
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2022 37 العــــــدد

3
7

 
2
0
2
2

 



 

 

 رياض حامد الدباغ/ .دأ  أحمد الربيعي/ م.دأ. 

 معــن العــمر/ .دأ  كوركيس عيد آل آدم/ .دأ 

 ماجد مطر الخطيب/ .دأ  طالل يوسف/ .دأ 

 حميد الخفاجي/ .دأ  مقداد الجباري/ .دأ 

 .م.د / عبد الرضا الزهيريأ  وسيـــم الخليــل/ .دأ 

 عمـــار السـعـدي/ د   عبد المنعم ناصر/ د  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحرير هيئة

 األكاديمي مجلة
 الدكتور األستاذ

 جريو حسن داخل

 االستاذ الدكتور

 خريبط ريسان

 التحرير رئيس

 اإلدارة مجلس رئيس

 

 نائبا  

 عضوا  

 عضوا  

 عضوا  

 عضوا  

 عضوا  

 عضوا  

 عضوا  

 عضوا  

 عضوا  

 عضوا  

 عضوا  

1 
2 

3 4 

5 6 

7 8 

9 10 

11 12 



 

 
 

 

 

 أ.د داخل حسن جريو النهرين بين ما بالد تقانات و علوم من شذرات -1-

 عضو المجمع العلمي العراقي

صفحة 

01 

 البطل وصناعة المواهب مشروع -2-

 الرياضي المجال في 

 خريبط د. ريسان.أ

المجمع العلمي العربي  عضو

 لعلوم الرياضة 

صفحة 

10 

 هل المجتمع العراقي مجتمعا  مدنيا  أم عصائبيا  في  -3-

 مكوناته ومعيشته ؟

 صفحة أ.د معن العمر

12  

 الضعف و القوة لمصادر الذهنية الخريطة -4-

  الجغرافيا علم في 

 المحك على الجغرافيا علم هوية

صفحة  الكيالني عمر خليل مضر د.أ

19 

  والشفافة واالدارة الشاملة والمتكاملة  -5-

 ضمن جمهورية العراق  المستدامة للبيئة

 )الجزء االول( 

 مقداد حسين على الجباري د.

 

 صفحة

37  

 يمنى العيد -6-

 نشاط فكريأعمالها النقدية .. 

صفحة  أ.د إياد عبد المجيد

62 

-7- Refugee :A poem Prof. Dr. Ali Al-Zaak  صفحة

66 

صفحة  البصراوي حسن نصير د. ساوه بحيرة عن تعرف ماذا -8-

69 

 مرئية يرغ قوة والفتيات النساء -9-

 الكوارث لمجابهة 

صفحة  المختار جاسم حامد جنان د.

88 

 اللياقة مستويات نقص لمعالجة الدائري التدريب أسلوب -10-

 العرب الناشئين الرياضيين و االطفال لدى البدنية

صفحة  سفاري سفيان 

97 

صفحة  سرى العبيدي توّفاك الُبعد ... !!! -11-

111 

صفحة  / جديد مكتبة الكتب -12-

114 



 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإللكتورني: البريد عبر التواصل يرجي

academyrissan@live.com 

ahmadalmusa2@gmail.com 

 

 تصدرها – شهرية تربوية علمية فكرية ثقافية مجلة

 نيوزالندا. و استراليا في العراقيين األكادميين جمعية

 الدراسات و الفكرية و الثقافية بالمواضيع تعني

 التربوية. و العلمية

 . 15/12/2015 فيبرزبن  في تأسست

 استراليا . –و تصدر من مدينة سدني  

 
 

 العـــدد

37 

mailto:academyrissan@live.com


 

 
 

 شروط النشر بمجلة األكاديمي

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

 ( .Wordsبصيغة )

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

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

 اإلشارة إليها في متن البحث كلما إقتضت الضرورة ذلك.

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

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

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

 ودوريات أخرى.

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

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

 

 

 

 

 

 

 



 

 
1 

  

 تقانات  بالد ما بين النهرين شذرات من علوم و

 أ.د. داخل حسن جريو

 عضو المجمع العلمي العراقي

 

 

 

 مستخلص الدراسة: 

سااعى االنسااان منااذ باادء الخليقااة الااى اكتشاااف اساارار الكااون وفهاام قااوانين الطبيعيااة التااي 

تااتحكم بااالرواهر الطبيعيااة المختلفااة بهاادف تسااخيرها لالفااادة ماان الثااروات الطبيعيااة لمصاالحته 

وتحسااين رااروف معيشااته لتحقيااق سااعادته ورفاهيتااه. ولتحقيااق هااذا الغاارض البااد ماان امتالكااه 

طاارق ومعااارف لتوريفهااا لحاال المعضااالت التااي واجههااا فااي حياتااه  وسااائل ومعاادات واكتشاااف

اليوميااة. ومنااذ ان اسااتخدم االنسااان القااديم الحجاار قباال مليااوني ساانة واكتشااف النااار قباال نصااف 

مليون سنة تقريبا وهاو ماازال فاي صاراع مساتمر لتساخير الطبيعاة واختاراع الوساائل المختلفاة 

عة وتادجين الحيواناات فاي العصار الحجاري القاديم وبأكتشاف الزرا.التي تساعده في تحقيق ذلك

رهاارت صااناعة االدوات الحجريااة المصااقولة كالفااأس والجاااروف والمنجاال واالباارة والمنشااار 

وتعاد هاذه االدوات انجاازات تقنياة رائعاة  .والمغزل والفخار والرحى اليدوية والمحاراث وغيرهاا

  كنولوجياةالتالعلمياة و المنجازاتتسالط هاذه الدراساة الضاوء علاى ابارز .بارزة فاي كال العصاور

بالد ما بين النهرين بوصافها مهاد الحضاارة اإلنساانية التاي في التي حققها إنسان العراق القديم 

 إنطلقت منها أولى اإلنجازات  العلمية والتكنولوجية في العالم القديم .  
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 التطور التكنولوجي عبر العصور:

القاديم وتناوع  العاراق نساانإتبعاا  لحاجاات النهارين  بالد ماا باينفي  تكنولوجياتطـورت ال 

هذه الحاجات وازديادها لتحسين معيشته بتسخير الطبيعة واالستفادة من مواردها. ويمكن القول 

 .قد بدأ عندما استعمل االنسان القديم الحجر كوسيلة لتلبية بعض حاجاته كنولوجياان تاريخ الت

  : في العصر القديم بثالث مراحل متميزة هـي كنولوجيمر التطور الت

 .العصر الحجري .1

 .العصر البرونزي .2

 .العصر الحديدي .3

 :العصر الحجري

  : يقسم العصر الحجري الى ثالثة فترات هـي

 .العصر الحجري القديم .1

 .العصر الحجري الوسيط .2

 .العصر الحجري الحديث .3

اساتعمل االنساان معادات حجرياة اول بـدأ العصر الحجري القاديم قبال ملياوني سانة عنادما 

ماارة فااي حياتااهص اذ اصاابحت الحجااارة اداة نافعااة عناادما حولهااا األنسااان القااديم الااى اشااكال الداء 

ورااائف محااددة. ولكااي تااادي الحجااارة االداة وريفتهااا بصااورة جياادةص البااد أن ينتقااي االنسااان 

اساابة لتقطيعهااا ألغااراض الحجااارة المناساابة ذات الصااالدة والنعومااة وان يكتشااف الوسااائل المن

اذ اصبح حجار .بحجر الصوان و تصنيعهاص بوضع حافات حواد مثال . ووجد األنسان القديم ضالته

كاناات هااذه االدوات تحماال باليااد فااي باااد  األماارص وتاام .الصااوان شااائع األسااتخدام لهااذا الغاارض

تخدم. تحساااينها الحقاااا  بتغطياااة احااادى نهاياااات الحجااار بالحشااايا أو الخشاااب لحماياااة ياااد المسااا

واصبحت هاذه االدوات اكثار اساتعماال  فاي المعاارك عنادما أضايفت لهاا المقاابض عناد راوساها. 

وبمرور الزمن ازداد استخدام االنسان القديم للصخور والخزف وتطورت قدراته اذ اصابح قاادرا  

  .على نسج االلياف لتحل محل جلود الحيوانات لتغطية جسمه

قبال المايالد تقريباا . اتسام العصار  13000انتهى هذا العصر بنهاية العصر الجليادي سانة 

الحجري القاديم بالصايد وجماع الغاذاء باساتخدام معادات منفاردة كاا ت القطاع واحجاار الحصاىص 
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ساانة تقريبااا  صاانع  100000لتتطااور فيمااا بعااد الااى معاادات تسااتخدم الغااراض مختلفااةص فقباال 

ان النياترذال انواع عديادة مان المعادات العراام. وعناد نهاياة هاذا العصار االنسان المعروف بأنس

 .تمكن االنسان من صنع معدات متخصصة مثل االبر ورماح الصيد

قبااال المااايالد علاااى تاااوفير الغاااذاءص  13000سااااعد تحسااان االحاااوال المناخياااة بعاااد سااانة  

بالعصاار الحجااري  واسااتخدمت ادوات القطااع فااي رااروف جدياادة اكثاار يساارا . عرفاات هااذه الفتاارة

قبل الميالد بروز القرى الزراعية في العاراق. عرفات هاذه الفتارة  8000الوسيط. وشهدت سنة 

قبال المايالد  6000بالعصر الحجري الحديث. واصبحت المعدات الحجرية اكثر صقال . وفي العام 

الناار  ولعال اعرام تقاناات العصار الحجاري القاديم اكتشااف .رهرت فاي العاراق االواناي الخزفياة

الذي يمثل  تحوال  مهما  في حياة األنسان القديمص اذ استخدمت الناار اول مارة وسايلة للادفاع ضاد 

القديم على قدراته الذاتية بصاورة  الحيوانات المفترسة. كان اعتماد االنسان في العصر الحجري

ت يعتماد اساسية. وعندما بدأ باالستيطان فاي تجمعاات بشارية فاي العصار  الحجاري الحاديثص باا

اكثر فأكثر على قدرات الحيوانات ألنجاز بعض متطلبات حياتهص وساعد اكتشاف النار على زيادة 

قدراته. وفي نهاية العصر الحجري الحديث استفاد األنسان من الريااح لتسايير الازوارقص ممهادا  

  .بذلك الطريق للنقل البحري

واالنشاءات كماا تادل  اثاار المعاباد وشهد العصر الحجري الحديث تطورا  في تقانات البناء 

والقبور والمراقد الدينية. وفي نهاية هذا العصر توصل األنسان القاديم الاى صاناعة الفخاار التاي 

ساعدت كثيرا  في بناء المساكن. وقد دلت التحريات األثرية على معرفاة انساان العصار الحجاري 

حاب االساتطالع األنساان القاديم لماا وفاي هاذا الوقات قااد .معرفة جيدة ببعض المعارف الهندسية

يحصاال عنااد وجااود اكاساايد المعااادن فااي النااار الااى اعراام انجازاتااه التقنيااة وانتقالااه ماان العصاار 

 .الحجري الى العصر البرونزي

  :العصر البرونزي

تـزامن العصر البرونزي مع تطور الحضارة االنسانية باالنتقال مان مرحلاة الصايد وجماع  

الغااذاء الااى مرحلااة االسااتيطان والزراعااة. ادى اسااتخدام النحاااس والبرونااز الااى تطااوير تقانااات 

وصاانع اجهاازة اكثاار تطااورا ص والااى أعمااال اكثاار مهااارةص اذ تتطلااب تصاانيع هااذه المعااداتص تعاادين 

ثل خامات النحاس و خامات القصدير من اماكن بعيادة احيانااص وهاو امار سااعد خامات المعادن م
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على التجارة والتبادل المعرفي بين الناسص واحيانا  ادى ذلك الى الغزوات والحاروب. كماا تطلبات 

 .هذه الصناعة توفير الوقود واالفران لصهر الخامات وصب القوالب

 : هذا العصر بثالثة مراحل هي بدأ العصر البرونزي في بالد الرافدينص ومر

 .العصر البرونزي االول .1

 .العصر البرونزي الوسيط  .2

  .العصر البرونزي المتأخر .3

بـدأ العصار البرونازي االول زمان الحضاارة الساومرية وبازوغ الحضاارة األكدياة فاي باالد 

الحضاارة الرافدينص اذ تميز هذا العصر بزيادة استخدام المعادن وصناعة التحف النفيساة وبلغات 

البابليااة أوج عرمتهااا فااي العصاار البروناازي الوساايط. وتاازامن العصاار البروناازي المتااأخر مااع 

إسااتخدم النحاااس .قباال الماايالد تقريبااا   1200الحضااارة األغريقيااةص اذ انتهااى هااذا العصاار ساانة 

والبرونز في صناعة االسلحة. وتعد المركبة العسكرية ذات العجلتين التي يجرها الحصان أعرام 

 1700ختراعات العسكرية في العصر البرونزي التي اسهمت بفاعلية فاي الحاروب مناذ العاام اال

اساتخدم الطاابوق حياث قبل الميالد. وشاهد العصار البرونازي تطاور تقاناات البنااء واألنشااءاتص 

وقد دلت التحريات األثرية في وادي الرافدين علاى أعماال هندساية معمارياة  .المفخور في البناء

ري مياه وطرق وتخطايط مادن متطاورة. لقاد حقاق العراقياون فاي العصار البرونازي  ومنرومات

 .انجازات تقنية هامة كان لها اثرها الواضح في الحضارة االنسانية حتى يومنا هذا

 : العصر الحديدي

تطاـورت صاناعة الحدياد فااي نهاياة االلفياة الثانيااة قبال المايالد برهااور عصار تقناي جديااد  

ساانة قباال الماايالد شااهد العااالم باازوغ عصاار الحضااارة  1000الحدياادي. وبحاادود عاارف بالعصاار 

ياشار العصار . الحديدية في اليونانص بعاد ان كانات هاذه الحضاارة قائماة علاى الزراعاة المطرياة

الحدياادي بدايااة تطااوير التقانااةص اذ اصاابح الحديااد المااادة االساسااية فااي صااناعة االساالحة. انتشاار 

يق بعد تطوير صناعة االفران التي اصبحت قادرة علاى الوصاول الاى استخدام الحديد زمن االغر

قبال  5000واصبحت تقانات الحديد معروفة في العاالم القاديم سانة .  درجة جيدة لصهر المعادن

الميالد. واكتشف الفوالذ اول مرة باضافة كمية صغيرة من الكاربون الى الحديد عند طرقه علاى 

 شائع االستخدام في المضخات للحفار على المناجم من الفيضان نار فحم الكوك. واصبح التعدين
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اسااتخدم الرومااان الحديااد لبناااء القنااوات التااي تنقاال المياااه الااى مسااافات بعياادةو ولبناااء طاارق  .

المواصاااالت باااين المااادن الرومانياااةص وانشااااء منروماااات تصاااريف الميااااه. وادى اكتشااااف ماااادة 

اء االقاواس الرومانياة التاي مازالات شاخصاة حتاى االسمنت والكونكريات الاى تطاور وانتشاار بنا

يومنااا هااذا. وامتاادت تقانااة الحديااد الااى الصااناعة الحربيااة اذ انهااا اسااهمت  بصااناعة المنجنيااق 

 .والمعدات المدرعةص فضال  عن تحسين صناعة السيوف

 إسهامات الحضارات العراقية العلمية والتكنولوجية:

يعاد وادي الرافادين مهاد العلاوم والتقاناة كماا هاو مهاد الحضاارة كماا تاكاد ذلاك التحرياات 

االثرية التي دلت على اعمال هندسية معمارياة ومنروماات ري ميااه ومنروماات طارق وتخطايط 

مدن متطورة. ولغرض تسجيل التراكم المعرفاي الهندساي احتااج المهندساون العراقياون االوائال 

ق.م لتسااجيل  3000قباال ساانة  . لااذا فقااد ابتاادع العراقيااون الاارقم الطينيااةالااى منرومااة كتابااة

ابُتِدعت العجلة في العاراق القاديم  كما .بعد حفرها تصبح وثائق دائمة الحروف المسمارية والتي

يعود الفضل باكتشاف الكتابة والعجلاة اللتاان تماثالن اعرام األنجاازات ق.م . فإليهم  3500حو ن

 .تى يومنا هذاالعلمية والتقنية ح

 :الحضارة السومرية

كان للعراقيين انجازات رائعة اخرص اذ ابتدع السومريون نرام األعداد اول مرة في التاريخ 

رقمااا  فااي حاااالت  60رقمااا فااي بعااض الحاااالت او  12البشااري. وبموجااب هااذا النرااام يسااتعمل 

السااتيني السااومريص اذ انهاام وفااي األلفيااة الثالثااة قباال الماايالد طااور البااابليون نرااام األعااداد .اخاار

جزءا ص بحيث يرهر كل جزء ساعة بعد أن يختفاي الجازء الساابق. وقساموا  12قسموا الليل الى 

 12ثانياة. وعاد الليال مسااويا  للنهاار اماد كال منهماا  60دقيقةص وكل دقيقة الى  60الساعة الى 

المختلفاة  ارجاء العاالم ساعة. وما زال هذا النرام معمول به في  24ساعةص وبذلك يصبح اليوم 

إختااارع  . درجاااة موزعاااة فاااي اربعاااة اتجاهاااات 360حتاااى يومناااا هاااذا. وقساااموا الااادائرة الاااى 

ق.م( التي تحكي قصة كلكااما   1400-2150ملحمة كلكاما )ُكتبت نحو باألدَب السومريون 

ا الموت المحتوم ا وما .ملك أوروك نصف األسطوريص ورحلته في البحث عن معنى الحياة مجابه 

من الروائع األدبية أكثر من أن تحصاىو ربماا أهمهاا )ملحماة جلجااما( و السومريون خلفه لنا 

 .)قصة الخليقة( و )قصة الطوفان( وعدد كبير جدا من األساطير 
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ق.م. والثانياة مان  24كانت أقدم مدونة قانونية في التاريخ شريعة أوروكاجينا فاي القارن 

فاي -ق.م[ الاذي أساس  2095-2112ق.م( ]أو  2030-2047حيِث العراقة شاريعة أورنماو )

ق.م(  1982-2029« )شاولكي»ساللة أور الثالثةص وربما يكون ابان أورنماو وخليفتاه  -سومر

ق.م[ هااو الااذي أصاادر القااانون المنسااوب إلااى أبيااه فااإن كااان األماار كااذلك  2047-2094]أو 

ا على قانون أبيه أو امتثااال   بادأت فاي ساومر أولاى  . لنصاائحهفالمرجح أنه أصدر القانون اعتماد 

المحاوالت الفلسفية الجريئة الخاصة بأصل الكون والوجود واألساس في مكوناات الماادة.  ومان 

الماكد أن السومريين قد سابقوا الفالسافة اإلغرياق بقاولهم بمبادأ العناصار األربعاة األولياة التاي 

 .عدت أصل جميع األشياء

 الحضارة البابلية:

الى منرومة االعداد التي يكون فيها للرقم قيمة حساب موقعاه فاي العادد  وتوصل البابليون

كما هو معروف لادينا األن. فقيماة الارقم فاي مرتباة األحااد هاي غيار قيمتاه فاي مرتباة العشارات 

وهكذا. ولم يستخدم البابليون اية اشارة الى رقم الصافرص ولكانهم تركاوا فراغاا  ليعناوا باذلك رقام 

 .الصفر

افااادين توصااال المهندساااون الباااابليون الاااى العملياااات الحساااابية والجبرياااة وفاااي باااالد الر

االساسيةص وبذلك تمكنوا من حساب المساحات الساطحية والحجاوم المختلفاة. ومازلناا حتاى االن 

عاارف البااابليون أسسااا مهمااة فااي خااواص  . نسااتعمل القياسااات البابليااة لحساااب الاازمن والزوايااا

ق والمعااادالت الجبريااة األساسااية. ماان ذلااك مااثال معااادالت األعااداد وكااذلك فااي العمليااات والطاار

الدرجة األولى بأنواعها المختلفة فضال عن معادالت الدرجة الثانية والثالثة. لقد اتبعوا في طرق 

 .حلها عمليات مدهشة ال تكاد تصدق لتطابقها مع الطرق العلمية الحديثة

ق وتعبياادها وذلااك قباال اكثاار ماان اسااتطاع البااابليون تشااييد المباااني والجسااور وشااق الطاار 

ثالثة االف سنة قبل الميالد. وتعد حدائق بابل المعلقاة التاي بنيات فاي عهاد الملاك الباابلي نبوخاذ 

قبل الميالد ضمن اعمال عريمة اخرى بنيت في اعقااب الحملاة العساكرية  570نصر قرابة عام 

  ..السبع في العالم القديمضد اليهود والفينيقين والمصريينص احد عجائب الدنيا   الناجحة

كااان البااابليون متقاادمون جاادا  فااي علااوم الفلااك اذ امضااوا قرونااا  طويلااة برصاادهم الفلكااي 

هااام الاااذين أسساااوا علااام الفلاااك الرياضااايص وباااداوا يااادونون مالحرااااتهم ف وللكواكاااب والنجاااوم
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رة مذهلاة فاي وإرصاداتهم أو حساباتهم الفلكية منذ العهد األكديص وتقدم هذا العلم إلى درجة كبيا

العهد البابلي القديم. أما معرفتهم بالعلوم الطبيعية مثل علم الكيمياءو على سبيل المثاال وبخاصاة 

ما يتعلق منها بخواص المواد وتأثير الحرارة فيها أو العوامل الطبيعية األخرى فقد بدأت عنادهم 

 .في وقت مبكر جدا

 الحضارة ا شورية :

 إساتخدامهم و اعة والتكنولوجيااص وكانات أبارز إنجاازاتهمرع ا شوريون في مجالي الصانب

المعادن البروناازي والمعادن الحدياادي الحق اا لصااناعة األدوات واألسالحة القوّيااة. وكاانوا أول ماان 

استخدم عجلة الفخار لصنع فخار أفضل. طّور ا شوريون مواد زجاجّياة لصاناعة الفخاار والفان 

ثار علمااء ا ثاار علاى تام ثمااني عشارة قنااة مختلفاة لمساعدته علاى االساتمرار لفتارة أطاول. ع

اهااتم العلماااء ا شااوريون فااي تتبااع . جلباات المياااه إلااى عاصاامة اإلمبراطوريااة ا شااورية نينااوى

حركة الكواكب والنجاوم والقمارص وقاد تنبااوا بحركاة العدياد مان الكواكابص واعتمادوا باذلك علاى 

ا مة في الرياضيات. اهتموا أيض  بالطب فقد طّوروا األدويةص وقد عالجوا األماراض  المباد  المتقدِّ

بااالمراهم والحبااوبص وكااانوا يعتماادون فااي تشااخيص األمااراض علااى التاااريخ الطبااي المسااّجل 

. والمنطق. كانوا من بين أول من اخترعوا خطوط الطول ودوائر العرض في المالحاة الجغرافّياة

كتبة اشاور بانيباال. واشاتهر األشاوريون انشأ األشوريون اعرم مكتبة في العالم القديم عرفت بم

 .بمهاراتهم العسكرية وحسن تنريمهم للجيوا وامتالكهم اسلحة متطورة في ذلك الزمان

إلااى إحياااء مكتبااة آشااور  2003سااعت الحكومااة العراقيااة قباال غااز العااراق وإحتاللااه عااام 

ك بمليااون دوالر بانيباال و علاى غارار إحيااء مكتباة األسااكندرية بمصار التاي تبارع العاراق يوماذا

أمريكااي لهسااهام ببنائهااا ضاامن جهااود منرمااة اليونسااكو المهتمااة بإحياااء التااراث الحضاااري 

 العالمي. 

تعرضت معرم معالم الحضاارة ا شاورية إلاى أعماال تخرياب واساعة علاى أيادي جماعاات 

وباادعاوى زائفااة بتعارضااها  مااع  2014داعااا اإلرهابيااة  عنااد إحتاللهااا محافرااة نينااوى عااام 

 مباد  الدين اإلسالمي الحنيف .
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 الحضارات األخرى: 

 وخااالل فتاارة حكاام الساسااانيين اكتشاااف التيااار الكهربااائي إلااى العااراقيين القاادامى يعاازىو

ص بينما 1938بصنعهم اول بطارية كهربائية اطلق عليها االثاريون اسم بطارية بغداد. ففي العام 

داد اكتشف العالم االلماني ويلهيلم كونيغ جرة مان  كان يعمل في خوجه رابو بالقرب من مدينة بغ

سم يوجد فيها اسطوانة من النحاس تضم قضيبا  من الحديد ص وكشافت دراساة  15الفخار طولها 

ولم يضيع كونيغ وقته في البحث عن شرح لما يمكن ان يكون .الجرة  انه  كان فيها خل او خمر

ان الجاارة لاام تكاان اال بطاريااة كهربائيااةص وقااد الهاادف ماان الجاارة التااي عثاار عليهااا ص فقااد اطمااأن 

بطاريااة ماان هااذه البطاريااات. ويقااول الاادكتور بااول كاارادوك المساااول فااي المتحااف  12اكتشااف 

البريطاااني: ان البطاريااات جااذبت كثياارا  ماان االهتمااامص وهااي بالغااة األهميااة. وتقااول المصااادر ان 

د. ومان الماكاد أن هاذه البطارياات سنة قبال المايال 200تاريخ هذه البطاريات  يعود الى حوالي 

يعتقاد .يمكن ان تولد تيارا  كهربائياص النه تبين ان بطاريات مماثلة حديثة انتجت تياارات كهربائياة

البعض ان البطارياات كانات تساتعمل فاي المجاال الطباي فقاد كتاب األغرياق القادامى عان تخفياف 

هاذه األساالك علاى القادميينص وال يازال االلم الناتج عان تاأثير األساالك الكهربائياة عنادما توضاع 

الصينيون يستعملون االبر الصينية مصحوبة بتيار كهرباائي. وهاذا قاد يفسار وجاود ابار باالقرب 

قبال المايالدو والتاي لام تكتشاف االّ بعاد  200من بغداد.اكتشف العراقيون الخاليا الكهربائية سنة 

 . الفي سنة من اكتشافها في العراق

 الخاتمة:

ضااارات العااراق القااديم و السااومرية والبابليااة وا شااورية  وحضااارات العااراق أسااهمت ح

القديم المختلفة و إسهاما فاعال في إثراء المعرفة العلمية والتقنياة بمختلاف فروعهاا وصانوفها و 

حيث أرست مرتكزاتها األساسية ألول مرة في تاريخ البشرية ياوم كانات البشارية تغاط فاي راالم 

ء العراق ومفكرياه ومبدعياه أن يحثاوا الخطاى ليساتعيد العاراق ساابق عازه دامس و فحري بعلما

 ومجده وألقه العلمي وإشعاعه الحضاري.

  : المراجع العربية

إصاادارات المجمااع العلمااي العراقااي / بغااداد   تطااور التقانااة عباار العصااور حساان جريااو لداخاا .1

2006  . 
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 2022الطبية نت/ موقع   الفلك في حضارة وادي الرافدين  عبد هللا خطبا .2

كتاااب صااادر فااي بغااداد /   الصااناعة فااي تاااريخ وادي الرافاادين  صااباح اسااطيفان كجااه جااي .3

 .و منشور عبر اإلنترنت 2002

علااي شااميالت  عبااد العزيااز الحمااداني  مختصاار تاااريخ العااراق / الجاازء السااادس / المعااالم  .4

 .2007لبنان /  –الحضارية دار الكتب العلمية / بيروت 

/ موقااع  2021نشاار فااي  تعاارف علااى عواماال قيااام حضااارة بااالد الرافااديني. هنااد ابااو هااان .5

Hadaarah.com   

 :المراجع األجنبية

1. History of Technology, Encyclopedia Britannica.  

2. Technology Throughout history. www . Bergen . org / technology / 

techis . htm1"  

3. History of Technology.Encyclopedia Britannica (www.britanica.com). 

4. Singer, C, Holm yard, E.J., Hall, A.R. and Williams A History of 

technology, 7 vols. Oxford, Clarendon Press (1954- 59 and 1978 ). 

5. Derry, Thomas Kingston and Williams, Trevor I. A short History of 

Technology: From the Earliest Times to A. D. 1900. New York: Dover 

Publication 1993. 

6. Encyclopedia Americana (from the net). 

7. History of Technology Wikipedia, the free encyclopedia 
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 الرياضي المجال في البطل وصناعة المواهب مشروع

 خريبط د. ريسان.أ

 المجمع العلمي العربي لعلوم الرياضة  عضو
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هل المجتمع العراقي مجتمعا  مدنيا  أم عصائبيا  في مكوناته 

 ؟ ومعيشته

 معن العمر أ.د

 أستاذ علم االجتماع

 

مان المجتمعاات المتقدماة لماا يمتلكاه مان آلياات  Civil Societyُيعتبر المجتماع المادني 

تاهله ألن يكون رقيبا  وحارسا  امينا  على أداء الحكومة ومدى تطبيقها للدستور وشريك أساساي 

فيها وأحد ركائز االساتقرار والسالم األهلاي والبنااء الاديمقراطي. أماا العصابة االجتماعياة )جماع 

أو مجموعة حزبية أو طائفة تمتاز بالتضاامن والاوالء عصائب( فأنها تمثل بمفهومها العام قبيلة 

والحااس الفئااوي بااين أعضااائها الااذين يرتبطااون فيمااا بياانهم رابطااة الاادم أو المعتقااد فيتعصاابون 

لبعضااهم عناادما يااداهم جماااعتهم خطاار واقعااي أو مفتاارض قااد يقلااص ماان تااأثيرهم أو يشااعرون 

 بتهديد لوجودهم من قبل عدو حقيقي أو وهمي.

المقال البد من استخدام محكات ومعايير المجتمع المدني التاي تحادد وتوضاح  إلجابة ساال

سماته وحقيقتهص ماع األخاذ بعاين االعتباار األنرماة السياساية التاي حكمات العاراق مناذ اساتقالله 

ولغاية االنص فخالل مئة عام المنصرمة حكمت العراق أنرمة ملكية وجمهورية عسكرية وحزبية 

فية تخللها احتاللين اجنبيينص ورغام اخاتالف قياادات هاذه األنرماة إال انهاا وقبلية وشمولية وطائ

كاناات متشااابهة ومتطابقااة فااي حكمهااا االسااتبدادي الفئااوي مسااتبعدا  باااقي فئااات المجتمااع ماان 

المشاركة في الحكم ومعاملتهم كمواطنين من الدرجاة الثانياة وياتم اقصاائهم مان المجتماع إذا ماا 

 .عارضوا حكمه االستبدادي

 -أما محكات المجتمع المدني فهي: 

 انه يضم ماسسات ومنرمات مستقلة عن سلطة الحكومة. .1
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تعمال هااذه المنرمااات علااى تحقيااق المصااالح المشااتركة مثاال الحركااات االجتماعيااة والنقابااات  .2

 ومنرمات حقوق االنسان جميعها غير حكومة.

مشااركات المحلياة فاي يتم فيه التعبيار عان غيار المساموعين مان النااس مان خاالل تعزياز ال .3

 صنع القرارات السياسية وتوفير الخدمات.

 يتمتع بالسلطة الكافية للتأثير على صانعي السياسات والقرارات. .4

يضم حركات ديمقراطية حديثة تعمل علاى تنشايط الحيااة السياساية وإيجااد حلاول للمشاكالت  .5

 االجتماعية.

 يحل النزاعات بطرق سلمية. .6

 الح العام.يراقب الموارد من أجل الص .7

 يقبل االختالفات والتعددات وإدارة الصراعات إدارة سلمية. .8

يحّملْ الجهات السياسية واالقتصادية المساولية عن اعمالها مان خاالل بعاض األنشاطة مثال  .9

 اجراء انتخابات نزيهة وحرية التعبير والصحافة الحرة.

تقالله ولغاياة االن مماا هذه المحكات المدنياة لام تتاوفر فاي حيااة المجتماع العراقاي مناذ اسا

السياسااية واالنقالبااات الفاشاالة المتعااددة  تساابب عاادم االسااتقرار السياسااي الااذي تمثاال باالغتياااال

فأعاقت بشكل كبير نسق المجتمع المدني فيه حيث هيمنت خالل هذه المرحلة ساطوات عشاائرية 

وعسكرية وتجييا المجتمع من خالل تشاكيل تنريماات شاعبية عساكرية مثال المقاوماة الشاعبية 

لحاكم في جمياع ماسساات والحرس القومي والجيا الشعبي والحشد الشعبي مع تدخل الحزب ا

الدولة. فكانت المنرمات الشعبية مثل اتحااد الطلباة واالتحااد النساائي ونقاباة العماال والجمعياات 

الفالحيااة ونقابااات المهاان الطبيااة والهندسااية خاضااعة لساايطرة وحكاام الحاااكم األوحاادص ولاام تكاان 

يار المساموعين مان مستقلة وحرة لتعمل على تحقيق المصالح المشتركة ولم ياتم التعبيار عان غ

العراقيين من خالل تعزيز المشاركة المحلياة فاي صانع القارارات السياسايةص ولام تحال النزاعاات 

بطرق سلمية بين الجماعات المتصارعة كما حصل بين الشيوعيين والقوميين والبعثياين أو باين 

ها ولم يسامح لهام الحكومة والكردص ولم يتسنى لهم مراقبة الموارد الطبيعية وكيفية االستفادة من

 بالتمثيل السياسي. 
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فالمجتمع العراقي لديه تركيبة معقدة فرضتها انتماءات قبلية أو طائفية أو دينية أو عرقياة 

تعتباار تحااديا  حقيقيااا  فااي بناااء منرمااات المجتمااع الماادنيص فتحااول الااى مجموعااة عصااائب فئويااة 

بارة عان حساها الاوالئي لاه تتفوق فيه عصبة واحادة مان أجال خدماة مصاالح الحااكم الضايقة مع

ومتعصبة لنفسها بعيدا  عن حياة المجتمع المدنيص ولم ُيسمح للمواطن العراقاي أن يعايا عيشاة 

مدنية حرةص بل مقموعة ومقيدة بقيود الحاكم المستبد ماكدا  على تركيباة المجتماع العراقاي التاي 

منرماته حكومية صارفة وليسات فرضتها انتماءاته القبلية والطائفية والعرقية. بمعنى أخر كانت 

مدنيااةص ومااا خااروج التراااهرات الجماهيريااة االحتجاجيااة واالنتفاضااات الشااعبانية والتشاارينية إال 

تعبيرا  عن مواقف الجمااهير المهمشاة والمساتبعدة عان المشااركة الفعلياة المااثرة فاي منرماات 

العراقااي حياااة المجتمااع المجتمااع الماادني وعمليااات اتخاااذ القاارارات الوطنيااةص فلاام يعاايا الفاارد 

المدني طيلة عقود من الزمن رغم كل الوعودص بل عاا حياة مقموعة ومسلوبة من قبال النخاب 

السياسية التي حكمته بأساليبها العشائرية والعسكرية والحزبية والطائفياة واالحتاللياة والتاي لام 

والسياسايةص وأصايب يحصل بتسلطها وانعادام وطنيتهاا وحكمتهاا علاى حريتاه الفردياة والفكرياة 

بخيبة أمل بعد ان تيقن أنه أضحى فاي القارن الحاادي والعشارين مساتلبا  وعبادا  أكثار مماا مضاى 

 للسياسة القمعية المتطرفة في طائفيتها المقيتة والمحتل األجنبي.

منرماة مدنياة  12000 – 8000أما في فتارة االحاتالل األمريكاي فقاد تام تساجيل ماا باين 

بعة لألحزاب السياسية والجماعات وأُكتشاَف الحقاا  تورطهاا فاي سارقة أماوال كانت في بدايتها تا

البلد حيث كانت هذه المنرمات غطاء جزء من اتفاق تقاسم السلطة فعكست تأسيساها واقاع بيئاة 

االنقسااامات السياسااية وواقااع الفساااد ودورهااا المشاابوه قباال باادء عملهااا بمحاربااة الفساااد مااع 

صااالح االمريكيااة علااى ارض العااراق تحاات شااعار محاربااة الفساااد تنافسااها المخلااص لتنفيااذ الم

 وإعادة االعمار والديمقراطية.

ال جناااح إذن ماان تصاانيف هااذا الكاام الهائاال ماان المنرمااات الخاصااة بااالمجتمع الماادني بعااد 

 -االحتالل الى أربعة أصناف وهي: 

ذات طابع خيري تتلقى تمويلها مان الماسساات الدينياة واألحازاب السياساية بشاكل  منرمات .1

أساسي بحيث تستفيد هذه الجهات من الطابع الدعائي الذي توفره منرمات المجتماع المادني 

 التابعة لها أو المتعاونة معها من خالل االنتخابات.
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نااهض للحكوماة حياث قامات منرمات غير حكوميةص يسارية تتمياز بطابعهاا االحتجااجي والم .2

 .2010هذه التنريمات بتنريم عشرات التراهرات أغلبها بعد أحداث الربيع العربي عام 

منرماااات الصاااالونات المولِعاااة بحضاااور الملتقياااات النخبوياااة والمشااااركة فاااي المااااتمرات  .3

والندوات ولقاءات وسائل االعالم من دون ان تعكس بالضارورة مادى تجاذرها فاي المجتماع 

 قي أو تمثيلها لشرائح حقيقية من العراقيين.العرا

ماسسة )مسارات( التي تمول نفسها بنفسها من خالل التبرعاات واالشاتراكات وتعمال علاى  .4

حمايااة األقليااات ماان المساايحيين والبهااائيين واليزيااديين ماان خااالل ابااراز دورهااا فااي الااذاكرة 

 قومي.العراقية والتوعية بمخاطر فقدان البالد بتنوعها الديني وال

وماان األسااباب الرئيسااية التااي ساااهمت فااي فشاال تطبيااق مباااد  المجتمااع الماادني فااي 

 -العراق هي: 

دخااول كاام هائاال ماان األفااراد نساااء ورجااال تحاات ُمساامى جمعيااة أو رابطااة متخااذة المسااميات  .1

 ستارا  ألعمال وهمية وأخرى ال عالقة لها بالمجتمع المدني.

