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 بطالة الخريجين...  ال خير في علم ال ينفع 

 داخل حسن جريو. د

 أكاديمية العلوم الدوليةعضو 

 

 :مسخلص الدراسة 

يهادف إلاى , لم يعد التعليم ترفا فكريا أو ثقافيا كما كان عليه الحال فاي الحقاب المنصارمة 

وحثها على سبر غور المعرفاة بهادف , وتزويدها بالعلوم المختلفة من الناس تهذيب نخبا معينة 

بل أصبح التعليم في عصارنا الاراهن , ناتهإشباع فضول البشرية للوقوف على أسرار العلم ومكو

ال , فبادون منووماة تعلايم راقياة , الركيزة األساسية للتنمية بجوانبها المختلفاة,فضال عن ذلك , 

كماا تادل , أو تنمياة حقيقياة مساتدامة فاي أي بلاد مان البلادان, يمكن تحقيق تقادم اقتصاادي ياذكر

نووماتهااا التعليميااة التااي أسااهمت بفاعليااة علااى ذلااك مااا حققتااه البلاادان المتقدمااة بفضاال جااودة م

بإعاداد الكااوادر المهنيااة التااي يحتاجهااا سااوق العماال بوصاافها األدوات األساسااية لتحقيااق التغيياار 

تتنااول هاذه الدراساة دور التعلايم العاالي بتاوفير .  الاذي تنشاده مجتمعاتهاا مان أجال حيااة أفضال

وتسااليط الضاوء علااى حجاام بطالااة خريجااي , فارص العماال المناساابة التااي يحتاجهاا سااوق العماال 

األمر الذي يتطلب تضافر جهود العاملين , مؤسسات التعليم العالي اآلخذة بالزيادة عاما بعد آخر 

مختلفااة وبخاصااة المؤسسااات اإلنتاجيااة منهااا فااي قطاااع التعلاايم العااالي ومؤسسااات المجتمااع ال

 .لمعالجتها

 :بطالة في البلدان العربيةالحجم 

-51) تشير التقارير الدولية الى ان نسبة الشباب الباحثين عن عمل ضمن الفئاة العمرياة 

سنة في البلدان العربياة هاي االعلاى فاي العاالم   حياث تبلال هاذه النسابة فاي المعادل نحاو (  14

بين االناث   و لعل ما يزيد االمور غرابة ان البلدان العربية قد (  %32) ل الى و تص(  11%)

مان النااتج المحلاي (  %1)نحاو (  1252-1222)حققت معدل نمو سنوي على مدى السانوات 
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و معادالت   األمار الاذي يفتارض فياه (  %1.1)االجمالي   مقابل معدل نمو سنوي عالمي نحاو 

ل الشباب بدال  من تفاقمهاا   و بمقارناة نساب البااحثين عان العمال النمو هذه   تحسين فرص عم

  و فااي دول (  %8.3) فااي مناااطق مختلفااة ماان العااالم نجااد أن نساابتهم فااي دول شاارق آساايا  

  مقابل نسبة معادل عاالمي (  %58.1)   و في الدول الصناعية (  %51.1) أمريكا الالتينية  

 (51.6%  . ) 

حذر مدير عام منومة العمل العربية   من خطورة ارتفاع نسبة البطالاة فاي دول المنطقاة  

مؤكدا  أن البطالة وراء ارتفاع نسبة الفقر في عدد مان الادول العربياة أن نسابة البطالاة فاي دول 

. معومهم من أصحاب الماؤهالت العلياا,وشابة  امليون شاب(  12)تجاوزت  1257المنطقة عام 

بمساعدة من قسام مؤشارات  المعد 1258 لعام رير منومة األمم المتحدة للتنمية البشريةتقيبين 

معدل البطالة الرسامي والمصارح باه حسب  البطالة في البلدان العربية  معدلحجم  ,البنك الدولي

البلدان  وغالبا ما يكون الفرق متفااوت باين المعادالت الرسامية تلك من المؤسسات الرسمية في 

 .رسمية مع وجود بعض اإلستتناءات القليلةوغير ال
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 النسبة المئوية لمعدل البطالة في الدول العربية (5)جدول 

 الدولة %معدل البطالة  تاريخ المعلومات

 الجزائر 1112 2215

 البحرين 411 2214

 جزر القمر 615 2214

 فلسطين 1514 2215

 العراق 1612 2212

 األردن 1111 2214

 لبنان 12 2229

 ليبيا 18 2225

 موريتانيا 81 2218

 المغرب 1217 2217

 قطر 214 2215

 السعودية 1213 2217

 السودان 1816 2214

 سوريا 4212 2214

 تونس 1512 2214

 اإلمارات العربية المتحدة 412 2212

 اليمن 8512 2229

 جيبوتي 6212 2214

 مصر 1118 2217

 الكويت 812 2216
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تاادني نساابة مساااهمة الشااباب فااي البلاادان العربيااة فااي حجاام القااوى كمااا تشااير التقااارير إلااى 

فاي الوقات الاذي يشاكل فياه , %(11)مقابل نسبتهم فاي العاالم %( 31)إذ تصل نسبتهم ,العاملة

الشباب النسبة األكبر بين الفئات العمرية في البلدان العربية التاي توصاف عاادة بأنهاا مجتمعاات 

, وهي النسبة األعلى في العالم , ث يشكل الشباب أكثر من ثلثي سكان البلدان العربية شبابية حي

بخالف ما عليه الحاال فاي الادول الصاناعية التاي تتزاياد فيهاا أعاداد كباار السان مان المتقاعادين 

بينماا يكاون فياه الشاباب , الذين لم يعاد بإمكاانهم اإلساهام بفاعلياة فاي العملياة التنموياة لبلادانهم

وهو أمار محازن أن نارى هاذه الطاقاات الشابابية تعااني مان ,لعرب في أوج عنفوانهم وعطائهم ا

إلى قوى مادمرة ,ناهيك عما يمكن أن تتحول  فيه من جراء اإلحباط المتراكم, التهميش والتعطيل

لبلاادانها  إذا لاام يااتم االلتفااات لمطالبهااا المشااروعة بتااوفير فاارص العماال المناساابة لمااؤهالتهم 

مان قبال جماعاات مختلفاة , وقد يتم استغالل حنقهم وضيقهم من أحوالهم الصعبة هذه, هموقدرات

وهاو أمار يتطلاب , لغايات ومقاصد ال تمات بصالة لمصالحة بلادانهم تحات ذرائاع ومساميات شاتى

  .التصدي له بحكمة وروية

 تقدر الخساائر االقتصاادية المترتباة علاى عادم قادرة إيجااد فارص عمال للشاباب فاي البلادان

ويتوقع تفاقم مشكلة الشباب البااحثين عان عمال , مليار دوالر سنويا(  12 – 42) العربية نحو 

إذ يقاادر عاادد ,السايما بااين خريجااي الكليااات والجامعاات فااي ضااوء زيااادة أعاادادهم عاماا بعااد آخاار

مما يتطلاب التصادي الحاازم لهاذه المشاكلة , خريجي الجامعات العربية نحو مليون خريج سنويا 

ل إيجاد منوومة تعليمية قادرة على إكساب الشباب المهارات  التي يحتاجها سوق العمال من خال

كي يسهموا بفاعلية بتطوير االقتصاد , والسعي الجاد إلى إيجاد فرص عمل حقيقية منتجة لهم , 

 .الوطني وتحقيق قيمة مضافة

 :في البلدان العربية الخريجين حجم بطالة

أشااارت البيانااات  فقااد , عااات علااى البلاادان العربيااة فقااط ال تقتصاار بطالااة خريجااي الجام

%(  .  33.6 )إلاى أن معادل بطالاة الخاريجين بلال 1253عاام  الصادرة عن الحكومة الصينية 

مان جمعياة أونتااريو للمهندساين المحتارفين أن ماا يقارب  1251وجدت دراسة أجريت عام  كما

من ثلثي حاملي درجة البكالوريوس في الهندسة لم يتم تاوويفهم كمهندساين أو فاي مهان تتعلاق 

مع وجود فجوة كبيارة فاي األجاور باين العااملين فاي الهندساة والماووفين فاي أمااكن  ,بالهندسة
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مان الخاريجين  %(12 ) أن 1257أجرتها لجنة اإلنتاجية األسترالية عام  وجدت دراسة. أخرى

وتعااني بلادان عديادة مان تزايياد أعاداد خريجاي الجامعاات العااطلين عان . يعملون بادوام جزئاي 

حيث تعاني هاذه البلادان مان بطالاة حقيقياة , وتعد البلدان العربية في مقدمة هذه البلدان , العمل 

 .شغال ووائف حكومية بدون عمل أي إ, وبطالة مقنعة 

يعاني العراق من ارتفاع مضاطرد فاي نسابة العااطلين عان العمال خاصاة باين الشاباب مان 

وتوهر أرقام رسامية أن معادل البطالاة وساط الشاباب ,خريجي الجامعات وحملة الشهادات العليا 

. النسابة  في حين تحدثت منومات دولية وأخرى غير حكومية عن ِضعف هاذه %( 12) يتجاوز

وتعزى أبارز أساباب تفااقم البطالاة فاي العاراق إلاى ساوء اإلدارة  وتفشاي الفسااد  وعادم وجاود 

فموازناة العاراق تجااوزت فاي معوام األحياان  مائاة ملياار دوالر , خطط حقيقية إلنعاش االقتصاد

قار وكثيرا ما يعمد العشرات من حملاة الشاهادات العلياا مان الشاباب إلاى التوااهر أماام م.أمريكي

. دون جادوى رئاسة الوزراء للمطالباة بإنصاافهم بعيادا عان البيروقراطياة والمحساوبية والفسااد

بلاال عاادد ففااي المملكااة العربيااة السااعودية , وال يختلااف الحااال كثياارا فااي معواام البلاادان العربيااة 

ماان مجمااوع ( % 11.7)ألااف سااعودي أي (  451 ) العاااطلين ماان حملااة شااهادات البكلوريااوس

وإذا أضافنا حملاة . علماا  باأن ثلثاي هاؤالء إنااث. نها نسابة مرتفعاة مقارناة بعادة دولأ. العاطلين

           ألفاااا  أي(  753 ) الشاااهادات الثانوياااة والااادبلومات دون الجامعياااة يصااال عااادد العااااطلين إلاااى

وبحساب بياناات الجهااز المركازي لءحصااء الفلساطيني  بلال معادل  .من المجماوع( % 12.6 )

نحاو      الحاصلين على مؤهل علمي دبلوم متوسط أو بكاالوريوس( عاما   11-12)راد البطالة لألف

 .       1212في العام  ( 14% )

تشااير بعااض اإلحصاااءات إلااى أن نساابة البطالااة فااي بعااض الاادول العربيااة ماان خريجااي 

ويعازو السابب فاي ذلاك إلاى افتقاار أعاداد غيار قليلاة مانهم إلاى , % ( 12) الجامعات تصل إلاى 

لمهارات والخبرات التي يحتاجها سوق العمل السيما المهن التي تتطلب مهارات عالياة مساتندة ا

ممااا يصااعب اإلفااادة ماان مااؤهالتهم بشااكلها ,إلااى التقنيااات المتقدمااة ذات القيمااة العاليااة المضااافة

الحااالي  التااي تغلااب فيااه التخصصااات اإلنسااانية واألدبيااة والنوريااة بنساابة تصاال إلااى أكثاار ماان 

فضال عن الثقافة السائدة في بعض البلدان العربية المتمثلاة باالنورة الدونياة للكثيار مان , نالثلثي

والرغباة الشاديدة لادى فئاات واساعة مان المجتمعاات العربياة باألعماال المكتبياة , المهن الحرفية
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إذ ماا زالات الحكوماات هاي المصادر الارئيس للوواائف فاي , بعامة واألعماال الحكومياة بخاصاة 

  . من البلدان العربية الكثير

ومن المفارقاات الغريباة التاي يشاير إلهاا تقريار المنوماة العربياة للعمال الصاادر فاي العاام 

إلى أن معادالت البطالاة باين األمياين فاي معوام الادول العربياة أدناى مان معادالتها باين    1228

معي عشرة أضاعاف فاي إذ تبلل هذه المعدالت لذوى التعليم المتوسط والثانوي والجا, المتعلمين 

تشاااير تقاااديرات بعاااض . مصااار وخمساااة أضاااعاف فاااي المغااارب وثالثاااة أضاااعاف فاااي الجزائااار 

االقتصاااديين المصااريين إلااى أن عاادد  المصااريين العاااطلين عاان تقااديرات المؤسسااات الدوليااة و

بينماا , ملياون شخصاا (  1,3) العمل من خريجي الجامعات والمعاهاد العلياا والمتوساطة  نحاو  

) بلغت نسابة البطالاة باين الشاباب فاي الفئاة العمرياة . جهات أخرى بستة ماليين شخصا تقدرها

ونساابة % (  47,1) نساابة اإلناااث , 1221فااي العااام % (  11) فااي مصاار ( ساانة  11 - 58

طبقاااا لماااا ورد فاااي البياااان الصاااحفي للجهااااز المركااازي للتعبئاااة العاماااة %(  7, 53)الاااذكور 

   .   1252 واإلحصاء في شهر آب 

تبلاال نساابة الباحثااات عاان عماال بااين المتعلمااات الساايما بااين الجامعيااات فااي بلاادان الخلاايج 

مما يمثل هدرا كبيرا في الموارد التعليمية إال إذا نور إليه بوصافه , % (  13) العربي أكثر من 

 .وعلى العموم فإن معدلها بين النساء األعلى تعليما في البلدان العربية , ترفا ثقافيا 

مان الطاالب العارب % (  14) أكد التقرير العربي األول حول التشاغيل والبطالاة أن نسابة 

ماان األطباااء % (  12) بينمااا يهااجر نحااو , الاذين يدرسااون فااي الخااارج ال يعاودون إلااى بلاادانهم

من العلماء إلى الواليات المتحادة األمريكياة % (  51) من المهندسين  و % (  13) العرب  و 

 .وكندا

ماان المهاااجرين العااارب ذوي الشااهادات العليااا يساااتقرون فااي  الوالياااات % (  71)  وأن

وأن ثلااث الكفاااءات المهاااجرة ماان الاادول الناميااة ينتمااون , المتحاادة األمريكيااة وبريطانيااا وكناادا 

  . للدول العربية

, الباد مان إعاادة نوار جاادة وشااملة بأوضااع التعلايم برمتاه, ولمعالجة هذا الوضع الشااذ 

لتصابح أكثار قادرة علاى إكسااب الخاريجين مهاارات , عي لتحديث برامجه ومناهجه ونوماه والس

مما يتطلب تعزيز الشراكة بين مؤسسات التعليم ومؤسسات القطااع , العمل التي يحتاجها السوق
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بحيااث , والمساااهمة بصاياغة برامجااه التعليمياة بمااا يتوافاق وتوجهااات الساوق المحليااة, الخااص

جمله تعليما نافعا يؤهل خريجياه لبيئاة العمال واإلساهام الفاعال بتحقياق تنمياة يكون التعليم في م

 .لضمان رقي وتقدم بلدانها, شاملة مستدامة 

 :التعليم من أجل العمل

لام ترقاى بعاد , بوضاعها الحاالي ومما يؤسف له أن منووماات التعلايم فاي البلادان العربياة 

إكساااب علااى  قصااور واضااح بعاادم قاادرتهاإذ  مااا زالاات تعاااني ماان , إلااى المسااتوى المطلااوب 

خريجيهااا المهااارات التااي يحتاجهااا سااوق العماال بالنوعيااة والكميااة المطلوبااة فااي الكثياار ماان 

وتزداد األمور سوءا من جراء عدم اكتراث الكثيار مان مؤسساات . التخصصات والمهن المختلفة

تمكيانهم مان ممارساة ببذل بعض الجهاود الالزماة لتأهيال خريجاي المؤسساات التعليمياة ل,العمل 

فاي الوقات الاذي تتزاياد فياه أعاداد الخاريجين عاماا بعاد , العمل في مجاال تخصصااتهم الدراساية

, وتتوسع المؤسسات التعليمية بتنفياذ بارامج دراساية ال تمات بصالة لحاجاات ساوق العمال , أخر

ماان ثلثااي حياث يالحااو هيمنااة الدراسااات األدبيااة واإلنسااانية بنساابة تقاادرها بعااض الجهااات بااأكثر 

كماااا تبلااال نسااابة الطلباااة , البااارامج الدراساااية المعتمااادة حالياااا فاااي الكلياااات والجامعاااات العربياااة

ماان إجمااالي عاادد الطلبااة %( 82)أكثاار ماان  بهااذه الدراسااات  الملتحقااين فااي الكليااات والجامعااات

بينمااا ال تزيااد نساابة الملتحقااين , الملتحقااين فااي مؤسسااات التعلاايم العااالي فااي البلاادان العربيااة 

%( 36)مقابال نسابة , فاي أحسان األحاوال%( 12)بمؤسسات التعليم التقني والمهني أكثار مان 

مماا نجام عان ذلاك , رة والصاينفاي ماليزياا وسانغافو%( 42)ونسابة , في دول أمريكا الالتينية 

وهو أمر أدى إلى تفاقم مشكلة البااحثين عان عمال , تخريج مالكات يصعب اإلفادة من مؤهالتها 

إلى الحد الذي بات يهادد أمان واساتقرار الكثيار مان البلادان العربياة إذا لام ياتم إعاادة نوار جاادة 

ماع , أعلى المراحال الجامعياة بأوضاع التعليم بجميع مفاصله بدءا برياض األطفال ووصوال إلى 

  .اهتمام خاص بالتعليم التقني والتدريب المهني

ومراكااز التاادريب المهنااي  هااي إعااداد  لمؤسسااات التعلاايم التقناايوألن الوويفااة األساسااية 

لااذا ينبغااي أن , الشااباب لممارسااة المهاان التااي يحتاجهااا سااوق العماال فااي التخصصااات المختلفااة 

تقنياة ومراكاز تادريب مهناي تتسام باالجودة والتمياز  ومعاهاد كلياتتتضافر الجهود الخيرة لبناء 

والقدرة على تخريج كاوادر تقنياة ومهنياة عالياة الجاودة والقادرة علاى ولاوج ساوق العمال دون 
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  : ولتحقيق ذلك نوصي باآلتي, عناء يذكر

التقنيااة ومراكااز التاادريب  والمعاهااد إشااراك المؤسسااات اإلنتاجيااة فااي إعااداد مناااهج الكليااات .5

إشااراكا حقيقيااا لضاامان إعااداد خريجيهااا طبقااا لمتطلبااات سااوق , المهنااي وبرامجهااا التدريبيااة

  .وتسهيل انخراطهم بسوق العمل فور تخرجهم, العمل

ومراكاز التادريب  التقنياة والمعاهاد إبالء قيمة اعتبارية أكبر للشهادات التي تمنحهاا الكلياات  .1

 .المهني

التقنيااة ومراكااز التاادريب المهنااي العاااملين فااي  والمعاهااد مرتبااات خريجااي الكليااات تحسااين .3

 .المؤسسات اإلنتاجية بصفتهم قوى عاملة منتجة

اعتماااد أعلاااى درجااات الرصاااانة العلميااة طبقاااا لمعااايير الجاااودة التقنيااة والمهنياااة اإلقليمياااة  .4

حااص وضاابط الجااودة والمراكااز إلجااراءات الف والمعاهااد وخضااوع هااذه الكليااات, والدوليااة 

  .بصورة شفافة ومنتومة

والمراكز وماا قاد يواجهوناه فاي والمعاهاد تضييق الفجوة بين ماا يتعلماه الطلباة فاي الكلياات  .1

 .ومحاكاة بيئة العمل الحقيقية, حقل العمل

تقنيااة مناااورة فااي دول متقدمااة بهاادف ومعاهااد  التقنيااة مااع كليااات والمعاهااد توأمااة الكليااات  .6

  .ا بتطوير البرامج والمناهج الدراسية وطرائق التعليم والتدريباإلفادة من خبراته

بحياث يكاون التادريب والتطبياق العملاي  والمعاهاد تأكيد الهوية التقنية والمهنية لهذه الكلياات .7

  .السمة المميزة لها

اختيار المحاضرين والمدربين ممن يمتلكون خبرات مميازة فاي تخصصااتهم فاي ميادان حقال  .8

 .العمل

, افااة العماال المهنااي بااين التالميااذ والطلبااة فااي جميااع مراحاال التعلاايم العااام الدراسااية نشاار ثق .1

 .التقنية ومراكز التدريب المهني بذلكوالمعاهد وإبراز قيمة العمل ودور الكليات 

إنما يتطلب في المقام األول توفير فارص عمال ,الشك أن تحقيق أية تنمية حقيقية مستدامة

خريجاي المعاهاد والكلياات والجامعاات بعاد أن ياتم تادريبهم وإعادادهم حقيقية لجميع الشباب من 

بما يتماشى ماع تطاورات التقنياة الحديثاة ومساتجدات العلاوم , إعدادا  علميا وتقنيا ومهنيا جيدا 

وبذلك يمكان االساتفادة مان طاقاات الشاباب , ويتوافق مع الحاجات الوطنية , والمعارف المختلفة
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ذلااك أن الشااباب يمتاااز بالحيويااة واالناادفاع الشااديد والرغبااة , لاادانهم فااي بناااء أوطااانهم وخياار ب

مماا ياانعكس حتمااا بصااورة إيجابياة علااى العماال واإلنتاجيااة ذات , العارماة فااي التطااور والتطااوير 

مقارنة بالمجتمعات التي تعاني من نساب شايخوخة , ولمديات زمنية أبعد, القيمة المضافة العالية

اضاطر هاذه الادول إلاى اعتمااد سياساات تشاجيعية لجاذب الشاباب ذوي مماا , عالية بين ساكانها 

  .الخبرة من دول أخرى وتشجيعها على توطينهم لديها

 :تعزيز مهارات القوى العاملة الوطنية

 المااهرةأدى قصور القدرات المهنية والتقنية  ألعاداد ال يساتهان  بهاا مان القاوى العاملاة 

, إلدامااة زخاام تطورهااا االقتصااادي أجنبيااةفااي بعااض الاادول العربيااة إلااى االسااتعانة بقااوى عاملااة 

, وسعيها الحثيث لالنتقال إلى مصاف الدول المتقدمة صاناعيا فاي ضاوء وفارة مواردهاا المالياة 

وهاو أمار يساتلزم ,السيما أن هذه الوفرة المالية متأتية فاي معومهاا مان ثاروات طبيعياة ناضابة 

باااه إليااه جياادا حيااث يتطلااب وضااع سياسااات وطنيااة فاعلااة لتاادريب وتأهياال وتطااوير القااوى االنت

علاى ,ألجنبياةوالعمل على إحاللهاا  تادريجيا محال القاوى العاملاة ا, مهنيا وتقنيا ماهرة العاملة ال

, ودون إلحااق أضارار فادحاة بعملياة التنمياة, وفق بارامج وخطاط علمياة مدروساة بعناياة فائقاة

آمنة لجذب المزيد مان االساتثمارات لادعم االقتصااد الاوطني وتحقياق تنمياة حقيقياة  وتوفير بيئة

 .مستدامة

فعلاى مار , وال بد أن نشير هنا إلى أنه ليس غريبا أن تساتعين الادول بقاوى عاملاة أجنبياة

كماا ,العصور استعانت الدول المختلفة بقوى عاملة أجنبية السيما في عصور ازدهارها وتقدمها 

حياث يعمال ,الياوم فاي الادول األوربياة ودول أمريكاا الشامالية ودول صاناعية أخارى هو حاصال 

ماع مالحواة أن , لديها ماليين المهاجرين  من شتى أصقاع العاالم فاي المهان والحارف المختلفاة

بل إنهم قوى معاززة , هؤالء الوافدين هم ليسوا  بديال عن القوى العاملة الوطنية أو منافسا لها 

وتتنااافس هااذه الاادول بتقااديم الكثياار ماان اإلغااراءات . ي لتحقيااق التنميااة المسااتدامةللجهااد الااوطن

والتسهيالت لجذب القوى العاملة مان ذوي الكفااءات والمهاارات العالياة وحثهاا علاى االساتيطان 

 .لديها واالندماج بمجتمعاتها الجديدة

السايما , ن العربياة يعزى السبب في نقص القوى العاملة المهنية والتقنية في  بعض البلدا

إلااى ساارعة معاادالت نموهااا االقتصااادي الااذي يمكاان أن يوصااف بااالطفرة , بلاادان الخلاايج العربيااة
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وإلااى حداثااة نومهااا التعليميااة بعامااة ونومهااا التعليميااة التقنيااة , االقتصااادية الهائلااة ماان جهااة 

يااة والتقنيااة وعاادم قاادرتها بشااكلها الحااالي علااى إعااداد القااوى العاملااة المهن,والمهنيااة بخاصااة 

األكثاار خباارة  جنبيااةومنافسااة القااوى العاملااة األ, بالكميااة والنوعيااة التااي يحتاجهااا سااوق العماال

مما يتطلب العناياة الفائقاة بمنووماات التعلايم بعاماة والتعلايم التقناي والتادريب المهناي , ومراسا

, ضاالت التقنياةوغرس مهارات التفكير المبدع وتنمية روح االبتكار والتحليل وحال المع, بخاصة

 ماااهرةوالقاادرة علااى التواصاال مااع اآلخاارين واالنضااباط والعماال الجمعااي لاادى القااوى العاملااة ال

وتزداد األمور تعقيدا بدخول هذه الدول في مجاالت صناعية متطورة .بوصفها ممارسات أساسية

ملااة بينمااا هااي مااا زالاات تعاااني ماان نقااص حاااد بأعااداد القااوى العا, تتطلااب مهااارات تقنيااة عاليااة 

وهو أمر يستلزم تهيئة البنى التحتية التقنية المناسابة  التاي , بمستويات تقنية متوسطة  ماهرةال

مؤهلاة تاأهيال تقنياا  مااهرةيمكن أن تستند إليها الصناعات الوطنية باالعتمااد علاى قاوى عاملاة 

بحياث تكاون قاادرة علاى التعامال ماع الصاناعات الحديثاة إدارة وتشاغيال وإنتاجاا وتساويقا , جيدا

وبذلك تكون هذه الدول قد خطت خطاوات حقيقياة فاي مجاال التنمياة التاي تضامن , بكفاءة عالية 

 .ازدهار حاضرها وتؤمن مستقبل أجيالها

ت تعليميااة تقنيااة ومهنيااة راقيااة تتساام بااالجودة ولعاال أول مسااتلزمات ذلااك بناااء منوومااا 

وذلك باالستفادة من خبرات مؤسسات التعليم , والكفاءة والمرونة ومراعاة متطلبات سوق العمل

من منطلق تبادل المنافع ماع تلاك , المهني والتقني في البلدان الصناعية المتقدمة في هذا المجال

ناي باين شارائح الشاباب مناذ باواكير سانيس الدراساة والعمال علاى نشار ثقافاة العمال المه, البلدان

وتااأمين أجااور ورواتااب مجزيااة للمهنيااين والتقنيااين العاااملين فااي مؤسسااات القطاااع , األولااى 

  .وتوفير الفرص المناسبة لتطويرهم وضمان ترقيتهم في مواقع العمل المختلفة, الخاص 

باالنتقاال  ماهرةى العاملة الكما تواجه بعض الدول مشكلة عدم رغبة أعداد كبيرة من القو

والرغبة في العمال فاي مواقاع قريباة مان أمااكن ساكناها أو باالقرب منهاا فاي , إلى مواقع العمل 

مما يؤدي إلى تزايد أعداد الباحثين عن عمل فاي , وذلك ألسباب اجتماعية شتى ,أحسن األحوال 

المؤسسااات إلااى  حيااث تضااطر, ونقااص عاادد العاااملين فااي أماااكن أخاارى, بعااض هااذه األماااكن 

السيما أن هذه القوى متوفرة بكثرة ومستعدة للعمل بأجور متدنية ,أجنبيةاالستعانة بقوى عاملة 

وقااد ينواار بعااض العاااملين نواارة دونيااة إلااى بعااض المهاان أو يعاازف عاان . وساااعات عماال أطااول
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أن  بينما يارى بعاض الحكمااء, مما يفاقم مشكلة البحث عن عمل , بعض المهن يراها مهنا شاقة

  .صنعة في اليد آمان من الفقر

لايس مان منواور ,وهذه أمور جديرة باالهتمام والتصادي لهاا بهادف إيجااد حلاول مناسابة 

باال ماان منوااور أماان وطنااي يسااتلزم تطااوير , إيجاااد حلااول لمشااكلة الباااحثين عاان عماال فحسااب 

إذ ال , الساواءالقدرات الوطنية في جميع المجاالت والمهن المختلفة صغيرها وكبيرها على الحاد 

تحات أياة ذريعاة وألي سابب مان , في أي مهنة كانت أجنبيةيصح االعتماد كليا على قوى عاملة 

وتاوفير , يتحمال القطااع الخااص مساؤولية اجتماعياة لتاأمين فارص التادريب والتعلايم . األسباب

قطااع ومانح هاذا ال, فرص العمل للمواطنين في إطار تشريعات قانونية تسنها الجهاات الحكومياة

 .حوافز مغرية لتوفير فرص تدريبية مناسبة لتأهيل وتطوير قدرات القوى العاملة الوطنية

البد من إبالء التعلايم التقناي والتادريب الماهرة  وألجل تحسين فرص  عمل القوى العاملة 

ه من المشاريع االستثمارية التي يرتكز عليها االقتصا, المهني ما يستحقه من اهتمام بالل  د وعدس

ه مشاروعا خادميا لتعلاايم الماواطنين , الاوطني وهاذا يتطلاب تاوفير البيئاة التعليميااة .أكثار مان عادس

 ورفاااد الكلياااات , والتدريبياااة الحديثاااة  المااازودة بااااألجهزة والاااورش ومعااادات التااادريب الحديثاااة

اءة التقنياة ومراكاز التادريب المهناي بالمالكاات التعليمياة والتدريبياة ذات القادرة والكفاوالمعاهد 

يعناي فاي المقاام األول , فاختيار مالكاات تعليمياة وتدريبياة  جيادة, العالية بتخصصاتها المختلفة 

ضمان منوومة تعليمية وتدريبية جيدة قادرة على أداء ووائفها التعليمية والتدريبية على أحسن 

يقياة وال يمكان تحقياق ذلاك إالس عبار شاراكة حق,فضال عن صرف حوافز مجزية للمتدربين , وجه

مؤسساااات الالتقنياااة مااان جهاااة و والمعاهاااد الكليااااتالجامعاااات وباااين مراكاااز التااادريب المهناااي و

 .من جهة أخرى اإلنتاجية المختلفة
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 :الخاتمة 

وفي الخالصة نقول أن التعليم الجيد المرتبط بحقل العمال والمساتند إلاى العلاوم والمعاارف 

بل والقادرة , الخريجين بسوق العمل وتلبية حاجاته إنما يعني  القدرة على دمج جميع , الحديثة 

وبذلك نكسب الشباب إلى صف الاوطن والمواطناة الساليمة مان كال ,على خلق فرص عمل جديدة

  .شائبة لضمان مستقبل الوطن وازدهاره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
13 

 أثر األنسان في إحداث الصدمات  البيئية

 ماجد مطر الخطيب . د .أ

 الجامعةكلية السالم 

 

الجوياة واألرضاية العنيفاة التاي تنشاأ نتيجاة  التقلبااتُ المناخياة و  التغياراتُ ما ُتحادث  غالبا  

والتبديالت والتدخالت التي يحدثها اإلنساان فاي محااور الطبيعاة المختلفاة     التحويرات القسرية

وى وقسوة ضاد الطبيعاة   ذلاك ان قِا اذى  خطيرة على ما يقترفه الجنس البشري من  أفعال   ردود  

فتواجهاه   للعناف الاذي يمارساه البشار إزاءهاا    الطبيعة الخارقة لن تقف مكتوفة او مستسالمة

  و عااادة  مااا توصااف هااذه ( الصاادمات البيئااة ) بتغياارات ايكولوجيااة ومناخيااة خطياارة تساامى 

 .الصدمات بأنها ثورة الطبيعة

  :تعريف الصدمات البيئية 

تلك التغيرات االيكولوجية والمناخية الناجمة عن تدخل اإلنساان    صدمات البيئية البيقصد  

التغيرات القسرية التي ُيحادثها علاى محااور و    في الضغط على النوم البيئية من خالل نشاطاته

و مجاالت الطبيعة   ذلك أن توالي تتاابع تلاك الصادمات ساوف يفضاي إلاى اإلباادة التاي تتعارض 

علااى البيئااة  لبيئيااة التااي يعاايش اإلنسااان فااي وسااطها   وهااي بالنتيجااة تمثاال كارثااة  لهااا الاانوم ا

   الطبيعيااة ناجمااة عاان أفعااال ونشاااطات البشاار   وهااو مااا يميزهااا عاان مفهااوم الكارثااة الطبيعيااة

عماادة كالقصااف النااووي والتاادمير المقصااود فضااال عاان أنهااا تختلااف عاان العمليااات الحربيااة المتس 

 .وغيرها 

يئة قد تنطاوي علاى آثاار كارثياة علاى البيئاة واإلنساان ذاتاه   فاإلنساان كاان والصدمات الب 

وأن العبااث   عليااه أن ُياادرك بااالوعي والبصاايرة أن البيئااة ليساات عنصاارا  خااامال  او مستساالما   

بأنتقااام البيئااة منااه   ذلااك أن مااا   نااذرأن تتساابب عنااه نتااائج خطياارة تُ  دس بنواميسااها وقوانينهااا الُباا
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ن مشااكالت بيئيااة قاسااية علااى مسااتوى كوكااب األرض والمتمثلااة بت كاال طبقااة نعيشااه اليااوم ماا

