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 النشأة والتطور...  الجامعات في العالم 

 داخل حسن جريو. د

 عضو األكاديمية الدولية للعلوم
 

 : مستخلص الدراسة

بأنهااا  المؤسسااة التااي تعنااى باارثراء المعرفااة العلميااة بفروعهااا المختلفااة  تعاارف الجامعااة 

تساالط هااذد الدراسااة . والعماال علااى نشاارها بهاادف اإلفااادة منهااا, ونقلهااا للطلبااة الملتحقااين بهااا 

وتطورهاا بعاد أن أصابحت أهام أدوات التطاور الفكاري , الضوء علاى نشاأة الجامعاات فاي العاالم 

د ممكنا تحقيق أية تنمية بادون وجاود جامعاات راقياة فاي أي بلاد مان إذ لم يع, والرقي اإلنساني 

 .البلدان 

 :نشأة الجامعات في العالم

تعاد أول جامعاة  ,تشير المصادر التاريخية إلى أن جامعة القرويين بمديناة فااس المغربياة 

-888" )سليفساتر الثااني"تخارج منهاا باباا أوروباا قد و, ,م  818حيث تأسست عام  في العالم

اإليطاليااة التااي  تعتباار جامعااة بولونياااو .واباان العربااي وكبااار علماااء العصااور الوسااطى( 5223

بحساب التعرياف  ,حتاى يومناا هاذامساتمرة بالعمال فاي العاالم  أقادم جامعاة  5288تأسست عام 

درائية مرتبطة بالكنيسة الكاثوليكية التاي ثبدأت جامعة بولونيا كمدرسة دينيَّة ك .الحديث للجامعة

هاا سارعان ماا انفصالت عنهاا ماع الزياادة الكبيارة ,ت تسيطر على أوروبا في ذلك الوقت كان ولكنَّ

وهاي أول جامعاة  .في عدد الطالب الوافادين إليهاا والاذي بلاا قراباة ألاف طالاب فاي تلاك األثنااء

، ومن أشهر من درس في جامعاة بولونياا الشااعر اإليطاالي م 5158تمنح درجة الدكتوراد عام 

نتي أليغري مؤلاف الكومياديا اإللهياة التاي تعتبار إحادى أعظام المالحام األدبياة علاى مار  الكبير دا

س األدب اإلنساني في أوروبا  .العصور، والشاعر الشهير فرانشيسكو بتراركا مؤس 

عاام  جامعة باريس فاي فرنساا م و5286في بريطانيا عام  أكسفوردتأسست بعدها جامعة 

إنتشرت  بعادها الجامعاات فاي أنحااء العاالم  .5128انيا عام  في بريط  كمبردججامعة و 5562
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 جامعااة موزعااة فااي جميااع دول العااالم(  35287) قرابااة         ليصاال عااددها ا ن  ,المختلفااة 

بينماا ,  كانت الجامعات عند نشأتها حكرا على أبناء النابالء والعوائال الميساورة بصاورة عاماة .

تااوفر فاايهم شااروط القبااول فااي الجامعااات بحسااب نظمهااا هااي اليااوم متاحااة لعمااوم الناااس مماان ت

أقاادم الجامعااات فااي العااالم التااي مااا زالاات قائمااة حتااى (  5) يبااين الجاادول.  ولوائحهااا التنظيميااة 

 : يومنا هذا 

 أقدم الجامعات في العالم( 5)جدول 

 الجامعة الدولة سنة التأسيس

 بولونيا إيطاليا 8811

 أكسفورد بريطانيا 8801

 باريس رنساف 8818

 ساالمانكا إسبانيا 8811

 كيمبردج بريطانيا 8080

 بادوفا إيطاليا 8001

 تولوز فرنسا 8000

 سيينا إيطاليا 8018

 فاالدوليد إسبانيا 8018

 ماسيراتا إيطاليا 8008

 كوميبرا البرتغال 8008

 بلد الوليد إسبانيا 8001

 بيروجا إيطاليا 8181

 رلوفاكا جمهورية التشيك 8111
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لذا جعلت التعليم الجاامعي , أدركت الحكومات أهمية الجامعات في التنمية الشاملة لبلدانها 

كمااا أن بعااض , إذ يناادر أن يكااون هناااك بلاادا خاليااا ماان الجامعااات , متاحااا علااى أوسااع نطاااق 

هنااك جامعاات  إذ أن, الجامعات قد توسعت كثيرا ليصبح بعضها بحجم مدن صغيرة أو متوسطة 

اوز عدد طلبتهاا قراباة ملياوني طالاب وطالباة مثال جامعاة بانغالدة الوطنياة التاي يبلاا عادد يتج

)    وجامعاااة آزاد اإلساااالمية فاااي إياااران نحاااو, طالباااا وطالباااة ( 1,287,581) طلبتهاااا نحاااو 

طالباااا ( 626,131)وجامعاااة والياااة نيوياااورك األمريكياااة نحاااو , طالباااا وطالباااة  (5,222,222

فضال عن جامعاات التعلايم المفتاوا والتعلايم عان بعاد , ل أخرى مختلفة وغيرها في دو, وطالبة 

 كثارةالدول العشارة  التاي تتصادر العاالم ب(  1)يبين الجدول  .التي تفوق أعداد طلبتها ذلك كثيرا

  .جامعاتها 

 .الجامعاتعدد  كثرةالدول العشرة  التي تتصدر العالم ب(  1) جدول 

 التسلسل الدولة عدد الجامعات

 5 الهند 8011

 1 الواليات المتحدة األمريكية 1081

 3 أندونيسيا 0808

 4 الصين 0818

 1 البرازيل 8001

 6 المكسيك 8811

 7 اليابان 8811

 8 روسيا 8881

 8 إيران 181

 52 فرنسا 181

 

 :نشأة الجامعات العربية

التعلاايم الجااامعي , ن أولاات البلاادان العربيااة منااذ نشااأة دولهااا الحديثااة مطلااع القاارن العشااري

ويشاهد , إذ ال يخلو أي بلد عربي في الوقت الحاضر من وجود أكثر من جامعاة , إهتماما خاصا 
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, بدول الخليج العربي وشابه الجزيارة العربياة خاصاة ,التعليم الجامعي حاليا توسعا كميا ونوعيا 

 . ت العلمية جامعة بمختلف التخصصا( 422)ليصل عدد الجامعات العربية إلى أكثر من 

 أقدم الجامعات العربية( 3)جدول 

 الجامعة الدولة سنة التأسيس

 األزهر مصر 010

 القاهرة مصر 8181

 األمريكية لبنان 8111

 الخرطوم السودان 8101

 الجزائر الجزائر 8080

 األمريكية مصر 8080

 دمشق سورية 8001

 أم القرى السعودية 8010

 بغداد العراق 8081

 الملك سعود السعودية 8081

 األردنية األردن 8010

 

 :نشأة الجامعات العراقية 

تعد جامعة آل البيت التي أسست في عهد الملك فيصل األول، أول جامعة عراقية في العصار 

 55بعد صدور اإلرادة الملكية السامية بتأسيس جامعة آل البيت في العاراق، تألفات فاي . الحديث

ئااة تأسيسااية برئاسااة االسااتاذ محمااد علااي فاضاال أفناادي وزياار االوقاااف هي 5811كااانون الثاااني 

وعضاااوية كااال مااان الخبيااار البريطااااني كاااوك مستشاااار وزارة االوقااااف والمهنااادس المعمااااري 

البريطاااني ويلساان ماادير األشااغال العامااة وصااالح الملااي رئاايس مجلااس وزارة االوقاااف وحماادي 

 .لم واألديب العراقي المعروفاالعظمي مدير األوقاف واالستاذ فهمي المدرس العا

شااعبة العلااوم الدينيااة،  :وضااع ويلسااون تصاااميم مباااني الجامعااة ، لتضاام ساات شااعب هااي

وشااعبة الفنااون، وشااعبة الطااب، وشااعبة الحقااوق، وشااعبة التعلاايم والتربيااة، وشااعبة الهندسااة، 
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 وفاي . إضافة إلى مكتباة ومتحاف ومطبعاة ومسااكن للمدرساين والطاالب ومبناى رئاساة الجامعاة

م ، وضع الملك فيصال األول حجار األسااس لبنااء الشاعبة الدينياة  5815السابع من  نيسان عام 

فااأنجزت اوال  الشااعبة , شاارع ببناااء هااذد الجامعااة علااى مراحاال. بحضااور أعيااان ووجهاااء البلااد 

م ، كماا أناه وضاع حجار   5813اذار  56الدينية التي أفتتحت من قبل الملك فيصال األول فاي   

  .بنى رئاسة الجامعة األساس لم

عين األستاذ فهمي المدرس أمينا للجامعة، وبعاد أرباع سانوات مان افتتااا الشاعبة الدينياة 

م قاارر مجلااس الااوزراء إغااالق  الشااعبة 5832نيسااان  14توقفاات الدراسااة فيهااا، وفااي يااوم 

 .وبذلك أغلقت الجامعة نهائيا , الرئيسة من جامعة آل البيت بصورة مؤقتة

، اال ان كلياات الجامعاة 5817فاي العاام بغداد اقدم واكبار جامعاات العاراق، جامعة  أنِشأت

, 5828قد تأسست قبل هذا التاريخ كثيرا، اذ يعود تااريخ تأسايس كلياة الحقاوق ماثال الاى العاام 

دولااة العااراق الحااديث،  وكليااة التربيااة التااي كاناات تعاارف حينااذاك  برساام دار  تأساايساي قباال 

وكلياة  5836وكلياة الصايدلة عاام 5817وكلية الطاب الاى العاام , 5813المعلمين العالية  عام 

وكلية ا داب والعلاوم  5846وكلية الملكة عالية للبنات وكلية التجارة عام  5841الهندسة عام 

وكلياة الطاب البيطاري 5813وكلية طاب االسانان عاام  5811و كلية الزراعة عام   5848عام 

تشكلت أول لجنة لدراسة إمكانية تأسايس  5843وفي عام  .5811وكلية التربية الرياضية عام 

صدر قانون إنشاء جامعة بغاداد  5816وفي الرابع عشر من شهر حزيران عام . جامعة عراقية

 .5816لسنة (  62)رقم 

وتشاكل مجلاس ,عين  أألستاذ الدكتور متي عقراوي رئيسا لجامعة بغداد 5817وفي سنة 

سة واقع الكليات والمعاهاد القائماة حيناذاك واجاراء التغييارات تأسيسي للجامعة ليقوم بمهمة درا

الالزمااة فاااي كيانهاااا، واتخااااذ الخطاااوات الضااارورية لربطهاااا بالجامعاااة بعاااد التأكاااد مااان بلوغهاااا 

ُشّرع قانون آخار لجامعاة  5818وفي الخامس عشر من شهر ايلول . المستوى العلمي المناسب

  : نصت المادة الثالثة منه, بغداد 

ص الجامعة بكل ما يتعلق بالتعليم العاالي والدراساات العلياا وتشاجيع البحاث العلماي تخت" 

والعمل على رقي ا داب وتقدم العلوم والفنون وبعث الحضارة العربياة اإلساالمية ورعاياة القايم 

كما تم بموجبه االعتراف بقيام جامعة لها مجلاس يادير شاؤونها العلمياة واإلدارياة " . األخالقية 
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كليات الحقوق والهندسة والتربية والطاب والصايدلة وا داب والتجاارة والزراعاة والطاب وتضم 

معهااد العلااوم اإلداريااة ومعهااد اللغااات ومعهااد المساااحة ومعهااد : ومعاهااد عاليااة  هااي , البيطااري 

 .الهندسة الصناعية العالي ومعهد التربية البدنية

علاى جامعاة بغاداد التوساع مان حياث  ونظرا  لتزايد متطلبات العراق التنموية التي فرضت 

اعداد الطلبة ومالكاتها العلمياة والفنياة وماد نطااق نشااطها العلماي إلاى مادن أخارى فاي العاراق 

وكلياات العلاوم والهندساة والزراعاة ,5818اقامت الجامعة في مدينة الموصل كلياة الطاب عاام ,

وأقاماات فااي البصاارة . 5863والغابااات والصاايدلة والدراسااات اإلنسااانية ومعهااد المحاساابة عااام 

أصاابحت  5867وفااي مطلااع نيسااان , 5864كليااات العلااوم والتربيااة والحقااوق والهندسااة عااام 

ومنااذ ذلااك الحااين إزداد عاادد الجامعااات فااي .الكليااات أعااالد أساسااا  لجااامعتي الموصاال والبصاارة

 جامعااة وكليااة (41)جامعااة حكوميااة و( 31)بواقااع , جامعااة ( 81)ا ن  هابلااا عااددالعااراق لي

وأخارى تابعاة إلاى وزارة ,جامعاة تابعاة إلاى وزارة الادفاع وأهلية، وأكاديمياة واحادة للشارطة ، 

 . يوجامعتين تابعتين لكل من الوقف السني والوقف الشيع,الداخلية 

 :الجامعات التكنولوجية 

شهد العالم في أعقااب الحارب العالمياة الثانياة توساعا  هاائال  فاي المعرفاة والتطاور العلماي 

ا كان له األثر الفاعل في إعادة بنااء الصاناعة األوربياة وتحقياق تنمياة اقتصاادية واجتماعياة مم

شاملة في معظم الدول األوربية وهو أمر تطلب إعداد مالكات علمياة وتقنياة ذات مهاارات تقنياة 

ونتيجاة .عالية ومعرفة علمية واسعة على وفاق منااهج دراساية معادة اعادادا  جيادا  لهاذا الغارض

طور التكنولوجي الذي صاحب التقدم العلماي ظهارت حاجاة ماساة إلاى تاداخل أو تكامال بعاض للت

التخصصااات الهندسااية والعلميااة لتغطيااة المتطلبااات الصااناعية المتزاياادة فااي ضااوء المنافسااة 

وألجاال . الشااديدة بااين المؤسسااات الصااناعية فااي األسااواق المحليااة والعالميااة علااى حااد سااواء

التطااور فقااد دعاات الحاجااة إلااى إعااادة نظاار شاااملة وجديااة فااي أساااليب  االسااتجابة السااريعة لهااذا

التاادريس ومناهجااه وطرائقااه فااي كليااات الهندسااة والمعاهااد التقنيااة، نجاام عنهااا ظهااور جامعااات 

 .تكنولوجية متخصصة في بداية عقد الستينيات من القرن المنصرم

األساسااية العامااة تمياازت الجامعااات التكنولوجيااة بأنهااا مؤسسااات علميااة جامعااة للعلااوم 

والتخصصااية التااي تعتمااد علااى التطبيااق العملااي لهااذد العلااوم وتسااعى إلااى تمكااين الخااريج ماان 



 

 
7 

استخدامها بصورة فاعلة فاي الحيااة العملياة مان خاالل بنااء المقادرة لادى الخاريج علاى التفكيار 

علماه مان والتصور األمثل إليجاد الحلول للمشاكالت اإلنتاجياة فاي موقاع العمال معتمادا  علاى ماا ت

والجامعااات التكنولوجيااة وان اختلفاات فااي تفصاايالت . علااوم نظريااة ومااا اكتساابه ماان مهااارات

مناهجها وفي هياكلها العلمية واإلدارية وفي نظمها الدراساية وأسااليب تمويلهاا، إال إنهاا جميعاا  

لاااذا قاااد اعتمااادت الجامعاااة . تشااترك بخصائصاااها التطبيقياااة وارتباطهاااا الشاااديد ماااع حقاال العمااال

تجمع بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي فاي  على مناهج دراسية تقنيةالعراقية كنولوجية الت

كماا أنهاا اعتمادت علاى نظاام تاتم فياه الدراساة بمارحلتين، أماد كال . معامل الجامعة وحقل العمال

تسااعى الجامعااة فااي . منهمااا ساانتان تفصاالهما ساانة تدريبيااة فااي إحاادى المؤسسااات الصااناعية

لااى إلااى إكساااب الطالااب المهااارات التقنيااة ويماانح الطالااب بعااد اسااتيفائه متطلبااات المرحلااة األو

الدراسااة والتاادريب شااهادة الاادبلوم الفنااي، وتسااعى فااي المرحلااة الثانيااة إلااى تعريااف الطالااب 

بالمعارف الهندسية ومبادئ التصاميم اذ يمنح بعادها الطالاب شاهادة بكاالوريوس علاوم هندساية 

ن الطالااب مواصاالة دراسااته دون انقطاااع أي االنتقااال مباشاارة ماان وبرمكااا. فااي حقاال اختصاصااه

المرحلة األولى إلى المرحلة الثانية والتدريب في أثناء العطل الصيفية في المؤسساات الصاناعية 

بعاد اساتيفائه متطلباتهاا , مدة ال تقل عان ثالثاة أشاهر كشارط مسابق لمانح شاهادة البكاالوريوس

المالكاات الهندساية والتقنياة وتطويرهاا فقاد أدخلات الجامعاة ولغرض تدريب  . الدراسية األخرى

الاذي يعاد  5877مفهوم التعليم المستمر اول مرة في القطر برنشاء مركز التعلايم المساتمر عاام 

كما إنها نشطت فاي مجاال البحاوث التطبيقياة . حاليا  ابرز  مركز رائد للتعليم المستمر في العراق

ناعية على وفق صيا تعاقدية تنظم حقوق  األطاراف المتعاقادة التي تنفذ لحساب المؤسسات الص

ولم يقتصر عمل الجامعة على البحوث فحسب، بل امتد ليشامل تقاديم .والتزاماتها بدقة ووضوا 

االستشااارات الهندسااية والتكنولوجيااة وإجااراء التصاااميم واإلشااراف علااى تنفيااذها لحساااب حقاال 

اكتساابت خباارات ال تقاال عاان مثيالتهااا فااي مختلااف العماال ماان خااالل مكاتبهااا االستشااارية التااي 

 .التخصصات الهندسية والتكنولوجية

 : الجامعة المعاصرة

 :تتميز الجامعات المعاصرة بسمات عديدة ابرزها االتي

 .تستجيب الجامعة المعاصرة لحاجات المتعلمين اكثر من استجابتها لحاجات المعلمين .5
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 .قدراتهم االقتصادية يصبح التعليم الجامعي متاحا للناس بحدود .1

 .يكون التعليم الجامعي متاحا لجميع الناس مدى الحياة بصرف النظر عن اعمارهم .3

يكااون التعلاايم الجااامعي متاحااا فااي اللياال او النهااار لتمكااين الناااس ماان مواصاالة تحصاايلهم  .4

الجامعي في االوقات المناسبة لهم بحسب ظاروف عملهام وارتباطااتهم االجتماعياة واالسارية 

 .باالفادة من تقانات المعلومات واالتصاالت وشبكات المعلومات وغيرهاوذلك 

 .تسعى الجامعات الى تنويع برامجها العلمية على اوسع نطاق ممكن .1

تسعى الجامعات الى مد الجسور مع مؤسساات المجتماع المختلفاة واقاماة تعاقادات وشاراكات  .6

ثلى منها خالل صيا عديادة ابرزهاا لتأمين االفادة الم, حقيقية في مجاالت البحوث والدراسات

 .مشاريع الحاضنات التقنية والمدن العلمية وغيرها

 . تسعى الجامعات الى حفظ الهوية الوطنية واثراء المعرفة العلمية  .7

تسااعى الجامعااات الااى التفاعاال المباادع والخااالق مااع ثقافااات وحضااارات العااالم المختلفااة ماان  .8

 .منطلق حوار الحضارات وتعدد الثقافات

 يشترط تفارغ الطلباة التاام للدراساة وانماا يمكان الجماع باين العمال والدراساة فاي مرحلتاي ال .8

الدراستين االولية والعليا، وباذلك يتوقاع شايوع نظاام الدراساة الجزئاي والدراساات المتناوباة 

والتعليم الموازي والتعليم االفتراضاي وغيرهاا اكثار فاأكثر لضاغط نفقاات الدراساات الجامعياة 

اتاحااة فاارص التعلاايم للعاااملين فااي المؤسسااات لرفااع قاادراتهم العلميااة والمهاريااة ماان جهااة، و

 .واالطالع على اخر مستجدات العلوم والتقانة من جهة اخرى

يتوقع ان تكون الجامعات االفتراضية وااللكترونية ابرز انماط التعليم الجاامعي فاي القارن  .52

 .الحادي والعشرين

مصااادر بديلااة للتموياال الحكااومي لتااأمين تموياال  تسااعى الجامعااات بأسااتمرار الااى ايجاااد .55

برامجها العلمية والبحثية ، واليمكنها تحقيق ذلك اال اذا اندمجت تماماا بمجتمعاتهاا وشااركت 

بحل المعضالت التقنية التي تعترض برامجها التنموية بنجاا، اذ لم يعد يكفاي انجااز البحاوث 

 .تسويق هذد البحوث واالفادة من نتائجهاالعلمية االصيلة والمبتكرة مالم يكن باالمكان 

تجذب الجامعات الرصينة عادة ابرز الكفايات العلمية االكثر عطااء واباداعا فاي مجتمعاات  .51

المعرفة، وألن المعرفة باتت تشكل عصب حياة هذد المجتمعات لما لها من دور مهم جادا فاي 
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المعرفاة، وذلاك بتهيئاة البيئاة التنمية وتحقيق اسباب الرفاهية واالمن واالمان، خاصة لعماال 

العلمية التي يتفتح فيها االبداع وتنمو فيها المعرفة الى ابعد مدياتها واالفادة منهاا باأكبر قادر 

لاذا يصابح ضاروريا تهيئاة االجاواء . ويتميز عمال المعرفة بحس مرهاف وذوق رفياع .ممكن

ياع مساتلزمات البحاث المناسبة لهم من عية كريم وبيئة علمياة وتقنياة متطاورة وتاوفير جم

والتطاوير وسابل االفااادة الفاعلاة مان نتااائج البحاث العلمااي الاذي ينبغاي ان يكااون بحثاا علميااا 

راقيااا ومتقاادما خااالل نظاام بحثيااة وعلميااة فاعلااة ومااؤثرة وقااادرة علااى توجيااه حركااة البحااث 

 .العلمي بما يخدم برامج التنمية الشاملة

الجامعاات باالبحوث التطبيقياة علاى حسااب يبدو بعض الجامعيين خشية من تزاياد اهتماام  .53

البحااوث العلميااة االساسااية اذ يالحااظ زيااادة التخصيصااات الماليااة ماان المؤسسااات الصااناعية 

لااادعم البحاااوث التطبيقياااة، يقابااال ذلاااك نقاااص فاااي التخصيصاااات المالياااة المعتمااادة للبحاااوث 

عتماااد االليااات لااذا ينبغااي ان تااولى الجامعااات البحااوث االساسااية اهتمامااا خاصااا با. االساسااية

 .المناسبة لتحقيق هذا الغرض

اليقتصر اهتماام الادول بالجامعاات علاى حكوماتهاا فقاط، بال اناه يشامل جمياع مؤسسااتها  .54

 االنتاجية

يتوقع ان تفارض الجامعاات فاي الادول الصاناعية الكبارى قياودا كثيارة علاى قباول الطلباة  .51

منياة، وكاذلك فارض قيااود االجاناب للدراساة فاي تخصصاات علمياة وتقنيااة متقدماة بادعاوى ا

 .معينة بدعاوى حماية حقوق الملكيةالنشر على بعض البحوث العلمية في تخصصات علمية 

 :الخاتمة

كااي يسااتجيب بصااورة افضاال يشااهد التعلاايم الجااامعي تطااورا كبياارا فااي جميااع مفاصااله 

بط باين لمتطلباات العصر في عالم يشهد تغييرات وتطورات كثيرة وسريعة جدا، ويزداد فيه الترا

الاادول وتااأثير بعضااها علااى الاابعض االخاار فااي اطااار اقتصاااد العولمااة ونشاااط الشااركات المتعااددة 

الجنسايات وانتقاال االماوال والقاوى العاملااة مان بلاد الاى اخار حسااب حاجاات ساوق العمال بيساار 

ولعاال اباارز هااذد المتطلبااات فااي الكثياار ماان دول العااالم والساايما الاادول المتقدمااة ان . وسااهولة

باارامج الجامعااات ومناهجهااا الدراسااية لتااأمين تخااريج علماااء ومهندسااين قااادرين علااى  تسااتجيب

اي ان يكوناوا قاادرين علاى االنادماج فاورا ,تاأهيلهم  العمل في بيئات مختلفة دونما عنااء العاادة
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فااي تلااك المجتمعااات، وهااذا يتطلااب درجااة عاليااة ماان التنساايق والتطااابق فااي اساااليب التاادريس 

وتقنيااين بمواصاافات وعلماااء دراسااية، اي بعبااارة اخاارى تخااريج مهندسااين ومفااردات المناااهج ال

واليقصااد بالمواصاافات العالميااة هنااا الغاااء الخصوصاايات . عالميااة اكثاار منهااا مواصاافات محليااة

لذا يتوقع ان يزداد التارابط باين الجامعاات والمؤسساات الصاناعية . الوطنية ألي بلد  من البلدان

ي اذ لم يعد كافيا ان تتعاون الجامعات مع المؤسسات الوطنية فاي على الصعيدين المحلي والعالم

انجاز البحوث والدراسات وتوظيف نتائجها لتعزياز جهاود التنمياة فاي بلادانها، بال اصابح عليهاا 

لزامااا ان تمااد جسااور التعاااون مااع مؤسسااات صااناعية كبياارة وقااادرة علااى توظيااف االبااداعات 

 .سع واكثر شموليةواالنجازات العلمية والتقنية بصورة او
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 البطل في كرة القدم ةالمواهب وصناع

 ريسان خريبط مجيد

academyrissan@live.com 

 

 

 ة القدم في مراكز اللعب المختلفةالعوامل التي تحدد النتائج العالية لنشاط العب كر

تحتاج إلى متطلبات كثيرة في مجال تطور القدرات  كرة القدم من الرياضات التي

وخصائص نشاط اللعب في كرة القدم يتطلب من كل العب مستوى عاال مان , الحركية

الثبات أمام المؤثرات األخرى كونه يقع تحت ضغط نفساي دائام خاالل المبااراة، وهاذا 

ا ا باألخطااء مرتبط بأهمياة المبااراة ونتيجتهاا خاالل اللعاب، ورد فعال الجمهاور، وأيض 

 . الفردية الخاصة وعدم التوفيق

النشاط الحركي المختلف فاي كارة القادم يتطلاب اساتخدام قادرات حركياة شااملة، 

 .1كما في الجدول رقم 

 (1)الجدول رقم 

التي تحدد الفعالية العالية لنشاط العبي كرة القدم في ( القدرات والمؤشرات)العوامل 

 مراكز اللعب المختلفة

 تحديد القدرات والمؤشرات اط الحركي عند العبي كرة القدمالنش أشكال

 بدون كرة

المشي، بخطوات متقاطعة وجانبية، : التحرك

الوثب إلى األمام، واألعلى، الجري مع تغيير 

 االتجاه والسرعة،

 م 01 – 01التسارع من المكان لمسافات 

 م 01 – 01جري سريع لمسافة 

حيد معايير الحركة، التوازن القدرة على تو: القدرات التوافقية

، القدرة على ارتخاء العضالت، القدرة على (الثابت والحركي)

 .التقدير والتوقع ضمن المساحات

سرعة رد الفعل المركب على مواد متحركة، : قدرات السرعة

 .سرعة الحركة المتكررة، تكرار الحركة

 .القوة المميزة بالسرعة، قوة االنطالق: قدرات القوة

 لكرةمع ا

 الجري بالكرة وحركات الخداع

سرعة الحركة الواحدة . السرعة العالية تحت متابعة نظرية قليلة

سرعة نقل االنتباه من مادة إلى (. االنتقائي)ورد الفعل االختياري 

mailto:academyrissan@live.com
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 .التحمل الخاص: القدرة على التحمل. أخرى

 ركل الكرة بالقدم

 :القدرات التوافقية

 حركة، القدرة على التوافق الحركيالقدرة على تباين معايير ال

 (القوة االنفجارية)القوة المميزة بالسرعة : قدرات القوة

 الثبات النفسي

 

 ضرب الكرة بالرأس

 القدرات النفسية

 دقة تباين الجهد, تقدير مساحة وزمن خصائص سير الكرة

 .القوة المميزة بالسرعة: قدرات القوة

ن المساحات والزمن في القدرات على تباي: القدرات التوافقية

 .معايير الحركة

 تخليص الكرة من الخصم

اختيار الحركة، سرعة  درد الفعل المركب عن: قدرات السرعة

 الحركة الواحدة

ضمن المساحات، ( التقدير)القدرة على التوقع : القدرات التوافقية

 القدرة على التوافق الحركي

يزة بالسرعة، تحمل السرعة، القوة المم: القدرة على التحمل

 .التحمل التوافقي

 طول الجسم وزن الجسم: مؤشرات قياسية

 مسك الكرة بالذراعين من قبل حارس المرمى

 على التوافق الحركي ةالقدر: القدرات التوافقية

سرعة الحركة الواحدة، رد الفعل المعقد على : قدرات السرعة

 واستباق األحداث أو التنبؤ( الكرة)مادة متحركة 

القوة االنفجارية، قوة االنطالق، القدرة على مرونة : القوة قدرات

 المفاصل

 التفاعل التكتيكي المتبادل في الهجوم والدفاع

 القدرة على اإلبداع. اإلرادية تالقدرا. التفكير. القدرات الفكرية

السرعة خالل الحركات الهجومية، رد الفعل : القدرات التوافقية

 .خالل استباق األحداث
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 خصائص نماذج الالعبين المؤهلين

 . سنة 14 – 12بداية تدريب الالعبين المؤهلين في كرة القدم تتم في أعمار  :العمر

 - 14( لالعباين الواعادين والموهاوبين)مدة العمر الاذي ياتم باه التادريب التخصصاي 

 .سنة 16

 . سنة( 22–18)تحقيق النتائج العالية 

س الرياضية لألطفال والناشائين انتقااء العباي الكارة المدار افي العمل التطبيقي تقتر

 . سنة 11 – 12في أعمار

فاي المتوساط  –استمرار اإلتقان الرياضي من البداية حتى تحقيق فئاة سايد الرياضاة 

 .سنة 14.4سنوات ، ومدة تحقيق النتائج العالية تستمر  7.6

توسط طول جسم نتائج األبحاث القياسية تدل على أن م :الخصائص المورفولوجية

كا  76سم، وزن الجسم ( 186– 167االحتمال بين )سم  176العب الكرة يساوي 

 – 8االحتمال بين % ) 9.5كا، وزن الكتلة الدهنية تشكل ( 86 – 67االحتمال بين )

كما أن الخصائص المورفولوجية لالعبي كرة القدم تختلف بناء على مركز %(.  13

 .2اللعب كما في الجدول رقم 

 الخصائص المورفولوجية عند الالعبين الرجال المؤهلين في كرة القدم( 2)لجدول رقم ا
 

التخصص الرياضي لالعبي 

 كرة القدم
 الكتلة الدهنية الكتلة العضلية وزن الجسم طول الجسم

 0185 4085 0.87 0.180 حارس المرمى

 0180 41845 0084 00080 المهاجم

 0180 4180 0080 00085 خط الوسط

 0180 4187 0580 00585 المدافع

التركيبة المورفولوجية للنظام العضلي عند العبي كرة القدم في مراكز مختلفة 

هذا )، يجب أن يكون المهاجمون والمدافعون سريعين . نفس البناء المورفولوجي

المباراة  لخال(. أكثر عندهم من األنسجة الحمراء البطيئة ءيعني أن األنسجة البيضا

ا لكن يجب التمتع بصفات السرعة خالل قطع الكرة أو تخليص الكرة  ، ال يجرون كثير 
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بالنسبة إلى العبي خط الوسط يجب أن يجيدوا الجري لمسافات متوسطة . من الخصم

الالعبون )عالية  ةوعندهم الحدود الالهوائي( نسبة األنسجة العضلية الحمراء أكثر)

م  4.2 – 3.8حدود الالهوائية بسرعة حوالي المحترفون في كرة القدم يصلون إلى ال

 (.لتر/ مم 4ث، يكون تركيز الحمض اللبني / 

أفضل العبي الكرة في العالم لديهم الخصائص النموذجية للقدرات  :القدرات الحركية

الوثب لألعلى من الثبات : الحركية، التي يتم تحديدها من خالل االختبارات التجريبية

سم لالعبي كرة القدم الروس، الوثبة  49، و(دم اإلنكليزالق ةالعبي كر)سم  56

لالعبي االتحاد  –( م 13.8 – 12.2بين )م  12.8الخماسية من قدم على األخرى 

-( ث 4.1العبي الكرة االنكليز ) 4.1 –م من االنطالقة المرتفعة  32الروسي، العدو 

 .كم 3.6 – 3دقيقة اختبار كوبر مسافة بين  12، جري 

 (3)رقم الجدول 

 الخصائص النموذجية للجاهزية البدنية عند العبي الكرة عالي المستوى

المؤشرات والقدرات 

 الحركية
 االختبارات

 مراحل التدريب

 التحضيرية
 التنافسية

 نهاية بداية

 0800 0804 0800 ث/م  01عدو  سرعة االنطالق

 585 585 585 ث/ م  41عدو  السرعة االنتقالية

 51 .4 40 الوثب لألعلى من الثبات لمميزة بالسرعةالقوة ا

 5080 5087 5085 م0x41الجري المكوكي  تحمل السرعة

 

بناء على مراكز الالعبين فارن تقيايم التحمال العاام عناد العباي الكارة فاي الفارق 

  .  4المحترفة يمكن أن تنفذ بناء على بيانات الجدول رقم 
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 (4)الجدول رقم 

 العبي الكرة في الفرق المحترفةمعايير تقييم 

القدرات 

 الحركية
 مركز الالعب االختبارات

 التقييم

 مقبول جيد ممتاز

 التحمل العام

اختبار جري 

دقيقة  00

 (كوبر)

 م 0041 م 0011 م 0041 حارس مرمى

 م 0541 م 0411 م 0511 العب وسط

 م 0041 م 0541 م 0411 دفاع وهجوم

 

كما نعرف فرن القدرات الهوائية عند العبي الكرة يتم تحديدها من  :يةاإلمكانيات الوظيف

 .5كما في الجدول رقم . خالل حساب االستهالك األقصى لألوكسجين

 (5)الجدول رقم 

 مؤشر االستهالك األقصى لألوكسجين عند العبي كرة القدم المحترفين

 مركز الالعب

 هجوم وسط مدافع

458.±587 4485±.87 4085±581 

5.8.±580 4087±580 4585±580 

5480±585 508.±580 5581±581 

 

 .أعلى البيانات نجدها عند العبي خط الوسط
 

 نماذج النشاط التنافسي للفرق والنشاط الفردي في كرة القدم

من خالل متابعة الالعبين الواعدين للمستقبل خالل المراحل النهائية من 

، من الحكمة االعتماد ليس (بمستويات مختلفة عند تكوين الفرق)االنتقاء الرياضي 

 . نشاط الفريق جفقط على الخصائص الفردية للنشاط التنافسي، كذلك على نماذ

تعتمد المعايير المعلوماتية للنشاط التنافسي في كرة القدم على مؤشرات الكمية، 

رات خالل ويتم تقييم عدد التمري. الخططي عند الالعبين –التنوع، دقة النشاط الفني 
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الخططي، الكرات المشتركة، قطع الكرات أو تخليص الكرة، التسديد –النشاط الفني 

على المرمى، تكوين حالة هدف أو فرصة تسجيل هدف، الفرق المتطورة والالعبين 

 . بشكل منفصل

يتم تحديد النشاط التنافسي لفرق عالمية أو منتخبات بحد ذاتها كما في الجدول 

 .الخططية المنفذة كذلك نسبة األخطاء –ل مجموع األنشطة الفنية ، يمكن تحلي6رقم 

 (6)الجدول رقم 
عند أفضل فرق ( الخططي –المؤشرات المطلقة والنسبية للنشاط الفني )مؤشرات النشاط التنافسي 

 العالم

 الخططي -النشاط الفني 
 حد أعلى حد أدنى

 % العدد % العدد

 011 .00 011 501 الخططي-مجموع النشاط الفني 

 .048 451 0080 541 التمريرات

 5080 .05 4080 001 :القصيرة

 0580 005 01 71 إلى األمام

 0080 040 01 71 في عرض الملعب

 0180 51 0080 41 إلى الخلف

 0084 045 0080 041 :المتوسطة

 0087 .0 .008 1. إلى األمام

 .008 55 0080 41 في عرض الملعب

 .08 05 5.1 01 إلى الخلف

 585 05 01 54 :تمريرة طويلة

 580 05 .08 04 إلى األمام

 087 00 .08 . في عرض الملعب

 180 0 185 0 إلى الخلف

 581 00 485 04 بالرأس

 .0.8 01 0580 04 تخليص الكرة

 4181 1. 4080 04 قطع الكرة

 0080 41 0580 04 المحاورة

     :ضرب الكرة

 0.0 05 081 00 بالقدمين

 180 0 184 0 بالرأس
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المنفذة من قبل فرق المقدمة في العالم تعتمد  تمن إجمالي التمريرا%  51.1

ومن الواضح . على التمريرات القصيرة إلى األمام وفي عرض الملعب وإلى الخلف

ويمكن . الذي يعتمد على هذا النوع من التمريرات يعتبر أكثر فاعلية بأن تكتيك اللع

كان هذا المؤشر حوالي ( المنتخب البرازيلي) 1994بطل العالم عام  أن نالحظ عند

تمريرات % 6.4تمريرات متوسطة، %  27.5للتمريرات القصيرة، %  62.1

 .طويلة

اإلثبات المقنع في استخدام التمريرات القصيرة هو حساب نسبة األخطاء عند 

، بينما أخطاء فقط مع استخدام التمريرات القصيرة%  3.4المنتخب البرازيلي 

 %. 62.2و%  22التمريرات المتوسطة والطويلة كانت 

خصائص نماذج النشاط التنافسي عند أفضل العبي كرة القدم في العالم مذكورة 

 .8في الجدول رقم 

 (8)الجدول رقم 

 خصائص نماذج النشاط التنافسي لالعبي كرة القدم عالية المستوى

 الخططي –النشاط الفني 
 صائيةالزيادة اإلح

M ± S V % معدل االختالف 

 07 051 007 الخططي-مجموع النشاط الفني 

 00 005 .44 التمريرات

 05 40 057 :القصيرة

 07 51 000 إلى األمام

 00 04 040 في عرض الملعب

 50 05 51 إلى الخلف

 0. 0. 044 :المتوسطة

 00 00 .0 إلى األمام

 .4 07 50 في عرض الملعب

 01 0 01 إلى الخلف

 00 00 00 :تمريرة طويلة

 00 5 01 إلى األمام
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 70 01 00 في عرض الملعب

 00 0 0 إلى الخلف

 44 00 00 بالرأس

 00 00 045 تخليص الكرة

 .0 00 07 قطع الكرة

 00 07 .0 المحاورة

 00 00 57 :ضرب الكرة

 55 5 00 بالقدمين

 41 0 0 بالرأس

 

الحظ أن خصائص نماذج النشاط التنافسي بناء على مركز العب الكرة ن

الخططي عند أفضل العبي كرة القدم  –حسب خصائص نماذج النشاط الفني .يختلف

 (.مدافعين، العبي وسط وهجوم)

والذي يمثال تقيايم مساتوي الالعاب حساب مركاز اللعاب فاي ( 9)في الجدول رقم 

أداء الالعاب لتنفياذ  من خالل( أعلى ، متوسط ، أقل ) كرة القدم والذي هو المستوي 

الخططاي أثنااء اللعاب علاي سابيل المثاال وكماا مار  –بعض مفارادات األداء المهااري 

تمريارات قصايرة ومتوساطة إلاي االماام ، ينفاذها مادافع (   9)ذكرها في الجدول رقم 

تمرياارة وكاناات نساابة الخطااأ قليلااة جاادا كمااا ماار  22األطااراف ، فااأذا نفااذ هااذا الالعااب 

فأن هذا الالعب يحصل على مساتوي أعلاي ، % 12وهي ( 9)رقم ذكرها في الجدول 

% 14على نسبة الخطأ فاي التنفياذ علاى ( مدافع األطراف) أما إذا حصل هذا الالعب 

فأنه يحصل على مستوي متوسط أما إذا نفذ هذا الالعب تلك التمريرات وكانات نسابة 

ه ينبغااي علااي وهنااا نااذكر بأنا( أقال) فأنااه يحصاال علاى مسااتوي ضااعيف % 17الخطاأ 

خططية يجب أن تكون على مستوي عالي من حيث الدقاة  –الالعبين تنفيذ أي مهارة 

وهذا يأتي من خالل كثافة عادد مارات تكارار أي تمارين بزياادة الحجام لتلاك التماارين 

 ( . صفر) بحيث تكون نسبة الخطأ 

 ، مااع األخااتالف فااي النتااائج بااين 11،  12وهااذا ينطبااق علااي مفااردات الجااداول 

   .الالعبين حسب مراكز اللعب 
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 (12)الجدول رقم 

 الخططي عند العبي خط الوسط –خصائص النماذج الفردية للنشاط الفني 

 الخططي -النشاط الفني 
 وسط مركزي وسط ارتكاز

 األقل المتوسط األعلى األقل المتوسط األعلى

 (22)19 (22)22 (19)25 (21)21 (19)24 (17)26 تمريرات قصيرة ومتوسطة إلى األمام

 (22)12 (19)12 (17)13 (17)9 (15)12 (13)12 تمريرات قصيرة ومتوسطة إلى العرض والخلف

 (45)8 (37)9 (33)12 (43)14 (42)15 (38)17 تمريرة طويلة

 (42)5 (39)5 (36)6 (41)5 (32)6 (23)7 اللعب بالرأس

 (1)7 (2)8 (2)12 (2)7 (1)12 (2)13 الجري بالكرة

 (34)4 (29)4 (23)5 (35)4 (32)5 (23)7 رةالمحاو

 (33)8 (28)12 (25)12 (25)8 (22)9 (22)12 قطع الكرة

 (52)5 (46)6 (36)5 (36)5 (34)5 (32)7 تخليص الكرة من األسفل

 (27)1 (22)1 (18)2 (29)1 (22)1 (16)2 علىمن األتخليص الكرة 

 التسديد على المرمى

 (52)2 (47)2 (42)3 (66)1 (54)2 (44)2 بالقدم

 (75)1 (62)1 (55)1 - - (52)1 بالرأس

 

 .مالحظة األرقام بجانب القوس هي عدد النشاط الفني الخططي، واألرقام داخل القوسين هي نسبة األخطاء المئوية
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 (11)الجدول رقم 

 الخططي عند العبي خط الوسط وخط الهجوم –خصائص النماذج الفردية للنشاط الفني 

 الخططي-ني النشاط الف
 المهاجم وسط االطراف

 األقل المتوسط األعلى األقل المتوسط األعلى

 (42)12 (36)12 (28)16 (22)24 (17)26 (14)32 تمريرات قصيرة ومتوسطة إلى األمام

 (22)12 (14)12 (9)11 (9)11 (7)12 (8)13 تمريرات قصيرة ومتوسطة إلى العرض والخلف

 (47)4 (44)6 (42)8 (52)8 (38)12 (29)14 تمريرة طويلة

 (56)8 (56)7 (52)7 (42)6 (33)6 (37)6 اللعب بالرأس

 (3)8 (2)8 (1)12 (1)7 (2)7 (2)9 الجري بالكرة

 (56)13 (52)13 (33)9 (42)3 (35)4 (32)5 المحاورة

 (45)3 (35)5 (32)7 (27)8 (19)9 (18)12 قطع الكرة

 (52)2 (52)3 (42)4 (42)5 (32)6 (27)6 تخليص الكرة من األسفل

 (31)1 (27)1 (17)1 (26)2 (23)2 (17)3 علىمن األتخليص الكرة 

 التسديد على المرمى

 (52)2 (52)4 (52)5 (62)1 (55)2 (52)2 بالقدم

 (62)1 (52)1 (42)2 - - - بالرأس

 

 نسبة األخطاء المئويةمالحظة األرقام بجانب القوس هي عدد النشاط الفني الخططي، واألرقام داخل القوسين هي 
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النمااوذج األعلااى ياادل علااى أفضاال النتااائج فااي النشاااط التنافسااي، وتنفيااذ هااذا 

النماوذج األقال يادل علاى . المستوى يضمن تحقياق النتاائج خاالل مشااركات محاددة

الخططي عند العبي كرة القدم، المؤشر  –أضعف نتائج في مؤشرات النشاط الفني 

 .لالمتوسط هو بين األعلى واألق

، تكونت فكرة أن انتقاء األطفاال 2221عند االختصاصي األمريكي براون عام 

سنة لممارسة كرة القدم أفضل طريقة لتحقيق ذلك مان خاالل تقيايم  12حتى أعمار 

األطفااال ال يحبااذون تنفيااذ االختبااارات، مثااال، الجااري . نشاااط اللعااب عنااد األطفااال

االعتمااد علاى معياار لعاب األطفاال . األطفال يرغبون فقط فاي اللعاب. مسافة طويلة

لكان متابعاة األطفاال خاالل . هو الحل األفضل بناء على وجهة نظر الخبير االمريكي

اللعااب وتقياايم قاادرتهم علااى تطبيااق نشاااط اللعااب مااع تكااوين الباادايات للمهااارات 

 .الحركية من مسؤولية المدرب

 

زية الفنية عند العبي تقييم تطور القدرات الحركية، واإلمكانيات الوظيفية والجاه

 كرة القدم خالل مراحل االنتقاء الرياضي المختلفة

خالل المراحل األولى من بداية االنتقاء اقترا اساتخدام بعاض مان االختباارات 

الجاادول . التااي تحاادد مسااتوى تطااور القاادرات الحركيااة عنااد العبااي الكاارة الناشاائين

 . 12رقم
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 (12)الجدول رقم 

ية ومعايير تطور القدرات الحركية، المقترحة بغرض انتقاء التمارين االختبار

 سنة 11 – 12العبي كرة القدم أعمار 

 أقصى أقل متوسط التمارين االختبارية

 481 581 484 ث/م م 01عدو 

 0804 0804 0874 الوثب الطويل من الثبات م

 4801 5841 58.1 كغ، م 0رمي الكرة الطبية وزن 

 00841 0584 0.841 مسافة م تسديد الكرة إلى أبعد

 0780 .058 0080 ث( 04+ 01+ 4)جري 

 080 .08 0804 اختبار كوبر كم

 780 0085 .018 م 04جري المتعرج 

 5 0 5 التسديد على الهدف، نقاط

 01 . 05 ث، عدد المرات 01تنطيط الكرة لمدة 

 05 05 01 تمريرة دقيقة، نقاط

ساانة مااذكورة فااي  16-14بااي الكاارة أعمااار معااايير الجاهزيااة البدنيااة عنااد الع

