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تقديـم

يلعب املحيط احليوي دوًرا مهًما يف ا�ستمرارّيـــة احلياة على كوكب الأر�ض، وتتمثل 
بـاأمـان  للعي�ض  فر�سة  الكائنات احلية  ومنح  البيئة  توازن  املحافظة على  يف  اأهميته 
على  وحتافظ  الأر�ض  يف  املياه  دورة  توازن  على  حتافظ  بـذلك  وهــي  الأر�ض،  عــلـى 

املناخ. 
والعلوم )الألك�سو( على �ســـرورة  والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة  وتاأكيدا من 
اإيـــالء الق�سايا ذات العالقة ب�سالمة الإن�سان املزيد من الهتمام، وحر�سا منها على 
التنمية  اأهداف  من   )15( ع�سر  اخلام�ض  الهدف  حتقيق  يف  العربية  الدول  م�ساعدة 
الأرا�سي  تدهور  ووقف  الت�سحر،  »مكافحة  على  ين�ض  الذي   2030 للعام  امل�ستدامة 
وحفظ  العي�ض،  �سبل  وتاأمني  الكوكب  حلماية  البيولوجي...«  التنوع  فقدان  ووقف 
التنوع البيولوجي، والتخفيف من اآثار التغري املناخي، وتعزيز فر�ض العمل وحت�سني 
الدخل، ارتــاأت الألك�سو )اإدارة العلوم والبحث العلمي(  تخ�سي�ض ملف العدد اخلام�ض 
على  للتعّرف  للفتيان«،  العلمية   العربية  »املجلة  من   )2021 يونيو   /35( والثالثني 
البيئي؛ كما ي�سم  التــوازن  اإحــداث  يـلعبه يف  الـذي  والـدور  مو�سوع املحيط احليوي 

هذا العدد مقالت علمية تناولت مو�سوعات متنّوعة.
اإطار التعريف باملوؤ�س�سات البحثية العربية ودورها يف النهو�ض باملجتمعات  وفــي 
ورجاله  عبدالعزيز  امللك  »موؤ�س�سة  العدد  هذا  يقّدم  احليوّية،  املجالت  خمتلف  يف 
– موهبة«، التي تهدف اإلى اكت�ساف ورعــاية املوهوبني واملبدعني  للموهبة والإبداع 
يف املجــالت العلمية ذات الأولوية التنموية باململكة العربية ال�سعودية ب�سكل خا�ض 
ويف الوطن العربي وعلى م�ستوى العامل ب�سكل عام، ا�ستئنا�سا باأف�سل التجارب العاملية، 

مبا يعود بالنفع على املجتمعات العربية والعامل.
اإثراء  يف  املتمّيـزة  العلمية  اإ�سهاماتهم  على  الأفا�سل  الُكّتاب  الألك�سو  ت�سكر  واإذ 



�ملجلة، ُي�صعدها �أن ت�صع بني �أيدي قّر�ئها �لأفا�صل �لعدد �خلام�ص و�لثالثني )35(/ 
و�إلكتــرونيــّة  ورقية  ن�صختني:  يف  للفتيان،  �لعلمية  �لعربية  �ملجلة  من   ،2021 ي�ني� 

جتــدونها على الرابط الإلكرتوين الآتي:

https://ossl.alecso.org

                                                                                                املديــر العام
                                                                                                  اأ.د.حممد ولد اأعمر



كلمة العدد

�خلام�ص  �لعدد  ت�صع  �أن  )�لألك�صو(  و�لعلوم  و�لثقافة  للرتبية  �لعربية  �ملنظمة  ُي�صعد 
و�لثالثني )35( من »املجلة العربية العلمية للفتيان« بني اأيدي قرائها الكرام. ولقد اخرتنا يف 
ملف هذا العدد مقالت علميرّة عن املحيط احلي�ي ودوره يف حتقيق التنمية امل�شتدامة، لأهميته 
من حيث ت�فري الغذاء للكائنات احلية، واملحافظة على التن�ع البي�ل�جي، وحماية البيئة من 

التل�ث، وت�شجيعهم على �شرورة احلفاظ على املحيط احلي�ي ل�شتمرارية احلياة. 

�ن  عة، �شاهم يف كتابتها خرباء علميرّ ـن هذا العدد اأي�شا مقالت علميرّة تثقيفية متن�رّ ويت�شمرّ
من اجلزائر، وال�شع�دية، وم�شر، واملغرب، واليمن، من بينها »نح� ح�شارة بيئية...«، »املحميات 
الطبيعية ودورها يف حتقيق التنمية امل�شتدامة يف ال�طن العربي«، »املحميات الطبيعية ودورها 

يف احلفاظ على التن�ع البي�ل�جي«...، 

ولتحفيز �ل�صباب �لعربي على �لبحث و�لبتكار، يزد�ن هــذ� �لعدد بتقدمي �صخ�صية عامل 
الريا�شيات الت�ن�شي املعا�شر »نادر امل�شم�دي« الذي مترّت ت�شميته يف �شهر اأبريل 2021 ع�ش�ا يف 
اأكادميية العل�م بال�ليات املتحدة الأمريكية، وفاز باأحد اأبرز اجل�ائز العلمية يف الريا�شيات 
وهي جائزة »فريما للبح�ث يف الريا�شيات« تقديرا لأعماله املتعددة واملتميزة بالعمق والإبداع 
دقيق  حل  اإلى  الت��شل  يف  اجلزئية، ولإ�شهاماته  التفا�شلية  اخلطية  غري  املعادلت  حتليل  يف 
�ملو�ئع  مليكانيكا  �ملوؤ�ّص�صون  �لآباء  �أثــارها  �لتي  �لهيـدروديناميكية  �ل�صتقر�ر  مل�صكالت  و�صامل 

احلديثة يف نهاية القرن التا�شع ع�شر )19(.

تزجي  الأعزاء،  قرائها  اإلى  العدد  هذا  العلمي(  والبحث  العل�م  )اإدارة  الألك�ش�  م  تقدرّ واإذ 
�صكرها للكّتاب �لأفا�صل �لذين �أثروه مبقالتهم، متطّلعني �إلى م�صاهمة �خلرب�ء و�لأكادمييني 

�صات. من د�خل وخارج �لوطن �لعربي ويف خمتلف �لتخ�صّ

هيئة التحرير
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ملف العدد:
المحيط الحيوي

ودوره في إحداث التوازن البيئي



ملف
العدد

المحمّيات الطبيعّية في 
مصر ودورها في الحفاظ 

على  التنّوع البيولوجي

أ. د. محمد عبد الرحمن سالمة
مركز بحوث األمان النووي واإلشعاعي ـ هيئة الطاقة الذرية المصرية ـ القاهرة

إّن اهلل سبحانه وتعالى خلق الكون والمخلوقات جميعها من حولنا، وخلق من 
المخلوقات  المخلوقات وال تنقرض، وهذه  الذكر واألنثى حتى تتكاثر  كل نوع 
تتكاثر وتعمل على المحافظة على التوازن البيئي، ولكن هناك بعض العوامل 
التي تحدث في الطبيعة قد تهدد حياة هذه المخلوقات، ومن هذه العوامل 
انقراض بعض األنواع من الحيوانات أو النباتات التي  يعتمد عليها اإلنسان في 

غذائه، مما قد يسبب خلاًل في  التوازن البيئي. 
للحفاظ  األساس  في  وإنشائها  طبيعية  محميات  إلقامة  الدول  بعض  وتلجأ 
على  بعض الكائنات الحّية، ومنها الحيوانات والنباتات وحمايتها من االنقراض، 
وهناك العديد من األسباب التي قد تؤدي إلى ذلك، ومن أهم هذه األسباب، 
الظروف المناخّية المتغّيرة حاليا على سطح الكرة األرضية ال سّيما مع وجود 
المعروفة بكل دولة،  المناخية  الظروف  العديد من  األوزون، فقد تغيرت  ثقب 
وذلك من حيث درجات الحرارة والبرودة واألمطار مما أّدى إلى انقراض العديد من 
الكائنات الحية، حيث إنها لم تتحّمل هذه التغيرات المناخية، كما أن ممارسة 
اإلنسان للصيد الجائر أّدى إلى انقراض بعض أنواع الحيوانات، كما قام اإلنسان 
بالتعّدي على البيئة الطبيعية للنباتات والحيوانات، حيث قام باقتالع األشجار 
والنباتات لبناء المصانع والبيوت في الغابات، مما أّدى إلى انقراض العديد من 
الكائنات الحّية التي لم تتحمل هذه التغيرات المناخية. ولهذا تتدخل الدولة 

لنقل الكائنات الحية في مكان مالئم لها يعرف بالمحمية  الطبيعية.
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تعريف املحمية  الطبيعية:

بأنها عبارة عن مساحة  الطبيعية  املحمية  تعرّف 

هذه  وتكون  جغرافيا  محّددة  تكون  األرض،  من 

املكان  هذا  يف  وتتوافر  بحرية،  أو  برية  إما  املساحة 

بعض  يعيش  ليك  مالمئة،  طبيعية   ظروف  الجغرايف 

باالنقراض  املهّددة  النباتات  أو  الحيوانات  من  أنواع 

أو الزوال وحامية نسلها، وكذلك ليك تتزاوج وتتناسل، 

لبعض  طبقا  الطبيعية  املحمية  عىل  الدولة  وترشف 

القوانني، حيث تتواجد بهذه املحميات بعض األنواع 

والحيوانات،  النباتات  من  الثمن  وغالية  جّدا  النادره 

ذكرت  وقد  الرسقة.  من  بحاميتها  الدولة  وتقوم 

البيئة،  لحامية  املتحدة  األمم  برنامج  أعّدها  دراسة 

الهاّمة  الوسائل  إحدى  تُعّد  الطبيعية  املحميات  أن 

للحفاظ عىل التوازن البيئي وصيانة البيئة مبا تحتوي 

عليه من نباتات وحيوانات، سواء عىل اليابسة أو يف 

مبا  الطبيعية  املوارد  وتدهور  استنزاف  ومنع  البحار، 

يضمن بقاء وحفظ التنوع البيولوجي الالزم الستمرار 

الطبيعية  املحميات  أن  إىل  الدراسة  وأشارت  الحياة، 

الربية  البيئات  من  أجزاء  حجز  فكرة  عىل  ترتكز 

مبثابة  لتكون  املختلفة،  )البحرية(  واملائية  )األرضية( 

اإلنسان،  نشاط  فيها  يحظر  خاصة  طبيعية  مواقع 

والذي يؤّدي إىل استنزاف مواردها من الكائنات الحية 

أو تدمريها أو تلويثها، وتعرف املحمية الطبيعية سواء 

كانت برية أو مائية، بأنها وحدة بيئية محمية تعمل 

النباتية والحيوانية وفق  الفطرية  عىل صيانة األحياء 

والبحوث  الدراسات  إجراء  خالل  من  متناسق،  إطار 

والسكان  للمسؤولني  والتدريب  والتعليم  امليدانية 

الحيوية،  بيئتهم  تجاه  املسؤولية  ليتحملوا  املحليني 

تأهيلية  تدريبية  تعليمية  تُعّد مدرسة  ومن ثم فهي 

املحمية  أجلها  من  أقيمت  التي  األهداف  لتحقيق 

فتدهور  فقط،  ذلك  األمرعند  يتوقف  وال  الطبيعية، 

الغطاء النبايت يؤدي أيضا إىل اختالل دورة األكسجني/

ثاين أكسيد الكربون، حيث تستهلك النباتات نحو 40 % 

الغالف  إىل  املُنطلقة  الكربون  أكسيد  ثاين  كمية  من 

وعندما  األكسجني،  من  كبرية  كميات  وتطلق  الجوي 

تعاين منطقة من بوادر هذا الخلل األيكولوجي، فإنها 

املنطقة  هذه  كانت  وإذا  حامية،  إىل  والشك  تحتاج 

تحتوي عىل نظام بيئي أو نوع حيواين أو نبايت متميّز 

سواء بقيمته أو ندرته أو نوع معرض لالنقراض، فإنها 

تصبح مؤّهلة لتكون محمية  طبيعية، وكذا يف حالة 

متيّز شكل السطح بسامت خاصة كوجود ينابيع مياه 

ذات  تكون  عندما  أو  فريدة  جيولوجيّة  مناطق  أو 

مناطق  شواطئ،  )بحريات،  البيئية  للسياحة  أهمية 

جبلية، حياة بريـة( أو تشتمل عىل مواقع أثريـــــة 

األمد،  طويلة  العلمية  للبحوث  أهمية  لها  مواقع  أو 

مواقع  اختيار  يتم  أنه  أيضا  الدراسة  أضافت  وقد 

املحميّات الطبيعيّة وفق معايري وضوابط عديدة منها، 

أن يكون االختيار عىل مستوى العامل ممثالً لكل النظم 

البيئيّة الحيويّة لضامن استمرارية التنوع البيولوجي، 

الحياة  وأن تحتوي املحميّة عىل كل أو معظم أنواع 

التنّوع  استمرار  لضامن  والحيوانية  النباتية  الفطرية 

البيولوجي الذي هو أساس استمرار الحياة ورصيدها 

أكرث  هناك  أن  بالذكر  جدير  هو  ومام  االسرتاتيجي، 

من 100 ألف محميّة  طبيعية، تنترش يف معظم دول 

العامل، وتشّكل مساحة تقدر بنحو 1,8 مليار هكتار، 

أي ما يزيد عىل مساحة الصني والهند مجتمعني.

فوائد ومردودات املحمّيات الطبيعية:

إيجابية  ومردودات  فوائد  لها  املحميّات  وهذه 

كثرية وتتعّدى الحدود الوطنية للدول، وذلك ملا تقدمه 
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من خدمات بيئية متعددة، منها الحفاظ عىل التنوع 

الحيوي لكوكب األرض، والحفاظ عىل منابع ومصادر 

املياه حول العامل، ومنع تدهور املوارد الطبيعية، إىل 

جانب تحسني وتعديل املناخ العام لكوكب األرض.

ومام هو معروف أّن مرص متتلك ثروة بيئية هائلة، 

وبحرين  معتدل  مبناخ  وجل  عز  الله  حباها  حيث 

متتلك  كذلك  األحمر(،  والبحر  املتوسط  )األبيض 

الجافة،  والصحاري  الشاسعة  األرايض  من  كبريا  عددا 

الحرارة  درجات  توزيع  يف  تباين  مرص  متتلك  كذلك 

جافة  مناطق  فهناك  العام،  مدى  عىل 

مثل  رطبة  وأخرى  الجنوب  مثل 

الساحل  عىل  املُطلة  املناطق 

الشاميل، ويســــــاعد هذا 

التنوع يف درجات الحرارة 

يف امتالك مرص لقطاعات 

كبيــــرة من املناطـــــق 

السياحية واملحميــــــات 

الطبيعية، ومتتلــــــك مرص 

الطبيعيـــة  املــــــوارد  أيضا 

املاليني  متتلك  حيث  املتجددة 

من األفدنة ومصادر املياه العذبة مثل 

نهر النيل والبحريات التي تؤهل مرص لالستصالح 

الزراعي، وكذلك األعشاب الطبية باإلضافة إىل تواجد 

مصادر هامة من مصادر الطاقة وهي الغاز الطبيعي 

متتلك  كذا  مرص،  صحاري  يف  واملتواجدين  والفحم 

مرص أيضا مصادر طبيعية غري متجددة ومخزنة منذ 

شبه  يف  املوجودة  الجوفية  املياه  مثل  السنني  آالف 

املحميات  من  العديد  مرص  تضم  كام  سيناء،  جزيرة 

محافظات،   8 يف  املحميات  هذه  وتتوّزع  الطبيعية، 

وتقدر مساحة املحميات الطبيعية املوجودة يف مرص 

بحوايل 15 % من مساحة مرص، وتبلغ هذه املساحة 

بالذكر  جدير  هو  ومام  مربع،  كيلومرت  و1   054200

أّن فكرة إنشاء املحميّات يف مرص كان يف  بداية عام 

1994 بعد أن صدر القانون الرابع يف شأن املحميّات 

العام  إىل   1994 العام  من  الفرتة  وخالل  الطبيعية، 

 )29( إنشاء  بشأن  قرارات  مجموعة  صدرت    2010

محمد  رأس  محمية  منها،  مرص  يف  طبيعية  محمية 

بالذكر  جدير  هو  وماّم  وغريها،  علبة  جبل  ومحمية 

الطبيعيّة يف مرص هي مناطق محددة  املحميّات  أّن 

الحامية  عليها  تفرض  جغرافياً  األبعاد 

بتحديد  خاصة  قوانني  مبوجب 

األبعاد الجغرافية للمحميات، 

موارد  إدارة  قوانني  وكذلك 

وتزخر  املحميات،  هذه 

مصـــر بالعديــــــد من 

املحميات الطبيعية التي 

اآلن  حتى  عددها  وصل 

طبيعيّــــة،  محميّة   )31(

بها  التي  املحميّات  ولكن 

نشاط فعيل تبلغ  )13( محميّة 

عدد  تصل  أن  حاليا  ومخطط  فقط 

محمية،   40 إىل  الناشطة  الطبيعية  املحميات 

االسرتاتيجية  خالل  من  املحميات  هذه  أعلنت  وقد 

عام  أعلنت  التي  البيولوجي  التنوع  لصون  الوطنية 

عن  اإلعالن  إىل  االسرتاتيجية  هذه  وتهدف   ،1997

أيضا  إنشاء 40 محمية، طبيعية يف مرص، كام تعمل 

برامج  ودعم  الطبيعية  املحميات  شبكة  إنشاء  عىل 

الحفاظ عىل  إىل  املحميات  وتهدف هذه  لها،  العون 

املوارد الطبيعية املختلفة، كام تساهم يف الحفاظ عىل 

الرتاث الثقايف والحضاري للعديد من املناطق الهامة.
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الدور الذي تقــوم به املحميـــــات الطبيعيـــة 
يف مرص

الدراسات الالزمة والربامج للنهوض  تقوم بإعداد 

باملحميات الطبيعية، كام أنها تقوم أيضاً بعملية رصد 

للظواهر التي تحدث يف البيئة سواء البحرية أو الربية 

أساّس وهو  لها هدف  فإن  ذلك  إىل  إضافة  الالزمة، 

تثقيف املواطنني.

أهّم املحمّيات الطبيعية املوجودة يف مرص:

• محمية رأس محمد:
وتقع يف خليج السويس وتوجد بها شعب مرجانية 

نادرة جدا، وهي محميّة من تراث عاملي، وتقع هذه 

العقبة،  وخليج  السويس  خليج  التقاء  عند  املحميّة 

حائطا  محمد  رأس  ملحميّة  الرشقية  الحافة  ومتثل 

الشعاب  به  توجد  الذي  الخليج  مياه  مع  صخريا 

املرجانية، كام توجد قناة املانجروف والتي تفصل بني 

شبه جزيرة رأس محمد وجزيرة البعرية بطول حوايل 

250 كيلومرت، وتتميّز منطقة رأس محمد بالشواطئ 

لرأس  املايئ  املحيط  أعامق  يف  املوجودة  املرجانيّة 

محمد واألسامك امللونة والسالحف البحرية املهددة 

املائية  واألحياء  باالنقراض 

الّشعاب  وتحيط  النادرة، 

املرجانيّة برأس محمد من 

كافة جوانبها البحرية، كام 

فريدا.  تكوينا  تشكل  أنها 

التكوين  حيث إّن هــــذا 

له األثر الكبري يف  تشكيل 

باملنطقة،  الطبيعية  الحياة 

االنهيـــــارات  تشكل  كام 

الكهوف  تكوين  األرضية 

موطنا  تُعترب  املحمية  أّن  كام  الجزيرة،  أسفل  املائية 

النويب  الوعل  مثل  الهامة،  الحيوانات  من  للعديد 

باملناطق الجبلية وأنواع الثدييات الصغرية والحرشات 

أيضا  املحمية  تُعد  كام  الظالم،  يف  إال  تظهر  ال  التي 

البلشونات  مثل  الهامة،  الطيور  من  للعديد  موطنا 

والنوارس، وتبلغ ومساحتها 480 كيلومرت مربع ومتتاز 

وقد  شتاء  ومعتدل  صيفا  الحرارة  شديد  بطقس 

أُعلنت رأس محمد محمية طبيعية ملا تحتوي عليه 

من األنظمة األيدلوجية الهامة والتي تتمتع بحساسية 

عالية، مثل الّشعب املُرجانية، وبيئة املنجروف وبيئة 

األدوية الصحراوية، والبيئات الساحلية، والتي تتمثل 

الحشائش  وبيئة  ملحية،  وأرايض  طينية  سهول  يف 

البحرية، وتُعد هذه املحمية من أشهر معامل سيناء. 

• محمية سانت كاترين: 
مرص،  يف  جبلية  قمم  أعىل  عىل  باحتوائها  وتتميز 

الحركة  نتائج  إحدى  هو  القمم  هذه  بزوغ  وكان 

التكتونية العظيمة املساّمة بالخسف اإلفريقي األعظم، 

مام  مضت،  عام  مليون   24 حوايل  منذ  حدث  الذي 

والذي  العقبة،  وخليج  األحمر  البحر  نشأة  إىل  أدى 
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أصبح قبله للسائحني من جميع أنحاء العامل، وتحتوي 

محمية سانت كاترين عىل ثروة طبيعية وتراث ثقايف 

كبري وتم إعالنها كمحميّة طبيعية يف عام 1988 وتبلغ 

الجبال  منطقة  وتضم  مربع،  كيلومرت   4250 مساحتها 

للمناطق  الطبيعي  البيئي  النظام  متثل  والتي  العالية 

املرتفعة والتي يرتاوح ارتفاع وديانها حوايل من 1500 

 27 املحمية  وتضم  البحر،  سطح  فوق  1600م  إىل  م 

نوعا من الزواحف، مثل الثعابني والضب والورل والحيه 

وغريها، كام أنه يوجد بها العديد من أنواع الثدييات 

والتي منها، التيتال النويب والغزال املرصي والوبر والنمر 

السينايئ والذئب والضبع والثعلب والحردون والقنفد 

العريب والفر الشويك والجربوع، وغريها من الثدييات، 

النباتات  من  العديد  عىل  أيضا  املنطقة  تحتوي  كام 

الطبية والسامة )وتبلغ حوايل من 22 إىل 28 نوعا( من 

مثل  سيناء،  يف  واملوجودة  العامل  يف  الفريدة  الفصائل 

والعجرم  والشيح  والزعرت  والقيصوم  والحبك  السمو 

مدينة  وتشتهر  والسكران وغريها،  والطرفة  والبعيرثان 

السفاري  وسياحة  الدينية  بالسياحة  كاترين  سانت 

بها دير سانت كاترين ومقام  الجبال، ويوجد  وتسلق 

من  وغريها  هارون  النبي 

األخرى  الدينية  اآلثار 

صالح  النبّي  قرب  مثل، 

تضم  كام  هارون،  وقرب 

الكنائس  من  عددا  أيضا 

واألديرة واآلثار من العرص 

إىل  ترجع  وآثار  البيزنطي، 

والعصور  الفرعوين  العرص 

الالحقة، كام تتميز املنطقة 

البحر  بارتفاعها عن سطح 

والجبال العالية، وبها أعىل 

قّمة  أعىل  وهو  كاترين  سانت  جبل  مثل  جبال  قمم 

وجبل  شومر  وأم  موىس ورسبال  جبال  بجانب  جبلية 

عباس، باإلضافة إىل املناظر الطبيعية الجبلية والواحات 

من  تعترب  والتي  واآلبار،  املياه  عيون  حول  املوجودة 

املناظر الفريدة عىل مستوي العامل. 

• محمّية الزرائيق وسبخة الربدويل:
الربدويل يف  الرشقي من بحرية  الجـــزء  وتقع يف 

 250 حوايل  مساحتها  وتبلغ  سيناء  شامل  محافظة 

للطيور،  طبيعي  معزل  محميّة  وهي  مربع،  كيلومرت 

املهاجرة  للطيور  األوىل  املحطة  املحميّة  هذه  ومتثل 

من حوايل 14 دولة، ورصدت بها العديد من الطيور 

السامن  أهّمها  ومن  باالنقراض،  دوليا  املهددة 

واملرزه  واللقلق  والبشاروش  والبلشون  قردان  وأبو 

األبيض  والعنز  املليك  والعقاب  الجراد  البغثاء وصقر 

والبجع وأبو اليرس وأسود الجناح والرششري املخطط 

 )11( تسجيل  تم  كام  وغريهام،  األحمر  والزرقاوي 

نوعا من الثدييات يف منطقة الزرانيق منها، الريبوع 

الرملية،  املناطق  يف  تعيش  التي  القوارض  من  وهو 

سحلية  أهمها  الزواحف  من  نوعا   22 تسجيل  وتم 
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الزرانيق  محمية  نطاق  داخل  يوجد  كام  الرمال، 

مواقع أثرية أهمها، منطقتي الفلوسيات والخونيات 

وتضامن مستوطنة رومانية قدمية تسمى “أوسرتاكني” 

وبعض  البيزنطي،  للعرص  ترجعان  و“كنيستان” 

الشواهد األثرية التي تنتمي إىل العرص اإلسالمي، كام 

يوجد باملحميّة أيضا بحرية الزرانيق شديدة امللوحة 

والتي يرتاوح عمقها من مرت إىل مرت ونصف.

• محمّية منطقة األحراش الساحلية:
مساحتها  وتبلغ  سيناء،  شامل  محافظة  يف  تقع 

املحمية هي  مربـــــع، وهذه  كيلومرت   )8(

محميّة موارد وهي عبارة عن كثبان 

رملية، تحتوي عىل شجرأالكاسيا 

والكافور، وأعشــــاب عديدة 

والرعويــــــة،  العلفة  منها، 

العديد  عىل  تحتوي  كذلك 

من الطيور.

• محّمية علبة الطبيعية:
البحـــــر  تقع يف منطقة 

األحمر، وتبلغ مساحتها حــوايل 

35600 كيلومرت مربع، وهي محمية 

الجزء  يف  وتقع  طبيعية،  وطنية  حدائق 

عىل  وهي  الرشقية،  الصحراء  من  الرشقي  الجنويب 

الحدود بني مرص والسودان، وهي منطقة متلك تنوعا 

مرص  يف  املحميّات  أكرب  من  وتُعّد  فريدا،  بيولوجيا 

وأجملها، حيث إّن محمية جبل علبة هي مجموعة 

من السالسل الجبليّة املواجهة للساحل الرشقي للبحر 

األحمر، وعليها )350( نوعا من النباتات تكون واحات 

خرضاء فوق منحدرات الجبال، وتحتوي عىل عدد من 

الحيوانات الربية مثل، النمر الجبيل والغزال والجامل 

فرعونية  وأثار  اقتصادية،  طبية  ونباتات  املرصية، 

ورسومات قدمية وآبار وعيون مياه عذبة، عالوة عىل 

ارتباطها بالبحر األحمر مبا فيه من ثروة بحرية مثل، 

الشعب املرجانية والكائنات البحرية النادرة، وتتصل 

بها بعض جزر البحر األحمر مبا فيه من سالحف بحرية 

وأشجار املانجروف ذات القيمة االقتصادية الفريدة، 

النباتات  أهم  ومن  الجيولوجية،  ثرواتها  عىل  عالوة 

باملنطقة نباتات األخشاب ونباتات الوقود التي ينتج 

منها الفحم النبايت عالوة عىل النباتات الغذائية التي 

يعيش عليها سكان املنطقة املحليني، كام أن املحمية 

 )33( بها  فيوجد  الربية،  بالحيوانات  تزخر 

نوع من الثدييات، وأيضا )40( نوع 

من الزواحف، وأكرث من )170( 

البحرية  الطيور  من  نوع 

والصحراوية، وتعترب أشجار 

املانجروف مبثابة حجـــــر 

البيئي  النظام  يف  الزاوية 

املحميـــــة،  يف  الساحيل 

حيث تعمل كفخ للرواسب 

تتدفــق  التي  وامللوثات 

إضايف  كعائق  وتعمل  البحر  إىل 

الشعب  يخنق  قد  الذي  الطمي  أمام 

أجود  إلنتاج  النحل  تربية  يتم  واقتصاديا  املرجانية، 

أنواع عسل النحل، اعتامدا عىل التغذية التي توفرها 

له غابات املانجروف.

• محمّية وادي الريان:
وهي موجودة يف الجزء الجنويب الغريب ملحافظة 

بأنحاء  محمية   )30( بني  من  واحدة  وهي  الفيوم، 

مرص، وتبلغ مساحتها )1759( كيلومرت مربع، وتتكّون 

من البحرية العليا والبحرية السفىل ومنطقة الشالالت، 

عني  منطقة  تضم  كام  البحريتني،  بني  ما  تصل  التي 
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الريان وجبل الريان وجبل املدورة الذي يقع بالقرب 

مبا  املتكاملة  الصحراوية  ببيئتها  وتتميز  البحرية،  من 

ومسطحات  طبيعية  وعيون  رملية  كثبان  من  فيها 

برية  وحيوانات  مختلفة  نباتية  وحياة  واسعة  مائية 

وحفريات برية متنوعة، أيضا محمية وادي الحيتان، 

بالفيوم،  الريان  وادي  محمية  داخل  تقع  والتي 

والتي تبعد عن القاهرة حوايل )150( كيلومرت وتبلغ 

مساحتها حوايل )400( كيلو مرت مربع، وهي منطقة 

للحفريات يرجع عمرها إىل حوايل )40( مليون عام، 

نوعا   )400( لحوايل  بحرية  لهياكل  الحفريات  وهذه 

من الحيتان املتحّجرة البدائية  وأسنان سمك القرش 

وأصداف وغريها من الحيونات البحرية، والتي تعترب 

متحفا مفتوحا، كام يوجد أيضا نبات الشورة متحجر 

داخل صخور لينة، وترجع أهمية وادي الحيتان ألنه 

مثل  باالنقراض،  املهددة  للحيوانات  طبيعية  بيئة 

الغزال األبيض والغزال املرصي وثعلب الفنك وثعلب 

صقر  مثل  النادرة،  املهاجرة  والطيور  والذئب  الرمل 

شاهني وصقر الغزال والصقر الحر والعقاب النساري 

البط  أنواع  مثل  املهاجرة،  الطيور  من  أخرى  وأنواع 

والسامن والتفلق وأنواع البلشون والعنز وغريها ومن 

العاقول  األبيض  الرطريط  األتل  الربية، مثل  النباتات 

وقد  وغريها،  الحلفا  الغردق  البوص  الغاب  السامر 

املحميّات  قامئة  يف  الحيتان  وادي  منطقة  سجلت 

كأول موقع طبيعي مرصي وسادس موقع  الطبيعية 

عريب يتم تسجيله يف قامئة اليونسكو كرتاث طبيعي 

من  منقرض  لنوع  حفريّات  تضم  باعتبارها  عاملي، 

الحيتان يف  الصحراء الغربية مبرص، األمر الذى ساعد 

الثّدّي  الكائن  هذا  حياة  تطّور  معرفة  عىل  العلامء 

الذي تحّول عىل مّر السنني من كائن بّري إىل كائن 

بحرّي.

