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 رلٍح ادلغرٕظش٠ح ٌٍذساعاخ اٌؼشت١ح ٚاٌذ١ٌٚح

 خ١اساخ ذشو١ا حنٛ اٌؼشاق تؼذ حتش٠ش ادلٛطً 
  ا.ـ. د. شيماء معركؼ فرحاف

 ادلٍخض 
اف عبلقات تركيا مع العراؽ كمف ثـ خياراتيا نحك العراؽ الحالية كالمستقبمية ، سكؼ      

تبقى خيارات مبيمة كمتأرجحة كغير كاضحة تماما كىذا ما يعكد لحالة التأرجح كعدـ 
ذم يشيده العراؽ كلطبيعة القيكد كالمحددات الداخمية كاالقميمية االستقرار عمكما ال

 الطرفيف  عدـ سعياف كالدكلية التي تؤثر في تحديد تمؾ الخيارات كمسارات تكجييا.
لكضع شركط جدية جديدة تكفؿ استمرار عبلقة مستقرة بينيما، ككذلؾ تركيزىما عمى نقاط 

كتشابؾ العبلقة بيف   تفكيؾ القضايا الخبلفية.االلتقاء في العبلقات بدال مف التفكير في 
قميـ كردستاف أماـ عكدة العبلقات  قضايا التي ستظؿ تشكؿ عائقامف أىـ ال  تركيا كا 

 .بصكرة طبيعية بيف البمديف
Abstract 

Turkey's relations with Iraq and then its options for the current 
and future Iraq will remain vague, fluctuating and not clear. This 
is due to the general volatility and instability in Iraq and the 
nature of the internal and regional restrictions and limitations 
that affect the determination of these options and directions. 
The failure of the two parties to seek new serious conditions to 
ensure the continuation of a stable relationship between them, 
as well as their focus on points of convergence in the relations 
instead of thinking about the dismantling of controversial 
issues. The interrelationship between Turkey and the Kurdistan 
region is one of the most important issues that will continue to 
impede normal relations between the two countries. 

                                                 

 زتية والذولية .عهزكز الوستنصزية للذراسات ال  
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The relationships between Turkey and Iraq and then Its choices 
towards Iraq today and at future will be an clear and un stabile 
choices because of the nature of Iraq and its internal and 

external challenges which influence these choices 
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 ادلمذِح 
مف المعركؼ اف العبلقات السياسة الدكلية اك العبلقة بيف أم دكلتيف تتحدد في اطار    

مجمكعة الثكابت كمجمكعة مف االىداؼ كالمصالح المتبادلة بيف الطرفيف ، كفي ضكء تمؾ 
االىداؼ كالمصالح تتحدد طبيعة الكسائؿ كاألدكات كمف ثـ الخيارات التي يتـ تكظيفيا 

مؾ االىداؼ كالمصالح سكاء كانت ادكات ككسائؿ ناعمة اك كسائؿ كادكات خشنة لتحقيؽ ت
كفيما يتعمؽ  ،كىذا ما ينطبؽ عمى خيارات تركيا نحك العراؽ لمرحمة ما بعد داعش 

ليات التعامؿ مع العبلقات آيرتبط بدراسة الرؤل التركية كالعراقية ك فيك بمكضكع البحث 
اىـ المتغيرات التي ساىمت في تحكؿ ىذه العبلقات بالسمب الثنائية القائمة بيف الطرفيف ك 

فقد كانت تركيا نقطة ارتكاز كمحكرا ميما لسياسة االحتكاء االمريكية تجاه ، اك االيجاب 
ككاف االحتبلؿ االمريكي لمعراؽ عاـ مف القرف الماضي ات يالعراؽ في حقبة التسعين

كاقع ىذه العبلقة سكاء بالنسبة بمثابة الخط اك الحد الفاصؿ الذم اثر في  ٖٕٓٓ
لكف ىذا الكصؼ ال يمنع القكؿ اف تركيا اليكـ  ،لممدركات التركية نحك العراؽ اك العكس 

تسير بسياسات متعددة احيانا كمتناقضة احيانا اخرل فيي الدكلة الراغبة بدكر تركي 
المنطقة اقميمي في المنطقة كلعؿ ما يشجعيا عمى ذلؾ ىك الفراغ الكبير الذم ضرب 

، كحالة عدـ االستقرار كالفكضى  ٖٕٓٓالعربية بعد االحتبلؿ االمريكي لمعراؽ عاـ 
بثكرات الربيع العربي ، فضبل عف ظيكر ما يعرؼ  أطمؽ عميو العارمة التي خمفتيا ما 

بتنظيـ الدكلة االسبلمية في العراؽ كالشاـ االرىابي كمارافؽ ظيكره  مف تيديدات كتحديات 
سيما العراؽ كسكريا التي تقع في المجاؿ الجغرافي المجاكر الالمنطقة  خطيرة لدكؿ

 كالحساس بالنسبة لتركيا.
كمف المفيد ىنا القكؿ ، اف أم محاكلة لفيـ خيارات تركيا نحك العراؽ لممرحمة      

مرحمة مابعد تحرير المكصؿ سكؼ لـ تكف بالبساطة المتصكرة ذلؾ اف ىذه مف القادمة 
حسـ بعد كليس ىنالؾ رؤل كتصكرات كاضحة عف الكاقع الذم سيتمخض عف المعارؾ لـ ت

، كعميو سنكتفي في مكضكع بحثنا ىذا بطرح بعض اء داعش في العراؽ سياسيا كامنياانتي
الرؤل كالتصكرات التي يمكف اف تقربنا مف الحقيقة النسبية لمدل كاقعية تمؾ الخيارات 

 يات ادناه :ػ كذلؾ في ضكء مجمكعة الفرضيات كاالشكال
 فشػ١ح اٌثؽس 



 

 
4 

 رلٍح ادلغرٕظش٠ح ٌٍذساعاخ اٌؼشت١ح ٚاٌذ١ٌٚح

يفترض البحث اف عبلقات تركيا مع العراؽ كمف ثـ خياراتيا نحك العراؽ الحالية      
كىذا ما يعكد ، كالمستقبمية ، سكؼ تبقى خيارات مبيمة كمتأرجحة كغير كاضحة تماما 

دات لحالة التأرجح كعدـ االستقرار عمكما الذم يشيده العراؽ كلطبيعة القيكد كالمحد
 الداخمية كاالقميمية كالدكلية التي تؤثر في تحديد تمؾ الخيارات كمسارات تكجييا.

 ا١ّ٘ح اٌثؽس 
مكضكعيا الذم يدكر حكؿ دكلتيف ميمتيف  جكىر مكضكعي تأتي اىمية البحث مف     

كمتجاكرتيف كتربط بينيما العديد مف ممفات التعاكف كممفات الخبلؼ في بيئة داخمية 
لمية يشكبيا المزيد مف االضطراب كالغمكض لكؿ مف تركيا كالعراؽ كتزداد كاقميمية كعا

اىمية المكضكع بدخكؿ متغير جديد في ىذه العبلقة المتمثؿ بظيكر مايعرؼ بتنظيـ 
 داعش كدكر ىذا المتغير في تكسيع اك تضييؽ الممفات المختمؼ بشأنيا . 

 ١٘ى١ٍح اٌثؽس
 مة كالخاتمة كقائمة  كالمصادر .قسـ البحث الى ست محاكر فضبل عف المقد

 تحكالت السياسة الخارجية التركية .  :المحكر األكؿ  
 سياسة العراؽ الخارجية تجاه تركيا  :المحكر الثاني
 ثكابت السياسة التركية تجاه العراؽ . :المحكر الثالث
 االدراؾ التركي لمعراؽ مرحمة مابعد داعش . :المحكر الرابع

 رات تركيا نحك العراؽ بعد معركة المكصؿ.خيا :المحكر الخامس
 حتٛالخ اٌغ١اعح اخلاسظ١ح اٌرتو١ح : احملٛس األٚي 

تعد تركيا مف الدكؿ الميمة في الشرؽ االكسط فسكانيا كمكقعيا كاقتصادىا كامكاناتيا    
ادكارا ميمة كفاعمة ، اال اف ألداء العسكرية ىي المستمزمات االساسية التي تؤىؿ الدكؿ 

   المميزة ألم دكلة قكية ىك مدل قدرتيا عمى التأثير في االستقرار العالمي  الصفة
فعمى صعيد منطقة الشرؽ االكسط ، برزت تركيا في العقد الماضي كبلعب  ، كاالقميمي

اقميمي كبير االىمية ،عسكريا كدبمكماسيا كىذا االىتماـ المتنامي بشؤكف الشرؽ االكسط 
كيا ازاء منطقة الشرؽ االكسط كدخمت تركيا بثقؿ كبير بيذه مثؿ تحكال ميما في سياسة تر 

 . ٔالمنطقة
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ككانت حرب الخميج الثانية نقطة تحكؿ في سياسة تركيا الخارجية عندما سمحت تركيا   
لمطيراف االمريكي اف يعمؿ ضد العراؽ مف القكاعد التركية ، كاغمقت تركيا ايضا خط انابيب 

فرض العقكبات االقتصادية عمى العراؽ كبذلؾ شيدت كجزء مف اجراءات ، نفط كرككؾ 
السياسة التركية نقطة تحكؿ ميمة مف خبلؿ تحكؿ السياسة التقميدية التركية كالتي كانت 
تقكـ عمى عدـ التدخؿ كعدـ الخكض العميؽ في شؤكف الشرؽ االكسط الى االندفاع 

 .ٕماضي ات القرف اليكالخكض العميؽ في شؤكف المنطقة ابتداء مف تسعين
، قامت تركيا بإعادة ىيكمة سياستيا الخارجية لتصبح اكثر نشاطا  ٕٕٓٓكمنذ عاـ      

كاكثر فاعمية مع دكؿ الجكار الجغرافي ، كفي المنظمات االقميمية كالدكلية اثر مجيء حزب 
حيث تحركت تركيا الى استعادة الريادة بامتبلؾ زماـ المبادرة في مناطؽ ، العدالة كالتنمية 

ريخي كالثقافي كالحضارم أعمقيا االستراتيجي )الجكار الجغرافي( مستندا الى االرث الت
المشترؾ كالقكة االقتصادية كالقكة الناعمة لمببلد كقكة اقميمية صاعدة تجاكزت خبلفات 

ثيرىا في الشرؽ االكسط أالتاريخ كحدكد الجغرافية ، كلـ تعد تركيا تتجاىؿ قضايا مناطؽ ت
كبدأت تركيا تنظر الى دكؿ الشرؽ االكسط كفؽ مفيكـ االستباقية بدال ، ا كالعالـ عمكم

-ٕٓٓٓ)          مف سياسة رد الفعؿ كذلؾ في الفترة قبؿ تسمـ حزب العدالة كالتنمية 
( كىذا يعني اف تركيا التريد البقاء بعيدة عف الشرؽ االكسط كمككناتو كحاالت ٕٕٓٓ

حيث سعت تركيا خاصة في عيد حزب العدالة كالتنمية  الحراؾ المتتابعة كالمستمرة فيو ،
الى اف تككف كسيطا في الشرؽ االكسط عمى صعيد عمميات التسكية في الممفيف 

ت تركيا في أكر  ،االسرائيمي دكف احراز نتائج معينة -االسرائيمي كالسكرم  -الفمسطيني 
تراتيجية مع دكلو ككنيا العالـ العربي تربة خصبة كمبلئمة إلقامة عبلقات ذات ابعاد اس

 تشكؿ سكقا ميما فضبل عف دكرىا في دعـ اك تقكيض االستقرار السياسي لتركيا.
ككفقا لما تقدـ ، تمت اعادة صياغة الدكر التركي كتفعيمو كفقا لرؤية رئيس الكزراء      

التركي احمد اكغمك ليؤكد اف تركيا دكلة مركزية كمحكرية في المنطقة اعادت تكجيو 
ستيا الخارجية انطبلقا مف كعييا كمكانتيا الجيكستراتيجية كالجيكثقافية كربطيا سيا

 .ٖالحيكم       بمجاليا
كمف ىنا فقد ظمت السياسة التركية كدكرىا االقميمي في ىذه المرحمة مرىكنة بجممة     

 التحديات التي تكاجو تركيا عمى الصعيديف الداخمي كاالقميمي كالدكلي كبطبيعة الفرص
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التي قد تشكؿ حافزا لبلندفاع في سياستيا الخارجية تارة ، كالقيكد التي تحد مف اندفاعيا 
كىذا ماكجدناه كاضحا في سياسة تركيا اقميميا بعد ما يعرؼ  ، كحركتيا اقميميا تارة اخرل

كجدت في العديد مف الثكرات التي اجتاحت  العديد مف الدكؿ ،  ٗبثكرات الربيع العربي
 التحكؿ كالتغيير في كالتنمية العدالة حزب لنمكذج لمتركيج لفرصة المكاتية العربية ا

المنطقة، خاصة كاف معظـ ىذه الثكرات  في االقتصادم كتحقيؽ النمك الديمقراطي
كاليمف تحاكي  كليبيا مصر تمخضت عف قدكـ احزاب كحركات اسبلمية كما حصؿ في

العديد مف الرؤل كالسياسات مما  عو فيم  نمكذج حزب العدالة كالتنمية التركي كتمتقي
 . ٘انعكس ايجابا عمى السياسة التركية كبالتالي عمى دكرىا عمكما

اف طبيعة المتغيرات التي ارتبطت بما يعرؼ بثكرات الربيع  العربي جعمت تركيا تعيد     
ؿ كىك ما انعكس بالفع ،النظر في طبيعة دكرىا عمى الصعيديف العربي كاالقميمي عمكما 

عمى خيارات تركيا في تعامميا مع العديد مف ازمات المنطقة العربية سيما االزمة السكرية 
 . ٙكالكضع في العراؽ فيما يتعمؽ بالحرب عمى داعش في كرككؾ كالمكصؿ 

فقد شكؿ احتبلؿ المكصؿ مف قبؿ ما يعرؼ بتنظيـ الدكلة االسبلمية االرىابي ،     
ـ مدخبل جديدا لبركز الخبلؼ بيف تركيا التي ترل اف ىذه كالحرب العراقية عمى ىذا التنظي

الحرب يمكف اف تؤدم الى تيديد كزعزعة االمف القكمي التركي نظرا لما يمكف اف تخمفو 
منطقة كاتجاه مف تأثيرات كتداعيات عمى مجمؿ الثكابت التركية تجاه العراؽ عمكما 

مت تركيا تتخمى عف فكرة المكصؿ عمى كجو الخصكص ، ىذه المتغيرات بمجمميا جع
استقبللية دكرىا االقميمي لصالح العمؿ المشترؾ ضمف التحالؼ الدكلي ضد االرىاب 

مع اعطاء االكلكية لمجانب العسكرم كاالمني في سعييا ألحياء دكرىا  ، كالتنسيؽ معيا
اإلقميمي كمحاكلة أظيار قدراتيا في الردع بالتنسيؽ مع حمفائيا ايضا ، دكف اغفاؿ 

كيزىا ايضا عمى ادكات قكتيا الناعمة في كقكفيا الى جانب محاكالت كدعكات تعزيز تر 
الديمقراطية كاالقتصاد كالدبمكماسية النشطة ضمف التحالفات الدكلية ايضا كقيادة عمؿ 

 .ٚ جماعي ضد التيديدات الجديدة
ا كدكليا مما كفي الكقت الحاضر، تكاجو تركيا بيئة مضطربة داخميا كخارجيا ، اقميمي      

ف مستقبؿ أكازدادت تبعا لذلؾ حالة الشؾ كالغمكض بش، انعكس عمى سياستيا الخارجية 
السياسة التركية عمكما كتجاه العراؽ خصكصا نظرا لمكاقع السياسي كاالمني المضطرب 
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كالذم تعده تركيا كضعا مقمقا بالنسبة ليا خاصة كاف االخيرة تشترؾ مع العراؽ بالعديد مف 
ات كالقضايا التي تشكؿ بؤرة لمتكتر كالخبلؼ بيف الحيف كاآلخر سيما ما يتعمؽ الممف

كاخير قضية الكجكد العسكرم التركي في مدينة  ، ٛ بالقضية الكردية ، كمسالة المياه
 المكصؿ عقب احتبلليا عمى ايدم ما يعرؼ بتنظيـ الدكلة االسبلمية االرىابي )داعش(.

التي تخشى تركيا اف تتزعزع اسسيا في معركة المكصؿ فمف كقبؿ الدخكؿ في تمؾ الثكابت 
الميـ ايضا االشارة الى سياسة العراؽ الخارجية ازاء تركيا مف حيث الثكابت كاالىداؼ 
كاالدكات كمف ثـ نقاط الضعؼ كاالخفاؽ في تمؾ السياسة التي شكمت منفذا لتشجيع دكؿ 

 .ٜالجكار في التدخؿ في الشؤكف الداخمية العراقية 
فمـ تكف العبلقات العراقية ػ التركية بأحسف حاالتيا ، فتركيا تجد نفسيا حاضرا      

ديمغرافيا في العراؽ كيراه العراؽ تدخبل في شؤكنو الداخمية ، كبيف تمؾ الرؤيتيف ، تكمف 
لـ تخؿ اية حككمة عراقية مف  ٖٕٓٓفبعد عاـ  ، ممفات ساخنة كانت تثار كؿ فترة

 ٖٕٓٓتركيا ، حيث اعترض رئيس مجمس الحكـ اياد عبلكم عاـ  اتيامات  ضد حككمة
الحاؿ كاف كذلؾ مع حككمة  ، ، مشاركة قكات تركية ضمف القكات المتعددة الجنسيات

ابراىيـ الجعفرم ، اذ تشنجت فيو العبلقات مع تركيا معمنا خبلليا الجعفرم رفضو التدخؿ 
،  ٕٙٓٓالحككمة عاـ رئاسة المالكي م السيد نكر التركي في شؤكف العراؽ، كبعد استبلـ 

المطمكب لمحككمة المركزية  ازدادت الخبلفات أكثر خاصة بعد إيكائيا لطارؽ الياشمي
  .ٓٔبقضايا ارىاب كىذا ما انعكس عمى العبلقة بيف الطرفيف  

 ع١اعح اٌؼشاق اخلاسظ١ح جتاٖ ذشو١ا :احملٛس اٌصأٟ
 عاـ  االمريكي االحتبلؿ عقب العراؽ يف حصؿ الذم الكبير السياسي التحكؿ أف    

 اىداؼ كعمى العراقية الخارجية لمسياسة صياغة اعادة حيث مف كبير بشكؿ اثر ، ٖٕٓٓ
 تكجياتيا.  طبيعة كعمى السياسة تمؾ
مف مراجع السياسة الخارجية في الدكلة العراقية ان ميمان شكؿ الدستكر العراقي مرجع    

ـ عمى ثبلثة اسس ىي الديمقراطية كالتعددية كالفيدرالية. كقد فالدستكر العراقي الحالي اقي
جعؿ الدستكر امكر السياسة الخارجية مف اختصاص السمطة المركزية اك السمطة 

 عمى حرصا ىنالؾ كاف ٕ٘ٓٓ عاـ العراؽ جميكرية دستكر مسكدة كتابة كعند .االتحادية
 " منو الثامنة المادة في جاء ذا الخارجية العراؽ سياسة استقبللية تؤكد مكادا تضمينو
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 االخرل لمدكؿ الداخمية الشؤكف في التدخؿ بعدـ كيمتـز ، الجكار حسف مبادل العراؽ يرعى
 المشتركة المصالح اساس عمى عبلقاتو كيقيـ السممية بالطرؽ النزاعات لحؿ كيسعى ،

ع الدكؿ االخرل ام اقامة عبلقات العراؽ م ٔٔ الدكلية التزاماتو كيحتـر بالمثؿ كالتعامؿ
كبذلؾ تعد المادة الثامنة مف  .عمى اساس المصالح المشتركة دكف التضحية بمصالحنا.

 ٕٔالدستكر العمكد الفقرم لمسياسة الخارجية لمعراؽ
كىك فمبدأ حسف الجكار ىك مف المبادئ االساسية التي تقكـ عمييا العبلقات الدكلية.   

ي الكثير مف دساتير الدكؿ كىك مف المبادئ مقتبس مف ميثاؽ االمـ المتحدة ككارد ف
كما اف مبدأ عدـ التدخؿ في الشؤكف  ،المستقرة في القانكف الدكلي كالعبلقات الدكلية

الداخمية ىك ايضان مف مبادئ ميثاؽ االمـ المتحدة كمبدأ مستقر في العبلقات الدكلية كال 
 .ٖٔف الداخمية لمغيريكجد دستكر دكلة مف الدكؿ يسمح لحككمتيا التدخؿ في الشؤك

كنتيجة لمحركب التي خاضيا النظاـ السابؽ، فرض الدستكر الجديد تسكية النزاعات     
بالطرؽ السممية منعان لتكرار المآسي التي مر بيا العراؽ نتيجة تمؾ الحركب. ككسائؿ 

ا ىنا (. كلسنٖٖتسكية المنازعات سمميان عديدة اشار الييا ميثاؽ االمـ المتحدة في المادة)
كما تضمنتو ىذه المادة مبدأ احتراـ التزاماتنا الدكلية. ،  بصدد شرح ىذه الكسائؿ

كالمقصكد بالتزاماتنا الدكلية جميع المعاىدات كالمكاثيؽ مع جميع الدكؿ االخرل 
 .ٗٔكالمنظمات الدكلية، بما في ذلؾ قرارات مجمس االمف الدكلي

ػػػ ) محاربة كؿ كياف اك نيج يتبنى العنصرية اك كتمتـز المادة السابعة مف الدستكر بػػ    
. كبذلؾ عد ٘ٔاالرىاب اك التكفير اك التطيير الطائفي اك التمييد لو اك التحريض عميو(

الدستكر العراقي اية انتياؾ لحقكؽ االنساف انتياؾ لمدستكر كيستحؽ مرتكبو المسائمة 
ف قرارات تمس عبلقات العراؽ ، فضبل عف اىمية مايصدر عف مجمس الكزراء م القانكنية

كىذه القرارات البد كاف تككف ضمف احكاـ الدستكر ايضان كخاصة تمؾ  ،بالدكؿ االخرل
القرارات التي تتخذ في اطار ما يستجد مف متغيرات داخمية اك اقميمية كدكلية يككف العراؽ 

 . ٙٔطرفا فييا 
بلقات العراؽ الخارجية فكزارة المباشرة في تسيير عالجيات كتعد كزارة الخارجية مف     

الخارجية تقكـ بدكريف في ميداف العبلقات الدكلية. االكؿ ىك دكرىا االساس في تنفيذ 
 ،السياسة الخارجية لمدكلة بصفتيا الجياز التنفيذم لمسياسة الخارجية في كؿ المياديف
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الساحة  في تطكير كتغذية السياسة الخارجية بالمكاقؼ المستجدة عمىكالثاني يتمثؿ 
كىي بذلؾ تخمؽ اك تسيـ  ،الدكلية، كتقدـ الى مجمس الكزراء بمقترحات بيذا الخصكص

 .ٚٔفي خمؽ مكاقؼ في السياسة الخارجية، كلكف دائمان ضمف حدكد الدستكر
تعاني السياسة الخارجية العراقية عمكما مف مشكمة تداخؿ االختصاصات كعدـ تحديد      

تشكيؿ السياسة العراقية عبر التكافقات بيف االطراؼ  االكلكيات، كىنا تدخؿ طريقة
كاضحة تتبناىا الدكلة، لذلؾ كاف ىناؾ الكثير مف  ةالسياسية كليس عمى اساس فمسف

التقاطعات التي قادت إلى مكاقؼ متعارضة، فقد تتبنى الحككمة ممثمة برئيس الكزراء 
فاف ىذا الخمؿ في االداء  ، مكقفا ما كيختمؼ معو رئيس الجميكرية اك كزير الخارجية

السياسي كتضارب المصالح كتعدد مصادر القرار، كاف لو االثر الكاضح في ضعؼ االداء 
كتكاضع التأثير في النشاط السياسي الخارجي كىذا ما انعكس عمى عبلقات العراؽ 

كما اف الخطاب السياسي في العراؽ محككـ بطبيعة األكضاع االقتصادية  ،الخارجية 
ارتباؾ مف اعية، كاذا ما ارتبكت ىذه االكضاع اك شابيا القمؽ فاف ذلؾ ينعكس كاالجتم

فالحرص عمى تعزيز البناء الداخمي  ، الخطاب السياسي كضعؼ تأثيره في المقابؿ
اجتماعيا كاقتصاديا يعني اداء سياسيا افضؿ في الداخؿ كالخارج، كتجزئة الخطاب 

كاالقميمية قاد إلى تجزئة القرار السياسي  السياسي بحسب الكالءات الحزبية كالفئكية
المكجو نحك الخارج، مما يستدعي ضبط مسار العممية السياسية في الداخؿ كصكال إلى 

كىذا ما ينطبؽ عمى عبلقات العراؽ كسياستو الخارجية مع تركيا  فعؿ متماسؾ في الخارج
ٔٛ. 

مع الحككمة التركية بعيدا  كما ىك الحاؿ في عبلقات حككمة اقميـ ككردستاف كالتنسيؽ    
عف الحككمة المركزية  بسبب التكترات المستمرة بيف تركيا كالحككمة المركزية مما دفع 
 ،بالجانب التركي الى  تنمية عبلقاتيا مع حككمة ككردستاف كتبادؿ الزيارات بيف الطرفيف 

تركيا عمى كتحركت تركيا نحك اقميـ ككردستاف لحماية مصالحيا االقتصادية فاستحكذت 
. بؿ االكثر ٜٔالنصيب االكبر مف النفط كالغاز عبر اتفاقيات متعددة عقدت بيف الطرفيف  

بزيارة مفاجئة لكرككؾ المتنازع  ٕٕٔٓب عاـ آمف ذلؾ قياـ كزير الخارجية التركي في 
عمييا كاالجتماع بالجماعات التركمانية العراقية  دكف الرجكع اك الحصكؿ عمى مكافقة 

 المركزية . الحككمة
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كعمى المستكل االقتصادم ، شكمت تركيا مدخبل حيكيا لمكاردات التجارية لمعراؽ ،      
كدخكؿ مختمؼ أنكاع البضائع كالسمع إلى أسكاقو ، كما تشكؿ تركيا منفذا ميما لتصدير 
النفط العراقي عبر أنابيب النفط التي تمر مف خبلؿ األراضي التركية إلى مكانئ البحر 

ـّ إلى أسكاؽ النفط العالميةاألبي فقد دفعت حاجة العراؽ لسد العجز  ، ض المتكسط، كمف ث
الكبير في مكازنتو المالية كانخفاض اسعار النفط كتكقؼ انتاج الحقكؿ النفطية في 
المناطؽ المسيطر عمييا مف قبؿ داعش الى التركيز عمى المنافذ التركية لتعكيض النقص 

مع تنامي كتفعمت ىذه العبلقات  ،لى االسكاؽ العالمية الحاصؿ في صادرات النفط ا
مستكل التبادؿ التجارم كاالستثمارات مع تركيا ككف الشركات التركية ليا القدرة عمى 
االستثمار كالمساىمة في بناء االقتصاد العراقي ، كفاعمة أكثر مف الشركات العراقية في 

الثقة في الساحة العراقية كىذا يعني اف تمؾ مجاؿ إعادة البنى التحتية العراقية ، كاكتسبت 
العبلقات بنيت عمى اساس  الجانب االقتصادم دكف االعتماد عمى الجانب السياسي الذم 

 ظؿ قمقا كغير فعاؿ في مجاالت عدة.
السيما مع مرحمة  ٖٕٓٓفقد استحكذ العامؿ االقتصادم عمى تمؾ العبلقة كمنذ عاـ      

ؿ العراؽ بعدىا إلى كاحد مف إعادة بناء العراؽ، التي  أعقبت الغزك األميركي، كتحكَّ
مة لدل المستثمريف األتراؾ، كقد استفادت الشركات التركية بمختمؼ  األسكاؽ المفضَّ

ك ارتبطت بشركات اففتحت أفرعنا ليا في العراؽ،  ،اختصاصاتيا القطاعية مف ىذا االنفتاح
سكاؽ العراقية إلى الضافت ااك اضخمة،  نفَّذت مشاريع كاجؿ، العراقية بعقكد طكيمة ا

قائمة أسكاقيا المستيدفة بالصادرات؛ كنتيجة لذلؾ كصؿ عدد الشركات التركية العاممة أك 
شركة غالبيتيا شركات مرتبطة بقاطع  ٓٓ٘ٔالمرتبطة بالسكؽ العراقية إلى حكالي 

 ( ٕٗٛ)     بتنفيذ حكالي ٖٕٔٓالتي قامت حتى نياية عاـ  ، اإلنشاءات كالمقاكالت
 .ٕٓمميار دكالر ٘.ٜٔمشركعنا في العراؽ بقيمة إجمالية تبمغ حكالي 

كبذلؾ اتسمت السياسة الخارجية العراقية نحك تركيا بككنيا سياسة ضعيفة كمجزئة       
كمتناقضة كغير فاعمة لعدـ كجكد مكقؼ سياسي عراقي مكحد مع بقاء العراؽ سكقا نشطا 

كىذا ما جعؿ العراؽ  ،لتركي عمى المستكل االقتصادم لمتحرؾ السياسي الخارجي ا
مستقببل لمفعؿ السياسي الخارجي التركي دكف اف يككف طرفا فاعبل اكمبادرا سكاء عمى 

 المستكل السياسي اك االقتصادم 
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 شٛاتد اٌغ١اعح اٌرتو١ح جتاٖ اٌؼشاق :احملٛس اٌصاٌس
خمية كاالقميمية كالدكلية الجديدة التي بعد احتبلؿ العراؽ ظيرت العديد مف المتغيرات الدا   

طاؿ تأثيرىا كؿ مف العراؽ كتركيا ، اال انو عمى الرغـ مف تمؾ المتغيرات كرغـ التغيير 
الكبير الذم حدث في العراؽ كبرغـ تبدؿ الحككمات كالخريطة البرلمانية في تركيا فأف 

يف مختمؼ القكل ىنالؾ مجمكعة مف الثكابت التي ظمت تشكؿ عامبل مشتركا يجمع ب
 السياسية كالعسكرية كاالقتصادية في تركيا كفي تكجياتيا حياؿ العراؽ .

كبير االىمية نظرا لما تممكو مف قكة  ان تركيا في العقد الماضي دكرا اقميمي ادتفبعد اف      
ذلؾ الدكر في  اداءعسكرية ضخمة تستخدميا الى جانب كزنيا السياسي الكبير في 

سيما في منطقة الشرؽ االكسط اكثر مف أم مكاف ، ايا االقميمية كالدكلية العديد مف القض
كبالتالي فاف سعي تركيا لمحفاظ عمى مكانتيا كدكرىا االقميمي كخاصة في القضايا  ،اخر 

ذات المساس المباشر باألمف القكمي التركي كاالىداؼ كالمصالح التركية في المناطؽ 
ركيا سيما مصالحيا مع العراؽ ، كىذا ما جعؿ تركيا تتحرؾ االكثر اىمية كحيكية بالنسبة لت

خارجيا في اطار عبلقاتيا مع الدكؿ المجاكرة في ضكء مجمكعة مف الثكابت التي يمكف 
 :. ٕٔتكضيحيا باالتي

   احلفاف ػٍٝ ٚؼذج األساػٟ اٌؼشال١ح :اٚال
لكؿ الدكؿ  كذلؾ انطبلقا مف اف أم تقسيـ لؤلراضي العراقية سيفتح باب التقسيـ  

المجاكرة ليا بما فييا تركيا نفسيا كىذا فيما يخص مكقفيا مف اقامة دكلة كردية في 
 شماؿ العراؽ ، كمكقفيا مف الدعكات التي تنادم بإقامة اقميـ الكسط كالجنكب .

ف تركيا تفضؿ بقاء العراؽ مكحدا كاف اليتفتت الى جيكب اك دكيبلت فأكعمى ما يبدك   
ك طائفي كبذلؾ فاف تركيا مع بقاء السيادة العراقية ككسيمة الحتكاء عمى اساس عرقي ا

التيديدات التي يمكف اف تتعرض ليا في حالة التقسيـ ، كما اف لتركيا مصالح اقتصادية 
كاضحة في اعادة تكحيد العراؽ يمكنيا مف التعامؿ مع كافة انحاء العراؽ في مجالي 

 . ٕٕالتجارة كاالستثمار 
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 ألاِٗ دٌٚح وشد٠ح ِغرمٍح يف مشاي اٌؼشاق  ِٕغ: شا١ٔا 
تعد القضية الكردية كطريقة التعامؿ التركي مع ىذه القضية مف الثكابت الميمة في      

السياسة الخارجية التركية ، فتركيا ترفض اقامة أم دكلة مستقمة لؤلكراد سكاء في العراؽ 
( مميكف نسمة مف مجمكع ٕٔ - ٛاك سكريا اك تركيا ذاتيا.يشكؿ االكراد ما بيف ) 

( مميكف كيقطف اقؿ مف نصفيـ في جنكب شرؽ ٛ,ٚٙنفكس تركيا الذم يقارب )
كالنسبة االكبر تسكف في مدف تركيا الرئيسة خاصة في اسطنبكؿ كانقرة  ،االناضكؿ

كثمانية مبلييف اخرل منيـ في االقاليـ الكردية في العراؽ كايراف كسكريا .كألتعترؼ تركيا 
ككانت طريقة تركيا في التعامؿ  ،مية كردية ، كتعتبر االكراد مجرد مكاطنيف اتراؾ بكجكد اق

مع القضية الكردية مفعمة باالنفعاالت التاريخية العميقة كالتي اطمقت شرارتيا اتفاقية 
. كنتيجة لذلؾ ، رفضت تركيا كبشدة طمبات االكراد لمنحيـ المزيد  ٕٜٓٔسيفرس عاـ 

يمي كالحقكؽ الثقافية خكفا مف اف يؤدم الحكـ الذاتي الى االنفصاؿ مف الحكـ الذاتي االقم
 .ٖٕكبالتالي تيديد كحدة الدكلة التركية

و مثؿ ىذه الدكلة رسميا سيدفع تكفيما يتعمؽ بأكراد العراؽ ، تخشى تركيا  مف أف أقام    
قؿ اقامة حكـ بأكراد تركيا لبلقتداء بأكراد العراؽ كالسعي الى تحقيؽ االنفصاؿ اك عمى اال

فتركيا تعارض حتى منح اكراد  ،ذاتي ماداـ مثؿ ىذا اليدؼ اصبح كاقعا في شماؿ العراؽ 
العراؽ حكما ذاتيا كاسعا يمكف اف يعمؿ الحقا عمى استقبلليا بشكؿ كامؿ ، كىي ترل أف 
اعبلف دكلة كردية مستقمة في شماؿ العراؽ يمكف اف يككف سببا لمحرب ذلؾ اف كجكد 

العسكرية التركية في البعض مف مناطؽ شماؿ العراؽ ػ كاف كاف يستيدؼ مكاجية القكات 
في الكقت نفسو دكر الشرطي الذم ؤثر قكات حزب العماؿ الكردستاني التركي ػ اال انيا ت

يراقب حركة االكراد العراقييف تحسبا ألم اعماؿ كردية يمكف اف تيدد الثكابت التركية في 
ياجس االكبر بالنسبة لتركيا يكمف في كجكد كتمة كردية كبيرة عمى العراؽ كبالتالي فاف ال

خر لمحدكد في شماؿ العراؽ كالقمؽ التركي مف االكراد في العراؽ ينبع مف آلالجانب ا
 ٕٗعامميف :.

ػ  اف المنطقة الجغرافية ألكراد العراؽ محاذية بؿ تشكؿ امتدادا لممنطقة الجغرافية ألكراد ٔ
 تركيا . 
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راد العراؽ قطعكا شكطا كبيرا في سبيؿ تجسيد ىكيتيـ الثقافية كشخصيتيـ ػ  اف اكٕ
ات كازدادت كتبمكرت ىذه يالقكمية كخاصة بعد منحيـ الحكـ الذاتي في مطمع السبعين

 اليكية بؿ اكتسبت ابعادا سياسية ككيانية بعد حرب الخميج الثانية .
 محا٠ح االل١ٍح اٌرتوّا١ٔح يف اٌؼشاق    :شاٌصا 
اف استخداـ كرقة االقميات يمثؿ احد الثكابت الميمة في السياسة التركية كىذا ىك    

الحاؿ مع االقمية التركية عمكما في اليكناف كبمغاريا كالشيشاف ككجكد كتمة تركمانية في 
منطقة كرككؾ العراقية كالذم يقدر عددىـ ما يقارب المميكف كاربعمائة الؼ نسمة ، فقد 

كمانية في العراؽ كرقة ضغط لمتدخؿ في الشؤكف العراقية كخاصة مدينة شكمت االقمية التر 
كرككؾ كصكال لجباؿ حمريف كشجعت حالة الفكضى كالتفكؾ في الكضع العراقي الراىف 
تركيا لممراىنة عمى االقمية التركمانية ككرقة ضغط داخمية تستخدميا تركيا لمضغط عمى 

 . ٕ٘العراؽ عند الضركرة 
 ٛعغ إٌفٛر اال٠شأٟ يف اٌؼشاق ِٕغ ذ  :ساتؼا 
الدكر الذم يمكف اف تمعبو  إيراف  بشكؿ حثيث لتعزيز نفكذىا  تدرؾ تركيا مخاطر      

الجناح الشرقي  داإلقميمي في العراؽ . فايراف، تممؾ الطمكح كاإلرادة كاإلمكانات، كىي  تع
بعد اف شيدت المنطقة  لمعالـ العربي كنطاقنا استراتيجينا ميمنا ألمنيا القكمي، كخاصة

. كىك ما ٔ+٘تسارعا دراماتيكية تدكر رحاىا حكؿ المحادثات النككية بيف إيراف كمجمكعة 
أربؾ المشيد السياسي اإلقميمي، ألنو أنبئ عف تحكؿ في أكلكيات كتكجيات السياسة 
ا الخارجية األميركية، بما يحممو ذلؾ مف مضاميف متعددة حكؿ النكايا األميركية كأثر م

تؤكؿ إليو ىذه المفاكضات عمى التكازنات اإلقميمية كالدكر المستقبمي إليراف في المنطقة 
كغني عف القكؿ إف إيراف ييّميا بشكؿ كبير أف تحّيد  ،العربية كفي العراؽ خصكصا 

كىنا  كاشنطف، إف لـ تستطع كسبيا، ما يساعدىا عمى تعظيـ دكرىا في المنطقة العربية
كية مف احتمالية تعاظـ النفكذ كالدكر االيراني في العراؽ عمى حساب تأتي المخاكؼ التر 
 .ٕٙالمصالح التركية 
 شؼٍح ِاتؼذ داػ  دلاالدسان اٌرتوٟ ٌٍؼشاق  :احملٛس اٌشاتغ

تدرؾ تركيا كاقع العراؽ السياسي كاالمني سكاء في مرحمة داعش اك حتى مرحمة نياية     
صؿ بيف قكل كمككنات الداخؿ العراقي مف جية داعش ، فحؿ خبلفات ما قبؿ معركة المك 
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كالقكل االقميمية كالدكلية مف جية اخرل ال يعني انتفاءىا في مرحمة ما بعد داعش ، بؿ 
عمى العكس تماما ، فثمة الكثير مف مساحات التنافس كالمكاجية كاالختبلؼ حكؿ العديد 

يممئ الفراغ السياسي مف س ،مف النقاط الميمة منيا  مرحمة مؿء الفراغ بعد داعش 
قميميا، كدكليا ك طبيعة القكل التي ستحكـ العراؽ في  كاألمني في المكصؿ داخميا كا 

 المرحمة المقبمة كمدل قربيا اك بعدىا مف الجانب التركي .
اذ تعد معركة المكصؿ كما سيتمخض عنيا مف نتائج نقطة ميمة كحاسمة في خيارات     

تركيا في أم مف االزمات التي تحدث بشاف مدينة المكصؿ فمـ تفكت  ،تركيا نحك العراؽ 
الفرصة مف التمكيح باألحقية التاريخية لتركيا بيذه المدينة العراقية بعد اف اضطرت تركيا 
لمتنازؿ عف المكصؿ لمعراؽ بسبب الضغكط البريطانية التي دفعت بتركيا الى التكقيع عمى 

سائد آنذاؾ كاف مع التخمي التركي عنيا اال اف كالف المناخ الدكلي ال ٖٕٜٔمعاىدة لكزاف 
ككرككؾ متى ما كانت الظركؼ االقميمية كالدكلية  ، تركيا ظمت تحمـ باستعادة المكصؿ

 .ٕٚةمؤاتي
لة األحقية التاريخية بالمكصؿ ككرككؾ مع كؿ تكتر أكبذلؾ فقد ظمت تركيا تثير مس     

باألحقية التركية في المكصؿ دكف اف  ككؿ ازمة تخص ىذه المدينة كظؿ الجانب التاريخي
ننسى غنى منطقة المكصؿ ػ كرككؾ بالنفط يشكؿ حافزا قكيا مسيطرا عمى التفكير السياسي 
 التركي ككاف يتفعؿ بيف الحيف كألخر تبعا لبلزمات كالتطكرات ذات الصمة بيذه المدينة .  

يتعمؽ بالمعارؾ التي درات في  كعميو فمـ تتكانى تركيا عف التدخؿ بقكاتيا العسكرية فيما   
كرككؾ كمشاركة قكات البيشمركة الكردية ، كلـ تفكت تمؾ الفرصة لمتيديد بالتدخؿ 
العسكرم في حالة دخكؿ االكراد العراقييف الى مدينتي المكصؿ ككرككؾ ، كالتحذير مف 

بؿ أدارتو كقكع االقمية التركمانية تحت سيطرة االكراد  كما يتعمؽ بمعسكر بعشيقة ، كمستق
بعد زكاؿ مسكغات كجكده كمستقبؿ محافظة المكصؿ عمكما سعيا منيا الستغبلؿ قضية 
الحرب في المكصؿ لتغيير خارطة العراؽ عبر الحصكؿ عمى افضمية ليا عبر التكاجد 

 .ٕٛكالمشاركة في تمؾ العمميات كامكانية التكاجد العسكرم المباشر
ببلشؾ سكؼ ال تخرج عف أطار تمؾ الصراعات  فأف أم خيارات متكقعة لتركيا ىي لذلؾك 

ات كحتى عشية يخصكصا كاف تركيا كخبلؿ الفترة مف منتصؼ الثمانين، كاألدكار المرتقبة 
اندالع الحرب كبمكجب االتفاقات العديدة التي عقدتيا مع الحككمة المركزية تمتمؾ حرية 
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تاني اال اف عدـ مشاركة الدخكؿ الى شماؿ العراؽ لمطاردة مقاتمي حزب العماؿ الكردس
تركيا في الحرب األخيرة في العراؽ ادل الى منع الكاليات المتحدة دخكؿ الجيش التركي 
الى شماؿ العراؽ مف دكف التنسيؽ معيا كبالتالي كجد الجيش  التركي نفسو خارج شماؿ 

رية العراؽ كخسر حرية الحركة مع بقاء اعداد عسكرية محدكدة غير قادرة عمى التحرؾ بح
 في مناطؽ عراقية محاذية لمحدكد التركية.

 خ١اساخ ذشو١ا حنٛ اٌؼشاق تؼذ ِؼشوح ادلٛطً :احملٛس اخلاِظ
صبحت مدينة المكصؿ العراقية تمثؿ لتركيا ذلؾ التكازف الجيكبكلتيكي مع بعض ا        

 الدكؿ اإلقميمية، حيث يكضح مكقع المكصؿ الجغرافي  مدل أىميتيا، ليس فقط مف ناحية
نما مف حيث مكقعيا الحيكم الذم تتشاطره مع اك حجـ سكانيا امساحتيا  ك مكاردىا، كا 

كسط، ىما: تركيا، كسكريا، كىذا ما يعكس ال مساحتيف جيكبكلتيكيتيف في منطقة الشرؽ ا
 قيمتيا كأىميتيا باعتبارىا مركزنا ميّمان جغرافيان كتاريخيان كثقافيان كاقتصاديان. 

ي تحظى بيا مدينة المكصؿ، جعمت منيا ىدفان رئيسان لمقكل االقميمية ىذه األىمية الت    
   التي تأمؿ في استغبلؿ مزاياىا مف أجؿ تكسيع نفكذىا، بما في ذلؾ القكة التركية التي ترل

 ،مركزا لتحقيؽ التكازف الجيكبكلتيكي مع بعض الدكؿ اإلقميمية، فييا ػ كما ذكرنا سابقا 
لتي تحاكؿ التفكؽ كلعب دكر اقميمي في المنطقة عمكما كالعراؽ كما ىك الحاؿ مع ايراف ا

خاصة  لذلؾ فإف صناع القرار في تركيا مصركف عمى جعؿ مدينة المكصؿ بؤرة لترجمة 
 .تطمعاتيـ اإلقميمية كالدكلية، كاتخاذىا نقطة حيكية لمتكسع اإلقميمي سياسيا كاقتصاديا

التركية نحك العراؽ بعد معركة تحرير المكصؿ كعميو، كقبؿ الحديث عف ماىية الخيارات    
البد لنا القكؿ اف خيارات أم دكلة تجاه دكلة اخرل تتحدد في جانب منيا بجممة مف 
الفرص كالمحددات الداخمية كاالقميمية كالدكلية ، كعميو فأف خيارات تركيا سكؼ تتحدد في 

 ٜٕاطار ثبلث معطيات ميمة ىي :
د بو المكقؼ الذم سكؼ تتخذه القكل الكبرل الفاعمة حاليا كنقص المعطى الدكلي : :اكال

في دعـ اك تقكيض خيارات تركيا ىذه ، كمدل حاجة تركيا لمتنسيؽ مع ىذه القكل 
فبرغـ االنسحاب األمريكي مف العراؽ  كخاصة الكاليات المتحدة االمريكية كركسيا.

ية كالتحكؿ مف كتبدؿ االستراتيجية األمريك ٕٗٔٓ - ٕٔٔٓفغانستاف عامي  اك 
استراتيجية التدخؿ المباشر الى استراتيجية النأم بنفسيا عف التدخؿ المباشر في أزمات 
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اال اف الكاليات المتحدة االمريكية كحسب كجية نظرنا المتكاضعة سكؼ ، الشرؽ االكسط 
لف تسمح بام تدخؿ تركي منفرد في العراؽ فيي تدعـ خيار الشراكة مع قكل اقميمية 

اخرل سيما مع ركسيا الذم اخذ دكرىا بالبركز مجددا كبشكؿ ممحكظ في األزمة كدكلية 
السكرية ، فضبل عف ذلؾ فاف خيارات تركيا مف حيث شرعيتيا اك عدميا سكؼ تتحدد 

 .ٖٓبمكقؼ المنظمات الدكلية كفي مقدمتيا االمـ المتحدة
اليرانية ليا جذكر ضاربة ا -عمى الرغـ مف اف العبلقات التركية  المعطى االقميمي : :ثانيا

في القدـ ، كقد شيدت تمؾ العبلقات فترات مف الشد كالجذب غير انيا كمنذ قياـ 
دخمت تمؾ العبلقات في مرحمة مختمفة كجديدة ، كمنذ  ٖٕٜٔالجميكرية التركية عاـ 

اخذت تمؾ العبلقات تسير في منحى  ٕٕٓٓمجيء حزب العدالة كالتنمية الى السمطة عاـ 
ميز انعكس اقتصاديا كسياسيا كامنيا عمى البمديف غير اف االمر ال يخمك مف جديد كم

تنافس كخبلفات حكؿ بعض الممفات الميمة كالحساسة كمنيا مصالح كؿ منيما في 
المنطقة كالتنافس لمعب الدكر االقميمي  كمناطؽ النفكذ  في العراؽ كبذلؾ تخشى تركيا مف 

مكما كالعراؽ عمى كجو الخصكص عمى حساب الدكر تعاظـ الدكر االيراني في المنطقة ع
التركي خاصة بعد التكصؿ الى االتفاؽ حكؿ برنامجيا النككم كتحكؿ المكقؼ الدكلي تجاه 
ايراف مف االحتكاء كالعزلة الى الشراكة كالتحالؼ فيذا المعطى اعطى الدافع االكبر إلعادة 

 ي المنطقة لتحقيؽ اىداؼ عدة منيا :ػتأكيد الدكر التركي اقميميا كمحاكلة فرض زعامتيا ف
حالة الفكضى التي تشَيدىا المنطقة  اذ اف :السكرم  -االيراني–ػ كسر المحكر الركسي ٔ

بعد مايعرؼ بالربيع العربي، كاألزمة السكرية ككقكؼ تركيا ضد نظاـ الرئيس بشار االسد  
 -العبلقات التركية كرْفضيا لممكقؼ اإليراني كالركسي، تُنِذر بمزيد مف التكتر في 

االيرانية، خاصةن مع تكتر العبلقات اإليرانية التركية في اآلكنة األخيرة، كاتياـ نائب كزير 
الخارجية التركية إيراف بدعـ خبليا شيعيَّة إلحداث اضطرابات داخمية في الدكؿ المجاكرة، 

 .كمنيا تركيا، بالتنسيؽ مع حزب العماؿ الكردستاني
اـ فكرة التكاصؿ بيف اكراد العراؽ كاكراد سكريا كتأثيرىـ عمى اكراد ػ قطع الطريؽ امٕ 

 تركيا.
 ػ عرقمة المحاكالت الركسية ػ االيرانية لتصدير الغاز عف طريؽ المكانئ السكرية .ٖ
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 الداخمية المعطى الداخمي : كىك ما يتعمؽ ببيئة تركيا الداخمية كطبيعة التحديات : ثالث
 في عديدة دكؿ مع العبلقات تكتر الخارجية ك لؤلزمات نعكاسناا كالتي جاء البعض منيا 

ضد حزب العدالة كالتنمية انتيت  حممةن  تشفّ  أف التركية لممعارضة المنطقة مما اتاح
 .ٕٙٔٓ/تمكز/٘ٔباالنقبلب العسكرم الفاشؿ في 

كبذلؾ فاف كؿ تمؾ المعطيات ستضعيا تركيا في الحسباف عند كضع خياراتيا     
ية تجاه العراؽ، كستككف تمؾ الخيارات محصمة لممتغيرات الذاتية كالمكضكعية المستقبم

فضبل عف متغيرات بيئتيا الداخمية ، التي يمكف اف تستجد في البيئتيف االقميمية كالدكلية 
التي تحكـ مسارات كتكجيات السياسة الخارجية التركية في المنطقة عمكما كتجاه العراؽ 

 تحديدا .
ارات التركية المتكقعة المتعارؼ عميو غالبا مايتـ طرح الخيارات كترجيح بالنسبة لمخي

االكثر تكقعا لمحصكؿ كىنا سكؼ يتـ طرح ثبلث خيارات لتركيا ازاء العراؽ في ضكر معارؾ 
 ٖٔتحرير كمابعد تحرير المكصؿ كىي : 

 اخل١اس األٚي: خ١اس االٔرشاس اٌؼغىشٞ يف ادلٛطً ٚمشاي اٌؼشاق
ا الخيار عمى ما يمكف اف يستجد مف متغيرات عمى صعيد معارؾ المكصؿ ، يعتمد ىذ     

فمف الممكف اف يككف الخيار العسكرم احد الخيارات التركية المطركحة بيذا الشأف  كىذا 
ما يعتمد عمى االطراؼ التي ستشارؾ في تمؾ المعارؾ كنقصد ىنا االطراؼ االقميمية 

راقية كقكات البيشمركة كالحشد الشعبي التي تتحفظ كالدكلية كحتى االطراؼ الداخمية الع
فضبل عف اف ىذا الخيار سكؼ يعتمد ، تركيا عمى مشاركتيا في معارؾ تحرير المكصؿ 

ايضا عمى نتائج معركة المكصؿ ذاتيا ، اذ اف مف الممكف اف تتدخؿ تركيا عسكريا في 
ية كعرقية كانفبلت امني حالة تعرض مدبنة المكصؿ الى عدـ االستقرار كالى صراعات طائف

كنتيجة طبيعية لممعارؾ كلحالة الفراغ السياسي كاالمني ، فضبل عف االعباء التي يمكف اف 
لة النازحيف كاالعباء االقتصادية .. الخ مف المشاكؿ كالتحديات التي يمكف أتترتب عمى مس

 اف تتمخض عف معارؾ التحرير. 
 ٕٖ :غات منياكتعتمد تركيا في خيارىا ىذا عمى جممة مسك 
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ػ  تعتبر تركيا نفسيا احد اطراؼ التحالؼ الدكلي ضد داعش كاالرىاب كيحؽ ليا ٔ
االنتشار العسكرم لمحاربة اإلرىاب في سكريا كالعراؽ بناءة عمى دعكة مجمس االمف ليا 

 . ٕ٘ٔٓعاـ 
( ٔ٘ػ كما يمكف اف ترجع تركيا احقيتيا في االنتشار العسكرم في العراؽ كفقا لممادة )ٕ

مف ميثاؽ األمـ المتحدة الذم يتيح لمدكؿ استخداـ القكة لمحاربة االرىاب كحؽ الدفاع 
السابقة الذكر، كاتفاقية  ٖٕٜٔتستند الى معاىدة لكزاف كىي  ،المشركع لتأميف الحدكد 

كالتي ترل فييا تركيا  اف ىذه المعاىدات تعطييا الحؽ لممشاركة في أم  ٕٜٙٔانقرة 
 ر اك انفصاؿ مدينتي المكصؿ ككرككؾ في العراؽ .قرارات تخص استقرا

 اخل١اس اٌصأٟ : ٘ٛ خ١اس اٌرغ٠ٛاخ اٌغ١ٍّح 
يرتبط ىذا الخيار بإمكانية عقد الصفقات كالتفاىمات كاعتماد اسمكب التفاكض كالحكار    

بيف تركيا كالحككمة المركزية في العراؽ ، اك بينيا كبيف حككمة اقميـ ككردستاف  بشأف 
قضايا التي يمكف اف تككف مكضعا لمخبلؼ في المستقبؿ القريب بيف تمؾ األطراؼ بعض ال

سكاء كانت تمؾ االتفاقات مباشرة بيف أطراؼ  ،ػأم بعد انتياء معارؾ تحرير المكصؿ 
 العبلقة المباشريف اك بكساطات اقميمية كدكلية .

 اخل١اس اٌصاٌس :
ياريف السابقيف ، كىك اف تمتـز تركيا نعتقد اف الخيار الثالث سيككف مزيج مف الخ     

باالتفاقات كالتفاىمات فبل تتكانى تركيا عف التدخؿ العسكرم المحدكد لقكاتيا سكاء بطمب 
مف الحككمة العراقية اك كردة فعؿ لتيديدات مفاجئة كىذا المكضكع ليس باألمر الجديد كما 

 .سبؽ كاف اشرنا لتدخبلت تركية عديدة في شماؿ العراؽ 
مع ذلؾ يبقى الخيار الثالث ىك األكثر ترجيحا ، اال انو مرىكنا بمدل كاقعية كعقبلنية ك   

خيارات الحككمة العراقية في التعامؿ مع كاقع المكصؿ بعد داعش ، كمدل قدرتيا عمى 
اإلدارة الرشيدة لؤلكضاع في ىذه المدينة بعد التحرير دكف اف نتغافؿ طبيعة المشاريع 

فمف المحتمؿ ككفقا  ، الدكلية لمستقبؿ العراؽ بعد داعش كانعكاساتوكالخطط االقميمية ك 
لتمؾ المعطيات السابقة الذكر كمع انتياء داعش كفي حمقتيا األخيرة في المكصؿ فمف 
المتكقع اف تتدخؿ الكاليات المتحدة األمريكية بقكة في أعادة ترتيب الشأف العراقي نتيجة 

يدييف في المنطقة كحفاظا عمى مصالحيا االستراتيجية لتدىكر ىيبتيا اماـ حمفائيا التقم
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بالمنطقة خاصة بعد مجيء الرئيس االمريكي الجديد ركنالد ترامب كطبيعة السياسة 
كتاكيد الخطاب االعبلمي لمرئيس االمريكي عمى ، الجديدة التي سينتيجيا الرئيس الجديد 

كسي ػ االيراني كتمدده في ضركرة استعادة التفكؽ االمريكي إليقاؼ تقدـ المحكر الر 
المنطقة يساعدىا في ذلؾ غطاء شرعي بمباركة مجمس االمف طبقا لمفصؿ السابع مف 
ميثاؽ االمـ المتحدة ، فضبل عف امكانية تفعيؿ كتنشيط االتفاقية االمنية االمريكية ػ 

 .ٕٛٓٓالعراقية عاـ 
 اخلادتح 

ى الحمكؿ االضطرارية كالمؤقتة بدال اتسمت الخيارات التركية نحك العراؽ  بالمجكء إل    
كليذا تبقى العبلقات بيف البمديف ُعرضة لمتكتر ،  مف الحمكؿ الدائمة كالمطمئنة لمطرفيف

مجددنا في ضكء عدـ سعييما لكضع شركط جدية جديدة تكفؿ استمرار عبلقة مستقرة 
ر في تفكيؾ القضايا بينيما، ككذلؾ تركيزىما عمى نقاط االلتقاء في العبلقات بدال مف التفكي

الخبلفية. كسيبقى تخكؼ كقمؽ بعض األطراؼ كالقكل السياسية العراقية مف التحرؾ 
التركي في داخؿ العراؽ كالتدخؿ في الشؤكف الداخمية لمعراؽ كاستمرار فشؿ الحككمة 
العراقية في تحقيؽ المصالحة مع المككف المختمفة في المجتمع العراقي ، كتشابؾ العبلقة 

قميـ كردستاف  مف أىـ القضايا التي ستظؿ تشكؿ عائقا أماـ عكدة العبلقات بيف  تركيا كا 
 بصكرة طبيعية بيف البمديف.

يمثؿ السعي التركي المكثؼ لزيادة حضكرىا بالعراؽ لضماف ىدؼ امتبلكيا  كىك     
ة الدكر ف مف الصعب عمى تركيا منافساإال ان أدكات تكفؿ ليا منافسة النفكذ اإليراني إقميمي

االيراني في المنطقة عمكما ك في الداخؿ العراقي عمى كجو الخصكص ، أك الكصكؿ إلى 
نفس درجة نفكذىا عراقيا كذلؾ لتعدد حمفاء إيراف بالعراؽ فضبل عف التركيز عمى القضايا 
كالممفات االقتصادية مع الجانب العراقي كخصكصا مع حككمة اقميـ ككردستاف كأحد 

 كالمطركحة في اطار خياراتيا السممية . الخيارات الميمة
التركية في مرحمة ما بعد تحرير المكصؿ، -كليذا، مف المتكقع تجدد الخبلفات العراقية   

خاصة كأف مستقبؿ المدينة السياسي كاإلدارم لف يتـ حسمو بعيدنا عف التدخبلت 
بؿ المكصؿ سيمس كالصراعات اإلقميمية، خاصة بيف إيراف كتركيا المتيف تدركاف أف مستق

 مستقبؿ الدكلة العراقية ذاتيا، كأنو الباب لضماف أم نفكذ مستقبمي فييا.
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 اذلٛاِ  
ػ محمد نكر الديف ، تركيا الصيغة كالدكر ، تركيا كاالحتبلؿ االمريكي لمعراؽ تداعيات ٔ

 . ٕٛٗ ،ٖٕ٘، صٕٛٓٓ،  ٕ، كانكف ٔكنتائج ، بيركت ، ط
تركيا بيف تحديات الداخؿ كرىانات الخارج ، الدار  ػ حقي اكغكر: في مجمكعة باحثيف ،ٕ

، ٔالعربية لمعمكـ ناشركف ، مركز الجزيرة لمدراسات ، تحرير محمد عبد العاطي ، ط
 .ٕٕٚ، صٕٓٔٓ

: سياسة تركيا الخارجية في عصر الشؾ كالغمكض ، سمسمة كتب  ال رابيػ ستيفف ٖ
 ، ترجمة محمكد احمد عزت البياتئٕثقافية شيرية يصدرىا بيت الحكمة العراقي ، العدد 

 . ٕٔ،ٕٓص ص             ، ٕٓٔٓ، بغداد ، 
المستقبؿ العربي مجمة ػ رنا عبد العزيز الخماش، تركيا في عيد حزب العدالة كالتنمية ، ٗ
 . .ٖٚ، صٕٙٔٓ،تمكز،ٜٗٗ،ع
مجمة فؤاد نيرا ، السياسة االقميمية لتركيا كاستراتيجية بناء العمؽ االستراتيجي ، ػ ٘

 .ٛٔ،ص  ٕٙٔٓ، مايك ، ٚٗٗمستقبؿ عربي، ع
 ، ٕٗٔٓ، اب، ٕٙٗػ محمد مطاكع ، الغرب كقضايا الشرؽ االكسط ، مستقبؿ عربي، عٙ
لمنشر  قرطبةػ فيميب ركبنسف: تركيا كالشرؽ االكسط ، ترجمة ميخائيؿ نجـ خكرم ، دار ٚ

 .ٖٔ، ص ٖٜٜٔ،  ٔكالتكثيؽ كاالبحاث ، ط
 .ٖٗالمصدر نفسو ، ص  ػ ٛ
مصدر سبؽ ذكره، : سياسة تركيا الخارجية في عصر الشؾ كالغمكض ،  ال رابيستيفف ػ ٜ

 .ٕٖص
محمد نكر الديف ، تركيا الصيغة كالدكر ، تركيا كاالحتبلؿ االمريكي لمعراؽ تداعيات  ػ ٓٔ

 .ٕٓٗمصدر سبؽ ذكره ،  كنتائج ،
مطمع العقد الثاني مف ػ حسيف عبلكم خميفة ، تخطيط السياسة الخارجية العراقية في ٔٔ

القرف الحادم كالعشريف ، في مجمكعة باحثيف ، استراتيجية بناء دكلة العراؽ بعد 
 ٕٔٔٓاالنسحاب االمريكي ، المؤتمر السنكم لقسـ الدراسات السياسية ، بيت الحكمة ، 

 .ٕٗٔ، ص 
 . ٕ٘ٓٓػ انظر المادة الثامنة مف الدستكر العراقي لعاـ ٕٔ
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ؿ الرمضاني ، السياسة الخارجية ، بغداد ، مطبعة دار الحكمة ، ػ د. مازف اسماعئٖ
 .ٕٔٗ، صٜٜٔٔ

 ( مف ميثاؽ االمـ المتحدة ٖٖينظر المادة ). ٗٔ
 .ٕ٘ٓٓػ ينظر: المادة السابعة مف الدستكر العراؽ لعاـ ٘ٔ
حسيف عبلكم خميفة ، تخطيط السياسة الخارجية العراقية في مطمع العقد الثاني  ػٙٔ

 .ٕٕٔمصدر سبؽ ذكره ، ص  لحادم كالعشريف ،مف القرف ا
 . ٕٓٔالمصدر نفسو ، ص ػٚٔ
 بينيما، ةالمقارن كأكجو الفيدرالية كالبلمركزية اإلدارية ،البلمركزية رحيـ الرحمف عبدػ ٛٔ

 األكلى العدد ،السنة ديفح الصبل كالسياسة جامعة القانكف كمية ، كالسياسة القانكف مجمة
 .139 ،ص 1994 حزيراف، ، األكؿ
كسمطات األقاليـ كالمحافظات كعبلقتيا  اختصاصاتخركف ، آسراء عبلء الديف ك ا ػ ٜٔ

، بحث مقدـ الى اعماؿ المؤتمر العممي السنكم ٕ٘ٓٓحسب دستكر  االتحاديةبالحككمة 
في مستقبؿ العراؽ ٕٕٔٓػ ٛٔػ ٙٔالثالث لسككؿ العمكـ السياسية ، جامعة سميمانية ،

 كمابعدىا . ٜٔٗ.صٖٕٔٓ،  ٔكالدكلية ،ط كاإلقميميةمية في ظؿ المتغيرات المح
 لمدراسات ببلدم ػ مجمكعة باحثيف ، العبلقات العراقية ػ التركية ، مؤتمر مركزٕٓ

 . فرع انقره/  االستراتيجية كاألبحاث
beladicenter.net/index.php?aa=news&id22=9972 

مكا) كالعراؽ ، أخطار باركي، تركيا. ج ىنرم ػ ٕٔ الجكار، معيد السبلـ ( ناتكا 
 UNITED STATES INSTITUTE OFاالمريكي ،

PEACE.www.usip.org   ٘ػٖ،  ص 
تشارلز داف ككاف اكغكز، تركيا كالتعاطي في الشأف العراقي: التحديات كالفرص  ػٕٕ

 ٖٕٔٓ.لمسياسة الخارجية االمريكية، معيد الشرؽ االكسط، 
لدكر ، تركيا كاالحتبلؿ االمريكي لمعراؽ تداعيات ػ محمد نكر الديف ، تركيا الصيغة كاٖٕ

 .ٖٕٙ مصدر سبؽ ذكره،كنتائج ، 
 .ٖٕٚػ المصدر نفسو، صٕٗ
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: سياسة تركيا الخارجية في عصر الشؾ كالغمكض ، سمسمة كتب  ال رابيستيفف ػ ٕ٘
 .ٕٓػ ٕٔمصدر سبؽ ذكره ،  ص ثقافية شيرية يصدرىا بيت الحكمة العراقي ، 

عمي الرشداف، رنا عبد العزيز الخماش : تركيا كالبرنامج النككم االيراني ػ عبد الفتاح ٕٙ 
( عرض المركز العربي لؤلبحاث كدراسة ٕٙٔٓػ ٕٕٓٓ، حدكد االتفاؽ كاالختبلؼ ،)

 islamonline.net/18743بيركت السياسات، 

اعيات ػ محمد نكر الديف ، تركيا الصيغة كالدكر ، تركيا كاالحتبلؿ االمريكي لمعراؽ تدٕٚ
 .ٕٕٚ مصدر سبؽ ذكره،كنتائج ، 

 . ٕٛٗػ المصدر نفسو ، صٕٛ
صادؽ عمي حسف ، تركيا بيف صراع الحدكد كتمدد النفكذ االقميمي ، مكقع معيد ػ ٜٕ

 /www.washingtoninstitute.org/arكاشنطف لسياسات الشرؽ االدنى 

، مجمة ”سكريا رىانات صعبة: حسابات مكسكك تجاه الصراع في” د. ميشيؿ كيمك، . ٖٓ
، مكقع مركز االىراـ لمدراسات االستراتيجية   ٕٗٔٓ، يناير ٜ٘ٔالسياسة الدكلية، العدد: 

www.ahram.org.eg/ 

ػ محمد نكر الديف ، تركيا الصيغة كالدكر ، تركيا كاالحتبلؿ االمريكي لمعراؽ تداعيات ـ53
 .ٕٕ٘مصدر سبؽ ذكره،كنتائج ، 

اف كتركيا كالخيارات االقميمية المأزكمة ، مكقع المركز ػ د. محمد السعيد ادريس، اير ٕٖ
 www.acrseg.org/40178العربي لمبحكث كالدراسات . 
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 ادلظادس
ػ محمد نكر الديف ، تركيا الصيغة كالدكر ، تركيا كاالحتبلؿ االمريكي لمعراؽ تداعيات ٔ

 .ٕٛٓٓ،  ٕ، كانكف ٔكنتائج ، بيركت ، ط
كعة باحثيف ، تركيا بيف تحديات الداخؿ كرىانات الخارج ، الدار ػ حقي اكغكر: في مجمٕ

، ٔالعربية لمعمكـ ناشركف ، مركز الجزيرة لمدراسات ، تحرير محمد عبد العاطي ، ط
ٕٓٔٓ. 

: سياسة تركيا الخارجية في عصر الشؾ كالغمكض ، سمسمة كتب  ال رابيػ ستيفف ٖ
، ترجمة محمكد احمد عزت ٕٔلعدد ثقافية شيرية يصدرىا بيت الحكمة العراقي ، ا

 .ٕٓٔٓالبياتي ، بغداد ، 
ػ رنا عبد العزيز الخماش، تركيا في عيد حزب العدالة كالتنمية ، المستقبؿ العربي ٗ

 .، ٕٙٔٓ،تمكز،ٜٗٗ،ع
فؤاد نيرا ، السياسة االقميمية لتركيا كاستراتيجية بناء العمؽ االستراتيجي ، مستقبؿ ػ ٘

 . ٕٙٔٓ، مايك ، ٚٗٗعربي، ع
 ، ٕٗٔٓ، اب، ٕٙٗػ محمد مطاكع ، الغرب كقضايا الشرؽ االكسط ، مستقبؿ عربي، عٙ
 قرطبةػ فيميب ركبنسف: تركيا كالشرؽ االكسط ، ترجمة ميخائيؿ نجـ خكرم ، دار ٚ

 . ٖٜٜٔ،  ٔلمنشر كالتكثيؽ كاالبحاث ، ط
قد الثاني مف حسيف عبلكم خميفة ، تخطيط السياسة الخارجية العراقية في مطمع العػ ٛ

القرف الحادم كالعشريف ، في مجمكعة باحثيف ، استراتيجية بناء دكلة العراؽ بعد 
االنسحاب االمريكي ، المؤتمر السنكم لقسـ الدراسات السياسية ، بيت الحكمة ، 

ٕٓٔٔ . 
 . ٕ٘ٓٓػ انظر المادة الثامنة مف الدستكر العراقي لعاـ ٜ

ياسة الخارجية ، بغداد ، مطبعة دار الحكمة ، ػ د. مازف اسماعيؿ الرمضاني ، السٓٔ
ٜٜٔٔ. 

 ( مف ميثاؽ االمـ المتحدة ٖٖينظر المادة ). ٔٔ
 .ٕ٘ٓٓػ ينظر: المادة السابعة مف الدستكر العراؽ لعاـ ٕٔ
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 بينيما، ةالمقارن كأكجو الفيدرالية كالبلمركزية اإلدارية ،البلمركزية رحيـ الرحمف عبدػ ٖٔ
األكلى  ،السنة الديف .صبلح كالسياسة جامعة القانكف كمية ، كالسياسة القانكف مجمة
 .1994 حزيراف، ، األكؿ العدد

كسمطات األقاليـ كالمحافظات كعبلقتيا  اختصاصاتأسراء عبلء الديف كاخركف ،  ػ ٗٔ
، بحث مقدـ الى اعماؿ المؤتمر العممي ٕ٘ٓٓحسب دستكر  االتحاديةبالحككمة 

في ٕٕٔٓػ ٛٔػ ٙٔالسياسية ، جامعة سميمانية ، السنكم الثالث لسككؿ العمكـ
 . ٖٕٔٓ،  ٔكالدكلية ،ط كاإلقميميةمستقبؿ العراؽ في ظؿ المتغيرات المحمية 

 لمدراسات ببلدم ػ مجمكعة باحثيف ، العبلقات العراقية ػ التركية ، مؤتمر مركز٘ٔ
 فرع انقره/  االستراتيجية كاألبحاث

ws&id22=9972beladicenter.net/index.php?aa=ne 
مكانات) كالعراؽ ، أخطار باركي، تركيا. ج ىنرم ػ  ٙٔ الجكار، معيد السبلـ ( كا 

 UNITED STATES INSTITUTE OFاالمريكي ،
PEACE.www.usip.org     ، 

تشارلز داف ككاف اكغكز، تركيا كالتعاطي في الشأف العراقي: التحديات كالفرص  ػٚٔ
 ٖٕٔٓ.د الشرؽ االكسط، لمسياسة الخارجية االمريكية، معي
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 حنٛ لـث١ح ظذ٠ذج يف إٌظاَ اٌذٚيل
 ا.ـ.د. حيدر عمي حسيف

 ادلٍخض
كثيرة ىي التحكالت التي يشيدىا كاقع القطبية الدكلية، نتيجة لحدكث التغيير في نمك القكة بيف       

يتجسد في صيغة صعكد قكة معينة كىبكط الكحدات السياسية الدكلية المختمفة المككنة لمنظاـ الذم 
قكل اخرل كما يرتبط بيذه العممية مف التغيير في انماط التفاعبلت السائدة بينيا، فضبل عف التأثيرات 

 الناجمة عف التفاعبلت الجارية كما يترتب عمييا مف نتائج.
ة لمدكؿ األقكل التي لذا فأف التغيير في ام نظاـ دكلي سكؼ يرتبط بحاالت النيكض كالتراجع بالنسب

سيطرت عمى النظاـ كفقا لعكامؿ القكة كاالقتصاد كالتكنكلكجيا مما يميد نحك انتقاالت في قطبية النظاـ 
 الدكلي نحك صيغة مختمفة.

كعمى ىذا االساس فاف العبلقات الدكلية تسير نحك كضع دكلي تغيب فيو االقطاب، حيث ال تسيطر 
اعبلت الدكلية فيو، بؿ ستتشكؿ مراكز متعددة ستمعب دكرا في تحديد دكلة كاحدة اك عدة دكؿ عمى التف

المعالـ المستقبمية لمنظاـ الدكلي. الذم يتميز بعدد كبير مف المراكز تتقاسـ القكة أم أنو ال أحد يحقؽ 
شركط القطب. كالقيادة العالمية ترتكز عمى مفيـك القكة النسبية التي تتسـ بالتعددية كالتشاركية أك 

قاسميا دكؿ عدة رغـ عدـ التكافؤ بينيا. كتؤدم القكة العظمى دكر القائد بالتعاكف مع دكؿ أخرل تت
 كمراكز أخرل قادرة عمى ممارسة دكر رئيس في الشؤكف الدكلية.

 

                                                 


هزكز الوستنصزية للذراسات العزتية والذولية*   
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Abstract: 
      Towards a new polarity in the international systemThere are many 
views of the researchers in the description of the state of the 
international system and its relationship to the policy of major powers, 
primarily the United States, so the problem, will appear when talking 
about the structure of the existing international system and its future 
form. 
There can be several visions of a new stage in which the world is 
heading towards a new international situation in preparation for a 
different international context in which power and roles will be divided 
between players from countries, informal actors and post-informal 
actors. 
The important thing that concerns us is the shape and nature of the 
future international order in terms of international polarity and the 
structure of this polarity in the context of the current international 
environment and the prospects for continuity or change. 
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 مذِح ادل
اشكاليات كثيرة تتعمؽ بالتغييرات الحاصمة بالنظاـ الدكلي كالتي تقتضي دراسة ذات بعد مستقبمي    

لتحديد ىكية ىذا النظاـ، كالفاعميف األساسييف فيو. السيما كاف الييكمية لدكلية تشيد تحكالت متسارعة 
 في ظؿ بركز قكل دكلية ذات تأثير مممكس في التفاعؿ الدكلي .

تيجة لذلؾ فقد تعددت اراء الباحثيف في تكصيؼ حالة النظاـ الدكلي كما اختمفكا بشاف طبيعة عبلقتو كن
بسياسة القكل الفاعمة كالرئيسة كفي مقدمتيا الكاليات المتحدة، لذا فاف ىذه اإلشكالية، سكؼ تبرز 

 الصعيد المستقبمي.عند الحديث عف ىيكمية النظاـ الدكلي القائـ كاحتماالت كشكؿ ىذا النظاـ عمى 
كميما يكف مف أمر كمع معطيات القكة التي تتكافر عمييا الكاليات المتحدة في القرف الحادم    

كالعشريف، كالمكانة التي تحتميا عمى سمـ القكل الدكلي كطبيعة الدكر السياسي كالعسكرم كاالقتصادم 
عف مرحمة انتقالية جديدة يتجو فييا الذم تمارسو ىذه القكة العظمى، يمكف اف تطرح عدة رؤل لتعبر 

العالـ نحك كضع دكلي جديد تمييدا لمكلكج في نسؽ دكلي مختمؼ تتكزع فيو القكة كاالدكار بيف 
 العبييف مف الدكؿ كفاعميف غير رسمييف كما بعد الفاعميف غير الرسمييف .

مف ناحية القطبية الدكلية إف الشي الميـ الذم يعنينا ىك شكؿ كطبيعة النظاـ الدكلي المستقبمي     
 كىيكمية ىذه القطبية في ضكء البيئة الدكلية الراىنة كاحتماالت االستمرار اك التغيير.

 اال١ّ٘ح
تأتي اىمية الدراسة مف ككنيا تحدد مبلمح القطبية الدكلية المقبمة بعدىا مكضكعا ميما يختص 

 بالسياسة الدكلية كمستقبؿ النظاـ الدكلي بشكؿ عاـ .
 ا١ٌحاالشى

يستند البحث الى اشكالية كيفية دراسة قطبية النظاـ الدكلي في ظؿ المعطيات الراىنة كالمرحمة التي 
يمر بيا كمف ثـ تحميؿ ىذه المعطيات الستنباط االحتماؿ الذم يمكف اف يككف عميو شكؿ القطبية 

 الدكلية المقبمة .
 اٌفشػ١ح 

لعديد مف التحكالت الجارية في كاقع القطبية الدكلية تقـك الدراسة عمى اساس فرضية مفادىا اف ىناؾ ا
نتيجة لحدكث التغيير في نمك القكة بيف الكحدات السياسية الدكلية المختمفة المككنة لمنظاـ الذم 
يتجسد في صيغة صعكد قكة معينة كىبكط قكل اخرل كما يرتبط بيذه العممية مف التغيير في انماط 

 عف التأثيرات الناجمة عف التفاعبلت الجارية كما يترتب عمييا مف التفاعبلت السائدة بينيا، فضبل
نتائج.  لذا فقد ارتبط التغيير في ام نظاـ دكلي بحاالت النيكض كالتراجع بالنسبة لمدكؿ األقكل التي 
سيطرت عمى النظاـ كفقا لعكامؿ القكة كاالقتصاد كالتكنكلكجيا مما يميد نحك انتقاالت في قطبية النظاـ 

 دكلي نحك صيغة مختمفة.ال
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 ادلٕٙط 
البحث يتبنى المنيج الكصفي التحميمي اساسا لعرض المادة العممية مف خبلؿ قراءة دقيقة المعطيات 

 كالكقائع كمف ثـ طرح رؤل تحميمية تحاكي ىذه المعطيات لمخركج برؤل كتصكرات تنطبؽ مع الكاقع
 اذل١ى١ٍح 

مكضكعا محددا بشكؿ مترابط مع المحاكر االخرل ، خمسة محاكر عالج كؿ منيا عمى تقسـ البحث 
حيث سمط المحكر االكؿ الضكء عمى التحكالت الجذرية التي يشيدىا النظاـ الدكلي في مرحمتو 
المعاصرة ، اما المحكر الثاني فقد عالج مكضكع المرحمة االنتقالية الجديدة في النظاـ الدكلي ، في 

المنيجية لمقكة  كاعادة صياغة التكازنات  اما المحكر الرابع فقد حيف تطرؽ المحكر الثالث الى الدكرة 
ناقش مرتكزات عالـ ما بعد الغرب ك خارطة جيكستراتيجية جديدة. كصكال الى المحكر الخامس الذم 

 يطرح رؤية لمقكل الصاعدة كصياغة مختمفة لمقطبية الدكلية.
 احملٛس االٚي : حتٛالخ ظزس٠ح يف ١٘ىً إٌظاَ اٌذٚيل

ـ يغب كجكد طرؼ دكلي مييمف عف تأريخ السياسة الدكلية، كىذا الدكر مارستو الكاليات المتحدة، ل
سبانيا. فالقكة لـ تكف حكرا الحد ككذلؾ  كسبقيا قبؿ قرف مف الزماف المممكة المتحدة  كقبميما فرنسا، كا 

 (ٔ)فاف صراع الييمنة كالسيطرة يعد دائما كشامبل.
ي اعقاب الحرب الباردة، كتفكؾ االتحاد السكفيتي، فإنيا كاف اصبحت السمة أما األحادية التي برزت ف

الغالبة عمى طبيعة القطبية الدكلية لمدة محددة اال انو فسرعاف ما بدأ منافسكف دكليكف بتحدم ىذه 
االحادية، كاصبح النظاـ الدكلي يسير نحك مرحمة جديدة تشيد نمكا في مراكز القكل، كتزامف ىذا 

مع انزكاء نسبي في قكة كمكانة القطب األكحد ممثبل بالكاليات المتحدة االمريكية ، لذا فاف التطكر 
القكؿ باف العالـ يسير نحك عيد تغيب عنو قكة تمارس الييمنة االحادية يمكف اف يحظى بالقبكؿ 

و البديؿ كالمصداقية عمى نحك كبير.  كذلؾ الف التسميـ بتراجع الييمنة األمريكية، ينبغي اف يكازي
الحقيقي كىك باالستناد الى ىذه الرؤية، ليس عالما تتعدد  فيو األقطاب ك تتنافس فيو القكل الكبرل، 
كانما ىك عبارة عف كضع تغيب عنو القكة المييمنة، كالسبب كراء ىذه الرؤية ىك عدـ كصكؿ أم قكة 

حدة في النظاـ الدكلي  كذلؾ دكلية كبرل الى الكضع الذم يؤىميا اف تحتؿ فيو مكانة الكاليات المت
التساع الفجكة بيف الكاليات المتحدة كقطب دكلي كالقكل األخرل، التي تسعى لممنافسة ، كالسيطرة عمى 
حجـ الفجكة سكاء عمى المستكل العسكرم التي تعد االكبر بيف الكاليات المتحدة  كالقكل الكبرل األخرل 

االقتصاد كعمى صعيد القكة العممية التكنمكجية. لكف الشئ باستثناء ركسيا االتحادية، أكحتى في مجاؿ 
الذم يجرم ىك قدرة اطراؼ دكلية عمى امتبلؾ مقكمات قكة اضافية كمركنة اكسع عمى الحركة كالتأثير 
في التفاعبلت الدكلية كالمثاؿ عمى ذلؾ ركسيا االتحادية كحتى عمى المستكل االقميمي، فاف ىناؾ قكل 

التأثير ضمف نطاقيا الجيكستراتيجي ، لذا فاف ىذا التحكؿ اك التطكر في شكؿ  اقميمة صاعدة تمارس
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تركيز القكة كالتأثير سيخمؽ حالة مضطربة في ىيكمية المنظكمة الدكلية كىـر القكة فييا بالصكرة التي 
 تعد مرحمة انتقالية بيف مرحمة سابقة كالدخكؿ في مرحمة جديدة .

جارية، نتجت عف تراجع نطاؽ الحركة الفاعمة التي تمارسيا الكاليات إف حرية حركة القكل الدكلية ال
المتحدة، الذم تزامف مع مراحؿ متقدمة مف نياية عيد القطبية األحادية كبداية مرحمة تحكؿ جذرم في 
ىيكمية النظاـ الدكلي نتيجة لتزايد اعباء الزعامة كضغكط القضايا الدكلية التي ال يمكف الخكض فييا 

فرد، فالقرف العشريف شرع بتعددية قطبية كبعد الحربيف العالميتيف، كنزاعات متعددة  تحكؿ بشكؿ من
الى الثنائية القطبية، كبالتزامف مع انتياء الحرب الباردة كتفكؾ االتحاد السكفييتي، انتقؿ النظاـ 

فاف النفكذ العالمي العالمي الىحقبة جديدة ىي األحادية القطبية )األمريكية(. أما في المرحمة الراىنة 
مكّزع ، لذا فاف عمى الكاليات المتحدة أف تعيد قراءة مكانتيا الجديدة في السياسة الدكلية كاف تدرؾ 

 .(ٕ)بأنيا ليست الكحيدة المييمنة عمى النظاـ الدكلي، كاف تتعامؿ مع الكضع الجديد 
 اف ىناؾ عدة اسباب لذلؾ اىميا:

نتاج كسائؿ تمكنيا مف قيادة النظاـ العالمي تحت قبكؿ القكل اخفاؽ الكاليات المتحدة في اعادة ا
الدكلية الرئيسية، اك اخضاعيا، كبزكغ قكل عديدة ، تتحدل الزعامة األمريكية، كتحاكؿ تطكيؽ نفكذىا 

الى ذلؾ تحكؿ طبيعة تكزيع  المصالح فضبلن عف كابعاده عف نطاؽ المصالح الحيكية لتمؾ القكل. 
ـ، مما بدأ يحتـ اجراء تغييرات في مسار نفكذه الكاليات المتحدة  كمكانتيا الدكلية ، األمريكية عبر العال

كالذم كاف أبرز مظاىره استراتيجية االلتفاؼ شرقا التي تبنتيا إدارة أكباما، خبلؿ كاليتو األكلى، لكنيا 
آسيا، استحثت عناصر مكاجية شديدة مف قبؿ الصيف في مناطؽ نفكذىا الحيكية في  جنكب شرؽ 

حيث كانت إدارة أكباما تيدؼ الى تعزيز النفكذ األمريكي، كعكامؿ إعاقة في الشرؽ األكسط الذم لـ 
تتمكف تمؾ اإلدارة مف تحديده برؤية كاضحة، فضبل عف أف تككف كفئا، لخفض االنخراط األمريكي 

 . (ٖ)فيو
إرىاصات التحكؿ إلى التعددية  كعمى الرغـ مف أف الكثير مف المحمميف يذىبكف إلى أف العالـ يشيد   

القطبية، اال اف الرؤية لمعطيات البيئة الدكلية تشير الى اف العالـ لـ يعد محككما مف دكلة أك أخرل 
كلكف بكاسطة مجمكعة مف القكل الفاعمة التي تمارس انماطا مختمفة مف القكة، كىذا ال يدؿ عمى  

ني بعبارة ادؽ اف المرحمة االنتقالية الجديدة تتميز ظيكر أقطاب حقيقية كانما غياب األقطاب كىذا يع
ثنائيا أك كاف أـ كاف ىذا النظاـ بمستكاه القطبي متعدد االقطاب أعف كضعية النظاـ القطبي سكاء 

 أحاديان.
ىذا الكضع يختمؼ عف القطبية بأشكاليا الثبلثة، فيي مرحمة تغيب فييا المركزية االحادية نتيجة    

لقكة ، كمف ثـ ال تكجد فييا محاكر قطبية ، كمف ابرز اسباب ىذا التحكؿ، فقداف لتقارب مقكمات ا
الدكلة لقدراتيا كقكتيا أماـ ضغكطات المؤسسات الدكلية كالقكل المناىضة كمؤسسات المجتمع 
المدني. كفي ىذا الشكؿ مف اشكاؿ النظاـ الدكلي ال تستطيع ام قكة بحجميا كقكتيا المادية أف تييمف 
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ذا النظاـ كتخضعو لمصالحيا. فالتأثير الفاعؿ داخؿ ىذا النظاـ ليس انعكاسا لمقكة فحسب، عمى ى
 .(ٗ)كانما ىك مخرجات لعكامؿ عديدة 

كسيبرز دكر لدكؿ إقميمية عديدة ككذلؾ ايضا دكر لمنظمات شرعية كغير شرعية في ىذا النظاـ 
 الجديد كدكال اخرل مكزعة عمى مناطؽ العالـ.

 ى ىذه الرؤل كالطركحات ، يمكف اف نحدد سمات ىذا النظاـ كىي:كباالستناد ال
األكلى: لـ تعد السمطة بيد الدكلة فقط بعدىا الكحدة الرئيسية في النظاـ العالمي، نتيجة مجمكعة مف  

ػعد كافة.  التحّديات التي تكاِجػييا عمى الصُّ
 ات االقميمية كالدكليةالثانية: العدد المتزايد مف البلعبيف المؤثِّػريف عمى المستكي

 (٘)الثالثة: التدفقات الضخمة العابرة لمحدكد بسبب العكلمة كنتاجاتيا . 
 احملٛس اٌصأٟ : ِشؼٍح أرما١ٌح ظذ٠ذج
 مثار الكثير مف الشككؾ، منذ انتياء الحرب الباردة،باتت المسممات التي قاـ عمييا النظاـ الدكلي  

 (ٙ)بنمط القيادة األمريكية لمنظاـ .السيما فيما يتعمؽ ككما اسمفنا 
فمكانة القكل الفاعمة في النظاـ الدكلي تدخؿ في مرحمة جديدة حيث يبدك جميا الصراع التنافسي بيف 
اإلستراتيجية األمريكية كبيف مصالح القكل األخرل.  فالنظاـ الدكلي يشيد حاليا العديد مف التغيرات، 

ف ناحية بركز عكامؿ يمكف اف تحدد الصيغة المستقبمية التي تكحي بحدكث تحكؿ في طبيعتو، م
لمقطبية الدكلية، كالكيفية التي سيتـ عمى كفقيا تكزيع األدكار الدكلية الى جانب السياسة التي يمكف 
اف تتبناىا الكاليات المتحدة، كمدل تاثيرىا في بناء ىيكؿ النظاـ المقبؿ. كميا أمكر دعت إلى إعادة 

 فرضية الخاصة بييمنة الكاليات المتحدة عمى النظاـ الدكلي.النظر في صدقية ال
إف الحديث أصبح يدكر اليـك حكؿ دخكؿ العالـ في مرحمة مف التحكالت االنتقالية ، باتجاه اعادة 
تعريؼ القكل الكبرل لمكانتيا الدكلية الى جانب األزمات البنيكية التي تكاجو الكاليات المتحدة سكاء 

اد الذم سيككف بعد مدة غير قادر عمى مكاجية اقتصادات القكل الكبرل األخرل. عمى مستكل االقتص
مف جانب اخر، يبدك اف قكة الضغط العسكرية االمريكية في ظؿ تزايد التبعية االقتصادية لـ تعد كافية 

 .(ٚ)بالنسبة لمكاليات المتحدة ال دامة االدارة الدكلية  
دم الى انتقاؿ مركز ىيمنة القكة العالمية في المستقبؿ كفي خضـ تصاعد حدة التحديات التي ستؤ 

المتكسط في اقؿ تقدير، برزت طركحات بشاف كضع المرحمة الجديدة كارتباطيا بالقطبية الدكلية ، 
كأىميا اف النظاـ الدكلي يشيد مزيجا مف األحادية القطبية كتعدد األقطاب بحكـ التفكؽ الذم تتمتع بو 

احية كمحاكلة القكل الدكلية الكبرل األخرل دعـ دكرىا في بيئة التفاعبلت الكاليات المتحدة مف ن
كالتاثير العالمي ، كىذا يعني، إمكانية دراسة النظاـ الدكلي عبر منيج متعدد األطراؼ في نسؽ دكلي 
أحادم القطب، أك منيج أحادم الجانب في نسؽ دكلي متعدد األقطاب. كىنا البد إف نقكؿ، إف ىناؾ 
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بيرا" بيف أف تقؼ الكاليات المتحدة في قمة النظاـ العالمي، كبيف أف تنفرد بإدارة ىذا النظاـ فرقا ك
كفرض إرادتيا متى شاءت كالسيطرة عمى غيرىا إذا أرادت. فالكقكؼ في قمة العالـ ال يستمـز قبكؿ 

اد بإدارة العالـ، الدكؿ األخرل بو، أك تفاىمان دكليان عميو. إنو معطى مف معطيات الكاقع. أما االنفر 
فيحتاج إلى قبكؿ بو كتفاىـ عميو. فإذا لـ يتكافر القبكؿ كالتفاىـ ال تستطيع الكاليات المتحدة إقامة 

 (ٛ)النظاـ العالمي أحادم القطبية.
اف ىذا االحتماؿ أصبح أالف مف االحتماالت المرشحة  لمحدكث أكثر مف ام مرحمة سبقت،    

ع مستجدات اخرل كأىميا االقتصادية لتككف بالنتيجة مدخبلت لتراجع فالمعطيات، يمكف اف تتضافر م
 الدكر االمريكي كتغير ىيكمية النظاـ الدكلي في المستقبؿ.

كاذا ما سممنا بذلؾ، فيناؾ نتائج سكؼ تترتب عمى ىذه التحكالتا ستككف ذات تأثير حقيقي عمى طبيعة 
في نكعية السياسة التي ستتخذىا الكاليات المتحدة التككيف المرحمي لمنظاـ الدكلي، مف خبلؿ التأثير 

 .(ٜ)مكانتيا الدكلية م بلمكاجية التصدع الحاصؿ في بنيانيا اإلمبراطكر 
كعمى نحك ما سبقت اإلشارة إليو فأف حدكث تغييرات انتقالية في النظاـ الدكلي، لـ تكلد نظاما قطبيا    

، كلـ تتضح خصائص ىذه القطبية في شكؿ نظاـ متكامبل ، فمازالت القطبية تسير في طكر التككيف
محدد المعالـ كالقكاعد بعد، كمف ىنا طغت عميو اكصاؼ عديدة ليا دالالت محددة  كالسيكلة، 
كالفكضى الدكلية كذلؾ لتكصيؼ طبيعة ىذه المرحمة مف مراحؿ تككيف النظاـ الدكلى الجديد. كعمى 

العممي كالدقيؽ لممفيـك مبكرا، فيك قيد التشكيؿ فى ذلؾ، يصبح الحديث عف نظاـ دكلي جديد بالمعنى 
 .(ٓٔ)مرحمة جديدة التي يحدد فييا خياراتو مف ىيكمية المرحمة الراىة كتحكالتيا كاالضافة الييا 

ىذه الرؤية تستمد تفسيرىا مف مقارنة النظاـ الدكلي الجديد بالنظـ السابقة ، أم نظاـ تكازف القكل، 
ىذه المقارنو التي   .كاالحادية القطبية، ام المراحؿ التي تحكؿ فييا النظاـ كبعده القطبية الثنائية

نعرضيا  تكشؼ أف النظاـ الدكلي االخذ بالتشكؿ يمثؿ، نيجا مف البعد كاالنقطاع  مع ما سبؽ ، كمع 
ذلؾ، فإف ىذا النظاـ الدكلي لـ يستطع اف يحدد رؤية متكاممة أك نظاما بنسؽ محدد  مف المبادئ 

 (ٔٔ)ىداؼ المقبكلة كتصمح لصياغة ىيكؿ نظامو، ك قكاعده الشرعيتو كنظاـ دكلى جديد.كاأل
 احملٛس اٌصاٌس : دٚسج ِٕٙع١ح ٌٍمٛج ٚاػادج ط١اغح اٌرٛاصٔاخ

عمى اثر التحكالت التي يشيدىا النظاـ الدكلي عمى مستكل القكة كالمكانة كاالدكار بالنسبة لمقكل 
برز في ىذا االطار يطرح تغير نمط التكازنات الدكلية  كيستند ىذا الفاعمة فيو، فاف اتجاىا جديدا 

الطرح الى نظرية مفادىا كجكد دكرة انتقالية منيجية لمقكة اك تحكؿ القكة، مف شأنيا اف تفضي الى 
مرحمة مف التكازف بالتركيز عمى القكة كتفاعبلتيا مع ىيكؿ النظاـ. إف ىذا الطرح عف دكرة القكة يركز 

( كعميو تركز دكرة القكة عمى تطكير معنى الدكر في السياسة ٕٔى الييكؿ المتغير لمنسؽ)اساسا عم



 

 
33 

 رلٍح ادلغرٕظش٠ح ٌٍذساعاخ اٌؼشت١ح ٚاٌذ١ٌٚح

الخارجية ككنو معبرا عنيا في التعامؿ معيا بعدىا سمككا. كاالبتعاد عف الترابط  المفييمي بيف السمكؾ 
 لمؤسساتية.اكالمعاني التي اكتسبيا مف الناحية النظرية ك 

ة القكؿ باف القيادة تستند الى التحكـ مف قبؿ الدكلة االقكل كمدل ارتباطو كما كترفض نظرية دكرة القك 
بالييمنة . كعكضا عف ذلؾ، تمتاز مفاىيـ )القكة كالدكر( بالتعددية كالشراكة أك تكزعيا  عمى دكؿ عدة 

قدرة  رغـ غياب التكافؤ بينيا نتيجة لحدكث تغيير في معطيات البيئة الدكلية كالدكر الدكلي انطبلقا مف
 (ٖٔ)الدكلة عمى تكظيؼ بعض المتغيرات لصالحيا استراتيجيا .

كتطرح نظرية تحكؿ القكة ، اف الدكلة العظمى بدال مف أف تمارس السيطرة عمى مسار التفاعبلت    
داخؿ المنظكمة ، تؤدم دكر القيادة بالشراكة مع دكؿ أخرل قادرة عمى ممارسة دكر مؤثر في الشؤكف 

كؿ في تفاعبلت القضايا الدكلية بقدراتيا اك المشاركة في ادارة القكة كالتفاعبلت، كىذا الدكلية اك الدخ
  (ٗٔ)يتطمب تفاىمات  بيف ىذه القكل عمى طبيعة القكاعد كليس اف يتـ فرضيا مف قبؿ ىذه القكة. 

رؽ كىذا يبدك كاضحا في بعض مبلمحو في المرحمة المعاصرة بعد دخكؿ ركسيا بقكة في تفاعبلت الش
 االكسط الى جانب الدكر التركي كااليراني كما يجرم مف تفاىمات عمى صعيد الترتيبات االمنية .

كتقـك النظرية عمى أف استقرار )النسؽ الدكلي( أك الحركب أك السبلـ ال تشير الى نمط معيف لمنسؽ  
الشارة الى كجكد كلكف الميـ ىك التحكؿ نحك نسؽ اخر كىذا ىك صمب مكضكع البحث . كىنا البد مف ا

صعكبات في ايجاد حالة مف االنفصاؿ بيف سمكؾ دكلة ما عف النسؽ الدكلي، معنى ذلؾ إنو مخرجات 
 لتفاعؿ بيف الدكؿ الكبرل فيما يتعمؽ بالعدد كالقكة النسبية كالدكر كتكازف القكة.

اجع أك أفكؿ، تستمر كىذا تطكير لنظاـ تكازف القكل حيث إنو كلك كانت الدكلة األكثر قكة تعاني مف تر 
 في مشاركتيا في مسؤكليات حفظ النظاـ كتيسير ميمة تعديؿ دكر ىذه القكة أثناء تحكؿ

كفي المرحمة المعاصرة فأف النظاـ الدكلي يمر بمرحمة العكدة الى الكضع الدكلي مف جديد تمييدا 
ية كمدل تاثيرىا في لمرحمة متغيرة ليتشكؿ عمى كفؽ االحداث كالمؤثرات الجارية مف صعكد قكل دكل

صياغة العبلقات كالتفاعبلت الدكلية كقدرتيا عمى ادارة القضايا الدكلية مثؿ الدكر الذم تمارسو ركسيا 
في االزمة السكرية كتمدد نطاؽ نفكذىا في الشرؽ االكسط عمى سبيؿ المثاؿ ، كذلؾ الصعكد 

لتشاركية في السياسة االمريكية االقتصادم المضطرد لمصيف كاسيا الصاعدة الى جانب التكجو نحك ا
لتحمؿ االعباء الدكلية كشكؿ التكازنات االقميمية الجارية في ظؿ تصاعد سياسات المحاكر االستراتيجية 

الرككف االمريكي نحك التيدئة الدكلية  فضبلن عف الجارم تأسيسيا عمى كفؽ تغير نمطية الصراع . 
 (٘ٔ)كاالحتكاء بالشراكة كتراجع سياسات الييمنة .

 احملٛس اٌشاتغ  : ِشذىضاخ ػامل ِا تؼذ اٌغشب ٚ خاسؿح ظ١ٛعرتاذ١ع١ح ظذ٠ذج
في ظؿ كؿ المعطيات سالفة الذكر السيما دكرة القكة ، فبل بد مف اعطاء مقاربة تكصيفية حتى كاف 
كانت نسبية عف طبيعة المحظة الميمة التي يمر بيا النظاـ الدكلي، فيي لحظة فارقة في تحكؿ نظاـ 



 

 
34 

 رلٍح ادلغرٕظش٠ح ٌٍذساعاخ اٌؼشت١ح ٚاٌذ١ٌٚح

لي كتأخر تشكؿ رؤية محددة لتبمكر نظاـ آخر كدخكؿ العالـ حالة البلقطبية كحالة الجمع بيف دك 
 (ٙٔ)عالمي السيادة كالبلسيادة، كالنظاـ كالفكضى.

