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ك���ل���م���ة ال����ع����دد
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
ي�أت ��ي �إ�ص ��دار الع ��دد الثال ��ث والع�رشين م ��ن جملة املقيا� ��س العلمي ��ة املتخ�ص�ص ��ة الت ��ي د�أب املركزاجلغرايف
امللك ��ي الأردين على �إ�ص ��دارها يف مطل ��ع العام اجلديد  ،2015ويف ُحل ٍة جديدة وذات موا�ض ��يع متميزة ،للت�أكيد
على �أهمية البحوث والدرا�س ��ات وت�ش ��جيع املركز اجلغرايف امل�س ��تمر لإجراء مثل هذه الأن�ش ��طة البحثيةعلى
امل�س ��توى الوطني ،ب�إ�س ��تخدام �أحدث التقنيات ،وتوفر املعلومات اجلغرافية من خرائط وخمططات و�ص ��ور
جوية وف�ض ��ائية ،كما ويتزامن �إ�ص ��دار هذا العدد من هذه املجلة بقيام املركز اجلغرايف بتغطية خمتلف مناطق
اململكة الأردنية الها�ش ��مية ب�ص ��ور جوية عالية الدقة ( لأقرب � 10س ��م ) ،الأمر الذي من �ش� ��أنه توفري �أحد �أهم
متطلبات �إن�ش ��اء نظام املعلومات اجلغرايف الوطني ،والذي ي�ش� � ِّكل بدوره ُمك ِّون ًا رئي�س� � ًا للحكومة الإلكرتونية
ٍ
ٍ
وتوجيهات ملكية �س ��امية ومبا�رشة من �س ��يدي �ص ��احب
وبرغبة
الذي ت�س ��عى الدولة الأردنية جاهدة لتنفيذه
اجلاللة الها�شمية امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني املعظم حفظه اهلل ورعاه� ،أ�سو ًة بالدول املتقدمة.
لق ��د �ش ��هد املرك ��ز اجلغرايف امللك ��ي الأردين م�ؤخر ًا تط ��ور ًا ملحوظ ًا يف �أدائه وتنفيذه ملختلف امل�ش ��اريع وقام
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بخطوات نوعية جعلت منه مركز ًا ريادي ًا متخ�ص�ص� � ًا لي�س فقط على امل�س ��تويني املحلي والإقليمي ،بل والدويل
كذل ��ك ،خا�ص� � ًة يف جمال البحوث العلمية التطبيقي ��ة� ،إذ مت عقد العديد من الإتفاقيات مع م�ؤ�س�س ��ات وجامعات
وطنية ودولية لتعزيز هذا التوجه،هذا بالإ�ض ��افة �إىل تزويد خمتلف مديريات و�أق�س ��ام املركز الفنية بربجميات
و�أجهزة حديثة تواكب ما طر�أ م�ؤخر ًا من تقدم كبري يف تقنيات العلوم امل�س ��احية وتطبيقات الإ�ست�ش ��عار عن
بعد و�أنظمة املعلومات اجلغرافية ونظم تعيني الإحداثيات بدقة متناهية.
وهنا ي�رسين وي�رشفني �أن �أتقدم ب�إ�س ��مي وب�إ�س ��م كافة موظفي املركز اجلغرايف امللكي الأردين ب�إهداء كل ما
نُحق ��ق م ��ن �إجنازات وبحوث ودرا�س ��ات تخدم الوطن واملواطن �إىل راعي م�س�ي�رتنا التنموية واحل�ض ��ارية
�سيدي ح�رضة �صاحب اجلاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني املعظم حفظه اهلل ورعاه.