 . 13الجدول رقم 

التمارين االختبارية ومعايير الجاهزية البدنية عند العبي الكرة ( 13)الجدول رقم 

 سنة 16- 14أعمار 

 التمارين االختبارية
 األعمار سنوات

05 04 05 

 581 – 580 580 – 580 585 – 585 ث/م 01عدو 

 085 – 085 080 – 1.. 81. – 80. ث/م 51عدو 

 50 - 55 50 - 55 55 - .5 ث/ م 511جري 

 01851 – 00804 00801 – 00804 00804 – 00854 م 011جري 

 044 - 054 054 - 051 004 - 001 الوثب الطويل من الثبات سم

 41 - 54 50 - 50 54 - 51 الوثب لألعلى من الثبات سم



 

 
14 

ات الحركية عند األطفال فاي أوروباا مان تقييم نتائج االختبارات على تطور القدر

 . 14درجات كما في الجدول رقم  12خالل 

 تقييم الجاهزية البدنية الخاصة عند العبي كرة القدم( 14)الجدول رقم 

 المؤشرات
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 

 4.2 4.3 4.5 4.7 4.9 5.1 5.3 5.5 5.7 5.9 ث/م 32عدو 

الوثاااب الطويااال مااان 

 الثبات سم
179 186 193 222 227 214 221 228 235 242 

رماااي الكااارة الطبياااة 

كااااا، م ماااان  2وزن 

 خلف الرأس

6.2 7.2 7.5 8.2 8.5 9.2 9.5 12.2 11.2 12.2 

 أبعد إلىتسديد الكرة 

 مسافة م
16 18 22 23 26 29 32 37 42 43 

+ 12+ 5)جااااااااااري 

 ث 2( * 15
34.2 32.2 29.2 28.2 26.2 25.2 23.2 22.8 22.2 21.8 

ساااديد الكااارة علااااى ت

 الهدف
1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 

 3.5 3.3 3.1 2.9 2.7 2.6 2.5 2.4 2.2 1.8 كم كوبراختبار 

تنطااايط الكااارة لمااادة 

 ث، عدد المرات 32
8 12 16 22 24 28 32 36 42 44 

 35جاااري المتعاااارج 

 ث/م
12.4 11.5 12.5 12.2 9.5 9.5 8.5 8.3 8.2 7.5 

 47 42 37 32 32 28 26 24 22 16 تمريرة دقيقة، نقاط

يمكن استخدام الجدول في تقييم الجاهزية الخاصة لالعبي كرة القدم حتى أعماار 

 .سنة 16
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 التغيرات المناخية بين غضب الطبيعة وسلوك االنسان

 ماجد مطر الخطيب. د.أ

 بغداد _كلية السالم الجامعة

 

 

 

 
 العارماة، وثورتهاا الجاامح ضابهاغ مان مختلفة بأشكال واالخر الحين بين الطبيعة ُتواجهنا

 العلاام وسااائل تقااف بينمااا روِعهااا ، تهدئااة حتااى او امامهااا الوقااوف عاان عاااجزا   أي شااي    تجعاال

 بحادوثها التنباؤ من كثيرة احيان في والتستطيع تداعياتها ايقاف عن عاجزة الحديثة والتكنلوجيا

 ، التهديادات تلاك لمواجهاة الكاافي بالقادر مساتعدا ليس العالم وان سيما المدمرة اثارها تالفي او

 .والمختصين الباحثين من مفاجآتها الكثير ومن منها حذر والتي

فااالظواهر الجويااة الشاااذة كالعواصااف الثلجيااة او الترابيااة التااي تضاارب مناااطق لاام تكاان قااد 

ضربتها سابقا، او ذلك االرتفاع الشديد في معدالت درجات الحرارة الى مستويات غير مسابوقة، 

عاصاااير بجمياااع انواعهاااا والفيضاااانات والااازالزل واالنهياااارات االرضاااية وحرائاااق الغاباااات واال

وموجات الجفاف، انماا ُتصاّر علاى إلحااق الضارر الفاادا بمكوناات البيئاة الحياتياة وتضايف الاى 

 .قائمتها في كل مرة اعدادا جديدة من الضحايا والقتلى والكثير من مظاهر الدمار

 وتضاارب ضااربت التااي واالعاصااير تسااونامي واعصااار تيهااايي فااي زلاازال ماان وماحاادث

 الطبيعاة فعال رد عان واضاح تعبيار   ، وغيرها اليابان وبراكين تشيلي وزلزال ، المتحدة الواليات

 . ضدها وآثام جرائم من البشري الجنس يقترفه عّما وغضبها

 ةونتيجا ،1998 /2017 ماابين سانة مناا القريباة السانوات مان عاماا   عشار تساعة فخاالل

 ملياار (4.4)فضاال  عان  ، شاخص ملياون )  %(  2.3قُتال   والجيوفيزيائياة المناخياة للكاوارث

 ، طارئااة مساااعدات الااى بحاجااة او ومشااردين مصااابين مااابين مااأوى دون ماان اصاابحوا اخاارين
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 ترليون ( 3) بنحو قدرت والتي الطبيعة ثورة جراء المباشرة االقتصادية الخسائر تلك عن فضال

 .  دوالر

 كااوارث الااى تااؤدي ان ، يمكاان وغيرهااا المختلفااة كاالعاصااير القاسااية المناخيااة لتغيراتفااا

 ان شااأنها ماان الطاقااة ماان هائلااة كميااات تجمااع الطقااس نااواتج ، فاابعض والتااأثير الضاارر شااديدة

 والرعااد الحلزونيااة واالعاصااير االسااتوائية واالعاصااير القمعيااة كاالعاصااير عظيمااا   دمااارا   تخلااف

 ساطح علاى النباتاات وجاود ان ذلاك ، الحياة الكائناات علاى خطيارا   تاأثيرا   لهاا وان كماا والبرق ،

 قليلاة لسانوات تساتمر التاي المفاجئاة فاالتغيرات ، الموسامية الطقاس تغيرات على يعتمد االرض

 لماا يخضاع فالمناا  ، االخارى واالحيااء والحياوان النباات علاى كبيارة تاداعيات ترتب ان يمكنها

 هااذا وعلااى البيئااة فااي بساايطة بتغياارات يتااأثر ان السااهولة وماان ((ىالفوضاا بنظريااة)) يساامى

 . معدودات ايام عن تزيد لفترة دقيق بشكل الطقس بحالة التنبؤ الصعب من فانه االساس

 متوساط ارتفااع هياة: االولاى ، لنااحيتين تبعاا يتغيار االرض مناا  فاان الراهن وقتنا امافي

 االحاااوال تقلااب بساابب : والثانيااة   س الحاارارياإل حتباااا ظاااهرة عاان الناجمااة الحاارارة درجااة

 (5). معهود غير تطرف اقليميا  نتيجة المناخية

 كتلاك السايول حد الى وصلت غزيرة امطارا ان التاريخ لنا يذكر او االخبار ُتحدثنا لم وربما

 التاي واالعاصاير العربياة، االماارات ومناطق السعودية العربية المملكة اراضي على هطلت التي

 الهائلاة واالمطاار ، ( شااهين )  اعصاار كاان واخرهاا واخارى، فتارة باين عماان سالطنة ضربت

 المنااطق لتلاك شاديد دماار فاي تساببت والتاي االحمار البحر على المصرية السواحل ضربت التي

 (. 1)مكعب  متر مليون (120) كميتها بلغت ان بعد ( غارب  رأس )  منطقة خاصة

 مان ماايقرب ضاحيتها راا  1223 عاام فاي شاديدة حارارة موجاة شهدت التي اوربا وتلك

 بالدناا فاي اماا ، (14300) وحادها فرنساا فاي الضاحايا هاذد مجماوع وكاان ، وفااة(  38222)

 االجهاااد نتيجاة تاوفي اذ مصاار ساكان علاى الوطئاة شااديد  2015 عاام صاايف كاان فقاد العربياة

 التاي الشاديدة الحارارة موجاة عان فضاال السانة تلاك فاي شاخص ( 522) مان مايقرب الحراري

 واسااعة مساااحات فااي الحرائااق اشااتعال فااي وتسااببت 2010 عااام صاايف فااي روساايا ضااربت

 وفيااات فااي االخاارى هااي وتسااببت موسااكو سااماء غطاات الكثيااف الاادخان ماان سااحابة وتصاااعدت

 تعرضاات ، روساايا فااي العاليااة الحاارارة موجااة تااأثيرات وبساابب ، المحليااين السااكان بااين عدياادة
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 فاي المشاهد تكارر فقاد  عادة قرون مدار على منطقتها تشهدها لم أسوأ  فيضانات الى الباكستان

حيااُث تبسااببت التغياارات المناخيااة بأمطااار موساامية وذوبااان للجليااد أدى الااى .   1211  عااام

 .فيضانات هائلة إجتاحت مساحة ُثلثي البالد 

 Scince يسادفانس ساينس( دورية مؤخرا نشرت فقد الطبيعة غضب الستمرار وتأكيدا  

Advaces (   ب  مااايعرف او المناخيااة الكااوارث ان الااى فيهااا اشااارت ، الصاادد بهااذا دراسااة

 باين تضرب والتي ((  Compound Climate Extermes الجامحة  الجوية الظواهر))

 . شيوعا   اكثر وستكون تهدأ لن ، سوف العالم من مختلفة مناطق واالخر الحين

اا المنا  وخبراء الباحثون اهتم وقد  عليهاا ينطاوي لماا نظارا الدراساة بهاذد متزايادا اهتمام 

 . سواء حد على البيئية والنظم البشر على هائلة تدميرية تأثيرات من

 االنساان يتوقاف لام ضاراوة وعنفاا  طالماا اكثار الطبيعة غضب يصبح ان الطبيعي من وكان

 الماادمرة وصااناعاته اتهنشاااط ومضاااعفة تحويرهااا فااي المسااتمر والتاادخل اليهااا اإلساااءة  عاان

 لوث عندما تملئها التي هللا بنعم والجحود بها االذى الحاق في تمادى االنسان ان ذلك ، النظمتها

 فاختاال ، الهااواء وتلويااث االوزون طبقااة ثقااب الااى الواسااعة فعالياتااه وادت والبحااار االنهااار مياااد

 علااى الهيمنااة ساابيل فااي روبوالحاا النزاعااات واناادلعت والكااوارث االوبئااة وكثاارت البيئااي النظااام

 ، للماوت االرض وتعرضت الجفاف موجات وسادت الزرع فمات ، االمطار هطول وقل ، الموارد

 الساكان وتشارد المسااكن واغرقات االراضاي فرنجرفات االمطاار هطاول ازداد اخارى مناطق وفي

 خااارىا اناااواع وتهاااددت ، والطياااور والحيواناااات واالشاااجار النباتاااات مااان ناااادرة اناااواع وفقااادت

 فسااد علاى اخارى مارة غضابها وتتاوج ذلاك لكل تتصدى ان إال الطبيعة من فماكان ، باالنقراض

 علاى القدرة له كان الذي الوباء ذلك لكنه مصدرد، كان مهما والذي اللعين الكورونا بوباء البشر

 ماان جانااب وتغيياار الحياااة مالمااح وتبااديل المجتمعااات حياااة نمااط فااي الجذريااة التغياارات احااداث

 ( . 3)  .القيمية البشر جاهاتات

 البشار سالوكيات تغييار الاى ماساة بحاجة يجعلنا فادا بيئي ضرر من باالنسان يلحق إن ما

 الممارساات ووقاف الطبيعاة ضاد العناف الشاكال تتصادى وتربوياة وعلمياة عملية برامج ووضع

 ضاابهاغ ماان مااأمن فااي نكااون حتااى االمنااة الطبيعااة وتخاارب المناخيااة المتغياارات تحفااز التااي

 . وتداعياتها
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 المحاصيل المحورة وراثيا بين المطرقة والسندان

 حميد جلوب علي الخفاجي. د.أ

 أستراليا-سدني / أستاذ جامعي متقاعد

 (علم الوراثة و تربية وتحسين النبات)خبير 

 

 :مقدمة 

من أهام إنجاازات العصار العلمياة إذ ( Biotechnology)تعتبر التقانة الحيوية الحديثة 

علماء من التعرف الدقيق على التركيباة الوراثياة لابعض الكائناات الحياة فضاال  عان عازل تمكن ال

الجينات المرغوبة ونقلهاا باين الكائناات الحياة متخطاين باذلك حاواجز التكااثر الطبيعياة وهاذا ماا 

 (.Genetic Engineering)يعرف بالهندسة الوراثية 

ة فعالااة فااي تطااوير أصااناف ماان لقااد ساااهمت طاارق التربيااة والتحسااين التقليديااة مساااهم

المحاصيل الزراعية أدت إلى تحقيق األمن الغذائي وكان آخرها إنتااج أصاناف جديادة مان القماح 

 Green Revolutionوالاارز ذات إنتاجيااة عاليااة وهااو مااا أطلااق عليااه بااالثورة الخضااراء 

. م 5872نااورمن بورلااوك حيااث حاااز علااى جااائرة نوباال للسااالم فااي عااام / والتااي قادهااا الاادكتور

وبااالرغم ممااا حققتااه الثااورة الخضااراء ماان إنجااازات فااي مجااال األماان الغااذائي إال إن التنااامي 

المتزايد للسكان في العالم ونقص في األراضي الزراعية وشح الميااد وانجاراف التبااين الاوراثي 

لمااء اصبح من الصعب االعتماد كلية على الطرق التقليدية في تربية وتحسين النبات مما دفع الع

للبحث عن طرق جديدة النتاج المحاصيل الزراعية وكللات جهاودهم بالنجااا واالنتقاال إلاى عهاد 

جديد من التقدم والتطور التكنولوجي ، واليوم اصبح في مقادور العلمااء تغيار سامات أي نباات ، 

او  باستخدام وسائل التكنولوجيا الحيوية الحديثة إلدخال جين معين او في معظام الحااالت جيناين

ثالث إلى المحصول من اجل تزويدد بميزات تجعله اكثر جودة او اكثر مقاومة لنوع مان مبيادات 

األعشاااب يسااتخدم للحااد ماان الحشااائة الضااارة او إضااافة جااين ينااتج نوعااا  ماان البااروتين يساامم 
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حشاارة تصاايب الااذرة الشااامية ، ممااا يااؤدي إلااى إزالااة الحاجااة إلااى اسااتخدام أنااواع معينااة ماان 

 .لحشرية التقليديةالمبيدات ا

م فااان هناااك تزايااد 5886ومنااذ دخااول أول منااتج تجاااري محااور وراثيااا لألسااواق فااي عااام 

مضااطرد فااي عااادد المنتجااات والمساااحات المزروعاااة بالمحاصاايل المحااورة وراثياااا  فااي العاااالم 

 -:والجدول التالي يوضح ذلك 

 :م 1224ولغاية  5886مساحة المحاصيل المحورة وراثيا على نطاق العالم للفترة من 

 (مليون هكتار)المساحة  السنة

1996 1.7 

1997 11.2 

1998 27.8 

1999 39.6 

2222 44.2 

2221 52.7 

2222 58.7 

2223 67.7 

2224 81.2 

 (James 2002 and James 2004: )المصدر 

 

اا فاي عاام  لاة وراثّي  د أن إلاى ساابق عهادد، بعا 1256عاد القباول العاالمي للمحاصايل المعدَّ

، وفق اا لتقاديرات منظماة الخادمات العالمياة الماتالك تطبيقاات 1251عانى من انخفاض فاي عاام 

 ..(ISAAA)  التكنولوجيا الحيوية الزراعية

اااالحالااة العالميااة للتكن :وتحاات عنااوان ااا/ولوجيااا الحيويااة تجارّي  لااة وراثّي  : المحاصاايل المعدَّ

رصااد تقرياار المنظمااة الصااادر فااي مااايو المنصاارم المساااحات المزروعااة بالمحاصاايل ، 1256

اا فاي عاامي   581ملياون هكتاار، و 582، وكانات ماا يقارب مان 1256، و1251المعدلة وراثّي 

ملياون هكتاار فاي عاام  585صالت إلاى مليون هكتار على التوالي ، بينما كانات المسااحات قاد و

1254. 

ا،  16تأتي هذد األرقام من  رت الوالياات المتحادة القائماة . منها من البلدان النامية 58بلد  وتصادَّ

ملياون هكتاار، ثام  48مليون هكتار، أعقبتهاا البرازيال بماا يزياد علاى  73بمساحة بلغت حوالي 

http://isaaa.org/resources/publications/briefs/52/download/isaaa-brief-52-2016.pdf
http://isaaa.org/resources/publications/briefs/52/download/isaaa-brief-52-2016.pdf
http://isaaa.org/resources/publications/briefs/52/download/isaaa-brief-52-2016.pdf
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ماان المساااحة % 85ات فااي الاادول الخمااس األرجنتااين، فكناادا، والهنااد، ليبلااا مجمااوع المساااح

ا لة وراثّي   .العالمية المزروعة بالمحاصيل المعدَّ

ماان المساااحة العالميااة المزروعااة بتلااك المحاصاايل فااي عااام % 12وشااّكل فااول الصااويا 

وتشاامل المحاصاايل األخاارى %(. 1)، والكااانوال %(51)، والقطاان %(33)، يليااه الااذرة 1256

ا المتاحة ا لة وراثّي  ايا والقرع والباذنجان والبطااطسالمعدَّ و .ليوم في األسواق، بنجر السكر والببب

وهااو مقاااوم للحشاارات والطماااطم وكااذلك  Btالتبااا المقاااوم للفااايروس ،  القطاان المحااور وراثيااا 

 (الكارنشين)السلجم وبعض نباتات الزينة وخاصة القرنفل 

ااا بمقاادار  أضااعاف فااي العقاادين  552زادت مساااحات زراعااة المحاصاايل المهندسااة وراثّي 

غير الربحية، إذ بلغت المسااحة التراكمياة المزروعاة  ISAAA األخيرين، وفق تقديرات منظمة

 .بتلك المحاصيل ما يزيد على ملياري هكتار

وباعتبارهااا أساارع تكنولوجيااا جاارى تبنيهااا إلنتاااج المحاصاايل فااي ا ونااة األخياارة، فقااد 

اا  58وفق ا لتقرير المنظماة، واساتفاد منهاا ساعدت على التخفيف من وطأة الفقر والجوع،  مليون 

 .من صغار المزارعين وأسرهم

وإذا ما قارنا نسبة مسااحة المحاصايل المحاورة وراثياا إلاى المسااحة الكلياة العالمياة لهاذد 

م ساانجد أن مساااحة فااول الصااويا المحااورة وراثيااا تشااغل 1224-1221المحاصاايل للفتاارة ماان 

% 18ملياون هكتاار والقطان يشاغل  86يا الكلياة والبالغاة من مسااحة فاول الصاو% 16حوالي 

مان مسااحة الاذرة الشااامية % 54ملياون هكتااار والاذرة الشاامية  34مان مسااحة القطان الكلياة 

 .مليون هكتار  542والبالغة 

وبعد هذد المقدمة فرننا سنركز على بعض مزايا ومحاذير التحاوير الاوراثي وقبال ذلاك ناود 

 :الكائنات الحية المحورة وراثيا  إعطاء فكرة مبسطة عن 

 (s’GMO)المعدلة وراثيا  / ما هي الكائنات الحية المحورة وراثيا  

الكائن المحور وراثيا  هو كائن حي قد تم تغييار مادتاه الوراثياة بطريقاة تختلاف تماماا عماا 

 Chromosomal)يحااااااادث باساااااااتخدام طااااااارق التااااااازاوج والتهجاااااااين التقليدياااااااة 

Recombination )لعملية تتم برضافة او حذف او تعطيل او الاتحكم فاي بعاض الصافات بل ا
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والتحااوير الااوراثي هااذا يااتم بواسااطة نقاال المااادة .. الوراثيااة لتصاابح مسااتقرة علاا  ماار األجيااال 

 -:الوراثية للخاليا بطرق مختلفة منها مايلي  

( Recombinant  DNA) المهجااان  DNAاساااتخدام تقنياااات الهندساااة الوراثياااة أو  

مثاال الفيروسااات ، وبالزمياادات البكتيريااا والبالزميااد هااو ( Vectors)دام النواقاال باسااتخ

 .حلقي  DNAعبارة عن 

 DNAوبواستطها يتم إدخال الـ( Biolistics)النقل المباشر عن طريق القاذفات الحيوية  

 -DNA)إلاااى الخالياااا النباتياااة او الحيوانياااة او األعضااااء بواساااطة حبيباااات او كااارات  

coated   ) تحاااااات ضااااااغط عااااااال وساااااارعة فائقااااااة او التثقيااااااب الكهربااااااائي

(Electroporation. ) 

 ( .Somatic Hybridization)الدمج الخلوي وانتاج خاليا هجينة  

 :الجين المنقول عادة ما يتم إعدادد في نظام يحتوي على العناصر التالية 

ول فااي وتعماال علااى تشااغيل او توقيااف الجااين المنقاا:  The Promoterمنطقااة الااتحكم  

 .الوقت والموقع النسيجي المحددين للكائن المستقبل 

وهاو الجاين ذو المعّبار عان الصافة الجديادة المرغوباة فاي الكاائن : المحور / الجين المنقول 

 .المحور

وهااي تعماال كرشااارة توقااف لنسااخ الجااين أثناااء عمليااه :  Terminatorمنطقااة االنتهاااء  

  Transcriptionالتعبير الجيني 

وهاي جيناات تساتخدم لالساتدالل علاى :   Marker Genes( المعلماة ) رف جيناات التعا 

اسااتقرار النظااام الناقاال فااي الكااائن الحااي ، مثاال جينااات مقاومااة المضااادات الحيويااة تكسااب 

 .الكائن الحي صفة المقاومة لكي يتم تمييزد عن النباتات التي لم تحولها جينيا  

حتوية على الصافة المطلوباة إلاى الكاائن الحاي تاتم وبعد أن يتم نقل المادة الوراثية الم     

عمليه تنمية الكائن عبر مراحال النماو كزراعاة األنساجة النباتياة بالنسابة للنباات او حمال الجاين 

 .ونمود داخل رحم أم حاضنة في حالة الحيوانات الثديية 
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 :مزايا التحوير الوراثي 

  ساانة وجهااد  51طويلااة قااد تمتااد الااى تحتاااج طاارق التربيااة والتحسااين التقليديااة الااى فتاارة

تبااين ) متواصل للوصول الى الهادف المطلاوب وخاصاة إذا لام تكان هنااك اختالفاات وراثياة 

فان المربي يلجأ الى إجراء التهجيناات او اساتحداث الطفارات الوراثياة المفيادة فاي ( وراثي 

ما عن استخدام الطارق بينما في حالة التحوير الوراثي فالعملية بمجملها تختلف تما. النبات 

 .التقليدية وتعتمد على نقل الجين او الجينات مباشرة 

  الدقة في نقل الصفة المرغوبة ،  إذ يتم عزل الجين المستهدف وإدخاله مباشارة فاي النباات

هاو الماادة )المستقبل ، بينما في حالاة اساتخدام الطارق التقليدياة فاي التهجاين فاان الجيناوم 

الخليااة فااي الكااائن الحااي  ويمكاان أن يكااون كروموسااوم واحااد او اكثاار الوراثيااة بأكملهااا فااي 

بأكمله يتم نقله بماا فاي ذلاك نقال صافات غيار مرغوباة ( اعتمادا على الكائن الحي وتعقيداته

والااذي ( Cross-  Back)والتااي يمكاان الااتخلص منهااا بواسااطة طاارق التهجااين الرجعااي 

 % .522يأخذ وقت طويل واليصل إلى تحقيق نسبة 

 عة الحصول على النتائج ودقة التحقق منها سر. 

  إمكانيااة توساايع التنااوع الحيااوي(Biodiversity ) ماان خااالل نقاال الجينااات عباار األنااواع

 .واألجناس 

  تحسين بعض المحاصيل مثل الموز والكسافا حيث اليمكن تحسينها بالطرق التقليدية. 

 :ومن أهم إنجازات التحوير الوراثي في اإلنتاج الزراعي 

لقااد تاام إنتاااج نباتااات او محاصاايل مقاومااة للحشاارات ماان شااانه رفااع : مقاومااة الحشاارات  .5

اإلنتاجيااة وخفااض تكاااليف اإلنتاااج بتقلياال اسااتخدام المبياادات حيااث تعاارف العلماااء علااى جااين 

يقاوم ( Bt gene)وماا يطلاق علياه باـ ( thuringensis    Bacillus) تحمله بكتيرياا 

ؤثر على الحشارات الضاارة مثال دورة جاوزة القطان ، وحفاار هذا الجين برنتاج بروتين سام ي

ساق الذرة ، وخنفساء البطاطس وغيرها من ا فات المدمرة للنباتات ، قد تم عزل هذا الجين 

Bt  من البكتيريا وادخل في نباتاات بعاض المحاصايل التجارياة ليكسابها مقاوماة ا فاات ومان

ن ، الاذرة الشاامية والتباا ويمكان دراساة حالاة أهم هذد المحاصيل التي تحمل هذا الجين القط

 .قطن كنموذج لذلك في الصين  Btالـ 
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كما هو معلوم القطن حساس جدا لإلصابة بدودة جوز القطن وبحاجة الاى عادة رشاات مان 

 .المبيدات الحشرية ويمكن اعتبارها من عوامل ارتفاع ُكلف اإلنتاج باإلضافة الى تلوث البيئة 

 3.37قطن كان إنتاجه فاي الصاين قاد وصال الاى  Btلمعدل وراثيا الـ ومن زراعة القطن ا

هكتااار لغياار المعاادل وراثيااا  وكاناات كلفااة إنتاااج القطاان المعاادل /طاان 3.58هكتااار مقارنااة بااـ /طاان

وكااان هناااك تااأثير إيجااابي علااى التنااوع الحيااوي حيااث ان اسااتخدام % 18وراثيااا  تقاال بنساابة 

والرسم البيااني .. ضى على الكثير من الحشرات المفيدة المبيدات الحشرية في حقول القطن قد ق

 يوضح ذلك 

 

قطاان أعلااى ممااا هااو عليااه فااي القطاان غياار  Btيالحااظ ماان الرساام البياااني بااأن حاصاال الااـ 

قطان أقال مماا هاو علياه فاي القطان  Btأما استهالك المبيدات الحشارية فاي الاـ . المحور وراثيا 

قطن اقل مما هو عليه في القطن  Btكذلك أن الكلفة االقتصادية النتاج الـ .  حور وراثيا غير الم

 .الغير محور وراثيا  

تشااكل األمااراض البكتيريااة والفيروسااية والفطريااة خطاارا  كبياارا  : مقاومااة مسااببات األمااراض  .1

ض ماان خااالل علااى اإلنتاااج الزراعااي كمااا  ونوعااا  وبالفعاال قااد تاام إنتاااج نباتااات مقاومااة لألماارا

 .التحوير الوراثي مثل البطاطس ، الطماطم ، البرسيم ، التبا ، األرز ، والباباي 
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المعروف ان هنالك مبيدات للحشائة تبيد كال الحشاائة بماا فاي : مقاومة مبيدات الحشائة  .3

ذلك المحصول المزروع ولكن إذا جعلنا المحصول مقاوم للمبيد يمكن استخدامه للقضاء علاى 

ائة في الحقل دونما ان يؤثر على المحصول وبالفعل فقد تمكنات بعاض الشاركات جميع الحش

من االستفادة من التحاوير الاوراثي وانتااج محاصايل مقاوماة للمبيادات او بمعناى آخار تتحمال 

وتازرع هاذد المحاصايل بكثارة . هذد المبيدات ومن اشهر هذد المبيدات جاليفوسيت والباساتا 

تقاااوم المبياادات القطاان ، الااذرة الشااامية ، الكااانوال ، وفااول  وماان أهاام هااذد المحاصاايل التااي

 .الصويا وهنا يمكن استخدام المحاصيل المحورة وراثيا  في األراضي الهامشية 

أول مناتج محاور وراثياا  حياث ( Flavr savr)يعتبر صنف الطمااطم : تحسين جودة المنتج  .4

مرحلة النضج بحيث يمكن ان تبقاى  تم نقل جين يساعد على إبطاء العمليات الفسيولوجية بعد

 .الطماطم االعتيادية ودون أن تتلفثمار الطماطم على النبات او في األسواق لفترة أطول من 

تم إنتاج بطاطس محورة وراثيا  ذات درنات تحتوي على نسبة عالية : تحسين القيمة الغذائية  .1

، كماا تام تحساين القيماة ( E-coli)من النشا وذلك من خالل نقال جاين مان بكترياا  القولاون 

حيث يحتاوي علاى بيتاكااروتين والاذي ( Golden Rice( )األصفر ) الغذائية للرز الذهبي 

، كما تم تقليل نسبة األحماض الدهنياة المشابعة فاي فاول (أ)يحوله جسم اإلنسان إلى فيتامين 

( Lysine and tryptophan) الصويا وزيادة األحماض األمينياة الاليساين والتربتوناان

 .في الذرة الشامية و الميتونيت في البقوليات 

 (:Factors A biotic)  تحمل ظروف اإلجهادات البيئية  .6

تعتبر اإلجهادات البيئية مثل الجفاف ، درجات الحرارة العالياة ، حامضاية الترباة  مان أهام 

جياة والنوعياة معوقات الزراعة وخاصة في الدول النامية لما لهاا مان تاأثيرات كبيارة علاى اإلنتا

لمعظم المحاصيل الزراعية ، لذلك فرن إيجااد الحلاول لمثال هاذد المشااكل يعتبار بحاد ذات إنجاازا  

تم عزل جينات تزيد من قوة تحمال المحاصايل الزراعياة  ةمهما ومن خالل علم الهندسة الو راثي

اف والملوحاة لمثل هذد الظروف وبالفعل فقد دخلت المحاصيل المحورة وراثيا  بهدف تحمل الجفا

مرحلة متقدماة مان اإلنتااج التجااري ، ومان هناا يمكان اساتخدام المحاصايل المعدلاة وراثياا   فاي 

 .األراضي الهامشية 
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تم إدخال جينات تسااعد علاى إنتااج لقاحاات ضاد األماراض فاي  :إنتاج لقاحات ضمن الطعام  .7

ناد تناولاه لهاذد بعض المحاصيل مثل الموز والطماطم والبطاطس بما يمكن جسام اإلنساان ع

 .األطعمة حتى تكوين أجسام مضادة للجراثيم المسببة لألمراض

ومما تقدم فرن هذد اإلنجازات تمت في مجال اإلنتاج النباتي وهناك إنجازات كثيرة للتحوير 

وهاو المحاور : قد تمت في مجال اإلنتااج الحياواني وهاي فاي محاورين ، المحاور األول  يالوراث

ف نقل جيناات لتحساين حيواناات نفساها مان خاالل الحقان المجهاري ونقال المباشر والذي يستهد

بنقل النواة ،  أماا المحاور الثااني وهاو غيار مباشار ( Cloning)الخاليا الجينية او االستنسا  

 .ويتضمن استخدام التحوير الوراثي النتاج أعالف الحيوانات او منتجاتها مثل الجبن واأللبان 

  التحوير المباشر : 

 ج اسماك سلمون سريعة النمو إنتا. 

  وتاام بالفعاال نقاال . ماان المعااروف إن هناااك هرمااون تنتجااه األبقااار يساااعد فااي إنتاااج الحليااب

الجااين المشاافر لهااذا الهرمااون الااى بكتيريااا لتصاانيعه بكميااات كبياارة وهااو ا ن فااي األسااواق 

 .وتحقن به األبقار في أمريكا لزيادة إنتاج الحليب

 طة بكتيريا واحياء دقيقة أخرى نقل إليها جين الرنين إنتاج أنزيم الرنين بواس. 

  هناك تجارب كثيرة النتاج األمصال والعالج والتشخيص باستخدام التحوير الوراثي. 

  فقاد تام إنتااج أعاالف الحيواناات ومنهاا الاذرة الشاامية وفاول : التحوير غير المباشار أما

 .تغذية المواشي والدواجن  الصويا المحورة وراثيا  والذي يذهب الكثير منها في

كما أن هناك إنجاازات أخارى جااءت لخدماة اإلنساان وخاصاة فاي مجاال العقااقير واألدوياة 

وبااالرغم ماان اإلنجااازات الكبياارة التااي .. الصاايدالنية ومعالجااة األمااراض وخاصااة الوراثيااة منهااا

لمحورة وراثياا ، حققتها الهندسة الوراثية إال أن هناك بعض المخاوف والمحاذير من المنتجات ا

فالضااجة التااي يشااهدها العااالم حااول المحاصاايل المعدلااة وراثيااا ومنتجاتهااا ربمااا لهااا مااا يبررهااا 

فالاادول تضااع شااروطا  صااارمة علااى أنتاااج الغااذاء بااالطرق التقليديااة ، فكيااف بهااا الحااال أن تجااد 

 .نفسها أمام طوفان جديد من الغذاء لحد ا ن لم تصل إلى نتائجه النهائية 

م أن هذا األمر ال ينبغي رفضاه دون شاروط أو ضامانات، فالهندساة الوراثياة أو علام والمه

جاااء ليبقااى ، والقااارن الحااالي هااو قاارن التكنولوجياااا ( Biotechnology)التقنيااة الحيويااة 
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هاذا وقاد انقسام العاالم فاي جادل حاول هاذا الموضاوع .. الحيوية أو عصر الجينات شئنا أو أبيناا 

فالمؤيادون يشايدون .. التقنياة وكال فئاة تساتند إلاى ماا لاديها مان أدلاة بين معارض ومؤيد لهذد 

مان  1222بهذا اإلنجاز العلمي المتقدم وما قدمه وسيقدمه لخدمة البشرية كما أن ماا نشار عاام 

قبل األكاديمية الوطنية للعلوم األمريكية فاي تقريرهاا حاول المحاصايل المعدلاة وراثياا  يؤكاد عادم 

أن هااذد المحاصاايل ومنتجاتهااا والموجااودة فااي األسااواق غياار أمينااة وجااود دلياال قاااطع علااى 

 ُ بينما يقوم المعارضين بطرا وجهة نظر أخرى مغايرة . . باإلضافة إلى المزايا التي ذكرت سابقا

 -:ومن بينها 

  قد تؤثر المحاصيل المعدلة وراثيا علاى التناوع الجاوي ( Biodiversity ) نتيجاة لتفاعال

اثيا  مع العشائر البرية والمحلية وتنافسها بل أن هناك احتماال لحادوث المحاصيل المعدلة ور

 .خلط للجينات بين هذد المحاصيل المعدلة وراثيا  والمحاصيل التقليدية 

  إن عملية نقل الجينات فاي المملكاة الحيوانياة إلاى المملكاة النباتياة ربماا لاه تاأثيرات جانبياه

يمااا يتعلااق بالمنتجااات الغذائيااة وال يمكاان ضااارة علااى صااحة اإلنسااان والحيااوان وخاصااة ف

 .التنبوء بها مباشرة إال بعد فترة طويلة من الزمن 

  إن إنتااااج محاصااايل تتحمااال مبيااادات األعشااااب ربماااا سيشاااجع المااازارعين علاااى اإلساااراف

 .باستخدام كميات أكبر من مبيدات األعشاب وهذا بدورد سينعكس سلبا  على البيئة 

ك سااندان التأييااد ماان خااالل الفوائااد الكثياارة التااي يمكاان أن وممااا تاام عرضااه يتضااح أن هنااا

تحققها المحاصيل المعدلاة وراثياا مان حياث رفاع الطاقاة اإلنتاجياة للمحاصايل الزراعياة وخفاض 

تكاليف اإلنتاج بما يحسن دخل المزارع وربما يؤدي إلى خفض أسعار هذد المنتجات للمساتهلك، 

ة الغذائية لهذد المنتجات ولكان مان ناحياة أخارى هنااك هذا باإلضافة إلى تحسين النوعية والقيم

مطرقة الرفض والتي تأخذ بعين  األعتبارالحيطة والحذر من المخاطر المحتملة لهاذد المحاصايل 

علاى البيئااة وصاحة اإلنسااان والحياوان ، ولكااي نجناي الفوائااد ونتجناب المخاااطر الباد ماان وضااع 

قاايم المخاااطر باسااتخدام الطاارق العلميااة السااليمة القااوانين والتشااريعات الالزمااة وإتباااع قواعااد ت

والتقنيات المعترف بها من خاالل تاوفير المختبارات المتطاورة وكاذلك الخباراء والفنياين فاي هاذا 

المجال وكاذلك كيفياة رصاد وإدارة المخااطر فاي حالاة وقوعهاا ويمكان االساتهداء أو االسترشااد 

 (.Biosafety)ببروتوكول قرطاجنة للسالمة اإلحيائية 
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 كتاب خصيبيون 

 محمد صادق العدناني

 الطبيب الشاعر

 إياد عبد المجيد. د  

 

 

 خبرونـــــي ما حالها األوطان ُ                        أنا فيـــها متّيم  ولــــــــهانُ 

 الخير                   بها لي  تفرعت أغصـــــانُ ( بصرة)أنا عودي قد شبَّ في 

 حياتي                               وشيوخــي كبيرهم عدنانُ  وبوادي الغرّي بعض

الغريفاي الاذي يسامى النابغاة (  عادنان ) هذا الذي يشير في هذد األبيات  إلاى جادد السايد 

العاادناني والااذي يحماال اساامه اعتاازازا بااه وتكريمااا إليااه ، نشااأ فااي الساايبة التابعااة إداريااا ألبااي 

، ثام أكمال دراساته  5838العادناني التاي ولاد فيهاا عاام  ق الخصيب ،  إنه الادكتور محماد صااد

، ثام انتقال  5863واختص بعلم األمراض فاي لنادن ، أول تعياين لاه فاي مستشافى البصارة عاام 

،  5876، وانتقال إلاى أباي الخصايب عاام  5868إلى الحبانية ، وبعدها عمل فاي السايبة لغاياة 

وساكن فاي أباي الخصايب فاي  المساكبف ، آل . كلياة الطاب _ زاول التدريس في جامعاة البصارة 

إبراهيم أوال ، وكان يعمل في مستشفى أبي الخصيب صباحا ويستقل مرضاد في عيادته الخاصة 

 . مساء كل يوم 

تربى الدكتور العدناني في أسرة عارف عنهاا حاب العلام والشاعر واألدب ، ولهاا زعاماة    

فاتح عينياه وهاو :  " ّدم لاديوان العادناني روحية يقول الدكتور جودت القزويني الذي أشرف وقا

يرى الشعر مطروحا على األرائك التاي يجلاس عليهاا ، وعلاى المناابر وهاو يساتمع لهاا ، وعلاى 

 7ص.." صحائف الدفاتر والكتب المخطوطة وهي تطوق مكتباتهم وتضفي عليها باألنوار 

تاى تألقات عنادد موهباة أحب العدناني الشعر وصار مالزما له منذ أن كان فتاى يافعاا ، ح  

الشعر ، فراا يغذيها ويشاخنها رغام تفرغاه لدراساة الطاب ، لكناه ظال يحمال الشاعر فاي صادرد 
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أينما حل وارتحل ، حتى صار شااعرا يشاار إلياه ، وعلاى الارغم مان انشاغاله بمهناة الطاب  فقاد 

رة خااالل أعطااى وقتااه للشااعر ، غياار أنااه لاام يلتفاات لغياارد ، باال ظاال مرافقااا لااه  ، لكنااه انقطااع فتاا

ثم تفرغ للشعر من جديد حين أقام في لندن  5882-5868سنوات الدراسة أكثر من عقدين من 

، وكأنه ولد من جديد ، فساهم في الكثير من المناسبات في المحافال ، يطال علاى جمهاورد الاذي 

تنظار مقدمااة . ] أحباه فاي المهجار أيااام التساعينيات ، وحاين تقاعااد عان العمال بادأ بجمااع شاعرد 

 [ قزويني للديوان ال

خالل الفترة التي قضاها مقيما في لندن صدرت له مجموعته الشعرية ، وقاد أشاار مقادم   

أضاف إليها ما تذكرد من مقطعات كان قد نظمهاا أيااد دراساته علاى مقاعاد " المجموعة إلى أنه 

 8ص." كلية الطب 

 :  اتسم شعرد بالحنين إلى الوطن ، وإلى مرابع الصبا والشباب يقول

 ريحب الصبا بلا أهيل ووادي            لم تنسني الدنيا نسيم بالدي

 كيف السلُو وفي الجونح خافق         وجوى والعُج حسرة  بفؤادي

 : وفي بعادد، حين سئل عن العراق قال  

 طال بعدي ومضَّ فّي الفراق         أترانا سنلتقي يا عراق ُ 

 وسقاني فراتها الرقراقُ    يا ربوعا  عمرُت فيها شبابي       
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 : ومن قصائدد في الحنين 

 مري على الجرا يا أنسام وادينا         فليس من بلسم إال سيشفينا

 مري على مهج بالوجد مفعمـــــة        تتوق شوقا لنفح من مغانينا

 32مري لتذكي دفين الشوق في دمنا        وتلهبي كل جمر ما خبا فينا  ص

 : ربة وقال في الغ

 صبٌّ         في المنافي مضيع وغريب ُ : من أنت ؟ قلت : قيل 

 31وحماي الذي رعاني بعيــــــد        في المسافات وهو مني قريب ُ    ص

ألقاهاا بمهرجاان الجالياة العراقياة فاي لنادن ، الاذي أقايم ( نخلاة) وله قصايدة فاي مناجااة  

 : يقول فيها  32/1/5888بتاريخ 

 ما أحلى محياك            مهما نأيت فرني لست أنساك ِ  ممشوقة القد  

 أنساك كيف ، وبي في كل جارحة      وكل خفقة قلب وجد ذكراك ِ

 لقد درجُت وظلٌّ منك يغمرني          وشّب عودي تغذيني عطاياك ِ 

 أنت الرؤوم كأم في الحنان وفي        سيل العطاء ودفء من حناياكِ 

ناني قد أجسست نجواِك  صنج( بنت الفراتين)   66وى كيف أوصلها    وفي جب
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 : إلى أن يقول 

 ممشوقة القّدهل يوم  سيجمعنا       فما أحيالد أن نحظى بلقياكِ 

 فذاك ليس بعيدا عند بارئنا         بلطفِه فهو يرعانا ويرعاك ِ 

لعالماة وقد نظم في األغاراض األخارى ، فلاه عادة قصاائد فاي الرثااء ، منهاا فاي عماه ا   

. السيد محمد علي السيد عدنان ، الاذي كانات عالقتاه باه أكثار مان كوناه عّماأ ، بال كاان أساتاذد 

هـ ، والثانية في ذكارى أربعينيتاه 5388وقد احتوى ديوانه على قصيدتين األولى في رثائه عام 

 15ص.األولى 

 : وله في تأبين شاعر العراق األكبر محمد مهدي الجواهري   

 ين ثكلى بعدك الضاُد        والشام كلمى وقفر منكب بغدادُ يابن الفرات

رحماه هللا ورحام  1256وقد توفي العدناني في الغربة فاي أواخار الشاهر التاساع مان عاام  

 .  الشاعر الكبير الجواهري 
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 محاور في بناء الدولة العراقيه/ قراءة في كتاب الرؤية 

 1211/ استراليا / عسلي باسل الالمعماري للدكتور المهندس 

 االعالمي نزار محمد سليم الصحفي و

 استراليا/ مبلورن /  عضو التجمع الثقافي العراقي

 (خطوة رائدد وجهد وطني مخلص)
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من األمور التي عادة تشد انتباد القااريء وتدفعاه الاى إقتنااء كتااب أو أي مان اإلصادارات 

سايا   أم اقتصااديا  فاالعنوان هاو مفتااا الادخول الاى سياام هو العناوان أياا  كاان الموضاوع ثقافياا  

جوهر فكرة الكتاب وعناد اقتناائي لاه وصالت الاى المعناى مان خاالل كلماات المؤلاف اذ يؤكاد فاي 

اإلنجازات العظيمه دائما  تبدأ برؤية  وكانات لاي رؤياة  كتبتهاا بقصاصاات ونمات ) مستهله قائال  

لكلمات باحثا  عن مضمون أو ثيمة الكتاب وجدتها في وأنا أقرأ هذد ا .(هذد القصاصات الى كتاب

هذا الكتاب ناداء لكال ماواطن غياور علاى بلادد والاى كال شااب يتطلاع الاى مساتقبل )مؤلف قول ال

مشرق والى كل أب حريص على مصير أبناءد والاى كال مفكار تعصاف الحسارة بقلباه علاى بلادد 

داء للتحارك معاا  إلنقااذ عراقناا مان أناه نا) به ووصف المؤلف كتا(  والى كل مسؤول يحب شعبه

الفساد والفقر والضعف وبناء وطن يسموا بخيراته وجهود أبنائه الى دولة متقدمه وشعب راقي 

 (.ومثقف

أماام مساؤولية  نااشاعور وكأن بناعلى ضوء تلك الكلمات التي استهل بها المؤلف كتابه ينتا

ذد الرؤية وماهي األساس والقواعاد وأمانة تقتضي منك اإلطالع على المضمون والتعرف على ه

التااي اعتماادها لوضااع اسااتراتيجية ومشااروع النهااوض بااالواقع العراقااي السياسااي واالقتصااادي 

 .واالجتماعي

لحاال  ةأول وصااف علمااي دقيااق أعتماادد المؤلااف هااو أن البحااث لاايس بالعصااى السااحري

لبناااء الدولااة  المشاااكل المتشااابكه وانمااا هااو يعتمااد محاااور ومااداخل مهمااة فااي التخطاايط السااليم

المدنية الحديثة وهو بكل تأكيد ال يهدف الى إرسااء األساس إلنشااء المديناه الفاضالة والكاتاب ال 

يّدعي أنه أصاب كبد الحقيقه في كل ماكتب وهو مؤمن بأنه ال يمكن القول بأن كل القاراء ساوف 

سااب مااع جميااع ياادركون المحتااوى بمسااتوى واحااد إال أنااه فااي الوقاات نفسااه ألّااف الكتاااب بمااا يتنا

المستويات الثقافيه للقراء ونجد أن المؤلف قد تجنب الشرا واإلساهاب واعتماد اسالوب اإليجااز 

 .والتلخيص على صلب الموضوع كما جاء البحث إللفات النظر الى مقومات بناء الدولة

آراء الدكتور باسل العسالي فاي هاذا الكتااب جااءت للتأكياد علاى أن اإلنساان هاو الغاياة ان 

ساايلة لبناااء الااوطن وعلااى هااذا األساااس نجااد محاااور مهمااه جاادا  تركااز علااى معالجااة الفساااد والو

اإلداري والحكومي المستشري في معظم مفاصل الدولة والذي جذب إنتباهي أن المؤلاف فاي كال 
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المحاور بعيد كل البعد عن السياسة والتداخالت واألجندات الخارجياة إذ يعتبرهاا ماؤثرات زمنياه 

 (. كفانا نحن شرف المحاولة) يقولحيث ر ويعتبر كتابه محاولة شخصية جادة قابلة للتغيي

كتاااب عشاارة فصااول تناااول فيهااا الموضااوع بدقااة متناهيااه آخااذا  بعااين االعتبااار التضاامن 

التركيز على كل الجوانب اإلدارية واالجتماعياه واالقتصااديه التاي تشاكل األرضاية الصالبه لبنااء 

 :وتظمن الكتاب مايلي من الفصول مايلي ريا  الدوله والمجتمع ماديا  وبش

 المقومات الوطنية :الفصل األول  

  مباديء اإلصالا :الثانيالفصل  

 التخطيط االستراتيجي الشامل :الفصل الثالث 

 التنمية الوطنية الشاملة: الفصل الرابع  

  مفاهيم الدولة الحديثة :الخامسالفصل 

 التنمية االقتصادية :الفصل السادس 

 مفهوم سوق العمل واإلنتاج المحلي :السابع الفصل 

 األمراض االجتماعية وانعكاساتها على المجتمع :الفصل الثامن  

 أسس بناء السلوك المجتمعي :الفصل التاسع  

 أسس ادارة الدولة :الفصل العاشر  

المالحظاات الختامياة التاي يجادها مهماة  مؤلاف العدياد مان ال قادموفي نهاية هذد الفصول 

والباارامج واألفكااار والمقترحااات والمعالجااات الااواردة فااي الرؤيااة  ةلمشاااكل المطروحاالتحضااى ا

وكمحصاالة نهائيااة وضااع المؤلااف عاادة  باالهتمااام وتكااون خارطااة طريااق متكاملااه لبناااء الدولااة

اتجاهات مهمة تمثل النتائج التي توصل اليهاا باإلعتمااد علاى المحااور الرئيساية التاي تام بحثهاا 

 :منها في الكتاب

 لق رؤية صائبة وموضوعية لطبيعة التحول السياسي المزمع اقامته في العراقخ. 

