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 عناضــي. خلربــةاغفــروا لنــا خطايانــا حبقكــم، إذ نــورث لكــم بيئــة بالدنــا ا       

تركنــا أهنارنــا . ا  حــروب ومشــاريع طائشــةكــرب ثــروات ومكــارم بيئتنــ أ) الــنفط(

ــ وأ ــا جتّ ــوث باالشــعة والســموم    ف،هوارن ــا يتل ــا وبســاتني  وهوائن ــة، ومزارعن القاتل

للقمامــة وااللغــام  راضــينا تصــبح مقــابراًنــا الباســق تضــمر، وآثارنــا تنــهب، وأ خنيل

  ..واألسلحة الفتاكة

االمــل  خصــب النــهرين اخلالــدين م كــل هــذا، منتلــك كــل الثقــة ولكننــا رغــ

ســالفنا صــانعي احلضــارات العظيمــة، هــي الــيت ســتبقى اىل االبــد تغــذي   وأرواح أ

نـه  أ الّمهمـا عطـش ومـات، إ    )متـوز ( فـ. شعلة احلياة واخلالص  االجيال القادمة

منا أ بيئتنا واحلياة واخلصب واخلضرة اىل لن يكف عن االنبعاث من جديد حامال

  ..ن تكون موسوعتنا هذه، نسمة عليلة  ربيعنا القادمآملني أ. )..عشتار(
  
  
  

…]„jÂ]æ<á^ßjÚ]…]„jÂ]æ<á^ßjÚ]  

يت سـامهت  نعرتف جبميل كل الشخصيات واملؤسسات البيئيـة واالعالميـة الـ   

ق وحمبة عـن تقصـرينا   وبكل صد ونعتذر مسبقاً. مسائها هذه املوسوعة ووردت أ

ا عن ذكـر الـبعض وعـدم االتصـال املطلـوب بـالبعض اآلخـر،        ن سهونغري املقصود إ

تبقى نوايانا طيبـة ودافعنـا الوحيـد هـو      .))العني بصرية واليد قصرية((: وعذرنا

  .هلنا رغم كل الصعاب وشحة االمكاناتوأخدمة ثقافتنا 
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  אאאאא؟

  
د    ين،  لألسف الشديد ان الكثير من العراقيين ومنهم المثقفين والسياسيين ورجال ال ين والمتعلم

ة ة التالي درآوا الحقيق م ي وا ل وق بأضعاف االضعاف : ال زال ة تف ة العراقي اطر وضحايا البيئ ان مخ
البيئة العراقية تخرب وتشوه وتقتل بهدوء دون ضجيج، ولكن بأصرار   !! مخاطر وضحايا االرهاب

اه وسلطة     ان صاحب ج ل   . واستمرار يوميًا وآل ساعة، وال تستثني أي أحد حتى لو آ ة بك ألن البيئ
يط باالنسان  ود المح ات الوج ل مادي ذاء وآ واء والغ اء واله اة، هي االرض والم . بساطة هي الحي

راق، من      ألدراك هذه الخطورة يكفينا معرفة ان هنالك مئات آآلالف من ضحايا البيئة سنويًا في الع
أعلنت المؤسسات  . لقاتلةحوادث السير الى االمراض المتسببة عن تلوث الهواء والغذاء واالشعة ا

ى   . ألف حالة سرطانية في العراق 14عن وجود أآثر من ) 30/11/2010(الصحية في  باالضافة ال
ذين ال يمكن احصائهم           ا، ال ة وتلويثاته اة النفسية والعصبية بسبب متاعب البيئ وال . ضحايا المعان

  .وجفاف االنهر وتلوثها ننسى الماليين من العوائل التي تعاني ماديًا وصحيًا بسبب التصحر
ام       زن ان االهتم ن المح ه م ا، إّال أن ي بالدن ة ف مة لموضوع البيئ ة الحاس ذه االهمي ل ه م آ رغ

د    ى حد بعي ذا       . العملي والتربوي والتثقيفي ال زال متدنيًا ال د به ام اعالمي متزاي ك اهتم صحيح هنال
تفاني واخالص من  الموضوع وهنالك مؤسسات حكومية وجمعيات وشخصيات وصحف تنشط بكل 

ل     ا، مث ة بأهميته ة والتوعي ة العراقي ن البيئ دفاع ع ل ال ة (اج ة والتنمي ة البيئ ن ) مجل ادرة ع الص
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ل         ) وزارة البيئة( ة مث ام بموضوع البيئ ى االهتم ع وصحف حريصة عل دة  (باالضافة الى مواق جري
ة ، إّال أن هذا يبقى قليال جدا مقارنة بحج )موقع البيئة الخضراء(و ) الصباح ة مدى   . م الكارث لمعرف

ا، ان    تدني حضور هذا الموضوع في الثقافة العراقية، يكفينا ان  ندرك انه حتى اآلن، وحسب علمن
)!!البيئة العراقية(آتابا واحدا فقط صدر حتى اآلن عن 

F∗E
 

ر من      )موسوعة حقيقية عن البيئة العراقية(ال ندعي بأننا فعًال أنجزنا  ر بكثي ة أآب ذه المهم ، فه
وال    . كانياتنا المادية المحدودةام رغين وأم احثين متف ان أية موسوعة بحاجة الى مرآز بحوث مع ب

ذه المشاريع       . آثيرة وسنوات من العمل ل ه ال بمث اه والم الكي الج ونحن ال نريد ان نزعج سادتنا م
ه االساسية ب   ) على شعبنا (لنترآهم منشغلين بصرف المليارات ). البطرانة(الثقافية  دًال من  وحاجات

  ؟؟؟!!!!!صرفها علينا نحن المثقفين المتبطرين
ا             ة، قمن ة العالي ة والثقافي ا الوطني ة المحدودة ولكن مع روحن ا المادي ا بامكانياتن لهذا نقول، أنن

ة        ا سابقًا مع موسوعاتنا المختلف ا فعلن : بأنجاز هذه الموسوعة المختصرة عن البيئة العراقية، آم
ان والم    ( رأة واالدي ات  عن الم ل الشموع       ). دن وآرآوك واللغ ذه الموسوعات مث ين ان تكون ه آمل

شوية  (المضيئة تلهم االجيال القادمة بأنتظار أن يأتي اليوم الذي تتمكن فيه دولتنا الكريمة أن تقتر 
  . لتكوين مرآز بحوث قادر على انجاز مثل هذه الموسوعات بما تستحقه من وقت وجهد) مال

  مشولية موضوع البيئة

ي،       لق ر غن يس ألن موضوعه محدود وضيق وغي د ترددنا وتعبنا آثيرًا في انجاز هذا الكتاب، ل
ًا ل العكس تمام ة : ب ر من المجاالت االقتصادية واالجتماعي دًا ويمس الكثي ه موضوع واسع ج ألن

ر خارجه      ا تعتب ة ولكنه ذلنا    .والجغرافية والجيولوجية والزراعية، القريبة من موضوع البيئ ذا ب له
ال  ال ر ضمن مج ا ال تعتب بيهة ولكنه ة والش ب المواضيع القريب ى الحذف وتجن د عل ر من الجه كثي

  . البيئة
ين           البيئة مفهومان  يهم المتعلم ا ف ة الناس بم اك بالنسبة لغالبي ه الغموض واالرب . واسع يكتنف

ا فمثال، عندما اعلنا عن رغبتنا باصدار آتاب ة  (عن   ن ة العراقي ا احد اال   )البيئ ين   ، بعث لن خوة المثقف
  : يقول فيه ايميًال
ا  (( ة ي ة العراقي رة، أل أموضوع البيئ ذه الفت م ه ر مه وان غي اآو عواصف  خ ذا الصيف م ن ه
  )).ترابية

ن ان      ائعة ع ة الش رة الخاطئ ن الفك ر ع الم يعب ذا الك ة(وه ة   ) البيئ ور المناخي ط األم ي فق تعن
  ..لجفاف، الخوالطبيعية العابرة والثانوية مثل التشجير وتلوث الجو وا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اب   (∗) ة  (انه آت ة العراقي اق  : البيئ ي حنوش     )المشكالت واآلف دآتور عل ر البي  - لألستاذ ال الصادر عام    ي،ئ الخبي

  .وزارة البيئة العراقية عن 2004
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  حمتويات الكتابتنوع 

  :ان آتابنا هذا يشمل الفصول التالية
ات االساسية وال    ى التعريف ات      ـ الفصل االول، ويحتوي عل ة التلوث ة ونوعي ة لموضوع البيئ عام

  . التي تعاني منها
  .محاولة تحديد ماهية البيئة العراقية وخصوصًا من الناحية الجغرافيةـ الفصل الثاني، وهو 

اتي والتطبيقي لموضوع          وهو  ـ الفصل الثالث،  ى الجانب الحي ه نتعرف عل اب إذ في جوهر الكت
  .البيئة، من خالل التعرف على آوارث ومشاآل بيئة بالدنا

ع،   ا، لكي نوصل رسالة            ـ الفصل الراب ة في بالدن ه عن االنجازات البيئي دنا ان نتحدث في وجه
ات       للقارئ فحواها بأن شعبنا ال يعيش الخراب فقط بل أيضًا ال زالت   رة والطاق ك القوى الخي ه تل في

   .االيجابية التي تتمسك باالمل وتغذي الحياة وتبحث عن الحلول مهما آانت الصعاب
  .وفيه يتم التعريف بالمؤسسات والشخصيات التي تهتم بالبيئة وتدافع عنهاـ الفصل الخامس، 

وطني   وفيه وضعنا ما يمكن من الوثائق المتعلقة بموضوع البالفصل السادس، ـ  ا ال يئة بجانبيه
  .والعالمي

دة          من ع ة تتض ا خاتم لنا اعتباره ا فض ًال، ولكنن ون فص تحق أن تك ا تس م انه ة، رغ ـ الخاتم
  . مواضيع تتناول مختلف جوانب الثقافة والتوعية البيئية المطلوبة

ور            دائم عن الن ا ال ا هو بحثن ا، ظل منهجن ع آتاباتن ا في جمي  نؤآد على اننا في هذا الكتاب وآم
نعم ان االعتراف والتعريف بقوى الخير يفوق بأهميته عملية فضح وادانة . مهما تحدثنا عن الظالم

>>!اشعل شمعة بدًال من االستمرار بلعن الظلمة: وآما تقول الحكمة المعروفة. قوى الشر
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
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  F∗Eيـرح بيئـمقت
،אאא 

؟>  

  
ي،    لألسف الشديد آثيرًا ما نسمع تلك المواقف الحداثية المتطرفة الرافضة لكل نشاط شعبي دين
ر      ة غي ور متخلف ا أم يعية، بأعتباره د الش ارة المراق دام لزي ى االق يرات عل ك المس ذات تل ه بال ومن

رورية أن         . ض ة ب دَّعي العلماني ي ت تعالئية الت دعوات االس ذه ال حاب ه ى أص ن ينس ة ال(ولك حداث
ا سياحيًا ورياضيًا       ) االوربية ا وتستفيد منه ل تطوره نفسها تحترم مثل هذه الخصوصيات الدينية ب
  . وثقافيًا
د   ان أ ديس جاك دو آومبوستيال    (فضل مثال لنا هي دروب حجاج مرق - Saint-Jacquesالق

de-Compostelle(  يا ة غاليس ي منطق بانيا ف رب اس مال غ ي ش ود ف ذي . ، الموج م ال و االس وه
ديس يذآر التاريخ انالذي ) مار يعقوب(يقابله في العربية  ه   ه ق ان في فلسطين     فلسطيني قتل الروم

يالدي  رن االول الم ي الق اً  ، ف س الحق ذا الق اة ه ل رف ي،  بال ،وانتق عبي االورب ال الش مال خي ى ش ال
  ).سانتياغو ديال آومبوستيال(صبحت تحمل اسمه أاسبانيا، وحل في الكنيسة والمدينة التي 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   سليم مطر/ آتبه  (∗)
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روب الص    اء الح د أثن ذا المرق ة ه دأت قص ادة   ب ة والقي ة الكاثوليكي رت الكنيس دما فك ليبية، عن
 ة بأية طريقة معقولة لمنع المحاربين االسبان من ترك اسبانيا والذهاب الى حج القدس فيـاالسباني

بانية   يحية االس ي اضعاف الجيوش المس ا يعن ي الحروب الصليبية، مم ارآة ف ر المش فلسطين عب
اء،       وق. المجاهدة لطرد المسلمين من اسبانيا ى البق اربين عل ار المح ة ألجب د وجدوا ان افضل طريق

ى القدس    واطلق  . ان يعلن البابا بأن الحج الى قبر القديس يعقوب في غاليسيا يعتبر بمثابة الحج ال
ه لقب    ل المسلمين ـ    (علي ه    ).  Matamore،le tueur de Mauresقات د ان زيارت وساد التقلي

ا     آان السكن بعيدًايجب أن تتم مشيًا على االقدام مهما  ذا     .حتى في اقصى شمال اورب ذا تحول ه له
ل عام    المرقد خالل القرون الوسطى وحتى اآلن الى أهم مكان للحج في اوربا الكاثوليكية ويزوره آ

زوار   ة سانتياغو    . الماليين من ال ة للحج    ) )سانتياغو دي آومبوستيال  ((وأصبحت مدين ثالث مدين
ة اليونسكو    وه. المسيحي بعد القدس وروما ل منظم أن   . ي  تعتبر أثر عالمي ومحمية من قب ًا ب علم

ًا،    ) قاتل المسلمين(فكرة ان هذا القديس  قد تم تناسيها عموما، وأصبح معلمًا دينيًا ـ سياحيًا ـ روحي
  .غالبية زواره من غير المؤمنين، بل بينهم الكثير من المسلمين واليهود

  
  

ل       ي آ ة ف ت دروب خاص زمن تكون ع ال ا       م ا وفرنس ي الماني ة ف ة وخاص ا الغربي اء اورب انح
ا من      )دروب حج القديس جاك دي آومبوستيال  (واسبانيا، تسمى  ى به ة ومعتن ، وهي دروب منظم

ل من يرغب    . قبل الحكومات واالدارات الدينية وفيها منازل وفنادق الستقبال الحجاج آذلك يمكن لك
لتي تستغرق بين عدة أسابيع وعدة أشهر سيرًا   أن يحصل على شهادة تثبت انجازه مسيرة الحج، ا

ى               رة عل ل م اء مسيرته تشهد في آ ا اثن ازل التي يمر به ع المن ى تواقي على االقدام، أن يحصل عل
  . مروره منها، لكي يعرضها في نهاية الدرب الدارة مرقد القديس فتمنحه شهادة انجاز الحج

  حج القديس جاك من المانيا وفرنساخارطة دروب 
الى شمال اسبانيا
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ديني الشعبي، فتشرع           إذن ما أحرانا نحن وع من النشاط ال ذا الن ل ه في العراق أن نستثمر مث
ين  ) دعونا عن الحكومة ومصائبها(المراجع الدينية نفسها  ك المالي وال الخمس     باستثمار تل من أم

وين دروب خاصة       . والزآاة بمثل هذه المهمة الدينية واالنسانية والوطنية دًا تك يس من الصعب أب ل
رى    لمسيرات الزيارا ت الدينية تمر في آل انحاء العراق، ويراعى أن تكون بعيدة عن الشوارع الكب

زوار      ة لل رة والملوث ة والخط يارات المؤذي ة بالس ار     . المكتظ ن االنه ة م ون قريب أس أن تك وال ب
وان تمر عبر القرى والبلدات الصغيرة لتجنب زحام المدن  . والبساتين والمناطق السياحية والدينية

ازل           آ . الكبرى وفير محطات االستراحة ومن ا بصورة بسيطة وت دروب وتبليطه ذه ال ذلك تشجير ه
زوار ادق الستقبال ال ازن . وفن وفير المخ دروب سياحيًا واقتصاديًا بت ذه ال ويمكن أيضًا استغالل ه

ور    ن االم ا م ارح وغيره احف والمس اعم والمت ة والمط ياحية والتجاري دروب  .  الس ذه ال تكن ه ول
اقي االنشطة االنسانية      تعبيرًا حيًا  ديني وب ين النشاط ال السياحية والرياضية   : عن امكانية المزج ب

>>...والثقافية، وهذا بالنتيجة يخدم الدين والوطن معًا
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<

  

حـاج وحمـاره س جاكـحجاج القدي
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א؟F∗E  

  
ة، لنتحدث عن م ة العراقي ديث عن البيئ ل الح ى قب ة(عن وم البيئ ة  .نفسه) مفه وم البيئ ان مفه

ر، فهو بأختصار شديد يعني      أآبر وأوسع وأ م بكثي ادي للبشر، االرض      : ه اتي الم ل الوجود الحي آ

انع   رى والمص دن والق زارع والم ال والم حارى والجب ات والص ار والغاب ار والبح و واألنه والج

  .. الخ..بحرية والجويةوالطرق ووسائل النقل البرية وال والمدارس والمعسكرات

ورة  ون أبص ح تتك ة( وض انبين ) البيئ ن ج ة أ: م ا الطبيع ات  أ( ولهم اه ونب و ومي رض وج

   ..) الخ... مدن وقرى ومزارع ومصانع وطرق ( وثانيهما النتاج المادي البشري..) الخ...وحيوان

ين   ة (ان افضل مثال لتوضيح العالقة ب ك  )المجتمع (و) الطبيع ة ، تل ين الفالح    ةالمعروف  العالق ب

االرض . واالرض ي ب ذي يعتن و ال الفالح ه ّمدها ف ا، واالرض هي ويس قيها ويحميه ا ويس ويزرعه

تقرار  كن واالس ذاء والس ه الغ ي تمنح ة االرض و . الت الح معامل دما يسيء الف ا وعن ا ويلوثه يتعبه

  . تواالمراض والحشرا قحطه وتتمرد عليه باليهملها، تسيء االرض معاملة الفالح وتجوّعو
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  سليم مطر/ آتبه  (∗)
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ذ ى ه افة ال ه باالض يح بأن ب التوض ادي يتوج ود الم ي(ه الوج ك أ) البيئ ًاهنال ود ( يض الوج
ات و  الذي يعني آل، )المعنوي وان   أما ينتجه البشر من ثقاف د وق ان وعقائ ار وآداب ونظم  دي  ين وافك

ة  أتربية وو وي   . حزاب وسياسات حكومي ذا الوجود المعن ة    يال  ه ر جزءا من البيئ ارات  . عتب أن العب
ن    ات ع ع اللغ ي جمي ائعة ف ة   (الش ة الحزبي ة، والبيئ ة التربوي ة، والبيئ ة الثقافي خ..البيئ ي ..) ال ه

من الواضح ان هذين الوجودين،     لكن  ).مفهوم البيئة( من جزءًاعتبارها عبارات مجازية ال تبرر ا
ادل ..) المشاعري ـ ـ القانوني ـ العقائدي الثقافي( والمعنوي) يئيالب( المادي  بينهما عالقة تأثير متب

ة المجتمع و       . يشكالن الوجود البشري   ألنهما معًا ى هوي ؤثر عل ة الموجودة ت ة البيئ تحدد  ان ماهي
اتي  أو صحراوي أو نهري أو سهلي أري جبلي أو بح( :التاريخية االساسية ثقافتهوميوله  و أو غاب
ة بصورة     ..). الخ.. جزيري ى البيئ ؤثر عل آذلك أن الوجود المعنوي من ثقافات وقوانين وعقائد،  ت
  .و سلبية ألنها تحدد نوعية سلوك البشر وتعاملهم مع الطبيعة وعموم الوجود البيئيأايجابية 

  االنسان ابن الطبيعة

ة   االنسان مثل النبتة،  اني الكلم ل مع ا يتغذى ويغتسل   . ابن الطبيعة بك يبني مسكنه ويصنع     ،به
ه    آثر من األأالطبيعة بالنسبة لالنسان ان بل . ادواته ويبني حضارته المادية ه وتغذي م، فهي ال تنجب

ذ      . فقط، بل ترافقه حتى عند موته حيث يرجع اليها ودت البشرية من د تع ذا فق ى   أله ا عل ول وجوده
ة    احترام الطبي ادل منفع ة وانسجام وتب ان   . عة والتعامل معها آما يتعامل االنسان مع امه، برفق ل آ ب

ة، إذ ان   ع  االنسان يعبد الطبيع ى  جمي ان االول ا        االدي ة وتمارس طقوس عبادته آانت تقدس الطبيع
ان باالنفصال       )االديان الشامانية االرضية ( المباشرة درجت االدي زمن وتطور الحضارة ت ، ثم مع ال

  ).االديان السماوية( عالي السموات والفكر المطلقأالطبيعة لتبلغ  عن
ع    ة م ه الروحي يم عالقت ير وتنظ ان لتفس ن االنس ة م ا محاول ي جوهره ادات ف ان والعب ان االدي

  .الطبيعة المسؤوله عن حياته وموته، ومن اجل آسب خيراتها وتجنب غضبها وغدرها
عي لنهري دجلة والفرات هو الذي حدد وال زال يحدد لو اخذنا نموذج العراق، فان الوجود الطبي

اً  اً  ماهية الوجود المادي الحضاري من سدود وقنوات ونظم ري وزراعة ومجتمع موحد ثقافي  وديني
يم ريَّ  رين وتنظ ى النه ة عل يطرة الكامل ن اجل الس ة م ة مرآزي اودول ي . هم ة هي الت ل ان الطبيع ب

ار وآت أمن عقائد و ماهية الوجود المعنوي يضًاأحددت وتحدد  ى الطين   فك ة عل ة   . اب ثال، ان طبيع فم
ي  أ ي الت رين ه ه  أرض النه داع االل راقيين اب ت الع وز(لهم ل    )تم ذآوري المتمث ز للخصب ال آرم

االرض    )عشتار(بالمياه المتدفقة من النهرين الخالدين، مع االلهة  ل ب آرمز للخصب االنوثي المتمث
اة ة الخضرة والحي ل ان . االم مانح ة  ب ات االجنبي ع االجتياح أن جمي ا، ب ي يوضح لن اريخ العراق الت

ة   برغبة االستفادة من   ساسًاألبالدنا وهجرات الشعوب والقبائل اليها، آانت مدفوعة  رات الطبيع خي
  !خصب النهرينأي 
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  !احلداثة امللوثة للبيئة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    

ورة       ان العالقة التاريخية التعاونية بين االنسان والطبيعة عانت من   رة مع ظهور الث نكسة آبي
رون     ذ بضعة ق ى        . الصناعية ـ العلمية في اوربا من أثير عل ارة بالت ه الجب فمع شعور االنسان بقدرت

ائن واالختراعات،     ر المك ة       يب ب ص أالطبيعة عب ه الخارق االحالم الساذجة عن قدرات الغرور وآمن ب
ن       ذي يعل المراهق ال ا، آ اء اهميته ة والغ ى    بالسيطرة على الطبيع رد عل ه أالتم فاشيع استخدام   . هل

ا واخضاعها    : (عبارات سلبية من مثل ة والتغلب عليه دالً )الصراع مع الطبيع ارات     ، ب ك العب من تل
ى   ة ال ة الداعي جام    : (األيجابي ل االنس ن اج ا م وس اليه ذور والطق ديم الن ة وتق ع الطبيع اهم م التف

ة من دو      ..). معها دمير الطبيع ة فشرع االنسان الحديث بت ار     :  ن رحم ات وتجفيف االنه ادة الغاب إب
ة     كوالبحيرات واالهوار من اجل شق الطرق وبناء المدن الكون ة والمعسكرات الحربي ة المليوني ريتي

ة   ا الكيمياوي ي مخلفاته ي ترم انع الت ع   . والمص رة م ارت توضع مباش ات ص ذه الكيمياوي ل ان ه ب
ل مجاالت االستهالك     دخل البالستيك أالنباتات من اجل اآثار المحاصيل، و المصنوع من النفط في آ

دالً     تيكية ب اس البالس ة باالآي ول مبقع وادي والحق دت الب ى غ ومي حت رت   الي ات، وانتش ن النبات م
ل الوجود البشري              ات آ ى ب ة، حت البقع النفطي ة وامتلئت البحار ب واد النووي غازات الصناعة والم

  ! لسموم المسببة لالمراض البدنية والنفسيةنواع اأبكل  ومليئًا خانقًا وغير البشري ملوثًا
ى االنسان وسبباً   أبل ان تشوه الحداثة بلغ  حد  ه  ن تتحول خيرات الطبيعة الى نقمة عل . لمعانات

ام     ساساً أيكفي القول بأن الحروب والفتوحات االستعمارية آانت مدفوعة   واد الخ ى الم . بالحاجة ال
ل      ا قب نفط  فيه ذ اآتشاف ال ات         فأن بالدنا، من اني من الحروب واالحتالالت واالنقالب رن، ظلت تع ق

ة   روة الطبيعي دافع سابقا هو االستحواذ       ( والمؤامرات من اجل السيطرة على هذه الث ان ال د ان آ بع
  )!!على خصب النهرين

*  *  *  
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م   ان موضوع البيئة مرتبط ببعض المفاهيم أو المصطلحات التي يتوجب معرفتها  لكي يسهل فه
  :ومن أهمها. موضوعات البيئة
  )Ecology(علم البيئة 

ذي        ة نتيجة غرور وسذاجة      أان ادراك االنسان في العصر الحديث مدى الخراب ال لحق بالبيئ

ة،   أو ارة الحداثي ة الحض ارات   أناني ة وتي اق ثقاف ى انبث ة( دى ال ذا   ) بيئوي ن ه د م ى الح دعوا ال  ت

ا  أم وواشاعة مفاهي) الخراب الحداثي( دفاع عنه ر . فكار وثقافة احترام البيئة وال م  أمن   ويعتب ول أه

اني     )علم البيئة(يمكن ترجمته بعبارة . المفاهيم الخاصة بهذا الموضوع الم األلم د استنبطها الع ، وق

ا   من 1866عام  )Ernest Haeckel ارنست هيكل( انيتين هم وتعني مسكن    Oikes آلمتين يون

ة   : (وتعريفها بأنها . وتعني علم Logos و بيئة، وأ و وسطأ ات الحي العلم الذي يدرس عالقة الكائن

). ويهتم بالكائنات الحية وتغذيتها وطرق معيشتها وتواجدها في مجتمعات. بالوسط الذي تعيش فيه

اخ         ل المن ة مث ؤثرة بالبيئ ة والم ل المكون ة العوام َا دراس من أيض ا يتض ة،  (آم رارة، الرطوب الح

  .والخصائص الفيزيائية والكيميائية لألرض والماء والهواء) المياه والهواءاإلشعاعات، غازات 
  تلوث البيئة

ف و ر اختصار لأان افضل تعري ذا الآث وه وم، ه ن  :مفه ا يمك ل م ةأآ ببه البيئ ود ( ن تس الوج

دني  ! ونفسياً  ذى لصحة االنسان، بدنيًاأمن ) المادي ذا االذى الب ادة       وه ة ع ـ النفسي تمارسه البيئ

ذوق والنظر وال   ( طريق الحواس الخمسة لألنسان عن  استنشاق الهواء   ): واللمس  سمع الشم وال

اظر الضارة، لمس            ة المن والروائح الضارة، شرب السوائل الضارة، سماع الضجيج الضار، رؤي

  . المواد الضارة

ا الطبي     ان  ة واختالل توازنه  عي هذا االذى الصحي لبدن ونفس االنسان، يتم بسبب تشويه البيئ

ة مما يؤدي إلي ظهور هذه المواد واالمور ال ) المناخي ـ االرضي ـ النباتي ـ الحيواني   ( السامة   ملوث

ان ان و      .. لألنس ل االنس دة لنق ا مفي م انه يارات رغ ثال، الس ه، أفم دة،  أ ّالإغراض ارها عدي ن مض

ي تنف    وت، وه روح والم بب الج ا تس اس    ثفحوادثه ة الن جيج، ومزاحم موم، والض دخان المس  ال

ة،     . واقالقهم في سيرهم آذلك الزراعة الحديثة القائمة على أساس المعقمات والمضادات الكيمياوي

فرغم فائدتها في مكافحة امراض النباتات وزيادة المحاصيل، إَال أنها تلوث الطبيعة وتسمم االنسان 

ا   م وغيره ذا د  ...وتضعف مناعته وتسبب له ما ال يحصى من االمراض من حساسية وعق ك  هك والي

  ..البيئة فيجميع الجوانب التلويثية 
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  أو املستدمية لتنمية املستدامةا
ة  ة(ان آلم ي ) التنمي اة  تعن وفرة والمصادر االخرى لتحسين حي تخدام مصادر االرض المت اس

ا ان تراعي    ) التنمية(ان عملية تعني ف) ستدامةمال(أما آلمة  .االنسان وتأمين احتياجاته يجب عليه

ة        حق االجيال ال ة دائمة وليست آني ا تنمي ة، أي انه قادمة في الحصول على الموارد وشروط التنمي

ط تديمة (اذن . فق ة المس ط      ) التنمي ر فق ة وال تفك روط البيئ ع وش ات المجتم رم حاج ي تحت ي الت ه

  .  باالرباح االقتصادية، وآذلك تضمن حق االجيال القادمة بالعيش الكريم

ة التنمي      ى سوء عملي ال عل الم وال عدالتها ووحشيتها ضد االنسان        وأآبر مث ة في الع ة الجاري

رى تشكل    ا تستهلك     من سكان  % 20والبيئة، ان شعوب الدول الصناعية الكب الم ولكنه % 80الع

وث الحاصل    % 80من الثروات الطبيعية للكرة االرضية، باالضافة الى انها تعتبر مصدر لـ  من التل

  !في الكرة االرضية
  و اخلضراء أو البديلةأ الطاقة املتجددة

اح        ل الشمس والري دًا، مث ا أن تنضب أب وتعني مصادر الطاقة التي تجدد نفسها دائما وال يمكنه

ا     تفاد منه يطة ان يس ات بس هولة وبتقني ن بس ي يمك ة، والت ن المصادر الطبيعي ا م اه وغيره والمي

ة   ة المتجددة  (اذن . بأنتاج طاقة نظيفة وغير مضرة لالنسان والبيئ ؤثر      )الطاق ة التي ال ت هي الطاق

ة وال تسمم االنسان ى البيئ ه أوًال  . عل ة، إّال أن اج الطاق ي انت ده المباشرة ف م فوائ ثال، رغ النفط م ف

  .يسمم البيئة واالنسان، وآذلك ال يتجدد بل وجوده محدود في اعماق االرض وقابل للنضوب
  ةميالسياحة املستد 

ة المجتمع وآرامته وال تبتغي فقط متعة السائح بل ة التي تحترم البيئة وخصوصيالسياح وتعني

ين احضانه        ذي هو ب راث المجتمع ال ا وت أي هي عكس   . أيضًا تعريفه بماهية الطبيعة التي هو فيه

دمر        )التجارية(السياحة  رى التي ت ات السياحية الكب السائدة التي تبتغي الربح فقط ، فتبنى المجمع

سكان المنطقة وتراثهم وثقافتهم الى سلعة سياحية رخيصة   الطبيعة وتلوث االرض والمياه وتحول

  .ومجتمع خدمي ذليل يعيش على خدمة السواح وتلبية نزواتهم
    

אאאW؟אאא>  

التلوث الوحشي  وعي ب ادة ال ع زي ة، وم دان المتقدم ي البل رة، وخصوصا ف في السنوات االخي

ة   ) درجات (، بدأت تنتشر في االسواق ثالثة انواع أو قل ثالثة )التقدم(ه هذا الذي خلق ة لألغذي قيمي

ة ة : المباع ة والحيوي ة والطبيعي ًا بالعضوية(التجاري رجم أحيان ذه  ). وتت ن ه ريعة ع ة س ا لمح هن

  :الدرجات
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ة السائدة    :، االغذية التجاريةاوال ة المعروف ًا في    وتعريفها بسيط جدًا، أي هي آل االغذي حالي
ة       واد االولي ن الم داءًا م ة، ابت واد الكيمياوي ى الم ًا عل ناعتها أساس د ص ي تعتم الم والت واق الع أس

ة من   ) خضار وفواآه ولحوم( المصنوعة منها والمزروعة والمدجنة عادة بأحدث الطرق الكيمياوي
ا    ذه المنتج ؤثرات   مبيدات وأسمدة ولقاحات وجينات ومضادات، باالضافة الى ما يضاف له ت من م

  .آيمياوية واصطناعية لكي تحفظها أآثر وتمنحها نكهة وألوان جذابة
واد      :ثانيا، االغذية الطبيعية وهي تشبه االغذية التجارية من ناحية انها مصنعة من نفس الم

ر    ) خضار وفواآه ولحوم(االولية  ا تعتب ة (المزروعة والمدجنة آيمياويًا واصطناعيًا، ولكنه ) طبيعي
ا         ألنه لم وان ونكهات وغيره ة واالصطناعية الخداعة من أل ؤثرات الكيمياوي . يضاف اليها تلك الم

ل           ة مث واد آيمياوي ه م م تضاف الي ه، ول مثًال قد تجد حلوى مصنوعة فقط من سكر ومشتقات فواآ
ا غش المستهلك     الروائح والنكهات والمثبتات واالصباغ التي هي بالحقيقة عبارة عن سموم غايته

ه و ة للجسم وجذب رة المؤذي ائج الصحية الخطي ام بالنت وى دون االهتم ارة شهيته للحل ك .  اث وهنال
دجاج            ة ال رم طبيع ة تحت ة طبيعي داجن بيئي دجاج والبيوض المنتجة في م أيضًا مثال آخر هو ذلك ال
دًال من حشر            ة ب اثر بصورة طبيعي ر ويتك افي لكي يكب فتعرضه للشمس وتمنحه الغذاء والوقت الك

  .المؤلفة في المداجن تحت االنارة الصناعية والهواء الملوث بال شمس وال أوآسجينأآلالف 
ات بصورة   % 100وهو الغذاء الذي يعتبر  :ثالثا، الغذاء الحيوي طبيعي وخالي من الكيمياوي

واد   ) الحلوى الطبيعية(فلو أخذنا المثالين السابقين، فأن تلك . تامة ة م صحيح انه لم تضاف اليها أي
ه         آيميا ة ألن الفواآ واد الكيمياوي الكثير من الم ة ب ا تبقى محمل وية واصطناعية، إّال أنها رغمًا عنه

دات      ع المبي ة أي م ة التجاري ل حسب الطريق ة ب ة طبيعي زرع بطريق م ي ه ل كر المصنوعة من والس
ل            د أن تنتق ات ال ب ات التي في النبات ذه الكيمياوي واد، وه ا من الم ى  واالسمدة الكيمياوية وغيره ال

ليس فقط مصنعة من مواد طبيعية، بل يجب ان تكون النباتات ) الحلوى الحيوية(لهذا فأن . المنتوج
  . الخالية من الكيمياويات) الحيوية(المكونه لها مزروعة أيضًا بالطريقة الطبيعية 

حيح ان     اني، ص ال الث بة للمث ال بالنس س الح ي (نف دجاج الطبيع رم   ) ال داجن تحت ي م يش ف يع
ع أصحاب      ظروف ال ذا ال يمن ت، إّال أن ه دجاج الطبيعية من ناحية الشمس والفضاء والهواء والوق

اثر بسرعة وال             دجاج لكي يتك ذاء ال ة لغ ة والمضادات الحيوي واد الكيمياوي المداجن من اضافة الم
. بالتالي فأن هذه الكيمياويات واالدوية سوف تنتقل الى المستهلكين دون علمهم. يتعرض لالمراض

ًا    ) الدجاج الحيوي(ن إذ ه خال تمام ليس فقط يعيش في مداجن طبيعية بل يجب أيضًا أن يكون غذائ
  .من أية آيمياويات ومضادات حيوية

  :إذن هنالك ثالث درجات من االغذية تزيد أسعارها بزيادة درجتها
واد  وهو االرخص ألنه سهل االنتاج وسهل البيع وجذب الناس، إذ يعتمد ا :ـ الغذاء التجاري لم

  . الكيمياوية الصناعية التي تحَّسن الطعم والنكهة واللون وتزيد قابليته للحفظ
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ويكون أغلى من الغذاء التجاري ألن تكلفته أآثر وخال من المواد الصناعية   :ـ الغذاء الطبيعي
  .الجذابة والخداعة والحافظة

ام   :ـ الغذاء الحيوي ات (وهو االغلى، ألن مواده الخ ة    مزروع ) النبات ة طبيعي ة بطريق ة ومدجن
  .تمامًا وبالتالي فأن تكلفتها أآثر

ة   (يتوجب التذآير، ان  ة والحيوي ل شملت في         ) المنتجات الطبيعي ط، ب ة فق د تشمل االغذي م تع ل
ى             ل حت اث، ب ل ومساحيق تنظيف وأث واد تجمي ة المنتجات، من مالبس وم السنوات االخيرة غالبي

ا      السيارات وأنواع الوقود، وغيرها من  ة ويمكنه ه اليومي المنتجات التي يحتاجها االنسان في حيات
ه  . أن تؤثر على صحته وعلى بيئته دم الصناعي  (نعم ان تلويث وتسميم البيئة الذي خلق خالل  ) التق

  !قرنيين فاق في آميته آالف االعوام من الحضارة البشرية
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אא  
  

  ليكعلي الكركو. د/ اعداد 
  لبنان                                                              

  
ا          ه التي يعيش فيه ين اإلنسان وبيئت ة ب إن الذي أدى إلى ظهور مشاآل البيئة هو اختالل العالق

  .باإلضافة إلى أسباب أخرى خارجة عن إرادته

  مشكلة زيادة السكان 
دول        إن الزيادة المستمرة في عدد السكان ه ؤرق شعوب ال ي إحدى المشكالت الضخمة التي ت

ة د تحدث لإلنسان . النامي اآل أخرى ق ة مش ي أي كلة هي السبب ف ذه المش ي . وه ذ ف د اآلخ فالتزاي
التصاعد للسكان يلتهم أية تطورات تحدث من حولنا في البيئة في مختلف المجاالت سواء صناعي، 

اج وعدم تناسبها       هذا . إلخ... غذائي، تجاري، تعليمي، اجتماعي دالت اإلنت ى ضعف مع بإالضافة إل
  .مع معدالت االستهالك الضخمة

  التنوع البيولوجي مشكلة انقراض
ة     ات الدقيق ب الكائن ى جان ة إل ة أو حيواني ة نباتي ات الحي واع الكائن ع أن مل جمي ذه . يش ل ه وآ

  :الكائنات الحية تمثل الثروات الطبيعية وتشمل 
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  النباتات -1
  لبحريةاألحياء ا -2
  الطيور -3
   الحيوانات البرية والمائية -4

  :عديدة منها لالنقراض واالختفاء وذلك ألسباب عديدة منها  وقد تعرضت أنواعًا
  .أساليب الزراعة الخاطئة -1
ذه                 -2 ر من ه اة الكثي د حي ر في تهدي ر األث ا أآب ان له ا آ ا مم ام اإلنسان ببنائه الحواجز التي ق

  .لطيور مثل سلوك الكهرباء والمنارات البحريةالكائنات الحية وخاصة ا
ا             -3 تم تجفيفه م حيث ي أوى له ور آم ة والتي تستخدمها األسماك والطي واطن الرطب تدمير الم

  .لكي تتحول إلى أراضي زراعية
ه مصدرًا    -4 الصيد الجائر، وتتم ممارسة الصيد على أنه إحدى الوسائل الرياضية إلى جانب أن

  .اءهامًا من مصادر الغذ
ان         -5 ا لإلنس د أثره ا يمت ط وإنم ات فق ى اآلف ي عل ي ال تقض رية الت دات الحش تخدام المبي اس

  .والطيور
  .الرعي بطرق غير سليمة مما يؤدي إلى تدهور المراعي الطبيعية -6
ا           -7 ة لخزاناته تم تنظيف السفن البترولي ه ي ا أن الكشف عن البترول باستخدام المتفجرات، آم

  .ي توجد بها الشوائب البترولية في مياه البحروتفريغ المياه الت
ة     أن نضع آلم ل سبب    ) ال(ينبغي أن نصون التنوع البيئي أو البيولوجي من االنقراض ب ام آ أم

  .من األسباب التي ذآرناها من قبل، فالنفي هنا هو الحل لتجنب الوقوع في العديد من المشكالت

  مشكلة التلوث البيئي
التعريف البسيط   . آيد يسأل آل إنسان نفسه عن ماهية التلوث أو تعريفهالتلوث؟ بالتأ... ما هو ف

ا  رد من ى ذهن أي ف ى إل ذي يرق ًا: (ال ر نظيف ون الشيء غي ك أضرار ) آ د ذل ه بع نجم عن ذي ي وال
وث بشكل        ا لمفهوم التل ه ولكن إذا نظرن ومشاآل صحية لإلنسان بل وللكائنات الحية، والعالم بأآمل

ل اإلنسان وأنشطته         (: أآثر علمية ودقة  ة بفع ات الحي ة التي تحيط بالكائن هو إحداث تغير في البيئ
ائن الحي        ه الك ذي يعيش في ان ال اليومية مما يؤدي إلى ظهور بعض الموارد التي ال تتالئم مع المك

ًا  ) ويؤدي إلى اختالله واإلنسان هو الذي يتحكم بشكل أساسي في جعل هذه الملوثات إما موردًا نافع
ات تشكل      : حويلها إلى موارد ضارة ولنضرب مثالً  لذلك أو ت ة للحيوان نجد أن الفضالت البيولوجي

ي مصارف   ا ف تخلص منه م ال ا إذا ت ة، أم ة الزراعي م استخدامها مخصبات للترب ًا إذا ت وردًا نافع م
  .المياه ستؤدي إلي انتشار األمراض واألوبئة
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داث ع  واإلنسان هو السبب الرئيسي واألساسي في إح ة وظهور جمي ي البيئ وث ف ة التل عملي
  :الملوثات بأنواعها المختلفة وسوف نمثلها على النحو التالي 

  .االنفجار السكاني -سوء استخدام الموارد  -التقدم التكنولوجي  -التوسع الصناعي = اإلنسان 
 .فاإلنسان هو الذي يخترع •
 .وهو الذي يصنع •
 .وهو الذي يستخدم •
 .لسكانوهو المكون األساسي ل •

  أنواع التلوث البيئي
ة      ل اإلنسان وأنشطته اليومي التلوث يعني إحداث تغيير في البيئة التي تحيط بالكائنات الحية بفع
ؤدي         ائن الحي وي ه الك ذي يعيش في ان ال مما يؤدي إلى ظهور بعض الموارد التي ال تتالئم مع المك

  .. إلى اختالله
  تلوث اهلواء

ى    بب ف واء تتس ات اله والي  ان ملوث وت ح نويًا   50.000م بة  (شخص س ذه النس ل ه أي تمث
ذا     ). من النسبة اإلجمالية للمسببات األخرى للموت% 2حوالي  ومن أآثر العناصر المزعجة فى ه

ل حوالي   أو السج التبغ المجال هو الدخان المنبعث من ون شخص سنويًا ومن      3ائر والذي يقت ملي
ى  ذه النسبة إل د ه ع أن تزي ة إذا استمر  10المتوق ود القادم ة عق ى األربع ون شخص سنويًا ف ملي

ا يلحق الضرر بصحة         . وجود مثل هذه الظاهرة ه مم واد الضارة ب ونقصد بتلوث الهواء وجود الم
 يعيش فيها ويمكننا تصنيف ملوثات الهواء إلى قسمين  اإلنسان فى المقام األول ومن ثَّم البيئة التي

  :هما 
م األول ة       :القس ل األترب ا مث ل فيه ان دخ ون لإلنس ة أي ال يك ادر طبيعي ن  ... مص ا م وغيره
  .العوامل األخرى
فاختراعه  . مصادر صناعية أي أنها من صنع اإلنسان وهو المتسبب األول فيها  :القسم الثاني

دها           لوسائل التكنولوجيا ال اًً تزي ى العكس تمام ه، هي عل د من سهولة ويسر حيات تي يظن أنها تزي
ًا   داًً وتلوث اء   : تعقي د الكهرب ود، تولي ى  ... عوادم السيارات الناتجة عن الوق ؤدي إل ا ي ا مم وغيره

ونجد  . انبعاث غازات وجسيمات دقيقة تنتشر فى الهواء من حولنا وتضر ببيئتنا الطبيعية الساحرة 
وث،          أن المدن ا اطق تعرضاًً لظاهرة التل ر المن الم هي من أآث لصناعية الكبرى فى جميع أنحاء الع

  .باإلضافة إلى الدول النامية التي ال تتوافر فيها اإلمكانيات للحد من تلوث البيئة
  :ومن أآثر العناصر انتشارًا والتي تسبب تلوث الهواء 

ة   - يمات الدقيق ة   : الجس ة العالق ة الناعم ي األترب اطق       وه ن المن أتي م ي ت واء والت ى اله ف
ائل  . الصحراوية ى وس ات الصناع، باإلضافة إل ود ومخلف ات الناتجة من حرق الوق ك الملوث أو تل

  .النقل
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  .المصدر الرئيسي لهذا الغاز الضار هي الصناعة  :آسيد الكربونوثاني أ -
  .تنتج من حرق الوقود: أآاسيد النيتروجين  -
ة تفاعل أآاسيد النيتروجين مع الهيدروآربون في وجود أشعة الشمس  ويأتي نتيج  :األوزون -

  .(Smog)وهو أحد مكونات الضباب الدخاني 
  .يوجد بترآيزات عالية وخاصة مع استعمال الغاز فى المنازل: آسيد الكربون وأول أ -
ـرة  وهو أقـرب األمثلة وأآثر شيـوعاًً فى إحـداث التلـوث داخـل البيئ: دخان السجائر  - ـة الصغي

  .)المكتب –المنزل (لإلنســان 
ازل تصل من            : الرصاص  - حيث أوضحت بعض القياسات أن نسبة الرصاص فى هواء المن

جزء في المليون  3000جزء فى المليون في األتربة داخل بعض المنازل مقارنة بـ  9000 - 6400
  .في الهواء الخارجي فى الشارع

  
  من الممكن أن تلحق  تيجدول  يوضح األضرار الصحية ال

  : عند التعرض لهذه الملوثات بصحة اإلنسان
  

  الملوثات  الضرر
  .أمراض الرئة  -
  .إلحاق الضرر بالحيوان والنبات -
ى   - تخدمة ف واد المس ل الم ى تآآ ل عل تعم

 .األبنية

  أآاسيد الكبريت
 وأآاسيد النيتروجين

 الجسيمات العالقة تسبب األمراض الصدرية -

  .لي الجهاز العصبييؤثر ع -
  .يحدث قصور في الدورة الدموية -

  أول أآسيد الكربون

  .يسبب أمراض الكلى -
  يؤثر علي الجهاز العصبي وخاصة -

  .فى األطفال

  الرصاص

  .التهابات العين -
  تأثير سلبي على الرئة والقلب -

  الضباب الداخلي

  
  تلوث املياه

  :إلنسان أوال، تلوث المياه العذبة وأثره على صحة ا
  ما هي العناصر التي تسبب تلوث المياه العذبة؟ -
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ه يشربها ويستخدمها في            ا اإلنسان بشكل مباشر ألن المياه العذبة هي المياه التي يتعامل معه
ه     . طعامه الذي يتناوله دم توجي رة لع ة األخي وقد شهدت مصادر المياه العذبة تدهورًا آبيراًً في اآلون
  :ويمكن حصر العوامل التي تتسبب في حدوث مثل هذه الظاهرة . تمام بهاقدراًً وافراًً من االه

ا    -1 تم تنظيفه ي ال ي ا والت ألدوار العلي اه ل دم وصول المي ة ع ي حال اه ف ات المي تخدام خزان اس
  .بصفة دورية األمر الذي يعد غاية في الخطورة

  .قصور خدمات الصرف الصحي والتخلص من مخلفاته -2
  .ات الصناعة بدون معالجتها، وإن عولجت فيتم ذلك بشكل جزئيالتخلص من مخلف -3

ا       ادن إليه ض المع رب بع د تس اطق نج ض المن ي بع ة، فف اه الجوفي بة للمي ا بالنس أم
  .المستخدمة في األراضي الزراعية المبيدات الحشرية والمنغنيز إلى جانب الحديد من

   :آثار تلوث المياه العذبة على صحة اإلنسان -
  :أبسط شئ أنه يدمر صحة اإلنسان على الفور من خالل إصابته باألمراض المعوية ومنها 

  .الكوليرا -1
  .التيفوئيد -2
  .الدوسنتاريا بكافة أنواعها -3
  .االلتهاب الكبدي الوبائي -4
  .المالريا -5
  .البلهارزيا -6
  .الكبد أمراض -7
  .حاالت تسمم -8
آما ال يقتصر ضرره على اإلنسان وما يسببه من أمراض، وإنما يمتد ليشمل الحياة فى مياه  -9

ى نمو           اه الصرف تساعد عل ات الزراعة فى مي األنهار والبحيرات حيث أن األسمدة ومخلف
ر   ا يض ة مم ات المختلف ب والنبات وء     الطحال ب ض ات تحج ذه النبات مكية ألن ه الثروة الس ب

ل البعوض    اثر الحشرات مث ى تك اعد عل ا تس ا أنه ا آم الشمس واألوآسجين للوصول إليه
  .والقواقع التي تسبب مرض البلهارزيا على سبيل المثال

   :ثانيًا، تلوث البيئة البحرية وأثره
  :مصادر التلوث  -
  .سفن أو الناقالتإما بسبب النفط الناتج عن حوادث ال -
  .أو نتيجة للصرف الصحي والصناعي  -

  :اآلثار المترتبة على التلوث البحري 
  :تسبب أمراضاًً عديدة لإلنسان  -1
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  .االلتهاب الكبدي الوبائي -
  .الكوليرا -
  .اإلصابة بالنزالت المعوية -
  .التهابات الجلد -
  :تلحق الضرر بالكائنات الحية األخرى  -2
  .لثروة السمكيةاإلضرار با -
  .هجرة طيور آثيرة نافعة -
ى    - اإلضرار بالشعب المرجانية، والتي بدورها تؤثر على الجذب السياحي وفي نفس الوقت عل

  .الثروة السمكية حيث تتخذ العديد من األسماك من هذه الشعب المرجانية سكناًً وبيئة لها

  تلوث الرتبة
ار، من أآثر العناصر التي يسئ اإلنسان استخدامها فى إن التربة التي تعتبر مصدرًا للخير والثم

تج     . هذه البيئة ه، وين ه ولعائلت فهو قاٍس عليها ال يدرك مدى أهميتها فهي مصدر الغذاء األساسي ل
 .عن عدم الوعي واإلدراك لهذه الحقيقة إهماله لها

  :أسباب تدهور التربة 
اه     - ة والتشبع بالمي ل (تمليح الترب ري مع سوء الصرف       ، فاالست )التطبي اه ال رط لمي خدام المف

 .الصحي يؤدي إلى اإلضرار بالتربة
اح النشطة التي            - ة عدم سقوط األمطار والري ذه العملي وجود ظاهرة التصحر، ويساعد في ه

 .تعمل على زحف الرمال أيضًا إلى األراضي الزراعية
 .والكيمياويات على نحو مفرط المبيدات استخدام -
 .التوسع العمراني الذي أدى إلى تجريف وتبوير األراضي الزراعية -
 .التلوث بواسطة المواد المرسبة من الهواء الجوي في المناطق الصناعية -
 .التلوث بواسطة المواد المشعة -
 .التلوث بالمعادن الثقيلة -
 .التلوث بواسطة الكائنات الحية -

  :اآلثار المترتبة على تدهور التربة 
ه       - نقص المواد الغذائية الالزمة لبناء اإلنسان ونموه، وعلى نحو أعم فهي مسؤولة عن حيات

 .على سطح األرض
  .اختفاء مجموعات نباتية وحيوانية أو بمعنى آخر انقراضها -
  :رى مثل تلحق الضرر بالكائنات الحية األخ -
  .اإلضرار بالثروة السمكية -أ
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  .هجرة طيور آثيرة نافعة -ب
ى الجذب السياحي وفي نفس الوقت            -ج ؤثر عل دورها ت ة، والتي ب اإلضرار بالشعب المرجاني

ة          ة سكنًا وبيئ ذه الشعب المرجاني على الثروة السمكية حيث تتخذ العديد من األسماك من ه
  .لها

  التلوث بالنفايات
ة       : القمامة -1 ه اليومي ات نشاط اإلنسان في حيات ونجد أن  . والمقصود بها هنا القمامة ومخلف

ة بسيطة    . نسبتها تتزايد فى البلدان النامية وخاصة فى ظل التضخم السكاني   وسنعقد مقارن
  .بين مكونات القمامة ونسبتها فى بعض الدول

  
وقد تؤدي هذه النفايات مع غياب الوعي الصحي إلى جانب ضعف نظم جمعها والتخلص منها  -

  :إلى األضرار الجسيمة اآلتية 
  .انتشار الروائح الكريهة -
  .اشتعال النيران والحرائق -
  .بيئة خصبة لظهور الحشرات مثل الذباب والناموس والفئران -
  :تكاثر الميكروبات والتي تسبب اإلصابة بـ  -
  .اإلسهال -أ
  .ارالكولي -ب
  .ا األميبيةالدوسنتري -ج
  .االلتهاب الكبدي الوبائي -د

  
  الدولــة

  المكـونــــــــــــات

مواد  ورق
عضوية

  مواد زجاج معادن رماد
 أخرى

 11.5 6 8 10.5 22.5 42  أمريكا

  14  3.5  4.2  2.5  24  296  فرنسا

  12  15  6  -  12  55  السويد

  15  5  5  10  55  10  مصر
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  .التيتانوس -هـ 
  .السل -و
  .االضطرابات البصرية -ز
 .انتشار أمراض جراثيم الماشية -ح
ا زال النقاش يدور حول آيفية التعامل والتخلص من م: النفايا اإلشعاعية / النفايا العسكرية  -2

اف       ن إيق رغم م ى ال ددها عل ل مرضي بص ى ح تم الوصول إل م ي ي ل عاعية الت ا اإلش النفاي
األمر   البرامج النووية الخاصة بدول العالم ولم تعد هناك دولة ما تخفي نشاطها اإلشعاعي، ف

ا جميعًا واضحة جدًا، فالمشكلة ال تكمن  لم يعد سرًا لكن ما زال هناك من التحديات التي نراه
د األمور            ذي يزي ا ال تخلص منه ة ال ا في طريق ة وإنم في صناعة المزيد من األسلحة النووي
ب        ى جان ا إل ي تخزينه حية ف رق الص تخدام الط كلة، أو اس ر للمش داًً آخ دًا ويضيف بع تعقي

وث     ة التل اليف إزال ل     المشاآل المالية الضخمة المتطلبة في تغطية تك ه بالفع دأت تحدث التي ب
  .هذه النفايات

ا       : نفايا المدنيين  -3 دمرة لكنه ى العسكريين فقط وأسلحتهم الم ال تقتصر النفايا اإلشعاعية عل
ا إشعاعية من الصعب       : تمتد أيضًا للمدنيين حيث تتمثل في  توليد الكهرباء التي تصدر نفاي

دنيين    التعامل معها وغيرها من الوسائل السليمة التي ال ت ا يسئ الم ستخدم في الحروب، آم
دفن (إلى البيئة من خالل طريقة التعامل مع النفايا اإلشعاعية عن طريق   ا   ) ال وينظرون إليه

اد            دول إليج ة ال ة آاف الرغم من محاول ه ب ا، ألن تخلص منه امهم لل على أنه الخيار الوحيد أم
ه ي تحقيق لوا ف د فش ن، فق ى. مخرج آم ة عل م الكارث ا  وال تقتصر حج ا ألنه ذه النفاي ن ه دف

ة          ذه األرض الملوث ا في ه تم زراعته ة التي ي ستمتد إلى البيئة المحيطة بها وخاصة األطعم
دمر   ه  والتي ستؤثر بالطبع على جودة حياة اإلنسان وت ا ستدوم وتستمر    أي أن آث جينات اره

وث           دة لمشاآل تل ل إضافة مشكلة جدي ى اإلطالق ب ًال عل وال يمكن محوها ولن يكون ذلك ح
  .البيئة

  التلوث السمعي
يرتبط التلوث السمعي أو الضوضاء ارتباطًا وثيقاًً بالحضر وأآثر األماآن تقدماًً وخاصة األماآن 

ائل التكنو  تخدام اآلالت ووس ي اس ع ف ناعية للتوس دم   الص لة بالتق ة الص ي وثيق ة، فه ا الحديث لوجي
  .والتطور الذي يسعى وراءه اإلنسان يومًا بعد يوم

ا         ة، وأصبحت إحدى السمات التي تميزه ا اليومي زأ من حياتن ذه . إن األصوات جزء ال يتج وه
األصوات لها مزايا عديدة فهي تمدنا بالمتعة واالستمتاع من خالل سماعنا للموسيقي أو ألصوات      

آما أنها وسيلة ناطقة لالتصال بين آافة البشر، وتعتبر أداة لتحذير اإلنسان وتنبيهه والتي  . يورالط
ل    . أجراس الباب، أو صفارات اإلنذار: نجدها متمثلة في  ا مث ل م ل في   : آما تخبرنا بوجود خل الخل
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ريد سماعها  لكن اآلن وفي المجتمعات الحديثة، أصبحت األصوات مصدر إزعاج لنا، ال ن. السيارات
  .)الضوضاء(لذلك فهي تندرج تحت اسم 

  ) :الضوضاء(وتوجد أنواع عديدة لهذا التلوث السمعى أو ما نطلق عليه 
  :ضوضاء وسائل النقل  -1
وع من            - ذا الن رة وضخمة لمسببات ه ة آبي ل؟ توجد قائم ما الذي يسبب ضوضاء وسائل النق

  :الضوضاء
وارع  -أ رق والش اء الط يارات(ضوض يارات ) :الس ن الس ي م كل أساس أتي بش ى ت  وه

ة    دراجات البخاري ل وال ات النق ات وعرب يكالت(واألوتوبيس بب  )الموتوس ائل تس ذه الوس ل ه  ، وآ
  :ومن أآثر األشياء التي تزعج الشخص عند استخدام هذه الوسائل . الضوضاء بطرق مختلفة

  .عند إدارة المحرك -
  .تتغيير سرعات السيارة عن طريق محول السرعا -
  .أصوات الفرامل -
  .احتكاك اإلطارات باألرض -
  .آاسيت أو ستريو السيارة -
 .استخدام بوق السيارات -

د            ا المزي بب لن ا وتس وث آذانن ي تل ة الت وات المزعج ذه األص دار ه ؤولية إلص ف المس ونص
  :، تقع على عاتق السائق أو مستخدم هذه السيارة والتي تتمثل في الضغوط من

  .البد أن يضمن سالمة سيارته وعدم وجود أعطال بها تسبب هذه األصوات العالية -
  .والبد أن تكون القيادة سلسة ببطء لتجنب الحوادث وعدم إزعاج اآلخرين -
  .عدم القيادة بجوار المناطق السكنية -
  .تجنب القيادة ليًال إن أمكن -
م         - ر ألنه د الكثي ول عن ن يجد القب وضع العربة بعيدًا عن المناطق السكنية، رغم أن هذا الحل ل

  .سيفضلون الضوضاء عن ترك العربة بعيدًا عن المنزل
ال ينزعج العديد من األشخاص بالضوضاء المنبعثة ) : القطارات(ضوضاء السكك الحديدية  -ب

ًا تفضيل      من القطارات ا فنجد دائم بقدر انزعاجهم من ضوء السيارات، وإذا ضربت المقارنة بينهم
ا وسيلة       القطارات بشكل ما أو بآخر، ربما ذلك ألن نظرة أي شخص للقطارات تعكس اقتناعه بأنه

  .بل ويرى العديد أنها ال تعتبر مصدرًا لإلزعاج على اإلطالق. نافعة ال يمكننا تجنبها
ذين يعيشون بجوار    ) : ضوضاء الجو(رات ضوضاء الطائ -ج وهذه مشكلة تؤرق األشخاص ال

ل  . المطارات ولكن الضوضاء المنبعثة قلت عن الماضي بدرجة آبيرة ألن صناعة الطائرات تشهد آ
ات  . ما هو جديد ومبتكر يوميًا حيث تحولت محرآات الطائرات الكبيرة من محرآات نفاثة إلى محرآ
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ات أخرى           نفاثة ذات مراوح وهذا س  ى جانب تقني ا إل د قيامه ة عن ل األصوات المنبعث ى تقلي اعد عل
ل لكن ازداد عددها             ه من قب ا آانت علي ًا عم ل إزعاج ائرات أصبحت أق عديدة، وبالرغم من أن الط
ود        ى وج ؤدي إل ذي ي ر ال ائرات األم ذه الط توعب ه ي تس ارات لك ن المط د م د العدي بح يوج وأص

ازال يوجد      ضوضاء وعدم اختفائها تمامًا مع بعض م أثر ال هذا العدد اآلخذ في التزايد وإذا آان ال يت
  .القليل الذي يتأثر بها وخاصة أثناء أوقات الليل حيث الهدوء

  :الضوضاء االجتماعية  -2
ل مصدرها في         واع األخرى، ويتمث ة األن ى قم رة (وتأتي هذه الضوضاء عل ذه   ) الجي وتنبعث ه

  :الضوضاء
  ).الكالب(ل الحيوانات األليفة مث -أ
  .األنشطة المنزلية -ب
  .أصوات األشخاص -ج
 إصالح السيارات -د

 .أسباب أخرى% 10 -هـ 
دتها   ذه األصوات والتخفيف من ح زل ه وائط لع ي الح ة ف واد معين د يستخدم المهندسون م وق

ى حل آخر ضد الضوضاء  تم التوصل إل م ي ذلك ل اليف، ول واد باهظة التك ذه الم ا أن . ولكن ه وبم
رهم، فسيكون الحل بسيط        البشر ى إزعاج غي هم البشر طبيعتهم ال ولن تتغير وسيعملون دائمًا عل

هو أن نعي وندرك أن في آل وقت يضايقك سماع أصوات الضوضاء فأنت في نفس الوقت تضايق    
  .غيرك بضوضائك

  ) :ضوضاء المصانع(الضوضاء الصناعية  -3
ؤثر   اآن العمل وهى ت ى  ويكون مصدرها المصانع أو أم اآن، وعل ذه األم املين في ه ى الع عل

نجد العامل في هذه األماآن تتأثر حواسه السمعية من األصوات التي يسمعها آل يوم، . عامة الناس
واع             اقي األن رغم من أن ب ى ال ة تضر بصحة اإلنسان بشكل مباشر عل فهي ضوضاء خطيرة للغاي

  .تضر به أيضًا إّال أن هذه أخطرها على اإلطالق
  :ء الماء ضوضا -4

اء بوجه          (بالطبع ستتعجب وتسأل نفسك  هل توجد ضوضاء في البحار والمحيطات أو في الم
ا               ). عام أثر بم د المت ن يكون هو الوحي رة ل ذه الم اء لكن اإلنسان ه الطبع في الم توجد ضوضاء ب

ان  ة من األسماك والحيت ة الجميل ات البحري ارآه الكائن ن تش اآل ولك ه من مش ببه ل إن صوت . تس
ى صوت بعض األسماك     ا ألمواج ممكن أن يكون مصدرًا لإلزعاج، أو صوت محرآات السفن أو حت

ل          . وإن لم نكن نسمعها د مث ى بع ذه األصوات وتسمعها من عل أثر به لكن توجد مخلوقات أخرى تت
، إن األغنية التي يتغنى بها الحوت مشهورة منذ سنوات عديدة لكنها ليست مجرد أصوات )الحوت(
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ان التي            يطلقها،  ره من الحيت ة لكي يتصل بغي ذه األغني ومن االعتقاد القوي أن الحوت يستخدم ه
ور     . تبعد عنه مئات األميال ى العث ان عل درة الحيت وبازدياد هذه الضوضاء يزداد الخوف من عدم مق

درتهم      مَّ مق م ومن ث أو االتصال أو سماع بعضهم البعض األمر الذي يؤثر على الهجرة الجماعية له
  .ى التكاثر وتعرضهم لالنقراضعل

  !هل تعلم أن الضوضاء مفيدة فى بعض األحيان
دها أيضًا، وخاصة إذا أراد تجاهل      إن الضوضاء ليست باألمر السيئ طوال الوقت لكن لها فوائ

  :أصوات عالية أخرى يتبرم منها وال يريد سماعها ومثال على ذلك 
يار    - زدحم بالس ارع م ن ش القرب م يش ب ت تع ة   إذا آن واتها المزعج ماع أص د س ات، وال تري

دًال       فاستخدام د سماعها ب ك وتري ة إلي النافورة التي ينبعث منها صوت الماء ستكون ضوضاء محبب
  .من أصوات السيارات المزعجة

ان إذا آنت تعمل في              - دة في بعض األحي ة تكون مفي ة العالي ات الهوائي آما أن أصوات المكيف
ة       مكتب مزدحم بالموظفين وال ت ة بالمقارن ستطيع الترآيز، فصوته المزعج سيكون سيمفونية عذب

  .مع أحاديث الموظفين
  :آيفية تجنب إحداث الضوضاء

اني      احترس مما تسببه من ضوضاء لغيرك، - إذا آنت تع ك، ف ال تسبب اإلزعاج لمن يحيطون ب
ن ضمنهم  ت م تكن أن ك، فل ن حول ذين يعيشون م ن ضوضاء األشخاص ال ر. م ًا وم ن حساس اٍع آ

  .لآلخرين
ذاآر       - اك مريض أو من ي ان هن ال تقم باألنشطة الحيوية في ساعات متأخرة من الليل، أو إذا آ
  .أو ينام

  .اخفض صوت التليفزيون والكاسيت -
  .تجنب إقامة الحفالت المزعجة -
  .ضمان سالمة ما تستخدمه من أدوات حتى ال تطلق أصواتًا مزعجة -
  .ت األليفة التي تمتلكهاال تزعج من حولك بالحيوانا -
  .عدم استخدام األجراس أو المنبهات العالية -
  :تذآر دائمًا  -
  .أن تقلل من الضوضاء الموجودة -أ

  أو
  .أن تجعلها مقبولة -ب

  أو
  .أن توقفها وتمنعها على الفور إن أمكن ذلك -ج
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ه األرق     : مقياس الضوضاء  ى ال تسبب ل وم،   مقدار ما يتحمله اإلنسان من ضوضاء حت فى الن
ى . دى (ويقاس معدل الضوضاء هذا بوحدة تسمى الديسيبل واختصارها  راوح من    ) ب  30والتي تت

 .آحد أقصى لما يتحمله اإلنسان من ضوضاء 35 -
  :اآلثار المترتبة على الضوضاء 

  .فقدان السمع -1
  .التوتر العصبي -2
  .الشعور بالضيق -3
  .الرأس آالماإلصابة بالصداع و -4
  .فقدان الشهية -5
  .فقدان الترآيز وخاصة في األعمال الذهنية -6

  :الحلول الفعالة لتجنب إحداث الضوضاء 
  .دفع الغرامات -1
  .مصادرة اآلالت التى تحدث ضوضاء عالية -2
البلدان تتجه إلى إنتاج نوع من األسفلت يعمل على امتصاص الضوضاء  آما أن هناك بعض  -3

 .ديسيبل فقط 5الناتجة عن المرور لحوالي 

  التلوث البصري
ويمكننا . وهو تشويه ألي منظر تقع عليه عين اإلنسان يحس عند النظر إليه بعدم ارتياح نفسي

ل شئ يحيط       وصفه أيضًا بأنه نوعاًً من أنواع انعدام التذوق الفني، أو  ة لك اء الصورة الجمالي اختف
  .وغيرها... أو أرصفة... إلى طرقات... بنا من أبنية

  :وسوف نقدم بعض األمثلة على هذا النوع من التلوث 
  .سوء التخطيط العمراني لبعض األبنية سواء من حيث الفراغات أو من شكل بنائها -
  .تتناسب مع الشوارعأعمدة اإلنارة في الشوارع ذات ارتفاعات عالية ال  -
  .صناديق القمامة بأشكالها التي تبعث علي التشاؤم -
  .اختالف دهان واجهات المباني -
  .استخدام الزجاج واأللومنيوم مما يؤدي إلى زيادة اإلحساس بالحرارة -
  .أجهزة التكييف في الواجهات -
  .المخلفات من القمامة في األراضي الفضاء وحول صناديق القمامة -
  .انتشار المساآن في مناطق المقابر -
  .مشروعات الترميم بالمناطق األثرية وعدم انسجام األجزاء الجديدة مع القديمة -
  .المباني المهدمة وسط العمارات الشاهقة -
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  .السيارات المحطمة، أو تلك المحملة ببضائع غير متناسق مظهرها -
  .بألوانها المتضاربةالالفتات ولوحات اإلعالنات المعلقة في الشوارع  -
  .البحر أو أي مكان توجد به مياه: إقامة المباني أمام المناظر الجميلة وإخفائها مثل -

    .وغيرها من األمثلة األخرى التي ال حصر لها
  املشاكل الصحية املرتبطة بالبيئة

  
والي     ل ح ام، وتقت ل ع تمر آ د مس ى تزاي ة ف راض المعدي ام  17إن األم ى الع ًا ف ون شخص  ملي

باب    ك عن أس تج ذل ة وين دول النامي ى ال باب وصغار السن ف ه الخصوص الش ى وج د، وعل الواح
  : عديدة تتداخل مع بعضها البعض من خالل البيئة التى تحيا فيها

  .عدم توافر الرعاية والعناية الصحية -1
  .الفقر وعدم إتاحة موارد مالية لمكافحة األمراض -2
  .تلوث البيئة الحاد -3
ا بسهولة في       تزايد -4 االتصال واالحتكاك بين األفراد مما يؤدى إلى إنتشار األمراض وانتقاله

  .ظل التزايد السكاني المستمر
  .السفر والتنقل من مكان لمكان -5
  .التقدم العلمي والتكنولوجي إحدى مسببات انتشار األوبئة -6
  .تغير المناخ -7

  :مسببات األمراض 
  .مسببات غير حية -1
  .اتفيروس -2
 مسببات حية -3
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  :مسببات غير حية  -1
فهي  ) أمراض فسيولوجية (تغذية، وهى أمراض غير معدية  -تربة  -حرارة  -رطوبة  -شمس 

  .غير طفيلية ال تنتقل من شخص إلى آخر
  :مسببات حية  -2

  .أمراض معدية وتنتقل من شخص آلخر وأمراض طفيلية وتنشأ من بكتريا أو فطر
  :الفيروسات  -3

  :ب أي فيروس من عنصرين يترآ
  . (RNA)أو DNA)( حامض نووي -أ
ة   -ب لألحماض   غطاء بروتيني لحماية الحامض النووي من العوامل البيئية واألنزيمات المحلل
ه سائل حي معدي عديم       ) فينو فبسكى (لح الفيروس هو وأول من أطلق مصط .األمينية ه بأن وعرف

 .الترآيب الخلوي
  :الفيروسات في النباتات والحيوانات 

  

1  2  3  
 نبات حيوان آائن غير حي

 صغيرة جدًا إجبارية التطفل ال يتكاثر وال يتنفس

  ال يمتلك القدرات
  الالزمة لألنظمة

    

ال ينمو لها تمتلك أعضاء 
  ثرخاصة للتكا

حساسة للحرارة 
  والكيمياويات

  بروتين+ حامض نووي 

  شخصية وراثية تتنقل  عديم الترآيب الخلوي
  إلى األبقار

  

  يمكن الحصول مع
  بعض الفيروسات

    يتضاعف داخل العائل
  

    يحدث له طفرات  فى صورة بلورات

  
وث البيئي التي        دهور   وأمثلة األمراض اآلخذة فى التزايد واالنتشار وسط خضم التل ى ت أدت إل

  :األحوال الصحية لإلنسان 
  :انتشار بعض األمراض مثل 



  40

ام، حيث        : التدرن  الم بأسره بوجه ع ويصنف على قمة قائمة األمراض المؤدية للموت فى الع
ر من     1/3حوالي  اة أآث ى    100سكان العالم مصابين بهذا المرض، وقد يهدد حي ون شخص عل  ملي

ة ًا المقبل دى الخمسين عام اء  ويت. م بقه الرتباطه بوب ذي يس ام عن ال ل ع ى آ ذا المرض ف اقم ه ف
  .اإليدز مرض
د ارتفعت نسبة      400 -300ويصاب بهذا المرض سنويًا ما بين : المالريا  - مليون شخصًا، وق

  .وغالبيتهم من األطفال 1995منذ عام % 5رض بحوالى الضحايا من هذا الم
  :وتنتج هذه الحساسية من إحدى العوامل اآلتية  :الحساسية البيئية  -
  .حبوب اللقاح -أ
  .غبار القطن -ب
  .شعر الحيوانات األليفة -ج
  .حساسية من الموآيت نتيجة للغبار والحشرات العالقة به -د

  .ومكسبات اللون األغذية المحفوظة والمعلبات -هـ 
  .حساسية من أجهزة التكييف -و
  ).من أشعة الشمس(حساسية ضوئية  -ز
  :ويعتمد علي عوامل عديدة تؤدي إلى حدوثه : السرطان البيئي  -
  .وهذا يعتمد على درجة المناعة     > ----- عامل آدمي   -أ
  .والتعرض للملوثات    > ----- عامل بيئي   -ب
  :عامل طبي ويشمل  -ج

 .التعرض لألشعة •
 .العالج الهرمونى •
  .)األغذية المحفوظة والشوي على الفحم(عامل غذائي  -د

  .لألشعة فوق البنفسجية والتعرض طبقة األوزون ثقب -هـ 
  :أنواع األمراض السرطانية المنتشرة بسبب ملوثات البيئة 

يزداد سرطان المثانة في المناطق الريفية، وللعاملين في مجاالت األشعة، وصناعات النسيج   -أ
  .ألن بعض األصباغ تسبب هذا السرطان

  .ن يتعرضون لفترات طويلة للشمسسرطان الجلد لم -ب
  .سرطان الدم للعاملين بمجال األشعة -ج
  .التبغ سرطان الشفة واللسان واللثة، للمدخنين وخاصة عند مضغ -د

  .سرطان الثدي -هـ 
  .عنق الرحم سرطان -و
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  :المشكالت االجتماعية والنفسية 
  .التدخين -أ
  .اإلدمان -ب
 .الخمور -ج

 انتشار أمراض سوء التغذية
  :أمراض القلب والشرايين، مسبباتها األساسية هي 

  .التدخين -أ
  .السمنة -ب
  .نوعية الغذاء -ج
  .قلة الحرآة -د

  .الضغوط النفسية -هـ 
  .تعاطي الكحوليات -و
 .قلة تناول المنتجات البحرية -ز
  : مرض السكر 

  :ومعدل انتشار هذا المرض عالي للغاية نتيجة 
  .العوامل الوراثية -أ
  .السمنة المفرطة -ب
  .تناول أقراص منع الحمل -ج
  .البعد عن المجهود البدني -د

  .الوالدةآثرة عدد مرات الحمل و -هـ 
  .تناول بعض العقاقير واألدوية مثل الكورتيزون -و
  .التعرض لبعض الملوثات الكيميائية -ز

  :آيفية الوقاية من األمراض 
  :تتم على ثالث مستويات 

  .منع حدوث المرض  :المستوى األول
  :اعيات المرض الوقاية من تد  :المستوى الثاني

  .االآتشاف المبكر للمرض -أ
  .العالج الجيد لمنع حدوث المضاعفات -ب

  .التأهيل: المستوى الثالث 
  .عالج مضاعفات المشاآل الصحية الستعادة وظيفة العضو -أ
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  .عالج نفسي -ب
  .عالج فسيولوجى -ج

  ظاهرة االحتباس احلراري
ذه الظاهرة فى انتشار من       ون   80 - 50تتسبب ه ى       ملي ا إل ى تحمل مرض المالري بعوضة الت

  .مناطق متفرقة من أنحاء العالم
ًا فهو    إن الغالف هو الذي يحافظ على درجة حرارة األرض بحيث يظل المناخ فوق سطحها دافئ
ذا الغالف الجوى سيكون           دون ه بمثابة المعطف الصوف الذي يدفئ اإلنسان في فصل الشتاء، فب

تصل الحرارة إلى سطح األرض . درجة مئوية 18رض ال يتعدى معدل درجة الحرارة على سطح األ
ذه   دأ ه رارة تب ة الح ع درج رد أن ترتف دفئتها، وبمج ى ت الطبع عل ل ب ي تعم ق الشمس الت عن طري
ذي تنبعث     الحرارة الزائدة في االنبعاث على صورة أشعة تحت الحمراء مثلها مثل اإلناء الساخن ال

د منه الحرارة حتى بعد إبعاده عن ال اقي         . موق ذه الحرارة والب ويحتجز الغالف الجوى بعض من ه
ازا بأسم غازات           ة والتي تسمى مج ازات المنبعث الصوب  (ينفذ إلى الفضاء الخارجى، وتساعد الغ

في احتجاز آمية أآبر من هذه اإلشعاعات، وبالتالي تعمل على زيادة درجة حرارة سطح ) الخضراء
ا   ) الصوب الخضراء(األرض ولذلك نجد أن  ا األرض عم هي مثال جيد لشرح المشكلة التي تواجهه

المي  رار الع اهرة اإلحت رارة سطح األرض(نسميه بظ ة ح اع درج ) فالصوب الخضراء). (أو ارتف
ه ودون أن يتسرب           ر في داخلها دون حدوث أي تغيي ى درجة حرارة الهواء ب تعمل على الحفاظ عل

ذه الحرارة     خارجها، وبالمثل نجد أن الغازات الطبيعية مثل ها مثل الصوبات الخضراء في احتجاز ه
رارة  د مستمر في درجة ح ا يسبب تزاي راء مم د نتيجة المتصاصها األشعة تحت الحم ي تتزاي الت
ان واألوزون      از الميث ون، وغ يد الكرب اني أوآس اء، وث ار الم ي بخ ل ف ازات تتمث ذه الغ األرض وه

ا الكيميا    ة، أم ازات طبيعي ذه غ ك وه يد النتري ي وأآس ل ف ة تتمث ون : (ئي ور و الكرب ور و الفل ) الكل
  ).أس. أف. أس(ويرمز إليه برمز 

   :آسيد الكربونوغاز أ
ان         نفس اإلنس د ت رج عن ة، ويخ ي الطاق تخدمة ف ات المس رق الحفري ن ح ون م ر(يتك ، )الزفي

  %.55ويتحول بواسطة النبات إلى أوآسجين، نسبة امتصاصه لألشعة تحت الحمراء 
  :آسيد النتريك وأ

راء         ايلون، نسبة امتصاصه لألشعة تحت الحم يتكون بفعل المخصبات الزراعية، ومنتجات الن
6%.  