املدير العام
ال��ع��م��ي��د ال���دك���ت���ور امل��ه��ن��دس
ع����ون����ي حم���م���د اخل���ص���أون���ة
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نحو وك��ال��ة أب��ح��اث فضاء عربية

Towards: ARAB SPACE RESEARCH AGENCY ASRA
اعداد :العميد الدكتور املهند�س عوين حممد اخل�صاونة /مدير عام املركز اجلغرايف امللكي الأردين ،امني عام الإحتاد العربي لعلوم الف�ضاء والفلك
مل تع���د عل���وم الفل���ك و الف�ض���اء نوعاً من ال�ت�رف العلمي ال���ذي يخو�ض الإن�س���ان غماره
مدفوع���اً بح���ب ا�ستطالع���ه ورغبته امللح���ة يف فهم ما يحيط به من جماهي���ل الكون وزيادة

معرفته عن كنهها فح�سب ،بل �أ�صبحت تلك العلوم ذات تطبيقات مبا�شرة يف خمتلف حقول
الن�ش���اط العلم���ي والتقني للإن�سان لتطوي���ر �أ�ساليب الأر�صاد الفلكي���ة الأر�ضية والف�ضائية

والإت�ص���االت وتكنولوجي���ا نق���ل املعلوم���ات وا�ست�شع���ار م���وارد الأر����ض الطبيعي���ة عن بعد
ب�إ�ستخ���دام الأقم���ار ال�صناعية .وي�ضاف �إىل ذلك درا�سة البيئ���ة واجلو وحميط الأر�ض احليوي

والتطبيق���ات الأخ���رى الع�سكرية والإ�سرتاتيجية املبا�شرة وغ�ي�ر املبا�شرة� .إذ �أن ثمة تقنيات
�ضم���ن الفعالي���ات الف�ضائية منت وتطورت ب�ش���كل كبري فدفعت املخت�ص�ي�ن �إىل �إ�ستخدامها،

مم���ا �أ�ضفى �أبعاداً جديدة للتطبيقات الف�ضائي���ة يف جماالت �إن�سانية �أخرى كالطب والزراعة
وال�صناعة ونظم احلا�سبات والطاقة … �إلخ.

بالرغ ��م م ��ن التقدم الهائ ��ل واملطرد احلا�ص ��ل يف جماالت
الفل ��ك والف�ض ��اء يف كث�ي�ر م ��ن دول الع ��امل� ،إال أ�ن ��ه وم ��ع
الأ�س ��ف جن ��د �أن �إمكانات الوطن العربي متوا�ض ��عة جد ًا
فـ ��ي هذه املج ��االت ،قد تكون موج ��ودة يف م�رص والعراق
وال�س ��عودية والأردن� ،إال �أنها لي�س ��ت بامل�ستوى الطموح
ال ��ذي ميكن م ��ن خالله خدم ��ة الأمة العربية والإ�س�ل�امية
ومواكبة التقدم العاملي املطرد يف هذه املجاالت .وجند مع
الأ�س ��ف �أن العلماء العرب تعرثوا �إىل حد كبري يف مواكبة
التط ��ور العلم ��ي والتكنولوجي العاملي املذه ��ل .ومل تكن
�أ�س ��باب تعرثهم مق�صورة على نوع واحد �أو �إجتاه واحد
مل ؤ�ث ��ر واح ��د .وال جنانب ال�ص ��واب لو قلنا ب� ��أن من بني
�أهم الأ�س ��باب هو ت�ش ��تت جهود العلم ��اء العرب وانكفاء
بع�ض ��هم عى ن�ش ��اط فردي منعزل وتوجه البع�ض الآخر
�إىل معاجل ��ة �أم ��ور احلي ��اة اليومية مرغم ًا وعلى ح�س ��اب
البحث العلمي الر�صني ،ف�ض ًال عــن غياب اجل�سم الهيكلي
امل�ؤ�س�س ��ي العربي املوحد ،لذلك ال بد من �إن�شاء م�ؤ�س�سة
علمية ف�ض ��ائية عربية .ومبـــا �أن م�س ��تلزمات البحوث يف
املجاالت الف�ض ��ائية عالية التكاليف ،وحيث ي�ص ��عب على
دولة منفردة متويل م�ش ��اريع كبرية �ضمن هذه املجاالت،
ل ��ذا ف�إن الدول ت�س ��عى يف العادة �إىل �إن�ش ��اء وكالة ف�ض ��اء
م�ش�ت�ركة بينه ��ا .ول ��ذا من ال��ض�روري التفكري يف �إن�ش ��اء
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وكال ��ة �أبح ��اث ف�ض ��اء عربية من خ�ل�ال التع ��اون العربي
والإ�س�ل�امي الوثي ��ق ،بهدف امل�ض ��ي قدم ًا بامل�س ��اهمة يف
تعزي ��ز العلوم والتقنيات الف�ض ��ائية و �إجراء الدرا�س ��ات
والبح ��وث املتقدم ��ة ون��ش�ر املعرف ��ة والثقاف ��ة الفلكي ��ة
والف�ض ��ائية ف�ض ًال عن الرقي �إىل م�س ��توى العامل املتقدم،
لأن ��ه من املتوقع يف امل�س ��تقبل القريب ج ��د ًا �أن تدخل هذه
املجاالت حياة الإن�س ��ان اليومية ب�ش ��كل مكثف ومبا�رش.
و�إذا ما نظرنا �إىل �إحداثيات عدد من الدول العربية ،ف�إننا
جندها منا�س ��بة جد ًا لإن�ش ��اء وكالة �أبحاث ف�ض ��اء علمية
وتكنولوجية حتتوي على قواعد اطالق �صواريخ ف�ضائية
ومرا�ص ��د فلكي ��ة ،فيه ��ا أ�ن ��واع التل�س ��كوبات الب�رصي ��ة
والراديوي ��ة لتكون النواة الرئي�س ��ية يف توزيع الأر�ص ��اد
والبيان ��ات الفلكي ��ة والف�ض ��ائية عل ��ى بقي ��ة دول الع ��امل
العرب ��ي� .إن عملي ��ة �إن�ش ��اء مثل هذه امل�ؤ�س�س ��ة �س ��تكون
بالت�أكي ��د خط ��وة عربي ��ة جريئة نحو الإ�س ��هام يف و�ض ��ع
امل�ؤ�س�س ��ات العلمية املتميزة يف الوطن العربي على امل�سار
العلم ��ي املعا�رص الذي يلحق املجتمع بالركب احل�ض ��اري
العلمي ،ويخ ��دم �أهدافنا العربية والإ�س�ل�امية الطموحة.
وبذل ��ك �س ��تكون وكال ��ة �أبح ��اث الف�ض ��اء العربي ��ة ن ��واة
مل�ؤ�س�سة علمية ف�ضائية يف العامل العربي والإ�سالمي.