 الى تدمير مقومات المجتمع والدولة. أدت األزمات المتتالية والحروب االهلية .2

انعزال المواطن وانشغاله بذاته بشكل فردي حتى صار يعتقد بأناه ال معناى وال هادف لحياتاه  .3

 عندما ينرر الى تهجير السكان وتدمير المدن وهجرة الناس والالمساواة.

ا انساااحاب األسااارة والمجتماااع والدولاااة والماسساااات الثقافياااة وحتاااى الدينياااة عااان واجباتهااا .4

 اإلنسانية ومساوليتها االجتماعية والقانونية.

اسااتمدت منرمااات المجتمااع الماادني أهاادافها وتوصااياتها ماان الحكومااة واألحاازاب المتنفااذة  .5

لتااوفير هااذه المنرمااات قاعاادة وقااوة للحاازب أو للشااخص أو للحكومااة ممااا افقاادها الحياااد 

 والمصداقية واالستقاللية.

ت كانات منحاازة ومغلقاة قومياا  وعرقياا  أو ماذهبيا  بعض منرمات المجتمع المدني التي أسس .6

 بشكل صرف فال تسمح بمشاركة االخرين ممن ال ينتمون الى جماعتهم الفئوية.

تعاارض بعااض الناشااطين فااي المجتمااع الماادني الااى التهديااد واالغتصاااب والقتاال والتعااذيب  .7

الحكاومي أو والسجن من قبال المتخصصاين بالفسااد عناد كشافهم للفسااد أو لسالبيات العمال 

 انتقاد المتنفذين في أحزاب السلطة.
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عاادم ايمااان جماعااات اإلسااالم السياسااي بمباااد  المجتمااع وال بالتااداول الساالمي للساالطة وال  .8

 بعمل المعارضة السياسية وال بحق االقتراع واالنتخابات. 

 عدم وجود كوادر واعية وقيادية تفهم أساليب وطرق العمل في المنرمات المدنية. .9

ة العاااملين فااي منرمااات المجتمااع الماادني لمعوقااات ومضااايقات عدياادة بمااا فيهااا مواجهاا .10

التعااذيب واالختطاااف والقتاال ماان قباال جهااات حكوميااةص خاصااة هاااالء الماادافعين عاان حقااوق 

 االنسان بمن فيهم األطباء والصحفيون والمحامون والقضاة والعلماء والنقابيون.

منرماات المجتماع المادني خطارا  علاى حكمهاا اعتبار الحكومات العراقية المتعاقباة وجاود  .11

وتهدياادا  لنرامهااا لااذلك ال تساامح لهااا ان تكااون رقيبااا  وحارسااا  امينااا  علااى أداء حكمهااا وماادى 

تطبيقهاااا للقاااانون وبهاااذا األسااالوب لااام تسااامح للمجتماااع العراقاااي ان يصااابح مااان المجتمعاااات 

 المتقدمة والمتمدنة ويعيا في عصر التقدم الحضاري.

ب انهارت منرمات المجتمع المدني في العراق وانتفى الغرض من وجودها بعد لهذه األسبا

ان انتقلت الى قبضة األحزاب والكتل السياسية وعلى الخصوص مع تنامي قاوة المليشايات التاي 

أجهضت عمل هذه المنرمات وشلّت قدرتها فلم تكن منرمات المجتمع المادني فاي العاراق ساوى 

عالقة لها بمشااكل العاراقيين وهماوهم ألنهاا ولِادت ضاعيفة ومان ثام  تنريمات ورقية كارتونية ال

نهباات أموالهااا التااي جاااءت معرمهااا ماان ماسسااات أوروبيااة واساايوية إلن جهااات التموياال غياار 

قااادرة علااى تاادقيق ومراجعااة هااذا الفساااد وبالتااالي رلاات هااذه المنرمااات تاادور فااي فلااك االعمااال 

 النسان والمرأة.الروتينية ولم تنجح في إيقاف خرق حقوق ا

ال جرم من اإلشارة الى ان عدد ونوع الجرائم والمشكالت االجتماعية والسياسية كانت أقل 

ص ولم تكان هنااك منرماات مجتماع مادني حارة لكان بعاد ذلاك 2003قبل احتالل االمريكي في عام 

ماات ازدادت وتنوعت المشاكل السياسية واالقتصادية واالجتماعية مع وجود عادد هائال مان منر

المجتماااع المااادني التاااي تمثلااات باااالهجرة الجماعياااة والتهجيااار الجمااااعي والالجئاااين واالتجاااار 

بالمخاااادرات واألطفااااال والنساااااء واألساااالحة والفساااااد اإلداري وبيااااع مناصااااب حكوميااااة وقتاااال 

المعارضين للنرام والسجن والتعاذيب ووجاود ساجون ومعاتقالت سارية وعلنياة عديادة وتهرياب 

يااادة التفكااك األسااري والعنااف المنزلااي والتحلاال االخالقااي وارتفاااع معاادل البتاارول واالثااار مااع ز
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الطااالق وغيااااب االماان واألماااان وضااعف سااايطرة الدولااة علاااى المختاارقين للقاااانون والدساااتور 

 وسواها.

فلم يعيا العراقيين حياة مدنية طيلة قرن من الزمنص بل عاشوا عيشاة مضاطربة ومتقلباة 

صااراعات الحزبيااة والعرقيااة والطائفيااة والسياسااية ال يرجااع غياار مسااتقرة وال أمنااة مشااحونة بال

سببها الى التركيبة السكانية المتنوعاة فاي اعراقهاا وأديانهاا وقبائلهاا فحسابص بال بسابب انعادام 

الهوية الوطنية التي تجماع هاذه المكوناات المتبايناة فاي اطاار الاوطن والتااريخ المشاترك واللغاة 

ي مجتمعهم وفقراء في بلدهم الغني بالموارد الطبيعيةص يحكمهم والدين مستلبين اراديا  وغرباء ف

أبناء جلدتهم وكأنهم رعاع ودهماء اشبه بقطياع مان الغانم ولايس مواطناون مان الدرجاة األولاى 

 لهم حقوق أكثر من الواجبات.

ساهم حكامهم بإبقاء مجاتمعهم عصاائبيا  فاي مكوناتاه ومعيشاتهص لام يصاهروهم فاي بودقاة 

ئوهم تنشئة وطنية لكي يتم لهم السيطرة والتحكم فايهم وابعاادهم عان مشااركتهم الوطن ولم ينش

 في اتخاذ القرارات الوطنية.

ومادى ما سبق حصول صراعات دموياة باين العصاائب مان أجال االساتحواذ علاى السالطة 

وبسبب عدم وجود منرمات المجتمع المدني الماثرة حصلت انقالبات سياسية وعساكرية عديادة 

ينة واألخرىص وهذه احدى سلبيات عدم وجود منرمات المجتمع المدني ألنها تمثال الادرع بين الف

 الحصين لالستقرار السياسي والضامن للمصلحة الوطنية وليس الفئوية. 

أن منرمااات المجتمااع الماادني ال تسااتطيع أن تضااطلع بمساااولياتها  ثمااة حقيقااة نستخلصااها:

متناااحرةص حيااث انهااا تحتاااج الااى بيئااة ومحاايط  وهااي فااي بيئااة ومجتمااع يعااج بعصااائب اجتماعيااة

منرمة مدنية في العراق  12000اجتماعي متحضر ال يعاني من التعصب العصائبي لذلك وجدنا 

بعد االحتالل لم تستطع حال مشاكلة واحادة مان مشااكل المجتماع العراقاي المتفاقماةص بال ابتلعتهاا 

 األحزاب المتنفذة والمليشيات.   

ثابتااة مفادهااا ان منرمااات المجتمااع الماادني ال تعماال بجاادارة فااي  نسااتخلص ايضااا  حقيقااة

مجتماع يحكماه طغاااة يتحكماون فاي مساااولية ووريفاة هااذه المنرماات األمار الااذي يجعال مصااير 

هكااذا مجتمااع غياار عاادم مسااتقر سياساايا  وعسااكريا  ويعماال افااراده علااى تصاافية بعضااهم الاابعض 

 وإلغاء احدهم االخر.
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وهنا أشير الى ان العصائبية هي إحدى آلياات الحصااد االجتمااعي التاي تام اساتخدامها فاي 

حصد كل من ال يخضع لحكام العصابة الحاكماة وال يادين باالوالء لهاا أو لحاكمهاا فكاان ضاحاياها 

العااراقيين األبرياااء ماان الااواعين والمثقفااين واالدباااء والعلماااء واألطباااء والمهندسااين مماان لاام 

 ي أي عصبه.  ينخرطوا ف
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 الخريطة الذهنية لمصادر القوة والضعف في علم الجغرافيا

 هوية علم الجغرافيا على المحك

 أ.د. مضر خليل عمر الكيالني

 

 

 تعريف علم الجغرافيا:

تحديد المصطلحات والمفاهيم مسبقا ليكون  \من اسس مناقشة اي موضوع علمي تعريف 

الحوار والمداخالت في مسارهما الصحيح ص دون لبس او اشتباه . وموضوعنا منصب كلياا علاى 

ص  Strength: مصااادر القااوة  SWOTعلام الجغرافيااة و تحديااد هويتااه و تقييمهاا طبقااا لطريقااة 

ص و مصاادر  Opportunitiesص فرص النهوض والتقادم  Weaknessمصادر الضعف والوهن 

 .  Threadالخطر 

المعروف مادة الجغرافيا بانها ))وصف لمختلف مناطق سطح االرض ص  معجم اللندوصف 

دراسة ص وبقدر االمكان ص تفسير للرواهر الطبيعية والسياسية و االقتصادية في عالقتها بالمكاان 

في معنااي بوصاف االرض ومااا عليهاا ص و العماال علاى دراسااة الرااواهر و فيماا بينهااا .(( فاالجغرا

الطبيعية و البشرية )سياسية ص اقتصادية( و عالقتها بالمكان و اثر تفاعلهاا فياه وعلياه )النتاائج 

دراسااة كاال مااا يحاادث فااي المكااان وياااثر عليااه ص مااع  االجتماعيااة و الحضااارية( . بعبااارة اخاارى

  اثرة فيما بينها .التاكيد على تفاعل العوامل الم

الجغرافيااا بانهااا ))العلاام الااذي يصااف ويحلاال التحااوالت  الموسااوعة البريطانيااةوعرفاات 

المكانية للرواهر البشرية والطبيعية علاى ساطح االرض . وتارتبط الجغرافياا بااالرض وعلومهاا 

كما ترتبط ايضا بالعلوم االنسانية .(( . التركيز هنا على تحليل التحوالت المكانية )التباين االفقي 

الزمناي فاي المكاان نفساه( للراواهر البشارية و الطبيعياة علاى  –المكاني و التبااين العماودي  –

سااطح االرض . ولهااذا ص وبهااذا ايضااا ص فالجغرافيااة علااى صاالة متينااة بعلااوم االرض )الطبيعيااة( 
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فالجغرافياة بجوهرهاا و عمقهاا التااريخي ص ثنائياة  السلوكية( . –والعلوم االنسانية )االجتماعية 

 بشرية(.  –ة الركائز واالسس الموضوعية )طبيعي

الجغرافيا بكونها ))بخالف الجيولوجيا فان الجغرافيا علم  معجم الجغرافيا الفرنسيوعرف 

بشري ص بعد ان كانت في بعض االوقات علما رياضيا )تعريف وقياس اشكال االرض وابعادها( . 

 وهااي تهاادف الااى ابااراز ومحاولااة تاادقيق طبيعااة وكثافااة العالقااات والااروابط التااي تطبااع حياااة

المجتمعااات البشاارية وتكيفهااا(( . اشاارت المدرسااة الفرنسااية البعااد االنساااني للجغرافيااا وركاازت 

عليه ص وفاي الحقيقاة فاان الجغرافياا حتاى فاي مراحال تطورهاا الفكاري االولاى )رسام الخارائط و 

قياس االبعاد المكانية( فان هدفها ليس ترفا فكريا بل الغراض تطبيقياة تخادم المجتماع و الدولاة 

تحلياال  –فالمعرفااة الجغرافيااة ص وماان ثاام التعمااق فيهااا وتحليلهااا علميااا هدفااه خدمااة المجتمااع  .

  للعالقات والروابط التي تطبع حياة المجتمعات البشرية وتكيفها .

ص نصاات النشاارة  1992المنعقااد فااي واشاانطن  الماااتمر الاادولي السااابع والعشاارينوفااي 

م المجاال والمكاان . ويشامل موضاوعها الراواهر االعالمية للماتمر على ان ))الجغرافيا هاي علا

الطبيعية والبشارية التاي تشاكل امكناة العاالم وبيئاتاه . ويصاف الجغرافياون سابب تحاول االمكناة 

بواسطة النص والخريطة كما يفسرون نشأة هذا التحول محاولين في نفس الوقت الوقاوف علاى 

لطبيعياة والثقافياة لالمكناة ومواقعهاا داللته . وتساعى الجغرافياا باساتمرار الاى فهام الخصاائص ا

)فضاء المكاان( علاى المكاان ص   spaceالطبيعية على رهر البسيطة .(( .  لقد قدم هنا المجال 

التباينات المكانياة للراواهر الطبيعياة  انترام االشياء وتوزيعها في فضاء المكان . وركز على اي

العناصار الطبيعياة والبشارية لتشاكيل  \والبشرية ص التي تشكل بيئات االمكنة ص  وتفاعال العوامال 

شخصااية المكااان . وحاادد دور الجغاارافيين بوصااف اسااباب تحااول االمكنااة )التغياارات العموديااة 

ساااباب و الاادالالت )النتاااائج لالمكنااة( باعتمااااد النصااوص والعااارض الخرائطااي ص ماااع تفسااير لال

حدد هدف االبحاث الجغرافية في فهم الخصائص الطبيعياة و الثقافياة لالمكناة ص  المنرورة( . كما

   وتحديد مواقعها الطبيعية على سطح االرض .

وهناااك ماان يااامن بانااه ))سااواء اكاناات الجغرافيااا )العلاام الااذي ياادرس االرض( او )دراسااة 

يئة الطبيعية ( او )علم التوزيعات( او )علم التباين المكاني( فهاي ترال للعالقات بين االنسان والب

مادة تأليفية تتناول عددا هائال من العناصر المتفاعلة داخال تركيباات معقادة وغيار ثابتاة ص زماناا 
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الجغرافيااا علمااا ياادرس العناصاار المتفاعلااة )طبيعيااة  ومكانااا ومقياسااا .(( . بهااذا المعنااى تكااون

فااالجغرافي ياادرس مجاارى نهاار  يبااات معقاادة ص وغياار ثابتااة مكانيااا و زمنيااا .وبشاارية ( فااي ترك

فكاال قطاارة ماااء فااي هااذا النهاار لهااا  الحياااة حيااث كاال شاايء فيااه متباااين ماان مختلااف الجوانااب .

مصدرها ومسارها ونقاوتها و الهدف منها و نهايتهاا . فاي هاذه النرارة الموضاوعية  )لعناصار 

طبيعياة وبشارية  –شير الى تكامل دراسة )الراواهر الجغرافياة الحياة التي يدرسها الجغرافي(  ا

.  ومن يادرس هاذا النهار الدراسة  ص من المحلي التفصيلي الى العالمي  scale( طبقا لمقياس 

انما يعرض ما توصل اليه من معلومات ومعرفة في الموقع الذي هو فيه و الجاناب الاذي اساتمد 

  فكري .منه معلوماته ص ومنروره الشخصي و ال

 

 تقييم موضوعي لعلم الجغرافيا

 

اعتمااد الكثياار ماان الجغاارافين تشاابيه علاام الجغرافيااا بالشااجرة الوارفااة الرااالل ص الكثياارة 

االغصااان . واجااد هااذا التشاابيه مناساابا لمااا ساااطرحه ماان رأي عاان الواقااع الااراهن للجغرافيااا . 

فالجغرافيا عريقة في قدمها ص تمتد جذورها المعرفية الاى بادء الحضاارة االنساانية ص و منطوقهاا 

 –الرياضااي ص وعاادت علمااا غائيااا )يخاادم غايااات محااددة  –ع بدايااة الفكاار الفيزيااائي الفلساافي ماا

و خدماة المجتماع والدولاة( فهاي تطبيقياة باصالها .  –التوسع االستعماري  \سياسية في الغالب 

فالجذور امتدت اتساعا وعمقا  فتغاذت شاجرة الجغرافياا مان مختلاف صانوف التارب و المغاذيات 

ماثرة على مكانها . ومان خاالل عملياة نموهاا تام تشاذيب بعاض اغصاانها الحيوية  المحيطة وال

جغرافية االجناس مثال( ص وتم تطعيم بعض اغصاانها مان خاالل انخاراط  –)التخصصات الفرعية 

غياار الجغاارافيين بالعماال الجغرافااي )جيولوجيااا ص فيزياااء ص رياضاايات ص اجتماااع ص اقتصاااد ص علاام 

اصبحت اغصان شجرة الجغرافيا متنوعة االلوان و الطعم  ا فقدالنفس ص وغيرها ( . بهذا ص ولهذ

ص ولهذا السبب تاثر مريدوها بما استسااغوه مان طعام ولاون و معرفاة طبقاا للجاناب الاذي نهلاوا 

 علم الجغرافيا . –منه . فتعددت المذاهب والمناهج والراى  ص ولكن بقيت الشجرة نفسها 
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 القوة في علم الجغرافيا مصادر (1)

 

 سمات علم الجغرافية و خصائصه هي مصدر قوته ص ورسوخه و ديمومته . فهو يتسم ب :

ماا يحادث علاى ساطح  ص ثنائية دراساتة للراواهر )الطبيعياة والبشارية( وتكاملهماا فاي المكاان (1

االرض  ماان رااواهر و مشاااكل واحااداث ص تكااون اساابابها امااا طبيعيااة والنتااائج بشاارية ص او 

وشخصية المكاان هاي على اى منهما ال يعطي الموضوع حقه .  \بالعكس . لذا فالتركيز في  

ي فعلى الرغم من سيادة المنرور الطبيعي ف.  من نتاج تفاعل العناصر الطبيعية والبشرية فيه

الجغرافية ردحا من الزمن ص اال ان العامل البشري )االنساني( كان المحرك الخفي لاذلك دوماا 

فاالنسااان )المجتمااع البشااري( هااو الهاادف المعلاان و المخفااي فااي جميااع انااواع الدراسااات . 

  الجغرافية  عبر الزمن ص اكان ذلك صريحا معلنا )تطبيقيا( ام ال )نرريا( .

ذه الثنائيااة وعاادم االنسااياق وراء التفاصاايل الثانويااة فااي التخصااص : الحفااار علااى هااالمطلااوب 

 الدقيق .

الكرة االرضية ص ما لها وما عليها ص من صلب الموضوعات التي يدرسها الجغرافي ،  العالمية (2

ص و الن ما يحدث في اي جزء من االرض ينعكس على باقي االجزاء ص و ينعكس علاى مجمال 

فاي دراسااته و  scaleبيئة االرض والحياة فيها وعليهاا ص و الن الجغرافاي يعتماد المقيااس 

منطقاة الدراساة مكملاة لبعضاها الابعض )مان الادقيق التفصايلي منروره العلمي فان مقااييس 

وان . الى العولمة ومشاكلها( معطية صاورة مجسادة للواقاع طبقاا لمساتوى التقصاي والنرار 

اية راهرة او مشكلة في اي مكان على سطح االرض البد وان لها ما يماثلها في مكان آخر ص 
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. وماا يحادث فاي مقيااس ماا لاه  scaleس من حيث المضمون و االسباب و النتائج و المقيا

نتائجه واثاره واسبابه في المقاييس االخرى للصانف )الفئاة( نفساه . فااي شايء مارتبط بكال 

  شيء ص افقيا  )مكانيا( وعموديا )جغرافيا( .

الحفااار علااى عولمااة الجغرافيااا دون الضااياع فااي التفاصاايل الجزئيااة متناسااين   المطلااوب :

.  و العالجات للمشكالت اليومياة و الراواهر المكانياة ص الطبيعياة والبشاريةتكامل االثار والنتائج 

المشاكلة  \ومن الجوهري االطالع على تجارب الشعوب االخارى لالفاادة منهاا فاي فهام الرااهرة 

  وسبل معالجتها .

الجغرافياا علام حاي ياخاذ مان العلاوم ماا ياراه   استخدام وسائل المالحرة والمتابعة الحديثاة ص (3

با لااه ويضاايف اليهااا النتااائج ذات البعااد المكاااني . وهااو منااذ االزل مهااووس بالمالحرااة مناساا

فهاو علام متطاور يعتماد الميدانية و سبل جمع المعلومات على اختالف انواعهاا و طرائقهاا . 

تقنيات جمع المعلومات و يطورها في الوقت نفسه مان خاالل ماا يساجله فاي التطبياق العملاي 

ولعاال اعتماااد الجغاارافيين للصااور الجويااة و  ت الجغرافيااة المتنوعااة .ويضاايفه لهااا فااي البيئااا

 التقنيات الرقمية في جمع المعلومات وتحليلها خير دليل . 

اعتماد وسائل جمع المعلومات عن المكان من مصادر مختلفة )ميادانيا وتقنياا(  : المطلوب

  ومقارنتها مع بعضها البعض و تقيمها و اعتماد ما يخدم هدف البحث والدراسة .

تتعامل الجغرافية مع المعلومات و البياناات الكمياة وغيار ص  االتجاه الكمي والوسائل الرياضية (4

الكمية وتعالجها بطرقها الخاصاة ص وماا اكتسابته وتبنتاه مان تقنياات العلاوم االخارى ص وبهاذا 

وتعتماد  .فهي تقف على قدم المساواة مع العلوم المختلفة فاي مجاال البحاث العلماي الرصاين 

لموضوع قيد الدرس و عناد الضارورة تجساده النمذجة )الخريط مثاال وليس حصرا( لعرض ا

  في نموذج رياضي الغراض التحليل و التوقع .

اعتماد الوسائل الكمية بما يناسب طبيعة البيانات و هدف الدراساة وبماا يحقاق   المطلوب :

. فالوسااائل الكميااة ليساات )ديكااورات( تجميليااة باال طرائااق  نتااائج علميااة مقبولااة ال غبااار عليهااا

  بالدراسة العتالء مكانة علمية افضل . تحليلية تدفع

الجغرافياا عاشات وتعايا عصارها مناذ بادء الخليقاة ص فمان  ميكنة وسائل البحث الجغرافاي ص (5

اساتكملت ذلاك بنقال  . GISرسم خرائط ومخططات على جدران الكهوف الى اتمتاة الخارائط 
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 Spatialالخريطة الى مستوى عال ص وجعلها ليست اداة عرض فقاط ص بال اداة تحليال مكااني 

Analysis  و تحليل جغرافيAnalysis-Geo .   في هذه المرحلة اصبحت الخريطة تتفاعال ماع

مستخدميها و تستجيب لما يطلبوه وما  ياودون معرفتاه فاي حاال تغيار المااثرات . انهاا نقلاة 

  نوعية  فعال .

:  تساااخير هاااذه التقنياااات لرفاااع مكاناااة الجغرافياااا مااان خاااالل القياااام باالبحااااث  المطلاااوب

والدراسات المعمقاة و المتعاددة التخصصاات . فاالوقوف علاى قادم المسااواة ماع العلاوم االخارى 

 –يسااتوجب ان يااتقن الجغرافااي تقنيااات العصاار ويعماال علااى تطويعهااا فااي الدراسااات المكانيااة 

  الجغرافية .

نتيجاة التقادم العلماي مناذ منتصاف القارن الماضاي ص وانتقاال  ص نحو التخصص الدقيقاالتجاه  (6

 Macro-scaleالدراسااات الجغرافيااة ماان الوصااف الااى التحلياال ص وماان المسااتوى الواسااع 

الى الدقيق فقد اتسعت دائرة الموضوعات وتنوعت تشاكيلتها ص  وبارزت الحاجاة الاى التعماق 

. فبعااد ان درساات المدينااة )علااى ساابيل  Micro-scaleبالتفاصاايل علااى المسااتوى الاادقيق 

المثااال ال الحصاار( كموضااع وموقااع  و مورفولوجيااا ص ثاام  اسااتعماالت االرض ونمااذجتها ص 

وصوال الى تتبع حركة المجتمع االقتصادية واالجتماعية والسلوكية  في شوارعها ص ومن ثام 

. ))تشابه عاادة باالنتقاال مان  البحث عن العدالة في توزياع الخادمات و غيرهاا مان التفاصايل

 منرور الطير فاي عليائاه نازوال الاى الساير فاي الشاوارع بحثاا عان الحقيقاة(( .  بمعناى انهاا

سايرت تطور العلوم االخرى و تقدمها ص فتنوعت موضاوعاتها ومجااالت ومياادين تخصصاها 

  المكانية .

ها ص فالغصان ال يلغاي :  الحفار على الجغرافياا فاي اصاغر اجزائهاا وادق تفاصايلالمطلوب 

دور الشااجرة وال يعااوض عنهااا ص وال قيمااة لااه باادونها . اي عاادم عااد هااذا الفاارع شااجرة )علاام 

جغرافياااة الخااادمات ماااثال( ص وعااادم االنساااياق وراء العلاااوم ذات الصااالة بموضاااوع هاااذا الغصااان 

  وتخصصه الدقيق .

مناااذ منتصاااف القااارن الماضاااي و الجغرافياااون ص  االتجااااه نحاااو التنريااار واالساااتعانة بالنمااااذج (7

منشغلون بصياغة فرضيات و التحقق من صوابها بحثا عن قواعاد وقاوانين مشاتركة  بقصاد 

بناء نرريات مكانية )وقد ساهم اقتصاديون و علماء اجتماع في صياغة البعض منهاا( . وقاد 
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ثااال ال الحصاار( ص باارزت نماااذج مكانيااة نرريااة ص )التركيااب الااداخلي للمدينااة علااى ساابيل الم

. ومااع التقاادم  اعتماادت لمقارنااة الواقااع مااع الحالااة الفرضااية و تاشااير درجااة التقاادم والتطااور

التقني في المواصالت واالتصاالت فان الكثير من هاذه النررياات والنمااذج لام تعاد مناسابة ال 

  للدراسة وال للمقارنة مع الواقع الراهن  .

صرية وما وفرتاه مان معلوماات و سابل تحليال وتجسايد : االفادة من التقنيات العالمطلوب 

  للخروج بعموميات و قوانين تحكم الرواهر الجغرافية )الطبيعية والبشرية( .

 

 مصادرالضعف في علم الجغرافيا وطرائق التأهيل فيه (2)

 

ال ترتبط نقاط الضعف والوهن في الجغرافيا كعلم بذاته ص بل تتمحور حول سياقات التاهيال 

 -فيه وفي مناهج تدريسه ص بشكل رئيسي . ومنها :العلمي 

ص لاااام نتعاااارف علااااى علاااام المعرفااااة  الجهاااال المطبااااق بنرريااااات المعرفااااة و فلساااافة العلاااام -1

)االبستيمولوجيا( وال بالفلسفة و مدارسها وال بفلسفة العلم ص ال في الدراسة الثانوياة وال فاي 

ي العدياد مان الادول العربياة . الجامعه . رغم ان موضوعاتها من صالب المنااهج الدراساية فا

تعلمنا معلومات جغرافية الغاراض االمتحاناات ال غيار . وحتاى لام تطارح طبيعاة العالقاة باين 

مااواد )علاام الخاارائط   ماانهج البحااث العلمااي   الدراسااة الميدانيااة )ان وجاادت(   االحصاااء 

قياات هااذه الجغرافااي   الفكاار الجغرافااي ا بحااث التخاارج( ص  لاام توضااح لنااا وال لطلبتنااا وب

لم يتابع بحث التخرج للتحقق من االفادة من و الموضوعات مستقلة كليا عن بعضها البعض .

 هذه المواد الدراسية . فالنقص كبير وعميق في هذا الجانب . 

  : اعادة النرر في المناهج الدراسية وسياقات تنفيذ ومتابعة بحوث تخرج الطلبة . المطلوب

وهاذه هاي نتيجاة منطقياة لماا ذكار فاي اعااله ص ص  وليس فلسفتهاتدريس تاريخ فكر الجغرافيا  -2

 فالمتوفر و المعلوم من الجميع )تقريبا( تارخ فكر وليس فلسفة علم الجغرافيا . 

: فصل مادة تاريخ الفكر الجغرافي عن فلسفة علم الجغرافيا ومدارسه الفكرية و  المطلوب

 تين . جعلهما مادتين مستقلتين تدرسان في سنتين متتابع
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ادت هاذه الحالاة  ، التطبيق  الشاكلي لمنهجياة البحاث العلماي الجغرافاي اثنااء التاهيال العلماي -3

المرفوضة ان طالب الدكتوراه ص وحتى حامل الشاهادة العلياا احياناا ص يجهال كياف يكتاب بحثاا 

فلايس المطلاوب الترتياب الشاكلي علميا فاي تخصصاه  بنفساه دون المسااعدة مان االخارين . 

  المنهج بل استيعاب الصلة بينها و كيفية تنفيذها عمليا .لفقرات 

: ان تعتمااد ابحاثااا رصااينة كحاااالت دراسااية يطلااب ماان الطلبااة تقيمهااا وتاشااير المطلااوب 

  العالقة بين مفردات منهجية البحث فيها ص وتحديد المدرسة الفكرية التي ينتمي اليها البحث .

طرائاق التادريس تمثال ص  طبيعة الجغرافيا وفلسافتهاعدم تطويع طرائق التدريس لتتناسب مع  -4

)باتروناات( للتفصايل ص وقاد ال تتناساب ماع جمياع اناواع االقمشاة وال ماع جمياع المناسابات . 

فعناادما يكلااف تاادريس باختصاااص العلااوم التربويااة بخلفيااة دراسااة الكيمياااء او الفيزياااء او 

خار صالة لاه بالجغرافياا فاي السانة االحياء بتدريس طرائاق تادريس الجغارا فياا ص وقاد كانات ا

سايتعامل ماع الطريقاة  الثالثة  في الدراساة المتوساطة ) قبال عشار سانوات علاى االقال( فاناه

  التعليمية بشكل حرفي فال ياخذ في الحسبان طبيعة المادة التي يطوع الطريقة التعليمية لها .

ماان حملااة الشااهادات : تكليااف ذوي الخلفيااة الجغرافيااة )بكااالوريوس جغرافيااا( المطلااوب 

  العليا في التربية والتعليم بتدريس طرائق تدريس الجغرافيا حصريا .

يمياال ص  التركيااز علااى التقنيااات المعاصاارة وابرازهااا اكثاار ماان المضاامون والهاادف الجغرافااي -5

 –البعض من  الجيل الجديد من الجغرافيين الى استعراض امكاناتهم )حتى وان لم تكان فعلياا 

خارجي( في التقنياات المعاصارة . الفائادة مان مثال هاذه السالوكيات تعاود الاى  االنجاز لمكتب

وهنااا تحتضاار  المكاتااب التجاريااة و الااى متساالقي الساالم االكاااديمي دون اسااتحقاق علمااي .

انها بحاجة الى عناية مركزة لتشافى وتعاود لهاا الحيااة لتماارس  الجغرافيا علما وموضوعا .

  االختصاص . دورها في خدمة المجتمع و تطوير

: ان تشمل اساتمارة التقيايم العلماي نقاطاا واضاحة تتعلاق بالموضاوع و الهادف و المطلوب 

% و اعطااء المنهجياة و التقنياة نسابة ال تزياد عان 70الفائدة المرجاوة مناه بنسابة ال تقال عان 

30.%   

غيااااب ص  االتجااااه نحاااو بحاااوث غيااار رصاااينة تكتاااب الغاااراض النشااار والترقياااة االكاديمياااة -6

الموضوعية في التقييم العلمي لالبحااث والرساائل الجامعياة  سااهمت فاي تارويج )ابحاثاا( ال 
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 ترقى الن تكون مقاالت في الصحف العامة ص وال ان تكون تقاريرا اخبارية عان مشاروع ماا .

فالعلة في )المقومين( انفسهم ص الذين يتطلب تقويمهم علميا ومحاسبتهم طبقا الخالق المهناة 

  لعلم التي تنص عليها وزارة التعليم العالي .و ا

ص ان تشمل استمارة التقييم العلمي نقاطا واضحة تتعلاق  كما في الفقرة السابقة المطلوب :

% و اعطاااء المنهجيااة و 70بالموضااوع و الهاادف و الفائاادة المرجااوة منااه بنساابة ال تقاال عاان 

النرر في ساياقات التقيايم وطرائقهاا جملاة % . بعبارة ادق ص اعادة 30التقنية نسبة ال تزيد عن 

  وتفصيال .

تضاااعف عاادد التخصصااات  لقااد  ص التشاارذم فااي التخصصااات الدقيقااة دون ارتباطهااا باالصاال -7

الجغرافيا ص وتمادى البعض في عد التخصاص الفرعاي الادقيق علماا قائماا  العلمية الدقيقة في

احبة فاي االهتماام واالنساياق وراء بذاته تحت تاثير التخصصات العلمية غير الجغرافية المص

يحاادث خااالف حااول عائديااة موضااوع  التقنيااات الرقميااة المعاصاارة . وفااي الكثياار ماان االحيااان

مناااخ ام تلااوث ؟  صااناعة ام  ماادن ام خاادمات ؟ البحااث ونساابته الااى اي تخصااص جغرافااي :

 موارد طبيعية ؟   نقل ام نقل حضري ؟

البحث ص باعتماد منطقة الدراساة و نسابة  وضع ضوابط تحدد عائدية موضوع  المطلوب :

  التركيز في موضوع البحث ص  عائدية البيانات في التحليل واالستنتاجات .

ماازال الكثيار مان الجغارافيين  ص ندرة االبحاث والدراسات ذات التخصصاات العلمياة المتداخلاة -8

مترددين امام االشتراك في فرق عمل بحثياة متعاددة التخصصاات ص وماا يحادث فاي كثيار مان 

بدون تفاعال حقيقاي  Editorialاالحيان ان تكتب نتائج مثل هذه الدراسات بطريقة التحرير 

ة عان اي عرض وجهة نرر شبه مستقل مابين وجهات النرر للخروج بنتيجة موحدة شاملة .

 االراء االخرى وبدون محاورتها والتفاعل معها .

حااث الجغاارافيين لالشااتراك بمثاال هااذه الدراسااات والتفاعاال مااع التخصصااات  المطلااوب :

العلمية  االخرى مع الحفار على البعد المكاني لموضوع الدراساة . مثال هاذه الممارساات تصاقل 

   بتخصصه . شخصية الباحث علميا واجتماعيا ص و تعزز ثقته بنفسه و

وهاذا عائاد الاى  ص نتائج االبحاث والدراسات ال ترقى الن تكون خطوة نحاو التعمايم و التنريار -9

سببين : االول غيااب االساتراتيج البحثاي للباحاث نفساه ولقسامه العلماي ص وثانياا الن الهادف 
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ماان االبحااااث هاااو االرتقااااء بالسااالم االكااااديمي )ولاايس العلماااي( . وفاااي الواقاااع فاااان السااابب 

افتقاد الباحث الاى االرضاية البحثياة الرصاينة : االسااس  الجوهري وراء هذين السببين هو ص

 الفكري الواضح )فلسفة االختصاص ص المدرسة الفكرية( .

: اعادة تاهيل فكاري و دورات فاي فلسافة العلام و االختصااص للجمياع ص وبادون  المطلوب

    .  بدء باعلى االلقاب العلمية نزوال   استثناء ص 

مما ادى الى التخبط العشاوائي ص  عدم وضوح المدرسة الفكرية والنررية الفلسفية للباحث -10

فااالجميع تتمنطااق بااالمنهج الكمااي واعتماااد الاانرم   .و عاادم وضااوح مسااار او ماانهج بحثااي 

  الجغرافية دون ان تفقه اهميتها لتطوير التخصص العام والدقيق .