• محمّية طابا:
وبها  سيناء،  جنوب  شامل  يف  طابا  محميّة  تقع 

مناظر طبيعية صحراوية وأودية ذات جوانب شديدة 

االنحدار وجبال شاهقة، وهي واحـــــــدة من أكرث 

املناطق البكر يف  جنوب سيناء، وتضم بيئات حرجة، 

النواميس  بها  يوجد  كام  العذبة،  املياه  ينابيع  مثل 

العامل،  يف  الحجرية  األسقف  ذات  املباين  أقدم  وهي 

وال يزال الفهد السيناوي موجودا يف املحمية إىل  اآلن، 

ذقن  أبو  وكذلك نرس  فيها  األسود  النرس  يتكاثر  كام 

الزواحف وأكرث  النادر، وقد عرث عىل )24( نوعا من 

من )480( نوعا من النباتات الطبية والسامة بها.

• محمية سيوه: 
مربـــــــع  كيلومرت   )8000( من  يقرب  ما  تضم 

والظواهـــر  الخالبـــــة  الطبيعيــــة  املناظر  من 

ومجموعـــــة  البكر  الطبيعيــــــة 

املوائل  من  متنّوعــــــــة 

الربيـــــــة،  والحيــاة 

كام أنها غنيّـــــــة 

باآلثـــــــــــــار 

الفريـــــــــدة، 

يف  وتوجـــــد 

سيوه العديد من 

لبحـيــــــــرات  ا

وأكثــــــــــــر من 

ينبــــــــــوع.  ألـــف 

التمر  زراعة  فيها  يتم  كام 

بوفـــــــــرة، وتدعـــــــم  والزيتــــون 

وثعلب  باالنقراض  املهدد  األبيض  الغزال  سيـــــوه 

وهو  الصياد،  للفهد  موطنا  تزال  ال  أنها  كام  الفنك، 

واحد من القطط األكرث عرضة لالنقراض يف العامل، أما 
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بالنسبة إىل الطيور الدارجة لهذه املنطقة، فهي طائر 

القمرّي.

• محمّية وادي الجامل:
بهذا  تسميتها  وترجع  صحراوية،  محمية  وهي   

مستساغ  طعمه  املنطقة  بتلك  نبات  لوجود  االسم 

منه،  لتأكل  الوادي  هذا  إىل  الجامل  فتأيت  للجامل، 

ويعترب هائال لألمطار تبلغ مساحته )7450( كيلومرت 

مربع وتضم قطاع يف ساحل البحر األحمر طوله )55( 

كم وعرضه )60( كم منها )50( كم يف جبال الصحراء 

من  نادرة  أنواع  بها  وتوجد  الرشقية، 

وبحيـــــرات  والنخيل  األشجار 

املالحــــة  املياه  فيها  متتزج 

األنظار  وتجذب  بالعذبة، 

حفرتــــها  فجوات  فيها 

البحريـــــــة  السالحف 

البيــض  تاركـــة  بالرمال 

فريدا  تنوعاً  وتضم  فيها، 

من املوائل والحياة الربية، 

الربية  هذه  تسكن  حيث 

األنــــواع  من  العديد  البكر 

متثل  كمــــا  باالنقراض،  املهّددة 

األعشاب البحرية غذاء مستداما للّسالحف 

البحرية املهّددة باالنقراض، وتعترب أشجار املانجروف 

يف  واإلنتاجية  األيكولوجية  النظم  أهم  بني  من 

مهددة  نادرة  أنواع  املحميّة عىل  تحتوي  كام  العامل، 

النادرة،  والصقور  والطيور  الحيوانات  من  باالنقراض 

حيث يعيش هناك حوايل %10 من مجموع الصقور 

أنواع  املحميّة  وتحوي  العامل،  يف  بالغروب  املسامة 

كذلك  وبها  واألرانب،  والنسور  الغزال  من  نادرة 

النفيسة  املعادن  من  أنواعا  يضم  جيولوجّي  متحف 

التي تستخدم يف صناعة السيارات والطائرات وتتميز 

باملعادن  مليئة  جيولوجية  تكوينات  بوجود  املحميّة 

والجرانيت  الزمرد  حجر  يوجد  حيث  النفيسة، 

بالقرب من منطقة وادي سكيت،  الكرمية  واألحجار 

حيث املصدر الوحيد لحجر الزمرد أيام االمرباطورية 

زمرّد يف  منجم  أكرب  بها  يوجد  كان  الرومانية، حيث 

التاريخ.

• محمّية الصحراء البيضاء: 
إىل  كم   )45( بعـــــد  عىل  تقع 

الفرافرة،  واحــــة  من  الشامل 

وتبلغ مساحتها )3010( كم 

الوادي  محافظة  مربع يف 

الجديد، وقد تم اإلعالن 

رسميّة  كمحميّة  عنها 

العام 2002  طبيعيّة يف 

وقد سّميت بهذا االسم 

ألنها تتميّز باللون األبيض 

الذي يغطيها، ومتتلك هذه 

طباشرييّة  صخــــرة  املحميّة 

التي  التشكيالت  من  العديد  تضم 

وينترش  الرملية،  العواصف  بسبب  نتجت 

الحيوانات  تشبه  التي  الصخور  من  عدد  باملحمية  

والتي  الفرخة،  الصخور صخرة  تلك  والطيور، وأشهر 

تشبه دجاجة صغرية تستظل بشجرة، وتعترب املحميّة 

الصخور  من  عدد  لوجود  نظرا  مفتوحا  بيئيا  متحفا 

الصخريّة  والتكوينات  البيضاء والرتّسبات  الطباشريية 

متعّددة األشكال، وتظهر الصخور البيضاء يف  الصحراء 

ليالً كأنها قمر مضئ عىل األرض، وقد فســر العديد 
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الصخور  بأّن  العجيبة،  الظاهرة  تلك  املهتمني  من 

الشمس  بضوء  االحتفاظ  عىل  قادرة  الطباشريية 

نهارا والتوهج ليالً، وتعترب املحميّة ذات قيمة عالية 

مثل  النباتية،  األنواع  من  العديد  عىل  تحتوي  حيث 

الربي  والزعرت  الجيل  ولبخ  والزيتون  والنخيل  الشجر 

تحتوي  كام  والعجرم،  والشوبكة  األبيض  والرطريط 

املهددة  النادرة  والطيور  الحيوانات  بعض  عىل  أيضا 

باالنقراض، مثل الحية املقرنة والعقرب األصفر.                          

املراجع :

1 - جهاز شؤون البيئة - املحميات الطبيعية.
2 - املحميات الطبيعية يف  مرص – د. محمدعيل 

أحمد مكتبة األرسة.
3 - موقع أميجهوس، جريدة األهرام املرصية 19 

أكتوبر 2005.
4 - جهاز شؤون البيئة - قطاع حامية البيئة.

الحيتان - أول محميّة  طبيعية  5 - أرسار وادي 

مرصية توضع عىل الئحة الرتاث العاملي -
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ملف
العدد

الخرجة الدراسية استراتيجية 
تربوية لحماية المناطق الرطبة
جرد األهداف التربوية لخرجة دراسية

أ. د. عبد العزيز فعراس
أستاذ باحث ـ المملكة المغربية

الُمدرسة  تخبره  حين  الغامرة  بالسعادة  يشعر  يكن  لم  مّنا  من 
عن تنظيم رحلة مدرسية؟ مجرد التفكير في التحضيرات الاّلزمة 
للذهاب وفكرة قضاء اليوم خارج أسوار المدرسة كان يبّث السرور 

و البهجة في أنفسنا.
التسلية  هو  المدرسية  الرحالت  من  الهدف  أن  يظن  من  يخطئ 
فحسب، إذ° تبقى المدرسة قبل كل شيء مؤّسسة تربوية تبني 
التلميذ على  المستويات العلمية والثقافية والنفسية  شخصية 
للعملية  متم  جزء  الميدانية  فالخرجات  ثمة،  من  والمعرفية. 
غيره  عن  أهمية  يقل  ال  لكنه  الترفيهية  خصوصيته  له  التربوية 
من الجوانب العلمّية والمعرفية وهو يدخل ضمن إطار التربية غير 

المقصودة وغير المباشرة التي لها فعاليتها وتأثيرها التربويان.
الرحالت المدرسية تعّد من أفضل المناهج التي تجذب و تزيد من 
الميدانية  الزيارة  أو  الرحلة  و  التعليمّية.  التالميذ  للمؤّسسة  حب 
الناجحة هي تلك التي ال تتحّول إلى مجرد رحلة ترفيهية خالية 
بالمالحظة  والتعّلم  الذاتي  التعلم  لمبدأ  المعززة  األهداف  من 
يكتسب  حيث  البيئة،  مكّونات  بين  العالقات  وإدراك  المباشرة، 
والنظام  االنضباط  مثل  حسنة،  سلوكات  خاللها  من  الطالب 
واالحترام، إضافة إلى تكوين عادات حميدة كاالعتماد على النفس 
العالقات  تنمي  كونها  عن  فضاًل  والصبر،  المسؤولية  وتحمل 
وزمالئهم  أنفسهم  مع  التكيف  على  وتساعدهم  االجتماعية 
سلوكات  إلى  للتعّرف  للمعّلم  الفرصة  تتيح  كما  ومجتمعهم، 
الطالب عن كثب ما يساعده على تقويمها، وربما يكتشف مواهب 

واتجاهات فيدعمها وينميها.



املجلة العربية العلمية للفتيان ـ العدد 35 /  182021



19 املجلة العربية العلمية للفتيان ـ العدد 35 /  2021

جو  خلق  عىل  املدرسية  الخرجات  كذلك  تساعد 

لطيف من املرح الذى يقلّل رهبة الطفل من املدرسة. 

الحرص عىل  الّتبوية  لكن يجب عىل األهل و األطر 

عن  الخروج  تعني  ال  الرحلة  أن  للطفل  التوضيح 

تعليامت املدرسة أو التحّرر منها.

إّن الرحالت سواء كانت ثقافية، علميّة، ترفيهية، 

تعليميّة أو اجتامعية يحتاج إليها التالميذ يف مختلف 

مراحل حياتهم العمرية، فهي جزء ال يتجزأ من الّتبية 

ألنّها  املدرسة  بها  تهتم  أن  املهم  من  والتي  الشاملة 

تبني معامل الشخصية السوية حيث تنقل لألبناء التبية 

الرحالت  وهذه  الحياة  جوانب  مختلف  يف  العملية 

هي قاعدة أساسية من قواعد التبية القومية.

دور الخرجة الدراسية يف تنمية وتأهيل الجوانب املعرفية املكتسبة والحس_حركية، والعاطفية 
السيكولوجية للمتعلم من أجل حامية املناطق الرطبة.

 األهداف الرتبوية وتحليلها عىل املستويات: املعرفية، الحس_حركية، الوجدانية العاطفية 

املوارد اللوجستيكية املستعملة يف الخرجة الدراسية :

املجال املدروس: 
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توطني محمية سيدي بوغابة:

عىل  رطبة، تقع  بوغابة منطقة  سيدي  محمية 

مساحة  تبلغ  مدينــــة القنيطرة املغرب،  من  مقربة 

املحمية اإلجاملية 650 هكتارا مكسوة بالغابة، و110 

يقطنها  عذب.  ماء  ذات  بحرية  تغطيها  هكتارات 

أكرث من 205 نوع من الطيور، منها 137 نوعا بصفة 

من  أنـــــواع  فيها  تتواجد  قاريا  نوعا  و37  مستمرة 

الشجر والحيوانات التي عاشت منذ مليوين سنة حية 

آخر بحرية للمياه  بحريتها  تعترب  باملكان.  موجودة 

العذبة الجوفية بالشاطئ الغريب للمغرب.

الغــــد  والـــــدرو  والرطـــم  الزيتون البـــــري 

والربوق والعرعر األحمر، أشجـــار توجــــد باملحمية 

وعىل  الربيــــة.  النباتات  من  نــوع   210 جانب  إىل 

األشنة والفطر بكرثة،  من  أنواع  توجد  األشجار  هذه 

فطريات  من  مشكلة  ومعقدة  بدائية  كائنات  وهي 

وطحالب. طيور البط األخرض العنق والحذف الرخامي 

الزرقاء وبومة املستنقعات  والدجاجة  القرناء  والغرة 

العاملي  الصعيديـــــن  نادرة عىل  اإلفريقيـــة، طيور 

واإلفريقي. عىل شاطئ البحيــــرة تكرث نباتات أخرى 

وغريها.  والربدي  املايئ  مثل األسل والسامر والسوسن 

وتشاهد بالبحرية حيوانات باستمرار كالقنية واألرنب 

لزبانة والرسعوب والسلحفاة والحرباء  لفأر وا وا

والحية وغريها، فضال عن أكرث من 140 من الالفقاريات.

املهددة  الحيوانات  أنــــــواع  من  العديد  هناك 

باالنقراض ومن بينها طائر الحذف املايئ )الشبيه بالبط( 

املحمية.  سجلت  يف  الشتاء  يف  البقاء  تفضل  باتت 

الرطبة  للمناطق  اإليرانية  رامسار  الئحة  يف  املحمية 

ذات األهمية العاملية.
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األهداف التعليمية لخرجة عىل مستوى املجاالت 

املعرفية الثالث  

أوال : املجال املعريف :

املعرفة، كام ميتد  بتذكر  يتعلق  الذي  املجال  هو 

العقلية و يصنف هذا  واملهـــارات  القدرات  لتنمية 

التذكر  من  تتدرج  مستويات   )6( ستّة  إىل  املجال 

ثم  التحليل،  ثم  التطبيق،  ثم  الفهم،  إىل  )املعرفة( 

التكيب، ثم التقويم.

حفظ وتذكر األشياء : أن يتذكر املتعلم من خالل 

الرطب  للمجال  شامل  تعريف  عىل  نظري  درس 

رئيسية،  وعنارصه  بوغابة،  سيدي  محمية  خصوصا 

ما  أن  أساس  عىل  ديناميته.  يف  املتحكمة  والعوامل 

انطالقا  سيشاهده مرئيا سيسهل عملية تذكر فكري 

ذلك  انعكاس  وبالتايل  واملاء...،  للتبة  مالمسته  من 

عىل الخاليا الذاكرة املوجودة يف  العقل البرشي .

أن يذكر التلميذ املعلومات واملعارف التي تلقاها 

يف الدرس النظري.

أن يعدد التلميذ أنواع املجاالت الرطبة املوجودة 

يف املغرب وموقعها. 

أن يتذكر بعض املواقف التي صادفته ومل يعربها 

أو مل يستطع فهمها. 

مثال :

نحن أمام مشهد طبيعي ينتمي للمجال املدروس :

فام هو املطلوب يف هذه املرحلة أن يتذكر املتعلم 

بذلك  ويعرف  مرئيا  ويالحظها  املجال،  مكونات 

توطينها مثال مكونات املجال املدروس :

النهر

الهضبة 

الرستاق الزراعي......الخ

ترجمة املعلومات وتفسريها واستنتاجها

األهداف العامة املهيكلة للخرجة :

معرفة مقّومات املجال الرطب - حالة محمية سيدي بوغابة - طبيعيا وبرشيا 
وتحديد ميكانيزمات متحكّمة يف تدهوره، مع اقرتاح حلول ناجعة للمحافظة 

عليه يف إطار الحس األيكولوجي الواعد 



املجلة العربية العلمية للفتيان ـ العدد 35 /  222021

 · أن يوضح كيف يتدهور املجال الرطب بصفة عامة 

املغربية  الرطبة   املجاالت  تدهور  طرق  يصف  ·أن 

بوغابة  مثال محمية سيدي  لحاالت شاهدها   بذكره 

املجال  بني مكونــــات  ما  العالقة  املتعلم  يفهم  ·أن 

سببيـــة. عالقة  إطار  يف  والطبيعية  البرشية   الرطب 

أن يعرب املتعلم عن رأيه يف أهميــــة املجال الرطب· 

أن يعلل ويفرس بأسلوب مبسط كيفية عمل املجال 

الرطب يف إطار املنظومة البيئية. 

 · أن يستنتج أهم النتائج الوخيمة لتدهور املجال 

الرطب  عىل حياة اإلنسان

 

يستطيع املتعلم يف هذا املستوى أن يستخدم ما 

درسه من معلومات يف مواقف جديدة تختلف عن 

دراستها،  أثناء  املعلومات  عرض  فيها  تم  التي  تلك 

 ويشمل ذلك استخدام املجردات يف مواقف واقعية .

املجال  تدهور  يف  متحّكمة  عوامل  يحدد  أن  مثال : 

الرطب كالتغري املناخي، االحتباس الحراري... 

وأن يقوم بتمييز ما هو ناتج عن األنشطة البرشية 

وما هو ناتج عن دينامية العنارص الطبيعية.

وبالتايل من هنا سيعرف ما مدى خطورة أفعاله 

عىل هذه املنظومة. 

تحليل  عىل  القدرة  له  سيكون  املستوى  هذا  يف 

مكونات املجال املدروس كام يوضح الرسم أسفله :
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هنا املتعلم يتمكن من تجزئة املجال إىل مكوناته 

الهرمي  التــدرج  يتضح  بحيث  أجزائه،  أو  األساسية 

لألفكار الرئيسة فيه، وتتضــح العالقـــــات بني هذه 

املتعلم  تفكيــــر  أن  )أي  بينهـــا  واالرتباط  األفكار 

هنا ينتقل من إدراك الكليات إىل إدراك الجزئيات.( 

فالرسم أعاله يبني لنا مدى قدرة املتعلم عىل تفكيك 

مكونات املجال وتوطينه

          

  

تدهور  بني  ما  الجامعة  والعالقة  العوامل  يحدد 

والتغيـــر   بوغابة  البيئية ملحميـــة سيدي  املنظومة 

يحــــدد  أو  مييز  يقارن،  يربهن عىل صحة،  املناخي 

يحلل  موضوع(،  أو  ظاهرة  يف  األساسية  )العوامل 

موضوعا إىل عنارصه، يستنتج،

سيدي  محمية  تدهور  نتائج  يحدد    >---------

املنظومة  حالة  مستقبل  يسترشف  ال  ملا  و  بوغابة 

املدروسة 

جمع  عىل  املستوى  هذا  يف  قادرا  املتعلم  يصبح 

عنارص وأجزاء التجربة لبناء نظام متكامل أو وحدة 

جديدة، فمن معلومات أو عنارص يرتبها ويربط بينها، 

يتوصل إىل تركيب مل يكن موجودا قبال. 

مثال : أن يركّــــب مكّونات املنظومــــة البيئية 

توضح  كام  ومتابط  متفاعل  نسق  ضمن  املذكورة 

أفكار  تركيب  يعترب  الذي  أسفله  التخطيطي  الرسم 

التكيب  هذا  ضمن  بتحديد  يقوم  وبالتايل  املتعلم 

التمثييل عنرص مؤثر يف تدهور املنظومة. 
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وهو الحكم الكمي والكيفي عىل موضوع، أو طريقة، 

يف ضوء معايري يضعها املتعلم أو تعطى له، ويشمل  هذا 

إصدار األحكام يف ضوء معايري داخلية مثل التناغم وعدم 

وجود تعارض، أو يف ضوء معايري خارجية.

تقييم حالة سيدي بوغابــــــة وفق توطني مراكز 

الضغط عىل املنظومات البيئية.
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 هنا وبعد التعرف عن قرب عىل أسباب ونتائج 

تدهور املجال الرطب خصوصا محميّة سيدي بوغابة، 

يبقى للمتعلم أن يوطن حالة محميّة سيدي بوغابة 

تقييم  يحّدد  وأن  عام،  بيئي  منظومايت  مجال  ضمن 

تدهور  أو  التدهور،  متوسطة  أو  جيدة  أما  حالتها 

مرتفع، أو جد مرتفع.

ثانيا: املجال الوجداين :

يشمل هذا املجال املستويات التالية: االتجاهات 

بدرجة  وتتصل  والتوافق،  والتـــذوق  القيم  وامليول، 

قبول الفرد أو رفضه ليشء معني، وهي أيضاً تتضمن 

أنواعاً معينة من السلوك.

Receiving املستوى األول: االستقبال

اهتامما مبوضوع   املتعلم  يُبدي  املستوى  هذا  يف 

وهــــو  أال  سنناولهـــــــا  التي  قضيـــة  الخرجة  

تحليل مكونات املحميــــة وتبيان التدهــور ودرجة 

بالوعي  التعليــم مرورا  خطورته وتتـراوح نواتـــــج 

البسيط إىل االهتامم ووصوال إىل التقبل. 

Responding املستوى الثاين: االستجابة

وهنا يتعّدى مستوى االهتامم إىل املشاركة، بحيث 

يتخذ موقفا حيال املوضوع أو القضية.

سارة تقول :

موقف  لدي  أنا 

تُجاه محميتنا سيدي 

جميلة  هي  بوغابة 

أن  يجب  ورائعة، 

نحافظ عىل جاملها
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“التقييم”  القيمي  الحكم  الثالث:  املستوى 

Valuing

خالل  من  أعىل  مستوى  إىل  املتعلم  ينتقل  وهنا 

إعطاء قيمة للموضوع، قيمة لها تأثري عىل االتجاهات 

و املعتقدات.

 أسامة يقول : 

أعجبني موضوع 

الخرجة البيئية، 

  وأمتنى أن أكون خبريا 

يف املواضيع البيئية. 

  

Organization املستوى الرابع: التنظيم القيمي

عىل  يعتمد  للمتعلم  قيمي  نظام  بناء  يعني 

املتعلم  يشكل  بحيث  التجميع،  و  الربط  و  املقارنة 

مفاهيم خاصة به و متعلقة بالقيمة.

أو  إما عرب رسوم  أفكاره ومشاعره  املتعلم  ينظم 

ملف البحث صغري تهدف إىل الحفاظ عىل محمية.

بالقيمة  الوسم  أو  التطبيع  الخامس:  املستوى 

Characterization by A Value

القيمة كصفة  هو املستوى األعىل حيث تتشكل 

متيز املتعلم عن غريه وتكون مؤثـــــرة يف سلوكياته، 

وميكنه أن يطور من خاللها منط حياته، مندمجة فيه 

االتجاهات و املعتقدات و األفكار، التي ارتضاها.

هنا املتعلم يحتم البيئة واملحميات  يراعي لها ملا 

ال  يحس بها. 

ثالثا: املجال الحس- حريك  :
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يشارك املتعلم يف مسابقات ضمن فضاء املحمية يستخدم فيها الجري وامليش وحركات فيزيائية

يشارك يف الرسم ضمن ورشات يف امليدان، يبدع، يقتح حلوال للمشاكل...



ملف
العدد

نحــو
حضـارة بيئـيـــة....

م. أنور فيصل الحميري
الهيئة العامة لحماية البيئة ـ الجمهورية اليمنية

آن األوان للعالم أن يطوي حضارة أعداء البيئة ونمطها االستهالكي، 
دمار  أن  ويدرك  البشري،  تاريخنا  من  المدمر  الفصل  هذا  وُينهي 
أن  وعليه  للبشرية،  بطيء  انتحار  هو  مواردها  واستنزاف  البيئة 
من  بها  لحق  مما  عليها  ومن  األرض  تنقذ  حضارة  لبناء  يسعى 
ارتكزت  والتي  المتعاقبة  التدمير  حضارات  َخَلَفته  بيئي  تدمير 
فلسفتها الحضارية على الربح المالي والسيطرة على موارد العالم 
واستضعاف الشعوب األخرى، حضارة تحافظ على استمرارية أشكال 
الحياة التي تؤويها، وتقف ضد ُسلطة الُملوثين وُنفوذهم المؤّثر... 
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جذور األزمة البيئية

تزداد املشكالت البيئية يوما بعد يوم، مام جعلها 

تتحول إىل أزمة عاملية شاملة، ولو متادت يف الزيادة 

عىل هذا النسق املتسارع الذي هي عليه اآلن فإنها 

األزمة  تتفّرع  األرض،  وجه  عىل  الحياة  بنهاية  تنذر 

تتمثل  الفروع  هذه  لكّن  عديدة،  فروع  إىل  البيئيّة 

من  البيئة  يف  اإلنسان  أحدثه  فيام  عمومها  ويف  كلّها 

خلل يعطّل أداءها الطّبيعي يف حفظ الحياة وتنميتها، 

األمر الذي دفع مفكرين وعلامء من مشارب مختلفة 

الجذور  أو  األسبــــــاب  يف  البحث  نحو  لالنعطاف 

األعمق لهذه األزمة غري املسبوقة يف تاريخ البرشية، 

وباستنادهم إىل معطيات اإليكولوجيا رشعوا يدرسون 

إىل  نظرهم  مسددين  والبيئة،  اإلنسان  بني  العالقة 

املامرسات  منها  تنبع  التي  واألخالق  واألفكار  القيم 

عن يف اإلفساد  املدمرة بيئيا، والتي جعلت اإلنسان يمُ

يف األرض بتدمري بيئته.

ظل تأثري اإلنسان يف البيئة ضمن الحدود الطبيعية 

الصناعية، حني  بثورتها  الغربية  الحضارة  حتى ظهور 

بقطع  وبدأ  الخام  للمواد  اإلنسان  حاجة  ازدادت 

موارد  ويستنفذ  األخشـــاب،  عىل  للحصول  الغابات 

األرض ومصادر الطاقة املخزونة بطريقة رشهة سعيا 

بطرح  املصانـــع  وبدأت  الرسيع،  املادي  للربح  منه 

كميات هائلة من اإلشعاع والحرارة والنفايات السامة 

وإىل  الهواء  إىل  امللوثة  والغازات  والصلبة  السائلة 

األرض،  تربة  وإىل  والبحار  والبحريات  األنهار  مياه 

البيئة عىل ترميم نفسها، فانترش  بشكل يفوق قدرة 

التلوث عىل مختلف بيئات األرض كيميائيا، وحراريا، 

وإشعاعيا، األمر الذي أّدى إىل ظهور املشاكل البيئية 

وتفاقم األزمة البيئية. 

حينام نتأّمل يف األسباب الحقيقيّة التي أفضت إىل 

الخلل البيئي الذي أحدثته باألساس الثّورة الّصناعيّة، 

فإنّنا نجد األسباب الحقيقية ال تتعلّق بذات تلك الثّورة 

من حيث هي نشاط إنسايّن من أنشطة التّعمري، وال 

هي متعلّقة بذات أّي نشاط آخر من أنشطة التّعمري 

يف األرض التي يارسها اإلنسان يف البيئة، فام ومُجدت 

هذه البيئة إالّ ليامرس عليها اإلنسان أنشطة التّعمري، 

وإّنا نجد تلك األسباب ترضب بجذور عميقة يف البنية 

الثقايف  التّصور  من حيث  لإلنسان  األخالقية  الثّقافيّة 

للبيئة والتعامل األخالقي معها، فذلك التّصّور الثّقايف 

ويوّجه  البيئة،  يف  اإلنساين  الترّصّف  يمُكيّف  الذي  هو 

ذلك الترّصّف سـواء كان متمثاّل يف ثـــــورة صناعيّة أو 

خالّ  يف غريها من األنشطة الوجيهة التي يكون فيها ممُ

حينام  البيئي  الفكر  فإّن  ولذا  مخّل،  غري  أو  بالبيئة 

التّصّور  قضيّة  جعل  البيئة  قضايا  يف  للبحث  تصّدى 

ولكّننا  القضايا،  تلك  أساس  للبيئة  األخالقي  الثّقايف 

وجدناه يف الغالب يعدل عن القضيّة األصل إىل قضايا 

الفروع، وعىل صعيد الواقع فإّن اآلثار املمُخلّة بالبيئة 

مجملها  يف  تكن  مل  الّصناعية  الثّورة  أحدثتها  التي 

بالطّابع  املنطبع  األخالقي  الثّقايف  التّصّور  بسبب  إالّ 

الرّاهنة،  الغربية  الحضارة  عليه  قامت  الذي  املاّدي 

فاملنزع املاّدي لذلك التصّور يف عمومه هو الذي وّجه 

الترصّف اإلنساين الوجهة التي أحدثت بها هذه اآلثار 

الّضارّة بالبيئة)1(.

