااوذ فرفااع ماان امتعاضااهم وسااخطهم وغاايظهم واحباااطهم فأضااحى المتااذمر  واحتيااال واسااتغالل
ممتعضااا  ماان عاادم نزاهااة المسااؤولين وجشااعهم المااالي وفقاادان مصااداقيتهم وشاافافيتهم وتفاااقم 

 .كذبهم وعدم انصافهم ومفاضلتهم لبعض الفئات على األخرى
الغازو واالحاتالل  فمنه عبر عن اساتذكارهم لفتارة ماا قبال( التحسر)أما ثاني هذه المشاعر 

الذي أوقف العجلة االقتصادية وأفقد االمن واألمان واقصى الشهامة والنخاوة والصادق واألماناة 
وإزال احساسااهم بوجااود دولااة ذو كيااان وماازق النساايج االجتماااعي وأرغمهاام علااى قبااول الحالااة 

ألنهم شاهدوا شعورهم هذا عبروا عنه بالتباكي والحزن والشكوى واهات األلم والرثاء . الراهنة
مثالب المحاصصة واالقصاء الديني والطائفي والقومي والفوضى السياساية التاي دمارت وطانهم 

فاادفعوا ثماان عاادم التعااايش الثقااافي . وفككاات بناااء مجااتمعهم وعتماات رؤيااتهم لمسااتقبل واعااد
 .وزعزعة التماسك االجتماعي وعدم قيام دولة وطنية وإلغاء االخر

الااذي تاام حجبااه بالمشاااعر السااابقة ( استشااراف المسااتقبل عاادم)أمااا ثالااث هااذه المشاااعر 
فاختفت لديهم الرغبة واضمحل االستعداد لتخطيط وتصميم اهاداف خالقاة فاي ( التذمر والتحسر)

البصيرة واإلدراك وفق أفق زمني معلاوم واشاراك عماوم النااس فاي االقتاراد والتخطايط وتقيايم 
هااة الشاافافة واالسااتقامة واالنصاااف والمعايشااة الصااور البديلااة وعاادم التعصااب والمطالبااة بالنزا

 .السلمية تحت مظلة الوطن والمواطنة
اصابت هذه المشاعر العراقي أستالب هويته الوطنية بسبب ما تنشن عليه من قِبل حكاماه 
السااابقين والحاااليين الااذين نشاائوه علااى  التعصااب والتحييااز الفئااوي والااذي تضاااعف ماان قباال 

ومن قِبل اذنابه ووكالئه من العاراقيين ممان ال ( األمريكي واإليراني) المستعمر والمحتل األجنبي
 .يحملون الهوية الوطنية

باختصااار شااديد أقااول ان ارتقاااء الفساااد والمحسااوبية والمنسااوبية والحزبيااة الكارتونيااة 
والطائفيااة الزائفااة فااي حياااة المجتمااع العراقااي المحتاال قااد اقتاارن مااع انهيااار سااريع فااي الهويااة 

فاالرتقاااء واالنهيااار أديااا الااى ضاامور الاارود الوطنيااة ووئااد النزعااة . واالنتماااء الااوطني الوطنيااة
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هذا االرتقاء واالنهيار كان بسبب السالوك . العراقية والتحسر والتذمر وعدم استشراف المستقبل
السياسي لحكام العراق وعدم وجود ساساة محنكاين فاي إدارة فان السياساة ولايس لاديهم قاعادة 

يملكون تجمعات صغيرة من االهل واالقارب وأبنااء مساقط رأساهما عارضاوا سياساة بل  اشعبية
الحاكم وُسجنوا واعتبروا السجن مدرسة سياسية لهم في حين انها في الواقاع لام تكان أكثار مان 
عاتم نظارهم حياث ان أغلابهم مان طلباة  قفص اجتماعي يُّضيق أفق مرئياتهم ويُّعصب مواقفهم ويُّ

الفاشلين في الدراسات الجامعية وليس لديهم خبرة في الحياة المهنية أو مان المدارس الثانوية و
 .العسكريين غير البارزين في العلوم العسكرية بل المتعطشين للتحكم والسيطرة

أن حاضاار : بعااد هااذا االسااتطراد أجيااب علااى السااؤال الااذي طرحتااه فااي العنااوان وأقااول
ات الشخصاية واالمااني الوطنياة لاذلك يتاذمرون العراقيين قد أصب  مأساوٌي وظالم وقاهر للحريا

من خضوعهم له والذي بدوره يدفعهم للتحسر على ماضيهم الذي فقدوه والذي كاان أقال قسااوة  
وظلمااا  علاايهم ممااا جعلهاام يفقاادون حلمهاام وأملهاام بااالعيش فااي مرحلااة تطوريااة نظيفااة وصااحية 

لدرجااة األولااى وأبناااء بلااد ال تحمااي حقااوقهم الوطنيااة والتعاماال معهاام علااى انهاام مااواطنين ماان ا
 .يحكمهم طغاة أو أذناب ووكالء للقوى األجنبية

هذه الحالة غير السوية عاشها ويعيشاها العاراقيين طاوال قارن مان الازمن ساببه المادّعين 
بالسياسة والطائفية والقومية المتطفلين على النسق السياساي وهام ليساوا برجاال دولاة أو قاادة 

ثوا النفسية العراقية وعقليتها وجعلوها انتهازية ومنافقاة ومتلوناة فاي سياسيين وطنيينا فقد لو
مواقفهااا السياساايةا أوهناات النزعااة العراقيااة عناادها فقربتهااا ماان معااين الفساااد وأبعاادتها عاان 
القواعد الضبطية العرفية والدينية فحولت الممنوع الى مسمود والمسمود الى ممناوع والحارام 

والنصرة الى غدر فأصابتها عدة اماراض نفساية واجتماعياة تحتااج  الى حالل والحالل الى حرام
إصالحها الى قادة وحكام يتخلون عن فارديتهم ويتحلاون بتضاحيتهم ونازاهتهم ويتجلاون بساموا 

 .اخالقهم واستقامتهم
أصحاب السلوك السياسي التي تشكلت منذ استقالل العراق  تانتقل االن الى عرض تنظيما

وليسات أحازاب   instant collectionتكاتالت فورياة ساريعة التجهيازاعتبرهاا . ولحاد االن
ولياادة وذات قاعاادة شااعبية صااادقة هاادفها ارقاااء الااوعي عنااد العااراقيين وتوحيااد صاافوف الفئااات 

 . المختلفة
أنها أحزاب سريعة الذوبان أي كارتونية تضع لها اهدافا  سارابيه عسايرة التحقياق وبعيادة 

الشباب والمتعلمين لكي تصل الى السلطة كهادف رئيساي ولايس المنال من أجل دغدغة عواطف 
إلصالد وانماء وارقاء وعي الجماهير ومعالجة البطالة والفقر وإصالد التعليم وبنااء دولاة ذات 
ساايادة وبرنااامج سياسااي بناااءا فلاام تكاان متمتعااة بشااعبية صااادقة ألنهااا كاناات تتشااكل ماان خااالل 

أو الطائفياة أو الدينياة أو القومياة تتخاذ موقاف ( و اإلقليمياةالقبلية أ)العالقات الشلليه والقرابية 
 -: المعارضة للحكومة لكنها تنتهي

 .بعد دخول بعضا  من أعضائها في الوزارة أو الوظائف العليا في الدولة . أ
 .أو تختفي بعد سحب الترخيص الذي ُمن  لها . ب
 .أو عدم قدرتها على مواكبة التطورات السياسية في البالد . ت
 .وجود أثر كبير لها في المحيط السياسي في العراقأو عدم  . ث
 .أو عدم حصولها على األغلبية . ج
أو زوال الحزب بعد استقالة زعيمه أو مؤسسه لعدم وجود انصار له ساوى الناواب وبعاض  . د

 .زعماء القبائل
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   -: للتعرف على نماذج هذه األحزاب التي ظهرت في العهد الملكي هي ما يلي
م ماان األحاازاب الوطنيااة والتقدميااة 5216جبهااة وطنيااة تشااّكلت عااام  :االتحاااد الااوطني جبهااة .5

وقد ضامت حازب البعاث العرباي االشاتراكي . المناهضة للحكم في العراق واألحالف العسكرية
ا . والحاازب الشاايوعي وحاازب االسااتقالل الااوطني الااديمقراطي وقااد جاااء تااأليف الجبهااة رمااز 

اا ماع تعااظم التياار الجمااهيري التحارري لتصاعد النضال الشعبي ضد نور ي الساعيدا وتجاوب 
 54وقاد مّهاد قياام هاذه الجبهاة لثاورة . لحلاف بغاداد تهاالعربي في البلدان العربيةا ومعارضا

 .قاسم بالسلطة معبد الكريأن الجبهة انتهى دورها بعد استئثار  م إال5218يوليو 
م مان مجموعاات 5215ض تكاّون عاام تكتال سياساي عراقاي معاار :الجبهة الشعبية المتحدة .1

من الجبهة الدستورية البرلمانية وجبهاة المعارضاة البرلمانياة والحازب الاوطني الاديمقراطي 
وبعاااض أعضااااء حااازب األحااارار برئاساااة طاااه الهاشااامي وبالتعااااون ماااع الحااازب الاااوطني 

وكااان ماان أهااداف الجبهااة إبعاااد العااراق عاان التكااتالت الدوليااة وتحقيااق نظااام . الااديمقراطي
ديمقراطااي دسااتوري والتعاااون العربااي وصاايانة عروبااة فلسااطين واسااتكمال ساايادة العااراق 

انتهات الجبهاة . وأصدرت الجبهة جريدة الجبهة الشاعبية المتحادة وجريادة الادفاع. واستقالله
 .بعد دخول بعض أعضائها في الوزارة

 51راقااي فااي أعلنهااا حاازب البعااث العربااي االشااتراكي الع :جبهااة القااوى الوطنيااة والتقدميااة .3
م ُوقِّااع بيااان مشااترك بااين حاازب البعااث والحاازب 5273يوليااو  57وفااي . م5275نااوفمبر 

الشيوعي العراقاي وتحققات باذلك الجبهاة الوطنياة والقومياة التقدمياة التاي اكتملات فيماا بعاد 
وبعااد اكتشاااف . بانضاامام الحاازب الااديمقراطي الكردسااتاني والقااوميين والااوطنيين المسااتقلين

وعي السااري فااي الجاايش والقضاااء عليااه فااي منتصااف الساابعينياتا انسااحب التنظاايم الشااي
 .الشيوعيون من الجبهة

ما وتاولى 5215عاام  ناوري الساعيد حازب سياساي عراقاي أسساه :حزب االتحاد الدساتوري .4
رئاسته وأصدر الحزب صحيفتين تنطقان باسمه إحداهما في بغاداد باسام االتحااد الدساتوريا 

ولام ياادم الحازب طاويال  إذ إناه أُلغاي بعاد انتفاضاة عااام . والثانياة فاي الموصال باسام الدساتور
م التااي تساالم فيهااا نااور الاادين محمااود رئاايس أركااان الجاايش الحكاام ورئاسااة مجلااس 5211

 . راء وألغى األحكام العرفيةالوز
أهااام م وكاااان مااان 5246حااازب سياساااي عراقاااي نشاااأ فاااي أبريااال  :حااازب االتحااااد الاااوطني .1

 .وجميال كباةا وغيارهم وناظم الزهاويا رئيس لجنته السياسيةا عبد الفتاد إبراهيم أعضائه
اها السياسة ثم صاوت السياساة غيار أن هاذا الحازب . أصدر الحزب صحيفة تنطق باسمه سمَّ

لبث أن اختفى من الساحة السياسية حين سحبت وزارة صاال  جبار التارخيص الاذي ُمان   ما
م وانتهاى بعاد ذلاك أمار 5247سابتمبر  17له من قبال بمزاولاة النشااط السياساي وذلاك فاي 

 .الحزب
كان رئيسه الفعلي المحارك . م5246حزب عراقي يميني تم تشكيله في أبريل : حزب األحرار .6

أصادر الحازب صاحيفة باسام صاوت  .الساويدي قفهو توفي س االسميسعيد صال  وأما الرئي
م وتوقفات الصاحيفة 5248ولكان تارخيص الحازب ُساحب عاام  اباسامهاألحرار كانات تنطاق 

 .عن الصدور في العام التالي
اااع سياساااي أسساااه ثالثاااة مااان الزعمااااء السياسااايين العاااراقيين  :حااازب اإلخااااء الاااوطني .7 تجمُّ

ولكان . م5232ناوفمبر  11فاي  ورشيد عاالي الكيالناي السويديوناجي  ياسين الهاشمي هم
 .م5231عندما تولى ياسين الهاشمي الحكم حله مع بقية األحزاب السياسية في مارس 
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وكانات معارضاته . الحكومة القائمة وتشجيع الصناعة الوطنية كانت أهم أهداف الحزب معارضة
م إلااى أن ألّااف رشاايد عااالي الكيالنااي 5233لحكومااة نااوري السااعيد قويااةا واسااتمرت حتااى عااام 

 .أصدر الحزب جريدة ناطقة باسمه وأعطاها اسم اإلخاء الوطني .حكومته األولى
 ةمحماد مهادي كبا برئاساة م1946 حزب سياسي عراقاي أنشان فاي أبريال: حزب االستقالل .8

وغيرهم وأخرج الحزب جريدة  وصديق شنشل وخليل كنة فائق السامرائي وكان من أعضائه
. م حاين أُلغاي امتيازهاا5214ناطقة باسمه هي لاواء االساتقالل التاي ظلات تصادر حتاى عاام 

هاا كان هذا الحزب يعارض الحكم السائد في العراقا ولكن رئيسه اشترك في الوزارة التي ألّف
ما ولكناه لام يساتطع 5216انضم إلى الجبهاة الوطنياة سانة . م5248محمد الصدر في يناير 

وفااي أواسااط الخمسااينياتا هجااره معظاام الشااباب . مواكبااة التطااورات السياسااية فااي الاابالد
المتحمس للفكر القاومي الاذي مثلتاه أفكاار حازب البعاث العربايا وفاي نهاياة الخمساينيات لام 

 .وة سياسية يعتّد بهايصب  لحزب االستقالل ق
وكان رئيس الحازب عناد  م1924 حزب نشأ في العراق في سبتمبر :حزب االستقالل الوطني .2

أما أهام أهاداف الحازب فقاد كانات  .لالموصفي  نشطعبد هللا العمريا وكان الحزب ي تأسيسه
 الدفاع عن أراضي الوطن وحدوده خاصة في النزاع الذي كان بين العراق وتركيا في ناواحي

أنشااأ الحاازب جرياادة تتحاادث باساامه هااي جرياادة  .الموصاال التااي كااان الحاازب يااؤمن بعروبتهااا
 .م وأسس الحزب جمعية للدفاع عن الوطن5211العهدا وكان صدورها في نهاية عام 

فاي  ومحماد جعفار الشابيبي نااجي الساويدي حزب سياسي أنشأه فاي العاراق :حزب األمة .52
 .المحيط السياسي بالعراقم لم يكن له أثر كبير في 5214أغسطس 

وهو حزب مان  رصال  جب م برئاسة5215أنشن في العراق عام  :حزب األمة االشتراكي .55
فانفصالوا عناه وألّفاوا هاذا  نوري السعيد كبار مالك األراضي والرأسماليين الذين اختلفوا مع

اا وكاان لهام والء للملكياة أصادر  .الحزب دون أن يغيروا من مبادئ حزب نوري الساعيد شايئ 
اا ولكان هاذه الجريادة ُمنعات مان الصادور حاين  التجمع جريدة تنطق باسامه تسامى األماة أيض 

 .م5211الحكم وأعلن األحكام العرفية عام  نور الدين محمود تولى
تأسااس فااي أوائاال الخمسااينيات وشااارك فااي  :فااي العااراق حاازب البعااث العربااي االشااتراكي .51

ما وأعلنات قياام الجمهورياة 5218( يولياو)وز تم 54جبهة االتحاد الوطني التي قادت ثورة 
انّية  .وأسقطت حلف بغدادا وطردت القوات البريطانية من قاعدتي الشعيبة والحبَّ

بالساالطة فااي العااراقا قاااومهم البعثيااون  عبااد الكااريم قاساام وبعااد أن اسااتأثر الشاايوعيون ونظااام 
البعااث فااي الحكاام لتسااعة ما وبقااي حاازب 5263فبراياار  8وتمكنااوا ماان إسااقاطهم ماان الحكاام فااي 

ناوفمبر مان نفاس العاام فاي انقاالب عساكري قااده الارئيس  58أشهرا حيث أُطي  باه بعادها فاي 
م تمكان الحازب بقياادة أماين ساره 5268( يولياو)تماوز  57وفاي  .فعباد الساالم عاار العراقاي

  .آنذاك أحمد حسن البكر من السيطرة على السلطة في العراق من جديد
ااا ل نجليااز نشااأ :حاازب التقاادم .53 عبااد المحساان  أسااس هااذا الحاازب. فااي العااراق وكااان موالي 

ولكان . م وذلك للحصاول علاى تأيياد فاي البرلماان لحكومتاه5211في منتصف عام  السعدون
المحسن في الحصول على األغلبيةا فاستقال مان رئاساة الاوزارةا ثام  رغم ذلك لم ينج  عبد

 .انتهت بعد ذلك مهمة الحزب
محماود  أساس الحازب .ابريطانيا يعتقاد أن هاذا الحازب كاان ياوالي :العراقايالحزب الحار  .54

م ولاام يعااد الحاازب ذا فائاادة للبريطااانيين بعااد أن 5211بميعاااز ماان اإلنجليااز فااي عااام  النقيااب
استطاعوا القضاء على الحركات التحررية وإبرام المعاهدة البريطانية العراقياة التاي تضامنت 
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تضااءل الحازب بعاد اساتقالة زعيماه ومؤسساه محماود . العاراقبنود االنتداب البريطااني فاي 
 .م5211النقيب وآل أمره إلى الزوال في سنة 

ما وقاد أساس هااذا 5211ناوفمبر عااام  12أنشاان فاي  (:م5211)حازب الشاعب العراقاي  .51
عاارض الحازب معاهادة . الحزب ياسين الهاشمي على إثر خروجه من الوزارة في تلك السنة

رشااايد عاااالي  حكمااات ساااليمانا ونجااا  مرشاااحه وأساااقط مرشاااحها ما5216ينااااير عاااام  55
 .لرئاسة المجلس النيابي الكيالني

ضعف الحزب حين تولى كباار قادتاه المناصاب الوزارياة والوظاائف العلياا فاي الدولاةا وُحالَّ فاي 
ولكنهاا  االشاعبوكان الحزب قد أصدر جريدة ناطقة باسامه هاي ناداء . م5218نهاية األمر عام 

 .م5217توقفت عن الصدور 
ولكناه  اشريفم وكان رئيسه عزيز 5246تأسس عام  (:م5246) العراقيحزب الشعب  .56

 .م على يد حكومة صال  جبر5247ُحلَّ في عام 
حاين اجتمعات أعاداد مان  م1934 ماارس 35بادأ نشااطه فاي  :الحزب الشيوعي العراقي .57

وفاي العاام التااليا . الحلقات الماركسية وأعلنت عن تشكيل تنظيم سياسي لمحاربة االستعمار
ية باساام  اتخااذ التنظاايم لنفسااه اساام الحاازب الشاايوعي العراقاايا وأصاادر بعااد ذلااك صااحيفة ساارِّ

 .كفاد الشعب
إيقااف الهجاوم م وطلباوا مناه 5245وقف الشيوعيون مع ثورة رشيد عالي الكيالني سنة 

على اليهود الذين كاان بعضاهم ضامن الحازب الشايوعي العراقاي ماع كثيار مان األقلياات العرقياة 
وكان الحزب يريد أال يؤياد رشايد عاالي . والدينية في العراقا وقد كانوا عصب الحزب الشيوعي

 .الكيالني دول المحور
ب الشاايوعي العراقااي م لاام يطالااب الحااز5241عااام  الحاارب العالميااة الثانيااة بعااد انتهاااء

ما قبضت أجهزة األمن العراقية على معظم 5247وفي يناير ة المعاهدة العراقية اإلنجليزي بملغاء
وقضات ( الساابق)أعضاء الحازب الشايوعي واتهماتهم بتلقاي مسااعدات مان االتحااد الساوفييتي 

 .عليهم
الشايوعي ما وقاف الحازب 5218الكاريم قاسام حكوماة ثاورة العاراق عاام  ولما تزعم عبد

ا لااها وكااان عبااد الكااريم قاساام ياازرع الفرقااة بااين الشاايوعيين والقااوميين العااربا وساااير  مؤيااد 
اف القومياة العربياة التاي أحادث  الشيوعيين الذين سارعوا في التصدي لحركة عبد الوهاب الشوَّ

 .م5212الشيوعيون فيها مجازر رهيبة في بغداد في مارس 
لتا واعترف الحزب  ما دخل الحزب الشيوعي1972 في عام في الجبهة الوطنية التي ُشكِّ

ا وقبل الشايوعيون بعادم العمال داخال صافوف الجايش وإال االشتراكيبقيادة حزب البعث العربي 
 .تعرضوا لعقوبة اإلعدام

أسسااه نااوري السااعيد وذلااك ليجااد منااه التعضاايد وهااو علااى أبااواب إباارام  :حاازب العراقااي .58
تضااءل نفاوذ هاذا الحازب علاى إثار اساتقالة مؤسساه مان . م5232معاهدة مع اإلنجليز عاام 

 .م5231أكتوبر  17الوزارة في 
ااا  علااي جااودت األيااوبي أنشااأه فااي العااراق :حاازب الوحاادة الوطنيااة .52 بمجاارد أن ُعااين رئيس 

ااا آخاار5234للااوزراء فااي أغسااطس  . ما فحاالَّ المجلااس النيااابي الموجااود واسااتبدل بااه مجلس 
لحاازب هااو جمااع أحساان مااا فااي األحاازاب ماان أهااداف وكااان الهاادف المعلاان ماان تأساايس هااذا ا

 .ووضعها في حزب واحد ليحكم البالد لتحقيق تلك األهداف
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ا له سوى النواب وبعض زعماء القبائل فقدم استقالتها وانتهى الحزب مع  لم يجد األيوبي أنصار 
 .تلك االستقالة

. نجعفر أبو التممحمد  م برئاسة5211تم تشكيله في أغسطس  :الحزب الوطني العراقي .12
ومن أهم نشاطات هذا الحزب ما قام به . وقد عارض اإلنجليز في بادئ األمر قيام هذا الحزب

ولكاان مااا لبااث بعاادها أن ضااعف موقفااه . م5232ماان معارضااة لااوزارة نااوري السااعيد ساانة 
 [https://www.marefa.org] .السياسي وتوارى

 : واإليراني فكانت تتصف بما يليأما األحزاب التي تشكلت بعد االحتالل األمريكي 
 .لم تكن لها قاعدة سياسية . أ

 .تحدثت باللسان الطائفي . ب
 .ليس لها برنامج سياسي وطني . ت
 .ليس لديها مشروع بناء دولة . ث
هدفها الصاعود الاى السالطة وممارساة نفوذهاا واالساتئثار بهاا وسارقة الماال العاام واعتبااره  . ج

 .غنيمة
 .لم تدعوا للتعايش الوطني . د
 .يغلب عليها االنتقام والثأر ممن حكمهم . خ
 .لم تضم أعضاء متمأسسين تمأسس سلوكي عقائدي . د
 .تغلب عليهم سلوكية المعايير القبلية والطائفية وليس العقائدية . ذ
 .فاقدي التخطيط المستقبلي . ر
 . هشاشة بنيانها التنظيمي . ز

 .افتقار أعضائها لممارسة فن مهارة السياسة . س
 -: هذه األحزاب هي

 .دعوة اإلسالميةحزب ال .5
 .حركة الوفاق الوطني العراقي .1
 .التيار الصدري .3
 .المجلس األعلى اإلسالمي العراقي .4
 .الحزب اإلسالمي العراقي .1
 .الحزب الشيوعي العراقي .6
 .حزب االمة العراقي .7
 .الحركة الديمقراطية ااشورية .8
 .مؤتمر صحوة العراق .2