يااار المنااااخي وتعااااوم وااااهرة التلاااوث علاااى مساااتوى العاااالم و انتشاااار األوبئاااة األوزون والتغُ 

إنما هي ردود أفعال وصدمات بيئية تعاد بمثاباة إناذارات  واألمراض التي لم تكن معهودة سابقا   

البيئة لمستقبل البشرية   و أن كثيرا  من تلاك الصادمات وردود األفعاال ودالالت شديدة لتهديدات 

  ما زال اإلنسان غير قادر على التعامل معها وما زالت خاارج قدرتاه   فضاال عان أن الصادمات 

البيئياة يمكاان أن تاؤدي إلااى أزمااات إنساانية قاسااية ذات طاابع إقليمااي ودولااي   كماا هااي حرائااق 

  والتاي أدت إلاى ارتفااع نسابة تلاوث الهاواء متجااوزة  حادود  1221الغابات فاي أساتراليا عاام 

والتاي امتادت تأثيراتهاا     5186عاام ( تشارنوبل ) المكان والزمان   وكذلك ما نتج عان حادثاة 

ماع   ط الغبار الذري الناشئ عنها على كال أرجااء المعماورةالبالغة إلى معوم قارة أوروبا وتساقُ 

مع كارثاة أخارى مان   ت قارات عدة في هذا العالم تبعاتها الخطيرة وتحمل (5). اختالف النسب 

والجادير بالاذكر أن  (1). 5116كوارث اإلشعاع النووي حدثت في شارق آسايا فاي خرياف عاام 

ألخطاار الصادمات البيئاة بعاد أن   هات الرئيسية للتعرض المتزايادوجس التغير المناخي كان أحد المُ 

الطبيعياااة كاااالزالزل والفيضاااانات والعواصاااف والجفااااف أصااابح كااال شاااخص مهاااددا  بالصااادمات 

والحرائاق الهائلاة والثاورات البركانياة ( تساونامي )   واألعاصير اإلستوائية واألعاصاير المائياة

وفااي األغلااب األعاام أن ضااحايا هااذه المخاااطر واإلضاارار نساابيا    هاام    .وهبااوط األرض وغيرهااا

نتيجااة السااتمرار تاادخالت اإلنسااان فااي الطبيعااة و   .الفقااراء ماان الشااعوب واألفااراد والبلاادان 

قاعدة بياناات الكاوارث الدولياة تشاير إلاى أن عادد المخااطر والصادمات  فإنس ونشاطاته المتنوعة  

فقاااد مثلااات حاااوادث الصااادمات الجوياااة المائياااة كالفيضاااانات   .الطبيعياااة فاااي ازديااااد مضاااطرد 

إن مان أهام . التي تحدث فاي العاالم ثلثي جميع الكوارث   والعواصف ودرجات الحرارة الشديدة 

المصادر الرئيسة للصدمات والكوارث البيئية تلك التاي تحصال مان حاوادث انفجاارات أو حادوث 

حرائااق فااي احاادى المنشاا ت الصااناعية التااي تقااوم بإنتاااج المااواد الخطاارة   وحااوادث أنشااطة 

النفاياات   بإلقائهاا تارول استخراج ونقل البترول   والممارسات الخاطئة التي تقوم بها نااقالت الب

فضاال  عمااا تمثلااه الحاروب والصااراعات المسالحة خاصااة تلااك , والمخلفاات البتروليااة فاي المياااه 

والكاوارث   التي يتم فيها استخدام اسلحة الدمار الشامل كمصاادر أخارى لصادمات العناف البيئاي

فاي   زياادة مضاطردة لتضاف إلاى جملاة ماا يعانياه الساكان فاي معوام أنحااء العاالم مان  البيئة  
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وتعاد . حاالت الكوارث الطبيعية كالسايول والفيضاانات والازالزل واالنهياارات األرضاية وغيرهاا 

الزالزل من بين أخطر الكوارث الطبيعية التي تهدد العالم بالخسائر الفادحة باألرواح والممتلكات 

ة التخاااذ التاادابير فرصاا   ذلااك ان مااا يزيااد ماان خطورتهااا أنهااا تحاادث بشااكل مفاااجئ وال تعطااي 

  .واإلجراءات الكافية من قبل األفراد أو الجهات المعنية 

أو   وعلى الارغم مان التقادم التكنولاوجي القاائم فاي العاالم إال أن محااوالت التنباؤ بحادوثها

أن تكاون  محدودة النتائج   كما أن مان خطاورة الازالزل أنهاا يمكان   اإلنذار المبكر عنها ما تزال

ث صدمات وكاوارث بيئاة أخارى   ذلاك أناه وعقاب حادوث الازالزل الشاديدة ساوف سببا في حدو

يحاادث تااأثير خطياار علااى المصااانع والمخااازن والمسااتودعات ووسااائل النقاال المختلفااة والتااي قااد 

ياؤدي إلاى حادوث الكارثاة البيئياة تقوم بتداول او استخدام او تخزين أو شاحن ماواد خطارة مماا 

.(3)  

عنادما ضاربت هازة  1255فاي عاام ( فوكوشايما )كارثة محطاة وهذا ما ترتب عن حدوث  

متاارا ( 54) بارتفاااع ( تسااونامي )درجااات علااى مقياااس رختاار نااتج عنهااا   (1)أرضااية بمقاادار 

كمااا .   فتساابب فااي غاارق أربااع مفاااعالت ماان أصاال سااتة مفاااعالت كاناات تعماال فااي تلااك المحطااة

ج عااان ذلاااك حااادوث انفجاااارات دمااارت الهااازة األرضاااية منووماااة التبرياااد المساااتخدمة فيهاااا فنااات

لقد كان من نتائج تلك الكارثة تسارب اإلشاعاعات والماواد . هيدروجينية وانصهار مناطق أخرى 

وغيرها مان الماواد والمحاصايل الغذائياة  المشعة إلى مياه الشرب والخضروات والشاي واللحوم 

عاماا مان تااريخ  42عان    ومن المتوقع أن تستمر عملية إزالة نتائج وأثار الكارثة مادة ال تقال

  (4).رفع المفاعالت النووية المتضررة 

  :المصادر

 . 8  ص 555اللجنة الدولية للوقاية اإلشعاعية   رقم المطبوع   .5

  دار الشااؤون الثقافيااة  5حمايتهااا   ط  انواار علااي حسااين حنتااوش   البيئااة العراقيااة وساابل  .1

  . 121 - 124  ص 1253العامة   بغداد   

وزارة الدولاااة لشاااؤون البيئاااة   الخطاااة الوطنياااة لمواجهاااة الكاااوارث   جمهورياااة مصااار    .3

  . 1226  العربية 

 . visti.ru+Rt  : انطر   .4
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  االدارة الشاملة والمتكاملة والشفافة والمستدامة للبيئة

 ضمن جمهورية العراق

 الدكتور مقداد حسين على الجباري

 جامعة بغداد/ متقاعد / استاذ 

 استراليا/ ملبورن 

 (الجزء الثاني)

 

 

  :  ة نجاح التطبيقات الشاملة لالدراة البيئيةلتحديات التي تواجا

و ضاغوطات  تحاديات مان بيئةفي ادارة الحاليا تعاني الخطط المعتمده ول هذه الحقائق  في

المنطقة المنومات الدولية ومع دول  بيئة معالضعف في تبادل المعلومات عن ال)ة تمثل في عديد

حيااث التباااين المسااتمر فااي ارتفاااع درجااات جفاااف المنطقااة /    السااباب مختلفااة و دول العااالم

/     االمطار السانويةمعدالت ومستويات وتوزيع  الحرارة ومعدالت التبخر والتفاوتات الكبيرة في

 ةواقعياالاى سياساة تساعير  االفتقاار/  هاا  والغير مسايطر علية النمو السكاني المتصاعدمعدالت 

خصوصاا  فاي وال عادم تقبال المجتماع للميااة للمياه تعتمد على المعايير االقتصادية واالجتماعياة 

ات فكرة التعريفاة غيار المدعوماة مان قبال الدولاه ماع اتسااع دائارة الفقار والبطالاة فاي المجتمعا

المتوفره  البيئةتلوث وتردي /   حول البيئة   المتاحة سنويا توفرة وقلة المعلومات ال/  النامية  

والمتصاااعد السااتخدام العشااوائي ا/   ويااةماصاابحت تشااكل عائقااا  رئيساايا  لمختلااف القطاعااات التن

عاان ماان اخطاار مصااادر تلااوث المياااه فضااال  تلالساامدة الكيمياويااة والمخلفااات الصااناعية اصاابح

 نياةقانوضاعف وعادم تكامال التشاريعات ال/    للمجتماع لبرامج التنمويةالتاثيرات المتوقعة على ا

مياادانيا فضااال عاان الضااعف العااام فااي البناااء  فعيلهاااوالدسااتوريه وعاادم وجااود اليااات مناساابة لت

ادارة البيئاة بهاا  المنااط  والتنفيذياة ضاعف المنووماات التخطيطياة/  البيئاة  ي باادارة اتالمؤسس
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تداخل في اختصاصات المؤسسات المعنية وضعف فاي التنسايق فيماا بينهاا مان جهاة حيث يوجد 

جهااات التخطيطيااة للنمااو االقتصااادي والنمااو االجتماااعي ممااا يااؤدي الااى تبنااي سياسااات بااين الو

وبالتااالي تااودي الااى عاادم امكانيااة  وبشااكل متكاماالالحااالي  بيئاايتنمويااة التنسااجم مااع الواقااع ال

الحالياة بعادد كبيار مان التطبيقاات البيئياة تتمياز االدارة / استخدام البيئة بشكل صاحيح  استدامة 

رسات الميدانيه والتي تختلاف بنوعياتهاا وبطبيعتهاا وتاثيراتهاا واساتمراريتها واولوياتهاا والمما

وكاذلك تاوثر   الغيار اعتياادي التلاوثالى اخرى وجميعها تودي الى ارتفاع مستويات  نطقةمن م

وجميع هذه التطبيقات تؤثر علاى واقاع ادارة البيئاة المعتماده   ةسلبا على مختلف قطاعات التنمي

ضاامن جميااع القطاعااات بيئااة الليااات االسااتخدام الصااحيح لل ةعاادم جااود متابعااه حقيقياا/ ا  حالياا

 البيئاةالاى  ءةواي نواام لمحاسابه المتساببين االسااادم وجاود تشاريعات عا/     ميادانيا ةالتنمويا

عادم رفاع  كفااءه العااملين  /    او غيرهاا مان العقوباات ةفي فرض الغرامات المالي ةوعدم الجدي

عدم وجود برامج /     وضمن مختلف اختصاصاتهم ةالميداني لبيئيةفي المشاريع ابشكل مستدام 

عادم وضاوح /     ةالمختلفا البيئاةومستدامه لمتخذي القرار فاي مجااالت  ةوشامل ةجاد ةتطويري

اليااه للتعاماال مااع الضااروف باارامج وعاادم وجااود /     للبيئااةداره العامااه اسااس البناااء لمنوومااة ا

 ةوالصااناعي ةللمشاااريع االرواياا ةالمسااتدام ةوالفنياا ةمحدوديااه المتابعااه االدارياا/    ةنائياالسااتث

 البيئة ضمن المنطقاة المعيناةلواقع ونوعيه  ةوالمستدام ةعدم وجود المتابعة الدوري/     ميدانيا

 م عادم/ها   المادى الدارتهاا و اساتثمار ةوالبعياد ةوالمتوسط ةوعدم رسم السيناريوهات القصير

الحاليااة  ضاامن االدارة عمليااات التخطاايط والتنفيااذ ضاامن  إشااراك المسااتفيدين ماان المشااروعات

والنقاباات الخاصاة بشاؤون البيئاة والتاي تتمياز  تحاداتالجمعيات و اوجود ال للبيئة  بالرغم من 

اسااتخدام وعااد اقتصااادية وبالتااالى  اداةعلااى أنااه البيئااة التعاماال مااع عاادم /    بادائهااا الضااعيف

فاى رفاع فاي حاال اعتمادهاا بشكل فعاال وتسهم  بيئية والتيالمبادئ االقتصادية لحل المشكالت ال

الكلااف الماليااة الغااراض عاان وعاادم وجااود تقييمااات  تلوثهاااوتقلياال  بيئااةكفاااءة اسااتخدامات ال

الكثباان الرملياه / التصاحر )اوواهر الجفاف /    المشاريع التنموية المعالجة والصيانة والتشغيل

جميعهاا قاد شاكلت جازء ( تلوث الهواء/ تدهور البيئة الساحلية / النفايات / لعواصف الترابيه ا/ 

الادقيق لواقاع تقيايم عادم ال/  تصميم المشاريع التنموياة   التي تواجه البيئية  من التحديات مهم 

 رفاى إطااي وقطاع تنموضمن كل المناسبة  وضع السياساتعدم و السنويةالبيئة وتنمية وإدارة 



 

 
18 

وجاااود العديااد مااان /    تنميااة االجتماعياااة واالقتصاااديةفااي مجاااالت السياسااة الوطنياااة شااامل لل

الانقص الشاديد فاي مفااهيم الثقافاة المائياة ) تنوايم األساتهالك الفارديلعادم المعوقات والتحديات 

اساتخدام الماواد وكاذلك  ةضامن القطاعاات الزراعياالمتنوعاة اساتخدام األسامدة  (  /  المجتمعية

البيئيااة عنااد حاادود ضاامن لنزاعااات ا/  البيئااة   وتاثيراتهااا مشاااريع التنميااة الصااناعيةيماويااة الك

  (.الدول المتجاورة

في بناء مفاهيم جديدة وحديثه الدارة الماوارد  (المذكورة في اعالة)ان التحديات الضاغطة 

بشاكل جااذري حالياا وفاي ادارة البيئااة  ةالمتعماد ةالمائياة تساتدعي اعااادة النوار بالمفااهيم الحالياا

المطلوب واالهتمام الجاد في تكوين مفاهيم الطارات جديده واليات مناسبة لتصميم ورسم االطار 

التكامال فاي ادارة ) ان المقصاود هناا ب(. بيئةللوالشفافة االدارة الشاملة ومتكاملة والمستدامة )

بحياث تاتم عملياة ( ضايقادارة الموارد المائية من منوور شامل ولايس مان منواور ) هو (لبيئةا

الموارد الطبيعية ذات العالقاة وبشاكل منساق مان اجال تعوايم مساتويات  بقيةمع  االدارة تنمية و

 . طبيعيةالتكامل ال

تمثاال بالتكاماال بااين وت المنوومااة الطبيعيااة)سااتويين الطبيعيااة تشاامل م التكاماالطبيعااة ان 

 المنطقاةكاون تحياث  غاراض التنمياةالمتوفره الستعماالتها ال فة مواردها الطبيعيةاالراضي وكا

والتاي  المنووماة البشارية علاى اساساها لاةالوحدة الجغرافية التي ياتم التخطايط واالدارة المتكام

/ الشارب ) التنموياة فاي مختلاف القطاعاات  دور االنسان ضامنهدف الى ان يؤخذ في االعتبار ت

اي تشامل ( وغيرهاا /ساياحة ال/ قال الن/ تولياد الطاقاة / التنمياة الحضارية / الصناعة / الزراعة 

مااع السياسااات  بيئااةتكاماال قطاااعي لتنساايق السياسااة ال مفاااهيم االدارة البيئااة الجدياادة المقترحااة 

 (.  التنموية على المستوى الوطني

دعام خطاط االساتغالل الرشايد )بيئاة تشامل للوالشفافة  المتكاملةالشاملة واالدارة اسس  ان

/   وضااع اليااات مناساابة لتحسااين نفاااذ القااوانين/    ادنااى حااد ممكاانالااى التلااوث وتقلاايص بيئااة لل

اعطااء دور للمنوماات غيار الحكومياة وللقطااع الخااص / البيئياة  مركزية المؤسسات   تعزيز ال

والتنفيااذ لهااذه الباارامج  فن المياااه واالشااراؤوفااي تطااوير باارامج خاصااة للتثقيااف المجتمعااي بشاا

 (. وعلى كل المستويات المجتمعية
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مواجهااة هااذه التحااديات وغيرهااا تتطلااب الكثياار ماان العماال الميااداني الجاااد والتطبيقااات ان 

الااى مرحلااه تاساايس  للوصااول  ةالجديااد ةواالجتهااادات العلمياا ةوالتوجهااات المقبولاا ةالصااحيح

 (بيئااةلوالشاافافة ل اداره الشاااملة والمتكاملااة والمسااتدامةاال) للاا العماال المناساابةوتصااميم اليااات 

 علاى نوعياات ةوالمحافوااو التقليال او السايطرة في وقف  ةن التطبيقات الناجحوالتي معها نوم

 .من التراجع والتلوث البيئة

 هاذههام الياات ومتطلباات مواجهاة ومان الضاروري  اجاراء الدراساات المستفيضالة حاول ا

ودراسااة ( والشاافافة للبيئااةالشاااملة والمتكاملااة والمسااتدامة  ةاالدار)التحااديات لرساام وتصااميم 

علاى و( اعااله)تعرف علاى واقاع التحاديات المائياه ة للالجديد ةمعطياتها ومخرجاتها االستراتيجي

الجهاات وعلاى الضاغوطات التاي تواجههاا حاليا  ةالمعتمد بيئيةطبيعة المعطيات السلبية لالدرة ال

لناا  البادمساتقبال و بيئاةال ةالدار ةالياات جديادمفااهيم وفي بناء التخصصية المسؤولة في الدولة 

من التعرف وبشيء من الدقة على المتطلبات الجديده المطلوب توفرها لبناء مفاهيم واليات ايوا 

 ةلااالداره الشاااملة والمتكاملاا) العماال المؤسساااتي واليااات التنفيااذ الميااداني لرساام االطااار العااام

 ةوالمقترحا والمطلوباة ةمن خالل العديد من الياات واالفكاار الجدياد( والشفافة للبيئة والمستدامة

ماان قباال الخبااراء فااي هااذا المجااال والتااي ماان شااأنها ان تساااعد متخااذي القاارار المااائي لمواجهااة 

وانااه ماان الضااروري ( ةالبعيااد/  ةالمتوسااط/  ةالقريباا)علااى المااديات  بيئااةجميااع تحااديات ازمااة ال

 وبشااكلبيئااة لحاال ازمااة ال دراساة هااذه المقترحااات والتوصاايات وتحديااد اهميتهااا واقرارهااا ساالفا 

جااذري ورساام الصااورة الصااحيحة والفعالااة لطبيعااة التعاااون والتنساايق المطلوبااة بااين الااوزارت 

العاملة ضمن القطاعات المائياة وكاذلك الياات التعااون  ةوالهيئات والجامعات والمؤسسات البحثي

( ةوالحكومااات المحلياا ةالحكومااات المركزياا) ةالمطلااوب توفرهااا بااين جميااع االجهاازة الحكومياا

مجال المياه مع وضع البرامج المقترحة للتنفيذ ضامن مادد زمنياه محادده ومخطاط  العاملة ضمن

 هقطاعااات الدولااة والمجتمااع الماادني بكافااة اشااكال ةلهااا مساابقا اضااافة الااى االدوار المهمااة لبقياا

اإلدارة الشاااااملة )تتباااااين اآلراء حااااول اليااااات تحقيااااق أهااااداف هااااذا و. تهاومسااااتويا هومقوماتاااا

فبعضها تؤكد ضرورة وجاود جهاة مركزياة تخضاع لهاا  (بيئةلل واشفافة والمستدامة  ةوالمتكامل

فى حين تقترح آراء أخارى ( نوريه االدارة الحالية المعتمدة) التنمويةقطاعات الجميع  نشاطات 

سلطة تنسيقية بين مجموعه من الجهات الفعالة ذات صالحيات واسعة لتحقيق هذه االلية  بايجاد
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علاى مساتوى األحاواض شارط التنسايق ماع ادارة بيئية آراء تقترح وجود اإلدارات ال وتوجدكما 

وهنا ايوا البد من التاكيد على أهمية رفع اداء . مركزية تغطى نشاطاتها كل األحواض فى الدولة

بااالمحيط  ةجعلااة فاااعال  وأن يأخااذ باالعتبااار األوضاااع الخاصاالي  ةالجهاااز المؤسساااتى وتطااوير

األوضاع االقتصادية والمالياة وضارورة اساتحداث الوساائل التشاريعية بمجموعاة التكنولوجى وب

لتكاون مكملاة  بيئاةمن النصوص التى يتم صياغتها لتنويم العالقة بين المتعااملين فاى مجااالت ال

بيئاة لألعراف والتقاليد والتشريعات القبلية والدينية والمناطقية النها تقود إلاى حماياة الماوارد ال

ا أمالك عاماة تخاص كامال المجتماع وماا يتمتاع باه األفاراد مان حقاوق بشاأنها هاو حاق باعتباره

وتوجااد ضاارورة لتحديااد وسااائل كمااا  فااى ضااوء الاارخص التااى تمنحهااا الدولااةبيئااة اإلنتفاااع بال

اإلدارة المتكاملاااة والشااااملة والمساااتدامة )مواجهاااة هاااذه التحاااديات والضاااغوطات عناااد تطبياااق 

سااائل التقنيااة لاان تعطااى أيااة نتااائج مرجااوة إذا لاام تتخااذ الضااوابط  حيااث إن الو (بيئااةوالشاافافة لل

التاي لهاا   القانونية واالجتماعية  واالقتصادية  الداعمة لها مثال ذلك تحدياد السياساات الساعرية

علااى وجااه الخصااوص حيااث البااد ماان تحديااد البيئااة دورا  فاااعال  فااى مجاااالت ترشاايد اسااتخدامات 

الوااروف االقتصااادية واالجتماعيااة فااي واقااع ماان جهااة و لبيئااةللمحافوااة علااى اهيكليااة تعريفيااة 

المجتمعات المحلية من جهة ثانياة وكاذالك فاى مجاال االساتخدام الصاناعى الباد مان تطبياق مبادأ 

وهاو مبادا معماول باه فاى الادول المتطاورة وفاى حالاة ( الملوث للمصادر المائياة يادفع غراماات)

ركيز النشاطات الصناعية فى منااطق صاناعية يساهل إستحالة تطبيق مثل هذا المبدأ يفضل ان تت

وتوجاد . باالضافة الى مجوعة عوامل التحديات  الماذكوره فاي اعااله معالجة مخلفات الصناعات

ايوا ضمن التحديات المذكورة مجموعة من العوامال الضااغطة سالبا علاى انجااح تطبياق االدراة 

 :ثلالشاملة والمتكاملة والشاملة والمستدامه للبيئه م

 .الزيادة السكانيسة 

ةالبيئية الهجرة    .الداخليس

 .يالزراع القطاعواقع  

 .خرىعوامل  

ماع الازمن نوارا الن مشاروعات السادود مساتقبال ساتزداد المقبولة  بيئةان تكاليف انتاج ال

والن تكاااليف الضااخ ( علااى العكااس ماان الوقاات الحاضاار)االقاال كلفااه قااد تاام إنشااائها فااي الماضااي 
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كبياار  الااى تباااطء ؤديسااتوغيرهااا الكثياار وسااتزداد مااع تاادني مناساايب المياااه فااان هااذه العواماال 

بنساب ملحوواة لاذا توجاد  بيئايالذي سيؤدي الى تفاقم الوضاع الووستأثر عمليات التنمية االمر 

تلااوث المياااه نتيجااة تصااريف مياااه الصاارف العادمااة )المطلوبااة  اهميااة قصااوى لتطااوير المااوارد 

ايات الصلبة المنزلية والصناعية  والزراعياة فاي مجااري الميااه واألنهاار والبحيارات وإلقاء النف

ان مااا يسااتثمر ماان االراضااي الزراعيااة فااي الوقاات /   مباشاارة  وباادون  اجااراء ايااة معالجااات 

/    الحاضر  محدوده  وهذا يعني وجود احتياج كبير للميااه لتطاوير القطاعاات الزراعياة مساتقبال

بالميااه بعاد إجاراء عملياات خلاط لهاا الممكان اساتخدامها يااه الصارف الزراعاي  اساتخدام معدم 

الطلاب المتزاياد علاى الميااه يشاكل /   الرواء محاصيل مالئمة تتحمل نسب ملوحاة عالياة العذبة 

/    لألغراض الزراعية واالجتماعية والبلدياة والصاناعيةة المياه المستعملة ضغطا  قويا  على كمي

بعاد معالجتهاا وخاصاة فاي الزراعاة ( ميااه الصارف الصاحي)استخدام الميااه المتخلفاة ان إعادة 

انجراف التربة وواهرة التصحر و تأثيرها علاى الطاقاة /    محدودة وضمن محددات بيئية معقدة

بااختالف الطبيعية للموارد وحديث عدم توفر حصر كمي دقيق  /    الخزنية للبحيرات والخزانات

عادم إعطااء األهمياة للبحاث العلماي و المختلفةم االهتمام بمعالجة مصادر التلوث دع/    انواعها

اسااتهالك البيئااة وتقلياال الهاادر ترشاايد وجااود اليااات ميدانيااة لعاادم /    ونقال وتطااوير التكنولوجيااا

بيئيااة جااود خطااط لتطااوير واقااع العاادم و  عاادم وجااود باارامج للثقافااة المائيااة المجتمعااي/  منهااا  

هماال الكثيار مان مشااريع والتاي اصابحت بساببها ا/    تلفاة ومصاادرها المتبايناةوباشكالها المخ

حالياا  ةتخلف انوماه الاري المعتمادو/    اراضي بورا   وغير صالحه للزراعة ةاالراضي الزراعي

ات ارتفااع درجاة ماع دم اساتقرار انمااط االمطاار الموساميعا/    وانخفاض كفاءه استخدام المياه

  (.التبخرومعدالت  الحراره 

وتشامل  ةبيئاللالشافافة والمساتدامة االدارة الشااملة والمتكاملاة و نجاحمتطلبات 

 :اليات وبرامج

 .االدارة البيئية  

 .الدعم المالي  

 .الدعم التكنولوجي 
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 .الدعم المجتمعي 

  .الدعم المعلومات 

 .التخطيط البيئي 

 .المسؤوليات البيئية 

 .الضبط البيئي 

 .التدقيق البيئي  

 .البيئي التقويم 

 .التنفيذ والتشغيل البيئي 

 .المراجعة البيئية 

 .الحموالت البيئية 

 .التنمية المتوازنة للبيئة 

 .االقتصاد البيئي 

 .التعليم البيئي 

 .التدريب البيئي 

 .جودة اإلدارة البيئية  

 .تقييم االثر البيئي 

 .االليات الساندة 

      .متطلبات اخرى 

 :المستدامةالبيئة والتنمية 

الحوار على المستوى الدولي لعدد واسع من المؤسسات والمنومات الدولية  للبحاث تعمق 

موضوع التنمية المستدامة في عالم يشهد مزياد مان التراجاع ضمن في سبل دمج مكونات البيئة 

البيئياة مماا يادفع  تراجعااتوالتدهور في موارده ومقومات سبل العايش مقابال ذلاك تازداد حادة ال

 .بحث عن جذور تلك المشكالت وسبل حلهالمزيد من الجهد لل

منومااة التعاااون / كمنومااات االماام المتحاادة )وتحاارز عاادد واسااع ماان المؤسسااات الدوليااة  
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 تقادما  فاي التوصال الاى نتاائج (البنك الدولي وغيرها/ صندوق النقد الدولي / االقتصادي للتنمية 

ات لتحسين قطاعاات اخارى وانماا هي مجرد اضافوليست لبيئة ليست قطاعا  محددا  ان ا. ايجابية

حايط م/ الترباة / لهاواء ا/ موارد المائية ال)تتشكل بما يحيط باإلنسان من مكونات تشمل االرض 

 (. المجمعات البشرية/ الغالف الغازي 

إطااار ثااالث منوومااات أساسااية متداخلااة ومتفاعلااة بشاارية تكااون ضاامن المجتمعااات الان 

( يالمحايط االجتمااع / صاناعي المحايط ال/  المحايط الطبيعاي )ا فيما بينهتتبادل التأثير والتأثر و

المكونااات بحاجااة لسياسااات وتطبيقااات تحااافو عليهااا فااي سااياق تنواايم التوازنااات بااين وان هااذه 

السريع استغالل االنسان والمجتمعات لتلك الموارد اخذت بالتدهور وتتراجع ان طبيعة . مكوناتها

قااص الغااذاء والطاقااة والمااوارد المائيااة ومتغياارات مناخيااة قاادراتها فااي العطاااء عباار مؤشاارات نل

هااذه بار الصااراعات والمنافساة علااى والتنميااة عوانعكساات وااهرة االرتباااك باين البيئااة . وغيرهاا

وصااناع القاارار السياسااي التوصاال الااى البيئيااين توجب علااى الخبااراء سااوغيرهااا ممااا ي المااوارد

منااع الهاادر وسااوء اسااتغالل المااوارد الطبيعيااة واسااتراتيجيات جدياادة تااؤمن ساابل العاايش السااليم 

 . لحماية حقوق االجيال القادمة

مساتويات تعرياة وتلاوث حياث ان  اء مستويات التدهور والتلاوث البيئايزتتزايد مخاوف او

مقارناة ماع توقع والمطلاوب وتدهور الموارد الطبيعية تنعكس على صحتهم وعلى افاق النمو الم

كماا ان  ة الكثيار مان المشااكل البيئياة ووفارت سابل العايش االمانالبلدان التي نجحات فاي معالجا

ضااع حاادا ألفاااق تتاادهور المااوارد البيئيااة تفاارض تكاااليف اقتصااادية واجتماعيااة وصااحية هائلااة و

 . تكون عالية تكاليف االقتصادية للتدهور البيئيالن الالتنمية المستدامة 

حياااة طويلااة والئقااة مجتمعااات ال ات عاايشهااي عمليااة توساايع خيااار التنميااة المسااتدامةن ا

على ارضية مناسابة فإنهاا تتطلاب النمو الصحيح للمجتمعات االعمدة  قفتولكي  صحيوبشكل و

وتاوفر الفارص للمجتماع  االقتصاادية واالجتماعياةالعدياد مان الحقاوق استحقاقات اضافية تشمل 

وعليااه  االنسااان واحتاارام الااذات وضاامان حقااوق بالحياااة الالئقااة لءنتاااج واالبااداع واالسااتمتاع

االجتماعياة فاي ساباق مبناي العوامل فالتنمية المستدامة للبيئة تتداخل فيها العوامل الطبيعية مع 

وهاو ماا يضاع هادف التنمياة  متواصالةالبشارية البيئياة والتنمياة العلى اقتصاد متنوع الماوارد و

هااو للمجتمااع مة التنميااة المسااتداان  .وضاامان مسااتقبلهالبلااد  المسااتدامة كماانهج لصاايانة حاضاار
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نوعيااة فااي و السااعي الااى االزدهااار االقتصاااديفااي تضااافر الويتطلااب تحقيقهااا  هاادف طوياال ألجاال

االفاراد والمنوماات ويشاترط اليومياة  اتسالوكيالوالعدالة االجتماعية وتغيارات  المجتمعية البيئة

دمااج فااي والااى مجتمعااات متقدمااة التحااول عمليااات تنشااط المهااارات لتسااريع  ان اتهااذا التغيياار

يفتاارض ان تكااون وثيقااة  تنمويااةاالهااداف الان . المااوارد البيئيااة مااع باارامج التنميااة المسااتدامة

حمايااة / للمجتمااع ة يالصااح رفااع المسااتويات/   الحااد ماان الفقاار )عدياادة  منهااا الصاالة بأهااداف 

السايطرة علاى مساتويات / البيئية التدهور والسيطرة على مستويات خفض ال/ الطبيعية الموارد 

. اساتراتيجية التنمياة المساتدامة واقعياه ويكاون لهاا اثاار ايجابياةلتكون ( موارد الطبيعيةالث تلو

ساااتراتيجية تبناااى علاااى االنجاااازات ا)علاااى  تعتمااادالتنمياااة المساااتدامة اساااتراتيجية اهاااداف ان 

ماان اسااباب والاادروس المسااتفادة ماان الماضااي وهااو مااا يقضااي الااتعلم ماان دروس االخاارين و

التكياف ماع /  ودعم االلتزامات وتسريع التقدم نحو ادماج البيئة بالتنمياةومن االخفاقات المحلية 

حاجاة الاى التكياف واساتمرار ومن هنا تكون ال العالمتغيير شكل عيد والذي غالبا ما ي عالم متغير

 (.  عن المسيرةالتعلم لتجنب التخلف 

 التنميااة المسااتدامةمفاااهيم واليااات المااوارد البيئيااة مااع مفاااهيم واليااات تعميااق االلتاازام بان 

عملياة الادمج باين  السكانية والمجتمعياة حياث ان الميدانية والتجارب رفةعبر توسيع المعتكون 

البيئة والتنمية المستدامة تأتي في سياق استراتيجية متعددة المراحل وتقضاي اساتمرار الجهاود 

 ادة مان الخبارات واالساتثمارات الدولياةواالستف الميدانيين  للعمل مع السكان المحليين والخبراء

 يتطلب استراتيجية تنفيذية تقر بان البيئة هي جزء اساسي مان تحاديات التنمياة المساتدامةذا وه

ماع مراعااه تطاور االوضااع  القضايا البيئية القطاعية مع االقتصاد الكلي والخدمات كما ان دمج 

يتعمق الحوار على المستوى الادولي لعادد و. سكانية والمجتمعات المحليةالمؤسسية والقدرات ال