أو ً
ال:األهداف ووسائل حتقيقها

ميكن تلخي�ص �أهداف وكالة الف�ضاء العربية بالآتي :
�1 .1إعــــــــــداد وت�أهيل الكوادر العربية القادرة علــــى العمل
فــــ ��ي جمايل الفل ��ك وعلــــــ ��وم الف�ض� �ـــــــــاء ،والتعامل
مــــــــــ ��ع التطـــــــ ��ورات العلمي ��ة والتكنولوجــــــــــــي ��ا
الطليعي ��ة ( )Frontier Technologyفيهم ��ا به ��دف
خدم ��ة املجتم ��ع العاملي عام ��ة والعربي والإ�س�ل�امي
بخا�ص ��ة .ن�رش الثقافة واملعرفة الفلكية والف�ضائية
م ��ن خ�ل�ال ت�ألي ��ف وترجم ��ة الكت ��ب واملق ��االت
واملج�ل�ات الفلكية وكذلك �إع ��داد املحا�رضات العامة
والتخ�ص�صية وعقد امل�ؤمترات واللقاءات والندوات
العلمية ب�شكل م�ستمر.
2 .2تطبي ��ق املع ��ادالت الفلكي ��ة والفيزيائي ��ة يف ال�رشيعة
الإ�س�ل�امية مب ��ا يف ذل ��ك ح�س ��اب مواقي ��ت ال�ص�ل�اة
وحتديد بدايات الأ�شهر القمرية (الهجرية) وحتديد
اجت ��اه القبل ��ة يف �أي موقع جغ ��رايف وبالتن�س ��يق مع
املرا�ص ��د وامل�ؤ�س�س ��ات الفلكي ��ة الف�ض ��ائية يف العامل
الإ�سالمي.
3 .3ر�ص ��د الظواه ��ر الفلكي ��ة الآتي ��ة مث ��ل اخل�س ��وف
والك�س ��وف و اق�ت�راب املذنبات وال�ش ��هب والنيازك
واقرتان الكواكب . ...الخ ،ومراقبة خطر ا�صطدام
الأجرام ال�سماوية املقرتبة من الأر�ض.
 4 .4إ�ج ��راء البح ��وث والدرا�س ��ات الفلكي ��ة والر�ص ��دية
الأر�ض ��ية والف�ض ��ائية يف خمتل ��ف الأط ��وال املوجية
ل�س ��ائر الأجرام واملنظومات ال�س ��ماوية ودرا�س ��ات
ال�شم�س والطاقة ال�شم�سية واملحيط احليوي للأر�ض
والأجواء الكوكبية.
�5 .5إج ��راء البح ��وث والدرا�س ��ات اخلا�ص ��ة بالغ�ل�اف
اجلوي وطبقاته مبا ي�س ��هم يف حت�س�ي�ن �أداء �شبكات
الإت�ص ��االت الال�س ��لكية ودرا�س ��ة م ��وارد الأر� ��ض
الطبيعية ب�إ�ستخدام ال�صور الف�ضائية �ضمن تقنيات
الإ�ست�ش ��عار ع ��ن بع ��د ونظ ��م املعلوم ��ات اجلغرافية
وح�ساب الزالزل والتنب�ؤ بها مقدم ًا ف�ض ًال عن درا�سة
زحزحة القارات من خالل املرا�صد الراديوية.