 .المؤتمر الوطني العراقي .52
 .الوطنيالجبهة العراقية للحوار  .55
 .الحزب الديمقراطي الكردستاني .51
 .جبهة التوافق .53
 .الجبهة التركمانية العراقية .54
 .االتحاد الوطني الكردستاني .51
 .(الحل)والتنمية  ل صالدالحركة الوطنية  .56
 .الحزب الوطني ااشوري .57
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 .حزب الفضيلة .58
 .االيزدي يالليبرالحزب  .52
 .منظمة العمل اإلسالمي .12
 .تجمع الوحدة الوطنية العراقي .15
 .الحزب الوطني العراقي .11
 .الحزب الدستوري العراقي .13
 .والية العراق –حزب التحرير اإلسالمي  .14
 .حزب النشور .11
 .الحزب الليبرالي الديمقراطي العراقي .16
 ."PDÊ"االيزيدي يالديمقراطالحزب  .17
 .اليزيدية من اجل اإلصالد والتقدماالحركة  .18
 .حزب التقدم االيزيدي .12
 . والديمقراطيةالحزب االيزيدي من اجل الحرية  .32
 .الحزب السوسيايستي الكردستاني .35
 .حركة جيل الجديد .31
 .حزب المستقبل االيزيدي .33
 [https://areq.net. ]االتحاد الوطني الكردستاني .34

المستعرض لهذه االعداد الهائلة من الحركاات االجتماعياة فاي العاراق يتوصال الاى حقيقاة 
ا فقاط فاي صاعودهم الاى السالطة واقصااء مفادها أنها ال تعمل خدمة المجتمع بال خدماة أعضاائه

بقيااة األحاازاب ألنهااا تجمعااات شاالليه مصاالحية باحثااة عاان المناصااب الحكوميااة العليااا واالغتناااء 
بالمااال العااام لااذلك لاام تكاان لااديهم قواعااد شااعبية صااادقة فااي انتمائهااا لهاام ممااا أدى الااى كثاارة 

ين والاداعين للوحادة الوطنياة مماا االنقالبات السياسية وهدر المال العام واقصاء المثقفين الاواع
يسر للطامعين األجانب استغاللهم والدخول الى قلب العراق واساتغالل ماوارده الطبيعياة والاتحكم 

 .في سياسته الخارجية والداخلية فمزقوا النسيج االجتماعي
وإزاء هذه الصورة البانورامية التي سادت العراق ألكثر من قرن من الازمن لام يظهار فاي 

باال العبااي أدوار رساامية متطفلااين علااى النسااق السياسااي  اق سياساايين محنكااين ووطنااينالعاارا
ولكان هادفهم  ايّدعون باأنهم سياسايين لكانهم فاي الواقاع انتهاازيين هادفهم المعلان خدماة العاماة

 .المستتر هو القفز الى سدة الحكم واالستئثار بها ونهب المال العام
ففاي حالاة . حقيقة اطوار وأفول الحركات االجتماعياةإن سياق الحديث يلزمني ان ال أغفل 

 -: اطوارها تمر بأربعة مراحل هي
 .طور االستجابة الجماهيرية .5
 .طور اإلثارة أو المرحلة الشعبية .1
 .طور التنظيم الرسمي .3
 .طور التمأسس .4

التطبيع والتسخير والدمج والتصفية الجسدية والتنافس والتفرد ثام : أما أطوار أفولها في 
 .الثروة الوطنية وهدر الطاقة البشرية وتنتهي بموت أو اغتيال زعيمهاهدر 

لام تمار بهاذه االطاوار ( األحازاب السياساية العراقياة قاطباة  )إال ان جميع التكتالت الفورياة 
التي حددها علماء االجتماع لذلك أفلْت بشكل سريع حاال زوال زعيمهاا وهاذا برهاان قااطع علاى 
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انتهيناا مان تساجيل السامة السالبية . نشوء وارتقاء األحزاب السياسايةانها ال تتوفر فيها شروط 
 .إلصحاب السلوك السياسي

اتحااول بعااد ذلااك الااى تسااجيل ساامة ساالبية ثانيااة عنااد هااؤالء المتطفلااين علااى السياسااة 
وسماسرة التكتالت الفورياة موضاحا  عادم قنااعتهم بتنظايمهم ولام يمثلاوا ايماانهم بعقيادة فكرياة 

مة الساالبية اتصااف بهااا أصااحاب الساالوك السياسااي وهااي المعارضااة السياسااية معينااة وهااذه الساا
لنظااام الحكاام ثاام االنتقااام والتصاافية الجساادية للحاااكم وبطانتااه ماان أجاال اسااتالم الحكاام وبعااد ذلااك 
يندمون على ما فعلوه من سفك دمااء رجاال النظاام الساابق أو افساادهم للمؤسساة التاي يعملاون 

 -: ض من هؤالء الذين ندموا على ما فعلوانذكر بع. فيها مثل البرلمان
وفاي عاام  5218ضابط عسكري قتل الملك فيصل الثاني وعائلته عاام  :عبد الستار العبوسي .5

ملام ( 1)شعر بالندم فأقدم على االنتحار بأطالق النار على نفساه مان مسادس صاغير  5272
 [ وكيبيديا. ]وكان في وقتها برتبة عقيد بالجيش العراقي

اشترك في محاولة اغتيال الزعيم عبد الكريم قاسم وكاان معارضاا  لحكماه لكان  :حسين صدام .1
عندما أضحى رئيسا  للجمهورية اعترف بأن الزعيم قاسام كاان حاكماا  نزيهاا  ووطنياا  مخلصاا  

 .لبلده ولشعب العراق
أعتارف بذنباه الاذي ال  7/52/1215وقع على امر اعدام صدام حساين وفاي  :نوري المالكي .3

( صرد ذلك علاى شاشاة تلفزياون الحادث)غتفر في اعدام صدام وقال لو لم يعدم فكان أفضل ي
واعترف ايضا  على شاشة تلفزيون البغدادية بأن جميع أعضاء الطبقة السياساية فاي العاراق 

ال يصلحوا لقيادة العراق ووجاوب مغادرتهاا لمسارد الحكام  –نوري  –فاسدون بما فيهم هو 
هذه الطبقة السياسية وانا منها ينبغي ان ال يكون لهاا دور فاي العملياة السياساية : "حيث قال

 ".ألنهم فشلوا فشال  ذيعا  في الحكم بمن فيهم انا
اد مؤسسي رئيس الوزراء السابق الذي اعترف بمن الفساد في العراق هو فس :حيدر العبادي .4

واناه أخطاار مان داعااش علااى العاراق واعتاارف ايضاا  ببيااع المناصااب وانشااء مناصااب جدياادة 
داخل وزارات معينة لغرض بيعهاا علناا  ووضاع حصاص للكتال السياساية فاي مختلاف العقاود 

 .الحكومية ولكل حزب حصة في ذلك
الحااازب  قاااال اناااه ال هاااو وال( رئااايس مجلاااس الناااواب ساااابقا  ) :الااادكتور محماااود المشاااهداني .1

بال فقاط جئناا لالنتقاام مان نظاام  ااإلسالمي يملكاون مشاروعا  سياسايا  فاي بنااء دولاة العاراق
لسانا رجاال  –حساب قولاه  –صدام حسين والقفز على السلطة وكسب المكاسب المادية ألننا 

 . بل مجرد معارضين للحكم ادولة
د للشايعة تصاور لبنااء اعترف على شاشاة التلفااز باأن ال يوجا (:برلماني)فائق الشيش علي  .6

بل لديهم أنشطة طائفية فاي اللطام والعازاءات وأكال  ادولة أو مشروع إلقامة حكومة وطنية
أو  اولحاااد االن ولااام يبناااوا مدرساااة 1223القيماااة بااادليل حكااام الشااايعة العاااراق بعاااد عاااام 

أو شااابكة مواصاااالتا أو إعاااادة الكهربااااءا أو مسااااعدة الفالحاااينا أو محارباااة  امستشااافى
 . وفائق الشيش شيعي معارض لنظام صدام حسين .البطالة

اعترفاوا باساتالمهم لرشااوي مان  مشعان الجبوري وحيدر المال وحنان فتالوي نواب برلمان .7
 .المستثمرين ورجال االعمال لتحرير طلباتهم الفاسدة وكان هذا االعتراف على شاشة التلفاز

شاشااة التلفاااز باامن القيااادات اعتاارف علااى ( نائااب رئاايس الااوزراء سااابقا  ) :بهاااء االعرجااي .8
السياسية التي جاءت الى العراق بعد االحتالل كانت باال قاعادة سياساية واساهل طريقاة لبنااء 
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قاعدة شعبية هي التحدث بلسان طاائفي لاذلك عملات جمياع القياادات علاى هاذا األسااس ومان 
 .هنا تأسست الطائفية وترسخت

ف علناا  بامن التحادث بلساان شايعي طاائفي اعتار( رئايس الاوزراء ساابقا  ) :عادل عبد المهدي .2
بعثيين ال نساتطيع ان نكساب بعثاي واحاد ( حسب قوله)خلق قاعدة شعبية كبيرة أكثر مما كنا 

 .خالل سنة
سياسي ورجل اعمال ومستثمر في الصناعة والكهرباء اعترف بمنه أحاد  :بهاء الجوراني .52

نقال الكهربااء واعتارف عان  أبرز أعمدة الفساد الكبرى في العاراق وهاو صااحب عقاد أباراج
أسماء وشبكة المافيا التي تسرق وتنهب المال العاام عان طرياق العقاود الوزارياة مثال محماد 

 .تميم وزير التربية
تميط هذه الحالة المرضية اللثاام عان أصاحاب السالوك السياساي ألنهام لام يكوناوا متازنين 
وناضجين فكريا  وال ملتزمين تنظيميا  وال حتى وطنينا بل متهورين وحمقى وذو أفاق ضايق وال 
يجياادون فاان الحااوار واإلدارة السياسااية مااع أصااحاب الاارأي االخاار ممااا يقاادموا علااى التصاافية 

ء خوفااا  علااى فقاادانهم لمناصاابهم ماان قباال معارضاايهم ومنافساايهم لكاان بعااد ان الجساادية واالقصااا
شغلوا تلك المناصب حصل عندهم أشبه بالصحوة وتأنياب الضامير علاى ماا فعلاوه ضاد افاراد لام 

أعنااي انهاام ليسااوا أصااحاب فكاار وعقياادة ورود . يكونااوا مجاارمين فااي نظاار القااانون الوضااعي
كفاحها وناقمين على كال شاخص نااج  أو متمياز أو لاه وطنيةا بل جاءوا من خلفيات فاشلة في 

لكان حقيقاة أمارهم . شعبيةا يتستروا بستار القومية تارة  والطائفية تارة  أخارى والوطنياة احياناا  
باال عاان  اهااو المثااابرة بالحصااول علااى مناصااب ال يسااتطيعون الحصااول عليهااا بااالطرق القانونيااة

أماا حكاماه  1223خص حكام العراق ما قبال عاام هذه السمات ت. طريق العنف والغدر واالحتيال
ساافير أمريكااا فااي العااراق بااأنهم لصااوص ( نيغاارو بااونتي)بعااد االحااتالل فقااد وصاافهم وشخصااهم 

وكذابون ومحتالون ال يفصحون عما يريدون ألنهم ذئاب مسعورة حاذقون في االحتياال فاارغون 
ن الشاعب ال يحضاون باأي تقادير فكريا  وفاشلون سياسيا  يعلمون علام اليقاين باأنهم معزولاون عا

 .من المواطنين
وإزاء هذا التصرف الشائن كان المجتمع العراقي أكبر ضحية في تقديمه الخسائر البشرية 
والعلمية والثقافية فضال  عن خساائره المالياة والطبيعياة فباددوا ثاروات هائلاة لخدماة اغراضاهم 

عاراقيين وسارقة ماوارده وتشاويه سامعته المريضة وكانوا أكبر عقبة كاأداة فاي تقادم العاراق وال
التاريخية وتلويث اجوائه االجتماعية وتهجير كفاءاته العلمياة فأعااقوا حركاة التقادم فاي العاراق 

 .لفترة قرن من الزمن وفتحوا األبواب للطامعين األجانب فيه
وماان أجاال اسااتجالء أكثاار عمااا تقاادم وماان باااب االغناااء واالفاضااة نعكااف االن الااى ماادار 

 -: ات الشخصية إلصحاب السلوك السياسي وهيالسم
 .التقلب بين االندفاع والتراجع في المواقف السياسية .5
 .االندفاع المتهور والصحوة الذاتية .1
 .االنتقام والندم عليه .3
 .الترحم على ما اقترفوه من جرائم سياسية ضد الوطنيين االحرار .4
 .فاقدي الرؤية المستقبلية .1
 .الدولة العراقيةليس لديهم برنامج لبناء  .6
 .غياب الروج الوطنية والهوية العراقية .7
 .غير متمأسسين تنظيميا  في لسلوكهم الحزبي .8
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 .تتغلب عواطفهم على تفكيرهم في العمل السياسي .2
 .شغوفين بالسلطة والتحكم فيها وليس لبناء وطن وخدمة شعب .52
يكتسابوا أخالقياة مسجونين في قفص العالقات القرابياة لام يتحارروا منهاا االمار الاذي لام  .55

 .المؤسسات الرسمية ولم يتثقفوا بثقافة علمية يستفيدون منها في حكمهم
أنهم أميون في وطنيتهم وجهلة فاي استشارافهم للمساتقبلا يحناوا للماضاي الاذي خرباوه  .51

 .ودمروه ويحزنوا على ما حصل لهم من تخلف وفساد وخراب
ال يجياادون فاان التفاااوض اسااتخدموا عاانفهم فااي حكمهاام متصااورين انااه يعاازز حكمهاام و .53

 .واحترام الرأي االخر ولم يتعظوا من اخطائهم واخطاء حكامهم القدامى في حكمهم للعراق
يعنااي كاال حاااكم يستنسااش سياسااة الحاااكم الااذي قبلااه الااذي عارضااه وانقلااب عليااه وقتلااها 

أثر استمرت هذه الحالة الشاذة فترة نصف قرن ونياف أشابه ماا يكوناوا برائحاة الثاوم التاي ال تتا
ان سلوك جميع حكاام العاراق هكاذا متصافين باالعنف . بتغير المكان أو الزمان ألن رائحته واحدة

فكل حااكم يبلاور معارضاة فاي الحكام . واقصاء الرأي االخر وتلميع سلطتهم لينتج معارضين لهم
لكنااه متطااابق معااه فااي تعاملااه مااع العااراقيين يعنااي لاام ينجبااوا حكامااا  بمعنااى الحكمااة والنزاهااة 

 .الوطنيةو
هاذه الحالاة الشااذة جعلات العاراقيين يطرباوا علاى األلاوان الغنائياة الحزيناة والشاعر الاذي 
يجلااد الااذات والنظاارة السااوداوية للحياااة والبكاااء علااى االطااالل والحنااين للماضااي حتااى ولااو كااان 
تعيسا  حزين في افراحه ومساراته ال يجياد النكتاة والطرافاة يخشاى وجاود الغربااء فاي مجالساها 

 .يشك في حضورهم لكن بعدما يطمأن على وجوده ينفت  عليه ويكرمه
اما النسق السياسي في البناء االجتماعي العراقي فأصب  مفتوحا  لكل من ليس لدياه مهناة 
يمتهن بهااا يماارس العمال فياه كال مان هاب ودب دون قياود أو ضاوابط إنماا لهام رغباة جامحاة 

حصول علاى عسالها والتمتاع بالجااه والنفاوذ والاتحكم باالستيالء على السلطة وجني غنائمها وال
برقاااب الناااس مثاال العسااكري المااتعطش للساالطة وماانهم رجااال الاادين المعممااين ماان الاادجالين أو 

والعااطلين عان العمال الاذين ال صافة  نشيوخ العشائر أنهام أشاباه االمياين والماراهقين البلطجياي
تااه الدراسااية اإللزاميااة والطبيااب والمهناادس لهاام أو التلميااذ الفاشاال فااي دراسااته ولاام يكماال مرحل

 .والمتعلم والمثقف الالهث وراء المناصب
هذه المتغيرات الحاصلة عند أصحاب السلوك السياساي أثارت سالبا  علاى الماواطن العاادي 
فجعلته يتسم بالشخصية المزاجية الحادة واالنقالبية السريعة يفارد ويباتهج عناد مغاادرة الحااكم 

ما يكون بالقتل ويفرد ويبتهج عند تسالم الحااكم للسالطةا يناافق الحااكم وبطانتاه للسلطة وغالبا  
من أجل التكسب المالي والمهنيا انتهازي الفرص يخضع للمحسوبية والمنسوبية مماا جعلتاه ال 
يخلص فاي عملاه وال يحتارم الوقات فاي اإلنتااج ويخشاى القاوة والابطشا ال يعمال بشاكل تلقاائي 

أصاحاب المواقاع العلياا ويهلاع مان رجاال االمان والمخاابرات الحكومياة ومنظم في عملاها يهااب 
المتسلطة عليه في كل مكانا حازين فاي طرباه وصاري  فاي تفكياره وعمياق فاي مشااعرها غيار 

بساابب الكااواب  الرساامية والعائليااة عليااها ( مثاال المصااري واللبناااني)طليااق اللسااان فااي تعااابيره 
المزحة او النكتة إنما يستجيب اليهاا يحتارم الكبيار  شاعري القول جدي التصرف ال يجيد اطالق

في السن ويحب موقاع الصادارة والقياادة فاي االجتماعااتا غيار منغلاق علاى ثقافتاه المحلياة بال 
 .يتطلع للتثاقف واكتساب الحداثة وابتكاراتها

ومن نافلة القول ان نشير الى ان جميع حكاام العاراق وبادون اساتثناء جااءوا الاى السالطة 
طريق االنقالب العسكري أو االنشقاقات الحزبيةا ال يملكون سوى معارضاة النظاام الاذي لام  عن
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يفس  لهم المجال بالمشاركة في السلطةا لايس لاديهم مشاروع بنااء دولاة وال خطاة اساتراتيجية 
إصااالحية أو ارقاااء الهويااة الوطنيااةا معظمهاام ماان الفاشاالين فااي الدراسااة وماان أرباااب السااجون 

يوجد عنادهم انفتااد ذهنايا منغلقاين علاى أعضااء تجمعااتهم الحزبياة المتطرفاة ال  السياسيةا ال
يهمهم ساوى االساتحواذ علاى السالطة وعناد وصاولهم لهاا ال يعرفاون مساؤولياتهم القيادياة فاي 
البناء واالنماء والتطوير عندها أدركوا بأن وجودهم في السلطة بات عائقا  للتكتالت األخرى مماا 

رضتهم للنظام السابق كان خطأ  وأنهم تشرعوا فاي ذلاك فنادموا علاى ماا فعلاوه يشعرون بأن معا
ألن أفق تفكيرهم هو المعارضة من أجال الوصاول للسالطة وعنادما وصالوا اليهاا ظهار اناه لايس 
لااديهم درايااة فااي بناااء الدولااة وإرساااء العدالااة الوطنيااة والتسااام  وال عناادهم مشااروع إصااالحي 

ون فكرياا  ال يفقهاون فان السياسااة لاذلك أصابحوا مطاياا لتوجيهااات ألنهام بلطجياة وثعالابا فااارغ
الذي استغل جهالتهم وانعادام وطنياتهم فباددوا ثاروات ( البريطاني واالمريكي واإليراني)األجنبي 

ولكاي يخرجاوا . مالية هائلة لتلميع صورتهم وتحصين كراسيهم بأجهزة أمنياة متعاددة ومتنوعاة
داخليااة وخارجيااة إلشااغالهم بااالخطر  –لبلااد فااي حااروب أهليااة ماان محاساابة الشااعب لهاام أدخلااوا ا

الخارجي المفتعل وكان كل حاكم يغتال العلماء واألطباء والمهنيين وأصحاب الخبرة الذين عملوا 
مااع الحاااكم السااابق وهااذه أكباار خسااارة علميااة وبشاارية اقترفهااا حكااام العااراق الجهلااة الااذين ال 

وتهجياار العلماااء والكفاااءات يعرفااون سااوى الاابطش والتصاافية الجساادية والمعااتقالت والتشااريد 
 .وربما أبعد 1211لغاية  5215استمرت هذه الحالة من عام 

أنهم السبب األكبر والرئيسي فاي التخلاف العلماي والثقاافي الاذي أصااب المجتماع العراقاي 
أماا لمااذا لام يستشارف العاراقيين . على الرغم من امتالكه العقول النيرة والذهنية التواقة للعلاوم

ولااديهم الااوعي بااواقعهم ويتااذمروا منااه؟ نقااول أن ذلااك يرجااع الااى ان الحكااام أغلقااوا مسااتقبلهم 
باستثناء الفترة األخيرة التي بادأت فاي العقاد الثااني مان هاذا )عليهم التفاعل مع العالم الخارجي 

باالتصااال الخااارجي عباار االنترناات فتفتقاات رؤاهاام إال ان الحكااام الااذئاب الااذين فرضااتهم ( القاارن
 .يران قمعوا انتفاضة الشباب التشرينية بالنار والحديدأمريكا وا

أمااا المصاادر الرئيسااي لهااذا الاابالء الااذي أصاااب العااراقيين هااو ان الفااريقين حكااام العااراق 
واسيادهم األجانب البريطانيين واالمريكان واإليرانيين حولوا ثروات العراق النفطية التاي وهبهاا 

همااا طااامعين بااالمردود المااالي لهااذا المصاادر الطبيعااي فلاام هللا للعااراقيين نعمااة الااى نقمااة ألن كال
 .يستخدموه لترفيه شعبهما بل ألفقاره وجعله يبحث عن لقمة العيش خارج بلده

فلو لم تكن هذه الثروة النفطية في العاراق لماا تكالاب علياه الاذئاب والمحتاالين والحرامياة 
اتااها باال كااان يعتمااد علااى عقااول ولاام تطمااع فااي العااراق القااوى األجنبيااة السااتعماره ونهااب خير

وذهنية عقالئه وعلمائه ومفكريه في بناء حضارة عراقية متميزة كما كانت في العصور القديماة 
 .التي لم يكن فيها النفط موجودا  

هناااك ظاااهرة سياسااية فااي غايااة الغباااء والتبلااد الااذهني اتصااف بهااا حكااام العااراق وهااي 
وض علاايهم ويسااتخدم األجهاازة القمعيااة ضااد كاال معارضااتهم للنظااام السياسااي القااائم ألنااه مفاار

معارض له وال يحترم الرأي االخار وجعال المؤسساات الرسامية تحات منظاوره األمناي والحزباي 
ويجعاال ( القبليااة والطائفيااة والحزبيااة واإلقليميااة والعرقيااة)ويمااارس المحسااوبية والمنسااوبية 

تحدث أجهازة امنياة واساتخباراتية الحاكم في العراق شموليا  غيار منفات  علاى العاالم االخار ويسا
 -: عديدة فضال  عن ذلك يؤسس تنظيم عسكري شعبي تطوعي من المؤيدين للنظام مثل

 .المقاومة الشعبية أبان حكم عبد الكريم قاسم .5
 .الحرس القومي أبان حكم البعث األول .1
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 .الجيش الشعبي أبان حكم البعث الثاني .3
 .الحشد الشعبي أبان الحكم الطائفي .4
 .مليشيات وكتائب طائفية متعددة تخدم أحزاب السلطة .1
 .جيش القدس وفدائي صدام .6
 .مليشيات الصحوات .7
 .الحشد العشائري .8
 .مليشيات البشمركة الكردية .2

هذا التنظيم يستخدمه الحاكم للسيطرة على الشارع والتجسس على المواطنين في األمااكن 
لذي قبله الذي ثار علياه مان قبيال الفسااد الخاصة والعامة وكل حاكم يطبق نفس سياسة الحاكم ا

 .والمحسوبية والمنسوبية والقمع والتجويع
في الواقع ال أفهام لمااذا ينقلباون علاى النظاام ومان ثام يمارساون بانفس الانهج الاذي ساار 
عليه من تسلط قمعاي وظلام وتهجيار وتصافية جسادية وتلمياع صاورة الحااكم وجعال الحااكم هاو 

ال تغييار فاي حكام حكاام العاراق ال فاي التفكيار وال . اإلخالص للوطن الوطن واإلخالص للحاكم ال
في اإلدارة بسبب الجهل بالسياسة والعمالة لألجنبي وكأن المجتمع العراقاي ياراود فاي مكاناه ال 
يتقاادم بساابب حكامااه البلااداء واألميااين بالسياسااة وعنااد تبااوئهم للساالطة يتحسااروا علااى ماضاايهم 