شباط  ٜٔكلـ تكف اشارات كزير الخارجية الركسي سركي الفركؼ في مؤتمر ميكنخ لبلمف في 
تأكيدا لكجكد تحكؿ كبير في اطار العكدة الركسية  ، باالنتقاؿ الى )عالـ ما بعد الغرب(، االٕٚٔٓ

لمتنافس الدكلي بعد انكفاء كاعادة ترتيب القكة داخميا ، حيث انطمؽ الفركؼ في اشاراتو مف )اف الغرب 
بدأ بمكاجية ما بدا عمى أنو أزمة متمثمة في احتماؿ تحكؿ العالـ إلى عالـ ببل نظاـ(، كحيث الغرب لـ 

ادكار البلعبييف المؤثريف في البيئة الدكلية المضطربة فالرؤية الركسية تذىب يعد قائده مع تنامي 
باتجاه اف كضعا دكليا اخذا بالتشكؿ نحك نظاـ دكلي مختمؼ تشارؾ في عبء ىندستو ركسيا كالصيف، 

 كمعيما يدخؿ العالـ بقكة إلى مرحمة مابعد الغرب، بعد أف عاش قرنيف كامميف رىينان لمقكل الغربية.
ي ادراؾ تحميمي لما تطرحو تحكالت الكضع الدكلي يمكف القكؿ اف الرؤية الركسية الراىنة تقترب مف كف

الحقيقة كيمكف اف تأخذ قدرا كبيرا مف المصداقية . فيناؾ حركة متسارعة في مراكز الثقؿ االقتصادم 
عادة العالمي. كىذه الحقائؽ بدأت تنعكس عمى الكاقع الدكلي اآلف، عمى مستكل التحال فات الدكلية، كا 

ترتيب مناطؽ مختمفة مف العالـ، كمنيا الشرؽ االكسط، كبدأت إرىاصات تنفيذىا في منطقة الشرؽ 
األكسط، كشرؽ أكركبا، كشرؽ آسيا، كبدأت كؿ مف ركسيا كالصيف تتحركاف بطريقة ثابتة كىادئة، 

 مابعد الغرب.كلكنيا صارمة نحك تنفيذ ىذا اليدؼ البعيد، كىك االنتقاؿ إلى عالـ 
كلعؿ ذلؾ يبدك كاضحا في ما يحدث في الشرقاالكسط مف تحكالت كبرل التي تقع ضمف العمميات 
المعقدة لبلنتقاؿ إلى عالـ ما بعد الغرب كابرزىا كاقعيا، االنغماس العسكرل الركسى فى سكريا، كمع 

ممية االنتقاؿ إلى عالـ أككرانيا، كالتفاىـ الركسي الصيني في األمـ المتحدة، ىك جزء أصيؿ مف ع
مابعد الغرب، كذلؾ الحاؿ في المكقؼ مف إيراف مف جميع األطراؼ  سكاء الغربية أك مف ركسيا 
كالصيف، كنفس األمر مع التحركات الصينية كالركسية فى إفريقيا، كميا تصب في ىذا االتجاه كتعززه 

(ٔٚ) . 
جر( في طركحاتو لمنظاـ الجديد، حيث يطرح ىذه االحداث لـ تكف غائبة عف رؤية مفصمة )لينرم كيسن

رؤيتو في ضكء التطكرات الدكلية ، بالتزامف مع بركز معطيات دكلية جديدة مثؿ االزمات في بعض 
الدكؿ العربية كالحرب في ليبيا، كتمدد نفكذ  الجماعات االرىابية في سكريا كالعراؽ ، كانتقاؿ عدكل 

با التي شيدت عدة دكؿ فييا ىجمات ارىابية ، ككذلؾ االرىاب الى مناطؽ اخرل مثؿ مصر، كاكر 
الحرب الدكلية كتحالفاتيا ضد االرىاب ، كعكدة التنافس كالتكتر في عبلقات الكاليات المتحدة مع 
ركسيا كالصيف، كتباطؤ نمك االقتصاد العالمي ، كؿ ىذه المعطيات كضعت النظاـ العالمي في ازمة 

نظاـ جديد يسعى لمخركج مف مأزؽ النظاـ الحالي بتصدعاتو تستكجب إعادة التفكير في تأسيس 
 المختمفة.
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كفي إطار الحاجة إلى تشكيؿ نظاـ عالمي بصيغة تشاركية، فاف ىناؾ حاجة حقيقية العادة النظر في 
 النظاـ الحالي الذم تعرض لتصدعات متعددة ابرزىا :

 اختراؽ منظكمة الدكلة عمى عدة مستكيات -ٔ
 دم السياسيالصراع االقتصا-ٕ

  (ٛٔ)ج( عدـ كجكد الية فعَّالة لمتشاكر بيف القكل العظمى.
كمف خبلؿ ما تقدـ يمكف اف نصؿ الى محصمة مفادىا، أف ىيمنة قكة دكلية منفردة عمى النظاـ 
ف بدا مصدرا الستقرار النظاـ ، األمر الذم يتطمب التعاكف  العالمي سيفضي الى أزمات شائكة كا 

كية مرتكزات النظاـ العالمي المنشكد، كالذم يجب أف تككف دعائمو االساسية كالتحالؼ مف أجؿ تق
التعاكف كالشراكة ، عمى كفؽ قكاعد متفؽ عمييا، كليس باالستناد الى المفيـك الغربي  فقط، بحيث 
تشمؿ الثقافات االخرل في العالـ المعاصر انطبلقا مف حجـ تأثيرىا ىذا دكف نسياف اف السير نحك ىذا 

 (ٜٔ)ظاـ يجب أف يجتاز المراحؿ الكسيطة التي تحدثنا عنيا .الن
 احملٛساخلاِظ : لٜٛ طاػذج ٚط١اغح سلرٍفح ٌٍمـث١ح اٌذ١ٌٚح

كما مر ذكره فقد افرزت التصدعات الكبيرة التي اصابت النظاـ الدكلي القائـ تراجعا ممحكظا لحقبة 
 ر في البيئة الدكليةاألحادية القطبية نتيجة لبركز قكل اخرل قادرة عمى التأثي

كمع تضاؤؿ احتماالت عكدة العالـ إلى حالة مف الثنائية القطبية. ككجكد طركحات تذىب بأتجاه 
القطبية الثبلثية كمع ذلؾ تراجع الفاعمية االمريكية، فبل تكجد قكة دكلية تمتمؾ مقكمات تمكنيا مف 

 (ٕٓ)الييمنة عمييا اك منافستيا عمى مستكل التكافؤ. 
بد اف نستعرض ىذه القكل كاثبات ما اشرنا اليو اعبله فاف ىذه القكل يمكف اف تتكزع عمى كىنا ال

 النحك االتي :
فبالنسبة لركسيا فبرغـ انيا ال تشبو أم دكلة أكركبية، فإنيا تظؿ قكة رئيسية عمى الساحة األكركبية. 

لدكلي كفي ظؿ رغبتيا العارمة كليس مف الممكف أف تتجاىؿ أكركبا ركسيا، العائدة بقكة الى التفاعؿ ا
بتعكيض شعكرىا بالغبف  سنجدىا اكثر تاثيرا في القضايا الدكلية كميبل نحك استقطاب اكبر عدد مف 
الحمفاء في اطار تحالفات استراتيجية اقميمية تساعدىا في تحديد مناطؽ نفكذىا كادائيا الجديد 

 .(ٕٔ)كاستعادة مكانتيا 
كم فأف الصيف تعد قكة عظمى عمى المستكل االقتصادم الذم تيدؼ مف كباالنتقاؿ الى المثمث اآلسي

خبللو الى تعزيز مكانتيا السياسية العالمية كلعؿ استخداـ الصيف لحؽ النقض الفيتك الكثر مف مرة في 
االزمة السكرية يعد احد اىـ االشارات الى خركج الصيف مف دائرة االنكفاء نحك التحرؾ الخارجي 

ا تكاجو اشكاليات متعددة عمى الصعيديف االجتماعي كالسياسي. كمف المبلحظ اف المدركس، لكني
 .(ٕٕ)الصيف تتجو نحك تمتد مصالحيا الحيكية إلى مختمؼ أنحاء العالـ. 
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كحتى اذا قمنا بكجكد القكل الصاعدة كاليند مثبل في نطاقيا الجيكسياسي اال اننا ال يمكف اف نعدىا 
المحظة، كانما قكة ليا مكانتيا االقميمية ، فمركزىا االستراتيجي في آسيا قطبا دكليا بحجـ معيف لحد 

محفكؼ بالمخاطر، كبصعكد اليند إلى مستكل مف النفكذ العالمي في المستقبؿ القريب. كحتى اآلف، 
تعد كؿ مف الصيف كاليند كالياباف قكل إقميمية، لـ تصؿ بعد إلى مرتبة العالمية حتى نناقش ىذه القكل 

 .(ٖٕ)اطار التقاطب الدكلي .في 
كعمى ىذا االساس كىذه المعطيات فاف المحظة العالمية بكؿ تحكالتيا كانتقاالتيا باتت تتسـ بحالة مف 
البلقطبية، حيث تتعدد القكل الساعية نحك المكانة الدكلية بشكؿ لـ يكف معيكدا ، باإلضافة إلى العديد 

ذا متصاعدا عمى الساحة الدكلية كاالقميمية ، ألسباب مف الدكؿ االقؿ حجما، اال انيا تكتسب نفك 
 مختمفة .

كالبد مف االشارة في ىذا الجزء مف الدراسة، الى اف الدالئؿ التاريخية تشير الى اف اعادة صياغة 
النظاـ الدكلي تككف مف خبلؿ اعادة انتاج اليياكؿ القديمة المرتبطة بتكازنات القكل كمصالح القكل 

الطريقة لـ تعد فاعمة في عالمنا المعاصر . لذا فاف القكؿ باف العالـ يتجو نحك نكع مف  الدكلية ، كىذه
الفكضى مع غياب القيادة في ظؿ تجمع  لقكل متعددة يصبح اقرب لمقبكؿ مف ام كقت ، كىذا مف 
شأنو اف يكجد حالة مف الصراع نتيجة لتصادـ المصالح بيف القكل الدكلية المتنافسة . مما يجعؿ 

لتعاكف بينيا بعيد المناؿ كىذا ما ينعكس بدكره عمى التكازنات الجيكستراتيجية بسبب التناقضات في ا
الرؤل كالتفاىمات كاالدكار كنتيجة لتكجو ىذه القكل الفاعمة الى بناء مركزيات محكرية ليا لمكاجية 

   .االخريف
مييمف اك المنافس الفعمي ، فأف كتحت تاثير الفكضى كمع سمو غياب االقطاب بمعنى القطب الدكلي ال

السمطة العالمية في ىذه المرحمة ستتكزع عمى ىذه المراكز الدكلية كستصبح في كؿ مكاف، مع العمـ 
اف ىذه السمطة تتسـ بطابعيا االفتراضي، كبالتأكيد فأف ليذه السمطة  اجزاء ) الرأس كالجسـ كالقاِعػدة( 

شغمت الكاليات المتحدة كلمدة ليست بالقصيرة مكقع رأس ىذه كليا قكاعد عمِمػيا كمؤسساتيا.  فبعدما 
الّسػمطة ، باالستناد الى جسـ كقاعدة متمثمة بشبكات كمؤسسات عمبلقة التابعة ليا في اغمبيا، فاف 
عالـ اليـك مع التصدعات الييكمية التي مست مرتكزاتو القائمة يشيد تحرؾ مكانة الراس كاالطراؼ 

لى تحكؿ القكة اك دكرة القكة المنيجية سالفة الذكر في ظؿ زكاؿ االنفرادية كالقاعدة باالستناد ا
العسكرية كالتكنمكجية. فالسمطة العالمية تتحرؾ نحك شكؿ مختمؼ قكامو القكل الكبرل كقكتيا العسكرية 

جانب  اليائمة ، كاالقتصاد كالسكؽ العالمية كالتكازنات كالتحالفات كمحاكرىا الجديدة ام مراكزىا ، الى
 القكل االقميمة الصاعدة  .

لذا فاف الية التشكؿ تسير نحك نزكع قكل دكلية صاعدة بمقكمات التأثير السياسي كاالقتصادم كحتى 
العسكرم نحك مركز السمطة العالمية كمنافسة سمطة الكاليات المتحدة السائرة نحك القبكؿ بتراجع نسبي 

ة المتركزة بيد قكة كاحدة ككذلؾ القكل االخرل باتجاه) تعدد لسمطتيا. كصكال الى مرحمة تتفرؽ فييا القك 
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مراكز القكة ( نتيجة دخكؿ اطراؼ فاعمة اخرل مف غير الدكؿ كبلعب غير رسمي كما بعد ىذه الفكاعؿ 
بتسمية )ما بعد الفاعمكف غير الرسميكف( كالقكل المسمحة كالميميشيات كالحركات المتطرفة كامتبلكيا 

لناتج عف امتزاج الديف بالتكنمكجيا مع ازالة المحدد الجغرافي بحرية الحركة، دكف اف ثنائية التأثير ا
تصبح ىناؾ قكة مسيطرة عمى االخريف اك بركز قكة كاحدة تتمحكر كتتجمع حكليا القكل االخرل أم 

 (ٕٗ)كبمعنى ادؽ، فاف شكؿ التقاطب الدكلي سيككف باتجاه كجكد عدد مف القكل في ظؿ بيئة كاحدة .
زاؿ يعترم ىذا الشكؿ، إال أنو يمكف التأكيد بأنو لف يشرع ما الغمكض الذم مف رغـ عمى الك        

باالنطبلؽ حتما مف الييئات الدكلية القديمة، كفي مقدمتيا األمـ المتحدة التي تّجسد النظاـ القديـ 
(ٕ٘). 

د المراكز، فاف التسميـ بيذه كبعد الحديث عف الية التشكيؿ لنظاـ البلقطبية كمف ثـ التطكر الى تعد
االفتراضات كالرؤل اك االحتماالت، تعني تكزيع مناطؽ النفكذ كالقكة بيف القكل المؤثرة، كالمكجكدة 
اصبل كالصاعدة كمف ثـ فإف إدارة المصالح تتحرؾ في كقتنا الراىف فعبل مف مناطؽ مختمفة في العالـ، 

ي نمط القكة األمريكية يمكف اف يككف مدخبل خطيرا غير اف ىذا التحكؿ المبني اساسا عمى تغيير ف
لعدـ االستقرار العالمي، فالتكازف المصاحب ليذه الحالة، قد ال يرافقو بالضركرة نكع مف االستقرار 
الدكلي مما سكؼ يقكد الى حقبة مف االرتباؾ العالمي المصحكب بالفكضى التي اشرنا الييا، كبذلؾ 

كازف المختؿ الذم سيسعى فيو الكثيركف الى شغمو في اف كاحد مما ينذر سيتجو العالـ الى نكع مف الت
، لذا فاف الخيارات أصبحت محدكدة إماـ الكاليات المتحدة مع تصاعد ( ٕٙ)باحتداـ الصراع التنافسي 

حدة ىذه التحديات التي ستؤدم الى انتقاؿ مركز ىيمنة القكة العالمية في المستقبؿ المتكسط في اقؿ 
 .(ٕٚ)حك مراكز اكثر تقدير ن

كاجماال فاف كؿ المحاكر في التحكالت ذات البعد االستراتيجي تشير إلى كيفية كمدل تأثير الترابط 
الييكمي عمى الشؤكف الدكلية . لكف ىذه المحاكر تؤكد اف مفيـك التعددية القطبية بمعناه يبدك غير 

مقبمة يمكف اف تككف  متعددة  المراكز عمى مناسب تماما في المرحمة الراىنة ، لذا فميزة المرحمة ال
عكس التعددية القطبية، مركرا بمرحمة تراجع القطبية كغيابيا كصكال الى مرحمة تتضح فييا الرؤية 

 كمبلمح المركزيات الدكلية الجديدة .
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 ادتح اخل
د القطبية لية التشكؿ في النظاـ الدكلي عمى صعيآباالستناد الى المعطيات سالفة الذكر، فأف      

تسير نحك تفرؽ القكة المتركزة بيد قكة كاحدة كامتبلؾ قكل االخرل ليا باتجاه نكع مف كجكد قكل 
دكف اف تصبح ىناؾ قكة مسيطرة مف متعددة تؤثر بنسب متفاكتة في القضايا الدكلية كمناطؽ التفاعؿ 

ا ال يعني تعدد االقطاب عمى االخريف اك بركز قكة كاحدة تتمحكر كتتجمع حكليا القكل االخرل، كىذ
الدكلية بالمعنى المقصكد بالتعددية ، كانما النزكع نحك تككف مركزيات متعددة لمقكل الدكلية في ظؿ 
التنافس االستراتيجي لمتاثير في صيركرة القطبية الدكلية بأطارىا المختمؼ .كعمى ىذا االساس فاف 

بد اف نشير الى اف الغمكض ىك السمة الغالبة كال القيادة لف تككف في مركز محدد كلف تتحدد في مكاف
عمى ىذا الشكؿ مف اشكاؿ الكضع الدكلي ، كمع ىذا الغمكض البد مف االشارة بشئ مف التاكيد الى اف 
التشكؿ المنشكد لمقطبية الجديدة لف ينبثؽ عف التشكيبلت القديمة التي عاصرت المراحؿ السابقة مف 

التحكالت الجذرية التي ستغير نمط الييكمية الدكلية مف الشكؿ الذم  النظاـ الدكلي . كانما سينبثؽ مف
 اتخذتو لمدة الى شكؿ اك اشكاؿ اخرل .

كبعد الحديث عف كضع القكل الدكلي الراىف كاالتجاه نحك شكؿ القطبية، فاف التسميـ بيذه االفتراضات 
غة مفيـك جديد يعتمد تكزيع كالرؤل اك االحتماالت، تعني حدكث حالة مف التراجع في الييمنة كصيا

مناطؽ النفكذ كالقكة بيف القكل المؤثرة، كالمكجكدة اصبل كالصاعدة، كمف ثـ فإف إدارة المصالح تتحرؾ 
 في كقتنا الراىف فعبل مف مناطؽ مختمفة في العالـ.
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  2003ٚالغ االلرظاد اٌؼشالٟ ٚ اٌرؽذ٠اخ اٌرٟ ذٛاظٙٗ تؼذ ػاَ 
The reality of the Iraqi economy and the challenges it faces 

After 2003 
 أ. ـ. د. محمد عبد صالح                                                     

  ادلٍخض
تعرض االقتصاد العراقي الى كثير مف المشػاكؿ كاالزمػات منػذ عقػكد سػابقة كحتػى االف ، فقػد تزايػدت    

تجابة ليػػذه معػدالت التضػخـ بشػكؿ كبيػر بسػبب تزايػد الطمػب الكمػي كعػدـ مركنػة الجيػاز االنتػاجي لبلسػ
الزيػػػادات الػػػى جانػػػب تزايػػػد معػػػدالت البطالػػػة التػػػي سػػػاىمت فػػػي زيػػػادة حػػػاالت الفقػػػر زيػػػادة عمػػػى تزايػػػد 
المديكنيػػة الخارجيػػة كانتشػػار الفسػػاد بأنكاعػػو فػػي مجمػػؿ القطاعػػات االقتصػػادية كبالتػػالي اصػػبحت ىػػذه 

 المشاكؿ تمثؿ تحديات اماـ عممية التنمية كاالصبلح .
  
ABSTRACT 

The study of the reality of the Iraqi economy reveals the truth being 

exposed to shocks did not have any economy in the region. It accompanied 

by problems and crises since the eighties of the last century until the 

present time , since unemployment levels have increased dramatically and 

increased inflation due to the increase in domestic demand and the 

weakness of the flexibility of the production system to respond to this 

request, along with the increasing incidence of poverty among segments of 

society, the great disparity in incomes , As well as the large size of the debt 

to other countries and corruption in most economic sectors . 

This problems become a major challenges facing the process of building 

the economy and obstructive to the process of development and reform.  

                                                 

    E-mail:dr reem903@yahoo.com/ كلية اقتصاديات االعوال / جاهعة النهزين  
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 ادلمذِح  
إف دراسة كاقع االقتصاد العراقي يكشؼ لنا حقيقة إف ىذا االقتصاد تعرض إلى صدمات لـ       

يتعرض ليا أم اقتصاد في المنطقة، فالمشاكؿ كاألزمات صاحبتو منذ ثمانينات القرف الماضي كحتى 
فعؿ التزايد في الطمب الكقت الراىف، إذ تزايدت مستكيات البطالة بشكؿ كبير كمعدالت التضخـ ارتفعت ب

المحمي كضعؼ مركنة الجياز االنتاجي لؤلستجابة ليذا الطمب المتزايد إلى جانب تزايد حاالت الفقر 
بيف فئات المجتمع كالتفاكت الكبير بيف الدخكؿ، ناىيؾ عف حجـ المديكنية الكبيرة لصالح دكؿ العالـ 

قتصادية ىذه المشاكؿ أصبحت تمثؿ تحديات كبيرة كانتشار الفساد بأنكاعو فػػػػػػػػي مجمؿ القطاعات اال
تكاجو عممية بناء االقتصاد كمعرقمة لعممية التنمية كاإلصبلح التي دعت الييا الحككمة مؤخران، السيما 
كاف األختبلالت الييكمية كالقصكر الكاضح في عمؿ القطاعات االقتصادية )قطاع االستثمارات، 

 خ( اصبح كاقعان مممكسان. الخدمات، الميزاف التجارم ... ال
إف النيكض بالكاقع االقتصادم يستمـز تظافر الجيكد إلعادة االستقرار السياسي كاالمني مف اجؿ     

تكفير بيئة امنة في العراؽ تعمؿ عمى جذب االستثمارات الخارجية كتحسيف القطاعات االقتصادية كبناء 
 ي المجتمع العراقي. تنمية حقيقية تتضمف تحقيؽ مستكيات مف الرفاىية ف

اف االقتصاد العراقي يمتمؾ مكارد مالية كبشرية ىائمة،لكنو يعاني مف مشاكؿ   :ِشىٍح اٌثؽس
 كاختبلالت ىيكمية في مجمؿ قطاعاتو االقتصادية الرتباط ذلؾ بالكضع السياسي كاالمني. 

 ينطمؽ البحث مف فرضيو مفادىا:  :فشػ١ح اٌثؽس
 كاالخطاء في ادارة المكارد قد أفرز تحديات اماـ تنمية االقتصاد العراقي.اف عدـ االستقرار االمني    

التعرؼ عمى كاقع االقتصاد العراقي كاىـ التحديات كالمشاكؿ التي كاجيتو بعد  :٘ذف اٌثؽس
كالتي تسببت باختبلالت ىيكمية أدت الى تدني مستكيات التنمية كمف ثـ إمكانية كضع الحمكؿ  ٖٕٓٓ

 معالجة ىذه التحديات كالمشاكؿ. البلزمة لمحد ك 
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 ٚالغ االلرظاد اٌؼشالٟ  :احملٛس االٚي 
إف المتطمع كالمتتبع لمشأف العراقي، يجد أف االقتصاد العراقي تأثر كيتأثر بشكؿ كبير بالظركؼ    

 السياسية التي مرت عميو منذ عقكد سابقة، بؿ أصبح بكؿ متغيراتو تابعان ليا، كلعؿ ىذا بدا كاضحان مع
دخكؿ العراؽ حربو مع إيراف في ثمانينات القرف الماضي كتراجع مقدرات االقتصاد مف عجز في ميزاف 
المدفكعات كتشكىات ىيكمة االنتاجي كتزايد االعتماد عمى قطاع النفط كتبعيتو لمخارج، كمع قياـ النظاـ 

اقييف مف حرب فرض عمى العراؽ حصار اقتصادم كاف اقسى عمى العر  ٜٜٔٔالسابؽ بغزك الككيت 
إيراف بعد قياـ االمـ المتحدة بقراراتيا الجائرة التي نتج عنيا تحمؿ العراؽ تعكيضات ما لحؽ بالككيت 
مف خسائر كمنعو مف تصدير النفط اال بشركط كمنع الدكؿ االخرل مف تصدير السمع كالخدمات 

جي كاعتماده عمى مقدراتو كالتبادؿ التجارم مع العراؽ مما نتج عنو عزؿ العراؽ عف العالـ الخار 
الداخمية في إدارة شؤكف االقتصاد، مما كلد الكثير مف المشاكؿ االقتصادية التي عززت مف االختبلالت 
الييكمية كالتضخـ كالمديكنية الخارجية مع تزايد كبير في التفاكت بيف الدخكؿ لفئات المجتمع كزيادة 

 الفقر مع تردم الكضع الصحي كالخدمي. 
، إذ أصبح االقتصاد العراقي في كضع ٖٕٓٓذ المشاكؿ تفاقمت بعد التغيير السياسي عاـ إّف ى   

صعب بعد تدمير البنى التحتية مف الجسكر كالمباني كعمميات السمب كالنيب لممنشآت الحيكية 
كظيكر  ٕٗٔٓكتجريدىا مف معداتيا، كاألمر أصبح يزداد سكءان مع التغيرات التي حدثت في العالـ 

التنظيمات المسمحة التي كاف لمعراؽ النصيب االكبر فييا بعد قياـ التنظيـ بالسيطرة عمى بعض نشاط 
 المحافظات كالتحكـ بمقدراتيا االقتصادية كتيجير سكانيا الى محافظات اخرل. 

مف جانب آخر، فأف التغير في أسعار النفط العالمية كىبكطيا الحاد لمستكيات متدنية ساىـ في     
ايرادات المكازنة العامة لمدكلة بشكؿ كبير كعزز مف المشاكؿ االقتصادية التي نتج عنيا زيادة انخفاض 

قدرة العراؽ عمى االقتراض الخارجي كالداخمي، بحيث أصبح التشاـؤ مخيمان عمى الكاقع في امكانية 
 اصبلح االقتصاد العراقي في ظؿ دكلة تفتقر الى مقكمات االمف كاالستقرار السياسي. 

 إف دراسة كاقع االقتصاد العراقي تتطمب تحميؿ اىـ السمات التي يتميز بيا كمف اىميا باالتي: 
 اؼاد٠ح االلرظاد ٚاخرالي ت١ٕح االٔفاق اٌؼاَ  .1

يمتاز االقتصاد العراقي بتبعيتو نحك الخارج كما يعزز ذلؾ اعتماده عمى سمعة كاحدة في تعزيز     
لرئيسي لبليرادات العامة في العراؽ، كليس ىنالؾ مبلمح في دخمو القكمي، فالنفط يشكؿ المصدر ا

األفؽ تشير الى إمكانية التحكؿ نحك تنكيع مصادر الدخؿ بسبب مؤثرات داخمية كخارجية ال ترغب 
 بخركج العراؽ مف كاقعو الحالي 
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 (ٔجدكؿ)
 مساىمة االيرادات النفطية ضمف االيرادات العامة )ترليكف دينار(

 ٕٕٔٓ ٕٔٔٓ ٕٓٔٓ ٜٕٓٓ ٕٛٓٓ ٕٚٓٓ البياف
 ٙ,ٕٚ ٜ,ٔٙ ٕ,ٖ٘ ٖٗ ٜ,ٙٚ ٚ,ٔ٘ االيرادات النفطية
 ٚ٘,ٔ ٖٗ,ٔ ٚٔ,ٔ ٜٛ,ٔ ٕٛ,ٓ ٜٚ,ٓ الضرائب كالرسـك

 ٓٙ,ٓ ٕ٘,ٓ ٖٗ,ٓ ٗٛ,ٓ ٜٖ,ٓ ٖ٘,ٓ الفكائد
 ٗ,ٕ ٕ,ٕ ٕ ٜ,ٕ ٔ ٕٖ,ٓ ارباح الشركات العامة
 ٜٚ,ٓ ٚ٘,ٔ ٘,ٔ ٙ,ٔ ٔ ٜٖ,ٔ االيرادات غير الضريبية

 ٔ,ٛٚ ٘,ٚٙ ٖ,ٛ٘ ٗ,ٓ٘ ٕ,ٓٛ ٘,ٗ٘ االيرادات اجمالي
االىمية النسبية لبليرادات 
النفطية الى اجمالي 

 االيرادات 

ٜٗ,ٙٛ ٜ٘,ٜٛ ٛ٘,ٖٕ ٜٔ,ٕ٘ ٜٔ,ٚٓ ٜٕ,ٜٙ 

االىمية النسبية لبليرادات 
غير النفطية الى اجمالي 

 االيرادات

٘,ٕٗ ٗ ٔٗ,ٕ٘ ٛ,ٚ٘ ٛ,ٖٗ ٚ.ٔ 

 (.ٕٕٔٓ – ٕٚٓٓازنة )دائرة المك  -المصدر/ كزارة المالية 
تمتاز صناعة النفط العراقية بضخامة االحتياطي كقرب المكرد النفطي مف سطح االرض كانخفاض 
تكمفة انتاج البرميؿ مع غياب المخاطر الناجمة عف االكتشاؼ النفطي، كىذه الخصائص تشكؿ عكامؿ 

 طية. جذب اماـ الشركات النفطية في مجاؿ االنفاؽ عمى تطكير الصناعات النف
كتذبذب بيف  ٕٔٓٓمميكف برميؿ يكميان عاـ  ٙ,ٕإف إنتاج النفط بمغ مستكيات عالية كصمت الى   
( مميكف ٗ,ٔ( شكمت الصادرات منيا )ٕ٘ٓٓ – ٖٕٓٓ( مميكف برميؿ يكميان لممدة )ٜ,ٔ – ٘,ٔ)

اغمب المشاريع برميؿ يكميان ، كيعكد السبب الى العمميات االرىابية كانعداـ االستقرار االمني كتكقؼ 
 الصناعية. 

إف النيكض بالقطاع النفطي كصكالن إلى مستكيات إنتاج تحقؽ األىداؼ المرجكة يتطمب تخصيص     
( ٕٖٙ( ، )ٓ٘ٗمبالغ كبيرة، كتشير االحصائيات الى اف التخصيصات االستثمارية بيذا الشأف بمغت )

( ٛٓٔ( ، )ٓٙٔفؽ منيا سكل )( كلـ ينٕٙٓٓ،  ٕ٘ٓٓمميار دينار عمى التكالي ضمف مكازنة )
، مما يعكس عدـ استخداـ المكرد النفطي بشكؿ عقبلني مف قبؿ (ٔ)مميار دينار لمعاميف المذككريف 

الحككمات المتعاقبة كتكريس مكارده لبناء االقتصاد كانما اصبح اداة لتعميؽ الخبلفات كخمؽ االزمات 
 السياسية. 
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طبيعة الدكلة كالكيفية البلزمة الستخدامو، كيمكف القكؿ اف إف الريع النفطي في العراؽ مرتبط ب    
مشكمة التنمية ال تكمف في المكارد المالية المتآتية عف تصدير النفط كانما في االستخداـ البلعقبلني 

، فالمكازنة العامة تكزع تخصيصاتيا المالية بشكؿ غير عقبلني، إذ اف نصيب النفقات التشغيمية (ٕ)
ة كبيرة مف ىذه التخصيصات في الكقت الذم يتطمب االمر التصرؼ بالعكائد النفطية يستحكذ عمى ساح

في مجاالت استثمارية تعزز مف متطمبات التنمية، مف ناحية اخرل اف المكرد النفطي ناضب ال يمكف 
االعتماد عميو بشكؿ دائـ كربط مصير االقتصاد بالتغيرات التي تطرأ عميو، كىذا ما الحظناه مع اكؿ 

 كتأثيرىا عمى مكازنة الدكلة.  ٕٗٔٓىبكط ألسعار النفط العالمية 
كلذلؾ يتطمب االمر اتخاذ االجراءات البلزمة لتنمية القطاعات االقتصادية االخرل كتنكيع مصادر الدخؿ 

 القكمي كزيادة التشابؾ القطاعي لتحقيؽ تنمية شاممة.     
 اخرالي يف االعرصّاساخ اٌؼاِح .2

ات الرأسمالية ينبغي اف يعمؿ عمى تحقيؽ االىداؼ المكضكعة لمسياسة االستثمارية إف حجـ االستثمار 
كتطكير البنى التحتية، غير أف القطاعات االقتصادية المتخمفة في االقتصاد العراقي تفكؽ بطبيعتيا 

لقطاع قدرة االقتصاد، كما إف طبيعة الرؤيا االقتصادية كتكجياتيا نحك سياسة السكؽ كاالنتاج كاعطاء ا
الخاص الدكر الريادم في النشاط االقتصادم كتكفر المناخ األمني كالتشريعي المبلئـ لبلستثمار لـ تكف 
بالمستكل الذم يجعؿ مف قطاع االستثمار األداة الحقيقية لزيادة معدالت الناتج المحمي االجمالي 

 .(ٖ)كالمساىمة في معالجة البطالة 
كالتي  ٕٛٓٓ( مميار دكالر عاـ ٖٛٗ,ٔٙفقات التشغيمية البالغة )( قيمة النٕكتكضح بيانات الجدكؿ )

( مميار دكالر لمعاـ المذككر كالمتبقي ٔٛٙ,ٙٛ% مف اجمالي النفقات البالغة )ٓٚشكمت ما يزيد عف 
( مميار دكالر، كاالمر نفسو ينطبؽ عمى مكازنة ٖٖ٘,ٕ٘خصص لبلستثمار الحككمي البالغ بحدكد )

االستثمارية دكف مستكل االحتياج الفعمي لمنشاط االقتصادم عمى الرغـ مف  ، إذ بقيت النفقاتٜٕٓٓ
الزيادة الكبيرة في اجمالي النفقات كربما يعكد السبب الى الزيادة التي حصمت في حجـ التشغيؿ كما 

 ترتب عمييا مف زيادات كبيرة في المرتبات الحككمية في تمؾ الفترة. 
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 ( ٕجدكؿ )
 ( مميار دكالر ٖٕٔٓ – ٕ٘ٓٓة التشغيمية ضمف مكازنة الدكلة العراقية )التخصيصات االستثماري

النفقات التشغيمية  (ٔاجمالي النفقات ) السنكات 
(ٕ) 

النفقات االستثمارية 
(ٖ) 

 ٔ/  ٖنسبة 

ٕٓٓ٘ ٖ٘,ٜٛٔ ٕٛ,ٖٗٔ ٚ,٘٘ٓ ٕٓ,ٜ% 
ٕٓٓٙ ٘ٓ,ٜٖٙ ٗٔ,ٜٙٔ ٜ,ٕٕٚ ٔٛ,ٔ% 
ٕٓٓٚ ٘ٔ,ٕٚٚ ٖٜ,ٕٓٙ ٕٔ,ٙٙ٘ ٕٗ,ٗ% 
ٕٓٓٛ ٛٙ,ٙٛٔ ٙٔ,ٖٗٛ ٕ٘,ٖٖ٘ ٕٜ,ٕ% 
ٕٜٓٓ ٜٙ,ٔٙ٘ ٘ٗ,ٔٗٛ ٔ٘,ٓٔٚ ٕٔ,ٚ% 
ٕٓٔٓ ٛٗ,ٙ٘ٚ ٙٓ,ٜٛٓ ٕٖ,ٙٚٙ ٕٚ,ٜ% 
ٕٓٔٔ ٜٙ,ٕٙٙ ٙٙ,ٜ٘ٙ ٖٓ,ٓٙٙ ٖٔ,ٔ% 
ٕٕٓٔ ٔٔٚ,ٕٕٔ ٜٚ,ٜ٘ٗ ٖٚ,ٔٚٚ ٖٔ,ٚ% 
ٕٖٓٔ ٖٔٛ,ٕٗٗ ٖٛ,ٖٔٙ ٘٘,ٔٓٛ ٖٜ,ٚ% 

 ( . ٖٕٔٓ – ٕ٘ٓٓالمصدر/ كزارة المالية / دائرة المكازنة العامة )
إف خمؽ بيئة أمنة في العراؽ يتطمب استثمارات ميمة كبنى تحتية تشجع عمى جذب االستثمارات 
الخارجية، كنعتقد اف األمر يكاجو بصعكبة جراء الفساد االدارم كالمالي المستشرم في مؤسسات الدكلة 

 كمشاريعيا االستثمارية الذم بات يستنزؼ الكثير مف المكارد المالية المخصصة ليا. 
(  تكقعاتيا عمى اف االستثمار المحمي الذم ٕٓٔٓ – ٕٚٓٓكقد بنيت إستراتيجية التنمية الكطنية )   

( مميار دكالر ٜ,ٕٙٔ( مميار دكالر بينما يغطي الباقي كالبالغ )ٛ,ٓٙمف الممكف اف يساىـ بحدكد )
فيرىا لبلعكاـ مف مصادر التمكيؿ الخارجية )منح كقركض ميسرة( مف مجمكع االستثمارات المطمكب تك 

، كبنكد ىذه االستراتيجية لـ تؤخذ عمى (٘)دكالر        ( مميارٚ,ٚٛٔ( كالبالغة )ٕٓٔٓ – ٕٚٓٓ)
عاتؽ الدكلة تنفيذىا بشكؿ كامؿ، إذ ال زالت اثار المشاريع المقترح تنفيذىا في تمؾ الفترة تندرج ضمف 

 المشاريع المتمكئة عمى الرغـ مف صرؼ تخصيصاتيا المالية. 
ف نجاح االستثمار يرتبط بجممة مف الشركط، اىميا االستقرار السياسي كالبنية التشريعية كالقانكنية كا  

التي تنعكس عمى الكاقع االقتصادم، اضافة الى تكفر سكؽ العمالة المؤىمة عممان اف االستثمارات ال 
المناسبة، فيناؾ مشاريع  تككف ايجابية في كثير مف االكقات كالسيما التي يتـ تنفيذىا في اكقاتيا غير

ينفؽ عمييا امكاؿ طائمة دكف اف يككف ليا مردكد ايجابي لخدمة المجتمع، كربما مشركع تطكير )قناة 
الجيش( الذم خصصت لو امكاؿ طائمة تحت اشراؼ امانة بغداد انذاؾ كالذم كاف مف المؤمؿ اف يقدـ 

المتمكئة التي لـ تنجز لحد االف، كلك تـ خدمة كبيرة ألىالي محافظة بغداد، ال يزاؿ ضمف المشاريع 
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تكظيؼ ىذه االمكاؿ في قطاعات اخرل )القطاع الصناعي كالزراعي( لكفرت فرص عمؿ انتاجية كبيرة 
كربما االحصائيات التي تقدميا الجيات الرقابية كىيئات النزاىة تكشؼ لنا الكثير مف المشاريع 

تقع ضمف قائمة المشاريع المتمكئة كالكىمية، مما المخصصة ليا االمكاؿ لغرض االستثمار كلكنيا 
 يكشؼ في نفس الكقت حجـ الفساد في قطاع االستثمارات.

كلذلؾ نرل اف الييئة الكطنية لبلستثمار مطالبة اليـك بكضع جدكؿ ألكلكيات المشاريع االستثمارية 
الخارجية، إذ اف  لبناء االقتصاد كتحقيؽ فرص عمؿ لمشباب العاطؿ عف العمؿ كجمب االستثمارات

قانكنيا فيو الكثير مف الميزات التي تشجع عمى جذب االستثمارات االجنبية مع ضمانات ربما ال تتكفر 
في قكانيف االستثمار لمدكؿ المجاكرة، كبخبلؼ ذلؾ فأف استمرار التردم في قطاع االستثمار مف 

 ت الراىف.          الممكف اف يككف احد اسباب تردم بنية االقتصاد العراقي في الكق
 ذذ٘ٛس لـاع اخلذِاخ  .3

يعد العراؽ مف البمداف الغنية بالمكرد النفطي، لكنو يعاني مف قصكر كبير في تكفير الخػػػػػػدمات     
األسػػػػاسية) كالكيرباء كالمياة الصالحة لمشرب كخدمات الصرؼ الصحي كعمى الرغـ مف أّف ىنالؾ 

شغيؿ المرافؽ الخدمية كاالتصاالت، لكنو ما لبث اف تراجعت عاـ في ت ٖٕٓٓتحسنان طفيفان حصؿ بعد 
، حيث االنقطاعات المستمرة لمتيار الكيربائي كشحة الماء الصافي أثر بشكؿ سمبي عمى (ٙ) ٕٙٓٓ

مجمؿ نكاحي الحياة، كفي إطار الجيكد المبذكلة كالداعية لتحسيف الكاقع الخدمي سعت ستراتيجية 
( إلى اتخاذ جممة مف االجراءات بيدؼ تنمية االقتصاد الكطني ٕٚٓٓ – ٕ٘ٓٓالتنمية الكطنية )

  (ٚ)بشكؿ عاـ كالقطاع الخدمي بشكؿ خاص، كاىميا: 
  العمؿ عمى بناء شبكة الكيرباء كزيادة طاقة التكليد الى المستكل الذم يؤمف عممية تجييز

 الكيرباء بشكؿ مستمر. 
  مستمرة لقنكات الرم كالبزؿ. اعادة تأىيؿ محطات ضخ المياه كانجاز صيانة 
  .االىتماـ بخدمات الصرؼ الصحي كاتخاذ التدابير البلزمة لمعالجة المياه كيميائيان 
  .تعزيز شبكة النقؿ كاالتصاالت في جميع المحافظات كاالعتماد عمى التطكرات التكنكلكجيا 
  قابميات التدريسييف تطكير قطاع التربية كالتعميـ مف خبلؿ تحديث االنظمة التربكية كتطكير

 كاعادة بناء المدارس كالجامعات كتزكيدىا بالتقنيات الحديثة. 
  .تطكير القطاع الصحي كتكفير التجييزات الدكائية كالطبية كاعادة تأىيؿ المستشفيات 
إف ىذه االجراءات لـ تجد ليا طريقان لمتنفيذ بسبب تردم الكضع األمني كعدـ االستقرار السياسي        

عكاسو عمى الكضع االقتصادم، مما زاد في معاناة السكاف جراء زيادة التدىكر في نكعية الماء كان
كاصابة العديد مف المكاطنيف، فضبلن عف التردم في  ٕٛٓٓالصالح لمشرب كتفشي مرض الككليرا عاـ 

يف شبكات الصرؼ الصحي في كافة محافظات العراؽ كال سيما العاصمة بغداد التي شيدت في العام
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حاالت لغرؽ الكثير مف المنازؿ مع ىطكؿ االمطار كعدـ قدرة شبكات المجارم مف  ٕ٘ٔٓ – ٕٗٔٓ
 تصريؼ الكميات اليائمة مف ىذه المياه.

ليصؿ التجييز بحدكد  ٕٚٓٓأما الطاقة الكيربائية فقد شيدت تدىكران في االشير االكلى لعاـ      
يعزل ىذا التدىكر الى عمميات التخريب المستمرة ( ساعة باليـك في بغداد كمحافظات القطر، ك ٕ)

لمشبكات الكيربائية كعمميات السمب كالنيب التي طالت المنشآت االقتصادية كتدىكر الكضع األمني 
كانعداـ التنسيؽ بيف كزارتي الكيرباء كالنفط حكؿ عمميات تجييز محطات الطاقة الكيربائية بالكقكد 

قطاع الكيرباء، فضبلن عف اغمب المحطات الكيربائية كافتقارىا الى  كالمشتقات النفطية التي يحتاجيا
 الصيانة المستمرة. 

ىذه العراقيؿ التي شيدىا القطاع الخدمي جعمت المكاطف العراقي بتحمؿ تكاليؼ اغمب ىذه الخدمات    
تشفيات كاعتماده عمى تجييز الكيرباء مف المكلدات األىمية كحصكلو عمى الخدمات الطبية عبر المس

االىمية بسبب انعداـ ثقة المكاطف بالخدمات التي تقدميا المستشفيات الحككمية، ككذلؾ قياـ المكاطنيف 
بنصب مضخات لتصفية مياه الشرب في المنازؿ بسبب تمكث مياه الشرب المجيزة لممنازؿ فضبلن عف 

 ت ... الخ. افتقار المكاطف لخدمات الصرؼ كاماكف الترفية العامة كالحدائؽ كالمتنزىا
إف تردم الكاقع الخدمي كعدـ قدرة الدكلة عمى تحسينو دليؿ عمى ضعؼ مقدرات الدكلة باالىتماـ 
باإلنساف الذم يعتبر غاية التنمية ككسيمتيا كىك ما ينعكس بشكؿ سمبي في تنمية القطاع االقتصادم 

 بكافة مؤشراتو.   
 لـاع اٌرعاسج ٚادل١ضاْ اٌرعاسٞ    .4
ع التجارة في مجمؿ عممية التنمية بفعؿ دكره عمى الصعيد الداخمي كالخارجي، يساىـ قطا      

فاألحتياطيات مف العمبلت االجنبية غالبان ما تأتي عف طريؽ تصدير السمع نحك الخارج في حيف تبادؿ 
السمع كالخدمات المحمية كايصاليا الى المستيمؾ فتككف بكاسطة التجارة الداخمية، كبفعؿ الظركؼ 

اسية التي شيدىا العراؽ فأف دكر التجارة الداخمية ربما كاف أكثر أىمية كخصكصان في فترة السي
الحصار االقتصادم كما رافقو مف تعطيؿ كتدمير العديد مف المنشآت االنتاجية كالخدمية كزيادة 

ة التي االعتماد عمى الذات بعد اف منع العراؽ مف تصدير سمعو نحك الخارج بفعؿ العقكبات االقتصادي
فرضت عميو مف قبؿ مجمس االمف، االمر الذم اصبح فيو العجز في ميزاف المدفكعات كاقع حاؿ 

 .(ٛ)االقتصاد العراقي 
،  ٗ,ٕٕٕ-( بمغ )ٕٗٓٓ – ٖٕٓٓ( تكشؼ عجز الميزاف التجارم لمعاميف )ٖإف بيانات الجدكؿ )   
الفترة السابقة مف الحصار ( مميكف دينار عمى التكالي كتمثؿ االسباب في تراكمات ٖ,ٕٜٖٗ -

االقتصادم كما لحقيا مف تغيير لمنظاـ السياسي في العراؽ، كتجدر االشارة الى اف الصادرات النفطية 
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في الميزاف التجارم قد خفضت مف حدة العجز في الميزاف كلك أستبعدت لتفاقـ بشكؿ اكبر ككف 
 طي في تغطية مجمؿ انفاقو العاـ كما ذكرنا. االقتصاد العراقي اقتصادان ريعيان يعتمد عمى المكرد النف

إذ إف اجمالي الصادرات النفطية تزايد بشكؿ  ٕٛٓٓلقد حقؽ الميزاف التجارم فائضان بمغ اقصاه عاـ    
نتيجة لتراجع اسعار النفط  ٜٕٓٓ%( مف اجمالي الصادرات ثـ عاد لينخفض عاـ ٜٔ،ٙكبير كبنسبة )

عمى اقتصاديات العالـ بشكؿ عاـ  ٕٛٓٓزمة العالمية نياية في السكؽ العالمية بسبب تداعيات اال 
 كالعراؽ بشكؿ خاص.

 ( ٖجدكؿ )
 ( مميكف دينار ٕٕٔٓ – ٖٕٓٓتطكر ميزاف المدفكعات كالصادرات النفطية لممدة )

صافي الميزاف  السنة
 التجارم

صافي 
ميزاف 
 الدخؿ

صافي 
التحكالت 
 الخارجية

اجمالي  الصادرات النفطية
 الصادرات

سبة ن
الصادرات 
النفطية الى 
اجمالي 
 الصادرات 

ٕٖٓٓ ٕٕٕ،ٗ- - ٜٜٛ ٖٛٗٛ،ٛ ٜٜٖٖ،٘ ٛٗ،ٔ 
ٕٓٓٗ - ٖٜٕٗ،ٖ ٘ٓ،ٛ ٜٔٛ٘ ٔٚٗ٘٘,ٚ ٕٖٕٔٓ,ٖ ٛٔ,ٜ 
ٕٓٓ٘ ٖٜٙ٘ ٕ٘ٓ ٖٕٖٙ ٕٕٓٓٓ ٕٖٜٜٔ ٛٙ,ٕ 
ٕٓٓٙ ٕٔٔٛ ٜٛ٘ - ٕٙٚٓٛ،٘ ٕٜٚٓٛ،ٔ ٜٛ,ٜ 
ٕٓٓٚ ٕٕٜٙ ٔٗٛ - ٖٕٕٕٙ،٘ ٖٖٚٛٚ،ٔ ٛٙ،ٕ 
ٕٓٓٛ ٖٖ٘٘ ٜٙٚ - ٕٕٗٙٙ،٘ ٖ٘ٓٛٛ،ٚ ٙ،ٜٔ 
ٕٜٓٓ ٚٔٓٛ ٕٜٓ - ٖٕٖٙٚ،ٖ ٖٜٛٙٗ،ٚ ٖٛ،ٛ 
ٕٓٔٓ ٖٔٗٗ ٜٔ٘ - ٖٕٗٗٛ ٖ٘ٔٗ٘ ٛٙ،ٔ 
ٕٓٔٔ ٖٜٓٗ،ٛ ٕٓٔ - ٕ٘ٗٔ٘ ٜ٘ٛٚٔ ٛٚ،٘ 
ٕٕٓٔ ٗ٘ٔٙ،ٖ ٕٙٚ - ٖٙٚٔٗ ٚٔٙٗٛ ٛٛ،ٜ 

 ( .ٕٕٔٓ – ٖٕٓٓالمصدر/ النشرة السنكية / البنؾ المركزم العراقي لبلعكاـ )
ر اف الميزاف التجارم اقتصر دكره عمى تخفيؼ العجز في ميزاف المدفكعات يتضح مما ذك        

إلعتماده عمى الصادرات النفطية كىذا الحاؿ يحتـ عمى الحككمة اف تتبنى سياسة اقتصادية تعمؿ عمى 
تحسيف كضع القطاعات االنتاجية االخرل )كالزراعي، الصناعي( كالعمؿ عمى تطكيرىا كزيادة 

تج المحمي، باعتبار اف المكرد النفطي يخضع لمتغيرات خارجية كىذا ما يضع ايرادات مساىمتيا في النا
البمد مف العمبلت االجنبية المتحصمة عف بيع النفط تحت تيديد ىذه المتغيرات، كلعؿ االنخفاض الذم 

كما تبله كشؼ بشكؿ كاضح ىذه الحقيقة، إذ بمغ العجز  ٕٗٔٓحصؿ في اسعار النفط العالمية عاـ 
ي ميزاف المدفكعات في العراؽ نسبان عالية نتيجة ليذا االنخفاض في ظؿ عدـ فاعمية القطاعات ف

 االخرل كتدني مساىمتيا في تحسيف الميزاف التجارم.  
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 اٌرؽذ٠اخ اٌرٟ ذٛاظٗ االلرظاد اٌؼشالٟ    :احملٛس اٌصأٟ
كرد النفطي في تغطية انفاقو العاـ، االقتصاد العراقي اقتصاد ريعي يعتمد عمى االيرادات المتآتية مف الم

كىذه الميزة ربما جعمت مف العراؽ ىدفان لمطامع الدكؿ الكبرل لمتحكـ بيذا المكرد، فزجت بو بحرب مع 
 ٖٕٓٓايراف استمرت لثماف سنكات كحصار اقتصادم كاف قاسيا" عمى العراقييف ، ثـ تغييران سياسيان في 

ية عمى مقدرات االقتصاد العراقي كسادت الفكضى السياسية التي استكلت فيو الكاليات المتحدة االميرك
نتج عنيا انعداـ االستقرار االقتصادم كبركز مشاكؿ اقتصادية اصبحت تمثؿ تحديات حقيقية تكاجو 

 عممية البناء االقتصادم، كيمكف اجماؿ اىـ ىذه التحديات باآلتي: 
 حتذٞ اٌرؼخُ .1
االقتصاد العراقي، كانما ىك نتاج تراكمات لمرحمة سابقة لـ يكف التضخـ ظاىرة جديدة عمى       

كسياسات اقتصادية خاطئة كقرارات سياسية لـ تحسب بشكؿ عقبلني، فالعراؽ خرج مف حرب 
الثمانينات باضرار مادية في مجمؿ مجاالت الحياة االقتصادية كاالجتماعية ليدخؿ في دكامة الحصار 

ة كالصناعية كالعسكرية مع تراجع كبير في مستكيات المعيشة االقتصادم كفقدانو لبنيتو االقتصادي
كتكقؼ صادراتو النفطية التي يعتمد عمييا في تغطية االنفاؽ العاـ، كاستمرت معاناة االقتصاد بعد 

كعبر الحككمات المتكالية التي كاجيت تحديات عديدة ساىمت في تزايد ظاىرة  ٖٕٓٓالتغير السياسي 
 (ٜ)التضخـ مف ابرزىا: 

 التدىكر في الكضع االمني كاتساع عمميات التخريب لمبنى التحتية. (ٔ
 تزايد حاالت الفساد بشقيو المالي كاالدارم في كافة مرافؽ الدكلة. (ٕ
تكصيات نادم باريس بشأف رفع الدعـ عف السمع المدعكمة مما رفع مف اسعار السمع االساسية  (ٖ

 في مقدمتيا المشتقات النفطية كالسمع التمكينية. 
 العتماد عمى االستيرادات الخارجية بسبب تكقؼ الكثير مف الصناعات المحمية. ا (ٗ
بسبب ارتفاع المستكل المعيشي لبلسر العراقيو كرفع الرسـك  ٖٕٓٓالتزايد في الطمب المحمي بعد  (٘

 كالضرائب الكمركية عمى السمع. 
منيا اصبلح االقتصاد  اجراءات كاف الغرض ٕٗٓٓلقد كضعت االدارة المدنية لسمطة االئتبلؼ     

العراقي، إذ بدأت بقرارات تحكيؿ االدارة المركزية الى االدارة البلمركزية كاصبلح الجياز المالي 
كالمصرفي كاتخاذ التدابير البلزمة لتحسيف المستكل المعاشي لبلسبلة العراقية عبر زيادة المرتبات 

 كرفع الدعـ. 
التنمية العراقي مف اجؿ ايداع االمكاؿ المتآتية عف تصدير بعد ىذه االجراءات تـ تأسيس صندكؽ      

النفط مع االمكاؿ المكدعة لدل األمـ المتحدة ضمف برنامج النفط مقابؿ الغذاء لغرض تكجيييا في 
 .(ٓٔ)فعاليات تصب في خدمة االقتصاد كال تنفؽ في مجاالت سياسية كباشراؼ خبراء دكلييف 
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في االعكاـ االكلى نحك تحسيف القدرة الشرائية كتكجيو المكارد كفي كلقد انعكست ىذه االجراءات     
نفس الكقت تزايد االختبلؿ الييكمي بسبب االعتماد المستمر عمى المكرد النفطي كاختبلؿ التجارة 
الخارجية كتزايد ازمة السكف كالبطالة كسكء في تكظيؼ االفراد في قطاعات تستنزؼ مكارد مالية كبيرة 

ك  ٖٕٓٓ%( عاـ ٙ,ٖٖمف، مما ترؾ بأثارىا عمى زيادة معدالت التضخـ بمعدؿ )كالدفاع كاال
، كىذه الزيادات استنزفت اغمب الزيادات ٕٙٓٓ%( عاـ ٙ,ٚٗكليرتفع الى ) ٕٗٓٓ%( عاـ ٖ,ٖٚ)

 الحاصمة في المرتبات الحككمية. 
 (ٗجدكؿ ) 

 ( ٕٕٔٓ – ٖٕٓٓالتضخـ في العراؽ لممدة )
 النسبي في عرض النقد التغير معدؿ التضخـ السنة
ٕٖٓٓ ٖٖ,ٙ ٜٔ,ٙ 
ٕٓٓٗ ٖٚ,ٖ ٚ٘,ٛ 
ٕٓٓ٘ ٖٚ,٘ ٕٔ,ٖ 
ٕٓٓٙ ٗٚ,ٙ ٖ٘,ٙ 
ٕٓٓٚ ٖٛ,ٗ ٖٔ,ٔ 
ٕٓٓٛ ٖٔ ٔٔ 
ٕٜٓٓ ٕٔ,ٙ ٕٕ,ٗ 
ٕٓٔٓ ٔٔ ٕٓ,ٔ 
ٕٓٔٔ ٔ٘،٘ ٕٗ،ٚ 
ٕٕٓٔ ٔٙ،ٔ ٕٚ،ٛ 

  ( .ٕٕٔٓ - ٖٕٓٓالمصدر/ البنؾ المركزم العراقي / المديرية العامة لبلحصاء كاالبحاث )
إف السياسة النقدية اصبحت لدييا القدرة لمسيطرة عمى معدالت التضخـ بعد منح البنؾ المركزم      

كاصبحت المعدالت متقاربة  ٕٗٓٓلسنة  ٙ٘استقبلليتو كفؾ ارتباطو مف الحككمة بمكجب القانكف 
لدعـ الذم ارتفعت فيو االسعار بسبب سياسة رفع ا ٕٙٓٓباستثناء عاـ  ٕ٘ٓٓ،  ٕٗٓٓ لؤلعكاـ

 عف المشتقات النفطية كبعض السمع الضركرية كما اشرنا. 
إف سياسة استقبللية البنؾ المركزم ظيرت فاعميتيا عبر ارتفاع قيمة الدينار العراقي مف خبلؿ االىداؼ 

  (ٔٔ)الرئيسية التي نص عمييا القانكف التي تتركز عمى : 
  السعي لتحقيؽ استقرار االسعار كالمحافظة عمييا محميان . 
  .الحفاظ عمى نظاـ مالي مستقر يستند الى آلية السكؽ 
  .تعزيز النمك المستديـ كالرخاء في العراؽ 
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نتيجة لذلؾ حصؿ انخفاض نسبي في معدالت التضخـ كارتفاع في سعر صرؼ الدينار العراقي،      
نار ( ديٚ٘ٗٔ% بعد اف كاف )ٙ,ٕٔكبمعدؿ تضخـ  ٜٕٓٓ( دينار لمدكالر عاـ ٕٛٔٔحيث بمغ )
(، رافؽ ىذا االجراء رفع سقؼ المرتبات الحككمية رغـ ٘حسب بيانات الجدكؿ ) ٕٙٓٓلمدكالر عاـ 

 . (ٕٔ)االنكماش الذم حصؿ في االقتصاد العراقي اثر تداعيات االزمة المالية العالمية آنذاؾ 
فخبلؿ العاـ  اف معدالت التضخـ عادت الى االرتفاع بعد ىذا التاريخ كتغيرت مف سمعة الى اخرل    

% ثـ ٓٔ% اما المبلبس فكانت ٘ٔ% ثـ الكقكد ٖ٘% كالعقارات ٖٚشكمت سمعة الغذاء  ٕٕٔٓ
% كىذه االختبلفات ىي نسبية لكف تبقى سمة الغذاء ىي االكثر اىمية الرتباطيا ٖسمع اخرل بنسبة 

 .(ٖٔ)بشكؿ يكمي مع الميكؿ االستيبلكية لبلفراد 
كلغاية  ٖٕٓٓ(، نبلحظ ارتفاع القيمة النقدية لمناتج بعد ٘الجدكؿ) مف جانب آخر كبحسب بيانات     

، لكف النظر ككاقع الحاؿ يكشؼ اف القيمة الحقيقية لمناتج كانت اقؿ مف القيمة النقدية لو بعد ٕٓٔٓ
% خبلؿ ٚ,ٕٔتأثير ارتفاع مستكيات التضخـ بشكؿ سمبي كما اف عرض النقد كمؤشر نقدم نما بنحك 

% كالقيمة الحقيقية بنحك ٚٔ( في حيف نمت القيمة النقدية لمناتج بنحك ٕٔٔٓ – ٕٚٓٓالمدة )
% مما يؤكد كجكد فجكة كاضحة بيف الطمب كالعرض الحقيقي ككجكد اشارات كاضحة لمعدالت ٔ,ٓٔ

 .  (ٗٔ)التضخـ في االقتصاد العراقي 
 ( ٘جدكؿ )

  (ٕٕٔٓ – ٖٕٓٓر مقابؿ الدكالر لممدة )معدؿ التضخـ كالناتج المحمي االجمالي النقدم كسعر صرؼ الدكال  
 معدؿ التضخـ% الناتج المحمي االجمالي/الؼ دينار سعر صرؼ الدكالر مقابؿ الدينار السنكات
ٕٖٓٓ ٜٖٔٙ ٕٜ٘ٛ٘ٚٛٛ ٖٖ,ٙ 
ٕٓٓٗ ٖٔٗ٘ ٖٕٖٖ٘٘٘ٛ ٖٚ,ٖ 
ٕٓٓ٘ ٕٔٗٚ ٖٖٜٚ٘ٗ٘ٛ ٖٚ,٘ 
ٕٓٓٙ ٔٗٚ٘ ٜٜ٘٘ٛٚ٘ٗ ٗٚ,ٙ 
ٕٓٓٚ ٕٔٙٚ ٖٔٔٔٗ٘٘ٛٔ ٖٛ,ٗ 
ٕٓٓٛ ٕٖٔٓ ٕٔ٘ٚٓٙٓٙٔ ٖٔ 
ٕٜٓٓ ٕٔٔٛ ٖٕٔٓٙٗٔٛٚ ٕٔ,ٙ 
ٕٓٔٓ ٔٔٛٙ ٕٔ٘ٛ٘ٔ٘ٔٔ ٔٔ 
ٕٓٔٔ ٜٔٔٙ ٕٖٜٜٔٔٓ٘ٓ ٔ٘،٘ 
ٕٕٓٔ ٕٔٓٔ ٕٖٕٛٚٔٙ٘ٗ ٔٙ،ٔ 

 (. ٕٕٔٓ – ٖٕٓٓالمصدر/ البنؾ المركزم العراقي/ النشرة السنكية )
 (.ٕٕٔٓ – ٖٕٓٓكزارة التخطيط/ مديرية الحسابات القكمية )
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 (٘ٔ)البنؾ المركزم مف اجؿ تقميؿ نسب التضخـ بثبلث نقاط رئيسة ىي:لقد تركزت اجراءات  
  .ادارة سعر الفائدة 
  .تقميؿ سعر صرؼ الدينار مقابؿ الدكالر 
  .السيطرة عمى نمك عرض النقد 

غير اف الظركؼ السياسية كالتدخؿ المستمر في عمؿ البنؾ المركزم رغـ استقبلليتو اثرت في معدالت 
درة البنؾ المركزم لمحد منيا، إذ إف الحككمة قامت بمحاكالت مستمرة لسحب التضخـ كخفضت مف ق

جزء مف احتياطي العممة االجنبية كالتدخؿ بمزاد العممة بحيث أصبح تأثير البنؾ المركزم في السيطرة 
عمى سعر صرؼ الدكالر محدكد جدان كاالبقاء عمى معدالت التضخـ بالتزايد كىك ما جعؿ ميمة االقتصاد 

داد سكء كخمؽ تحديات صعبة ال يمكف تجاكزىا ما لـ تعمؿ الحككمة عمى كضع حمكؿ حقيقية لمحد تز 
مف ظاىرة التضخـ متمثمة بزيادة فاعمية استقبللية البنؾ المركزم كتقميؿ الضغكطات التي يمارسيا 
السياسيكف عبر التدخؿ بمزاد العممة لتحقيؽ مصالح شخصية كالتي انعكست بشكؿ سمبي عمى 

 لقطاعات االقتصادية بشكؿ عاـ كالنقدم بشكؿ خاص.  ا
 حتذ٠اخ اٌفغاد .2

، كلكنيا تفشت بشكؿ ٖٕٓٓتعكد ظاىرة الفساد في العراؽ الى مرحمة ما قبؿ التغيير السياسي       
كبير بعد ذلؾ كخصكصان الفساد المالي كاالدارم التي تمثؿ بكضع اشخاص ال يمتمككف القدرة اك الخبرة 

لعممية بمكاقع قيادية في الجياز الحككمي )التنفيذم كالتشريعي( مما نجـ عف فشؿ في كالمؤىبلت ا
االداء الحككمي مف تحقيؽ نتائج مكازية لممقدرات البشرية كالمادية المكضكعة تحت تصرفاتيا، كذلؾ 

 ظير الفساد السياسي الذم يعتبر الحاضنة 
اد الحماية مف االجراءات القانكنية كيمنع لكؿ انكاع الفساد فيك يكفر لمرتكبي حاالت الفس    

مبلحقتيـ كيغمؽ افعاليـ بتشريعات قانكنية كبما يسمى بشرعنة الفساد الذم يكبؿ يد القضاء كيقكض 
 .( ٙٔ)استقبللو ليككف فيما بعد احد ضحايا الفساد 

عمار ( عمى لساف المفتش الخاص بعممية اعادة اCPAلقد أفصحت سمطة االئتبلؼ المؤقتة )    
( مميار دكالر مف امكاؿ النفط العراقية عمى ٛ,ٛالعراؽ )ستيكارت بكيف( انيا قامت بتبديد ما مقداره )

. كاستفحمت (ٚٔ)( ٕٗٓٓ – ٖٕٓٓ)              شكؿ ركاتب كنفقات تشغيمية كرأسمالية ما بيف 
االحزاب المختمفة مع  بعدىا شبكات الفساد مع ضعؼ المركزية االدارية لسمطة االئتبلؼ كتداخؿ اجيزة

اجيزة الدكلة كضعؼ الرقابة االدارية كالمالية الذم سمح بنشكء مافيات سياسية لسرقة الماؿ العاـ، 
( مميار دكالر في صفقة عقكد ٖ,ٕكفي ىذا السياؽ قدر اليدر في احدل الكزارات االمنية بحدكد )

 – ٖٕٓٓؿ في العراؽ بيف )كتسميح كتجييز معدات عسكرية، كيقدر مجمكع ما ىدر مف االمكا
 .(ٛٔ)( مميار دكالر حسب تقديرات مفكضية النزاىة ٛ( بحدكد )ٕٚٓٓ
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إف الفساد المالي كاالدارم بيذا المظير لـ يسفر عف إعاقة عممية التنمية االقتصادية فحسب بؿ      
لدكؿ المشمكلة ساىـ في تمكيؿ العمميات االرىابية مما جعؿ العراؽ يحثؿ المراتب المتقدمة في سمـ ا

 – ٕٓٔٓ( يبيف اف العراؽ شيد عمميات فساد كاسعة خبلؿ المدة )ٙبالفساد كاالرىاب، كالجدكؿ )
( حسب مؤشرات منظمة الشفافية كلـ يضع حمكالن مناسبة لمعالجتو مما جعمو في ذيؿ قائمة ٕ٘ٔٓ

 دكؿ العالـ. 
ع عدة مسائؿ في تأشير ذلؾ كلعؿ ىناؾ صعكبة في تقدير ما يمكف خضكعو لمفساد مما ينبغي كض

 كمنيا: 
  .تحديد قيمة المكازنات العامة المعتمدة في العراؽ 
 .تأشير المرصكد لبلستثمار مف تمؾ المكازنات 
   .تأشير عدد المشاريع المتمكئة رغـ اطبلؽ تخصيصاتيا 
ذا ( كاكثر ىٖٕٔٓ – ٕٗٓٓ( مميار دكالر لممدة )ٕٜ٘إف العراؽ انفؽ مف مكازناتو نحك )     

% كمف ثـ مكازنة الدفاع كاالمف بحدكد ٓٗاالنفاؽ عمى ابكاب المكازنة التشغيمية التي اخذت بنحك 
% ٘,ٕ٘( مميار دكالر في حيف كاف نصيب المكازنة االستثمارية بنحك ٕٓٔ% اك ما يقدر )ٕٓ

 . (ٜٔ)كمتكسط خبلؿ المدة المذككرة 
ت الفساد مف خبلؿ تضخيـ كمؼ العقكد الصغيرة كيبقى اليدرفي المكارد المالية كاضحان نتيجة عمميا

% كامانة بغداد بنحك ٜٛاكعقكد لمشاريع كىمية ، فكزارة االتصاالت بمغ الفساد في عقكدىا بنحك 
 . ( ٕٓ)% ٖٓ% كالصناعة ٕٗ% كالزراعة ٓٚ% كالصحة ٚٚ

 ( ٙجدكؿ )
 ( ٕ٘ٔٓ – ٕٓٔٓمؤشر مدركات الفساد لدكؿ مختارة )

 اليمف  العراؽ المممكة المتحدة ؾالدنمار  البمداف السنة
 الدرجة عمى سمة الشفافية  ٕٓٔٓ

 
 دكلة ٛٚٔالمرتبة العالمية مف مجمكع 

ٜٖ 
 
ٔ 

ٚٙ 
 
ٕٓ 

ٔ٘ 
 
ٔٚ٘ 

ٕٕ 
 
ٔٗٙ 

 الدرجة عمى سمـ الشفافية *  ٕٔٔٓ
 

 كحدة ٓٓٔالمرتبو العالمية مف مجمكع 

ٜٗ 
 
ٕ 

ٚٛ 
 
ٔٙ 

ٔٛ 
 
ٔٚ٘ 

ٕٔ 
 
ٔٙٗ 

 كحدة ٓٓٔة مف الدرجة عمى سمـ الشفافي ٕٕٔٓ
 

 دكلة ٗٚٔالمرتبة العالمية مف مجمكع 

ٜٓ 
 
ٔ 

ٚٗ 
 
ٔٚ 

ٔٛ 
 
ٜٔٙ 

ٕٖ 
 
ٔ٘ٙ 

 الدرجة عمى سمـ الشفافية ٖٕٔٓ
 

ٜٔ 
 

ٚٙ 
 

ٔٙ 
 

ٔٛ 
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 ٚٙٔ ٔٚٔ ٗٔ ٔ دكلة  ٘ٚٔالمرتبة العالمية مف 
 الدرجة عمى سمـ الشفافية ٕٗٔٓ

 
 دكلة ٗٚٔالمرتبة العالمية مف 

ٜٕ 
 
ٔ 

ٚٛ 
 
ٔٗ 

ٔٙ 
 
ٔٚٓ 

ٜٔ 
 
ٔٙٔ 

 الدرجة عمى سمـ الشفافية ٕ٘ٔٓ
 

 دكلة ٛٙٔالمرتبة العالمية مف 

ٜٗ 
 
ٔ 

ٛٓ 
 
ٔٔ 

ٔٙ 
 
ٔٙٔ 

ٜٔ 
 
ٔ٘ٚ 

درجة اعبلىا لمف يككف اكثر البمداف شفافية كادناىػا لمػف يكػكف اكثرىػا  ٓٓٔ* يقع مدرؾ الفساد في 
حسػػب مػػدرؾ درجػػات كبعػػض الكتػػب ت ٓٔمؤشػػرات فرعيػػة، كػػؿ منيػػا  ٓٔفسػػادان، كالمػػدرؾ يتػػألؼ مػػف 

   ٓٔدرجة عمى  ٓٓٔبقسيمة  ٓٔالفساد الكمي مف 
Corruption Perceptions Index 2015 – transporency international in 2016 .  

كنتيجة لعمميات  الفساد في عقكد المشركعات فقدأىدرت مكارد مالية ال يقابميا عائد تنمكم      
 ار المكظفيف. مممكس كانما ىك تضخيـ لثركات السياسييف ككب

إف سعي الحككمة عبر اعتمادىا لبرامج طمكحة في التنمية مف خبلؿ استراتيجيات التنمية      
( جكبو بمعكقات تتمثؿ بمحاكالت ٕٚٔٓ – ٖٕٔٓ( )ٕٗٔٓ – ٕٓٔٓ( ) ٕٓٔٓ – ٕٚٓٓ)

كالعنؼ المتنفذيف مف احالة المشاريع التنمكية الى المحافظات كاالقاليـ لتنفيذىا كعمميات اإلرىاب 
كالفساد المستشرم في اجيزة الدكلة كىذا ما دفع الى انشاء مؤسسات رقابية مختصة تحاكؿ مبلحقة 

كىيئة النزاىة كما  ٖٕٓٓالفساد كالفاسديف كديكاف الرقابة المالية الذم يمارس عممو الرقابي قبؿ 
، كالمبلحظ مف ٖٕٓٓ يرتبط بيا مف مكاتب المفتشيف العمكمييف في الكزارات التي مارست عمميا بعد

كاقع الحاؿ اف جيكد ىذه الجيات الرقابية لـ يكاكبيا انخفاض كبير في عمميات الفساد، فما يزاؿ العراؽ 
 يحتؿ ذيؿ القائمة بالنسية لمدكؿ المشمكلة بالفساد كما اشرنا، 

 (ٕٔ)مف خبلؿ:   ٕٙٔٓ – ٕ٘ٔٓلقد اتجو العراؽ لتخفيض الفساد في    
 بي كتطكيره باعتبار العراؽ يعتمد عمى المكرد النفطي في تمكيؿ المكازنة اصبلح النظاـ الضري

العامة، لكف انخفاض اسعار النفط اجبره عمى اعادة النظر بقانكف ضريبة الدخؿ كمصادر اخرل 
 كالرسـك بأنكاعيا. 

  رات ، كالتأكيد عمى الكزآٖٕٓاصبلح نظاـ العقكد كالمناقصات كالسيما في المرحمة البلحقة لعاـ
 بالتعاقد مع شركات عالمية مختصة كمعركفة بقصد منع الغش كاالحتياؿ كالمحسكبية. 

  .مكافحة غسيؿ االمكاؿ كاعطاء البنؾ المركزم سمطة التحقيؽ بمصدر االمكاؿ 
  لتمكيؿ انشطة االحزاب السياسية.  ٖٕٓٓمكافحة تيريب النفط التي نشطت بعد 
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االقتصاد العراقي كما كصؿ اليو مف مستكيات كبيرة في الفساد  رغـ اجراءات اإلصبلح، إال أف كاقع حاؿ
يتطمب مكاجية ىذه المشكمة عبر اسمكب الرقابة الشعبية كزيادة كشؼ حاالت الفساد الى جانب تظافر 

كأحد الشركط  ٕٙٔٓالجيكد الدكلية لمحد مف اليدر المالي كىذا ما أكد عميو صندكؽ النقد الدكلي في 
راؽ القركض لتجاكز ازمتو االقتصادية فضبلن عف شركط اخرل يمكف ذكر اىميا الستمرار منح الع

 (ٕٕ)باالتي: 
 .خصخصة الشركات العامة 
  .اصبلح النظاـ االقتصادم كاالدارم لمدكلة 
 .خفض االنفاؽ العاـ 
  .اشراؼ البنؾ الدكلي عمى منافذ االنفاؽ العاـ لمقركض التي يمنحيا لمعراؽ 

د في مؤسسات الدكلة يعني بقاء العراؽ تابعان لمؤسسات االقراض الدكلية في إف استمرار حالة الفسا
حؿ المشاكؿ االقتصادية، كليذا يتطمب مف الحككمة تكفر ارادة سياسية ذات طابع كطني لمتغمب عمى 
عمميات اليدر في الماؿ العاـ مف قبؿ الفاسديف، كالتركيز عمى اتباع سياسة مالية فاعمة مع ضركرة 

لمكارد المالية عبر تنشيط القطاعات االقتصادية االخرل كعدـ االعتماد عمى المكرد الريعي مف تنكع ا
 اجؿ انجاح عممية االصبلح االقتصادم في العراؽ. 

 حتذ٠اخ اٌثـاٌح .3
تركت مشكمة البطالة في العراؽ أثاران سمبية عمى مجمؿ الجكانب االقتصادية كاالجتماعية منذ عقكد     

اجبرت الكثيريف مف العامميف في  ٜٜٔٔر االقتصادم كالعقكبات االقتصادية عاـ سابقة، فالحصا
القطاع الحككمي بترؾ كظائفيـ كالتكجو لمعمؿ في القطاع الخاص، كاعماؿ حرفية تحقؽ ليـ دخكؿ 
مناسبة لسد مستكيات المعيشة التي اصبحت صعبة جدان آنذاؾ، كىك ما دفع الدكلة في حينيا الى 

كزيع المكاد الغذائية بالككبكنات لغرض ترشيد االستيبلؾ كتنظيـ الحياة االجتماعية كيعتمد اتباع نظاـ ت
 تشخيص عبلج البطالة عمى معرفة انكاعيا *  

فبل تكجد مشكبلت كبيرة بالنسبة لمبطالة االحتكاكية كالدكرية كالمكسمية كحتى السمككية، كانما    
البطالة الييكمية عممان اف ىذا العبلج يبقى نسبيان كمرتبط المشكمة التي تكاجو االقتصادىي في عبلج 

( كجكد بطالة في االقتصاد العراقي تراكحت بيف ٚبمدل تخمؼ أك تطكر االقتصاد. كيكشؼ الجدكؿ )
( كىي بطالة تزداد عند الفئة العمرية ٕ٘ٔٓ – ٕ٘ٓٓ%( مف قكة العمؿ خبلؿ المدة )ٜٕ – ٔ,ٕٛ)
ة التي يعتمد عمييا سكؽ العمؿ، كما يبلحظ تركزىا لدل الذككر بشكؿ ( سنة ام الفئة الشابٜٕ – ٘ٔ)

كربما يعكد السبب الى أف أغمب  ٕ٘ٔٓ% لبلناث عاـ ٚ,ٜ% لمذككر، ٖ,ٜٔاكبر مف االناث كبنسبة 
النساء يقعف تحت عنكاف البطالة السمككية )اختيارية( لكجكد مصادر أخرل لمدخؿ أك أف الكظائؼ 

 دييف. القائمة غير مرغكبة ل
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 (ٚجدكؿ )
 ( ٕ٘ٔٓ – ٕ٘ٓٓكاقع البطالة في العراؽ ) 

 ٕ٘ٔٓ ٕٓٔٓ ٕ٘ٓٓ انكاع البطالة / السنكات 
 %ٜٕ %ٗ,ٕٛ %ٔ,ٕٛ البطالة الى قكة العمؿ الكمية  

 ( سنة ٜٕ – ٘ٔالفئة العمرية )                                
 البطالة حسب       

 ( سنة ٜٗ – ٖٓالفئة العمرية )      الفئة العمرية             
 

 ( سنة ٘ٙ – ٓ٘الفئة العمرية )                                

ٜٔ% 
 
٘,ٔ% 
 
ٗ% 

ٕٔ% 
 
٘% 

 
ٕ,ٗ% 

ٕٓ% 
 
ٙ% 

 
ٖ% 

 ذككر                                        
                     الجنس                                                                        

 اناث                                        

ٔٛ% 
 
ٔٓ,ٔ% 

ٜٔ,ٔ% 
 
ٜ,ٔ% 

ٜٔ,ٕ% 
 
ٜ,ٚ% 

 حضر                                      
 البيئة الحضارية                         

 ريؼ        

ٔٙ,ٖ% 
 
ٔٔ,ٛ% 

ٔٚ,ٔ% 
 
ٔٚ,ٖ% 

ٔٛ,ٔ% 
 
ٔٓ,ٜ% 

 قرأ كال يكتب كابتدائيةال ي             
 

 متكسطة كاعدادية                                   
 التحصيؿ الدراسي       

 معيد كجامعية أكلية                                   
 

 شيادة عميا )ماجستير + دكتكراه(                                 

ٕ٘,ٛ% 
 
ٕٕ,ٙ% 
 
ٕٗ,ٗ% 
 
ٓ,ٕ% 

ٖٕ,ٚ% 
 
ٖٕ,ٛ% 
 
ٖٓ,ٛ% 
 
ٖ,ٚ% 

ٖٔ,ٔ% 
 
ٖٖ,ٔ% 
 
ٖٖ,ٙ% 
 
ٕ,ٕ% 

رسالة دبمـك عالي/ المعيد العربي لمتدريب كالبحكث  –المصدر/ عبد اهلل نداء حسيف/ كاقع البطالة في العراؽ 
مشاركة المرأة العراقية في  –. ككذلؾ: نبيؿ جعفر عبد الرضا كمركة عبد الرحيـ ٕٗ – ٖٕص ٕٚٓٓاالحصائية بغداد 

 .ٖٔ – ٕٔص          ٕٙٔٓعماف  -مركز الدراسات كاالبحاث العممانية -سكؽ العمؿ
( سنة ىـ اكثر الفئات التي تتأخر قميبلن قبؿ أف تصبح ناشطة ٜٕ – ٘ٔإف الفئة العمرية الشابة )    

% ٖٗ% بينما تبمغ ٛكيزداد انخفاض النشاط االقتصادم بيف االناث حيث تشكؿ نسبة الناشطات 
ا يضاعؼ مف مشكمة البطالة دخكالعداد كبيرة الى سكؽ العمؿ اغمبيـ مف الخريجيف ، كم(ٖٕ)لمذككر 

كلـ يشيد نمكان  ٕ٘ٔٓفي الكقت الذم انخفض نمك قطاع التكظيؼ في القطاع الحككمي منذ عاـ 
%( سنكيان أف لـ يتـ ٘,ٔ – ٔ، كىذا ما يفيد بأف البطالة سترتفع بمعدالت تتراكح بيف )(ٕٗ)كاضحان 
 لتكظيؼ في القطاع الخاص. تفعيؿ ا

   (ٕ٘)أف تقصينا عف أسباب البطالة في االقتصاد العراقي يكشؼ لنا أىـ ىذه األسباب كىي:
 . عدـ كفاية عناصر االنتاج كخاصة المتعمقة برؤكس االمكاؿ 
  ، عدـ كجكد تناسب بيف نمك الفئات الشابة في العراؽ ك بيف معدالت الطمب في سكؽ  العمؿ

%( سنكيان في حيف نمك االقتصاد ال يزاؿ منخفضان بؿ تعرض ٕ,ٖؽ العمؿ بػ )حيث ينمك سك
 ، باستثناء مكارد النفط. ٕٗٔٓلبلنكماش منذ 
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  كثرة العمالة غير الماىرة سكاء بسبب ضعؼ مستكل التعميـ اك عمؿ العمالة المتعممة في غير
 اختصاصيا. 

 تنمية كحتى المتفؽ منيا يتآكؿ عجز الحككمة عف اطبلؽ مبادرات ميمة لتمكيؿ مشاريع ال
 بسبب الفساد ليصبح ببل غطاء تنمكم حقيقي. 

 ؼ الكثير مف االستثمارات التدىكر الكاضح في الكضع االمني الذم تسبب في تكق
 .(ٕٙ)المخططة

   .عدـ مبلئمة مخرجات التعميـ الجامعي اك الفني كاحتياجات سكؽ العمؿ في كثير مف االحياف 
لسكانية التي يتمتع بيا سكؽ العمؿ في العراؽ تكشؼ اف السنكات االخيرة قد إف الخصائص ا     

حدثت فييا تغييرات سكانية ميمة ادت الى ارتفاع معدؿ استنزاؼ قكة العمؿ كاليجرة الداخمية كالمجكء 
الى الخارج اضافة إلى ارتفاع نسبة االمية انعكست بنتائج اثرت في سكؽ العمؿ الحككمي، أما مف 

لفئات العمرية فأف العراؽ مف البمداف الشابة الذم يممؾ قكة عمؿ كبيرة، إذ تقدر فئة الشباب حيث ا
% مف مجمكع السكاف الكمي كىي تنمك بمعدالت مرتفعة خبلؿ السنيف ٕ,ٖٛ( بنحك ٜٖ – ٘ٔ)

%( حسب بيانات ٔ,ٖٗسنة كنسبتيا المرتفعة الى ) ٘ٔالقادمة بحكـ حجـ الفئة العمرية االقؿ مف 
 ( . ٛدكؿ )الج

 ( ٛجدكؿ )
  ٕ٘ٔٓالخصائص السكانية في العراؽ لسنة 

 النسبة % الفئات
 ٕ,ٓ٘ الرجاؿ
 ٛ,ٜٗ النساء

 ٔ,ٖٗ سنة ٘ٔاقؿ مف 
 ٕ,ٖٛ ( سنةٜٖ – ٘ٔ)
 ٛٔ ( سنةٜٗ – ٓٗ)
 ٚ ( سنة ٘ٙ – ٓ٘)

 ٚ,ٕ سنة  ٘ٙاكثر مف 
 .  ٕ٘ٔٓالمصدر/ كزارة التخطيط/ مديرية االحصاء السكاني 

%( حائزة عمى مؤىبلت جامعية ٜٖكمف حيث التحصيؿ الدراسي فأف قكة العمؿ تتألؼ مف نسبة )     
%( غير متعمميف كحاصميف عمى مؤىؿ ابتدائية، كيتكقع اف يحدث انخفاض في الطمب عمى ٖٔكنحك )

بفعؿ شركط صندكؽ النقد الدكلي المتضمنة خفض االنفاؽ  ٕٙٔٓ – ٕ٘ٔٓالتشغيؿ بشكؿ اكبر مف 
كمي كخصخصة القطاع العاـ مقابؿ منح العراؽ قركض لتنفيذ خطة االصبلح االقتصادم، كالمبلحظ الحك
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% مف ايرادات الدكلة السنكية، رغـ ٜٙاف اكثر القطاعات فاعمية ىك القطاع النفطي الذم يكفر بنحك 
اؿ اكثر مف % مف قكة العمؿ ككنو قطاعان، اسمكب االنتاج فيو يعتمد عمى رأس المٔانو ال يكظؼ سكل 

قكة العمؿ، كىذا الحاؿ يدفع باتجاه تنشيط االقتصاد غير النفطي كالمبلحظ في اآلكنة االخيرة كتحديدان 
اف معدؿ االستثمار الحككمي الى النفقات العامة قد انخفض بسبب االزمة المالية التي يمر بيا  ٕ٘ٔٓ

لعمؿ ال تجد فرص عمؿ ليا. كبالتالي االقتصاد العراقي مما تسبب في نمك معدالت البطالة ككف قكة ا
 .(ٕٚ)اصبحت البطالة االجبارية ىي السائدة في االقتصاد 

 حتذٞ اٌفمش ِٚغرٜٛ ادلؼ١شح -4
يحظى مكضكع الفقر بأىتماـ جميع الدكؿ كعمى اختبلؼ مستكيات التنمية فييا، إال أف لكؿ دكلة     

جتماعية مما يحتـ في ىذا الجانب رسـ خطة خصكصيتيا فيما يتعمؽ بالييكمية البنيكية كالظركؼ اال
خاصة مكجية كقابمة لممسائمة مف قبؿ الذيف يتعايشكف مع ما سيترتب عنيا مف نتائج، كلكي تنجح 
الخطة عمى المدل البعيد البد اف تعتمد منيجية مبلئمة لمحد مف الفقر كيعدُّ النمك االقتصادم شرط 

ؼ ما لـ ترافقو زيادة فرص التشغيؿ ككصكؿ الفقراء الى ضركرم لمتخفيؼ مف الفقر لكنو شرط غير كا
 المكارد كاالصكؿ المنتجة كتحسيف فرص العيش الكريـ. 

إف خط الفقر يبقى محاكلة منيجية لكضع تقدير كمي لمحاجات االساسية لئلنساف، كمف خبلؿ     
ككحدة لقياس الفقر في تجديده يمكف تقدير اعداد الفقراء كنسبتيـ في المجتمع، كاذا اخذنا االسرة 

% ٖٗ% كاالسر الفقيرة ٔٔ، نجد اف نسب األسر التي تعاني مف الفقر الشديد ٖٕٓٓالعراؽ عاـ 
% كيتبايف الفقر بيف الحضر كالريؼ فقد بمغت نسبة الحرماف في الريؼ ٗ٘كبذلؾ يككف المجمكع 

% ٖٓالي قد بمغت % في الحضر، اضافة الى اف االسر ذات المستكل المعاشي العٕٔ% مقابؿ ٘ٙ
، كىذا دليؿ عمى اف الحرماف في الريؼ اعمؽ مما ىك في (ٕٛ)الريؼ     % في ٘في الحضر ك 

 الحضر لطبيعة االكضاع االقتصادية كاالجتماعية في الريؼ. 
احداث اصبلحات في النظاـ االقتصادم ابتداءان بإصبلح العممة  ٖٕٓٓلقد حاكلت الحككمة بعد      

مف خبلؿ استبداؿ العممة كادخاؿ معايير مقبكلة في القطاع المصرفي كرغـ اف  كالنظاـ المالي
السياستيف )النقدية كالمالية( قد أدت الى احداث تغييرات ايجابية في مستكيات الدخكؿ، إال أنو في 
جانب أخر أحدثت بعض االصبلحات االخرل آثاران سمبية بالنسبة لمفقراء، فمثبلن أدت سياسة تخفيض 

ـ الحككمي عمى المشتقات النفطية الى ارتفاع متكسط االنفاؽ االسرم الشيرم عمى مجمكعة الدع
 السكف كالمياه كالكقكد كمضاعفة نسبة االنفاؽ األسرم عمى النقؿ بسبب ارتفاع اسعار   الكقكد * .

ـ كلكي نقؼ عند نقطة االنطبلؽ لتخفيؼ الفقر البد مف معرفة مف ىـ الفقراء حتى يتـ استيدافي
 بالسياسات التي يمكف اتخاذىا كأسمكب لمتخفيؼ مف حدة الفقر. 
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لقد اعتمد خط الفقر الكطني عمى احتساب كمفة السعرات الحرارية الضركرية الدامة صحة الفرد    
( سعرة حرارية كمتكسط اخذيف بنظر االعتبار العمر، الجنس، الكزف، ٕٖٖٕالعراقي كالتي تقدر بػ )
في الحضر اك في الريؼ، كقد كفرت بيانات المسح االجتماعي كاالقتصادم لبلسرة النشاط البدني سكاء 

( دينار، كبيذا يككف معدؿ ٕٛٗ,ٓتقديرات كمفة السعرة الحرارية الكاحدة بحكالي ) ٕٚٓٓالعراقية عاـ 
( دينار كىذا يساكم خط فقر الغذاء، كعمى ٛ,ٖٗكمفة االحتياجات االساسية الشيرية لمفرد الكاحد )

ساس انفاؽ االسر العراقية التي تقع عند خط فقر الغذاء، فقد قدر خط فقر السمع كالخدمات غير ا
( الذيف يبيف انو مف خبلؿ ٜ( دينار لمفرد الكاحد شيريان، كما مكضح في الجدكؿ )ٙ,ٕٗالغذائية بػ )

الفقر في العراؽ جمع كمفة االحتياجات الغذائية االساسية مع كمفة االحتياجات غير الغذائية فأف خط 
مميكف عراقي يقعكف  ٜ,ٙ% ام حكالي ٔ,ٖٕ( دينار/ فرد/ شير كىك ما يعني أف ٜ,ٙٚيساكم )

 تحت مستكل خط الفقر. 
 ( ٜجدكؿ )

  ٕٚٓٓأىـ مؤشرات الفقر في العراؽ 
 القيمة المؤشر
 خط الفقر

 الؼ دينار/ فرد/ شير
 ٜ,ٙٚالكطني                        

 ٖ,ٖٗ              الغذاء          
  ٙ,ٕٗغير الغذاء                    

 ٜ,ٕٕاالجمالي                     نسب الفقر %
 ٔ,ٙٔالحضر                      
 ٖ,ٜٖالريؼ                       

 ٜ,ٙاالجمالي                       عدد الفقراء )مميكف نسمة(
 ٘,ٖالحضر                      
 ٗ,ٖالريؼ                         

 ٘,ٗاالجمالي                        فجكة الفقر
 ٚ,ٕالحضر                         

 ٜالريؼ                            
 .  ٛص ٜٕٓٓالمصدر/ الجياز المركزم لبلحصاء/ االستراتيجية الكطنية لمتخفيؼ مف الفقر 

ر مف الذيف يعيشكف تحت خط الفقر قد حمؿ الحككمة اعباء أضافية في كيفية إف ىذا العدد الكبي     
ايجاد الحمكؿ البلزمة لمتخفيؼ مف حدة الفقر، إذ بادرت الى تفعيؿ نظاـ الحماية االجتماعية كتقديـ 
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خدمات الرعاية االجتماعية لمفئات الفقيرة مما جعؿ اعداد كبيرة مف الفقراء تستفاد مف برامج الحماية 
 . (ٜٕ) ٕٗٓٓ( مميار دينار سنة ٜ,ٖٖاالجتماعية حيث بمغت الركاتب المدفكعة ليـ بحدكد )

كعمى الرغـ مف اجراء التقييـ لبرامج الحماية االجتماعية كدكره في معالجة الفقر كالفقراء، إال أنو لـ 
ت مف غير الفئات يحقؽ ىدفو لمحاجة الفعمية، إذ أف جزءان كبيران مف المنافع يذىب إلى اشخاص كعائبل

 االكثر فقران. 
كما نتج عنيا مف دخكؿ المجاميع  ٕٗٔٓ/ ٙ/ ٓٔلقد ساعدت االحداث التي حصمت في     

المسمحة كقياميا باحتبلؿ اجزاء كاسعة مف االراضي العراقية الى اجبار المكاطنيف الذيف يعيشكف في 
مناطؽ محافظات الكسط كالجنكب في المحافظات الغربية كالشمالية الى ترؾ منازليـ كالنزكح الى 

ظركؼ معيشية قاسية عمقت مف فجكة الفقر كعدد الفقراء كبحسب االحصائيات االخيرة فأف نسبة 
 – ٔٔ% مف حجـ السكاف ام بحدكد )ٕٖاالفراد الذيف يعيشكف تحت خط الفقر تقدر نسبتيـ بحدكد 

مميكف  ٖٙد السكاف في العراؽ كالبالغ ( مميكف مكاطف، كىذا العدد يعتبر كبيران اذا ما قكرف بعدٕٔ
نسمة تقريبان كفي نفس الكقت يعد أحد التحديات الراىنة التي تعيؽ برامج التنمية، كبالتالي فأف 
الحككمة البد ليا مف اتخاذ االجراءات التي تيدؼ الى احداث تغيرات ايجابية في مستكيات الدخكؿ 

لمجتمع بما يضمف تقميؿ نسبة الفقر بشكؿ تدريجي كتقميؿ كتكزيعيا كمحاكلة تقميؿ التفاكت بيف فئات ا
 مستكياتو. 

 حتذٞ ادلذ١ٔٛ٠ح اخلاسظ١ح -5
معضمة الديكف العراقية الخارجية كانت كال تزاؿ مف أكبر المعضبلت التي يكاجييا االقتصاد العراقي     

ية كسياسية شكمت بعد معضمة الكضع االمني في المرحمة الراىنة، فضبلن عف ككنيا معضمة اقتصاد
عبئان عمى االقتصاد العراقي كمعرقبلن لجيكد اعمار العراؽ كاصبلح ما دمرتو الحركب كالفصائؿ المسمحة 

%( مف اجمالي الناتج المحمي كبحدكد ٓٓٗلمحافظات العراؽ، كقد شكمت ىذه الديكف ما نسبتو )
، (ٖٓ)الدكؿ المثقمة بالديكف %( مف حجـ التصدير العراقي حيث اعتبر العراؽ مف اكثر ٓٓٛ – ٓٓٚ)

 كتنقسـ المديكنية الخارجية لمعراؽ الى قسميف: 
األكؿ: تتحممو سياسات النظاـ السابؽ كالتي تمت استدانتو مف دكؿ كشركات كىيئات دكلية مختمفة 

 ( مميار دكالر خرج مكببل" بالديكف كاغمبيا مفٖٚفبعد اف كاف العراؽ يممؾ فائضان ماليان يقدر بحدكد )
 الديكف الكريية بعد انتياء حربو مع ايراف. 