  :غاز الميثان 
بة  ة، ونس ن القمام تخلص م د ال ي، وعن از الطبيع اج الغ د إنت م، وعن اجم الفح ي من تج ف ين

  %.15امتصاصه لألشعة تحت الحمراء 
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ل  فنسبة امتص) كربونالو فلورالو للكلور(أما بالنسبة  وهو األمر   %. 24اصه لهذه األشعة تمث
  .الذي يهدد حياتنا على سطح األرض

  طبقة األوزون
الكرة األرضية   يط ب ذي يح ن الغالف الجوي ال زء م ل أي شئ . هى ج ا مث ة مثله ذه الطبق وه

  .طبيعي تعتمد فاعليتها على التوازن الصحي للمواد الكيميائية
ى ح        ام طموحات اإلنسان التي تصل إل ادة       ولكن أم ة م واد الكيميائي ذه الم ل من ه دمار جع د ال

  .تساعد على إتالف بل وتدمير طبقة األوزون
وتتكون طبقة األوزون من غاز األوزون، وهذا الغاز يتكون من ثالث ذرات أوآسجين مرتبطة     

ويتألف األوزون من تفاعل المواد الكيميائية إلى جانب . (O3)ببعضها ويرمز لها بالرمز الكيميائي 
آم، وفى   30وبارتفاع حوالي  األشعة فوق البنفسجية لطاقة المنبعثة من ضوء الشمس متمثلة فيا

والذي يتكون بشكل    -يصطدم غاز األوآسجين ) إحدى طبقات الغالف الجوى(طبقة االستراتوسفير 
ذه         (O2) طبيعي من جزيئات ذرتي أوآسجين   ة من الشمس، وه باألشعة فوق البنفسجية المنبعث

دما تتحد ذرة أوآسجين      الذرات تصبح حرة لكي تندمج مع أجسام أخرى، ويتكون غاز األوزون عن
وا   (O2) مع جزئي أوآسجين    (O) واحدة  ة األوزو   . (O3) ليكَّون ن في  ويمكن أن تتكون طبق

ل     30ارتفاع أقل من  ة مث واد الكيميائي دروآربون وأوآسيد   : آم ويتم ذلك عن طريق تفاعل الم الهي
ة من       ة المنبعث النتريك إلى جانب ضوء الشمس بنفس الطريقة التي يتحد بها األوآسجين مع الطاق

ا يسمى   ل بم ن التفاع وع م ذا الن ون ه دخان(الشمس، ويك أتي ه) بسحابة الضباب وال ث ت ذه حي
ا  . المواد الكيميائية من عادم السيارات لذلك نحن نرى هذه السحابة بأعيننا فوق سماء المدن   وآلم

ا  . تكونت طبقة األوزون على ارتفاع عاٍل آلما آان مفيدًا أما إذا تكونت على ارتفاعات منخفضة آلم
  . آان ذلك خطيرًا وضار باإلنسان والحيوان والنبات ألنها تسبب التسمم

لرغم من وجود غاز األوزون بعيدًا عن األرض فهو ال يسبب أي أذى مباشر لسكانها،      وعلى ا
ة      ة الحراري على العكس تمامًا بالنسبة للنباتات فيصل تأثيره إليها، حيث يمتص غاز األوزون الطاق
اذ         ا بالنف ة من سطحها وال يسمح له التي تنعكس من سطح األرض وهذا يعنى أن الطاقة تظل قريب

ا ذا م اهرة  وه ميه بظ ن أن نس رارى يمك اس الح از  . االحتب و غ از األوزون ه وبات (أي أن غ الص
  .)الخضراء

  املبيدات احلشرية
ة تصي     ات حي ه   وهي مواد آيميائية تقضي على اآلفات التي هي آائن من  (ب اإلنسان أو ممتلكات

ات ات أو حيوان ات     ) نبات ات والحيوان ذلك الميكروب ات وآ ن اآلف رات م رر، فالحش ه الض بب ل وتس
  .الزراعية والطفيليات والطيور والقواقع والقوارض مثل الفئران
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د   م اآتشاف مبي ات ت ل األربعيني ي أوائ ي.دي.ديD.D.T (فف افه ) ت د اآتش تخدم عن ان يس وآ
اعون  لمكافحة الح ا مرض الط ن أهمه ي اإلنسان وم راض ف ة لألم ق (شرات الناقل ل عن طري ينق
وهذا الوباء انتشر أثناء الحرب العالمية ثم اتجه التفكير فى استخدامه لمكافحة البعوض  ) البرغوث
  .والمالريا
  :تي .دي.دي )  (D.D.Tترآيب

وية ة العض دات الكلورفي ه المبي ن مجموع ر م و يعتب ذلك فه ور ل لة . ذرة آل تخدم سلس وتس
رات     ة الحش ب مكافح ة بجان ات المحاصيل الزراعي ة آف ى مكافح ة العضوية ف ات الكلوروفي المرآب

  .المتعلقة بالصحة العامة
  : أو المرآبات الكلوروفية D.D.T مجموعه

   (Analogue)                     مشابهات -1
   Isomerse)(إيزوميرز  -2

  :ومن أمثلتها 
  .الدرين -أ
  .استخدم فى بداية الخمسينات حتى بداية الستينات لمكافحة دودة ورقة القطن: وآسافينت -ب

  :أسباب انتشار المبيدات 
  ).تأثير سام لآلفة(تأثير سريع  -أ
  .الحصول عليها سهل -ب
  .طريقة االستعمال بسيطة -ج
  .سعرها رخيص -د

ور بع  ل ظه ة واإلنسان مث ى البيئ ا عل ى تأثيره دون النظر إل ذا ب رة ه ض األمراض بنسبة آبي
وجي  ي اآتشفتها أستاذة البيول ا ) راشيل آارسينس(والت د لفت نظره اء صيد السمك فق ك أثن وذل

د سنة        اجرة سنة بع ور المه وجود أسماك ميتة على سطح الماء، والحظت مع الوقت قلة عدد الطي
  .نتيجة رش هذه األماآن بالمبيدات للقضاء على األعشاب

  :كلوروفية مشاآل المبيدات ال
  .التسمم -أ
  .سنة 30لها درجة عالية من الثبات فى البيئة، تستمر فى التربة والماء لمدة  -ب
ات بدرجة     -ج وان أو النب لها قابلية للذوبان فى الدهون والتراآم، وتتخلل جسم اإلنسان أو الحي
  .ثم تدخل آمية أخرى وهكذا ثم يصبح الترآيز عالياًً فى الكائن الحي. معينة

  .وتتكون من ذرة فوسفور: وهناك نوع آخر من المبيدات تسمى المبيدات الفوسفورية العضوية
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  :مشاآل المبيدات الفوسفورية العضوية 
  .خطيرة جدًا وّسامة على اإلنسان والحيوان -أ
ة   -ب ن الكلوروفي ف ع لل         :  تختل بب ش ث تس ل حي ريعة التحل ي س ا فه ث ثباته ن حي           م
ائن ه الم  للك مى        يعقب بي يس ار العص ل التي ى فص ل عل امًا يعم ًا س رز أنزيم ا تف  وت ألنه

(AcetyleehalineEsterase).  
  :، ولها أربعة مشاآل )مبيد سيفين(  :)آرباميت(نوع ثالث من المبيدات  -ج
  .مقاومة اآلفات لهذه المبيدات وال تموت منه -1
  .قتل المتطفالت والحشرات النافعة مع اآلفة -2
ا -3 ور آف ودة ظه ر موج ت غي ة(ت آان ات ثانوي ات  ) آف ن اآلف ا وتصبح م ى أنواعه اثر ف وتتك

  .الرئيسية
دودة  -4 داد مح ت بأع د أن آان ة بع داد وبائي ات بأع ور اآلف ات(ظه ة اآلف ذي ) نتيجة مقاوم وال

  .يموت الضعيف منها أو الحساس
  طريق السلسلة الغذائية: طرق التعرض لمثل هذه السموم 

  :(Acute Poisoning - Acute Toxicity)  : التسمم الحاد -أ
  .ظهورمفعول السم بعد التعرض بفترة قليلة للتسمم. ويقاس بظاهرة الموت والحياة

    : (Chronic Toxicity) :التسمم المزمن -ب
يقاس بظاهرة األمراض وتأثيراته الناتجة من التعرض للمادة السامة لفترات طويلة واألعراض 

  .األمراض مثل السرطان والتشوهات. زمنية طويلةتظهر بعد مرور فترة 
  :أسباب أضرار المبيدات أو مشاآل المبيدات 

  .االستخدام الخاطئ -أ
  .عدم تنظيف المبيدات فى الوقت المناسب -ب

  .ولتقليل األضرار يجب وضع ملصق البيانات على المبيد حتى تتبع اإلرشادات الضرورية
  :آيفية التعرض للمبيدات 

  ).االنتحار أو القتل(ض المقصود التعر -أ
 Accident) غير مقصود(التعرض لحادث بالرش بالمبيدات  -ب
  .التعرض المهني من تصنيع وتعبئة المبيدات أو أعمال الرش -ج
  .التعرض لمثبتات المبيدات من خالل الغذاء والماء -د

  :طرق دخول المبيدات للجسم 
  .)أخطر طريقة(االستنشاق  -1
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ر من التعرض المباشر ألن المالبس          ) ختراقاال(الجلد  -2 وخصوصًا عن طريق المالبس أآث
ى التعرض المستمر         ؤدى إل ة ي داء المالبس الملوث تحتفظ بجزئيات المبيد، وبطول فترة ارت

  .للمبيد حتى يتم تغييرها
  .التعرض عن طريق التناول مع البلع أو الهضم -3
  .من خالل العين -4

  :ية للحد من المبيدات الحشر
البد من وجود رخصة لصاحب المحل والذي يرش المبيدات بعد أخذ دورات وامتحانات ألخذ  -1

  ).رخصة أولي(رخصة مؤهلة بشهادة 
ا محدودة     -2 الي مخاطره توجد مبيدات عامة لالستخدام العام أضرارها متوسطة أو قليلة وبالت

  .وهذا النوع مسموح بتداوله
ورة    -3 ة الخط ة عالي دات قاتل خص وال  ) Restricted–Pesticide( مبي اع ألي ش وال تب

  .بواسطة رخصة ثانية رخصة المبيدات محدودة االستخدام تستخدم إّال
  :أن تكون هناك وزارات مختصة تتابع مثل هذه اإلجراءات ومنها  -4

  .وزارة الزراعة -أ
  .وزارة الصحة -ب
  .وزارة البيئة -ج
  .وزارة الشؤون االجتماعية -د

رة  (من آخر رشة وطرح المحصول لالستخدام اآلدمي    ) فترة زمنية(ن مرور وقت البد م -5 فت
  ).األمان أو التحريم

  :ال تعتمد على المبيد فقط ولكن اعتمد على  -6
  .المكافحة الحيوية -أ
  .المكافحة الطبيعية -ب
  .القوانين التشريعية -ج
  .استخدام تقاوي مقاومة اآلفات -د
  .ةتغيير مواعيد الزراع -هـ
والتى من الممكن أن   (PH) تقليل فترة نصف العمر عن طريق تغيير درجة الحموضة -و

  .سنة 40سنة إلى  16من ) فترة نصف عمر المبيد(تصل 
ن          -ي تخلص م بخ لل ل الط لق أوًال قب ة تس ل البامي ا مث ى أمره كوك ف روات المش الخض

  .تأثيرها
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  التسمم

وم بصور    د ي ا        ويعني تلوث األطعمة ويزداد يوم بع ى به ة الت دان المتقدم ى في البل ة مفزعة حت
  :أعلى مستويات الرعاية والعناية وقد يكون ذلك ناتجًا عن إحدى األسباب التالية 

  .كائنات الحيةالمدمرة لصحة ال المبيدات الحشرية تلوث البيئة باستخدام -1
 انتشار الميكروبات والفيروسات -2
  .الطريقة التى يتم إعداد الطعام بها ومعالجته -3

  :مشاآل التلوث من تصنيع الغذاء 
ى        -1 اج إل ة يحت ات الغذائي اء  طن  5آل طن من المكون ة من     للغسيل وا  م وث البيئ لتنظيف فتل

رة أخرى فى مصانع      خالل هذا الماء الملوث، ويعد المصنع ناجحًا إذا أعاد استخدام الماء م
  .التغذية بعد تنقيتها

  .تلوث= آلما آان هناك إنتاج، آلما آان هناك استهالك للطاقة والوقود وبالتالي  -2
  .قشر ونوى: مخلفات صلبة -3
  .مثل علب العصائر أو أآياس البالستيك الضارة مواد ال تحلل :مواد التعبئة والتغليف -4
أة   -5 ا يظهر في            : عيوب السلع المعب ى عكس م روى العطش عل ى ال ت ة الت اه الغازي ل المي مث

  .اإلعالنات
  .تلوث بمخلفات سائلة مثل المصارف فلذلك البد من معالجتها -6
  .المبيدات الحشرية المميتة -7
ل    هو أي: مصادر الخطر -8 ا ويمث شئ يمكن ان يوجد فى الغذاء في الماء أو البيئة المحيطة بن

  .خطورة على صحة المستهلك
  :المصادر 

  .بيولوجي –اوي يآيم -طبيعي 
  :مصدر طبيعي 

  .مثل أآل العجوة بداخلها نوى تلحق الضرر باألسنان، يمثل خطر -1
وم     غلق األآياس بدبوس وأثناء تصنيع الخبز يقع الدبوس فى الخ -2 دخل البلع ه ي د أآل ز وعن . ب

  .يمثل خطر
  .مصدر خطر أثناء التوزيع -3

ر        :األغذية الحساسة م أآث رة النقاهة أو الشيوخ ألنه األغذية التى تقدم لألطفال واألفراد فى فت
  .األشخاص تأثراًً بذلك
ة أو أسمدة أو   : مصدر آيمياوي  ة بيطري ة   وجود بقايا مبيدات أو أدوي وان   مضادات حيوي أو أل

  .مثل الفورمالين فى الجبن
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  .إفرازات - الفطريات -الكائنات مثل البكتريا : مصدر بيولوجي 
  :نقاط التحكم الحرجة 

ذاء، الهدف     إذا لم يتم التحكم بدقة فى هذه النقاط الحرجة يمكن أن يمثل المنتج مصدر خطر للغ
  :من ذلك 

  .إنتاج غذاء سليم -1
  .اإلقالل من حاالت التسمم الغذائي -2
  .زيادة الصادرات -3
  .في جميع موارد المضيفتنشيط السياحة لتوافر الثقة لدى السائح  -4
  :آيفية تقدير مصادر الخطر  
  .إزالة مصدر الخطر -1
  .منع وصوله من األساس، إن وجد -2
  .خفض الخطر إلى الحد المقبول وهذا هو الحد الحرج -3
  .فى حالة حدوث مصدر خطر، ينبغي توفير المعلومات التي يتم بها تجنب مصدر الخطر -4
  .فة آيفية التقدير الصحيح ومن المسؤول عن ذلكالبد من وجود سجالت لمعر -5
  .متابعة دورية وتقييم للبرامج المتبعة -6
وافر      -7 ي أن تت ددها، فينبغ ي ته ر الت ادر الخط ة مص ي طبيع رى ف ن األخ ة ع ل جه ف آ تختل

  .الخطط التي تالئم آل نوع من أنواع الخطر
  :تأثير البيئة على الكائنات الحية 

  :بقايا األسمدة  -1
تضر   > -----بقايا األسمدة فى التربة > ------يوضع عليه سماد > -----نبات فى األرضال

  .باإلنسان
  .تلوث النبات ببقايا المبيدات -2
وث    -3 ة أو تل ى الطرق الزراعي ير ف ى تس يارات الت ادم الس ن ع ة م ادن ثقيل ة بمع ة ملوث الترب

  .النبات مباشرة
  .حيمن الممكن أن يلوث الماء بمياه صرف ص -4
  .الهواء المحيط بالنبات ممكن أن يكون ملوثًا -5
  .تسمم أو مشاآل مرضية من النباتات المريضة -6
  .ممكن أن يتحول النبات إلى علف بكل ما يحتوي عليه من ملوثات ثم يأآله الحيوان -7
بن تبادل بقايا األدوية البيطرية فى الحيوان إلى اإلنسان عن طريق اللحم و  -8 دئات    الل ل المه مث

  .التى تعطى للحيوان لكي يسمن
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  .المبيدات التى يرش بها الحيوان -9
  .بقايا المنظفات والمطهرات على األواني -10
  .بقايا مواد التشحيم والمواد المعدنية -11

  املطر احلمضي
ى   يعت ر ف اع آبي ى قط ؤثر عل ا وي ى نواجهه ة الت اآل البيئي ر المش ن أخط ر الحمضى م ر المط ب
وآما يتضح من االسم، فالمطر الحمضي هو المطر الذى يكتسب الصفة الحامضية، ويصبح   . البيئة

ة            دة المختلف اء المطر وتكون األحماض العدي ل فى م ى تتحل ازات الت ه   . هكذا من الغ المطر بطبيعت
ات وينحل فى            حامضيًا بن نفس الحيوان ذى يخرج من ت ون ال انى أوآسيد الكرب سبة ضئيلة بسبب ث

ذا       (ph) المطر، والمعامل الذى يقاس به درجة الحامضية للمطر ورة الصناعية نجد أن ه ل الث وقب
بتى   ين نس ة ب راوح بصفة عام ر يت ى المط ل ف ر الحمضي ) 6.5(المعام د أن مصطلح المط ذا نج ل

ذه النسبة  ) 5(بنسبة  (ph) مطر الذى يحتوى علىيستخدم ليصف فقط ال اطق   . وما تحت ه ا المن أم
حيث يتحد ثانى أوآسيد الكربون وآبريتيد الهيدروجين ) 4(النشطة بالبراآين تكون النسبة النمطية 

  .ويكونان حمض الكبريتيك فى المطر
ى تسقط  مصطلح عام يطلق على الطرق العديدة ال) المطر الحمضي(ونستطيع القول بأن  ا    ت به

والذى يتكون من  ) الحمضي  الترسيب(األحماض من الغالف الجوى، والمصطلح األآثر دقة له هو 
  :جزئين 

  .(Wet) ترسيب حمضي رطب  -1
  .(Dry) ترسيب حمضي جاف  -2

ثلج    دفق     . ويشير الترسيب الرطب إلى المطر الحمضي والضباب وال اء الحمضي يت ا أن الم وبم
أثيره           فوق ومن خالل سطح األ    وة ت ات ومدى ق ات والحيوان د من النبات ى العدي ؤثر عل رض فهو ي

ماك              وع األس ة، ن اء الترب اء، آيمي ية الم ة حمض ا درج ا فيه ل بم ن العوام د م ى العدي د عل تعتم
  .واألشجار، وآافة األحياء األخرى التى تعتمد على الماء

ازات الحمضية والجسيمات     ى الغ نصف الحمضية فى      الىوحو . أما الترسيب الجاف فيشير إل
ة       ذه الرواسب الجاف ذه       . الغالف الجوى تصل لألرض من خالل ه دورها بحمل ه اح ب وم الري م تق ث

أتي     دها ت الجسيمات الحمضية والغازات وترسيبها على المبانى والسيارات والمنازل واألشجار وبع
ل الر  ا تتحول     األمطار لتغسل هذه األسطح من أية غازات أو جسيمات تعلق عليها بفع اح، ومن هن ي

ة               دما تتساقط فى البداي ا األمطار عن ى تكون عليه ر من الت األمطار إلى أمطار حمضية بدرجة أآب
  .بدون أية مؤثرات خارجية

ان آلخر،    يأتى دور الرياح مرة أخرى لتعصف بأية رواسب رطبة أو جافة عبر الحدود ومن مك
ال  ات األمي ن مئ د م ان لعدي ى بعض األحي د اآت. وف يد  وق انى أوآس دة أن ث ائج مؤآ اء نت شف العلم
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ر الحمضي   يين للمط ببين الرئيس ا الس روجين هم يد النيت ت وأوآس ر الحمضي . الكبري تج المط وين
ة األخرى لتكون              اء واألوآسجين والعناصر الكيميائي ازات فى الجو مع الم ذه الغ عندما تتفاعل ه

ول     مرآبات حمضية عديدة، ويزيد ضوء الشمس من معدل غالبية هذه التفاعالت والنتيجة هو محل
  .متعادل من حمض الكبريتيك وحمض النتريك

  ؟)حمضية المطر(آيف يمكن قياس المطر الحمضي  -
تخدام  - اس حمضية المطر باس بة   (ph) تق ت نس ا آان ل آلم ل أق ذا المعام م ه ان رق ا آ آلم

  .الحمضية فى المطر أعلى
  . )7= (فى الماء النقى  (ph) نسبة -
طر الطبيعي توجد به نسبة حمضية ضئيلة وذلك يرجع إلى تحلل ثانى أوآسيد الكربون فيه الم -

  .)5.5(وتصل النسبة إلى 
ى   - أما المطر الحمضي الذى توجد به مواد آيميائية بنسبة آبيرة من الممكن أن تصل النسبة إل

  ).4(أقل من 
  :األسباب التي تؤدي إلى تكون المطر الحمضي 

ًا          يتكون هذا ا -1 اء المطر لتكون أنواع ى تنحل فى م ازات الت ل الغ لمطر آما ذآرنا من قبل بفع
  :مختلفة من األحماض، ومن أنواع هذه الغازات 

  .غاز ثانى أوآسيد الكبريتيد -أ
  .أآاسيد النيتروجين -ب
  )هذان النوعان لهما الدور األآبر فى تكوين المطر الحمضي(
  .ثانى أوآسيد الكربون -ج
  .الكلور -د

  :والتفاعالت اآلتية توضح آيفية تكون مثل هذا النوع من األمطار 
  .يتفاعل ثانى أوآسيد الكبريتيد مع الماء ليكون حمض الكبريتيك -
  .تتفاعل أآاسيد النيتروجين مع الماء لتكون حمض النيتريك -
  .يتفاعل ثانى أوآسيد الكربون مع الماء ليكون الحامض الكربوني -
  .مع الماء ليكون حمض الهيدروآلوريكيتفاعل الكلور  -

  :تأثير المطر الحمضى 
د من                المطر يزي ا اإلنسان، ف ا فيه ة بم ى البيئ ر عل ل وخطي ر ب يؤثر المطر الحمضي بشكل آبي
ل   حمضية مياه الينابيع والبحيرات، يضر بالتربة والحياة النباتية، يعمل على إتالف المواد البنائية ب

ذه          واآلثار، آما يضر بصحة اإل ة وتتضح ه ى البيئ ذه األمطار عل أثير السلبي له نسان من خالل الت
  :العالقة آما يلي 
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ة يعمل المطر الحمضي            ى سطح الترب ات عل ادن السامة فى مرآب بما أنه توجد العديد من المع
ا        ز بعضًا منه ة ويترآ ادن حرة طليق عند تساقطه على حل بعضًا من هذه المرآبات بحيث تصبح مع

ادن         فى مياه األ ذه المع الم، ومن ه اه الشرب لمعظم شعوب الع نهار التي هي المصدر األساسي لمي
  .الزئبق الذي يتخلل الثروة السمكية ومن ثَّم تضر بصحة اإلنسان الذي يأآلها

الي           اه وبالت ه مع رصاص ونحاس مواسير المي دأ تفاعل وبما أن الماء يصبح أآثر حمضية فيب
وث   ه يحول شعر             تلوث مياه الشرب، وقد وصل تل زع وهو أن ى حد مف اه الشرب فى السويد إل مي

ر  ون األخض ى الل ان إل ن أن     .اإلنس ن الممك غار، وم ال الص هال لألطف اس اإلس ًا النح بب أيض ويس
  .والكلى الكبد يدمر
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אאאF∗E  
  

راق (ان  ة الع ل ) بيئ مث
ن     ون م ن، تتك ة أي وط بيئ

ي ( ب الطبيع ب (و) الجان الجان
ري ا). البش ام   هن ف ع تعري

  . بطبيعة العراق
ن    احقة م ة الس الغالبي
ا  ورة، وخصوص دان المعم بل
ل  ة، مث ة العريق دان القديم البل
مت   د رس راق، ق ا الع بالدن
اريس  ة التض دودها طبيع ح
ون    ي تتك ة الت الجغرافي

ا يس بالصدفة  .منه العراق ل ف
، )بالد النهرين(قد اطلق عليه 

ذ   كل من ان تش وده آكي ألن وج
ول ا دين االزل ح رين الخال لنه

رات( ة والف زة  ).دجل ومي
رة        به وع ال ش اب وجب ة بهض ل ناحي ن آ اط م يب مح ه وادي خص راق ان ال   : الع رق جب ن الش م

ين       د والص اب الهن ى هض دة حت ران الممت بة اي اروس وهض وروس     ..زاغ ال ط مال جب ن الش وم
يا     ى روس دة حت ول الممت بة االناض اس وهض اب القفق ة بهض ب  .المرتبط رب هض ن الغ ام وم ة الش

ط    ر المتوس ى البح ان عل وريا ولبن ال س ى جب دة حت ة    .الممت رة العربي بة الجزي وب هض ن الجن وم
ل            .الممتدة حتى البحر االحمر واليمن دًا، ب ر حدوده أب م يخت دان، ل ر من البل ل الكثي راق، مث اذن الع

رة، وهي ا  ة آبي ى درج ة فاصلة ال ددتها بتضاريس طبيعي ا وح ي اختارته ة هي الت لهضاب الطبيع
ـ   .والجبال ) وادي النهرين (ومن ينظر الى الخرائط التاريخية للعراق والى حقيقة الحدود الطبيعية ل

ه،        دان المحيطة ب ه وتبعت البل يجد ان الكثير من أراضيه وبلداته الحدودية االصلية قد انفصلت عن
   ها الفيلية العراقيونوآذلك حلوان التي يقطن) آانت تابعة لميسان والبصرة(مثل عبادان والحويزة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   سليم مطر/ اعداد  (∗)
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ة لواسط( رة)آانت تابع رون االخي ران في الق د تبعت اي ا ق ة  .، وآله رة(ومنطق زور : الجزي ر ال دي
ى بع  ـت، باالضــوالكويان ـرة بوبيـقد تبعت سوريا، وجزي) والحسكة ة ـق الحدودي ـض المناط ـافة ال

اء ( لـة، مثـمع السعودي ابلي        ) التيم ك ب ة آلخر مل ود (التي آانت العاصمة الديني ا   ). نبين رر، بأنن نك
ة  دود الطبيعي ي الح رين   نعن بالد النه ارية ل ة الحض ي   . التاريخي عفه ف بب ض الي، وبس راق الح الع

  . صغر من العراق الطبيعي التاريخيأصبح ن مناطقه الحدودية وأالقرون االخيرة، قد فقد الكثير م
يطرة   رات الس ي فت ى ف ًا، حت ًا ولغوي يًا وديني دة سياس ا موح ت دائم ا، ظل ظ ان بالدن المالح

ة      .االجنبية ل هي خصوصًا ارادة الطبيع اس، ب د  . وهذا التوحد، لم يكن نتيجة ارادة ما من قبل الن لق
دًا حضاريًا ر راق موح ل الع اء   ظ ل أنح ن آ ة م وام القادم ة لالق لمية والحربي رات الس ل الهج م آ غ

وامي        ين الناس وتوحدهم االق االرض التي استوطنته، ألن طبيعة دجلة والفرات حتمت االنصهار ب
ثم ان ضرورات التحكم بالري في النهرين من اجل سقي المزروعات وتجنب       . والروحي والثقافي

دة، أ  ت ادارة موح انات، حتم ه وإدارة     الفيض ام ري ى نظ رف عل وده وتش دة تق ة واح ود دول ي وج
    .نهريه

  املوقع واملساحة

ي،   وطن العرب يا وتشكل القسم الشمالي الشرقي من ال ارة أس وب غرب ق ي جن راق ف ع الع يق

رب           ن الغ عودية م ة الس وريا واألردن والعربي رق وس ن الش ران م مال وإي ن الش ا م دها ترآي تح

 37.22و  29.5العربية السعودية من الجنوب، وتمتد بين خطي عرض  والخليج العربي والكويت و

راق    . شرقاً  48.45و  38.45شماال وبين خطي طول  غ مساحة الع ع   435052تبل م مرب  أخفض . آ

م  58الساحل المائي . م 3600وأعلى نقطة هي حاج ابراهيم  م 0نقطة هي الخليج العربي  ر  . آ تعتب

ي الشمال الشرق ة ف ة الجبلي ى المنطق ان وال د من البلق ي تمت ب الت ال األل داد لجب راق امت ي من الع

  .جنوب ترآيا وشمال العراق وايران وافغانستان حيث تتالشى عند الهماليا

 .جبل سنام/ جبل حمرين /  جبل قرة داغ/ جبل سنجار: الجبال

  .نهر الفرات/  نهر دجلة: األنهار الكبرى

 .نهر الزاب الصغير/ نهر الزاب الكبير/  نهر ديالى/  نهر شط العرب: االنهار الصغرى

  .بحيرة الرزازة/ بحيرة الحبانية / بحيرة دوآان / بحيرة الثرثار / بحيرة ساوة : البحيرات

ة  / العظيم  / سامراء / الكوت / ن حمري: السدود ة  / قزاني ان  / حديث دخان  / دوآ ار  / دربن / الثرث

  .الموصل/ الهندية / الفلوجة / الحبانية 

  أقسام السطح

آم مربع ويمتد على شكل  132000وهو ربع مساحة العراق أو ما يساوي  : السهل الرسوبي

ة ب ) آم 250آم وعرضه  650طوله (مستطيل  ادي       ويمتد بين مدين ة الرم ة ومدين ى نهر دجل د عل ل
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ة الشرق      ن جه ة م دود اإليراني مال والح ة الش ن جه رات م ر الف ى نه ود عل ل األس ة الت ي منطق ف

  .والهضبة الصحراوية من جهة الغرب وتدخل ضمنها منطقة االهوار والبحيرات
م آ 198000مساحة القطر أو  1/2تقع في غرب العراق وتحتل حوالي  : الهضبة الصحراوية

  .متر وتدخل ضمنها منطقة الجزيرة) 1000ـ 100(مربع ويتراوح ارتفاعها بين 
تقع المنطقة الجبلية في القسم الشمالي والشمالي الشرقي من العراق وتمتد  : المنطقة الجبلية

ة         ذه المنطق ل ه إلى حدوده المشترآة مع سوريا وترآيا وإيران في الغرب والشمال والشرق وتحت
  .آم مربع) 92000(اق تقريبا ربع مساحة العر

ة ة المتموج ال      : المنطق ين الجب وب وب ي الجن ة ف هول الواطئ ين الس ة ب ة انتقالي ي منطق وه
من مساحة المنطقة الجبلية أو % 50العالية في أقصى الشمال والشمال الشرقي في العراق وتحتل 

راو   ) 42000(آم مربع منها ) 67000( ة ويت ة الجبلي ا من   آم مربع خارج المنطق  -100ح ارتفاعه
  .م 450 -200آم مربع ضمن المنطقة الجبلية ويترواح ارتفاعها من  25000م و  200

   جبال العراق
وى   جبل سنجارـ  هو جبل يقع معظمه في العراق قرب الحدود العراقية السورية في محافظة نين

  .م 1200يبلغ ارتفاع أعلى قمة فيه  ،تقع قربه مدينة سنجارو
   .م 2148 يبلغ ارتفاع أعلى قممه. هو جبل يقع شمال العراق، اغجبل قرة دـ 
رينـ  ال حم ة  جب الى الواقع د من محافظة دي راق تمت ي الع ة ف ارة عن سلسلة جبلي م  60عب آ

  .شمال العاصمة العراقية بغدادآم  260شرقي بغداد إلى مدينة آرآوك الغنية بالنفط الواقعة 
ة       هو مرتفع يقع في جنوب ا جبل سنامـ  ة الكويتي دة صفوان قرب الحدود العراقي لعراق قرب بل

  .وهو من المرتفعات القليلة في تلك المنطقة من العراق

  مناطق النباتات الطبيعية
ة  ة وفي حدود           : منطقة الغابات واألعشاب الجبلي ال العالي ة الجب ات في منطق ذه الغاب ع ه تق

راق إنبا    اطق الع ف من ر اآث ط وتعتب ر المتوس ة البح دال   منطق ار وإعت رة االمط بب وف ك بس ًا وذل ت
ات حوالي  ة فتشمل % 70الحرارة، وتغطي النبات ة الباقي ين بالمائ ا الثالث ة أم من مساحة المنطق

جيرات ائش والش ة    . الحش نوبر وحب وز والص وز والج وط والل ي البل ة ه ذه المنطق ات ه م نبات وأه
  .الخضراء

ة      : منطقة السهوب  وقسمًا من األطراف الشرقية     ) متموجة ال(تشمل األراضي الشبه الجبلي
  .للسهل الرسوبي، وتتكون معظم نباتاتها من الحشائش وبعض النباتات البصلية والشوآية

ار  فاف األنه ة ض ا       : منطق ون نباته راق ويتك ات الع ف جه ي مختل ار ف فاف األنه مل ض تش
ا          وس والع رق الس ل وع اف واالث ا الصفص ائش أهمه جيرات وحش جار وش ن أش ي م قول الطبيع

  .وتنمو على ضفاف األنهار أشجار زرعها اإلنسان مثل أشجار الحمضيات والنخيل. والشوك
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ع        : منطقة االهوار والمستنقعات ى شكل مثلث تق تقع في جنوب السهل الرسوبي وتكون عل
ور       راق ه وار الع م أه ة أه ذه المنطق ي ه ع ف ه وتق ى رؤوس ة عل ارة والناصرية والقرن دن العم م

  .حمار، ونباتها الطبيعي هو القصب والبرديالحويزة وهور ال
حراوية  ة الص دا      : المنطق وبي ماع هل الرس حراوية والس بة الص ة الهض ذه المنطق مل ه تش
ار         . أطرافه الشمالية والشرقية ل والنه ين الصيف والشتاء واللي اوت العظيم للحرارة ب ونتيجة للتف

ة و   ة قليل م       وآذلك األمطار القليلة جعل نباتات هذه المنطق ذه الظروف القاسية وأه ة نفسها له مكيف
  . النباتات هي االثل والقيصوم والسدر واألشواك وغيرها من النباتات الصحراوية

  اخـاملن
اره تشبه          داري وأمط اري شبه م ة الشمالية، إال أن مناخه ق يقع العراق ضمن المنطقة المعتدل

م أمط     قط معظ ث تس ط، حي يض المتوس ر األب اخ البح ا من ي نظامه ذلك  ف تاء وآ ي فصل الش اره ف
يفاً    دم ص ع وتنع ف والربي ن     . الخري رارة م ات الح دالت درج راوح مع ة   48تت ة مئوي  120(درج

اني  ) فهرنهايت انون الث تسقط معظم األمطار خالل     . في تموز وآب الى مادون الصفر المئوي في آ
ابين      دل الهطل م راوح مع دة  7– 4(سم   18 –10الفترة من آانون اول الى نيسان ويت . سنوياً ) عق

طى   ين الوس ن المنطقت ر م راق أآث مال الع ن ش ة م ة الجبلي ى المنطق ل عل دالت الهط ون مع تك
  .والجنوبية

  : ويمكن تقسيم مناخ العراق إلى ثالثة أنواع وهي
اخ البحر المتوسط ارد  :من تائها الب از بش ة في الشمال الشرقي وتمت ة الجبلي ويشمل المنطق

م وق قم وج ف ث تسقط الثل ين   حي ا ب ار م ة األمط راوح آمي ال وتت نويًا ) 1000 - 400(الجب م س مل
  .درجة مئوية في معظم أجزائها 35وصيفها معتدل لطيف التزيد درجات الحرارة على 

  .وهو مناخ انتقالي :مناخ السهوب
ار  حراوي الح اخ الص مل    :المن ة ويش بة الغربي وبي والهض هل الرس ود الس ن % 70ويس م

راوح  راق وتت ين  سطح الع ا ب ه م نوية في ار الس راري ) 200 - 50(األمط دى الح از بالم م ويمت مل
درجة ) 50 - 45(الكبير ما بين الليل والنهار والصيف والشتاء، حيث تصل درجات الحرارة ما بين 

اد والتهبط         مئوية وفي فصل الشتاء يسود الجو الدافئ، وتبقى درجات الحرارة فوق درجة اإلنجم
  .ليالإلى مادون ذلك لبضع 

  الزراعة
رع           اريخ ب ذ فجر الت ه من رات والسهول الخصبة، فأن ة والف ون   بفضل وجود نهري دجل العراقي

ار والجداول أم بالواسطة      ب ك سيحًا من األنه  .الزراعة بواسطة الري، بطرق مختلفة سواء أآان ذل
ات وشّقوا    السدود وأنشأواسكان النهرين منذ األلف الثامن قبل الميالد في هندسة الّري أقام  الخّزان

ـار الجداول و      زال آث ا ت ـي مختلف أنحاء        الجداول إلرواء األراضي، وم ة شاخصة ف السدود القديم
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راق دى      . الع ى م كانية عل ات الس دن والتجمع ن الم ر م أت الكثي رين نش رى النه انبي مج ى ج وعل
ور، ًا قان     العص ة نصوص ة القديم رائع العراقي منت الش د تض ري، فق ؤون ال يم ش دد  ولتنظ ة تح وني

بعض    وفي زمن العباسيين،    . إلتزامات معينة على المزارعين وتضع أسس عالقاتهم مع بعضهم ال
ه        يد وإبن ارون الرش ة ه د الخليف ي عه ة ف راق، وبخاص ي الع ري ف ة وال ؤون الزراع رت ش إزده

أمون اريع     . الم دود والمش ن الس ر م أوا الكثي راق وأنش وبة أرض الع يون خص تثمر العباس د إس لق
ك المشاريع    . وائية وفق أساليب علمية الستغالل مصادر المياه على أفضل وجهاإلر الم تل وبقيت مع

  .شاخصة في أرض العراق إلى يومنا هذا
ذ المشاريع        تم االهتمام با اد التخطيط العلمي وبرمجة تنفي لقطاع الزراعي وذلك من خالل إعتم

ا يتناسب واإلمكا  تلزماتها بم وفير مس ة والسعي لت ي الزراعي ة الت ة والظروف المختلف ات المتاح ن
بالد ا ال ّرت به دًا   .م اع الزراعي تزاي تثمارات المخصصة للقط بعينات شهدت اإلس ع الس ذ مطل ومن

تمرًا ة ذات  . مس ى اإلرتكازي اريع البن ة مش تثمارات إلقام ك اإلس ن تل ر م م األآب ص الحج وخّص
ة ردودات اآلجل ة   . الم الحة للزراع راق أراٍض ص ي الع وّفر ف والي  تت احتها ح غ مس ون  11تبل ملي

ـة في       . هكتار رًا للظروف المناخي ا نظ ومعظم هذه األراضي بحاجة إلى اإلرواء لتأمين الزراعة فيه
ذ حوالي      اد سياسة    . سنة  6000البالد، آما أن معظمها مستغل حتى السهل الرسوبي من م إعتم وت

اه     اإلستصالح المتكامل للتغلب على المشاآل الناجمة عن إزدياد  اع مستوى المي تمّلح وإرتف نسبة ال
ة اء    . الجوفي مل إنش ة تش ال تنفيذي ات أو أعم ة فّعالي ل بمجموع ة األستصالح المتكام ل سياس تتمث

وات             ة من القن ا بالمصّبات الرئيسة، فضًال عن إنشاء شبكة مبطن ازل وربطه ا . شبكة من المب آم
وآل هذه العمليات تهدف . إستزراعهاوتشمل عمليات اإلستصالح التعديل والتسوية وغسل التربة و

يد       دف ترش ة به ّري الحديث رق ال تخدام ط ة واس ناف منتج ى أص ا إل ة وتحويله ين الترب ـى تحس إل
  . إستهالك المياه وتحقيق االستخدام األمثل لها

ازل الرئيسية للمشاريع بمصب رئيسي واحد هو           تم العمل آما  ط شبكات مصبات المب على رب
ة وسط       1992ل تنفيذه وتشغيله أواخر عام  نهر صدام الذي استكم ليخدم معظم المشاريع اإلروائي

  .وجنوب العراق وتصريف مياه البزل بما يحقق تحسين نوعية المياه
  

  التقسيمات االدارية
رات    ة والف ة    . ان العراق منذ االزل آان موحد جغرافيًا وطبيعًا حول دجل وآانت مساحته الطبيعي

إذ تشمل الكثير من المناطق المحاذية التابعة حاليًا للدول المجاورة، منها أآبر من مساحته الحالية، 
يج العربي        ًا في أعماق الخل داده جنوب ى امت ى  . مثًال منطقة المحمرة التابعة اليران باالضافة ال وعل

ذا ال ي     أساس ه د الجغراف ًا    توح يًا وثقافي ون سياس د العراقي رات، توح ة والف ول دجل ي ح ـ الطبيع
ة        . وسكانيًا ا، القادم دان المحيطة به ل أنحاء البل فرغم ان العراق ظل دائم استقبال الجماعات من آ
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رات     ة والف ي روح دجل م ويصهرهم ف دهم ويجمعه ا يوح رعان م ان س ه آ ًا، فأن لمًا وحرب ل . س ظ
ين السالالت         ة واحدة رغم المنافسة ب م     (العراق منذ انبثاق الحضارة بدول ة ث م البابلي السومرية ث

ًا    )ريةاآلشو ذلك موحد لغوي ة واآلشورية       (، آ ا البابلي ة بلهجاته م االآدي ة السومرية، ث ذلك  ). اللغ آ
ر رب السماء  (وثالثية ) تقديس الكواآب(موحد روحيًا ودينيًا حول ديانة  عشتار  (و ) ايل االله االآب
  .ابنهما ووسيط خصبهما) تموز(، و )الهة االرض واالنوثة واالمومة

ة   بعدها اعتنق العرا ان االآدي وبقي  . قيون الديانة المسيحية وحلت اللغة اآلرامية ـ السريانية مك
  .العراق موحد سياسيًا حتى في ظل الدول االجنبية المحتلة

  التقسيمات االدارية
د االسالم    ة بع تح   :التقسيمات االداري د الف ى التقسيمات        بع راق ابقى العرب عل األسالمي للع

ان ا د آ ة، فق ة القديم راقاالداري ي لع م العباس ام الحك ره أي الد الجزي ى  وب ور ال ور والك ى آ ال
وره قصبه ) طساسيج( ل آ ان لك ه اآلن وآ ل الناحي و مايقاب ز(وه رى ) مرآ ة ق ل مدين دائن ولك وم

  . مربوطة بها ربطًا اداريًا
تح       د ف راق بع ره والع ار الجزي و في اضطراب واختالل     بقيت دي ـ   941سنة  . هوالآ م  1534ه

لطا ل الس ة   احت يمات التالي دث التقس ى الجيش الصفوي فأح ب عل انوني وتغل ليمان الق م : ن س قس
ه          )محافظة(سنجقًا  17العراق  راق آل واده وأصبح الع ا ستة سناجق لق ة   (وقطع منه ه ـ والي ) ايال

  . الموصل والبصره، ويحكمها وال يعينه السلطان تتبعها) بغداد(عاصمتها 
ار   ) بغداد(عن ) الموصل(مقاطعة  عشر انفصلت في أوائل القرن الثامن ة دي وخضعت زمنًا أليال

دها     ر وانفصلت بع ا    )شهر زور (بك ان مرآزه م        ).آرآوك (وآ دة ث اطعتين م ك المق د استقلت تل وق
اني   . أعيدتا الى حكم بغداد بعد زمن والي العثم ا  (أما في زمن ال راق    ) مدحت باش ة الع انقسمت والي

ى متصرفيات    من مقاطعتي بغداد  التي آانت تتألف والمتصرفيات  ) سناجق (والبصرة والموصل، ال
واحي      ى ن ى أقضية واألقضية ال م السنجق    ال ام     ) المتصرفية (يحك م القضاء قائمق المتصرف ويحك

دير ة م راد. والناحي ا   والم ة معناه ة ترآي ي آلم نجق وه واء(بالس م أو ل نة  ).عل ي س م 1879وف
ز  ل مرآ بحت الموص رفي   أص ت متص د أن آان ة بع وك    والي ل وآرآ ز الموص ا مرآ ع له ة ويتب

ليمانية نة  .والس ي س ناجق وهي   م1880وف بعة س ى س داد ال ة بغ داد : قسمت والي ة  –بغ  –الحل
  . نجد –البصرة  –المنتفق  –العمارة  –آربالء 

ة البصرة عن    1900وفي سنة . م حول سنجق البصرة الى والية1884وفي سنة  م تميزت والي
  . نجد -) الناصرية(المنتفق  -العمارة – ة سناجق وهي البصرة والية بغداد، وقسمت أربع

العراق الى ثالث واليات تابعة  ، فقد قسمأما التقسيمات األداريه قبل الحرب العالميه األولى 
ة البصرة    -والية بغداد : (، وهي)بغداد(الى العاصمة  ة الموصل   -والي ة )والي ا    ، والي داد ويتبعه بغ
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ا الموصل     –يوانية الد –متصرفية بغداد  السليمانية،   –شهرزور   –آربالء، والية الموصل ويتبعه
  .المنتفق -العمارة  –والية البصرة ويتبعها البصرة 

درالي ويشمل إقليم آردستان يالتقسيم اإلداري في العراق ف :الحالية  التقسيمات اإلدارية
  : محافظة قي الوسط والجنوب 15و  )سليمانية، دهوك اربيل،( محافظات هي 3الذي يتكون من 

   
  بغداد  ذي قار  األنبار

 صالح الدين المثنى نينوى

 ديالى القادسية دهوك

ربيلأ بابل واسط 

آرآوك آربالء ميسان 

البصرة  النجف  السليمانية 

  
  طـالنف

أن النفط  فاقتصاده نفطي في المقام األول، إّال. النفط العراقي اعتمادًا شديدًا على صاداالقت يعتمد

ك  ، وهو من الدول المؤسسة لمنظمةالخليج العربي ال يشكل المورد الوحيد آباقي دول دأت   األوب وب

اري    بابا گرگر في آرآوك وقد بدأ اإلنتاج في حقل. 1925صناعته منذ عام  ك الت خ بعد عامين من ذل

از النفطي   . 1972في الحقول األخرى وتم تأميمه في عام  ىوتوال وقبل التأميم اتبعت شرآات االمتي

ل من حصته في         سياسة العاملة راق بالحد من إنتاجه والتقلي ة خاصة    األسواق  معاقبة الع العالمي

انون االستثمار المباشر    1961 لعام 80وسن قانون رقم  1958 تموز 14ثورة  بعد . والمعروف بق

ام          ذ ع راق من ه الع رض ل ان يتع ذي آ ر ال ن الحظ الرغم م ة   ، إّال1990وب دات اإلجمالي أن العائ

ة  ة العراقي يض (للصادرات النفطي ود+ أب ام ) أس ي ع درت ف ن  2000ق أآثر م ار 20ب دوالر،  ملي

ل     ى قب نفط حت اج ال راق    وآان إنت زو األمريكي للع وني     الغ ل عن ملي ا ال يق ل  م ه    برمي ًا، وطاقت يومي

نفط  ألف برميل لكل يوم عن طريق أآبر عدد لمصافي  500التكريرية فاقت  ة  (والتي بلغت    ال مقارن

ة       . 2000مصفاة في عام   12 )بكل دول الوطن العربي ة العراقي دات النفطي الي العائ د وصل إجم وق

نة  ى  1989س ار 14.5إل ل الصادرات %99شكلت  دوالر ملي ن دخ ام . م ذآر إحصاء صدر ع وي

ت     1990 ة بلغ ادرات العراقي ة الص ا   10.535أن قيم ار دوالر منه  % 99.5ملي
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نفط  من  ة  الوال ، بلغت حصة استيرادات  طاقةالومصادر  ال دة األمريكي ات المتح ا   ي وفي %. 28منه

نفط  ، شكلت صادرات  1996عام  ة        269 ال راق البالغ ون دوالر فقط أي ثلث صادرات الع  950ملي

ون دوالر ام  .ملي ول ع ادت بحل ا ع ى  2001لكنه ا إل ار دوالر من أصل مل 15.14ووصلت قيمته ي

  .مليار دوالر 15.94صادرات إجمالية تصل قيمتها إلى 

   طـنفالي ـحتياطا

ر خزان نفطي     112العراقي الثابت حوالي  النفط بلغ احتياطي مليار برميل، مما يجعله ثاني أآب

راق بحوالي      (وتجعل االحتياطيات الثابتة والمحتملة . ممعروف في العال در المحتمل في الع  150يق

بعض أن يفوق         )مليار برميل ع ال ة السعودية، ويتوق ة العربي د المملك وهو بذلك ثاني دول العالم بع

م       ة التي ل االحتياطي في العراق نظيره في دول الخليج بإآمال البحث والتنقيب في األراضي العراقي

َق حًا تل امًال ًايجيولوج مس راق      . آ ع الع م يتمت ة، ل روب متتابع دة ح ي ع راق ف ول الع بب دخ وبس

ات           ذه التقني ى رأس ه الم، وعل نفط في الع باستخدام التقنيات الحديثة المستعملة في التنقيب عن ال

اد       ة األبع وجي بالمجسات ثالثي ات محل أساليب        3D seismicالبحث الجيول ذه التقني وستحل ه

ائي قديم ن الم ل الحق ات مث ذ الثمانيني تخدمة من ب ) Water injection( ة مس ن نس وتحس

التي يمكن   النفط تجعل آميات …في المكامن المكتشفة حاليًا مع التقدم التكنولوجي النفط استخراج

اج         360استخراجها في المستقبل تقدر بأآثر من   دل اإلنت ذا يكفي لالستمرار بمع ل، وه ار برمي ملي

اً  رون ونصف     بالطاقة المتاحة حالي دة ثالث ق ة، فمن أصل        . لم ة هائل ات نفطي راق بطاق ع الع ويتمت

تم استغالل إالً     حقوله النفطية األربعة والسبعين ا م ي ة، ل ي     15 لمكتشفة والقائم ًال، بحسب محلل حق

نفط  اع ال تثمارات       . قط ن االس رة م الغ آبي ى مب دها إل تغلة وح ة الُمس ول النفطي اج الحق وتحت

شهرًا  18وقد يحتاج العراق اليوم إلى ما بين . واإلصالحات قبل أن تستطيع استئناف اإلنتاج الكامل

  .يوميًا برميل مليون 3.5والبالغ  1990ستوى اإلنتاج السابق للعام وثالث سنوات للعودة إلى م

وب أي بمحافظة البصرة حيث       أن الجزء األعظم من االحتياطي النفطي العراقي يترآز في الجن

اج     حقًال منها عشرة  15يوجد  ا زالت تنتظر التطوير واإلنت ذه   . حقول منتجة وخمسة م وي ه وتحت

ن       أآثر م در ب ًا يق ًا نفطي ول أحتياطي بة    65الحق ل، أي نس ار برمي الي   % 59ملي ن إجم ا م تقريب

ي ي العراق اطي النفط ار . االحتي ان وذي ق رة وميس ات البص ي لمحافظ اطي النفط كل االحتي ويش

اطي العراقي   % 71أي نسبة مجتمعة حوالي ثمانين مليار برميل،  ا بالنسبة   . من مجموع االحتي أم

ه    13لوسط وشمال البالد فيقدر االحتياطي النفطي الموجود في آرآوك بحوالي  ل، أي أن مليار برمي

  .من إجمالي االحتياطي العراقي من النفط العراقي% 12يشكل حوالي 
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  طـول النفـحق

  
  : حقول الجنوب

  
في  حقول الرميلة  حقل أبو زرقان  حقل نهر عمر

  البصرة

 حقل الزبير حقل الدجيلة حقل األحدب

حقل القرنة الغربي حقل جبل فوقي حقل لهيث

حقول بزرآان حقول الناصرية حقول مجنون 

 
  

  :  حقول الشمال
  

  حقول بابا گرگر
  في آرآوك

  حقول عين زالة  حقول آويسنجق
  في الموصل

  حقول خباز 
 في آرآوك

 حقول جمبور حقل الكيارة

 حقل بلخانة قول حمريينح
  حقول بطمة
 في الموصل

  حقول جمجمال
في آرآوك 

  حقول النخيب
االنبارفي  

حقول باي حسن 
في آرآوك 
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  ادنـاملع

 آما الفوسفات من آبيرة آميات العراقية األراضي في يوجد الطبيعي، والغاز النفط إلى باإلضافة

ي ول ف ات حق ة عكاش فات المنتج د للفوس ت ويوج اتبك الكبري رة مي ي آبي ة ف راق منطق ي المش  ف

  .األحمر والزئبق آاليورانيوم مستغلة غير ثروات وهناك نينوى محافظة

  ارـاآلث
راق  د  الع الكثير  أرضه  تزخر الحضارات  مه ار من  ب ع  اآلث ة  والمواق ة  األثري ددة المختلف  والمتع

اختالف ب ب ي والحضارات الحق ه نشأت الت دت في ه، وامت ذ الي أة فمن ق نش اتوج الخل دن ن ى ع  إل

ارات ا حض ل م اريخ قب ارة الت ة أور وحض ارات واالآدي ومرية والحض ة الس ورية والبابلي  واآلش

ورة  إلى عشتار وبوابة بابل برج ومن. واإلسالمية والفارسية واليونانية والرومانية واآلرامية  الزق

  .الكثير وغيرها المستنصرية والمدرسة والملوية آسرى وايوان الحضر ومدينة

راق : ةـسياحــال د الع ذور تمت ارته ج ي حض اطن ف اريخ ب ذ الت و من ام 7000 نح د، أو ع  يزي

وع وأرض ري التن ي الث ه ف ه ثقافات ه وأعراق ة وتضاريس دة الطبيعي ن الممت ات ذرى م  المرتفع

ات  العرب وشط الجنوب أهوار إلى الشمال في الشاهقة ل  وغاب ذي  النخي راق  يضع  ال ة  في  الع  مقدم

ة  خيرات من بمحتواه هائل، سياحي آنز والعراق. العالم في التمور أنواع أفخر منتجي ل  طبيعي  تتمث

ي بة أراض ف ادر خص اه ومص ة للمي دمها العذب اه تتق دين مي ة الراف رات دجل ا والف ن وغيرهم  م

ه  بما أو والشالالت، الينابيع تكثر حيث الشمال مناطق في خاصة المصادر  الشعبي  الموروث  اختزن

ى  تعاقبت  التي القديمة الحضارات تإفرازا من العراقي ى  باإلضافة . أرضه  عل راق  أن إل  يحوي  الع

  .الدينية والمراقد األضرحة من الكثير
  :الدينية  السياحة
  :المقدسة  العتبات ومزارات أضرحة

  : عبر التاريخ األنبياء مزارات -

 .صالحو هود ، وضريحا النبيالنجف في وادي السالم في نوح والنبي آدم يوجد ضريحا •

 .الحلة في ذي الكفل مقام النبي •

 .الموصل في شيت والنبي يونس مقاما النبي •

 .العمارة في عزير مقام النبي •

  : مواقع النزهة والترويح -

 .وبساتين النخيل التي تزخر على ضفافه نهر الفرات بحيرة النجف، ضفاف •
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ل • ي ، أربي د ف لأر يوج ن   بي ر م اً  110أآث الل وموقع ًاأ ت ذ   ثري ا من ع تاريخه ر  يرج العص
ة     ،وحتى التحرير اإلسالمي  الحجري الم األثري م المع ة   ومن أه ل أقلع د     ربي ل السيد أحم وت

 .المنارة المظفريةو
 .آم 100حوالي  بغداد تبعد عن العاصمةفي القسم األوسط من العراق و بابل تقع، بابل •
راق    • وب الع ار جن ي ذي ق ورة أور ف وي   زق ي تحت والي  والت ى ح ي   3000عل ع تراث موق

ى   ري   1200باالضافة ال ع أث ا  .موق ة   ففيه ة اور األثري ورة و مدين وز شبعاد وهي     الزق وآن
 .الفرسو العرب قبل األسالم بين معرآة ذي قار وفيها منزله وفيها جرت إبراهيم مدينة

رة • ان  ، البص رية ومك أ البش دن  منش ة ع ة وال  جن ى دجل رات ووملتق أها  أف ة أنش ول مدين
ا        رحة منه ة واالض اآن األثري ن األم د م وي العدي ة تحت رة العربي ارج الجزي لمون خ المس

 .الزبير بن العوامد اهللا ووطلحة بن عبي علي الهادي ضريح عبد اهللا بن
د  ، آرآوك   • ا مرق ال   يوجد به ام  النبي داني ن الحسين     ) خطوة (ومق ي ب ام عل ى االم ود إل تع

ن أبي طالب    وهو أحد أوالد االمام) زين العابدين( ان   ) ع( الحسين بن علي اب وجامع العري
 .والكنيسة الحمراء العباسي والسور قلعة آرآوك وآذلك 1142ه إلى سنة ئالذي يعود بنا

ى   ، ديالى • يالد حت تتميز المحافظة بالتالل األثرية التي تعود إلى بداية األلف الخامسة قبل الم
ه     د وجد في العصور الحضارية المتأخرة ومن أهمها تل أسمر وهو موضع مدينة اشنونا وق
ه الشمس  دا إل ه معب ل اشجالي وفي ل اجرب، وت ل، وت د والقصور والتماثي دد من المعاب ع

 .عشتارو
ة          محافظة دهوك تقع، دهوك • ر من المحافظات المهم راق وتعتب في أقصى شمال غرب الع

ا         ي تالله فة ف ات المكتش ار والمنحوت ة فاآلث ة والجغرافي احيتين التاريخي ن الن ة م وخاص
ى حدود    وآهوفها تدل على أهميتها فضال عن موقعها الجغرافي المتميز وذلك لوقوع ا عل ه

ين ا( دولت ورياو ترآي ر   ) س ا ي تراتيجي فيه ي اس ط مواصالت دول رور خ ى م افة إل بط إض
 .والعالم الخارجي بترآيا العراق

ا مرق     محافظة صالح الدين تشتهر، صالح الدين • د منه ام بوجود عدد من المراق ي   د االم عل
ادي ام اله ه االم كري وابن يد الحسن العس د الس ادي  ومرق ي اله ن عل د ب د ) ع( محم ومرق
يخ  ا  الش د به تر، وتوج ك االش ن مال راهيم ب ة إب ة الملوي ياالج( المئذن وقصر ) مع العباس

ار  الخالفة العباسية العاشق وقصر ة    وجامع أبي دلف ومن اآلث ة اشور التاريخي ع   مدين وتق
ه   نهر دجلة على ة الشرقاط   وتطل من جهة الشمال على سهل فسيح في نهايت ة   مدين الحالي

 .تكريتوسور
ه   ومرقد الحسين بن علي الء فهى مرقد االمامما أهم معالم مدينة آربأ. آربالء •  العباس أخي

ا المخيم         الصحابة وآثير من قبور) ع( ة الطف ويوجد به ذين استشهدوا بواقع الشهداء ال



  66

ام  ام االم يني ومق دي الحس افة     المه ربالء بمس وب آ ع جن ا حصن االخيضر ويق ع به     ويق
 .آم 48

وى  • ل ا       ، نين ة قب ف الخامس ى االل ع إل ق يرج اريخ عري ة ذات ت يالد، مدين لم
غربي من العراق وتقع في الجزء الشمالي ال الموصل لألنبياء، مرآزها موطنًانينوى وتعتبر

ة      ة وديني ة وآثاري اآن سياحية وترفيهي ارزة جامع    . وتتوفر فيها أم ا الب ى   ومن معالمه النب
 .وجامع وضريح نبي اهللا جرجيسم  568الكبير الذي بني عام  يوالجامع النور يونس

ا أل واسط سميت، واسط • ن يوسف الثقفي     نها تقع وسط العراق، بناه ـ  78سنة   الحجاج ب ه
واحي      172مسافة  بغداد د عنوهى تبع آلم من جهة الشرق ويتبعها عدد من األقضية والن

نة         ه س ل ب ى العم ذي انته وت ال د الك ا س د به اعر م  1935ويوج ر الش ب   وقب و الطي أب
ر    ومرقد الصحابي المتنبي ن جبي د          سعيد ب ى مراق ن يوسف إضافة إل ه الحجاج ب ذي قتل ال

 .أخرى آثيرة
  : السياحة البيئية

رات و دجلة بين نهري ى   الف ى الغرب          أوعل وب ومن الشرق إل ى الجن ا ومن الشمال إل طرافهم
ة في    آبيرًا يزخر العراق ببيئة سياحية متنوعة حيث تشكل السياحة البيئية جزءًا من السياحة العام
راق     ان الع رة آ ذين     أمحط  العراق، فحتى وقت قريب وقبل أندالع الحرب األخي ة ال نظار سياح البيئ

ور            اتهم في صيد الطي دول المجاورة لممارسة هواي الم وخاصة ال آانوا يأتون من مختلف دول الع
وخاصة صيد الصقور هذه الهواية التي بدأت في العراق أوائل القرن العشرين على أيدي الصيادين  

بالد، وتوجد عد         ة من ال اطق الوسطى والجنوبي ًأ      العراقيين في المن د مرف راق تع رات في الع ة بحي
ا  ة   سياحيًا منه رة الحباني ة حيث          . بحي ا الخالب ة زاخرة بطبيعته راق منطق د شمال الع ا يع وع  آم تتن

  .بجبالها ووديانها وسهولها وشالالتها مثل شالل آلي علي بيك وغيره
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אא  
  ساجدة المالكي/ اعداد 

  
ة           ر دجل اه نه رات، ومي ر الف اه نه ن مي ه م راق بإيرادات طحية للع ة الس وارد المائي ل الم تتمث

  .والروافد التي تصّب فيه داخل األراضي العراقية

   :هنر دجلة
د يجري   ت ّدة رواف ن ع ون م رقية، وتتك ة الش ا الجنوبي ات ترآي ي مرتفع ة ف ر دجل ابع نه ع من ق

ان صو  (وتؤلف نهر   ) وان( بعضها من المرتفعات القريبة من بحيرة بعض اآلخر    )بوت ، ويجري ال
ان صو  (وتؤلف نهر  ) آولجك(من الجبال القريبة من بحيرة  اء هذين النهرين يتكون     ). بطم وبإلتق

ة   . ئيس لنهر دجلةالمجرى الر ـع  مآ  1900يبلغ طول نهر دجل ا داخل األراضي     مآ  1415، يق منه
  .العراقية

ة فيشخابور    د قري ّدة داخل األراضي       . يدخل نهر دجلة الحدود العراقية عن د ع ه رواف وتصّب في
هه  وتعتمد على ميا. الخابور، الزاب الكبير، الزاب الصغير، نهر العظيم ونهر ديالى: العراقية أهمها

وى، صالح        أميم، نين ل، السليمانية، الت داخل العراق عدة محافظات إعتمادًا آليًا وهي، دهوك، أربي
  .الدين، ديالى، بغداد، واسط، ميسان وجزء من محافظة البصرة
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ة ـ       دود العراقي د الح دة عن نوات عدي ة لس ر دجل ائي السنوي المسجل لنه راد الم دل اإلي إن مع

دود غ بح ة يبل ثالث) 19.43( الترآي دول ال ين ال و الجزء المشترك ب ب، وه ر مكع ار مت ا ( ملي ترآي

ة  ). وسوريا والعراق ع  2مالف آ   235وتبلغ مساحة حوض نهر دجل ذه المساحة    % 45، تق من ه

  .داخل األراضي العراقية

  : هنر الفرات

ة      ي األراضي الترآي رق األناضول ف ي ش ة ف ل الجبلي ن السالس رات م ر الف ع نه ع . ينب وتتجم

راد صو  (الذي يجري في سهول أرضروم و  ) فرات صو( له الصغيرة من فرعين هماجداو ذي  ) م ال

  .يتكّون المجرى الرئيس للنهر) آيبان(وعند إلتقاء الفرعين في . يجري في هضبة أرمينيا

ة    ه داخل األراضي     ) جرابلس (يقطع نهر الفرات الحدود الترآية ـ السورية عند مدين وتصّب في

ابور   د هي، الساجور،  السورية ثالث رواف  يخ والخ ة       . البل د مدين ة عن دخل النهر األراضي العراقي ي

ى          ) حصيبة( القائم ربالء والنجف والقادسية والمثّن ل وآ ار وباب ى مياهه محافظات األنب وتعتمد عل

ل   . وذي قار، وجزء من محافظة بغداد وآذلك جزء من محافظة البصرة وال يوجد مصدر مائي في آ

  .ما يأتيها من إيرادات مائّية عبر نهر الفرات هذه المناطق سوى

في  آم  604داخل األراضي الترآية و  آم 1176، منها آم 2940يبلغ الطول الكّلي لنهر الفرات 

  .في األراضي العراقية آم 1160 السورية و األراضي

ة  % 40، تقع 2آم 444000وتبلغ مساحة حوضه  وار   . منها في األراضي العراقي ّدل ال ا مع د أّم

رة من عام             غ في الفت د بل ة، فق رات داخل األراضي العراقي ى عام    1930المائي لنهر الف  1970إل

  .3مليار م 30.3بحدود 

د إنشا      رات إمالء السدود وبع رة     ئإن هذا اإليراد قد إنخفض خالل فت ها، حيث إنخفض خالل فت

ى     ار   9.020إمالء سد آيبان في ترآيا وسد الطبقة في سوريا إل ا يقرب     1974 عام  3مملي ى م وال

  . 1990من الكمية نفسها في فترة إمالء سّد أتاتورك في ترآيا خالل عام 

ة     اريع الترآي ذ المش ور تنفي ع تط تمر م اض مس نوية بإنخف ر الس رادات النه دالت إي ا أن مع آم

   .والسورية
   :شط العرب

ويصّب   مآ  180وله بعد أن يلتقي نهرا دجلة والفرات في القرنة يتكون شط العرب الذي يبلغ ط

ران أيضًا          ادم من إي ّد نهر الكرخة الق ذي يع فيه نهر الكارون من إيران ومياه من هور الحويزة، ال

أن       . المغذي الرئيس له ة ف ر المالحي ا لألغراض غي راق، أّم ويعّد شط العرب ممّرًا مالحيًا رئيسًا للع

  .اإلستفادة منه محدودة
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  مستقبل موارد العراق املائية
ّم المشاريع والخطط         لغرض ت ّد من استعراض أه راق، ال ب قييم مستقبل الموارد المائية في الع

  .في آل من العراق وسورية وترآيا للتعرف على مدى تأثيرها على هذه الموارد

  : المشاريع العراقية -1
  : السدود والنواظم

ا  تغالل، أنشأت الجه ل اس ة أمث ة المتاح وارد المائي تغالل الم ّدة بهدف ضمان اس ة ع ت العراقي

ا   ده منه ة ورواف ر دجل ى نه دود عل ام  : س ان ع د دوآ ام   1959س دخان ع د دربن ّد  1962وس وس

ّد صدام عام     1981حمرين عام  ّد دبس عام     1986وس الى عام     1965وس ّد دي ّد   1969وس والس

  .1999العظيم عام 

ا        ة الرئيسة أهمه واظم القاطع ر من السّدات والن  1939ة الكوت عام   سدّ :  آما َأنشأت عدد آبي

ام     ار ع ة الثرث امراء ومنظوم دة س ام   1956وس الء ع رح والكح واظم المش رة  1977، ون والبتي

  . 1978والعريض عام 

مّ     أن أه رات ف واظم التي ُأنش      أّما على نهر الف ، 1987سد القادسية عام    :  ت هي أالسدود والن

ام   ة ع ة الهندي ام   1911ومنظوم اؤها ع د إنش د ُأعي ا1989وق ام ، ون ّرة ع ّدة  1942ظم المج وس

ام  ذبان ع اظم ال ادي ون ام  1948الرم وّرار ع اظم ال ة   1952ون عيد وأم نخل ي س ة بن واظم آرم ون

وسّدة الفلوجة   1968وناظم غليوين عام  1959وناظم المشخاب عام  1957وعكيكة والحّفار عام 

ى شط البصرة عام     ، وناظم البصر 1986ونواظم الكوفة والشامية والعباسية عام  1985عام  ة عل

1983 .  

  : المشاريع الترآية -2
ى نهري      ا مستقبًال عل تطلق ترآيا على مشاريعها التي تقوم بإنشائها اآلن والتي تخطط إلقامته

م  رات إس ة والف وب شرق األناضول (دجل روع جن ن ، و (GAP)مش روع م ون المش ّدًا  22يتك      س

وقد باشرت ترآيا بإنجاز . نوات والمشاريع اإلروائيةمحطة آهرومائية وعدد من األنفاق والق 19و 

ذا المشروع زات ه م مرتك ام  . أه ان ع ّد آيب رات س ر الف ى نه ام  1974فأنشأت عل ا ع ّد قرقاي و س

اتورك  (أنجزت  1990، وفي عام 1986 ه         ) سد أت غ طاقت الم إذ تبل رة في الع وهو من السدود الكبي

  .3مليار م) 48(الخزنية بحدود 

ى من مشروع ألطول نفق إروائي من نوعه في             1994وفي عام  ة األول ا المرحل أآملت ترآي

ع            ) نفق أورفة(العالم  دة إلرواء أراٍض تق ى مسافة بعي اتورك إل ّد أت ّزان س اه من خ ذي يأخذ المي ال

  .خارج نطاق حوض الفرات
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ة ـ             دود الترآي ن الح ة م ى مقرب رات وعل ر الف ى نه دين عل ّدين جدي اء س ًا إنش ري حالي ويج
حيث سيتاح لترآيا بعد إآتمال هذين السّدين التحّكم ) قرقاميش(و سّد ) بيره جك(السورية، هما سّد 

  .شبه المطلق بمياه النهر
ا في عام       د أنجزت ترآي ة   (سّدي   1997أّما على نهر دجلة فق زي ودجل رال آي د   ) آي ى رواف عل

ي صو  (النهر، وأعلنت عن مباشرتها إنشاء سّد  رئ   ) أل ى المجرى ال ارير   . يس للنهر عل وتشير التق
اً     رواة حالي الي األراضي الم ة أن إجم ة الترآي اه الدول ة مي ن مؤسس ورة ع روع المنش  ضمن مش

(GAP)  لف  أ 6.5 لف هكتار ضمن حوض نهر الفرات وأ 8هكتار فقط، منها  14500تبلغ حوالي
  .هكتار ضمن حوض نهـر دجلة

ا إرواء   ار ضمن حوض     1.091وتستهدف ترآي ون هكت رات    ملي ار    0.602نهر الف ون هكت ملي
اتورك      أ 537علمًا بأن هناك مساحة قدرها حوالي . ضمن حوض نهر دجلة ّد أت ار شمال س لف هكت

ا   في التطوير الكامل لمشاريع     (تروى من نهر الفرات وبذلك يبلغ مجموع المساحة المقّرر إرواؤه
  .مليون هكتار 1.628) التخزين والري على حوض الفرات في ترآيا

  : المشاريع السورية -3
لف  أ 213بـ  1965قّدر البنك الدولي المساحات المزروعة في سوريا على نهر الفرات في عام 

ل      . مليار متر مكعب سنوياً   3هكتار وقّدر استعماالتها المائية بـ  ة من قب وحسب المعلومات المقدم
ترآة       اه المش ة للمي ة الفني ات اللجن ي مفاوض وري ف ي الس د الفن ام الوف احات   1983ع أن المس ف

 3.87الف هكتار ويبلغ إحتياجها المائي بحدود  258المروية في حوض الفرات آانت في ذلك العام 
  .3م مليار

ـ    1998وتقّدر المساحات المّروية عام  رات ب يس لسوريا     أ 258ضمن حوض الف ار ول لف هكت
  .مساحات تذآر تروى من نهر دجلة حاليًا

رات        ويبلغ مجموع المساحات ا  ا ضمن حوض الف ار   أ 773لتي تخطط سوريا إلروائه لف هكت
  .لف هكتار ضمن حوض نهر دجلةأ 227إلرواء  وتخطط أيضًا

  : موارد العراق المائية المستقبلية -4
ا باستثمار           ذ خططه رات بتنفي ة والف في ضوء إستمرار الدول المتشاطئة في أعالي نهري دجل

اق ب      ى اتف اه النهرين دون التوصل إل ك        مي أن ذل دولي، ف انون ال ًا لقواعد الق اه وفق شأن قسمة المي
اره     ذلك آث سيؤدي إلى نقص خطير في آمية المياه الواردة إلى العراق وترٍد في نوعيتها وسيكون ل

  .السلبية وانعكاساته الخطيرة على مختلف مناحي الحياة في العراق
الفرات سيؤدي الى خروج مساحة  إن آل هكتار ترويه ترآيا مستقبًال خارج طاقة نهري دجلة و

  .مقابلة من الزراعة داخل العراق
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إرواء       ًا ب وم حالي راق يق ى أن الع ة       2.178ال بّد من اإلشارة إل ار ضمن حوض دجل ون هكت ملي
ـ      ، لف هكتار فقط في ترآياأ 26يقابلها  روى ضمن مشروع أل    (GAPبما في ذلك المساحة التي ت

ا    أ 32فرات يقابلها مليون هكتار ضمن حوض ال )1.370و  ار فقط في ترآي ا أن نقص   . لف هكت آم
ى خروج       اه سيؤدي ال ة من       أ 62.5 آل مليار متر مكعب من المي ار من االراضي الزراعي لف هكت

  .الزراعة داخل العراق
ل مشاريع التطوير التي               راق قب ى الع اه التي آانت تصل إل ة المي ين آّمي ارن ب وإذا أردنا أن نق

اه،  تقيمها دول أعلى ا لمجرى والمتوقع وصولها مستقبًال بعد إنجاز هذه المشاريع ونوعية تلك المي
  : فيمكن توضيح ذلك بما يلي

 .3مليار م 20.90:  معدل اإليراد قبل التطوير •
 .3مليار م 9.16:  معدل اإليراد بعد التطوير •
 .لتر/  ملغم 250:  النوعية قبل التطوير •
 .ترل / ملغم 375:  النوعية بعد التطوير •

  : )عند الحدود( نهر الفرات -
 .3مليار م 30.3:  معدل اإليراد قبل التطوير •
 .3مليار م 8.45:  معدل اإليراد بعد التطوير •
 .لتر / ملغم 457:  النوعية قبل التطوير •
 .لتر / ملغم 1275ـ  1220:  النوعية بعد التطوير •

ا للنشاطات ال   ـ      إن إجمالي اإلحتياجات المائية المطلوب تأمينه ّدر ب راق تق ـي الع ة ف ) 74(مختلف
ـ   2000مليار متر مكعب عام  ّدر ب ر مكعب عام      101، وتق ار مت ذه      2020ملي أن ه ، مع العرض ب

  .اإلحتياجات ال تتضمن فواقد التبخر من الخزانات، والمياه الصّحية

  االتفاقيات اخلاصة بنهري دجلة والفرات
إن نهري    . تقع أجزاء منه في دول مختلفةإن النهر الدولي، آما أشرنا، هو النهر الذي  ذلك ف ول

راق   :  دجلة والفرات هما نهران دوليان لوقوع أجزاء منهما في ثالث دول هي ا وسوريا والع . ترآي
ى  . وتبعًا لذلك فأنهما يخضعان لقواعد القانون الدولي التي تنطبق على األنهار الدولية وباإلضافة إل

  : والبروتوآوالت التي نّظمت بعض أوجه استغاللهما، ومنها ذلك فإن هنالك عدد من االتفاقيات
ة من  -1 ادة الثالث اريس(نصت الم دة ب ودة في ) معاه انون أول  23المعق ا  1920آ ين فرنس ب

ة       ا لتسمية لجن اق بينهم د إتف وبريطانيا بصفتهما الدولتان الُمنتدبتان عن العراق وسوريا، على عق
ا الفحص األ ون من واجبه داب الفرنسي مشترآة يك ة اإلنت ه حكوم وم ب ي ألي مشروع تق ي (ول ف

وريا ة     ) س د نقط رين عن اه النه ى مي ؤّثر عل أنه أن ي ن ش ذي م ة وال ر دجل رات ونه ر الف اه نه لمي
  .)العراق(دخولهما إلى المنطقة الواقعة تحت اإلنتداب البريطاني 
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ة  -2 ردت إتفاقي وزان(أف و  ) ل ي تم ا ف اء وترآي ين دول الحلف ودة ب ادة خاصة  1923ز المعق م
  : التي نّصت على ما يلي) 109المادة (شاملة لهذا الموضوع وهي 

ى              ( ة من أجل المحافظة عل دول المعني ين ال اق ب د إتف ة، يجب عق ام مخالف عند عدم وجود أحك
ّري،   وات، الفيضانات، ال تح القن ائي ف ام الم د النظ دما يعتم ك عن ا، وذل ل منه وق المكتسبة لك الحق

دما يكون اإلستعمال          )ائل المماثلةالبزل، والمس ة أخرى، أو عن يم دول ذة في إقل على األعمال الُمنف
المائــي في إقليــم دولـة ومصادر هذه المياه في دولة أخـرى بسبب تعيين حدود جديدة، وعند تعّذر 

  .ماإلتفاق تحسم المسألة بالتحكي
ين الع       1946في عام  -3 دة الصداقة وحسن الجوار ب ا     عقدت معاه د ألحق به ا، وق راق وترآي

اه نهري            ان مي ا موضوع تنظيم جري والت، عالج أوله ا، ستة بروتوآ بموجب المادة السادسة منه
دجلة والفرات مع روافدهما بالتأآيد على حّق العراق في تنفيذ أية إنشاءات أو أعمال على النهرين  

ى الفيضانات س       ة أو للسيطرة عل ة أو    تؤمن إنسياب المياه بصورة طبيعي واء في األراضي العراقي
ول      . هائاألراضي الترآيـة على أن يتحمل العراق تكاليف إنشا ادة الخامسة من البروتوآ ونصت الم

  : على ما يلي
ـرر            (( د تق ة ق ال الوقاي ة مشاريع خاصة بأعم ى أي راق عل توافق حكومة ترآيا على إطالع الع
ل     ئإنشا ك لغرض جع ده وذل ان مصلحة        ها على أحد النهرين أو رواف در اإلمك ى ق ال تخدم عل األعم

  )).العراق آما تخدم مصلحة ترآيا
ام  -4 ة     1980وفي ع ة ـ الترآي ة العراقي اع اللجن رة محضر إجتم ا في أنق راق وترآي ع الع وّق

  : المشترآة للتعاون األقتصادي والفني، وقد ورد في الفصل الخامس منه الخاص بالمياه ما يأتي
نعقاد لجنة فنية مشترآة خالل شهرين لدراسة المواضيع المتعلقة بالمياه إتفق الطرفان على إ((

ى             اع عل د إجتم ة لعق ة وستدعى الحكومات الثالث د سنة ثالث ة للتمدي األقليمية خالل مدة سنتين قابل
ي        راءات الت رق واألج ر الط ترآة ولتقري ة المش ة الفني ال اللجن ائج أعم يم نت توى وزاري لتقي مس

اه التي       توصي بها اللجنة  ة من المي ة المناسبة والمعقول الفنية المشترآة للوصول الى تحديد الكمي
  .))يحتاجها آل بلد من األنهار المشترآة

ام   -5 ي ع ـ         1990ف ـراق ب ة العــ د حص ي بتحدي ًا يقض ـًا مؤقت ـا إتفاق راق وسوريـ ـع الع وّقـ
ـ  من المياه الواردة في نهر الفرات عند الحدود الترآية السو%) 58( %) 42(رية وحصة سوريا ب

  .منها ولحين التوصل الى إتفاق ثالثي ونهائي حول قسمة مياه الفرات مـع ترآيا
واردة     1987سبق لترآيا وسوريا أن وقعتا عام  -6 اه ال ة المي إتفاقا مؤقتا قضـى بأن تكون آمي

ـما ال ي     ا، ب ـي ترآي ل عن  على الحدود الترآية ـ السورية أثناء إمالء سّد أتاتورك ف ا  /3م 500( ق ، )ث
اه          ه المشروعة في مي ى من حقوق وهو اإلتفاق الذي يعترض عليه العراق آونه ال يلبي الحد األدن

  .سـّد أتاتورك يءنهر الفرات، آما أنه إتفاق مؤقت بفترة مل
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  لعراق  النهريناحقوق 
رات أفضل استغال        ة والف اه نهري دجل د تطور   . للقد استطاع العراقيون القدماء استغالل مي وق