مفاااهيم للبحااث فااي ساابيل دمااج مكونااات البيئااة مااع  واسااع ماان المؤسسااات والمنومااات الدوليااة

العايش  ستويات مفي التنمية المستدامة في عالم يشهد مزيد من التراجع والتدهور في موارده و

لبحث عن جذور تلك المشكالت وسابل مما يدفع للمزيد من الجهد ل البيئية زيادة التراجعاتمقابل 

  . حلها

اسااتراتيجية قطاااع )لتشاامل قطاعااات منفصاالة مثاال المسااتدامة تتنااوع اسااتراتيجيات البيئااة و
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 (غيرهاا /الخادمات / التعلايم / قطااع التربياة / االمان الغاذائي / الماوارد المائياة / الطاقة / النفط 

الغذائي تبدو احاد مصاادر االزماات فاي القارن الحاادي لطاقة والموارد المائية واالمن ا)علما بان 

فإجراء تحليل على انتاج الوقود وتحسين نوعيتاه  . (والعشرين على المستويين العالمي والمحلي

وحال مشاكلة الطاقاة الكهربائياة وتطبياق المعاايير الدولياة  وتصفيته من مصاادر التلاوث الخطارة

في العدياد مان ت مسائلة بيئية من الطراز االول عبر خفض المطلقات من مكونات الهيدروكربونا

تراجااع المااوارد المائيااة ونقااص الغااذاء  مشااكالتوذات االماار ينطبااق علااى دول العااالم النااامي 

وطنياة ماع وتدهور الماوارد الطبيعياة المرتبطاة بهاا مماا يقضاي تكاامال محلياا باين المؤسساات ال

مااان  باااين العديااادالتنسااايق والتقاااارب ان . لمشاااتركو التعااااون الااادولي اتعزياااز الرؤياااا االقليمياااة 

بناااء اسااتراتيجية موحاادة تتصاادى لبحاجااة لمزيااد ماان الجهااد والبحااث الوطنيااة هااي المؤسسااات 

غالباااا  ماااا يشاااار الاااى دور التنمياااة المساااتدامة للمجتماااع ولقضاااايا الماااوارد البيئياااة فاااي ساااياق 

لتنفياذ مشااريع  مختلفاةناطق الممتخصصة ضمن الالمركزية بالقيام بعمليات  لمؤسسات  البيئيةا

لكاان المسااتقبل يتطلااب تشااجيع القطاااع الخاااص لتنفيااذ المشاااريع المسااتدامة المسااتدامة التنميااة 

 . االقتصادي وتحسين الخدمات كوسيلة لتعزيز النمو

ادارة نفايااات )مشاااريع ب محلياةلقطااع الخاااص قاادر ان يتااولى بالتعااون مااع االدارات الان ا

اقامااة مشاااريع لصااناعة االكياااس الورقيااة باادل / ت االنشااائية الصاالبة معالجااة المخلفااا/ البلااديات 

 وتشاجيع صاناعة االسامدة العضاوية / اكياس النايلون والصناعات البالساتيكية المضارة بالبيئاة 

ان . (غيرهااا ماان المشاااريع التنمويااة المخفضااة للتلااوث/ االساامدة البيولوجيااة الصااديقة للبيئااة 

علاى مساتوى الاوطني لتشاكل  بيئياةب اعداد خطط وبارامج عمال تتطل اتالستراتيجيهذه ا طبيقت

القطااااع )توسااايع رقعاااة الرقاباااة علاااى المشااااريع ان ومقبولاااة كماااا  اطاااارات ذات ابعااااد تنموياااة

وشامولها بالمواصافات الدولياة شاانا  جوهرياا  ( ةاالجنبياالقطاعاات / القطاع الخااص / الحكومية 

االتفاقيااات البيئيااة والبروتوكااوالت ضاامن الاادخول المسااتدامة وخاصااة لحمايااة البيئااة والتنميااة 

المساعدة على توفير المزيد من الخبرات واإلعانات الدولياة للمسااعدة  اشأنه الدولية والتي من 

 / المجتمعياة  األوبئاة/ موجاات الجفااف )المجتمعاات  التاي تواجاهتراجعاات البيئاة في الحاد مان ال

ان اساتراتيجية البيئاة والتنمياة  .(قوق المائية  وغيرهااالح/ تهديدات التنوع االحيائي / التصحر 

القادرة علاى االنجااز االهاداف  ضامن الساياقات والمواعياد المحاددة )المستدامة تتبلور من خالل 
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مااع اعطاااء االهتمااام الكااافي لتعقياادات عمليااات التنفيااذ وضااغوط الفساااد والبيروقراطيااة وسااوء 

تمام الدولة والمؤسساات الحكومياة بوصافها عنصار وضع البيئة في صلب عمليات اه/ االدارات 

مراجعاااة الاااوزارات لمساااتويات التضاااخم والبطاقاااة المقدماااة / جاااوهري لااادعم عملياااات التنمياااة  

وضعف قدرتها علاى االنجااز ماع تفشاي البيروقراطياة والفسااد مماا تعاد عوامال معيقاة للبيئاة و 

طق  ضاامن االطااار الااوطني مااع تقلياال اوهااار التاارابط  االسااتراتيجي للمنااا/ للتنميااة المسااتدامة  

ان الوعي بأهمية القضايا البيئية لتتبلور ببطء شديد في الدول النامية فاي / التباين بين المناطق 

حين انها تكون مصدرا  مهما  لجعل التنمية المستدامة اكثر واقعية باألخص على المدى المتوساط 

رورة تحديااد االولويااات ضاامن البناااء ضاا/ والبعيااد الماادى  وخاصااة ضاامن دول العااالم النااامي 

االسااتراتيجي  مااع السااعي لرفااع القاادرات االداريااة والفنيااة لكااي تتوافااق مااع االهااداف العامااة فااي 

اعتمااد الياة اعاداد التقاارير الدورياة وفقاا  لمراحال / سياق االنتقائية الصحيحة وتنشايط البارامج 

/ وتنفيذ سياسات الحماية للمشاريع الوطنياة تنفيذ المشاريع وتقييم اداء الكوادر الفاعلة ميدانية 

توسايع مان / على االستراتيجية المقترحاة ان تعطاي االولوياة لمساائل الحاد مان التادهور البيئاي 

تنميااة الفاارص لتعزيااز اسااتخدام انااواع الطاقااة / فاارص السااكان لالسااتفادة ماان المااوارد البيئيااة 

اعدة من المهارات البيئية من الياات واالدوات بناء ق/  تشجيع التقنيات الصديقة للبيئة / النويفة 

المحركة للفكر وتطبيق االستراتيجيات والهدف الرئيسي منها هو بناء القدرات مساعدة اصاحاب 

المصالحة فااي تعزيااز الكفاااءات الخاصااة إلدارة المااوارد البيئيااة علااى نحااو مسااتدام وتحقيقااا  لهااذه 

تقييم والمساعدة على تطاوير القادرات المحلياة الغاية هناك حاجة ماسة للبحث الدائم عن طرق لل

ولتحقيق النجاحات المتوقعة  للتنمية المساتدامة (.  الستيعاب مبادئ التنمية المستدامة وتطبيقها

تعزيز المعارف وتعميق الوعي البيئي لدى الكاادر الاوويفي والصاالت )يجب اتخاذ اجراءات مثل 

مضاااعفة لتطااوير ونشاار االدوات التحليليااة الالزمااة  بااذل جهااود/ باين القضااايا التنمويااة والبيئيااة 

التصدي لمستويات التلوث واالساتعمال المساتدام / للقياس والتحليل للتخفيف من التدهور البيئي 

التخطيط إلدارات الموارد البيئياة تقتضاي مشااركة كباار الخباراء فاي مياادين / للموارد الطبيعية  

 هااذا. جااال التقياايم البيئااي ومسااتوى تنفيااذ الباارامجتخصصااهم وتاادريبهم الكتساااب الخباارة فااي م

البيئيااة مساااعدة الكااوادر ماان اسااتراتيجيات  التنميااة المسااتدامة هااي ينبغااي ان يكااون الهاادف  و

ذات البيئياة فاي المؤسساات ( مخططاين وفنياين وادارياين)االساسية  وعلاى مختلاف المساتويات 
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ذلك الخطاوات كاوالمطلاوب توفرهاا  قنياات للمعادات والت ات الفنياة التجهيزتوفير وتعزيز  الصلة

والفنيااة  االداريااة )تشااكل جاازءا  ماان البرنااامج التاادريبي لتعزيااز القاادوات المحليااة الميدانيااة التااي 

المرتبطااة بالتنميااة المسااتدامة واقامااة  الفااروع  لمختلااف والميااداني  للكااادر الووااائفي( والتقنيااة

معرفااة ستسااهم بتطااوير الفااروع االقتصااادية ان تطااوير ادارة ال. شاابكات اتصااال بااين المهنيااين 

الحاجااة الااى الكفاااءات المدربااة لكاال ماان خااالل ذلااك وسااتزداد المسااتدامة وتعزيااز باارامج التنميااة 

تزايااد االهتمااام عالميااا بضاارورة حمايااة البيئااة تبلااورت بعااد ان )  القطاعااات االنتاجيااة والخدميااة

ارتفعات رغبااتهم فاي و  للمساتفيدينتمعاي المجمفاهيم  التنمية المستدامة وازداد الاوعي البيئاي 

فااي كاال مراحاال انتاجهااا المسااتدامة البيئااة شااروط ومتطلبااات التااي تراعااي تطبيقااات تشااجيع ال

 .واستهالكها  للحصول على المنتجات المتنوعة التي يطلق عليها المنتجات الصديقة للبيئة

 :ةالمدن الحديث ةلتنمي ةاالداره البيئيمؤشرات عن 

ان العواماال التااي تساابب التاادهور البيئااي قااد تعماال مسااتقلة بعضااها عاان بعااض مثاال الهااواء  

الملوث مياه الشرب وندرة المساحات الخضراء والضوضاء واالزدحاام المتزاياد وغيرهاا أال 

وهنااك فارق باين درجاة التحضار . أن تأثيراتها المتراكمة قد تحدث تدهورا  فاي بيئاة المديناة

يئية في المدن المتقدمة وبين درجاة التحضار الاذي يحادث أضارارا فاي الذي يحدث اضرارا  ب

 .  الدول النامية ففي األولى تزداد األضرار وتأثيرا ت على صحة اإلنسان 

أن امتااداد أراضااي الماادن خااارج تصااميمها األساسااي يحتاااج إلااى طاارق جدياادة بمااا فااي ذلااك  

زاياادة لءسااكان وإنشاااء المرافااق تكاااليف إضااافية للصاايانة والنوافااة لتغطيااة االحتياطااات المت

وتطااوير نواام النقاال وإنشاااء الماادارس والمستشاافيات وهااذه المتطلبااات ال تتماشااى بسااهولة 

 . وتوازي مع نمو المدن حتى في الدول األكثر تقدما  

أن المدن تمتد تدريجيا  من المركز نحو األطراف وبالتاالي تختفاي الضاواحي ولاذا فالمصاانع  

أن . ع خارج المدينة ساوف تكاون محاطاة بالمنااطق الساكانية الجديادة التي كانت من قبل تق

هااذه المشااكالت تتضاااعف بساابب النمااو الغياار الماانوم للماادن كمااا وياازداد امتااداد التجمعااات 

الفرديااة حتااى تتجاااوز بعضااها مااع الاابعض اآلخاار لتكااون النتيجااة وهااور مجمعااات مكتوااة 

وهذا قد أدى إلى تطوير علاوم . لبيئي بالسكان ويتضاعف بذلك مستوى التدهور في النوام ا
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الجيولوجياا / الجغرافياة البيئاة / الجيولوجياا المديناة )حديثة عديدة منها تخطيط المادن مثال 

أن تطوير هذه العلوم جاءت ألغراض عديادة منهاا االقتصااد (. جيولوجيا المناجم/ الهندسية 

خالل دراساة الجواناب السالبية في النفقات ولفهم أدق وتعامل امثل مع الوروف الجديدة من 

 .للبيئة الناتجة عن اقتراحات العالجات الممكنة 

بدأت بعض المدن الكبرى باللجوء إلى استخدام أنواع مختلفاة مان الوقاود ماع إيجااد معاايير  

ضابطة تمنع عمليا  انبعااث الماواد الملوثاة مهماا كاان نوعهاا حياث يارى الابعض أن المديناة 

يئا  فشاايئا  عاان المنااائ المالئاام المحاايط لتخلااق لنفسااها مناخهااا عبااارة عاان جزياارة تنعاازل شاا

حيااث تلتااف المدينااة بكاارة كبياارة ماان الحاارارة والجفاااف والتلااوث بكافااة ( المنااائ المصااغر)

متاار تقريبااا  فااوق سااطح األرض كمااا أن درجااة  5222أنواعاه   ويصاال تأثيرهااا إلااى ارتفاااع 

 . دريجيا  كلما اقتربنا من سطح األرض نفاذ الرياح واألمطار وكتل الهواء المحيطة تقل ت

أن معواام العواصاام تتحااول إلااى تجمعااات  بشاارية هائلااة وخانقااة وفااي هااذه الحالااة ستصاابح  

عمليااة دراسااة منااائ الماادن ماان النشاااطات الموافقااة للصااحة العامااة وال تاادخل فقااط ضاامن 

سهم في عملياة الدراسات األكاديمية ألنها ستودي الى  إوهار الحاجة لقوانين مدنية جديدة ت

التثقيف المروري الذي أعتبر العامل األول للتلاوث البيئاي فاي المادن العصارية كماا وتتطلاب 

عاادد كبياار ماان محطااات التسااجيل الرصاادي المتعلااق باألرصاااد الجويااة كااالحرارة والضااغط 

 .والرطوبة وسرعة واتجاه الرياح 

د في المرتبة األولى إلاى ان الطقس في المدينة يختلف عن الطقس في القرى المجاورة يعو  

التزايد المطارد لادرجات الحارارة المتجهاة مان أطاراف المديناة نحاو قلبهاا وفاي هاذه الحالاة 

تاازداد درجااات الحاارارة داخاال المدينااة ماان المناااطق المحيطااة  كمااا يمكاان أن تصاال الفااوارق 

نزلياة ان تحرر كميات كبيرة من الحرارة عان طرياق الساخانات الم. الوقتية إلى درجات اكبر

أو المكيفات  وأدوات اإلضاءة والمركبات والمخلفات البشرية والزفت والحجاارة مان الطاقاة 

الشمسااية  واألخشاااب التااي تعكااس الحاارارة نساابيا  نحااو الفضاااء تعماال بزفاات الطرقااات عماال 

خزانات الحرارة التي تفقد حرارتهاا رويادا  علاى شاكل أشاعة تحات الحماراء  وهاذا ماا يفسار 

  .الجو الخانق 

مما تقدم يتبين أن تنمية المدن ينشأ عنها عدة مشكالت بيئية تتعلق أساسيا  بتلاوث الهاواء 
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وصعوبة اإلمداد بالميااه الصاالحة ومعالجاة الكمياات المتزايادة مان ميااه الصارف الثقيلاة وتلاوث 

التربااة والااتخلص ماان النفايااات إلااى غياار ذلااك ماان المشااكالت وان اإلدارة البيئااة تااوفر الحاجااات 

الملحة لمبتكرات التكنولوجيا الحديثة كوسائل النقل الحاديث والساريع وحاجاة كبيارة إلاى الطاقاة 

لكهربائية كما توجد حاجة متزايادة لءنتااج الزراعاي الاذي تطلاب اساتخدام مختلاف الكيمياوياات ا

ماان مبياادات وأساامدة ومحفاازات النمااو وفااي الجانااب األخاار هناااك حاجااة ملحااة إلااى البيئااة سااليمة 

أن حل المشاكل البيئة ال بد أن يكون مان خاالل . لحماية اإلنسان وصحته وسالمة أجيالنا القادمة

نااة بااين الحاجااة إلااى التقاادم الماادروس وعلااى أسااس علميااة علااى أن تخضااع إلااى تشااريعات مواز

وضوابط توازن بين البيئة وكفة التقدم الحضااري بأشاكاله كافاة ومان بعاض المؤشارات المهماة 

أن كمياااة الملوثاااات المنتجاااة تااازداد بازديااااد عااادد الساااكان ولكااان ليسااات مااان )فاااي هاااذا المجاااال 

بانفس النسابة فيماا إذا مورسات سايطرة نوعياة لتقليال مساتويات الضروري ان يتباع ذلاك تلاوث 

التلاوث حياث ساتكون المشاكلة اقاال وخصوصاا  ماع وجاود طاارق إلنقااص مساتويات التلاوث مااثال  

السايطرة علاى أسالوب / معاملاة الفضاالت بشاكل اكثار فاعلياة / تحديد كميات الفضاالت المنتجاة 

أن تقااادم الصاااناعات . المناسااابة للمشااااريع حماياااة واختياااار المواقاااع / ومواقاااع دفااان الفضاااالت 

ومستوى تقنياتها ياؤثران علاى مساتويات التلاوث حياث تتمياز المصاانع الحديثاة بتلاوث اقال مان 

للحالااة االجتماعيااة دور مهاام فااي تقرياار حجاام / المصااانع القديمااة المشااابهة باانفس حجاام اإلنتاااج 

مطاارد وماان الواضااح أن هااذه  ان اسااتثمار المصااادر المعدنيااة فااي ازيااادة/ الفضااالت الملوثااة 

المصادر اليمكن صيانتها أال إذا أعيد استخدام بقاياها بدال  من تركها لتسبب التلاوث فاي مواقعهاا 

أن التلوث الناتج عن نشاطات األسنان هو السبب في التغيرات الكبيرة للبيئاة الطبيعاة / الطبيعية 

ممكناة تقنياا  إذا ماا تام تاوفير المصاادر أن الحلاول المقترحاة لمشاكلة التلاوث (. وغيرها الكثيار/ 

المالية لتنفيذها اقتصاديا  وبشكل معقول فاألراضاي المتروكاة تعتبار مصادرا  أخار للمشاكلة البيئاة 

بالنسبة للمخططين فاألرض التي تركت لتضررها بسبب تنمياة زراعياة أو صاناعية ساابقا  يمكان 

. بعد توفير كلفة االستصاالح والمعالجاات إعادة استثمارها والسيطرة على مستويات التلوث فيها

( األكثار فاعلياة)عموما  تمارس السلطات التخطيط البيئي السيطرة علاى مختلاف مصاادر التلاوث 

في المرحلاة األولاى يلاي ذلاك تحدياد طبيعاة ونوعياة ومصاادر التنمياة الجديادة أو إعاادة التنمياة 

شاطات اإلنتاجية أو االساتهالكية لاذا فاان باعتبار أن التلوث سينتج عن الفضالت التي تفرزها الن
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مفتاااح الساايطرة ساايكون ماان خااالل تحديااد المواقااع الجغرافيااة لهااذه النشاااطات التااي ياازداد إنتاااج 

الملوثااات فيهااا مااع العلاام أن ساايطرة ساالطات التخطاايط البيئااة فااي المراحاال المتااأخرة ماان عمليااة 

 .التلوث تكون اقل تأثيرا  

أحادهما مان اجال التنمياة وتقادم )لقد اصبح مفهوما بان النشاط التنماوي ساالح ذو حادين  

وأن طبيعة األعمال ساواء كانات إنتاجياة ( المجتمع والثاني ما سيخلفه اإلنسان جراء هذا النشاط

أو خدميااة تكااون ملوثااة باادرجات متباينااة ويجااب أن نباادأ بااالتحري عاان افضاال الطاارق للتخطاايط 

والسليم لرفع مستوى برامج التنمية ومعالجاة نتائجهاا ماع أهمياة إصادار وتطبياق  البيئي الدقيق

لذلك فاان التخطايط البيئاي هاو أالسالوب . التشريعات البيئة الالزمة لذلك وامكانية تنفيذها ميدانيا  

العلمااي الماانوم الااذي يسااتهدف الوصاال إلااى افضاال الوسااائل السااتغالل مااوارد البيئااة الطبيعيااة 

شرية في تكامل وتناسق شاملين وفق جدول زمناي معاين مان خاالل مجموعاات مان والقدرات الب

 . المشروعات  المفتوحة

أن اإلنسان من خالل عجزة عن استيعاب معنى التخطيط واإلحاطة بمفهومة الشاامل اخفاق 

في األخذ بكل أبعاد التخطيط وركز اهتماماته بالدرجة األولى على االعتبارات االقتصاادية ويهمال 

ى حد كبير البعد البيئي بهدف الوصول باإلنتاجية إلى حدودها القصوى إلى أن اصبح التخطايط إل

مبني على فلسفة غير الفلسفة البيئية وبهذا فهي مادعاة إلاى باروز الكثيار مان المشاكالت البيئاة 

( الجادوى فاي البيئاة)مما يعني ان استخدام الموارد البيئة والضغط عليها دون اخاذ البعاد البيئاي 

في االعتبار سيؤدي إلى تعدي الحمولة البيئية التي تعتبر حماام األماان لحماياة البيئاة بماا ياؤدي 

إلااى ساارعة إجهاااد البيئااة  وتاادهورها  ولهااذا تزايااد االهتمااام بالبعااد البيئااي كبعااد حتمااي يجااب أن 

فهاوم يوضع في االعتبار عند التخطيط المشروعات تنمية موارد البيئة ان التخطيط البيئاي هاو م

ومنهج جديد في مجاالت التخطيط تقوم فيه مشروعات الخطة من منوور بيئاي أو بمعناى أخارى 

هو التخطيط الذي يحكمه بالدرجة األولى البعد البيئي واآلثار البيئة الموقعاة لخطاط التنمياة علاى 

 الماادى المنوااور وغياار المنوااور هااو التخطاايط الااذي يهااتم بالقاادرات أو الحمولااه البيئااة بحيااث ال

تتعدى مشروعات التنمية وطموحاتها الحد البيئي الحرج او هاو الحاد الاذي يجاب الوقاوف عناده 

وال تتعداه حتى التحدث نتاائج عكساية قاد تعصاف بكال ثماار مشاروعات الخطاة وبماا ياؤدي إلاى 
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كارثة بيئية هو أيضا  التخطيط الذي يطوع خطط التنمية بيئيا  وباآلخاذ باالتخطيط البيئاي كأسالوب 

يق استخدام راشد متوازن لموارد البيئة ويجب دوما ان الننسى أننا نعايش فاي عاالم اصابح لتحق

النمو السكاني فيه سريعا  جدا  ويشهد في نفس الوقت تقدما  علميا  وتقنيا  واقتصاديا  سريعا  كثيارا  

نهاا ما يفرض ضغطا  شديد على معطيات البيئة الطبيعية بما يجهدها ويهدد بحدوث خلل فاي تواز

ومااان هاااذا المنطلاااق اصااابح لمعياااار التخطااايط البيئاااي ضااارورة حتمياااة لصااايانة البيئاااة . البيئاااي 

والمحافواة عليهاا  كماا ويعتبار التقاويم البيئاي الخطاوة األولاى واألساساية التاي يجاب أن ينطلاق 

منها أي تخطيط بيئي ويقصد بالتقويم البيئي مجموعة اإلجراءات التاي تمكنناا مان تقادير قادرات 

ة المعطيات البيئية بما يساعد المخطاط البيئاي فاي تحدياد نماط االساتخدام المناساب ودرجاة حمول

تأثير األنشطة االقتصادية واالجتماعية المختلفة على البيئة كما ويقصاد بالحمولاة البيئياة القادرة 

أو الطاقة القصوى إلمكانات البيئة على تحمل النشاط البشري دون إجهااد أو اساتنزاف ومان ثام 

ويصاابح الغاارض ماان أي تقااويم بيئااي .مثاال الحمولااة البيئااة الحااد اآلماان السااتغالل مااوارد البيئااة ت

أن نوارة المخطاط . إعطاء الضوء األخضر لنوعية المشروعات ودرجة االستقالل الموارد البيئاة

في تقسيم مشروعات الخطط التنموية يجب أن ال تقف عناد حاد الجادوى االقتصاادية البحتاه إنماا 

تمااام بتقساايم المااردودات أو النتااائج البيئيااة الملموسااة وغياار الملموسااة سااوء علااى يجااب االه

تاأثيرات لهاا خطورتهاا ( النتاائج)المستوى القصير أو البعيد إذ كثيرا  ما تكون لبعض المردودات 

ولتفااادي المااردودات . علااى البيئااة الطبيعيااة بمااا يقضااي العماال علااى تفاديهااا عنااد وضااع الخطااة

ان المخطااط يقااوم بتعااديل هااذه المشااروعات لتفااادي هااذه األضاارار أو إلغاااء الضااارة بالبيئااة فاا

المشااروعات إذا كااان تعااديلها غياار ممكاان وان تنفيااذه سيضاار حتمااا  بالبيئااة وأن اإلدارة البيئااة 

الواعية هي من المقومات األساسية في عملية تنفياذ بناود التخطايط البيئاي وتمثال صامام األماان 

ان تملاك اإلدارة ذات الاوعي البيئاي . طة دون تأثيرات ضارة بالبيئاةلضمان تنفيذ مشروعات الخ

القاادرة علااى تنفيااذ مشااروعات الخطااة تنفيااذا  بيئيااا  سااليم واتخاااذ اإلجااراءات البيئااة الواقيااة ضااد 

احتمال حدوث أي تدهور في عناصر البيئة أثناء التنفيذ بما يعطي للخطة مرونة كافية في إعاادة 

وبمااا يحمااي البيئااة ويصااون عناصاارها التااي تعتباار القاعاادة األساسااية ترتيااب أو تعااديل الخطااة 

يقصاد بهاا تحقياق التاوازن والتاوازي باين النجاح مشاروعات الخطاط التنموياة المتوازناه والتاي 

خطط التنمية الريفية والحضرية في أي بيئة من البيئات يسير التخطيط فيهاا جنباا  إلاى جناب فاي 
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 . تناسق وتوازن شاملين

 :اجاتاالستنت

لقااد تعهاادت العديااد ماان المنومااات بالتاادقيق البيئااي لتقااويم أداءهااا البيئااي ولكااي تكااون هااذه  

المنومات فعالة في مجال الحفاو على البيئياة وتنميتهاا يجاب أن تهيكال وتبناى قضاية البيئاة 

ومعاييرهااا ضاامن النوااام اإلداري الخاااص بهااا وان تتكاماال مااع النشاااطات الكليااة للمنومااة 

المعايير الدولية التي تحدد اإلدارة البيئية تهدف لتزويد المنومات بعناصر نواام ان . وإدارت

إدارة بيئية فعالة يمكن أن يتكامل مع المتطلبات اإلدارية األخرى كماا إنهاا تسااعد المنوماات 

على تحقيق األهداف االقتصادية والبيئية  وهذه المعايير ال تختلف عن بقية المعايير الدولياة 

لكنهااا ال تهاادف ماان خااالل اسااتعمالها أو اسااتخدامها إلااى إيجاااد حااواجز ذات تعريفااة األخاارى 

اإلدارة )أن نجااح نواام  .تجارية جمركية أو زياادة االلتزاماات القانونياة للمنوماة أو تغييرهاا

يعتماااد علاااى االلتااازام مااان قبااال جمياااع  (البيئياااةالمتكاملاااة والشااااملة والشااافافة والمساااتدامة 

خصوصا  من اإلدارة العليا وهو نوام يمكن المنومة من تحديد فاعلياة المستويات والووائف 

وتقييمهاا وتحقياق المطابقاة  اإلجاراءات لمجموعاة األهاداف البيئياة والسياساة البيئياة أيضاا

هاو تادعيم  دارةمعها والمحافوة علاى هاذه المطابقاة ماع اآلخارين والهادف األسااس لهاذا اال

ال باد مان و  زنهاا ماع الحاجاات االقتصاادية واالجتماعياةالحماية البيئياة ومناع التلاوث  وتوا

التي تصف وتعرف متطلبات الشهادة والتسجيل أو التصاريح الاذاتي  اتالتمييز بين المواصف

لنوام اإلدارة البيئية والدليل الذي يهادف لتقاديم مسااعدة للمنوماة بهادف تطبياق أو تحساين 

صاياغة السياساة واألهاداف تكمان فاي ة البيئياة متطلبات نوام اإلداران . نوام اإلدارة البيئية

التااي تأخااذ بعااين االعتبااار المتطلبااات التشااريعية والقانونيااة والتنويميااة حااول اآلثااار البيئيااة 

الهامااة  كمااا يشااير أيضااا إلااى الجوانااب البيئيااة الواجااب مراقبتهااا ن وهنااا ال تحاادد المنومااة 

تطبياق نواام )مان خاالل  ابال للتطبياق لنفسها معيار أداء بيئي معين  حيث أن هاذا المعياار ق

 (. ضمان مطابقتها مع السياسة البيئية المحددةو اإلدارة البيئية والمحافوة عليه وتحسينه 

باين تيالمتوقاع المساتقبلي  ئي الحااليتوكد مستويات العجاز المااالتي  ةقوالدالئل الوهور ان  

 تتمثالالتاي و ةالموارد المائي للتعامل مع ةلتطوير اسس ومفاهيم جديد ةالماس ةوجود الحاج



 

 
33 

لقد تباين  .(بيئةللوالمستدامة والشفافة  ةالمتكاملالشاملة و ةاالدار)بتصميم وتنفيذ  بضرورة

 ةوالااانوم االجتماعيااا ةلهاااا عالقاااه بالفعالياااات البشاااريالبيئاااة للمختصاااين ان تنوااايم وادارة 

ة الجديادة الوطنيا البيئياةالدارة ا ضامنلاذا وجاب اعتمااد هاذا المفهاوم  ةوالبيئياواالقتصادية 

ان تبااذل وجااب لااذا االليااات القديمااة فااي ادارة البيئااة التااي مازالاات تعاااني الااى يومنااا هااذا ماان 

 ةومجابهااالهاداف مان اجال تحقياق هاذه التنمية المستدامة للبيئة  في مجال ت ةجهودا متميز

 . ش االنساانالبيئاة الكريماة والمناسابة لعايالتي تعتارض سابل تاوفير تحديات والضغوطات ال

من اجل تحسين كفاءه اساتخدام  ةفي بذل الجهود المطلوب ةاعه الدولنومن هنا تبرز اهميه ق

أخااذ ل وانااه ماان الضااروري فااي المسااتقب ةحاليااا او المقترحاا ةالمياااه فااي المشااروعات القائماا

لتنميااة فاى اإلعتباار لضاامان نجااح تنفياذ اإلساتراتيجيات المساتقبلية ل تحاديات والضاغوطاتال

( االدارة الشاملة والمتكاملة والمستدامة والشفافة للبيئة)تطبيق الناجح والسليم لمباديء وال

بناااء الااوعى تنفيااذ باارامج والثااورة المعلوماتيااة والحديثااة التكنولوجيااة اسااتعمال والمتضاامنة 

هاا ألنالواضاحة والمساتدامة  وغيرهاا مان الضاوابط تمويل الماالي الالمجتمعى ووضع خطط 

تنمياة وإدارة الماوارد المائياة النجااح بارامج ساتراتيجية وااللقاعادة األساساية اجميعا تشكل 

الدولاة المائياة أهمية التنسيق والتعاون بين مؤسساات على د يمع ضرورة التأك بشكل حديث

تااوفير اإلعتمااادات اليمكنهااا الميزانيااات الحكوميااة بمفردهااا  حقيقااة انمراعاااة و المختلفااة

ات المائياااة مماااا يتطلاااب مشااااركة القطااااع الخااااص حتاجهاااا القطاعاااتالمالياااة الهائلاااة التاااى 

والشركات االهلياة والشاركات االهلياة واالشاخاص فاي دعام الجهاد الماالي المطلاوب النجااح 

للموارد المائية تحتاج إلى هياكل فنياة   لجديدة المقترحةإن االدارة ا هذه لالدارة الجديدة كما

انياااات قانونياااة وتشاااريعية واقتصاااادية واجتماعياااة ذات إمك يةوإدارياااة وقانونياااة ومؤسساااات

االدارة الشااملة اهاداف حقاق توإعالمية وتعليمية متكاملة ومتناغمة وكفوءة حتى يمكن أن ت

( القريبة والمتوساطة والبعيادة)والشفافة للبيئة وعلى جميع المديات  والمتكاملة والمستدامة

 ةواالجتماعيا ةاالقتصااديالبارامج ر يلتطاولبارامج التنمياة حياة ولل لتوفير العنصر االساسي 

مشاكلة أخارى تضااف الجديدة المقترحة وإال فسوف يكون ضعف اإلدارة ة المختلفة والبشري

إلاى  وتااتي هاذه الحقيقاة االن حياث تفتقار الادول النامياة  .البيئاة الى المشاكل التي تواجهها

 يمااة وغياار محدثااه للبيئااةباال توجااد ادارة ضااعيفة وقد مااواردة المائيااة إلدارةواضااحة خطااة 
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الجهاااات المساااؤلة اي جهاااود حقيقياااة لطويرهاااا وتحاااديثها  وكماااا يقتااارح  وكاااذلك ال تباااذل 

والمساتدامة المتكاملاة الشااملة واالدارة )مان خاالل تطبياق  البيئاي تعزياز االمانالمختصون ل

ط دعم خطمع منسق علمي وبشكل واالراضي لموارد وعبر تنمية وادارة ال (بيئةللوالشفافة 

 مجموعااة ماانالااى ادنااى حااد ممكاان ماان خااالل تبنااي تلااوث وتقلاايص ال  ةاالسااتثمار الرشاايد

التشاغيل الساليم باياالء اقصاى االهتماام لتنمياة البيئاة والالزمة الميدانية  السياسات والتدابير