 يجب استحداث نظام رئاسي جديد لما له من أهمية كبيرة في إرساء مباديء المدنية الحديثة. 

 محاربة الفساد والذي يعتبر أحد أهم المعضالت الرئيسية التي تواجه الدولة العراقية. 

 ا تحتاج الى حلول صعبهإن المشاكل المعقدة دائم. 

 يجب عدم السماا للمؤسسة الدينية إقحام نفسها بالعملية السياسية. 
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  إن اإلصالا السياسي فاي العاراق يعتبار مان األماور ا نياة والمساتعجلة فاي محارباة وتفكياك

 .مفاصل الدولة العميقة

 إعادة النظر ببنود الدستور العراقي ، والتأكيد على أهمية استقالل القضاء. 

 ةالعمل على وضع آليات فّعالة لتعزيز ثقافة حقوق االنسان وتنمية القيم المجتمعي. 

 التأكيد على ضرورة عودة العراق الى محيطه العربي. 

 األخذ بضرورة الحرص على تعزيز فكرة استقاللية الجية واألجهزة األمنية األخرى. 

 أخذ خطوات جّديه في مجال التنمية االقتصادية واالجتماعية. 

المؤلاف أن الهادف الرئيساي مان هاذا الكتااب هاو إيجااد  اكادلكتااب مان ااألخيار  جازءفي ال

كانمط لترتياب األفكاار وتنسايقها للعمال باتجااد هاي  ةفكرتا انلتوحيد الارؤى و ةالقواسم المشترك

 كماااموحااد وأن اليكااون اخااتالف الاارؤى والتطبيقااات عائقااا  أمااام النشاااط الموحااد لبلااوغ األهااداف 

ساوف تتطاابق رؤيااهم فاي المجتماع العراقاي بأنه على ثقة باأن األغلبياة المثقفاة مؤلف الويؤكد 

للارؤى ولايس  اجامعاوسايكون الكتااب هذا الكتاب من حيث المبادأ ما جاء من مفردات ضمن مع 

 . مشتتا  لها

هاذا الجهاد الاوطني باسل العلسلي مؤلف الكتاب وفي الختام اليسعني إال أن أبارك للدكتور 

فاي مان افكاار ص الذي سطّر مان خاالل أكثار مان اربعمائاة صافحة كال ماا يمكان أن يساهم المخل

وأساأل هللا تعاالى أن يأخاذ الكتااب طريقاه الاى  حب الوطن وتقديم العطاء األفضل لاه  د علىتأكيد

بنااء غاد مشارق للعاراق   يستفيد منه كل الخيرين من أبناء العاراق الغياارى مان أجالان النور و

 .ومن هللا تعالى العون والتوفيق.. . والعراقيين
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 الرياضية التربية درس في السلوكية األهداف

 السلب الى االيجاب من

 علي عبد مسلم :الباحث

 مشرف اختصاصي

alkhafajiail399@gmal.com 

 

 -:المقدمة 

تعتباار االهااداف التربويااة ماان اساساايات درس التربيااة الرياضااية باال انهااا ماان اساساايات  

التربوية والتعليمية والتي لها الحياز االكبار فاي بنااء المجتمعاات كونهاا تعتماد علاى بنااء العملية 

 . الفرد من الوهن االولى في بنائه الذاتي 

لذا وجب علينا كاختصاصيين ان نكون حريصين وعلى دراية كاملة باألهداف وما هي هاذد 

لمراحل االولية من نشأته وماا يعقبهاا االهداف التي تساهم في البناء القويم للتلميذ والطالب في ا

 .من المراحل االخرى 

 الزياادة منهاا فيتشاعب الناصاح طاعاة وأماا) وسالم والاه علياه هللا صلى محمد الرسول عن

 واالنصااف واالنشراا والمودة والقبول اللوم من والنجاة العواقب ومحمدة اللب وكمال العقل في

وتعتبار طاعاة .  الهاوى مصاارعة مان سالم لمان فطاوبى هللا طاعة في والقوة االمور في والتقدم

 ( 4( )العقل من تتشعب التي الخصال احدى الناصح هي

فمن الواجب علينا كتربويين ان نخضع النتائج للتحليال ثام دراساتها دراساة مستفيضاة ماع 

ان ان  جسم االنسان يحتاج الى الغذاء ومنها الساكريات و. تتبع اثارها على الفرد او المجموعة 

عملية االفراط بالسكريات قد يسبب لنا داء السكر كما ان الجسام يحتااج الاى اشاعة الشامس لكان 

تعرض اجسامنا الاى فتارة طويلاة الاى اشاعة الشامس نساقط صارعى بضاربة الشامس كاذلك فاأن 

الدواء الذي ركب لعاالج مرضاا ماا فأناه ال يخلاو مان اثاار تسابب ضاررا لجاناب اخار مان الجسام  

 ي الجانب الروحي والنفسي عند االنسان عندما يتعرض الى تربية السلوكوهذا ما يحصل ف
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بأنه المحصلة النهائية للعملية التربوية ) لقد عرف  الهدف في مجال التربية والتعليم فقيل 

والغايااة المبتغاااة التااي أنشااأت ماان اجلهااا المدرسااة والمصاادر الااذي يوجااه األنشااطة التعليميااة 

وتشاتق االهاداف التربوياة مان عادة مصاادر ومان .... المرغوبة فيهاا المقصودة لتحقيق النتائج 

هذد المصادر خصائص المتعلمين وحاجاتهم وميولهم ودوافعهم ومشاكالتهم فاالمتعلم هاو محاور 

 ( 5... )العملية التعليمية وغاية التربية لذا تشتق األهداف من حاجاته وميوله

االفعال غير المرغوب فيها بين التالمياذ ظهور بعض السلوكيات والتصرفات و -:المشكلة  

 والطلبة داخل وخارج المدرسة وتكون ظاهرد في مدارس ومجتمعات اكثر من غيرها 

مدى تأثير بعض االهداف السلوكية على خلق سلوكيات غير مرغوب فيها بين  -: الهدف  

 ؟ ذلاك ياتم كيافو ؟ االيجاابي مساارها عان االهاداف هاذد انحاراف اساباب التالميذ والطلباة  وماا

 هاذا نكتشاف وكياف ؟ باالنعطااف الشاعور عادم واساباب ؟ هاذا يحصال ولمااذا ؟ باذلك يقاوم ومن

 ؟  الهدف فيه برز الذي االيجابي المسار بعد حصل الذي االنعطاف

لاق   صافات مااهي ااأبقِم  ) الفطارة علاى يولاد االنسااان ان  -:هللا  خب اكب  فب هب ج  ينِ  وب نِيف اا لِلاد  تب   حب اارب ِ  فِط   هللاَّ

اارب  الَّتِااي اااسب  فبطب ااا النَّ هب لبي  ااِديلب  الب   عب ب  ل ااقِ  تب ِ  لِخب لِااكب   هللاَّ
ينُ  ذبَٰ مُ  الااد  ااي  ِكاانَّ  ال قب لبَٰ اارب  وب ثب اااسِ  أبك  لبُمااونب  الب  النَّ ع   يب

 واإليجااد، الخلقاة بمعناى «فطار» ماادة مان اللغاة فاي) وذكر في التفساير ان الفطارة الروم(32)

 اإلنساان بهاا ويّتصاف المولاود، مع ُتخلق التي والقابليات اتالصف من مجموعة هي: واصطالحا  

 تتميم إلى اإلنسان تهدي والفطرة العقلّية، أم النفسية، أم البدنية، القابليات سواء خلقته أصل في

 .والعموم بالشمولية تتصف فهي ،لذلك باطنية جذور ذات الفطرة( نواقصه

 واالقتصاادية السياساية العوامال لتأثير تخضع ال انها كما. معلّم تعليم إلى تحتاج ال فالفطرة

 باالمرة عليهاا والقضااء استئصاالها مان تاتمكن ال ولكان تضاعف أن الممكان من فهي والجغرافية

  .13 ص ،5 ج قرآنية، مفاهيم السبحاني،)

 ُ
هللاَّ ُكم وب جب رب ن أبخ  اتُِكم   ُبُطونِ  م  هب لبُمونب  الب  أُمَّ ع  ا تب ئ  ي  لب  شب عب جب عب ال لبُكمُ  وب م  ارب  سَّ صب بب  األ  ةب   وب ئِادب بف  األ  لَُّكام   وب  لبعب

ااُكُرونب  ش   بطااون ماان أخاارجكم وهللا: " وقولااه)النحاال وتفساايرها بحسااب صاااحب المياازان  (78) تب

 ارحاامهن مان أخارجكم أي الخطااب ضمير من حال شيئا تعلمون وال التولد إلى إشارة"  أمهاتكم

 والخياال الحاس طرياق من أحرزتموها التي معلوماتال هذد من خالية نفوسكم ان والحال بالتولد

 المعلوماات عان خالياة الانفس لاوا ان الانفس علمااء إلياه ذهاب ماا تؤيد وا ية, ذلك بعد والعقل
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 واألفئادة واالبصاار السامع لكام وجعال: " وقولاه .قيل كما فشيئا شيئا فيها تنتقة ثم تكونها أول

 الحاس هاو التصاور فمبادأ االنساان علاى بهاا أنعام الذي العلم مبادى إلى إشارة"  تشكرون لعلكم

 هاو الفكار ومبادأ والشام والاذوق اللماس مان غيرهماا هناك كان وان والبصر السمع فيه والعمدة

 .(تفسير الميزان لطبطبائي ) .الفؤاد

 عاين ان) القلاب عاين الاى(  النباي سايرة فاي الروحية الحياة)  محمد نجيب حسين ويشير 

 عاين وتكون) فيه ويذكر  ( العينان تراد ال ما تبصر ثالثة عين فهي لرأسا عين من أعظم القلب

 تادريجيا الرؤياة عان تضاعف عياونهم أن إال الكباار ياراد ال ما فيرون االطفال لدى مفتوحة القلب

 انفتااا ويقابال باالعمى وتصااب تماماا الرؤياة تفقاد حتاى الخاطئة التربية وبتأثير االيام مرور مع

ِسايُروا أبفبلبام  ).  واالنغاالق العماى القلاب عين ِض  فِاي يب بر  ُكاونب  األ  قِلُاونب  قُلُاوب   لبُهام   فبتب ع  اا يب ان   أبو   بِهب  آذب

ُعونب  اامب س  ااا يب ااا  بِهب هب ااى الب  فبرِنَّ مب ع  ااارُ  تب صب بب  ِكاان األ  لبَٰ ااى وب مب ع  ااُدورِ  فِااي الَّتِااي ال قُلُااوبُ  تب وفااي  الحااج(46) الصُّ

قِلُونب  قُلُوب  ) التفسير  ع  ا يب ناا ماا على وقدرته خلقه على هللا حجج ( بِهب ان   أبو  ) بيَّ ُعونب  آذب امب س  اا يب (  بِهب

اا) : وقولاه. الباطال وباين بينه وتميز ذلك فتعي الحقّ  لسماع تصغي آذان أو: يقول هب اى ال فبرِنَّ مب ع   تب

ارُ  صب  ذلاك يبصارون بال, ويروهاا األشاخاص بهاا يبصاروا أن أبصارهم تعمى ال فرنها: يقول ( األب 

 الطبري تفسير.( ومعرفته الحق أنصار عن صدورهم في التي قلوبهم تعمى ولكن; أبصارهمب

 فاي خلقاه قاد كوناه فيهاا  هللا فطرهاا التاي الفطرة على فنستخلص من هذا ان االنسان يولد

ا لبقبد  ) تقويم احسن نب لبق  اانب  خب سب ِن  انِ  فِاي اإل  سب اِويم   أبح  ق   تتغلغال االياام مارور وماع(  التاين ساورة 4)( تب

 .إلنسانيته فاقدا انسان الى االحيان بعض في يصل ان الى المولود هذا داخل في الشوائب

 -:االهداف التربوية  

تشااتق االهااداف التربويااة والتعليميااة ماان مصااادر متعااددة منهااا اهااداف المجتمااع وتطلعاتااه 

فلسافتها فاي  وارثه الحضاري وعمقه التاريخي والتي يتم من خاللها رسم سياسة الدولة ووضع

اعااداد ابنائهااا لتعاازز عناادهم   القاايم الخلقيااة والتربويااة وا داب والعااادات والتااي ترغااب فااي ان 

وان الدولااة هااي الجهااة المسااؤولة عاان بناااء الفاارد . تكااون ساالوكيات  نشااأت اجيااال المسااتقبل 

 وتقااويم ساالوكياته  ماان خااالل المؤسسااة التربويااة والتعليميااة والمؤسسااات االخاارى والمنظمااات

االجتماعيااة والبيئيااة والصااحية والدينيااة كمااا انهااا المسااؤولة عاان دعمهااا وتعزيزهااا وتطويرهااا 

والكشف عن االحتياجات وتقويمها وتصحيح مساراتها في حالة تعرضها الى اي منعطف والاذي 
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يجاب ان تتبنااد المؤسساات البحثيااة االجتماعياة والتاي  تأخاذ بنظاار االعتباار النتاائج علاى ضااوء 

الموضاااوعة باإلضاااافة الاااى دراساااة هاااذد المقااادمات قبااال وضاااعها كاااون ان السااالوك المقااادمات 

 .االجتماعي غير المرغوب فيه يصعب استئصاله اذا اضفى على المجتمع روعه 

وهي عبارة عن سلسلة من الدراسات واالجراءات االساتطالعية التاي : تحليل االحتياجات  

وزارة التربيااة والتعلاايم بهاادف الكشااف عاان تقااوم بهااا المدرسااة او الجامعااة او المسااؤولين فااي 

االحتياجاات غيار المشابعة التاي يعااني منهاا المجتمااع بمؤسسااته كافاة والعمال علاى اشاباع هااذد 

 (   3) الحاجات وفق سلم االولويات 

التالميااذ  نفااوس تولااد وتخلااق فااي  التااي الساالوكيات هااذد عاان البحااث هااو هنااا يهمنااا ومااا

بها في مجال تخصص التربياة الرياضاية داخال  المرغوب وغير السلبية الجوانب بعض والطلبة 

 المدرسة 

 حسااين. د و الااديوان لمياااء. د اليهااا اشااارت والتااي التربويااة االهااداف اشااتقاق مصااادر ان

 المجتماع فلسافة ومنهاا مصاادر ارباع في حددوها والتي البدنية التربية تدريس اصول في الشيخ

 علاى(  تفكيارهم طارق وحتاى وحاجاتهم واهتماماتهم المجتمع افراد بآمال االهتمام ينبغي)  وفيه

 ترسايخ فاي المساؤولية الرياضاية التربياة فاي المقاررات فياه حملوا والذين المعنوي البعد ضوء

 .السائدة   والقوانين والقيم التربوية االتجاهات

 هااذد ونتيجااة انتقااادات عاادة لهااا وجهاات والتااي الخاصااة التربويااة واضااافوا ان االهااداف

 األهااداف ب تساامى محااددة اهااداف الااى الخاصااة االهااداف ترجمااة الااى الحاجااة ظهاارت االنتقااادات

 التغيياار ألشااكال الاادقيق الموضااوعي الوصااف بأنااه الساالوكي الهاادف ويعاارف ...... الساالوكية

 أنهام الصاحيح ومان ..... معيناة تعليمياة بخبارة مارورد بعاد الطالاب سلوك في إحداثها المطلوب

)  للهادف ومثله( الخاص) التعليمي للهدف مثله ويشتق( التربوي) العام دفاله يصفون ان يجب

 ليسات التربوياة األهاداف أن أي صاحيحة بصاورة التعليمية التربوية العملية تتم حتى(  السلوكي

 .  والمهاري المعرفي وإنما فقط الوجداني المستوى رهينة
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 -:مسار االهداف السلوكية وكيفية التحقيق فيها  

 الصااالا منهااا فيتشااعب الصاايانة وأمااا)  وساالم والااه عليااه هللا صاالى محمااد الرسااول عاان

 العقاال اصاااب مااا فهااذا البشاار واجتناااب والتحبااب واالحسااان واالدب والفهاام واالنابااة والتواضااع

 (4() بالصيانة موالد اكرمه لمن فطوبى بالصيانة

ة والضارورية ألي منهااج ان تحديد االهداف في مجال التربية الرياضية من االماور الهاما)

يااراد لااه النجاااا حيااث ان الهاادف هااو الساالوك المااراد الحصااول عليااه ماان خااالل ماارور المااتعلم 

بخبرات او تجارب معينة فالهدف يشكل العائق االول ألي عمال مان االعماال وان نجاحاه او عادم 

خضااع نجاحااه يصااب فااي ماادى تحقيااق ونجاااا االهااداف المرسااومة واال اصاابح العماال او الناااتج ي

فمان االهاداف (  3)لعامل المحاولة والخطأ فهنا نكون قد وقعناا فاي خطاأ كبيار ال يمكان تجااوزد 

 .قيد البحث  

  -:المجموعة  الى االنتماء

 التربياة معلام تحقيقهاا الاى يساعى التاي السالوكية االهاداف مان المجموعاة الاى االنتماء ان

 المعاد المانهج ضاوء علاى المعلام يضع ثم االقران مع العمل حب الفرد داخل في فينمي الرياضية

  االحياان مان الكثيار  فاي تحقيقاه الاى تساعى هادفا  المجموعاة او المجاميع هذد الى له والمخطط

 . المجموعة ضمن الفرد فيه يتعاون الذي الجماعي العمل خالل  من

 ماان تمكنااوا الواحاادة المجموعااة ضاامن ومثابرتااا وتفانيااا اخالصااا اكثاار االفااراد كااان فكلمااا 

وتااارة  الهاادف يطلبهااا التااي االنجااازات عاان تبحااث االداء محصاالة كاناات  مااا متااى االنجاااز تحقيااق

 الهادف يادخل عنادها االخرى المجاميع حساب على زمن باقل االداء تحقيق الهدف اخرى يتطلب

 :بالشكل االتي  هنا النتائج فتكون المنافسة طور هنا وهناك في

 خاللهاا مان يادافع المجموعاة ضمن واضحة مشتركات ضمن يعمل متميزة ذات يمتلك فرد 

 اوال فيااه يشاترك وجااداني هادف هاو وهااذا االخارى المجااميع مااع باه يتناافس مرسااوم هادف عان

 مساتوى)او المجموعة تحصيل مستوى وثانيا المستويات اعلى من ويعتبر الذات تشكيل مستوى

ب منا مهاارة متميازة ومعرفاة ولكي يتحقق هذا الهدف الوجداني يتطل( للهدف المجموعة تحقيق

 .جيدة ويعتبر تشكيل الذات هو اعلى قيمة في الوجدان 
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 المجااال مسااتويات اعلااى وهااو( :  بالقيمااة الوصااف) الااذات تشااكيل مسااتوى:  الوجااداني المجااال)

 معااا واالتجاهااات والرغبااات والميااول واألفكااار المعتقاادات تناادمج المسااتوى هااذا وفااي الوجااداني

 العااام بااالتكيف الساالوكية االهااداف وتخااتص الحياااة فااي فلساافته تشااكل او الفاارد أساالوب لتشااكل

 الجمااعي العمال فاي والتعااون الاذاتي العمال فاي باالنفس الثقاة علاى البرهناة اهمها ومن للمتعلم

 تساتخدم التاي السالوكية االفعال امثلة ومن.....  المشكالت حل في الموضعي االسلوب واستخدام

 (  يقاوم, يستثمر,  الجهد يوزع,  يثق,  يشكل,  يتكيف,  يحترم,  زيعت,  يؤمن:  المستوى هذا

 :لنا يؤسس فهذا

 والاذي مسبقا المرسوم الهدف في اطار الجمعي العقل ضوء على  المجموعة ضمن يعمل فرد .5

 .  تحقيقه  الى الجميع يسعى

 ضاوء علاى اصابح باه ايماناه كاون المجموعاة باه تاؤمن الاذي الهادف عان الفرد  دفاع ذاتية  .1

 .  المجموعة ايمان

 المجموعااات حساااب علااى المجموعااة ضاامن المنافسااة فااي االساابقية تحقيااق الفاارد الااى يسااعى .3

 .االخرى 

 المجاااميع ألفااراد تقباال الفاارد كمااا  يؤسااس لنااا عاادم الاابعض بعضااهم المجموعااة افااراد تقباال .4

 .االخرى انيا او في المنظور القريب او البعيد 

 ؟   وكيف يؤسس لها  ةالسلبي الظواهر هذد نالحظ كيف 

 المعلام يطلاق ثام الدراساي العاام بداية في مجاميع شكل على التالميذ تقسيم في المعلم يقوم

 القياام علاى الساعي فاي واحادة كوحادة المجااميع هاذد تعمال ثام مجماوعتهم الاى اسما التالميذ او

 هاذد تتكارر وعنادما المنافساات اجاواء فاي ودخاولهم االولى الوهن منذ واالعمال الفعاليات بأداء

 ان فاانالحظ الاابعض ببعضااها المجموعااة تتشاابث طااويال وقتااا ويأخااذ المشااترك واالداء المنافسااات

 ان كما االخرى المجاميع الى من افراد مجموعتهم فرد اي انتقال يرفضون اوال المجموعة افراد

 اطاار فاي كفارد عاهموق بتغييار الرغباة وعادم التذمر عليه يالحظ باألمر المعني الطالب او التلميذ

 طبيعياا امارا ويعتبرهاا الحالاة هاذد الاى المعلام يلتفات لام االحيان من الكثير وفي  المجموعة تلك

 وللخساارة نشاود الفاوز ويصابح مساارها عان باالنعطاف العملي تأخذ ثم االفراد بين األلفة سببه

 فاي الثاأر خاذأل اخارى بمنازلاة يتوعاد بال رياضاية باروا يتجرعهاا ان الابعض يساتطيع ال غصه
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 ألفاراد العنصارية الاروا تنمياة الاى الحاال بنا يصل ان الى والصف الدرس داخل المنافس محيط

 كماا الصاف داخال زميلاه الى ثم المجموعة ضمن لزميله العنصرة في التلميذ فيبدأ المجاميع هذد

 اي طاافانع باتجااد الجمعاي العقال طاور فاي المجموعاة الاى االنتماء يأخذد الوقت نفس وفي انه

  . باطال او حقا كان سواء معه بالوقوف مجتمعه او مدرسته افراد من فرد

فااان نتيجااة المغاااالة فااي تنميااة هاادف االنتماااء الااى المجموعااة عااززت لنااا روا العنصاارية 

والتطارف لاادى التالمياذ والطلبااة كمااا جعلاتهم يرضااخون تحات تااأثير العقاال الجمعاي والثااأر وهااذا 

الااى ساالوكيات غياار مرغااوب فيهااا ممااا تشااكل ظاااهر تستشااري فااي  يعتباار معطفااا خطياارا يأخااذنا

 .مجتمع المدرسة اوال ومنه الى المجتمع باسرد 

 داخاال الفاارد عاان الاانفس وعلماااء االجتماااع علماااء تحاادث لقااد -:الجماعااة  تااأثير تحاات السااقوط

 السالب الاى كانات ماا واكثار والسالب االيجااب باين ماا دراسااتهم في البعض واستخلص الجماعة

 الوحياد السابيل هاي باه تاؤمن وما الجماعة ان على الفرد به يشعر ما اكثر وان االيجاب الى نهم

 واذا بوئاام ويعاية مزدهار اخار عالماا لكان جماعته الى انضم لو العالم وان االنسانية ينقذ الذي

 تتعاارض الوقاات نفااس فااي و يشاارعن واجااب االخاارى الجماعااات قمااع فااان االماار هااذا يحصاال لاام

 تخالفااه انهااا اال االيمااان درجااة وباانفس الجماعااة تلااك لااه تعرضاات مااا  الااى االخاارى الجماعااات

 . االقتتال حد الى يصل ان الى سوء االمر ويزداد  بالمعتقد

 بالخالصااة وخاارج لوبااون غوسااتاف الفرنسااي  وماانهم الجماعااة داخاال الفاارد العلماااء فحلاال

 غوساتاف فيقاول الجماعة الى ينتمي ان قبل الشخص ذلك ليس هو الجماعة داخل الفرد ان على

اا أمضاى متى الفرد أن الجماعات أحوال في الدقيق النظر دل وقد)   االجتماع روا كتابه في  زمن 

ا تقارب خاصاة حالاة في يصير أن يلبث ال تعمل جماعة بين اا الناائم الشاخص حالاة مان كثيار   نوم 

ا  الالشااعرة الاذات وتسالط اعرةالشا الاذات انكماة أن والخالصة)بالقول    يسرد ثم(  مغناطيسيٍّ

ا االنتقال إلى واألهبة واحد، غرض نحو والعدوى التأثر بعامل واألفكار المشاعر واتجاد  مان فور 

 فهاو الجماعاة، فاي الفارد بهاا يتخلق التي الخاصة األخالق هي الفعل؛ إلى بها أشير التي األفكار

 إلااى انضاامامه بمجاارد الماارء يهاابط ذلااك أجاال وماان. إرادتااه تحكمهااا ال آلااة صااار باال هااو، يعااد لاام

 األخاالق، مهاذب العقال مثقاف رجاال   كاان نفساه في ولعله المدنية، سلم من درجات عدة الجماعة

 عنفااه وفيااه وشاادته، الفطااري الرجاال اناادفاع ففيااه للغرياازة، تااابع ساااذج الجماعااة فااي ولكنااه
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 يتاأثر يكان لام مماا ،والصور باأللفاظ التأثر سهولة منه وفيه وشجاعته، حماسته وفيه وقسوته،

 طباعاه وينااقض البديهية منافعه يخالف ما فعل إلى بذلك االنقياد فيه ثم الجماعة، خارج وهو به

 ماا الاريح تثيرهاا رماال مان بحباة أشابه الجماعاة فاي اإلنساان فرن وبالجملة عنه، اشتهرت التي

 (1)( هبت

 تعارض مماا التحارر بعد اال الجماعة طوق من الخروج الفرد على يصعب االنقياد هذا وبعد

الجماعاة  شابك فاي باه اطاحات والتاي ذلاك شااكل ماا او السالوك او المعتقاد هاواجس مان اوال له

 .ظنه حسب الكفر حد بصاحبه يصل قد يغتفر ال ذنبا يعد كونه االعجاز الى اقرب وهذا

 -:من االيجاب الى التسلطية  القيادة

إنكام صاغار قاوم ويوشاك أن )خاطب بنياه عن االمام الحسين بن علي بن ابي طالب  وهو ي

 ( تكونوا كبار قوم اخرين فتعلموا العلم فمن لم يستطيع منكم أن يحفظه فليكتبه وليضعه في بيته 

 ولفتاارد (تلميااذ أو طالااب ) االشااخاص  ماان محااددد  مجموعااة الااى  القيااادة مهمااة اناطااة ان

 قائادا لناا تخلاق ( المعلم  , دارة اال )قبل المؤسسة  من االمور زمام وتسليمهم الزمن من طويلة

 يتحكمااون (الطلبااة)العاااملين  ماان محااددة مجموعااة لنااا فتخلااق والتساالطية بالدكتاتوريااة يتميااز

داخاال (  والطلبااة التالميااذ)زمالئهاام  بقيااة علااى انفاااس يكتمااون يجعلهاام ممااا زمالئهاام بحركااات

 .(بالمدرسة)بالمجتمع او  طةالمحي الخارجية البيئة الى هذا ويمتد (المدرسة داخل)المؤسسة او

 فاي المدرساة ادارة فتعاززد المدرساة محايط الاى ينتقل ثم الصف وحدة مجموعة من فيبدأ 

فنجااد احيانااا كثياارة ان هااؤالء االشااخاص هاام ماان .   بعواقبااه تشااعر ان دون  االحيااان ماان الكثياار

عتااراض علااى يتحكمااون فااي الاارأي ويفرضااونه علااى االخاارين ممااا ال يتاارك المجااال لتفكياار او اال

وبما اننا نسعى الى بناء جيل واعد من خالل بناء شخصية متزناة اخاذين  ,الفكرة او الموضوع  

بنظر االعتبار ان عملياة بنااء الشخصاية القيادياة تعتماد علاى أركاان اساساية تطلبهاا اكناة الفارد 

 :ومنها

لَّ  إِنَّ   -: اوال    لذاتِه  قائد    كونبه قائد   هوب  شبخص   كب

 القياادةِ  نجاااُ  مادى هاوب  للمجموعاةِ  الناجحاةِ  القياادةِ  مستوى لتحديدِ  االقرب المقياسب  أبنَّ   -: ثانيا  

 الذاتيةِ 

 ( 6() للقيادِة  االساسية السماتب  هيب  النبيلةب  االنسانيةِ  والقيم الحميدةُ  االخالقب  إبنَّ   -: ثالثا  
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 -:االلعاب الصغيرة والفعاليات القتالية 

صااغيرة وبعااض االلعاااب ومنهااا االلعاااب القتاليااة تؤسااس وتنمااي لنااا هناااك بعااض االلعاااب ال

داخاال المدرسااة او المجتمااع ضاامن الوحاادة الواحااد رغبااات ساالبيه فااي شخصااية الفاارد فمنهااا 

ان االلعاب القتالياة . والبعض منها تعرض سالمة الفرد الى المخاطر , العدوانية والثأر واالنتقام 

يااف يعباار دائمااا عمااا يريااد ماان خااالل قيامااه بأفعااال تساابب بكافااة انواعهااا تؤسااس لنااا  مجتمااع عن

ساااة والمنااازل وضااامن البيئاااة الضاارر الاااى زمالئاااه فيصااابح هاااذا الفعااال طبيعاااي للفااارد فاااي المدر

 .الخارجية

ان بعض االلعاب الصغيرة والتي يعتقد الابعض انهاا تحقاق الهادف الترويحاي او تكاون مان 

ب فيااه فماان هااذد االلعاااب اصااطياد اجاال كساار الجمااود تؤسااس فااي الشخصااية ساالوك غياار مرغااو

الزميل بالكرة او مطاردة الزميل وظربه او ظرب التالميذ عند دخولهم كقاطرة مان باين زمالئهام   

كماا ان قياام الابعض باإليعااز الاى , ان االلعاب قد تختلف مسمياتها باختالف االشخاص واالمكنة 

ساالمة الطلباة للخطار نتيجاة تادافعهم  التالميذ والطلبة بمس الجدار والعودة وهذد اللعبة تعارض

  .والسرعة القصوى التي يصلون اليها امام الجدار 

  -:االستنتاجات

 : ان مسار الهدف السلوك ينحرف عند

 بصورة او بشاكل غيار مادروس  هدف تحقيق الى السعي ان: المغاالة في تحقيق االهداف  -اوال 

  المغاالة  فمن هذد االسبابفهناك عدة اسباب  عكسية نتائج الى بنا  يصل قد

هااو اعطاااء الشاايء اكثاار ممااا يحتماال او هاو تعزيااز مفااردد فااي شخصااية الفاارد بشااكل : المغااالة  

مفاارط الااى ان تصاابح هااذد المفااردة عااادة ال يمكاان االسااتغناء عنهااا وتكااون غياار قابلااه الااى قبااول 

تفسد الهادف  عكسية ئجنتا يعطينا المفردات االخرى المكملة لشخصية الفرد وبناءد الذاتي  مما 

 هاي الوسطية وتعتبر, المنشود اليه وتحرفه عن مسارد الصحيح والذي كنا نعمل على تحقيقية  

الب ﴿ النتااائج  افضاال تحقيااق الااى االمثاال الطريااق اال   وب عب ج  كب  تب اادب لُولبااة   يب غ  الب  ُعُنقِااكب  إِلبااى مب ا وب هب ُسااط  ب   ُكاالَّ  تب

ااطِ  س  ُعاادب  ال بب ق  ااا فبتب لُوم  ا مب ُسااور  ح   االفعااال حااول وتعااالى ساابحانه هللا اشااارة كمااا ( 18) اإلسااراء ﴾ مب

ِصاد  ):  بقوله واالقوال اق  ايِكب  فِاي وب ش  ُضاض   مب اغ  تِكب  ِمان   وب او  ارب  إِنَّ  صب كب اواتِ  أبن  بص  تُ  األ  او  ِميارِ  لبصب  (ال حب

 النقصاان - الراغاب ذكارد ماا علاى - والغاض فياه االعتادال الشا  في القصد و) (.  لقمان( ٩١)
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 مشايك فاي باالعتادال وخاذ: والمعناى .فياه والقصار الانقص الصاوت فغاض والصوت الطرف من

 تفسااير.)رفعااه فااي لمبالغتهااا الحمياار لصااوت األصااوات أنكاار ان صااوتك فااي والقصاار وبااالنقص

 .( للطبطبائي الميزان

 السالبة واثارهاا وااللعااب االهاداف فاي المغاالة نتائج هذد من نماذج ندرس ان نحاول اننا 

 ان كاون النتاائج مرحلاة الاى نصال ان قبال المعالجاة فاي السابق ألخذ وذلك والطلبة التالميذ على

 ال عليناا يصاعب بادون قصاد مماا قاد التالمياذ نفاوس في نكون قد غرسناها سلوكيات هي النتائج

 .  العالج من خير لذلك علينا ان نعمل بمبدأ الوقاية  البشرية النفس من انتزاعها حقنا

التعامل مع مجموعة محدد من االفراد واناطة معظام المهاام بهام : يادة التسلطية الق –ثانيا 

 .يؤسس لنا سلوكيات غير مرغوب بها ومنها القيادة التسلطية  

وهااذد االلعاااب تعاارض التلميااذ والطالااب الااى الخطاار وتهاادد سااالمته : االلعاااب العدوانيااة  -ثالثااا 

 .بة وتنمني الروا العدوانية لدى التالميذ والطل

 : التوصيات

 .تنمية السلوكيات االيجابية الى كل االفراد وبصورة متوازنة  .5

 .تقييم السلوكيات بشكل مستمر  .1

دراساااة اساااباب باااروز بعاااض السااالوكيات غيااار المرغاااوب بهاااا ماااع عرضاااها اماااام االهاااداف  .3

 . الموضوعة

وعلم النفس  التخطيط المدروس والجيد والذي يأخذ بنظر االعتبار علم التربية وعلم االجتماع .4

 .اساسا فيها

حق الرعية في التربية والتعليم علاى ضاوء المتطلباات والحاجاات الصاحيحة للفارد والمجتماع  .1

 .والتي تحافظ وتعزز القيم االنسانية النبيلة

ب   قبالب ) ا   رب رب ِري لِي اش  د  ر   صب يبس  ِري لِي وب لُل   أبم  اح  ة   وب دب ن ُعق  انِي م  قبُهوا ل سب ف  لِي  يب  (قبو 
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 :المصادر 

حساين الشايخ . ود لميااء حساين  .د  البدنياة التربياة في الدراسية المناهج تصميم اساسيات .5

 .  علي دار البصائر العراق

 البصااائر علااي دار الشاايخ حسااين. ود  حسااين لمياااء. البدنيااة د التربيااة تاادريس اصااول فااي .1

 .  العراق

نجاالء الزهياري . عفاف الكاتاب و د. د  -استراتيجيات في طرائق تدريس التربية الرياضية  .3

 .دار الكتب بغداد 

 .لبنان المتقين دار الحراني محمد ابو - العقول تحف .4

 .لوبون مؤسسة الهنداوي مصر غوستاف الفرنسي -روا االجتماع   .1

االكاديمياة الدولياة  164علي عبد مسلم مجلة عالم الرياضاة العادد  المنهج وحي من القيادة .6

 .(السويد
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 " سرطان القولون"
الجمعية " الذي تنظمه " برنامج التوعية الصحية " المحاضرة الثانية في سلسلة محاضرات 

 " الطبية العراقية االسترالية النيوزلندية

 

 مستشفى نيبين، سيدني -الزميل د سنان البياتي، استشاري جراحة القولون: تقديم 

 .مستشفى وراكول، فيكتوريا -راض الباطنيةالزميل د عصام المطير، استشاري أم: إدارة

" Colon cancer " 
 

Second lecture of " Raising awareness program " 

By Iraqi Australasian Medical Association IAMA  

 

 Presenter : Dr Sinan Albiati, Consultant colorectal surgeon - Nepean 
Hospital, NSW 

 Moderator: Dr Issam Mutiar- Consultant Physician, Warragul 
,Victoria  

 Time : 7 - 8 PM  
 Tuesday 6 September 
 

 

 :   رابط المحاضرة

https://youtu.be/23qAX6ShKcQ 
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ر  ... !!! حبيبات سكَّ

 استراليا -ملبورن  –سرة العبيدي 

 

ر في فنجان قهوتي  تبسمَّ

 كحبيبات سكر

 عند كل صباا

 يو أخترق متاهات وعي

 و أثمل خياالت ُتباا

 راقصني كضوء مساء

 و اسمعني ذاك النداء

 …يا حلوتي…يا قداحتي

 اخطفني

 من بين أرواا ِشباا

 عانقني بذراعين من حنان

 كطفلة غاضبة
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أتب دميتها  قد خبَّ

 راضني بقبلة

 موزونة بمثلها

 كعقد رباا

 البن و السكر تضاد حكيم

 كليل بجوفه

 نجوم ِسباا

 قررُت و أتممتُ 

 ن التمنيدي

 حتى و إن خاصم

 الوعي الثمل

 أنت، قهوتي و صباحي

 من دون صباا
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 التغيرات المناخية في العراقومستقبل  واقع 

 السيدة سوزان البناء

 خبيرة في التغيرات المناخية  -ماجستير في العالوم البيئية 

 وزارة البيئة العراقية

 العراق –بغداد 

 (الجزء الثاني)

 :المقدمة

حتبااس الحاراري فاي ماع الادولي مناذ مطلاع التساعينيات يالحاظ تفااقم مشاكلة اإلبدأ المجت

زديااد المطارد لتراكياز ختالل نسب مكوناات الغاالف الغاازي فاي الطبقاات العلياا واإلإالعالم نتيجة 

رتفااع فاي درجاة حارارة إوالتاي أدت إلاى  كسايد الكرباونثنائي اوغازات الدفيئة وخصوصا غاز 

أدى إلى تغيرات طقسية في الضغوط وبالتالي حركاة الريااا والتاي أدت إلاى مما . الكرة األرضية

ساتمرت أسابابها وسيشاهد إوهذد المشكلة في تزاياد إذا ماا . حترار العالميمزيد من الجفاف واإل

العااالم تغياارات مناخيااة سااتكون آثارهااا ساالبية وكبياارة علااى العااروض المداريااة وشاابه المداريااة 

يقاع العاراق ومحيطاه اإلقليماي فاي هاذد المنااطق التاي تمثال  .الدافئاةرض والمناطق المعتدلة لأل

منابع نهري دجلة والفرات التي تشهد مزيد من موجات الجفااف وشاحة األمطاار وتذباذبها ولعال 

رتفااع فاي درجاات الحارارة وماا إإذ توالات موجاات مان  5888واضحة مناذ عاام  بدت التغيرات

مطااار وخاصااة فااي العقااود الااثالث الماضااية، حة األنااتج عنهااا وصاااحبها ماان حاااالت الجفاااف وشاا

وعلاى هااذا الصااعيد فقااد تسااابقت دول جنااوب غاارب آسايا فااي الشااكوى ماان شاادة الجفاااف وشااحة 

مان ناحياة خطاوط الطاول والعارض فارن  .األمطار، وطول أشاهر الصايف وموجاات الحار الشاديد

شاماال   '29.°37و  '6.°29 باين دائرتاي العارض ضامن المنطقاة المعتدلاة الشامالية يعد العراق

كتسااااب ماااان هااااذا الموقااااع مناخااااه القاااااري الشاااابه إوقااااد  '45°48و '48.°38وخطااااي طااااول 

يضااا  برتساااع الماادى أيتصااف منااا  العااراق . باايض المتوسااطبمنا  البحاار األبااذلك المااداريمتأثرا  
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 نعدام المسطحات المائية الواسعة التي تقلل من برودة الشتاءالحراري اليومي والسنوي وذلك إل

تجااد مان الشامال الشارقي الاى الجناوب الغرباي  وحرارة الصيف ويتصف كاذلك بقلاة األمطاار باإل

 العاراقولكاون  .حيث تسقط معظم أمطارد في فصل الشتاء وكذلك الخريف والربيع وتنعدم صيفا

تسيطر عليه الرياا الشامالية الغربياة فاي  فرنهفي القسم الشمالي من المنطقة شبه المدارية  يقع

كماا ان لمناا  منطقاة الخلايج العرباي تااثيرا  علاى معظام , هغلب مناطقاأم فصول السنة وفي معظ

معينة فيها وذلاك فاي الحااالت مناخيةاألقسام الجنوبية والوسطى من العراق والتي تسبب ظروفا 

التي تمر فيها منخفضات جوية من المناطق الوساطى والجنوبياة للعاراق حياث تهاب ريااا حاارة 

رتفاااع درجااات إماان منطقااة الخلاايج العربااي بمصاااحبة هااذد المنخفضااات وتساابب  ورطبااة قادمااة

رطب ممطر معتدل الحرارة الاى باارد نسابيا فاي  بأنهالحرارة  ويتسم منا  العراق بصورة عامة 

بحار قازوين )يحاط العراق بخمسة مسطحات مائياة و .فصل الشتاء وحار جاف في فصل الصيف

علااى  تأثيرهااان إالَّأ( متوسااط والبحاار االحماار والخلاايج العرباايوالبحاار االسااود والبحاار االباايض ال

باايض المتوساط والخلاايج العربااي بصااورة كبياارة ويعااد البحاار مناا  العااراق ينحصاار فااي البحاار األ

تجاااد الشاارق مسااببة رطريقهااا ب تأخااذللمنخفضااات الجويااة التااى  مالئمااا   باايض المتوسااط مماارا  األ

ماادار الساارطان وتقاادم منطقااة  دتجااارهريااة للشاامس بونتيجااة للحركااة الظا مطااار شااتاءا  سااقوط األ

مطاار فاي لى الشمال من مواقعها السابقة الذي يجعل المنطقة خالية من سقوط األإالضغط العالي 

ثر منااا  العااراق شااتاءا أتسااودد الرياااا الغربيااة ويتاا فصاال الصاايف وليكااون منااا  العااراق جافااا  

ون الجبهاات الدافئاة ماع منخفضاات البحار بالمنخفضات الجوية القادمة من الجناوب الشارقي ليكا

بالرياااا الحااارة الرطبااة  يتااأثرفااان العااراق  مااا صاايفا  أمطااار المتوسااط ويساااعد علااى سااقوط األ

تهااب الرياااا .رتفاااع درجااات الحاارارة إمسااببة  هجاازاء الجنوبيااة والوسااطى منااوخاصااة علااى األ

باردة جافة مصاحوبة بساماء الشمالية الغربية على العراق أثناء فصول السنة ففي الشتاء تكون 

تلطف الجو وتقلل من درجات الحرارة العالية كما تهب رياا شرقية  فرنهاصافية أما في الصيف 

مصحوبة ببرودة قارصة وساماء صاافية أماا الريااا الجنوبياة الشارقية  او شمالية شرقية شتاءا  

 .د الشابيهة بالمدارياةحياان وأمطاارمطار فاي بعاض األفهي دافئة نسبيا ورطبة وتجلب الغيوم األ

قتصادية واسعة التأثير وال يمكن التنباؤ بهاا، إجتماعية وإيؤدي تغير المنا  إلى عواقب بيئية وو

الظاروف المناخياة تاؤدي دورا ال يمكان إغفالاه فاي تبااين سارعة وانتقاال الكثباان  تغيار حياث ان
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رة مماا يقلال مان سارعة شاهر الممطاتجعال ترباة  الكثباان اكثار رطوباة فاي األ فاألمطارالرملية، 

نخفااض معادالت اإلمطاار إن إكبر لنمو النبات الطبيعي على سطحها، كماا أزحفها ويعطي فرصة 

حاد العوامال التاي تسااهم فاي زياادة مسااحة المنطقاة المسااهمة فاي تغذياة العواصاف أيعتبر من 

 .وتيرة التصحر ةمن خالل دورها في زياد,  الغبارية

 :ثة أنواعقسيم منا  العراق الى ثالي

 :مناخ البحر المتوسط

تمتد المنطقة الجبلية في الشمال الشارقي وتمتااز بشاتائها الباارد حياث تساقط الثلاوج فاوق 

ملمتر سنويا وصيفها معتادل لطياف ال ( 5222-422)قمم الجبال وتتراوا كمية األمطار ما بين 

 .درجة مئوية في معظم أجزائها 31تزيد معدالت درجات الحرارة عن 

 :خ السهوبمنا

وهو منا  انتقالي بين المنطقاة الجبلياة والمناا  الصاحراوي الحاار فاي الجناوب ويقاع فاي 

ملمتاار (422-122)الغالااب ضاامن حاادود المنطقااة المتموجااة وتتااراوا أمطااارد الساانوية مااا بااين 

 .وتكفي هذد الكمية لقيام المراعي الفصلية 

 :المناخ الصحراوي الحار

مان مسااحة العاراق وتتاراوا %( 72)ة الغربياة ويشامل ويسود السهل الرسوبي والهضاب

ويمتاز بالمدى الحاراري الكبيار ماا باين  رمليمت( 122-12)مطار السنوية فيه ما بين معدالت األ

الليل والنهار والصيف والشتاء، وفاي فصال الشاتاء يساود الجاو الاداف  وتبقاى درجاات الحارارة 

 إال لبضع ليالنجماد وال تهبط الى ما دون ذلك فوق درجة اإل

قلايم إن محطاة عادا يربعاأوترصد العناصر المناخية للمناطق المناخية في العراق من خاالل 

الجافااة )وتتمثاال هااذد العناصاار فااي درجااات الحاارارة اإلعتياديااة (. 5رقاام الخارطااة) كردسااتان

مقاسة بالدرجة المئوياة وكاذلك درجاات الحارارة الصاغرى والعظماى، الضاغط الجاوي، ( والرطبة