راق ة اإلسالمية في الع ًا في عصر الدول ك االستغالل تطورًا عظيم ان  .ذل وفي العصر الحديث، آ
ة     ة الزراعي يع الرقع ـية وتوس اريعه اإلروائ وير مش ي تط باقًا ف راق س ه   . الع أن حقوق ا ف ن هن وم

ى           ة واألسبقية عل ان واآتسبت األولوي ّر العصور واألزم ى م استخدامات  التأريخية قد ترّسخت عل
  .الدول األخرى المتشاطئة معه

رات  ل  . ومن الثابت أن العراق قد سبق دول الحوض في استخدام أآبر آمية من مياه نهر الف فقب
اريخ مشاريع             1917عام  ك الت د ذل م تطورت بع ار ث ون هكت ر من نصف ملي آان العراق يروي أآث

  .الري وإستصالح األراضي
*  *  *  
  خ التاري دجلة والفرات

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
ا  ينبع من مرتفعات جنوب شرق هضبة األناضول في   ان نهر دجلة  50 ورياس  ويمر في   ترآي

ابور، ويصب في         دة فيش خ د بل راق عن آم في ضواحي مدينة القامشلي ليدخل بعد ذلك أراضي الع
ا        ا وأطوله ل أهمه راق لع ران والع ا وإي النهر مجموعة آبيرة من الروافد المنتشرة في أراضي ترآي

الى         يم، ونهر دي زاب الصغير، والعظ ر، وال زاب الكبي ابور، وال رع دجل   .الخ ر   ةويتف ى ف د  عإل ين عن
  .ةوالدجيل نهرالغراف مدينة الكوت هما

راق         ر أراضي الع ه عب د رحلت راق بع وب الع ان نهر دجلة يلتقي بنهر الفرات عند القرنة في جن
ذي يصب في    شط العرب  ليكونا يج العربي  ال ال رات في الوقت الحاضر        خل ر مجرى الف ، ولكن تغي

غ طول مجرى النهر حوالي       وأصبح يلتقي بنهر دجلة عند منطقة الكرمة القريبة من البصرة، ويبل
  .آم 1.178
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ار فيعتبر من   ما نهر الفراتأ رة في  الك األنه وب غرب آسيا    بي ع من   جن ا ، ينب ألف من    ترآي ويت
ي رين ف يا الصغرى نه راد صو  آس ا م راد(هم اء الم رة وان ،شرقًا) أي م ين بحي ه ب ل  ومنبع وجب

ي  أرارات ا ف و  أرميني ره ص ود (وق اء األس رقي ) أي الم مال ش ي ش ه ف ًا ومنبع ول غرب . األناض
اً       ا جنوب ري مياههم ان فتج م يجتمع رب ث اه الغ ي اتج ان ف ران يجري لة  والنه ة سلس ال  مخترق جب

ة طوروس روره  . الجنوبي ل م دة قب روع عدي ه ف وب الشرقي وتنضم إلي ى الجن ر إل م يجري النه ث
  .األراضي السورية في

ة    د مدين ه   سوريا  ، وفي رابلسط  يدخل في األراضي السورية عن يخ   ينضم إلي م  نهر البل نهر   ث
ة   ثم يمر في من و الخابور ى    محافظة الرق دها إل زور    ويتجه بع ر ال د    محافظة دي ا عن ، ويخرج منه
ة ال مدين دهاو. البوآم دخل بع راق ي ةع الع د مدين ائم ن كل الق ع ليش وار ويتوس ط  األه وس

ة  ، ويتحد معه في العراقالعراق جنوبو ذي تجري مياهه مسافة      شط العرب   فيشكالن  نهر دجل ال
رات حوالي     .الخليج العربي ثم تصب في ميًال 90 م  2700يبلغ طول الف يالً  1800( آ راوح  )م ، ويت

ين   ه ب ن   200عرض ر م ى أآث ب م  2000 إل د المص راق  . عن ى الع ق عل الد  ويطل ب
  .والفرات بها نهري دجلة لوجود الرافدين

اه       إن مي ة، ف بالرغم من انتهاء عصر الطوفانات والسيول العظيمة التي أعقبت العصور الجليدي
اطق     ىدجلة والفرات استمرت تحمل في مواسم الفيضان آميات جسيمة من الطم  رين من المن والغ

وب خط        ال ى السهل الرسوبي المنخفض جن ا إل دأ الطمى    ) ـ سامراء   هيت (مرتفعة وتنقله حيث يب
  .والغرين والمواد العالقة بها بالترسب

واد           ك الم ة ترسب تل اه في السهل الرسوبي، آانت عملي وبالنظر النخفاض سرعة جريان المي
اع ت          ك مستوى ق ع بسبب ذل ار نفسها، فيرتف ذلك في مجاري األنه ار وتظهر في   تحدث آ ك األنه ل

ا              ى تماسك تربته ا يساعد عل ا الحشائش واألدغال مم ا تنمو فيه ة سرعان م . مجاريها جزر رملي
ا          ري فيه ي تج اه الت ار للمي ك األنه تيعاب تل ة اس ن قابلي ل م ان يقل دوره آ ذا ب م  . وه ي مواس وف

ا ال يمكن السيطرة الفيضانات آان منسوب مياه تلك األنهار يرتفع إلى حد إحداث فجوات في جوانبه
ا  ل       . عليه ة وتشق بفع اطق منخفضة قريب اه الفائضة تجري نحو من ك الفجوات آانت المي ومن تل

جريانها مجرى جديدًا للنهر يكون مجراه غالبًا أوطأ من مجراه القديم، وبتفاقم عملية حفر المجرى  
عه، د وتوس اب المجرى    الجدي ى حس زداد عل اه ت تيعابه للمي ة اس ت إمكاني ديمآان اء . الق د انته وبع

ون   اطق يواجه ك المن ان سكان تل راق، آ ار الع ي أنه اه ف موسم الفيضان وانخفاض مناسيب المي
ا يسبب           . مشاآل جديدة ه، مم ا تنقطع عن اقص أو ربم ديم تتن اه في المجرى الق إذ آانت آميات المي

دثار      الي ان ر، وبالت ك النه ة    هالك المزارع والبساتين التي آانت ترتوي من ذل القرى والمدن الواقع
اطقهم وتنقطع          . عليه اه في من د أن تجف المي اطق أخرى بع ى من مما يضطر السكان إلى الهجرة إل

اة  بل الحي ا س ى     . فيه رتهم إل الت، وج ى وي اطق إل ك المن كان تل والت س ك التح ا عرضت تل وطالم
  .صراعات دموية حول الماء واألرض
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راق، آانت من أقوى العوامل التي        ومن الجدير بالمالحظة أن ظاهرة تحول مجار   ار الع ي أنه
ن    دن م تيطان والم ز االس دين وتحول مراآ ي وادي الراف ة ف دثار الحضارات القديم ي ان ساهمت ف

  .مكان إلى آخر
ة             راق ظلت محصورة في منطق ار في الع ى أن ظاهرة تحول مجاري األنه البد أن نشير هنا إل

ومر وأآ   ارات س ت حض ث قام وبي، حي هل الرس ن   . دالس دًا ع ة بعي دن القديم ار الم ود آث وإن وج
ذ فجر الحضارات      ار من . مجاري األنهار الحالية ما هو إال دليل على تلك التحوالت في مجاري األنه

خر على أهمية الزراعة الحوضية على أنهار وادي الرافدين إذ يبدو أن تلك المدن آانت  آوهذا دليل 
نهر معين وأن تلك الزراعة الحوضية آانت األساس    مراآز التسويق وإدارة الزراعة ضمن حوض

دثرت وتشاهد      . في قيام دويالت المدن في حضارات وادي الرافدين القديمة م المدن التي ان ومن أه
ار هي    ر (آثارها بعيدة عن مجاري األنه اء /  أوروك(و  )نف دو (و  )أور(و  )الرسة (و  )الورآ . )أري

ا    . )آوثى( و )آيش(و  )سبار(و  )بابل(وآذلك مدن  ولنفس األسباب اندثرت مدينة واسط التي بناه
  .الحجاج على مجرى نهر دجلة القديم

ى الشمال من خط هيت      م يطرأ         - أما المنطقة الواقعة إل رات ل ة والف إن مجاري دجل سامراء ف
رات    . ير وذلك الختالف طبيعتها الجغرافيةيعليهما أي تغ ة والف ففي هذه المنطقة يجري آل من دجل

ر العصور   في ك الهضبة          . مجرى خاص به، تكّون عب ًا في تل ل من النهرين مجراه عميق إذ شق آ
ة        اه الجاري ار المي ل شدة تي ك بفع ة      . الكلسية شديدة االنحدار، وذل زمن ونتيجة لعملي ومع مرور ال

ك           ى حفظ وتثبيت مجاري تل ة ساعدت عل الحفر الطبيعية، تكونت لكل منهما ضفاف صخرية عالي
ة   )آشور(و  )نينوى(ولهذا نجد أن آثار المدن القديمة مثل . األنهار تقع بالقرب من مجرى نهر دجل
  .الحالي

تمكن اإلنسان من االستفادة          م ي رة ل اطق الجزي وبسبب ارتفاع األرض عن مجرى النهر في من
وبي        وادي الرس ي ال ال ف و الح ا ه عة آم ة الواس ك المنطق ة تل ي زراع رات ف ة والف اه دجل ن مي م

دا    سامراء شبه قاحلة ال تصلح إالّ  - ولذلك ظلت أرض الجزيرة شمال خط هيت. الخصيب للرعي ع
ين           ر أي ب رى النه ي مج يفًا ف ر ص ي تظه واطئ أو الت ن الش القرب م غيرة ب اطق الص بعض المن

ز    .شاطئيه، أو في األراضي الديمية في أقصى الشمال ولفيضانات دجلة والفرات طبيعة خاصة تتمي
راق     . نتظامبالعنف وعدم اال ة في الع دورة الزراعي ففي فصل   . ثم أن أوقاتها غير مالئمة لمواسم ال

ة       رات بصورة مفاجئ ة والف اه في دجل أتي      . الربيع ترتفع مناسيب المي ذه الفيضانات ت اه ه ولكن مي
بط      ادة قصيرة إذ ته ون ع انات تك ك الفيض رة تل م أن فت توية، ث ة الش ى الزراع بة إل أخرة بالنس مت

ل نضوج المحاصيل الصيفية      . ياه بسرعة وقبل بداية أشهر الصيفمناسيب الم اه قب ولذا تشح المي
  .مما يتسبب في هالك نسبة آبيرة منها
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إن              ذا ف دمرة ول ة وم ر من السنين عنيف رات في آثي ة والف أتي فيضانات دجل من ناحية أخرى ت
ذ فجر     ل .نظام الري وعملية السيطرة على المياه تكون بالغة الصعوبة والتعقيد قد واجه اإلنسان من

ارة    . االستيطان في وادي الرافدين ذلك الواقع الصعب ذل جهود جب فأجبرته طبيعة تلك البيئة على ب
د من    . من أجل السيطرة على الرافدين الذين آانا يعتبران من أشد أنهار العالم عنفًا د العدي ولذا يعتق

ات اإلنسانية     الباحثين أن تلك البيئة الفريدة ترآت بصماتها واضح اع المجتمع ر وطب ة في حياة وفك
  .التي قامت على ضفاف تلك األنهار منذ فجر التاريخ وحتى يومنا هذا

ا     ًا م إن من أهم آثار فيضانات دجلة والفرات المدمرة هو أن طغيان المياه في مجرى النهر غالب
. ساحات شاسعة منهاتخرب الشواطئ وتندفع إلى المناطق المنخفضة من السهل الرسوبي وتغمر م

ة  ى أن     . فتتكون األهوار والبطائح وأآثرها مسطحات مائية غير عميق ة تشير إل وإن البحوث العلمي
والبد أن مساحات تلك األهوار آانت   . بعض هذه األهوار آانت موجودة منذ نهاية العصور الجليدية

ة ا الظروف المناخي تحكم فيه ي ت م الفيضانات الت تقلص حسب حج ائدة تتسع أو ت رأي . الس وأن ال
السائد في الوقت الحاضر عند غالبية الباحثين هو إن قسمًا من تلك األهوار غمرته مياه الخليج بعد 
ة  وج في نهاي ان الثل ا جراء ذوب ار المتصلة به اه في المحيطات والبح اع مستوى سطح المي ارتف

  .العصور الجليدية
ا    دين فإنه ذي        أما األهوار التي ظلت في وادي الراف زًا من السهل الرسوبي ال تكون جزءًا متمي

راق   وب الع رات           . يشمل وسط وجن ة والف أثر بفيضانات دجل اريخ تت ر الت ك األهوار عب د ظلت تل وق
تحكم    .وتحول مجاريها داداتها، وي وهذا بدوره آان يغير مواقع تلك األهوار ويتحكم بمساحاتها وامت

راق  فالمعلو. آذلك بحجم ومواقع سكان تلك األهوار مات التاريخية تشير إلى أن مجتمعات أهوار الع
ي وادي           كانية ف والت الس ع التح ر م ت تتغي ل آان ة ب دو ألول وهل ا يب ة آم ة وال أزلي ن ثابت م تك ل

ة  . الرافدين فكثيرًا ما آانت التحوالت في مجاري األنهار تغمر مساحات شاسعة من المناطق الرعوي
ل تلك المناطق إلى أهوار وبطائح يهجرها من ينجو من    والزراعية في وسط وجنوب العراق فتتحو

اه فتجف   اطق أخرى من المي رم من ان يح اطق آ ك المن ى تل اه إل إن تحول المي العكس ف سكانها وب
تح        ذلك تف ة ، وب ة أو رعوي اطق زراعي ى من أهوارها وبطائحها وتنكشف بها األرض وتتحول أما إل

د للسكا       دة وانتشار جدي ام هجرات جدي ا الباب أم ل       . ن فيه دة القبائ ك الظاهرة الفري د ساعدت تل وق
  .العربية منذ دخولها وادي الرافدين على االنتشار في األهوار الجنوبية

نفس       راق، خضع ل وب الع وار جن ي أه ة ف ل العربي ار القبائ ل وانتش أن توّغ ات ب د الدراس تؤآ
ب التي قامت في األهوار وإن مجتمعات العر. العوامل التي خضع لها سكان العراق منذ عصور بابل

إن         ال ال الحصر ف ى سبيل المث تكيفت مع تلك البيئة الفريدة في فترة زمنية تعد قصيرة نسبيًا، وعل
ة المنتشرة في أهوار               ر العشائر العربي م وأآب وم من أه د الي د والسواعد التي تع عشائر ألبو محم

ي أ       ت ف درت وتوغل ة انح ائر زبيدي ي عش ارة ه ة العم ي منطق ة ف ود   دجل ي العه ارة ف وار العم ه
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ن    دًال م ن القصب ب وت المصنوعة م وار فسكنت البي ك األه ة تل ع طبيع ت م ا تكيف ة ولكنه العثماني
ر   الخيام وتحولت إلى زراعة الرز وتربية الجاموس وصناعة الحصر من القصب والبردي الذي يكث

ائر بني أسد التي انحدرت  وآذلك عش. في تلك األهوار في مدة قصيرة نسبيًا لم تتجاوز بضعة أجيال
كر    لط عس د إن تس ار بع ر الّحم ن نه ر م ة الجزائ ي منطق تقرت ف ة واس رات الجنوبي وار الف ى أه إل
ة   المماليك الترك على الخالفة العباسية وقضوا على دولة بني أسد العربية في الحلة في عهد الخليف

ة  ومنذ ذلك الحي). م1162(هـ 558العباسي المستنجد باهللا في سنة  ن تكيفت عشائر بني أسد العربي
  .إلى حياة تلك األهوار

ومن الجدير بالمالحظة فإن معالم خارطة توزيع العشائر في العراق في عصرنا الحاضر اتخذت 
ى مجراه                 ة واسط، إل ان يمر بمدين ذي آ ديم ال ة من مجراه الق د تحول نهر دجل وضعها الحالي بع

ين  وآذل. الحالي في أواخر القرن السادس عشر ك التحوالت التي شملت مختلف فروع نهر الفرات ب
  .الحلة والكوفة والتي استمرت حتى بناء سدة الهندية في مطلع القرن العشرين

القرب من نهر      في القرن السادس عشر آان مجرى نهر دجلة القديم يميل إلى الغرب ويجري ب
ى مجراه الشرقي الحالي           ه إل ة واسط وإن تحول رات ويمر بمدين رًا في خارطة أهوار      الف ّر آثي غي

راق            . وبطائح وسط وجنوب العراق ة تغذي في وسط الع اه دجل ك، آانت مي ة التحول تل ل عملي فقب
رات     ائح الف أهوار وبط ان تتصل ب ب األحي ي أغل ا ف ت مياهه ي آان ائح الت وار والبط ن األه ددًا م ع

ل مجرى دجلة إلى المجرى  ولكن بعد تحو. األوسط، وتمتد لتتجاوز منطقة واسط إلى جنوب العراق
ا    الشرقي منذ القرن السادس عشر تقلصت أهوار وبطائح مجرى دجلة القديم بعد أن انحسرت عنه

ة في      . مما تسبب في تغير معالم تلك المناطق. المياه وبالمقابل توسعت األهوار والمسطحات المائي
ا و        اه التي تجري فيه ات المي راق، وتضاعفت آمي ر     جنوب وجنوب شرقي الع دوره سبب تغي ذا ب ه

ك التحوالت            أثرت بتل اطق، ومن العشائر التي ت ك المن ة في تل معالم الحياة االقتصادية واالجتماعي
راق    عشائر بني الم وعشائر ألبو محمد، وفي الوقت الحاضر فان أآبر أهوار دجلة جنوب شرق الع

  .هو هور الحويزة وهور شويجة
رب،    ولما آانت مياه دجلة والفرات تقترب من بعضها ثم تلتقي في جنوب العراق لتكّون شط الع

ث     كل مثل ى ش عة عل ة واس ّون مسطحات مائي ي هي األخرى لتك ة تلتق ا الجنوبي اه أهواره ان مي ف
ى سوق             ة، ومن شط العرب حت ارة من جهة دجل ى العم مترامي األطراف يمتد من شط العرب حت

ار   وفي نطاق تلك الب. الناصرية من جهة الفرات - الشيوخ يئة المائية الواسعة تجري عشرات األنه
ة تظهر بعض          . وعدد ال يحصى من الجداول   ار والجداول والمسطحات المائي ك األنه اه تل ين مي وب

ي   اه، والت ا محاطة بالمي الجزائر لكونه ًا من اليابسة تعرف ب ون قطع بيًا لتك ة نس اطق المرتفع المن
ا أحراش    توجد فيها عادة مناطق صالحة للزراعة تنمو في بع ضها أشجار النخيل، بينما تنمو حوله

القصب والبردي، وان أغلب تلك الجزر صالح لسكنى اإلنسان بالرغم من أنها معزولة لوقوعها في 
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ا أن يتفاعل مع          . أعماق تلك األهوار ا واستقر فيه ذي دخله ى اإلنسان ال ة عل وقد فرضت تلك البيئ
  .خصوصياتها ويكّيف حياته للمعيشة فيها

ا     ومن ا رات تنتشر فيه اه الف لجدير بالمالحظة أن مناطق األهوار التي تلتقي فيها مياه دجلة بمي
ك العشائر               ع تل ة وجمي اطق دجل رات وأخرى انحدرت من من اطق الف ا من من عشائر انحدرت إليه

ك األهوار        ا في تل ا وتوغله ى هجرته ة    . تحفظ أصولها والظروف التي أدت إل ائق القائم ذه الحق وه
ر العصور بسبب          على األر دين عب ض تؤآد على أن التحوالت السكانية التي جرت في وادي الراف

ل     . الفيضانات وتحول مجاري األنهار آانت تشمل مجتمعات األهوار آذلك ا تمث األهوار في حقيقته ف
ذلك المجتمع النهري      ة ل دادات الطبيعي ًا من     . اإلمت انوا يستفيدون دائم دين آ وإن سكان وادي الراف

ة و وى     عزل ع الق راعاتهم م ي ص ى األرض، خاصة ف واقعهم عل ز م ي تعزي وار ف ك األه ة تل مناع
ى انتشار اإلنسان العربي واستقراره في          . األجنبية وفي الفصول القادمة سنلقي بعض الضوء عل

رى آيف أن         . وادي الرافدين راق، لن ه التوغل واالنتشار في أهوار الع والظروف التي فرضت علي
ة  ل العربي ن     القبائ دفاع ع يلة لل تخدمتها آوس ائح واس وار والبط ة األه ة منطق ن مناع تفادت م اس

  .وجودها

  
  
  
  
  
  
  



  79

אאאא  
  بغداد /برهان شاكر 

  
وبي      ي جن وبي ف هل الرس أن الس ول ب ة، يق ة والعام اط العلمي ي االوس ائع ف أ ش اك خط ان هن آ

راً  ديم،     ووسط العراق آان بح ذا البحر         في العصر الحجري الق دأ ه ون سنة، وب ل نصف ملي اي قب
دهما       رات ورواف ة والف را دجل ا نه أتي به ذا  . بالتراجع نحو الجنوب بفعل ترسبات الطمى التي ي وهك

ان     الي، وآ وبي         أظهر السهل الرسوبي بوضعه الح أن االهوار في جن ون ب رأي يقول ذا ال صحاب ه
ا البحر المزعوم      رأ    . العراق هي من بقاي ذا ال د بني ه ة وضع     لق ى نظري سسها في   أي الخاطئ عل

ة   )دي مورغن(ثاري المعروف واخر القرن التاسع عشر اآلأ الذي اشتهر بتحرياته االثرية في مدين
ران  )سوسة( ذي  . عاصمة العيالميين في جنوب غربي اي وبي      أوال ه ان معظم القسم الجن د نظريت آ

ا     واالوسط من العراق آان مغمورًا ديم،    بمياه البحر وحدد خط الس ان العصر الحجري الق ي أ حل إب
ا     نة آم ون س ل نصف ملي د      أقب ى بل زوال ال امراء ن ت وس ين هي ار ب الخط الم لفنا، ب ال ان . س وق

  .لساحل الخليج المرتفعات الموجودة في هذه المناطق آانت جرفًا
ك معظم المؤرخين واآل      ه ذل اً   وتبع مورغن برأي اريين، ووضع خط ذه    إخر  آ ث ائلون به آه الق رت

ا    الن ان جل م ظرية عندما تراجع الخليج بمرور االزمان في الخط المار بين مدينة اور والعمارة، وآ
استند اليه في نظريته يدور حول تحديد بعض المدن القديمة، بافتراض أنها آانت تقع على الساحل  
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ديم  كل افتراضي م     أالق ك بش تنتجوا ذل د اس ة، وق افات قليل احل بمس ن الس د ع ت تبع ا آان ن و انه
ك االشوري سنحاريب     أالنصوص القديمة وخاصة  ة المل سماء االماآن القديمة التي وردت في حمل

د اسطول االسكندر        أم و.ق 696على بالد عيالم عام  ا نيرخس قائ ام به خبار البعثة البحرية التي ق
ا   . ق 325الكبير عام  ل    أم التي ورد فيه راآس ( سم بعض المدن مث وبي     )آ ة في جن ا الحالي  الكرخ

ى  أحيث . مآ 47ايران والتي تبعد االن عن خط الساحل مسافة  شير في النص الى انها آانت تقع عل
  .الساحل ويصعب التأآد من صحة هذا النص

صحاب هذه النظرية فان معدل تكوين اليابسة جراء تراجع الخليج صوب الجنوب بفعل أوحسب 
دماً  115رون بمعدل ترسبات الطمى والغرين التي يحملها الرافدان ونهر الكا ام الواحد     ق ي أفي الع

رن الواحد    د       يضاً أواستندوا  . زهاء الميل ونصف الميل في الق ى النصوص المسمارية التي تؤآ ال
ا      أبأن مدينتي اور واريدو آان لهما ميناء على البحر الموهوم، و ك أن االهوار هي بقاي د ذل آدوا بع

راق  وبي الع ر جن ان يغم ذي آ ر ال ك البح ة فنَّ ّالإ. ذل ذه النظري ن ان ه ق م ام فري دما ق دت عن
هم    ى رأس وجيين عل ت  (الجيول الكون وراي زو ف ام  )لي ي     1950ع عة ف ة واس ات جيولوجي بتحري

آدت بأن أالمنطقة ونشروا نتيجة تحرياتهم الحقلية في مؤلف آبير، ودللوا على ان ابحاثهم العلمية 
ي الماضي     ن ف م تك احل ل دود الس مال م  أح ى الش د ال احل   بع دود الس ر، وان ح عها الحاض ن وض

ى االطالق  ود عل ه وج ن ل م يك اريون ل ذي افترضه اآلث وم ال ك . الموه ات ذل ائج تحري رت نت واظه
بب      ي تس وني الت وجي التكت اء الجيول ة البن ة لعملي راق معرض ن الع ة م ذه المنطق ق ان ه الفري

 ئخساف تعادل عملية المل و االنأاالنخساف واالنخفاض في مستوى الساحل، وان درجة االنخفاض 
دان في مواسم االمطار والفيضان           ا الراف رين التي يجلبه . والردم الناتجة من ترسبات الطمى والغ

رنين السادس والسابع          ا في الق ذ تكوينه ة من راق الجنوبي ولهذا السبب ظلت االهوار في منطقة الع
ردم  ة ل دها لكانت آافي ة الترسبات وح و ترآت عملي ين، ول ى سهول الميالدي ا ال وار وتحويله االه

  .ولكن هذه الترسبات تصب في حوض دائم االنخساف. غرينية في هذا الزمن الطويل
ا      أ ات وجوده د اثبتت التقني دو، فق ما مسألة وجود موانئ في بعض المدن القديمة مثل اور واري

ى نهر ا   وان هاتين المدينتين لم تكونا يومًا ا   ما على الساحل بل آانت الموانئ عل رات مثلم ثبتت  ألف
وآان الفرات يمر بمحاذاة مدينة اور وعلى مسافة قصيرة شرقي مدينة اريدو ولكن   .الحفريات ذلك

  .آم بمرور الزمن بدل مجراه حيث يمر االن بمدينة الناصرية شرقي اور بحدود عشرين
ا م  أ؟ لدينا شواهد علمية ...ويبقى السؤال آيف نشأت هذه االهوار ا  آيدة حصلنا عليه ن تحرياتن

رة من        االثرية عندما آان الهور موجودًا أن اجزاًء آبي د، ب ام البائ بعافيته وبعد تجفيفه من قبل النظ
ت  أ ان آان رية وميس افظتي الناص وار مح ًاأه ض   رض اك بع ان هن ة وآ تغل بالزراع ة تس يابس

ع  والدليل على ذلك هو انتش  . المستنقعات الدائمية المحصورة وخاصة في محافظة ميسان ار المواق
ة و       ون وثماني در مساحته بملي ذي تق ار ال ين  أاالثرية فيها، ففي هور الحم م تمكنّ   أربع ا من  لف دون
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اً  122تثبيت  اً أ موقع ى عصر فجر السالالت             ثري ود ال ع يع اريخ بعض المواق ر وت ين صغير وآبي ب
اطق التالي    . م. ق 2350 - 2800 ي بحدودأالسومرية  ى المن ع عل ايش،  وتتوزع هذه المواق ة، الجب

ا يحيط   أما آانت مغمورة بالهور وأاالصالح، العكيكة، السديناوية، آرمة بني سعيد وهذه المواقع  م
  .بها الماء وذلك حسب ارتفاعها

اريخ   مكشوفًا ثريًاأموقعا  48ما في محافظة ميسان فهناك أ ة     أيعود ت ى العصور الفرثي ا ال غلبه
ها   انية وبعض ف   أوالساس ى االل ود ال دم تع ويزة،    .االول قق ور الح ي ه ع ف ذه المواق ر ه م وتنتش

ورة في الهور    أهوار الناصرية أالخ وهي آأخواتها في  ..والوادية، والصحين، وبريدة ما آانت مغم
رى       . ما محاطة بمائهأو ة، حيث ت تالل االثري ى ال وهناك تجمعات سكانية حديثة أقيمت في الهور عل

ايش في          قطع الفخار وآسر االجر القديمة منتشرة ة الجب ك شخصيا في منطق ا الحظت ذل عليها آم
ثناء عملها تستخرج آسر أويذآر العاملون في حقل النفط في االهوار ان مكائنهم آانت . 1970عام 

ن  ار م ام   أالفخ د قي ي نص سومري يؤآ ات ف ذآر ورود معلوم ن الطريف ان ن ة، وم اق مختلف عم
ذلك استصالح بعض اال   داول وآ ومريين بشق الج ا   الس رت بوادره ي ظه ة الت ن الملوح راضي م

ه       طويًال م واستمرت زمنًا.ق 2400بحدود عام  راق وجنوب . بعد ذلك آما هو معروف في وسط الع
ت    وار آان اطق االه د ان من ك يؤآ ل ذل ًاأآ اطاتهم    رض وا نش ون وزاول ا العراقي اش عليه ة ع يابس

اقي ي ب ا ف دة آم وا حضارتهم العتي ة وبن راقأ االقتصادية واالجتماعي ي نحو  ،جزاء الع م  629وف
ري         هائًال طغى الرافدان وروافدهما طغيانًا ل وخربت مشاريع السدود ومشاريع ال ه مثي لم يسبق ل

ة الساسانية في      ا في النهروان وسد العظيم       أواخر  أالرئيسية التي اهملت لضعف الدول ام حكمه ي
اطق   ديم ومن الى الق د دي ذلك س ديم وآ رىأالق دان. خ ر الراف ي   وغي دة ف اطق عدي ي من ا ف مجريهم

ذه   أالجنوب الى  قصىأنقلبت مناطق أالوسط والجنوب ف هوار واسعة تمتد آالبحر وصارت تعرف ه
دانيون العرب وصفاً        د وصفها المؤرخون والبل ى   أو مسهباً  االهوار حينها بالبطائح وق ا عل دخلوه

  .خرائطهم
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אאאאאא  
  وائلة علي/ د اعدا

  تكريت                                                                       
  

  
ل    رس مث ا المفت ة، منه راري العراقي ي الب يش ف ي تع ات الت ور والحيوان ن الطي ر م ك الكثي هنال

زال واال  اتي والغ ل الفخ الم مث ا المس ية، ومنه ازير الوحش ذئاب والخن بالصقور والضباع وال . ران
وبعضها هذه الحيوانات قد انقرض مثل االسود التي آانت منتشرة في العراق القديم حيث ذآرت في 

  ).أسد بابل(تى رمز ومنها أ المصادر النهرينية
  :دة سريعة لهذه الحيوانات والطيورهنا جر

  ورـالطي
  : Water Fowlالطيور المائية 

  Ducksالبط  -1
  Geesاالوز  -2
  Swanالتم  -3
  Craneالكرآي  -4
  Flamingoالغرنوق  -5
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  : Ducks and Geesالبط واالوز  •
راق ب ى الع رد ال رة وبأت داد آبي راق أع ي الع ا ف اثر معظمه ة والتتك واع  ،نواع مختلف ن االن وم

الخضيري وأبو زلة والكوشمة والكوشرة والحذاف وغير ذلك (واالوز ) العراقي( الرئيسيــــة االوز
واع ن االن ن زوا) م ي م مًاوه تاء وقس ل     ر الش راق مث ن الع ة م اطق الجنوبي ي المن رخ ف ا يف منه

  .الحذاف الصيفي وأعداد محدودة من االنواع االخرى
 : Swan، crane،  &Flamingoالتم والكرآي والغرنوق  •

ا م    أترد الى العراق ب ة التي توجد فيه ة  س عداد محدودة بالمناطق الوسطى والجنوبي طحات مائي
   .وهي من زوار الشتاء

  : Jackdaw and Starlingالزاغ والزرزور  •
من الزرزور يتكاثر  ن قسمًاأعداد آبيرة وأمن زوار الشتاء ترد الى العراق ب يضًاأوهذه الطيور 

  .في المناطق الشمالية
  : Houbara Bustardsالحباري  •

خ في قليل منها يفر تتواجد في معظم مناطق العراق وخاصة في المناطق الصحراوية وان قسمًا
رم (خر آالمناطق الوسطى من العراق، وهنالك نوع  ة     Great Bastard) الحب يتواجد بأعداد قليل

  .في المناطق الوسطى والشمالية
  : Black Grouse Imperial Sand – Grouseملك القطى  •

  .عداد محدودة وهو زائر شتوي ويتواجد في معظم االراضي العراقيةأيرد ب
 : الطيور المحلية

  : Francolinsاج الدر -1
د في غذا     أيتواجد في معظم  دجاجيات ويعتم ى  ئ راضي العراق الزراعية وهو من فصيلة ال ه عل

  .المحاصيل الزراعية الحقلية ووفرة المياه
  : Sand Grouseالقطى  -2

راق وب       رة  أهناك نوعان رئيسيان من القطى تتواجد في الع دري     ،عداد آبي وع االول هو الك الن
و القط اني ه ل والث ذنب الطوي م  Long Pin Taleى ذو ال و القطى الموش ث ه وع ثال اك ن  وهن

Spotted Grouse قل من النوعين السابقينأعداد أويتواجد ب.  
  : Family columbidaeالحماميات  -3

  : عداد آبيرة وهيأنواع من الحمام بأيتواجد في العراق عدة 
 Wood pigeonالطبان  •
 Collard doveوالفختة  •
 Rock dove والطوارني •
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ام القمري  • ا الحم ي   Turtle doveأم راق ف ى الع رد ال ي ت اجرة الت ور المه و من الطي فه
 .موسم الصيف وتفرخ في معظم مناطقه

  : الطيور الجارحة
  : تيخر مهاجرة وتقسم آاآلمن هذه الطيور آبدة والقسم اآل ن قسمًاإ

  Vulturesالنسور  -1
  Eaglesالعقبان  -2
  Hawksالباز  -3
  Falconsلصقور والشواهين ا -4
  Kitesالحداءات  -5
  Harriersالمرزاة  -6
 : Vulturesالنسور  •

  : هناك اربعة أنواع من النسور
  .ةشائع في معظم االراضي العراقي : Griffon Vultureالنسر االصلع  - أ
  .زائر شتوي غير شائع : Black Vultureالنسر االسود  - ب
في العراق ويفرخ في بعض المناطق  شائع جدًا:  Egyptian Vultureالرخمة المصرية  -ج

  .الشمالية
  .عداد محدودةأيتواجد في المنطقة الشمالية ولكن ب : Bearded Vultureالنسر الملتحي  -د
 : Eaglesالعقبان  •
ذهبي  - أ اب ال مالية    : Golden Eagleالعق اطق الش ي المن د ف توي يتواج ر ش و زائ وه

  .المنطقة الجبلية وخصوصًا
  .وهو زائر شتوي يتواجد في آافة مناطق العراق:  Imperial Eagleملك العقبان  - ب
  .يتواجد في معظم االراضي العراقية ويتكاثر فيها:  Serpents Eagleعقاب الحيات  -ج
  .عداد محدودةأيتواجد في وسط وجنوب العراق ب: Tawny Eagleعقاب االرنب  -د

  .يتكاثر في العراق وهو شائع جدًا:  Bonelli’s Eagleعقاب بونللي  -هـ 
 : Hawksالباز  •
  .عداد محدودة في معظم االراضي العراقيةأيتواجد ب:  Gus Hawkالباز  - أ
  .زائر شتوي وشائع في العراق:  Sparrow Hawkالباشق  - ب
ة وقسماً       :  Buzzardالباز الحوام  -ج ا   زائر شتوي ويتواجد في معظم االراضي العراقي منه
  .اثر في المنطقة الجبليةيتك

  .عداد محدودةأيتواجد ب:  Lanner Falconالصقر الوآري  -د
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  .زائر شتوي يتواجد في جميع المناطق:  Merlinالجلم  -هـ 
أر  -و قر الف دًا : Kestrelص ائع ج ي     ش مالية ف اطق الش ي المن رخ ف اطق ويف ع المن ي جمي ف
  .العراق
 : Kitesالحداءات  •
  .عداد محدودةأتتواجد في المنطقة الشمالية وب:  Red Kiteالحداءة الحمراء  - أ
  .من زوار الشتاء وربما تتكاثر في المناطق الشمالية:  Black Kitالحداءة السوداء  - ب
 : Harriersالمرزاة  •
معروف في معظم المناطق الجنوبية ويتكاثر فيها حيث  :  Marsh Harrierمرزة االهوار  - أ

  .االهوار
  .عداد محدودةأزائر شتوي يتواجد ب:  Hen Harrierاج مرزة الدج - ب

راق حيث توجد        نبذةأعاله أسلفنا  : مالحظة ور في الع رد     أمختصرة عن الطي م ي رة ل واع آثي ن
  .ذآرها من فصيلة العصفوريات وآذلك الطيور المائية

  احليوانات الربية
  : Gazelleالغزال العراقي  -1

ة   ك ثالث زال العر أهنال ن الغ واع م ريم  ن ي ال ي ه تي  REEMاق وازي  Dushty، الدش والج
Jowazi :  

ة  عداده بالتناقص في اآلأخذت أيتواجد في المناطق الحدودية بين ايران والعراق و:  الريم -أ ون
ل اضافة        أاالخيرة نتيجة الصيد الجائر وهناك  ين آرآوك واربي ة مخمور ب عداد قليلة منه في منطق
  .آوكالى منطقة داقوق القريبة من آر

ة وب : الدشتي  -ب ا ل  أعداد  أيتواجد في الهضبة الغربي ل منه ة    ل وع ان ق ريم المتواجد في المنطق
  .الشرقية
وازي  -ج زال الج دًا: الغ ادر ج وع ن و ن ي الصحراء   وه ـاء ويعيش ف زال اليشرب المـ من الغ

  .الغربية المتاخمة في الحدود السعودية
ي  Big Hornالخروف الوحشي    -2 اعز الجبل ي االبيض   Ipex ، الم اعز الجبل  White، الم
Ipix :  
عداد محدودة في المنطقة الجبلية الشمالية والمناطق الحدودية بأيتواجد : الخروف الوحشي  -أ

  .مع ايران من خانقين ولغاية جنوب العمارة
  .عداد محدودةأيتواجد في المناطق الجبلية الشمالية وب: الماعز الجبلي  -ب
  .عداد نادرةأيتواجد في المناطق الجبلية الشاهقة وب: بيض الماعز الجبلي اال -ج
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  : Foxالثعلب  ، Jackleابن آوى  -3
  .عداد آبيرة في آافة مناطق العراقأيتواجد ب

  :الذئاب  -4
عدادها آثيرًا في الوقت الحاضر بسبب الصيد  أيتواجد في معظم االراضي العراقية وقد تناقصت 

  .لفالحينالجائر من قبل مربي الماشية وا
  :القطط البرية  -5
  Wild Catالقط البري  -أ
  Lynxالوشق  -ب
  Leapardالنمر  -ج

  .عدادها نادرة جدًاأعداد تؤمن التوازن الطبيعي فيما عدا النمور فان أتتواجد هذه الحيوانات ب
  : Bearالدب  -6

ة الشمالية والشمال         ة في المنطق وع واحد من الدبب  Grizzly Bearة الشرقية وهو   ييوجد ن
  .عداد قليلة جدًا ويعتبر من الحيوانات النادرةأوب

  :آلب البحر ،Badgerالغرير  ،Squirrelالسنجاب  ،Weaselابن عرس  -7
ة وب   اطق الزراعي ي المن االخص ف راق وب اطق الع ة من ي آاف ن عرس ف د اب رة أيتواج داد آبي ع

ر ذلك الغري ـ  أ ،وآ وار فـــ ات االه ى حاف د عل اء فيتواج ب الم ا آل ك  م ل تل ة وآ اطق الجنوبي ـي المن
ا   أالحيوانات تتوافر ب أس به اطق الشمالية حيث          أ ،عداد ال ب ه يتواجد فقط في المن ا السنجاب فان م

  .شجار الجوز واللوزأ
  : Wild Boreالخنزير البري  -8
  .وخاصة المنطقة الجنوبية حيث االهوار عداد آبيرة جدًابأتواجد ي
  : Rabbit  &Hareاالرنب البري  -9

  :نواع من االرنب البري في العراق أهنالك ثالثة 
  الحقلية -أ
  الصحراوية -ب
  الجبلية -ج

صبحت  أعدادها  أن أفي الوسط والجنوب فيما عدا المنطقة الشمالية ف   عداد آبيرة جدًاأيتواجد ب
ى   أقليلة لكثرة صيدها في حين انها في االراضي الوسطى والجنوبية تصل   ة  آن تصبح  أعدادها ال ف

  .راعية فاعلةز
  : Porcupineالدعلج  -10

ا   ج وهو من الحيوانات القليلة العدد ويتواجد قرب المناطق المتمو د من ة وعن اه  بة والجبلي ع المي
  .وخصوصا في مناطق حمرين وشرق العراق
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אאאאF∗E
   

  
أن  ول ب ن الق ة  يمك البيئ

تعاني من نوعين من العراقية 
ي   ك الت ا تل اآل، أوله المش

ة   ا البيئ اني منه اقي   تع ي ب ف
ورة  دان المعم وث  بل ل تل ، مث

ات  االرض والمزروع
ات  ات (بالكيمياوي المعقم

ل من )واالسمدة م الهائ ، والك
من دخان السيارات بما تجلبة 

وادث،  ام وح جيج وزح وض
ات    ل للمجمع و الهائ والنم
الماليين    السكنية المحشورة ب
وفر    ن دون ت كان م ن الس م
الشروط االنسانية والصحية،   

كلة ات   ومش ي الملوث رم
اد االوضاع ة وفس ة بسبب ضعف الرقاب ي الطبيع ة والصناعية ف ا من المشاآل الكيمياوي ، وغيره

   .جمعالبيئية المعروفة في العالم أ
ة       راق من أربع اني الع ذه المشاآل، يع وارث  لكن باالضافة الى ه ل ال   آ رى تجع ة   آب ة العراقي بيئ

  : ذى لالنسانأو آثر بيئات العالم خطورة وخرابًاأواحدة من 
  )).. جفاف النهرين، التلوث الحربي واالشعاعي، سرقة وتدمير اآلثار، وموت بساتين النخيل((

وارث الب  وم ان الك ن المعل ي تصيب  م ة الت ورة، أيئي ان المعم بابوط ها ألس ل  بعض ة مث طبيعي
بشرية مثل التصنيع الوحشي والتمدن السريع والسدود غير وبعضها ألسباب الزالزل والفيضانات، 

ا  ئالمدروسة والزراعة الكيميا ا    . ية وتأثير الحروب، وغيره اه حق ر االنتب ا يثي ذه  ، ان مم وارث  ه الك
ا عوامل سياسية مباشرة     آ األربع البيئية العراقية ذا، انه  لها نتيجة عوامل بشرية، بل االنكى من ه

  !!تكاد أن تكون خالية تمامًا من العامل الطبيعي
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  سليم مطر/ آتبه  (∗)
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ى       اوالـ جفاف النهرين، نتيجة ضعف الدولة ا ا ادارة النهرين باالضافة ال ة وعدم رعايته لعراقي
يم المشاريع        ى أن تق دول المجاورة عل ذا شجع ال  جريمة تجفيف االهوار من قبل نظام صدام، آل ه

ر من             م االآب ى الك ة، لكي تستحوذ عل ات والشرائع الدولي ع االتفاقي ة لجمي والسدود بصورة مخالف
  .مياه النهرين

ي وا وث الحرب ـ التل عة  ثانيا ل المش ل القناب ة مث لحة الفتاآ روب واالس بب الح عاعي بس الش
ان في ارض            ات اآلالف من االطن ة التي رميت بمئ واد القاتل ا من الم باليورانيوم المخصب وغيره
ات           ى تلويث ين، باالضافة ال دي التسعينات وااللف ة خالل حروب عق العراق من قبل القوات االمريكي

ل الشروط   تلك اآلالف من التفجيرات االر هابية ودفن المواد الحربية والكيمياوية بصورة مخالفة لك
  .1987مرة مقارنة بعام  11قد ارتفعت نسبة الملوثات في العراق ل .المعروفة

ذنا           و أخ ة ل ك قيمة بيئي ل تمتل ة، ب ة تراثي ة ثقافي ثالثاـ ان آثار العراق ال تمتلك فقط قيمة تاريخي
ر من      ك أآث ار ان هنال راق         30بنظر االعتب ري مكتشف في أنحاء الع ع أث ى   (ألف موق باالضافة ال

ومترات من االراضي في        )ألف أخرى مازالت لم تستثمر 70حوالي  ى مساحة آالف الكيل د عل ، تمت
دمير        . آافة االنحاء ى الت دالع الحروب تعرضت ال آل هذه المواقع األثرية منذ أعوام التسعينات وان

ب والسرقات المنظم ي والتخري ام . ةالحرب زو االمريكي ع ع الغ دًا  2003وم ب بع ذا التخري ذ ه أخ
اره      رقة آث ي وس ف العراق دمير المتح ع ت ودًا م ًا ومقص ًا منظم يًا ودولي ية  . وحش ت الوحش ل بلغ ب

ه،          ًا عسكرية ل ة مواقع ع االثري واالحتقار لهذه اآلثار العظيمة ان يتخذ الجيش االمريكي من المواق
  !  2009أخاله عام  مثل موقع بابل وموقع اور الذي

راض  اف واالم ال والجف م االهم ل، بسبب حروب صدام ث ي أشجار النخي ا، موت ثلث د ل. رابع ق
ن       ل م ى أق راق إل ي الع ل ف جار النخي دد أش ع ع ـ   9تراج ة ب جرة مقارن ين ش ًا 33 مالي ي  مليون ف

لج التمر  وبالصورة نفسها انخفض عدد المصانع التي تعا. الخمسينات، حسب ما أفادت به الحكومة
تعبئة التمر العراقي في دولة  ويجرى حاليًا. 2003قبل عام  مصنعًا 150 إلى ستة مصانع مقارنة بـ

  !اإلمارات
اقي        ن ب ديث ع ا الح م يليه ة، ث ة االربع وارث البيئي ذه الك ن ه ديث ع دأ الح ل نب ذا الفص ي ه ف

  .المشاآل البيئية المعروفة
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אאאאא 
 

  سعدون المشهداني

  
ى    2003األمريكي في سنة     حتاللواال فعالن مدمران بقصد وتدبير هما الحصار الظالم، ا تل وم

راق  اة لما وصلت يوال يمكن رسم صورة حقيق ذلك من جرائم بحق البيئة العراقية، ليه البيئة في الع

 .غزو ونتائجهدون الربط والتواصل بالنتائج والفعل ما بين الحصار ونتائجه وال

ة هي    ة،   : إن الواقع البيئي يتمحور حول ثالث عناصر بيئي اء والهواء والترب ل في    الم وأي خل

ا   رابط بينهم م الت اة بحك ي دورة الحي ل ف ه خل تج عن ث ين ذا المثل راف ه د أط ذي  .أح ت ال ي الوق فف

إلحصاءات وصلت الخدمات في توفير المياه الصالحة للشرب للمواطن العراقي قبل الحصار حسب ا

ات       راق أن عدد مجمع التي أثبتتها دائرة الرقابة الوطنية العراقية ووزارة الصحة وشبكة إعالم الع

من حاجة السكان في % 90 مجمع والتي آانت تغطي حوالي 1500بلغ  1991ترشيح المياه لغاية 

ى حو         ك المشاريع إل ة للتصفية في تل ة الكلي سبعة  ( اليالمناطق الحضرية والريفية ووصلت الطاق

اه حوالي       )ماليين رد من المي اً   416( متر مكعب في اليوم الواحد وبلغت حصة الف ر يومي وهي   )لت

  .لتر في اليوم 250أعلى حصة للفرد الواحد مقارنة بنظيره في أآثر الدول المتقدمة والتي بلغت 
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ات  لمواطن من خالل القصف المتكراسعى الحصار إلى تحطيم القاعدة التحتية لخدمات  ر لمجمع
ر  % 0تصفية المياه وخالل سنوات الحصار الثالثة عشر توقفت مشاريع مياه الشرب بنسبة  أو أآث

ة اإل  ل من     وأصبحت الطاق ة أق ة للمشاريع المائي ر   1.5( نتاجي ون لت وم في حين       )ملي مكعب في الي
  .)1991ماليين لتر قبل عام  7( آانت تتجاوز

ان  وق اإلنس ائقي لحق ر وث دث تقري ي أح راق وف ي الع والي : ف كان % 90أن ح الي س ن أجم م
وث بسبب  واء المل ؤدي اله ا ي اء الصالح للشرب آم اتهم من الم ى احتياج راق ال يحصلون عل الع
اعي لجسم اإلنسان      از المن استمرار العمليات العسكرية في المدن والقرى إلى انخفاض آفاءة الجه

  .الحاضر وانتشار مرض السرطان بمعدالت غير مسبوقة في الوقت
آما أثبتت دراسة علمية حديثة أعدها باحثون في جامعة بغداد أن المستشفيات أصبحت من أهم 

راق يضم      126فمن مجموع   . مصادر تلوث المياه ا فقط وحدات معالجة      25مستشفى في الع منه
ة بوحدة     33مياه خاصة بينما يوجد  ر منتهي مستشفى مرتبطًا بشبكة مجاري لكن الشبكة نفسها غي

اه،         68معالجة المياه أما  ا أي شكل من أشكال المي وافر فيه  31وتصرف   مستشفى األخرى فال يت
رات،  25و منها مياهها إلى نهر دجلة، ال     8و تصرف مياهها إلى نهر الف ى نهر دي  4و ،ىتصرف إل

 250وتؤآد تقارير وزارة الصحة العراقية أن هناك ما يتراوح من  !أخريات تصرف إلى شط العرب
ة          300 إلى ة بصورة يومي ار العراقي ر المعالجة تصرف في األنه ى  ! طن من المواد الصلبه غي حت

ات      ى نفاي ذا إضافة إل وث ه رة التل ن آث ة م ة الداآن ى الخضرة والزرق ل إل ر تمي اه النه صارت مي
المنازل المكدسة في الشوارع ونزوح المياه الثقيلة إلى الشوارع لعدم وجود صيانة ومتابعة وآذلك 

  .م صرف المخلفات الصناعية إلى األنهار وهو ما يزيد تلوث المياه تلوثًايت
أما المحميات الطبيعية فقد أصابها الضرر بسبب الحصار حالها حال اإلنسان العراقي وقد عانت 
ذين    دخالء ال المحميات الطبيعية من حاالت السلب والنهب والعبث الغير مسؤول من قبل آثير من ال

رغم من أن           قدموا مع االحت ى ال ة وعل ة والحيواني اء النباتي ر من األحي الل مما سبب انقراض الكثي
ة   ة طبيعي ات هي حال راض الحيوان ة انق ة   ّالإحال ع الحال ًة م دًا مقارن رة ج ا تحدث بسرعة آبي أنه

راق            ي الع ي ف اريخ الطبيع ف الت دير متح ي م ين العل دآتور حس ر لل ي تقري ة وف ر  : الطبيعي تعتب
زون  ات مخ ددة        المحمي ادرة والمه واع الن ى األن ة عل ا المحافظ تم فيه ث ي ة حي تراتيجي للدول اس

ن    واع م الث أن اك ث ة إذ هن ائج آارثي ه نت الي ل ال الح أن أإلهم ك ف ن ذل رغم م ى ال االنقراض وعل ب
وع   17النباتات النادرة مهددة باالنقراض ومن الثديات منها تسعة مهددة باالنقراض آما أن هناك  ن

ور مه ر من من الطي ابقًا أآث ان س راق آ ي الع ًا أن ف االنقراض علم ى  20ددة ب ة تلق ة طبيعي محمي
رعاية مع قانون خاص لحماية المحميات وآانت حزمة تغيير القوانين لبول بريمر قد شملت ضمن   

  .ما شملت إلغاء قوانين حماية المحميات الطبيعية في العراق ما بعد االحتالل
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وق اإلنس ز حق ارير مرآ د تق د  تفي ن األسماك تع رة م ات آبي وق آمي اهرة نف أن ظ ي ب ان العراق
ن     د م بة الفاق ت نس د بلغ امة وق المواد الس اه ب وث المي ى تل اهرة إل ذه الظ ع ه رة وترج كلة آبي مش

راق  % 100األسماك  في بعض المزارع السمكية وذلك نتيجة الستخدام األسلحة المحظورة ضد الع
ارير . وم المنضب والمواد السامةإبان حرب الخليج وعلى رأسها اليوراني شبكة األعالم   ( توضح تق

ه من سياسة األرض       )العراقية ا تبع زو وم أن استمرار الحصار والهجوم األمريكي خالل عملية الغ
ة          روة الحيواني ى حدوث حاالت من األمراض تمس الث المحروقة للمناطق الزراعية والمدن أديا إل

ل أ  ن قب د سجلت م ن ق م تك ة ل ي  والنباتي اع ملحوظ لتشوهات ف ثًال ارتف دوث فم ادرة الح ت ن و آان
ا  . األغنام واألبقار وانتشار مرض الحمى القالعية بين قطعان الماشية واألبقار بصورة ملحوظة  آم

اء من       أدى اإلضرار بالبيئة الطبيعية إلى انخفاض أعداد الطيور المهاجرة، ر من األحي وهالك الكثي
ال  ات آ الق وحيوان ور آاللق ال،طي ات   غزالن والجم ة وطفيلي ات الزراعي داد اآلف ا ازدادت أع آم

  .وازدادت آثافة القوارض الحيوانات آالقراد مثال،
ات          ة مع استمرار الضربات العسكرية والعملي رة الحصار الطويل وتشير التقارير الدولية أن فت

نة  كرية لس به صحراوية    2003العس ة ش راق أن يصبح دول د رشح الع ا ق ا تبعه احة وم أن مس ف
رغم من وجود               ى ال راق عل الي مساحة الع راق صارت تشكل حوالي نصف إجم الصحراء في الع

أن القصف الجوي   ( :نهري دجلة والفرات وقد بينت دراسة أعدها المرآز الوثائقي لحقوق اإلنسان
ة والتي آانت متماسك          وام الترب ة السطحية لق ى تخريب الطبق ة في مختلف أنحاء العراق قد أدى إل

الي اإلسراع          ة وبالت ان رملي وين آثب ادة نسبة التعري وتك أصًال قبل القصف األمر الذي أدى إلى زي
في عملية ألتصحر إضافة إلى تعرض الغطاء النباتي في البيئية الصحراوية إلى التدمير الذي تكون  

  .خالل مئات السنين
ة     وزارة الزراعة العراقي ر ل د خسر   : وفي تقري راق ق ة خالل    من  % 70أن الع محاصيله الحقلي

اه      دالت المي السنة الماضية بسبب الجفاف والتصحر وأسهم ذلك معاناة األنهار من انخفاض في مع
دل  ا بمع اء فيه ري    ،%45إذ انخفض الم ل نه اف مث رب الجف ا يق ى م ار إل وتعرضت بعض األنه

ال الص ودي ة  ىالخ اطق الزراعي ن المن ر م ا الكثي د عليهم ذين تعتم ول .الل ذا وتق اإلحصاءات إن  ه
  .عامًا آاملة 75منسوب المياه في نهر دجلة حاليا يعتبر األدنى منذ أآثر من 

ماليين نخلة في البصرة من    4فقد خسر العراق أآثر من  أما بالنسبة لثروة العراق من النخيل،
رية ما تبعها من عمليات عسك  ماليين ونصف المليون خالل عملية الغزو األمريكي للعراق، 6أصل 

ى مستوى  ى أدن اج إل تقلص اإلنت دة ل ة الجدي ات الزراعي اءت اآلف ا ج ت  .فيم ي تلف ور الت ن األم وم
ذلك في الريف العراقي             ة وآ دالت قطع األشجار داخل المدن العراقي اد مع اهتمام المراقب هو ازدي

ة        دت خالي دن ب ى الم ل حت ة ب اطق الريفي ي المن ة ف كرية األمريكي ات العس رة العملي بب آث ن بس م
ل        ف النخي وا خل ن أن يحتم لحين يمك ود مس ية وج رازي خش ي احت ي أمن أجراء أمريك جير آ التش

دمار   القرار    حيث  واألشجار ولم تكتف اإلدارة األمريكية بكل هذا ال ك ب السيئ الصيت    81أعقبت ذل
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ات   ( لبريمر بخصوص اإلنتاج الزراعي والذي يحمل عنوان حماية دة من النبات وهو   )األنواع الجدي
ا يتوافق مع أهواء        م راق بم اج الزراعي للع ن أخطر القرارات الذي تم فرضه لتحديد مستقبل اإلنت

ة        ا من شرآات المنتجات الزراعي ال وغيره شرآات احتكارية مثل مونسانتو وسينجينتا ودو آيميك
ذور األمريكية العمالقة التي تسعى جاهدة لفرض سيطرتها على إنتاج الغذاء في العالم من خالل الب  

  .والنباتات المعدلة وراثيًا
على إلزام المزارعين العراقيين بأن يدفعوا مبالغ آبيرة للشرآات  81وينص قرار بريمر المرقم 

يات، ددة الجنس انتو، متع ل مونس ام،  مث ل ع ا آ ذور لزراعته ى الب ول عل يعتبر  للحص ث س حي
وق الملكية الفكرية لمونسانتو أو آما عليهم دفع رسوم حق استخدامهم لبذورهم أمرًا مخالفًا للقرار،

ا         ة لمونسانتو ومثيالته ة الفكري ة حقوق الملكي ًا بهدف حماي  ،سينجينتا مقابل البذور المعدلة وراثي
  .تمتلك هذه الشرآات حقوق االحتكار الحصرية لهذه البذور ولمدة عشرين عامًا عالوة على هذا

نح البيئ       ي بم ان العراق رء البرلم م يتج ك ل ل ذل م آ ة    ورغ ه الخمس ن لجان ة م ة لجن ة العراقي
ة يعني تثبيت و        ة اإلضرار البيئي ة لمتابع ه     ةدان إوعشرين ألن وجود لجن الفاعل األمريكي لجريمت
  .البشعة على البيئة العراقية وهذا ما ال يستطيع البرلمان تحقيقه
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  اوال، كارثة التلوث االشعاعي

א אא> 
  

   عمار كاظم محمد /ترجمة 

ن    ر م اك أآث ين أهن ربع

ًا ي  موقع ة  أف راق آاف اء الع نح

ًا ن  ملوث ة م تويات عالي بمس

واد   ة والم عاعات النووي االش

ن      ود م ة عق ع ثالث امة وم الس

الحروب واالهمال والتي ترآت   

اً  اك حطام ة هن ي  البيئ زاء أف ج

دت      ا وج بالد آم ن ال عة م واس

  . ذلك دراسة عراقية

ي  دات وف اطق والبل المن

ل      رة مث القريبة من المدن الكبي

ة   رة والفلوج ف والبص النج

ن   رب م ا يق ل م ن % 25تمث م

ة والتي تزامنت     المواقع الملوث

ور   د ظه ع تزاي نوات    أم الل الس كان خ دى الس ة ل وهات الوالدي رطان والتش ابة بالس راض االص ع

ي . الخمس الماضية ذه الدراسة المشترآة والت ت ه دتها أوآان وم ع ة والصحة والعل وزارات البيئ

رة         داد والبص ول بغ ي وح ة ف كرية القديم زات العس دات والتجهي ة للمع ردة المعدني دت أن الخ وج

ذي  وم المنضب وال ا اليوراني ه بقاي د ان ذي يعتق أين وال ة من االشعاع المت ى نسب عالي وي عل تحت

زو عام   ومنذ بداية ال 1991ثناء حرب الخليج االولى عام أاستعمل آذخيرة  رة   . 2003غ وقالت وزي

ان   وب           (البيئة نرمين عثم ة في جن واد السامة في االراضي الزراعي ة من الم ان المستويات العالي

اة         العراق بشكل خاص آانت على نحو متزايد العامل االساسي في انخفاض المستوى الصحي لحي

ة   . )فقر مناطق البالدأالناس في  وزيرة قائل ا ال  (واضافت ال وث شديد     اذا نظرن اك تل ى البصرة، فهن

ك      ت تل د آان أوال لق ك، ف ي ذل هم ف ي تس ل الت ن العوام د م اك العدي ث أن هن اطق حي ي بعض المن ف

ث        ة حي ة االيراني رب العراقي يج والح ا الخل ي حرب رة ه روب آبي ثالث ح ة ل احة معرآ اطق س المن
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نفط        أاستعملت العديد من   ر أنابيب ال ا تفجي ا يضاف اليه ل فيه واع القناب ان     ن ذلك ف وث   أل غلب التل

ذاء             ات الناس وفي الغ ة ليستقر في رئ وث في النهاي ذا التل ل ه استقر في وحول البصرة، وقد انتق

اس ه الن ذي يتناول دًا. ال ة ج بة عالي ت ذا نس امة آان واد الس اآل  الم ا سبب مش اطق م ك المن ي تل ف

ة    ى الصحة العام ة التي   المجموعة الح . )واسعة النطاق في النظام البيئي وعل عدت الدراسة   أكومي

داد حيث         رآزت مؤخرًا الحرب غرب بغ ة ب ة الفلوجة المنكوب ر     أعلى مدين ة غي ة األمني بعدت الحال

المستقرة فيها العلماء عن اجراء الفحوصات منذ أن بدأ فيها القتال العنيف بين المتمردين والقوات 

اك       لقد تم اآتشاف من(تقول وزيرة البيئة . 2004األمريكية عام  ة واحدة لحد اآلن لكن توجد هن طق

د نشرت في     )مع وجود المساعدة الدولية مناطق أخرى سنحاول اآتشافها قريبًا وآانت الغارديان ق

ل في التشوهات           اع هائ ا عن ارتف ين فيه اء المحلي شهر تشرين الثاني الماضي دعوى بعض االطب

ال العصبية و  . الوالدية في المدينة د الجدد   دمأوخصوصا تشوهات الحب ة الموالي رة    ،غ وتضيف وزي

ى استنتاجات      (البيئة قائلة  نحن نعلم بهذه التقارير لكن يجب علينا أن نكون حذرين في الوصول ال

باب ول االس يفة  )ح داً  (مض يس جي ة ل ي المدين ام لتصريف   أن الوضع الصحي ف اك نظ يس هن ول

ا يسبب أ  ،المجاري  دة م ات الراآ ر من النفاي ى الكثي ات بشكل  مراضًاباالضافة ال ى الجين ؤثر عل ت

م ب        ى عل ة حال عل ى أي ا عل اك،         أمباشر لكنن د استعمل هن وم المنضب ق ر من اليوراني اك الكثي ن هن

ن     ا يمك رع م ا بأس ات حوله دة بيان ع قاع اول جم االت ونح ذه الح ة ه اول ضبط ومراقب نحن نح  )ف

م المتحدة لل  ( وتواصل الوزيرة ا في      لقد آان لدينا تعاون مع برنامج االم م تسليمهم تقاريرن ة وت بيئ

منذ ذلك الحين   اوية واليورانيوم المنضب،يموقع ملوث بالمواد الكيم 500جنيف حيث تمت دراسة 

فنا  ى اآلن اآتش ا   42وحت ا آونه الن عنه م االع د ت ا ق ورة«موقع ة الخط واد » عالي بب الم بس

تصنيفها من هيئة الطاقة الذرية  هناك عشر من تلك المناطق قد تم. )اوية السامة واليورانيوميالكيم

ة            ة سابقة في منطق ع نووي ة مواق ة من االشعاع تتضمن ثالث العراقية آونها تمتلك مستويات عالي

طراف جنوب شرق بغداد باالضافة الى مراآز البحوث السابقة حول العاصمة والتي      أالتويثة على 

يج     ين حربي الخل ة ب ة عدنان جرجيس       .قصفت أو تم تفكيكها خالل الفترة الواقع ال رئيس الهيئ وق

ان         احينما وصل مفتشو( و آ ى ل ا حت م انن ع قلت له الوآالة الدولية للطاقة الذرية لزيارة هذه المواق

قبل  لدينا افضل العلماء في العالم لغرض المساعدة فانه ال يستطيع أحد منهم أن يعتبر العراق نظيفًا

  .)2020عام 
ى    % 80يمكن أن ينجو (االشعاع في بغداد  وقالت بشرى علي أحمد مديرة مرآز ا عل د رآزن وق

ا توجد    المواقع التي تلوثت بسبب الحروب ولدينا خطط لمسح مواقع أخرى لكن المشكلة لدينا حينم
ى        دبابة محطمة ثم جرى سحبها بعد ذلك، الننا نجد دائمًا مثًال اج ال ا يحت ا وهو م اشعاعا في مكانه

ع  ذه المواق ل ه ر مث رة لتطهي ا  ( .)فت ا قلق بة لن ل بالنس ات تمث ع النفاي يًاأمواق اآن  ساس ذلك االم وآ
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ين  » سكراب« ـالمقفرة المليئة ب السيارات الصدئة قرب بغداد والمدن االخرى حيث ان المنطقة ما ب
دخًال ل م ا تمث داد والبصرة جميعه الين بغ ال والزب ر مفحوص بالنسبة لألطف رة . )غي وتضيف وزي

لقد ازاد تدهور البيئة في العراق بالجفاف ونقص المياه الحاد في أنحاء   (لة البيئة نرمين عثمان قائ
ذلك     % 70البالد آافة حيث شهدت نقصا يبلغ  رات ول ة والف في حجم الماء المتدفق عبر نهري دجل

ول ب   تطيع الق ن نس ا أل اه ال   أنن ن المي ر م ث ان الكثي دين حي يرض الراف تخدمه ت م    انس د ت ان ق آ
ل س    ااستخدامه اً          من قب اء يكون رديئ ا يصلنا الم ذلك حينم ة ل ة الكهربائي د الطاق ا لتولي  وريا وترآي

دة  أآذلك فان الماء المستخدم في الزراعة ملوث هو اآلخر لذلك نشعر ب ننا في وسط آارثة بيئية فري
  . )من نوعها

  2010شباط / البريطانية  عن الغارديان
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  كارثة التلوث االشعاعي

אאא 
> 

  
  سالمة أحمد الحكيم / اعداد

  
ارثيين في          اة ومستقبلها أصبحا آ ع الحي ى أن واق دة عل من يوم إلى آخر تتوالى التقارير المؤآ
ي  ام ف ن ازدح ر اآلن م ا يظه ق م حي المقل ع الص ذا الوض رات ه ن مؤش واره، وم راق وج الع

، من وصغارًا وريا ودول خليجية وأوروبية بمرضى عراقيين، آبارًامستشفيات العراق واألردن وس
ل  ة حالمصابين باألورام السرطانية وأمراض غريبة أخرى، يؤآد الخبراء أن سببها الرئيسي هي أس

المحرمة، بشكل لو تكلفت منظمات إنسانية مختصة بإجراء دراسات طبية عنه لكان أمرًا  )التحرير(
   .حريم السكن بهذه المدينة وآل المواقع الموبوءة األخرىقد يصل إلى حد ت مخيفًا

أن  ادت ب راق أف ا في الع وم والتكنولوجي د أعدتها وزارة العل ة ق ألف طن من  84دراسة علمي
مليارات غالون من    7مربع من جنوبي العراق، وأضافت أن  ميل 4000القنابل ألقيت على مساحة 

ك        900 و 1991الوقود العسكري استخدمت في حرب عام    ائرات وحدها في تل ون غالون للط ملي
ام    رب ع ن ح ك ع رب ناهي د  .2003الح راق    25ويوج ي الع ة ف م أرضي مزروع ون لغ وان  .ملي

  .موقع ملوث 15اوية وذخائر اليورانيوم المستنفد أدت الى خلق ياالسلحة الكيم
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اج   إ 1991في حرب عام     -حسب الدراسة    -وأدى احتراق هذه الكميات من الوقود  ى إنت  65ل
اربون وستة آالف و     اني أآسيد الك ة و      370 مليون طن من ث واد المعدني ًا من جسيمات الم  38 طن

ًا و  98طنًا من أآسيد الكاربون و 597ألفًا و روجين و     36ألف ًا من أآسيد النت اني     254طن ًا من ث طن
   .آسيد الكبريت وأ

را   د الع كرية ض ا العس ي حملته دة ف ات المتح تخدمت الوالي ت باس ي عرف م أق، الت الصدمة (س
م تشهدها الحروب السابقة، سواء في حرب           )والرعب ة التي ل ذخائر الذآي ، نوعيات جديدة من ال

ة في   2001م وآذلك في حرب أفغانستان عام 1991يج الثانية لالخ م، واذا آانت نسبة الذخائر الذآي
والي   ت ح ر الكوي تخدمت ف % 20حرب تحري ي اس ذخائر الت الي ال ن إجم رب  م ي الح ت ف ا بلغ إنه

 .من الذخائر المستخدمة % 90األخيرة حوالي 
ة     ل القنبل دة مث ة جدي لحة أمريكي ب أس دانًا لتجري راق مي د الع رب ض رح الح ان مس آ

ميائية والبيولوجية وأسلحة يااللكترومغناطيسية وقنابل تدمير التحصينات وقنابل تدمير األسلحة الك
ا مجموعه من      .الليزر والقنابل العنقودية وغيرها اء م  7ولقد أآد الباحثون من عدة دول أنه تم إلق

ى  ي ضعف   8إل راق، يعن اطق الع ى بعض من ة عل ل نووي يما  8قناب ى هيروش ي عل ا ألق رات عم م
ي كون ا ف ار وآشفته وسائل اإلعالم، آم ر والفلوجة واألنب ي الموصل وتلعف وحظ ف ذا ل  ازاآي، وه

ي   دينتي هيروش ي م ا حصل ف ر مصور عم ي  كما ونتقري ا حصل ويحصل ف ٍذ م ل حيئ  ازاآي، فتخي
  !!العراق

  :وهاهي أهم أمساء األسلحة اليت استخدمتها أمريكا  احلرب على العراق 
  .)أم القنابل(ويطلق عليها الجيش األمريكي  MOABالقنبلة   -
  .صاروخ آروز المطور الذي يدمر المنشآت العسكرية والبنية التحتية  -
  .رية لألنشطة وهي تستطيع اختراق الطبقات األرضيةالقنبلة الحرا  -
  .وتحدث انقطاع في الكهرباء )الميكرويفية( Blu-114قنبلة التعتيم   -
  .لشل الرادارات العراقية JDAMقنابل موجهة   -
  

*  *  *  
  

    !خماطر املفاعل النووي االيراني عند احلدود العراقية
ووي اإليراني للصحافة    قالت عضوة البرلمان ميسون  إن (: الدملوجي عن مشروع المفاعل الن

داً             ر ج ة هو تصرف خطي اء مفاعل قرب الحدود العراقي ران بن ة إي وتجاوز لحقوق    ما ذآر عن ني
ر نتيجة           وث خطي اني من تل ي تع ة الت ة العراقي وث البيئ ى تل ا يشكله من خطورة عل راقيين، لم الع

دملوجي  وأضافت  .)الحروب التي مر بها البلد ذا المفاعل إالّ       (ال ل ه يم مث ران أن تق ه ال يمكن إلي  أن
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ة         ات تحمي بيئ راق ووضع آلي اه الع باتفاق الدولتين ووضع ضمانات بعدم تسرب أية إشعاعات تج
راق دملوجي. )الع د ال رة  ( وتؤآ تفزازات آثي ى اس دم عل راق وتق ع الع وار م رم الج ران ال تحت أن إي

ا السياسيين، ونحن         تجاهه، وهي بعملها هذا إنما تد ال من حلفائه ة السياسية وتن عم أعداء العملي
ى حرب       ران إل نعمل على عدم وصول األمور إلى استخدام أساليب من شأنها أن تعيد الوضع مع إي

  .)الثماني سنوات
وعن تأثير التعرض لإلشعاعات النووية يقول خبير شؤون البيئة هيثم الشيباني بإن اإلشعاعات 

عالقة وثيقة بحدوث سرطانات الدم والعظام واأللياف والكلية والرئة وأحيانا سرطانات  النووية لها 
ة     .الثدي، مشيرا إلى أن سرطانات األلياف والعظام تظهر بعد سنتين أو ثالث ابع الشيباني أن أي ويت

ل        ة، مث ة البيولوجي ى تشوهات في البني زيادة في التعرض اإلشعاعي عن الحدود الطبيعية تؤدي إل
ي       رطانية ف االت الس ور الح ة وظه رات الجيني وهة والتغي والدات المش ومات وال وه الكروموس تش

  .مراحل الحقة، آما أن أخطار اإلشعاعات تهدد الثروة النباتية والحيوانية والسمكية
  7/10/2010:  صحافة
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  كارثة اجلفاف وتلوث االهنارثانيا، 

אאא 
אאאא  

  راضي محسن

  
اف في السنوات                 ة من الجف ى حدوث حال ؤدي ال د ي اه ق ر في المي راق من نقص آبي يعاني الع

ة دول        . القادم ا ال ي تنتهجه ة الت وارد المائي ار للم ات االحتك ة لسياس رات نتيج ذه المتغي اءت ه ج
ا    رات وفروعهم ة والف ري دجل اطئة لنه ًال ،المتش ن  فض قوط   ع ار س ة وانحس رات المناخي المتغي

ى      . 2008االمطار غير المعتاد التي شهدها فصل الشتاء عام  اه االمطار التي هطلت عل ان آمية مي
ا    ،بالمئة عما آانت عليه في االعوام الماضية  30العراق خالل فصل الشتاء قد قلت نسبتها  ذا م وه

  .وافد المائية وانخفاض مناسيبهاثر بوضوح في محتويات مياه نهري دجلة والفرات والرأ
ا    77وتقدر آميات المياه المتاحة في العراق بحدود  ر مكعب     29مليار متر مكعب منه ار مت ملي

ر مكعب   25هي فقط  ولكن الكمية المستغلة فعًال ،من نهر الفرات ائيون     .مليار مت راء الم د الخب يؤآ
  .مليار متر مكعب 2.162الى  2025 ان مجموعة آميات المياه المتاحة في العراق ستصل العام

ى              ؤدي ال راق ت رات في الع اه الف ر مكعب من مي ار مت ل ملي وتشير الدراسات الى ان خسارة آ
ذه الدراسات واالبحاث خسارة        .الف دونم من االراضي الصالحة للزراعة    26نقصان  د ه ا تؤآ آم
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رات في حين    بالمئة من هذه االراضي الزراعية جراء ارتفاع معدالت المل 40نحو  وحة في مياه الف
ة        ري دجل ر واردات نه وف يخس راق س وث ان الع ة للبح ة الدولي ن المنظم ادر ع ر ص ين تقري  يب

ام   ول الع ل بحل رات بالكام ة الواصلة ضمن    2040والف ي الحصص المائي اد ف اقص الح ك للتن وذل
ى      رات التي ستصل ال ارا و  32حوض نهر الف ة ب      140ملي ر مكعب في الثاني ون مت ام   ملي ول الع حل

راق التي ستبلغ     2040 ا          23مقابل احتياجات الع ر مكعب فضال عن حاجة سوريا وترآي ار مت ملي
  .مليار متر مكعب 30التي ستصل الى 

وان هذه الواردات النهائية للنهر لن تكفي لتغطية االحتياجات الكلية لهما، االمر الذي يؤدي الى 
ة ضمن     شارأو .خسارة العراق موارد النهر بالكامل رات الحالي خر  آالتقرير الى ان واردات نهر الف

ارات و  5رصد لمحطة حصيبة بلغت     ل نسبة        700ملي ر مكعب وهي تمث ون مت ة من    42ملي بالمئ
ى           أالمعدل العام بعد اآمال سد   وب شرق االناضول الهادف ال ا ضمن مشروع جن اتورك في ترآي ت

  .على حوضي دجلة والفرات سدًا 22تشييد 

  ل اجلوارمشاريع دو
اء    ى بن اً  سداً  22تشكل المشاريع الترآية المشكلة الكبرى حيث تسعى ترآيا ال ة   عمالق ومنظوم

ا مشاريع        رة اطلق عليه ة آبي اب (محطات آهربائي وب       )GAP الغ ة في جن ى ضفاف نهر دجل عل
ا اطق   ،شرق ترآي ر المن اريع عب ذه المش ر ه س،  (وتم اب، لك ازي عينت اربكر، غ ات، دي ي، يم اج

ويتوقع الخبراء العالميون ان هذه المشاريع في حال اآمالها ستحرم العراق ) شاتلي، أدرنة سيرت،
  .وسوريا من نصف مواردهم المائية وتعرض المنطقة الى جفاف حاد

اه           أومن  ى خزن المي ة عل ر طاق ان وسد اليسو هو االآث هم مشاريع الغاب سد قرال وسد باطم
ى  م الخزن الطبيعي ال ار م 11.14حيث يصل حج غ مساحته  3ملي م 300وتبل ازه  2آ ع انج ويتوق

ار      1933الى العام  وهذه المشاريع تعود تاريخيًا 2020العام  د انهي ة بع ة الترآي حيث قامت الحكوم
  .الدولة العثمانية بالتخطيط لهذه المشاريع واحياء مناطق االناضول
ا     آما ان االسباب التي دفعت ترآيا التباع هذه السياسة في استث ة هو افتقاره وارد المائي مار الم

اق       لمصادر الطاقة فضًال ل االنف عما يعانيه الميزان التجاري لالقتصاد الترآي من عجز مزمن مقاب
  .الكبير على المؤسسة العسكرية

ا هو الحال في             أ ا آم ل قامت بقطعه اه فقط ب م بانقاص المي م تق ارون   أما ايران التي ل ار الك نه
د      ونهر الوند الذي يصب في نهر ديالى فضًال والكرخة ودوريج والطيب اه عن الرواف عن قطع المي

ضرار بيئية فادحة وخرق   أدى الى جفاف مساحات واسعة وأهوار العراق ما أاالساسية التي تغذي 
الى            ك ان نهر دي ادة مساحة التصحر فضال عن ذل ة وزي اخ المنطق للقانون الدولي وتغيرات في من

ر،        قف تمامًاالقادم من ايران قـد تو ـذا النه ى ه ران بانشـاء سد عل ـا  أعن الجريان بسبب قيـام اي م
رة السعدية  ـر انحسار  أبحي ـي االخرى اث د جفت ه راق فق رات الع ر بحي ام اآب ذ الع ا من اه عنه لمي

2003.   
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اً   أ د وضعت خطط اء سد           ما سوريا فق ة حيث قامت ببن ة الدولي وارد المائي واسعة الستغالل الم
ى       11.9ر الفرات يسمح بتخزين المياه بحجم اجمالي قدره آبير على نه ر مكعب اضافة ال ار مت ملي

  .الف آيلو واط 800محطة آهربائية بقوة 

  مــع دول اجلــوار االتفاقيات واملعاهدات
اه         1947في العام  اع من المي عقد العراق سلسلة من البروتوآوالت التي تضمنت تنظيم االنتف

ا ن  العابرة لل رات من     حدود وهم ة والف را دجل د وافقت        أه ة وق جل عدم االضرار بالمصالح االقليمي
ة   دم اقام ى ع ا عل ت ضرره أترآي روع يثب ًال ،ي مش ات الخاصة   فض راق بالمعلوم د الع ن تزوي ع

ين  أبالمشاريع و عمال الري التي تنوي الحكومة الترآية القيام بتنفيذها على نحو تتوافق المصالح ب
د توصل     أظهر مشكلة قانونية، ولم ت ،العراق وترآيا ة السورية فق ما تاريخ العالقات المائية العراقي