6 .6درا�سة طبقتي الأيونو�سفري واملاغنيتو�سفري و�إعداد
من ��اذج ريا�ض ��ية ميكنه ��ا و�ص ��ف حرك ��ة البالزم ��ا
الف�ض ��ائية يف تل ��ك املناط ��ق ف�ض�ل ً�ا عن درا�س ��ة طبقة
الأوزون و�آثارها على الكائنات الأر�ضية.
7 .7املحافظ ��ة على م�س ��توى الئ ��ق للدرا�س ��ات الأولية و
العلي ��ا بالتعاون م ��ع وزارات التعليم العايل والبحث
العلم ��ي العربية ،يكفل تخري ��ج نخبة مـن العاملني يف
جم ��ايل الفل ��ك وعلوم الف�ض ��اء لرفد املجتم ��ع املحلي
والعرب ��ي ب�إمكان ��ات ب�رشي ��ة مبقدورها الإ�ض ��طالع
بعدد من امل�س�ؤوليات املهنية املتخ�ص�صة.
8 .8بن ��اء ور�ش وخمت�ب�رات وم�ص ��انع تتعامل م ��ع �أدق
الو�س ��ائل التقني ��ة الف�ض ��ائية و ا�س ��تغاللها يف نق ��ل
التكنولوجي ��ا الطليعي ��ة يف جم ��االت علمي ��ة فلكي ��ة
وف�ضائية عديدة.
9 .9التعام ��ل م ��ع تقني ��ات ا�س�ت�راتيجية حديث ��ة فــــــــ ��ي
جماالت قواعد �إطالق ال�ص ��واريخ و�إر�سال حموالت
�أر�ضية �إىل الف�ضاء اخلارجي.
1010ت�ص ��ميم وبن ��اء و�إطالق �أقم ��ار �ص ��ناعية وحموالت
ف�ض ��ائيـة للإ�س ��تفادة منها فـ ��ي الإت�ص ��االت والبث
التلفزي ��وين املبا��ش�ر ودرا�س ��ة مــــــــــــــ ��وارد الأر�ض
الطبيعي ��ة والتغ�ي�رات الطق�س ��ية واملالح ��ة البحرية
والف�ضائية.