و النرريااااات  Systems: اعااااادة تأهياااال الجميااااع فااااي موضااااوعات الاااانرم  المطلااااوب

Theories  و النماذجModels  بدء باعلى االلقاب العلمية نزوال  .  ص    

 

 مصادر النهوض بالجغرافيا واالرتقاء بها (3)

 

كانت اكبار مشاكلة يواجههاا الباحاث ساابقا عادم تاوفر  توافر البيانات المكانية وتعدد بنوكها ص (1

منطقاة  \االدارياة  \المعلومات والبياناات الموثوقاة و مادى تطابقهاا ماع الوحادات االحصاائية 

الدراسااة . لاام تعااد هااذه المشااكلة قائمااة اال فااي حاااالت معينااة ص فالصااور الجويااة و الخاارائط 

الرقمية وبنوك المعلومات واالحصاءات الرسمية اصبحت متاحة عبر االنترنيت . يضاف الاى 

فبعد ان كانت البياناات تانرم علاى االسااس الموضاوع اضاحت  ت طبقا للمكان صذلك انها توفر

ص فلاام تبااق حجااة امااا الباااحثين   Spatial oriented dataتاانرم علااى اساااس المكااان 

 لينهلوا من الكم الهائل والمنوع من البيانات المكانية . 

المنوعاة النجااز ابحااث عدم تفويت الفرصاة واساتثمار بناوك المعلوماات ومصاادرها  المطلوب :

  ذات قيمة علمية تخدم االختصاص والبلد .

الجغرافيااا ارتبطاات بااالتخطيط ص  االتجاااه العااالمي العتماااد الالمركزيااة فااي التخطاايط والتنميااة (2

والتنميااة منااذ اواسااط القاارن الماضااي ص واصاابحت الفرشااة الجغرافيااة هااي االساااس لعمليااة 

ا ومساااتوياتها( هنااااك مرحلاااة المراقباااة التخطااايط . وضااامن الخطاااط )علاااى مختلاااف انواعهااا



 

 
29 

ان دور الجغرافي في العملية التخطيطية في مرحلتين على االقل : االعاداد  والمتابعة . بمعنى

ومن المالحر ان جغرافيي الغرب اعتلوا مجالس التخطيط فاي بلادانهم واصابحت  و المتابعة .

يط واقساامه قاد اعاادت النرار فاي دفة التنمية المكانية بيدهم . ولعال العدياد مان كلياات التخطا

تسمياتها لتكون ))التخطيط المكااني(( . وفاي الحقيقاة فاان كورساات الجغرافياا التطبيقياة فاي 

الكثير من اقسام الجغرافيا في الجامعات الغربية قد ركازت علاى تاهيال الجغارافيين فاي مجاال 

  التخطيط الحضري واالقليمي ص سابقا و المكاني حاليا.

المكاااني لطلبااة الدراسااات العليااا فااي  \االقليمااي  \تاادريس مااواد التخطاايط الحضااري : المطلااوب 

  .التخطيطية في اقليم عمل الجامعة اقسام الجغرافيا ص و ايجاد قنوات تواصل وتعاون مع الجهات

لعاال ابرزهااا الدراسااات ص  تنااامي اتجاااه الدراسااات متعااددة التخصصااات ذات االبعاااد المكانيااة (3

الدراسااات الحضاارية ص التلااوث ص االحتباااس الحااراري ص  الفقاار والمجاعااة ص االزمااات البيئيااة ص 

الطبيعياااة ص الهجااارة والتهجيااار ص النقااال والتجاااارة الدولياااة ص العولماااة .... الاااخ . وجميعهاااا 

  للجغرافيين دراية بها و يمكن ان يدلوا بدلوهم فيها  .

رسامية وشاابه الرسامية المعنيااة : فاتح قنااوات التواصال والتعاااون ماع الجهااات الالمطلاوب 

  بهذه الموضوعات ص والمشاركة في النشاطات العلمية ذات الصل .

غطاات منرمااات  ص تنااامي نشاااط منرمااات المجتمااع الماادني فااي ميااادين يهااتم بهااا الجغرافيااون (4

. و عياب  المجتمع المدني معرم الميادين ذات الحساسية االجتماعية والسياسية واالقتصاادية

  نشاط  أي من هذه المنرمات من الوجود الجغرافي الفاعل . جدا ان يخلو

  : زج الجغرافيين في هذه المنرمات والتعاون العلمي معها خدمة لالختصاص و البلد . المطلوب

باتجاه الادول الاى اتمتاة نشااطاتها االدارياة و ص  تزايد الطلب على الماهلين في تقنيات العصر (5

الخدمات المقدمة لهم فان تقنيات العصر هي السابيل للقياام بهاا تلك ذات الصلة بالمواطنين و 

. وبهااذا اصاابح الماهاال فااي هااذه التقنيااات مطلوبااا للتوريااف ماان قباال مختلااف الماسسااات 

  الرسمية وشبه الرسمية ص وحتى القطاع الخاص .

  الجامعية .: التركيز على الجانب التطبيقي ص والمتقدم منها من خالل مناهج الدراسة  المطلوب

 

 



 

 
30 

 مصادر تهدد الجغرافيا وتعيق تقدمها (4)

 

الغياات شخصااية االقسااام العلميااة جميعااا بتوحيااد مااواد ومفااردات ص  توحيااد مناااهج التاادريس -1

الدراسة الجامعياة ص والهادف المعلان تساهيل عملياة انتقاال الطلباة باين الجامعاات . فاي وقات 

نها بعد توثياق ماا انجازه مان مقاررات فمن حق الطالب في الجامعات االوربية االنتقال فيما بي

  متفق عليها بين جامعات دول مختلفة . Modulesضمن 

: الغاء توحيد المناهج ومفرداتها )التاي بقاي منهاا مجارد ماالزم مستنساخة( ص و  المطلوب

االنتقال الى نرام المقررات الدراسية ص المطبق في ثانويات بعاض البلادان العربياة مناذ تساعينات 

  الماضي .القرن 

المعنويااة لالقسااام  –اسااتكماال النهاااء الشخصااية العلميااة ص  سااحب صااالحيات راساااء االقسااام -2

واضحى رئيس القسام كمادير مدرساة علياه ان يتاابع العلمية اصبحت مركزية العمداء بديال ص 

 الغيابات . 

انهاء هذه المهزلاة ص فالعمياد رئايس مجلاس ادارة ال اكثار وال اقال ص ولايس لاه  المطلوب :

ساالطة علميااة علااى اي قساام كااان ص وهااو ص اضااافة الااى رئاايس الجامعااة واالداريااين االخاارين ص 

اعضاء ينتمون الى اقسام علمية هي التي تتابع نشاطاتهم وتقيمااتهم العلمياة .رئايس القسام هاو 

ضرورة العودة الى النرام الداخلي لوزارة التعليم العاالي والبحاث العلماي القائد العلمي لقسمه .  

 االصلي( .  –)القديم 

كان للجمعيات الجغرافية  الغربية الدور الباارز فاي االعتاراف ص  غياب دور الجمعية الجغرافية -3

بالجغرافيا كعلم له مكانته فاي التعلايم الجاامعي ص و سااهمت بفاعلياة فاي ترسايخ االختصااص 

ومناذ اواخار  وتطويره من خال نشاطاتها الدورية و غيرها من فعاليات اعالمية و اجتماعية .

القرن الماضي و اوائل االلفية الثالثة ساهمت الجمعياات الجغرافياة فاي اعاادة تعرياف التعلايم 

  عامة ص و اعادة النرر بمناهج الجغرافيا وطرائق تدريسها لتتماثل وتلبي متطلبات العصر .

: اعادة الجمعية الجغرافية العراقية الى الحيااة و تفعيلهاا لتاخاذ دورهاا فاي رسام  المطلوب

 مالمح المدرسة الجغرافية العراقية . 
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البحااث والتطااوير عنااد  R&Dغياااب مفهااوم ،  جغرافيااة \عاادم وجااود مراكااز بحثيااة مكانيااة  -4

البحثياة العلمياة ص ولهاذا الكثيرين جعلهم ال يميزون بين الوحدات االدارية الخدمية والوحدات 

وقااد عاناات وحاادة االبحاااث المكانيااة ماان .  فشاالت محاااوالت عدياادة السااتحداث وحاادات بحثيااة

الوريفاة الثالثاة للجامعاة صراع عنيف مع من يدعون العلام ويتبجحاون بالقاابهم االكاديمياة . 

بحثيااة هااي خدمااة اقليمهااا الااوريفي باالبحاااث ص التااي تنجااز عااادة ماان خااالل وحاادات ومراكااز 

ومكانة الجامعة بين الجامعات االخرى تتحدد بما تضامه  متخصصة او متداخلة التخصصات .

 من وحدات ومراكز بحثية علمية . 

متداخلة التخصصات تعني ب :  \او مراكز بحثية متعددة  \: استحداث وحدات و  المطلوب

سااات ديموغرافيااة ص االحتباااس الحااراري ص اسااتدامة البيئااة ص مشاااكل المجتمااع الحضااري ص درا

ابحاث مكانية . ومن الجوهري ان يكون للجغرافيين مكانا فيهاا لتكاون ميادانا لتقاديم الخبارة فاي 

   التحليل المكاني و مجاال فعاال لتطوير الذات واالختصاص

وهذا راجع الى نقص في عملية ص  ضعف موقف الجغرافي في فرق العمل متعددة التخصصات -5

  المهني ص و فقدان الخبرة في التعامل مع التخصصات العلمية االخرى . –التاهيل العلمي 

زج الماهلين علميا بفرق بحث متعددة التخصصاات ص وحضاور النشااطات ذات  المطلوب :

الصالة التاي تقيمهااا التخصصاات العلمياة االخاارى لالطاالع و معرفاة مجاااالت التعااون العلمااي  و 

 داخلة التخصصات .االشتراك في االبحاث والدراسات المت

النتيجاة الطبيعياة لتشارذم الجغارافيين ،  عدم باروز مدرساة فكرياة معيناة يتبعهاا الجغرافياون -6

والسبب القاتال االخار هاو  بدون وجود جهة واحدة )جمعية مثال( تنرم نشاطاتهم و توجهها .

  انهاء شخصية االقسام العلمية من قبل ادارات الكليات و الجامعة .

ة اعالم شخصية او لتبادل التهاني استحداث منتدى علمي خاص ص وليس وسيل:  المطلوب

  التعازي . و

ص نتيجاة  االستنساخ والتكرار في االوراق )البحثية( والرسائل الجامعية دون تجدياد او تطاوير -7

غياب االستراتيج العلمي ص والسعي نحاو المتيسار والساهل ص تكملاه المجاامالت االجتماعياة و 

لشخصاااية فقاااد فقااادت بعاااض الموضاااوعات نكتهاااا و لونهاااا مااان كثااارة االستنسااااخ العالقاااات ا

  الممجوج .
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:  ان يكون من شروط القباول فاي الدراساات العلياا تقاديم الطالاب مشاروع بحاث المطلوب 

او ان تعلااان اللجناااة العلمياااة فاااي القسااام   \متكامااال تقبااال باااه اللجناااة العلمياااة فاااي القسااام ص و 

  عنها قبل عملية التقديم واجراء المقابالت االولية للطلبة .الموضوعات المقترح الكتابة 

اللغة االجنبية عاين اضاافية يطلاع الباحاث ص  عدم اتقان لغة اجنبية من قبل جغرافيو الجامعات -8

 .من خاللها على نتاجات االخرين ص ويتعلم منهم ص وقد يضايف لهام ماا يكتباه هاو بتلاك اللغاة 

لهذا بقيت المصادر والمعلومات محدودة ص وفي الغالب قديمة عفى الزماان عليهاا . فمان ايان 

 ياتي التجديد ؟ 

جعاال النجاااح فااي اللغااة االجنبيااة شاارطا ماان شااروط الترقيااة العلميااة ص وحسااب  المطلااوب :

  ود .اللقب االكاديمي ص اي درجة اجادة اللغة االجنبية تتصاعد و تتعمق مع اللقب العلمي المنش

ص رغاام ان وجااود جامعااة تخاادم اقليمهااا  التوسااع االفقااي والعمااودي فااي الدراسااات الجامعيااة -9

الوريفي )المحافراة( امار ضاروري كونهاا مصادر اشاعاع حضااري و محارك للحيااة الثقافياة 

للمجتماع المحلااي ص و تعاد االساااس االقتصاادي للمدينااة  حيثماا ينحصاار دورهاا كمركااز اداري 

اقتصااادية معينااة . اال ان االعااراف الجامعيااة فيهااا مهااددة باااالنقراض نتيجااة ولايس لنشاااطات 

هيمناااة العاااادات والتقالياااد العشاااائرية و عاااد بعاااض المسااائولين  االدارياااين الجامعاااة ضااامن 

تساابق الكلياات بالتوسااع افقياا )زياادة عادد االقسااام  صاالحيات مسائوليتهم . يضااف الااى ذلاك

هذا التوسع غير المنضبط و غيار المارتهن  سات العليا ( .العلمية ( وعموديا )استحداث الدرا

  بحاجة السوق ص وبوضعها  االجتماعي والعلمي فان خريجي هذه الجامعات معاقين علميا .

: اعااادة تقياايم االقسااام العلميااة و الدراسااات العليااا ص وحتااى الجامعااات االقليميااة المطلااوب 

 .  عليها في وثيقة االستحداثواالهلية  لفشلها في تحقيق االهداف المنصوص 

وهنا المقتل ص فقد ضاعت الموضوعية وفقدت ماع ص  غياب الموضوعية العلمية في التقييم -10

الجامعات االقليمية )المحافرات( واالهلياة نتيجاة التااثيرات العشاائرية و الطائفياة والتادخالت 

   السياسية .

لالفراد واالقسام و الكلياات و الجامعاات : اعادة النرر في سياقات التقييم العلمي  المطلوب

  ص و وضع ضوابط تقلم ارافر المتنفذين اداريا وسياسيا واجتماعيا .
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 خالصة عملية التقييم

 

الجغرافيا علم حيوي عريق تطبيقي ص ذو قابلية للتطور والنمو بالسرعة التي تنماو بهاا  و 

 Processتتطور العلوم االخرى ص و يقتبس من العلوم االخارى ماا لاه صالة بتفساير العملياات 

. هشاشاته   Surrogate techniquesذات البعاد المكااني ص ويتبناى الابعض مان تقنياتهاا 

ر ص نقااص التأهياال فيااه وانجااذاب اليااافعين الااى انااوار التقنيااات العصاارية . مرجعهااا ص فااي الجااوه

الخطر الكبير الذي ياثر عليه فعليا هو القرارات السياسية غيار الناضاجة و التادخالت الخارجياة 

من المجتمع المحلي . ونقص التاهيل  العلمي فيه مرده الى عدم اعطاء االرضية الفلسافية للعلام  

ص و التعاماال السااطحي مااع سااياقات البحااث العلمااي الرصااين . رغاام هااذا ص واالختصاااص حقهااا 

 للجغرافي الماهل جيدا افاقا واسعة لخدمة المجتمع و االرتقاء بالتخصص . 

 

 تجذير البحوث والدراسات الجغرافية

 

 -ياشر الواقع الراهن للدراسات الجغرافياة فاي العاراق نقصاا واضاحا فاي التاهيال العلماي 

المهناي ص فاي زمان انفتحات فياه افاقاا واساعة اماام الجغارافيين ليخادموا بلادهم بماا اكتسابوه ماان 

معرفااة و خباارة بحثيااة . وعمليااة اصااالح هااذا الخلاال ليساات باااالمر الهااين ص خاصااة مااع ساايادة 

ة و االعراف العشاائرية و الطائفياة والقومياة التاي حيادت القاوانين والضاوابط العالقات الشخصي

العلمية واالكاديمية بشكل جعلتها شابه مشالولة .  ويكاون الحاال اكثار صاعوبة ماع مان يعتقاد ان 

نيله الشهادة االكاديميه يعفيه من اكتساب خبرة ومعرفة )والتي هاو يفتقادها اصاال( جديادة . اناه 

جاعه )الشااهادة االكاديميااة( ومااا يحملااه لااه ماان امتيااازات ص وياهلااه لمناصااب يكتفااي بنااوط الشاا

ومسئووليات كانات بعيادة المناال . اناه ال يرياد كشاف جهلاه واميتاه العلمياة التاي غطاهاا بعبااءة 

 الشهادة االكاديمية  واللقب )العلمي( . 

التعليميااة و منااذ مطلااع االلفيااة الثالثااة ص اتجهاات بعااض الاادول العااادة النراار فااي نرمهااا 

االستعداد للتعليم بنراام جدياد يسارته تقنياات الحاساوب  والمعلوماتياة . فانتشارت وساائل الاتعلم 

االفتراضاااية و لمختلاااف التخصصاااات العلمياااة والمهنياااة . وبااارزت مواقاااع علمياااة علاااى شااابكة 
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االنترنيت ص رسمية وشبه رسامية و حتاى شخصاية و منتاديات تخصصاية . سابق ذلاك اساتحداث 

ات المفتوحة ونرم الدراسة عن بعد ص وغيرها من برامج الاتعلم المتاحاة لمان يرغاب ولام الجامع

 يسعفه الوقت لالنخراط بالماسسات التعليمية التقليدية . 

وجائت جائحة كورونا لتجبر الجميع على اتباع اسالوب الاتعلم عان بعاد بحكام الخشاية مان 

ة النرر في نرامنا التعليمي . ماا اقترحاه هناا التزاحم و انتشار الوباء . وهذه فرصة ذهبية العاد

هواستثمار الررف لتوجيه عملية التعليم وجهة تخدم البلد وتحافر على مستوى تعليم جيد فياه .  

وال يتحقق االصالح والتقدم ما لم يتم  تحجيم هيمنة العالقات الشخصاية و التااثيرات االجتماعياة 

مفاصلها و مجاالتهاا . المقتارح ان تساير عملياة تارميم على مجمل عملية التقييم العلمي وبكامل 

 الصدع بمسارين متوازيين ص يكمالن بعضهما البعض . 

يعتمد على توثيق المعايير واالسس وتعزيزها و متابعة تطبيقها بشكل يحقاق  المسار االول

   -الهدف .  ومن المعايير واالسس  والضوابط التي يفترض اعادة النرر فيها هي :

فااي جامعااات العااالم المتقاادم وضاامن اسااتمارة التقااديم ،  سااياقات القبااول فااي الدراسااات العليااا -1

كلمااة لوصااف  400-200للقبااول فااي الدراسااات العليااا ص وماان شااروط القبااول كتابااة مااابين 

مشروع البحث الذي يزمع المتقدم انجازه خالل دراسته في الجامعه . مع شديد االسف عندنا 

ه كورس السنة التحضيرية  ولم يحدد بعاد تخصصاه وال موضاوع بحاث ص كمل طالب الدكتورا

  الدكتوراه .

وما يتعلق بها من شروط النشر ومستوى االبحااث المقدماة للترقياة ،  سياقات الترقية العلمية -2

 وعائديتها العلمية  .

و تعميقهااا ومتابعااة مااا يكتبااه الطلبااة . ويفضاال ان يكااون ذلااك ماان  نشاار ثقافااة البحااث العلمااي -3

لدراسة الثانوية ص وفي الجامعة أن يكتب الطلبة تقاريرا وابحاثا في كل سنة لمادة او ماادتين ا

  على االقل .

  للتدريسيين و طلبة الدراسات العليا .،  متابعة جادة ل)سمنرات( االقسام العلمية -4

 وياتم االعاالن عنهاا و توثيقهاا فاي اللجناة،  وضع خطة بحثية )ثالث سنوات( لكل قسم علمي -5

العلميااة للقساام وفااي سااجالت المساااعد العلمااي للجامعااه ص يحاادد فيهااا االطااار العااام لعنوانااات 
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الرسائل واالطاريح ص اضافة الى ابحاث المالك التدريسي والبحثاي .  يعااد النرار فيهاا سانويا 

 لمتابعة التنفيذ و اضافة المستجدات .

الااادقيق ص لالبحااااث و  وتاشااار التخصاااص صاااياغة معااااييرا دقيقاااة  تحااادد التخصاااص العاااام ص -6

  الرسائل واالطاريح الجامعية .

 )عدا االقليميات( . اعتماد الدراسة الميدانية لكل مادة جغرافية -7

او القساام ينشاار فيهااا التدريساايون  منتاادى علااى موقااع المعهااد االفتراضااي \اسااتحداث مجلااة  -8

   والطلبة كل ما يتعلق باالختصاص حصرا .

ص فاااي االشاااراف علاااى طلباااة  االختصااااص الااادقيق للتدريسااايمناقشاااة وبعماااق اساااس تحدياااد  -9

 الدراسات العليا والتدريس  في الدراسات العليا ص وفي المناقشات  .

تضااف الاى المانهج   لتادريس موضاوعات جديادة تكليف حملاة شاهادة الادكتوراه بالتهيئاة -10

   )كمادة اختيارية( و تقديم ما يعزز تمكنهم منها .

ص و  فاي مجاالس ومشااريع بحثياة متعاددة التخصصاات يشتركونتمييز التدريسيون الذين  -11

مطالبتهم بتقديم سمنر عن ما انجزوه خالل مشاركتهم هاذه . تتاولى عملياة التميياز والتكاريم 

   الجامعه . \الكلية و 

او مشاكلة  لتشكيل مجاميع بحثية متعاددة التخصصاات لدراساة رااهرة تشجيع التدريسيين -12

 يفي . وفي حال ديمومة النشاط تستحدث وحدة بحثية تخصصية .يعاني اقليم الجامعة الور

او بماا يقوماوا  لالنخراط في كورسات اون الين ذات صالة بالتخصاص تشجيع التدريسيين -13

  بتدريسه او البحث فيه  ص او تعلم لغة اجنبية .

المقتارح ان  يعتماد االنترنيات كلياا و بالتعااون ماا باين االقساام المتنااررة .،  المسار الثاني

يسااتحدث معهااد افتراضااي للدراسااات الجغرافيااة ص يضاام اقسااام الجغرافيااا فااي الجامعااه )بعااض 

الجامعااات فيهااا اكثاار ماان قساام جغرافيااة واحااد( و الجامعااات القريبااة مكانيااا )ضاامن المحافرااة او 

   -يكون التدريس فيه بالصيغة االتية :.  المحافرات المتجاورة(

تادرس فاي القسام نفساه ص تلاك التاي تتطلاب عماال ميادانيا او % من المواد الدراسية 50-30 - أ

 مختبريا ص
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. للتوضايح ص ماادة  On Line% من المواد تدرس عان طرياق االنترنيات مشاتركة 70-50 - ب

جغرافيااة الماادن فااي اقسااام المعهااد ص قااد يكااون فيهااا اربااع مختصااين بالمااادة نفسااها . تتااوزع 

اريح واالبحاااث )تركيااب داخلااي ص اساااس مفااردات المااادة حسااب مااا كتبااوه فااي الرسااائل واالطاا

اي يشتركون في تدريس المادة كل حسب ما تعمق في معرفتاه  اقتصادي ص خدمات ص ..... ( .

بهذه الصيغة سياخذ الطلبة صورة موسعة و جيدة عن جغرافية  و تحليل جوانبه و معطياته .

 المدن )بدال من الملزمة التي ال تغني وال تشبع من جوع ( . 

ع اعضااااء المعهاااد االفتراضاااي )جمياااع تدريسااايي اقساااام الجغرافياااا( شاااهريا لمناقشاااة يجتمااا - ت

)التدريسيون  مناقشة عنوانات الموضوعات التي سيكتب عنها االيجابيات والمشاكل . و ايضا

  و طلبة الدراسات العليا( و خططها البحثية لتعزيز رصانتها والحفار على هوية الجغرافيا  .

ويااتم تصااحيح الاادفاتر االمتحانيااة ماان قباال قساام اخاار غياار القساام الااذي ،  االمتحانااات مشااتركة - ث

  ينتمي اليه الطلبة .

)فاي المعهاد( ص شارط  يقدم التدريسي ثالث نماذج من االسئلة الى لجناة االمتحاناات المركزياة - ج

ان ال تكااون هناااك اساائلة مكااررة ص تقااوم اللجنااة المركزيااة باختيااار النمااوذج الااذي يمااتحن بااه 

  الطلبة .

المعهد افتراضي هدفه التنسيق وتعاون االقسام المتناررة لرفع المستوى العلمي للتدريسايين  - ح

اوال و للطلبة ثانيا . وليس من مهام المعهد منح شهادة اكاديمية ص بل االقساام هاي مان تقاوم 

 بذلك طبقا للقانون والتعليمات . 

الدولياة ياوفر للجمياع سابل الاتعلم الموقع االلكتروني للمعهد االفتراضي المقترح على الشبكة  - خ

 و التعليم و تبادل الخبرة والمعرفة . 
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 االدارة الشاملة والمتكاملة والشفافة والمستدامة للبيئة

 ضمن جمهورية العراق 

 الدكتور مقداد حسين على الجباري

 متقاعد / جامعة بغداداستاذ / 

 ملبورن / استراليا

 )الجزء االول(

 

 :المقدمة

عااني نتاي ان هدف هذا الدراسة هاو التعارف علاى اساباب الواقاع المريار للتراجاع البيئاي ال

الشديد والسلبيى والمتناامي لراواهر  تراجعالامام بشكل واسع عاني منها مستقبال نس والتي منها

فاي مقدماة الادول التاي ساتعاني كون معلوماات باان العاراق سايالطبيعية ومجتمعية عديدة. تشير 

سااتكون مالمااح الجفاااف الشااديد وبشااكل واضااح خااالل العقااود القادمااة و ماان هااذا التراجااع البيئااي

دق وبقااوة جاارس حقيقااة تااهااذه الومااع لتنااامي تاااثيرات راااهرة التغياارات المناخيااة  واضااحة جاادا  

الحاجااه الليااات العااراق لااذا اصاابحت المسااالة بااامس اإلنااذار لجميااع المعنيااين بحاضاار ومسااتقبل 

وبشااكل واسااتمرارة الصااعب  البيئااي  واقااعال تماشااى مااعدارة الشاااون البيئااة لتالوحديثااة  ةجديااد

اجاراء توازناات غير اعتيادياة وامكانيات متقدمة ور وتكنولوجيات جديدة واشامل وباستعمال افك

مصاادر الواناواع مان جمياع كمياات القصاوى االساتفاده شاملة وضمن كافاة قطاعاتاة التنموياة و

االدارة الشااملة والمتكاملاة والمساتدامة والشافافة  مان خاالل تطبيقاات ةوبصاوره مثاليا الطبيعية

جات المساالة ستراتيااللقد اصبحت االدارة البيئية مرتكز اساسي وهام لالعمال للشاون البيئية. 

علاااى اعتباااار ان البيئاااة اصااابحت مساااالة  المحلياااة واالقليمياااة والدولياااةر مااان المنرماااات ثياااكلل

وقاد تزاياد االهتماام بالبياناات مااثرة علاى التنمياة المساتدامة للبلادان. هاذا رئيسية وستراتيجية ا

بالتشاريعات و البيئايوالزراعاي والخادمي والمعلومات البيئية كما تزايد اهتمام باالداء الصاناعي 
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علااى اعتبااار ان تحسااين االداء البيئااي يمكاان ان يخلااف العديااد ماان وتطويرهااا ين البيئيااة يالقااوانو

تتمثل ب )العوامل تتعلق بالسياساات  ومتداخلة ةألسباب متبايندول النامية وللااليجابية المكاسب 

رة التغياارات المناخيااة / البيئيااة المعتماادة / العواماال الطبيعيااة المتعلقااة بالتاااثيرات الساالبية لراااه

 ةالمسااتدامو والمتكاملااة ةوالشااامل ةالسااليم ةداربتطبيااق مفااردات اال المتعلقااة لداخليااةالعواماال ا

التنميااة ومتطلبااات  فااي الاادول الناميااةماان السااكان  ةوجااود نساابة عاليااان  والشاافافة للبيئيااة(.

وتوفير متطلبات كافاة لهم  ةالكريم ةالحيالضمان ووواضح مجتمعاتهم بشكل صحيح المستدامة ل

التخطاايط والتنفيااذ ولتحقيااق  ةالتااي يعتماادون عليهااا فااي معيشااتهم اليومياا ةلقطاعااات التنمويااا

تاااوفير البيئاااة الساااليمة لهاااذه لتنمياااة االقتصاااادية واالجتماعياااة للمجتماااع ككااال ينبغاااي الصاااحيح ل

كانااات مفاااردات االدارة البيئاااة خاااالل العقاااود الماضاااية أن ضاااعف و مساااتدامبشاااكل والمجتمعلااات 

البيئياة ياادي الاى ساوء أالدارة كاان  إذ  بيئياة عموماا جازءا أساساي ا ف اي مشاكلة ال والزالت تمثل

 ةاهام المفاردات المتعلقاه بساوء االدارمان ان  التلوث البيئاي وبادرجات متبايناة موقعياا وزمنياا. 

يحة ف اي النشااطات عتمادهي عدم االبيئية المعتمدة  / المجتمعياة   )الخدمياة الطرق العلم ية الصح 

البيئيااة   ةارالد. ان ساوء ا/ الصاناعية / وضاامن جمياع القطاعااات التنموياة االخاارى( زراعياةال/ 

ية  بيئياةومتداخلاة باين السي اساات ال ةتعود الى عوامال متعادد ياساات االقتصااد  واالجتماعياة والس 

اايطرتها علااى عمليااات الهاادر المتنووالماليااة  عااة اضااافة الااى وسياسااات النمااو السااكان ي وعاادم س 

ة إن عادم كفاا ة ماسساات الدولا بشاكل عاام. بالموارد والمنتجاات هدروال ةالطرق التقليديعتماد ا

يق ب ين المراجاع المسااولبيئة المعن ية بالة وماسسات الحكومات المحلي ياب التنس  صانع  فاي ةوغ 

مفااردات  عاانالجهااات التخصصااية  وضااعف تبااادل المعلومااات بااينالبيئيااة فااي الاادول  اتالقاارار

للعماال  ةفضااال عاان عاادم وجااود الكااوادر الفن يااة الماهلااوتفاصاايل كثياارة متعلقااة بالشاااون البيئيااة 

الختصاصااات الغياااب الغياار اعتيااادي لوالرئيسااية والفرعيااة التخصصااية  بيئيااةالدارات الضاامن ا

لفاعلاة اشااريع المائياه االساساية عناد تصاميم  الم ةة اضافة الاى إهماال االعتباارات الب يئيايثالحد  

ة التااي واجهاات وتواجااة ادارة ماان االوجااه العديااد اتمثاال بعضاامياادانيا والمخططااة للمسااتقبل كلهااا 

)قديمة مشكلة الحالية هي ليست وليدة اليوم بل هي مشاكل البيئة  ان موارد البيئية في الدول. ال

وقااف وباتاات تهاادد احيانااا بت ةمنااذ ساانوات طويلااو الاادول الناميااة لهااا جميااعتتعاارض و/ جدياادة( 

الوساائل بين الحاين والحاين ضامن تنشر التي األرقام تنموية مهمة في بعض الدول. ان مشاريع 
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 بيئاات العايا المناسابةالمادن واألريااف الاذين ال تتاوفر لهام ضامن سكان ال اعدادعن  ةاالعالمي

وغيااب للماوارد الطبيعياة   بساوء االدارهاو غيار مباشار ترتبط بشاكل مباشار مقلقة وهي جميعا 

ها الاادول التااي تشااهدالحاليااة و افوخاصااة ضاامن ساانوات الجافاالهااذه المااوارد  لتخطاايط السااليما

شك فإن أي حلول ومعالجات ال تنطلاق مان راى وتصاورات دون اي وبالنامية بشكل حاد خطير 

ميدانياة التستند الى الحقاائق والمعطياات الو دارة  االمور البيئةأل ةواضحومتقدمة واستراتيجية 

لتجاوز هذه الصاعوبات  ةان الوصول الى االهداف المرجو. ومصيرها الفشل ةواقعيستكون غير 

شااملة والمتكاملاة والمساتدامة ال ةدارالمفاهيم وااللياات )لاال من خالل تطويراالستراتيجية تكون 

 ةبعيادتعد من االمنيات زالت  ال ة والحديثة والتيبتفاصيلها الصحيحو شاون البيئية(للوالشفافة 

بأساتثمار  في الدول النامية ال ترغب في التفكيارخاصة ان الحكومات في الوقت الحاضر و المنال

بيئيااة لضاامان االماان ال ةالمسااتقبليبيئيااة المشاااريع ال ةلتغطياا ها الماليااةمبااالغ كافيااة ماان عائاادات

النامية ولغاية الوقت الحاضر لم توفر  دوللبه سياسات انضطلع . ان الدور الذي ةلالجيال القادم

وبصورة واضحة الياات االدارة الساليمة القطاعاات البيئياة كماا انهاا ال تعاط اولوياة لهاذا القطااع 

بشاكل كبيار  التنموياة اتالاى تعطيال العمليامماا ادى  الحيوي ضمن برامجها الحكومياة المركزياة

 بيئياةالمختلفة وعدم وضع الخطاط الضمن النشاطات المجتمعية الخدمات توفير تردي وايرا الى 

واالهتمااام الغياار الكااافِي  التنمويااة المختلفااة مسااتقبالمشاااريع ضاامن ال السااتخدامها سااتراتيجيةاال

قااد كماا  انهاا  ان تراجاع جمياع هاذه المفااردات الطبيعياة الااى جميعهاا ادت  بيئاة والتايبمواضايع 

  علماا باان جمياعحسان تشاغيلها المشاريع القائمة واهملت  ايرا اهملت الخطط الالزمة لصيانتها 

المساتمر كماا ةتحتااج تطاوير الصايانة واعماال التحتاج الى  والمقامة حاليا المشاريع التي أقيمت

بشاكل واساع ضامن القطاعاات التلاوث البيئاي تنتشار  عوامال واصابحتتأهيال الإعادة الى برامج 

الاى تصاميم وبنااء فاي الادول النامياة  ةلاذا اصابحت الحاجاة ملحاة وضاروريالتنموية بشكل عاام 

)االدارة الشاااملة مفاااهيم ماان خااالل تطبيااق بيئااة المسااتدامة لل ةوتنفيااذ مفاااهيم جدياادواعتماااد 

    (.  شاون البيئيةوالشفافة لل ةوالمتكاملة والمستدام

 :   اإلدارة البيئيةاالطار العام لمفهوم 

 ابعااد )االيمان  بان للبيئاة تترمن المستدامة  ألدارة البيئيةاالساسية لمفهوم اان المباديء 



 

 
40 

 بيئاةسياساات العلى ايجااد بارامج ادارة مناسابة للتركيز ال  وامنية متداخلةاقتصادية واجتماعية 

البيئياة ألطار ل هااتطويرو تنمياة المساتدامة مفااهيم  الالحكوماات لالمخطط لهاا مركزياا / اعتمااد 

ارات البيئياة والتنفيذية لهذه المفاهيم / اعتماد سلسلة من المفاهم  الداعمة لطبيعة االد التنريمية

أألنشاطة  ة مانتتمثال بمجموعا البيئيةدارة الان اطبيعية والمشاريع(. مصادر الالدارة المناسبة ال

وارد وتشااغيل وادارة الماا وبااة لتخطاايط وتنميااةلية المطلالفنيااة والماسسااية والقانونيااة والتشااغي

واالراضاااي  للمشااااريعالمنساااقة البيئاااة  األدارة وان   المساااتدام الساااتخدامل الطبيعياااة والتنموياااة

بطريقاة االجتمااعي  والرخااءللبلاد وفاي رال تنمية أألقتصادية لتنمية تنريم اتهدف الى والموارد 

 الضارورية وهاي ايراا مان المفارداتحاليا  ومساتقب  وهي من االمور الملحاة استدامة وبعادلة 

وفاي الوقات ألنساان االتي يواجههاا  ةالرئيسي اتالتحديمن اصبحت  بيئةان الللتنمية المستدامة. 