ة بنسبة      1990الطرفان منذ العام  الى اتفاقية القتسام مياه نهر الفرات عند الحدود السورية الترآي
راق و  58 ة للع ورية 42بالمئ ة لس رات   ،بالمئ ر الف واردات نه ة ب ات المتعلق ى البيان الرجوع ال وب

تي من ترآيا في حين تسهم سوريا   أبالمئة من اجمالي ايرادات نهر الفرات المائية ت 88،7ن حيث ا
  .بالمئة 11.5بنحو 
ى     31.9ما بالنسبة لنهر دجلة فان ترآيا تسيطر على نحو  أ ة وسوريا عل ذلك    5بالمئ ة وب بالمئ

ى نحو     راق عل ة  53تكون سيطرة الع وا     فضالً  .بالمائ ة في   عن سوء التخطيط وادارة الم رد المائي
اه        ى تنظيم المي وم عل ايزال يق ان وم العراق حيث ان انشاء السدود في العراق والمشاريع المائية آ
تراتيجي   زن الس دود الخ عف س يطرة وض ة والس ة الكهربائي د الطاق ان وتولي ر الفيض درء خط ل

ى ضفاف نهر دجل       ع عل ة  الضخمة اضافة الى االخطاء الجغرافية لمواقع المصانع التي تق ة والبالغ
  .مصنعا عمالقا وتعتمد هذه المصانع على رمي مخلفاتها بشكل مباشر في النهر 476

  االضرار االقتصادية والبيئية
د          رة واستفحالها بع رات في االعوام االخي ة والف نتيجة النخفاض مناسيب المياه في نهري دجل

ذ      2008العام  دأت من ة ب رن الماضي    ، برزت مشكلة التصحر والتي هي مشكلة مزمن سبعينيات الق
اه في سد      ان (بعد قيام االتراك بتخزين المي ة (والسوريين في سد    ) آيب ا  ) الطبق ى تصحر   أم دى ال

روة     ،مساحات واسعة وزيادة العواصف الترابية وتراآم االمالح دهور الث وقد اسهم هذا العمل في ت
ة الصلبة في       السمكية النهرية فضالً  واد الكيمياوي ة التي تصرف      عن استخدام الم الزراعة الترآي

ة بسبب القطع المستمر     . خرى الى العراقأالمياه مرة  وهذا العمل ادى الى تقلص المساحات المائي
ة واسعة قرب        اطق زراعي للروافد الصغيرة والكبيرة النابعة من الهضبات االيرانية والتي تغذي من

ذا ا  .سليمانية واالهوار الالحدود االيرانية في ديالى و رات       ه ى تغي اه ادى ال د المي النحسار في رواف
ات      راض النبات اجرة وانق توطنة والمه ور المس ة والطي روات الطبيعي الك الث ي وه ع البيئ ي الواق ف

الى             . الطبيعية المحلية رات ودي اه نهري الف أثر القطاع الزراعي العراقي من نقص مي فضال عن ت
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راء االقتصاديون ان يكون     حيث تقلصت المساحات المزروعة خاصة محصول الشلب وي     در الخب ق
ذي       بالمئة ما انعكس سلبًا 90انتاج هذا المحصول قد انخفض بنسبة  ة المواشي ال ى قطاع تربي عل
بالمئة وافالس العديد من المزارعين الصغار وشلل في    60يعتمد على الشعير آمادة غذائية بنسبة 

  .مياه للشربالخ منظومة الطاقة الكهربائية وامدادات المصانع ومحطات ض

  وادارة املوارد املائية ضعف ختطيط
ث     ة حي ايير علمي ة الضخمة لمع وارد المائي تخدام الم م يخضع اس راق ل راء ان الع ع الخب يجم

ذلك          ،االستخدام العشوائي في مجاالت الزراعة     ة في السقي وآ فضال عن استخدام الطرق القديم
رية وهشاشة المنظومات المؤسساتية والتشريعية   االستخدامات الصناعية والمنزلية واختالالت ادا

ى ا  وي واالقتصادي اضافة ال يط التنم ة وضعف التخط روات المائي ي ادارة الث تخدام المكثف الف س
  .للمياه ما يؤدي الى استنزاف الموارد المائية

ا المشترك       دين الصندوق في بحثهم ويقدم االستاذ عادل شريف الحسيني واالستاذ محمد عز ال
ول  ات  (ح ول والمقترح باب والحل راق االس ي الع اه ف كلة المي ة  ) مش ة واداري ة فني ة متكامل منظوم

  :لمعالجة هذه المشكلة
رات   1 ة الف اة تغذي ذا يتطلب          : ـ قن ة وه ة من المشاريع المائي ة خالي ة منطق ة الجنوبي ان المنطق

ي  ه ف د علي ة الم أالتأآي اه ودراسة طوبوغرافي كلة شحة المي ة مش ة لمعالج ة خط ة ي ة وامكاني نطق
ائي    عراقيًا ولكون نهر دجلة نهرًا، انشاء سدود وخزانات ا هو    أبنسبة آبيرة والوضع الم فضل مم
رات وتنظيم       ،عليه في نهر الفرات ة الف رات لتغذي ة والف لذا يقترح الباحثان مشروع قناة مابين دجل
راب ال       أديمومة المياه فيه و ة اقت د منطق اة هو عن ع النشاء القن نهرين من بعضهما التي     فضل موق

ة         رات شمال سدة الهندي ى نهر الف ا ال  ،يمكن ان تكون في منطقة جنوب بغداد ومقابل الكوت تقريب
  :برز فوائد هذه القناة هيأومن 

ع في      دار      نهر  أ ـ ستعزز هذه القناة النقص الشديد المتوق ى م رات اآلن وفي المستقبل وعل الف
  .السنة

راً   ب ـ ستمكن العراق من االستفاد  ل آثي رات ويقل راق     ة من نهر دجلة لصالح الف اد الع من اعتم
  .على ترآيا وسوريا اضافة الى منح العراق قدرة مناورة سياسية مستقبًال

  .في استعادة هور الحمار المجفف للمياه ساسيًاأ آما انها ستكون مصدرًا -ج 
  .حياء المنطقةيمكن تأسيس قنوات فرعية على جانبي هذه القناة ما يؤدي الى ا -د 
  : ما المميزات التي تسهل تنفيذ هذا المشروع فهيأ
  .آيلومترا 45قصر القناة حيث اليتجاوز طولها  -أ 

  .راضي ترابية منبسطة سهلة الحفر والتنفيذأالقناة تمر عبر  -ب 
  .مكانيات عراقية وخالل زمن قياسي وبكلفة واطئةأوب يمكن تنفيذها محليًا -ج 
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انشاء سد ينظم مرور المياه خالل شط العرب ويمنع الجريان العكسي : لعربـ سد وناظم شط ا2
اه      ة مي ن ملوح ة م اه العراقي ى المي اظ عل تم الحف ذلك ي ة البصرة وب مال مدين ك ش يج وذل ن الخل م

  .الخليج
اج         3 ة حيث تحت ة الكهربائي د الطاق ا بسبب تولي ـ ان المياه التي تضخها ترآيا تكون في معظمه

ـا يمكن استثمار       ترآيا الطاقة  ذا الفصل وهن الكهربائية بكثرة خالل الشتاء لذا تقوم بالضخ خالل ه
ة وعدم هدر      أهذه الظاهرة بترآيز الخزن الشتائي مـن خالل توفيـر  ـات المائي ـن الخزان آبر عـدد م

  .تلك الكميات الهائلة في الخليج
اة   4 د وستكون قن ة المقترحة مصدراً    ـ االفادة من منخفض بحر النجف آخزان مائي جدي  التغذي

يًاأ ًا ساس افة   ومهم ائي مس د الخزان الم ث يبع ذا الخزان حي ة ه ر  مآ 15من مصادر تغذي عن نه
نخفض عن االرض المجاورة نحو       مآ 435الفرات ومساحته التقريبية  ع وي ذا فهو     40مرب را ل مت

  .ب من المياهمليون متر مكع 17900ن يحوي أخزان جيد حيث يمكن على ضوء هذه البيانات 
ن    وات اضافية يمك احثون خط رح الب تراتيجية يقت ول الس ـذه الحل ى ه درة أاضافة ال زز ق ن تع

  : العراق المائية
ـن       -أ  ادة م ة واالف ـا الحديث االهتمام بتطوير وادارة منظومـة الري والبزل باستخدام التكنولوجي

راق   آبيرًا نه يشكل تحديًاالزمن أل المياه المالحة مع التأآيد على االستفادة القصـوى مـن عنصر للع
  .المنهك في جميع المجاالت

ـن     -ب  ـادة م معالجات سريعة بتوفير منظومات تحلية في المحافظات التي تعاني الملوحة واالف
دة   وفـرة الغاز والنفط في تلك العمليات وبالذات استخدام الغاز الذي يتم حرقه للتخلص منه دون فائ

دا تجنب الضغط ف    نفط  آي ع ار ال ة دون       ،ب ات التحلي ـاز يمكن استخدامه في عملي ـذا الغ ـل ه ن أمث
  .نحتاج الى نفقات الطاقة
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  كارثة اجلفاف وتلوث االهنار

אא> 
  حنان جرجيس. د  

  
اتي الطبيعي         ا النب ذلك لغطائه ة لخصوبتها، وآ دان الترب حيث  ان ظاهرة التصحر هي عملية فق

اطق      ى من د آخر إل تتعرض للتعرية الهوائية وتحويل األراضي الزراعية والمراعي وغيرها يومًا بع
  .صحراوية
افر  .الشديد بالتصحر تتمثل تاريخه في بيئية مشكلة أآبر العراق يواجه سنوات منذ د  وتتظ  العدي
ن ل م ة العوام رية الطبيعي ي والبش ا .صنعها ف ائج وله ة نت ةواج واقتصادية بيئي  وحضارية تماعي

ة  الرملية العواصف وهبوب الرملية الكثبان وتحرك المنتجة األراضي فقدان أبرزها وخيمة  والترابي
  .الهواء تلوث زيادة من عنها ينتج وما الشديدة

وى، وحولت         وب غرب نين ة في جن م    850فمثًال ان الرمال دفنت أآثر من سبعين قري ألف دون
ى    من المروج الخضر الى صحراء، وق اف عل ع اآلالف     % 90ضى الجف ة، ودف روة الحيواني من الث

  .من المواطنين الى الهجرة بحثًا عن الماء
ا  لها المعرضة األراضي نسبة تقدر ة  المساحة  مجموع  من  %92 تتجاوز  بأنه ذ  .االجمالي  ومن

ذه أرتفعت 1981 عام  ات بسبب خصوصا  النسبة ه ًال دمرت التي  العسكرية، العملي ة من آ  الترب
اَ  التصحر  تصنيف  ويمكن  .البيئة على أخرى ضارة سلبية عواقب لها وآانت نباتاتوال ه  طبق  لكثافت

  .به المتأثرة واألراضي
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حراء زحف إن عها الص ى وتوس اب عل ة، األراضي حس دم الزراعي ة وع رامج آفاي ة ب  مكافح
حر، تج التص ه ين اقص عن تمر تن احة مس ي لمس الحة األراض ة الص ة للزراع ي والداخل اجاإلن ف  ت
ة  في وخاصة الزراعي، ة،  الوسطى  المنطق  عدم  نتيجة  وانتشارها  الملوحة  تفشي  جراء  والجنوبي

اع  بسبب  األراضي  وتغدق توفرها عدم أو المبازل شبكة تكامل اه  ارتف ة  المي ز ( الجوفي ا،  )النزي  فيه
ى ي وحت ي األراضي ف م الت ا استصالحها ت اني فإنه ن تع ودة م ح ع ة تمل ا الترب ة فيه وء نتيج  س
ام  المصب يصرف حيث .الصيانة ذي  الع ة  أنجز  ال اه  من  %30 فقط  1992 عام  نهاي زل  مي ى  الب  إل
 ....العربي الخليج

ات التي تغطي         ة   % 1.8ومن عوامل التصحر األخرى تراجع الغاب ا . من المساحة الكلي وطبق
ار  10.000هكتارًا وزراعة الغابات  789.000لمنظمة الفاو فإنها تحتل  اطق  وهي تغطي   . هكت المن

ار عام     1.851وآانت تغطي   ). آردستان (الجبلية في الشمال والشمال الشرقي    ون هكت  1970ملي
ى  ت إل ا تراجع ام  1.5لكنه ون هكتارع ى . 1978ملي ى إل بة األول ت النس غ % 1.1وتراجع وتبل

م  12المساحة المزالة سنويا  ة     ²آ دل السنوي لالزال رة   % 0.2والمع رى  . 2005 -1990في الفت ن
دا         اآلن ر بع وط في األراضي األآث ردة ألشجار البل ات منف ات من القطع      . غاب دهور الغاب تج ت د ن وق

كرية  ات العس رق والعملي ة  . الواسع والضغط الرعوي والح ة المائي ادة التعري ى زي ؤدي إل ذا ي وه
د   ويسبب اختفاء الطبقة الخصبة من التربة، ويؤثر سلبا على طاقة خزن السدود وآفاءة الري ويزي

ن اليف م والي  . التك ن ح ل م داد النخي ت أع ذلك تراجع والي  30آ ى ح ًا إل بب  9.5مليون ون بس ملي
ة   رب العراقي األخص الح روب وب ة   –الح راض الزراعي ا واألم اه وملوحته ة المي ة وقل اإليراني

ا نحو            . واإلهمال ة وتوجهه دهور البيئ ًا في ت امًال مهم ات األخرى ع ات والنبات دهور الغاب لذا بات ت
  .افالجف
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ة في أراضي الهضاب      يمكن القول أن أغلب العواصف الترابية مصدرها أرض العراق والمتمثل
وبي أي أن       هل الرس ي الس ة ف ي المتروآ رة واألراض ة والجزي راق   % 80الغربي احة الع ن مس م

وب خط العرض     ة في حين أن           35الواقعة جن ار العواصف الترابي درجة شماًال تشكل مصدرا لغب
  ...من الغبار مصدره بادية الشام وشبه الجزيرة العربية وشبه جزيرة سيناء قسمًا

  تناقص آميات المياه وتأثيرها على الثروة السمكية
د،          -1 ر المالحة في البل اه غي وصل عدد أنواع األسماك المعرضة للخطر والتي تعيش في المي

  .الى نوعين
م اصطيادها في الم -2 ي ت ات األسماك الت ام وصلت آمي ي الع د ف ة للبل اه العذب درة  1990ي مق

طنًا متريًا تم أصطيادها في الشرق األوسط     252334طنًا متريًا، مقابل  18875بالطن المتري الى 
  .وشمال أفريقيا

ة     9700الى  2000وصلت آميات األسماك التي جرى اصطيادها في العام  -3 ري مقارن طن مت
  .ا في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقياطنًا متريًا جرى اصطياده 416938بحوالي 

ام          -4 ا في الع اه التي جرى انتاجه ة بالمي الطن    1987آمية المنتجات األخرى المتعلق درة ب مق
  .طنًا أنتجها الشرق األوسط وشمال أفريقيا 91697طنًا مقابل  5250المتري قد وصلت الى 

ام   -5 ر   3400آانت   1997وآمية تلك المنتجات في الع ل   طن مت راق مقاب ًا   105964ي للع طن
  .للشرق األوسط وشمال أفريقا  مترًا

  ادرـاملص
  .)مشكلة التصحر وأبعادها البيئية واالقتصادية واالجتماعية في العراق(ـ الدآتور هاشم نعمة 

  .عادل حمود -اعداد /  ـ تقرير منظمة أيرث تريندس بشأن الموارد المائية
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  الهناركارثة اجلفاف وتلوث ا

אאא 
אא>  

  ع شمساـودي

  
ا أصبحت        واطنين، فانه ة وعي الم ذلك قل بسبب انعدام رقابة مؤسسات الدولة على االنهار، وآ

مير     ة دون أي وازع وال ض ناعية والمنزلي ات الص ل الملوث ًا لك ة   . مكب ة المرثي ة للحال ا مراجع هن
  .لبعض االنهار

دخل             ) هر الوندن( ة وي ع من االراضي االيراني وي ينب م وحي ائي مه انقين، وهو مصدر م في خ
ى شطرين ويلتقي بنهر سيروان       العراق جنوب شرق مدينة خانقين ويتجه شماًال مقسمًا المدينة ال

الى( والي  ) دي ر ح ول النه غ ط والء ويبل ة جل مال مدين ومترًا 50ش اة  . آيل ريان الحي ر ش و يعتب وه
ى طول ضفتيه            لمدينة خ  ع عل ة وتق ة آاف وي لالنشطة الزراعي رئيس والحي ه المصدر ال انقين آون

اتين    يخ والخضروات االخرى والبس ي والبط ة الشلب والرق ة المشهورة بزراع االراضي الزراعي
غ مساحتها نحو       ه تبل واع الفواآ م وتوجد     50الغنية بأشجار الحمضيات والنخيل وبقية أن ألف دون

ويتفرع من نهر الوند عدة  . مد على مياه النهر في الزراعة واالستعماالت االخرىقرية تعت 50نحو 
اوه              ا علي انقين وقنات اة خ ا قن ة منه ري للبساتين واالراضي الزراعي ات ال قنوات تستخدم في عملي

  .وقوالي والقناة التي تغذي مشروع ماء خانقين
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ه   يعاني نهر الوند من انخفاض مناسيبه خاصة في فصل الصيف ب سبب تحكم الجانب االيراني ب
الخطر    انقين ب أن مناسيبه    . االمر الذي يهدد الواقع الزراعي واالقتصادي واالجتماعي في خ ًا ب علم
غ في موسم الصيهود       ة في     10آانت عالية في ثمانينيات القرن الماضي، فقد آانت تبل ار مكعب أمت

ر مكعب واحد في الثان         ل من مت غ أق ا اآلن فتبل ة الثانية، أم اطق     . ي اء والمن اه المجاري لالحي ان مي
دم وجود محطات         ة لع ة أو فيزياوي ة أو آيمياوي السكنية تصب في هذا النهر دون معالجة بايولوجي
معالجة مياه الصرف الصحي وبالتالي فانها تؤثر تأثيرًا مباشرًا وفعاًال في نوعية مياه النهر وتؤدي 

ر، وتسبب في    الى تغييرات واضحة في المواصفات الكيمياو ية والفيزياوية والبايولوجية لمياه النه
رات بسبب مساحيق   ا الفوسفات والنت ة ومنه ات الكيمياوي ز بعض العناصر والمرآب اع تراآي ارتف
اه      بب مي ة بس ل االراضي الزراعي د غس ر خاصة عن ى النه ة ال مدة الزراعي يل وتسرب االس الغس

ذه      هناك مصادر أخرى تلوث نهر الوند ومن. االمطار اء ه ام الناس بالق ها النفايات الصلبة بسبب قي
ات دات     . النفاي موم والمبي ماك بالس يد االس اهرة ص ي ظ ورة ه ل خط رى التق ة أخ رت حال د ظه وق

ام   د ع اهرة بع ذه الظ د انتشرت ه اء، وق ة   .1991والصيد بالكهرب اه العادم تم تصريف المي ا ي آم
وي ع      ي تحت حيم والت ل والتش ات الغس ن آراج ة م واد    الناتج حوم والم دهون والش ى ال ل

  . الهيدروآاربونية
ة من محطات التصفية في          ات المجلوب ًا بالملوث نفس الحال بالنسبة لنهر ديالى الذي صار مليئ
ذه المحطات         ى ه الى إذ يصل ال شطر مدينة بغداد الشرقي في منطقة الرستمية القريبة من  نهر دي

لوثة تصب أغلبها في نهر ديالى من دون تصفية او  ألف متر مكعب من المياه العادمة الم 335نحو 
ا يتعلق        .تكرير ا م ى الخصوص منه ة وعل علمًا بأن التشريعات البيئية العراقية تعاقب الملوث للبيئ

  : برمي نفايات في ضفاف االنهار وفقا لما يأتي
ة      ة وتحسين البيئ انون حماي دين      1997لسنة   3يعاقب ق ام البن دل المخالف الحك من   3و1المع

ار أو المسطحات    19المادة  من القانون والتي تتعلق بتصريف مخلفات صناعية وزراعية الى االنه
دان     20المائية أو المياه الجوفية وفقًا الحكام المادة  ا البن ا فيهم من القانون التي تعاقب المخالف بم

ل عن      ة التي التق ى   50المشار اليهما آنفًا بالحبس أو الغرام ار ألف دي  200ال اظ   . ن ام الحف وان نظ
وث       2001لسنة  2على الموارد المائية رقم  ة من التل ى المصادر المائي نظم موضوع المحافظة عل

اع   وحدد المخالفات بضمنها رمي المخلفات الى المياه العامة وألزم أصحاب النشاطات المختلفة باتب
د ف     وث وبالتأآي ام يعاقب     أساليب وطرق معينة في الحفاظ على البيئة من التل ذا النظ ان المخالف له
   .بالعقوبات المشار اليها في قانون حماية وتحسين البيئة الوارد آنفًا

  املصادر
  .ضفاف االنهار مكبًا لألزبال: ـ  عامر زآي

  !نهر الوند في خانقين، االنخفاض والتلوث: ـ المهندس البيئي محمود اسماعيل
  .رها على تلوث مياه نهر ديالىالمياه العادمة وأث/ ـ المهندس مناف محمد 
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  كارثة اجلفاف وتلوث االهنار

אאאאא 
אא>  

  نهرين نجم االحوازي. د

إن أهالي السيبة في البصرة   
والمناطق المجاورة لها يعيشون  
ود    ة، ووج ة بيئي ل آارث ي ظ ف
اه   نزوح جماعي من الناحية باتج

ة البص ت . رةمدين ات نفق الحيوان
روة  ت والث جار هلك واألش
بب    ا بس ي عليه مكية قض الس
آت     ن المنش لة م ات الواص النفاي
ي   ة ف ة الواقع ناعية والنفطي الص

ادان ة . عب ز الملحي ان التراآي
وظ     كل ملح اع وبش دأت باالرتف ب
د   رب، وبالتحدي اه شط الع ي مي ف

اراً  او، اعتب ة الف ي منطق ن  ف م
اريخ  ت  2009-3-15ت ث بلغ  حي
بالمليون وبدأت باالرتفاع  8500

لت  ى وص المليون  10000حت ب
الزحف   دأت ب رة وب الفترة االخي ب
يحان و اه س مال باتج ى الش ي أال ب

آل هذا بسبب انقطاع نهر الكارون القادم من االحواز الخاضعة اليران، وتحوله الى مكب  . الخصيب
ا       إ، ب2002ان السلطات االيرانية بدأت منذ عام  ! للنفايات النفطية ارون م ى نهر الك ة سدود عل قام

ا أ ا لبثت       هدى الى تدفق المي م م ل، ث ل        أن أبشكل قلي الي، وتحوي ام الح غلقت النهر بشكل آامل الع
اً     . مجراه الى نهر بهمشير اه الصرف       وهي تستخدم شط العرب حالي ات المصافي ومي آمكب لنفاي

  .الصحي ما يسفر عن تلوث آبير وارتفاع نسبة الملوحة

 نهر الكارون يأتي من االحواز ويصب في شط العرب



  112

او حوالي   يبل م   195غ طول نهر الكارون من القرنة الى الف ين    آ راوح اتساعه ب في  م  400ويت
ه    ،عند مصبهم  1500قاطعه الشمالي الى  غ عمق دة   . قسامه الشمالية  أفي  م  8آما يبل ده عدي رواف

ذا النهر حوالي       ) دز(همها نهر  أ غ مساحة حوض ه غ تصريفه       63200وتبل ع ويبل ر مرب و مت آيل
اقي يصرف      % 60ث منها /3م 63محطة االحواز حوالي السنوي عند  ى شط العرب والب تصرف ال

اة بهمشير ي بواسطة قن يج العرب ى الخل رًة ال ة ل. مباش ت االحصاءات المائي ـ     1977سنوات لودل
رب   1987 ى شط الع ة عل ة الواقع ات المائي ع المحط مل جمي ي تش اه شط % 57.5ن أ: الت ن مي م

ك        % 42.5من نهر دجلة و العرب في منطقة القرنة تأتي  م من ذل رات ولكن االه تأتي من نهر الف
من مياه % 73هو في منطقة الفاو حيث تشكل المياه القادمة من االراضي العراقية، دجلة والفرات 

ة يمكن       % 23شط العرب في تلك المنطقة والباقي  ذه الحقيق ى ضوء ه ارون وعل يأتي من نهر الك
ر من الجانب    أراقي في التصرف بالمالحة في شط العرب بدرجة    اعطاء االولوية الى الجانب الع آب

  .االيراني
رة     أو ات آبي دى انقطاع مياه نهر الكارون الى تفاقم ازمة المياه، النه آان يرفد شط العرب بكمي

  .من المياه العذبة
  )مقاطع من دراسة مطولة(
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  ثالثا، كارثة ختريب وسرقة اآلثار

אאא>  
  سيدي أحمد ولد أحمد سالم

 السودان                                                                

  
وم  ل     بعد سقوط بغداد في يد المحتل األميرآي ي اء التاسع من أبري عمت   2003نيسان  /  األربع

ه المتحف             ا تعرض ل ا فداحة م ان أآثره ة، وآ د من مؤسسات الدول السرقة والسلب والنهب العدي
ة    ام متتالي ة أي ى مدى ثالث وطني العراقي عل ة والسبت (ال ل 12و 11و 10الخميس والجمع /  أبري

  ).نيسان
راد  أعصابات و  جاؤوا على شكل اك إن اللصوصشهود العيان على ما حدث للمتحف قالوا آنذ ف

 .شخص حملوا معهم ما أمكنهم نهبه وحطموا الكثير مما عجزوا عن حمله 400 وقدر عددهم بـ
ا     15 ألف قطعة وأتى اللصوص على قرابة 220آان في المتحف العراقي قرابة  د منه م يع ألفا ل

 .فقط والبقية ظلت حتى اآلن مسروقة 4000 سوى
 : إلى ثالثة أنواع المصادر لصوص متحف بغداد وتصنف بعض

  .وقد نهبوا ما نهبوه بدقة عالية وطريقة مدروسة ومنظمة : لصوص محترفون -1
رفين -2 ر محت ون : لصوص غي ذين ال يعرف م ال انوا يسرقون وه وه فك ا نهب ة م ن أجل  قيم م

  .السرقة فقط ويبيعون ما حصلوا عليه من آنوز ثمينة بأسعار زهيدة
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ة          وقد آانت وراء : وص مؤدلجونلص -3 ائق تاريخي ى طمس حق ة تهدف إل ة مبيت سرقتهم ني
 .معينة

ا    يعرفون مسبقًا اللصوص المحترفون آانوا يتوجهون لسرقة آثار انوا ينتزعونه ا فك من   قيمته
ة  ة بالغ ا بعناي ال  .مكانه بيل المث ى س ومرية     فعل د س وك ومعاب ماء مل ة بأس ار مختوم رقت أحج س

ذه األحجار    . وترآت مسلة حمورابي الموجودة معها في نفس الواجهة الزجاجية ون أن ه فهم يعرف
رقوها  ا ي س ة الت لة   لمختوم ا المس لية أم لية       أص خة األص ن النس ة ع ية منقول خة جبس ي نس فه

 .الموجودة في متحف اللوفر الفرنسي، لذلك ترآوها
ن ة   وم رض البالغ ات الع ين خزان ة 451 ب ـ   خزان رض ال ات الع ى قاع ة عل  والموزع

ى المتحف  14 فلي لمبن وي والس ابقين العل ي الط ودة ف ة خزا 28تحطمت  والموج ت فارغ ة وبقي ن
  .بعدما نهبت محتوياتها

  : ومن أبرز ما سرق
 .المصنوع من الحجر األسود) أنتمينا(تمثال الملك السومري  •
ه     • ز وزن د نهب عن          272تمثال ضخم من البرون ا، وق ة أآادي ى مملك ود إل ا ويع آيلوغرام

 .طريق فتحة في الجدار
 .إلى العصر البابليأسد نمرود المصنوع من الحجر الجيري ويرجع  تمثال رأس •
 .قبل الميالد 2500تمثاالن من البرونز لثورين يعودان إلى  •
 تمثال باسيتكي ووجه من الرخام المرأة سومرية •
 .تمثاال ورأس تمثال تعود إلى الفترة الرومانية من مدينة الحضر 11 •
 .تسعة أحجار مختومة بأسماء الملوك والمعابد السومرية •
 .تمثال هرمس من نينوى •
 .م .ق 2250سن األآدي من عام  - ل نحاسي لرجل جالس يعود إلى فترة الملك نارانتمثا •

ازن   ن المخ ب م ا نه ُا 4795آم طوانيُا ختم رز   5542و أس ة وخ اني زجاجي ة وقن ة معدني عمل
رى        .وتعاويذ ومجوهرات ولم تنج من عمليات النهب سوى قاعة واحدة هي القاعة اآلشورية الكب

 .بسبب ضخامة محتوياتها
ات المتحدة      ا الوالي الم، منه دان الع ا   وقد أخذت القطع المسروقة طريقها إلى العديد من بل وترآي

 .فرنسا وسويسرا واألردن على بعض مقتنيات المتحف العراقي آما عثر في وإيران
  : ومن بين القطع التي أعيدت

رة السومري       مزهرية الورآاء وهو إناء أسطواني الشكل  • ارز من الفت ه نحت ب ود   ةعلي يع
 .2003حزيران / في يونيو سنة قبل الميالد وقد أعاده أحد المواطنين 3200 إلى
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 .قبل الميالد 3100تعود إلى العام  قطعة سومرية •
 .تمثال الملك اآلشوري شلما نصر الثالث •
 .لوحة مكتوبة من قصر الملك آشور ناصر بال الثاني •
 .تمثال باصطكي من البرونز يؤرخ للعصر األآادي •
 .من مشهد لحلب األبقار من البرونزجزء  •

  

  املصادر
  .أرشيف الجزيرة نت -1
 www.baghdadmuseum.org/index0504.php       المتحف الوطني العراقي -2

3- iraq Museum Database  http://icom.museum/iraq.html                          
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  كارثة ختريب وسرقة اآلثار

אא> 

  بشار خلف. د

  
ة    ّدمت المذيع راق، ق ى الع رب عل دء الح ع ب رائيلية(م ًا )اإلس ايموفيتش برنامج ي ح ى  ميك عل

ون ذي تب   التلفزي رائيلي وال رة       اإلس ة فت ة طيل ذه المذيع ق ه ذي راف اء ال ة واالنتش و الغبط ّدى ه
ة ف      البرنامج ة أميرآي مهمات أخرى    )إلسرائيل (ن أ، ولم ال؟ فإذا آان ضرب العراق هو مهمة نفطي

م   : قالت المذيعة .تستطيع منها جني ثمار لم تكن لتحلم بها لكم انتظرنا هذا اليوم، آم نحن سعداء، ث
في المدن حيث أخذ يفاخر بأنه  )إسرائيلي(جأة حيث انضم إلى برنامجها مصمم أرادت أن تقدم المفا

  .)!!دون مقابل(تبرع بتقديم خرائط مفصلة عن األماآن األثرية العراقية للقوات األميرآية 
ارو   ( :ثم تتابع المذيعة قولها ادر طي ة من         اينبغي أن يب اآن األثري ذه األم ى قصف ه التحالف ال

ر والج   ر والبح امل    الب دمار الش لحة ال ن أس ر م ا أخط يف )و ألنه ن   : ((وتض تخلص م ن ال ال يمك
اريخهم الحضاري      اإلرهاب الشرقي إّال الم ت بتدمير شامل للتاريخ، احرموا سكان هذا الجزء من الع

  .   ))المتراآم، وحرروهم من تراثهم واترآوهم بال ثياب داخلية
وى   )إسرائيل (في مقابل هذا أصدر عدد من حاخامات اليهود في       ة (فت دء الحرب     )!ديني مع ب

وطلبت هذه الفتوى من الجنود اليهود  . الكبرى )إسرائيل(تنص على أن العراق هو جزء من أرض 
و  ة آالف عنصر ويشارآون في        افي الجيشين األميرآي والبريطاني والذين يرب ى األربع عددهم عل
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آل خيمة أو بناء في أرض غرب نهر     يؤدوا الصالة الخاصة عندما يقيمون الحرب على العراق أن
ك   :تقول )صالة(آل جندي يهودي حين يشاهد بابل  االفرات وأن يتلو مبارك أنت ربنا ملك العالم ألن

ة  ل المجرم رت باب رال      !دم راق ردد الجن ى الع ة عل ات األميرآي دء الهجم ل ب واز، فقب ٍط م ي خ وف
ة في الكوي      وات األميرآي د الق ال       األميرآي وليام داالس قائ ى القت زهم عل وده لتحفي ت آلمات في جن

  : حيث قال
ل الهشيم   ( انحن المستعدون   .. مثل صوت الرعد الذي يهّز الجبال، ومثل صوت النار التي تأآ ه
  ).سنتحرك يا رجال.. للحرب

وراة     وببساطة فان ما قاله هذا القائد األميرآي ال يعدو آونه تردادًا لما ورد بشكل حرفي في الت
وداً   .لفي سفر يوئي ى أن جن  وعلى نفس المستوى من الجهوزية، أشارت صحيفة نيويورك تايمز ال

اً    !! أميرآيين وليسوا إسرائيليين داد بحث ة في بغ ة     فتشوا مقر االستخبارات العراقي عن نسخة قديم
رئيس األميرآي يهدي شارون        . من آتاب التلمود تعود الى القرن السابع  ان ال خريطة  (في حين آ

ام ! )مقدسةلألراضي ال ى ع ود إل ي  1678تع ذه الخريطة دول المشرق العرب الد (حيث تشمل ه ب
ام الد الش دين وب ًا )الراف ا طبع ا فيه اطاً  بم ه شهد نش د احتالل راق بع م أن الع ل، ث ة باب عًا مدين  واس

 )ايهود أولمرت  (لممثلي الوآالة اليهودية والموساد، بحيث يعملون تحت إشراف الوزير المتطرف  
ة         وبالتنس ة االستخبارات األميرآي ات المشترك للموساد ووآال ز العملي . CIA يق المباشر مع مرآ

ة      ة القديم ة اليهودي ى المكتب وتذآر المصادر أن هذه النشاطات لهذه الوآالة، أدت الى وضع اليد عل
ود والكاب   الموضوعة في مبنى المخابرات العراقية والتي تضم تحفًا اال نادرة من آتب التوراة والتلم

ابلي     بي الب رة الس ى فت ا ال ود تاريخه زالن، ويع د الغ ردى وجل ائف الب ى لف ة عل ار المكتوب والزوه
ى       . األول قبل الميالد لليهود في األلف ذه ال ل ه ل آ ّم نق ه ت ل  )إسرائيل (وتشير المعطيات الى أن ، وآ
ان   )اإلسرائيلية(مع ما ذآرته صحيفة معاريف  هذا جاء متواقتًا را   من إمك ام خب ار من    قي ء في اآلث

     .!! بالتحرك نحو العراق في إطار عمل مهني بحت )إسرائيل(
  دمشق / مقطع من بحث للدآتور بشار خلف
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  كارثة ختريب وسرقة اآلثار

א> 
                                  دوني جورج. د

  مدير المتحف العراقي السابق
  

      دوني جورج. د
م      ...! القصة بدأت قبل عام آامل من الغزو ًا وت ان متوقع ا حدث آ إذ أوضح الدآتور جورج أن م

ة     ًا في حماي  اتخاذ إجراءات عراقية عديدة من حكومة ما قبل الحرب للتخفيف من آثاره لكن تقاعس
ال ذه السرقات وق ي   :المتحف من الجيش األميرآي سهل ه ا حصل في المتحف وف ام مم ل ع قب

تمامًا وصلتني معلومة من إحدى الزميالت في جامعة آامبردج عن حديث    2002نيسان  10تاريخ 
جرى في جلسة متخصصين باآلثار حيث قال أحدهم أن العراقيين ال يستحقون ما لديهم من آثار وال 

ون   ارج   يعرف ا خ رقوها ويخرجوه ارقين أن يس جع الس ب أن نش ذلك يج ا ل املون معه ف يتع آي
راق داد ... الع ة لبغ وات األمريكي ه الق ذي ستدخل في وم ال ه ينتظر الي ال آخر في ذات الجلسة أن وق

  ...ليكون معها ويأخذ ما يريد من المتحف العراقي
 400مع المتحف مجموعة من   شاهد أحد الموظفين الساآنين في مج 2003نيسان  10في يوم 

د   رًا   70شخص مسلحين بمختلف أنواع األسلحة ينوون دخول المتحف فذهب لدبابة أميرآية تبع مت
عن مدخل المتحف وتوسل بهم آي يقوموا بحماية المتحف، لكن آمر الدبابة وبعد اتصال أجراه مع   
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ك الرقيب   رؤسائه قال ال أمر لدينا لحماية المتحف، وأنا تأآدت من ذلك حين ا دينا    ...لتقيت ذل ان ل آ
موقع في بغداد وآان الموقع رقم واحد هو    16معلومات أن قائمة صدرت للجيش األميرآي لحماية 

م   م        2البنك المرآزي والموقع رق ر رق ع األخي نفط   16هو المتحف العراقي والموق ان وزارة ال ... آ
ة أن      ة لدرج نفط العراقي و وزارة ال ه ه ت حمايت ا تم ن أول م ود    لك ول أن الجن رت تق ة انتش فكاه

  ...وا القائمة مقلوبةءاألمريكان قر
ار في         ا وزمالؤه المختصون بعمل اآلث  13بين الدآتور دوني جورج أن التحقيقات التي أجراه

أي بعد يومين من السرقة، أثبتت أن السرقة آانت عملية منظمة وليست عشوائية أو  2003نيسان 
ام     ال شغب وأن من ق رة    نتيجة أعم ا آبي ا مافي اك تحضير وترتيب مسبق خصوصًا أن      . به وأن هن

رة                ا وهي فت ا وأورب ى أميرآ ل من أسبوعين من السرقة إل د أق دة وصلت بع ة عدي هناك قطع أثري
اك     :وقال .قياسية تدل أن من قام بذلك مافيا منظمة وآبيرة جدًا ى أن هن ات إل توصلنا نتيجة التحقيق

ت إل 3 ن اللصوص دخل ذ عشر  مجموعات م ق من ن شباك مغل ت م ى دخل ع المتحف األول ى مجم
دي      ا ستار حدي سنوات وهو في إحدى زوايا البناء غير المرئية وهي مبنية وليست مفتوحة وعليه

دخول للمتحف    ه لل ة   .. إذ تم خلع ستار الحديد والحفر خلف ا المجموعة الثاني ى مخازن     أم دخلت إل ف
راديب المخزن   ن س ة م ة قريب ن نقط ديها  المتحف م ان ل ة آ ة الثاني د شخصيًا أن المجموع وأعتق

معلومات عما يوجد داخل المخازن إذ دخلوا عن طريق باب صغير مبنية من الداخل حتى الكثير من 
وا لمجموعة من      ... موظفي المتحف ال يعرفونه وأنا شخصيًا ال أعرف بوجوده    ره وذهب وا عب دخل

ن ا   غر وأثم ا أص ي فيه تيكية الت ناديق البالس ذه    الص ن ه ازن المتحف وم ي مخ ودة ف ع الموج لقط
ة        . ختم اسطواني 5000المجاميع أخذوا أآثر من  ة الحكومي د دخلت األبني ة فق ا المجموعة الثالث أم

ى قواطع    واإلدارية وسرقت آل شيء في غرف الموظفين وغرف الهيئة من السجالت والوثائق حت
اء ام  . الكهرب ن األخت اميع م ا مج رى فيه ة أخ وا خزان ا   فتح اروا منه نهم اخت ي   9لك ط وه ع فق قط

  .ستنتجنا أن هناك تحضير وترتيب مسبق للسرقةأف... غلىاأل
    

  2006دوني جورج في المتحف الوطني بدمشق . عن محاضرة ألقاها د
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  كارثة ختريب وسرقة اآلثار

אאאא>    
   إحسان فتحي

  
  !حق آثار العراق، قرار تدمير أقدم أحياء بغداد العباسية ليشيد عليها شارع حيفامن جرائم صدام ب

  
اه  ع   أدن اء م ن لق ع م ا       مقط ة العلي ة العراقي و اللجن ي عض ان فتح ي إحس ار العراق ر اآلث خبي

  : للمحافظة على التراث سابقا وعميد آلية االداب والفنون في جامعة عمان االهلية
  عن قيمة وآميات الموجودات االثرية في العراق؟هل تعطينا فكرة سريعة  *

ن   ** ر م راق يعتب وزاً    أان الع ك آن ث يمتل الم حي ي الع ارية ف ز الحض م المراآ ات   ه ن مخلف م
يالد   آلآراضيه منذ أالحضارات القديمة التي عاشت على  ل الم ه  .. ف السنين قب ذ    أولكن صبح هو من

الم في     ة       االحتالل االميرآي البلد رقم واحد في الع ة محزن ا يشكل مفارق راث مم ذا الت دمير ه د  . ت لق
ؤخراً  ت محاضرة م د     ألقي التراث وبع ة مختصة ب راف منظم ة باش ا االميرآي ة آاليفورني ي جامع ف

دم مني     ثار العراق مشفوعًاآالعرض الذي قدمته عن سرقة  ائالً   أبالصور تق رآيين ق اني  ( حد االمي
  ).شعر بالعار لما فعلته قواتنا في العراقأ

م     ا ذاآرة التي تجمعه ذه ال ن ما جرى في العراق آان محاولة لمحو الذاآرة الجمعية للعراقيين ه
قدم الحضارات  أثار هي نتاج فكر نير جسدته ن هذه اآلديانهم ألأعلى اختالف مذاهبهم وقومياتهم و

الم ي الع تم ضر  . ف ى الي ة حت ذاآرة الجمعي ذه ال ى ه ة عل ان السعي للمحافظ ة بمك ن االهمي ب ان م
  .االنتماء الوطني والهوية الوطنية للعراقيين

دمير لآل           * ات ت رة عملي ة االخي ة هل جرى خالل العهود الحاآم وات االميرآي ار  قبل دخول الق ث
  العراقية؟
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د تعرضت اآل ** زمن حيث لق ود الماضية من ال دى العق ى م دمير متواصل عل ة لت ار العراقي ث
ثرية آاملة نتيجة الجهل بكيفية التعامل مع  أزيلت مدن جرت عمليات ازالتها تحت ذرائع التحديث فأ

ثر فانها تقوم باعادة بنائه أثار العراقية وعندما آانت تريد ترميم وحتى دائرة اآل.. الموروث الثقافي
دًا ه جدي د  بشكل يصبح مع ذا جرى  .صالتهأفيفق ذي ارتكب  يضًاأان ه ام السابق ال ي زمن النظ ف

ة آرآوك في        .. ثقافي العراقيجرائم آبرى بحق الموروث ال ة مدين الم قلع وت ومع ة بي مثل ذلك ازال
ة            دور التراثي ات من ال التراث والمئ أهول ب ا م ر منه منتصف الثمانينات وفي التسعينات وجزء آبي

ربالء وسامراء    . الرائعة آما تمت ازالة المناطق المحيطة بالمراقد والعتبات المقدسة في النجف وآ
داً  لقد شكل ذلك تشويهاً . ثريًاأماآن جميلة ورائعة أة في بغداد وهي والكاظمية واالعظمي ه  أل متعم ن

اليجوز التعامل مع المدن االسالمية التاريخية بطريقة غربية فتفتح داخلها الشوارع العريضة وتمد 
ا    أعمدة وأ ون فيه اء والتلف رى في دول          .. سالك الكهرب ذا الموروث في وقت ن ر بحق ه ذا آف ان ه

رة وجرى التحديث   ّوخرى مثل المغرب هناك المدن القديمة في الرباط وفاس ومكناس مسَ   أعربية 
  .صالتها وجماليتها التاريخيةأخارجها مما حافظ على 

ة تضم         أهناك مشاريع عديدة جرت و * ا لتحديث مدن عراقي تم االستعداد إلجرائه اراً آخرى ي  ث
  وثها االثري؟ما مدى خطورة ذلك على قيمة هذه المدن ومور.. عظيمة
ن     لتطوير مدينة النجف القديمة حيث يوجد    ن مشروعًاآلأان هناك  ** ي ب ام عل د االم بي  أمرق
اراً  إهذا المشروع ).. ع(طالب  ى        ذا نفذ فانه سيعني دم ة حيث ستتحول ال خرى  أشبه آامل للمدين

نة القديمة سالك ولن يبقى من المديأعمدة وأحديثة وعديمة الهوية في شوارع عريضة وسيارات و
  .ان هذا مفهوم متخلف للتحديث.. التاريخية الجميلة للنجف شيئًا

ة   ة العظيم رزت في شوارع    أراضيها  ألكن  .. وفي الموصل الشمالية هناك مدينة نينوى االثري ف
دارس وادارات  وت وم ري    أوبي ان البش ددها الزحف ي يته ة الت المواقع االثري يقة ب بحت لص ص

آيلومترا آل  40راء هذه المدينة العباسية العظيمة التي يصل طولها الى وفي سام. والعمراني حاليًا
ولى أشور من المدن التاريخية العظيمة ومن آآما هي .. سكنت واستخدمت للزراعة راضيها تقريبًاأ

الزوال  حضارات العالم في جنوب العراق وهي اآل ددة ب ذلك     .. ن مه ل آ ر وباب وفي اور واوروك ونف
  .عظم المدن االثرية على مر التاريخأيجري في هناك مسخ وتشويه 

ابق أل   ام الس ن النظ ي زم ت ف ال ارتكب ذه االعم م ه ي النجف  ان معظ باب مقصودة خاصة ف س
واطنين ب  أهداف أغراض عسكرية تسعى الى الوصول الى وآربالء أل ة الم . سرع وقت  أمنية لمالحق

د   رئيس السابق صدام حس    (هناك جهل ومحاوالت لتعظيم القائ ك    أوتصويره وآ ) ينال ه شبيه للمل ن
ى تشويه اآل     أالتاريخي العظيم نبوخذنصر حيث   ذا المفهوم المتخلف ال نقش اسم صدام     دى ه ار ب ث

ى         أآما .. حسين على طابوق مدينة بابل ة عل ل االثري ة باب اء قصر منيف داخل مدين قدم هو على بن
د  وبي لنبوخذنصرأبع ن القصر الجن ار م ة.. مت ذه جريم ؤ.. وه انوا والم ذين آ لم ان المسؤولين ال

  .ثار آانوا يتملقون للحاآم وللسلطة ومشاريعها لتخليد هذا الحاآميعملون في مؤسسات اآل
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دى        * ا م ة ؟ وم ة العراقي اطق االثري ي المن ي ف كري االجنب د العس ل التواج دى تغلغ ى أي م ال
  حدثه هذا التواجد؟أالخراب الذي 

دة استخدمتها جيوش    أفهناك مواقع .. بيرلقد اثر هذا التواجد بشكل سلبي آ ** ثرية مهمة عدي
ة    ة والبولندي ة والبريطاني ة االميرآي ة وخاص تالل االجنبي ى    .. االح راق عل اطق الع ت من د وزع فق

دة         ا لم ة التي بقيت فيه وات البولندي ع  أالجيوش االجنبية وآانت حصة مدينة بابل من نصيب الق رب
ث ا  ة حي ة حقيقي د آارث كل جس نوات وبش ر  س ود بحف ام الجن كرية وق دة عس ة قاع تخدمت المدين س

ة التي تغلغلت     آماآن لتمرآز دباباتهم وأالخنادق بين المواقع االثرية وتهيئة  لياتهم العسكرية الثقيل
اتهم   أوسط المواقع االثرية التي   ا  .. صبحت ممرات لتحرآ وبترات    أآم . يضاً أنشئت مطارات للهليك

ة حيث    وهناك في مدينة اور االثرية قاع ع       أدة عسكرية اميرآي ذلك في مواق يم مطار عسكري وآ ق
ثالً  خرى حيث تم نسف مواقع مهمة تاريخية بذريعة انها تستخدم من قبل المسلحين ومؤخراً أ م   م ت

دى دخولهم        إو. نسف خان الضلوعية التاريخية ود االجانب ل ر من الجن ام الكثي ضافة الى هذا فقد ق
م  .. قطع االثريةالى العراق بسرقة الكثير من ال ولدي صور آثيرة عن جنود اميرآيين وبولنديين وه

د     أجر الذي يحمل ختم الملك نبوخذنصر حيث ينتزعون اآل ا عن م يحملونه ة معه خذوه آهدايا تذآاري
  .خرجت من العراق اضافة الى الكثير من اللقى االثريةأوهذه .. مغادرتهم العراق
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  ثاركارثة ختريب وسرقة اآل

אאאKKK 
אאא>   

        محمد حميد الصواف

يتعرض المسؤولون عن  
ى  داد ال ي بغ راث ف ة الت حماي
ر    ل اث د بالقت اطر وتهدي مخ
ة   ى مواجه ميمهم عل تص
ذا     ه ه ذي تطال دم ال اله

صحابها من أالمواقع من قبل 
اريع  أ ى مش ا ال ل تحويله ج

  .و تجاريةأة سكني
ت   د تلق ة . دفق فوزي
دير الكي م رة  عامالم دائ

ار    التراث  ة لآلث ة العام بالهيئ
دات    تراثوال راق تهدي في الع

بالقتل منذ توليها المسؤولية  
ى     ر اعتراضها عل قبل عام اث

داد   الكي ان    .ردم منازل تراثية في وسط بغ رين استفا  (وقالت الم عقبت  أدوا من الفوضى التي    آثي
  .)وقاموا بهدم منازلهم من اجل تحويلها الى مشاريع سكنية 2003عراق في اجتياح ال

ا      أو ر عمله ث مق ي حي وطني العراق ن المتحف ال دث م ت تتح ي آان الكي الت افت الم اك (ض هن
اموا ب     ث ق راد، حي ل االف ن قب لت م اوزات حص راث    أتج رة الت الم دائ اء دون اع دم وبن ال ه و أعم

رانس برس   . )البلدية رة    (ت ان وتابع  .بحسب ف انون واالحداث     أهؤالء استغلوا فت اب الق حداث غي
ين     ة       2006و 2005التي مرت ب ة التراثي دم العشرات من االبني اموا به ا   (ضافت  أو. )وق دما آن عن

ى احراق  أون ال نعهم يلج ى أنم ر المبن ي"و تفجي ابي،  "التراث ل اره ى عم ه تعرض ال روا ان ليظه
ه  إعلى  ويعملون الحقًا ادة بنائ ازلهم        (بعت ان  وتا. )ع دم من نعهم ه ل لم دنا بالقت اموا بتهدي آخرين ق

  .)التراثية
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ا  أمبنى في بغداد تتراوح  1600، قامت الهيئة العامة لالثار والتراث بتحديد 2004ومنذ  عماره
م الملكي    إ ي بنيت العهد العثماني في مطلع القرن الماضي، وخمسين عامًاأبين مئتي عام  ان الحك ب

م   راق، تض ي الع اً   ف ل طابع ازل تحم ور ومن ات وقص ائس وخان اجد وآن ًا مس وم   .تاريخي ي عم وف
وتدهور تراث بغداد التي آانت تعرف بمدينة . ثريأف موقع تاريخي ومبنى آلآالعراق، هناك ثمانية 

دام     أ ة بسبب انع ة وليل ال الصيانة و  ألف ليل ال العنف وتلف شبكات الصرف الصحي التي        أعم عم
  .جوفيةتسببت بتجمع المياه ال

ى عشرة       2002لقانون عراقي شرع عام  ووفقًا رة تصل ال ام    أ، يعاقب بالسجن لفت عوام من ق
ة السلطة اآل    أو تجديده أو ترميمه أو جزء أ و نقل آًالأبهدم  ة  و تغييره مبنى تراثي دون موافق ثاري

ذه الق   .ير االستعمال المخصص لهايالتحريرية، وبالسجن سبعة سنوات لمن قام بتغ د  لكن ه وانين ق
ا    صحاب هذه المباني ألأتكون مشكلة يواجهها  اء عليه ل االبق الي من    أنهم ال يتلقون مقاب ي دعم م

د و   تح اهللا فري اء عموم أالحكومة، آما هو حال ف زالً    ت بن ذين يملكون من ة ال اً  ه االربع ـ يعرف ب   تراثي
   .على ضفاف نهر دجلة 1932شيده جدهم عام  )لولو(

  
  حميد الصواف محمد:  مقطع من موضوع
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  كارثة ختريب وسرقة اآلثار

אאא 
א،؟>>  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  
  
  
      
  

ع    اذ المواق من بين العديد من الجرائم التي ارتكبها االمريكيون ضد التاريخ العراقي، جريمة اتخ
رى معس    ة الكب ة اآلثاري ة   التاريخي نوات طويل الل س ودهم وخ ر    !! كرات لجن ن أآب دًا م ذا واح وه

ر منطقي وعقالني لكي       . الممارسات الغريبة والغامضة التي قام بها المحتلون ك أي تبري يس هنال ل
م    ا معسكرات له ر  . يترآوا آل أراضي العراق، ويختاروا بالذات موقع بابل وموقع اور، ليكون التبري

ا بصورة    الوحيد والمنطقي والمعقول، ا ن هنالك أسرارًا تاريخية آثارية أراد االمريكان الكشف عنه
دون        . متكتمة بعيدًا عن االنظار اتهم وبحوثهم ب ان المعسكرات لم تكن إّال حجة لكي يمارسوا حفري

  ؟؟؟؟!!!!أي حسيب وال رقيب
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ل  ذا الس ى ه ه عل تغرابه وال احتجاج دى اس راقيين أب د من المسؤولين الع ب ان ال أح وك والغري
ة    . المحتقر لكل القيم واالعراف الدولية ضد المواقع االثرية هكذا بكل هدوء نشرت الصحف العراقي

ري في محافظة    ان   2009ـ 5ـ 13يوم االربعاء  السلطات العراقية قد تسلمت موقع زقورة اور االث
ي        راق ف ي للع زو االميرآ ى الغ نوات عل ت س د س ي بع يش االميرآ ن الج ار م ال .2003ذي ق  وق

ون       ون واميرآي ؤولون عراقي ره مس مي حض ال رس ي احتف ن ف ل الحس ب آام افظ طال ن (المح نعل
ة  وأضاف  . )رسميًا تسلم موقع زقورة اور من الجانب االميرآي الصديق، لتعود الى السيادة العراقي

ه  ام    (ان بعة آالف ع وال س دة ط ثالث الممت الالتها ال ة، بس ومر العريق ارة س اريخ حض اء بت  .)احتف
ار ) آلم جنوب بغداد 380(صرية والنا ابع الحسن    .هي آبرى مدن ذي ق ه     (وت راهيم علي د اب ا ول هن

ديانات   و ال ة      (وأشاد  . )السالم أبو االنبياء وأب ار حاضنتها فالحكوم دين وذي ق بحضارة وادي الراف
ا  ة اهتماماته ي طليع ار ف ياحة واآلث دة ستضع الس ة الجدي دًا ان )المحلي ا(، مؤآ ار اور وزقورته  آث

ه    (وتقدم بـ . )التاريخية وبيت النبي ابراهيم محل اعتزاز للجميع الشكر من الجانب االميرآي لتعاون
وطني از ال رة لالنج عادتنا آبي م وس ق الحل ي تحقي اس . )ف ان عب ار قحط ياحة واآلث ر الس ان وزي وآ

ام الزائ    / الجبوري أعلن مطلع ابريل  ع اور الفتتاحه أم ان  . ريننيسان الماضي اعادة تاهيل موق وآ
 .  قد أغلق إثر الغزو االميرآي للعراق

*  *  *  
 

12>  
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ة، أن        27/10/2010أظهر تقرير جديد نشر في    ة العالمي ع األثري دولي للمواق عن الصندوق ال
من    ي ض ة ه وى العراقي ًا عالمي   12 نين ًا أثري اء  (ًا موقع ك االختف ى وش وء اإلدارة  ) عل بب س بس

ا ل السلطات المسؤولة عن رعايته ال من قب اك نحو . واإلهم دول  200وأن هن ي ال ري ف ع أث موق
وى  :  إن ثالثة من بين هذه المواقع موجودة في الشرق األوسط، وهي    . النامية معرضة للخطر نين

الى جانب األسباب األمنية، ال . ني الترآيةالعراقية، وقصر هشام في األراضي الفلسطينية، ومدينة آ
زوار     ة المناسبة الستقبال ال وى، قرب الموصل، آانت      . توفر هذه البلدان البنية التحتي ًا ان نين علم

ين      ة، ب ذآر المسؤولون       .م.ق 612و  705عاصمة للساللة اآلشورية العراقي ة ي ذه المدين وعن ه
ا أن خطط التطوير العمراني التي        إن العنف في العراق يعرض هذا ال: (الدوليون ع للخطر، آم موق

ذه  )... تتبناها عدد من الدول، تجعل من مثل هذه المناطق األثرية أآثر عرضة للخطر أن االهتمام به
رة             اك فرصة آبي الي فهن دان، وبالت ذه البل دخل السياحي له ا سيزيد من ال المواقع األثرية وترميمه

  .لالزدهار في هذا المجال
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  كارثة انقراض بساتني النخيلرابعا، 

אאאא>  
  بغداد/  طارق كامل

  

  

  البساتين أيام زمان

ن     ر م ل أآث ة قب ا الزراع أت فيه ي نش دان الت ن أول البل راق م د الع ام  7000يع د أن . ع ويعتق
ى    سنة قبل الميالد في اور جنوب  4000النخلة آانت معروفة في بابل قبل  ار ال العراق إذ تشير اآلث

ا    وقعين، هم و شهرين     (أن أول ظهور موثق لنخلة التمر آان في م ل أب ل عوويلي وت في أقصى   ) ت
ك         ل في تل دم النخي ى مدى ق دل عل جنوب العراق وقد عثر على الكثير من النقوش السومرية التي ت

ة مية . المنطق ثًال تس عف(فم ت ) الس عباتوا(آان ة ب)س ة النخل ي، وان آلم ة ه اراتو، :  األآدي م
و، و(( انوا، خوالميت و، ارخ ة( يالميت و )نخل ن خوالميت أخوذة م ة المعاصرة م زال ). )العربي ا ي وم

ة   ة (العراقيون يطلقون على الحبل الذي يحاك من ليف النخيل ويستعمل في ارتقاء النخل وهي  ) َتِبْلَي
ة نفسها    الو   Tabhleya في اآلرامي ة توب ر عل   . وباألآدي د عث ل      ولق ات ت ى نقش في إحدى منحوت

ة    ي، وأسم مدين دمر ( حلف على صورة للتبل ه لفظة      ) ت ر، ومن ة، وهي   ) ثمر (مشتق من تم العربي
ة      ى النخل ة عل ة الدال اّراتو األآدي ة هو غيش      . مأخوذة من م م   -واالسم السومري للنخل ار   -ي  =م

GISHIMMAR - IM - الشجرة السماوية المقدسة. 
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ل آالف    أما انتشار النخيل عبر التاريخ فيفسره بعض المؤرخين بأن هذه الشجرة التي عرفت قب
ى  الد النهرين إل ين األول اتجه شرقًا من ب اهين مختلف ا باتج يالد انتشرت زراعته ل الم السنين قب

ى           ًا إل ل واتجه غرب اني انتشر من وادي الني ا  إيران وصوًال إلى نهر األندس في باآستان، والث ليبي
وم في      . والمغرب وبالد الساحل حتى جزر الكناري في المحيط األطلسي ل الي إذ تنتشر زراعة النخي

   .شمال خط االستواء 30و  10هذه المناطق المحصورة بين خطي عرض 
راق نحو      ين، ففي الع  600من المعلوم ان عدد أصناف التمور في العالم آثيرة، قد تتجاوز االلف

ا نحو      400نحو  صنفًا، وفي ايران  رة        400صنفًا، وفي ليبي صنفًا وفي مختلف أقطار شبه الجزي
دا      400العربية أآثر من  ة ع ارة االفريقي صنفًا، ولو أضفنا الى ذلك ما موجود في مختلف أقطار الق

ة من         . ليبيا لتعدى ذلك االلفين حتمًا ل تختص بأصناف معين اطق زراعة النخي ان آل منطقة من من
ر ان ور غي لية أو       التم مائها االص ا بأس زمن أم ع ال رى م ة ألخ ن منطق ت م ناف انتقل بعض االص

ددة لصنف واحد أو أسم واحد           ة الواحدة أسماء متع أعطيت لها أسماء جديدة وقد تجد في المنطق
  .لصنفين مختلفين

داول،    5000قبل أآثر من  عام مارس العراقيون آبس التمور بالخصاف ألغراض التخزين والت
ى عام   أما تنظي رع شرآة      1888م تجارة التمور في العراق فيعود إل دما باشر ف ) هلس إخوان  (عن

  .البريطانية في البصرة بكبس التمور وتصديرها
  احلروب واالمهال أساس الكارثة

ح واألرز            ة القم ي زراع ي ف اء ذات ع باآتف راق يتمت ان الع ي، آ رن الماض ات الق ى ثمانين حت
ة الم   روات وتربي ة والخض دواجن والفاآه ية وال ع       .اش ل موق راق يحت ان الع بعينيات آ الل الس خ

ر من        ى أآث ذي وصل ال ل ال ة        30الصدارة في أعداد أشجار النخي ر غاب ه أآب ان في ة وآ ون نخل ملي
او    رة الف اج والتصديرعلى        . ألشجار النخيل في العالم في شبه جزي ى في األنت ة األول ان الدول ا آ آم

ر من        وآان العراق، ينتج. مستوى العالم ه أآث الم  وفي ًا    629ثالثة أرباع التمر في الع صنفًا مختلف
  .من التمر

ن           ر م ى الكثي ي قضت عل دام الت روب ص ة وح ي المنطق رت ف ي م عبة الت روف الص ن الظ لك
الى  م  . البساتين وخصوصًا في البصرة وجميع المناطق المجاورة اليران والممتدة حتى محافظة دي ث

ل في          الحصاراألقتصادي والعقوبات  ذي أصاب بساتين النخي ال ال ة وتجفيف األهوار واألهم الدولي
ى        ل ال ل أعداد النخي ى تقلي د أدت ال  9.878السنوات األخيرة وآذلك االمراض وتلوث المياه، آلها ق

م   33.3وآذلك انخفض انتاج النخلة الى أقل من نصفه أي حوالي     . مليون نخلة ة، حسب   / آغ نخل
ام  أحصائيات الجهاز المرآزي  ة لالشجار،      2006لإلحصاء العراقي لع اج واألنتاجي وأنخفاض االنت

  . فضًال عن األضرار بالتنوع األحيائي واندثار الكثير من انواع التمر
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  نوع املشكالت
ع        اج، حيث األسلوب المتب إن مشكالت آثيرة تعترض تطوير النخيل منها مشكالت تتعلق باإلنت

يح        في زراعة النخيل ما زال يوصف بالمت ري والتسميد والتلق ات الزراعة من ال ل عملي خلف في آ
وث       ى تل ؤدي إل ا ي ل، مم والجني وغيرها، آذلك استخدام الطرق البدائية في الجني والتسويق والنق

اج             ع اإلنت دها عن مواق ة المخازن الستيعاب التمور المنتجة وبع إن . التمور، فضًال عن عدم آفاي
ور توقفت بسبب ال م مصانع التم ة،  معظ اء مصانع حديث ذا يجب بن راق ل ا الع ر به ي م حروب الت

ات            احثين لتطوير عملي دعم من خالل تشجيع البحوث والب ديم ال ة، وتق وحسب المواصفات العالمي
دبس         . تصنيع التمور وتحسينها ا صناعة ال ور، منه ى التم د عل حيث ان الكثير من الصناعات تعتم

ر من     .وعصير التمر المرآز وصناعة السكر السائل أما بالنسبة لتصدير التمور فقد تم تشكيل الكثي
ي         ية ف ادة رئيس ور آم ت التم ويق ودخل ي تخص التس وانين الت دار الق ات وإص ات والهيئ الجمعي
درين سواء من حيث              راث المصَّ ى عدم اآت ا، إضافة إل دهور تجارته المقايضة التي ساهمت في ت

ّم المصدر    ان ه ات االستيراد والسفر      النوعية أو السعر أو التعبئة، وآ ى أذون .. ين هو الحصول عل
وما زال المصَّدر العراقي يعاني من مشكالت، منها رداءة وسائط النقل وازدياد تكاليف الشحن، آما 

  .أن جميع مبيعات التمور المصدرة تتم بطريقة البيع اآلجل، دون تغطية من المصارف التجارية
ه في ا  ة إن ول وزارة الزراعة العراقي غ  وتق اج يبل دل اإلنت ان مع ام الماضي آ طن  281.000لع

وبالصورة نفسها   . وهو ما يبلغ نصف مستوى اإلنتاج خالل منتصف الثمانينات من القرن الماضي 
ـ        ة ب ى ستة مصانع مقارن ل عام     150انخفض عدد المصانع التي تعالج التمر إل . 2003مصنعا قب

ة اإل ي دول ي ف ر العراق ة التم ًا تعبئ د ويجرى حالي ى بع ع عل ي تق ارات، الت يال 865م راق . م أن الع
ل      ى أي قب ة االول ي المرتب ان ف د أن آ ور بع دول المصدرة للتم ين ال ابعة ب ة الس ي المرتب أصبح ف

  .السعودية وايران وسوريا واالمارات واالردن ومصر
. لتمر لقد تعرض القطاع الزراعي إلى الدمار خالل األعوام القليلة الماضية وخصوصًا بساتين ا  

ه           ل، فأن اق آالف النخي ه التي قطعت أعن ى حروب ة، فباالضافة ال يبدو ان صدام لم يكن يحترم النخل
وموقفه هذا منسجم مع موقفه ازاء . آان يأمر بتدمير البساتين لمجرد انطالق اطالقة معارضة منها

ا ر بتجفيفه دما أم وار عن ذه األشجار.  االه رًا من ه ددًا آبي ل ع د حصدت القناب وذبحت رؤوس  فق
اتين     ن البس عة م احات واس ف مس ذاك بتجري ام الجيش آن ًال عن قي ل البصرة فض ن نخي ات م المئ
ة عدة         اطق زراعي ات والسواتر وشمل التجريف من لتسهيل مرور القطعات العسكرية وإنشاء الثكن

لحروب  وتوالت األزمات فكانت ل   . إبتداءًا من الفاو الى أبي الخصيب والجهة الشرقية لشط العرب   
األخرى دورها أيضًا آون األسلحة المستخدمة فيها سببت تلوثًا بيئيًا أسهم بشكل فاعل في تراجع      

ه    . الزراعة من بينها النخيل د آانت تأثيرات أما الحصار اإلقتصادي على العراق مطلع التسعينيات فق
ي        ا إضطر   واضحة فبعد تدهور الوضع اإلقتصادي أصبح العمل في الزراعة ال يسد رمق الع ش مم
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نهم من أصبح سائق           ى مهن أخرى فم الفالحون من أصحاب الخبرة الى ترك الزراعة واللجوء إل
دًال من أن يكون        ). عرضحالجي (سيارة أجرة واآلخر عامل بناء أو  وم نعيش نفس المأساة فب والي

اه،   تأثير الجفاف وت آذلكهناك تغييرات إيجابية إصطدمنا بمشكلة ملوحة المياه والتلوثات  وث المي ل
ك       راق ال يمتل ان من الفاآهة ألن الع مما أدى الى تأثير االمراض والفطريات والحشرات آالف األطن

ارين مؤهلين        ة طي ائرات لرش المحاصيل وثالث ل      . سوى ثالث ط ان قب ة االمريك ويجب أخذ موافق
ددة    230يوجد في العراق أآثر من ! استخدامها ا مه االنقراض  صنفًا من أصناف التمر وغالبيته .. ب

ع    ذه األصناف تتمت ديري، وه الوي، ال اير، الخضراوي، الح تاوي، الس و الخس أفضل األصناف ه
  .بشعبية آبيرة عند الدول المستوردة للتمور العراقية

ة ة والبيئ ردي الصحة العام ى ت ذا التراجع أدى إل ه الفالحون . إن ه رك في ذي ت ي الوقت ال وف

ا، ون فيه انوا يعمل ي آ زارع الت ة خضراء   الم ابق حلق ي الس ت تشكل ف ي آان اتين الت د أن البس نج
ررة في العاصمة خالل الصيف            ة متك ى عواصف رملي ا أدى إل مزدهرة حول بغداد قد تقلصت، مم

  .ومعدالت أعلى من مرضى الربو وغيرها من أمراض الجهاز التنفسي

 الدوباسمشكلة مرض 
ة   ادة      وسم ) Tropiduchiae(تعود هذه الحشرة الى العائل رز م ا تف دوباس النه يت بحشرة ال

وتعد هذه الحشرة من أخطر الحشرات التي  . سكرية يتسبب عنها تلوث السعف وبقية أجزاء النخلة

راق   ي الع ل ف يب النخي وص       . تص ن الخ ة م ارة النباتي رة بأمتصاص العص ذه الحش وم ه ث تق حي
وم      والجريد والثمار، وتفرز االجزاء المصابة مادة دبسية من الثقوب ا  ا تق لتي تحدثها الحشرة، آم

ات       بعض الفطري ة ب زاء النباتي ابة االج ى اص ا عل د تخمره اعد بع ية تس ادة دبس افراز م رة ب الحش

ذه االجزاء            ة يسبب موت ه ى االجزاء النباتي ى أن وضع الحشرة لبيضها عل ويسبب  . باالضافة ال
ى ضعف نمو السعف وتحو        ا ال راب عليه ى     تراآم المادة الدبسية وتجمع الت ه من االخضر ال ل لون

ادة تسيل           . اللون المصفر ذه الم ان ه رة ف ات آبي ادة الدبسية بكمي وعند اشتداد االصابة ووجود الم

ل         ا من المحاصيل المزروعة تحت أشجار النخي وتسقط على أشجار الفاآهة والخضراوات وغيره

ا    ى ضعفها وتلفه ة النمو و      . مما يؤدي ال ار المصابة تكون بطيئ ا أن الثم أخر نضجها    آم الي يت بالت
رداءة نوعيتها، آما ان االصابة الشديدة جدًا تسبب ضعفًا    وينخفض حجمها ومن ثم يؤدي ذلك الى

ل   ذه    . شديدًا وأنخفاضًا في أنتاجيته، وقد يؤدي ذلك الى موت بعض أشجار النخي ذآر أن ه جدير بال
وته، وتكون االصابة باآلفة الحشرة توجد في جميع مناطق زراعة النخيل في العراق وبدرجات متفا

ل المزروعة               ذلك في بساتين النخي ارب وآ ل المتق ة من األنهر وفي النخي اطق القريب أشد في المن

ل  ل بمسحوق        . بأشجار الفاآهة االخرى بين أشجار النخي ر أشجار النخي ذه الحشرة بتعفي افح ه وتك
آما يستعمل . غم رماد 3000+ غم جير حي  8500+ غم  465يتكون من سلفات النيكوتين بنسبة 
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اء   3سم 5بنسبة % 57المالثيون  ة المكافحة وخاصة       . لكل غالون م ائرات في عملي وتستخدم الط
      .في المناطق الكثيفة بأشجار النخيل والمناطق الشديدة االصابة

جيع       م وتش ا، دع راءات ومنه ن األج د م اذ العدي تلزم اتخ ل يس اتين النخي اة لبس ودة الحي ان ع
زارعي ة   الم الطرق الحديث اتين ب ة البس جار وخدم ة باألش ى العناي اتين عل م  .ن وأصحاب البس ودع

ل اتين النخي ي تصيب بس ة الت ات الزراعي ود مكافحة اآلف اطق  .جه ة بساتين األمهات في من وأقام
ل التمر        .مختلفة من العراق وانشاء البنك الوراثي ألصناف النخيل بجمع أآبرعدد من أصناف نخي

واستخدام طرائق . العراق في محطات معزولة وتربيتها باستخدام طرق الري الحديثة الموجودة في
ة      األآثار الدقيق بزراعة االنسجة للتوسع بأعداد الفسائل المنتجة خاصة بالنسبة لألصناف التجاري

ة ة       .والمرغوب رات الوراثي تخدام المؤش يلة باس ة األص ناف العراقي وراثي لألص يف ال والتوص
  .المختلفة

 ملصادرا
  .عبداألمير الحمداني..صورة النخلة في المعتقدات الرافدينيةـ 
اريخ  -الدآتور جمال الدين الخّضورـ  ة     - عودة الت ة العربي ة المعرفي دراسة في األناسة    / االنتربولوجي

ة  ة التاريخي ة العربي دتها - المعرفي ة ووح زء األول  - اللغوي يالد   -الج ل الم اني قب ف الث ى األل /  حت
  .1997 –من منشورات اتحاد الكتاب العرب سة درا

  :          ـ موقع الشبكة العراقية لنخلة التمر
   http://www.iraqi-datepalms.net/Web/Default.aspx                 
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  تلوث بيئة احملافظات

אא 
אא>  

  عشتار البرزنجي 

  
  البيئة في اقليم آردستان العراق،ال يمكن فصل مشكلة خراب 

  حكمة بالسلطة في االقليم،عن آارثة الفساد المستشري بين جميع القيادات المت
  .ونعني بهما الحزبين الحاآمين

  فساد البيئة
درك م        يم ي ة في االقل دهور    آل من يعرف البيئ ة واستمرار الت ك مشكلة   . دى عمق الكارث فهنال

ات اآلالف    اء مئ جفاف االنهر والينابيع وتفاقم ظاهرة التصحر وانقراض الغابات، وهنالك مشكلة بق
من أاللغام منذ عشرات السنين، وهنالك مشكلة العشوائية في رمي مياه المعامل الملوثة في االنهر   

ومشاآل بيئية عديد ال تحصى ال زالت تشكل سببًا في     . الحياة والغابات والتي تسبب التلوث وموت
ة          ية والمجاع اآل النفس ى المش افة ال رطانات باالض نفس والس راض الت ادة أم اس وزي اة الن معان

  .ونضوب الموارد الطبيعية
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ـ  ا يسمى ب دم وجود م ا ع ة المستديمة(إن من أبرزه ذ )التنمي ي تنفي ، فضًال عن العشوائية ف
  .مختلفة وعدم اتباع طرق علمية في عمليات التعامل مع النفاياتالمشاريع ال

ى        ابهم عل ال المسؤولين وانكب وال الشعب واهم ومن الواضح ان الفساد المستشري وسرقة أم
  .جني االموال والغش وسرقة أموال العامة، آلها أدت وتؤدي الى هذا الفساد البيئي

ر       اه بحي وث غريب في مي ان  قبل عام تقريبًا ظهر تل حيث  ) المنتجع السياحي المعروف   (ة دوآ
البحيرة     ه ب ه المحيط ن الترب رة م ات آبي راف طبق ة انج ود نتيج ا باالس ت مياهه زت . تلون د عج لق

ا  وزارات ودوائره ات وبعض ال ه بالجامع يم آردستان المتمثل ي اقل ه ف دوائر والمؤسسات العلمي ال
داد    للوقوف على دراسة سلبيات هذه الظاهرة، فتم ارسال عين   ى بغ ره ال اه البحي فجاءت  !! .. ات مي

ا الفضالت البشريه أو           ون البشري أي بكتري ا القول ه لبكتري ر قليل ار غي نتائج التحليل عن وجود آث
رام            ره دون الشعور بالمسؤوليه واحت ه التي ترمى في البحي ات المجاري العام باالحرى من مخلف

انجرو أو      هكذا تبين ان مياه بحيرة بوزن . الطبيعه وجمالها ل ت اه نهر مث دخان أو مي دوآان أو دربن
اه      ه والمي سيروان أو الزابين وحتى االنهر الصغيره االخرى ترمى فيها الفضالت الصناعيه والثقيل
اآلسنه دون اآتراث، حتى غدت جميع مياه االقليم ملوثة ومسمومة وسببًا لكثير من االمراض ومن 

ل     ثم أخيرًا برز أم. جملتها مشكلة العقم القرب من جب دم ب ام االبصار جبل من القمامه بارتفاع مئة ق
  !قره داغ الذي يعرف بجماله الطبيعي 

وم المسؤولين           دد السيارات حيث يق ة بع ادة المرعب ل بالزي وهنالك مشكلة جديدة تضاف وتتمث
ة       اح الهائل ع من أجل جني االرب اخر ويتف . الفاسدين باستيراد السيارات دون تخطيط ومراعاة للواق
د من السيارات الفارهة دون رخصة وال مسؤولية          امتالك العدي ة ب ة الحاآم ل   . أبناء الطبق في أربي

ام  رور ان ع ة الم ي مديري ذآر سجالت الحوادث ف دها ت ل  2009وح  694وإصابة  181شهد مقت
  .حادثًا مروريًا 354شخصا خالل 

ك م   ى اآلن     لكن من الطريف ان أبواق هذه الطبقة الفاسقة ال زالت تمتل ا حت ن الجرأة بحيث انه
ام البعث  (تكرر منذ عشرات السنين نفس الحجج العتيقة عن  م التعصب     )مسؤولية نظ غ به ل يبل ، ب

ة (القومي انهم يرمون حتى مشاآل البيئة الكردية على عاتق  ين،    )!! البيئة العربي دآتور حسن أم ال
ة   ول لوآال وك، يق ة ده ي جامع ة ف اص البيئ راق (اختص وات الع   2010-6-5أص

http://ar.aswataliraq.info/?p=227140:(  
وب غرب     .. إن مشاآل بيئة آردستان ال تنفصل عن المشاآل العالمية( ة في جن ان االتربة الثابت

اك ير      كرية هن ات العس يش والعملي ة الج ة حرآ ك نتيج ي تعرضت للتفكي راق الت ي  الع ة ف ا قل افقه
ائق المكشوفة،     )!! االمطار باتت االن تشكل خطرا على البيئة ول بعض الحق لكن هذا ال يمنعه ان يق

ا       : (إذ يضيف ات وشق الطرق وترميمه ًا  )ضرورة اتباع الطرق العلمية في التعامل مع النفاي ، الفت
ا وتشج     (الى ان  ة وعدم زرعه ة االترب م    االساليب المتبعة في شق الطرق وازال ددًا ومن ث يرها مج
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ة      ات المعني ذلك فالجه تان، ل ة آردس ه بيئ رة تواج ديات آبي كل تح احات الخضراء تش ع المس تراج
ة  ين       . )مطالبة باتباع الطرق العلمية في هكذا أعمال حفاظًا على البيئ ال ام ى جانب شق الطرق ق ال

ة  (إن  د مشكلة     البناء العشوائي للعمارات السكنية وعدم وجود مساحات خضراء آافي ا تع ا بينه فيم
ان  ، )آبيرة اضافة الى قلة الحدائق وضعف الثقافة والوعي البيئي وتأثير الحرائق في الجبال والودي

ة           (مشيرًا الى أهمية  ى البيئ ؤثر عل امًال آخر ي اء الحرائق لكي ال تشكل ع ة الطف توفير معدات آافي
  .)كةبشكل آبير النها تؤدي الى بقاء التربة مكشوفة وغير متماس

ة     ة وحماي ة بالبيئ و الخاص ي زاخ ين ف ة فراش ؤول منظم ذآر مس وع ي س الموض ي نف وف
دمير القرى     (إن : الحيوانات المشاآل التي تواجه البيئة آثيرة تبدأ بوجود آثار استخدام االسلحة وت

دة من  واح(ان .. )وال تنتهي بتصريف المياه الثقيلة بالطرق الخاطئة التي تلحق ضررًا آبيرًا بالبيئًة
ة              ة ألن الطريق اه الثقيل ة تصريف المي دها هي آيفي ى الوقوف عن المشاآل الرئيسة التي بحاجة ال