وسائل حتقيق األهداف

1 .1تعزي ��ز العالق ��ات الثقافي ��ة والعلمي ��ة م ��ع اجله ��ات
املماثلة من جامعات وم�ؤ�س�سات عربية ذات العالقة،
مب ��ا يف ذلك عقد الإتفاقي ��ات العلمية وتبادل اخلربات
وع ��دد من ذوي �إالخت�ص ��ا�ص وذلك من �أجل مواكبة
التطورات التكنولوجيـة والعلمية وتبادل املعلومات
وال�سعي �إىل حتديثها وتطويرها .وي�شمل ذلك تقدمي
الإ�ست�شارات واخلربات العلمية يف حقل الإخت�صا�ص
�إىل اجلامع ��ات وامل�ؤ�س�س ��ات العلمي ��ة مب ��ا يكفل رفع
م�ستوى املرافق املناظرة يف تلـك امل�ؤ�س�سات.
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2ت�أليف وترجمة الكتب واملقاالت والدرا�س ��ات الفلكية
والف�ض ��ائية و�إعداد الندوات واللق ��اءات التلفزيونية
املرئي ��ة والراديوي ��ة امل�س ��موعة للعام ��ة م ��ن النا� ��س
بالتن�سيق مع اجلمعيات الفلكية والف�ضائية العربية.
 3تنظي ��م امل ؤ�مت ��رات والن ��دوات واللق ��اءات العلمي ��ة
واحللقات الدرا�س ��ية وال ��دورات التدريبي ��ة املحلية
بالتعاون مع اجلامعات وامل�ؤ�س�سات العلمية العربية
والإ�س�ل�امية والعاملية وبع�ض املنظمات والإحتادات
العربية والدولية بهدف تطوير الكـادر املتخ�ص ���ص،
وتنمي ��ة الوعـ ��ي العلم ��ي الف�ض ��ائي ،وامل�ش ��اركة يف
الفعاليات املماثلة داخل الدول العربية وخارجها.
4خل ��ق التعاون العلمي والتكنولوجي مع امل�ؤ�س�س ��ات
واملراك ��ز املناظرة يف الوطن العربي والإ�س�ل�امي مبا
ي�ض ��من الإ�س ��تفادة الق�ص ��وى من نتائج الدرا�س ��ات
والبحوث التي تعدها وكالة �أبحاث الف�ضاء.
5جم ��ع املعلوم ��ات والبيان ��ات وامل�ص ��ادر وخمتل ��ف
الوثائ ��ق الالزم ��ة وتوثيقه ��ا تكنولوجي� � ًا ملواكب ��ة
التطور العلمي التكنولوجي يف جمال التخ�ص�ص.
6توف�ي�ر املخت�ص�ي�ن والفني�ي�ن يف جم ��االت الفل ��ك
وعل ��وم الف�ض ��اء وال�س ��عي الدائم لتطوي ��ر خرباتهم
ومعلوماتهم.
7توف�ي�ر م�س ��تلزمات العم ��ل ومتطلبات ��ه يف الوكال ��ة
م ��ن مرا�ص ��د فلكي ��ة و خمتربات وور� ��ش وجتهيزها
بامل ��واد واملعدات والأجه ��زة املطلوبة �ض ��من �أحدث
التكنولوجيات الطليعية.
8ا�س ��تقطاب الإمكانات الب�رشي ��ة املتاحة بهدف �إيجاد
نخبة من العلماء والباحثني و�أع�ض ��اء هيئة التدري�س
والفني�ي�ن القادري ��ن عل ��ى التعامل مع علوم الف�ض ��اء
والفلك والتكنولوجيا ذات العالقة.
9تعمي ��ق �ص ��يغ الربط ب�ي�ن إ�ع ��داد البح ��وث النظرية
والتطبيقي ��ة والبح ��وث الأ�سا�س ��ية الت ��ي تق ��وم بها
الوكال ��ة واجلامع ��ات العربي ��ة الأخ ��رى ،م ��ن جهة،
ومتطلبات البحوث التطبيقية التي تتوالها م�ؤ�س�سات
البح ��ث والتطوير العامل ��ة يف الدوائر والقطاع العام
من جهة أ�خ ��رى ،يف جمال هذا الإخت�ص ��ا�ص لغر�ض
ترجمة البحوث وتكييفها خلدمة الوطن العربي
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 1010توفري ور�ش ت�ص ��ميم وت�ص ��نيع الأقمار ال�ص ��ناعية
وخا�ص ��ة ال�ص ��غرية منها وبناء قواع ��د �إطالقها مع
حمطات الر�ص ��د الفلكية والف�ض ��ائية املختلفة ف�ض ًال
عن م�صانع ت�صنيع الأجهزة الفلكية الف�ضائية.