مفاااهيم ونوعيااة وادراة البيئااة ماان المهااات االسااتراتيجية أألماار الااذي يقتضااي اعطاااء  الحاضاار

وماات لوفق نراام معبيئة وضع أألسس واألطر الالزمة ألدارة الحيث يتم  المتقدمه الي بلد متقدم

ة مان اجال لمدف الاى تحقياق التنمياة المساتدامة والشااهاوب متكامال ومبارمج يلبأسو   ةنموذجي

ساد الحاجاات / الزراعياة /الصاناعية / الخدمياة( لأألجتماعية كافة )تطوير القطاعات أألقتصادية 

 لااى بيئااة عااياسااكان مااع أألخااذ بنراار أألعتبااار حااق أألجياال القادمااة فااي الحصااول علل تزايادةالم

ات الخاصاة ومالالمعو جية والتقنية الحديثاةلوالتكنو اتالتطواالخذ بمع  صالحةكريمة ومناسبة و

تماين بالموضاوع مثال هتعتارض الم زالات المشاكالت التاي الالعديد من ناك هاال ان  البيئةبأدارة 

ات الدقيقاة وعادم األنتراام فاي جماع المعموماات وقياساعلمية المعطيات النقص نقص القياسات و

مختلفاة الساباب  تجااورةباين الادول الم البيئياة فضال عن الضعف في تباادل المعموماات المختلفة

توجد حاجة ملحاة لمبتكارات التكنولوجياا الحديثاة كوساائل النقال الحاديث والساريع وحاجاة كما و

تطلاب اساتخدام والتاي تكبيرة إلى الطاقاة الكهربائياة كماا توجاد حاجاة متزايادة لهنتااج الزراعاي 

لحماياة حاجة ملحة إلى البيئاة ساليمة الو (محفزات النمو/ أسمدة / مبيدات ) مختلف الكيمياويات

 .  القادمةالجيال أالمجتمع ومجتمعات وسالمة  هاإلنسان وصحت

أن حال المشااكل البيئاة ال باد أن يكاون مان مثال ) ال بد من التأكيد على بعض الحقائقوهنا 

تشاريعات الأن تخضع إلى  و موازنة بين الحاجة إلى التقدم المدروس وعلى أسس علميةالخالل 

تزاياد الأن مشاكلة / كافاة  ه ين البيئة والتقدم الحضااري بأشاكالضوابط توازن بالى ووالقوانيين 
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أن كمياة الملوثاات المنتجاة /  بيئيةلمشاكل اللكافة السكان هي األساس الغير مدروس في اعداد ا

بانفس النسابة فيماا إذا مورسات سايطرة تازداد تزداد بعدد الساكان لايس مان الضاروري ان من ال

عمليااة ث سااتكون المشااكلة اقاال خصوصااا  مااع وجااود طاارق نوعيااة لتقلياال مسااتويات التلااوث حياا

حديد كميات الفضالت المنتجة / معاملة الفضالت بشكل اكثار فاعلياة )تإلنقاص مستويات التلوث 

أن /  / السيطرة على أسلوب ومواقع دفن الفضالت / حماية واختيار المواقع المناسبة للمشااريع

 عانتلوث حيث تتميز المصانع الحديثاة بتلاوث اقال الصناعات وتقنياتها ياثران على مستويات ال

الة االجتماعياة / ان طبيعة ومستويات الواقع والحالمصانع القديمة المشابهة بنفس حجم اإلنتاج 

أن استثمار المصادر المعدنية في ازيادة مطارد /  دور مهم في تقرير حجم الفضالت الملوثة لها 

تها أال إذا أعيااد اسااتخدام بقاياهااا باادال  ماان تركهااا وماان الواضااح أن هااذه المصااادر اليمكاان صاايان

ماديااة أمااام إنجاااز أعمااال التقنيااة والمعوقااات التقااف حيااث لتساابب التلااوث فااي مواقعهااا الطبيعيااة 

أن الحلول المقترحة لمشكلة التلوث ممكناة تقنياا  إذا ماا تام تاوفير المصاادر /  الصيانة المطلوبة 

ة بالنسابة للمخططاين ياالبيئ تالمتروكة تعتبار مصادرا  للمشاكالاألراضي / المالية وبشكل معقول 

فاألرض التاي تركات لتضاررها بسابب تنمياة زراعياة أو صاناعية ساابقا  يمكان إعاادة اساتثمارها 

وتتناوع (. الستصاالح والمعالجااتلمالية لوالسيطرة على مستويات التلوث فيها بعد توفير كلفة ا

سالطات مثال ) البيئاةاالدارة انرماة ضامن ادر الملوثات السلطات التي تمارس السيطرة على مص

/ تحديد أوقات وارتفاعات خطوط الطيران الداخلية والخارجياة / ذات سيطرة على طبيعة اإلنتاج 

مراقبة نسبة االنبعاث للملوثاات / اإلجراءات المتخذة للسيطرة على ضوضاء السيارات والمكائن 

الساايطرة علااى / وث الهااواء ماان النشاااطات الصااناعية مراقبااة تلاا/ ماان وسااائط النقاال المختلفااة 

والسايطرة ة سالطات مراقباة المياا/ والصناعية  انيةالسكالحدودية ومصادر التلوث عند المناطق 

رماي النفاياات ومواقاع  اتعلى رمي المخلفات في المياه الداخلية ومصبات األنهاار وتحدياد مكانا

/ لبحرية ومراقبة رمي النفايات الصاناعية فاي البحاار سلطات البيئة ا/ ضخ المياه الثقيلة لألنهار

مركزية للسيطرة على المواد المشعة والمواد الكيميائية الخطارة الناتجاة مان الحكومية السلطات 

   (.الصناعات الحساسة

أن عدم السيطرة على كل أنواع الملوثات تعود للنقص في فهام وغيااب المعلوماات وغيااب 

عموما  تمارس السلطات التخطيط البيئي السيطرة على مختلف . تلوثالسيطرة على ال فيالهدف 
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مصااادر التلااوث )األكثاار فاعليااة( فااي المرحلااة األولااى يلااي ذلااك تحديااد طبيعااة ونوعيااة ومصااادر 

التنمية الجديدة أو إعادة التنمية باعتبار أن التلوث سينتج عن الفضالت التاي تفرزهاا النشااطات 

سايكون مان خاالل تحدياد المواقاع علاى التلاوث ذا فان مفتاح السايطرة اإلنتاجية أو االستهالكية ل

يزداد إنتاج الملوثات فيها مع العلام أن سايطرة سالطات التخطايط  حيثالجغرافية لهذه النشاطات 

أن فارض السايطرة . في المراحل المتأخرة مان عملياة التلاوث تكاون اقال تاأثيرا  المركزية ة يالبيئ

السايطرة علاى عملياة اإلنتااج ) من خالل ونريع التنموية الجديدة تكعلى مستويات التلوث للمشا

األساسااية والنااواتج  ةومركباتاا ةلساايطرة علااى طبيعااة المنتااوج ماان حيااث عناصاار/ اومتابعتهااا 

هاذه السيطرة على طريقة معالجة الفضاالت الساائلة الغازياة الصالبة الناتجاة مان /  العرضية له 

أن   (.ت النهائيااة وتحديااد مكااان وطريقااة الاادفن الصااحيالساايطرة علااى رمااي الفضااال/ المواقااع 

استصاالح األراضاي المساتنزفة إلعاادة اساتخدامها بشاكل )سلطات التخطيط البيئي مساولة عان 

تحديااد األراضااي المخصصااة / تحديااد ارتفاااع المااداخن / تحديااد مكااان رمااي الفضااالت  / مقبااول

مواقااع / تحديااد تحديااد مواقااع أعمااال المجاااري والتعاادين / لمعالجااة الفضااالت الصااناعية ودفنهااا 

جميعها بموافقة مسبقة من السلطات تتم والتي يفضالت المصانع الصلبة مواقع الطمر الصحي و

 (.  البيئة المحلية

مانح إجاازات مثال )شاروط لاذلك  ضاعولكي تبسط سلطات التخطيط البيئي سيطرتها فأنهاا ت

تحدياد  نسابة انبعااث الملوثاات الغازياة / تاه البيئاة السالبية لكل عمل على حدة بعد دراسة معطيا

مراقباة /  إلى الجو من المصادر التنموية الجديدة عند الحادود الادنياالمطلقة واألبخرة الصناعية 

االنبعاثات الصادرة من المصانع الموجاودة حالياا  )القديماة( واتخااذ اإلجاراءات المناسابة للتقليال 

أجااراء مفاوضااات مااع أصااحاب المصااانع ( / فالتاار)فية أو معالجااات منهااا بإضااافة وحاادات تصاا

القديمااة التااي تنبعااث منهااا نساابة الملوثااات العاليااة والغياار مقبولااة إلااى الهااواء وإجبااارهم علااى 

ساايطرة صااارمة علااى مواقااع / ال اسااتعمال التقنيااات الجدياادة للساايطرة علااى مسااتويات التلااوث

تخصاايص أراضااى / ثااات تااادي إلااى التلااوث الهااوائي المصااانع الجدياادة والتااي يتوقااع منهااا انبعا

إزالاة المسااكن مان المنااطق /  للصناعات المسببة لتلوث الهاواء البعادهاا عان المنااطق الساكنية

توسااع  الصااناعية التااي تعاااني ماان تلااوث الهااواء لتقلياال تأثيرهااا البيئااي الساالبي علااى المااواطنين

السيطرة على مواقاع تصاريف الملوثاات / ات السيطرة على المساحات النفطية الخالية من الملوث
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زيااادة مسااتويات التلااوث  ر للحيلولااة دون نهااارى االاالصااناعية ومياااه المبااازل الجدياادة إلااى مجاا

التفاوض مع أصحاب المصانع الموجودة والتي تصرف الملوثات إلى المياه في المنااطق / للنهر 

معالجاة الميااه الثقيلاة )ميااه المجااري( / والجزر إلنقاص كميات التصاريف  المتأثرة بحركة المد

أبعاااد الصااناعات / ضاامن الماادن بواسااطة وحاادات معالجااة والتصاافية قباال تصااريفها إلااى النهاار

 الجدياادة التااي تساابب الضوضاااء علااى المناااطق السااكنية وتخصااص مسااافات عازلااة فيمااا بينهااا 

نريااف األراضااي ت /تحديااد مسااارات الطاارق الرئيسااة الجدياادة / وتقاارر بموجااب دراسااات ميدانيااة 

 (.  المهجورة وغير المنترمة أو المستنزفة من خالل أصحابها بشكل مباشر

توسايع مثال )البيئي البد من تلبياة مجموعاة مان الشاروط  دارةولتحسين فاعلية سيطرة اال

ربااط /  فاعليااة قاارارات المخططااين البيئيااين /  صااالحيات ساالطات التخطاايط البيئااي فااي الماادن 

 للسيطرة علاى مساتويات التلاوث ماع التخطايط الساتعماالت األرض المساتقبلية األهداف المناسبة 

توفير التقنيات المناسابة للسايطرة علاى مساتويات التلاوث التاي تفرضاها السالطات البيئاة علاى / 

تعاديل أهاداف سالطات التخطايط البيئاي ماع تطاور حركاة /  أو القطاع الخاص  الجهات الحكومية

 ضامن اليااتوهنالك مجموعة من المفاهيم التي يعمل على ضوئها المختصين (. التنمية للمجتمع

تحدياد مواقاع التنمياة الجديادة والتاي تعتبار مان اكثار المساائل أهمياة فاي مثال: ) التخطيط البيئاي

السيطرة على مستويات التلوث وخاصة عناد المواقاع المكشاوفة التاي تساود فيهاا حركاة الريااح 

ملوثااات علااى العكااس ماان مواقااع الوديااان التااي تااادي إلااى انحصااار التااي تساااعد علااى انتشااار ال

أبعااد المنااطق الصاناعية عان / الملوثات والتي قد يتفاقم تأثيرهاا ماع رااهرة االنقاالب الحاراري 

تحدياد ارتفااع / المناطق السكنية والزراعية طالما تتساقط الملوثات الصناعية من هاذه المنااطق 

اقااع الصااناعات ذات األثاار البيئااي الساالبي بمساااحات واسااعة ماان إحاطااة موالصااناعية / المااداخن 

تعتبار سارعة في هذا الصدد حولها وضمن المنطقة من األراضي لتقليل تركيز الملوثات المنبعثة 

الرياااح ذات أهميااة كبياارة فااي تحديااد التغيياار فااي اتجاااه الملوثااات لهااذا الساابب البااد ماان تحلياال 

دراسااات مواقااع الصااناعات الجدياادة المقترحااة ماان  لي لعناصاار المناااخ والتضاااريس عنااديتفصاا

عالياااة الودياااان وان تكاااون مصاااادر التلاااوث بالغاااازات  محاااددة مثااال  الضاااروري تجناااب مواقاااع

وانه من الضروري أيضا  تشجيرها لتكاون هاذه المنااطق جازءا  مان النطااق األخضار  االرتفاعات

يرا  كبيرا  في تلاوث الهاواء مان حياث تصميم المباني وتنريمها تأث/  الذي له وريفة بيئة إيجابية 
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تحديد درجاات الحارارة المحلياة فاتجااه المبااني بالنسابة إلاى التضااريس والريااح المحلياة تااثر 

بنقال كماا وتقاوم على تبعثر الملوثات وطالما تاادي هاذه المبااني إلاى حادوث الادوامات الهوائياة 

ع المعماري للمباني العالياة ماع تلاك الملوثات بين مبنى واخر لذلك فمن الضروري دراسة التوزي

أن كماا  الواطئة وبعناية لكي ال يادي إلاى انبعااث الغاازات مان المبااني الواطئاة إلاى تلاك العالياة

ادي إلى اإلقالل مان انبعااث الملوثاات وان اعتمااد التادفاة ياعتماد مبدأ الكثافة الواطئة للمساكن 

إنقااص /  ث مركازي يمكان السايطرة علياة موقعياا  المركزية ستقلل من هذه االنبعاثات إلاى انبعاا

الحاث علاى اساتخدام النقال )الملوثات في الطبقة الهوائية الناتجة عن أنرمة المرور بطارق مثال 

عازل الطارق / العمومي الذي سايادي حتماا  إلنقااص االنبعااث الغاازي غيار المرغاوب فياه بيئياا 

تجناب االزدحاام فاي النقال / عاابرة واألنفااق اعتماد الجساور ال/ الخارجية عما يجاورها من مدن 

إنقااص مساافة / اإلكثار من مناطق المشاة في المديناة / والمرور الكثيف خالل المناطق السكنية 

اعتمااد / الرحلة إلنقاص استخدام السيارات الشخصية مما سيادي إلى اساتخدام النقال العماومي 

/ المغلقاة والضايقة تكاون اشابة بالخاانق  تصاميم الشوارع والطرق المفتوحة حياث أن الشاوارع

تطوير منااطق األحزماة الخضاراء حاول المجتمعاات الساكنية والمادن مماا سايادي إلاى تغيار فاي 

إنقااص الكثافاة / المناخ المحلي ويزيد من تبعثر الملوثات وبذلك يتناقص معادل تركياز الملوثاات 

هااواء المحاايط بالمدينااة وتتراجااع السااكانية باتساااع حجاام المدينااة األفقااي وبهااذا ياازداد حجاام ال

/ توجيه التنمية الحديثاة إلاى اساتثمار األراضاي المساتنزفة بادال  مان الجديادة / مستويات التلوث 

إنقااص المخااطر الناجماة عان تلاوث / تحديد مناطق التعدين السابقة كمواقع للصناعات الجديادة 

نمويااة التااي تتخااذ مواقااع قاارب مصااادر المياااه ماان خااالل القيااود التااي تضااعها علااى المشاااريع الت

ضوابط السحب للمياه الجوفية والحيلولاة دون إقاماة خزاناات الميااه الملوثاة أو مواقاع / األنهار 

رماي الفضاالت قارب منااطق ساحب الميااه وفارض شاروط قاساية لرماي فضاالت المجااري علااى 

 (.  مجرى النهر

ة وتقادم المجتماع والثااني سالح ذو حدين أحدهما من اجل التنمياصبح النشاط التنموي ان 

أن طبيعة األعمال سواء كانت إنتاجية أو خدمية كما   اتالنشاط ه ما سيخلفه اإلنسان جراء هذم

تكون ملوثة بدرجات متباينة ويجب أن نبدأ باالتحري عان افضال الطارق للتخطايط البيئاي الادقيق 

ر وتطبيااق التشااريعات والسااليم لرفااع مسااتوى باارامج التنميااة ومعالجااة نتائجهااا مااع أهميااة إصاادا
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 . ة الالزمة لذلك وامكانية تنفيذها ميدانيا  يالبيئوالقوانيين 

بمجموعااة ماان التطااورات الهامااة حيااث  لقااد ماارت اإلدارة البيئيااة خااالل مراحاال تطورهااا 

وقد تمثل ذلاك  (التنريمية اللبيئية بتطوير وإيجاد القوانين والتشريعات والهياكل)تركزت الجهود 

في السعي للحصول علاى تصااريح مان منرماات حماياة البيئاة وكانات اساتجابة المنرماات كبيارة 

للوصول إلى مطابقاة القاوانين والتشاريعات البيئياة وعلاى الارغم مان أهمياة هاذه الفتارة إال إنهاا 

 ركزت علاى الحلاول والتوصايات واإلصاالحات الجزئياة ولام تهاتم بالبحاث عان جاوهر المشاكالت

وأسبابها كما افتقارت إلاى القادر الكاافي مان المختصاين والمهتماين بالشااون البيئياة فضاال  عان 

 .  ضعف االمكانات المادية

في ماتمر األمام المتحادة بشكل واضح برز االهتمام بشكل اكبر بقضايا ومسائل البيئة ولقد 

حياث  على المستوى العاالميبيئة للهذا الماتمر ارتباطا  أساسيا  بين حيث بين عن بيئة اإلنسان  

المفوضاية الدولياة للتطاوير )ساميت باسام  1987في العاام تم استحداث مفوضية مستقلة للبيئة 

 تحديااد اليااات جديااده فاايالمشااكالت البيئيااة و ياايموكاناات ماان مهامهااا األساسااية أعااادة تق( البيئااي

رة تطاوير نرام إدارة مفهاوم التنمياة المساتديمة الاذي يقاوم علاى فكاالول مارة  هاوتقاديم رقابتها

م تاام عقااد ماااتمر األرض الااذي كااان ماان أهاام نتائجااه صاادور 1992فااي عااام . وفااي بيئيااة فعالااة

وضاح هاذه المفهاوم كيفياة تعااون قاد والمسااولية السياساية( وللبيئاة العاالمي  مفهاوممفهوم )ال

ياااة فاااي نها. والاادول والمنرماااات لحااال المشاااكالت البيئياااة التاااي تهااادد حيااااة اإلنساااان والمجتماااع

التسااعينات أصاابح موضااوع اإلدارة البيئيااة تطوعيااا  باعتباااره مصاادرا  أساااس لتحسااين صااورة 

ماا دفاع حكوماات الادول إليجااد مقااييس مالصناعة بيئيا  وزيادة األربااح والقادرة علاى المنافساة 

تشريعية كان مان أهمهاا إطاالق تسامية المنتجاات أو السالع الخضاراء ماع إعطااء أهمياة خاصاة 

ة حياااة ودراسااة ا ثااار البيئيااة التااي تخلفهااا هااذه الساالع وفااي نفااس الفتاارة أصاادرت لتحلياال دور

بعادها التاي تتعلاق بانرم اإلدارة البيئياة ( سلسلة ا يازو)المنرمة الدولية للمواصفات والمقاييس 

تتوافاق ماع المتطلباات األساساية البيئية والتي يجاب ان من الضروري اإلشارة هذه النرم اصبح 

اقيات التجارة العالمية سواء للسوق األوربية المشتركة أو لمنرمة التجاارة العالمياة الخاصة باتف

باإلضافة إلى المواصافات التاي طاورت علاى المساتويات المحلياة التاي تااثر بدرجاة كبيارة علاى 

سااتراتيجيات القااد أصابحت االدارة البيئيااة مرتكاازا أساسايا وهامااا لالعمااال و. الصاناعات العالميااة
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علاى اعتباار ان البيئاة  الكثير من المنرماات التاي تعمال فاي الصاناعات غيار الخدمياةالسلعة في 

أصبحت قضية ومسألة ساتراتيجية رئيساة بسابب التاأثير المتزاياد للبيئاة فاي االعماال وقاد تزاياد 

االهتمااام االنساااني بالبيانااات والمعلومااات البيئيااة كمااا تزايااد اهتمااام المنرمااات بتوقعااات الزبااائن 

وباألداء البيئي الصناعي وبالقوانين البيئية وذلك على اعتباار ان تحساين األداء البيئاي المتغيرة 

يمكن ان يخلق العديد من المكاسب للمنرمة وانتاجيتها والتي تتجلاى آثارهاا فاي تخفايض عياوب 

منروماة تضام جمياع العناصار الطبيعياة والحياتياة التاي توجاد حاول . لقد اصبحت البيئة التصنيع

رضاااية وعلاااى ساااطحها وفاااي باطنهاااا والهاااواء ومكوناتاااه الغازياااة المختلفاااة والطاقاااة الكااارة األ

ومصاادرها ومياااه األمطااار واألنهااار والبحاار والمحيطااات وسااطح التربااة وماا يعاايا عليهااا ومااا 

إن كل هذه العناصر مجتمعة هي مكونات منروماة البيئاة ( وبات وحيوان واإلنسان)نبداخلها من 

تادل علاى أكثار مان مجارد عناصار طبيعياة  اصابحت البيئاةساتوكهولم مااتمر . وفاي بصفة عامة

 اصابحتتتمثل في المااء والهاواء والترباة والمعاادن ومصاادر الطاقاة والنباتاات والحيواناات بال 

موارد المادية واالجتماعية المتاحة في وقت ماا وفاي مكاان ماا إلشاباع حاجاات اإلنساان للرصيد 

يوضع من خطط الستخدامات الموارد الطبيعية ورفع كفاءة ما يقرر من سياسات وما و وتطلعاته

تعتماد علاى ماا يصادر مان تشاريعات تقاوم بتنرايم التنفياذ الميدانياة ان وسائل و الموارد البشرية

عماال المنرمااات الموكاال اليهااا إدارة عمليااات ومشااروعات صاايانة البيئااة وتنميتهااا  ويااتم تقااويم 

االهداف السابق تحديادها وهاو ماا يتعلاق فاي نهاياة األمار وسائل التنفيذ بناءا  على ما تحقق من 

البيئاي  جراءات ووسائل الضبطالإ. ان بتحسين نوعية الحياة لالنسان والمجتمع حاليا  و مستقبال  

ساساااا عالمياااة الموضاااوعة مااان اجااال حماياااة البيئاااة وهاااي تتضااامن أالقليمياااة أو المحلياااة أو إال

ان االدارة ولطاقاة واالساتفادة الدائماة مان هاذه الماوارد االستخدام العقالناي للماوارد الطبيعياة وا

البيئية ليست في النهاية سوى ادارة للموارد البشرية والطبيعية وان هادفها النهاائي هاو التنمياة 

المساتديمة لالنسااان ومجتمعااه فاي أي مكااان بمااا يضامن تحسااين النوعيااة لحياتاه وحياااة األجيااال 

ت والتربة فقاط وانماا تشامل االنساان والحياوان والتفااعال القادمة وهي ال تتضمن الماء والهواء

  .ويحقق رفاهية االنسانلبيئة كما فيما بينها بما يكفل الحماية ل الطبيعية

لقاد أدت الثاورة الصاناعية بعاد الحاارب العالمياة الثانياة إلاى إحااداث تلاوث بيئاي كبيار لفاات  

والمتعلااق  1972ماام المتحاادة عااام وقااد طالااب ماااتمر األ انتباااه المهتمااين ماان كافااة دول العااالم
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بالمشاكل البيئية الناتجة عن التطور السريع للصناعة بخلق االهتمام بمعالجة أسباب هذا التلاوث 

الكبير الذي سياثر حتما علاى نوعياة الحيااة فاي العاالم حياث لعاب برناامج األمام المتحادة البيئاي 

(UNEPدورا واضاحا لبنااء التوعياة البيئياة لادى النااس و )إن . لادى الصاناعيين بشاكل خااص

الهدف العام لهذا المعيار الدولي هاو تقاديم المسااعدة للمنرماات لتطبياق نراام اإلدارة البيئياة و/ 

أو تحسينه فهو يرتبط مع مفهوم التنمية المستديمة وينسجم مع الهياكل التنريمياة واالجتماعياة 

قاة عمال للمنرماات لمخاطباة االهتماماات حياث يقادم نراام اإلدارة البيئياة طري والثقافية المختلفاة

البيئياااة عااان طرياااق تخصااايص الماااوارد  وتحدياااد المسااااوليات والتقاااويم المتطاااور للممارساااات 

واإلجراءات والعمليات إذ يأخذ هذا المعيار الادولي باالعتباار عناصار نراام اإلدارة البيئياة ويقادم 

صائح عن كيفية البدء بفعالية بتحساين ويقدم كذلك ن ةالنصائح العملية لتطبيقه أو تعزيزه وتقويت

نرام اإلدارة البيئية والمحافرة عليها  وأخيرا  فان هاذا النراام هاو أسااس لقادرة المنرماات علاى 

. وضع وصياغة أهدافها البيئياة  وضامان المطابقاة المتنامياة ماع المتطلباات الوطنياة أو الدولياة

تصاميم ان رام اإلداري اإلجمالي للمنرماة  وهي جزء متكامل من النالصحيحة إن اإلدارة البيئية 

نراااام اإلدارة البيئياااة هاااو عملياااة تفاعلياااة متنامياااة إذ يجاااب إن يتساااق الهيكااال والمسااااوليات 

والممارسات واإلجراءات والعمليات والموارد لتطبيق السياساات واألهاداف والغاياات البيئياة ماع 

/ الجاودة  / التمويال / ياات اإلنتاجياة العمل)الجهود الموجودة في مجااالت أخارى داخال المنرماة 

 .  المجتمعية( الصحة/ األمان 

التفكيار مخططاين يتضمن بعاض النقااط الهاماة التاي يجاب علاى الالبيئي المعيار الدولي ان 

إدراك إن اإلدارة البيئياة المساتدامة مثال )نراام اإلدارة البيئياة وتعزياز تطبياق  عناد وااللتزام بها

/   (الداخلياة والخارجياة)محافراة علاى االتصااالت ماع الجهاات المهتماة ال/   هي مان االولوياات

 تحديد المتطلبات التشريعية والجوانب البيئية المترافقة مع نشاطات المنرمة وسلعها أو خدماتها 

/  تطوير اإلدارة لحماية البيئة  والتزام العمال بها مع التحديد الواضاح للمحاسابة والمسااولية / 

هاادف إن  (.التخطاايط البيئااي فااي كاال مراحاال دورة حياااة الساالعة أو الخدمااة  أو العمليااةتشااجيع 

تساااعد فااي حمايااة الصااحة البشاارية والبيئيااة  هفعالاامسااتدامة ونرااام إدارة بيئيااة الحصااول علااى 

تسااعد فاي المحافراة علاى كماا و بشكل عام من ا ثار المحتملة لنشاطاتها وسالعها أو خادماتها 

ينها ويمكن إن يسااعد الحصاول علاى نراام اإلدارة البيئياة المنرماة فاي تقاديم جودة البيئة وتحس
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وجاود االلتازام مان قبال اإلدارة العلياا اللتقااء شاروط األهاداف ) :مان خاالل  ثقة للجهات المهتمة

يمكاان إن يطبااق دلياال /   التأكيااد علااى المنااع باادال  ماان العماال التصااحيحي /   والغايااات والسياسااة 

لااديها نرااام  دولااةن ال/  التواصاال بااين تصااميم الاانرم وعمليااة التحسااين المسااتمر ا/   للمطابقااة 

واالقتصااادية  إداري يناادمج فيااه نرااام اإلدارة البيئيااة يكااون لهااا هيكاال لتااوازن المصااالح البيئيااة

 (.  وتكاملها  ويمكن إن تحقق المنرمة التي لديها نرام إدارة بيئية فوائد تنافسية هامة

البيئيااة الشاااملة والمتكاملااة  نرااام الفعااال لااهدارة للوتتضاامن الفوائااد المحتملااة المرافقااة 

المحافرااة علااى /   أكيااد الزبااائن علااى االلتاازام باااإلدارة البيئيااة القابلااة للرقابااة المسااتدامة علااى )

حصة تعزيز السمعة  وزيادة ال/  إرضاء معيار المستثمر مجتمعات المحلي /  عالقات جيدة مع ال

يقاادم و  (.حفاار الطاقااة والمااواد/   تقلياال الحااوادث التااي تنااتج بمساااولية قانونيااة /   السااوقية 

دليال  لتطوير وتطبيق نرم اإلدارة البيئية ومبادئها )نموذج االدارة البيئية الفعالة( المعيار الدولي 

ي قابلة للتطبياق فاي تكون اإلرشادات في هذا المعيار الدولووتنسيقها مع النرم اإلدارية األخرى 

أية منرمة بغض النرر عن الحجم والنوع أو مستوى النضوج وهاذا المعياار يهاتم بتطاوير نراام 

اإلدارة البيئية وتطبيقه أو تحسينه إذ قد تستهدف اإلرشادات االستخدام االختياري أو استخدامها 

 نرااام إدارة بيئيااةكااأداة داخليااة حيااث قااد ال تسااتهدف كمعيااار للتسااجيل أو الحصااول علااى شااهادة 

 اتالسياساابااللتاازام متمثلااة ب )مجموعااة ماان المباااد  الصااحيحة يقاادم نمااوذج اإلدارة البيئيااة و

 (.  المراجعة/  التقويم القياس و/ التطبيق /  التخطيط  البيئية / 

كهيكال مانرم  ويجاب ان يتاابع باساتمرار باساتمرار ن نرام االدارة البيئية يجب أن يراجع ا

دوري لتقديم التوجيه المناسب للنشاطات البيئية للمنرماة بهادف االساتجابة لتغيار ويراجع بشكل 

.  يجب أن يقبل المساولية في التحسينات البيئياة مساول بيئي كل والعوامل الداخلية والخارجية 

بشاكل  بيئياة وإدارة الدولاة وان إن مساولية وضع السياسة البيئية من مهام االدارة العليا فاي ال

المعتقاادات والقاايم )عااام المساااولة عاان تطبيااق هااذه السياسااة وتعااديلها بشاارط األخااذ باالعتبااار 

/    المتطلبات األساسية  وموائمتها مع متطلباات الجهاات المهتماة/   األساسية ورسالة المنرمة 

/   دة الرااروف المحليااة أو االقليميااة أو العالميااة المحااد/   منااع التلااوث /    التحسااين المسااتمر

 مفردات االساسية لالدارة البيئية الناجحة(. ال

ضاامن تتيجااب أن والتااي  لتحقيااق سياسااتها البيئيااة طخطاا دارة الناجحااةيجااب أن تضااع االو
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يجاب أن و تحديد الجوانب البيئياة وتقاويم ا ثاار البيئياة المرافقاة ) نرام االدارة البيئيةلالتخطيط 

ناءا  على المعاارف المرتبطاة بالجواناب البيئياة وا ثاار تحدد سياسة المنرمة االهداف والغايات ب

تفهاام جميااع /    البيئيااة المرافقااة لنشاااطاتها وساالعها أو خاادماتها سااواء كاناات إيجابيااة أو ساالبية

المتطلباات القانونيااة والمتطلبااات األخارى الموصااوفة أو القابلااة للوصاف بشااكل مباشاار للجوانااب 

ر المعيار الداخلي األولويات الداخلية وأن يجارى يطو/  ت   البيئية لنشاطاتها وسلعها أو خدماتها

غايات بشكل ينساجم ماع الهداف والد أييتحد/    تطبيقها بحيث ال تتعارض مع المعايير الخارجية 

د يااتحدالمسااتدامة  /  األهااداف والغايااات االجماليااة لااألداء البيئااي المحاادد فااي السياسااة البيئيااة 

يضاامن تحقيااق جميااع أهاادافها البيئيااة ولكااي يكااون فعاااال  يجااب أن  المنرمااة برنااامج إدارة بيئيااة

          قرة(.يتكامل تخطيط االدارة البيئية ضمن الخطة االستراتيجية للم

 المفاهيم االساسية لالدارة الشاملة والمتكاملة والشفافة والمستدامة للبيئة:   

إن كلمة نرام بيئي تعني النباتات والحيوانات التي تعيا على األرض وفاي باطنهاا والمااء 

إلاى إن هاذه التفااعالت البيئاي يشير النراام حيث الهواء والتربة وتفاعالتها مع بعضها البعض و

يااثر علاى العناصار وتتغير مع كل عنصر أو صانف مكانيا وزمانيا كما ومستمرة ولكنها متغيرة 

أو األصناف األخرى بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر وترتبط فكارة النراام البيئاي بكال  األخرى

 ةقد طور قدرة التغيرات في حركاو ن الموارد البشرية هي جزء من هذا النرامة واما في الطبيعي

بيئة يجب التأكياد علاى أهمياة وضارورة الاإلدارة نرم ولفهم التغيرات الحالية في (. النرام البيئي

وعي البيئي خاصة بالنسبة لألجيال القادمة وتحقيق الفهم والحماية البيئية الضارورية لتحقياق ال

 وهايمن المفهوم التقليدي للبيئاة بدال الوعي البشري من خالل  التركيز على التنمية المستديمة 

 فالنتااائج الساايئة يمكاانالبشاارية  صااالحمااع الماالسااتغالل االمثاال للبيئااة وبشااكل خااص  ترماي الااى

التغلب عليها عن طريق التطاور التقناي واإلدارة األفضال السايما إذا طبقات ماداخل تساعير البيئاة 

بمااا إن اإلنسااان كااائن اجتماااعي يخضااع لاانفس المعوقااات والمشااكالت المحليااة  /  فااي السااوق 

يخضع للقوى التناافس األساساية الكتسااب مصاادر واألساسية البيولوجية والنمو وإعادة اإلنتاج 

األفعاال ب المتمثالو السالوك التعااوني فاي عاالم البيئاة الطبيعياةرهاور د نفسها لاذلك يجاب الموار

مساتوى الفارد أو المجتماع  أو حتاى علاى المساتوى  والتصرفات التي تهدف إلاى تحقياق البقااء 

وتهديد البقاء طويل األجال إذ إن بقااء مع  وهو ياكد فكرة الربح والكسب القصير األجل وطني ال
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يعتمااد علااى تطااور المسااتويات الجدياادة ماان الساالوك التعاااوني فااي العالقااة مااع اسااتعمال البشاارية 

 .الموارد الطبيعية وحمايتها

الهيكال التنريماي )يضام للبيئاة جزء من النرام اإلداري الشامل  هو نرام اإلدارة البيئية ان 

التااادقيق /  إمكانيااات التطاااوير /  اإلجاااراءات  /العملياااات  / المسااااوليات األنشااطة / التخطاايط  /

تحاول كثيار مان المنرماات الوصاول بانرم اإلدارة و تنفيذ السياسة البيئية ومتابعتها( وفي البيئي

البيئية إلى تحقيق أداء بيئي فعال ومتميز فهي تطبق نرماا  خاصاة بالتادقيق البيئاي بهادف التأكاد 

يئية الموضوعة وباالرغم مان إن التادقيق من إن معيار نرام اإلدارة البيئية يطابق المواصفات الب

البيئااي يعااد أداة جياادة لااهدارة البيئيااة إال أنهااا وحاادها ال يمكنهااا تأكيااد إن مااا يجااري تطبيقااه يفااي 

بالمتطلبااات الموضااوعة وانااه سااوف يسااتمر بالوفاااء بهااا وبالسياسااة البيئيااة للمنرمااة  بمااا فيهااا 

أصبحت الصناعة في الوقت الحاضر تشاكل . لقد التشريعات والقوانين الموضوعة في هذا الشأن

مصدرا  خطيارا  للمشاكالت البيئياة المحلياة والعالمياة وبشاكل خااص تلاك التاي تتارك آثاارا  ضاارة 

لالهتمااام  منهاااعلااى الصااحة البشاارية لااذلك اتجهاات كثياار ماان المنرمااات خصوصااا  الصااناعية 

حياث يعاد ذلاك أساساا لبقائهاا باالعتبارات البيئية في استراتيجيات عملها وخططها طويلة األجال 

تختلاف الحادود كماا و في سوق العمل وتنافسها مع نرراءهاا الاذين يهتماون باالعتباارات البيئياة

. الحالية للنمو عن الحدود التي تفرضها الموارد الطبيعية كالنفط والمعادن وغيرهاا مان الثاروات

التي يمكنها استيعاب النفاياات  وفي كثير من األحيان تنجم عن هذه الحدود ندرة ما يسمى بالنرم

تصل إلى حدها األقصى لقادراتها االساتيعابية فيماا يخاتص بالنفاياات ة بشكل آمن  فكثير من البيئ

تحارك الحاد مان المن جميع األنواع لذلك اتجه العمل بشكل عام إلى االستجابة لهذه الحقيقة وبدأ 

وامتثاااال  السااليمة ث لصااالح البيئااة تجنااب التلااووالنفايااات  التعاماال الصااحيح مااع إلااى والتلااوث 

 ذات الصلة.  الحكوميةوالتشريعات  للقوانين 

البيئياة المقترحاة الباد هدارة العامة  لمباد  المفاهيم واالطر االساسية للوفى سبيل تحقيق 

الاادعم الماسساااتي والتشااريعى منهااا ) الميااداني تنفيااذال المتطلبااات عنااد ماان العماال  بعاادد ماان

الخاصاة القانونياة الماسسااتية والتشاريعية وتهيئاة الراروف للدولاة و بيئياةارة الوالقانوني لالد

 فااي ادارة  ماان المشاااركةوكااذالك االشااخاص القطاااع الخاااص المسااتثمرين ولتمكااين والميدانيااة 

الجدياادة اعتماااد اليااات االدارة البيئيااة  /   تعزيااز صاافة الالمركزيااة لااالدارةبيئيااة  /  القطاعااات ال
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 محافراةلل الدقيقة والصحيحة لمتطلباات اي مشاروع تنماويدارة الاوارد البيئية  /  المقترحة للم

تااوفير والمسااتدام للبيئااة بشااكل كاماال وشااامل تقياايم بيئااي / الوباتجاااه تعزيااز االماان ال البيئااةعلااى 

إطااار ضاامن  ات التنمويااةالقطاعااضاامن  بيئيااةووضااع السياسااات الالخطااط المناساابة لتنميتهااا 

للدولااة  /  التعاماال مااع  والمركزيااة للتنميااة االجتماعيااة واالقتصااادية الشاااملةالسياسااة الوطنيااة 

/  االهتماام   الكاملاةاالقتصادية  يعكس قيمتها  ييتطلب تخطيطا  منترما  كومورد متكامل البيئة ك

ضامن سياساات حماياة البيئاة الطبيعياة بيئة في التطبيقاات الميدانياة / اعتمااد نوعية الالمستدام ب

فى جميع عملياات بيئة من المشروعات الالميدانيين إشراك المستفيدين التنفيذ الميدانية  / اليات 

كافة مساتويات االدارة البيئياة وخاصاة على وجميع المشروعات التنموية وفي التخطيط والتنفيذ 

فعالياااات  علاااى ان تااانرم والياااات تجااااوز المعوقاااات الميدانياااة تحدياااد األهاااداف واألولوياااات فاااي

بعااض ماان نقاال /  جمعيااات أو اتحااادات تعباار عاان مصااالحهم ورغباااتهم ماان خاااللدين المسااتفي

بناااء فااي ولويااة الأ هإلااى القطاااع الخاااص مااع إعطاااءالميدانيااة  واالجااراءات التنفيذيااةخاادمات ال

مساتقلة مماا  تكاونغالباا  ماا التنموية إدارة القطاعات علما بان  الماسسية اتالقدرات واإلصالح

التعامال ماع /   بيئيالمتاحة وإلى تدهور الوضع الالبيئية ة إستثمار الموارد دى إلى تدنى كفاءيو

اقتصااادية وبالتااالى يجااب اسااتخدام المباااد  االقتصااادية لحاال اداة ذات منفعااة  اعلااى أنهاابيئااة ال

وتقليال  ماوارد الطبيعياةكونهاا تساهم بشاكل فعاال فاى رفاع كفااءة اساتخدامات البيئة المشكالت ال

/  يكااون العماال )ماان خااالل القااانون( علااى   بيئااةماان صااعوبة تحديااد قيمااة العلااى الاارغم  الهاادر

ضامن اليااات  علاى المشاااريع التنموياة والخدمياة والمجتمعيااة  المصاروفةة اساتعاده الكلاف المالياا

والتكنولوجياااة  بنااااء القااادرات الفنياااة واالقتصااااديةدارة الجديااادة للبيئاااة / التنفياااذ  لمفاااردات اال

 لقطاعات البيئة لضمات تطوير اليات العمل المستقبلية لالدارة البيئة الجديده المقترحة(. 