بعد غزكه الككيت لغرض تعكيض الدكؿ  ٜٜٔٔالثاني: فرض عمى العراؽ مف قبؿ االمـ المتحدة عاـ 
%( مف ٖٓكالشركات كاالفراد المتضرريف مف سمكؾ كتبعات النظاـ السابؽ حيث تقرر استقطاع )

 .(ٖٔ)% فيما بعد ٘تيا المجنة كالتي تـ تخفيضيا الى مبيعات النفط العراقي لدفع التعكيضات التي قرر 
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كتتفاكت تقديرات الييئات كالمؤسسات الدكلية كالمحمية المختمفة لحجـ المديكنية الخارجية لمعراؽ،     
( * ٖٚٔفميس ىنالؾ حتى اآلف اتفاؽ عمى اجمالي الديف الخارجي، فاألمـ المتحدة تقدرىا بحكالي )

( * مميار دكالر كالبنؾ المركزم العراقي يقدرىا بحكالي ٕٓالمتحدة تقدرىا بحكالي ) مميار دكالر كالكاليات
( * مميار دكالر، كذلؾ تقاربت التقديرات فيما يتعمؽ بتكزيع ىذه الديكف عمى الدكؿ الدائنة داخؿ ٙٗٔ)

( * ٜ,ٜٖ(  دكلة بحدكد )ٜٔنادم باريس كخارجو فبعض التقديرات تشير الى اف ديكف نادم باريس )
( * ٓٗمميار دكالر مع الفكائد كديكف عربية لدكؿ الخميج )السعكدية، الككيت، قطر، االمارات( نحك )

( مميار دكالر مع ٘ٔمميار دكالر، كديكف لركسيا، صربيا، بمغاريا، ركمانيا، بكلندا، سمكفاكيا( بنحك )
ر تعكيضات لحرب الخميج ( مميار دكال ٖ٘الفكائد . كديكف لدكؿ كشركات تجارية اضافة الى نحك )

( مميار دكالر قبؿ شطب عدد مف الدكؿ في نادم ٜٜٔالثانية كبذلؾ يقارب الديف الخارجي عمى )
%( مف ديكنيا كىك مبمغ ضخـ يجعؿ العراؽ عاجزان عف الكفاء بو في ظؿ ٓٛباريس كدكؿ اخرل نحك )

 الظركؼ كاالزمات المالية التي يعيشيا في الكقت الراىف. 
حيث  ٖٕٓٓشكمة الديكف العراقية قد بدأ الحديث عنيا بعد التغيير السياسي لمعراؽ في عاـ إف م    

( ككف ىذه المديكنية الضخمة تشكؿ عائقان حقيقيان ٙٗ٘ٔ،  ٖٛٗٔتضمنيا قرارم مجمس االمف )
راطي لجيكد اعمار العراؽ كانعاش االقتصاد كبرنامج االصبلح االقتصادم كاستعادة األمف كالبناء الديمق

كتمت ذلؾ ممارسة الكاليات المتحدة ضغكطان عمى غالبية الدكؿ الدائنة لمعراؽ كخاصة دكؿ نادم باريس 
%( مف ديكنيا عمى العراؽ لمساعدتو مف استعادة ٜٓ -% ٘ٚإللغاء أك شطب نسبة تتراكح بيف )

الحاكـ المدني لسمطة عافيتو االقتصادية كاالمنية، كنشطت ادارة االحتبلؿ االميركي آنذاؾ عندما طالب 
االئتبلؼ )بكؿ برايمر( كبلن مف السعكدية كالككيت بشطب كالغاء ديكف العراؽ كالتعكيضات المستحقة 

بتعييف كزير الخارجية  ليا، إال أف جيكده باءت بالفشؿ ثـ قاـ بعد ذلؾ الرئيس االميركي جكرج بكش
اه بالتفاكض مع الدكؿ الدائنة لمعراؽ كصكالن االميركي االسبؽ )جيمس بيكر( مبعكثان خاصان لو مكمفان إي

الى تسكية مالية تخفض ديكف العراؽ، كذلؾ نشط مجمس الحكـ االنتقالي كالحككمات العراقية المتعاقبة 
في نفس المساعي مف خبلؿ جكالت قاـ بيا كزراء طالبكا فييا اعفاء العراؽ مف جزء كبير مف ديكنو 

 ٜٛٛٔيكنيا بعد الحرب العالمية الثانية كديكف راكندا التي شطبت عاـ أسكة بدكلة المانيا التي ألغيت د
كمصر التي  ٕٔٓٓ%( عاـ ٘ٚمف قبؿ مجمس العمـك البريطاني ككذلؾ االرجنتيف التي أعفيت مف )

%( مف ديكنيا كيكغسبلفيا التي حصمت عمى اعفاء ثمثي ديكنيا بعد االطاحة ٘ٙحصمت عمى اعفاء )
كفيتش ككنيا قدمت العتبارات سياسية كالغراض عسكرية كاالنفاؽ عمى برامج بنظاـ بسمكبكداف ميمكس

. لقد اسفرت ضغكط الكاليات المتحدة عمى دكؿ نادم باريس (ٕٖ)التسميح كلـ تقدـ العتبارات انسانية 
التي ربطت مشاركة دكؿ النادم كغيرىا مف الدكؿ الدائنة بعقكد اعادة اعمار العراؽ كاعادة تأىيؿ 

النفطي بخفض ديكنيا عمى العراؽ مف الحصكؿ عمى مكافقات كتعيدات مبدئية لشطب ما  القطاع
%( مف ديكف النادم عمى العراؽ بعد المركنة التي أبدتيا كؿ مف فرنسا كالمانيا ٓٛ -% ٓٚنسبتو )
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و بعد اف كانتا تربطاف اعادة الجدكلة كتخفيض الديف كتكقيع ام اتفاؽ مع العراؽ باستعادتو ألستقبلل
كسيادتو كتمتعو بكياف الدكلة المستقمة كاشراكيما كالدكؿ التي عارضت الحرب )ركسيا كالصيف( بعقكد 

مع نادم باريس الى تخفيض ديكف الدكؿ االعضاء  ٕٗٓٓإعادة االعمار. كفعبلن تكصؿ العراؽ عاـ 
 في النادم كفؽ ضكابط كاجراءات مشركطة حددت باآلتي: 

 ت النفطية كمكازنتيا مع اسعار دكؿ الجكار. اعادة النظر باسعار المشتقا .ٔ
 رفع الدعـ عف البطاقة التمكينية كاستبداؿ مفرداتيا بتعكيض نقدم.  .ٕ
 التكجو نحك خصخصة شركات القطاع العاـ.  .ٖ

إف نسب التخفيض المذككرة اعبله ستككف عمى مراحؿ كحسب نصكص االتفاؽ حيث تككف نسبة 
%( اخرل حاؿ تكقيع العراؽ الترتيبات المساندة مع ٖٓفاؽ ك )%( مف الديف الكمي عند تكقيع االتٖٓ)

%( مف الديف حاؿ تقديـ صندكؽ النقد الدكلي تقريران يؤكد ٕٓك ) ٕ٘ٓٓصندكؽ النقد الدكلي عاـ 
كبمكجب ذلؾ تككف  ٕٛٓٓاتماـ العراؽ التزاماتو بمكجب بنكد اتفاقية ترتيبات المساندة بمكعد اقصاه 

%( كيتكجب عمى العراؽ تسديد ٓٛاالعضاء في النادم قد خفضت بنسبة )مديكنية العراؽ لمدكؿ 
( عامان مف ٖٕ( مميار دكالر كيككف التسديد عمى مدل )ٛ%( مف الديف المتبقي ام نحك )ٕٓ)

 . ٕٔٔٓتاريخ
أما خارج دكؿ نادم باريس، فقد قامت دكؿ اخرل بإعفاء العراؽ مف ديكنو بشكؿ كامؿ كالصيف      

( مميار ٖٓ%( مف المديكنية البالغة )ٓٛليا ككعدت كؿ مف قطر كالسعكدية باعفائو )كقبرص كاسترا
( مميار دكالر ٙٔدكالر. أما الككيت فقد رفض برلمانيا شطب اك تخفيض ديكف العراؽ البالغة )

كالتعكيضات التي اقرتيا لجنة التعكيضات االممية، كيبدك اف ىنالؾ اتفاقان قد حصؿ باستثمار الديف 
 كيتي في عمميات البناء كاالعمار المتكقع تنفيذىا في العراؽ. الك
، تمكف العراؽ مف عقد صفقة مع كبار دائني العراؽ مف القطاع ٕ٘ٓٓكفي اجتماع سنغافكرة      

%( مف الديف األصمي ٕٓالخاص )شركات عالمية، بنكؾ( كقد كافؽ بمكجبيا الدائنكف عمى مبادلة )
( مميار دكالر اضافة الى االتفاؽ عمى تسكيات ٕٓباقي كىي ديكف تزيد عف )كالفائدة بسندات كالغاء ال

( مميار دكالر، حيث كافؽ ىؤالء عمى استبلـ ٕ٘%( مف الدائنيف الذيف ليـ مبالغ دكف )ٓٛمالية مع )
%( مف اصؿ الديف كالغاء الباقي كبذلؾ يككف العراؽ قد تمكف مف الغاء ٘,ٕٔدفعة نقدية تعادؿ )

 .( مميار دكالر مف اصؿ الديف ٜٚ) ديكف بقيمة
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 ( ٓٔجدكؿ )
 ( ٕ٘ٔٓ،  ٕٗٓٓديكف العراؽ الى دكؿ العالـ ) 

 المبمغ الدكلة المبمغ الدكلة
 ٕٓٓٗ ٕٓٔ٘  ٕٓٓٗ ٕٓٔ٘ 

 مميار دكالر ٕٔ ركسيا - مميار دكالر ٖٓ دكؿ الخميج *
مميكف  ٜ٘٘

 دكالر 

 الياباف
ٗ,ٔٓٛ,ٙٓٓ 

 مميار ٕٓٗ,ٔ مميار 
الكاليات 

 - مميار  ٔ,ٗ لمتحدةا

 المانيا
ٕ,ٖٗٓ,ٜٓٓ 

 فرنسا مميار ٘ٚٓ,ٔ مميار 
ٕ,ٜٜٖ,ٚٓٓ 

 مميار ٕٛٛ,ٔ مميار 

 مميكف  ٖ,ٚٔ٘ مميكف  ٕٙٚ,ٔ ايطاليا - مميار  ٔ يكغسبلفيا
 - مميكف  ٕٖ المغرب - مميكف دكالر ٜٕ٘ االردف

 اسبانيا - مميكف  ٓٓٚ,ٗ٘ ككريا الجنكبية
ٖٕٔ,ٕٓٓ 
 ميكف م ٘,ٕٔٔ مميكف 

 - مميكف  ٓٓٛ تركيا مميكف ٚ٘ مميكف  ٓٓٛ,٘ٛٔ السكيد
 - مميكف  ٓٓ٘ بكلندا - مميكف  ٓٓ٘,ٚٔٔ سكيسرا

 - مميكف  ٚٔ ىنغاريا مميكف ٕ,ٖ٘ٔ مميكف  ٓٓٛ,ٖٜٓ المممكة المتحدة
 - مميكف  ٓٗٚ مصر - مميكف دكالر ٓٛ الصيف

 ٖٓٓ,ٜٜٗ استراليا مميكف  ٕ,ٖٚٔ مميكف  ٕٓٓ,ٕ٘ٔ فنمندا
 مميكف  ٔ,ٜٙٔ مميكف 

 ٕٓٓ,ٕٜٔ البرازيؿ - مميكف  ٓٓٛ,ٖٓ الدنمارؾ
 - مميكف 

 مميكف ٛ,ٛٗ - ىكلندا مميكف  ٖ,ٙٓٔ مميكف  ٕٓٓ,ٗٙ٘ كندا
     مميار دكالر ٕٚٔ الديف الكمي **

     مميكف دكالر ٚٗ الفكائد
 Antony H. Cordesman – an Attack on Iraq : the Military , Political and :المصدر

Economic consequence – center for strategic and international studies – Washington 
2004 P. 27 . 

 ( .  ٕٙٔٓ – ٕ٘ٔٓدائرة المكازنة )  –كزارة المالية 
 ( مميار دكالر.ٚٔ* منيا الككيت )
 ميار دكالر غير الثابتة. م ٕٚٔمميار دكالر الثابتة ك  ٛٗٔمميار دكالر  ٕٖٓ** التعكيضات 

مميار دكالر، األمر الذم مف المفركض اف ينعكس ايجابيان عمى استقرار العراؽ  (ٖٖ)( ٙٗٔالبالغ )
كتنمية اقتصاده، لكف كاقع الحاؿ يعكس كيؤكد اف مشكمة الديكف العراقية ال زالت تمثؿ تحديا" الى 

الراضي المحتمة مف قبؿ تنظيـ داعش االرىابي جانب معضمة تحقيؽ األمف كاالستقرار كامكانية اعادة ا
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التي تستنزؼ امكاالن طائمة يسدد اغمبيا عف طريؽ االقتراض الخارجي كالتي ضاعفت مف حجـ 
 المديكنية لمعراؽ تجاه دكؿ العالـ. 

كىي ديكف   ٖٕٓٓنخمص إلى أف العراؽ دخؿ في مرحمة الديكف التي تكارثتيا الحككمات  بعد      
 زأيف :مركبة مف ج

األكؿ: مرتبط بعدـ قدرة العراؽ عمى التخمص مف الديكف المكركثة بسبب عكامؿ مختمفة ترتبط بعدـ 
 التكصؿ بشكؿ كامؿ مع الدائنيف السابقيف. 

الثاني: مرتبط بالديكف الجديدة التي حصؿ عمييا العراؽ مف جيات عدة مثؿ صندكؽ النقد الدكلي 
ى عجز الدكلة مف النيكض بصادراتيا النفطية كعدـ القدرة عمى كغيره، كيعكد السبب لعدـ السداد ال

 تحصيؿ ايرادات اخرل خارج المكرد النفطي فضبلن عف االنفاؽ الكبير كعدـ القدرة عمى الترشيد. 
لذا يتكجب مف الحككمة العمؿ عمى ايجاد السبؿ البلزمة لمعالجة مشكمة المديكنية الخارجية كتجنب 

 تكارث ىذه التركة المالية الثقيمة مف الديكف. تحمؿ االجياؿ القادمة 
 اخلادتح 

إف تحميؿ االقتصاد يكشؼ لنا حقيقة اساسية تتمثؿ بأف الظرؼ السياسي الذم مر بو العراؽ منذ 
ثمانينات القرف الماضي كحتى الكقت الراىف أثر بشكؿ كبير في مجمؿ قطاعات االقتصاد العراقي إذ 

( مكارد مالية كبيرة حكلت ميزاف المدفكعات مف فائض ٜٛٛٔ – ٜٓٛٔاستنزفت الحرب مع ايراف )
( التي ٖٕٓٓ – ٜٜٔٔ( مميار دكالر الى عجز كبير، ثـ فترة الحصار االقتصادم )ٖٚبمقدار )

ساىمت في تخفيض قيمة العممة الى ادنى مستكياتيا، ككصؿ سعر صرؼ الدينار اماـ الدكالر نحك 
دكالر كزادت تبعية االقتصاد نحك الخارج ٖ,ٖف الدينار يساكم ( دينار / لمدكالر بعد أف كآٖٓٓ)

كاصبح الميزاف التجارم في حالة عجز مزمف بسبب الطمب المحمي المتزايد كعدـ مركنة الجياز 
االنتاجي لئلستجابة ليذا الطمب كاالعتماد عمى االستيرادات الخارجية لتغطيتو، كمع دخكؿ القكات 

لسياسي السابؽ ساد االعتقاد بأف الكضع االقتصادم سكؼ يميؿ نحك االميركية كتغيير النظاـ ا
التحسف بسبب االنتقاؿ مف المركزية الى البلمركزية كالتكجو نحك اقتصاديات السكؽ، لكف الكضع 
اصبح مغايران، إذ اصبحت حالة التدىكر كاضحة في االقتصاد العراقي بعد اف أىممت الحككمات 

التنمية كعدـ اىتماميا بتنمية الفرد كاالىتماـ بالخدمات بكؿ اشكاليا  المتعاقبة االىتماـ بجكانب
)التعميمية، الصحية، االتصاالت، شبكات المياه كالمجارم( بؿ اتجيت الى االىتماـ بتقكية نفكذ االحزاب 

اؼ التابعة ليا كمنحيا المشاريع الكىمية التي فتحت الباب كاسعان النتشار الفساد بجميع أنكاعو كاستنز 
( مميار دكالر ٓ٘ٚكالتي قدرت بحدكد ) ٖٕٓٓالمكارد المالية اليائمة ضمف مكازنة الدكلة ابتداءان مف 

 كاف مف الممكف اف تنقؿ االقتصاد العراقي الى مصاؼ الدكؿ المتقدمة لك استغمت بالشكؿ الصحيح. 
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تبلالت الييكمية كفاقمت كلحد االف عمقت مف االخ ٖٕٓٓىذه االمكر التي رافقت االقتصاد العراقي منذ 
مف المشاكؿ االقتصادية، فالبطالة اصبحت بمستكيات عالية كتركت معيا أثاران اقتصادية كاجتماعية في 
المجتمع كالتضخـ كمستكياتو العالية أثر بشكؿ كبير في تعميؽ التفاكت بيف الدخكؿ لفئات المجتمع 

ي كاالدارم الذم أخذ ينخر جسد المجتمع العراقي، كعزز في تفاقـ االثار االجتماعية، كذلؾ الفساد المال
فالفاسديف في مرافؽ الدكلة ال يخشكف العقكبات االنضباطية أك االجراءات القانكنية المترتبة عمى 
حاالت الفساد ألنيـ مطمئنكف بكجكد مف يحمييـ في تمؾ المؤسسات، إف ىذه المشاكؿ مترابطة مع 

قر كتزايده نتيجة لتفشي تمؾ المشاكؿ فقد قدرت االحصائيات بعضيا في التأثير اذ كانت حالة الف
( مميكف ٖٙ( مميكف شخص مف سكاف العراؽ البالغ بحدكد )ٔٔالميتمة بيذا الشأف أف اكثر مف )

نسمة يعيشكف تحت خط الفقر في بمد يعتبر مف الدكؿ التي لدييا احتياطيات نفطية ىائمة تكفي لسد 
 يمة. معيشة شعبو برفاىية لسنكات طك 

إف كاقع حاؿ االقتصاد العراقي المتدىكر يعكس سكء االستخداـ في المقدرات المالية كالبشرية كألجؿ 
تغطية حالة الفشؿ لجأت الحككمة الى تعزيز مديكنتيا الخارجية لدكؿ العالـ، بعد التجاكز الكبير عمى 

الخارجية الى مستكيات عالية  االحتياطيات النقدية لدل البنؾ المركزم، فارتفعت مستكيات المديكنية
اصبحت فييا الدكؿ الدائنة تضع شركطان قاسية، بؿ أصبحت تتدخؿ في القرار االقتصادم لممكافقة عمى 
منح الديكف، مما عزز مف تبعية االقتصاد العراقي نحك الخارج كعمؽ مف التحديات التي تكاجيو كجعؿ 

حككمة صعبة في الكقت الراىف كىذا يؤكد ماذىبت ميمة عممية االصبلح االقتصادم التي تنادم بيا ال
اليو فرضية البحث بأف الكضع السياسي كاالمني المتدىكر كاف لو تأثير كبير في خمؽ مشاكؿ 

 كتحديات اقتصادية معرقمة لمتنمية في العراؽ في المرحمة الراىنة. 
 االعرٕراظاخ 

كبر في تدىكر االقتصاد العراقي كعدـ كاف لبلحتبلؿ كتدىكر الظركؼ السياسية كاألمنيو الدكر اال  .ٔ
 ايجاد بيئة امنة لجذب االستثمارات االجنبية كتقميؿ البطالة. 

 افتقار االقتصاد العراقي الى التخطيط السميـ ساىـ في زيادة االختبلالت الييكمية .  .ٕ
ة االنفاؽ العقكد الكىمية كالمشاريع غير الضركرية كاف ليما الدكر في ىدر الماؿ العاـ كزياد    

 العاـ  كزيادة اعباء االقتصاد العراقي. 
التخصيصات االستثمارية لـ تجد ليا طريقان الستثمارىا في مشاريع انتاجية تكلد زيادة في الدخؿ  .ٖ

 القكمي بؿ اف الفساد استنزؼ اغمبيا. 
لتفاكت عمى الرغـ مف أّف اف الدستكر العراقي اكد في كثير مف مكاده عمى محاربة الفقر كتقميؿ ا .ٗ

بيف دخكؿ االفراد، إال اف تكزيع التخصيصات المالية ضمف المكازنة ال تأخذ مسألة المحركمية 
 بنظر االعتبار كانما االعتماد عمى عدد السكاف فقط. 
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ال تكجد نكايا صادقة لؤلخذ بالمقترحات المقدمة عبر ستراتيجيات التنمية الكطنية المقدمة مف قبؿ  .٘
ضع التنمكم في العراؽ لحؿ المشاكؿ االقتصادية كبقاء التحديات الجيات المسؤكلة عف الك 
 مبلزمة لبلقتصاد العراقي.  

 اٌرٛط١اخ      
ضركرة تنكيع القطاعات االنتاجية كعدـ االعتماد عمى القطاع النفطي في تمكيؿ االيرادات العامة  .ٔ

 كالتكجو نحك تطكير القطاع الزراعي كالصناعي. 
 اجؿ استقطاب االستثمارات االجنبية كتخفيؼ معدالت البطالة. تحسيف الكضع االمني مف  .ٕ
اعادة العمؿ بقانكف )مف ايف لؾ ىذا( إلعادة االمكاؿ المسركقة مف قبؿ الفاسديف كتطبيؽ القكانيف  .ٖ

 الخاصة بالتفتيش االدارم كالمالي كعدـ استثناء ام مسؤكؿ مف المساءلة القانكنية. 
افحة البطالة كالتضخـ مف خبلؿ العمؿ الجاد العمار العراؽ قياـ الدكلة بكضع ستراتيجية لمك .ٗ

 كتشغيؿ العاطميف عف العمؿ كتحريؾ الدكرة االقتصادية. 
تفعيؿ دكر الضرائب كمكرد سيادم لزيادة االيرادات كتقميؿ فرص االعتماد عمى مؤسسات االقراض  .٘

 الدكلية )صندكؽ النقد الدكلي( كتقميؿ المديكنية الخارجية. 
االنفاؽ كاعطاء اكلكية لممشاريع التي تخمؽ قيمة مضافة تساىـ في رفع الناتج المحمي تقميص  .ٙ

 كمستكيات التنمية. 
 اذلٛاِ 

 – ٕ٘ٓٓالمجمكعة االحصائية السنكية ) –الجياز لمركزم لبلحصاء كتكنكلكجيا المعمكمات ( ٔ)
 .  ٙٛ٘( صٕٙٓٓ

 .  ٚٛ٘در سابؽ صمص –الجياز المركزم لبلحصاء كتكنكلكجيا المعمكمات  (ٕ)
 ٕٚٓٓ -عماف  –دار كائؿ لمطباعة كالنشر  –التنمية االقتصادية  –د. محمد مدحت القريشي  (ٖ)

 . ٔ٘ٔص
(ٗ) World Bank " Syrian Investment Climate Assessment : Un Locking the 

Potential of Private Sector Washington 2005, P. 11  
 –بغداد  –( ٕٓٔٓ – ٕٚٓٓكف االنمائي/ استراتيجية التنمية الكطنية )كزارة التخطيط كالتعا (٘)

 . ٕٙص ٕٓٔٓ
نشرة  –نيكض االقتصاد العراقي بيف الضركريات كالمسؤكليات  –د. نكفؿ قاسـ عمي الشيكاف ( ٙ)

 . ٖص ٕٚٓٓ( المكصؿ ٖٕتحميبلت ستراتيجية العدد )
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 ٕٛٓٓ( لعاـ ٕٚٓٓ – ٕ٘ٓٓلتنمية الكطنية )كزارة التخطيط كالتعاكف االنمائي : ستراتيجية ا (ٚ)
 . ٖص

 –مجمة ابحاث عراقية  –جدلية الكاقع كجبرية الخارج  –د. عبد عمي المعمكرم: االقتصاد العراقي  (ٛ)
 .  ٔٚص ٕٚٓٓالعدد االكؿ 

 ٕٚٓٓابك ظبي  –صندكؽ النقد العربي  –سناف الشبيبي : مبلمح السياسة النقدية في العراؽ  (ٜ)
 . ٘ٔص

مجمة االدارة كاالقتصاد /  – ٖٕٓٓمنعـ دحاـ العطيو: العقبات التي تكاجو االقتصاد العراقي بعد ( ٓٔ)
 . ٖٛ٘ص ٕٕٔٓ( لسنة ٖٜالعدد ) –الجامعة المستنصرية  –كمية االدارة كاالقتصاد 

 –مؤسسة النبراس لمطباعة  –د. عبد الحسيف الغالبي: الصيرفة المركزية )النظرية كالسياسات(  (ٔٔ)
 .  ٜ٘ٔص ٕ٘ٔٓالنجؼ 

 –( ٕ٘ٔٓ – ٕٙٓٓتحميؿ العبلقة بيف الدكلة كالتضخـ في العراؽ لممدة ) –كساـ حسيف عمي  (ٕٔ)
 ٜٗالعدد  –مجمة االدارة كاالقتصاد  –دراسة قياسية باستخداـ التكامؿ المشترؾ كتصحيح الخطأ 

 –لنقكد كالبنكؾ اساسيات ا –، ككذلؾ انظر : د. عبد الحسيف الغالبي  ٜٙص ٖٕٔٓلسنة 
 .  ٛٛٔص ٕٙٔٓجامعة الككفة 

 –السياسة النقدية في العراؽ بيف ضخامة الدكر كمحدكدية االدكات  –د. عمي حاتـ القريشي ( ٖٔ)
 .  ٕٔٓص ٕٙٔٓالنجؼ  –مطبعة حكض الفرات 

مؤشرات  –اسباب  ٖٕٓٓميثـ لعيبي اسماعيؿ، احمد ىادم سمماف : التضخـ في عراؽ ما بعد ( ٗٔ)
،  ٚٗ – ٘ٗص ٕٓٔٓلسنة  ٕٗالعدد  –المجمة العراقية لمعمـك االقتصادية  –عالجات م –

مجمة  – ٕٓٔٓ – ٕٓٓٓككذلؾ انظر: اسماء خضير عباس: تحميؿ معدالت التضخـ في العراؽ 
 – ٖ٘ص ٖٕٔٓلسنة  ٖٙالعدد  –كمية بغداد لمعمـك االقتصادية  –كمية بغداد لمعمـك االقتصادية 

٘٘ . 
مجمة االدارة  –بد الجبار كآخركف: قياس كتقييـ استيداؼ التضخـ في اسكاؽ مختارة صفاء ع (٘ٔ)

 . ٖٛ – ٖٚص ٜٕٓٓلسنة  ٓٔالعدد  –جامعة الككفة  –كاالقتصاد 
السميمانية  –اكاديمية التكعية كتأىيؿ الككادر  –عماد صبلح الشيخ داكد: الفساد كاالصبلح  (ٙٔ)

 .  ٘ٚٔ – ٖٚٔص ٕٕٔٓ
مركز الدراسات  –اكراؽ دكلية  –الربيعي: امكاؿ العراؽ كسكء االدارة االميركية  ككثر عباس (ٚٔ)

 . ٔص ٕ٘ٓٓجامعة بغداد  – ٕٗٔالدكلية العدد 
العدد  –مجمة المستقبؿ العربي  –تقرير السفارة االميركية في بغداد عف فساد الحككمة العراقية  (ٛٔ)

 .  ٕٜص ٕٚٓٓلسنة  ٖ٘ٗ
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( ٕٓٔٓ – ٖٕٓٓالجياز المركزم لئلحصاء لمسنكات ) –عاكف االنمائي كزارة التخطيط كالت( ٜٔ)
 .  ٕٖص

مجمة جامعة  –عمي عبد اليادم سالـ: نحك استراتيجية فعالة لمتنمية االقتصادية في العراؽ ( ٕٓ)
 . ٕٖص ٕٕٔٓلسنة  ٗالعدد  –االنبار لمعمـك االقتصادية كاالدارية 

استراتيجيات مقترحة لمعالجة الفساد مف االقتصاد  –كاد نبيؿ جعفر عبد الرضا، محمد جاسـ ع (ٕٔ)
  ٔٔ – ٓٔص ٕٕٔٓجامعة بغداد  ٖالعدد  –العراقي مجمة االدارة كاالقتصاد 

/ ٗ/ ٕٓفي  ٗٗٔالعدد  –جريدة الصباح: البنؾ الدكلي يطالب العراؽ بالحد مف ىدر المكارد  (ٕٕ)
ٕٓٔٙ . 

  ،الييكمية، الدكرية، المقنعة، المكسمية، السمككية، االجبارية(. )البطالة السافرة، الجزئية، االحتكاكية
 لمزيد مف المعمكمات ينظر: 

- The International Bank for Reconstruction and Development – Report 
2016  Economy Profile – Washington 2016 P. 4 – 6 .  

Amjed Rashed: an Employment and decent work strategy – University 
Library Germany 2005 P. 34 – 38 .   

ثائر محمكد العاني، جماؿ عزيز فرحاف: ثبلثية الفشؿ االقتصادم في العراؽ )الفقر، البطالة،   (ٖٕ)
 – ٖ٘ٔص ٕ٘ٔٓجامعة كاسط  ٜٔالعدد  –مجمة الككت لمعمـك االقتصادية كاالدارية  –الفساد( 
ٖٔٛ  . 

يثـ حسكف حطيماف: التكاليؼ االجتماعية لبرامج االصبلح االقتصادم بعد ( جميؿ كامؿ غيداف، ىٕٗ)
 – ٜٙص ٕٙٔٓجامعة كاسط  ٕٔالعدد  –مجمة الككت لمعمـك االقتصادية كاالدارية  – ٖٕٓٓ

ٜٛ . 
مجمة الككت  –دراسة تحميمية عف اسباب كتطكر أثار البطالة في العراؽ  –سييمة عبد الزىرة  (ٕ٘)

 .  ٜٛ– ٖٛص ٕ٘ٔٓجامعة كاسط ٛٔالعدد  –كاالدارية  لمعمـك االقتصادية
 –باسؿ جكدت الحسيني: االساسيات االقتصادية في العراؽ كالتطمعات كالسياسات االجتماعية  (ٕٙ)

  .ٜٕٔص ٕٗٓٓبيركت  –كرشة عمؿ  –مركز دراسات الكحدة العربية 
 – ٖٕٓٓتنمكم في العراؽ بعد العقبات االقتصادية التي تكاجو العمؿ ال –د. محمد عبد صالح  (ٕٚ)

 . ٖٙص ٕٓٔٓالجامعة المستنصرية  – ٕٚالعدد  –المجمة العراقية لمعمـك االقتصادية 
د. محمد عبد صالح: الفقر في العراؽ بيف التخصيصات االستثمارية كمستكيات االسعار لممدة  (ٕٛ)

 ٕٗٔٓامعة العراقية الج –كمية االدارة كاالقتصاد  – ٙمجمة دنانير العدد  – ٕٛٓٓ – ٖٕٓٓ
   .  ٓٗص
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  الى اكثر ٘بالنسبة لمكقكد كمف  ٕٚٓٓ% عاـ ٜٕالى  ٖٜٜٔ% عاـ ٖٔارتفعت النسبة مف %
 % بالنسبة لمنقؿ.ٓٔمف 
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ذم١١ُ األداء ٚأششج ػٍٝ ٔظُ ادلؼٍِٛاخ يف اٌمشاساخ اإلداس٠ح 
 ٚادلا١ٌح يف ادلٕظّاخ اٌفٕذل١ح

 أ.ـ. د حيدر عبد الحسيف المستكفي
الباحث : احمد فالح غانـ الساعدم                               



 ادلٍخض 
ة في المنظمات الفندقية في بياف تقييـ االداء ييتـ ىذا البحث في دراسة احد المكضكعات الميم    

كاثرهن عمى نظـ المعمكمات في اتخاذ القرارات االدارية كالمالية في المنظمات الفندقية حيث يشغؿ 
مكضكع تقييـ االداء مكاف الصدارة في الخطط االستراتيجية ألم منظمة أعماؿ كمنيا المنظمات الفندقية 

تنافسية، بسبب التنافس في سبيؿ الكصكؿ الى اكبر شريحة مف بكصفيا احد اىـ االسبقيات ال
الضيكؼ ، اذ اّف ىذا االمر يحتاج الى امكانات كخبرات في المجاالت كافة، كذلؾ عف طريؽ اتخاذ 

 القرارات االدارية كالمالية بيدؼ تقديـ الخدمة كتحقيؽ رضا الضيؼ الداخمي كالخارجي. 
مى نظـ المعمكمات التي تعدُّ مف أىـ االنجازات التي تحققت في اعتمد ىذا البحث عمى التعرؼ ع    

(، كذلؾ باالعتماد عمى Management Information System (MIS)مجاؿ العمؿ اإلدارم )
الحاسبات االلكتركنية ، كقكاعد البيانات ، كالتي تيدؼ إلى تكفير المعمكمات المكثكقة كالمتكاممة كفي 

 تفيديف مف نظـ المعمكمات.الكقت المناسب لعمـك المس

                                                 

 هزكز الوستنصزية للذراسات العزتية والذولية  


 طالة هاجستيز في كلية العلىم السياحية / الجاهعة الوستنصزية/  احوذ فالح غانن الساعذي 
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Abstract 

    This research to the study of one of the important topics in hotel 
organizations in the statement of assessment and its impact on 
information systems to take administrative and financial decisions in 
hotel organizations, where he is the subject of performance evaluation at 
the forefront of strategic plans for any business organization hotel as one 
of the most competitive of priorities of performance, due to competition 
in the for access to the largest segment of the guests since this needs to 
potential and expertise in all areas, and by taking administrative and 
financial decisions in order to provide service and achieve internal and 
external guest satisfaction. 
    Where the goal of this research to identify information that  
considered one of the most important achievements in the field of 
administrative work systems (Management Information System (MIS)), 
and relying on the electronic computers, databases, which aims to 
provide a reliable and integrated information and timely pan-beneficiaries 
of the systems information in general. 
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 ادلمذِح
اف لزيادة المعمكمات عف النظاـ المالي كاإلدارم  كأىمية المعمكمات المالية كاإلدارية في اتخاذ    

القرارات في المنظمات الفندقية ، حيث إف اإلدارة ىي فف كعمـ األشياء فإننا نرل إف الرقابة تمعب دكرا 
 بارزا في حياة الفرد كالمجتمع . 

ؼ عند حد تعمـ كاكتساب الخبرات لنفسو فقط ، بؿ يتعدل ذلؾ إلى ضركرة إف كاجب اإلنساف ال يق    
نقؿ خبراتو كمعرفتو إلى أبنائو كاألجياؿ التي مف بعده لذلؾ كاف لزاما عميو إف يبتكر ما يعرؼ بالذاكرة 
الخارجية الف ذاكرة اإلنساف تنتمي بيا انتماءن كثيقا ، فضبل عف ككنيا تتأثر بما يطرأ عميو مف 

 عاالت نفسية كاضطرابات صحية كبايمكجية . انف
كتشمؿ الذاكرة الخارجية فيما يستخدمو اإلنساف مف كسائط يسجؿ عمييا معمكماتو كبياناتو التي      

يجمعيا مف خبلؿ مشاىداتو اليكمية كالتي يحصؿ عمييا مف نتائج تفكيره الخبلقة كتجاربو كخبراتو عمى 
ساط المختصيف في العمـك المالية كاإلدارية إف اإلنساف األكؿ دكف مر األياـ ، كسبؽ كاف قيؿ بيف أك 

مشاىداتو كتجاربو نقشا عمى جدراف الكيكؼ كالمغارات التي كاف يسكنيا ، كقد تطكر أسمكب التسجيؿ 
الذم استخدمو اإلنساف ، كما تطكرت كسائط التسجيؿ بتطكر الزمف فظيرت األلكاح الطينية بإشكاليا 

المكحات الجراتينية كالحجرية األخرل إف أىمية تقييـ األداء المالي كاإلدارم يؤكد إف مف  المختمفة ككذلؾ
الصعب تحديد اتجاىات كاستراتيجيات كأىداؼ العمؿ دكف إف تككف ىناؾ معمكمات كما انو مف غير 

عمكمات الممكف تنفيذ نشاطات المنظمة الفندقية  كمتابعتيا كالسعي إلى تطكيرىا مف دكف إف تتكافر م
دقيقة كمنظمة كمبكبة، كقد تضمف البحث الى ثبلث مباحث، تطرؽ المبحث األكؿ الى منيجية البحث 
التي تضمنت مشكمة البحث كأىداؼ البحث كفرضية البحث، أما المبحث الثاني فقد تضمف محكريف 

الثاني القرارات األكؿ تقييـ األداء المالي كاإلدارم )المفيـك كاألىداؼ كاألىمية( فيما ضـ المحكر 
 اإلدارية كالمالية ، أما المبحث الثالث فقد ضـ أىـ االستنتاجات كالتكصيات التي خرج بيا الباحثاف . 

 ِٕٙع١ح اٌثؽس
 ِشىٍح اٌثؽس: 1-1

يشغؿ مكضكع تقييـ األداء مكاف الصدارة في الخطط االستراتيجية ألم منظمة أعماؿ كمنيا     
ىـ األسبقيات التنافسية، بسبب التنافس في سبيؿ الكصكؿ إلى أكبر المنظمات الفندقية بكصفو أحد أ

شريحة ممكنة مف الضيكؼ، كعميو فإف اإلعداد كالتييئة لمجكدة ليست بالشيء اليسير، إذ أّف ىذا 
األمر يحتاج إلى إمكانيات ككفاءات كخبرات في المجاالت كافة. لذا فإّف مشكمة البحث تكمف في كيفية 

دمات ألجؿ تطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة في القطاع الخدمي )السياحي كالفندقي(، كذلؾ التعامؿ مع الخ
عف طريؽ تحسيف عممية اتخاذ القرارات اإلدارية كالمالية بيدؼ تقديـ الخدمة كتحقيؽ رضا الضيؼ 

 الداخمي كالخارجي.
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 أ٘ذاف اٌثؽس 1-2
ظيار أىمي     تيا فيو، كبياف خطكات تحقيقيا في تتمثؿ بدراسة الرقابة في القطاع الفندقي، كا 

المنظمات الفندقية، ثـ تحديد تقنيات كعناصر اتخاذ القرارات المالية كاإلدارية ، كمف ثـ قياس مدل 
 تطبيقيا في المؤسسات الفندقية.

 فشػ١ح اٌثؽس 1-3
لية يفترض البحث أّف تطبيؽ عناصر كتقنيات تقييـ األداء ، تؤثر عمى اتخاذ القرارات الما      

كاإلدارية كبالتالي تحقؽ المنظمة السياحية   تميز في تقديـ  الخدمة الفندقية التي تقدميا تتجسد فييا 
عناصر الجكدة الشاممة ، كبالتالي فإّف ىناؾ رضا مف قبؿ الزبكف عمى جكدة الخدمات التي تقدميا 

 المؤسسة الفندقية. 
 ذم١١ُ األداء ادلايل ٚاإلداسٞ-1
 األداءِفَٙٛ ذم١١ُ  2-1

( كالذم performanceقبؿ التطرؽ إلى مفيـك تقييـ األداء ال بد مف التحدث عف مفيـك األداء )     
يعرؼ عمى أنو سجؿ بالنتائج المحققة حيث يجسد ىذا السجؿ السمكؾ الفعمي لمفرد كيشير إلى درجة 

 (ٖٚٔ: ٕٗٓٓبمكغ الفرد لؤلىداؼ المخططة بكفاءة كفعالية. )مصطفى، 
ميـ عند قيامنا بتقييـ األداء أف نأخذ بعيف االعتبار الظركؼ المحيطة باألفراد الذيف نقـك كمف ال  

 أدائيـ كال نغفؿ الدكر الكبير لتأثير ىذه الظركؼ عمى أداء األفراد .
 األداء   .   كلكف كيؼ نقـك بعممية تقييـ األداء  كقبؿ ذلؾ يجب أف نعرؼ ما ىك بالضبط تقييـ 

نجازاتو خبلؿ فترة محددة بيدؼ يعرؼ تقييـ األ   داء عمى أنو: عممية قياس ككصؼ لسمكؾ العامؿ كا 
 (Risk, 1995: 25تحسيف األداء. )

دارة كؿ مف السمكؾ ك النتائج في مكاف العمؿ    ىك عممية متطكرة باستمرار لتقييـ كا 
ممنظمة خبلؿ فترة محددة كيعرؼ أيضان : العممية التي يتـ خبلليا تقييـ المساىمات التي يقدميا الفرد ل

مف الزمف كتكفير تغذية عكسية عف األداء تمكف العامميف مف التعرؼ عمى مستكل أدائيـ مقارنة 
 .(ٕٔ: ٕٔٓٓبالمعايير. )أم، 

كتتـ عممية التقييـ بكاسطة مقكميف في كؿ مستكل إدارم يتابعكف أداء كسمكؾ مف يقيمكف أدائيـ      
نية محددة يجمعكف خبلليا كعف طريؽ المبلحظة المباشرة كافة كذلؾ بشكؿ مستمر خبلؿ فترة زم

المعمكمات ذات الصمة بجيد كسمكؾ مف يقيمكف أدائيـ كذلؾ أثناء أدائيـ ألعماليـ حيث يضعكف 
تقييميـ النيائي في نياية الفترة المحددة عمى أساس مكضكعي كعادؿ كيحددكف فيو مستكل أداء مف 

 ثـ تقييمو .
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أساسي لجكانب القكة كالضعؼ في ىذا األداء مع تحديد مسببات كؿ جانب تحقيقان متعرضيف بشكؿ   
لغاية أساسية ىي مكافأة كؿ فرد في المنظمة عمى قدر ما يعمؿ كينتج كتطكير كتحسيف أداء العنصر 
البشرم في العمؿ بشكؿ دائـ كمستمر عف طريؽ عبلج مسببات الضعؼ في األداء كتدعيـ كتفعيؿ 

فيو كصكالن ليدؼ استراتيجي كىك تحسيف إنتاجية المنظمة كزيادة فاعميتيا التنظيمية  مسببات القكة
 (Fisher, 1996: 3مما يعكد بالنفع عمى الطرفيف المنظمة ك المكارد البشرية العاممة فييا. )

 أ٘ذاف ػ١ٍّح ذم١١ُ األداء 2-2
فات الشخصية لؤلفراد الخاضعيف لقد تحكؿ اليدؼ مف تقييـ األداء مف مجرد التركيز عمى الص        

لمتقييـ إلى التركيز عمى األىداؼ كالنتائج كاإلنجازات التي يحققيا األفراد في العمؿ أم ما يحققو الفرد 
(، كالجدير Management By Objectiveمف قيمة مضافة كىذا ما أطمؽ عميو اإلدارة باألىداؼ )

ة في عممية تقييـ األداء كضركرة استخداميا كمعيار بالذكر أنو ال يجب أف يتـ إىماؿ الصفات الشخصي
 (ٖ٘ٙ: ٕ٘ٓٓفي التقييـ لكف أىميتو تككف بدرجة أقؿ مف المعيار األكؿ )تحقيؽ اليدؼ(.)عقيمي، 

 يمكف أف نجمؿ أىـ أىداؼ التقييـ بما يمي:
 تكفر نتائج تقييـ األداء تغذية عكسية عف أداء كؿ مكظؼ في المنظمة، حيث يعرؼ الفرد مف .ٔ

خبللو حقيقة أدائو، كبسبب معرفتو أف مستقبمو الكظيفي مرتبط بيذه النتائج، كنتيجة لذلؾ 
 سيتكلد لديو دافع كرغبة في تحسيف أدائو.

إف جكان مف التفاىـ كالعبلقة اإليجابية يسكد لدل العامميف في المنظمة عندما يدرككف أف  .ٕ
تقدير كاالىتماـ مف قبؿ المنظمة كخاصة جيكدىـ المبذكلة في تأدية أعماليـ تجد ليا مكانان لم

عندما يعرفكف أف ىدؼ تقييـ األداء ىك تطكير أدائيـ لمساعدتيـ عمى الحصكؿ عمى مكاسب 
 كظيفية أرقى.

 إف كجكد نظاـ تقييـ أداء مكضكعي يحقؽ العدالة في المعاممة بيف كافة أفراد المنظمة. .ٖ
اإلشراؼ كالتكجيو لدل الرؤساء ذلؾ ألف إف كجكد نظاـ فعاؿ لتقييـ األداء يحسف مف عممية  .ٗ

طبيعة تقييـ األداء يتطمب منيـ متابعة مرؤكسييـ باستمرار كجمع المعمكمات عف ىذا األداء 
 كتحميميا بشكؿ دقيؽ حتى يتمكنكا مف الكصكؿ إلى تقييـ مكضكعي لؤلداء.

تخذة في مجاؿ شؤكف تعد نتائج تقييـ األداء كثائؽ تبرر المنظمة مف خبلليا جميع القرارات الم .٘
 العامميف مف نقؿ كترقية كتعكيضات...الخ.

 أ١ّ٘ح ػ١ٍّح ذم١١ُ األداء  2-3
يعدُّ مكضكع تقييـ أداء العامميف مف المكاضيع الميمة كالحساسة كذلؾ ألنو يتصؿ بصكرة مباشرة    

عدالة بالعنصر البشرم كأف عممية التقييـ يجب أف تككف بصكرة مكضكعية كعممية كعمى أساس ال
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كالمساكاة التي تحقؽ ىدؼ المنظمة كمف ثـ تحقؽ حاجات المجتمع ككؿ مف أجؿ النيكض نحك 
 (ٖٙ: ٕٔٓٓاألفضؿ كتتضح أىمية التقييـ مف خبلؿ ما يمي : )الكرخي، 

  ٌٍّٕظّح أ١ّ٘رٗ –أٚاًل 
تستطيع المنظمة مف خبلؿ عممية التقييـ الكقكؼ عمى نقاط القكة كالضعؼ كانعكاساتيا  .ٔ

 ية كاإليجابية عمى إنتاجية الفرد كفعالية المنظمة الفندقية .السمب
تساعد عمى تزكيد المستكيات اإلدارية بالكسائؿ الكفيمة لقياس كتخطيط األداء داخؿ الكحدة  .ٕ

 االقتصادية كبالتالي اعتمادىـ عمى حقائؽ صحيحة ككاقعية عند اتخاذ القرارات.
ميف مما ينعكس ايجابان عمى تحقيؽ الكفاءة يساىـ في الكشؼ عف الكفاءات الكامنة لمعام .ٖ

  اإلنتاجية لممنظمة .
 أ١ّ٘رٗ ٌألفشاد  -شا١ٔاً 

يشكؿ فرص لمعامميف لتدارؾ أخطائيـ كالعمؿ عمى تجنبيا كتنمية مياراتيـ كتحقيؽ ما يرغبكف  .ٔ
 بو مف ترقية كالحصكؿ عمى مكافآت مجزية.

قات الطيبة سيسير بيف العامميف كاإلدارة رفع معنكيات العامميف: حيث أف جك مف التفاىـ كالعبل .ٕ
كأف اليدؼ األساسي مف التقييـ ىك معالجة نقاط الضعؼ في األداء كتدعيـ النقاط اإليجابية 

 فيو
 مؤشرات األداء تعتبر بمثابة نكع مف الحكافز لمتنظيـ البشرم إذا ارتكزت عمى أسس سميمة. .ٖ
 أ١ّ٘رٗ تإٌغثح إلداسج ادلٛاسد اٌثشش٠ح  -شاٌصاً 

أف عممية تقييـ األداء ترتبط بعبلقة تكاممية مع عدد كبير مف كظائؼ إدارة المكارد البشرية كىي:     
 (ٖٛٚ: ٕٚٓٓ)النعساني، 
 تخطيط المكارد البشرية.  .ٔ
 االختيار. .ٕ
 التدريب.  .ٖ
 التعكيضات المالية. .ٗ
 النقؿ الكظيفي. .٘
 الترقية.  .ٙ

 ٔظُ ِؼٍِٛاخ يف اختار اٌمشاساخ ادلا١ٌح ٚاإلداس٠ح
إف استخداـ الطرؽ الرياضية كاإلحصائية في تحميؿ المعمكمات يجعؿ عممية اتخاذ القرارات أكثر     

 تطكران بالنسبة لئلدارة . 
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كتسمى الكسائؿ المستخدمة في التحميؿ الكمي لممعمكمات ببحكث العمميات . كتستخدـ ىذه     
 كقرارات التخطيط العاـ كالتنفيذم الكسائؿ في تحميؿ المعمكمات الخاصة بقرارات ليا خكاص معينة 

ففي بعض ىذه الحاالت تككف بعض العكامؿ معمكمة أك مؤكدة ، فمثبل التخزيف ككمفة اإلنتاج     
 كالطمب عمى المنتج يمكف تحديدىا بالنسبة إلدارة المخازف في معظـ األحكاؿ . 

عض األحياف تككف العكامؿ كفي بعض األحياف ىنالؾ عكامؿ ، مثؿ المبيعات المختمفة . كفي ب    
األساسية مجيكلة كميا ، مثؿ عدـ قابمية المدير عمى تحديد العمبلء اك الطمب عمى خطة معينة جديدة 
تنفذىا الشركة. إف نظـ المعمكمات المستخدمة في ىذه الحاالت تعتبر نظمان لدعـ القرارات المالية 

ير عمى عممية تقييـ البدائؿ المتكفرة ، كما كاإلدارية . فالنظاـ يستخدـ نماذج معقدة تساعد المد
( يشير الى فكائد ٔ( كالشكؿ )ٕٚٚ: ٕٛٓٓيستخدـ الرمكز كالمعامبلت الرياضية )عيسى ك اميف،

 أنظمة المعمكمات المالية كاإلدارية.

 
 ( فكائد انظمة المعمكمات المالية كاالداريةٔشكؿ )

 الباحثاف باالعتماد عمى االدبيات العممية( )المصدر : مف اعداد
حينما نتحدث عف فكائد نظاـ المعمكمات نعني بذلؾ حاجة المنظمة الفندقية الفعمية إليو. كيتفؽ      

العديد مف الكتاب المالييف كاإلدارييف باف المنظمة السياحية تحتاج إلى نظـ المعمكمات المالية كاإلدارية 
يتيا كاألىداؼ الفرعية العديدة لكافة الكحدات المحاسبية كاإلدارية داخميا ، كمف لتمكنيا مف تنسيؽ فعال

 .ثـ القياـ بمياـ التخطيط كالرقابة بصكرة فعالة

ِعٍىِبد

ألغشاع

اٌمشاساد

االداسٌخ

 واٌّبٌٍخ

 أتاٌّبٌٍخواالداسٌخِعٍىِبداٌتشغًٍاٌّتعٍمخثبٌدى

 اٌّعٍىِبداٌّثجتخعٓاٌىالعاٌّبًٌواالداسي

 االداسحاٌعٍٍب

 االداسحاٌىسطى

 االداسحاٌذٍٔب
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كيمكف القكؿ باف الحاجة إلى نظـ معمكمات قائمة طالما إف المنظمة الفندقية تنكم البقاء حية،    
، لمكصكؿ إلى النتائج التي كجدت مف اجميا خاصة إذا كفؤه في تكجيو كتنظيـ كمكازنة كافة أنشطتيا 

 ما قارنا بقاء المنظمة في بيئة عمؿ متغيرة كمتطكرة .
كيمكف إف يفيد نظـ تقييـ المعمكمات المالية كاإلدارية في تقديـ المعمكمات التي تحتاجيا في     

كفي تعبير آخر في ضكء  .اريةمختمؼ اإلدارات في المنظمة الفندقية لممارسة العمميات المالية كاإلد
 ىذه المعمكمات يمكف ممارسة التخطيط كالتنظيـ كالتكجيو كالرقابة عمى األداء بكفاءة كفاعمية . 

إضافة إلى تحديد كتكضيح قنكات االتصاؿ أفقيا كعمكديا بيف الكحدات المالية كاإلدارية في العمؿ ،     
ت المنظمة الفندقية كمردكدىا االستثمارم لكافة كتسييؿ عممية استرجاع المعمكمات كتقييـ نشاطا

الطاقات المتاحة مف خبلؿ المؤشرات أك المعايير التي يفرزىا النظاـ ألغراض قياس كفاءة األداء كتقييـ 
النتائج ، كاتخاذ قرارات أكثر فاعمية ، كيسيؿ عمى المنظمة الفندقية تقدير احتياجات المستقبؿ 

ر المتكقعة في بيئة العمؿ ، كبذلؾ يككف بكسع اإلدارة إف تحدد مسبقا كيييئكنيا الحتماالت التغيي
 . (ٖٔ:ٜٜٗٔاإلجراءات البلزمة ألم تغيير محتمؿ.)عرفة،

 ٔظُ دػُ اٌمشاساخ ادلا١ٌح ٚاإلداس٠ح  -1
ىي نظـ معمكمات تفاعمية تزكد المديريف بالمعمكمات كالنماذج كأدكات معالجة البيانات التي     

ذ القرارات شبو الييكمية كغير الييكمية ، في تمؾ الظركؼ التي ال يعرؼ أحدا بالضبط تساعدىـ في اتخا
 ما ىك القرار الكاجب اتخاذه . 

يحتكم المدخؿ التقميدم لنظـ دعـ القرار عمى تفاعؿ حؿ المشكبلت كاستخداـ النماذج مباشرة     
لسبعينات مف القرف الماضي حيث لـ كطرؽ تحميؿ كصياغة كتقكيـ بدائؿ اتخاذ القرار . ككاف ذلؾ في ا

إلرضاء المديريف في  MISكال نظـ المعمكمات المالية كاإلدارية  TPSتستجب نظـ معالجة التبادالت 
 ىذا الشأف . 

صممت نظـ دعـ القرار لحؿ المشكبلت في جزئييا شبو الييكمي كغير المييكمة ، عمى إف تساعد    
مة ليتمكنكا مف استخداـ خبراتيـ كحكميـ في حميا . مف خبلؿ المديريف في فصؿ أماكف كأجزاء المشك

 مككناتيا األساسية كىي ) نظـ إدارة البيانات كالنماذج كالمعرفة كمكاجية المستخدميف( . 
استخدمت العديد مف نظـ دعـ القرار إبداعات أصيمة في التفاعؿ الفعاؿ في استخداـ البيانات    

رىا مف األدكات ، كما أنيا مف جانب آخر احتكت عمى تطبيقات اتخاذ المجدكلة كقكاعد البيانات كغي
القرارات التي تنسجـ مع المكقؼ أك الحالة بدرجة عالية فضبلن عف استخداميا نماذج األمثمة في 

 معالجة أكضاع اإلعماؿ.
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شبو الييكمية  كمف ىنا أصبحت نظـ دعـ القرار تمعب دكرا كاسعا في اتخاذ القرارات المالية كاإلدارية    
كغير الييكمية مف خبلؿ تحديدىا لئلجراءات كاإلشكاؿ المختمفة . لكف يبقى األمؿ معقكدا عمى كيؼ 

 .(ٜٖٖ: ٕٛٓٓكمتى يتـ استخداـ قابميتيا بكفاءة .)عيسى ك اميف، 
إتؼاد ذم١١ُ األداء ٚفك اٌمشاساخ ادلا١ٌح ٚاإلداس٠ح اذلادفح ٌرؽم١ك ظٛدج اخلذِح  -2

 اٌفٕذل١ح
 اسج اجلٛدج اٌشاٍِح يف اٌمـاع اٌفٕذلٟ:إد 5-1
أضحت السياحة مف معايير الحضارة كدعائـ االقتصاد كضركرة ممّحة لئلنسانية، ِلما ليا مف       

ف مشكمة تمكث األكساط األربعة )التربة كالماء كاليكاء  سمات إيجابية لمنفعة اإلنساف، السيما كا 
لنفسي لدل اإلنساف في كثير مف الدكؿ حدت بالركاد كالمجاؿ السمعي(، ككذلؾ اإلرىاؽ العضمي ا

كالكتاب إلى إرساء قكاعد اتخاذ القرارات بنكعييا المالي كاإلدارم في القطاع الفندقي كتحديد مفيكميا، 
لتقديـ خدمات ذات جكدة عالية كالمستندة إلى منظكمة تقيـ األداء، كقد كردت تعاريؼ عدة، خاصة 

القطاع الفندقي، فمثبلن: عّرفتيا المنظمة األكربية بأّنيا: )العممية اإلدارية  بإدارة الجكدة الشاممة في
 التي تضمف رضا كمطابقة المنتج كالخدمة السياحية مع متطمبات كتكقعات الضيكؼ بالسعر المقبكؿ(.

كىذه المطابقة تأخذ بعيف االعتبار ما ىك مصمـ مف قيـ كفعاليات، مثؿ األماف، الحفاظ عمى     
حة، سيكلة المناؿ، األصالة، االنسجاـ مع البيئة الطبيعية كالبشرية كاف نجاح ذلؾ يعتمد عمى الص

 تقييـ األداء.
ككذلؾ قد عرفت عمى أنيا)مدل تمبية حاجات السياح كالكفاء بتكقعاتيـ بشكؿ مستمر كاستخداـ       

 .(Paythner & Ryan,1999:6)النظاـ بصكرة أحسف لمقابمة تمؾ االحتياجات(.
فالكفاءة في الجكدة ىي عممية ليا األسبقية لطرح خدمات سياحية ذات جكدة عالية، لذا ينبغي أف     

تقدـ الخدمة في الكقت المناسب مصحكبة بقناعة الضيكؼ، إذ أف أغمب التقنيات المتطكرة 
 كالمستخدمة في المنظمات الفندقية تعتمد عمى النكع كالكـ.

التعاريؼ ركزت عمى مجمكعة نقاط يمكف تكاجدىا في إدارة الجكدة  مما سبؽ يتضح لنا بأف أغمب 
الشاممة في القطاع الفندقي كيعدان نتاج كاضح لعميو تقييـ األداء كاتخاذ القرارات المالية كاإلدارية، كىذه 

 (  Buswli & Williams, 2002: 4النقاط ممثمة باآلتي:)
 دة كمبلحظتيا مف قبؿ السائح.النتيجة: كىي الكقت المستغرؽ لحيف إدراؾ الجك  .ٔ
العممية: إّف التعيد أك الميمة لكحدىا ليست كافية إلدراؾ الجكدة، فبلبّد مف كجكد المشاركة ما  .ٕ

 بيف العامميف كاالنسجاـ التاـ بينيـ.
دراكيا، كمف ثـ قياس درجة الرضا  .ٖ الرضا: يتعمؽ بتقديـ العناصر المكضكعية لفيـ الجكدة كا 

 عند الزبكف.



 

 
83 

 رلٍح ادلغرٕظش٠ح ٌٍذساعاخ اٌؼشت١ح ٚاٌذ١ٌٚح

)التطابؽ(: كيتعمؽ ىذا األمر بالتخطيط الصحيح لمعناصر، كبصكرة مترابطة لغرض  التكافؽ .ٗ
 الحصكؿ عمى التكافؽ ما بيف االحتياجات كما تقدـ مف خدمات سياحية.

 االحتياجات: معرفة ما يحتاجو الزبكف، كتقسـ إلى: .٘
 االحتياجات الحالية.-
 االحتياجات الكامنة.-

الحتياج المتعمؽ بالخدمة األساسية كسيكلة االستخداـ لممنتج متطمبات اإلنتاج: التأكيد عمى ا .ٙ
 الكامؿ كتنمية الخبرة السياحية الكمية.

بعد تكضيحنا لممفاىيـ السابقة يمكف القكؿ بأّف إدارة الجكدة الشاممة في ىذا القطاع الفندقي         
ندقية قيمة مضافة مف خبلؿ ما ىي إاّل فمسفة إدارية كمالية تقيـ األداء بيدؼ إكساب الخدمات الف

تطكير المكاصفات الحالية بطريقة تجعميا أكثر فائدة كمبلئمة مف الحالة السابقة )األكلى( كالتي قد 
 تصؿ بالضيؼ إلى حالة اإلشباع التاـ لرغباتو.

 أ١ّ٘ح إداسج اجلٛدج اٌشاٍِح يف ادلٕظّاخ اٌغ١اؼ١ح
تراتيجيا إلى تحقيؽ ميزة تنافسية في تبني فمسفة قد أدل إدراؾ أىمية الجكدة بكصفيا سبلحان اس     

، كىي فمسفة قائمة عمى أساس مجمكعة مف القرارات المالية كاإلدارية ،  TQMإدارة الجكدة الشاممة 
كبالنظر إلى الجكدة ككنيا عممية دمج المنظمة الفندقية ككظائفيا ذات العبلقة لمكصكؿ إلى مستكل 

الجكدة الشاممة عمى مدخؿ النظـ الذم يأخذ في نظره التداخؿ بيف متميز مف الجكدة. كتبنى إدارة 
 جميع عناصر التنظيـ، مما يؤدم إلى زيادة فاعمية المنظمة.

دارية  لتحقيؽ الجكدة الشاممة ىك      فاألمر األساس في عممية تقييـ األداء ىك اتخاذ قرارات مالية كا 
بالضيؼ، كاليدؼ ىك إرضاء الضيؼ  كالتكجو Continues Improvementالتحسيف المستمر 

 ( ٕٙٔ:ٕٓٓٓكبالتالي تحقيؽ األرباح كالتميز المنظمي.)البكرم، 
لذا فيناؾ مجمكعة مف المزايا التي تحققيا اتخاذ القرارات المالية كاإلدارية في القطاع الفندقي،     

 . (ٔٛ: ٕٔٓٓكىي كاآلتي : )ابك رحمة،
 يف رلاي اخلذِح -1
إدارات األعماؿ التجارية التي تقدـ خدمات أكثر مف أم كقت مضى، ككذلؾ فإّف ىناؾ المزيد مف   

نمك المنظمات السياحية المتصمة بالخدمات، مازاؿ مستمران في التكسع نتيجة لتبّني فمسفة إدارة 
 الجكدة الشاممة.

 اصد٠اد ادلٕافغح -2
المزايا  TQMافسة، كتكفر إذ يعتمد بقاء األعماؿ عمى حصكليا عمى القدر الكافي مف المن    

 التنافسية آلالؼ المنظمات السياحية. 
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 اٌفُٙ األورب ٌٍؼ١ٛف -3
إّف مف المدرؾ اليـك أكثر مما مضى لماذا يشجع الضيكؼ بعض الخدمات كيتجنبكف البعض     

اآلخر ، اف المنتجات ذات الجكدة كالسعر المعقكؿ ىي المفضمة كلكف ذلؾ ليس ىك كؿ شيء 
بكف في اف تتـ معاممتيـ بصكرة جيدة ، فإدارة الجكدة الكاممة تحتـر االفراد فالضيكؼ يرغ

 كمشاركتيـ في تحسيف الجكدة .
اشتراؾ كاندماج الجيكد كافة في المنظمات السياحية مف اجؿ تحسيف جكدة الخدمات المقدمة  -ٗ

رضاء   الضيكؼ. ،ىذا التحسيف يتطمب تخكيؿ الصبلحيات البلزمة ألجؿ القياـ بالعممية كا 
فعمى ذلؾ يجب عمى متخذ القرارات المالية كاإلدارية في المؤسسات السياحية األخذ بعيف النظر     

 التقاط الثبلث اآلتية :
http://www.yemen-nic.info/contentsInformatics/studies/8.pdf)) 

 ادل١ضج اٌرٕافغ١ح -أ 
ى المقدـ يدير بنجاح مجمكعة مف كتمثؿ العنصر األساس بمعادلة الجكدة بالسعر فعم     

المنتجات السياحية التي تمبي حاجات محددة كذلؾ بيدؼ تقديـ مستكل الجكدة المرغكب لممنتج 
 السياحي، كبالسعر الذم يناسب قدرات الضيؼ المستيدؼ.

 ِغرٜٛ اخلذِاخ اٌغ١اؼ١ح  -ب 
فكائد، فيي تقدـ لمضيؼ إّف تكسيع مستكل الخدمات السياحية المقدمة لمسائح ليا عدد مف ال   

مساحة اختيار أكبر تقك بو المنافسة مف التعديبلت البلزمة في حاؿ حدكث تغير في أذكاؽ السكؽ 
المستيدؼ أك تغير في أحكاؿ العرض مف خبلؿ التنكيع المستمر لمحتكل كجكد الخدمة السياحية 

 المعركفة.
 االعرتاذ١ع١ح -ض 

المقدمة يجب أف ال تككف عمى حساب تنافسية األسعار كما اّف تكسيع المنتجات السياحية     
كفاعمية اإلدارة، لذلؾ فمف الضركرم صياغة استراتيجية تتفؽ مع جكدة ما يقدـ مف منتجات 

( كما يجب أف تككف االستراتيجية مرنة كقابمة لمتكيؼ مع المتغيرات ٕٛ: ٕٚٓٓسياحية،)نعماف، 
قعة بأسعار الصرؼ أك التغيرات في القكة الشرائية في رغبات كأذكاؽ الضيكؼ أك التقمبات المتك 

 لمضيكؼ المستيدفيف.
 خـٛاخ حتم١ك اٌمشاساخ ادلا١ٌح ٚاإلداس٠ح يف ادلؤعغاخ اٌفٕذل١ح

إّف استقباؿ السياح في المكاقع الفندقي يتطمب اإللماـ الكبير بالَدكر المطمكب مف العنصر     
تيا، كما يمتد َدكر العنصر البشرم ليشمؿ فيـ البشرم عند بدء العممية السياحية كحتى نياي

حاجات كرغبات السياح كتييئة البيئة السياحية المحيطة إلشباعيا عمى أكمؿ كجو، كبما يحقؽ 
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إنجاز األىداؼ السياحية المنشكدة ، كىذا ال يتـ إاّل مف خبلؿ تحقيؽ الجكدة في خدمة السياح، 
 (  ٙٛ: ٕٔٓٓيقيا في ىذا المجاؿ: )ابك رحمو، فيناؾ مجمكعة مف الخطكات التي البّد مف تطب

 اخلـٛج األٚىل: إظٙاس ِٛلف إجياتٟ جتاٖ ا٢خش٠ٓ
إّف معظـ العامميف يفشمكف في مجاؿ خدمة الضيكؼ بسبب المكقؼ، كليس ىناؾ في مجاؿ     

خدمة الضيؼ أفضؿ مف إظيار المكقؼ اإليجابي بالنسبة لجميع مف يتـ التعامؿ معيـ، كيعتمد 
قؼ الذم يتـ إظياره لآلخريف في األساس عمى الطريقة التي ينظر بيا الشخص إلى كظيفتو. المك 

 كمف الطرؽ الجيدة إلظيار مكقؼ إيجابي:
 المظير: كىك مف االنطباعات األكلى التي تعطى لمضيؼ.  -ٔ
 لغة الجسد: التي يمكف أف تفسر أكثر مف نصؼ الرسالة التي يبعث بيا المرسؿ. -ٕ
كت: إذ غالبان ما تككف نبرة الصكت أك الكيفية التي يتـ فييا قكؿ شيء ما أكثر صدل الص -ٖ

 أىمية مف الكممات التي يتـ استخداميا.
الياتؼ: إّف الميارة ميمة في استخداـ الياتؼ بسبب أّف الشخص يممؾ صكتو فقط لبلعتماد  -ٗ

 مثؿ الكحيد لممنظمة.عميو، ألف الشخص عندما يككف عمى الخط مع الزبكف، فإّنو يككف الم
 اخلـٛج اٌصا١ٔح: حتذ٠ذ ؼاظاخ اٌؼ١ٛف

ـّ تحديد تمؾ الحاجات عف طريؽ:      كيت
إدراؾ المتطمبات الزمنية لجكدة خدمة الضيؼ: إّف معرفة متطمبات التكقيت في تقديـ الخدمة  -ٔ

 أمر ميـ في مباشرة النشاط في تقديـ خدمة ذات جكدة عالية.
 كىذا يمنح مقدـ الخدمة بخطكة كاحدة لؤلماـ مقارنة بالضيكؼ.تكقع حاجات الضيكؼ:  -ٕ
تحديد حاجات الضيكؼ مف خبلؿ يقظة كلطؼ مقدـ الخدمة: كاليقظة ىي ميارة فيـ ما قد  -ٖ

 يحتاجو الضيكؼ كيرغبكف فيو، كيذىب إلى أبعد مف تقديـ الخدمة في حينيا، كأبعد مف التكقع.
الضيكؼ األساسية: كىنالؾ أربع حاجات أساسية  تحديد الحاجات عف طريؽ فيـ حاجات -ٗ

 لمضيكؼ )الحاجة لمفيـ كلمشعكر بالترحيب كالحاجة لمشعكر باألىمية كالراحة(.
تحديد االحتياجات عف طريؽ الحصكؿ عمى المعمكمات المرتجعة: يجب أف يككف لكؿ عممية  -٘

 تقديـ خدمة لمضيؼ طرقان لمحصكؿ عمى معمكمات مرتجعة
 ٌصح: اٌؼًّ ػٍٝ ذٛفري ؼاظاخ اٌؼ١ٛفاخلـٛج اٌصا

يمكف تكفير جكدة الخدمة عف طريؽ تأدية الكاجبات المساندة الميمة كتشمؿ تمؾ الكاجبات   
 أعماؿ الجرد، كترتيب الممفات، كتسجيؿ المعمكمات... إلخ.

فنجاح مقدـ الخدمة يعتمد عمى قدرتو عمى إرساؿ رسائؿ كاضحة، إذ يمكف اف تتسبب الطريؽ     
التي يتـ االتصاؿ بيا إلى نجاح أك فشؿ مقدـ الخدمة في العمؿ، فعميو الكفاء بالحاجات األساسية 
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األربعة لمضيكؼ التي ذكرناىا سابقان، كعميو ممارسة الخدمة عف طريؽ التركيج الفعاؿ لخدمات 
 المنظمة السياحية.

لمتكقع، إذ تضع الكقائع غير كقد يككف تقديـ الخدمة الجيدة تحديان خاصان عندما يحدث غير ا    
 المتكقعة في الغالب أعباء إضافية عمى القدرة عمى تقديـ خدمة ذات كفاءة عالية لمضيؼ.

 اٌؼ١ٛف ع١ؼٛدْٚ
ّ
 اخلـٛج اٌشاتؼح: اٌرأوذ ِٓ أْ

ـّ ذلؾ مف خبلؿ:      كيت
 التحمس لمعمؿ. -ٔ
 القياـ بما يمكف القياـ بو إلرضاء أكلئؾ الذيف يشتككف. -ٕ
 ـ كيفية كسب الضيكؼ العصبييف.تعمّ  -ٖ
اإلقداـ عمى أخذ الخطكة اإلضافية لتقديـ الخدمة مف خبلؿ مخاطبة الضيكؼ كالذىاب إلى أبعد  -ٗ

 مما يتكقعكف.
 أتؼاد إداسج اٌشلاتح يف ادلٕظّاخ اٌفٕذل١ح 5-2

كىما تحقيؽ أجمع أغمب الكتّاب عمى كجكد بعَديف إلدارة الجكدة الشاممة في المنظمات الخدمية،     
  رضا الضيكؼ ك اندماج المكظفيف.

 (http://www.yemen-nic.info/contents/Informatics studies/8pdf  (  
فيدؼ أم منظمة ىك تحقيؽ رضا الضيؼ، لذلؾ فالمنظمات ُكجدت أصبلن ألجؿ تمبية احتياجات       

شبع احتياجاتيـ. فالجكدة ىي الضيكؼ مف خبلؿ تقديميا لممنتجات )الخدمات( التي تمبي رغباتيـ كتُ 
العامؿ األساس في اختيار الضيؼ لتمؾ الخدمة عف غيرىا. فمف األمكر الكاجب أخذىا بنظر األىمية 
ىك كيؼ يتـ حكـ الضيؼ عمى الجكدة الجيدة مف الرديئة، لذلؾ ُيعّد الضيؼ ىك العنصر األساس 

ة ترّكز عمى كؿ مف الضيؼ الداخمي كاألكثر أىمية في أم منظمة. كبما أّف إدارة الجكدة الشامم
(Internal Customer( كالضيؼ الخارجي )External Customer إذ ُيعّد الضيكؼ الخارجيف .)

ىـ مف يستممكف مخرجات النظاـ )الخدمات(، كىـ الضيكؼ. أما الضيكؼ الداخميكف، في النظاـ 
احتياجات الضيكؼ الخارجيف إلى السياحي، مثؿ المدراء كالمكظفيف، في الفندؽ ممف يقكمكف بترجمة 

 خصائص لمخدمات المقدمة، كميمكف في تعريؼ كتقديـ العممية.
لذا ُيعد الضيؼ ىك نقطة البداية كالنياية لمختمؼ األنشطة المتعمقة في تقييـ األداء، كبمعنى آخر،     

ّنو ىك مف يقتني ىذا إّف النشاط يبدأ بالضيؼ مف خبلؿ تمبية احتياجاتو كما يطمح إليو، كينتيي بو، أل 
المنتج )الخدمة(، كبالتالي فعممية التقييـ ستككف مف قبمو، كعميو فإّف إرضاء الضيؼ يعني زيادة 
إقبالو عمى ىذا المنتج الذم ينعكس عمى زيادة المبيعات كبالتالي زيادة األرباح، كالعكس صحيح. 

 ( ٖٖ: ٜٕٓٓ)اليزايمة، 
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 نجاح أم منظمة أعماؿ خدمية )سياحية(، كىما: لذلؾ فإّف ىناؾ عامبلف أساسياف ل    
(nic.info/contents/Informatics-http://www.yemen/ )منظمات االعماؿ السياحية 
كصفيما إف المنظمة عبارة عف نظاـ يتعامؿ مع العكامؿ الخارجية )الضيكؼ كالبائعيف( ب -ٔ

العنصريف المذيف يؤثراف في الجكدة كيجب عمى المنظمة التي يككف اعتمادىا األساس عمى تحقيؽ 
 رغبات الزبائف التي تستند إليو أىداؼ الجكدة.

أما العامؿ اآلخر المؤثر في نجاح منظمات األعماؿ الخدمية فيـ مجمكعة العكامؿ الداخمية التي  -ٕ
 كالعماؿ كالمكارد كالعممية اإلنتاجية.تؤثر في الجكدة، مثؿ المدراء 

لذا فبلبد مف جميع ممارسات كتطبيقات تقييـ األداء في القطاع السياحي أف تركز عمى تقديـ خدمات   
 تحقؽ رضا الضيؼ كتمبية احتياجاتو .

فعمى المنظمة الفندقية أف تككف مستمعة جيدة لضيكفيا، كأف تككف مستجيبة جيدة لحاجاتيـ     
ـ، كىذا يتطمب فيـ كامؿ لمعمميات الداخمية ليؤالء الضيكؼ، ككذلؾ لحاجاتيـ المستقبمية. كرغباتي

كأيضان ضركرة ربط كؿ مف حاجات الضيكؼ، مع عمميات تصميـ العممية السياحية في المنظمة 
الفندقية كالمستفيديف يمكف مف خبللو تبادؿ الخبرات كالعمؿ عمى حؿ المشاكؿ التي تكاجو ىؤالء 

 تفيدكف. المس
فعمى المنظمة الفندقية في النياية قياس رضا الضيكؼ عف أداء جكدة خدمتيا كمقارنة ىذه      

 النتائج مع نتائج المنظمات الفندقية األخرل. 
كألجؿ خمؽ حالة مف التكافؽ بيف أفراد التنظيـ كصكالن إلى جكدة الخدمة أك المنتج البد مف اندماج     

 عد المحكر الثاني الضركرم لتطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة في القطاع السياحي.المكظفيف كافة، الذم ي
فاليدؼ مف إدارة الجكدة الشاممة ىك إشراؾ جميع العامميف في المنظمة في جيد متناسؽ لتحسيف    

األداء عمى جميع المستكيات. فإدارة الجكدة الشاممة تعد بمثابة التزاـ شامؿ نحك أداء األعماؿ بشكؿ 
 (ٜٚ: ٜٜ٘ٔحيح، كبدكف ىذا االلتزاـ ال يمكف تحقيؽ حالة االندماج بيف المكظفيف )عبد الفتاح،ص

كيمكف التكصؿ إلى حالة االلتزاـ ىذه عف طريؽ المصارحة كالثقة المذيف ُيعداف مف أىـ لِبنتي     
 تحسيف المستمر.الجكدة الشاممة، كدكنيما ال يتكفر األساس البلـز إلشراؾ المكظفيف في السعي إلى ال

كمف الكسائؿ الميمة في اندماج المكظفيف ىك بناء الفريؽ. فجكىر ىذه الفكرة ىك االبتعاد عف     
الفردية في التصرؼ كفي اتخاذ القرار. كلغرض إنجاز اتخاذ القرارات لفريؽ العمؿ الفندقي عمى أتـ 

 في الشكؿ اآلتي:كجو البد مف االىتماـ بالعناصر الفاعمة لمفريؽ، كىي كما مكضحة 
 

http://www.yemen-nic.info/contents/Informatics/
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( ٕشكؿ)
 العناصر الفاعمة في اتخاذ القرار لفريؽ العمؿ في المنظمات الفندقية 

 )المصدر : مف اعداد الباحثاف باالعتماد عمى االدبيات العممية (

ؼ كراء فمف خبلؿ الشكؿ السابؽ تتضح لنا أىمية اتخاذ القرار مف قبؿ فرؽ العمؿ، فاليد    
تشكيؿ الفريؽ أّف كؿ فرد يسيـ بميارتو كخبرتو كيصغي إلى اآلخريف مثمما يصغي اآلخركف 
إلى سماع آرائو. فالمنظمات بحاجة إلى التحسيف المستمر لجكدة خدمتيا كزيادة إنتاجيتيا، 

 كىذاف العنصراف المحدداف بحاجة إلى الفريؽ.

اغشاع

 اٌفشٌك

 تمذٌشاٌفشٌك

لشاساد

 اٌفشٌك

ٔتبئحاٌفشٌك

فًاتخبر

 اٌمشاس

فبعٍٍخفشقاٌعًّ

فًاتخبراٌمشاس

اٌّبًٌواالداسيفً

 ٌفٕذلٍخإٌّضّبدا

فبعٍٍخ

اٌفشٌكفً

 اتخبراٌمشاس

تأثٍشاٌفشٌك

فًاتخبر

 اٌمشاس

ادواس

وِسؤوٌٍبد

 اٌفشٌك
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عّيف كتحّدد الزبائف األساسييف كالمستفيديف فعمى منظمات األعماؿ الخدمية )السياحية( أف ت
  .(Haug & Ken, 1996: 96المباشريف مف خدماتيا. )

كأف تقـك بمنح الحكافز لمف يمتـز بتحقيؽ الجكدة كالتميز كأف تسجؿ تمؾ اإلنجازات   
 كاالعتراؼ بيا كمنح المكافآت كفقان ليا. 

 االعرٕراظاخ ٚاٌرٛط١اخ -3
 االعرٕراظاخ 6-1

دارية مف شأنو تحقيؽ أىداؼ المؤسسة الفندقية يستكجب تقيـ األداء  مف اتخاذ قرار  . أ ات مالية كا 
خبلؿ المعمكمات اإلدارية كالمالية كمكاجية الكـ اليائؿ مف المعمكمات يتكجب حفظيا في مجمكعة 

 مف النظـ .
مة تختمؼ نظـ المعمكمات اإلدارية باختبلؼ طبيعة عمؿ المنظمة الفندقية. كاف كظيفة األنظ . ب

تنطكم عمى تصميـ النظاـ المطمكب كاإلشراؼ عمى المبرمجيف. كما يعتمد كؿ نظاـ ثانكم عمى 
 النظـ الثانكية األخرل.

إف نظـ المعمكمات تعدُّ نضمان لدعـ القرارات المالية كاإلدارية كىذه النظـ يمكف تصنيفيا كفؽ   . ت
 المياـ المالية اإلدارية التي تتعمؽ بيا . 

ت المالية كاإلدارية ىك تطبيؽ لعناصر إدارة الجكدة الشاممة في الخدمات الفندقية إف نتاج القرارا . ث
المقدمة لمضيؼ ، كيحقؽ ذلؾ مستكل مف الرضا مف قبؿ الضيؼ تجاه إدارة الفندؽ كجكدة 
الخدمة المقدمة لو، كاف ىذا الشيء يجعؿ اإلدارة ليست ممزمة فقط عمى المحافظة عمى ىذا 

نما عمى العمؿ باستمرار عمى تحسينيا كتطكيرىا خدمةن الضيؼ كالمؤسسة المستكل مف الجكدة،  كا 
 الفندقية معان. 

إف نظـ المعمكمات المالية كاإلدارية تقدـ كؿ المعمكمات التي تحتاجيا مختمؼ اإلدارات لممارسة  . ج
ىداؼ اتخاذ القرارات المالية كاإلدارية كتسييؿ إحصائية قياس النتائج كمعرفة أسبابيا لتحقيؽ أ

 المؤسسة الفندقية بمختمؼ االتجاىات . 
 اٌرٛط١اخ 6-2

ألجؿ حفظ المعمكمات المالية كاإلدارية كمكاجية الكـ اليائؿ مف المعمكمات تكجب حفظيا في  . أ
 مجمكعة مف النظـ دعـ القرار المالي كاإلدارم .

في تحقيؽ لغرض تحقيؽ مستكل جيد نسبيا في تطبيؽ تقييـ األداء عند اتخاذ قرارات تساىـ  . ب
الجكدة الشاممة، فإف ذلؾ يتطمب مف المنظمة الفندقية  االعتماد عمى منيج إدارة الجكدة الشاممة 

 في عمميا كذلؾ بالتركيز عمى كؿ مف الضيكؼ المحمييف  كالضيكؼ األجانب.
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ضركرة كعي المسؤكليف في المؤسسة الفندقية بأىمية مكضكع الجكدة الشاممة بما ليا مف دكر  . ت
ظؿ التغيرات السريعة كالتطكرات الحاصمة في الخدمة السياحية، كذلؾ مف خبلؿ اطبلعيـ  بارز في

عمى تجارب الدكؿ العربية كالعالمية في ىذا المجاؿ، كالنتائج المؤمؿ تحصيميا نتيجة تبني مدخؿ 
 إدارة الجكدة الشاممة. 

فضؿ لممكظفيف باعتبارىـ زبائف زيادة االىتماـ بالممارسات المالية كاإلدارية التي تخمؽ اندماجان أ . ث
داخمييف، ألنيـ الركيزة األساس في اتخاذ القرارات كلتحقيؽ الجكدة الشاممة في المؤسسة الفندقية 
كذلؾ مف خبلؿ تكسيع مشاركة المكظفيف ضمف مختمؼ المستكيات المالية كاإلدارية في عممية 

، كمنح الحكافز المادية كالمعنكية لؤلفراد اتخاذ القرارات المالية كاإلدارية داخؿ المؤسسة الفندقية
الذيف يشارككف في إنجاز مياـ مميزة بتقديـ خدمات ذات جكدة أفضؿ في الفندؽ، كالتكسع في 
منح الصبلحيات كتفكيضيا إلى مدراء األقساـ كخاصة فيما يتعمؽ بالتخصيصات كالمصركفات 

 المالية في أقساميـ. 
دارة نظاـ معمكماتي جيد ي . ج عتمد عمى التغذية العكسية، كتطكير كتحسيف نظـ االتصاالت في بناء كا 

الخدمات الفندقية مف خبلؿ تكفير أجيزة البريد االلكتركني كاالنترنيت كالفاكس لتككف دعامة 
 أساسية ساندة لعممية التقييـ .

لخبرة إف تقييـ األداء يستند عمى جممة مف المتغيرات كمنيا المؤشرات النكعية التي تعتمد عمى ا . ح
كمنيا البيانات الرقمية التي تعتمد عمى  نظـ المعمكمات المالية كاإلدارية كيجب إف تصنؼ كفؽ 
المياـ المالية كاإلدارية التي تتعمؽ بيا كؿ المعمكمات التي تحتاجيا مختمؼ االدارات لممارسة 

 العممية المالية كاإلدارية كيجب إف تككف دقيقة .
 كمعرفة أسبابيا .  تسجيؿ إمكانية قياس النتائج . خ
لغرض التغمب عمى األخطاء كالمشاكؿ في عممية تقييـ األداء يجب جمع المعمكمات كتبكيبيا  . د

كتحميميا كينبغي تشجيع الباحثكف عمى التكسع في بحكثيـ في ىذا المجاؿ كمكاكبة التطكر 
 العممي .

عممي كالمكاكبة عميو تطكير عمؿ األنظمة الشبكية بما يبلئـ تحديث المعمكمات حسب التطكر ال . ذ
 مف اجؿ دعـ اتخاذ القرارات المالية كاإلدارية في المؤسسات الفندقية.



 

 
91 

 رلٍح ادلغرٕظش٠ح ٌٍذساعاخ اٌؼشت١ح ٚاٌذ١ٌٚح

 اذلٛاِ 
 (.ٖٚٔ: ٕٗٓٓ)مصطفى،  .1
2. (Risk, 1995: 25). 
 .(ٕٔ: ٕٔٓٓ)أم،  .3
4. (Fisher, 1996: 3). 
 .(ٖ٘ٙ: ٕ٘ٓٓ)عقيمي،  .5
 .(ٖٙ: ٕٔٓٓ)الكرخي،  .6
 .(ٖٛٚ: ٕٚٓٓ)النعساني،  .7
 .(ٕٚٚ: ٕٛٓٓ)عيسى ك اميف، .8
 (.ٖٔ:ٜٜٗٔ)عرفة، .9
11. (Paythner & Ryan,1999:6.) 
11. (Buswli & Williams, 2002: 4). 
 .(ٕٙٔ:ٕٓٓٓ)البكرم،  .12
 (.ٔٛ: ٕٔٓٓ)ابك رحمة، .13
 .(ٕٛ: ٕٚٓٓ)نعماف،  .14
 .(ٖٖ: ٜٕٓٓ)اليزايمة،  .15
 .(ٜٚ: ٜٜ٘ٔ)عبد الفتاح، .16
17. (Haug & Ken, 1996: 96). 
 سادلظاد  

 اٚالً: ادلظادس اٌؼشت١ح
 .ٕٔٓٓ، دار البركة لمنشر كالتكزيع، ٔؽ الخدمات السياحية، طأبك رحمة، كآخركف، تسكي .ٔ
 . ٕٔٓٓأم، أندرك، إدارة األداء، مكتبة جرير ، .ٕ
 . ٕٓٓٓالبكرم، سكنيا محمد، إدارة اإلنتاج كالعمميات، الدار الجامعية، اإلسكندرية،  .ٖ
دارة الجكدة عبد الفتاح، محمد ىايؿ إدارة الجكدة الشاممة، التغير الثقافي األساسي الصحيح إل .ٗ

 ٜٜٙٔ، ٔالشاممة الناجحة، ج
عرفة، سعيد محمكد، نظاـ المعمكمات ككظائؼ التخطيط كالرقابة ، المنظمة العربية لمعمـك  .٘

 .ٜٜٗٔاإلدارية ، نيساف 
 .ٕ٘ٓٓر كالتكزيع، عماف، االردف، عقيمي، عمر كصفي، إدارة المكارد البشرية، دار كائؿ لمنش .ٙ



 

 
92 

 رلٍح ادلغرٕظش٠ح ٌٍذساعاخ اٌؼشت١ح ٚاٌذ١ٌٚح

المعمكمات االستراتيجية ، دار المسيرة لمنشر كالتكزيع  عيسى، غساف ك أميف، سمكل نظـ .ٚ
 ٕٛٓٓكالطباعة ، 

الكرخي، محمد عبد جعفر، مدخؿ الى تقكيـ االداء في الكحدات االقتصادية باستخداـ البيانات  .ٛ
 .ٕٔٓٓالمالية، دائرة الشؤكف العامة ، 

زكرم لمنشر كالتكزيع، مصطفى، أحمد سيد، إدارة المكارد البشرية، اإلدارة العصرية، دار اليا .ٜ
 .ٕٗٓٓعماف، االردف،

 . ٕٚٓٓالنعساني، عبد المحسف ، إدارة المكارد البشرية، مؤسسة حمب، سكريا، حمب ، .ٓٔ
 .ٕٚٓٓنعماف، احمد اميف، االدارة العامة المتقدمة، دار كائؿ لمنشر، عماف، االردف،  .ٔٔ
المؤسسات الحككمية، دراسة اليزايمة، احمد صالح، دكر نظاـ المعمكمات في اتخاذ القرارات في  .ٕٔ

ميدانية في المؤسسات العامة في محافظة اربد، مجمة جامعة دمشؽ لمعمـك االقتصادية كالقانكنية 
 .ٜٕٓٓجامعة جرش االىمية، االردف،  –العدد االكؿ  -ٕ٘المجمد -

 حشا١ٔا: ادلظادس االظٕث١
1- Cynthia, d.fisher, human resource management, usa,1996. 
2- Peter, haug & ken, S, lee leman, Introduction of Total Quality 

Management in to the process of teaching Management, discussion 
of initial application Journal of Management education 1996. 

3- Paythner & Ryan ''Journal of Management Information System, 
1999. 

4- Buswil & Williams ''Operation's Management, PRENTICE HALL: NEW 
YORK, 2002. 

5- http://WWW.yemen_nice.info/informatics/studies/8.pdf 
6- http://www.yemen-nic.info/contents 
7- Betty, roper risk, contemporary supervision ,mcgraw-hill,1995.    

 
 

http://www.yemen_nice.info/informatics/studies/8.pdf
http://www.yemen-nic.info/contents


 

 
93 

 رلٍح ادلغرٕظش٠ح ٌٍذساعاخ اٌؼشت١ح ٚاٌذ١ٌٚح

دساعح حت١ٍ١ٍح ٌٍؼٛاًِ ادلؤششج ػٍٝ إٔراض ششوح ٚاعؾ اٌؼاِح 
 ٌٍظٕاػاخ إٌغ١ع١ح

 
 أ.ـ.د. أنكر سالـ رمضاف                 أ.د. سامي عزيز العتبي               

 ادلٍخض
عدُّ االقتصػاديكف اإلنتػاج كاإلنتاجيػة مؤشػراف رئيسػياف فػي تحديػد مػدل التقػدـ االقتصػادم ألم بمػد ي    

ككخاصة في ظؿ محدكدية المكارد االقتصادية حيث يتطمب األمر الحصكؿ عمى أقصى عائػد ممكػف مػف 
قيػؽ ذلػؾ استغبلؿ ىذه المكارد مما ليا مف تأثير مباشػر عمػى االقتصػاد الػكطني كاف أم انحػراؼ فػي تح

سػػينعكس سػػمبان فػػي نمػػك القطػػاع الصػػناعي ككػػؿ، فضػػبلن عػػف مػػا يعانيػػو القطػػاع مػػف انخفػػاض اإلنتػػاج 
 كاإلنتاجية.

كبما أف الشػركة العامػة لمصػناعات النسػيجية فػي كاسػط كالتػي تعػدُّ أحػدل الشػركات التػي تعػاني مػف    
كعػدـ كفاءتيػا فػي اسػتغبلؿ مشكمة عدـ تمكنيا مف تحقيؽ الخطػة اإلنتاجيػة المكضػكعة ليػا مػف جيػة 

المكارد االقتصػادية مػف جيػة أخػرل لػذلؾ بػات مػف الضػركرم دراسػة العكامػؿ االقتصػادية المؤشػرة عمػى 
نتاجية الشركة كىذا ما يمكف تحقيقو مف خبلؿ :  أنتاج كا 

 . تحديد النماذج االقتصادية الرياضية لمدكاؿ اإلنتاج لمشركة.1
ة عمى أنتاج الشركة كاستندنا في صياغة النمػاذج االقتصػادية الرياضػية . حصر كتحديد أىـ العكامؿ المؤثر 2

 عمى النظرية االقتصادية كالبحكث كالدراسات المنشكرة في ىذا المجاؿ.
كبما أف النظرية االقتصادية ال تكضح لنا الشكؿ الرياضي لدالة االنتاج سكاء أكانت خطية أـ غيػر      

 خطية كغير خطية في تحميؿ بيانات الشركة.خطية لذلؾ استخدمنا أربعة أشكاؿ 
1.  y=+ BXi 

2. Logy =  + B Log Xi 

3. y =  + B Log  Xi 

4. Logy = + BXi   

كتمت المفاضمة بيف ىذه األشػكاؿ عمػى أسػاس اختيػار النمػكذج الػذم يجتػاز القيػكد التػي تفرضػيا      
-كاجتيازىػػا لبلختبػػارات اإلحصػػائية خاصػػة  النظريػػة االقتصػػادية فيمػػا يتعمػػؽ بإشػػارات معممػػات النمػػكذج

test),(t-test) f.كمعامؿ التحديد المتعدد ) 
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Abstract 

      The production and productivity are implemented by economists as a 

key indices for evolution the economic progress of any country ,especially in 

the case of limited economic resources. This required maximum investment 

of the available resources , which consequently shows direct impact on  

national economic . Any deviation will impact negatively on growing of 

economic sector added to that  the reduction in production and productivity 

. The company of textile industry in Wasit  has been suffer from achieving 

the production plan, and inefficient in investment of economic resources 

from another side . in fact, the study at economic sectors become an 

important in company productivity , that can be achieved:  
1-Determine the mathematical an functions of company    economic 

productivity models. 
2-Identification the most affected factors in company production ,according to 

economic, mathematical economic models on economic theory and research 

studies published in this area .  

        As the economic theory is that declare the production function whether 

it is linear or non-linear function, therefore  four types of linear equation 

are used as given . 

    The selected model will depend upon the satisfaction of the boundary 

condition of economic theory according to (t-test) and (f-test), R and R2,     
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  ادلمذِح
إفِّ دراسػة األنشػػطة االقتصػػادية ال تيػػدؼ الػى كصػػؼ الصػػناعة بػػؿ تيػدؼ الػػى استقصػػاء الحقػػائؽ      

عممي كحصره في أطار تخطيطي بعد القيػاـ بتحميمػو كتعميمػو كرسػـ أطػره لؤلخػذ العممية كتييئة الظيير ال
بيا مستقببلن، كاألنشطة الصناعية مركب اقتصادم كاجتمػاعي كحضػارم ألنيػا تشػغؿ حيػزان جغرافيػان عمػى 
سطح األرض، كتعد صناعة النسيج أكثر الصناعات التحكيميػة اتسػاعان كانتشػاران فػي العػالـ كالتػي أخػذت 

حيزان مف مساحة المدينػة فيػي قديمػة قػدـ االنسػاف الػى أف كصػمت الػى انبثػاؽ النيضػة الصػناعية، ليا 
حيث استغمت الطاقة الميكانيكية عمى نطاؽ كاسع في االنتػاج الصػناعي بفركعػو المتشػعبة حيػث عػدت 

سػػػتكل جميػػػع الصػػػناعة النسػػػيجية أكلػػػى الصػػػناعات التػػػي اسػػػتخدمت فييػػػا اآلالت كالمكػػػائف عمػػػى م
 .اعاتالصن
أف تنكيع النشاطات االقتصادية كعدـ االعتماد عمى النفط فػي بنػاء مسػتقبؿ االقتصػاد الػكطني بعػد      

التدىكر الكبير فػي اسػعار الػنفط يجػب أف يكػكف ىػك المحػكر األساسػي لبػرامج التنميػة االقتصػادية فػي 
نػاء االقتصػاد الػكطني. العراؽ ككخاصة في مجاؿ التنمية الصناعية لبنػاء صػناعة متطػكرة تسػاىـ فػي ب

لػػذلؾ فػػاف دراسػػة العكامػػؿ المػػؤثرة عمػػى االنتػػاج التػػي تحكػػـ العبلقػػة الداليػػة بػػيف النػػاتج كعكامػػؿ االنتػػاج 
المسػػاىمة فػػي خمػػؽ ىػػذا النػػاتج كالتػػي ليػػا أىميػػة اقتصػػادية كبيػػرة حيػػث يمكػػف مػػف خبلليػػا تحديػػد أىػػـ 

تيار شركة كاسط العامػة لمصػناعات النسػيجية العكامؿ التي تؤثر في مستكل االنتاج كزيادتو كلقد تـ اخ
 مجاالن لمبحث نظران لما لمصناعات النسيجية مف أىمية كبيرة في مجمؿ الصناعات العراقية.

تعػػد شػػركة كاسػػط العامػػة لمصػػناعات النسػػيجية كحػػدة انتاجيػػة اقتصػػادية ممكلػػة كمممككػػة لمدكلػػة      
ارة الصػناعة، كتيػدؼ الشػركة الػى اإلسػياـ فػي بالكامؿ، كتعمؿ عمى كفػؽ أسػس اقتصػادية كتػرتبط بػكز 

دعػػـ االقتصػػػاد الػػػكطني فػػي مجػػػاؿ تصػػػنيع الغػػزكؿ كاألقمشػػػة الحريريػػػة كالقطنيػػة كالتركيبيػػػة كالقديفػػػة 
كالجاكارد لبمكغ أعمى مستكل مف النمك في العمؿ كاإلنتاج كاعتماد الحساب االقتصادم ككفاءة استثمار 

أىػداؼ الدكلػة كرفػع مسػتكيات األداء لبلقتصػاد الػكطني بمػا يحقػؽ  األمكاؿ العامة كفعاليتيا فػي تحقيػؽ
أىػػداؼ خطػػة التنميػػة ، كعمػػى الػػرغـ مػػف أىميػػة القطػػاع الصػػناعي كاحتبللػػو مكقعػػان رياديػػان فػػي التبػػايف 
االقتصادم الذم يساىـ في تطكير البرامج االقتصادية كاالجتماعية لمعظـ اقتصػاديات البمػداف المتقدمػة 

ا أف انعاش اقتصاديات البمداف النامية يبدأ مػف االرتقػاء بمسػتكل االنتػاج كاإلنتاجيػة ليػذا كالنامية ، كم
القطاع باعتبارىـ مؤشراف رئيساف في تحديد مدل التقدـ االقتصادم فػي أم بمػد، كالعػراؽ يعػد مػف ابػرز 

كقػؼ عمػى كيفيػة البمداف النامية التي سعت كتسعى حاليان لتحقيؽ التقدـ االقتصادم، كاف تحقيؽ ذلػؾ يت
تكجيػػػو مػػػكارد البمػػػد المحػػػدكدة نحػػػك أكثػػػر االسػػػتخدامات األكثػػػر إنتاجيػػػة بعػػػد أجػػػراء المفاضػػػمة بػػػيف 

 االستخدامات البديمة ليذه المكارد.
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إف دراسػػة كتحميػػؿ العكامػػؿ المػػؤثرة عمػػى أنتػػاج شػػركة كاسػػط العامػػة لمصػػناعات   ِشككىٍح اٌثؽككس   
يػػا مػػف تحقيػػؽ الخطػػة االنتاجيػػة كفقػػان لمطاقػػة التصػػميمية النسػػيجية كالتػػي تعػػاني مػػف مشػػكمة عػػدـ تمكن

لمشركة في ىذه الظركؼ الصعبة التي يمػر بيػا قطرنػا كمػدل أمكانيػة رفػع مسػتكل األداء ليػذه الشػركة 
 مف خبلؿ التكصيات التي ستتكصؿ الييا الدراسة.

الككت كىؿ سػاعدت  كالتساؤالت ىي: ىؿ لعكامؿ اإلنتاج دكر في تطكير صناعة النسيج في مدينة     
 تمؾ العكامؿ عمى انعاش ىذه الصناعة كىؿ لتمؾ العكامؿ دكر في عممية التنمية الصناعية  

تتميػز الصػناعات النسػيجية بككنيػا مػف الصػناعات التػي تػرتبط بعػدد مػف العكامػؿ   فشػ١ح اٌثؽكس   
نتاج كالقيمة المضافة كقيمة الميمة كعدد العامميف كقيمة مستمزمات االنتاج كاألجكر كالركاتب كقيمة اال 

قميميا مف محافظة كاسط .     االندثار كتكاليؼ الصيانة كتتكافر جميع ىذه العكامؿ في مدينة الككت كا 
اذ تفتػػرض الدراسػػة أف الشػػركة تعػػاني مػػف صػػعكبات معينػػة فػػي مجػػاؿ تػػكفير كاسػػتغبلؿ مسػػتمزماتيا    

ة المترديػة التػي يمػر بيػا قطرنػا كبالتػالي يتطمػب المادية كالبشرية في ىػذه الظػركؼ االقتصػادية كاألمنيػ
 األمر معرفة العبلقات اإلنتاجية الممكنة لرفع كتحسيف مستكل األداء ليذه الشركة.

ييػػػدؼ البحػػػث الػػػى كشػػػؼ تػػػأثير العكامػػػؿ المكانيػػػة كالزمانيػػػة عمػػػى تركػػػز الصػػػناعات  ٘ذف اٌثؽس
ى تكطنيػا، كمػا ييػدؼ البحػث الػى دراسػة النسيجية في مدينة الككت كتبحث في العكامػؿ التػي دفعػت الػ

العكامػػؿ االقتصػػادية التػػي تػػؤثر عمػػى تنفيػػذ الخطػػة االنتاجيػػة كاالسػػتغبلؿ األكفػػأ لممػػكارد االقتصػػادية فػػي 
شػػركة كاسػػط العامػػة لمصػػناعات النسػػيجية كلمعرفػػة مػػدل تػػأثير كػػؿ عامػػؿ مػػف ىػػذه العكامػػؿ عمػػى حجػػـ 

 خبلؿ األىداؼ اآلتية :االنتاج كاإلنتاجية كىذا ما يمكف تحقيقو مف 
 . تحديد النماذج االقتصادية الرياضية لدكاؿ االنتاج لمشركة.1
 . حصر كتحديد أىـ العكامؿ المؤثرة عمى االنتاج كاإلنتاجية لمشركة.2

تتمثؿ منطقة الدراسة بشركة كاسط العامة لمصناعات النسيجية الكاقعة في   ؼذٚد ِٕـمح اٌثؽس
ط، كالحدكد المكانية لممحافظة التي تحدىا مف الشماؿ العاصمة بغداد مدينة الككت مف محافظة كاس

كمف الغرب محافظتي بابؿ كالقادسية كمف الجنكب محافظة ذم قار كمف الجنكب الشرقي محافظة 
(، أما تحديد مدينة الككت مكانيان مكضكع 1ميساف كمف الشماؿ الشرقي محافظة ديالى، ينظر خريطة )

 ششلب 47-51,45-45طىيشماالن كبيف خطي  28-33,32-32دائرتي عرض البحث التي تقع بيف 
فيي تعد منطقة الكصؿ بيف شماؿ القطر كجنكبو، فضبلن عف تركز معظـ الفعاليات كاألنشطة 
االقتصادية المختمفة في المدينة، اذ تحد المدينة مف جية الشماؿ الغربي قضاء النعمانية كمف الجنكب 

(، أما حدكدىا 2ف الشرؽ قضاء بدرة كمف الغرب ناحية األحرار، ينظر خريطة )الغربي قضاء الحي كم
 ( . 2015 – 1990الزمانية فتمثمت في فترة الدراسة المحصكرة بيف األعكاـ )
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أما مكقع الشػركة الجغرافػي فيػي تقػع شػرؽ مدينػة الكػكت عمػى الشػارع العػاـ مباشػرة     ) شػارع      
تمكز (، ينظر خريطػة  30كـ ( بالقرب مف محمة ) 1عف الشركة اقؿ مف )محمد القاسـ ( الذم ال يبعد 

(، تضـ الشركة معممػيف رئيسػيف األكؿ إلنتػاج النسػيج كالثػاني لمحياكػة، بػدء معمػؿ الحياكػة اإلنتػاج 3)
فػي  1971كما في معمؿ النسيج، كلـ تمض سنة كاحدة حتى دمج المعمبلف في بداية عاـ  1970عاـ 

اف ليذا الدمج تأثير كاضح في اإلنتاج كتقميؿ تكاليؼ النقؿ كالتكامؿ الصناعي، فضبلن شركة كاحدة، إذ ك
 عف إضافة خطكط إنتاجية جديدة كالتكسع في اإلنتاج .