وأخطرهااا  وعوضااات ماان أهاام المان هااذا الموضااوع . المتاحااة لمنوومااات البيئيااةالكفااوء و

ة الحالية والمستقبلية ضمن الادول والخطط التنموي ينوأكثرها مساسا  وتهديدا  لحياة المواطن

بدأت بوادر هذه الخطورة أكثر وضوحا  فاي الوقات الحاضار لاذا وجاب التخطايط  النامية حيث

الزمنيااة وضااع الجدولااة والخطااوات الصااحيحة  واتخاااذمشااكلة هااذه الالعلمااي والسااليم لحاال 

يمكن تجاوز و. وتخصيص المبالل الكافية لتحقيق هذه الخطط ةلتنفيذ الخطط المطلوب الدقيقة

واتبااع  لبيئاةل كفاوءةالفعالاة والدارة الاوتطبيقاات الصعبه عن طرياق مفااهيم  هذه الضروف

الوساائل  اعتمادو جديدةواألخذ بنور االعتبار التقنيات الفي االدارة البيئية الحديثة ب ساليالا

الوقات ذاتاه  اساتخدامات البياةالمنتفعاين مان ماع العااملين و ماع ت الفنياة وتعااونواالجاراءا

مان أجال تنمياة وترشايد اساتخدام ة عمال متواصالبارامج وترجمة الكثير مان النشااطات الاى 

وتنفياذ المشااريع البيئة ان عملية تحسين وتطوير واقع . لتلوثوالمحافوة عليها من ابيئة ال

الى واقاع االدارة  والتحول  المتوفرة بشكل امثلوارد البيئية ل المستراتيجية بهدف استغالاال

االجتماعياة واالقتصاادية والمالياة واالمنياه )الوروف االخاذ باالعتباارتتطلاب البيئية الحديثاة 

مواقاع تنفياذ المشااريع المجتمعات المحلية وفي  المناسبة  ضمن( ثقافة المجتمعيةالبرامج و

والنجااح . المختلفاة بيئياةالمالئم لتشجيع االستثمارات في مجاالت المنائ التهيئة  إضافة الى

الااى وقات وجهااد الجمياع حتاج ساايوضاع االساتراتيجية  المائيااة  المساتقبلية وبشااكل متكامال 

االدارة الشاااملة والمتكاملااة )اليااات عماال تعاااون مااع الشااركات االجنبيااة لتطااوير للوامااوال 

 .  ااالساسية النجاحهاالمور وتهئية  (للبيئة ة والشفافةوالمستدام

الاادول الناميااة حجاام وأبعاااد الكارثااة الكبياارة وأبعادهااا التااي تنتواار المختصصااين ب وألدرك 

تطبياق مباادي ومفااهيم والياات البيئاة المناسابة للاذلك  وجاب التوصال ساريعا  إلاى   مستقبال

 اتن أالدارال( والشاافافة  للبيئااةاالدارة الشاااملة والمتكاملااة والمسااتدامة )عماال  ومتطلبااات
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وعااجزة  المطلوباةتفتقر الاى االساتراتيجية ضعيفة و للبيئة ضمن دول العالم النامي الحالية 

 التايالجفااف ماع واقاع وخصوصاا   هذه المشكلةعن القيام بأجراءات فعاله للتخفيف من أثر 

مة مثال والنجاح برامج الطاقة المتجددة البد من  توفير فقرات مهنعوم الدول النامية شملت 

تبَّني تشريعات وقاوانيين تشاجع علاى الرياادة فاي األعماال / تمويل البحوث العلمية الساندة )

دماع / تقليل اإلنفاق الحكومي بشكل واضح / تنفيذ برامج عملية وميدانية ناجحة / الميدانية 

قاادرات البعلماااء والمتخصصااين للبحااث والتطااوير والتركيااز علااى إنشاااء حاضاانات االإبااداع 

 .(ميى ومن أجل نقل األفكار المبدعة الى التطبيقالعل

 :التوصيات

هنالك مجموعات هائلة من التوصيات المستنبطة من الفهم الدقيق لمفاهم االدارة البيئاة الشااملة 

والمتكاملة والشفافة والمستدامه والتحديات التاي تواجههاا البارامج البيئياة والمتطلباات الواجاب 

وغااي ادناااه مجموعااة مختااارة ماان هااذه التوصاايات مااع العلاام بااورود توفيرهااا لضاامان نجاحهااا  

 :العشرات من التوصيات ذات العالقة الوارده ضمن فصول الكتاب

  انجااز المتطلباات الالزماة العتمااد مباادي االدراة المتكاملاة والشااملة والمساتدامة والشافافة

والتاكياد اعياة وحماياة البيئاة باين التنمياة االقتصاادية واالجتم التاوازن لخلاق  لالدارة البيئاة

 .كون االنسان واالنسان  حقوق الميداني بان البيئة هي حق

  عمل على نحو جديس لمعالجاة قضاايا ذات عالقاة والبناء اإلرادة السياسيسة الجماعيسة الحاسمة

ااة ذات  تخصصاايةبناااء القاادرات العلميااه والميدانيااه البالبيئااة ماان خااالل  والمؤسساااتيسة الوطنيس

العمليااات البيئيااة المسااتقبلية هااو الهاادف االساسااي لمجماال والتاكيااد علااة ان االنسااان ة العالقاا

 .الطموحة 

 والتعاااون المثماار بااين الشااامل تعتمااد علااى التنساايق  بيئااةحقيقااة أنس مواجهااة اللعماال علااى ا

  .والقطاع الخاصس والمواطنون ضمن مجتمعاتهم المحليسة قطاعات الدولة 

  المختصااين و خبااراء ماان تاادار ماان قباال لجااان متخصصااة ضاامن المؤسسااات البيئيااة  تشااكيل

الدراساات لغرض انجاز خطط  (المركزية ميزانية الدولة)من مهم الكفوئين وتخصيص جزء 

 .والبحوث الميدانية البيئية

 وتطويرهاا ماع الحاسامة البيئاة  ات والقوانيين واالجراءاتالتشريعي تطوير واقع عمل على ال
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 . ن الزم

  ةالقصاير)يات علاى المادالخطاط البيئياة علاى اعاداد وتنفياذ عمل الجهات البيئية المسؤولة  /

البيئااات الملوثااة لواقعهااا   عااادةجميااع مجاااالت البيئااة التشاامل وان ( البعياادة / المتوسااط ة 

تخاادم العمليااات كونهااا مااوارد بيئيااة  (تربااة –مياااه  –هااواء )البيئااي الصااحيح قاادر االمكااان 

 .والعيش الكريم للمواطنين (سياحية / اقتصادية / حيوانية  / زراعية)المختلفة  التنموية

  البيئياة  توفير الوروف المناسبة لتحفيز التعاون اإلقليمايس والادوليس الاالزم لمسااندة البارامج

اااة ذات العالقااا لطلاااب المسااااعدة فاااي  نقااال  متقدماااة بيئياااا التحااارك نحاااو الااادول الة  والوطنيس

 للعلماااء البيئيااين والعلميااةبناااء القاادرات الشخصاايه عمليااات وتسااهيل  البيئيااة التكنولوجيااا 

فاي  تهملمسااعد ةوتقديم التمويل الماليس لدعم المشروعات البحثيسة المحليللمؤسسات البيئية 

ااة للتعاماال مااع  قضااايا  ااة وإقليميس اارات الالبناااء باارامج عماال وطنيس وتقياايم تأثيراتهااا بيئيااة تغيس

 ماان مسااتويات التلااوثمسااتمرس والمساااعده فااي تنفيااذ باارامج  التخفيااف  المحتملااة علااى نحااو

المناسابة للدولاة  البيئاةالتعاون في تصميم وتنفيذ برامج و المناسبة وضمن كل قطاع تنمويس 

ادراج سياساات وتطاوير قادرات       وعلاى نحاو مساتدام المعنيسة وضامن كال قطااع تنماويس 

سياساااات الوطنياااة وعلاااى نحاااو ينساااجم والنماااو فاااي مجااااالت البيئاااة ال التعامااال ماااع قضاااايا

المساتقبلية لتقيايم ثيراتهاا  البيئةوتبني خطط عمل وطنية للتعامل مع قضايا بلد االقتصادي ال

لتحرك نحو مستوى المنومات الدولي ه ومنوماات األمام المتحادة المختصاه وكذلك ا المحتملة 

واثارهااا المحتملااه  لبيئيااةاتغياارات مللحصااول علااى دعمهااا  العلمااي والميااداني بخصااوص ال

 .ادارة الشؤون البيئية في عالمية االستفادة من التجارب الضمن عمليات التنمية و

  وتادابيره  البيئةثار لالتقييم الوادوات العمل ونشر منهجيات الجاد تحداث السفعاليات اتطوير

 .عند بناء تصميم وبناء المشاريع التنموية واجراءاته

  زيااادة ل البيئاايالعماال علااى فهاام واسااتحداث ونشاار تاادابير ومنهجيااات وادوات تحقااق التنااوع

 .  بالبيئةمرونة القطاعات االقتصادية القابلة للتاثر 

  المتوقعة وتحسين كفااءة البيئية التركيز على توفير البنية التحتية الالزمة للحد من المخاطر

د والمراقباة واالناذار المبكار والتقاناات المناسابة ادارة الموارد الطبيعية باستخدام نوم الرصا
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احاداث ماع  وبناء القادرات وتحساين وتباادل المعلوماات  البيئةواالستعداد لمجابهة الكوارث 

الخطااط  ضاامن بيئيااةتغياارات جوهريااة فااي السياسااات الوطنيااة وادراج اعتبااارات التغياارات ال

وتحسااين ادارة االخطااار البيئيااة  الضااغط علااى المااوارد الطبيعيااة التنمويااة بمااا يكفاال تقلياال

  .وتعزيز القدرة التقنية وشبكات التنويم المجتمعي الضرورية 

 علاى نحاو يقلال مان انعكاسااته  البيئاةالتدابير المالئمة للتعامل مع قضايا مجموعة من تخاذ ا

السياسااية واالقتصااادية واالجتماعيااة وبمااا ينسااجم ومتطلبااات التنميااة المسااتدامة ماان خااالل 

البيئااة البنااى االجتماعيااة والمؤسساااتية والقطاعااات االقتصااادية علااى تقياايم االثااار  تمكااين

 ووضاااع سياساااات وبااارامج التخفياااف  انشااااء وتطاااوير المشااااريع التنموياااةالمترتباااة علاااى 

الصاالحيات والماوارد الالزماة  نحشاكيل لجاان وطنياة تماوالسيطرة على مصادر الملوثات وت

فيماا والمجتماع باين االجهازة الحكومياة وغيار الحكومياة والتنسيق البيئية وضع السياسات ل

سياساات التنمياة االقتصاادية واالجتماعياة مع  بيئةسياسات الالادماج و  بيئةيتعلق بقضايا ال

  .القطاعية والوطنية

 والقطاعيااة الااوطني  اتعلااى المسااتويبيئااة تجميااع واتاحااة البيانااات والمعلومااات المتعلقااة بال

عان امكانياات تطاوير واقاع  يةتفصايل ةخارطه طرياق وطنياه لدراسارسم وكذلك  والمجتمعية

بموضااوع  ةعماال المنومااات الحكوميااه والغياار حكوميااه لاادعم وتطااوير النشاااطات الخاصاا

 .ةوتاثيراتها التنموي البيئةالتغيرات 

  في العاالم للتعامال ةالمتوفر( الوطنية/ الدولية / العربية )التعرف على التشريعات والقوانين 

  .الواقع البيئيمع  ي والمستقبلي الحال

 واالخااذ بنواار  ايجاااد سياسااة خاصااة ومساايطر عليهااا بخصااوص واااهرة الزيااادة السااكانية

االعتبار وبشكل جااد وحاازم معطياات االثار البيئاي السالبي لمشااريع بنااء المادن الجدياده او 

الزراعياة  توسيع المدن القائمه او اساحدات مواقاع للمنشااءا الصاناعيه او توسايع االراضاي

 .وغيره من المشاريع التنموية

  منتجااة ماان االشااجار النااواع الوماان احااول الماادن كثيفااة الغابااات الزرع التوسااع فااي مساااحة

تثبيات الترباة فاي و مان العواصاف الغبارياة  كمصادات ريااح لتنوياف الجاوواالستفادة منهاا 
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ل إلااى مسااار تنمااويس أنوااف باسااتخدام والماادن  حااولوخاصااة  ( وجيااا النويفااةالتكنول)التحااوس

 اتقطاعاكافاة الضامن اساتخداماتها تطاوير الخضراء واستخدام بدائل الطاقات والتوجه نحو 

ة للتغيسرات الُمناخيسة لمعرفة وتقيايم التوقسعاات  ةمن القطاعات التنموي بناء الموديالت الرياضيس

 .وضمن مشاريع كلس قطاع تنمويس  للبيئةالمستقبيلة الممكنه لتأثيرات 

 :المصادر
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 هذا ما جناه علي أبي

  مضر عمر الكيالني .د

 

 

وتطور عبر مراحل تاريخية نوعية   ولكل مرحلاة ( االنساني)لقد انتقل القطب الحضاري 

. وديان انهر الرافادين والنيال و الساند  –فالقطب االول كان زراعيا . مكانها وسماتها وطبيعتها 

الفينقياين و  –انتقل القطب الاى شارق البحار المتوساط عنادما ركاز علاى التجاارة و االستكشااف 

ومع اختراع مكائن االحتراق الداخلي وما آل الياه االمار مان ثاورات صاناعية متعاقباة . الرومان 

الجدياد بادأت مرحلاة سايطرة جديادة  وباكتشااف العاالم. في غرب اوربا   بارز القطاب الصاناعي 

فاازدهرت تجااارة العبياد   واسااتعباد شااعوبا . المام او شااعوب علاى مقاادرات شاعوب واماام اخاارى 

. بكاملهااا لخدمااة امبراطوريااات تسااتنزف المااوارد الطبيعيااة والبشاارية للشااعوب التااي اسااتعمرتها 

التطاورات العلمياة الراهناة ولعل في االفق بوادر نهاية هذا القطب وانتقاله الى مكان اخار جاراء 

 . و انعكاساتها السياسية على عموم الكرة االرضية 

استبيحت افريقيا من قبل من غزا العالم الجديد واقفره من سكانه االصليين   فهو بحاجاة 

هذا طاويال حياث ( العبيد)ولم يدم عصر . الى عبيد يزرعون القفار الشاسعة التي استحوذ عليها 

حقااوقهم ( العبيااد)الااى ماانح ( السااادة)ابات داخليااة حااادة ادت الااى اجبااار قاماات حااروب و اضااطر

تغلاي فاي الخفااء و ( والتنمار)ولكان بقيات النزعاة العنصارية وحاب الهيمناة ( . تدريجيا)المدنية 

. فاالنساان ضاعيف اماام نوازعاه و رغباتاه وانانيتاه المقيتاة . تطفوا علاى الساطح احياناا كثيارة 

وهاذا . االجتمااعي للمادن  واالقااليم  –المكانية   في التركيب الاداخلي  ولهذه الصراعات ابعادها

 . صحيح و امر واقع في المدن جميعا   الغربية على وجه الخصوص 

  و للهيمناة ( االسلحة على وجه الخصوص)الراسمالية الغربية   بقصد تنشيط صناعتها 

  تراجعت عنهاا لحساابات خاصاة السياسية على مقدرات الشعوب وثرواتها  شنت حروبا عديدة 
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او مساخرة   ( بعيادا عان اراضايها وشاعبها)  فقد انتقلت الى اتباع سياسة حروب بايادي محلياة 

ولتحقيااق اهاادافا . وبسااياقات وتسااميات متعااددة وبثياااب ملونااة بمااا يناسااب الشااعار المطااروح 

لشاعوب العاالم   مخططة مسبقا تقاوم بااجراءات منوعاة وعديادة لتغييار الخارطاة الديموغرافياة 

 . وعلى مختلف المستويات و المعايير و التسميات 

ادى هذا النهج الاى حركاة هجارة واساعة النطااق   و لمختلاف الشاعوب واالمام و الملال   

ولعال الهادف كاان   كماا يقاول المثال العراقاي (  . داخلياة وخارجياة)ولمسافات منوعة ومتبايناة 

فاي الادول الغربياة والوالياات المتحادة االمريكياة يقاول    ولكن الواقع( نخبطها ونشرب صافيها)

فالمشاكل العرقية قائمة علاى قادم وسااق   و التادهور ( . هذا ما جناه علي ابي)يقول . غير هذا 

فمن يدرس الجغرافياا االجتماعياة للغارب   جغرافياة الحضار . االقتصادي يتصاعد يوما بعد اخر 

. االجتماعيااة ياادرك عمااق المااأزق الااداخلي الااذي تعاااني منااه حكومااات الغاارب االسااتعمارية  –

فالتردي االقتصادي و التنافس بين المجاميع العرقية داخل المدينة   االقليم   الدولاة لاه بصاماته 

 ( . ليس كل ما يلمع ذهبا)فلم يعد بريق الذهب المعا   وكما شكسبير . على مستقبلها 

ان قطب الحضارة االنسانية يسير بخطا حثيثة للتحول الى نوع تقني اخار   وفاي ويبدو   

اقتصااديا وسياسايا و : مكان اخر علاى وجاه الكارة االرضاية   وهاذا ينبائ بنهاياة هميناة الغارب 

 . علميا   و هللا العالم 
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 على اشجار النخيلة  فوق  البنفسجية االشع تأثير

 ابراهيمعبد الباسط عودة .د.أ

  استشاري نخيل التمر

 

 

 

 

شعاعات   حيث أن الغالف الجوى يساتمد حرارتاه كلهاا لء  الرئيسيالمصدر هي  الشمس 

تقريبا  من جسم الشمس   فال تساهم حرارة باطن األرض في حرارة الغالف الجاوى باأى نصايب 

سمك القشرة األرضية كفيل باأن يحاول دون وصاول الحارارة الباطنياة إلاى الساطح    النيذكر   

للقشارة األرضاية    الخاارجيإال في حاالت نادرة عندما تجد حرارة الباطن منفذا لها إلى السطح 

كما هو الحال في فوهات البراكين والنافورات الحارة   ومع ذلك فإن تأثير هذه الحارارة ضاعيف 

هاى كتلاة غازياة ملتهباة يبلال حجمهاا  والتي  ة لتأثير الحرارة المستمدة من الشمس جدا  بالنسب

مرة  522حوالى مليون مرة حجم الكرة األرضية   بينما يبلل قطرها قدر قطر األرض بأكثر من 

درجااة مئويااة بينمااا تبلاال حاارارة مركزهااا أكثاار ماان 6222وتقاادر درجااة حاارارة سااطحها بنحااو   

وتنادفع فاي  ومن هذا الجسم الهائل الضخامة الملتهب تخرج أشعة قويةمليون درجة مئوية  12

تصال إلاى (  ثانياة / ألاف كام  355) الفضاء في شكل موجات تنتشر بسارعة الضاوء المعروفاة 

ولكاان ال يصاال إلااى سااطح  مليااون مياال  13لمسااافة  الخااارجياألرض بعااد مرورهااا فااي الفضاااء 

هاذا   وملياار جازء  1جازء مان  بحاواليلاذى يقادر األرض من هاذه األشاعة إال القادر الضائيل وا

األوكسااجين الااذرى فااي طبقااة األيونوساافير وطبقااة  النالجاازء ال يصاال كااامال  إلااى سااطح األرض 

مان اإلشاعاع %  1.5حاوال )األوزون يعمالن على امتصاص جانبا  من األشاعة فاوق البنفساجية 

  .(الشمسي
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 :Solar Radiation االشعاع الشمسي 

الضااوء فاألشااعة الشمسااية أو ضااوء الشاامس مجموعااه ماان الموجااات الكهرومغناطيسااية   

والاذي (نانو ميتار)مايكرون  712الى  422اطوالها بين  Electromagnetic يسير بموجات  

أو  5/ 5222222مان المليمتار 5/ 5222= الميكارون )هو جازء مان الملياون جازء مان المتار

. زء منهاا  الضاوء المرئاي والبااقي ال ياري باالعين المجاردة يمكن لءنسان رؤية جا(. من المتر 

تتميز األشعة المرئية من طيف الشمس بأنها تتكون من أشعة لونية من األحمار وتكاون موجاتاه 

ناانومتر وهاي  422نانومتر إلى البنفسجي وموجاته  قصيرة وطولهاا   722طويلة يبلل طولها 

  وهاو ن االشاعاعات االثيرياة مصادرها الشامسمجموعاة ما االشاعاع الشمساي. ألوان قوس قزح

مان الطاقاة المساتغلة % 17 11المصدر الرئيسي للطاقة في الغالف الجاوي  يسااهم باأكثر مان 

بالغالف الجاوي علاى ساطح االرض أماا المصاادر الباقياة للطاقاة والمتمثلاة بطاقاة بااطن االرض 

واالشاعاع %    3 2وطاقة النجوم والمد والجزر فأنها ال تسهم اال بقسط ضئيل جدا اليزياد عان 

 :هي األشعةسية من يمن ثالث رئ يتألف  الشمسي 

 :Heat Raysاالشعة الحرارية  - أ

 Infrared Raysغير مرئية للطيف الكهرومغناطيسي تعرف باألشعة تحت الحمراء  اشعة

اإلشاعاع  مجماوع مان   %41 ونسابتها  وتنتمي الى مجموعاة االشاعة ذات الموجاات الطويلاة  

ويسهم الجزء االكبار مان هاذه االشاعة فاي رفاع درجاة حارارة ساطح االرض والغاالف   الشمسي

 2.8إلاى  2.7وتتاراوح أطاوال موجاتهاا ماا باين . اثر كبير في الدراسات المناخياة  ولهاالجوي 

 .  الشمسيالممثلة لءشعاع  األشعة موجات  وهى بذلك أطول  (نانوميتر 712فوق )ميكرون  

 :Light Rays  االشعة الضوئية -ب

من جملة االشعاع الشمساي % 43تعرف بضوء النهار تقدر نسبتها حوالي  أشعة مرئية و

ميكرون   وتصل إلاى أقصاى حاد لهاا فاى منتصاف  2.7ـ 2.4  وتتراوح أطوال موجاتها ما بين 

النهار وتزيد في الصيف عنها في الشتاء   وتتصل اتصاال  وثيقا  بنمو النباتاات وعملياة إزهارهاا 

والزرقاااء والخضااراء والصاافراء  البنفسااجيةان متعااددة أهمهااا   وتتكااون هااذه األشااعة ماان ألااو
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يناتج عان اختالطهاا ماع بعضاها تكاون الضاوء األبايض الاذى نعرفاه بواساطة  والتايوالحمراء   

  أو عند سقوط هذه األشعة على السحب العالية ووهورها بشكل قوس Prism  زجاجيشور وم

ناتج عان انتشاار هاذه األشاعة فاوق   والاذى ي Rain Bowملون يعرف باسم قوس قازح  ضوئي

 .أسطح البلورات الثلجية المكونة للسحب العالية 

 :Ultraviolet Rays  االشعة فوق البنفسجية -ج

  قصايرة الموجاة  ( المجاردة   عينالب يمكن رؤيتهاال )أشعة كهرومغناطسية غير مرئية   

هاي  و( ناانوميتر 422-522)  .ميكارون 2.4إلاى  2.5ويتراوح طول موجاتها ما باين حاوالى 

مفيادة لءنساان تكاون  مان جملاة االشاعاع الشمساي و% 7تشاكل حاوالي ونانو ميتر  312دون 

عندما تصله بكميات قليلة اذ تساعد على عالج بعاض االماراض وخاصاة الكسااح وذلاك لقادرتها 

  الكائناات الحياةوكما ان لهذه االشعة اضرار بالغة على االنسان وجمياع (D)على تكوين فيتامين 

ولها تأثير على المنائ ومن حسن الحاو ال . الكيميائية التفاعالت بعض على التأثير كونها شديدة

يصل منها الى االرض اال نسبة قليلة جادا وذلاك المتصاصاها مان قبال غااز األوزون الاذي يوجاد 

ثاالث درجاات تنبعث األشعة فوق البنفسجية مع أشعة الشمس وتنقسام الاى  كم  31على ارتفاع 

 (UVA, UVB, UVC )وتمتص معوم األشعة فوق البنفساجية عان طرياق . حسب طول الموجة

بالكاماال ومعواام ( UVC)الجااوي  حيااث تمااتص الدرجااة األقصاار فااي الغااالف   طبقااة األوزون

فاال تماتص ( UVA)أما الدرجة األطول من األشعة فوق البنفسجية   ( UVB)الدرجة المتوسطة 

فتكااون بشااكل موجااات سااينية % 5ا تبقااى ماان االشااعاع الشمسااي ويقاادر ماا.فااي طبقااة األوزون

 .وسنتطرق الى االقسام الثالث لألشعة فوق البنفسجية  وامواج كاموراديوية  

 :(  UVA)األشعة فوق البنفسجية .5

  حياث تمثال الكمياة األكبار مان األشاعة التاي (Black Light)يطلاق عليهاا الضاوء األساود

لطبقات الجلاد مان  واختراقا انتشارا  وهى أقل كثافة  لكنها أكثر %(11)تصل إلى سطح االرض

الزجاج والُسحب بساهولة   اختراقبإمكانها  نانوميتر 422- 312طولها الموجي .UVBاألشعة 
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معوام سارطانات الجلاد وسارطان الخالياا خترق طبقات الجلد األولى والتي يوهر منها كما انها  ت

وتعتباار مفياادة لحياااة النباتااات علااى األرض  كمااا أنااه يااتم اسااتخدامها فااي العديااد ماان . . القاعديااة

 .التطبيقات الطبية

 : (UVB)البنفسجية الفوق األشعة .1

مان اإلشاعاع الكلاي % 2.1من األشعة الفوق بنفساجية و% 1يقارب  تشكل هذه األشعة ما

والفصال مان الذي يصال إلاى االرض  وتختلاف الكمياه الواصالة لاألرض بااختالف الوقات والجاو 

 العادي والسحب قادرة على حجب هذه النوع مان األشاعة  وتعتبار هاذه األشاعة  جفالزجا. السنة 

ماان االحماارار واآلالم المصاااحبة لحااروق  %12هااي المسااؤولة عاان ضااارة لصااحة االنسااان  و

        .نانوميتر 312- 112طولها الموجي     .الشمس

 : (UVC)  بنفسجية الفوق األشعة .3

بشااكل قااوي بواسااطة الحمااض  امتصاصااهاتعاارف باإلشااعاع المبيااد للجااراثيم  حيااث يمكاان 

تستخدم لتنقية الهاواء والمااء  ويجاب تاوخي   النووي لذلك تعتبر قاتلة للخاليا الحية والبكتيريا 

القرنياة والطفارة  اللتهاابالحذر وتجنب تعرض الجلد والعين لهذه األشعة التي بدورها قد تاؤدي 

إن هااذا النااوع ماان األشاعة هااو األكثاار ضااررا  ماان بقياه أنااواع األشااعة فااوق البنفسااجية  . الجينياة

  112- 522طولهاا الماوجي     .زونولكن لحسن الحو التصل لساطح االرض بسابب طبقاه االو

   .  نانوميتر 

 : مؤشر األشعة فوق البنفسجية 

وهاو . يعمل على تصنيف مستوى األشعة فاوق البنفساجية التاي تصال إلاى ساطح األرض  

يتوقااع الخطاار المتوقااع ماان  فإنااهيشاابه توقعااات الطقااس لحااد  مااا  ولكاان باادال  ماان التنبااؤ بااالطقس 

يكون مؤشر األشعة فوق البنفسجية عالي يعناي  اعندم. بنفسجيةالالتعرض المفرط لألشعة فوق 

أن هناك المزيد من األشعة فوق البنفسجية في الوقت الحاضر   وعادة فإن مؤشار األشاعة فاوق 

بعاد  الثالثاةالسااعة  - العاشرة صاباحا )  56:22و  52:22البنفسجية يبلل ذروته بين الساعة 

 .اي معدل التعرض اليومي هو خمس ساعات على االقل (الوهر
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11 and More  اقصى

 ارتفاع

Extreme 
 اللون البنفسجي

عالي  8-10

 جدا

Very high 
 اللون االحمر

 عالي 6-7

High 
 اللون البني

 توسطم3-5

Moderate 
يعطى اللون 

 االصفر

 قليل 1-2

Low 
يعطى اللون 

 االخضر

 

 :نمو وتطور النبات علىتأثير االشعة الفوق بنفسجية  

تبعاا لماا تملكاه مان  UVتختلف النباتات من حيث استجابتها لمستوى االشعاع الغير ماؤين 

ذات الفلقاة الواحادة يكاون اتجااه  اتنباتاالفاي ف. للحماية من هذه االشاعة الضاارة وسائل واليات 

يقال مان كماا هاو الحاال فاي ذوات الفلقتاين مماا  منبساطةاالوراق بشكل عماودي ولايس بصاورة 

محمي من قبل االوراق مما يقلل   يكونزاوية سقوط االشعة على النبات كما ان المرستيم القمي 

فااوق البنفسااجية  لألشااعةوعلااى العمااوم هناااك ثااالث تااأثيرات  . يااهاالشااعة المباشاار عل تااأثيرماان 

 :وهي

 :Morphological Effectsتأثيرات مورفولوجية  -اوال

تحاادث االشااعة فااوق البنفسااجية تغياارات مورفولوجيااة وتشااريحية فااي المحاصاايل الحقليااة 

 و تغيار لاون   Cupping الورقاةالتفااف الورقاة او تكوياب  و صاغر حجام الورقاة ) تتمثل في 

الورقة الاى اللاون البرونازي ويلياه تكاون بقاع بيضااء غيار منتوماة علاى الورقاة ثام تحاول هاذه 

ان وهااور البقااع البيضاااء والبنيااة السااوداء هااو نتيجااة .وماان ثاام تمااوتالبقااع الااى اللااون البنااي 

  و هناااك اعااراض اخاارى تحاادث فااي النبااات وتاارتبط بساامك (انخفاااض فااي المحتااوى الكلااورفيلي

وتزداد هذه االعاراض . الساق والمسافة بين العقد ومساحة الورقة وعدد الثغور وشكل االزهار 

كمياة قليل والذي يعرف باناه Photosynthetic Active Radiation (PAR)عندما يكون ال   

وعلاى العماوم قاد تكاون . االشعاع الشمسي التي يحتاجها النبات لتفعيل عملياة التركياب الضاوئي

هذه التغيرات المورفولوجية التي تحدث في النبات نتيجة تعرضه لألشعة فاوق البنفساجية مااهي 

وتعارف مثال هاذه . لمساتوى العاالي مان االشاعاعاال دفاعات ميكانيكية لحماية النباتاات مان هاذا ا

 Photoاالساتجابات المورفولوجياة نتيجاة االشاعاعات الشمساية باالساتجابة الضاومورفولوجية 
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morphogenetic Responses  .المتحملااةالنباتااات  اكثاار اوراق  النخياال مااناوراق  عتباار ت 

على حماياة نفساها مان  ها تساعد   للورقةوهناك بعض الخصائص الضوئية  الشمسي  لءشعاع

الخصااائص الضااوئية للورقااة هااو التغياارات    والثمااار ال تمتلكهااااالشااعاع الشمسااي والتااي قااد 

واطياااف النفاذيااة  Leaf Spectral Reflectionالضااوئية التااي تتمثاال فااي اطياااف االنعكاااس 

Spectral Transmittance  واطيااف االمتصااصSpectral Absorbance للضاوء المرئاي

للضاوء المرئاي خاالل  الورقاةزداد امتصااص يافاي معوام النباتاات .خالل فتارات النماو  UVوال 

تموز والتي تقع مابين منطقة الضاوء االخضار  ونيسان ي بين شهر  فصل النمو والتي تكون ما

وهاذا . ناانوميتر 682الطول الماوجي  نانوميتر الى الضوء االحمر ذو 111ذات الطول الموجي 

وبماا ان الخصاائص الضاوئية تبقاى كلهاا ثابتاه .  المدروساةح لجميع النباتاات تجاه الصحيهو اال

فااوق  لألشااعةقااد تاام اختيااار الطااول المااوجي ف مسااتقرة عنااد منطقااة االشااعة الفااوق بنفسااجية 

و وجااد ان عاماال االنعكاااس . نوعااا ماان النباتااات  31نااانوميتر لدراسااة  322البنفسااجية بمقاادار

بينماا % 8 - 4باين   جادا تاراوح  قيد الدراسة قليالالنباتية  االنواع  البنفسجية فيفوق  لألشعة

%.  11 - 15بااين  االشااعةلهااذه  صنساابة االمتصااا و% 2.57 - 2بااين   كاناات نساابة النفاذيااة 

 52 ما مقادارهتمتص بينما يعكس السطح  األشعةمن هذه %  12نتج ان اكثر من تومن هذا نس

  .فقط % 

 :Physiological Effects فسيولوجية تأثيرات -ثانيا

تعطيال االغشاية الخلوياة   التاأثيرات المتعلقاة )مثال   تأثيرات على العمليات البايوكيميائية 

بالبروتينااات  التااأثيرات علااى الهرمونااات والصاابغات واخياارا التااأثير علااى نمااو النبااات وعلااى 

ان االضارار المتسااببة عاان ( .العملياات الخلويااة مثال عمليااة التركياب الضااوئي او عملياة التاانفس

عملياة ف تعتمد بصورة ملحووة على نوع وكمية االشعة الفعالاة للتركياب الضاوئي  UVاشعة ال 

الواصلة الى االرض ضرورية جدا لحماية النبات وذلك لكاون  PAR و UVالتوازن بين اشعة ال 