إالدارة الشااااملة والمتكاملاااة والمساااتدامة )عناااد تطبياااق بيئياااة اساااة الينجااااح الس

 والشفافة للبيئة(:

التحاديات  مشاركة جميع المكونات المستفيدة من خالل تضافر جهودها لتجاوزوتتمثل في  

وعلاى اهاداف وسابل  بيئاةولحل المشكالت والمعوقات والتعاون باين القطاعاات المساتفيدة مان ال

ينبغاى أن يكاون األسااس هاو  نوعياة البيئاةتحقيقها. ففاى رال التزاياد المساتمر فاى الطلاب علاى 

 ةالمعينا اتواجههاا القطاعات تيالالبيئة  مشاركة جميع األطراف فى الوصول إلى حلول لمشكالت
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فاى وضاع السياساة التنماوي وبذلك فإنه الباد مان مشااركة األطاراف المعنياة ضامن ذلاك القطااع 

الميدانياة او الطبيعياة او المناسبة واتخااذ القارارات المتنوعاة بهادف التصادى للمشاكالت  بيئيةال

البيئاة اصاابح المتوقعاة. ان إشاراك جمياع أصاحاب المصاالحة ذوى الصالة فاى قارارات التشاغيلية 

ومن الضرورى أن يحرى الجمياع بفرصاة فاى عملياة  بيئةبالغ األهمية فى مجال ادارة ال عنصرا  

المختلفااة للحفااار علااى الاانرم اإليكولوجيااة  بيئيااةالمناقشااة ليتساانى لهاام الاادفاع عاان المتطلبااات ال

التأكيد على أن ما كان يتم ترديده فى الماضى مان أن مساالة ادارة اي البد من  وقيمها وورائفها

حكومياااة( يجاااب أن تتغيااار بمشااااركة المساااتفيدين وضااامن جمياااع  ةهاااي )مهماااة مركزيااا ةبيئاااال

المستوليات ويمكن أن تكون المشاركة من خالل عمليات التشغيل اواإلدارة أو الرصاد او مراقباة 

بين المستفيدين أو بتطبيق قواعد ومبااد  العدياد ومقدمى الخدمات من القطاعين الخاص والعام 

بيئاة . ان إدارة الةالمقترحا ةالجدياد بيئيةال ةين بناء قدرات مستخدمى االدارمن إالجراءات لتحس

تمتاز بدرجة عالية من المركزية وتجرى فى الغالب على المستوى الوطنى مع مشااركة  يجب ان

 ةأصحاب المصلحة العامة والمجتمع المدنى المحلى مما ياادي إلاى فاعلياة الماسساات المشاارك

للعمال  ةالمسائوليات باين الادوائر الحكومياة المتعادد وزعكماا وتتا بيئيةرد النرريا في ادارة الموا

ان لمختلاف األطاراف . تنفيذ المتطلباات باالبطء وغيااب الشافافيةعدم والكفاءة فى صنع القرار و

 البيئاةتضاارب المصاالح فاى إدارة   مكاانالمشاركه نررياا أدوارهام وحقاوقهم ومسائولياتهم  وال

ألصااحاب موقعيااة جمعيااات أهليااة  بتاساايس تمياازت االدارة الجدياادةلااذلك  مااع العديااد ماان الجهااات

 حيااث يااتم المعااينالتنمااوي ضاامن القطاااع  للخاادمات البيئيااة ةجدياادقانونيااة  المصااالح وبااروابط 

بمااا يساااعد علااى تعزيااز ووبااين الساالطات الرساامية هااذه الجمعيااات  المسااتفيدينالتشاااور بااين 

تطااوير اليااات وتكنولوجيااات المسااتخدمة ضاامن القطاااع  المشاااركة وتحسااين المتطلبااات المائيااة و

تحديد المخرجاات مان المشاروع وة تحديدا ودون اسراف او هدر المطلوب البيئةوتحديد التنموي 

االحتكارات المائية لاذلك فاأن إشاراك أصاحاب المصالحة أمار أساساى وضاروري مشكلة وتجاوز 

والسايما فاى عملياة صانع  للبيئة ةالمقترح ةومهم ومناسب لتحسين وتطوير اليات إالدارة الجديد

فاي المنطقاة   الدوائر البيئياةومديرو  لبيئيةخدمات االمقدموا يكون )الميداني لذلك البيئي القرار 

شاااركاء هااام   بيئياااةأصاااحاب المصاااالح الالمجتماااع المااادني والجميعياااات الموقعياااة ووماسساااات 

فاي المنطقاة المعنياة وان  لبيئة(ل والشفافةة المتكاملة والمستدامالشاملة واإلدارة )فى حقيقيون 
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على أن )أفضل سابل معالجاة القضاايا البيئياة هاى  ةهذه الحقيقه تتماشى مع قوانين االمم المتحد

تتباين الدول في اإللتزام بلوائح قطااع و مناسب(. وعلى مستوى ةمشاركة جميع االطراف المعني

واولوياتهاا وفاي العدياد مان المفااهيم  البيئاة وايرا بمديات التسااهل الحكاومي حاول اهمياة بيئةال

حياث ة( المجتمعيا  بيئياةالى اهمية موضاوع )الثقافاة ال ةفي اعاله مما يستوجب االنتبا ةالمذكور

كمااا   ةالميدانياا بيئيااةالمجتمعااات المحليااة فااي عاادم التاازام بااالكثير ماان القااوانين البعااض تغاضااى ت

بة عليها واإللتزام بهاا اضاافة الاى التبااين الشاديد فاي وتتباين إمكانياتها في تجنب التكلفة المترت

ان . القضاائية ةوأحكاما ةولوائحا بيئاةتعاون األجهزة الحكومية ذات الصلة على تطبيق قوانين ال

للمجااالس  ةضاامن المجتمعااات المحليااة هااي عنصاار مهاام ماان عناصاار اإلدارة الجديااد بيئااةإدارة ال

بغااى لااذلك وجااب ان تكااون روابااط مسااتخدمى المياااه لااوائح وينالوفااي تطبيااق القااوانين و البيئيااة

وايراا مان عملياة  البيئاة ة)الجمعيات اومجالس الرى المحلية( جزءا  ال يتجزأ مان إالدارة الجدياد

ميدانيا توليد الدخل الماادي المطلاوب مان عضاوية هاذه  ةصنع القرارات )يمكن للجهات الحكومي

المقدمة للمستفيدين وفي تطبيق القوانين والخطط  الخاصاة  ةالميداني بيئةالمجالس والخدمات  ال

( التخاااذ عاادة إجااراءات لاادعم القاادرات البيئيااة الميدانيااةوفااي تحسااين بناااء بيئااة بااإدارة شاائون ال

واليات تنفياذها مان خاالل بارامج )نشار المعلوماات المائياة بيئية اإللتزام بالتشريعات والقوانين ال

فنية / تنريم المحفزات االقتصادية / تنرايم مشااركة المنرماات غيار /  تنريم المساعدة ال ةالمهم

الحكوميااة / تنراايم الاادعم العااام / تنراايم عقااد الشااراكات / نشاار قصااص النجاااح والفشاال /  تعلاايم 

جميااع أصااحاب المصاالحة بمااا هااو جديااد وتااوعيتهم حولهااا / النهااوض بقاادرات عمليااة الرصااد 

إلبااالغ ماان أجاال تعزيااز قاادرات مجااال الرصااد / حااث توثيااق واللوالمراقبااة / تأساايس نراام ذاتيااة 

المساااتفيدين لرفاااع الشاااكاوى عناااد وجاااود مخالفاااات ميدانياااة / تنمياااة المعاااايير لضااامان قابلياااة 

 بيئة(. االستجابات للتنبا /  تنمية القدرات من أجل توضيح اليات إنتهاك قوانين ال

ر التشاااريعات يتطلاااب تاااوفت بيئاااة(للوالشااافافة اإلدارة الشااااملة المتكاملاااة والمساااتدامة ) إن

وفاى كافاة المجااالت مان أهام مكوناات بيئاة  بيئايالمالئمة حيث يعاد التشاريع ال بيئيةالوالقوانين 

تاوفير قانونياا ماع رسخ بنية وإطار العمال والتنسايق باين مختلاف الجهاات ت االعمل المالئمة ألنه

الشااملة اإلدارة )ا  فاى تطبياق تعتبرعنصارا  مهما البيئيةالقوانين التشريعات وأسس الشفافية. ان 

العناصاار الضاارورية لتفعياال ماان خاللهااا حيااث تاادخل  بيئااة(للوالمسااتدامة والشاافافة المتكاملااة و
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توفر اإلطاار  ساألنهاا )القصايرة والمتوساطة والبعيادة المادى( واساتراتيجياتها  ائياةسياسات المال

اوصات لقاد  التنفيذياة. اللاوائحى والمعاايير التنريمياة ونرام اإلدارة وتطبياق اتلهصالح الماسسا

كمااا أن  بيئااةولوائحهااا لتعزيااز كفاااءة ال بيئيااةبأهميااة التشااريعات الالماااتمرات الدوليااه  أقاارت و

التشريعات المائية ستشجع  السلوك الالمركازي والتشااركي علاى المساتوى الاوطنى فاي اشاراك 

فاي الفاعلياة  بيئاةالحكيماة للتتطلاب االدارة لاذا  أصحاب المصلحة جميعا  فى عملياة صانع القارار

المتكاملاااة الشااااملة و اإلدارة فاعلياااة )دارياااة لضااامان التنريمياااة وإالتشاااريعية والممارساااات ال

وتطباااق عااادة بلااادان فاااي العاااالم إساااتجابة منهاااا للتحاااديات بيئاااة( هاااذا للوالشااافافة والمساااتدامة 

تبايناااة وبااادرجات بمنهجياااات مووإساااتراتيجياتها الجديااادة المتصااااعدة لتطبيقاااات وخطاااط اإلدارة 

دورا  مهماا   بيئيةعموما تادى التشريعات الو. اعتمادا على الضروف المحلية والموقعية متفاوتة

وتوفر اإلطار القاانونى لهاا ولالصاالح فاي ادارتهاا بيئية فى صياغة السياسات واإلستراتيجيات ال

 نجااح هاذه التطبيقاات ووضع المعايير التنريمية ونرم اإلدارة وتطبيق اللاوائح المناسابة لضامان

وإدارتهااا تعتباار ماان  بيئااة. أن القضااايا والموضااوعات ذات الصاالة بتشااريعات ال)نرريااا و عمليااا(

الموضوعات المهمه التى تتعامال معهاا وكااالت األمام المتحادة وبإهتماام متزاياد لتحقياق المنفعاة 

ل الطموحة والراغبة فى أيضا  في توفير المساعدة الفنية للدووللدول األعضاء في االمم المتحدة 

وطنية. لقد أقرت معرام الادول بأهمياة التشاريعات  بيئيةوفي بناء سياسات البيئة تحديث إدارتها 

إدخااال التشااريعات الجدياادة واتخاااذ حاادثتها بوفيهاا  قاماات بإصااالح القااوانين القائمااة كمااا و بيئاةال

ات الحاليااة والمسااتقبلية . إن التحااديبيئيااةمجموعااات ماان الخطااوات الصااالح نرمهااا القانونيااة ال

وتحسااين نوعياتهااا حساان إدارتهااا تسااتلزم وجااود  ضاامن المسااتويات البيئيااةنقص الاالمواجهااة 

فااى جوهرهااا أزمااة إدارة بالدرجااة االساااس  بيئااةحيااث تعتباار أزمااة البيئااة إسااتراتيجية إلدارة ال

 بيئياةالوتوجد العديد من التحديات التاي تواجههاا. ومان ضامن هاذه األساباب قصاور التشاريعات 

وتداخل الصالحيات بينها وبين الجهاات األخارى ذات بيئية ذات العالقة وعدم كفاية الماسسات ال

ماشاارات لااذالك نحتاااج الااى  بيئاايالصاالة وعاادم إشااراك مسااتخدمى المياااه فااى صااناعة القاارار ال

اإلدارة الشااملة )تطبياق اساس تساهيل الياات عمال ناجحاة لالتشريعيه الجديادة والعملياة لضامان 

كقاعدة رئيسة فى صياغة السياسات المائية التخطيطياة  بيئة(للوالشفافة المتكاملة والمستدامة و

 .  والميدانيه
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االعتراف بالحق فاى الحصاول علاى ان من اهم  الماشرات التشريعيه البيئية الطلوبة هي )

حيث ال يمكان  بيئةفى القوانين الوطنية وعدم التمييز بين الجماعات المستخدمة للبيئة السليمة ال

تتحدد قيمتها بأسلوب العرض والطلب فقط بل التعامل مع المياه على أنها سلعة اقتصادية عادية 

/    فاى كال األوقاات ولجمياع مساتخدميها بيئةولكن يجب التركيز أيضا  على األهمية االجتماعية لل

عين بميااه الارى إنتفااع المازارواضاح وصاريح ماع لتشمل أسالوب إدارة البيئية قوانين التطوير 

الحديثة وتحصيل تكااليف إعاادة تأهيال  يوتسمح بإمكانية تقنين وضع الم خذ وإلزامهم بنرم الر

األراضى الجديدة وتحدياد  يشبكات المجارى المائية كذلك تنريم هذه التعديالت بمنح تراخيص ر

 حااواضع االكمااا تتضاامن تقنااين أوضاااالمعتمااد نرااام الاارى كااذالك والمحاادد المااورد المااائى كميااة 

واإلجراءات التى تتخذ فى شأن مخالفاة تلاك  ده الوزارات المعنيةالسمكية وفقا  للمعايير التى تحد

نص علااى قواعااد وانرمااة جديااده لماانح تااتطااوير قااوانين المياااه الجوفيااة علااى ان /    الضااوابط

لاك تراخيص ا بار الجديدة وشروط تعديل وتجديد التراخيص القائمة ماع توضاح أغاراض مانح ت

التراخيص ويحرر مقترح القانون حقن أية ملوثات صلبة أو ساائلة فاى الخازان الجاوفى ويعطاى 

  الحق فى إغالق أى بئر إذا ما أثبتت التقارير الفنية تدهور نوعية المياه وتلوثهاا جهة المسالةال

تهاا علاى ان يشامل تنرايم أعماال إدارة مجااري االنهاار وممرا ةتطوير قاوانين الميااه الساطحي/  

حادد الجهاات المسائولة عان التخطايط والتنفياذ تكماا  ةالمالحية والتصريف الى األراضى الزراعي

المقترحااه حااال اقرارهااا  ةفااى حالااة مخالفااة أحكااام القااوانين المنرماا العقوبااات المقااررةكااذالك و

ة يتضامن تنرايم األماالك العاماوبماا تطوير قوانين حماية وإدارة الشواطئ البحرياة  / وتطبيقاتها

بالشواطئ وإدارة األعماال داخلهاا وإجاراءات حماياة الشاواطئ مان التلاوث كاذلك يحادد المقتارح 

/  اقتااراح تفاصاايل   جهااات االختصاااص وأساالوب إدارة أعمااال التكيااف مااع التغياارات المناخيااة

جمعيااات ومجااالس ) مثاال االدارة البيئيااةماان المشاااركة فااى  الماااطنينقااوانين ماان شااأنها تمكااين ل

بهدف تحدياد مسائوليات  للعمل البيئيالمجتمع المدنى والقطاع الخاص وتعديل القوانين المنرمة 

الوطنيااة وتحديااد العالقااات فيمااا بينهااا تجنبااا  بيئيااة الجهااات المختلفااة المعنيااة بتنفيااذ السياسااة ال

هيئااات االقتصااادية قاوانين لاادور الماسسااات المالياة والا(  /  بناااء لحادوث أى تااداخل فاى مهامهاا

سااتثمارات فااى مجاااالت معالجااة مياااه الصاارف وتحليااة الوتشااجيع القطاااع الخاااص علااى القيااام با

مراجعااة /    المياااه ودخااول القطاااع العااام فااى شااراكة مااع القطاااع الخاااص فااى المشاااريع المائيااة
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مثااال  ا لياااات واألدوات االقتصاااادية وتقييمهاااا وتحاااديثها وإدراج هاااذه التعاااديالت فاااى القاااوانين

الغرامات المتعلقة بتلوياث الميااه وعالقتهاا بحجام ومادى التلاوث والضارر النااتج والتاى تتطلاب )

المتابعة والتقييم المستمر( باإلضافة إلى التطبيق الصاارم للقاوانين التاى تجارم االعتاداءات علاى 

علاى تعاديل إسناد مسئولية مراقبة إنفاذ القوانين إلاى جهاة محاددة قاادرة /    األراضى الزراعية

ا ثار السلبية وتكون لاديها السالطة الكافياة للقياام بالمهاام المناوط بهاا أدااهاا وضارورة دعمهاا 

مراجعاة القاوانين الحالياة والبناود الالزماة فاي /  فنيا  من قبل الاوزارات والهيئاات المعنياة األخار

المسااتدامة والشاافافة و لمتكاملااةالشاااملة واإلدارة )التفعياال مختلااف أدوات بيئااة تحلياال وتقياايم ال

تفعياال اإلدارة (  /  االجيااال القادمااةووالمسااتقبل بيئااة نحااو )ال ةاي انشاااء نراارة جديااد بيئااة(لل

لتنفياذ السياسااات  ةمناسابوتشاريعية وقانونيااة  ياكال ماسسااتيةيتطلاب وجااود ه بيئاةالمتكاملاة لل

تناااوع و بيئاااةالوتقوياااة مشااااركة مساااتخدمى  بيئاااةتسااام باالمركزياااة فاااى مجاااال إدارة التالمائياااة 

فاى بعاض المسائوليات وتجااوز ضاعف المحتمل والتداخل  بيئةالماسسات التى تسهم فى إدارة ال

علاااى  المسااتحدثةعاااون بااين الجهااات المركزيااة مااان ناحيااة وبينهااا وبااين الجهااات التتنساايق و

 (.المستوى المحلى من ناحية أخرى

 الجهزة الدولة البيئية:  اتيالتطوير الماسس

تتطلب االعتماد على مباد  الالمركزية ومشاركة القطاع الخااص وإساترداد التكااليف إلاى  

للجهاة المشارفة علاى جانب التنسيق بين الاوزارات المختلفاة وأنشااء وحادة التطاوير الماسساى 

بيئاة بهادف تنسايق أنشاطة اإلصاالح الماسساى داخال قطااع إدارة التنفيذ االدارة الجديادة للبيئاة 

أحااد أشااكال  بيئااةاالسااتراتيجية. وتعااد روابااط مسااتخدمى الالساانوية و بيئيااةسااات الورساام السيا

فااى إطااار مشااروعات تطااوير  البيئااة(مجااالس )التنراايم االجتماااعى لتحقيااق الالمركزيااة وإنشاااء 

 البيئيااة وتعاارف روابااط ة. بالتعاااون وتحاات اشااراف الحكومااة المركزياا ةمفاااهيم االدارة المقترحاا

حااال وتسااوية المنازعااات البيئااة بواسااطة أعضااائها ماان المنتفعااين  بأنهااا منرمااات خاصااة تاادار

 وانيينوتحات قا تخصصاية محاددهوتخضع إلشراف  للموارد البيئية لتحقيق إدارة أفضل حدوثها 

البيئاة هي تنرايم يضام مساتخدمى  بيئةمجالس ال نأ تطويرها والعمل بها ميدانيا. ةجديده مقترح

يقوم بإدارة ورائف الرى والصرف والبنية التحتياة الاذى تخدماه االطاراف الفرعياة وتمثال كال و
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مااان أهااام وساااائل التطاااوير للبيئاااة  وتعتبااار مشااااركة المساااتخدمين .مساااتخدمى الميااااه األعضااااء

حيث يعنى مفهوم المشاركة العملية التاى يااثر فيهاا اصاحاب  بيئيواإلصالح الماسسة للقطاع ال

شرة فى وضع السياسات والتصاميم البديلاة وخياارات اإلساتثمار وقارارات اإلدارة المصلحة المبا

. ان السياساة االنتمااء الشخصاي للمشاروعالماثرة علاى مجتمعااتهم مماا يباث فايهم اإلحسااس ب

مان خاالل تكاوين لبيئة أصبحت تعتمد على أسلوب مشاركة مستخدمى ا بيئة في الوقت الحاضرال

بأساالوب مشاااركة مسااتخدمى  البيئيااةأساالوب جديااد إلدارة المااوارد وهااى ماادخل و بيئااةمجااالس ال

دون إسراف والحفاار  بيئةفى اإلدارة والتشغيل والصيانة بهدف ترشيد وتعريم استخدام ال لبيئةا

وحمايتهاا مان التلاوث واناه ماع تزاياد مشااركة المجتمعاات المحلياة فاى إدارة  بيئاةعلى نوعية ال

ال تحساااين أسااااليب إختياااار المشاااروعات وإيصاااال الخااادمات يااازداد إحتماااالبيئاااة حياااث الماااوارد 

أن تاادى الماسساات المشااركة   جديادةال بيئياةويتطلاب تحقياق االدارة الهاذا  وإسترداد التكاليف

الجااده فاي تحقياق الاادور المناوط بهاا وأن يااتم التنسايق والتعااون فيمااا بينهاا لتحقياق االسااتخدام 

ماسساات المختلفااة ماان قضاايا ترشاايد اسااخدام اليق بااين حيااث يعااد التنسا البيئياةاألمثال للمااوارد 

لضمان استمرار اإلمداد بخدمات بالبيئة  كما ينبغى توفير التمويل الالزم للمشاريع الخاصةبيئة ال

بمفردها تحمل هذه التكاليف مع االهتماام بالتقنياة التكنولوجياة فاى  دولةحيث ال تستطيع ال البيئة

ببناااء الااوعى المجتمعااى بمشااكلة المياااه حيااث تسااود ثقافااة الااوفرة  واالهتمااام البيئيااةمجااال إدارة 

ساواء مان البيئاة تتعدد الجهات التاى تساهم فاى إدارة وبين مختلف طبقات المجتمع . هذا  بيئيةال

فاي تطبياق مفااهيم هاذه  جهاةحيث التوزيع أم االستخدام أم الرقابة لاذا الباد مان معرفاة دور كال 

والياات التنسايق والتعااون فيماا بينهاا لتحقياق االساتخدام األمثال  بيئةلل ةالمقترح ةاالدارة الجديد

واليات التغلب على أية مشاكل تعوق االستخدام حيث يعاد التنسايق باين ماسساات البيئة  للموارد

فمنهااا الماسسااات  بيئااة المختلفااة. وعمومااا تتنااوع الماسسااات التااى تسااهم فااى إدارة ال بيئااةال

للمسااتخدمين وهناااك  الببيئيااةاسسااات المنوطااة بتشااغيل شاابكات وهناااك الم بيئااةالمسااتخدمة لل

الماسسات المنوط بهاا حماياة المساتخدم مان أخطاار تلاوث وماع إخاتالف مصاادر الميااه تختلاف 

بالعديد من التغيرات والتطاورات لمواجهاة الزياادة فاى والتي تمر أيضا  الماسسات والمسئوليات 

اختلفااات التبعياااات وأطااار التنسااايق باااين تلاااك  االساااتخدامات وتحساااين ورفاااع كفاءتهاااا ومااان ثااام
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الماسسات علما بان غياب التنسيق الكافى بين تلك الماسساات والاوزارات سايادى فاى النهاياة 

 بيئة.إلى عدم االستغالل األمثل لل

ماا زال عرضاة لجادل والمستدامة والشافافة للبيئاة(  المتكاملةالشاملة واإلدارة )ان مفهوم 

بانهااا مجموعااة اإلجااراءات تتخااذ البيئيااة  كبياار مقارنااة بااالمفهوم التقلياادي والتااي تعاارف اإلدارة 

الشااملة البيئية اإلدارة . ان والتحكم فيها لفائدة المجتمع بيئةلضمان االستخدام الكفء للموارد ال

االبعاااد االقتصااادية /   بيعيااة االبعاااد الط) تأخااذ فااي االعتباااروالشاافافة والمتكاملااة والمسااتدامه 

االبعاااد الثقافيااة (  /  االبعاااد االجتماعيااة )التنميااة والمجتمااع/    لتخصاايص االسااتثمارات الالزمااة

تحديااد االحتياجااات /    المتاحااةبيئيااة تقياايم الشااامل للمااوارد ال(  /  )االثااار والتقاليااد االجتماعيااة

ووضاع  لبيئياةوارد المتاحة والطلب على الماوارد اايجاد التوازن بين الم/    الحالية والمستقبلية

الاربط باين كافاة هاذه االبعااد و /     البيئاةالمحافرة على نوعياة /    الخطط لتحقيق هذا التوازن

تطاوير ماوارد  بديلاة مثال /     البيئاةرفع كفاءة اساتخدام /    العوامل لتحقيق التنمية المستدامة

نقاال وتااوطين التقانااات ة(  /  / تحليااة الميااا ة/ تاادوير المياا / التمطياار االصااطناعي ة)حصااد الميااا

  (.واستخدام الحزم التقنية المتكاملة واستخدام التقانات ا لية

شاااملة والمسااتدامة لاإلدارة المتكاملااة وا)ان ماان احااد عناصاار ضاامان نجاااح تنفيااذ باارامج 

وتحديااد األدوار  بيئااةال عريااف هيكلااة قطاااع)ت تكااون بتااوفير البيئااة المناساابة ماان خااالل  لبيئااة(ل

ليات لمختلف دوائر القطاع العام وماسسات القطااع الخااص والمجتماع  المادنى المعنياة اوالمس

طبيااق نرااام الالمركزيااة وإشااراك مسااتخدمى المياااه فااى تنميااة بيئااة  /  تالمهااتم بااإدارة خاادمات ال

خلاق /    لياة التنفياذوضامان نجااح عم  مان أجال تعزياز الشاعور بالملكياة لبيئيةوإدارة الموارد ا

آليااة التنساايق الفعااال رأساايا  بااين مختلااف الجهااات المركزيااة والمحليااة وأفقيااا  بااين القطاعااات 

علاى ثالثاة وتكاون  بيئاةلل ةتنرايم عمال اإلطاار الماسسااتى لاالدارة الجديادبيئة  / المستخدمة  لل

ي المركاااز المركااازى والاااذى يهااادف إلاااى تعزياااز اإلرادة السياساااية علاااى المساااتوى) مساااتويات

الااذى يتااولى متابعااة عمليااة تنفيااذ ي والمسااتوى المحلاا ياإلقليمااى للااربط بااين المسااتوى المركاازو

 (.الجهات المختلفة والتنسيق بين والمعلومات  وتجميع البيانات بيئةالسياسات ال
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 :  بيئيةالتصميمية الشاملة لالدارة ال بعاد الأ

والطبيعاة فاالمجتمع اإلنسااني يارتبط ارتباطاا  وثيقاا  يضام العالقاات باين اإلنساان و :البعد البيئي

بالبيئة الطبيعية من خالل عملية تبادلية للمواد اإلنتاجية واالساتهالكية التاي يرهار فيهاا اإلنساان 

على انه كائن يرتبط بعناصر الطبيعة  باإلضافة لكونه كائن اجتماعي داخل جماعاة معيناة هادفها 

ريق العملية اإلنتاجياة وتتمثال العالقاة التبادلياة باين اإلنساان تحقيق أقصى إشباع لحاجاته عن ط

والبيئااة فااي مخلفااات العمليااة اإلنتاجيااة واالسااتهالكية وذلااك ماان خااالل إلقاااء النفايااات الصااناعية 

   .والبشرية في الوسط البيئي لذلك وجب تنريم عمليات التخلص من هذه النفايات

بالموارد الطبيعية والتكنولوجيا والتنمياة المساتديمة يضم الجوانب المتعلقة  :البعد االقتصادي 

وتعااارف البيئاااة االقتصاااادية علاااى إنهاااا )مجموعاااة السياساااات االقتصاااادية والمالياااة والنقدياااة 

وتتمثاال  (.واالسااتثمارية واإلنتاجيااة وغيرهااا ماان السياسااات التااي تشااكل بيئااة العماال االقتصااادية 

يعياة والمادياة والبشارية ومحاولاة اساتخدامها حصر ماوارد المجتماع الطبب )األهداف األساسية 

رفاع كفااءة وفاي  بصورة مثلى بهدف إشباع أكبر قدر ممكن من حاجاات األفاراد داخال المجتماع 

االقتصاااد الااوطني ماان خااالل رفااع الكفاااءة اإلنتاجيااة للعناصاار التااي تساااهم فااي تطااوير وتحسااين 

 (.االقتصاد الوطني

يضم حقوق حماية البيئاة والمحافراة عليهاا  ومادى عالقاة ذلاك بحاق اإلنساان  :البعد اإلنساني

في الحياة وتأمين الحاجات والمستلزمات المنزلية والحياتياة  إذ أن حاق اإلنساان فاي الحيااة هاو 

ماان اباارز أركااان المسااألة اإلنسااانية  فااإذا كااان لهااذا الحااق عاادة وجااوه فااان احاادها يكشااف ذلااك 

اإلنسااان فااي الحياااة وحقااه فااي الحصااول علااى بيئااة نريفااة وسااليمة االرتباااط الوثيااق بااين حااق 

ومتوازنة وألنه بدون هذه البيئة فان حق اإلنسان في الحيااة يتعارض إلاى اعتاداء يصاعب تقادير 

 آثاره وأضراره لذلك رهرت مسألة االرتباط بين حماية البيئة وحقوق اإلنسان 

عادات والتقاليد التي يعتنقها مجتمع ما ومادى يضم نرام القيم االجتماعية وال :البعد االجتماعي

 إمكانية ربطها وتوجيهها لحماية البيئة وجعلها نريفة وخالية من التلوث والضرر البيئي
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 يمنى العيد

 نشاط فكريأعمالها النقدية .. 

 أ.د إياد عبد المجيد

 

 

 

باساتحقاق وجادارة    التي نالتها1993قيل عن أعمال يمنى العيد في جائزة العويس  عام 

 .. وفاي اإلماارات  الحديثاة   النقاد لمنااهج متمياز وعاي عان تفصح مجمل هذه األعمال أنها  في

وذلك باختيارهاا شخصاية  38الدورة  أيضا  في معرض الكتاب في الشارقة  مرة أخرى   كرمت

  هذا فضال عن تكريمات سابقة متعددة في لبنان والوطن العربي . العام الثقافية  ..

قد عملت العيد في المجال األكاديمي في لبنان وباريس واليمن ص وشاركت في عدة أنشاطة ل

اااب اتحاااد اللبنااانيينص الكتاااب عضااويتها فااي اتحاااد ثقافيااة ص ناادوات وماااتمرات ص فضااال عاان  الكتَّ

 صاايداص فااي والتوثيااق للبحااوث الثقااافي والمركااز الجنااوبيص اللبناااني الثقااافي والمجلااس العااربص

 تحريار هيئاة فاي عضاو وهاي الثقاافيص عامال مهدي ومركز بيروتص في والكتاب الكاتب وجمعية

  ص العربياة للرواياة الباوكر جاائزة آخرهاا تحكيم لجنة من ألكثر ورئيسةص  عربية أدبية مجلة غير

حافلاة ال غيض من فيض  سايرتها  جريدة .. هذا  في كتاب لمشروع ستشاريةاال الهيئة عضو و

 بالعطاء والتميز .. 

 الانص فاي والتاأليف قدمت يمنى العيد  عبر عقود ممتدة نصوصا  معرفية عدة في  الكتابة

 والنقااد األدبااي النقااد فااي المتخصصااة والبحااوث الدراسااات عشااراتب ساااهمت  إذ العرباايص األدبااي

واهتمااات باألساااس  ص المالفاااات مااان وغيرهااا التاريخياااة والمقارباااات األدباااي والتوثياااق المقااارن

النررية في نقدها مع عناية بالنص األدبي ص وجمعت في منهجها بين النررية والتطبياق الاواعي 

تنرر إليه بشمولية ص وهاي تقادم مان خاللاه  وفق راى شخصية تهتم بعناصر النص األدبي حيث

ص ماان خااالل اهتمامهااا بالنصااوص منهجهااا الااواعي والااذي يركااز علااى النرريااة أوال ثاام التطبيااق 
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اإلبداعيااة علااى مسااتوى الااوطن العربااي ص فأكاادت بااذلك حضااورها المعرفااي والفاعاال فااي دراسااة 

ي العقاود المنصارمة ص ويمكان األدب من خالل ما نشرته في المجالت العربية من مقاالت أدبية فا

القول أنها أفادت من خالل ما استوعبته من المعرفة الوافادة خاالل حياتهاا النقدياة ص  فقادمت لناا 

تميزا في الخطاب النقدي الذي تصدرت المشهد فياه بجادارة عبار مالفاتهاا فاي معرفاة الانص أو 

نيااات السااردية فااي الروايااة التحااول فااي التحااول ص ومفاااهيم النقااد ص والروايااة والااراوي ص والتق

والتخيل والبنية الفنية ص وهذا ما تشير إلياه عنواناات كتبهاا فضاال عان السايرة الذاتياة  المتمثلاة 

 .  بأرق الروح وزمن المتاهة 

 ص1970 «العااارب رّحالاااة الريحااااني أماااين»كتاباتهاااا النقدياااة بثالثاااة كتاااب : العياااد  بااادأت 

..  1975 «األدباي النقاد فاي ممارساات»و ذاتاهص العاام فاي «المرأة قوامه إصالح أمين قاسم»و

 وهي كتب أقرب منها إلى الدراسات الكالسيكية ال عالقة لها بأفكار سياسية معينة .

ف ففااي الكتااابين األول والثاااني اهتماات بااأن كمااا اهتماات   وعصاارهص وحياتااه باألديااب ُتعاارِّ

 دراساات مجموعاة الثالاث وتضامن الكتااب . باسلوب الكاتب ص وتحليال ماا اختارتاه مان أعمالاه  

 الانّصص في الفكرية الراية أو الموقف كشف تسعى من خاللها  متنّوعة كانت العيد  لموضوعات

 فياه مّيازتْ  أول بفصال الدراساات لهاذه العربياة المفكارة مهدتْ  وقد  .الفنّية خصائصه ناهيك عن

 الممارساات مان نستنتج كي النقد لممارسة آنذاكص حاجتناص على وأكدتْ  والممارسةص النررّية بين

 . األحكام وإصدار التقليد بدل النقدّية النررّية

 أو األدباي باالّنص ال معرفايص وعاي تكاوين كاان األول هاجسها أن العيد أوضحت أن وسبق

 الحرماان كثيارينص لادى ثمناه  كاان الاذي الجهال ضادَّ  معرفاي وعاي وواقعنااص باذواتنا بل نقرأ بما

   .نشأتها في حولها تعانيه كانت مما وهو. القدر إلى مصيبة كل ونسبة والباس

وهاي تخارج مان ثالثياة  ركزت العيد في خطابها النقادي علاى التراكياب والجمال والراياة ص

المبدع والنص والمتلقي ص مستندة في ذلك كله على المعرفة التي تشكل هيكلية النص .. وعملت 

على إعانة القار  لتوصله إلى لذة القراءة من خالل المعرفة الفنية للكتابة ص تكشاف لاه األسارار 

فاإن علاى الناقاد أن يكشاف    بإشكاليات الصاياغة والتعبيار يهتم  لتجلي النص ص فإذا كان المبدع

ص تتجاااوز بااه المواقااف  ا  متلااق متحفااز طاارق التعبياار وأنساااق الكتابااة ليهياائالخفاااء ص ويوضااح 
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إلااى لعبااة فنيااة ضاامن نسااق معلااوم  يتعاااطف معااه ص يقربااه للقبااول ال الساالبية واللعااب الجاااهزة ص 

 االشتباك والرفض أو االختالف  . 