اعتمػػدت الدراسػػة عمػػى المػػنيج الكصػػفي كالتحميمػػي، كمػػا اعتمػػدت فػػي خطكاتيػػا   ؿش٠مككح اٌثؽككس   
مبحػػث ثػػـ صػػياغة الفرضػػية المناسػػبة ليػػا كمػػف ثػػـ الطريقػػة العمميػػة المتمثمػػة بصػػياغة مشػػكمة عمميػػة ل

تناكلنا اليػدؼ مػف البحػث مػف خػبلؿ تحديػد النمػاذج االقتصػادية كحصػر العكامػؿ المػؤثرة عمػى اإلنتػاج، 
كمف ثـ معرفة حدكد منطقة البحث كمنيا الحدكد المكانية كالزمانية مركران بمنيجية البحث ككصكالن الػى 

ار النمكذج األمثؿ فيما يتعمؽ بمعممػات النمػكذج كاسػتخداـ االختبػارات التحميؿ اإلحصائي مف خبلؿ اختي
 ( كمعامؿ التحديد المتعدد . f-test( ك) t-testاإلحصائية خاصة )

 (ٔخريطة )
 مكقع محافظة كاسط مف العراؽ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2012، 1000000:1يطة العراؽ االدارية بمقياس .كزارة المكارد المائية، الييئة العامة لممساحة، شعبة أنتاج الخرائط، خر ٔالمصدر: 
 500000:1. كزارة المكارد المائية، الييئة العامة لممساحة، شعبة أنتاج الخرائط، خريطة محافظة كاسط االدارية بمقياس ٕ

،2012 .



 

 
98 

 رلٍح ادلغرٕظش٠ح ٌٍذساعاخ اٌؼشت١ح ٚاٌذ١ٌٚح

 (ٕخريطة )
 التصميـ األساس لمدينة الككت كمف ضمنيا شركة كاسط العامة لمصناعات النسيجية



      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.1:250000،2012ثّمٍبطالمصدر: كزارة المكارد المائية،الييئة العامة لممساحة، شعبة أنتاج الخرائط، خريطة مدينة الككت االدارية، 



 أٚالً : ػٛاًِ أٔراض ششوح ٚاعؾ اٌؼاِح ٌٍظٕاػاخ إٌغ١ع١ح 
دـ الزماف كالتػي يعػكد تاريخيػا الػى نيايػة القػرف تعد الصناعات النسيجية مف الصناعات القديمة بق    

الثامف عشر، بحيث تميزت ىذه الصناعة بالتركز اإلقميمي الكثيؼ في جميػع منػاطؽ اإلنتػاج مػف خػبلؿ 
تعػػػدد األسػػػباب التػػػي تػػػؤدم الػػػى تركػػػز صػػػناعة المنسػػػكجات فػػػي جميػػػع منػػػاطؽ العػػػالـ كمنيػػػا منطقػػػة 

يػػا المكانيػػة بمسػػتمزمات اإلنتػػاج كالمػػادة الخػػاـ كالعمالػػة ، ككمػػا تميػػزت ىػػذه الصػػناعة بعبلقت(1)الدراسػػة
الرخيصة ككف ىذه الصػناعة ال تحتػاج الػى ميػارة كبيػرة مػع انخفػاض مسػتكل األجػكر كبالتػالي خفػض 
مستكل نفقات اإلنتاج كىذا بدكره ال يتطمػب رؤكس أمػكاؿ ضػخمة ممػا سػاعد جميػع الػدكؿ عمػى القيػاـ 

( أف ىنػاؾ تبػايف كاضػح فػي مجمػؿ 1جد مػف خػبلؿ معطيػات جػدكؿ )، لكف ن (2)بيذه الصناعة كتطكرىا
كعمػى  2015الػى عػاـ  1992العكامؿ اإلنتاجية في شركة كاسط العامػة لمصػناعات النسػيجية منػذ عػاـ 
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( عامػؿ 2000كػاف عػدد العمػاؿ ) 1992مستكل جميع العكامؿ المذككرة في الجػدكؿ، اذ تبػيف فػي عػاـ 
( مميػػار 52( مميػػكف دينػػار عراقػػي، أمػػا قيمػػة اإلنتػػاج فكانػػت )820كبمغػػت قيمػػة مسػػتمزمات اإلنتػػاج )

( مميػػكف دينػػار 235( مميػػار ك)7( مميػػكف دينػػار عراقػػي، أمػػا القيمػػة المضػػافة الناتجػػة فيػػي )115ك)
( مميػكف دينػار، لكػف بمغػت 120( مميػار ك)3عراقي، كبمغػت قيمػة األجػكر كالركاتػب فػي السػنة نفسػيا )

( مميكف دينار، حتى أخذت ىػذه المتغيػرات 7كف دينار كبمغت تكاليؼ الصيانة )( ممي5) ثـقيمة االندثار 
بػػدأت بػػالتراجع مػػف خػػبلؿ مػػا كرد مػػف معمكمػػات  2003، لكػػف فػػي عػػاـ 2002بالتزايػػد الػػى نيايػػة عػػاـ 

( 670( مميػػارات ك) 4( عامػػؿ كبقيمػػة مسػػتمزمات أنتػػاج تبمػػغ )3257كالخاصػػة بعػػدد العػػامميف كالبػػالغ )
( مميكف دينار عراقي، أما ناتج القيمة المضافة 846( مميار ك)6لكف قيمة اإلنتاج كانت ) مميكف دينار،

( مميػارات 6( مميار دينار عراقػي كبالتػالي أصػبحت قيمػة األجػكر كالركاتػب فػي ذلػؾ العػاـ )250فكانت )
نػػار مػػف ( مميػػكف دي90( مميػػكف دينػػار عراقػػي، فػػي ىػػذه الحالػػة كانػػت قيمػػة  االنػػدثارات السػػنكية )54ك)

( مميػػكف دينػػار عراقػػي، كبقيػػت ىػػذه العكامػػؿ 49حجػػـ الشػػركة ككػػؿ، ككانػػت تكػػاليؼ الصػػيانة بقيمػػة )
كالػذم بمػغ  2015بالتناقص كالتراجع بسبب الظرؼ السياسي الذم يمر بو البمػد حتػى كصػمت الػى عػاـ 

دينار، كبقيمػة ( مميكف 856( مميار ك)3( عامؿ كبقيمة مستمزمات اإلنتاج )2819بو عدد العماؿ الى )
( مميػػكف دينػػار كبقيمػػة أجػػكر كركاتػػب 300( مميػػكف دينػػار كبقيمػػة مضػػافة )681( مميػػارات ك)3أنتػػاج )

( مميػكف كبتكػاليؼ 200( مميػار ك)2( مميار دينار عراقي، أما قيمة االندثار في ذلػؾ العػاـ فكانػت )25)
 ( مميكف دينار عراقي.26صيانة بالغة بػ )

ناؾ تبايف كاختبلؼ كاضح في العكامػؿ المسػؤكلة عمػى أنجػاح ذلػؾ المشػركع نستنتج مف ذلؾ أف ى     
الصناعي مف عدمو كىذا يعػكد الػى طبيعػة العمػؿ كالسياسػات المتبعػة فػي عمػؿ الشػركة، لػذلؾ نجػد أف 
ىناؾ تدني كتراجػع أدل الػى ىػذا التبػايف كاالخػتبلؼ، لػذا تحتػاج الشػركة الػى المعالجػة لكػي ترتقػي الػى 

ات القادرة عمى اإلنتاج كالعمؿ بشػكؿ طبيعػي، كػذلؾ بسػبب ألبلقتصػاديات المتمثمػة فػي مستكل المؤسس
، كىذا ما يمكف أف نبلحظو (3)ارتفاع البناء كاألجكر ككمفة نقؿ العامميف كالمعيشة كتراجع مستكل الدخؿ

 كنستدؿ عميو مف خبلؿ االختبار الكمي كالرياضي عمى ىذه العكامؿ .
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 (1جدكؿ )
بجششوخواسظاٌعبِخٌٍظٕبعبدإٌسٍدٍخعىاًِأٔت

عذداٌسٕىاد

اٌعبٍٍِٓ

لٍّخِستٍضِبد

اإلٔتبج/ثبٌٍٍّىْ

لٍّخ

اإلٔتبج/ثبٌٍٍّىْ

اٌمٍّخ

اٌّضبفخ/ثبٌٍٍّىْ

األخىس

واٌشواتت/ثبٌٍٍّىْ

لٍّخ

االٔذثبس/ثبٌٍٍّىْ

تىبٌٍف

اٌظٍبٔخ/ثبٌ

ٍٍِىْ

1992 2111 821 52115 7235 3121 5 7 

1993 2118 8711 53381 7456 3461 11 13 

1994 2385 9811 63416 8463 3741 15 18 

1995 2516 11118 68115 8817 41111 21 24 

1996 2731 11111 69641 8441 4291 23 31 

1997 2911 11136 56431 8233 4351 28 33 

1998 2981 11112 58875 7781 5198 35 36 

1999 3151 11331 52321 7215 5361 37 41 

2111 32111 11511 59319 7317 5481 48 44 

2111 3292 12111 49895 7411 5611 51 46 

2112 3267 15311 28875 9711 6411 81 33 

2113 3257 4671 6846 251 6154 91 49 

2114 3415 4111 5522 5219 11117 113 37 

2115 3464 3231 3716 4311 13155 131 51 

2116 5521 3746 4738 1223 14151 184 43 

2117 5491 3443 3281 431 14111 191 21 

2118 5166 4311 4271 241 27411 211 47 

2119 4923 6112 5841 281 37511 213 63 

2111 4611 4331 3631 315 36111 361 154 

2111 4358 4211 3131 341 35181 461 93 

2112 4171 5211 4935 732 34211 481 82 

2113 3531 6121 4716 421 32351 671 57 

2114 3299 5484 4114 371 31134 971 51 

1115 2819 3856 3681 311 25111 2211 26 



.2016.ششوخواسظاٌعبِخٌٍظٕبعبدإٌسٍدٍخ،لسُاٌتخطٍظواٌّتبثعخ،ثٍبٔبدغٍشِٕشىسح،1اٌّظذس:

.2016.ششوخواسظاٌعبِخٌٍظٕبعبدإٌسٍدٍخ،لسُاإلحظبء،ثٍبٔبدغٍشِٕشىسح،2

.2016ثٍبٔبدغٍشِٕشىسح،.ششوخواسظاٌعبِخٌٍظٕبعبدإٌسٍدٍخ،لسُاٌظٍبٔخ،3

.2016.ششوخواسظاٌعبِخٌٍظٕبعبدإٌسٍدٍخ،شعجخاٌحسبثبد،ثٍبٔبدغٍشِٕشىسح،4

.2016.اٌذًٌٍاٌتعشٌفًٌششوخواسظاٌعبِخٌٍظٕبعبدإٌسٍدٍخٌعب5َ


 شا١ًٔا : اٌرؽ١ًٍ اإلؼظائٟ
 تخداـ أسمكبيف رئيسيف ىما:تقاس العبلقة بيف المتغيرات إحصائيا باس   
   correlation.االسذثاؽ 1

ىك الكسيمة اإلحصائية المستخدمة لقياس العبلقة بيف المتغيػرات كاختبارىػا إحصػائيا لتحديػد طبيعػة     
 stochasticتمػػؾ العبلقػػة كفيمػػػا أذا كانػػت ذات داللػػة إحصػػػائية أـ أنيػػا ناتجػػة عػػػف عكامػػؿ الصػػػدفة 

 Negativeكأخػػرل سػػالبة  positiveمتغيػػريف الػػى عبلقػػة مكجبػػة  كتكصػػؼ طبيعػػة العبلقػػة بػػيف أم
كمعامػؿ  simple correlation coefficientكسنعتمد فػي بحثنػا ىػذا عمػى معامػؿ االرتبػاط البسػيط 

Multiple correlation coefficientاالرتباط المتعدد 
(4). 
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 Regression analysisحت١ًٍ االحنذاس  .2
و تحديػػد قػػيـ معػػامبلت االنحػػدار كمعنكياتيػػا اإلحصػػائية كالتػػي تعتمػػد عمػػى الػػذم يمكػػف مػػف خبللػػ    

المتغيرات التي افترضتيا الدراسة كطبيعة العبلقة القائمة بينيما. أما األسػاليب التػي تحػدد قػيـ كمعنكيػة 
لغرض تكفيؽ أفضػؿ خػط  "ols"ىذه المعممات فأنيا ستعتمد عمى طريقة المربعات الصغرل االعتيادية 

يـ لقػيـ المتغيػرات المعتمػػدة كقػيـ المتغيػرات المسػتقمة كالػػذم يضػمف تصػغير المربعػات االنحرافػػات مسػتق
 . (5)النقاط الرأسية عف الخط المستقيـ الى أدنى حؿ ممكف

2
)yyi(min 


 

 

كفػػي بحثنػػا ىػػذا تػػـ اسػػتخداـ النمػػكذج الخطػػي كغيػػر الخطػػي فػػي تحميػػؿ البيانػػات الختيػػار النمػػكذج     
 : (6)ةالمناسب كفؽ الصيغ االتي

aنمكذج االنحدار الخطي المتعدد. 
y=+B1 X1+B2X2 + ---- + bN Xk 

bالنمكذج ألمكغاريتمي. 
Logy =+B1 Log  X1+B2 Log X2 + ---- + bN Log Xk 

 

cالنمكذج النصؼ لكغاريتمي لممتغيرات المستقمة. 
Y=+B1 Log  X1+B2 Log X2 + ---- + bN Log Xk 

 dممتغيرات المعتمد.النمكذج النصؼ لكغاريتمي ل 
Log y=+B1 X1+B2X2 + ---- + bN Xk  

 
 (2جدكؿ )

 المتغيرات االقتصادية المستقمة كالمتغير المعتمد لشركة كاسط العامة لمصناعات النسيجية

 

اٌسٍٕٓ لٍّخاالٔتبج عدددددددددددددددددددددذد

اٌعبٍٍِٓ

لٍّددددددددددددددددددددخ

ِسدددددتٍضِبد

االٔتبج

اٌمٍّدددددددددددددددخ

اٌّضبفخ

األخددددددددددددددىس

واٌشواتت

لٍّددددددددددددددددددددخ

االٔذثبس

تىدددددددددددددبٌٍف

ٍبٔخاٌظ

 YEARS Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 

1 1992.00 52115.00 2000.00 8200.00 7235.00 3120.00 5.00 7.00 

2 1993.00 53380.00 2118.00 8700.00 7456.00 3460.00 11.00 13.00 

3 1994.00 63406.00 2385.00 9800.00 8463.00 3740.00 15.00 18.00 

4 1995.00 68115.00 2516.00 10008.00 8807.00 4010.00 20.00 24.00 

5 1996.00 69640.00 2730.00 10010.00 8440.00 4290.00 23.00 30.00 

6 1997.00 56431.00 2900.00 10036.00 8233.00 4350.00 28.00 33.00 

7 1998.00 58875.00 2980.00 11012.00 7780.00 5198.00 35.00 36.00 

8 1999.00 52320.00 3050.00 11330.00 7215.00 5360.00 37.00 40.00 

9 2000.00 59309.00 3210.00 11500.00 7317.00 5480.00 48.00 44.00 

10 2001.00 49895.00 3292.00 12100.00 7400.00 5600.00 50.00 46.00 

11 2002.00 28875.00 3267.00 15300.00 9700.00 6400.00 81.00 33.00 

12 2003.00 6846.00 3257.00 4670.00 250.00 6054.00 90.00 49.00 

13 2004.00 5522.00 3415.00 4100.00 5209.00 10017.00 103.00 37.00 

14 2005.00 3716.00 3464.00 3230.00 4300.00 13055.00 130.00 50.00 
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15 2006.00 4738.00 5521.00 3746.00 1223.00 14050.00 184.00 43.00 

16 2007.00 3281.00 5491.00 3443.00 430.00 14100.00 190.00 21.00 

17 2008.00 4270.00 5166.00 4300.00 241.00 27400.00 200.00 47.00 

18 2009.00 5840.00 4923.00 6112.00 280.00 37501.00 203.00 63.00 

19 2010.00 3630.00 4610.00 4330.00 305.00 36000.00 360.00 154.0 

20 2011.00 3130.00 4358.00 4201.00 341.00 35080.00 460.00 93.00 

21 2012.00 4935.00 4170.00 5200.00 732.00 34200.00 480.00 82.00 

22 2013.00 4716.00 3530.00 6120.00 420.00 32350.00 670.00 57.00 

23 2014.00 4014.00 3299.00 5484.00 370.00 30034.00 970.0000 50.00 

24 2015.00 3681.00 2819.00 3856.00 300.00 25000.00 2200.0 26.00 

 . 2015المصدر:شركة كاسط العامة لمصناعات النسيجية، قسـ التخطيط كالمتابعة، بيانات غير منشكرة، 
 
 
 
 
 

 شاٌصًا : ػشع إٌرائط ٚادلٕالشح
( تػـ إخضػاعيا 2بعد أف تـ تحديد كصياغة النمكذج اإلحصائي لمصفكفة البحث الخاصة بالجدكؿ )    

الكصفية كالعممية لمعبلقة بيف قيمة االنتػاج كالمتغيػرات  لمتحميؿ اإلحصائي لغرض الحصكؿ عمى النتائج
 (. Xiالمستقمة ) 

 ٔرائط اٌرؽ١ًٍ اٌٛطفٟ تاالػرّاد ػٍٝ ِؼاًِ االسذثاؽ اٌثغ١ؾ ٌثريعْٛ : 1
تػـ  spss( لمتحميؿ اإلحصائي باسػتخداـ الحزمػة اإلحصػائية 3بعد اف تـ إخضاع مصفكفة البحث )     

 "y"التػي تكضػح طبيعػة العبلقػة الكصػفية القائمػة بػيف قيمػة االنتػاج الحصكؿ عمى مصفكفة االرتباط 
 X3قيمػػة مسػػتمزمات اإلنتػػاج ،  X2عػػدد العػػامميف ،  X1مػػف جيػػة كالمتغيػػرات المسػػتقمة )المفسػػرة( ) 

 تكاليؼ الصيانة (. X6قيمة االندثار ،  X5األجكر كالركاتب  X4القيمة المضافة ، 
 

 (3جدكؿ )
 Correlationمصفكفة االرتباط  

  Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 

Y 

 

Pearson 

Correlation 

Sig.(2-tailed) 

N 

1 

 

 

 

24 

-699** 

.000 

24 

.813** 

 

.000 

24 

.895** 

 

.000 

24 

-760** 

.000 

24 

-476* 

.019 

24 

-495* 

.014 

24 

 

X1 

Pearson 

Correlation 

Sig.(2-tailed) 

N 

-699** 

.000 

24 

1 

 

 

 

 

24 

-560** 

 

.004 

 

24 

-703** 

 

.000 

 

24 

.610** 

 

.002 

 

24 

.043 

 

 

.842 

 

24 

-500* 

.013 

 

24 

X2 

Pearson 

Correlation 

Sig.(2-tailed) 

N 

.813** 

 

.000 

24 

-560** 

.004 

 

24 

1 

 

 

 

 

24 

.853** 

 

.000 

 

24 

-613** 

.001 

 

24 

-416* 

.043 

 

24 

-.357 

 

.087 

 

24 

X3 

Pearson 

Correlation 

Sig.(2-tailed) 

N 

.895** 

 

.000 

 

24 

-703** 

.000 

 

24 

.853** 

 

.000 

 

24 

1 

 

 

 

24 

-832** 

.000 

 

24 

-533* 

.007 

 

24 

-.530** 

.008 

 

24 
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X4 

Pearson 

Correlation 

Sig.(2-tailed) 

N 

-.760** 

.000 

 

24 

.610** 

 

.002 

 

24 

.613** 

 

.001 

 

24 

-832** 

 

.000 

 

24 

1 

 

 

 

 

24 

.529** 

 

.008 

 

24 

.709** 

 

\000 

 

24 

X5 

Pearson 

Correlation 

Sig.(2-tailed) 

N 

-.476 

* 

 

.019 

 

24 

.043 

 

 

.842 

 

24 

-416 

* 

 

.043 

 

24 

-.533** 

.007 

 

24 

.529** 

 

.008 

 

24 

1 

 

 

 

 

24 

.125 

 

 

.561 

 

24 

X6 

Pearson 

Correlation 

Sig.(2-tailed) 

N 

-.495* 

.014 

 

24 

.500* 

 

 

.013 

 

24 

-.357 

 

 

.087 

 

24 

-.530** 

.008 

 

24 

.709** 

 

.000 

 

24 

.125 

 

 

.561 

 

24 

1 

 

 

 

 

24 

**Correlation is significant at the 0.01 Level (2-tailed). 

*Correlation is significant at the 0.05 Level (2-tailed).    
(     كعػدد X1أف مصفكفة االرتباط تؤكد لنا كجػكد عبلقػة عكسػية بػيف قيمػة االنتػاج كالمتغيػر  )      
ؿ في شركة كاسػط العامػة لمصػناعات النسػيجية كىػذا يعنػي اف عػدد العمػاؿ كػاف اكثػر مػف الحاجػة العما

(، 14( كدرجػة حريػة )(0.01الفعمية ليـ في العممية االنتاجية كقد اثبت معنكيتو اإلحصػائية كبمسػتكل 
ث بمغػت حيػ (X2)كما نبلحظ كجكد عبلقة طرية )مكجبػة( بػيف قيمػة االنتػاج كقيمػة مسػتمزمات االنتػاج 

( 0.01( كاثبػت معنكيتػو اإلحصػائية بمسػتكل معنكيػة )0.81قيمة معامؿ ارتباط بيرسكف ليذا المتغيػر )
(  X3(، كيبلحظ مف المصفكفة أيضا كجكد عبلقة مكجبة بػيف قيمػة االنتػاج كالمتغيػر )(14كدرجة حرية

ركة فأنيا تؤدم الػى زيػادة ( أم انو كمما تزداد القيمة المضافة لمش0.89القيمة المضافة لمشركة بمغت )
 (.14( كدرجة حرية )0.01في قيمة االنتاج الشركة كبمستكل معنكية )

 , X6)كيبلحظ مف المصفكفة أف ىناؾ عبلقة سالبة بيف قيمة االنتاج ككبلن مف المتغيرات المستقمة )   

X5 , X 4 (عمػى التػكالي كىػذا يعنػي اف العبل-0.49،-0.47،-0.76كالتػي بمغػت قيميػا  ) قػة بػيف ىػذه
( بالنسػػبة 0.01المتغيػػرات كقيمػػة االنتػػاج ىػػي عبلقػػة عكسػػية كاثبػػت معنكياتيػػا االحصػػائية بمسػػتكل )

( X6( قيمػػة االنػػػدثار ك )X5( بالنسػػبة لممتغيػػريف )(0.05( األجػػكر كالركاتػػب كبمسػػتكل X4لممتغيػػر )
فػػاض قيمػػة االنتػػاج تكػػاليؼ الصػػيانة كبػػذلؾ فػػأف زيػػادة قيمػػة ىػػذه المتغيػػرات فأنيػػا سػػتؤدم الػػى انخ

 كبالعكس.
 : ٔرائط اٌرؽ١ًٍ اٌىّٟ اػرّادًا ػٍٝ حت١ًٍ االحنذاس2

بعػػد اف اتضػػح لنػػا مػػف خػػبلؿ التحميػػؿ الكصػػفي لمشػػركة كجػػكد عبلقػػة احصػػائية ذات داللػػة معنكيػػة      
( بػػيف قيمػػػة االنتػػاج كالمتغيػػػرات المسػػتقمة المػػػؤثرة عمػػى العمميػػػة  (0.05بمسػػتكل عػػػالي ال يقػػؿ عػػػف 

قيمػة االنتػاج  (y)اجية لمشركة لػذلؾ فػأف األمػر يتطمػب تحديػد العبلقػة الكميػة بػيف المتغيػر المعتمػداإلنت
بيدؼ الكصكؿ الى النمػكذج الرياضػي لتقػدير معممػات  (X6,X5,X4,X3,X2,X1)كالمتغيرات المستقمة  

تمػاد عمػى النمػكذج مػف جيػة كالتقػدير كالتنبػؤ بيػا لممسػتقبؿ مػف جيػة أخػرل ، كىػذا سػيتطمب منػا االع
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( لتمديػػد المعادلػػة األكثػػر دقػػة مػػف خػػبلؿ أنػػكاع االنحػػدار الخطػػي المتعػػدد ثػػـ (spssالحزمػػة اإلحصػػائية 
Rاختيار النمكذج الذم يتصؼ بأعمى قيمة لمعامؿ التحديد المتعػدد )

( كاثبػت معنكيتػو اإلحصػائية مػف 2
 تي:،كبذلؾ تـ التكصؿ الى النمكذج  األ  (f-test)( ك (t-testخبلؿ اختيار 

 (4جدكؿ )
لشركة كاسط العامة لمصناعات النسيجية لعاـ  (Xi)مع المتغيرات المستقمة  (y)نمكذج االنحدار المتعدد لقيمة االنتاج 

2015 . 
Model B Std.Error Beta T Sig 

1(Constant) 

X1 

X2 

X3 

X4 

X5 

X6 

26471.976 

-5.954 

2.022 

2.860 

-2.112 

-1.972 

-2.294 

23320.205 

2.592 

.927 

1.415 

1.140 

1.095 

1.942 

 

-.224 

.259 

.396 

-.053 

-.116 

-.028 

1.135 

-2.297 

2.187 

2.10 

-1.852 

-1.80 

-1.942 

.272 

.076 

.088 

.084 

.149 

.152 

.117 

a. Dependent Variable :Y 

يتضػػػح مػػػف الجػػػدكؿ أعػػػبله اف النمػػػكذج مكجػػػب التقػػػاطع مػػػع الراسػػػي أم اف كميػػػة االنتػػػاج تبمػػػغ      
 عندما تككف المتغيرات المستقمة مساكية لمصفر. "26471.9"

عػدد العػامميف( كىػذا مػا  X1كيتضح مف النمكذج ىناؾ عبلقة عكسية بيف قيمة االنتاج كالمغيػر )      
أكده ايضان معامؿ االرتباط سابقان اف ىذا يؤكد اف عدد العامميف في الشركة ىك أكثر مف الحاجػة الفعميػة 

نخفاض في قيمة االنتاج كما اف النمكذج يؤكد ايضان عمى كجكد عبلقة عكسية بيف ليـ مما يؤدم الى ا
تكػاليؼ الصػيانة( X6قيمػة االنػدثار ،  X5األجػكر كالركاتػب ،  X4 (قيمة االنتػاج كالمتغيػرات المسػتقمة 

 حيث اف ارتفاع قيـ ىذه المتغيرات سيؤدم حتمان الى انخفاض في قيمة االنتاج ، في حيف نبلحظ كجػكد
القيمػػة  X3قيمػػة مسػػتمزمات االنتػػاج ك  X2 ( عبلقػػة طرديػػة بػػيف قيمػػة االنتػػاج كالمتغيػػرات المسػػتقمة  

المضافة(، حيث اف زيادة قيمة مسػتمزمات االنتػاج يعنػي زيػادة المػكاد األكليػة التػي سػتدخؿ فػي عمميػة 
ادة القيمػػة االنتػػاج كمػػف ثػػـ الحصػػكؿ عمػػى عػػدد اكبػػر مػػف الكحػػدات اإلنتاجيػػة كبػػالعكس، كمػػا اف زيػػ

 المضافة الى الشركة سيساىـ بشكؿ كبأخر في زيادة كتحسيف االنتاج لمشركة.
ىي اكبر  (t)معنكية جميع متغيرات النمكذج كذلؾ الف القيـ المحسكبة لػ  (t-test)لقد أكده اختبار     

كدرجػة حريػة ( (0.05بمستكل معنكيػة  (1.740)( كالبالغة t-restبكثير مف القيمة المجدكلة الختبار )
(17.) 

( المكضػح (f-testكلمتأكد مف أىمية ككاقعية المتغيرات التي تضمنيا النمكذج اعتمدنا عمى اختبار     
 (5في الجدكؿ)

 

 (5جدكؿ )
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 ANOVAتحميؿ التبايف 
Model Sum of squares Df Mean Square F Sig 

Regression 

Residual 

Total 

14001030123.022 

 2836810078.979 

16837840202.000 

6 

17 

23 

2333505020.5 

166871181.12 

13.984 .000a 

a. Predictors:(Constant),X6,X5,X1,X2,X4,X3. 

b. Dependent Variable: Y. 
 

ىػي اكبػر  (130984)( المحسػكبة لمنمػكذج كالبالغػة (fكمف خبلؿ الجدكؿ أعبله يتضح اف قيمػة       
كبذلؾ يمكف  (6.17)( كدرجة حرية 0.01بمستكل معنكية )(4.10) بكثير مف القيمة المجدكلة كالبالغة 

القكؿ اف المتغيرات المستقمة التي تضمنيا النمكذج ىي متغيػرات كاقعيػة كذات أىميػة كبيػرة فػي تفسػير 
التغيرات التي تحدث في قيمة انتاج الشركة مف جية كيعزز الثقة فػي النمػكذج كامكانيػة االعتمػاد عميػو 

 تنبؤ المستقبمي لمشركة.في التقدير كال
كأخيران لمتأكد مف قكة العبلقة بيف المتغيرات المستقمة كقيمة أنتاج الشركة اعتمػدنا عمػى قيمػة معامػؿ    

 (. 6( كالمكضحة في جدكؿ) 0.83لمنمكذج كالبالغة ) R-squareالتحديد 
 ( 6جدكؿ ) 
 Model summaryقيـ معامؿ التحديد المتعدد 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std.Error of 

the Estimate 

1 .912
a
 .832 .772 12917.86287 

a. Predictors:(Constant),X6,X5,X1,X2,X4,X3 

% مػف التقمبػات التػي تنتػاب قيمػة أنتػاج الشػركة تعػزل الػى 83كمف الجدكؿ أعبله يمكػف القػكؿ اف     
عكامؿ أخرل لـ يتمكف النمكذج مف  ىتعزل إل% فقط 17المتغيرات المستقمة التي تضمنيا النمكذج كاف 

 حصرىا.
 االعرٕراظاخ 

. أكد التحميؿ اإلحصائي لمعطيات الشػركة كجػكد عبلقػة عكسػية بػيف عػدد العػامميف فػي الشػركة كقيمػة 1
مميػكف  52115االنتاج كاثبػت ذلػؾ إحصػائيا مػف خػبلؿ النمػكذج المختػار . فبعػدما كانػت قيمػة االنتػاج 

مميػػكف دينػػار عػػاـ  4738عامػػؿ، انخفضػػت قيمػػة االنتػػاج الػػى  2000مػػادان عمػػى اعت 1992دينػػار عػػاـ 
عامػؿ ، أف ىػذه الزيػادة الكبيػرة  5521كلكف بمعدؿ مرتفع جدان مف عدد العماؿ حتػى كصػؿ الػى  2006

فػػي عػػدد العمػػاؿ كمػػا يترتػػب عميػػو مػػف ارتفػػاع كبيػػر فػػي األجػػكر كالركاتػػب صػػاحبيا انخفػػاض فػػي قيمػػة 
 ف القكؿ أف الشركة تعاني مف البطالة المقنعة بشكؿ كبير.االنتاج كبذلؾ يمك



 

 
116 

 رلٍح ادلغرٕظش٠ح ٌٍذساعاخ اٌؼشت١ح ٚاٌذ١ٌٚح

. كجػػكد عبلمػػػة مكجبػػة بػػػيف قيمػػة مسػػػتمزمات االنتػػػاج كقيمػػة االنتػػػاج أم اف الشػػركة كانػػػت تسػػػتثمر 2
، اما بعػد ىػذا  2002لغاية  1992مستمزمات العممية اإلنتاجية بشكؿ اقتصادم خاصة خبلؿ الفترة مف 

 مات أصبح دكف المستكل االقتصادم المطمكب.التاريخ فاف استثمار المستمز 
. اتضػػح مػػف خػػبلؿ التحميػػؿ الكصػػفي كالكمػػي أف الشػػػركة كانػػت تعػػاني مػػف ارتفػػاع تكػػاليؼ االنػػػدثار 3

كالصػػيانة حيػػث أكػػد النمػػكذج اإلحصػػائي عمػػى العبلقػػة العكسػػية بػػيف قيمػػة االنتػػاج كتمػػؾ التكػػاليؼ كاف 
 فاض قيمة االنتاج كالقيمة المضافة أيضا.ارتفاع تمؾ التكاليؼ أدل بشكؿ أساسي الى انخ

. أكػػد التحميػػؿ اإلحصػػائي كجػػكد عبلقػػة مكجبػػة بػػيف قيمػػة االنتػػاج كالقيمػػة المضػػافة كاف النمػػك المرتفػػع 4
لمقيمة المضافة لمشركة يرجع بشكؿ أساسػي الػى تحسػيف انتاجيػة العمػؿ فػي الشػركة أم ارتفػاع القيمػة 

أخػػػذت القيمػػػة المضػػػافة  2003كلكػػػف بعػػػد  2002ػػػػ1992 اإلجماليػػػة لمعامػػػؿ الكاحػػػد خػػػبلؿ السػػػنكات
باالنخفػاض الكبيػػر جػػدان بػػالرغـ مػػف ارتفػػاع عػػدد العمػػاؿ فػػي الشػػركة، كىػػذا االنخفػػاض يؤكػػد أف الشػػركة 

 تعاني مف البطالة المقنعة.
% مػػف التقمبػػات التػػي تنتػػاب قيمػػة أنتػػاج الشػػركة تعػػزل الػػى 83. كأخيػػران أكػػد النمػػكذج اإلحصػػائي أف 5

 رات المستقمة .المتغي
 اٌرٛط١اخ

. ينبغػػي عمػػى الشػػركة أف تتبنػػى سياسػػة اقتصػػادية حكيمػػة كتحػػدد الحاجػػة الفعميػػة لعػػدد العمػػاؿ التػػي 1
تتطمبيا العممية اإلنتاجيػة الحاليػة كفػي حالػة تعػذر ذلػؾ يجػب عمػى الشػركة أف تعمػؿ عمػى فػتح خطػكط 

 انتاجية جديد الستيعاب العدد الفائض مف العمالة.
الشػركة بإيجػاد السػبؿ الكفيمػة بتخفػيض تكػاليؼ االنػدثار كالصػيانة بمػا ينسػجـ مػع حجػـ كقيمػة . إلزاـ 2

 االنتاج الحالي لمشركة.
.ضػػػركرة قيػػػاـ الشػػػركة بإيجػػػاد مصػػػادر تجيػػػز جديػػػدة لممػػػكاد األكليػػػة )مسػػػتمزمات اإلنتػػػاج( باألسػػػعار 3

 كالنكعيات التي تضمف الحصكؿ عمى أنتاج أكثر كنكعية أفضؿ.
 اذلٛاِ 

 .280، ص 2009احمد حبيب رسكؿ، جغرافية الصناعة، دار النيضة العربية، بيركت، لبناف،  1.
 .294، ص 2012. عمي احمد ىاركف، جغرافية الصناعة، دار الفكر العربي، القاىرة، 2

،  2011عبػػػد الزىػػػرة عمػػػي الجنػػػابي، الجغرافيػػػا الصػػػناعية، دار صػػػفاء لمنشػػػر كالتكزيػػػع، عمػػػاف،  3. 
 .307ص

، بغػداد، . سا4  2013مي عزيز ألعتبي، إياد عاشكر الطائي، اإلحصاء كالنمذجة الجغرافيػة، مطبعػة أكػـر
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 اٌى٠ٛر١ح كك ادلالؼح يف خٛس ػثذ اهلل ٚاذفال١ٗ االداسج ادلشرتوح اٌؼشال١ح  
 أ. سكسف صبيح حمداف  

 ادلٍخض
شكمت خبلفان بيف البمديف لفترة لعراؽ كالككيت، كقد يمثؿ خكر عبد اهلل منطقة حدكد دكلية بيف ا      

، كأصبحت بذلؾ جزءن حتى حسمت مف قبؿ لجنة تحديد الحدكد التابعة لؤلمـ المتحدة ،طكيمة مف الزمف
مف القانكف الدكلي، بقي الخكر كلفترة طكيمة عراقي االستخداـ كاإلدارة ككنو الممر المبلحي الكحيد 

نئو التجارية الميمة الكاقعة في خكر الزبير، إال إف اكتماؿ إنشاء ميناء مبارؾ لمعراؽ الذم يقكد إلى مكا
عند الساحؿ الشرقي لجزيرة بكبياف كدخكلو حيز التشغيؿ سيعطي الجانب الككيتي دكران في إدارة الممر 

، إال إف المبلحي في الخكر، لذا فإف كجكد اتفاقية إلدارة مشتركة لمقناة المبلحية أصبحت كاقعان ضركريان 
ذلؾ ال يعني اإلضرار بمصالح العراؽ كسيادتو الكطنية، لذا تكصي ىذه الدراسة بإعادة النظر ببعض 

 مكاد ىذه االتفاقية كتعديؿ بعض فقراتيا تحقيقان لممصمحة الكطنية كالمحافظة عمى السيادة العراقية. 

Abstract 

    Represents the Khawr Abd Allah area of international borders between 
Iraq and Kuwait, have formed a row between the two countries for a long 
period of time, so decided by the Boundary Commission to determine by the 
United Nations, and thus became part of international law, the creek 
remained for a long time Iraqis use and management being the only 
waterway Iraq, which leads to important commercial ports located in the 
Khor Al-Zubair, but the establishment of Mubarak port on the eastern coast 
of the island of Bubiyan is completed and brought into operation the Kuwaiti 
side would give a role in the management of the waterway in the creek, so 
the presence of the Convention for the management of common channel 
navigational become a reality is necessary, however, that does not mean 
harming the interests of Iraq and its national sovereignty, so this study 
recommends a review of some of the articles of this Convention and amend 
some of its clauses investigation of national interest and the preservation of 
Iraqi sovereignty. 
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 ادلمذِح 
يمثؿ خكر عبد اهلل عمى ضيؽ مساحتو كمحدكدية قناتو المبلحية، مسطحان مائيان ميمان بالنسبة     

لمعراؽ، إذ يشكؿ اإلطبللة البحرية الميمة لو عمى الخميج العربي، كالمنفذ المبلحي الكحيد لمكانئو 
حريان عف الساحؿ الككيتي، التجارية الكاقعة في خكر الزبير، كما يشكؿ منطقة حدكد دكلية تفصمو ب

دارتو مقتصران عمى العراؽ كلفترة زمنية طكيمة، تدخؿ الككيت اليـك  كفي الكقت الذم كانت استخدامو كا 
اثر إنشاء ميناء مبارؾ كشريؾ في النشاط المبلحي كحؽ المبلحي كاإلدارة مما حدا بكبل البمديف إلى 

 في خكر عبد اهلل.عقد اتفاقية لئلدارة المشتركة لمقناة المبلحية 
   ٘ذف اٌثؽس

ييدؼ البحث إلى بياف أىمية القناة المبلحية لخكر عبد اهلل بالنسبة لمعراؽ، كتأثيرات البيئة    
الجغرافية عمى صبلحية المياه اإلقميمية العراقية لممبلحية، كانعكاس ذلؾ عمى حركة البكاخر العابرة 

 ة عمى اتفاقية تنظيـ المبلحة فيو.لمخكر إلى المكانئ العراقية كاآلثار المترتب
 ِشىٍح اٌثؽس 

ليس لمعراؽ مساحة بحرية كاسعة، كحركة مبلحية حرة، كما قيدت الطبيعية الساحؿ العراقي،       
كتداخمت معيا في ذلؾ القرارات كاالتفاقيات الدكلية كالمصالح السياسية، كفرض عمى العراؽ كاقعان ُأجِبَر 

كر عبد اهلل مف األىمية بمكاف أف يدفع دكلة الككيت ػػ ذات المياه اإلقميمية أف يدكر في فمكو، فيؿ لخ
الكاسعة كالرصيؼ القارم كالمنطقة االقتصادية الخالصة الممتدة عمى بحر مفتكح ػػ إلى مزاحمة العراؽ 
في ممر مائي ضيؽ، ضحؿ في معظـ أجزاءه عمى ضكء المتغيرات السياسية في العراؽ  كىؿ إف كجكد 

 رة مشتركة لمخكر تترؾ تأثيرات عمى مصالح العراؽ االقتصادية كعمى سيادتو الكطنية   إدا
 اٌفشػ١ح

لك كانت الكقائع الجغرافية غي خكر عد اهلل تعمؿ لصالح العراؽ فسيككف باإلمكاف تغيير االتفاقيات    
ذلؾ ضمف متف  السابقة بيف البمديف عمى ضكء عدـ المساس بالسيادة العراقية، كسنحاكؿ اف نثبت

 البحث مف خبلؿ استعراض االتفاقيات الخاصة بالمبلحة بيف البمديف مع بياف الكاقع الجغرافي.   
ىيكمية البحث: حاكؿ ىذه الدراسة أف تحقؽ اليدؼ منيا كتجيب عمى التساؤالت التي رسمت مشكمة 

لعربي، أما الثاني البحث مف خبلؿ عدة محاكر، خصص األكؿ لدراسة إطبللة العراؽ عمى الخميج ا
 فتناكؿ الساحؿ العراقي في خكر عبد اهلل، كجاء الثالث ليكضح طبيعة المبلحة في خكر عبد اهلل.  

 احملٛس االٚي : إؿالٌح اٌؼشاق ػٍٝ اخل١ٍط اٌؼشتٟ 
( ميؿ ٓٓ٘تنحصر السكاحؿ العراقية في الجزء الشمالي مف الخميج العربي الذم يبمع طكلو نحك )   

، كعمؽ ٕ( ألؼ كـٕٓٗ( ميؿ بحرم، كمساحتو تقدر بنحك )ٓٛٔػ ػ ٕٙضو يتراكح بيف )، كعر * بحرم
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ـ(، كالقسـ األعظـ مف عمقو يقع  قرب السكاحؿ اإليرانية، كتحتؿ دكؿ مجمس ٓٓٔ ػػ ٓٗيتراكح بيف )
الساحؿ عمى إيراف طؿ التعاكف الخميجي الستة كالعراؽ الساحؿ الغربي لمخميج العربي، في حيف ت

كقد فشمت جميع المحاكالت لتشكيؿ منظكمة إقميمية ( ٔ)خارطة رقـ ) ي لمخميج العربي برمتوالشرق
إلدارة شؤكف الخميج كأمنو، نتيجة تقاطع المصالح السياسية بيف األنظمة السياسية العربية نفسيا مف 

يراف مف جية أخرل، رغـ االتفاقيات المبرمة بيف الحككمات المعنية أك المفركضة  مف قبؿ األمـ جية كا 
 .(ٔ)المتحدة 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
حيث ( ٕ)خارطة رقـ) يقع الساحؿ العراقي في القسـ الجنكبي مف الببلد كىك جزء مف محافظة البصرة 

تتدرج األرض باالنخفاض نحك الخميج العربي في أقصى الجزء الجنكبي مف السيؿ الرسكبي ابتداءن مف 
حتى أدنى مستكل لمجزر في أدنى الجنكب،  كالشريط الساحمي  السباخ الساحمية في جية الشماؿ

تمتد بيف الضفة اليمنى )الغربية( لشط العرب )راس البيشة( شرقان،  (ٕ)عبارة عف مسطحات مدية 
، بحيث ال تتجاكز إطبللة العراؽ عمى الخميج (ٖ) كانتياءن بميناء )أـ قصر( في مدخؿ خكر الزبير غربان 

 م.( ميؿ بحر ٖٙالعربي )
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تطؿ  ، حيث(ٔ)( ميؿ بحرمٕ٘ٔعمى الخميج العربي التي تبمغ )لككيت ىذا في مقابؿ مقابؿ إطبللة ا   

مف خكر  في غرب الخميج العربي عمى أقصى شماؿ الطرؼ الغربي مف الخميج العربي، كيمتد ساحميا
ىي  ( جزرٛساحميا ) كيقع عند ،(ٗ)أـ قصر شماالن باتجاه )النكيصيب( جنكبان عند الحدكد مع السعكدية
، كتمثؿ المنطقة البحرية الحدكدية (٘)كربة كبكبياف كفيمكة كمسكاف كعكىة ككبر كقاركة كأـ المرادـ

بأنيا حساسة في طبيعتيا، ألنيا تمثؿ نقطة التقاء الحدكد البحرية بالحدكد البرية، كشكمت ىذه النقطة 
ف قبؿ لجنة تحديد الحدكد التابعة لؤلمـ خبلفان بيف البمديف لفترة طكيمة مف الزمف حتى حسمت م

 .* المتحدة
عند مقارنة البحر اإلقميمي العراقي بالبحار اإلقميمية لدكؿ الجكار، السيما دكلة لككيت نجد إف ك    

كىي مساحة ُجد صغيرة  ٕكـ (ٜٗٔمساحة البحر اإلقميمي العراقي ال تزيد في أفضؿ األحكاؿ عف )
اتو بالمقارنة مع الدكؿ الخميجية األخرل مف حيث المساحة كطكؿ نسبةن لمساحة العراؽ كاحتياج

ذلؾ كقكع البحر اإلقميمي في أقصى شماؿ الخميج العربي بمنطقة ضحمة معظميا  فضبلن عفالحدكد، 
غير صالحة لممبلحة، كال تكجد فييا مف الثركات الحية إال القميؿ، كذلؾ يدؿ عمى مكاجية العراؽ 

البلـز لنشاطاتو البحرية المختمفة، كبالتالي يؤثر عمى كضعيتو كدكلة  صعكبات في إيجاد الحيز
خميجية، مما يغرم بعض الدكؿ المتنافسة في المنطقة بالسعي إلى استبعاده مف التركيبة اإلقميمية 
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بالمنطقة كممارسة سياسة اإلضرار بمصالحو البحرية، باستغبلؿ كضعيا البحرم الذم يتسـ بميزة 
  .(ٙ) لعراؽسكقية باتجاه ا

إف خصائص الساحؿ العراقي الطبيعية شكمت معكقان تتمثؿ بظركؼ المكقع البحرم الضيؽ مف كما      
جية، كالطبيعة الترسيبية المتمثمة بالساحؿ الطمكم الضحؿ مف جية ثانية، كصعكبة إنشاء مكانئ 

ات حفر قنكات تخترؽ عمى طكؿ الساحؿ إال بعد إجراء عمميات معالجة لمركاسب، كذلؾ بإجراء عممي
مسطحات المد كالجزر كصكالن إلى الساحؿ، لتطكير المبلحة البحرية عمى طكؿ الشريط الساحمي 

إذ يمقي شط العرب بترسباتو إزاء الساحؿ العراقي كتعمؿ التيارات البحرية عمى تكزيع ىذه ، (ٚ)العراقي
بد اهلل، فيفرض ىذا الكضع تقييد الترسبات إلى مسافة بعيدة عف الساحؿ العراقي كالى داخؿ خكر ع

المبلحة البحرية العراقية، كفي الدخكؿ كالخركج مف كالى المكانئ العراقية، كما يؤثر ىذا الكضع 
الجغرافي في عدـ كضكح خط األساس الذم ينبغي قياس البحر اإلقميمي العراقي منو، فساحؿ الفاك عند 

اهلل عبارة عف مسطحات مائية كاسعة تمتد البيشة كساحؿ خكر عبد  سامصب شط العرب كساحؿ ر 
بحرية بيف مستكيات المد كالجزر، كىذه المسطحات غرينية كطينية  أمياؿ( ٖس البيشة لمسافة )امف ر 

ىشة كتفيض مرة كاحدة بالسنة عمى األقؿ كتربتيا شديدة الممكحة، حيث تمتاز القيعاف بترسبات 
ـ الكصكؿ إلى المناطؽ الصمبة مف أراضي ىذه أسفنجية يصعب إقامة أم منشآت عمييا ما لـ يت

الساحؿ العراقي كشدة الممكحة في التربة  إماـفأف امتداد الترسبات الطينية  أخرلالمنطقة، كمف جية 
( ميبل بحريا عف الساحؿ ٘ٔمسافة حكالي ) إلى( مترا ٕٓالعشرينية ) األعماؽابتعاد خط  إلى أدت

بحرية عبارة عف منطقة طينية  أمياؿ( ٘-ٖ( ميؿ بحرم منيا )ٕٔاع )عراقيان باتس إقميميان تاركان بحران 
( ٘-ٖالخارجية عف) أجزائيامغمكرة، إما االمتداد المتبقي فيك عبارة عف ضحالة ال يزيد عمقيا في 

، كىي شديدة الممكحة ال تكجد فييا إال القميؿ مف المكارد الحية، في حيف تتسـ المكارد المعدنية أمتار
المنشآت البحرية عمييا كاستغبلليا  إقامةة، إضافة لذلؾ أف طبيعة القاع ىشة يصعب بالمحدكدي

 .(ٛ)لؤلغراض المختمفة
، كمػا األخػرلجعمو مف الدكؿ األكثر تضرران بػيف كػؿ دكؿ الخمػيج لمساحؿ العراقي التحديات الجغرافية    

ر اإلقميميػة كالمنػاطؽ االقتصػادية جعؿ مف الخطكط المبلحية التجارية كالنفطية العراقية تمر ضمف البحا
كالتي يمكف ليذه الدكؿ تحت أم ذريعػة أف تمػارس كاليتيػا  العربي، الخميجالمطمة عمى  مدكؿلالخالصة 

الكطنية عمى الخطكط المبلحية خاصة في أكقات األزمات كالحركب بشػكؿ ييػدد االقتصػاد العراقػي الػذم 
 .بر الخميج العربييعتمد بصكرة رئيسة عمى تجارتو كتصدير نفطو ع

بالنسػػبة لمبحػػار عػػف  لمدكلػػة  فػي عػػرؼ الجغرافيػػة السياسػػية يجػػرم التعبيػػر عػػف المكقػػع الجغرافػػيك      
 أككانػػت الدكلػػة قاريػػة  إذايحػػدد  أفطريػػؽ قسػػمة الحػػدكد البريػػة عمػػى الحػػدكد البحريػػة كناتجيػػا يمكػػف 

ليػػذا  لغالبػػة كالعكػػس صػػحيح كطبقػػان كممػػا كػػاف المقػػاـ كبيػػرا كممػػا كانػػت صػػفة القاريػػة ىػػي ا إذابحريػػة، 
أف  أخػرلأم أف صػفة القاريػة ىػي الغالبػة أك بعبػارة  ،(ٜ) (ٚٔ/ٔالمعيار الحسابي فاف النسبة تساكم )
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العراؽ دكلة شػبو مغمقػة، كالسػاحؿ العراقػي غيػر تػاـ التكػكيف طينػي كضػحؿ كيتضػمف مسػتنقعات تتسػع 
 مساحتيا كقت الفيضاف.

 ادل١اٖ اإلل١ّ١ٍح اٌؼشال١ح 
كالتي دخمت حيز التنفيذ سنة ػػ ( ٕٜٛٔلقد كضعت اتفاقية األمـ المتحدة لقانكف البحار سنة )     

، كطرؽ قياسيا اإلقميميةاألساس في تحديد امتداد البحار ػػ  كاتفقت عمييا اغمب دكؿ العالـ (ٜٜٗٔ)
 إنياالقانكنية الدكلية كحؿ النزاعات حكؿ الحدكد البحرية بيف ىذه الدكؿ، كالجانب الميـ في القكاعد 

يخضع لسيادة الدكلة الساحمية كيعرؼ بالبحر منيا مف البحار كالمحيطات، قسـ  أقساـميزت بيف عدة 
كحددت  الدكلة البرم فيما يتعمؽ بحؽ الدكلة عميو، إقميـكيأخذ حكـ  اإلقميمي )المياه اإلقميمية(

( ميؿ بحرم مف خط الساحؿ )خط األساس( ٕٔى )االتفاقية في مادتيا الثالثة امتداد البحر اإلقميمي إل
لمدكلة الساحمية تباشر فيو بعض حقكقيا،  اإلقميميكقسـ آخر يشمؿ مناطؽ بحرية تمي البحر  ، *

 االقتصادية بحرية مقيدة أنشطتياكقسـ آخر ىك أعالي البحار الذم يمكف أف تمارس الدكلة بعض 
الذم تعرفو  اإلقميميالبحر ك  ***، الجرؼ القارم(كتعرؼ بػ)المنطقة االقتصادية الخالص(** ، ك)

 : (ٓٔ)كالتي تنص عمىالمتحدة لقانكف البحار في مادتيا الثانية  األمـاتفاقية 
تمتد سيادة الدكلة الساحمية خارج إقميميا البرم كمياىيا الداخمية أك مياىيا األرخبيمية إذا كانت  -ٔ

 بالبحر اإلقميمي.دكلة أرخبيمية، إلى حزاـ بحرم مبلصؽ يعرؼ 
 تمتد ىذه السيادة إلى الحيز الجكم فكؽ البحر اإلقميمي ككذلؾ إلى قاعة كباطف أرضو. -ٕ
لٛاػذ اٌمأْٛ بمراعاة أحكاـ ىذه االتفاقية كغيرىا مف  تمارس السيادة عمى البحر اإلقميمي رىنان  -ٖ

 اٌذٚيل
لعراؽ القانكني كدكلة بحرية حسب كقد اثر المكقع الجغرافي كطبيعة كشكؿ الساحؿ عمى كضع ا    

(، فمكقع العراؽ في رأس الخميج العربي كتقعر ساحمو يجعؿ البحار ٕٜٛٔاتفاقية البحار لعاـ )
يرافكامتداداتيا لكؿ مف الككيت  اإلقميمية االمتداد  أماـفتسد الطريؽ  اإلقميميتتقاطع عند بحره  كا 

ف امتبلؾ مناطؽ اقتصادية خالصة، كما تحدد بحره العراقي، ككذلؾ تمنعو م اإلقميميالطبيعي لمبحر 
بمنطقة ضيقة عمى شكؿ مثمث قاعدتو ساحؿ العراؽ في رأس البيشة كجزء مف خكر عبد اهلل،  اإلقميمي

الجرؼ القارم العراقي مع ىاتيف كما يتداخؿ العراقية كاإليرانية كالككيتية  اإلقميميةتداخؿ البحار كت
يمكف تمييز عناصر ، ك (ٕٔ)العراؽ الدكلة األكثر تضرران في الخميج العربييمكف عد ، لذا (ٔٔ)الدكلتيف

  : (ٖٔ)التضرر الجغرافي العراقي باالتي
( ميبل بحريا معظمو يقع داخؿ ٖٙقصر ال يزيد عف ) أـ إلىطكؿ الساحؿ العراقي مف رأس البيشة  -ٔ

بحرية يمكف  أمياؿ( ٓٔد عف )قناة خكر عبد اهلل الضيؽ، كال يتبقى مف الساحؿ إال مسافة ال تزي
 اعتبارىا كاقعة مباشرة عمى البحر.
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الساحؿ العراقي بيف رأس البيشة كخكر عبد اهلل غير تاـ التككيف كىك طيني ضحؿ كيتضمف  -ٕ
الشتاء، لذا فاألعماؽ ضحمةن  في أثناءمستنقعات تتسع مساحتيا كثيران في كقت المد كالفيضاف كخاصة 

  مف إمكانية أنشاء المباني كالمنشآت البحرية كيعيؽ المبلحة في ىذه المنطقة. جدان، كذلؾ يحد كثيران 
قصر كخكر الزبير كىك قناة ضيقة كضحمة  أـمكانئ  إلىخكر عبد اهلل ىك المدخؿ الكحيد  دُّ يع -ٖ

العراؽ إال بالحفر  إلى كمدخؿتنتشر فييا المستنقعات كالسطكح الممحية، كبيذا ال يمكف استخدامو 
تمر لمقناة التي تتكسط ىذا الخكر، ككذا الحاؿ بالنسبة لشط العرب كذلؾ يحدد السفف المارة عبر المس

 المد العالي فقط. أكقات( كفي ـٙ,ٓٔىذه القناة بغاطس ال يزيد عف )
العراقي مثمث الشكؿ  اإلقميميشكؿ الساحؿ العراقي مقعر في رأس الخميج العربي مما يجعؿ البحر  -ٗ

( ميبل بحريا، ٕٔالساحؿ فيمتقي ضمعاه في منطقة عمى بعد ) إلىرة قاعدتو تستند كذا مساحة صغي
لدكؿ الجكار البحرم، قاطعة الطريؽ إزاء العراؽ في امتبلؾ مناطؽ  اإلقميميةتتقاطع عندىا البحار 

طنية مد مناطؽ كاليتو الك  إمكانيةاقتصادية خالصة، كمف الناحية القانكنية، ككفقان لقانكف البحار فإف 
كالككيت، كنرل أف مثؿ ىذا  إيرافكاستثمار المكارد الحية في المنطقة االقتصادية مرىكف باالتفاؽ بيف 

كالككيت بضكء الخبلفات الحدكدية كالتقاطعات  إيرافاالتفاؽ مف الصعكبة بمكاف عقده مع 
 .كبل الدكلتيفالجيكبكلتيكية التي تحكـ العراؽ مع 
 الٟ يف خٛس ػثذ اهللاحملٛس اٌصأٟ : اٌغاؼً اٌؼش

ينقسـ الساحؿ العراقي بشكٍؿ عػاـ إلػى ثػبلث أجػزاء، جػزء مقابػؿ لمككيػت كجػزء مجػاكر إليػراف كجػزء     
ثالث يطؿ عمى البحر المفتكح )الخمػيج العربػي(، كلكػؿ مػف ىػذه األجػزاء خصػائص كامتػداد يختمػؼ عػف 

عراقػي المقابػؿ لدكلػة الككيػت فػي خػكر بقية األجزاء األخرل، كما ييمنػا فػي ىػذه الدراسػة ىػك السػاحؿ ال
 عبد اهلل.
 ظائض اٌـث١ؼ١ح خلٛس ػثذ اهللك  اخل 1
 ادلٛلغ اجلغشايف  أ ك     
كالممتد بيف جزيرتي  ،الخميج العربي ىك مسطح مائي يقع في االتجاه الشمالي ػػ الغربي مف رأس      

ميؿ بحرم( كيتراكح عمؽ ٕٔتساع مدخمو )يبمغ اكربة كبكبياف الككيتيتيف كشبو جزيرة الفاك العراقية، 
قامات( كيقؿ العمؽ عند الطرؼ الشمالي لجزيرة كربة، تجرم إلى الشماؿ مف كربة  ٘ػػ  ٗقناتو بيف )

قناة عميقة تصؿ خكر عيد اهلل بخكر الثعالب الذم تقع عميو )أـ قصر(، بينما يمتد خكر بكبياف مف 
إلى  داخؿ األراضي العراقية  خكر عبد اهلل كيمتد، (ٗٔ)خكر عبد اهلل جنكب كربة إلى خكر الصبية

مشكبلن خكر الزبير، كيعد منفذ مائي ميـ يربط  بيف مصب شط العرب كجزيرة بكبياف عند رأس الخميج 
حتى جزيرة كربة، كيممؾ كضعان جغرافيان مميزان بشكمو القمعي كمساره الذم يمثؿ الحدكد الفاصمة ما بيف 

ة الكصؿ بيف خكر الزبير كالخميج العربي، تحيط بو مف كبل الجانبيف مسطحات العراؽ كالككيت، كحمق
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مدية كاسعة، كيرتبط جزءه الشمالي بممر ضيؽ يسمى )خكر شيطانة( لصعكبة المبلحة فيو كلسرعة 
تياراتو المائية، كينتيي بميناء أـ قصر في خكر الزبير بينما يككف جزءه الجنكبي مفتكحان عمى الخميج 

 .(٘ٔ)العربي
 ادلظا٘ش اجل١ِٛٛسفٌٛٛظ١ح  ب ك   
لـ تظير دالئؿ جيكلكجية كاضحة تشير إلى إف خكر عبد اهلل قد تككف بسبب عكامؿ تكتكنية، بؿ      

لمخكر لـ تظير أم آثار  ٜ٘ٚٔحتى المقاطع الزلزالية التي أجرتيا شركة )تاكىارير( اليابانية سنة 
الخكر فتتميز بككنيا ذات قاع مستٍك تقريبان بانحدار نحك  لفكالؽ قاعية عميقة، أما طبكغرافية قاع

متد طكليان مع محكر خكر عبد ـ/كـ(، كما تمتاز بتكاجد الحكاجز الرممية التي تٔالشرؽ بحدكد )
 : (ٚٔ).  كيمكف تمييز عدة مظاىر جيكمكرفكلكجية في ساحؿ الخكر منيا (ٙٔ)اهلل

الي مف الخكر أم عند الساحؿ العراقي، كتشكؿ خط المسطحات المدية التي تنتشر في الجانب الشم
متعرج غير منتظـ، ككذلؾ في الساحؿ الشمالي ػ الغربي مف جزيرة بكبياف إضافة إلى سكاحؿ جزيرة 

أثناء المد كانكشافيا أثناء الجزر، كىي نتيجة ترسيب الدقائؽ في كربة، كتمتاز بتغطيتيا بالمياه 
 كف كبيمنشير.  شط العرب كالكار  انيار الطينية مف

الشكاطئ الرممية التي تنتشر في الخيراف الساحمية فضبلن عف أجزاء صغيرة مف الساحؿ العراقي القريب 
 مف مدخؿ خكر عبد الزبير.

الخيراف الساحمية كىي السنة بحرية تمتد مف خكر عبد اهلل إلى مدخؿ الساحؿ العراقي مقابؿ جزيرة 
مؼ مف ناحية عرضيا كمقدار تكغميا في األراضي الساحمية، كما كربة، كتتخذ أشكاالن غير منتظمة تخت

ػ الغربي مف خكر عبد اهلل كالساحؿ المقابؿ لو في جزيرة ػتتشعب بشكؿ كبير في الجانب الشمالي 
بكبياف، مثؿ خكر المقكم كخكر الثعالب المذاف يمتقياف بخكر الصبية كيتجياف داخؿ الجزيرة حكالي 

 .(كـٔ)يتشعب في شماؿ الجزيرة بطكؿ ـ، كخكر الممح الذم ٖٕ
ـ( كينحدر المحكر الطكلي ٗٔػ ػ ٚخكر شيطانة، كىي قناة يتراكح عمقيا بيف ) ػقناة خكر عبد اهلل ػ   

جنكبي شرقي، كيتراكح  ػكـ( باتجاه شمالي غربي ػٓٙلقناة خكر عبد اهلل نحك الخميج العربي لمسافة )
 .(ٛٔ)قاعية مف الغريف كالطيف كالرمؿ كـ( كتتألؼ مف ركاسبٗػ ػ ٔعرضيا بيف )

 اٌشٚاعة اٌثؽش٠حظك ك 
أجريت العديد مف الدراسات حكؿ الطبيعة الرسكبية كالترسيبية خبلؿ عقد الثمانينيات ليذه المنطقة     

كالمناطؽ المجاكرة ليا، كقد بينت كجكد العديد مف الركاسب تتراكح يف الطيف الرممي كالطيف الغريني، 
 .  (ٜٔ)كاسب الريحية كالعكاصؼ الغبارية تعد مف أىـ مصادر الركاسب في المنطقة كما إف الر 

نظران لمكقع خكر عبد اهلل مف حيث البيئة المصبية التي تقع فييا الجزء األدنى مف مصب  شط ك    
العرب الذم يصرؼ ترسبات انيار دجمة كالفرات كالكاركف فضبلن عف ركاسب خكر الزبير، فقد أصبحت 
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كيمكف تقسيـ مصادر تربة خاصة تنفرد بيا عف باقي أجزاء الخميج العربي ذات طقة تمتاز بطبيعة المن
ػ الغربي لمخميج العربي كالجية الشرقية ػالترسبات البحرية في خكر عبد اهلل كعمـك الساحؿ الشمالي 

 - :(ٕٓ)التالية  لخكر الزبير إلى المجاميع
ر تأثير التيار النيرم عمى الترسيب في الجزء الشمالي مف الترسبات التي تحمميا األنيار، كيقتص

الخميج العربي، كتتمثؿ بتككيف دلتا نيرية لركاسب دجمة كالفرات كالكاركف، كتقدر ىذه الركاسب بحكالي 
 مميكف طف سنكيان، يّككف نير الكاركف الجزء األعظـ مف الترسبات الغرينية.

سب المنقكلة مف الخميج العربي بكاسطة التيارات البحرية التي رسكبيات المياه البحرية، كتتمثؿ بالركا
 تتسبب بيا ظاىرة المد كالجزر عمى الشريط الساحمي.

رسكبيات الرياح، كتساىـ في رسكبيات الدلتا كخكر الزبير كخكر عبد اهلل كمسطحات المد كالجزر، كما 
الترابية كالرياح الشديدة الجافة يحصؿ ليا ترسيب داخؿ المياه البحرية السيما في حالة العكاصؼ 

 الناقمة لمغبار.  
الركاسب القادمة مف خكر الزبير، كىي ركاسب ناعمة جدان، إذ ظيرت الركاسب عمى األقساـ الشمالية 
مف خكر الزبير )منطقة التفرعات( مف خبلؿ عمميات تعميؽ قناة شط البصرة، كتمعب التيارات المدية 

لركاسب خبلؿ فترات المد كالجزر كنقميا، كما تزداد حجـ الحبيبات التي كاألمكاج البحرية عمى حمؿ ا
 .  (ٕٔ)تصؿ إلى المنطقة نتيجة التعرية القاعية لقناة خكر الزبير

 احلذٚد اٌثؽش٠ح يف خٛس ػثذ اهلل ك 2
إف طبيعة الحدكد البحرية بيف العراؽ كالككيػت كانػت أحػد األسػباب الرئيسػة التػي دفعػت العػراؽ طيمػة    

خمسػػيف سػػنة الماضػػية الػػى المقايضػػة مػػع الككيػػت لمحصػػكؿ عمػػى مطػػؿ بحػػرم عمػػى الخمػػيج العربػػي، 
، كلػػـ يكػف ىنػاؾ أم اتفػاؽ بػػيف (ٕٕ)بالتنػازؿ أك االسػتئجار لجزيرتػي كربػة كبكبيػػاف مقابػؿ رفػض كػكيتي

المتحػدة، العراؽ كالككيت عمى تحديد الجرؼ القارم كحدكد المياه اإلقميميػة قبػؿ الترسػيـ الخػاص بػاألمـ 
ككػػاف االعتمػػاد عمػػى القكاعػػد الدكليػػة المتعمقػػة بقػػانكف البحػػار، كفػػي مقػػدمتيا اتفاقيػػات جنيػػؼ األربعػػة 

، ككػاف اعتمػاد العػراؽ كالككيػت عمػى ٕٜٛٔ، كاتفاقية قانكف البحػار لسػنة ٜٛ٘ٔلقانكف البحار لسنة 
، كنظران لخضػكع أغمػب الػدكؿ المطمػة المادة الثالثة مف اتفاقية األمـ المتحدة لقانكف البحار اآلنفة الذكر

عمػػى الخمػػيج العربػػي لمسػػيطرة البريطانيػػة، فقػػد طبػػؽ مبػػدأ ثػػبلث أميػػاؿ بحػػرم كامتػػداد لبحرىػػا اإلقميمػػي، 
 .(ٖٕ)كتطكرت بعد ذلؾ ألسباب تتعمؽ بظيكر النفط

ثانيػة منػو ، كقد كرد فػي المػادة الٜٛ٘ٔكقد أصدر العراؽ قانكف تحديد المياه اإلقميمية في العاـ       
( ميؿ  بحرم باتجاه أعالي البحار مقاسان مف أدنى حد النحسار مياه ٕٔيمتد البحر اإلقميمي لمسافة )»

، كقد تناكلت المادة الثالثة كيفيػة تحديػد الحػد الخػارجي لمميػاه العراقيػة عنػد «البحر عف الساحؿ العراقي
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فػاؽ مػع الدكلػة صػاحبة الشػأف طبقػان لممبػادئ كىػذا يػتـ باالت»التداخؿ مع المياه اإلقميمية لدكلة أخػرل، 
 .(ٕٗ)«المقررة في القانكف الدكلي أك بما يتـ التفاىـ عميو

صػدر مرسػـك حػدد مػف خبللػو امتػداد الميػاه اإلقميميػة  ٜٛٗٔأما بالنسبة لدكلػة لككيػت ففػي العػاـ     
تبػدأ مػف خطػكط ميػؿ( بحػرم ٕٔليصػؿ إلػى ) ٜٚٙٔميػؿ( بحػرم، كعػدؿ فػي العػاـ ٙالككيتية بمسافة )

ذا كاف ساحؿ البر الرئيسي أك ساحؿ جزيػرة مكاجيػة  القاعدة الخاصة بالبر الرئيسي كالجزر الككيتية، كا 
ذا كجػدت منشػآت  لمبحر تمامان، فػإف خػط القاعػدة يكػكف ىػك خػط انحسػار الميػاه عمػى طػكؿ السػاحؿ، كا 

ذا كػاف ىنػاؾ نتػكء مػف األرض ، *عمى الساحؿ فإف أبعد نقطة لممنشآت التابعػة تعػدُّ جػزء مػف السػاحؿ كا 
ميػؿ( بحػرم فػإف الحافػة الخارجيػة ٕٔيبرز عند المد المنخفض كال يبعد عف البحػر الرئيسػي أكثػر مػف )

 .(ٕ٘)لذلؾ النتكء يعد خط األساس الذم تقاس منو المياه اإلقميمية
 كك ذشع١ُ احلذٚد اٌثؽش٠ح     3

( مػف قػرار مجمػػس ٘ىػك خاضػع بمكجػب الفقػرة )كػػـ(، ك ٓٗتمتػد قنػاة خػكر عبػد اهلل مسػافة حػكالي)    
لميمػػة لجنػػة األمػػـ المتحػػدة لممراقبػػة بػػيف  ٜٜٔٔنيسػػاف مػػف العػػاـ  ٖ( فػػي ٚٛٙاألمػػف الػػدكلي رقػػـ )

) لميمة لجنػة ترسػيـ الحػدكد بػيف  ٕٜٜٔ( لسنة ٖٚٚ، كما خضع لقرار )(ٕٙ)العراؽ كالككيت )اليكنيكـك
األمـ المتحدة في جزءه الثالػث، كالمتعمػؽ بالحػدكد البحريػة البمديف، كُعِرَؼ قرار تعريؼ الحدكد الخاص ب

بػػػ)الجزء الشػػرقي( أك )خػػكر عبػػد اهلل(، كتشػػير المجنػػة إلػػى الحػػدكد البحريػػة أك المنطقػػة المغمػػكرة مػػف 
ممتقى خكر الزبير بخكر عبد اهلل إلى الطػرؼ الشػرقي لخػكر عبػد اهلل، كاعتمػدت المجنػة عمػى مجمكعػة 

خػط الكسػط فػي خػكر عبػد اهلل، كخػط األسػاس لمسػكاحؿ )أدنػى انحسػار لمميػاه(، مف اإلحداثيات لتحديد 
، كخمصػػت المجنػػة ٜٜٔٔلؤلدميراليػػة البريطانيػػة طبعػػة  ٖٕ٘ٔعمػػى النحػػك المبػػيف فػػي الرسػػـ البيػػاني 

لتعييف الحدكد البحرية في الخكر، عمى أساس أف يتاح لكؿ دكلة منفػذ مبلحػي إلػى  اعتماد خط الكسط
، كالحظػػت المجنػػة أف مػػدخؿ خػػكر عبػػد اهلل مػػف (ٕٚ)قميميػػا المتاخمػػة لمحػػدكد المخططػػةمختمػػؼ أجػػزاء إ

عرض البحػر يقػع فػي مكػاف يحػدث فيػو تغييػرات ميمػة فػي اتجػاه الخطػكط السػاحمية لمػدكلتيف، كعينػت 
المجنػػة نقطػػة محػػددة عمػػى خػػط الكسػػط عنػػد المػػدخؿ، كفػػي الطػػرؼ الشػػرقي لجزيػػرة كربػػة جػػرل تحديػػد 

ة آخذة في الجفاؼ يطمؽ عمييا اسػـ )لسػاف كربػة(، يمكػف أف تكػكف عرضػة لتغييػر )مخاضة( أك منطق
رئيسػػي عمػػى مػػدار السػػنيف، كىنػػا جػػرل حسػػاب خطػػيف لمكسػػط أخػػذ أحػػدىما باالعتبػػار ىػػذه )المخاضػػة( 

 .(ٕٛ)كتجاىميا اآلخر، كأعطي كزف متساكم لمخطيف كتـ حساب خط متكسط لتحديد خط الحدكد
حػي لمطػرفيف، تػػرل المجنػة أف ىػذا المنفػذ متػاح لكػػبل الػدكلتيف عػف طريػؽ خػػكر كألىميػة المنفػذ المبل   

الزبير كخكر عبد اهلل كخكر شتانة )شيطانة( إلى جميع مياىيا كأراضييا المتاخمة لحػدكدىا، كمػف تمػؾ 
الميػاه كاألراضػػي، كتبلحػػظ المجنػػة إف ىػذا الحػػؽ فػػي المبلحػػة كالكصػكؿ منصػػكص عميػػو بمكجػػب قكاعػػد 
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، كتػػرل المجنػػة أيضػػان أف حػػؽ ٕٜٛٔكلي المثبتػػة فػػي األمػػـ المتحػػدة لقػػانكف البحػػار لعػػاـ القػػانكف الػػد
 . (ٜٕ)الكصكؿ يعني ضمنان تمتع الدكلتيف بحؽ المبلحة غير قابؿ لمتعميؽ

كنظران لضيؽ السكاحؿ العراقي كمنافذه البحريػة، كمحدكديػة منطقتػو االقتصػادية الخالصػة، يجػب أف     
متساكية كتفضيمية في المنطقة االقتصػادية الخالصػة لدكلػة الككيػت، لبلسػتفادة مػف يمنح العراؽ حقكقان 

المكارد الحية كمنيا صيد األسماؾ، السيما ككنو مف الدكؿ المتضررة جغرافيػان كمػف حقػو الحصػكؿ عمػى 
 إمدادات كافية مف صيد األسماؾ لسد حاجتو المحمية، فبل يتسػبب اسػتغبللو لممػكارد الحيػة فػي المنطقػة
االقتصادية الخالصة لدكلة ساحمية مبلصقة ضرران جائران عمى مناطؽ الصيد*، إال إف ما يقـك بػو حػرس 
الحػػدكد التػػابع دكلػػة الككيػػت عمػػى نحػػك مسػػتمر مػػف حجػػز الصػػياديف العػػراقييف كقػػكارب الصػػيد بحجػػة 

مػف  ٓٚ، ٕٙ ،ٔٙتجاكزىـ حػدكد مياىيػا اإلقميميػة كمنطقتيػا االقتصػادية الخالصػة، يعػد خرقػان لممػكاد 
 .  (ٖٓ)ٕٜٛٔاتفاقية قانكف البحار الدكلي 

 احملٛس اٌصاٌس: ادلالؼح يف خٛس ػثذ اهلل
تكاجػو المبلحػػة فػػي خػػكر عبػد اهلل صػػعكبات جمػػة بالنسػػبة لمعػػراؽ، الػذم يعػػاني مػػف ضػػيؽ السػػاحؿ     

ة بفعػؿ عكامػؿ كمحدكدية إطبللتو عمػى الخمػيج العربػي كعػدـ صػبلحية المبلحػة بالميػاه اإلقميميػة العراقيػ
 طبيعية كأخرل بشرية كمنيا:  

 ك اٌؼٛاًِ اٌـث١ؼ١ح 1
أ ػ  كثػػرة الترسػػبات السػػيما فػػي الجانػػب العراقػػي مػػف الخػػكر، فػػي حػػيف يتميػػز الجانػػب الكػػكيتي بعمقػػو 
كصػػبلحيتو لمػػركر أنػػكاع السػػفف كالبػػكاخر، كتعمػػؿ التيػػارات البحريػػة عمػػى زيػػادة تػػراكـ الركاسػػب، إذ إف 

ؿ ػػ غرب الخميج العربي مف النكع الدائرم متأثرة  بحركة المد كالجزر، كمػا يتػأثر اتجػاه التيارات في شما
التيارات البحرية بالشكؿ القمعي لمخكر، كيككف اتجاه التيار خبلؿ المد باالتجاه الشمالي ػػ الغربي، كىػك 

يػػة الشػػمالية ػػػػ مػػا يفسػػر سػػرعة الكتمػػة المتدفقػػة باتجػػاه خػػكر شػػيطانة نيايػػة السػػاحؿ العراقػػي مػػف الج
الغربية، كقمة التأثير عمػى السػاحؿ مػف الجانػب الشػرقي، ممػا يػؤثر فػي إثػارة الركاسػب كضػعؼ التعريػة 

 .  (ٖٔ)كسيادة الترسيب في الجزء الشرقي لمساحؿ
ب ػ إف الشاطئ الجنكبي مف جزيرة بكبياف يقابمو عنػد مػدخؿ الخػكر ضػفة منفصػمة مػف الرمػؿ الجػاؼ، 

( في حيف تكاجو عند أسفؿ Aikأمياؿ( تقريبان يطمؽ عمييا اسـ )عيؾ  ٛة لمسافة )تمتد بمحاذاة الجزير 
جزيػرة كربػة كفػػي االمتػداد الشػمالي لمخػػكر ضػفة أخػرل، لػػذلؾ عنػدما تغمػر ميػػاه المػد الشػكاطئ تصػػبح 

 .(ٕٖ)المبلحة صعبة في الخكر، السيما في الطرؼ الشرقي لجزيرة كربة
سفف كالتي تؤدم إلػى زيػادة كميػة الترسػبات مػف الطػيف كالطمػى ممػا جػ ػ التيارات الحاصمة عف حركة ال

يقمؿ مف عمػؽ القنػاة المبلحيػة فػي خػكر عبػد اهلل، كتػؤثر فػي حجػـ البػكاخر الداخمػة إليػو، ككػاف ىنػاؾ 
 .(ٖٖ)اتفاؽ بيف الحككمة العراقية كالحككمة اليابانية لتخميص القناة مف ىذه الركاسب
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ـ/سػنة( ٚٔ,ٙلعراقػي بسػبب عمميػات التعريػة عنػد مػدخؿ الخػكر بحػدكد )د . التغيرات في خط الساحؿ ا
ىػػذه العمميػػة ذات مخػػاطر كبيػػرة كتػػأثيرات سػػمبية عمػػى إنشػػاء المػػكانئ مسػػتقببلن ألنيػػا ستضػػيؼ تكػػاليؼ 
لمعالجة عمميات النحت التي تؤثر عمى المنشآت كالبنى التحتية لممكانئ، كما إف تراجع خط الصفر إلػى 

ية يتبعو تقدـ خط الحدكد الدكلية بيف العراؽ كالككيت، باتجػاه الجانػب العراقػي مػع دخػكؿ األراضي العراق
القناة المبلحية في خكر عبد اهلل ضمف ىذه الحدكد لصالح دكلػة الككيػت كسػيحـر العػراؽ مػف أم منفػذ 

فقػد بمػغ ، بالمقابؿ تحدث عممية تعرية كترسيب في الساحؿ الكػكيتي المكاجػو لخػكر عبػد اهلل، (ٖٗ)بحرم
ـ/سنة(، بخبلؼ عممية الترسيب التػي ٘ٔ,ٛمعدؿ عممية التعرية في أجزاء مختمفة عمى طكؿ الساحؿ )

ـ/سنة(، أم إف معػدؿ الترسػيب اكبػر مػف معػدؿ التعريػة، كىػك مػا يضػيؼ مسػاحة ٖٚ,ٔٔكصمت إلى )
المبلحػػة فػػي كبيػػرة ككاسػػعة تتػػأثر بعػػدىا كمػػف خبلليػػا الحػػدكد بػػيف البمػػديف كالقنػػاة المبلحيػػة كحركػػة 

 .            (ٖ٘)القناة
 ك اٌؼٛاًِ اٌثشش٠ح2
 تتدخؿ العكامؿ البشرية كمؤثر آخر عمى المبلحة مثؿ:   

أ ػ عرقمة أعماؿ الشركات المتخصصة باعمػاؿ الحفػر كالتعميػؽ، فقػد اتفقػت شػركة المػكانئ العراقيػة مػع 
اهلل كخكر الزبير تصػؿ المسػافة إلػى شركة )تايدكند( لمحفر كتعميؽ الغكاطس، لحفر قناة بيف خكر عبد 

ميؿ( بحرم، كىناؾ اتفاؽ آخر مع شركة )نجيف(، عمػى حفػر نيػر يػربط القنػاتيف كيعمػؽ الغػكاطس ٔٔ)
ـ(، إال إف الشػػركات تعرضػػت ليجػػـك عسػػكرم قامػػت بػػو القػػكات ٕٔػػػػ  ٖالتػػي تػػراكـ فييػػا الطمػػى مػػف )

 .البحرية الككيتية مما أدل إلى انسحاب الشركة اليكلندية
( منيا كبيرة جػدان يتطمػب ٜ( غارؽ، )ٕٗب ػ ىذا فضبلن عف كثرة الغكارؽ البحرية التي يتجاكز عددىا )

 .(ٖٙ)انتشاليا أعماؿ فنية خاصة
( ، إذ إف إقامة الميناء في ىذا الجزء الخػانؽ ٔجػ ػ مشركع ميناء مبارؾ في جزيرة بكبياف )صكرة رقـ )

عاقة المبلحة في المكانئ العراقية، عمى الػرغـ مػف إف سيؤدم إلى غمؽ المنفذ البحرم الكحيد ل معراؽ، كا 
الككيت تقيـ مشركعيا عمى أراضي ككيتية كضمف المياه اإلقميميػة الككيتيػة، كحسػب الحػدكد المرسػكمة 

، كالتػػي تكػػكف فييػػا الحػػدكد البحريػػة ٖٜٜٔلسػػنة  ٖٖٛبػػيف البمػػديف عمػػى كفػػؽ قػػرار مجمػػس األمػػف 
ال إنيا قد خالفت قرار مجمس األمف المذككر في أعبله، كمػا تجػاكزت اتفاقيػة بمناصفة ميناء عبد اهلل، إ

كالتػي عػدت العػراؽ مػف الػدكؿ المتضػررة جغرافيػان، األمػر  ٕٜٛٔاألمـ المتحدة ألعالي البحار في العػاـ 
الذم أدل إلى تكدس المكانئ العراقية في منطقة كاحدة محدكدة كضيقة، كقد كضعت األمـ المتحػدة فػي 

يسػمح »باتيا ىذه المشكمة عندما فرضت عمى العراؽ حدكده البحرية الحالية، فألزمػت الككيػت بػأف حسا
لمعراؽ بمركر السفف الذاىبة إلى مكانئو في شماؿ خكر عبػد اهلل فػي الميػاه اإلقميميػة الككيتيػة دكف أف 

ف كصػكالن إلػى مينػائي أـ قصػر كخػك  «يمـز العراؽ برفع العمـ الككيتي أك دفع الرسـك ر الزبيػر، السػيما كا 
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األكؿ يعػػد مػػف أىػػـ المػػكانئ العراقيػػة التجاريػػة كاألكثػػر نشػػاطان فيمػػا يتعمػػؽ باسػػتيراد البضػػائع كالسػػمع 
عمػػى إف إنشػػاء المشػػاريع المبلحيػػة فػػي البمػػداف المتشػػاطئة شػػريطة أف ال  ٖٖٛالمختمفػػة كيؤكػػد القػػرار 

 .(ٖٚ)و العراؽ كالككيت في المجنة المشتركةتسبب بخمخمة الكاقع االقتصادم كىك األمر الذم اتفؽ عمي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اذفال١ح ذٕظ١ُ ادلالؼح اٌثؽش٠ح يف خٛس ػثذ اهلل
 قبؿ التطرؽ لبنكد اتفاقية تنظيـ المبلحة في الخكر، ينبغي إدراؾ حقيقتيف في ىذا الجانب:     

ـ المكقػع الجغرافػي لمخػكر األكلى : إف تابعية خكر عبد اهلل مناصفة بػيف كػؿ مػف العػراؽ كالككيػت، بحكػ
كلكبل الدكلتيف، فتطؿ عميو السكاحؿ العراقية في أقصى جنكبو الشرقي مػف جيػة، كتطػؿ عميػو السػكاحؿ 
الشمالية الشرقية لدكلة الككيت كالمتمثمة بجزيرتي كربة كبكبياف مف جية ثانية، كقد ُأِقرَّت ىذه الحقيقة 

 الذكر. ةاآلنف ٖٜٜٔ لسنة ٖٖٛالجغرافية بقرار مجمس األمف الدكلي 
الثانية : إف االستفادة مف خكر عبد اهلل كممر مبلحي تقتصر عمػى العػراؽ، لمحدكديػة سػكاحمو، ككقػكع 
مكانئػػو التجاريػػة الميمػػة فػػي خػػكر الزبيػػر ػػػػ كىػػك الػػذراع البحػػرم الممتػػد مػػف خػػكر عبػػد اهلل إلػػى داخػػؿ 

بللػة كاسػعة عمػى الخمػيج العربػي، كالعديػد ( في حػيف تمتمػؾ الككيػت إطٕاألراضي العراقية ػػ صكرة رقـ )
ميػؿ بحػرم(، بالمقابػؿ لػـ تكػف تمتمػؾ أم مػكانئ عمػى ٕ٘ٔمف المكانئ عمى ساحميا الممتد ألكثر مف )

، حيث أعمنت مباشػرتيا بإنشػاء مينػاء مبػارؾ الكبيػر، كبنػاءن عمػى ذلػؾ ٕ٘ٓٓخكر عبد اهلل حتى العاـ 
المػكانئ العراقيػة، كبالتػالي فػإف إدارة الخػكر كقعػت عمػى  فإف كؿ السػفف الداخمػة إلػى الخػكر قادمػة إلػى

عاتؽ العراؽ باعتباره المستفيد الكحيد مف ىذا المسطح المائي، منذ تأسيس المكانئ العراقيػة )مينػاء أـ 
 (. ٜٓٚٔ( ك)ميناء خكر الزبير ٜٚٙٔقصر 
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مػػان لمثػػركة السػػمكية العراقيػػة، عممػػان إف جزيػػرة فضػػبلن عػػف مػػا كػػاف يمثمػػو الخػػكر ػػػػ كمػػا يػػزاؿ ػػػػ مصػػدران مي
السػيما خػبلؿ  *بكبياف الككيتية كانت مركزان لصيادم األسماؾ مف سكاف الفاك إضافة إلى جماعة العػكاـز

 . (ٖٛ)فصؿ الصيؼ
ػػػ  ٕ٘ٓٓإف إنشاء ميناء مبارؾ عمى الساحؿ الشرقي لجزيرة بكبياف الذم بػدأ العمػؿ بػو منػذ العػاـ     

اليدؼ مف إنشاءه سياسيان أـ اقتصاديانػػ جعؿ اإلطبللػة الككيتيػة تكتمػؿ عمػى خػكر عبػد اهلل،  سكاء أكاف
كلـ تعد مجرد سكاحؿ لجزر مكاجية لمخكر كمتحكمة في تعيػيف الحػدكد البحريػة بػيف العػراؽ كالككيػت ػػػ 

يؿ، سػيتيح حيث يحسب خط األساس الككيتي ػػ بؿ إف اكتماؿ ىذا المشركع، كدخكؿ الميناء حيػز التشػغ
لمككيػػت فرصػػة إلدارة ىػػذا الممػػر المػػائي، بحكػػـ أف السػػفف كالبػػكاخر الداخمػػة إليػػو سػػتككف متجيػػة أمػػا 

 لممكانئ العراقية أك لمميناء الككيتي، كعميو كانت اتفاقية تنظيـ المبلحة في ىذا المسطح بيف البمديف.
قبػؿ كزيػر النقػؿ العراقػي )ىػادم  فػي بغػداد مػف ٕٕٔٓنيساف مف العاـ  ٜٕتـ تكقيع االتفاقية في     

فرحػػاف العػػامرم( ك كزيػػر المكاصػػبلت الكػػكيتي )سػػالـ االذينػػة(، ككافػػؽ عمييػػا مجمػػس الػػكزراء كمجمػػس 
، كنشر ٖٕٔٓ( لسنة ٕٗالنكاب كرئاسة الجميكرية، كصدر القانكف الخاص بالمصادقة عمييا بالرقـ )

( مػػادة، كقػػد أكضػػحت مادتيػػا األكلػػى أىػػـ ٙٔ، تضػػمنت ىػػذه االتفاقيػػة )(ٔ)فػػي جريػػدة الكقػػائع العراقيػػة
األىػػداؼ التػػي مػػف أجميػػا عقػػدت ىػػذه االتفاقيػػة، كىػػك التعػػاكف فػػي تنظػػيـ المبلحػػة البحريػػة فػػي الممػػر 
المبلحي في خكر عبد اهلل بما يحقػؽ مصػمحة كػبل البمػديف، فضػبلن عػف المحافظػة عمػى البيئػة البحريػة، 

يادتو عمػى الجػزء مػف الممػر المبلحػي الػذم يقػع ضػمف كأشارت االتفاقية إلى إف لكػؿ طػرؼ ممارسػة سػ
 بحره اإلقميمي.

 (، يمكف مبلحظة ما يمي:ٔكعند االطبلع عمى مكاد ىذه االتفاقية )ممحؽ رقـ    
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ػ أعطت ىذه االتفاقية حؽ المشاركة في إدارة خكر عبػد اهلل لدكلػة الككيػت بعػد أف كانػت ىػذه اإلدارة ٔ 
 مف حؽ العراؽ فقط.

( كالمػادة ٛلعديد مف المكاد كالفقرات التي تحقؽ مصمحة لكبل الطرفيف كالمتمثمة فػي المػادة )ػ  كجكد إ
( المتعمقة بمنع التمػكث، كالقيػاـ بأعمػاؿ الصػيانة كالتكسػعة كالتعميػؽ لمممػر ٘، ٖ( السيما الفقرات )ٜ)

مناصػفة، كالمػػادة المبلحػي كانتشػاؿ الغػكارؽ عمػى أف تكػكف تكػاليؼ األعمػػاؿ التػي يػتـ االتفػاؽ بشػأنيا 
 ( بخصكص التعاكف في مجاؿ المحافظة عمى البيئة البحرية كمكافحة أم تمكث بحرم قد يحدث.  ٔٔ)
( التػي ٖػ ىناؾ العديد مف المكاد كالفقرات التػي تتعػارض مػع مصػمحة العػراؽ كسػيادتو، منيػا المػادة )ٖ

نسػيتيا فقػط دكف رفػع لمعمػـ العراقػي جاء فييا أف السفف األجنبية الداخمة إلى الخكر  تقـك برفع عمػـ ج
أك الكػػكيتي، عممػػان إف ىػػذا الممػػر المبلحػػي تمػػر خبللػػو معظػػـ البػػكاخر الداخمػػة إلػػى العػػراؽ بعػػده الممػػر 
المبلحػػي الكحيػػد إلػػى مكانئػػو التجاريػػة الميمػػة، بحكػػـ محدكديػػة إطبللتػػو البحريػػة، فمػػف تقػػـك السػػفف 

العمػـ العراقػي بينمػا ىػي فػي العػادة ترفعػو عنػد مركرىػا المتجية إلى مينائي أـ قصر كخكر الزبير برفع 
فيو، مع مبلحظة أف السفف القادمة إلى المػكانئ الككيتيػة لػف تحتػاج إلػى ىػذا الممػر )حاليػان( الف لػدييا 
عمؽ بحرم كغػاطس عميػؽ يسػاعد البػكاخر عمػى المػركر مػف جيػات كأمػاكف أخػرل دكف المػركر بيػذا 

( لسػنة ٖٖٛـ الككيت، كُتعػد ىػذه المػادة مخالفػة لقػرار مجمػس األمػف )الممر، كبالتالي فإنيا سترفع عم
، الذم أعطى العراؽ حػؽ المبلحػة البريئػة، كالتػي عرفتيػا اتفاقيػة األمػـ المتحػدة لقػانكف البحػار ٖٜٜٔ
، كعميػػػو ال يحػػػؽ ألم مرشػػػد كػػػكيتي كفػػػؽ الضػػػكابط (ٕ)(ٕٕ، ٕٔ، ٜٔ، ٛٔ، ٚٔفػػػي المػػػكاد ) ٕٜٛٔ

لسفف القادمة إلى العراؽ، كال يحؽ لمككيػت إنػزاؿ العمػـ العراقػي، أك اخػذ أجػكر، الدكلية التدخؿ بشؤكف ا
( مػػف ىػػذه االتفاقيػػة سػػتجعؿ الككيػػت حػػؽ المشػػاركة مػػع العػػراؽ فػػي اإلرشػػاد المبلحػػي، ٓٔكالمػػادة )

 كالمطالبة بأجكر المشاركة باإلرشاد أك أم خدمات أخرل.           
( التي تشير إلى أف كؿ طرؼ يجب أف يعمؿ عمى منع الصياديف ٚ)ككذلؾ الحاؿ بالنسبة إلى المادة    

مف التكاجد في الجزء مف الممر المبلحي الكاقع في البحر اإلقميمي التابع لو، عممان إف الصياديف 
%، السيما ٓٓٔالعراقييف دائمي التكاجد في ىذا الممر، إذ أف خكر عبد اهلل يمثؿ منطقة صيد عراقية 

ف الجانب العرا قي مف القناة غير عميؽ كال تتكاجد فيو األسماؾ مما يضطر الصياديف العراقييف كا 
لبلقتراب مف الجانب العميؽ، في حيف ال يكجد صياديف ككيتييف في ىذا المكاف، كذلؾ لكجكد إطبللة 
 بحرية ككيتية كاسعة عمى الخميج العربي، لذا فيـ ليسكا بحاجة لمتكاجد فيو، كىذه المادة ستعطي الحؽ
خضاعيـ لمقانكف الككيتي، كما ُتعد ىذه  لمجانب الككيتي بإلقاء القبض عمى الصياديف العراقييف كا 

، السيما المادة المتعمقة بحفظ المكارد ٕٜٛٔالمادة مخالفة التفاقية األمـ المتحدة لقانكف البحار 
 . (ٜٖ)لدكؿ المتضررة جغرافيان كالمادة المتعمقة بحؽ ا ،كالمادة المتعمقة باالنتفاع بالمكارد الحية ،الحية
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( مف االتفاقية ليس ليا مف داٍع، ألنو مف البدييي أف ال ٙػ ترتئي كاتبة ىذه السطكر أف المادة )ٗ
ف ىذه الحدكد مثبتة بمكجب قرار مجمس  تؤثر ىذه االتفاقية عمى الحدكد البحرية بيف البمديف السيما كا 

 ف لمقانكف الدكلي.، كبالتالي أصبحت جزء مٖٜٜٔلسنة  ٖٖٛاألمف 
تعد ىذه االتفاقية األكلى المعقكدة بيف العراؽ كالككيت لتسكية المشاكؿ العالقة بينيما، بعد أف كانت    

، كقد تـ إيداع *قرارات مجمس األمف ىك الفيصؿ في ذلؾ طبقان لمفصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة
( مف ميثاؽ األمـ المتحد**، ٕٓٔفيذان ألحكاـ المادة )ىذه االتفاقية لدل األميف العاـ لؤلمـ المتحدة تن

( مف االتفاقية، كذلؾ بعد ٘ٔكبذلؾ أصبحت جزءن مف القانكف الدكلي، كىذا اإليداع جاء طبقان لممادة )
 إكماؿ اإلجراءات القانكنية الخاصة باالتفاقية في العراؽ كالككيت.   

 اخلادتح
شكمت خبلفان بيف البمديف لفترة ة بيف العراؽ كالككيت، كقد يمثؿ خكر عبد اهلل منطقة حدكد دكلي    

لسنة  ٖٖٛ، بالقرار حتى حسمت مف قبؿ لجنة تحديد الحدكد التابعة لؤلمـ المتحدة ،طكيمة مف الزمف
، كأصبحت بذلؾ جزءن مف القانكف الدكلي، إال إف الخكر بقي كلفترة طكيمة عراقي االستخداـ ٖٜٜٔ

مبلحي الكحيد لمعراؽ الذم يقكد إلى مكانئو التجارية الميمة الكاقعة في خكر كاإلدارة ككنو الممر ال
الزبير، إال إف اكتماؿ إنشاء ميناء مبارؾ عند الساحؿ الشرقي لجزيرة بكبياف كدخكلو حيز التشغيؿ 
ة سيعطي الجانب الككيتي دكران في إدارة الممر المبلحي في الخكر، لذا فإف كجكد اتفاقية إلدارة مشترك

لمقناة المبلحية أصبحت كاقعان ضركريان، إال إف ذلؾ ال يعني اإلضرار بمصالح العراؽ كسيادتو الكطنية، 
لذا تكصي ىذه الدراسة بإعادة النظر ببعض مكاد ىذه االتفاقية كتعديؿ بعض فقراتيا تحقيقان لممصمحة 

فقرات كمكاد االتفاقية ليس  الكطنية كالمحافظة عمى السيادة العراقية، عممان إف أم تعديؿ عمى بعض
جحاؼ بالنسبة  مف شأنو الضرر بمصالح الجانب الككيتي، إال إف عدـ القياـ بيكذا إجراء فيو ضرر كا 

ف الفقرة )  ( تجيز إجراء التعديبلت باتفاؽ الطرفيف.ٙٔ( مف المادة )ٖلممصالح العراقية، السيما كا 
( مف االتفاقية، كذلؾ ٚ( كالمادة )ٖعمى المادة ) لذا تكصي ىذه الدراسة بضركرة إجراء التعديبلت    

)العراؽ أك الككيت( كذلؾ كحسب  رفع عمـبالسفف األجنبية عند مركرىا بالممر المبلحي بػأف تقـك 
كجيتيا، كما تكجو ىذه الدراسة إلى ضركرة السماح لمصياديف العراقييف إلى ممارسة نشاطيـ في صيد 

ناة المبلحية ، ألنيا المنطقة الكحيدة في الخكر التي يحصؿ العراؽ األسماؾ في الجزء العميؽ مف الق
مف خبلليا عمى ثركتو السمكية كلتكفير مادة غذائية ميمة لمسكاف، ككي تتكافؽ ىذه االتفاقية مع 

، المتعمقة بالدكؿ المتضررة جغرافيان، باعتبار أف ٕٜٛٔمكاد اتفاقية األمـ المتحدة لقانكف البحار لسنة 
كاقع عمى العراؽ، في حيف أف دكلة الككيت كبحكـ امتبلكيا لبحٍر إقميمي كاسع كسكاحؿ طكيمة الضرر 

  ال تعاني مف ىذه المشاكؿ.        
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 (3ملحق رقم )
 

( الصادر 4622كما ورد فً جرٌدة الوقائع العراقٌة فً عددها ) 4135لسنة  46نص قانون رقم     
 . 47/33/4135 خبتارٌ

اتفاقٌة بٌن حكومة جمهورٌة العراق وحكومة دولة الكوٌت بشأن تنظٌم المالحة  قانون تصدٌق   
 البحرٌة فً خور عبد هللا. 