ّل املخاطر التي تتعرّض لها البيئة هي نتاج  إّن جمُ

األخالقي  والوازع  الروحي  الجانب  لضعف  طبيعي 

التي  املنيع  الحصن  هي  فاألخالق  اإلنسان،  لدى 

االستقرار  له  وتؤّمن  اإلنسانية  معنى  اإلنسان  متنح 

1  عامر كاظم ،البيئة واألخالق ،املوقع االلكرتوين للبالغ
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عنرص  أيضاً  باآلخرين، وهي  وتنظّم عالقاته  الداخيل 

وكلاّم  ومكّوناتها،  ومواردها  للبيئة  الرئييس  الحامية 

سام اإلنسان أخالقياً وروحياً كان ذلك أدعى لالستقرار 

البيئي، فضالً عن االستقرار االجتامعي، وكلاّم تداعت 

أو تصّدعت املنظومة األخالقية وترّدى اإلنسان روحياً، 

كان ذلك مؤرّشاً عىل ازدياد املخاطر البيئية فضالً عن 

األزمات االجتامعية، ولذا، فإّن إصالح البيئة يبدأ من 

يكون  لن  اإلنسان  وإصالح  اإلنسان،  إصالح 

ميسوراً إاّل بإعادة االعتبار إىل القيم 

ألنّه  وذلك،  السامية،  األخالقية 

عندما تسود مبادئ النفعية 

واألنانية، ويغـــدو الطمع 

دليل  واالحتكار  والجشع 

النجاح، ويف املقابل تصبح 

واإلحســــان  الرّفق  قيم 

السذاجة  دليل  واالقتصاد 

هذا  يسود  عندما  والفشل، 

املغلوطة  مبوازينــــه  املنطق 

فعىل  املعكوســــــة،  ومفاهيمه 

اإلنسانية السالم وعىل البيئة ألف سالم)2(.

األزمة  جذور  أن  به  املمَُسلم  من  أصبح  لقد 

الدكتور  يقول  اإلنسان،  بأخالق وقيم  البيئية مرتبطة 

الرئيسية،  البيئية  املشاكل  إىل  “بالنظر  الجيويس)3(: 

التنوع  وفقدان  الطبيعية،  املوائل  تدمري  مثل 

يف  والتكنولوجيا  االبتكار  إدارة  رئيس  الجيويس  عودة  الربوفيسور   2

“اإلسالم  عن  كتاب  بنرش  قام  بالبحرين.  العريب،  الخليج  جامعة 

والتنمية املستدامة”، اململكة املتحدة، )2012م( وكتاب عن االبتكار 

املتكامل، 2017م، اململكة املتحدة، وهو عضو فريق األمم املتحدة 

االستشاري العلمي العاملي املعني بالطبعة السادسة لتوقعات البيئة 

العاملية التي تصدرها األمم املتحدة للبيئة

عضو الكادر التدرييس يف جامعة صباح الدين زعيم باسطنبول  3

كل  أن  نرى  الرتبة،  وتآكل  املناخ،  وتغري  البيولوجي، 

بقيمة هذه  والجهل  البرشي  الجشع  ينجم عن  ذلك 

األشياء، وأضاف: “تتمثل املسؤولية اإلنسانية يف توفري 

البيئي  النظام  العيش وخدمات  بل كسب  سمُ وحامية 

إيجاد حضارة مستدامة لالستفادة من مصري  لضامن 

الحضارات السابقة والتأمل فيها”.

البيئي هو  التوازن  الحاصل يف  وبالتايل فاالختالل 

البرشية،  فيها  وقعت  حضارية  أزمة  نتاج 

جميعا  منا  يتطلّب  الذي  األمر 

الدعوة والعمل إلرساء مداميك 

الحضارة البيئية...

يقول املستشار العلمي 

الربيطانيــــة  للحكومـة 

سياق  يف  كينــــج  ديفيد 

التّغريات  عـــــن  حديثه 

عنه  نتحدث  “ما  املناخية 

وجودي  تهديد  هو  اآلن 

الطويل،  املدى  عىل  لحضارتنا 

ويتطلّب استجابة برشية عىل مقياس 

مل  يتحقق من قبل”، ويتساءل املؤرخ األمرييك 

نفعل  أن  علينا  1987م(”..ماذا  )1907م-  وايت  لني 

البيئة،  إزاء  البيئي؟ ما نفعله  الدمار  لوضع حد لهذا 

بالطبيعة،  اإلنسان  عالقة  وعن  أفكارنا  عىل  متوقف 

البيئية  ال األزمة  إن املزيد من العلم والتقنية، لن يحمُ

يف  النظر  نعيد  أو  جديًدا،  ديًنا  نجد  حتى  الراهنة، 

القديم..”   

ويؤكد قادر جان اطان)4( أن عاملنا اليوم يسوده 

قادر جان اطان- الخلفية الرباديغامئية ألزمة البيئة والتوجه العلمي   4

الكوين عند النوريس.
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بيئية مختلفة  نمُظم  تتداخل فيه  بيئي متكامل  نظام 

البيئة واقعة  تؤثّر بعضها يف بعض، ومل تعد مشاكل 

ترجع حرصاً إىل تقّدم الدول الغنية الرسيع، فللدول 

النامية أيضاً مشاكل للبيئة ترجع إىل فقرها، فمشاكل 

البيئة يف الشامل ويف الجنوب وجهان لعملة واحدة، 

إّن عاملاً بلغ هذا املبلغ من التداخل والرتابط املتبادل، 

العاملية،  املشاكل  لحل  املتبادل  التعاون  يكفيه  ال 

الطبيعة  كمُنه نظرتنا إىل  يتطلّب تغيرياً جذريا يف  بل 

)1869م-  غاندي  ويقول:  معها،  الجديدة  والعالقات 

وتقدمها  األمة  عظمة  عىل  الحكم  “يكن  1948م(: 

األخالقي من طريقة معاملتها لحيواناتها”.

ولذلك عىل العامل أن يقف عىل أزماته الحضارية 

التي تضيق باملجتمع اإلنساين وتمُدمر اإلنسان والبيئة، 

بد  ال  الحضارية  األزمات  لهذه  مخرج  عن  والتفكري 

عاملية،  إنسانية  حضارية  رؤية  من  نابعاً  يكون  أن 

تمُغري يف النظام االجتامعي والفكري والثقايف ليكون يف 

صف البيئة، حيث يرى شوماخر)1911م1977-م( أن 

نظامنا االجتامعي الراهن يجعل منا كائنات مريضة، 

ويرى أيضاً أننا مندفعون نحو كارثة اقتصادية وبيئية 

ألنه  ليس  جذرياً،  تغرياً  االجتامعي  نظامنا  نغري  مامل 

الجنس  لبقاء  رشط  هو  بل  وحسب،  أخالقياً  مطلبا 

البرشي.

واألناط  البيئية،  للمشكالت  العملية  والحلول 

الثقافية واالجتامعية للسلوك البرشي الصديق للبيئة 

الفلسفية  قواعدها  لها  حضارية،  حاضنة  يتطلب 

وتطبيقاتها العملية الداعمة لحامية البيئة واملحافظة 

عليها وعىل مواردها الطبيعية.

املشكالت  تنامي  بعد  البيئة  علامء  أدرك  لقد 

العلم  ولكن  العلم،  من  جزًءا  تشّكل  بأنّها،  البيئية، 

والتكنولوجيا، وحدهام، ال يكنهام حلّها، إنّها تتعلّق 

يف الواقع مبا ينبغي القيام به، فال يكن أن تحل إال 

إذا لجأنا إىل القيم واملبادئ األخالقية، ألنه مهام ابتكر 

األزمة  لهذه  حالً  يجد  فلن  تكنولوجيا  من  اإلنسان 

البيئية، ما مل يمُعاد تصحيح أخالقيات وترصفات الناس 

تجاه البيئة، فالسبب الوحيد الذي أدى إىل أن يقوم 

واستهالك  بوحشية،  الغابات  أشجار  بقطع  اإلنسان 

كيميائية  غازات  وإطالق  بغزارة،  الجوفية  املياه 

الذين  وأن  خاصة  نفسه.  اإلنسان  هو  إنا  الجو،  يف 

يتخذون القرارات يف العامل هم يف الغالب أشخاص ال 

ينظرون للقيم واألخالق كقواعد حاكمة للسلوك، وال 

وخدمات  وأرباح  مادية  مكاسب  إال  العامل  يف  يرون 

تعترب أهم من االلتزام باألخالق ومنها احرتام الطبيعة، 

السري وفق  كوكبنا ال يكن  أجل حامية  وبالتايل من 

أخالق مستمّدة من الحضارة الغربية.

البديل الحضاري

البديل  هي  البيئية  الحضارة  أن  الكثري  يعتقد 

للحضارة الصناعية، وبالتايل كانت من أهداف التنمية 

االجتامعية بناء الحضارة البيئية القامئة عىل األخالق 

والطبيعة  اإلنسان  بني  املتناغمة  التنمية  وتعزيز 

)االقتصادية  املستدامة  التنمية  مرتكزات  خالل  من 

أشكال  من  الشكل  وهذا  والطبيعية(،  واالجتامعية 

الحضارة تتجىل فيه املادية والروحية، ونستطيع من 

خالله تغذية حضارتنا املتنامية دون تدمري لبيئتنا.

مل  إذا  البيئية  األزمة  “إّن  روميه:  معني  يقول 

للرتاجع،  قابلة  غري  مستويات  إىل  وصلت  قد  تكن 

إنقاذ  يف  بدور  يقوم  أن  يستطيع  البيئي  الوعي  فإن 

الحضارة، وهو يف هذه الحالة سوف يكون يف سباق 

هذا  يف  نجح  وإن  البيئية،  األزمة  تفاقم  سريورة  مع 
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السباق، أّي إذا سادت النظرة البيئية إىل العامل فهذا 

يعني أن حضارة جديدة، رمبا ندعوها حضــارة بيئية 

مستوى  عىل  تنشأ  سوف  إيكولوجية،  حضـــارة  أو 

الكوكب وتمَُكون حقبة جديدة يف سياق التاريخ، وعدا 

يف  يفوز  يك  البيئي  للوعي  الفرصة  تتح  مل  إذا  ذلك، 

السباق، أو إذا كانت األزمة البيئية متيض مع املنظومة 

التاليش  يعني  فهذا  الشواش،  مرحلة  إىل  الحضارية 

األرض  أصبحت  ما  إذا  االنقراض  مبعنى  كان  سواء 

للجنس  بالنسبة  األقل  للحياة، عىل  غري صالح  مكانًا 

البرشي، أو التنظيم الذايت يف طور جديد وهو رمبا لن 

أو األحياء األخرى، ألنّه سوف  البرش  يتحقق بوجود 

يحصل بعد انهيار النطاق البيئي، وإن إعادة تنظيمه 

رمبا لن تتم بحيث يكون مكانًا صالًحا للحياة”.

تلوح يف األفق بوادر حراك عاملي فلسفي وفكري 

وعلمي للمطالبة بحضارة عمودها حامية البيئة، إالّ 

لم الحضارة  أنّه ال يكن ألّي حضارة أن ترتقي يف سمُ

البيئية دون أن متتلك رؤية واضحة تجاه البيئة، تستند 

فكري  واعتقاد  فلسفية  مرجعية  عىل  الرؤية  هذه 

تصورات  عنه  وينبثق  البيئة،  واألخالق  القيم  يغرس 

تحدد سلوكياتنا مع البيئة ومكوناتها، وتمَُحولمُ ضدية 

اإلنسان نحو الطبيعة إىل توافق بني الطرفني من خالل 

الوعي البيئي، والرتكيز عىل مناهج التعليم البيئي يف 

املؤّسسات التعليمية، إضافًة إىل العمل مبحاور امليثاق 

األخالقي للبيئة التي تتبنى أفكاًرا رئيسيَّة، أهمها:

نًا  كوِّ اعتبار اإلنسان جزًءا من البيئة، فهو يشكل ممُ

أن  عليه  يَنبغي  حيث  عملياتها،  يف  فعاالً  ديناميكيًّا 

يَدين  عنارصها؛  أحد  هو  بل  فوقها،  ليس  أنه  يمُدرك 

بالوالء لها، ويمُحافظ عليها، وال يَنعزِل عنها.

فال  البرشية،  للبيئة  ودعامة  أساًسا  البيئة  اعتبار 

األرضية  املوارد  أنها  البيئة عىل  اقتصار مفهوم  كن  يمُ

الرموز  كل  هي  إنا  لصالحه،  اإلنسان  يَستغلُّها  التي 

والتي  الخالق،  خلَقها  التي  والجامليات  نون  والفمُ

ر  تمُشكِّل اإلبداعات الكونيَّة واملمُعِجزات اإللهية لتمَُسخَّ

ل واعتدال، وليس بفوىض وإرساف،  من اإلنسان بتعقُّ

عالقة  يف  االرتياح  َمشاعر  ِبناء  عىل  يساعد  أمٌر  هو 

اإلنسان ببيئته، واملمُواَءمة بني العقل والجَسد كوحدة 

املمُرِبكة  املمُتناِقضات واالزدواجية  تكاِملة بعيدة عن  ممُ

يف  الجسد  استخدام  تَعِكس  الغالب  يف  نجدها  التي 

تلويث وتدمري البيئة، بينام نجد العقل قد ال يوافق 

الوجدان  لتنمية  يَصبو  وإنا  التدمري،  سلوك  عىل 

عىل  تساعد  التي  املهارات  وكسب  القيم،  وترسيخ 

ل الفرد مع البيئة)5(. سالمة تعاممُ

وليك يبني اإلنسان حضارته البيئية البّد أن ينجح 

ولن  ملصلحته،  وتوظيفها  البيئة  مع  تعامله  يف  أوالً 

أنظمة  التزامه بعدم تغيري  يكون ذلك إال من خالل 

الكون  قوانني  من  جزء  النظم هي  هذه  ألّن  البيئة، 

غرّي  فإذا  توازنه،  تضمن  التي  واملنسجمة  املتناسقة 

الخلل  إحداث  يعني  فذلك  علم،  بغري  فيها  اإلنسان 

العبثي  التغيري  مغبة  من  ينبه  والقرآن  موازينها،  يف 

قال  الوخيمة،  الطبيعة ويحّذر من عواقبه  لنواميس 

ِصيبٌَة قَْد أََصبْتمُْم ِمثْلَيَْها قمُلْتمُْم  تعاىل: “أََولاَمَّ أََصابَتْكمُْم ممُ

ِسكمُْم”)آل عمران:165(،  َو ِمْن ِعْنِد أَنْفمُ أَنَّ َهَذا قمُْل همُ

كام أّن اإلنسان ليك يستفيد من الطبيعة يف مشاريعه 

يعّمق  أن  عليه  يجب  الحضارية  وإنجازاته  التنموية 

أغوارها  سرب  عىل  يعمل  وأن  أرسارها،  يف  البحث 

تجريبي  مرجع  ألنّها  ناذجها،  محاكاة  يف  واالجتهاد 

النامذج  بناء  يف  عليه  يعتمد  أن  اإلنسان  يجب عىل 

التنموية،  منجزاته  تحقيق  من  متكنه  التي  املعرفية 

5 مجلة عامل الفكر، العدد3، ص 27 
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وهذا لن يتم إال بالعلم باملبادئ األساسية للبيئة، مع 

رضورة العمل مبا علمه اإلنسان من مقتضياتها، وعدم 

العمل مبا ال علم له به من حقائقها، ثم رضورة تعليم 

اآلخرين ملبادئ التعامل معها واملحافظة عليها)6(. 

أّي  أو زوال  نتمنى سقوط  نحن سكان األرض ال 

اإلنتاج  من  تراكامت  ألنّها  الحضارات  من  حضارة 

من  نريده  ما  وكل  والثقايف...(،  )العلمي  البرشي 

حق  تحرتم  وأن  نفسها،  تمُرَشد  أن  هو  حضارة  أّي 

األرض،  أخرى..( يف هذه  وكائنات  اآلخرين)من برش 

وأن ال تقف يف طريق نو وتقّدم باقي األمم.

من  اإلنسان  ينع  ال  وتعاىل  سبحانه  الله  أّن  كام 

وسائل الرفاه التي ما فتئ باكتشافها يوما بعد يوم، 

فكل وسائل الرفاه اإلنساين التي مصدرها أو أساسها 

6  د.عبد اإلله بن مصباح- آفاق اليقينيات العلمية من تجليات رؤى 

فتح الله كولن االسترشافية- موقع مجلة حراء االلكرتوين.

نعم  هي  والنقل..،  كالطاقة  األرض  موارد  عىل  قائم 

عندما  ولكن  منها،  االستفادة  من  اإلنسان  كن  متمُ

انحرص تفكري اإلنسان مبصلحته فقط واجتنابه األوامر 

سلبياً،  تفكريه  كان  الحضاري  النهوض  يف  الربانية 

فاستخدم واستنزف املوارد ولوث األرض، وعندما فكر 

اإلنسان بإيجابية يف بناء حضارته عىل األرض مستلهامً 

بدايات  هي  عليها  واملحافظة  البيئة  حامية  أن 

مطابقة  أفكاره  خرجت  الحضاري،  الصعود  وأساس 

ال  لإلنسان  رفاهية  وأنتجت  الحضاري  البيئي  للبعد 

تختلف أهميتها عن الرفاهية الناتجة عن االستنزاف 

بل وأفضل منها، فهي متجددة ال تنتهي نظيفة عىل 

البيئة واإلنسان مثال ذلك الطاقة املتجددة )الشمس، 

الرياح، املياه(، فمن خالل هذه الطاقة يكن تشغيل 

املصانع وإنارة املدن وتشغيل وسائل النقل و...

قد تتطلب الطاقة املتجددة تكلفة مالية أكرث لكنها 

ليست من رأس املال الطبيعي، ولعل يف األفق أنواع 
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أخرى ومصادر أخرى للطاقة املتجددة وللتكنولوجيا 

من  تتطلب  اإلنسان،  رفاهية  يف  تساهم  الخرضاء 

املزيد  وبذل  والدراسة  التفكر  إمعان  ذاته  اإلنسان 

وأخالق  األرض  بأخالق  املؤطر  العلمي  البحث  من 

آفاق  البرش  لبني  الله  يفتح  فقط  حينها  الحضارة، 

أفكار  عن  تمُغنيهم  الخرضاء  واألفكار  االخرتاعات  من 

انتهجوا  البيئة، كيف ال وقد  مع  الصدام  واخرتاعات 

ومكوناتها وخرجت  األرض  مع  التعامل  يف  تعليامته 

أفكارهم واخرتاعاتهم خرضاء تمُسعد البرشية وتَصعدمُ 

لم الحضارة الخرضاء املنبعثة عنها رفاهية الخري  بهم سمُ

واالنتفاع لبني البرش وعامرة األرض املستخلف عليها، 

تتوارثها األجيال يف تكاملية متسلسلة أرادها الخالق 

أن تكون بني اإلنسان وبيئته وبني الحارض واملستقبل.

التكنولوجيا  يف سياقنا الحضاري يجب أن تتطّور 

واملجتمع  للحضارة  العليا  األهداف  مع  متوافقة 

التي  الحضارية   – واالجتامعية  البيئية  واملؤرّشات 

جذريا  يختلف  املوقف  وهذا  األهداف  هذه  متليها 

عن موقف التكنولوجيا الغربية.

لواءها وتجعل  تحمل  ترقب حضارة  اليوم  بيئتنا 

فالحضارة  النهضوية،  أولوياتها  لم  سمُ البيئة يف  حامية 

النهضوية هي  أولوياتها  لم  البيئة يف سمُ التي ال تضع 

كمُلاّم  واألخالق،  القيم  من  مجردة  مادية  حضارة 

توسعت كلام عّجلت بنهاية األرض محضن الحضارات، 

بل إّن الحضارة التي تبني نهضتها عىل حساب دمار 

نفس  يف  تمُعمد  الطبيعية  مواردها  واستنزاف  البيئة 

ما  أخرى  حضارات  وتقتل  سقوطها،  عوامل  الوقت 

زالت يف رحم البرشية مل تولد بعد. 

املستوِعبة  اإلنسانية  الحضارة  تلك  إىل  نتوق  إنّنا 

دون  جميعاً  سكانها  وحقوق  األرض  ألخالق 

له  فالجميع  والحيوان..(،  والنبات  استثناء)اإلنسان 

حضارة  األرض،  موارد  من  واالستفادة  الحياة  حق 

دركة مسؤوليتها تجاه البيئة ومواردها، تكثف من  ممُ
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جهودها يف حامية البيئة وتحافظ عىل استدامة كافة 

املستمرة  البرشية  الضغوط  وجه  يف  البيئية  النظم 

عليها، من خالل رؤية حضارية لها قواعدها وقيمها 

بسلوكيات  مستعينة  البيئة،  حامية  يف  وأخالقياتها 

عىل  القامئة  املكتسبة  للمعرفة  حكيمة  تطبيقية 

اإلدارة  من  البرشية  كن  متمُ املكثفة،  العلمية  البحوث 

املستدامة لهذه املوارد والنظم البيئية. 

وللبيئة حضارة..

من الحضارات التي جعلت البيئة أولوية يف بنائها 

الحضاري الحضارة اإلسالمية، فهي متلك رؤية شاملة 

هذه  أساس  عىل  قامت  وللحياة،  ولإلنسان  للوجود 

الرؤية حضارة واقعية مشهودة، كّونت ثقافة نظرية 

كنها من  البيئة ومكوناتها، يمُ التعامل مع  وعملية يف 

خالل ذلك أن تمُسهم مساهمة ثرية يف معالجة قضايا 

البيئة عىل وجه من الشمول والتكامل ومن شأنه أن 

يدفع إىل إنضاج الفكر البيئي يف معالجة تلك القضايا، 

املختلفة  اإلسالمية  الحضارة  عصور  يف  تحقق  وما 

سواء  البيئة؛  ملصادر  املسلمني  استعامل  حسن  من 

باالستثامر أو بالحامية إال دليل عىل واقعية مشهودة 

للحضارة البيئية.

نحن نضع منهج اإلسالم بقواعده البيئية بني أيدي 

فالسفة ومفكري وعلامء وسيايس العامل، وعىل رأسهم 

وخربائها،  البيئية  ومنظامتها  املتحدة  األمم  جميعاً 

لألخذ مبفهوم الحضارة اإلسالمية التطبيقي يف التعامل 

مع البيئة، الذي أسهم الدين اإلسالمي يف وضع أسسه 

وقواعده املنظمة، ومن ثم استطاع مفكروه وعلامؤه 

مع  أبداً  يتناىف  ال  الذي  الحضاري  رصحه  بناء  من 

ببعضهم  وعالقاتهم  ومعتقداتهم  الشعوب  مصالح 

وعالقاتهم بالبيئة ومكوناتها من غري البرش، فحضارة 
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الحلول  أن تحمل يف طياتها  بّد  ال  البناء  قامت عىل 

ملشكالت أنتجتها حضارات الهدم والتدمري، وحضارة 

جعلت البيئة أولوية يف صعودها الحضاري لهي أحق 

أن يمُفسح لها املجال.

املسلمون  فيه  يمُسهم  عاملي  لتكاتف  ندعو  إنّنا 

غريهم  ويسهم  واملنهــــــاج،  واألمُســـــس  بالقواعد 

كيورفني  أوالف  قال  وكام  واملال،  والعلم  بالتكنولوجيا 

مدير مكتب سياسات التنمية يف برنامج األمم املتحدة 

اإلنايئ “..اإلسالم قد يلعب دوراً حاسامً يف بناء مستقبل 

مستدام للعامل”، وأكّدت ذلك  كريستيانا فيغرييس، األمني 

بقولها:  املناخ  تغري  بشأن  اإلطارية  لالتفاقية  التنفيذي 

“..إّن تعاليم اإلسالم قادرة عىل إحداث تغري جذري يف 

فهم البرش وتصحيح سلوكياتهم لصالح البيئة..”.

الحضاري  الصعود  نرتقب  البيئة  يف  كممثلني  إننا 

احرتام  النهضوية  وفلسفته  طياته  يف  يحمل  الذي 

األرض والبيئة وينرش العدل واألمان بني بني اإلنسان، 

األرض  هذه  يف  حقها  القادمة  لألجيال  ويحفظ 

ومواردها، وعىل طريقة اإلسالم يف النهوض الحضاري 

وشاق  طويل  املشوار  الحضارة...  هذه  من  نقرتب 

ولكنه واضح املعامل مدفوع األجر...
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املراجع والهامش :

ثقافية  أخالقية  مقاربة  النجار،  املجيد  د.عبد   -

ملركز  اإللكرتوين  املوقع  البيئية،  األزمة  مع  للتعامل 

دراسات الترشيع اإلسالمي واألخالق.

- عامر كاظم ،البيئة واألخالق ، املوقع اإللكرتوين 

للبالغ.

- الربوفيسور عودة الجيويس رئيس إدارة االبتكار 

والتكنولوجيا يف جامعة الخليج العريب، بالبحرين، قام 

بنرش كتاب عن “اإلسالم والتنمية املستدامة”، اململكة 

املتكامل،  االبتكار  عن  وكتاب  )2012م(  املتحدة، 

األمم  فريق  عضو  وهو  املتحدة،  اململكة  2017م، 

بالطبعة  املعني  العاملي  العلمي  االستشاري  املتحدة 

السادسة لتوقعات البيئة العاملية التي تصدرها األمم 

املتحدة للبيئة.

التدرييس يف جامعة صباح الدين  - عضو الكادر 

زعيم بأسطنبول.

- مهامتا غاندي، السيايس البارز والزعيم الروحي 

للهند خالل حركة استقالل الهند.

املفكرين  كبار  من  فريدريك شوماخر  إرنست   -

دعاة  ومن  الربيطانيني،  واإلحصائيني  االقتصاديني 

املذهب اإلنساين.

ألزمة  الرباديغامئية  الخلفية  اطان-  جان  قادر   -

البيئة والتوجه العلمي الكوين عند النوريس.

سيايس  ومفكر  تجريبي  فيلسوف  لوك،  جون   -

إنجليزي.

معابر  الفلسفة،  إىل  البيئة  من   - رومية  معني   -

للنرش، دمشق، 2011م.

- مجلة عامل الفكر،العدد3، ص:27.

- د.عبد اإلله بن مصباح- آفاق اليقينيات العلمية 

من تجليات رؤى فتح الله كولن االسترشافية- موقع 

مجلة حراء اإللكرتوين.



ملف
العدد

المحميات الطبيعية ودورها في 
تحقيق التنمية في الوطن العربي 
وتعدد الحضائر الوطنية في الجزائر

د. لعور حسين
رئيس قسم البيولوجيا والبيئة النباتية، كلية علوم الطبيعة والحياة ـ الجزائر

أي  المراجع  اختالف  مع  العام  سياقها  في  محمية  كلمة  تعني 
ما  على  للحفاظ  لحمايتها  اإلنسان  تدخل  الكوكب  من  مساحة 
والتي  الحظيرة  كلمة  أما  أخرى  وأشياء  حية  كائنات  من  تحتويه 
نفس  فلها  محمية  أو  منتزه  عوض  الكتاب  بعض  يستعملها 
مساحة  أي  الطبيعية  بالمحمية  يقصد  أدق  وبتعبير  المدلول. 
والحيواني  النباتي  بالتنوع  الواضح  بغناها  تتمّيز  مائية  أو  أرضية 
واألحياء الدقيقة والمكونة لنظام بيئي أو نظم بيئية معينة وقد 
بفعل  المنطقة  هذه  تخصصت  للتدهور.  معرًضا  بعضها  يكون 
الحماية  هذه  تكون  بحيث  تقطنها  التي  األحياء  لحماية  اإلنسان 
الحيوية  والمواقع  البشرية  النشاطات  بين  للعالقة  المنظم  هي 
والذين سبق  أو حولها،  المحمية  القاطنين في  السكان  وبخاصة 
لهم االستفادة من مواردها الطبيعية المتعّددة )علي زين الدين، 
2012(. كما تهدف إلى الحفاظ على الخزان الوراثي المتنوع خاصة 

األنواع المستوطنة شديدة الحساسية للمؤثرات الخارجية.



39 املجلة العربية العلمية للفتيان ـ العدد 35 /  2021

أهداف املحميات الطبيعية

أما الهدف من املحميات الطبيعية فيلخصها عيل 

زين الدين )2012( يف الحفاظ وحامية األنواع النباتية 

والحيوانية املوجودة وبخاصة املهّدد منها باالنقراض. 

األحياء  مجال  يف  العلمي  للبحث  فضاء  تعترب  كام 

بأنها تهدف اىل ضامن  البيئية. ويرى آخرون  والنظم 

لألنواع  الورايث  واالختالف  البيولوجي  التنّوع  سالمة 

واملستويات املرضية لتكاثرها. ليس هذا فحسب، بل 

يجب أن تكون املحمية آلية إلدارة املوارد البيولوجية 

كام تعترب فضاء لصون وحفظ املصادر الوراثية النباتية 

املستدام  الوطنية. وفيها ميكن االستخدام  والحيوانية 

الطبيعية. كام ميكن  البيئية  والنظم  الحيوية  للموارد 

عىل  سلبًا  يؤثّر  ال  الذي  بالشكل  سياحيا  استثامرها 

وزيادة  تربية  ميكن  خاللها  ومن  الحيوية.  مكوناتها 

وعي الجامهري بأهميـة األحياء والحفاظ عىل الرتاث 

الوطني يف استثامر املوارد الطبيعية املتجددة والرتاث 

الطبيعي وصيانتهام. كام ميكن استغاللها يف السياحة 

وتطويرها  املحمية  عىل  املحافظة  ميكن  البيئية. 

بالسامح للبحث العلمي وبالزيارات املنظمة يف مناطق 

معيّنة من املحمية عىل أن تستعمل الطرق الخاصة. 

كام ينصح بشق طرق للعامة عرب تلك املناطق.