ا    ات بأنواعه ًا بضرورة   )المتبعة تلحق ضررًا آبيرًا بالمياه الجوفية وآذلك التعامل مع النفاي ، مطالب
ا   ( دات    اتباع االسس العلمية في التعامل مع النفايات ودراسة اآلثار التي ترآته ا االسلحة والمع بقاي

عاعات   ن اش ه م ا تخلف ة وم ي المنطق كرية ف ة العس وارد   ).. الثقيل ل م ي ظ كانية ف ادة س اك زي وهن
ة         ة االمطار وعدم وجود خطط حكومي طبيعية محدودة، آذلك تدهور المساحات الخضراء بسبب قل

ذا االمر أ   ...النشاء أحزمة خضراء رك ه ى    هناك النمو الصناعي العشوائي حيث يت رة عل ضرارًا آثي
يم       ... المدى القريب والبعيد اطق في اقل د من المن ال تزال مسألة اقامة المشاريع الصناعية في العدي

آردستان عشوائية وخاصة المعامل الضخمة ما يصعب السيطرة على افرازاتها خاصة عندما تكون 
  .في مواقع غير صحيحة

د    ومن أآبر الدالئل عى مدى الفساد المستحكم بالط بقة الحاآمة ومدى تمسكهم باالآاذيب وتردي
الحجج العتيقة التي ال زالت تغطي على اهمالها وفسادها بالتباآي من آثار جرائم البعث، هي قضية   

ة    فمن المعروف ان هنالك ). االلغام( اطق الحدودي مساحات شاسعة من مناطق االقليم خصوصًا المن
وات      مع ايران، آانت ابان ثمانينيات القرن الم ام السابق والق ين النظ اضي تشكل ساحات للصراع ب

ى        ام المتنوعة عل ين االلغ زرع مالي االيرانية وقوات البيشمرآة، ولهذا الغرض قام النظام السابق ب
وع آالف        ام في وق ك االلغ اطق، وتسببت تل سفوح الجبال، والوديان، والطرق المؤدية الى هذه المن

عبية   ة الش ان االنتفاض حايا إب ام الض ة ع ة    1991الكردي اطق المزروع ك المن ن تل ودتهم م د ع بع
ف       دوالرات لتكلي ن ال ين م عة ماليي ي بض ر يكف م ان االم ا، رغ تم إزالته م ي ت ول ي بقي ام الت بااللغ

   .مؤسسات متخصصة قادرة على أن تزيلها خالل عام واحد ال أآثر
الكروش ومعدومي الضمائر  بسبب االهمال والفساد وتبذير الماليين الماليين على مصالح ذوي

واطنين          اة وأرواح الم دد حي رات ال ته ام والمتفج اطر االلغ أن مخ زبين، ف وظفي الح ادة وم ن ق م
  .فحسب، بل لها تأثيرات سلبية آبيرة على الواقع البيئي في االقليم
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وزاد أسعد     ، )http://www.aknews.com(حسب الموضوع المنشور في  واطن ن ول الم يق
بعد االنتفاضة الشعبية الكردية، عدنا (جومان  التابعة لقضاء) اينة(أحد سكان قرية وهو ) عامًا41(

الى مكاننا االصلي، وقمنا من جديد بزراعة أراضينا بمحاصيل متنوعة، ولكن بسبب وجود أعداد       
ي           ث االراض ان ثل ابق، ف ام الس د النظ ي عه يش ف ا الج ي زرعه ا الت ي قريتن ام ف ن االلغ رة م آبي

دا عن بعض االراضي التي قامت         الزراعية لم يتم االفادة منها بسبب تلك االلغام والمتفجرات، وع
دد        ا ته ام المزروعة فيه المؤسسة العامة لشؤون االلغام بتنظيفها، فانها بقيت آما هي وبقيت االلغ

واطنين  اة الم ابة    ...حي ام باص ببت االلغ ى اآلن تس ل     35  حت ا، وقت ي قريتن ًا ف ا  15شخص مواطن
واطنين     وحسب تصريح   . )تهم قضوا في اثناء زراعة أراضيهم  غالبي ة الم ة وتوعي دير تربي ان : م

ة       ( اء والترب ا تطال الهواء والم ة، ألن مخاطره ).. االلغام لها تأثيرات سلبية في هدم وتخريب البيئ
ادة         (وان  ى م ه عل ه الحتوائ ة المحيطة ب ة في المنطق وث الترب ، TNT  اللغم يتسبب في البداية بتل

ه االشعاعية        ة، وبسبب تأثيرات اه الجوفي وث المي بعدها تمتد تأثيراته الى جوف االرض ويتسبب بتل
ؤدي              ة، وت ك المنطق وث الهواء في تل ا تل واد السامة فانه اع درجة حرارة الم التي تؤدي الى ارتف

  ).تأثيرات هذا التلوث بشكل مباشر أو غير مباشر الى االضرار بحياة المواطنين
ى            ويكشف لنا يم عل ام الموجودة في االقل أثيرات االلغ ذات الموضوع المنشور عن احصائية ت
  :النحو اآلتي
ود  اف      776وج يم، واآتش ي االقل ام ف ة بااللغ احات المزروع ن المس ع م م مرب  24آالف و 3آ

ام   ا االلغ ت فيه ة زرع وع  .منطق ًا و 748وق ام، و   651ألف أثيرات االلغ ت ت ًا تح ة  126شخص قري
ام والمتفجرات     2010وحتى عام  1991منذ عام  .فيها ألغام ومتفجرات ومنطقة توجد تسببت االلغ

ل واصابة  ًا و 14بمقت ًا 188ألف ر من  .مواطن روة 18خسارة أآث واع الث  ألف رأس من مختلف أن
يم  ي االقل ام ف ة بسبب االلغ ام  .الحيواني ذ ع ام  2005من ى ع ًا ضحية  329راح  2010وحت شخص

دة        وا .انفجار االلغام ة لم ا تبقى فاعل ا فانه ا وإزالته تم رفعه ى االن    50ن االلغام ان لم ي ًا، وحت عام
  .توجد ألغام زرعت إبان الحرب العالمية الثانية في بعض مناطق الدول التي شارآت في الحرب

  !!فساد احلكام 
تان ديث عن رأس آردس اد، إذن، دون الح ديث عن رأس الفس ن الح ن رأس  .ال يمك والقصد م

رع    آردس اللق في   (تان، ههنا، هو آل الفوق في الحزبين المالكين لكردستان، بدءًا من مسؤول الف
الرئيس أو     ) الديمقراطي الكردستاني والملَبند في اإلتحاد الوطني ل ب إلى رأس الهرم الحزبي المتمث

وق  ذا الف ل ه ام، آ ين الع ر(األم ر الكثي اد، أو ) الكبي ي الفس وٌع ف ورط وموق ا مت وق إم ٌع هو ف موق
ل          . وساآٌت عليه ر عن تفشيه وانتشاره آالسرطان في آ فهو في المنتهى، المسؤول األول واألخي

  ليس من قبيل الصدفة، أن تكون ملكية آل الشرآات الكبيرة والمهمة ذات الشأن،. أرجاء آردستان
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ار   ؤولين آب دة لمس عائ
أن ؤول . ذات ش فالمس

توى( ع المس و )الرفي ، ه
افي ( ريك ص ي  ) ش ف

آات الكبيرة الكردية الشر
افية( يء )الص ، ال لش

سوى ألن آل شيء يجب 
ه  ت توقيع ر تح أن يم

  ).الصافي(
وطني   اد ال ام اإلتح م
رئيس  تاني ال الكردس

ل     دث قب اني، تح الل طالب ج
ونير      ) مليونيرية(سنوات، مرارًا عن  ة آالف ملي ذين تجاوز عددهم الثالث ه، ال ّده ومنافسه    .مملكت ن

ر،   القوي، نوشيروان مصط ذا األخي فى رأس التيار اإلصالحي في اإلتحاد الوطني، حصل بإعترف ه
ادة الحزب    وحين  . على عشرة ماليين دوالر إلنشاء مؤسسة إعالمية، مقابل ابتعاده وتنحيه عن قي

ر     ) مصطفى(نشبت حرب آالمية بينه  ذا األخي ره ه والقيادي البارز في اإلتحاد مال بختيار، حيث عّي
ائالً   )مال الحزب(لعشرة التي حصدها من بصفقة الماليين ا وة، ق : ، رّد عليه نوشيروان مصطفى بق

ا، هي حقي الطبيعي في حزٍب آنت من مؤسسيه         ( هو حقي   .. الماليين العشرة التي حصلت عليه
ا          ). آحق آل اآلخرين فيه ق عليه ا اآلن، وُيعّل ّول عليه رز شخصية في آردستان يع الم أب هذا هو آ

دأ     .لقادم من آردستان ا) إصالح(األمل بـ  الحزب وفق مب يم آردستان   (ف ار إقل ه   ) آب اء أحزاب وزعم
فملك الحزب هو من  ). أوليائه الصالحين(بإسم أولي أمره وصحابته و) مارآة مسجلة(الكبيرة، هو 

  !ملك أصحابه، وما للحزب من أمواٍل وممتلكاٍت، تعود في المنتهى إلى جيوب الكبار من فوقه
ن فهي خزينة متقاسمة مناصفًة، آكل ما فوقها وتحتها، بين الحزبين، فيفتي   أما خزينة آردستا

احي    . فيفتي ين جن ائم (و) الصقور (وأقرب مثال طازج على ذلك، هو الخالف الذي نشب ب أو ) الحم
د أحد األسباب المباشرة     ) المقاولين(و) المقاتلين( في اإلتحاد الوطني، حيث أّن بعض المصادر تعي

ذه الخ ودة ه اء    لع ى اختف ًال، إل ة أص ت قائم ي آان ات الت ن   800الف اد م ة اإلتح ون دوالر حص ملي
وده    . واردات النفط واستثماره التي بلغت مليار وستمائة مليون دوالر نفط وعق فالوارد القادم من ال

ى       ة إل ود في النهاي داد، يع التي يتقاتل عليها فوق آردستان في هولير مع فوق عراق المرآز في بغ
  .، التي إليها تعود آل ملكية آردستان)نة الحزبية المقدسةالخزي(

 !عائلة البرزانياحتجاج ضد اغتيال صحفي كردي ألنه انتقد مظاهرة



  138

ذي عمل        وعلى حد قول آري هارسين، وهو أحد المناضلين في صفوف البيشمرآة سابقًا، وال
ـ   ا، حيث ال وجود         (صحفيًا في صحيفة أوينة، الحقًا، ف ة مافي ا دويل ًا وآأنه دو أحيان إن آردستان تب

فافية ين ي ). للش زبين الرئيس ديمقراطي      إن الح تحوذ ال ا، إذ يس يم بينهم ة االقل مان ميزاني قتس
ى  تاني عل وطني   52الكردس اد ال ة االتح ون حص ا تك ا بينم ة منه ي المئ ة 48ف ي المئ ا . ف إنه

  ).2008يناير  11البي بي سي، (لديمقراطية غريبة حقًا 
ذي صدر آدر    اسة من   في تقريره الشهير عن أحوال السلطة والملك والفساد في آردستان، وال

ارزاني        روة الب ي ث ر األمريك دد الخبي ي، يح رار األمريك ادر الق ن مص دًا م ب ج ي قري د سياس معه
  .مليون دوالر على التوالي 400مليار و 2والطالباني بـ 

ى المكاسب التي       : (ويقول الخبير ادات السياسية عل وفي الوقت الذي يصطرع فيه أعضاء القي
إّنهم ب ا من وراء مناصبهم، ف ة يجنونه ة اإلقليمي ة الحكوم زابهم ومالي ة أح ين مالي اتوا يخلطون ب

اتهم الخاصة ين مالي ة وب اباتهم . الكردي ين حس اني ب ارزاني أو الطالب د الب ى عن رق حت ًا ال ف وعملي
  ).الفردية وحسابات أحزابهم أو حسابات حكومة آردستان

تان،   ارج آردس ي داخل وخ رًا ف دًال آثي ار ج ذي أث ر ال ذا التقري ر ه اني إث دم الرئيسان الطالب أق
ة   تصدر  (والبارزاني على رفع دعوى قضائية ضد مايكل روبن في أمريكا وصحيفة هاوالتي الكردي

ليمانية ي الس ي )ف دمت ف ي أق اير  13، الت دد( 2008ين ن  ) 387ع ات م ر مقتطف ة ونش ى ترجم عل
ـ     ٍذ، ب زبين، آنئ الم الح ل إع ن قب ر، فُوصفت الصحيفة م ة وال(التقري ات المدسوس ة لمعلوم مرّوج

ائالً   )العميل لألجنبي(، فيما ًوصف مايكل روبن بـ )آاذبة وة ق يهم بق : ، ما أدى إلى رد هذا األخير عل
ديمقراطي  ( لو آنت عميًال لقوى أجنبية فان الذين يكتبون تقارير المديح هم أيضًا عمالء لالتحاد وال

اد     وان آردستان ينبغي لها أن تكون ديمقراطية أآثر مما هي ع  د ألن االتح ل النق ه اآلن، وان تتقب لي
ا سيعجزان عن تحقيق           د فانهم ول النق و رفضا قب والديمقراطي أنجزا أمورًا ايجابية التنكر ولكن ل

ة      ). المزيد ارير المكثف وفي معرض رده على سؤاٍل للصحيفة حول دواعي نشر االعالم الغربي للتق
ن  ذا        (: عن حاالت الفساد في اقليم آردستان يقول روب يم، ل ك االقل ادًا مستشريًا في ذل اك فس ألن هن

ر من الشفافية عوضًا عن ترهيب         در أآب ينبغي لحكومة االقليم أن تسعى لتطويق الفساد واظهار ق
يم       ى حكومة االقل د وعل الكتاب والصحفيين االجانب، وأضاف أنا أرفض آل أشكال الترهيب والتهدي

قدس ) (ف لن تستطيع أن تمسني بسوء ألنني على حقأن تدرك بأنني سأزور آردستان قريبًا وسو
  ).2008يناير  20برس، 

آما قال، بدليل أّن فوقي ) على حق(لآلن، يبدو روبن منتصرًا في تقريره، وواثقًا مما نشره، أو 
الضحية  . الحزبين لم ينجحا لآلن بعد أآثر من سنة على رفع الدعوى، من آسب القضية لصالحهما 

اوالتي    هنا آانت من أهل  الدار، أي صحيفة هاوالتي التي نقلت المعلومات، حيث خسرت صحيفة ه
ـ     ا ب ـ     3القضية، وتم تغريم رئيس تحريره ون والصحيفة ب ار    10ملي ون دين راق،   (ملي أصوات الع

15-3-2009.(  
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م       ن ذممه تان للكشف ع يم آردس ؤولي إقل ة مس ة العراقي وة النزاه ى دع ٍل عل ي أول ردة فع ف
: ماد أحمد القيادي في حزب الطالباني، والنائب الجديد لرئيس حكومة إقليم آردستان المالية، قال ع

نحن نرحب بذلك، ولكن وطبقًا لمضامين الدستور والقانون المتبع في العراق، فإن صالحيات عمل (
ة      ة العراقي اطق الخاضعة إلدارة الحكوم ى المن ). هيئة النزاهة ال تشمل إقليم آردستان، وتقتصر عل

ع،   ) (مخصصات اإلقليم(حين يتعلق األمر بما تسمى بـ ). مضحك مبكي(م غريب، آال ألنها في الواق
راق، تكون     % 17، والتي تشكل )مخصصات للحزبين أآثر مما تكون لإلقليم وم الع ة عم من ميزاني

ى   الم عل أتي الك ا حين ي ال، أم ام والكم د حصتها بالتم راق، وتري آردستان جزء ال يتجزء من الع
ؤ ن الس رد  (ال ع ؤولين الك ة للمس ذمم المالي ذا؟  ) (ال م ه ن لك ن أي ي  )م انون العراق إّن الق               ، ف

  !!!يشملهمال
ل      اك بالفع ان هن و آ آان من الممكن بالطبع أن يتغاضى المراقب الطرف عن هذا السؤال، فيما ل

ة ( فافية آردي ام     ) ش ال الع ع الم ردي م وق الك اطي الف ي تع اك   . ف ت هن ن ليس فافية، وال ولك ال ش
  .شبيهاتها وال هم يحزنون

د أعلنت        ة ق ة، آانت وزارة المالي ة االتحادي بعد اخراج النفقات السيادية والحاآمية من الميزاني
ام   ة للع ة االتحادي ن  2009عن الميزاني ر م ة أآث ار دوالر  78.88والبالغ ار 94(ملي ون دين ). ترلي

مليون  239مليار و 928ترليون و 10(مليار دوالر  9.16حصة إقليم آردستان من هذا المبلغ تبلغ 
راق،  (، )الف دينار 478و ام     ). 2008-9-18أصوات الع يم لع ة اإلقل حوالي  ) 2008(وبلغت ميزاني

ارات دوالر   عة ملي ار دوالر 8.758(تس ت   )ملي ي بلغ ة األردن الت ن ميزاني ر م ار  7.3، أي أآب ملي
ر      9.5مثل اإلمارات، التي بلغت   دوالر، وقريبة من حجم ميزانية دولة غنية  ار، حيث آانت أآب ملي

ن ُتصَرف    :والسؤال الكبير، الذي يطرح نفسه، في آردستان، هو   .ميزانية في تاريخ هذه الدولة أي
الطبع آال         ثًال؟ ب ة لكردستان م ى التحتي اء البن ع   .ميزانية آبيرة بهذا الحجم؟ هل ُتصرف في بن فواق

ل،       الحال الكردي يقول، أنها ُتصَر ة عن العم ف في البنى الفوقية للحزب، ألجل زج آردستان عاطل
ر   ل، المعطل، الكسول، وغي ي، العاط اش الحزب د من المع ة، والمزي ة الحزبي د من التبعي ي المزي ف

 .اللهم خال إنتاج المزيد من الكسل..المنتج
يم آردستان حول األوضاع االقتصادية           ار إقل ذي أعده فريق إعم ـ   يقول التقرير ال ون ب والمعن

ى انتشار الفساد    )تقييم التنمية في اإلقليم( ود إل . ، إن تأخر التطور االقتصادي في إقليم آردستان يع
ي    ور االقتصادي ف ام التط ر أم ائق آبي ى ع اد تحول إل ر، أن الفس ب التقري كال آات اك باس رى ج وي

يم ول ط . اإلقل تقبل ح ي المس ر ف داد تقري وي إع ق ين كال أن الفري ة وأوضح باس رق صرف ميزاني
اب الخطط      .اإلقليم وتسليط الضوء على بعض الخفايا في عملية صرف الميزانية د باسكال غي وانتق

ائًال،     ين الموظفين ق ا          (الحكومية في تعي ة أريزون ثًال، ففي والي دثنا عن قطاع الزراعة م ا تح إذا م
غ عدد الموظفين في وزارة الزراعة       ذلك في    ) 600(األميرآية، على سبيل المثال، يبل موظف، وآ
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زراعيين        غ عدد الموظفين ال ا، يبل ) 1600(والية آاليفورنيا التي تعد أآبر والية زراعية في أميرآ
ا   ه في أي   (مضيفًا  ). موظف ) 13000(موظف، بينما نجد أن وزارة الزراعة في اإلقليم يعمل به أن

ت، إذا صرفت نسبة  ة آان وظ% 70 -% 65دول ب للم ة آروات اج من الميزاني فين، فسيكون اإلنت
ة االقتصادية       ا زاد عدد الموظفين، انخفضت التنمي ول باسكال،   ). االقتصادي معدومًا، ألنه آلم ويق

يم تصرف        2أشخاص في اإلقليم،  5إنه من آل ( إن حكومة اإلقل ذلك ف ة، ل منهم موظفين لدى الدول
و   يم ه دد سكان اإلقل ي حين أن ع ون موظف، ف ون ونصف الملي ) نسمة 3.757.058رواتب ملي

  .)2009مارس،  16مؤسسة ثروة، (
البغدادية فإن نسبة الموظفين في المحافظات   ) الصباح الجديد(حسب إحصائية نشرتها صحيفة 

ة        % 34الثالث باإلقليم تشكل   ع المحافظات العراقي وبحسب  . من مجموع عدد الموظفين في جمي
إن   ة ف بة العالمي و  % 25-15النس رف للم ة تص ن الميزاني رف  م ين تص ي ح ن % 65ظفين، ف م

  ).2008-8-2الصباح الجديد، (ميزانية اقليم آردستان آرواتب للموظفين 
يم آوسرت رسول     في  : (وفي حواٍر سابٍق له مع جريدة الصباح الجديد، يقول نائب رئيس اإلقل

هذا إقليم آردستان هنالك مشكلة آبيرة في عدد الموظفين، الذين يتقاضون رواتبهم من الحكومة، و
ر من      ل أآث ات آرواتب من     % 70العدد آبير، وال وجود له في أية دولة أخرى، وهو يمث من النفق

داخلي، وبسبب عدم وجود تخطيط     ال ال أ بسبب الوضع واالقتت ر نش ذا األم ة، وه ة الحكوم ميزاني
ة ى الحكوم ر مفروضا عل ذا األم ذا أصبح ه ات، له ي وزارة التخطيط بخصوص المالآ ). وخطة ف

ًا  ذا  طبع باب ه د أس ذي يعي ردي، ال وق الك ة الف و رأي غالبي ذا ه ل(ه ى ظروف ) التوظيف الهائ إل
تان  تثنائية(آردس داخلي  )اإلس ال ال نوات اإلقتت ي نجمت عن س ك الت يما تل ). 1997ـ1994(، ال س

اة الحزب،      .ولكن الحقيقة، آما تقول آردستان وظروفها نفسها، هي ليست آذلك ر قن التوظيف عب ف
ى   بتلك الوس ائل والسبل التي يرتكبها الحزبان الحاآمان، هو، على ما يبدو، أقصر وأسهل الطرق إل

ا  فهو حجر حزبي تحت التصرف       .الملك واإلستبداد في آردستان، والقبض تاليًا على إرادة أآراده
ن    ر م ل أآث ن قت زبين م ن الح ب، إذ يمّك ردي(والطل الك  ) عصفور آ ق س ه طري ن أن ًال ع ه، فض ب

ون   )العاطلين عن العمل فعليًا(راء جيش من الموظفين المريدين والخدم بسهولة، لش ذين يكون ، وال
د الحاجة والطلب    ي، في شراء       .رهن بعض إشارٍة من اصبع الحزب، عن ان يتقصدان، برأي فالحزب

ذمم أآرادهما، بالمال العام، آي يتسنى لهما المزيد من صناعة اإلستبداد في الحاضر من آردستان، 
ى حساب         .بمالها ام، عل ال الع والحال، فإّن الحزبان الحاآمان يشتريان الحاضر من سلطتهما، بالم

  .القادم من آردستان، والقادم من مستقبل أآرادها
ـ    ردي ب في تصريٍح سابٍق له، وصف رئيس وزراء إقليم آردستان نيجيرفان بارزاني، شعبه الك

ا ع       ). الشعب الكسول( م يبحث لن رئيس ل ة ال راده، من      ولكن دول شعب  (ن األسباب التي حّولت أآ
ال الصعبة   (، و)شعب البيشمرآة (و) شعب الثورات(، و)اإلنتفاضات شعب الشهادة   (، و)شعب الجب
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عبة عبة   (، و)الص ة الص رات المليوني عب الهج ن  )ش ًال ع عبة (، فض اء الص ايد (و) الكيمي الجينوس
عب ذا  )األص ى هك ول (، إل عٍب آس و ا   . )ش س ه ون العك اذا ال يك ون    لم اذا ال تك ثًال؟ لم حيح م لص

ارزاني        ة، والتي يترأسها ب ة الموحدة الراهن الحكومات الكردية، هي الكسولة؟ في الحكومة الكردي
ا    )للترضية والديكور فقط(وزارات لإلقليم  9نفسه، هناك  ، هي معطلة آأرقامها التي تختفي وراءه

ال شغلة وال  (طلة عن العمل بالكامل   ، وعا)حسب تسلسل التشكيلة الوزارية 42إلى  34من الرقم (
وزارة، فهو   )عملة ، حيث ال يتجاوز مساحة عمل آٍل منها مساحة آرسي الوزير الذي يساوي آل ال

ا هو اختصاص ومجال عمل       !!العامل والموظف والمدير والوزير، من تحت الوزارة إلى فوقها فم
ين (هؤالء  اء، ل   ) الوزراء اإلقليمي اء مقطوعة في آردستان    التسع؟ توجد وزارة آهرب اك   .كهرب هن

هناك وزارة حقوق إنسان، ونصف سكان آردستان من النساء      .وزارة صناعة، من دون صناعات
ـ    ل  (هن بال حقوق فعلية، حيث المرأة هي ظل الرجل من البيت إلى البرلمان، وحاالت ما تسمى ب قت

ة واد % (60ال تزال في إزدياد، وحوالي ) الشرف ة لحقوق اإلنسان   حسب تقريٍر منظم ) ي األلماني
راق   ا فوق     (من النساء الكرديات في آردستان الع ان   ) من سن العاشرة فم ات الخت  .يتعرضن لعملي

ط    م فق ار، وعمالئه زبيين الكب ار الح ا للتج ارة، ولكنه اك وزارة تج ة، ووزارة  .هن اك وزارة بيئ هن
  .إلخ…مياه للشرب، وال هم يحزنونتخطيط، ووزارة للموارد المائية، بال بيئة، وبال تخطيط، وبال 

دها،   بإختصار شديد جدًا، أس الحكومة وأساسها، يكمنان في تلك الوزارات المختلف على توحي
ّل، الكاسل     .بين الحزبين، حتى اللحظة، وهي المالية والداخلية والبيشمرآة فمن هو العاطل والمعط

  الشعب أم الحكومة المحروسة؟: والكسول
ة           تأسيسًا على آل م  ول، أّن صناعة الفساد في آردستان، هي صناعة حزبي ا سبق، يمكن الق

ل           ل خطوة نحو تفعي إّن آ الي ف اآمين، بالت محلية بإمتياز، تدخل في صلب استراتيجية الحزبين الح
ـ    األآراد آ يؤدي ب ذي س اد ال ل(الفس عب معّط ى  ) ش ى إل ي المنته ة(ف تان معطل ات ) (آردس حكوم

ة       وبرلمانات معطلة، مؤسسات م  ة، صحافة معطل ات معطل ة، حري ة، حقوق معطل خ …عطل هي  ) إل
خطوة نحو المزيد من تسلط واستبداد الحزبين، والمزيد من الخنق على الخلق، والمزيد من القبض 

ل لكردستان         . على آردستان ة، وتعطي ٌل لقبضة الحزب من جه تفعيل الفساد، آرديًا، إذن، هو تفعي
  .وإرادة أآرادها من جهٍة أخرى

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  اقتبسنا مقاطعًا آاملة من دراسة قيمة) الفساد(في الجزء الثاني من موضوعنا 

  )هل رأس آردستان هو رأس الفساد( بعنوان) هوشنك بروآا(للكاتب السوري اليزيدي 
  )http://www.alsafahat.net/blog/?p=10492/  صفحات سورية(منشور في موقع 
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  تلوث بيئة احملافظات

א  
  حسين سوزلو

  
ل     ل برمي أصدرت الحكومة المرآزية قبل االنتخابات االخيرة قرارًا بتخصيص دوالر واحد عن آ

حافظة منتجة متر مكعب من الغاز لكل م) 150(خر عن البرميل المكرر ودوالر عن آل آنفط منتج و
ولمرور  ،للنفط لغرض تنمية تلك المحافظات وتحسين البيئة التي تتضرر نتيجة انتاج وتكرير النفط

ة      مصدار التعليأن بفترة على صدور القرار ولعدم تفعليه لحد اآل ة عن آيفي ل وزارة المالي ات من قب
ي  ذا الغرض ف ابها وصرفها وانشاء صندوق خاص له د المصارف الحكومأاحتس وى ح ا ق ة مم ي

  .غراض الدعاية االنتخابيةأل ّالإن هذا القرار لم يصدر أاالشاعات التي انتشرت في حينها ب

  تفعيل القرار
وك     افظ آرآ ة بمح ة والمتمثل وك المحلي ة آرآ ي حكوم ة ف ريعية والتنفيذي لطتين التش ى الس عل

ل استيفاء المحاف       رار وتعجي ذا الق ل ه ة    والمجلس المحلي لمحافظة آرآوك تفعي داتها المالي ظة عائ
ة           ين البيئ اء وتحس ال والبن ال االعم ي مج دة ف ا المع ك برامجه اريعها وتحري ل مش رض تموي لغ

  .والوضع الصحي في المحافظة

  تركمان كركوك
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دوات         أوعلى السلطات المحلية  د الن ن تحث الخطى في اعداد الخطط للمشاريع المقترحة وعق
ط الشمال ووزارة الزراعة للمساهمة    ة للمختصين في جامعة آرآوك وشرآة نف  يوالحلقات الدراس

ا       في  ة وتطوير المحافظة بمع ة تنمي ى آيفي ير ياعداد الدراسات وتقديم المشورة العلمية للوصول ال
المدن الحديثة خالل فترة زمنية محددة عبر توفير ارادة حقيقية للتطوير وادارة مستقلة علمية ذات 

  .آفاءة

  أوجه صرف املوارد
ذه المحافظة           تعاني محافظة آرآوك    نفط في ه ر ال اج وتكري من مشكلتين رئيسيتين نتيجة انت
  -: وهما
ة  -1 كلة البيئ ب    : مش ي تنض ي الت اني االراض ا ب  آتع نفط فيه ار ال تعمال   أب لح لالس ا ال تص نه

ا   ادة ت       ّالإالبشري وال للزراعة وال تعيش فيه ران فيجب اعداد الدراسات والبحوث الع ا أالفئ  ،هيله
ا نتيجة           خرى تعأمن جهة  وث الهواء فيه ة آرآوك خاصة من تل ة ومدين اني محافظة آرآوك عام

ك ابتلت محافظة      احرق الغازات حيث تبدو ى ذل بلون برتقالي في الليل ورمادي في النهار اضافة ال
رة و    ين فت ا ب ب عليه ة ته ث ان العواصف الترابي كلة التصحر حي وك بمش ع  أآرآ ي جمي رى وف خ

  .المواسم

  
  

  -: ة البيئة في محافظة آرآوك نقترحلمعالجة مشكل
ي   أت -أ ي الت ل االراض ن   يهي نفط م ب ال دادها أل آنض ا واع تعمال   باره ة واالس راض الزراع غ

  .البشري واعداد المراعي الطبيعية فيها لتربية المواشي

  !ميليشيا البيشمركة القومية الكردية تهيمن على كركوك
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از        أهدار المال العام والذي استمر  أالتوقف فورًا عن  -ب ك بحرق الغ ًا وذل انين عام ر من ثم آث
  .بار لتصنيعه وبيعه في االسواق المحلية والعالميةرج من اآلالمستخ
ازات السامة     ن ومستقبًالإلزام مصافي آرآوك اآل -ج باستعمال الفالتر الخاصة بمنع تسرب الغ

  .الناتجة عن تكرير النفط ومراقبتها بصرامة من قبل السلطات الصحية المحلية
ة -د ي آاف ة ف عة وحقيقي جير واس ة تش ام بحمل ة  القي ت حمل ة وليس رى المحافظ دن وق الم

زراعي  ال ال أمين العم ام، وت ل ع وم الشجرة من آ ي ي ًا ف التي تجري حالي اياستعراضية آ  هن والمي
  .ح هذه العملية وبصورة مستمرةاالنج ةالالزم

ات التي تصد       م حزأتطويق المدن الرئيسية في المحافظة ب      -هـ  ددة من االشجار والنبات ة متع
  .االتربة والرمال

ين   -و رين لح ال حم ى طول جب ة عل ائرات الزراعي ات بواسطة الط ذور نب ة رش ب ام بحمل القي
  .التقائها بنهر دجلة وذلك النشاء مانع طبيعي لصد االتربة والرمال

كلة الصحية -2 ة    :  المش وك خاص ة آرآ ة ومدين وك عام ة آرآ ل محافظ ي  أتحت لم ف ى الس عل
وث       االصابة بمرض الربو خاصة واالمراض التي  ة نتيجة الهواء المل از التنفسي عام تصيب الجه

ذلك يجب ت ازات فل اتج عن حرق الغ الي أالن ل المؤسسات الصحية وتخليصها من وضعها الح هي
ى مستوى المؤسسات الصحية في       ام      أالمزري الذي اليرتقى ال ذلك القي دول المجاورة وآ قضية ال

  .مراض الجهاز التنفسيأبحملة واسعة لمعالجة 

   اخلامتة
ا ) 500(الى ما يقارب ) البترودوالر(يقدر عائدات مشروع   عراقي سنوياً   رخمسمائة مليار دين

دم  ل ع ا حيث ان الطرق  إننأم ي حصلت المحافظة عليه ين االخرى الت ابقاتها من المالي ا آس فاقه
انوني          أالمتبعة لتنفيذ  ة تحت غطاء ق اول مقرب من السلطات المحلي ى مق ي مشروع يتم احالته ال

اول             دي ع ه وم المق م يق ل العطاءات ث ة المشروع بأق ى احال ة المشرفة عل ة الحكومي زام اللجن م الت
اءة   أالرئيسي ببيعه الى مقاول ثانوي بسعر يوفر له ربحًا ممتازًا ومن مقاول ثانوي الى آخر   ل آف ق

  .ن يصل منفذين وحرفين بسعر يكاد يسد الكلفة على حساب الكفاءة والمواصفاتأوهكذا الى 
ى مستوى            ة في تطوير محافظة آرآوك وايصالها ال ة نوعي ر نقل ان انجاح هذا المشروع يعتب

واطنين ال ين ة وان الم دن الحديث ى اآلأون سالم رين وال زال داء الخي وك االصالء أن ال ي الي آرآ ه
ى روح  ون عل وبي(يترحم ك اليعق امل ب ًا) ش ان رئيس ذي آ رن   ال ينات الق ي خمس وك ف ة آرآ لبلدي

  .لما قام به من دور في تطوير مدينة آرآوكالماضي 
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אאאאאא  
 

  االحواز/ جابر أحمد 

أثار القرار الذي اتخذه الوزراء 
ادية    ة االقتص ي اللجن اء ف االعض
ر      نح أآث ى م ادف ال ة اله الحكومي

ن ي   7520 م ن االراض ارًا م هكت
رب  واطنيين الع ة للم التابع

وازيي رف االح ت تص ه تح ن وجعل
ن    ر م ة، الكثي نفط االيراني وزارة ال

ردود    . ردود االفعال ذه ال ين ه من ب
منظمة الحفاظ على البيئة ونشطاء  
يم،     ي االقل دني ف ع الم المجتم
باعتبار ان تلك االراضي تقع ضمن 
ذي  يم ال ور العظ ة اله ار منطق إط
ة  ة طبيعي رة ومحمي ر بحي يعتب

ة ن    . دولي ر م وطن للكثي و م وه
ن   االح ر م أ للكثي ة وملج اء المائي ي

ارة    ن الق اجرة م ور المه الطي
 .االوروبية أثناء فصل الشتاء 

اع السكان االصليين        ى اجتم ة ال وطرحت هذه المشكلة من قبل منظمة حقوق االنسان االحوازي
ابين    ة م رة الواقع ى   27 الذي انعقد في الفت ار من عام    2 نيسان ال ة      2008 آي ام لهيئ ر الع في المق

  .م المتحدة بنيويوركاالم
ات من     ان تمليك هذه االراضي الى وزارة النفط باالضافة الى االضرار الواردة أعاله يحرم المئ
ي    ي الت ر العرق درج ضمن سياسة التطهي و ين ن أراضيهم وه وازيين م رب االه ين الع أسر الفالح

اق     تمارسها السلطات في ايران بحق أبناء شعبنا مما يتنافى آليًا مع البند ا ع والخامس من ميث لراب
  .هيئة االمم المتحدة 

اك ان الشعب العربي              ا هن ه التي ألقاه ريم بني سعيد في آلمت ال السيد آ وضمن هذا السياق ق
تحكم بمصادر             ى االراضي وال ة عل ل استيالء الحكوم ان، مث واع الحرم اني مختلف أن االحوازي يع

  االحواز وهي امتداد طبيعي وتاريخي 
 وسكاني لجنوب العراق
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ر العرقي   المياه وجلب المهاجرين وتضييق الخناق على العرب ف ي شتى المجاالت وممارسة التطهي
  .من ميثاق هيئة االمم المتحدة فيما يتعلق بحماية االقليات القومية  5و 4 مما يعتبر مغايرًا مع البند

دوبي الشعوب والسكان     وقال السيد آريم بني سعيد موجهًا خطابه لرئيسة االجتماع والسادة من
ة من    3 يا سيادة الرئيس قبل: االصليين قائًال  أيام أعلنت وآالة انباء الجمهورية االسالمية االيراني

يم ووضعتها     7520 طهران ان الحكومة قامت بمصادرة ما يقارب أآثر من هكتارًا من أراضي االقل
نفط   ة      تحت تصرف وزارة النفط االيرانية من أجل اجراء التنقيب عن ال ة الخفاجي دشت  (في منطق

نية وصينية وشرآات أخرى، وقال ان هذه االراضي تتعلق بالسكان    بمساعدة شرآات يابا) آزادآان
االصليين وهم أبناء الشعب العربي االهوازي وليس بشخص آخر وقد عمدت الحكومة االيرانية الى 
ة           ل العربي ن العوائ ات م رم المئ ذي ح ر ال رآات االم ى الش ا ال ين ووهبته ن الفالحي ابها م اغتص

  .لى مشردين داخل وطنهم االهوازية من أرضها وتبديلهم ا
د ان    ي بع يط البيئ ة المح واز عن أزم يم االح ي اقل ام ف ذه االي ديث ه د الح ة اخرى تزاي ن جه م
ذ     ذي أخ ر ال ه االم ي هبت علي ة الت ر العواصف الرملي ار الكثيف اث يم موجة من الغب اجتاحت االقل

ى   . المحلية يعرض سالمة أآثر من أربع ماليين مواطن للخطر حسب ما تناقلته الصحافة ن عل وأعل
يم االهواز        ه وبسبب التصحر شهد اقل رضا صابر المدير العام للمنابع الطبيعية في اقليم االهواز ان
ى           ذي وصل ال ارالكثيف االمر ال رة للغب ة مثي وب عواصف رملي وعلى مدى ثالث شهور متتالية هب

اد   وأضاف، ان حل هذه المعضلة وحسب رأي الخبراء يكمن في ز. درجة خطيرة يادة التشجير وايج
م تشجير   . االحزمة الخضراء من أجل وقف تحرك الرمال وللحد من تزايد الغبار وقال ان هذا العام ت

دة عشرة    ما يقارب من ألف هكتار ولو استمرت عملية التشجير آما هي عليه اآلن يجب االنتظار م
  .سنوات أخرى حتى يتسنى لنا وقف تحرك الرمال 

اآل ال د أدت المش ادية     وق ات االقتص اج للسياس ي نت ي ه ي والت يط البيئ دمير المح ن ت ة ع ناتج
رول        ار البت ائر آلب ر الج زارع السكر والحف اد م . الحكومية الفاشلة، منها حرف مجرى االنهار وايح

واطنين العرب االهوازيين       اة الم ه حي آل هذا أدى الى تعاظم مشاآل تلوث البيئة االمر الذي باتت في
ى االنترنت      معرضة للخطر ال ه عل جدي، وفي هذا الصدد آتب أحد المواطنين االهوازيين في مفكرت

ائًال  وءة   (ق عافية ممل حية واالس ز الص نفس، وان المراآ واء للت ن اله ي م ا يكف د م ا ال يوج هن
  ).بالمواطنين الذين تعرضوا للتسمم بفعل استنشاقهم الهواء المملوء بذرات الغبار
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אא 
אאאאא> 

كما توضح سـابقاً، ان تلـوث البيئـة وخراهبـا يشـمل مجيـع النـواحي واالشـكال الـيت          
طـيب، كـل مـا يـؤثر علـى       ،تتعلق بصحة االنسان وحياتـه اليوميـة، وبتعـبري أكثـر علمـي     

نسـجل هنـا منـاذج مـن هـذه      . اللمس والشم والذوق والسمع والبصر: احلواس اخلمسة
  : ات البيئية اليت هتدد االنسان العراقيالتلوث
 

  !!العراقيون يشرتون أزبال العامل
  زاهر الزبيدي

  
دد        واد والع ى الم تمل عل الم يش ي الع ات ف ب نفاي ر مك ى أآب ول ال ادر تح درة ق راق وبق أن الع
ل واألدوات           راق من قب ا الع م يعرفه أمراض ل وءة ب والمكائن واألدوات والمالبس المستعملة الموب

ة    ال ات منتهي رطنة وبعض المنتج ة المس ل واألدوي ى العط ت عل ي قارب ك الت ة وتل ة العاطل كهربائي
ة         ة عفن ال مستعملة وأحذي ة الوسخة وحقائب أطف الصالحية أو قريبة منها ومعدات المطبخ القديم

واد        ا من الم ال وغيره وءة ومالبس أطف ة موب دخل       . ومالبس داخلي ات التي ت ك النفاي ل تل اذا؟ آ لم
ر ن   الع تعملة وم ر مس دة وغي واد وهي جدي ك الم ه تل وفر ل ي أن ت عبه األب رى أال يستحق ش اق؟ ت

دان؟            ة البل واد، فهل نحن مسؤولون عن تنظيف بقي ك الم دخول تل مناشيء عالمية؟ لماذا نسمح ب
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راقيين              ذا األستهتار بحق الع اذا ه ة؟ لم ة شعوب المنطق ة لبقي ال نظاف ون آعم وهل سيعمل العراقي
ه للهاث     بحياة حرة دون دفع آريمة تكفل لهم تأمين آل أحتياجاتهم اليومية المنزلية منها والعملية ب

ة  ال التجاري ي تضعها بعض المح ة الت ة الصنع(وراء المسميات الدعائي واد أوربي اهي إّال )م ، وم
  .أزبال ونفايات تم جمعها عن طريق التجار والسماسرة وأصحاب الضمائر الميتة

ا االسواق، من         الظروف المادية ت دما أثخنت به واد المستعملة بع ك الم دفع الناس الى أقتناء تل
تم أستخدامها            ا أن ي ة، والتي م ا والمنزلي ة منه اءة، الكهربائي ة الكف بضائع صينية رخيصة معدوم

رى   اء أخ ذهب ألقتن ا وت ل وترميه ام لتعط ط ألي ام، فق تنزاف  ! ألي ابات أس ى أآبرعص ذلك تمرعل وب
ة ا واردك المالي رة  م ة والغي رف والوطني وا الش ذين نزع ار ال ض التج ا بع ا مافي دودة، أنه لمح

واد     .وأستبدلوها بالجشع والطمع ليمألوا بطونهم بالمال الحرام ك الم رغم أن تل والغريب انه على ال
ين، وتستخدم من          ة أفضل للتجار الخليجي ا تصنع بطريق المباعة هي ذات الصناعة الصينية ولكنه

ى        قبل المقيمين اآل ا ال واد ورزمه ك الم تم جمع تل م ي سيويين في تلك الدول وحال رحيلهم الى بالده
  !العراق، لبيعها وأمتصاص دماء الفقراء، إن آانت بقت لهم دماء نفايات، أي الىمكب ال
  

*  *  *  
  

 !تلوث املاء واهلواء املعامل الغذائية
  محمد أحمد نجم الدين / المهندس الكيمياوي
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ذاء من خالل       تعد الصناعات  وفير الغ الغذائية أحد قطاعات الصناعة الحيوية آونها تسهم في ت
ذا القطاع              ة ويشمل ه ددًا متفاوت ة للحفظ م ى منتوجات قابل ة الطازجة ال تمويل المنتوجات الغذائي

  :العديد من الصناعات أهمها
ان    - ات والع  /  قطاع تعليب اللحوم   / قطاع صناعات منتوجات األلب اج الحلوي تعليب  / صائر  انت

د من المشاريع       . المشروبات الغازية/ الفواآه والخضر ومعاجن الطماطة  راق العدي وفر في الع ويت
  :االستراتيجية الكبرى في قطاع انتاج المواد الغذائية موزعة على أنحاء العراق ندرج منها

الى   مصانع تع) / انتاج دبس التمر والمربيات ومعجون الطماطة(مصانع تعليب آربالء  / ليب دي
ة   ان     / مصانع تعليب بعقوب ة لمنتوجات األلب د    / شرآة المقدادي ة   / مصانع تعليب بل مصنع النعماني

ة  ات الغذائي ان  / للمنتوج ات األلب ة لمنتوج رآة العام ب / الش ان أبوغري ل ألب ة / معم رآة العام الش
  .الخ....زيةشرآة بغداد للمشروبات الغا/ معمل ألبان الديوانية / لمنتوجات األلبان 

  :امللوثات املطروحة من الصناعات الغذائية
اع      : اوال، ملوثات المياه ل ارتف اه مث ات المي تتميز الصناعات الغذائية بطرحها العديد من ملوث

ن        ا م أس به بة الب ا نس ة بطرحه ل الغذائي اريف المعام ز تص ذلك تتمي وية، آ واد العض ز الم تراآي
ل  حوم العضوية خاصة معام دهون والش وم ال ب اللح ى   . تعلي اج ال ة تحت ل الغذائي ب المعام أن اغل

ن       ا م أس منه ات الب رح آمي ي ط بب ف ا يتس اج مم رض االنت اء لغ ن الم رة م ات آبي تهالك آمي اس
ى وحدات معالجة     الملوثات خاصة اذا أخذ بنظر االعتبار ان أغلب المصانع في العراق التحتوي عل

ى       آفوئة أو التحتوي على وحدات معالجة أصًال  ا ال ك المعامل تصرف مخلفاته خاصة وان أغلب تل
  . المصادر المائية

ات الصلبة وث بالملوث ا، التل ن   :ثاني ة م ة عن االنشطة الغذائي ات الصلبة الناتج د المخلف تع
الملوثات للبيئة في حالة طرحها المباشر الى البيئة ألنها قد تكون بيئة جيدة لنمو البكتريا المرضية  

ا يمكن أن          والطفيليات آونها ادة استخدامها فأنه ة إع ا في حال مخلفات ناتجة عن مواد عضوية أم
ى سبيل                ة فعل وث البيئ ل تل ى االسهام في تقلي ك المشاريع اضافة ال واد اقتصادية لتل ى م تتحول ال

ام     ) الحليب(المثال يمكن االستفادة من مخلفات معامل األلبان  ة االغن روتين لتغذي في انتاج علف وب
ن االفادة من النوى والبذور الناتجة عن معامل التعليب في انتاج بروتينات مختلفة وتوجد  آذلك يمك

تطبيقات عديدة لالفادة من تلك المخلفات بحيث تصبح االستفادة منها مشروعًا انتاجيًا بحد ذاته في  
  .حالة وجود المجال التسويقي لتلك المنتوجات

ة    يعد تلوث الهواء من اقل  : ملوثات اهلواء ة مقارن أنواع التلوث الناتجة عن المعامل الغذائي
وث االخرى    أنواع التل ة (ب اء والترب دة الناتجة عن نشاطات    ) الم واء الوحي وث اله وأن مجاالت تل

ار     دات التي ل ومول ران والمراج ي االف تعمل ف ود المس ات الوق ن انبعاث ي م ة ه ل الغذائي المعام
  .الكهربائي
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  :اتـالتوصي
ك المعامل من خالل     ـ ضرورة قيام ادا1 رة المصانع الغذائية بتقليل نسب التلوث المنبعث من تل

ة      يطرة حديث ائل س وفير وس الل ت ن خ اه م ي المي در ف ل اله ف وتقلي اج النظي ادىء االنت ق مب تطبي
  .ومتطورة

دوير      2 ادة الت ـ محاولة االفادة الجادة من المخلفات الصلبة المطروحة من المعامل من خالل اع
  .عواالسترجا

قي االراضي    3 ي س تعمالها ف ة واس ل الغذائي ة عن المعام اه المتخلف ن المي ادة م ة االف ـ امكاني
ا              واد العضوية التي له ة من الم ى نسبة عالي وي عل اه تحت ك المي ا ان تل ة خاصة اذا علمن الزراعي

  .فائدة للتربة وذلك بعد معالجة تلك المياه لضمان عدم تلوثها بالبكتريا المرضية
   

 *  * *  
  

 املصانع والسيارات تلوث اهلواء بالرصاص

     عماد الزاملي

  
ل عن نسب   ة باب ي من جامع ه البحث دآتور داخل ناصر طه وفريق دمها ال ة ق في دراسة حديث

محطة  ) 20(التلوث بالرصاص لمناطق في مدينة الحلة تضمنت تقدير عنصر الرصاص من خالل     
ة عدت قياسية في الدراسة من         مختارة في عموم مدينة الحلة بضمنها محطتان اطق زراعي في من

  .اجل اجراء المقارنة
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اع      د ارتف ـة عن اطق الدراســـ ) 1.5(وأوضحت الدراسة أن ترآيز عنصر الرصاص في جميع من
ار ) 3(متر و  ذا العنصر إذ تجاوز            . أمت ًا واضحًا به ا أظهرت بعض المحطات في الدراسة تلوث آم

ي ب    ا ف موح به دود المس زه الح ة    ترآي حة العالمي ة الص ة ومنظم ددات الوطني دول والمح . عض ال
ة         ة، والصناعية ومحطات تعبئ ة، المروري اطق السكنية، التجاري وتمثلت هذه المحطات ببعض المن

  .البنزين، وقد قورنت نتائج هذه الدراسة مع دراسات سابقة في العراق وآذلك دراسات عالمية

  عنصر خطر على البيئة
يم    والرصاص من العناصر الرئيسة في تلوث الهواء ومصادره عمليات التعدين والصهر والتنع

ازولين    راق الك دات واحت ود والمبي راق الوق باغ واحت ات واالص ناعة البطاري مم . وص وان التس
ة  زين بهيئ ى البن دهانات أو المضافات ال ة واضحة بالرصاص الموجود في ال ه عالق بالرصاص ل

اث لكن       أن مع. رابع أثيل أو مثيل الرصاص القرب من مصدر االنبع ظم انبعاثات الرصاص تستقر ب
اطق التي توجد     هنالك الدقائق التي أقطارها صغيرة تنتقل الى مسافات بعيدة وتعمل على تلوث المن
ة تسبب     اطق المروري فيها، إذ قدَِّر الرصاص في هواء المناطق المرورية في لندن إذ لوحظ أن المن

واء بعنص ًا واضحًا لله ي تلوث واء ف ي اله بيا ف ة نس ة الرصاص مرتفع د أن آمي ر الرصاص، ووج
  .المناطق الصناعية

  آثار الرصاص على الصحة
ويشير الباحث الى اآلثار الصحية المتخلفة من استنشاق دقائق الرصاص حيث يسبب الصداع     

ل من تك          ى، ويقل ك وتراآمه في المفاصل والكل وين والضعف العام وزيادة في افراز حامض البولي
دى     ي ل الهيموغلوبين في الجسم آذلك يحل محل الكالسيوم في أنسجة العظام، ويسبب التخلف العقل

ًا    . االطفال، أما تراآمه في االجنة فيؤدي الى تشويه الجنين واجهاض الحوامل   ذه األسباب جميع له
ان من ة وبي ة الحل واء مدين دير عنصر الرصاص في ه داني لتق ذا البحث المي ة ه اطق جاءت أهمي

  .التلوث بهذا العنصر

  مقارنة مع دراسات عاملية مشاهبة
ة    1990لقد قورنت الدراسة مع دراسات سابقة في القطر ففي دراسة أجريت عام             في مدين

ر،    بغداد لدراسة تلوث الهواء بعنصر الرصاص أظهرت الدراسة تلوثًا واضحًا في شارع الشيخ عم
ام   ي ع ام     1998وف ي ع دورة، وف ة ال ي منطق ذه      1999ف ع ه رف وجمي ف االش ة النج ي مدين ف

ذه الدراسات، نالحظ أن معظم      الدراسات أظهرت تلوثًا واضحًا للرصاص في الهواء ومقارنة مع ه
ذا      اطق الدراسات أعاله وه مناطق الدراسة الحالية هي أما مقاربة أو تفوق في آمية الرصاص لمن

  .بمادة الرصاصيوضح أن هنالك تلوثًا ملحوظًا في هواء مدينة الحلة 
ورك    ي نيوي واء بالرصاص فف وث اله ول تل ًا ح ة أيض اك دراسات عالمي اس . 1980وهن آارآ

ا   1982، برمودا 1977 ، ومناطق أخرى أظهرت جميعها تلوثًا واضحًا للرصاص في الهواء وهو م
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ث أن      زين حي افات للبن ن المض ًا م واء وخصوص وث الرصاص لله ول تل ة ح ة الحالي د الدراس يؤي
زين     الدراس ى البن اف ال ن الرصاص المض رة م بة آبي ت أن نس ى  %)  80-70(ات أثبت رر ال يتح

  .يبقى ضمن أجزائه%) 30-20(الهواء في الجو بعد عملية االحتراق في المحرك وان 
  اتـالتوصي

  :توصل الباحث الى جملة توصيات أهمها
  .ترحيل محطات تعبئة البنزين خارج االحياء السكنية -1
  .اء الصناعية خارج مرآز المدينةترحيل االحي -2
  .التاآيد على استخدام الوقود الخالي من إضافات الرصاص -3
  .جعل المطابع االهلية خارج مرآز المدينة وفي االحياء الصناعية -4
  .معالجة وضع السيارات القديمة وبطريقة ما من قبل المحافظة -5
  .ابعاد معارض السيارات خارج االحياء السكنية -6
راآم عنصر            -7 تخلص من ت ًا لل العمل على غسل االرصفة والشوارع وأرضية المحالت يومي

  .الرصاص
  

*  *  *  
 

 !التلوث الصوتي يفاقم معاناة الناس

  محمود موسى
زمن ع ال اهرة  م رزت ظ ب

خطرة تستحق أن نسميها ظاهرة 
ل    معي المتمث وث الس التل
ا،    ك بحياتن ذي يفت جيج ال بالض

ة    دن العراقي جيج الم ال وض
دن    ل م ي آ جيج ف بهه أي ض يش
العالم، فهو عبارة عن سيمفونية 
ألف من خلطة أصوات      تعذيب تت
كل      ى ش ة عل ي النهاي ر ف تظه
دش     ة تخ ية شرس ذبات وحش ذب
اآلذان وتهتك الروح وهي أقرب   
ى  ا ال واط منه ى االس ال

دات     األصوات ل أصوات المول مث
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افًا إليها أصوات منبهات السيارات وزعيق الكهربائية التي تمأل الشوارع والمحال والقيصريات مض
ة والصافقة التي            ى اإليقاعات الالطم ا، إضافة ال باعة الخضار في األسواق وسائقي سيارات الكّي
ائن   غالبًا مايلجأ إليها أصحاب عربات ومحال بيع العصائر المغشوشة آوسيلة من وسائل جذب الزب

داح تحت الح  ك األق ائن تل ؤالء الزب ث يحتسي ه ةحي ذة غريب ام الشمسي بل ذا ! م ي ه رس (وف الع
رات الصوت والمنبهات ) الوحشي اتهم حيث مكب يشارك المسؤولون بسياراتهم المصفحة وحماي

ذآر    . وإطالق الرصاص لتكتمل الصورة مأساويًة وعنفًا دخل سوقًا إّال وتت ولهذا فال تستطيع وأنت ت
  .ان وحده يختزل حكاية العذاب اليوميلوليم فوآنر فهذا العنو) الصخب والعنف(عنوان رواية 

ى       ة عل أعتقد إننا الشعب الوحيد في العالم الذي يستعمل منبه السيارة في إطالق السالم والتحي
ا وبواسطة الهورن      اآلخرين ومقابل هذا فعلى اآلخرين أيضًا أن يبادروا ليردوا التحية بأحسن منه

نا     ن حس ه م ن جمع ا يمك ع أقصى م ك لجم ه وذل ي   أو المنب ي ه ائق العراق رات الس ن مبتك ت، وم
تعمال  ورن(إس اك    ) اله ر فهن بعض اآلخ هم لل ائقين بعض تيمة الس ي ش يقية (ف ل موس زف ) جم تع

رين        تيمة لآلخ تعمل آش ث تس اس حي م الن يارات ومعظ ائقي الس م س ا معظ ه يعرفه طة المنب بواس
  ).مخبل.. هيه.. هيه(أشهرها الجملة الموسيقية التي تكون على وزن 

ة لمكافحة الضجيج،          في م رق جوال اك ف ة هن دول العربي ى بعض ال عظم دول العالم المتقدم وحت
حيث تمنع رفع األصوات فوق الحد الطبيعي لعملية تلقي الصوت وذلك من خالل قياسه وفق وحدة    

رع     . مهما آان مصدر هذا الصوت وغرضه) الديسبل(قياس الصوت وهي  ع ق ا يمن فمثًال في أوروب
ع     أجراس الكنائس ران يمن ل إي بأصوات عالية فوق الحد المسموح به، وفي دولة جارة ومسلمة مث

ه  د المسموح ب وق الح ع صوت االذان في المساجد ف اة . رف ة إن قن ة والبديهي ائق العلمي فمن الحق
از ) أوستاآي( ون أشبه بجه ا السائل الصمغي تك ر عبره ي يم وازن الجسم ) دوزان(والت لضبط ت

ايؤثر بشكل      ومع تعدي حدة الصوت  اة السمعية م يؤدي ذلك الى إضطراب السائل الصمغي في القن
  . آبير على الجملة العصبية لدى المتلقي فيفقده الكثير من توازنه وإنضباطه السلوآي

وزارات األخرى لتشكيل لجان             ة ال داد وبقي ة بغ دعوا وزارة الصحة وبالتنسيق مع أمان وهنا ن
ة للتقل  ط عملي ترآة ووضع خط ل مش دن وخاصة   عم ف الم ذي يل اء والضجيج ال ن الضوض ل م ي

ة           اع ومنطق اب المعظم والبي دة والب داد الجدي ل سوق بغ الگراجات القريبة من األسواق الشعبية مث
ًا سمعيًا وضجيجًا ومن       الم تلوث الباب الشرقي التي أستطيع أن أجزم قاطعًا بأنها أآثر منطقة في الع

ة    راءات فعال ة إج اذ مجموع ن اتخ جيالت       الممك ال التس ي مح وت ف رات الص تعمال مكب ع اس آمن
ع        ة ومحددة لجمي ذلك وضع تسعيرة ثابت وبسطيات بيع األقراص المدمجة ومحال بيع العصائر، وآ
ع الخضارين من الزعيق المقرف في          الفواآه والخضر آما آان معموًال به في السابق من أجل من

يارات إّال    ه الس تعمال منب ع إس ذلك من واق آ ه   األس روف ان منب ن المع االت الضرورية فم ي الح ف
ه      ة لتنبي ة الخارجي السيارات ال يستعمل في دول العالم المتقدم إّال أثناء المرور عبر الطرق الزراعي
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ا داخل المدن        .  الحيوانات فقط ومن الممكن تحديد الحد األعلى لوحدة قياس الصوت المسموح به
ًا إن بعض الشيوخ        مهما آان مصدر هذا الصوت وغرضه آمجالس     ثًال ومن الغريب حق زاء م الع

رات           ى استعمال مكب ة إضافة ال ة الجمع اء خطب ع أصواتهم أثن األفاضل في المساجد يبالغون في رف
ة في    الصوت حيث تصل أصواتهم الى أبعد محافظة فما بالك لو آانت هناك مجموعة مساجد متقارب

ون     ل        المنطقة نفسها، فهؤالء الشيوخ األفاضل يطبق ة التي آانت سائدة قب قواعد وشروط الخطاب
ين       اء ومخلص وا أوفي م بق ة، إّال أنه ر الصوت الكهربائي زة تكبي ذاك أجه ن آن م تك وم ل نة ي ف س أل
لشروط الخطابة التقليدية وربما يكون رفع الصوت بهذه الطريقة واحدة من وسائل اإلقناع القسري 

  .والتي تتعارض مع روح اإلسالم المتسامحة
*  *  *  

  !التلوث البصري يشوه مدننا

  أزهار االطرقجي. د
  بغداد                                                                  

  
ة    ول الحكم ا تق ال  (آم ب الجم ل ويح ال      )ان اهللا جمي ًا للجم ه محب ان بطبع ق االنس ه خل ، فأن

اظر المحيطة      وتعتبر عين االنسان أآثر االعضاء حساسية للجم . واالنسجام ة المن ال من خالل رؤي
ا      . في الحياة اليومية من شوارع وأبنية ومحالت وغيرها مَّ بالدن ذي ع لألسف الشديد ان الخراب ال

اظر القبيحة           نفس وزاد من المن ة والمريحة للبصر وال اظر الجميل في االعوام االخيرة قلل من المن
وث     . والمؤذية للبصر وللنفس ذا التل ا يكون ه ادة م ال أو سوء        وع من صنع اإلنسان نتيجة لإلهم
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لذلك أصبحت  . االستعمال أو سوء التخطيط والتصميم، أو سوء السلوآيات االجتماعية واالقتصادية
اء      ون والمصممين وعلم ات الفن المسألة البصرية مسألة تحظى بأهمية خاصة لدى الناس وأآاديمي

دو  . حين يعده األلمان أحد أمراض العصرالنفس وبات التلوث البصري يسبب إرهاقًا بصريًا في  ويب
وث البصري          ا ورغم انعكاسات التل دنا، رغم أهميته أن هذه المسألة ماتزال غائبة عن األذهان عن

ة واال  دن التراثي زو الم دما يغ لبية وخاصة عن اء   الس ل بن ن أج ديمها م تم ته ي  ي ة الت اء القديم حي
  .االسلوب المالئمالعمارات الحديثة المتنافرة مع الذوق العام و

  : وهنالك أمثلة عديدة نشاهدها دائما في المناطق العراقية وخصوصًا في المدن، منها
ال       • ا االطف ب به وفة يتالع اء، مكش ط االحي ي وس وت وف ام البي ة أم ة المتراآم وام القمام أآ

 .وتتجمع حولها القطط والكالب السائبة باالضافة الى الذباب والجراثيم
ات ال • اء وامخلف فة    بن رق واالرص د الط اء وتس اريع البن د مش رة عن ائية المنتش واد االنش لم

 .وتشوه المنظر، باالضافة الى انها تنشر الغبار السام وخصوصًا عند هبوب الريح
ة • ات التجاري ألوان  اإلعالن ز ب ي تتمي ة وبعضها  صاخبةالت ذوق وصور مفتعل م لل ر مالئ غي

ات       د االعالن ة ساذجة تقلي ة  ويحاول بصورة طفولي ذلك   .الغربي ة  آ ات المهني  لوحات االعالن
المنتشرة بصورة وحشية بدون أي ترتيب والكثير منها قديم وقذر وتبث الخوف في الناس     

 .النك ال تعرف متى تسقط على رأسك
ات قماشية   ئالدعااالعالنات  • ة  ية االنتخابية في صورة ملصقات والفت ًا في     وورقي رك غالب تت

دون     . منهاأماآنها بعد انتهاء الغرض  ى الحيطان ب ة عل والكثير منها يلصق بصورة اعتباطي
 .أي ترتيب وال جمالية

ى الشرفات في   الغسيل المنشور  • اني السكنية بشكل يشوه الواجهات في الضواحي         عل المب
 .حياء الشعبيةوفي اال

ة     • ة الرطوب ات نتيج ى الواجه ت عل ي تنب اب الت ات واألعش جار  النبات ك االش س تل ، أو العك
 .االرصفة والشوارعفتشوه  سة بسبب انعدام سقايتها،الياب

اه وأعشاش      تشوه سطوح المباني والبيوت حيث تظهر • ات المي قضبان حديد التسليح وخزان
ة ل    طح دون أي محاول ى األس دواجن عل ور وال ة الطي ى  تربي افة ال ا، باالض ار تنظيمه انتش

طح و      ى األس وائي عل ف وعش كل آثي ائي بش ث الفض اط الب حون التق ى  ص ف عل كل آثي بش
 .الواجهات

المساحات المهجورة بين البيوت والعمارات، التي تتحول مع الزمن الى مكان موبوء تتجمع  •
 .به القمامة والحيوانات السائبة وأحيانا لالشخاص المنبوذين

ال         • ى احتم افة ال ة، باالض دئة قديم ألوان ص ا ب ردات وأغلبه ف والمب زة التكيي ار اجه انتش
 .سقوطها على الناس
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احات           • ل المس ة، مث اظر الجميل اهد المن ع مش ي تمن اء الت ة واالحي ن االبني ر م ود الكثي وج
 .الخضراء والبساتين واالنهر وغيرها

ة           دخل الدول الم، أي ضرورة ت ر من دول الع ة الكثي ان االصالح المطلوب، يتمثل باالخذ بتجرب
ة( الس البلدي رض الق  ) المج ابقة، وف اط الس ذه النق ل ه ة آ ى  بمراقب ة عل د االجباري وانين والقواع

  .االشخاص المسؤولين عنها من أجل أحترام الذوق العام وعدم العبث بمشاعر الناس
ل   الافمثًال، أثناء الحمالت االنتخابية تغزو  عالنات االنتخابية على آل حائط وباب وعمود وفي آ

دارس وال  دران الم اء وج ات الم جار وخزان ى االش لم حت م تس ن فل ة ورآ اجدزاوي  مس
ا ةيواالبن ث إن .منه وع ال  بحي ات من الن ادة لصق االعالن ار المرشحين لم ديداختي ذي ش ذر  ال يتع

  .رفعها بسهولة
وهنالك مثال آخر على ضرورة تدخل الدولة في تحديد نمط االبنية في أي منطقة، بصورة تجعل 

ول   . غيرهانمط البناء متناسق مع باقي االبنية السائدة من ناحية الهندسة واللون و فليس من المعق
اء         آخر صرعات البن دة طوابق ب ارة بع وم عم انه في وسط حي تسوده البيوت العراقية االصيلة، تق

ا ليست فقط             ! الغربي ة ألنه اء القديم ة واالحي ة العريق ة العراقي ى االبني اظ عل فمن الضروري الحف
ارات  ثروة تراثية وتاريخية، بل أيضًا لها قيمة جمالية تمنح النفس را حة وتوازن، بدًال من تلك العم

  .الحديدية القاسية شكًال ومضمونًا
ًا من    أيضًا ان احترام قيمة البصر والعناية بالجمال العام، مسألة تربية وثقافة، وهذا يأتي أساس

ائل االعالم  ن خالل وس اس م ة الن دارس وتربي ي الم ة ف ة الطفولي ى . التربي ا ال ر يرجعن ذا االم وه
ل المراحل            المسألة االسا ادة خاصة في آ اد م اب، أي ضرورة إيج ذا الكت سسية التي طرحت في ه

مها    ة، اس ة الجامع ى نهاي ة حت ذ االبتدائي ة، من ية العراقي ة  : ((الدراس ة وآيفي ة العراقي اهي البيئ م
    )).رعايتها

*  *  *    
  !العراق من أخطر بلدان العامل  حوادث املرور

  ربيع نادر
 

ة           2003عام ألف سيارة قبل ال 275 داد مع أزم ذه حال بغ دها، ه وني سيارة بع ر من ملي ، وأآث
ى               . السير الم خطورة عل دان الع ر بل ر من أآث ذي يعتب راق ال ى مستوى الع رقم أيضًا قياسي عل وال

ة حادث   2108(الطرقات  ام المروري المنفلت مع موجة        :  والسؤال ). ضحايا لكل مئ ه النظ هل إن
ة، أم  االنفالت األمني، أم أنها اال ختناقات المرورية وانعدام التعاون بين السائقين والشرطة المروري

 تراه غياب ثقافة احترام القانون في سنوات القتل العشوائي؟
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ي    ة ف وادث المروري الح
اآل   دى المش ر اح الم تعتب الع
ول،    ن الحل ية ع خمة العص الض
ف    ة أل ًا وثالثمئ دليل أن مليون ب
ى     نويًا عل ون س خص يموت ش

ات، اب  الطرق ين يص ي ح ف
م    ز دائ وق وعج ر بع ون آخ ملي

اة  ديرات أن   . مدى الحي وفي التق
الزيادة في حوادث السير سوف  

ام   65تصل الى  في المئة في الع
ة  2020 ي المئ عين ف ، وأن تس

ة   دان النامي  .منها من نصيب البل
تثناء    كل اس راق ال يش والع
دل    ال، إّال أن مع ة الح بطبيع
ة     الحوادث التي يشهدها يعتبر ب ا في خان القضاء  (ين المعدالت المرتفعة جدًا، التي ال يمكن ادراجه

  :، وإنما تحت عناوين أخرى يمكن دراستها وتفادي معظمها في حاالت آثيرة لعل أبرزها)والقدر
اآن للوقوف وال         - زة بأم ر مجه ة ضيقة، وغي ة مهترئ شبكة الطرقات، ال سيما في بغداد، قديم

  .بمواقف عامة
زخم المروري      بعض الشوار - ذي يضاعف ال ع والجسور واألنفاق مغلقة لدواع أمنية، األمر ال

  .في الشوارع المتبقية
ة          - ًا، لحماي ا أحيان ًا منه ًا مهم ر جانب ة في الشوارع، وتحتك ة تنتشر بكثاف الحواجز الكونكريتي

  .المنشآت الرسمية وبعض األبنية السكنية
ب ا - رت جوان ة دّم كرية الثقيل ات العس ا اآللي زرات الوسطية، وتنقله لشوارع واألرصفة والج

  .يؤدي الى اضطراب مروري شديد
ى   ) محالت رديفة(أصحاب المحالت والبسطات التجارية ارتجلوا  - ًا ال على األرصفة تصل أحيان

ينية    اعة الص ة والبض ار والفاآه واقًا للخض تحدثت أس ة اس وارع معين ي ش ارع، وف ط الش وس
م من          الرخيصة، فضًال عن انتشار  م في معظمه ين السيارات، وه الباعة المتجولين والمتسولين ب

  .القاصرين
ادة،             - ى القي ذين ال يملكون اجازات سوق رسمية عل راهقين أو صغار السن ال ال الم تزايد اقب

ى      رور، ويمارسون سباقات عل وهؤالء اليلتزمون عادة بالنظام المروري، وال بتعليمات شرطة الم
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الكوارث         حسابهم وهمهم تجاوز  و تسببوا ب ل الوسائل المتاحة، ول امهم بك السيارات التي تسير أم
  .أحيانًا
ذين ال            - د شريحة واسعة من السائقين، ال دني عن ضعف الوعي المروري وتراجع الحس الم

  .ينتظرون دورهم في حاالت االختناق
ة   غياب العقوبات الرادعة في حق المخالفين، آسحب رخص القيادة أو فرض الغرا - مات المالي

  .المرتفعة
ال،     - اتف النق االرهاق والتعب وتأثير األدوية المهدئة لألعصاب والكحول أحيانًا، واستخدام اله

  .وآلها تؤدي الى عدم الترآيز وعدم اتخاذ االجراءات المناسبة لتفادي االصطدام
ى سلوك    - ى    العمليات االرهابية والتفجيرات التي تثير الرعب أحيانًا وتؤدي ال ر عقالني عل غي

  .الطرقات
رة     -هذه العناوين وسواها عراقية بامتياز، ويمكن أن نضيف اليها  رة األخي الهجمات   -في الفت

ابي       ل االره ي المسلس درج ف ي تن ة، والت رطة المروري ر الش دوريات وعناص ا ال رض له ي تتع الت
ذي أحدث   الطويل، والتي ذهب ضحيتها عدد غير قليل من رجال الشرطة بين قتيل وجري ح، األمر ال

ادقهم بصورة    ل بن ى حم رور ال ه عناصر شرطة الم ة، اضطر مع ي الشوارع العام ًا ف وترًا عالي ت
كرية   ة أو عس ا أمني ر منه ة أآث تهم مدني ًا أن مهم ة، علم رطة  . احترازي تهداف ش روف أن اس ومع

ق موج        ل خل ن أج مة، م ل العاص ان داخ تقرار واألم تهداف لالس و اس ه ه ي طبيعت ير ف ن الس ة م
الفوضى ال تخدم في النهاية إّال الجماعات المسلحة التي تستهدف بدورها العملية السياسية واألمن  

  .بصورة عامة
*  *  *  

  الكالب السائبة  طرقات املدن العراقية

   ماجد شاكر
  

ه التي       تشكل الحيوانات السائبة آالكالب والقطط والحمير والماعز دد اإلنسان في بيئت خطرًا يه
يش فيها وخاصة البيئة الريفية السيما الكالب التي أصبحت مصدر خطر على اإلنسان لوحشيتها  يع

  .إذ اليستطيع أحد مواجهتها آما ينبغي حيث باتت تهاجم اإلنسان في األماآن المعزولة
راس     ا افت ان آخره ائبة وآ الب الس ل الك ن قب ان م دة حصلت لإلنس راس عدي وادث افت ة ح فثم

ا تشاهد        شخصين في محافظة  ات المدن مثلم ات في طرق بابل حيث ترى هذه المجاميع من الحيوان
  .الحمير والكالب السائبه والقطط تجوب الشوارع الرئيسية والفرعية واالزقة 

ويتحسس المواطن العراقي في مختلف مدن العراق الحاجة الماسة لمعالجة هذه الظاهرة والحد 
  ن ـات أمام المسؤوليـر وإجراءات نضعها آمقترحـدة تدابيمن انتشار هذه الحيوانات وعليه هناك ع
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ادي الخطر             ا لتف ذلك من الممكن اتخاذه ل من يهمه األمر ب في مجال الزراعة والبيئة والصحة وآ
دننا الصغيرة       ا وم الذي يكمن خلف بقائها وتكاثرها السريع وان هناك حمير تجوب شوارعنا وقران

دها      ان وعن ى شكل قطع رة عل ا      والكبي الي تظهر لن د من انتشارها وبالت ا والح يصعب التعامل معه
  .مشكلة بيئية خطيرة جدًا تظهر عواقبها ونلمسها لكن دون التمكن من معالجتها

ة من             راق اآلتي ة اإلمراض المشترآة المسجلة في الع اء إن في مقدم يقول الدآتور ضياء البن
وت     ا داخل البي ا     اإلصابة بمعاشرته الحيوانات وتربيته السل،  ) Brucella(هي مرض حمى مالط

ة، داء المقوسات   ى النزفي ور، الحم ونزا الطي ة، أنفل رة الخبيث ة، ) داء القطط(الجم اس المائي األآي
ب     مانيا، داء الكل ري، الليش ل ألبق عار(الس دودة     )الس ات ال ة، داء البريم دودة الحلزوني ة ال ، ذباب

ون        الشريطية، داء السعفة، السالمونيال وأمراض مش ل جن راق مث ر مسجلة في الع ترآة أخرى غي
  .البقر، حمى الوادي المتصدع حمى الكيو وغيرها

د من        يرى ة المؤسفة التي راح ضحيتها العدي المواطن سلمان إن العديد من الحوادث المروري
د أصبح        ر الطرق السريعة وق المواطنين بسب اصطدامهم بأبقار أو آالب سائبة أو حمير آانت تعب

  .آل من المواطن والحيوان ضحية اليوم 
ن        د م ببت العدي د س ات ق ن الحيوان ا م ائبة وغيره الب الس دي إن الك د المه دآتور عب ول ال يق
اإلمراض منها مرض األآياس المائية وهو مرض طفيلي تسببه الديدان الشريطية وهي على أنواع 

راق هي     ا في الع دة لكن أهمه ي  ) E.granulosis(عدي د الطفيل ة ( حيث يتواج دودة الكامل في ) ال
ائي      ) الكالب، ابن آوى، الثعالب (أمعاء الفصيلة الكلبية  ذه الفصيلة هي المضيف النه د ه ا  .. وتع أم

الم إّال       . الحيوانات األخرى واإلنسان فتعتبر المضيف الوسطي   ارات الع المرض منتشر في أغلب ق
يس بالسهل     لمستوى الوعي الصحي والرعاية الصحية،   انه بنسب متفاوتة طبقًا وعالج المرض ل

  .والذي غالبا ما يتطلب تداخًال جراحيًا
*  *  *  
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  ماليني املربدات هتدر مياه الشرب العزيزة
  بشير خزعل

  
ل         ال الل فص ة خ ل العراقي تخدمها العوائ ي تس ردات الت دد المب ن ع ة ع ائيات دقيق د احص توج

ردات يصل    أف تكن ثالثًا وعلى اعتبار ان لدى آل عائلة مبردة واحدة فقط ان لم الصيف، ن عدد المب
وم       أالى  ة في عم ات التمويني دد البطاق ارة لع آثر من ستة ماليين مبردة حسب احصائية وزارة التج

ل    ذي يبل ة (العراق، البعض استعاض عن الواتربمب فربط صنبور الماء مباشرة بالتقسيم ال ، )الحلف
ة، و   ا النهاي اً  أخر  آليظل الماء يجري الى م تح آراج ة        فت ه، والعملي القرب من بيت لغسل السيارات ب

اج سوى  اطور(التحت زارة   ) م وة وغ اء بق دفق الم رئيس ليت ذي ال وب المغ ن االنب اء م لسحب الم
  .وخالل ربع ساعة وبأجرة خمسة آالف دينار فقط ) لوري( آبيرين تكفي لغسل

ة بأز   أ دا مقارن رة ج اه التي يعيشها     مانة بغداد تؤآد ان الكميات المهدورة من المياه آبي ة المي م
ا التشغيلية من      البلد، البعض من محطات التصفية تعمل ليل نهار وتواجه ضغطًا جل  أيفوق طاقاته

ا سوى بعض       ة له داد اآلخذة بالتوسع، والحيل اطق بغ ة من من ل منطق ة لك أمين الحصص المائي ت
ذهب     ذي ي رب ال اء الش تخدامات م ي اس ين ف يطة للتقن ة البس رامج التثقيفي درًا الب وم ه وال الي  .ط

د      ) لماطور(سم أالحرامي هو  د استورده التجار بع اطورات االخرى عن     أمحرك جدي ن عجزت الم
وت   أسحب المياه من مسافات بعيدة داخل االنبوب الرئيس في المنطقة،  صبحت تستخدم   أغلب البي

ذا الم      لف دينارأهذا الماطور الذي يصل سعره الى خمسين  اطور سيقضي  فقط ولكن المستخدم له
خاص  ) حرامي (صبح لكل بيت  أعلى جميع آمال جيرانه في الحصول على قطرة ماء واحدة ولذلك 

من قضاء الوقت بالنسبة للمتقاعدين في رش الشارع في        بتداًءإنواع الهدر أبه يستخدم في شتى 
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اآر وصوالً  باح الب اعات الص د    س افي ب اء الص ة بالم ة والخارجي دائق المنزلي قي الح ى س ن  ًالال م
د     ن بعي ذ زم ع من ذي انقط ابط ال وك      . الخ ي البن كنة ح ن س ا م د الرض ازم عب ول ح اس ((: يق الن

رة، وفي    أغلب  أمعذورون في استخدام ماطورات سحب الماء فهو ضعيف وينقطع في  ات الظهي وق
ة وسيلة والسيما في           وفيره بأي ى ت رين عل ة نكون مجب داً   أهذه الحال ارة ج ا الح ، صحيح ان  جوائن

اء   الكث رك الم يرين اليبالون في استخدامات مسرفة من خالل ربط المبردة مباشرة على المصدر ويت
ى      د التستطيع الحصول عل يجري في الشارع طوال الليل من دون واعز ضمير لبقية العوائل التي ق