ـ  تصادق جمهورٌة العراق على اتفاقٌة تنظٌم المالحة البحرٌة فً خور عبد هللا مع  3المادة ـ     
 .42/6/4134دولة الكوٌت الموقعة فً بغداد 

 القانون من تارٌخ نشره فً الجرٌدة الرسمٌة. ـ   ٌنفذ هذا 4المادة ـ    
 

 األسباب الموجبة
بغٌة تنظٌم المالحة البحرٌة فً خور عبد هللا من خالل تشكٌل لجنة مشتركة تعمل على تفعٌل وتنفٌذ    

بنود هذه االتفاقٌة ووضع الخطط المشتركة للسالمة البحرٌة فً خور عبد هللا وغٌرها من القضاٌا 
ٌئٌة، ولغرض تعزٌز العالقة الثنائٌة بٌن البلدٌن واحتراماً لحق المرور المالحً المقر فً المالحٌة والب

 المواثٌق واالتفاقٌات الدولٌة شرع هذا القانون.
 (3المادة )

الغرض من االتفاقٌة هو التعاون فً تنظٌم المالحة البحرٌة والمحافظة على البٌئة البحرٌة فً الممر    
 هللا بما ٌحقق مصلحة كال الطرفٌن. المالحً فً خور عبد

 (4المادة )
ألغراض هذه االتفاقٌة ٌقصد بالممر المالحً هو الممر الموجود من نقطة التقاء القناة المالحٌة فً    

( باتجاه 371( ورقم )378خور عبد هللا بالحدود الدولٌة ما بٌن النقطتٌن الحدودٌتٌن البحرٌتٌن رقم )
 ( ومن ثم إلى بداٌة مدخل القناة المالحٌة عند مدخل خور عبد هللا.384الجنوب إلى النقطة )

 (5المادة )
عند ممارستها لحق المرور المالحً فالسفن التً تحمل جنسٌة احد الطرفٌن عند مرورها فً البحر    

ر اإلقلٌمً للطرف اآلخر فإنها ال ترفع آخر سوى علم جنسٌتها، أما السفن األجنبٌة فعند مرورها بالمم
 المالحً فإنها ترفع علم جنسٌتها فقط.

 (6المادة )
ٌمارس كل طرف سٌادته على الجزء من الممر المالحً الذي ٌقع ضمن بحره اإلقلٌمً بما ال    

 .3294ٌتعارض مع حق المرور البريء المنصوص علٌه فً اتفاقٌة األمم المتحدة لقانون البحار لعام 
 (7المادة )

 طبق على مرور السفن الحربٌة وخفر السواحل لكال البلدٌن.هذه االتفاقٌة ال تن   
 (8المادة )

ال تؤثر هذه االتفاقٌة على الحدود بٌن الطرفٌن فً خور عبد هللا المقررة بموجب قرار مجلس األمن    
 .3225( لسنة 955رقم )

 (1المادة )
حً الواقع فً البحر ٌعمل كل طرف على منع الصٌادٌن من التواجد فً الجزء من الممر المال   

 اإلقلٌمً التابع له.
 (9المادة )

ٌنشئ الطرفان لجنة إدارة مشتركة تتولى تنظٌم وتنسٌق المالحة فً الممر المالحً من خور عبد    
 هللا برئاسة كل من :

 ــ وكٌل وزارة المواصالت عن الجانب الكوٌتً.
 ــ وكٌل وزارة النقل عن الجانب العراقً.

 لمختصٌن من كال الجانبٌن وللجنة أن تستعٌن بمن تراه فً سبٌل أداء أعمالها.وعضوٌة كل من ا
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تجتمع اللجنة المشتركة كل ستة أشهر أو كلما دعت الحاجة وذلك بالتناوب فً كال البلدٌن، وٌتفق على 
 مكان وموعد اجتماعاتها على القنوات الدبلوماسٌة.

 (2المادة )
 تختص اللجنة المشتركة بما ٌلً:   
 ـ متابعة تنفٌذ هذه االتفاقٌة.3
 ـ وضع خطة مشتركة لضمان سالمة المالحة فً خور عبد هللا ودٌمومتها وتنفٌذها.4
ـ وضع القواعد واإلجراءات المتعلقة بمنع التلوث الناتج عن المالحة البحرٌة والحد منها وفقاً 5

 للمعاٌٌر واالشتراطات الدولٌة.
ة فً خور عبد هللا على أساس المساواة فً الحقوق ووفقاً ألحكام ـ وضع األنظمة المتعلقة بالمالح6

 هذه االتفاقٌة.
ـ الموافقة على أعمال الصٌانة للممر المالحً كالتوسعة والتعمٌق ووضع الدالئل اإلرشادٌة وأعمال 7

المسح الهٌدروغرافً وانتشال الغوارق على أن تكون تكالٌف األعمال التً ٌتم االتفاق بشأنها 
 صفًة.منا

 (31المادة )
ال تستوفى الرسوم إال مقابل الخدمات التً تؤدى إلى السفن، أما اإلٌرادات الناشئة عن إرشاد السفن    

أو أٌة خدمات أخرى، وكذلك الخدمات التً ٌؤدٌها أي من الطرفٌن تستوفً من قبل الطرف الذي ٌكون 
 قد قام بإرشاد السفن أو قدم الخدمات المذكورة فً أعاله.

 (33المادة )
 ٌتعاون الطرفان فً مجال المحافظة على البٌئة البحرٌة ومكافحة أي تلوث بحري قد ٌحدث.   

 (34المادة )
فً البحر على المالحة  األشخاصتنطبق القواعد الدولٌة المتعلقة بتصادم السفن فً البحر وبسالمة    

 الموضوعة من قبل اللجنة المشتركة. الخاصة األحكامبنظر االعتبار  األخذفً خور عبد هللا، مع 
 (35المادة )

للسفن من قبل الطرف الذي تتوجه إلٌه تلك السفن إلى أو من احد موانئه من  اإلرشادتؤمن خدمات    
 أو إلى البحر.

 (36المادة )
أي خالف ٌنشأ بٌن الطرفٌن حول تفسٌر أو تطبٌق هذه االتفاقٌة ٌتم تسوٌته ودٌاً بٌنهما من خالل    

إلى المحكمة  إحالتهالمشاورات، وفً حال عدم تمكنها من التوصل إلى اتفاق بشأن هذا الخالف فٌتم 
 الدولٌة لقانون البحار.

 (37المادة )
( 314ٌودع الطرفان نسخة من هذه االتفاقٌة لدى األمانة العامة لألمم المتحدة إعماالً لنص المادة )   

 (.      IMOمن هذه االتفاقٌة إلى المنظمة البحرٌة الدولٌة )من مٌثاق األمم المتحدة، وترسل نسخة 

 (38المادة )
ـ تدخل هذه االتفاقٌة حٌز التنفٌذ بعد تبادل اإلشعارات التً ٌخطر بها الطرف األخٌر الطرف اآلخر 3

 باستٌفائه اإلجراءات القانونٌة الداخلٌة الالزمة لتنفٌذها.
لمدة غٌر محددة، وٌجوز لكل طرف إنهائها بإشعار كتابً إلى ـ تبقى هذه االتفاقٌة سارٌة المفعول 4

 الطرف اآلخر أمده ستة أشهر وعلى أن ٌتم اإلنهاء بموافقة الطرفٌن.
المنصوص  تـ ٌجوز تعدٌل هذه االتفاقٌة باتفاق الطرفٌن وتدخل التعدٌالت حٌز التنفٌذ وفقاً لإلجراءا5

 علٌها فً الفقرة األولى من هذه المادة.   
 ، باللغة العربٌة من نسختٌن أصلٌتٌن.42/6/4134حررت هذه االتفاقٌة فً بغداد بتارٌخ    

 عن حكومة دولة الكوٌت                           عن حكومة جمهورٌة العراق
 سالم مثٌب االذٌنة                                      هادي فرحان العامري

 وزٌر النقل                             وزٌر المواصالت                
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 اذلٛاِ  

 1852َاًٌٍّاٌجحشي=

، ٕٗٔٓ/ٖ/ٜصاحب الربيعي، المياه اإلقميمية العراقية )ضياع الحقكؽ كانتياكات دكؿ الجكار(،  -ٔ
ـ المكضكع عمى الرابط ٕٚ:ٓٔ   

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=309262-ٕ  
، ٕٗٔٓ/ٖ/ٙبدر نعمة عكاش كآخركف، الخصائص الترسيبية كالمكرفكلكجية لمساحؿ العراقي،  -ٖ

   ـ، المكضكع عمى الرابط:ٗٗ:ٓٔ
hcity.net/pather/report/basrah/29.htmlhttp://www.basra  

قاسـ عبد عمي عذيب البيادلي ، المكانئ العراقية كأثرىا في قكة الدكلة دراسة في الجغرافية -ٗ
 .  ٕٓٓ،صٕٓٔٓالسياسية، رسالة ماجستير، كمية التربية )ابف رشد(، جامعة بغداد، 

 . ٙػصاحب الربيعي، مصدر سابؽ، ص-٘
حسف العبادم، الحدكد العراقية ػ الككيتية، رسالة ماجستير، كمية اآلداب، رشيد سعدكف محمد  -ٙ

 .ٕٓٔ، صٕٔٓٓجامعة بغداد، 
محمد عبد اهلل خالد العبد القادر، الحدكد الككيتية العراقية دراسة في الجغرافية السياسية، مركز  -ٚ

 .ٓٛٔ، صٕٓٓٓ، ٔالبحكث كالدراسات الككيتية، الككيت، ط
  حكؿ ترسيـ الحدكد  ٜٜٔٔنيساف  ٖٔالصادر في  ٚٛٙار مجمس األمف الدكلي لجنة تشكمت بقر

، كتمت  ٕٜٜٔالصادر سنة  ٖٚٚالبرية بيف العراؽ كالككيت، ككمفت بترسيـ الحدكد البحرية بالقرار 
 .  ٖٜٜٔفي العاـ  ٖٖٛالمصادقة عمى المخطط النيائي بقرار 

ناء مبارؾ الككيتي كأثرىا عمى العراؽ، كراسة جكاد كاظـ البكرم، ك قاسـ محمد عبيد، أزمة مي-ٛ
 .ٕٖ، ص ٕٔٔٓ، ٔإستراتيجية، مركز حمك رابي لمدراسات اإلستراتيجية، ط

 بدر نعمة عكاش كآخركف، مصدر سابؽ. -ٜ
 .ٖٔجكاد كاظـ البكرم، ك قاسـ محمد عبيد، مصدر سابؽ،  -ٓٔ
 .ٖٛالمصدر نفسو،ص -ٔٔ

 قميمي كيصؿ بيف ابعد النقاط عف الشاطئ تنحسر عنيا ىك الخط الذم يقاس منو عرض البحر اإل
مياه البحر في حالة أدنى جزر طكاؿ العاـ، كمف المفترض قانكنان أف ىذه النقاط ىي آخر حد برم في 

 إقميـ الدكلة حتى لك كانت مدة تغطيتيا بالمياه أطكؿ مف مدة ظيكرىا.    
 ميمي لكؿ دكلة ساحمية كتعتبر مناطؽ أعالي البحار ىي منطقة خارج المياه اإلقميمية أك البحر اإلق

لكف تترتب فييا حقكؽ استغبلؿ الثركات البحرية كاألسماؾ كحفر البتركؿ كتقاس مف خط األساس 
ميؿ بحرم باعتبار أف المياه  ٛٛٔميؿ بحرم، أم إف اقؿ عرض ليا ىك  ٕٓٓبعرض ال يزيد عف 

 ميؿ بحرم. ٕٔاإلقميمية تبمغ 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=309262
http://www.basrahcity.net/pather/report/basrah/29.html
http://www.basrahcity.net/pather/report/basrah/29.html
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 عمى تحديد نيايتو  ٜٛ٘ٔاد الجيكلكجي الطبيعي لمدكلة كقد تـ االتفاؽ في العاـ كىك االمتد
ـ،  كحسب اتفاقية قانكف البحار عاـ ٕٓٓبالنقطة التي يبمغ عندىا عمؽ الماء تحت سطح البحر 

ميؿ بحرم مف خط  ٕٓٓعرؼ عمى انو الرصيؼ المبلصؽ ألرض الدكلة الشاطئية حتى عرض  ٕٜٛٔ
ميؿ بحرم مف خط  ٖٓ٘امتداد الجرؼ إلى أكثر مف ذلؾ فأقصى حد ىك   األساس، كفي حاالت

األساس، كتتمسؾ الدكؿ بمبدأ الجرؼ القارم أكثر مف المنطقة االقتصادية الخالصة لكجكد عناصر 
داخؿ الجرؼ ال تغطييا تمؾ المنطقة السيما كأف الجرؼ القارم يتعامؿ مع قاع البحر ككؿ ما يقع تحت 

 بينما تغطي المنطقة االقتصادية عمكد المياه حتى القاع. القاع مف ثركات 
، نص ٔٚ، جامايكا، مكنتيغك، صٕٜٛٔاتفاقية األمـ المتحدة لقانكف البحار، المؤتمر الثالث ،  -ٕٔ

االتفاؽ عمى مكقع الميزاف، البكابة القانكنية القطرية عمى الرابط : 
www.almeezan.qa/AgreementsPage.asp?id=9917language=ar  

 .ٗٗجكاد كاظـ البكرم، ك قاسـ محمد عبيد، مصدر سابؽ، ص -ٖٔ
، ٕٜٛٔاتفاقية األمـ المتحدة لقانكف البحار، المؤتمر الثالث ، لمزيد مف التفاصيؿ راجع:  -ٗٔ

(، نص االتفاؽ ٕ، ٔ)        ، حؽ الدكؿ المتضررة جغرافيان، الفقرات ٓٚجامايكا، مكنتيغك، المادة 
 .ٔٚص،، مصدر سابؽعمى مكقع الميزاف، البكابة القانكنية القطرية

 .ٕٗجكاد كاظـ البكرم، ك قاسـ محمد عبيد، مصدر سابؽ، ص -٘ٔ
الحرية لمطباعة،  سالـ سعدكف المبادر، جزر الخميج العربي دراسة في الجغرافية اإلقميمية، دار -ٙٔ

 . ٔٚٔ، صٜٔٛٔبغداد، 
فائؽ يكنس المنصكرم، ك جميؿ طارش العمي، دراسة في الخصائص اليندسية لركاسب خكر  -ٚٔ 

، ٖٚعبد اهلل شماؿ غرب الخميج العربي، مجمة أبحاث البصرة، كمية التربية، جامعة البصرة، العدد 
 .   ٕٙ، صٕٔٔٓ، ٕج

 .ٖٓػ ٕٙطارش العمي، مصدر سابؽ، ص  فائؽ يكنس المنصكرم، ك جميؿ -ٛٔ
جميؿ طارش العمي، ك حسف خميؿ حسف، ك عدم إدريس محمكد، دراسة التغيرات الطبكغرافية -ٜٔ

، ٗ، جٖٛكالمبلحة لقناة خكر عبد اهلل، مجمة أبحاث البصرة، كمية التربية، جامعة البصرة، العدد 
 .   ٖٖ، صٕٕٔٓ

 ترسيبية كالمكرفكلكجية لمساحؿ العراقي، مصدر سابؽ.بدر نعمة عكاش كآخركف، الخصائص ال -ٕٓ
 .ٖٓػ ٕٙفائؽ يكنس المنصكرم، ك جميؿ طارش العمي، مصدر سابؽ، ص -ٕٔ
 .   ٖٔص ، جميؿ طارش العمي، ك حسف خميؿ حسف، ك عدم إدريس محمكد، مصدر سابؽ-ٕٕ
سطحات المدية في خكر لياؿ فاضؿ شاكم الكعبي، دراسة التدرج الحجمي كالتراكيب الرسكبية لمم -ٖٕ

 .ٚٗ، صٕٔٔٓالزبير، رسالة ماجستير، كمية العمـك ، جامعة البصرة، 

http://www.almeezan.qa/AgreementsPage.asp?id=9917language=ar
http://www.almeezan.qa/AgreementsPage.asp?id=9917language=ar
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محمد بركات ، مشكبلت الحدكد العربية أسبابيا النفسية كآثارىا السمبية، أطمس لمنشر كاإلنتاج  -ٕٗ
 .  ٖٗػ  ٕٗ ص ،ٕ٘ٓٓاإلعبلمي، مطابع العبكر الحديثة، القاىرة، 

قانكف البحار الجديد كالمصالح العربية، معيد البحكث كالدراسات العربية،  مفيد شياب كآخركف ، -ٕ٘
 .ٕٔ، صٜٚٚٔالقاىرة، 

قانكف تحديد المياه اإلقميمية العراقية، دار العدالة كالقانكف العربية ، المكضكع عمى شبكة  -ٕٙ
مساءن، عمى الرابط:  ٖٓ:ٔٔ، ٕٔٔٓ/ٕٔ/ٕٓاالنترنيت 

http://www.justice_laehome.com/vb/showthread.php?t=4018  
  كىذا األمر سيجعؿ مف ميناء مبارؾ الذم يقاـ في مياه المبلحة جزء مف الساحؿ، األمر الذم سيؤدم

المياه اإلقميمية الككيتية  إلى دفع خط األساس بالنسبة لمساحؿ الككيتي ، مما يفرض امتداد حدكد
 باتجاه المياه اإلقميمية العراقية. 

 .ٕٗٓمحمد عبد اهلل خالد العبد القادر ، مصدر سابؽ، ص -ٕٚ
حسيف مجيد عبد عمي الحسناكم، أزمة الحدكد العراقية ػ الككيتية، دار كمكتبة البصائر لمطباعة  -ٕٛ

 .  ٓٓٔ، ص ٖٕٔٓكالنشر كالتكزيع، بيركت، 
 لتنصيؼ الحسابي لعرض القناة مف خط األساس لمدكلتيف بيف آخر نقطة مف اليابسة عند أكطأ مبدأ ا

 منسكب لمجزر، بدالن مف االعتماد عمى خط التالكؾ كىذا ليس في صالح العراؽ.
كثيقة، التقرير النيائي عف تخطيط الحدكد بيف جميكرية العراؽ كدكلة الككيت المقدـ مف لجنة   -ٜٕ

، المكضكع عمى شبكة ٕٔ، صٖٜٜٔآيار  ٕٔة لتخطيط الحدكد بيف العراؽ كالككيت في األمـ المتحد
 مساءن عمى الرابط : ٖ٘:ٔٔ، ٕٔٔٓ/ٕٔ/ٕ٘االنترنيت، 

/index.htmhttp://www.212.100.198.18/openshare/Behoth/IraqKwit/33   
ترسيـ الحدكد العراقية ػ الككيتية في ضكء قرارات مجمس األمف الدكلي ، مجمة التشريع كالقضاء،  -ٖٓ

مساءن  ٕ٘:ٓٔ، الساعة ٕٔٔٓ/ٕٔ/ٕٓتمت قراءة المكضكع في ، المكضكع عمى شبكة االنترنيت 
 عمى الرابط: 

http://www.Babnews.com/inp/category_view.asp?CID=11  
 / المنفذ المبلحي/ فقرة ج/تاسعان.ٜٚالمصدر نفسو، فقرة  -ٖٔ

  التي  ٗ، ٖ، ٕ، الفقرة ٓٚ، المادة ٕٜٛٔىذا الحؽ كفمتو اتفاقية األمـ المتحدة لقانكف البحار ،
 .ٔٚالتفاقية، مصدر سابؽ، ص كقع عمييا كؿ مف العراؽ كالككيت، راجع نص ا

 .ٛصاحب الربيعي، مصدر سابؽ ، ص -ٕٖ
 .ٖٖجميؿ طارش العمي ، ك حسف خميؿ حسف ، ك عدم إدريس حمكد، مصدر سابؽ، ص -ٖٖ
احمد عدناف عبد الكريـ، األمـ المتحدة كقكات حفظ السبلـ الدكلية، رسالة ماجستير، كمية العمـك  -ٖٗ

 .  ٖٛٔ،ص ٜٜٙٔالسياسية، بغداد، 

http://www.justice_laehome.com/vb/showthread.php?t=4018
http://www.justice_laehome.com/vb/showthread.php?t=4018
http://www.212.100.198.18/openshare/Behoth/IraqKwit/33/index.htm
http://www.212.100.198.18/openshare/Behoth/IraqKwit/33/index.htm
http://www.babnews.com/inp/category_view.asp?CID=11
http://www.babnews.com/inp/category_view.asp?CID=11


 

 
129 

 رلٍح ادلغرٕظش٠ح ٌٍذساعاخ اٌؼشت١ح ٚاٌذ١ٌٚح

محمد ثامر السعدكف، الحدكد البحرية العراقية، أطركحة دكتكراه، كمية القانكف، جامعة بغداد،  -ٖ٘
 .ٕٚٓ، صٕٙٓٓ

 .ٖ٘جميؿ طارش العمي ، ك حسف خميؿ حسف ، ك عدم إدريس حمكد، مصدر سابؽ، ص -ٖٙ
 .ٖٚالمصدر نفسو، ص -ٖٚ
 .ٕٛٓالمصدر نفسو ، ص  -ٖٛ
شكالية ميناء مبارؾ، مجمة الجمعية الجغرافية سكسف صبيح حمداف، الحدكد ال -ٜٖ عراقية ػ الككيتية كا 

 .ٖٕٔٓ، ٜٙالعراقية، ع 
  العكاـز ىي قبيمة ىكازنية  قيسية مضرية مف قبائؿ شبو الجزيرة العربية تنتشر في الككيت إضافة

 إلى المممكة العربية السعكدية. 
 .ٖٚٔسالـ سعدكف المبادر، مصدر سابؽ،  -ٓٗ
تصديؽ اتفاقية بيف حككمة جميكرية العراؽ كحككمة دكلة الككيت بشأف تنظيـ المبلحة قانكف -ٔٗ

/ ٕ٘، السنة الخامسة كالخمسكف، ٜٜٕٗالبحرية في خكر عبد اهلل، جريدة الكقائع العراقية ، العدد 
 .ٚػ  ٔ، ص ٖٕٔٓتشريف الثاني/ 

 . ٓٗػ  ٔٗاتفاقية األمـ المتحدة لقانكف البحار، مصدر سابؽ، ص  -ٕٗ
، ٘ٙ، ٗٙ، مصدر سابؽ، ص ٓٚ، ٕٙ، ٔٙ، المكاد راجع اتفاقية األمـ المتحدة لقانكف البحار -ٖٗ
ٚٔ. 

  ٖٕٔٓلسنة  ٕٚٓٔتـ إلغاء الفصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة بقرار مجمس األمف الدكلي ،
 نفط.        % مف إيرادات ال٘كلـ يبقى خاضعان لمفصؿ السابع إال مسألة التعكيضات التي تشكؿ 

  ػ كؿ معاىدة ككؿ اتفاؽ دكلي يعقده أم عضك ٔمف ميثاؽ األمـ المتحدة عمى :  ٕٓٔتنص المادة
مف أعضاء األمـ المتحدة بعد العمؿ بيذا االتفاؽ يجب أف يسجؿ في أمانة الييئة كأف تقـك بنشره 

لمفقرة األكلى مف ىذه  ػ ليس ألم طرؼ في معاىدة أك اتفاؽ دكلي لـ يسجؿ كفقان ٕبأسرع ما يمكف. 
المادة أف يتمسؾ بتمؾ المعاىدة أك ذلؾ االتفاؽ أماـ أم فرع مف فركع األمـ المتحدة : راجع: المادة 

عمى مكقع األمـ  ٕك  ٔمف ميثاؽ األمـ المتحدة ، الفصؿ السادس، أحكاـ متنكعة، الفقرة  ٕٓٔ
 http://www.un.org/ar/documents/charter/chapter16.shtmlالمتحدة عمى شبكة االنترنيت عمى الرابط:

 

 

 

 

 

 

http://www.un.org/ar/documents/charter/chapter16.shtml
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دساعح تؼغ زلذداخ اٌرٍٛز دل١اٖ عذ عاِشاء ٚذم١١ُ 
ذج )
ُ
 (2014-2012طالؼ١رٙا ألغشاع اٌشٞ ٚاٌششب ٌٍّ

 د.نجمة عجيؿ محمد                                                                   

 
 ادلٍخض

يتناكؿ البحث دراسة بعض الخصائص الفيزيائية كالكيمائية كالبيكلكجية لمياه سد سامراء     
، كذلؾ لمظركؼ األمنية في مدينة سامراء بعد ٕٗٔٓ( كلغاية شير أيار سنة ٖٕٔٓ-ٕٕٔٓلمُمدة)

لخكاص كجدنا تبايف خبلؿ أشير السنة الكاحدة، ككذلؾ بيف ىذا التاريخ، كمف خبلؿ تحميؿ نتائج ا
المعدؿ السنكم  لمسنكات الثبلثة، كلـ ُيسجؿ أم قيمة لعنصر الحديد، كما نبلحظ أَف مياه سد سامراء 

(، كىي مياه متكسطة الممكحة كتحتاج إلى عمميات ترشيح لبعض المحاصيؿ C2ضمف صنؼ )
الُمحددات البيئية ألغراض الشرب كالرم، ما عدا قيمة الكرـك   الحساسة لمممكحة، ككانت النتائج ضمف

خارج الحدكد المسمكح بيا ألغراض الشرب كالرم، كذلؾ بسبب تصاريؼ أبراج التبريد لممحطة 
الكيركمائية لسد سامراء التي تستخدـ أمبلح الكرـك لمنع تأكؿ برج التبريد، كما إَف قيمة المتطمبات 

مت أعمى قيـ في األشير الباردة، كذلؾ لتأثرىا بشدة التركيب الضكئي كالذركة الحيكية لؤلككسجيف  سج
الربيعية لنمك النباتات المائية كخاصة الطحالب، ككانت قراءتيا خارج الحدكد المسمكح بيا ألغراض 

ة سجمت الرم، كما إَف التحميبلت البيكلكجية  لَسْد سامراء عدد بكتريا القكلكف، ك بكتريا القكلكف البرازي
قيـ عالية خبلؿ مدة البحث، كذلؾ بسبب التصريؼ المباشر في نير دجمة لنفايات مياه الصرؼ 

 الصحي كالزراعي.
 

Abstract: 

   The research study some physical and biological and chemical properties of 
Samarra's water dam for the period (2012-2013) and until the month of May 
2014, and that due to security conditions in the city of Samarra after this 
date, and through the analysis of the results of properties it had been found 
that the variation during months of the year, as well as between the annual 
average for the three years, It did not score any value of the iron element, 
and note that the waters of the Samarra dam within the class (C2), this in the 
mild salinity water and you need to filtering operation for some crop 
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sensitive to salinity, and the results were within the environmental 
determinants for drinking and irrigation, except chrome value outside the 
permissible limits for the purposes of drinking and irrigation purposes, due to 
discharges of cooling towers of the plant hydroelectric Samarra, which use 
chromium salts to prevent the erosion of the cooling tower, and the vital 
requirements value of the of oxygen recorded the highest values in the cold 
months, so strongly influenced by photosynthesis and the peak spring for the 
growth of aquatic plants, especially algae, it was read out of the permissible 
limits for irrigation purposes, and the biological Samarra bridge analyzes the 
number of coliform, fecal coliform and high values recorded during the 
period of the research, and that due to direct discharge into the Tigris River 
to waste sewage and agricultural water.   
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 ادلمذِح
رات اإلنسانية، إذ تعتمد حياة الناس لممياه أىمية عظيمة بكصفيا عنصران  أساسيان في بناء الحضا     

عمى المياه النظيفة يزداد  باستمرار بما يتماشى مع النمك السكاني  كسبؿ عيشيـ عمى الماء، كالطمب
في العالـ، كتتزايد احتياجات الشعكب لمماء بازدياد التقدـ الصناعي كالزراعي كالعمراني كلديمكمة 

ار لمصادرىا كُسبؿ تكزيعيا كتحديد الطمب عمييا، كىذا ُيساعد األنظمة البيئية، يتطمب تقييميا بإستمر 
في تنفيذ سياسة مائية فعالة ُتحقؽ التكازف لُمختمؼ االحتياجات. كفي ضكء ذلؾ ييدؼ البحث إلى  

(، كمدل ُمبلئمتيا ٕٗٔٓ-ٕٕٔٓدراسة الخصائص الكيمائية كالبيكلكجية لمياه سد سامراء لمُمدة)
 ألغراض الشرب كالرم.

ش
ُ
 ىٍح اٌثؽس ِ

ىؿ لتبايف الخصائص الفيزيائية كالكيمائية كالبيكلكجية لمياه السد اثر في تحديد استعماليا     
 ألغراض الشرب الرم  
 فشػ١ح اٌثؽس 

ىناؾ تبايف لمخصائص الفيزيائية كالكيمائية كالبيكلكجية لمياه سد، ما أثر عمى استخداميا     
 ألغراض الرم كالشرب  
 ٘ذف اٌثؽس 

مكانية     ييدؼ البحث إلى معرفة بعض الُمحددات البيئية لمياه سد سامراء، كمدل تمكثيا كا 
 استخداميا ألغراض الرم كالشرب. 

 ادلٛلغ
كـ( شماؿ محافظة بغداد، حيث تمتاز  ٕٓٔتقع مدينة سامراء عمى جانبي نير دجمة عمى ُبعد)        

حافظة امتبلكيا العديد مف الصناعات، السيما بكثرة األراضي الزراعية كالبساتيف، كتشتير الم
( تُبيف مكقع السد بالنسبة لمحافظة صبلح الديف، ٔالصناعات الغذائية كالدكائية كالنفطية، كالخريطة)

(، كالغرض ٜٙ٘ٔكتقع سدة سامراء عمى نير دجمة ُمقابؿ مدينة سامراء، كتـ إنشائيا في شير آذار)
لفيضانات في نير دجمة، كرفع منسكب المياه ُمقدميا إلى مف إنشائيا ىك السيطرة عمى مياه ا

متران(، كىك المنسكب الفيضاني األقصى، حيث يتـ تحكيؿ مياه الفيضانات إلى ُمنخفض  ٜٙمنسكب)
الثرثار عف طريؽ ناظـ الثرثار الكاقع عمى الجانب األيمف لنير دجمة، كما كتعمؿ السدة عمى تاميف 

متران(  ٕٕ٘رئيس إلركاء ىذا المشركع، كتتككف أجزاء السدة البالغ طكليا)مياه الرم لجدكؿ االسحاقي ال
 مف: 
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متران(، ككؿ فتحة ُمجيزة  ٕٔمتران( كارتفاع) ٕٔ( فتحة بعرض)ٚٔالناظـ الرئيس كيتككف مف ) -ٔ
 /ثا(.ٖـ ٓٓٓٚببكابات حديدية تتحرؾ كيربائيان أك يدكيان، كأقصى تصريؼ ليا )

متر(، كىي ُمتصمة مع الناظـ الرئيس، كتتككف مف  ٓٔ( فتحة بعرض)ٗٔالمحطة الكيركمائية ب) -ٕ
 (.ٜٔٚٔميكا كاط(، كقد ُأنجزت المحطة سنة) ٛٚثبلثة تكربينات لتكليد )

 ُسمـ مركر األسماؾ. -ٖ
متران(، كارتفاع)سبعة  ٕٔ( فتحة بعرض)ٖٙ/ثا(، كذات )ٖـ ٜٓٓٓناظـ الثرثار بأقصى تصريؼ) -ٗ

 المكصؿ. -تعمؿ الناظـ كجسر لمركر القطار كالسيارات في طريؽ بغدادأمتار( لكؿ فتحة، كُيس
ناظـ صدر جدكؿ االسحاقي الرئيس، كيقع بيف السدة كناظـ الثرثار، كىك مككف مف أربعة بعرض  -٘

متران( تحت  ٜٖٔمتران( لكؿ فتحة، عمى شكؿ نفؽ خرساني بطكؿ ) ٘.ٖمتران(، كارتفاع) ٘.ٕفتحات )
 (ٔ)القطار لينتيي في بداية جدكؿ االسحاقي الرئيس.الطريؽ العاـ كسكة 

 ( ُتبيف سدة سامراء عمى نير دجمة في محافظة صبلح الديف .ٔكالصكرة)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ( مكقع السد بالنسبة لمحافظة صبلح الديفٔخريطة)

ة، قسػػـ (المصػػدر: مػػف عمػػؿ الباحثػػة إعتمػػادان عمػػى كزارة المػػكارد المائيػػة، المديريػػة العامػػة لممسػػاحٕ)
 .ٕٚٓٓالكحدة الرقمية،  إنتاجالخرائط،
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 ( سدة سامراء عمى نير دجمةٔصكرة)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

المصدر: كزارة المكارد المائية ، دائرة التخطيط كالمتابعة ، مكسكعة السدكد في العراؽ،  ممحؽ فني  (ٖ)
 .  ٖٕٔٓ(،ٕرقـ)

 ؿثٛغشاف١ح ِٕـمح اٌثؽس 
طبكغرافي مستكم كغير متمكج، كتكجد بعض التمكجات البسيطة  تمتاز جيكلكجية المنطقة بكضع     

كالمتباعدة، حيث يككف الميؿ العاـ لمنطقة البحث مف الشماؿ إلى الجنكب، كيككف ميؿ الطبقات في 
الجزء الشرقي لنير دجمة باتجاه مممحة الشارم، أما غرب النير يككف ميؿ الطبقات متدرجة مف 

عض االنحرافات باتجاه الجنكب الشرقي لمنير، كالجنكب الغربي لبحيرة الشماؿ إلى الجنكب مع كجكد ب
الثرثار، كتمتاز جيمكرفكلكجية المنطقة بقمة الكدياف كىي ذات أنظمة متكازية لتركيب سامراء، ككذلؾ 
كجكد الكثباف كالصفائح الرممية كالتي تقع شرؽ مممحة الشارم. كما إنيا ذات نظاـ ىيدركلكجي معقد 

عة الترسبات في ىذه المنطقة، ككنيا ُتمثؿ إنتياء إمتداد التكاكيف الجيكلكجية في ىذه بسبب طبي
 (.ٗ) المنطقة

كلغرض الحصكؿ عمى نتائج كاضحة لمدل تمكث مياه سد سامراء، تـ دراسة معدؿ التصريؼ الشيرم 
 ( ُيبيف ذلؾ.ٔ(، كالجدكؿ)ٕٗٔٓ-ٕٕٔٓ/ثا( لنير دجمة في سامراء لممدة )ٖكالسنكم )ـ
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 (ٕٗٔٓ-ٕٕٔٓ/ثا( لنير دجمة في سامراء لممدة )ٖ( يبيف ُمعدؿ التصريؼ الشيرم كالسنكم )ـٔجدكؿ)
 السنة

 المائية 
 المعدؿ  ايمكؿ آب تمكز حزيراف أيار نيساف آذار شباط ٕؾ ٔؾ ٕت ٔت

 السنكم
ٕٕٓٔ ٘ٓٗ ٜٗٓ ٗ٘ٓ ٖٗ٘ ٘ٛٗ ٖ٘ٛ ٕٙٓ ٘ٔٓ ٘ٔٓ ٕٗٗ ٖٗٓ ٕٗٚ ٘ٓٔ.ٖ 

ٕٖٓٔ ٗٗٓ ٜٗٚ ٘ٓٛ ٘ٗٛ ٖٚٗ ٙ٘ٛ ٘ٚ٘ ٘ٚٙ ٘ٚٙ ٘ٗٔ ٘ٓٓ ٗٙٚ ٘٘ٓ.ٙ 

ٕٓٔٗ ٕٗٚ ٗٚٛ ٗٚٙ ٖٗٛ ٗٔٗ ٘ٗٚ ٘ٔٛ ٖٜٛ ٖٜٛ ٗٔ٘ ٜٗ٘ ٕٗٔ ٗٙٓ.ٚ 

المصدر: مف عمؿ الباحثة إعتمادان عمى كزارة المكارد المائية، المركز الكطني إلدارة المكارد المائية،  (٘)
 (.ٕٗٔٓ-ٕٕٔٓ)   لنير دجمة في سامراء لممدة    بيانات غير منشكرة

( سجؿ  أعمى معدؿ ٖٕٔٓ( نبلحظ إَف في شير آذار لمسنة المائية )ٔمف خبلؿ الجدكؿ)       
( أقؿ معدؿ لمتصريؼ الشيرم، ٕٗٔٓلمتصريؼ الشيرم، في حيف سجؿ شير حزيراف  لمسنة المائية )

( سجمت أعمى معدؿ تصريؼ سنكم، في حيف سجمت ٖٕٔٓ(، كما نبلحظ إَف السنة المائية )ٔشكؿ)
 (.ٕ( أقؿ معدؿ تصريؼ سنكم، الشكؿ)ٕٗٔٓة )سن

 /ثا( لنير دجمة في سامراءٖ( ُمعدؿ التصريؼ الشيرم )ـٔشكؿ)
  (ٕٗٔٓ-ٕٕٔٓلممدة )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 /ثا( لنير دجمة في سامراءٖ( ُمعدؿ التصريؼ السنكم )ـٕشكؿ)

 ( ٕٗٔٓ-ٕٕٔٓلممدة )
 
 
 
 

 /ثب(3)َ

 اٌشهش
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 (.ٔان عمى بيانات جدكؿ)المصدر: مف عمؿ الباحثة إعتماد

 عاِشاء
ْ
ذ
َ
 حت١ٍالخ تؼغ اخلظائض اٌف١ض٠ائ١ح ٚاٌى١ّ١ائ١ح ٌغ

-ٕٕٔٓتـ دراسة كتحميؿ بعض الخصائص الفيزيائية كالكيميائية لمياه سد سامراء لمُمدة     )   
، كذلؾ لمظركؼ األمنية في مدينة سامراء بعد ىذا التاريخ، ٕٗٔٓ( كلغاية شير أيار سنة ٖٕٔٓ
 ( تُبيف ذلؾ.  ٕ،ٖ،ٗاكؿ)كالجد

 ٕٕٔٓ( الُمعدؿ السنكم لتحميبلت بعض الخصائص الفيزيائية الكيمائية  لَسْد سامراء عاـ ٕجدكؿ)



اٌشهش



اٌتحًٍٍ



2ن



شجبط



آراس



ٍٔسبْ



أٌبس



حضٌشاْ

7681565621-اٌىبٌسٍىَ

19243414.646-اٌّغٍٕسٍىَ

2528191921-اٌظىدٌىَ

3.73.52.82.72.8-ىتبسٍىَاٌج

282814421-اٌىٍىسٌذاد

1231548686134-اٌىجشٌتبد

13133-اٌىشثىٔبد

128195238153128-اٌجٍىشثىٔبد

4.451.53.81.71.4-إٌتشاد

191311281211241-اٌعسشحاٌىٍٍخ

األِالذ

اٌزائجخ

-491348325265338

1.61.541.511.41.48-اٌىهشثبئً اٌتىطًٍ

PH -7.57.217.9987.1
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 ٖٕٔٓ( الُمعدؿ السنكم لتحميبلت بعض الخصائص الفيزيائية كالكيمائية  لَسْد سامراء عاـ ٖجدكؿ)
 



اٌشهش



اٌتحًٍٍ



2ن



شجبط



آراس



ٍٔسبْ



أٌبس



حضٌشاْ



تّىص



آة



أٌٍىي



1د



2د



1ن



ُّعذي اٌ

اٌسٕىي



5257385652603654.36-61626560اٌىبٌسٍىَ

1717231822242821.45-24242217اٌّغٍٕسٍىَ

19182016.526232520.5-26211814اٌظىدٌىَ

242.7233.33.53.06-3.52.73.753.3اٌجىتبسٍىَ

21.314142821282822.11-28321415اٌىٍىسٌذاد

674867961051257286.72-115969667اٌىجشٌتبد

331236364.36-1336اٌىشثىٔبد

177207140146128171171176.81-211214207183اٌجٍىشثىٔبد

1.962.60.741.3502.63.22.66-1.964.44.46.13إٌتشاد

اٌعسشح

اٌىٍٍخ

251255410220-200215190215220250205239.09

األِالذ

اٌزائجخ

336358310290-291305260290310368340314.36

 اٌتىطًٍ
 اٌىهشثبئً

1.551.530.480.54-0.440.470.410.450.480.520.510.48

PH 7.167.247.627.11-7.257.077.47.687.057.647.737.35

 ٔسجخ
 اٌظىدٌىَ
اٌّّتض

1.721.530.480.41-0.590.530.630.50.760.630.760.59

اٌّتطٍجبد

اٌىٍّبوٌخ

ٌألووسدٍٓ

1.61.30.51.1-0.41.12.81.50.30.60.91

00000000-1000اٌحذٌذ

0.0120.060.170.050.030.681.030.24-1.1890.060.280.08اٌجىسوْ

0.0400.0100000.004-1000اٌشطبص

00000000.002-1000.028اٌضٔه

-------------اٌىبدٍِىَ

0.0250.0250.0480.02000.030.023-1.1330.0380.030.011إٌحبط

00.01700000.0060.004-100.0310اٌىشوَ
 

 ٕٗٔٓ ( الُمعدؿ السنكم لتحميبلت بعض الخصائص الفيزيائية الكيمائية  لَسْد سامراء عاـ ٗجدكؿ)


اٌشهش



اٌتحًٍٍ



2ن



شجبط



آراس



ٍٔسبْ



أٌبس



حضٌشاْ



تّىص



آة



أٌٍىي



1د



2د



1ن



ُّعذي اٌ

اٌسٕىي



614168.528-اٌىبٌسٍىَ

29291738-اٌّغٍٕسٍىَ

282929.923-اٌظىدٌىَ

3.35.52.54-اٌجىتبسٍىَ

35.55128.321-اٌىٍىسٌذاد

11567153.6115-اٌىجشٌتبد

6166-اٌىشثىٔبد

195214158.6164-اٌجٍىشثىٔبد

2.63.23.495.5-ٕتشاداٌ

 اٌظىدٌىَ ٔسجخ

اٌّّتض

-1.691.71.51.61.56

اٌّتطٍجبد

اٌىٍّبوٌخ

ٌألووسدٍٓ

-2.42.81.12.91.8

11111-اٌحذٌذ

11.281.1411.16-اٌجىسوْ

11111-اٌشطبص

111˂11.12-اٌضٔه

11111-اٌىبدٍِىَ

1.141˂1.1˂1.1˂1.11.1-إٌحبط

1˂1.2˂111.2-اٌىشوَ
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271221241230-اٌعسشحاٌىٍٍخ

األِالذ

اٌزائجخ

-421372341300

 اٌتىطًٍ

 اٌىهشثبئً

-1.631.571.510.46

PH -7.256.87.737.65

 ٔسجخ

 اٌظىدٌىَ

اٌّّتض

-1.741.851.840.66

تطٍجبداٌّ

اٌىٍّبوٌخ

ٌألووسدٍٓ

-1.71.91.40.8

1110-اٌحذٌذ

1.191.1291.1830.47-اٌجىسوْ

1110-اٌشطبص

1110-اٌضٔه

-----اٌىبدٍِىَ

1.1391.1241.1420.025-إٌحبط

1.133110.013-اٌىشوَ

 ( عدا التالي:ppm* قياس جميع التحميبلت بكحدة )
 الكيربائي بكحدة )ديسي سيمنز / ـ( . ** قياس التكصيؿ

 الممتص بدكف كحدات. الصكديكـ ( ك قياس نسبةPH*** قياس )
 .ٕٗٔٓك  ٕٕٔٓ**** لـ ُيسجؿ أم قيمة في شير كانكف الثاني عاـ 

 .ٖٕٔٓشير أيار عاـ **** لـ ُيسجؿ أم قيمة في 
المصدر: مف عمؿ الباحثة إعتمادان عمى كزارة المكارد المائية، المركز الكطني إلدارة المكارد المائية، 

 (.ٕٗٔٓ-ٕٕٔٓبيانات غير منشكرة لنير دجمة في سامراء لممدة   )
ت الفيزيائية كلتقييـ أثر سد سامراء لممياه ألغراض الشرب كالرم مف خبلؿ االعتماد عمى التحميبل     

كالكيمائية ك البيكلكجية، كذلؾ مف خبلؿ مقارنتيا بالمعايير كالمكاصفات العالمية كالعراقية، كلكؿ 
 (:٘،ٙ،ٚاستعماؿ معيار خاص بِو، ككما في الجداكؿ)

 ( المكاصفات القياسية لنكعية المياه المستخدمة لمشرب٘جدكؿ)
 

اٌّىاطفخاٌعشالٍخاٌّتغٍشادد

 (1992ٌعبَ)

 (WHO, 2011)ىاطفبداٌعبٌٍّخاٌّ

اٌحذاأللظىٌٍتٍىثاٌحذاٌّسّىذ

1pH 6.5-8.56.5-8.5ًِٓ9.5ال

2Ec-611 ٍُِىشوسّٕض/سُ 1251ٍِىشوسّٕض/س 

3Temp--  

 اٌتشوٍض)ٍِغُ/ٌتش( 

4TDS1511511-1511ًِٓ1511ال 

5TH51135ًِٓ511ال 

6NTU 55 

7BOD-- 

8COD-- 

9DO-- 

11Na21121ًِٓ211ال 

11Mg5131151 

12K1111 

13HCO3--  

14SO425111-51ًِٓ211ال 

15Cl 251211611 
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16CO3- -  

17NO34125ًِٓ51ال 

18PO41.41.4 

19Cu1.51.151.3 

21Zn1.15-3 

21Mn1.11.11.5 

22Fe1.31-3 

23Cd1.1111.1111.115 

(، ٚٔٗدائرة المتابعة كالتخطيط، المكاصفات العراقية لمياه الشرب رقـ ) كزارة البيئة، -ٔالمصدر:( ٙ)
ٜٜٕٔ . 

(7) 2- WHO، Guide line for drinking water quality، 3 rd Edition، 
Vol.3.geneva،2011 ٓ  

 ح بيا لنكعية المياه المستخدمة في الرم(الحدكد كالمعيار المسمك ٙجدكؿ)
اٌحذوداٌجٍئٍخاٌّسّىذثهب)ٍِغُ/ٌتش(اٌّتغٍشد

وفكاٌّعبٌٍشاٌعشالٍخ

اٌحذوداٌجٍئٍخاٌّسّىذثهب

 FAO)ٍِغُ/ٌتش(وفكِٕظّخ

 (ٍِغُ/ٌتش3) (ٍِغُ/ٌتش5الًِٓ) (BODاٌّتطٍتاٌحٍىيٌألووسدٍٓ)1

 (ٍِغُ/ٌتش91)(ٍِغُ/ٌتش151)(CODاٌّتطٍتاٌىٍّبويٌألووسدٍٓ)2

 (ٍِغُ/ٌتش45)(ٍِغُ/ٌتش111)T.S.Sاٌّىاداٌىٍٍخاٌظٍجخاٌعبٌمخ3

4PH)ًٍٕ(9-5) (8.5-6.5)(األطاٌهٍذسوخ 

(ٍِىشوسّٕض/س2111ُ)(ٍِىشوسّٕض/س2111ُ)(E.C)اٌتىطٍٍخاٌىهشثبئٍخ5

(6أوثشِٓ) (9)(SAR)ٔسجخاِتظبصاٌظىدٌى6َ

 (ٍِغُ/ٌتش251)(ٍِغُ/ٌتش351)(CL)اٌىٍىسٌذاد7

 (ٍِغُ/ٌتش1.11) (ٍِغُ/ٌتش1)(Pbاٌشطبص)8

 (ٍِغُ/ٌتش511)(ٍِغُ/ٌتش411)(SO4اٌىجشٌتبد)9

(ٍِغُ/ٌتش1.2) (ٍِغُ/ٌتش1.2)(Cuإٌحبط)11

(ٍِغُ/ٌتش5) (ٍِغُ/ٌتش5)(Feاٌحذٌذ)11

الجياز المركزم لمتقييس كالسيطرة النكعية، مسكدة المكاصفات القياسية  المصدر: كزارة التخطيط، (ٛ)
 .ٕٙٓٓ(، ٕٖٔٗرقـ)

 (الحدكد المسمكح بيا لبعض الفمزات الثقيمة في مياه الشرب.ٚجدكؿ)
اٌحذاٌّسّىذثٍِٗدُ/ٌتشاٌعٕظــــــشد

 0.05 اٌشطـــــبص1

 0.001 اٌضئجــــــك2

 0.05 اٌضسٍٔـــــخ3

 5 ضٔــــــها4ٌ

 1 إٌحـــــبط5

 0.005 اٌىبدٍِــــىَ 6

 1.15 اٌىشوَ 7

(9) source:  FAO، "Guidelines for Irrigation water Quality"  ، Ministry of 
Environment, Human Resource Development & Employment Development 
of Environment, U.S.A ، 1999.p121ٓ 

زاتح اٌى١ٍح)و١ّح األِال -1 
ُ
 (TDSغ ادل
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ُتعبر عف مقدار تممح المياه، كغالبا ما يستخدـ ىذا المصطمح عند التعامؿ أـ المياه لكصؼ       
مدل صبلحيتيا لمشرب، ككذلؾ تستخدـ لمعرفة مقدار تحمؿ المحاصيؿ الزراعية لؤلمبلح. ك تعبر عف 

كانت مكاد عالقة في صكرة جزيئية كمية المكاد العضكية كالبلعضكية التي يحتكييا سائؿ سكاء أ
أيكنية، حيث إف المركبات العضكية تشمؿ عمى الفعاليات الناجمة عف األنشطة البشرية كالصناعية 

 (ٓٔ)كالزراعية، في حيف المركبات غير العضكية ناجمة عف ذكباف األمبلح.
بلح الُمذابة الكمية ضمف كُيبلحظ مف خبلؿ نتائج التحميبلت الكيمائية  لَسْد سامراء إَف قيمة األم 

( سجؿ  أعمى ٕٕٔٓالحدكد المسمكح بيا ألغراض الشرب كالرم، كنبلحظ في شير شباط سنة )
معدؿ، فضبلن عف أشير الشتاء كالربيع لمسنكات الثبلثة كذلؾ بسبب كثرة ىطكؿ األمطار كزيادة تركيز 

كالتمكث في المناطؽ المجاكرة األمبلح نتيجة ذكباف الجبسـ الثانكم المكجكدة في صخكر المنطقة، 
( أقؿ معدؿ شيرم، كذلؾ لزيادة معدؿ التصريؼ ٖٕٔٓلمبحيرة، في حيف سجؿ شير آب  سنة )

/ثا( لنير دجمة في سامراء، كما نبلحظ كجكد تفاكت في قيـ األمبلح الُمذابة ٖالشيرم كالسنكم )ـ
طار ككمية بزؿ األراضي الزراعية الكمية خبلؿ أشير السنة الكاحدة، كذلؾ إعتمادان كمية ىطكؿ األم
(، كما نبلحظ إَف المعدؿ السنكم ٖكمياه المجارم كالُمخمفات الصناعية المطركحة في النير، شكؿ)

(، كذلؾ بسبب إَف ٖٕٔٓ( سجؿ أعمى معدؿ مف سنة )ٕٕٔٓلقيمة األمبلح الُمذابة الكمية لسنة )
 ( .ٗ(، شكؿ)ٕٕٔٓلسنة المائية )( سجمت أعمى معدؿ تصريؼ سنكم مف أٖٕٓالسنة المائية )

 (E.Cاٌرٛط١ٍ١ح اٌىٙشتائ١ح) -2
ُتعد التكصيمية الكيربائية معياران لتراكيز مجمكع األيكنات الُمككنة لؤلمبلح الكمية الذائبة في       

 المياه، فارتفاعيا يدؿ عمى ارتفاع نسب األمبلح في المياه، كتعتػػػمد التكصيمية الكيربائية لمماء عمى
 مكع المكاد الصمبة الذائبة، كدرجة حرارة المياه، كتركيز األيكنات.مج

كُيبلحظ مف خبلؿ نتائج التحميبلت الكيمائية  لَسْد سامراء إَف قيمة التكصيمية الكيربائية ضمف الحدكد 
َف قيمتيا في شير شباط سنة ) ( سجؿ أعمى معدؿ، ٕٗٔٓالمسمكح بيا ألغراض الشرب كالرم، كا 

التي يكثر فييا تساقط االمطار كلمسنكات الثبلثة معان، حيث إَف العبلقة طردية بيف ككذلؾ األشير 
( أقؿ معدؿ ٕٕٔٓالتكصيمية الكيربائية ك األمبلح الكمية الذائبة، في حيف سجؿ شير أيار سنة )

(، كما نبلحظ إَف المعدؿ ٘شيرم، بسبب قمة األمبلح الكمية الذائبة في المياه في ىذا الشير، شكؿ)
( ٖٕٔٓ(، كذلؾ بسبب إَف السنة المائية )ٖٕٔٓ( سجؿ أعمى معدؿ مف سنة )ٕٕٔٓالسنكم لسنة )

(، حيث تعتمد التكصيمية الكيربائية ٕٕٔٓسجمت أعمى معدؿ تصريؼ سنكم مف السنة المائية )
 (. ٙعمى مجمكع المكاد الصمبة الذائبة، كتتناسب معيا طرديان، شكؿ) لممياه
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ى مكاصفات المياه كمدل ُمبلئمتيا عند استعماليا لمرم)خطكرة الممكحة(، كألجؿ التعرؼ عم      
( الذم ٛإعتمادان عمى قيمة التكصيؿ الكيربائي ككمية المكاد الصمبة الذائبة، كذلؾ مف خبلؿ جدكؿ)

 يمثؿ مكاصفات المياه عند استعماليا لمرم)خطكرة الممكحة(.
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 خطكرة الممكحة(( مكاصفات المياه عند استعماليا لمرم)ٛجدكؿ)
 التكصيؿ الكيربائي الصنؼ

EC 
(µs/cm) 

 

 كمية المكاد الصمبة 
 T.D.Sالذائبة 

 )ممغـ/لتر(
 

 مدل مبلئمة الماء لمممكحة

C1 ٔٓٓ-ٕ٘ٓ مياه قميمة الممكحة كمبلئمة لرم معظـ األراضي  ٕٓٓاقؿ مف
 كالمزركعات.

C2 ٕ٘ٓ-ٚ٘ٓ ٕٓٓ-٘ٓٓ ت مياه متكسطة الممكحة كتحتاج الى عمميا
 ترشيح لبعض المحاصيؿ

 الحساسة لمممكحة. 
C3 ٚ٘ٓ-ٕٕ٘ٓ ٘ٓٓ-ٔ٘ٓٓ  مياه عالية الممكحة كال يمكف استعماليا بدكف

 بزؿ مستمر.
C4 ٕٕ٘ٓ-٘ٓٓٓ ٔ٘ٓٓ-ٖٓٓٓ  مياه ذات ممكحة عالية جدا كتككف غير مبلئمة

لمرم إال لممحاصيؿ ذات التحمؿ العالي لمممكحة 
تمرة كعناية كتحتاج الترب الى عمميات بزؿ مس

 كبيرة.
C5 مياه غير صالحة لمرم. ٖٓٓٓأكثر مف ٓٓٓ٘أكثر مف 

 (11) Source: Guy Fipps ،  Irrigation water quality standards and salinity 
management strategies، The Texas A&M University System، 2003، p 82. 

(، C2مرم، نبلحظ أَف مياه سد سامراء ضمف صنؼ) كمف خبلؿ مكاصفات المياه عند استعماليا ل     
 كىي مياه متكسطة الممكحة كتحتاج إلى عمميات ترشيح لبعض المحاصيؿ الحساسة لمممكحة.

  (PH)اٌذاٌح احلاِؼ١ح األط اذل١ذسٚظ١ٕٟ-3
في محمكؿ ما كيشير إلى درجة حمكضة ذلؾ  الييدركجيفأيكف  لتركيز لكغاريتـ العشرمىي سالب 

إذ تعدُّ السكائؿ ذات درجة حمكضة أقؿ  .مؤشر األس الييدركجينيالمحمكؿ، كيمكف قياسو عف طريؽ 
أما  ،قكاعد( محمكالن قمكيان أك  ٚ، كتعتبر السكائؿ ذات درجة حمكضة أعمى مف )أحماضان (  ٚمف )

 25 درجة حرارةالنقي عند  الماء( فيي تعتبر متعادلة كىي تساكم حمكضة ٚدرجة الحمكضة )
 (ٕٔ).مئكية
ضمف الحدكد المسمكح (PH) كُيبلحظ مف خبلؿ نتائج التحميبلت الكيمائية  لَسْد سامراء إَف قيمة       

َف مدل التغيير في درجة األس الييدركجيني  بيا ألغراض الشرب كالرم، كاتخذت الجانب القاعدم، كا 
َف قيمتيا في شير أيار سنة )كاف قميبلن ب ( سجؿ أعمى ٕٕٔٓسبب كجكد الكاربكنات كالبيكاربكنات، كا 

( أقؿ معدؿ شيرم، كذلؾ بسبب عممية التبخر التي تقـك ٕٗٔٓمعدؿ، في حيف سجؿ شير آذار سنة )
بيا األحياء المجيرية كالتي يككف فييا غاز ثاني اككسيد الكاربكف أحد نكاتجيا االيضية، فضبلن عف 

(، كما نبلحظ إَف ٚبعممية التركيب الضكئي لمنباتات المائية كاليائمات النباتية، شكؿ) (PH)تأثر نسبة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%85_%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9_%28%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A9_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A9_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D9%85%D8%A6%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A9_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D9%85%D8%A6%D9%88%D9%8A%D8%A9
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 (، كذلؾ لمجمكع تذبذب قيمة ٖٕٔٓ( سجؿ أعمى معدؿ مف سنة )ٕٕٔٓالمعدؿ السنكم لسنة )
(PH)(ٛخبلؿ أشير السنة، شكؿ.) 
 (ٕٗٔٓ-ٕٕٔٓلمُمدة) ( الُمعدؿ الشيرم لكمية األمبلح الُمذابة الكمية ٖشكؿ)

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 (.ٕ،ٖ،ٗالمصدر: مف عمؿ الباحثة إعتمادان عمى بيانات الجداكؿ)
 (ٖٕٔٓ-ٕٕٔٓ( الُمعدؿ السنكم لكمية األمبلح الُمذابة الكمية  لمُمدة)ٗشكؿ)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (.ٕ،ٖالمصدر: مف عمؿ الباحثة إعتمادان عمى بيانات الجدكليف)

 ppm كمية األمبلح الُمذابة الكمية

 كمية األمبلح الُمذابة الكمية

ppm 
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 (ٕٗٔٓ-ٕٕٔٓكمية التكصيمية الكيربائية لمُمدة)( الُمعدؿ الشيرم ل٘شكؿ)
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 (.ٕ،ٖ،ٗالمصدر: مف عمؿ الباحثة إعتمادان عمى بيانات الجداكؿ)
 (ٖٕٔٓ-ٕٕٔٓ( الُمعدؿ السنكم لكمية التكصيمية الكيربائية لمُمدة)ٙشكؿ)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (.ٕ،ٖالمصدر: مف عمؿ الباحثة إعتمادان عمى بيانات الجدكليف)

 خاٌىهشثبئٍخاٌتىطٍٍ

 

  دٌسًسٍّٕض/َ

 

  خاٌىهشثبئٍخاٌتىطٍٍ

  دٌسًسٍّٕض/َ 
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 (ٕٗٔٓ-ٕٕٔٓ( الُمعدؿ الشيرم لكمية الدالة الحامضية لمُمدة)ٚ)شكؿ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (.ٕ،ٖ،ٗالمصدر: مف عمؿ الباحثة إعتمادان عمى بيانات الجدكؿ)
 

 (ٖٕٔٓ-ٕٕٔٓ( الُمعدؿ السنكم لكمية الدالة الحامضية لمُمدة)ٛشكؿ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (.ٕ،ٖالمصدر: مف عمؿ الباحثة إعتمادان عمى بيانات الجدكليف)
 ( Ca++اٌىاٌغ١َٛ) -4

يعد أيكف الكالسيـك األكثر شيكعان بيف األيكنات المكجبة الذائبة في المياه العذبة بسبب انتشاره        
الكاسع في مصادر التربة كالصخكر، كما إَف المخمفات الصناعية كالمنزلية تؤدم إلى زيادة تراكيزه في 

نات الرئيسة المسببة لمعسرة الكمية لممياه، كيكدم زيادتُو في الطبيعة، كُيعد أيكف الكالسيـك احد المكك 
 (ٖٔ)مياه الرم إلى تقكية التربة كالمحافظة عمى بنائيا كنفاذيتيا.

PH 

PH 
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كُيبلحظ مف خبلؿ نتائج التحميبلت الكيمائية  لَسْد سامراء إَف قيمة الكالسيـك ضمف الحدكد     
َف قيمة ال ( سجؿ أعمى ٕٕٔٓكالسيـك في شير آذار سنة )المسمكح بيا ألغراض الشرب كالرم، كا 

معدؿ، بسبب ىطكؿ األمطار بغزارة كذكباف نسبة مف أيكف الكالسيـك نتيجة جريانِو داخؿ األراضي 
(، كما نبلحظ إَف ٜ( أقؿ معدؿ شيرم، شكؿ)ٕٕٔٓعالية الممكحة، في حيف سجؿ شير حزيراف سنة )

(، كذلؾ لزيادة التصاريؼ كالتربة ٕٕٔٓسنة )( سجؿ أعمى معدؿ مف ٖٕٔٓالمعدؿ السنكم لسنة )
 (.ٓٔالجبسية لممنػػطقة،  شكؿ)

 (2Mg+ادلغ١ٕغ١َٛ ) -5
كىك مف  Mg+2يعد المغنسيـك مف الفمزات القمكية األرضية، كلو حالة تأكسد كاحدة في المياه     

الذم يعتبر ثاني العناصر الضركرية لتغذية النبات كالحيكاف، يكجد المغنيسيـك في معدف الدكلكمايت 
أىـ المعادف الكاربكناتية بعد الكالسايت كما أف المعادف الطينية ىي األخرل مصدر أليكف المغنسيـك 

 (ٗٔ)في المياه .
كُيبلحظ مف خبلؿ نتائج التحميبلت الكيمائية  لَسْد سامراء إَف قيمة المغنيسيـك ضمف الحدكد     

َف قيمة المغ ( سجؿ أعمى ٕٕٔٓنيسيـك في شير حزيراف سنة )المسمكح بيا ألغراض الشرب، كا 
( أقؿ معدؿ شيرم، بسبب خمطيا مع مياه الصرؼ ٕٕٔٓمعدؿ، في حيف سجؿ شير أيار سنة )

الصحي كالُمخمفات الزراعية مع مياه النير كبالتالي مع مياه سد مياه سد سامراء، إذ ُتطمؽ كميات مف 
(، كما ٔٔأيكنات المغنيسيـك الذائبة في الماء، شكؿ)عند تأكسدىا تؤدم إلى زيادة تراكيز  (co2)غاز 

(، بسبب تأثير مياه ٖٕٔٓ( سجؿ أعمى معدؿ مف سنة )ٕٕٔٓنبلحظ إَف المعدؿ السنكم لسنة )
 (.ٕٔالصرؼ الصحي كالزراعي كالصناعي، كاختبلؼ قيميا خبلؿ أشير السنة الكاحدة، شكؿ)

 (Naاٌظٛد٠َٛ ) -6
معنصر، ال يكجد الصكديـك عمى شكمو الحّر عمى سطح األرض، إّنما بسبب النشاط الكيميائي الكبير ل

، كالتي يمتاز البعض منيا باالنحبللية الكبيرة في الماء مثؿ المعادفيدخؿ في تركيب العديد مف 
% (مف تركيبيا، مّما ٖٙ.ٕديـك بنسبة )عمى الصك  القشرة األرضية)ممح الصخر(، تحكم الياليت

 (٘ٔ). كفرة في القشرة األرضيةيجعمو سادس أكثر العناصر 
قيمة الصكديـك ضمف الحدكد  كُيبلحظ مف خبلؿ نتائج التحميبلت الكيمائية  لَسْد سامراء إفَ       

َف قيمة الصكديـك في شير آب سنة ) ( سجؿ أعمى معدؿ، في ٕٕٔٓالمسمكح بيا ألغراض الشرب، كا 
( أقؿ معدؿ شيرم، بسبب ارتفاع درجات الحرارة كزيادة عممية ٖٕٔٓحيف سجؿ شير نيساف سنة )

ككذلؾ استعماالت األسمدة الكيمائية التبخر، فضبلن عف تأثرىا بالتككينات الجيكلكجية لمنطقة الدراسة، 
كالزراعة كعمميات غسؿ التربة كالرم، كؿ ىذه األسباب تؤدم إلى زيادة تركيز أيكنات الصكديـك في 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B4%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%81%D8%B1%D8%A9_%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B4%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D8%A9
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( سجؿ أعمى معدؿ مف سنة ٕٕٔٓ(، كما نبلحظ إَف المعدؿ السنكم لسنة )ٖٔالمياه، شكؿ)
 (.ٗٔشكؿ) (، بسبب تأثير مياه الصرؼ الصحي كالزراعي كالصناعي،ٖٕٔٓ)

 (ٕٗٔٓ-ٕٕٔٓ( الُمعدؿ الشيرم لكمية الكالسيـك لمُمدة)ٜشكؿ)
      

 
 
 
 
 
 
 
 

 (.ٕ،ٖ،ٗالمصدر: مف عمؿ الباحثة إعتمادان عمى بيانات الجدكؿ)
 (ٖٕٔٓ-ٕٕٔٓ( الُمعدؿ السنكم لكمية الكالسيـك لمُمدة)ٓٔشكؿ)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (.ٕ،ٖدكليف)المصدر: مف عمؿ الباحثة إعتمادان عمى بيانات الج
 (ٕٗٔٓ-ٕٕٔٓ( الُمعدؿ الشيرم لكمية المغنيسيـك لمُمدة)ٔٔشكؿ)

 
 
 
 
 

(PPM) اٌىبٌسٍىَ

 (PPM) اٌىبٌسٍىَ
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 (.ٕ،ٖ،ٗالمصدر: مف عمؿ الباحثة إعتمادان عمى بيانات الجدكؿ)
 (ٖٕٔٓ-ٕٕٔٓ( الُمعدؿ السنكم لكمية المغنيسيـك لمُمدة)ٕٔشكؿ)

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 (.ٕ،ٖت الجدكليف)المصدر: مف عمؿ الباحثة إعتمادان عمى بيانا

  (ٕٗٔٓ-ٕٕٔٓ( الُمعدؿ الشيرم لكمية الصكديـك لمُمدة)ٖٔشكؿ)

 
 (. ٕ،ٖ،ٗالمصدر: مف عمؿ الباحثة إعتمادان عمى بيانات الجداكؿ)

PPM) اٌّغٍٕسٍىَ

)

(PPM) الصىديىم

(PPM

)

 اٌّغٍٕسٍىَ
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 (ٖٕٔٓ-ٕٕٔٓ( الُمعدؿ السنكم لكمية الصكديـك لمُمدة)ٗٔشكؿ)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (.ٕ،ٖكليف)المصدر: مف عمؿ الباحثة إعتمادان عمى بيانات الجد
 (SARٔغثح اِرظاص اٌظٛد٠َٛ ) -7

( مف أىـ الخكاص الييدرككميائية لمياه الرم لتقييـ مشكمة SARُتعد نسبة امتصاص الصكديـك )    
الترشح لمتربة التي تنتج عندما تككف نسبة الصكديـك في مياه الرم أكثر مف تركيز الكالسيـك زائدان 

شتت التربة كيجعؿ مف الصعب تكفير الماء البلـز لتمبية الطمب ( التي تسبب ت3:1المغنسيـك بنسبة )
 (ٙٔ)مف المياه لممحاصيؿ كيؤدم ازدياده أيضان إلى تقشر التربة.

        -كيمكف استخراج نسبة الصكديـك مف المعادلة اآلتية:
 

      
ذ10>فإذا كانت القيمة ) ( 18-10ا كانت  مف )( فإفَّ فئة المياه مف النكع الممتاز ألغراض الرم، كا 

ذا كانت مف ) ذا كانت مف )26-18فيي مف النكع الجيد، كا  ( 26<( فإنيا مف النكع المشككؾ بيا، كا 
 (ٚٔ)فإنيا مف النكع الغير مبلئـ .

( كلمسنكات الثبلثة ضمف SARكُيبلحظ مف خبلؿ نتائج التحميبلت الكيمائية لَسْد سامراء إَف قيمة )
الرم، كىي ضمف  فئة المياه مف النكع الممتاز ألغراض الرم، كىي مياه  الحدكد المسمكح بيا ألغراض

 قميمة الصكديـك يمكف استعماليا في أم تربة.
كما ُيبلحظ مف خبلؿ نتائج التحميبلت الكيمائية  لَسْد سامراء إَف قيمة نسبة امتصاص الصكديـك     

( أقؿ معدؿ ٖٕٔٓف سنة )( سجؿ أعمى معدؿ، في حيف سجؿ شير نيسإٕٔٓفي شير آب سنة )
(، كما نبلحظ إَف المعدؿ السنكم ٘ٔشيرم، بسبب ارتفاع درجات الحرارة كزيادة عممية التبخر، شكؿ)

2

MgCa

Na
SAR




(PPM

) 

 اٌظىدٌىَ
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(، بسبب تأثير مياه الصرؼ الصحي كالزراعي ٖٕٔٓ( سجؿ أعمى معدؿ مف سنة )ٕٕٔٓلسنة )
، شكؿ)  (.ٙٔكالصناعي، فضبلن عف العبلقة الطردية مع قيمة الصكديـك

 (BODدلرـٍة احل١ٛٞ ٌألٚوغعني)ا -8
كبلن مف األككسجيف الكيميائي الممتص ك األككسجيف الحيكم الممتص تعطي قياسات إلستنفاد      

عمى حد سكاء، كما كاعتمدت ىاتيف الطريقتيف لقياس تأثير التمكث،  الممكثةاألككسجيف في النفايات 
فاألككسجيف الحيكم الممتص يعطي قياسات تجريبية األككسجيف الممتص في المكاد القابمة لمتحمؿ، 

الممكثات  أما األككسجيف الكيميائي الممتص يعطي قياسات تجريبية لؤلكسجيف الممتص بكاسطة تحمؿ
 . (ٛٔ)الحيكم إضافة لؤلكسجيف الممتص بكاسطة الممكثات القابمة لمتأكسد غير المتحممة

كُيبلحظ مف خبلؿ نتائج التحميبلت الكيمائية لَسْد سامراء إَف قيمةاألككسجيف الحيكم الممتص        
َف قيمة المتطمب ا لحيكم لؤلككسجيف في كلمسنكات الثبلثة ضمف الحدكد المسمكح بيا ألغراض الرم، كا 

( سجؿ أعمى معدؿ، ككذلؾ خبلؿ األشير الُممطرة كلمسنكات الثبلثة، في حيف ٕٕٔٓشير أيار سنة )
( أقؿ معدؿ شيرم، إذ تتغذل المياه باألككسجيف عف طريؽ ٖٕٔٓسجؿ شير تشريف األكؿ سنة )

التي بدكرىا ُتزيد مف كمية حركة المياه في األنيار كالبحيرات، مف خبلؿ ىطكؿ األمطار كنمك اليائمات 
األككسجيف الذائب في عممية البناء الضكئي، كمف ثـ إذابة كميات أكبر مف األككسجيف الجكم، كما 
إَف العبلقة بيف المتطمب الحيكم لؤلككسجيف عكسية مع درجات الحرارة كذلؾ بسبب قمة نشاط األحياء 

( ٕٕٔٓما نبلحظ إَف المعدؿ السنكم لسنة )(، كٚٔالمجيرية الُمحممة كزيادة كميات التصريؼ، شكؿ)
(، كيعكد السبب لؤلنشطة البشرية مف خبلؿ مياه الصرؼ الصحي ٖٕٔٓسجؿ أعمى معدؿ مف سنة )
 (.ٛٔكالزراعي كالصناعي، شكؿ)

 (T.Hاٌؼغشج اٌى١ٍح) -9
عندما تككف نسبة األمبلح المعدنية فيو عالية، كالتي  الماءىك تعبير يستخدـ لكصؼ حالة         

 البيكربكنات، فضبلن عف  بعض األمبلح المنحمة مف كالمغنسيـك الكالسيـك أمبلح  غالبان ما تككف 
كبريتات أك  حجر جيرم كربكنات الكالسيـك ، يكجد الكالسيـك في المياه العسرة عمى شكؿكالكبريتات
، كما إف العبلقة المتكازنة بيف التكصيمية الدكلكميتشكؿ معدف ، أما المغنسيـك فيأتي عمى الكالسيـك

بالصحة كلكف يمكف أف يتسبب بمشاكؿ  الكيربائية كالممكحة كالعسرة. كالماء العسر ىك عادة غير ضار
 (ٜٔ)خطيرة في البيئات الصناعية.

كُيبلحظ مف خبلؿ نتائج التحميبلت الكيمائية لَسْد سامراء إَف قيمة العسرة الكمية ضمف الحدكد       
َف قيمة العسرة الكمية في شير آذار سنة ) ( سجؿ أعمى ٖٕٔٓالمسمكح بيا ألغراض الشرب، كا 

ة ىطكؿ األمطار كزيادة تركيز األمبلح نتيجة ذكباف الجبسـ الثانكم المكجكدة في معدؿ، بسبب كثر 
صخكر المنطقة، كالتمكث مف بعض المصانع كالمبازؿ كاألراضي الزراعية المحيطة كفي المناطؽ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AD_%28%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AD_%28%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AC%D8%B1_%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AC%D8%B1_%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%AA_%28%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%29
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( سجؿ  أعمى معدؿ لمتصريؼ الشيرم، ٖٕٔٓالمجاكرة لمبحيرة، فضبلن عف شير آذار لمسنة المائية )
(، ٜٔ( أقؿ معدؿ شيرم، لقمة تراكيز التمكث البشرم فييا، شكؿ)ٖٕٔٓؿ شير آب سنة )في حيف سج

(، كذلؾ لتذبذب قيـ ٖٕٔٓ( متساكية بالقياس لسنة )ٕٕٔٓكما نبلحظ إَف المعدؿ السنكم لسنة )
 (.ٕٓالعسرة الكمية خبلؿ أشير السنة، شكؿ)

 (    ٕٗٔٓ-ٕٕٔٓ( الُمعدؿ الشيرم لنسبة امتصاص الصكديـك لمُمدة)٘ٔشكؿ)
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 (.   ٕ،ٖ،ٗالمصدر: مف عمؿ الباحثة إعتمادان عمى بيانات الجداكؿ)
 (ٖٕٔٓ-ٕٕٔٓ( الُمعدؿ السنكم لنسبة امتصاص الصكديـك لمُمدة)ٙٔشكؿ)

          

 الصودٌوم  امتصاصنسبة 

 الصودٌوم  امتصاصنسبة 
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 (ٕٗٔٓ-ٕٕٔٓ( الُمعدؿ الشيرم لكمية المتطمب الحيكم لؤلككسجيف لمُمدة)ٚٔشكؿ)
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 (.ٕ،ٖ،ٗعمؿ الباحثة إعتمادان عمى بيانات الجداكؿ) المصدر: مف
 (ٖٕٔٓ-ٕٕٔٓ( الُمعدؿ السنكم لكمية المتطمب الحيكم لؤلككسجيف لمُمدة)ٛٔشكؿ)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (.ٕ،ٖالمصدر: مف عمؿ الباحثة إعتمادان عمى بيانات الجدكليف)

ppm) اٌّتطٍجبداٌحٍىٌخٌألووسدٍٓ
) 

 اٌّتطٍجبداٌحٍىٌخٌألووسدٍٓ
(ppm) 



 

 
153 
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 (ٕٗٔٓ-ٕٕٔٓ( الُمعدؿ الشيرم لكميةالعسرة الكمية لمُمدة)ٜٔشكؿ)

 
 (.ٕ،ٖ،ٗالمصدر: مف عمؿ الباحثة إعتمادان عمى بيانات الجداكؿ)

 
 (ٖٕٔٓ-ٕٕٔٓ( الُمعدؿ السنكم لكمية العسرة الكمية لمُمدة)ٕٓشكؿ)

 
 (.ٕ،ٖالمصدر: مف عمؿ الباحثة إعتمادان عمى بيانات الجدكليف)

 
 

 اٌعسشحاٌىٍٍخ
(ppm) 

 (ppm) اٌعسشحاٌىٍٍخ
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 (¯Clاٌىٍٛس٠ذاخ ) - 10
كية المكجكدة في مياه الصالحة لمشرب كمياه الصرؼ يعدُّ الكمكريد مف اكبر المككنات الؤلعض         

َف أىـ مصادرِه ىي األمطار، كما يتكزع عمى نطاؽ كاسع في الطبيعة عمى شكؿ أمبلح  أك المجارم، كا 
، حيث يشكؿ  % مف اليابسة إال النسبة الكبرل منو تككف في ٘ٓ.ٓالصكديـك ك البكتاسيـك كالكالسيـك

يعة مف خبلؿ إنحبلؿ ركاسب الممح، كنفايات الصناعات الكيميائية كأسباب كجكده في الطب.المحيطات
كعمميات آبار النفط، كما إَف ممكحة الطعـ التي تظير في المياه تعتمد في المقاـ األكؿ عمى تركيز 

 (ٕٓ)ايكنات الكمكريد في المياه باإلضافة إلى المككنات الكيميائية األخرل.
يبلت الكيمائية لَسْد سامراء إَف قيمة الكمكريدات ضمف الحدكد كُيبلحظ مف خبلؿ نتائج التحم      

َف قيمتيا في شير آذار سنة ) ( سجؿ أعمى معدؿ، ٕٗٔٓالمسمكح بيا ألغراض الشرب كالرم، كا 
كيعكد ذلؾ إلى تأثير مياه األمطار، كالتمكث مف بعض المصانع كالمبازؿ كاألراضي الزراعية المحيطة 

( أقؿ معدؿ شيرم، لقمة تراكيز ٕٕٔٓبحيرة، في حيف سجؿ شير أيار سنة )كفي المناطؽ المجاكرة لم
( سجؿ أعمى معدؿ مف ٕٕٔٓ(، كما نبلحظ إَف المعدؿ السنكم لسنة )ٕٔالتمكث البشرم فييا، شكؿ)

(، كيعكد ذلؾ إلى زيادة نسبة مياه األمطار، كالتمكث مف بعض المصانع كالمبازؿ ٖٕٔٓسنة )
 (.ٕٕيطة كفي المناطؽ المجاكرة لمبحيرة، شكؿ)كاألراضي الزراعية المح

2+اٌىرب٠راخ ) -11
4So) 

إَف المصدر الطبيعي لمكبريتات ىي التربة، حيث تتككف بكاسطة أكسدة الكبريتيد الذم ُيشتؽ مف       
الصخكر الطبيعية)البايرسيت(، ككذلؾ مف تكسر المكاد العضكية الكبريتية كمف إختزاؿ الكبريتات 

كتريا البلىكائية. أما مصادرُه غير الطبيعية فيك ناتج مف تصريؼ المياه الصناعية ككذلؾ بكاسطة الب
نتيجة لذكباف بعض األسمدة الكيماكية المضافة ألغراض الزراعة، كيكجد الكبريت في المياه الطبيعية 

أكثر تكاجدان بأعمى درجات التأكسد مككنان مع األككسجيف مركب مستقر يعرؼ بأيكف الكبريتات السالب. ك 
أليكف الكبريتات في الطبيعة يككف بييئة ممح الجبسـ، كىذا الممح قابؿ لمذكباف كيتناسب تركيزه مع 

 (ٕٔ)قابمية ذكباف كبريتات الكالسيـك )الجبسـ( في الماء.
كُيبلحظ مف خبلؿ نتائج التحميبلت الكيمائية لَسْد سامراء إَف قيمة الكبريتات ضمف الحدكد      

َف قيمتيا في شيرم آذار كأيمكؿ لسنة ) المسمكح ( سجؿ أعمى ٕٕٔٓبيا ألغراض الشرب كالرم، كا 
معدؿ، كيعكد السبب إلى الفعاليات البشرية الناتجة مف مياه الصرؼ الصحي ككذلؾ النشاطات الزراعية 

(، كما ٖٕ( أقؿ معدؿ شيرم، شكؿ)ٖٕٔٓمثؿ األسمدة كالُمبيدات، في حيف سجؿ شير تمكز سنة )
(، كيعكد ذلؾ تفاكت قيـ  ٖٕٔٓ( سجؿ أعمى معدؿ مف سنة )ٕٕٔٓحظ إَف المعدؿ السنكم لسنة )نبل

الكبريتات  خبلؿ أشير السنة،  ككذلؾ إلى التمكث مف بعض المصانع كالمبازؿ كاألراضي الزراعية 
 ( ُيبيف ذلؾ.ٕٗالمحيطة كفي المناطؽ المجاكرة لمبحيرة، شكؿ)
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 ( CO3−2اٌىشتٛٔاخ ) -12
يكجد الكربكنات كثيرا في الطبيعة في صكرة معادف مختمفة، يتفاعؿ كربكنات الكالسيـك مع          
، كينشأ ىذا التفاعؿ عند ذكباف  ثاني أكسيد الكربكفك  الماء كيتحكؿ إلى ىيدرككربكنات الكالسيـك

كينشأ عف ذلؾ الماء العسر، كتحمؿ  حامض الكربكنيؾالحجر الجيرم في المياه األرضية المحتكية عمى 
ف بيكاربكنات الصكديـك تتركز في المياه نتيجة الكربكنات بالحرارة ننتج الجير الحي أك الكمس الحي. ك  ا 

 (ٕٕ)لتبخر التي تحدث في المناطؽ الجافة.لعمميات ا
كُيبلحظ مف خبلؿ نتائج التحميبلت الكيمائية لَسْد سامراء إَف قيمة الكربكنات ضمف الحدكد        

َف قيمتيا في شير آب سنة )ٓٓٗ ppmالمسمكح بيا ألغراض الشرب كالرم)اقؿ مف  ( ٖٕٔٓ(، كا 
في حيف سجمت أشير )شباط، عمميات التبخر،ياد سجؿ أعمى معدؿ، بسبب ارتفاع درجة الحرارة كازد

(، كشير آذار ٖٕٔٓ(، كشير كانكف الثاني لسنة)ٕٕٔٓنيساف، أيمكؿ، تشريف الثاني( سنة )
( أقؿ معدؿ شيرم، بسبب درجات الحرارة الُمعتدلة، حيث كانت نسبة الكربكنات مساكية ٕٗٔٓلسنة)

( سجؿ أعمى معدؿ مف سنة ٖٕٔٓة )(، كما نبلحظ إَف المعدؿ السنكم لسنٕ٘لمصفر، شكؿ)
 (.ٕٙ(، كذلؾ لتذبذب قيـ الكربكنات خبلؿ أشير السنة، شكؿ)ٕٕٔٓ)

 (ٕٗٔٓ-ٕٕٔٓ( الُمعدؿ الشيرم لكميةالكمكريدات لمُمدة)ٕٔشكؿ)     
        

 
 
 
 
 
 
 
 

 (.ٕ،ٖ،ٗالمصدر: مف عمؿ الباحثة إعتمادان عمى بيانات الجداكؿ)
         

 ٌىٍىسٌذادا
(ppm) 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%83


 

 
156 
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 (ٖٕٔٓ-ٕٕٔٓؿ السنكم لكميةالكمكريدات لمُمدة)( الُمعدٕٕشكؿ)  
                 

 
 
 
 
 
 
 
 

 (.ٕ،ٖالمصدر: مف عمؿ الباحثة إعتمادان عمى بيانات الجدكليف)
 (ٕٗٔٓ-ٕٕٔٓ( الُمعدؿ الشيرم لكميةالكبريتات لمُمدة)ٖٕشكؿ)

 
          

 
 
 
 
 
 
 

 ( ٕ،ٖ،ٗ)المصدر: مف عمؿ الباحثة إعتمادان عمى بيانات الجداكؿ

 ٌىٍىسٌذادا
(ppm
) 

 

 (ppm) اٌىجشٌتبد
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 (ٖٕٔٓ-ٕٕٔٓ( الُمعدؿ السنكم لكميةالكبريتات لمُمدة)ٕٗشكؿ)

 
                                        

 (.ٕ،ٖالمصدر: مف عمؿ الباحثة إعتمادان عمى بيانات الجدكليف) 
 (ٕٗٔٓ-ٕٕٔٓ( الُمعدؿ الشيرم لكميةالكربكنات لمُمدة)ٕ٘شكؿ)

 
 (.          ٕ،ٖ،ٗدان عمى بيانات الجداكؿ)المصدر: مف عمؿ الباحثة إعتما

       
 

ppm) اٌىجشٌتبد
) 

(ppm) 
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 (ٖٕٔٓ-ٕٕٔٓ( الُمعدؿ السنكم لكمية الكربكنات لمُمدة)ٕٙشكؿ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (ٕ،ٖالمصدر: مف عمؿ الباحثة إعتمادان عمى بيانات الجدكليف)
 ( 3Hcoاٌث١ىشتٛٔاخ )-13

 درجة مئكية ٓ٘جة حرارة أعمى مف البيكربكنات ليس ليا رائحة كال لكف، كتتحمؿ  فكؽ در        
 الكالسيـك : الفمزات القمكية الترابية، كتعتبر بيكربكنات ثاني أكسيد الكربكفكينتج منيا ماء ك 

، في حيف أف كربكنات تمؾ الفمزات ضعيفة الماءجيدة الذكباف في  الستركنتيـكك  الباريـكك  المغنسيـكك 
الذكباف في الماء، كىك مف المككنات األساسية لنظاـ تخزيف الحمض المؤقت في الجسـ، )يؤمف 

(. كما إَف بيكربكنات الكالسيـك ىك العنصر األساسي المسبب PHفي الجسـ كمالتكازف الحمضي القم
 (ٖٕ)لمعسرة، كيكجد في كثير مف المعادف كأساسا في الحجر الجيرم كالجبس.

كُيبلحظ مف خبلؿ نتائج التحميبلت الكيمائية لَسْد سامراء إَف قيمة البيكربكنات ضمف الحدكد        
َف قيمتيا في شير نيساف لسنة )المسمكح بيا ألغراض الشرب ( سجؿ أعمى معدؿ، فضبلن ٕٕٔٓ، كا 

عف األشير الممطرة، كذلؾ بسبب ىطكؿ األمطار بغزارة كذكباف نسبة مف أيكف الكالسيـك نتيجة 
( أقؿ معدؿ ٕٕٔٓجريانِو داخؿ األراضي عالية الممكحة،في حيف سجؿ شير تشريف األكؿ سنة )

( سجؿ أعمى معدؿ مف سنة ٖٕٔٓالمعدؿ السنكم لسنة )(، كما نبلحظ إَف ٕٚشيرم، شكؿ)
 (. ٕٛ(، شكؿ)ٕٕٔٓ( سجمت ُمعدؿ أعمى مف)ٖٕٔٓ(، حيث إَف السنة المائية )ٕٕٔٓ)
 (3No)إٌرتاخ  -14

بفضؿ سيكلة ذكبانيا في الماء كتحمميا  الزراعية سمدةاألتستخدـ النترات أساسا في إنتاج       
، كيتـ نترات الكالسيـكك  نترات البكتاسيـكك  نترات الصكديـكك  األمكنياالحيكم، كالنترات الرئيسية ىي 

إنتاج عدة مبلييف مف الكيمك جرامات سنكينا منيا لغرض تسميد المزركعات في التربة ك المياه، تتككف 
كعند تحمؿ مادة بركتينية  .نترجةالنترات عف طريؽ بكتيريا مف نكع خاص في عممية كيميائية تسمى 

(ppm) 
ppm) الكربونات

) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A9_%D9%85%D8%A6%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B2_%D9%82%D9%84%D9%88%D9%8A_%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B6%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D9%88%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D8%A9_%28%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1%29
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، نتريتفينتج  نتركزكمكناستحت فعؿ بكتيريا مف نكع  ا، كىذه تتأكسداألمكنيفي التربة تنتج مركبات 
كفي عدـ .ثـ يتحكؿ النتريت تحت فعؿ بكتيريا مف نكع "نتركباكتير" إلى نترات ، كىي عممية تأكسد

تتحكؿ فييا النترات إلى نتركجيف، تمؾ  إختزاؿ نيتركجينيتقـك البكتريا بعممة  األكسجيفكجكد 
ال  .التفاعبلت تستخدـ في محطات تنقية مياه المجارم باستمرار لفصؿ المركبات النتركجينية مف الماء

تشكؿ النترات في حد ذاتيا خطرا عمى الصحة إذا كانت في الحدكد المسمكح بيا، كلكف الخطر يقع 
لبعض الناس الذم يككف في امعائيـ بكتيريا غير معتادة فتتحكؿ النترات إلى بالنسبة لمصغار الرضع ك 

 (ٕٗ)، كىي مادة تتحكؿ إلى نتركزاميف كتتسبب في السرطاف.نتريت
لكيمائية لَسْد سامراء إَف قيمة النترات ضمف الحدكد المسمكح كُيبلحظ مف خبلؿ نتائج التحميبلت ا      

َف قيمتيا في شير تشريف األكؿ لسنة ) ( سجؿ أعمى معدؿ، كيعكد ٕٕٔٓبيا ألغراض الشرب، كا 
السبب إلى الفعاليات البشرية الناتجة مف النشاطات الزراعية مثؿ األسمدة كالُمبيدات، كما نبلحظ زيادة 

ؿ الشتاء كبداية فصؿ الربيع بسبب إرتفاع منسكب المياه كالذم يؤدم إلى النترات في نياية فص
تخفيؼ الُمغذيات في الماء، كذلؾ مف قبؿ زيادة إستيبلكيا مف قبؿ اليائمات النباتية في فصؿ إزدىار 

( أقؿ معدؿ شيرم، ٖٕٔٓ(، كشير تشريف األكؿ لسنة)ٕٕٔٓالنمك، في حيف سجؿ شير آب سنة )
( ٕٕٔٓ(، كما نبلحظ إَف المعدؿ السنكم لسنة )ٜٕنترات مساكية لمصفر، شكؿ)حيث كانت نسبة ال

 (.ٖٓ(، كذلؾ لتذبذب قيـ النترات خبلؿ أشير السنة، شكؿ)ٖٕٔٓسجؿ أعمى معدؿ مف سنة )
 ادلؼادْ اٌصم١ٍح

ُتعرؼ بأنيا تمؾ العناصر التي تزيد كثافتيا عمى خمسة أضعاؼ كثافة الماء، كجميع ىذه          
عادف تشترؾ كثيران في صفاتيا الطبيعية كتختمؼ في تفاعبلتيا الكيمائية، أما مف حيث أثارىا عمى الم

البيئة فمختمؼ، فمثبلن بعض ىذه المعادف كالزئبؽ كالرصاص كالكادميـك منشؤىا خطر عمى الصحة 
مؿ التي يحدث العامة، في حيف المعادف األخرل كالكرـك كالحديد كالنحاس تقتصر أثارىا عمى أماكف الع

فييا التعرض لفترات طكيمة، لذا فيي أقؿ خطران مف المعادف األخرل كالزئبؽ كالرصاص الذيف زاد 
انتشارىما في اآلكنة األخيرة كأصبحا مكجديف بكثرة الماء كاليكاء كالغذاء، عممان أَف كثير مف المعادف 

تككف سامة إذا كصؿ تركيزىا  إلى  الثقيمة ضركرية لمحياة لك استخدمت بمقادير قميمة جدا، كلكنيا
 مستكل عالي في الجسـ، فتصبح بعدىا قادرة عمى التدخؿ في نمك الخبليا كالجياز اليضمي كالعصبي. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%88%D9%85%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D8%AE%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%84_%D9%86%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AA
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 (ٕٗٔٓ-ٕٕٔٓالبيكربكنات لمُمدة) ( الُمعدؿ الشيرم لكميةٕٚشكؿ)

 
 
 
 
 
 
 

 (.ٕ،ٖ،ٗالمصدر: مف عمؿ الباحثة إعتمادان عمى بيانات الجداكؿ)
 (ٖٕٔٓ-ٕٕٔٓ( الُمعدؿ السنكم لكمية البيكربكنات لمُمدة)ٕٛؿ)شك

 
 
 
 
 
 
 

 (.ٕ،ٖالمصدر: مف عمؿ الباحثة إعتمادان عمى بيانات الجدكليف)
 (ٕٗٔٓ-ٕٕٔٓ( الُمعدؿ الشيرم لكميةالنترات لمُمدة)ٜٕشكؿ)

 
 (. ٕ،ٖ،ٗالمصدر: مف عمؿ الباحثة إعتمادان عمى بيانات الجداكؿ)

 البيكربكنات

ppm) النترات
) 

(ppm) 

 كناتالبيكرب
(ppm
) 
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 (ٖٕٔٓ-ٕٕٔٓلُمعدؿ السنكم لكميةالنترات لمُمدة)( آٖشكؿ)     

 
 (.ٕ،ٖالمصدر: مف عمؿ الباحثة إعتمادان عمى بيانات الجدكليف)

 (Bاٌثٛسْٚ)-1
ال يكجد البكركف بشكؿ حّر في الطبيعة، كما يصعب إنتاجو بالشكؿ النقي صناعيان لمرّكبات         

 المنّظفات، كفي مجاؿ األسمدةة إلى صناعة البكركف تطبيقات مختمفة في صناعات عّدة باإلضاف
كيكجد البكركف بكميات قميمة بالتربة كيحتاج النبات كميات بسيطة منو إذ تسبب الكميات  .كالمبّيضات

الكبيرة بالتربة إلى تسمـ النباتات، كيكجد البكركف في التربة نتيجة لكجكده في الصخكر األصمية 
محتكاىا مف ىذا العنصر عف األراضي الرممية الخشنة أك  المككنة لؤلرض، كاألراضي الطينية غنية في

 (ٕ٘).األراضي الناتجة مف صخكر أصمية مف الجرانيت كالحجر الرممي
كُيبلحظ مف خبلؿ نتائج التحميبلت الكيمائية لَسْد سامراء إَف قيمة البكركف ضمف الحدكد المسمكح      

َف قيمٕ ppmبيا ألغراض الشرب كالرم )اقؿ مف  ( ٖٕٔٓتيا في شير كانكف األكؿ لسنة )(، كا 
سجؿ أعمى معدؿ، كيعكد السبب إلى الفعاليات البشرية الناتجة مف النشاطات الزراعية مثؿ األسمدة 

( أقؿ معدؿ شيرم، حيث ٕٕٔٓكالُمبيدات، في حيف سجمت األشير)شباط، أيار، تشريف األكؿ( سنة )
( سجؿ ٖٕٔٓنبلحظ إَف المعدؿ السنكم لسنة )(، كما ٖٔكانت نسبة البكركف مساكية لمصفر، شكؿ)

 (. ٕٖ(، كذلؾ لتذبذب قيـ البكركف خبلؿ أشير السنة شكؿ)ٕٕٔٓأعمى معدؿ مف سنة )
 ( Pbاٌشطاص ) -2

الرصاص ال يتكاجد كعنصر حر في الطبيعة، كلكف يتـ الحصكؿ عميو مف معادف خامات        
صاص، حيث يكجد في التربة كاليكاء كالمياه الرصاص. كيكجد بشكؿ طبيعي عمى شكؿ كبريتيد الر 

الجكفية كالسطحية، أما مصادرُه الصناعية مف خبلؿ الصناعات الكيماكية كالتعديف كصير المعادف 
 المختمفة.