السياحة البيئية

السياحة  تعريف. فهي  أكرث من  البيئية  للسياحة 

البيئي عىل  السائح  الطبيعة. ويركّز فيها  القامئة عىل 

الحية  ومكّوناتها  البيئية  النظم  مبشاهدة  التمتّع 

ميكنه  كام  الطبيعي،  موقعها  يف  والنباتية  الحيوانية 

الجبال  وتسلق  كامليش  الرياضة  أنواع  ببعض  القيام 

أنواع  بعض  )يف  واملدروس  املنظم  والصيد  والغطس 

بأعداد  الكائنات  هذه  تتواجد  حيث  املحميات( 

تضمن استمرارية وجودها. كام ميكنه التمتّع باملزايا 

إن  املوقع.  متيّز  التي  والرتاثية  والثقافية  التاريخية 

إدارة  خطة  يف  املتواصلة  البيئية  السياحة  إدماج 

الحضرية،  إدارة  تويل  يستوجب  الطبيعية  املحميات 

تنمية املحميات الطبيعية والرثوات واملوارد الطبيعية، 

املحميات  هذه  زيارة  تنظيم  السياحة  وزارة  وتويل 

لعدد كبري من الزائرين لالستمتاع مبا تضمه، إىل جانب 

زيارة اآلثار التاريخية الهامة يف ربوع تلك املحميات. 

البيئية مكاسب ومداخيل مالية مام  السياحة  تحّقق 

ويكّون  املجتمع  خدمة  يف  دورها  تأدية  من  ميّكنها 

جمهوًرا واعيًا ألهمية الحفاظ عىل التنّوع البيولوجي 

واملوارد الطبيعية.

املحميات  من  املرجوة  األهداف  تحقيق  إن 

يراعي  أن  يجب  البيئية  السياحة  مجال  يف  الطبيعية 

وتوقيت  الزوار  عدد  تحديد  منها  األبعاد،  بعض 

إىل  باإلضافة  إليهم،  املقدمة  والتسهيالت  زياراتهم 

تحّملها  ومقدار  املناطق  بهذه  البيئة  نوعية  دراسة 

املحمية  تفرّد  ومدى  الزيارة،  عن  الناجمة  الضغوط 

مبقّومات الجامل الطبيعية الجذابة. أما الزوار فيمكن 

الزوار  مراكز  طريق  عن  وتعليمهم  توعيتهم  تتم  أن 

املتواجدة يف املحمية أو املنتزه، وعن طريق املطويات 

طريق  عن  فتكون  الطالب،  توعية  أما  والكتيبات. 

عالية  كفاءات  من  مؤطرة  علمية  زيارات  تنظيم 

التكوين يف إطار املحميات والحضائر.

مفهوم التنمية املستدامة

تلبي  التي  التنمية  هي  املستدامة  التنمية 

االحتياجات  بتلبية  اإلرضار  دون  الحالية  االحتياجات 

املستقبلية لألجيال القادمة وبتعبري أكرث شموال تعني 

الحفاظ عىل البيئة وتنوعها البيولوجي وكل ما تحويها 
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من  مينع  ال  وهذا  للمستقبل  وإمكانات  موارد  من 

استغالل هذه املوارد ولكن بشكل عقالين وغري مفرط، 

الرثوات  يف  القادمة  األجيال  تراعي حق  تنمية  وهي 

)القييس،  األرض،  لكوكب  الحيوي  للمجال  الطبيعية 

.)2018

املحميات الطبيعية يف الوطن العريب

عرفت املحميات يف الوطن العريب منذ زمن بعيد، 

حيث كانت كل مجموعة من السكان أو القبائل تتوىل 

القامئة حولها  واملراعي واألشجار  املياه  ينابيع  حامية 

مياه  من  وبالرشب  مواشيها  برعي  القبيلة  لتستفيد 

اإلسالم  عهد  أوائل  ويف  لحاميتها.  الخاضعة  املحمية 

أعلن الرسول )ص( »منطقة النقيع« منطقة محمية. 

)عيل زين الدين، 2012(.

أما الجزائر فتضم محميات وحظائر وطنية كثرية 

بني  من  للبالد  الشاسعة  للمساحة  بالنظر  ومتنوعة 

هذه املواقع الطبيعية توجد إىل حد اآلن 12 حضرية 

الرتاث  إىل  منها  معتربة  مجموعة  تنتمي  طبيعية 

منظمة  طرف  من  دوليا  املحمي  العاملي  الطبيعي 

الحظائر  من  أخرى  مجموعة  تبقى  )كام  اليونيسكو 

تم  وقد  عاملية(.  محميات  لتصبح  مرشحة  الوطنية 

تصنيف هذه املواقع نظرا لتوفرها عىل مجموعة من 

الرشوط كتوفر نظام بيئي مميز عن املناطق املجاورة، 

وتواجد عدد معني من الكائنات النادرة وتنوع الغطاء 

للمناطق  بالنسبة  الجيولوجية  البنيات  أو  النبايت 

الصحراوية ... وغريها.  

الحظرية الوطنية تازة

ألحكام  وفقا  تازة  الوطنية  الحظرية  إنشاء  تم 

املرسوم رقم 348-84 الصادر بتاريخ 03 نوفمرب 1984. 

تقع الحظرية بوالية جيجل يف الشامل الرشقي للجزائر 

يف جبال األطلس التيل وسميت بهذا اإلسم نسبة لبلدة 

 3807 اإلجاملية  مساحتها  تبلغ  منها.  القريبة  تازة 

هكتار وتشمل أجزاء من منطقة غابات جبل كروش. 

اليونسكو  وتم عام 2004 اعتامدها من قبل منظمة 

كمحمية عاملية، نظرا لتنوعها الجغرايف والبيئي.

تبعد الحظرية عن مدينة جيجل بحوايل 20 كلم، 

وب 59 كلم رشق مدينة بجاية وبـ 100 كلم شامل 

رشق سطيف. وتضم 03 مناطق. العوانة بنسبة 20% 

وبـ 50 % من منطقة  بـ 27.5 %  وزيامة منصورية 

سلمى بن زايدة. 

الشكل 1 منظر من حظرية تازة الوطنية

تتميز حظرية تازة بتضاريس وعرة مع منحدرات 

شديدة االنحدار تتقاطع مع العديد من األنهار منها 

وادي تازة ووادي دار الوادي. مناخها رطب ومعتدل، 

وأحيانا   27 أوت  شهر  يف  الحرارة  درجة  تبلغ  حيث 

تتعدى بسهولة 32 درجة مئوية بينام تبلغ 12 درجة 

مئوية يف شهر جانفي/يناير. 

يقارب  ما  تضم  حيث  حيواناتها،  بتنوع  تتميز 

الضبع  األحمر،  الثعلب  مثل  الثدييات  من  ثالثني 

املخطط، األرنب، القرد الرببري، الخنزير الربي، النيص، 



41 املجلة العربية العلمية للفتيان ـ العدد 35 /  2021

الذهبي  الذئب  الجني،  الجزائري،  القنفذ  عرس،  ابن 

اإلفريقي والنمس.

كام تتميز بتواجد العديد من الطيور املائية كطائر 

بتواجد  تتميز  ذلك  إىل  إضافة  والنورس.  البلشون 

السوداء،  الحدأة  السوداء،  البومة  البونييل،  النرس 

السلحفاة،  الغراب،  النرس،  الشاهني،  صقر  الغراب، 

نقار الخشب، حجل غامربا، ذو املنقار األبيض وحامم 

البيولوجي  بالكنز  االستمتاع  ميكنك  كام  الورشان. 

الجزائري النموذجي الحقيقي املتمثل يف كارس الجوز 

يف  واملكتشف  العامل  يف  الطيور  أصغر  أحد  القبائيل 

الحظرية الوطنية بابور-تبابور. 

باإلضافة إىل هذا التنوع الحيواين، تتميز الحظرية 

للنباتات  بالنسبة  خاصة  جدا  هام  نبايت  بتنوع 

 420 تضم  نباتية  قامئة  عىل  تحتوي  حيث  الزهرية، 

نوًعا موزعة عىل 258 جنًسا و66 عائلة نباتية. يتميز 

هذا الرثاء النبايت بـ 56 نوًعا مستوطًنا مبا يف ذلك 14 

نوًعا مستوطًنا جزائريا ونوعني من مستوطني شامل 

إفريقيا و5 أنواع جزائرية مغربية و11 نوًعا جزائريًا 

تونسيًا. من بني العائالت الـ 66 التي تم جردها، 25 

لديها نباتات مستوطنة منها العائلة املركبة والعائلة 

الشفوية.

لتطوير  املكونات  جميع  بوجود  الحظرية  تتميز 

مشاريع السياحة البيئية مبا يتامىش مع نهج التنمية 

التنوع  املستدامة من مساحات طبيعية رائعة وثراء 

البيولوجي وهذه العنارص مجتمعة تسمح بتطويرها 

من جميع الجوانب، االجتامعية والبيئية واالقتصادية 

والجاملية والثقافية.

2 -حظرية جرجرة الوطنية

ألحكام  وفًقا  الوطنية  جرجرة  حظرية  صنفت 

تقع   .1983 يوليو   23 املؤرخ   83-458 رقم  املرسوم 

رشق  كلم   150 بعد  عىل  الوطنية  جرجرة  حظرية 

الجزائر العاصمة، وحوايل 40 كلم عن البحر )مسافة 

طريان طائر( وتتوزع من الناحية اإلدارية عىل واليتني، 

الحظرية  البويرة. متتد هذه  تيزي وزوو ووالية  والية 

متنزه  عن  عبارة  وهي  هكتار،   18500 مساحة  عىل 

من القمم املغطاة بالثلوج واألنهار الشتوية والغابات 

والهضاب  والوديان  الكبرية  والصدوع  والوديان 

العالية باإلضافة إىل بحرية.

الشكل 2 منظر من حظرية جرجرة الوطنية 

املنطقة  إىل  لجرجرة  الوطنية  الحظرية  تنتمي 

الرطبة الجبلية ذات الشتاء البارد حيث ترتاوح نسبة 

تساقط األمطار السنوية ما بني 1200 إىل 1500 ملم 

كام تشهد فرتة ثلجية متتد لثالثة أشهر )من جانفي 

الذي  الثلوج  من  ببساط  تتغطى  حيث  مارس(،  إىل 

املناطق  بعض  يف  مرتين  من  أكرث  إىل  ارتفاعه  يصل 

كام تشهد أحيانا عواصف ثلجية عديدة. أما يف فصل 

مقارنة  معتدلة  تكون  الحرارة  درجات  فإن  الصيف 

مبناطق الرتاب الوطني األخرى حيث نجد أن درجة 

الجاف  الفصل  °32م.أما  بحوايل  تقدر  العليا  الحرارة 

فيمتد من شهر يونيو إىل شهر سبتمرب.
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نبايت  بتنوع  جرجرة  الوطنية  الحظرية  تتميز 

وحيواين معترب. فإنها تضم مجموعة متنوعة ال تقل 

عن 600 نوع نبايت تتمثل بصفة رئيسية يف الغابات 

والتي تنقسم إىل ثالثة أنواع:

دامئة  األنواع  ذات  املتوسط  األبيض  البحر  غابات 

الخرضة، وأهم األنواع منها البلوط األخرض وبلوط الفلني.

األنواع  ذات  املتوسط  األبيض  البحر  غابات 

املتساقطة األوراق، ومن األنواع الرئيسية منها: القيقب 

املنفرج، قيقب مونبلييه ، قيقب البلد ، وبلوط الزان.

األنواع  ذات  املتوسط  األبيض  البحر  غابات 

الصنوبر  األطلس،  أرز  أنواعها:  وأهم  الصنوبرية، 

األسود، الصنوبر الحلبي.

ألكرث  موطنا  تعد  فالحظرية  الحيوان  يخص  فيام  أما 

من عرشين نوعا من الثدييات التي ميثلها: الخنزير الربي، 

الذهبي،  الذئب  أو  آوى  ابن  النمس،  املخطط،  الضبع 

الحزين  مالك  العندليب،  الصقور،  عرس،  وابن  النيص 

بالطيور،  الوطنية  الحظائر  أغنى  تعترب من  والحجل. كام 

حيث نجد النرس الذهبي، ونرس غريفون، والنرس امللتحي، 

 ،Kestrel العوسق  وطائر  بونييل،  ونرس  املرصي،  والنرس 

والصقر الرشس والبومة. إضافة إىل أنواع أخرى من الطيور 

كالقالع، العندليب، نقار الخشب األخرض والهدهد.

يبدو أن الجرجرة هي واحدة من أغنى كتل الطيور 

الجميلة  الصخرية  الكتلة  الجزائر. متثل هذه  يف شامل 

املكان املفضل للطيور الجارحة، وأهمها: النرس الذهبي، 

ونرس غريفون، والنرس امللتحي، والنرس املرصي، ونرس 

بونييل، والصقر الرشس، والبومة ونقار الخشب األخرض.

ملا  نظرا  الزوار  من  الكثري  الحظرية  تستقطب 

تحتويه من مناظر خالبة ومن بني املناظر األكرث زيارة 

نجد تيكجدة، تالة قيالف. إن توفر الهياكل السياحية 

الحظرية  الجنوب وتاال جيلف جعل من  بتكجدة يف 

أجمل  عىل  احتوائها  مع  وذلك  هاما.  سياحيا  موقعا 

الغابات مثل غابات آيت وابان وتيغوناتني إضافة إىل 

أنها تضم ثالث سالسل جبلية، حزاير )Haizer( مع 

جبل تشقرقلت، قمة الياقة البيضاء وقمة األرز.

3 -حظرية تلمسان الوطنية

 ،1993 عام  الوطنية  تلمسان  حظرية  صنفت 

مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 117-93 املؤرخ يف 12 

ماي 1993 بإنشاء الحظرية. تبلغ مساحتها 8225.04 

هكتارا، متتد عىل أرايض سبع بلديات: تلمسان )731 

 1.682( صربا  هكتارا(،   546( املنصورة  هكتارا(، 

 1535( فزاع  عني  هكتارا(،   3200( تريين  هكتارا(، 

الغربة  وعني  هكتارا(   189( ميسرت  بني  هكتارا(، 

)342 هكتارا(. تقع الحظرية يف والية تلمسان شامل 

غرب الجزائر وتتكون يف غالبيتها من جبال متوسطة 

االرتفاع )1100 م( مام يعطيها طابًعا جبليًا إىل حد 

ما. يحد الحظرية من الجنوب الرشقي، غابة عني فاس 

ومن الغرب، غابة حفري ومن الشامل أطالل املنصورة، 

وأخرياً يف الشامل الرشقي. الكهوف وحدائق العوريت.

الشكل )3( منظر من حظرية تلمسان الوطنية
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النادرة  البيئية  بأنظمتها  الحظرية  هذه  تتميز 

وتراثها  الكبرية  األهمية  ذات  الطبيعية  ومواردها 

الثقايف املرموق وجامل مناظرها الطبيعية. وبتنوعها 

البيولوجي الذي يضم مجموعات متنوعة من النباتات 

والحيوانات.

الطبيعة  األماكن  العديد من  الحظرية  تضم هذه 

الخالبة ككهوف بني عيد املتميزة بالصواعد والنوازل 

ذات الجامل الرائع الذي ال يضاهى، كام ميكن أيًضا 

وظريفت  تلمسان،  افري،  غابات  باكتشاف  التمتع 

والشالالت األسطورية ومنحدرات العوريت ومنطقة 

عني فزاع.

من  العديد  الحظرية  هذه  تضم  ذلك  إىل  إضافة 

سيدي  ومسجد  املنصورة  كأطالل  األثرية  املواقع 

بومدين. تضم نباتات الحظرية بشكل أسايس البلوط 

األخرض، وشجر الفلني، وشجر الزان إضافة إىل النخيل 

تضم  كام  والزعرور.  والفستق،  والربتوس،  القزم، 

الربية  والخنازير  كالثعلب  وغنية  متعددة  حيوانات 

بعض  مع  والحامم  األوروبية  واألرانب  آوى  وابن 

األنواع املهددة باالنقراض مثل الصقر والنرس الذهبي 

والنمس والقط الربي والنيص وابن عرس.

4 - الحظرية الوطنية الهقار

ألحكام  وفقا  الهقار  الوطنية  الحظرية  صنفت 

 03 بتاريخ  الصادر   87-231 رقم  التنفيذي  املرسوم 

نوفمرب 1987. وتم اقرتاحها يف عام 1988 عىل قامئة 

تقع هذه  التسجيل(.  )قيد  العاملي  للرتاث  اليونسكو 

الحظرية التي تضم سلسلة جبال الهقار بوالية مترناست 

 633887 مساحتها  تبلغ  الجزائر.  جنوب  أقىص  يف 

كيلومرت مربع، وهي ثاين أكرب منتزه وطني يف الجزائر.

والجدارية  األثرية  ثرواتها  بسبب  تصنيفها  تم 

والتاريخية والحيوانية والجيولوجية واملناظر الطبيعية 

األثرية  املواقع  هذه  والدولية.  الوطنية  األهمية  ذات 

سنة  مليون   600000 قبل  ما  إىل  تاريخها  يعود  التي 

قبل  ما  برشية  مظاهر  ألول  شهادات  وهي  مضت، 

امليالد. مع وجود عرشات اآلالف من النقوش واللوحات 

الصخرية، والكهوف، واملالجئ تحت الصخور والرواسب 

السطحية، واملعدات واألدوات الحجرية، ومواقع العرص 

األويل، والقصور التي ميكن اإلعجاب بها. هذه الحظرية 

موطن للثدييات والطيور والزواحف والحرشات.

الشكل )4( منظر من الوطنية الهقار
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تشمل سلسلة جبال الهقار والتي تعترب أكرب سلسلة 

جبال يف الجزائر والتي تقع يف أكرب صحاري العامل عىل 

املنطقة األوىل وتضم سالسل  أربع مناطق جغرافية. 

هغاغني،  أدرار،  أغشوم،  )أتاكور،  الوسطى  األهقار 

 Tassilis Ouan Ahaggarأوان هيلدين، رسكوت( و

املواقع  وكذلك   Tin-Missaoو  Tin Cherghorو

الواقعة عىل محور تيت أباليسا وسيليت وتن دهار 

ومحطات الصخور يف إن عكر -يف أمغيل.

الشكل )6( منظر من الوطنية الهقار

املنطقة الثانية أين توجد كتل تافيدست ومرتوتك 

وأمدور. أما املنطقة الثالثة فنجد أدرار وTassilis من 

جنوب  خليفة،  تني  األراك  وإميدير،  وأحنيت  أراك 

أوسادير.  وإميدير  أجراد  أولني  وادي  إىل  تيديكييل 

وأخريًا املنطقـــــــــة األخيـــــــــــرة الرابعة والتي 

 In-Ghar تضــــــــــم الغابـــــــــــة املتحجــرة يف

 La Akba-In-El-Hadjadj و   Foggaret-Zouaو

مام يتيح الوصول إىل هضبة تادمات.

النباتية  األنواع  بالعديد من  الحظرية  تتميز هذه 

وعشبة  والخزامى  املستوطن  الزيتون  شجرة  مثل 

النارواآلس والسنط والكرنكة والطرفاء، وأخرياً النخيل. 

تتكون حيوانات الحظرية أساًسا من فنك، وغزال 

والفأر  املكبلة  واألغنام  الجائع،  والثعلب  دوركاس، 

السهوب  نرس  تضم  كام  الصخري.  والوبر  الشويك 

األبيض  واللقلق  الصحراء  ودخلة  الشبكية  والحاممة 

واللقلق األسود وطائر سانت مارتن والرسايت األبيض.

مواقع  هي  زيارتها  يجب  التي  املواقع  أشهر 

النقوش واللوحات التي رسمها تيت-أجينار-سيليت، 

الشكل )5( منظر من الوطنية الهقار
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وإميدير،  وأهنيت،  تافيدست،  جبال  أسكريم،  قمم 

وقصبة  ميساو  تني  وطاسييل  هقار،  دو  وطاسييل 

بهجودة يف العني. صالح وقصبة سليت وقرب تن حنان 

يف أباليسا.

 5 -الحظرية الوطنية قورايا

بوالية  الواقعة  قورايا  الوطنية  الحظرية  إنشاء  تم 

الصادر   83-458 رقم  املرسوم  ألحكام  وفقا  بجاية 

بتاريخ 23 يوليو 1983. تقدر مساحة هذه الحظرية 

األثرية  املواقع  بالعديد من  بـ 2080 هكتاًرا وتتميز 

بواك،  رأس  كربون،  رأس  مثل  الطبيعية  واملناطق 

قلعة ميا قورايا األثرية، مقبض األقاداس، قمة القردة 

باإلضافة  الخالبة  الطبيعية  املنحدرات  من  والعديد 

عىل  قورايا  الوطنية  الحظرية  تقع  بيزان.  جزيرة  إىل 

بعد  عىل  بجاية،  والية  يف  للجزائر  الرشقي  الساحل 

230 كلم من العاصمة، وهذا الوضع يجعل الحظرية 

سطيف  مدينة  جنوبا  أخرى،  مدن  مع  اتصال  عىل 

)111 كلم(، غربا. مدينة تيزي وزو )127 كم( ورشقا 

مدينة جيجل )96 كم(. إن تنوعها من ناحية الغطاء 

وتاريخها  القارية  البحرية  والبيئات  املتوطن  النبايت 

اإلقليمي كان سببا العتامدها كحظرية وطنية ومن ثم 

اليونسكو  منظمة  قبل  من   2004 عام  بها  االعرتاف 

كمحمية محيط حيوي. أهم نبتاتها املستوطنة نبات 

البيبلوروم Bupleurum plantagineum  و قد بينا 

يف أحد بحوثنا بأن زيوته الطيارة مرسطنة لذا ننصح 

باالبتعاد عن هذا النبات.

بيولوجي  بتنوع  قورايا  الوطنية  الحظرية  تتميز 

معترب، حيث تحتوي عىل ما ال يقل 1709 نوًعا من 

نوًعا   30 العدد  هذا  يشمل  والحيوانات.  النباتات 

من  أنواع   9 الطيور،  من  نوًعا   135 الثدييات،  من 

الزواحف، ثالثة أنواع )3( من الربمائيات، خمسة )5( 

الرخويات، 543  نوًعا من  أنواع من مرييابودس، 11 

نوًعا من األسامك والعوالق الحيوانية و420 نوًعا من 

الالفقاريات. عىل سبيل املثال يتواجد بهذه الحظرية 

إىل  باإلضافة  محيّل  حيوان  وهو  الرببري  املكاك  قرد 

ابن آوى الذهبي والذي تم تصنيفه مؤخرا إىل الذئب 

اإلفريقي.

الشكل 7 منظر من الحظرية الوطنية قورايا

منه  استمدت  والذي  قورايا  جبل  ارتفاع  يبلغ 

عىل  رائعة  إطاللة  مانحا  مرتًا   660 اسمها  الحظرية 

امليزات  لهذه  ونظرا  بجاية.  ومدينة  كاربون  كاب 

املتعددة تستقبل الحظرية الوطنية سنويا عددا كبريا 

من السياح وخاصة يف فصل الصيف. ننوه مبجهودات 

أجل  من  بذلت  التي  الحضرية  هذه  ومسريي  عامل 

شق الطرق واملسالك عرب هذ الحضرية.

6 - الحظرية الوطنية القالة

عىل  الجزائر  رشق  شامل  يف  القالة  محمية  تقع 

الحدود  وتحدها  عنابة  مدينة  من  كيلومرتا   70 بعد 

عام  القالة  الوطنية  الحظرية  تصنيف  تم  التونسية. 
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الغابات  من  فسيفساء  من  الحظرية  تتكّون   .1983

مام  البحرية،  البيئية  والنظم  والكثبان  والبحريات 

مينحها قيمة بيولوجية وبيئية عالية يف حوض البحر 

األبيض املتوسط.

الثقايف  والرتاث  والحيوانات  النباتات  سمحت 

قبل  من  الحيوي  للمحيط  كمحمية  بتسجيلها 

اليونسكو عام 1990. تغطي الحظرية مساحة 76438 

هكتاًرا، مام يجعلها واحدة من أكرب الحظائر الوطنية 

الجزائر،  من  الرشقي  الشامل  يف  تقع  الجزائر.  يف 

وتحدها من الرشق الحدود الجزائرية التونسية، ومن 

الشامل البحر. أعىل نقطة يف الحديقة هي جبل الغرة 

البحر.  سطح  مستوى  فوق  مرت   1.202 ارتفاع  عىل 

تضم العديد من املجموعات الطبيعية واملتنوعة مثل 

البحريات والجبال واألنهار باإلضافة إىل واجهة بحرية 

كبرية. داخل هذه الحديقة توجد منطقتان من أجمل 

التوسع السياحي وهام: ميسيدا وكاب روزا،  مناطق 

مالح  وبحرية  العذبة(  )املياه  أوبريا  بحريات  وكذلك 

امللوحة(.  قليلة  )املياه  تونغا  وبحرية  املالحة(  )املياه 

وتضم فسيفساء جميلة من األرايض الرطبة وغابات 

الصنوبر والبلوط )مبا يف ذلك غابة ساحلية نادرة من 

والنظم  الجبلية  واملناطق  الحلبي(  الصنوبر  أشجار 

اإليكولوجية البحرية.

الشكل )8( منظر من الحظرية الوطنية القالة

أسايس  بشكل  للغابات  البيئي  النظام  يتكون 

والخلنج،  الفلني،  والبلوط  السنديان،  غابات  من 

واآلس،  واألربوتوس،  والفيالريا،  الزيتون،  وأشجار 

موطن  هو  للبحرية  البيئي  النظام  واألوكالبتوس. 

الحور  النادرة مثل  األنواع  لنباتات متنوعة مع غلبة 

األسود  املاء  وجار  األصلع،  والرسو  واألسود،  األبيض 

البيئي  النظام  فإن  ذلك،  ومع  الصفراء.  املاء  وزنابق 

املرجان  لتشكيالت  موطن  هو  والساحيل  البحري 

األحمر ومروج بوسيدونيا. عىل مستوى الكثبان يوجد 

الصنوبر  وأشجار  البحرية  الصنوبر  ألشجار  موقف 

الحلبي وأشجار البلوط الكرمس.

نوًعا   818( هناك  للغاية  مهم  البيولوجي  التنوع 

نباتيًا( وتشكل القالة عىل وجه الخصوص أول منطقة 

النظم  لتنوع  نظرًا  املهاجرة.  للطيور  شتوية جزائرية 

البيئية واملنافذ البيئية فيها. تضم مجموعة الثدييات 

9 خفافيش  ذلك  مبا يف  معروفًا ومدرًجا  نوًعا   40 بـ 

ونوعني بحريني، فقمة الراهب والدلفني. باإلضافة إىل 

غزالن الرببر. وهو نوع مستوطن ويظل النوع الوحيد 

الضبع املرقط  الرحم اإلفريقــــــي.  املعروف بعنـق 

أو املخطط، الثعلب األحمر، ابن آوى الذهبي، الوشق، 

كام  الربي،  والخنزير  النيص  النمس،  الربي،  القط 

تتواجد بها الُقضاعة، وهي من األنواع املحمية عامليًا، 

بالنسبة  أما   .Oubeïra بحرية  مياه  يف  تعيش  والتي 

للسالحف البحرية فأشهرها السلحفاة ضخمة الرأس 

والسلحفاة الخرضاء. تعد الحظرية أيًضا موطًنا لـ 25 

نوًعا من الطيور الجارحة مبا يف ذلك العقاب والنرس 

املرصي و9 أنواع من الطيور البحرية، مبا يف ذلك طائر 

الغاق الكبري ونورس الرنجة مع 64 نوًعا من الطيور 

الربي  البط  السلطانة،  دجاجة  ذلك  يف  مبا  املائية، 

البط، السكاوب الشائع  الرخامي وخاصة نوعني من 
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والبط ذو الرأس األبيض، والتي ساهمت يف التصنيف 

الدويل لألرايض الرطبة.

7 -الحظرية الوطنية الرشيعة

ألحكام  وفقا  الرشيعة  الوطنية  الحظرية  صنفت 

 23 بتاريخ  الصادر   83-458 رقم  التنفيذي  املرسوم 

للمحيط  كمحمية  بها  االعرتاف  وتم   .1983 جويلية 

الحيوي من قبل اليونسكو يف عام 2002. تقع الحظرية 

الوطنية الرشيعة عىل بعد حوايل خمسني كلم جنوب 

البليدي.  األطلس  قلب  يف  العاصمة  الجزائر  غرب 

تتجاوز مساحتها 26 ألف هكتار من املساحات الغابية 

والجبلية، وتتوزع هذه املساحة عىل 12 بلدية منترشة 

يف ثالث واليات هي البليدة واملدية وعني الدفىل، إال 

أن الجزء األكرب من هذه املساحة يقع يف تراب والية 

البليدة بنسبة تتجاوز 67 %، كام تعد بلدية الرشيعة 

البلدية التي يقع الجزء األكرب من الحظرية عىل ترابها، 

تليها بلديتا حامم ملوان والحمدانية من والية املدية. 

مرتفعات  من  كال  الغرب  إىل  الرشق  من  تشمل  كام 

حامم ملوان، قمم الرشيعة وجبل متزقيدة.

الشكل )9( منظر من حظرية الرشيعة

وعرة،  بارزة  بتضاريس  الرشيعة  حظرية  تتميز 

حيث تضم وادي الشفاء ووادي كبري ووادي مسعود 

ووادي مكطا وتبلغ أعىل نقطة يف الحظرية 1629 مرت 

بجبل كديات سيدي عبد القادر.

أهميتها  للرشيعة  الوطنية  الحظرية  وتكتيس 

بالدرجة األوىل كونها قطبا سياحيا جبليا هو الوحيد 

من  السكان  إىل  واألقرب  البالد  وسط  يف  نوعه  من 

الحظائر الوطنية األخرى.

موروث  عىل  للرشيعة  الوطنية  الحظرية  تحتوي 

طبيعي حي ثري، فعىل مستوى الغطاء النبايت تضم 

العديد من الوحدات، وحدة األرز ووحدة السنديان 

الصنوبر  ووحدة  الفليني  البلوط  ووحدة  )البلوط( 

الحلبي ووحدة الزان.