دا باال يجياادون القتاال والقمااع والتصاافية الجساادية وبناااء السااجون ألنهاام ال يجياادون إدارة الاابال
 .وابتكار أحدث أساليب التعذيب الجسدي لكل من يعارضهم

ال اريد ان اترك هذا المقال مالم أشير الى استشراف مستقبل األجيال العراقية القادماة التاي 

الحزبياة الاذين سابق لهام سوف ترفض دعاة الشعارات الطائفياةا أو القومياةا أو العشاائريةا أو 

وان حكمااوا العااراق لماادة قاارن ماان الاازمن ولاام يقومااوا ببناااء وطاان وال تطااوير مجتمااع ليساااير 

الحراك العلمي العالمي الصاعدا بل عوقوه ونهبوا خيراته وبددوا ثرواته لخدمة حكمهم الفاردي 

والمضللةا جيال يبحاث يعني جيل ال يمثل وال يؤمن بهذه االدعاءات الزائفة والكاذبة . والالوطني

وال الالهوتياة وال العرقياةا ( ماا وراء الطبيعاة)عن هويته الوطنية والعلمية وليس الميتافيزيقياة 

أقول جيل ال يتماهى مع االطار المرجعي السابقا بال . بل وحدة الوطن وتفاعل مكوناته السكانية

معتماادا  علااى كفاءاتااه مااع اهااداف مسااتقبلية يرساامها هااو بنفسااه ولاايس الطااامعين األجانااب فيااه 

علمااا  باامن العااراق علااى الاارغم ماان خضااوعه .ومهاراتااه الشخصااية ولاايس علااى عوائااد البتاارول

للجااالوزة الطغاااة غياار الااوطنيين والنرجساايين إنمااا أنجااب علماااء ومفكاارين وباااحثين وأطباااء 

   .ومهندسين يشهد العالم الغربي المتقدم بمنتاجهم ولكن برزوا خارج العراق وليس داخله
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والمنظمات  ةمنظمات االمم المتحدة لالمائي تنميةبرامج ال
 من دول العالم ةمختار ةومجموع ةالدولي

 

 الدكتور مقداد حسين على الجباريأستاذ 
 جامعة بغداد –متقاعد   -استاذ

 استراليا -ملبورن 
 

 :ةواليات عمل منظمات االمم المتحد برامج
عليااه ماان القااـوى المحركااـة لااـشؤون المجتمااع لقااد أصااب  االحتياااج إلااى الماااء والطلااب 

وتلعب الفروق الثقافياة دورا  رئيسايا  فاي  كما والرخاء االقتصادي ومدلول ثقافي للتنمية البشريه
 تطريقة التعامل مع موضوع المياه وتقدير قيمة المياه وطريقاة إدارتهاا فاـي مختلاـف المجتمعاـا

فااي رفاهيااة الماارء والمجتمااع لااذالك وينبغااي تكييااف  وللثقافااة المائيااه آثااار إيجابيااة وآثااار ساالبية
ممارسات إدارة المياه مع الخصوصيات الثقافية حيث إنها تشكل ُنظما  متميزة للمعرفاة والسالوك  
لذا يجب أن تراعي استراتيجيات إدارة موارد المياه الجانب الثقافي مراعاة تامة وينبغاي للحاوار 

التااـي تسترشااد بهااا فااي التوعيااة وتعزيااز وتطااوير وسااائل  بااين الثقافااات أن يكااـون مااـن المبااـادئ
التثقيف المائي وايضا تعتبر مصدرا  للممارسات المستدامة وينبغي ألصاحاب المعاارف األصاليين 

 . والعلماء التعاون على إيجاد حلول للمشكالت ذات الصلة بالمياه
أماام التنمياة الشااملة  إن أزمة المياه تعتبر تحد كبير أماام صاناع القارار والخباراء وعاائق

وعلااى الاارغم ماان أن الحلااول التقنيااة . وخاصااة دول العااالم ذات المحدوديااة فااي المصااادر المائيااة
ضرورية للتغلب على مشااكل الميااه إال أن أدوات التساويق االجتمااعي مان شاأنها رفاع مساتوى 

إن . ي نحاو الميااهالمعرفة والوعي حول قضايا المياه والتي تؤدي إلى التغيير السالوكي المجتمعا
إشااراك المجتمعااات المحليااة المعنيااة والشااباب تحدياادا  أيضااا يضاامن نجاااد واسااتدامة الجهااود 

تخاص  ةارقاام مرعبان ـاعتكشاف احصاائيات االمام المتحاده . المبذولة إلحــداث التغيير المطلوب
تعااني  والادول التاي ةوخاصاه ضامن الادول الفقياروجود حالة تدعو للقلق تؤكاد  ةالموارد المائيا

 .  ةخاص ةاو تلك التي تعاني من ضروف مناخيةمن الحروب الداخلي
تسارع وبفعاال تفاقما بفعل التحديات االجتماعية والبيئية المياااه زمة بشااكل عااام ازداد ـااوت

المتزاياد والتلوث  ةوظااهرة التغيارات المناخيا  ةالساكاني ةمستويات التحضر ومتطلباتهاا والزيااد
إمكانيات فاي األزمة ال بد من النظر لهاذه سبيل التصدي وفاي . ةالمائيا ذ مصادر الماواردواستنفا

خدمات الصرف الصحي تااااامين والصااااال  مياه الشرب مصااااادر للمياااااه لتااااامين على الحصااااول 
ذكااارت هاااذه الحقيقاااه ضااامن )ضمن إطار حقوق اإلنسان المناساابه للماااواطنين وكااال ذالاااك ياااتي 

واتفاقية حقوق  الماااارأةأشكال التمييز ضدميااااع جل واتفاقية القضاء على  ـااااوق الطفـاااااتفاقية حق
ة ـاالعامة للدول المساؤليةعلى وغيرها من االتفاقيات االخرى التي نصت األشخاص ذوي اإلعاقة 

لقااد (. عـااصحي للجميـااوخدمات الصرف ال المامونااةعلى مياه الشرب  الحصااولعن ضمان سبل 
لالنساان والمجتماع بضامنها  ةبهاذه المجااالت الحيويا ةالمتعلقا ةنظمت العديد من القوانين الدولي

وايضااا جعلتهااا ماان اهااداف  ةليااوالدو يميااةواإلقلة نيااالوطاالصااعده والرصد على  المساائلةاليات 
الحاق من جازء  الحق فاي الميااه أن ةمنظمات االمم المتحدأكدت و. ةلالمم المتحدالجديدة االلفيه 
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أن والمالئمابالغذاء والسكن والكساء  قاوق المتعلقاةالحشأن ـام كـامعيشة مالئبمستوى التمتع في 
 ةوالصاحالصحة والسكن الالئق مجاال  فاياالنسانيه  ارتباطا وثيقا بالحقوق يرتبطفي المياه الحق

مااان قباال االفاااراد  المحااددةبشأن االلتزامات  ةواليااات الصاااحيحرشادات الإوالحياااه وفااي تاااوفير 
النزاعاات المسالحة مصاادر الميااه خاارج البقاء  كاذلكووالمجتمع باتجاه ترشايد اساتهالك الميااه 

العابرة للحدود والبحات  المائياااةتخدام المجاري ـاااواسوحماياااة باااين الااادول المتشااااطئه الدولية 
 .التلوثمن  المياهوحمايه الدولية 
النقية عن  بالميااه( لمناتظما)والمجتماع أن إمداد األسرة الى  ةوتشير مصادر االمم المتحد 

ة منتظمة ـااى كميـااعل الحصااولألغراض التنمية البشرية كما أن االمثاالهو النوع  ق األنابيبـااطري
فاااي جماااع الميااااه مااان يزيل ضرورة أن تقضي النساء واألطفال الوقت  المنااازلداخل الميااااهمن 

الميااااه فاااي أن تكون تكلفة خدمات كماااا ويجاااب من مصادر بعيدة  ةالمختلفااا ةمصاااادرها الطبيعيااا
 المامونااة على مياه الشرب الحصااولمن جماعااةرد أو ـااأي فحاارم يفال ينبغي أن الجميااع  متناول 

الغذاء و كاالحق فاي اإلنسان بالميااه مان حقاوق ع ـاالتمتوان يكون بسبب العجز عن دفع تكلفتها 
للتمتع بعدد محاادودي الاادخل فااي المجتمعااات صحة وال سيما بالنسبة لـااالتعليم والسكن الالئق وال

والقضاء على بااين الجنسااين  المساااوةضمان ـاال ميااةاالهعنصر بالغ وهااووق اإلنسان ـاان حقـاام
 . التمييز 

الاى االفارد والمجتمعاات ن إمكانيات وصول ـامللدول يجب ان تساهل السياسات العامة ان  
المنااطق  ة ضامنالساكاني ةكماا  ان الزيااد ةالمعيشألغراض المياه تزود  التي األساسية  الهياكل
 ةملزماااتااادابير وينبغي أن تعتمد الدول تشريعات أوهاااذا . بالصاااهاريجلهااام تااازود الميااااه  ةالبعياااد

المجتمعات  حماياة ومن ناحيه اخارى يجاب ةوالخاص ةالزراعيوالصناعة الجهات لضمان امتثال 
 المااوارد المائيااة الجوفيااة التاايستدام  باستخراج ـاام نحااو ىـااعلو اخاارىمن قيام أطراف المحليااة 

التشريعية  ى التاااادابيرعلااااالدول حكومااااات االلتزام وجااااب  لااااذا ةالمحليااااتعتمد عليها المجتمعات 
 ةتخطيطاتهاااا المركزيااا فاااي األولويةواعطااااء  الميااااهفاااي الحفااااظ علاااى ة والقضائية ـاااواإلداري

مع التركيز على الفئات  المياااهخدمات  تقااديمعنااد األساسية   ةالمنزلياالالستخدامات الشخصية و
 الزمنايواإلطار  المساؤلياتن وبيالتاوفير الميااه أكثر طرق فعالية تحدياد ووالمهمشة المحرومة 

مستخدم قطااع  اكبرن المشاريع االروائيه تعتبرا .النتائجوتقييم الضرورية ورصد  التدابيرلتنفيذ 
والمجتماع  ساكانالمصاال  علاى  ذا السياق يوجد خطرـاهالصناعي وفياضافة الى القطاع  للمياه

الميااه وخاصاة عنادما   اساتنزاف بخصاوص اع الصناعةـاوقطالمنتجين الازراعيين علىأيدي كبار
األعمال التجارية بعاض  أنللميااه كماا  ونايالقانوغيربشأنعمليات القطع التعسفي مخاوف تنشأ 
تلويث والمجتمااع المائيااه لكاان يبقااى   اإلنسانبحقااوقع ـااالتمتايجابيااا فاايأن تسهم إسهاما  يمكاان
ألغراض الشرب لذلك  علاااى الميااااه المحلياااةتعتمد المجتمعات امااارا حساساااا حياااث  الميااااهموارد
 الميااااهة الستخدام ـااااألولوي عطااااءعادل مع إنحاااوعلى زيعهااااتوالميااااه و ةنوعيااا ةمراقبااا ينبغي

الغااراض الشاارب الن الماااء مااورد طبيعااي محاادود حااق اإلنسااان فااي الماااء هااو حااق ال يمكاان 
وفاي حااين ينبغاي للادول إعطااء األولوياة لتاوفير إماادادات . االساتغناء عناه للعايش عيشاة كريماة

اا الم اتخااذ التادابير الالزماة  لضامان تاوافر  مانياه لالستخدامات الشخصاية والمنزلياة ال باّد أيض 
فاااي إنتااااج الغاااذاء وضااامان الصاااحة البيئياااة وتاااأمين سااابل العااايش والتمتاااع  ةالمااااء الساااتخدام

تعتمااد كفايااة الماااء علااى السااياق االجتماااعي واالقتصااادي . بالممارسااات الثقافيااة ذات  الصاالة
المااءعلى أناه سالعة إجتماعياة وثقافياة  ىلمناخي والبيئي الساائد لاذا ينبغاي النظار إلاوالثقافي وا

قاادمت منظمااات األماام المتحاادة لقااد . ىاضااافة الااى أن المياااه هااي ساالعة اقتصااادية بالدرجااة األولاا
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المعنية بالحقوق االقتصاادية واالجتماعياة والثقافياة فاي العدياد مان توصاياتها ارشاادات مفّصالة 
بشأن التزاماتها باحترام الحاق فاي المااء وحمايتاه والوفااء باه كاذلك أشاارت إلاى أن  للدول كافه

 :التالية ةهذا الحق يتضمن السمات المترابطة واألساسي
لكاال شااخص الحااق فااي الحصااول علااى المياااه بالكميااات الضاارورية التااي تلبااي احتياجاتااه 

الوضاع الصاحي )يختلف بااختالف األساسية وفي حين أن الحد األدنى  من كمية المياه المطلوبة 
وعااادة مااا تتضاامن االسااتخدامات الشخصااية والمنزليااة ماان الشاارب ( والمناااخ وظااروف العماال

الصحي الشخصي وغسيل المالبس وإعداد الغاذاء والنظافاة الشخصاية والمنزلياةيجب  رفوالص
ا من الماواد الضاارة مثال ا لكائناات أن يكون الماء المخصص لالستخدام الشخصي والمنزلي خالي 

المجهرية  والمواد الكيميائية والمخاطر اإلشعاعية وكذلك ينبغي أن يكون الماء مقبوال من حياث 
 . اللون والرائحة والطعم من أجل االستهالك االنساني

الوصول المادي وإمكانية الوصول بالمنظور االقتصادي وعادم التميياز والوصاول )إمكانية 
الماء وما يرتبط به من مرافق وخدمات في المتنااول الماادي اي يجب أن  يكون ( إلى المعلومات

والمأمون لجميع األفراد من غيار تميياز بنااء علاى أّي مان  األساس المحظاورة ويجاب أن يكاون 
ااا فااي كاال بياات أو مؤسسااة تربويااة أو مكااان عماال أو  الوصااول إلااى الماااء الكااافي والمااأمون متاح 

فل الوصول المأمون إلى المرافق والخدمات المائية منطقة مجاورة لها وكذلك ينبغي للدول أن تك
 يمااع مراعاااة حاجااات الجنسااين ودورة الحياااة ومتطلبااات الخصوصااية وينبغااي ايظااا أن يكااون فاا

مقاادور الجميااع تحماال النفقااات المباشاارة وغياار المباشاارة والرسااوم المرتبطااة باسااتهالك الماااء 
وق اإلنساان األخارى وال باّد أن يكاون وأن ال تمس هذه التكاليف والرسوم إعمال حقا ةواستخدام

 .لكل فرد الحق في التماس المعلومات المتعلقة بقضايا الماء والحصول عليها ونقله
أن الحصااول علااى المياااه النظيفااة والصاارف الصااحي حااق ماان حقااوق اإلنسااان وان عاادم 

ية علاى الحصول على مياه الشرب بنوعية وكمية كافية ال يزال من أكبر المشاكل الصحية البشار
بممدادات المياه فال يازال  ةالمتعلقالجديدة ورغم تحقيق الهدف اإلنمائي  لأللفية . الصعيد العالمي

مئات الماليين من البشر يفتقرون إلاى ميااه الشارب المأموناة ومان غيار المارج   تحقياق هنالك 
جاد فاي البلاادان وال تو الجديادة الهادف المتعلاق باالمرافق الصاحية مان األهاداف اإلنمائياة لأللفياة

انة وأشاد الساكان فقارا  النامية ضروف من إمكانية الوصول إلاى مرافاق الصارف الصاحي المحسَّ
 . في المناطق الريفية هم األكثر تضررا

حياث  يغّيار تغيار المنااخ  ةتتعرض الموارد المائية لضاغوط متزايادة مان التغيارات المناخيا
والتوازن بين الكتلة الجليدية وتدفق األنهاار كماا التربة والرطوبة  أنماط هطول األمطار ورطوبة

أو  لفيضاااناتوفااي الوقاات نفسااه فاامن ا يتساابب فااي حاادوث تغيياارات فااي مصااادر المياااه الجوفيااة
وعلى مدى العقاود المقبلاة ساينتقل المئاات . الجفاف آخذان في االرتفاع من حيث التواتر والشدة

نحاء العالم كال أسابوع وسايزيد النماو الساكاني االالف من المقيمين  الجدد إلى المدن في جميع أ
 .والتحضر السريع من الضغوط على الموارد المائية وسيكون له تأثير هائل على البيئة الطبيعية

جميع هذه التحديات فمن الحاجة إلى إدارة المياه العذبة على نحو سليم أمر أساساي وان لو
( 1212عاام )مياة المساتدامة لالمام المتحاده التنط خطا ضامن التنمية المستدامة  للمياه مكرسة 

والتاي  لالمام المتحاده ةالمعلنامع ربط أهداف خاصة بالمياه ارتباطا   صريحا باألهداف اإلنمائياة  
 :ـتتمثل ب

 .الكوارث المتصلة بالمياه والتغيرات الهيدرولوجية 
 .المياه الجوفية في بيئة متغيرة 
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 .معالجة ندرة المياه وجودتها 
 .والمستوطنات البشرية في المستقبلالمياه  
 .الهيدرولوجيا البيئية من أجل عالم مستدام 
 .الثقافه المائيه مفتاد األمن المائي 

 :ةوالمنظمات الدولي ةنشاطات منظمات االمم المتحد في مجاالت التوفير للمياه
الفاقاد  بموضاوع الاتحكم فاي( المذكورة في ادنااه)  تهتم العديد من منظمات األمم المتحدة 

المائي  وتقديم النص  وفت  طريق لتقليل هذا الفاقاد والتعامال ماع التحاديات والتطاورات العلمياة 
وتقاسااام المعلوماااات والنتاااائج ماااع المنظماااات والااادول االخااارى  ونشااارت التقاااارير فاااي موقعهاااا 

وفيها جميع الدراسات والمقاالت والبحوث وكذالك تحضير مجموعة مان ة صصيالتخ ةاإللكتروني
لتسااهيل نهااا الباارامج التدريبيااة وذالااك ضاامن أطااار أهتمامهااا بمسااألة المياااه والصاارف الصااحي م

أن  فاي والمؤسساات ةياات حاول كياف يمكان لألفاراد او المجتمعاات المحليالمعرفة المزيد مان اال
ا مان مجتماع فعاال فاي ترشايد اساتخدام الميااه والمحافظا  تمثالجميعاا  يعليهاا وها ةيكونوا جازء 

 (:ةالمستدام ةالمجتمعي ةوالتنمي ةالمائي ةص برامج الثقافرسائل بخصو)
 .للمياه ةالعالمي ةالهيئ 
 .منظمة الصحة العالمية 
 .منظمة األمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم 
 .منظمة األمم المتحدة للطفولة 
 .منظمة األمم المتحدة للمستوطنات البشرية 
 .من المنظمات وغيرها 

أيمان هاذه المنظماات بعادم إمكانياة المناع الكامال لفواقاد الميااه مان الناحياة العملياة  ورغم
واالقتصادية ولكن بنفس الوقت يقفون بشدة ضد الفاقد الكبيار الاذي يناتج عان عادم كفااءة إدارة 

وزيااده فاي تكااليف التشاغيل  ةالصاالحالميااه والذي يؤدي الاى نقاص فاي تاوفير  ةالمرافق المائي
 .مقترحات لتجاوز هذا الوضع األمثل لتخفيض الفاقد المائي جادويحاولون اي

رائادة فاي أفريقياا وآسايا وأمريكاا الالتينياة لتاوفير الميااه هذه المنظمات ببارامج قامت  قدل
تعكاس التجاارب النقية في العديد من المدن وقد شمل أهتمامها أيضا  تقليل الفاقد من المياه هذا و

لقااد تبااين . التااي تاام إستعراضااها أهميااة ترشاايد اسااتهالك مياااه الشاارب وضاامن جميااع دول العااالم
نساابة المياااه الضااائعة باادأ  بمحطااات اإلنتاااج وصااهاريج التخاازين  ضإهتمااام واضاا  بتخفاايوجااود 

التاي  وعبر أنابيب النقل والتوزيع فيالشبكات وعبار العادادات الداخلاة للمناازل إضاافة الاى الميااه
تتسرب في داخل توصيالت المنازل ومواطن تخزين المياه داخل المنزل هذا وتضايع كمياة هائلاة 

في داخال المناازل لغسال المالباس واألواناي واالساتحمام وصارف  ةأخرى في األجهزة المستخدم
من المياه المنزلياة % 12وهنالك إستهالك عالي لري الحدائق والذي قد يصل إلى  دورات المياه

إن تقليال . ا إضافة الى طريقة غسل السيارات وساحات المنازل وتغيير مياه حمامات الساباحةهذ
هو مسئولية إدارة المياه ولكنه يتطلب التعاون الكامل  نازلالفاقد بين محطة اإلنتاج وعدادات الم

و تقليال السايطرةمع المستفيدين لنجاحه في الوقت الذى تتضااعف فياه مسائولية الماواطنين فاي 
الفاقد داخل مناازلهم ساواء نتيجاة للتسارب أو ساوء أختياار واساتخدام الماواد واألجهازة المائياة 

وان ياتم  ةفي السلوك الفردي والتعامل مع المياه بثقافة عالي يرا  يتطلب االمر تغي هذا و. المنزلية
ضاافية تعظيم ترشيد استهالك المياه داخل المجتمع علما باان بعاض تلاك األماور تتطلاب تكااليف إ

لقاد عمادت المنظماات فاي بعاض الادول تقاديم . ومساعدة فنية وبعضها يتطلب تغييرا  في السلوك
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داخل المنازل وتقديم مساهمات مالية فاي شاراء بعاض  لتسرباتالمساعدة المجانية للكشف عن ا
األجهاازة التااي تقتصااد فااي صاارف المياااه كمااا وقااد باادأت العديااد ماان إدارات المياااه فااي توزيااع 

 .ات بهذا الخصوصالتوجيه
برز أتجاه عالمي نحو خصخصة مؤسسات توفير المياه والصرف الصحي لما لاه مان  لقد 

إيجابيات واضحة في تقليل المياه الضائعة فاي الشابكات وإصاالد العادادات مماا سااعد فاي تقليال 
قاادرة ورغام األيماان بأهمياة وجاود تساعيرة . الفاقد وزيادة العائد المادي لتلك الشركات الربحياة

اساتهالك الميااه ماع مراعااة االحتياجاات الضارورية للطبقاات الفقيارة وبأساعار  يدعلى دعم ترشا
ميسرة إال أن المالحظ في العديد من الدول المتقدمة أن التسعيرة موحدة للجميع ومغطية للتكلفة 

و أمار لاه كما يالحظ أيضا  أن شركات المياه في تلاك الادول تعمال لزياادة مبيعاتهاا مان الميااه وها
الترشايد وهاذه األمااور ال باد مان مالحظتهاا عنااد تطبياق خصخصاة الميااه فااي دول  قافاةعالقاه بث

 . العالم الثالث وفي الدول ذات الموارد المائية المحدودة كالدول العربية
بترشااايد والمنظماااات التخصصاااية الدولياااة تهاااتم العدياااد مااان منظماااات األمااام المتحااادة االخااارى و

من القطاع الزراعي وعلى رأسها منظمة مراكاز األغذياة والزراعاة ومراكاز استخدامات المياه ظ
لقاد أعادت ووزعات منظماة األغذياة والزراعاة والعدياد   .البحوث الزراعية التابعة للبناك الادولي

 ةالفعلية للمياه لمختلف المزروعات والنشااطات الزراعيا األحتياجاتالكثير من المطبوعات حول 
بوعاات رواجاا  كبيارا  فاي مؤسساات البحاوث الزراعياة والجامعاات إال أن حيث تجد مثل تلك المط

ومان األنجاازات الحديثاة تصاميم . االستفادة منها على مساتوى الحقال ماا زال أقال مان المطلاوب
من قبال  العااملين فاي  ةاألنـتاج وأستهالك المياه والستخدام وىنموذج يربط عوامل كثيرة لمست

ماان والمسااتفيدين و  ةومسااتخدمي الدولااة والمنظمااات الغياار حكوميااالتوعيااة الزراعيااة مجاااالت 
 .تنظيمات المزارعين