رض    ؤالء يفت رب، فه اء للش ا  أم ى المس وا ال ل    ئن يتعرض ن قب ة م ات المالي ة والغرام لة القانوني
ى  االما ن عل ة، ولك ل  أن داد قب ة بغ روض  ؤن تحاسب ه أمان اس المف ع  أالء الن ة لرف وم بحمل ن تق

صحاب آراجات غسل السيارات في الهواء الطلق وهي منتشرة في بغداد بكثرة أالتجاوزات من قبل 
  .))هذه االيام وتمارس عملها بكل حرية ومن دون رقابة

اه الصالح   آدت انأمانة بغداد دائرة ماء بغداد التابعة أل ى     ةنسبة الهدر في المي للشرب تصل ال
من انتاج مشاريع التصفية والتعقيم بسبب التجاوزات على االنابيب وسوء االستخدام، مبينة % 25

اه الصالحة للشرب            دورة من المي رة المه ات الكبي ادي الكمي دة لتف اذ اجراءات جدي . انها بصدد اتخ
ان الدائرة بصدد اتخاذ اجراءات للحد : (( علي غالموضح مدير شبكات الرصافة المهندس مظفر أو

واطنين أل    ل بعض الم ن قب تخدامه م اء الصافي واس ن الم دورة م ات المه ن الكمي قي م راض س غ
رك     أة يو التجاوز على الشبكات الرئيسأالمزروعات  اك (و سوء استخدامه من خالل ت ًا   )الك مفتوح

ان (( مؤآدًا. ))االخيرة نتيجة تردي التيار الكهربائيونة على المبردات التي ازداد استيرادها في اآل
 لف مقياس وفق عقد مبرم سابقًاأ 500صل الف مقياس من أ 250احدى الشرآات زودت الدائرة بـ 

م              ات التي استهلكها وآ واطن بالكمي ة الم اء الصافي ومعرف اه المستهلكة من الم ة المي لتحديد آمي
دائرة  يترتب عليه من مبلغ يستحق استيفاؤه  ى ال ع تسعيرة       أش و. ال ى رف دائرة تتجه ال ى ان ال ار ال

ل   دورة وتقلي ات المه ن الكمي د م اء للح اطق الشحة إالم ى بعض من اله ال ر إ. يص ة المت غ آلف ذ تبل
  )).دنانير ويتم ضخه الى المواطن بمبلغ دينارين 110المربع الواحد 

  
*  *  *  

  !مجع النفايات تسبب معاناة السكانمواقع 
  مر كاظم الدليميسا    

رة  . هي أماآن تجميع القمامة وحرقها) مواقع الطمر الصحي(إن  ورغم المساحات القاحلة الكبي
ع،       ذه المواق ن ه ؤولة ع ة المس ات الحكومي كان، إّال أن الجه ن الس ًا ع دة تمام راق والبعي ن الع م

ا قرب اال    ا وحرقه اء الشعبية التي    وبسبب الكسل والالمباالة، قد اختارت تجميع االزبال وطمره حي
  .تعاني أساسًا من االهمال والفقر



  162

  
ا و ئيتس د أل أب نة 60(حم ي ) س كان ح د س داد،  أح رب بغ كان غ ائًال االس ة  ((: ق ن زبال ل نح ه

ا     ) قمامة( ا وألطفالن ة لن ة جماعي أو حيوانات حتى تأتي أمانة بغداد بنفاياتها قرب بيوتنا؟ هذه عقوب
الرغم       ميًاالذين اختنقوا من حرق النفايات يو ل، ب ، ولم نعد نستطيع النوم فوق سطح البيت في اللي

ار            اه والتي ل للمي اع المتواص ة واالنقط ين درج ن خمس ر م ى أآث رارة إل ات الح اع درج ن ارتف م
د    . ))الكهربائي عن منازلنا و أحم ة شيئاً     (ويستدرك أب د من الحكوم اء وال أي  نحن ال نري ، ال آهرب

ارة   ، مبديًا)ا هذه الزبالة من الحيشيء، آل ما نطلبه هو أن يزيلو استغرابه من سكوت وزارة التج
ه          ا، بقول القرب من مخازنه ات ب ائز أن  (العراقية على وضع منطقة للطمر الصحي وحرق النفاي ج

اً    (إن  ويتابع قائًال. )أآل الناس ال يهمهم، ولهذا ساآتين ار والصغار، يتعرضون حالي  الكثير من الكب
دخان المتصاعد والمستمر من      لإلصابة بأمراض في الجهاز التنفسي بسبب االستنشاق المستمر لل

اطق السكن  (إلى أن  ًا، الفت)منطقة طمر النفايات في الحي ة يإقامة مثل هذه المناطق بالقرب من المن
واطنين   ليب الم ل وتس ال القت ذ أعم ى تنفي رمين عل اعد المج ة  . )يس دو أن غضب عناصر نقط ويب

ات خلف ظهورهم، حيث         التفتيش التابعة ل ة النفاي ى وجود منطق لجيش العراقي، آان أآثر حدة عل
ل وضعت فوق بعضها بشكل غرف            ونكريتي وعدة آت رج آ أنها ال تبعد عن نقطتهم المكونة من ب

ام، إّال اول الطع وم أو تن رًا صغيرة للن دخان  عشرة أو عشرين مت دة ال ر المصدر األول ألعم وتعتب
  .ات اليومي الذي تقوم به أمانة بغدادالناجمة عن حرق النفاي

د عام       هذه المواقع وانتشرت  داد بع اء العاصمة بغ اع والصدر     2003في عدد من أحي ل البي مث
روائح        ة العاصمة وانتشار ال ى تشويه جمالي وغيرها من المناطق العشوائية للطمر الصحي أدت إل



  163

اء،   ل األحي راض داخ ًال واألم ن الك     فض ر م دد آبي ذبها لع ن ج ض   ع اجم بع ي ته ائبة الت الب الس
ل  المواطنين في هذه األحياء خصوصًا ول المنتسب في الجيش العراقي مهدي حسين        . في اللي ويق

ة     أفراد نقطة التفتيش ال يستطيعون النوم ليًال(إن  ات في منطق جراء الدخان الناجم عن حرق النفاي
اً )الطمر الصحي في اإلسكان   ا   ، مبين ة ال تطاق ألنه   (أنه ة       حال ان من رؤي ا في بعض األحي ا تمنعن
ل حسين عن  ئويتسا. )عن معاناة عدد من الجنود من صعوبات في التنفس بعضنا في النقطة، فضًال

ة      اء السكنية منطق ارة واألحي أسباب قيام أمانة بغداد بجعل األراضي القريبة من مخازن وزارة التج
ذين أصبحوا ال   د مهذا األمر ولَّ(لجمع األزبال وحرقها؟، مبينا أن  عاناة آبيرة ألهالي حي اإلسكان ال

  ).يميزون بين العاصفة الترابية وعاصفة الدخان بسبب تواصل عمليات حرق النفايات
داد       2003ت مناطق الطمر الصحي عقب عام     أوأنش ، بسبب التوسع السكاني في العاصمة بغ

دالت     ادة مع دة وزي اطق جدي د لشريحة      خالل السنوات األربع الماضية ونشوء من دخول بشكل جي ال
ذي       رات، األمر ال ات الم د بمئ غير قليلة من سكان العاصمة، األمر الذي جعل معدالت النفايات تتزاي
اء     ن األحي ة م ر الصحي قريب دة للطم اطق جدي اد من ة إليج راءات عاجل ذ إج داد تتخ ة بغ ل أمان جع

اآن السابقة ل   السكنية خصوصًا داد       بعد صعوبة نقل النفايات إلى األم و غريب غرب بغ لطمر في أب
اطق  ذه المن ت تعيشها ه ي آان ة الت داد بسبب األوضاع األمني وب بغ تمية جن اطق الرس أن  إّال. ومن

ة        )الوفيرة(منطقة الطمر الصحي ونفاياتها  الي حي اإلسكان ونقطة التفتيش القريب التي يطالب أه
ة      من المخازن بنقلها، أصبحت تمثل عنصر جذب لعشرات األسر لله  ا وإقام ا والسكن فيه جرة إليه
حمد، أوتقول رقية  .البدو الرحل منازل من صفيح لهم وسط األزبال وتحت أعمدة الدخان، خصوصًا

هر ان      33 ة أش دهم أربع ر أح غ عم ال، يبل ة أطف ي أم ألربع نة، وه ددًا(س رتها وع ر  أس ن األس م
ة الطمر الصحي بحي      ت من مدينة النجف قبل فترة وجيزة وسكنت في ئاألخرى من البدو جا منطق
  ).اإلسكان غرب بغداد

األسر البدوية لم تجد أي مجال للعيش في النجف بسبب عدم حصول رجالها على ((وتضيف أن 
ين       (، مبينة أن )عمل هناك ا ب ى م ا عل ا يحصل حالي ى   15زوجه ا     17إل ار يومي  10نحو  (ألف دين
دي . ))، من عمله آعامل بناء)دوالرات يم       من جانبه، يؤآد م داد حك ة بغ ات واإلعالم في أمان ر العالق

ام              ة الع د تنتهي نهاي داد ق ة بغ ة للطمر الصحي داخل مدين عبد الزهرة أن مشكلة المحطات المؤقت
ل    ام المقب ة الع د الزهرة أن    . الحالي أو بداي اً    (ويضيف عب داد تعمل حالي ة بغ ى إنشاء تسع     أمان عل

ة للطمر الصحي في      محطات تحويلية ومعملين لفرز وتدوير النفايا ت إلنهاء ملف المحطات المؤقت
داد  اطق بغ ًا)من ى أن  ، الفت ام     (إل ة الع الي أو بداي ام الح ة الع ينتهي نهاي اريع س ذه المش ل به العم

  ).المقبل
  ))السومرية نيوز: عن((     
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אא  
ــات      ــا خمتلـــف اجلهـ ــة الـــيت قامـــت هبـ ــاطات االجيابيـ ــاذج مـــن النشـ ــا منـ نـــذكر هنـ

طبعا هذه االجنازات باحلقيقـة  . والشخصيات من اجل الدفاع وحتسني البيئة العراقية
كنمــاذج لتمثــل   ال تشــكل إالّ نســبة حمــدودة مــن الكــم الكــبري منــها، لكننــا اخرتناهــا     

التنظيميـة والتثقيفيـة والعلميـة    : عينات تعرب بصـورة أو أخـرى عـن غالبيـة النشـاطات     
ــا  ــة وغريهـ ــية واالعالميـ ــذلك    . والسياسـ ــراء وكـ ــواء للقـ ــة، سـ ــرة عامـ ــاء فكـ آملـــني اعطـ

   . للمعنيني بالبيئة، لكي يستلهموا منها االجنازات املمكنة واملطلوبة حلماية البيئة
  ــــــــــــــــــــــ

  !عودة احلياة اىل االهوار رغم العقبات
   كركوك/ عادلة آيدن 

  
الم           ة في الع ة لألراضي الرطب نظم االيكولوجي ر ال ة من أآب ار   . تعتبر األهوار العراقي د انهي وعن

وجي     2003عام النظام العراقي السابق  وع بيول آان قد تم تدميرها آليًا تقريبًا، مع ما تحويه من تن
ه        . غني وتراث ثقافي فريد ا رافق ة، وم ذه المنطق ذي لحق به واعتبر الضرر االيكولوجي الواسع ال

رى     ة واالنسانية الكب وارث البيئي ام    .من نزوح لكثير من السكان األصليين، إحدى الك  2001في الع
ة   90المجتمع الدولي الى دمار األهوار عندما نشر صورًا فضائية تظهر زوال  )يونيب(نبه  في المئ
  .منها
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د   2003نهاية نظام صدام  ولكن بعد اك    أعادت المنطقة تدندن وتزقزق ثانية بع ام الناس هن ن ق
ة ب   ى البيئ ان موجوداً     إيعاونهم جيل جديد من العراقيين الساعين للمحافظة عل ا آ ادة معظم م في   ع

ى مجده السابق   . آبر هور في العالمألهور الذي يعتبر ثالث ا ودة، التي    . وعاد الهور ال ان قصة الع
ة         ي المملك ه ف م افتتاح ذي ت ا وال اص به رض الخ ي المع ور ف ا الص تحيلة، وثقته به مس ر ش تعتب

دة وح . المتح اء الواسع المفت ة والم احات القصب الكثيف ذه الصور مس ر ه ة . وتظه ة المائي والبقع
دا وتكون       تع وب فلوري ادل اآلن نصف مساحة هور ايفرجالد في فلوريدا وهو هور يغطي معظم جن

  .على مدى آالف السنين بسبب مياه الفيضانات التي سببتها االمطار
وعادت النباتات واالسماك والحشرات مما آون منطقة اطعام واسعة تسمح بهجرة الطيور اليها 

بط ذي         بو منأومن الطيور . وتربيتها هناك ر اضافة لل ائر البصرة والزرازي وآي وط ائر المل جل الط
الخضيري والبعيجي والططوة والغرنوق والدراج ( خرى مثلأنواع أاللون الرخامي وآآالت النحل و

اء  اج الم رجم - ودج َة      ). المت ة حماي ط لمجموع رق األوس ار الش ورتر، مستش ارد ب ول ريتش ويق
دري      ى ت اعد عل ذي يس ة وال ور الدولي ور      الطي ة الطي رين بحماي راء اآلخ اء والخب اء االحي ب علم

ل  (المحليين المختصين بطبيعة العراق  ان هذه االهوار ندعوها محطات توقف للطيور انها مهمة مث
  .)رضية لقضاء الشتاءأتربية الطيور و

ار، ويهدمون          ومع انهيار النظام السابق، اه األنه دفق مي تحكم بت ات ال بدأ السكان يفتحون بواب
ار    . لسدود التي أقيمت لتجفيف األهوار، فغمرت المياه بعض المناطق من جديدا وتظهر صور االقم

ا   ي وزعه طناعية الت ب(االص و   )يوني ديثًا أن نح د      50ح وار ق احة األه ل مس ن مجم ة م ي المئ ف
ة       22وبات نحو  .غمرتها المياه مجددًا، مع حصول تقلبات موسمية ألف شخص من سكان المنطق

 .دارة األهوار عراقي على تقنيات وخطط أل  300ى مياه شفة مأمونة، وتم تدريب نحو يحصلون عل
ت        ي،  وأقيم وعي البيئ ع ال الت لرف ة حم ة محلي ات أهلي ت هيئ وار  (ونظم ات األه بكة معلوم  )ش

)MIN (على االنترنت.  
راق   (هذه بعض نتائج المرحلة األولى من مشروع  ة ألهوار الع ذي مو  )دعم االدارة البيئي ه  ال لت

اء           . اليابان ان وحضره مسؤولون وزعم د في الياب ع المستوى عق اع رفي ى اجتم وقد تم تقديمها ال
  .محليون عراقيون وممثلون عن الجهات المانحة الدولية

اء   ى إحي وخى مساعدة السكان عل ذي يت ذا المشروع ال ة ه دة للبيئ م المتح امج األم دير برن وي
وف     تدامة، وت ة مس ا بطريق وار وادارته حي      األه رف الص بكات الص ة وش رب المأمون اه الش ير مي

روريات     ذه الض ى ه ر ال ي تفتق وار الت ات األه ة    .لمجتمع ات عراقي ع مؤسس ل م امج يعم إن البرن
د    2006ومع منتصف سنة  . ومجموعات محلية م م اه و      23ت ع المي ومترًا من أنابيب توزي  86 آيل

ع مشترك  ) صنبور (حنفية  ذ مشروع تجريبي    . توزي النشاء شبكة صرف صحي في       ويجري تنفي
بايش حيث يواجه األهالي أخطارًا صحية من جراء تصريف المياه المبتذلة غير المعالجة جمنطقة ال
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اورة اة مج ي قن ة     ان .ف ي البيئ ب وزارت ن جان اون الراسخ م و التع روع ه ذا المش اح ه اح نج مفت
ات الم    ة، والمجتمع ات الجنوبي ة، والمحافظ غال العام ديات واألش ر   والبل ات غي ة، والمنظم حلي

راقيين     ر من الع دعم  . الحكومية، ومساهمة آثي ادرات أل   )يونيب (وي ل األراضي    أيضًا مب ادة تأهي ع
  .الرطبة يجري تنفيذها بالتعاون الوثيق مع مرآز إحياء األهوار العراقية في وزارة الموارد المائية

ة  ة ثاني م اطالق مرحل ى من المشروع، ت ة األول د نجاح المرحل ومتين بع الي من الحك دعم م ب
ة ة وااليطالي ة . الياباني د المؤشرات البيئي اه، وتحدي ل المي ات وتحلي ع المعلوم ى جم ز عل وهي ترآ

دريب التقني    واالقتصادية واالجتماعية تمهيدًا لوضع مخطط توجيهي لألهوار، وإجراء مزيد من الت
  .ورفع الوعي، وتوفير مياه شفة نظيفة ألعداد اضافية من السكان
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  منظمة طبيعة العراق، نشاطات متميزة
  

  نينوى/ سميرة عادل الشبكي . د

  
ة         اطات بيئي ز بنش ي تتمي ة، والت ة العراقي ات البيئي رز الجمعي ين أب ن ب ة م ذه المنظم ر ه تعتب

وع               . متعددة ول والطرق المناسبة لتن داع أفضل الحل دول من اجل اب ر من ال وهي تنسق مع الكثي
: ومن ضمن الكثير من هذه الطرق المستحدثة  . البيئة العراقية، من أنهار وجبال وأهوار وصحارى

وت       وع من البي ل، وتطوير ن االحواض العائمة لجمع أسماك في االهوار، والزراعة النسيجية للنخي
  .     الطينية العراقية بما يتناسب مع متطلبات الحياة المعاصرة، وغيرها الكثير

د  ذا فق م  له ااختت ام   ياره ي ع ل   2008ف ن قب ور    م اة الطي ة لحي ة الدولي ف  (المنظم بيردالي
ا، في إطار الجهود          آ ،)انترناشنال ور والمحافظة عليه ة الطي ى حماي ا عل شريك مرشح للعمل معه

ًا للعمل   ان هذا  .الدولية الرامية لتحقيق االستدامة في استخدام الموارد الطبيعية الترشيح يعد تتويج
راق ب       المشتر ة الع ة طبيع ع سنوات مع منظم ام د  إدارة ك على مدى أرب ديرها الع . عزام علوش   .م

ة بشأن المحافظة        ))المنظمة الدولية لحياة الطيور((وتتكون  ، من مجموعة من المنظمات المهتم
ى تحقيق االستدامة في             ة عل المي، وتعمل مجتمع وجي الع وع البيول ا، والتن ور ومواطنه على الطي

ةاستخدام ال وارد الطبيعي ًا.. م راق، هي أيض ة الع ة طبيع ذآر أن منظم ارآين بمشروع أ ي د المش ح
ة( وق األراضي الرطب ه ف و ، )WOW أجنح يوية أوه ة األس ة األوروبي ي المنطق ادرة ف ر مب  – آب
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ذه       . األفريقية، لحفظ الطيور المائية المهاجرة، ومواطنها المهمة ى ه اظ عل ًا من سعيها للحف انطالق
واطن ال د  الم ن الفوائ د م ق العدي ا لتحقي ب، إنم ا حس د عليه ي تعتم ور الت ة الطي ة ال لخدم هام

اه، ومصائد األسماك،   وفير المي راق، من خالل ت اء الع ع ألبن ذه المواق ا ه ي توفره االقتصادية الت
ه       االت الترفي ي مج ك ف ة ذل ن أهمي ًال ع افي، فض راث الثق ة، والت ة، والزراع اة البري وارد الحي وم

  .والسياحة

  معرض صور عن بيئة العراق
ا     ة، إنه ة العراقي ة البيئي ذه المنظم اطات ه ين نش ن ب ل عاصمة   وم ال باب ات آرنف ضمن فعالي

وان   أقامت ، 2008الثقافة العراقية  راق    (معرضًا فوتوغرافيًا شامًال تحت عن ة الع ى طبيع ذه عل ) ناف
اريخ  ائ     . 2008-6-6بت وع األحي ه التن ور المعروض ات الص ت باق د عكس تان  لق وار وآردس ي أله

اء    ب والعط ى الخص درتها عل ة وق اء الطبيع راق، وبه وجيين   .الع ايولوجيين وجيول ات ب عدس
اء     ا تحت الم ومهندسي موارد مائية توغلت بين القصب واألحراش وتطلعت إلى ما فوق السفح وم

ل حرفي وار بأنام ى قصب األه ايش وهي تعزف عل تقط سويعات أنسجام لعجوز من الجب و ، أةلتل
ى      ةلطائر البيوضي وجاموس ةآصرة حبور وتبادل منفع ه عل مبتهجة بحشيش المرعى، وهي تحمل

انين لوح    .ظهرها بألفه غير مشوبة بالحذر وهي جزء    ةفوتوغرافي  ةأنه معرض بانورامي ضم ثم
وم   ةبسيط من آم هائل من الصور الفوتوغرافي التي رصدتها عدسات منظمة طبيعة العراق وهي تق

از م دد بأنج اريعها المتع ور،      ةش ة للطي اطق المهم راق، المن ي الع ائي ف وع األحي اطق التن ل من مث
ي       يط العمران طى، التخط وار الوس ي األه ة ف ة الوطني ويزة، المحمي ور الح ة إدارة ه ل، خط الموائ
ة والبنى             ة ذات المساس بالبيئ ا من المشاريع المهم دة وغيره ة عدن الجدي ايش، قري لمدينة الجب

   .هوار العراقيةالتحتية لأل

  مشروع البيت الطيين
راق إعادة إقام فريق  ذ    2010في أول عام    عمار ذي قار وبالتنسيق مع منظمة طبيعة الع بتنفي

ايش   وب الناصرية    90مشروع البيت الطيني في قضاء الجب م جن رة المشروع   . آ اء بيت    هي فك بن
ة    ة األيطالي ا ( طيني من تصميم المعماري ة في االهوار    آمشروع تجريب   )جورجي ة الوطني  ي للمحمي

أتاحة المجال لسكان األهوار لألطالع     تهدف الى و. الوسطى ضمن منطقة أبو صوباط في الجبايش
ة  واد األولي ى الم د عل ي يعتم وذج سكن محل ى نم ين،: المباشر عل رة  قصب، ط ن الخب تفيدًا م مس

يطة،       ة بس هولة وبكلف ازه بس ة أنج ة وامكاني ة الموا   المحلي ع أمكاني ه      م ن جه ة م ع البيئ ة م ئم
  .خرى آالكهرباء والماء ووسائل الخدمة الحديثةأوالمتطلبات الحياتية من جهه 
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אאאא 
  

  خديجة العاني
  ميسان                                                                           

  
  يام زمانأالقرنة، ملتقى دجلة والفرات، 

  
  مليون خنلة  العراق  30زراعة 

  خالل السنوات العشر املقبلة
ة لزراعة      ون   30أعلنت وزارة الزراعة، عن خطة إستراتيجية تمتد للسنوات العشر القادم ملي

ى وجود مشاآل تعيق       ل إل نخلة في آافة المحافظات العراقية، فيما أشار مدير محطة نخيل المحاوي

بالد، خالل السنوات       الوزارة تسعى  .في العراق عملية زراعة النخيل ل في ال إلى زيادة أعداد النخي

ة   ى زراع ة والوصول إل ر المقبل ام   30العش ى ع ة حت ون نخل ى أن 2021ملي يرًا إل ة (، مش الخط

ل وفسائلها عن طريق الزراعة النسيجية ألصناف التمور من              ادة أعداد أمهات النخي تضمنت زي

ة التي    ان ). عن دعم أصحاب البساتين عن طريق اإلقراض الدرجة األولى، فضًال  ادرة الزراعي المب

اء       ل واالعتن ة النخي ادة زراع ي زي ة ف ائج إيجابي ى نت ية أدت إل نوات الماض الل الس ا خ ن عنه أعل
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ة وللسنة   ل بأسعار مدعوم اتين النخي ور من أصحاب بس ل، فضًال عن استالم التم اتين النخي ببس

ة، وبلغت  ف 450الثالث ى و  أل ة األول ن الدرج د م ار للطن الواح د  350دين ار للطن الواح ف دين أل

  .للتمور من الدرجة الثانية، وإعطاء قروض ألصحاب البساتين من دون فوائد
ام      ن الع ي آب م ت ف ة أطلق ة العراقي ت الحكوم الواقع   2008وآان وض ب املة للنه ادرة ش ، مب
ر س      ه عش ًا مدت قفًا زمني ددت س بالد، ح ي ال ي ف ن    الزراع ذاتي م اء ال ة االآتف وغ مرحل نوات لبل

ة،     .المحاصيل اإلستراتيجية  دات الزراعي ذور واألسمدة والمبي ادرة دعم الفالحين بالب وتشمل المب
واستصالح األراضي وضمان شراء اإلنتاج من المحاصيل اإلستراتيجية بأسعار السوق، إضافة إلى 

ة النخ    ندوق تنمي ا ص ة منه راض متنوع ناديق إق ندوق   تخصيص ص د وص ا والجدي ائم منه ل الق ي
تقنيات الري الحديثة وصندوق الثروة الحيوانية وصندوق لدعم المشاريع اإلستراتيجية فضًال عن    

ين راض صغار الفالح اك .صندوق إق ائل   وهن وفير الفس ر ت ل عب ة النخي دعم زراع دة ل اريع ع مش
التنقيط وتشجيع زر        ري ب وفير منظومات ال ل وت ل بالزراعة     إلنشاء بساتين النخي اعة فسائل النخي

ة لقد استلمت  . النسيجية ام الماضي     الهيئ ة        15خالل الع ارات العربي ة اإلم فسيلة نسيجية من دول
دة ام . المتح ذ الع ة باشرت من ائل  2004الهيئ ار الفس ل وإآث ات النخي اتين أمه بمشروع إنشاء بس

ل بلغت      المساحة (، مبينًا أن 2021عام بالزراعة النسيجية، ويمتد حتى  التي زرعت بأمهات النخي
ر من  ى اآلن أآث ر من  2500حت ة بلغت أآث م، وبأصناف مختلف  629صنفًا، من أصل  5560دون

  .)صنفًا مسجًال في العراق
    

  قرب تنفيذ مشروع إلنشاء أكرب مزرعة خنيل  العراق

وذ   قريبًاستشهد البصرة  أعلن في وزراة الزراعة ان ل  الشروع بتنفيذ مزرعتين نم جيتين للنخي
دى    ة تتع احة اجمالي ات 10بمس ل ب  .دونم روع االول يتمث ة   إالمش ان النموذجي ة آتيب اء مزرع نش

ة    دونمات  5بمساحة   ى   مشيراً  )االستثمار (وفق طريق ذي يتضمن زراعة      أال ة المشروع ال ن آلف
ان     ،مليون دوالر 20نواع النخيل تصل الى أجود أ ة آتيب ضمن   المزرعة التي سوف تنشأ في منطق

ألف نخلة تنتج عشرة أصناف  115قضاء أبي الخصيب في العام المقبل من المقرر أن تحتوي على 
اني   أما  .من التمور ذات النوعية الجيدة منها البرحي والمكتوم والحالوي والخستاوي المشروع الث

ى    احة تصل ال ية بمس ة البرجس ة مزرع ل باقام ات 6يتمث واع المختل و دونم تحوي االن ي س ة الت ف
مراحل متقدمة على طريق االنجاز وان العمل فيهما  االجراءات االصولية للمشروعين بلغت. للنخيل

ى من    آما هو معلن فأن و. بعد التوقعاتأسيتم في غضون شهرين في  دان االول التجربتين اللتين تع
من خالل    نوعهما في العراق ستشهدان تطبيقات عملية للتجربة االميرآية في هذا المجال والسيما  

ل        ا لزراعة النخي زارع آاليفورني ة في م ع   اتباع ذات طريقة الري المتطورة المتبع ، وحسب المتوق
  .ثمار المشروعين خالل عامينسوف تتبين 
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  االقمار الصناعية  مكافحة التصحر

دء    2010صرح مسؤولون في وزارة العلوم والتكنولوجيا في شهر أيلول  باستعمال  بأنه تم الب
ر  قمار الصناعية لمكافحة التصّحر،   صور األ ة     عب ان الرملي ة الكثب ة حرآ وفي ورشة عمل     .مراقب

وان   ا الفضاء في مواجهة الت    (نظمتها وزارة الزراعة في التاسع من آب بعن ). صحر دور تكنولوجي
ل وزارة الصناعة، إالّ           راق في السبعينات من قب ة في الع ذه التقني ا اقتصرت    وقد استخدمت ه أنه

دة   .ى دراسة التكوينات الجيولوجية فقطحينها عل إلى ذلك، بدأت وزارة الزراعة أيضًا مبادرات عدي
   .لمكافحة التصّحر

دأت وزارة ي الشهر الماضي، ب ة  وف ي األراضي  الزراع ات ف ة المحاصيل والنبات ة لتنمي بحمل
ة ر . القاحل ي ال   وبوش تق الحلب ة الفس وارد    يي سذبزراع ة وم ار الطبيعي ى األمط اه عتمد عل المي
  . وضع خطط لتثبيت الرمال المتحرآة من خالل تغطيتها بترب طينية ويتم العمل على  .المحلية
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אא  
  عالء كامل علوان / المهندس 

  البصرة                                                            

ـد محمي  افية تع ة الص
ن  ي أم ات ف ر المحمي آب

داف   ا أه راق وله الع
ادية    تثمارية واقتص اس

ة  ياحية وعلمي م  ،وس وت
ات    د دراس ا بع اختياره
علمية مستفيضة استمرت   

امالً  ًا آ ة   .عام ع المحمي تق
و  افية وه ور الص ي ه ف
ويب     ور الس ن ه زء م ج
ق  ذي يطل م ال و االس وه
ي  ويزة ف ور الح ى ه عل

رة ة البص د  .محافظ تع
اريع المحمي ن المش ة م

ا    ي أقرته تثمارية الت االس
 2006وزارة الزراعة لعام 
ا       الوزارة  تسعي .في مناطق االهوار اء االهوار وتطويره ادة إنم ، من خاللها إلى المساهمة في إع

ة االهوار بشكل خاص          ومن أجل  ة بشكل عام وبيئ ة وتحسين البيئ دمار    والتي   حماي عانت من ال
  .والتخريب في العهد السابق

م  4آم وعرض  11المحمية بشكل مستطيل بطول  غ مساحتها     ،آ ذلك تبل ع   44وب م مرب ل  . آ تمث
ا         ة، يخطط له ة ذات مواصفات مثالي ة طبيعي ة بيئ م    أالمنطقة المختارة لهذه المحمي ن تكون من أه

  :ومن أهم تلك المواصفات ما يلي ،المحميات البيئية في العراق والمنطقة
تعادة بغالبيت - ة مس ن  هي بيئ الي م وي الح ا الحي تمدت تنوعه ى، اس ا العظم أثر أه م تت وار ل ه

ن      د م ذب للعدي ة ج تكون منطق ة، وس ة والمائي واع البري ع األن ة بجمي د المحمي ا يرف التجفيف مم ب
  .األنواع المفقودة في االهوار العراقية
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أل  - رض بعدها عن العامل البشري واحتمال التطور الحضاري والزراعي وعدم وجود حيازات ل
  .وسوف تقلص من عمليات التجفيف التي تنفذها الفعاليات النفطية

  .وجود مساحات شاسعة للتوسع المستقبلي ووقوعها ضمن هور العظيم المهم عالميًا -
  .قربها من المخافر الحدودية التي توفر مناطق حماية إضافية -
ر الحي       - ة وغي ع العناصر الحي ى جمي واع مهمة    وة تمثل نظام بيئي متكامل يحوي عل خاصة أن

  .من اإلحياء المهددة
  .هوار دائمة تتسع خالل الفيضاناتأتتوفر آميات المياه الكافية لتجعل منها منطقة  -
  .من مدينة القرنة وجود طرق مواصالت جيدة وهي قريبة نسبيًا -
ا أوجود  -  ،ماآن لرعي الجاموس وسهولة الوصول الى داخل المحمية لوجود ممرات سالكة له

ـات الجوالن فضالً      أتوجد في المحمية  ردي ونبـــ ـب والب ـات القصـ عن   نواع من النباتات مــثل نبــ
ور     أوجود  ه للطي ات مالجيء آمن نواع من النباتات الغاطسة ومنها دغل البرك حيث توفر هذه النبات

ذه المحمي   57ذ تم تسجيل إوموطن تعشيش للطيور المقيمة  م   نوع من الطيور المائية في ه ا ت ة آم
ى  أنوع من ) 16(تسجيل  ل   ) 13(سماك المياه العذبة تعود ال ل ) 7(جنس وآت سماك  أسادت  . عوائ

  .سماك الكراسين على بقية االنواعأالخشني و
  

*  *  *    
  نعم لتنفيذ املشروع الوطين حلماية التنوع البيئي  بالدنا

ابع   ان ) 13/10/2010(أعلنت الصحف في   ون الت احثون العراقي الي    الب يم الع وزارات التعل ون ل

وع الطبيعي    (ـ اطالق مشروع استراتيجي وطني لامكانية  ، يتحدثون عنوالبيئة والعلوم ة التن حماي

ايولوجي ي والب الل  )البيئ ن خ ي  تأسيسم ة ف ات طبيعي راقمحمي اء الع دو .أنح روع  ويب ان المش

  .حظي باشارات دعم حكومية

سيغطي  ، حيثمليار دينار 25بحدود ، ان التكاليف بيئةمستشار وزارة ال /علي الالمي  .ديقول 

آذلك . نوعية حياتها وظرفهامرجعية لكافة االحياء و، وتضمن دراسات المشروع آافة مساحة البلد

ة في ال     ات طبيعي وادي         الدباطالق برامج ألعالن محمي وع الجغرافي من ب ار التن تأخذ بنظر االعتب

  .ت، وآذلك التنوع االحيائيوسهول وأنهار وأهوار وجبال وبحيرا

دى االنصاري .د ات / ن وم للبن ة العل د آلي ال ان عمي ا ، ق جيل ومسح  أالواجب علين دأ بتس ن نب

ا  ا   أيجب   ..االحياء المائية والبرية والبيئية وآذلك لالنواع الغازية التي تدخل بيئتن ن تتوجه جامعاتن

راق     ى يكون للع ل الدولي    دور يضاً ألتغيير مناهجها بهذا الخصوص حت مختصون في   . ةفي المحاف

ات           أآلية العلوم  ز االتفاق ى ضرورة تعزي ات ال وم البن ة عل ؤتمرهم العلمي االول لكلي شاروا خالل م
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دول        ك ال يما وان بعض تل روع الس وار بخصوص المش ع دول الج دًا م ة وتحدي ة واالقليمي الدولي

  .تشترك مع العراق بالكثير من موارده البيئية
قضية المحميات ، قال ان قسم علوم الحياة في آلية العلوم للبنات /الرضا العبيدي صباح عبد  .د

ة أل ين  قضية اقليمي ة ب ات دولي ت اتفاق ى تنسيق اذا ماآان اج ال ه نحت دود ل ات الح وان والنب ن الحي
اك تنسيق مع الكويت         ان هن ران وآ ارة اي الدول مع الدول المجاورة خاصة بمنطقة االهوار مع الج

اء ذه االتفاقي     ألنش ت ه ن ماوفق ات لك ة حيوان ا     . ةمحمي وا فيه احثون بين ا الب دة طرحه وث ع بح
ة و         وارد طبيعي ا من م ا فيه راق بم ة الع اج الظروف      أاالضرار التي طالت بيئ ة نت ة وبري اء مائي حي

راق السيما الحروب ي عاشها الع ة  .االستثنائية الت ات عراقي ون مشروعهم إلطالق محمي د يك وق
ى طر  غ تسعين             خطوة عل راق بل ك الصدع البيئي السيما وأن نسبة التصحر في الع يق معالجة ذل

  .بالمئة
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  علي قادر خوشناو

  السليمانية                                                                       

  
ك         معاناة العراق من ا ر ان تل ه، غي ات بديل ى استخدام طاق ة دعت ال لنقص في الطاقة الكهربائي

ة           اب الثقاف ى غي ال الحكومي أضافة ال ة حجم االستثمار واالهم ة   البدائل لم تدم طويًال فقل االعالمي
ام أ. حالت دون استمرارها ة في ع ة البديل اوالت استخدام الطاق ى مح ق شراء  2008ول عن طري
رق  ارة الط زة ألن اج     أجه روع ألنت ة بمش ه الثاني ت المحاول ا تمثل ية فيم ة الشمس ى الطاق ل عل تعم

بوعين    ن أس ر م تمر ألآث م يس ه ل ية إّال أن خانات شمس اء ان   .س دت وزارة الكهرب ل أآ ي المقاب وف
مشروع السخانات الشمسية آان ضمن جدول عمل الوزارة إّال أنها حملت وزارة المالية المسؤولية 

تمرار الم  دم اس ن ع روعع ة      .ش ه وأهمي ة البديل تخدام الطاق أن اس تهلكين بش ت آراء المس وتباين
ة     ى المشتقات النفطي مختصون   .الجانب االعالني في تسويق هذه الطاقة في بلد يعتمد لحد اآلن عل

اب               بالد ضعف بسبب غي ي في ال تج المحل رويج للمن ى ان جانب الت ات أشاروا ال في مجال االعالن
ال يغيب          وي. الثقافة االعالنية أن وجد الم ه ف ة أليقاف ل آافي راق يالقي عراقي بدو ان آل جديد في الع

  .ريالوعي في ظل شبه انعدام للخدمات االساسية بعد أآثر من سبع سنوات من التغي
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  دورة  جمال الطاقة اجلديدة واملتجددة

ر الدو      ة ووزارات ودوائ ة التكنولوجي ين الجامع ة ب ات العلمي ز العالق ل تعزي ن أج ت  م ة أقام ل

ة  ة التكنولوجي ددة  / الجامع دة والمتج ة الجدي ال الطاق ي مج ود، دورة ف ة والوق ز بحوث الطاق مرآ

ن    رة م ة للفت باب والرياض ع وزارة الش يق م دورة  ) 26/7/2009 -12(وبالتنس ي ال ارك ف د ش وق

ات    ) 11( ي محافظ بابية ف ز الش ن المراآ ب م رة،   (منتس ل، البص ان، الموص ربالء، ميس داد، آ بغ

  .)صالح الدين

  : وقد تناولت الدورة المحاور التالية

  .اتجاهات الطاقة المتجددة وأهميتها -1

  .)الطاقة الشمسية وطاقة الرياح(ة تطبيقات الطاقة المتجدد -2

  .في عمليات تدفئة وتبريد المنازل استخدام الطاقة الشمسية -3

  .شمسيةتسخين المياه والمسابح بأستخدام الطاقة ال -4

  .النائية بأستخدام الطاقة الشمسيةنقية المياه في المناطق ت -5

  .لشمسية لتوليد الطاقة الكهربائيةأستخدام الطاقة ا -6

  .طاقة المتجددة للمضخات االروائيةاستخدام ال -7

  .دراسة الطبيعة المتاحة للعراق آطاقة بديلة -8

 منظومات لإلشارة الضوئية تعمل على الطاقة الشمسية

وزارة الصناعة عن         أعلنت شرآ ة ل ة التابع ة والكهربائي ة للهندسة الميكانيكي ة ابن الوليد العام

ا في    البدء بتصنيع منظومات لإلشارة الضوئية المرورية والتي تعمل بالطاقة الشمسية، بعد نجاحه

دولي      اطع ملعب الشعب ال دير عام الشرآة طالل      . تصنيع أول نموذج منها وافتتاحه في تق ال م وق

ين س ـ  حس ديث ل ي ح وز(لمان ف ومرية ني ارات الضوئية  (إن ) الس ة لإلش رآة صنعت منظوم الش

اء       -بي ال سي  -المرورية تعمل على الطاقة الشمسية بتقنية  اطع ملعب الشعب بن ونصبتها في تق

ى أن  )على طلب من أمانة بغداد وبالتنسيق مع مديرية المرور العامة افس   (، مشيرًا إل ة تن المنظوم

ة    المنظومات وأضاف  ). الضوئية المرورية التي يتم استيرادها من الخارج من حيث الجودة والكلف

ة     20آلفة تصنيع المنظومة الواحدة للتقاطع تبلغ نحو (سلمان أن  مليون دينار أي أقل من ثلث آلف

ارج تيرادها من الخ تم اس ي ي ة الت ـ )المنظوم ه ب ًا عن أمل ع (، معرب ى جمي ة عل ذه التجرب يم ه تعم

ات تقاط ز المحافظ داد ومراآ ات بغ ة   ). ع ى الطاق ل عل ات تعم تيراد منظوم دأ باس راق ب ذآر أن الع ي

ام  ة األخرى، بسبب 2008الشمسية ع داد والمحافظات العراقي ارة الشوارع الرئيسية في بغ ، إلن

ل   ة تعم ات ضوئية مروري تيراد منظوم رة باس ة األخي ي اآلون ام ف ا ق ة، فيم ة الكهربائي نقص الطاق
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ة،             أيضًا  داد التي تشهد إزدحامات خانق ل بغ رة مث ة الشمسية، والسيما في المدن الكبي على الطاق

ى رجل             اد عل اد إشارات السير واالعتم ا وعدم اعتم بسبب العدد الهائل للسيارات التي دخلت إليه

  . المرور فقط
    2010أيلول  21صحافة 

   

  %80منزل عراقي يعتمد على الطاقة الشمسية بنسبة 
ر  ذي  ابتك زل وال ي المن ية ف ة الشمس اج الطاق ل مشروعًا إلنت د خلي د ولي ي خال رع العراق المخت
ـ   ماه ب ة (أس ة والبيئ ف،       )الطاق ارجي مكل ناد خ ى إس اج إل دمات وال يحت ى خ اج إل ث ال يحت ، بحي

د  روع الجدي رع  -والمش اوز     -حسب المخت بة ال تتج ة بنس ن الدول ة م دادات الطاق ى إم د عل يعتم
في معهد االتصاالت، وآان في صورة مشروع خفض   1986ية المشروع الى عام تعود بدا ،20%

ة            ل إمكاني ذا المشروع جع ان الهدف من ه ة الشمسية وآ استهالك الطاقة الوطنية باستخدام الطاق
ون      رط األول أن تك ع والش اول الجمي ي متن ا ف ة وجعله ية ممكن ة الشمس ة للطاق تفادة المجزي االس

  .طاقة، والشرط الثاني أن تكون أصغر حجمًاأرخص من جميع أنواع ال
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  كاظم المقدادي. د

  منسق الحملة                                                                        

  
  !األشعاعي أول مؤمتر علمي دويل  بغداد حول التلوث

دأت   2009في نيسان  ات المشعة للحرب           الحب ة من المخلف ة العراقي ة من أجل تنظيف البيئ مل

ا      ا إنضم له ا عشرات    وإنقاذ من بقي حيًا من الضحايا، التي سرعان م ات  الودعمه اء  من  مئ العلم

ين   اديميين المعني راء واألآ ب      والخب رب وأجان راقيين وع ن ع ذآرتها م ى م وقعين عل  .وَاالف الم

راق للدراسات     .م تنفذوصدرت وعود رسمية آثيرة جدًا، ل ز الع وتواصًال للجهود الخيرة، بادر مرآ

ؤتمر    - جامعة بغداد - آلية التربية ابن رشد - الدولية، بالتعاون مع قسم الجغرافيا الى تنظيم أول م

  .علمي دولي حول التلوث األشعاعي وتداعياته البيئية والصحية في العراق

ات ع والمعالج ؤتمر تحت  :الواق يقام الم عار س اة  (ش ي تخفيف معان ة ف ة حقيقي و معالج نح

عاعي  وث األش حايا التل ومي    ،!)ض الل ي داد خ ي بغ ينعقد ف اني  24 - 23وس رين الث وفمبر /  تش ن

ه      . 2010 وزراء، وسيرأس يس ال ة رئ ة دول ؤتمر برعاي يكون الم ز    .د.أ:  وس واد عزي ى ج موس

  .رئيس جامعة بغداد -الموسوي
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  :المحاور العلمية للمؤتمر

  .تقانة الحديثة لمراقبة التلوث االشعاعيال -1

  .التداعيات البيئية للتلوث االشعاعي -2

  .التداعيات الصحية للتلوث االشعاعي -3

  .االستراتيجيات الكفيلة للحد من أستفحال االمراض السرطانية -4

  .الخطط المستقبلية لمعالجة آثار التلوث االشعاعي في العراق -5

ة تحضيرية برئاسة أ    هذا وقد تشكلت منذ نحو  دراجي،     . د. م.شهرين لجن ارك ال ل مب سعد عجي

ع  اء 7م ة د  .أعض ة برئاس ة إعالمي وين   .ولجن ع عض جيري، م هام الش ة   .س ة علمي ت لجن وتألف

ن  ؤتمر م راق   9للم ارج الع ل وخ ن داخ ين، م اديميين معني ى   .أآ يرية عل ة التحض ت اللجن وتحرآ

ؤتمر    عشرات العلماء والخبراء والباحثين المعني ى المشارآة في الم أن الجهة    .ين لحثهم عل ًا ب علم

  .الراعية للمؤتمر تتكفل بتكاليف السفر واألقامة لمن تقبل مساهمته
  ))منسق الحملة/ آاظم المقدادي. دطول آتبه مقطع من موضوع أ((
  

*  *  *  
  

  استمرار عمليات التطهري االشعاعي

    وفاء عامر 
ة اال   ة الزال ة العراقي ت المنظم امأعلن ة   لغ ر المنفلق ذوفات غي و(والمق اريخ  )امك ـ 10ـ 17بت

ام    22، من تطهير ما يقارب 2010 ع من األلغ ة        مليون متر مرب اطق متفرق ات شملت من في عملي

بالد ن ال اخر . م ة صفاء ف دير االداري للمنظم ال الم ام   وق ي الع ها ف ة تأسيس ذ بداي ة من ان المنظم

ة ا  2003 ًا ألزال ًا منظم دت برنامج ي      ، أع ات ف واع المنفلق ع أن ن جمي ي م ر األراض ام وتطهي اللغ

اة           رات وقن ة وحي الف اطق الحري ل في من داد تتمث محافظات متفرقة من البالد، تشمل أجزاء من بغ

دولي   داد ال ار بغ ة الخضراء ومط ًال عن المنطق اة، فض تل القن ة . الجيش ومش وأضاف ان المنظم

اطق     تمكنت من تطهير مساحات في مناطق أطراف بغد ى المن اجي، اضافة ال اد منها أبو غريب والت

ال   التي تترآز فيها االلغام في محافظات البصرة وذي قار وواسط ونينوى، مشيرًا الى أن هذه االعم

الي    . تمت بالتعاون مع الحكومات المحلية والمجالس البلدية في تلك المحافظات  اخر ان أجم ين ف وب

 150ألف ذخيرة و 13يون متر مربع، تم خاللها العثور على مل 22المساحات التي تم تطهيرها بلغ 

ات مسح    . قنبرة عنقودية 132ألف مقذوف غير منفلق، والعثور على  ذت عملي وأآد ان المنظمة نف

ى         44واستطالع لـ  د عل ا يزي ع م بالد بواق وم ال ع    168منطقة مختلفة في عم ر مرب ر  . ألف مت وذآ
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ى التواصل   المدير االداري ان المنظمة أعدت سترا تيجية تتضمن عددًا من االجراءات التي تهدف ال

ذوفات،   مع المجتمع بهدف توعية االفراد بمخاطر االلغام وتقليل اآلثار والتهديدات الناجمة عن المق

ى       دريب عل ة والت من خالل اعداد مالآات متخصصة بهذا المجال تم اشراآهم في دورات في التوعي

ذلك،    ة ب ى           جميع المهام المتعلق د عل ا يزي ة اآلن م ة تأسيسها لغاي ذ بداي ذت من ة نف ًا ان المنظم مبين

دورات   نشاطًا بهذا الجانب، فيما بلغ عدد المشمولين  149 ة   . شخصاً  8618بال وأضاف ان المنظم

ة في        وطني والبيئ دفاع واالمن ال ة وال نظمت أيضًا دورات لمنتسبي عدد من الوزارات منها الداخلي

غ   بغداد ومحافظات أخرى ة بل ًا   34، مضيفًا أن عدد المواقع التي تم فيها تنظيم حمالت التوعي موقع

شملت مدارس ودوائر رسمية اضافة الى المناطق السكنية عن طريق تنظيم بعض التجمعات لجذب  

  .أآثر عدد من الجمهور
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  عادل الشيخ     
  البصرة                                                                             

  
من        وارث ض ار الك ن آث ف م تراتيجية التخفي من س عة ض ل واس ة عم ة خط دت وزارة البيئ أع

وارث  ن الك ة للتخفيف م ة الوطني رح اللجن أنواع  . مقت ة ب ة معني ة دائمي ة وطني م تشكيل لجن د ت وق

وارث والنشاطات المت ات ادارة الك ز لمعلوم وطني واستحداث مرآ ى المستوى ال ا عل ة بأدارته علق

ران والفضاء    / الكوارث في وزارة العلوم والتكنولوجيا  ا الطي رة تكنولوجي ة   (ان . دائ ة الوطني اللجن

وارث ة الدارة الك ر  ) الدائم ذار المبك ؤ واالن ؤ والتنب تعداد والتهي ن االس ة م ل آاف ى بالمراح تعن

وم        والمراقبة وأعما ة والعل ين عن وزارات الداخلي ة ممثل ار، وتضم اللجن ل االنقاذ واالغاثة واالعم

ل والصحة واالتصاالت  ة والنق وارد المائي يط والم ة والتخط ا والبيئ ى . والتكنولوجي ل عل وهي تعم

وزارات         وارث ل ة مشترآة ألدارة الك أمين جهة مرجعي وارث وت وضع استراتيجية وطنية ألدارة الك

ة خاصة في مراحل االستعداد      ومؤسسات الد ولة آافة والتنسيق بين الجهات التنفيذية والمعلوماتي

وارث     درات في ادارة الك اء الق ًا     .. والتهيؤ ومساعدة الجهات المعنية في بن ك مهام أن هنال مضيفًا ب

ين         وارث من خالل التنسيق ب ؤ للك ة للتهي عديدة للجنة الوطنية منها وضع الخطط والبرامج الزمني
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يم     الج ة وتقي وارث المتوقع واع الك دًا أن ا تحدي ال ومنه ن االعم د م از العدي ي انج ارآة ف ات المش ه

داد           وارث واع واع الك ب أن ددة وحس اطق المه نيف المن د وتص راق وتحدي بة للع ا بالنس أولوياته

  ..الخرائط ونظم المعلومات الجغرافية المفيدة ألعمال االنقاذ مسبقًا

ع رس    ع االتجاهات        يسعى المرآز ألنشاء موق ادل المعلومات لعرض جمي ى االنترنت لتب مي عل

والسلوآيات والقرارات العالمية بخصوص االزمات والكوارث الحالية وتوفير االستشارات وتسهيل  

وعي والمشارآة الشعبية         ادة ال الي زي وارث وبالت الحصول على معلومات ومؤشرات االزمات والك

ديم خدمات االدارة     وضمان حق المواطنين في معرفة حقيقة  ذلك تق وارث وآ ومخاطر االزمات والك

ي         د االلكترون ق البري ن طري ة ع ارات االلكتروني وفير االستش وارث وت ات والك ة لالزم االلكتروني

ة         ذاء والزراع ي الغ المة ف ق الس ة تحقي ول أهمي عب ح راد الش ين أف وعي ب ر ال ى نش ل عل والعم

ة  والشارع والهواء والعالج والدواء والبناء و التشجيع على انشاء المشاريع الخضراء صديقة البيئ

ار              ب انتش ى تجن ادف ال ي اله يم البيئ دريب والتعل ام بالت ن االهتم ًال ع ات فض ك االزم ب تل لتجن

  .االمراض
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  علية سلمان الفيلي
  دادـبغ                                                                       

  
ا من          ة وغيره ة االمني ام السيارات وقطع الطرق والحال مع تفاقم االزمات المرورية بسبب زح

من قطارات وباصات ) النقل العمومي(المعوقات بدأ الناس وآذلك المؤسسات المعنية بأدراك أهمية 

  .لمبادرات في هذا المجالوبدأت في االعوام االخيرة بعض ا... ومترو ومراآب نهرية وغيرها

 ربط العراق بدول املنطقةتحول بغداد سكك 
د خط للسكك      باشر العراق في تنفيذ المرحلة األولى من أول مشروع استراتيجي آبير، يشمل م

د حول داد بطول  الحدي ة بغ ارب  284مدين ة تق ومترًا، وبتكلف ازه  8آيل ين دوالر، يستغرق إنج بالي
دير المش    .ست سنوات ى أن         ولفت م ة، ال ل العراقي د في وزارة النق روع في مؤسسة السكك الحدي

د حول              ّون من خط مزدوج للسكة الحدي ة، ويتك ذه شرآات عالمي المشروع ضخم تشارك في تنفي
داد          داد وهي خط بغ ى بغ ائم عكاشات،    –العاصمة بغداد يتصل بخط السكك الرئيسة الواصلة إل الق

ط ب أب ة وخ د األردني كك الحدي اه الس داد تج داد  أالبصرة ب –الناصرية  –غ ط بغ ت، وخ اه الكوي  –تج
ذ،   وتلتقي الخطوط جميعها، بالخط .تجاه إيرانأالبصرة ب –الكوت  الدائري حول بغداد، وبعضها منّف

وال يتيح المشروع مرور قطارات شحن البضائع داخل بغداد، بل تغير . وينتظر بعضها اآلخر التنفيذ
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فالبضائع اآلتية من  . الذي يحيط بها، وتواصل سيرها باالتجاه المقصوداتجاهها عبر الخط الدائري 
م الكويت      ى البصرة ث ه إل  .ترآيا إلى الكويت تمر عبر الموصل إلى بيجي سالكًة الخط الدائري، ومن

وهكذا بالنسبة إلى قطارات المسافرين التي تجتاز العاصمة في أنفاق وخطوط ال تتقاطع مع الطرق   
داد التي          البرية لمدينة  ة العالوي ومحطة شرقي بغ ة في منطق بغداد، وصوًال إلى المحطة المرآزي

ا         ب إنجازه ة عق ة مرآزي ير محط رو لتص وط المت تقبًال بخط ل مس افرين وتتص  .ستخصص للمس
ل        ويشمل المشروع أيضًا، ا يقل داد، آم ة بغ ساحات للبضائع ومخازن حديثة متخّصصة خارج مدين

ع د م ارض السكك الحدي دم تع ر، ويخفف من   ع ي شكل آبي رور ف وادث الم ة، من ح الطرق البري
افرين أو            بة للمس واء بالنس ل س ات النق د طاق واحيها ويزي داد وض ة بغ ي مدين رق ف ام الط ازدح

 .البضائع، إلى جانب تقليص األضرار البيئية مع توفير فرص عمل واسعة

  مشروع مرتو بغداد

ى أمل ان الوعود    هذا المشروع المهم والمؤجل منذ أعوام طويلة ، يبدوا انه بدأ يرى النور، عل

اق تحت االرض أو      هو مترو بغداد. المطلقة صحيحة هذه المرة قطار داخلي يمكن أن يمر في االنف

ة  الشرآة العامة لسكك الحديد العراقية تقوم بتشغليه. فوقها م استئناف العمل في     . المملوآة للدول ت

ير   ذي يس ط ال ذا الخ والي ه ار ح ه القط ين 15في ومترا ب ة آيل داد المرآزي ة بغ وب  محط وجن

اً     . 2008في تشرين األول  الدورة حي ين ذهاب وم الشرآة بتسيير رحلت اً  تق اً  وإياب ، واحدة في   يومي

ر   د الظه رى بع باح وأخ ا  . الص ارات الرآ ط قط داد وخ رو بغ ينان مت داد ب ب رة بغ ي والبص ، والت

للذان آانا يعمالن في العراق، لكن في شهر هما الخطان الوحيدان ا 2007استؤنفت الخدمة في عام 

ذه السنة      اب من       أشباط من ه داد  علنت الشرآة عن تسيير قطار رآ ى  بغ ذي من    ،الفلوجة  إل وال

  .الرمادي ن يتم تمديده ليصل إلى مدينةأالمؤمل 

رو    عن خطط أل   صابر العيساوي  مين بغدادأعلن أ، 2008في تشرين الثاني  نشاء مسارين لمت

ارات دوالر   ة ملي ة ثالث اق بكلف ـول   ان الم. االنف ـون بط رو سيك ار األول للمت م  18س م آ  20ويض

ى      مدينة الصدر محطة ويبدأ من نهاية ر شارع الچوادر وصوًال إل حيث مرآز القاطرات الرئيسة عب

اء وصوًال       ) لمحطة الرئيسة المشترآة   ا(ة الخالني وساحة الوثبة ساح م يسير تحت شارع الخلف ث

احة  اءًا بس م وانته ام االعظ ارع اإلم ى ش ر(إل ة) عنت ة األعظمي ي مدين غ . ف اني يبل ار الث وان المس

ر     21ويضم آم  21طوله  محطة ويبدأ من ساحة الفتح بمنطقة المسبح مرورًا بشارع السعدون عب

ة المنصور ساحة ى منطق ة ويتجه إل ى ساحة الوثب ي ليصل إل ق شارع  الخالن ) دمشق(عن طري

ى              اه المنصور ويصل إل رعين أحدهما بإتج ى ف رع إل دولي ويتف داد ال اطع معرض بغ ويصل إلى تق

  .منطقة الوشاش واآلخر بإتجاه منطقة البياع عبر شارع الجنوب وينتهي عند تقاطع الشارقة
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  !ىل احلياة  بغدادالنقل النهري يعود ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

، ةالشديد تحامادالزى اآذلك في االعوام االخيرة وبسبب آثرة حوادث قطع الجسور باالضافة ال

داد نتيجة    اتجه آثير من العراقيين الى استخدام القوارب النهرية بين جانبي الكرخ والرصافة في بغ

دة من السيارات التي     وة، االختناقات المرورية التي تشهدها العاصمة العراقي بسبب االعداد المتزاي

ا          . دخلت البالد ى اآلن أي دعم حكومي من اجل تطويره م تالقي حت ادرة الشعبية ل  .ولكن هذه المب

ل      أرغم وعود وزارة النقل بالعمل على انقاذ و ب، وتفعي دافعات والجنائ زوارق وال صالح عدد من ال

ر للقطاع   أالمني والفني للمشروع واعطاء مساحة  العمل في مرسى االعظمية ومناقشة الجانب ا آب

وفير فرص للتشغيل المشترك والمستثمرين ذلك وضع دراسة خاصة حول . الخاص وت اق أآ عم

ة           ك المسارات والتنسيق مع الجهات االمني المسارات في نهر دجلة ووضع االشارات الخاصة بتل

  .الخاصة في ما يخص العمل داخل النهر
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 وهـي تكـافح مـن أجـل حتسـني بيئـة بالدنـا،       هنالك العديد من اجلهات اليت هتـتم و 
  . )اتمع املدني مؤسسات(مؤسسات حكومية ومجعيات أهلية : ىلعموماً تنقسم ا

ألهنـا   دائميـة وميكنـها متابعـة نشـاطاهتا     بالنسبة للمؤسسات احلكومية هي عمومـاً 
مثـل كـل نشـاط     هليـة فهـي عرضـة للتغـيري وااللغـاء     اجلمعيات اال مدعومة رمسياً، أما

  .لتأكد من دميومتها واحصاء عددهاهلي، هلذا يصعب على الباحث اأ
أو مــن  جهــدنا مــن أجــل االتصــال هبــا مباشــرةلتحديــد ماهيــة هــذه اجلهــات فأننــا 

هنـا نقـدم تعريفـاً هبـذه املؤسسـات       .ى اصداراهتا وبراجمها ونشاطاهتاخالل االطالع عل
  : ر البعضسهونا عن ذكمع االعتذار املسبق إن  ية واالهلية،الرمس
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  ةـوزارة البيئ
ان أن       العربية آان العراق من أوائل الدول دهورها، فك ة والحد من ت التي فكرت في حماية البيئ

ـ  ر ديـ ـب أم ـست بموجـ ي تأسـ ـئة البشرية والت ـيا للبي ـة العل ـعرف بالهيئ ا ي وان الرئاسة شكلت م
رقم   ـي   2411الم ة        10/3/1974فــ ؤتمر استوآهولم للبيئ راق في م ك عقب مشارآة الع وجاء ذل

ي     1972البشرية عام  ذاك وبعضوية ممثل ديات آن ، وآانت رئاسة الهيئة قد أنيطت بوآيل وزارة البل
ؤتمر استو    .الدوائر المختلفة ذات الصلة بالبيئة ة  وجاء ذلك عقب مشارآة العراق في م آهولم للبيئ

ي        1972البشرية عام  ذاك وبعضوية ممثل ديات آن ل وزارة البل وآانت رئاسة الهيئة قد أنيطت بوآي
ة   ر من عام ونصف           . الدوائر المختلفة ذات الصلة بالبيئ دة أآث ا لم ام عمله ة مه ك الهيئ مارست تل

ورة      ادة الث رار لمجلس قي رقم   ) المنحل (حين صدر ق ذاك والم لتشكيل   19/11/1975في   1258آن
ة وتحولت رئاسة المجلس           ة البيئ ة لحماي اره الجهة المرآزي المجلس األعلى للبيئة البشرية بإعتب

رة عرفت     إ. إلى وزير الصحة وعدلت تسميته لتصبح مجلس حماية البيئة ذا المجلس دائ رتبطت به
دائرة إن  بأسم دائرة الخدمات الوقائية والبيئية وهي من دوائر وزارة الصحة، وما لبث أسم ه    ذه ال

يًال،    تحول إلى دائرة الوقاية الصحية وحماية البيئة مع االبقاء على المجلس الذي تغيرت تسميته قل
ذراع      ة ال ان بمثاب ذي آ ة ال ة البيئ ز حماي و مرآ ذآورة ه دائرة الم كيالت ال م تش ين أه ن ب ان م وآ

رقم   التنفيذية للمجلس، وتمت تلك التغييرات أثر صدور قانون مجلس حماية وت ة الم  76حسين البيئ
نة  ة      1986لس ول لغاي ذ المفع ى ناف ذي بق م      1997ال انون رق بح الق ول ليص ين تح نة ) 3(ح لس

  .الذي ما يزال نافذ المفعول بسبب عدم إصدار أي قانون يلغيه) 1997(
ام      راق ع ي الع ة ف ت وزارة البيئ نوات  2003تأسس د س ة بع ة     طويل و البيئ ل نح ن التجاه م

ى االدارة         ومتطلبات حمايته رار خاضع إل ان بسيطًا هو ق ا آ ا من التلوث، وآان أي قرار بيئي مهم
ك        ه مع ذل رة، إّال أن أخرًا بدرجة آبي السياسية، وعلى الرغم من إن التشكيل في هذا التاريخ جاء مت

دهور الشديد     ة من الت د جاء   . جاء في الوقت الحاسم وفي فترة حرجة تعاني فيها االوضاع البيئي لق
ة التي آانت سائدة في            تأسيس ل النظرة التقليدي ة وأساسية لغرض تحوي وزارة البيئة خطوة جدي

دور في             ة ممارسة أقق ضيق محدود ي ة البيئ ر حماي راق إذ آانت تعتب أوساط العمل البيئي في الع
ل في             يًا لع ة منس ة الهام د من المجاالت البيئي اك العدي ان هن مجاالت خدمية معينة، ولهذا السبب آ

ة    مقد ر إن البيئ متها هو التنوع االحيائي، وبذلك فقد تحول العمل البيئي إلى نظرة أآثر شمولية تعتب
ا أو          رات محددة دون غيره ى فق ة ال ينبغي أن تقتصر عل ة البيئ هي موحدة غير مجزأة، وان حماي

  .على مناطق أو قطاعات بيئية دون غيرها
  

*  *  *  
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  منظمة طبيعة العراق
ة مجتمع  وهي    ة، تأسست عام       منظم ى بالدراسات واألبحاث البيئي دني تعن ديها 2004م ، ول

ايش والسليمانية      داد والجب راق،        . ثالثة مكاتب في بغ ة مسجلة في الع ر حكومي ة غي ة عراقي منظم
د  م المتحدة      وتعتم امج البيئي لالم ى البرن المي         (UNEP)عل وهي عضو مرشح في المجلس الع

  : الشبكة موقع المنظمة على .لحماية الطيور
www.natureiraq.org/Arab/arabic_home                       

ن    ة م ة متنوع ة مجموع يج المنظم رة الفاحصة لنس ر النظ اء  أتظه ن العلم روع المخلصين م

فويين رجمين الش ين والمت ين واالداري ور والبيئي وري الطي ة  ومص راء التعبئ ريين وخب والتحري
ات المعلومات      ّي تقني اخون وحراس وبعض    وومتخصصين في مجال االتصاالت وفني راء  (طب الخب

ون          ًاعموم ويشكلون  . )بشكل عام ادر الخاص بمجموعهم يمثل ى الك السبعون شخصًا باإلضافة ال

ات   باإلضافة الى إن آادر ا. طوائف النسيج العراقي بضمهنم عراقيون مغتربون دموج بمئ لمنظمة م
ون خلف الحدث ل    ات المجموعة     ياإلستشاريين العراقيين والدوليين والذين يقف ل البيان وا بتحلي قوم

ة من           وادر العراقي درات الك اء ق وع البيئي وليساعدوا في بن من البحوث المستمرة عن مناطق التن

  . خالل تدريبات وورش أعمال مختصة
ة      تأسست منظمة طبيفقد هدافها أما أ ة البيئ ى طبيع اظ عل ادة والحف عة العراق بهدف حماية وإع

  :تيأهدافها على إنجاح مايأوتشمل . العراقية والتي تغذي اإلرث الثقافي العراقي

ة        -1 ات المحلي وطن والتي تتضمن المكون ة ال الرفع من قدرات المؤسسات العراقية لحماية بيئ
  .عات والكليات والمعاهد العلميةوالمؤسسات الحكومية وغير الحكومية بضمنها الجام

تطوير قاعدة بيانات علمية عن الحاالت البيئية التي واجهت العراق من خالل برنامج البحث  -2

  .والمراقبة البيئي والذي يرآز على الموارد المائية وعلم البيئة والتنوع البيئي
ز        -3 رويج للمراآ الل الت ن خ ة م ة العراقي وعي واالدارة البيئي ر ال ة  نش وادي االجتماعي والن

راق و         أالداعمة للبيئة و افي بيئي في الع امج ثق وعي    أيضًا من خالل تطوير برن رًا إلستقطاب ال خي

  .واإلهتمام العالمي للبيئة العراقية وتحدياتها

ة      -4 وارد العراقي تخدام الم يد إس ذلك ترش ا وآ ة ومكوناته ؤول للبيئ تخدام المس رويج لإلس الت
ة         بإحترام وموازنة االست اة البري ى الحي اظ عل ين وللحف ل السكان المحلي خدام التقليدي للبيئة من قب

ة      والتنوع البيئي ولتعيين االحتياجات االقتصادية لكل السكان المحليين بشكل خاص وسكان المنطق

   .بشكل عام
*  *  *  
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  مجعية محاية البيئة العراقية
من   30/9/2003تأسست في   العراقية البيئة جمعية انسانية عراقية علمية بحثية تهتم بشؤون

ة   واة          نخبة من حمل ة لتكون الن ة العراقي ين بشؤون البيئ احثين والمهتم ا والب دة   الشهادات العلي لع
وث           ة عدة بحوث في مجاالت التل ز، للجمعي راق العزي اوي   فروع متوزعة في محافظات الع الفيزي

  .في قطرنا العراقيوالكيمياوي والبايولوجي وتسعى لتدعيم المشاريع البيئية 
ار /  االستقاللية السياسية :مبادئ الجمعية  ى    / المصلحة ألعامة فوق آل اعتب عدم الرضوخ إل
ة في التعامل     /األمانة والموضوعية في التقدير / المؤثرات الخارجية  مساعدة   /الشفافية والمرون

  . حية للوقوف على التلوثفتح مراآز بحثية بيئية ص/  المهتمين بالبيئة لتحقيق المصلحة العامة
ة  داف الجمعي راق   :أه ي الع ي ف الواقع البيئ ل  / النهوض ب ن العوام ة م ة العراقي ة البيئ حماي

ة  /  توعية المواطن العراقي بأهمية البيئة وبناء قاعدة بيئية/ المسببة للخلل فيها  وضع دورات بيئي
ه   ا هي في الها مم ة وانتش ع مستوى البيئ دة / لرف روع جدي تح ف ات ف ة المحافظ ي آاف بة / ف محاس

  .المخالفين والمتالعبين بالبيئة أمام المحاآم الرسمية
ة     (الجمعية بعدة نشاطات  قامت :نشاطات الجمعية  رغم ان هذه النشاطات قامت بجهود فردي

ذه          ) دعم خارجي   ومن دون أي  إن ه ذلك ف ل أي جهة آانت ل ة من قب ر مدعوم ة غي  إذ ان الجمعي
تم           النشاطات رغم تواض ادي، ف دون أي دعم م ة وهي ب ه الجمعي ا يمكن أن تقدم عها لكنها أفضل م

 –الديوانية  –النجف  –آربالء - بغداد : فتح ثمان فروع في محافظات القطر توزعت في محافظات 
رع محافظة       -السماوة  -الكوت  ى ف دين إضافًة إل ام         صالح ال ر الع ا أيضًا المق ع فيه ل والتي يق باب

المجمعات الخاصة بالجامعات التي تقع الفروع ضمن تلك  مقرات الفروع تقع ضمنمعظم (للجمعية 
  :ومن نشاطاتها). المحافظات

وث  / إقامة ندوة عن التلوث البيئي في العراق  إقامة معرض للصور الفوتوغرافية عن واقع التل
راق  ي في الع ة / البيئ ة بإسم الجمعي ي إذ تمت/ إصدار مجل الخطوات  التحضير ألوسع مسح بيئ

راق    / األولى له  ة للع ؤتمر عن      / إعداد الخطوات النهائية لرسم الخارطة البيئي ة م دء العمل ألقام ب
راق     ة في الع ى           / المعالجات البيئي دوائر في المحافظات من أجل الوقوف عل ع ال اإلتصال مع جمي

دى   المشارآة / المشاآل البيئية في آل دائرة وتم وضع لجنة للتنسيق مع الدوائر  في إجتماعات منت
المشارآة في التحضيرات الخاصة بتأسيس    / أصدقاء البيئة في وزارة البيئة الذي آان يقام شهريًا 

راق    وين ورش عمل   / نادي أصدقاء البيئة الذي يضم جميع المنظمات والجمعيات البيئية في الع تك
ى المشاآل    ة في      خاصة بالدوائر التي تعمل ضمن نطاق البيئة لغرض الوقوف عل التي تواجه البيئ

ة      / بعض المحافظات التي تقع فيها فروع الجمعية  االشتراك مع بعض مجالس المحافظات في إقام
ة    ة العراقي المشارآة في بعض    / بعض الحلقات النقاشية لرفع العقبات الموجودة أمام تحسين البيئ
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ل  القيام ب/ االجتماعات الخاصة بمجلس التعاون البيئي في المحافظات  حملة إستزراع في جامعة باب
دارس بسبل حل     / شملت مختلف أروقة الجامعة  ة للت القيام بندوة موسعة مع جميع أعضاء الجمعي

ة     / المشاآل التي تعيق عمل الجمعية  ة بمناسبة إسبوع البيئ إقامة معرض عن الصور الفوتوغرافي
دوة حوار ديمقراطي بيئي في المشاآل الخاصة        / العراقية  ة   إقامة ن ة العراقي عمل دراسة   / بالبيئ

  .ميدانية حول التلوث الذي حصل في قرية النضال في محافظة بابل
   

*  *  *    
  لوجيةواجلامعة التكن /مركز حبوث الطاقة والوقود

ة المتخصصة في وز      ز العلمي ذي      يعتبر المرآز أحد المراآ الي والبحث العلمي ال يم الع ارة التعل

ة         تراتيجية الطاقوي ط اإلس من الخط زة ض ا المتمي ددة ألهميته ة المتج تغالل الطاق ة اس تم بتنمي يه

اث       ام بأبح يدها واالهتم بل ترش ة وس تهالك الطاق االت اس ي مج وث ف ى البح افة إل تقبلية إض المس

ة من خالل تطوير وتحسين واست       ذلك     الطاقة الهايدروآاربوني ة وآ ة والغازي ثمار المنتجات النفطي

ة   ة القصيرة لتأسيس        . بناء وتصميم تقنيات أنظمة السيطرة والحماي رة الزمني رغم من الفت ى ال عل

ًا تخدم          2004المرآز نهاية عام  ًا وتطبيقي ا نظري ر من خمسون بحث فقد استطاع المرآز أجراء أآث

  .يا التنمية والمسيرة البحثية واألآاديميةمختلف المجاالت التي يختص بها المرآز لتعزيز قضا

ة      -1: يتكون المرآز من أقسام علمية متخصصة  :أقسام المرآز  ة البديل  -2قسم بحوث الطاق

ة  وث الطاق م بح ة  -3قس يد الطاق وث ترش م بح ود  -4قس وث الوق م بح اميم  -5قس م التص قس

ة     ضافة إلى األقسام الساندة اإل ، باإلوالمشاريع وأنظمة السيطرة ة والتخطيط والمتابع ة والمالي داري

  .والمجلة العلمية واإلعالم العلمي

ز داف المرآ أن    :أه ط ف ك الخط ق تل ة، ولتحقي ة التنمي داف خط ق أه ى تحقي ز عل ل المرآ يعم

  :المرآز يهتم بالنشاطات التالية

ة            -1 ود والطاق نفط والوق ة في مجال بحوث ال اءة عالي ة وذات آف السعي   -2خلق قاعدة وطني

وث ل م البح ا ودع ة وتوطينه ة والتكنولوجي ة العلمي ل المعرف وير ونق وث  -3تط راء البح إج

ة        -4المتخصصة في مجاالت النفط الخام ومشتقاته   إجراء البحوث المتخصصة في مجاالت الطاق

ية  اح    -5الشمس ة الري تخدام طاق ة واس ة البديل اج الطاق ال إنت ي مج راء البحوث المتخصصة ف إج

زر  والمياه الساقط إجراء البحوث المتخصصة     -6ة والمتحرآة وآذلك الطاقة الكيمياوية وطاقة اللي

ة    -7في مجال استثمار وقود الغاز  تقديم االستشارات الفنية واإلسناد العلمي إلى القطاعات المختلف

ة        -8الحكومية والخاصة في مجال الوقود والطاقة  اج الطاق إعداد التصاميم الهندسية لمشاريع إنت

ا  وت ات الخاصة به تهالك والمنظوم يد االس ل   -9رش ات داخ ة والجامع ز البحثي ع المراآ التنسيق م
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ود   إجراء الدراسات والبحوث لغرض ترشيد استهالك        -10القطر وخارجه في مجال الطاقة والوق

  .إقامة الدورات التخصصية في مجال الطاقة والوقود -11الطاقة والوقود 
ز ازات المرآ ز :انج ام المرآ اح    ق ة الري مية وطاق ة الش تخدامات الطاق ي اس دة ف وث عدي ببح

د حرب      ه بع أ عمل وأنجزت عدة تطبيقات قسم منها تمت تجربتها على نطاق جيد إّال أن المرآز تباط
ام  ى ع يج االول رة  1991الخل رب االخي د الح ًا بع ف آلي االت   .وتوق ي مج ز ف ازات المرآ م انج وأه
  : الطاقة المتجددة مايلي

ة الشمسية   / لمياه بالطاقة الشمسية سخانات ا اه   / مقطرات المياه باستخدام الطاق مضخات المي
توليد القدرة الكهربائية ألجهزة االتصاالت في المناطق البعيدة عن مصادر  / باستخدام طاقة الرياح 

اح      ة الري ية وطاق ة الشمس تخدام الطاق ة باس ة التقليدي ة الكهربائي  / الطاق ارة والطاق ز االن ة تجهي
  .المحدودة للقطاعات العسكرية في االماآن البعيدة باستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح

ى وجه الخصوص باالضافة           ادي عل دعم واالسناد الم ى ال ًا ال ان هذا المرآز بحاجة ماسة حالي
ا          وفرة عنه ات المت اح والمعلوم س الري ديث أطل ل تح ات مث دة المعلوم اء قاع درات وبن اء الق لبن

ة الشمسية           افة الىباالض ة ومعروف ان الطاق راق المختلف اطق الع مقدار االشعاع الشمسي في من
وم  /2م/ساعة.آيلو واط 7-5متوفرة في العراق ولمعظم أشهر السنة حيث قدرته منظمة االسكوا بـ  ي
  .مع توفر سرعة رياح جيدة خصوصًا في المناطق الغربية من العراق

ة     منظومات الطاقة البديلة في تتمثل : البديلة منظومات الطاقة اح والطاق ة الري منظومات طاق
تغالل     ر ألس اج الكبي ر االحتي ث ظه اطن االرض حي ي ب ة ف ة الجوفي اه والطاق ة المي ية وطاق الشمس

 :للطاقة يزداد بشكل سريع ولكون الطاقة البديلة تمتاز بالخواص التالية الطاقة البديلة ألن االحتياج
   .االستخدامات اقتصادية في آثير من/ نظيفة ال تلوث البيئة / الم الع متوفرة في معظم دول

ة ز بحوث الطاق ارع مرآ ذا س ود  ل ات  / والوق ى نصب وتشغيل منظوم ة ال ة البديل م الطاق قس
ي  ة وه ة البديل عة   للطاق اح بس ة الري عة  ) واط 1000(طاق ية بس ة الشمس ) واط 5000(والطاق

ة   قة البديلة عن طريق الدراسات والبحوث ومساعدة    منها في تطوير منظومات الطا لالستفادة طلب
  . الدراسات العليا في بحوثهم العملية

  : الشمسية ألغراض تحلية المياه بطريقة المرايا العاآسة استغالل الطاقة
استخدام الطاقة الشمسية في تحلية المياه بأستخدام طريقة  يتضمن المشروع دراسة عملية عن

تي تزيد من آفاءة المجمع الشمسي، لزيادة آفاءة تجميع الماء تم عمل نموذجين  المرايا العاآسة ال
ى،          ة االول ي الطريق ارجي وه طح الخ ى الس ف عل ار المتكث ع البخ ن تجمي ة م س المنظوم ي نف ف

ى سطح ملف      ار عل ة هي تكثيف البخ ة الثاني ع درجة      الطريق واالستفادة أيضًا من الملف في رف
رة حرارة الماء الراجع للدخو م تصنيع            ل م ره، حيث ت ة تبخي ا يسهل عملي ة مم ى المنظوم ة ال ثاني
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 ،2009مقطر شمسي يعمل بأسلوبين مختلفين، ويتم فحص المنظومة على مدار أشهر السنة للعام 
ر  اء      حيث يتم تثبيت النتائج المستحصلة على شكل منحنيات بيانية تمثل التغي ة الم الحاصل في آمي

  .ولساعات النهار المختلفة ماء والهواء داخل المجمعالمتجمع، ودرجات حرارة ال
  

*  *  *  
  

  ركز البحوث البيئية  اجلامعة التكنولوجيةم

يعد مرآز البحوث البيئية في الجامعة التكنولوجية أحد المؤسسات العلمية االساسية في تنشيط   
  : ة منهاالعمل البيئي وبما ينسجم مع متطلبات التنمية المستدامة وفق آليات متنوع