هائل  عدد  فتحتوي عىل  للحيوانات  بالنسبة  أما 

املغاريب  القرد  وأهمها  الثدييات  منها  األنواع  من 

باإلضافة  والعقاب،  األصهب  النرس،  وأهمها  والطيور 

إىل الحرشات، ككثريات األرجل، القرشيات، الحرشات 

الحلقية. أما فيام يتعلق بالطيور، فإن هذه الرثوة عىل 

مستوى الحظرية الوطنية للرشيعة تتكون من العديد 

من العائالت كالذعريات، والحامميات والخطافيات.

تشتهر الحظرية قبل كل يشء مبنتجع التزلج الذي 

ال يزال يأرس املغامرين املحليني واألجانب. كام متثل 

آالف  يزورها  أخرى  سياحية  وجهة  الحظرية  هذه 

األشخاص سواء يف الشتاء أو الصيف.

8 - الحظرية الوطنية ثنية الحد أو جنة األرز كام 

يسموها البعض

مبوجب  الحد  ثنية  الوطنية  الحظرية  صنفت 

 ،1983 يوليو   23 يف  الصادر   83-459 رقم  املرسوم 

حلت محل املتنزه الذي تم تحديده يف البداية عىل 

 3766 رقم  املرسوم  مبوجب  هكتار   1500 مساحة 

الصادر يف 3 أغسطس 1929.
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. تقع الحظرية ثنية الحد الوطنية يف الشامل الغريب 

للجزائر يف والية تيسمسيلت، عىل بعد 1.8 كم جنوب 

غرب مدينة ثنية الحد، يف قلب األطلس التيل وتشكل 

وسهول  الونرشيس  جبال  سلسلة  بني  الوصل  حلقة 

الوطنية  األرز  ثنية  تقع حظرية  كام  املرتفعة.  رسسو 

عىل بعد 185 كيلومرتًا جنوب غرب العاصمة الجزائر، 

املتوسط.  األبيض  البحر  ساحل  من  كيلومرتًا  و150 

منها 2968 هكتار  اإلجاملية 3425 هكتار  مساحتها 

نقطة يف  الرباريت هي أعىل  بالنباتات. رأس  مغطاة 

الحظرية، حيث تصل إىل 1787 م.

نوعها.  فريدة من  الحظرية  األرز يف هذه  أشجار 

وهي أيًضا واحدة من األماكن القليلة يف حافة البحر 

األبيض املتوسط حيث ينبت بلوط الفلني عىل ارتفاع 

يزيد عن 1600 مرت.

الطبيعية  املواقع  من  مجموعة  الحظرية  تشمل 

من  هائل  عدد  عىل  الحتوائها  لالهتامم  املثرية 

 450 تضم  حيث  املتنوعة.  والنباتات  الحيوانات 

نوًعا من النباتات، العديد منها مستوطنا يف الجزائر. 

 Cedrus( النباتات شجرة أرز األطلس تشتمل هذه 

البلوط  وخشب  هكتار   1000 مبساحة   ،)atlantica

الزان  بلوط  هكتار،   1000 بـ   )Quercus ilex(

 Quercus( الفلني  خشب   ،)Quercus faginea(

suber( بـ 504 هكتار و460 هكتار من أنواع أخرى. 

حيوانيًا  نوًعا   289 وإدراج  تم جرد  أنه  إىل  باإلضافة 

معظمها محميا. منها الزواحف مثل الحرباء وحرباء 

الحائط وكذا الحية غري السامة والسلحفاة. باإلضافة 

األرنب  مثل  والثدييات  كالضفادع  الربمائيات  إىل 

الربي، الخنزير، ابن آوى، الضبع، الوشق، القط الربي، 

 17 نوع   110 حوايل  نجد  كام  والنيص  عرس،  ابن 

منها محمية.  الطيور 25  نوع من  الثدييات 93  من 

هذا ونجد أنه يوجد يف الحظرية حوايل 80 نوع من 

الحرشات منها اليعسوب والدعسوقة.

مثاليا  مكانا  الوطنية  الحد  ثنية  حديقة  متثل 

ملامرسة رياضة امليش ملسافات طويلة مع االستمتاع 

واملناظر  الجميلة  األرز  وغابات  الربية  بالطبيعة 

الطبيعية الجبلية الخالبة.

 9 - الحظرية الوطنية بلزمة   

تقع حظرية بلزمة يف الجهة الرشقية من الجزائر 

عىل بعد حوايل 7 كلم شامل غرب مدينة باتنة وتبلغ 

مساحتها 26250 هكتار. كام تعترب بداية سلسة جبال 

األوراس. أنشئت هذه الحديقة وفقا ألحكام املرسوم 

الرئايس 84 - 326 الصادر بتاريخ 03 نوفمرب 1984.

الجبلية ومنحدراتها  تتميز هذه الحظرية بتضاريسها 

الوعرة ومبناخها شديد الحرارة صيفا وشديد الربودة 

يتساقط  التي  األيام  عدد  متوسط  يبلغ  حيث  شتاء 

فيها الثلج سنويا 30 يوًما. يتميز الغطاء النبايت لهذه 

األنواع  العديد من  يضم  كبري، حيث  بتنوع  املحمية 

الصنوبر  األخرض،  البلوط  األطليس،  كاألرز  النباتية، 

وأشجار  مونبيلييه  قيقب  الربية،  الورود  الحلبي، 

الصفصاف والحور وشجريات الزعرور الشائكة.

الشكل )10( منظر من الحظرية الوطنية بلزمة
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من  نوًعا  ثالثني  بلزمة  الوطنية  الحظرية  تضم 

الربية وابن آوى وابن عرس  الخنازير  الثدييات مثل 

املجدع  والضبع  الربي  واألرنب  والوشق  والثعلب 

عدة  بها  تتواجد  باإلضافة  والنمس.  الربي  والقط 

أنواع من الطيور مثل الحجل الربي، العقاب البونييل 

الشحرور  القمري،  حامم  السوداء،  الحدأة  النادر، 

أبوالحناء،  املخازن،  خطاف  الغيط،  قنربة  األسود، 

إىل  باإلضافة  وأبوقلنسوة  الدوري  الشوك،  حسون 

طائر البومة. باإلضافة إىل هذا التنوع تضم الحظرية 

الينابيع الحرارية واملعدنية الطبيعية يف منطقة كارسو 

املواقع  من  للعديد  موطًنا  أيًضا  تعد  كام  وبوييلف، 

األثرية مثل املسبح الروماين يف كارسو.

بينها  من  معروفة  مواقع  الحظرية  يف  توجد  كام 

النوميديني  األمراء  رضيح  تيشاو،  جبل  مغارات 

 300 من  أكرث  إىل  تاريخه  يرجع  الذي  )إميدغاسن( 

سنة قبل امليالد.

الشكل 11 رضيح إميدغاسن

10 -الحظرية الوطنية بابور-تابابورت

بابور-تابابورت  الوطنيـــــة  الحظرية  استحدثت 

مؤخرا وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 147-19 الصادر 

بتاريخ 29 أفريل 2019. تتبع الحظرية الوطنية بابور 

بجاية  واليات هي سطيف،  ثالث  تابابورت جغرافيا 

مساحة  عىل  الوطنية  الحظرية  هذه  متتد  وجيجل. 

سطيف،  بوالية  هكتار   11909 منها  هكتار   23656

بوالية  هكتار  و4269  بجاية  بوالية  هكتار   7478

جيجل. 

تقع  جبلية  سلسلة  وهي  البابور  جبال  تضم 

شامل الجزائر، تشمل جزءا كبريا من منطقة القبائل 

البابور، تنفصل عن جبال جرجرة  الصغرى أو قبائل 

الصومام ومتتد عىل  البيبان ووادي  عن طريق جبال 

خليج بجاية وجيجل تبلغ أعىل قمة بها 2004 م يف 

قمة  تليها  سطيف  يف  جبل  أعىل  وهو  البابور  جبل 

توأمه جبل تابابورت ب 1968 م.

الشكل 12 منظر عن بعد للحضرية الوطنية لجبال البابور 

)لعور حسني، 2020(

كام تعترب الحظرية الوطنية لجبال البابور وتبابورت 

ذات تنّوع بيولوجّي هاّم، و منطقة متميزة بالتنوع 

نوعا   23 عىل  تحتوي  الشاسعة  بغابتها  الطبيعي 

محميّا من طرف القانون العاملي ب 8 نباتات نادرة 

مدرجة ضمن الكائنات املحمية من طرف اليونيسكو 

و 94 طائرا منه 24 محمي و 9 طيور جارحة أهم هذ 

الطيور نذكر قاب أسود / العقاب املليك، نرس صقر 

عقاب  رخمة،  السالوات/  عقاب  بولحي،   / الحمالن 
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نقار  املاء،  دنقلة/ جحموم  األبيض،  الذيل  ذو  البحر 

الخشب صغري، طوط الكيفان، كارس الجوز القبائيل، 

مقنني / حسون. اما الحرشات فهناك 9 أنواع محمية 

التي  النادرة  الحرشات  بني  ومن  نادرين،  2نوعني  و 

وهي   ،”Carabus morbillosos“ العلامء  اكتشفها 

الحرشة التي تعيش تحت الثلوج ويف درجات حرارة 

من  نادر  نوع  زيادة عىل  رغم ضعفها،  متدنية جدا 

الفهود يعرف علميا بـ”Linx caracal” والذي يوجد 

لحد اآلن بغابة البابور فقط.

الشكل )12( كارس الجوز تصوير سليم سعديل، )2021(

و15 حيوان ثديي مهدد ومحمي منها املكــــاك 

أو القرد املغريب والزعبة والنمس وابن عرس والخفاش 

الخفاش  العاري،  الخفاش  ذو حذوة حصان،  الصغري 

الشتوي الكبسيني، كام يحتوي عىل 10 زواحف منها 

دساسة، بسامودورومالجروس، بوريون و88 كائن ال 

فقاري، أما الفطريات فقد تم اكتشاف فطريات نادرة 

منها Tricholoma caligatum من جهة أخرى تعترب 

سلسلة جبال البابور موردا ومزودا مائيا للعديد من 

سدود املنطقة كسد أراقن بجيجل وسد إيغيل ببجاية

الحيوي  الجغرايف  بطابعها  الحظرية  هذه  تتميز 

الرائع نظرًا لعزلتها ووجود معدل مرتفع من التوطن. 

كام تتميز بغطاء نبايت ثري يشمل أرز األطلس والتنوب 

العديــد  إىل  باإلضافة  الثاليث.  والحور  النوميدي 

مــــــــن األنــــــــــــــــواع املحميــــــــــــة مثل 

 Neottia nidus avis(و Campanula alata Desf

 Vicia ochroleucaو  Taxus Baccata Lو  Rich

Ten. كام تتميز بتنوع حيواين يضم الخفاش الصغري 

املغريب،  القرد  العارين،  الخفاش  الحصان،  حدوة  ذا 

العقاب املليك، النرس، صقر الحمالن، عقاب السالوات 

البحـر ذو الذيل األبيـض، نقـار  أو الرخمة، عقــاب 

وطائـر  القبائيل  الجــوز  كاســر  الصغري،  الخشـب 

أنـواع محمية كالنســـر  الحسون. وذلك إىل جانـب 

قــرد   ،)Neophron percnopterus L( املصــري 

 Gypaetus والنسـر امللتحـــي Maccaca sylvanus

.)barbatus L(. Sylvia undata Bod

تخضع  البيئية،  النظم  سالمة  حامية  أجل  من 

الحفظ  ملتطلبات  بابور-تابابورت  الوطنية  الحظرية 

والحامية والتطوير. عىل هذا النحو، فإنه يحظر: 

أو  التفريغ  أو  االنسكاب  عن  ناتج  تدهور  أي   -
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الرتسب ملواد من املحتمل أن تغري الخصائص الفيزيائية 

أو الكيميائية أو البيولوجية أو البكرتيولوجية للموقع؛ 

عليها من  املحافظ  والنباتات  الحيوانات  تدمري   -

قبل السلطة اإلدارية والترشيع؛

نــــوع  ألي  اإلزالــــة  أو  الطوعي  اإلدخال   -  

قبل  من  بذلك  مرصًحا  يكن  مل  ما  حيواين  أو  نبايت 

السلطة اإلدارية؛ كام يحرض أي عمل يرض بالنباتات 

والحيوانات؛ كام تحرض مامرسة الصيد. - تم تحديد 

بابور  منتزه  يف  املوجودة  والحيوانات  النباتات  قامئة 

تابابورت الوطني وفًقا لهذه القامئة

11 -الحظرية الوطنية تاسييل نجار

تقع الحظرية تاسييل نجار الوطنية يف جنوب رشق 

الجزائر يف تاسييل نجار يف جانيت يف والية إليزي. نظرا 

الشهرية  النقوش  ذلك  مبا يف  للحديقة  الكبرية  للرثوة 

ولوحات الكهوف، تم تصنيف تأسييل كحظرية وطنية 

يف عام 1972. 

كموقع  بعد  فيام  الحديقة  اليونسكو  وأدرجت 

للرتاث العاملي يف عام 1982، وصنفتها اليونسكو عىل 

أنها محمية اإلنسان واملحيط الحيوي يف عام 1986.

املراجع 

والتنوع  البيئة  )2018(،«دور  القييس  غازي  وفاء 

الهندسة  مجلة  املستدامة.«  التنمية  يف  البيولوجي 

والتكنولوجيا مجلد 36، العدد الخاص 3 ،

املحميات  -دور   )2012( الدين  زين  عيل  د. 

.مجلة  لبنان  يف  البيئية  السياحة  تنمية  يف  الطبيعية 

الدفاع الوطني – العدد 81 -متوز 2012

الجزائية  الوطنية  الحظائر  يخص  فيام  أما 

فاستعملت الكثري من الكتيبات و املطويات الورقية 

التي تشع و تعرف بهذه الحظائر.

الشكل 12 منظر حظرية تاسييل نجار الوطنية
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دور التقنية الرقمية
في أعمال اإلغاثة من الكوارث

د. حسني عبد المعز عبده عبد الحافظ
جمهورية مصر العربية

ُسرعة  األمر  يتطلب  والكوارث،  الطارئة  الحوادث  حاالت  في 
والضحايا،  المنكوبين  من  عدد  أكبر  إلنقاذ  والتدخل،  االستجابة 
على  يتحقق  ال  وهذا  الُممتلكات،  من  حمايته  ُيمكن  ما  وحماية 
الكارثة،  حول  الصحيحة  المعلومات  على  بالحصول  إالَّ  جيد  نحو 
يقول باتريك ماير Patrick Mayer مدير ُمبادرة االبتكار االجتماعي 
على  الحصول  يكتسي  ما،  كارثة  وقوع  “عند  الحوسبة،  وبحوث 
المعلومات األهمية نفسها في الحصول على الغذاء والدواء، وهو 
ما تم االعتراف به في تقرير عام 2005 م، عن الكوارث في العالم، 
ومنذ ذلك الحين تزايد استعمال وإصدار المعلومات الرقمية، التي 
الشعوب  وأصبحت  الكوارث،  أوقات  في  الُمستخدمون  ينتجها 
المتضررة تصدر كمــًا هائاًل من المعلومات اآلنية، التي ما انفكت 
تتضخم، وصارت وكاالت ومنظمات اإلغاثة اإلنسانية تعتمد على 
التكنولوجيا الجغرافية المكانية، وتقنيات الهواتف الذكية، لجمع 

وتحليل البيانات في أشكال عديدة”.
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 ،  Fong.N.Fam فونغ.ن.فام  الباحثة  وتُضيف 

هارفارد  ُمبادرة  يف  والتطبيق  التقييم  برنامج  ُمديرة 

اإلنسانية، “إّن التكنولوجيا الرقمية صارت ُجزءا ال يتجزأ 

من العمليات املُتعلقة بالتأهب للكوارث، والتخفيف 

من آثارها، ومواجهتها، واالنتعاش يف أعقابها، وبرغم 

أّن هذه التكنولوجيا موجودة ُمنذ ثالثة عقود خلت، 

هات الجديدة يف هذا املضامر  إالَّ أن الكثري من التوجُّ

تثري اهتاممــًا كبريًا”، وذلك كونها تُحقق :

املعلومات، وقابلية  النفاذ إىل  ــ زيادة يف سهولة 

االستخدام، والتكنولوجيا املفتوحة املصدر .

ات والتطبيقات ووسائل  ــ اندماج الشبكات واملُعدَّ

ات التخطيط . التواصل االجتامعي ومنصَّ

املُترضرة  املحلية  املُجتمعات  باستطاعة  بات  لقد 

الحوار والتواصل  ُمبارشة يف  الكوارث، أن تشارك  من 

فهم  رسيع  بشكل  ن  يُحسِّ الذي  األمر  االتجاه،  ثنايئ 

الحتياجات  اإلنسانية،  اإلغاثة  مجال  يف  العاملني 

بتنظيم  والسامح   ، املحلِّ وسياقها  املجتمعات  هذه 

استجابتها الخاصة، وعليه أصبحت املجتمعات املحليَّة 

من  اإلنساين  العمل  يف  انخراطــًا  أكرث  هذا،  يومنا  يف 

م الذي  أّي وقت مىض، ويف الوقت ذاته تبنيَّ أّن التقدُّ

يشهده قطاع املعلومات واالتصاالت، ساهم أيضـًا يف 

توفري قُدرات فريدة لتنسيق العمل اإلنساين، وتعزيز 

أدوات  م  يُقدَّ فهو  املحلية،  املجتمعات  أمام  املُساءلة 

عني...  املُتطوِّ وتجنيد  املايل،  الدعم  لحشد  استثنائية 

التكنولوجيا  استخدام  نجاح  أّن  إىل  اإلشارة  وتجدر 

الحديثة يف العمل اإلنساين، يعتمد باألساس عىل ثالثة 

عوامل رئيسة، هي : االبتكار، والتقييم، والنرش .

أهم  أحد  ها  بَعدِّ املحمولة،  الهواتف  أخذنا  وإذا 

التقنيات التي يُعوَّل عليها يف إغاثة الُسكَّان املُترضرين 

بُسعة، مل يكن من املُمكن تخيُّلها ُمنذ سنوات، فإنّه 

ِوفقــًا آلخر إحصاءات االتحاد الدويل لالتصاالت، مثة 

6.8 مليار اشرتاك خاص بهذه الهواتف، أّي ما يُناهز 

املعمورة  ظهر  عىل  مواطن  لكّل  واحًدا  اشرتاكــًا 

بها  يتوافر  وما  الهواتف،  هذه  جانب  األرضية..وإىل 

الوقت  يف  املعلومات  وتبادل  التواصل  إمكانيات  من 

الحقيقي، هناك شبكات التواصل االجتامعي، وأجهزة 

أجهزة  االصطناعية، وهي  األقامر  عرب  املواقع  تحديد 

بعض  يف  وُمدمجة  بل  الجميع،  ُمتناول  يف  صارت 

الهواتف الحديثة، وُيكن استخدامها يف أّي مكان عىل 

الكرة األرضية، وبحسب تقرير دويل حديث، بعنوان: 

الحادي  القرن  الكوارث يف  الة إلدارة  فعَّ اسرتاتيجيات 

 Effective Disaster Management( والعرشين 

إعداد  من   ،)Strategies in the 21st Century

“استعامل  فإّن   ،Kris Teutsch تويتش  كريس 

الرقمية،  للوسائل  الكوارث  من  املُترّضرة  املُجتمعات 

للغاية”،  جيِّد  أمر  وهذا  يوم،  بعد  يومــًا  يتزايد 

وكانت الوكاالت الرائدة يف مجال إدارة الكوارث، قد 

أنشأت مواقع إلكرتونية لها، تُركِّز عىل القطاعات التي 

تعنيها، وحققت تقّدمــًا يف التنسيق، يفوق ما أحرزته 

الحلول  من  عدد  فثّمة  الدولية،  اإلنسانية  املُنظَّامت 

أفىض إىل تحسني تقاسم املعلومات بني مراكز عمليات 

الطوارئ، وتسعى املنظامت اإلنسانية إىل املُنافسة من 

خالل تشجيع العاملني عىل استخدام شبكات 

وتويرت،  الفيسبوك  مثل  االجتامعي،  التواصل 

لتوفري رؤية ُمتكاملة للعمليات اإلنسانية، ومع تزايد 

املُنظامت  أصبحت  الرتّدد،  ملوجات  الزهيد  التوافر 

التواصل  املنكوبة عرب شبكات  املناطق  تتقاسم صور 

الفيديو  تصوير  آالت  توافر  أدى  وباملثل  االجتامعي، 

املنظامت  جعل  إىل  الُكلفة،  وقليلة  الوضوح،  عالية 
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م مقاطع الفيديو املُلتقطة من امليدان .  تقدِّ

اإلنــذار الــُمــبــكـــــر 

من  للتقليل  املبذولة  الدولية  الجهود  إطار  ويف 

العديد  ظهرت  الطوارئ،  حاالت  وإدارة  الكوارث، 

بفضل  وذلك  املبكر،  لإلنذار  مة  املُتقدِّ الُنظم  من 

 Jessley أوالفسون  ويقول جيسل  التقنية،  ُمعطيات 

Olafson مدير االستجابة يف حاالت الطوارئ بوكالة 

الكفاءة  العالية  الحوسبة  تطور  “مع   ،Net Hope

والحوسبة السحابية أصبح باإلمكان إعداد مناذج أكرث 

الهيدرولوجية والزلزالية، ويستَخِدم  تعقيًدا للمخاطر 

تستفيد  أدوات  الطوارئ،  إدارة حاالت  القامئون عىل 

لإلنذار  العاملي  النظام  مثل  الحوسبة،  تكنولوجيا  من 

املبكر  اإلنذار  ونظام  االستجابة،  وتنسيق  بالكوارث، 

 Global املتحدة  األمم  وُمبادرة  اإلنسانية،  باألزمات 

التلقائية  واإلنذار  الرصد  خدمات  وتُتيح   ،”pulse

االشرتاك  وغريهم،  الطوارئ  حاالت  بإدارة  للقامئني 

إنذار،  نصوص  أو  الكرتونية،  رسائل  عىل  للحصول 

معيارية،  إنذار  بوسائل  األخرى  النظم  أيضــًا  وتُزوَّد 

وأكرث النامذج انتشاًرا لتشاطر اإلنذارات، هو بروتوكول 

الوكاالت  من  كثري  اعتمدته  الذي  د(،  املوحَّ )اإلنذار 

واملُتلفزة،  اإلذاعية  النرشات  جانب  وإىل  والدول... 

ات الصوت، والرسائل  تُستَخَدم ُصفارات اإلنذار، وُمكربِّ

القصرية،  الهاتفية  الرسائل  خدمة  أو  اإللكرتونية، 

قنوات  ها  بَعدِّ القصرية(،  )املُدوِّنات  والتغريدات 

عند  األرواح  يف  الخسائر  من  تقليل  يف  تُِسهم  إنذار 

وقوع الكوارث..وقد بدأ جوجل يف تشاطر اإلنذارات 

املُستندة إىل بروتوكول اإلنذار املوحد، وأخذت الوكالة 

االنتفاع  يف  الطوارئ،  إلدارة  الفيدرالية  األمريكية 

يف  للبدء  املحمول،  الهاتف  شبكات  نُظم  بإمكانيات 

بث رسائل إنذار ُمبكر، وحتى البلدان التي لديها نُظم 

تؤدِّي  التكنولوجيا  فإن  األداء،  ُمنخفضة  ُمبكر  إنذار 

املحلية  املُجتمعات  قُدرات  تحسني  يف  رئيســًا  دوًرا 
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م  عىل الصمود أمام الكوارث، وبرغم ما أُحِرز من تقدُّ

خالل السنوات العرش املاضية، يف مجال تطوير نُظم 

اإلشكاليات  من  عدد  هناك  يزال  ال  املبكر،  اإلنذار 

يف  القصور  ِضمنها  من  ُمعالجتها،  الواجب  والقضايا 

املجاالت التالية : 

ــ التغطية املوضوعية لُنظم الرصد، حسب أنواع 

الكوارث . 

ــ الُقدرات واالستدامة التقنية . 

ــ النفاذ املفتوح إىل البيانات . 

املبكر، ودفع  اإلنذار  التعاون يف توجيه  ــ جهود 

التكنولوجيا التنبؤية قُدمـــًا .

اإلشكاليات  هذه  عىل  التغلُّب  سبيل  ويف 

ُمبادرة  دعم  عن  الدويل  البنك  أعلن  والقضايا، 

الكوارث،  أمام  الصمود  ألغراض  املفتوحة،  للبيانات 

العاملي،  املُستوى  عىل  الشفافية  زيادة  إىل  والدفع 

يف قطاعات الحياة كافة، ُمقرتنة باالتجاه نحو النفاذ 

املفتوح إىل البيانات.. ويف مايو/ أيار 2013م، أطلقت 

ومنظامت  وكاالت  مع  بالرشاكة   ،Net Hop وكالة 

“التحالف  بـ  يُعرف  ما  الشأن،  بذات  معنية  دولية 

تعزيز  الرتكيز عىل  لهدف  املصدر”،  املفتوح  اإلنساين 

ُمبكر  أجل”إنذار  املعلومات،من  الشفافية،وتشاطر 

املُنخفضة  الدول  بعض  الكوارث”،وكانت  ضد  فاعل 

اعتمدت  قد  للكوارث،  املُعرَّضة  الدخل  واملتوسطة 

بيانات  قاعدة  إقامة  أجل  من  استثامرات  بالِفعل 

التي  واملعلوماتية جميعــًا،  والتقنية  البرشية  املوارد 

ومن  األزمات،  إبان  الُسلطات  عليها  تُعوِّل  أن  ُيكن 

ملوارد  الهندية  الشبكة  ذلك  عىل  الجيِّدة  األمثلة 

الكوارث، التي تضم أكرث من 92500 ِسجل، ولكونها 

من أكرث املناطق يف العامل ُعرضة للجفاف وتداعياته، 

فقد وِضعت نُظم إنذار مبكر لرصد موجات الجفاف 

باإلفادة  وذلك  الكربى،  الصحراء  جنوب  إفريقيا  يف 

من ُمعطيات الرصد واالستشعار لألقامر االصطناعية، 

وبحسب ُخرباء يف العلوم البيئية، فإن دمج ُمعطيات 

مها األقامر االصطناعية،  الرصد واالستشعار، التي تُقدِّ

ُيكن  الهيدرولوجية،  للدورة  التنبؤية  النامذج  مع 

ومن  الجفاف،  رصد  عمليات  من  كثريًا  ن  يُحسِّ أن 

املناسب،  الوقت  للتعامل معه يف  ل  التدخُّ ثم رُسعة 

وعىل نحو جيِّد... وكانت جامعة برنستون األمريكية 

تجريبيــًا  نظامــًا  استحداث  عن  مؤخرًا،  أعلنت  قد 

جنوب  إفريقيا  أجل  من  به  والتنبؤ  الجفاف،  لرصد 

والنامذج  املناخية،  التنبؤات  يدمج  وهو  الصحراء، 

لتوفري  بُعد،  عن  االستشعار  وبيانات  الهيدرولوجية، 

وتتمثل  املناسب،  الوقت  يف  الكافية  املعلومات 

عنارصه الرئيسة يف تحديد  تقييامت ِشبه آنية، لدورة 

املياه األرضية، وتقييم لظروف الجفاف، وبالنظر إىل 

إفريقيا، حيث يعتمد ُمعظم  الجفاف يف  تأثري  ِعظم 

الزراعة مبياه األمطار،  العدد، عىل  ُمتزايدي  الُسكَّان، 

الُقدرات  لبناء  أساسـًا  يُعترب  النظام  تطبيق هذا  فإن 

من خالل التكنولوجيا ونقل املعارف . 

تـطـبـيـقــات إغــاثــيــــة

التي  الحديثة،  التكنولوجيا  التطبيقات  وتتعدد   

جرى تنفيذها بالفعل، يف إطار برامج ونُظم تُستَخَدم 

بفاعلية، يف مجال إدارة الكوارث، واإلغاثة اإلنسانية، 

ولنرضب بعض األمثال : 

يُعرف  ما  حاليــًا  يُطبَّق  املتحدة،  اململكة  يف  1ــ 

عرب  الطوارئ،  حاالت  يف  األولية  اإلسعافات  بنظام 

بحسب  يستهِدف  برنامج  وهو  الذكية،  الهواتف 

عىل  الُقدرة  “رفع  الربيطاين،  األحمر  للصليب  تقرير 
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الصمود، ومتكني الناس من اكتساب الِثقة يف استعامل 

اإلسعافات األولية، ومن بني 8 ماليني ُمستخدم للنظام 

يف اململكة املتحدة عام 2010م، نفذ إليه 76 % عرب 

خالل  كبري  بشكل  تتصاعد  والنسبة  ذكية،  هواتف 

األعوام التالية..إن الهواتف الذكية ُمهيَّأة لتوفري فُرصة 

ُمزدوجة ملُستخدميها، إذ تُتيح إمكانية توفري املشورة 

تُتيح  كام  اللزوم،  عند  الطوارئ  حاالت  يف  السيعة 

والنظام  فراغهم،  أوقات  يف  والتعلُّم  ح  التصفُّ للناس 

يتألَّف من قسمني : األوَّل للتعليم من خالل مشاهد 

دعم  أدوات  م  تُقدَّ حيث  للطوارئ،  والثاين  الفيديو، 

مثل  وبسيطة،  واضحة  بخطوات  الطوارئ،  لحاالت 

لتدبري  توقيت  وأجهزة  الطوارئ،  بخدمات  االتصال 

حاالت الحروق، واإلنعاش، ثم هناك ُجزء أخري الختيار 

حاز  انطالقه  االختبارات..وُمنذ  طريق  عن  املهارات 

نظام اإلسعافات األولية عىل جائزتني دوليتني يف مجال 

التقنيات الفاعلة . 