الوزون لاذا الواصالة الاى االرض تبقاى نفساها و ال تماتص مان قبال طبقاة ا PARنسبة اشاعة ال 
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صااار ماان المؤكااد ان زيااادة مسااتوى  االشااعة الفعالااة للتركيااب الضااوئي يسااتثمر ضااد االضاارار 

لاذا يؤخاذ بنوار . السالبة الناجمة عن االشاعة فاوق البنفساجية ويكاون عاامال  مؤقلماا للنباتاات  

ى فااي الدراسااات الحديثااة عناادما يااتم تحلياال تااأثير االشااعة فااوق البنفسااجية علاا PARاالعتبااار ال 

هاي تحويال ثااني اوكسايد   Photosynthesis ان عملياة  التمثيال الضاوئي. المحاصيل الحقلية 

الكاربون والماء بوجود ضوء الشمس  الى ساكريات واوكساجين  ويتكاون الجهااز الضاوئي فاي 

 PS-11والنوام الضوئي الثااني   PS-1النوام الضوئي االول  )النبات من نوامين ضوئيين هما

تتعادى معوام جواناب عملياة التمثيال الضاوئي   B   البنفساجيةرغم من االشعة فوق وعلى ال (   

 Lightوتسبب االضرار التي تلحق بالبنية الفائقة للبالستيدات الخضاراء ومعقاد حاصاد الضاوء 

harvesting complex  وتراجاع نشااط انازيم  الروبيساكو   Rubisco  وهاو  المساتخدم فاي

االوكساجين وتثبيات ثااني اوكسايد انتااج ومان ثام االنخفااض فاي   تثبيت ثااني اوكسايد الكااربون

انخفاض تركيز غاز االوكسجين الناتج مان  ان    (الكاربون وانخفاض محتوى الكلورفيل والنشا

عمليااة التركيااب الضااوئي  وتناااقص كميااة غاااز ثاااني اوكساايد الكربااون المثباات يعنااي قلااة االنتاااج  

االشااعة تخريااب بروتينااات الغشاااء  كمااا تساابب  وئيت التركيااب الضاااوتخريااب العيااد ماان صاابغ

وعلااى العمااوم تعتمااد اسااتجابات التمثياال الضااوئي  البالزمااي ممااا يحاادث خلاال فااي نفاذيااة الغشاااء

علاى اناواع النباتاات واالصاناف والواروف التجريبياة  B  فاوق البنفساجية  األشعةللنباتات تجاه 

 .  PARوجرعة االشعة فوق البنفسجية  ونسبة االشعاع 

 :التركيب الضوئي في نخلة التمر

إن نخلة التمر من خاالل عملياة البنااء الضاوئي تماتص غااز ثااني أوكسايد الكرباون وتناتج 

 :السكر واألوكسجين وفق المعادلة المعروفة

C02    + 12H20   + photon                                          C6H1206 +602 +6H20 6 

طان مان غااز ثااني 5.46إلى أناه وفاق المعادلاة كمياة (  1255)وآخرون  Sharifوأشار 
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طان 2.13+طان مان الساكر5طن من الماء وبفعل البناء الضوئي ينتج لنا 5.1+اوكسد الكربون 

طن من الماء وهذا يعني ان كمية الماء المستخدمة في التفاعل هاي 2.61+من غاز االوكسجين 

 .طن 2.18

لكربون الممتص من الجاو تعتماد علاى حجام ومسااحة األجازاء إن كمية غاز ثاني أوكسيد ا

الاذي يتاراوح ( الساعف)النباتية الخضراء وكما هومعرف فاإن نخلاة التمار تمتااز بطاول أوراقهاا 

متر إضافة إلاى طاول عمرهاا الحياوي ساتة سانوات وتحتاوي الساعفة الواحاة علاى ماا  1-3بين 

من الطاول الطرفاي للساعفة %  82 – 62وهي تمثل ما بين ( خوصة)وريقة 112-522يقارب 

للضاوء وعادم والوريقات مرتبة بأربعة مستويات حاول المحاور  وهاذا الترتياب يساهل التعارض 

 .التوليل

 :اضرار على المادة الوراثية والتي قد تسبب طفرات وراثية :ثالثا

وهاذا الناوع    مساتوى الكروموساومات االول هاو  على مستويين  الوراثية  تحدث الطفرة

ار مفااجئ فاي عادد الكروموساومات وتغييار فاي نوامهاا الطبيعاي  يحدث  من الطفرات  نتيجة تغيس

ن ماان  ااة ويتكااوس وماان المعااروف أنس الكروموسااوم هااو تركيااب قضاايبي الشااكل يقااع فااي نااواة الخليس

( Deoxyribose nucleic acid)البروتينااات والحمااض النااووي الريبااي منقااوص األكسااجين

تكاون الصافات الوراثياة مطبوعاة حياث يحتاوي علاى التعليماات الجينياة  ,  DNAاختصاارا  دناا 

أي أنه يعمل على نقل الصفات الوراثياة   وهاو المركاب الوحياد بالخلياة الاذي  DNAعلى جزئ 

تنتقل الصافات الوراثياة الموجاودة . الذاتي تحت تأثير إنزيمات الخلية االزدواجيملك القدرة على 

عاان طريااق جزيئااات خاصااة تساامى  البر تيوااض إلااى أماااكن تكااوين  DNAالحااض ا الواا    فااي 

التاي توجاد ذائباة فاي  RNAالح اا الوا    أما بقياة  RNAبجزيئات الحمض النووي الموصل 

  حيث ياتم  الريب س  ض الخلية فإنها تتحد مع األحماض األمينية وتنقل جزيئاتها إلى  سيت بالزم

ااة والتااي تنقلهااا ماان اآلباااء إلااى فالكروموسااومات  تكااوين جاازئ البااروتين تحماال الصاافات الوراثيس

األبناء  فإذا حدث خلل في هذه الكروموسومات تنتقل الطفرة إلاى األبنااء  ولكان لغاياة اآلن غيار 

ر كيميائياما المستوى الثاني فهو  .معروف سبب حدوث هذه الطفرة  في الجينيات من حياث  تغيس

https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A_DNA
https://www.marefa.org/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A_RNA
https://www.marefa.org/%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85
https://www.marefa.org/%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85
https://www.marefa.org/%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%85
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ي في النهاية في تكاوين إنازيم  ترتيب القواعد النيتروجينيسة الموجود في جزيء الدنا  والذي يؤدس

ي إلاى وهاور صافات جديادة لام تكان موجاودة عناد اآلبااء  وتعارف  اختالفمختلف  ا يؤدس كلسي ممس

 .هذه أيضا  بالطفرة الجينيسة 

ناة ال تنتقال إلاى األجياال القادماة   اة معيس من المعروف أنسه إذا حادث طفارة جساميسة علاى خليس

هاا تنتقال إلاى األبنااء   واشاارت الدراساات الاى ان ولكن إذا حدث  طفرة جينيسة في خليسة جنسيسة فإنس

ة السينيسة أو الراديوم  واإلشعاع فوق البنفسجي  وبعض الكيماويات و أحيانا  التعرض الى  األشعس

 االثاار  و تتجلاىخلل في التركيب الكروموسومي أو تغيير كيمياائي يحدثمن البيئِة نفسها بحيث 

 DNA النوويااة المااادة سالساال تقطيااع منهااا  عدياادة بأشااكال البنفسااجية فااوق لألشااعة الساالبية

 .المهمة االنزيمات بعض تدمير وكذلك وتخريبها

فية تخرياب األشاعة فاوق البنفساجية للنباتاات اتجهت دراسات وأبحاث العلماء الى تحديد كي

 :أو كيفية تأثيرها الضار على إنتاجية المحاصيل الزراعية فوجد أن 

فيفقاد النباات جازء مان , األشعة تعمال علاى تادمير الماادة الوراثياة فاى الخلياة النباتياة زيادة .5

 .مخزونه من الشفرات الوراثية التى تنوم العمليات الحيوية

باادونها ال تسااتطيع النباتااات اسااتقبال طاقااة  التاايتحطاام مااادة الكلوروفياال الجرعااات العاليااة  .1

الشمس الضرورية إلتمام عملياة بنااء الغاـذاء فيتوقاف النباات عان النماو ويحادث نقاص فاى 

 . االنتاج

تحاول أبحاث علماء البيئة النباتياة أن تجياب علاى ساؤال محادد هاو كياف يمكان للنباتاات أن  .3

تفاااع نساابة اإلشااعاعات فااوق البنفسااجية القادمااة ماان الشاامس   حيااث اتضااح ماان تقاااوم ار

ينااتج زيااادة فااى األشااعة الفااوق % 5األبحاااث أن نقصااا  فااى ساامك طبقااة األوزون مقااداره 

فكيااف يسااتطيع النبااات أن يتكيااف مااع % 1بنفسااجية الواصاالة الااى سااطح األرض بمقاادار 

ألوزن الاذى يحماى مان هاذه مان غطااء ا% 1أو حتاى % 11أو % 12وروف بيئية فقادت 

 .األشعة الحارقة
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 :اهم تأثيرات االشعة فوق البنفسجية على اشجار نخيل التمر 

 : Solar injury or Sunburn الشمسيةاالصابات الشمسية او الحروق  .5

الضااوء /لثماارارتفاااع درجاة حاارارة ا)هنااك ثاالث عواماال بيئياة تتعلااق بهاذه الحااروق وهاي

العوامال   تستجيب بشاكل مختلاف لهاذه  والثمار ( االشعة الفوق بنفسجية / ةالمرئي العالي الشد

فااوق  األشااعةفااي المناااطق االسااتوائية وماان خااالل التجااارب يكااون مسااتوى  ف  البيئيااة الثالثااة 

عنااد خطااوط العاارض العليااا وذلااك  الواقعااةالبنفسااجية الضااارة اكثاار بكثياار ماان المناااطق المعتدلااة 

فااي وقاات الااذروة كمااا ان الساابب االخاار هااو رقااة طبقااة  ساايةالشمبساابب زاويااة سااقوط االشااعة 

واعتمادا على الموسم   Stratospheric Ozone layer  االوزون في منطقة الستراتوسفير   

يمكن ان يكون التعرض الطويل لدرجات الحرارة العالية وخصوصا عنادما تكاون الساماء صاافية 

 تاأثيرلكان قاد يكاون .الشمسية فاي الثماار  قد يكون هو السبب الرئيسي بهذا الضرر من الحروق

الضارة ويمكان قيااس تأثيرهاا مان  B -نوع    ةهذه الحروق هو بسبب االشعة الفو ق البنفسجي

تقوم بتنشايط  A -فوق البنفسجية نو ع فاألشعة.خالل قياس االنخفاض في المحتوى الكلورفيلي 

نقل االلكتروناات  وتعتماد الياات  وانخفاض كفاءة Reactive Moleculesالجزيئات االستجابية 

الدفاع في النبات على تطوير نوام دفاعي لحماياة االنساجة مان ضارر الحاروق الشمساية بسابب 

ومااع ذلااك التااوفر صاابغة     الشااد الضااوئي تتمثاال بتخليااق الفالفونوياادات والكاروتينااات 

ة ماان االشااعة فااوق للحماياا فعاليااة عاليااة  او المتوسااطة  المعتدلااةاالنثوساايانين عنااد المسااتويات 

هاي  Chlorophyll florescenceوانخفاض بريقاه او تفلاوره  الكلوروفيلان تحلل  البنفسجية

الساابب فااي الحااروق   ماان الاادالئل علااى ان حااروق الشاامس قااد ادت الااى تلااف الثماارة  ويرجااع 

  واااهرة احتااراق الثمااار فااي بعااض اصااناف النخيااللوحواات . الشمسااية الااى وجااود الكلورفياال   

زياادة درجاات الحارارة واالشاعاع الشمساي  و الحماية مان االشاعاع الشمساي بسبب عدم توفر  

فااوق  األشااعةحزيااران وتمااوز والااذي بلاال فيااه مؤشاار ي علااى حااد سااواء خصوصااا فااي شااهر 

التعرض المباشار ألشاعة عند Sun Scald  لفحة الشمسوهذا يسمى .  52اكثر من   البنفسجية

درجة مئوية في بعض المنااطق الجافاة ياؤدي إلاى 12لمرتفعة الى الشمس خاصة عند الحرارة ا
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إصابتها بلفحة الشمس وخاصة جزء الثمرة الموجهة للشامس حياث تاؤثر حارارة الشامس علاى 

 وهااي عبااارة عاان وهااور بقااع بنيااة جافااة جلديااة الملمااس   )لسااعة الشاامس (الثمااار  فتساابب لهااا

اطق جافة ميتة من األنسجة تؤثر علاى خشنة علي سطح الثمرة المواجه ألشعة الشمس وهي من

حجم الثمار أو طعمها   أما لحم الثمرة الذي يوجد تحت هذه البقع فإنه يتلون بلاون قااتم  ويناتج 

عاان هااذه اإلصااابة سااقوط الثمااار أو تشااوه شااكلها  وتصاابح غياار صااالحة للتسااويق  أن الثمااار 

اجاراء عملياة التحادير ويفضال  .المعرضة ألشعة الشمس تكثر فيها اإلصابة عان الثماار الموللاة

 .بشكل صحيح ومحاولة ان تكون العذوق مولله بالسعف وغير معرضة بشكل مباشر للشمس

  
الشمس المباشرة و قرب  الثمار من سطح التربة فتكون تحت  ألشعةوايضا بفعل التعرض 

حااالت  اجهاد حراري عالي من االعلى  هو اشعة وحرارة الشامس ومان حارارة الترباة   تحادث

فااي مرحلااة البساار وعنااد اكتمااال تلااون الثمااار بساابب خلاال فساايولوجي (الجفاااف)الااذبول والتغلاايج

يسرع من فقد رطوبة الثمار ويؤدي الى قصر مرحلة الرطب بل التحول الى التمار الجااف  حياث 

 .تتجعد الثمار وتنكمش وتجف حتى تصبح حشف  
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 :على النمو  تأثير ال .1

ناانومتر  442ناانومتر والزرقااء  311تعرضاها لألشاعة الحماراء يزداد نمو األشجار عناد 

ألن امتصاااص الضااوء يكااون علااى أشااده فااي هاااتين المنطقتااين ممااا ينااتج عنااه زيااادة فااي عمليااة 

التمثيل الضوئي  وبالتالي زيادة فاي كمياة الكربوهيادرات المساتعملة فاي العملياات الحيوياة مثال 

ر الغذائيااة وتكااوين البااراعم الزهريااة والزيااادة فااي انقسااام الخاليااا وتوسااعها وامتصاااص العناصاا

وهذا يجعلناا نادرك إن زراعاة نخلاة التمار فاي الوال قاد ال يجعال نموهاا . الطول وتكوين األوراق

طبيعيااا  حتااى فااي أشااد الصااحاري حاارارة  وذلااك ألن سااعفها األخضاار لاايس لااه المقاادرة علااى 

بعمليااة )لك ال يقااوم بوويفتااه امتصاااص الضااوء المنتشاار وإنمااا أشااعة الشاامس المباشاارة  ولااذ

والنمااو .   والمنااطق التااي تكثار فيهااا الغيااوم ال تصالح لزراعااة أشاجار النخياال(التركياب الضااوئي

الطبيعي الذي تدل عليه استطالة القلبة يحدث غالبا  في الفترة ما بين غروب الشمس وشاروقها  

حياث تصال شادة  بب الغياومكما تنمو النخلة بصورة بطيئة نهارا  عند انحجاب أشعة الشامس بسا

في النهار   ويتوقف نمو الساعف تماماا  عناد تعرضاها لألشاعة القصايرة التاي % 52الضوء الى 

تبادأ ماان اللاون البنفسااجي وتنتهاي باألصاافر  أماا الموجااات الطويلاة فتساااعد علاى النمااو وزيااادة 

ماا باين غاروب عملية التمثيل الضاوئي  ولاذلك يحادث معوام نماو أشاجار النخيال أثنااء الليال أي 

تحاات اشااجار عاليااة او  زراعتهاااالشاامس وشااروقها    ان تعاارض  اشااجار النخياال  للواال بساابب 

تداخل االشجار مع بعضاها وتوليال الساعف وعنادما يكاون  وكذلكجدار يجعل نموها  غير طبيعيا 

و شجار التي تتعرض للول بسبب كثافاة الزراعاة ااالوالغبار يكون النمو بطيئا  و باألتربةمغطى 

 photo tropismتحت اشجار عالية فإنها تميل باتجاه الضاوء بفعال وااهرة االنتحااء الضاوئي 

ألشعة الشمس وللضوء تاأثير مباشار  وولذلك نالحو  انحناء وميالن النخلة في االماكن الموللة 

قاادم /شاامعة52222-1222علااى نمااو النخياال فاألشااجار تنمااو عنااد تعرضااها الااى كثافااة ضااوئية 

وتاازداد الكثافااة الضااوئية ماان شااروق الشاامس حتااى منتصااف اللياال ان موجااات الضااوء القصاايرة 

لطويلاة وخاصة البنفسجية هاي التاي تعياق النماو الطبيعاي ألشاجار النخيال اماا موجاات الضاوء ا

شدة الضوء تؤثر على المادة  انتحفز عملية التركيب الضوئي واستطالة السعف كما ( الحمراء)

الخضراء الكلوروفيل فتسبب ارتفاع درجات الحرارة في االوراق وزيادة معدل فقد المااء بعملياة 

 .النتح مما يسبب اختالل التوازن المائي
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 :االزهارعلى   تأثير ال .3

فأشجار النخيل النامياة فاي الوال . التوازن الهرموني في األشجار  للضوء دور أساسي في

ال تزهر وقد يرجع السبب في ذلاك إلاى أن أوراق النخيال ال تساتطيع أن تماتص الضاوء المنتشار 

وإنمااا الضااوء المباشاار ولااذا فااإن امتصاااص الضااوء المباشاار قااد ال يحفااز إفااراز الهرمونااات فااي 

ممااا ينااتج عنااه عاادم اإلزهااار وبالتااالي عاادم  Florigenشااجرة النخياال وخاصااة هرمااون األزهااار 

اإلثمااار  ولااذلك نالحااو أن األشااجار الناميااة فااي الواال أو التااي تصاالها نساابة بساايطة ماان الضااوء 

فالضوء الساقط على السعف االخضر للنخيال التاي تجااوز عمرهاا .يكون إثمارها قليال  أو معدوما  

راعم زهريااااة فهااااو يشااااجع عاماااال ساااانوات يحفااااز البااااراعم االبطيااااة للتحااااول الااااى بااااساااات 

داخل السعف وبدوره ينتقل الى البراعم الخضرية االبطية ويحولها  Flowering factorالتزهير

 .الى زهرية

 :الثمارعلى   تأثير ال .4

لااوحو ان الثمااار الواقعااة فااي االجاازاء الموللااة يقاال حجمهااا ويخااف تلونهااا مقارنااة بالثمااار 

فتعرض الثمار الاى الضاوء المباشار يسااعد علاى   الشمس النامية في الجهات المعرضة لضوء 

لذلك تكون الثمار فاي الجازء المعارض للشامس اغماق مان الثماار التاي   اتتخليق وتكون الصبغ

فااي قلااب وداخاال العااذق كمااا ان اشااجار النخياال المزروعااة ماان الشاارق الااى الغاارب تسااتقبل طاقااة 

روع مان الشامال الاى الجناوب وهاذه في اواخر الصيف مان النخيال الماز%1ضوئية اكثر بنسبة 

% 32كما ان االوراق التي يصلها الضوء باقل مان . الزيادة في الضوء تحسن من نوعية الثمار

من شدة االضاءة تنخفض فعاليتها في عملية البناء الضوئي   وتتأثر درجاة لاون الثماار بعوامال 

 ىألنهاا تاؤثر علا( ملياات الخدماةالري  التسميد  التقليم   والخف والمكافحة وكافة ع)عدة منها 

المساحة الخضراء للنخلاة وبالتاالي علاى مساتوى الكربوهيادارت الاذي ياؤثر بادوره علاى درجاة 

تلون الثمار فالثماار الفقيارة فاي محتواهاا الساكري واالقال تعرضاا للضاوء يكاون لونهاا باهتاا او 

من اشعة الشمس وخاصة الفاوق بنفساجية و البنفساجية % 12تحتاج الثمار ألكثر من .  ضعيفا

الزرقاء   باعتباره العامل االهم الباد مان مارور اشاعة الشامس لاداخل الشاجرة ماع مراعااة عادم 

ولادرجات الحارارة  خاالل الفتارة االخيارة مان نضاج الثماار . المبالغة واالصابة بحاروق الشامس
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درجاة  11 -12لما كان الفرق بين الليل والنهار قليال  كان تكون نهاارا  مان على اللون  فك تأثير

درجة يساعد في زيادة تركيز الصبغة  لكن الليل الباارد نسابيا  ماع نهاار  58مئوية وليال اقل من 

 . له تأثير عكسي في عملية التلوين 32اعلى من 

 .جامعة البصرة /لعلوم كلية ا/ لالستاذ الدكتور عبد المنعم الموسوي شكر وتقدير 
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 االجتياح البيولوجي أو الوجه االخر للتنوع البيئي

 د حميد جلوب علي الخفاجي.أ

 أستاذ متقاعد

 

بأناه االزديااد المتساارع ( Biological Invasion)يعارف الغازو أو االجتيااح البيولاوجي 

في الزمان والمكان لمجال انتشار الناوع علاى شاكل جماعاات وقاد يكاون هاذا االجتيااح ذو منشاأ 

طبيعي او ذو منشأ بشري ويستعمل هذا المصطلح من اجل النبات او الحيوان او االحياء الدقيقة 

ية الضارة باإلنسان او حيواناته الداجنة ض   . المر 

 International Union for Conservation of ب ماا ذكارت وبمفهاوم آخار وحسا

Nature (IUCN)  فااأن األنااواع الغازيااة ليساات للنباتااات فقااط باال تشاامل الفايروسااات   البكتريااا

يعاارف االتحاااد األوروبااي  .أنااواع الحيوانااات والطيااور, الحشاارات الرخويااات  األسااماك الثااديات 

   األنااواع التااي تقااع خااارج منطقااة التوزيااع الطبيعيااة أوال   تلااكبأنهااا ” األنااواع الغريبااة الغازيااة“

اا مان قبال ماديري األراضاي   وعلمااء  .التناوع البيولاوجي وثانيا    تهدد يساتخدم المصاطلح أيض 

 .النبات   والباحثين   والبستانيين   والمحميين  والجمهور للحشائش الضارة

لمباشارة لفقادان التناوع ا فع الرئيسايةتعد األنواع الغريبة التي صارت غازية من أهم الدوا

وباإلضافة إلى ذلاك  فاإن األناواع الغريباة تكلفناا ماا يقادر بمئاات . البيولوجي على كوكب األرض

 5.4لضرر النااتج عان األناواع الغازياة حاول العاالم باـحيث قدرا المليارات من الدوالرات كل عام

لخساائر السانوية فاي أمريكاا ماثال بسابب   وا(من إجمالي االقتصاد العاالمي% 1)تريليون دوالر 

 522مليااار دوالر  عااالوة علااى تسااببها فااي اإلضاارار بااأكثر ماان  512األنااواع الغازيااة تقاادر بااـ

مليون هكتار من األراضي الزراعية  وخفض إنتاجية المحاصايل  واإلضارار بالماشاية  وتادهور 

  .شاااب الضااارة واألمااراضالتربااة وخفااض خصااوبتها  والتكلفااة العاليااة لمكافحااة اآلفااات واألع

وتعتبار األناواع الدخيلاة غازياة . ويطلق الغزو البيولاوجي علاى دخاول وازدهاار األناواع الدخيلاة

فيما لو استوطنت وتكاثرت في الموائل الطبيعية وبذلك تتحول الى عامل يهدد التنوع البيولاوجي 
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 (.األحيائي)

واع الغريباة ساواء بشاكل مباشار او ويعد االنسان من اهم العوامل الرئيسية في ادخال االنا

تعريفاااا دقيقاااا لالجتيااااح او الغااازو (  1252)ماااروان البساااتانية عاااام . غيااار مباشااار وقاااد ذكااار د

البيولوجي بانه وهور دائم لنوع في جزء جديد من الطبيعة ال يتبع لطيف انتشار النوع الطبيعاي 

النااوع امااا نباااتي او علاى شااكل مجموعااة او عاادة مجموعااات وبشااكل دائاام ومسااتمر ويكااون هااذا 

حيواني او جرثومي شريطة ان يكون االنسان هو السبب في وهور ذلك النوع   فعند القيام بنقل 

بعض االنواع النباتية على سبيل المثال من بيئاة الاى اخارى وبادون اجاراء التقيايم المناساب لهاا 

قااف انتشااار هااذه فااان النتااائج المترتبااة علااى ذلااك قااد تكااون خطياارة الااى درجااة يصااعب الااتحكم بو

ن وويتم جلب األنواع الدخيلة التي تنتشر بسارعة إماا عان قصاد أو د. النباتات في البيئة الجديدة

البرياة والبحرياة والجوياة  )النقل وتشامل وساائل المواصاالت ( وسائط)قصد من خالل طرق أو 

فن والطاائرات وداخل السلع نفسها واألمتعة والمواد المعبئاة أو الحاوياات  وفاوق أو باداخل السا

  وتشااامل أيضاااا  الزراعاااة والبساااتنة ومخااازون المشااااتل (والقطاااارات والشااااحنات والسااايارات

والمزارع السمكية وصناعة حفو األسماك الحية وطعم الصايد  واحاواض الزيناة وميااه الحادائق 

المنزلياااة أو حاااوض تجاااارة أساااماك الزيناااة  ويمكااان أن تسااايطر تلاااك األناااواع علاااى األنوماااة 

ة حيااث ال تحااد ماان انتشااارها أيااة مفترسااات طبيعيااة وتباادأ فااي تغيياار تركيبااة وتكااوين اإليكولوجياا

شاابكة السلساالة الغذائيااة ودورة مخصاابات التربااة ودورة الحرائااق وتااوازن المياااه والطاقااة تهاادد 

وهاذا ماا حادث فاي العاالم  ت األخارى التاي تعتماد علاى الماوارد الحياةااإلنتاج الزراعي والصناع

النسان فاي هاذا العاالم ومناذ اكتشااف الزراعاة واساتعمال االسااليب المكثفاة فاي القديم حيث بدأ ا

الزراعة من حراثاة وتمشايط وتنعايم االرض وزراعاة الباذور والعملياات الزراعياة المختلفاة الاى 

االساااهام بتغييااار معاااالم النواااام البيئاااي القاااائم آناااذاك وتخرياااب السالسااال الغذائياااة كماااا ان صااايد 

كذلك تم . لكبيرة ادى الى اختفائها في بعض البلدان وكما حدث في استرالياالحيوانات المفترسة ا

نقل زراعة نبات الصبار الى استراليا وانتشر هذا النباات بعماوم اساتراليا لكوناه نباات جدياد الاى 

بيئة جديادة وحااول االساتراليين مكافحاة هاذا النباات باالطرق الميكانيكياة والمبيادات اال اناه هاذه 

من ( الطفيل)ن فعاله في القضاء على هذا النبات الدخيل حتى تم جلب حشرة خاصة الطرق لم تك

أمريكا الجنوبية تتغذى على هذا النبات الى استراليا وتم تكثيرها ونشرها وساهمت هذه الحشارة 
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 Lythrum) «لوزراساترايف الزاحفاة»نبتاة من األمثلة األخرى و .بالحد من انتشار هذا النبات

Salicaria)  وهاي ناوع مان نباتاات الزيناة فاي  5822التي جلبت من أوروباا فاي منتصاف عاام

هكتاار فاي السانة وغازت موائال  551222الحدائق وأخاذت تنتشار فاي أمريكاا الشامالية بمعادل 

األراضي الرطبة وسيطرت على النباتات المحلية وحرمات الطياور المائياة واألناواع األخارى مان 

  .مصادر الغذاء

لسااريع  والقاادرة العاليااة اائعة لألنااواع الغريبااة الغازيااة التكاااثر والنموماان الخصااائص الشاا

  (أي القدرة على التكياف الفسايولوجي ماع الواروف الجديادة)على التشتت  والمرونة الواهرية 

والقدرة على البقاء على قيد الحياة بالتغذي على أنواع مختلفة من الغذاء وفي مجموعاة واساعة 

من أحد المؤشرات الجيادة للغازو هاو ماا إذا كاان هاذا الناوع مان الكائناات و. من الوروف البيئية

 .الحية له سوابق ناجحة في الغزو في أماكن أخرى

وقد ال تحتوي النوم البيئية التي تغزوها األنواع الغريبة على االنواع المفترسة والمنافسة 

اا ماا تكاون الانوم . أعادادها الطبيعية الموجودة في بيئتها األصلية التي تحدُّ عادة من زيادة وغالب 

ضت لالضطرابات التي يسببها اإلنسان أكثر عرضة لغزو الكائناات  اإليكولوجية األصلية التي تعرس

ا لوجود منافساة أقال مان األناواع األصالية علاى سابيل المثاال  يتمياز النمال النااري . الغريبة نور 

كبر على النجاح في ترسايخ وجاوده بقدرة أ (Solenopsis invicta Buren) األحمر المستورد

ا مااا يسااتوطن الغابااات  فااي المناااطق المضااطربة مثاال جوانااب الطاارق والحقااول الزراعيااة ونااادر 

 .المغلقة السليمة

تتعاارض الجاازر بشااكل خاااص لألنااواع الغريبااة الغازيااة ألنهااا معزولااة بشااكل طبيعااي عاان 

ا ما تحتوي الجازر . األنواع المنافسة والمفترسة القوية علاى فجاوات بيئياة شااغرة بسابب وغالب 

 .البعد عن أعداد السكان المستعمرة  مما يزيد من احتمالية نجاح الكائنات الغازية

 : انواع االجتياح البيولوجي 

 . اجتياح بيولوجي طبيعي او تلقائي وبدون تدخل االنسان -5

 .اجتياح بيولوجي يتسبب فيه االنسان  -1

ولنعطي مثال عن اضرار النباتات الغازية او يمكن ان نطلاق عليهاا بالمفاجاأة البيئياة وفاي 
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ويعاود ( Prosopis Juliflora)تم جلب نبات يادعى الغااف البحاري او المساكيت ( 5115)عام 

الى السودان والغاف البحري شجرة موطنها االصلي ( Memosaceae)الى الفصيلة الميموزية 

لكنها انتشارت خاارج موطنهاا االصالي نتيجاة اساتعمالها للتشاجير فاي االمااكن امريكا الوسطى و

وكماا هاو معلاوم فاان امريكاا . الجافة وتم زراعتها كغطااء اخضار وتاوفير ماورد جدياد لألخشااب

حيث توجد في هاذه المنطقاة ( المسكيت)الوسطى ذات بيئة استوائية وهي موطن الغاف البحري 

عليهاا وتتناافس معهاا مماا جعال وجاود تاوازن بيئاي ماع النباتاات من العالم كائناات حياث تتغاذى 

االخاارى ولكاان عنااد دخااول هااذه الفصاايلة الااى المناااطق الصااحراوية فأنهااا تنتشاار باسااتخدام اليااة 

حيث تقوم هذه النباتات بإفراز مادة كيميائية تقضي على معوم ( Allelophatic effect)تسمى 

دراساات ان هاذه الشاجرة تباث ماادة كيميائياة مان ازهارهاا النباتات الحية المحيطة بها واثبتات ال

اذن هذا الناوع مان االشاجار . واغصانها وتقوم بقتل بذور النباتات التي تحتها وتمنعها من النمو

يؤدي الى تسميم التربة على العكس من اشجار السمر او االكسيا فهي تخصب التربة التي توجد 

 .كما انها تقوم بتثبيت النيتروجين الجوي في التربةفيها عندما تسقط اوراقها على االرض 

وفي سلطنة عمان وقبل خمسة عقود أدخلت شجرة الغاف البحري المسكيت الى السالطنة  

تازيين المنااور  كنباات زيناة ينماو بسارعة ويساتعمل فاي( غسان رمضان جرادي  فاي الطباعاة)

السانوات االخيارة فاي معوام  وانتشرت هاذه الشاجرة فاي  (1223وآخرون  رواحي لا)الطبيعية 

بسبب نموها الساريع وعادم حاجتهاا للاري  لتنقيب عن النفطمناطق السلطنة وصوال  إلى مناطق ا

الاادائم  حيااث ترساال هااذه الشااجرة جااذورها بعمااق فااي االرض ممااا تسااتنزف المياااه فااي المنطقااة 

( Nicandra leucocephala)شاجرة الرصااص  ومن األمثلة األخرى تساجيل .الموجودة فيها

حااول تنحاادر ماان البياارو ولقااد شااوهدت تنتشاار هااي و 5118فااي عمااان ألول ماارة فااي العااام 

زرع شجرة الرصاص اآلن فاي الحادائق يتم . وفار الجبلية لحديقة نباتات عمان فيالمستوطنات 

بشاكل والغازياة انتشار عادد مان أناواع الطياور الغريباة  هاذا وقاد. الطارقالمنزلية وعلى جاانبي 

األخضااار ببغااااء ال: غازياااةكاااأنواع تعتبااار ثالثاااة أناااواع حالياااا و. مقلاااق فاااي السااانوات األخيااارة

(Psittacula krameri ) وغااراب المنااازل(Corvus splendens ) وطااائر المينااا االعتيااادي
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(Acridotheres tristis . ) علاى سااحل الباطناة وقاد اساتعمرت منطقاة  منتشرةاألنواع الثالثة

عدوانياة  االعتيادية يدعو للقلق ألنهااميناه الانتشار  .آخر المستعمرين طائر الميناوكان صاللة  