وث البيئي    -1 ات التي       -2تشخيص التأثيرات المحتملة لظاهرة التل البحث في الوسائل والتقني
  .البحث عن مصادر طبيعية للطاقة النظيفة -3تساعد في السيطرة ومعالجة الملوثات البيئية 

الي والب    2004إن مرآز البحوث البيئية والذي تأسس في سنة  يم الع حث  بقرار من وزارة التعل
العلمي أنجز مجموعة من االنشطة البحثية الرصينة من خالل تنفيذ عدد مهم من العقود البحثية مع 

اء   ة العلم م رعاي منت     / قس ي تض ث العلم الي والبح يم الع ي وزارة التعل وير ف ث والتط رة البح دائ
ر الب   . جوانب بيئية مختلفة يم االث يئي لمشاريع   آذلك تميز المرآز من خالل قيامه بأعداد دراسة تقي

ة         . تنمويه صناعية وصحية وزراعية وخدمية ة مع عدد من مؤسسات الدول ات علمي ز عالق للمرآ
ى    ة اضافة ال دورات التدريبي ؤتمرات وال دوات والم د الن ي عق ل ف دني فتمث ع الم ات المجتم ومنظم

رات  وات االعال         . ورش العمل وتبادل الخب وعي البيئي من خالل القن ى نشر ال ز ال ة  يسعى المرآ مي
المقروءة والمسموعة والمرئية سعيًا وراء بناء ثقافة بيئية للمجتمع العراقي من خالل المساهمة      

ة      يتضمن   .الفاعلة لكادر المرآز في آتابة المقاالت والدراسات البيئية في عدد من الصحف المحلي
  : المرآز أقسام علمية وهي

ة   -1 ة المحيط واء والبيئ وث اله م بح أنواع  : قس تم ب واد   ويه ن الم وي م الف الج ات الغ ملوث
  .الكيمياوية والفيزياوية آأشكال الغازات المنبعثة والجسيمات المتطايرة واإلشعاع

ايولوجي       : قسم بحوث المياه -2 وث الب ة والتل ة، الكيمياوي ويختص بدراسة الخواص الفيزياوي
ى     والمحددات القياسية ألنواع المياه السطحية والجوفية اضافة الى بيئة اال ة اضافة ال هوار العراقي

  .ادارة المياه
ويهدف الى تطوير الزراعة العراقية من خالل معالجة مشاآل  : قسم بحوث التربة والزراعة -3

  .التربة والمياه والبحث أليجاد بدائل لألستخدامات الزراعية الكيمياوية آاالسمدة والمبيدات
ا     قسم بحوث النفايات ويهتم بادارة النفايات المن -4 يم تأثيراته ة وتقي زلية والصناعية والزراعي

  .البيئية والبحث في اعادة تدوير بعض أنواع النفايات
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اه والهواء    -5 قسم التحسس النائي والمتخصص بمواضيع المسح الطوبوغرافي وتحسس المي
  .والتربة

واء      -6 وث اله ه آتل ي بأنواع وث البيئ ة التل تص بمعالج ة ويخ ات البيئي وث المعالج م بح ، قس
  .المياه، التربة اضافة الى معالجة النفايات باستخدام تقنيات هندسية وبايولوجية

رى  ة االخ ة والعلمي ز البحثي ات المرآ ن اهتمام ة: م ات البيئي ي  / الملوث مم البيئ يم  /التس تقي
  .دراسات بيئية ألهوار العراق / السالمة البيئية والصحة العامة /مستويات التعرض للمخلفات 

  
  *  **  
 

  مركز حبوث الطاقة الشمسية
ى  ابع ال و ت د وه ا، وق وم والتكنولوجي ام  وزارة العل دايات ع ي ب د 2006تأسس ف ة تزاي ، نتيج

ي        ة ف ع الطاق توى واق اء بمس ل االرتق ي وألج ع البيئ وء الواق ة وس ة الكهربائي ى الطاق ب عل الطل
راق ا ا  . الع ببين، أوله ة لس ة البديل ت الطاق الم أدخل ب دول الع م  ان أغل ث ان معظ ادي حي قتص

د أن تنضب،            ة الب ه النفطي راق حيث ان احتياطات ذلك الع اذ، وآ ى وشك النف االحتياطات النفطية عل
ة الشمسية      اليف الطاق ة بتك دًا مقارن اني     .باالضافة الى تكاليف النفط تعتبر مرتفعة ج ا السبب الث أم

ود النفطي هو س        ة، حيث الوق بب ظاهرة االحتباس الحراري،    وهو االهم فأنه يتعلق بسالمة البيئ
واء  اء واله ث االرض والم ة      . وتلوي وهات مناخي ن تش راق م اني الع راض يع ى االم افة ال فباالض

ة،     2000خطيرة في االعوام االخيرة، فقبل العام  ذه الشدة والكثاف لم تكن هناك عواصف غبارية به
  .اقيةلكن تلويثات النفط باالضافة لتلويثات الحروب أضعف الطبيعة العر

ات الشمسية،             ة وقسم التطبيق ددة وهي قسم الدراسات النظري ى أقسام متع ز عل يحتوي المرآ
ة     . وقسم الطاقة الشمسية الحرارية، وقسم خزن الطاقة ان هذه االقسام تغطي معظم نشاطات الطاق

ة،     ة للطاق ة البيئي  الشمسية، على صعيد البحث والتطوير واجراء الدراسات والبحوث حول المواءم
ث     ن حي راق م ية الع ة وخصوص ة طبيع دنا ودراس ات بل ًا الحتياج ي  (تبع رارة ف ة الح اع درج ارتف

ة     )الصيف ات العالمي ة التقني ام بمالءم ى القي ز ال عى المرآ ذلك يس ة ل وب العواصف الغباري ، وهب
  .الستخدامها في العراق، وتحقيق أفضل النتائج

  نشاطات المرآز
  .وارع وتعمل وفق االجواء البيئية العراقيةتصميم وتصنيع منظومة انارة الش -1
  .تصميم وتصنيع منظومة معالجة الغبار المتراآم على الخاليا الشمسية -2
ات          -3 ارة الشوارع، متوسطة لتطبيق ع صغيرة خاصة بإن  تصميم وتصنيع ثالث منظومات تتب

دات      ة والمول ة الكاثودي ات الحماي رة لتطبيق اني وآبي طرارية للمب ارة االض ة اإلن الكهربائي
  .ومشاريع ضخ المياه
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ة       -4 ة بالطاق ة والعامل ر الداخلي ابق وزي طرارية لط ارة اض ة إن اء ونصب منظوم ميم وبن تص

  .الشمسية

  .االختبار الميداني وتقييم األداء الفعلي للسخان الشمسي تحت ظروف التشغيل المحلية -5

  .ية الحراريةانجاز منظومة تدفئة الغرف والقاعات وتعمل بالطاقة الشمس -6

ة        -7 ة المتجددة الهجين ة تعمل بالطاق تصميم وتصنيع منظومة سقي وارواء لالراضي الزراعي

  ).رياح+ شمسية (

ز   -8 تصميم وتصنيع منظومة توليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية لتشغيل مختبرات مراآ

  .)دائرة بحوث البيئة والمواد الخطرة(سالمة الغذاء 

  .ك التكنولوجي لمنظومة انارة الشوارعانجاز المسل -9

  .إعداد التصاميم الخاصة بإنتاج سخان شمسي محلي يالئم البيئة العراقية -10

راري       -11 رش الح ة ال ية بطريق ا شمس نيع خالي اميم لتص ات والتص داد الدراس إع

  . CISالكيمياوي

  .ية خزن الطاقةإعداد الدراسات والتصاميم الخاصة بتصنيع الطباخ الشمسي يعمل بتقن -12

أثير الشمسي         -13 ي بالت ائي المنزل د الكهرب إعداد الدراسات والتصاميم الخاصة بتصنيع المول

  .الحراري

ا     -14 ا مزاي تصميم وتصنيع مصباح إنارة حديث يتكون من الدايودات الباعثة للضوء والتي له

  .الطاقة الشمسيةخاصة في اإلنارة تختلف عن بقية المصابيح العاملة في إنارة الشوارع ب

  .اعداد الدراسات والتصاميم لمشروع الكهرباء البديلة للمتحف العراقي -15

  .اعداد التصاميم لمحطة هجينة للحماية الكاثودية ألنابيب النفط -16

  .اعداد التصاميم لمشروع انارة المجمعات السكنية في مختلف مواقع وزارة النفط -17

ة         اعداد الدراسات لتصنيع منظو -18 ة الشمسية لتشغيل حضيرة تربي ة تعمل بالطاق ة متكامل م

  .دواجن لصالح الدائرة الزراعية

  .اعداد التصاميم لتصنيع مرآز حوضي ألنتاج الكهرباء المنزلية -19

  .اعداد التصاميم لتصنيع منظومة لتعقيم المياه تعمل بالطاقة الشمسية -20

  .البيئةاعداد دراسة حول العواصف الغبارية وادارة  -21

ى   -22 راف عل ا   7االش ات علي الب دراس وراه،   2(ط تير 5دآت ة  ) ماجس ي الطاق يعهم ف جم

  .الشمسية

  .تقديم بحث في دور المراآز البحثية غير االآاديمية في دعم الصناعات الصغيرة -23
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  ).بغداد، آردستان(المشارآة في معرضين  -24
  .براءة اختراع 12مع تقييم عدة دراسات علمية لمكتب رئيس الوزراء  -25

  :المخطط المستقبلي
  .الدعم المادي والمعنوي وتنشيط حرآة البحث في مجاالت الطاقة الشمسية -1
ة  -2 د آمصدر آخر من الطاق د البل ى مستوى يفي ا وعل ًا م رة نوع دة وآبي ام بمشاريع رائ القي

  .وتدريب الكوادر الفنية المحلية عليها
  .لمشورة العلمية مع بقية الدولتنشيط طرق التبادل العلمي وا -3
م     -4 ى دع ا باإلضافة إل ة أفضل طرقه ة ودراس ى الطاق اظ عل يد الحف بل ترش ع س ق جمي تطبي

ة    ة الطاق دعم تكلف وة ب ازلهم أس ي من ية ف ة الشمس تعملون الطاق ذين يس واطنين ال الم
  .الكهربائية المولدة من المصادر التقليدية

ى أن       تشجـيع التعاون مع الـــدول المت -5 ـا عل ـادة من خبراتهـ ـذا المجال واالستفـ قدمــة في ه
  .يكـون ذلك مبنيــًا على أســاس المنفعة المتبادلة

  
*  *  *    

  مركز علوم البحار

ي   وهو مرآز تابع الى جامعة البصرة، ويقع على الضفة الغربية لشط العرب في موقع آرمة عل
د حوالي    ة، تأسس       15وعلى بع ز المدين م من مرآ ز في عام    آ ة      1976المرآ ى آلي ًا إل ان تابع وآ

  .أصبح المرآز مستقًال إداريًا وماليًا وعلميًا 1/2/1981العلوم وفي 
ز  ة            :أهداف المرآ ة األساسية عن بيئ ى إعداد الدراسات، المسوحات العلمي ز إل يهدف المرآ

زر وت         د والج اهرة الم أثرة بظ ة المت ة الداخلي طحات المائي ي والمس يج العرب هل  الخل بات الس رس
روة  . الرسوبي يهتم المرآز بالبحوث ذات الطابع األآاديمي واالقتصادي الستثمار أفضل لمصادر الث

ام  كل ع ة بش احلية والمائي ة والس ة    . البحري روة المائي ادر الث ى مص اظ عل ز بالحف تم المرآ ا يه آم
الت        أثير فض ل ت ة مث ة البيئي دهور الحال التلوث وت ة ب رية المرتبط حة البش ا   والص ل وبقاي المعام

ة  ة المائي ة البيئ ة ووضع ضوابط حماي ات النفطي اء   .المخلف ر اإلحي اث تكثي ز بأبح تم المرآ ا يه آم
ة             ديم الخدمات لمؤسسات الدول ى تق روات إضافة إل ل للث دعم االستثمار واالستخدام األمث المائية ل

  .والمجتمع المدني من خالل المؤتمرات والندوات والتدريب
ات  / قسم األحياء البحرية /  قسم الكيمياء البيئية والبحرية : العلمية أقسام المرآز قسم الفقري

  .قسم الفيزياء والمصبات البحرية/  قسم الرسوبيات والقيعان البحرية/ البحرية 
  

*  *  *  
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  وشجرة النخلة املباركة حباث النخيل  كلية الزراعةأوحدة 
ة الزراعة ي آلي ل ف دة أبحاث النخي ام  تأسست وح داد ع ة بغ د توجه نشاطها  1995بجامع وق

ه من خالل اجراء               ل وإدامت البحثي نحو البحوث والدراسات التي من شانها تطوير زراعة النخي
ات التي تصيب        ى اآلف ة السيطرة عل البحوث حول األآثار بالفسائل وطرق التلقيح فضًال عن محاول

ل ن ا    . النخي د م راء العدي ذلك اج دة آ اط الوح من نش ي    وتض ل ف اتين النخي ة لبس ارات الميداني لزي
ات         دوائر والمؤسس ف ال ع مختل يق م اون والتنس راق والتع ن الع ة م طى والجنوبي ة الوس المنطق
ة          دوات المقام ؤتمرات والن المعنية بالنخيل من خالل أجراء البحوث المشترآة أوالمشارآة في الم

راق     فضًال عن تقديم المشورة العلمية والمساهمة في اعداد موس   ل التمر في الع . وعة أصناف نخي
ومن المؤمل انشاء مختبرات خاصة بالزراعة النسيجية لنخيل التمر ضمن الوحدة ألجراء البحوث   
ة     حول اآثار النخيل بزراعة األنسجة وآذلك انشاء مختبر بيولوجيا جزيئية لبحوث البصمة الوراثي

  .التمرواستخدامها في تشخيص األصناف العراقية األصيلة لنخيل 
  اصدار مجلة النخلة المبارآة

ة آجزء من       / أصدرت وحدة بحوث النخيل في آلية الزراعة  ة المبارآ ة النخل داد مجل جامعة بغ
د         ن ال ر م ة التحري ت هيئ ه، تكون وم ب ذي تق ادي ال ي واالرش اطها العلم دي  نش زة الزبي آتور حم

ري،   والدآتور حسام سعد الدين خير اهللا مدير الوحدة وآل من التدريسيين ذو الفقار ليث وثائرة خي
ادية       ة واالرش يع العلمي ن المواض دد م مونها ع كلها ومض ة بش ة االنيق ة الملون وت المجل احت

ق     ا وف ة وغيره ل والوقاي ق بالنخي ة المتعل اتي المختلف اج النب اهم   بتخصصات االنت ن س ل م اهللا آ
وة وعزة    بأصدار هذه المجلة وآتب فيها وأآرم اهللا آل من يشجع لقيام أي نشاط يقوي من صبر وق

  .عمتنا النخلة واهللا ولي التوفيق
*  *  *    

  اهليئة العامة للنخيل
ل          ر وتحسين زراعة النخي وطني لتكثي امج ال رة لنشاطات البرن انبثقت الهيئة العامة للنخيل آثم

روة      3/9/2000شكل بتاريخ الذي ت ة ث وأخذ على عاتقه خمسة محاور بحثية مهمة النعاش وحماي
رقم            وزاري الم ة بموجب األمر ال ات الزراعي د أن تراجعت بسبب الحروب واآلف العراق النخلية بع

ي  275 ا 1/2/2005ف اطاته إليه ت نش د إن تحول ة . بع ع للبحوث الزراعي ز الربي ذلك دمج مرآ وآ
ارًا من         والغذائية الت ه وتخصيصاته اعتب وادره وموجودات ة آ وزارة الصناعة بكاف  1/4/2005ابع ل

ا      20/2/2005في  1482بموجب آتاب مجلس الوزارة المرقم  ى عاتقه ة عل ة الفتي لتأخذ هذه الهيئ
  : تحقيق األهداف اآلتية

ات  تطوير ونشر زراعة النخيل في مختلف مناطق القطر المالئمة لزراعته وبأستخدام ا  -1 لتقان
  .الحديثة



  202

اج        -2 ادة اإلنت ؤمن زي ا ي ة بم دمات المقدم توى الخ اء بمس ة واالرتق اتين القائم ين البس تحس
  .وتحسين النوعية

ة  -3 رات الهيئ ل من خالل مختب ائل النخي ر فس اتلها وممارسة ) الزراعة النسيجية(تكثي ومش
ة الهندسة    فحص المطابقة لألصناف المنتجة بالزراعة النسيجية وتحسين النوعي       ة بتوظيف تقني

  .الوراثية
تطوير وسائل جني التمور وتوضيبها وإيجاد منافذ تسويقها وتسهيل المتاجرة بها وتشجيع   -4

  .الصناعات التحويلية القائمة عليها، واستثمار مكونات النخيل لتحقيق عوائد مجزية
املين       -5 ة ألصحاب البساتين والع رامج اإلرشادية والتدريبي ل      تهيئة الب ذا القطاع وتأهي في ه

  .الموظفين المختصين في دوائر الوزارة المختلفة
ي   -6 ل ف ة النخي وير زراع ة بتط ة ذات العالق ة والدولي ز العربي ات والمراآ ع المنظم اون م التع
 .العراق

  :نشاطات الهيئة
ة: أوالً  اريع القائم ل:  المش ات النخي اتين أمه اء بس ائل/  مشروع إنش اتل الفس  / مشروع مش

ل ومشاتل الفسائل   /  النشاط البحثي إنشاء مشروع لزراعة    /  مشروع إلنشاء بساتين أمهات النخي
ل المستوردة والمنتجة بالزراعة النسيجية  ة ألشجار /  فسائل النخي ات الخدم ذ عملي مشروع تنفي
  .النخيل والحمضيات السنوية في خمسة مواقع إرشادية

ًا  تقبلي   : ثاني ة المس ط الهيئ اريع وخط ة     ت:  ةمش يجية والهندس ة النس رات الزراع ل مختب أهي
زارعين    /  مشروع أعمار بساتين النخيل المتضررة/  الوراثية دى الم ًا ل ائم حالي /  إخالف النخيل الق

ة الزراعة   /  تأهيل مواقع النخيل المنقولة إلى الهيئة إنشاء مشاتل فسائل النخيل بالتعاون مع منظم
  .تأهيل قطاع النخيل/  تشغيل قالعات النخيل/  لتمور في الحقلا تعبئة وتوضيب/  FAO واألغذية

                                        
*  *  *  

  
  اجلمعية العراقية لوقاية النباتات

داد       ا العاصمة بغ ات يكون مقره وهي جمعية علمية عراقية بأسم الجمعية العراقية لوقاية النبات
  .حافظات االخرى من خالل انتخاب أعضاء ارتباطويجوز لها أن تقيم فروعًا في الم

 :تهدف الجمعية الى مايلي :أهداف الجمعية 
ة    -1 ين بشؤون وقاي راقيين المهتم احثين واالختصاصيين الع ين الب ي ب اون العلم جيع التع تش
 .النبات
دوات        -2 ة الن راقيين عن طريق اقام تشجيع االتصال المباشر بين الباحثين واالختصاصيين الع

 .المؤتمرات العلمية المتخصصة بهذا المجالو
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راق ونشر ابحاث           -3 ات في الع ة النب ل وقاي جمع وتوثيق االبحاث العلمية والمعلومات في حق

  .مؤتمرات الجمعية واصدار مجلة بأسم الجمعية

رات           -4 ادل الخب الل تب ن خ راقيين م ين الع احثين والمتخصص ين الب اون ب ر التع ز أوام تعزي

  .تعلقة في مجال وقاية النباتوالزيارات الم

ور         -5 وتهم لحض الل دع ن خ ر م ارج القط ة خ ة العامل اءات العراقي ودة ذوي الكف جيع ع تش

  .المؤتمرات والنشاطات العلمية التي تقيمها الجمعية

 :ان العضوية في هذه الجمعية هي آما يلي : ، العضوية)3(المادة 

ات     هو آل من حصل على شهادة جامعية : عضو عامل -1 ة النب أولية على االقل في مجال وقاي

  .ويعمل في حقل وقاية النبات

  .هو أي طالب دراسات عليا في حقل وقاية النبات: عضو مشارك -2

ال في       : عضو الشرف -3 ز وفع هو الشخص الذي يمنح شرف العضوية لمساهمته بشكل متمي

رئيس ونائب    دعم نشاطات الجمعية وتمنح عضوية الشرف بقرار من الهيئة العامة  وبتوجيه من ال

ؤتمر       . الرئيس وعضوين من مجلس االدارة اد الم اء انعق نح عضوية الشرف أثن وتجري مراسيم م

ده تطيعون . أو بع م يس ث انه ة حي ان الخاص ال اللج ي أعم ارآة ف رف المش اء الش ن ألعض يمك

  .بمواصالتهم العلمية المساهمة في النشاطات المختلفة وتحقيق أهداف الجمعية

ًا في         : العضو الساند -4 ذين يساهمون مادي ة الل ة العلمي وهو الشخص أو المؤسسة أو الجمعي

 .دعم نشاطات الجمعية

*  *  *  
 

  كركوك جامعة/  كلية العلوم/  وحدة البحث والبيئة
ة       )2005(تم إستحداث الوحدة في شهر آذار من عام        ى البيئ دأ المحافظة عل ا من مب ، انطالق

ا يض    ل م ن آ ة م ي     العراقي وث البيئ الت التل ن وي انى م ذي ع ي، وال واطن العراق ة . ّر الم وألهمي
ة وصحة المجتمع             ى الصحة العام أثيرات سلبية عل ه من ت ا ل موضوع البيئة في حياة اإلنسان وم
ذه         ل ه ا بوسعنا من جهود استثنائية لنجع وحتى على صحة الكائنات األخرى فقد ارتأينا أن نبذل م

ه         الوحدة يشار لها بالبنان ز وتعصف ب دنا العزي ا بل وخاصة في ظل الظروف العصيبة التي يمر به
م             واهبهم وترسيخ علمه راز م ار إب ذه الساحة يمكن لألخي ا في ه األهوال من آل حدب وصوب هن

  .للوصول الى جو صحي على األقل خال من الملوثات الخطيرة

رة    ول ني ى عزم وإصرار     إن استحداث أية وحدة أو قسم بحاجة الى أياد آفوءة وعق وبحاجة ال

للوقوف على القدمين والشيء المهم هو التحدي العلمي الذي ال يعرف الحدود وينظر الى المستقبل 
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ًال أن    ة عم دائمًا بتفاؤل، آل هذه المحفزات هي التي جعلت من هذه الوحدة الصغيرة حجمًا والعظيم
وك خ  ة آرآ ة لجامع ا خدم املين فيه وح الع ق طم دة لتحقي ل جاه ة تعم واطني مدين وم م اصة ولعم

  .آرآوك عامة
  : أهداف الوحدة

راء   -1 إجراء بحوث علمية لغرض الحد من مشاآل التلوث في محافظة آرآوك بالتعاون مع خب
  .من بعض دوائر الدولة

  .إمكانية معالجة بعض المشاآل الصحية التي تنجم عن التلوث البيئي وخاصة ماء الشرب -2
  .خدم الجانب البيئيإقامة الدورات التي ت -3
  .إبرام العقود مع الدوائر الحكومية -4
  .الجرثومي، الكيمياوي والتلوث البيئي: تحديد نوع الملوثات مثل -5
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   :ـ جملة البيئة واحلياة

ز اإلعالم   ة ال      تصدر شهريًا عن مرآ وزارة البيئ ابع ل ة الت ة البيئي ة والتوعي وصدرت في    .عراقي

انون األول  ز بصفحاتها. 2005آ ث التصميم   وتتمي ن حي ي م ب الفن ة، وبالجان ا القيم ومحتوياته

  .والطباعة والورق الصقيل

اظم     تعود فكرة إصدار د آ ريم عب ة،       - المجلة الى االستاذ آ ة البيئي ز االعالم والتوعي دير مرآ م

ابع بيئي    . يين المتخصصينرئيس التحرير الحالي، وبالتعاون مع ست من الصحف ة ذات ط ان المجل

ة             علمي ى البيئ ة باالضافة ال ة بصورة عام تم بموضوع البيئ بحت وذات أسلوب واضح، وهي ته

ة   ورة خاص ة بص ى        . العراقي وي عل ًا تحت ا أيض ة فانه ات المتخصص ى الدراس افة ال ي باالض وه

شاآل البيئة واالنجازات ومختلف   المواضيع اليومية المباشرة التي تجذب القاريء العادي وتتابع م

ة    ة العراقي اطات البيئي ار والنش دعم      . االخب ادة وال تحق االش دة تس زة ورائ ة متمي ًال مجل ا فع . إنه

  :عنوانها

http://au1.estis.net/sites/EnviroIraq/default.asp?site=enviroiraq&pag

e_id=D6809117-8EB8-4CB6-8D10-74F392717869  

   :ـ مدونة البيئة العراقية

. وهي مدونة غنية على االنترنت تحتوي على الكثير من المعلومات عن نشاطات البيئة العراقية

  :وتهدف الى

أ -1 ف ب ات    التعري ات وجمعي ن وزارات وصحف وهيئ ة م ة بالبيئ ة المهتم ع العراقي هم المواق

  .خضراء

ا الدستور        -2 ة التي آفله واطن البيئي التعريف بالتشريعات وقوانين البيئة العراقية وحقوق الم

  .العراقي
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  .االطالع على أنشطة الجمعيات البيئية العراقية -3

  .راقيةاالطالع على االصدارات والمطبوعات الع -4

راق    -5 دأ العاشر      .... االطالع على نشاط برنامج االمم المتحدة في الع دعم تحقيق المب ذلك ت وب
ام   ى ع و الصادر ف ن إعالن ري واطنين  1992م ى الم فافية عل ة بش ات البيئي : بشأن نشر المعلوم

)www.efn-news.blogspot.com(  

  ) /www.iraqgreen.net( :ـ شبكة العراق االخضر
ل شعار ع يحم و موق ة،  : وه ة العراقي ة البيئ و شبكة حماي ر، وه ن أجل عراق أخضر مزده م

ار       ى مجاالت وأخب ة، باالضافة ال ويحتوي على الكثير من المواضيع والمعلومات عن البيئة العراقي

  .ومواضيع متنوعة
  ) www.iraqi-datepalms.net( :ـ الشبكة العراقية لنخلة التمر

راهيم    تاذ اب ه االس ل يشرف علي ل متخصص بالنخي ي وجمي امل وغن ع موسوعي ش و موق وه

داد     : ويعرف نفسه قائًال. الجبوري ة بغ رًا من جامع ة الزراعة   / أآاديمي استاذ دآتور تقاعد مبك آلي
ام  ب   2009ع ات مح ة نب ه وقاي ة   تخصص ة والعربي ة العراقي تم بالنخل موخ    ومه ل الش ا تمث ألنه

ة     ة وعربي والصبر والعنفوان العربي واالسالمي، لديه أرشيف جمعه عن النخيل وله اتصاالت دولي

واقليمية سهلت عليه التواصل مع الباحثين والمهتمين في النخيل لرفد الشبكة العراقية لنخلة التمر  
ل ة عن النخي ات المهم ا بالمعلوم ايتعلق به ل م ور وآ ى  .والتم ع عل ذا الموق رة تأسيس ه ى فك تبن

ى     اظ عل ام للحف االنترنت وموََّله ويديره يوميًا ويدعم آل جهد وآلمة طيبة تدفع بالموقع بالسير لالم

د   النخلة عمتنا سيدة الشجر، وآان الهدف االساسي للموقع هو نشر الثقافة النخلية وحب النخلة عن
د وت ة  النشىء الجدي د العلمي يم والتقالي تلهام الق ة واس ة العراقي ب عن النخل ا نشر وآت ل م ق آ وثي

ًا في     رًا طيب واالخالقية لحب النخلة من خالل سرد السير الذاتية للعلماء االحياء ومن فارقنا تارآًا أث

د العون     د ي  نفوسنا وآذلك توثيق أسماء وانجازات الباحثون العراقييون والعلماء العرب وآل من م
ن األزل    ين م ذي المالي رة تغ معة مثم ة ش اء النخل دآتور    .ألبق تاذ ال ًا االس ب دائم وآم المح ه أخ ان

  .ابراهيم الجبوري
  

  ـ جمالت بيئية عربية
 /www.mectat.com.lb : مجلة البيئة والتنمية  •

  www.envmt-healthmag.com: مجلة البيئة والصحة السورية •

:  عمان  مجلة االنسان والبيئة من سلطنة •

www.mrmewr.gov.om/arabic/prints.htm                                    
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  :ملحق أحباب البيئة سلطنة عمان يصدر هذا الملحق آل ثالثة أشهر •

www.mrmewr.gov.om/arabic/prints.htm                                     

  /www.beesagheer.com :نشرة البيئي الصغير تصدر من بلدية أبوظبي  •

  www.arabianwildlife.com/main.htm :مجلة الحياة البرية العربية  •

     :األطفال بذرة التي يصدرها جهاز شؤون البيئة المصري مجلة  •

www.bezra.com/magazine/index.asp                                                       

 =http://www.ead.ae/ar/?T:  مطبوعة الظبي من هيئة البيئة في أبوظبي •
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ))اول واهم مجلة بيئية عربية تصدر في لبنان((
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  1925 القانون االساسي العراقي لعام -

  تطرق لشيء يلم 

  1958الدستور املؤقت لعام  -
  تطرق لشيء يلم 

  1963الدستور املؤقت لعام  -
ادة ال واع          :  36م ف أن اء مختل ة بإنش ه الدول ًا تكفل راقيين جميع ق للع حية ح ة الص الرعاي

   .المستشفيات والمؤسسات الصحية والتوسع فيها
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  1968الدستور املؤقت لعام  -
ادة  ة بإنشاء المستشفيات والمؤسسات الصحية الرعا:  37الم ه الدول ة الصحية حق تكفل ي

   .وفقًا للقانون

  1970الدستور املؤقت لعام  -
ة   :  33المادة  تلتزم الدولة بحماية الصحة العامة عن طريق التوسع المستمر بالخدمات الطبي

  .المجانية، في الوقاية والمعالجة والدواء، على نطاق المدن واألرياف

  1991شروع دستور مجهورية العراق لعام م -
  : 64المادة 

ًا  ع  : ثاني ى جمي ين عل وث     أيتع ن التل ة م ى البيئ ة عل عب المحافظ راد الش ة وأف زة الدول جه

   .التي تخل بجمالها ووظائفها اية الطبيعة من االضرارموح

  2005دستور مجهورية العراق لعام  -
   : 31المادة 

ل وسائل         لكل عراقي الحق في ال  - اوًال ة، وتكف ة بالصحة العام ة الصحية، وتعنى الدول رعاي

 . الوقاية والعالج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية

لإلفراد والهيئات إنشاء مستشفيات أو مستوصفاٍت أو دور عالج خاصة، بأشراف من    - ثانيًا

  . الدولة، وينظم ذلك بقانون

  : 32المادة 

  .االقتصادية واالجتماعية والثقافيةالحقوق :  ثانيًا

   : 33المادة 

  .لكل فرد حق العيش في ظروٍف بيئيٍة سليمة - اوًال

.تكفل الدولة حماية البيئة والتنوع االحيائي والحفاظ عليهما -  ثانيًا 
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   2008ايلول  13السبت 

  مجلس الرئاسة/ باسم الشعب 

د     بناء على ما أقره مجل ام البن ى أحك ) أوال(س النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة وأستنادًا ال

انون اآلتي    من الدستور ) 73(من المادة ) ثالثا(والبند ) 61(من المادة  م  : صدر الق لسنة  ) 37(رق

2008  
  ةوزارة البيئــ قانـــون

  الفصل االول
  التعاريف والتأسيس واألهداف: التأسيس واألهداف

  :بالمصطلحات التالية ألغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها يقصد -1-المادة 

المحيط بجميع عناصره الذي تعيش فيه الكائنات الحية والتأثيرات الناجمة عن نشاطات  : البيئة

  .االنسان االقتصادية واالجتماعية والثقافية



  214

دهور  : حماية البيئة ع ت الل   المحافظة على مكونات البيئة واالرتقاء بها ومن ا أو اإلق ها أو تلويثه
  .من حدة التلوث

ة  ين البيئ ة      : تحس ار البيئي اء اآلث أنها إلغ ن ش ي م ذة الت راءات المتخ دابير واإلج ة الت مجموع
ة       ايير الدولي ة والمع ريعات الوطني ًا للتش ًا وفق ة محلي تويات المقبول ى المس ا إل لبية أو تخفيفه الس

  .المعتمدة
البيئة بكمية أو ترآيز أو صفة طبيعية تؤدي بطريق مباشر   وجود أي من الملوثات في : لوثتال

  .أو غير مباشر إلى اإلضرار باالنسان أو الكائنات الحية أو المكونات الالحياتية التي توجد فيه
ة   : التنوع االحيائي  تباين واختالف الكائنات العضوية الحية والموارد الجينية المستمدة من آاف

  .ة االرضيةاالنظمة البيئية على الكر
ى  : المحددات البيئية الحدود المسموح بها لترآيز آل ملوث من الملوثات التي يسمح بطرحها ال

  .البيئة بموجب المعايير الوطنية
زازات أو إشعاعات أو      : الملوثات البيئية ة أو ضوضاء أو اهت أي مواد صلبة أو سائلة أو غازي

ؤ ة ت ل إحيائي ابهها أو عوام ا ش رارة أو وهج أو م وث ح ى تل ر مباشر إل ق مباشر أو غي دي بطري
  .البيئة

ا أو      : تقييم األثر البيئي ؤثر اقامته دراسة وتحليل الجدوى البيئية للمشروعات المقترحة التي ت
  .ممارستها النشطتها على صحة االنسان وسالمة البيئة حاضرًا ومستقبًال بهدف حمايتها

ة     مساحة من األرض أو الماء ت: المحميات الطبيعية ة والحيوي ة المصادر الطبيعي خصص لحماي
  .والثقافية من الزوال
  .االشعاع القادر على انتاج أزواج من االيونات في المواد االحيائية: االشعاع المؤين

ر      : االشعاع غير المؤين ة مباشرة أو غي ادة بطريق ؤين الم أشعة آهرومغناطيسية التؤدي الى ت
  .لى إثارة ذراتها آأشعة الليزر واالشعة المايكرويةمباشرة عند أصطدامها بها انما تعمل ع

رة  ارة والخط ات الض ن    : النفاي ا م ة لمحتوياته بب نتيج ل أن تس بب أو يحتم ي تس ات الت النفاي
  .المواد ضررًا خطيرا لالنسان أو البيئة

تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها وزير ) وزارة البيئة(تؤسس وزارة تسمى  -أوال  -2-المادة 
  .بيئة أو من يخولهال

ى الصعيدين          ة وتحسينها عل ة البيئ ة في مجاالت حماي ثانيا ــ تعـد وزارة البيئة الجهة القطاعي
  .الداخلي والدولي

ادة  وارد     -3-الم ة والم ى الصحة العام اظ عل ة للحف ين البيئ ة وتحس ى حماي وزارة ال دف ال ته
ي بم      افي والطبيع راث الثق ائي والت وع االحي ة والتن ق    الطبيعي تدامة وتحقي ة المس من التنمي ا يض

  .التعاون الدولي واالقليمي في هذا المجال
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  : تسعى الوزارة لتحقيق أهدافها من خالل مايأتي -4-المادة 
ا          -أوال  ا ورفعه ى تحسين نوعيته وث والعمل عل ة من التل أقتراح السياسة العامة لحماية البيئ

  .الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها
ا   ذ        ال -ثاني إقليم لتنفي ة ب ر المنتظم اليم والمحافظات غي ة في األق تنسيق مع الجهات ذات العالق

  .سياسات الوزارة
  .اعداد االنظمة وأصدار التعليمات الخاصة بمحددات البيئة ومراقبة سالمة تنفيذها -ثالثا 

ة      -رابعا  ة والدولي ة واالقليمي ة  دراسة االتفاقيات والمعاهدات والبروتوآوالت العربي ذات العالق
ة لغرض           ى الجهات المعني ا ال م رفعه ة ومن ث بالبيئة بالتعاون مع الوزارات أو الجهات ذات العالق
د   ا بع ا وتطبيقه دد توقيعه ذة بص راءات المتخ ة االج ا ومتابع مام اليه ا أو االنض ديق عليه التص

  .االنضمام اليها
  .ت والتدابير المناسبة في شأنهاالنظر في القضايا والمشاآل البيئية واتخاذ القرارا -خامسا 
ة      -سادسا  ا يحقق التنمي متابعة االستخدامات القائمة والمقترحة للموارد الطبيعية لترشيدها بم

  .المستدامة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية
ابعا  ة         -س ات المتعلق ة والفحوص وحات البيئي راء المس ينها واج ة وتحس المة البيئ ة س متابع
  .البيئية والعوامل المؤثرة في سالمة البيئة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بالملوثات
ع   -ثامنا  إبداء الرأي بصالحية مواقع المشاريع من الناحية البيئية ووضع الضوابط لهذه المواق

  .بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية
عا  وث الخاصة    -تاس ات والبح جيع الدراس ر وتش داد ونش د  إع ة وتحدي ين البيئ ة وتحس بحماي

د         ات والمعاه ا في الجامع ة الدراسات العلي احثين وطلب المواضيع البيئية التي يمكن دراستها من الب
الي والبحث     يم الع ات وزارة التعل ع مؤسس اون م ذها والتع ى تنفي د عل ة للتعاق ات العلمي والمؤسس

ث البيئية واستحداث مراآز بحوث العلمي والوزارات والجهات االخرى بخصوص الدراسات والبحو
  .بيئية في الوزارة

  .العمل على نشر الوعي والثقافة البيئية وتفعيل دور المجتمع المدني في هذا المجال -عاشرا 
ر  ادي عش ة     -ح ين البيئ ة وتحس ة الخاصة بحماي دورات التدريبي دوات وال جيع الن ة وتش اقام

  .لتطوير القدرات البشرية في هذا المجال
  .اعداد تقرير سنوي عن حالة البيئة في العراق يقدم الى مجلس الوزراء -عشر ثاني 

  .الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي بالتعاون مع الجهات ذات العالقة -ثالث عشر 
دمها الجهات المسؤولة عن المشاريع             -رابع عشر  ر البيئي التي تق دير االث ارير تق دراسة تق

  .حاليًا واقرارها أو رفضها وفق تعليمات تصدر لهذا الغرضالمراد اقامتها والقائمة 
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ر  امس عش ع     -خ يق م ًا بالتنس جلة وطني ة المس ع الطبيعي ة والمواق ة الطبيع ى حماي ل عل العم
  .الوزارات والجهات المعنية

  .اقامة وادارة المحميات الطبيعية -سادس عشر 
  .بناء قواعد معلومات بيئية وادامة تحديثها -سابع عشر 

ر         -امن عشرث ة من مخاطر االشعاع المؤين وغي اتخاذ الوسائل الالزمة لحماية االنسان والبيئ
ات ذات          عاعي والجه اط االش ادر النش ى مص يطرة عل ة للس ة العراقي ع الهيئ يق م ؤين والتنس الم

  .العالقة
ر  ع عش ارة        -تاس ات الض ة والنفاي ة واالحيائي واد الكيمياوي ليمة للم إلدارة الس ع أسس ل وض

  .خطرةوال
ة وتحسينها          -عشرون  ة البيئ ة بحماي وانين واالنظمة والتعليمات المتعلق اعداد مشروعات الق

  .وابداء الرأي في التشريعات ذات العالقة بالبيئة المقترحة من جهة اخرى
ة           -حادي وعشرون  دني في مجال حماي ة ومنظمات المجتمع الم التعاون مع المنظمات الدولي

  .وتحسين البيئة
اني  دير  -وعشرون ث ارير تق داد تق ي اع رات ف ات االستشارية والمختب اد المكاتب والجه اعتم

ة وفق شروط تحددها        ة البيئ األثر البيئي واجراء الدراسات والتحاليل والقياسات في مجاالت حماي
  .الوزارة بتعليمات

  الوزيــر: الفصل الثانــي
وزارة   -اوال  -5-المادة  ى لل ا       الوزير هو الرئيس االعل ذ سياستها ومهامه والمسؤول عن تنفي

رارات            ة والق ه التعليمات واالنظمة الداخلي ا، وتصدر عن ى أنشطتها وفعالياته ة عل ويمارس الرقاب
ة             ة والمالي ة والفني وزارة وتشكيالتها وسائر شؤونها االداري ة بعمل ال ه عالق ل مال واالوامر في آ

  .والتنظيمية وفقا الحكام القانون
امين          للوزي -ثانيا  ديرين الع ى أي من الم وزارة أو ال ي ال ى وآيل ر أن يخول بعض صالحياته ال

  .فيها أو الى أي من موظفيها
ادة  وزارة         -أوال  -6-الم ؤون ال ي أدارة ش وزير ف اعدان ال ي واداري يس يالن فن وزارة وآ لل

  .يمارس آل منهما المهام الموآلة له من الوزير
  .الى أي من موظفي الوزارة المرتبطين به للوآيل تخويل بعض صالحياته -ثانيا 

ادة  وزارة مجلس يسمى   -7-الم ون لل وزارة(يك ي  ) مجلس ال وزير وعضوية وآيل ة ال برئاس
ا     وزارة أو خارجه الوزارة والمديرين العامين فيها وعدد من ذوي الخبرة واالختصاص من داخل ال

رأي والمشورة في القضايا التي تع        ديم ال ى المجلس ويحدد اعضاؤه     يختارهم الوزير لتق رض عل
  .ومهامه ومواعيد اجتماعاته وسير العمل فيه بتعليمات يصدرها الوزير
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  الهيكل التنظيمــي: الفصل الثالث
  :تتكون الوزارة من التشكيالت االتية -8-المادة 

  :تشكيالت مرآز الوزارة -اوال 
ام    ة  /  مكتب المفتش الع دائرة الفني ة  /  ال دائرة القانوني ة   د / ال رة التخطيط والمتابع دائرة   / ائ ال

ة   /  دائرة التوعية واالعالم البيئي/  االدارية والمالية ة الداخلي دقيق والرقاب ات    / قسم الت قسم العالق
  .مكتب الوزير / قسم شؤون مجلس حماية وتحسين البيئة/  قسم عالقات البيئة الدولية / العامة

  :التشكيالت المرتبطة بالوزارة -ثانيًا 
ة الشمالية       / آز الوقاية من االشعاعمر ة في المنطق ة وتحسين البيئ ة    / دائرة حماي رة حماي دائ

رات االوسط    / وتحسين البيئة في منطقة الوسط ة الف رة  /  دائرة حماية وتحسين البيئة في منطق دائ
  .المختبر البيئي المرآزي/  حماية وتحسين البيئة في المنطقة الجنوبية

  .لمفتش العام مهامه وفقًا للقانونيمارس ا -9-المادة 
رة   -10-المادة  د   ) و(يعد المختبر البيئي المرآزي المنصوص عليه في الفق ا (من البن من  ) ثاني

  .من هذا القانون المختبر الرئيس للفحوصات المختبرية البيئية) 8(المادة 
ادة  دوائر الم  -اوال  -11-الم ن ال ل م ن االشعاع وآ ة م ز الوقاي ـر مرآ ي يديـ ا ف نصوص عليه

ل         ) 8(المادة  ة في االق ة أولي ى شهادة جامعي من هــذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل عل
ل عن    دائرة          ) 15(ولــه خدمة التق رة واالختصاص في عمل ال خمس عشرة سنة ومن ذوي الخب
  .ويعيــن وفقا للقانون

ر البيئي المرآزي واالق     -ثانيا  وزير والمختب ـد      يديــر مكتب ال ـي البنـ ا فـ سام المنصوص عليه
من هــذا القانون موظف بعنوان مديــر حاصل على شهادة جامعية اولية في ) 8(مــن المادة ) أوال(

  .عشر سنوات ومــن ذوي الخبرة واالختصاص) 10(االقل ولــه خدمة التقل عـــن 
  أحكـــام عامــة وختاميـــة: الفصـل الرابــع

ادة  ادة      :أوًال  -12-الم ي الم ا ف وزارة المنصوص عليه كيالت ال ام تش دد مه ذا  ) 8(تح ن ه م
  .القانون وتقسيماتها ومهام هذه التقسيمات بنظام داخلي يصدره الوزير

  .لمجلس الوزارة استحداث االقسام ودمجها وتغيير ارتباطها بنظام داخلي: ثانيًا 
ادة  ة      -13-الم تالف المؤقت لطة االئ ر س ى أم ة(يلغ ـم ر) المنحل نة ) 44(قـ   وزارة 2003لس

  .البيئة
  .للوزير اصدار تعليمات وأنظمة داخلية لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون -14-المادة 
  .ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية -15-المادة 

ولة عن  نظرًا ألهمية حماية البيئة وتحسينها ولكون وزارة البيئة هي المسؤ : االسباب الموجبة
.ونشرع هـذا القانذلك، ولغرض تحديد أهدافها ووسائل تحقيقها واعداد هيكلها التنظيمي  
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

ـ   دوة ال يات الن امي وتوص ان الخت ة ) 30( البي ات اإلقليمي ز الدراس ل  - لمرآ ة الموص جامع
ي  دة ف باط  25والمنعق ة  ) 1430صفر  30( 2009ش ي بالجامع ي واألدب دى العلم ة المنت ى قاع عل

  ).الحكم الراشد والتنمية المستدامة في العراق ودول الجوار(: بعنوان
اب       د ذي دآتور عب تاذ ال راق، األس ي الع ي ف ث العلم الي والبح يم الع ر التعل الي وزي ة مع برعاي

ديوه جي، وعدد من       العجيلي، وب حضور السيد رئيس جامعة الموصل األستاذ الدآتور ُأبي سعيد ال
ة         ات اإلقليمي ز الدراس د مرآ احثين، عق اتذة والب ة واألس ز البحثي ديري المراآ ات وم داء الكلي عم

ـ  ه ال ل ندوت ة الموص وان) 30( بجامع راق ودول   (: بعن ي الع تدامة ف ة المس د والتنمي م الراش الحك
  ).الجوار
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ه      وق ألقى آلمت ة ف د ابتدأت الندوة بتالوة آي من الذآر الحكيم، تفضل بعدها السيد رئيس الجامع
ة                دعوات من أجل إقام ع ال ذه الظروف، إذ ترتف ل ه دوة في مث ذه الن اد ه ة انعق ا أهمي التي أّآد فيه

ة المستدامة    د اهللا فاضل ال      . الحكم الراشد ودوره في تحقيق التنمي دآتور عب م ألقى ال الي  ومن ث حي
ي الشهوان رئيس قسم الدراسات        آلمة اللجنة التحضيرية للندوة نيابة عن الدآتور نوفل قاسم عل
ى المالح    االقتصادية في المرآز ومقرر اللجنة التحضيرية للندوة، وألقى األستاذ الدآتور هاشم يحي

دوة        ي الن رئيس ف دث ال بق والمتح ل األس ة الموص يس جامع ة  .. رئ رة االفتتاحي وان  المحاض بعن
الجذور التاريخية للحكم الراشد في الحضارة اإلسالمية والدعوات إلى الفكر اإلسالمي الرشيد في    (

  ).الفكر اإلصالحي الحديث والمعاصر
ين        د حس دآتور أحم تاذ ال ها األس ى ترأس ة األول تين، الجلس ى جلس دوة عل وث الن ت بح توزع

  :لطائي مقرريتها، وألقيت فيها البحوث اآلتيةالهيتي، في حين تولت الدآتورة سناء عبد اهللا عزيز ا
 .الحكم الراشد عناصر ومتطلبات للدآتور سعد محمود الكواز •
دآتور طه    • التنمية البشرية المستدامة والحكم الصالح لألستاذ الدآتور هالل ادريس مجيد وال

 .يونس حمادي واآلنسة ياسمين الحيالي
م الر  • ور الحك ي منظ رية ف ة البش يد  ادارة التنمي ق الخشاب والس دان توفي دآتورة وج د لل اش

 .محمد صالح االعزاوي
ة المستدامة    • دآتور صالح     : التجربة اليابانية في مجال الحكم الراشد والتنمي ة لل ة عربي رؤي

 .حسن محمد
 .التجربة الترآية في الحكم والتنمية المستدامة للدآتور مثنى عبد الرزاق الدباغ •
ةأتطورات  • ات العربي تدامة  داء الحكوم ة المس ة والتنمي ى التنمي ره عل ) 2005 -1975(وأث

 .للدآتور نوفل قاسم علي الشهوان
 .الفساد السياسي آأحد مشاآل المنطقة العربية للدآتور طارق محمد طيب القصار •
 .رؤية فكرية للدآتور جاسم الفارس: الحكم الرشيد •

ى الم دآتور هاشم يحي تاذ ال ة فترأسها األس ا الجلسة الثاني دآتورة أم ا ال ت مقرريته الح، وتول
 :أفراح ناثر جاسم العزاوي، وُألقيت فيها البحوث اآلتية

ة           • دول العربي ة البشرية المستدامة في ال م الراشد، والتنمي االقتصاد السياسي للفساد والحك
 .للدآتور عبد اهللا فاضل الحيالي

رارا    • يم وترشيد الق ة في الوحدات    مجاالت استخدام التدقيق االداري ألغراض التقي ت اإلداري
 .اإلقتصادية للسيد منهل مجيد احمد والسيد فراس عزيز الشمري

ة    • المية الخليجي ات االس ة والجماع ر الممارس ي فك ية ف ارآة السياس ة والمش الديمقراطي
 .للدآتور هاشم عبد الرزاق الطائي
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ر محي       • دآتور ذاآ ة المستدامة لل ة العربي د اهللا    دور الحكومة األلكترونية في التنمي دين عب ال
 .العراقي

 .رؤية مستقبلية للدآتورة آفاح عباس رمضان: التنمية المستدامة في الجزائر •
د اهللا         • اب عب د الوه اد عب يد زي د للس م الراش ز الحك ي تعزي ا ف ة وأثره الحات القانوني االص

 .النعيمي
ة رواء زآي  شد والمسألة االجتماعية لغرض التنمية والتطوير في العراق للدآتوراالحكم الر •

 .يونس الطويل
ة لألستاذة سهيلة إمنصوران       • بالد النامي تأثير الفساد االقتصادي على النشاط التنموي في ال

  .جامعة الجزائر -من الجزائر
  التوصيات

  .وبعد إلقاء البحوث والمناقشات والمداخالت توصل المنتدون إلى التوصيات اآلتية
والسعي  ) الحكومة، والقطاع الخاص(عادلة الفساد ضرورة تكثيف الجهود لمعالجة جانبي م -1

ة(من جانب الطلب   م والتخفيف من فرص الفساد من  ) الحكوم ى إصالح مؤسسة الحك إل
خالل دعم نظم الحكومة األلكترونية، وإصالح النظم الضريبية والكمرآية، وتقليص العوائق   

ت     ة المش الح سياس غيلها، وإص ة وتش اريع الحكومي يس المش ام تأس ةأم . ريات الحكومي
روعة      ر المش ال غي رض األعم ب ع ى جان ز عل اص (والترآي اع الخ دمتها  )القط ي مق ، وف

وانين مكافحة      ذ ق ترسيخ النظم السليمة لحوآمة الشرآات وتحسين معايير المحاسبة، وتنفي
  .الرشوة وتعزيزها

ميم            -2 ي ص ع ف ي تق ة الت تدامة الحقيقي ة المس ذور التنمي ذ بج ات لألخ وة الحكوم األداء دع
ة    ة، وإزاح ل الحكوم ب عم ي تراق ة الت ات والتعددي ي إطالق الحري ل ف ذي يتمث السياسي ال

  .جميع العوائق وبضمنها الفساد المالي واإلداري عن طريق أجيال التنمية
ل        -3 م لعم تثماري مالئ اخ اس تثمارات، وذات من دة لالس ليمة وجي ات س ق بيئ ى خل ل عل العم

  .اته في تحقيق التنمية المستدامةالقطاع الخاص، وإلطالق مبادر
ة          -4 ا وخاصة في مجال الرقاب انون خاص به تفعيل دور منظمات المجتمع المدني، وإصدار ق

ة المستدامة  اه التنمي دفع باتج الي والسياسي وال والمشارآة لمواجهة الفساد اإلداري والم
  .على وفق الصيغ القانونية التي يحددها الدستور

ر    اعتماد ممارسات  -5 فعلية في اختيار العناصر الكفوءة والقادرة على تحمل مسؤوليات التغيي
  .بكل نزاهة وشفافية، مع توافر أجهزة الرقابة والمساءلة لمختلف مستويات إدارات الحكم

ين          -6 ة ب ة القوي رًا للعالق م الراشد، نظ ايير الحك الدعوة إلى تعزيز الشفافية بوصفها إحدى مع
ين ا  ي وب اد السياس ية      الفس زاب السياس ل األح ا تموي اط به ي يح رية الت ر الس ل، َعْب لتموي

  .ومعرفة مصادر تمويلها بشكل واضح
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ان يسمى      -7 ا آ دبير  (إن تراثنا العربي واإلسالمي يزخر بالكثير من معايير الحكم الراشد وم بت
ك      ا، لذلك تدعو)أمر الناس على أحسن وجه ممكن ه األنظار نحو دراسة تل  الندوة إلى توجي

ار المناسب    دم اإلط ي تق ة، وهي السياسة الت ة العادل ة بالسياس ايير المتعلق اهيم والمع المف
  .لتحقيق التنمية البشرية المستدامة في مجتمعنا

ة أقرب       -8 ا أصبحت الدول ة، آلم تقوية العالقة بين السلطة والقانون، وآلما تعززت هذه العالق
ان     ذي يعني أن الق انون ال ى السلطة التي وضعته،        إلى مبدأ سيادة الق م حت ذي يحك ون هو ال

  .حد مقومات بناء الحكم الراشدأوان سيادة القانون هو 
ة النخب           -9 رتبط أوًال بذهني ة م دول العربي ة المستدامة في ال ان مستقبل الحكم الراشد والتنمي

ان           ة البرلم م واستيعاب أبجديات األحزاب المعارضة ضمن قب الحاآمة من جهة، ومدى فه
ة     ثان ل شيء بغي ل آ ة قب ان النخب الحاآم ي أذه د ف م الراش ار الحك يد أفك ي تجس ًا، وينبغ ي

  .تجسيدها على أرض الواقع
تخاطب بحوث الندوة آل من يهمه اإلصالح المؤسسي الحكومي أو العمل من أجل الصالح   -10

ي    وطني والعرب عيدين ال ى الص رار عل نع الق ر ص ي دوائ ام ف ي  . الع طين ف ن للناش ا يمك آم
ًا         ًا علمي وث عون امين البح ي مض دوا ف عب أن يج ي الش دني، وممثل ع الم ات المجتم منظم
ة             ة إقام ادراك أهمي ي إجرائي شامل ب ديًا ومحرضًا إلنضاج وعي نظري وعمل ًا نق ومنهجي

  .الحكم الراشد وهو ما يصب في تحقيق التنمية المستدامة
تدا  -11 رية المس ة البش يع مؤسسات التنمي اء وتوس م وإنش ذا دع ال ه ذات، وإدخ مة وإدارة ال

م            ل واعي وناضج يتحمل مسؤولية إدارة الحك اهج الدراسية إلعداد جي الموضوع في المن
  .المستقبلية

ة سنة        -12 ة والتنمي م حزب العدال ، 2002االستفادة من التجربة الترآية أبان تسلم إدارة الحك
ه     واعتماد معيار شفافية واستقاللية المؤسسات االقتصادية وب ك المرآزي وتحمل خاصة البن

ه بشكل            ذي انخفضت معدالت ة أساسها استهداف التضخم، ال مسؤولية تطبيق سياسة نقدي
وي   آبير في السنتين األخيرتين، وآانت هذه االستقاللية والشفافية هي األساس للتحول البني

  .نحو إقامة الحكم الراشد في ترآيا
جال إقامة الحكم الراشد والتنمية المستدامة، والتعرف االستفادة من التجربة اليابانية في م -13

  .على النجاحات واإلخفاقات التي مرت بها، وعدم االآتفاء باالنبهار والدهشة منها
دعوة الجامعات العراقية ومراآز البحوث فيها إلى االهتمام بموضوع الحكم الراشد وربطه  -14

ة      بالتنمية وذلك من خالل إجراء البحوث والدراسات      ة ألهمي والرسائل واألطاريح الجامعي
.ذلك في إعادة بناء العراق وتفعيل دوره العربي واإلقليمي والدولي 
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אאאאא 
  

  
ل      ت بالفع د حقق دولي، وق ي وال اون اإلقليم االت التع ق مج ى خل ة إل عى وزارة البيئ تس

   :لخيصها بالنقاط التاليةنجاحات متميزة في هذا المجال ويمكن ت
   :التعاون مع برنامج األمم املتحدة للبيئة -1

  :أثمر تعاون الوزارة مع برنامج األمم المتحدة للبيئة عن المشاريع اآلتية
راق  ي دعم اإلدارة البيئ  -أ  Strengthening Environmental Governance  ة في الع

in Iraq through Environmental Assessment and capacity building  :  
راق بسبب الحرب        ريهدف هذا المشروع إلى إج ة بشدة في الع ع الملوث اء التقييم البيئي للمواق

م تشخيص    األخيرة في العراق وما صاحبها من تخريب ونهب للمنشآت الصناعية والمخازن، وقد ت
ع من   300 د   موق ة وق ل المنظم م  قب ا علي   ااختيت دريب آوادرن ع لت دراتهم  ر خمسة مواق اء ق ا وبن ه
  :وهي
  موقع المشراق •
  موقع خان ضاري •
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  موقع مخازن الصويرة •
  موقع منشأة القادسية •
  موقع عويريج •

زة متطورة خالل     ةوزارالحيث قام برنامج األمم المتحدة بتدريب فريق متخصص من  على أجه
وم المحافظ       ات حيث  العام المنصرم فأصبحوا مؤهلين لتدريب آوادر أخرى لمباشرة العمل في عم

  .الملوثة تنتشر المواقع
   : مشروع إدارة وإحياء االهوار باستخدام التقنيات المالئمة للبيئة -ب 

اه الشرب وتصريف            وفير مي ل ت ة مث ة للبيئ ات المالئم ى استعمال التقني يهدف هذا المشروع إل
  .في هذا المجال الفضالت واإلدارة البيئية السليمة لألراضي الرطبة، وبناء القدرات لصانعي القرار

  :تقييم التلوث باليورانيوم المنضب وبناء القدرات -ج 
Depleted Uranium Assessment and capacity building    

اليورانيوم المنضب،    اثيهدف هذا المشروع إلى أجراء تقييم لآل وث ب ر البيئية المترتبة على التل
ر البيئ يم األث ال تقي ي مج درات ف اء الق ى بن ي والعمل عل واد المشعة ف ة للم ي سبل الرقاب ه وف ي ل

  .البيئة

 : التعاون مع منظمة الصحة العاملية -2
يدور التعاون مع هذه المنظمة في عدد من المجاالت بعضها بصورة مشترآة مع وزارة الصحة 

  :من بينها ما يلي
  :مشروع مراقبة وفحص نوعية مياه الشرب في العراق -أ

Strengthening Water Quality Monitoring System    
  .يهدف هذا المشروع إلى التدريب على أساليب الفحوصات النوعية لمياه الشرب

ة    -ب  ى مناقشة      :   Chemical Safety مشروع السالمة الكيمياوي ذا المشروع إل يهدف ه
ن    الل م ة لإلق تراتيجيات حديث ل وإس ار عم راح إط ى اقت راق وصوًال إل ي الع ة ف السالمة الكيمياوي

  .اطر التلوث الكيمياويمخ
   Water Quality Technical Support Enhancement الدعم التقني لنوعية المياه -ج 

فيما يختص الثاني بالخدمات  لهذا المشروع جزأين أولهما يخص عمل جهات خارج الوزارة         
مجتمعات المائية أو التي يمكن تقديمها لغرض تحسين نوعية المياه ال سيما في مجال تقييم عمل ال

  .توفير الحلول التقنية للمشاآل القائمة
ة في        :  Healthy Villages القرى الصحية   -د  ة البيئ ى استعراض حال يهدف المشروع إل

ة        رى صحية نموذجي ى إعداد ق بعض القرى المحلية بمشارآة المنظمات غير الحكومية والعمل عل
  .شروعباالستفادة من الخبرات المقدمة من خالل الم
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  :التعاون مع البنك الدويلـ 3
   :تتعاون الوزارة مع البنك الدولي في أربعة مشاريع رئيسية وآما يلي

  : Development Environmental Awareness مشروع تطوير الوعي البيئي -أ 
ه          ة ومجاالت فعاليات ة البيئ اه حماي واطن تج ه الم ذي يبدي يهدف المشروع إلى تعزيز التعاون ال

  .فيها
درات في المجال البيئي      -ب  ة    :  Capacity Building تطوير الق رامج تدريبي ويتضمن ب

  .تهدف إلى تعزيز القدرات لدى آوادرنا العاملة في مختلف المجاالت البيئيةويؤمل البدء فيها 
ة  -ج  ز    :  Conduct Environmental Assessment إعداد وتقييم البيئ ى تعزي يهدف إل

  .البيئة إلى أجراء تقييم األثر البيئي للمشاريع واألنشطة الملوثة للبيئةقدرات آوادر وزارة 
  : مشروع اإلدارة البيئية الطارئة -د 

Iraq Emergency Environmental Management Project (IEEMP)  
  .ويدور حول سبل التعامل مع الحالة البيئية التي تفاقمت بعد الحرب األخيرة

ذا التعاون تدور حول دعم مشاريع لمعالجة التلوث الصناعي الناتج وهناك فقرات بضمن ه -هـ 
ة   ة األهلي ل الدباغ ن معام ابوق ، ع ل الط ة      ، معام ي المنطق ة ف اه الداخلي ي المي ي ف وث النفط التل

.الجنوبية 
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אאא  

   
  2010آانون الثاني  5

ا  ى م اء عل ا أبن واب وص ره مجلس الن ى  ق تنادا ال ة واس ه مجلس الرئاس امأدق علي د  حك البن
  .من الدستور) 138(من المادة ) أ(الفقرة ) خامسا(

  : صدر القانون االتي
  قانـون محاية احليوانات الربية

وتنظيم مناطق  ـ يهدف هذا القانون إلى حماية الحيوانات البرية باعتبارها ثروة وطنية1ـ المادة
ة    راءات الخاص يدها واإلج واع   ص د أن يد وتحدي ازة الص نح إج يدها    بم موح بص ات المس الحيوان
  .والمحرم صيدها ومواسم الصيد

ا   تعد الحيوانات البرية ثروة وطنية وعلى المواطنين والجهات الرسمية اوالـ  ـ2المادة ـ  حمايته
ى  التجارب العلمية بعد الحصو  غراضأل وتجنب إيذائها أو االعتداء عليها وال يجوز صيدها اّال ل عل

  .القانون حكام هذاأالموافقات األصولية وفق 
ذا   ر       ثانيا ـ يقصد بالحيوانات البرية المنصوص عليها في ه ة غي ور البري ائن والطي انون اللب الق

  .القانون األليفة وفقًا للقائمة المرافقة بهذا
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ادة ـا       ـ3 ـ الم ة عليهـ ة والمحافظ ات البري ة الحيوان بيل حماي ي س ة ف وزارة الزراع ـاذل  اتخـ
  :اإلجراءات االتية

يجات أو أراض      ل مس اجرة داخ ة والمه ة المحلي ات البري ة الحيوان ة لغرض  اوال ـ تربي محمي
دون إلحاق إضرار مباشرة أو      حمايتها وتكاثرها بما يؤمن إعادة التوازن الطبيعي في هذا المجال ب

  .غير مباشرة بالبيئة
  .تحديد أنواع الحيواناتـ حصر وتنظيم مناطق الصيد المحمية مع  ثانيا

  .ثالثا ـ منع الصيد بصورة دائمة أو مؤقتة وفقا الحكام هذا القانون
  :اوال ـ يمنع استعمال الوسائل التالية في صيد الحيوانات البرية ـ 4المادة ـ 

ة    وسائل االبادة الجماعية في صيد الحيوانات البرية مثـل الشباك والفخاخ  - أ والمصائد الحديدي
  .موالسمو
  .مطاردة الحيوانات والطيور البرية بالطائرات والسيارات ووسائط النقل األخرى  - ب

ـ  ادق اال -ج يد    والبن ادق الص ات وبن ة والرشاش رية(توماتيكي ا    ) الكس ول إطالقه ل ط ي يق الت
  .مليمترًا) 400(عن  )السبطانة(

  .إيذاء الحيوانات البرية أو إلحاق الضرر بها بأي شكل من األشكال  -د
  .جمع بيض الطيور البرية أو تخريب أعشاشها - هـ

  .ثانيا ـ يمنع صيد الحيوانات والطيور البرية المحرم صيدها
ادة ـ    ة             5الم وم بتربي دني التي تق راد ومنظمات المجتمع الم ازة لألف نح إج وزير الزراعة م  ـ ل

ى   للكمارك الحيوانات البرية وإآثارها للبيع أو للتصدير بالتنسيق مع الهيئة العامة وبعد الوقوف عل
  .الزراعية في المحاجر آراء المتخصصين

ادة  ع عدد الصيد     ـ  6ـ  الم وفير وبي راد والشرآات المتخصصة استيراد وت ـ لإلف ه  اوال ولوازم
  .موافقات استيرادها لهذا الغرض حسب المواصفات التي تقررها وزارة الزراعة بموجب

  :لما يأتي البرية وفقًاثانيا ـ يتم منح إجازة صيد الحيوانات 
  :الوثائق االتية تقديم طلب إلى الشرآة العامة لخدمات الثروة الحيوانية مرافقًا به - أ

  .هوية األحوال المدنية -1
  .البطاقة التموينية -2
  .شهادة الجنسية العراقية -3
  .بطاقة السكن -4
  .تقديم هوية انتسابه إلى جمعية الصيادين العراقية -ب
إجازة ويكون   لف دينار عن آلأمئتان وخمسون  )250000(سم إجازة صيد مقداره دفع ر - ج
  .لف دينارامئة ) 100000(تجديدها  رسم
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ادة ة     -7- الم ر البيئ ي ووزي الي والبحث العلم يم الع ر التعل ع وزي يق م ة بالتنس وزير الزراع  ل
  :إصدار تعليمات تتضمن ما يأتي

  .المحرم صيدها اوال ـ أنواع الحيوانات والطيور البرية
  .ثانيا ـ أنواع الحيوانات والطيور البرية المسموح بصيدها
  .ثالثا ـ المناطق المحرم الصيد فيها بصورة دائمة أو مؤقتة

  .رابعا ـ المواسم المحرم الصيد خاللها
  .خامسا ـ الحد األعلى لحجم الصيد

  .سادسا ـ أدوات وعدد الصيد وقياساتها وأنواعها
  .سبيل الهواية اإلجراءات الخاصة بمنح إجازة صيد الحيوانات البرية علىالشروط و ـ سابعا

ادة ـ      ي     ـ 8الم ات الت م التعليم ن حك ة م ة والبحثي ات العملي تثنى الجه ة أن يس وزير الزراع  ل
اطق المحرم    يصدرها والسماح لها بصيد أنواع من الحيوانات المحرم صيدها ضمن المواسم   والمن

  .قات ومدد تحدد في آتاب االستثناءوأو عدادأصيدها فيها وب
مـدة  حكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه بالحبساوال ـ يعاقب المخالف أل  ـ  9المادة ـ 

ى   د عل ى   ) 3(ال تزي د عل ة ال تزي نوات وبغرام الث س ة) 3(ث اتين    ثالث دى ه ار أو بإح ين دين مالي
  .نقل المستخدمةووسائط ال ومصادرة الصيد وعدته وأدواته العقوبتين

ى وزارة     ات إل ا     ثانيا ـ تؤول األموال المصادرة بعد اآتساب الحكم درجة البت تم بيعه الزراعة وي
اتالف     1986لسنة  (32) وفقا الحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم وزير إصدار األمر ب ، ولل

  .أصوليةغير المشروعة وفقا للتشريعات النافذة وبموجب محاضر  العدد واألدوات
ا ؤول األسلحة المشمولة - ثالث ي الصيد وت ة المستخدمة ف ذا أب تصادر األسلحة الناري ام ه حك

  .القانون إلى وزارة الداخلية للتصرف بها وفقًا للقانون
ًا أل   لوزير الزراعة أو من يخوله الموافقة على بيع الحيوانات التي يتم رابعا ـ ام  صيدها خالف حك

  .الصادرة بموجبه هذا القانون والتعليمات
ات المنصوص          10المادة ـ   ة سلطة قاضي جنح لفرض العقوب دير الناحي ام وم ائم مق  ـ يمنح الق

  .عليها في هذا القانون
  .حكام هذا القانونأـ لوزير الزراعة إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ 11المادة ـ
  .1979سنة ل) 21(ـ يلغى قانون حماية الحيوانات والطيور البرية رقم 12المادة ـ 
  .ـ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية13المادة ـ 

  : األسباب الموجبة
ة وتنظيم      ات البري ة الحيوان ام صيدها   ألغرض حماي اظ      بحك ة الحف ة وآيفي روة وطني ا ث اعتباره

.شرع هذا القانون، عليها وتنميتها ودرء خطر انقراضها 
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אאאאא 
 

  بشائر كمال محمد                                                        
  البيئة ةوزار/ قدم أرئيس مهندسيين  

  
  تعريف االتفاقية

و في     9/5/1992أتفاقية دولية تم تحريرها في  ول آيوت د   11/12/1997وتم تحرير بروتوآ وق
ا مساهمة     ،فيها جميع الدول العربيةأنضمت اليها معظم دول العالم بما  راق اليه ويشكل انضمام الع

رة في الغالف الجوي من              ة بدرجة آبي زات غازات الدفيئ دولي في تثبيت ترآي منه مع المجتمع ال
  : جراء أنشطة بشرية وهذه الغازات هي

اربون   يد الك اني أوآس روز أ،  CO2 ث يد النت ة    ، N2O وآس ة الفلوري ات الكاربوني المرآب
ةال بعة    (HFCS) هيدروجيني ة المش ة الفلوري ات الكاربوني د  (PFCS) المرآب ادس فلوري ، س

ا             (SF6)الكبريت ة مم ة الطبيعي ى أستفحال ظاهرة الدفيئ ازات ال ذه الغ زات ه ادة ترآي اذ تؤدي زي
ة          ى االنظم لبيًا عل ؤثر س ن أن ي وي يمك الف الج طح االرض والغ افي لس رار اض ه أحت فر عن يس

  .بيعية وعلى البشريةااليكولوجية الط
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دان  ع البل اون من جانب جمي ا يمكن من التع اخ يتطلب أقصى م ر المن المي لتغي ابع الع ان الط
ًا        ة وفق ًا لمسؤولياتها المشترآة وان آانت متباين ومشارآتها في استجابة دولية فعالة ومالئمة وفق

  .آل منها وظروفها االجتماعية واالقتصادية لقدرات
اق االم ير ميث دول   ويش تغالل ال ي أس يادي ف ى الحق الس دولي ال انون ال ادئ الق دة ومب م المتح

ع داخل     لمواردها الخاصة بها بمقتضى سياساتها البيئية واالنمائية بحيث ال تسبب االنشطة التي تق
ا  ة أواليته ا الوطني دود واليته ارج ح ع خ اطق أخرى تق ة دول أو من يطرتها ضررًا لبيئ . و تحت س

ليها مساهمة من العراق مع المجتمع الدولي فيما ورد أعاله والتنسيق المتكامل    ويشكل االنضمام ا
ادي أن تلحق           ة تف ة واالقتصادية بغي ة االجتماعي اخ والتنمي ر المن ار ضارة   آبين االستجابات لتغي ث
  .بالتنمية االقتصادية واالجتماعية وحماية النظام المناخي لصالح أجيال الحاضر والمستقبل

  قيةهدف االتفا
دخل         د مستوى يحول دون ت الوصول الى تثبيت ترآيزات غازات الدفيئة في الغالف الجوي عن
ة     ة آافي رة زمني خطير من جانب االنسان في النظام المناخي وينبغي بلوغ هذا المستوى في أطار فت
اج      دم تعرض أنت اخ وتضمن ع ر المن ع تغي ة م ف بصورة طبيعي ة أن تتكي نظم االيكولوجي يح لل تت

  .ذية للخطر وتسمح للمضي قدمًا للتنمية االقتصادية على نحو مستداماالغ

  االلتزامات العامة مبا فيها التزامات البلدان النامية االطراف
ة     -أ ازات الدفيئ ع غ ادر جمي ن مص رية المصدر م ات البش ة لحصر االنبعاث وائم وطني وضع ق

ازات بو        ذه الغ ة ه وائم وإزال ذه الق ؤتمر االطراف به الغ م ه      واب ا تسمح ب در م اسطة المصارف بق
  .طاقاته وذلك بأستخدام منهجيات متماثلة يروجها ويتفق عليها مؤتمر االطراف

ات        -ب اخ عن طريق معالجة االنبعاث ر المن أعداد برامج وطنية تتضمن تدابير للتخفيف من تغي
ر التكيف بشكل مالئم البشرية المصدر من غازات الدفيئة وأزالة هذه االنبعاثات وأتخاذ تدابير لتيسي

ؤتمر االطراف عن      الغ م مع تغير المناخ وتنفيذ تلك البرامج ونشرها واستكمالها بصفة دورية وإب
ة وأي     ذ االتفاقي ا لتنفي وخى أتخاذه ذها الطرف أو يت ي أتخ دابير الت ام للت ة بعرض ع ق االمان طري

ة وأن م    ا في    معلومات أخرى يرى الطرف أنها ذات صلة بتحقيق هدف االتفاقي ن المناسب أدراجه
  .بالغه بما في ذلك أن أمكن مواد ذات صلة بحسابات االتجاهات العالمية لألنبعاثات

ات التي    - جـ العمل والتعاون على تطوير وتطبيق ونشر ونقل التكنولوجيا والممارسات والعملي
لقطاعات بما في  تكبح أو تخفض أو تمنع االنبعاثات البشرية المصدر من غازات الدفيئة من جميع ا

  .ذلك قطاعات الطاقة والنقل والصناعة والزراعة وأدارة النفايات
ع غازات     -د ات جمي تعزيز االدارة المستدامة والعمل والتعاون على حفظ وتعزيز مصارف خزان
  .الدفيئة
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ة       آالتعاون على االعداد للتكيف مع  - هـ اخ وتطوير واعداد خطط مالئمة ومتكامل ثار تغير المن
حر داأل اف والتص ررة بالجف اطق المتض اش المن ة وانع ة وحماي ة والزراع وارد المائي رة الم

  .والفيضانات
ة االقتصادية       -و ة واالجتماعي ة والفني ة والتكنولوجي العمل والتعاون على اجراء البحوث العلمي

  .والرصد المنتظم وتطوير محفوظات البيانات المتصلة للنظام المناخي
ك    العمل والتعاون ع -ز ا في ذل لى التعليم والتدريب والتوعية العامة فيما يتصل بتغير المناخ بم

  .مشارآة المنظمات غير الحكومية
دات   -ح إقتراح على أساس طوعي مشاريع للتمويل بما في ذلك التكنولوجيات أو المواد أو المع

ع   أو التقنيات أو الممارسات المحددة الالزمة لتنفيذ هذه المشاريع مع أعطاء تق     دير أن أمكن لجمي
ذلك       ازات وآ ذه الغ د من ه التكاليف االضافية وللتخفيضات في انبعاثات غازات الدفيئة وأزالة المزي

  .تقدير المنافع الناتجة عن ذلك
ة بالنسبة      أتقدم البلدان المتقدمة بالغها االولي في غضون ستة  - ط اذ االتفاقي دء نف شهر من ب

دم االطراف األ ك الطرف وتق ى ذل ا ال دء نف ن ب الث سنوات م ي غضون ث ي ف ا االول  ذخرى بالغه
م من    أاالتفاقية بالنسبة الى ذلك الطرف  ذين ه و من تاريخ توفر الموارد المالية ويجوز لالطراف ال

  .ن يقدموا بالغهم االولي في الوقت الذي يرونه مناسبًاأقل البلدان نموًا أ

  ان النامية االطرافالتزامات البلدان املتقدمة االطراف أجتاه البلد
ة     -أ دان النامي دها البل ي تتكب ة الت اليف الكامل ة التك افية لتغطي دة وأض ة جدي وارد مالي وفير م ت

ة            دان النامي ة للبل ا الالزم ل التكنولوجي وارد نق ك م ي ذل ا ف ا بم ال اللتزاماته ي االمتث راف ف االط
  .ياالطراف وبناء على أتفاق بين البلد النامي الطرف والكيان الدول

مساعدة البلدان النامية المعرضة بصفة خاصة آلثار تغير المناخ الضارة في تغطية تكاليف   - ب
  .التكيف مع تلك اآلثار الضارة

ة     - جـ دان النامي ى البل تعزيز وتيسير وتمويل نقل التكنولوجيات السليمة بيئيًا والدراية الفنية ال
  .م االتفاقيةأو إتاحة الوصول اليها لتمكينها من تنفيذ أحكا

ل والت          -د ة بالتموي زم من االجراءات المتعلق ا يل اذ م ام ألتخ ا   أاالهتمام الت ل التكنولوجي مين ونق
ثار الضارة لتغير المناخ وأثر لتلبية االحتياجات واالهتمامات المحددة للبلدان النامية الناشئة عن اآل

ي دان الت ًا البل اخ وخصوص ر المن دابير االستجابة لتغي ذ ت ى  تنفي رًا عل ادًا آبي د أقتصادها أعتم يعتم
ة      وري والمنتجات آثيف ود االحف الدخل الناشئ عن أنتاج وتجهيز وتصدير وأستهالك أنواع من الوق

  .الطاقة المرتبطة بها
د أقتصاداتها       - هـ ة التي تعتم دان النامي يراعي البلدان المتقدمة عند تنفيذ االلتزامات وضع البل

ى اي  ديدًا عل ادًا ش وري    أعتم ود االحف تهالك الوق دير واس ز وتص اج وتجهي ن أنت تمرة م رادات مس
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ا في           وري والصعوبات التي تواجهه ود االحف ه وأستخدام الوق والمنتجات آثيفة الطاقة المرتبطة ب
  .التحول الى بدائل لها

ي       -و ي ف ي والفن ث العلم ال البح ي مج ة ف درات الوطني ات والق تظم والطاق د المن ز الرص تعزي
  .النامية البلدان
ة        -ز ة امكاني اره وأتاح اخ وآث ر المن أن تغي ة بش ة العام يم والتوعي رامج للتعل ذ ب ع وتنفي وض

ين    ين واالداري ين والفني وظفين العلمي دريب الم أن وت ذا الش ة به ات المتعلق ى المعلوم الحصول عل
ادل أو   اضافة الى تطوير وتنفيذ برامج تعليمية وتدريبية بما في ذلك تعزيز المؤسسات الوطن ة وتب ي

  .إنتداب الموظفين لتدريب خبراء في هذا الميدان للبلدان النامية
ع المعلومات     -ك توفرالدعم الفني والمالي للبلدان النامية االطراف حسب الطلب في مجال تجمي

  .وابالغها وفي تعيين االحتياجات الفنية والمالية المرتبطة بالمشاريع المقترحة والتدابير االستجابة

  لية املاليةاآل
وم     أيقدم الكيان  -أ ل التي تق ات التموي والكيانات تقارير منتظمة الى مؤتمر االطراف بشان عملي
  .بها