ثاني���اً :اهلي���كل التنظيم���ي لوكال���ة
أحباث الفضاء العربية :

تتكون بنية وكالة �أبحاث الف�ضاء العربية ب�شكل �أ�سا�سي
م ��ن الباحث�ي�ن م ��ن الفلكي�ي�ن والفيزيائيني واملهند�س ��يني
والهيئة الإدارية والفنية وكاالتي -:
 1 .1جمل� ��س الإداره  -:ه ��و ال�س ��لطة العلمي ��ة يف وكال ��ة
�أبح ��اث الف�ض ��اء  ,يت ��وىل �إدارته ��ا والإ��ش�راف على
�أعمالها  ,وو�ض ��ع ال�سيا�سات العامه لها �ضمن خطة
البحث العلمي و�سيا�سته يف الوطن العربي.
•مدير عام وكالة �أبحاث الف�ضاء رئي�س ًا.
•ممثل من كل دولة عربية باخت�ص ��ا�ص علوم الف�ض ��اء
�أو الفلك �أو الفيزياء.
•ر�ؤ�ساء �أق�سام وكالة الف�ضاء.
•عدد من امل�ست�شارين من العلماء واخلرباء الأجانب.

2 .2مدي ��ر ع ��ام وكالة �أبح ��اث الف�ض ��اء  -:ه ��و الرئي�س
الأعل ��ى لوكال ��ة �أبحاث الف�ض ��اء وت�ص ��در القرارات
والأوام ��ر با�س ��مه وهو ال ��ذي ميثل الوكال ��ة � ,أو من
ينيب ��ه � ,أم ��ام املحاك ��م واللج ��ان والهيئ ��ات ودوائر
الدول ��ة والقطاع الإ�ش�ت�راكي واملختل ��ط ويف كل ماله
عالق ��ة بوكالة �أبحاث الف�ض ��اء  ,وهو م�س� ��ؤول �أمام
احلكومات العربية عن كل �أعمال ون�شاطات الوكالة.

 -3التقس���يمات العلمي���ة والفني���ة
لوكالة أحباث الفضاء العربية :

يقرتح �أن تتوزع التق�س ��يمات الفنية والعلمية على ق�سمني
كبريين هما ق�سم علوم الف�ضاء  Space Scienceوق�سم
تكنولوجي ��ا الف�ض ��اء  Space Technologyوح�س ��ب
الإمكانيات التي �س ��تتوفر لدى الوكالة كما هو مو�ضح يف
خمطط (الهيكلية العلمية والفنية ) وكما ي�أتي :

 :1-3ق�سم علوم الف�ضاء Space Science Department

يت ��وىل �إج ��راء البح ��وث والدرا�س ��ات واخلط ��ط الآني ��ة
وامل�س ��تقبلية والتدري� ��س يف بع� ��ض اجلامع ��ات و�إلق ��اء
املحا��ض�رات العامة والتخ�ص�ص ��ية ون�رش الثقافة الفلكية
والف�ضائية و�إجراء الدرا�سات املختربية لت�صميم �أجهزة
الر�ص ��د الفلكي ��ة والف�ض ��ائية الالحق ��ة وبرام ��ج حتلي ��ل
املعلومات وال�س ��يطرة يف احلوا�سيب الإلكرتونية وتطوير
�آفاقها من خالل احتوائه على ال�شعب العلمية الآتية -:
�أ�-شعبة علوم الف�ضاء الأ�سا�سية ()Basic Space Sciences
تت ��وىل �إع ��داد البح ��وث والدرا�س ��ات الفلكي ��ة النظري ��ة
والر�ص ��دية واملخربي ��ة ملختل ��ف الأج ��رام ال�س ��ماوية
ب�إ�س ��تخدام خمتلف الأطوال املوجية من و�س ��ائل الر�صد
والتحلي ��ل الت ��ي تتوافر يف املرا�ص ��د واملخت�ب�رات العلمية
والفلكي ��ة ،ويتوق ��ع �أن يتم ذل ��ك بالتن�س ��يق والتعاون مع
املنظمات وامل�ؤ�س�س ��ات واملرا�صد العلمية املناظرة لت�شمل
التخ�ص�صات الآتية(( :علم الفلك  Astronomyوفيزياء
الفل ��ك  Astrophysicsوعل ��م الك ��ون Cosmology
و عل ��وم الكواك ��ب  Planetologyودرا�س ��ة الأج ��رام
ال�سماوية القريبة مثل ال�شهب والنيازك واملذنبات Near
 Earth Objectsواملادة ما بني النجوم Interstellar
.))Matter
ب � -شعبة علوم اجلو والأر�ض&Earth
Atmospheric Science