 Streptopelia)حتى تلك التي يصل حجمها إلى حجم اليمام الضاحك جدا تجاه الطيور المحلية  

senegalensis .) فاي و. مواقاع الغاذاء والتعشايشعلاى  مع األناواع المحلياةنوع المينا يتنافس

  قاد يكاون هنااك متساع فاي عماان الباطناةسااحل مما يمكن القيام به على  يذكرشيء حين أن ال 

التقريار الاوطني ) فاي صااللةاالعتيادياة  ميناالوالغراب المنزلي من الوقت للسيطرة على انتشار 

 (سلطنة عمان–وزارة البيئة والشؤن المناخية –الخامس للتنوع األحيائي 

ائي مان تهدياد النباتاات والحيواناات ال باد مان وضاع ولغرض المحافوة علاى التناوع األحيا

البرامج والخطط للحد من انتشار وغزو مثل هاذه الكائناات ومان أهمهاا التوعياة بمخااطر أدخاال 

 .النباتات والحيوانات الغربية 

    ماذا يجب علينا أن نفعل لتجنب أخطار األنواع الغازية

للتعاااون بااين الاادول لحمايااة النباتااات ماان الضااروري تفعياال ووضااع اتفاقيااات دوليااة تهاادف  

 .والحيوانات

 .توعية األفراد  والمؤسسات المختلفة بخطورة األنواع الغازية 

التعاماال بحاارص مااع أي كائنااات حيااة  مااثال ال يجااب علينااا أن نااتخلص ماان أي كااائن حااي   

 .كالنباتات  األسماك  الحيوانات األليفة وغيرها بإلقائها في الطبيعة

نقلنا لكائن حي من بلد آلخر أو من منطقة ألخرى داخل نفس البلد علينا بالتأكاد مان أن  عند  

ذلك الكائن الحي غير مدرج ضمن قائمة األنواع الغازية  كما يجب علينا التأكد من خلوه مان 

 .أي أمراض

 .التخلص من أي حشائش أو نباتات غريبة توهر في حقولنا  حدائقنا أو أي مكان آخر 
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 أسباب الهجرة و تأريخ نشوء االقطاع في العراق

 من الريف الى المدينة 
 

 الدكتور المعماري باسل العسلي

  (استراليا –ملبورن )

 
 :المدخل

  ماان المسااؤول عاان ماضااي حياتنااا  نعاام  ...  ماضااي حياتنااا العراقيااة ماان المسااؤول عاان

  ...    هل المسؤول عناه نواام سياساي واحاد...    هل المسؤول قائد او زعيم واحد... العراقية

  هاال كااان كاال حكااام العااراق اذكياااء ...  هاال يمكننااا ان نضااع كاال الباايض الفاسااد فااي ساالة واحاادة

  ...    ام كاانوا جميعاا اغبيااء وشاياطين وزعمااء فاشالين...  ومالئكة وقادة سياسايين محنكاين

هاال يمكننااا اليااوم ونحاان فااي القاارن الواحااد والعشاارين البقاااء أساارى وسااجناء شااعارات واكاذيااب 

  هل يمكننا ان نرحل من عهد سياسي الى آخر ونحن ...  ومعلومات منها الصواب ومنها الخطأ

 .. ال نملك اال اسطوانة مشروخة واحدة

بال وازداد .. علما باأن العاراق كلماا تقادم الازمن باه تاأخر كثيارا عماا يجاب علياه ان يكاون

ان اركيولوجياا تااريخ العاراق فاي القارن العشارين تؤكاد حفرياتهاا  .شعبه بؤساا وفقارا وحرماناا

االشاااعات الرائجااة والشااعارات الهامشااية وإطااالق احكااام الجاازء  المعرفيااة ان المواااهر العامااة و

ال يمكنهاا ان تبقاى يتاداولها النااس عان غفلاة او جهال او سياساة مان دون الوقاوف  ..على الكل

اننااا ال يمكننااا اليااوم وبعااد ماارور .. بحياديااة ودقااة علااى واقااع مضااى فيااه الخطااأ وفيااه الصااواب

خمساااين سااانة علاااى عهاااد مضاااى لااام نااازل ال نعااارف عناااه اال المثالاااب وتردياااد ماااا كاااان يكتباااه 

ان مااا يعيااد الااى االذهااان . المعارضااون ماان غااث وساامين المعارضااون  ونحاان ناادرك ماااذا يكتااب

العراقية صورة الواقاع كماا كاان علياه فاي القارن العشارين جملاة مان الحقاائق مان دون اجتازاء 

.. معلومة علاى حسااب اخارى  ومان دون اجتازاء مكاان وصابل العاراق كلاه بصابغة ذلاك المكاان
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ان البنياة العشاائرية .. غيار منقاوص ومن دون تفسير التناقضات مهما كان نوعها تفسيرا علميا

فااي ريااف العااراق لهااا ماان قوتهااا االجتماعيااة الكباارى  فهااي اقااوى بكثياار ماان البنيااة الحضاارية 

ولقد وقعت هذه الثانية تحات وطاأة االولاى فاي الخمساين سانة الماضاية فاي .. المدينية في المدن

 .كل مناحي حياة العراق

 :الجذور و التحديات والنتائج

بعااد أن اسااتولى الساالطان ( 5153)أ ماان االحااتالل العثماااني للعااراق منااذ عااام والقصااة تبااد

اسااتخدموا الموصاال كمركااز النطالقهاام السااتكمال احااتالل بقيااة . سااليم األول علااى شاامال العااراق

بسابب الصاراع العنياف بيانهم وباين إياران مماا سابب  5638ولم يتم لهم ذلك حتى عام . العراق

ان تاريخ العراق مرتبط ارتباطا  وثيقا  بتاريخ الدولة العثمانياة وال يمكان  .دمار القتصاديات البالد

فقاد كاان الساالطين فاي . النور الى هذه البالد بمعازل عان التااريخ العاام لءمبراطورياة العثمانياة

  …الدولة العثمانية ووالتهم  الذين ينفردون بالحكم المطلق في األقاليم الخاضعة لسلطتهم 

د لقاا .وااام االجتماااعي الااذي كااان يسااود الشااعوب الخاضااعة وقاات أن احتلوهااامحتفوااين بالن

قاسااى شااعب العااراق ماان الولاام واالسااتغالل العثماااني طيلااة اربعااة قاارون لينتقاال الااى ولاام الاادول 

ففاي أواخار العشارينات وأوائال الثالثيناات مان القارن التاساع عشار  أخاذت . الرأسمالية االوربية

انية بتوسيع تجارتها وازداد طموحهاا للسايطرة علاى ساوريا ولبناان األوساط االستعمارية البريط

 .والعراق ألنها كانت على طريق الهند

بعد اندالع الحرب العالمية األولى  5154ثم بدأ االحتالل البريطاني للعراق منذ أواخر عام 

معاارك  بقيادة الجنرال مود بعاد أن دارت 5157آذار  55واستطاعت بريطانية احتالل بغداد في 

لقاد ساعت رؤوس  .عديدة في مناطق مختلفة بين القوات البريطانياة والقاوات التركياة المنساحبة

 … االموال االجنبية لفرض سيطرتها التامة على اقتصاد البالد 

وحصلت على أرباح طائلة عن طرياق نهاب ثرواتهاا الوطنياة واالساتغالل لقوتهاا البشارية 

وفااي أواسااط القاارن التاسااع عشاار ومطلااع  .ياال والتشااويهوبهااذا تعاارض نموهااا االقتصااادي للتعط

القاارن العشاارين  كااان العااراق يعاايش مرحلااة انتقااال صااعبة ومعقاادة فيهااا أنماااط متعااددة  وكاناات 

مسرحا لفعل قوانين اقتصادية موضوعية منبثقة عن عالقات انتاجية مختلفة بعضها سائرة نحو 

عالقااات اإلنتاااج -أبويااة -قااات بطريركيااة بقايااا عال:فقااد وجااد فااي العااراق. الاازوال واخاارى جدياادة
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  .الطبيعي الموجه ألغراض االكتفاء الذاتي

عالقات إنتاجية رأسمالية في المشاريع االقتصادية  العالقات اإلقطاعية وشبه اإلقطاعيةان 

كماا نمات فاي  لالحتكارات الرأسامالية األجنبياة تعمال باألسااس لخدماة التجاارة الخارجياة والنقال

وبشكل بطيء  عالقاات انتاجياة بسايطة فاي المادن والمنااطق الريفياة القريباة منهاا  الوقت نفسه

أدت الساايطرة العثمانيااة علااى العااراق طااوال أربعااة قاارون إلااى تاادهور اإلنتاااج الزراعااي وتركيااز 

لقاد كانات األكثرياة مان ساكان العاراق  .االهتمام على جباية الضرائب بمختلف الوسائل المتعسفة

عاااة الرحاال وشاابه المتااوطنين ينتقلااون ماان مكااان إلااى آخاار خوفااا ماان بطااش ماان الفالحااين والر

وعملاات الساالطة بكافااة الوسااائل علااى اضااعاف نفااوذ االمااراء . وماان أجاال الماااء والعشااب الساالطة

ونجام عان هاذه الدساائس واألسااليب . بوضاع بعضاهم بوجاه بعاض اآلخار وكبار رؤسااء القبائال

كاان هام العثماانيين الوحياد هاو جماع  .ا دمااء كثيارةالصدامات المسلحة بين القبائل وأريقات فيها

الضاارائب وإنفاقهااا علااى الجهاااز اإلداري التركااي والجاايش وفااي المجاااالت التااي تحااددها الساالطة 

وال يرصد من هذه الضرائب التى تجباى فاي العاراق ساوى جازء ضائيل ألغاراض لهاا . المركزية

 .عالقة بالزراعة أو االقتصادي في العراق ككل

ملياون روبيااة بينماا بلغات الضاارائب ( 1.4)بلغات ريااوع ممتلكاات الدولاة  5155فاي عاام 

وفاي الوقات الاذي كاان الفالحاون  (5)مليون روبية جاء ثلثها من قطاع الزراعاة  1.4المباشرة 

يستخدمون األدوات الزراعية المتأخرة ولم يحادث أي تطاور فاي نواام الاري حياث بقاي علاى ماا 

أدى ذلك الى الجفاف الشاديد فاي األراضاي الزراعياة فاي الفتارات  عليه منذ القرون الوسطى فقد

 . (1) الى كانت تنحسر فيها المياه في االنهر مؤديا ذلك الى العديد من حاالت المجاعة في البلد

تميزت المناطق الجنوبية في العراق بسيادة العالقات األبوية القائمة على اساتغالل األرض 

لقبائل وقد ساعى شايوئ القبائال لالساتيالء علاى أراضاي المشااعات بشكل جماعي من قبل افراد ا

الفالحية و ساندت السلطات التركية هذه المحاوالت من جانبها لتعزيز سالطتها فاي تلاك المنااطق 

أن االمتيازات التي حصل عليهاا شايوئ العشاائر قاد جعلاتهم متميازين عان بقياة أفاراد عشاائرهم 

راضي المشاعية واساتخدامها لرعاي ماشايتهم أو منحاه الاى كحقهم في االستيالء على قسم من ا

 … افراد عشيرة اخرى الستغالله بشكل مؤقت 

وفارض اإلتاااوات علااى أفااراد العشايرة واالسااتيالء علااى خمااس الغناائم التااي يحصاال عليهااا 
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 …أفراد القبيلة 

بيلاة عند غزوهم لقبيلة اخرى  اضافة الى استيالئهم على ضريبة الخوة التي تؤخذ مان الق

غيار أن المساتفيد . المغلوبة عسكريا أثناء الحروب العشائرية والتاي تجماع باسام افاراد العشايرة

 .الوحيد من الخوة هو رئيس العشيرة نفسه

ولاام يقااف رؤساااء القبائاال عنااد هااذا الحااد ماان اسااتغالل أبناااء قبااائلهم باال امتااد الااى الفالحااين 

ة بادعوة حماايتهم مان غازوات القبائال المستقرين وفرضوا عليهم وفرضاوا علايهم ضاريبة الخاو

ومان خاالل  هكاذاو مان المحصاول%( 87-12)وكانت نسبة هذه الخوة تتراوح ما بين . األخرى

وابتادع اإلقطااعيون ضارائب جديادة . هذا التسلط تحاول رؤسااء القبائال إلاى إقطااعيين مساتبدين

وهاي أن ينازل ( ودةاال)تسمى  حيث فرض غرامة على الفالحين ممن يتأخرون في دفع الضريبة

قاد تصال الااى ثالثاة اياام او أكثار حتااى … اتبااع اإلقطااعيين ضايوفا  ثقاالء علااى الفالحاين لفتارة 

وفااي واال االحااتالل . يقنعااونهم باادفع الضااريبة أي أنهاام ال يسااافرون إال إذا دفااع الفااالح مااا عليااه

ج لخزينااة تكااون اإلقطاااع ماان ملتزمااي جبايااة الخاارا( 5154 – 5835)التركااي الثالااث للعااراق 

وكانت األراضاي توهاب .  (1( )من ريع األراضي الخراجية% 51.1)الدولة لقاء عمولة تقارب 

فيساتحوذ أحفااد الموهاوب لهام أو ( علي رضا باشاا)و ( داود باشا)وتباع في عهد والية كل من 

 .المشترين على مساحة شاسعة من األراضي ويجري البيع والشراء عرفيا خارج دوائر الدولة

  حقااق العثمااانيون نجاحااات معينااة فااي تحوياال قساام ماان القبائاال شاابه 5865نااذ عااام وم

  فشرع تطبيق قانون األراضاي 5861عام ( مدحتباشا)المستقرة الى مجاميع متوطنة حتى جاء 

. العثمانية على العراق  بعد أن وهر أن االضاطهاد وحاده غيار كاافي لمقاوماة القبائال وتصافيتها

قانونيا  و بأقساط بخسة نسبيا  و آلماد طويلة إلى األصاحاب الساابقين مان  فبدأ بيع األراضي بيعا

مااالكي األرض حاااملي السااندات المشااكوك فيهااا والااى الزعماااء ورؤساااء القبائاال المتنفااذين علااى 

أي أن المالك الجديد أصبح له الحق التصرف في األرض ( طابو)أساس وثائق خاصة دعيت بال 

وكان الهدف األساسي للدولة العثمانية في انتهاج هاذه السياساة  .(7) مع بقاء رقبتها بيد الدولة

 … 

هو تفكيك القبائل من خالل استيطانها وتشجيع الزراعة وحماية الطرق التجارية وإضاعاف 

 .نفوذ الزعماء ورؤساء القبائل وبالتاالي تعزياز السالطة المركزياة ليساهل عليهاا جماع الضارائب
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فقد حدث مخالفات عديادة لتطبياق القاانون وغالباا ماا  واعتيادهم الرشوةونورا  لفساد المووفين 

اعطياات الااى اشااخاص سااندات التملااك ألراضااي كااان يملكهااا آخاارون واراضااي يشااك فااي موقفهااا 

الحقيقي او ليس لها حدود واضحة وبذلك أصبح بحوزة هؤالء االشاخاص مسااحات شاساعة مان 

اضاافة الاى ذلاك تاردد أفاراد القبائال فاي  منهاا األرض وادى ذلك الاى حرماان مشاغليها الحقيقاين

 … شراء السندات 

مما افسح المجال اماام المتنفاذين فاي الدولاة وجهااء المادن لشاراء األراضاي لقااء ساندات 

الطابو ونجم عان ذلاك تكاون عادد كبيار مان المالكاين البعيادين عان األرض وفالحيهاا مان ساكنة 

 … نية ادى الى زوال النوام العسكري إذا كان تنفيذ قانون األراضي العثما المدن

العشاائري مان رؤسااء القبائال ووجهااء المادن  تدريجيا  ونشاوء طبقاة جديادة مان اإلقطااع

ورجااال الاادين  وتقويااة نفااوذ المالكااين القاادماء فقااد أدى الااى تمزيااق القبيلااة باعتبارهااا منومااة 

وخاصااة فااي  للقبيلااة موحاادة واضااعفت العالقااات األبويااة التااي تعتباار أساااس الوحاادة السياسااية

ونشأ بدل من ذلك نوع جديد من العالقة يعتمد على المصالح الطبقياة  المناطق القريبة من المدن

و االقتصادية في القبيلة وتحول شايوئ القبائال إلاى إقطااعيين و بساطوا نفاوذهم السياساي علاى 

كااذا نشااأت عوائاال وه.أفااراد قبااائلهم الااذين تحولااوا إلااى فالحااين أو رعاااة باسااتخدام القااوة ضاادهم

وتركز في ايادي شايوئ آل ساعدون . اقطاعية في جنوب العراق تملك أصقاعا  واسعة من األرض

حتى أوائل القرن العشرين غالبية األراضي و في ضفتي الغراف في اطراف لاواء الناصارية الاى 

ف سوق الشيوئ وكذلك في لواء البصرة تلاك األراضاي التاى كانات مساتغلة مان قبال مئاات األلاو

 .من قبل أبناء القبائل سابقا

أما المدن الكبيرة كالبصرة وبغداد والموصل فقد سادت فيهاا حياازات كبيارة لألراضاي مان 

قبل اإلقطاعيين  بحيث بلغت حيازة اثنى عشرة فقط من كبار االقطاعيين فاي منطقاة شاط العارب 

تين ديااالى ملكااا هكتااار أو أكثاار ماان أخصااب بساااتين النخياال وكاناات بسااا( 422)الااى ( 562)ماان 

كمااا احتفواات الدولااة العثمانيااة . لاابعض العااائالت ماان أثرياااء اإلقطاااعيين الااذين يقطنااون بغااداد

واالقطاعيون المحليون بملكيات الري في البالد لم تكان حياازة االقطااعيين علاى مسااحات هائلاة 

ن فاي مان األراضاي تضامن لهام القاوة االقتصاادية والسالطة السياساية فاي الرياف فحساب بال كاا

 أيااديهم القساام األكباار ماان الخياارات الماديااة الااذي يخلقهااا الجاايش المكااون ماان الفالحااين والرعاااة
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لاام تسااتطع و .وبااذلك امسااك اإلقطاااعيون فااي قبضااتهم الساالطة التنفيذيااة والتشااريعية والقضااائية

الحكوماة فارض حاق التملااك بشاكل كامال نتيجااة للمقاوماة الباسالة التاي أبااداها أفاراد القبائال فااي 

لم يعترفوا أبدا باالمالكين الجادد و أحجماوا عان دفاع . وم مناطق العراق ضد اجراءات السلطةمع

مما دفع السالطات التركياة  (55)الضرائب ونشبت بسبب ذلك العديد من االنتفاضات ضد القطاع 

الى جمع الضرائب بالقوة من الفالحين وقد تحول الشايوئ الاذين قاادوا االنتفاضاة الاى مساتغلين 

 .(51)فين بحقوق الفالحين  أي تحولوا اقطاعيين جدد ومتعس

في النصاف الثااني مان القارن التاساع عشار  أخاذ شايء جدياد باالتبلور متماثال فاي أشاكال و

وبادأت العالقاات . بسيطة للعالقات الرأسمالية واالستغالل الرأسمالي في القرى القريبة من المدن

فالحااون زراعااة المحاصاايل التااى تلبااي طلبااات البضااائعية تنمااو فااي هااذه المناااطق حيااث امااتهن ال

المدينة وهكذا تقوضت اسس االقتصاد الفالحي المغلق وبدأت تتعزز عالقااتهم بالساوق ووهارت 

 .أول عالئم العالقات الرأسمالية في الزراعة باستخدام العمال األجراء

وبدخول العراق النوام االقتصادي الرأسمالي العالمي وارتباطه باحتياجات الساوق الدولياة 

  نشأت تغيرات هامة منها تحول العالقات األبوياة القائماة 5861وخاصة بعد شق قناة السويس 

في الريف الى عالقات بين صاحب األرض والفالح بشكل تدريجي واالتجاه المتزايد نحاو اإلنتااج 

 الزراعياة العراقياة بدال من االكتفاء الذاتي وازداد إقبال السوق العالمياة علاى المحاصايلللسوق 

وبذلك ازداد شره اإلقطاعيين فشايدوا القصاور الضاخمة فاي بغاداد وغيرهاا مان المادن األخارى  

ووفرت لهم المصنوعات األجنبية الحديثة حيااة مترفاة باذخاة فاي المأكال والملابس وغيرهاا مان 

مماا دفاع اإلقطااعيين إلاى اساتغالل الفالحاين بشاكل أكثار وحشاية لساد  تارف والنعايم من ماواد ال

نفقاتهم ونفقات مرتزقتهم الذين أخذوا يزدادون يوما بعد آخر و باذا تحمال الفالحاون عابء هاذه 

نتيجة لحاجة اإلقطاعي للمال كان يسعى بكل ما أوتي من قدرة لتزوياد األساواق  النفقات لوحدهم

وقااد ارتفعات كميااة الحبااوب المصادرة ماان العااراق حااوالي  (54)نتاااج أكثار فااأكثر بكمياات ماان اإل

وادت ( 51)5155ألف طن في عاام  588الف طن في تسعينيات القرن التاسع عشر الى ( 72)

 .مما ضاعف استغالل الفالح وتدهور مستوى المعيشي(  56)ايضا الى ارتفاع اإليجار 

ة فااي العااراق طلبااات عدياادة ماان وجهاااء محليااين وقااد تلقااى مووفااو القنصااليات البريطانياا

كماا سااند  (11)وشيوئ عشائر يطلبون حماية الحكومة البريطانية عن طرياق الحكام فاي الابالد 
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حيااث ماادوا لااه يااد العااون حتااى قباال احااتالل البصاارة . بعااض رؤساااء العشااائر االحااتالل البريطاااني

احتالل القااوات البريطاااني لبغااداد وازداد تلااك الااروابط باا وسااارعوا فااي مراساالة القااوات الغازيااة

إلى مصادقة نقيب اشراف بغاداد السايد عباد الارحمن الكيالناي بعاد أن ( بيرسي كوكس ) فسارع 

 لبااى النقيااب دعوتااه لزيااارة المقاار العااام للمناادوب السااامي وقااام النقيااب بنفسااه بالترحيااب بقائااد

عاض القبائال الصاغيرة فاي الجيش البريطاني وعلى أثر ذلك توجه إلى المنادوب الساامي شايوئ ب

 كااربالء والنجااف والفاارات االوسااط واسااتلموا المكافاا ت لقاااء المحافوااة علااى األماان فااي منطقااتهم

أدركت بشكل قاطع أن رؤسااء العشاائر وشايوخها يمكان  وبعد أن استتب األمن لسلطات االحتالل

ل المناااوئين بهاام فعماادت علااى اساانادهم بكاال الساابل وارشااائهم واسااتبدا االعتماااد علاايهم والثقااة

فاسذا كاان  لالحتالل البريطاني بالشيوئ الذي يمكن ضمان والئهم بالمكافأة واألرض والمسؤوليات

الجهاز العثماني اعتمد في حال مساائل األرض علاى سياساة زرع الشاقاق بيانهم وتفكياك القبائال 

. نفاوذهموإضعاف مكانة الشيخ فقد عمد اإلنجليز سياسة تستهدف تقوية رؤساائهم واالعتاراف ب

بهذا الشاأن وبادال أن يساتخدم األتاراك سالطة الشايوئ كاانوا يتبعاون سياساتهم ( مس بيل)وكتب 

التقليدية في محاولة تحسين مركزهم بالقضاء علاى الموجاود مان العناصار المحلياة التاي تحاافو 

وكانااات الحالاااة فاااي والياااة البصااارة تعطاااي صاااورة شااااملة للفوضاااى . علاااى األمااان واالساااتقرار

فقد حوفو في منطقة دجلة على سيطرة متقطعة باالستفادة مان العاداوات الموروثاة  واالضطراب

أماا . بين مجموعات القبائلية الكبيرة واللعب بالخصومة الشخصية بين أفراد االسرة المالكة فيها

معرفة التركي للسالطة الحقيقاة الموجاودة فاي كال منطقاة وتساخيرها فاي خدمتاه فاذلك شائ يقاع 

وخير ما يمكن أن يقال عن جلوساه غيار الماريح فاي وساط الدواماة هاو اناه  هخارج نطاق تفكير

اما فاي وادي الفارات فايمكن االعتاراف باأن التركاي قاد أزياح عان . استطاع الجلوس في وسطها

 . منذ األيام األولى لالحتالل البريطاني قاوم الشعب العراقي مقاومة عنيفة مقعده المذكور

ألاف مقاتال  532وكانت قمة هذه المقاومة قد تفجرت في ثورة العشرين التي شاارك فيهاا 

األمر الذي أرهق كامل دافع الضرائب البريطاني واشتد كاذلك ضاغط ( 11)معومهم من الفالحين 

ونتيجااة ذلااك كلااه اضااطرت بريطانيااا الااى  الشااعب اإلنكلياازي إلعااادة ابنائااه المجناادين الااى بالدهاام

والتركيز على اإلقطاعيين ليحلوا محلها في حفاو  5115- 5112في العراق عام  تقليص قواتها

وقد سعت سلطات االحتالل تحات هاذه الواروف الاى دعام وضامان والء زعمااء  .األمن في البالد
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فقاد عملاوا علاى  وكان من مصلحة السلطات في ادارة مركزياة القبائل  ما عدى المتمردين منهم

ء القبائاال وخاصااة اولئااك الااذين يشااغلون مناصاابهم بمساااندة وتأييااد توحيااد قياداتهااا ومااع رؤسااا

وزودهام  االنكليز والذين يعملون تحت إمرة الضاباط السياسايين لحماياة الطارق واساتتباب األمان

بالمال والسالح ليكونوا على اهب االستعداد لقمع أية حركاة معادياة لالحاتالل لقاد أصابحت تحات 

بندقياة كماا أشاار إلاى ذلاك ( 5122)ينما لم تكن للحكوماة غيار ألف بندقية ب 522امرة العشائر 

 .الملك فيصل في مذكرته المعروفة

كالشيخ محمود في كردستان والشيخ عبد الواحد الحاج ( غير موالين) أما رؤساء العشائر

الفرات االوسط فكان نصيبهم العقاب المتعدد األشاكال فقاد تقلصات أراضايهم  سكر وزمالء له في

ومان اجال مانح . ديونهم وعانوا صنوف التعسف واالضطهاد ومن الضايق الشايء الكثياروثقلت 

التقاليد واالعراف العشائرية صفة قانونية فقاد أصادر االنكلياز ماا يسامى بنواام دعااوي العشاائر 

ليمنح رؤسااء القبائال واالغاوات واإلقطااعيين سالطات اساتثنائية  5151المدني و الجزائي لعام 

المخولة قانونا للبات فاي النزاعاات الاى أداة بياد اإلقطااعيين ( لمجالس العشائريةا)وذلك بتحويل 

لحسم تلك النزاعات حول األراضي الزراعية لصالح تملكهم لهاا  وتوسايع هاذا التملاك ثام عملاوا 

على تكريس اإلقطاع في الريف والقضاء على الحيازة الصغيرة من خالل تطبيق نوام الطابو في 

قوا إمكانيات الستحواذ كبار االقطاعيين ووجهاء المدن علاى اراضاي شاساعة كي يخل5151عام 

بال كاانوا يساتغلون  على حساب الفالحين الذين لم يكن في حوزتهم وثائق لحيازة األرض رسميا

  .(األرض حسب ما يقتضيه العرف المحلي

بعض مانهم بال اشاترى الا لم يكتف المالكون بهذا القدر مما استولوا مان اراضاي الفالحاينو

األراضي الفالحين بثمن بخسبعد تراكم الفوائد الربوية التي عجزوا عن دفعاها قطع ميااه الساقي 

فااإن اكثاارهم  (الماوالين) أمااا كباار المالكااين .عان أراضااي الفالحاين إلجبااارهم علاى التنااازل عنهاا

دولاة وكانات ال. كمنحة من الدولة على حساب كاادحي الرياف استولوا على األرض من دون ثمن

وباالرتبااط ماع تناامي . (34)تعفيهم من اجرة االرض االميرياة والضارائب المتراكماة بجارة قلام 

وترسيخ مواقع االقطاعيين في الرياف جارى إخضااع جمااهير الفالحاين ألبشاع أناواع االساتغالل 

من قبل شيوئ االقطاع وعلى يد السلطات الخاضعة لالحاتالل البريطااني   بحياث ماا جمعتاه هاذه 

لااك ماان  67مبلاال  5116 – 5115لطات ماان الفالحااين علااى شااكل ضاارائب خااالل أعااوام الساا
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 . (مليون روبية 6.1الروبيات يضاف إليها ما جمعته من ضرائب على المواشي واألغنام بلغت 

اذ يربط الفالح باألرض  5133لسنة  18وكان أكثر القوانين بشاعة هو قانون الزراع رقم 

وقاد كاان مان المتعاذر . يسدد كافة الديون المترتبة علياه لءقطااعيين ويمنعه من مغادرتها إذالم 

على الفالح أن يسادد هاذا الادين مهماا كاان بسايطا  نتيجاة فقاره وشادة اساتغالله حياث كاان يادفع 

اضافة الى ماا يساتولي علياه مان إنتاجاه فاال يبقاى لاه فاي بعاض  36%  12فوائد قد تزيد على 

ذلك ال يعتبر الفالح مستأجرا  لألرض طالما كان فاقدا للضامان األحيان أكثر من ربع المحصول ول

 .وهذا يعني تحويله الى حالة تشبه حالة االقنان في أوروبا االقطاعية  القانوني ولحرية العمل

وإذا كان أفراد العشائر فيما مضى أصحاب األرض اسميا  وتستغل األرض مان قبال العشايرة 

ن رؤساء العشائر يقومون بدور الوصاي والمشارف علاى بشكل مشترك حسب العرف السائد وكا

األراضي نيابة عن الدولة فقد أصبحت هذه األراضي فعليا وقانونيا  عمليا واساميا ملكياة خاصاة 

وأصبحت الغالبية الساحقة من سكان الريفال تملاك شابرا واحادا . للشيوئ واالغوات واالقطاعيين

وكاان االنكلياز .يين مسااحات شاساعة مان األرضمن األرض في حين أصبح بحوزة كبار االقطاع

واصااروا علااى  يقاااومون كاال محاولااة إلصااالح أوضاااع األراضااي مهمااا كاناات جزئيااة او ثانويااة

سياستهم في تقوية مركز كبار اإلقطاعيين بالضد من التقدم الموضوعي للمجتماع العراقاي وبادال 

مان مصالحتهم اإلبقااء علاى النواام  من أن يعملوا على تسهيل انحالل الطبقة اإلقطاعية فقاد رأوا

بل تقويته بكافة السابل وإضافاء خصاائص جديادة علياه لام تخفاف مان حادة االساتغالل  االقطاعي

وبااذلك نشااأت عالقااات اجتماعيااة جدياادة  الءنساااني الااذي يتساام بااه النوااام اإلقطاااعي الكالساايكي

مان تلاك التاي ساادت  وياا  ومصالح جديدة في الريف العراقي هاي أكثار ولماا  وابشع انساانيا  ومعن

شاساعة  بال لجاأوا الاى  لم يكتفي االنكليز بمنح أراضاي في النوام اإلقطاعي في القرون الوسطى

تعيين عدد كبير من ممثلي كبار المالكاين فاي المادن وزعمااء العشاائر فاي الاوزارات والمجاالس 

الفالحااين الااذين  التشاريعية وهااؤالء لاام يجادوا انفسااهم امااام اياة ضاارورة ملزمااة لرعاياة مصااالح

يؤلفااون االكثريااة الساااحقة ماان سااكان العااراق الااذين ساااءت أحااوالهم منااذ انتهاااء االنتااداب أكثاار 

 (. 31)فأكثر

وقد صار المووفون أدوات طيعة بأيدي بريطانيا في تنفيذ السياسة االستعمارية فاي العاراق 

ماان زعماااء الاادين والعشااائر ماان الساانة )مااؤتمر وطنااي كبياار  5111فعناادما انعقااد فااي نيسااان 
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بكربالء للمطالبة بموقف حازم من غارات قبائل ابن سعود باتخااذ سياساة وطنياة فاإن ( والشيعة

اإلقطاعيين الموالين لءنكليز نوماوا حركاة معاكساةووقعوا علاى عريضاة وعادة ماذكرات باتجااه 

لباو سالطان و رشايد العنيازات و سالمان الجلاوب عداي الجريان رئيس ا)بين هؤالء ومن مضاد 

ذهاب الشايخ علاي ساليمان (  5111نيساان  13) و فاي  وغيارهم( رئيس الدليم)وعلي سليمان 

فااذكروا لااه عبااارة (  كااوكس) مااع أربعااين شاايخا لمقابلااة الملااك بعااد أن قااابلوا المناادوب السااامي 

ريطانياة ثام نوماوا مضابطة طويلاة واضحة بأنهم لن يقسموا بالوالء له إال أن يصغي لنصائح الب

  :وقد ورد فيها تشتم مؤتمر كربالء

من حيث أن حكومتنا في الدور االبتدائي ومحتاجة الى من يمد إليها ياد المسااعدة مادياا  " 

فااألى أن تبلاال درجااة الكمااال واالسااتغناء عاان الغياار يجااب أن يطلااب ماان حكومااة بريطانيااا  وادبيااا

لمسااعدات المطلوباة والتاي يتوقاف عليهاا توطياد  ى العراق كاالالمنتدبة من قبل عصبة األمم عل

يجباأن يعتماد عليهاا كصاديق  أركان حكومة العراق كحفو النوام وتوطياد األمان واعماار الابالد و

 ”مخلص للبالد وأهل البالد

وقااد انضاام الااى هااذه الحركااة رؤساااء اقطاااعيون آخاارون امثااال رؤساااء الخزاعاال وسااالم  