تتوجاه إلاى قاار  قابال ا لذة النص ص  لاذا تراهاا القار  ليكتشف معه فهي تسعى أن تساعد

للتماهي مع ما تطرحه ص من أجل أن يشااركها القباول متواطئاا ماع مفاهيمهاا .. هاي ال ترياد مان 

حتى يشاعر وتشغل فكره  قارئها أن يكون منقادا مأسورا لها ولما تطرحه .. بل تسعى لمحاورته 

يقاف مان خاللاه إلاى  ى نوع من أسى لذيذ ص ربماا عند قارئها إل بلذة النص ص وقد تتحول المتعة 

جانب البطل أو البطلة ص وبذلك تكون قد أدخلته في لعبة الكتابة ص وألغت المسافة بين لعبتين هما 

.. وبذلك تنكسر القاراءة أماا م الانص ص ال مان موقاع المعرفاة  : مسافة  الكتابة ومسافة  القراءة

وفقدان النرر والتفكيار ص أو باين الخضاوع والتفكيار .. هاذا به ص إنما من موقع الغياب والجهل ص 

ما كانت تسعى إليه الناقدة العياد فاي ) معرفاة الانص ( ص التاي أرادت فياه أن ينقااد القاار  خلاف 

 لعبة الكتابة بقدرات ليكون قادرا على الحوار . 

 االنتشاار فاي البنياوي المانهج في الثمانينيات رل المرتكز المعرفي شغلها الشاغل حين بادأ

اص اص «الصاارمة والمنهجياة العلمياة» الغربياة النررياة رفعات أن وقت عربي   الانص وخضاع شاعار 

راياة الناقادة اللبنانياة  جااءت والتبسايط فاي المانهج ص  الصارامة .. وبين  العلمي للتحليل األدبي

 قاادرة ومنحااه الفناايص اللعاب هااذا بأساارار اإلمسااك صاااحبها التاي تخااول  التطبيقيااة البنيويااة إلاى 

 قاار  عاين فاي إال الفناي اللعاب يبدده ال والذي يحملص الذي قول ص معانيه حوار أو النصص حوار

وهاي تنقاد هاذا  لهاا ألسراره .. فراحت وهي تطبق للبنيوية في دراساتها أن توجه الساهام جاهل

تاارى ماان خااالل منهجهااا الااذي  هناااك ماانهج كاماال كماااال تامااا ص كمااا تاارى أن لاايس الماانهج  ص و

ي منهج يفسح المجال لنقده أو نقض أدواته ص وهاذا يعناي أن التعامال :  إن الحوار مع أ التزمته

 مع أي منهج ال يعني الوقوع في المطلق  ..

 :  1990    «البنيوي المنهج ضوء في الروائي السرد تقنيات»من خالل كتابها 

 مان وبيناه حكاياة هاو حياث مان الروائاي الساردي العمال باين  اشتغلت العياد علاى التميياز

ا أي واقعااةص يثياار أّنااه بمعنااى حكايااة فهااو خطااابص أو قااول هااو حيااث ا وقااعص حاادث  . وقعاات وأحااداث 

ا يفترض وبالتالي  الواقعياةص الحيااة ماع المروياة بصاورهم ويختلطاونص األحاداث يفعلاون أشخاص 

 خطابهااا يفقااد أن دون الخطااابص وتشااكل الحكايااة مااتن بااين هنااا انفصااال ال وخطااابص قااول وهااو
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 وساهولة التنااول وقارب التبسايط وربماا البسااطةص وتاوخي العلمياة مجااراة بين الموازنة النقدي

 األخذ .   

 المجتماعص عن وليس خارج وثقافتهص المجتمع طبيعة حسب النصوص مع تتعامل الناقدة أن

 ركازت ص منطلقاة مان ثوابتهاا الفكرياة ص فقاد النصوص مع تعاملها وفيالمجتع  وليد فهو وبتالي

  . الداخلية ةتحرك وتتبع الوعيص وكشف الوعيص  : رئيسية نقاط ثالث على

 وجاود كيفياة تتجلاى وفياه منطقاهص وتحادد األدباي العمال تحكام التاي هي الثالث النقاط فهذه

 فالناقادة األولص همهاا كاان وهاذا اإلجرائياةص وأدواته الفكري األديب لحقل المكونة العوامل مجمل

 الوقات فاي وتربطاه تحكمه التي العالقة عن الكشف وتحاول النصص يحكم الذي المنطق في تنرر

 الاوعي باين القائمة العالقة من يتولد فكريص منطق أنه ويبين الواقع يحكم الذي بالمنطقص نفسه 

 فيااه فااالوعي:   تقااول حيااث الثاااني همهااا العالقااة هااذه تحديااد كااان لااذالك االجتماااعيص والواقااع

 منفتحاة دائرياة خاارج لاه وجاود وال اجتمااعي وجاود و بال مساتقالص فردياا وجاودا لايس صاحبه

األثر هاي فاي الوقات نفساه حركاة عالقاة  في الوعي حركة االجتماعيص والواقع تضمه أبدا نامية

 [  10بالواقع االجتماعي   ] ممارسات في النقد األدبي ص يمنى العيد ص ص

 خارجاا ولايس مجتمعاه داخال وعياه يكاون فهاو باالمجتمعص  مارتبط الفاردي الوعي أن أي 

 وعيه من وعي المجتمع . بالتالي و المجتمع من جزء الفرد ألن عنهص

 تناتج ماادة أي ص الجادل علاىالمبنياة  العيادص يمناى عناد الواقعياة المرجعياة تنكشاف هنا من

 وعيا ص ووعيا ينتج مادة . 

 معرفاة إنتااج هادف فكاريص كنشااط النقاد مارسات حاين أهادافها نصب في العيد وضعتلقد 

ص وشاارحة األدبياة للنصاوص تكارار مجرد النقدية نصوصها تكون أن دون بموضوعهاص  وُمقيماة 

ا تصبح أو ا نص  ا أدبي   لتفاتح عليهاص وقوف ا األدبية للكتابة أخلصت وإّنما األولص النص يخون موازي 

ااا عينيهاااص أطروحاتهااا  الاانص فااي حضااور هااو واألخياار الخااارجص علااى وأخاارى الااداخل علااى عين 

ا به ينهض  مستقال  . عالم 
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Refugee :A poem 
Prof. Dr. Ali Al-Zaak 

Melbourne - Australia 

* Pablo Picasso painted "Guernica", named after the Spanish town 
bombed and destroyed by Nazi Germany and Fascist Italy at the 

request of the Spanish Nationalists in 1937 
 

Through checkpoints, he passed with a bag 

Stopped and searched, but there was a flag 

I will be wrapped with if I die under no shed 

Because it is a symbol of the home, he said 
**** 

Across the borders caught pleading for pass 

The flag spread over the newly mown grass 

Will it cover him with a passport in his right? 

Chewed on that for no embassy within sight 

**** 

Sank in the shadow reading what he wrote 

Turned around and rose up to finally fought 
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Trying to maintain respect for a heart in run 

Missing years when brightly lit by the sun 
**** 

He couldn't rest years on his borrowed time 

His face turned yellow as if it is a dried lime 

Wounded and defeated by the battle curse 

Putting him in custody under an aging nurse 
**** 

In pantomime acting reads racing thoughts 

To add to the painting on the tattered coats 

He has seen the horror in his land grows 

As in Picasso' Guernica arranged in rows 
**** 

In the scene where he witnessed women 

Fall from a gored horse in a greyish lumen 

Dismemberment child grieved by flames 

As the class of terror and more in names 
**** 

In a Cubist movement, it is all streak talk 
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The bleeding of the land breaks the clock 

Trying to trace the trails and curtail fight 

Knows a stopped watch it twice a day right 
**** 

Came to a conclusion it was the hollow ride 

Agony with the cavernous hole in his side 

I couldn't track him to the camps in shake 

Following a one thousand and one mistake 
**** 
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 ساوه بحيرة ماذا تعرف عن

 نصير حسن البصراوي الدكتور 

 خبير متقاعد

 هيأة المسح الجيولوجي العراقية

 

 :المقدمة

 25اوة من المراهر المميزة في الجزء الجنوبي الغرباي مان محافراة المثناى )تعد بحيرة س

كيلو متر غرب مركز مديناة الساماوة(ص غارب نهار الفاراتص ذات شاكل كثاري تمتاد بأتجااه شامال 

 75ص4ص طولهااا يبلااغ قرابااة 2كاام 4.94جنااوب شاارقص مساااحتها الكليااة تبلااغ حااوالي  –غاارب 

كيلاومتر فاي أضايق منطقاة. اماا  0.45كيلاومتر ص و  1.9كيلومترص وعرضها فاي اوساع منطقاة 

( متاار 1.5 –1عمقهااا فهااو ذو نطاااقين االول وهااو المحاااذي لجاادارها الخااارجي يتااراوح بااين )

%( من مساحة البحيرةص وقد يكون عمقهاا 70( متر وهو يغطي اكثر من )2.5 – 1.5والثاني )

مسااتوى ساطح البحاارص ترتفااع  متار عاان 17.8اكثار ماان ذلاك فااي اماااكن متعادده. ترتفااع البحياارة 

( متار مماا يحاول دون رايتهاا 5 – 2البحيرة عن مستوى سطح االرض المجاورة لها بحوالي )

متارص  10اال من مسافات قريبة جداص وترتفع عن نهر العطشان )فرع مان نهار الفارات( بحاوالي 

ي للمنطقاة وتحيطها سداد طبيعية من صخور الجابس وكبريتاات الكالسايوم. التادرج الطوباوغراف

-Al) م  )م/كاا 2.7ياازداد تاادريجيا  ماان الشاامال الشاارقي نحااو الجنااوب الغربااي بمعاادل إرتفاااع 

Shemari, 2006 مصدر تغذية البحيرة هاي ميااه العياون المتدفقاة مان الخزاناات الجوفياة . ان

المحصااورة والعميقااةص والتااي يقاادر عااددها بثالثااة عيااون تقريبااا ص حيااث تنفااذ المياااه الجوفيااة الااى 

االعلااى عباار أسااطح الصاادوع والتشااققات الموجااودة والماااثرة علااى التكوينااات تحاات السااطحية 

االقل عمقا ص ثم تصل الى السطح مالئة المانخفض ومكوناة جسام  الحاملة للمياه وتختلط مع المياه

البحياارة. إن أهاام التكوينااات الجيولوجيااة الحاملااة للمياااه الجوفيااة هااي: الاارصص الاادمام والفااراتص 

وهااي غنيااة بااأمالح الكبريتااات والكالساايومص بساابب ذوبااان صااخور االنهاياادرات المكونااة لاابعض 
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حيط بالبحيرة جدار ملحيص حيث يلعب الجبس دورا  ي. و.(Jamil,  1977) صخور تكوين الرص

أساسيا  في عملية بناء هذا الجدار بواسطة التوازن بين التبخار والترسايب. كماا تتكاون الكهاوف 

تان  .بسبب عمليات االذابة للجدار الجبسيص وتحصل كاذلك إنهياارات للجادار بسابب تلاك االذاباات

حيث تصال كمياة االمطاار السانوية السااقطة علاى مناخ المنطقة يمتاز بأنه جاف الى شبه جافص 

إن أصال نشاوء البحيارة  .ملام 3400ملامص وكمياة التبخار السانوية بحادود  100المنطقة بحدود 

يرجع الى فاعلية التأثيرات الجيولوجية التركيبية فاي المنطقاةص وبشاكل عاام توجاد عادة مجااميع 

الفارات المسابب الاى حادوث منطقاة من الصدوع ذات االتجاهاات المختلفاةص أهمهاا: نطااق صادع 

ضااعف جيولااوجي تركيبااي تنفااذ ماان خاللهااا العيااون والينااابيع علااى طااول إمتااداده باالتجاااه شاامال 

جنااوب شاارقيص والفاصاال بااين نطاااق الساالمان )الرصاايف المسااتقر( ونطاااق مااا بااين  –غربااي 

لمتأتيااة ماان النهاارين )الرصاايف غياار المسااتقر(ص ليكااون نطاقااا  واسااعا  لتصااريف المياااه الجوفيااة ا

الصااحراء الغربيااة والجنوبيااة )منطقااة التغذيااة(ص بأتجاااه نهاار الفاارات والسااهل الرسااوبي )منطقااة 

 .التصريف(

 :الدراسات السابقة 

إن أغلب الدراسات التي تناولت البحيرة هي دراسات جيولوجياة وهيدروجيولوجياة نتيجاة 

 :إغناء المنطقة بالمياه الجوفيةص ومن هذه الدراسات

( حيث بينا إن مصدر الملوحة في مياه البحيارة هاو وجاود العياون 1968والحديثي )الراوي  

 ذات المياه المالحة

( درس هيدروجيولوجية مملحة السماوة وأشار الاى إن ميااه البحيارة تتغاذى 1975الراوي ) 

 على العيون القادمة مياهها من خزاني تكويني الدمام والفرات

ة وهيدروكيميائية بحيرة ساوهص وتوصل الاى أن مصادر ( قام بدراسة جيولوجي1977جميل ) 

مياااه البحياارة هااي مياااه بحريااة المنشااأ مخلوطااة مااع المياااه القاريااةص وإن وجااود التكساارات 

 والشقوق ضمن تكوين الفرات ساعد على تغذية البحيرة

( قااام بدراسااة البحياارة ماان الناحيااة الهيدروكيميائيااة والجيومورفولوجيااةص 1977النقاااا ) 

الدراسااة بااأن الترساابات المحيطااة بااالبحيرة هااي ترساابات جبساايةص وإن أصاال نشااوء  وبيناات

 البحيرة هو بفعل النشاط التركيبي في المنطقة
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( قااام بدراسااة هيدروكيميائيااة لنطاااق العيااون الممتااد ماان هياات الااى السااماوةص 1983العاااني ) 

 لبحريوصنف مياه العيون المغذية للبحيرة بالمياه المالحة جدا  ذات االصل ا

( بين تكون الجبس الثانوي نتيجة صعود مياه عميقاة ذات محتاوى عاالي مان 1993بهجت ) 

الكبريتااات والكالساايومص وبفعاال الحاارارة والتبخاار العاااليين ترساابت قشاارة ماان الجاابس مكونااة 

 متر 5جدار حافة البحيرة وبسمك 

خاللهاا الاى  ( قامت بأجراء دراسة جيوكيميائية لبحيرة سااوهص توصالت مان2004القريشي ) 

إن مصدر مياه البحيرة هي مان ميااه العياون القادماة مان تكويناات الارص والادمام والفاراتص 

 وبناء موديل جيوكيميائي لتكون جدار البحيرة الجبسي

( ذكر باأن مصادر الميااه الجوفياة فاي المنطقاة هاي مان الخزاناات الجوفياة 2005لمقدادي )ا 

وبين بأن نوعية مياه البحيرة هاي كلوريدياة )بحرياة لتكوينات أم الرضومةص الدمام والفراتص 

وإن إنخفاااض مناساايب المياااه فااي البحياارة مااع وجااود التبخاار وإمتااداد مساااحة  صالمصاادر( 

 البحيرة ساعد على تكوين الترسبات الملحية الجبسية في البحيرة

( قااام بااأجراء تقياايم هياادروجيولوجي وهياادروكيميائي للمنطقااةص وبااين أن 2006الشاامري ) 

مصدر المياه الجوفية هي من الخزانات الكاربوناتية المحصورة والمتاأثرة بوجاود التكسارات 

 والصدوع وبمختلف االتجاهات

( أجرى دراسة الخواص الفيزيائية والكيميائياة لميااه البحيارة وتوصال الاى إن 2007حسن ) 

 نهايدرايتتلك المياه غنية بمعادن الكالسايتص الدولومايتص االراكونايتص الجبس واال

( قاماا باأجراء دراساة هيدرولوجياة وهيدروجيولوجياة لبحيارة سااوه 2013محمد ومحمود ) 

متاار عاان  3.2والمناااطق المحيطااة بهاااص وتوصااال الااى وجااود إنسااحاب لمياااه البحياارة بحاادود 

متار وعرضاه  40مناسيبها السابقة نتيجة لقلة التغذيةص إضافة الى وجود شاق طولاه حاوالي 

 ثق منه المياه المغذية للبحيرة عبر ثالثة عيونمتر تنب 20بحدود 

 :الوضع الجيولوجي والتركيبي

يتااألف التتااابع الطباااقي لمنطقااة بحياارة ساااوة ماان االقاادم الااى االحاادث ماان التكوينااات االتيااة 

 :(1)الشكل 
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تكااوين الاارص: تتااألف صااخاريته ماان االنهاياادرايت المتااداخل مااع المااارل والسااجيل والحجاار  

 ,.Al – Mubarak et al) ( متار50 – 20سمكه فاي المنطقاة ماا باين )الجيريص ويتراوح 

 ال يرهر هذا التكوين على السطح بل لوحر من خالل االبار المحفورة في المنطقة .(1983

تكااوين الاادمام: ويتااألف التكااوين ماان الصااخور الكاربوناتيااةص وبصااورة رئيسااية ماان الحجاار  

الجياااريص الحجااار الجياااري الااادولومايتيص عقاااد الجيااارت ماااع الحجااار االجياااري الطباسااايري 

والمارلي. يتميز التكاوين بوجاود التكهفاات والقناوات الناتجاة مان االذاباة إضاافة الاى إنتشاار 

تشاققات والكساور فاي صاخوره مام يزياد مان مسااميته الثانوياة. راهرة الكارسات فيهاا ماع ال

 ( متر200 – 80يتراوح سمكه في المنطقة بين )

تكااوين الفاارات: ويتااألف التكااوين ماان الحجاار الجيااري االباايض المائاال الااى االصاافرارص يكااون  

( 40 – 30طباشيري أحيانا  ومدلمت أحيانا  أخرىص سمك التكوين في المنطقاة يتاراوح باين )

 رمت

الساابخة و تتااألف ماان ترساابات الجبكريااتو الترساابات الحديثااة )ترساابات العصاار الرباااعي( 

واالمااالح أوترساابات المنخفضااات إضااافة لوجااود الترساابات الهوائيااة مثاال الكثبااان والصاافائح 

تمثاال أقاادم الترساابات الحديثااة وتتااألف ماان الجاابس الثااانوي  ترساابات الجبكرياات. ان الرمليااة

الااى  CaSO4 مياااه العميقااة الحاويااة علااى كبريتااات الكالساايومالناااتج عاان طريااق صااعود ال

وتتواجااد هااذه  االعلااى بفعاال الخاصااية الشااعرية وتترسااب علااى شااكل طبقااة تساامى بالجبكرياات

. اماا Deikran, 1993)ر )متا 5الترسبات كجدار حول جسم البحيرة يصل إرتفاعها بحدود 

عاالي للميااه الجوفياة عنادها تكاون تتواجد عند مناطق االنبثاق الف سبخة المنخفضاتترسبات 

وخالل موسم الصيف وبفعل الحرارة والتبخر تترسب طبقات من السباخ  التربة العلوية رطبة

بصاورة الترسابات وتتألف هذه  مغطية سطح االرض كطبقة يختلف سمكها من منطقة ألخرى

 ة.كما في حوض مملحة السماو NaCl عامة من معدن الهااليت
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 : خريطة جيولوجية للمنطقة المحيطة ببحيرة ساوه1 الشكل

المنطقة تقع ضامن الحادود الشارقية للرصايف المساتقر )نطااق ان من الناحية التركيبية فو

 :السلمان( وتكون هذه المنطقة متأثرة بمجاميع الصدوع التالية

وهااي جنااوبص العائاادة الااى فتاارة الكااامبري المبكاارص  –مجموعااة الصاادوع ذات االتجاااه شاامال  

صاادوع عميقااة موجااودة ضاامن صااخور القاعاادةص وماااثرة علااى الرسااوبيات العميقااة ولكاان 

   (Ditmar, 1972)  تأثيرها على السطح غير واضح

جنوب غاربص العائادة لفتارة الكاامبري المتاأخر  –مجموعة الصدوع ذات االتجاه شمال شرق  

  (Al – Mubarak et al., 1983)  الى الميسوزويكص وهي من النوع االعتيادي

جناوب شارقص العائادة الاى فتارة الميساوزويك  –مجموعة الصدوع ذات االتجااه شامال غارب  

والعصر الثالثيص وهي بشكل عام صدوع طويلة وتعتبار األحادثص كماا تتمياز بأنهاا ذات تاأثير 

مان هاذه الصادوع و(. 2)الشاكل  (Al – Mubarak et al., 1983) واضاح علاى الساطح

المنطقة صدع الفرات الممتدة بشكل مواز لنهر الفرات من هيات شاماال   المميزة والماثرة في

 وحتى مدينة الخضر جنوب السماوة جنوبا  
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: صورة فضائية لبحيرة ساوة مع إالتجاه االفتراضي لحركة المياه الجوفية وإمتداد 2الشكل 

 ( (Buday and Jassim, 1987 محورة عن الصدوع في المنطقة

 جدار بحيرة ساوة:

تعتبر بحيرة سااوه مان البحيارات المغلقاة غيار الحاوياة علاى شااطىء بسابب وجاود جادار 

( متر عن 5 – 3والذي يرتفع بحدود ) يحيط بها من جميع الجهات مالف من الصخور الجبسية

ويمنااع هااذا الجاادار ماان وصااول المياااه السااطحية الجاريااة الااى جساام  (3سااطح االرض )الشااكل 

وترتفع البحيرة عن  كم 12.1بحيرة ملحية يحيطها جدار جبسي طوله حيرة ساوه ان   .البحيرة

 .متار عان شاط العطشاان )نهار الفارات( 7وبحادود  ( متر4 – 1االراضي المجاورة لها بحدود )

أن ميكانيكيااة بناااء هااذا الجاادار ماارتبط أساسااا  مااع عمليااة التبخاار للمحالياال الملحيااة المشاابعةص 

ق. تبادأ عملياة البنااء للجادار عان طرياق الترسايب المباشار متزامنة ماع قلاة التغذياة مان االعماا

للجبس من المحاليل الملحية ومن ثم عملية التبلور عند القاع والجادار. هاذه العملياة تكاون أكثار 

فعاليااة فااي المناااطق الضااحلة ماان البحياارة المتمثلااة بحافاتهااا والمعرضااة الااى الحاارارة والتبخاار 

الوقت ويرتفع الى االعلى حتى يرهار بأشاكاله المختلفاة  الشديدين. يستمر نمو الجبس مع مرور

فااوق مسااتوى سااطح المياااهص حيااث تلعااب الخاصااية الشااعرية دورا  مهمااا  فااي عمليااة البناااء نحااو 

(. تشاكل الترسابات الجبساية االولياة ناواة للترسابات الحديثاة 4الشاكل  (االعلى وكما موضح من

أشااكال غريبااة تشاابه الااى حااد مااا زهاارة  والتااي تترسااب علااى شااكل طبقااات متحاادة المركاازص ذات
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كما إن الترسبات الجبسية على طول الشاطىء تمثل نحات   (.5 الشكل (القرنابيط وكما موضحة 

(ص 7(. يحوي جدار البحيرة علاى كهاوف تكونات بفعال عملياات االذاباة )الشاكل 6طبيعي )الشكل 

ةص هذه الزياادة ال تعناي زياادة وقد تنهار أجزاء من جدار البحيرة مسببة زيادة في مساحة البحير

هنالاك فعااليتين مقباولتين لتوضايح و .كميات المياه في البحيرة بقدر ما هي تغيير في شكلها فقط

هي فعالياة الخاصاية الشاعرية )صاعود  االولى  حركة المياه وترسيب المتبخرات في بحيرة ساوه

فعال عملياة التبخار الحاصالة علاى المياه المالحة الموجودة في نطاق الطبقة الحرة نحو االعلاى ب

والتاي  هي فعالية عملية التبخيار والثانية  (Amiel and Friedman, 1971) ( سطح البحيرة

تحدد حركة المياه الجوفية باالعتماد على تدرج االنحدار الهيدروليكي العمودي من قعار البحيارة 

 (.  Hsü and Siegnthaler, 1969)  الى المناطق المتأثرة بعملية التبخير

 

 : الجدار الجبسي المحيط ببحيرة ساوه3الشكل 
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 : أشكال غير منترمة من نمو الجبس فوق مياه البحيرة تكونت بفعل عملية الخاصية الشعرية4الشكل 

 

 : جبس على شكل زهرة القرنابيط مالف لجدار بحيرة ساوه5الشكل 
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 البحيرة: نحت طبيعي للصخور الجبسية عند حافات 6الشكل 

 

 

 : كهف على شكل مثلث متساوي االضالع طول ضلعه مترين7الشكل 

 لمياه بحيرة ساوة: الوضع الهيدروكيميائي

إن أصل المياه المغذية للبحيرة هي )مياه العيون القادمة من تكويني الدمام والرص( وهي 

كالساايوميةص بفعاال تواجااد التراكيااز العاليااة لهااذين االيااونيين ضاامن تكااوين الاارص  –كبريتاتيااة 
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الحاوي على الجبس واالنهايدرايتص لكن هاذه الميااه تتحاول بعاد فتارة الاى نوعياة مختلفاة وهاي 

صااوديومية(ص وهااذا ناااتج ماان وصااول المياااه فااي البحياارة الااى حالااة ماان االشااباع  – )كلوريديااة

بتراكيز أياوني الكبريتاات والكالسايوم ومان ثام ترسايبها علاى شاكل أماالح مكوناة جادار البحيارة 

ص مع وجود عامل مساعد وهو التبخر العالي لمياه البحيرةص تاركة الصدراة في CaSO4 الجبسي

ني الكلورايد والصوديومص وهذا ما تم إثباته من خاالل حسااب دوال التاوازن نوعية المياه الى أيو

االفتراضااية لالوسااط المائيااةص  (Increasing Order of Reactivity) الملحاي مان االمااالح

ص حيااث تجاارى عمليااة حساااب هااذه االمااالح وفااق الترتيااب التااالي  وبطريقااة زيااادة رتبااة التفاعاال

 .(1)الجدول 

 (Collins, 1975)  حساب االمالح االفتراضية بطريقة زيادة رتبة التفاعل: عملية 1الجدول 

 

رتبة  1 2 3
 التفاعل

Cl SO4 HCO3 االيونات  
1 
2 

3 

4 

CaCl2 CaSO4 Ca(HCO3) Ca 

MgCl2 MgSO4 Mg(HCO3) Mg 

NaCl Na2SO4 Na(HCO3) Na 

KCl K2SO4 K(HCO3) K 

 

في المحلولص حيث تحسب االماالح االفتراضاية بوحادة ملاي وفيه يترسب الملح بعد تكوينه 

ومن خالل مقارنة تراكيز االيونات المأخوذة مان ميااه البحيارة  .(Collins, 1975)لتر مكافيء/

( 1( وإجااراء عمليااة حسااب االمااالح االفتراضااية لهااا وحساب التسلساال فااي الجاادول )2)الجادول 

 :رهرت الينا االمالح االفتراضية التالية

CaCO3 → Ca (HCO3) → CaSO4 → MgSO4 → MgCl2 → NaCl 

وهذا يعني رهور ملح كبريتات الكالسيوم وترسبها على شكل جبس مكوناا  جادارا  للبحيارة 

 ) CaSO4)) داللااة علااى إن حااوض الترساايب يتااألف ماان (ص كمااا إن رهااور ملحااي3)الشااكل 

(MgSO4 طبقات شبه محصورة .(Collins, 1975)( ذو االصل الجاوي Meteoric) حالياا  و
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 صوديوميةص ذات أصل مختلط بين خزاني الدمام والرص –تمتاز البحيرة بنوعية مياه كلوريدية 

مان ( Marine Water ذو االصال البحاري)ص وهذا ما أكده النماوذج الماائي الماأخوذ  والفرات 

ز االيوناات (. عند مقارنة تراكي2( )الجدول 2014)محمد ومحمودص  2013البحيرة في أيلول / 

 :في بحيرة ساوة مع مياه البحر نالحر ما يلي

 : مقارنة التركيز االيونية لمياه بحيرة ساوة مع مياه البحر بوحدة ملي مكافيء/لتر2الجدول 

Ca Mg Na K Cl SO4 NO3 CO3 HCO3 TDS الموقع
* 

 29430 2 3 0.02 208 273 5.9 280 153 47 بحيرة ساوة

 34000 2.33 - - 56.2 535.8 10 456.5 111 20.46 ماء البحر**

  

 (Hem, 1989)بوحدة ملغم/لتر    *

هنالااك زيااادة فااي التراكيااز االيونيااة فااي مياااه البحياارة للكالساايوم والمغنيساايوم والكبريتااات  .1

والبيكاربونات عن نسبة هذه التراكيز لمياه البحرص وهذه ناتجة من فعل إغنااء البحيارة بميااه 

تكوينااات غنيااة بتراكيااز هااذه االيونااات كالصااخور الجبساايةص االنهايتدراتيااة جوفيااة قادمااة ماان 

 والكاربوناتية

ملغم/لتاار وهااي مياااه ملحيااة لكنهااا أقاال ماان  30000ملوحااة مياااه البحياارة تصاال تقريبااا  الااى  .2

ملغم/لتار  40000ملوحة مياه البحرص والتي تصال فاي بعاض البحاار مثال البحار االحمار الاى 

ى أكثر من ذلكص حيث قيست ملوحة مياه الخليج عناد منطقاة الخبار فاي وفي الخليج العربي ال

ملغم/لترص علما  باأن المعادل العاام لملوحاة الميااه البحرياة تتاراوح  52000السعودية فكانت  

 ( ملغم/لتر36000 – 32000بين )

 : عنبصورة عامة إن سبب إرتفاع الملوحة في بحيرة ساوة ناتجة 

مناطق التصريف بشكل عامص حيث االنحدار الطفيف للطبقااتص مماا أدى الملوحة العالية لمياه  

الى بطىء حركة المياه الجوفية القادمة من مناطق التغذيةص وبالتاالي يتااح لهاا الوقات الكاافي 

للتبادل االيوني مع صخور الخزاناات المائياة الجوفياةص خاصاة ماع إنتشاار الصاخور الجبساية 

 موم التتابع الطباقي للمنطقةواالنهايدراتية المتواجدة في ع
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تعتبر المنطقة جزء من الصحراء الجنوبيةص لذا فهي تتأثر بالمناخ الصاحراوي الجاافص حياث  

االرتفاع العام لدرجات الحرارة والتي تعكس المعدالت العالية لقيم التبخر المتسابب فاي زياادة 

 تركيز االمالحص يساعده في ذلك مساحتها السطحية الواسعة

ياااه خاازان الاادمام للجاازء العلااوي ماان تكااوين الاارص االنهاياادراتي الغنااي بكبريتااات إذابااة م 

الكالسيومص والواقع تحته مباشرةص حيث تصعد تلاك الميااه عبار نراام مان الفواصال والشاقوق 

 الماثرة في المنطقة لتكون على شكل عيون

يمتاازان بالملوحاة إختالط مياه خزان الدمام مع ميااه خازان الفارات والطبقاة الحارةص واللاذان  

العاليةص وباالخص ميااه الطبقاة الحارة التاي تتعارض مياههاا للتبخار بعاد صاعودها الاى ساطح 

 (1990االرض بواسطة الخاصية الشعرية مخلفة وراءها االمالح )السامص 

إن االنخفاااض العااام لمنسااوب المياااه الجوفيااة ضاامن مناااطق التغذيااة فااي الصااحراءالغربية  

د لقلاة االمطاار السااقطة وزياادة عادد االباار المحفاورة خاالل السانوات والجنوبيةص والذي يعو

الماضيةص ساعد على قلة المياه المغذياة للبحيارةص وبالتاالي قلال مان عامال التخفياف مماا أدى 

بدوره الى زيادة تركيز الملوحة في مياه البحيرة وإنخفاض منسوبها بحادود المتارين )محماد 

 .2014ومحمودص 

و مقارنة الدوال الهيدروكيميائية لمياه البحيرة مع المياه البحرياة والجوفياة من خالل دراسة  .3

حياث يساتخدم الكلوراياد فاي حسااب  (3)الجادول ( Ivanov et al: 1968) والمقدم من قبال

الدوال الهيدروكيميائية النه أقل االيونات تأثرا  باالمتغيرات الفيزيائياة والكيميائياة فاي الميااهص 

 :يمثل الوزن المكافيء/لترص حيث تبين االتي (r) والرمز

: مقارنة بين تراكيز الدوال الهيدروكيميائية لمياه البحيرة مع المياه البحرية والمياه 3الجدول 

 (Ivanov et al., 1968) الجوفية

مياه بحيرة  الدالة
 ساوة

المياه الجوفية ذات االصل الجوي  Marine Waterالمياه البحرية 

Meteoric Water 

مياه البحر 
 االعتيادية

المياه الجوفية 
ذات االصل 

 البحري

المياه الجوفية 
 المرافقة للنفط

المياه الجوفية 
القريبة من 

 السطح

المياه الجوفية 
 العميقة

r Na / r Cl 1.022 0.862 0.855 0.606 5.092 1.056 

r (Na – Cl) / r SO4 0.037 1.333- -1.444 -43.333 1.473 0.076 
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لمياه البحيرة تكون مطابقة أو قريباة مان قيمتهاا فاي الميااه  (r Na / r Cl) إن قيمة الدالة

الجوفية العميقة ذات االصل الجويص وهذه داللاة علاى إن مصادر ميااه البحيارة هاي ميااه جوفياة 

عميقااة قادمااة أمااا ماان تكوينااات ذات أصاال جااوي مثاال الاادمام والاارصص أو مياااه جوفيااة قادمااة 

ها االفقية من مناطق التغذية البعيدة ضمن تكوين الدمام )مياه االمطار أوالميااه المترشاحة بحركت

عبر قيعان الودياان(ص وعنادما وجادت منطقاة ضاعف خاالل حركتهاا بأتجااه الشامال الشارقي عناد 

 .نطاق صدع الفرات نفذت المياه الى االعلى بفعل الضغط الهيدروستاتيكي العاليص مغذية البحيرة

 .r (Na – Cl )  /   r SO4 بينت الدالة الهيدروكيميائية أيضا  

بأن قيمتها تكون قريبة من قيمتها في المياه الجوفية العميقة ذات االصل الجوي )أكبر من 

 .الصفر وأقل من الواحد(ص وهي داللة أخرى لمصدر مياه البحيرة

 ساوه: بحيرةمسستويات مياه الف في تراهرة االخ

تحت الرروف الطبيعية تكون كمية المياه في بحيرة ساوه ثابتاه بسابب تسااوي كمياة الميااه 

المغذياااة للبحيااارة ماااع كمياااة الميااااه المفقاااودة منهاااا عااان طرياااق التبخااارص حياااث يلعاااب الضاااغط 

الهيدروستاتيكي في الخزانات الجوفية المغذية دورا  مهما  فاي بقااء المنساوب ثابتاا  فاي البحيارة. 

االخيرة ونتيجة لرروف الجفاف وقلة االمطار الساقطة إقليميا  على المنطقة )والتي  في السنوات

تعتبر أحد أهم مصادر التغذية للمياه الجوفية في المنطقة( إضافة الى كثارة االباار المحفاورة فاي 

المنطقة واستخداماتها الجائرة ولمختلف االغراض أدت الى إنسحاب كبيار وواضاح فاي مناسايب 

متار فاي بعاض  3.2لسطحية في البحيرة وإبتعااد هاذه الميااه عان جادار البحيارة بمساافة المياه ا

هذه الحالة أصابحت رااهرة طبيعياة فاي منااطق مختلفاة ان  (. 2013المناطق )محمد ومحمودص 

من العراقص منها نضوب كثير مان العياون واليناابيع فاي منطقتاي شاثاثة وعاين التمارص إنخفااض 

لكثياار مان االباار االرتوازيااة كماا فاي اباار مملحااة الساماوة واباار هضاابة مناسايب التادفق الاذاتي 

النجافص وقاد تحولاات بعاض هااذه االباار الااى اباار تعتماد علااى المضاخات السااتخراج المبااه منهااا. 