متار عان ساطح األرض،  52طوبة النسابية سارعة وإتجاهاات الريااا الساطحية علاى إرتفااع الر

  2)مطار، التبخر، شدة وفترة اإلشعاع الشمساي، درجاات حارارة الترباة علاى أعمااق مختلفاة األ

تسااجيل مااع  وماادى الرؤيااة األفقيااة ساام، كثافااة الغيااوم وإرتفاعهااا( 522  12  32  12  52
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وأياااة تغيااارات جوياااة أخااارى باإلضاااافة الاااى توثياااق المناااا  الحاااالي  حااااالت العواصاااف الترابياااة

 .والتنبؤات المستقبلية

 

 :مؤشرات تغير المنا  في العراق

البيانااات الجويااة الصااادرة عاان الهيئااة العامااة لألنااواء الجويااة حصااول تغياارات كبياارة  تظهاار

عاد مؤشارا  واضاحا  تللعوامل الجوية الماؤثرة فاي مناا  العاراق ومان هاذد العوامال المهماة التاي 

 :(1و  5الشكل رقم ) هيعلى تأثير تغيرالمنا  

 :درجة الحرارة

إن اإلحتباس الحراري وتغير المنا  ظاهرة ملموسة في العراق وخاصاة  فاي العاصامةبغداد  

حيااث إن درجااات الحاارارة العظمااى والصااغرى قااد إرتفعاات وفقااا  للبيانااات المعاادة ماان قباال الهيئااة 

ة حيث بلغت الزيادة في المعدل السنوي لادرجات الحارارة العظماى مناذ عاام العامة لألنواء الجوي

درجااة مئويااة وإن مقاادار الزيااادة للمعاادل الساانوي ( 2.86)بحاادود الااـ  1228ولغايااة  5887

وإن مقدار التغير في المجموع السنوي %( 5.11)بلا  1227 -5845للرطوبة النسبية للفترة 

مماا يشاير لوجاود شاحة واضاحة ( ملام 15.85-)بلاا  1227 -5887لكمية األمطار للفترة من 

وإن مقدار الزيادة في عدد أيام السنة للغباار . في األمطار والمتساقطات خالل هذد الفترة الزمنية
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وهنااك رصاد واضاح لتغيار فصاول السانة . سانة/ ياوم51بلاا  1227 -5865العالق للفترة من 

ت الساابقة وإن الفارق باين معادل درجاات حيث أصابح فصال الصايف أكثار طاوال  مقارناة بالسانوا

وإذا ماا  الحرارة العظمى والصغرى قد تضااءل بارقتراب الحارارة الصاغرى مان الحارارة العظماى

أردنا المقارنة بين التغير بدرجات الحرارة حسب المحافظات الشمالية والوسطى والجنوبياة فارن 

ي لدرجات الحارارة ولمادة تزياد عان تشير الى أن المعدل السنو 1257بيانات البنك الدولي لعام 

 :في العراق قد إزداد وفقا لما يأتي 1224و 1227الثالثين سنة بين عامي 

 درجة مئوية 5.57: مدينة بغداد 

 درجة مئوية 2.75: مدينة الموصل 

 درجة مئوية 1.6: مدينة البصرة 

 

 1222و 5871و 5812تغير درجات الحرارة في العراق خالل السنوات : 5الشكل رقم 

 

 

 1254ولغاية  5812تغير درجات الحرارة في العراق خالل الفترة من :  1الشكل رقم 

أمارا  معروفاا   باات تأثيرات تغير المناا  علاى مختلاف القطاعاات العراقياةوهو ما يؤكد بأن 

لقت بظاللها على عموم الحياة في العاراق خصوصاا فاي ظال األوضااع الهشاة للبلاد أللجميع وقد 
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حتيااة المتهالكااة وكاناات نتااائج هااذد التااأثيرات واضااحة علااى القطاعااات ذات المساااس والبنااى الت

المباشر بحياة الماواطن وأمناه اإلقتصاادي والماائي والغاذائي فكانات آثارهاا جلياة علاى الجواناب 

اإلقتصادية والصحية والحياتية بشاكل عاام حياث تشاير التوقعاات المبنياة علاى النمااذج المناخياة 

مناذ عاام  (م◦ 2.8) تتاراوا باين بادرجات الحارارة زياادة مضاطردة وجاود إلاى العددياة الوطنياة

وهااو مااا يزيااد ماان حراجااة الموقااف فااي بلااد  1522عنااد عااام  (م◦ 3.1) قااد تصاال إلااى 1227

. درجة مئوية في عدد من أيام فصل الصيف مان السانة( 12)إرتفعت فيه درجة الحرارة فوق الـ

ماان أهاام العواماال اإلنوائيااة التااي حاادثت علااى ماار ارة رتفاااع المتطاارف لاادرجات الحااراإليعتباار و

السنينبساابب ظاااهرة التغياار المناااخي فاارذا مااا أخااذنا بنظاار اإلعتبااار البيانااات الطقسااية لاادرجات 

 5881ساانة متتاليااة إبتااداءا ماان ساانة  31الحاارارة العظمااى والصااغرى لمحافظااة البصاارة لماادة 

جويااة والرصااد الزلزالااي، التااي تبااين أن وحسااب بيانااات الهيئااة العامااة لألنااواء ال 1257ولغايااة 

درجااات مئويااة بينمااا إرتفعاات درجااة الحاارارة الاادنيا  3درجااة الحاارارة الُعظمااى إرتفعاات بحااوالي 

 2,88بينما المعدل العالمي إلرتفااع درجاات الحارارة يصال الاى حاوالي . درجة مئوية 1بحوالي 

قد إرتفاع بمعادل ( مدينة البصرة)درجة مئوية وهذا يعني أن معدل إرتفاع درجات الحرارة محليا 

يزيااد ماارتين عاان المعاادل العااالمي، ممااا ساابب تغيياارا واضااحا  فااي األنماااط الطقسااية وخصوصااا  

 .الهطول المطري والتبخر وشدة اإلشعاع الشمسي وغيرها

 :الرطوبة النسبية

ا تااؤثر فااي هااة فااي الدراسااات المناخيااة لكونهمااماادن المواضاايع الم تعااد الرطوبااة النساابية 

ر الرطوباة مان صادى بخاار المااء الاذي يعاد ملع لصويح. ضطرابات الجوية ر المنا  واإلصعنا

. اهاوالمستنقعات والبحيرات والكائنات الحية وغير واألنهارالبحار والمحيطات والغابات والتربة 

ا النسابة المئوياة باين كمياة بخاار هاب صاديقو .وتتفاوت كمية بخار المااء فاي الجاو مكاناا وزماناا

زمة لتشبع نفس الحجم مان الواء وبين كمية بخار الماء الهلافي حجم معين من ة دوالموج الماء

ى حمال بخاار المااء وتساتعمل لاواء عهاي طاقاة الهاوبمعناى أخار . واء بانفس درجاة الحارارةهال

الرطوبااة النساابية  ةمعرفااألنهبالرطوبااة النساابية كمقياااس لكميااة بخااار الماااء الموجااد فااي الجااو 

ى لااتساااعد الرطوبااة النساابية عو. قااةلواء يمكاان اسااتنتاج قيمااة الرطوبااة المطهااودرجااة حاارارة ال

 :ةتي ف الغازي برحدى الطرق االتغير الرطوبة النسبية في الغوت .تدفئة الجو
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 عود جزيئاات المااءصاا اللهاياة بطيئاة ياتم خلي عمهاو, زيادة التبخر من المسطحات المائية ,

 الجو ا فيهوانتشار

 رتفاااع الرطوبااة إعناادما تاانخفض درجااات الحاارارة تااؤدي الااى  ارةالتغياار فااي درجااات الحاار

حتفاظ ببخار الماء تنخفض بالبرودة مما يجعال كمياة ى اإللواء عهوذلك الن قدرة ال, النسبية

والعكس يحدث عنادما ترتفاع درجاات , يةلواء الكهبخار الماء بنسبة مرتفعة مقارنة بقدرة ال

 .واء بفعل ارتفاع درجات الحرارةهي الن بخار الماء ينتشر بعيدا فألالحرارة 

 تجاد الرياا عندما تكون الرياا سريعة وجافة تؤدي الاى خفاض الرطوباة النسابية إسرعة و

 .ادئة التي ترفع من كمية الرطوبة النسبيةهالرياا الرطبة ذات السرعة الن ى العكس ملع

  ل خاال بأناه ومان 1256ولغاية عاام  5873وتظهر إحدى الدراسات التي أجريت للفترة من

ناك تبااين هرطوبة النسبية في المنطقة الوسطى من العراق بأن لتحميل المعطيات المناخية ل

رطوبااة النساابية فااي الرمااادي بنحااو لى نساابة للاات أعلرطوبااة حيااث سااجلمكاااني وزماااني ل

بينماا كانات أدناى نسابة تساجل فاي %( 48)ثم يليها منطقتي الحلاة وبيجاي بمعادل %( 15)

ضاامن المناااطق الجافااة بساابب لااذلك تصاانف هااذد المناااطق %( 44)بااة بنحااو بغااداد والرط

ذا االنخفااض لعادة عوامال هاسابب  وأعازت الدراساة اهانخفاض معدالت الرطوبة النسبية في

ا عااان هااافة القارياااة بسااابب ابتعادصاااا الهمنطقاااة حياااث تساااودلا الموقاااع الجغرافاااي لهاااومن

ة مسااحة الغطااء لاوق الجافة في المنطقة وسيادة الرياا الشمالية الغربية المسطحات المائية

غرى صاااالعظماااى وال)رتفااااع معااادالت درجاااات الحااارارة إالنبااااتي فاااي المنطقاااة فضاااال عااان 

نااك عالقاة عكساية باين الرطوباة هف( 1256 -5873) في المنطقة خالل المدة (واالعتيادية

 .النسبية ودرجات الحرارة

 :التساقط المطري

نتظاام توزيعهاا مان حياث المكاان والزماان إذ إعاام بعادم تتميز األمطاار فاي العاراق بشاكل  

رتفااع عان مطار المسجلة في محطات األنواء الجوية من مكان إلى آخر حسب اإلتختلف كمية األ

األمطااار بااداللتين همااا  ةيمكاان دراسااحيااث سااطح البحاار والموقااع الجغرافااي للمحطااة األنوائيااة 

محطات المديرية العامة لألنواء الجوياة والرصاد  وتبين نتائجالتوزيع المكاني والتوزيع الزماني 

لفترة السبعينات لجميع مناطق العراق كانت اعلى مان المعادل  لألمطارن المعدل العام الزلزالي بأ
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لعقاد السابعينات وعقاد ( ملام)خطاوط تسااوي كمياة المطار  وذلاك عناد مقارناةالعام لفترة االلفياة 

لفياة ليضام محطاات كانات ضامن ملام ارتفاع فاي األ 522االلفية حيث ان الخط المطاري اقال مان 

 522مطار الهاطلاة عان ملم وهذا يوضح التناقص الكبير في كمية األ 122-522الخط المطري 

ضاافة الاى قلتهاا تتعارض للتبخار مماا يناتج عناه إمطاار ن هاذد الكمياات مان األإملم  اضافة الاى 

ن الخاط أذ إ. منااطق جافاة فاي العاراقعجز مائي تمتاز به المناطق الجافة وهذا يزيد من اضافة 

من الجهة  32ملم كان في فترة السبعينات يمتدد تقريبا  بين دائرة عرض  522المطري اقل من 

ملم  باين  522متد الخط المطري اقل من إلفية من الجهة الشرقية،بينما في فترة األ 29الغربية 

ان الخاط المطاري الى ضافة إ يةمن الجهة الشرق  32من الجهة الغربية و 3.33دائرتي عرض 

ملاام نالحظااه فااي فتاارة الساابعينات موجااود فااي الخارطااة بينمااا ال نااراد فااي فتاارة  722كثاار ماان أ

كمااا تشاير نتااائج قياساات محطااات الهيئاة العامااة لألناواء الجويااة والرصاد الزلزالااي الااى  .االلفياة

ة باإلضافة الاى تنااقص األنوائية العراقيتناقص في مجموع الهطول السنوي في المحطات وجود 

 (.1و  4و 3االشكال رقم )عدد األيام الممطرة مع الزمن لمعظم المحطات اإلنوائية 

 

كانت أعلى من االلفية ( 5882-5872)معدالت االمطار خالل فترة السبعينات :  3الشكل رقم 

 ولجميع محطات الدراسة( 1252-1222)االخيرة 
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 5885-5882ولغاية  5875-5872للفترة ( ملم)ألمطار خطوط تساوي كميات ا: 4الشكل رقم 

 

 1255 – 1252ولغاية  1225 – 1225خطوط تسوي كميات االمطار ملم للفترة : 1الشكل رقم 
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لمديناة  وفاق ساجالت األنواءالجوياة لألمطاارباإلضافة الى ما سبق فرن التنباؤات المناخياة 

وهاذا يعاادل 1212ملمتارا  بحلاول عاام  15بلا يالى ان النقص في  كمية الهطاول سا تشير بغداد

سيصال الانقص فاي الهطاول  1522وفاي عاام ( 5878-5838)من معدل الهطول للفترة% 51

 .%32الى 

 :السطوع الشمسي

يعد السطوع الشمسي المصدر الوحيد الذي يستلم منه الغاالف الجاوي طاقتاه حياث يساهم  

رق اإلشاعاع الشمساي الكاون من طاقاة ساطح األرض وغالفهاا الجاوي ويختا% 87.88بحوالي 

الخااارجي بشااكل موجااات كهرومغناطيسااية وتقااوم طبقااة األوزون المحيطااة باااألرض برمتصاااص 

اإلشااعاعات الضااارة للنبااات واإلنسااان وتمااتص السااحب جاازءا من اإلشااعاعات ليصاال الباااقي إلااى 

لتااي فقااط ماان الطاقااة الشمسااية للقيااام بعملياتااه الحيويااة ا% 1-5النبااات الااذي يسااتفيد بحااوالي 

يساتعمل لتبخيار % 82 -71تحتاج الى ضوء ومان مجماوع الطاقاة الشمساية الممتصاة ماا باين 

التبااين المكااني للمعادل السانوي لإلشاعاع الشمساي إن. كطاقة تخزن فاي الترباة% 52-1الماء و

-3822)متادت فاي المنطقاة الشامالية باين إن قيم اإلشاـعاع الشماـسي إالكلي في العراق أوضح 

4122(m²/d.W   4122)في المنطقة الوسطى ومنطقة السهول المنبـسطة في الجنوب باين-

1222(m²/d.W  ( 1122 -1222) في المنطقة الصحراوية ومنطقة الهضابة الغربياة باـين 

W.d/m² . باإلضافة الى ذلك فرن فترة السطوع الشمسي تتباين وفقط المناطق حيث تزداد كلماا

 (  .5دول رقم الج)إتجهنا من شمال العراق الى جنوبه 

 

 المعدل اليومي لالشعاع الشمسي وفترة السطوع والتبخر عند محطات بغداد والموصل والرطبة: 5الجدول رقم 

 1258والبصرة لسنه 
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 :التاثيرات المتوقعة مع تغايرعوامل المنا  المستقبلية في العراق

 :ةوالعواصف الترابي التصحر والجفاف وظواهر الغبار

التي تشكل ضغطا  كبيرا  علاى البيئاة العراقياة هاي إتسااع رقعاة التصاحر  من أهم األمورإن 

لألراضاااي % 72والمنااااطق الجافاااة والمهاااددة بالتصاااحر حياااث وصااالت نسااابة التصاااحر حاااوالي 

في المراعي نتيجاة % 82لألراضي الزراعية المطرية و% 71الزراعية المروية وما يقارب الـ 

دارة فاي قطااع الميااد مماا يعتبار عاامال  مهاددا بشاكل لشحة المياد بسبب تغير المناا  ولساوء اإل

واضح على األمن الغذائي في البلد تزامناا  ماع الزياادة المساتمرة ألعاداد الساكان حياث إنخفضات 

إنتاجية الدونم الواحد مان األراضاي فاي العاراق الاى مساتويات متدنياة مقارناة بالادول المجااورة 

إن القطااع الزراعاي  5883شاارت التقاارير لعاام بسبب ساوء إدارة األراضاي وتادهورها حياث أ

ماان قااوة العماال وكمعاادل األراضااي % 14ماان الناااتج القااومي اإلجمااالي ويمثاال % 58يساااهم بااـ 

فاارد أمااا اليااوم فاارن هناااك تاادهور كبياار فااي /هكتااار 2.3الصااالحة للزراعااة كاناات مساااوية الااى 

خيارة وناة األ طة السايما فاي امطار الساقنخفاض كمية األن إلإ. األراضي وخاصة  المروية منها

دى إلاى أعلى جفاف المنطقة وتفكك سطح التربة وقلة الغطااء النبااتي الطبيعاي مماا  ا  واضحا  ثرأ

تسببت التغيرات المناخية في زياادة درجاات الحارارة ا حيث نتشارهإنتقال ذرات الغبار وإسهولة 

فاي انتشاار الغباار  دورا كبيارا   ختالف في سارعة الريااا التاي لهااإوتغير المنظومات الضغطية و

الغبااار و/  الغبااار العااالق)العواصااف الترابيااة وظواهرهااا  ت وتياارة حاادوثاددوقاادإز فااي المنطقااة

وماا زالات فاي تزاياد  فاي العاراقخيربشاكل كبيار فاي العقاد األ( العاصفة الغبارياة/   /  المتصاعد

ياارة فااي حاادوث العواصااف مسااتمر ومدينااة بغااداد مثاال بقيااة مناااطق العااراق عاناات ماان زيااادة كب

/  مطاارتسااقط األ/  درجة الحارارة)نوائية مع بعض المتغيرات األ ة وثيقةعالقحيث لها الغبارية 

رتفاع الدقائق الترابية عان ساطح االرض إيتأثر منا  العراق بظاهرة الغبار وهو  (سرعة الرياا

ختالف رلترابيااة باانتشااارها مسااببة هبوطااا  فااي ماادى الرؤيااة ويختلااف شااكل وحجاام الاادقائق اإو

وهااي علااى وجااه العمااوم  مصاادرها وتكوينهااا الفيزيااائي والكيمااائي وساارعة الرياااا الحاملااة لهااا

-2.21)وتتاراوا أقطاار الادقائق باين  (الرمال/ الغارين / الطاين )متكونة من نساب مختلفاة مان 

 كام عان ساطح االرض ويمكان( 5)لى حوالي إمنها  مايكرومتر وترتفع الدقائق الصغيرة ( 522

الغباار المتصااعد / الغبار العالق )  عتمادا  على تركيز دقائق وسرعة الرياا المسببة لإ اتقسيمه
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يرتبط توزيع الغباار فاي العاراق مان حياث تكرارياة .  (والعواصف الرملية/ العواصف الغبارية / 

دة الريااا حدوثه بالطبيعة الجغرافية لمنطقة نشوء الغبار والعناصر المناخية المؤثرة عليها فزياا

وهي )ستقرارية الجو إفضال  عن عدم  واألتربةالسطحية وتوفر السطوا الجافة المغطاة بالرمال 

تربااة نتشااار األإتااؤدي الااى ( خاصااية تساااعد علااى نشاااط التيااارات الهوائيااة الصاااعدة والهابطااة

يعاات ن هنالاك توزرالى تلك الظاروف العاماة فا وباإلضافةوالرمال بسمك كبير في الغالف الجوي 

سبابها أضغطية خاصة تؤدي الى زيادة سرعة الرياا السطحية وتختلف طبيعة هذد التوزيعات و

مطار في فصل الشتاء فأن ظاهرة الغبار التنعدم فاي فبالرغم من هطول األ ختالف فصول السنةرب

ن رتباطها بنشاط الجبهات الباردة القادمة بمصااحبة المنخفضاات الجوياة القادماة ماهذا الفصل إل

البحر المتوسط فيما تصال هاذِد الظااهرة قماة نشااطها فاي فصال الربياع والصايف بسابب وصاول 

ساايا مسااببا  هبااوب رياااا شاامالية آواسااط أالمنخفضااات القادمااة ماان شاامال الخلاايج العربااي وفااي 

 .غربية تتغير شدتها حسب شدة المنخفض

 :دودفي الخزانات والس ووفرتها وإمكانية إدارة مواردها ستهالك الميادإ

ماان مشااكلة شااحة المياااد فااي نهااري دجلااة والفاارات  المنااا  ات معااامالت ياارتغ تلقااد فاقماا

إلااى وجاود نقاص وشااحة كبيارة فااي  1255حياث تشااير تقاديرات البناك الاادولي لعاام  وروافادهما

ولغاياة  1222مصادر المياد المتجددة للعراق مقارنة مع االحتياج الفعلي خاالل الفتارة مان عاام 

ولغايااة  1212خااالل الفتاارة ماان % 37المتوقااع أن تصاال هااذد النساابة إلااى بينمااا ماان  1228

وهااذا األماار  1212ولغايااة  1242خااالل الفتاارة ماان % 15والتااي سااتزداد لتصاال إلااى  1232

يفسر سبب اإلنهيار الكبير الحاصل في قطاع الزراعة وهو ما ترك آثاارد الواضاحة علاى اإلنتااج 

كمااا تااؤدي اضااطراب معاادالت  يااة والتنااوع البيولااوجيالزراعااي وإقتصاااد العااراق والاانظم الطبيع

المفاجئااة الااى مخاااطر كبياارة فااي إمكانيااة  الساايول والفيضااانات ونوبااات الجفااافالهطااول المطريو

إدارة قطاع الموارد المائية بالشكل الصحيح حيث إن حدوث الحااالت المناخياة المتطرفاة التاي ال 

رارات الساليمة فاي اإلجاراءات المطلوباة للحاد مان يمكن التنبوء بها يؤثر على إمكانية إتخااذ القا

 .مخاطر شحة المياد

 

 



 

 
62 

 :البحر وتغير درجة حرارته وحموضته نتيجة تغير المنا إرتفاع مستوى سطح 

الساااحل  حيااث يبلااا طااولالعالم، المنفااذ البحااري الوحيااد للعااراق علااىالخلاايج العربااي  يعتباار

العراقياة المطلاة  الماوان  ن أهاممفاي البصارةميناء أم قصر  عدكم ويُ  18عراق حوالي البحري لل

ُيعااد إرتفاااع مسااتوى وحموضااة ودرجااة حاارارة مياااد البحاار ماان المواضاايع ذات و. علااى الخلاايج

على الخليج العربي ضايق جادا  إالَّ إن  ه المطلساحلطول األهمية البالغة بالنسبة للعراق رغم ان 

وبية بالغرق وخصوصا  محافظة البصرة إرتفاع مستوى سطح البحر ممكن أن ُيهدد المنطقة الجن

ُيشاير تقريار البحاار . اإلقتصاادية للعاراقالتجارياة و المطلة على الخليج والتي تتركز فيها القدرة

للهيئااة الحكوميااة الدوليااة المعنيااة بتغياار المنااا  ( SROCC)والغااالف الجلياادي وتغياار المنااا  

متاار والااـ ( 2.18)فع مااا بااين الااـ بااأن المعاادل العااالمي لمسااتوى سااطح البحاار ساايرت( IPCC)الااـ

على العراق وخصوصاا علاى  يؤثر تأثيرا مباشرا  وهو ما س 1522متر وذلك بحلول عام ( 5.5)

المناطق الجنوبية منه رغم ضيق الساحل العراقي الُمِطال علاى البحار ألناه ُيهادد بغارق مسااحات 

سااية لثااروة العااراق شاسااعة ماان أراضااي جنااوب العااراق علمااا إن هااذد المنطقااة تشااكل ركياازة أسا

وهي العمود الفقري إلقتصادد باإلضافة إلى إن إرتفااع درجاة الحارارة والتجارة البحرية النفطية 

وحموضة هذد المياد يمكن أن يؤثر على التنوع اإلحيائي في البيئة البحرية لهذد المنطقة ويهادد 

نعكس علااى الجانااب الشااعب المرجانيااة فيهااا ممااا ساايؤثر ساالبا  علااى جوانبهااا السااياحية ممااا ياا

وتشااير الدراسااات الااى أن إرتفاااع مسااتوى سااطح الخلاايج العربااي بحلااول عااام  .اإلقتصااادي للبلااد

وفقا لسيناريوهين تنبؤيين األول متوسط الخطورة ويؤكد إحتمالية إرتفاع المياد لحاوالي  1522

متار مماا  3ى متر بينما السيناريو الثاني فيشير الى إحتمالياة إرتفااع مساتوى ساطح الميااد الا 5

يشكل خطورة عالية علاى مديناة البصارة جناوب العاراق ونازوا ساكانها باإلضاافة الاى الخساائر 

اإلقتصااادية والبيئيااة المحتملااة نتيجااة فقاادانهم لكافااة المناااطق الزراعيااة وتهديااد مناااطق األهااوار 

للانفط فاي  جنوبي العراق هذا ناهيك عن تهدياد ا باار النفطياة التاي تعاد مان أهام ا باار المنتجاة

تشير التوقعاات المبنياة علاى النمااذج المناخياة العددياة الوطنياة و (.7و  6االشكال رقم )العراق 

 قد تصال إلاى 1227منذ عام  (م◦ 2.8) تتراوا بين بدرجات الحرارة زيادة مضطردةوجود إلى 

ي حسب التوقعات المشار إليها وهاو ماا يزياد مان حراجاة الموقاف فا 1522عند عام  (م◦ 3.1)

درجاة مئوياة فاي عادد مان أياام فصال الصايف مان ( 12)بلد إرتفعت فيه درجة الحارارة فاوق الاـ
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السنة ناهيك عن التناقص الواضح في المعدالت السنوية لهطول األمطاار والتاي مان المتوقاع أن 

% 32إلاى إنخفااض يزياد عان  1522تشهد كمياتها إنخفاضا   كبيرا ومستمرا  قد يصل في عاام 

وفق التنبؤات الهيئاة العاماة لألناواء الجوياة والرصاد  5878 -5838خالل الفترة  عن معدالتها

 .الزلزالي العراقية

 

 وفق سيناريوهات مختلفة 1522تنبوءات التغير في درجات الحرارة بحلول عام : 6الشكل رقم 
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 ختلفةوفق سيناريوهات م 1522تنبوءات التغير في درجات الحرارة بحلول عام : 7الشكل رقم 

 :تهديد األمن المائي والغذائي 

حيث تشير  تغير المنا  من مشكلة شحة المياد في نهري دجلة والفرات وروافدهما سيفاقم

إلاى وجاود نقاص وشاحة كبيارة فاي مصاادر الميااد المتجاددة  1255تقديرات البنك الادولي لعاام 

بينما من المتوقع  1228ية ولغا 1222حتياج الفعلي خالل الفترة من عام للعراق مقارنة مع اإل

والتي ستزداد لتصل إلاى  1232ولغاية  1212خالل الفترة من % 37أن تصل هذد النسبة إلى 

موجاات جفااف وهو ما أدى الى تعرض البلاد الاى .1212ولغاية  1242خالل الفترة من % 15

ما أثر  وهومن مساحة األراضي الزراعية % 68الذي طال رقعة التصحر  تساعأدت إلى إ كبيرة

حااالت الغباار الكثبان الرملية وزحفها علاى بااقي المنااطق الزراعياة والساكنية وزياادة في تزايد 

تتاراوا  بنسابة المحاصيل الزراعية في العراقرنتاج كما إنخفض.والعواصف الغبارية خالل السنة

 ،حيثاارن أغلااب إسااتعماالت المياااد فااي العااراق تااذهب الااى قطاااع الزراعااة الااذي%11– 12 بااين

ملياار متار مكعاب مان الميااد فاي  11والتاي تسااوي نجاو % 82-%81يستهلك ما يتراوا باين 
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 1258مان الميااد فاي عاام % 86السنة حيث إستهلك قطاع الزراعة علاى سابيل المثاال حاوالي 

ناهيك عن ما خلفته وتخلفه ظاهرة تغير المنا  من موجات الجفاف والفيضاانات ( 7الشكل رقم )

بوء بها نتيجة األحاداث المناخياة المتطرفاة والتاي أثارت بشاكل كبيار علاى تغيار التي ال يمكن التن

في أنمااط الاري والادورات الزراعياة وحتاى األناواع المحتملاة لألماراض وا فاات الزراعياة مماا 

أربك الفالا المعتماد علاى الزراعاة كمصادر رزق وحياد لاه وهاو ماا يعاد تهديادا  كبيارا علاى هاذا 

أظهرتالدرسااات حااول . والااذي يمااس حياااة وصااحة المااواطن العراقااي القطاااع الحيااوي والمهاام

ياوم  183عاصافة غبارياة و 511الى إنه قد تم تسجيل  العواصف الغبارية والترابية في العراق

وإنه من المتوقع أن تزداد عدد أياام الغباار لتصال حادود ال يمكان تصاورها  1251مغبر في عام 

فااي حااال عاادم إتخاااذ إجااراءات علااى  1522ول عااام فتااؤثر علااى الحياااة بشااكل كبياار وذلااك بحلاا

 .المستويين اإلقليمي والمحلي وهو ما ينبيء بكوارث صحية وإقتصادية

لهذا بات إتخاذ اإلجراءات الالزمة للتكيف مع آثار تغير المناا  علاى أحاواض نهاري دجلاة 

بااان الرمليااة والفاارات أماارا ملحااا  لتمكااين المااواطنين ماان اإلسااتمرار وذلااك ماان خااالل تثبياات الكث

وإنشاااء مساااحات خضااراء واسااعة حااول الماادن والتشااجير وزيااادة الغابااات برسااتعمال أشااجار 

وشااجيرات مقاومااة للجفاااف وقلااة الرطوبااة ولهااا قابليااة علااى إمتصاااص غااازات الدفيئااة، وكااذلك 

اإلستفادة من التكنولوجيات الحديثاة مثال إساتخدام آلياات وقناوات الاري الحديثاة والمغلقاة لحفاظ 

د الميااااد وترشااايدها وحماياااة التااارب مااان الاااتملح، كماااا إن هنااااك حاجاااة لتوقياااع إتفاقياااات ماااوار

 .ومعاهدات وأطر تعاون مع دول الجوار في هذا الخصوص

 :تأثر النظم اإليكولوجية والطبيعية وزيادة معدالت إنقراض األنواع الحية

عااه الجغرافااي ضاامن يمتلااك العااراق نظاام بيئيااة طبيعيااة غنيااة بااالتنوع البيولااوجي إال إن موق

المناااطق الجافااة وشاابه الجافااة جعلااه واحاادا  ماان البلاادان األكثاار عرضااه لتااأثير التغياار المناااخي 

العااالمي ويتجلااى ذلااك ماان خااالل الظااواهر المناخيااة التااي لاام يعهاادها ماان قباال كرنخفاااض معاادالت 

غياار  اإلمطااار وإنخفاااض مناساايب مياااد البحياارات واألنهااار وإرتفاااع درجااات الحاارارة بمعاادالت

مسبوقة بما يزياد عان ضاعف المعادل العاالمي وحادوث الحرائاق وزياادة العواصاف الغبارياة فاي 

شدتها وتواترها والمدد الزمنياة لحادوثها وتزاياد ظااهرة التصاحر األمار الاذي سابب ضاغط علاى 

الاانظم البيئيااة والتوازنااات التااي تحاادثها ممااا ساااهم فااي تقلاايص رقعااة إنتشااار العديااد ماان أنااواع 
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المستوطنة وإنخفاض أعداد الحيوانات البرية أو إنقراضها نتيجاة تاأثير التغيار المنااخي  النباتات

فرن ذلاك يعتبار تهديادا  مباشارا مان حياث الشادة  IUCN الطبيعة  لصيانةوحسب اإلتحاد الدولي 

علااى الاانظم البيئيااة والتنااوع البااايلوجي ولكاان علااى الاارغم ماان تلااك الضااغوطات ال تاازال مناااطق 

عااراق ذات أهميااة عالميااة ومحليااة منهااا علااى ساابيل المثااال مناااطق األهااوار والتااي واسااعة ماان ال

أدرجت على الئحاة التاراث العاالمي ألهميتهاا باإلضاافة إلاى إعاالن العدياد مان المنااطق المحمياة 

فضاال  عان ذلاك فارن  ذات الغنى الطبيعي وما توفرد من خدمات بيئياة ذات ماردود إقتصاادي مهام

من مشكلة شاحة الميااد فاي نهاري دجلاة والفارات وروافادهما وهاو ماا تارك  تغير المنا  قد فاقم

آثااارد الواضااحة علااى اإلنتاااج الزراعااي وإقتصاااد العااراق والاانظم الطبيعيااة والتنااوع البيولااوجي 

وفقدان الغطاء النباتي الذي تكمن أهميته في وجاود األناواع المهااجرة مان الطياور والتاي يكاون 

اتهاا وهاذا يشامل األناواع المتوطناة أو شابة المتوطناة سايما فااي العاراق جازء مهام مان دورة حي

النظم االيكولوجية العراقية الفريدة التي من اهمهاا إمتالكاه أكبار منااطق لألهاوار المساجلة علاى 

الئحااة التااراث العااالمي فضااال عاان وجااود األنااواع المعرضااة للخطاار أو المهااددة باإلنقراضااوينذر 

لطبيعية خط العتبة وإحداث تغيير حقيقي وغير مسابوق فاي هاذد برمكانية تجاوز كثير من النظم ا

قاادمها للسااكان وكااذلك إنقااراض األنااواع المسااتوطنة ت الاانظم وفقاادان الخاادمات اإلقتصااادية التااي

وسيادة األنواع الغازية والدخيلة وإزاحة األنواع برتجاد الشمال فضاال  عان التغييار الاديموغرافي 

 /الحار)حدوث حاالت متطرفة مثال موجاات ناهيك عن  لمناطقللمناطق وهجرة السكان من هذد ا

ممااا يساابب خسااائر باااألرواا والممتلكااات  وبشااكل مفاااج  (الهطااول المطااري الغزياار/  الجفاااف

عالوة  على ذلك فان تغيار المناا  يهادد المنااطق السااحلية البحرياة المطلاة علاى الخلايج العرباي 

ء إرتفاع مستوى ساطح البحار وإحتارار الميااد سيما في محافظة البصرة جنوبي العراق من جرا

ب  المرجانيااة والتنااوع البيولااوجي فااي البيئااة البحريااة وفقاادان مساااحات ماان  والتااأثير علااى الُشااعب

األراضي الساحلية وهو ما يستدعي التدخل السريع وإيجاد حلول مبنية على الطبيعاة إلنقااذ هاذد 

ساسي في إساتقرار مناا  العاراق والعاالم سايما النظم الطبيعية بعد أن كانت ومازالت المساهم األ

فااي العشاارة آالف ساانة األخياارة كاال هااذا فاااقم ماان هشاشااة األوضاااع الوطنيااة ممااا جعاال العااراق 

يصنف واحدا من ضمن اكثر خمس بلدان هشاشة في منطقاة الشارق االوساط تجااد تغيار المناا  

  .غرب آسيا وفقا  للتقرير السادس لتوقعات حالة البيئة العالمية لمنطقة 
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 :اإلستنتاجات والتوصيات

على الرغم من كون العراق هو أحد البلدان النامية التي ال تقع عليها المسؤولية التأريخياة 

في حدوث مشكلة التغير المناخي كما وإن العاراق ال يتحمال المساؤولية ال الحالياة وال التاريخياة 

شيئا يذكر قياسا  لإلنبعاثات العالمية إالَّ أناه  في حصول المشكلة ذلك أن إنبعاثاته ال تزال ال تشكل

من البلدان األكثر تأثرا  بها وهو يضع عملية تمكين قطاعاته الوطنية الهشاة مان التكياف وزياادة 

ماان المهاام جاادا العماال علااى إتخاااذ مرونتهااا تجاااد تغياار المنااا  أولويااة وطنيااة أولااى لااذلك فانااه 

ماع تااثيرات تغيار المناا   التنموياة مان التكياف طاعااتالق تمكين  كافاةإجراءات حقيقية وفعالة ل

لزيادة مرونتها وصمودها بوجه هذد التأثيرات وتقليل هشاشتها حيث إن مخاطر تغيارات المناا  

قد أثرت بشكل كبير ومباشر على أغلاب القطاعاات التاي تماس األمان الغاذائي والماائي والصاحي 

جااة ماسااة لتصااحيح مسااارات التنميااة للعااراق هناااك حالااذلك فاارن واإلقتصااادي للمااواطن العراقااي 

أن ياوفر فرصاة تاريخياة لتغييار مساار  وفاي خروجه مان هاذد األزماات اإلقتصاادية واإلنساانيةو

التنمياة فاي الابالد نحاو اإلساتدامة ووضاع االنساان فاي محورهاا وجهاود إعاادة اإلعماار وتعزياز 

نفاااق العااام والخاااص اإل تطلااب مزياادا ماانذلااك ي كاالوساالطة الدولااة وإعااادة بناااء رأس المااال 

 المجتماع الشاباب والنسااء فايقطاعاات وإستثمارات في المشروعات التنموية ماع التركياز علاى 

لتصبح نقاط تأثير إيجابي والعمل على جعل العاراق كلاه منطلاق إيجاابي فاي المسااهمة الطوعياة 

اتاه المتاأثرة المناا  كأولوياة اولاى علاى تكياف قطاع ات فاي معاامالت تغيارالفي معالجاة مشاكلة 

والقابلة للتأثر بهذد المشاكلة بماا يساهم فاي وضاع العاراق فاي المساار الصاحيح لتحقياق أهاداف 

للماواطنين مان خاالل الساعي لتنوياع مصاادر اإلقتصااد التنمية المساتدامة وتاوفير العاية الكاريم 

ة ذلاك الوطنية وعدم اإلبقاء على الانفط والغااز كمصادر وحياد للادخل الاوطني للتقليال مان خطاور

والسااعي لتطااوير الصااناعة النفطيااة وتقلياال البصاامة الكربونيااة لهااا ماان خااالل اإلعتماااد علاااى 

التكنولوجيات الحديثة والصديقة للبيئة لضمان سهولة تسويق منتجاتناا النفطياة وتمكاين العاراق 

ليه من المنافسة في األسواق العالمية كما إن على الدول الصناعية المتقدمة اإللتزام بما نصت ع

مباااديء إتفاقيااة األماام المتحاادة اإلطاريااة للمنااا  والتااي ماان أهمهااا مباادأ المسااؤولية المشااتركة و 

تقديم الدعم المالي والفني ونقل التكنولوجيا والتنفيذ بشفافية تجااد الادول النامياة مساهماتها في 

أراضاايها لمساااعدتها علااى تنفيااذ مساااهماتها الوطنيااة وتحقيااق أهااداف التنميااة المسااتدامة داخاال 
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 لتمكااين دول مثاال العااراق ماانالحاليااة والمسااتقبلية امااام تغياارات المنااا  وتمكينهااا ماان الصاامود 

داخاال  وفااق األنظمااة الحديثااة للبناااء لتصاابح ماادن خضااراء صااديقة للبيئااةاعمااار الدولااة إعااادة 

حااو تشااجيع الطاقااات المتجااددة والبناااء األخضاار لضاامان اإلسااتدامة فااي ون المجتمااع العراقااي 

 .مخاطر تغير المنا  مواجهة

 :المصادر

 وزارة التخطيط العراقية   

 الهيئة العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية /  وزارة النقل   

  دراساة تاأثير درجاات الحارارة فاي الرطوباة النسابية للمنطقاة : د سالم . أو شيماء كريم هادي

 الوسطى من العراق

 قسم الجغرافية/  للعلوم االنسانية( ابن رشد)كلية التربية / جامعة بغداد : هاتف أحمد الجبوري 

/ 1258 

 التغياار فااي مواقااع الخطااوط المطريااة وأثرهااا فااي  : ايمااان شااالل حبياابو  نهلااة محمااد جاساام

 1251/ مؤتمر جامعة بغداد كلية العلوم ،قسم علوم االرض/ الظواهر الغبارية في العراق 

  الجلياادي وتغياار المنااا  التقرياار األخياار حااول البحااار والغااالف(SROCC ) للهيئااة الحكوميااة

 ( IPCC)الدولية المعنية بتغير المنا  الـ

 لتقرير السادس لتوقعات حالة البيئة العالمية لمنطقة غرب آسيا ا(GEO-6)  /1251 

 تغير المنا   الشرق األوسط والعراق: نصرت آدمو و نضير االنصاري 

 Climate Change Impact: the Middle East and Iraq Focus, 2012 

https://www.researchgate.net/publication/327690004 

  اليونساايف ومنظمااة الصااحة العالميااة ومنظمااة االغذيااة العالميااة التقرياار المشااترك لكاال ماان

 1251نمائي ، ألمم المتحدة اإلاوبرنامج 

 ذب االساتثمار فاي العاراق البيئة االستثمارية الزراعية ودورها في جا : اياد كاظم عيدان الطائي

 1252/ جامعة بغداد / رسالة ماجستير غير منشورة / 

 رسااالة /  األزمااات الماليااة العالميااة وأثرهااا علااى تموياال الموازنااة العامااة :  زينااب أحمااد محمااد

 1254/  كلية اإلدارة واإلقتصاد / جامعة بغداد / ماجستير

  1258/ بيانات وزارة الزراعة   
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 لصديقة للبيئةا المتجددةة الخضراء النظيفة الطاقات البديل

 الدكتور جنان حامد جاسم المختار

 جامعة بغداد –متقاعدة   - استاذة مساعدة 

 استراليا -ملبورن 

 

 :المقدمه

باالتزامن ماع النماو الساكاني والنماو تواجة الدول النامية تراجعا واضحا في واقعها البيئاي 

المساتوردة الطاقاات الطلاب علاى مان التحتياة ويزياد ناى الب كاهال يثقال لذي وااالقتصادي البط  

مان  (والطاقاةبيئاة ال)اصابح الحفااظ علاى لاذلك نتيجاة لعدم توفر الطاقاات الكافياة وباهظة الثمن 

هاذد البلادان وعلاى العكاس مان البلادان النامياة مماا فاي المطلوباة والصاعبة المناال اهم األهداف 

ذات العالقاة للوصاول الاى الهادف لمركازي والممارساات  يستوجب اعادة النظر بجميع المفاردات

البيئة المقبولة والعية الكريم لالنسان وتوفير الطاقة الالزمماة لادعم كافاة االغاراض التنموياة )

الى خبرة الادول  المستقبل في لحاضر والوقت افي هو النظر لية اعومن اكثر الطرق ف (المختلفة

يسايرون عليهاا للوصاول الاى هاذد االهاداف والياات العمال المتقدمة واالتجاهات التاي رساموها و

الجيال  بنااءومان هناا جااءت فكارة والمتخصصين البيئين واهتمامااتهم المتطاورة بيئياا مهنيين لل

جمياع فاي  من المختصين واستيعاب بارامجهم ومتطلباتهاا ومحفازات اعماالهم الميدانياةاألخضر 

رفااع مسااتوى يئيااة المجتمعيااة واالفكااار الحديثااة لوالطاقااة والمفااردات الب وباارامج البيئااةمجاااالت 

لقد اصابح . البيئي للمجتمع ككلوعي الواقع البيئي للمجتمع من نحية ورفع مستويات الثقافة وال

حااول العلميااة لاادى المختصااين البيئيااين ماان دول العااالم النااامي ساالوكيات التغياار ماان الضااروري 

اتخاااذ العااالم المتقاادم فااي هااذد المجاااالت والخباارات المتراكمااة لاادى دول سااتفادة ماان االاهميااة 

 البديلااة الصااديقة للبيئااة الطاقااةتااوفير و والشااجاعة لتطااوير الواقااع البيئاايواعيااة القاارارات ال

يهاادف برنااامج و. الجديااد ضاامن المجتمعااات الناميااةالمعرفااة وااللتاازام بمتطلبااات قااوانين البناااء و
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 لمختصاايينماان شااانه اطااالع االتااي ات جدياادة وواسااعة والجياال األخضاار الااى إيجاااد مساااحبناااء 

 الطارق البيئياة الجديادة والحديثاة بتطبياق تلاك المتعلقاة على احدث االبتكاارات وخاصاة البيئيين 

وانااب الماديااة الجلتكنولوجيااات الجدياادة والتعريااف بمتطلبااات عاان ااالساسااية  لمعلوماااتوتااوفير ا

االهااداف البيئيااة االسااتراتيجية لضاامان النجاااا فااي الوصااول الااى  والتشااريعة والقانونيااة الالزمااة

ويوفر هذا التقرير نظرة عامة عان اخار التقنياات المعتمادة والجديادة والمنفاذة ميادانيا . للمجتمع

لتكااون رافااد مهمااا ( البيئااة والطاقااات الصااديقة للبيئااة)ضاامن دول العااالم المتقاادم فااي مجاااالت 

ومحاااااوالتهم فااااي نقاااال للمهتمااااين ضاااامن دول العااااالم النااااامي لتطااااوير قاااادراتهم ومعلوماااااتهم 

 .التكنولوجيات بخصوص حول قضايا تولد الطاقات البديلة الصديقة للبيئة

 :الطاقات البديلة الصديقة للبيئة

( وقاود/  غااز/  فحام)االحفورياة إن العالم بأسرد يتطلع إلى مصادر بديلة للطاقاة التقليدياة 

لمشااغلة ضاامن جميااع برامجااة االكهربائيااة  ةماان طاقتاانساابة عاليااة حيااث أن العااالم يعتمااد علااى 

المولدة للطاقات الملوثة للبيئة والمسابب االسااس لظااهرة على المصادر التقليدية التنموية حاليا 

( خضااراء)الااى طاقااة نظيفااة ماسااة واصاابحت الحاجااة التغياارات المناخيااة بشااكل كبياار مسااتدام 

ناا وبشاكل مساتدام مان حولإلاى المصاادر المتاحاة  اتجهات  التطلعاات وقد ملحة عملية ومتجددة 

لتكااون للبشاارية مصااادر جدياادة لتوليااد  الطاقااة والتااي لهااا مسااميات  (الماااء/  الرياااا/  الشاامس)

الطاقااات  -الطاقااات الخضااراء  -الطاقااات البديلااة )متعااددة وجمعهااا تشااير الااى معنااى واحااد وهااي 

 مصادر جديدة الى اإلنسانوقد انتبة (. لصديقة للبيئةالطاقات ا – المتجددة اتالطاق النظيفة بيئيا

فاي تطبيقاات منهاا  للطاقة لتغطية احتياجاتاه المتزايادةوطبيعية ومستدامة التواجد ورخيصة جدا 

 ( االحفورياة)حيث الجميع مقتنع ان مصادر الطاقة الحالية  اليومية والتنموية والمستقبليةالحياة 

كما انها مكلفة جدا  واليات توفير مصادرها غيار مساتدامة  ستنضب يوما ما  الطاقة مصادرهي 

وجميعها  ذات تأثير بيئياى سالبي وان مصاادر الطاقاة المادن البيئياة الحديثاة والمساتديمة تتمياز 

معاات باجواء نقية وال تلوثها غازات الكربون وال النفايات التي يجري تدويرها بالكامل فاي المجت

بخفاض اي ان بناء منطقاة الساكن او المشاروع التنماوي تكاون نظيفاة بالكامال وتتمياز المتقدمة 