 :حيث يمكن أستخدام هذا النموذج في النواحي التالية 
 .تقييم حجم األنتاج في مناطق جغرافية تحت ظروف محدودية المياه 
 .مع األنتاج الواقعي لمعرفة أسباب الفروقات ومن ثم معالجتها ةأداة لمقارنة األنتاج الممكن 
 .تقييم األنتاج المطرى للمدى البعيد 
 .جدولة الري إلعطاء األنتاج األعلى لمختلف الظروف المناخية 
 .جدوله الري المتوفر والري الداعم 
 .تقييم اثار برامج الري الثابت وكميه االنتاج 
 .المستقبلية يةسيناريوهات المناخلتحليل ل 
 .القصوى من المياه المتاحة ةإيجاد الفائدة الزراعي 
 .تقييم تأثير الخصوبة المنخفضة للترب  والمياه مع الخصوبة في اإلنتاج 
 .تقييم إنتاجية المياه الحقيقية على مستوى الحقل ومستوى المنطقة 
 .تدعيم القرار حول توزيع المياه 
لهاذا النمااوذج دور  انة والمختلفاة  وتحديااد اإلنتاجيا المحاصايل زراعااةتقيايم دور الميااه فاي  

 .مفيد في برامج ترشيد استخدام المياه ضمن القطاع الزراعي وربطها بأقتصاديات اإلنتاج
البااد ماان االشاااره الااى ان التجااارب التااي تاام دراسااتها تشااير الااى أن هنالااك أعترافااا  ماان و

قطااع الاري ساوف لان يساتمر علاى نفاس  الجميع بأن النمط الحالى الستخدام المياه للري ضامن
والتي تبادد الماوارد للميااه المحادودة ومعرضاة  ةالمنوال المسرف وبتلك الكفاءة الضئيلة المنتج

ورغاام أن حاجااة سااكان العااالم للغااذاء . نتيجااة لعواماال التلااوث والتغياار المناااخي للتناااقصايظااا 



 

 
28 

مع نمو مستوى حياتهم االقتصاادية والسكن متزايدة حسب زيادة سكان العالم وتزايد إحتياجاتهم 
واالجتماعيااة إال أن هنالااك العديااد ماان الدراسااات والتقنيااات الحديثااة ووسااائل اإلدارة المتقدمااة 
والسياسات المائية التي تبشر بممكانية زيادة اإلنتاج ومضااعفته بانفس كمياة الميااه المساتخدمة 

تام أساتعراض بعاض تلاك النجاحاات ولكان  لقاد. حاليا  أذا تم أتباع الخطوات الترشيدية المناسابة 
 يالطريااق مااا زال طااويال  نحااو ترشاايد أسااتهالك المياااه وزيااادة العائااد منهااا خاصااة فااي الاادول التاا

  .المائية مواردها تشكو من ندرة
بترشايد أساتخدام الميااه فاي  ةمنظمه الهيئاة العالمياة للاري التابعاه لالمام المتحادلقد قامت 

عان ترشايد اساتخدام الميااه بنااءا  فاي عديادة  تأصادرت كتيباا وقد رري المزروعات اهتماما كبي
القطاااع الزراعااي اعتمااادا علااى طبيعااة معلومااات التااي جمعتهااا ماان  الاادول مجااال تجااارب ترشاايد 

تاام تحلياال تلااك النتااائج بصااورة جياادة لتعطااى أمثلااة للنجاحااات و اسااتهالكها المياااه ماان الاادول
تام أساتخدام نتاائج هاذا العمال و ي العديد من تلاك الادولالستخدامات المياه في القطاع الزراعي ف

في نقل تجارب العديد من الدول االخرى كما أستفادت الهيئة من نتائج هذه التجربة في التخطايط 
في مجال ترشيد استخدام المياه في الزراعاـة وتعمال الهيئاة حالياا  علاى   يةالى تدخالتها المستقبل

ز الضغوطات الحالية ومحدودية الماوارد المائياة المتجاددة فاي البرا ةتطبيق برامج حمالت توعي
العالم وضرورة العمل بجد على خلق توازن بين تلك الماوارد والطلاب عليهاا وتتواصال جهودهاا 

عالمياا مان ترشايد اساتهالك الميااه ضامن القطااع الزراعاي الاى  لناجحاةفي توزياع الممارساات ا
 .تطبيقها جميع دول العالم بهدف األستفادة منها و

خالل التعليم العلماي والتوعياة والجهاود المشاتركة باين المعاهاد والمراكاز ذات الصالة  من
بتنفياذ التابعة لالمم المتحدة يونسكو في منظمة البالمياه في جميع أنحاء العالم تقوم أسرة المياه 

ساتفيدين ضامن كال األهداف االستراتيجية لهذا البرنامج التي من أهم اهدافها التثقيف الماائي للم
التنمياة المساتدامة وإعادادهم ليكوناوا مفكارين حاذرين وقاوة قوياة  تحقيققطاع تنموي من أجل 

وتعاونت اليونسكومع العديد مان الوكااالت الدولياة إلنشااء الشابكة الدولياة .  من الخير في العالم
اف بارامج للمياه حول العالم وعملت علاى وضاع بارامج تعليمياة تشامل مواضايع ذات صالة بأهاد

وثقافااة جدياادين حااول المعرفااة واالسااتخدام المسااتدام للمياااه فااي  رالثقافااه المائيااه لخلااق ضاامي
المناسابة لتعزياز مفااهيم  ةالمجتمعات وفي المدارس اضاافة الاى تزوياد المعلماين باالمواد العلميا

فااي كاال حااوض ومنطقااه ( كمااا و نوعااا)أهميااة المااوارد المائيااة والعماال  علااى المحافظااه عليهااا 
أعادادا كبيارة مان المقترحاات التعليمياة للمعلماين والطاالب  ضاموشملت األنشطة إعاداد كتيباات ت

 (.بدءا من مرحلة ما قبل المدرسة إلى المستوى التدريس المتقدم)والمربين 
البرناااامج الهيااادرولوجي الااادولي بقياااادة اليونساااكو هاااو البرناااامج الااادولي الوحياااد فاااي  ان
لبحاوث الميااه وإدارة الماوارد المائياة والتعلايم الماائي  ةالمكرسا األمم المتحادةنشاطات منظومة 

لقااد تطااور هااذا . ةالمتنوعاا ةفااي مجاااالت المااوارد المائياا ةوالتكنولوجياا ةنياافوبناااء القاادرات ال
برنااامج بحااوث هيدرولوجيااة منسااقه دوليااا   إلااى برنااامج  5271فااي عااام  ئهالبرنااامج منااذ إنشااا

يسااار البرناااامج اتبااااع نهاااج متعااادد و شاااامل لتيساااير وتعزياااز إدارة الماااوارد المائياااة وإدارتهاااا
التخصصات ومتكامل إلدارة مستجمعات المياه والمياه الجوفية يتضمن البعد االجتماعي للماوارد 

دولية في مجاالت علوم المياه  وضمن دول األعضاء فاي االمام ال البحوثالمائية ويشجع ويطور 
كما يهدف إلى تقليل أثر التغيارات العالمياة علاى الماوارد المائياة وقياادة حملاة اساتدامة  ةالمتحد

تقديم المشورة ذات الصلة بالمياه  التي تقدمها إلى في و  ةالمائي ةالمياه عن طريق برامج الثقاف
 ةفاي مجااالت الميااه  المتنوعا ةصاحيح ةطورها وأتخاذهاا مواقاف مائيات لضمانالدول األعضاء 
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دولي تقااوده اليونسااكو الااان هااذا المشااروع . المعتماادة علااى المياااه ةوحمايااة القطاعااات التنموياا
لتحفيز وتمكين جمياع القطاعاات اكثر من عقدين في مجاالت المياه منذ اكثر من ( االمم المتحده)

ولكاي يصاب  المساتفيدين ناشاطين وماربيين فاي مجااالت  ةالمتنوع المياه تفي مجاال ةالمجتمعي
سنويا إلاى المالياين بهذا المجال ( اليونسكو)منظمة تفاصيل نشاطات هذا وتصل . المياه مستقبال

مااان خاااالل شااابكتها العالمياااة بالتعااااون ماااع الشاااركاء ( األطفاااال والشاااباب)وخاصاااه  رمااان البشااا
 . اإلقليميين والمحليين

 : التركيز على اهداف ذات العالقة بالبرنامج وهيوهنا البد من 
إن الطبيعاااة العالمياااة للمشاااروع ستسااام  للمشااارفين علاااى هاااذا مااان البااارامج بنشااار الماااواد  

 .(ةبرامج الثقافه المائي)اإللكترونية التي يمكن استخدامها في  جميع أنحاء العالم 
المياااه العامااة وإدارة المياااه إلااى اقامااة سلساالة ماان الاادورات المائيااة التااي تتااراود بااين علااوم  

مواضايع الميااه المختلفاة لمقادمي التعلايم غيار التقناي والمتعلماين  دورات أكثر تفصيال   حول
 .من جميع األعمار

متاحة لالساتخدام مان قبال أي وكالاة أو منظماة أو شاركة مهتماة  ةان المواد والبرامج العلمي 
 .حول المياه بتثقيف المواطنين والمجتمع

برنامجااا  لخلااق مصااداقية وقيمااة للباارامج التعليميااة  ة تؤسااسقطاااع الثقافااه المائيااادارة ان  
  .ربيندللمستفيدين والم

يهدف البرنامج إلى تحسين الحوكمة وتعزيز آلياات التعامال ماع المخااطر الطبيعياة وتعزيزهاا  
 .يضاناتوالفة من حيث التأهب للوقاية من  الكوارث والتكيف معها مثل التغيرات المناخي

يسااعى البرنااامج إلااى تعزيااز القاادرات المؤسسااية فااي تنظاايم المشاااريع  والجهااات االقتصااادية  
واالجتماعية للتعامل الصحي  مع جميع جوانب المشروع للحد من المخاطر التاي قاد تتعارض 

 .لها المشاريع بما في ذلك المخاطر المناخية
احاد اهاداف االلفياة ) د مان الفقارشمول برامج المشروع إلاى فارص تعزياز اساتراتيجيات الحا 

 .(الجديدة لالمم المتحدة
هي مسائله ثقافياة اساساا بقادر ماا هاي  ةاليات تؤكد ان اإلدارة المستدامة للموارد المائي ءبنا 

 .مساله تقنية
ان الطلااب المتزايااد علااى المياااه وتعقااد المسااائل المحيطااة بالمياااه يحتاااج اتباااع نهااج متكاماال  

 .رتهاومتعدد التخصصات إلدا
ضاامان االسااتدامة اال وهااي احااد اهااداف اإلنمائيااة لأللفيااة )ان البرنااامج يساااعد فااي تحقيااق  

التخصصاات فاي مجاال علاوم الميااه وإدارتهاا مان خاالل  من خالل  تعزيز نهج متعدد( البيئية
مائيااة تراعااي   المناااطق  تيساار وضااع سياسااات فيإدخااال العلااوم االجتماعيااة الداعمااه لهااا

 .الحساسية الثقافية
توفير قواعد بيانات للمنشاورات والبحاوث والدراساات وغيرهاا مان الماوارد المتعلقاة بعالقاة  

 .المستفيدين بالمياه
 .اقامة دليل للمنظمات والمؤسسات والخبراء العاملين في مجال المياه والتنوع الثقافي 
 .ماتإنشاء منصة لالتصاالت المباشره وتبادل المعلو 
 .ةصياغة مبادئ توجيهية بشأن كيفية إدخال األبعاد الثقافية في إالدارة المائي 
 .التنسيق المتواصل بين المؤسسات االجتماعية والمسؤلين عن إدارة المياه 
 .تطوير النظم والممارسات الثقافية التي تسهم في االستخدام االمثل والمستدام للمياه 
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 .ماعية من الممارسات حول المياه والتنوع الثقافيانشاء قاعدة بيانات تفاعلية وج 
وضع قاعادة بياناات علاى اإلنترنات تشامل ببليوغرافياا للكتاب والمقااالت اليومياة واالتفاقياات  

وتقاادم دلياال للمنظمااات والخبااراء العاااملين فااي هااذا الموضااوع وشاارد  ودراسااات الحاااالت
                  .المصطلحات التي تعتبر أساسية في هذا البرنامج

وضع الجزء التفاعلي من الموقع موضع التنفيذ وتوفير معلومات عان الممارساات ودراساات  
الثقااافي وسااتكون هناااك إمكانيااات للتفاعاال المباشاار ماان خااالل  الحاااالت حااول المياااه والتنااوع

البيانااات للمسااتخدمين تنزياال  المااؤتمرات علااى شاابكة اإلنترناات والماادونات وسااتتي  قواعااد
  .تحميلهاو لوماتالمع

فضااال عاان  ةالنتيجااة الطويلااة الماادى للبرنااامج هااي وضااع منهجيااات لممارسااي الثقافااه المائياا 
والساعى إلاى بادء ودعام البحاوث فاي مجااالت  ةمبادئ توجيهياة لواضاعي السياساات   المائيا

لخباااراء الميااااه  الميااااه والتناااوع الثقاااافي وهاااذا الموقاااع سااايكون بمثاباااة بواباااة معلوماااات
 ةالسياسااااات والباااااحثون والطااااالب والمنظمااااات غياااار الحكومياااا اعووالممارسااااون وواضاااا
 .والمستفيدين المحليين

 :هااهم اهداف ومندول العالم  العديد منمن ة وضنشاطات كثير منظمات االمم المتحدة  وتتظمن
الترويج لفكرة أن الماء والثقافة عنصران ال ينفصالن من عناصر الحياة البشرية وينبغاي أن  

بوصافها  جازء اساساي  ةالثقافاـة المجتمعيا على انها من جازء مان ةالثقافه المائيينظـر إلـى 
 .من طرائق الحياة وأساليب العيش والُنظم والتقاليد والمعتقدات

 .اي ان المياه هي جزءا  ال يتجزأ من الهوية الثقافية ألي مجتمع 
ه اي ينبغاي أن يشاكل تعزيز حوار الثقافات من أجل إيجاد حلاول للمشاكالت ذات الصالة بالمياا 

التنـوع الثقـافي ومشاركة أصحاب المصلحة والحوار بين الثقافات المبادئ التي يسترشد بهاا 
القادرات للمساتفيدين و  ءفي وضع المواد والمناهج الخاصة بالتوعية والتثقيف الماائي  وبناا

 .اصحاب القرار المائي
لاى إيجااد الحلاول وبماا يضاع فاي الترويج لتصريف شؤون المياه على نحو شاامل والتركاز ع 

 ةالثقافي مع السعي إلى التوصل إلى توافق في آالراء والمساتند الحسبان كـل جوانـب التنـوع
 .إلى المعلومات وبمشاركة أصحاب المعارف بالمياه

تشجيع التعبير الفني عن قضايا المياه باعتباره وسيلة هاماة مان وساائل تعزياز فهام وتقاسام  
الرساومات والصاور الفوتوغرافياة والماواد السامعية البصارية  وكثيرا  مـا يتسااعدالمعلومات 

 .واللغوية والعروض الفنية على توصيل الرسائل عبر الحدود الثقافية
تشاااجيع إعاااداد المعلوماااات الخاصاااة بالميااااه والثقافاااة وتطويرهاااا ونشااارها فاااي مجتمعاااات  

المجتماع المادني فاي الوصاول الاى اهاداف مع إشراك المدارس والجامعاات ومنظماات ةالمحلي
 .هذه النشاطات

النظافاة / الفقار / الصحة )ائية المتتعلق بالثقافة ارسال التوجيهات وباستمرار حول مواضيع  
 .(النظافة الشخصية/البيئية 

للمياااه فااي كاال دول العااالم واليااوم العااالمي رامج اليااوم الااوطني بااتشااجيع اقامااه االحتفاااالت ب 
 ةفي نشاطاتها ودعمها باليات متنوع ةوالتقني ةالفني ةوالمشارك  هااقامتفي  ةوالمساهم

بخصااوص  ةباارامج علمياا)التصااميم والتنفيااذ واالشااراف علااى نشاااطات العقااد الاادولي للمياااه  
المااء مان )قاام تحات شاعار تاي توال( ةلمدة عشار سانوات متتالياوحول العالم  ةالموارد المائي

 .الحالية ( 1218 – 1258) واحدثها برنامج  ( اجل الحياة
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ماع الجامعاات فاي مختلاف دول العاالم الجاراء الدراساات ة ان تعاون منظمات االمام المتحاد
تمثل عامال رئيسيا وايجابيا فاي تحقياق اهاداف  ةضمن مجاالت المياه  المتنوع ةوالبحوث العلمي

عليهاا  ةجاتها والسيطرمهمه جدا مثل التنمية المستدامة وقضايا إدارة المياه وتلوث المياه ومعال
في العديد من المناطق المهمه فاي العاالم وخاصاه تلاك التاي تقاع ضامن منااطق الصاراعات علاى 

 ةوتلاك الدراساات المتعلقا األوساطكماا هاو الحاالفي منطقاة الشارق  ةالمياه العابره للحدود الدولي
تتعقاد مصاادر وواقاع والتي تشير نتائجها إلى أناه فاي العقاود القادماة ساوف  ةبالتغيرات المناخي

وبشكل كبير مما يستدعي اعاده النظر في الكثير من امور  اداره الموارد المائيه  ةالموارد المائي
                                                                                                                        .تدامتهاواس

والتاي مان المفتارض ان تكاون احادى الوساائل ( ةالنهري ةالشرط)ات اقامه مؤسستشجيع 
ناهياك عان ة او المجتمعيا ةاو الجماعيا ةمان التجااوزات الفرديا ةفي حمايه البئياه النهريا ةالفعال

                                            الخرىاة العديد من الواجبات االيجابي
 :استهالك المياه المصممة لترشيداإلجراءاتاالحترازية 

توعية الموطنين وعلىمختلف مستوياتهم الثقافية والعمرية بأهمية االقتصاد باستخدامات  .5
 .اإلعالم لالمياه عبر وسائ

وتنشيط اللقاءات مع المهتمين بشؤون  لتكليف المحطات الفضائية التلفزيونية من تفعي .1
 لالستخدامات المياه وكيفية ترشيدها بشك لالسب لأفض لالمياه لبيان وجهات نظرهم حو

 .طةببسا صحي  مع بث إعالنات يومية عن كيفية ترشيد االستهالك
منذ الطفولة على كيفية المحافظة على المياه وترشيد استخدامهم لهذه الجدياااااااد تعليم النشء  .3

 .ةالسلعة النادر
مضاعف عند  لعلى سن القوانين وتشريعات لفرض تسعيرة على المياه بشك لالسعي والعم .4

 لتجاوز المستهلك حدا معينا من استخدام المياه المدعمة من الدولة وتجري جبايتها بشك
 .منزلهدوري وعندعدم تسديد الفاتورة يجري قطع الماء عن 

استخدام األدوات المقننة في المشاريع المزمع إقامتها وحتى المجمعات السكنية القديمة  .1
 .وفرضعقوباتعلىالمخالفين

سريع والسعي  لالمياه بشك لفي أنابيب إيصا لور سلطات المياه لمعالجة أي خلد لتفعي .6
 .لالخلهذا   في بلمحاسبة المسب

توزيع بوسترات  تثقيفية على المواطنين في منازلهم إلشعارهم  بأهمية دورهم في  .7
 .المحافظة على الثورة المائية

 .والزراعيةعلى إعادة استخدام المياه المعالجة لألغراض الصناعية  لالعم .8
الحصاد المائي مشاااااااااااريع إنشاء مراكز ألبحاث السدود والموارد المائية لتقديم دراسات عن  .2

 كليات و ) المائيااااةأقسام هندسة الموارد وتحدياااادا (  الهندسة)  وتتولىاإلشراف عليه كليات
 .اهالميأقسام التربة ووتحديدا (  الزراعة

طلبة الدراسات العليا لمرحلتي الماجستير والدكتوراه لتقديم رسائلهم وأطاريحهم تشاااجيع  .52
 .تنظيم إدارة الموارد المائية لحو
قيام مؤسسات المجتمع المدني بتثقيف المرأة وربات البيوت والخادمات بتكاليف وندرة  .55

مفاااااااااااااردات  ستخدام الماء بمختلفابدورها أطفالها وأفراد أسرتها على كيفية  ملكي تعل هالميا
 .اليومية حياتهم 
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التي  لالري الحديثة واستخدام أساليب زراعية مناسبة كزراعة المحاصي لاستخدام وسائ .51
 .هال تحتاج إلى وفرة كبيرة من الميا

ت ومحالت السيارا لفرض تسعيرة مياه خاصة على األماكن التجارية ومحطات غس .53
 المستشفيات و و دذلك المدارس والمساج لالمالبس والسجاد ومراكز التسويق كما يشم لغس

المعسكرات والدوائر الحكومية والمتنزهات العامة والمالهي الن معظم الناس تستخدم المياه 
 .ةفي األماكن العامة بدون مباال

توعية وتثقيف المجتمع مناشدة الكتاب والباحثين المهتمين بشؤون المياه بمعداد حملة  .54
 .ذات الطابع الصحراوي وتكاليف تحلية المياه الباهظة لبشحة المياه في الدو

الجماعي والمطارات  لالرئيسة وفي حافالت النقشاااااااااااوارع عرض لوحات إرشادية في ال .51
لوحات ضوئية في تقاطعات الطرق الرئيسة تحث المواطنين على  لواألماكن العامة مع عم

 .رف المياهضرورة االقتصاد بص
تبث عبر الفضائيات التلفزيونية ترشد المواطنين بااااااارامج اعالمياااااااة حث الفنانين النجاز  .56

 .هالترشيد لالسب لعلى أهمية المياه واستخدام أفض
يااات سلوكلتاااثير االيجااابي علااى خطباء الجوامع ل لمن خالوالمااواطنين  مخاطبة المجتمع  .57

 .ترشيدالمواطنين في 
 .هذاالواجبالدينيمسؤولية  رة األوقاف والشؤون الدينية وتتولى وزاك المياه ستهالا .58
لقاءات مفتوحة ومباشرة مع المستمعين بعقاااااد قيام المسؤولين عن إدارة الموارد المائية  .52

والمشاهدين لتلتمس شعورهم ومعرفة آرائهم ومقترحاتهم وإلقاء المحاضرات اإلرشادية 
 .والتثقيفية في المدارس والجامعات واألماكن العامة

قيام الحكومات باتخاذ اإلجراءات الضرورية وليست االختيارية تتركز في توعية  .12
 .اهمية المياه وكيفية تأمينها لهم والكلفة المالية لهباالمستهلك وتثقيف  

الماااااائي هاااااو السااااابب  رفع شعارات في المدن والقرى والمجمعات السكنية بان اإلسراف .15
 .للجفافاالساسي 

جميع المواطنين بالمياه ألنها سلعة إستراتيجية  لتجنب اإلسراف واالستتراف من قب .11
 .مسؤولية كبيرة على الدولة لتأمينها لتشك

 .على الحكومات القيام بحماية مصادرها خوفا  من نفاذها والتعرض لمشكلة الفقر المائي .13
البحث عن مصادر بديلة للمياه مثل تحلية مياه البحر واالستفادة منها وكذلك معالجة مياه  .14

 .ةياالستخدام في المجاالت الزراعية و الصناع لصحي لتصب  صالحةالصرف ا
 :ةالمائي ةالثقافتنمية برامج الدولية في مجاالت  اتالخبرمؤشرات عن  

 :افريقياقارة 
عادا عادد قليال مان دول )بشاكل عاام  ةضاعيفة فريقياالدول االافي  ئيةالما ةبرامج الثقاف ان

قليلاة )ان برامج التدريب اتيحت لها منذ وقت قصير كما انشات مراكاز للتادريب الماائي و( ةالقار
بهاذا الموضاوع باين وماع الجامعاات وتام إضاافة  ةواسست روابط تخصصاي( ةماليالسباب العدد 

عن المياه في بعض المنااهج الدراساية وبادا بعاض المعلماين يتادربون ويادربون  يممفردات التعل
في مجاالت المياه ولكن بشكل محدود والن المدارس  ةس حول مواضيع متنوعفي المدرا ةالطلب

في معظم المدارس  ةيوجد اهميه لتعليم المياه للطلب مع عدمليست على مستوى جيد بشكل عام  
بمواضايع يات مساتوالسايؤدي إلاى انخفااض عاام مان االهتماام وعلاى جمياع   عومثل هاذا الوضا