ى نحو         أيقوم مؤتمراالطراف والكيان  -ب ة وعل ة المالي ا بتشغيل االلي د اليه والكيانات التي يعه
د الشروط      قابل للتنبؤ والتعيين بتحديد مبالغ التمويل الالزمة والمتوفرة لتن ة وتحدي ذه االتفاقي ذ ه في

  .التي بموجبها يعاد النظر في ذلك المبلغ دوريًا
ن تستفيد من الموارد التي تقدمها البلدان المتقدمة النمو لتنفيذ االتفاقية من أللبلدان النامية  -ج

  .خرى متعددة االطرافأخالل قنوات ثنائية واقليمية وقنوات 
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אאאא  

  
  املعاهــــدات

م       ة التي ل ات العام فيما يتعلق بتنظيم استخدام األنهار الدولية، هنالك بعض المعاهدات واالتفاقي
ة    تكن من الشمول بحيث تحكم آل ما يتعلق باستخدامات األنهار الدولية، إّال أنها أرست قواعد دولي

  .الالحقـة تطوّرت بمرور الزمن وآانت أساسًا لألعمال
ـي      ئالتي جا 1815وفي هذا الصدد فإن اتفاقية فيينا لعام  ة ف ار الدولي نظم استخدامات األنه ت لت

رق  (األغراض المالحية إّال أن تعريفها للنهر الدولي بأنـه  النهر الصالح للمالحة الذي يفصل أو يخت
ى      قد رّسخ قاعدة قانونية مفادها أن المعيار األساس لكون نه )عّدة دول د عل ًا، يعتم رًا دولي ا نه ٍر م

ر      ين أو أآث ي دولت ه ف زاء من وع أج ى         . وق ر إل ي النظ ف ف ذا التعري ى ه اس عل رى القي د ج وق
  .استخدامات النهر الدولي لألغراض غير المالحية

ة   300وعلى صعيد آخر، فقد عقدت الدول التي تشترك في استغالل أنهار دولية أآثر من   إتفاقي
ًا   وطبقًا. فيما بيـنها ألحكام هذه المعاهدات تم تنظيم استغالل األنهار المشترآة بين هذه الدول تنظيم

وقد رآزت هذه المعاهدات على المبادئ واألحكام العامة مع أحكام تفصيلية خاصة  . منصفًا ومعقوًال
  .بظروف آل نهر

  منذ فجر التاريخ،% 100هر عراقي شط العرب وهو ن((
 ))!لكن ايران تقاسمته مع العراق بعد استيالئها على االحواز 
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ا، وبخ ل األساسية المشترآة بينه ام والعوام ي األحك دات ف ذه المعاه ة ه ي وتكمن أهمي اصة ف
ة    ة وجغرافي آونها تكرر القواعد نفسها على مدى عقود من الزمن وفي ظل أحوال وظروف تأريخي

ي ا يعن ة مم ة   مختلف ار الدولي يم استغالل األنه ّددة لتنظ ام مح ا بأحك ى إختالفه دول عل ذه ال ول ه قب
ذه المعاهدات    . المشترآة دول في استخدا    : ومن القواعد التي تكررت في معظم ه ة ال ـاه  حّري م المي

ة المشاريع التي        ل إقام التي تمّر عبر أراضيها ضمن قواعد القانون الدولي، وضرورة التشاور قب
ة          ان من المحتمل أن يسبب المشروع ضررًا لدول اوض إذا آ تؤّثر على مجرى النهر، وإجراء التف

  .أخرى
انون اس     1997مايس  21وفي  ة ق تخدام المجاري  اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة إتفاقي

م المتحدة لتنظيم    . المائية الدولية فـي األغـراض غيـر المالحية وهي أول إتفاقية تعقد في إطار األم
ا  . استخدامات األنهار الدولية في األغراض غير المالحية وتكتسب هذه االتفاقية أهمية خاصة آونه

فـي مجال تنظيم استخدام المجاري      قد آّرست في مواّدها معظم القواعد القانونية الدولية والعرفية
  .المائية الدولية في األغراض غير المالحية

ى   وقد عرفت االتفاقية النهر الدولي بأنه النهر الذي تقع أجزاء منه في دول مختلفة، ونّصت عل
ة    واجب دولة المجرى المائي في عدم التسبب بضرر لدولة أو دول المجرى المائي األخرى في حال

ى   أية أيذ قيامها بتنف ا عل نشطة عليه، وواجب التفاوض لعقد اتفاقات بشأن المشاريع المزمع إقامته
ول من مياهه     . النهر . ونّصت أيضًا على حق آل دولة متشاطئة على نهر دولي بنصيب عادل ومعق

ر أو اه النه وث مي ع تل دابير لمكافحة ومن ل اإلجراءات والت اذ آ دول المتشاطئة إتخ ى ال . وجبت عل
  .ل المنازعات بالطرق السلميةوأوجبت ح

  االتفاقات الدولية
ة، القاعدة           ة الدولي ومن أهم القواعد العرفية التي ترسّخت في مجال استخدام المجاري المائي
التي تحّرم على دولة المجرى المائي الدولي إجراء أية تغييرات على المجرى المائي من شأنها أن   

ّدة التي   تؤّثر على حقوق الدول األخرى المتشاطئ ة معها إّال بعد إبرام إتفاق فيما بينها، وآذلك القاع
ة          ى أساس المساواة التاّم ائي عل تنص على أن الدول المتشاطئة تتمتع بحق استخدام المجرى الم

  .في الحقوق

  األحكام القضائية
أريخ      ة بت دل الدولي ة الع درته محكم ذي أص م ال ى الحك ا إل ارة هن در اإلش ي  25/9/1997تج ف

بين هنغاريا وسلوفاآيا والتي   (GABCIKOVO-NAGYMAROS PROJECT) ةقضيـ
دين وهي أحدث وأول           ـي أراضي البل ّر ف ذي يم دانوب ال تتعلق بأقامة مشروع مشترك على نهر ال

  .قضية تنظرها المحكمة في سياق االستخدامات غير المالحيـة بشكل خاص
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ة أوقد  ى استخدامات المجاري       وضحت المحكمة في هذا الحكم القواعد القانوني التي تنطبق عل
انون      )سلوفاآيا(وطبقًا لذلك اعتبرت المحكمة أن . المائية الدولية ات الق رام متطلب قّد فشلت في إحت

ى   الدولي عندما شرعت من جانب واحد بتنفيذ أعمال على مصدر طبيعي مشترك مما أّدى بالتالى إل
تخدام  ي االس ا ف ا لحّقه دانوب اإلضرار بممارسة هنغاري ر ال اه نه ول لمي ّدت . المنصف والمعق وأآ

ة عام         ا إتفاقي دين ومنه ين البل ودة ب ات المعق  1977المحكمة في قرارها على أهمية إحترام اإلتفاقي
  .ذات الصلة المباشرة بموضوع النزاع

  القانون الدويل
ة متّمي  ة بمكان ر المالحي ي األغراض غي ة ف ار الدولي د حظي موضوع استغالل األنه ي وق زة ف

ة وفي الدراسات التي        ر الحكومي ة وغي الدراسات التي اضطلعت بها لجان القانون الدولي الحكومي
  .أجراها أرباب القانون الدولي

د سبع قواعد في دورة              ذي اعتم دولي ال انون ال د الق ؤتمر معه ررات م ك في مق وقد انعكس ذل
ام  د ع انون 1911مدري ة الق دتها رابط ي اعتم د الت ي القواع اني ، وف ا الث ي مؤتمره دولي ف ال

قواعد هلسنكي المتعلقة باستخدام مياه (والتي سّميت بـ  1966والخمسين المنعقد في هلسنكي عام 
د أسهموا من خالل دراساتهم في توضيح          ). األنهار الدولية دولي فق انون ال أما بالنسبة ألرباب الق

ة      ار الدولي نظم استغالل األنه ّدت ه   . القواعد التي ت د أآ ائي للنهر     وق ذه الدراسات، أن المجرى الم
ة      ه ال يحّق لدول ر، وأن الدولي ال يقع تحت السيادة التحكمية لدولة من الدول المشارآة في ذلك النه

ا ممنوعة أيضاً       ة أخرى وأنه ى دول من استخدام    أن تحّول مجرى النهر الذي يمّر عبر أراضيها إل
دولة أخرى أو يهّددها بخطر أو يمنعها من اإلستفادة  مياه النهر المذآور بشكل يؤدي إلى اإلضرار ب

  .منه في إقليمها
   :مما تقدم يمكن القول أن أهم هذه القواعد هي ما يلي

  .المجرى المائي الدولي هو أي مجرى مائي تقع أجزاؤه في دول مختلفة -1
  .يلكل دولة متشاطئة الحّق في حصة عادلة ومعقولة من مياه المجرى المائي الدول -2
ائي          -3 اه المجرى الم ة لمي ة عن االستخدامات القائم وجوب احترام الحقـوق المكتسبة الناجم
  .الدولي
دولي أو           -4 ائي ال ى المجرى الم إجراءات أو إنشاءات عل ة متشاطئة ب ة دول عدم جواز قيام أي

  .فروعه إّال بعد إخطار الدول المتشاطئة معها والتوصل إلى إتفاق معها بشأن ذلك
  .م جواز إلحاق الضرر بالدول المتشاطئة األخرى سواء من حيث آمية المياه أو نوعيتهاعد -5
اه   -6 وجوب التبادل المستمر للمعلومات والبيانات بين الدول المتشاطئة في آل ما له عالقة بمي

  .المجرى المائي المشترك
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אF∗E  
  

  
ة (مع احترامنا لجهود   ذه       )وزارة البيئ ل ه ا موضوعيًا عاجزة عن معالجة آ وارث   ، إّال أنه الك

ا    ا بالدن اني منه ي تع ة الت ًا      . البيئي عة وإحتراف ر س ة أآث ة إداري اء منظوم روري بن ن الض ذا م له

  :  وامكانيات من وزارة واحدة، أي تأسيس

  ) العليا للبيئة العراقية اللجنة الوطنية(

ة بصورة         ة المعني ة واالهلي وزارات والمؤسسات الحكومي ل ال من اجل مراقبة وتنسيق ودعم آ

ة    مب ة والتربوي ات اإلعالمي ا المؤسس ة، ومنه ألة البيئ رة بمس ر مباش رة وغي ع  . اش ل وض ن أج م

اط     . استراتيجية متكاملة وبعيدة المدى ألنقاذ البيئة العراقية ذه النق ار ه ويمكن أن تأخذ بنظر االعتب

  : االولية لوضع الخطة االصالحية المطلوبة
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :آذلك  راجعأما بخصوص المقترحات، / ه سليم مطر بآتقسم الخاتمة بكامله  (∗)

ة  (: علي حنوش. ـ آتاب د1 ة العراقي اق  : البيئ ة في مارس      ، الصادر  )المشكالت واآلف ة العراقي ) آذار(عن وزارة البيئ

  ).ليات حمايتهاآحالة البيئة العراقية و( :فصل .2004

  ).مقترحات عملية لالرتقاء بالبيئة العراقية: (ـ دراسة للمهندس عالء آامل علوان2
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رب،       رات واالهوار وشط الع ة والف ـ العمل على إيجاد حماية ورقابة دولية لمنابع ومصادر دجل

ا ة   مثلم ار الدولي ة بخصوص األنه ق الدولي ك المواثي ر ذل دول . تق دة وال م المتح راك األم  أي اش

  .ترآيا وإيران وسوريا: المتشاطئة المعنية

ب، في          ال حسيب وال رقي ا ب ذ أعوام في بالدن ـ الكشف عن عمليات التلويث السرية الجارية من

ة   ناعية والزراعي كرية والص االت العس ع المج كيل هيئ . جمي ة  وتش ن ذوي االختصاص لدراس ة م

مشروع تنظيف العراق من اآلثار الضارة لليورانيوم المنضب بما يضمن سالمة االجيال القادمة مع 

رة . االستفادة من تجربة الكويت بهذا المجال ة بتنظيف االراضي     ( والتحرك لتضمين فق ل الدول تتكف

ا يضمن سال وم المنضب بم ار الضارة لليوراني ة من اآلث ةالعراقي ال القادم ديالت ) مة االجي في تع

  . الدستور القادمة

ات        - األخص ملوث وث والتسمم البيئي ب تخصيص لجان الجراء مسح شامل لتحديد مصادر التل

اة   دد حي ي ته ام والت رة واأللغ ر منفج ل الغي ذائف والصواريخ والقناب ات الق ة ومخلف ادن الثقيل المع

  . لتحديد مواقعها، وسبل السيطرة عليها وإعداد التقارير والخرائط الالزمة. الناس

ة   ر ثقاف تديمة (ـ نش ة المس داثي    ) التنمي بجح الح رفض الت ة ت يلة وواقعي ة أص ة وطني أي ثقاف

ادي        اج الم ا واالنت ادة التكنولوجي ة وعب ة الغربي ات الثقافي ات والموض ى للطروح د االعم . والتقلي

وطني والب  ة من        والعمل على دراسة وتطوير الميراث الشعبي ال اج وتحديث نابع حث عن طرق انت

اح الوحشي     وث واالجتي ة التل ه ومكافح رام بيئت ى احت ان عل ة اإلنس ة وتربي ة المحلي ع والبيئ الواق

  . للحضارة الصناعية الحديدية

ة              ل رعاي ار من التشجير، وجع ى االآث ع الناس والمؤسسات ال ة ودف ديس البيئ ة تق ـ نشر ثقاف

رار ال  ة واجب ضميري، واق ة    البيئ رام البيئ ال احت ي مج طاء ف ل النش وائز لك دعم والج وافز وال ح

  .وتقليل أنواع التلوث

وث،  ل التل ي تساهم بتقلي ات الت ل الشرآات والجه دعم لك ديم التسهيالت وال انون لتق رار ق ـ اق

التلوث  اهم ب ي تس ات الت ى الشرآات والجه س، تفرض الضريبة عل ى العك زام الشرآات . وعل وإل

م     المحلية واألجنب زو رق اليف        14001ية بتطبيق قواعد اي ة وتحمل تك ع تلويث البيئي ة، لمن العالمي

وث كيل        . التل ى تش ل عل ة والعم ارة بالبيئ ال الض ريم االفع ي بتج ة العراق انون البيئ ل ق ذلك تفعي آ

  .الشرطة البيئية مع االستفادة من تجربة االردن بهذا المجال

ة    ـ تشجيع ودعم استخدام أنواع الطاقات البد ا الطاق يلة الخالية من التلوث والتسمم، ومن أهمه

ة         . الشمسية المتوفرة بكثرة في بالدنا دات المستنزفة لطبق واد والمع ل حظر استيراد الم ذلك تفعي آ

  .االوزون وفرض رسوم آمرآية عالية عليها
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 تشجيع ومساعدة القطاع الخاص للمساهمة في مشاريع معالجة النفايات والمخلفات العضوية -
ة   ذلك تشجيع   . والصناعية، ومن اجل انتاج األسمدة والمنتجات الصناعية والغذائية الصديقة للبيئ آ

  .انشاء معامل معالجة النفايات واالستفادة من تجربة دولة االمارات بهذا المجال
ة  ر ثقاف وي(ـ نش ي والحي ذاء الطبيع وث  ) الغ ة وتل دمر الطبيع ي ت ات الت ن الكيمياوي الي م الخ

أن يتم تشجيع المزارعيين على تكوين التعاونيات والمؤسسات التي تتبنى . لماء والسماءاالرض وا
ة     . الخالية من الكيمياويات) الحيوية(الزراعة  ة الطبيعي آذلك يقدم نفس التشجيع للصناعات الغذائي
  .والحيوية

ل الخاصة  ـ اشاعة وسائط النقل العامة، من قطارات وباصات ومتروات، للتقليل من وسائط النق
ة              ة حديدي ات جنوني ى مهرجان اة المدن ال دد السيارات التي أحالت حي والحد من النمو الوحشي لع

ل شارع ورصيف  ي آ ا خطر االصابة والموت ف ة ينتظرك فيه ة عابث ذلك اصدار . صاخبة ملوث آ
ادم السيارة          ى قياس ع اد عل ات والعجالت بصيانة سياراتهم باالعتم  تشريع بألزام أصحاب المرآب

ع          يارة م نوية الس وق وس ازة الس د اج ي لتجدي رط أساس ًا آش ا دولي موح به دود المس من الح ض
  .االستفادة من التجربة المصرية بهذا المجال

زام        ل مستشفى حكومي وال ة في آ ـ تبني مشروع محرقة صديقة للبيئة لمعالجة النفايات الطبي
رط اسا    ة آش ديقة للبيئ ة ص أمين محرق ة بت فيات االهلي ع   المستش د م فى جدي تح أي مستش ي لف س

  .االستفادة من التجربة االوربية بهذا المجال
ى        - ا، والمصادقة عل رات معه ادل الخب ة وتب تعزيز التعاون البيئي مع الجهات اإلقليمية والدولي

  .االتفاقيات الدولية الخاصة بالبيئة
  

*  *  *    
  منهج مدرسي الزامي عن بيئة الوطن

ة          من المحزن أن يتخرج الطا ة بيئ ان يجهل ماهي ة وهو في غالب االحي لب العراقي من الجامع
وآل هذا ألنه منذ صغره لم يدرس جغرافية وبيئة العراق إّال بصورة عابرة آجزء ثانوي من  ! بالده

ذا   ) محافظة(؟؟ وآأن العراق )!!!جغرافية الوطن العربي الكبير( صغيرة وثانوية تقع عند أطراف ه
  !المفترض الجبار) الوطن العربي(

اره         ه وشعبه، بأرضه وأنه ه هو وأهل آن االوان أن يتعلم العراقي حقيقة المكان الذي يعيش في
ه    اجره وبيوت ه ومصانعه ومت ه وشوارعة ومزارع ه ومدن راه وبلدات ه وق واره وباديت ه وأه وجبال

  ..الخ.. وبناياته
ه     ان احترام الوطن واالنتماء اليه والعناية به ال تتم إّال بعد التع ة بيئت ه ودراسته ومعرف رف علي

  . الطبيعية واالجتماعية
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ى   لهذا يبدو من الضروري جدًا اعداد منهجًا دراسيًا الزاميًا يبدأ منذ السنة الدراسية االولى وحت
ا    (السنة االخيرة، تحت عنوان  ة به ة العناي ة وآيفي انبين     ). البيئة العراقي اب حول الج ويتمحور الكت

  :التاليين
ة السكانية       اوال ـ ماهي  ة والجغرافي ة الطبيعي ة، أي موضوعي الجغرافي ة العراقي ه  . ة البيئ وغايت

ه     ة، وجغرافيت ه المادي اعطاء فكرة عامة عن العراق، حسب سن الطالب، عن أرضه وسكانه وحيات
اداتهم           دهم وع ة وتقالي ة والديني ة اللغوي ة سكانه من الناحي ه ونوعي ومحافظاته وصناعته وزراعت

  . السائدة
انيا ـ ماهية مشاآل هذه البيئة، وماهية االنجازات التي تمت لصالحها، ودور الطالب والمواطن  ث

ا  واع            . في العناية به ات، وأن تخلص من النفاي دور حول دور المدرسة في ال اول مواضيع ت ثًال تن م
  . الطاقة البديلة، وغيرها الكثير من المواضيع البيئية المعروفة

ريتهم، من خالل    إثارة اآذلك العمل على  يَّهم أو ق  هتمامات التالميذ بالبيئة التي تحيط بهم في ح
تنظيمهم في مجموعات عمل لالسهام في نظافة المدرسة والحي واالنهار والمزارع وتنظيم القمامة 

ا ة ومخاطره ات البيئي ارة مختلف المحالت والمصانع ومالحظة التلوث ذلك  .وزي دثين آ دعوة متح
ة  ن البيئ ين م ؤول متخصص ب ومس اني والطبي دس المب ي ومهن ر الزراع ل الخبي ة، مث المحيط

  .إلخ... الكهرباء والمسؤول االداري
ي  اهمة ف ذلك المس د الشجرة(آ ي المدرسة والحي  ) عي ل ف ة االشجار والنخي الل زراع ن خ م

ة   اآن العام ة با         . واالم ة العناي ثًال آيفي ا م ة، منه ة الحديث ة البيئي يمهم مختلف أمورالتربي ات  تعل لنبات
وأهمية زراعة الورود، وآيفية تجنب االآثار من المواد الكيمياوية في االغذية واالدوية والزراعة،  

  .وآيفية االقتصاد في استهالك الطاقة، وغيرها من أالمور التربوية والحياتية
  

*  *  *    
  من أجل زراعة طبيعية خالية
  !من االمسدة واملبيدات القاتلة

الخيرة ان اعتماد الزراعة الحديثة القائمة على االسمدة والمبيدات الكيمياوية لقد اثبت االعوام ا
ر من الحشرات           ة أآث ل االنسان والطبيع ى قت ة أدت ال ك  ! من أجل قتل الحشرات الضارة بالنبت هنال

  :العديد من االمراض الناتجة عنها
أمراض   .از العصبي أمراض الجه. العقم واضطرابات الجهاز التناسلي. مختلف أنواع السرطان

از المناعة    .الجهاز التنفسي  از الهضمي   . أمراض جه دد واإلضطرابات    . أمراض الجه أمراض الغ
مرض  .الحساسية .تلف الدماغ واألعصاب. تلف الكبد. فقدان الذاآرة .ارتفاع ضغط الدم. الهرمونية
  ..الخ...بارآنسون
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  !الزراعة اجلينية

ذا     ى ه دًا ال أحد يعرف        وفي السنوات االخيرة أضيف ال رًا جدي اوي الزراعي خط وث الكيمي التل
ديل  ) الزراعة الجينية(مدى النتائج المرعبة التي يمكن أن يسببها، أال وهو  المستخدم في تغيير وتع

اً      ر إنتاج ر وأآث وى وأآب ا أق ل جعله ن أج ات م ة للنبات فات الوراثي ع أسس   . الص ارض م ه يتع فأن
ر         الزراعة العضوية ألن تعديل الترآ ر محسوبة وغي رات غي ي تغي ؤدي ال د ي ات ق يب الوراثي للنبات

ات   متوقعة على المدى الطويل في غذاء االنسان أو الحيوان آما قد يؤثر على افراز مواد أو هرمون
  .ضارة

   - Organic or Bioالزراعة الطبيعية أو العضوية أو احليوية
ة نفسها   ة       إن هذه الطريقة بالزراعة هي بكل بساطة الطريق التي ظلت البشرية تستخدمها طيل

رن العشرين    ى الق ة    . عشرات اآلالف من السنين وفي آل بقاع االرض، حت م ان الزراعة الطبيعي نع
ة   ات الجاف ن النبات نوعة م مدة المص مس واالس اء والش د االرض والم ي تعتم ة الت ي الزراع ه

ات ات الحيوان ي ا . ومخلف رت ف ي ظه ة الت ة الحديث ة الزراع ن طريق ى ولك أت ال رن العشرين لج لق
ادة    رات وزي ى الحش ة ومصطنعة والقضاء عل ة بصورة فعال ل تخصيب الترب ن أج ات م الكيمياوي

ولكن لألسف وبعد سنوات طويلة تم االنتباه الى النتائج الخطيرة التي . المحاصيل وتحسين نوعيتها
  . نسان والطبيعة معًاتسببت من هذه المواد الكيمياوية القاتلة للحشرات حيث بدأت تقتل باال
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ة          ة القديم ة الزراعة الطبيعي ى طريق ودة ال دول الصناعية الع لهذا بدأ الكثير من الفالحين في ال
ي     ة تضاهي ف ات طبيعي دات ومقوي راع مبي ى اخت ل عل ة والعم واد الكيمياوي ل الم ن آ تخلص م وال

ة  ات الكيمياوي دات والمقوي ا المبي زة ومخ . فعاليته ة مجه مدة حيوي اك أس رة هن ل(م ة التحلي ) عالي
اء التخمر             د والتلف أثن ل الفق ة مع تقلي ا في سرعة تخصيب الترب ا وجودته . للحفاظ على مكوناته

ة     ة الالزم ذلك  . آذلك أستخدام بكتريات نافعة إلثراء التربة وخصوبتها باالسمدة والعناصر الغذائي آ
ات ا       راض واآلف ة لالم ة والبيولوجي ة الطبيعي اليب المقاوم اع أس ةاتب ات   لزراعي ار المفترس بأآث

ات   الضارة دون تلويث    الحيوية والحشرات والطيور النافعة واالحياء الدقيقة التي تعتبر أعداء اآلف
  .التربة والبيئة وتدمير عناصرها الطبيعية

ذه   ونحن في العراق نأمل أن يعم هذا النوع من الزراعة في بالدنا لتخليص الناس والبيئة من ه
تم إّال     . سببه من أمراض قاتلة وتشوهات خلقيةالتلوثات وما ت ة ال ي وهذا التشجيع للزراعة الطبيعي

ن        وع م ذا الن ة له ة ووزارة الزراع ل الدول ن قب ادي م دعم الم ذلك ال ة وآ ود التوعي طة جه بواس
ة              ًا من الزراعة الكيمياوي ل ربح ة وأق ر مكلف ًا تعتب ا لألسف حالي ة ولكنه الزراعة الصحية والنظيف

  .القاتلة
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אאאא 
  سلمان شمسه. د

  هولندا                                                                         

  
ر  وثانتش عاعي التل راق  االش ي الع ى ف يج األول ي الخل د حرب ة) 1988 -1980(بع  والثاني

ى    وتفاقم عوامل عديد) 1991( وي بعضها عل ة نتجت عن سقوط آالف األطنان من القنابل التي يحت
  .اليورانيوم المستنفذ

المي      أثير الع وث ذات الت ط،      . يعتبر التلوث اإلشعاعي أحد صور التل ة فق يس الترب وهو يشمل ل
د استعما       ثالث وارد نتيجةً  لتزاي ا ال ة بأنواعه ل وإنما الماء والهواء أيضأ، لذا فإن خطر تلوث البيئ

ناعية   ة أو الص عة الطبيعي واد المش ان للم بة    . اإلنس اع نس ر الرتف ر بكثي ي األخط رة ه ذه األخي وه
ذري من            . اإلشعاع فيها ار ال واد المشعة صناعيًا آنتيجة لتساقط الغب ويحصل تعرض اإلنسان للم

ا من   واد   القنابل النووية أواإلنبعاثات في اإلستعمال الصناعي والعسكري للطاقة النووية وغيره الم
  .المشعة مثل اليورانيوم
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 1991وقد أدى التلوث الذي سببه القصف بالصواريخ والقذائف خالل حرب الخليج الثانية عام 
وم المستنفذ           ة من اليوراني ة بطبق دروع والمغلف ل المضادة لل اء للقناب نتيجةً  إلستخدام قوات الحلف

ذي     وآذلك نتيجة لحرق الدبابات والمرآبات التي تغلف جدران اليورانيوم المستنفذ، ال ة ب ها الخارجي
ذي أدى    ا وال حلَ  محل التيتانيوم المستعمل سابقأ في تغليف القنابل والدبابات والمصفحات لحمايته
وع من    إلى درجات من التلوث عالية جدأ تتطلب اإلهتمام الكبير والسرعة في البدء بمكافحة هذا الن

ة الخطورة   التلوث الذي ينطوي على أخطار إشعاعية   ة بالغ ة     . وآيميائي ة للدول ى التحتي وآانت البن
ة             ار آاف ى انهي ك القصف ال ا أدى ذل اء، مم ات العسكرية للحلف العراقية الهدف الرئيسي من العملي

ريفها و     ة وتص اه الثقيل ة المي اه ومعالج فية المي ة تص ن منظوم ة م آت التحتي خها أالمنش بح ض ص
ة    اه الجوفي ا في انتشال الفضالت         مباشرة في نهر دجلة والمي ام بواجباته ديات عن القي وعجز البل

  .الصلبة من مراآز المدن ألجل معالجتها وتصريفها

  اليورانيوم املستنفذ واستخداماته
د استنفا     ة بع وم المتبقي ائره المشعة والمنشطرة في      ذاليورانيوم المستنفذ هو مادة اليوراني نظ

امالت    واتج مع ن ن ة، أو م اعالت النووي طرة  المف ائر منش وم بنظ ل اليوراني ث يعام يب حي . التخص
ه للعناصر المنشطرة ذات النشاط اإلشعاعي، لكن      ذمجازية التعبير عن استنفا   )ذمستنف(وتسميته 

دا            ا ع ة، فيم وم الطبيعي الكيميائي أ بنشاط إشعاعي وخواص اليوراني الحقيقة هي أنه يبقى محتفظ
رين    د النظي ب تواج ي نس اض ف أ    . 235و  234انخف ى النصف تقريب ه إل عاع في بة اإلش ل نس وتق

، وهو يتوفر بأسعار منافسة  )في اليورانيوم المستنفذ 0.389ميلليكيوري في اليورانيوم و 0.681(
رة          ة وعسكرية آثي ات تجاري ه تطبيق ا أوجد ل انيوم، مم إن . للمواد عالية الكثافة آالتنغستون والتيت

ذلك في صناعة صفائح      مادة اليورانيوم المستنفذ تستعمل في صناع دروع وآ ة القذائف المضادة لل
اً       تعمل أيض دروع ويس ادة لل ذائف المض ه الق درعات لمقاومت دبابات والم فن    ال وازن الس ظ ت لحف

د       ة الحدي غ حوالي ضعف آثاف ه تبل غ   .والطائرات بسبب ثقله ألنه أثقل من معظم المعادن، فكثافت تبل
ة ا( طاق عة ألف ايرة م  )أش ظايا المتط ي الش و  ف ا نح دبابات وغيره لحة آال ون  4.2ن األس ملي

ذي يمسك           د اإلنسان ال دمير مسامي في جل ات وت الكتروفولت، وهي أشعة قوية آفيلة بإحداث تأين
  .ملليريم في الساعة 300وتبعث هذه الشظايا أشعة بجرعة مكافئة مقدارها . بها أو يلمسها

وم       وقد أظهرت اإلستطالعات الميدانية والقياسات التي أج ز أبحاث اليوراني ا فريق من مرآ راه
ات         بعض مسارح العملي أ ل األمريكي بالتعاون مع جهات علمية دولية أخرى، وأجرى مسحأ موقعي
اطق شاسعة من             وث اإلشعاعي في من اع مستوى التل ا أن ارتف بالد وجنوبه العسكرية في وسط ال

عا     رة أض غ عش ث بل حأ حي ان واض راق آ وب الع اطق جن داد ومن واء بغ يأج توى الطبيع . ف المس
ى أن        ذا مؤشر عل ل ه ة، ولع والغريب أن القراءات اإلشعاعية آانت أعلى في الهواء أآثر من الترب
به       اقه وترس هل استنش ذي يس دقيق ال وع ال ن الن واء م ار واله ا الغب ي يحمله عة الت دقائق المش ال

  .وبقاؤه في حويصالت الرئة
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و     ات والحي ر من     14في البصرة    1996ان عام  لقد وصلت مستويات اإلشعاع في النب رة أآث م
ع عام     .الكمية المحددة للسالمة المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية إستغرب   1992وفي مطل

ر  أ وغي ان بشعأ وغريب والدات الشاذة، حيث أن بعضها آ اع نسبة ال راق من إرتف اء في الع األطب
ه إالّ    وا رؤيت م يتوقع اة     في مصادر الكتب أو ر    مألوف، ول رتين في الحي رة أو م ا م د ازدادت  . بم وق

ار    ن الكب عاع م ية لإلش ر حساس م أآث ذين ه ين الصغار ال أ ب رطان وخصوص ي . اإلصابات بالس وف
دي   1400دراسة حول اإلصابات بمرض السرطان أخذت عينة من الجنود العراقيين تتكون من    جن

ة البصرة، فظه          اآنُ قصفت بشدة قرب مدين انوا في أم ين عامي     من الذين آ ادات مطردة ب رت زي
دم    . 1996 و 1991 ا (فمثأل مقابل عشر حاالت إصابة بمرض إبيضاض ال  1991في عام   ) لوآيمي

ة واحدة عام      . 1996 حاالت عام 106آانت هناك  أما اإلصابة بسرطان الدماغ فقد ارتفعت من حال
وم األ   . 1996حالة في عام  40إلى 1991 ز أبحاث اليوراني ه    وقد عثر فريق مرآ مريكي المشار إلي

ر      ي الظه بية وآالم ف ات عص اف والتهاب ن آالم المفاصل والرع االت م ى ح ه عل الل جولت اله خ أع
دروع المصابة، وهي            ع ال ريبين من موق دى السكان الق ول ل واضطرابات في النظر وحرقة في الب

و       . أعراض تشابه أعراض التعرض اإلشعاعي ات من ب ي وأخذت عين لهم وقد اخضعوا لفحص أول
  .للتحليل والدراسة

  خطوات املعاجلة

د من   اس ال ب اة الن ى حي رة المباشرة عل ه الكبي وث ولخطورت وع من التل ذا الن د ه وبسبب تعق

ك    ي، وذل اديمي العراق ي األآ ادر العلم ع الك ل والتنسيق م دء بالعم ة للب ع شرآات عالمي اق م اإلتف
ات ا      وث باإلمكاني وع من التل ذا الن دات      لصعوبة مكافحة مثل ه ى الوسائل والمع لخاصة والحاجة إل
وم       . الكاشفة المعقدة والمتوفرة لدى الشرآات المتطورة فقط د من التحقق من دور اليوراني ا الب آم

وم      د اليوراني ة لتواج ة جيولوجي د خارط ة وتحدي ث الترب ي تلوي تنفذ ف ز  238المس اع تراآي وارتف
رادون  ي الترب 226ال وم ف ة اليوراني ل من عائل ة مسح  .ةالمتحل ى رسم خارط اعدنا عل ك يس وذل

اطق     ن المن ة م درعات الملوث ات والم ة اآللي ل ألزال ة عم اد خط ى ايج ل عل راق والعم عاعي للع اش

ة  ة         . السكنية والعمل على تنظيف التربة الملوث ة حقيق ى بحث معمق لمعرف اج ال ذه القضية تحت وه
  .يئة التربة على وجه الخصوصاآلثار لمادة اليورانيوم المستنفذ على الكائنات الحية وب

راف        ت اإلش ليمة وتح ة س رق علمي رب بط ات الح ل مخلف ع آ ر جم ب األم ى يتطل وة أول آخط

رة قصيرة أو          ذ فت ا حدث سواء من دمرة، آم المباشر لتجنب إصابة المواطنين بالمواد المشعة والم
إرشادات صحية    على األهالي بضرورة جمع تلك البقايا بدون 1992عندما عممت السلطة بعد عام 

ام     . عن آيفية القيام بذلك ى النظ وث بالدرجة األول ويتحمل مسؤولية تلك المستويات العالية من التل

واطنين في آن واحد        المقبور ة والم . إلهماله وابتعاده عن اتخاذ الخطوات الضرورية لسالمة البيئ
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ي تكبدها وسوف يتكبدها شعبنا ومع ذلك فإن اإلهتمام بهذا الجانب ولو متأخرأ يقلل من الخسائر الت
ه وانتما  م تتخذ اإلجراءات المباشرة          ءابكافة قوميات ادة خصوصأ إذا ل ة والمرشحة للزي ه المختلف ت

ر وث الخطي وع من التل ذا الن دء بمكافحة ه راء مسح  . للب ة ألج ة وطني ام بحمل د من القي ذلك ال ب ل
  : اشعاعي شامل للعراق بالطرق التالية

د خارطة        إجراء مسح أشعاع -1 ه ألجل تحدي ى جنوب ي بواسطة الطائرات للعراق من شماله ال

ر تضرراً   ات      . مسح اشعاعي أولية بأتجاه توضيح المناطق األآث اون الوالي اج لتع ة تحت ذه العملي وه

  .المتحدة األمريكية

افات     -2 زودة بكش ات الم طة العرب عاعي بواس راء المسح اإلش غيرة إلج ات ص ع مجموع توزي

ر( راء )آيك ة لق عاعية المرتفع تويات األش ب     . ة المس تم حس داني ت ح مي ب مس ة تتطل ذه العملي وه

ة         ات من الترب ة بأخذ عين الخرائط الجغرافية للمدن واألرياف وتتطلب الجهد والوقت ألنجاز المهم

والمياه وآذلك أخذ ُجرع من بول السكان في تلك المناطق وارسالها الى مختبرات التحليل واألشعاع 

ة     لدراسات واألبحاث المطلوبة وطنيًاألعداد ا وم المستنفذ وأمكاني من أجل التأآد من قضية اليوراني

  .التطهير الشامل للتربة منه وهي عملية معقدة ومكلفة جدأ

تشكيل فريق علمي من الخبراء والباحثين في التحليل الكيمياوي والمهندسين المتخصصين    -3

اوي ل ام بمسح آيمي ة ألجل القي ي البيئ رات ف ة والبحي اه الجوفي ر والمي اه األنه ة ومي ة العراقي لترب

وب        نفط في جن ى حرائق ال وآذلك فحص سالمة الهواء في منطقة بغداد والمناطق التي تعرضت ال

راق  ة الهواء وسالمته من     . الع ة نوعي ة لمراقب ر مستقبال في أنشاء شبكة منظم د من التفكي والب

ر    زين          التلوث الكيمياوي تنتشر من شمال الع ل مرآ ى شرقه تفصل آ ه ال ه ومن غرب ى جنوب اق ال

  .بمسافةُ تحدد علميأ

ه فحص             -4 اة مهمت وم الحي احثين في عل وجي يتشكل من المتخصصين والب فريق علمي بيول

ة      األنسجة الداخلية للحيوانات والنباتات في التربة والمياه للتأآد من عدم تسرب العوامل الكيمياوي

ك بأنشاء    . الخطيرة إليها ومدى سالمة الدورة الطبيعية للحياة فيهاالسامة والمواد المشعة  تم ذل وي

وجي  ل البيول ر للتحلي ة      . مختب ى معرف اعدنا عل ل ليس دات التحلي دث مع زه بأح تم تجهي د أن ي والب

ا حدث في           ل م ا جراء آ ة آاألسماك والطيوروالبكتري ات الحي األضرار التي لحقت باألنسان والكائن

 .العراق

אאאאW 
FאאאאE  
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  املصادر
ا باألمطار الحامضية،      -1 ة وتلوثه ا   1998 شمسه سلمان وعلي عدنان جواد، البيئ  –، منشورات فاليت

  .مالطا
  .بيروت – 2003/ ، ديسمبر8 الشيخلي محمد، البيئة والتنمية،العدد -2
  .2003التلوث باليورانيوم المستنفذ في العراق  -اء الدين حسينمعروف به -3
ول     -4 د أيل المي الجدي ة   1999فيلسيتي أربوثنوت، اليورانيوم المستنفذ وتلوث البيئة، مجلة الع وترجم

  .لندن -1999آانون األول  -العبيدي نديم جريدة الوفاق
اره   -5 بابه، أخط ي أس وث البيئ ؤاد، التل الح ف ر،  مكافحت.. الص ات والنش را للدراس  – 1997ه، دار جف

   .دمشق
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א 

  زينب خليل ابراهيم/ اعداد 

  

ى صغيرة الحجم     أتعرف نباتات الزينة ب نها هي تلك االشجار الجميلة التي تكون آبيرة الحجم ال
راق   أفي  عتهانحاء العالم وتنجح زراأزهار جميلة وتزرع في مختلف أوراق زاهية وأذات  نحاء الع

وَّ    . لمقاومتها الحر والبرد ة فك ات الزين ار ونبات . جمل الحدائق  أن لقد اهتم االنسان منذ القديم باالزه
ار في      أويعتبر انشاء الحدائق وتنظيمها وتعميمها في مختلف  بالد وغرس االشجار واالزه رجاء ال

يالً     ر ودل رنا الحاض تلزمات عص ن مس ادين م وارع والمي ذ ب عل الش ي واالخ دم  أى الرق باب التق س
ل         .واالزدهار ان النخي ة بجن الد سومر معروف دائقها وآانت ب والعراق من البلدان العريقة بتاريخ ح

ن سرجون االشوري  ك سنحاريب اب ر المل دائق حيث ) م.ق186 -607(ويعتب ي الح  أنشأمن محب
  .شجار الزينة المنقولة من الجبال والسهولأحديقة لقصره غرس فيها 

  : بدراسة الفروع التالية floriculture ويهتم علم الزينة
   ornamental plants نباتات الزينة -1
   flower arrengment فن تنسيق االزهار -2
   landscape gardening design تصميم وتخطيط الحدائق -3
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   : فوائد نباتات الزينة
  : لنباتات الزينة فوائد عديدة يمكن تلخيصها بما يلي

  .تزيين الحدائق والمتنزهات لجمال ازهارها ذات الرائحة العطرية -1
ذي يستعمل      rosa alba ، rosa damascene نواعة أيستخرج من بعض  -2 ورد ال زيت ال

  .في الروائح العطرة ويستخرج منه ماء الورد
  .تغطية القمريات والجدران والصخور واالماآن الكريهة المنظر -3
  .سيجة مانعة وحاجزة وتستعمل االشجار آمصدات رياحأد آتزرع شجيرات الور -4

ورد هي من شهر       ات ال ى شهر   آان افضل االوقات لزراعة نبات ى موسم     آذار ال ار بالنسبة ال ي
  .ول بالنسبه للموسم الخريفيأيلول الى شهر تشرين أالربيع ومن شهر 

  : نواع نباتات الزينة املنتشرة  بغدادأبعض 
را   / بصال صيفية  أالزنبق   /ه ل شتوي ابص أالنرجس   ران (الترننث ة   أ) النت ة   /عشاب الزين الدفل

ات   /  متسلق بوقي متسلقات دائمة /زهار صيفية أعرف الديك /  شجيرات دائمة الخضرة ا نبات ارالي
ة     /شجار متساقطة   أبومباآس / ة مخلب القط الناعم متسلقات دائم/ زينه داخليه  ات زين ا نبات ارالي

ة بي  آاز/  داخلي ت عش ا نب ل / اني رةأالقرنف ار معم را /  زه ره أجرب ار معم نتوريا / زه ار أالس زه
رة   أالداوودي /  زهار شتويهأورد الفضة / زهار موسمية أ) قره قوز( اقحوان/  شتويه ار معم  /زه

ورد العسل متسلقات   / و لسنتين أزهار تعيش لسنه واحده أحسن يوسف /  زهار صيفيةأالجعفري 
ا  / زهار شتوية  أو الشبوي أثور المن/  معمرة ات    /  دائمة الخضرة   شجار أآازورين شوك المسح نب

  .عشاب عطريةأالنعناع /  عشاب عطريةأالجيرانيوم / عصاري 
زرع  ) آونوآاربس(شجار أشجار جديدة وهي أدخلت للعراق أآما  وتستعمل آمصدات للرياح وت

  .باالقالمزهار الفيكس وتتكاثر أفي الشوارع والساحات وهي تشبه 

  : التوصيات
  .االهتمام بالمشاتل الحكومية وزيادة عددها وتجاوز المشاآل الموجودة فيها -1
ك  أضرورة قيام  -2 مانة بغداد بمتابعة المشاتل االهلية المؤجرة للقطاع الخاص بعدم استغالل تل

  ).ثاث وغيرهاأمعارض  ،معارض سيارات(خرى أغراض المواقع أل
  .نواع محسنة ومستوردةأاتات الموجودة في بغداد بتهجينها بنواع النبأتحسين  -3
دائق   -4 اء ح ة وانش دائق العام ات والح دد المتنزه ادة ع ن خالل زي ة الخضراء م اده الرقع زي

نفس الوقت ب       واع الموسمية ب ع االن ات    أنباتية تتضمن زراعة جمي ا والتقني اع التكنولوجي تب
  .الحديثة

   .سيجة من جميع الجوانبحاطتها باألأل وذلك بمنع رعي الحيوانات في المشات -5
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؟א  
  

  ية التلعفرعائد/  اعداد 
  

 
،אא،אא

אאאאאKאא
،אאא

אאאאK 
אאאאאK    

  :استخدام السيارة 
ول   ز هناك اليوم سيارات آثيرة مجهزة بمحل يخفف األبخرة   ) Catalytic Converter( محف

وث الهواء وتسبب           الملوثة المنبع ه لكن السيارات مازالت تل ثة من العادم، وهذا انجاز في حد ذات
  .الضجيج وتطلق روائح آريهة

 .يمشأسيارتك للمسافات القصيرة و حاول عدم استخدام •
 .قد سيارتك بهدوء واحترم قوانين المرور •
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اً  • ق دوم و        تحق وفر نح حيح ي غط الص ارات ألن الض ي اإلط واء ف غط اله ن ض ن % 5م م
 .أمانًا آثرأستهالك الوقود وهو ا

 .أطفئ السيارة حينما يتوجب عليك االنتظار في زحمة السير •
 .محفزاختر واحده بمحول  إن أردت شراء سيارة جديدة •
ك  فّك ،إن آنت تنوي تغيير بيتك • ع عمل القرب   أشرط   ر في منطقة قريبة من موق ن ال يكون ب

 .من مصادر التلوث
 .واحدة خاص آخرين في سيارةحاول الذهاب إلى العمل مع اش •

  :أنت ومجالك 
ل       • ا وتزي ال تنبهر بمراهم وسوائل التجميل التي يقال إنها تزيد البشرة نضارة وتجدد الخالي

اً       ،صغر من سنكأالتجاعيد فتجعلك تبدين  ذه المستحضرات غالب ى ه ين عل  إننا ننفق المالي

ى    ل الحمالت اإلعالنية والتسويقية وليس لعجائبية المستضبف ون إل أ المعلن حضر ذاته ويلج

  .حول فوائد المستحضرات هي أبعد ما يكون عن الواقع) علمية(مزاعم 

أساسه الالنولين وهالم البترول وشمع السيليكون وزيت الخروع     أحمر الشفاه منتج زيتي •

  .إضافة إلى عطر وعدد من األصباغ وبعض هذه األصباغ محظور في البلدان المتقدمة

د   • ة الجل دالً    لتطري ون ب ت الزيت تعملي زي افرك اس ول أظ ة    ح رات الكيميائي ن المستحض م

تعماله   ى اس ة إل ر أاالصطناعية وال حاج ن م ر م دة ةآث اً  واح بوع علم ي األس ت  ف ان زي

ارات دوالر سنوياً      . يضًاأعم بشرة اليدين الزيتون ينَّ ة ملي الم نحو ثالث ى   ينفق سكان الع عل

ذا     أى العطور، مما يجعل صناعة العطور إحد ل ومعظم ه آبر صناعات مستحضرات التجمي

اً  ى األسواق نحو خمسين نوع زل إل ل سنة ين ة وآ ى التوضيب والدعاي ال يصرف عل  الم

اً     جديدًا ذه المنتجات يسبب طفح دياً  من العطور وآثير من ه وحساسية وبعض العطور     جل

ا   ولكن ... في الجلد والجهاز التنفسي يتفاعل في ضؤ الشمس فيحدث تهيجًا رك فين العطر يت

داً  إيجابيًا نفسيًا أثرًا آي   يمكننا على األقل عدم اإلفراط في رش العطور وإقفال القارورة جي

  .في مواد التوضيب وفي المال ال يتبخر ما فيها وشراء قارورة آبيرة توفيرًا

دان الم  • ر من   أورة يستعملها  يس آثيرون يستعملون مزيالت الروائح وفي البل من  % 90آث

واد ضارة          % 85آثر من أاء والنس ى م روائح والعرق عل وي مزيالت ال من الرجال وتحت

ا د واألموني وم والفورمالديهاي درات األلومني ل آلوروهي واد  مث والعطور المصنوعة من م

  .آيميائية ولعل األلومنيوم هو أخطر هذه المنتجات

روائح         • ا ال ع التعرق أم فال توقف التعرق    مزيالت العرق تعمل على سد مسام البشرة فتمن

  .وإنما تغير الرائحة
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  :تعاون اجلميع 
ا         إن وضع البيئة خطير جدًا واطن للمشارآة في حمايته ل م ات يتطلب مناشدة آ ى  . بحيث ب فعل

ات     د النفاي واد      . الصناعة الحد من انبعاث الغازات الضارة ومن تولي اء استخدام م ى قطاع البن وعل
ل من         صديقة للبيئة وإعادة استعمال قسم من ا  ات أق ى القطاع الزراعي استخدام آمي ألنقاض وعل

السيارات العتيقة والمحطمة أن يهتموا بفرز قطعها ) مقابر(من جهة أخرى على أصحاب . المبيدات
د        ل الكلوراي رى تقليص استخدام بوليفيني وتسهيل إعادة استخدامها وعلى المصانع والمخازن الكب

)PVC (واطن رمي    . في التوضيب ى الم ة        وعل ا وتقليص آمي اآن المخصصة له ات في األم النفاي
ل   اه أق ة ومي تهالك طاق ون واس اث الكلورفلورآرب ل انبع ي تقلي اهمة ف ا والمس ات وفرزه النفاي

  .والتوقف عن االستهتار وإدراك أهمية البيئة

  :جتنيب صور األشعة إن كنت حامال 
ين         نوات الثالث الل الس وحظ خ د ل ان وق س ال يتفق عة إآ ل وأش وص   الحم رمة ان الفح المنص

ا             رض اللوآيمي الهن بم ببت ألطف ل تس اء الحوام ا النس عت له ي خض س الت عة إآ ة بأش الروتيني
ؤثر في      وبأنواع أخرى من السرطان وبات معلومًا) إبيضاض الدم( د ي أن أي تعرض ألشعة إآس ق

  .ت الطارئةفي الحاال الجنين واألفضل عدم تعريض األطفال مهما آان عمرهم لتلك الفحوص إّال
وتي    وير الص وص التص ن فح التخفيف م ة ب حة العالمي ة الص ارير منظم ح تق وتنص

)Echo،Scan (   لفحص الجنين في الرحم ومراقبة نموه عن طريق تعريضه لموجات صوتية ذات
ين الفحص بالموجات الصوتية واالضطرابات        . توتر عال ة مباشرة ب وثمة تقارير طبية بينت عالق

م والحظت    ال ويرى البعض ان هذا الفحص قد يتسبب الحقًاالسمعية عند األطف بعسر القراءة والفه
رحم    أمهات آثيرات ان الجنين يبدو منزعجًا من تلك الموجات ويحاول تفاديها بتغيير موضعه في ال

دم    ل فاألفضل ع ى الطف ذا الفحص عل ة حول انعكاسات ه ى دراسات معمق ر إل ا دام الطب يفتق فم
  .يكن ضروريًا اللجوء إليه إن لم

  :نفايات أقل 
ات         د دفن النفاي ات أو المحارق ولكن بع ى المكب هناك آمية آبيرة من النفايات تذهب معظمها إل

ثالً أ د       و إتالفها تتسرب المواد الكيميائية الضارة إلى البيئة ومنها م ادة الديوآسين التي تطلق عن م
وث الهو     ى تل ورة إل رة      حرق النفايات وتؤدي النفايات المطم ذه مشاآل خطي ة وه اه والترب اء والمي

ًا داحات       خصوص تيكية والق اجين البالس ع الفن ودع مجتم ا أن ن ذا علين ات ل ة النفاي اد آمي ع ازدي م
ات          ر في وضع آمي د االستعمال ونفك ا      أواألقالم والقناني التي ترمى بع ات آم ل في أآياس النفاي ق

ر الضروري خالل     يتعين على الحكومة والصناعة والتجارة أن تتعاون ل حظر التوضيب المكثف غي
ات في المستقبل بشرط أال تقتصر عم       ة  لالسنوات المقبلة وال بد من إعادة تصنيع مزيد من النفاي ي

  .العلب المعدنية والمواد الصناعية يضًاأالتدوير هذه على الورق والزجاج بل تشمل 
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  ماذا ميكن ان تفعل ؟
 .بدال من تلك التي ترمى بعد آل استعمالاشتر عند اإلمكان منتجات تدوم طويال  •

 .اختر بضائع مغلفة ببساطة واألفضل أال تكون مغلفة بالبالستيك •

 .اشتر خضارا طازجة غير مغلفة •

ك تفرض عدة         • اقتصد في األآياس البالستيكية حين تتسوق أو اجلب آيس تسوق خاص ب

ى جلب أآ    يضريبة على األآياس البالست   بلدان ياسهم الخاصة حين    كية لتشجيع الناس عل

 .يتسوقون

ل اللج   • ة قب ياء المعطل اول إصالح األش ذه    وءح ن ه دة وم رى جدي راء أخ ى ش راد : إل الب

 .ألخ... والغسالة والتلفزيون والسيارة والثياب واألحذية 

  .ال تهدر الورق •

  :أوعية األلومنيوم 

واني، تف     الي والص دور والمق وم، آالق ن األلومني نوعة م ي المص دث األوان ة تح اعالت آيميائي

وم في      ضارة، خصوصًا ادة األلومني اد م عندما تطبخ فيها أطعمة حمضية آالبندورة وقد ارتبط ازدي

الخرف ايمر الشبيه ب ل الزه أمراض مث ثًال ،الجسم ب ك م ي المصنوعة من  إذا يمكن استعمال األوان

  .و من الزجاجأالفوالذ الذي ال يصدأ 

  !؟ إن آنت مجبرًا
ة بشكل      إذا آنت مجبرا على تناول األدوية تناولها بوعي وإليك بعض النصائح الستعمال األدوي

  : مسؤول

  .للحيلولة دون حوادث تسمم، أحفظ األدوية بعيدا عن متناول األطفال -1

ار من دون وصفة مناسب ألغراضك        -2 دواء المخت م   . استشر طبيبك للتأآد من أن ال ذا مه وه

  .بشكل خاص للحوامل

ط    أما بكل األدوية التي تتناولها لكي يقدر المخاطر التي يمكن  اخبر طبيبك دائ -3 تج من خل ن تن

  .األدوية

  .تناول الدواء بالجرعات المحددة على علبته -4

فكلما ازداد عدد األدوية المختلفة المأخوذة في وقت   . أآثر مما هو ضروري ال تتجرع أدوية -5

  .واحد زاد احتمال التأثيرات المضادة

  .عليمات على الورقة داخل الغالف وعلى علبة الدواءاقرأ الت -6

  .تنبه لما تشعر به حين تكون تحت تأثير الدواء وراقب التأثيرات الجانبية -7
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  :الضجيج 
ارة، واالستماع       90بقوة  يصدر جهاز الستيريو الفردي أصواتًا ا يحاآي ضجيج حف دسيبل، مم

رًا ذا يشكل خط ى ضجيج آه رًا إل ى آذان األطف آبي ى عل دخل إل ار ان األصوات واأللحان ت ال باعتب
واتر        وفضًال األذن حيث تتكثف في نفق مرهف وصغير جدًا ام بت ك يبث الستيريو األنغ ع  أعن ذل رف

ا يعني      ة مم رة مغلق من تواترها األصلي مما يسبب ارتفاع الضغط في األذن فيدخل المستمع في دائ
اط األص      ئأن إصغا  ى التق ه عل ا     ه الصاخب يضعف قدرت ى أي التي يسمع به واتر األعل وات ذات الت

از      إن جه دك ف ى أذن ول الموسيقى، فيضطر إلى رفع قوى الصوت لسماعه وإلى الخطر المباشر عل
  .الستيريو يعزله عن العالم المحيط به، آما يتسبب بتلوث ضجيجي يعاني منه اآلخرون

  :الثالجة اخلضراء 
راً أصيانة ثالجتك يمكن  • ا   مصروف   ن تخفض آثي اء وتحسن أداءه اآن   و ،الكهرب دي أم تفق

ى   ل سنة عل رة آ ة نظفي المواسير خلف الثالجة م ة المرتخي وازل المطاطي التسرب والع
 .األقل وال تدعي الجليد يتراآم أآثر من نصف سنتيمتر

ون   • ات الكلوروآرب التي تتسبب بترقق     (CFC) احرصي على شراء ثالجة خالية من مرآب
 .األرض من األشعة فوق البنفسجية طبقة األوزون التي تحمي

أطول   ال تضعي الثالجة بالقرب من الموقد أو أدوات تسخين أخرى وال تترآي بابها مفتوحًا •
ا   عائلتك إحكام إقفال الباب وال تشتري من المواد الغذائية إّال من اللزوم واطلبي من أفراد م

ا   دوران حوله واء ال ن لله ث يمك وف بيسر بحي ه الرف ذوتتسع ل ة أآري ت ن تخفضي درج
 .الحرارة في الشتاء لتوفير الطاقة

د           • ورة الجلي ت مقص ة إذا آان ين أداء الثالج ة وتحس تهالك الطاق ي اس اد ف ك االقتص يمكن
تشترينها في مواسمها بسعر    وبقوًال مملوءة بكامل سعتها ويمكنك ان تحفظي فيها خضارًا

ة وحضّ    ا والملوخي ا في      ري عدة  أرخص ومنها الباميا واللوبي ام واحفظيه اق من الطع أطب
  .الثالجة إلى وقت الحاجة

  :اكتب رسائل 
  لم ال نستعملها ؟ إذًا). الكلمة أمضى من السيف: ( يقولون 

  .اآتب إلى أصحاب معامل التعليب واطلب منهم التخفيف من تعليب المواد التي تشتريها •
ة مع  • ي أوعي ة ف ة والمعلب واد الغذائي ل الم ى أصحاب معام ب إل دم اآت نهم ع ب م ة واطل دني

  . إدخال السكر في منتجاتهم
ة او             • واد آيميائي ر مبيض بم اج ورق غي نهم إنت ورق واطلب م ى أصحاب معامل ال اآتب إل

  .إنتاج ورق معاد تصنيعه
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اجهم إذا   • ك المستهلك، وآيف يسوقون إنت ك، ألن ل رأي ك المعام د ان يسمع أصحاب تل ال ب
ذباً    رفضت أنت وسواك شراء هذا اإلنتاج؟ اد اً  عم طلبك بمعلومات وإحصاءات آن مه  دائم

  .على أسئلتك واطلب ردًا

  :اإلضاءة 
  .ليتعود جميع أفراد األسرة إطفاء النور عند الخروج من الغرفة وإن آان ذلك لوقت قصير •
الغرض   أحاول خالل النهار  • ار يفي ب . ن تشعل أقل عدد ممكن من األضواء، ودع ضوء النه

  .اتحة األلوان تجعل الغرفة نيرةالجدران البيضاء أو الف
  .استعمل لمبات ذات واطية منخفضة •
أقوى   إن لمبة بقوة مائة واط تعطي ضوءاً . من عدة لمبات صغيرة استعمل لمبة آبيرة بدًال •

اً       ين واط ا أربع وة الواحدة منه غ ق ة      .من ثالث لمبات تبل ات ذات واطي ولكن ال تستعمل لمب
  .أعلى من قدرة الطاقة الكهربائية

  .اشتر لمبات مقتصدة للطاقة •
في المطابخ والحمامات وغرف العمل فهي تعطي   فكر في ترآيب مصابيح فلورية خصوصًا •

  . نفسها، وبكلفة أقل من اللمبات العادية أقوى بالواطية ضوءًا
دة          • الوجين الجدي ابيح اله ة بمص ة العادي ات المتوهج دل اللمب زل، أب ارج المن اءة خ لإلض

  .المقتصدة للطاقة

  : موقع العمل 
ذا     من وقتنا في موقع العمل، أّآ نحن نمضي قسما آبيرًا نا في مكتب أو مصنع أو في الشارع، ل

و آّ    ا ل اً       علينا الحفاظ على البيئة السليمة في العمل آم ة العمل أنواع ا، وإذا تفرض طبيع ا في بيتن  ن
اً  ا التصرف    معينة من الملوثات الضارة بالبيئة وبالصحة أحيان ا     فعلين ل إنتاجه ة لتقلي ة واعي بطريق

  .والتخفيف من حدتها
  ماذا يمكنك ان تفعل ؟

 .عند اإلمكان (Recycled Paper) استخدم الورق المعاد تدويره •
ة مسودات      .اآتب على جهتي الورقة • واستعمل الوجه األبيض من األوراق المطبوعة لكتاب

 .و للتصوير التجريبيأ
ادة تصنيعها      أقترح على اإلدارة أن تتفق مع جهة    • ة إلع ات الورقي م النفاي تم بل إن ألف  . ته

 !!شجرة 12م من الورق المستعمل يعني إنقاذ غآ
 .اشتر قدر المستطاع لوازم مكتبية مصنوعة من مواد طبيعية •
 .ةسم على حدرارم الشريط القديم لآللة الكاتبة وسوائل التصحيح وأقالم ال •
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 .ال تستعمل فناجين القهوة البالستيكية •
 .مناشف قماشية لليدين بدل المناشف الورقية اطلب •
 .من قناني البالستيك بدًال آبيرة مجهزة بحنفيات،) براميل(اطلب مياه شرب معبأة في  •
ة • وفر الطاق ذا ي ا، فه اج إليه ة حين ال تحت وتر والمصابيح الكهربائي ا من . أطفئ الكمبي وم

   .ضرر من إعادة تشغيلها عند الحاجة
  :سخانات املياه 

ة من حيث            في ا ام التدفئ د نظ ة بع ة الثاني اه في المرتب زة تسخين المي لمناطق الباردة تأتي أجه
  .استهالك الطاقة

اه   -1 خان المي ى س ازل عل اء ع ارج    . ضع غط ون خ ين تك ة ح ى درج ى أدن رارة عل ت الح وثب
  .المنزل

ذا آنت درجة مئوية آحد أقصى وإ 60إذا آنت تملك جالية، ثبت ثرموستات سخان الماء على  -2
تحمام،   اء االس خان منفصل لم ود س ال وج ي ح ة أو ف ي جالي إن  ال تقتن ة  45ف ة مئوي درج

  .آافية
اه  . بملئ سعتها ال تستخدم الجالية والغسالة إّال -3 واستعمل، ما أمكن الدرجة التي تحتاج إلى مي

  .فاترة أو باردة
  .المياه الساخنةمن االستحمام في البانيو فتوفر نحو نصف آمية  بدًال خذ دشًا -4
  .ليكن الدش من الصنف المقتصد للماء -5
  .خفف دفق حنفيات المغاسل -6
ة     أغسل الصحون  ال تترك المياه الساخنة جارية في أثناء -7 ك بتعبئ و الحالقة واستعض عن ذل

  .وعاء صغير
اه       -8 ة في تسخين مي در طاق ال استعمل سخان ذات حجم يناسب حاجة العائلة فالجهاز الكبير يه

  .تحتاجون إليها
  .لدى شرائك سخانا للماء، اسأل عن استهالآه للطاقة -9

اء ساخناً            -10 ك م ؤمن ل ا خالل سنة وت رد آلفته د ت اً  اقتن سخانة شمسية، فهي ق ى   مجان وعل
  .الدوام

  : أوعية مطبخية
أثيرات ومن الثابت أن آميات منها، مهما آانت ضئيلة، لها ت. الكادميوم مادة ثقيلة بالغة السمية

ام ودالء المسح وسالل      . تناسلية إننا نشتري آل سنة مليارات األوعية المطبخية وعلب خزن الطع
وي  ادميوم    النفايات المصنوعة من بالستيك قد يحت ادة الك ى م ون    . عل واألواني البالستيكية ذات الل
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يجة ضغوط دولية، و البرتقالي اللماع معظمها من هذا النوع، وقد خفض إنتاج الكادميوم نتأاألحمر 
تيكية  ا البالس ي منتجاته تعماله ف ن اس رآات ع ض الش تغنت بع د  .واس ات تفي ن منتج ي ع فتش

ز       . المعلومات المدونة عليها أنها خالية من الكادميوم ي من مشتقات ترتك تصنع معظم سوائل الجل
ة ا    ات الثانوي بب الملوث الم بس ول الع اه ح اري المي وث مج ات، وتتل ى البتروآيميائي ن عل ة ع لناتج

واحرصي على شراء صابون  . أقرأ الملصق على وعاء الصابون السائل. الصناعات البتروآيميائية
  . سائل مصنوع من زيوت طبيعية

  :صناعة منزلية 
رة في            • ل خصصي حف ات، ب إذا آان لبيتك حديقة، ال ترمي فضالت الخضار في سلة النفاي

  .طبيعيًا ل من التراب فتتحول سمادًاالحديقة تضعين فيها هذه الفضالت وتغطينها بقلي
ام، خصوصاً     • ة فضالت الطع اً    أطعمي حيواناتك األليف ربين دجاج ترآي بعضها   وا إذا آنت ت

  .للعصافير
اح        • مش والتف ى المش ل مرب روبات، مث ات والمش واع المربي ن أن ر م ير الكثي ك تحض يمكن

ال وت والليمون والبرتق رز وشراب الت ين والخوخ والك ا والسفرجل والت اشتري . وغيره
   .هذه الثمار في موسمها ألنها تكون أرخص وأجود

  :احذر 

اً         نهم ملعب ر م ة السيارات السريعة ويتخذ آثي دى رؤي  يخالج األوالد شعور باإلثارة والمغامرة ل

افلين عن            ى جوانب الطرق غ ون عل ال يلعب ين األطف ل لحظة مالي على جوانب الطرق وهناك في آ

ي    دة الت اطر العدي رقبهمالمخ ة      . تت وادث قاتل رض األوالد لح رة ال يع ة الخط ك األمكن اد تل إن ارتي

ددة فاضطرابات      أمراض متع ل يتسبب ب دم        فحسب، ب ر ال و والمغص والشلل وفق دماغ وداء الرب ال

   .أعراض مختلفة تظهر من جراء تنشق أبخرة البنزين والغازات المنبعثة من عوادم السيارات

  :ك ـإضح
ا   ال تحمل  وم الع ل فهو يرخي جسمك ويعمق تنفسك ويوسع          ،لمهم ك الحم الضحك يخفف عن

ى    قد ،شرايينك ويحسن دورتك الدموية ويسرع التئام الجروح ا عل ال نحل آل مشاآلنا بالضحك لكنن

  .األقل نجعل العالم حولنا مكانا أجمل للعيش

رن الحادي والعشري      ا   الحرآة المحمومة والسريعة التي تميز حياتنا ونحن في الق ن ستجلب لن

ى       دمنون عل ين الناس م مشاآل يحتاج التغلب عليها إلى أآثر من العقاقير الطبية ومعروف ان مالي

اء          ة، ويصف االطب ر الطبيعي اتهم غي ن حي اتجين ع وتر الن اد والت ن االجه الص م كنات للخ المس

عصاب فتشمل   أما الطرق البديلة إلراحة األ . المسكنات لفترات قصيرة وحاالت قليلة خشية اإلدمان

   ات العشبية، والتوقفـل، وتناول المشروبـنفس العميق، والتأمـالت، والتـي العضـالتدليك الذي يرخ
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ى االخرين      اح عل ال تكبت بؤسك، فالتحدث عن     . عن التدخين، والتقليل من القهوة والسكر واالنفت

ام صديق  رد في أو ناصح أمشاآلك أم ك أو ف ذ سعادتك أو حيات د ينق د سرتك ق د ق والمستمع الجي
النفس              ة ب ك الثق د إلي ذي يعي ويم ال ى الطريق الق يساعدك فورا في حل بعض مشاآلك، ويرشدك إل

   .وتقدير الذات

  :التلفـزيون 
اح             • وا مفت د من دون أن يقفل تحكم عن بع از ال ون بواسطة جه از التلفزي رون جه يطفئ آثي

ع مصروفه م    اء طوال الوقت   التدوير في التلفزيون، مما يجعله يستهلك رب ذه  . ن الكهرب ه
العادة السيئة والكسولة تبدد الطاقة والمال وتساهم في إطالق ماليين األطنان اإلضافية من  

  .ثاني أوآسيد الكربون يوميا من محطات توليد الكهرباء
زل        • اء المن ي أنح اءة ف ابيح مض اء المص رون إبق اد آثي ن      ،اعت د م يئة تزي ادة س ذه ع ه

ى          مصروف الكهرباء وتساه أحرص عل ة ف ادة تشغيل معامل الطاق م في تلويث الهواء بزي
  .إطفاء األنوار التي لست بحاجة إليها

ة    ال تشغل المصابيح الخارجية إّال • عند اللزوم أو في حالة وجود سلم خطرة أو طريق مظلم
را      ة وآثي در الطاق رة يه أو مدخل معتم وأعلم ان ترآيب مصابيح آشافة خارج المنازل الكبي

وط الظالم       ما ت د هب از توقيت يشغلها عن نسى هذه المصابيح مضاءة لذا يمكن وصلها بجه
  .ويطفئها عند طلوع الفجر

راً      ما لم تكن تقيم في • رة لكن آثي ات آبي ى ثري ون     منزل فخم فال حاجة بك إل من الناس يقتن
  .الطاقة من المصابيح الخاصة العالية الثمن التي تهدر آبيرًا هذه الثريات التي تحوي عددًا

 .ال تستخدم الثريات متعددة المصابيح •
  

  كـة وصحتـالبيـئ
ن أوراق القصعين   • ة صغيرة م ي آمي ة(إن غل ا ) الميرمي د أوشرب مائه ا ق ر به و التغرغ

ع في عالج حب الشباب          من  يخفف د ينف ا ق التهاب الحنجرة واللوزتين وجروح الحلق آم
  .دى تقديمها إلى األطفاللكن طعمها غير مستساغ لذلك ينصح بإضافة العسل ل

ة وال             • ة الكيميائي ر من األدوي ك عن آثي ك فهو يغني حافظ على آمية من القصعين في منزل
  .تنس أن عصير البرتقال والليمون يساعد في تفادي الزآام أو تخفيفه

ذها بالشكل        • تم تحضيرها وتنفي ة ال ي توصف لنا أدوية آثيرة لكن نحو ثلثي الوصفات الطبي
ن نشتري عقاقير آثيرة ال لنشفى فقط بل لكي تجني هي    أاعة األدوية تريدنا المناسب فصن

اد لكي         ن نغير آثيرًاأاالرباح وفي إمكاننا  ا ونحد من االجه ة طعامن من نمط عيشنا ونوعي
  .نتجنب الحاجة إلى آثير من االدوية
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اك وسيلة أخر        فكر مليًا • ا أم هن ى لحل  قبل تناول الدواء واسأل نفسك هل هو ضروري حق
  مشكلتك؟

ات   • من اشد مآسي ما يسمى بالمجتمعات المتقدمة أن الترف يقضي على الناس فتناول وجب
وى        اول الحل راط في تن ة بالكولسترول واإلف حافلة بالدهن الحيواني ومشتقات األلبان الغني
ذه من         دم وه اع في ضغط ال ة وارتف واألطعمة المصنعة يعرضان المرء لنوبات قلبية وبدان

  .اب الرئيسية للوفاةسبأأل

  :السجائـــر 
راً   • ة        السجائر ال تشكل خط ى البيئ ا عل ى صحتك فقط وإنم ا   والسموم التي   يضاً أعل تحويه

ارات السجائر       دات وتسبب ملي ات المبي السجائر تشمل المعادن الثقيلة والدايوآسين ومخلف
اً  التي تدخن يوميًا ين السيج      حول العالم تلوث اء ب ربط األطب ع وي ارة وأمراض خطرة   للجمي

  .مراض القلبأآالسرطان و
  . مادة سامة 600آثر من أيوجد في آل سيجارة  •
التأ • بة           دت حم ي نس اد ف وط ح ى هب رب إل ي الغ ة ف وانين الرادع ة والق ة المكثف التوعي

ى  دخنين حت اً أالم دخين مرادف بة    صبح الت ذه النس ن ه اعي لك اري واالجتم ف الحض للتخل
  .ان الناميةفي البلد مازالت عالية جدًا

ك   أحد وأعن التدخين وال تقدم سيجارة إلى  توقف • ك  أمنع التدخين في بيت و شرآتك  أو مكتب
  .وال تدع دخان السجائر يؤذيك ويؤذي األخرين

  :البيئة الداخليـة 
الطقس الشديد الحرارة        نظرًا ز ب ة والتي تتمي للظروف المناخية السائدة في أغلب الدول العربي
بالغبار وإتباع الطراز العمراني الحديث في تصميم وإنشاء        محمًال حيانًاأعالية ووالرطوبة ال صيفًا

د    ة لتبري المباني والمؤسسات الحكومية أدى إلى االعتماد على ترآيب أنظمة تكييف الهواء المرآزي
م استخدام           ا ت اني آمواقف لسيارات الموظفين آم وتدفئة هذه المباني وإلى استخدام سراديب المب

  .ديب آمكاتب للموظفينالسرا
ة واستخدامها في      واد البترولي آما ان التطور والتوسع في استخدام مواد البناء المنتجة من الم
اث           ى انبع ؤدي إل ذي ي وزارات وال ة وال هذه المباني واستخدام األثاث الحديث في المكاتب الحكومي

اث الخشبي،    اوية خطرة على الصحة في جو العمل والمستخدمة في      يأبخرة مواد آيم صناعة األث
  .العوازل، السجاد، والمواد الالصقة

ة والمطورة في تنظيف األرضيات والسجاد          واد التنظيف الحديث آما ان التوسع في استخدام م
واد الكيم   تخدام الم ب واس زة      يوالمكات تخدام األجه ذلك اس فيات وآ رات والمستش ي المختب ة ف اوي

باإلضافة إلى العادات  )الفلورسنت(ة الكمبيوتر واإلضاءة جهزأالحديثة المحتوية على اإلشعاع مثل 
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ي  دخين السجائر ف راجعين آت وظفين والم ةأالسيئة للم اآن مغلق ل أ م ة مث ازل(و شبه مغلق  – المن
ذه        ) ألخ …دور السينما والمسرح - المكاتب – المستشفيات د تصل نسبة استغالل الوقت في ه وق
اني     فكانت النتيجة حد %) 90(األماآن إلى  ة بالمب األمراض المتعلق ا يسمى ب  Syndrome وث م

Sick Building) (ومن أعراض هذا الداء :  
  .الشعور بالتعب والخمول واالنزعاج وضعف الترآيز -1
  .الصداع والدوار والغثيان -2
  .الشعور بالجفاف أو الحكة في العينين، أو األنف، أو الحنجرة -3
  .رشح األنف -4
  .شرة أو ظهور الحساسية والحكةالشعور بجفاف الب -5
  .صعوبة التنفس واالختناق -6

ة ففي             ة الخارجي أتي من البيئ د ت اني أو ق ة تستوطن داخل المب ة الداخلي علما بأن ملوثات البيئ
ة   ي مشاآل البيئ ادة ف ا زي ه سيترتب عليه ات فإن ذه الملوث ى ه تمكن من السيطرة عل دم ال ة ع حال

اع مستويات     الداخلية حتى ولو أن نظام التهو ى ارتف ؤدي إل ية مجهز ومصمم بأحدث األنظمة مما ي
  .بعض الملوثات في الداخل أعلى منها في الخارج

  : أما أسباب هذه األعراض تحديدا فيمكن ان تعزى إلى عوامل آثيرة منها
  .جهزة التكييفأقلة التهوية في األجواء الداخلية ودوران الهواء غير النقي في  •
وب وهو     ارتفاع درجة الحر • ة   ) 19(ارة عن الحد المطل ذا    أدرجة مئوي و انخفاضها عن ه

  .الحد
  .بالمائة) 70 – 40(ارتفاع أو انخفاض درجة الرطوبة عن الحد المطلوب وهو بين  •
  .عدم وجود غرفة خاصة للمدخنين وانتشار الدخان في طوابق المبنى •
  .الحاسب اآلليو العمل لساعات طويلة أمام شاشة أوجود انعكاسات ضوئية شديدة  •
  .و بقية أجهزة المكتب الميكانيكيةأو السجاد أالقذارة والغبار على الطاوالت والكراسي  •

  : أهم ملوثات البيئة الداخلية
اني أ   از أول وث جائر، غ ة الس واد     وأدخن د، الم ت، الفورمالدهي اف األسبس ون، ألي يد الكرب آس

وا   العالقة، ايرة،     الرادون، الرطوبة والحرارة، األوزون، الم ات العضوية المتط ة، المرآب د الكيميائي
ة  يمات الحي ا(الجس ات والبكتيري داخل   )الفطري ي ال واء النق ة اله البة، قل ة والس ات الموجب ، األيون
  : مصادر تلوث البيئات الداخلية ،للمبنى، الضوضاء

  : ملوثات الهواء الخارجي:  أوال
  .فطريات –غبار  –حبوب اللقاح  -1
   .عوادم السيارات - عيالتلوث الصنا -2
  .ماآن تجميع النفاياتأالروائح المنبعثة من  -3
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  .ن تم طرده من داخل المبنى نفسهأإعادة دخول الهواء إلى المبنى بعد  -4
  .وجود مخلفات ملوثة بجانب فتحة دخول الهواء -5

  :الملوثات المنبعثة من التربة : ثانيا
  .إشعاع الرادون -1
  .األرضية إلى جوف األرض ومن ثم تطايره في الجو تسرب وقود الخزانات -2
ل         -3 م استخدامها في السابق ألغراض أخرى مث أرض (التلوث المنبعث من استخدام مواقع ت

  ).إلخ ……مصنع اسبست  - دفان المخلفات

  :اجلوانب البيئية والصحية ألنظمة التهوية والتكييف
اني ذات التصميمات و • ب المب كال الهندسية ماتجن دالت ألش ا مع ة فيه ق المنعدم ة الغل حكم

  .التهوية الميكانيكية والطبيعية
يجب االهتمام والتأآد من وضع مداخل هواء أنظمة التكييف والنوافذ بعيدة عن أي مصادر   •

  .تلوث تقع بالقرب من المبنى
اءة       • ة من الكف ى درجة عالي يجب ترآيب واستعمال أنظمة تهوية وتكييف وتدفئة للمبنى عل

ى        حيث يمكن بواسطتها التحكم في درجة الحرارة المناسبة لراحة اإلنسان والمحافظة عل
ين   داً  %) 50 -30(مستويات الرطوبة الداخلية ما ب ام جي بصفة مستمرة بتنظيف     واالهتم

ى ال      غيلها حت ي تش دء ف ل الب ك قب ة وذل رات الهوائي ف خاصة المم زة التكيي يانة أجه وص
  .ء الدقيقة من البكتيريا وغيرهاتتحول إلى أماآن صالحة لنمو األحيا

ة وحدات منفصلة تستخدم        • ى هيئ ا عل يفضل استخدام أجهزة تنقية الهواء الداخلي وهي إم
اً  أداخل الغرف  ة الكفا      و توجد ضمن أنظمة التكييف وغالب واع مختلف ى أن وي عل ا تحت ة ئ م

ة   ن األقمش نعة م حات المص ن المرش زود أم ون م د تك ا ق ا إنه ط آم ون النش ة و الكرب
  .بالمرسبات الكهروستاتيكية

ام بصفة مستمرة     • المحافظة على صيانة واستخدام مراوح الشفط في آل من المطبخ والحم
للتقليل بقدر اإلمكان من الرطوبة المتولدة عن األنشطة اليومية واألبخرة العضوية الناتجة  

  .والمتطايرة أثناء الطبخ
  :فروشات والسجاد اجلوانب البيئية والصحية إلختيار األثاث وامل

ا         تجنب استعمال األثاث المصنع من األخشاب الصناعية والمضغوطة ويفضل االستعاضة عنه
ة من راتنجات         ى آمي واع السابقة عل واء األن بالمنتجات المصنعة من األخشاب الطبيعية وذلك الحت

ك لتجنب مخاطر التعرض ل     ة   الفورمالدهيد بنوعيها اليوريا والفينول فورمالدهيد وذل ز العالي لتراآي
ل من األنف والحنجرة               ات لك ا وهو غاز يسبب تهيج والتهاب اير منه د المتط من غاز الفورمالدهي

  ..والعينين
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