وفيمااا يلااي فااي ادناااد نبااذد مختصااير حااول هااذد المصااادر  .باارامج الهاادر واالسااتهالك فااي الطاقااة

 تاالطاقا الطاقاات النظيفاة بيئياا -الطاقاات الخضاراء  -الطاقاات البديلاة )الجديدد المولادة للطاقاة 

http://www.oldamasc.com/vb/showthread.php?t=53580
http://www.oldamasc.com/vb/showthread.php?t=53580
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علما بان خصائص و مميزات الطاقاات البديلاة تتمثال بانهاا ( لصديقة للبيئةالطاقات ا – المتجددة

تااتالئم مااع تنميااة المناااطق النائيااة / مصااادرها محليااة غياار متنقلااة / متااوفرة وبشااك مسااتدام ) 

/ تحااافظ علااى الصااحة المجتمعيااة / نظيفااة وغياار ملوثااة للبيئااة / والمنااطق الريفيااة واحتياجاتهااا 

/ متااوفرد بشااكل مسااتدام / ذات عائااد اقتصااادي كبياار / اقتصااادية فااي الكثياار ماان االسااتخدامات 

ال تتارك اي مخلفاات ملوثاة / ال تحادث اي تلاوث ضوضاائي / منتجاة بانتظاام / اسعارها مناسابة 

تساتخدم تقنياات متاوفرد وغيار / تحقق تطورا ايجابيا بيئيا ومجتمعيا وصناعيا وزراعياا / للبيئه 

 (.ويمكن تصنيعها محليامعقدة 

 :الطاقة الحركية للمياد

البديلااة  اتللطاقاا عااروفالماالساااس كاناات المحيطااات والبحااار ومنااذ فتاارة طويلااة المصاادر  

( مائياةالتياارات الموجاات وميااد الماد وجازر و)علاى شاكل هائلاة المحايط طاقاة مياد حيث تحمل 

مناذ أربعاين عاام كاان هنااك ف .ادرالمصا اساتعمال هاذدفاي  عض الدول التي كانت سباقة وكانت ب

كبيارة مان لحجاام مصابات األنهاار حياث تعبار باالهتماام  فايو (الماد والجازر)اهتمام في تساخير 

إمكانيااة الااى العلماااء  يااان كمااا توجااهخااالل قنااوات ضاايقة ممااا يزيااد ماان ساارعة الجرياااة ماان الم

ناوات باين الجازر الصاغيرة القمان تم انتشاار األسايجة المدياة الحقا استخدام التيارات الساحلية و

  ايظااا انصااب اهتمااام العلماااءو وكااان ذلااك خيااارا فعاااال أكثاار ماان وجودهمااا علااى مصاابات األنهااار

االعتمااد علاى فارق درجاات الحارارة باين الميااد بللحصول علاى الطاقاة مان المحيطاات والبحاار 

هيازات الطاقاة فاي التقنياات الصاناعية لتججميع هذد ما تزال و األعمقالبحرية السطحية والمياد 

والمسااتدامة والفعالااة فااي باادايتها وساايكون هناااك وقاات طوياال قباال أن تقاادم هااذد الطاقااة الجدياادة 

ال تصادر حياث  (للبيئاة ةصاديق)تعتبر ذد الطاقاةان ها. دخولها االستغالل التجااريقبل مساهمتها 

ظاا العدياد مان وهنالاك اي. السامكية واتالثار ال تؤثر على اي غازات أو مخلفات سامة كما عنها 

مائيااة التكنولوجيااات المعروفااة لاادي دول العااالم المتقاادم فااي مجاااالت مثاال  توليااد الطاقااة الكهرب

هاي ناوع مان طاقاة ( الطاقة القمرياةو طاقة المد والجزر) األمواج لميادطاقة الحركية الاستخدام 

بطبيعاة الحاال  الماد والجازر الناتجاةظااهرة الحركة التي تكون مخزونة في التيارات الناتجة عن 

ان  .متجاددةالطاقاة ال مانهاذد الطاقاة عتبر عن جاذبية القمر والشمس ودوران األرض وعلياه تاـُ 

الكثياار ماان الاادول الساااحلية باادأت االسااتفادة ماان هااذد الطاقااة لتوليااد الطاقااة الكهربائيااة وبالتااالي 
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النتيجاة تخفياف التلاوث الصاادر عان المحطاات بتخفيف الضاغط عان محطاات الطاقاة الحرارياة و

توجااد طريقتااان أساساايتان لتوليااد الطاقااة الكهربائيااة و .الحراريااة التااي تعماال بااالفحم أو بااالبترول

طريقة بناء السدود للتحكم في التياارات الناتجاة عان الماد والجازر )باستغالل ظاهرة المد والجزر

شبيهة باالمرواا التاي ُتساتخدم لتولياد البينات فتحات التور ضمن مرورهاوتوجيه هذد التيارات ب

ُتنصب هذد المراوا تحت سطح المياد في فتحات وبفعل التيارات المائياة حيث  ااالطاقة من الري

مان  االساتفادةقاوم بمضااعفة عازم الادوران ومان ثام وتتدور هذد التوربينات وعبر ناقل الحركة 

بمجاااال مغناطيساااي ويقاااوم بتولياااد الطاقاااة هاااذا العااازم لتحرياااك المولاااد الكهرباااائي الاااذي يعمااال 

تساتخدم الطاقاة الفائضاة مان المحطاات األخارى سااعة يمكان ان هذد التوربيناات ان  .الكهربائية

وإعااادة اسااتخدام الماااء لتوليااد  يااادألعااادة ملاا  األحااواض بالم الطلااب الخفيااف علااى الكهرباااء

د علاى وجاود األمااكن المناسابة اساتخدام هاذد التكنولوجياا تعتما ان. الكهرباء فاي أوقاات الاذروة

ولالستفادة من تياارات  .تقام السدود الستخدامها حيث أو في مضايق البحار عند مصبات األنهار

البد من تركيب المروحة على رأس متحارك  المد والجزر التي هي بطبيعة الحال معكوسة االتجاد

ان كثافاة باميز هذد التكنولوجيا تتوهذا  ليتناسب مع اتجاد التيارات وبالتالي رفع نسبة االستغالل

تكاون المياد أعلى مان كثافاة الهاواء وبالتاالي يكاون تولياد الطاقاة مان الجازر للمروحاة الواحادة 

طريقاة األباراج  /     ويتم ذلك عند سرعة دوران منخفضة من خالل استخدام ناقل الحركاة عالية

كاون تلاك الماراوا تحات ساطح تعتمد على تثبيت مروحة أو مروحتان علاى بارج متاين بحياث تو

تتحااول طاقااة حركااة المروحااة بواسااطة  (المااذكورة فااي الطريقااة االولااى)الماااء وباانفس الطريقااة 

الطريقااة التيااارات المائيااة وال تشااكل األبااراج عائقااا هااذد تسااتغل ) المولااد الكهربااائي إلااى كهرباااء

ان اساتخدام  .(لاى البيئاةبحريا   كما في حالة بناء السدود لهذا فهي أنسب من ناحية المحافظة ع

هذد التقانة في المياد المالحة يعرض القطاع المعدنياة المساتخدمة إلاى الصادأ وبالتاالي ال باد مان 

ر الطاقااة يتااوفاسااتعماالتها فااي لطاقااة المائيااة قباال  واسااتخدمت ا كمااا. (العنايااة والصاايانة الدائمااة

 يج فضال عن تشغيل المناشايرالري وطحن الحبوب وصناعة النساعمال الكهربائية التجارية في 

حركة الماء على تحريك عجلة لضخ  كما واستخدمت لقرون سابقة طويلةالزراعية في الحقول و

 (.النواعير)قنوات الري المنصوبة ضمن المياد 
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ان حيااث  أهاام اسااتخدامات الطاقااة المائيااة هااو توليااد الطاقااة الكهربائيااةماان عتباار تواليااوم  

الطاقاة الكهربائياة التاي التاي تمثال بالطاقاة لتولياد عدة اناواع تكون على ة استخدام الطاقة المائي

مان أشاكال الطاقاة النظيفاة حياث تعاد هاذد الطاقاة  للميااد يستفاد فاي توليادها مان الطاقاة الكامناة

علاى السادود والمنشاآت النهرياة مان خاالل انشااء مستخدمة في نطاق عاالمي والصديقة للبيئة و

طاقاة  االمواج  ناهيك عنطاقة من خالل استخدام  ئيةالكهرباانتاج الطاقة مجاري االنهار وكذلك 

علاى تولياد الطاقاة الكهربائياة تعتماد طريقاة و(. المذكورة في اعالد النواعيروطاقة  المد والجزر

 تحويلهااثام للتقنياات المساتخدمة شاغل آلاي تتحويل طاقة المياد الكامنة إلى طاقة حركياة ثام إلاى 

بحياارة اصااطناعية عناادها تتكون ساامااائي المجاارى السااد علااى البناااء وعنااد . ائيااةطاقااة كهربالااى 

وتعتمد الطاقة الكامنة في الخزان الكبيرعلى كمية الميااد التاي يحتويهاا وعلاى  بسعة مائية كبيرة

عند فتح المنفاذ للسد تصميما  شدة الجاذبية األرضية ومدى ارتفاع المياد عن معمل توليد الطاقة
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تتدفق المياد بتأثير الجاذبية وتتحول طاقة الدفق الكامنة إلى طاقاة حركياة وإذا  حيث سدللالمائي 

يمكن القااول إن فااأهملنااا مقاومااة الهااواء خااالل تاادفق المياااد ماان منفااذها إلااى معماال توليااد الطاقااة 

تقوم الطاقاة الحركياة  في معمل توليد الطاقةهذا و الطاقة الكامنة تتحول بكاملها إلى طاقة حركية

تولياد الطاقاة الكهربائياة لتقوم ب هو تدوير عنفات المولدللمنظومة شغل آلي تب( قوة الدفع)مياد لل

إلاى شابكة  مان مكاان تفعيلهااو أخيرا تنقل الطاقة الكهربائياة  طيسياالحث المغنمن خالل عملية 

ئي بضغط عال لتقليال الهادر النااجم عان مقاوماة التياار الكهربااالمصصمة ضمن المنطقة التغذية 

ال تصادر اي النها " للبيئة ةصديقالطاقة ال"هذد الطاقة تحظى بتصنيف ان  .األسالك ضمن شبكة

   .الثروة السمكيةحماية غازات أو مخلفات سامة كما أنها تاخذ بعين االعتبار 

 :طاقة الرياا

وهاي الريااا إلاى شاكل آخار مان أشاكال الطاقاة ( طاقاة)وتعّرف بأنهاعملية تحويال حركاة  

ياتم و مروحياات مساتخدوت كهربائياة ماا تكاون غالباا و االساتخدامالنصب والصايانة وسهلة تقنيا 

ور العنفات عن طريق تحويل دوران هذد األخيرة إلى   ئيةكهرباطاقة تحويل حركة الرياا التي ُتدب

تساتخدم طاقاة الريااا و. بتحويل حركة الرياا إلاى حركاة فيزيائياةاي بواسطة مولدات كهربائية 

وعلى شكل العنفات الصاغيرة  الرياا لصالح شبكات الكهرباء المحليةمروحات حقول ل على شكل

تعتبار طاقاة الريااا آمناة فضاال كماا و لتوفير الكهرباء للمنازل الريفية أو شبكات المناطق النائية

وهاي طاقاة بيئياة ال يصادر منهاا ملوثاات مضارة  عن أنها من أحاد أفاراد عائلاة الطاقاة المتجاددة

العالياة التلاوث مساتويات ظااهرة االحتبااس الحاراري فضاال عان )يتجه العالم ا ن بعاد و .بالبيئة

العتمااد مصاادر الطاقاة المتجاددة كمصاادر طاقاة بديلاة وللتخفياف مان اساتخدام ( الغير اعتيادياة

ولهذد األساباب يساعى التقادم التكنولاوجي إلاى خفاض تكلفاة الطاقاة المتجاددة ( الوقود االحفوري

ارة تحمال علاى عماود والرياا  مراوا المكونات الرئيسية لان  .شارهالتوسيع انت هي شفرات دو ّ

فعناادما تماار الرياااا علااى  ومولااد يعماال علااى تحوياال الطاقااة الحركيااة للرياااا إلااى طاقااة كهربيااة

الشافرات تخلاق دفعااة هاواء ديناميكيااة تتسابب فاي دوران الشاافرات وهاذا الاادوران يشاغل المولااد 

كما جهزت تلك التوربينات بجهاز تحكم في دوران الشفرات لتنظيم معادالت  يةائفينتج طاقة كهرب

طاقااة الرياااا  هااذد التقنيااة هااي ان ممياازات ان ماان اهاام . دورانهااا ووقااف حركتهااا إذا لاازم األماار

مثال ثااني  وال ينتج عنها غازات تسبب ظاهرة البيت الزجااجي أو ملوثاات (طاقة محلية متجددة)
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األراضاي المسااتخدمة كحقااول للرياااا  غالبيااة وان النترياك أو الميثااان  أكسايد الكربااون أو أكساايد

يمكن استخدامها في أغاراض أخارى مثال الزراعاة أو الرعاي كماا يمكان وضاع التوربيناات فاوق 

البصاري لادوران التوربيناات والضوضااء الصاادرة عنهاا قاد تازعج السالبي التاأثير  ان . المباني

اا ولتقليال هاذد التاأثيرات يفضال إنشااء حقاول الريااا فاي األشخاص القاطنين بجوار حقول الري

ا في قتل بعض الطياور هذا و مناطق بعيدة عن المناطق السكنية تتسبب التوربينات العمالقة أحيان 

ا دراسة تأثيرها علاى انقاراض بعاض أناواع الطياور ولكان  خاصة أثناء فترات هجرتهم ويتم حالي 

 .بينات ليس لها هذا التأثير الشديدالنتائج المبدئية تشير إلى أن التور

 

 :الشمسية الطاقة

 إلى إمكانية االستفادة من أشعة أّمنا الشمس والتاي خالل العقود الماضيةاإلنسان  قد تنّبهل

اساتخدام  ال تنضاب وأدرك جلياا  الخطار الكبيار الاذي يساببهوتتصف بأنهاا طاقاة متجاددة ودائماة 

 مماا في تلّوث البيئاة وتادميرها( وخاصة  النفط والغاز الطبيعي)األخرى والشائعة  الطاقة مصادر

 فاي عصارنا الشمساية الطاقاة ولهذا أضاحت األفضل على اإلطالق الخيار الشمسية الطاقة جعلي

 .لبعض البلدانال ينضب الحالي دخال  قوميا  

محطااات توليااد )الكهرباااء فااي تطبيقااات عدياادة منهااا  لتوليااد الشمسااية الطاقااة وتسااتخدم

بعااض األجهاازة تشااغيل /  إنااارة الشااوارع/ الماارور  تشااغيل إشااارات/ تحليااة المياااد / الكهرباااء 
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تشااغيل األقمااار االصااطناعية والمركبااات والمحطااات /  الحاساابة ا الت/  الساااعات)الكهربائيااة 

كعامال  مجاددا   الشمساية الطاقاة وظهرت أهمية  (.الشمسية تسير بالطاقةالتي وسيارة  الفضائية

معظام  فاي الشمساية مهم في االقتصاد العاالمي وفاي الحفااظ علاى البيئاة ماع اساتخدام الساخانات

فاي  وقد زاد في أهميتهاا نجاحهاا العالم وحتى الغنية منها لتسخين المياد لمختلف األغراض دول

 /البنايااات /  السااكنية البيااوت معظاام)ضاامن التطبيقااات العمليااة وسااهولة تركيبهااا وتشااغيلها 

العديااد ماان التطبيقااات  فااي/  باارك السااباحةمياااد تدفئااة / الفنااادق / الماادارس / المستشاافيات 

الاذي يتناساب ماع جمياع و حياث ياتم تركياب الساخان الشمساي( الخدمياة والزراعياةوناعية الصا

مسااعد ألنظماة التدفئاة المركزياة  التطبيقات على اختالف أحجامها كنظام مستقل ودائم أو كنظام

 .وأنظمة تسخين المياد

الموقاع ) العدياد مان العوامال المتكاملاة يعتمد علاى الشمسية الطاقة إن النجاا في استخدام

مالئمة النظاام الشمساي ماع /  ودرجة الحرارة وسرعة الرياا قوة اإلشعاع الشمسي/ الجغرافي 

جودة / الشمسي  لتقنية المستخدمة في تصنيع المنتج ا/  نوعية المنتج الشمسي/  حجم التطبيق

 .وكفاءة المكونات المستخدمة

ساطح األرض تتفااوت بسابب تغييار الظااروف  التااي تصال الشمساية كّمياة اإلشاعاعاتان 

الغياوم كماا  ل الياوم الواحاد وطاوال السانةخاال الجوية والموقع المتغير لألرض بالنسابة للشامس

كّمياة اإلشاعاع الشمساي الاذي يصال إلاى األرض و  هي أحد العوامل الجوية الرئيسية التاي تقاّرر

الغاائم إشاعاعات شمساية أقال مان المنااطق التاي يكاون مناخهاا  بالّتالي تتلقى المناطق ذو المناا 

بالشابكة الكهربائياة مان ثاالث  المتكاملة الشمسية يتضمن التصميم المقترا للمحطةو .صحراويا

باإلضااافة إلااى المحطااة الثانويااة للطاقااة   الشمسااية مراحاال حيااث تضاام مجموعااة ماان الخاليااا

 الطاقاة إلى تيار متناوب ثالثي وبذلك يتم تجهياز الت للتيار الكهربائي المستمرالكهربائية ومحو

 التاي تعمال علاى تغذياة الشابكة الكهربائياة بالطاقاة الكهربائياة المنتجاة فاي المحطاة الكهربائياة

 المنتجة المصافوفة األلاواا الكهربائية الطاقة لشمسي تجهزالمنتجة خالل فترة وجود اإلشعاع ا

 لمجمعااتالثانوية للطاقاة الكهربائياة باإلضاافة إلاى شاحن مجموعاة مان ا إلى المحطة الشمسية

محااوالت التيااار  عاان طريااق الطاقااة وثاام يااتم بعااد ذلااك تغياار نوعيااة هااذد بطاريااات الكهربائيااة

 .الكهربائي ورفع التوتر بحيث يساوي توتر الشبكة
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ن طرياق المجمعاات فترة الليال أو فاي فتارة غيااب اإلشاعاع الشمساي عا وتعمل المحطة في

 الشمساية شاحنها فاي فتارة ظهاور اإلشاعاع الشمساي فاان تصاميم المنظوماة الكهربائية التي تم

يمكان أن يتكاون مان مصافوفة ألاواا شمساية مثبتاه عناد زاوياة ميال محاددة بالنسابة  المباشارة

بأنظماة الاتحكم  المجهازة الشمساية وجه نحو الجناوب أو مصافوفات لأللاواااألفقي وم للمستوي

يواجه سااكان األرض اليااوم أكثاار ولتوجيااه هااذد المصاافوفات ومتابعااة الحركااة الظاهريااة للشمساا

ملحاوظ بادرجات الحارارة نتيجاة للتلاوث باالرتفااع ال التحاديات صاعوبة علاى مار التااريخ متمثلاة

المختلفااة التااي تبعااث غااازات ماصااة للحاارارة مثاال ثاااني اوكساايد  الااذي أحدثااه اإلنسااان بفعالياتااه

 لقاد. والهاالو كربوناات إلاى طبقاة االتاوم سافير اوكسايد النتاروزوالنتاروز و  الميثاانو الكرباون

 ل درجاات الحارارة وحسابسجل القرن العشارين زياادة مقادارها نصاف درجاة ساليزية فاي معاد

ثاااني اوكساايد   تقااارير لجنااة الخبااراء الاادوليين فااي مجااال التغياارات المناخيااة فقااد تبااين إن غاااز

 المنبعث كناتج للوقود العضوي يمثل ثالثة أرباع مناه أماا الرباع البااقي فينبعاث نتيجاة الكاربون

فاي نفااذد لاذلك زادت  ض كماا أن الوقاود العضاوي ماا التغيرات التي يحدثها اإلنسان في اليابسة

بواسطة التحويل المباشار فاي  الكهربائية الطاقة الحاجة لمصادر طاقة جديدة للطاقة ومنها إنتاج

 وبعضها فعال الشمسية إن االقتصاديات الحالية لتطبيقات ومنظومات الخاليا  . الشمسية الخاليا

 .التكلفة وبعضها ا خر غير ذلك

تساخين الميااد والتدفئاة  مثال  الشمساية الطاقاة المحادودة الساتخدامات ومان التجاـارب  

 الطاقاة تعتبار و محلياا   الشمساية وتساخين بارك الساباحة وخاصاة فاي حالاة تصانيع الساخانات

للتبرياد حياث أناه كلماا زاد اإلشاعاع الشمساي كلماا حصالنا علاى التبرياد  أحسن وسايلة الشمسية

التبرياد الشمساي أكثار كفااءة ولكان تكلفاة التبرياد الشمساي تكاون أعلاى مان  وكلما كانت أجهازة

لي خمس أضعاف تكلفتاه االعتيادياة ويعاود السابب الرتفااع التكلفاة للتبريد بثالثة إ السعر الحالي

  .التبريد الشمسي ومعدات تجميع الحرارة وتوليد الكهرباء لمواد

صاورة مألوفاا  بينماا بقيات صاناعة الخالياا ب أصابح شايئا   الشمساية أن اساتخدام الساخانات

جمياع البلادان العربياة بسابب تكلفاة إنشااء المصانع األولياة و إتبااع سياساة  تجارية متاأخرة فاي

تعتبار تكلفاة و.  الشمساي الطاقاة والمختبارة الساتغالل إن معظم التجارب الميدانية. القائلة التأمل

يحاول دون اساتخدامها باإلضاافة إلاي  أهم عائق الشمسية الطاقة ة ألجهزة استخدامالمواد األولي
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الشامس غيار المركازة و باالرغم  المجمعة ألشاعة المساحة الكبيرة المطلوبة لوضع هذد األجهزة

تعتبار اقتصاادية فاي الوقات  الشمساية للطاقاة مان كال هاذد العوامال فهنااك بعاض االساتخدامات

خ المناطق النائية مثل توليد الكهرباء وضا الحاضر منها تسخين المياد واالستعماالت األخرى في

ومان . والباث الالسالكي والحماياة الكاثودياة وغيرهاا الميااد وتحلياة الميااد واإلشاارات الضاوئية

نعلام ناوع التطبياق الشمساي  أن الشمساية الطاقاة واقتصااديات الضاروري قبال احتسااب تكلفاة

مديناة أو فاي داخال المديناة ويجاب  باإلضافة إلي مواصفات المكان أي هل منطقاة نائياة أو قارب

حاجاة إلاى  ال وهال هنااك أم الطاقاة تخازين معرفاة فتارة التشاغيل اليومياة وهال هنااك حاجاة إلاي

تاادعم أسااعار الكهرباااء المولاادة   وماان المعلااوم بااأن معظاام البلاادان  .الصاايانة وماادى تكرارهااا

هاذا الادعم فاي االعتباار عناد مقارناة تكلفاة تولياد  بالمشتقات النفطية لمواطنيهاا وال باد مان أخاذ

وإذا أخذت جميع هذد العوامل في الحسابان و اتبعات الطارق  الشمسية الطاقة الكهرباء باستخدام

ومحاولاة تطويرهاا إلاي  بشاكل اقتصاادي الطاقاة الساتغالل و اساتخدام هاذا الناوع مان الصاحيحة

أهام مشاكلة تواجاه  إن . منهاا ات الواحاد المناتجالشكل األفضل قد يؤدي إلي انخفااض تكلفاة الاو

 الطاقة الغبار ومحاولة تنظيف أجهزة وجود) هي الشمسية الطاقة الباحثين في مجاالت استخدام

 الطاقة من فعاليةنسبة كبيرة برهنت البحوث الجارية حول هذا الموضوع أن  منه وقد الشمسية

إن أفضال و  حالاة عادم تنظياف الجهااز المساتقبل ألشاعة الشامس لمادة شاهر تفقاد فاي الشمساية

من الغبار هي استخدام طرق التنظيف المستمر أي على فتارات ال تتجااوز ثالثاة  طريقة للتخلص

رة وتختلف هذد الطرق من بلد إلي آخر معتمدة على طبيعة الغبار وطبيعة الطقس في فت أيام لكل

الليال أو األياام الغائماة أو األياام المغبارة منها أثناء  واالستفادة الشمسية الطاقة خزن/  البلد ذلك

االساتخدام وفتارة  و ناوع الشمساية الطاقاة وكمياة علاى طبيعاة الشمساية لطاقاةا ويعتماد خازن

عادم اساتعمال أجهازة للخازن  االستخدام باإلضافة إلي التكلفة اإلجمالية لطريقة التخازين ويفضال

وجودهاا فقاط ويعتبار  مباشارة حاين الشمساية الطاقاة لتقليل التكلفة واالستفادة بدال  مان ذلاك مان

 أكثار واكتشاافات علماي التاي تحتااج إلاي بحاث مان المواضايع الشمسية الطاقة موضوع تخزين

 الوقاات ويعتبار تخاازين الحارارة بواسااطة المااء والصاخور أفضاال الطارق الموجااودة فاي. جديادة

فمااا زالاات الطريقااة الشااائعة هااي اسااتخدام  الكهربائيااة الطاقااة الحاضاار  أمااا بالنساابة لتخاازين

 وتوجد حاليا  أكثر من عشار طارق لتخازين ( بطاريات الحامض والرصاص) البطاريات السائلة 
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/   المعاادن والتحويال الطاوري للماادة وطارق المازج الثناائي و غيرهاا كصاهر الشمساية الطاقاة

التااـآكل فااي المجمعااـات الشمسيـااـة بساابب األمااـالا  هااي حاادوث الشمسااية اقااةالط اسااتخدامات

دورات التسخــين وتعتبار الـاـدورات المغلقاـة واستخــاـدام  الموجودة في الميــاد المستخدمــة في

 ول للحااد ماان مشااكلة التآكاال والصاادأ فااي المجمعاااتأحساان الحلاا مـااـاء خااـال ماان األمااالا فيهااا

بالشابكة الكهربائياة  المتكاملاة الشمساية يتضامن التصاميم المقتارا لمحطاة التحلياةو . الشمسية

وبذلك يتم في التصميم المادروس  الكهربائية الطاقة لشكل التالي منظومة شمسية مبشرة إلنتاجا

 الشمسية المنتجة لمصفوفة األلواا الكهربائية الطاقة خالل فترة وجود اإلشعاع الشمسي تجهيز

 عان طرياق الطاقاة وذلاك بعاد أن ياتم تغيار نوعياة هاذد. الثانوية للطاقاة الكهربائياة إلى المحطة

لعملهااا فااي  وتعماال المحطااة الثانويااة خااالل هااذد الفتاارة بشكلمشااابه. محااوالت التيااار الكهربااائي

غيااب اإلشاعاع  التصاميم المادروس األول بينماا ياتم وبشاكل كامال خاالل فتارة الليال أو فاي فتارة

الالزماة لعمال وحادات التحلياة مان  الكهربائياة الطاقاة الشمساي عان طرياق هاذد المحطاة تجهياز

 الطاقااة المقتاارا اسااتغالل الفااائض فااي الشاابكة الكهربائيااة وبهااذد الطريقااة يااتم فااي التصااميم

خالل ساعات النهار فاي تغطياة جازء مان حمال  المباشرة الشمسية المنتجة للمنظومة الكهربائية

 الكهربائية الطاقة للشبكة أما خالل فترة الليل فيتم رفع حمل استهالك الكهربائية الطاقة استهالك

المجهزة لوحدات التحلياة ومان الجادير بالاذكر يمكان أن  الكهربائية الطاقة في الشبكة عن طريق

وكاذلك فاان . ال مان وحادات التحلياةبد المياد الجوفية العذبة يتضمن التصميم المقترا حقل لضخ

مصافوفة ألاواا شمساية مثبتاه عناد  يمكان أن يتكاون مان المباشارة الشمساية تصاميم المنظوماة

 الشمسية للمستوي األفقي وموجه نحو الجنوب أو مصفوفات لأللواا زاوية ميل محددة بالنسبة

 .بأنظمة التحكم لتوجيه هذد المصفوفات ومتابعة الحركة الظاهرية للشمس المجهزة
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 توليد الطاقة البدلة من مصادر الرياا و الطاقة الشمسية
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ساايارات واالنشااطة اسااتخدامات الطاقااة المولاادة ماان االشااعة الشمسااية فااي تنظاايم حركااة ال

 :المرورية في الشوارع الرئيسي

 :الوقود الحيوي

وهاو أحاد أهام مصاادر  (النباتياة أو الحيوانياة)مان الكائناات الحياة  ةالطاقة المساتمد يهو 

 .(الانفط والفحام الحجاري) االحفورياة على خاالف غيرهاا مان الماوارد الطبيعياة الطاقة المتجددة

ق بزراعة أنواع معينة من النباتات الساتخدامها فاي مجاال بعض المناطهذد الطاقة ضمن بدأت و

يتم الحصاول علاى حيث ( زيت النخيل/ قصب السكر / فول الصويا / الذرة )الوقود الحيوي منها 

التاي يمكان  الماواد الوقود الحيوي من التحليل الصناعي للمزروعات والفضاالت بقاياا الحيواناات

 ان تتحلالمخلفاات األغذياة التاي يمكان /  قشر االرز/  ماالس/  الخشب/ القة ) إعادة استخدامها

 الكتلاااة الحيوياااة المساااتخدمة كوقاااود ياااتم تصااانيفها علاااى عااادة أناااواعان  .(إلاااى الغااااز الحياااوي

ان  .ليس لها تأثير مباشر على قيمتهاا بوصافها مصادر للطاقاةو (العشبية/ الخشبية /الحيوانية )

فقااط بنااواتج اإلحتااراق وإنمااا يضاااف إليااه مااا هااو  الكربااون الناااتج عاان الوقااود الحيااوي ال يتمثاال

لكان الجاناب االيجاابي مان الموضاوع هاو أن النباات يساتهلك  صادر عن النبات خالل دورة نماود

أن قطاع األشاجار فاي و (التمثيال الضاوئي)ثاني أوكسيد الكرباون فاي عملياات التركياب الضاوئي 

كوقاود حياوي دون أن ياتم اساتبدالها  الغابات التاي نمات مناذ مئاات أو آالف السانين الساتخدامها
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حد من زيادة كمية ثاني أوكسايد الكرباون فاي الغاالف الجاوي هاو للويعتقد الكثير أن السبيل إلى 

 .استخدام الوقود الحيوي الستبدال مصادر الطاقة غير المتجددة

 :طاقة الحرارية األرضيةال

وهاي طاقاة حرارياة  تجاددالطاقة الحرارية األرضية هاي مصادر طاقاة باديل نظياف ومان   

% 88حياث يقادر أن أكثار مان  مرتفعة ذات منشأ طبيعي مختزنة في الصهارة في بااطن األرض

وترتفاع درجاة الحارارة بزياادة   من كتلة الكارة األرضاية عباارة عان صاخور تتجااوز حرارتهاا  

كل ويسااتفاد ماان هااذد الطاقااة الحراريااة بشاا ت مختلفااة وكبياارة تعمقنااا فااي جااوف األرض بمعاادال

 عادةأساسي في توليد الكهرباء ويتطلب ذلك حفر أنابيب كثيرة إلى أعماق ساحيقة قاد تصال إلاى 

وفي بعض األحيان تستخدم الميااد السااخنة للتدفئاة عنادما تكاون الحارارة قريباة مان  كيلومترات

أو أحيانا في مناطق معينة علاى  اعماق غير بعيدو عن سطح االرضسطح األرض ونجدها على 

هااذة الطاقااة المتجااددة نظريااا يمكاان أن تكفااي ان . ابيع حااارة تصاال إلااى سااطح األرضصااورة يناا

لتغطية حاجة العاالم مان الطاقاة إال أن تحويلهاا إلاى طاقاة كهربائياة هاي عملياة باهظاة التكااليف 

بسبب عملياات الحفار إلاى أعمااق ساحيقة والحاجاة إلاى أنابياب كثيارة الساتخراج المااء السااخن 

مجانياة وهاي متاوفرة بكثارة لكان ( الماادة األولياة)رغم أن الطاقة األساسية بكميات وفيرة وذلك 

تعتباار الطاقااة الحراريااة األرضااية ماان مصااادر الطاقااة المتجااددة التااي و. صااعب الحصااول عليهااا

ال تتاوفر الطاقاة الحرارياة و. استخدمت منذ فترة طويلة مان خاالل اساتغالل ميااد اليناابيع الحاارة

ة إال فيما يصل األرض من حرارة الشمس والحرارة الجوفياة لاألرض بصورة مباشرة في الطبيع

. هاي طاقاة مساتدامة وواساعة االنتشااركماا ووهاذا ماا يجعال الحارارة الجوفياة ساهلة االساتغالل 

المياااد الحااارة الجوفيااة والصااخور )تقساام مصااادر الحصااول علااى الطاقااة الحراريااة األرضااية و

األرض  ركانيااا أو فااي األعماااق البعياادة تحاات سااطحالتااي توجااد فااي المناااطق النشااطة ب (الحااارة

ويمكاان االسااتفادة ماان المياااد الجوفيااة الحاااارة والصااخورالحارة فااي توليااد الطاقااة الكهربائياااة 

باإلضافة إلى استعمالها في الكثير مان مياادين الصاناعة  وتسخين المياد التي تستخدم في التدفئة

رضية فاي تدفئاة المناازل عنادما تكاون الحارارة تستخدم الطاقة الحرارية األو. والزراعة األخرى

 وقريبة من سطح األرض أو على صورة ينابيع حارة أو عندما تكاون درجاة حرارتهاا منخفضاة 

وتسااتطيع للمياااد الجوفيااة الحراريااة أن تسااتخرج . تكااون تكلفااة اسااتخراجها واسااتعمالها معقولااة
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اكبار هاي تتطلاب الحفار غلاى أعمااق أماا المشاروعات الصاناعية ف للتدفئة من أعماق قليلة نسبيا

وتعتبر كفاءة استغالل الطاقة الحرارية الباطنية في توليد الطاقاة الكهربائياة معتمادة علاى درجاة 

ويسهل وجود الينابيع الحارة استغاللها وذلك بسعر زهيد وإذا لام توجاد اليناابيع الحاارة  الحرارة

أنابيااب فيكتسااب الماااء الحاارارة ماان فاايمكن الحفاار باألنابيااب بحيااث يضااخ الماااء ماان أعلااى فااي 

حولهاا  مركباة  أنابياب أخارى االنابياب الرئيساية ثامالصخور والطبقات األرضية الساخنة وتقاوم 

طاقااة الحراريااة للصااخور الجيولوجيااة تساامى البسااحب الماااء الساااخن إلااى أعلااى السااتغالله و

اساتفادة وفيارة عان الطبقاات الجيولوجياة المحفازة وتتايح فارص اساتغالل تلاك الطارق   الساخنة

وبهذا  توليد الكهرباء باستخدام الطاقة الحرارية األرضية مجرد استغالل الينابيع الحارة الطبيعية

. الطريقة األهم لالستفادة من الطاقة الحرارياة األرضاية بتحويلهاا إلاى طاقاة كهربائياة هذد تعتبر

محطات البخاار ) لحرارياألرضيةهناك ثالث أنواع من محطات توليد الكهرباء باستخدام الطاقة او

تساتخدم هاذد المحطاات المااء الموجاود و هذد الطريقة هي أقدم الطرق واكثرها إنتشااراو الجاف

فياتم  بشكل طبيعاي فاي الطبقاات األرضاية العميقاة والموجاود تحات تاأثير ضاغط وحارارة عااليين

العالياة وبسابب  استخراجه بواسطة حفر آبار عميقة فيخرج على شكل بخار مااء بسابب حرارتاه

يسير هذا البخار في أنابيب ثم يعرض لتوربيناات تادور المولادات الكهربائياة التاي و فرق الضغط

/  يضااخ الماااء المتكثااف إلااى األرض عباار بئاار آخاار يساامى بئاار الحقاانو تنااتج الطاقااة الكهربائيااة

ت تسااتخدم هااذد المحطااات السااوائل الموجااودة بضااغط عااالي تحااوهااذد الطريقااة  محطااات التبخياار

األرض حيث يتم تركزها في وعاء ذي ثقب صغير ياؤدي إلاى وعااء أخار ذي ضاغط معتادل فعناد 

 حركة السائل من الوعاء األول إلى الثاني عبر الثقب يتبخر بسبب السرعة وفرق الضاغط العاالي

يضاخ المااء و يحرك البخاار التاوربين فيحارك بادورد المولادات الكهربائياة التاي تناتج الكهربااءو

 لطريقاة تستخدم هاذد او محطات الدائرة المزدوجة/  المتبقي إلى األرض عبر بئر الحقنالمتكثف 

السوائل الموجاودة تحات األرض ذات درجاة غلياان مرتفعاة  ياتم ضاخها إلاى األعلاى حياث تقاوم 

مبااادل )بتسااخين الماااء ذي درجااة غليااان عاديااة فااي أنبااوب آخاار يماار بمحاااذاة األنبااوب الساااخن 

ماء الذي تم تسخينه بسابب درجاة الحارارة المرتفعاة للساائل فاي األنباوب يتبخر الحيث  (حراري

يحاارك البخااار تااوربين المولااد الكهربااائي ويتكثااف فيعااود مجااددا إلااى محاااذات األنبااوب و ا خاار

ُيعاااد ضااخ الماااء المسااتخرج مجااددا إلااى و ويتحاارك بهااذد الطريقااة فااي دوران مسااتمر الساااخن
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اساتغالل الطاقاة الحرارياة بهاذد الطريقاة لزم تال  وتكييفمحطات تدفئة /  األرض عبر بئر الحقن

وبالتالي فهي تستخدم أباارا متوساطة العماق  األرضية في التدفئة والتكييف درجات حرارة عالية

وهنااك  كما تستغل تلك الحرارة أيضا في الصيف في تشغيل آالت تكييف الهاواء ويسهل إجراؤها

وذلك في محيط مواقف السيارات حول اعماق كبيرة  إلىكل منها قد تصل  وتحفر االبار باعماق 

ويساتخدم  وتقيم أنابيب فيها لحقن المياد إلى أسفل وتقوم بضخ المياد الساخنة إلى أعلاى الصالة

الماء الساخن إما للتدفئة أو يحوله صمام إلى نظام لتكييف الهواء وإنتااج الهاواء الباارد بحساب 

نظااام إلمااداد بياات بالماااء الساااخن وذلااك عاان طريااق إنشاااء يمكاان إنشاااء مثاال هااذا الكمااا  الحاجااة

ومان ميزتهاا أنهاا بعاد تكلفاة اإلنشااء فهاي تناتج  األنابيب حول المنزل أو تحت موقاف السايارات

يعتبر مصدر الطاقة هاذا و .(طاقة رخيصة وفيرة وتوفر من استهالك الكهرباء في تلك األغراض

عليها خطط وآمال مستقبلية كبيرة وذلك للكثير من  ويرتب محط أنظار الكثير من الدول المتقدمة

فهااي ماان  طاقااة متجااددة)و ماان أهاام إيجابيااات هااذد الطاقااة كونهااا  إيجابيااات هااذد الطاقااة الفتيااة

وال  كونها طاقة نظيفة غير مضرة بالبيئاة/  مصادر الطاقة التي التنفد على األقل لألجيال القادمة

توفرهاا بكمياات كبيارة جادا /  تحويلها أو استعمالها تسبب أي تلوث سواء في استخراجها أو في

قلة تكاليف إنتاج الطاقة بعد التكاليف األولية إلنتاج /  وفي مساحات شاسعة وألغلب بلدان العالم

رغم كل مميازات و(. لمردود العالي للطاقة المستخرجةا/  (والتي يمكن أن تكون باهظة)المحطة 

هناااك ولتهااا فااي طليعااة مصااادر الطاقااة البديلااة المسااتقبلية والتااي جع الطاقااة الحراريااة األرضااية

بعض عوامل التي تصعب انتشارها على األقل فاي وقتناا الحاالي ومان أهام هاذد األساباب ارتفااع 

تكلفة إقامة محطات توليد الكهرباء باستخدام الطاقة الحرارياة األرضاية ويرجاع السابب فاي ذلاك 

درجات حرارة مرتفعاة وبأعاداد كبيارة تتايح إنشااء إلى صعوبة حفر آبار بأعماق سحيقة ووسط 

تحتااوي السااوائل المسااتخرجة ماان باااطن األرض علااى مخلااوط و .محطااة قااوى متوسااطة القاادرة

وتشاارك تلاك الغاازات ( األمونياا/ الميثاان /  سالفيد الكبريات/ ثاني أكسيد الكربون )منها  غازات

د محطات القوى التي تتسام بغصادار لهذا تزو( المطر الحمضي/ االنحباس الحراري )في مشكلة 

كميات كبيرة من تلك الغاازات التاي تسابب المطار الحمضاي بوحادات لضابط وفصال تلاك الغاازات 

الغازات الذائبة فقد يحتوي الماء الساخن المساتخرج  كذالك  لخفض تأثيراتها السلبية على البيئة

وايظا  رنيخ والبور واألنتيمونمن أعماق األرض على أمالا ذائبة ومواد سامة مثل الزئبق والز
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وتترسب تلك الكيماويات عند تبريد الماء وقد تتسبب في أضارار بالبيئاة إذا أطلقات علاى األرض 

ثانياا مان العوامال  قعمااالوتعمل سياسة إعادة استخدام الماء السااخن المساتخرج وضاخه إلاى أ

                               .التي تقلل من التاثير السي  على البيئة

 :الطاقة النووية

هي الطاقة التي يتم توليدها عان طرياق الاتحكم فاي تفااعالت انشاطار أو انادماج األنوياة و 

تستغل هذد الطاقة في محطات توليد الكهربااء النووياة لتساخين المااء إلنتااج بخاار حيث   الذرية

ينظارون إلاى الطاقاة حاضر في الوقت الالعلماء ان  .الماء الذي يستخدم بعد ذلك إلنتاج الكهرباء

النووية كمصدر حقيقي ال ينضب للطاقاة وماا يثيار المعارضاة حاول مساتقبل الطاقاة النووياة هاو 

ومخاوف العامة المتعلقة بالسالمة وصعوبة التخلص ا من مان  التكاليف العالية لبناء المفاعالت

حيث بناء المفاعل ولكان تلاك بالنسبة إلى التكلفة فهي عالية نسبيا من ) المخلفات عالية اإلشعاع

كميااة النفايااات ان  (.التكاااليف تعااوض بماارور الوقاات حيااث أن الوقااود النااووي رخاايص نساابيا

المشعة نتيجة االنشاطار الناووي بمحطاات إنتااج الكهربااء بالمفااعالت النووياة محادودة مقارناة 

إن جمياع (. و الفحام الانفط  -لطاقة األحفورياة )بكمية النفايات بالمحطات الحرارية التي تعمل ب

الدول التاي تساتخدم الطاقاة النووياة إلنتااج الطاقاة الكهربائياة تعمال علاى الاتخلص مان النفاياات 

العميقاة تحات ساطح األرض بعيادا عان النااس وقاد تساتمر رضاية المشعة بدفنها فاي الطبقاات اال

أو يصال إلاى  هاذا اإلشاعاعنتهاي العمار االفتراضاي لالسنين حتاي يمن فاعلية اإلشعاعات لقرون 

مسااتوى يعااادل اإلشااعاع الطبيعااي لهااذا يحاااول العلماااء حاليااا   توليااد الطاقااة النوويااة عاان طريااق 

االندماج النووي بدال من االنشطار النووي الذي تنشطر فيه ذرات اليورانيوم وتعطاي بروتوناات 

المرتفاع تاـُحول حركتهاا إلاى حارارة فاي مااء التبرياد ومان بخاارد  ونيوترونات وجسيمات دقيقاة

مشااكلة توليااد الكهرباااء ماان المفاااعالت النوويااة تتمثاال فااي ان  .الضااغط تااـُولد الطاقااة الكهربائيااة

وهذا ماا جعال العلمااء  (النفايات ضارة بالبشر ي منوه) النفايات المشعة التي تسفر عن العملية

شاعة يسعون للحصول علي الطاقة عان طرباق تقنباة االنادماج الناووي التاي تسافر عان نفاياات م

حباث تقاوم  تعتبر محطات التولياد النووياة نوعاا مان محطاات التولياد الحرارياة البخارياةو .قليلة

الفارق فاي محطاات الطاقاة النووياة أناه ان . بتوليد البخار بالحرارة التي تتولد في فارن المفاعال

ن بدل الفرن الذي يحترق فيه الوقود يوجاد الفارن الاذري الاذي يحتااج إلاى جادار عاازل وواق ما
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اإلشاعاع الاذري وهااو يتكاون ماان طبقاة ماان ا جار الناااري وطبقاة ماان الميااد وطبقااة مان الحديااد 

الصااالب ثااام طبقاااة مااان األسااامنت لحماياااة العااااملين فاااي المحطاااة والبيئاااة المحيطاااة مااان التلاااوث 

المفاعاال النااووي تتولااد فيااه الحاارارة نتيجااة انشااطار ذرات اليورانيااوم ان  .باإلشااعاعات الذريااة

تساتغل هاذد الطاقاة الحرارياة الهائلاة فاي غلياان الميااد فاي المراجال حيث  روناتبضربات النيوت

ثم يسلط هذا البخار ذو الضغط المرتفع علاى عالية وتحويلها إلى بخار ذات ضغط ودرجة حرارة 

ليقوم البخار السريع بتدوير محور التوربينات وباذلك تتحاول  مصصمةزعانف توربينات بخارية 

وُيااربط محااور التااوربين مااع  ى طاقااة ميكانيكيااة علااى محااور هااذد التوربيناااتالطاقااة البخاريااة إلاا

بنفس السرعة فتتولد على طرفاي الجازء  محور المولد الكهربائي فيدور محور المولد الكهربائي

وقااود المفاااعالت النوويااة اليورانيااوم المخصااب بكميااة ان  .الثاباات ماان المولااد الطاقااة الكهربائيااة

ويوضع الوقود فاي شاكل حازم مان  اري تسلسلي يستمر من تلقاء ذاتهتكفي لحدوث تفاعل انشط

قضبان اليورانيوم طويلة داخل قلب المفاعل الذي هو عبارة عان غالياة كبيارة مضاغوطة شاديدة 

ويتم االنشطار النووي بها لتوليد حارارة لتساخين الميااد وتكاوين البخاار  العزل ذات جدار سميك

وربينااات التااي تتصاال بمولاادات كهربائيااة ويااتم ضاابط معاادل عااال الضااغط، الااذي ياادير زعااانف الت

تشغيل المفاعل عن طريق إدخال قضبان تحكم في قلب المفاعل من ماادة الكاادميوم التاي تماتص 

فكلما تم تقليل عدد النيوترونات في المفاعل كلماا باطء معادل انشاطار أنوياة  النيوترونات الزائدة

 .اليورانيوم

 

 الكهربائية من الطاقات البديلةمشاريع النتاج الطاقات 
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 :تحلية مياد البحار

ان الجهود العلمية في تحقيق  بواسطة الطاقات البديلة  المتجددة والصديقة للبيئة وخاصة

رغم صعوبة مشاريع عالج مياد البحار ( الطاقة الطاقة الشمسية)أثمن حلم للبشرية وهي 

على استخداماتها ولكن المهم هو توفير مياد  والتكنولوجيات المطلوبة والكلف المادية المترتبة

صالحة  وموثوقة للسكان واستخداماتها بشكل امن وموثوق به وهنلك في الوقت الحاضر 

خطوات مبتكرد وجديدد لتطوير تكنولوجيا تحلية المياد وتقليل كلف التشغيل والصيانه واالثار 

 .البيئية وتوفيرها للدول النامية وبشروط كثير

 :التوصيات

  اعتماد اليات وبرامج نقل الخبرات مان خاالل دراساة واقاع التطاورات البيئياة والياات عملهاا

 تفصيال ضمن مجتمعات  دول العالم المتقدم

  أهميااة واشااعار المجتمااع وبكافااة قطاعاتااه ب المجتمعاايالتثقيااف العماال الجاااد علااى باارامج

 المحافظة على البيئة

 جازءا  مان المجتمعياى الاوعي البيئاي واعتبار لة المسؤو جهات الرسميةوتفعيل دور دوائر ال

اساسيات البيئة االجتماعية والسياسية واالقتصادية  لتجناب المشااكل واخاذ الحيطاة والحاذر 

بيئيااة الاوعي التطاوير مسااتويات المسااهمة فااي خلاق و سااليمةمان اجال الحصااول علاى بيئاة 

م وكال جدياة ضامن هاذد المجتماع المادني الخاذ واجبااتهحث  منظماات من خالل   المجتمعية

 والعمل لحماية البيئةالمجاالت البيئية 

 ماان اخطااار التلااوث الناااجم عاان الساالبية البيئااة  المشاااكل اتخاااذ اجااراءات سااريعة لمعالجااة

 المصادر المختلفة

 لمستشااافيات والمؤسساااات ضااامن منااااطق ابيئياااة ميدانياااة متخصصاااة تنظياااف  رقفااا انشااااء 

 لضمان الصحة المجتمعية  ةالصحي

  ات جادة عن واقع االثار البيئاي السالبي للواقاع المجتمعياى الحاالي واعتمااد هاذد تقييماجراء

 االلية فعليا ضمن جميع القطاعات التنموية حاليا ومستقبليا قبل اعطاء اية موافقات رسمية
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  حد من سلوك المتجاورين علاى للمخالفات البيئية للرادعة بيئية والغرامات القوانين  اعتماد

  للخطر المجتمعية بيئي والذين يعرضون البيئة التوازن ال

 االهتمام بالرقاباة الصاحية علاى المنتجاات الغذائياة والمطااعم واالكشااك والباعاة المتجاولين 

 بشكل عام وضمن جميع مرافق المجتمع

 دقيق لجميع مصادر التلوث وانواع الملوثات مع رسم الخارطة البيئياة للمنااطق التشخيص ال

 ولة العراقيةوالمحافظات والد

 وعملياااات التشاااجير حاااول المااادن والمجمعاااات الساااكنية  خضاااراءحزماااة الأ االجتهااااد باقاماااة

 والبيوت الشخصية واعتماد المفاهيم الدولية بهذا الخصوص

  عدم النظر في مانح الموافقاات االصاولية والقانونياة الي منشااءات او نشااطات شخصاية او

( وغيارد الكثيار/ بناء وتوسيع نصانع / بناء بيوت / بناء مجمعات ) تنموية وبكافة انواعها 

اال بعااد تقااديم تقياايم رساامي وصااادر ماان جهااة تخصصااية عاان واقااع االثاار البياا  للمنشااا او 

 للمشروع

  االهتمام بتوفير وزيادة المسطحات المائية و النافورات للماء من اهمية في تنظيف وترطياب

 .الجو في المدينة

  خصوصا  في المنااطق الصاحراوية واطاراف تثبيتها تربة والتحرك السريع لمعالجة تلوث

     المدن 

  ميااد المجااري شابكات تصاريف مان تنظيف مياد االنهار والبحيرات  من اثار المواد الملوثة

شااابكة ميااااة / شااابكة ميااااة االمطاااار )وتنظااايم الشااابكات المائياااة الخاصاااة  الصاااحية والميااااة 

لضامان ( وهكاذا/ شابكة ميااة الاري / ة الصناعية شبكة الميا/ شبكة مياة الشرب / المجاري 

 عدم التداخل بين هذد المياد ذات النوعيات المختلفة

 ط لمواجهااة تحااديات التخطااي حركااة الكثبااان الرمليااة والعواصااف الغباريااة مكافحااة التصااحر و

 الجفاف الجفاف 

  الااى عااالم  تااوفير القواعااد والمسااتلزمات العلميااة والفنيااة والتكنولوجيااة للااولجالاادعوة الااى 

 الطاقات المتجددة
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 ن واعااادة تنظاايم واقااع الااتخلص ماان الساايارات القديمااة والموجااودة بكثاارة فااي شااوارع المااد

شبكة المرور المركزية ضمن المادن الكبيارة لتحساين وضاائفها الميدانياة مان جهاة وحماياة 

 البيئة تباعا من جهة ثانية

 م الطاقااة وتنويااع مصااادرها وفقااا انتاااج واسااتخدام الوقااود االنظااف وتحسااين كفاااءة اسااتخدا

للظااروف االقتصااادية واالجتماعيااة السااائدة والتوسااع فااي اسااتخدام تقنيااات االنتاااج االنظااف 

والتقانااات صااديقة للبيئااة واسااتخدام الحااوافز االقتصااادية لتشااجيع اسااتخدام المنتجااات االكثاار 

   بيئياكفاءة 

  نظمااات المجتمااع الماادني باهميااة نخااب العلميااة والمنتااديات العلميااة ومللرفااع الشااعور العااام

الثقافااة البيئيااة وباارامج الااوعي البيئااي المجتمعااي كاحااد الوسااائل االساسااية القياام باااجراءات 

فاي ضامن المفاردات التعليمياه للجامعاات الهميتهاا  البيئياةمفاردات التادريس و لحماية البيئة

 مستقبللل ةمناسب ةمجتمعي ةبناء قواعد عملي

 :المصادر

  ويكيبيديا –تقنية بيئية https://ar.wikipedia.org 

 ويكيبيااديا –وجيااة المتاحااة أفضاال التقنيااات التكنول   https://ar.wikipedia.org › 

wiki 

  تقنيات سوف تحمي البيئة https://arabian-chemistry.com تقن... 