كُيبلحظ مف خبلؿ نتائج التحميبلت الكيمائية لَسْد سامراء إَف قيمة الرصاص ضمف الحدكد      
َف ق ( سجؿ أعمى معدؿ، بسبب ٖٕٔٓيمتُو في شير حزيراف لسنة )المسمكح بيا ألغراض الرم، كا 

( أقؿ معدؿ شيرم، فضبلن عف ٖٕٔٓاألنشطة الصناعية كالكيمائية، في حيف سجؿ شير آب سنة )
(، حيث كانت نسبة الرصاص مساكية لمصفر، ٕٕٔٓ،ٕٗٔٓعدـ تسجيؿ أم قيمة لمرصاص لسنتي )

(ppm
) 

 إٌتشاد

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D8%B6
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(، كذلؾ ٕٕٔٓ( سجؿ أعمى معدؿ مف سنة )ٖٕٔٓ(، كما نبلحظ إَف المعدؿ السنكم لسنة )ٖٖشكؿ)
 (.ٖٗ(، شكؿ)ٕٕٔٓلعدـ تسجيؿ أم قيمة لسنة )

 (:Znاٌضٔه ) -3
غراـ لكؿ  ٘ٙيكجد الزنؾ في قشرة األرض بنسبة ) .كممة الخارصيف ىي التسمية العربية لمزنؾ      

ة خامات، ال يكجد ( مف حيث االنتشار في القشرة األرضية، كيكجد في عدٕٗطف( كىك العنصر رقـ )
العنصر في الطبيعة منفردا بؿ يككف مختمطا بعناصر أخرل كالذىب كالفضة كالكادميـك كالرصاص، 

الكظائؼ كالزنؾ ىك عنصر أساسي لحياة البشر كالحيكاف كالنبات. فيك حيكم بالنسبة لمكثير مف 
 (ٕٙ)في الجسـ البشرم. اإلنزيمات( مف ٖٓٓكيؤدم دكرا حاسما في أكثر مف ) البيكلكجية

كُيبلحظ مف خبلؿ نتائج التحميبلت الكيمائية لَسْد سامراء إَف قيمة الزنؾ ضمف الحدكد المسمكح       
َف قيمتُو في شػػػػػػػير نيساف لسنة ) ( سػػػػػػػجؿ أعمى معدؿ، بسػػػػػػػػػبب ٖٕٔٓبيا ألغراض الشرب، كا 

(، ككذلؾ أشير )شباط، ٖٕٔٓالكيمائية، في حيف سجمت باقي األشير لسنة)األنشطة الصناعية ك 
( أقؿ ٕٗٔٓ(، ككذلؾ كؿ أشير سنة)ٕٕٔٓنيساف، أيار، حزيراف، تمكز، آب، ككانكف األكؿ( لسنة)

(، ٖ٘معدؿ شيرم، كذلؾ لعدـ تسجيؿ أم قيمة لمزنؾ، حيث كانت نسبة الزنؾ مساكية لمصفر، شكؿ)
(، كذلؾ لتذبذب قيـ ٖٕٔٓ( سجؿ أعمى معدؿ مف سنة )ٕٕٔٓالسنكم لسنة )كما نبلحظ إَف المعدؿ 

 (.ٖٙالزنؾ خبلؿ أشير السنة، شكؿ)
 ( ٕٗٔٓ-ٕٕٔٓ( الُمعدؿ الشيرم لكميةالبكركف لمُمدة)ٖٔشكؿ)

 

 (ppm) بكركفال

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%85
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 (ٖٕٔٓ-ٕٕٔٓ( الُمعدؿ السنكم لكمية البكركف لمُمدة)ٕٖشكؿ)

 
(. المصدر: مف عمؿ الباحثة إعتمادان ٕ،ٖ،ٗت الجداكؿ)المصدر: مف عمؿ الباحثة إعتمادان عمى بيانا

 (.ٕ،ٖعمى بيانات الجدكليف)
 ( شكؿٕٗٔٓ-ٕٕٔٓ( الُمعدؿ الشيرم لكمية الرصاص لمُمدة)ٖٖشكؿ)

 
 (ٖٕٔٓ-ٕٕٔٓ( الُمعدؿ السنكم لكمية الرصاص لمُمدة)ٖٗ)

 
صدر: مف عمؿ الباحثة إعتمادان (.  المٕ،ٖ،ٗالمصدر: مف عمؿ الباحثة إعتمادان عمى بيانات الجداكؿ)

 (.ٕ،ٖعمى بيانات الجدكليف)

 بكركفال

 اٌشطبص

 اٌشطبص

(ppm) 

(ppm
) 

(ppm) 
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 (ٕٗٔٓ-ٕٕٔٓ( الُمعدؿ الشيرم لكمية الزنؾ لمُمدة)ٖ٘شكؿ)

 
 (.ٕ،ٖ،ٗالمصدر: مف عمؿ الباحثة إعتمادان عمى بيانات الجداكؿ)

 (ٖٕٔٓ-ٕٕٔٓ( الُمعدؿ السنكم لكمية الزنؾ لمُمدة)ٖٙشكؿ)

 
 (.ٕ،ٖادان عمى بيانات الجدكليف)المصدر: مف عمؿ الباحثة إعتم

 (Cuإٌؽاط ) -4
ىك أحد العناصر الثقيمة التي تكجد في البيئة المحيطة، حيث يكجد في الصخكر كمعادف القشرة       

الخارجية لؤلرض، كيظير في الطبيعة بشكؿ كبريتات كأكاسيد النحاس، كما إنُو يدخؿ المياه بشكؿ 
نترات النحاس، فيك يظير في المياه الطبيعية كفي المياه الصناعية أمبلح مثؿ الكمكريدات ككبريتات ك 

عمى ىيئة مركبات مترسبة مف النحاس عمى سطكح المكاد الصمبة العالقة، كعمى قدر فكائد النحاس 
إلى جسـ اإلنساف تأتي مخاطر احتكاء المياه عمى تركيزات كبيرة منُو أضعاؼ الفكائد التي يقدميا 

مركبات القابمة لمذكباف مف النحاس، حيث إَف التركيزات العالية مف النحاس كالتي لئلنساف، كخاصة ال

 الزنك
(ppm) 

 (ppm) الزنك
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جزء مف البميكف( تسبب العديد مف المشاكؿ الصحية لمكمى كالمعدة كالكبد كتسبب فقر  ٘ٔتتجاكز )
 (ٕٚ)الدـ.
دكد المسمكح كُيبلحظ مف خبلؿ نتائج التحميبلت الكيمائية لَسْد سامراء إَف قيمة النحاس ضمف الح    

َف قيمتُو في األشير)آذار، نيساف، أيار( لسنة ) ( سجمت أعمى ٕٕٔٓبيا ألغراض الشرب كالرم، كا 
معدؿ، كيعكد ذلؾ إلى تأثير مياه األمطار، كالتمكث مف بعض المصانع، حيث إنُو يدخؿ المياه بشكؿ 

طبيعية كفي المياه الصناعية أمبلح  مثؿ الكمكريدات ككبريتات كنترات النحاس، فيك يظير في المياه ال
عمى ىيئة مركبات مترسبة مف النحاس عمى سطكح المكاد الصمبة العالقة، في حيف سجمت األشير  

( أقؿ معدؿ شيرم، كذلؾ لعدـ تسجيؿ أم قيمة لمنحاس، حيث كانت ٖٕٔٓتشريف األكؿ كالثاني لسنة)
( سجؿ أعمى ٕٕٔٓلسنكم لسنة )(، كما نبلحظ إَف المعدؿ اٖٚنسبة النحاس مساكية لمصفر، شكؿ)

 (.ٖٛ(، كذلؾ لتذبذب قيـ النحاس خبلؿ أشير السنة، شكؿ)ٖٕٔٓمعدؿ مف سنة )
 (Crاٌىشَٚ ) -5

ال يكجد الكرـك حران في الطبيعة، كتتكاجد مركبات الكرـك في المياه المختمفة مف العمميات      
براج التبريد التي تستخدـ أمبلح الكرـك الصناعية التي تتضمف الدباغة كالطبلء الكيربائي كتصاريؼ أ

لمنع تأكؿ برج التبريد، الكرـك مف العناصر التي يحتاجيا جسـ اإلنساف لكف بكميات ضئيمة جدان في 
حدكد تقدر مف خمسة كعشريف إلى مائة مايكرك غراـ يكميان، عنصر الكرـك ىك أحد العناصر المعدنية 

، كما أنو ضركرم لتأيض النشكيات كالدىكف كالبركتيف في األنسكليفاألساسية البلزمة لعمؿ 
 (ٕٛ).الجسـ
الحدكد المسمكح كُيبلحظ مف خبلؿ نتائج التحميبلت الكيمائية لَسْد سامراء إَف قيمة الكرـك  خارج       

َف قيمتُو في شيرم )نيساف، أيار( لسنة  ٘ٓ.ٓ ppmبيا ألغراض الشرب كالرم)أكثر مف  (، كا 
( سجبل أعمى معدؿ، كذلؾ بسبب تصاريؼ أبراج التبريد لممحطة الكيركمائية لسد سامراء التي ٕٕٔٓ)

ذار، حزيراف، تمكز، تستخدـ أمبلح الكرـك لمنع تأكؿ برج التبريد، في حيف سجمت األشير )شباط، آ
(، كسجمت األشير )كانكف الثاني، شباط، ٕٕٔٓتشريف األكؿ، تشريف الثاني، كانكف األكؿ( لسنة)

(، ككذلؾ شيرم)آذار، ٖٕٔٓنيساف، حزيراف، آب، أيمكؿ، تشريف األكؿ، تشريف الثاني( لسنة )
، حيثٕٗٔٓنيساف( لسنة) كانت نسبة الكرـك  ( أقؿ معدؿ شيرم، كذلؾ لعدـ تسجيؿ أم قيمة لمكرـك

( سجؿ أعمى معدؿ مف سنة ٕٕٔٓ(، كما نبلحظ إَف المعدؿ السنكم لسنة )ٜٖمساكية لمصفر، شكؿ)
 (. ٓٗ(، كذلؾ لتذبذب قيـ الكرـك خبلؿ أشير السنة، شكؿ)ٖٕٔٓ)
 
 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86
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 (ٕٗٔٓ-ٕٕٔٓ( الُمعدؿ الشيرم لكميةالنحاس لمُمدة)ٖٚشكؿ)

 
 (.ٕ،ٖ،ٗبيانات الجداكؿ) المصدر: مف عمؿ الباحثة إعتمادان عمى

 (ٖٕٔٓ-ٕٕٔٓ( الُمعدؿ السنكم لكمية النحاس لمُمدة)ٖٛشكؿ)

 
 (.ٕ،ٖالمصدر: مف عمؿ الباحثة إعتمادان عمى بيانات الجدكليف)

 (ٕٗٔٓ-ٕٕٔٓ( الُمعدؿ الشيرم لكميةالكرـك لمُمدة)ٜٖشكؿ)

 
 (.ٕ،ٖ،ٗالمصدر: مف عمؿ الباحثة إعتمادان عمى بيانات الجداكؿ)

 اٌىشوَ

(ppm) 

(ppm
) 

(ppm) 

 إٌحبط

 إٌحبط
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 (ٖٕٔٓ-ٕٕٔٓ( الُمعدؿ السنكم لكمية الكرـك لمُمدة)ٓٗشكؿ)

 
 (.ٕ،ٖالمصدر: مف عمؿ الباحثة إعتمادان عمى بيانات الجدكليف)

 عاِشاء
ْ
ذ
َ
 اٌرؽ١ٍالخ اٌث١ٌٛٛظ١ح ٌغ

( كلغاية شير ٖٕٔٓ-ٕٕٔٓتـ دراسة كتحميؿ بعض العناصر البيكلكجية لمياه سد سامراء لمُمدة )
( ُيبيف ٜ،ٓٔ، كذلؾ لمظركؼ األمنية في مدينة سامراء بعد ىذا التاريخ، كالجداكؿ)ٕٗٔٓأيار سنة 

 ٕٕٔٓ( الُمعدؿ السنكم لمتحميبلت البيكلكجية لَسْد سامراء عاـ ٜجدكؿ) ذلؾ.

كزارة المكارد المائية، المركز الكطني إلدارة المكارد المائية، بيانات غير إعتمادان عمى مف عمؿ الباحثة  المصدر:
 .ٕٕٔٓلسنة منشكرة لنير دجمة في سامراء لممدة 

 ٖٕٔٓ( الُمعدؿ السنكم لمتحميبلت البيكلكجية لَسْد سامراء عاـ ٓٔجدكؿ)


اٌشهش



اٌتحًٍٍ



2ن



شجبط



آراس



ٍٔسبْ



سأٌب



حضٌشاْ



تّىص



آة



أٌٍىي



1د



2د



1ن



عذي ُّ اٌ

اٌسٕىي


عذدثىتشٌب

اٌمىٌىْ/

111ًِ

-231131161115411>3811123149123178491>381115125

عذداٌجىتشٌب

اٌجشاصٌخ/

111ًِ



-23136161116111>381112314912211111791>381114819

اٌّتطٍجبد

اٌحٍىٌخ

ألووسدٌٍٓ

)ٍِغ/ٌتش(

--2.71.41.4-1.51.511.51.611.17



 المصدر: مف عمؿ الباحثة إعتمادان عمى كزارة المكارد المائية، المركز الكطني إلدارة المكارد المائية،
 .ٖٕٔٓبيانات غير منشكرة لنير دجمة في سامراء لسنة 



اٌشهش



اٌتحًٍٍ



2ن



شجبط



آراس



ٍٔسبْ



أٌبس



حضٌشاْ



تّىص



آة



أٌٍىي



1د



2د



1ن



عذي ُّ اٌ

اٌسٕىي


ثىتشٌبعذد

اٌمىٌىْ/

111ًِ

>38111>3811124113511--45111892112124114968

عذداٌجىتشٌب

اٌجشاصٌخ/

111ًِ



>38111>3811135119211--68>38111231>3811121>381119311

اٌّتطٍجبد

اٌحٍىٌخ

ٌألووسدٍٓ

)ٍِغ/ٌتش(

1.962.51.8-1.71.12.11.21.31-1.96

 اٌىشوَ

(ppm) 
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 ػذد تىرت٠ا اٌمٌْٛٛ -1
البكتيريا المعكية كالتي ليا القدرة عمى تخمير سكر البلكتكز، حيث تسبب ُيقصد بيا بعض أجناس     

اإلسياؿ كالتشنجات لمشخص المصاب بيا، كيمكف لبكتيريا القكلكنية البرازية الدخكؿ لمنير مف خبلؿ 
التصريؼ المباشر لمنفايات مف الثدييات كالطيكر، ككذلؾ مف مياه الصرؼ الزراعي كالصرؼ الصحي 

 (ٜٕ). مف اإلنساف
كُيبلحظ مف خبلؿ نتائج التحميبلت البيكلكجية  لَسْد سامراء إَف عدد بكتريا القكلكف في األشير)نيساف، 

( تـ تسجؿ ٖٕٔٓ(، ككذلؾ شيرم)كانكف الثاني ، شباط( لسنة)ٕٕٔٓحزيراف، كانكف األكؿ(لسنة )
صحي مف اإلنساف، في أعمى معدؿ، بسبب التصريؼ المباشر لنفايات مياه الصرؼ الزراعي كالصرؼ ال

( أقؿ معدؿ شيرم، كذلؾ لعدـ تسجيؿ أم قيمة لعدد بكتريا القكلكف ٖٕٔٓحيف سجؿ شير آب لسنة )
(، كما نبلحظ إَف المعدؿ السنكم ٔٗ، حيث كانت نسبة عدد بكتريا القكلكف مساكية لمصفر، شكؿ)

لقكلكف خبلؿ أشير (، كذلؾ لتذبذب قيـ بكتريا أٖٕٓ( سجؿ أعمى معدؿ مف سنة )ٕٕٔٓلسنة )
 (.ٕٗالسنة، شكؿ)

 ػذد اٌثىرت٠ا اٌرباص٠ح -2
تمكث مكركبي يتضػػػػػمف عدد بكتريا القكلكف البرازم، كتكجد بكػػػػػتريا القكلكف الكمية نتػػػػػػيجة تمكث     

 ىذه المياه بمخمفات الحيكانات أك مياه الصرؼ الصحي كالزراعي.
بيكلكجية  لَسْد سامراء إَف عدد البكتريا البرازية في األشير)أيار، كُيبلحظ مف خبلؿ نتائج التحميبلت ال

(، ككذلؾ األشير)كانكف الثاني، شباط، آب، تشريف األكؿ، كانكف ٕٕٔٓحزيراف، كانكف األكؿ(لسنة )
( تـ تسجؿ أعمى معدؿ، بسبب التصريؼ المباشر لنفايات مياه الصرؼ الزراعي ٖٕٔٓاألكؿ( لسنة)

( أقؿ معدؿ شيرم، ٖٕٔٓإلنساف، في حيف سجؿ شير تشريف الثاني لسنة )كالصرؼ الصحي مف ا
(، كذلؾ ٕٕٔٓ( سجؿ أعمى معدؿ مف سنة )ٖٕٔٓ(، كما نبلحظ إَف المعدؿ السنكم لسنة )ٖٗشكؿ)

 (.ٗٗلتذبذب قيـ بكتريا البرازية خبلؿ أشير السنة، شكؿ)
 ادلرـٍثاخ احل٠ٛ١ح ٌألٚوغعني -3

يمكة حيكيان مف قبؿ الكائنات الحية الدقيقة خبلؿ نشاطيا الحيكم في درجة ىك كمية األككسجيف المػػػست
حرارة ثابتة ك خبلؿ فترة زمنية محددة يطمؽ عمييا فترة الحضانة، ككمما كانت كمية األككسجيف 

المستيمكة حيكيان كبيرة كمما كانت المياه ممكثة بدرجة أكبر، كتعتمد كػػػػمية األككسجيف المستيمكة 
 : عمى العكامؿ التالية حيكيان 

 . نكعية ك كمية الكائنات الحية الدقيقة -ٔ
 .نكعية المكاد العضكية المكجكدة في المياه ك المعرضة لمتحمؿ -ٕ
 .كمية األككسجيف المنحمة في المياه -ٖ
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 كمية العنصر الغذائية في المياه. -ٗ
 درجة حرارة المياه. -٘
 (.ٛ -ٙراكح بيف ) درجة حمكضة المياه كالتي يفضؿ أف تت -ٙ
 (ٖٓ)مدل تكفر المكاد المعيقة لعممية التحمؿ. -ٚ

كُيبلحظ مف خبلؿ نتائج التحميبلت الكيمائية لَسْد سامراء إَف قيمة المتطمبات الحيكية لؤلككسجيف       
ات سجمت أعمى قيـ في األشير الباردة، كذلؾ لتأثرىا بشدة التركيب الضكئي كالذركة الربيعية لنمك النبات
 ٘المائية كخاصة الطحالب، ككانت قراءتيا خارج الحدكد المسمكح بيا ألغراض الرم)أكثر مف 

( تـ تسجؿ أعمى معدؿ شيرم، كذلؾ بسبب المكاد ٖٕٔٓممغ/لتر(، كذلؾ في شير شباط فقط لسنة )
( أقؿ ٕٕٔٓالمذابة في نير دجمة جراء مياه  السيكؿ كاألمطار، في حيف سجؿ شير أيار لسنة )

دؿ شيرم، ككذلؾ األشير الحارة خبلؿ مدة الدراسة إلى ارتفاع نسبة الممكحة كزيادة نسبة التمكث مع
( سجؿ أعمى ٖٕٔٓ(، كما نبلحظ إَف المعدؿ السنكم لسنة )٘ٗفييا جراء األنشطة البشرية، شكؿ)

لمتطمبات (، كذلؾ لزيادة ُمخمفات األنشطة البشرية فييا، فضبلن عف تذبذب قيـ إٕٔٓمعدؿ مف سنة )
 (.ٙٗالحيكية لؤلككسجيف خبلؿ أشير السنة، شكؿ)

 (                ٖٕٔٓ-ٕٕٔٓ( الُمعدؿ الشيرم لعدد بكتريا القكلكف لمُمدة)ٔٗشكؿ)         
 
 
 
 
 
 
 

 (.ٜ،ٓٔالمصدر: مف عمؿ الباحثة إعتمادان عمى بيانات الجدكليف)
 (ٖٕٔٓ-ٕٕٔٓدة)( الُمعدؿ السنكم لعدد بكتريا القكلكف لممُ ٕٗشكؿ)

 
 
 
 
 
 
 

 عذدثىتشٌباٌمىٌىْ

 شٌباٌمىٌىْعذدثىت
 

 عذدثىتشٌباٌمىٌىْ

 عذدثىتشٌباٌمىٌىْ
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 (  ٖٕٔٓ-ٕٕٔٓ( الُمعدؿ الشيرم عدد البكتريا البرازية لمُمدة)ٖٗشكؿ)
                           

 
  

 
 
 
 
 

 (ٖٕٔٓ-ٕٕٔٓ( الُمعدؿ السنكم عدد البكتريا البرازية لمُمدة)ٗٗشكؿ)
 
 
 
 
 
 
 

 (.ٜ،ٓٔالمصدر: مف عمؿ الباحثة إعتمادان عمى بيانات الجدكليف)
 (ٖٕٔٓ-ٕٕٔٓ( الُمعدؿ الشيرم لممتطمبات الحيكية لؤلككسجيف  لمُمدة)٘ٗشكؿ)

 
            

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 عذداٌجىتشٌباٌجشاصٌخ

 عذداٌجىتشٌباٌجشاصٌخ

 المتطمبات الحيكية لؤلككسجيف
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 (ٖٕٔٓ-ٕٕٔٓالُمعدؿ السنكم لكمية لممتطمبات الحيكية لؤلككسجيف لمُمدة) (ٙٗشكؿ)
 
 
 
 
 
 
 
 

 (.ٜ،ٓٔالمصدر: مف عمؿ الباحثة إعتمادان عمى بيانات الجدكليف)
 االعرٕراظاخ

ؾ تبايف خبلؿ أشير السنة الكاحدة لمخكاص الكيمائية كالبيكلكجية لمياه سد سامراء خبلؿ ُمدة ىنا -ٔ
 البحث.

 لـ ُيسجؿ أم قيمة لعنصر الحديد طيمة ُمدة البحث. -ٕ
(، كىي مياه متكسطة الممكحة كتحتاج إلى عمميات ترشيح C2أَف مياه سد سامراء ضمف صنؼ ) -ٕ

 ة.لبعض المحاصيؿ الحساسة لمممكح
كانت النتائج ضمف الُمحددات البيئية ألغراض الشرب كالرم، ما عدا قيمة الكرـك خارج الحدكد  -ٖ

المسمكح بيا ألغراض الشرب كالرم، كذلؾ بسبب تصاريؼ أبراج التبريد لممحطة الكيركمائية لسد 
 سامراء التي تستخدـ أمبلح الكرـك لمنع تأكؿ برج التبريد.

لكجية  لَسْد سامراء مف عدد بكتريا القكلكف، كبكتريا القكلكف البرازية قيـ سجمت التحميبلت البيك  -ٗ
عالية خبلؿ مدة البحث، كذلؾ بسبب التصريؼ المباشر لنفايات مياه الصرؼ الزراعي كالصرؼ 

 الصحي.
إَف قيمة المتطمبات الحيكية لؤلككسجيف سجمت أعمى قيـ في األشير الباردة، كذلؾ لتأثرىا بشدة  -٘
كيب الضكئي كالذركة الربيعية لنمك النباتات المػػػائية كخاصة الطحالب، ككانػػػػت قراءتيا خارج التر 

 الحدكد المسمكح بيا ألغراض الرم.
 اٌرٛط١اخ

إنشاء منظكمة مجارم ُمتكاممة ككذلؾ إنشاء منظكمة معالجة مياه صرؼ صحي كبأحدث التقنيات  -ٔ
 كث مياه نير دجمة.العالمية لمدينة سامراء كذلؾ لمحد مف تم

 المتطمبات الحيكية لؤلككسجيف
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تطكير كتحديث شبكات مراقبة المحطات المائية بنصب محطات  مراقبة قادرة عمى جمع  -ٕ
 المعمكمات،  كمراقبة  التغيرات النكعية في  مياه سد سامراء. 

ضركرة اإليعاز لمدكائر الحككمية المعنية بعمؿ قاعدة بيانات شاممة لمياه السدكد باستخداـ ُنظـ  -ٖ
 ت الجغرافية، لما تكفرُه مف دقة عالية كاختصار لمكقت كالجيد. المعمكما

 استغبلؿ مياه سد سامراء كمحمية طبيعية لتنمية األسماؾ المحمية. -ٗ
 اذلٛاِ 

 .ٜٙ، ص ٕٓٔٓكزارة المكارد المائية، دائرة التخطيط كالمتابعة، مشاريع الرم كالبزؿ في العراؽ،  -ٔ
 . ٕٚٓٓرية العامة لممساحة، قسـ إنتاج الخرائط، الكحدة الرقمية، كزارة المكارد المائية، المدي -ٕ
كزارة المكارد المائية، دائرة التخطيط كالمتابعة، مكسكعة السدكد في العراؽ، ممحؽ فني  -ٖ

 .ٖٕٔٓ(،ٕرقـ)
سامراء، رسالة -الرفاعي،سييؿ صبرم حسف،ىيدركجيككيمائية المياه الجكفية في منطقة بيجي -ٗ

، قسـ عمـ األرض، غير منشكرة، ماجستير، جام  . ٖٖ، ص ٕٕٓٓعة بغداد، كمية العمـك
كزارة المكارد المائية، المركز الكطني إلدارة المكارد المائية، بيانات غير منشكرة لنير دجمة في  -٘

 (. ٕٗٔٓ-ٕٕٔٓسامراء لممدة )
 . ٕٜٜٔ(، ٚٔٗب رقـ )كزارة البيئة، دائرة المتابعة كالتخطيط، المكاصفات العراقية لمياه الشر  -ٙ

7- WHO، Guide line for drinking water quality، 3 rd Edition، 
Vol.3.geneva،2011ٓ 

كزارة التخطيط، الجياز المركزم لمتقييس كالسيطرة النكعية، مسكدة المكاصفات القياسية  -ٛ
 . ٕٙٓٓ(، ٕٖٔٗرقـ)

9-FAO، "Guidelines for Irrigation water Quality"،Ministry of Environment, 
Human Resource Development & Employment Development of 
Environment, U.S.A ، 1999.p121ٓ 

حمكد حمادم صافي، تقييـ الكفاءة الخزنية الكمية كالنكعية لبحيرة سامراء، رسالة ماجستير،  -ٓٔ
 . ٖ٘، ص ٕٛٓٓغ.ـ ، جامعة تكريت، كمية التربية، 

11- Guy Fipps،Irrigation water quality standards and salinity 
management strategies،The Texas A&M University System، 2003، p 82. 

النقيب، سالـ قاسـ، قتيبة تكفيؽ، تقييـ المياه الجكفية في الشركة العامة لمفكسفات القائـ )غرب  -ٕٔ
 . ٛٔ، ص ٕٛٓٓالدكؿ العربية، السعكدية، العراؽ(، ندكة إدارة الككارث كسبلمة المباني في 
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(. البيئة المائية في العراؽ كمصادر تمكثيا كقائع المؤتمر البحث ٜٜٗٔالسعدم، حسيف عمي ) -ٖٔ
. اتحاد مجالس البحث ٖٜٜٔ/ٜ/ ٕٛ-ٕٙالعممي كدكرة في حماية البيئة في مخاطر التمكث. دمشؽ، 

 . ٗٙالعممي العربية. ص 
المشكمة كالحؿ، دار المناىؿ،  -ثات الكيمائية كأثارىا عمى الصحة كالبيئةالشحات ناشي، الممك  -ٗٔ

 . ٛٗ، ص ٕٔٔٓ
15- K. H. Wedepohl: The composition of the continental crust. In: 
GeochemicalActa.,1995' p 213. 
16- Donnen L.D،water quality for agriculture، California university،davis، 
1964، P.72. 

إنتاج أشجار الفاكية في األراضي، دار الفجر،  -حمدم إبراىيـ، العينات النباتية جمعيا كتحميميا -ٚٔ
 .ٚٚ، ص ٕٓٔٓالقاىرة، 

 .ٚٙالشحات ناشي، مصدر سابؽ، ص  -ٛٔ
19-FAO,QUALITY CONTROL OF WASTE WATER FOR IRRIGATED CROP 
PRODUCTION,ROME ,1997,P9. 

 .ٙٙف عمي، مصدر سابؽ، ص السعدم، حسي -ٕٓ
جبار عزيز، أمؿ محمد سميـ، الكيمياء الصحية، فرع تشغيؿ مشاريع المياه، كزارة التعميـ العالي  -ٕٔ

 .ٖٕ، ص ٕٙٓٓكالبحث العممي، ىيئة المعاىد التقنية، 
دارة االنير، جامعة المكصؿ، كزارة التعميـ العالي كالبح -ٕٕ ث الجبكرم، صباح تكما، عمـ المياه كا 

 . ٖٕٔ، ص ٜٛٛٔالعممي، 
23- Clinical correlates of pH levels: bicarbonate as a buffer". 
Biology.arizona.edu. October 2006' p 25. 

 . ٘ٛحمدم إبراىيـ، مصدر سابؽ، ص  -ٕٗ
25- "Boron Neutron Capture Therapy – An Overview". Pharmainfo.net. 22 
August 2006 'p 11. 

كماؿ نزاؿ،  جكرج ىارغريفر، اساسيات الرم، ىندسة البيكلكجيا كالرم، جامعة يكتا، ترجمة ياسر -ٕٙ
 .ٓٙٔ، ص ٕٚٓٓ

 . ٗ٘ٔالمصدر السابؽ ، ص  -ٕٚ
28- Guidelines for drinking-water quality, 2nd ed. Addendum to Vol. 2. 
Health criteria and other supporting information. World Health 
Organization, Geneva, 1998.p21. 

http://www.biology.arizona.edu/biochemistry/problem_sets/medph/intro.html
http://www.pharmainfo.net/reviews/boron-neutron-capture-therapy-overview
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يف انتشار الطحالب كالفطريات في المياه الجارية ضمف تريفو، كماؿ جبلؿ، دراسة العبلقة ب -ٜٕ
 ، محافظة بغداد كتأثير العكامؿ البيئية عمييا، أطركحة دكتكراه، الجامعة المستنصرية،  كمية العمـك

 .ٖٗٔ، صٕٙٓٓ
 .٘٘ٔالمصدر السابؽ، ص  -ٖٓ

 ادلظادس
 أٚالً: اٌىرة

سامراء، رسالة -كفية في منطقة بيجيالرفاعي،سييؿ صبرم حسف،ىيدركجيككيمائية المياه الج      
، قسـ عمـ األرض، غير منشكرة،   .ٕٕٓٓماجستير، جامعة بغداد، كمية العمـك

حمكد حمادم صافي، تقييـ الكفاءة الخزنية الكمية كالنكعية لبحيرة سامراء، رسالة ماجستير، غ.ـ ، 
 . ٕٛٓٓجامعة تكريت، كمية التربية، 

، تقييـ المياه الجكفية في الشركة العامة لمفكسفات القائـ )غرب النقيب، سالـ قاسـ، قتيبة تكفيؽ
 .ٕٛٓٓالعراؽ(، ندكة إدارة الككارث كسبلمة المباني في الدكؿ العربية، السعكدية،  

(. البيئة المائية في العراؽ كمصادر تمكثيا كقائع المؤتمر البحث ٜٜٗٔالسعدم، حسيف عمي )   
. اتحاد مجالس البحث ٖٜٜٔ/ٜ/ ٕٛ-ٕٙي مخاطر التمكث. دمشؽ، العممي كدكرة في حماية البيئة ف

 العممي العربية. 
لمشكمة كالحؿ، دار المناىؿ، ا -لشحات ناشي، الممكثات الكيمائية كأثارىا عمى الصحة كالبيئة 

ٕٓٔٔ. 
إنتاج أشجار الفاكية في األراضي، دار الفجر،  -حمدم إبراىيـ، العينات النباتية جمعيا كتحميميا 

 . ٕٓٔٓالقاىرة، 
جبار عزيز، أمؿ محمد سميـ، الكيمياء الصحية، فرع تشغيؿ مشاريع المياه، كزارة التعميـ العالي 

 . ٕٙٓٓكالبحث العممي، ىيئة المعاىد التقنية، 
دارة االنير، جامعة المكصؿ، كزارة التعميـ العالي كالبحث العممي،  الجبكرم، صباح تكما، عمـ المياه كا 

ٜٔٛٛ. 
ىارغريفر، اساسيات الرم، ىندسة البيكلكجيا كالرم، جامعة يكتا، ترجمة ياسر كماؿ نزاؿ، جكرج 
ٕٓٓٚ . 

تريفو، كماؿ جبلؿ، دراسة العبلقة بيف انتشار الطحالب كالفطريات في المياه الجارية ضمف محافظة 
،  بغداد كتأثير العكامؿ البيئية عمييا، أطركحة دكتكراه، الجامعة المستنصرية،  كمية  . ٕٙٓٓالعمـك
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 شا١ًٔا: ادلٕشٛساخ احلى١ِٛح
 .ٕٓٔٓكزارة المكارد المائية، دائرة التخطيط كالمتابعة، مشاريع الرم كالبزؿ في العراؽ، 

 .ٕٚٓٓكزارة المكارد المائية، المديرية العامة لممساحة، قسـ إنتاج الخرائط، الكحدة الرقمية، 
المتابعة، مكسكعة السدكد في العراؽ، ممحؽ فني كزارة المكارد المائية، دائرة التخطيط ك 

 .ٖٕٔٓ(،ٕرقـ)
كزارة المكارد المائية، المركز الكطني إلدارة المكارد المائية، بيانات غير منشكرة لنير دجمة في سامراء 

 (.ٕٗٔٓ-ٕٕٔٓلممدة )
 .ٕٜٜٔ(، ٚٔٗكزارة البيئة، دائرة المتابعة كالتخطيط، المكاصفات العراقية لمياه الشرب رقـ )

(، ٕٖٔٗكزارة التخطيط، الجياز المركزم لمتقييس كالسيطرة النكعية، مسكدة المكاصفات القياسية رقـ)
ٕٓٓٙ. 

 شاٌصًا: ادلظادس االظٕث١ح
WHO، Guide line for drinking water quality، 3 rd Edition، 
Vol.3.geneva،2011ٓ 
FAO، "Guidelines for Irrigation water Quality"،Ministry of Environment, 
Human Resource Development & Employment Development of 
Environment, U.S.A ، 1999  ٓ  
Guy Fipps،Irrigation water quality standards and salinity management 
strategies،The Texas A&M University System ،2003 . 
K. H. Wedepohl: The composition of the continental crust. In: 
GeochemicalActa.,1995. 
Donnen L.D،water quality for agriculture، California university،davis، 
1964. 
FAO,QUALITY CONTROL OF WASTE WATER FOR IRRIGATED CROP 
PRODUCTION,ROME ,1997 . 
Clinical correlates of pH levels: bicarbonate as a buffer". 
Biology.arizona.edu. October 2006 . 
"Boron Neutron Capture Therapy – An Overview". Pharmainfo.net. 22 
August 2006 . 

http://www.biology.arizona.edu/biochemistry/problem_sets/medph/intro.html
http://www.pharmainfo.net/reviews/boron-neutron-capture-therapy-overview


 

 
176 

 رلٍح ادلغرٕظش٠ح ٌٍذساعاخ اٌؼشت١ح ٚاٌذ١ٌٚح

Guidelines for drinking-water quality, 2nd ed. Addendum to Vol. 2. 
Health criteria and other supporting information. World Health 
Organization, Geneva, 1998. 
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 ٠ش٘اٚالغ ادلٕاؿك اٌرتف١ٙ١ح يف تغذاد ٚإِىا١ٔح ذـٛ
 "ظض٠شج االػشاط اٌغ١اؼ١ح امنٛرظًا "



  ـ . الدكتكرة دنيا طارؽ أحمد

 ادلٍخض 
ييتـ البحث بتنمية المقكمات الترفييية كاألنشطة كالفعاليات في جزيرة األعراس السياحية كالتي      

باؿ المتزايد تعد مف المكاقع الترفييية بحكـ امتبلكيا لتمؾ المقكمات ككنيا تمثؿ منطقة خضراء، كلئلق
مف قبؿ المتنزىيف يقابمو نقص في حجـ الخدمات الترفييية كبالتالي ال يمكف تمبية الطمب الترفييي 

 القائـ فضبلن عف ككنيا ليست بالمستكل المطمكب الذم يسعى إلييا المتنزىكف.
حة مف طراز كبما أف مدينة بغداد مف المدف المؤىمة ألف تككف في مقدمة المدف الترفييية كمدينة سيا

فريد يؤميا الزكار مف مختمؼ أرجاء العالـ فيي زاخرة بالمكاقع األثرية كالتاريخ المشرؼ الذم يضـ 
األحداث المبيرة ، كالشخصيات التاريخية كالثقافية كاألدبية كالعممية التي باإلمكاف اتخاذىا نكاة إلقامة 

ا يمكف إنشاء مئات المراكز الترفييية األماكف الترفييية ، كما إف ضفتي نير دجمة عمى امتدادىم
 كالسياحية عمييما.

لذلؾ فقد ىدؼ البحث إلى تكسيع كتنكيع الخدمات الترفييية لجزيرة األعراس السياحية لتمبية حاجات 
كرغبات المتنزىيف كصكالن إلى الرضا، كمف ابرز النتائج التي تكصؿ إلييا البحث ىك تحظى المدينة 

بيعية المتنكعة كالتي تمتاز بأنيا مكزعة عمى جميع مناطؽ المدينة إال إنيا بكجكد مناطؽ الجذب الط
 تعاني مف عدـ االىتماـ فييا كعدـ كجكد خطط مستقبمية لتطكيرىا كاستثمارىا. 

 

                                                 

 

 احية الجاهعة الوستنصزية / كلية العلىم السي 

Email: Dunyasalih@g.c 
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Abstract: 
Recreation is interested in research to the development of entertainment 

components, activities and events in tourist A'arass Island which is one of 

the entertainment sites by having those constituents they represent a green 

area, and to a growing appetite by hikers offset by a decrease in the size of 

entertainment services and therefore cannot meet the demand of the 

entertainment-based as well as being not required level, which sought by 

hikers. 

Since the city of Baghdad of eligible cities to be at the forefront of 

entertainment cities and tourism city of a unique model frequented by 

visitors from around the world are full of sites of archaeological and history 

of honor, which includes dazzling events, historical, cultural, literary and 

scientific figures who could take the nucleus for the establishment of 

entertainment places, as if on the banks of the Tigris River, also it could 

create hundreds of entertainment and tourist centers 

 so it has the goal of research to expand and diversify its entertainment 

services to the tourist A'arass Island to meet the needs and desires of the 

hikers down to complacency, and the most prominent final results of the 

research is to enjoy the city the presence of areas of natural diverse 

attractions and characterized by distributed in all areas of the city, but it 

suffers from a lack of interest and the lack of future plans for development 

and investment. 
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 ادلمذِح
تمتمؾ مدينة بغداد العديد مف المناطؽ الترفييية )كجزيرة االعراس السياحية ، جزيرة يغداد      

السياحية ، كمتنزه الزكراء، كمتنزه بحيرة الجادرية، كمنتزىات أبك نؤاس ، كمتنزه مدينة العاب بغداد، 
، كمتنزه العبسمي ، كككرنيش االعظمية( ، عمى حدائؽ نادم اليرمكؾ الترفييي MiniGolf الػ مبلعب

كىي تشكؿ عنصر جذب سياحي رئيسي بحكـ مكقعيا الجغرافي كتنكع مقكماتيا الطبيعية فضبلن عف 
تكافر المقكمات البشرية ككنيا مساعدة لممقكمات الطبيعية كتتمثؿ في طرؽ النقؿ كسيكلة الكصكؿ 

خضراء كتكفير البنى التحتية لممكقع الترفييي ، كاف مجمؿ ىذة المقكمات تشكؿ محكر كالمساحات ال
 العرض الترفييي لجزيرة االعراس السياحية .

لك أستغمت ىذه المقكمات االستغبلؿ االمثؿ لساىمت في جذب أكبر عدد ممكف مف المتنزىيف مف     
احي الكامف الى عرض حقيقي فعبلن مما يؤثر خبلؿ تكافر الخدمات كالتسييبلت لتحكؿ ىذا العرض السي

في زيادة الطمب الترفييي ليذا المكقع مما يجعؿ مف جزيرة االعراس السياحية مركزان الستقطاب 
 المستثمريف كرؤكس االمكاؿ. 

كعميو يجب التركيز عمى المتنزه كمعرفة حاجاتو اكثر مف التركيز عمى السمع، كىذا ىك االسمكب االمثؿ 
الطمب الكامف لخمؽ أنماطان جديدة لتؤدم الى زيادة الطمب الترفييي كجعؿ مككنات العرض لمكاجية 
 متاحو لو.

 ِشىٍح اٌثؽس  -1
 -كتتمثؿ مشكمة البحث بالتساؤالت االتية كىي :

 ماىي نكع الخدمات الترفييية المطمكبة حاليان كي تمبي حاجة كطمب المنتزىكف  -أ
 تعيؽ الطمب الترفييي لممتنزىيف     ماىي المشاكؿ كالمعكقات التي -ب
ماىي نكع الخطط كاالستراتيجيات التي تقدميا أدارة جزيرة االعراس لسد حجـ الطمب الترفييي  -ت

 لجميكر المتنزىكف   
 أ٘ذاف اٌثؽس  -2
 -يسعى البحث إلى تحقيؽ ما يأتي:  
 تحديد المقكمات الترفييية في منطقة البحث . - أ
 يات الترفييية ضمف المكقع ، كمف ثـ زيادة الطمب الترفييي عمييا .تػنمية الخدمات كالفعال - ب
 تكسيع الخدمات الترفييية لمنطقة البحث لتمبية احتياجات المتنزىيف . - ت
 أ١ّ٘ح اٌثؽس  -3
تحديد الخدمات الترفييية كتكسيعيا في منطقة البحث ككنيا تشكؿ ظاىرة حضارية كثقافية  - أ

 لممتنزىيف.
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يات كالخدمات المقدمة لممتنزىيف في منطقة البحث يسيـ في زيادة الدخؿ تطكير األنشطة كالفعال - ب
 القكمي كتشغيؿ األيدم العاممة في مكقع البحث.

 يف ِذ٠ٕح تغذاد ٚاٌغ١اؼ١ح اٌرتف١ٙ١حادلٕاؿك : اٚال
كالمسطحات الخضراء مف العناصر الحيكية في مستكيات  كالسياحية المناطؽ الترفييية تعدَّ     

كتحقيؽ التكازف  مف قيمة جمالية كاقتصادية ، فيي المتنفس العمراني   مراني ، لما لياالتخطيط الع
البيئي. كتظير أىمية األشجار كالنباتات كالزركع بصفة خاصة، كأحد مياـ عمارة األرض المكمؼ بيا 

 .اإلنساف
يا اك تحديدىا كتعرؼ المنطقة الترفييية ىي :" قطعة أك مساحة مف االرض أك الماء ، يتـ تخصيص   

اك حجزىا لبلستعماالت الترفييية العامة اك الخاصة، الستمتاع مرتادييا مف المقيميف في المناطؽ 
ييدؼ البحث إلى الكقكؼ عمى المجاكرة لتمؾ المنطقة الترقييية كتشمؿ عمى مباني كخدمات مساندة ". 

 ان ب إلييا استثمار ار العراقية بالذىأىـ األماكف الترفييية المكجكدة في مدينة بغداد كالتي تقـك األس
مدينة ، كذلؾ لككنيا مف النشاطات الألكقات الفراغ كبشكؿ أفضؿ فيي تعد مف المعالـ الرئيسية في 

 المسبؽ ىذه األنشطة تنشأ نتيجة لمتخطيطكتنشأ الميمة لمفرد كالتي تقـك بتقديميا ىذه األماكف ، 
  ناء .كالتقييـ المستمر لمب المتكفره كاإلمكانات

يجاد الظركؼ كالكسائؿ المناسبة لمفرد مف أجؿ الترفيو عف النفس   تعد مف كأف استثمار كقت الفراغ كا 
جؿ تجديد طاقاتو كتمبية حاجاتو االجتماعية كالبدنية كالنفسية ، كنجد أف االتجاه ضركرات الحياة ال

 لـ المجتمع المعاصر.ألنيا تمثؿ معا ، يككف في زيادة باتجاه أقامة كبناء منشآت ترفييية
 -كمف أىـ المناطؽ التركيحية كالسياحية في مدينة بغداد ىي :

 جزيرة االعراس السياحية . -ٔ
 جزيرة بغداد السياحية . -ٕ
 متنزه الزكراء . -ٖ
 منتزه الجادرية . -ٗ
 منتزىات أبك نؤاس . -٘
 متنزه مدينة العاب بغداد . -ٙ
 . عمى حدائؽ نادم اليرمكؾ الترفييي MiniGolf الػ مبلعب -ٚ
 متنزه العبسمي. -ٛ
 متنزه ككرنيش االعظمية. -ٜ
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خضٌشحاألعشاطاٌسٍبحٍخٌّىلع(تىضٍح1ًِخطظ)







































11/3/2116اٌّظذس:طىسحفضبئٍخٌدضٌشحاالعشاطاٌسٍبحٍخثتبسٌخ  

 ظض٠شج األػشاط اٌغ١اؼ١ح  - 1
( كيضـ ٜٜٚٔمرة عاـ ) تعد جزيرة االعراس السياحية منتجع سياحي متكامؿ افتتحت ألكؿ     

مجمعيف األكؿ مجمع األعراس كالثاني مجمع الخضراء ، ككانت تعرؼ سابقان بػػ )جزيرة أـ الخنازير( 
كذلؾ لكجكد أعداد غفيرة مف الخنازير البرية فييا ، حيث تتخذ مف الجزيرة مأكل طبيعي آمف ، قبؿ أف 

( ٖٕٓٓجيان رائعان ، كلكف بعد أحداث عاـ )تشمميا العناية السياحية ، كتصبح مرفقان سياحيان نمكذ
أصابيا اإلىماؿ كالتخريب بنسبة عالية كبقيت عمى ىذا الحاؿ إلى يكمنا ىذا مما نطمح إليو االستفادة 

 القصكل مف الجزيرة .
 حيث تمتمؾ الجزيرة العديد مف المقكمات الحيكية كاالشتراكات الطبيعية الغنية كالمؤثرة كمنيا:

في ، المناخ المتميز ، كثافة الغطاء النباتي مع كفرة األشجار المعمرة ، مياه السقي ، المكقع الجغرا
 الفضاء الكاسع .

( دكنـ ، عمى نحك يسيـ في أثراء التنكع اإلحيائي ٛٚٙكتبمغ مساحة جزيرة األعراس الكمية )    
لمتنزىيف ، كما أنيا كالحيكاني كالبنائي ألغراض السياحة البيئية مع استقطاب مجاميع ىائمة مف ا

تساعد عمى منع التصحر لمتربة كنشر الكعي البيئي ، انسجامان مع أىداؼ كمضاميف قانكف حماية 
( ضمف آليات التخطيط كالمتابعة لكزارة السياحة كاآلثار ٜٕٓٓ( لسنة )ٕٚكتحسيف البيئة رقـ )

 ة. كتظافر الجيكد الفاعمة كالعبلقة المترابطة مع قطاعي البيئة كالزراع
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  ادلٛلغ 
تقع جزيرة األعراس في كسط العاصمة بغداد السياحية في منطقة الجادرية في كسط نير دجمة      

جنكب مدينة بغداد كىي مف أجمؿ األماكف السياحية في بغداد كتحيطيا المياه مف جميع الجيات ، 
الجزيرة صالحة  كتتككف الجزيرة مف أراضي مستكية ذات انحدارات خفيفة ، كما أف معظـ مساحات

لمزراعة ذات تربة رسكبية معمرة بالغطاء النباتي كاألشجار التي تنمك بشكؿ طبيعي فييا . كىي تتمتع 
بطبيعة جميمة كجذابة ككنيا خضراء مما أكسبيا لتككف مييأة إلقامة مرافؽ تركيحية متعددة في مجاؿ 

ت النجاح التي تؤىميا الستقطاب نسبة االستجماـ كالترفيو كقضاء أكقات الفراغ كتكفير جميع مستمزما
مف أىالي مدينة بغداد ، كيمكف الكصكؿ إلى الجزيرة بأكثر مف طريؽ ، أما عف طريؽ النير بكاسطة 
الزكارؽ السياحية التي تنطمؽ مف مرسى الزكارؽ فضبلن مف استخداـ الطريؽ البرم مف مناطؽ مختمفة 

بيف مكقعيا كضفة النير بسبب قكة تربة الجزيرة مما  ، كقد تـ أنشاء المباني بطريقة تحقيؽ اآلماف
أكسبيا أمكانية أقامة المعدات التي تتعمؽ بنشاطات الترفيو كبحجـ كبير فييا ىناؾ مدخميف لمجزيرة 
األكؿ بكاسطة الطريؽ البرم في الغرب منيا ، كالثاني بكاسطة الطريؽ النيرم مف خبلؿ مرسى الزكارؽ 

مرات المالمفتكحة في الجزء الجنكبي مف الجزيرة التنظيمية عمى الخضرة  ك فضبلن عف كجكد المجاالت 
 ة التي تسيؿ مف عممية كصكؿ المتنزىيف لممارسة النشاطات الترفييية .دلالسا

 في مدينة بغداد ( لمكقع جزيرة األعراس السياحيةٕمخطط )
 
 
 
 
 
 
 










َ.2116ثتبسٌخالمصدر : أمانة بغداد, دائرة التصاميم, قسم التصاميم,

كقد أعمنت كزارة السياحة كاآلثار عف عزميا لطرح الجزيرة التي تعرؼ )بأـ الخنازير( لبلستثمار      
المحمي كاألجنبي ، كىذا يأتي ضمف الخطة اإلستراتيجية لمكزارة لتطكير السياحة في العراؽ ، فضبلن  

أف مشركع التطكير يشمؿ بناء فنادؽ كمطاعـ عف زيادة المكارد لتككف الرافد الثاني بعد النفط ، ىذا ك 



 

 
183 

 رلٍح ادلغرٕظش٠ح ٌٍذساعاخ اٌؼشت١ح ٚاٌذ١ٌٚح

كمضمار السباؽ السيارات ، فضبلن عف ككنيا تقمؿ مف البطالة كبشكؿ كبير كتمنح العراؽ مداخيؿ 
جديدة. كأف أعادة التأىيؿ كاالستثمار يككف في ظؿ التخصيصات المالية المكجكدة لمقطاع السياحي في 

( متجاكز كالكزارة ٕٓٓلمتجاكزيف عمى المدينة بغداد بػ )( . كذلؾ الف عدد مف أٖٕٓمكازنة عاـ )
( يعد ٖٕٓٓتسعى إلخراجيـ المتجاكزيف عمى جزيرة األعراس السياحية الذيف تجاكزكا عمييا بعد عاـ )

أيجاد بدائؿ ليـ كدكر سكنية أخرل )مما أعاؽ استثمارىا( خبلؿ الفترة السابقة ، مع إيجاد البدائؿ 
شاىدة المكقع . مف أجؿ بنائيا كأعمارىا بالشكؿ البلئؽ لجعميا منتجعان ألىالي لمعكائؿ المتجاكزة كم

 بغداد . 
 تمتمؾ الجزيرة مرافؽ ترفييية تتمثؿ بما يأتي :

( شقة سكنية كىي تتكزع في أربعة قكاطع كتحتكم كؿ شقة ٓٗكيتككف مف ) رلّغ اخلؼشاء : - أ
%( ٘ٚساسان ، كىي مستثمرة بنسبة )عمى غرفة كصالة كحماـ ، كمخصصة ىذه الشقؽ لمعرساف أ

 منيا ، أما الباقي فيي غير مستثمرة في الكقت الحالي .
 ( عف مجمع الخضراء في جزيرة األعراس السياحيةٔصكرة )

 
 























(.8/3/2116ٌدضٌشحاألعشاطاٌسٍبحٍخثتبسٌخ)خصٌبسحٍِذأٍخِٓلجًاٌجبحث

مستقبلن ، أما الفيبل فتحتكم الكاحدة منيا عمى أربعة غرؼ  ( بيتان ٖٚكيتككف مف ) :رلّغ األػشاط 
، أما  ٕ( ـٕٓٓ٘نـك مع حمامات كصالة جمكس كاستقباؿ كطعاـ كمطبخ كحديقة بمسافة تقدر بػػ )

 البيكت فأنيا مخصصة لممدراء العامميف فقط .
 ادلـاػُ -ب
 : تي تحيطو بمناظر جميمة كيقدـ كىك يطؿ عمى نير دجمة كيمتاز بالحدائؽ الخضراء ال مطعـ األعراس

في المطعـ أنكاعان مختمفة مف األطعمة فضبلن عف كجكد مسرح داخمي مخصص لمفرؽ المكسيقية 
 ( شخص .ٕٓٔ)ػ بطاقة استيعابية  ب



 

 
184 

 رلٍح ادلغرٕظش٠ح ٌٍذساعاخ اٌؼشت١ح ٚاٌذ١ٌٚح

كيقدـ أنكاعان مختمفة مف األطعمة كيكجد فيو مسرح داخمي بطاقة استيعابية  مطعـ النكاسي :-
 ( شخص.ٓٛ)
جزيرة األعراس بكجكد مسبحيف صيفييف ككنيما يشكبلف نشاطان رياضيان متميزان  كتتميز : ادلغاتػ -ب

 في فصؿ الصيؼ .
 المرافؽ األخرل :-ث
 المبلعب الرياضية : يكجد ممعباف أحدىما مخصص لكرة السمة كاآلخر لمتنس. -
 األكشاؾ : كيكجد اثناف منيا كتقدـ فيو األطعمة الجاىزة كالمشركبات  -
 راعية : يتكفر في الجزيرة مشتؿ يقـك بسد حاجاتيا فضبلن عف البيع  لممكاطنيف.المشاتؿ الز  -
 أما اإليرادات التي حققتيا جزيرة األعراس السياحية فيي مكضحة بالجدكؿ اآلتي:      

 4137 - 4131( إلٌرادات التً حققتها جزٌرة األعراس السٌاحٌة لألعوام من 3جدول )

 المالحظات اإلجراءات السنة

 (34،  33إٌراد شهرٌن فقط ) 9.953.151 4131

 إٌراد سنة كاملة 47.118.273 4133

 إٌراد سنة كاملة 32.417.964 4134

 إٌراد سنة كاملة 49.589.827 4135

 إٌراد سنة كاملة 77.731.651 4136

إٌراد أربعة أشهر فقط  55.152.565 4137
(3،4،5،6) 

 م.4138هٌئة السٌاحة ، قسم الحسابات ، المصدر : وزارة السٌاحة واآلثار ، 
( فقد بلغت 4133( عما كان علٌه فً سنة )4134نالحظ من خالل الجدول أعاله انخفاضه فً سنة )

 (.77.731.651( حٌث بلغت )4136( ، بٌنما ارتفعت اإلٌرادات فً سنة )47.118.273)

 لممرافؽ الترفييية في جزيرة األعراس السياحي ( ٖ مخطط )
 
 
 

 


















اٌّظذس:خضٌشحاالعشاطاٌسٍبحٍخ/اٌّخبصْ.
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 ظض٠شج تغذاد اٌغ١اؼ١ح  -2
  (YII)نشأت جزيرة بغداد السياحية كمشركع سياحي مف قبؿ شركة فمندية الجنسية تدعى شركةأ     

. تقع جزيرة بغداد السياحية في كسط نير دجمة ٖٜٛٔ/ٗ/ٚلصالح امانة بغداد كتـ افتتاحيا في 
كـ شمالي بغداد في منطقة الفحامة كسط بساتينيا الكثيرة كاشجارىا الكافرة مما  ٕٓلد كعمى بعد الخا

دكنـ ام اف مساحة الجزيرة تقدر  ٓٓ٘تمتد الجزيرة عمى مساحة كبيرة تقدر     اكسبيا مكقع متميز. 
ة الجزيرة لمبحيرة التي تحتؿ مكانة متميزة كجميمة. معظـ مساح ٕـ ٕٓٓٓٓٓمنيا  ٕـٕٓٓٓٓ٘ٔبػ 

صالحة لمزراعة كذات تربة رسكبية معمرة بالغطاء النباتي كاالشجار اما الطاقة االستيعابية لمجزيرة فيي 
لمزائر كىذا مقياس قريب الى المقياس العالمي لممناطؽ  ٕـ ٖٙزائر يكميا بكثافة تقدر  ٕٓٓٓٓ

ئيسية )شمالي كجنكبي كمركزم لمزائر. كلمجزيرة ثبلث مداخؿ ر  ٕـ ٓٛ-ٓٗالخضراء المفتكحة كالبالغ 
 (. في الكسط

تعتبر الجزيرة مكقع ترفييي لمتنزه بالدرجة االكلى كتقتصر خدمات االيكاء فييا عمى دار االستراحة     
سع غرفة تؤجر لمعرساف الجدد كتحتكم ىذه الدار ايضا عمى صالة كبيرة كب ٗٔكالذم يحتكم عمى 

شخص تضـ  ٓٙٔشخص كقاعة كبيرة تتسع  ٕٓ٘ شخص كقاعة مطعـ زرياب تتسع (ٓٙلستيف )
اجيزة الترجمة الفكرية مييئة لعقد المؤتمرات الكبيرة كيضـ الدار ساكنة كمسبح كمطبخ كبير ام يمكف 

 ىي : مطاعـ ذات اصناؼ مختمفة (ٙ)تكجد في الجزيرة ، ك اعتبار الدار بناية متكاممة متعددة االغراض
 شخص ٘ٙٔنجـك يتسع  ٗمطعـ جزيرة بغداد  -
 شخص ٙٓٔنجـك يتسع  ٗمطعـ االسماؾ  -
 شخص ٓٔٔنجـك يتسع  ٗالمطعـ النيرم  -
 شخص ٖٕٓنجـك يتسع  ٖمطعـ العائمة  -
 شخص ٕٓ٘نجـك يتسع  ٗمطعـ زرياب  -
 شخص ٓٗٔدسكك الجزيرة الممحؽ بمطعـ الجزيرة يتسع  -
 نجـك ٖكافتريا البكلنؾ :  -
 : ياحي لمتنزه خدمات متنكعة لمتسمية كالترفيو كمف ىذه الخدماتلقد كفرت الجزيرة باعتبارىا مرفؽ س  
يقع ىذا المرفؽ في كسط الجزيرة فكؽ بحيرة صناعية صغيرة كىي ضمف البحيرة :  برج الجزيرةأ( 

متر ذك  ٖٙالكبيرة لمجزيرة كلو اربعة منافذ تتكزع عمى الجيات االربعة الرئيسية يبمغ ارتفاع البرج 
 ٛماحكلو مف فضاء كيمكف لزكاره الصعكد اليو بكاسطة مصعد كيربائي يتسع  نياية مفتكحة عمى

 اشخاص كيكجد فيو في االعمى كشؾ صغير لبيع الحمكيات البسيطة كالمرطبات
 .ىك مسرح ذك تصميـ انيؽ لو مضمة كبيرة مستكحاة مف شكؿ الخيمة العربية: مسرح حقي الشبمي ب(
 ياز مختمؼ لمصغار كالكبارج ٔٔكتحتكم عمى :  مدينة االلعاب ج(
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 .صالة االلعاب االلكتركنيةد( 
 ٕٔتعتبر صالة البكلنؾ مف اكبر الصاالت في القطر حيث تحتكم عمى : صالتي البكلنؾ كالبميارد ق(

 .خط لمعبة
ساحة لكرتي الطائرة  ٕساحة كرة قدـ،  ٔساحات تنس،  ٖكيشمؿ : :مركز االلعاب الرياضية ك(

 .كالسمة
 .سككصالة الدي ز(
 .مرسى الزكارؽ ح(
 كيتككف مف حكض كبير لمكبار كحكضيف لبلطفاؿ:  المسبح ط(
 .السينما الصيفيةي(

تقدـ االطعمة كالمشركبات الجاىزة لزكار الجزيرة مكزعة عمى مختمؼ انحاء  ٓٔكعددىا  :ؾ( االكشاؾ
 .الجزيرة كتككف ثبلثة انكاع كبيرة كمتكسطة كصغيرة

 غداد السياحية( عف جزيرة ب  ٕصكرة )  
 
 
 
 
 
 
 

 ـ.ٕٙٔٓالمصدر: جزيرة بغداد السياحية ، االعبلـ ،
  متنزه الزكراء :-ٖ

 فيو تكجد. العراقية العاصمة بغداد مدينة في الكرخ منطقة في تقع كبيرة حديقة أك متنزه الزكراء حديقة
 .الحيكانات حديقة تشمؿ كما. مرتفع كبرج( مبلىي) ألعاب مدينة
 دكنمان، ٓ٘ٚ بػ تقدر اصمية مساحة عمى الماضي القرف مف السبعينيات مطمع في اءالزكر  متنزه أنشئ

 .االحتفاالت ساحة ألنشاء دكنـ ٖٓٓ مساحة الثمانينيات خبلؿ منيا اقتطعت ثـ
 كالكافتريات، الصناعية كاالنير لمنافكرات المختمفة اليندسية كالتصاميـ فضبلن عف الحدائؽ       
 عمما. االكسط الشرؽ منطقة في االقدـ ىي لمحيكاف كحديقة لؤللعاب مدينة عمى الزكراء متنزه يحكم

 مف اقدـ االمر حقيقة في انيا إال -الزكراء متنزه داخؿ مساحة تشغؿ انيا رغـ -الحيكاف حديقة أف
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 حديقة تحكم ”العبلكم“ في الحديد لسكؾ العالمية لممحطة التابعة السكؾ حدائؽ منطقة ككانت المتنزه،
 .إلييا الحيكاف حديقة انتقمت الزكراء منتزه انشاء كبعد الستينيات، أكاخر في انشئت حيكافلم

 محافظة في صغيرة حديقة استثنينا ما إذا العراؽ، في تقريبان  الكحيدة ىي ىذه الحيكاف حديقة    
 أياـ في حكم،ت الزكراء حيكانات حديقة ككانت. كالحيكانات الطيكر مف محدكدان  عددان  تحكم السميمانية

 عف مميزة بذكريات البغدادييف مف العديد كيحتفظ. كالحيكانات الطيكر مف نكعان  ٙٔ٘ مف أكثر عزىا،
 مكتيا بعد تعكيضيا يتـ لـ الحيكانات، مف معينة ألنكاع كأفتقادىـ المكاف، ليذا المتكررة زياراتيـ
 .جديدة بحيكانات
 كاالسد كالزرافة الفيؿ مثؿ!( لبلنظار جذبان  االكثر) الحيكانات مف العديد التسعينيات عقد في اختفت

 بضع سكل يعمر فمـ الحيكاف، حديقة شيدتو الذم الكحيد الكركدف زكج اما المخطط، كالحمار االفريقي،
 .بعد فيما شاغران  قفصو كظؿ السبعينيات، منتصؼ في سنكات

 
 ( عف متنزه الزكراء  ٖصكر )  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـ.ٕٙٔٓراء ، االعبلـ ، المصدر : متنزه الزك 
  منتزه بحيرة الجادرية :-ٗ

في بحػػػػيرة الجػادريػػة..اجتمع المػػػاء كالخضػػػػراء ككجػػو بغػػػػداد الحسػف مػابيف لفحػة البػرد المحبػب      
كذلؾ المنظر البديع الذم اسر مخيمتنا بجمالػو البػاىر جػاءت زيارتنػا لبحيػرة الجادريػة ظييػرة اكؿ امػس 

لمتمتع بجماؿ الطبيعة كازالة الركاسػب التػي تعمقػت بالػذاكرة بػيف زحامػات الشػكارع كضػجيج فسحة رائعة 
ابكاؽ السيارات كصػكر الممصػقات األعبلنيػة التػي تحاصػرنا اينمػا كقعػت ابصػارنا.. فػي بحيػرة الجادريػة 
ؿ السػػياحية ستشػػعر انػػؾ خػػارج حػػدكد المػػألكؼ كاف بأمكانػػؾ اف تمػػؤل رئتيػػؾ ماشػػئت مػػف ىكائيػػا العميػػ
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كتختزف لنفسؾ بمنظر مياىيا الزرؽ المحتفية بصفائيا كتتغازؿ معيا النػكارس كالطيػكر البػيض كػأنيـ 
اليػػـك صػػارت البحيػػرة تضػػـ الحػػدائؽ المخصصػػة لمعػػب الصػػغار برفقػػة .يقيمػػكف احتفػػاالن سػػريان بالطبيعػػة

قػديـ الخػدمات لمػزكار اراجيحيـ كالعابيـ الجميمة ىنا كىناؾ كرصت فييا اماكف األستراحة كالكافتريات لت
كمرسى جميؿ لمزكارؽ كابنية كمرافؽ خدميػة كتكزعػت فييػا مصػاطب الجمػكس فػي جميػع اركانيػا كلعػؿ 
اجمػػؿ مػػا فييػػا ذلػػؾ الشػػارع المحػػيط بيػػا كالػػذم يكفػػي اف تدخمػػو حتػػى نيايتػػو لتػػنعـ بجمػػاؿ كػػؿ اجػػزاء 

داع لمعجمة كالجماؿ يحيطؾ مػف المكاف..كانت سيارات الزائريف تمر عمى ميؿ في شارع البحيرة فما مف 
كؿ صكب كضحكات االطفػاؿ مػع عػكائميـ تشػعرؾ بأبتسػامة كجػو بغػداد الحبيبػة كأفراحيػا بعػكدة األمػاف 

 اليياز
 ( عف متنزه بحيرة الجادرية ٗصكرة ) 

                 
 
 
 
 
 
 
 

 ـ.ٕٙٔٓالمصدر : زيارة ميدانية مف قبؿ الباحثة الى متنزه بحيرة الجادرية ، 
  ِٕرض٘اخ أتٛ ٔؤاط :-5

يعد نير دجمة مف اىـ المكارد الطبيعية التي تتميز بيا مدينة بغداد، إذ يقسميا النير إلى قسميف 
رئيسييف. فالقسـ الصغير منيا يدعى بالكرخ، كىك عمى الضفة الغربية مف النير. كالقسـ الكبير منيا 

اية القرف العشريف تطكرت مناطؽ كبيرة يدعى بالرصافة كىي عمى الضفة الشرقية مف النير. كفي بد
ضمف الرصافة كمكقع أبي نؤاس مف ضمنيا، لما يتميز بو ىذا المكقع مف مناطؽ زراعية اشتيرت 
بساتينيا كمنتجاتيا الزراعية مف الفكاكو. كفي تمؾ الفترة تركز االىتماـ بتكفير بعض الخدمات 

اس ينجذبكف إلى المكقع في اثناء مدة الصيؼ كالفعاليات الترفييية ضمف مكقع أبي نؤاس. فبدء الن
. كنتيجة ذلؾ الجذب التركيحي المتزايد عمى المكقع بمطافة جكهلغرض التركيح عف النفس كاالستمتاع 

 فضبلن عف اخذ التطكر العمراني شكبلن طكليان عمى امتداد ضفة النير شماؿ كجنكب الرصافة القديمة. 
تـ تطكير شارع  ٜٕٜٔية الغنية بيكت ليا ضمف المنطقة. كفي عاـ إلى ذلؾ فقد شيدت العكائؿ البغداد

السعدكف ليككف عمكدان فقريان كتجاريان لمكقع أبي نؤاس، كبذلؾ تكسعت المنطقة التجارية تكسعان كبيران 
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لمركز مدينة بغداد كفي تمؾ المدة كاف يطمؽ عمى شارع أبي نؤاس بدرب الشط ككاف ىذا الدرب ضيؽ 
إلى شارع  ٜٓٙٔإلى شارع باتجاىيف ككسع في عاـ  ٜ٘ٗٔذا الطريؽ في عاـ كمشجر. كطكر ى

قسمت أمانة العاصمة األراضي  ٜٗٙٔأكبر ذم ثبلثة ممرات لكؿ اتجاه، كحديقة كسطية. كفي عاـ 
الكاقعة عمى شاطئ نير دجمة ضمف مكقع أبي نؤاس عمى شكؿ مربعات مساحة القطعة الكاحدة 

ككسعت الضفة الساحمية  ٜٓٚٔعمييا عمى أسس حديثة. كفي عاـ ( ـ لتأسيس المقاىي ٖٓ×ٖٓ)
مساحات كبيرة لمحدائؽ العامة كالتشجير، ككذلؾ انشأة  ٜٚٚٔعف طريؽ الردـ، كأضيفت في عاـ 

تـ تطكير كتجميؿ كبستنة  ٕٜٛٔعددان مف مطاعـ األسماؾ عمى ضفاؼ النير كشارع. كفي عاـ 
 ٕٙٓٓ. كفي عاـ كتحسينودة بناء سكر الككرنيش كتشجيره حدائؽ شارع أبي نؤاس باإلضافة إلى اعا

فضبلن عف طكرت أمانة بغداد مكقع أبي نؤاس كذلؾ مف خبلؿ اعادة تنظيـ الحدائؽ كاألماكف الخضراء 
امانة بغداد بعض الخدمات كالفعاليات الترفييية أضافت االىتماـ بالمشاىد الثقافية ضمف المكقع. كقد 

          كالسياحية ضمف المكقع.
كأطمقت تسمية منطقة الدراسة نسبةن إلى اسـ الشاعر أبي نؤاس كىك الحسف بف ىاني الحكمي 
الدمشقي، كىك شاعر عربي مف أشير شعراء العصر العباسي، كيكنى بأبي عمي كأبي نؤاس كالنؤاسي، 

قتصر طمب ـ(. كلـ يٕٙٚىػ/ ٘ٗٔكلد في مدينة األحكاز في ببلد خكزستاف جنكب غربي إيراف سنة )
أبي نؤاس لمعمـ عمى الشعر كاألدب بؿ كاف يدرس الفقو كالحديث كالتفسير حتى قاؿ فيو ابف المعتز في 
كتابو، طبقات الشعراء )كاف أبي نؤاس عالمان فقييان عارفان باألحكاـ كالفتيا، بصيران باالختبلؼ، صاحب 

 -ىػ ٜٜٔنؤاس في عاـ ) حفظ كنظر كمعرفة بطرؽ الحديث، يعرؼ محكـ القرآف(. كتكفي أبك
 ـ(.ٖٔٛ

كتقع منطقة الدراسة بمحاذاة نير دجمة في مدينة بغداد، حيث تمتد عمى الضفة الشرقية لمنير كيبمغ 
كـ( كتحاذم ثبلثة قطاعات رئيسة كىي البتاكييف شماالن بالقرب مف ساحة النصر كالعمكية ٘,ٖطكليا )

 أبي نؤاس بالنسبة لمدينة بغداد الفضائية  ( تكضح مكقع ٗفي الكسط، كالكرادة إلى الجنكب،) 
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 (  4خارطة )
 موقع منطقة الدراسة)متنزهات أبو نؤاس( بالنسبة لمدينة بغداد

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: خارطة مدينة بغداد, أمانة بغداد, دائرة التصاميم, قسم المعلومات الجغرافية/ نقالً عن رسالة لمصدرا

 م.2102عود ,الماجستير للطالب عماد حسين س

  ِرٕضٖ وٛس١ٔ  االػظ١ّح :-6
يقع ىذا المتنزه عمى ضفاؼ نير دجمة في منطقة االعظمية التابعة لقاطع الرصافة ، كيكجد فيو     

عاب كمرسى زكارؽ يقـك بنقؿ المتنزىكف عبر النير في لالحدائؽ العامة كبعض االكشاؾ ، كمدينة اال 
المتنزىكف مف العكائؿ كاالطفاؿ. كاف اغمب المساحة كمف ركاد ىذة المنطقة ىـ  رحمة قصيرة ،

 المشغكلة مف االراضي كاالبنية في الككرنيش ىي مستغمة مف قبؿ القكات العسكرية العراقية. 
 ( عف متنزه ككرنيش االعظمية ٘صكر ) 

 
2116َاٌّظذس:صٌبسحٍِذأٍخِٓلجًاٌجبحثخاٌىِتٕضٖوىسٍٔشاالعظٍّخ،
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 ذاد :ِذ٠ٕح اٌؼاب تغ -7

تقع مدينة العاب بغداد في زيكنة بالقرب مف مجمع تسكيؽ النفط ىذا المشركع يعد كاحدا مف      
المشاريع الترفييية الميمة التي نفذتيا احدل الشركات االستثمارية المتخصصة في منطقة زيكنة قرب 

الترفييية الحديثة  اف ىذا المشركع يتضمف عددان مف الفعاليات طريؽ قناة الجيش لممركر السريع. 
كحديقة لمحيكاف كمطاعـ ككافتريات كقاعة خاصة السماؾ الزينة كمبنى لبلدارة الى جانب الحدائؽ 

 كمكقؼ خاص لمسيارات كمجمكعة اخرل مف الخدمات.
كما يمثؿ ىذا المشركع مكانان ترفيييا كتركيحيان لمعكائؿ البغدادية الساكنة في منطقة زيكنة كالمناطؽ     
كرة االخرل في جانب الرصافة مف العاصمة بغداد الى جانب تخفيؼ الزخـ الحاصؿ عمى المجا

 .المتنزىات كالمرافؽ الترفييية الكبيرة السيما اياـ االعياد كالمناسبات
 ( عف مدينة العاب بغداد  ٙصكر )  

                                       
ـ.ٕٙٔٓالى مدينة العاب بغداد ،  المصدر : زيارة ميدانية مف قبؿ الباحثة  

  ػٍٝ ؼذائك ٔادٞ اٌريِٛن اٌرتف١ٟٙ  MiniGolfاٌك ِالػة -8
عمى حدائؽ نادم اليرمكؾ الترفييي انشأت المتاع ركاد النادم مف جية كمف   MiniGolfمبلعب الػ 
 ككسيمة جذب لزبائف جدد ككف ىذه المبلعب ىي االكلى مف نكعيا في بغداد.  جية اخرل

لمشباب  أـ لمعائمة أكانت  مبلعب الغكلؼ المصغرة مف اكثر الكسائؿ الترفيية المستخدمة سكاء عدُّ ت   
تسمى مضارب ، ك عمى مستكل العالـ. كال يكاد يخمك ام نادم ترفييي اك مدينة العاب مف ىذه المبلعب

ممكف ام انو  ك يمكف المعب بيذه المضارب مف الجيتيف Putterلعبة الغكلؼ المصغرة باؿ 
 ٜٙيكجد ىناؾ مضارب بطكؿ ك  ،استخداميا ايضا مف قبؿ االشخاص الذيف يستخدمكف يدىـ اليسرل

اما كرات لعبة الغكلؼ المصغرة فعادة تككف ممكنو..  ،سـ لبلطفاؿ ٙٚسـ لمبالغيف كمضارب بطكؿ 
 فيختار كؿ العب لكنو المفضؿ.

فباالمكاف المعب بصكرة منفردة اك بصكرة يستيدؼ ىذه المشركع كافة االعمار مف شراح المجتمع      
كليذا فاف ىذه المبلعب المكاف الكحيد الذم يستطيع كؿ  ،جماعية الم شخص فكؽ سف الرابعة تقريبا

 افراد العائمة المعب بيا بصكرة جماعية لقضاء اكقات ممتعة معا. 
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% ٓٙتبيف انو اكثر مف اعتمادا عمى بعض الدراسات التي اجريت في امريكا حكؿ زكار ىذه المبلعب  
سنة.  ٖٚكبالنسبة لمبالغيف فاثبت الدراسة اف معدؿ االعمار ىك  ،ٛٔمف الزكار اعمارىـ تحت سف الػ

عدد المسارات الرسمي ، ك مف ىذه الدراسات يمكف القكؿ اف المبلعب تجذب البالغيف كجذبيا لبلطفاؿ
كلكف لضيؽ المساحة عمى ارضية  مسار حاليا كحاؿ لعبة الغكلؼ. ٛٔلمعبة الغكلؼ المصغرة ىك 

 النادم تـ انشاء سبع مسارات فقط كبداية ليذا المشركع مع النية في تكسعتيا مستقببل.
 عمى حدائؽ نادم اليرمكؾ الترفييي MiniGolf الػ ( عف مبلعب  ٚصكرة )  

 

 
ي، كؾ الترفييعمى حدائؽ نادم اليرم MiniGolf الػ المصدر : زيارة ميدانية مف قبؿ الباحثة مبلعب

 ـ.ٕٙٔٓ
  ِٕرعغ اٌؼثغٍٟ -9

ضفاؼ نير دجمة في كسط شماؿ بغداد في مدينة الكاظمية كبالتحديد  يقع منتجع العبسمي عمى     
كيككف لو صيت  ان في شارع المحيط المكتض بالمقاىي كالكازينكىات يأتي منتجع ليحتؿ مركزا متقدم

منتجع كبير جدا بالمساحة حيث يمتد بيف  بسميمنتجع العكيعدُّ كاسع بيف كؿ طبقات المجتمع، 
البساتيف المكجكدة عمى ضفاؼ نير دجمة كيستمد اليكاء النقي كالعذب مف النخيؿ كاشجار الفكاكو 

 التي تحيط بو مف كؿ جانب.
حكم المنتجع عمى مطعـ كبير يمتد عمى معظـ مساحتو، كمطعـ مكيؼ داخؿ قاعة مغمقة كبيرة ينفع تي

الحارة في فصؿ الصيؼ. كما يتبع لو مدينة مبلىي لؤلطفاؿ كمرسى زكارؽ عمى نير  لساعات الصباح
 دجمة كاالىـ مف ذلؾ تكفر مكقؼ كبير لمسيارات خاص بالمنتجع.

يقدـ المنتجع اشيى االكبلت العراقية بأمتياز كالسمؾ المسككؼ كالدجاج بالتنكر كالكباب ك     
تقديمو المشركبات كالعصائر كااليس فضبلن عف بية كالعربية، كالمشاكم كغيرىا الكثير مف االكبلت الغر 

 كريـ كاالراكيؿ بأنكاعيا. يتميز المنتجع بخدمة جيدة جدا كبسرعة تنفيذ الطمب.
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يتكاجد عدد كبير مف عماؿ الخدمة كمسؤكلكا الحدائؽ، حيث يرتدم بعضيـ الزم الشامي ك     
العربات ك كر الشامي المتكاجد في المنتجع كالبكابة كينطقكف بالميجة الشامية ليتماشى ذلؾ مع الديك

 .القديمة الشامية كالسبللـ

 ( عف منتجع العبسمي ٛصكر)
 

                       
 ـ.ٕٙٔٓالمصدر : زيارة ميدانية مف قبؿ الباحثة لمنتجع العبسمي ، 

 : أ١ّ٘ح ادلٕاؿك اٌرتف١ٙ١ح اٌغ١اؼ١ح  شا١ٔاً 
 فييية في االتي :كتتمثؿ أىمية المناطؽ النتر 

 عمى جكدة الحياة كرفاىية السكاف كتمبية احتياجاتيـ مف المناطؽ الترفييية. دُّ تع -ٔ
 المناطؽ الترفييية مف العناصر الرئيسية الحيكية في تخطيط المدف كالتجمعات العمرانية. دُّ تع -ٕ
مى تنقية اليكاء المسطحات الخضراء كالحدائؽ بانكاعيا بمثابة الرئة لممدينة ، حيث تعمؿ ع دُّ تع -ٖ

 مف الممكثات كالمكاد العالقة بالجك.
ليا أىمية كبرل في التأثير عمى الحالة النفسية لبلنساف، حيث انيا تعمؿ عمى نقؿ االنساف مف  -ٗ

 حالة سيئة الى حالة نفسية جيدة.
 االستخداـ في عممية كقؼ التعرية لمشاطئ عف طريؽ عمؿ ككرنيش عمى الكاجية الشاطئية لمنير. -٘
 ستخداـ كمناطؽ فاصمة بيف أستعماالت االراضي المختمفة. اال -ٙ

 شاٌصًا : ذظ١ٕف ادلٕاؿك اٌرتف١ٙ١ح 
  كتصنؼ المناطؽ الترفييية الى :

تتكاجد المناطؽ الترفييية عمى ىيئة تككيف متدرج مف حيث  -الى التدرج اليرمي لممناطؽ الترفييية :
حده، كترتبط ىذة المستكيات المتدرجة بعدد  الحجـ كمستكل الخدمة كدرجة التخصص لكؿ منيا عمى

السكاف المكافئ لمخدمة )العرض يتساكل مع الطمب( ، فالخدمة التتكاجد اال عند الطمب عمييا متمثبلن 
في عدد السكاف ، كيمكف تقسيـ السكاف بالمدف حسب الطمب عمى الخدمات الى المستكيات )الكحدات( 

 التخطيطية التالية :
 كنية.المجمكعة الس -
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 المجاكرة السكنية. -
 الحي السكني . -
 القطاع اك البمدية الفرعية. -
 المدينة. -

  كقد اخذ بيذا التصنيؼ بناءن عمى مجمكعة مف االعتبارات االتية :
رفع كفاءة اداء الخدمة كعدـ تكرارىا اال عند تكافر عدد السكاف المكافئ الذم يمثؿ طمبان فعميان   -

كصكؿ البل أقصى أستغبلؿ ليا بدكف أف يقمؿ مف رفاىية المجتمع الذم عمى الخدمة ، كذلؾ لم
 تخدمو أك حدكث أم ضرر مباشر لبلصكؿ الرأسمالية كالقيمة المنظكرة الخدمة.

تكثيؼ المنفعة مف الخدمة في ضكء االراضي المناسبة كمكقع كالمتكافرة بالمساحات الكافية ،   -
يع السكاف عمى االرض )كثافة( ، أم جعؿ المسافة التي كفي حدكد العبلقة بيف مكقع الخدمة كتكز 

يقطعيا الفرد مف مكاف أقامتو لمكاف حصكلو عمى الخدمة يتناسب مع المنفعة التي يحصؿ عمييا 
 مف الخدمة سكاء كاف االنتقاؿ بالسيارة أك سيران عمى االقداـ.

 اف المدينة.أيجاد المناطؽ الترفييية عمى مستكل المدينة ككؿ دكف شرط لعدد سك  -
ضـ المناطؽ الترفييية مع الخدمات االخرل كخمؽ مايعرؼ بمناطؽ الخدمات المجمعة في شكؿ   -

تدرج ىرمي يعكس تقسيـ السكاف الى مستكيات ككحدات تخطيطية ذات أحجاـ تتكافؽ مع الخدمة 
لتعامؿ مع ، يزيد مف االستفادة مع رفع كفاءة االداء كتقميؿ نفقات التزكيد كيسيؿ عمى الجميكر ا

 الخدمات المجمعة.
 ساتؼًا : ذٛص٠غ ادلٕاؿك اٌرتف١ٙ١ح 
  كيتـ تكزيع المناطؽ الترفييية كاالتي :

–نسمة كتضـ )مبلعب االطفاؿ  ٕٓٓٔ -ٜٓٓالمجمكعة السكنية : يتراكح عدد سكانيا بيف  - أ
 حديقة المجمكعة السكنية (.

سمة كتضـ )حديقة المجاكرة السكنية األؼ ن ٘-ٖالمجاكرة السكنية : يتراكح عدد سكانو بيف  -ب
 مبلعب مجاكرة السكنية(. –
 –األؼ نسمة كتضـ)حديقة الحي السكني  ٘ٔ-ٓٔالحي السكني : يتراكح عدد سكانو بيف  -ت

 مبلعب الحي السكني(.
األؼ نسمة كتضـ )الحدائؽ  ٗ٘-ٖٓالقطاع )البمدية الفرعية(: يبمغ عدد سكانو بيف  - ت

 العامة(.
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ألؼ نسمة  ٖٓمغ عدد سكانيا حسب حجما فالمدينة الصغيرة أقؿ مف المدينة : يب -ج
ألؼ  ٓٓٔألؼ نسمة ، أما المدينة الكبيرة فيي أكثر مف  ٓٓٔ -ٖٓكالمدينة المتكسطة مف 

 الحدائؽ المتخصصة(. –المتنزىات العامة  –نسمة كتضـ )المراكز الترفييية 
 ؼ١ح خاِغًا : أُ٘ ِؼٛلاخ اٌؼًّ يف ظض٠شج األػشاط اٌغ١ا

مكاقع في بغداد الدكف االستفادة مف  تالتي تحكل ةالسياحي االعراسمف أىـ معكقات العمؿ في جزيرة 
الرغـ مف اعتراؼ كزارة المالية كأمانة عمى الف ممكيتيا لـ تسجؿ في سند الممكية ، كليس فقط الجزيرة 

يا ، تمييدان لعرضيا بغداد بذلؾ ، لكف ىيئة السياحة كصمت إلى مراحؿ متقدمة لتسجيميا بأسم
 -( . كباقي المحافظات ما يأتي :ٕٙٔٓلبلستثمار خبلؿ العاـ )

مشاكؿ تتعمؽ بسند الممكية )عقبات قانكنية ( عدـ استكماؿ عائدية األرض ، كذكرت ىيئة  -ٔ
( ، تمييدان لتطكيرىا أك أحالتيا ٕٙٔٓالسياحة العراقية بأنيا يمكف تذليؿ ىذه المشكمة خبلؿ العاـ )

كأنيا أىممت منذ زمف طكيؿ . ألنيا حالت دكف أحالة الجزيرة لبلستثمار مف قبؿ  السيماثمار، لبلست
 أحد الشركات العراقية .

نشاء مدينة  -ٕ مشاكؿ تتعمؽ بإعادة البنى التحتية كمدينة األلعاب كتنظيـ الخدمات السياحية فييا كا 
 العاب متكاممة كمتطكرة كأحياء الحفبلت في الحدائؽ .

األكضاع األمنية يحكؿ دكف االستفادة مف المكاقع الترفييية نتيجة اإلىماؿ كالفساد  تداعيات -ٖ
 كالتخمؼ. كعميو يتـ التنسيؽ مع األجيزة األمنية لتسييؿ عمؿ المستثمريف في المكقع السياحي .

سيطرت القكات األمريكية بعد أف تعرضت إلى عمميات نيب أدت إلى تخريبيا بعد السقكط لعاـ  -ٗ
( أنيا أعادة جزيرة األعراس إلى ٕٓٔٓشباط  ٖٔككانت القكات األمريكية أعمنت في ) ،(ٖٕٓٓ)

الحككمة العراقية باتفاؽ خاص بإعادة جزيرة األعراس كّقعو ممثؿ رئاسة الكزراء )سمير حداد( في 
حيف كقعة عف الجانب األمريكي الككلكنيؿ )ديفيد كادف( بعد أف كانت تتخذىا كقاعدة أمريكية بعد 

  ( لمكقعيا االستراتيجي مقابؿ المنطقة الخضراء .ٖٕٓٓعاـ )
الزم الذم يجب ارتداءه  مثؿطبيعة العمؿ السياحي كمكاصفاتو تقتضي بعض الشركط السياحية  -٘

كالذم يحمؿ شعار الجزيرة الرسمي كلكي يميزه عف المتنزىيف كااللتزاـ بمكاصفات العامميف في 
 مجاؿ السياحي .

بلستعانة بككادر االختصاص كالكفاءة بإزالة األشجار الضارة في الجزيرة ، ال تكجد مكاصفات ل -ٙ
 كتصميميا بشكؿ الئؽ سنكيان .

ال تكجد مكافقة عمى منح مدير الجزيرة صبلحية بإقامة النشاطات كالفعاليات كالتي مف الممكف  -ٚ
اللتزاـ بيا عمى صبلحيات ىيئة السياحة المعمكؿ بيا أك كضع الشركط الكاجب ا أقامتيا بناءن 

بالتنسيؽ مع أقساـ الييئة كخصكصان أنشطة األلعاب المؤقتة كالتي يؤدم تفعيميا الستقطاب 
 .أعداد كبيرة مف العكائؿ فضبلن عف السفرات المدرسية كالجامعية لمتحقيؽ العكائد 
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 عادعًا: اخلـٛاخ اٌرـ٠ٛش٠ح اٌٛاظة اختار٘ا جلض٠شج األػشاط اٌغ١اؼ١ح  
عاب كالتي تعد أىـ كسيمة لجذب االنتباه كخاصة العكائؿ فضبلن عف ككنيا تعد جزءان أنشاء مدينة ال -ٔ

ميمان لزيارة مقكمات الجذب كمف ثـ تعظيـ مكارد الجزيرة . كاف تأخر إنشائيا يؤدم إلى خسارة إيرادات 
 نقدية سنكية .

زيرة فضبلن عف كجكد تأىيؿ المطاعـ لغرض استخداميا كمطعـ ألنيا جزء ميـ في تعظيـ مكارد الج -ٕ
 قاعة مناسبات في الجزيرة كبحجـ مناسب.

 أعادة تأىيؿ المسابح المكجكدة في الجزيرة كبشكؿ دكرم . -ٖ
دامة المساحات الخضراء )عماؿ التنظيؼ كالزراعة( لكجكد  -ٗ زيادة أعداد العامميف في الخدمات كا 

 نقص في مكظفي الزراعة كالخدمات .
شطة كالفعاليات التي تشكؿ كسيمة جذب كعرض ألم متنزه كبمكجب زيادة المعركض مف األن-٘

%( مف الطاقة ٕٓالقياسات العالمية لمثؿ مشاريع فأف معدؿ نسبة التشغيؿ اليكمي ال يقؿ عف )
( شخص منتزه يكميان، كعميو فأف ٕٓٓ٘التصميمية أم أف معدؿ عدد الزكار اليكمي يككف بحكالي )

فع سنكيان عندما تككف نسبة التشغيؿ مبلئمة جدان قياسان بالطاقة اإليرادات السنكية يجب أف ترت
 االستيعابية التصحيحية لمجزيرة .

عدـ أشراؾ كادر الجزيرة الفني في تطكير أم خطة عمؿ لمعالجة مشاكؿ األداء االقتصادم يؤدم  -ٙ
االستثمار إلى أتحاذ قرارات غير صائبة في ظؿ الظركؼ المشاركة لتصحيح مسار أعماؿ التأىيؿ 

 كالتشغيؿ الصحيح لمجزيرة مف أجؿ تعظيـ المكارد كتقميص النفقات .
الطريؽ الرئيسي لجزيرة األعراس السياحية ىك مف الطرؽ الميمة جدان كالتي تؤدم إلى سيكلة  -ٚ

الكصكؿ إلى منطقة البحث بفترة قصيرة مما يحقؽ السبلمة المركرية . أما بالنسبة لمطرؽ الداخمية 
بط منطقة البحث بشارع يسيؿ عممية انتقاؿ السيارات كالمتنزىيف إلى الداخؿ لمكصكؿ إلى حيف ترت

مكاقع الخدمات الترفييية كيتطمب مف الكجية الحضارية أعادة أكسائيا كتنظيميا بشكؿ جيد مع كضع 
التقاطعات بكاسطة الخطكط البيضاء كالخطكط الحمراء لعبكر المتنزىيف لخمؽ حركة انسيابية مع 

  ضماف سبلمتيـ مف حركة السيارات ككضع العبلمات اإلرشادية لممكقع.
أنشاء كتسييؿ الكصكؿ إلى األماكف الخدمية )المرافؽ الصحية( كلكبل الجنسيف كبمكقعيف األكؿ  -ٛ

في المدخؿ كالثاني منتصؼ الجزيرة مع استمرار عممية التنظيؼ مع إنشاء شبكة لمماء الصافي 
ة لبلستعماالت البشرية كتكفير المستمزمات الخاصة لتنقية المياه كلضماف كتكفير المياه الصالح

 الصحة كفؽ المعايير الصحية الدكلية المعتمدة .
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تكفير خدمات االتصاؿ بيف أفراد كمنتسبيف الرقابة في عمـك الجزيرة ليؤمف انسيابية األمف  -ٜ
ف استخداميا فضبلن خدمات لممنتزىيف. كتخصيص )كابينات( خاصة لبلتصاؿ يستطيع المتنزىي

 االنترنيت لتقدـ خدماتيا ليـ .
تزكيد الجزيرة بالطاقة الكيربائية لسد العجز الذم يحصؿ مف الطاقة الرئيسية )مكلد كيربائية(  -ٓٔ

كتعمؿ عمى مدار الساعة بعد االنقطاع المبرمج مما يكفر الطاقة الكيربائية لكقت أطكؿ لزيادة المتعة 
يف مع زيادة األعمدة الكيربائية كصيانتيا بيف الحيف كاآلخر كيككف في عمـك الجزيرة كالترفيو لممتنزى

. 
تكفير مرائب لمسيارات الستيعاب السيارات بما فييا سيارات المكظفيف في أكقات الذركة مع اآلخذ  -ٔٔ

 بنظر االعتبار الضكابط األمنية طكاؿ الكقت .
داخؿ المنطقة كالقياـ بالتجكاؿ لمنع حدكث أم مشكمة التركيز عمى عدد العناصر األمنية في  -ٕٔ

 أمنية.
 أنشاء مركز صحي صغير لمعالجة لحاالت الطارئة . -ٖٔ
إنشاء مصمى مناسب ألداء فريضة الصبلة سكاء مف العامميف اك الزائريف أثناء كجكدىـ في  -ٗٔ

 المكقع الترفييي كىذا المصمى مخصص لمرجاؿ كاآلخر لمنساء .
ر مف زراعة النباتات ذات األلكاف الزاىية كالكركد الجميمة مف خبلؿ كادر خاص يتكلى اإلكثا -٘ٔ

 االىتماـ بيا كبشكؿ مستمر فضبلن عف االستئجار المستمر .
زيادة عدد االكشاش كاالىتماـ بيا لتقـك بخدمة المتنزىيف مف خبلؿ تقديـ المأككالت السريعة  -ٙٔ

 كالمشركبات .
 كس كالمضممة )كالمصاطب( كتصميميا بشكؿ جيد .تكفير أماكف لمجم -ٚٔ
خدمات جمع النفايات كالتخمص منيا ىي مف الجكانب الميمة كالتي يقع عمى عاتؽ أجيزة  -ٛٔ

 البمدية ككنيا تؤثر ايجابيا عمى قضية المتنزىيف كصحتيـ .
خدمات كأنشطة تفعيؿ دكر األعبلـ لمتركيج عف أىمية لجزيرة األعراس السياحية كما تقدمو مف  -ٜٔ

 كفعاليات ترفييية .
 عاتؼًا : ِما١٠ظ خاطح ٌرم١١ُ ػٕاطش اجلزب اٌرتف١ٟٙ 

الجكدة : كييدؼ المتنزه مف الزيارة الترفييية ىك الحصكؿ عمى  منفعة مقابؿ التكمفة التي يتحمميا -ٔ
التي يدفعيا . . كاف مفيـك الجكدة )جكدة المنتج أك الخدمة( التي يحصؿ عمييا المتنزه مقابؿ النقكد 

كما يشمؿ مفيـك الجكدة رفع كفاءة اإلدارة الترفييية كلخدمة الحفاظ عمى المكارد الطبيعية كالبشرية 
 في المكقع الترفييي.
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األصالة : أم االحتفاظ بالخدمات كالتسييبلت الترفييية المتكافرة بالمكقع كبشكؿ يتناسب مع  -ٕ
مكجكدة فييا فضبلن عف النظـ االجتماعية ، فنجد أف لكؿ طبيعة المنطقة كمقكمات الجذب الطبيعية ال

 منطقة ترفييية طبيعتيا كخصائصيا التي تميزىا عف المنطؽ األخرل.
التي تجذب المتنزىيف التّفرد : كيقصد بػو أف يتكافر في المكقع الترفييي مقكمات جذب فريدة  -ٖ

ذا العنصر الفريد المتنزىيف لزيارة المكقع لزيارتيا كيككف مف خبلؿ كجكد المغريات كغالبان ما يجذب ى
 كما يتبعو مف أقامة تسييبلت كخدمات جديدة حكؿ العنصر الفريد لمقابمة احتياجات المتنزىيف.

 االعرٕراظاخ ٚاٌرٛط١اخ 
 أٚالً : االعرٕراظاخ

 تفتقر جزيرة األعراس السياحية لمستكل الخدمات الترفييية مف حيث الكـ كالنكع كما إنيا ال-ٔ
 تتناسب مع مكقع الجزيرة.

ضعؼ األعبلـ كالتركيج لمنشاط الترفييي لعرض الخدمات كالمقكمات الترفييية لمنطقة البحث مف -ٕ
 خبلؿ الكسائؿ السمعية كالبصرية لزيارة السفرات المدرسية كالجامعية.

ة كالفعاليات تكفر اإلمكانيات لزيادة اإليرادات مف خبلؿ زيادة مقكمات الطمب الترفييي )األنشط-ٖ
 الترفييية(.

 قمة الككادر المتخصصة في مجاؿ الترفييي لؤلنشطة كالفعاليات كتصميميا .-ٗ
تعاني جزيرة االعراس السياحية مف نقص في الخدمات البنى التحتية المتعمقة بالماء الصافي -٘

 ي المكقع .كخدمات الطاقة الكيربائية كخدمة االتصاالت األرضية في األماكف العامة كالطرؽ ف
كجكد بعض العقبات القانكنية مثؿ سند الممكية لجزيرة األعراس السياحية كلباقي المناطؽ -ٙ

الترفييية األخرل حيث إنيا تعيؽ في عممية استثمار الجزيرة سكاء أكاف االستثمار محمي أك 
 أجنبي.

ارىا إلى خدمات اإلنارة قمة االىتماـ بالمساحات الخضراء كالمحافظة عمى ديمكمتيا فضبلن عف افتق -ٚ
 الميمية كخدمات المرافؽ الصحية كخدمات جمع النفايات كتكفير مرأب خاص لكقكؼ السيارات .

  اٌرٛط١اخشا١ًٔا : 
العمؿ عمى التعاكف المشترؾ كالمستمر بيف ىيئة السياحة ككمية العمـك السياحية مف الجامعة -ٔ

راسات لتتعامؿ مع الكاقع كلتبيف الفكائد التي المستنصرية في مختمؼ المجاالت مف خبلؿ تقديـ د
 تّجنييا المنزىيف مف استمرار ممارسيا لمنشاطات الترفييية كبالشكؿ الصحيح .

العمؿ عمى تكثيؼ الجيكد مف قبؿ الجيات المختصة )أك المعنية( الستغبلؿ مساحات األراضي -ٕ
 محمي كاألجنبي لمنطقة البحث.الخضراء ألغراض التنمية الترفييية مع التشجيع االستثمار ال

 ضركرة تكفير خدمات الماء الصافي كالكيرباء كاالتصاالت الرضية كخدمات جمع النفايات .-ٖ
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 األعبلـ كالتركيج لمنطقة البحث كالتعريؼ بيا لزيادة استقباؿ السفرات المدرسية كالجامعية .-ٗ
 يككف مف عدة طكابؽ.تكفير مرأب خاص بكقكؼ السيارات في منطقة البحث كيفضؿ أف -٘
اإلسراع في التخمص مف حؿ مشكمة سند الممكية لجزيرة األعراس السياحية ألنيا تعيؽ مف عممية -ٙ

 االستثمار المحمي كاألجنبي لممكقع.
تكثيؼ الزيارات التفتيشية الدكرية المفاجئة لتشخيص الخمؿ الحاصؿ في إدارة المكقع كمستكل -ٚ

 تقديـ الخدمات لممتنزىيف.
قامة الميرجانات كاالحتفاالت الدينية كالكطنية كالثقافية كاألنشطة المختمفة ككنيا تعرؼ جميكر أ-ٛ

 المتنزىيف بالخدمات كالفعاليات المقدمة في منطقة البحث.
 اذلٛاِ  

الكناني، سعد مصطفى، " عالـ السياحة كالمتنزىات"، دار الحكمة لمنشر، المكصؿ ، العراؽ ،  -ٔ
 .ٖٙص،  .ٕٔٔ، ص ٜٜٓٔ

 مؤسسة ، ٕط ،" الفندقي التسكيؽ – السياحي التسكيؽ"  ، الفتاح عبد طارؽ ، الشريعي -ٕ
  .٘٘ٔ،ص ٕٓٔٓ ، لمنشر الدكلية حكراء

التصميـ اإلنمائي  –"استخدامات األراضي في المدينة ألغراض الترفيو  صباح، .  الغراكم ، د -ٖ
 ، الدكحة –المدف العربية  الشامؿ لمدينة بغداد" ، بحث مقدـ إلى المؤتمر السادس لمنظمة

 .ٖٙص،  ٜٓٛٔ
 الحادم القرف في السياحية جغرافية،  عدناف مكفؽ، كالحميرم، زعؿ نبيؿ، الحكامده  -ٗ

 .ٜٛ ص، ـٕٙٓٓ،االردف، لمنشر الحامد دار ،كالعشريف
 متنزه في المتكافرة كالتسييبلت الخدمات نحك المكاطنيف اتجاىات" ،حسف محمد، النقاش -٘

 لسنة، ٖٓالعدد،  المستنصرية الجامعة، كاالقتصاد االدارة كمية مجمة"، بغداد نةمدي في الزكراء
 .ٖٙٔ ص.ـٕٓٓٓ

 .ٖٗـ، ص  ٕٓٔٓالعجيمي، محمد صالح ،"جغرافية المدف"، مطبعة الكتاب، بغداد، -ٙ
، االسكندرية،  الثالثة الطبعة،  المعارؼ منشات" ، كالقرل المدف كتجميؿ تنسيؽ، "مصطفى بدر -ٚ

 .ٖٚٔ ص، ـٖٕٓٓ
 ،"العالمية المكتبة العامة، كأحكاليا الجغرافية أكضاعيا الشرقية الكرادة" ، عباس السعدم، -ٛ

 .ٖٖٙ-ٖٖ٘ ص ،ٜٜٓٔ بغداد،
دليؿ المعايير التخطيطية لممناطؽ الترفييية ، كزارة الشؤكف البمدية كالقركية، فيرسة مكتبة  -ٜ

 .ٚٔـ، ص ٕٗٓٓالممؾ فيد الكطنية ، الطبعة االكلى، السعكدية ،
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الييتي ، صبرم فارس، " التخطيط الحضرم" ، دار اليازكرم لمنشر كالطباعة ، االردف     -ٓٔ
 .٘ٚ، ص ٜٕٓٓ،

غنيـ ، عثماف محمد، كسعد، بنيتا،" تخطيط السياحي في سبيؿ تخطيط مكاني شامؿ كمكتامؿ  -ٔٔ
 .ٜٓـ ص ٜٜٜٔ، االردف،ٔ"، دار صفا لمنشر كالطباعة ، ط

تخطيط المدف"، دار ىجير لمطباعة كالنشر ، جيزة ، مصمر عفيفي ، أحمد كماؿ، "نظريات في  -ٕٔ
 . ٗٚـ ص ٕٓٓٓ، 

 –، أسس  "تخطيط الخدمات المجتمعية كالبنية التحتية"الدليمي ، خمؼ حسيف عمي ، -ٖٔ
 .ٖٙٔص  ٖٕٔٓ،  ٕتقنيات ، دار صفا لمنشر ، عماف ، ط –معايير 

 .ٕٔٓص  ٕٚٓٓ، عماف ، ، دار كنكز المعرفة  "صناعة السياحة"مقابمة ، أحمد محمكد ،  -ٗٔ
، أسامة صبحي ،" الجغرافية السياحية ما بيف النظرية كالتطبيؽ" الكراؽ لمنشر  الفاعكرم -٘ٔ

  . ٘ص   ٕٔٔٓكالتكزيع ، عماف ، 
الييتي ، صبرم فارس، " التخطيط الحضرم" ، دار اليازكرم لمنشر كالطباعة ، االردف  -ٙٔ

 .ٖٖـ ص ٜٕٓٓ،
حضرم" ، دار اليازكرم لمنشر كالطباعة ، االردف الييتي ، صبرم فارس، " التخطيط ال -ٚٔ

 .ٔٗـ ص ٜٕٓٓ،
 .ـٕٙٔٓ،  الثاني الطابؽ، بغداد شعبة،  السياحية المرافؽ دائرة،  السياحة ىيئة -ٛٔ
 (.ٕٙٔٓ/ٖ/ٓٔ) بتاريخ  السياحية األعراس جزيرة إلى ميدانية زيارة -ٜٔ
 ـ.. ٕٙٔٓزيارة ميدانية إلى متنزه ككرنيش االعظمية ،  -ٕٓ
 ـ.ٕٙٔٓميدانية إلى ادارة مدينة العاب بغداد  ، زيارة    -ٕٔ
 .ـٕٙٔٓ، الترفييي اليرمكؾ نادم حدائؽ عمى MiniGolf الػ مبلعب ادارة إلى  ميدانية زيارة -ٕٕ
ـٕٙٔٓ ادارة منتجع العبسمي،زيارة ميدانية إلى  -23
 ادلظادس             

 أٚاًل : ادلظادس اٌؼشت١ح 
 اٌىرة  -أ

المدف كالقرل" ، منشات المعارؼ ، الطبعة الثالثة ، االسكندرية، بدر مصطفى، "تنسيؽ كتجميؿ  .ٔ
 ـ.ٖٕٓٓ

عفيفي ، أحمد كماؿ، "نظريات في تخطيط المدف"، دار ىجير لمطباعة كالنشر ، جيزة ، مصمر ،  .ٕ
 ـ.ٕٓٓٓ

 .ـ ٕٓٔٓ،بغداد، الكتاب مطبعة"، المدف جغرافية،"صالح محمد، العجيمي .ٖ
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 –معايير  –، أسس  "خدمات المجتمعية كالبنية التحتيةتخطيط ال"الدليمي ، خمؼ حسيف عمي ، .ٗ
 . ٖٕٔٓ،  ٕتقنيات ، دار صفا لمنشر ، عماف ، ط

السعدم، عباس ، "الكرادة الشرقية أكضاعيا الجغرافية كأحكاليا العامة، المكتبة العالمية"، بغداد،  .٘
ٜٜٔٓ. 