لايس لهاا تاأثير واساع حاول الموضاوع  اضاافة الاى ان الصاحفيين المياه كما ان  وسائل اإلعالم 
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اساسا على غير دراية بامور المياه  كما اليتم التركيز ضمن رسائل التعليم العلي علاى مثال هاذه 
 . عالمواضي

 :قارة اسيا
ة علاى نطااق المائيا ةال توجد بشكل عام برامج معتمده للتدريب المهني فاي مجااالت التقافا

من الطلب الكبير على الفنيين المهرة في هذه المجااالت ماع التاكياد علاى ضاروره  بالرغم واسع 
إنشاء مراكز تدريب وذالك لتادهور البنياة التحتياة للميااه اماا البارامج الوطنياة فهاي ضاعيفة فاي 

وفي فهم قضايا المياه وفي تطوير المهاارات للمعلماين والطلباه لاذا توجاد  ةمائيال ةمجاالت الثقاف
جه كبيره لخلق الرأي العام والوعي  حول المياه الن العديد من الدول ضمن هذه القاره هنالك حا

بالفعل تعاني من الانقص الحااد فاي الميااه وان عادم التوساع فاي ضامان هاذه المفااهيم والمعرفاة 
 . المائيه تؤدي دوما إلى سوء الفهم وعدم الموثوقية بمصادر المعلومات المتوفره

 :الالتينية أمريكاقارة 
مااع تواجااد محاادود ماان  ةاليااات القامااة دورات قصاايرة فااي مجاااالت المياااه المتنوعاا توجااد

الفنيااين فااي مجاااالت المياااه للعماال  كماادربين  وتوجااد حاليااا مباادرات  للباادء فااي تطااوير باارامج 
تدريبيااة ووضااع إالطااار والتنظيمااي للتاادريب وان ايجاااد التموياال المناسااب يعتباار مشااكلة رئيسااية 

لجهاود المبذولاة ان ا. توجد مبادرات لتوسيع مباادرات علاى الشابكة اإلقليمياة بهذه المجاالت وال
محادوده وكاذالك  ةمن أجل تدريب المعلمين والطلبه والمستفيدين ضمن جميع القطاعاات التنمويا

النشر لبعض المعلوماات المتعلقاة باساتخدامات الميااه والياات الحماياة والحفاظ محاددة ايظاا وان 
ن تطااوير وا ةاإلعااالم والمؤسسااات المتصاالة باااداره المااوارد المائياا سااائطهااذا  الاانقص يشاامل و

 . ةوسائل االتصال والنشر ومبادرات التعليم المتعلقة بالمياه على جميع المستويات ضعيف
 :الصين

الصين السلطات المحلية للمياه بالتعاون مع المجتمعاات المحلياة تباذل قصاارى جهادها  في
البارامج  لتعليم أعداد كبيرة من المستفيدين على تعليم المياه فاي جمياع أنحااء الابالد كماا وتوجاد

التعليميااة المائيااة الموجهااة خصيصااا   نحااو األطفااال والطااالب والشااباب لتعزيااز مااوقفهم المااائي 
اان وفااي المسااتقبل وتتضاامن باارامجهم المصااممة مااواد تعليميااة تفاعليااة فااي المياااه  ولالمسااؤ

و كماا )وتدريب المدربين و المشاركة في مهرجانات المياه ووجود برنامج المحافظة على المياه 
 . اضافة الى وجود برامج للرحالت الميدانية والعديد من أنشطة تعليم المياه األخرى( نوعا

 :أوروبا
ان منظمات التادريب علاى اماور الميااه المختلفاه راساخة فاي المجتماع  ماع توفرالخلفياات 
المتكاملااة للتخطاايط واإلدارة  مااع وجااود المهنيااين والمتخصصااين بشااكل متكاماال وكااذلك التعلاايم 
اإللكتروني ودورات التعلم عن بعد وبارامج االخارى وايظاا ان حاواجز اللغاة ال تحاد مان التعااون 

األجنبية وان الفصاول الدراساية والتعلايم المياداني بشاأن الميااه متقادم اضاافة الاى  تمع المنظما
 تبادل المعرفة وان تعزيز الخبرات متواصله األموال متاحاة والمشااريع مساتدامة وهنالاك تعااون

بما في ذلك الباحثين وصانعي السياسات والمستفيدين المباشرين من  ةجيد بين اصحاب المصلح
كمااا ان التواصال مااع وسااائط اإلعااالم األساسااية علااى  ةالمختلفاا ةالتنموياا القطاعاااتالميااه ضاامن 

 .متوفره( اإلنترنت والمواقع اإللكترونية)مختلف االدوات االعالميه 
 :ةالمتحدة األمريكي الواليات

بمنشااء دورات تدريبياة علاى اإلنترنات  ةالمائياة الثقافابارامج وتتميز برامجها في مجاالت 
حااول مواضاايع المياااه ضاامن  ةالمباشاار ةوتقااديم الاادروس الميدانياا ةوفااي تصااميم الشاابكات االزماا
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المجتمعات المحلية وتوجد اليات التعليم التفاعلي لألطفال على اإلنترنت في مجاال الميااه واألمان 
المنظمات )وايات توزيع جوائز للمنظمات غير الربحية  ةووجود مناسبات احتفالي غذائيالمائي ال

التااي تكاارس نفسااها لمهمااة الوصااول إلااى المجتمااع  والااى المسااتفيدين لتعلاايمهم ( غياار الحكوميااة
توجاه نحاو طاالب والمعلماين   ةكما  وتوجد اليات هتمام غير اعتياديا  ةبمواضيع المياه المتنوع

المادراس هاذا ماع اقاماة المهرجاناات فاي المادارس والمجتمعاات لتثقياف الطاالب والمعلماين  في
والشااباب حااول العديااد ماان قضااايا المياااه المحليااة ومساااعدتهم علااى فهاام كيااف يمكاانهم حمايااة 

ضاخمه وتقادم المسااعدات  ةإمدادات الميااه و البيئاة كماا وياتم دعام هاذه النشااطات بماوارد ماليا
بهااذه  ةحااول المياااه كمااا وتااثمن االبتكااارات المجتمعياا  ةالتثقيفياا اناااتالمهرجفااي هااذه   ةالسااخي

المواضيع مقل إن معالجة المياه وإعادة استخدامها بنظام مقبول محليا والذي يقلل إلى حاد كبيار 
من الوقت والتكاليف مقارنة بمضافة بنية تحتياة ضاخمة إلاى الانظم البلدياة القائماة إلنجااز نفاس 

الي مشااروع مااع  ةاسااتخدام المياااه سااوف نخفااض كميااة المياااه االزماا عااادةالل إالوظيفااة فماان خاا
خفض التكاليف العامة للمياه الخاصة  وخفض الضغط على البنية التحتياة للميااه الحالياة وتقليال 

 . كمية التصاريف الضارة
 :المصادر

1. http://www.unesco.org/water                   
2. http://www.unesco.org/water/water_celebrations/decades/                  
3. http://www.unesco.org/water/wwd2006   
4. http://www.worldwaterday.org/                            
5. http://www.un.org/waterforli 
6. http://www.who.int/water_sanitation_health 
7. http://www.fao.org/arabic/news/omm/news2003 
8. Education Cluster Coordinator Handbook: focusing on education in 

emergencies, as education should be seen as a priority component of 
emergency assistance, along with other emergency responses such as 
shelter, water and sanitation, health and food aid. Most projects and 
studies have taken a different approach by looking at water 
sanitations and not so much at practical water usage in emergencies . 

9. The Millennium Development Goals are an ambitious agenda for 
reducing poverty and improving lives that world leaders agreed on at 
the Millennium Summit in September 2000. For each goal one or 
more targets have been set, most for 2015, using 1990 as a 
benchmark. UNDP website at http://www.undp.org/mdg 
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10. United Nations World Water Development Report No 2   /  2006 
Executive summary  

11. UNHCR review sustainably the water and sanitation provision in 
refugee camps in association with selected health and nutrition 
indicators (2008) 

12. Save the Children, Education Cluster Coordinator Handbook: Global 
Education Cluster, First edition, May 2010 

13. UNHCR, A review of water and sanitation provision in refugee 
camps in association with selected health and nutrition indicators – 
the need for integrated service provision, 2008. A. A. Cronin, D. 
Shrestha, N. Cornier, F. Abdalla, N. Ezard and C. Aramburu  

14. WHO, technical notes on drinking-water, sanitation and hygiene in 
emergencies. 
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 في مواجهة التغيرات المناخية
 

 ماجد مطر الخطيب. د . أ

 كلية السالم الجامعة

 
 

 

آثارها الخطيرة علاى  العديد من الكوارث والصدمات التي تترك  ينجم عن التغيرات المناخية 

اإلنسااان والبيئااة والتااي أخااذت فااي العقااود االخياارة منحااى  متصاااعدا   ينااذر بالمزيااد ماان النتااائج 

 . المدمرة بسبب مجموعة من العوامل في مقدمتها النشاطات البشرية 

فاي عاالم الياوم مان أبارز المتغيارات البيئياة ذات الخطار الكبيار  ويعد ارتفاع درجة الحرارة 

على بيئة الكوكب األرضي لما يترتب عليها من آثار متعددة تتمثل في تقليص المحتاوى األرضاي 

ونقص المياه النقية التي يحتاجهاا اإلنساان حياث يارى  علمااء  من الماء وحدوث ظاهرة الجفاف 

إنسان سيتأثرون بنقص المياه وساوف يترتاب علاى  4,222,222,222انه ما يقرب من  البيئة 

ذلك ظهور الصراعات والحروب من أجل الحصول على المياه النقية ا  فضال  عما ياؤدي ارتفااع 

درجااات الحاارارة علااى سااط  األرض الااى نقااص فااي مياااه األمطااار وزيااادة المساااحات المعرضااة 

مزيااد ماان اإلنتاااج الزراعااي والرعااوي فااي الوقاات الااذي تاازداد فيااه الحاجااة إلااى ال للتصااحر ا  

لمواجهة مشكلة زيادة السكان في العالم مما جعال األبحااث والدراساات البيئاة تؤكاد أن السانوات  

القادمة سوف تشهد صراعات سياسية واقتصادية واجتماعية على مختلف المستويات في سابيل 

 .تأمين الغذاء لسكان العالم 

لااى جميااع الاادول والهيئااات الفاعلااة مسااؤولية التفكياار إن تلااك الحقااائق المناخيااة فرضاات ع

من المواجهة ا  تمكان العاالم مان النجااد فاي التحاول مان األسااليب التقليدياة  بمستويات متقدمة 

المسااتخدمة فااي االسااتجابة ومواجهااة الكااوارث إلااى إجااراءات وقائيااة و اسااتباقية  فااي ضااوء 

كااوارث حيااث يمكاان تجنااب العديااد منهااا وماان للحااد ماان مخاااطر ال االتفاقيااات والتوصاايات الدوليااة 

الصدمات الصغيرة ومتوساطة النطااق أو الحاد مان آثارهاا فاي اقال االحتمااالت مان خاالل تطبياق 

 . تدابير فعالة ومؤثرة لتقليص تلك الكوارث  

وفي هذا اإلطار كانت تحذيرات األمين العاام لالمام المتحادة الساابق باان كاي ماون فاي عاام 

وفقاد التناوع  يها إن تغير المناخ وأخطار االحترار  العالمي و التدهور البيئي والتي قال ف 1227

البيولوجي واحتمال تنامي النزاعات بسبب التناافس علاى الماوارد مثال الميااه ا إنماا هاو اعتاداء 

على البيئة ينذر بتقويض أوجه التقدم التي أحرزهاا المجتماع اإلنسااني فاي العقاود الحديثاة وهاو 

 ( 5. )ضد الفقر بل ويمكن أن يعرض السالم واألمن الدوليين للخطر  يضعف حربنا
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إن تلااك التحااذيرات جاااءت لتؤكااد الحاجااة إلااى مواجهااة التغياارات المناخيااة برؤيااة وأساااليب 

علمية فعالة و إجراءات عالمياة حاسامة تحاد مان أسابابها ومصاادرها ا  ذلاك ان عواقاب التغيار 

اإلنسان األساسية ا فكل إنسان له الحق في الحصول على  تشكل تهديدا جوهريا لحقوق المناخي 

المااأوى والغااذاء والمياااه ا ولكاان أحااوال الطقااس الحااارة  الناجمااة عاان التغياار المناااخي ا تهاادد 

باامتالف األراضااي الزراعيااة ممااا يمكاان أن يااؤدي إلااى أزمااة غذائيااة زراعيااة عالميااة خطياارة ا 

وهي األكثر تأثرا  بالتهديدات الناجمة  كرة األرضية وإلحاق الضرر بموارد المياه الواقعة جنوب ال

عن االحتباس الحراري فضال عن ان الضرر المترتب  على تغيار المنااخ تانعكس آثااره العميقاة    

 . في مجاالت حياة اإلنسان وحقوقه  البيئية األساسية 

  -:ج والمظاهر ااتية أن ذلك الضرر الذي لحق بحياة البشرية في العالم اليوم ا  قد تمثل بالنتائ

 

 . انخفاض إنتاجية األراضي الزراعية     -5

 . تدني مستويات المياه الصالحة لالستخدام البشري   -1

 . قلة او انعدام المواد الغذائية التي يحتاجها اإلنسان والحيوان   -3

ار ذوبان الجليد نتيجة ارتفاع درجات الحرارة والذي ادى إلى ارتفاع مستوى المياه في البحا  -4

 .والمحيطات 

ومن المتوقع أن تختفي القمم الجليدية خالل العشرين سنة القادمة بحسب بعض الدراساات  

 . المتخصصة 

ومنذ أعوام و مراكز الطقس العالمي تحذر من اضاطراب المنااخ وارتفااع درجاات الحارارة  

تلاك الظااهرة بسبب التغيرات المناخياة  و التاي أنتجات ماا يسامى بظااهرة االحتبااس الحاراري ا 

التاي نشاأت فااي االصال ماان جاور اإلنساان علااى الطبيعاة فااي البار والبحار ا وعاادم تقياد األقطاااب 

العالمية الكبرى بأتفاقيات المناخ ذات المعايير البيئياة  المتفاق عليهاا للحفااظ علاى البيئاة خشاية 

 ( 1. )كالها كب  جماد صناعاتهم واقتصادياتهم القائمة على استنزاف الطاقة والمادة بكل أش

أن  نشاااطات اإلنسااان المختلفااة التااي ساااهمت فااي االضااطرابات المناخيااة و تغيراتهااا ا قااد  

تركت بالمقابل آثارا بليغة على بيئة حياة البشارية ووضاعت مساتقبل اإلنساان فاي حالاة ال يحساد 

ق ساقوط عليها من المخاطر القائمة والقادمة ا فالجفاف الواسع النطاق والتغير العاالمي فاي نسا

االمطار أدى و يؤدي إلى فشل المحاصيل وزيادة أساعار األغذياة مماا يانعكس علاى انعادام األمان 

الغذائي وحرمان الفقراء من الغذاء ا وهذا بدوره قد يؤدي إلى تأثيرات سلبية تمتاد مادى الحيااة 

ال الفاارص لألطفاا ا فضااال عاان تاادمير ساابل  العاايش وزيااادة الهجاارة و ظهااور النزاعااات وانعاادام 

واليافعين ا وإذا كانت التغيرات المناخية تجعل من هذه األزماات البيئياة أكثار شايوعا ا فامن ذلاك 

 . يجعل التعافي منها أكثر صعوبة 

ا  فقد أشاارت  فاي آخار (  I P C C)ووفقا للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ 

التحاول الضاروري لتجناب اساوأ  ااثاار و سانة إلجاراء  55أبحاثها إلى أنه أمام العاالم أقال مان 

 . تأثيرات التغيرات المناخية 
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بمقادار  1232إن ذلك يوجب تخفيض مستوى ثاني أكسايد الكرباون فاي الجاو بحلاول عاام 

مئوياة و بمعناى آخار هاي العقباة التاي يمكنناا تجناب  5.1   لمنع تجااوز االحتارار العاالمي % 41

 .ا لم نتجاوزها اسوأ تأثيرات وصدمات تغير المناخ إذ

إن التصدي للتغيرات المناخية والحد من تأثيراتها هماا أماران ضاروريان لحماياة اإلنساان  

 (3. )في عالٍم أكثر خطورة بكثير و اقل يقينا 

 :المصادر 

 . 1227برنامج األمم المتحدة للبيئة ا  -:أنطر  .5

كيااف نظاارت الحضااارة اإلنسااانية إلااى الطبيعااة ا جرياادة مصاار العربيااة  محمااد شااعبان أيااوب ا  .1

 .1251أغسطس  18اإللكترونية ا

 .  التغير في البيئة والمناخ  / Unicef,org/arأنظر   .3
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 األمثال في الخرافة التأريخية

 د إياد عبد المجيد.أ

 

 كماا. (5)«الكاذب مان المساتمل  بأنهاا  الحاديث" تعرف الخرافة في معااجم اللغاة العربياة 
 وكلمااة. (1)«منااه ويتعجااب يسااتمل  مااا كاال وعلااى األحاديااث ماان يكذبونااه مااا» علااى تطلااق أنهااا

 ماان غفااال خرافاة أمااا. الكبار ماان العقال فساااد معانيااه ومان «ف ر خ» مااادة مان مشااتقة الخرافاة
 مان رجل» أنه ويقال (3)«خرافة حديث» منها عديدة سياقات في ورد وقد علما فاسم التعريفا

 يعجاب رأى مماا بأحادياث يحادث فكاان قوماه إلى رجع ثم الجن اختطفته جهينة من أو عذرة بنى
 رجاال اساام هااو خرافااة» أن أخاارى روايااة وفااي «الناااس ألساانة علااى فجاارى فكااذبوه الناااس منهااا

 فكاانوا الغريباةا باألحاديث يحدثهم فأخذ قومه إلى عاد ثم هللا شاء ما بينهم فأقام الجنا استهوته
 ومنهاا .(4")خرافاة حاديث" قاالوا الغرائاب من فيه خبرا أو نادرة أو حكاية سمعوا كلما ذلك بعد

 .فيه  مبالغ خبر لكل أو تصديقه يمكن ال ما لكل وخرافات خرافة الناس اشتق

فأكثر األمثال  لقد شغف الجاهلي بتسجيل أدق حوادثه التاريخية التي عاصرها في األمثال ا
وتتضااءل أماام .. هي أمثال ُيزعم أنها قيلت فاي مواقاع تاريخياة بعينهاا ( قصة ) التي لها مورد 

ضخامة هذه المادة األنواع القصصاية األخارى كالخرافاة الحيوانياة ا وأسااطير الفلاك والنجاوم ا 
تاأريش " للجااهليين وهذه المادة القصصية ثرية بعناصر االبتكار والخيال واألسطورة ا فلام يكان 

ولكن لهام أخباار يتناقلونهاا ا بعاض حادث فاي بالدهام : من قبيل ما نفهمه اليوم من كلمة تأريش 
وبعضها ااخر يحدث عن األمم المجاورة ا ومان أمثاال أخباارهم حاروب القبائال المعروفاة بأياام 

ة بلقايس وسابأ العرب ا وقصة سد مأرب ا وأخبار عاد وثمود وغيرها من العرب البائدة ا وقصا
وكاال هااذه القصااص ( 1" )ونحوهااا ماان أخبااار أهاال الكتاااب الااذين يعيشااون فااي الجزياارة العربيااة 

بال غلاب " وغيرها كقصص طسم وجديس ا وقصة الزباء ا لم تحافظ على نقاوتهاا التاريخياة ا 
عليها عنصر الخيال فتحول إلى أساطورة ترصاع بالشاعر واإلثاارة لتقبال الانفس علاى ساماعها ا 

مادة جيدة للوقوف على مقدار عناصر االبتكار والخيال فيه ا ومقدار التحاوير الاذي ألاّم باه  وهو
( " .6 ) 

لقد  تنوعت المادة التاريخية في كتب األمثاال ا فاالجزيرة العربياة كانات ماوطن الحضاارات 
ة ا وكال القديمة في العراق واليمن وبالد كنعان واختلطت الحقائق التأريخياة  بالرواياات الخرافيا
 ( 7.)ما يعد من التأريش هو أخبار تمتزج بالخرافات ا يسودها بوجه عام الطابع األسطوري 

تناولت الخرافة التأريخية الطويلة والقصيرة  في الغالب أيام العرب فاي الجاهلياة وقصاص 
ة الملوك ا والسادة والشعراء ا والفرسان ا والفّتاك ا بعضها يطول طوال واضحا ا يصل إلى عاد

 صفحات ا وااخر قصير ا ال يتجاوز بضعة أسطر ا فمن النصزص 

إن كانات ) الطويلة خرافة فناء طسم وجديس ا وقصة هالك عااد ا وأخباار لقماان بان عااد 
تروى مجتمعة كما توجد عند الضبي في كتاباه أمثاال العارب ا وماا ياروى عان قصاة الزبااء ماع 

حارب داحاس والغباراء  ا ومان النصاوص جذيمة األبرش ا وماا ياروى عان حارب البساوس ا و
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إذا ) القصيرة نسبيا حكوماة األفعاى الجرهماي باين أبنااء نازار األربعاة ا وأخباار لقماان بان عااد 
ا وماا روي عان ( كانت تاروى بشاكل مفارق غيار مجتماع كماا نجادها عناد المياداني فاي مجمعاه 

إن غادا لنااظره قرياب : " ملوك الجاهلية وأبطالها وشعرائها في قصص األمثال مثل قصة المثل 
 (8" . )صحيفة المتلمس : " وقصة المثل " حال الجريض دون القريض : " وقصة المثل " 

إن الخرافااة التاريخيااة بنوعيهااا الطوياال والقصااير ماان المحتماال أن تكااون فااي باادايتها ذات 
مال مالما  طابع ملحمي ا لكنها فقدت هذا الطابع مع الزمن ا وقد وصلت إلينا نتف خرافية ال تح

ملحمية مطلقا ؛ ألنها نصوص شديدة القصر ا فهي تروي قصة وقفة بطولية واحادة كالخرافاات 
التااي تااروى عاان الفرسااان والفتاااك ا وبعااض الحااوادث التااي وقعاات فااي بااالط ملااوك المناااذرة ا 

 . والغساسنة ا ملوك حمير 

ا ففااي خرافااات تنماااز نصااوص الروايااة التاريخيااة ومنهااا الخرافيااة بنحااو معااين فااي الساارد 
ا ( 52)ا وتساعة عشار ماثال فاي رواياة الطباري ( 2)الزباء ثالثة عشر مثال في رواية المفضال 
ا وفي قصة حرب البسوس نجد تسعة أمثال في ( 55)وواحد وعشرون مثال في رواية الميداني 

وهاذا ( 53.)ا وفي حرب داحس والغباراء ساتة أمثاال فاي الرواياة نفساها ( 51)رواية المفضل 
لعدد الكبيرفي النص الطويل  مان األمثاال وبخاصاة فاي الانص الخرافاي منهاا لام ياأت اعتباطاا ؛ ا

فالتراكيب المميزة من الممكن أن تكون صيغا سردية ا تعين الراوي على حفظ الرواياة الشافوية 
 ا وهي أساليب خاصة احتذتها الصنعة الملحمية الخرافية في هذه األمثال لتكون فنا أدبياا منفاردا

ا وقد انتشارت هاذه الصايغ بعاد ذلاك أمثااال تضارب ا فيجاري عبار نصاها الصاغير ناص الخرافاة 
بأكملااه ا ممااا يلفاات النظاار إلااى وجااود طريقااة معينااة فااي روايااة األشااكال الطويلااة ماان الخرافااات 

وبااذلك يكااون الخيااال الجاااهلي قااد صاايرها مالحاام ونتفااا . التاريخيااة عنااد العاارب فااي الجاهليااة 
يال بعد جيل ا فبعد وقت عن أحداثها الحقيقية تنحرف تماما حتى تصاير خيااال أسطورية تروى ج

 ( .  54) مطلقا 

إن هذا النمط السردي الذي يعتمد على تكثيف األمثال ا يعاين الاراوي علاى اإلمسااك بزماام 
النص الشفوي ا فمفاصله بهذا الشكل تستوعبه الذاكرة ا ليس هو الشكل الوحياد لهاذه الوظيفاة 