  المتقدمة    قسم التقنيات البيئيةhttps://erc.uotechnology.edu.iq › env 

  للبيئاااااااة محاااااااور لقااااااااء منتااااااادى التنمياااااااة المساااااااتدامة األلماااااااانيالتقنياااااااة الصاااااااديقة 

https://www.dw.com 

   ندوة حول التقنيات الحديثة https://www.nahrainuniv.edu.iq › node 

 شااركة األنظمااة الحديثااة لتقنيااات البيئااة المحاادودة  https://sa.linkedin.com › 

company 
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Marwan_ aljabbari @yahoo.com 

 

 :المقدمة

علااى االطااالق وهااي ماان المتطلبااات  تعتباار البيئااة ماان اهاام مواضاايع التنميااة المجتمعيااة

االساسيه لحياة االنسان ورفاهيتة وان عدم االهتماام بهاا تجعال للمشااكل البيئياة ابعااد اقتصاادية 

ساة مسابقا ضامن سلبية وصعبة ويقتضي ان ياتم تجاوزهاا اساتنادا الاى مباادىء اقتصاادية مدرو

مرحلااة التخطاايط الميااداني الي مشااروع تنمااوي ومعرفااة اثااار المشااروع الميدانيااة عنااد التنفيااذ 

وقابليااة تطبيااق المشااروع وبشااكل عملااي وصااحيح مااع ضاارورة وضااوا  التااوازن بااين التكاااليف 

االقتصااادية لتنفيااذ المشااروع وتااوفير البيئااة المناساابة والمطلوبااة لتحقيااق المنااافع المتحققااة ماان 

لمشروع التنموي لذا يجاب ان تكاون احاد الجواناب االساساية فاي تنفياذ المشااريع التنموياة هاو ا

مااع وضااع االدارة ( عنااد تصااميم اي مشااروع تنمااوي)الفهاام الصااحيح لمفاااهيم اقتصاااديات البيئااة 

وباااالرغم مااان ان مشااااكل تنفياااذ المشااااريع التنموياااة . البيئياااة الصاااحيحة والمناسااابة للمشاااروع

ناااطق وضااروف طبيعيااة معينااه تتوجااه الاادول الااى باارامج ومشاااريع متباينااة المطلوبااة وضاامن م

لتعزيز وتوفير المصادر المالية والمعرفياة والتقنياات المناسابة لنجااا اي مان هاذد المشااريع اال 

ان التركيز على تنفيذ هذد المشاريع والتصرف فيها على غير ما تفرضة اقتصاديات السوق وما 

للبيئاااة وعااادم تاااوفير مجموعاااة مااان التشاااريعات والقاااوانين الميدانياااة  تتطلباااة االدارة الصاااحيحة

المالئمة ستؤدي جميعها الى االخالل في القيمة االقتصادية للمشروع نتيجة الحتمالية تراجع فاي 

عمليااات تشااغيلة وايضااا للتاادهور البيئااي المحتماال فااي منطقااة المشااروع وفااي مخرجاتااة السااباب 
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ي جواناب التفكيار فاي اقتصااديات البيئاة مان قبال اصاحاب عديدة مما يعني وجاود خلال واضاح فا

ان  اخااتالف انماااط  مخرجااات المشاااريع التنمويااة لخدمااة االغااواض المنزليااة او . القاارار البيئااي

الزراعية او الصناعية وغيرها من  القطاعاات التنموياة ساتعتمد فاي معظمهاا علاى تاوفير البئياة 

ة وجمياع المفاردات يجاب ان تكاون بكلاف اقتصاادية المناسبة والمطلوبه وبمخرجات بيئية مناسب

واضحة والتي يجب ان تكون مقيمة مسبقا مع تبني نهجا اداريا واضاحا وصاحيحا عناد التطبياق 

تتمثل فيها وبشكل واضح المباديء االساسية القتصاديات البيئية كاحدى محاورد الرئيسية ومان 

يعيااة والمتطلبااات للمشااروع التنمااوي شااان ذلااك ان يسااهم فااي تنظاايم الطلااب علااى المااوارد الطب

عموما سيتم التطرق ضمن هذد الدراسة في الجوانب االقتصاادية البيئياة عناد تطبياق اي . الالزم

مشروع تنموي من منطلق ندرة او صعوبة توفير المواد االولية وانجاز بناء المشروع وتشاغيلة 

عة المشروع التنموي وطبيعة دون حدوث مشاكل بيئية وبمستويات مختلفة ومتباينة وحسب طبي

المنطقااة وتطبيقااات المشاااروع وطبيعااة المعالجاااات البيئااة االحقاااة االماار الاااذي يسااتوجب تلبياااة 

متطلبات التقييم االقتصادي المطلوب لنجاا المشروع  واالخذ بنظر االعتبار ما يترتب علاى ذلاك 

الحاجااة ماان انجاااز  ماان تكاااليف اقتصاااديه الحقااة ماان جهااة ومااا تجنيااه ماان منااافع ميدانيااة تلبااي

المشروع من جهة اخرى وما يتطلبة ذلاك مان تنفياذ سياساات بيئياة تاودي الاى تحقياق االهاداف 

 . االجتماعية واالقتصادية والبيئية في اطار التوازن المطلوب بين المشروع  ومخرجاتة

 :المدخل  

ا بانهاا فاي البيئة هو المجال الحيوي المناسب والذي ال غناى عناه لالنساان والمجتماع علما

ان تأثير هذد الحقيقة حاسمة على نوعية ومادى . تراجع مستمر في العديد من دول العالم النامي

وتختلاف . رفاهية حياة المواطنين ضمن المجتمعات بل وعلاى حقيقاة طبيعاة المساتقبال المطلاوب

باديل  البيئة على سطح االرض من مكان الخر ومن زمان الخر ولجمياع الكائناات الحياة  حياث ال

عن البيئة المناسبة والمطلوبة للعية المناسب لالنسان حيث إن جميع  النشاطات اليومياة تاؤثر 

ونتيجة للضغط السكاني المتنامي والمتصاعد ماع الازمن وبشاكل . وتتاثر باليئة المحيطة لالنسان

الناامي   مستمر فرن بيئة االنسان ومجتمعاتة اخذة في التراجع  المضطرد فاي جمياع بلادان العاالم

ان تراجع البيئاة فاي اغلاب . وانها تعاني حاليا كما ستعاني مستقبال من عجز بيئي ال يعرف مداد

 :دول العالم  تسبب مشاكل ميدانية كثيرة  كما وتؤدي الى  أضعافها  ولسببين هما
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( 1215مليار في عام  7.6م الى 5822مليار في عام  5.6من )تضاعف عدد سكان العالم  

مستويات التاداخل باين الواقاع البيئاي للمجتمعاات ماع تنفياذ المشااريع التنموياة اي تضاعف 

 .فيه وبشكل مفتوا

انَّ االرتباط بين مستوى المعيشة ونوعياة ومساتويات البيئاة هاو ارتبااط وثياق للغاياة وعناد  

مقارنة مساتويات التنمياة باين الادول المختلفاة نالحاظ توجاود تفااوت كبيارا فاي التعبيار عان 

ومستويات البيئة المطلوبة وان إجمالي االنتاج القومي يتغيار تصااعديا وبشاكل كبيار نوعية 

ان . وخاصااة ضاامن النشاااطات التنمويااة ضاامن القطاعااات  الزراعيااة والخدميااة والصااناعية

التمايز في توفر او في استخدام الكثيار مان التقنياات التطبيقياة والميدانياة القديماة والحديثاة 

ات البئيااة حديثااة وكااذلك فااي خفااض مسااتويات االسااتهالك الصااناعي  وطبيعااة اسااتخدام تقنياا

ومخرجاتهاااا واعماااال االداماااة واعماااال الصااايانة الدورياااة وايضاااا فاااي طبيعاااة إالدارة البيئاااة 

المعتمدة عناد رسام وتنفياذ وتشاغيل المشااريع التنموياة بشاكل ساليم وايظاا علاى السالوكيات 

 .يالمجتمعية المعتمدة ضمن منطقة المشروع التنمو

ان مشكالت التراجع الناوعي فاي بيئاات البلادان التاي يكاون فيهاا النماو الساكاني متصااعدا 

ستكون أشد لعدم وجود اليات واضحة وميدانية للحفااظ علاى البيئاة وإن وسايلة العاالج ال تتاأتى 

ماان خااالل التخفاايض فااي نمااو السااكان أو ماان خااالل التخفاايض للفعاليااات التنمويااة او ماان خااالل 

الساااكان )االقااال المفاااردات اليومياااة ولكنهاااا تتاااأتى مااان خاااالل توحياااد اإلجاااراءين االساااتهالك 

معااا وان  تتساام اليااات البناااء التنمااوي الصااحيح وماان خااالل تخطاايط بيئااي سااليم ( واالسااتهالك

ومقبول كما هو يحدث اليوم على نحو واساع فاي الكثيار مان دول العاالم المتقادم حياث أن تجتهاد 

يئية الوقائية وفي ضبط النمو السكاني الذي يمانح بعضاا مان الوقات المجتمعات في التطبيقات الب

للبحث عان الحلاول البيئاة المطلوباة والتاي تعتماد علاى الياات اختياار المصاادر التنموياة وتاوفير 

وتأسيسااا علااى أحاادث تنبااؤات األماام المتحاادة فاارن الوساايلة الوحياادة .  المصااادر الماليااة المناساابة

كثير مان بلادان العاالم  الناامي التتاأتى مان خاالل التخفايض الحااد فاي لعالج التراجع البيئي في ال

الساااكان )نماااو الساااكان اوالتخفااايض المبااارمج للمشااااريع التنموياااة ولكااان بتوحياااد اإلجاااراءين 

معا وان حصل ذلك فيجب ان يتسم بالحكمة والترشيد اي من الممكان حال مشاكالت ( واالستهالك

متوازن  لذا يجاب تطبياق  المبادأ الوقاائي للوصاول الاى البيئة والمضي الى امام بتخطيط سكاني 
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ان الحلول التكنولوجية التي يمكن توفيرها عند تاوفر االعتماادات المالياة يكمان . الهدف المنشود

تطوير اساليب معالجات المشاكل البيئة واطلق الثاورة الخضاراء فاي )ان تسهل االمور من خالل 

ا تشمل دراسات واهتمامات االقتصااديات البيئياة األخطاار عموم(. العديد من المجاالت المجتمعية

والضروف المحيطة بالبيئة اساسا وتحت ضروف التحديات خاصة مثل السياسات التنموية لدول 

الجوار الجغرافي والصراع على الموارد الطبيعية من أجل الحصول على القوة االقتصادية والتي 

ماا يادعوا إلاى التنسايق وبشاكل جااد وصاحيح باين كافاة تمثل القاوة السياساية واالمنياة للدولاة م

الجهات الرسمية والمجتمعية ذات العالقة لرسم السياساات التنموياة المناسابة والتخااذ القارارات 

البيئة الصحيحه داخل الدولة للحفاظ على الماوارد االطبيعياة التاي تمثال العامال االهام واالساساي 

ان االبتعاد عان نمطياة . والتنموية في الدولة بشكل عام في رسم الخارطة السياسية واالقتصادية

التفكير الكالسيكي والتطوير في اليات التفكيار والياات اتخااذ القارارات ضامن المؤسساات البيئياة  

والجهااات المتخااذة للقاارارات التنمويااة الميدانيااة فااي الدولااة واعتماااد تقنيااات واليااات والطاارق 

ومبتكاارة وصااحيحة ومبرمجااة االخااذة فااي تفاصاايلها ادوات الميدانيااة الحديثااة وباساااليب علميااة 

اقتصادية عند تطبيق المشااريع التنموياة بانهاا مفتااا الحال لالزماات البيئاة التاي تلاوا فاي أفاق 

ان الصااورة البيئيااة العامااة سااتزداد سااوءا فااي االعااوام المقبلااة الن . مسااتقبل الدولااة بشااكل عااام

ظااهرة التغيارات المناخياة والتاي ستتسابب فاي ساقوط ارتفاع درجات الحرارة في العاالم نتيجاة ل

كميات اقل من االمطار وزيادة في كميات المياد المتبخارة ماع تغييار نماط ذوباان الجلياد كماا وان 

الكثير من دول العالم ستواجه نقصا في الميااد بسابب ساوء وعادم كفااءة عملياات ادارة الماوارد 

اد لالغاااراض التنموياااة وخاصاااة ضااامن القطااااع المائياااة والتوساااع الهائااال فاااي اساااتخدامات الميااا

الزراعااي  وبهااذا فااان الاادول سااتواجة واقعااا تنمويااا جدياادا تحااتم علااى المختصااين تطااوير اليااات 

ان الوساائل المناسابة والفعالاة والممكناة . االدارة البيئية للسايطرة علاى التراجاع البيئاي المتوقاع

تااتي فاي مقادمتها تغييار االنمااط الزراعياة والمطلوبة لمواجهة الحاالت البيئية الحرجاة عديادد و

واالعتماد على الياات حصااد ميااد االمطاار وزياادة تخزينهاا بشاكل مياداني مناساب واللجاوء الاى 

االساتخدام الفعاال والصاحيح للماوارد الطبيعياة واعااادة تادوير الميااة باشاكال تكنولوجياه مختلفااة 

مصاادر التلاوث اضاافة الاى ايجااد شابكات وحماية مصادر المياد وأماكن سريانها  لحمايتهاا مان 

تخصصية تعمل على بناء خطاط لترشايد اساتخدامات الميااة ضامن المجتماع وعادم االساراف فاي 
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. استخدام المياد من خاالل بارامج الثقافاة المائياة المجتمعياة والمعتمادة مان بقال الادول المتقدماة

دية للمااوارد ضاامن  اي وماان الضااروري التعريااف بواقااع وطبيعااة ومفااردات الخصااائص االقتصااا

حوض طبيعاي ومعرفاة طبيعاة التعامال معهاا فاي منطقاة اي مشاروع واألهمياة النسابية وطبيعاة 

وامكانية المعطيات البيئة والدعم الفعلي الممكن الحصول علية عند الحاجه وضمن كل قطاع من 

جيااة ومااا يمكاان القطاعااات التنمويااة وتحلياال الفجااوة بااين االحتياجااات الفعليااة ماان المفااردات االنتا

ان إعااادة اسااتخدام . تااوفيرة فعليااا علااى الماادى القصااير والمتوسااط والطوياال ماان هااذد المفااردات

الميااد المسااتعملة غياار المعالجااة بشااكل كاماال او تلااك المعالجااة بشااكل غياار كااافي والغياار صااالحة 

كمااا لالساتخدامات التنموياة المختلفااة ساتؤدي جميعااا إلاى التاادهور فاي نوعيااة الميااد بشااكل عاام 

سااتؤدي الزيااادة السااكانية إلااى ازدياااد الطلااب علااى المياااة الجياادة اوالمياااة المعالجااة علمااا باارن 

إماادادات المياااة ماان المتوقااع لهااا ان  تاانخفض نتيجااة ازدياااد انتشااار الجفاااف وارتفاااع درجااات 

وماان هنااا تباارز . الحاارارة الناتجااة عاان التاااثيرات الساالبية المتوقعااة لظاااهرة التغياارات المناخيااة

االدارة الشاملة والمتكاملة والمستدامة والشفافة للبيئاة ضامن حاوض )الهمية القصوى لمفهوم ا

مفاااهيم واليااات )والتااي يجااب ان تترافااق فااي مخرجاتهااا مااع ( طبيعاي معااين او ايااة منطقااة معينااة

لتكون متماشية مع الواقع التكنولوجي والكلف المالية ( التفكير والعمل بمفاهيم اقتصاديات البيئة

أن ظااهرة االحتبااس . المتوقعة والمرسومة والممكنة التوفير لتغطية الخطط التنموية المرسومة

/ الزراعيااة )الحااراري ماان شااأنها الضااغط ساالبيا عاال  العديااد ماان اقتصاااديات الفعاليااات التنمويااة 

وان تحديات التغيرات المناخية  الحاصلة مع تقادم الازمن تاودي الاى حادوث ( الصناعية/ البلدية 

تااأثر المراعااي / انحباااس األمطااار اوتأخرهااا / جفاااف )العديااد ماان الظااواهر الغياار اعتياديااة ماان 

وجميعها ستوثر وبشكل حااد ( وغيرها/ العواصف الغبارية / انتشار النباتات البرية  / الطبيعية  

علااى البيئااة ومسااتويات تلااوث والمسااتقبل التنمااوي ممااا يجعاال الدولااة بحاجااة الااى مبااالا كبياارة 

ان العجااز عاان تلبيااة احتياجااات المجاااالت . اوز هااذا الواقااع الااى واقااع تنمااوي وبيئااي افضااللتجاا

التنمويااة سااتودي الااى   تقلياال المساااحات المزروعااة وانتشااار ظاااهرة التصااحر وارتفاااع معاادالت 

الملوحااة فااي مياااد االنهااار ممااا ستساااهم فااي تراجااع البيئااة بشااكل عااام كمااا سااتؤثر علااى انشاااء 

ي عمل محطاات الكهربااء وامادادات المصاانع ومحطاات ضاخ الميااد للشارب السدود ما ينعكس ف

ناهيك عن السياسات التنموية لدول الجوار الجغرافي عند المناطق الحدودية والتاي تاأتي بنتاائج 
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سلبية في سلم العالقات الدولية وتكون مصدرا  دائما للقلق وفقدان السلم االقليمي مما يساتوجب 

ول الجوار الجغرافي اليجاد اليات تعاون مشتركة وفارض تساويات شااملة الحوار المستمر بين د

لمختلااف القضااايا المتنااازع عليهااا واعااادة بناااء الثقااة بااين دول الجااوار ليحاال السااالم فيمااا بينهااا 

 .  وجعل المياة والبيئة والموارد الطبيعية مجاال للتعاون بدال من ان تكون مصدرا الثارة المشاكل

 :واقتصاديات البيئة الجوانب المالية

وبهدف القاء الضاوء علاى الخصاائص االقتصاادية المميازد للبيئاة الباد مان زياادة االهتماام 

الدراسات البيئية والتعرف على السياسات البيئية الواجاب اتباعهاا وطبيعاة التخصيصاات المالياة 

مباشاار ام ال المطلااوب رصاادها للمشاااريع البيئيااة وتحديااد فيمااا اذا كااان للبيئااة مااورد اقتصااادي 

عموما تعتبار البيئاة مهماة .وحسب االحتياجات المجتمعية او االقتصادية او الي احتياجات اخرى

جاادا لضاامان  اسااتمرارية الحياااة ودرجااة رفاهيتهااا واسااتمرارية عمليااات التنميااة وتميااز بعااض 

ه ان دراساااه كيفيااا. الجواناااب البيئياااة  مماااا يجعلهاااا تااادخل حلقاااة الماااوارد االقتصاااادية  للمجتماااع

االسااتفادة ماان المعطيااات البيئااة والمحافظااة عليهااا يضااعنا فااي قلااب الدراسااات االقتصااادية للبيئااة 

النها تؤثر على مستوى وطبيعة ومستويات معيشة المواطنين وعلى درجة رفاهيتهم االقتصادية 

ة  ان الدول الفقيارد والنامياة هاي اكثار الادول التاي تعااني مان المشااكل البيئيا. وتنمية مجتمعاتهم

ومعطياتها السلبية اما الدول المتقدمة فتتمتع  ببيئة سليمة وايجابية ونجحت في اساتغالل بيئتهاا 

ان هذد الحقيقة توضح العالقه المباشرد بين مستوى الرفاهياة . استغالال اقتصاديا بافضل الطرق

لمواطنين هي االقتصادية المتاحة وطبيعة المشاكل البيئية لذلك يمكن القول بان مستوى رفاهية ا

ولمااا كاناات احاادى اسااس علاام االقتصاااد  . دالااة عاان حجاام المشاااكل البيئيااة ومسااتوياتها وطبيعتهااا

تتمثل في محااول العمال علاى زياادة مساتوى الرفاهياة االقتصاادية لالنساان والمجتماع وهاو امار 

ت رفاع محكوم اساسا بالواقع البيئي للمنطقاة او المديناة فقاد اصابح مان المحاتم االهتماام بمفاردا

ان الرفاهياة البيئياة . المستويات البيئة والسيطرة على المشاكل البيئية التنموية باكبر قدر ممكان

هو مطلب حيوي واستراتيجي لالنسان وله جواناب اقتصاادية سااندة ايجابياا لالغاراض التنموياة 

تجعااال مناااه ماااوردا غيااار مباشااار وغيااار خاضاااع اللياااات الساااوق مماااا يتطلاااب مااان المساااتفيدين 

االهتمام باقتصاديات البيئة للوصول الى درجة مقبولة من الرفاهية البيئياة وضامان ( اطنينالمو)

لذا وجاب اعتمااد . استدامتها من جهة ولتحقيق التنميه االقتصادية السليمة بيئيا من جهه الخرى
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الدراسااة والتحلياال االقتصااادي والتفكياار البيئاااي السااليم ضاامن المراحاال التخطيطيااة للمشااااريع 

ويااة ومعرفااه االنعاسااات البيئااة الساالبية المحتملااة واليااات تخفيفهااا او انهائهااا او معالجاتهااا التنم

المساااتقبلة بعاااد تنفياااذ المشاااروع التنماااوي مماااا سااايوثر بشاااكل او اخااار علاااى واقاااع المتطلباااات 

االقتصااادية للمشااروع التنمااوي وتحديااد السياسااات االداريااة الواجااب اتباعهااا لتخصاايص ارصاادد 

ل بين فتارة زمنياه واخارى وتحدياد فيماا اذا كاان المشاروع التنماوي يعاد ماوردا كافية من االموا

 .  اقتصادي في المنطقة المعينة ام ال

ومن المعايير االساسية في هذا المجال  هو ان البيئة امر حيوي وضروري للحياد الكريماة 

( الصاناعية/ اعياة الزر/ الساكانية )وهو الدعامة االساسية لجميع االنشاطة التنموياة المجتمعياة 

ونظارا لتعادد اساتخدام ( زمانياا و مكانياا)ويتصف كغيرة من الموارد االقتصادية باالتغير النسابي 

االسااتخدامات التنمويااة وتزايااد الطلااب عليهااا بساابب النمااو السااكاني وبساابب ارتفاااع مسااتويات 

ونوعيااات المعيشااه والطلااب المتزايااد علااى احتياجااات التنميااة والتلااوث المحتماال ولااو باادرجات 

متباينة لكنه سيجعل من الضروري التفكيار فاي كيفياة رفاع كفااءة ومساتويات البيئاة والمحافظاة 

ان دراسة كيفيه الحفاظ على البيئة وتنميتهاا ايجابياا سيشاكل قلاب . عليها من التراجع او التلوث

ا اليقاال الدراسااات االقتصاااديه  للمشاااريع التنمويااة  ممااا ساايجعل المحافظااة عليهااا اماارا اقتصااادي

اهميااة عااان المواضااايع التنمويااة نفساااها لاااذا وجااب اساااتخدام اكثااار الطاارق كفااااءة مااان الناحياااة 

االقتصاااادية والتخصااايص الماااالي االمثااال لهاااا وال يتااااتى ذلاااك اال مااان خاااالل االهتماااام بدراساااة 

اقتصاديات البيئة حيث اليمكن الي خطة اقتصادية او برنامج تنموي اقتصادي ان يتجساد واقعياا 

وطارق تنمياة ( االنياة والمساتقبلية)العتماد على معلومات دقيقه للمعطيات البيئة للمشاروع اال با

المشااروع وطاارق االسااتدامة وكيفيااة اسااتخدام المشااروع وبااالطرق التااي تحقااق كافااة االهااداف 

مجتمعة وتعود على المواطن وعلى المجتمع بالنفع العام  وعلى هاذد االعتباارات توضاع الخطاط 

 . م ابعاد البرامج التنموية للمشاريع التنموية في المجتمعالميدانية وترس

لااالدارة الشاااملة والمتكاملااة والمسااتدامة )وتعتمااد المفاااهيم االساسااية والمباااديء العامااه 

على وجود مخطط لادعم ماالي واضاح ومساتدام وتحادد مان خاالل هاذا المخطاط ( والشفافة للبيئة

صاارف والمتابعااات الماليااة وغيرهااا ماان المفااردات مصااادر التموياال  وكمياتااه المتاحااة واليااات ال

وماان المعاروف بااان القطاعااات  . وا لياات االقتصااادية االزماة لتنفيااذ  اي ماان المشااريع التنمويااة
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التنمويااة بشااكل عااام وعلااى اخااتالف انواعهااا مملوكااه للقطاااع العااام ضاامن هيكليااة الدولااة مااع 

المالياة لتمويال المشاروعات المتعلقاة  ويعاد تادبير الماوارد. مشاركة محدودد من القطاع الخاص

هاى المعاوق األساساى الااذى يقاف حاائال  اماام انجاااز ( إسااتدامتها)بتحقياق المتطلباات التنموياة و 

العادد الكثيار ماان المشااريع  لتلبيااة متطلباات  المااواطنيين ومتطلباات النمااو االجتمااعي  المتزايااد 

 .افرها من خالل الميزانيات الحكومية فقطوالتي تحتاج لتنفيذها العتمادات مالية من الصعب تو

ان واقع المشاريع التي تتطلب توفير الدعم المالي والتعامل مع المشاكل البيئياة تعااني مان 

فجاااوة تمويلياااة عالياااة فاساااتثمارات الميااااة فاااي قطاعاااات  اساساااية عديااادة تهااام حيااااة وصاااحة 

انشااء واداماه وتطاوير / ب انشاء وادامة وتطوير مشااريع محطاات ميااد الشار)المواطنيين مثل 

انشااء واداماة / انشاء وادامة وتطاوير شابكات الصارف الصاحي / مشاريع شبكات توزيع المياة 

معالجاة / معالجة الميااة الصاناعية / وتطوير وحدات معالجة المياة الغير تقليدية والمياة الملوثة 

ير الوحادات المائياة الملحقاة إنشااء واداماة وتطاو/ معالجاة الميااد المالحاة ( / مياة المستشافيات

حيااث تطلااب جميعهااا تااوافر إعتمااادات ماليااة كبياارة وهااي فااي ( وغيرهااا/ بالمشاااريع الصااناعية 

الواقااع تمااتص ماان المااال العااام كميااات كبياارة وباانفس الوقاات ال تجلااب عوائااد اقتصااادية مباشاارة 

الكلااف الماليااة الي  نتيجااة  لمردوداتهااا المثلااى علااى الواقااع البيئيااى للمجتمااع  كمااا وانهااا ال تسااد

الدراسات والتنفيذ والتجهير واالدامة والصيانة واالدارة وغيرهاا )مشروع اساسا مثل مصاريف 

لذا يوصي المختصون بضارورة اعتمااد آلياات مالياة مختلفاة ( من االمور االساسيه الي مشروع

لاوب ضامانها مان كال لتمويل مشاريع المياد واإلستدامتها مع االيفاء بالمتطلبات االقتصادية المط

مشروع لضمان االساتمرار اإلمادادات المالياة  لتلاك الخادمات  المائياة الحساساة والمهماة لحيااة 

وبشاكل عاام تتصاف قطاعاات البيئاة فاى معظام الادول بالمحدودياة . المواطنين وديمومة المجتمع

تدامة فااي تااوفير التموياال الااالزم لالسااتثمارات ضاامن المشاااريع التنمويااة ولضاامان جاادوى واساا

المعطياتهااا الفعالااة وااليجابيااة للمشاااريع التنمويااة لااذا وجااب ضاارورة وضااع خطااة تموياال ماليااة 

تشاامل كاال مراحاال انجاااز ( المالكااة الرئيسااية للمشاااريع التنمويااة)واضااحة ماان قباال الحكومااة 

الدراسات والتنفيذ والتجهياز واالداماة والصايانة واالدارة )المشروع وجميع متطلباته واستدامته 

باالضااافة الااى ذلااك تقااوم شااركات القطاااع الخاااص (  رهااا ماان االمااور االساساايه الي مشااروعغي

ان شاركات . بالمساهمة في تنفياذ  المشاروع وتحفياز مفاردات وتطاوير مجااالت إدارة المشاروع
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القطاع الخاص ال تقوم بالتوقيع على أى عقد  مع الدولة لتنفيذ اي مشروع دون التأكد من قدرة 

وفير اإلمدادات الكافياة مان الميااد للمشاروع حتاى ال تعارض اساتثماراتها المالياة الحكومة على ت

وكذلك سمعتها  في ميدان العمل او اي نوع من المخااطر لاذلك دوماا تطلاب الشاركات المسااهمة 

من القطاع الخاص من الجهات الحكومية الرسمية بتوضايح القواعاد المنظماة إلدارة البيئياة فاي 

تتحادد بكلاف وتبعاات )وع والحقوق والكلاف المالياة لتوفيرالميااد للمشاروع  منطقة انجاز المشر

واالتفاق  باين ( تتحدد بكلف وتبعات مالية خاصة)او اليات ايصال المياة للمشروع ( مالية خاصة

الياة تحمال الجهتاين المسائولية مان خاالل مناقشاة المعاايير والسياساات الخاصاة )الطرفين علاى 

أن دخاول القطااع الخااص (. شروع او الياات اساتخدام الميااة فاي المشاروعبالبيئة في منطقة الم

فى مجاالت االستثمارات ضمن المشاريع التنموياة تعتبار بالنسابة للقطااع الحكاومي مان القضاايا 

المرغوب فيها النها ستحقيق ارباا ماديه مناسبة ومن جهة اخرى ستنصب جهاود الدولاة علاى 

بال هاذا العائادات المالياة  برعطااء بعضاا مان المميازات مثال ضمان أن يحقق القطاع الخااص مقا

ان (. وغيرها من االمور التشجيعية/ تسهيالت إدارية /  اعفاءات جمركية / إعفاءات ضريبية  )

احاادى المؤشاارات الماليااة التااي تلتاازم بهااا القطاعااات الحكوميااة فااي الحااوارات حااول  الجبايااات 

ي أن ال تتاأثر بشاكل كبيار الكياناات المجتمعياة للماواطنين المالية من تنفيذ المشااريع التنموياة ها

ماان ذوى الاادخل المحاادود لمحدوديااة قاادراتهم الماليااة وتشااجع الجهااات الدوليااة المانحااة للاادعم 

الماااالي للااادول اوالبناااوك الداعماااة للمشااااريع التنموياااة او القطااااع الخااااص المشاااارك فاااي تنفياااذ 

اإلسااترداد )روع وتوزيااع مخرجاتهااا لتحقيااق المشااريع المشاااريع التنمويااةعلى خصخصااة  المشاا

ولكان يارى بعاض مان المعارضاين ( الكامل للكلفة المالية المترتبة على تنفيذ المشاروع التنماوي

لهذد المفاهيم أنها ستخلق حواجز جديدة أمام اإلستفادة من الموارد العاماة علماا باأن خصخصاة 

لاو جازء مان األعبااء المالياة واإلدارياة الخدمات االجتماعية ليست ترفا  بل ضارورة لكاي ترفاع و

عن كاهل الحكومة كما وينبغى امكانية تقييم جميع المقاربات المحتملة للخصخصة وفقاا  لعناصار 

 .   ومعطيات المشروع

 : ان اسباب  االهتمام بدراسه اقتصاديات البيئة وتزايد االهتمام بها مع الزمن

ا ماان القلااق حااول كفايااة المااوارد المائيااة لتغطيااة ان الزيااادة فااي الكثافااة السااكانية يخلااق كثياار 

المتطلبات الغذائية للمجتماع وحاجاات الماواطنيين التنموياة االساساية علماا باان هاذد الحقيقاه 
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تعتمد اساسا على اعتباار ان االنساان مساتهلك فقاط وتتجاهال الاى حاد كبيار باناه مناتج فقاد ال 

المااوارد )د تكااون ساوءا فااي  اسااتخدام تكاون المشااكلة هااي فاي تزايااد اعااداد السااكان ولكنهاا قاا

 .وعدم ادارتها والمحافظة عليها بالطرق الصحيحة ( الطبيعية المتاحة

هاي رواباط  معقادة ومتعاددة الجواناب ( الساكان/ الهجارة / الفقار )ان الروابط الموجودد باين  

الاى وعميقه  وكثيرا ما يتتقلون المواطنون من مناطقهم الى المدن المجااورة حياث ينضامون 

 .فقراء  وكثيرا ماتساهم حاالت الجفاف في زيادة مستويات الفقر

والمحافظاة عليهاا مان خاالل السياساات ( الموارد الطبيعاة المتاحاة)ظهر اهتمام الحكومات ب  

( اساعار الفائادة/ الضارائب / االعاناات )المستحدثة واالدوات االقتصادية المساتعملة لتطبيقهاا 

وتخصايص الماوارد الطبيعياة مماا ادى لزياادة االهتماام بدراساة  التي تؤثر مباشرة على انتاج

السياسات االقتصاديه للبيئاة وكيفياة اساتخدام نتائجهاا للمحافظاه علاى مساتوياتها اضاافة الاى 

 .وضع البرامج التوعية بمشاكل البيئية واالثار الناجمة عنها وتنفيذها الميداني والمستدام  

ل الدول هاو تحقياق مساتوى معيشاي الئاق لمواطنيهاا وذلاك من  االهداف  والقضايا التي تشغ 

الياااتي اال عاان طريااق التنميااة االقتصااادية فهااي تهاادف الااى تطااوير المجتمااع ورفااع مسااتويات 

المعيشااة  وضاامان درجااه عاليااة ماان العمالااه وال تتحقااق عمليااه التنميااه اال اذا قاماات  الدولااة 

د المحققة ووجودها يمكن وضع الخطط بحصر مواردها  والتعرف عليها النه على قدر الموار

 . ورسم برامج التنمية

بسبب العوامل التي تخل بالتوازن الطبيعي البيئي وماتولد عنهاا مان تكااليف اجتماعياة ناتجاة  

عاان اقامااة المشاااريع االقتصااادية المسااتعملة للمااوارد الطبيعيااة الااى ضاارورة التقاايم الكمااي 

علقااة بمخاااطر تلااوث البيئااة الناتجااة عاان اسااتخدام والمااالي  للجوانااب االقتصااادية االخاارى المت

المياة واحتساب تكاليف التخلص من نفايات المصانع والمزارع والمناطق السكنية التي تلاوث 

االوساط المائية ففي حاله عدم تحمل الملوث التكاليف المتسبب فيها سيتحملها وبصورد غيار 

خل والثااروة فااي المجتمااع ممااا مباشاارة شااخص او جهااه اخاارى وتااوثر بااذلك علااى توزيااع الااد

 .ستودي الى سوء تخصيص المورد بين مختلف االستخدامات
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التي تتمتع بها البيئة فاان خصائصاها ( االحيائية/ الكيميائية / الطبيعية )الى جانب الخصائص  

مكانيااا و )االقتصااادية تعااد ذات اهميااة كبياارة تحاادد قيمتهااا واسااعارها وتمكاان ماان تخصيصااها 

 ( .زمنيا

ندرة االقتصاادية تعناي ان الماوارد الطبيعياة موجاودة ومتاوفرة لكنهاا قليلاه نسابيا اذا ماا ان ال 

قورنت بحجم االحتياجات والمتطلبات البشرية والمجتمعية الال محدودد وهاي التارتبط  بانمااط  

التنميااة واسااتهالكها وبتطااور مسااتويات المعرفااة والتقنيااة وكااذلك الحاجااات والعااادات وتغياار 

 .لما زادت محدودية المورد زادت ندرتة مما يودي الى زيادة الكلف االقتصاديةاالذواق وك

ان اساباب التلااوث والتاادهور البيئااي والتراجااع فاي نوعيتهااا والطلااب المتزايااد علااى البيئااات 

الجيدة واالجراءات الالزمة للحفاظ على البيئة عديدة وان توفيرهاا يتطلاب تاوفير الطارق والياات 

االدامااة والصاايانة والتطااوير ممااا  يجعاال المااواطنيين  يتقبلااون فكاارة  دفااع بيئيااة حديثااة وكلااف 

التكلفة التي تفرضها ظروف االعداد للبيئة المناسابة وهاي ساتتطلب اساتثمارات ضاخمة وحساب 

محطات معالجة المياة ونقلها ضمن خزاناات الميااة )طبيعة البنية التحتية االساسية للمجتمع مثل 

قطاااع القنااوات وضاارورة التاارابط فيمااا بينهااا والشاابكات خاادمات المياااد وطبيعااة النقاال الخاااص بال

ونقاال وشاابكات توزيااع المياااد ومحطااات معالجااة وتصاافية المياااد ومرافااق االسااتحمام والطاقااه 

الكهربائيااة والااتحكم فااي مسااتويات الفيضااانات وصااعوبة اتخاااذ القاارارات المجتمعيااة المتعلقااه 

تكاليف كبيرة لذا فان اقتصاديات البيئة تختلف حساب  بتسعير المياة وتخصيصها فجميعها تتطلب

ان وجااود اقتصاااديات (. طبيعةالمشاااريع واالنشااطة وضااخامة وخصوصااية المشاااريع التنمويااة

تنمويااة كبياارة الحجاام للبنيااة التحتيااة االساسااية ساايودي الااى خلااق االحتكااارات ممااا يباارر عمليااة 

م عان ذلاك الكثيار مان االساتثمارات فاي تنظيم كلف المشاركة المجتمعياة فاي انجازهاا مماا ساينج

مشاريع التنمية في المنطقة او المدينة الن  هذد االستثمارات ستتطلب اماواال ضاخمة وعائاداتها 

بعيدة االجال االمر الذي يجعل المخاطرة المتعلقة بها مرتفعاة كماا ان تكااليف توسايع او تحساين 

ا سايجعل التكااليف طويلاة االجال تتجاه نحاو المنشات التنموية تفوق التكلفة االصلية عناد انشاائه

ان عدم قابلية التكاليف لالسترجاع تجعل البنية التحتية للخادمات التنموياة تختلاف باين . االرتفاع

خدمات البنية التحتية ومان منطقاة الاى اخارى وبالتاالي فاان العاروض االقتصاادية ساتعتمد علاى 

جعل مان امار التنمياة االجتماعياة المجانياة جملة من المفردات االقتصاادية واالجتماعياة مماا ساي
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امرا صعبا وبذلك فان العرض االقتصادي للتنمياة سايعتمد علاى تكااليف الحصاول عليهاا وشاانها 

في ذلك شان اي سلعه اخرى فان زيادد االنتاج تزياد مان التكااليف النهاا مخرجاتهاا تختلاف عان 

 . مخرجات المشاريع التنموية

االقتصااادية ذات االهميااة المتغياارة وفقااا للمعرفااة المتزاياادة  وتعتباار البيئااة ماان المواضاايع

والتطااور التكنولااوجي والتنميااة االقتصااادية واالجتماعيااة والثقافيااة  والااذي ياانعكس علااى مطالااب 

االنسان واحتياجاته اليومية منها بالرغم مان ان معطياات الطبيعاة ثابتاة اال ان البيئاة تمثال واقاع 

ويمكن ان يرتفع او يتراجع مع الزمن وايظا يتاثر بشاكل كبيار بفعال  متغير وبال حدود للتغير كما

هذا ويمكن التغلب علاى المشااكل البيئياة واساتدامة تنمياه القطاعاات . ظاهرة المتغيرات المناخية

مشااروعات استصااالا االراض وازالااة )المنتجااة مثاال القطاعااات التنمويااة الزراعيااة ماان خااالل 

الصاحراوية الاى اراضاي صاالحة للزراعاة بتاوفير الميااد عان  ملوحة التربة و بتحويال االراضاي

طريق حفر االبار االرتوازية او المياد الجوفياة الضاحلة او الميااد الجوفياة العميقاة او مان خاالل 

ان هاذا الناوع مان (. بناء السدود او محطات تحلية الميااة او مان مشااريع تحلياة الميااة البحرياة

لاى تاوفر القادرات التكنولوجياة وايظاا للقادرات البشاريهةالمؤهلة االستثمارات والتقنيات تحتااج ا

والمدربة لتنفياذها اماا فيماا يتعلاق باحتماال انخفااض الرصايد الماائي وتراجاع نماو االقتصااد فاي 

البالد  فيمكن ان يحصل ذلك نتيجة لحادوث الكاوارث الطبيعياة او بسابب نشاوب الحاروب وعلياه 

يااة  تختلااف ماان مجتمااع الخاار  وماان مكااان الخاار  وماان زماان فاالهميااة النساابية للمشاااريع الننمو

وعلى سبيل المثال اذا قامت اية جهة غير رسمية بحفر بئار فاان ذلاك سايقلل مان مساتوى . الخر

المخزون المائي لالبار االخرى المجاورة وبرفع تكلفه اساتخراجها كاذالك ميااد الصارف الصاحي 