وغيرهم عندما أخذ رؤساء القبائل يساتحوذون علاى األرض ويساتغلونها  خيون العبيد الخيون و

اواللزمااة وينصاابون المضااخات الزراعيااة بالمشاااركة مااع تجااار الماادن وكبااار ( الطااابو)بصااورة 

ويحولون الفالحين إلى عبياد بعاد أن أخاذ النواام القبلاي بالتفكاك ( والبيكات الباشوات) المووفين

العراقي يعيش حياة البؤس والشاقاء والحرماان مان ابساط وساائل  تدريجيا فقد صار حياة الفالح

 .العيش

وكان الفالح يعيش في جنوب العراق ووسطه في اكاوائ مان القصاب الباردي وهاي خالياة 

من النوافذ وفي كردساتان كاان الفاالح يساكن غرفاا  أشابه باالحفرة ال ينفاذ منهاا الهاواء إال قلايال  

ان الفااالح يساتعمل كوخاه لكافاة احتياجاتاه فكاان مكاناا  للنااوم وكا بينماا ساكن البادو خياماا  ممزقاة

والطبخ وتشاركه فيه حيواناتاه كاذلك  وقاد يقطاع قساماقليأل  مناه للضايوف و االغاراب ويطلقاون 

 ( . الربعة)عليه اسم

أما الشيوئ واالقطاعيين فقد بنوا ألنفسهم المضايف الكبيرة والتي كان يحتااج العمال فيهاا 

وكاان المالسكاون يساتخدمون الفالحاين لهاذا . برة ومهارة لم تتاوفر لادى الجمياعالى شهر والى خ
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ففاي عاام . العمل دون أن يدفعون لهم األجر بالرغم من ارتفاع دخل المالك وانحطاط دخل الفالح

ألاف مان الروبياات بينماا لام يتجااوز دخال الفاالح  17مثال  كان دخل الشايخ يقاارب الاـ ( 5118)

 في وسط هذا الفقر المدقع كان يتوجب على الفالح القياام بأعماال مجانياة.روبية في السنة 152

لسااد احتياجااات مضاايف الشاايخ ومصاااريفه الشخصااية بحجااة مراجعااة دوائاار الحكوميااة وتقااديم 

الرشاااوى ماان أجاال مصااالح أفااراد العشاايرة نتيجااة الرتباااطهم بااه عاان طريااق اإلكااراه االقتصااادي 

 . وقد كانت المصاريف تقدم عينا  . واإلكراه الءقتصادي

وقد سببت الحرب العالمية األولى تدهور الوضع االقتصادي في العراق حيث ألقاي بالعابء 

( أي الجايش العراقاي والجايش البريطااني)األكبر من تمويل الجايش علاى كاهال الشاعب العراقاي 

ل هااذه الضاارائب وفاارض اإلنكليااز ضاارائب أكثاار ممااا فرضااه العثمااانيون وتحماال الفالحيااين ثقاا

بإعتباارهم مان دافعاي الضارائب األصاليين والمنتجااين المباشار للخيارات وقابلهم قامات الساالطات 

التركيااة بإجبااار الفالحااين علااى بيااع المحاصاايل الزراعيااة بأسااعار بخسااة جاادا لتلبيااة احتياجااات 

 وقااد ساااق االنكليااز عشاارات االلااوف ماان المااواطنين أكثاارهم ماان الفالحااين الااى السااخرة جيشااها

إلقامة المنش ت للمحتلين في واروف عمال الالإنساانية فقاد اجباروا علاى اإلقاماة فاي العاراء مان 

 5114دون أن يوفر لهم الحد األدنى من الغذاء وتشير التقارير الرسامية إلاى أناه اساتخدم عاام 

أما في كردستان فقد كان الكري وتنويف القنوات مان . فالحا  في عمل السخرة( 15112)وحده 

روبياة وكانات  8222ولام يتجااوز تكااليف ثالثاة قناوات مبلال . ات الفالحين وبشكل مجاانيواجب

. الجهااود التااي يصاارفها الفالحااون تااذهب لمنفعااة االغااوات الااذين يسااتغلون األراضااي المطريااة

لم يمض وقت طويل على إدخال نوام الطابو حتى وهارت نضااالت فالحياة ضاد  مقاومة الفالحين

لااواء المنااتفج الااذين اسااتولوا علااى اراضااي الفالحااين خلسااة وسااجلوها  الشاايوئ اإلقطاااعيين فااي

وساندت الحكوماة التركياة هاذا المطلاب  وقاد رفاض  باسمهم وبدأوا يطالبون بنسبة كبيرة كريع 

 . 5878الفالحون دفع حصتهم من المحصول وطردوا اإلقطاعيين من المنطقة في عام 

لعثمانيين بعاد أن اساتولت علاى قسام مان انتفض فالحو الناصرية بوجه ا 5811وفي عام 

وبعد عام ثار فالحو قبيلة آل محمد في العماارة بسابب . اراضي هذه المنطقة لصالح مالية الدولة

حادث  5128 -5122 وفاي الفتارة. سوء توزيع األراضي هذه المنطقة وقد قمعت حركتهم بقوة

التاي  5123تشارين األول  اضاةسلسلة من االنتفاضات ضاد الدولاة العثمانياة وكانات أشادها انتف



 

 
73 

اسااتمرت عاادة أشااهر وساااهم فيهااا اربعااة آالف مساالح وتمكنااوا ماان إبااادة الحاميااة التركيااة فااي 

كما شهد ريف كردستان انتفاضات فالحية خالل هذه الفتارة وخاصاة فاي منطقاة باارزان  المنتفج

تحركااات نشاابت فااي العااراق سلساالة ماان ال والموصاال وغيرهااا وبعااد اعااالن الدسااتور العثماااني

عناادما صاادر قاارار   5154 -5153 الفالحيااة فااي مناااطق الاابالد المختلفااة وبلغاات أوجهااا فااي

. عان دفاع الضارائب( ردا علاى ذلاك)السلطات بيع االراضي االميرياة لألجاناب وامتناع الفالحاون 

 . 5151وسبقت هذه التحركات انتفاضة اهالي الحلة والديوانية في عام 

لم تحال سالطات  .جهت السلطات حمالت تنكيلية ضد الريفومن أجل قمع هذه التحركات و

باال ساااهمت فااي خلااق الفااوارق الطبقيااة  االحااتالل البريطاااني مسااألة األرض لصااالح الفالحااين

وكاناات الساالطة السياسااية تمثاال مصااالح االحتكااارات األجنبيااة و . وانمائهااا فااي الريااف العراقااي

ضااد ولاام  5158عااام ( لااواء المنتفااك) الكااومبرادور واالقطاااع فقااد قاماات حركااة بنااي ركاااب فااي 

إال أن السلطة تمكنت مان إخمادهاا بعاد أن اساتعملت الطاائرات )الشيوئ و اإلقطاعيين والمالكين 

قامت ثورة العشرين التي وإن كانت قد بادأت ثام انتهات تحات قياادة  بعد ذلك و( في شل حركتها 

باأن الفالحاين قاد مارساوا فيهاا  ال أن الواقاع يقاولابعض الشايوئ ورجاال الادين ومثقفاي المادن 

ثورتهم التي طالما حلموا بها  االمر الذي ازعج االقطاعيين و الكاومبرادور الكباار وحتاى بعاض 

وإذا . قيادات الثاورة ازعاجاا  شاديدا  ودفعهام أكثار مان مارة الاى إداناة التمارد المسالح واساتنكاره

عشرين ضد االساتعمار كانات قاد أرسات كانت هناك ثمة نتيجة أو تأثير على الفالحين فإن ثورة ال

التقاليد التاريخياة الساتعمال العناف المسالح مان قبال الفالحاين اذ انهاا قاد شاعرت الفالحاين أنهام 

خسااروا الجولااة األولااى فااي الحصااول علااى األرض رغاام النصاار الااذي حققااوه ضااد االسااتعمار 

وأدرك الفالحاون أن علايهم  فاالثورة لام تخفاف الحقاد الطبقاي ضاداإلقطاع !!! البريطاني المباشر

 .مواصلة الكفاح وان ثورة أخرى بانتوارهم يجب أن يخوضها ضد الحكم الجائر ضد اإلقطاع

وسرعان ما بدأت انتفاضات الفالحاين فاي الشامال والجناوب علاى طاول فتارة العشارينيات 

هت ضاد وكانت انتفاضة وآل عايد الفالحية في اوائل الثالثينيات ذات مضمون طبقي واضح واتج

أن سياساة النهاب  .اإلقطاعيين والحكومة المحلية على الارغم مان أن السالطات اغرقتهاا بالادماء

والسلب التى مارستها الدولة العثمانية ومان بعادها االحاتالل البريطااني والحكام الماوالي لاه ضاد 

هم الفالحااين العااراقيين قااد كلفااتهم كثياارا  ماان الاادماء والااويالت والخااراب وساارقت كاادحهم وجهااد
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وعاقت تطورهم االجتماعي واالقتصادي كما أن السيطرة االجنبية المزمنة قد أوجدت جانب آخار 

تقالياد ثورياة عميقاة وراساخة فاي المعاارك  لدى جماهير الفالحاين عبار مختلاف أشاكال نضاالهم

 .الطبقيااة والوطنيااة التااي خاضااوها ضااد االنكليااز فااي فترتااي االحااتالل واالنتااداب وضااداإلقطاعيين

نهايااة االنتااداب وحصااول العااراق علااى االسااتقالل الشااكلي اسااتمر كفاااح الفالحااين ماان أجاال بعااد و

األرض وضااد اسااتغالل وجااور الفالحااين االقطاااعيين الماادعومين ماان الساالطة الملكيااة التابعااة 

وقد أيادها كاادحو الرياف بكال حمااس ماع  5118 تموز 54وتكررت االنتفاضات حتى قيام ثورة 

ة لجزء من أراضيها من كبار المالكاين وتوزيعهاا علاى فقاراء الفالحاين المشروع باستعادة الدول

وباذلك بادأت مرحلاة جديادة مان  5118بموجب اول قانون لءصالح الزراعاي صادر فاي خرياف 

 .الكفاح الفالحي

 : الهوامش

 ترجمااة الاادكتور عبااد الواحااد كاارم (( ثااورة العشاارين التحرريااة فااي العااراق))كوتلااوف . ن .ل

 .74 73  ص 5181مطبعة أوفست الديواني بغداد  

  لشااهر مااايس الساانة ص ( 1)العاادد  –االسااتعمار وأعمااال السااخرة ثقافااة  –حسااين الجليلااي

 . 67ص  5182

 مالحواات اولياة عان االصااالح الحازب الشايوعي العراقاي والمسااألة الزراعياة  : زكاي خياري

 .41ص  5174بغداد . مطبعة الشعب. الزراعي المنشود في العراق

 االصال التااريخي لعالقاات الدولااة بااألرض واالزدواجياة فااي ملكياة االراضاي فااي وادي . ط. م

 . 17ص  5172السنة  58  57الرافدين الثقافة الجديدة العدد 

 ترجمااة جعفاار الخياااط دار الكشاااف ( . العااراق فااي تطااوره السياسااي. )فيليااب ماايالرد. ايرالنااد

 . 11ص . بيروت. للنشر والمطبوعات والتوزيع

 ترجمة جعفر الخياط ط مطبعة البرهاان ( اربعة قرون من تاريخ العراق الحديث . ) لونغريل .

 .361ص  .5161بغداد 

  منشورات وزارة الثقافة والفنون فاي الجمهورياة ( عبد المحسن السعدون )لطفي جعفر فرج

 . 11ص  5178. العراقية   سلسلة االعالم و المشهورين

 1ص . بيروت . المكتبة المصرية  5ج ( التطور التاريخي في العراق ) محمد سلمان حسن . د. 
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 أُمنياتسبُع 

 سوزان سامي البناء

 العراق -اربيل 

 

 فوق أنهار مشاعري تراقصت سبُع فراشات

 ... 

 تحمل لموطني سبع  أُمنيات

 محلقة معها أفكاري حول المروج الخاوية

... 

 حول القلوع الهاوية 

 هل من نهار  يجتاُح عتمة األجواء

... 

 هل من ربيع يغير لون السماء 

 كل وقتكم أحبك أيها الربيع في 

... 

 كم أتمنى أن تكون كل يوم في موطني
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... 

 لتزيل عني مخاوفي القرمزيه

... 

 بلدي رغم شحتها فهي كاألشواق تحصرني فيك مادمت حيا أنهارك يا

 تجتازني عابرة  أسوار الجسد الى روحي فتغسل تعب السنين

... 

 مختلطة بالدموع أحب مياهك التي نشربها

... 

 أحبك رغم األنين  

 أحبك بكل ألوانك الرمادية وعواصف الغبار المحيطة بخضرة حدائقي كالسور

... 

 أحبك رغم تغير  المنائ على األراضي والناس والبحور

 أحبك وسأبقى أزرع فيك من األشجار سطور

.... 

 أحب أرضك التي ضاقت علينا بكثرة القبور 
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 وسأحمل شعلة من الشمس نور

.... 

 رطاقة متجددة على مر العصو 

 أحب أصوات الصغار العابرين بين األزقة والسنابل

... 

 والخوف يمأل عيون األهل من الرصاص والقنابل 

 أحب الطيور والنخيل التي فيك قد قلَّت

... 

 وتزايدت دونها الحواجز الكونكريتية الصامتة وحلَّت 

 أحبك كلمة عبر الجوامع والكنائس البهية

... 

 أحبك كلمة ترفعها رياح أنفاسي القوية  

 أحبك رغم شتات األهل واألحباب

... 

 أحبك رغم الوحدة وكثرة األبواب 
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 أحــبك يا وطـنا تبــقى وطـني

... 

 ويا أمـال  يحـيا له أمــلي 

 ولك أقدم التحيات  وتبقى لك على أجفاني ساهرة  

 سبُع أمنيات

... 

 أحبك 

... 

 أحبك 

 وســأبقى أحــبك

 حتى الممات
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 مدينة بغداد المدورة  واسوارها

 الدكتورة جنان حامد جاسم المختار

 جامعة بغداد/ متقاعد / استاذ مساعد 

 (استراليا –ملبورن )
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 :المقدمة

شيد الخليفة العباسي ابو جعفار المنصاور بغاداد المادورة علاى ضافة نهار دجلاة فاي جاناب 

عاصمة الدولة العربية االسالمية في العصار العباساي االول هـ  لتكون  541الكرئ وسكنها عام 

وقد شهدت هذه المديناة العريقاة العطااءات الحضاارية التاي ابهارت العاالم فاي وقات كانات اورباا 

تعيش عصر االقطاع والتخلف وتغط في دياجير الوالم  فكان عهاد الخلفااء العباسايين اباو جعفار 

سا للعلم والمعرفة والتقدم والتطور الحضاري في شاتى المنصور وهارون الرشيد والمأمون نبرا

ويباادو ان الخليفااة المنصااور رغاام كاال هااذه الخطااوط الدفاعيااة التااي أقامهااا . الحقااول والمجاااالت

لحماية عاصمته قد ذهب في إجاراءات االمان أبعاد مان ذلاك تحسابا  ألي مفاجاأة غيار ساارة  فقاد 

ومهما يكان مان أمار فاأن مديناة . الى خارج المدينة أنشأ في مدينته نفقا  سريا  آمنا يؤدي بسالكه

وقاد مارت هاذه . المنصور المادورة تعاد بحاق نموذجاا  للمادن ذات االساتحكامات الدفاعياة العالياة

االستحكامات بأول وأقسى تحد واجهته بعد اقل من نصف قارن مان انشاائها  فقاد حادثت الحارب 

وقرر االماين ان يحتماي بقصار المنصاور  (م  851)هـ 517بين االخوين االمين والمأمون سنة 

داخاال المدينااة الماادورة وجاااءت جيااوش المااأمون بقيااادة طاااهر باان الحسااين لتحاصاار المدينااة 

وتضرب اسوارها بالمنجنيق ودام الحصار قرابة السنة استطاعت هذه االساوار ان تصامد بوجاه 

كماا اساتطاعت . لحسينجيوش المأمون رغم كل اعمال العنف والتخريب التي قام بها طاهر بن ا

ماداخل المديناة ان تصامد بوجااه الهجماات المتتالياة عليهاا  فعلااى الارغم مان وصاول المهاااجمين 

اليها اال انهم لم يتمكنوا من اقتحامها  وبقيت المديناة صاامدة بفعال قاوة ومتاناة اساوارها وبقياة 

لقائاد هرثمااة باان اساتحكاماتها  حتااى قارر االمااين ان يغادرهاا بمحااض ارادتاه ويساالم نفساه الااى ا

  .اعين حيث لقي نهايتة
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  مصادران مهماان للمعلوماات «تااريخ بغاداد»يذكر المؤرئ الخطيب البغدادي   في كتاباهو

ألف حجر لبناء الثلاث األول مان حاوائط بغاداد  561بأن العمال استخدموا  ببناء المدينة المتعلقة

ا .ألف ا لبناء الجازء المتبقاي 542ألف ا للثاني و 512و م مان القصاب ُربط  ت الحجاارة ببعضاها بِحاز 

د الحائط الخارجي على ارتفااع  ا  وفاي أعااله ُبنيات أساوار بمنصاات  وُحفار خنادق  11وُشيِّ متار 

شاارك فاي أعماال البنااء عادد هائال مان العماال وآالف و   .عميق حول المحيط الخاارجي للحاائط

احين وال نجارين والحدادين إضافة إلاى العماال المهندسين المعماريين والخبراء القانونيين والمسَّ

وبعااد أن أُنجاازت أعمااال المسااح والقياااس  العاااديين ماان مختلااف مناااطق اإلمبراطوريااة العباسااية

وحفر األساسات أعاد العماال عجيناة الطاين لصانع قوالاب القرمياد التاي طالماا كانات ماادة البنااء 

ُبنيات المديناة التاي تشابه . ارةاألساسية في سهول بالد ما بين النهرين بسبب غياب مقاالع الحجا

ر  ا مان أعوام مشاروعات الدولاة العباساية ويقادِّ ا تلو اآلخر وكان االنتهاء منهاا واحاد  القلعة حجر 

اتام المنصاور بنااء مديناة بغاداد   ه546فاي سانة . عدد العمال المشاركين بالبناء بنحاو مئاة ألاف

ريااة يقااال لهااا قريااة سااوق بغااداد الماادورة بالجانااب الغربااي لنهاار دجلااة عنااد الشااونيزية وعلااى ق

وسااماها مدينااة السااالم وقااد أحاطهااا بسااور وجعاال فيااه أربعااة أبااواب عرفاات بااأبواب بغااداد وهااذه 

            :األبواب هي

ويقع في الجهة الشمالية الغربية باتجااه األنباار علاى الفارات  وهاو عناد محلاة  :باب الشام 

 .كبيرة بالجانب الغربي يدخله القادم من الشام

إلى الجهة الشامالية الشارقية  وهاو مقابال الشارق يدخلاه مان قادم مان باالد  :باب خراسان 

 .وفارس خراسان

في الجهة الجنوبية الغربية والخاارج منهاا إلاى طرياق الحاج  وهاو بااب قاديم  :باب الكوفة 

 .يدخله من قدم من الحجاز ومكة  وانما سمي بباب الكوفة ألنه مقابلها

ة الجنوبيااة الشاارقية  هااو أشااهر األبااواب وأقاادمها  وهااو أول باااب إلااى الجهاا: باااب البصاارة 

 .فتح  يدخله القادم من البصرة

 833/هجرياة  158وقد امتد هذا العصر سبعون عاما الى ان توفي الخليفة الماأمون عاام 

ميالدية ليقوم المعتصم وهو االبن الثالث لهارون الرشايد بنقال العاصامة مان بغاداد المادورة الاى 
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بعد ثالث سنوات من استالمه الخالفة الن اهل بغداد اشتكوا من تصرفات حرسه وجناده  سامراء

االتااراك بعااد ان اصاابحوا مصاادرا للفااتن والقالقاال فااي المدينااة ففقاادت بغااداد الماادورة مكانتهااا 

السياسية وألقها كعاصمة للدولة العربياة االساالمية التاي تمتاد حادودها مان الصاين الاى المغارب 

بقياات مدينااة اقتصااادية وزراعيااة مهمااة اال ان عمرانهااا وسااورها وقصااورها ماان  العربااي لكنهااا

أهمها القصار الاذهبي ذو القباة الخضاراء وهاي القباة التاي شايدها المنصاور لتطال علاى المديناة 

بساابب  145بكاملهااا ومجاورةللجامع باادأت بالتاادهور خصوصااا بعااد فيضااان نهاار الفاارات عااام 

فادخلت الميااه شاوارع وازقاة وبياوت المديناة المادورة وماا  انهيار السد المقام على نهار عيساى

حولهااا فاادمرتها ثاام اعقااب الفيضااان إعصااار ماادمر فااي العااام نفسااه فنزلاات صاااعقة علااى قبااة 

اصبحت القبة  مأوى للبوم والغرباان عنادما هجار الخلفااء  و .المنصور الخضراء وحطمت راسها

المعتصاام مقاار العاصاامة الااى سااامراء التااي العباساايون بغااداد الماادورة بعااد وفاااة المااأمون ونقاال 

اسااتمرت عاصاامة للخالفااة العباسااية ماادة نصااف قاارن ماان الاازمن   حكاام فيهااا سااتة خلفاااء هاام 

المعتصم والواثق والمتوكل والمنتصر والمستعين والمعتز   وقد شهدت ساامراء سايطرة حارس 

فقااموا بقتال الخليفاة   الخلفاء التركي على مقاليد االمور بحيث انهام تادخلوا فاي شاؤون الخالفاة

المتوكل ونصابوا مكاناه ابناه المنتصار ولام يادم حكماه ساوى ساتة اشاهر أعقباه المساتعين الاذي 

استفحلت في عهده سيطرة قادة الحرس االتراك  فلم يتحمل الخليفة المستعين ذلاك واخاذ يتحاين 

ى العناصار العربياة الفرص إلنقاذ الخالفة من تسلط القادة العسكريين االتراك وجباروتهم فلجاأ الا

الذين نقلوه سرا من سامراء الى بغداد الشرقية المعروفاة الياوم بالرصاافة والتاي كانات قاد نمات  

ونصااب االتااراك فااي ساامراء الخليفااة المعتااز وهيااأوا انفسااهم  بعاد تاارك الخلفاااء المدينااة المادورة

فس للخليفة المعتز في للهجوم على بغداد الرصافة بهدف انهاء حكم الخليفة المستعين فيها المنا

وقامات الحارب  سامراء فأعد المستعين العدة مع مؤيديه وانصاره للدفاع عان أنفساهم فاي بغاداد

لكاان المعركااة انتهاات بهزيمااة المسااتعين ونصاار المعتااز الااذي نصاابه قااادة الحاارس   بااين الطاارفين

ا للخالفاة فاي واساتمرت مقار  وهكذا بقيت سامراء العاصمة االدارياة. االتراك خليفة في سامراء

زماان الخليفااة المعتمااد الااذي كااان قااد زار منطقااة بغااداد الشاارقية قباال ساانوات ووجااد فيهااا ارملااة 

تسكن القصر الجعفاري وقاد بلغات مان الكبار عتياا وعنادما ماتات جعال ( بوران) الخليفة المأمون

ة من القصر مقرا له واعلن عن رغبته في نقال عاصامة الخالفاة مان ساامراء الاى بغاداد الشارقي
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التاسااع الماايالدي اصاابحت /المعروفااة االن بالرصااافة وهكااذا ومنااذ اواخاار القاارن الثالااث للهجاارة 

عاماا عاصامة العباسايين ولام ينقال مقار الخالفاة منهاا بعاد ذلاك  312بغداد الشرقية وعلى مدى 

  .ابدا

استقر الخليفة المعتمد على هللا فاي القصار الجعفاري فصاار مقارا رساميا للخليفاة العباساي 

ندما استلم المعتضد باهلل الخالفة ازدهرت بغداد الشرقية في عهده وان كاان قصاير االماد فقاد وع

واهتم المعتضد ببناء القصور علاى ضافة نهار دجلاة . اعاد تنويم حكومة المدينة وأصلح القضاء

الشرقية فوساع القصار الجعفاري واصابحت االراضاي التاي تقاع الاى شارقه حادائق غنااء وابتناى 

كماا ابتناى قصارا ثالثاا اساماه  س واقام فياه حديقاة للحيواناات الوحشاية وبركاة مااءقصر الفردو

وكاناات ساايدات القصاار وجااواريهن يتجااولن فيااه   قصاار الثريااا يتصاال بالقصاارين السااابقين بنفااق

ولم يكتف  .ووضع المعتضد قبل نهاية عهده اسس قصر التاج الذي اصبح فيما بعد مقرا لخلفائه

فقاام بهادم قسام مان قصار بااب الاذهب القاديم  الى بغداد المدورة المهملة المعتضد بهذا بل التفت

 . الذي كانت القبة الخضراء جزءا منه ليوسع الجامع المالصق له

واستمرت المشاريع العمرانية في عهد الخليفة المكتفي باهلل والتي كاان والاده المعتضاد قاد 

علااى نهاار دجلااة وزياان واجهتااه بحجاار لمكتفااي قصاار التاااج  فااأكمال قااام بهااا فااي بغااداد الشاارقية

مزخرف جلبه من ابنية طيسفون المدائن واقيمت في بساتين القصر قاعات عادة وبياوت صايفية 

ة الى االعلى ليساتطيع الخليفاة ان يصاعد دون  ج  ر  ار لها طريق ُمد  مَّ وقباب عرفت احداها بقبة الح 

التااج جاامع الخلفااء وفاتح ابواباه تعب ليتمتع بمناور دجلة وبساتينها وابتنى المكتفي فاي قصار 

  .بغداد للناس جميعا فأصبح الجامع المفضل ألهالي

وكاان عهاده   تولى الخالفة العباسية من بعد المكتفي اخاه االصغر الملقب بالمقتدر باأمرهللا

وعلى الرغم من ضعفه في الجانب االداري اال انه اوهار اهتماماا كبيارا فاي اعماار بغاداد   طويال

راضي الواقعة بين قصور الخالفة على نهر دجلاة حديقاة للحيواناات االليفاة وابتناى دار فجعل اال

سميت بهذا االسام لوجاود شاجرة مان فضاة نصابت فاي فنائاه فاي وساط بركاة مااء  قد الشجرة و

  .وللشجرة ثمانية عشر فرعا تقف على اغصانها طيور صنعت من الذهب والفضة

ئااة  حااين باادأت مرحلااة ماان التاادهور االمنااي مااع خالفااة لاام تسااتمر ايااام بغااداد الجميلااة الهاد

هـ  اي فاي مطلاع القارن العاشار المايالدي اواخار القارن الراباع  117/م 128المقتدر نفسه عام 
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الهجري فقد ادى تدهور االدارة الى ضعف نفوذ بغداد على االقاليم البعيدة بالتدريج  وعم الفساد 

ليفاة المقتادر وهاور التعصاب الماذهبي وماا خلفاه مان البالد  ولعل اسوأ وجه من اوجاه حكام الخ

آثار سيئة في حياة بغداد التي غالبا ما تضارجت شاوارعها بالادماء بسابب ذلاك الصاراع دون ان 

تتمكن سلطة الخليفة مان ضابط االمان واالماان  فكثرتمارد  الرعااع والفوضاويين والغوغااء ولام 

. فشااع الغاالء والقحاط  واساتمر شاهور  يعد باستطاعة اهل بغاداد الحصاول علاى ماواد التماوين

وهكااذا ومااع ضااعف ساالطة الخليفااة العباسااي وعاادم تمكاان الخلفاااء ماان وضااع حااد لهااذه الفوضااى 

سنة جاء االحتالل االجنبي مان الشارق فاحتال البويهياون بغاداد  43واالضطرابات التي استمرت 

يفاة المساتكفي بااهلل هاـ الاذي اهاان الخل334/ م 141عندما دخلهاا بعساكره احماد الباويهي عاام 

 . على اساس انه اعز الدولة العباسية بعد ان كانت ذليلة( معز الدولة)واجبره على منحه لقب 

لم يكان احاتالل الباويهيين للعاراق انقااذا مان الفوضاى  بال عاززوا الفسااد شاانهم شاان اي 

الشخصاية  محتل اجنبي ونتيجة لسوء التصرف بأموال الدولة ونهبهم اموال الخزينة لمصاالحهم

عاون اراض زراعياة الساتثمارها  اوجد البويهيون االقطاع العساكري فصاار الجناد وضاباطهم ُيقط 

الن الحكومااة البويهيااة لاام يعااد لااديها امااوال لاادفع الرواتااب ولااذلك عااانى اهااالي بغااداد ماان الغااالء 

اض ووصل االمر في بعض االحيان الى اكلهم الميتة والقطط واالعشااب مماا سابب انتشاار االمار

وكثااارة الماااوتى وبيعااات العقاااارات برغياااف خباااز فهجااار النااااس بغاااداد بعاااد ان سااامح المحتلاااون 

 .  البويهيون للغوغاء باستباحتها

انهار حكم البويهيين في العراق عندما اساتنجد الخليفاة العباساي القاائم باأمر هللا بالسالطان 

في مرحلتهم وانتهى عهاد السلجوقي طغربل بك فكانوا أهون الشرين الن بغداد شهدت استقرارا 

الفوضاى واعماال الغوغااء اال ان لعنااة الطبيعاة كانات ألهاالي بغااداد بالمرصااد فقاد حادث فيضااان 

هااـ  466هائاال فااي دجلااة اغاارق المدينااة فااي آخاار ساانة ماان حكاام الخليفااة القااائم بااأمر هللا عااام 

عنادما انكسارت  ومما زاد في فداحة الكارثة ان طغيان مياه الفيضان حدث لايال. ميالدية 5273/

الساادة   فتاادفقت المياااه فااي الشااوارع والبيااوت وسااقطت االبنيااة  وصااار قسااما كبياارا ماان بغااداد 

الشرقية خرابا ودمارا وعندما انتهى الفيضان كان البد من اعادة اعماار بغاداد فاي عهاد الخليفاة 

 . هـ 467/م 5274المقتدي بأمر هللا الذي خلف جده القائم بأمر هللا سنة 

كان الخلفاء العباسيون واهالي بغداد يتطلعون الى الياوم الاذي سيتخلصاون فياه مان الحكام 
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االجنبي السلجوقي فكان لهم ما ارادوا عنادما ضاعف الساالجقة نتيجاة الصاراع فيماا بيانهم علاى 

الحكم والسلطة في دولتهم السلجوقية وقد بدأت مواهر التخلص من هيمناة الساالجقة وسالطتهم 

هـ الذي شهد عهد هذا  487/م  5214يفة المستوهر الذي خلف اباه المقتدي عام في عهد الخل

الخليفااة بدايااة انحسااار ساالطة السااالجقة فااي العااراق واخااذ سااكانه العاارب يتهيااؤون للنهااوض 

واصاابحت لهاام مكانااة مرموقااة وباشااروا بإعااادة اعمااار بغااداد الشاارقية ببناااء سااور متااين  لهااا 

لساالجقة مان جدياد وياذكر المرحاوم د مصاطفى جاواد ان بنااء لحمايتها من اي هجوم يقاوم باه ا

م حسابما ياذكر ابان  5211/هاـ488السور بدأ فاي عهاد الخليفاة العباساي المساتوهر بااهلل سانة 

الجاااوزي فاااي كتاباااه المناااتوم ولااام ينجاااز الساااور اال فاااي عهاااد الخليفاااة المسترشاااد بااااهلل سااانة 

وقاد امتاد الساور المقاوس  . سانة 11م اي ان بناءه استمر بشاكل متقطاع  مادة  5514/هـ157

حاول بغااداد مان شاامالها عناد ضاافة نهار دجلااة فاي منطقااة بااب المعواام حالياا وامتااد  حولهاا الااى 

وكان عباارة عان . جنوبها عند ضفة نهر دجلة في منطقة الباب الشرقي في ساحة التحرير حاليا

ساور مسانايات جدار سميك مبني بالطاابوق والجاص والناورة بعارض خمساة امتاار ونصاف  ولل

برجا  دفاعيا  ويحيط به خندق يأخذ الماء مان نهار  557لحمايته من الفيضانات  ويحتوي على 

 .متر 1.1دجلة عمقه  

 :بناء سور بغداد الرصافة وابوابه

سجل هذا العصر تطورا  ملحووا  في اقامة المدن ذات االساتحكامات الدفاعياة الكبيارة  وكاان مان 

لخالفااة التااي شاارع فااي انشااائها الخليفااة المنصااور موضااع االهتمااام الطبيعااي ان تكااون عاصاامة ا

 : االكبر  فقد جعل  لبغداد ثالثة أسوار تفصل بينها الفصـالن نبينها كما يأتي

وهو السور الخارج الذي يحاذي مسناة الخندق ويدور معها دورة كاملة ماع  :السور االول .5

هذا السور كان أقال سامكا  وارتفاعاا  مان ويفهم من النصوص التاريخية ان . أستدارة المدينة

السور الثاني الذي يليه فقد اطلق عليه اليعقوبي اسـم السور فقاـط  فاـي حاين اطلاق  صفـاـة 

 على السور الثاني وذكر الطبري ان السور الداخل اكثر ارتفاعا  من السور الخارج( االعوم)

ن التاي تتجاه نحوهاا وهاـي باااب ولهاذا الساور أربعاة ماداخل ساميت بأساماء االقاااليم او الماد

ومحور كال مادخل مان هاذه الماداخل هاو  الكوفة  وباب البصرة  وباب خراسان  وباب الشام