وهذه نتيجة طبيعية لقلة المخزون الجاوفي مان الميااه مقارناة بماا يأتياه مان التغذياة عان طرياق 

عليه فان الحفاار علاى أساتمرار  .التربة والصخور الى تلك الخزاناتمياه االمطار المتغلغلة عبر 

وديمومة البحيارة يتطلاب مناا تعاويض ماا تفقاده مان ميااه عان طرياق التبخار وبقادر المساتطاعص 
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وذلك من خاالل غلاق جمياع االباار غيار المهماة وخصوصاا  االباار ذات التادفق الاذاتيص أماا فكارة 

 7مكان بسابب إرتفااع منساوبها عان منساوب النهار بحادود تغذيتها من نهر الفارات فهاذا غيار م

   .متر)عكس قانون الجاذبية(ص عندها سنحتاج الى مضخات مناسبة لهذا الغرض

 االستنتاجات:

احة زرقاء وساط صاحراء جادباءص بحيارة متخماه باألسارار ومفعماة هي و بحيرة ساوهان 

العلاام عان تفساايرها ص ويصاافها  باألسااطير يعاادها الابعض بانهااا تمثال اساارار رااهرة كونيااة عجاز

البعض االخر بانها من البحيرات العجيبة في العالم لماا يلمهاا مان غماوض وتادور حولهاا العدياد 

من القصص والروايات ص وباتت مثاارا للجادل العلماي والروائاي ص ساميت بالبطاة الن شاكلها مان 

 .  هها غير صالحة للزراعةاالعلى يوحي الى ذلك ص وسميت بأم االسرار وكذلك بالبخيلة الن ميا

نالت البحيرة االهتمام الدولي حاين أقارت اللجناة المركزياة لمعاهادة رامساار الدولياة فاي و

ان بحيرة ساوه هي أحد المواقع الدولية لألراضاي الرطباة بعاد اساتيفائها لكال  2015/ 09/ 15

مان باين االراضاي  2240المعايير البيئية والهيدرولوجية المطلوبةص وقد أخذت البحيرة تسلسال 

الرطبة في العالم. كثر الحاديث خاالل االياام االخيارة حاول هاذه البحيارة نتيجاة جفافهاا وانساحاب 

متارص حياث تعتبار هاذه البحيارة فاي نرار كثيار مان  25مياهها الى منطقة ال تتجااوز قطرهاا الاى 

خبرتاي وعملاي الناس بان جفافها يعني نهاية العالم وانقراض للبشرية حسب معتقداتهم. وبحكم 

بالمياااه الجوفيااة سااأتناول لكاام مراحاال نشااوء البحياارة ومصاادرمياهها اضااافة الااى مناقشااة ساابب 

بصاورة عاماة مميازات البحيارة يبلاغ اقصاى طاول لهاا بحادود . والجفاف والحلول وبشكل علماي

كم ومتوسط عمق البحيرة بين )متار الاى متارين ونصاف(  1.9كم واقصى عرض بحدود  4.75

متاار وهااي منطقااة صااغيرة جاادا  نساابة لجساام  25فيهااا منطقااة العيااون وتزيااد عاان وأعمااق نقطااة 

ضاعف نهار الفارات  15غم باللتر اي ما يعادل  29كان  2015البحيرةص ملوحة المياه فيها عام 

 .  ( غم باللتر42 -38بالمنطقة واقل بكثير عن مياه الخليج العربي )

كااات الااى تكااون الجبااال والسااهول ماار العااراق بحركااات ارضااية كبياارة أدت هااذه الحرلقااد 

والبحيرات وهي حركات ناتجة عن حركة صافائح القشارة االرضاية ومان آخار هاذه الحركاات ماا 

حدثت قبل ماليين السنين واللي نسميها بالحركة االلبية هذه الحركاة نتجات عنهاا تشاقق وتكسار 

اقاع غارب نهار في طبقة القشرة االرضاية وكونات ماا يسامى االن بمنروماة صادع اباو جيار والو
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الفرات وممتد من هيت في الشمال الغربي يمر في الرحالية وشثاثة وكربالء والنجاف والساماوه 

الااى الجنااوب الشاارقي شاامال غاارب البصاارة ويبلااغ عاارض هااذه المنرومااة والمالفااة ماان صاادوع 

كاام . هااذه الصاادوع عبااارة عاان  ١٥طوليااة ومستعرضااة  كمااا ذكاارت فااي اغلااب الدراسااات الااى 

ح القشرة االرضية وبالتالي فهي مناطق هشاة لنفااذ الميااه الجوفياة المحصاورة تكسرات في سط

تحتهاص وهذا الذي حدث حيث نفذ عبر هاذه الصادوع الميااه عبار الفتحاات الاى الساطح مكوناا  ماا 

يعاارف بالينااابيع والعيااون. وماان الينااابيع الكبياارة الواقعااة ضاامن هااذا النطاااق هااي عيااون بحياارة 

عدت هاذه الميااه علاى اذاباة الصاخور المغطياة لساطح االرض مكوناة ساوهص وبمارور الازمن ساا

ماان خااالل الدراسااات الميدانيااة لمركااز علااوم و االحااواض المائيااة وهااذا مااا حاادث لبحياارة ساااوه.

مساتخدمين اجهازة مساح بحاري  2016ولغاياة  2006البحار التابع لجامعة البصرة للفترة من 

لمشعة لعيناات الميااهص تام تحدياد موقاع مصادر الميااه حديثة وتقنيات السونار وتحليالت النرائر ا

الجوفية المجهزة للبحيرةص حيث تم تحديد هذا الموقاع وبدقاةص اذ تباين ان هاذا الموقاع يمثال شاقا  

بحياارة ساااوة بحياارة . ان متاار 30الااى  32متاار وعرضااه مااا بااين  50لااه محااور طااولي بحاادود 

مصدر المياه في وان  والتركيبية في المنطقة طبيعية تكونت نتيجة لفاعلية التأثيرات الجيولوجية

البحيااارة هاااي الميااااه الجوفياااة القادماااة مااان التكويناااات المحصاااورة والمتمثلاااة باااالرصص الااادمام 

والفراتص حيث ساعدت أنطقاة الصادوع المتواجادة فاي المنطقاة وخصوصاا  نطااق صادع الفارات 

ملوحاة ميااه كماا ان  ل البحيارةعلى نفاذ المياه الجوفية عبرها الى االعلى على شاكل عياون داخا

صااوديومية.  –وهااي ذات نوعيااة كلوريديااة  ملغم/لتاار 30000البحياارة عاليااة جاادا  وتصاال الااى 

يحاايط بااالبحيرة جاادار جبسااي تكااون بفعاال إغناااء مياااه البحياارة بتراكيااز عاليااة ماان الكالساايوم و

كياز الاى حالاة مان ووصول هذه الترا والمغنيسيوم والكبريتات واالتية من تكويني الرص والدمام

االشااباع أدى الااى ترساايب الجاابس علااى جاادار البحياارة وتاركااا  الصاادارة فااي نوعيااة المياااه الااى 

أصل الميااه فاي بحيارة سااوة هاي الميااه الجوياة ساواءا  القادماة علما بان  الكلورايد والصوديوم

ة لهاذه الميااه من االمطار أو مان تكاويني الارص والادمامص وهاذا ماا بينتاه الادوال الهيدروكيميائيا

 .  ومقارنتها مع المياه البحرية
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 : تقسم مصادر مياه الجوفية المجهزة للبحيرة الىو

القادمااة ماان الصااحراء الغربيااة والجنوبيااة للعااراق عباار الحركااة االفقيااة لهااا  الجوفيااة المياااه .1

تمتاز هذه الميااه بنوعيتهاا الكلوريدياة نتيجاة قطعهاا لمساافات  ووحسب االنحدار الهيدروليكي

وهي مياه  7بعيدة ومرورها على مختلف الصخور وهي مياه ذات محتوى حامضي يزيد عن 

متجددة بفعل االمطار الساقطة علاى منااطق التغذياة حياث تمتااز هاذه الميااه بأنهاا هاي الميااه 

 . السائدة لمصدر المياه في البحيرة

ه الجوفياة القادماة مان االعمااق. وهاذه الميااه تمتااز بنوعيتهاا الكبريتياة بفعال مرورهاا الميا  .2

. هاذه الميااه تكاون محادودة 6.4بالصخور الحاملة للكبريتات وهي ميااه حامضاية ال تتجااوز 

 .وغير متجددة بفعل صعوبة التغذية لها اضافة الى استنزافها بمرور الوقت

   .على جسم البحيرة وهي مياه قليلة جدا  ليس لها أهمية تذكرمياه االمطار الساقطة مباشرة  .3

نالحر من اعاله ان المياه القادمة من الصحراء تعتبر المصادر االساساي لتغذياة البحيارة بالميااه 

لاذلك كانات ميااه العياون واليناابيع سااابقا  )قبال الجفااف( جميعهاا كلوريدياة ومحتواهاا الحامضااي 

فأصبحت المياه في العيون والينابيع المتبقية كبريتيتيه ومحتاوى  ص لكن االن حدث العكس7فوق 

لااذلك نشاام منهااا رائحااة وغااازات كبريتيااد الهياادروجين فااي اغلبهااا وهااذا مااا  6.4حامضااي قااوي 

شاااهدته فااي عااين الزركااة فااي الرحاليااة عناادما جفاات وعيااون الرهبااان التااي رهاارت لنااا باادخان 

سبب حدوث خلل في التاوازن الهيادروليكي للميااه وغازات هيدروكربونيه ص وهي نتيجة طبيعية ب

الجوفية بفعل قلة المياه الجوفية القادمة من الصاحراء وسايادة الميااه القادماة مان االعمااق مماا 

ساامح لهااذه الغااازات والمااواد الهيدروكربونيااة علااى التحاارر والخااروج الااى السااطح حالهااا حااال 

تجفياف االهاوار وعنادما ران االهاالي  انراهرة خروج المواد الهيدروكربونية فاي محافراة ميسا

بأنه زئبق أحمر لكنه في الواقع مواد هيدروكربونية تحررت الاى الساطح بعاد إزالاة طبقاة الميااه 

 .المتجمعة في االهوار وجفافها

 :  وهي الى جفاف وانحسار البحيرةهنالك اسباب عديدة تجمعت وأدت و 

  انعدام او ندرة التغذية للبحيرة من المياه القادماة مان الصاحراء بفعال عامال التغييار المنااخي

         االمطار وازدياد الحرارة والعواصف الترابية  والجفاف الذي أدى الى قلة 
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  لوحر وجود عدد من الكهوف الناتجة بفعل عملية االذابة المساتمرة ضامن قااع البحيارة هاذه

   على سحب واستنزاف كميات كبيرة من مياه البحيرةالكهوف ساعدت 

  تمتاااز مياااه البحياارة بارتفاااع نساابة التمعاادن فيهااا ممااا أدت الااى ترساايب أشااكال عجيبااة ماان

الصخور الجبسية والكلسية على جانبي البحيرة وعلى سطح قاعهاا اضاافة الاى ترسابها عناد 

   شق التغذية مما يعيق خروج الماء منه بمرور الوقت

 ك احتمالية اخرى ناتجة بفعل الحركاات االرضاية قاد تاادي الاى نتيجاة عكساية مان خاالل هنال

 غلق منافذ الشق المائي 

  ممااا ساااعد علااى زيااادة اسااتنزاف  بئاار ( 3000كثاارة االبااار المحفااورة فااي المنطقااة )بحاادود

ملحااور وسااريع ماان خااالل انخفاااض مناساايب المياااه  المياااه الجوفيااة فااي المنطقااة وبشااكل 

وقلة االنتاجية وبالذات لتكوين الدمام  مماا رهار جلياا  علاى تجهياز ومنساوب بحيارة  الجوفية

 ساوه 

 التوصيات :

تحتاااج مشااكلة جفاااف البحياارة الااى اتخاااذ قاارار حكااومي سااريع بتشااكيل لجنااة ماان العلماااء 

والغواصين مع كافة المعدات التي يحتااج لهاا هاذه المجموعاة ماع تاوفير االماوال الالزماة لاذلكص 

يتم انزال الغواصين ودراسة الوضع هنالك عن كثاب وامكانياة توسايع فتحاات شاق التغذياة حيث 

 .وبمعدات خاصة

حااد ماان الحفاار للفااي اتخاااذ القاارارات  جاادو وعلميااة ومسااتدامة وجااود ادارة مائيااة قويااة و

العشااوائي لهبااار والساايطرة علااى الخاازين الجااوفي قاادر االمكااان وبالااذات ضاامن تكااوين الاادمام 

 . رئيسي لمياه البحيرةالمجهز ال

 :المصادر

  المياه الجوفية والبزل وتملح التربة في حاوض وادي الرافادين 1990السامص سعد إبراهيمص .

 47 – 39ص الصفحة 2السهل الرسوبيص مجلة الزراعة العراقيةص العدد  –

  مقارناااة 2005المقااداديص سااامح وسااامص الشااماعص أيسااار محمااد و الجااوادص صااادق باااقرص .

تركيبيااة بااين بحياارة ساااوة ومملحااة السااماوة. بحااث غياار منشااورص كليااة  –هيدروجيولوجيااة 

 ص 16العلومص جامعة بغدادص 
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 النساء والفتيات قوة غير مرئية لمجابهة الكوارث

 الدكتورة جنان حامد جاسم المختار

 جامعة بغداد  –متقاعد  –استاذ مساعد 

 ملبورن ( –) استراليا 

 المقدمة:

الطبيعيااة حياااة كثياارين رأسااا علااى عقااب خااالل الساانوات األخياارة وخطفاات  قلباات الكااوارث

أرواح العشاارات ماان كاال أنحاااء العااالم ودماارت ممتلكاااتهمص خاصااة الاازالزل والفيضااانات وأمااواج 

 تسونامي والجفاف واألعاصايرليس هاذا وحساب فهنااك تحاذيرات متتالياة مان المنرماات البيئياة

تلحااق الكااوارث الناجمااة عاان المخاااطر  لتغياار المناااخ حيااث العالميااة باسااتمرار العواقااب الوخيمااة

أرهاار  .  لقاادالضاارر بماليااين األشااخاص ساانويا  فااي جميااع أنحاااء العااالم الطبيعيااة والتكنولوجيااة

أن الكاااوارث  (2017-1998الخساااائر االقتصاااادية والفقااار والكاااوارث ) التقريااار المعناااون باااـ

ملياار جاريح  4.4ملياون شاخص وتارك  1.3المرتبطة بالمناخ والجيوفيزيائية تسببت في مقتال 

األحااداث  وبااال مااأوى أو نااازح أو بحاجااة إلااى مساااعدة الطوار ووكاناات غالبيااة الوفيااات بساابب

% مان جمياع الكاوارث كانات بسابب 91الجيوفيزيائية خاصاة الازالزل وأماواج تساوناميص بينماا 

نااا يرمااي اليااوم وماان ه. حاادثا 7255الفيضااانات والعواصااف والجفاااف وموجااات الحاار بإجمااالي 

أكتاوبر مان كال عاام إلاى تساليط  / تشارين األول 13الدولي للحاد مان مخااطر الكاوارث الموافاق 

الضوء على الطرق التي يتبعها الناس والمجتمعات المحلية في العالم من أجل الحد من تعرضهم 

 .  للكوارث

 بخصوص الموضوع: الماشرات الدولية

إن با لاة عناي بالحاد مان مخااطر الكاوارث فاي تصاريح قال الممثل الخاص لألماين العاام الم

الخسااائر االقتصااادية الناجمااة عاان الكااوارث فااي البلاادان المنخفضااة والمتوسااطة الاادخل تقااوض 

الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحرم الحكومات من األموال الالزمة لهنفاق 

ووفقاا لتقاديرات البناك  تياجاات المهماة األخارىعلى الصحة والتعليم والحماية االجتماعياة واالح

مليار دوالر سنويا ماا ياادي  520تكلف الكوارث االقتصاد العالمي نحو  2017الدولي منذ عام 
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إلى تشريد ماليين األشخاص ودفع العديد منهم إلى الفقر لاذا فاإن الحاد مان الخساائر االقتصاادية 

اة الناس خيث كشافت دراساة أممياة أن الخساائر الناجمة عن الكوارث لديه القدرة على تغيير حي

تريليونااات دوالر بااين عااامي  3بااالكوارث علااى مسااتوى العااالم بلغاات نحااو  االقتصااادية المرتبطااة

تشااااير . ومليااااار دوالر 945وتصاااادرت الواليااااات المتحاااادة القائمااااة بإحمااااالي  2017و 1998

مليااون شااخص  200تقااديرات مكتااب األماام المتحاادة للحااد ماان مخاااطر الكااوارث إلااى أن نحااو 

ملياون مان النسااء أو الفتياات  ورغام أن  100يتأثرون بالكوارث حول العالم كل عام من بيانهم 

وهاو عباارة عان   2005فاي عاام  (إطاار عمال هيوغاو)الجمعية العامة لألمم المتحدة قاد أقارت 

وات تهدف إلى جعل العاالم أكثار آماناا  فاي مواجهاة المخااطر الطبيعياة وتادعو خطة من عشر سن

إال أن معرم الدول ال تزال تفتقر إلى مثل   إلى دمج المنرور الجنس في برامج مكافحة الكوارث 

وترهر أحدث تقارير التقادم المحارز فاي إطاار . هذا هذه السياسات التي تراعي اعتبارات الجنس

دولاة تمات  70دولة من باين  62لم تجمع  2011إلى  2009في الفترة من  أنه (عمل هيوغو)

استشارتها معلومات مصّنفة وفقا  العتبارات الجنس فيما يتعلق بقدرات المواجهة وقابلياة التاأثر 

 .  وفي هذا اإلطار بالكوارث

نياف رئيس ماسسة أوكص خالل افتتاح الماتمر الذي عقد فاي ج كريستوفرسون -كاثلين كرافيرو

إحادى الفعالياات التاي تمات  (النسااء يحادثن فارقاا  )ماايو بعناوان  23إلاى  19في الفترة ماا باين 

من الواضح جيادا  أن األمام والمجتمعاات )خالل المنتدى العالمي الرابع للحد من مخاطر الكوارث 

ل على قوة صمود وجهود نصف سكانها فقاط محكاوم عليهاا بالفشال  نحان بحاجاة إلاىو التي ُتعوَّ

البحث في كيفية إتاحة الفرصة كاملة لكل مواطن في الدولة للمساهمة فاي القادرة علاى الصامود 

  (. واتخاذ التدابير الالزمة للحد من مخاطر الكوارث

وُيشار إلى أنه تم عقد هذا المنتدى بغية تقييم التقدم الُمحَرز والتحديات التاي تواجاه تنفياذ 

 2015والقيام باألعمال التحضيرية لجدول أعمال التنمية لفترة ما بعد عاام  (عمل هيوغو)إطار 

فااي خطااة المتابعااة   كمااا بحااث المشاااركون فااي هااذا الحاادث أيضااا  ساابل دمااج االعتبااارات الجاانس

كماا ذكارت العالمباأن موضاوع الياوم العاالمي للحاد مان مخااطر  ( 2عمل هيوغو)الخاصة بإطار 

هااي القااوة غياار المرئيااة  الماارأة بر العااام الماضااي كااان بعنااوانأكتااو 13الكااوارث الااذي عقااد فااي 

   ولكنها اليوم لم َتُعد غير مرئية لكن البعض يختار على ما يبدو أن ال يراها. للصمود
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عضو اللجنة وعمدة بلدية تفرغ زينة في موريتانيا وتتفق فاي هاذا الارأي  فاطمة بنت عبد المالك

عان النرار إلاى المارأة علاى أنهاا كاائن ضاعيف إذ ينبغاي  من األهمية بمكاان التوقاف) حيث قالت

 ( علمااا بااان الساايدة النراار إليهااا علااى أنهااا عنصاار فاعاال وحاساام فااي الحااد ماان مخاااطر الكااوارث

فاطمة بنت عبد المالك هي السايدة الوحيادة التاي تشاغل منصاب عمادة فاي هاذه الدولاة األفريقياة 

وكشافت دراساة اساتعراض منتصاف  خيارة.التي عانت من حاالت جفاف متكررة في السنوات األ

أنه غالبا  ما يتم اساتبعاد المنرماات النساائية الشاعبية أو تهميشاها (  2عمل هيوغو)المدة إلطار 

من البرامج الوطنية للحد من مخاطر الكوارث وبرامج التعافي على الرغم من سجالتها الناجحاة 

   في الحد من المخاطر اليومية لألسر.

  2(عماال هيوغااو )أن أحااد أهاام وأباارز األولويااات فااي إطااار  قالاات كريستوفرسااون -كرافياارو  

ساايكون عكااس االتجاااه الُمتبااع فااي تصااميم باارامج تعزيااز القاادرة علااى الصاامود بحيااث يسااير ماان 

واالستثمار في حشاد   القاعدة إلى القمة بدال  من االتجاه الحالي الذي يسير من القمة إلى القاعدة

عمال )لشعبية وتبني المباادرات التاي تقودهاا المارأة كأسااس فاي التنفياذ المحلاي إلطاار القاعدة ا

   (.2هيوغو

 ( منرمااة جااروتس)إحاادى المحااورات فااي هااذا الحاادثص والناشاطة فااي قالاات   فيوليات شيفوتسااي 

نحان بحاجاة إلاى إضافاء ) وهي منرمة نسائية شعبية في منطقة كاكاميجا في شمال غرب كينياا 

الرسمي على األدوار النسائية الشعبية في تخطيط وتنفيذ ورصاد بارامج التنمياة المتعلقاة الطابع 

بمواجهة الكوارث وتغير المناخ وتطوير سياسات وبرنامج حوافز تهدف إلاى تشاجيع الحكوماات 

وتجدر اإلشاارة (. على المستوى المحلي والوطني للتعاون الفعال مع المنرمات النسائية الشعبية

( منرماة جاروتس)أجرت   في أعقاب موجات الجفاف والفيضانات المستمرة في المنطقةإلى أنه 

عملية مسح لتقيايم أوجاه الضاعف لادى األسار وجماعاات الزراعاة الُمَنَرماة والمحاصايل الرائادة 

بادأنا مالحراة  2005إلاى  2003فاي الفتارة ماا باين عاام  أضافت شيفوتسيو المقاومة للجفاف

فاي شاهر ماارس  فلقد تعودنا في هذه المنطقة على أن تكون الزراعة اختحول كبير في نمط المن

وربماا نشاهد هطاول أمطاار فاي  ثم أصبحنا نشهد فترة جفاف قد تمتاد إلاى شاهر يونياو أو يولياو

وكاناات موجااات  هااذا وبالتااالي فهااذا تحااول حقيقااي بدايااة شااهر يناااير قباال إعااداد األرض للزراعااة

أراضاي الساتخدامها كمراكاز  فقااموا بإعاداد قطاع حاصايلالجفاف أو الفيضاانات تقضاي علاى الم
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تعلم للمجتمع وبداوا في تجميع مياة األمطار الستخدامها خالل فتارات الجفااف وتنرايم حاوارات 

 ت. مع ماسسات الحكومة المحلية لتبادل أفضل الممارسات وسبل مواجهة التحديا

ضمان حقوقهاا فاي ساياق الحاد مان في هذا المنتدى تم أيضا  مناقشة كيفية تمكين المرأة وو

إن تمكااين النساااء للوصااول الااى مواقااع صاانع القاارار خاصااة بااالمواقع  مخاااطر الكااوارث حيااث

المتعلقة بإدارة مخاطر األحوال الجوية وإشراكهن واإلستفادة من خباراتهن ومعاارفهن سيسااهم 

مان الضارورة بمكاان كماا أن   في الحد من األثار السلبية ويعمل على بناء مجتمعات محلية قوية

مراعاااة اإلحتياجااات الخاصااة للنساااء عنااد وضااع السياسااات واإلسااتراتيجيات المتعلقااة باااألحوال 

 .  الجوية مما يضمن حصولهن على المعلومات ووصولهن الى الخدمات والموارد

جمعياة التعاونياات و هاي رئايس اتحااد تعاونياات الس برومااس فاي نيكااراغوا هايدي رودريجيز

النسااائية فااي سااتة محليااات فااي واليااة خينوتيغااا حيااث يااوفر هااذا االتحاااد القااروض  الزراعيااة

للمزارعين من النساء كما أنه يعمل على تفعيل التشاريعات الزراعياة. وتعمال السايدة رودريجياز 

وكأحااد مااالك األراضااي  بشاادة لحصااول النساااء الفقياارات علااى تموياال لشااراء األراضااي الزراعيااة

ملكياة األرض  وتعتبار تاأمين ساندات ملكياة األراضاي للمارأة هاو أمار النساء فهي تادرك أهمياة 

إذا كانت األرض في أيدي النساءص فاإن البلادان النامياة )أساسي لوضع المرأة  وتقول رودريجيز 

   .(نحن قادرون على أن ننتجولن تعاني من الجوع  ومع سندات ملكية األراضي 

اد تطاوير اساتخدام األراضاي والسياساات البيئياة  نائب عمدة لنادن الساابق أحاد رو نيكي غافرون

أيضاا  شخصاية رئيساية فاي إنشااء هيئاة لنادن لتغييار  وهاي في لندن ألكثر من عقدين من الزمن

اختارتهااا مجلااة بياازنس ويااك   2006ففااي عااام  .المناااخ ومجموعااة قيااادة مناااخ الماادن الكباارى

تعتقد السايدة وات الغازات الدفيئة. شخصية في العالم في المعركة ضد انبعاث 20كواحدة من أهم 

غافرون أيضا  أن التخفيف من آثار تغير المناخ هو أمر جيد بالنسبة لالقتصاد والقدرة التنافساية 

والزيادة اإلنتاجياة وقبال كال شايء نوعياة الحيااة  فانحن بحاجاة إلاى ادراك أنناا أول جيال يمتلاك 

  ى فعل أي شيء حيال ذلك.المعرفة المتعلقة بتغير المناخ واألخير القادر عل

إلى مواجهة الكوارث في بلدها وفي منطقة جناوب  قد دعتمن الفلبين سيناتور  لورين ليجاردا  

فااي السياسااات البيئيااة  2011حصاالت علااى جااائزة  التميااز للقائااد ا ساايوي عااام  و شاارق آساايا
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قااانون إدارة  والتكيااف مااع تغياار المناااخ وقاماات بوضااع قااانون تغيياار المناااخ الفلبينااي فضااال عاان

والحد من مخاطر الكوارث  وهي أيضا الرائدة اإلقليمية لمنطقة آسيا والمحايط الهااد  للحاد مان 

مخاطر الكوارث التابعاة لهساتراتجية العاالمي  للحاد مان الكاوارث. إن أنشاطتها اليومياة لتمكاين 

ماع تغيار المنااخ  المرأة في الفلبين موجه باعتقادها أن المرأة هي ممثل قوي للتغيار فاي التكياف

 و نحن نعارف هاذا األمار ولادينا ساجل حافال إلثباات ذلاك األمرفاي الواقاع  العام وجهود التخفيف

 .كانت المرأة تعمل في صمت وبشكل فعال في الخطوط األمامية لمواجهة تغير المناخ

الماارأة للتنميااة المتكاملااة فااي مايااا بجواتيماااال اول ماان باادا بعمليااة رساام  ةمنسااق روث ساايرتا 

خرائط المجتمع للمرأة المحلية لتحديد نقاط الضعف وممارساات الوقاياة مان الكاوارث وبعاد ذلاك 

يمكاان أن ( الشاارفات المعلقااة )أو  (الطاااوالت)وافقاات النساااء علااى أن زراعااة الخضااروات فااي 

حياااث قامااات النسااااء المحلياااات مااان بلااادة  كاااذلك لتولياااد الااادخلتساااتخدم لالساااتهالك المنزلاااي و

طاولة كتجربة لضمان األمن الغذائي والحصول علاى محاصايل محلياة  50تشيمالتينانغو بتجهيز 

مجتمعاا  فاي ساان خاوان  30دون مخاطر الفيضانات وقد  تم إنشاء فرقة عمل معنية بالمرأة في 

ن المعنيين بالمرأة علاى االساتجابة لحااالت الطاوار  كما تم  تدريب العديد من المخططي كوماالبا

  والوقاية والتعافي من الكوارث.

وزيارة الميااه والبيئاة بأوغنادا وهاي أول امارأة تعاين  ( بسيدة المياه)الملقبة ب  ماريا موتاجامبا

وزيرة للمياه وكانت رئيس مجلس الوزراء األفارقاة المعناي بالميااه للعاامين الماضايين كماا أنهاا 

تعتقااد أن تعماايم كاناات إنهااا و داعيااة نشااطة لقضااايا المياااه فااي أفريقيااا وعلااى األصااعدة العالميااة

مراعاة المنراور الناوعي  فاي ساياق إدارة الماوارد المائياة المتكاملاة أمار باالغ األهمياة لتحقياق 

يتعين على هيئات الحكومياة أن تضامن بنياة تحتياة وخادمات  األهداف اإلنمائية لأللفية  وأضافت

 للمياااه والصاارف الصااحي تراعااي الفااوارق بااين الجنسااين والمساااواة فااي  الحصااول علااى فاارص

  وآراء ومشاااركة الماارأة والرجاال فااي صاانع القاارار علااى جميااع مسااتويات إدارة المااوارد المائيااة.

وعلى المساتوى الشاعبي علاى الارغم مان ذلاكص فانحن بعيادون كال البعاد عان إشاراك المارأة فاي 

يتطلب بذل قدر كبيار مان الجهاد فاي مجاال التعلايم والتوعياة فاي القضاايا عمليات التخطيط وهذا 

المطروحااة والتحااول نحااو تغيياار ثقافااة صاانع القاارار تحاات قيادتهااا. وتقااوم وزارة المياااه والبيئااة 

بتنفيذ برامج لتحسين سبل العيا للسكان والسيما النساء والفتيات في المناطق الريفياة بماا فاي 
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كيلومتر مربع مان األراضاي الجافاة  84000السدود وخزانات المياه في  ذلك بناء وإعادة تأهيل

 والتي تسمى ممرات الماشية.

ويتزايد أعاداد النسااء يومياا  الالتاي يادعون للحاد مان مخااطر الكاوارث ماع مراعااة الناوع 

 اإلجتماعي والتكيف مع تغير المناخ والتنمية المستدامة  والحد من أثارها.

المبااا عبااارة عاان مجتمااع ريفااي   2004تشاايلي منااذ عااام  ماان  عماادة المبااا غراسااييال أورتااوزار

كانات أماين تخطايط المديناة فاي هاذه الفتارة  نسمة  قبال أن تصابح عمادة 70000يقطنه حوالي 

عملت من أجل إصالح شبكة مياه الصرف الصحي للعدياد مان األحيااء باإلضاافة إلاى غيرهاا مان 

مل على تحسين المناطق الحضرية كما تام اختيارهاا كبطلاة المشاريع االستثمارية الكبيرة التي تع

لتمكين المدن من مجابهة الكوارث استنادا إلى إدارة مجتمعها بعد وقوع زلزال في تشايلي شاهر 

 .2010فبراير 

ناشاطة  وهاي  هي أول عمدة منتخب لماسسة مدينة نارايانجانج في بانغالديا سيلينا حياة أيفي

لبلديااة نارايانجااانج فضااال عاان كونهااا نائااب الاارئيس الحااالي لالتحاااد اجتماعيااة والعماادة السااابق 

خاالل السانوات التساع الماضاية وهيئة التنسيق لراسااء البلاديات فاي الابالد.  /بلديات بنغالديا 

كماا قاادت  ( مغتصابي األراضاي) % من األراضي  من أيدي 90لعملها كعمدة  قامت باسترجاع 

ى الاتخلص مان التلاوث الموجاود فاي مادينتها والمساتدامة بيئيااا  العدياد مان المباادرات الرامياة إلا

تحساين الطارق والصارف ووخالل توليها لمناصب عديدة قامات بفعال عمال رائاع لساكان البلدياة 

الصحي وممرات المشاة والحمامات العامة وتشييد أسواق الطعام وشراء شاحنات إزالة القماماة 

ا ذكر تعليق عنها  لماذا يقاع شاعب نارايانجاانج  جميعاا ومشاريع إعادة تأهيل آثار الفيضانات كم

في حب  هذه المرأة ألنها ببساطة ودون أن تعرف هي أصابحت االختياار باين الخيار والشار باين 

الصااادق والفسااااد وباااين السياساااة التاااي تحركهاااا العناصااار اإلجرامياااة والسياساااة التاااي يحركهاااا 

أصابحت سايلينا  باختصاارو  للمنفعاة العاماةالناخبون وبين االستيالء علاى األراضاي واألراضاي 

 .حياة ايفي االختيار بين األمل واليأس

مع العديد من المنرمات لدعم حقوق المرأة والسيادة الغذائية فاي عملت  ايديرلي رينوس جيربير

هايتي حيث إنها تعمال كمنساقة حماالت السايادة الغذائياة فاي هاايتي ومستشاارة االتحااد الاوطني 
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لنساااء الفالحااين  محاولااة منهااا لتعزيااز نضااال الماارأة ماان خااالل إعااادة تعريااف مفهااوم الحركااة 

النسائية في هايتي وللقيام بذلك علينا إعاادة ترتياب األوراق والتقليال مان االختالفاات باين نسااء 

 ولكان لألساف هاذا الياوم (يوم المرأة الفالحة الهايتية)أكتوبر  15الحضر والريفولقد أعلن  يوم 

لم يتم االحتفال به وعليناا أن نقادر ونعتارف باالمرأة المزارعاة لقيمتهاا االجتماعياة واالقتصاادية 

   .الهامة

هاي مان قريااة فاي بانغالديا تجتاحهااا الفيضاانات كال عاام تعلماات الحفاار علاى األطعمااة سااهينا 

ات ورفااع منزلهااا علااى ركااائز متينااة لحمايتااه ماان الفيضااانات واسااتخدام الراديااو لتلقااي تحااذير

حياث أساتطيع إنقااذ  الفيضانات وذكرتص أنا سعيدة ألنني أعرف كيف أعيا ماع الفيضاانات ا ن

عااائلتي وممتلكاااتي وحيواناااتي. وأطفااالي محرورااون جااداص الن لااديهم أم  يمكنهااا تعلاايمهم كيااف 

يمكنهم البقاء علاى قياد الحيااة بعاد وقاوع كارثاة  كماا أنشاأت سااهينا أيضاا لجناة معنياة باالمرأة 

  .ون على استعداد لمواجهة اجتياح الفيضانات تلك الجهود أنقذت العديد من األرواحلتك

وتستمر البراهين في الرهور مان جمياع منااحي الحيااة علاى أن النسااء والفتياات  يحادثن 

على الرغم من وفرق حيث تقود المرأة الجهود في العديد من المجتمعات في جميع أنحاء العالم. 

 1998ن عمل المرأة  ساهم فاي انقااذ األرواح والمجتمعاات واألسار. ففاي عاام قلة المعترفين بأ

تلقااى سااكان بلاادة ماساايكا فااي هناادوراس تاادريب مراعاااة االعتبااارات النوعيااة علااى نراام اإلنااذار 

المبكر ثم قرر المجتمع أن الرجال والنساء يجب أن يشاركوا على قدم المساواة في أنشطة إدارة 

اء محل الرجال الذين تخلوا عن المراقباة المساتمرة لنراام اإلناذار المبكار الكوارث كما حلت النس

فااي البلاادة وعناادما ضاارب إعصااار ميااتا المدينااة فااي العااام نفسااه قاماات البلديااة باالسااتعدادات 

وتعمال بانجالديا علاى  الالزمة وتمإجالء جميع السكان على وجه السرعة لتجنب أي حالة وفاة

بالمائااة ماان المسااتفيدين ماان مشااروعات الحااد ماان مخاااطر  30ضاامان أن تمثاال الماارأة نحااو 

 الكوارثص وتدرس كمبوديا تخصيص حصص للمرأة في برامج الحد من مخاطر الكوارث. 

المستشارة الهندسية للمجلس البلدي فاي مديناة ناابلس بالضافة الغربياة  وهي  إخالص الرطروط

اكاادت ان  الفلسااطينيون يبحثااون أبعااد ماان مجاارد المساااواة بااين الجنسااين وذلااك وفقااا  إلحاادى 

المحاورات المشاركات في هذا المنتدى من األرض الفلساطينية المحتلاة ال احاب اساتخدام عباارة 
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النسااء فانحن نكمال بعضانا الابعض أناا األم واألخات وهاو األب أنه يجب المسااواة باين الرجاال و

وأضاافت  لذلك ينبغي أن نعمل معا  لكاي يصابح عالمناا أكثار قادرة علاى الصامود والساالمو واألخ

هناااك كثياار ماان عمليااات االقتحااام والتاادمير فااي فلسااطين لقااد أصاابحت لاادينا خباارة بهااذه األمااور 

أطبااء ومهندساين رجاال  تكاتفناا معاا   2002عاام  وعندما تام غازو معرام المادن الفلساطينية فاي

وتاكااد الكثياار ماان المنضاامات العالميااة والعربيااة علااى ضاارورة تمكااين المااراة ومنهااا   ونساااء.