مجتمعيااة ستساابب تلااوث بيئااة المياااة الجوفيااة غيار المعالجااة فااي حالااة تصااريفها  فااي االوسااط ال

والسطحية معا مما سيترك اثر سلبي على البيئة والصحه العامة لالفراد والمجتماع ويرفاع تكلفاة 

التزويااد بالمياااة المنزليااة كااذلك تااوفير خدمااه مياااد الشاارب باادون نظااام لجمااع ومعالجااه المياااة 

مياة يواجهون التدهور المحتمال لجاودة المستعملة وسينجم عن ذلك اثار سيئة تجعل مستعملي ال

ان هاذد االثاار الجانبياة السالبية ساتؤدي الاى الهادر وساوء تخصيصاها فضاال عان . وكمية المياة

اماا . سوء توزيع الدخل والثروة اذا لم يتم ادماج تكاليفها في حسابات من يتساببون فاي حادوثها

صاحية التاي تتحقاق لكافاة ساكان المنطقاة بالنسبة لالثار الخارجية االيجابيه تتمثال فاي المناافع ال
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السااكنية نتيجااه توصاايل منازلهااا بشاابكات المياااة ممااا ساايؤثر فااي طبيعااة االمااراض المنتقلااة عاان 

طريااق المياااة ويااوفر شااروط للنظافااه وللصااحة العامااة لالفااراد وتاارتبط مشااكله االثااار الخارجيااة 

جيهااا ويجعاال ماان الصااعب علااى بمحدوديااة المعلومااات المتااوفرة للمنتفعااين بالخدمااة واحيانااا لمنت

االطراف المتبادله لها مراعاة كافه اعتبارات تعقد واقاع  االنظماة البيئياة التاي تشاكل الميااة احاد 

ان  اسعار السوق ال تجسد هذد التشابكات والعالقات المتبادلة ولتقدير هاذد االثاار فاي . مكوناتها

تااثير البيئاوي التاي تسامح باتخااذ القارار الحياة العملية حيث يتم اللجوء الى استعمال دراسات ال

 .     بالنسبه للمشروع

 :المشاريع التنموية واقتصاديات البيئة

ان ماان اهاام متطلبيااات اقتصاااديات البيئااة ومفاهيمهااا االساسااية هااي الحاجااة الااى وجااود 

 العشرات من المهندسين والخبراء والمئات من العّمال والفنيين واالدارياين الاذين يشارفون علاى

ضمان الواقع البيئي في المنطقة او المدينة والتي تنتهي بظماان المساتفيدين مان البيئاة الساليمة 

للمستفيدين من المواطنين وضمن القطاعات التنموية مما يعني بانة ستترّتب على هذد الخادمات 

عالجاة البيئياة ُكلبف  مالّية غير طبيعّية تتحّملها الجهات التخّصصّية الرسمية في الدولة كماا إّن الم

للمياة العادمة ستحتاج إلاى معامالب متخّصصاة وماواردب فنّياة ومالّياة ومصاادرب غياِر اعتيادّياة مان 

طاقااة وتكنولوجّيااات حديثااة للتعاماال مااع طبيعااة هااذد المياااد وتحويلهااا ماان مياااد غياار صااالحة 

كيميائياة   وباختالف انواعها ومصادرها واستخداماتها المستقبلية وهي مياة عادماة وبمواصافات

ذات نوعّيااة غياار مقبولااة وغياار مناساابة الااى مياااة صااالحة لجميااع انااواع االسااتخدامات وحسااب 

طبيعة المعالجات بعاد تاوفير احتياجاتهاا ومساتلزماتها الفنياة والتكنولوجياه والمصاانع والمعامال 

لمترّتباة ان المواطن االعتيادي والغير متخصص ال يستطيع أن يقّدر الكلفة المالّياة ا. التخصصية

الصاالحة لالساتهالك البشاري وال طبيعاة العوامال ( المتار المكّعاب الواحاد مان الميااة)على توفير 

المسيطرة عليها سلبا او ايجابا والمتغيرات البيئة المسيطرة المؤثرة على الواقع البيئي للمناطق 

المهندساين السكنية ولكن وبنفس الوقت يجب ان تكون االجابة واضحة ومحددد للمختصاين مان 

واالقتصاديين والمخططيين البيئيين ومن متخذي القرار البيئي العاملين ضمن قطاعاات التنفيذياة 

إّن العواماال المااؤثرد والمساايطرة علااى واقااع الكلااف الماليااة والواقااع االقتصااادي . فااي المنطقااة

لسااكنين للمشاريع المائياة التنموياة ساتعتمد علاى طبيعاة واهمياة المنطقاة وموقعهاا ومتطلباات ا
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فيها لذا يتوجب معرفة كيفية إنجااا تطبياق مباادئ القادرات االقتصاادية لتاوفير البيئياة المناسابة 

والمطلوبة وكذالك بيئة القطاعاات التنموياة المصصامة والمنفاذة فاي المنطقاة وااللياات المعتمادة 

( بيئايالاوعي الناوعي والتخصصاي ال)في معالجة التحديات البيئية مما يستوجب وضاوع بارامج 

حااول مفاااهيم وتطبيقااات اقتصاااديات البيئااة لتعزيااز النمااو االقتصااادي واالجتماااعي للمنطقااة او 

المدينة او المشاروع والياات الصايانة والتقيايم المحتمال النعكاسااتها البيئاة لتاوفير البيئاة االمناة  

وفااي وايظااا باالعتماااد علااى باارامج تخصصااية معتماادة دوليااا وايظااا ضاامن منظمااات االم المتحاادة 

أن موضاوع اقتصااديات البيئاة تااتي فاي مقدماة . منظمات دول العاالم المتقادم فاي هاذد المجااالت

إالدارة الفعالااة )االهتمامااات االسااتراتيجية الدوليااة للبيئااة والتااي تساااعد فااي المضااي نحااو نظااام 

أن تحليااال الواقاااع االقتصاااادي لمشااااريع (. المتكاملاااه والشااااملة والمساااتدامة والشااافافة  للبيئاااة

التنمويااة بعااد وضااع وتوضاايح االبعاااد العلميااة للمشااروع المقتاارا تعتباار عمليااة مكثفااة ومفصاالة 

وتستغرق وقتا  من الزمن وتتسام بالتحادي ماع الضاروف الطبيعياة والفنياة والمجتمعياة والمالياة 

أن تحليال االقتصااديات . وتتطلب جمع المعلوماات الشااملة عان كال قطاعاات المفاردات الماذكورة

لمشااروع يمكاان أن يشاامل ايظااا خطااط محااددة ولكاال قطاااع تنمااوي فااي المنطقااة لتحقيااق البيئيااة ل

الرؤوياة الواضاحة لالهاداف االساتراتيجية الوطنياة للتنمياة والتاي تساهل عملياة صانع القاارارات 

ان ادوات االدارة الصاحيحة للبيئاة . المبنية على المعلومات الصحيحة وفي كال االتجاهاات البيئاة

الصااحيحة والفعالااة للمفاااهيم البيئااة وتشاامل التعاارف وبعمااق علااى األدوات  تبنااى واقااع إالدارة

االقتصااادية المطلااوب توفيرهااا والعماال بهااا النجاااا الهاادف المطلااوب فااي تعزيااز الكفاااءة البيئيااة 

أن تحديااد األدوات االقتصااادية المطلوبااة والمهمااه . للمنطقااة و ضاامن جميااع القطاعااات التنمويااة

بيئااة سااتؤدي حتمااا الااى تحسااين تقياايم االسااتثمارات والمشاااريع لتحلياال القاارارات بخصااوص ال

الجديدة ماع ضارورة انشااء وحادة التحليال االقتصاادي االساتراتيجي البيئاي للمنطقاة كماا وتاوفر 

إطااارا  مشااتركا  لجميااع الجهااات المعنيااة بالمشاااريع التنمويااة فااي الدولااة لاادعم وتقياايم وتنفيااذ 

وبااة ماان حيااث التكلفااة واعتماااد عااددا  ماان المعااايير التااي السياسااات البيئيااة واالسااتثمارات المطل

تتعلااق بتقاادير الكلااف المطلااوب توفيرهااا ضاامن المشااروع التنمااوي ومقارنااات األسااعار الوطنيااة 

واإلقليمية الخاصة بالمشاريع التنموياة المطلاوب انشااءها فاي المنطقاة وكاذلك فاي كيفياة تاوفير 

تحدياد وتقيايم عادد مان المعاايير لتحساين العطااء الطاقة االزمة واستخداماتها وبأرخص الكلف و
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ضمن المخرجات البيئية للمشاريع التنموية وتحسين كفاءتها وتطاوير عملياات إعاادة االساتخدام 

 . وبناء شبكة المياد الذكية الوطنية المستقبلية وتحقيق مبدأ االستدامة

يناة ال تتواجاد فيهاا ان مشاريع استعمال المياد الجوفّية لدعم مشاروع معاين فاي منطقاة مع

قنياات غياِر اعتيادّياة تتمثال  مصادر مائية سطحية مناسبة اخرى تحتاج إلى ُكلباف  مالّياة كبيارة وتب

ميااد )بمرحلتها االولى في تاوفير تكنولوجياات االستكشااف المتقدماة عان تواجاد الميااد الجوفياة 

دماااة فاااي اجاااراء وفاااي اساااتخدام التكنولوجياااات المتق( جوفياااة ضاااحلة او ميااااة جوفياااة عميقاااة

المسوحات الحقليه ومن ثم االخذ نتائجهاا الاى مكاتاب العمال الوظيفياة للتعامال ماع معطياات هاذد 

االستكشاااافات لتحدياااد تواجاااد خزاناااات الميااااة الجوفياااة وتحدياااد كمياتهاااا ونوعياتهاااا  واعماقهاااا 

 وضاااروف تواجااادها وامكانياااات التغذياااه المساااتدامة لهاااا مااان عااادمها واالجاباااة عااان الكثيااار مااان

التساااؤالت العلميااة الميدانيااة التااي تخااص بيئااة وضااروف وصااعوبات وحركااة والتواجااد المسااتدام 

لهذا المصدر المائي واعمااق وحادود وامتادادات الخازان الجاوفي وعالقتاه بالميااد الساطحيه فاي 

المنطقااة يلااي ذلااك اخااذ النماااذج المائيااة الغااراض التحالياال ضاامن مختباارات كيمياويااة بساايطه 

ضامن دائارة العمال المركزياة لياتم علاى ضاوء المعطياات ( متقدمة)رات كيمياوية ومختب( حقلية)

العلمية لنتائج هذد الدراسات ومعطياتهاا العلمياه اتخااذ القارارات المناسابة العتمااد هاذا المصادر 

المااائي ضاامن ضاامن المشااروع او حولهااا والباادء بحفاار ا بااار ضاامن خطااط معينااة بعااد تااوفير 

وبعااد ان يااتم اسااتخراج المياااد الجوفيااة ضاامن المنطقااة تااودع ضاامن  مسااتلزمات الحفاار التقنّيااة

خزانااات مقامااة فااي المنطقااة  لتااوزع الحقااا ضاامن شاابكات معينااه والبعاااد معينااه وطبيعااة معينااه 

وبناااء  علااى ماتقاادم  فاارّن جااود توّسااع مضااطرد فااي دراسااة . وحسااب موقااع ومتطلبااات المشااروع

عين والنتائج المترّتبة على استخدام هاذد الماودرد اقتصاديات الموارد المائية الجوفية لمشروع م

ان السحب المفرط للميااد الجوفياة مان . المائية ضروري جدا من وجهة النظر االقتصادية البيئية

خزاناتهااا وبكميااات تفااوق معاادالت التغذيااة الطبيعيااة ساايودي الااى الهبااوط المسااتمر فااي مسااتوي 

هااذد المياااد والااى تراجااع  فااي نوعيتهااا مااع  المياااد ضاامن الخزانااات  يصاااحبها زيااادة فااي ملوحااة

مماا ( خزاناات جوفياة سااحلية)امكانية دخول المياة البحريه فيما لو كانت الخزانات الجوفية هي 

سيودي الى مشاكل جمة على استعمالت المياد الجوفيه في المنطقة ومستقبل التنمية فيها وبذلك 

اللجوء الى حلول اخرى عديادد مثال التعامال ماع تفقد هذد المياد قيمتها االقتصادية مما يستدعي 
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المياااد الجوفيااة العميقااة فااي المنطقااة  كاعتماااد مشاااريع لتحليااة المياااد ولهااذا ايظااا اعتبااارات 

أّن الكلف المالّية لتغطية الفقرات المشار اليها في اعالد اضافة الاى اعماال . اقتصادية غير سهلة

بظاااهرة التغياارات المناخيااة بأشااكالها المتعااددة  المتابعااة للمشااروع وضاامن كاال مراحلااه  شااموال 

ومراقبتهااا ومعالجتهااا الطبيعيااة أو االصااطناعّية والتسااّرب ماان خااالل منظومااات الشاابكات المائّيااة 

ليست بالسهلة وفي الكثير منها انعكاسات بيئة سالبية وقاد يكاون مان المكلاف  مادياا وإلاى درجاة 

ان ماان ا ثااار . الشااركات المسااؤلة عاان تحّملهاااكبياارة بحيااث ال تسااتطيع الدولااة او الشااركة او 

اإلقتصادية البيئة الخطيرة التاى يمكان أن تحادث نتيجاة تغيار الحصاص المائياة التاى إعتاادت كال 

دولة من الحصول عليها سنويا من دول الجوار الجغرافي هي اختالل فى نمط الحياة االجتماعياة 

عظيم اإلستفادة وإلاى أقصاى حاد ممكان مان هاذد لذا فان الغاية من مفاهيم اقتصاديات البيئة هي ت

وماع باروز . الموارد وإساتعمالها كاأداة مان أدوات النماو اإلقتصاادى والتكامال اإلقليماى والادولى

األهمية اإلقتصادية لألنهار الدولية فاى غيار شائون المالحاة وماع التقادم العلماى وظهاور وساائل 

طر والخزاناااات العمالقااة وتولياااد الطاقاااة وأساااليب وتقنياااات تساااعد علاااى إقامااة السااادود والقنااا

الكهربائيااة البااد ماان ظهااور قواعااد للقااانون الاادولى تاانظم إسااتخدامات مياااد هااذد المصااادر  النهااا 

ساتكون عنصاارا  اساسايا  فااى االساتراتيجيات البيئيااة المقبلاة للاادول وسايكون لهااا دورا فاى إعااادة 

ان التبااين فاى التوزياع سايؤدي إلاى توزيع خريطة القوى السياسية فى منطقة احواض االنهار و

ظهور مشكلة العجز المائي واالرتفاع بامعطيات البيئية السلبية تحت هذد الضاروف وخاصاة فاي 

وتتمثال أزماة البيئاة عالمياا . اإلهتمام بمعالجة ندرة المياة والمحافظة على المنطقاة بصافة عاماة

اإلدارة الشاااملة والمتكاملااة ) فااى أساالوب إالدارة فجميااع هااذد الاادول هااي فااى أشااد الحاجااة إلااى

وخاصة مع تزايد نشاطات القطاعات التنموياة وبشاكل مساتدام مماا ( والمستدامة والشفافة للبيئة

يتطلب تبادل الخبرات والحاوارات باين الخباراء وبنااء القادرات وتشاجيع وجاذب القطااع الخااص 

كل البيئيااة ومواجهااة المحلااى واإلقليمااى والاادولى وتبااادل الخباارات  فااي مجاااالت حلااول المشااا

التحااديات البيئااة ومواجهتهااا لاادعم جميااع متطلبااات التنميااه وهنااا يبقااى  التقاادم التكنولااوجي فااي 

مختلااف الجواناااب التنمويااه مطلوباااا وعلااى رأساااها االقتصاااد البيئاااي والتااي يقصاااد بهااا حسااااب 

وبكافاة االنشاطه  تأثيرالمشاكل البيئية على معدالت النمو وتقدير تأثيراتها الميدانياة علاى التنمياة

ومااع التزايااد فااي عاادد سااكان العااالم اصاابح بشااكل انااه ماان الضااروري الوقااوف علااى . االنتاجيااة
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اقتصاديات البيئاة تاأثير ذلاك علاى االقتصااديات المركزياة والمحلياة إذا لام تقاود الادول بتغييارات 

عادم تاوفر الكلاف جذرية في أسلوب التعامل مع البيئة لتجاوز تأثيراتها على المشاريع  التنموية ل

المالّياة لاديها لتغطياة اعمااال تنفياذ ومتابعاة للمشااكل البيئيااةالمتوقع حصاولها بأشاكالها المتعااددة 

واليااات مراقبتهااا ومعالجتهااا الطبيعيااة أو االصااطناعّية واسااتخدام والتكنولوجيااا البيئيااة المناساابة  

ثقاال كاهاال الدولااة او وهااي جميعااا مكلفااة ماديااا وإلااى درجااة كبياارة فااي بعااض المشاااريع وانهااا ت

ا في اهتماماتها في انجاز المشاريع التنموية وفي احتمالية تصااعد  ا كبير  الشركات وتحدث تراجع 

األزمات البيئية التي سيعاني منها  مما سيدخلها في دوامة من التراجع االقتصادي وبشكل شامل 

القتصاااديات البيئااة  يااأتي ان التحلياال االسااتراتيجي . ومااا يتبعهااا ماان ازمااات انسااانية ومجتمعيااة

ضاامن االهتمامااات اإلسااتراتيجية الوطنيااة لكاال دولااة النهااا ستساااعد وبقااوة فااي االدارة الفعالااة 

والمستدامة للبيئة ضمن المشاريع الميدانية كما أن تحليل اقتصاديات البيئاة يعتبار عملياة مكثفاة 

ااا وتتساام بالتحاادي وتتطلااب جمااع معلومااات شاااملة  ماان جميااع الشااركاء ومفصاالة وتسااتغرق وقت 

المساهمين في تنفيذ المشاريع الميدانيه باالضاافة الاى أن تحليال اقتصااديات البيئاة يادعم تطاوير 

خطط  التنظيم  التنموية لتحقيق رؤية وأهداف اإلستراتيجية الوطنية للتنمية حيث توجد ضارورة 

صانع القارار لعمل دراسات تخصيصية عن البيئة ضامن كال قطااع تنماوي لادعم وتساهيل عملياة 

بناءا على المعلومات التي ياتم توفيرهاا لتعزياز كفااء تنفياذ المشاروع كماا وساتعمل الياات تحليال 

اقتصاااديات البيئااة علااى تحسااين تقياايم االساااتثمارات الماليااة للمشاااريع المطلااوب تنفيااذها كماااا 

ا لجميع الجهات المعنية لدعم تقييم وتنفيذ االستثمارات فاي م ا مشترك  جااالت البيئاة وستوفر إطار 

واخياارا فااان اسااتمرار الدراسااات المتعلقااة باقتصاااديات البيئااة وبشااكل شااامل وتفصاايلي ساايحقق 

المنفعااة علااى المسااتوى االقتصااادي  واالجتماااعي ويعاازز ماان دور اقتصاااديات البيئااة فااي تعزيااز 

 .النمو االقتصادي العام للدولة

 :   االهمية االستراتيجية القتصاديات البيئة 

ان البيئاة الساليمة هاي حاق مان )البد من التذكير ببعض قوانين االمم المتحدد علاى ابتداءا 

ان التنمية المجتمعية لضمان رفاهية العية وتوفير مستلزماتها هاي ايضاا )كما ( حقوق االنسان

اال ان هذا المفهوم اخاذ يتراجاع فاي ظال تناامي اعاداد الساكان وازديااد (. حق من حقوق االنسان

عتيادي على الماواد والمفاردات االساتهالكية لالغاراض التنموياة المختلفاه واصابح الطلب الغير ا



 

 
117 

مفهوم السائد يركز على الحق الطبيعي لالنسان في ان تاوفر لاه البيئاة المناسابة وتلبياة حاجاتاة 

االساسية والتنموية وان التخطيط للتصارف بالبيئاة عموماا يقتضاي االخاذ فاي االعتباار التكااليف 

لمترتباااة علاااى توفيرهاااا واماااداداتها  والناجماااه عااان تنمياااة القطاعاااات االجتماعياااة االقتصاااادية ا

وفاي اطاار هاذا المبادا فاان االهتماام باقتصااديات البيئاة تعتبار احاد الجواناب االساساية . المختلفة

والهامااة فااي ادارد الشااوون االقتصااادية الي جهااة مسااتفيدة كمااا ان اتخاااذ القاارارات المتعلقااه 

طاعااات التنموياة وتحدياد السياسااات البيئياة المرتبطاه بهااا تتطلاب النظار الااى باالساتثمار ضامن ق

والتي ليس من السهل الحصول عليهاا ويقتضاي التعامال معهاا ( من وجهة نظر اقتصاديه)البيئة 

بموجب سياسات بيئة محددد سلفا واتخاذ اجراءات متباينة تكفل تحقيق اقصاى المناافع المرجاوة 

ة واالخذ بنظر االعتبار ان المنافع البيئة تساتلزم اعتباار البيئاة بموضاوع من توفير البيئة السليم

عمومااا يتساام تحديااد القيمااه . مهاام ماان الناحيااة االقتصااادية ولهااا خصائصااها ولهااا ساامات ممياازة

االقتصادية للبيئة ببعض الصعوبات الناجمه عن الخصاائص والسامات المميازد لهاا والتاي يتمثال 

 : بعوامل اهمها

يئة عن المتطلبات االخارى باعتبارهاا ضاروريه وحيوياه لحيااة االنساان ورفاهيتاة تختلف الب 

 .ولتحقيق التنمية المستدامة للمجتمع بكافه جوانبها االقتصاديه واالجتماعيه والبيئية

تتميز البيئة في انها غيار متجانساة مكانياا او زمانياا نظارا للمواصافات الفنياة المختلفاة مان  

 .للضروف المطلوب توفرها منطقة الى اخرى وايظا

للبيئة سامات اخارى تصاعب مان الياات التعامال مهاا  ومان باين اهام  هاذد السامات المميازد   

  :مايلي

 التغاير الزماني والمكاني لطبيعة المشاكل البيئية الناتجه عن النشاطات التنموية 

  يزيااد االمااور اعااداد تقاادير درجااات الكفاااءد االقتصاااديه للبيئااة ماان خلاال التطبيقااات التنمويااة

تعقياادا ويجعاال تطبيااق المفهااوم  االقتصااادي للبيئااة غياار مسااتوف لشااروط تحديااد الكفاااءة 

 .االقتصادية

  ( الزراعياة/الصاناعية / المنزلياة )للبيئة اثار جانبية تنجم عان المشااريع التنموياة المختلفاة

تنموياة وطبيعهاا وقد تكون ايجابية احيانا وسلبيه احيانا اخرى نظرا لتميز بيئاة التطبيقاات ال

 واهدافها التنموية     
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  تحقيق مبدا الكفاءد االقتصاادية الاذي يتطلاب الياه الساوق للتعبيار عان اساتعداد المساتهلكين

لدفع االسعار المعبرد عن المناافع البيئاة التاي يحصالون عليهاا جاراء اساتخدامهم للمشااريع 

ياة لحيااد االنساان والباديل لهاا التنموية المختلفه ليست الحصول على البيئة الساليمة والحيو

او غنااى عنهااا ممااا يتطلااب ادارتهااا فااي اطااار ابعادهااا السياسااية واالقتصااادية واالجتماعيااة 

 .   والقانونية حسب مقتضيات استخداماتها مع مراعاة الكفاءد االقتصادية في الوصول اليها

المرتبااة الثانيااة  ويعتباار القطاااع الزراعااي المسااتهلك األكباار ماان المااوارد المائيااة يليااة فااي

احتياجات السكان من المياة الشرب واالعمال البلدية ويلية في المرتباة الثالثاة القطااع الصاناعي 

ان وجااود . لااذا وجااب تحسااين وضااعية البنااى التحتيااة للبيئااة ضاامن كاال قطاااع ماان هااذد القطاعااات

المختلفاة باين تباين واضح في القادرة علاى مواجهاة التحاديات  البيئياة فاي  القطاعاات التنموياة 

هذد الدول في المنطقة تستدعي اللجوء وبقود الى مفااهيم والياات اقتصااديات البيئاة حياث تلعاب 

ان جمياع اناواع التحاديات التاي تواجاه . عدة عوامل ادوارا مؤثرة على واقع البنى التنموية فيها

بيئااة عنااد قطاااع البيئااة تؤكااد حتميااة اللجااوء الااى دراسااات موسااعة وتفصاايليه عاان اقتصاااديات ال

وماان االمثلااة الواضااحة بهااذا الصاادد . االقاارار النهااائي الي مشااروع تنمااوي ضاامن دول الناميااة

إتجهاات كثياار ماان دول المنطقااة إلااى تحليااة مياااد البحاار حتااى أصاابحت صااناعة التحليااة ماان أهاام 

الصااناعات الجاريااة حاليااا  ويقصااد بتحليااة المياااد البحريااة اي تحويلهااا ماان مياااد مالحااة الااى مياااد 

ية تقريبا من األمالا وصالحة لإلستخدام البشرى أوالزراعى أو غيرد من اإلستخدامات وتعد خال

تحلية مياد البحر خيارا استراتيجيا لتوفير المياد ووقوع  بعض دول منطقة الشرق االوسط على 

سااواحل البحااار والخلجااان البحريااة مناساابا إلنتاااج  هااذد المياااد المحااالة  إضااافة إلااى تمتااع دول 

نطقاة بكال ماان الشامس الساااطعة ولسااعات طويلاه يوميااا كمصادر إلنتاااج الكهربااء برسااتخدام الم

الطاقة الشمسية وهى الطاقة النظيفة واالّمنة عند مقارنتها بالطاقة الكهربية الناتجة مان كال مان 

الوقااود األحفااورى او الوقااود النااووي وهااي ماان الطاقااات ذات الكلااف المرتفعااة إلنتاااج المياااد 

وتوجااد عاادة طاارق لتحليااة مياااد البحاار أفضاالها طريقااة التناضااح العكسااي إلنخفاااض  .المحااالة

متطلباتها من الطاقة وإنخفااض تكاليفهاا بنسابة أكبار سانة بعاد أخارى عان نظيراتهاا فاي الطارق 

األخرى ويفضل إستخدام آالبار الساحلية لتوفير مياد بحار تقال فيهاا الشاوائب كماا وتقال الحاجاة 

وتتشاابه تكااليف تحلياة الميااد الغاراض الشارب ماع مثيلتهاا مان . ية المكلفةإلى المعالجات األول
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الكلف الغراض الزراعة برستثناء بعض العناصر والتي ال يوجاد حاجاة لهاا كعنصار مان عناصار 

التكاليف في حالة التحلية لغرض الزراعة اضافة الى امكانية استخدام مياد الصرف الصاحي فاي 

جتها للمستوي المقبول والمناسب لطبيعة االستخدام الزراعاي والباد االغراض الزراعية بعد معال

ان ناادرك ان كاال قطاارة مياااة الصاارف الصااحي هااي قطاارة ماان المياااة ولهااا نفااس األهميااة كقطاارة 

المياد العذبه وعلينا االهتمام بمعالجه مياد الصرف الصحي وبشكل متكامال  ناهياك عان ساتخدام 

ان اتبااع مثال هاذد . توليد الغاز بشكل أمن وصاديق للبيا  مخلفات المعالجه ألغراض التسميد او

. التقنيات واليات التفكير متناغمة ماع المفااهيم االساسايه  للمفااهيم  االيجابياة اقتصااديات البيئاة

ان االعتماد على مثل هذد االفكار والقدرات والتكنولوجيات سوف تحساين مان قادرات القطاعاات 

أالساواق  والاذي سيساهل تحاولهم إلاى الزراعاات أالكثار غلاة  الزراعية للدول  في الوصول إلاى

ان توسع شابكة معالجاات ميااد . وأالقل طلبا على المياد اي إن النظرة الجديدد القتصاديات البيئة

الصاارف الصااحي واسااتخداماتها لمواجهااة تحاادي شااح المياااة  تتطلااب قياااس التكاااليف الماليااة 

نعكاسات البيئية وحسابات تكلفة نقل المياد المعلجه الاى والتقنيات المستخدمة في المعالجات واال

الماادن والقصاابات او الااى مواقااع المشاااريع والتااي تتباااين بكاال تاكيااد فااي خصائصااها الجغرافيااة 

والسكانية ودرجة اعتمادها على محطات معالجة هاذد الميااة ماع تقاديم مجموعاة مان التوصايات 

 : ياد المنتجة ومن الضروري االنتباد الىلكل موقع تتم فية المعالجات واستخدامات الم

اهمية مراعاة تكاليف الوقاود المساتخدم فاي مشااريع تاوفير الميااة والطاقاة والماواد االولياة  

وكااذلك تكاااليف االنعكاسااات البيئيااة للمشااروع او للشاابكات وضاارورة وضااع سياسااات تااوفير 

 .المياد واستخداماتها

مياد الصرف الصحي عوضا  عن االنتظاار حتاى تكتمال أهمية إيجاد البدائل ا نية للتعامل مع  

 .منظومة التغطية الشاملة لمشاريع شبكات الصرف الصحي النظامية

اهمية إعادة النظر في تعرفاة خدماة الميااد وحساب مصاادر ميااد صارف صاحي معالجاة بماا  

 .يتناسب مع تكلفة توفير هذد المياد

 :  اقتصاديات البيئة والتشريعات البيئية

ءا البد من القول ان قوانين االمم المتحدة تشير وبوضوا الاى ان الميااة هاي حاق مان ابتدا

ان )كمااا و( ان المياااد هاي ملااك للشااعوب)حقاوق المااواطنين ضاامن اي دولاة وتحاات اي نظااام اي 
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توفيرها بقدر مناسب للماواطنين وللمجتماع لادعم العلمياات التنوياه المختلفاه هاو ايضاا حاق مان 

على ارض الواقع فان حقوق البيئاة غالباا ماا ال تكاون محاددة وبوضاوا  ولكن( حقوق المواطنة

أن مشكلة البيئة  في العراق لها تداعيات كبيارة وساوف تنتقال . في دساتير معظم من دول العالم

نزوال إلى التجمعاات البشارية البسايطة أماا دور الدولاة فهاو ضاعيف جادا بهاذا الصادد وال باد أن 

ازنة المالية إلى المناطق المتضررة وخاصاة ماع اساتفحال ظااهرة  تخصص الدولة قسما من المو

الجفاف  ضمن بعض  القطاعات المجتمعية دون االخارى لاذا ولضامان عادم حصاول ذالاك وجاب 

اصااادار سلسااااله مااان التشااااريعات والقاااوانين والغرامااااات والعقوباااات لصاااايانه حقاااوق االفااااراد 

لمرجاااوة منهاااا للمساااتهلكين الن اجهااازة  والمجتمعاااات المحلياااة لضااامان االقتصااااديات التنموياااة ا

أن اقتصاادات الدولاة . الدولة االدارياة المركزياة ذات العالقاة باالموارد البيئياة بضاروفها الحالياة

غير مرنة إلى حد كبيار علاى العكاس مان دول العاالم المتقادم تؤكاد اناه حيثماا وجادت االبتكاارات 

تكون متوقعة وتشمل جميع قطاعات التنمية تطورت اقتصاديات البيئة وإن التغييرات االيجابية س

وجميع هذد االنجازات حاضرة من خالل تحرير قطاع البيئة من السيطرة المركزياة الحكومياة او 

اي جهة مركزيه اخرى الن المسؤلون ضمن هاذد القطاعاات غيار القاادرين علاى السايطرة علاى 

يع المزياد مان اللاوائح القانونياة مصادر الثروات  الطبيعية ولكن باستطاعتهم العمال باتجااد تشار

الواضاحة النصاوص لتنظايم حركاة هاذد المااوارد ضامن قطاعاات التنمياة المختلفاة وكاذلك ضاامن 

تااوفير البيئااة المناساابة  للمسااتفيدين ماان جهااة والمااردودات االقتصااادية ) المجتمااع وباتجاااهين 

اكل الرئيسية فاي العدياد علما بأن من بين المش( والبيئية والتنموية لهذد الموارد من جهة اخرى

( المساتهلكين والقاادة السياسايين وصاانعي السياساات البيئياة)من المناطق والمحافظات هاي ان 

جميعا اليدركون حجام االخاتالل المساتمر والمتغيار والسانوي والبعياد المادى فاي المعادلاة البيئاة 

لياتم التخطايط  البيئاي وبين عدد الساكان والتغاايير فاي الخطاط التنموياة ومفرداتهاا بشاكل دقياق 

الصاااحيح والمساااتدام بهاااذا الخصاااوص كماااا ويتطلاااب وكماااا ينبغاااي ماااع العلااام باااان  المشااااركة 

الجماهيرية  والمجتمعية في الدوله هي في أدنى مستوى لها رغم انهم المساتفيدون االساسايون 

لمياااد ان ا. ماان هااذا القطاااع لااذا فااان الحاجااة كبياارد جاادا الااى التشااريعات البيئااة بهااذا الخصااوص

هو امرا اصبح مكلفا ماديا وبشكل  كبيار  ( الزراعية والخدمية والصناعية)الصالحة لالستخدامات 

مما يتسّبب في زيادة التكاليف على الجهات الحكومية مان جهاة والجهاات المساتهلكة للميااد مان 
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ة طبيعياا معالجة التارّدي فاي نوعّياة الميااة الساباب متباينا)وتتطلب االمور مستقبال . جهة اخرى

ضاارورة تااوفير التكنولوجّيااات الحديثااة فااي مجاااالت المتابعااات البيئااة وصااوال  إلااى /  واصااطناعيا 

ااابل فاااي تشااغيل واداماااة المشااااريع  تااوفير الياااات حديثاااة لصاايانة مصاااادر الطبيعياااة  / أفضاال السُّ

كين والذي يتطلب التعاون الجاد والمثمر وبمسؤولية مشاتركة باين المساتهل( وتطويرها وتنميتها

علاااى اخاااتالف انمااااطهم لالساااتعمال االمثااال للماااوارد الطبيعياااة ضااامن كااال القطاعاااات التنموياااة 

وهنااا ماان الضااروري وجااود مجموعااة ماان التشااريعات المحااددة والمنظمااة لهااذد . والمجتمعيااة

االسااتعماالت إال أن الدولااة لاام تُكاان موفقااة اوفّعالااة فااي هااذا المجااال بشااكل جيااد لااذا وجاادوا ماان 

حيث ياتم تقاديم خصاومات  للماواطنين ( ضريبة البيئة)االقتصادية مثل استحداث  األفضل العوامل

الذين يقومون بتغيير التكنولوجيات القديمة المستخدمة فاي المناازل  والتاي لهاا اثار بيئاي سالبي 

تغيياار نااوع المااراحيض القديمااة إلااى انااواع ُمنخفضااة / تغيياار الشاابكة االنابيااب المائيااة المنزليااة )

كمااا تقااوم الدولااة ( وغيرهااا/ سااتخدام الغساااالت الحديثااة ذات الكفاااءة المائيااة العاليااة ا/ التاادّفق 

ان هاذد االفكاار وهاذد الممارساات . بتطبيق قوانين التسعير المتدّرج للمحافظة البيئية على البيئة

جزء من فلسفة اقتصاديات البيئة حيث تشترك الدولة بتخفيض جزء من الكلاف المالياة المترتباة 

 .   هة ومن جهة اخرى تشارك المستفيدين بتحمل جزء من المسؤولية الماليةمن ج

 :اقتصاديات البيئة والسياسات الوطنية والدولية 

من المعلوم اناه مان الضاروري ظهاور قواعاد وقاوانيين دولياة تانظم إساتخدامات الماوارد  

الحصاول علاى القاوة  وفى إطار السعى الدول فاي. الطبيعية على اختالف مكوناتها واستخداماتها

اإلقتصادية كسمة مميزة لها فرن الموارد الطبيعية في الوقت الحاضار تعتبار عنصارا  اساسايا  فاى 

االستراتيجيات الدولية مما يعنى أنه اصبح  للموارد الطبيعية دورا  كبيرا  فى إعادة رسم وتوزياع 

ارة الفعالااة والمتكاملااة اإلد)خريطااة بناااء الدولااة لااذلك فااان الدولااة هااي فااى أشااد الحاجااة إلااى 

والتاي تتطاور وباساتمرار ماع التغااير فاي الازمن والزماان وضامن ( والمستدامة والشفافة للبيئاة

وبشكل مستدام ومن ناحياة ( الصناعية/ البلدية / المنزلية / الزراعية )جميع القطاعات التنموية 

. عياة مان قبال المساتفيديناخرى يجب أن تاؤمن الدولاة مركزياا اإلساتخدام الكفاوء للماوارد الطبي

ومن هنا فان مقترحات تنمية قطاعات التنموية الجديدة تهدف إلى تقديم مجموعة من التحلايالت 

الطبيعية والميدانية واالقتصادية لهذد الموارد ضمن جميع المناطق مع مقترحاات حاول ضارورة 
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مفاردات االدارة  ايجاد خطط عمل بيئية شاملة جديادة وتحاث مان خاللهاا باساتمرار علاى تحساين

البيئية وجذب اإلساتثمارات الوطنياة واالقليمياة للمشااريع التنموياة وتغطياة الجاناب البيئاي لهاذد 

وتبااادل ( ادوات المعرفااة الميدانيااه الحديثااه)الخطااط فااى المنطقااة او فااي المحافظااات مااع تعزيااز 

متكاملاة والمساتدامة  اإلدارة الشااملة وال)الخبرات حول اليات اإلدارة الرشايدة مان خاالل مفااهيم 

 (.  والشفافة للموارد للبيئة

ان من ا ثار اإلقتصادية البيئية الخطيرة التى يمكن أن تحدث نتيجاة تغيار طبيعاة المسااس 

بالحصااص المائيااة العراقيااة ماان قباال دول الجااوار الجغرافااي هااو حاادوث خلاال إقتصااادى وبيئيااة 

ت فى نمط الحياة االجتماعية واالقتصاادية واضح وخطير الدولة المتأثرة مما يترتب عليه اختالال

فااي المنطقاااة ككااال وبكااال تفصااايالتها الن الغاياااة مااان تعظااايم اساااتخدامات الميااااة هاااي اإلساااتفادة 

االقتصادية إلاى أقصاى حاد ممكان وإساتعمال الميااد كاأداة مان أدوات النماو والتكامال االقتصاادي 

وتشير العديد مان الدراساات المختصاة . ةاإلقليمى والدولى مما سيكون له ابعاد بيئية سلبية كبير

الى ان العالم يواجه حالة حرجة من هذا النوع من التحاديات  والتاي ساتزداد ساوءا فاي االعاوام 

والتااي ( التغياارات المناخيااة)المقبلااة الرتفاااع درجااات الحاارارة المتوقااع فااي العااالم بساابب ظاااهرة 

ميااد كماا وسايتغير نماط ذوباان الجلياد ستتسبب في سقوط كميات اقل من االمطار وزيادة تبخر ال

في الجبال اي ان العالم سيواجة في المستقبل المنظور نقصا حادا في الماوارد المائياة وان نادرة 

المياة في انحاء العالم ساتزداد بسارعة اكبار لاذا فاان الكثيار مان الادول ساتواجة نقصاا حاادا فاي 

رد المائية من أجل الحصول على القاوة المياد خاصة في دول مناطق النزاع والصراع على الموا

االقتصادية والسياسية وبذالك فان العامل ماع الماوارد المائياة ساتلعب فاي العقاود القادماة الادور 

األبرز في رسم خارطة القوى السياسية في المنطقة وتقتارا المنظماات الدولياة ومنظماات االمام 

ئل وااللياات والتكنولوجياات لمواجهاة هاذد المتحدة المعنية بالموارد المائياة العشارات مان الوساا

الحالة الحرجة وخاصة ضمن الدول التي  تتمياز باان لاديها وعاي باالبعااد البيئياة لهاذد المشاكلة 

حماياة البيئاة )ولها اهتمامات متزايدة لتطبيق التقنيات الجديدة ضمن مشاريع كثيرة في المنطقة 

ومان (. وغيرهاا/ د بعاد معالجاتهاا بوساائل متعاددة إعادة اساتخدام المياا/ تكرير المياد الملوثة / 

المشاكل البيئية السلبية المتوقعة تحت هذد التحديات هي حصول التلوث في ميااد الشارب ناهياك 

شاابكات الماااء وشاابكات )عاان كميااة المياااد ال تكفااي لالسااتخدامات الشخصااية والمنزليااة والبلديااة 
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أن عاادد . يااد المسااحات المتصاحرة وغيرهااوتلاف الحقاول الزراعياه والبساااتين وازد( المجااري

دول منطقااة الشاارق األوسااط  الموقعااة علااى اتفاقيااات االماام المتحاادة واالتفاقيااات البيئيااة الدوليااة 

المنجزة والفعالة هي دول غير قليلة العدد ومنها العراق وينبغي أن تكون اتفاقيات االمم المتحدة 

ول العالم المتجاورة ينبغي ان تتشجيع الادول فاي إقاماة واالتفاقيات البيئية الدولية شاملة لكافة د

شراكات متنوعة مبنية على اساس االقتصااديات البيئياة مان خاالل اقاماة مشااريع تنموياة مفيادة 

وتمتاااز المشاااريع المقترحااة بفوائااد . عمليااا واقتصاااديا بااين الاادول المتجاااورة ضاامن المنطقااة

التنماااوي الساااليم لضااامان تحقياااق التنمياااة  مشاااتركة مااان حياااث تمياااز قابليتهاااا علاااى االساااتمرار

االجتماعيااة واالقتصااادية والزراعيااة والصااناعية والصااحية وقاادرتها علااى االسااتمرار ماان خااالل 

االستفادة العادلة من الثروة المائية المشتركة باين ساكان هاذد المنااطق المتجااورة دول المنطقاة 

تركة ملموسااة فيمااا بياانهم وتااوفير المباشاارة وتحسااين ماادخوالتهم الماليااة وتحقيااق اسااتفادة مشاا

الحلااول للمشاااكل البيئيااة المشااتركة بياانهم وخاصااة بشااأن تحااديات أزمااة المياااد والبيئااة بااين دول 

المنطقة وبذلك تكون اهم ايجابيات خلق مثل هذد البيئاات االيجابياة هاي اعتمااد بيئاات وضاروف 

ع التنماوي  للحاوض الطبيعياى او لالقتصاديات المائية واالقتصااديات البيئياة البعااد شابح التراجا

 .المنطقة

 :امثلة عن تطبيقات ميدانية القتصاديات البيئية 

تعتماد  مثال هاذد المشااريع علاى تاوفير ميااد  :مشاريع االحزمة الخضراء المحيطه  بالمحافظاات

بعاد معالجتهاا  (  المرفوضاه بيئياا والغيار مرغاوب فيهاا)المجاري الرديئة ومياد المبازل المالحاة 

الولية لتحسين نوعيتهاا نسابيا فاي تطبيقاات تنموياه اخارى اي سايكون لهاذد الميااد المرفوضاة ا

ابعاد اقتصادية وبيئيه وصحيه واجتماعيه حيث يتم االنتباد عند تصاميم مثال هاذد المشااريع الاى 

 ان عادم االهتماام الجااد بتاوفير هاذد الميااد بعاد معالجاتهاا. الكلف المالياة المترتباة علاى تنفياذها

واستخداماتها  وتحديد سكن المجاميع من المواطنين للساكن حولهاا وباالقرب منهاا ساتودي الاى 

حماياه المادن والمنشااريع )اهمال هذد المشاريع وعدم نجاحها في الوصول الاى اهادافها البيئياة 

والمناطق السكنية من النماو الصاحراوي ووقاف زحاف الكثباات الرملياة والتقليال مان العواصاف 

استكمال بناء الطرق وبعض التجمعات السكنية وبعض النشااطات الزراعياة )والتنموية ( الترابية

فااان ( مفاااهيم اقتصاااديات البيئيااة)لااذا فماان وجهااة النظاار ( فااي مناااطق انشاااء االحزمااة الخضااراء
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العاااراق يخسااار كميااااد غيااار اعتيادياااة مااان االماااوال التاااي صااارفت علاااى انجازهاااذد المشااااريع 

سارة الفرص التنموية المهماة للعاراق كماا ويخسار معالجاات لظاواهر االستراتيجية ناهيك عن خ

بيئية ومجتمعية وكذلك خسارد االموال التي صرفت في اعمال تصافية الميااد الغيار مرغاوب فياه 

 . وبكل تفاصيلها  المعملية والتنفيذية والميدانية

تتميااز الماادن  :ةمشاااريع تطااوير الماادن والمناااطق السااكنية  ضاامن المناااطق الجافااة وشاابه الجافاا

والمناااطق السااكنية التااي تقااع  ضاامن المناااطق الجغرافيااة الجافااة او شاابه الجافااة عمومااا بناادرة 

مواردها المائية الطبيعية المتجددة حيث تتسام بقلاة االمطاار وارتفااع درجاات الحارارة فيهاا وان 

زاياد علاى الميااد لزياادة الموارد المائية التقليدية المتاحة فيها غير كافيه كافية لتلبياة الطلاب المت

فااي نساابة النمااو السااكاني فيهااا ومتطلبااات التنميااة المتصاااعدة فيهااا اضااافة الااى ارتفاااع نوعيااة 

ومستويات المعيشة فيها والمتطلبات لمفردات الحياد اليومية للفارد وللعائلاة والمجتماع لاذا تلجاا 

هااذا الواقااع المااائي  الحكومااات المحليااة الااى  البحااث عاان مصااادر مائيااة غياار تقليديااة لمواجهااة

الصااعب فااي مثاال هااذد المناااطق ممااا يسااتدي وجااود مااوال طائلااه تاادعم تنفيااذ المشاااريع المائيااة 

المطلوبة وباستمرار مع الزمن مما سيتطلب امواال كثيرة لغطية كلف توفير الماوارد المائياة مان 

منااطق اخارى  مصادر مختلفة وفي المنطقة ذاتها او مان خاالل ايصاال الماوارد لمائياة اليهاا مان

وباليات مختلفة وبمواصفات اخرى تحدد من استخدامات المياة اي يجب ان تستوفي هاذد الميااة 

للتعاماال معهااا وبسااهولة وهكااذا ( مفاااهيم االقتصاااديات البيئيااة)المااوفرد ماان المصااادر المختلفااة 

ير لميااد يكون تطوير هذد المناطق ممكنا وميساورا مساتقبال فاي ماا اذا تاوفر الادعم الماالي لتاوف

بكميات مناسبة ومالئمة بيئيا لالستخدامات المتنوعة وهذا يعني االجابة على العديد مان االسائله 

حاااول طبيعاااة المنااااطق المختاااارد وطبيعاااة ساااكانها المفترضاااين ومصاااالح اعماااالهم الزراعياااة 

والصااناعية وطبيعااة المااوارد المائيااة المتااوفرة وبيئتهااا ومعرفااة المسااتقبل المرسااوم للمنطقااة 

 –البيئاااي  -الماااائي  –االقتصاااادي )غيرهاااا مااان االسااائله االساااتراتيجية المهماااة ذات الطاااابع و

 (.  المجتمعي

تلجاا الحكوماات المحلياه للبحاث عان  :مشاريع تطاوير المنااطق الساكنية عناد المنااطق السااحلية