هناك أشكال أخرى ا تتمثل في السجع ا وإنشاد المقطعات الشعرية ا وهذه ميازة انمااز بهاا ا بل 
األدب النثري الجاهلي ا ال سيما الخرافاي مناه ؛ ألنهاا تنوياع فاي وساائل تيساير حفاظ النصاوص 

 .النثرية على الراوي في ااداب الشفاهية في ذهن الراوي والسامع 

 : الهوامش والمصادر 

: َوَقاالُوا. اْلَكاِذبِ  ِمانَ  اْلُمْساَتْملَ ُ  اْلَحاِديثُ : َواْلُخَراَفاةُ : " وفياه ( خ ر ف )العارب ا ينظار لساان  .5
 ُجَهْيَناَةا ِمنْ  أَوْ  ُعْذَرةَ  َبنِي ِمنْ  ُخَراَفةَ  أَنَّ  ُخَراَفةَ  َحِديثُ  َقْولِِهمْ  فِي اْلَكْلبِيِّ  اْبنُ  َذَكرَ  ُخَراَفَةا َحِديثُ 

ثُ  َفَكاانَ  َقْوِماهِ  إِلَاى َرَجاعَ  ُثمَّ  اْلِجنُّ  اْخَتَطَفْتهُ  اا بِأََحاِدياثَ  ُيَحادِّ ااسُ  ِمْنَهاا َيْعَجابُ  َرأَى ِممَّ ُبوهُ  النَّ  َفَكاذَّ
اااسِ  أَْلُساانِ  َعلَااى َفَجااَرى بِاايِّ  َعاانِ  َوُرِويَ . النَّ ُ  َصاالَّى – النَّ

ااهُ  – َوَساالَّمَ  َعلَْيااهِ  هللاَّ  َوُخَراَفااةُ : )َقااالَ  أَنَّ
ُ  َرِضيَ  – َعائَِشةَ  َحِديثِ  َوفِي(. َحق  

ثِينِيا لََها َقاْلَ : َعْنَها هللاَّ ُثكَ  َما: َقالَتْ  َحدِّ  ُخَراَفاَةا َحاِديثَ  أَُحادِّ
اءُ  مُ  اأْلَلِفُ  َتْدُخلُهُ  َواَل  ُمَخفََّفٌةا فِيهِ  َوالرَّ اهُ  َوالاالَّ  اْلَمْوُضاوَعةَ  اْلُخَراَفااتِ  بِاهِ  ُيِريادَ  أَنْ  إاِلَّ  َمْعِرَفاةٌ  أِلَنَّ

ُبوَنهُ  َما ُڪلِّ  َعلَى أَْجَرْوهُ  اللَّْيِلا ِديثِ حَ  ِمنْ  ابُ  ُيْساَتْملَ ُ  َماا ُڪالِّ  َوَعلَى اأْلََحاِديِثا ِمنَ  ُيَكذِّ  َوُيَتَعجَّ
 ."ِمْنُه 
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 . ا محمد عجينة ا دار الفارابي ا دار محمد علي للنشر  58-57موسوعة أساطير العرب  .1
ا حسين الحااج حسان ا المؤسساة الجامعاة للدراساات   57األسطورة عند العرب في الجاهلية .3

 ت ,د.والنشر والتوزيع 
 . المصدر نفسه  .4
 . م 5217ا جرجي زيدان ا دار الهالل ا 5/523تاريش آداب اللغة العربية  .1
ياين ا جاواد علاي ا دار العلام للمال. ا د374 -8/373المفصل في تااريش العارب قبال اإلساالم  .6

 .م 5275بيروت 
السايد عباد العزياز ساالم ا بياروت ا دار النهضاة .  7ينظر تأريش العارب فاي عصار الجاهلياة  .7

 . م  5272العربية ا 
تحقياق ( هاـ158ت ) ا أحماد بان محماد بان إباراهيم المياداني 1/552ا  5/65مجمع األمثاال  .8

أمثاال العارب . هاـ  5184ق محمد قطة العدوي ا ومحمد الصباغ ا دار الطباعة السنية ا بوال
ا تحقيق يوسف النبهاني ا مطبعة الجوائب ا القساطنطينةا ( هـ 572) ا المفضل الضبي  51

تحقيااق عبااد العلاايم ( هااـ 125) المفضاال باان ساالمة باان عاصاام   112الفاااخر .  هااـ 5322
 . م 5262ا 5الطحاوي ا إحياء الكتب العربية ا ط

 ا تحقياق يوساف النبهااني ا مطبعاة(هاـ 572)لضابي وما بعادها ا المفضال ا 64أمثال العرب  .2
 هـ5322 القسطنطينةا ا الجوائب

 .ت. ا بيروت ا د دار القاموس الحديث. وما بعدها  5/35تاريش األمم والملوك  الطبري  .52
  73ا71ا75م5مجمع األمثال  .55
 .ومابعدها 11أمثال العرب  .51
 . ا وما بعدها  17نفسه  .53
 .  5268 1ا دار المعارف بمصر ا ط 512/ 5( بروكلمان ) ينظر تاريش األدب العربي  .54
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How I promoted Biotechnology in higher education 

Prof. Dr. Ali Al-Zaak 

Melbourne - Australia 
With the international economic and scientific sanctions on Iraq that 

lasted for twelve years (1991-2003), scholarships, Fellowships, and study 
leaves were suspended. A university degree in emerging modern 
biotechnology from abroad became impossible.  

During the academic year 1992-1993, I established the Department 
of Biotechnology in the College of Science/ University of Baghdad. The 
decision of the ministry of higher education to support such a national 
alternative was the right move to acquire this field of science. The 
department was the first to offer tertiary education in Biotechnology. At 
that time, it was among the first few in the region.  

Under my direction for seven years, the department played a crucial 
role in technology transfer. It was recognized as the National Focal Point 
for the International Center of Genetic Engineering and Biotechnology 
(ICGEB-one of the UN scientific organizations).I was the country's liaison 
officer in this organization for ten years. 

In 1998, I co-founded the Biotechnology Research Centerat Al-
Nahrain University. The project started with a report that I wrote to the 
ministry of higher education suggesting (a team) to acquire the then-new 
concept of animal cloning (the Dolly project). After several 
recommendations, the decision came to establish a university center 
under the auspices of the Presidential Education Department. I was one of 
its founding committee. The committee formulated animal cloning 
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projects. It was a very challenging task under the sanction, but the 
technology was feasible before the US invasion of the country in 2003. 
After the war, the center abandoned the cloning project and changed its 
direction into more plant-related Biotechnology research. 

With the ministerial interest to expand the scientific specialty, I 
founded the Institute of Genetic Engineering and Biotechnologyfor 
graduate studies,supported by Baghdad University. I was its founding 
dean since 1999. The objective was to foster the development of an 
indigenous biotechnology capability during a period of isolation of the 
Iraqi scientific community from advances in science and technology, 
international contact, and scientific exchanges. 

At that time, most of the country's human, technological capital 
resided with senior scientists educated abroad and remained in the 
country after the imposition of sanctions. 

Since its establishment, the Institute has been known as one of Iraq's 
advanced research institutions. 

Luckily, it escaped significant damage during the 2003 war and was 
not impacted by the subsequent looting.  

The Institute offers postgraduate degrees (Higher Diploma; M.Sc.; 
PhD) in medical, agricultural, veterinary, industrial, and environmental 
biotechnology. Training is credit-based during the first year of study, 
followed by research projects. 

In 2010, I founded a Forensic DNA training center at Al-Nahrain 
University. It is the first educational Forensic institution in Iraq. 

It took five years to establish it; In September 2005, during a 
conference in Amman/Jordan, I submitted a proposal to develop a 
Forensic DNA capability. By that time, it was a necessity following the 
violent episode of unidentified bodies in the streets. The year after, I 
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assembled a group of young scientists and teamed up with a US group 
from the Civilian Research and Development Foundation (CRDF) and a 
UK team from the Forensic Service.  

The proposal was funded three million dollars from the US 
government over three years for training on DNA Sampling, 
preservation, and tracking. 

In May 2008, I selected team from eight Iraqi universities to 
participate in the project and provide them with the background and 
skills to educate Iraqi university students and others on using forensic 
DNA techniques. A prominent American scientist and a UK professional 
conducted a curriculum on DNA identification of human remains. The 
goal was to use modern technologies to support criminal justice, human 
rights, and medical needs.  

Iraq's universities are the logical place to develop these skills and 
provide the pool of human resources to support various ministries and 
programs that require them.  

With the end of the three-year program, Al-Nahrain University 
supplied the required building and the infrastructure for the educational 
center. The UK government funded the project with almost a million 
pounds sterling for equipment and consumables. 

Under the concept of "train the trainers," I assembled technical staff 
in 2009 and trained them in different places to conduct training 
themselves. They were ready with the opening of the center in the year 
after. 
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ة ضمن البرامج المائي ةبرامج الثقافمؤشرات عن تطبيقات 
 الدول العربية من ةمختار ةمجموعضمن  التنموية

 

 الدكتور جنان حامد جاسم المختار
 جامعة بغداد –استاذ مساعد متقاعد 

 استراليا -ملبورن 
 

 :المدخل
معلوما  للمختصين وأصاحاب القارار أن كمياة الميااه العذباة فاي العاالم محادودة وأن  أصب 

توزيعهااا ماان حيااث المكااان والزمااان متفاااوت تفاوتااا  كبياارا  ممااا يعاارض بعااض المناااطق لموجااات 
متكررة من الفيضانات ومناطق أخرى من ندرة شديدة في هذا المورد الهام لجمياع أوجاه الحيااة 

المياه للتلاوث المتزاياد نتيجاة للممارساات الجاائرة واالساتخدام غيار المناساب   لككما تتعرض ت. 
 ةللمياااه المتجااددة وغياار المتجااددة هااذا إضااافة الااى الضااغوط التااي سااتنتج عاان التغياارات المناخياا

بحااوالي  رمنهااا تسااتهلك كميااة هائلااة ماان المياااه تقاادللمياااه أن االسااتخدامات المختلفااة . مسااتقبال
رد على مستوى العالم وترتفع هذه النسبة في المناطق الجافة وهاي منااطق من تلك الموا% 72

أن جمياااع االساااتخدامات الزراعياااة والصاااناعية والبلدياااة . %22الاااى أكثااار مااان  ةالنااادرة المائيااا
علااى  اعاايوغيرهااا تسااتهلك كميااة كبياارة ماان المياااه بكفاااءة متدنيااة خاصااة فااي االسااتخدام الزر

إساتنباط سابل  وجابلذا  بلدي في العديد من دول العالم  الناميمستوى العالم وكذلك االستخدام ال
فاعلااة لرفااع كفاااءة االسااتخدام وترشاايد االسااتهالك  وإدارة الطلااب تكنولوجيااة وميدانيااة ووسااائل 

وتشمل الحاجة الماسة لمثال هاذا الترشايد  .على المياه للزراعة والصناعة واالستخدامات البلدية
في مناطق ندرة المياه تمثل عنصرا  أساسيا  الستمرار الحياة بتلك دول العالم ولكن الحاجة  ميعج

هنالاااك تزاياااد واضااا  فاااي اإلهتماااام بترشااايد اساااتخدام الميااااه وإدارة الطلاااب عليهاااا و المناطاااـق
 كفي جميع أنحاء العالم بهدف تقليل الفاقد منها مما يسااعد فاي تاوفير تلاالمختلفة ل ستخدامات 

مااواطنين وتقلياال العاابء علااى المياااه الصااحية وتخفاايض الطاقااة المياااه ألعااداد إضااافية ماان ال
 .المطلوبة إلنتاج المياه

 :واقع برامج التثقيف المائي في الوطن العربي
 ةيابضامن الادول العر ةالمائي ةاستراتيجيات برامج الثقاف انبشكل عام ومن منظور واقي ف

للتعلايم الماائي  وبنااء القادرات او وان التمويال لهاذه البارامج  ةمحدودة وال توجد برامج واضاح
اقامااة وإنشاااء معاهااد التاادريب مااع ضااعف واضاا  للااروابط بااين مختلااف  ةمشااكلة رئيسااية تواجاا

الى ان العثاور علاى المعلماين المناسابين ليسات  اضافةالهيئات العاملة في مجال تعليم والتدريب 
التعليم بمواضيع المياه وتدريب المادربين محادودة جادا كماا وان المساعدة المالية لدعم  ةبالسهل

هاو الحااال مااع  ضاارورات تاوفير الاادعم المااالي للتعاماال ماع الطاارق التواصاال الحديثااه بخصااوص 
ان الاروابط باين المنظماات المختلفاة تكااد ان تكاون مفقاودة فيماا بينهاا وبطيئاة . ةالموارد المائيا

علماا باناه يوجاد قلاق دولاي حاول . ات المياه ومشاكلهاالتكيف مع قضايا سريعة التغير في قطاع
تعلاايم المياااه فااي الماادارس وهااو محاادود اصااال كمااا ال اتصاااالت مااع الجامعااات ومراكااز البحااوث 

التوجااد روابااط بااين المنظمااات الغياار حكوميااه  ماااك ةالمائياا ةلالهتمااام والعماال علااى باارامج الثقافاا
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لعربية وان قدراتها للتثقيف في مجال الميااه للتواصل حول هذا الموضوع ضمن مختلف البلدان ا
وبناء القدرات غير فعالاة فاال معاهاد تادريب وال رواباط فعالاة  بيانهم للعمال المشاترك فاي مجاال 
تعلاايم المياااه والتاادريب او فااي  إيجاااد المعلمااين والماادربين المناساابين علمااا بااان دعاام الحكومااات 

جدا مع عدم وجاود االتصااالت وتباادل المعلوماات المالي لبرامج التعليم المياه محدود بل ضعيف 
 ضاعيفةوإدارة الميااه  ةالمائي ةان برامج الثقاف. بين أصحاب المصلحة والمؤسسات بشكل عملي
االتصاال باين المهنياين  فاي قطاعاات الميااه  واتضمن في البرامج العلمية للجامعات  كماا ان قنا

والجمعيااات  ةتصااخين الهيئااات المهنيااة المووسااائل اإلعااالم ضااعيفة  وايظااا  ال توجااد روابااط باا
اإلعالمياة علاى العكاس مان البلاادان المتقدماة التاي تشاهد نماوا فااي التعامال مان خاالل المنظمااات 

للحااق بمساؤولياتها فاي المساتقبل  دهااب على نحو فعال إلعادابوالش ةمع جيل الطلب ةالتخصصي
ن المشااااريع وورش العمااال ضااامن قطاعاااات الميااااه حياااث صاااممت هاااذه البلااادان عاااددا  كبيااارا  مااا

والاادورات التدريبيااة علااى مسااتوى بلاادانها و علااى ماادار العااام لتوعيااة المجتمعااات فااي بلاادانهم  
. والتحاديات المساتقبلية لحاةالبراز أهمية التعليم في مجال الميااه وجعلهاا تفهام قضاايا الميااه الم

ذبة بسبب محدودية المياه من شحة في المياهالعتعااني  العربية لمعظم الدومعروف ان  وه وكما
وث المتعلقة ـاب البحـاالج اغلـاة وتعـالى مستوى األزماأحيانا  لتص التايوفيها  السطحية الجارية

تهالك المياه في مختلف ـااااايد اسـاااااالطرق لترش لإلى أفض لبالمياه هذه األزمة برؤية فنية للتوص
مااان  تقليااالللالماااائي  لفيالمجاللماااواطنين والمجتماااع  ثقيفااايالدور الت لتفعي لالمجاالت من خال
استخدام فضال عن تسليط الضوء على الدور الحكومي  لباستخدامها  أفضوالهدرواإلسراف 

لااااااذا يعااااااد . يااااااهفي التخطيط إلستراتيجية التربية المائ لالسب لإلى أفض لالواجب اتخاذه للتوص
ينبغي الرأي العام العربي وال  لترشيد استهالك المياه من المواضيع الحيوية التي تشغ موضاااوع

الحالية  لإلرشاد األجياة لحكومياااااااااااواة المجتمعيااااااااااا وهي مسؤولية مختلف القطاعات  تجاهلها
وأخطرها في تأمين موارد  لأعقد المشاك لفيالمستقبسااتواجه  ماان المؤكااد انهااا والتية مااوالقاد

وانطالقا من أن  .(الكمية والنوعية) من حيثى الميااااااااااااه المياه الكافية لتلبية الطلب المتزايد عل
هي قضية حياتية ومصيرية لذ افان التأكيد على تربية اإلنسان واألسرة  هالميا اتاردو

الرئيس  لللموارد المائية يعد المدخ لفيما يتعلق باالستخدام األمثصااااااااااااااااحيحة والمجتمع تربية 
باااين العااارض والطلاااب  المائية واتساع الفجوة المائية لمواجهة مشكلة شحة ومحدودية الموارد

أن نسبة كمية الطلب و  النمو السكاني والحضري وارتفاع مستوى المعيشة بسبب ارتفاع نسبة
الوحيد  لعلى المياه بمختلف األنشطة أصبحت تفوق قدرة مصادر المياه الطبيعية لذا فان السبي

على مختلف مستوياتهم مجتمعاااااتهم و ةوتوعياااا المواطنينتثقيااااف  لمعالجة المشكلة المائية هي
 كعلى تغيير نمط استهال لللحث والعم لمات المياه بشتى الوسائبأهمية الترشيد في استخدا

ترشيد استهالك المياه  في هذه المنطقه من العالم لكون  تكمن أهميةو. المياه وترشيد االستهالك
% و صحاريماااان اراضاااايها  لتشك 72% وان   العربية تعد من أفقر بلدان العالم لالدومعظاااام 

 من الموارد المائية عن نصيب الفرد العالميالعرباي نصيب الفرد  لويقكما  صحرمهددة بالت 12
 فوان اغلب المياه السطحية تأتي من خارج الوطن العربية وهناك إسرابشاااااااكل كبيااااااار جااااااادا 

تتطلب و ةوصاااعب ةحقيقيااا األمن المائي والغذائي مشكلة لمم ايجع هواستتراف في استخدام الميا
دور األسرة وتحدياااااااااد   ة التوعية والتربية المائيةأهميلاااااااااذا فاااااااااان  لسبق النظر بميجاد الحلو

اإلعالم المختلفة  لسائالياات مسااهمة و دراسهو هاوالمجتمع والمؤسسات التربوية بمنضاج دور
بهذا المجال وخاصاة مان  الدولةمؤسسات  دورالتربية المائية في المجتمع وو في تنمية التوعية

ناهياك   اتالمؤسسظمان  التربية المائيةدورالاى توضاي   ةاضاف تسن القوانين والتشريعاخالل 
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في تامين المياه للمدن من  لمعلوم تقوم جميع الدوهاااااو وكما . ةاألسرلالتربية المائية داخ عااااان
محطات تحلية  لمصادر المياه القريبة كاألنهار أو الينابيع أو من المياه الجوفية أو من خال

هو فقااط  ما يهمهو تأمينهيااتم  من أين وكيفالمواطن غير معني بمصدر المياه علماا بااان   المياه
عبر شبكة مياه الشرب  نإلى مساكن الموطني لنقاوتها وعدم تلوثها وتكون إيصاه وتوفر الميا

وكذلك تسعى الدولة لتنمية مواردها المائية ضمن الرقعة الجغرافية التابعة لها عن طريق إقامة 
وتوفير هذه المياه في أوقات الحاجة وتنظيم من المياه جمعاااااااة التخزينية لجمع ما يمكن  السدود

الن المياه تعد الشرط األساس  ىت اإلنتاجية األخراالمؤسسو توزيعها على األراضي الزراعية
هي حماية الموارد المائية الوطنية فأمن الوطن ايظااااااا  وواجب الدولة ةياااااالمختلف مجاالت التنم

عدة لألمن الغذائي واألمن اليتحقق إال بسالمة موارده المائية الن األمن المائي هو القا
 . الصناعي
 العربية بدأت منذ الربع األخير من القرن العشرين تعاني من أزمة مائية بسبب لالدو ان

 . لالذي حص شاملالطلب المتزايد على المياه نتيجة ارتفاع معدالت النمو السكاني والتقدما ل
 فان الفجوة المائية موارد المياهياط بخصاوص من دعم وتخطة لامهما تقوم به الدوعموما 

بين العرض والطلب مالم تتخذ تدابير محكمة تتركز في توعية وتثقيف المواطن ستتسااااااااااااااااااااااع 
 واستخدام أدوات مقتصدة والكشف عن التسربات في شبكات المياه وإصالحها فضال عن دفع

واالستفادة الفعلية  هالستهالك الميا لتوعية المواطنين عن األسلوب األمثو لمستهلك للتكاليفا
العربية تعاني من  لكلنا يعلم إن معظم الدوو من نشاطات المؤتمرات والندوات إلى المجتمع

كمااااااا   الجوار الجغرافي غير العربية على منابع المياه لشحة في المياه العذبة بسبب سيطرة دو
قيمين فيها ال الم اصااااب والتي أصبحت ذات ندرة خاصة والمائيااااة تشكو من قلة مواردها نهااااا إ

إذ إن كمية الطلب على المياه لمختلف األنشطة االقتصادية براحااااااااااة فااااااااااي العاااااااااايش يشعرون 
اصاااب  واقاااع الميااااه هاااذا واالجتماعية أصبحت تفوق مصادر المياه الطبيعية وغير الطبيعية لذا 

تأمين مصادر  لفي سبيالكثير مان االماوال  الدول العربية  صرفتالحكومات وقد عبأ على يشكل 
ترشيد استهالك المياه ومهما  لجهودا كافية في سبي لإال إنها لم تبذ امياه وتوفيرها وتنميتهال

 . فيهاأنجزت الحكومات فمنها لم لن تلبي االحتياجات والمتطلبات المتزايدة 
 :والبلدية  ةاالستخدامات المنزليقطاعات استهالك المياه ضمن  ترشيد

إن االسااتخدامات األساسااية للمياااه البلديااة تشاامل الشاارب و الطهااي وغساال األوانااي والمالبااس  
باإلضافة ألحتياجات خارج المنازل وتشامل  الدورات الصحيةوالتنظيف واالستحمام وصرف مياه 

وتختلاف  ري الحدائق المنزلياة وغسال السايارات وأحاواض الساباحة وغيرهاا مان االساتخدامات
ل واحاادة ماان هااذه االسااتخدامات ولكاان فااي العمااوم تقاادر إسااتخدامات الحاادائق كميااات المياااه لكاا

غسال  تمن جملة المياه المستخدمة فاي المنازل  تليهاا اساتخداما% 12المنزلية بأنها تصل إلى 
بنسااب متقاربااة وال تتعاادى المياااه النقيااة  مياااه الاادورات الصااحيةالمالبااس واالسااتحمام وصاارف 
مان عشارة لتارات للشاخص فاي الياوم وهاي نسابة ضائيلة إذا ماا المطلوبة للشرب والطهي أكثار 

التركيز على وسائل وسبل عديدة لخفاض االساتهالك فاي  وجبلذا  قورنت باإلستخدامات األخرى
تقتصار حماالت ويجب ان ال  واالستحمام وغسل السيارات والسجاد بسري الحدائق وغسل المال

تشامل تقليال الفاقاد يجب ان داخل المنزل وإنما الترشيد وإدارة الطلب على المياه لما يصرف في 
الماائي ماان أنابياب نقاال الميااه وشاابكات التوزياع والتساارب مان داخاال المناازل حيااث تفقاد كميااات 

مان الميااه  دتهدف جميع الحمالت الترشايدية الاى إزالاة أو تقليال الفاقالذا كبيره من المياه النقية 
ويعتمااد . فاي النشااطات البلديااة للمنااطق الساكنيةاساسااا و فاي جملاة اإلسااتهالكات داخال المناازل
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علااى ماادى اسااتعداد المسااتهلك تطوعااا  للنااداءات ضاامن هااذا القطاااع نجاااد الترشاايد االسااتهالك 
وساائل أخارى تحكمهاا الانظم اساتحداث العدياد مان الوالحوافز من الجهاات المساؤله إضاافة الاى 

مان الحاوافز المتنوعاة  اساتحداث نظام وايظاوالقوانين بما تضمنها من وسائل العقاب للمخالفين 
وفااي مااا يلااي بعااض . هالمائياا الشاارق االوسااط لمعالجااة ازماتهااافااي العديااد ماان البلاادان  وخاصااة