حيااث اكاادت علااى أهمياة تمكااين النساااء الريفيااات إلساتخدام خاادمات الطقااس واألحااوال ( تضاامن)

الم خال مان الجاوع أمار فاي متنااول المناخية بطريقة فعالة مما يجعل من إمكانية الوصول الى ع

اليد خاصة وأنهن ياتحملن مسااولية تاأمين الغاذاء والميااة ألسارهن والقضااء علاى التميياز باين 

   .األحوال الجوية الجنسين في الوصول الى الخدمات الصحية عند حدوث الكوارث

 :  الرسائل الرئيسية لليوم العالمي  للحد من الكوارث

تمكين النساء والفتيات للمشاركة الكاملة في التنمياة المساتدامة  مان خاالل الحاد مان مخااطر  

الكااوارث الساايما فااي مناااطق إدارة البيئااة والمااوارد الطبيعيااة والحوكمااة وتخطاايط الحضاار 

 العوامل الرئيسية لمخاطر الكوارثوواستخدام األراضي والتخطيط االجتماعي واالقتصادي 

لحيوية ولكن المغمورة تعيد النساء نسيج مجتمعاتهن في حين يقوم الرجال االنساء أدوارهن  

 بناءالبإعادة 

إن النسااء والفتياات قااوة ال تقادر بااثمن فاي الحااد مان مخاااطر الكاوارث وعمليااات التكياف مااع  

التغير المناخي في حالة تحقيق القدرة الحقيقية للمجتمع على مجابهاة الكاوارث والحاد بشاكل 

لااذا يجااب أن تكااون الماارأة جاازءا  فااي عمليااات وضااع السياسااات والتخطاايط  كبياار لمخاطرهااا

 والتنفيذ

في المائة من ساكان العاالم ومان ضامن أكثار الفئاات  اكثر من  50إن النساء والفتيات يمثلن  

الخبرة والمعرفة والتجارب التي يتمتعن بها تعد ضارورية الساتراتيجيات وان  تأثرا  بالكوارث

 التغير المناخي والحد من مخاطر الكوارثوعمليات التكيف مع 

أن تترسخ تدابير التكييف األسري بشكل أكثر إذا ما تم تضمين المرأة في العملية مان البداياة  

 (.أمة إذا علمت رجال  فأنت تعلم فردا  ولكن إذا علمت امرأة فأنت تعلم أسرة)و وحتى النهاية
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ث مانهن الناشاطة والمشارعة واألخصاائية النساء والفتياات عماالء أقوياا إلحاداث التغييار حيا 

 االجتماعية ومنهن الشخصيات القدوة وقادة مجتمع ومعلمات وأمهات

 ديزموناد توتاو ) إذا أردنا ان نرى تنمية حقيقية في العاالم إذن فاساتثمارنا األمثال هاو المارأة 

 . (1984حائز على جائزة نوبل للسالم عام ال

اء واألطفاال والمجتماع بأكملاه فاي خطار عناد حادوث عدم المساواة باين الجنساين تضاع النسا 

أضااعف حلقااة وصاال تعنااي انهيااار السلساالة بأكملهااا فعاادم المساااواة بااين  األخطااار الطبيعيااة

 وتقويتها يقوي القدرة على مجابهة الكوارث . –الجنسين هي الحلقة الضعيفة 

إشاراك النساااء والفتياات فااي الحيااة العامااة  المسااواة باين الجنسااين تبادأ ماان التعلايم. فينبغااي 

وهذا يبدأ بتعليم الفتيان والفتيات حتى سن البلوغ وهذه هي الطريقة التي سوف يشارك فيهاا 

الرجال والفتيان إزالة الحواجز التي تمنع النساء والفتيات مان المشااركة فاي دورة الحاد مان 

 مخاطر الكوارث.

يجاب أن تكاون آلياات المعلوماات ثنائياة االتجااه ولوماات النساء والفتيات مروجات فعالة للمع 

 .ويمكن الوصول إليها من أجل تضمين صوت المرأة والرجل على قدم المساواة

فاي أى عمال مشاهود  أكتوبر هو نداء عاالمي / تشرين األول 13العالم كل سنة  يوم  ان احتفال 

لحااد ماان مخاااطر الكااوارث المعنيااة ووفقااا  للمباااد  التوجيهيااة لمكتااب األماام المتحاادة ل أو نشاااط

بمراعاة االعتبارات الجنس في برامج الحاد مان مخااطر الكاوارث أصابح هنااك عادد متناامي مان 

الدول التي تشرك النساء على نحو نشط في التخطيط لبرامج الحد مان المخااطر وإدارتهاا ودماج 

العالمية الرامية لتنفياذ وبفضل الجهود  األبعاد الجنس في الخطط وعمليات االستجابة ذات الصلة

أصبحت قوائم التحقق الخاصة بدمج المنرور الجنساني وتعزيز التنوع أحاد  (عمل هيوغو)إطار 

 .  المعايير المتبعة في التأهب للكوارث حول العالم

 :مصادر

 مندوبية ليبيا استنادا  لما صدر عن اليونسكو .1

2. The International Association Of Schools Of Social Work 13/10/2021. 
3. (International Day For Disaster Risk Reduction, 13 October ) . 

 .في يومها العالمي.. حقائق  صادمة  عن الكوارث وكيفية مواجهتها .4
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أسلوب التدريب الدائري لمعالجة نقص مستويات اللياقة 

 البدنية لدى االطفال و الرياضيين الناشئين العرب.

 سفاري سفيان 

 تقنيات النشاطات البدنية و الرياضيةمعهد علوم و 

 جامعة محمد بوضياف المسيلة  

sefianeseffari@gmail.com 
 
التدريب الرياضي بالخصوص و التربية البدنية الرياضية بالعموم   وجودة كفاءة تحسين إن

الكثيااار مااان البااااحثين و  اهتماااام محاااور هاااو المااادارس النرامياااة أطفاااال  لرياضاايين الناشااائين و

المدربين و أكاديميين الذي سوف ينجر من هاذا االهتماام اكتشااف المواهاب الرياضاية و مان ثام 

االعتنااء بهااا و توجيهااا توجيااه صااحيح الااى التخصاص الااذي   يتماشااى مااع قاادرات و امكانياااتهم 

 .  البدنية و الجسدية و العقلية و النفسية

لتدريبيااة الرياضااية و حتااى نرااام التخطاايط و البرمجااة ا ياازال ال   عااام بشااكل ص ذلااك ومااع

 الثانوية المدارس النرامية منها اإلعدادية و المتوسطية و  في البدنية الرياضية  التربية دروس

 :الموضوعية و التى نذكر منها العوامل من عدد تأثير بسبب الحديثة المتطلبات يلبي ال

 و هاذا   ص المادارس النرامياة أطفال ديناميكية النشاط الحركي لدي  زيادة إنخفاض مستويات

 مان   الحركاي النشااط وانخفاض ص ناحية من   العقلي نشاطهم و عملهم تكثيف زيادة بسبب

 القلااب أمااراض مثاال و أمااراض  فااي الصااغر مقلقااة  رااواهر فااي يتساابب ممااا ص أخاارى ناحيااة

 .إلخ القوام الجسدي لديهم ....  وضعف ص  والسمنة  الدموية واألوعية

 البدنيااة الرياضااية بااالعموم و حصااص و دروس  التربيااة دروس و وحاادات عاادد كفايااة عاادم

التدريب الرياضي في الناوادي الرياضاي بالخصاوص ) اي عادم اشاتراك هااالء االطفاال فاي 

  نوادي رياضي تنافسية (.
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 البدنياة الرياضاي و االنخاراط فاي الفارق  بالثقافاة المادارس أطفاال اهتماام فاي كبير انخفاض

ي و المشاااركة فااي مختلااف المنافسااات الرياضااية علااى ماادار طااول الساانة المدرسااية الرياضاا

أقاوى ) الادروس الخصوصاية فاي الماواد التلقينياة  أخارى اهتمامات رهور بسبب الدراسية 

 االخرى و اللعاب االلكترونية خاصة منها الهواتف الذكية (.

 البدنية و مستوى اللياقة البدنية لدى هاالء االطفال.  القاعدة ضعف 

باالكثير بباذل  مجهاود  بادني   القيام في رغبة هاالء االطفال و الرياضيين الناشئين   تادي

الواقاع  فاي و هاذا  (األسابوع فاي درساان أو وحادات تادريبيتان) زمنياة فتارة أقال في و حركي  

 . التعليمية و التدريبية على حد سواء  العملية جودة تدني إلى يادي 

التماارين البدنياة و الحركياة  مان خاصاة أشاكال اساتخدام تام  األخيارة السانوات فاي ص لاذلك

 المعقااد المحتااوى التعليمااي و التاادريبي مااع واسااع نطاااق علااى خاصااة فااي دول أوروبااا الشاارقية

 .للفصول الدراسية و المراحل التدريبية على مدار السنة الميالدية الواحدة 

 يسامى ماا الفعالاة فاي هاذه المراحال هاوالرئيسي المساتعمل أو الطريقاة التدريبياة  الشيء 

ا ا بأسلوب التدريب الدائري ص حيث يكون دور   أناه حقيقاة خاالل مان الطريقاة هذه اختيار في كبير 

إزدحاام و مشااركة عادد كبيار مان  الفصول الدراسية أو التدريبية في الفارق الرياضاية وجود مع

نا اذكر على سبيل الاذكر و لايس الحصار األطفال و الرياضيين الناشئين في التعلم و التدريب ) ه

في الجزائر النرام التعليمي فاي الصاف الواحاد   قسام تدريساي واحاد   يكاون فاي ماا مجموعاه 

و مااع تااوفر  أو  ص تلميااذ ألداء حصااة تدريسااية واحاادة فااي مااادة التربيااة البدنيااة الرياضااية ( 55

 يشاارك حيث) اسسة التعليميةواحدة في المدرسة أو الم رياضية تواجد قاعة أو صالة أو ساحة

 (. فصلين من التالميذ في صحة تدريسية واحدة  األحيان بعض في

 الحركيااة المنجاازة ماان طاارف األطفااال و التالميااذ الكثافااة اإلكتضاااض تساااعد هااذا مثاال مااع

إلنجاااز الحصااة التدريسااية أو   الاادائري التاادريب  زيااادة نساابة االسااتعانة بأساالوب علااى للاادرس

 .  التدريبية

ا  الدائري التدريب  يجمع  انتقائي بشكل الموجهة ) الخاصة ( التأثيرات التدريبية بين جيد 

 والمتغياارة المنرمااة التااأثيرات إلااى باإلضااافة ص المعقاادة ) المركبااة ( بشااكل خاااص والتااأثيرات

 .الصارمة الماكدة من طرف المرشد او المدرس و المدرب في الحصة التدريبية و التعليمية 
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البدنية و  التمارين من أنواع لعدة المتسلسل التكرار هو  الدائري التدريب  أسلوبأساس 

ا المعروفاة التمارين اختيار األحيان يتم أغلب في. الحركية  لألطفاال و الرياضايين الناشائين  جياد 

 المحطاات ترتياب فسايتم   القاعاة رياضاية ماثال   فاي تقاام الدراسية الفصول كانت إذا و الشباب ص

ا المحطااة فااي تماارين كاال جرعااات تحديااد يااتم دائاارة ص شااكلفااي   ماارات بعاادد المهااام علااى اعتماااد 

 (.ثانية 40-15) زمنية إلنجاز على تمرين هنا مثالُ زمن تدريبي يكون ما بين  بفترة أو التكرار

 إجااراء و تسااليط الجرعااة التدريبيااة أو حماال الاادرس لألطفااال و رياضاايين الناشاائين  ياخااذ

ا ا مكان  الطريقاة ص حياث  تحاديا  لتطبياق هاذه يمثال هذا األمار ص  الدائري التدريب  في طريقة مهم 

 فاي الوحادة التدريبياة أو. الجرعاة التدريبياة أو التدريساية لتحدياد التالياة الطريقاة اختيار يمكنك

 وقات فاي ألنفساهم التكارارات مان عادد أكبار بأداء األطفال و الناشئين تكليف يتم   األول الدرس

القصاوى المنجازة مان طارف  التكرارات نصف األمثل لديهم هو الحمل يكون  ص هنا سوف  معين

 6-3 و بعااد. و هااذا طبعاااُ بعااد أداء إختبااارات البدنيااة فااي بدايااة الموساام التاادريبي او التدريسااي 

   الالحقة. الجرعة نحدد أسابيع

 ضاربات معادل نقايس سايتات (  –السالسال ) المجااميع  باين الحمل التدريبي في و للتحكم

بعااض المعااارف الجساادية و الفساايولوجية  باكتساااب للطااالب الطريقااة هااذه القلااب حيااث تساامح

 –سرعة  –وتشكيل بشكل أولي للقدرات البدنية االساسية لديهم ) تحمل  مستقل البسيطة  بشكل

 الرئيسااية المهااام ماان للجساام العااالي األداء تحقيااق و يعتباار. مرونااة (  –رشاااقة  –قااوة عضاالية 

 مجااميع نمذجة هو شيء أهم فإن   المشكلة هذه لحل ص و  الدائري التدريب  تحلها طريقة التي

 .القدرات البدنية و الجسدية لدى هاالء األطفال و رياضيين الناشئين  تعليم إلى تهدف خاصة

 : الدائري التدريب  بأسلوب البدنية القدرات تنمية

 لتنمياة النهاائي الهادف تحدياد الضاروري مان ص البدني التدريب من مختلفة لنماذج بالنسبة

 مجموعاة تتناسب أن يجب فترات التدريب الرياضي ص حيث من معينة مرحلة في البدنية القدرات

مساتوي  مراعااة مع ص الدرس أو الوحدة التدريبية من له المخطط الجزء مع بالضرورة التمارين

 مااع وكااذلك  الفصاال أو الفريااق جاانس تكااوين الفريااق مراعاااةالمتااوفر للفصاال أو  البدنيااة اللياقااة

الطريقاة ) اي كال محطاة  بانفس المحطاات فاي والراحاة األداء حجام تحديد يتم العمر ص و مراعاة

 .يجب أن تتساوي مع المحطات االخرى في زمن األداء  و الراحة (
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 ص أخاارى إلااى محطااة ماان واالنتقااال الساالس بدقااة التمااارين تسلساال مراقبااة الضااروري ماان

 .أخرى مرة بالمجموعة كاملة المرور عند الدوائر بين   زمن الراحة وكذلك

 التاادريب  أجاال تنفيااذ طريقااة ماان البدنيااة التمااارين ماان مجموعااات وتجميااع اختيااار عنااد

الصاحيح لادى هااالء  شاكلها فاي بدنياة جاودة أي عملياا   توجاد ال أناه نتاذكر أن يجب ص  الدائري

 علاى والقادرة والسارعة القاوة العضالية باين العالقاة لاذلك فاإن. األطفال و الرياضايين الناشائين 

ا لابعض  الدائري  مساتوياتها قريباة التدريب  وحدات طريقة في والرشاقة والمرونة التحمل جاد 

 البعض.

 

 ( : Muscular Strengthالقدرة البدنية القوة العضلية ) . أ

 اسااتخدام يااتم  الاادائري التاادريب  فصااول و وحاادات أساالوب العضاالية فااي القااوة لتطااوير

مقاعااد  ص Dumbbells -دمبلااز ص  Medicine Ball -طبيااة كاارات) أوزان ذات تمااارين

 كارات مقاابض الحديدياة   ص )جهااز التمارين اليادوي المقاوماة و ماع أدوات ( سويدية صغيرة 

Kettlebells ا(.  اإلسفنجية بعّدة أحجام اتالكر ص القاوة  لتنمياة تماارين اساتخدام ياتم ما غالب 

 مشاااركة عنااد خاصااة   التماارين صااحة أداء فااي الااتحكم يسااهل حيااث ص صااغيرة بااأوزان العضاالية

 .والفتيات في مثل هذه التمارين  الفتيات
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 العمال فاإن ص11-10 سن الصف في الناشئين مع فئة تنفيذ مختلف التمارين الرياضية عند

 تجادر ولكان فعاال لاديهمص بشاكل مناساب للاوزن األقصاى والحاد األقصاى الحاد مان قريباة بأوزان

 .قصيرة زمنية فترة غضون في الجهود أقصى تطوير يمكن أنه إلى هنا اإلشارة

 إجاراء يجاب الادائري ص التادريب  محطاات أسالوب فاي العضلية الديناميكية القوة و لتنمية

 .للتمارين كبير وبتكرار متوسطة بوتيرة التمارين

 مجااميع  جمياع تسليط الحمل التادريبي علاى فيها يتم بطريقة التمارين مجاميع  تجميع يتم

 طبيعاة ذات التماارين بعاض تكاون أن نفسه يجب الوقت في. الرئيسية و هذا بالتناوب  العضالت

معيناة    عضلية مجموعة تطوير إلى يهدف ا خر و البعض ص عام تأثير تشريحي و فسيولوجي

اة يجب أن تكاون هنااك تماارين ساواء بدنياة او حركياة ا خارى المتبقياة بينما ص خاصة    مرتبط 

الاادرس  ماان معينااة المثااال بمهااام ساابيل خاااص لهاادف الوحاادة او الحصااة التدريبيااة علااى بشااكل

يااد او   قاادم او   طااائرة او   المنجااز ) هنااا مااثال : تعلاام تكنيااك تصااويب الكاارة سااواء كاناات : كاارة

 .( سلة

وحالااة التالميااذ و الرياضاايين الناشاائين  الخفيفااة وكااذلك األوزان ذات التمااارين تضاامين يااتم

 يساامح ممااا مااع أعطاااء واجبااات تنجااز فااي المناازل ماان طاارفهمص   أوزان أجسااامهم علااى التغلااب

 التدريبية القادمة.الدروس و الوحدات  في تدريجيا   الحمل التدريبي للمدرب و المدرس بزيادة

محطاة  في التكرارات من كبير عدد مع أداء  ) تحمل القوة العضلية ( تتطور القدرة البدنية

 30 فااي زماان أداء  ماارة 20-15 التكاارار عاادد كااان إذا: المثااال ساابيل علااى ص واحاادة ) تماارين (

فااإن قاادرة  – ماارة 25-20 ماان أكثاار كااان التكاارار إذا العضاالية تتطااور ولكاان القااوة فااإن ص ثانيااة

 بسابب القاوة العضالية  تماارين أداء أثنااء كفاءتهاا  زياادة البدنية التحمال القاوة العضالية  يمكان

ااا فتاارات و فااي المحطااات ) تمااارين (  فااي العقالنااي توزيعهااا  تمااارين تسااتخدم مااا التوقااف غالب 

 .والتمدد العضلي االسترخاء
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 القوة العضلية: لتنمية الدائري  التدريب نموذج لمجموعة من التمارين بأسلوب 

ااا 45زاويااة   فااي للساااقين أداء رفااع  للرهاار وضااع اإلسااتلقاء علااى ماان .1 بفااتح  درجااة متبوع 

 .الذراعين الى الجانبين

درجاة  90بثناى الاذراعين بزاوياة   الضاغط أداء تمارين ص األرض علاى اإلساتلقاء من وضاع .2

 . درجة عند الصعود  180عند الضغط ثم تمديدها بشكل 

و  لألمااام أداء تمديااد للااذراعين الكاماال و حماال دمبلااز بالياادين ص القرفصاااء وضااع تماارين ماان .3

 .ثم مرجحة الذراعين  للخلف  القدمين أصابع على الوقوف

 (.خطوات ثالث في) الحبل معلق  تسلق .4

 .البداية ألخذ وضع القرفصاء الكامل نقطة من من وضع الوقوف اإلعتيادي القفز .5

الااى أعلااى مااع   للجااذع  رفااع ص أداء  الاارأس خلااف الاابطن والياادين لااىع ماان وضااع اإلسااتلقاء .6

 .الرهر الى الخلف  تقويس

 الياادين إمساااك مااع والجااذع للساااقين و تمديااد ثنااي صأداء  الرهاار علااى ماان وضااع اإلسااتلقاء .7

 .الساقين من السفلي بالجزء

 .دوران الجسم و التقدم لألمام مع بالحبل من وضع الوقوف اإلعتيادي أداء قفز .8

و هااذا    أقاال ماان العاادد المااذكور فااي هااذا النمااوذج  أو أكثاار محطااات ) تمااارين ( هناااك يكااون قااد

المتااوفر لاادي   البدنيااة و مسااتوى اللياقااة عاادد المجاااميع العضاالية المسااتهدفة  يعتمااد علااى

 تالميذ و رياضي المتدربين للفصل .
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 ( :  Speedالقدرة البدنية السرعة ) . ب

و  متكارر بشاكل  تكارار أداء الحركاي هاي السرعة القدرة البدنية لتطوير الرئيسية الطريقة

 علاى الحفار خالله يمكن الذي بالوقت التمارين هذه مدة تحديد يتم سرعة ممكنة ص حيث  بأقصى

 نفاس فاي هاي الحركياة اإلستجابات سرعة تطوير إلى تهدف التي القصوى ص والتمارين السرعة

الشاد العضالي  يلعاب األداء الحركي لمختلف أطراف الجسام  ص و سرعة لتدريب جيدة أداة الوقت

ا العضالت لمختلف  ا دور  تعارف باالقوة المميازة   التماارين هاذه السرعة ص  تمارين أداء في مهم 

الحركاة ص  وسارعة العضاالت قاوة تطوير الضروري من   الحركية السرعة لزيادة ص و بالسرعة 

  .الدائري التدريب  بطريقة  صغيرة أوزان ذات رينتما إدراج خالل من ذلك تحقيق يتم و

 الجااري: التاليااة التاادريبات خااالل ماان  الاادائري التاادريب  بأساالوب الساارعة تطااوير يااتم

العناصار  ماع التماارين سارعة و التاى تكاون ممزوجاة أداء ص المكوكي المتعرج الجري ص بسرعة

 .إلخ ... المتنوعة القفزاتتمارين  ص اللعبة و خصوصية الرياضية باأللعاب الخاصة

 التاي الادوافع علاى كبيار حاد إلاى يعتماد السارعة إرهاار فاإن  علام الانفس انرار وجهة من

 أو التنافساية طريقة التادريب استخدام يتم   لذلك هاالء التالميذ و الرياضيين الناشئين  ص  توجه

 .التمرين الخاصة لتنمية القدرة البدنية السرعة  ألداء و ادارة هذه  لعبة

 

 

 السرعة: لتنمية الدائري  التدريب نموذج لمجموعة من التمارين بأسلوب 

 التمرير ص أداء  أمتار 3 مسافة من وضع الوقوف اإلعتيادي و مواجهة لزميله الشريك على .1

 .بشكل سريع  الكرة و التقاط السريع
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 والقادمين الجاانبين على أداء حنى للجذع الى األمام والذراعينمن وضع الوقوف اإلعتيادي  .2

 مساااتوى علاااى و هماااا ممااادودتين للاااذراعين دوران الكتفاااين ص أداء مفتاااوحتين قااادر عااارض

 .بشكل مستقيم رأس تثبيت مع عمودي

 .متر 10 لمسافة مكوكي متعرج من وضع الوقوف اإلعتيادي أداء بدء عالي لركض .3

 ارتفاعاه) حااجز تحت بالذراعين و الساقين  ص أداء  زحف   البطن على من وضع اإلستلقاء .4

 .سرعة ممكنة بأقصى( سنتمتر 40-30 عن سطح األرض

و مااع : اإلنجاااز ماان وضااع الوقااوف اإلعتيااادي ص أداء وثبااات عاليااة بااأداء سااريع و قااوى  .5

 بشكل متسارع . مرجحة الذراعين

 دائاارة فاي شااكل ساارعة بأقصااى ضركا  مان وضااع الوقااوف اإلعتياادي و الباادء العااالي أداء  .6

 .م 120 إلى 100 لمسافة

 ( :  Agilityالقدرة البدنية الرشاقة ) . ت

Agility فااي الفاارد أو الرياضااي حركااات  فااي بدقااة الااتحكم علااى القاادرة أو الرشاااقة هااي 

 و أدائهاا باأداء ساريع جديادة حركاات ماع تعلام هاذا الفارد او الرياضاي   ص مختلفاة بيئياة رروف

 .متغيرة بيئية رروف في بنجاح

 وراائف بتحساين  الادائري التادريب  تماارين محطاات بأسالوب فاي الرشاقة تطوير يرتبط

 ممارسة يمكن الجهاز العصبي العضلي الحركيص حيث  أساسي وبشكل ص للجهاز الحركي مختلف

 تطاوير علاى و بالتاالي ص الحركاي لادى الفارد المتادرب للجهاز الوريفي التحسين على فعال تأثير

معاين  تنسايق حركاي صاعوبة وتقدم جديدة عناصر على تحتوي التي التمارين خالل من الرشاقة

 ثاالث تميياز الوحدات التدريبية او دروس التربية البدنياة الرياضاية يمكان في. لألفراد المتدربين

 .الرشاقة تنمية في مراحل

 بهاا تاادى التاي السارعة يهام هناا ال ص الحركاي وتنسايق المكانياة الدقاة تحسين :األولى المرحلة

 . الحركات دقة أداء هو الرئيسي الشيء التمارين ص و

فتارات  فاي إجرااهاا يمكان والتاي الحركاات بازمن محادد وتنسيق المكانية الدقة :الثانية المرحلة

 .زمنية قصيرة جدا و مضغوطة
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 بشاكل متغيارة بيئيةبرروف  المرتبطة الثانية المرحلة و التى تتكون من تمارين :الثالثة المرحلة

 .متوقع من طرف المتدرب  غير

 

 

 :مختلفة بطرق الرشاقة تدريب يمكن

 الجلاوس: المثاال سابيل الوضاع المكاانيص علاى بتغييار المرتبطاة التمارين في الرشاقة ترهر .1

 .ذلك إلى و االستدارة... وما و االنحناءص و الوقوفص و االستلقاءص بسرعةص

 سابيل متغيرةص علاى بيئة في صعبة رروف في إجرااها يتم التي التمارين في البراعة ترهر .2

 .  سالل الحائط   –و ثم تسلق وسائل مختلف   حبل  ص إجتياز حاجز أو عتبة  : المثال

تماارين ساحب بحباال : المثاال سابيل متفاوتاةص علاى بمقاومة تدريبات في الموضحة الرشاقة .3

 .النفس عن الدفاع فنون مثل رياضات مطاطية

: المثاال سابيل علاى باألشاياء و وساائل مختلفاةص  التالعاب على التدريبات في الرشاقة ترهر .4

 رمى الصولجان. وسائل على أهداف مختلفةص رمي والتقاطهاص الكرة رمي

 على والرد السريع ص التفاعل تتطلب األلعاب الخاصة و التى  تمارين في ترهر التي الرشاقة .5

 إلاى وماا التمريرات التي ينجزها ...  واعتراض المنافساعناصر الفريق  تتبع: المثال سبيل

 .ذلك

اا يمكنك تحقياق و التادرب علاى تنمياة العنصار المهام و الاذي يكاون تقرياب فاي جمياع  أيض 

القاادرات الحركيااة و البدنيااة لاادى االنسااان بااالعموم و لاادى االطفااال و الناشاائين و حتااى الشااباب 

 التااادريب و هاااذا عناااد تنفياااذ و تطبياااق أسااالوب    Balance -التاااوازن   بالخصاااوص هاااو

  . الدائري
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: التاالي النحاو علاى التمارين المدرجاة لمثال هاذه الفئاات العمرياة  تكون أن حيث أنه يمكن

 ص والشاقلبة ص و المقاعاد الخشابية و البالساتيكية ص األشاجار جاذوع على والمشي ص تمارين القفز

 .ذلك إلى .... وما والدحرجة

درس أو  كال فاي زمن كافي لتعلمهاا إلى تحتاج فهي لذا و معقدةص مركبة فةص هي البراعة

 وحدة تدريبية مخطط لها.
 لتطوير الرشاقة: الدائري  التدريب نموذج لمجموعة من التمارين بأسلوب 

 على هدف معين. صغيرة كرة رمي .1

 .مقعد جمباز أو مقعد سويدي على الكامل القرفصاء وضع في المشي .2

 .السلة بكرة أداء المراوغة .3

مماادودة  واحاادة واألخاارى ساااق علااى ماان وضااوع الوقااوف اإلعتيااادي يقااف الطفاال أو الناشاائ .4

. منخفضة لعارضة مسك بقبضة اليدين مع (تمرين علة الساق اليمنى ثم تبيل الساق األخرى)

 مساااتقيمة بااأذرع الماانخفض القرفصاااء وضااع فاااي العارضااة أساافل لألمااام التحاارك: التنفيااذ

 .التعلق وضع إلى والتحرك

 مان كلغام 01كايس صاغير زناة ) الارأس حمل وزن خفيف على مع رياضي مقعد على المشي .5

 (.الرمل

 علااى ماان وضاوع الوقااوف اإلعتيااادي  مواجهاة لشااريك أو زميال القفااز   الاديوك قتااال  لعباة .6

 (علة الساق إما اليمنى أو اليساري ثام بعاد ذالاك التباديل السااق المرتكاز عليهاا ) واحدة ساق

 الابعض بعضاهم دفاع محاولين  وراء رهورهم يعمل كل فرد المداهمة من الخلف لزميله حيث

 (.متر فقط  2 قطرها نصف دائرة) الدائرة إلخراج شريكه من 

 

 ( :  Flexibility)  القابلية الحركية القدرة البدنية المرونة  . ث
المفاصال ص حياث  الساعة الحركياة فاي من قدر بأكبر التمارين أداء على القدرة هي المرونة

 اختباار ماع التحدياد وجاه علاى األكبار الصاعوبة ترهار  البدنياة اللياقاة اختباارات اجتيااز عند أنه

 إذا ص المرونة لدى الكثير من المختبرين الرياضيين سواء كاانوا فئاات عمرياة صاغيرة أو كبيارة 
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م فاي عمليااات االختباار المهاا هاذا اجتياااز فاي٪ 70 بنسابة تصال حتااى  والشااابات الفتياات نجحات

 .فقط  ٪50-40تكون لهم نسبة نجاح تصل  والشباب الفتيان فإن ص اإلنتقاء و التوجيه الرياضي

 فاي مهم عامل وهو العضالتص مرونة من و األربطة وتزيد المفاصل تقوي المرونة تمارين

   اإلصابات الرياضية و حتى العادية. من الوقاية

 السااعة الحركيااة فااي المفاصاال  ص حيااث  زيااادة مااع تمااارين اسااتخدام يااتم  المرونااة لتطااوير

 ص قاوام الجسام تحسين إلى الفقري و بدوره  العمود مرونة زيادة على المنهجي العمل يادي هذا

 أطفاال مان٪  80 الصحة العالمية يعاني ما نسبته  لوزارة وفق ا) ألنه خاص بشكل مهم أمر وهو

القاوام الجساماني و خاصاة العماود الفقاري أماا فاي الادول العربياة  فاي اضاطرابات من المدارس

 (.فالنسبة تصل الى أكثر 

 للعضاالت العاماة و المساتهدفة  األولي لهعداد خاص اهتمام إيالء يجب  المرونة تطور مع

 (.الجري طريقة جيدة في عملية اإلحماء و خاصة عند االطفال طريقة  مرحلة اإلحماء )

 إجرااهااا ياتم أي ص ساالبية بالمسااعدة وغيار إجابياة ذاتياة المرونااة تماارين تكاون أن يمكان

ااا يمكاان ص  أوزان أجسااام الشااريك أو الزمياال بمساااعدة أو مسااتقل بشااكل  التمااارين تقساايم أيض 

 .أوزان بدون أو( سويدية كرات ص دمبلز) بأوزان تمارين إلى اإليجابية

ا المرونة تطوير و يرتبط ا دائم   .القوة العضلية  تنمية بتمارين تقريب 
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 لتطوير المرونة: الدائري  التدريب نموذج لمجموعة من التمارين بأسلوب 

 مااع محاولااة لمااس  بشااكل مسااتقيم رفااع الساااقين أداء الرهاار ص ماان وضااوع اإلسااتلقاء علااى .1

 .خلف الرأس األرض

للكاارة  أداء نقاال الاارأس ص خلااف سااويدية و حماال كاارة  للساااقين ماان وضااع الوقااوف فتحااا   .2

 الوقاااوف و اإلساااتناد ص ماااع وضاااع تغييااار ماااع و بالتنااااوب أخااارى إلاااى سااااق الساااويدية مااان

 .مستقيمين و الرهر الرأس على وضع  المحافرة

مفصال  عناد ماع تشابيك األيادي ص من وضوع الوقاوف اإلعتياادي واإلساتناد باالرهر للشاريك .3

و  الرهار علاى الشاريك رفاع ماع الجذع الى األماام بين حنى المرفق للذراعين ص اداء بتناوب

 .اإلسترخاء إلى الرهر على يرقد الذي الشريك يحتاج أداء هزات متتالية طفيفة ص حيث

 الياادين إمساااك مااع والجااذع للساااقين وتمديااد أداء ثنااي ص ماان وضااوع اإلسااتلقاء علااى الرهاار .4

 .الساق من السفلي بالجزء

 أسافل بالياد خلفاا  مان الطاوق إمسااك ياتم ص متباعادة األرجال من وضاوع الوقاوف اإلعتياادي .5

 .الوركين ثم إعادته الى الوضع اإلبتدائي على للطوق تدوير الرهر ص أداء

 أداء  خلفهماااص والكاارة الكتفااين بعاارض متباعاادتين القاادمين ماان وضااوع الوقااوف اإلعتيااادي .6

 .اليدين بكلتا أمام إمساكها مع الخلف من الكرة تمرير

 

 ( :  Enduranceالقدرة البدنية التحمل ) . ج

 فتارة ألطاول معيناة بشادة تدريبياة عمل أو جهد بدني و حركي أداء على القدرة هو التحمل

 العماال علااى وداخليااة للجساام و هااي القاادرة خارجيااة إمااا مقاومااة علااى والتغلااب   زمنيااة ممكنااة

 عضاالت معرام فيهاا تشاارك والتاي  المعتدلاة القاوة أو الشادة  مان الطويال المدى على المستمر

 .  العام التحمل على القدرة و التى تميز  الحركي الجهاز

 شادة زياادة المهام مان   الادائري التدريب  بطريقة  العام البدنية التحمل القدرة تنمية عند

ا ص و البدنيااة التمااارين  التحماال ماان مختلفااة أنااواع إلكتساااب كأساااس العااام التحماال يعماال تاادريجي 

 .الخاص
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 نااوع فااي الفعااال األداء علااى القاادرة الحفااار بأنااه الخاااص ُيفهاام أن القاادرة التحماال أن يجااب

 .طويلة لفترة الحركي النشاط من معين

الخااص و التاي  التحمال مان الرئيساية األناواع طارح يمكان  الادائري التدريب  أسلوب في

تحماال القااوة   تطااوير مااع الساارعة ص و ص القااوة العضاالية السااتاتيكية ص القاادرة العضاالية: منهااا 

محطاة مان  كال في التكرارات من ممكن عدد أكبر بتحقيق الرياضي الناشئ تكليف يتم   العضلية

 . محطات اسلوب التدريب الدائري 

 تاوتر علاى الحفاار فاي المهماة هناا تتمثال   العضالي الثابات التحمال علاى القادرة تطور مع

توقياف و  أو التعلياق بجهااز العلقاة تادريبات ص مثال أداء حركاي  وجاود عادم حالاة فاي العضالت

ا مناسبة أثقال حمل أو تثبيت الجسم في وضع معين  . لذلك تمام 

 زياادة و العادوا ماع الركض هي السرعة التحمل على القدرة لتطوير فاعلية األكثر الطريقة

 . القفز تمارين و كذلك المسافات المقطوعة طول في تدريجية

ااا الاادائري التاادريب محطااات اساالوب فااي الساارعة تحماال علااى األداء ياارتبط ااا ارتباط   وثيق 

 .السرعة بتطوير القدرة البدنية

 وقات زياادة طرياق عان  الادائري التادريب  بأسالوب التادريبات فاي والخاص العام التحمل

 ثام ومان ص بالمجااميع المحطاات فاي إجرااهاا ياتم التاي التماارين عادد كثرة بسبب تدريجيا   األداء

 .السرعة و زيادة شدتها زيادة
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 لتطوير التحمل: الدائري  التدريب لمجموعة من التمارين بأسلوب  نموذج

و بوضاع علاة الرجال  حاائط السااللم جادار علاى جاانبي بشاكل من وضع الوقاوف االعتياادي .1

و    واحادة سااق علاى القرفصاء أداء تمرين الوقت ص نفس في بيد الساللم و مسك اليسرىص

 .األمام إلى األخرى دفع

و  ثنااي ماان وضااع الوقااوف االعتيااادي و اإلسااتناد بالااذراعين مواجهااة للساااللم الحااائط أداء  .2

 .الذراعين  بسط

المقعاد  على واحدة ص يتم إسناد قدم  لمقعد سويدي مواجهة في من وضع الوقوف اإلعتيادي .3

 .الساقين تغيير بساق واحدة مع  قفز ص اداء

 .و األرجل باألذرع الحبل تسلق .4

برفاع السااقين بوضاع مساتقيم و ممادودتين الاى األماام  ص أداء من وضع التعلاق علاى علقاة  .5

 .درجة 90 بزاوية

 .للذراعين لرفع الجسم الى االعلى ثم تمديدهما  ثني من وضع التعلق على علقة ص اداء .6
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 توّفاك الُبعد ... !!!

 سرى العبيدي

 استراليا –ملبورن 

 

 

 ثر كل ا بتهالةا  

 استجديك ...

 كرحمة ... و استغاثة .…

 مغفرة لذنب حبي

 و خطئية وجدي

 واثقة الخطى

 خاشعة القلب

 و جفا…لمن هوى 

 ا لى رحمة اللقى

 توفاك البعد

 فدفنتك في جّب قلبي
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 أعود اليك ...

 كل ما الشوق …

 عانقني

 و أرتجف نبضي

 ارتجافة موت

 فأتشبث في

 حروف اسمك

 أهدي النذور

 و دموع…ٓاهااااات 

 تحرق صلبي ونار

 و شموع… بخورا  

 أقدمني قربانا  

 من شريان  

 لشريان بخشوع
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 وأعتق دموعي للبحر

 علّ ابتالٔيي بك

ث قصيدة شعر ... !!!  يورِّ
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راء عن تعبر المجلة في المقاالت إن
 
 المقاالت. هذه اصحاب الزمالء ا

 

 

 