الطوارئ حاالت  يف  لإلغاثة  الثاليث  التطبيق  ــ   2

الذي   ،Trilogy Emergency Relief Application

يُعرف اختصاًرا بـ )TERA(، وقد أطلقه االتحاد الدويل 

لجمعيات الهالل والصليب األحمر، بالتعاون مع موفِّري 

أوَّل  يف  نجاحه  وأثبت  املحليني،  االتصاالت  خدمات 

معلومات  ببث  بدأ  إذ  سرياليون،  يف  له  عملية  تجربة 

خاصة بالخدمات اإلنسانية، عن طريق توجيه الرسائل 

وقت  املحلية  املُجتمعات  أفراد  إىل  القصرية،  الهاتفية 

أيضــًا  ن  ليتضمَّ التطبيق،  تطوير  املُزمع  األزمات..ومن 

معلومات بشأن الوقاية من األمراض، والتأهب للكوارث، 

تُرسل عىل هيئة رسائل إلكرتونية قصرية . 

3ــ يف العام 2011م، وأثناء األزمة الغذائية التي 

فريق  ضمَّ  تحالف،  إنشاء  تم  إفريقيا،  برشق  أملَّت 

املُجتمع  من  ومجموعات  الكينية،  الحكومة  ُيثل 

املدين، ورجال األعامل، ملواجهة األزمة، وكان من أهم 

الهواتف  أجهزة  عليها،  عوَّل  التي  الفاعلة  الوسائل 

الخلوية، حيث أطلق التحالف ُمبادرة لتحويل األموال 

يف  املزارعني  ُمساعدة  أجل  من  الهواتف،  هذه  عرب 

Safari. ذتها شامل كينيا، وكانت نتائج املُبادرة التي نفَّ

القصرية  الرسائل  خدمة  املحمول،عرب  للهاتف   com

)M-PESA( لتحويل األموال، ُمدِهشة للجميع .

الواليات  يف  افتُِتح  2012م،  آذار  مارس/  يف  4ــ 

 Digit(الرقمية العمليات  مركز  األمريكية  املتحدة 

 ،Dell Computers مؤسسة  من  املُمول   ،)Doc

الذي يستهدف ُمتابعة الرسائل املُدرجة عىل شبكات 

بالكوارث،  املُترضرة  املناطق  يف  االجتامعي،  التواصل 

وإدماجها يف قرارات االستجابة..ويف أكتوبر / ترشين 

ساندي  إعصار  وصول  وقُبيل  ذاته،  العام  من  األول 

كان  املتحدة،  للواليات  الرشقية  الشاملية  للسواحل 

الفريق التقني يف املركز يف حالة طوارئ قُصوى، يُناقش 

التدابري الالزمة ملواجهة اإلعصار، ومن خالل )تطبيق 

اإلنرتنت،  شبكة  عىل  املركز  وضعه  الذي  اإلعصار(، 

الخاصة  املعلومات  قراءة  للُمستخدمني  تسنَّى 

بلحظة،  لحظة  اإلعصار  اتجاه  وتابعوا  بالتأهب، 

وا رسائل  واستوثقوا من املواقع الخاصة باملالجئ، وتلقُّ

اإلنذار املبكر، من خالل شبكات التواصل االجتامعي..

ة، تتعلَّق بالزالزل  ولدى املركز تطبيقات تفاعلية ُمهمَّ

إتاحة  عىل  تُساعد  الطبيعية،  والحرائق  والعواصف 

ة للجميع، يف الوقت الحقيقي .  املعلومات املُهمَّ

يف  الحوسبة  بحوث  معهد  من  بتنظيم  5ــ 

يُدعى”الذكاء  إلكرتوين  تطبيق  تفعيل  بدأ  واشنطن، 

الذي   ،)AIDR( للكوارث”  لالستجابة  االصطناعي 
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يستهِدف تحديد املُحتوى اإلخباري عىل موقع توتري

التعرُّف  ُيكن  التطبيق  هذا  خالل  ومن   ،Twitter

عىل التغريدات املُتعلِّقة باألرضار عىل ُمستوى البنية 

األساسية، واحتياجات األشخاص املُترضرين . 

املُنظَّامت  عمل  إطار  ويف  2012م،  العام  يف  6ـ 

من  التقليل  برنامج  ِضمن  الدولية،  اإلنسانية 

اختبار  عوِّل عىل  وكينيا،  ونيجرييا  ناميبيا  يف  املالريا، 

املحمول  الهاتف  بواسطة  السيع  االستقصاء  منهج 

)RAMP(، وهذا االختبار، أو باألحرى االستبيان، هو 

ُمتوافر عرب اإلنرتنت، ُيكنه  اين  برنامج مجَّ عبارة عن 

بعد  املحمولة،  الهواتف  عىل  العمل 

ُيكن  خالله  ومن  عليها،  تنزيله 

جمع البيانات وتخزينها عىل 

الهاتف، من دون الحاجة 

لالتصال بشبكة اإلنرتنت، 

ففي ِظل شبكة تغطية 

2G )عىل األقل(، يكن 

فوًرا،  البيانـــات  إرسال 

ومن  آمن،  خادوم  إىل 

هذا  وبفضل  رؤيتها،  ثم 

التطبيق الربمجي، رُِصــــــــد 

جيِّد،  نحو  عىل  الصحي  الوضع 

انتشار  ِحدة  التخفيف من  أسهم يف  مبا 

املرض . 

خـــرائـط تـفــاعــلــيـــة  

أهم  من  واحدة  التفاعلية،  الخرائط  وتُعد 

التطبيقات الرقمية، يف أعامل إدارة الكوارث واإلغاثة 

زلزال  عقب  هذه  أهميتها  ظهرت  وقد  اإلنسانية، 

كلية  من  عون  ُمتطوُّ قام  إذ  2010م،  عام  هايتي 

فلترش، بإطالق خريطة تفاعلية تواكب األزمة، وترصد 

األرضار، وتُصنــِّف االحتياجات طبقــًا ملدى رضوراتها 

للمنكوبني من الزلزال،بينام قام أشخاص ينتمون إىل 

 Openstباسم معروفة  إنسانية  ُمتطوعني  جمعية 

االصطناعية،  األقامر  صور  reetmap،باستخدام 

اإلطالق،  عىل  هايتي  لشوارع  خريطة  أدق  لرسم 

التي ظهرت فيها البنى التحتية األساسية، وُمخيامت 

االتحادية  الطوارئ  إدارة  وكالة  وكانت  النازحني، 

الجهود،  هذه  عىل  أثنت  قد   ،)FEMA( األمريكية 

اإلنساين،  العمل  ألوساط  مت  قدَّ أنها  إىل  ُمشرية 

ومن  شموالً،  وأكرثها  الخرائط،  أحدث 

البحرية  القوات  ذكرت  جانبها 

من  متكَّنت  أنها  األمريكية، 

األرواح،  مئــــــات  إنقاذ 

بالخريطـــــة  باالستعانة 

وقد  لألزمة..  التفاعلية 

ُمامثلة  خرائط  ُصِممت 

يف العام نفسه، ملواجهة 

شيل،  زلزال  تداعيات 

وفيضانات باكستــــــــان، 

إىل  أدَّى  ماّم  روسيا،  وحرائق 

تشكيل ِفرقة عمل احتياطية من 

املتطوعني )SBTF(، وهي ُمبادرة ترمي 

اإلنسانيني  املُستجيبني  وإعداد شبكة من  تكوين  إىل 

هذه  انطلقت  وقد  اإلنرتنت،  شبكة  عىل  املُتدربني 

تالها ظهور  آذار 2011م،  املبادرة رسميـًا يف مارس/ 

ُمبادرات ِعدة أُخرى .

أكرث   ،Syria Tracker التعقب  خريطة  وتُعد 

طريقتي  إىل  تستند  وهي  دوامـًا،  الكوارث  خرائط 

الجامعي،  التعهيد  عىل  )تعتمد  البرشية  الحوسبة 
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وبرامج املهام الصغرية، لتوزيع األدوار عىل جامعات 

)تعتمد  اآللية  والحوسبة  بسعة(،  إلمتامها  برشية، 

املهام  إلنجاز  اآليل،  والتعلُّم  البيانات،  استخراج  عىل 

ُيكنهم  ال  أو  إنجازها،  األشخاص  عىل  يصعب  التي 

التعقب  أستُخِدمت خريطة  لقد   ، عمليــًا(  إنجازها 

هذه بنجاح يف عمليات استخراج البيانات، ولتعقُّب 

الرقمي  والكشف  األمراض،  وانتشار  الصحية،  الحالة 

من  الخريطة،  هذه  برنامج  أن  باإلشارة  عنها..جدير 

ابتكار نفر من الباحثني يف جامعة هارفارد .

مفتوحة  منصة  وهي   ،Map Action وكانت 

هايتي  يف  االنتشار  مجال  يف  ِخربة  ذات  املصدر، 

وباكستان واليابان، ومواقع كوارث أخرى، قد أعلنت 

أنها بدأت يف تنظيم دورات تدريبية شهرية، ملُتطوعيها 

حول العامل، حول كيفية التعامل مع الخرائط الرقمية 

الخاصة بإدارة الكوارث والعمل اإلنساين، وهي تُعطي 

شهادات إثبات قُدرات ألعضاء الفريق قبل االنتشار..

خرائط  )رسم  حول  واشنطن،  يف  دويل  مؤمتر  وُعِقد 

الرقميني  املُتطوعني  تنظيم  برضورة  أوىص  األزمات(، 

عرب شبكة ُمستِعدة للتفعيل يف حاالت األزمات . 

ُمـتـطـلـبــات اســـتـراتـيـجـيـّـة :

 ،Jennifer Linning ويُشري كُل من جينيفر لينينج

من   ،Sam Brophy Williams وليامز  برويف  وسام 

كُلِّية هارفارد للصحة العامة، إىل أن مثة معايري رئيسة 

واألزمات،  الكوارث  حاالت  يف  اإلنسانية  لالستجابة 

تنبثق من : 

ــ املبادئ األساسية للوكاالت والهيئات واملنظامت 

الدولية، العاملة يف مجال اإلغاثة اإلنسانية . 

ــ القانون الدويل اإلنساين، وقانون حقوق اإلنسان . 

ــ األخالق العامة واألخالقيات الطبية . 

اإلفادة  تكون  ليك  فإنّه  املعايري،  هذه  إطار  ويف 

سبعة  فهناك  جيِّد،  نحو  عىل  املعلومايت  التدفُّق  من 

ُمتطلَّبات اسرتاتيجية ُمشرتكة بني االستجابة يف حاالت 

النزاع، واالستجابة يف حاالت الكوارث، يقتيض كل منها 

تفكريًا أخالقيــًا دقيقـــًا، وهي : 

الُسكَّان  إىل  الوصول  يستند  أن  “ينبغي   : أوَّالً 

املنكوبني، إىل االحتياجات الفعلية، وليس إىل املصلحة، 

أو امليل السيايس” . 

ثانيـــًا  : “عندمـا ال تكفي املوارد املُتاحة ملُساعدة 

الجميع، ينبغي أن يقوم الُسكَّان أنفسهم بالفرز” . 

عىل  ليس  املعونة،  توزَّع  أن  ينبغي   “  : ثالثــــًا 

عىل  وإمّنا  فحسب،  بالكوارث  املُتأثرين  الُسكَّان 

املُجتمعات املحلِّية املُضيفة واملُجاورة أيضــًا” .

بالُسكَّان  االهتامم  يرتكَّز  أن  “ينبغي   : رابعــــًا 

واألمان  الحياة  املُستضعفني عىل حامية حقوقهم يف 

والصحة والكرامة” .

األرُس،  عن  البحث  يكون  أن  “ينبغي   : خامســًا 

اإلغاثة  عمليات  يف  ُمبكِّرة  أولوية  شملها،  وجمع 

جميعها”. 

السكان  احتياجات  تلبية  “تقتيض   : سادســـًا 

املحليني، والتفاعل معهم باحرتام” . 

سابعــــًا : “السعي باتجاه بناء الُقدرات املحلية 

للموظَّفني، يف القطاعات كافة” . 

الــخـــاتــمــــــة 

يف  كبري  بدور  الحديثة  التكنولوجيا  أسهمت  لقد 

التعامل مع الكوارث، قبل وأثناء وبعد وقوعها، بفضل 

التي تشهد يومــًا بعد يوم،  التواصل،  انتشار أجهزة 

املُتعددة،  واإلمكانيات  والكفاءة  التطوُّر  من  مزيًدا 
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عىل  املُعاناة  وتخفيف  األزمات  إدارة  أصبحت  فقد 

وإيجابية  فاعلية  أكرث  الكوارث  وضحايا  املنكوبني 

عىل أرض الواقع.. ويف نقاط، ُيكن تحديد غيض من 

فيض املزايا والفوائد، التي تُِسهم التقنية الرقمية يف 

تحقيقها، من بينها : 

احتياجــًا إىل  األكرث  الُسكَّانية  الفئات  1ــ تحديد 

املُساعدة، عىل نحو أرسع وأسهل . 

املنكوبة،  املحلية  املُجتمعات  صوت  إعالء  2ــ 

وزيادة ُمشاركتها املُجدية والنشطة . 

3ــ متكني املجتمعات املحلية املنكوبة من الدفاع 

عن حاجاتها وحقوقها . 

وإمكانية  اإلنسانية،  الجهات  شفافية  زيادة  4ــ 

ُمساءلتها، من األشخاص املنكوبني . 

واملنظامت  والهيئات  الوكاالت  ظهور  زيادة  5ــ 

اإلنسانية، وبيان عالقتها املُميَّزة . 

6ــ تنويع مصادر التمويل . 

7ـ زيادة الرتابط والتعاون والتضامن بني األفراد، 

املجال  يف  العاملة  والجهات  املحلية،  واملجتمعات 

اإلنساين . 

8ــ تيسري إدارة األمور الطوعية، 

ع،  وتطوير إمكانيات جديدة للتطوُّ

عن  الخدمات  تقديم  طريق  عن 

بُعد . 

وتداول  التشبيك،  زيادة  9ــ 

والخارجية،  الداخلية  املعلومات 

والذاكرة املؤسسية.

شكاوى  إىل  االستامع  10ــ 

املنكوبة،  املحليَّة  املُجتمعات 

قدر  عىل  ُمشكالتهم،  وحل  للكوارث،  واملُعرَّضة 

التغذية  ملبدأ  املجال  وفسح  املُتوفِّرة،  اإلمكانيات 

. feedback  )العكسية )املُرتدة

أهم املصادر واملراجع املُعتَمدة

واملرُتَجمة:  العربية  واملراجع  املصادر   / أوَّالً  ــ 

أ. د. إبراهيم أحمد )وآخر(: دور تكنولوجيا  الدوي، 

وتقليل  والكوارث  املخاطر  من  الحد  يف  املعلومات 

األحمر  للهالل  العربية  املنظمة  النارش  ــ  خسائرها 

والصليب األحمر ــ الرياض فرباير 2011م.

األزمات  إدارة  تقنيات  أحمد:  عزة  د.  الله،  عبد 

القاهرة  ــ  الرشطة  بحوث  مركز  النارش  ــ  والكوارث 

2003م.

الطبيعية  الكوارث  من  السالمة  جامل:  صالح، 

الطبعة  ــ  الرشوق  دار  النارش  ــ  البرشية  واملخاطر 

األوىل ــ القاهرة 1423هـ/2002م.

املُسبق  االستعداد  قُدرات  تطوُّر  توين:  د.  مور، 

إلدارة  األوَّل  املؤمتر  أبحاث  ــ  الكوارث  ملواجهة 

النارش  ــ  أخطارها  من  والحد  والكوارث  األزمات 



61 املجلة العربية العلمية للفتيان ـ العدد 35 /  2021

مركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار )مجلس الوزراء 

املرصي( ــ القاهرة مايو 2009م.

اإلنذار  ونُظم  األزمات  من  الحد  كارل:  زينتال، 

ـ أبحاث املؤمتر األوَّل إلدارة األزمات والكوارث  املُبكِّرـ 

والحد من أخطارها ــ النارش )سابق(.

إيجلهاف، توماس: اإلدارة واالتصال أثناء األزمات 

ــ أبحاث املؤمتر األوَّل إلدارة األزمات والكوارث والحد 

من أخطارها ــ النارش )سابق(.

دوريَّة  ــ  ُمتفرِّقة(  )أعداد   magazine RCRC

الدويل  اإلتحاد  عن  ــ  السنة  يف  مرَّات  ثالث  تصدر 

لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر ــ جنيف 

)سويسا(.  

ــ ثانيــًا / املصادر واملراجع األجنبية:

Fong.N.Fam )And others( :

Focus on technology and the future of 

humanitarian action

Publisher International Federation of 

Red Cross and Red Crescent Societies 

Geneva 2013.

Valerie Babichev:

 Scientific and Production Center, Rescue 

Equipment, Moscow, Training Course,

 publisher International Civil Defense 

Org., Geneva 2007.

A group of authors:

Terminology of the International 

Strategy for Disaster Reduction

publisher United Nations Secretariat 

for International Strategy for Disaster 

Reduction - Geneva, May 2009.



الرعاية الصحية
المسندة بالبراهين

د. عدنان بدور
باحث في جامعة االندلس للعلوم الطبية ـ سوريا

القرارات  التخاذ  مفيدة  معلومات  لتوفر  الطبي  اإلطار  يحتاج 
لكل مريض مقيم  مرات  بمعدل خمس  العالجية  و  التشخيصية 
بالمستشفى و مرتين ثالثة مرضى مراجعين للعيادات الخارجية، 
كما أن المرضى يوّجهون لإلطار الطبي كثيرا من األسئلة حول ما 
يحصلون عليه من معلومات من مصادر مختلفة. وبالمقابل يقوم 
مختلفة  بطرق  بالمعلومات  الكبيرة  الثغرات  بسد  الطبي  اإلطار 
اإلطالع  أو  الزمالء  سؤال  أو  الشخصية  الخبرة  على  االعتماد  منها 
المجّلات  و  األدبيات  مراجعة  أو  المطبوعة  والمراجع  الكتب  على 

الطبية وأحيانا التخمين. 
عليها  يسجل  التي  التقليدية  الطرق  من  السابقة  الطرق  وتعتبر 
الزمن  بمرور  التشخيصية  المهارات  تتزايد  المآخذ فمثال  كثير من 
باإلضافة  تتناقص،  حديث  لكل  المواكبة  السريرية  المعرفة  لكن 
الطبية يتم نشرها سنويا والتي تخضع  الكتب  أن األالف من  إلى 
خمس  كل  تتضاعف  الطبية  المنشورات  إّن  حيث  السريع  للتغير 
في  تكون  دائما  المعلومات  جودة  أن  ذلك  من  واألهم  سنوات 

موضع تساؤل.
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 ويعترب االعتامد عىل مصادر املعلومات التقليدية  

من أهم  معامل الرعاية الصحية التقليدية التي تتضمن 

أيضا، عدم وجود تنسيق بني مقدمي الرعاية و ال يتم 

توثيق  يوجد  ال  أنه  كام  املريض  تثقيف  عىل  الرتكيز 

مبنية  القرارات  معظم  أن  إىل  باإلضافة  للمعلومات، 

ة وغري ثابتة.  عىل اآلراء الشخصية واإلجراءات متغريرّ

يجب  )املبتغاة(  املنشودة  الصحية  الرعاية  بينام 

صحي  نظام  ضمن  للرعاية  عاليا  تنسيقا  تشمل  أن 

مي  ال واإليجايب بني مقدرّ متكامل يضمن التواصل الفعرّ

الخدمة واملرىض واألهم من ذلك أنرّ جميع اإلجراءات 

طبية منظمة ومعيارية ومبنية عىل الربهان )الدليل(. 

الرسيرية  املامرسة  اعتامد  خالل  من  ذلك  ويتحقق 

املنهجية  العمليات  “بأنرّها  تعرف  براهني  عىل  املبنية 

لتطبيق  الطبية  الرعاية  مقدم  ز  تحفرّ التي  واملنظمة 

الرسيرية  قراراته  اتخاذ  أثناء  املالئم  العلمي  الدليل 

لتطبيق أفضل األدلة املتوفرة واملستقاة من األساليب 

العلميرّة التخاذ القرارات.

)Systematic process to encourage all 
practitioners to apply the appropriate 
scientific evidence to individual clinical 
decisions( 

خربة  إدماج  إىل  بالربهان  املسند  الطب  ويحتاج 

الطبيب يف حياته العملية والخربات الخارجية املدللة 

املامرسة  ربط  ليتم  املريض  واحتياجات  باألبحاث 

الطبي  العلمي  البحث  بنتائج  اليومية  الرسيرية 

املهارة  إغناء  يف  البحثي  الربهان  استخدام  خالل  من 

عىل  املبنية  الصحية  فالرعاية  الرسيرية.  والخربة 

الرباهني تتبنى طريقة علمية تعتمد املراجعة املنظمة 

واملنتظمة واملقارنة إليجاد الحلول للمشاكل املصادفة 

الرباهني  تحديد  طريق  عن  الرسيرية  املامرسة  يف 

املتوفرّرة من البحث العلمي  للوصول إىل أفضل الطرق 

الفردي  املستوى  ما،  سواء عىل  قرار طبي  اتخاذ  يف 

يف العيادة الخاصة أو عىل مستوى جامعي يف أقسام 

باملخابر  مروراً  اإلسعاف  قسم  من  ابتداء  املستشفى 

قرار  باتخاذ  وانتهاء  والتمريض  والعمليات  واألشعة 

تخريج املريض من املستشفى.

 وتشمل الفوائد التي يحققها اعتامد الرعاية املبنية 

والصدفة  الحظ  عىل  االعتامد  تقليل  الرباهني:  عىل 

عىل  املريض  حصول  إمكانية  من  وللرفع  النتائج  يف 

أفضل جودة يف الرعاية الطبية واالرتقاء بأداء األفراد 

من  الهدر  تقليل  إىل  باإلضافة  الصحية  واملؤسسات 

واملادية.  البرشية  للموارد  األمثل  االستخدام  خالل 

حيت تشكل الرعاية الصحية املبنية عىل الربهان قلب 

عمليات إدارة الجودة املكونة من عمليات املراجعة 

والتعليم املستمر والبحوث.

عىل  املبنية  الصحية  للرعاية  الرئيسية  العنارص 

الربهان 

نواجهها  التي  الرسيرية  املشكلة  صياغة  أوال: 

د وواضح. بصيغة سؤال محدرّ

ثانياً: إيجاد أفضل الرباهني املتوفرّرة. 

ثالثاً: تقييم ما إذا كانت هذه الرباهني تتوافق مع 

واقع مرضانا. 

رابعاً:تطبيق املداخالت الطبية التي يتوفرّر برهان 

عىل جدواها. 

خامساً: تقييم ما تمرّ تطبيقه. 

طرح أسئلة ميكن اإلجابة عليها 

تلخصها  مجاالت  أربعة  عىل  يحتوي   السؤال 

الحروف )PICO( حيث يشري: 
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“P” إىل املريض

 “I” إىل التداخالت -االستقصاءات 

 “C” إىل  املقارنة )معيار ذهبي أو عالج بديل(

 “O” إىل النتيجة – التشخيص املناسب. 

البحث عن أفضل الرباهني

وليك نحصل عىل أفضل برهان فإنرّ أرسع وأسهل 

اإللكرتونية  املعلومات  قواعد  يف  البحث  طريقة هي 

عن إجابات األسئلة التي تم صياغتها يف مصادر الدليل 

)الربهان( : مكتبة كوكرين )Cochrane(، أفضل دليل 

اإللكرتونية،  املعلومات  وقواعد   )Best Evidence(

اإللكرتونية،  املجالت  و   )....Medline )ميدالين  مثل 

 Journal of الرباهني  عىل  املبني  الطب  مجلرّة  مثل 

 ،JAMA، JM الطبي األمرييك  االتحاد  EBM، مجلة 

 ،BMJ الربيطانية  الطبية  املجلرّة   ،Lancet النسيت 

الخ(.

يتألف تحالف كوكران العاملي من آالف الباحثني 

بشكل  يعملون  والذين  الدول  املنترشين يف عرشات 

التي  املنهجية  كوكران  مراجعات  إنتاج  عىل  تطوعي 

أساسيا  مصدرا  يجعلها  مام  باستمرار  تحديثها  يتم 

تجميعها  يتم  التي  دة  املتجدرّ الطبية  للمعلومات 

باستمرار بشكل تراكمي. ينتظم الباحثون يف تحالف 

كوكران يف جامعات تهتم بأمراض متنوعة ويف شبكة 

تشتمل  و  الصحية  الخدمات  مستهليك  للمواطنني 

مراجعات كوكران املنهجية عىل خالصة بلغة مبسطة 

يسهل عىل املرىض وغريهم من املواطنني فهمها وتقدم 

تقديرا لفعالية وأرضار وتكلفة التدخالت الطبية ولرأي 

املريض بنوعية حياته مع التداخل وبدونه.

تقويم الربهان بعني الناقد 

انتقائية يف  إسرتاتيجية  إىل وضع  الطبيب   يحتاج 

ما  يفصل  ليك  وذلك  املتوفرة  املنشورات  مراجعته 

متت  ال  التي  وتلك  باملوضوع  الصلة  ذات  املواد  بني 

القوائم  من  عدد  تطوير  تم  ولقد  للموضوع.  بصلة 

ومنهجية،  سهلة  العملية  هذه  جعل  يف  للمساعدة 

ثالثة  مجاالت  عىل  تركز  ما  وعادة  متكررّرة،  وتقريباً 

التطبيق.  والنتائج، وإمكانية  الصالحية،  رئيسية هي، 

مستويات الربهان )درجات املوثوقية(.

 قوة الربهان املشتق من البحوث 

البحوث  هي  الرسيرية  العلمية  الرباهني  مصدر 

العلمية الصحية وتصنف البحوث العلمية الصحية إىل 

بحوث مراقبة وبحوث تجريبية وقد صنفت منظمة 

البحوث  من  املشتق  الربهان  قوة  العاملية  الصحة 

فكان أضعفه ذلك املشتق من الخربة الرسيرية ومن 

البحوث  من  املشتق  ذلك  وأقواه  املراقبة،  دراسات 

التجريبية وخصوصاً من التجارب الرسيرية  العشوائية 

)املعشاة(. 

ف البحوث العلمية الصحية يتصن
Classification of types of research

فيصوت
Descriptive

•Case report
تقارير عن •

الحاالت المرضية

 تحليل 
Analytic

مراقبةبحوث
Observational

•Case-control
الشاهد -دراسة الحالة•

•Cohort studies
الدراسة الحشدية•

بحوث تجريبية 
Experimental
•Randomized 
controlled trials

الدراسة التجريبية 
العشوائية

Strength of evidence for causality between a risk factor and outcome
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عىل  املعتمدة  الرسيرية  املامرسة  تطبيق 
براهني علمية: 

دلرّت الدراسات أن معظم املعوقات أمام تطبيق 

قبل  من  الربهان  عىل  املعتمدة  الرسيرية  املامرسة 

مقدمي الرعاية الطبية  تشمل : قلة الوقت وضغط 

االنشغال   ، الخربة  ضعف  و  االهتامم  عدم  العمل، 

وسائل  توفرّر  عدم  املادي،  والجانب  الخاص  بالقطاع 

معلومات  توفرّر  عدم  العلمي،  والبحث  املتابعة 

الربوتوكالت  تجديد  عدم  وأخريا  مرتجمة  مسندة 

العمل  وخطط  العمل  وإجراءات  )سياسات  املتبعة 

واملامرسات الرسيرية(. 

إسرتاتيجيات لتطبيق املامرسة الرسيرية املعتمدة 

عىل براهني علمية: 

قبل  من  اإلكلينيكية  االسرتشادية  األدلرّة  إعداد 

الخرباء الوطنيني باالعتامد عىل املعلومات املستوحاة 

من الربهان املوثق بنتائج البحوث العلميرّة  ونرشها 

وتدريب األطباء املقيمني عليها. 

والنشاط  العلمي  للبحث  ساعات  تخصيص 

األكادميي.

الطبية  الكليات  بطالب  خاصة  مناهج  إحداث 

الصحية  للرعاية  الرئيسية  املبادئ  تتضمن  والصحية 

املبنية عىل الربهان. 

الرباهني  عىل  املبنية  االسرتشادية  األّدلة 
 Evidence –based practices guideline

إىل  بالرباهني  املسندة  اإلرشادية  األدلرّة  تهدف 

علمية  مبنهجية  الرسيرية  البحوث  نتائج  استخدام 

للمساعدة يف تقديم الرعاية الرسيرية املثالية للمرىض 

و تطبيق أحدث وأفضل املعلومات ملعالجة مشكالت 

املرىض، التشخيص، التطورّر املستقبيل للمرض، األخطاء 

واألذى، وسالمة املرىض، من خالل إدراج  مقدار كبري 

الرباهني املشتقة من  املبنية عىل  الطبية  من املعرفة 

وسهل  مناسب  بشكل  وإظهارها  العلمية  البحوث 

الخدمة  مقدم  ليساعد  االعتامد(  )رسيع  االستعامل 

عىل تدبري الحاالت املرضية بالشكل املناسب واألمثل 

ليحقق أفضل النتائج بأقل التكاليف. 

Clinical guidelines are systematically 
developed statements to assist practitioners 
and patients in choosing appropriate 
healthcare for specific conditions.

تمرّ  توصيات  بأنرّه  االسرتشادي  الدليل  ويعرف 

الخدمة  مقدمي  لتساعد  منهجية  بطريقة  إعدادها 

الصحية  للرعاية  األمثل   االختيار  أجل  من  واملرىض 

املناسبة للحاالت املرضية.  