مؤسسة حكراء ،  ٕ، ط "التسكيؽ الفندقي –التسكيؽ السياحي  "الشريعي ، طارؽ عبد الفتاح ،  .ٙ
 . ٕٓٔٓالدكلية لمنشر ، 

غنيـ ، عثماف محمد، كسعد، بنيتا،" تخطيط السياحي في سبيؿ تخطيط مكاني شامؿ كمكتامؿ "،  .ٚ
 ـ.ٜٜٜٔ، االردف،ٔدار صفا لمنشر كالطباعة ، ط

، أسامة صبحي ،" الجغرافية السياحية ما بيف النظرية كالتطبيؽ" الكراؽ لمنشر  الفاعكرم .ٛ
  . ٕٔٔٓكزيع ، عماف ، كالت

الكناني ، سعد مصطفى ، " عالـ السياحة كالمتنزىات " ، دار الحكمة لمنشر ، المكصؿ ،  .ٜ
ٜٜٔٓ.  

 .ٕٚٓٓ، دار كنكز المعرفة ، عماف ،  "صناعة السياحة"مقابمة ، أحمد محمكد ،  .ٓٔ
 ـ.ٜٕٓٓف ،الييتي ، صبرم فارس، " التخطيط الحضرم" ، دار اليازكرم لمنشر كالطباعة ، االرد .ٔٔ
 ـ.ٔٔ.ٕ، " جغرافية المدف " ، دار الصفا لمنشر كالطباعة ،  _____________ .ٕٔ
الحكامده، نبيؿ زعؿ، كالحميرم، مكفؽ عدناف ، جغرافية السياحية في القرف الحادم  .ٖٔ

 ـ.ٕٙٓٓكالعشريف،دار الحامد لمنشر، االردف،
 مكتبة فيرسة، كالقركية بمديةال الشؤكف كزارة،  الترفييية لممناطؽ التخطيطية المعايير دليؿ .ٗٔ

 ـ.ٕٗٓٓ، السعكدية، االكلى الطبعة،  الكطنية فيد الممؾ
 الرسائؿ الجامعية : -أ

عمكاف ، نكفؿ عبد الرضا ،" أىمية تطكير الخدمات السياحية كآثرىا في تقكيـ أداء الفنادؽ " ،  .ٔ
 .ٕ٘ٔ، ص ٕ٘ٓٓ،  ٚ٘مجمة اإلدارة كاالقتصاد، الجامعة المستنصرية ، العدد 

سعكد،عماد حسيف،" تخطيط كتنمية الخدمات كالفعاليات الترفييية ضمف النمط الخطي لساحؿ  .ٕ
منطقة الدراسة )ككرنيش ابك نؤاس("، رسالة  –نير دجمة كاثره في نمك الطمب الترفييي 

 ـ.ٕٕٔٓماجستير في عمـك السياحة كادارة الفنادؽ ، الجامعة المستنصرية ، 
 اٌثؽٛز ادلٕشٛسج  -ض

التصميـ اإلنمائي الشامؿ  –اكم ، د.صباح، "استخدامات األراضي في المدينة ألغراض الترفيو الغر  -ٔ
 .ٜٓٛٔالدكحة  –لمدينة بغداد" ، بحث مقدـ إلى المؤتمر السادس لمنظمة المدف العربية 
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النقاش، محمد حسف،"اتجاىات المكاطنيف نحك الخدمات كالتسييبلت المتكافرة في متنزه الزكراء  -ٕ
 ـ.ٕٓٓٓ، لسنة ٖٓينة بغداد"، مجمة كمية االدارة كاالقتصاد، الجامعة المستنصرية ، العددفي مد

في الطمب السياحي ،مجمة االدارة  المشيداني، خميؿ ابراىيـ ، العكيمي،خمكد ، اثر كسائؿ االعبلـ -ٖ
 ـ.ٖٕٓٓ، لسنة ٙٗكاالقتصاد،الجامعة المستنصرية، العدد

 اٌض٠اساخ ادل١ذا١ٔح  - د
بزيارات ميدانية الى الدكائر الحككمية كبعض المرافؽ السياحية مف اجؿ الحصكؿ عمى  قامت الباحثة

 المعمكمات لغرض اغناء البحث :
بتاريخ ، ، ىيئة السياحة ، قسـ التخطيط كالمتابعة كاالثارزيارة ميدانية إلى كزارة السياحة  .ٔ

ٛ/ٕ/.ٕٓٔٙ  
 (.ٕٙٔٓ/ٖ/ٓٔ)، سياحة ، قسـ األمبلؾ زيارة ميدانية إلى كزارة السياحة كاآلثار ، ىيئة ال-ٕ
 (.ٕٙٔٓ/ٖ/ٓٔزيارة ميدانية إلى جزيرة األعراس السياحية بتاريخ ).ٖ
 ـ.ٕٙٔٓ،السياحية  بغدادزيارة ميدانية إلى جزيرة . ٗ
 ـ.ٕٙٔٓ. زيارة ميدانية الى متنزه بحيرة الجادرية ، ٘
 ـ.ٕٙٔٓ ادارة منتجع العبسمي،زيارة ميدانية إلى .ٙ
 ـ.ٕٙٔٓيدانية الى أدارة متنزه مدينة العاب بغداد،.زيارة مٚ
 ـ.ٕٙٔٓادارة مبلعب الككلؼ عمى حدائؽ اليرمكؾ السياحي.زيارة ميدانية إلى .ٛ
 ـ.ٕٙٔٓادارة متنزه الزكراء، زيارة ميدانية إلى .ٜ

 ـ.ٕٙٔٓمتنزه ككرنيش االعظمية ، زيارة ميدانية إلى .ٓٔ
دائرة المرافؽ السياحية/ شعبة بغداد/  /ىيئة السياحة  /ثار زيارة ميدانية إلى كزارة السياحة كاآل .ٔٔ

 ـ.ٕٙٔٓ/ بتاريخ ٕط
  شا١ًٔا : ادلظادس األظٕث١ح

1. Atiser Matheson and Geoffrey wall , "Tourism Economic physic and 
Social Impacts layman", press, London , 1982, p.16. 

2. Robet, W. Mclntosh Charles, R. Goehdener. Y. R.  Brenrich, 
"Towrism Principle, practices philosophies Serentich", printed in 
U.S.A, 1995, P.36. 

3. The Word Book of Encyclopedia. Vol-16 , Chill Crattier National, 
Ins, . 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwivpuuL8N3LAhWiqnIKHbW_AOgQFggrMAI&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FEnglish_Wikipedia&usg=AFQjCNHJPOFhewFJDrpPY1fK2yX8YEWdsA&sig2=nmsDwbYyZd3TsTjz1vd3mA&bvm=bv.117868183,d.bGQ&cad=rja
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 *اٌثؽس اجلغشايف ٌٍغ١اؼح ٚٚلد اٌفشاؽ ٚاٌرتف١ٗ
 ٌثذا٠اخ ٚادلشاؼً ٚاالجتا٘اخا

 Richard Butler تمٍُ
 ذشمجح 

 د. أحمد عبد السبلـ عبد النبي                        د. عباس غالي الحديثي     
 ٍخض ادل

يتطمب فيـ كاستيعاب كافة التخصصات العممية التعرؼ عمى بداياتيا كتطكرىا ، كليست          
لسياحة استثناء مف ذلؾ . تستعرض ىذه الكرقة البحثية األدب تخصصات الترفيو ككقت الفراغ كا

الجغرافي عف الترفيو ككقت الفراغ كالسياحة المنشكر بالمغة اإلنجميزية خبلؿ األربعة عقكد الماضية مف 
منظكر شخصي . معتمدة في ذلؾ عمى منيج التتبع الزماني في حصر المكضكعات كعمى ماذا ركزت 

ربط االتجاىات البحثية الحالية مع الجيكد البحثية التي بذلت في الماضي . الدراسات المنشكرة ، ك 
فيذه الكرقة البحثية تقيـ دراسات الترفيو ككقت الفراغ كالسياحة الجغرافية ، كبحكث الترفيو ككقت 
الفراغ كالسياحة ذات الصبغة الجغرافية كلكف ضمف ىذه التخصصات نفسيا . كتختـ ىذه الكرقة 

عض األفكار المستقبمية لبلتجاىات البحثية الجغرافية المحتممة لدراسة السياحة كقت الفراغ البحثية بب
 كالترفيو .

                                                 
*
ص  ،  2002،  2، العذد  6هذا الثحث هنشىر في نسخته اإلنجليزية توجلة جغزافية السياحة ، الوجلذ  

321 – 362  

Abdash1950 @ yahoo. Com                                                                                     

Ahmad_Abdlkarem@yahoo.co.uk       .  
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 ادلمذِح 
عند قبكؿ الدعكة لكتابة ىذه الكرقة البحثية رأل المؤلؼ أنيا ستككف تحديا مثيرا ألنيا تستعرض       

افي ،  اف ىذه الميمة تكاجو عدد مف التطكر البحثي لمترفيو ككقت الفراغ كالسياحة مف منظكر جغر 
العقبات اذ يقدـ الكـ اليائؿ مف االبحاث عف الترفيو ككقت الفراغ كالسياحة العقبة االخرل . فيذا الكـ 
اليائؿ مف االبحاث تـ في الدكؿ الناطقة باإلنجميزية كما ىك الحاؿ في أم مجاؿ بحثي ، بسبب عدـ 

ي استخداـ لغة أخرل ؛ كذلؾ ألف المغة اإلنجميزية  أصبحت رغبة اك قدرة الناطقيف باإلنجميزية ف
 تستعمؿ مف قبؿ الكثير مف األكاديمييف خاصة بعد انتشار شبكة المعمكمات العالمية.

كنتيجة ذلؾ نشر القدر األكبر مف المكاد البحثية بالمغة اإلنجميزية سكاء مف قبؿ الناطقيف بيا أك      
صبحت المغة األكثر استعماال، لذلؾ فإف استعراض كؿ األبحاث كالدراسات متعممييا ، كألف اإلنجميزية أ

عف السياحة ككقت الفراغ  كالترفيو المنشكرة بيذه المغة يعد أمرا مستحيبل ، كىذا عمى الرغـ مف إف 
الذم  ٕٕٓٓسنة  Baoباحثيف آخريف قد ناقشا ىذه المكضكعات بمغات أخرل ضمف ىذه المجمة مثؿ 

الذم تناكؿ  ٕٕٓٓسنة  Iazzarotti  الجغرافية عف السياحة في الصيف ، ك كذلؾناقش األعماؿ 
 األبحاث الجغرافية لمسياحة في فرنسا .

أما العقبة الثانية التي كاجيت إنجاز ىذه الكرقة البحثية فيتمثؿ في تعريؼ مفاىيـ الترفيو         
الجانب لـ يعالج بحثيا بشكؿ مرضي ككقت الفراغ كالسياحة كتحديد العبلقة بينيا ، إذ أف ىذا 

( ، لذلؾ لـ تتـ مناقشتو بيذه الكرقة البحثية .  تتمثؿ العقبة الثالثة في ٖٕٓٓكآخركف   Poria)ينظر
أف ىذه الكرقة البحثية تركز عمى األدب الجغرافي كلكف السؤاؿ المطركح ىنا : ما ىك األدب الجغرافي ) 

ثية المنشكرة مف قبؿ العامميف بأقساـ الجغرافية ، أك أنو ( ، ىؿ ىك األعماؿ البحLew 2001ينظر 
األعماؿ البحثية المنشكرة بالمجبلت كالكتب الجغرافية ، أك أنو األعماؿ البحثية المنشكرة مف قبؿ 
الجغرافييف فقط كال يشمؿ األعماؿ البحثية المنشكرة مف قبؿ غير الجغرافييف ، كىؿ يشمؿ األعماؿ 

غرافييف ضمف المنشكرات غير الجغرافية ، أك أنو يضـ األعماؿ البحثية ذات المنشكرة مف قبؿ الج
 المحتكل كالتركيز الجغرافي بغض النظر عف كاتبيا أك أيف نشرت .

يتمثؿ المنيج األسيؿ في مناقشة المكاد البحثية المكتكبة مف قبؿ الجغرافييف المتخصصيف كالتي      
ية ستككف حالة اعتماد ىذا المنيج فإف ىذه الكرقة البحث نشرت ضمف منشكرات جغرافية ، كلكف في

، كقد تككف محبطة جدا بسبب قمة المكاد البحثية التي عالجتيا ، كفي الكقت نفسو ليس مف قصيرة
الممكف أك المناسب أف تشمؿ ىذه الكرقة المساىمات البحثية لغير الجغرافييف ؛ ألف الكرقة تيتـ في 

معدة مف قبؿ الجغرافييف ، لذا تبنى المؤلؼ منيج شخصي لمتعامؿ مع ىذه المقاـ األكؿ باألعماؿ ال
قد يثير اإلشكالية البحثية حتى ال تككف ىذه الكرقة مجرد استعراض لؤلدبيات البحثية ، األمر الذم 

، كما أننا نحف الجغرافييف البد أف نتذكر دائما أصؿ عمـ الجغرافية كلماذا ردكد فعؿ كمناقشات بحثية
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د مف أجؿ تكضيح عيكب كمميزات األعماؿ البحثية عف جغرافية السياحة ككقت الفراغ كالترفيو مكجك 
لى أيف كصمت كلماذا    عبر مسيرة تطكرىا كتحديد النتائج التي تكصمت إلييا ، كا 

لقد جاءت ىذه الكرقة البحثية لمراجعة تطكر ىذا الحقؿ المعرفي في الكقت المناسب ؛ كذلؾ         
ؤلؼ بدأ رحمة اىتماميـ بالترفيو ككقت الفراغ كالسياحة منذ ستينيات القرف الماضي ، كبالتالي ألف الم

تابع المكاد البحثية الرئيسية منذ تمؾ الفترة . كبناء عمى ذلؾ تمخص ىذه الكرقة البحثية تطكر البحث 
، كالثانية مف سنة  ٜٓ٘ٔالجغرافي لمسياحة ككقت الفراغ كالترفيو في ثبلث مراحؿ : األكلى قبؿ سنة 

إلى الكقت الحاضر ، ثـ اختتمت ىذه الكرقة  ٜٓٛٔ، أما الثالثة بعد عاـ  ٜٓٛٔإلى سنة  ٜٓ٘ٔ
 بخبلصة مكجزة .

 خٍف١ح اٌثؽس ٚع١الٗ 
يرل المؤلؼ كجغرافي متخصص أف الفترة التي عاصرىا تعد ذات أىمية في مجاؿ الدراسة          

، كذلؾ قبؿ عاـ ٜٔٙٔالسياحة ، إذ بدأ المؤلؼ دراستو لمجغرافية سنة الجغرافية لمترفيو ككقت الفراغ ك 
كاحد مف صدكر سبع كعشركف مجمدا عف مكارد التركيح الخمكم مف قبؿ لجنة في الكاليات المتحدة 

( ، بينما أنيى رسالتو لمدكتكراه في نياية ستينيات القرف الماضي قبؿ ٕٜٙٔ  ORRRCاألمريكية )
في جامعة TRRUات أبحاث بيذا المجاؿ مثؿ كحدة بحكث الترفيو كالسياحة أف تجرل بعض المؤسس

، كأيضا قبؿ صدكر أغمب المجبلت المتخصصة في الترفيو   Coppockأدنبره كالتي أسست مف قبؿ 
ككقت الفراغ كالسياحة المعركفة حاليا عمى نطاؽ كاسع ، كىي مجمة بحكث السفر التي صدرت سنة 

، كمجمة حكليات البحث السياحي التي  ٕٜٚٔالسياحية التي صدرت سنة ، كمجمة المراجعة ٖٜٙٔ
، كمجمة بحكث الترفيو الي  ٜٜٚٔ، كمجمة اإلدارة السياحية التي صدرت سنة  ٜٗٚٔصدرت سنة 
، كمجمة دراسات كقت الفراغ  ٜٛٚٔالتي صدرت سنة  كقت الفراغ، كمجمة عمـك  ٜٛٙٔصدرت سنة 

 عف الكثير مف المجبلت التي صدرت مؤخرا مثؿ مجمة السياحة ، ىذا فضبل ٜٔٛٔالتي صدرت سنة 
المستدامة ، كمجمة التحميؿ السياحي ، كمجمة اقتصاديات السياحة ، كمجمة جغرافيات السياحة ، 

 كمجمة دراسات السياحة )جميعيا صدر خبلؿ تسعينيات القرف الماضي(.
 ، Hall ،Murphy   ،Pearce ،Williamsكقد برزت العديد مف األسماء األكاديمية مثؿ         
Wall   مف خبلؿ النشر بيذه المجبلت ، كما برزت أيضا أسماءCohan  ،Jafari   ،V) Smith  

، أما األسماء المشيكرة في مجاؿ أبحاث الترفيو ككقت الفراغ كالسياحة فكانت   S.L.J ،Urry)ك 
ائعا عف اقتصاديات التركيح الخمكم سنة المذاف ألفا كتابا ر    Clawson  ،Knetschلباحثيف مثؿ 

 ال يزاؿ ذك فائدة عممية عمى الرغـ مف مركر نحك عشركف عاما عمى صدكره . ٜٙٙٔ
مف أبرز األسماء األكاديمية في مجاؿ السياحة  Mitchell  ، Lucas ،Wagarكيعد كؿ مف         

في كندا ، ك Wolf  ، Nelsonككقت الفراغ كالترفيو بالكاليات المتحدة األمريكية ، ككؿ مف  
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Mercer مف ككؿ   في أستراليا   Gilbert ، House ، Patmore ، بالمممكة المتحدة البريطانية
فيؤالء العمماء الذيف ، لـ يعرؼ عنيـ القراء الشباب اال القميؿ اك ال يعرفكف شيئا ، معظميـ مف 

 .الجغرافييف ىـ مف كضع أسس دراسة السياحة المعركفة حاليا 
إلى كندا لـ يكف يكجد أقساـ عممية بيا  ٜٚٙٔعندما غادر المؤلؼ المممكة المتحدة سنة           

برامج دراسية أكاديمية عف السياحة ككقت الفراغ كالترفيو في بريطانيا ، رغـ كجكد برامج لمياقة البدنية 
عدد قميؿ مف أطركحات  كالرياضة في عدد محدكد مف الجامعات البريطانية ، كما لـ يكف ىناؾ سكل

الدكتكراه في مكضكعات السياحة أك التركيح أك الترفيو ، كالجدير بالذكر أف عدد قميؿ منيا ذكر 
التي طرحت نمكذجا لمكرفكلكجيا  ٜٛ٘ٔسنة  Barrett   كدراسات سابقة رغـ أف بعضيا مثؿ دراسة 

  Mathiesonضر مثؿ دراسة المنتجع السياحي ال يزاؿ يستعمؿ في بعض األبحاث حتى الكقت الحا
 .ٕٜٛٔسنة   Wallك

كقد كاف المؤلؼ محظكظا عندما كاف أكؿ مف كضع جغرافية السياحة كجغرافية التركيح         
بجامعة يكرؾ   Roy Wolfeكالترفيو كمقررات جامعية في كندا ، كربما الثاني في أمريكا الشمالية بعد 

بعد أف قضى المؤلؼ نحك ثبلثكف عاما في كندا ، غادرىا في تكرنتك  عمى مستكل الدراسات العميا ك 
كقد أصبح يكجد برامج لمدراسات العميا في مجاؿ كقت الفراغ كالترفيو )بما في ذلؾ دراسة   ٜٜٚٔسنة 

الحدائؽ كالحياة البرية ( في أقساـ الجغرافيا بجميع المقاطعات الكندية ، كذلؾ رغـ محدكدية النشاط 
كاليات المتحدة األمريكية فقد تفكقت برامج الدراسات العميا في السياحة عمى تمؾ السياحي . أما في ال

المكضكعات حكؿ المنتزىات كالحياة البرية كالترفيو ، كعمى الرغـ مف أف الكثير مف ىذه البرامج ليست 
دراسة في أقساـ الجغرافية ، إال أنو يكجد عدد مف الجغرافييف قد ساىمكا  فييا .  كما شيدت برامج 

السياحة تطكرا كبيرا في المممكة المتحدة كاستراليا منذ ثمانينيات القرف الماضي معظميا بالجامعات 
الحديثة ، غير أف القميؿ مف ىذه البرامج الدراسية يكجد بأقساـ الجغرافية ، فيما الغالبية منيا في 

 أقساـ اإلدارة كاالعماؿ .
كركبا بما في ذلؾ بريطانيا ركزت البحكث الجغرافية أكثر عمى كتجدر اإلشارة ىنا إلى أنو في أ        

السياحة مقارنة مع التركيح كالترفيو ، كذلؾ عمى الرغـ مف كجكد عدد كبير مف األبحاث عف الترفيو 
أجريت مف غير الجغرافييف في بريطانيا ، أما في أمريكا الشمالية فاألمر بالعكس .  فحتى ثمانينيات 

تكجد الكثير مف األبحاث عف السياحة أجريت مف قبؿ الجغرافييف باستثناء أعماؿ  القرف الماضي ال
(كطبلبيـ .   Butler ،Marsh  ،Murphy  ،Wallالجغرافييف الذيف ىـ مف أصكؿ بريطانية مثؿ )

كفي المقابؿ يكجد كـ ىائؿ مف األبحاث في مجاؿ التركيح خاصة التركيح الخمكم مف قبؿ الجغرافييف 
خصصات األخرل صنفت الكثير منيا عمى أنيا دراسات سياحية أكركبية  ككذلؾ دراسات كقت كذكم الت

الفراغ ليا تاريخ طكيؿ ككانت رائدة في أمريكا الشمالية رغـ أف الذم أجرم مف قبؿ الجغرافييف كاف 
مج قميبل مقارنة بالتخصصات األخرل ، كلكف منذ عقديف فقط أصبحت األبحاث كالمنشكرات كأيضا برا
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الدراسة الجامعية في مجاؿ السياحة مساكية لنظيراتيا بمجاالت التركيح كالترفيو في أمريكا الشمالية . 
كعمى العكس مف ذلؾ يكجد عدد قميؿ نسبيا مف األبحاث التي أجراىا الجغرافيكف بمجاؿ التركيح في 

يمندا األقؿ عمى اإلطبلؽ أكركبا ، في حيف تعد األبحاث التي أجراىا الجغرافيكف في أستراليا كنيكز 
 مقارنة مع تمؾ التي أجريت مف قبؿ الجغرافييف في بريطانيا كأمريكا الشمالية .

لقد ارتبطت التطكرات في دراسة السياحة ككقت الفراغ كالترفيو بالجامعات مع التطكرات البحثية         
يسية ، األكؿ يتمثؿ في األبحاث بيذه المجاالت ، حيث أخذت ىذه التطكرات البحثية ثبلثة اتجاىات رئ

التي أجريت مف قبؿ مؤسسات القطاع الخاص ، إذ إّف القميؿ منيا ينشر ، كغالبا ما تككف مشكككة 
القيمة العممية سكاء مف الناحية النظرية أك التطبيقية ال سيما في مجاؿ السياحة أما الثاني فيتمثؿ في 

لتكظيفيا في مجاؿ السياسات العامة ، كىذه األبحاث  األبحاث التي أجريت مف قبؿ الككاالت العامة
الكثير منيا ال يتـ نشره كقد تككف مشكككة القيمة ، في حيف يتمثؿ االتجاه الثالث في األبحاث 
األكاديمية التي تكصؼ منذ ثبلثة عقكد عمى أنيا عممية صرفة أك نظرية كفي بعض األحياف  عمى 

 داؼ كتكقعات . أنيا عالية القيمة كذات مفاىيـ كأى
إف أبحاث مؤسسات القطاع الخاص في مجاالت الترفيو ككقت الفراغ كالسياحة قميمة جدا مقارنة        

مع العدد الكبير مف األبحاث في مجاالت النشاط االقتصادم األخرل ، كىذه المشكمة ال تزاؿ تؤثر عمى 
اع العاـ ال سيما ىيئات إدارة المكارد صناعة السياحة . لذلؾ أجريت الكثير مف األبحاث مف قبؿ القط

كككاالت المحافظة عمى البيئة . أما بخصكص األبحاث األكاديمية عمى الرغـ مف أنيا ذات تاريخ طكيؿ 
كمميز إال أف المؤسسات األكاديمية التي تجرل ىذه األبحاث تعاني مف مشاكؿ تتمثؿ في التمكيؿ 

قت الفراغ كالسياحة باستثناء مف ذلؾ ، فيي تعاني مف كالتقدير كالثقة ، كليست أبحاث الترفيو كك 
 مشاكؿ كبيرة بيذه الجكانب الثبلث طيمة العقكد الماضية كحتى الكقت الحاضر.

مف أبرز الدراسات السابقة عف الترفيو ككقت الفراغ كالسياحة في االدب الجغرافي التي سكؼ         
عف التركيح الخمكم المنشكرة بمجمة المراجعة  ٜٗٙٔسنة   Wolfeيتـ التركيز عمييا ىنا دراسة

، فيي أكؿ دراسة منشكرة تستعرض دراسات الترفيو ككقت geographical reviewالجغرافية  
الفراغ كالسياحة مف قبؿ جغرافي كتنشر في مجمة جغرافية ) كذلؾ عمى الرغـ مف صدكر مقاؿ 

McMurray   عف جغرافية التركيح ضمف عمؿJames   ،Jones    عف الجغرافية  ٜٗ٘ٔسنة
األمريكية ، كصدكر بعض األكراؽ البحثية القصيرة التي سبقت ذلؾ بفترة طكيمة (، كالتي سكؼ يأتي 

البحثية لـ تركز عمى السياحة أك الترفيو بؿ أف تركيزىا    Wolfeذكرىا . كالجدير بالذكر أف كرقة 
نيا ، كمع ذلؾ شممت الكرقة العديد مف األساسي كاف عمى التركيح الخمكم كما ىك كاضح مف عنكا

البحثية في    Wolfeالمراجع الخاصة بالسياحة بعضيا مف لغات غير اإلنجميزية ، كقد ركزت كرقة 
جزء كبير منيا عمى استعراض سبع كعشركف مجمدا الصادرة عف ىيئة مراجعة مكارد التركيح الخمكم ، 

 لفراغ كالسياحة خبلؿ الفترة المعاصرة .كىي تمثؿ بداية ممتازة لدراسة الترفيو ككقت ا
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صدرت بعض الدراسات الجغرافية عف الترفيو  Wolfe بعد نحك عشر سنكات مف صدكر دراسة         
ككقت الفراغ كالسياحة خاصة عف السياحة بمفردىا  ، فالدراسة األكلى كانت خارج أمريكا الشمالية 

 Mitchellجغرافيا( ، كقبؿ ذلؾ بعاـ كاحد نشر كنشرت بمجمة ) ٜٓٚٔسنة   Mercerأعدت مف قبؿ 
ألكؿ مرة دراسة تعرض كتحمؿ الدراسات السابقة عف الترفيو ككقت الفراغ كالسياحة ،  ٜٜٙٔأل سنة  

كانت عف )جغرافية التركيح :تطكرىا كمتطمباتيا البحثية(  Mercerفبالنسبة لمدراسة األكلى أم دراسة 
انت أكؿ دراسة عف الترفيو ككقت الفراغ كالسياحة تنشر في مجمة ، كقد فتحت آفاقا جديدة ألنيا ك

جمعية الجغرافييف األمريكييف ، كذلؾ قبؿ أف تنشر حكليات جمعية الجغرافييف األمريكييف دراسة  
Zurick    عف الترفيو ككقت الفراغ كالسياحة بأكثر مف عقديف مف الزمف . كفي سنة  ٕٜٜٔسنة
ضمف حكليات البحث السياحي عنكانيا )مقدمة في جغرافية السياحة(  دراسة Mitchell نشر  ٜٜٚٔ

، كما نشر دراسة أخرل عف أبحاث الترفيو ككقت الفراغ كالسياحة في الكاليات المتحدة األمريكية ضمف 
باالشتراؾ مع  ٜٜٔٔ، ىذا كفضبلن عف  دراسة صدرت لو سنة  ٜٗٛٔمجمة ) جيكجكرناؿ(  سنة 

Murphy  ات البحث السياحي .نشرت ضمف حكلي 
 ٜٜٔٔ،  ٜٜٚٔلقد مكنت األعداد الخاصة مف حكليات البحث السياحي التي صدرت عامي        

مف مقارنة الدراسات الجغرافية عف الترفيو ككقت الفراغ كالسياحة مع غيرىا مف التخصصات األخرل ، 
اسات الجغرافية  عف السياحة في حيف أف العدد الخاص مف مجمة الجغرافية أتاح الفرصة لمقارنة الدر 

دراسة استعرض فييا ىذا المكضكع ، كفي   Brittonنشر  1979في عدد مف الدكؿ ، ففي سنة 
،  ٜٚٚٔبمجمة )التقدـ في الجغرافية البشرية ( )بمفرده خبلؿ األعكاـ   Patmoreبريطانيا كتب 

تماـ بشكؿ فاؽ دراسة ( ، مما آثار االى ٜٔٛٔ،  ٜٓٛٔفي عامي  Collinsكمع   ٜٜٚٔ،  ٜٛٚٔ
Owens   أما  ٜٗٛٔسنة ،Coppock   ٕٜٛٔكالثانية سنة  ٜٓٛٔفقد قدـ دراستيف األكلى سنة 

أكد مف خبلليا عمى ارتفاع عدد األبحاث المنشكرة عف الترفيو ككقت الفراغ كالسياحة بالمممكة المتحدة 
 البريطانية خبلؿ سبعينيات كبداية ثمانينيات القرف العشريف .

أصبحت تكجد الكثير مف الدراسات التي تستعرض األبحاث الجغرافية عف الترفيو ككقت الفراغ        
المنشكرة بمجمة جغرافية السياحة ،  ٜٜٜٔسنة  Lewك  Meyer – Arenallكالسياحة مثؿ دراسة 

السياحة (عف   Pearceككذلؾ عدد مف الكتب التي تعالج السياحة مف منظكر جغرافي مثؿ كتاب 
األكثر تفصيبل  - ٜٜٜٔسنة   Pageك  Hallككتاب   ٜٜ٘ٔالصادر سنة  )يـك : تحميؿ جغرافيال

عف )جغرافية السياحة ككقت الفراغ : البيئة ، المكاف ، المجاؿ ( ، كىك يتضمف استعراض  -كاألحدث
كرقة شامؿ لعدد كبير مف المراجع خاصة الدراسات المعاصرة ذات الصمة بشكؿ أكثر تفصيبل مف ىذه ال

 البحثية )سيتـ اإلشارة إلييا الحقا( .
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تحاكؿ ىذه الكرقة البحثية استعراض بدايات ظيكر كتطكر األبحاث الجغرافية لمترفيو ككقت        
الفراغ كالسياحة ، كذلؾ مف خبلؿ منيج يقسـ ىذا التطكر إلى مراحؿ ثبلث حتى يسيؿ تحميؿ األبحاث 

 ا كالفترات التي صدرت فييا .المنشكرة التي تشترؾ في الخصائص نفسي
 1950ِشؼٍح اٌٛطف ؼىت عٕح 

عمى الرغـ مف أف ىذه المرحمة انتيت مع نياية عقد األربعينيات مف القرف الماضي ، إال            
أنو مف الصعب تحديد بدايتيا ، فبعض الجغرافيكف يركف أف بداية البحكث الجغرافية عف الترفيو ككقت 

عف بعض المنتجعات    Gilbertت خبلؿ ثبلثينيات القرف العشريف ، فقد كتب الفراغ كالسياحة كان
 ٜٗ٘ٔ، كفي سنة  ٜٜٗٔ، كما كتب عف منتجعات برايتكف سنة  ٜٖٜٔالسياحية في بريطانيا سنة 

صدرت أكؿ مجمة أكاديمية في بريطانيا تحكم مكضكع يصؼ المنتجعات السياحية كتب أيضا مف قبؿ 
Gilbert  انب أبحاث كؿ مف ، ىذا إلى جHouse   ك  ٜٗ٘ٔسنة ،Barrett   كذلؾ  ٜٛ٘ٔسنة

  Jonesفي بريطانيا . أما في أمريكا الشمالية نشرت مجمكعة مف تقارير االقتصاد اإلقميمي مف قبؿ 
خبلؿ ىذه المرحمة . كما نشر عدد قميؿ مف األبحاث تعالج  ٖٜٛٔسنة  Carlson ، ك ٖٖٜٔسنة 

البحثية   Meineckeشكبل مف أشكاؿ استعماالت األراضي ، بينما تعد كرقة التركيح كالسياحة بعدىا 
كاحدة مف أكلى الدراسات الجغرافية التي تعالج التأثيرات السمبية المحتممة لمتركيح عمى  ٜٕٜٔسنة 

البيئة ، ىذا فضبلن عف الدراسات المبكرة التي حاكلت أف تصؼ العرض كالطمب بمجاؿ الترفيو ككقت 
،  ٕٜٓٔ  Bowman ٜٜٔٓ   ،Wrigley  ٜٜٔٔ  ،Whitback السياحة )الفراغ ك 

Aurousseau  ٜٕٔٔ  ،Allix ٜٕٕٔ التي مف المرجح أف ، )Brwon   حاكؿ االستفادة منيا ك
عندما تطرؽ لؤلنماط المكانية لسفر السائحيف كعبلقتيا بالتطكرات  ٖٜ٘ٔكظفيا جغرافيا سنة 

 االقتصادية .
بحاث مجيكدات رائدة لكتاب القميؿ منيـ كاصؿ بحثو عف الترفيو ككقت الفراغ تعدُّ ىذه األ         

كالسياحة عمى األقؿ المنشكر منو ، كذلؾ بسبب قمة االىتماـ الذم حظيت بو منشكراتيـ البحثية ، 
كلكف مف اإلنصاؼ القكؿ أف دراسة الترفيو ككقت الفراغ كالسياحة كانت ليست شائعة في كؿ 

ية كليس في الجغرافية فقط ، كقد كاف ىناؾ ميؿ كبير لدراسة السياحة فقط بكصفيا التخصصات العمم
 نشاط اقتصادم لو فائدة كأىمية ىامشية.

بشكؿ عاـ كانت الدراسات كاألبحاث خبلؿ ىذه المرحمة أساس بنيت عميو أبحاث الترفيو ككقت          
كاف ينظر لمترفيو ككقت الفراغ كالسياحة خبلؿ  الفراغ كالسياحة الجغرافية خبلؿ الفترة المعاصرة . كقد

ىذه المرحمة عمى أنيا كاحدة مف األنشطة االقتصادية المتعددة ، التي يمكف أف تقدـ فائدة لبعض 
األقاليـ ، كىذا ما جعؿ الباحثيف ييتمكف بيا ، كلكف ال أحد مف ىؤالء العمماء الذيف ذكركا بيذه الفترة 
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يو ككقت الفراغ  كالسياحة ، كذلؾ عمى األقؿ مف خبلؿ منشكراتيـ يعد جغرافي متخصص في الترف
 األكاديمية .
لقد ساىمت الحرب العالمية الثانية في تقميص البحث في الترفيو ككقت الفراغ كالسياحة ، إذ          

ما ال تكجد دراسة جغرافية تكضح تأثير ىذه الحرب عمى الترفيو ككقت الفراغ كالسياحة . فخبلؿ فترة 
بعد ىذه الحرب كانت ىناؾ رغبة في الحركة  كالحصكؿ عمى سكف مؤقت كفي االستجماـ كاالسترخاء 
لدل أعداد كبيرة مف أفراد الجيش كالمكظفيف ، بحيث أثرت ىذه العكامؿ عمى أنماط الترفيو ككقت الفراغ 

تي ذكرت بشكؿ ال ٕٜ٘ٔسنة   Wolfeكالسياحة  بعد انتياء ىذه الحرب ، كيستثنى مف ذلؾ دراسة 
 مختصر بعض اآلثار المترتبة عف ىذه الحرب عمى شاطئ كاساجا في كندا .

  1980ِشؼٍح اٌرـٛس اٌفىشٞ ؼىت 
بشكؿ ممتاز المساىمات   ٜٗٙٔالبحثية الصادرة سنة   Wolfeكما أسمفنا تمخص كرقة          

ىذه المرحمة ، أما في نياية ىذه الجغرافية في دراسة الترفيو ككقت الفراغ كالسياحة ، كذلؾ في بداية 
كرقة بحثية عنكانيا )تأمبلت في تطكر البحث الجغرافي ككقت  ٕٜٛٔسنة   Smithالمرحمة فقد كتب 

الفراغ ( ، إذ استعرض أبحاث التركيح مف خبلؿ التركيز عمى ثبلثة تخصصات رئيسية في االدب 
تركيح كىي : الدراسات اإلقميمية ، ساىمت في تطكر أبحاث ال  Pattisonالجغرافي  حددت مف قبؿ 

في بحثو عمى   Smithكدراسات إدارة األراضي كالمكارد كالتحميؿ المكاني . كعمى الرغـ مف تركيز 
الدراسات في أمريكا الشمالية ، غير أف نتائجو تنطبؽ بشكؿ كبير عمى أبحاث الترفيو ككقت الفراغ 

 كالسياحة الجغرافية بصفة عامة .
عند تتبعو لتطكر األبحاث كجكد دراسات كصفية   Smithسبة لمدراسات اإلقميمية بيف فبالن        
تركز عمى الجانب االقتصادم ، كبالتالي فيي تعكس الدكر المتزايد لمترفيو  -ذكرت سابقا  -مبكرة  

ككقت الفراغ كالسياحة في عممية التنمية اإلقميمية ، كقد تبع ذلؾ تكسع االىتماـ البحثي ليشمؿ 
التأثيرات االجتماعية كالثقافية لتطكر األنشطة الترفييية كالتركيحية كالسياحية في بعض المناطؽ التي 

سنة   Jacksonك   Cosgrove، ك دراسة  ٜٛٙٔسنة   Patmoreدرست ، كذلؾ مثؿ دراسة 
ٜٕٔٚ . 
أمريكا  أف دراسات إدارة األراضي كالمكارد شيدت تطكرات كتشعبات خاصة في Smithكيرل        

الشمالية كىك ما ساىـ في إنجاز عدد كبير مف األبحاث ، األمر الذم جعؿ الباحثيف في دائرة الغابات 
بالكاليات المتحدة األمريكية يساىمكف ببحكث مميزة عف الترفيو ككقت الفراغ كالسياحة مف بيف ىؤالء 

في   Clarke  ،Stankey، ككؿ مف  ٜٗٙٔفي دراستو سنة   Lucasالباحثيف جغرافييف مثؿ 
، إذ ساىمكا بحثيا نظريا كتطبيقيا في  ٜٗٙٔفي دراستو سنة   Wagarكأيضا  ٜٜٚٔدراستيما سنة 

 إدارة األراضي كبالتالي في دراسة الترفيو ككقت الفراغ كالسياحة خبلؿ ىذه الفترة .
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ط حركة األفراد في التحميؿ المكاني ألنما Smithكيتمثؿ الجانب الثالث الذم ركز عميو           
كالمكارد الترفييية كالسياحية كعبلقتيا بالسفر مف أجؿ الترفيو ككقت الفراغ كالسياحة باستخداـ النماذج 
الرياضية مثؿ نمكذج الجاذبية . إف استخداـ المنيج الكضعي في ىذه البحكث ىك انعكاس لتركيز 

ي بدأت تدخؿ في دراسة الترفيو ككقت ،كالت ٜٓٙٔالجغرافية بشكؿ عاـ عمى األساليب الكمية بعد سنة 
 Ellis، كأيضا مف خبلؿ بحث كؿ مف  ٜٔٙٔسنة  and Volk   Ullman الفراغ كالسياحة مف قبؿ 

  ،Van -Doren   ككذلؾ في بحث  ٜٚٙٔسنة ، Wolfe  كبحث كؿ مف  ٜٚٙٔسنة ،
Williams ،Zelinsky   كأخيرا في عمؿ  ٜٓٚٔسنة ،Ewing   الجدير ، ك  ٕٜٛٔالبحثي سنة

باإلشارة أنو قد كاكب ىذا االتجاه البحثي في بريطانيا بعض الجغرافييف ككحدة بحكث الترفيو كالسياحة 
 في جامعة أدنبره  .

كقد شيدت ىذه المرحمة ظيكر الجيؿ األكؿ مف الجغرافييف المتخصصيف في الترفيو ككقت         
رافية أخرل ، فعمى سبيؿ المثاؿ الفراغ كالسياحة ، بعضيـ جاء مف كظائؼ أك تخصصات جغ

 متخصص في النقؿ ، أما   Wolfeمتخصص في الدراسات الريفية ، بينما   Coppockالبركفسكر 
Murphy   فيك متخصص في الجغرافية االقتصادية ، ىذا باإلضافة إلى بداية جغرافييف آخريف

ثؿ مؤلؼ ىذه الكرقة البحثية ككؿ اىتماميـ بالترفيو ككقت الفراغ كالسياحة عند دراستيـ لمدكتكراه م
 . Wallك  Marshك   Pearce مف 

 اٌرٕٛع اٌثؽصٟ  -ادلشؼٍح ادلؼاطشج  
آفاقا لمتنكع البحثي المذىؿ الذم تميزت بو أبحاث الترفيو  ٕٜٛٔسنة  Smithفتحت دراسة          

ثي نتيجة لمجيكد ككقت الفراغ كالسياحة خبلؿ العشركف سنة الماضية ، كقد جاء ىذا التنكع البح
الفردية لمجغرافييف ، ك أيضا بسبب تطكر قيمة ك مردكد أنشطة الترفيو ككقت الفراغ كالسياحة ، كما 
جاء ىذا التنكع نتيجة كجكد أكاديمييف يدرككف جيدا أف ذلؾ سكؼ يجعؿ منيـ خبراء في مجاؿ 

 تخصصيـ .
يد عف مائة كثبلثكف نمطا مف أنماط كىكذا أصبح يكجد رسكخ بحثي ، فقد حددت األبحاث ما يز       

بكاسطة اتصاؿ شخصي( ، ك الجدير  .Boyd Sالسياحة كحدىا ) معمكمات تحصؿ عمييا المؤلؼ مف 
باإلشارة أف ىذا التنكع البحثي ليس في عمـ الجغرافية فقط ، بؿ في العمـك األخرل التي تيتـ بدراسة 

المزيد مف التخصص بحيث أصبحت دراسة الترفيو  الترفيو ك التركيح ك السياحة ، مما أدل إلى ظيكر
عمى حدة ، ك التركيح عمى حدة ، ك السياحة عمى حدة ، األمر الذم يعكس االىتماـ المتزايد بيذه 
المجاالت مف قبؿ عمـك مختمفة ، ك ىك ما ساىـ في بركز تشكيؾ كقمة  قبكؿ لمدراسات الجغرافية عف 

المشكمة التي كاجيت الجغرافييف عمى مدل العقديف أك الثبلثة الترفيو ك التركيح ك السياحة ، كىي 
 عقكد الماضية .
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أم  –لقد حممت مسيرة البحكث الجغرافية لمترفيو ككقت الفراغ كالسياحة خبلؿ المرحمة المعاصرة       
جكانب إيجابية كأخرل سمبية ، فمف ناحية ساىـ الجغرافيكف مساىمة بحثية  –في العقديف الماضييف 

بيرة في دراسة الترفيو ككقت الفراغ كالسياحة غير أف ىذه المساىمة البحثية ال تحظى سكل بالقميؿ ك
مف القبكؿ كالتقدير مف الجغرافييف الميتميف بدراسة  الترفيو ككقت الفراغ كالسياحة  أنفسيـ ، أك مف 

الفراغ كالسياحة ، عمما  قبؿ عمماء السياحة خاصة الذيف يركزكف عمى الجكانب الجغرافية لمترفيو ككقت
منذ بداية ىذه المرحمة في دراستو   Mitchell بأف ىذه اإلشكالية ليست كليدة اليـك فقد أشار إلييا 

المنشكرة بحكليات البحث السياحي ، إذ ذكر أف جغرافية السياحة ال تحظى سكل باىتماـ محدكد بسبب 
المشارككف في دراسة  -نسبيا  -قمة الجغرافييف قمة البحكث المنشكرة عنيا في المجبلت الجغرافية ، ك 

 ىذه المكضكعات الفرعية ، ىذا إلى جانب عدـ كجكد احتراـ لمتخصص في الجغرافية . 
كعمى الرغـ مف ازدياد الجغرافييف الميتميف بمكضكعات الترفيو ككقت الفراغ كالسياحة ، إال أف      

رة بمجبلت جغرافية ال تزاؿ قائمة ، كما أشار مشكمة عدـ احتراـ التخصص كندرة البحكث المنشك 
Mitchell    أيضا إلى أنو مف المناسب أف نضع تقييما بعد ما يقارب مف عقديف مف المسيرة البحثية

 : " نحف لـ نتمكف مف تأسيس جغرافية التركيح تحظى بالتقدير كاالىتماـ بسبب عدـ جديتنا في ذلؾ".
و مف قبؿ المتخصصيف بيذه المجاالت ، كال سيما بالنسبة لنكعية أصبح ىذا األمر غير مرغكب في     

الكثير مف األعماؿ البحثية المنشكرة عف الترفيو ككقت الفراغ كالسياحة كأعدادىا . فمنذ فترة مبكرة كاف 
عدد البحكث المنشكرة عف الترفيو ككقت الفراغ كالسياحة قميبل ، كذلؾ في أبرز المجبلت الجغرافية  

فترة )حكليات جمعية الجغرافييف األمريكييف ، كمجمة الجغرافية االقتصادية ، كمجمة المراجعة بتمؾ ال
مع   -، فإنو يتبيف  ٜٜٓٔ – ٜٓ٘ٔالجغرافية ( مقارنة بالكقت الراىف ، فعند تتبع الفترة ما بيف 

يو ككقت إنو ال يكاد تكجد بحكث منشكرة في ىذه المجبلت عف الترف –كجكد استثناءات قميمة جدا 
نما بسبب رفض المحرريف لمكضكعات الترفيو  الفراغ كالسياحة ، كىذا ليس بسبب غياب المؤلفيف كا 
ككقت الفراغ كالسياحة . فكما ىك معركؼ أف جمعية الجغرافييف األمريكييف ال تنشر أبحاثا عف ىذه 

مريكييف( ، حتى تغيرت المكضكعات ميما كانت قيمتيا في أبرز مجبلتيا )حكليات جمعية الجغرافييف األ
بكاسطة اتصاؿ شخصي نقبل   D. Krammكجية نظر المحرريف خبلؿ ثمانينيات القرف الماضي )مف 

( ، كليس الحاؿ  ٜٗٚٔعف رسالة مف رئيس تحرير حكليات جمعية الجغرافييف األمريكييف سنة 
مة الجغرافية ، بينما مجمة بمغاير بالنسبة لمجمة معيد الجغرافييف البريطانييف ، كمجمة المنطقة ، كمج

الجغرافي المتخصص ، كاف عدد أبحاث الترفيو ككقت الفراغ كالسياحة فييا كاف قميبل جدا خبلؿ 
 العشريف سنة الماضية .

إف السؤاؿ الميـ الذم يبرز ىنا ىؿ ىذا القصكر ناتج عف خطأ الباحثيف الجغرافييف بمجاؿ        
إنو بسبب رفض أبحاثيـ نتيجة تدني مستكاىا أك ألسباب أخرل ،  الترفيو ككقت الفراغ كالسياحة ، أك

أك أف الباحثيف الجغرافييف ينشركف أعماليـ البحثية في مجبلت الترفيو ككقت الفراغ كالسياحة ، 
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ذا كاف األمر كذلؾ فيؿ يرجع ذلؾ إلى سيكلة النشر بمجبلت الترفيو  كيتجاىمكف المجبلت الجغرافية ، كا 
ذا سممنا بذلؾ ، فيؿ ىذا يرجع إلى نشر أعداد ككقت الفراغ كال سياحة مقارنة بالمجبلت الجغرافية ، كا 

خاصة كتخصص مجبلت الترفيو ككقت الفراغ كالسياحة ، أك السبب تدني معايير النشر فييا . مف 
الكاضح أنو ال تكجد أجكبة ليذه التساؤالت ، كلكف مف خبلؿ الخبرة الشخصية كالمناقشات عمى مدل 

ات عدة يمكف القكؿ بأف الغياب النسبي ألبحاث الترفيو ككقت الفراغ كالسياحة بالمجبلت الجغرافية سنك 
الرئيسية ، ربما يرجع جزئيا لمردكد الغير اإليجابية مف قبؿ ىيأة تحرير ىذه المجبلت ، كأيضا يرجع إلى 

احة فإنو مف المرجح أف أف الباحث يرل أنو عندما ينشر بحثو في مجبلت الترفيو ككقت الفراغ كالسي
يحظى باىتماـ أكثر مف قبؿ الباحثيف في مجاالت الترفيو ككقت الفراغ كالسياحة ؛ ألنيا تعد عمكما 

 حديثة كليست تقميدية .
إف محاكلة تتبع األبحاث المعاصرة عف الترفيو ككقت الفراغ كالسياحة بما في ذلؾ المجبلت        

يد عددىا عف مائة مجمة يعد أمرا مستحيبل ، كربما ليس ضركريا ؛ الميتمة بيذه المكضكعات كالتي يز 
سنة   Pageك  Hall ألف الفصؿ األكؿ مف كتاب جغرافية السياحة ك كقت الفراغ المعد مف قبؿ 

قد عرض ذلؾ بالتفصيؿ إذ ناقش الباحثاف أكجو القصكر في أبحاث الترفيو ككقت الفراغ  ٜٜٜٔ
ف التخصصات األخرل مؤكداف عمى أف ىذا القصكر ال يشكؿ مشكمة كالسياحة سكاء الجغرافية أك ضم

كبيرة لدل التخصصات األخرل ، بينما يمثؿ مشكمة رئيسية لمدراسة الجغرافية عف الترفيو ككقت الفراغ 
كالسياحة .كعمى الرغـ مف المساىمات الجغرافية الكثيرة سكاء كانت كتب أك أبحاث أك مقاالت منشكرة 

ترفيو ككقت الفراغ كالسياحة تبقى ىذه المساىمات قميمة مقارنة مع نظيراتيا في عمـ في مجبلت عف ال
االقتصاد كفي عمـ االجتماع كحتى مقارنة مع األنثركبكلكجيا ، كقد يرل البعض أف ذلؾ قد يضاعؼ 
عدد الجغرافييف الذيف يفضمكف استخداـ مفاىيـ كنظريات التخصصات األخرل في أبحاثيـ بدال مف 

اىيـ كالنظريات الجغرافية ؛ كذلؾ ألف الجغرافييف قادركف عمى التعامؿ بحثيا مع المفاىيـ كالنظريات المف
االقتصادية كاالجتماعية لدراسة الترفيو ككقت الفراغ كالسياحة ، عمى العكس مف ذلؾ بالنسبة 

ني ، لذا فيذا لبلقتصادييف كاالجتماعييف الذيف مف غير الشائع أف يحممكا البيانات مف منظكر مكا
 السيناريك سيككف أحادم االتجاه .

عمى االتجاىات البحثية  –كلك بشكؿ مختصر  –إنو لمف المفيد في ىذه الكرقة البحثية التركيز      
التي قدـ كربما سكؼ يقدـ فييا الجغرافيكف مساىمات بحثية ميمة ، خاصة منذ الفترة التي يحصؿ فيو 

ت في عمـ السياحة أك في مكضكع السياحة مف تخصصات أخرل ، عدد مف األكاديمييف عمى مؤىبل
فالجيؿ األكؿ مف المتخصصيف في جغرافية الترفيو ككقت الفراغ كالسياحة كانت دراساتيـ العميا 

كالسياحة مع خبرة كظيفية في بعض الحاالت  ،  كقت الفراغكأطركحاتيـ البحثية في مجاؿ الترفيو ك 
كا عمى يد جغرافيك الجيؿ األكؿ المكجو الثانية مف المتخصصيف الجغرافييف كيمثؿ الخريجيف الذيف تتممذ

، Agarwal  ،Cater ، Boyd  ،Fennellكاألكاديمييف في مجاؿ الترفيو ككقت الفراغكالسياحة مثؿ 
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Fesenmaier  ،Hinch  ،Telfer  ،Weaver ، Weiler  كغيرىـ ممف أتيحت ليـ الفرصة أف ،
معمكمات كالمعارؼ عف الترفيو ككقت الفراغ كالسياحة تحصمكا عمييا مف يعالجكا كـ كبير مف ال

أساتذتيـ مع استعماليـ ألساليب كتقنيات تحميمية أكثر تطكرا ، ىذا فضبل عمى البيانات المتاحة لدييـ 
آنذاؾ ، األمر الذم دفع جغرافيك الجيؿ الثاني في بحثيـ لمترفيو ككقت الفراغ كالسياحة  إلى خارج 

 كد المتعارؼ عمييا حاليا .الحد
يكجد في الكقت الحاضر عمى األقؿ مجمة كاحدة تيتـ بالبحث الجغرافي لمترفيو ككقت الفراغ        

كالسياحة كىي مجمة جغرافيات السياحة التي تبيف مف خبلؿ التحميؿ المكضكعي المختصر لؤلبحاث 
عالج مكضكعات جغرافية ، األمر الذم تناقص األبحاث التي ت ٜٜٜٔالتي نشرت بيا منذ صدكرىا سنة 

لـ يكف متكقعا ، كبصرؼ النظر عف أف ىناؾ مجمكعة كبيرة مف األبحاث )ما يزيد قميبل عف الربع( مف 
%( ٘ٔاألكراؽ البحثية كانت مختمطة ، فإف المكضكعات األكثر شيكعا كانت عف السياحة الثقافية )

ات حكؿ الجغرافية كالسياحة أك المناىج الجغرافية بينما شكمت المكضكعات الجغرافية )مثؿ المناقش
لدراسة السياحة ( كمكضكعات كؿ مف : التنمية المستدامة ، كتأثيرات السياحة ، كالتخطيط السياحي، 

 % لكؿ منيا كالباقي  لممكضكعات األخرل .ٓٔكالتنمية السياحية ، 
حك الخمس سنكات الماضية ليس إف التناقص بالمكضكعات البحثية الجغرافية عمى مدل ن        

كاضحا ، كلكف ىذا ما برز بشكؿ كاضح مف خبلؿ مراجعة مجمة الجغرافية السياحية ، فيذا التناقص  
في األكراؽ البحثية المذككر أعبله كاف غير متكقع ، كال سيما أف المجاؿ الرئيسي الذم ساىـ 

كالسياحة بيذه المرحمة ىك التنمية السياحة الجغرافيكف فيو مساىمة فعالة بمجاؿ الترفيو ككقت الفراغ 
كتأثيراتيا )بما في ذلؾ مكرفكلكجية المنتجعات السياحية كمراحؿ تطكرىا ك أبحاث تأثيرات السياحة 
كالتنمية المستدامة(  ، كىذا سيككف غير متكقع قميبل مف الذيف مف خارج عمـ الجغرافية ألنيـ تقميديا 

لبيئية لمترفيو ككقت الفراغ كالسياحة مف جانب كمع التخطيط مف جانب يربطكف الجغرافية مع المظاىر ا
 ( .ٕٓٓٓ  Butlerآخر فقط )

ترجع العديد مف األعماؿ البحثية التأسيسية بيذا المجاؿ البحثي لمميتميف بدراسة المكارد كتخطيط      
ا مف الدراسات عف المحافظة عمى البيئة كغيرى ٜٓٚٔسنة   Nelsonالحدائؽ ، ككذلؾ إلى دراسة 

في كندا ، ككما ذكر سابقا بالكاليات المتحدة األمريكية دراسات دائرة الغابات في مجاؿ القدرة 
( كالدراسات التخطيطية عف حدكد التغير المقبكؿ ٜٗٙٔ Lucas ٜٔٙٗ ،Wagarاالستيعابية ) 

(Stankey   ( ، كأيضا  دراسات مجاؿ فرص التركيح )ٜ٘ٛٔكآخركفClarke  ك Stankey  
 Wallك   Mathiesonك  ٜٜ٘ٔك  ٜٜٛٔفي عامي   Pearce( . كتمثؿ كتب كؿ مف :1979

سنة  Butlerمثبل ، ك  ٜٜٔٔسنة   Brittonك  ٜ٘ٛٔسنة    Murphyككذلؾ 1982      سنة
عمى سبيؿ المثاؿ نقمة نكعية في مجاؿ بحث الترفيو ككقت الفراغ كالسياحة ، أما في المجاالت  ٜٓٛٔ

لكثيقة مثؿ التنمية المستدامة ك السياحة البيئية فقد صدرت العديد مف الكتب اليامة مثؿ ذات الصمة ا
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  Fennellك كتاب  ٜٜٚٔسنة  Pigramك  Wahabك كتاب  ٜٜٛٔسنة  Lewك   Hallكتاب 
،  ٜٜٗٔسنة  Lowmarك  Caterك كتاب  ٕٓٓٓك  ٜٜٛٔعامي  Weaverك كتب  ٕٓٓٓسنة 

تطكر التنمية  نقدم بشكؿ الذم عرض مف خبللو  ٖٜٜٔة سن Wheellerىذا إلى جانب عمؿ 
 المستدامة كالسياحة البيئية . 

كمف المكضكعات التي شيدت جيكدا تطكرية مكضكع القدرة االستيعابية لممناطؽ السياحية ،       
 كىذا المكضكع يرتبط بشكؿ كثيؽ بالتنمية المستدامة كىك يدرس مف أربعة عقكد ، إذ بدأت المحاكالت

، كال يزاؿ ىذا المكضكع  ٜٗٙٔسنة   Wagar لتحديد القدرة االستيعابية لممناطؽ البرية مف قبؿ 
عقد الصندكؽ العالمي لمطبيعة  ٕٕٓٓيحظي باالىتماـ البحثي حتى الكقت الحاضر، ففي ابريؿ سنة 

(WWFكرشة عمؿ دكلية في أثينا حكؿ ىذا المكضكع الذم أصبح خبلؿ نفس العاـ مكضكعا لم ) جمة
  Coccossisالسياحة المستدامة في   عددىا الرابع ضمف المجمد الخامس ، كأيضا مكضكعا لكتاب 

( تعد مسألة ٕٓٓٓ Butler. كنظرا الىتماـ الجغرافيكف بالقضايا البيئية منذ فترة طكيمة ) ٕٗٓٓسنة 
دارة الترفالتغير المقبكؿ القدرة االستيعابية كحدكد  يو ككقت الفراغ كالسياحة لممناطؽ السياحية كضبط كا 

مف المكضكعات الرئيسية التي يفترض أف يركز عمييا الجغرافيكف ، حيث ال يكجد سكل اىتماـ محدكد 
بمكضكع استنزاؼ المكارد السياحية عمى الرغـ مف أنو مف المكضكعات الممحة كالتي بحاجة لمدراسة 

ثية بدأ االىتماـ بيذا المكضكع ضمف أبحاث كالتحميؿ ، كالجدير باإلشارة أنو نتيجة لبعض الجيكد البح
 السياحة المستدامة كأبحاث السياحة بالمناطؽ اليادئة كالمناطؽ القطبية .

أما المجاؿ اآلخر الذم مف المتكقع االىتماـ بو بحثيا في المستقبؿ ، فيتمثؿ في دراسة أنماط         
كالتنمية ، إذ يشمؿ دراسة كسائؿ النقؿ كتأثير كحركة السائحيف كالذم يرتبط ارتباطا كثيقا مع التخطيط 

التطكر التقني في مجاؿ النقؿ عمى إمكانية الكصكؿ كتكزيع الظكاىر مثؿ المنازؿ الثانية ، ككذلؾ 
ففي بريطانيا مثبل أدت التغيرات التي  .أنماط الحركة في المناطؽ السياحة كاآلثار المترتبة عمييا 

الكصكؿ إلى المناطؽ الريفية التي تغير في السمكؾ المكاني  حدثت مؤخرا في تشريعات إمكانية
لمسائحيف كاختيارىـ لؤلنشطة ، كذلؾ نتيجة لزيادة فرص الكصكؿ لممناطؽ المفتكحة ، ىذا إلى جانب 

 .الكثير مف اآلثار األخرل
ذا المجاؿ كتمثؿ ما تسمى بالتنمية اإلقميمية مجاال لبلىتماـ البحثي المستقبمي . كربما يعد ى       

كما أنو يرتبط مع التكجيات  البحثية الحالية  ، األقدـ في عبلقتو ببحث الترفيو ككقت الفراغ كالسياحة
التي تركز عمى التركيح كالسياحة الريفية ، كالجدير بالذكر أنو عمى الرغـ مف زيادة مشاركة القطاع 

عمى مستكل التكتبلت ، فإف فيـ ذلؾ  العاـ في التنمية االقتصادية عمى كافة المستكيات المحمية أك
مف منظكر مكاني ال يزاؿ محدكد . ففي مجاؿ التنمية اإلقميمية كاالقتصادية القائمة عمى السياحة ساىـ 

 ٜ٘ٚٔسنة   Marshالجغرافيكف مساىمة كبيرة في ىذا الجانب ، إذ يتضح ذلؾ مف خبلؿ أعماؿ 
لمكضكعات المرتبطة بيذه المجاؿ صكرة . كمف أبرز ا ٕٕٓٓسنة   Sharpley،Telferككؿ مف 
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دراكيا مف قبؿ السائحيف المحتمميف ، كأيضا اآلثار االقتصادية لبلستثمار في مجاؿ  المنطقة السياحة كا 
الترفيو ككقت الفراغ كالسياحة ابتداء مف الرياضة الحضرية أك مراكز الترفيو إلى المنتجعات الدكلية 

جاؿ الرياضة كأحد مجاالت الترفيو ككقت الفراغ كالسياحة قد شيد المتكاممة ، كىنا يمكف القكؿ أف م
اىتماما بحثيا متزايدا مف قبؿ العديد مف التخصصات العممية خصكصا الجغرافيا ال سيما في أمريكا مف 

في  ٖٕٓٓالمميز سنة   Bale، ككذلؾ عمؿ  ٜٜٔٔسنة   Mitchell   ،Murphyخبلؿ عمؿ 
 بريطانيا .
ت البحثية اليامة لمدراسة المستقبمية مكضكع التجديد الحضرم ، إذ شيد كمف المجاال       

 البلندسكيب الحضرم تغيرا )لدراسة ىذا المكضكع مف منظكر سياحة المناطؽ الحضرية ينظر إلى 
Shaw  ، Wiliams    فالكثير مف المدف في كافة أنحاء العالـ خاصة المدف ٜٜٚٔسنة ، )

الترفيو ككقت الفراغ كالسياحة  كمجاؿ اقتصادم ىاـ مف أجؿ إحياء ىذه  الصناعية القديمة عادت إلى
المدف مف خبلؿ التركيز عمى مشاريع تجديد المراكز القديمة ليذه المدف . ك بذلؾ ظيرت المدف 
الثقافية ك المدف الرياضية كأم نمط مف المدف مف شأنو أف يجذب السائحيف أك العكائد المالية أك 

ذا كقد أثار مكضكع التجديد الحضرم الكثير مف التساؤالت حكؿ شمكؿ أك إقصاء بعض كمييما معا . ى
الفئات المجتمعية ، ككذلؾ تغير دكر التسكؽ كعبلقتو بالترفيو ككقت الفراغ كالسياحة )ينظر مثبل العدد 

 ( ، كما تجدر اإلشارة ٜٜٔٔالخاص مف مجمة الجغرافي الكندم عف مراكز تسكؽ غرب ادمنتكف سنة 
إليو في ىذا الصدد أف مكضكع تغير البلندسكيب كتعديؿ البيئات مف أجؿ السياحة  لـ يحظى بقدر كبير 
مف االىتماـ البحثي ، كذلؾ عمى الرغـ مف كجكد بعض األكراؽ البحثية عف ىذا المكضكع )ينظر مثبل 

Terkenli ٕٕٓٓ . ) 
مة التي يمكف لمجغرافييف تركيز اىتماميـ عمييا كتعدُّ الجكانب الثقافية المختمفة مف المجاالت اليا      

في دراستيـ  لمترفيو ككقت الفراغ كالسياحة ، كىذا يعكس تجدد االىتماـ البحثي بالمكضكعات الثقافية 
عمكما في جغرافية الترفيو ككقت الفراغ كالسياحة ، فقد تطرقت بعض البحكث الجغرافية المبكرة لمترفيو 

لى ىذه المكضكعات )سبؽ اإلشارة إلى ىذه البحكث( . كيرتبط بيذا المجاؿ ككقت الفراغ كالسياحة إ
البحثي مكضكع ذك أىمية كبيرة حاليا كىك مكضكع التفاعؿ الثقافي الذم يرجح تزايد االىتماـ بو مف 
قبؿ الباحثيف في مجاؿ الترفيو ككقت الفراغ كالسياحة ، كذلؾ مف خبلؿ شكميف األكؿ عف التفاعؿ 

( ، كىذا Hinch 1996ك  Butlerيف السائحيف كالسكاف األصمييف بالمناطؽ النائية )الثقافي  ب
التفاعؿ يبدك كاضحا أيضا مف االتصاؿ بيف ىذه المجمكعات االجتماعية كالثقافية داخؿ مكاضع الترفيو 

و الحضرم الذم يعد مكضكعا يتزايد االىتماـ ب -الحضرية ، أما الثاني فيتمثؿ في التفاعؿ الريفي 
نتيجة التنافس عمى استخداـ الحيز المكاني مف قبؿ األنشطة الترفيو ككقت الفراغ كالسياحة ، فسكاف 
الريؼ كسكاف الحضر يمثمكف مجمكعات ثقافية مختمفة تتنافس في المكاف نفسو ، كتعد اليجرة إحدل 

 ، ٕٕٓٓ Williams ك  Hallاالتجاىات البحثية الجديدة التي ترتبط بالسياحة بشكؿ غير مباشر )
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Coles   ك Timothy  ٕٓٓٗ إف االىتماـ البحثي بالتفاعؿ الثقافي يبرز أىمية الترفيو ككقت . )
الفراغ كالسياحة كمقنف ىاـ لممشكبلت المحتممة التي قد تظير بيف المجمكعات الثقافية .كما يكجد 

ؿ حكؿ إشراؾ الجغرافييف في اتجاىيف بحثييف في المجاؿ الثقافي يستحقاف أيضا البحث كالدراسة ، األك
أبحاث التراث )التراث الثقافي بالمقارنة مع التراث الطبيعي كالتي سبؽ ذكرىا عف اإلشارة إلى المنتزىات 

  Poria ك  ٜٜٓٔسنة    Ashworth   ، Tunbridgeالكطنية ( كالسياحة . فأبحاث كؿ مف 
جيدة لمجمع بيف كجيات النظر تعد أمثمة  ٖٜٜٔسنة   Prentice ، كأيضا  ٖٕٓٓكآخركف سنة 

  Verbekeالثقافية كالتاريخية كالجغرافية في مجاؿ دراسة التراث كالسياحة ، في حيف تضافرت جيكد
Jansen  ك Lievois   لبحث البيئة العمرانية كالتجديد الحضرم كنظـ المعمكمات  ٜٜٜٔسنة
فية إدارة المكارد التراثية كجكاذب الذم يدكر حكؿ كي ببحثيـ ( في المجاؿ السياحي GISالجغرافية )

دخاؿ  سياحية . أما االتجاه الثاني فيمثؿ دراسة العبلقة بيف الجندر ك الترفيو ككقت الفراغ كالسياحة  كا 
 ٜٜٗٔسنة   Hallك   Kinnairdجكانب بحث النسكية في السياحة بشكؿ خاص ، كتعد مساىمات 

: إف كؿ مف  ٕٔٓٓسنة   Marshallما ذكر مف المساىمات الميمة بيذا االتجاه البحثي ، كك
 االتجاىيف البحثييف )التراث كالجندر( سكؼ يحظياف بأىمية بحثية متزايدة في المستقبؿ . 

كأخيرا يكجد تأكيد عمى استمرار تكسع االىتماـ البحثي بإدارة الفكضى كاالضطرابات في المجتمع      
يحية كالسياحة ، كما يعد مكضكع استجابة المجتمع كمدل تأثير ىذا عمى األنشطة الترفييية كالترك 

لسرعة التغيرات كالككارث الكبيرة كالمفاجئة مف المكضكعات بالغة األىمية حاليا ، مثؿ مكضكع التكسع 
كالسياحة ، كأيضا آثار  قت الفراغفي رصد ميزانية شركات الطيراف كتأثير ذلؾ عمى أنشطة الترفيو ك 

التي خمقت فرص في أماكف كخسائر في أماكف أخرل ، كذلؾ كنتيجة  ٕٔٓٓسبتمبر سنة  ٔٔأحداث 
( التي تؤثر عمى التنقؿ كالحركة إلى تمؾ التي تؤثر Faulkner ٕٓٓٔ  ،2003 Colesلمككارث )

( ، ٕٔٓٓ Vikulovك  Faulkner( إلى الفيضانات )ٖٕٓٓ Ritchieك  Millerعمى تكفر الغذاء )
إلضافة إلى الحاجة إلى المزيد مف االىتماـ البحثي لتأثير التغير كميا أمثمة في ىذا الصدد ، ىذا با

المناخي عمى المكارد كالطمب عمى الترفيو ككقت الفراغ كالسياحة ، كىك المكضكع الذم ركز عميو 
Wall   عمى كجو الخصكص ، ككذلؾ مكضكع النقص النسبي في االستفادة مف العمـك  ٜٛٛٔسنة

البيئية لؤلنشطة الترفييية كالتركيحية كالسياحية ال يزاؿ مف المكضكعات الطبيعية في بحث التأثيرات 
( ، ك أيضا استعماؿ التقنيات مثؿ نظـ المعمكمات ٕٓٓٓ Butlerالتي تحتاج إلى الدراسة كالتحميؿ )

الجغرافية سكؼ يسمح بتحميؿ البيانات المكانية كتطبيقيا في مجاؿ الترفيو ككقت الفراغ كالسياحة ، 
( ، فالجغرافيكف لـ يعطكا Butler 1993ك Boydعد مف المكضكعات التي برزت حاليا )لذلؾ ي

لتطبيقات تكنكلكجيا المعمكمات كآثارىا عمى الترفيو ككقت الفراغ كالسياحة اىتماما كافيا عمى الرغـ مف 
 (.Groves 2001 ك Timothy كجكد بعض البحكث حكؿ جكانب مف ىذا المكضكع)

 



 

 
218 

 رلٍح ادلغرٕظش٠ح ٌٍذساعاخ اٌؼشت١ح ٚاٌذ١ٌٚح

 اخلالطح 
شغؿ الجغرافيكف بالبحث كالكتابة عف الترفيو ككقت الفراغ كالسياحة منذ فترة طكيمة ترجع إلى ان      

  Burton النصؼ الثاني مف القرف الماضي ، كيمكف ىنا استخداـ األسمكب نفسو الذم استخدمو 
 كر في كصفة لتطكر أبحاث الترفيو في كندا مستعينا بعبارات كريستكفر ككلكمبكس ، إذ ذ ٜٚٚٔسنة 

Burton   أف الباحثيف في مجاؿ الترفيو لـ يككنكا متأكديف مف االتجاىات البحثية المستقبمية بناء
عمى كضعيـ الحالي ، كما أنيـ لـ يحددكا إلى أيف كصمكا في سبيؿ تحقيؽ أىدافيـ البحثية ، كمتى 

بحثيا كأيف أصبحكا  يمكنيـ ترؾ بعض التكجيات البحثية كالعدكؿ عنيا ، ككذلؾ ال يعرفكف أيف كانكا
اآلف . ككذلؾ الحاؿ بالنسبة لمجغرافييف عمييـ أف يعرفكا عمى األقؿ أيف كانكا في بحثيـ لمترفيو ككقت 
الفراغ كالسياحة كأيف أصبحكا حتى كلك لـ يككنكا متأكديف مف تحديد االتجاىات المستقبمية التي سكؼ 

 يسمككنيا .
سابقا بيذه الكرقة كجية نظر المؤلؼ بناء عمى الدراسات  تمثؿ المجاالت البحثية التي ذكرت      

الرائدة كالدراسات الحالية ، كبالتالي تـ تحديد االتجاىات البحثية المحتممة لدراسة الترفيو ككقت الفراغ 
كالسياحة مف قبؿ الجغرافييف ، فمف المعركؼ أنو في مثؿ ىذه الكضعية المبنية عمى التقدير الشخصي 

أكيد عمى مجاالت بحثية معينة دكف غيرىا كالتي قد يرل البعض أنيا ميمة ، كىذا سيككف ىناؾ ت
األمر ال يمكف تجنبو عند أم محاكلة لبحث تطكر عمـ يتككف مف ثبلثة فركع لفترة تصؿ تقريبا لقرف 

 مف الزمف مف خبلؿ كرقة بحثية ال يزيد عدد كمماتيا عف بضعة آالؼ .
ذ إف كانت الجغرافية تدكر حكؿ أفكار كاضحة كمحددة عف ماذا كالباحث كجغرافي متخصص من     

يمكف أف تسيـ في المعرفة ، يمكف أف يختـ ىذه الكرقة البحثية بالقكؿ أف دراسة مثؿ ىذه 
المكضكعات يتطمب بالضركرة مف قبؿ الجغرافييف المحافظة بشكؿ قكم عمى تركيزىـ عمى الجكانب 

؛ ألف ذلؾ بالنسبة لمجغرافييف التقميدييف يجعؿ مف عمـ الجغرافية المكانية بكاسطة منيج تكليفي مركب 
عمما فريدا ، كلك حافظت األبحاث الجغرافية الحالية عمى ىذه الميزة ، فإف اإلبقاء عمييا مستقببل 
يحتاج منا بالتأكيد تحديد المكضكعات الميمة ، فالكثيركف يركف أف القيمة االقتصادية لمترفيو ككقت 

لسياحة كأىميتيا في حياة السكاف سكؼ تقنع حتى أكثر المشككيف في أىمية ىذه المكضكعات الفراغ كا
نيا تستحؽ الدراسة ، كسيتـ قبكليا كمكضكعات ذات قيمة بحثية ، كسيككف مف غير المجدم إىماؿ  كا 

 الجغرافية كعدـ منحيا مكانة فريدة في دراسة الترفيو ككقت الفراغ كالسياحة .
عف جغرافية الترفيو كممات تستحؽ أف أنيي بيا ىذه الكرقة   Smith كتب  ٕٜٛٔفي سنة     

 :الفراغ كالسياحة في الكقت الحاضرالبحثية ؛ ألنيا تجمع بيف مميزات كانتقادات جغرافية الترفيو ككقت 
حدا " إف جغرافية الترفيو لـ تصؿ بعد إلى المرحمة التي تكصؼ فيو بأنيا عمـ ، إال أف تاريخيا يمثؿ كا

مف أكجو التنكع الفكرم المتنامي ، مع عدـ كجكد تقارب في نظرياتيا كأساليبيا البحثية ، كىك ما 
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يشكؿ التحدم البارز لجغرافية الترفيو ، ىذا إلى جانب عدـ كجكد قبكؿ كمعرفة لؤلعماؿ البحثية بيذا 
ترفيو بسجؿ مف اإلنجازات الحقؿ المعرفي الذم يتسـ بالتعقيد . كعمى الرغـ مف ذلؾ يتمتع جغرافيك ال

 كاتساع الرؤية البحثية التي يتميز بيا الجغرافيكف" )كىذا ما يؤكد عمييا مؤلؼ ىذه الكرقة البحثية( .
 شىش ٚذمذ٠ش

أكد أف أتقدـ بالشكر إلى المقيميف السرييف ليذه الكرقة البحثية عمى المبلحظات البناءة التي     
جمة ، كبالطبع يتحمؿ المؤلؼ مسؤكلية أم ىفكات أك أخطاء بيذه أبدكىا عمى الكرقة عند تقديميا لمم

 الكرقة البحثية.
 ٔثزج ػٓ ادلؤٌف

يشغؿ ريتشارد بتمر حاليا كظيفة أستاذ السياحة بجامعة سارم في بريطانيا ، كقد تمقى تعميمو     
التدريس بقسـ  الجغرافي في جامعتي نكتنكياـ ك جبلسكك ، ثـ أنتقؿ إلى كندا ليقضي ثبلثكف عاما في

كليعمؿ في  ٜٜٚٔالجغرافية  في جامعة انتاريك الغربية ، ليغادرىا عائدا إلى المممكة المتحدة سنة 
إحدل الجامعات التي ال يكجد بيا قسـ جغرافية . ك تتمثؿ اىتماماتو البحثية في عمميات تطكير 

 فيو ككقت الفراغ كالسياحة.كجيات القصد ك قضايا االستدامة كالجزر الصغيرة كذلؾ مف منظكر التر 
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  إٌضاػاخ ادلغٍؽح ػٍٝ ظككٛدج اٌرؼ١ٍككُ يف اٌؼكككشاق ذأشري


  ـ.ـ. نغـ سعدكف رحيمة                                                             
 

 ادلٍخض 
تناكؿ البحث عبلقة النزاعات المسمحة كمدل تأثيراتيا عمى جكدة التعميـ في العراؽ، فقد بينت       

المؤشرات النكعية لجكدة التعميـ عف ضعؼ االنفاؽ كسكء إدارة التمكيؿ لبلستثمار الحككمي، كتبايف 
لى أعداد المعمميف ككفايتيـ، كعدـ تكفير معمميف مؤىميف كمدربيف تدريبان في نسب أعداد التبلميذ إ

نكعيان، كتراجع مؤشر األداء لبلختبارات الكطنية كعدـ االدراج ضمف التقييمات الدكلية، كعدـ تحقيؽ 
ى المتكسط العالمي لمبقاء المدرسي لمممتحقيف بالتعميـ كاستكماليـ لبلنتقاؿ مف المرحمة االبتدائية إل

الثانكية. أما جكانب انعكاسات النزاعات المسمحة عمى جكدة التعميـ مثؿ: )انعداـ األمف، تحقيؽ 
المساكاة بيف الجنسيف في التعميـ، االنفاؽ الحككمي، تدىكر البنى التحتية التعميمية كالنزكح(، فإنيا 

اف ذا عبلقة غير مباشرة ذات عبلقة كثيقة كمباشرة مع النزاعات بتأثيرىا عمى التعميـ، لكف الفقر ك
فيناؾ مناطؽ مثؿ جنكب العراؽ مستكيات الفقر فييا متدنية رغـ ككف مستكيات النزاع غير مرتفعة. 
كما أف لبعض المدخبلت لممكارد المادية كالبشرية ليا تأثير فعاؿ عمى تحقيؽ جكدة التعميـ كتدريب 

خصص لتعمـ المقرر التعميمي، ضماف جكدة كاندفاع حماس المعمميف ككفاية اعدادىـ، زيادة الكقت الم
المناىج كنكعيتيا لمبلئمتيا لسكؽ العمؿ كأىداؼ التنمية، الحككمة كالسياسات المتبعة مف إنفاؽ 
كاستثمار كالتمكيؿ التعميـ النكعي، كتقييـ عمميات التعميـ لتشخيص الخمؿ كمكاطف الجكدة كتحميميا مع 

 مخرجات التعمـ.
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Abstract  

This paper researched in a relationship of armed conflicts and their 
impact on the quality of education in Iraq, It has shown that the 
indicators quality of education such as: weakness and management of 
funding for investment of government, contrast in ratio of students to 
prepare treachers and their adequacy, lack of provision teachers qualified 
and trainess qualitavtively, dip index performance tests national and 
inclusions within ratings international, not to achieve the world average 
to stay school resgistered education and the transition from primary level 
to secondary. The aspects of the implications of armed conflict on the 
quality of education, such as (insecurity, achieving gender equality in 
education, government spending, degradation of infrastructure 
educational and displacement), they are a close relationship and directly 
with the conflicts and its effect on education, however, poverty factor 
was indirect relationship there are areas such as the southern Iraq 
poverty levels in which low, despite the fact that the levels of the conflict 
is a high. As that for some input resources physical and human impact 
effective to achieve the quality of education rehearsal and enthusiasm 
teachers and their adequacy, increasing the allotted time learning course, 
to ensure the quality of the curriculum and quality of suitability labor 
market goals development, governance, policies and practices with 
spending and investment of financing education qualitative, and 
evaluation education to diagnosis and analysis weakness of quality for 
learning outcomes.  
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 ادلمذِح
شيد العراؽ تقمبات خبلؿ العقكد الثبلثة الماضية، رغـ تمكنو مف إقامة نظاـ تعميـ كرعاية صحية       

متميزة خبلؿ السبعينيات حيث عد مف أفضؿ األنظمة في منطقة الشرؽ األكسط، إال أنو كاجو سمسمة 
إلى تدىكر في بناه التحتية كالخدمات االجتماعية األساسية، مع مطمع  مف النزاعات المسمحة التي أدت

الثمانينيات كدخكلو في حرب مع إيراف التي نتج عنيا تراكـ لمميارات الدكالرات مف الديكف الدكلية، ثـ 
( بغزكه لمككيت ما فرض عميو ٜٜٔٔ-ٜٜٓٔخكضو نزاع مسمح دكلي في حرب الخميج الثانية )

ت نمكه االقتصادم كاستنزفت مكارده كبرامجو االجتماعية. فتأثرت المؤشرات الكمية عقكبات دكلية جمد
بالعقكبات التي اعاقت االنشطة االقتصادية فتراجعت جكدة التعميـ، مما أدل إلى  -االلتحاؽ بالتعميـ-

لؼ عاـ فقداف الككادر كالبرامج التي تمبي احتياجات سكؽ العمؿ، ثـ كاجو نزاع مسمح بغزك قكات التحا
( الذم أدل إلى سقكط النظاـ كانييار المؤسسات الحككمية حيث تعرضت المدارس ٖٕٓٓ)

كالمؤسسات التعميمية الى أضرار كبيرة نجمت عف أعماؿ النيب كحرؽ الممتمكات. ثـ مركره خبلؿ 
( بأعماؿ عنؼ شديدة، عممت فييا الحككمة كالقكات الدكلية لمسيطرة عمى ٕٚٓٓ- ٖٕٓٓالفترة )

(، إال انو كاجو أزمة ٜٕٓٓ-ٕٛٓٓنؼ الطائفي كالتمرد، ثـ تحسنت األكضاع قميبلن في عامي )الع
( بتصاعد نزاع مسمح غير دكلي ضد تنظيـ داعش كالجماعات المسمحة ٕٗٔٓإنسانية كبرل عاـ )

 التابعة لو، بعد العنؼ المرَكع كالتسبب في مقتؿ كنزكح مبلييف المدنييف، كاستيبلئو عمى أجزاء مف
محافظات )نينكل، األنبار، كصبلح الديف، ديالى، كرككؾ(، نتج عنو انتياكات جسيمة كممنيجة ضد 

 المدنييف كحقكقيـ األساسية مف جميع الخمفيات العرقية كالدينية.
أف تأثير النزاعات المسمحة عمى جكدة التعميـ التتمثؿ باليجمات ضد حياة الطمبة كالمدرسيف        

تياكان لمحؽ في التعميـ، فإف تحقيؽ تعميـ جيد النكعية يساعد في بناء السبلـ كيقمؿ فقط، بؿ تشكؿ ان
فرص النزاع في الببلد كزيادة الكعي لمحد مف العنؼ، ففي ظؿ النزاعات ال يمكف تحقيؽ الميارات 

عادة البناء كالتنمية المستدامة داخؿ المجتمعات.  الضركرية لئلسياـ في االندماج السممي كا 
تضمف البحث الحالي المبحث االكؿ عناصر البحث ك المبحث الثاني االطار النظرم لتفسير العبلقة كقد 

بيف النزاعات المسمحة كأثرىا عمى جكدة التعميـ كالمبحث الثالث مؤشرات جكدة التعميـ كالمبحث الرابع 
المؤاتية لتمكيف جكدة  النزاعات المسمحة بكصفيا عائقان أماـ جكدة التعميـ ك المبحث الخامس المدخبلت

 التعميـ كالتكصيات كالخاتمة.
 



 

 
231 

 رلٍح ادلغرٕظش٠ح ٌٍذساعاخ اٌؼشت١ح ٚاٌذ١ٌٚح

 ادلثؽس األٚي
 ػٕاطش اٌثؽس

 ِشىٍح اٌثؽس
إّف النظاـ التعميمي في الكثير مف البمداف المتنازعة أك التي تمر بفترة ما بعد النزاع، ال يستطيع        

كف بالمدارس كيتخرجكف منيا أف يحقؽ المؤشرات التقميدية لجكدة التعميـ، فالكثير مف األطفاؿ يمتحق
مف دكف أف يكتسبكا الحد األدنى مف الميارات األساسية، كفي ظؿ اقتصاد عالمي يزداد تكامبلن كتركيزان 
عمى المعرفة، يككف ىذا التفاكت لو عكاقب كبيرة بالنسبة آلفاؽ التنمية كاالندماج السممي، كيطرح 

 تعميـ في العراؽ النزاعات المسمحة (البحث تساؤالن )ىؿ أف الذم يعكؽ تحقيؽ جكدة ال
 أ١ّ٘ح اٌثؽس 

عمى الرغـ مف التحسف الذم طرأ عمى المؤشرات الكمية لمتعميـ لكنو كَجو النظر بعيدان عف الحاجة       
الممحة لتحسيف جكدة التعميـ، إذ يتعيف عمى التعميـ الجيد النكعية أف يتيح اكتساب الحد األدنى مف 

لرفد األطفاؿ بالمعرفة كالمشاركة عمى نحك كامؿ في الحياة االجتماعية كاالقتصادية الميارات األساسية، 
 في بمدانيـ، إذ تتجمى أىمية البحث في:

أف تصاعد النزاعات المسمحة في السنكات األخيرة خمؽ أزمة في كيفية مكاصمة المتعمميف االطفاؿ  .ٔ
تدت كمما دفع بالمدنييف إلى النزكح بؿ في الحصكؿ عمى التعميـ في ظؿ ىذه النزاعات التي كمما اش

 كحتى الى فقدانيـ لحياتيـ في اعماؿ العنؼ أثناء انتقاليـ مف مناطؽ النزاع.
يبيف البحث الحالي أثر النزاعات المسمحة في دعـ التمييز الجندرم الذم استيدؼ عدـ مكاصمة  .ٕ

 الفتيات في االستمرار في التعميـ.
لعكائؽ التي خمفتيا النزاعات المسمحة كالتي كانت ليا عكاقبيا يسعى ىذا البحث إلى عرض أبرز ا .ٖ

 الكخيمة عمى التعميـ.
 أ٘ذاف اٌثؽس

 تتحدد أىداؼ البحث باآلتي:  
بياف آثار النزاعات عمى استمرارية العممية التعميمية كالظركؼ التي تؤثر عمى الكصكؿ لمتعميـ  .ٔ

 الجيد.
ؿ ك بمكاصمة استمرارىـ في الحصكؿ عمى المعرفة يؤكد ىذا البحث عمى ضركرة االىتماـ باألطفا .ٕ

 كالفرص التي يمكف لمتعميـ أف يكفرىا .
تحديد المدخبلت األساسية التي تمكف المتعمميف مف الحصكؿ عمى التعميـ الجيد كباعتبارىا كسائؿ  .ٖ

 لمحد مف تدني المستكل التحصيمي لممتعمميف.
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 ؼذٚد اٌثؽس
(؛ األبعاد المكانية: العراؽ/ إقميـ كردستاف؛ ٕٗٔٓ-ٖٕٓٓيف )يتناكؿ البحث األبعاد الزمانية ماب 

، لتشمؿ كؿ االفراد دكف سف ٜٜٛٔاألبعاد البشرية: تبنت الباحثة تعريؼ اتفاقية حقكؽ الطفؿ لعاـ 
الثامنة عشر مف تبلمذة كطمبة ضمف فئتي )التعميـ االبتدائي كالثانكم( عند اإلشارة الى االطفاؿ في 

 لمدرسي.مرحمتي التعميـ ا
 ِٕٙع١ح اٌثؽس

االستقراء النظرم لمفيـك كدالالت جكدة التعميـ كمؤشراتو باالستناد إلى األدبيات الكطنية كالدكلية التي 
 أمكننا الحصكؿ عمييا لمتعرؼ أكثر عف كاقع النزاعات المسمحة في العراؽ كأثرىا عمى جكدة التعميـ.

 ِفا١ُ٘ اٌثؽس
 أٚالً: إٌضاع ادلغٍػ

لنا اإلحاطة بيذا المفيـك عمى الرغـ مف تعقيده مع الكضع األمني في العراؽ كلككنو أيضان  البد      
مف المفاىيـ الجكىرية في ىذا البحث، كتصنؼ النزاعات المسمحة إلى: النزاعات المسمحة الدكلية، 

ت القرف كالنزاعات المسمحة غير دكلية، كمركر العراؽ بكبل فئتي النزاعات ففي ثمانينات كتسعينيا
لى كقت قريب مف األلفية شيد العراؽ نزاع مسمح دكلي لكف النزاعات االكثر انتشاران ىي مف  الماضي كا 

 ضمف الفئة الثانية لمنزاعات المسمحة كىك ما يمر بو العراؽ حاليان.
فيعرؼ النزاع المسمح بأنو: كجكد مصالح متضاربة بشأف المشاركة في الحكـ/ أك ممكية األراضي تؤدم 

 .( i) إلى استخداـ القكة عمى أف تككف الدكلة أحد األطراؼ المشاركة في النزاع
أما النزاع المسمح الدكلي: فيصؼ حاالت العنؼ التي يدخؿ فييا استخداـ القكة المسمحة بيف       

د الدكؿ كال يكجد حد أك عتبة لشدة القكة أك مقدارىا كما ال يكجد حد أدنى لعدد اإلصابات كال يكجد ح
زمني كما يشمؿ أيضان االحتبلؿ الحربي أم عندما تتمتع القكات المسمحة لدكلة ما بسيطرة فعمية عمى 

 . (ii)أراضي دكلة أخرل )جزئيان أك كميان( بصرؼ النظر أف كاف يكاجو مقاكمة مسمحة أـ ال
مسمحة  أما مفيـك النزاع المسمح غير الدكلي فيشير إلى: حاالت العنؼ التي تنطكم عمى مكاجيات

طكيمة األمد بيف القكات الحككمية كجماعة أك أكثر مف الجماعات المسمحة المنظمة أك بيف تمؾ 
 .(iii)الجماعات بعضيا البعض كتدكر عمى أراضي الدكلة

كيعرؼ أيضان ىك العمميات العدائية بيف القكات المسمحة الحككمية كجماعات مسمحة مف غير       
بيف أفراد تمؾ الجماعات نفسيا، كمف الخصائص التي تعرؼ النزاع  الدكؿ أك النزاعات التي تدكر

المسمح غير الدكلي أنو ينشب بيف أشخاص يعرفكف الخمفية السياسية كاالقتصادية كالتنظيـ االجتماعي 
. أما المعايير الكاجب تكافرىا لتمييز النزاع المسمح غير (iv)كالثقافة كالعادات الخاصة ببعضيـ البعض

 أعماؿ العنؼ األخرل حسب القانكف الدكلي فتككف: الدكلي عف
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 أف تتكفر لدل الجماعات المسمحة حد أدنى مف التنظيـ. .3
 تصؿ المكاجيات المسمحة إلى مستكل أدنى مف الحدة. .4

كىناؾ مؤشرات أخرل منيا )مدة النزاع، طبيعة القكات الحككمية المشاركة، عدد المقاتميف كالقكات 
يـ مستكل الجماعات المسمحة مثؿ كجكد سمسمة لمقيادة كالقدرة عمى إصدار المنخرطة في النزاع، تقي

. كمف (v)كتنفيذ كتخطيط لعمميات عسكرية منسقة، تجنيد كتدريب مقاتميف جدد كتزكيدىـ باألسمحة(
( كبرنامج أكبساال لبيانات النزاعات PRIOالمعايير التي حددىا المعيد الدكلي لبحكث السبلـ أكسمك )

(UCDPال ):صطبلح مفيـك النزاع المسمح ىي 
 .()كجكد عدد محدد مف القتمى الذيف يسقطكف مف جراء المعارؾ .ٔ
 .()الفترة التي يستغرقيا النزاع .ٕ

 شا١ٔا: ِفَٙٛ أؼذاَ األِٓ
قد يتداخؿ مفيـك األمف مع النزاع المسمح فيصبح ليس مف السيؿ التحديد أم منيما قد يككف       

 بالضركرة مع انتشار ظركؼ انعداـ األمف كالعنؼ افتراض كجكد نزاع مسمح.  السبب أك النتيجة فميس
فيصؼ مفيـك انعداـ األمف: ظركؼ االضطراب كالتكتر داخؿ دكلة ما، كىي ظركؼ تعطؿ العمؿ 
االعتيادم لممؤسسات الرئيسية السياسية كاالجتماعية كالقانكنية بما فييا تمؾ المستخدمة لتيسير 

 .(vi)التعميـ
كلكف يعرؼ األمف أنو: غياب التيديد لمقيـ الكبرل لؤلمة المتمثمة بأمف السبلمة االقميمية لمدكلة     

كسيادتيا كسكانيا كثقافتيا كرفاىيا االقتصادم الذم يجب أف يككف آمف مف الدمار كاألضرار 
أم أف األمف  ، كيعرؼ العمماء المختصكف باألمف عمى أنو: "العمؿ عمى التحرر مف التيديد"،(vii)الكبرل

يتحقؽ عندما تنتفي منيا كؿ اشكاؿ التيديد أم أنيا قدرة الدكؿ عمى الحفاظ عمى ىكيتيا المستقمة 
 .(viii)ككحدتيا الكظيفية"

لذا كفي ىذا السياؽ كجب التفريؽ بيف النزاع المسمح كانعداـ األمف مف خبلؿ كصؼ األخير بعدة  
 ظركؼ تحدده قد تككف أحدىما:

 ١ٍح:االػـشاتاخ اٌذاخ .1
ىي الحالة التي تمجأ فييا الدكلة إلى استخداـ القكة المسمحة لحفظ النظاـ كالقانكف خبلؿ مكاجية بيف 
الدكلة كمف يتكاجدكف عمى أرضيا، لكف ال يؤدم العنؼ ىنا إلى "نزاع مفتكح" بيف جماعة مسمحة 

 كمنظمة كبيف الدكلة.
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 اٌرٛذشاخ اٌذاخ١ٍح: .2
ينية اك اقتصادية قد تتطمب مف الدكلة استخداـ قكة مسمحة لحفظ ىي تكترات متقطعة سياسية اك د

النظاـ. كتتسـ ىذه الظركؼ عادة باعتقاالت كاسعة النطاؽ كبسجناء سياسييف كضمانات قضائية 
 كبيرة، كمزاعـ بحدكث حاالت اختفاء.

 ظشٚف اذلشاشح :
قدرة عمى تكفير الخدمات األساسية تصؼ كممة اليشاشة الحالة التي تفتقر فييا الدكلة إلى اإلرادة أك ال

 لمناس في مناطؽ كاليتيا كتككف عرضة لخطر كبير ييددىا بفقداف الجكانب األساسية التالية: 
 السمطة: افتقار الدكلة لمسمطة القادرة عمى حماية مكاطنييا مف العنؼ بأنكاعو المختمفة.

الخػدمات األساسػية التػي تتسػـ بيػا الخدمة: فشؿ الدكلة في ضػماف تمتػع جميػع السػكاف بالكصػكؿ إلػى 
 المنطقة أك التي جرل تكفيرىا في الماضي.