لية مصادر مائية غير تقليدية لمواجهة الواقع المائي الصعب لتنمية المدن ضمن المنااطق السااح

استخراج المياد الجوفية العميقاة اوتحلياة الميااد )من خالل ( كما و نوعا)لتوفير المياد المطلوبة 
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وباذلك  تكاون الميااد ( تحلياة ميااد البحار المالحاة)او من مصاادرغير تقليدياة تتمثال ب ( المالحة

قااع ان متاحااه ضاامن هااذد المناااطق لمواجهااة المتطلبااات البشاارية والتنمويااة وايظااا وكمااا هااو متو

تزداد نسب المواطنين مستقبال الى نسب اعلى وازديااد حاجااتهم الاى الميااد عان النساب الحالياة 

لتحقيق االهداف الحياتية والتنموية  لذا ستحتاج  مثال هاذد المنااطق الاى وضاع خطاط مساتقبلية 

 كماا وساتودي الاى ايجااد فجاوة باين العارض والطلاب( كما و نوعاا)لمواجهة حاجتهم الى المياة 

على المياة والتي ستصل الى مستويات متقدمة يصعب تحملها وبذلك يكون الطلب علاى امادادات 

جديدد من الميااة وبمساتويات اساتثنائية مطلوباة وبشادة مماا يجعال البااب مفتوحاا لتطاوير واقاع 

تشغيل او تطوير وتنمية محطات تحلياة الميااد والادخول الاى عاالم جدياد مان التكنولوجياا البيئياة 

فاان لجاوء الادول السااحلية الاى اساتخدام ( مفاهيم اقتصااديات البيئياة)ومن وجهة نظر . يثةالحد

خاصة مع حقيقاة نضاوب الميااد الجوفياة العميقاة )تقنيات تحلية المياد البحرية ممكنه وصحيحة 

ولكنهااا تتطلااب وجااود تكنولوجيااات جدياادة مكلفااة ماليااا ( والغياار متجااددة فااي المنطقااة مسااتقبال

مية وفنية متقدمة ومتطورد والدارة بيئية جديدة لهذد المنظومات التكنولوجية والتي وادارات عل

ايظااا تسااتوجب تااوفر االمكانيااات الماليااة لتكااون هنالااك فرصااة لتنفيااذ مثاال هااذد المشاااريع البيئااة 

 .الحيويه

 لقد شهدت العديد من الدول والمدن والمناطق السكنية خاالل :مشاريع محطات الطاقة الكهربائية

السنوات الماضية شحة غير اعتيادية في توفير مصادر الطاقه الكهربائيه استدعت أعاادة النظار 

فااي أسااتراتيجيات بنااااء محطااات أنتاااج الطاقاااة الكهربائيااة ومحاااوالت جاااادة لتأهياال المشااااريع 

الموجودة على االرض فعليا وايظا في بناء مشاريع جديدة وبتكنولوجيات مختلفة وحسب طبيعاة 

الجغرافية وما يتاوفر فيهاا مان مصاادر طاقاة طبيعياة والاى طبيعاة شابكات نقال وتوزياع  المناطق

الطاقااة المطلااوب انجازهااا ومنظومااة انتشااار مراكااز الساايطرة وامتااداداتها الجغرافيااة وطبيعااة 

المجتمعاات االمنياة  المرافقاة لهاا وكمياة الطاقاة التاي يحتااج اليهاا ساكان هاذد المادن والمناااطق 

ا مااع رؤيااة الدولااة المسااتقبلية لمعاادالت تنميااة هااذد الماادن والمناااطق وامكانيااات حاليااا ومسااتقبلي

التوسااع فيهااا الااى انتاااج الطاقااة والنظاار فااي امكانيااات أسااتخدام تقنيااات وتكنولوجيااات جدياادد 

/ الريااا / الشمساية )للمنظومات والى استحداث وفي استخدام الطاقات المتجددة باليات الجديدد 

عهااا ماان المنظومااات االمنااة بيئيااا وان اسااتحداث منظومااات توليااد الطاقااة وجمي( الكهرونوويااة
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المقترحة مكلفة ماليا وتعتمد في قرار اتخاذها على شروط واعتبارات غير اعتياديا وايظاا تعنماد 

على طبيعة المناطق الجغرافية وحسب نوعية مشاريع الطاقة المتوفرة والتكنولوجيات المطلوباة 

مفاااهيم )مطلااوب توفيرهااا والمتطلبااات التقنيااة المطلااوب توفيرهااا ايظااا وحسااب كمياااة الطاقااه ال

 (. اقتصاديات البيئة

ان المياد المستخدمة في العملياات  :استخدامات المياد المصرفة من مشاريع الشركات والمصانع

ضامن ( المصاادر المائياة الساطحية والجوفياة المتاحاة)الصناعية هي تلك الميااد المساحوبة مان 

لمشروع او المياد الواصلة من خالل  شابكة امادادات الميااد مان المنااطق المجااورة مان منطقة ا

المشروع حيث تعتماد كمياات ونوعياات الميااد المطلوباة حساب ناوع وطاقاة واالهاداف التنموياة 

ان المياااد المصاارفة هااذد المشاااريع هااي مياااد غياار صااالحة وباادرجات متباينااة ماان . لكال مشااروع

حة الي نوع من االستخدام اال بعد معالجتها وحسب درجة وطبيعة تلوثها التلوث وتعتبرغير صال

ان (. المياااد الغياار تقليديااه)وبعاادها يمكاان ان تعاااد الااى المنظومااة الصااناعية العااادة اسااتخدامها 

تباااين ان التقااادم العلماااي والتكنولوجياااات المساااتحدثة قاااد ادت كماااا ( مفااااهيم اقتصااااديات البيئاااة)

ير وتحااديث واقااع الصاناعات فااي جميااع دول العااالم لااذا وجااب وضااع وساتؤدي مسااتقبال الااى تطااو

تصورات عن كميات  ونوعيات المياد المستهلكة فعال ضمن  كل قطاع مان القطاعاات الصاناعية 

وكمية الميااة المصارفه اليهاا فعاال ومان خاارج  المنظوماات الصاناعية ايظاا ومان ذلاك يمكان ان 

( بعد المعالجات الكيميائية المطلوبه لتحساين نوعيتهاا)تستنبط الكميات الممكن استخدامها عمليا 

وكيف يانعكس ذالاك علاى ( المناطق المجاورة)وضمن اي من القطاعات التنمويه في المنطقه او 

الكلااف الماليااة للمشاااريع المخطااط لهااا بوجااود او باسااتخدام الفااائض المااائي المعااالج لااذلك فماان 

ميااااد المساااتخدمة ضااامن كااال  مااان القطاعاااات الضاااروري انجااااز المحاااددات الوطنياااة لنوعياااة ال

المخلفاااات الساااائلة مااان )الصاااناعية واعتمادهاااا رساااميا بهااادف تحدياااد إمكانياااة اعاااادة اساااتعمال 

بعاد ( الصناعات ومن مياد الصرف الصحي والميااد الصاناعية الناتجاة مان كال مشاروع صاناعي

ساتفادة مان طبيعاة الطاقاات تنقيتها وتعقيمها ومعالجاتها لكي يتم اعادة استخدامها كما ويجب اال

المتااوفرة ضاامن المصااانع فااي ترشاايد اسااتخدام هااذد المياااة المعااادة والمعالجااة ووضااع اليااات 

االسااتفادد ماان المااوارد المائيااة الطبيعيااة والفائضااة ضاامن تطبيقااات تنمويااة اخاارى فااي المنطقااه 
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التطبيقاات )ى وكذلك في تطبيقات متعددد اخار( مياد الشرب)لتحسين الواقع المعيشي للمواطنين 

 . مما يعني ضرورد اجراء تقييم  لالقتصاديات البيئية( الزراعيه

ان محطاات تصاريف ميااد االمطاار تقاع ماع كامال شابكاتها  :مشاريع شبكات تجميع مياد االمطار

ضمن مناطق سكنية وضمن المحافظاات الرئيساية اساساا وال توجاد افكاار بهادف تعمايم تاسايس 

( مالية –مجتمعية )وم المدن واالقضية والنواحي الرئيسية السباب وتوزيع هذد الشبكات في عم

انهاا تعتبار احاد وساائل ) بحتة علما باان لمثال هاذد الشابكات اهمياه قصاوي ولعادة اساباب منهاا 

الحصاد المائي وان المياد المتجمعة هي مياد مناسبة بيئياا وغيار ملوثاه وغيار عادماه لاذا يمكان 

معالجات مهمة كما ويمكن االستفادد منهاا موقعياا دون اللجاوء  استثمارها بشكل مباشر دون اي

الباد مان تطاوير الياات العمال ( مفااهيم اقتصااديات البيئاة)واعتمادا على (. الى رميها في االنهار

الميااداني واقامااة وادامااة مثاال هااذد الشاابكات وتطويرهااا وصاايانتها ماان خااالل انجاااز محطااات 

مساااحات اكباار ولاايس فقااط مساااحة المناااطق السااكنية  وامتاادادات جدياادة ومناساابة لتتماشااى مااع

ومحيطاتها وتوفير التخصيصات المالية غيار اعتيادياة لادعم ولتنفياذ مثال هاذد الشابكات  اضاافة 

 . الى توفير الدعم البيئي المطلوب

ان محطات معالجة مياد الصرف الصحي تقاع ماع كامال شابكاتها : مشاريع شبكات مياد المجاري

ان اهاام مااا يميااز . ء الماادن ضاامن اجاازاء ماان المحافظااات الرئيسااية فقااطومحطااات بعااض اجاازا

والتي هي قياد التشاغيل بانهاا مصاممة لخدماة اعاداد معيناه مان ( شبكات مياد المجاري)مشاريع 

المستهلكين  ضمن منطقة او مناطق محددة  لتخدمها هذد الشابكة او الشابكات ولكان فاي الوقات 

اطق السااكنيه بشااكل مضاااعف مااع يعنااي محدوديااه االداء الحاضاار ازددت اعااداد نفااوس هااذد المناا

الفعال الداء هذد الشبكات حاليا والاى متطلباات رفاع كفاءتهاا والتاي تحتااج لاذلك الاى تطاوير فاي 

معظاام مرافقهااا الميدانيااة والتااي سااتؤدي الااى انعكاسااات بيئااة ساالبية علااى العديااد ماان االعمااال 

ك عاان الضااعف العااام والمسااتدام فااي فلساافة الميدانيااة االخاارى ضاامن مناااطق هااذد الشاابكات ناهياا

الدامة هذد الشبكات وتطويرها من خالل انجاز محطات وامتدادات جديادة ومناسابة لتتماشاى ماع 

اعداد السكان في هذد المناطق واالخذ بجديه حقيقة نسبة االرتفاع في اعاداد الساكان المساتقلبي 

حاجااة الااى تخصيصااات الماليااة غياار وال( المحتماال)عنااد التخطاايط  لمثاال هااذا التطااور السااكاني 
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ماان حيااث الاادعم ( مفاااهيم االقتصاااديات البيئيااة)وهنااا يكماان الفهاام الاادقيق ل . اعتياديااة لتنفيااذها

 . المالي المطلوب اضافة الى الدعم البيئي بتدعم بها مثل هذد المشاريع

ون ان من اهم المتطلبات البيئية القاماة مشااريع معالجاة ميااد الصارف الصاحي هاي ان يكا

وان تكون المحطة متكاملة ( خارج حدود البلدية/ اسفل النهر / جنوب المدينة )موقع المشروع  

بما يضامن ايصاال الميااد المصارفة منهاا ضامن المحاددات المطلوباة ماع انشااء وحادات معالجاة 

مصغرة ذات طاقات محدودة تخدم مرافاق مدنياة معيناة قريباة مثال الفناادق والمجمعاات الساكنية 

شاافيات وغيرهااا والتااي يجااب ان تراعااى فيهااا اساسااا مثاال هااذد المتطلبااات البيئيااة ضاامن والمست

ان مراجعااة  الدراسااات الخاصااة بالمشاااريع المنفااذة حاليااا تبااين عاادم تغطيااة هااذد . تصااميميتها

الشبكات لجميع المناطق السكنية بل القليل منها فقط وهذا مؤشر بيئاي سالبي والباد مان تجاوازة 

وحمايتااة بيئتااه مطلوبااة ضاامن مفاااهيم االقتصاااديات البيئيااة وفااي جمياااع الن  صااحة االنسااان 

ضمن المناطق الغير حضرية يمكن وضاع )المحافظات وجميع االماكن الحضريه وغير الحضرية 

ظوابط النجاز محطات معالجة صغيرد تتناسب وعدد السكان المحليين من حيث اعدادها وساعتها 

ولكال مان هاذد الفاردات ( تخدامات المياد المعالجة الالحقاةوخدماتها وطبيعة معالجات المياد واس

المشار اليها ابعاد مالية واقتصاادية وتنموياة وبيئياة وامنياة فاي بعاض المنااطق وغيار اعتيادياة 

ان التحااديات المتوقعااة . كمااا وان تااوفير مسااتلزماتها ماان المااواد االساسااية غياار االعتياديااة ايظااا

تشامل اعاداد الدراساات والتصااميم الحديثاة المتماشاية ماع   والتي ستواجة تنفياذ هاذد المشااريع

التقاادم التكنولااوجي لمثاال هااذد التطبيقااات ذات البعااد الخاادمي والبيئااي والتنمااوي وهااي ذات ابعاااد 

ان طبيعااة مثاال هااذد . البااد ان تؤخااذ بنظاار االعتبااار( تنمويااة –اجتماعيااة  –اقتصااادية  –ماليااة )

ر فنيااة أستشااارية متقدمااة المسااتوى وذات أختصاااص االفكااار والمقترحااات سااتحتاج الااى كااواد

وخباارات متمياازة وفااي حاااالت معينااة تتطلااب ضاارورة أشااراك الخباارات االستشااارية االجنبيااة 

لالسااتفادد ماان قاادراتهم و ضاارورة اشااراك الكااوادر المتقدمااة فااي تطااوير خبااراتهم فااي دورات 

يم وتنفياذ مشااريع معالجاة تدريبية متقدمة في الادول المتقدماة  لالشاراف المساتقبلي علاى تصام

مياد الصرف الصحي ودعم الدراسات بكل متطلباات دراساات والياات العمال لمثال هاذد المشااريع 

مااع ايجاااد عاادد المختباارات الحديثااة واسااتثناء مشاااريع المجاااري ومحطااات الرفااع ماان القطااع 

الكهربائياه  المبرمج الكهربائي وتوفير المولادات كطاقاة بديلاة لضامان عادم االنقطااع فاي الطاقاة
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الذي يؤثر تأثيراكبيرا على عمل شبكات مياد المجاري كما يؤدي الى حدوث طفح ميااد المجااري 

 .ضمن المناطق السكنية

لشابكات هاذد المشااريع ماع ( االسابوعية و الشاهرية  والسانوية)وكذالك الصايانة الدورياة 

لعمال الميدانياة الشخصاية تنشيط وتفعيل قوانين الغريم  الصارمة والتي تلازم اصاحاب قطاعاات ا

والحاد مان (  الصالبة والساائلة)واالهلية والحكومية والتاي لهاا عالقاة برماي المخلفاات باواعهاا 

خالل هذد الغرامات على تجاوزات المواطنين برميهم الكثير مان المخالفاات المنزلياة فاي شابكات 

لنفاياااات الساااائلة لماااواد ا)ميااااد االمطاااار والتاكياااد علاااى اهمياااة نصاااب وحااادات معالجاااة صاااغيرد 

قبل ان تطرا مخرجاتها  (  او مستشفى)وتكون موجودد  عند كل المخارج لكل مصنع ( والصلبة

الى شبكات مياد المجاري وتحديث منظومات مياة المجاري وبشكل مستدام بسبب تقادم عمرهذد 

األراضاي الشبكات والنظر وبجد في اليات البناء ولتوسع األفقي للمدن ضامن الياات توزياع قطاع 

 . السكنية مما يتطلب مبالا ضخمة لتنفيذ خدمات المجاري

لقااد عاناات الاادول المتقدمااة ماان مشااكلة تكاادس االطااارات المسااتهلكة  :تاادوير اإلطااارات التالفااة

واضرت كثيرا في بيئاة تلاك الادول لاذا اتخاذت االجاراءات الكفيلاة مان تشاريعات واسااليب لجماع 

لنسابة للادول النامياة فاي الوقات الحاضار كماا ويالحاظ انهاا االستفادة مان تلاك االطاارات كاذلك با

وفاي الكثيار مان البلادان هنالاك تزاياد غيار . استفادت مان تلاك التجاارب وخطات بانفس الخطاوات

اعتيااادي فااي اسااتيراد الساايارات واالطااارات المسااتخدمة ممااا ينااذر بالوصااول الااى المشااكلة فااي 

ى وجود مخاطر في االستخدام السلبي لهاا فاي المستقبل القريب جراء  تكدس االطارات إضافة ال

حاارق االطااارات التالفااة فااي معاماال الطااابوق االهليااة إضااافة الااى وجااود صااناعات حرفيااة )البيئااة 

وعلياه يمكان القاول ان العاراق سايعاني كثيارا مان الناحياة البيئياة ( تستخدم االطارات المستهلكة

ركة العاماة لصاناعة اإلطاارات تخاتص من هذد المشكلة مساتقبال لاذا فاان وجاود معمال لادى الشا

. بالتعامل مع االطارات المستهلكة يعتبر خطوة كبيرة مهمة لوضع حلول للمشاكلة وتقليال اثارهاا

باستحصاال رساوم علاى )وهنالاك الكثيار مان االفكاار ضامن المفااهيم لالقتصااديات البيئياة تتمثال 

بساتعمالها ضامن بنااء / الصاالحيات االطارات المستوردة واليات التعامل مع االطاارات المنتهياة 

انشااء سااحات لجماع االطاارات تادار مان قبال المجاالس / الطرق حسب التكنولوجياات الجديدهاة 

البلدية أو اي جهة اخرى يتم نقلها الى معامل اعادد الحيوية للمطاط المنتهاي الطالحياة وبتشاغل 
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دعاام البحااوث / االطااارات القيااام بحمااالت االعااالم والتوعيااة خاصااه بجمااع / مباارمج ومسااتدام 

والدراسااات السااائدة التااي توجااد اسااتخدامات لمنتجااات المعماال الرئيسااية والثانويااة و مخلفاتااه 

  (.وتسمى قاعدة بيانات لإلطارات المستهلكة سنويا  

ان تاوفير متطلباات العاية الكاريم لجمياع الماواطنين وفاي :مشاريع شبكات محطات ميااد الشارب

. اطقهااا وحيثمااا تواجااد االنسااان تتطلااب تااوفير مصااادر مياااد الشااربكافااة المحافظااات وبكافااة من

وعموما تقوم الجهات المختصة بتصميم الخطط لتنفيذ شبكات لمحطات مشاريع الشارب وتجهياز 

ونصااب وحاادات المياااد المجمعااة ومااد شاابكات المياااة داخاال المنظومااات السااكنية وإعااادة تأهياال 

وضامن )ناات االساتثمارية السانوية للمحافظاات مشاريع وشابكات الميااة الموجاودة ضامن المواز

مع وضع إطر التعاون مع المنظمات الغير حكوميه الوطنية والدولياة ( الميزانية التشغيلية للدولة

اإلنسانية بهدف ضمان المراقبة البيئية المستمرة لنوعية المياة وإجراء الفحوصاات البايولوجياة 

مختبارات السايطرة النوعياة الرسامية المختصاة ضامن والكيميائية الدورية للمياد المنتجه ضمن 

المحافظااات لغاارض مطابقااة المياااة المنتجااة مااع المواصاافات القياسااية المطلوبااة للمياااد الصااالحه 

ان تاوفير الميااد الصاالحة للشارب لجمياع الماواطنين فاي كافاة الناواحي والقارى عملياة . للشرب

الكهرباااء وتااوفر التخصيصااات الماليااة تتطلااب تااوفر عاادة عواماال أهمهااا تااوفير مصااادر المياااة و

وتقوم الجهات المختصة  برعداد الخطة السنوية لتنفيذ . واألراضي الالزمة إلنشاء محطات الماء

مشاريع ماء مركزية جديدة وتجهياز ونصاب وحادات مااء مجمعاة وماد شابكات ماع إعاادة تأهيال 

ة االساتثمارية وضامن مباالا مشاريع الماء الموجودة حاليا  وتأهيال شابكات المااء ضامن الموازنا

الميزانياااة التشاااغيلية كاااذلك ضااامن إطاااار التعااااون ماااع المنظماااات اإلنساااانية إضاااافة إلاااى إعاااداد 

المخططات الهندساية والمواصافات الفنياة لمشااريع المااء والشابكات فاي المحافظاات واإلشاراف 

فظات أو األقضاية على تنفيذها ومتابعة تنفيذها بموجب المواصفات الفنية سواء في مراكز المحا

والنااواحي والقاارى واألرياااف مااع المراقبااة المسااتمرة وإجااراء فحوصااات بايولوجيااة وكيميائيااة 

دورية للمياة المنتج تقوم بها مختبرات السيطرة النوعية العائدة لمديريات المااء فاي المحافظاات 

ل أقساامها لغرض مطابقة الماء المنتج ماع المواصافات القياساية للمااء الصاالح للشارب مان خاال

المتخصصة بالمساعدة فاي تنفياذ المتطلباات الاواردة أعاالد ومحاولاة تقاديم الادعم المطلاوب مان 

خااالل تااوفير التخصيصااات الماليااة والكااوادر والمااواد التقنيااة والمتابعااات الميدانيااة المهمااة مثاال 
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ناااد ع)توجااد بعاااض التاادابير مثااال تحديااد وتغييااار مواقااع الممصاااات المائيااة النهرياااة للمشاااريع 

المقامااةعلى ضااافاف االنهااار إضااافة إلاااى إجااراءات الصاايانة الدورياااة لهااا لضااامان ( الضاارورة

( الطااوارئ)اشااتغالها بشااكل مسااتمر والعماال علااى ربااط المشاااريع بخطااوط الكهرباااء المسااتمرة 

ومعالجة الكسورات ومتابعة التجاوزات وبرامج التوعية الضعيفة  والحد مان الهادر واالساتخدام 

ياااد الشاارب باإلضااافة إلااى اتخاااذ اإلجااراءات السااريعة باتجاااة حمايااة األنهاار ماان غياار األنسااب لم

التلااوث و اسااتخدام التقنيااات الحديثااة ودعاام القطاااعين العااام والخاااص لتصاانيع هااذد األجهاازة 

والمعدات وتبطين القنوات والمراقباة المساتمرة لنوعياة الميااد وإجاراء الفحوصاات البايولوجياة 

اذج المياة والتي  تقاوم بهاا مختبارات السايطرة النوعياة العائادة لماديريات والكيميائية دورية لنم

المياة فاي مختبراتهاا المتخصصاة لغارض مطابقاة المااء المناتج ماع المواصافات القياساية للمااء 

ولكال )الصالح للشرب باإلضافة إلى اتخاذ اإلجراءات الساريعة باتجااد حماياة األنهار مان التلاوث 

 (.م االقتصاديات البيئيةمنها اهمية ضمن مفاهي

 :االستنتاجات

اية وان االعتقااد   ياة واخارى سي اس  يادة منهاا اعتباارات اجتماع  ان البيئة  تحكمها اعتبارات عد 

السائد ف ي مجتمعاتنا وان الحصول على البيئة المناسبة لها تكال يف قد تكاون باهضاة كماا ان 

 .هنالك اعتبارات اقتصاديه تتحكم بها

ق بانااه ال أسااتقرار ألمااة او الي مجتمااع دون أمنهااا االقتصااادي وذروة األماان االيمااان المطلاا 

االقتصادي هو االمن البيئى لذالك أخذت أدبيات التنمية خالل العقود األخيرة تربط بين البيئاة 

 .المتاا وبين التنمية المستدامة للبالد

معاات النامياة الن هاي تكتسب معالجة قضايا البيئة أهمية خاصة في مرحلة إعادة بناء المجت 

أساس الصحة الفردية والمجتمعية واساس األمن الغذائي والتنمياة االقتصاادية واإلجتماعياة 

 .والبيئية المستدامة

إّن توفير و ايصال البالد الى البيئة المناسبة والمقبولة  مجتمعيا لضامان رهافياة الماواطنين  

دة من عملّيات الطبيعية واالطناعية  لهذا ليس باألمر اليسير   حيث تتاثر البيئة بسلسلة معقّ 

نحتاااج الااى بناااء شاابكة ماان محطااات المراقبااة البيئااة ومحطااات المعالجااة البيئااة والمراقبااة 

الدورية للبيئات المختلفة ووضع برامج للتنمياة المساتدامة  ناهياك عان االختياارات للمواقاع 
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/ مناااطق االحزمااة الزلزاليااة ) البيئيااة الصااحيحة طبيعيااا واالبتعاااد عاان مناااطق طبيعيااة معينااة

وغيرهاا / مناطق الميااد الجوفياة الضاحلة /  مناطق البراكين /  مناطق الفيضانات المحتملة 

وايظا مراعاة الواقع اجتماعي واالمناي والسياساي لمنطقاة المشاروع التنماوي ( من االماكن

من سلسالة طويلاه مان او المنطقة السكنية  مّما يعني وجود حلقات متعّددد تهتّم بالبيئاة وضا

االعتبااارات الميدانيااة مااعب كاال مااا يتضاامن ذلااك ماان ضاارورة الااى تااوفير مسااتلزمات االعمااال 

المكتبية المتقدمة واحتياجات مواقع العمال المشااريع وماا يرافقهاا مان الياات النقال واجهازة 

نااء العمل الحقلية التخصصية وبناء شبكات المواصالت والمختبرات الكيمياوياة وتاوفير او ب

معامل ومصانع المعالجاات البيئاة الحقلياة المختلفاة وبنااء شابكات النقال المناسابة والتاي قاد 

تصل للمئات من الكيلومترات في بعض االحيان مع وجود المئاات مان المهندساين والخباراء 

واالالف من العّمال والفنيين واالداريين الاذين يشارفون علاى هاذد العملّياات العلمّياة المعّقادة  

نتهااي بضاامان بناااء الواقااع البيئااي المناسااب والصااحيح  للمجتمااع والسااتدامة النشاااطات لت

 التنموية  المختلفة 

الُكلبف  مالّية الغير طبيعّية والتي يجب ان تتحّملها الجهاات التخّصصاّية الرسامية فاي الدولاة    

دّية من طاقاة والى ومصادرب غيِر اعتيا( الشركات المحلية والوطنية والدولية)والغير رسمية 

 وتكنولوجّيات حديثة للتعامل مع البيئة في الطبيعة اضافة الى التغيرات المستقبلية المتوقعة 

البااد ماان االخااذ بنظاار االعتبااار الضااغوطات البيئيااة المتنوعااة والتااي تسااببها الزيااادد الغياار   

 محااددة فااي اعااداد السااكان فااي منطقااة المشااروع  التنمااوي والتوسااع المتوقااع فيااه منطقااة

المشااروع مسااتقبال لتغطيااه احتياجااات المسااتهلكين فيهااا ناهيااك عاان امكانيااة حاادوث تغياارات 

جسيمة بهذا المعيار بسبب المشاكل العشائرية او االمنية والسياسية  الممكان ان تقاع ضامن 

منطقااة المشااروع  التنمااوي مسااتقبال وجميااع هااذد المفااردات تتطلااب تخمااين الكلااف المالّيااة  

لبيئااى المطلااوب وضاارورة تحديااد العواماال المساايطرة والمااؤثرة ساالبا او المطلوبااه  للبناااء ا

ايجابااا علااى الواقااع البيئااي  الحااالي او المسااتقبلي المااؤثر علااى الكلااف الماليااة للمشااروع ان 

االجابة على جميع المفردات المذكورة وبوضوا ودقه ودعمها باالرقام والتوقعات الميدانياه 

ان تكااون واضااحه ومحااددد للمختصااين ماان المهندسااين  للتغياارات المتوقعااة مسااتقبليا يجااب

البيئيااين واالقتصاااديين البيئيااين والمخططيااين البيئيااين وماان متخااذي القاارار البيئااي العاااملين 
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ضمن قطاعات الهندسية للموارد المائيه لضمان انجاا  المشاريع التنموية المقترحاة ضامن 

االسااس العامااة  فااي تطبيااق مبااادئ اي منطقااة  وال يااتم كاال ذلااك اال ماان خااالل التعاماال مااع 

ومفااااهيم و مفاااردات اقتصااااديات البيئاااة لتعزياااز النماااو البيئاااي ضااامن المنطقاااة بشاااكل آمااان  

ومسااتدام ان موضااوع اقتصاااديات البيئااة حاليااا تاااتي فااي مقدمااة االهتمامااات االسااتراتيجية 

فعالاااة إالدارة ال)الدولياااة المتقدماااة والتاااي تاااوفر القاعااادد الساااليمة فاااي المضاااي نحاااو نظاااام 

لضااامان الرؤوياااة الواضاااحة لالهاااداف ( المتكاملاااة والشااااملة والمساااتدامة والشااافافة للبيئاااة

االسااتراتيجية البيئيااة للدولااة وضاامان تجاااوز ظاااهرة التراجااع البيئااي وتعاارف وبعمااق بقيمااة 

األدوات االقتصادية المطلوب العمل بها النجاا للوصول الى هذا الهدف المطلاوب أن تطبياق 

اديات البيئة  تتطلب انشاء وحدة التحليال االقتصاادي االساتراتيجي للبيئاة التاي األدوات اقتص

ضامن ( بارامج االدارة المتكاملاة والفعالاة والمساتدامة والشافافة للبيئاة)ستساعد وبقوة فاي 

المشاااريع التنمويااة والتااي سااتحقق مسااتقبال المنفعااة علااى المسااتوى االقتصااادي والبيئااي 

و االقتصااادي العااام تعتباار االعتبااارات البيئيااة مهمااة جاادا عنااد واالجتماااعي وفااي تعزيااز النماا

انشاء المشاريع الهندسية والتنموية ولها ابعاد اقتصادية تستهدف تحقيق اهاداف اجتماعياة 

واقتصادية متنوعة وتحقق توفيرها واستهالكها منافع  للمجتمع وبالواقع البيئي   المطلاوب 

جاب ان تخضاع الشاركات الخاصاه يهاذد المشااريع للوصول الى اهداف هاذد المشااريع لاذا و

 . الى متطلبات الواقع االقتصادي المطلوب   

 :التوصيات

تغيير االعتقاد السائد حاول البيئاة النظيفاة والمقبولاة مجتمعياا هاي الياة رخيصاة الاثمن مماا  

 .يستدعى أنماط سلوك ية جديدة ضمن االطار العام للمجتمع ككل

تياز تصميم وتطوير وتنفيذ الدورات النظرية والعملياة والتدريبياة من المهم جدا والعملي بام 

وعماااال باااارامج ورة العماااال وباااارامج عمليااااة ومحاضاااارات تخصصااااية لنقاااال الخباااارات 

والتكنولوجيات العالمية برفع مستويات المعرفة واالدراك للعاملين ضامن مختلاف القطاعاات 

يئاااة لااادعم مساااتويات اعماااالهم التنموياااه بواقاااع وتطبيقاااات واهمياااة مفااااهيم اقتصااااديات الب

 .التخطيطية والتصميمية والتنفيذيه للمشاريع التنموية ضمن الدوائر المختصة بالبيئة
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تقييم ادوات اقتصاديات البيئة فاي تعزياز المنظوماة البيئاة الهمياة هاذد أالدوات فاي  تصاميم   

ضاامن ( فة للبيئااةاإلدارة الفعالااة والمتكاملااة والمسااتدامة والشاافا)وتقياايم ومتابعااة تطبيقااات 

المنطقة المعنية كما أن هذد االدوات ستساعد في تحليل القرارات الميدانياة وتحساين التقيايم 

وحدة التحليل االساتراتيجي )لالستثمارات والمشاريع الجديدة لذلك توجد حاجه ملحة إلنشاء 

ا لجمياع الجهاا( القتصاديات البيئة ا مشاترك  ت المعنياة ضامن وزارة البيئاةوالتي ساتوفر إطاار 

 .في دعم وتقييم وتنفيذ السياسات االستثماريه ضمن القطاعات البيئة المتنوعة

وضع دليل تدريبي القتصاديات البيئاة للدولاة توضاح فياه معاايير تتعلاق بتقادير تكلفاة البنااء  

 .البيئي ومقارنات الكلف المحلية الوطنية وباالسعالر اإلقليمية والدولية

ضمن الدراسات االساسية لكل مشاروع تنماوي قبال تنفياذد  ليحقاق شمول اقتصاديات البيئة  

 .للمشروع المنفعة  االعلى على المستوى االقتصادي والبيئي واالجتماعي

إقامااااة الااااورة التخصصااااية بمواضاااايع اقتصاااااديات البيئااااة لتطااااوير قاااادرات المهندساااايين  

نموياة ألهميتهاا فاي والمختصين المصاممين والمنفاذين والمتاابعيين الميادانيين للمشااريع الت

 .تحقيق استراتيجية بيئية مستقبلية  

اللجوء الى دراسات اقتصاديات البيئاة لكال مشاروع مقادما  لتضاع متخاذي القارارات البيئياة  

مياادانيا امااام خيااارات متعااددة مااع احتماااالت التغيياار المسااتقبلي المتوقااع فااي عاادد السااكان 

 .لسياسية او االمنيةوطبيعة منطقة المشروع والضروف االجتماعية او ا

استخدام الطاقات أرخص اقتصاديا وفنياا وبيئياا عناد تنفياذ بعاض المشااريع  ووضاع معاايير  

جديدة لتحسين اداء قطاع البيئة تتضمن بنااء شابكة بيئياة ذكياة وطنياة  وتحقياق االساتدامة 

لزمات وتااوفر إالمااداد العلميااة المطلوبااة والخاادمات العاليااة الجااودة والكفاااءة فااي تااوفير مساات

 .الخدمات االلكترونية عن بعد لبرامج اقتصاديات البيئة

وضااع الحلااول المناساابة اقتصاااديا ومياادانيا للقضااايا المتعلقااة بالبيئااة مااع تزايااد الضااغوط  

بصددها مع تقييم للقطاعات الميدانية في المنطقة ذات االهتمام  وكيفية إنجاا تطبيق مبادئ 

 .اقتصاديات البيئة على هذد القطاعات

رفاع الاوعي ضاامن الاوزارات التخصصااية فاي الدولاة ودوائاار متخاذي القاارار البيئاي باهميااة  

 .مفاهيم اقتصاديات البيئة في تعزيز النمو االقتصادي للمشاريع التنموية
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توفيراالستعراض االولى ثم التفصيلي لواقع منطقة المشروع مع تحديد أالهاداف والتحاديات  

ة واسااتدامتها وتنميااة مواردهااا والمحافظااة عليهااا وصاايانتها المتعلقااة بتااوفير البيئااة المناسااب

باالضااافة الااى توصاايف بيئااة المنطقااة وطبيعااة المشااروع التنمااوي تفصاايال للعاااملين ضاامن 

مجاالت اقتصاديات البيئة مما يوفر إمدادا آمناا وخادمات عالياة الجاودة والكفااءة للمشالروع  

 .المعني والمنطقة المعنية

صاادية التاي مان الممكان أن تقاوم بعملياة تحساين وإدارة وفعالياة لقطااع تناول األدوات االقت 

البيئة ضمن منطقاة معيناة والهاداف خدمياة النجااا مشاروع ماا الحاجاة إلاى اإلدارة الفعالاة 

للبيئااة المطلااوب توفرهااا وكااذلك يزيااد الحاجااة الااى نتااائج ادوات اقتصاااديات البيئااة  لتعزيااز 

 .كفاءة المشروع التنموي

ات ودور البحث العلمي للقياام  بجمياع االختباارات المطلوباة الحقلياة والمختبرياة تطوير قدر 

والنمذجة الرياضاية والتاكاد مان جمياع المعلوماات الهميتهاا فاي فهام اقتصااديات البيئاة قبال 

 .طرحها علي صناع القرارالبيئي ميدانيا

ة علي التنمياة المساتدامة  ان فلسفة وتطبيقات اقتصاديات البيئة لها الكثير من االثار االيجابي 

كما ولها االثر االيجابي في توفير البيئة المقبولة اضافة الى الحلول لمشااكل المجتماع البيئاة 

 .المحلية

اهتمام الحكومات المركزيهة والحكومات المحلية  في دعمهم  لمعطيات تطبيقات اقتصااديات  

ددة او ضامن محافظاة معيناه البيئة وباليات متعددة وعلى سانوات متتالياة ضامن منااطق محا

ومعرفااة  الضااروف البيئيااة علااى ارض الواقااع حاليااا وفااي المسااتقبل مااع تقاايم واعااادة تقياايم 

للسياسات البيئة وطنيا واقليمياا ماع االطاالع الادقيق علاى التبااين فاي االحصاائيات الساكانية 

ات التنموياة ضمن الدولاة او المحافظاه المعنياة ناهياك عان معرفاة السياسا( مكانيا و زمانيا)

ان جميااع . المتبعااة او المطلااوب اتباعهااا فااي المسااتقبل ضاامن  القطاعااات التنمويااة المختلفااة

هذد المفردات ستشكل اساسا متينا للدراسات الناجحة في مجاالت اقتصاديات البيئة كما انهاا 

مياة ستشكل القاعدة المتينة للقود االقتصادية والمجتمعيى للدولة وفي تطوير القادرات الحكو

 .في حل المشاكل البيئة التي ُتواجه تنمية المجتمعات  المحلية
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النهاا تسااعد فاي  إنجااا تطبياق مباادئ ( قطاع المياد ماثال)تقييم قطاعات محددة في الدولة  

اقتصاديات البيئة ضمن ذالاك القطااع  ورفاع الاوعي المجتمعاي باذلك القطااع التنماوي ودور 

 .االقتصادياقتصاديات البيئة في تعزيز النمو 

وضااع تقااارير بيئيااة تفصاايلية عاان اي منطقااة مختااارة القامااة اي مشااروع تنمااوي لكااي تبنااي  

وصااف لخصااائص نظاام المااوارد الطبيعااة ضاامن )عليااه اليااات ومفاااهيم اقتصاااديات البيئااة 

العواماال الالزمااة لتصااميم / تااوفر االمااوال االزمااة / المنطقااة وطبيعااة تنميااة هااذد المااوارد 

فااي )توصاايف طبيعااة البيئااة المطلوبااة ومسااتوياتها ماان قباال المسااتوطنين / السياسااة البيئيااة 

االسااتخدامات المباشاارد وغياار المباشاارد للمشااروع  / ضاامن المنطقااة ( الماادن وفااي االرياااف

دور / توصيف الستخدامات المياة والطاقاة والماواد االولياة فاي المنطقاه / التنموي مستقبال 

ارة النظام البيئة المساتقبلي ضامن منطقاة المشاروع الدولة او الجمعيات او االشخاص فى إد

شااروط البرنااامج البيئااي / اليااة حمايتااة المشااروع ماان مصااادر التلااوث المختلفااة المحتملااة / 

نظم / اهداف التنمية للمشروع التنموي / أنماط استخدام األرض / األمثل للمنطقة اجتماعيا   

التخطاايط / الكفاااءة االقتصااادية للمنطقااة / تنميااة المااوارد الطبيعيااة فااي المنطقااة مااع الاازمن 

التعاااون المجتمعااي بااين المسااتفيدين فااي / الواقااع  السياسااي للمنطقااة / االنمااائي للمنطقااة 

 .المنطقة

االهتمااام بدراسااات االقتصاااديات البيئيااة ورفااع مسااتويات الااوعي البيئااي باهميتهااا فااي ايجاااد  

ة االساااتراتيجة والعمااال علاااى بنااااء الحلاااول والمتطلباااات الالزماااة لتلبياااة المشااااريع الهندساااي

 .القدرات والتنمية البشرية والتاهيل والتخصص في مجال دراسة اقتصاديات البيئة

ضاارورة ان تتضاامن المناااهج التعليميااة بكاال مسااتوياتها مفااردات عاان دراسااات اقتصاااديات  

كال  البيئة والتاكيدعلى اهميتها وتحدياتها لوضع سياسه شاملة في اقتصاديات البيئياة ضامن

قطاااع تنمااوي وتحديااد اطاار تفعيلهااا عنااد اقامااة المشاااريع التنمويااة مااع الجهااات ذات الصاالة 

االدارة الشاااملة والمتكاملااة والمسااتدامة والشاافافة )وتحديااد دور كاال جهااه بهاادف تحقيااق 

 .(للبيئة
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 :المصادر

  دد االماام المتحاا( / المياااد والثقافااه)كتاااب / االسااتاذ الاادكتور مقااداد حسااين علااي الجباااري /

 . 1254مكتب عمان /  منظمه اليونسكو 

  1227/  58العدد / مجموعة العبيكان الرياض / اقتصاديات الموارد الطبيعية والبيئية. 

  5886/   1العدد /  الدار الجامعيه االسكندرية / المشكالت االقتصادية للموارد والبيئية . 

  1224/   88العدد / ر الدار الجامعيه  في مص/ اقتصاديات الموارد والبيئية. 

  ترجمااه جااالل البنااا / نحااو مفهااوم القتصاااديات المااوارد الطبيعيااة والمعالجااات الدوليااه لهااا /

 .1224  314/  القاهرة / المجلس االعلى للثقافة /  418العدد /  5الطبعه 

  االمااارات العربيااة / مؤسسااه جااائزة زايااد الدوليااة للبيئااة / مقدمااة فااي اقتصاااديات البيئيااة

 .1223/  523العدد   / تحدة الم

  جامعااه الملااك سااعود / الجاازء االول  / ترجمااه احمااد يوسااف عبااد الخياار / االقتصاااد البيئااي

 .1221/   541العدد  / الرياض

  ترجماه عباد المانعم اباراهيم عباد المانعم واحماد يوساف عباد : ) اقتصاديات الموارد والبيئاة

 . 1222/  14العدد / دار المريخ الرياض( / الخير

  دراسة أساليب وسياسات استرداد تكلفة  ميااد الاري فاي / المنظمة العربية للتنمية الزراعية

 .5888/ الخرطوم / الدول العربية 

  5888/  القاهرة / الهيئة العامة المصرية للكتاب / التلوث الهوائي والبيئة   . 

  القطاري العلماي االول فاي  الماؤتمر/ تلوث المياد بالمخلفاات الصاناعية / خالد إبراهيم سعيد

 .     1222/  تلوث البيئة واساليب حمايتة  بغداد 

  الناادوة القوميااة حااول الجوانااب الفنيااة واالقتصااادية / المنظمااة العربيااة للتنميااة الزراعيااة

 . 5888/  الخرطوم / لتحسين أساليب حماية الموارد المائية السطحية والجوفية 

 (اكساد)مناطق الجافة واالراضي القاحلة نشريات المركز العربي لدراسه ال. 

  دراسة أساليب وسياسات استرداد تكلفة  مياد الري في /  المنظمة العربية للتنمية الزراعية

 . 5888/  الخرطوم /  الدول العربية 



 

 
128 

 "الملتقى األكاديمي"

 " العلم للجميع" ينظم الحلقة االولى من برنامجه 

    "ددةالطاقة النظيفة والمتج" محاضرة 

 " الجندر والتنوع الثقافي" و كتاب 

 

، " كاراماار" ، في منطقة "ستارز" وعلى قاعة منظمة  1211-8-11يوم األحد الموافق 

جلساة نوعياة  "الملتقاى االكااديمي" وبحضور نوعي متنوع من مختلف الجاليات العربياة ، نظام

تاذ فاي جامعاة غارب سايدني، األس للدكتور جمال رزق " الطاقة النظيفة " تضمنت محاضرة عن

الجنادر والتناوع " كتااب  ، تالهاا عارض ومناقشاة الادكتور عمااد بارو الاذي قدماه وادار ندوتاه

أساتاذ علام االجتمااع الاذي قدمتاه  للبروفساور معان العمار فاي دراساة عان دور المارأة "الثقاافي

 .بعرافة االمسية رامي الصابري.الزميل د  وقد قام. الدكتورة ميشيل القصراني وادارة ندوته

كانات المحاضارة غنياة بالمعلوماات حاول دور الادول ومنهاا  "محاضارة وحاوار " في فقرة

التااي تساااهم فااي رفااع نساابة ثاااني " القااذرة" اسااتراليا فااي انهاااء او تقلياال االعتماااد علااى الطاقااة 

ث في الفضاء ، وشرا جهود الدول المتقدمة للوصول الى عالم خاال مان التلاو اوكسيد الكاربون

، باالعتماااد علااى الطاقااة الشمسااية والرياااا وربااط د رزق بااين دور واهميااة الطاقااة المتجااددة 

كانت محاضرة مهمة وممتعة تفاعل معها الحضور بشكل الفات مان خاالل ... والعدالة االجتماعية

 . االسئلة والمداخالت

المحروقاات بمشروعها في رفع الدعم عن " البانيزي " الجدير ذكرد هنا ان حكومة السيد 

هو استثمار مهم وذكي للمساهمة في خفاض نسابة االعتمااد علاى الطاقاة " البنزين ومشتقاته " 

 . ، وهي نسبة عالية ومهمة 1232بحلول عام % 43الى  من الفحم والطاقة القذرة

جااء عارض الكتااب ليكاون ذات طاابع اجتمااعي مهام حاول  " كتااب وكاتاب " وفاي فقارة

بل كونه محيطا  ثقافياا  " ذكر وانثى " ليس بوصفه سمة بايولوجية موضوع حيوي وهو الجندر 

في فهم دور المراة عبر تاريخ االنسانية ، اذ ذكر المحاضر مختصارا عان كتااب باذات العناوان ، 
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والسايادي الاى ان تحولات الاى محظياة واماة وعبادة ، وذكار العوامال  حاول دور المارأة االلاوهي

حااول الخطياار وانحطاااط فااي مكانتهااا ودورهااا فااي الحياااة والظااروف التااي ساااهمت فااي هااذا الت

  اإلنسانية والعالقة العضوية بين العدالة االجتماعية والتطور الحضاري ومكانة ودور المرأة

 . وكان للحضور اسئلة ومداخالت مهمة أغنت المحاضرتين

دى المنتا" الاذي أطلقاه  " العلام للجمياع " ويجادر ان هاذد االمساية هاي بااكورة برناامج

كتااب وكاتاب " و " محاضرة وحاوار" في حلقات تنظم كل شهرين وتشمل كل منها " االكاديمي 

 .تبرز فيها إنجاز ونشاط االكاديميين العراقيين والعرب" 

 " الملتقى األكاديمي"

 تغطية الفيسبوك والصور

https://www.facebook.com/groups/1694469377439840/post

s/3311525432400885  

 

https://www.facebook.com/groups/1694469377439840/posts/3311525432400885
https://www.facebook.com/groups/1694469377439840/posts/3311525432400885
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A/Professor Ahmad Alrubaie - OAM 

Senior Consultant  Gastroenterologist 

Therapeutic Endoscopist / Bariatric Endoscopist 

The University of NSW(UNSW) - Faculty of Medicine 
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راء عن تعبر المجلة في المقاالت إن
 
 .المقاالت هذه اصحاب الزمالء ا

 

 

 