لتقليال الفاقاد الماائي مان االساتهالكات ضامن  ممكان اتباعهاا ميدانياةالخطوات ال المؤشرات حول
من خالل تطبيقات بعض من برامج الثقافة المائية ضمن هاذا  القطااع التنماوي  ةالقطاعات البلدي

 :  في بعض من دول العالم العربي
                                                                                                                                             

 :امثلة ميدانية
 :مصر العربية جمهورية

 
 .الصيانة المستمرة لشبكة األنابيب وإعادة تأهيلها متى ما أستدعى األمر .5
 .ةتوفير أحدث التقنيات واألجهزة لفحص التسربات المائي .1
 .لقياس السريان عند مخارج محطات التنقيـة ةتركيب احهزه متقدم .3
 .سرعة اإلستجابة في حاالت التبليغ بتسرب أنابيب الشبكة .4
 .التدريب المتواصل لمهندسي وفنيي الشركة على أعلى التقنيات العالمية .1
في محطات التنقية وربطها ماع شابكة المعلوماات الرئيساية لألشاراف  ةمتقدم ةاستخدام انظم .6

 .على األداء من محطات التنقية
 ماان التوسااع باقامااة ةوهنالااك تجااارب رائااده لتقلياال الفاقااد المااائي ضاامن االسااتخدامات البلدياا .7

بنساب عالياه و المائيةالتسربات  نظيمتم تيحيث  ةالمستخدم اتعدادتطوير الالتنقية و اتمحط
 .قوائم المياه قيم في تخفيضالمياه المنتجة   استرجاعمعها نسبة  لتزداد

 :لمملكة األردنية الهاشميةا
الجهاات  عبمشروع رائد لخفض  كميات المياه الضاائعة بالتعااون ما تجارب المملكة تمثلت

مان  ةتختلاف هاذه النسابوعلى مستوى المملكة ومياه ضائعة % 41وجود حوالي يحيث  دوليةال
المااوارد الماليااة حيااث تكااون  %71و % 31محافظااة ألخاارى بنساابة ضااياع  وتتااراود مااا بااين 

لذا أهاتم . اقل دون أتخاذ إجراءات مشددة لخفض نسبة المياه الضائعة لمستويات  صعببموقف 
األلماااني للوصااول إلااى تحسااين مسااتمر فااي تقلياال كميااات مياااه الضااائعة  –ردنااي التعاااون  األ

دي إلى تحسين فاي جمياع مفاردات اإلدارة المساتدامة وايظاا فاي اوالزياده في العائد المائي  مما 
المؤسساات وفاي طبيعاة القاوانين ومساتويات التأهيال والمشااركة الميدانياه  اسانادشكل تعااون و

 :  استخالص النتائج التالية يمكنحيث الجماهيرية 
 .تحقيق تغيير إيجابي ملموس في قطاع المياه باألردن .5
اإلدارة المركزيااة للمياااه إلااى حااد كبياار علااى وحاادات محليااة تاادار بأسااس اقتصااادية اعتماااد  .1

 .ينمواطنيقبل الوتغطي الكثير من 
أساس قوي وشافاف ماع قواعاد معلوماات موثاوق بهاا وشااملة يمكان أن يحتاذى بهاا  وضع .3

 .الدول الناميةلتطوير المرافق المماثلة في 
في معظم المواقع  وبذلك تم تخفايض كمياة  ةق ارتفاعا  في قوائم التحصيل المادي للميايحقت .4

 .غير المدفوعة المياه
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المعاادات لفحااص التسااربات وإصااالحها تأهياال المااوظفين المهنيااين بصااورة جياادة وبأفضاال  .1
وأحااادث األجهااازة لقيااااس الضاااغط فاااي الشااابكات وقيااااس الساااريان فاااي األنابياااب وماااداخل 

 .المشتركين
 .لقياس األداء في المنازلجديدة وفعالة مؤشرات  استخدام .6

 
 :االمارات العربية المتحدة

ألمارة أباو ظباي  ةهي الجهة الوحيدة المرخصة لتوزيع المياالمياه أبو ظبي لتوزيع  شركة
وتعتمااد فااي مواردهااا المائيااة فااي الغالااب علااى مياااه التحليااة وهااي ذات تكلفااة عاليااة بالمقارنااة 

 عماال ططاوخ اتاألماارة بتقليال الفواقااد مان الميااه عبار أساتراتيجي تعتنايلاذا ى بالمصاادر األخار
اخار مان أعدتا لهذا الغرض شاملت سالوك طاريقين احادهما مان األعلاى إلاى األسافل وا تفصيلية

األسفل إلى األعلى حيث تم التوصل إلى الفاقد من المياه بالطريقة األولى عبر قياس كمياة الميااه 
الداخلااة للشاابكة علااى أن يطاارد منهااا كميااة المياااه المقاسااة بعاادادات المشااتركين أمااا بالنساابة 

كميااة  الثانياة فقااد سالكت إتجااهين األول عماال ميازان مااائي فاي منااطق مختااارة لمعرفاة ريقاةللط
السريان ليال  والثاني يستخدم معدات حديثة ودقيقة لفحص التسربات وإصالحها وقاد أدت عملياة 

 . ةاإلصالد هذه إلى تخفيض فواقد المياه بنسب معقول
 :يةاليمنالجمهورية العربية 

الاايمن ماان الاادول التااي تعاااني ماان الفقاار الماادقع بالنساابة لنصاايب الفاارد ماان المياااه  تعتباار
وقاد أهاتم المشاروع الرائاد والخااص . متارا  مكعباا  فاي السانة 122المتجددة والذي يبلاغ حاوالي 

بتقلياال الفواقااد باإلسااتفادة ماان المياااه المتبقيااة ماان الوضااوء بمغاساال المساااجد لااري البساااتين 
توجاد بسااتين تقليدياة حياث يتبارع بهاا أشاخاص كما و التي تجاور المساجدة واالراضي الزراعي

مقتدرون وتكون مجاورة للمساجد حيث يجلب الماء مان بئار مجااورة تساتخدم للوضاوء وتجماع 
لقد أندثرت هاذه الممارساة . للبساتين نواتعبر ق مياه الوضوء في بركة مياه ليتم توزيعها الحقا

بعااد تاادهور المياااه الجوفيااة وجفافهااا لااذا فقااد أهااتم هااذا ( ء الرماااديبالمااا)المتقدمااة لمااا يساامى 
المشاااروع بمحيااااء هاااذه الممارساااة بصاااورة حديثاااة وبمشااااركة جماعياااة مااان ماااواطنين وفنياااين 

و توجاد ايظاا . مع شركات تخصصية  ومؤسسات حكومية ذات عالقه بموضوع المياه وبالتعاون
طلب الحفاظ على هذه الخضرة الكثيار مان مسطحات خضراء وأشجار ومما يتفي بعض المناطق 

تطبياق بارامج  متعادده ترشايدية  الجهاات المختصاةالجهد والكثير مان الميااه الناادرة لاذا قاررت 
نجحات فاي خفاض األساتهالك الماائي مان خاالل ترشايد اساتهالك  دلخفض األستهالك  المائي وقا

من التربة يقلل أساتهالك الميااه  نوع استعمالو منطقةالمياه في مياه الحدائق وفي داخل مباني ال
والبدء في تحاديث سابل الاري باالرش ووساائل إدارتهاا أوتماتيكياا  وأساتخدام الحاساب االاي فاي 

إطالاة جاذور  ةكماا تضامنت الطارق الجدياد ةبنسابة كبيار تهالكادارتها مما ساعد في خفض األس
لمخصابات والاري ألعمااق النباتات مما زاد من قدرتها ألمتصاص ميااه الترباة وتحساين توزياع ا

مما يساعد في وصول مياه الري للجذور وزيادة تهويتة مع  ةأكثر إلطالة الجذور و تمشيط الترب
المتباينااه  واقااع المياااهالمعلومااات الحقليااة لمعرفااة  سااجيلوت ةماان خااالل مراقباا ةاالداره الجيااد

يااااه  وإزالااااة لمعالجتاااه وتغييرالعدياااد مااان رؤوس الرشاشاااات لضااامان التوزياااع المتاااوازن للم
 .                        ضمن المنطقةالرشاشات غير الضرورية  اضافة الى برنامج ترشيد األستهالك المائي 
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  :الصناعية القطاعات استهالك المياه ضمن ترشيد 

الدراسااات الااى وجااود أهتمااام شااديد ومتزايااد بترشاايد اسااتخدام المياااه فااي القطاعااات  تشااير
وتعكاس التجاارب الساابقة . الصناعية خاصة في المناطق والدول ذات الموارد المائياة المحادودة

إمكانياات واساعة لخفاض  مثال هاذا االسااتهالك وإعاادة دورات األساتخدام والحصاول علاى نتااائج 
بعد أن بدأت فيها  ةفي الدول المتقدم ةتمام بالترشيد ضمن القطاعات الصناعيلقد  بدأ اإله. جيدة

مثاال  ةوعمومااا تسااتخدم بعااض القطاعااات الصااناعي. ثقافااة حمايااة البيئااة الطبيعيااة ماان التلااوث
من المياه تستدعي أستنباط وساائل للتقليال  ةقطاعات التعدين وقطاعات أنتاج الطاقة كميات كبير

وتسااتخدم . علااى البيئااة المحيطااة ماان جانااب اخاار ةوالمحافظاا ةماان جهاا يالمااائماان األسااتهالك  
ماان المياااه خاصااة فااي الاادول الصااناعية حيااث تفااوق كميااة كبياارة الصااناعات المختلفااة كميااات 
وتساتخدم كمياات الميااه حساب . االخارى االستهالكقطاعات ضمن  ةاألستهالك المائي المستخدم

مستهلكة تماما  للمياه إال أنهاا تخارج ملوثاة الغير  نوع المنتج الصناعي وحتى تلك االستخدامات
فااي معظاام الحاااالت ممااا يهاادد سااالمة البيئااة الطبيعيااة بمااا فيهااا مصااادر المياااه إذا لاام يااتم إعااادة 

ومع إنتشار ثقافة الحفاظ على البيئاة الطبيعياة وأتسااع . تنقيتها قبل صرفها أو إعادة استخدامها
ماان  ةأصاابحت مسااألة ترشاايد إسااتخدام المياااه فااي القطاعااات الصااناعي ةرقعااة مناااطق ناادرة الميااا

األمااور التااي تحظااى بمهتمااام كبياار فااي جميااع الاادول كمااا وأصااب  السااعى نحااو صااناعة خضااراء 
قطاعات الصاناعة والتعادين  تستخدمو.  والمواطنين ةمتطلب أساسي من المنظمات الغير حكومي

مان الماوارد المائياة ومماا يؤساف لاه عادم   ةتار المكعبمئات الماليين من االممثال وإنتاج الطاقة 
ماا باين  ةوجود قواعد معلومات موثوق بها عن توزيع كمية المياه ضمن االستخدامات الصاناعي

فاي الوقات ويبادو أناه هنالاك إهتماماا  واضاحا  . ىالعمليات اإلنتاجية والتبريد واألحتياجاات االخار
ضمن الدول العربية بشكل  ةإستخدام المياه الصناعيبضرورة وضع استراتيجية لترشيد الحاضر 

الاى وجاود ماداخل عدياده لمكوناات هاذه االساتراتيجية خاصاة  ةحيث تشير المصادر الرسميعام 
وحرصااا  علااى سااالمة تلااك المااوارد ماان األسااتنزاف  يااةمااع تنااامي المنافسااة علااى المااوارد المائ

ي تقلاايص حجاام المياااه المسااتخدمه فااي والتلااوث وقااد ادت هااذه االسااتراتيجيه اهاادافها وبنجاااد فاا
 .في االستخدامات البلديه االخرى ةواعيد استخدام الفاقد من المياه النقي ةالقطاعات الصناعي

 :الزراعية القطاعاتاستخدامات المياه ضمن  ترشيد

هنالك جهود كبيرة تبذل لتحديث وسائل الري وترشيد استخدام الميااه ومناذ عقاود وبشاكل 
هااا باسااتمرار تؤكااد لمسااتخدمي المياااه أن أتباااع الوسااائل رتوجااد باارامج يااتم تطويمسااتدام  حيااث 

وتشاامل الباارامج . الحديثااة لتااوفير المياااه تعنااي أنتاجااا  أفضاال وزيااادة اعلااى فااي الاادخل الشخصااي
طرق الري الحديثاة وأناواع المزروعاات المساتهلكة لكمياات محادودة مان الميااة وترتياب عالقاة 

سااتخدام واعااادة اسااتخدام مياااه الصاارف الصااحي وبقيااة انااواع المياااه التربااة بالماااء واليااات ا
الصااناعية العادمااة وإعااادة اسااتخدام المياااه بعااد تنقيتهااا وتعقيمهااا بطاارق حديثااة وغياار مكلفااة 

كما ويتعتمد في استراليا تساعيرة الميااه مان الانمط  ةوالمستدامة للموارد المائي ةواإلدارة الحميد
الاى نظام جديااده ومتطاوره تعتماد علااى طبيعاة و مقاادار  دول العربيااةالاالتقليادى المعماول بااه فاي 

المساتخدمة اضاافة الاى وضاع  ةترشيد استهالك المياه وطبيعه انظمة التوصيالت المائياة الحديثا
نظم وقوانين واليات جديده  تحكم وتنظم ترشيد استهالك الميااه ومناع التلاوث كماا يوجاد اهتماام 

مة الورش التدريبياة والادورات التعليمياة وعلاى اواق ةالمتنوع ةخاص ببرامج التوعية المجتمعي
مياادانيا  ةوضاامن كافااة القطاعااات المجتمعيااة وبمسااتخدام انماااط  فعالاا ةكافااة المسااتويات المعرفياا

لتحقيااق أفضاال النتااائج  لهااذه الباارامج المجتمعيااة كمااا أن مشاااركة الماارأة مهمااة ضاامن معظاام 
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موارد المائياااه مااان النشااااطات الصاااناعية والزراعياااة التاااي لهاااا عالقاااه باااال ةالنشااااطات التنمويااا
أساتراليا أدارتهاا الشااملة  طاوروالخدمية والصحية والتدريسية ضمن المجتمعات المحلية كما وت

لكافااة القطاعااات المائيااة وجميعهااا تكااون مدعومااة بدراسااات والشاافافة والمتكاملااة والمسااتدامة 
 منطقاةحوض طبيعياى او ائية ولكل ملكل مشكلة حقلية وميدانية ومختبرية وتقدم حلوال  مناسبة 

 .جغرافية
من المياه العذبة المستخدمة فاي العاالم  إال أن % 72الزراعة حوالي  تستهلكوبشكل عام 

في المناطق الجافة مما يجعلها المستهلك الرئيساي لتلاك % 22هذه النسبة قد تصل إلى فوق الـ 
 اعايكماا يعتبار اإلساتخدام الزر. األخارى االساساية التنموياة المياه إذا ماا قورنات باإلساتخدامات

اسااتخداما  أسااتهالكيا  حيااث تفقااد كميااة كبياارة ماان تلااك المياااه بااالنت  والتبخاار وال يمكاان إعااادة 
وتباارز   ةوالمنزلياا ةوالميااه البلدياا ةكماا فااي المياااه الصااناعيبسااهولة  ةإساتخدام  المياااه الزراعياا

 بلاةبااألمن الغاذائي حياث تتزاياد الحاجاة لألنتااج الزراعاي لمقا ةأهمية هذا األستخدام في ارتباطا
إن كمياة الميااه العذباة فاي العاالم محادودة وأن . متطلبات الغاذاء ولعادد متزاياد مان ساكان العاالم

توزيعها من حيث المكان والزمان متفاوت تفاوتا  كبيارا  حياث أن منااطق كبيارة مان العاالم تعااني 
عالياة مان مواردهاا  نسابةدة العذبة وهي نفس المناطق التاي تساتخدم من ندرة في المياه المتجد

أن معظام المسااحات . ةغيار رشايدالساتخدامات الأ ماع ياة وخاصاةالزراعضمن الفعالياات  المائية
المزروعة في العالم تروى بكفاءة ضئيلة مما يعني استخداما   اسرافا للميااه ياؤدي إلاى أهادارها 

وبكفاااءة متدنيااة مسااتنزفة كميااات  يااراعااة اليااوم توسااعت بشااكل كبأن زر. خاصااة المياااه الجوفيااة
هائلااة ماان المياااه العذبااة ومسااببة تلااوث بعضااها نتيجااة السااتخدام الكيمائيااات لزيااادة الخصااوبة 

للتوسااع المتصاااعد فااي  ةثقافااة الترشاايد للمياااه الزراعياامعهااا والحمايااة ماان اافااات ولاام تتطااور 
على استخالص سابل  ملوالعالشاملة مراجعة الخرا  الى استخدام مياه الري لذا برزت الحاجة مؤ

قاد أهتمات بهاذا األمار ل. ةووساائل فعالاة لترشايد اساتهالك اساتعماالت الميااه لالغاراض الزراعيا
( منظماة األغذياة والزراعاة)المتخصصة ومنظمات األمام المختصاة  ةالعديد من المنظمات الدولي

 . ةاالقليمي والوطنية  والعديد من مؤسسات البحث العلمي 
عبار إدارات حكومياة  العاالم العربايفاي  روائياةخادمات االالعلى بشكل عام الدولة  تشرف

وماان خاللهااا تاام تحديااد االسااباب التااي تااؤدي الااى األسااتخدام الجااائر أو الااى فقاادان المياااه ضاامن 
وضاامن العقااود  القطاااع الزراعااي كمااا ويحاادد سااعر المياااه حسااب المساااحة المرويااة ماان االرض

أحادهما تمثال  ةبدأ العمل في برنامجين لخفض اساتهالك الميااه ضامن االراضاي الزراعيا يرةاالخ
بتبطين قنوات الري والثاني تطوير الصارف الماائي حياث يهادف المشاروعان الاى تاوفير كمياات 

 المراكاز البحثياة الزراعياة فاي بعاض الادول لقاد قامات. جيدة من المياه المستخدمة في الزراعاة
 ةسااطحي ةقنااوات مائياا)بدراسااة الملوحااة فااي ثااالث مناااطق مختلفااة تااروى ماان مصااادر مختلفااة 

وبعض المعالجات يمكن أن تقود  اتالمزروعانواع نتائج الدراسة بأن أختيار  وأوضحت( جوفية
ألى أستمرارية عمليات الاري كماا تضامنت الحلاول األساتمرارية أساتخدام كمياات أقال مان الميااه 

 .الري وتخفيض مستوى المياه الجوفيةوتخفيض كثافة 
مان االراضاي  ةكمياه هائله من المياه لتاروى مسااحة  كبياروتستخدم بعض الدول العربية 

المرويااة مسااتخدمة نفااس كميااة المياااه الحاليااـة ماان خااالل تخفاايض  اتزيااادة المساااحل ةالزراعياا
تطلب تغييرا  جذريا  فاي من الزمن  مما ي ةاالستهالك لمياه الري بنسب معينه وعلى مديات قصير

وباساتخدام  طارق حديثاة  وبأدارتهاا وتشاغيلها مان قبال المازارعين   ةالري الحاليا سائلنمط وو
. ةمن االراضاي الزراعيا ةأنفسهم بعد تدريبهم على ان تبقى الحكومة ادارتها المباشرة على نسب
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لتقليااال الميااااه  ةدألساااتنباط  مفاااردات زراعياااه جديااا  المائياااة -الجهاااات الزراعياااة كماااا وتعمااال 
لقد تم األستفادة من النتاائج الجيادة لهاذا البرناامج . و بتكلفة اقل قلالمستخدمة على مستوى الح

  المعنيااة كمااا ان الاادول ةلزيااادة الااوعي والمشاااركة لاادى الماازارعين بفوائااد الترشاايد وعائداتاا
أسااتخدام مياااه المختلفااة وباادأت تشااجع  ةوضااعت حاادودا  لنوعيااة المياااه لألسااتخدامات الزراعياا

تجارب مساألة أساتخدام ياتم او تلاك بعاد المعالجاة كماا  دياهالصرف الصحي كدعم لمياه الري العا
 .المياه المالحة في الري

حديثااة باادال ماان طريقااة االرواء الأسااتخدام تقنيااات هااي وماان الباارامج التااي نجحاات مااؤخرا  
 اتتم نشر هذه التقنية في مساح من المياه بهذه الفكره وقد ةالغمر التقليدية ووفرت كميات كبير
ان مياه الصرف الصحي المعاالج  وغيار المعاالج وميااه مان . أوسع ومن قبل المزارعين انفسهم

رغام  ةالغاراض االرواء فاي العملياات الزراعيا ةالصرف الصناعي المعالج  تستخدم عناد الحاجا
اال التاااي تتعااارض لااانفس لموجاااات الجفااااف والنااادرة المائياااه  اطقوفااارة الميااااه فاااي معظااام المنااا

  .المشابهة
أن حسن اإلدارة وترشيد األستخدام المائي ضمن القطاع الزراعاي  يقلال مان حجام  الفاقاد 

. االخارى ةفاي خدماه المجتماع ضامن القطاعاات التنمويا ةويتاي  اساتخدامه الجدياد ةللمياه العذبا
المساااتخدمة لالغاااراض ( ةوالجوفيااا ةالساااطحي)م مياههاااا الاااى زياااادة احجاااا طيتخطاااواالن ياااتم ال

  .ةالزراعي
ركاازت تلااذا  ة شااكل عااام متوسااطفااي الوقاات الحاضاار أن كفاااءة الااري السااطحي الحاليااة   

 ةالزراعياعاات اساتخدام الميااه ضامن القطا ترشايدالصيغة المعدلة للسياسة المائية علاى مساألة 
وعي باالتعليم الماائي نظارا الهمياة  الميااه كمصادر واالستخدام المياه بكفااءة عالياة ماع زياادة الا

ال بد مان النه  نادر مع زيادة الحرص على ترشيد األستخدام بواسطة التعليم والقوانين والحوافز
ببناء السدود ومناع التلاوث وتقليال  دهوزيادة موار استخداماتها الحفاظ على هذا المورد وترشيد

تبطااين  ةه اسااتخدامات المياااه ضاامن القطاعااات المائيااولرفااع مسااتويات كفاااء. الفواقااد المائيااه
عمومااا وتحاادث عمليااات إعااادة تأهياال فااي الاانظم الحاليااة بشااكل مسااتمر ويعاااد  ةالقنااوات المائياا

وأساتخدام الوساائل التقليدياة الناجحاة  ةاستخدام المياه الصرف الصحي المعالجاة وغيار المعالجا
تملااك كميااات ال  العربياة بشااكل عاام الاادول ن ا. وإدخاال الطاارق الحديثاة كااالري باالتنقيط والاارش

لاذا فاأن ترشايد  أن توزيعها من ناحياة الزماان والمكاان غيار متاوازنوالموارد المائية  كافية من
  ةماان المياااه  الممكاان اعاااد ةينااتج عنااه تااوفير كبياار ةاسااتخدام المياااه خاصااة بالقطاعااات الزراعياا

  .في زراعة مساحات إضافية وألغراض أخرى  ةأستخدام
إدخاال نظام الاري  خاصاة ماعباوتيرة ساريعة   الادول العربياةالمساحة المروياة فاي  تتزايد

ولنشر التقنيات الحديثة عبر  ةالحديثة كالري بالتنقيط والرش وهنالك دعم كبير للبحوث الزراعي
كماا وتبناى تساعيرة الميااه فاي شاكل عدد متميز من مراكاز البحاوث المرتبطاة بالقطااع الزراعاي 

التشغيل والصيانة باإلضافة الى متطلبات الدولاة مان أجال ترشاـيد اساتهالك الميااه  تكلفةمتوسط 
طريقة الري تحت السط  بجانب إدخال أساليب الاري  االنكما وتطور  ةضمن القطاعات الزراعي

تعماال الوكاااالت الزراعيااه الحديثااة والتااي تغطااي اان مساااحات كبياارة ماان اراضاايها المرويااة و
لتقااديم الاادعم المناسااب لكاال منطقااة الختيااار المحاصاايل المناساابة  الاادولفااي جميااع  ل ستصااالد

ألرضها وطقسها ومواردهاا المائياة كماا وتقادم حاوافز لتحاث المازارعين الاى اساتخدام الوساائل 
 .يالحديثة للر
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المسااتخدمة للااري ورفااع نتااائج برنااامج تشااجيع التقنيااات الحديثااة خفااض المياااه  ماانان    
عطاي ة التقنياات تن مثال هاذة وااستخدام نظام التحكم األوتماتيكي للقنوات لرفاع الكفااءة االروائيا