 Guideline  مراحل إعداد األدلة االسرتشادية
Development

تحديد الهدف من الدليل 

اختيار موضوع الدليل 

كتابة توصيات الدليل وطباعته 

نرش الدليل 

تطبيق توصيات الدليل

التقييم واملراجعة والتحديث 

تقارريیر عن االحاالتت االمرضيیة

االشاهھھھد -ددررااسة االحالة

االدررااسة االحشديیة

أأررااء االخبرااء

أأبحاثث على االحيیوااناتت

االدررااسة 
االتجريیبيیة 
االعشواائيیة

مستويیاتت قوةة االبرهھھھانن
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التوصيات:

لتشجيع  اإلسرتاتيجيات  وتطبيق  إعداد  يجب   

خالل   من  الرباهني  عىل  القامئة  الصحية  الرعاية 

عىل  املبني  للطب  والسيايس  القانوين  الدعم  توفري 

 ، الخاصرّ القطاع  سات  )مؤسرّ املادي  والدعم  الرباهني 

)املدربون،  للتدريب  واعتامد خطرّة  مانحة..(  جهات 

املتدربون( وعقد ورش عمل ودورات تدريبية حول 

الطب املبني عىل الرباهني.

املراجع :

Bennett, Sally & Bennett John, The 

process of evidence-based practice in 

occupational     therapy: Informing clinical 

decisions. Australian Occupational 

Therapy Journal )2000(, 47, )p171-180(. 

Gibbs, Leonard & Gambrill, 

Eileen. 2  Evidence-Based Practice: 

Counterarguments to Objections. 

Research on Social Work Practice. Vol. 

12 No. 3, May 2002     )p452-476(.                                                                                                                 

Mcdonald, Catherine. Forward via the 

past? Evidence based practice  as strategy 

in social work. Volume 3. no 3. march 

2003. )p123-142(. the drawing board: 

an Australian review of public affaires. 

University of Sydney.  

Guideline Development
TOPIC SELECTION

تحديد الموضوع 

TARGET GROUP 
فريق من الخبراء واالستشاريين بما يتعلق بموضوع الدليل 

SCOPE OF GUIDELINE
....)إجراءات عالجية   -تشخيص(مجال الدليل 

SYSTEMATIC REVIEW of LITERATURE
التقييم المنهجي لقوة البرهان  التي تعتمد عليه توصيات الدليل

Synthesis of evidence 

WRITING GUIDLINE RECOMMENDATIONS
تعديل التوصيات وفقا الستشاريين ممارسين محليين  ثم طباعتها 

نشر األدلة ومراقبة االلتزام بتوصياتها بعد اعتمادها 
 Presentation, dissemination, monitoring

مستويات قوة البرهان لتوصيات الدليل  
RATING of GUIDELINE 
RECOMMENDATIONS

Level of 
Evidence Type of Study

A
1a مراجعة منهجية لمجموعة دراسات تجريبية

عشوائية
1b دراسة تجريبية عشوائية

B

2a مراجعة منهجية لمجموعة دراسات حشدية
2b دراسة حشدية واحدة 
3a شاهد-مراجعة منهجية لمجموعة دراسات حالة

3b الشاهد -دراسة الحالة
C 4 تقارير عن الحاالت المرضية

D 5 أراء الخبراء

مواصفات الدليل االسترشادي الجيد

Needs to be based 
on evidence

توصياته مشتقة من البراهين 
العلمية

Needs to be used
(implemented)

يتم وضعه حيز التطبيق 
)االستخدام(

Needs to be regularly 
assessed,and updated
القيام بمراجعته وتحديث 
توصياته بشكل مستمر 
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من علماء الرياضيات التونسي
»نادر المصمودي«

عضو أكاديمية العلوم األمريكية

د. أبو بكر خالد سعد اهلل
الجزائر

العلماء  من  اآلالف،  بل  المئات،  هناك 
العالم،  بلدان  في  المنتشرين  العرب 
ثّم  بلده  في  دراسته  زاول  من  منهم 
ومنهم  مختلفة،  ألسباب  غادرها 
هجرة  جّراء  العجم  بالد  في  ُولد  من 
الوالدين. ومن هؤالء من برز في شّتى 
فصاروا  األخيرة  العقود  خالل  العلوم 
المشرفين  كبار  من  عديدة  بلدان  في 
ذات  العلمّية  البحوث  مشاريع  على 
والّتنّوع  الفضاء  مثل  الّدولي،  الّطابع 
والّصيدلة  والطّب  البحار  وعلم  البيئي 
أصبحوا  وهكذا،  األساسّية.  والعلوم 
أرقى  في  مرموقة  مناصب  يحتّلون 
العالمّية. ومن  األكاديمّية  المؤّسسات 
نادر  الّتونسي«  الّرياضيات  عالم  هؤالء 
شهر  في  انتخب  اّلذي  المصمودي« 
أكاديمّية  في  عضوا  الفارط  أبريل 

العلوم بالواليات المّتحدة األميركية.
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مسرية نادر املصمودي الدراسّية

التونسيّة  نادر املصمودي يف مدينة صفاقس  ولد 

أينام وجدت عام 1974، وقد زاول دراسته يف ثانويّة 

وهي  العاصمة،  بتونس  الّنموذجيّة  بورقيبة  الحبيب 

املؤّسسة الّتي أنشئت ليواصل فيها الّدراسة املتفّوقون 

من فتيان البالد. ولفعاليّة مثل هذه الثّانويّة يف مرافقة 

ثانويات  التّونسيّة  الّسلطات  أنشأت  التاّلميذ،  نجباء 

مشابهة يف عدد معترب من املدن. 

املرحلة  املصمودي دراسته يف  نادر  أنهى  وعندما 

الثّانويّة متحّصال عىل شهادة البكالوريا يف الّرياضيات، 

انتقل إىل مدينة باريس وتابع فيها دراسته خالل سنتني 

 Classes( يف ما يُعرف يف فرنسا بـاألقسام التّحضريية

بعد  التاّلميذ  أفضل  يؤّمها  الّتي   )préparatoires

حصولهم عىل الثّانوية العاّمة ليتسابقوا بعد ذلك من 

أجل مواصلة دراستهم يف املدارس الكربى الفرنسيّة. 

نادر  الطّالب  ترتيب  كان  املنافسات،  هذه  ويف 

لتكوين  العليا  املدرسة  مسابقة  يف  األّول  املصمودي 

يف  أيضا  األّول  وكذا  باريس،  يف  العريقة  األساتذة 

مسابقة املدرسة املتعّددة التّقنيات، وهام أبرز وأعرق 

مدرستني من املدارس الكربى الباريسيّة حيث تأّسستا 

األوىل،  املدرسة  املصمودي  اختار  وقد  1794م.  عام 

»امليرتيز«  العليا  الّدراسات  دبلوم  عىل  فيها  وحصل 

)Maitrise( يف الّرياضيات عام 1996.

 Université( ثم التحق بجامعة باريس- دوفني 

فنالها  الّدكتوراه  لتحضري شهادة   )Paris-Dauphine

عام 1999 تحت إرشاف عامل الّرياضيات الّشهري بيري- 

لويس ليونس Pierre-Louis Lions،  الحاصل عىل 

ميداليّة فيلدز Fields عام 1994. وهذه امليداليّة هي 

مبثابة جائزة نوبل يف الّرياضيات الّتي متنح مرّة كّل أربع 

سنوات ألبرز 4 علامء مل يتجاوزا سّن األربعني حني أتوا 

نادر  ويُعّد  اختصاهم.  حقل  يف  عظيم  اكتشاف  عىل 

ليونس،  بيري-لويس  أبرز طلبة  واحدا من  املصمودي 

وماّم يؤكّد ذلك نرشهام املشرتك لعديد البحوث. ومل 

وهي   ،)HDR( التّأهيل  شهادة  نال  حتى  سنة  متض 

الّشهادة الفرنسيّة الّتي تخّول لصاحبها اإلرشاف عىل 

طلبة الّدكتوراه. وعىل إثر ذلك، بدأ املصمودي حياته 

املهنيّة.

مسريته املهنية

انطلق املشاور املهني لنادر املصمودي يف جامعة 

تدعى  بحث  وحدة  إىل  انضّم  حيث  دوفني  باريس- 

عام 2002،  التحق  ثّم   .)CEREMADE( »سريمياد«

كورنت«  »معهد  املشهور  األمرييك  باملعهد  كباحث 

ثّم  نيويورك،  لجامعة  التّابع   )Courant Institute(

كأستاذ للّرياضيات بدءا من عام 2008 يف نفس املعهد.

وخالل الّسنوات األخرية صار املصمودي باحثا يف قسم 

الّرياضيات بجامعة نيويورك أبو ظبي يف عاصمة اإلمارات 

أنّها  الجامعة نفسها عىل  املتّحدة. وتقّدم هذه  العربيّة 

تدمج يف برامجها أرقى مناهج العلوم املختلفة. ومن بني 

يسّمى  علمي  مركز  حرمها  يف  املوجودة  البحث  مراكز 
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 Center( »مركز االستقرار وعدم االستقرار واالضطراب«

 .)for Stability, Instability, and Turbulence

الجامعيّة  للبعثات والبحوث  الجامعة بنشاطاتها  وتتيح 

عامل  يف  ترابطًا  يزداد  الّذي  الّنجاح  تحقيق  إمكانيّات 

الطّلبة  استقطاب  الجامعة  استطاعت  وبذلك  اليوم. 

املتفّوقني من 115 دولة. وتشّكل جامعات نيويورك يف 

املحور  الّصينيّة  وشنغهاي  ظبي  وأبو  نيويورك  من  كّل 

األساس لجامعة عامليّة فريدة من نوعها.

مركز  يف  سنوات  عّدة  منذ  املصمودي  يشتغل 

هذه  يف  واالضطراب  االستقرار  وعدم  االستقرار 

يجريه  الّذي  البحث  مبوضوع  نلّم  وحتى  الجامعة. 

ماذا  نتصّور  دعنا  املركز  يف  زمالئه  مع  الباحث  هذا 

دون  املوائع  من  مائع  سيالن  ينقطع  عندما  يحدث 

سابق إنذار؟ ستصبح املوائع يف هذه الحالة مضطربة 

الناحية  باملائع من  البحر. واملقصود  أو  الرّب  سواء يف 

الفيزيائية هو السائل والغاز والبالزما.

ويرضب بعضهم املثال التّايل ملزيد من التوضيح: 

افتح حنفيّة ببطء، عندئذ يسيل املاء بانسياب. ثم زد 

بالحنفيّة. ماذا ستالحظ؟  التحّكم فيه  يف تدفّقه عرب 

أّن  ذلك  وفوضويّا.  مضطربا  املاء  جريان  سيصبح 

ذلك  ومع  صغرية،  دّوامات  إىل  ستتحّول  املاء  طاقة 

البعض  بعضها  عن  الّدّوامات  تلك  انفصال  يتواصل 

الّرياضيات  علامء  وضع  وقد  أصغر.  دّوامات  لتصري 

يف منتصف القرن التّاسع عرش معادالت تصف حركة 

Navier- -ستوكس  نفييه  معادالت  سّميت  املوائع 

مختلفة  دراسات  الوقت  ذلك  منذ  عرفت   ،Stoks

صدرت فيها - وال تزال تصدر- آالف املنشورات. 

لهذه  أعمق  دراسة  من  البّد  أنّه  تبنّي  وهكذا 

هذا  من  االضطرابات  مصدر  نفهم  حتّى  الظّاهرة 

القبيل وتطورّها، علام أّن هذه الظّاهرة تشمل مواضيع 

يف  االصطدامات  إىل  املوجات  تدافع  من  متنّوعة... 

واالضطرابات  العابرة  الّسلوكيات  وإىل  املرور،  حركة 

الّضعيفة املوجودة يف العديد من املحاور البحثيّة الّتي 

لها صلة بالعلوم والتّكنولوجيا والهندسة والّرياضيات.

عىل  ظبي  أبو  نيويورك  جامعة  مركز  ويعمل 

تعزيز املعارف حول هذا املوضوع الواسع باعتبار أنّه 

العديد  عىل  مبارش  تأثري  فيه  البحث  لنتائج  سيكون 

من التّطبيقات يف أبو ظبي واإلمارات ومنطقة الرّشق 

األوسط وشامل إفريقيا من خالل األبحاث التّطبيقيّة 

حول الّنظم البيئيّة البحريّة املرجانيّة، وسالمة املرور 

املباين واألبراج  الطّرقات، وإدارة الحشود، وإخالء  يف 

العالية. واألستاذ نادر املصمودي هو املرشف يف أبو 

ظبي عىل الفريق الّذي يبحث يف هذا املوضوع.

جوائز واستحقاقات

كانت الّرياضيات هي الرّائدة يف تنظيم منافسات 

أطلق  الثّانويّة،  املرحلة  نهاية  بتالميذ  خاّصة  علميّة 

الّدوليّة«. كان ذلك عام  األوملبيّة  » املنافسات  عليها 

الحني، والبلدان املشاركة يف هذه  1959. ومنذ ذلك 

عىل  املنافسة  وصارت  مستمّر،  تزايد  يف  املنافسات 

أشّدها بني الّدول. وقد كانت أّول مشاركة لتونس يف 

تحصد يف  1981، وهي  عام  العلميّة  التّظاهرة  هذه 

كّل مرّة نتائج مرشّفة. لكّنها مل تحصل عىل امليداليّة 

الّذهبيّة إالّ مرّة واحدة كانت من نصيب التّلميذ نادر 

املصمودي عندما شارك ضمن الوفد الطاّليّب التّونيس 

عام 1992 يف هذه املنافسات. ومن املعلوم أنّه شارك 

مبيداليّة  وفاز  املنافسات  نفس  يف   1991 سنة  أيضا 

الوحيد  الفائز  كان  املصمودي،  أّن  والواقع  برونزيّة. 

من بني العرب واألفارقة بهذه امليداليّة.
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رئيس  جائزة  املصمودي  نال   ،1994 عام   -

الجمهوريّة التّونسيّة.

مقال  »أفضل  ميدالية  عىل  حصل   ،2011 عام   -

هرني  »حوليات  الباريسيّة  املجلّة  يف  نرُش  علمي« 

.)Annales Henri Poincaré( »بوانكريه

- عام 2012، حصل عىل منحة بحثيّة من املؤّسسة 

للعلوم«  القوميّة  »املؤّسسة  الّشهرية  األمريكيّة 

أنشأتها  الّتي   )National Science Foundation(

من   1950 عام  األمريكيّة  املتّحدة  الواليات  سلطات 

أجل تعزيز تقّدم البحث يف مختلف العلوم، وبهدف 

لتأمني  وكذا  للمواطن،  والرّفاهيّة  االزدهار  توفري 

الّدفاع القومي.

- عام 2014، ُعنّي املصمودي باحثًا فخريًا يف معهد 

  )Clay Mathematics Institute( كالي للّرياضيات

األمرييك الّشهري الّذي أنشئ عام 1998 لدعم البحث 

كالي  لندن  األعامل  رجل  قبل  من  الّرياضيات  يف 

وقد  وزوجته.   )2017  -  1926(   .Landon Clay

عام  أعلن  ألنّه  العاملي  املستوى  عىل  املعهد  اشتهر 

2000 عن جائزة مبليون دوالر ملن يأيت بحّل واحدة 

وساّمها  الّرياضيات،  يف  مستعصية  مسائل   7 من 

»مسائل جائزة األلفيّة الثّالثة«.

للفرتة  التّميّز  كريس  عىل  حصل   ،2015 عام   -

الّرياضيّة  العلوم  مؤّسسة  توفّره  الّذي   2016-2017

 Fondation sciences mathématique( بباريس 

هيئات   10 نحو  املؤّسسة  هذه  وتضّم   .)de Paris

أكادمييّة باريسيّة، وتُعنى بتجسيد مهّمتني أساسيّتني 

هام : دعم البحوث يف العلوم األساسيّة والتّطبيقيّة، 

وتعزيز التّعاون مع كربى املؤّسسات العلميّة يف العامل.

- عام 2017، فاز املصمودي، باالشرتاك مع العامل 

األملاين سيمون برندل Simon Brendle، عىل جائزة 

الفرنيس بيري فريما Fermat )1607م1665-م(  العامل 

تقديرا لعمله املتميّز بعمقه وبأفكاره املبتكرة يف فرع 

تحليل املعادالت التّفاضليّة الجزئيّة غري الخطيّة. ومن 

املعروف أّن املصمودي أبدع بوجه خاّص يف املوضوع 

طرح  الّذي  الهيدرودينامييك«  بـ«االستقرار  املعروف 

علم  مؤّسيس  قبل  من  عرش  التّاسع  القرن  نهاية  يف 
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يُعنى  وهو   ،  Fluid mechanics املوائع  ميكانيكا 

بدراسة الّسلوك الفيزيايئ للّسوائل والغازات والبالزما 

وبالقوى الّداخلية الّتي تخضع لها هذه املواد.

الّدويل  املؤمتر  املصمودي يف  - عام 2018، شارك 

 )Invited speaker( مدعّو  كمحارض  للّرياضيات، 

إللقاء  الّدعوة  وتعّد  )الربازيل(.  جنريو  دي  ريو  يف 

محارضة من هذا القبيل يف ذلك املؤمتر الّدويل، الّذي 

يُقام مرة كّل 4 سنوات، مبثابة شهادة عرفان عامليّة 

برفعة مكانة الباحث املحارض.

- عام 2019، فاز بجائزة الكويت للتقّدم العلمي 

آنذاك  خّصصت  الّتي  األساسيّة  العلوم  مجال  يف 

للّرياضيات. 

- عام 2021، تم انتخاب نادر املصمودي يف شهر 

أبريل -مع 5 باحثني آخرين يف الّرياضيات- عضوا يف 

تأّسست  الّتي  والعلوم  للفنون  األمريكيّة  األكادمييّة 

الّتي  األكادمييّة  هذه  أعضاء  بني  ومن  1780م.  عام 

يزيد عدد املنتسبني إليها عىل 5 آالف عامل، 250 عضوا 

من الحائزين عىل جائزة نوبل. 

لوائح  يف  العامل  بهذا  التّعريف  يف  جاء  وماّم 

األكادمييّة األمريكيّة عند انتخابه أّن »نادر املصمودي 

الّرياضية  الّنظرية  يف  البارز  العاملي  الرّائد  هو 

لديناميكا املوائع تحت سّن الخمسني، ورمّبا واحد من 

الّسّن. وقد  نراع عامل  إذا مل  العامل  الثاّلثة يف  الّرواد 

مظاهر  من  العديد  عىل  الّضوء  الغزير  عمله  سلّط 

وكانت  الخطيّة.  غري  الجزئيّة  التّفاضليّة  املعادالت 

مساهامته األخرية يف حّل مسألة االستقرار الّتي أثارها 

وفضال  رائعة.  الحديثة،  املوائع  مليكانيكا  املؤّسسون 

عن ذلك، كان لنادر املصمودي تأثري كبري عىل علامء 

حضوره  إىل  جزئيًا  ذلك  ويرجع  الّشباب،  الّرياضيات 

الّدويل، خاّصة يف بعض مناطق العامل غري املمثَّلة جيًّدا 

يف العلوم والّرياضيات«.

بدء  تاريخ  منذ  أي  األخريين،  العقدين  خالل   -

املصمودي يف نرش أبحاثه الّرياضيّة، أحال إىل أعامله 

يناهز  ما  نحو 3600 مرة يف  باحث  أزيد من 1700 

ألفي بحث ويف أزيد من 40 اختصاصا فرعيا يف مجال 

قد  إنتاجه  األحياء. وكان  والفيزياء وعلم  الّرياضيات 

بلغ أوجه عام 2015 من حيث الكّم. 

ويف باب التعاون

نادر املصمودي ال يتكلّم كثريا، وال نجد  الباحث 

لعديد  خالفا  اإلعالم  مع  أحاديث  أو  استجوابات  له 

بلغه. وال نجد  ما  الّذين ذاع صيتهم وبلغوا  العلامء 

يف  واملحارضات  املعّمقة  األبحاث  سوى  للمصمودي 

له  ترصيح  عىل  عرثنا  ذلك،  ومع  اختصاصه.  مجال 

فيه  يقول  فريما  بجائزة  فوزه  إثر   ،2017 عام  صادر 

وتحفيز  إلهام  مصدر  التمييز  هذا  يكون  أن  »آمل 

للّشباب التّونيس الّذين يرغبون يف الّنجاح يف حياتهم 

املهنيّة والتألّق والفوز بجوائز قيّمة«.

إىل  له  وصدر   ،1997 عام  الّنرش  املصمودي  بدأ 

أّما  منفردا،  بحثا   21 منها  بحثا،   157 اليوم  غاية 

ومن  الّرياضيات.  يف  باحثا   73 مبعيّة  فنرش  البقيّة 

التّونسيني:  عديد  التّأليف  يف  معه  املشاركني  هؤالء 

)نرش  كنديّة  العامل يف جامعة  إبراهيم سليم  منهم 

معه 18 مقاال(، ومحمد املجدوب العامل يف جامعة 

يف  العاملة  البحوري  وهاجر  مقاال(،   12( سعوديّة 

لزهر  الطّيّب  ومحّمد  مقاالت(،   3( فرنسيّة  جامعة 

الغول  الّدين  وتاج  مقاالت(،   6( تونس  يف  العامل 

العامل يف اإلمارات )مقال واحد(. أّما بقيّة املشاركني 

معه يف التّأليف فهم من مختلف الجنسيات الغربيّة 
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واآلسيويّة، منهم من نال ميداليّة فيلدز، مثل املرشف 

عىل أطروحته بيري-لويس ليونس الّذي نرش معه 10 

مقاالت.  

أنّه  املصمودي  نادر  ميّز  ماّم  أخرى،  جهة  ومن 

تونس.  بلده  مع  وثيقة  علميّة  عالقات  عىل  حافظ 

وألقى محارضات يف العديد من الّندوات واملؤمترات 

الّسنوي  املؤمتر  يف  الرّشف  ضيف  وكان  العلميّة، 

للجمعيّة الّرياضيّة التّونسيّة )SMT( يف مارس 2020. 

كام أنه يشارك كعضو يف لجنة تحرير »املجلة التونسية 

الجمعيّة.  هذه  حديثا  أصدرتها  التي  للّرياضيات« 

والالّفت أّن نادر املصمودي هو واحد من عدد معترب 

بعد  الّرياضيات  يف  ملعوا  الّذين  تونس  علامء  من 

استقالل البالد، مثل املرحومني محمد الّصالح باوندي 

)1937 - 2011( وعبّاس بحري )1955 - 2016(، ومن 

األحياء أحمد عبّاس، ونزار التّوزي، وهاجر البحوري، 

تكون  أن  نتمّنى  أخرى.  وأسامء  العامري،  وحبيب 

يف  للفتيان  قدوة  العرب  العلامء  من  الكوكبة  هذه 

طلب العلم والتألّق فيه.

املراجع
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2.  قاعدة البيانات األملانية الخاصة بالبحوث يف 
zbMATH Open web interface  : الرياضيات

h t t p s : / / w w w . z b m a t h . o r g /
authors/?q=ai%3Amasmoudi.nader
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Diaspora: Nader Masmoudi élu membre de 
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https://voixdesdeuxrives.com/fr/2021/05/02/
diaspora-nader-masmoudi-elu-membre-de-
lacademie-americaine-des-arts-et-des-sciences
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»موهبة« مؤسسة سعودية عربية عالمية 
تتصدر مؤسسات الموهبة واإلبداع في 

العالم برؤيتها وبرامجها ومكانتها

د. محمد بن حسن المسعودي
مستشار االتصال المؤّسسي وتطوير األعمال

في مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة واإلبداع

“موهبة” رؤية ورسالة...
لالستثمار  المجتمعات  من  العديد  تسعى  بينما 
عبدالعزيز  الملك  مؤّسسة  رسخت  الحجر،  في 
نبيلة  قناعة  “موهبة”،  واإلبداع  للموهبة  ورجاله 
مفادها أن االستثمار في البشر أهم وأجدى، ومنها 
طّورت منهجيتها وممارساتها وبرامجها نحو بناء 
منظومة عالمية للموهبة واإلبد    اع الستثمار طاقات 
الموهوبين والمبدعين وتمكينهم؛ كونهم الرافد 

األساس الزدهار اإلنسانية.
مؤّسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع 
تهدف  ربحية،  غير  وقفية  مؤّسسة  ،هي  “موهبة” 
في  والمبدعين  الموهوبين  ورعاية  اكتشاف  إلى 
بالمملكة  التنموية  األولوية  ذات  العلمّية  المجاالت 
العربية السعودية، وهي مؤّسسة تتخذ من العاصمة 
“الرياض” مقّرا لها حيث تسعى للمساهمة في بناء 
منظومة وأنموذج للموهبة واإلبداع في السعودية 
مستوى  وعلى  العربي  الوطن  وفي  خاّص،  بشكل 
رؤيتها  من  ذلك  مستمدًة  عام،  بشكل  العالم 
األساس  الرافد  كونهما  واإلبداع  الموهبة  بتمكين 
بيئة  إيجاد  نحو  الجلّية  ورسالتها  البشرية،  الزدهار 
بالعلوم  الشغف  وتعزيز  واإلبداع  للموهبة  محّفزة 
والمعرفة لبناء قادة المستقبل عبر قيم الشغف، 
التمّيز، اإلبداع، التعاون والثقة، وعبر أهدافها وتطوير 
واإلبداع  الموهبة  رعاية  في  اإلستراتيجية  خططها 
العالمية  التجارب  بأفضل  استرشادًا  االبتكار؛  ودعم 
سعيًا  وذلك  ومحليين،  دوليين  خبراء  وبمساهمة 
مستهدفات  تحقيق  في  الفاعلة  المساهمة  إلى 
واالستثمار  اإلنسان  وبناء  م،   2030 المملكة   رؤية 
في قدرته وإمكاناته وما تزخر به من طاقات بشرية 

موهوبة ومبدعة في شتى المجاالت.
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نواة التأسيس وفكرته...

تحظى مؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة 

ملك  من  ومتواصل  كبري  بدعم  “موهبة”  واإلبداع 

الرشيفني  الحرمني  خادم  السعودية،  العربية  اململكة 

امللك سلامن بن عبدالعزيز آل سعود –يحفظه الله- 

برعاية  إعانة  من  األهمية  هذه  تنبع  تأسيسها،  منذ 

وقراءته  الثاقبة  بنظرته  فكان  واإلبداع،  املوهبة 

الحكيمة للمستقبل أن قدم للوطن “مقرتحاً” بفكرة 

إمارته  إبان  املوهوبني  برعاية  يعنى  كيان  تأسيس 

الرياض،  منطقة  ملجلس  رئاسته  “الرياض”  ملدينة 

مقامه  مبادرة  بفضل  ثم  الله  بفضل  كان  والذي 

ترشفها  إىل  وصوالً  التأسيس،  “نواة”  انطالق  الكريم 

بحمل اسم امللك املؤسس للسعودية امللك عبدالعزيز 

ليكون  ثراه-،  الله  -طيب  سعود  آل  عبدالرحمن  بن 

امللك فهد  الحرمني الرشيفني  تأسيسها يف عهد خادم 

أمر مليك عام  الله-، مبوجب  العزيز -رحمه  بن عبد 

1999م، وكان أول من ترأسها خادم الحرمني الرشيفني 

امللك عبدالله بن عبدالعزيز منذ تأسيسها حتى وفاته 

- رحمه الله حيث أثبتت نظرة بعيدة املدى أن قيادة 

بأهمية  تؤمن  الرشيدة  السعودية  العربية  اململكة 

الرافد  كونهم  واملبدعني  املوهوبني  برعاية  االستثامر 

األهم الزدهار األوطان، واألكرث قدرة  عىل استرشاف  

آفاق املستقبل بفرض خدمة  البرشية جمعاء.

الربنامج الوطني للكشف عن املوهوبني...

وعامليتها  “موهبة”  برامج  متيّز  يف  املجتمع  ثقة 

مّكنتها من امتالك أفضل برنامج شامل ومركز لرعاية 

علمية  وأبحاث  لدراسات  وفقاً  العامل  يف  املوهوبني 

هذا  متخّصصني يف  وباحثني   مؤّسسات  من  منشورة 

املجال ويأيت “الربنامج الوطني للكشف عن املوهوبني” 

أمنوذجاً للعمل التكاميل بني مؤّسسات اململكة العربية 

التعليميّة، من خالل الرشاكة االسرتاتيجية  السعودية 

التعليم  تقويم  وهيئة  التعليم  ووزارة  “موهبة”  بني 

“قياس” يف مجال اكتشاف ورعاية املوهوبني، والذي 

التعليم  طالب  ويستهدف  عرش  الحادي  عامه  دخل 

األول  الصف  ابتدايئ وحتى  الثالث  الصف  العام من 

للكشف  نوعيًا  مرشوعا  وميثّل  والبنات  للبنني  ثانوي 

بناء  مظلته  وتحت  خالله  من  تم  املوهوبني  عن 

والذي  املتعّددة”  العقلية  للقدرات  موهبة  “مقياس 

وقبولهم  الطلبة  قدرات  لتقييم  األسايس  املحك  يعد 

يف كافة الربامج واألنشطة. و يهدف أيضاً إىل الكشف 

لدى  الكامنة  األكادميية  واملهارات  القدرات  عن 

الطلبة يف مجاالت اللّغة والرياضيات والعلوم وبعض 

جوانب اإلبداع بالنظر إليها من خالل عدد من األبعاد 

واألقسام واألمناط والصور.

الوطني للكشف عن املوهوبني”  ميتلك “الربنامج 

قاعدة بيانات وطنية متكاملة ألفضل العقول الشابة 

من املوهوبني، من خالل التنسيق مع 94 إدارة تعليم 

العربية  اململكة  مناطق  كافة  تشمل  والبنات  للبنني 

السعودية، وقد بلغ إجاميل املرشحني لدخول مقياس 
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“موهبة” منذ بدايته عام 2011م، حتى اآلن أكرث من 

أكرث 406 آالف  اختبار  594 ألف طالب وطالبة، تم 

أكرث  املكتشفني  املوهوبني  عدد  إجاميل  وبلغ  منهم، 

من 133 ألف موهوب وموهوبة، ميثّل الذكور منهم 

%47 بينام ميثّل اإلناث منهم 53%.