 .(ix)الشرعية: افتقار الدكلة إلى الشرعية ألنيا تتمتع بدعـ محدكد بيف الناس في مناطؽ كاليتيا
 شاٌصًا: ظٛدج اٌرؼ١ٍُ

ستراتيجيات قبؿ تحديد مفيـك جكدة التعميـ ينبغي أف نعرؼ عممية التعميـ ذاتيا فيي مجمكعة اال
كاألساليب التي يتـ مف خبلليا تنمية المعمكمات كالميارات كاالتجاىات عند الفرد أك مجمكعة مف األفراد 

 .(x)سكاء أكاف ذلؾ بشكؿ مقصكد أـ غير مقصكد، بكاسطة الفرد نفسو أـ غيره
يـ، حيث يبيف تكصؼ جكدة التعميـ مف خبلؿ مبدأيف تتميز بيما كؿ المحاكالت لتعريؼ جكدة التعم    

أكليما أف النمك المعرفي لممتعمـ ىك اليدؼ الرئيسي الجمي لجميع األنظمة التعميمية كبالتالي فإف 
درجة نجاح األنظمة التعميمية في تحقيؽ ىذا اليدؼ ىي مؤشر عمى جكدة ىذه األنظمة، أما المبدأ 

اطنة المسؤكلة كفي تشجيع النمك الثاني فيبرز دكر التعميـ في تعزيز القيـ كالمكاقؼ المرتبطة بالمك 
كتعرؼ عمى أنيا سمسمة مف األنشطة التي تيدؼ إلى نتيجة محددة تمثؿ  .(xi)اإلبداعي كالعاطفي

بإحداث تغيير مقصكد في معرفة كسمكؾ المتعمـ، فإف لـ يحدث التغيير فإننا عندىا ال يمكف أف نقكؿ 
أف العممية يجب أف تحقؽ تعميمان جيدان يستفاد  أف العممية صحيحة نتيجة عدـ تحقيقيا ألىدافيا كبمعنى

. كعمى حد تعبير لجنة )ديمكر( ك ىي لجنة دكلية معنية بالتربية (xii)منو المتعمـ أكالن، كالمجتمع ثانيان 
عضكان ساىمت بتقديـ تقرير الى  ٘ٔكالتعميـ لمقرف الحادم كالعشريف يترأسيا جاؾ ديمكر كمككنة مف 

التعمـ: ذلؾ الكنز كالمكنكف، حيث تعرؼ جكدة التعميـ عمى إنيا: جكىر  بعنكاف ٜٜٙٔاليكنسككعاـ 
التنمية الشخصية كالمجتمعية كتتمثؿ ميمتيا في تمكيف كؿ كاحد منا دكف استثناء عمى تطكير جميع 
مكاىبنا عمى أكمؿ كجو كتحقيؽ اإلمكانات الخبلقة لدينا بما في ذلؾ المسؤكلية عف حياتنا الخاصة 

. فيي مجمكعة الخصائص أك السمات التي تعبر عف كضعية (xiii)داؼ الشخصية لديناكتحقيؽ األى
)المدخبلت، العمميات، المخرجات( المدرسية، كمدل إسياـ العامميف فييا إلنجاز األىداؼ بأفضؿ ما 
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يمكف كالتي تتعمؽ بالمجاؿ التعميمي كالتي تظير جكدة النتائج المراد تحقيقيا كىي ترجمة احتياجات 
 .(xiv)ب إلى خصائص محددة تككف أساسان في تعميميـ كصياغة أىداؼ الخدمة التعميميةالطبل

 
 ادلثؽس اٌصأٟ

 اإلؿاس إٌظشٞ ٌرفغري اٌؼاللح تني إٌضاػاخ ادلغٍؽح ٚ اشش٘ا ػٍٝ ظٛدج اٌرؼ١ٍُ
 إٌظش٠ح اٌثٕائ١ح اٌٛظ١ف١ح .1

ضامف كالتماسؾ بيف سائر ترل ىذه النظرية أف التساند كاالنسجاـ ضركرم مف أجؿ تحقيؽ الت     
األنساؽ كالنظـ كالعبلقات السائدة في البناء االجتماعي، حيث تفسر التغير كالصراع كالتفكؾ عمى إنيا 
ظكاىر مرضية كغير سكية، ألنيا تصيب البناء االجتماعي باالنحبلؿ كاالعتبلؿ، فتصبح ىذه الظكاىر 

ء يخضع لظركؼ اقتصادية كعسكرية كثقافية مرضية كمضادة لتماسؾ البناء االجتماعي، كأف أم بنا
خارجية كما يخضع داخميان لكاقع دينامي متغير طبقان لتكزيع القكة أك السمطة داخؿ أم نسؽ اقتصادم 

.  ترل الباحثة بأنَّو يمكف دراسة أثر النزاعات المسمحة (xv)أك تنظيـ ديني أك بناء ثقافي أك اجتماعي
ت النظرية البنائية الكظيفية كالتي تنطمؽ مف عكامؿ خارجية كأخرل عمى جكدة التعميـ عف طريؽ تفسيرا

بنيكية داخمية تؤثر عمى المؤسسة التربكية فالعكامؿ البنيكية الخارجية لتدني جكدة التعميـ ىي النزاعات 
المسمحة التي يتعرض ليا المجتمع في مناطؽ مختمفة بشكؿ مباشر أك آثاران غير مباشرة عمى مناطؽ 

المجتمع نتيجة حركة السكاف كاكتظاظيـ بشكؿ غير متكازف مسببان ضغكطات عمى  أخرل مف
المجتمعات المضيفة خالقان مشكبلت بنيكية ترجع إلى ظركؼ كمعطيات البناء االجتماعي المتأثر 
بالنزاعات المسمحة مما يعكد سمبان عمى جكدة التعميـ، أما العكامؿ البنيكية الداخمية المتمثمة بظركؼ 

بلميذ كالطمبة المؤثرة عمى التزاميـ الدراسي، كمستكل المعمميف كالمدراء المؤىميف كالمدربيف، كتكافؽ الت
المناىج الدراسية كمتطمبات سكؽ العمؿ، كالنفقات الحككمية عمى التعميـ كأف أم خمؿ أك تمكؤ يقكد 

 يا.إلى اضطراب المؤسسة التربكية كبالتالي تؤثر عمى العممية التعميمية كجكدت
 اٌرثادي االظرّاػٟ .2
تستند نظرية التبادؿ االجتماعي إلى أف الحياة االجتماعية ىي عممية أخذ كعطاء بيف طرفيف      

سكاء أكانت فردان  أـ جماعة أـ مجتمعات محمية أك إقميمية، كأف ىذا العطاء الذم يقدمو أحد الطرفيف 
أف العطاء الذم يقدمو طرؼ ىك كاجبات ممقاة  قائـ عمى الحقكؽ كالكاجبات المتبادلة بيف الطرفيف، أم

عمى عاتقو بينما األخذ الذم يحصؿ عميو الطرؼ اآلخر ىك الحقكؽ التي يتمتع بيا بعد أدائو 
لمكاجبات، تستمر العبلقات كتزدىر إذا كانت ىناؾ ثمة مكازنة بيف األخذ كالعطاء بيف الحقكؽ كالكاجبات 

قطع ، إذ أختؿ مبدأ التكازف بيف األخذ كالعطاء بيف الطرفيف بيف الطرفيف كقد تتكتر العبلقات كتن
 .(xvi)المتفاعميف
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ترل الباحثة بأنَّو يمكف تفسير تأثير النزاعات المسمحة عمى جكدة التعميـ مف خبلؿ ىذه النظرية        
 عمى إنيا فعؿ كرد فعؿ ، فمك افترضنا أف العراؽ كمجتمع يعيش في استقرار كبعيدان عف النزاعات
المسمحة أك عف أزمات سياسية أك اقتصادية لكانت جكدة التعميـ قد تحققت كما حصؿ بالفعؿ في فترة 
السبعينيات التي شيدىا العراؽ لكف األكضاع الحالية جعمت مف المؤسسة التربكية غير قادرة عمى 

تأثير النزاعات المسمحة اإليفاء بكافة التزاماتيا تجاه أفرادىا كأيضان تفاكت األمف المناطقي لكقكعو تحت 
التي خمفت آثاران سمبية عمى مختمؼ جكانب الحياة ، لتطكؿ آثاره التعميـ بشكؿ أكبر، مما خفض مف 
مؤشرات جكدة التعميـ في العراؽ، فالتبلميذ كالطبلب ال يتكفر ليـ كفاية الكقت المخصص لعممية التعمـ 

اء كالمشرفيف كبما يتفؽ مع احتياجات المجتمع كما أك تكفر الكادر المؤىؿ كالمدرب مف المعمميف كالمدر 
يطرأ عميو مف تغييرات اجتماعية كاقتصادية كسياسية كمف جانب آخر فالمؤسسة التربكية قد أدمجت 
عمميا بخطط استراتيجية مدعكمة مف اليكنسكك لتطكير أدائيا كتحقيؽ الجكدة المنشكدة، كىك ما يحمؿ 

الدكلة كجزء مف كاجباتيا تجاه المؤسسة التربكية، إال إنيا في في طياتو تكاليؼ باىضة تتحمميا 
 النتيجة لـ تستطيع تحقؽ جميع مؤشرات الجكدة لتعدد آثار النزاعات المسمحة.

لذا فإف الجكدة يمكف تفسيرىا بحالة المكازنة بيف االلتزامات التي تتعيد بيا المؤسسة التربكية تجاه 
بالمجتمع كالنزاعات المسمحة التي تعترض استمرارية تقديـ التعميـ أفرادىا كمعطيات البنية المحيطة 

 كفؽ الخطط كاالستراتيجيات الداعمة لمجكدة.
 ادلثؽس اٌصاٌس

 ِؤششاخ ظٛدج اٌرؼ١ٍُ
سنتعرؼ في ىذا المبحث عمى المحددات التي تصؼ أداء كنكاتج العممية التعميمية مف خبلؿ عدة       

 ات التعميمية التي تحدد جكدة التعميـ منيا اإلقميمية كالدكلية. عناصر فيناؾ العديد مف المؤشر 
فتعرؼ المؤشرات بإنيا: عبارات تصؼ اإلنجاز )األداء( المتكقع مف )المعمـ، المتعمـ، المؤسسة( 

. فيي مجمكعة البيانات الكمية أك الكيفية التي (xvii)كتتصؼ صياغتيا بإنيا أكثر تحديدان كأكثر إجرائية
، كال يمكف تقييـ نتائج التعمـ بمجرد (xviii)اإلجمالية لمشيء الذم نختبره بدرجة معينةتحدد الحالة 

مقاييس كمية كحساب أعداد األطفاؿ في قاعات الدراسة أك أعداد الكتب أك المعمميف، إذ إف المؤشرات 
 النكعية ليا أىمية قصكل في قياس جكدة التعميـ.

)كمية(: تخبرنا عف مدل أتاحة الفرص لؤلطفاؿ ألرتياد فتكصؼ مؤشرات االلتحاؽ كاإلتماـ بإنيا     
تماـ سنكات الدراسة المطمكبة في مختمؼ مراحؿ التعميـ. أما مؤشرات النكاتج فيي )نكعية(:  المدارس كا 
تتجسد في مكتسبات ما يمتمكو الطمبة مف معارؼ كقيـ كميارات مثؿ )الميارات األساسية: القرائية 

، ميارات التعمـ   .(xix)مدل الحياة، مؤشرات القيـ(كالعمـك
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سنعتمد مؤشرات اليكنسكك المتعمقة بجكدة التعميـ لككنيا أشمؿ مصدر لمبيانات كأكثر اتساعان بيف 
 البمداف حيث تستند إليو الكثير مف التقارير اإلقميمية كالدكلية، كىي خمسة مؤشرات:

 ِؤشش اإلٔفاق احلىِٟٛ ػٍٝ اٌرؼ١ٍُ -1
عمى المؤسسات التعميمية فيمثؿ كنسبة ى كافة اإلنفاؽ مف جانب الحككمة يشير ىذا المؤشر إل      

كالتي تنفقيا  )مصركفات جارية، أك الرأسمالية(الحككمية عمى التعميـ  مئكية مف مجمكع المصركفات
الحككمات المحمية كاإلقميمية كالكطنية/ المركزية أك الفدرالية بما فييا البمديات كيستثنى منيا مساىمات 

فالمصركفات  .(xx)ألسر كغيرىا مف السمطات المحمية كالتي تضطمع بمسؤكليات في مجاؿ التعميـا
الجارية عمى التعميـ: تمثؿ المصركفات المرتبطة بالسمع كالخدمات المستيمكة خبلؿ سنة جارية كالتي 

زايا الخاصة تشمؿ: الركاتب، كمعاشات التقاعد كالمك يتـ تجديدىا، إذا ما دعت الحاجة في سنة تالية 
بالمكظفيف، كالخدمات المقدمة بمكجب عقكد أك عمى أساس الشراء، كالمكارد األخرل بما فييا الكتب 
كالمكاد التعميمية، كالخدمات االجتماعية، كاالتصاالت، كتكاليؼ السفر، كالتأميف، كاإليجارات، 

ى األصكؿ التي تستمر أكثر أما المصركفات الرأسمالية: فتمثؿ المصركفات عم .كاإلصبلحات الثانكية
مف عاـ كاحد، كتتضمف المصركفات عمى أعماؿ البناء كالتشييد كالترميـ كاإلصبلحات الكبيرة لممباني 

أما إذا كاف اإلنفاؽ بالنسبة إلى الدخؿ  .(xxi)كالمصركفات المتعمقة بشراء المعدات الثقيمة ككسائؿ النقؿ
ثركة البمد التي ينتجيا خبلؿ سنة مالية معينة كالتي  القكمي اإلجمالي فإنو يمثؿ الحصة النسبية مف

تنفقيا السمطات الحككمية عمى التعميـ، إذ يدؿ ارتفاع نسبة الدخؿ القكمي اإلجمالي إلى اىتماـ بالغ 
مف جانب الحككمة لبلستثمار في التعميـ، كالعكس بالعكس، كينبغي أف يغطي اإلنفاؽ كافة المعامبلت 

 .(xxii)اإلدارات في مجاؿ التعميـ كعمى كافة المستكياتالمالية التي تجرييا 
يمكننا القكؿ اف أىمية ىذا المؤشر تجعمو يأخذ المرتبة األكلى مف حيث قدرتو عمى تحقيؽ        

جكدة التعميـ مف خبلؿ تحديد الحككمة لنصيب الفرد كالمؤسسة التربكية مف اإلنفاؽ عمى التعميـ إال اف 
ثـ أعقبو تدىكره بعد الحركب التي خاضتيا الببلد في الثمانينيات اإلنفاؽ عمى ىذا المؤشر 

كالتسعينيات كمارافقو مف صعكبات اقتصادية كاجيتيا لتنتيي بنزاعات غير محددة نيايتيا، ساىمت 
 بتقميؿ اإلنفاؽ الحككمي عمى التعميـ.

 ِؤشش ِؤ٘الخ ادلؼٍّني -2
، إذ يعكس المكارد البشرية المسخرة لمنظاـ ي لمبمد يمثؿ ىذا المؤشر جانبان نكعيان لمييكؿ التعميم      

فالمعممكف ىـ أىـ مكرد في البيئة التعميمية باإلضافة إلى المناىج كالمكارد التعميمية التي التعميمي، 
تتفاكت المعايير ليذا المؤشر بيف البمداف، فقد يعتبر بمد ما المعمـ . (xxiii)يتسـ بيا الحؽ في التعميـ

" إذا حقؽ الحد األدنى مف التعميـ األساسي كأكمؿ يـك كاحد مف التدريب، فيما تعتبر بأنو "مؤىؿ كمدرب
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بمداف أخرل المعمـ "مؤىؿ كمدرب" إذا استكمؿ درجة دراسية لمدة ثبلث سنكات بعد المرحمة 
 .(xxiv)الثانكية

عممية التعميمية إذ يمثؿ تأىيؿ المعمـ أحد المدخبلت اإلستراتيجية الضامنة لجكدة التعميـ في سياؽ ال   
فعدـ تكفر التبلميذ عمى معمميف مؤىميف كمدربيف تدريبان جيدان ال يفضي إلى نتائج مثؿ الحصكؿ عمى 
التعمـ الجيد أك التطكير لذا يجب تكافر صفات تؤىمػو لمقياـ بدكره التربكم الفاعؿ، كتشتمؿ ىذه 

ـ كاالتجاىات اإليجابية نحك مينة التعميـ الصفات عمى اإلعداد العممي كالتحكـ في ميارات التعمـ كالتعمي
كيعتبر تمكف المعمميف مف مكاد المنيج الدراسي كمستكل مياراتيـ  .(xxv)المرتبطة بنكعية التعميـ الجيدة

الشفكية كتكقعاتيـ بتعميؽ آماؿ كبيرة عمى إنجاز التبلميذ كخضكعو لتقييمات متعددة مثؿ رفع معايير 
 .(xxvi)لميارات األساسية ىي عكامؿ تسيـ في تحقيؽ جكدة التعميـالتدريب كالتركيز عمى تعميـ ا

يمكننا القكؿ اف ىذا المؤشريساعد في تقييـ جكدة التعميـ مف حيث قدرات المعمميف عمى التفاعؿ      
مع التبلميذ بشكؿ يحفزىـ نحك التفكير النقدم اإلبداعي كمؤىبلتيـ العممية كالتدريبية التي تسيـ في 

ة التربكية، إال إف التأىيؿ كالتدريب الميني لممعمميف غالبان ما تككف قميمة أك قد يتـ إنجاح العممي
الدكرات في كقت قياسي ضمف الدكاـ الرسمي بشكؿ يحكؿ دكف االنتفاع مف تطبيقيا مع التبلميذ، كمف 

ميذ جانب آخر، في السابؽ كاف المعممكف يضطركف إلى الدركس اإلضافية الستيفاء األجكر مف التبل
أك يمجئكف إلى أعماؿ أخرل بعد الدكاـ المدرسي لمكاجية متطمبات الحياة مما يستنفد طاقاتيـ 
كقدراتيـ، لكف تحسف سمـ ركاتب المعمميف لـ يحقؽ تكازف بيف قدرة المعمميف عمى بذؿ الجيكد داخؿ 

 المدرسة كتدني مستكل التحصيؿ المعرفي لمتبلميذ.
 ِؤشش ٔغة اٌرال١ِز إىل ادلؼٍّني -3

يستخدـ ىذا المؤشر في قياس مستكل مدخبلت المكارد البشرية حيث تقارف ىذه النسبة عادة      
بالمعايير السائدة عمى المستكل الكطني في ما يخص عدد التبلميذ لكؿ معمـ بكؿ مستكل تعميمي 

رتفعة تشير )ابتدائي كثانكم( أك أم نكع مف أنكاع التعميـ )رسمي أك غير رسمي(، أم : أف النسبة الم
إلى أف عمى كؿ معمـ أف يعمـ عددان كبيران مف التبلميذ، األمر الذم يؤدم إلى تدني مقدار االىتماـ الذم 

أك فيمكف القكؿ بإنو كمما ارتفعت نسبة التبلميذ إلى المعمميف . (xxvii)يحظى بو التبلميذ مف طرؼ المعمـ
بلمذتيـ، فيككف ليذا األمر عكاقب ابعد مف كمما قؿ االتصاؿ بيف المعمميف كت قد تعددت فترات الدكاـ

كيفترض عمكما  .(xxviii)تدني جكدة التعميـ المقدمة ليـ إذ قد يسيـ في خطر إعادة الصؼ أك التسرب
أف انخفاض نسبة التبلميذ إلى المعمميف يعني صغر حجـ الفصكؿ مما يمّكف المعمـ مف زيادة اىتمامو 

 .(xxix)ء الدراسي لمتبلميذبالتبلميذ كمف ثـ اإلسياـ في تحسيف األدا
كمف خبلؿ ما تقدـ يتضح لنا اف نسب التبلميذ إلى المعمميف تتفاكت بيف مراكز المدف كاألقضية 
كالنكاحي حيث أف مراكز المدف كبشكؿ عاـ كبسبب أزدياد عدد التبلميذ كقمة المباني حيث تككف البناية 
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درسية مما يجعؿ الصؼ الدراسي مكتظ، أما الكاحدة مشغكلة عمى مدل ساعات النيار ألكثر مف إدارة م
في القرل كالنكاحي فنجد مشكمة أخرل ىي انخفاض نسب المعمميف بالنسبة إلى التبلميذ مما يقمؿ 
اىتماـ كمتابعة المعمـ لجميع التبلميذ بالصكرة الكافية ليحظكا بفرص متساكية في التعميـ أك عدـ قدرتو 

 ستكل العممي لتعميـ التبلميذ.عمى ضبط الصؼ مما يؤثر عمى تدني الم
 .ِؤشش ٔرائط االخرثاساخ -ٗ

عادة ما  ()يتـ قياس جكدة التعميـ إعتمادان عمى مستكل أداء الطبلب في التقييمات الدكلية        
يعتبر تحسف نكعية التعميـ معادالن الرتفاع مستكيات األداء لمتبلميذ ككفاءاتيـ في حقكؿ مختمفة )المغة، 

( استنادان إلى متكسط النتائج التي يحققيا كؿ بمد في االختبارات القياسية. الرياضيات كال  عمـك
تشّكؿ االختبارات كاالمتحانات ضركرة مف كؿ نظاـ تعميـ، لكنيا تقيس أحيانان التقنيات المطمكبة 

رار الجتيازىا بنجاح، بدالن مف قياس مستكل الميارات األساسية، أال كىي أدكات تطكير التعّمـ عمى غ
القراءة كالكتابة كالحساب كالعمميات المعرفية. كيعد استخداـ المؤشرات المرتكزة عمى المنيجيات 

 . (xxx)كالمعايير المقبكلة عمى نطاؽ كاسع، دليبلن عمى جكدة التعميـ
 ىناؾ عدة مؤشرات لقياس جكدة التعميـ لكف مف المؤشرات الدكلية المعركفة ىي:

 مؤشرTIMSS :ر مدل تكفر المعرفة كالميارات العممية في الرياضيات كالعمـك الختبايبيف ىذا ا
 .(xxxi)لطبلب الصؼ الرابع كالثامف، كالتابع لمرابطة الدكلية لتقييـ التحصيؿ التربكم

 مؤشرPISA سنة لمكاجية تحديات الحياة  ٘ٔ: مف أجؿ قياس مدل استعداد الطمبة في عمر
مفصمية مػف مسيرة الطالب فيػك العمر الذم تنتيي  الكاقعية في المستقبؿ. كيمثؿ ىػذا السف مرحمة

عنده مرحمة التعميـ االلزامي في معظـ الدكؿ كيشّكؿ نقطة القياس المثالية لتحديد مخرجات النظاـ 
 . (xxxii)التعميمي كمدل فعاليتو، كىك تابع لمنظمة التعاكف االقتصادم كالتنمية

(، فقد أشارت إلى ارتفاع معدالت الرسكب ٕٛٓٓ-ٕٚٓٓأما بالنسبة لممؤشرات الكطنية لمعاـ )     
لدل الطمبة الذيف يتقدمكف لبلمتحانات النيائية، إذ بمغت نسبة النجاح في امتحانات الثانكية العامة أقؿ 

 . (xxxiii)% في المكاد األدبيةٓٚ% كبشكؿ أكثر خطكرة بمغ معدؿ الرسكب حكالي ٖٛمف 
مستكل دكؿ العالـ تختمؼ مف حيث اعتمادىا يتضح مما تقدـ اف االنظمة التعميمية عمى      

لبلختبارات كعمى تعدد مراحميا التعميمية كغالبان ما تتناكؿ العمـك الطبيعية كالرياضيات كالمغة كالمكاد 
اإلنسانية كاالجتماعية حيث تزداد الدركس تعقيدان كصعكبة بالنسبة لممتعمميف مف ىذه المكاد مقارنة مع 

تماعية حيث تتطمب الدراسة ككفؽ لنظاـ التعميمي القائـ عمى الحفظ كالتمقيف بما العمـك اإلنسانية كاالج
ىك مكجكد بيف غبلفي الكتاب المدرسي كىذا ما يكبؿ المعمـ مف التفكير الخبلؽ مع التبلميذ مف خبلؿ 

، أما االختبارات الكطنية لممرحمة الثانكية فتعتبر الكسيم ة الكحيدة االختبار العممي أك التطبيقي لمعمـك



 

 
241 

 رلٍح ادلغرٕظش٠ح ٌٍذساعاخ اٌؼشت١ح ٚاٌذ١ٌٚح

لقياس نكعية التعميـ كقد تباينت نسب النجاح بشكؿ طفيؼ خبلؿ السنكات البلحقة لكنيا ما زالت تؤشر 
 عمى تراجع جكدة التعميـ.

 .ِؤشش ٔغة ادلذج اٌرٟ ٠مؼ١ٙا اٌرال١ِز يف ادلذاسط -٘
حمة أك دكرة ىي النسبة المئكية لجيؿ مف التبلميذ أك الطبلب المقّيديف في الصؼ األكؿ مف مر         

تعميمية ما كفي سنة دراسية معينة الذيف مف المتكقع كصكليـ الى صؼ محدد بغض النظر عف إعادة 
تحتسب نسب البقاء في الدراسة عمى أساس منيجية إعادة بناء الجيؿ كالتي ، حيث (xxxiv)الصفكؼ

يا النسب المئكية كالمعيديف عمى سنتيف متتاليتيف كينبغي تفسيرىا عمى إن ()تستعيف ببيانات القيد
 .(xxxv)لؤلطفاؿ الذيف يمتحقكف بالتعميـ االبتدائي كيصمكف إلى صؼ معيف

أف جكدة التعميـ تزيد مف المدة المتكقع أف يقضييا التمميذ في المدرسة كأف كانت الفرص تتفاكت       
ي المتكسط مف منطقة ألخرل حيث ينتظر أف يقضي التبلميذ في مرحمتي التعميـ االبتدائي كالثانكم ف

 .(xxxvi) ( سنكات دراسيةٜالعالمي لمبقاء الدراسي بما يقارب )
يمكف القكؿ اف الدكؿ لكي تتمكف مف بناء رأس ماؿ بشرم جيد النكعية فإننا نحتاج إلى إطالة مدة 
التعميـ اإللزامي إلى عشر سنكات عمى األقؿ كتكسيع نطاؽ التعميـ ما بعد األساسي لكي نضمف فرص 

يع مف غير تفاكت بيف الجنسيف كىك تحدم تكاجيو أغمب البمداف في العالـ النامي حيث االلتحاؽ لمجم
تعد مرحمة الطفكلة مف أكثر المراحؿ أىمية مف حيث قدرة الطفؿ الذىنية لككنو أكثر قدرة عمى الفيـ 

.  كاالستيعاب لمختمؼ المعارؼ كالعمـك
 ادلثؽس اٌشاتغ

 ٛدج اٌرؼ١ٍُإٌضاػاخ ادلغٍؽح تٛطفٙا ػائمًا أِاَ ظ
مما الشؾ فيو أف لمنزاعات المسمحة تأثير كبير عمى مختمؼ جكانب الحياة االقتصادية كالتنمكية       

عمى الصعيد االجتماعي أك التككيف البنائي لممجتمعات التي تعصؼ بيا تمؾ األزمات، حيث سنتناكؿ 
 النزاعات المسمحة كىي: في ىذا المبحث العكائؽ التي تحكؿ دكف تحقيؽ الجكدة ك الناتجة عف

 انعداـ األمف  .ٔ
شيد النظاـ التعميمي حالة انييار مستمر متأثران بالحركب كالعقكبات إذ لـ تنجح المساعدات       

في التعميـ لمتصدم ليذا االنييار إذ تظير المؤشرات انخفاضان سريعان  ٕٗٓٓالدكلية التي تضخ منذ 
تفاقـ النزاعات أدل إلى تباطؤ مؤشر جكدة التعميـ، فعند . ف(xxxvii)(ٖٕٓٓفي نكعية التعميـ منذ عاـ )

 -ٜٜٓٔمقارنتيا مع البمداف العربية نجد أف متكسط ما حققتو تمؾ البمداف لمؤشر التعميـ خبلؿ المدة )
( فقد تراجعت ٗ٘ٔ,ٓ( كىذه الزيادة تفكؽ ما حققو العراؽ كالتي لـ تتعد حدكد )ٜٙٔ,ٓ( بمغ )ٕٓٔٓ

حيث  (ٕٓٔٓ-ٜٜٓٔ% مقارنة بالفترة سنة )ٖٔ( بنسبة ٕٓٔٓ-ٕٓٓٓة )قيمة المؤشر في الفتر 
أف مميكني طفؿ في سف المدرسة االبتدائية ال  ٕٛٓٓ. قدرت اليكنسكك عاـ (xxxviii)%ٛٔبمغت 
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يذىبكف إلى المدرسة بسبب الكضع األمني، التيديدات ضد المدارس تأتي مف جماعات مسمحة تطالب 
كلة لحرماف بعض الطبلب مف أقميات محددة، باإلضافة إلى ىناؾ بتغيير المناىج الدراسية أك في محا

األطفاؿ في المناطؽ المتنازع عمى حدكدىا اإلدارية مثؿ كرككؾ كنينكل كديالى ال يتمقكف التعميـ بمغتيـ 
 . (xxxix)األـ

تعطمت االمتحانات  ٕٚٓٓتترؾ الفكضى التي يخمفيا النزاع تراجع في جكدة التعميـ ففي عاـ        
( طالب بسبب دخكؿ مسمحيف لمقاعات االمتحانية لبعض المدارس في ٓٓٓ,ٓ٘ٔثانكية ألكثر مف )ال

بغداد كقياميـ بقتؿ مجمكعة مف الطبلب كالمعمميف، فضبلن عف ىذه الفكضى ىناؾ الفساد اإلدارم الذم 
( طالب تأىؿ إلى الجامعات ٓٓٓ,ٕ٘%( كبذلؾ فاؽ )٘ٛضخـ نتائج نجاح االمتحانات بمقدار )

استيعاب المقاعد المتكفرة لتمؾ السنة، كنتيجة لذلؾ رفضت سكريا كاألردف حيث يتكاجد فييا الطبلب 
. كما أف انعداـ االمف (xl)العراقييف آنذاؾ االعتراؼ بنتائج االمتحانات كىذا يدؿ عمى تراجع جكدة التعميـ

تعميـ الجيد، لكف يؤدم إلى كالنزاع المسمح ال يؤدياف فقط إلى فقداف فرصة األطفاؿ بالحصكؿ عمى ال
االستغبلؿ االقتصادم كمشاركتيـ في النزاع المسمح كتجنيدىـ حيث يضعيـ في مخاطر جسدية كنفسية 

. فمف االتجاىات المقمقة (xli)حقيقية تمنعيـ مف االستمرار في التعميـ أك تؤدم إلى تركو بصكرة كمية
ؼ كتمقيف تبلميذ المدارس في العراؽ في اليجمات عمى التعميـ ىي تبني الجماعات المسمحة خط

ليصبحكا انتحارييف فبل يمكف تحديد نسبة عدد األطفاؿ الجنكد الذيف يتـ تجنيدىـ طكعان أك يتـ خطفيـ 
. أف اليجمات عمى المعمميف كالطبلب كالمدارس (xlii)مف مدارسيـ عند طريقيـ مف المدرسة أك إلييا

خبلؿ تعميـ الميارات األساسية لمحياة فحسب، بؿ مف  خبلؿ النزاعات المسمحة تعرقؿ التعميـ ال مف
خبلؿ تعزيز االحتراـ كالتسامح، كىي مفاىيـ ميمة إلعادة بناء المجتمع، كيرل السكاف المتضرركف مف 
النزاع أف التعميـ ضركرم لرفاىيـ عمى المدييف القصير كالطكيؿ، ألنو يساعد في التخفيؼ مف األثار 

زاع بخمؽ شعكر بطبيعة األمكر كاالستقرار كبالتالي تمكنيـ مف التغمب عمى النفسية كاالجتماعية لمن
.يمكف تفسير عدـ تحقيؽ الجكدة في التعميـ كفؽ معطيات انعداـ األمف بإنيا عبلقة سبب (xliii)األزمة

كنتيجة ففي تكافر األمف كفاعمية الضبط االجتماعي تككف النتيجة كىي استمرار المؤسسة التربكية في 
أىدافيا في التعميـ مع السعي لتحقيؽ مؤشرات الجكدة كلكف بانعداـ األمف نتيجة لمنزاعات تحقيؽ 

المسمحة ستنخفض احتماالت تحقيؽ الجكدة كىنا تعيد المؤسسة التربكية صياغة أىدافيا في السعي 
لتكفير لضماف استمرارية تمقي التبلميذ أك الطبلب لمتعميـ عمى الرغـ مف صعكبة الظركؼ كبذؿ الجيكد 

 البيئة التعميمية اآلمنة اللتحاؽ التبلميذ بالتعميـ.
 الفقػر .ٕ

عمى الرغـ مف أف التعميـ مجاني في العراؽ إال أف االلتحاؽ بالمدارس ال يخمكا مف التكاليؼ       
المباشرة كغير المباشرة فبعض العائبلت ليس لدييـ الماؿ الكافي لتمبية االحتياجات األساسية لتعميـ 

اؿ فالغالبية العظمى مف األطفاؿ الذيف ال يكممكف تعميميـ ىـ مف الطبقات األكثر فقران المكجكديف األطف
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.كحتى بعض المناطؽ الحضرية في المدف ك منيا (xliv)في المناطؽ الريفية في كسط كجنكب العراؽ
اسب مع (أف تقدـ األطفاؿ في سمـ التعميـ يتنٕٗٓٓبغداد. حيث قدر مسح األحكاؿ المعيشية لسنة )

( دينار ٓٓٓ,ٓٙارتفاع الكمفة التعميمية مف اإلنفاؽ األسرم حيث يكمؼ المدارس االبتدائية )
( دينار في المدارس اإلعدادية كتشمؿ ٓٓٓ,ٓ٘ٔ( دينار في المدارس المتكسطة ك )ٓٓٓ,ٓٓٔك)

صكصية ىذه المبالغ الرسـك كالمصاريؼ اإللزامية كالزم المدرسي كالكجبات الغذائية كالدركس الخ
. أف نظرة األسر إلى التعميـ تتدنى حينما تككف األسرة فقيرة فضبلن عف الفساد اإلدارم (xlv)كتكاليؼ أخرل

كالمالي في قطاع التعميـ كانعكاس ىذه العكامؿ عمى نكعية التعميـ كجكدتو يضعؼ اىتماـ األسر بتعميـ 
امة التي تعقب النزاع إلى تفاقـ ظاىرة . تؤدم حالة الفقر الع(xlvi)ابنائيا كدفعيـ إلى سكؽ العمؿ مبكران 

ذا كاف نصيب الفتيات مف المعاناة  الزكاج المبكر كىي مف الممارسات المتبعة في بعض المجتمعات، كا 
أف يجبرف عمى الزكاج، فيضطر الفتياف إلى إعالة أسرىـ في سف كاف ينبغي ليـ فييا أف يككنكا في 

ي الذىاب إلى المدرسة اك اكماؿ التعميـ كالتي قد تعني . كقد يعزل أيضان عدـ الرغبة ف(xlvii)المدرسة
ضمنيان نكعية سيئة مف التعميـ اف ىناؾ تصكر لقيمة كعكائد قميمة مف التعميـ، ككنتيجة لذلؾ سيككف 

. فقد تكصمت العديد مف الدراسات الدكلية (xlviii)ىؤالء األطفاؿ غير قادريف عمى الخركج مف دائرة الفقر
كالتدريب عمى الميارات المختمفة يسيماف بشكؿ كبير في إنتاج فرص أكبر لمفرد  إلى أف التعميـ الجيد

لكسب األجر، التي تؤدم بالنتيجة إلى زيادة اإلنتاج المحمي أم أف ىناؾ عبلقة إيجابية ما بيف معدالت 
لنزاعات . إف ا(xlix)االلتحاؽ بالتعميـ كسنكات الدراسة كحجـ الناتج المحمي اإلجمالي في البمداف النامية

نعداـ األمف تشير الى  في العراؽ كاف ليا تأثيرات بعيدة المدل ككبيرة، إال إف التكزيع المكاني لمعنؼ كا 
أف جنكب العراؽ لـ يتأثر نسبيان عمى األقؿ، فقد يككف السبب المباشر لمستكيات الفقر في الجنكب ىي 

يس في محدكدية الرفاىية خبلؿ السنكات العكامؿ البنيكية أكثر مف أسباب العنؼ إذ كاف ىك السبب الرئ
  .(l)( في بغداد كنينكلٕٕٔٓ-ٕٚٓٓ)

يمكف أف نفسر الفقر كفؽ ما تقدـ بأنو ال يعكد إلى انعداـ الطمكح لدل األفراد لتغيير الكاقع االجتماعي 
ي تجعؿ كلمخركج مف دائرة الفقر بقدر ما تعكد إلى عكامؿ متعمقة باالفتقار إلى السياسات اإلصبلحية الت

مف تكزيع الدخؿ كالمكارد أكثر إنصافان في المجتمع كتفاكت تفسير الفقر بشكؿ مناطقي حيث تنخفض 
في الجنكب فرص العمؿ كترتفع معدالت البطالة كتزداد أعداد الفئات اليشة التي يرتبط استمرارىا عمى 

عانات شبكة الرعاية االجتماعية لتعاني أنكاع ان مف الحرماف االقتصادم قكتيا العضمية في العمؿ كا 
كاالجتماعي، كعمى العكس حيث تعد بغداد كنينكل مراكز جذب اقتصادم لتكافر فرص العمؿ كالخدمات 

 إذ تحتؿ النسب األعمى مف حيث الكثافة السكانية.
 في التعميـ ()تحقيؽ المساكاة بيف الجنسيف .ٖ

يرغبكا بتعريض بناتيـ إلى الخطر خاصة عمى الرغـ مف تقدير األسر بأىمية التعميـ إال إنيـ ال      
عند حاالت النزاع الذم يشيده العراؽ حيث تككف المدارس مستيدفة، مما يجعؿ الفتيات مترددات 
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لبلستمرار بالتعميـ، كما أف نظرة العائبلت غير المتفائمة حكؿ مستقبؿ التعميـ تدفعيـ لعدـ رؤية فائدة 
عتقدكا بعدـ حصكليف عمى فرص عمؿ متكافئة في سكؽ االستثمار المستقبمية في التعميـ حيث ي

. كجدت اليكنيسؼ أف النزاع المسمح يكسع عدـ المساكاة في التعميـ بيف األفراد كالجماعات (li)العمؿ
، باإلضافة إلى أف التأثيرات السمبية ()ككخاصة عند جانبي الثراء االقتصادم كفكارؽ النكع االجتماعي

في التعميـ تزداد بمركر الزمف فكمما طالت مدة النزاع صُعب العكدة إلى  لمنزاع عمى عدـ المساكاة
مستكل عدـ المساكاة لفترة ما قبؿ النزاع، ككمما كانت ىناؾ انتكاسات خبلؿ مدة النزاع كمما زادت 

 . (lii)في فترة ما قبؿ النزاع كبعدىا ()الفجكة البلمساكاة
نسي المكجو تجاه طالبػات المػدارس الناتج عف اختطاؼ، أكرد العراؽ تقارير عف حكادث العنؼ الج     

، كلككف المؤسسات التعميمية (liii)بشكؿ ىجمات عمى المدارس في أثناء الطريؽ إلييا أك العكدة منيا
ىدفان ليجمات المسمحيف فقد أظيرت المؤشرات مؤخران تراجعان في إعداد الفتيات المستمرات بالتعميـ 

سان إلى رغبات الكالديف )عادة ما يككف األب(، لعدـ كجكد مدرسة قريبة بما ككانت أسباب ذلؾ يرجع أسا
فيو الكفاية بالنسبة ليف ، لذا فيف غير قادرات عمى الحضكر إلى المدرسة كمتابعة التعميـ بصكرة 

. كمف جية أخرل فإف أغمب المناطؽ الريفية في المحافظات الجنكبية حيث الفقر كالمكاقؼ (liv)آمنة
ة تجاه التعميـ ما زالت مؤثرة إذ بمغت نسبة التحاؽ اإلناث بالمدارس أقؿ مف النصؼ مما يعزز التقميدي

رؤية األسر لممارسة أدكار الفتيات في الخدمة المنزلية أك الحث عمى تزكيج الفتاة بعمر مبكر ما يمثؿ 
ؽ الجنسية ىي االكثر . إذ كانت الفكار(lv)ليا تحديات مستقببلن بككنيا أقؿ تعميمان كميارة مف الذككر

انتشاران في مستكيات التعميـ الثانكم حيث كانت معػدالت االلتػحاؽ الفتيات بالمػدارس أقؿ بكثػير مف 
( كمؤشر إجمالي معدؿ الممتحقيف GPIمعدالت البنيف حيث كصؿ مؤشر التكافؤ بيف الجنسيف )

تحديات متعددة مثؿ مشاركة ( ما يزاؿ العراؽ يكاجو ٘,ٓأك حتى  ٚ,ٓ( )أقؿ مف GERبالمدارس )
. فقد ارتفعت نسبة التحاؽ البنات (lvi)التعميـ، الفكارؽ كالبلمساكاة بيف الجنسيف، كتراجع جكدة التعميـ

كبالنسبة اللتحاؽ  ٕٔٔٓعف سنة  ٕٕٔٓ%( لسنة ٔ,ٕعمى البنيف في مرحمة االبتدائية بمقدار )
مقارنة  ٕٔٔٓ%( لسنة ٖ,ٖٔنسبة بمقدار )البنات إلى البنيف في المرحمة الثانكية فقد ارتفعت ال

( في اإلناث ممتحقيف في مرحمة التعميـ ٜٗ( مف الذككر ىناؾ )ٓٓٔأم أف لكؿ ) ٕٙٓٓبسنة 
. إال اف ىذه الزيادة في نسبة (lvii)ٕٕٔٓكارتفاعيا بمقدار نقطتيف في سنة  ٕٔٔٓاالبتدائي لسنة 

ير حقيقية فالتحميؿ الدقيؽ لئلحصاءات كجد غ ٕ٘ٓٓالفتيات المسجبلت بالمدارس االبتدائية منذ عاـ 
انخفاض في أعداد الذككر الممتحقيف كىذا يصؼ نسبة الفتيات كليس زيادة فعمية ألعدادىـ، ككجد أف 

فتيات ال تستمر بالتعميـ رغـ التحاقيف  ٗمف  ٔ( كاف مرتفع أم أف ٕ-ٔتسرب الفتيات بيف الصؼ )
. يمكف القكؿ اف النزاعات المسمحة (lviii)%ٕٛنسبة ( حيث كانت الٙ - ٘بالمدرسة كعند الصؼ )

تؤثر عمى النسؽ التربكم كالبناء االجتماعي العاـ لممجتمع مف خبلؿ التفاكت الكاضح بيف الجنسيف 
بتراجع نسبة التحاؽ الفتيات في التعميـ مقارنة بالبنيف حيث تكاجو المؤسسة التربكية صعكبة في 
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اقؼ االجتماعية كالثقافية تجاه تعمـ الفتيات التي تعكس غياب السيطرة عمى عمميات التغير في المك 
كسائؿ الضبط االجتماعي، إذ تعبر عف حالة التراجع الثقافي كسيادة العرؼ االجتماعي الناتجة عف 
عممية التطبيع االجتماعي لؤلدكار التقميدية لئلناث التي تعترؼ بدكرىا األسرم فقط، كمتمحكرة حكؿ 

سية في التحصيؿ الدراسي ألجؿ الكسب كاإلنفاؽ عمى األسرة، لكف الكضع مع ميمة الذككر األسا
اإلناث يختمؼ ككف الفتيات يمثمف شرؼ العائمة كمف الضركرم المحافظة عميو لذا يعد التعميـ في ظؿ 
ظركؼ النزاع بالنسبة لمفتيات أمر ال بد مف االبتعاد عنو لضماف حمايتيف كىذا ما ينطبؽ عمى 

 ي تشتد فييا النزاعات.المناطؽ الت
 اإلنفاؽ الحككمي .ٗ

إف النزاعػػات الطكيمػػة المػػدل تػػؤدم إلػػى تقػػكيض النمػػك االقتصػػادم كتقمػػص اإليػػرادات الحككميػػة        
كيعتبر تحكيؿ اإلنفاؽ بعيدان عف مجاؿ التعمػيـ نحػك اإلنفػاؽ العسػكرم مػف أسػكأ الممارسػات التػي تػؤدم 

يعنػي أف الحككمػة سػتحد مػف إنفاقيػا عمػى التعمػيـ قياسػان بمػا  إلى حرماف تعميمي فانخفاض اإليرادات ال
، فقػد (lix)كاف ينفؽ قبؿ نشكب النزاع، بؿ إف النزاعات تنقؿ مسػؤكلية التعمػيـ مػف الحككمػات إلػى األسػر

( ٖٕٙظؿ االستثمار العاـ في التعميـ منخفضان لعقكد عدة فقػد ىػبط معػدؿ اإلنفػاؽ لمطالػب الكاحػد مػف )
 . (lx)ٖٕٓٓ( دكالر فقط عاـ ٖ٘لى )إ ٜٜٛٔدكالر عاـ 

%، مع ذلؾ بقى ٕ,ٜمف الميزانية العامة لقطاع التعميـ إلى  ٖٕٔٓارتفع تخصيص العراؽ عاـ       
فقيران ألىمية ىذا القطاع لتنمية االقتصادية كاالجتماعية لمعراؽ، فاإلنفاؽ عمى األجكر يعرقؿ إعادة 

( ٜٚٗ( منيا )ٕٕٔٓ-ٕٔٔٓ( في سنة )ٛ٘ٙ,ٓٔمدرسية )كبناء البنى التحتية فبمغ عدد البنايات ال
. يبمغ االنفاؽ (lxi)( تحتاج إلى ترميـٕٔٚ,ٙ( مف المدارس المكتظة ك )ٜٗٓ,ٔمدرسة مف الطيف ك )

( مرة عاـ ٙٔ% كىي أضعاؼ حجـ المكازنة )ٕٜعمى الركاتب كاألجكر مف المكازنة التعميمية الجارية 
القتصادم أضعاؼ قدرة العرض المدرسي عمى تحسيف كفاءتو كىذا يعني في مضمكنو العممي ا ٕٛٓٓ

.ال تترؾ ىذه النسب العالية سكل القميؿ مف (lxii)االستثمارية في االستجابة لضغكط الطمب المدرسي
المكارد لتغطية المجاالت األخرل مثؿ تمبية ىدفي النكعية كالكفاءة كقد أكصى البنؾ الدكلي في مبادرة 

بتخفيض ثمث اإلنفاؽ الحككمي العادم عمى التعميـ االبتدائي لمنفقات التي  ٕٗٓٓالمسار السريع عاـ 
ليس ليا عبلقة بالركاتب ككانت نسبة المبالغ المخصصة لمكتب المدرسية كمكاد التعميـ األخرل مف 

. كما أف تكزيع (()lxiii)في البمداف متكسطة الدخؿ ٕٕٔٓ% فقط في عاـ ٕالميزانية العادية تبمغ 
ي نظاـ التعميـ في العراؽ ال يقدـ مساحة كافية لمسمطات المحمية إلنتاج خدمات مكجية الصبلحيات ف

لتمبية احتياجات فئات محددة مف السكاف حسب )الجنس، الدخؿ، مكاف اإلقامة، األصؿ العرقي(، كىناؾ 
ف حالة أيضان التكزيع غير العادؿ لممكارد بيف المحافظات التي يعامؿ بيا ككفقان لمتقرير الكطني ع

( فإف ىذا الترتيب ال يقدـ الكثير مف األمؿ لتنفيذ االختبلفات ٕٛٓٓالتنمية البشرية في العراؽ )
. يتضح مما تقدـ أف العجز الذم تعانيو الميزانية (lxiv)الطمكحة البلزمة لتحسيف نكعية التعميـ العاـ
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لميسكريف استجابة لضغكط الطمب الحككمية لتغطية تكاليؼ المؤسسة التربكية فتح األبكاب أماـ األفراد ا
المدرسي إلنشاء مدارس خاصة تتكفر فييا شركط الكفاءة كالجكدة تكازم المدارس الحككمية التي 
تنخفض فييا النكعية كالكفاءة، ذات األغمبية مف أفراد المجتمع كالذيف ال ينجكف مف أجكر دراسية 

سة التربكية في استرداد التكاليؼ التي تدفع بشكؿ متفاكت عمى مدار السنة كأسمكب تعتمده المؤس
تنفقيا عمى العممية التربكية كىي في ىذه السياسية تسير نحك إلغاء مجانية التعميـ، مما يجعؿ مف 
المؤسسة التربكية تبتعد عف تحقيؽ أىدافيا في االستثمار بالتعميـ كتحقيؽ االنتفاع المتبادؿ بينيا 

 مف الفقر ككنيـ مخرجات غير مكاكبة لمتطمبات سكؽ العمؿ. كبيف أفرادىا كتجعؿ مف العسير الخركج
 النزكح .٘

بعد سيطرة تنظيـ داعش عمى أجزاء مف العراؽ حيث ازدادت  ٕٗٔٓإشتد النزاع المسمح عاـ        
آثار العنؼ كتسببت في نزكح أكثر مف خمسة مبلييف مدني، ما أدل إلى انتياكات جسيمة كممنيجة 

. أف حجـ العنؼ عطؿ (lxv)ساسية، كبذلؾ كاجو العراؽ أزمة إنسانية كبرلضد المدنييف كحقكقيـ األ
الخدمات األساسية بما فييا التعميـ حيث تدىكر بشكؿ حاد في المناطؽ المتضررة بالنزاع فيناؾ ما 

فقدكا حقيـ في الكصكؿ إلى التعميـ، أكثر مف مميكف ( )مبلييف طفؿ كمراىؽ مف النازحيف ٖيقرب مف 
% منيـ قد أضاعكا سنة دراسية كاممة حيث يعيشكف في المجتمعات ٓٚالدراسة، طفؿ في سف 
. أف تدفؽ ىؤالء األطفاؿ يشكؿ (lxvi)% منيـ تمكنكا مف حضكر صفكفيـ الدراسيةٖٓالمضيفة، فقط 

ضغطان عمى البنية التحتية التي تككف محدكدة في المجتمعات المضيفة باإلضافة إلى تضررىـ عمى 
ذا فإنيـ بحاجة إلى مساعدة نفسية كاجتماعية، فعدـ الحصكؿ عمى تعميـ يزيد مف المستكل النفسي ل

. كأف ىذا (lxvii)خطر تفاقـ الفكارؽ االجتماعية مع ارتفاع معدالت الفقر كالبطالة كالفكارؽ بيف الجنسيف
الضغط يككف باستيعاب أنظمة التعميـ فكؽ طاقتيا، عدـ كافية المكارد، إذ يتراكح استيعاب حجـ 

( طفؿ، كالمدارس غالبان تعمؿ بأثنيف أك ثبلث نكبات دكاـ ٓٙ-ٖ٘صفكؼ في مخيمات دىكؾ ما بيف )ال
لتكاكب الزيادة في أعداد الطبلب كىذا يقمؿ بشكؿ كبير الكقت المخصص لمتعميـ الذم يؤثر طرديان عمى 

ة المعمميف ، كبذلؾ تزداد نسبة الطبلب إلى أعداد المعمميف، باإلضافة إلى قم(lxviii)جكدة التعميـ
.أف عدـ اتباع المنيج المستخدـ في بقية (lxix)الحاصميف عمى التدريب بالعناية النفسية االجتماعية

مناطؽ العراؽ كالحكاجز المغكية كُبعد المدارس، كانعداـ األمف، باإلضافة إلى تكاليؼ التعميـ مثؿ تكاليؼ 
طفاؿ كتجعميـ يترددكف بااللتحاؽ المكاصبلت كالمكاـز المدرسية مف العكائؽ التي يعاني منيا األ

تتبايف نسب التعميـ بشكؿ ممحكظ عبر المحافظات اعتمادان عمى مكقع النازحيف  .(lxx)بالمدارس المضيفة
%، في حيف أربيؿ ٕٔكاألكضاع األمنية السائدة، مثبلن التحاؽ األطفاؿ النازحيف في مخيمات بغداد بمغ 

. كما أف ىناؾ العديد مف (lxxi)% في المدارس الرسميةٓٚمف  كالسميمانية معدالت االلتحاؽ لدييـ أكثر
النازحيف ليس لدييـ كثائؽ رسمية بسبب تركيـ لممتمكاتيـ الشخصية كمنازليـ ىربان مف النزاع المسمح 
مما يجعؿ تسجيميـ في المدارس المضيفة صعبان مما يؤثر عمى استمرارىـ الدراسي أك إمكانية فقدانيـ 
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. قد يككف األطفاؿ النازحيف عرضة لمخاطر متعمقة بالحماية كىـ في طريقيـ (lxxii)فرصة إكماؿ تعميميـ
إلى المدرسة أك أثناء كجكدىـ فييا، نتيجة لميجمات العسكرية المباشرة أك العشكائية أك ممارسات 
التجنيد القسرم أك كجكد ألغاـ، أك قد تككف داخؿ المدرسة كالعنؼ أك االستغبلؿ الجنسي كعدـ كجكد 

. (lxxiii)در مؤىمة كعدـ كفاية المراقبة كاإلشراؼ كميا عكامؿ قد تثني األطفاؿ عف حضكر لممدرسةككا
يمكف القكؿ اف في ظؿ انعداـ الخدمات المؤسساتية كفرار النازحيف إلى مجتمعات آمنة لحماية أنفسيـ 

نى المؤسساتية في المجتمعات المضيفة لحيف العكدة إلى مجتمعاتيـ األصمية كالذم نجـ عنو انييار لمب
القائمة عمى تحقيؽ المنافع ألفرادىا كبالتحديد لفئة األطفاؿ الممتحقيف بالتعميـ حيث قامت الحككمة 
بتكفير مجتمعات أك مدارس لمكاصمة التعميـ في المجتمعات المضيفة كلك بشكؿ مؤقت، إال أف ىناؾ 

ضاعكا سنة أك انقطعكا عف االستمرار فئات مف التبلميذ النازحيف كانكا بعيديف عف الدعـ الحككمي قد أ
 في الدراسة التي دعت مف الحككمة االستعانة بككاالت كمؤسسات دكلية لئليفاء بمتطمبات النازحيف.

 تدىكر البنى التحتية .ٙ
% مف ٘ٛ( دمار اك ضرر أكثر مف ٕٗٓٓ-ٖٕٓٓشيد العراؽ أثناء النزاع المسمح ما بيف )     

مدرسة ابتدائية قد تـ  ٓٓٚكجد أف  ٕٗٓٓم لممدارس عاـ األبنية المدرسية كبحسب مسح أجر 
كقد قدر البنؾ  ٖٕٓٓمدرسة احترقت منذ عاـ  ٕٓٓتدميرىا أك تعرضت ألضرار جراء القصؼ ك 

. كما (lxxiv)$ دكالر لكؿ مدرسةٓٓٓ,ٖٓٓالدكلي تكمفة إعادة لبناء المدارس أك إعادة تأىيميا بحكالي 
التحتية التعميمية اذا ترتكز عمى مجمكعة مف الدكافع مثبلن أف ىناؾ اليجمات التي تستيدؼ البنى 

النظر إلى المدارس عمى إنيا رمز لسمطة الحككمة، أك تككف جزء مف استراتيجية أكسع نطاقان تيدؼ 
كقعت  ٕٗٔٓ. في عاـ (lxxv)إلى زعزعة االستقرار في المناطؽ كتفكيؾ أكاصر المجتمعات المحمية

ميف في أنحاء العراؽ حيث شيدت الفترة التي سبقت قياـ االنتخابات ( ىجمة عمى المدارس كالمعمٕٗ)
. لـ يتمكف آالؼ األطفاؿ بداية (lxxvi)تزايد اليجمات عمى المدارس التي كانت مستخدمة كمراكز لبلقتراع

مف العكدة إلى مدارسيـ بسبب كجكد األسر النازحة فييا، أك احتبلليا مف قبؿ  ٕٗٔٓالعاـ الدراسي 
مدرسة تستخدـ  ٜٚٚمدرسة في حيف  ٖ٘ٔسمحة حيث بمغت عدد المدارس المحتمة الجماعات الم

ذ تمكنكا مف إيجاد أماكف بديمة فتمؾ المدارس ستحتاج إلى إصبلح كمسح مف  إليكاء النازحيف، كا 
عادة تأىييا قبؿ عكدة األطفاؿ إلييا، كما استخدمت أيضان مف قبؿ القكات  الذخائر غير المنفجرة كا 

. أما في المناطؽ المحررة حديثان حيث تـ تدميرىا اك (lxxvii)قكاعد عسكرية كمراكز مؤقتة الحككمية ك
التخمي عنيا ما يستكجب إعادة كتنمية البنى التحتية األساسية لممدارس مف الكيرباء كالمياه كىذا 

 .(lxxviii)يتطمب كقتان كاستثماران ماديان 
مؤسسات ىي المدارس كىي مؤسسة يتضح مما تقدـ اف النسؽ التربكم يمارس نشاطو ضمف      

حيكية مرتبطة بحياة المجتمع كما تقـك بو ىذه المؤسسة تتفرد بو كتتميز عف غيرىا مف المؤسسات 
االجتماعية كىك ضركرم في حياة الفرد كالمجتمع، كبالنظر إلى ظركؼ المجتمع العراقي الذم يتسـ 
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لتككف أكثر عرضة لبلستيداؼ مف قبؿ أطراؼ  باستمرار حاالت النزاع لفترات ثـ تنقطع لتعكد مرة أخرل
 النزاع المعادية لسمطة الدكلة.

 ادلثؽس اخلاِظ
 ادلذخالخ ادلؤاذ١ح ٌرّىني ظٛدج اٌرؼ١ٍُ

تعتبر المدخبلت مف العكامؿ األساسية الداعمة لجكدة التعميـ كالمرتبطة بيا ارتباطان كثيقان مف       
كارد )البشرية / المادية( فضبلن عف إدارة ىذه المكارد خبلؿ نكعية المدخبلت ككيفية تكظيفيا لمم

 كتقييميا، كسنتطرؽ إلى بعض ىذه المدخبلت كمنيا: 
 المكارد البشرية  .ٔ

 المعممكف  . أ
يصنؼ النظاـ التعميمي بإنو يمتمؾ ما يكفي مف أعداد المعمميف ذكم الجكدة العالية إذا تمكف       

في السنكات األكلى مف حياتيـ الدراسية، كقدرة الشباب عمى  األطفاؿ مف القدرة عمى القراءة كالكتابة
تطكير ميارات حؿ المشاكؿ، كتحقيؽ ذاتيـ بالعمـ، ام بحصكليـ عمى الميارات التحميمية االجتماعية 

يمَكف التدريب الجيد المعمميف مف أف يصبحكا مبدعيف في مجاؿ التعميـ، كليس مجرد . (lxxix)كالعاطفية
دمكف المناىج فيناؾ جانباف ميماف لمتدريب: مستكل التدريب كنكعية التدريب، مكظفي خدمة مدنية يق

فمستكل التدريب يمَكف المعمميف مف الحصكؿ عمى  .كيتفاكت ىذاف الجانباف بيف البمداف كداخميا
دكرات نكعية كجيدة لمتطكير الميني كالتدريب المستمر أثناء الخدمة، لضماف جكدة التعميـ كالحفاظ 

زاـ المعمميف، تتكفر ىذه الدكرات كلكنيا ذات جكدة رديئة، أك يتـ عقدىا مرة كاحدة عند عمى الت
االحتياجات الفكرية، أك تعقد بصكرة ركتينية دكف مبلئمتيا الحتياجات المعمميف كدكف مشاركة 

 .(lxxx)المعمميف في تصميميا
كف طكيمة بما يكفي لتمكيف أما نكعية تدريب المعمميف، فتتعمؽ بمدة التدريب إذ يجب أف تك      

المتدربيف مف الحصكؿ عمى الكفايات األساسية كالميارات المتعمقة بالمحتكل كبأحدث أساليب 
كىذه الميارات ىي التي تميز المعمميف ذكم الجكدة العالية كتسيـ في تحسيف نتائج ، (lxxxi)التدريس

دارة التنكع )المغكم، العرقي، التعمـ، كتشمؿ التدريب في مجاؿ حقكؽ الطفؿ، كقضايا الجندر كاح تراـ كا 
العمرم( في الفصكؿ الدراسية، ففيـ المعمـ ليذه القضايا أمر حاسـ لضماف المعاممة المنصفة لجميع 

 .(lxxxii)األطفاؿ، كتعزيز األىداؼ االجتماعية، فدكر المعمميف يتجاكز مكضكع نقؿ المعرفة لؤلفراد فقط
إذ تعد ظركؼ العمؿ ، لصعيد الكظيفي في نكعية التعميـكيؤثر مستكل حماس المعمميف كرضاىـ عمى ا

، لممعمميف أمرا أساسيان لزيادة حماسيـ تجاه عمميـ، كتكفير فرص النمك الميني كسبلمة أمنيـ
التكظيؼ كالتكزيع العادؿ، كتميؿ درجة الحماس لبلنخفاض لممعمميف الذيف يّدرسكف صفكفان  كظركؼ

فغالبا ما يتـ تكزيع المعمميف ، المكارد أك يرتادىا تبلميذ أقؿ حظان كبيرة الحجـ كفي المدارس القميمة 
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أك في المناطؽ الريفية كيعزل ذلؾ إلى عكامؿ منيا تبعثر السكاف األقؿ تدريبان في المناطؽ األقؿ حظان 
  .(lxxxiii)ك/ أك تدني الطمب عمى التعميـ

 مدراء المدارس . ب
المعمميف، حيث يتـ اختيارىـ عمى أساس الجدارة يتخذ مدراء المدارس دكران في نجاح سياسات        

كالتأىيؿ األكاديمي المناسب، فالمدرسة الحديثة تحتاج لمدراء أقكياء كمنفتحكف كذكك رسالة تطكيرية 
كاضحة قبؿ ككنيـ إدارييف بيركقراطييف، أف دعميـ لممعمميف كتسييميـ لعمميـ كتكفيرىـ لبيئة مدرسية 

 .(lxxxiv)انات لجكدة التعميـمبلئمة لتعمـ الطمبة، ىي ضم
 لمتعمـ(  الكقت المخصصمدة التعميـ ) .ٕ

يدخؿ الكقت المتاح لمتعميـ في زيادة جكدة التعميـ، كيقصد بو عدد ساعات التعميـ التي يتمقاىا        
كىك المحتكل المتعمؽ بالمكاد اإللزامية كما ىك محدد مف قبؿ  -التمميذ استنادَا إلى المقرر المخصص 

كيحسب عدد ساعات  -اك نظاـ التعميـ كيككف عادة في الكتب المدرسية كمحتكل االمتحانات الحككمة 
حد بالمدة المخصصة لمحصة التعميـ السنكية بضرب عدد الحصص الصافية خبلؿ عاـ كا

 . (lxxxv)الكاحدة
ف لتبلميذىا يعدُّ الكقت المخصص لمتعمـ عامبلن حاسمان في جكدة التعميـ غير أف بمدانان كثيرة ال تؤم     

ساعة في السنة حيث يؤثر إلى  ٓ٘ٛالحد األدنى الدكلي لساعات التعميـ المتفؽ عميو الذم يصؿ إلى 
. فتؤثر العديد مف العكامؿ عمى حجـ الكقت (lxxxvi)حد كبير عمى مستكل التعميـ في المكاد الدراسية

، تؤثر عمى عدد األياـ المخصص فالنزاعات المسمحة كاليجمات كظركؼ عدـ االستقرار كما ينتج عنيا
يـك دراسي لمدة خمسة أياـ  ٕٓٓالتي تفتح فييا المدارس أبكابيا، حيث أف المقرر أف يخصص نحك 

في االسبكع، لكف المجكء إلى نظاـ النكبتيف أك النكبات الثبلث المتعاقبة أك النكبات الجزئية يقمص إلى 
ر محكرم في استفادة الطبلب مف كؿ . إذ يأخذ دك (lxxxvii)حد كبير الكقت المخصص لمتعميـ سنكيان 

الحصص المقررة، كالحيمكلة دكف ضياعيا أك ىدرىا، كيعد استثمار الكقت المخصص ليذه العممية مف 
دارة زمف التعمـ كالتي تعتمد عمى التخطيط المنظـ ألياـ العاـ  أنجح الطرؽ في تحقيؽ جكدة التعميـ كا 

 . (lxxxviii) التعميمية الكفيمة بتحقيؽ جكدة مخرجات التعميـالدراسي، لتمكيف الطبلب مف اكتساب الكفايات 
 المكاد التعميمية )المناىج الدراسية( .ٖ

إّف تكقع جكدة نتائج التعميـ مرتبط بجكدة المناىج كمكاد التعميـ كالتعمـ كتكفير الكتب المدرسية         
التعمـ مدل الحياة ككذلؾ  ذات الجكدة الكافية، إذ إف المنيج الجيد لو دكران أساسيان في صقؿ ميارات

دارة النزاعات بشكؿ سممي كتعزيز المساكاة  السمككيات كالميارات االجتماعية كاإلدارة البناءة لمتنكع كا 
بيف الجنسيف كالعدالة االجتماعية كاإلدماج، كما يساىـ المنياج في تطكير الميارات الفكرية كاكتساب 

في سياؽ دراساتيـ كحياتيـ اليكمية كالمينية، كما يدعـ  المعارؼ التي يحتاج المتعممكف إلى تطبيقيا
التنمية الشخصية لممتعمميف مف خبلؿ المساىمة في تعزيز احتراميـ الذاتي كثقتيـ بالنفس 
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البد مف تكثيؼ المناىج فيما يخص المعارؼ كالميارات البلزمة لمحصكؿ عمى عمؿ . (lxxxix)كطمكحاتيـ
ت االجتماعية كاالقتصادية كيشمؿ ذلؾ تزكيد الشباب الئؽ كتأميف سبؿ العيش في ضكء التحكال

بالميارات كالكفاءات االجتماعية التي تؤىميـ لمعمؿ كالميارات التقنية البلزمة ليككنكا مكاطنيف فاعميف، 
دراج مبادئ التنمية المستدامة في التعميـ االبتدائي  كتحسيف االنتقاؿ مف بيئة التعميـ إلى عالـ العمؿ كا 

بحيث يتمكف المتعممكف مف تطكير الكفاءات البلزمة ألتخاذ قرارات كاعية مف أجؿ مستقبؿ كالثانكم 
فالتطكر التكنكلكجي كظيكر مجتمع المعرفة الذم يحتاج لميارات معينة ال تتحقؽ إال . (xc)مستداـ

بتطكير المناىج الدراسية مف خبلؿ تبنييا لمعايير الجكدة التي تراعي احتياجات سكؽ العمؿ، 
الحتكاؾ الثقافي بيف مختمؼ الدكؿ الذل نتج عف العكلمة، كالتطكر المستمر يدفع الى اعتماد مناىج فا

 .نكعية لتحقيؽ جكدة التعميـ
 الحككمة الرشيدة .ٗ

أف ممارسات الحككمة في مجاؿ التعميـ ليا تأثير حقيقي عمى حياة األفراد كعمى آفاؽ التنمية        
لعمميات السياسية كاإلدارية كالتنظيمية لمجمكعة مف المؤسسات البشرية لمشعكب، فالحككمة ىي ا

كالقكاعد كالمعايير التي يتـ مف خبلليا رسـ السياسات كتنفيذىا كتطبيؽ المساءلة، كالحككمة الرشيدة 
نما تقتضي االلتزاـ بتأميف تكافؤ الفرص أماـ جميع  ال تعني ضماف الشفافية كالمساءلة فقط، كا 

الخدمات التعميمية، أما الحككمة السيئة فتجعؿ النظـ التعميمية عاجزة عف رفع المكاطنيف لتكفير 
مستكل التحصيؿ التعميمي مف خبلؿ عدـ تكافر المكاد التعميمية األساسية تحت مسؤكلية معمميف غير 

دـ كصكؿ المكارد المالية لممدارس التي خصصت ليا كعدـ معالجة مشكمة كعمدربيف كمحبطيف 
ذ تحدد الحككمة السياسات كاألكلكيات التربكية التي سيتـ كضعيا ككذلؾ التمكيؿ الذم إ .(xci)الفساد

دارتيا كمساءلتيا كتكزيع سمطات كمياـ  سيخصص لمتعميـ ككيفية تكزيع ىذه المكارد كاستخداميا كا 
إدارة التعميـ، إذ تضمف الحككمة نشر المكظفيف المؤىميف كالخاضعيف لممساءلة، كتضمف تزكيد 

. باإلضافة (xcii)عمميف بمكاد منيجية عالية النكعية كحصكليـ عمى الدعـ المناسب مف مدرسييـالمت
الفساد المسبب لسكء الفعالية كالبلمساكاة في نظاـ التعميمي مف خبلؿ فحص حسابات اإلنفاؽ إلى 

ل العاـ عمى التعميـ كمعرفة حجـ األمكاؿ كتدفقيا عبر الميزانيات الكطنية ككيؼ تصؿ إلى مستك 
، لمعرفة بحيث يخضع المسؤكلكف لممساءلة حكؿ أدائيـ اإلدارات الحككمية األدنى كحتى المدرسة

الفجكة بيف اعتمادات الميزانية كما ينفؽ منيا عمى التعميـ، إذ يتمقى قطاع التعميـ حصة كبيرة مف 
أف تظؿ  .(xciii)، كالترحيب برقابة المكاطنيف كالمجتمع المدنيإجمالي المصركفات العامة لمحككمات

الدكلة الفاعمة في قطاع التعميـ، مف خبلؿ كضع كتنفيذ أطر لؤلحكاـ الدستكرية كالسياسات التشريعية 
تقديـ التقارير بانتظاـ كشفافية بحيث يمكف تعقب اإلنفاؽ مف قبؿ المجتمعات لضماف الكضكح في 

% مف الميزانيات ٕٓ كمنظمات المجتمع المدني كلضماف جكدة التعميـ يجب تخصيص ما ال يقؿ عف
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% عمى األقؿ منو لمتعميـ ٓ٘% مف الناتج المحمي اإلجمالي لمتعميـ، كضماف تكريس ٙالكطنية، أك 
 . (xciv)األساسي

 تقييـ عمميات التعميـ -٘
، إذ يعد التقييـ ميما  يكمف اليدؼ األساسي مف التقييـ ىك تحسيف خبرات التعّمـ لدل المتعمميف       

تعميـ، فالمعممكف الجيدكف يقيَمكف نكعية التعميـ في الغرؼ الصفية لتعديؿ طريقة في تحسيف جكدة ال
التعميـ، كيقيس مديرك المدارس كقيادات المنطقة التعميمية التعمـ عمى مستكل المدارس كالمجتمع، 
كتقيس الحككمات الكطنية التعمـ لتتعرؼ عمى مدل جكدة نظاـ التعميـ ككضع سياسات لتحسيف نتائج 

يساعد التقييـ في تعريؼ كتحديد حجـ المشاكؿ في منظكمة التعميـ، كما يسيـ في تنمية  ،تعمـال
التدخبلت أك اإلصبلحات فيو، إذ يأخذ أشكاالن متعددة منيا التقييمات المدرسية كالتقييمات المقارنة دكليان 

 . (xcv)كاالمتحانات كالتقييمات المحمية كمسكح األسرة
مخرجات التعمـ سيؤدم إلى تحسيف تمؾ المخرجات، بما في ذلؾ التفاعمية بيف  أف تعزيز تقييـ       

كالتعرؼ عمى الكضع القائـ بالمدرسة مف حيث اإلمكانيات المادية المعمـ كالمتعمـ كاالستجابة لممعرفة، 
مية، كالبشرية كالطريقة التي يطبؽ بيا النظاـ التعميمي كنتائج التحصيؿ كتقييـ عناصر العممية التعمي

كتقدير معدالتيا كأثرىا في كفاءة التعميـ، كاكتشاؼ حمقات اليدر )مالي، بشرم، إدارم، زمني( مف 
خبلؿ تشخيص أكجو القصكر في المدخبلت كالمخرجات، حتى يتحكؿ التقييـ إلى تطكير حقيقي كضبط 

تفاكتات بيف الشرائح كيتيح التقييـ قياس مستكيات التعّمـ كتحديد ال .(xcvi)فعمي لجكدة الخدمة التعميمية
السكانية في المجتمع بشأف األبعاد االجتماعية السكانية مثؿ الجنس كالعمر كاإلقامة في المناطؽ 
الحضرية أك الريفية كالحالة االجتماعية االقتصادية كالمغة األـ كالعرؽ كحالة المكاطنة كاإلعاقات 

معطيات مثؿ حجـ الغرفة الصفية كمؤىبلت كحاالت الطكارئ، كتحميميا باإلضافة إلى المعمكمات عف ال
 .(xcvii)المعمـ كمرافؽ المدرسة كتكافر المكاد التعميمية

 لتكصياتا
يمكف استخبلص مجمكعة مف التكصيات األساسية، التي يمكف صياغتيا في ضكء ما عرضناه        

 في ىذا البحث:
استثماران  ماديان  كبشريان بعيد زيادة اإلنفاؽ الحككمي عمى االستثمار في قطاع التعميـ ككنو يمثؿ  .ٔ

المدل لرفع مستكل جكدة القدرات المؤسسية كالبشرية، كيعمؽ الثقة بالتعميـ كمشركع اقتصادم 
يمكف جني ثماره مف خبلؿ التكافؽ بيف مخرجات التعميـ كمتطمبات سكؽ العمؿ لضماف استمرارية 

عادة ت أىيؿ البنى التحتية التي تعرضت لمدمار تأييد األسر لتعميـ أطفاليـ مف الذككر كاإلناث. كا 
كبناء مدارس كتكفير المستمزمات الضركرية لضماف جكدة التعميـ مثؿ المكتبات كالمختبرات 

 البلزمة. 
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بناء قدرات معمميف كمدراء المدارس فالمدراء يجب صقؿ مياراتيـ في اإلدارة المالية كالتعميمية أما  .ٕ
يمية قبؿ الخدمة كتدريبية أثناء الخدمة لرفع مستكل المعمميف يجب أف تكفر ليـ برامج تأى

 المعمميف.
ضماف المساكاة في التعميـ لردـ الفجكة بيف الجنسيف، مف خبلؿ مراجعة المناىج كأساليب التدريس  .ٖ

مع مراعاة تكفير التعميـ لمنازحيف في المجتمعات المضيفة ككضعيـ في بيئة آمنة تكفر ليـ الكعي 
افؽ مع الكضع الجديد بعيدان عف العنؼ كالحقد كتنمية ثقافة السبلـ بالتأكيد بحقكقيـ ككيفية التك 

عمى ثقافة الحكار كالتسامح كأسس التنمية المستدامة ضمف المناىج الدراسية كتفعيميا بشكؿ 
 تدريبي داخؿ الصؼ الدراسي بيف المعمميف كاألطفاؿ. 

ناىج الدراسية المقدمة لممتعمميف كمدل التأكيد عمى اىمية التعميـ مف خبلؿ نكعية المكاد كالم .ٗ
قدرتيا عمى تقديـ المنفعة العممية كالمينية لحاضر ك مستقبؿ االطفاؿ ك قدرتيا عمى تغيير 
اكضاعيـ االقتصادية ك االجتماعية الحقان،ليحظى التعميـ بثقة ك تتأييد االىالي اكالن ك االطفاؿ ثانيان 

 عمى االستمرار بمكاصمة التعميـ . 
ؿ ممارسة عمـ االجتماع كعمـ النفس مف خبلؿ أدماجيا في البرامج التدريبية لممعمميف بما تفعي .٘

يتناسب مع الظركؼ الطارئة التي يتعرض ليا األطفاؿ النازحيف في المجتمعات المضيفة كالذيف 
 يعانكف مف اضطراب ما بعد الصدمة.

 
 اخلادتح

الكطنية كتحقيؽ الرفاىية لؤلفراد كتأميف صحتيـ إف عكائد التعميـ ىي تحقيؽ ألىداؼ التنمية       
كاستقرارىـ االجتماعي كالتتـ إال بتكفير التعميـ الجيد، ففي النزاعات ال يعفى التعميـ مف ىجمات 
تستيدؼ المدارس بالقصؼ كالدمار كأىداؼ عسكرية مشركعة أك بشكؿ تيديد لممعمميف كالتبلميذ 

تعميـ األطفاؿ كمستكل تحصيميـ الدراسي إذ يعرقؿ ذلؾ خطط كاستمرارىـ بالتعميـ، كىذا يؤثر عمى 
التعميـ المحددة ضمف سقؼ زمني، كباستمرار عنصر التأثير كىك النزاعات سيستمر معو الدمار كزيادة 
أعماؿ العنؼ بحؽ المدنييف كخاصة األطفاؿ الذيف تزداد معاناتيـ كيككنكا أكثر بعدان عف الحماية 

، كىذا مف شأنو أف يقمؿ مف فرص الكصكؿ إلى مستكل الجكدة كيبقى اليدؼ األسرية اك المؤسساتية
األساسي في ظؿ ىذه الظركؼ ىك السعي لتكفير التعميـ لمجميع كمف ضمنيـ النازحيف ككف التعميـ ىك 

  األكلكية التي تحددىا المجتمعات المتضررة مف النزاع لمخركج مف األزمة.
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 اذلٛاِ 
فيػػػة: النزاعػػػات المسػػػمحة كالتعمػػػيـ، التقريػػػر العػػػالمي لرصػػػد التعمػػػيـ لمجميػػػع اليكنسػػػكك، األزمػػػة الخ -ٔ

 .ٖٛٔ، بيركت، صٕٔٔٓ
كريسػػتيف ىكسػػمر كآخػػركف، حمايػػة التعمػػيـ فػػي ظػػركؼ انعػػداـ األمػػف كالنزاعػػات المسػػمحة: دليػػؿ - ٕ

انكف ( كالمعيػػد البريطػػاني لمقػػPEICقػػانكني، منظمػػة حمايػػة التعمػػيـ فػػي ظػػركؼ النػػزاع كانعػػداـ األمػػف )
 .ٕٛ، صٖٕٔٓ(، BIICLالدكلي كالمقارف )

 ما الفرؽ بالنسبة لمضحايا  –النزاعات الداخمية أك حاالت العنؼ األخرل  -ٖ
المجنة الدكلية لمصميب األحمر، تعزيػز احتػراـ القػانكف الػدكلي اإلنسػاني فػي النزاعػات المسػمحة غيػر -ٗ

 .ٕ، صٕٛٓٓالدكلية، القاىرة، 
5- www.icrc.org  

( حدد المعيداف كجكد نزاع يؤدم إلى سقكط حػكالي )ٕٓٓ  قتيػؿ مػف جػراء المعػارؾ خػبلؿ سػنة كاحػدة
 عمى األقؿ مع إشارة إلى حالة العراؽ.

(( اعتبر المعيداف اف العػراؽ مػف البمػداف التػي كػاف متكسػط فتػرة النػزاع فييػا لمػدة )ٕٕ سػنة كبعػدد )
 .ٖٛٔمصدر: اليكنسكك، األزمة الخفية، المصدر السابؽ، ص( فترة ؛ الٖٕفترات نزاع تصؿ إلى )

كريسػػتيف ىكسػػمر كآخػػركف، حمايػػة التعمػػيـ فػػي ظػػركؼ انعػػداـ األمػػف كالنزاعػػات المسػػمحة، المصػػدر  -ٙ
 . ٕٚالسابؽ، ص

7 -James Wyllie, Force and security, Tervor C. Salmon and others, 
international relation London & New York, 2nd ed., 2008, p74. 

دكؿ القػػرف  -أمينػة ديػر، أثػر التيديػػدات البيئيػة عمػى كاقػػع األمػف اإلنسػاني فػي أفريقيػػا دراسػة حالػة-ٛ
، جامعػػػة محمػػػد خيضػػػر، كميػػػة الحقػػػكؽ كالعمػػـك السياسػػػية/ قسػػػـ العمػػػـك السياسػػػية، رسػػػالة -األفريقػػي

 .ٖٔ، صٕٗٔٓماجستير منشكرة، الجزائر، 
ركف، حمايػػة التعمػػيـ فػػي ظػػركؼ انعػػداـ األمػػف كالنزاعػػات المسػػمحة، المصػػدر كريسػػتيف ىكسػػمر كآخػػ-ٜ

 .ٕٚالسابؽ، ص
مكسكعة المصطمحات التربكية، الػدكتكر محمػد السػيد عمػي، عمػاف، دار المسػيرة لمنشػر كالتكزيػع، -ٓٔ
 .ٔٚ، صٕٔٔٓ، ٔط

 ٕ٘ٓٓمػيـ لمجميػع اليكنسكك، التعميـ لمجميع : ضركرة ضماف الجػكدة، التقريػر العػالمي لرصػد التع-ٔٔ
 .ٚٔ، باريس، ص

، ٔمحمػػد السػػيد عمػػي، مكسػػكعة المصػػطمحات التربكيػػة، عمػػاف، دار المسػػيرة لمنشػػر كالتكزيػػع، ط-ٕٔ
 .ٕ٘٘، صٕٔٔٓ
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(13)http://www.unite4education.org/about/what-is-quality-educational.  
ىػػدل خميػػؿ حسػػيف عبػػادة، تقػػكيـ أداء مدرسػػي التربيػػة الفنيػػة فػػي المرحمػػة الثانكيػػة عمػػى كفػػؽ  -ٗٔ

مؤشػػرات معػػايير جػػكدة التعمػػيـ، رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػكرة، كميػػة الفنػػكف الجميمػػة، جامعػػة بغػػداد، 
 .ٔٗ، صٕٕٔٓ

، ٜٙٚٔ، منشػػأة المعػػارؼ، الؤلسػػكندرم، قبػػارم محمػػد إسػػماعيؿ، قضػػايا عمػػـ االجتمػػاع المعاصػػر -٘ٔ
 .ٖٓٚص
، ٕ٘ٓٓإحساف محمد الحسػف، النظريػات االجتماعيػة المتقدمػة، دار كائػؿ لمنشػر، عمػاف األردف،  -ٙٔ
 .ٚٛٔص
 .ٖٖىدل خميؿ حسيف عبادة، تقكيـ أداء مدرسي التربية الفنية ..، المصدر السابؽ، ص-ٚٔ
 .ٕٕٙية، المصدر السابؽ ، صمحمد السيد عمي، مكسكعة المصطمحات التربك -ٛٔ
برنػػامج األمػػـ المتحػػدة اإلنمػػائي كمؤسسػػة محمػػد بػػف راشػػد آؿ مكتػػـك ، مؤشػػر المعرفػػة العربػػي  -ٜٔ

 .ٕٛ، صٕ٘ٔٓ: مؤشر التعميـ ما قبؿ الجامعي، ٕ٘ٔٓ
: مقارنػػة إحصػػائيات التعمػػيـ عبػػر ٕٚٓٓمعيػػد اليكنسػػكك لئلحصػػاء، المػػكجز التعميمػػي العػػالمي  -ٕٓ

 .ٜٙٔ، صٕٚٓٓ، العالـ، مكنتلاير
مقارنػػػة إحصػػػائيات التعمػػػيـ عبػػػر  ٕٛٓٓمعيػػػد اليكنسػػػكك لئلحصػػػاء، المػػػكجز التعميمػػػي العػػػالمي  -ٕٔ

 .ٕٕٛ، صٕٛٓٓالعالـ، مكنتلاير، 
 .ٚٔ، صٜٕٓٓاليكنسكك، مؤشرات التربية: تكجييات فنية/تقنية،  -ٕٕ
سػػاف: صػػحائؼ بيانػػات مفكضػػة األمػػـ المتحػػدة السػػامية لحقػػكؽ اإلنسػػاف، مػػػػػؤشرات حقػػكؽ اإلن-ٖٕ

 .  ٙ٘ٔكصفية بشأف مؤشرات مختارة، ص
، جكىانسػػػبرغ، ۲۱۰۲الحممػػػة العالميػػػة لمتعمػػػيـ ، ردـ الفجػػػكة فػػػي نقػػػص المعممػػػيف المػػػؤىميف،  -ٕٗ
 .ٜٔص
سػػيككلكجية، مركػػز تطػػكير الممارسػػات -زقػػاكة أحمػػد، محػػددات النجػػاح الدراسػػي: مقاربػػة سكسػػيك -ٕ٘

 .ٓ٘، صٕٗٔٓ، ٕٔفسية كتربكية، العدد النفسية كالتربكية، مجمة دراسات ن
 .ٕٓاليكنسكك، التعميـ لمجميع: ضركرة ضماف الجكدة، المصدر السابؽ، ص -ٕٙ
 .ٕٔاليكنسكك، مؤشرات التربية: تكجييات فنية/تقنية، المصدر السابؽ، ص -ٕٚ
حػػاء : مقارنػػة إحصػػاءات التعمػػيـ فػػي جميػػع أنٕٔٔٓاليكنسػػكك، المػػكجز التعميمػػي العػػالمي لعػػاـ  -ٕٛ

 .ٕٙ، صٕٔٔٓالعالـ التركيز عمى التعميـ الثانكم، باريس، 
 .ٕٔ، المصدر السابؽ، ص ٕٛٓٓمعيد اليكنسكك لئلحصاء، المكجز التعميمي العالمي  -ٜٕ

http://www.unite4education.org/about/what-is-quality-educational
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( عممػػػان أف العػػػراؽ لػػػيس مػػػف ضػػػمف الػػػدكؿ العربيػػػة السػػػتة لقيػػػاس مػػػدل تقػػػدـ القػػػراءة فػػػي العػػػالـ )
رب، الككيػت(، كال مػف ضػمف التسػعة لقيػاس الرياضػيات كالعمػـك )اإلمارات، قطر، السعكدية، عماف، المغ

 )اإلمارات، قطر، السعكدية، عماف، المغرب، الككيت، البحريف، تكنس، اليمف(.
، عمػػػاف، ٕٗٔٓاليكنسػػػكك، التقريػػػر اإلقميمػػػي لمتعمػػػيـ لمجميػػػع الخػػػاص بالػػػدكؿ العربيػػػة لمعػػػاـ  -ٖٓ
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تطػكير سياسػات المعممػيف فػي الػكطف "الكسك، البرنامج العربي لبلرتقاء بػالمعمميف معرفيػا كمينيػا -ٗٛ 

 .ٕٔ، صٕ٘ٔٓآذار/مارس،  "العربي
 ٕٗٛ، المصدر السابؽ، ص ٕٛٓٓمعيد اليكنسكك لئلحصاء، المكجز التعميمي العالمي  -٘ٛ
 .ٚٔاليكنسكك، التعميـ لمجميع : ضركرة ضماف الجكدة، المصدر السابؽ، ص -ٙٛ
 .٘ٔٔاليكنسكك، أىمية الحككمة في تحقيؽ المساكاة في التعميـ، المصدر السابؽ، ص -ٚٛ

88-http://www.qalam.net  
 .٘ٗ، صٕٕٔٓعميـ العاـ، اليكنسكك، إطار تحميؿ/ تشخيص نكعية الت -ٜٛ
مػػكجز تنفيػػذم،  ٕ٘ٔٓاليكنسػػيؼ، كضػػع تصػػكر لمتعمػػيـ فػػي جػػدكؿ أعمػػاؿ التنميػػة لمػػا بعػػد عػػاـ -ٜٓ 

 .٘، صٖٕٔٓ،ٕ٘ٔٓمشاكرة مكاضيعية عالمية بشأف التعميـ في جدكؿ أعماؿ التنمية لما بعد عاـ 
 .ٕٛٔالسابؽ، ص، المصدر اليكنسكك، أىمية الحككمة في تحقيؽ المساكاة في التعميـ -ٜٔ
 .ٗٔاليكنسكك، إطار تحميؿ/ تشخيص نكعية التعميـ العاـ، المصدر السابؽ، ص -ٕٜ
 .ٖ٘ٔ، المصدر السابؽ، صليكنسكك، أىمية الحككمة في تحقيؽ المساكاة في التعميـا -ٖٜ
الحممػػة العالميػػة لمتعمػػيـ لمجميػػع، حػػاف الكقػػت لمحصػػكؿ عمػػى التعمػػيـ كحػػؽ..، المصػػدر السػػابؽ،  -ٜٗ
 .ٖٕص

http://www.educationcluster.net/
http://www.qalam.net/
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اليكنسكك، سعيان لتحقيؽ التعمـ العالمي: تكصيات مػف فريػؽ عمػؿ قياسػات الػتعمـ: تقريػر مػكجز ،  -ٜ٘
 .٘ٔ، صٖٕٔٓ

 .ٓٔالحممة العالمية لمتعميـ، حاف الكقت لمحصكؿ عمى التعميـ كحؽ..، المصدر السابؽ، ص  -ٜٙ
 .ٖٓاليكنسكك، سعيان لتحقيؽ التعمـ العالمي، المصدر السابؽ، ص -ٜٚ
 ادس ادلظ

 اٌرماس٠ش 
: االسػػتعداد لمحيػػاة، PISAاإلمػػارات العربيػػة المتحػػدة، كزارة التربيػػة كالتعمػػيـ، التقريػػر اإلعبلمػػي نتػػائج 

 .  ٖٕٔٓميارات الطمبة في دكلة اإلمارات العربية، 
، مكتػب حقػكؽ ٕٗٔٓحزيػراف  -األمـ المتحدة، تقريػر حػكؿ حقػكؽ اإلنسػاف فػي العػراؽ: كػانكف الثػاني

( كمكتػػػب مفكضػػػية األمػػػـ المتحػػػدة UNAMIابع لبعثػػػة األمػػػـ المتحػػػدة لمسػػػاعدة العػػػراؽ )اإلنسػػػاف التػػػ
 .  ٕٗٔٓالسامية لحقكؽ اإلنساف، بغداد، آب 

مػف جػدكؿ األعمػاؿ، تعزيػز  ٖاألمـ المتحػدة، مجمػس حقػكؽ اإلنسػاف، الػدكرة الحاديػة كالثبلثػكف، البنػد 
ادية كاالجتماعيػػة كالثقافيػػة، بمػػا فػػي ذلػػؾ كحمايػػة جميػػع حقػػكؽ اإلنسػػاف، المدنيػػة كالسياسػػية كاالقتصػػ

الحػػؽ فػػي التنميػػة، التقريػػر السػػنكم لمممثمػػة الخاصػػة لؤلمػػيف العػػاـ المعنيػػة باألطفػػاؿ كالنػػزاع المسػػمح، 
ٕٓٔ٘. 

، مؤشػػر المعرفػػة العربػػي  : ٕ٘ٔٓبرنػػامج األمػػـ المتحػػدة اإلنمػػائي كمؤسسػػة محمػػد بػػف راشػػد آؿ مكتػػـك
 .ٕ٘ٔٓمؤشر التعميـ ما قبؿ الجامعي، 

-ٕٚٓٓالبنػػؾ الػػدكلي، الكعػػكد التػػي لػػـ يحققيػػا الػػنفط كالنمػػك: الفقػػر كاالحتػػكاء كالرفػػاه فػػي العػػراؽ )
ٕٕٓٔ ،)ٕٓٔٙ  . 

 .۲۱۰۲الحممة العالمية لمتعميـ، ردـ الفجكة في نقص المعمميف المؤىميف، جكىانسبرغ، 
مػػف التعمػػيـ لمجميػػع  الحممػػة العالميػػة لمتعمػػيـ لمجميػػع، حػػاف الكقػػت لمحصػػكؿ عمػػى التعمػػيـ كحػػؽ: دركس

(EFA كاألىداؼ اإلنمائية لؤللفية لمتعميـ )ٕٓٔٙ-ٕٖٓٓ. 
كريسػتيف ىكسػمر كآخػركف، حمايػة التعمػػيـ فػي ظػركؼ انعػداـ األمػػف كالنزاعػات المسػمحة: دليػؿ قػػانكني، 

( كالمعيػػد البريطػػاني لمقػػانكف الػػدكلي PEICمنظمػػة حمايػػة التعمػػيـ فػػي ظػػركؼ النػػزاع كانعػػداـ األمػػف )
 .BIICL) ،)2013ف كالمقار

الكسػػػك، البرنػػػامج العربػػػي لبلرتقػػػاء بػػػالمعمميف معرفيػػػا كمينيػػػا "تطػػػكير سياسػػػات المعممػػػيف فػػػي الػػػكطف 
 .ٕ٘ٔٓالعربي" آذار/مارس، 

 .ٕٓٔٓالمجنة الدكلية لمصميب األحمر، األطفاؿ في الحرب، القاىرة، 
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اني فػػي النزاعػػات المسػػمحة غيػػر المجنػػة الدكليػػة لمصػػميب األحمػػر، تعزيػػز احتػػراـ القػػانكف الػػدكلي اإلنسػػ
 .ٕٛٓٓالدكلية، القاىرة، 

المشػػركع االسػػتراتيجي فػػػي التعمػػيـ فػػػي العػػراؽ، إعػػػداد أ.ـ.د. كػػريـ محمػػػد حمػػزة، بيػػػت الحكمػػة: قسػػػـ 
 .ٕٔٔٓالدراسات االجتماعية، بغداد، 

عػػالـ، : مقارنػػة إحصػػائيات التعمػػيـ عبػػر الٕٚٓٓمعيػػد اليكنسػػكك لئلحصػػاء، المػػكجز التعميمػػي العػػالمي 
 .ٕٚٓٓمكنتلاير، 

: مقارنػػة إحصػػائيات التعمػػيـ عبػػر العػػالـ،  ٕٛٓٓمعيػػد اليكنسػػكك لئلحصػػاء، المػػكجز التعميمػػي العػػالمي 
 .ٕٛٓٓمكنتلاير، 

مفكضػػة األمػػـ المتحػػدة السػػامية لحقػػكؽ اإلنسػػاف، مػػػػػؤشرات حقػػكؽ اإلنسػػاف: صػػحائؼ بيانػػات كصػػفية 
 .  ٕٗٔٓبشأف مؤشرات مختارة
( النػػزكح السػػكاني، تحػػدم كفرصػػة تحديػػد مكاصػػفات UNHCRلشػػؤكف البلجئػػيف )المفكضػػية السػػامية 

)بركفايػػؿ( المنػػاطؽ الحضػػرية البلجئػػيف كالنػػازحيف ك المجتمػػع المضػػّيؼ محافظػػة أربيػػؿ، إقمػػيـ كردسػػتاف 
 .ٕٙٔٓالعراؽ 

دليؿ المفكضػػية السػػامية لؤلمػػـ المتحػػدة لبلجئػػيف، مجمكعػػة العمػػؿ التابعػػة لمتجمػػع العػػالمي لمحمايػػة، الػػ 
 .ٕٓٔٓاإلرشادم عف حماية النازحيف داخميا، 

(، نظػػرة عامػة عمػى األكضػاع اإلنسػػانية فػي OCHAمكتب األمـ المتحػدة لتنسػيؽ الشػؤكف اإلنسػانية )
 .ٕ٘ٔٓ، ٕ٘ٔٓالعالـ 

مكتػػب حقػػكؽ االنسػػاف بعثػػة األمػػـ المتحػػدة لمسػػاعدة العراؽ)يكنػػامي( مكتػػب المفػػكض السػػامي لحقػػكؽ 
 .ٕٓٔٓ، بغداد كانكف الثاني ٕٓٔٓؽ االنساف في العراؽ لعاـ االنساف، تقرير حقك

كزارة التخطػػيط كالتعػػاكف اإلنمػػائي، الجيػػاز المركػػػزم لئلحصػػاء كتكنكلكجيػػا المعمكمػػات، مسػػح األحػػػكاؿ 
 .  ٕ٘ٓٓ، بغداد، ٔ: الجزء الثاني، التقرير التحميمي، طٕٗٓٓالمعيشية 

جيػػػا المعمكمػػػات، التقريػػػر الػػػكطني لحػػػاؿ التنميػػػػة كزارة التخطػػػيط، الجيػػػاز المركػػػزم لئلحصػػػاء كتكنكلك 
 .  ٕٛٓٓالبشرية، 

كزارة التخطػػيط، الجيػػاز المركػػزم لئلحصػػاء، قسػػـ إحصػػاءات التنميػػة البشػػرية، كحػػدة إحصػػاءات النػػكع 
 .ٕ٘ٔٓاالجتماعي، اإلطار الكطني لمؤشرات النكع االجتماعي في العراؽ، 

 .ٖٕٔٓ -ٜٕٓٓت التنمية لسنة كزارة التخطيط، الجياز المركزم لئلحصاء، مؤشرا
(، تقريػػػر العػػػالمي لرصػػػد التعمػػػيـ، UNHCRاليكنسػػػكك كمفكضػػػية األمػػػـ المتحػػػدة لشػػػؤكف البلجئػػػيف )

 .  ٕٙٔٓ، ٕٙالكثيقة التكجييية 
(، ٕٗٔٓ-ٕٓٔٓاليكنسػػػػػكك، اسػػػػػتراتيجية اليكنسػػػػػكك لػػػػػدعـ التعمػػػػػيـ الػػػػػكطني لجميكريػػػػػة العػػػػػراؽ )

 .  ٕٔٔٓعماف،
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 .ٕٕٔٓص نكعية التعميـ العاـ، اليكنسكك، إطار تحميؿ: تشخي
اليكنسػػكك، األزمػػة الخفيػػة: النزاعػػات المسػػمحة كالتعمػػيـ، التقريػػر العػػالمي لرصػػد التعمػػيـ لمجميػػع بيػػركت  
،ٕٓٔٔ  . 

اليكنسػػػػكك، التعمػػػػيـ لمجميػػػػع : ضػػػػركرة ضػػػػماف الجػػػػكدة، التقريػػػػر العػػػػالمي لرصػػػػد التعمػػػػيـ لمجميػػػػع ، 
 .ٕ٘ٓٓباريس،

 . ٕٗٔٓمتعميـ لمجميع الخاص بالدكؿ العربية لمعاـ، عماف اليكنسكك، التقرير اإلقميمي ل
اليكنسػػكك، التقريػػر العػػالمي لرصػػد التعمػػيـ لمجميػػع: أىميػػة الحككمػػة فػػي تحقيػػؽ المسػػاكاة فػػي التعمػػيـ، 

ٕٜٓٓ. 
: مقارنػػة إحصػػاءات التعمػػيـ فػػي جميػػع أنحػػاء العػػالـ ٕٔٔٓاليكنسػػكك، المػػكجز التعميمػػي العػػالمي لعػػاـ 

 .ٕٔٔٓميـ الثانكم، باريس، التركيز عمى التع
اليكنسػػػكك، سػػػعيان لتحقيػػػؽ الػػػتعمـ العػػػالمي: تكصػػػيات مػػػف فريػػػؽ عمػػػؿ قياسػػػات الػػػتعمـ: تقريػػػر مػػػكجز، 

ٕٖٓٔ  . 
 .  ٜٕٓٓاليكنسكك، مؤشرات التربية: تكجييات فنية/تقنية، 

 .ٕ٘ٔٓ، نشرة مجمكعة التعميـ: العكدة إلى المدارسIraq education clusterاليكنسيؼ، 
مػكجز تنفيػذم، مشػاكرة  ٕ٘ٔٓيؼ، كضع تصكر لمتعميـ في جػدكؿ أعمػاؿ التنميػة لمػا بعػد عػاـ اليكنس

 .  ٖٕٔٓ،ٕ٘ٔٓمكاضيعية عالمية بشأف التعميـ في جدكؿ أعماؿ التنمية لما بعد عاـ 
 اٌىرة اٌمٛا١ِظ

 .ٕ٘ٓٓإحساف محمد الحسف، النظريات االجتماعية المتقدمة، دار كائؿ لمنشر، عماف األردف، 
كس المصػػطمحات، منظمػػة العمػػؿ الدكليػػة، المكتػػب اإلقميمػػي لمػػدكؿ العربيػػة، مركػػز المػػرأة العربيػػة قػػام

 .ٜٕٓٓلمتدريب كالبحكث، لبناف، 
 .ٜٙٚٔقبارم محمد إسماعيؿ، قضايا عمـ االجتماع المعاصر، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، 

 .ٕٔٔٓ، ٔة لمنشر كالتكزيع، طمحمد السيد عمي، مكسكعة المصطمحات التربكية، عماف، دار المسير 
 اٌذٚس٠اخ 

حسػػف لطيػػؼ الزبيػػدم ك صػػادؽ جبػػر فخػػرم، اإلرىػػاب كآثػػاره عمػػى التنميػػة البشػػرية فػػي العػػراؽ، مجمػػة 
، ٜٕالغرم لمعمػـك االقتصػادية كاإلداريػة، جامعػة الككفػة، كميػة اإلدارة كاالقتصػاد، السػنة التاسػعة، العػدد 

ٕٖٓٔ  . 
سػيككلكجية، مركػز تطػكير الممارسػات النفسػية -دراسػي: مقاربػة سكسػيكزقاكة أحمػد، محػددات النجػاح ال

 .ٕٗٔٓ، ٕٔكالتربكية، مجمة دراسات نفسية كتربكية، العدد 
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عػػدناف ياسػػيف كعبػػد الحسػػف جػػكاد العباسػػي، الكمفػػة االجتماعيػػة لؤلزمػػات فػػي العػػراؽ: الحاجػػة إلػػى نيػػج 
، ٕٛف بيػػت الحكمػػة، بغػػداد، العػػدد تنمػػكم تشػػاركي، مجمػػة دراسػػات اجتماعيػػة: مجمػػة فصػػمية تصػػدر عػػ

ٕٕٓٔ  . 
ميػػدم محسػػف العػػبلؽ كآخػػركف، الفقػػر كعبلقتػػو بالعكامػػؿ االجتماعيػػة كاالقتصػػادية فػػي العػػراؽ، بحػػث 

 .ٕٗٔٓمنشكر، بغداد، 
 اٌشعائً ٚ األؿاس٠ػ اجلاِؼ١ح 

القػػرف  دكؿ -أمينػػة ديػػر، أثػػر التيديػػدات البيئيػػة عمػػى كاقػػع األمػػف اإلنسػػاني فػػي أفريقيػػا دراسػػة حالػػة
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