وبااذا يكااون  لمساااحيةللوحاادة ا كميااة ماان المياااهأقلوبعائاادا  أكباار للوحاادة المائيااة المسااتخدمة 
 وعناد المنااطق الجافاة استخدامه أكثر فائدة في المناطق التي تشكو من ندرة في الميااه وخاصاة
أنااواع ماان المحاصاايل  ياسااتخدام مياااه الصاارف الصااحي المنقاااة وغياار المنقاااة ومياااه اابااار لاار

نوعياة ميااه الاري  فايليس هنالاك أخاتالف باين المحاصايل رغام أخاتالف  هتض  أنوي المتشابهة
أو فاي وليس هنالك أختالف في نمو المحاصايل ونوعيتهاا كماا لام يالحاظ أي تادهور فاي األرض 

أن المخاااطر ماان أسااتخدام مياااه الصاارف الصااحي المعالجااة علااى نوعيااة الغااذاء و المياااه الجوفيااة
 ليالان تق ضامن بارامج التثقياف الماائي التطارق الاى ويعمل حالياا  . ةالمنتج تقع في حدود مقبول

ارة أستخدام المياه على مستوى الحقل التأثير على األنتاج من خالل  تحساين تقنياات الاري واإلد
أن القياااس الاادقيق للمياااه والمراقبااة اللصاايقة لرطوبااة . ذات الكفاااءة العاليااة فااي اسااتخدام المياااه

الاري ويحادد  فااءةالتربة يمثالن عاملين مهمين لرفع كفاءة الاري فالقيااس الادقيق يحادد مادى ك
ات وجود فواقد مرتبطة بالتسرب مان القناوات ويسااعد فاي إعطااء الكمياة المحاددة إلحتيااج النبا

وتسااتخدم معلومااات رطوبااة التربااة مااع المعلومااات المناخيااة . مرتبطااة بمسااتوى رطوبااة التربااة
 ساابواالحتياجااات المائيااة للنبااات لجدولااة كميااات مياااه الااري وال بااد ماان تصااميم الحقااول لتنا

االستخدام الكفء لمياه الري وذلك بتسويتها وتصميم السرابات بصور تحافظ على مياه األمطاار 
وتسااتهلك الزراعااة المرويااة مساااحه كبيااره ماان المااوارد هااذا  .علااى رطوبااة التربااة والمحافظااة

المائية في الوالية كما تستهلك الكثير من المياه اال أنه هاذه اكمياات قاد أنخفضات نتيجاة للتوساع 
على حساب الرقعاة الزراعياة واالساتثمار الواساع فاي عناصار ترشايد اساتهالك الميااه  رىالحض

وان هاااذا االسااتثمار سااااعد ( الااارش والتنقاايط)نظاام نقااال المياااه والااري علااى مسااتوى الحقااال و
المزارعين في توسيع اإلمداد المائي وزيادة اإلنتاج والربحية كما مكنهم من التعامل ماع ظاروف 

 . تكلفة الطاقة ويستجيب لمتطلبات الترشيد  للمياه الجوفية ضندرة المياه وخف
الة  ييةادة كءةااة الةر   تةدد  التةيالناجحةة  الممارسات األداريةة مما تقدم في اعالة يتبين ان من

 :     بترشيد استخدام المياه

 .تبطين قنوات الري بالخرسانة مما يقلل من التسرب ومنع االنسداد لألراضى المجاورة .5
 .أستخدام تقنيات الليزر لتسوية األراضي مما خفض نحر التربة .1
 .ءة الري وقلل من التبخرمساواة سط  الري الحوضى مما حسن كفا .3
 .استخدام الري بالرش مما زاد من كفاءة الري ونشر المخصبات ويقلل من النحر .4
 .استخدام الري بالتنقيط مما زاد من كفاءة الري وقلل من النحر ويقلل من التبخر .1
اعادة أستخدام المياه الفائضة في مؤخرة القناوات مماا زاد مان كفااءة الاري وقلال مان الفاقاد  .6

  .ائي ويحافظ على نوعية المياهالم
 .استخدام نظم دورة المحاصيل مما قلل من نحر التربة وحسن من نوعية المياه .7
تحليل نوعية المياه والترباة دورياا يزياد مان إنتاجياة ونوعياة المحصاول وحسان مان نوعياة  .8

 .المياه وكفاءة نشر المخصبات
 .وتقليل نحر التربة الى تحسين كفاءة الريتؤدي دقة قياس سريان المياه ان  .2

دى التحساان فااي شااكل القاااع والجوانااب للسااراب الااى زيااادة كفاااءة الااري وحساان ماان يااؤ .52
 .إنتاجية ونوعية المحاصيل

 .جدولة الري بمساعدة المحطات المناخية في ترشيد استخدام المياه وتوفيرها ساعدت .55
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يساااعد فااي  حزمااة ماان المؤسسااات البحثيااة والتدريبيااة والتوعويااة واإلداريااة مماااايجاااد  .51
 .تطبيق تلك الممارسات

حيااث ماان   بترشاايد اسااتخدام المياااه المائيااة العليااا والمختصااة –ايجاااد المعاهااد الزراعيااة  .53
مان خاالل ممارساات وساائل  جيادةترتفع الكمياة الاى قايم تساعد دراساتها في ان المتوقع أن 

                                                                                                     .                                                                                                                            رى تقنية أثبتت نجاحا  عديدة لزيادة كفاءة الري وتقليل الفاقد من المياه بأساليب إدارية وأخ
 :امثلة

 :ةمصر العربي ةجمهوري

المعااروف أن لمصاار تجربااة فااي الااري طويلااة فااي التاااريش ومرتبطااة بصااورة أساسااية  ماان
مان مواردهاا المائياة فاي الزراعاة مساتخدمة ميااه % 81بنهر النيل حيث تستخدم مصر حاوالي 

النياال  وتاام دعمهااا فااي الساانوات األخياارة باسااتخدام مياااه الصاارف والمياااه الجوفيااة لالغااراض 
ولكان هنالاك  التقليدية في غالبية المسااحة المزروعاة فاي مصار يوتستعمل طرق الر. ةعيالزرا

 .ةحديثااة كترشاايد إلسااتخدام المياااه الزراعياا ةمقترحااات لزيااادة الرقعااة المرويااة بوسااائل اروائياا
يساعد البنك الدولي  مصرمنذ  سنوات طويله لتطوير عمليات الاري وزياادة الرقعاة المزروعاة و

وقد تم تحساين الهيكال التنظيماي للاوزارة واجاراء . ةالغذائيالمجتمع من المنتوجات تلبية لحاجة 
التحسااينات المؤسسااية وتوساايع قاعاادة مشاااركة مسااتخدمي المياااه والتوسااع فااي إنشاااء مراكااز 

ويمكن تلخيص اإلنجاازات . وقد دعم هذه اإلتجاهات أيضا  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي البحوث
خفض كلفة الضاش / زيادة كفاءة األنتاج )في عمليات الترشيد المذكوره  ب  ستفادةوالدروس الم

خفااض كلفااة التشااغيل والصاايانة /  رواءاال اتخفااض فتاار/  الواحاادللوحاادة المساااحية وللموساام 
( ينزيااادة مشاااركة الماازارع/ إزالااة فروقااات توزيااع المياااه بااين أعلااى وأساافل القناااة / للمسااقى 

ومن ناحية . تاج لمحصوالت للقطن وللذرة الشامي والقم  و لقصب السكروبذلك تمت زيادة اإلن
تولي سكان القرى المصرية بأنفسهم تحسين إدارة الموارد المائياة المتاحاة وتحساين سابل  ةثاني

معيشتهم بانفس الوقات وخاصاة القارى الواقعاه فاي قلاب الواحاات وساط صاحراء مصار الغربياة 
ضياع كمية كبيرة من المياه بالتسرب من قنوات الري )منها السكان  تحديات كثيرة  واجهحيث ي

االعتمااااد علاااى ميااااه ري غيااار كافياااة / بواباااات الميااااه المكساااورة أو الضاااائعة / غيااار المبطناااة 
وتام كال ( صعوبة في الحصول على الباذور واألسامدة والمعلوماات الزراعياة/ ومتذبذبة الكميات 

ز أبحاث الصحراء في القاهرة  كماا قاام المزارعاون فريق من وادي مينا يتبع مرك ةذلك بمساعد
وفاي أطاار . أنفسهم بتمويل أول جمعياة تهادف الاى تحساين أدارة الميااه وترشايدها فاي الزراعاة

هذاالمشروع تعرفت الجمعية على تجارب ناجحة في مناطق مجاورة وتم نقال تلاك التجاارب وتام 
كااليف شاارك فيهاا المزارعاون باالضاافة الاى ا بمساعدة الفريق  المذكور تم تبطين القنااة بتضاي

ميزانيااة المشااروع ممااا زاد ماان كميااة المياااه وساارعة سااريانها ووصااولها فااي الوقاات المناسااب 
تأهيل  ادةاأللمانية إلعانة المشروع بمبلغ مالي جيد إلع الجهاتللمزارعين  وقد دفع هذا النجاد 

 .قنوات الري أخرى
 :ةالسعودي ةالعربي ةالمملك

مان أزماة مائياة والطلاب علاى الميااه يازداد ماع التوساع فاي المشاروعات الزراعياة  تعاني
يتناقص المعروض من الميااه نظارا لنادرة األمطاار وغيااب المساطحات المائياة  بينما والصناعية

باإلضااافة إلااى النفاااد السااريع لمخاازون المملكااة ماان المياااه الجوفيااة بساابب سااوءإدارة  ةالسااطحي
غير متوفره وغير مطبقه وغيار  ةالمائي ةان برامج الثقاف. طاع الزراعيالمياه وخاصة ضمن الق

كبيااره تبااذل لترشاايد اسااتهالك المياااه ضاامن  ةولكاان هنالااك جهااود علمياا سمتعااارف عليهااا اسااا
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الن القطاااع الزراعااي هااو القطاااع الااذي يسااتهلك الغالبيااة   ةالقطاعااات الزراعيااة ماان قباال الدولاا
ظااارا لصااعوبة تقليااال الطلااب علااى الميااااه ولضااعف زياااادة ون. العظمااى ماان الميااااه فااي المملكااة

وفاي هاذا الصادد توجاد إمكانياة لتحساين . المعروض منها إالبد مان ترشايد إساتهالك الميااه فيهاا
إدارة المياااه ضاامن القطاااع الزراعااي عباار عاادة ممارسااات رشاايده منهااا زراعااة المحاصاايل أو 

والجدولاة االياة للاري واختياار طارق  ةائياأالصناف أالقل اساتهالكا للميااه والعمال بالمقنناات الم
هاي الطريقاة األقال إهادارا للميااه حياث تاتم  التنقيطوتعد طريقة الري با. الري األقل إهدارا للمياه

إضافة المياه بمعدل منخفض على مقرباة مان النباات مماا يقلال مان الجرياان الساطحي والتسارب 
وباالرغم مان الاوفر الكبيار . مار أو الارشالعميق والبخر والتي تنتج من الطارق األخارى مثال الغ

أن جهود العلماء مساتمره لتطاوير هاذا النظاام  الفي المياه الذي سينتج باستعمال الري بالتنقيط إ
ومان التطاورات الكبيارة للاري باالتنقيط اساتبدال التحاول إلاي أنابياب . هاالروائي وتحسين خواص

دام فارص فقاد الميااه باالتبخر باإلضاافة الري بادال  مان وضاعها علاى ساط  الترباة مماا يعناي انعا
أال وهو صعوبة الخدمة االية للمحاصايل  سطحيعيبا كبيرا من عيوب الري بالتنقيط ال ةلمعالجت

وتسمى طريقة (. حركة ااالت الزراعية)بسبب إعاقة أنابيب الري الموجودة على سط  األرض 
أن . ة الااري بااالتنقيط تحاات السااطحيالااري بااالتنقيط مااع دفاان األنابيااب الحاملااة للمنقطااات بطريقاا

بالتنقيط السطحي وتزيد عليهاا عادة  الريطريقة الري بالتنقيط تحت السطحي تتميز بكافة مزايا 
مزايا منها غياب األنابيب عان ساط  الترباة مماا يساهل الاري بميااه متدنياة النوعياة دون خاوف 

حساين للتغلاب علاى بعاض من تأثيراتهاا الصاحية مان روائا  وخالفاه وهاي عموماا تحتااج إلاى ت
فمااان . السااطحي تحااتالمشااكالت الموروثااة ماان التنقاايط السااطحي أو المساااتحدثة مااع التنقاايط 

المشكالت التاي نشاأت ماع الاري باالتنقيط تحات الساطحي مشاكلة توزياع الميااه فاي الترباة حياث 
كماا تزداد فرصة تسرب المياه بازدياد عمق دفن األنابيب خاصة فاي التارب ذات التسارب العاالي 

فاي  ةبرزت مشكلة اختناق الجذور الناتجة عن تشبع منطقة الجذور بالماء ونقاص الهاواء خاصا
كال هاذه المشاكالت . الترب المتوسطة والثقيلة ومشكلة انساداد المنقطاات بفعال الجاذور والرماال

أن هااذا المشااروع الااذي أجازتااه المؤسسااة . تسااتدعي تاادخال بحثيااا لالرتقاااء بهااذا النظااام الواعااد
 بريكية للعلوم المتقدمة  يهدف إلى تحساين توزياع الميااه فاي منطقاة الجاذور وتقليال التساراألم

العميق وذلك عبر استخدام ثالث تقنيات مبتكرة هي تقنية التادفق النبضاي للميااه وتقنياة الحااجز 
المائي وتقنية الحاجز الفيزياائي المعادل وسايتم إجاراء عادد مان التجاارب الحقلياة باإلضاافة إلاى 

 ردتجارب المعملية للتحقق من فعالية النماوذج الرياضاي المطباق وينتظار مان خاالل هاذا المقتاال
تحقيق فوائد استراتيجية للمملكة حيث يساعد في توطين تقنيات تعمل على تاوفير الميااه وزياادة 

 .إنتاجية المحاصيل
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رياضي النخبة و  للتحضير في عملية تدريب األهداف اإلعدادية

 .المستوى العالي

 سفاري سفيان 

 معهد علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية

 جامعة المسيلة  

sefianeseffari@gmail.com 
 

 :في العملية التدريبية يةاألهداف اإلعداد

نتيجة األداء النهائية و اإلعداد الرياضي هي مؤشرات من أجل تحقيق الحد األقصى لاألداء 
المحتمل من قبل فرد معين ا مع مستوى معين من التحضاير البادني والنفساي والتقناي التكتيكاي 
التااي تكااون مشااروطة بخصوصااية طريقااة  أداء الرياضااة المتخصااص فيهااا  ومتطلبااات تحقيااق 

 .أقصى النتائج الممكنة في نشاط المسابقة التي سوف يشارك فيها هذا الفرد 

 :بما يلي رياضي النخبة و المستوى العالي عملية تحضير حيث تتجلي األهداف الرئيسية في

  إستيعاب طريقة أسلوب وتكتيك الرياضية المتخصص فيها. 
  ضاامان المسااتوى الااالزم لتطااوير مختلااف القاادرات البدنيااة و إمكانيااات األنظمااة البدنيااة

ساية والوظيفية الخاصة بالكائن الحي و التي بدورها سوف تدعم  األحمال التدريبياة الرئي
 .المستقبلية في الرياضة  المتخصص فيها 

 تعليم األخالق و الصفات الحميدة. 
 ضمان المستوى الالزم للتحضير  النفسي خاص. 
  إكتساااب المعرفااة النظريااة والخباارة فااي الرياضااة المتخصااص فيااه مااع الممارسااة الالزمااة

 .لنشاط التدريب الفعال و المشاركة في المنافسة
  لمختلاااف جواناااب المشااااركة فاااي  النشااااط التنافساااي للتحضاااير الكماااال والمظهااار المعقاااد

 .للرياضي بشكل فعال 

خطاوط العريضاة للعملياة )تحدد هذه األهداف فاي أكثار جوانبهاا العاماة الجواناب الرئيساية 
التقنية والتكتيكية والبدنية والنفسية و : إلعداد الرياضيين الذين لديهم قدرات الخاصة( التدريبية

ته القدرات الخاصة لديهما و  من محتوى كل من هذه جوانب تأتي منهاا األهاداف التكامل بين ها
 .الخاصة للتحضير

 : ن تتجلي أهدافها في ما يلييلهؤالء الرياضي -التكنيك  – و في عمليات التحسين الفني

  إنشاء الصور الالزمة على هذه التقنية لرياضة المتخصص فيها. 
 اسية في هذه التخصص الرياضي إستيعاب المهارات والعادات األس. 
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تحسين تقنية الرياضاة المتخصاص فيهاا عان طرياق تغييار معاالم ديناميكياة األداء الحركاي 
ساتيعاب العناصار واإلجاراءات الحركياة إالخاص بها و لكن ليس بشكل مفرط ا وأيضا من خاالل 

ية بحياث تكاون الجديدة من ناحية الصعوبة ؛ العمل على مجموعة متنوعاة مان التقنياات الرياضا
مالئمة لظروف النشاط القدرة التنافسية والوظيفياة للرياضايين للتخصاص الرياضاي المماارس ا 

داء العوامال و المحاددات أو ضمان استقرار الخصائص الرئيسية من الجانب التقني قبل عمال و 
ضااة هنااا زيااادة صااعوبة و تعقيااد االداء الحركااي الخاااص بنااوع الريا) المعوقااة لااألداء الحركااي 

 (. الممارسة 

يفترض التحسين التكتيكي تحليل خصوصيات الرياضاة الممارساة مان حياث المشااركة فاي 
فاي . المسابقات المستقبلية ا ودراسة المنافسين ووضع التكتيكات المثلى فاي المساابقات المقبلاة

هذه الحالة يقع على عاتق المدربين  أن تكون مان طارفهم هنااك عملياة تحسان مساتمرة للخطاط 
التكتيكية األنسب لهؤالء الرياضيين المتدربين بشاكل ملماوس والعمال علاى المتغيارات المثلاى و 
التااي تكااون بظااروف تدريبيااة  عاان طريااق نمذجااة خصوصاايات المسااابقات المسااتقبلية والحالااة 

 . الوظيفية للرياضي المميزة من النشاط التنافسي

من الضروري تأكد أيضا على مجموعة متنوعة من الحلاول التكتيكياة و هاذا إعتماادا  علاى 
 . الحاالت التي قد تنشأ و تكسب المعرفة الالزمة حول تقنيات و تكتيكات الرياضة الممارسة

في عملية اإلعداد البادني يجاب علاى الرياضاي زياادة مساتوى إمكانياتاه لألنظماة الوظيفياة 
وى العالي لألداء العام على النحو الخاص وتطوير القدرات البدنياة و الحركياة التي تضمن المست

القوة و السرعة و التحمل و المرونة والقدرة على التنسايق الحركاي وكاذلك القادرة : الخاصة به
علااى إظهااار قدراتااه البدنيااة فااي ظااروف النشاااط التنافسااي  بكاماال فعاليتهااا ماان حيااث كمالهااا و 

 ".كتلة واحدة"  مظهرها  الجمالي في

فااي عمليااة التحضااير النفسااي وجااب تنميااة و تطااوير و تعلاايم مختلااف القاادرات النفسااية  و 
الصفات المعنوية و اإلرادية و الكفاد ا و خاصة  الوظائف نفسية خاصة لكل رياضي على حد ا 

 .من حيث قدرته لتوجيه حالته النفسية في فترة النشاط و اإلجتهاد في التدريب والمنافسة
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و هناااك مجموعااة أخاارى ماان األهااداف مرتبطااة ببعضااها و الاابعض إلخااراج أعلااى مسااتوى 
أدائااي ممكاان ا وهااذا يكااون ماان جااراء اتحاااد و تاارابط الصاافات والقاادرات البدنيااة و الحركيااة و 
النفسية ا و حتى من العادات المتراكمة والخبرة والمعرفة ذات الصلة بنشاط الممارس ا و التاي 

تدريبيااة متماشااية مااع جوانااب مختلفااة ماان التحضااير و اإلعااداد فااي العمليااة ساوف تكااون عااادات 
 .التدريبية

التقنيااة والتكتيكيااة والبدينااة )يكااون تقساايم عمليااة التحضااير فااي جوانااب مسااتقلة نساابيا  
و التااي باادورها سااوف تساام  بتنظاايم األفكااار حااول ( والنفسااية و  التكاماال بااين هااذه الجوانااب

ياضيين  و تسم  له لدرجة معيناة بتنظايم وساائل و طارق التدريبياة مكونات الخبرة الرياضية لر
 . لتحسينها ا و حتى نظام السيطرة و إتجاه عملية الصقل قدرات و مهارات هؤالء الرياضين

في الوقت نفسه  في العملياة التدريبياة وخصوصاا  فاي المساابقات ال يساتطيع أن يظهار أي 
ون هذه الجواناب اإلنجازياة مجتمعاة فاي كتلاة أداء رياضي هذه الجوانب بشكل منفصل و لكن تك

: ا تشايرنوف 5286: بالتوناوفعان )حركي صعبة تهدف إلى تحقيق أقصاى النتاائج الرياضاية 
5286 .) 

 

و أن درجة و مستوى تقديم و إنتاج هذه العناصر مختلفة في هاذا التكتال الحركاي إن صا  
م و تسلسل منهج التدريبي و األنظماة الوظيفياة التعبير و أن ارتباطها وتفاعلها يعتمد على إنتظا

و التااي تكااون فااي األخياار موجهااة إلااى النتيجااة نهااائي  و التااي تكااون ( 1975: أنجااينعاان )فيااه 
بمواصفات خاصة و محادد لكال  نشااط رياضاي علاى حاد و لكال مكاون مان العملياة التدريبياة أو 

 .النشاط التنافسي

عتمد على درجة التحسن في الجوانب األخارى يجب إعتبار كل جانب من جوانب التحضير ي
و التي ياتم تحديادها مان قبال المادربين و المدرساين و المعلماين ا وبادورها تكاون هنااك شاروط 

 . المستوى المنفذ سواء في الوحدات التدريبية اليومية أو في المنافسات المشارك فيها
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تماد علاى مساتوى تطاور القادرات عملية  تحسين الجانب التكنيك لرياضاي  تع: على سبيل المثال
 . القوة و السرعة و المرونة ا القدرة على التنسيق الحركي: البدنية المختلفة

من جراء مقاومة يتعرض لهاا هاو : إن مستوى مظاهر القدرات الحركية على سبيل المثال
ى مؤشاار ياارتبط إرتباطااا  وثيقااا  بمقتصاااد و تنظاايم الجهااد المبااذول و المصااروف ا و حتااى مسااتو

اإلستقرار النفسي في مواجهة التغلب على التعب والقدرة على تنفياذ تكتيكاات و خطاط  التناافس 
 .و اإلجتهاد و القتال التنافسي في ظروف صعبة

من ناحية أخرى  فمن التحضير التكتيكات ال تتعلق فقط بقادرة الرياضاي فاي جاناب سارعة  
كتيكيااة عقالنيااة وإيجاااد طاارق فعالااة إدراك وإسااتيعاب المعلومااات والقاادرة علااى تكااوين خطااة ت

لتحقيااق بعااض األهااداف األدائيااة الحركيااة و التااي تعتمااد علااى الوضااع الخاااص للموقااف اللعااب ا 
ولكن أيضاا ماع مساتوى الخبارة التكنيكياة المكتسابة مان طارف الرياضاي ا والتحضاير الاوظيفي 

 . إلش.....الفسيولوجي ا و مؤشر الشجاعة ا والحزم 

فااي عمليااة التاادريب الرياضااية يااتم تحدياادها تبعااا  نااوع المجموعااات  األهااداف التااي تنشااأ
التدريبيااة الخاصااة بالرياضاايين و الفاارق النخبااة ا مااع األخااذ فااي حساااب مرحلااة التحضااير علااى 
المااادى الطويااال ا وناااوع الوحااادات التدريبياااة اليومياااة ا مساااتوى الجاناااب التكنيكاااي لرياضاااة 

 .إلش.... ضير المتخصص فيها ا الحالة الصحية ا درجة التح
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راء عن تعبر المجلة في المقاالت إن
 
 .المقاالت هذه اصحاب الزمالء ا
 

 

 