برامج “موهبة” ...

يف مجال  عامليّاً  أمنوذجا  باتت مؤّسسة “موهبة” 

املحافل  يف  إليه  يُشار  ورعايتهم  املوهوبني  اكتشاف 

واملؤمترات الدولية؛ باألهميّة والسبب يف ذلك يتمثّل 

إىل منهج املؤّسسة يف رعاية املوهبة واإلبداع بالنهج 

التعليمي األشمل يف العامل لرعاية ومتكني األداء العايل 

يف املوهبة واإلبداع عرب برامج علميّة نوعية مبناهج 

وخرباء  مدربني  من  ودولية  محلية  وخربات  عاملية 

ومتخصصني أَكفاء وتأيت “برامج موهبة اإلثرائية” يف 

مقدمة الخدمات املقدمة والداعمة للطلبة املتأهلني 

املوهوبني”،  عن  للكشف  الوطني  “الربنامج  من 

وتهيئ الطلبة املوهوبني لالزدهار والتقدم يف ميادين 

املشاركة  خالل  من  يتلقون  حيث  املختلفة  اإلبداع 

نوعية  ومهارات  متخّصصة  علميّة  خربات  فيها، 

متقّدمة تهدف إىل تنمية اإلمكانيات العلميّة والتقنية 

والبحثية واالبتكارية والشخصية واالجتامعية.. حيث 

تتكون “برامج موهبة اإلثرائية” من:

موهبة  برنامج  األكادميي،  اإلثرايئ  موهبة  برنامج 

بعد  ملا  اإلثرايئ  موهبة  برنامج  البحثي،  اإلثرايئ 

اإلنجليزية،  للغة  التأهييل  موهبة  برنامج  املدرسة، 

برنامج موهبة اإلثرايئ العاملي، برنامج موهبة اإلثرايئ 

املهاري، برنامج سفراء موهبة، برنامج سفرائنا الوطني 

“استعداد”.

وعىل صعيد مسابقات “موهبة”، والتي تهدف إىل 

متثيل  لنيل رشف  املتميّزة  العنارص  وإعداد  اكتشاف 

السعودية يف املحافل العلميّة املتميّزة محلياً ودولياً. 

األوملبياد  ملسابقات  موهبة  برنامج  خالل  من  فتأيت 

»إبداع«،  العلمي  لإلبداع  الوطني  األوملبياد  الدولية، 

موهبة،  كانجارو  مسابقتا  ودولياً  موهوب،  مسابقة 

ومسابقة بيرباس موهبة.

يف  املدارس”  مع  الرشاكة  “برامج  تتمثل  كام 

للرشاكة  العامة  اإلدارة  وتنفذه  موهبة”،  “فصول 

أقرّتها موهبة ضمن  التي  الربامج  مع املدارس كأحد 

عام1444  حتى  االسرتاتيجية  رؤيتها  لتحقيق  خطتها 

موهبة  برنامج  أيضاً  هناك  املميّزة  الربامج  ومن  هـ، 

“عن  ينّفذ  والذي  والرياضيات،  العلوم  يف  املتقّدم 

بعد” من خالل بوابة موهبة للتعليم اإللكرتوين التي 

تخدم الطلبة املوهوبني يف جميع مناطق اململكة.

بالجامعات  لاللتحاق  “موهبة”  برامج  تأيت  كام 

أهم  من  موهبة،  وبعثة  موهبة  تلمذة  املرموقة، 

إىل  للتقدم  التميّز”  “برنامج  يعد  أيضاً  الربامج وفيها 

أفضل الجامعات األمريكية املرموقة.

فصول “موهبة”..

املدارس  مع  بالرشاكة  “موهبة”  مؤّسسة  تقّدم 

للطلبة  املطور  التعليم  تجربة  املتميّزة  السعودية 

التي  املوهوبني،  مبادرة فصول  املوهوبني، من خالل 

تتيح للطلبة املوهوبني الذين يظهرون أداًء استثنائيا 

وفق مقياس موهبة الفرصة لاللتحاق بأحدى مدراس 

من  أكرث  بتدريب  املؤّسسة  قامت  حيث  الرشاكة، 

2,500 معلم ومعلمة، وإعداد 141 كتابًا من مناهج 

“موهبة” اإلضافية يف موضوعات العلوم والرياضيات 

واللغة اإلنجليزية وتقنية املعلومات والتي تتكون من 

ملناهج  رديفاً  تكّون  املتقدمة  األنشطة  من  العديد 
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رشيكنا االسرتاتيجي وزارة التعليم وليست بديال عنها. 

كام شملت املبادرة تنفيذ دورات تدريبية للمعلمني 

املوهوبني  للطلبة  املناهج  هذه  لتدريس  لتأهيلهم 

والطلبة اآلخرين أصحاب القدرات يف تلك املدارس. 

متميّزة  فرصة  املدارس  بهذه  االلتحاق  ويعترب 

املوهوبني  الطالب  بقدرات  والتطّور  لالرتقاء 

والشخصية  العقلية  وإمكاناتهم  مهاراتهم  وتنمية 

واالجتامعية، بالتعاون بني املدرسة واألرسة واملوجهني 

املختصني. تجاوز عدد املستفيدين حتى اآلن 15 ألف 

مدرسة   100 عن  يزيد  ما  خالل  من  وطالبة  طالب 

رشيكة يف تنفيذ املبادرة.

وتبدأ آلية اختيار الطلبة لهذه الفصول باكتشاف 

الطالب املوهوب من خالل خضوعه ملقياس موهبة 

املوهوبني،  عن  للكشف  الوطني  الربنامج  ضمن 

وعندما يحقق الطالب الدرجات املطلوبة يتّم تحديد 

إلكرتوين  نظام  خالل  من  املدارس  قامئة  من  رغباته 

للقياس  متنّوعة  أساليب  موهبة  تعتمد  كام  خاّص، 

والتقويم تضمن تحقيق أعىل معايري الجودة. 

متت  الذين  للطلبة  اإلجاميل  العدد  بلغ  وقد 

منذ  موهبة  فصول  برنامج  خالل  من  خدمتهم 

انطالقته وحتى اآلن أكرث من  22 ألف  طالب وطالبة 

 3837 م    2021 للعام  املسجلني  الطلبة  عدد  وبلغ 

طالبًا وطالبة بزيادة تصل إىل 32 %.

وكام بلغ عدد املنح الدراسية املقّدمة من املدارس 

626 منحة دراسية بزيادة تصل إىل 76 % عن العام 

الحاضنة  املدارس  عدد  زيادة  إىل  إضافة  املايض، 

لربنامج فصول موهبة هذا العام بلغت 16 % و يعزى 

ذلك إىل بناء الرشاكة مع عدد من املدارس الحكومية 

واألهلية. 

برامج موهبة الصيفية..

البحثي  الصيفي  اإلثرايئ  موهبة  “برنامج 

واألكادميي” الذي تنظمه املوهبة بالرشاكة مع وزارة 

وطنية  وموّسسات  عاملية  وطنية  وجامعات  التعليم 

تقّدمها  التي  الربامج  أحد  عام  كل  صيف  رائدة 

رحلة  ضمن  اكتشافهم،  يتم  الذين  لطلبتها  موهبة 

ميرون من خاللها مبختلف التجارب العلميّة، بطريقة 

شيقة ومحّفزة، ووفق تجارب عامليّة. يخضعون فيها 

الـ10  مدار  عىل  أمثرت  وتأهيلية،  تدريبية  ملراحل 

للمملكة  كبرية  نتائج  تحقيق  عن  املاضية  سنوات 

دولياً من خالل هؤالء الطلبة. يهدف الربنامج اإلثرايئ 

املعرفية،  الطلبة  إثراء حصيلة  الصيفي إىل  األكادميي 

العلمية  الخربات  وبناء  واالستعداد،  الكفاءة  ورفع 

من  مهاراتهم،  وتنمية  قدراتهم  وتحّدي  والعملية، 

تنمية  يعّزز  حيث  واملهاري،  العلمي  الجانب  خالل 

الطلبة  وإكساب  واالجتامعية،  الشخصية  املهارات 

مهارات القرن الحادي والعرشين.

برنامج موهبة للتميز..

لطلبتها  مبكرة  تأهيلية  برامج  “موهبة”  تقّدم 

املتوسطة حتّى نهاية املرحلة  املوهوبني من املرحلة 

املطلوبة  املعايري  تحقيق  عىل  ملساعدتهم  الثانوية 

الجامعات  أفضل  يف  الجامعي  القبول  عىل  للحصول 

العاملية.

املكثفة  الرعاية  استمرار  يف  لدورها  واستكامالً 

للموهوبني واملبدعني واملتميّزين،  النوعي   والتأهيل 

إىل  يهدف  الذي  التميّز”  “برنامج  موهبة  أطلقت 

توجيه الطلبة أكادميياً ومهنيا للدراسة يف أفضل 100 

للحصول  ومساندتهم،  العامل،  مستوى  عىل  جامعة 

من  التخرج  قبل  الجامعات   هذه  يف  القبول  عىل 
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مجال  يف  الرائدة  الجهات  مع  وربطهم  الثانوية، 

وجلسات   ، تدريبية  ورش  تقديم  بجانب  االبتعاث، 

استشارية، من خالل خرباء محليني ودوليني، مام أهل 

الجامعات  بأفضل  لاللتحاق  وموهوبة  موهوبا   336

 MIT و واكسفور  مثل هارفارد، وستانفورد  العاملية 

يف تخصصات علمية وهندسية وتقنية نوعية تتوافق 

مع احتياجات خطط التنمية الوطنية.

كام بلغ أيضاَ عدد املنح املقدّمة من جامعة امللك 

عبد الله للعلوم والتقنية لطالب موهبة 478 منحة، 

 50 ألفضل  املخصصة  موهبة  بعثات  عدد  بلغ  فيام 

جامعة عاملية بالرشاكة مع وزارة التعليم 190 بعثة.

إنجازات “موهبة” ..

امللك  مؤّسسة  حققت  الدويل  الصعيد  عىل 

عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع “موهبة” خالل 

 453 الدولية  املسابقات  يف  الجوائز  من  سنوات   10

جائزة دولية حتى اآلن. ليكون ترتيب اململكة العربية 

السعودية األول بني الدول العربية وكذلك من أفضل 

الدول عىل الصعيد العاملي؛ نظراً المتالكها برنامجاً أكرث 

شمولية يف العامل للموهبة واإلبداع، وتعّدد مشاركاتها.

التي توزّعت حصد جوائزها يف أهم مسابقات دوليّة 

البيرباس،  آيسيف،  إنتل،  كمسابقات..  نوعية  ثريّة 

للمعلوماتية  الدولية  األوملبيادات  الكانجارو، 

أوملبياد  والكيمياء،  واألحياء  والرياضيات  والفيزياء 

البلقان للرياضيات، وأوملبياد شامل البلطيق للفيزياء، 

األوملبياد األوريب للفيزياء، املسابقة الرياضية للفضاء 

األوملبياد  للكيمياء،  املندليف  مسابقة  السيرباين، 

للفيزياء،  االسيوي  األوملبياد  للمعلوماتية،  اآلسيوي 

واألوملبياد العريب للرياضيات...

فكرة،   )16.000( من  أكرث  “موهبة”  طلبة  طّور 

من  أكرث  قبول  مع  اخرتاع،  براءة   15 عىل  وحصلوا 

1000 طالب وطالبة منهم يف أفضل 50 جامعة دولية 

مرموقة، ويف تخّصصات نوعية، ويف تخصصات مميّزة 

كام  التنموية،  الخطط  احتياجات  مع  تتوافق  عاملياَ 

استقطبت “موهبة” 103 موهوباً وموهوبة من 20 

خالل  من  فيها  حصدوا  العامل،  مستوى  عىل  دولة 

“موهبة” عىل 79 جائزة، كل ذلك ميّر من خالل جهد 

نوعية،  ومسابقات  إثرائياً،  برنامجاً   19 وعرب  دؤوب 

واالهتامم  املوهوبني  لرعاية  خاّصة  دراسية  وفصول 

بهم.

عىل صعيد الجوائز املؤسسية التي حصلت عليها  

واإلبداع  للموهبة  ورجاله  عبدالعزيز  امللك  مؤّسسة 

ووسام  األرجواين  بالوشاح  توجت  فقد  “موهبة”، 

االستحقاق الذهبي مع شهادة الرباءة كأحد املؤسسات 

الرائدة يف مجال التميّز والجودة عىل مستوى الوطن 

العريب ضمن الجهات التي اختارتها املنظّمة العربيّة 

عام  العربية  الدول  لجامعة  التابعة  اإلدارية  للتنمية 

2012م، كام حصلت عىل جائزة مكتب الرتبية العريب 

لدول الخليج  لدورتها عام )2017 – 2018م( يف مجال 

التجارب واملرشوعات. كذلك حازت عىل جائزة خليفة 

الرتبوية يف مجال املشاريع والربامج التعليميّة املبتكرة 

يف دورتها الرابعة عرشة 2021م عىل مستوى الوطن 

والجائزة  موهبة،  فصول  برنامج  مرشوع  عن  العريب 

االسرتاتيجية يف قطاع املواقع الثقافية  يف جائزة درع 

املواقع العربية    Pan Arab Web Awards من بني 

الوطن  مستوى  عىل  منافسا  إلكرتونيا   موقعا   450

العريب، وهي من أكرب الجوائز  للمواقع العربية عىل 

 .BSA و AYNA و Microsoft اإلنرتنت بالتعاون مع
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املؤمتر العاملي األّول للموهبة واإلبداع

ورجاله  عبدالعزيز  امللك  مؤّسسة  تتوقف  مل 

برامجها  تنفيذ  عند  “موهبة”  واإلبداع  للموهبة 

واكتشاف املوهوبني وحصد الجوائز الدولية فحسب. 

العاملية  العقول  أهم  استقطاب  يف  نجحت  بل 

والفلك  والطاقة  والتقنية  املستقبل  مسترشيف  من 

واملوهبة واإلبداع، من خالل تنظيم “املؤمتر العاملي 

األّول للموهبة واإلبداع” للعام 2020م، تحت رعاية 

خادم الحرمني الرشيفني امللك سلامن - يحفظه الله 

مع  تزامناً  املقام  الدولية  املؤمترات  برنامج  ضمن   –

العام  العرشين  ملجموعة  السعودية  الرئاسة  عام 

املايض؛ وبهذا أكدت  “موهبة أنّها ماضية يف مهمتها 

املوهوبني  أمام  مرّشعة  املستقبل  أبواب  إبقاء  عىل 

ستبقى  “املوهبة”  تسند  التي  اليد  وألن  واملبدعني، 

مسؤوليٍة  بكل  العمل  مام جعل  تستحق.  إىل حيث 

واقتداٍر يف محطٍة من محطات نجاحاتها، وفيه متيّزت 

 17 باستقطاب  بامتياز،  املؤمتر  إخراج هذا  ريادًة يف 

عاملاً وخبرياً دولياً ومحلياً، حيث تحقق فيه الوصول 

العامل  دول  مختلف  من  مشاهٍد  مليون   7.7 إىل 

املؤمترات  عامل  يف  مسبوق  غري  رقم  وهو  للمؤمتر، 

الكبري  النجاح  وبفضل  والعاملية.  واإلقليمية  املحلية 

فقد تّم إقرار إقامته بشكل سنوّي، مام يعكس نجاح 

البنية التحتية الرقميّة باململكة، ونجاح “موهبة” يف 

استثامرها وتحقيق رؤيتها بالعمل الرقمي، والتوسع 

بالوصول إىل مختلف دول العامل.

عاملية “موهبة”..

فقد  العامل،  مستوى  رائدة عىل  تجربة  “موهبة” 

املوهبة  ثقافة  دائرة  توسيع  إىل  إنشائها  منذ  سعت 

نقلت  حيث  والعامل،  املنطقة  يف  وترسيِخها  واإلبداع 

املؤسسة تجربتها من املحلية إىل اإلقليمية العاملية.

املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  من  فبدأت   

اإلماراتية  والتعليم  الرتبية  وزارة  بتوقيع  الشقيقة 

مذكرة تفاهم مع “موهبة” لتطبيق “مقياس موهبة 

الطلبة  من  عدد  عىل  املتعّددة”  العقلية  للقدرات 

قدراتهم  عن  للكشف  اإلمارات،  يف  املستهدفني 

ومهاراتهم يف مجاالت الرياضيات والعلوم.

راشد  بن  محمد  مبادرات  مؤّسسة  أبرمت  كام 

“موهبة”  مع  تعاون  اتفاقية  العاملية  مكتوم  آل 

دعم  مجال  يف  مشرتكة  برامج  وتنفيذ  تطوير  لهدف 

للنوابغ  تطويرية  مسارات  وصناعة  الشابة  املواهب 

يف  نجاح مشرتكة  إيجاد قصص  إىل  باإلضافة  العرب، 

صناعة األمل يف املنطقة وتحقيق التكامل والتنسيق 

بني  واالجتامعية  والتنموية  اإلنسانية  املبادرات  بني 

الجانبني.

ومركز  “موهبة”  بني  تفاهم  مذكرة  هناك  كذلك 

الكويت  دولة  يف  واإلبداع   للموهبة  األحمد  صباح 

واألكادميية،  املعرفية  واالستشارات  الخربات  لتبادل 

ووفق هذا التعاون يشارك طلبة كويتيون كل عام يف 

برامج موهبة اإلثرائية األكادميية والبحثية ويف فصول 

وقعت  كام  املؤسسة،  برامج  من  وغريها  املوهوبني 

والتعليم  الرتبية  وزارة  مع  تفاهم  مذكرة  »موهبة« 

مبملكة البحرين؛ الكتشاف ورعاية الطلبة املوهوبني 

وتعزيز التعاون وتبادل الخربات وإثرائها.

“موهبة”  مؤّسسة  وقعت   2019 أكتوبر  ويف 

رشاكة  لبناء  نوايا  خطاب  “اليونسكو”  ومنظمة 

للتعاون العلمي الدويل بينهام، وتبادل املعرفة لدعم 

الدول األعضاء ورعاية النخبة من املتعلمني يف العلوم 

للتحّديات  مبتكرة  حلول  وإيجاد  والتكنولوجيا، 
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العاملية الحالية، لتحقيق أهداف التنمية املستدامة. 

كام نظّمت “موهبة” ملتقى علميّاً يف مقّر اليونسكو 

يف باريس يف أكتوبر 2020، مبشاركة نخبة عاملية من 

دور  عىل  الضوء  لتسليط  واإلبداع،  املوهبة  خرباء 

العامليّة، ومتطلّبات  التحّديات  املوهوبني يف مواجهة 

التنمية املستدامة.

مشاورة  يف  طالبها  من  بخمسة  شاركت  كام   

مجال  يف  الفاعلني  الشبان  مع  اإللكرتونية  اليونسكو 

التصّدي لتغرّي املناخ يف املنطقة العربية التي أقيمت 

الشبايب  العمل  الضوء عىل  لتسليط   ،2020 يونيو  يف 

الشبابية  املبادرات  وأبرز  املناخي،  التغرّي  مجال  يف 

عربية  بلدان  يف  املجال  هذا  يف  والوطنية  اإلقليمية 

مختارة من بينها اململكة.

ونظّمت “موهبة بالتعاون مع منظمة )اليونسكو( 

والذي  “الكونغو”  لدولة  املخصص  األول  الوبينار 

من   53 إىل  واالستشارة  الدعم  تقديم  استهدف 

تحويل  من  لتمكينهم  الكونغو،  يف  العلامء  الشباب 

أفكارهم العلميّة إىل منتجات وتأسيس رشكات ناشئة، 

ميتد  عطاء سعودي  يف  نجاحهم،  قصص  ومشاركتهم 

لخارج الحدود، وتجسيد لألثر العاملي لطلبة موهبة.

األمم  منظمة  مع  اتفاقية  “موهبة”  وقعت  كام 

فعاليات  هامش  “يونيسيف” عىل  للطفولة  املتحدة 

“تخيّل  واإلبداع  للموهبة  األّول6--  العاملي  املؤمتر 

املستقبل”، وتهدف االتفاقية إىل دعم التعليم املتقّدم 

يف العلوم والتكنولوجيا يف الدول األقل حظاً، وتعزيز 

الخطة  لتحقيق  واليونيسيف  موهبة  بني  العمل 

املستدامة  التنمية  وأهداف  لليونيسف  اإلسرتاتيجية 

ذات الصلة باألطفال وأرسهم، يف إطار دعم مؤسسة 

إحداث  أجل  من  الدولية  املنظمة  لربامج  موهبة 

تغيري جوهري يف حياة األطفال يف مجال تعلم العلوم 

والتكنولوجيا.

املنظّمة  مع  بالرشاكة  مؤخرا  )موهبة(  أطلقت 

أّول  )األلكسو(،  والعلوم  والثقافة  للرّتبية  العربيّة 

مبادرة من نوعها الكتشاف ورعاية املوهوبني العرب، 

وذلك بتوقيع اتفاقية رشاكة لتنفيذ الربنامج التنفيذي 

عىل  العرب(  املوهوبني  )مبادرة  العرب  للموهوبني 

مستوى الوطن العريب.

رابطة “موهبة”

سعت “موهبة” إىل بناء مصدر نوعي للكفاءات 

البيانات  قاعدة  وتعزيز شمولية  الشابة،   السعودية 

من  العمل  ومرحلة سوق  الجامعية  املرحلة  لتشمل 

خالل تأسيس »رابطة موهبة للموهوبني واملبدعني«، 

ومبدعني  موهوبني  لجمع  املؤّسسة  مظلة  تحت 

وتفعيل  النجاح  وقصص  الخربات  لتبادل  واعدين 

دورهم باملجتمع وتنمية قدراتهم ومهاراتهم العلميّة 

عجلة  دفع  يف  املساهمة  إىل  يؤهلهم  مبا  والثقافية. 

التنمية واالقتصاد الوطنيني.

ومن هذا املنطلق كانت “رابطة موهبة” لتتويج 

حيث  طلبتها؛  دعم  استمرار  يف  املؤسسة  جهود 

املوهوبني  مع  التواصل  تعزيز  يف  الرابطة  تسهم 

الذين مروا عىل برامج موهبة بعد وصولهم للصف 

يف  هم  والذين  الجامعة  وصفوف  الثانوي،  الثالث 

سوق العمل، من أجل تعزيز التواصل بني املوهوبني 

واملبدعني “أعضاء الرابطة”؛ لتبادل الخربات العلمية 

للموهوبني  فعالة  وبناء شبكة  بينهم،  فيام  والعملية 

ذوي  شابة  لكفاءات  نوعي  ومصدر  واملبدعني 

التنمية  عجلة  دفع  يف  يسهمون  نوعية  تخصصات 

واالقتصاد املعريف وتسخري طاقاتهم الزدهار البرشية، 
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الرابطة  أعضاء  واملبدعني  املوهوبني  متكني  وكذلك 

من اإلسهام يف مواجهة التحديات العاملية، واملشاركة 

وفرص  دورية  ولقاءات  بربامج  التنموية  الخطط  يف 

العديد  مع  رشاكات  خلق  عرب  وتطوعية  تدريبية 

املجتمعية،  الخدمات  بتقديم  املعنية  الجهات  من 

وتكوين مجموعات علمية بربط املتخصصني يف نفس 

املجال، ودعم تطورهم املعريف، وكذلك بإنشاء أندية 

رسالة  بإيصال  معنية  الرابطة،  مظلة  تحت  طالبية 

وقيم الرابطة، عن طريق األنشطة والندوات املقامة 

فيها، وبرامج ملمثيل رابطة موهبة بتمثيل مناطقهم 

وكذلك  املنطقة،  يف  الرابطة  ألعضاء  الدعم  وتقديم 

بالحضور واملشاركة يف املؤمترات والفعاليات وترشيح 

أعضاء رابطة موهبة للحضور واملشاركة يف املؤمترات 

والفعاليات.

رأس املال البرشي..

يركزون  املالية  السياسات  صناع  كان  املايض  يف 

لرأس  العنان  إلطالق  جديدة  سبل  عن  البحث  عىل 

املال عندما يحاولون تعزيز النمو االقتصادي والشك 

الحال  أن هذا األمر نجح يف املايض ولكن اآلن تغري 

وأصبح االهتامم منصبّاً عىل رأس املال البرشي، وهنا 

يف  الفائقة  القدرات  وأصحاب  املوهوبني  دور  يربز 

إيجاد وتحقيق األفكار التي تجعل النمو ممكًنا، ففي 

عاملنا املتميز بالتغري التكنولوجي املتسارع واالعتامد 

عىل الذكاء االصطناعي يف العمل والتشغيل واإلنتاج.. 

أصبح العامل الجوهري لالقتصاد الناجح مرتكزاً عىل 

اإلبداع  وتعزيز القدرة التنافسية والنمو، وهذا األمر 

ال يكمن يف توفر رأس املال بل يف وجود قوة عاملة 

ماهرة ورأس مال فكري مبدع وقادر عىل استرشاف 

املستقبل وتخيله وتحقيقه.

ضمن  “موهبة”  مؤسسة  وضعت  ولذلك 

والطالبات  الطالب  من  أبنائها  رعاية  اسرتاتيجيتها 

الذين خضعوا لربامجها من خالل توقيع رشاكات مع 

أجيال  لبناء  الرائدة  الوطنية  الجهات  من  كبري  عدد 

املستقبل، فجرى االتفاق مع الهيئة العامة للمنشآت 

منتجات  إىل  ابتكاراتهم  لتحويل  واملتوسطة  الصغرية 

وتقنية  االتصاالت  وزارة  مع  وكذلك  اقتصادية، 

املعلومات، والهيئة السعودية للفضاء، وعدد كبري من 

الجهات  هذه  لربط  والخاصة،  الحكومية  القطاعات 

قيمة  وتحقيق  موهبة  طلبة  من  املبدعني  بنخبة 

مضافة لالقتصاد الوطني وتعزيز رأس ماله البرشي.

وفيه يؤكد دامئاً معايل األمني العام ملؤسسة امللك 

عبدالعزيز للموهبة واإلبداع “موهبة” الدكتور سعود 

بن سعيد املتحمي بقوله :”إن املوهوبني هم األقدر 

إىل  الخيال  وتحويل  وتحقيقه  املستقبل  تخيل  عىل 

واقع، ألنهم يصنعون الفرص وال ينتظرونها ويقودون 

املجتمعات وينتجون التقنيات ال يستهلكونها، ولذلك 

النوعي  التطور  من  االستفادة  عىل  موهبة  تعمل 

الذي يشهده عامل اليوم الذي مييزه النمو املتزايد يف 

وربط  االصطناعي  والذكاء  االفرتايض  الواقع  مجاالت 

ذلك برعاية املوهوبني ، فاليوم هو املستقبل بالنسبة 

يشكل  بينام  الفائقة  القدرات  وأصحاب  للموهوبني 

الخيال مستقبلهم”.

املوهوبون العرب..

املنظّمة  مع  بالرشاكة  )موهبة(  مؤّسسة  أطلقت 

مبادرة  )األلكسو(،  والعلوم  والثقافة  للرّتبية  العربيّة 

نوعها  من  مبادرة  أّول  وهي  العرب”  “املوهوبون 

وستعمــــــل  العرب،  املوهوبني  ورعاية  الكتشاف 

العريب  الوطن  يف  خبرية  مؤّسسة  بصفتها  “موهبة” 
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عىل تطوير مقياس علمي خاّص باكتشاف املوهوبني 

املتنوعة،  الثقافية  االختالفات  يراعي  مبا  العرب، 

العربية  الطاقات  يف  االستثامر  عىل  املبادرة  وسرنكز 

رعاية  إىل  يقود  مبا  واملبدعني،  املوهوبني  من  الشابة 

املوهوبني واملبدعني العرب، واستيعابهم العمل عىل 

قدراتهم  من  واالستفادة  لهم  املالمئة  البيئة  توفري 

النوعية، ومتكينهم لقيادة التغيري وصناعة املستقبل.

ملؤّسسة  العامليّة  الريادة  لتربز  املبادرة  وتأيت 

“موهبة”، بوصفها واحدة من املؤّسسات املتخّصصة 

خرباتها  ومشاركة  املوهوبني،  ورعاية  اكتشاف  يف 

النوعية العريقة مع الجهات املعنية بالوطن العريب، 

للرّتبية  العربيّة  برشاكة تكاملية ونوعية مع املنظّمة 

املسؤولية  لتعزيز  “األلكسو”  والعلوم  والثقافة 

والتكنولوجية  العلميّة  والتّحّديات  املتطلّبات  نحو 

واملعرفية، وإرساء أسس التكامل بني البلدان العربية 

يف مجال اكتشاف ورعاية ومتكني املوهوبني.

“موهبة”  بني  التعاون  هذا  أن  يذكر  كام 

و”األلكسو” مل يكن األول من نوعه، بل كان امتداداً 

للتعاون املميز السابق عرب توقيع مذكرة التفاهم من 

العام 2008م؛ إلعداد “االسرتاتيجية العربيّة للموهبة 

املؤمتر  لتوصيات  تنفيذاً  العام”،  التعليم  يف  واإلبداع 

العرب عام 2008م  الرتبية والتعليم  لوزراء  السادس 

يف الرياض.

لزيارة  الرّصينة  األلكسو  قرّاء مجلّة  ندعو  ختاًما، 

معرض موهبة االفرتايض..

/https://www.vrmawhiba.com/arabic

وكذلك متابعة موقع موهبة اإللكرتوين ..

/https://www.mawhiba.org

 )1694172( فيه  املسجلني  عدد  بلغ  والذي 

زائراً،   )13318621( الزوار  عدد  بينام وصل  مشرتكاً، 

وعدد الزيارات ) 18913006( زيارة.

مؤسسة موهبة ومنظمة ألكسو تدشنان مبادرة )املوهوبون العرب( لصناعة املستقبل
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