 . من النوع المنكسر او المزور
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ذراع حسب رواياة اليعقاوبي اذ قاـدر المساافة باين كال (  12222) ويبلل محيط هذا السور 

بينماا ذكار الخطياب ان المساافة بياـن   باب وآخر مـن أبواب هذا الساور بخمساة االف ذراع 

فيكااـون محاايط السااور حسااب هااذه (   أربعااة أالف ذراع ) كاال باااب وآخاار هااو مياال واحااد  

 . ذراع(  56222) الرواية 

وهااو الشااريط ماان األرض المحصااورة بااين السااور األول والسااـور الثاااني  :الفصاايل األول  .1

وقد اختلفت هذه المصادر في تحدياد ( الفصيل ) وقــد أطلقت عليه المصادر التاريخية اســم 

عرض هذا الفصيل فاليعقوبي يحادده بمئاة ذراع  اماا الخطياب فياذكر ان عرضاه هاو ساتون 

ذراعااا    والغايااة ماان وجااود هااذا الفصاايل هااو لحمايااة السااور بواسااطة قااوات عسااكرية تاادعم 

وقااد أماار  جنااود السااور وتاازودهم باسااتمرار بمااا يحتاااجون اليااه ماان قااوة ومؤونااة وسااالح

وقاد . المنصور ان يكون الفصيل خاليا مان البنااء   حتاى ياؤدي الغارض العساكري المطلاوب

قساام هااذا الفصاايل الااى أربعااة  أرباااع بواسااطة الرحبااات االربعااة الممتاادة بااين مااداخل السااور 

(  62) الخااارجي والمااداخل االربعااة المقابلااة لهااا فااي السااور الااداخل طااول كاال رحبااة منهااا 

ذراعا   ويحدها من الجانبين جداران على كل منهما باب ياؤدي الاى (  42) ذراعا وعرضها 

من الفصيل والغاياة مان هاذه األباواب  كماا يارى احاد البااحثين السايطرة علاى الفصايل   ربع

ومنع الناس من الدخول عادا قاادة الجايش والعساكريين  لياأمن شار المخاربين والجواسايس 

 . من السور لو لم تكن تلك االبواب والحواجز موجودةالذين قد يتسربون الى الجزء الخلفي 

وهو السورالداخل وقد اختلفت المصادر التاريخية في تحديد قياساته فياذكر  :السور الثاني .3

اليعقوبي ان ارتفاع هذا السور هو  ستون ذراعاا  ماع الشارفات  فاي حاين ياذكر الخطياب ان 

ها فوق السور خمسة اذرع وعلاى الساور ذراعا  وعليه أبراج ارتفاع كل من(  31) ارتفاعه 

ذراعاا  عناد األساس أي الجازء األسافل  12شرف  اما سمك هذا السور فهاو عناد اليعقاوبي  

وقاد دعام  ذراعاا     12ذراعا  في قمته  اما عند الخطياب فاان السامك هاو    11من السور   

شارين برجاا  اال هذا الساور بعادد مان األباراج  فقاد جعال المنصاور باين كال باابين ثمانياة وع

   553بيـااـن باااب البصاارة وباااب الكوفـااـة  فانااه يزيااد واحاادا    وبهااذا يكااون عاادد األبااراج     

 . برجا  

ولهذا السور أربعة مداخل ذات محور مستقيم تقابل المداخل االربعة في السور الخاارج  اذ 
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معقاود   ويفضاي كال مادخل الاى دهلياز آزج. تربط باين كال مادخلين متقاابلين رحباة طويلاة

باآلجر والجص طوله عشرون ذراعا  وعرضه أثنا عشر ذراعا   وعلى كل مدخل بابا حدياد 

 . عويمة

وهاو الفصايل الاداخلي  ويحااذي الساور الثااني مان الاداخل ويفصاله عان  :الفصيل الثااني  .4

المنطقة السكنية  إذ انه بعد دهلياز الساور الثااني يفضاي الاداخل إلاى رحباة مربعاة عشارون 

في مثلها  وعلى جاانبي هاذه الرحباة باباان احادهما علاى الجهاة اليمناى واآلخار علاى ذراعا  

ويبلال عرضاه مان الساور . الجهة اليسرى  ويؤدي كل باب منهماا الاى رباع الفصايل الثااني 

ذراعااا   واذا اجتاااز الااداخل هااذه الرحبااة وصاال الااى منطقااة الطاقااات  11الااى أفااواه السااكك   

ليماين واليساار  المنطقاة الساكنية   وتتضامن الساكك والادور والتي تمتد خلفهاا مان جهتاي ا

والشوارع   وتنقسم هذه المنطقة الى اربعة اقسام ايضاا   ويفصال هاذه االقساام االربعاة عان 

بعضها الطرق االربعة النافذة من أبواب السور الثاني والتي تجتاز وسط الطاقات حتى تصال 

للسور الثالث  الذي   م كل مدخل من المداخل االربعةالى الرحبة المربعة الثانية التي تقع أما

هااو اشاابه بحاااجز يفصاال المنطقااة المركزيااة التااي تضاام قصاار الخليفااة والمسااجد الجااامع 

 .وملحقاتهما وهو ال يداني السورين االول و الثاني من حيث المتانة والقوة والضخامة

 

ساااهم اهاال بغااداد فااي بناااء السااور بأموالهمواعمااالهم وكاناات واجباااتهم مقساامة حسااب و

المحالت حين خصص لكل محلة اسبوع للمساهمة في بناء السور الذي استغرق بناؤه مادة حكام 

سبعة خلفاء عباسيين لقد كان العمل طوعياا اضاطلع باه اهال المحاالت البغدادياة وساط احتفااالت 
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وكااان للسااور اربعااة ابااواب  الباااب الشاامالي ويساامى باااب  .واالهااازيجشااعبية تاادق فيهااا الطبااول 

وتادل صاورته علاى اناه كاان . برجاا 51السلطان  او بااب المعوام وبيناه وباين ضافة نهار دجلاة 

بشااكل حصاان صااغير مسااتطيل الشااكل يتوسااطه باااب وفااوق الباااب اماااكن للحراسااة والاادفاع  ولااه 

 . عدوبرجان عاليان لهما مزاغل لرمي السهام على ال

 
 

. اما البااب الثااني فيسامى بااب الوفرياة او البااب الوساطاني الاذي ياأتي بعاد بااب السالطان

ويتألف الباب من برج ذو موهر اساطواني الشاكل مان الخاارج بينماا لاه ثماان اوجاه مان الاداخل 

امتار وله قنطرتان على خنادق الساور وكاان يتمياز  3ويستقر هذا الباب على اسس متينة بعمق 

 .يره من االبواب بالفخامة والمتانة والقدرة على مقاومة األعداءعن غ
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اطلق على الباب الثالث اسم باب الحلبة لوجود حلبة سباق فاي مكاناه قبال انشااء الساور  و

وعرف عند اهل بغداد ببابالطلسم لوجود نقش حجري في اعاله بصورة رجل يمساك تنيناين مان 

ويمكن القول انه كان يقع بمحااذات محلاة الشايخ . ميةلسانيهما اضافة الى نقوش وزخارف اسال

 .الكيالني عبد القادر

هذا الباب السلطان العثماني مراد الرابع عندما طارد الفارس الصافويين مان بغاداد  وقد بنى

الميالدي للحيلولة دون دخول بغداد من جهة بالد فارس اما الباب الراباع  في القرن السابع عشر

 . عليه اسم باب كلواذى الباب الشرقي فأطلق

 

 

كان حكم الخليفة العباسي الناصر لدين هللا طويال بعد التخلص مان الساالجقة ونفاوذهم فقاد 

تاام خاللهااا اعمااار بغااداد وعااادت ( م 5111-5582)خالفتااه خمسااة واربعااون عامااا  اسااتمرت

عاصمة ادارية حقيقي وساد العراق حياة سلم وبناء فكاان عصار الخليفاة العباساي الناصار لادين 

لقاد انشاأ الناصار لادين هللا بناياات كثيارة فاي بغاداد فيهاا مناافع للنااس .  هللا عصر تقدم وازدهار

حلبة وبنى سادا فاي المكاان الاذي يادخل فياه الخنادق الماائي الاى المديناة لادرء واعاد بناء باب ال
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الفيضان واصلح قباة الشايخ معاروف الكرخاي وحينماا دخال الرحالاة ابان جبيار بغاداد وجاد فيهاا 

أحاادهما ممااا يقاارب ماان دور الخليفااة  واآلخاار فوقااه لكثاارة الناااس والعبااور فااي "جساارين وقتئااذ 

المدرسة النوامية في عهد الخليفة الناصار لادين هللا مركازا مهماا وكانت "الزوارق ال ينقطع منه

للعلااوم وقااد ذكرهااا اباان جبياار فااي رحلتااه الااى العااراق وزيارتااه لبغااداد وذكاار انااه شاااهد الخليفااة 

الناصر لدين هللا في نهر دجلة وهو يتجه الى قصره على ضفة النهر ووصفه باناه حسان الشاكل 

قامة ذو لحية شاقراء صاغيرة ويضايف ابان جبيار ان الخليفاة جميل المنور ابيض اللون معتدل ال

الناصر لدين هللا كان يؤثر التحباب للنااس والوهاور للعاماة وقاد ساعد النااس بأيامهرخااء وعادال 

وبغااداد الشاارقية حافلااة  كمااا وصااف اباان جبياار اسااواق بغااداد وحماماتهااا بااالقول وطيااب عاايش

جااامع )حصاايهم اال هللا وفيهااا ثالثااة جوامااع تشااتمل علااى بشاار ال يوبأسااواقها العويمااة الترتيااب 

والرصاافة هاي ترباة الخلفااء العباسايين  (جامع الرصافة/ جامع السلطان / الخليفة متصل بداره 

واما حمامات المدينة في جانبيها الغربي والشرقي فتصل الى الف حمام وفي بغداد من المدارس 

اربعاة اباواب فاي ساور يلتاف حولهاا كنصاف ثالثون مدرسة بما فيها النوامياة ولبغاداد الشارقية 

ان اشاهر مان جااء مان الخلفااء . دائرة مستطيلة وبالجملة فشأن هذه البلدة اعوم من ان يوصف

العباسيين بعاد الناصار لادين هللا هاو المستنصار بااهلل الاذي شايد المدرساة المستنصارية التاي ماا 

فيها معوام العلاوم وفاي مقادمتها  وكانت تدرس زالت بنايتها قائمة على ضفة نهر دجلة الشرقية

الطااب وفيهااا مستشاافى فيااه افضاال التجهياازات الطبيااة فااي ذلااك الزمااان كمااا كااان فااي المدرسااة 

لطالبهاا ومانهم مان كاان يساكن فاي  و المااء لهاا مطابخها الخاصة وحماماتها ومشاروع ألجاراء

المستنصاارية  اقسااامها الداخليااة مماان يااأتون للدراسااة ماان خااارج بغااداد او العااراق وقااد اشااتهرت

بقيات أباواب الساور شاخصاة حتاى بعاد تهاديم . بساعتها المائية لضبط اوقاات الدراساة والصاالة

فالبااب الثالاث   ثم ازيلات االباواب بالتادريج 5872السور زمن الوالي العثماني مدحت باشا عام 

فقاام وعندما دخال الجايش البريطااني بغاداد   5157اذار  55 باب الطلسم بقي شاخصا الى يوم 

وفاي عشارينات القارن العشارين . الجيش العثمااني المنساحب بتفجياره الن فياه مشااجب الباارود

هدمت امانة  5137وبعد تأسيس الدولة العراقية الحديثة تم هدم باب المعوم  وفي ايار من عام 

العاصمة الباب الشرقي باب كلواذى تماشيا ماع نزعاة التحاديث ولام يباق مان اباواب ساور بغاداد 

رقية االربعاة ساوى بااب الوفرياة اي البااب الوساطاني الاذي ماازال شاخصاا الاى االن يحكاي الش
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وبماارور الاازمن أضاااف الخلفاااء العباساايين أبوابااا  . قصااة سااور بغااداد وخندقااه وابوابااه المناادثرة

 :  أخرى إلى سور مدينة بغداد وسور دار الخالفة والحريم وهي

حنبل وبشر الحافي وتنساب إلاى حارب بان عباد وهو عند مقبرة االمام أحمد بن  :باب حرب 

 .هللا البلخي وخربت وصارت محلة تسمى محلة باب حرب

على الخندق وعناده صاحراء فيهاا قبار عباد هللا بان أحماد بان حنبال وهاي محلاة  :باب التبن 

ببغداد إزاء قطيعة أم جعفر ويلصقها مقابر قريش التي فيها قبر االماام موساى الكااوم وذكار 

 .معجمه انها اآلن خرابالحموي في 

وهاو باالقرب مان محلاة كبيارة وهاو فاوق مديناة  أو درب الشعير غربي بغاداد :يرباب الشع 

 .المنصور

سمي بذلك ألنه قريبا  من طاق أسماء قرياب مان محلاة باين القصارين بالجاناب  :باب الطاق 

ونهاار الشاارقي وقربهااا قصاار أسااماء بناات المنصااور وهااي شاارقي بغااداد وتقااع بااين الرصااافة 

المصلى وهو تصحيف لنهر المعلى وكاان عناده طااق عوايم يعقاد فياه مجلاس للشاعراء أياام 

 .الرشيد

هاو عناد محلاة كبيارة متصالة باالكرئ ثام صاارت محلاة كبيارة منفاردة بجناب  :باب المحول 

 .الكرئ

هناك فرق بين أباواب ساور بغاداد وأباواب دار الخالفاة وهاذا البااب هاو أحاد  :باب الخاصة 

الخالفة  أحدثه الخليفة الطائع هلل  تجاه دار الفيل وبنى عليه منورة تشارف علاى  أبواب دار

 .وهذه المنطقة تقع حاليا  في بغداد عند ساحة الخالني وما جاورها. دار الفيل

ويحضارون  موضع بدار الخلفاء وهي دار عويمة وعنده يخلع علاى الاوزراء: ةباب الحجر 

 .مسترشدفيه أيام المواسم وأول من بناه ال

وهااو ماان أبااواب دار الخالفااة وأشااهرها ويقااع قريبااا  ماان باااب الخاصااة باادار  :باااب المرا اا  

 .الخالفة

 (.باب العام/  باب النوبي / باب البدرية  ) وهذه األبواب وغيرها مثل
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يكااان مااان أمااار فاااأن مديناااة المنصاااور المااادورة تعاااد بحاااق نموذجاااا  للمااادن ذات  ومهماااا

وقد مرت هذه االستحكامات بأول وأقسى تحد واجهته بعد اقل من . االستحكامات الدفاعية العالية

( م  851)هـ 517نصف قرن من انشائها فقد حدثت الحرب بين االخوين االمين والمأمون سنة 

ر المنصور داخال المديناة المادورة وجااءت جياوش الماأمون بقياادة وقرر االمين ان يحتمي بقص

طاااهر باان الحسااين لتحاصاار المدينااة وتضاارب اسااوارها بااالمنجنيق ودام الحصااار قرابااة الساانة  

استطاعت هذه االسوار ان تصمد بوجه جيوش المأمون رغام كال اعماال العناف والتخرياب التاي 

المدينااة ان تصاامد بوجااه الهجمااات المتتاليااة قااام بهااا طاااهر باان الحسااين كمااا اسااتطاعت مااداخل 

وبقياات . عليهااا  فعلااى الاارغم ماان وصااول المهاااجمين اليهااا اال انهاام لاام يتمكنااوا ماان اقتحامهااا 

المدينااة صااامدة بفعاال قااوة ومتانااة اسااوارها وبقيااة اسااتحكاماتها  حتااى قاارر االمااين ان يغادرهااا 

 . لقي نهايتهبمحض ارادته ويسلم نفسه الى القائد هرثمة بن اعين حيث 

ويبدو ان دور هذه االسوار في الدفاع عن المدينة قد تراجع الاى حاد كبيار بعاد ان توساعت 

بغااداد فااي القاارون الالحقااة بحيااث لاام تعااد مدينااة المنصااور تشااكل اال محلااة ماان محااالت الجانااب 

وار الغربي لمدينة بغداد  عرفت بأسم محلة باب البصرة  ثم ان الفيضانات قد نالت من هاذه االسا

  ( العاشار المايالدي ) ما نالت اذ تهادمت اجازاء كثيارة منهاا فاي أوائال القارن الراباع الهجاري  

 .واندثرت تدريجيا  بحيث لم يبق لها أثر يذكر
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 ... !!! أضرب الرمل

 سري العبيدي

 استراليا –ملبورن 

 

 ال تراوغ. …ال 

 و إعترف

   ..كم تحايلت على منطق حكمي  …

   ..و تحالفت مع النسيان ضدي 

 ال تنكر

 كم راق لك حزني …

 من تحايا السامرين

 و خصامي من ليال  ساهرات

 آاااه

 تلك كانت جذوة أشعلت

 نيران نبضي
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 و ارتوت من ضحك

 سحاب خاويات

 كم توكأت على جدران هجري

 و تناسيت رحلتي

 في البحث عنك

 أضرب الرمل

 عكس رياح هاويات

ر و قر  قرس

   …كنت لي إن  …

 كنت لي. …او 

ا  ليس حكمي…أبد 

 هذا حكم العادلين

 و حذاري… هذا حدي 

 ال تتجاهل دمعي

 الشاكي شوقا  
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 فإحترف

 و انجرف طوعا  في

 ... !!!سيول الباكيات 
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التمرينات الهوائية و الالهوائية في البرامج التدريبية لكافة 

 األعمار السنية و لكال الجنسين

 سفاري سفيان 

sefianeseffari@gmail.com 

 معهد علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية

 الجزائر  -جامعة المسيلة   

 

 لااتحكم الشااخص العااادي و الرياضااي فااي للغايااة فعالااة وساايلة الااذاتي التلقااائي التاادريب يعااد

الصاحة  مان ناحياة األماور ترتيب في الصحية التفكير طريقة ستساعد.. .وعواطفه وعقله جسده

المشاكل الصحية و النفساية و  بعض هناك و النفسية   حيث حاليا  و في وقتنا الحاضر البدنية و

و  – صاعبة مواقاف فاي و دخلاوا النااس  باين العالقات و تدهورت متوقعة  غير صعوبات نشأت

 . ة لألشخاصالمزاجي الحالة ساءت ومنها  الصحية الحالة تغير في الفور تكون هناك على

 بشاكل القلاب و يقلص عضلة   للدم ضغط الشرياني هذا األمر من يزيد بعض األفراد    في

   المعادة في ألم من يعاني اآلخر و البعض   التنفس في ضيق من يعاني اآلخر و البعض   مؤلم

ا تطاق على مستوى الجلد   وهو ال حكة من يعاني و البعض اا يحتضان ما دائم   الشاعور مان نوع 

ا الثاني فالشعور  في الجسم   العام بالتوتر السار غير اا يكون ما غالب   فاي خااص بشاكل محسوس 

 . الرأس من مختلفة مناطق

 واروف إنشااء ياتم و الساعات من الاروتين الياومي لألفاراد و األشاخاص  الدقائق هذه في

 و الذبحاة   الدم ضغط ارتفاعو    العصبي الوهن مثل أمراض متنوعة تفاقم أو تطور في تساهم

و  المعادة و قرحاة   الدماغياة الدموياة األوعياة و أماراض   القلاب عضلة و احتشاء   الصدرية

ا آخار مان األماراض   وعادد و األكزيماا   القصابي و الرباو   و السكري   عشر اإلثني  ألن نوار 

 فإنهاا   العصبي للفارد النفسي مؤشر العامل إجهاد بعد رئيسي بشكل تحدث األمراض هذه جميع
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 اإلضاطرابات و هاي عقلاي  عامال عان تتولاد التاي أي  " السايكوجينيك" العاام إسام تحت محددة

 .العقلية لدى الفرد  العمليات في البداية في نشأت التي

نساب مئوياة ) األكسجين  من معينة كمية الجسم العضلي يستهلك الجهد و العمل عملية في

 إلااى ياادخل حيااث   الاارئتين عباار الاادم ياادخل الااذي و (دأ الفرديااة خاصااة لكاال جساام ماان ناحيااة مباا

 لهااذا األكسااجين علاى الجساام طلاب مااع يتوافااق األكساجين اسااتهالك كاان إذا العاملااة    العضاالت

 Aerobic) الهوائياااة التماااارين عااان التحااادث فيمكنناااا   العمااال و الجهاااد البااادني المباااذول

Exercise) – األكسادة عملياات خاللهاا تاتم التاي  –  البدنياة التماارين أناواع و هي نوع مان 

أنواع مختلفة من التمارين البدنياة و  تشمل و التى  هوائية بطريقة واالختزال الطاقة في الجسم 

   الجاري - :مثال رياضاة ( ذات الحركة المتكررة لفترات زمنية طويلة نسابيا  ) الدورية  الحركية

 .الخ....والتجديف  الدراجات الهوائية ركوبو  الجليد على و المشي السباحة   المشي

الالهوائيااة  عمليااات األيااض تنشاايط يااتم  النشاااط الباادني و الحركااي للجساام شاادة زيااادة مااع

(Anaerobic )علاااى طلاااب الجسااام  باااين تطاااابق عااادم هنااااك أن حقيقاااة إلاااى يرجاااع هاااذا   و 

 هاذا فاي  ( Oxygen Debt)األكسجين  الدين يسمى ما و هو   و عملية استهالكه األكسجين

 تزوياد على قادرة تكون والتي   األسرع في الجسم الالهوائية عمليات األيض تنشيط يتم الصدد 

 العمليااات إلااى الحاجااة توهاار باختصااار  أقصاار   زماان و الغااذاء فااي  بالطاقااة العاملااة العضااالت

ا (Anaerobic)الالهوائية  ا دائم   .بداية عمل العضالت  نشاط بداية في تقريب 

اا (Oxygen)لألكساجين  الجسام استهالك يعتمد  لاذلك يمكان التادريب  مساتوى علاى أيض 

 أن " (ذات شاادة عاليااة " شااديد ) مكثااف  عضاالي نشاااط لديااه الااذي التاادريب الساايئ للشااخص

 المادرب و الرياضاي الدقيقاة الواحادة  فاي األكساجين مان لتارات 3 إلى 1.1 حوالي من يستهلك

 .لتر من االكسجين  في الدقيقة الواحدة  1.1-4.1مستوى إلى  يصل عاليا   تدريبا  

 والعااالم الطبيااب قباال ماان ماارة ألول"  Aerobics -األيااروبكس " مصااطلح تطبيااق تاام

 بدنياة تماارين تدريبي يتكون مان نوام على ( Kenneth Cooper -كوبر  كينيث) األمريكي

 معاين نبضاي وضع في إجراؤها يتم والتي خاص بشكل و ذات جرعة تدريبية و مصممة مختارة

المشااركين فاي أداء  االفاراد و الرياضايين لدى (Endurance –التحمل ) على القدرة لتطوير

 -كااوبر  كينيااث) نوااام التاادريبي الخاااص بالطبيااب يعتمااد هااذه التمااارين البدنيااة و حركيااة   حيااث
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Kenneth Cooper )ذات الحركاة الوحيادة المتكاررة ) التماارين علاى- Single and 

repetitive motion exercises) التمااارين البدنيااة و  عناصاار اسااتخدام يااتم ال بينمااا

 Non-repetitive multi-movement -ذات الحركة المتعددة الغير المتكررة )الحركية 

exercises  ) الالهوائياااة  تماااارين ذات األياااض وشااادة مااادة قصااار هاااو ذلاااك أساااباب أحاااد و

(Anaerobic  )  و بالتااالي بهااذا الاانهج التاادريبي الااذي يعتمااد فقااط علااى تمااارين البدنيااة و

التحماال  علااى القاادرة لتنميااة وساايلة تكااون أن يمكاان ال الحركيااة ذات الحركااة الوحياادة المتكااررة 

 .(Special Endurance)الخاص 

 القلااب ضااربات معاادل متوسااط يبلاال ذات الحركااة الوحياادة المتكااررة  التمااارين أداء أثناااء

(HR )الناابض هااذا مثاال علااى الحفاااو شااخص ألي يمكاان دقيقااة   حيااث لكاال 542-532 حااوالي 

 Oxygen) لديه واهرة الدين األكسجين نفسه ليس الوقت في دقيقة   41-32 لمدة تصل الى

Debt)  الهوائي  وضع األيض في يتم العمل البدني و الحركي أن يعني مما(Aerobic ). 

 نواام علاى"  Aerobic Exercise -الرياضية الهوائية  التمارين" مصطلح تطبيق إن

-التحماال الخاااص )بصاايغة تحقيااق هاادف تنميااة و تطااوير ( Anaerobic)الالهوائيااة  تمااارين

Special Endurance ) ااا لاايس ااا   ساايكون دقيق  أداء  خااالل أنااه القااول الخطااأ ماان تمام 

أن  المسااتحيل ماان ماال الخاااصالتمااارين البدنيااة و الحركيااة الالهوائيااة بصاايغة هاادف تنميااة التح

 -العضااالية  القاااوة تماااارين أداء األحياااان عناااد مااان كثيااار فاااي األكساااجيني   الااادين يكاااون هنااااك

muscular strength - القفااز و الوثااب  أو-  jump - العاادوا  أو- Sprint  -   يمكاان 

يكااون هااذا  نعاام واحاادة  دقيقااة فااي 582-562 حتااى - أعلااى ماان القلااب ضااربات معاادل يكااون أن

أنومااة الطاقااة  أن هااذا الاانهج التاادريبي فااي الحااين و فااي   الوحاادات التدريبيااة بدايااة وفااي األماار

 الجسام لُتشبع حاجياات اآلن حتى وقت لديها ليس للعضالت األكسجين توصيل توفر التي للجسم 

 فاي الالهوائياة   العملياات األياض بسابب يحادث العاملة لعضالت الطاقة إطالق فإن   باألكسجين

 . (Oxygen Debt)تكوين واهرة الدين األكسجين  يمكن حال بهذا النهج التدريبي  كل

لتمااارين الالهوائيااة بهاادف تحقيااق  وحاادات التاادريب أن القااول األصااح ماان ساايكون لااذلك 

أياض  ) الالهاوائي  باأليض الهاوائي و   عمل و أداء العضالت  وضع في تجري التحمل الخاص

إجراؤهاا فاي الوحادة  ياتم التاي التماارين طبيعاة علاى ذاك أو الوضاع هاذا ميزة وتعتمد  (مختلط 
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 .التدريبية نفسها 

 Basic)واإليقاعية  األساسية التمارين الالهوائية  وغايات أهداف تشابه من الرغم على

and Rhythmic)   خاصة في وقتنا الحاضر أن هذه التمارين و نهج التدريبي المتبع لهاا قاد

و ( Body and aerobics gyms)صاااالت الجاايم و االيروبيااك كثاارت فااي العديااد ماان 

بكثرة و حتاى أنهاا وصالت الاى االطفاال و صاغار السان ( نساء  –رجال ) يمارسها كال الجنسين 

محااددة عنااد التاادرب عليهااا يجااب  مياازات عاادة لهااا األخياارة أن إال باإلقبااال عليهااا بشااكل ملفاات  

 :إحترامها  نذكرها فيما يلي

تنفياذ هاذه التماارين والتاى تنطاوي ( Rhythm)تحدد ريتم و ايقااع  التي الموسيقى إختيار .5

 ."  اإليقاعي االيروبيك تمارين " تحت اسم 

 . العادية البسيطة الالهوائية تمارين أداء أسلوب و تحديث األداء تنفيذ هذه التمارين توجيه .1

 . من عملية التدريب العالية و الشدة التمارين هذه "سيتات"تحديد عدد تكرارات و مجاميع  .3

 مان ويزياد اللفواي الشارح مان يقلال مما( الرياضيين) التمارين على الممارسين لها  عرض .4

 .تنفيذها في الوحدة التدريبية فعالية

 اساتبدال ياتم) الوحادة التدريبياة إلجراء التدفق و المرور بساللة من تمرين الى أخر  طريقة .1

 (.انقطاع دون ب خر تمرين

 مان في وقتنا الحاضر حول هذه التمارين و لاواتى كان  أول  النساء تهافت الكثير منو قد 

 و هاذا بسابب أن  عمار أي و فاي األوقاات  جمياع تنفيذ هذه التماارين و فاي إمكانية يقدرن على

 .وشابة في كل األوقات و االزمنة  وجميلة نحيفة تكون أن المرأة إرادة

 ركضاات" العااادات المألوفااة للساايدات  ماان( الااركض) الصااحي الجااري أصاابح عناادما لااذلك 

 ".متطلباتهن الصحية  لتلبية النساء من العديد

 واحاد شايء بقي و لكن   و العادات للكثير من شعوب المعمورة  واألذواق الموضة تغيرت

الزائاد و حتاى الرجاال  و الاوزن الكاافي  غيار النحياف شاكلها عن المرأة رضا عدم: تغيير  دون

 فاي ذلاك  مان الارغم علاى الحاضر ألن نسبة كبيرة منهم يعانون من وااهرة السامنة  في وقتنا 

فاااي  الجاااري االشاااخاص الماااارة و المتنااازهين أصااابحت وااااهرة  باااين و السااااحات المتنزهاااات

النسااء خاصاة فاي  مان و قليال جادا أقال عادد هنااك حياث كاان  المتنزهات أمر عادي و روتيناي
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 .و التقاليد  الدول العربية و هذا بسب العادات

 العاطفااة إلااى االفتقااار - معااه التوفيااق النساااء تسااتطيع ال واحااد عيااب للااركض حيااث كااان

تماارين الالهوائياة فاي صااالت الجايم بشاكل  قبال مان مثاالي بشاكل الانقص هذا ملء والرتابة تم

 .أداء جماعي و بموسيقى تحفيزية 

 جميااع تطااوير فااي يساااهم عااالمي باادني تماارين تمااارين الالهوائيااة فااي صاااالت الجاايم هااو

ا البدنية القدرات  تعاد العضلية والتنسيق الحركاي   و  والقوة والمرونة والسرعة التحمل: تقريب 

 األساباب مان تماارين الالهوائياة فاي صااالت الجايم  و األداء الجمااعي لهاا إلى الوصول سهولة

 تكاون بحياث الوحدة التدريبياة هيكلة يمكن الكبيرة في وقتنا الحاضر   حيث  لشعبيتها الرئيسية

و هاذا ماا   متأصال و الارقص   الرجاال يميازه عناد فئاة  و هاذا ماا  أكثار  رياضي: اتجاهان لها

 .النساء يكون عند 

حيااث نضااع بااين ايااديكم الجاادول التااالي و الااذي يبااين الاانهج التاادريبي المثااالي لتنفيااذ هااذه 

( Anaerobic Exercise) و الالهوائيااة( Aerobic Exercise)التمااارين الهوائيااة 

ذات الحركااة الوحاادة المتكااررة و التمااارين ذات الحركااة المتعااددة الغياار المتكااررة  ماان ناحيااة 

 : الموسيقى و إيقاع اإليقاع تنسيق

 الممكنة التمارين البدنية و الحركية الدقيقة /نبضات القلب  عدد/  اإليقاع الموسيقى إيقاع

و    اإلسترخاء وتمارين   ببطئ الجذع حنى دقيقة/نبضة  62-55من  هادئ و بطيء

 .إلخ ...التنفس وتمارين   ببطئ الساق مرجحة

 وتمارين   والجذع للرأس مختلفة حنى بأوضاع دقيقة/نبضة  72 معتدل

و  شد  وتناوب   البطن لعضالت إسترخاء

القوة  لتنمية و تمارين   العضالت إسترخاء

 .والمرونة العضلية البسيطة 

   الذراعين: مختلفة  عضلية لمجاميع تمارين دقيقة/نبضة  92-32من  متوسط

و تمرين    و اإلنحناءات   والجذع   والساقين

 .إلخ ... القرفصاء

   الساق مرجحات السريعة   السريعة اإلنحناءات دقيقة/نبضة  152-122من  سريع

 .الجري   القفز

(  و وثب    قفز  و جري   و رقص) حركات دقيقة/فوق نبضة وما 162 جدا   سريع

 .سريعة

ااا أشااهر 23 كاال ماادة  حيااث أنااه ُينصااح  المرافقااة ومعهااا التمااارين مجموعااة بتحااديث تقريب 
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   لهااا المصاااحبة والموساايقى التمااارين المتاادرب علااى  ساايعتاد الموساايقية التااى تنفااذ بهااا   و إال

 وساتفقد   تطاور مختلاف القادرات البدنياة و الحركياة و األداء  على القدرة زيادة على تؤثر ولن

اا  بااأخرى التماارين جمياع إساتبدال يجاب أناه يعنااي ال هاذا الحاال  بطبيعاة. النفساية جاذبيتهاا أيض 

ااا   حيااث أنااه ينصااح نقاال جدياادة الجدياادة ماان هااذه التمااارين  المجاااميع إلااى فعاليااة أكثرهااا تمام 

شادة   أو زمان الوحادة التدريبياة  زياادة ماع   ماا حد إلى معدل أو معقد و مركب بشكل المتجددة

 .أداء هذه التمارين 

تماارين  لهااذه التمااارين الهوائيااة و الالهوائيااة و التااى تكااون موجهااة لكااال  48حيااث نقتاارح 

حتى كباار السان  -كبار  -شباب  -اطفال ) و الى كافة الفئات العمرية ( أناث  –ذكور ) الجنسين 

 ." ( الكهول " 

 



 

 
114 

    

  



 

 
115 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
116 

 

 

 

 

 

 

راء عن تعبر المجلة في المقاالت إن
 
 .المقاالت هذه اصحاب الزمالء ا

 

 

 