تت ��وىل �إعداد البح ��وث والدرا�س ��ات الفلكية والف�ض ��ائية
واجلوية يف املو�ضوعات الآتية:
درا�سات عوائـــــــد الأر�ض وموارد الأر�ض الطبيعــــــية
 Natural Earth Resourcesعــــــــن طريق عـــــــلوم
وتكنولوجيا الإ�ست�شعار عــــــــن بعــد
،Remote Sensing Science & Technology

التــــلوث البيئي

 ،Envirinmental Pollutionفيزيــــــاء الـجــــــو
وعلــــــــــــم املـنـاخ
 Atmospheric Science & Meteorolgyدرا�سات
طبقـــــــــــــة الآيونو�سفري Ionospheric Layers
وديناميكيــــة الأر�ض واجليوفيزيـاء
 Earth Dynamics and Geophysicsواجليوديزياء
..Geodezyالخ من مو�ضوعات تتعلق بالأر�ض
وحميطها احليوي.

ج� -شعبة علوم احلياة والطب الف�ضائيني
Astrobiology and Medical Space Science

وت�شمل �إعداد الدرا�سات والبحوث النظرية والإح�صائية
يف املو�ض ��وعات الآتية  ( :علوم احلياة يف مناطق اجلاذبية
املايكروي ��ة ( ،)Microgravityالتكوي ��ن اجلزيئ ��ي يف
الف�ض ��اء ،واحلياة يف الكون Extra Terrestrial Life
والطب يف الف�ضاء .Medical Space Sciences
ترتب ��ط ال�ش ��عب الثالث ��ة �أع�ل�اه م ��ع بع�ض ��ها البع�ض من
خ�ل�ال املحط ��ات التقني ��ة واملرا�ص ��د الفلكي ��ة والأجه ��زة
والتل�سكوبات الب�رصية والراديوية كالآتي :
(( املحطات واملرا�صد الفلكية ،حمطة �أر�صاد مغناطي�سية،
حمط ��ة ا�س ��تالم �ص ��ور للأقم ��ار ال�ص ��ناعية لأغرا� ��ض
درا�س ��ة م ��وارد الأر� ��ض الطبيعي ��ة ،حمطة متابع ��ة �أقمار
�ص ��ناعية� ،أجهزة وتل�س ��كوبات ب�رصية وراديوية ف�ض�ل ً�ا
ع ��ن املختربات امللحق ��ة مثل  :خمتربات تطوير وت�ص ��ميم
�أجه ��زة الر�ص ��د وبرام ��ج حتلي ��ل املعلوم ��ات وخمتربات
الأ�شعة الكونية وتوهج الهواء واجليومغناطي�سية)).
:2-3ق�سم تكنولوجيا الف�ضاء Space Technology
Department

يتوىل اعداد البحوث والدرا�سات والت�صاميم الهند�سية
�ضمن ال�شعب التكنولوجية الآتية :
�أ�-شعبة املالحة الف�ضائية
وت�شمل الإت�صاالت الف�ضائية ،Space Communications
وت�ص ��ميم املركب ��ات والأجه ��زة الف�ض ��ائية والأقم ��ار
ال�ص ��ناعية وت�س ��يري �أو دفع املركبات الف�ض ��ائية (القدرة
اخلا�ص ��ة به ��ا) ،م�س ��ارات الأقم ��ار ال�ص ��ناعية والتحكم
وال�س ��يطرة ومتابع ��ة الأقم ��ار ال�ص ��ناعية ث ��م الت�ص ��اميم
احلرارية� ..إلخ من تقنيات تتعلق بتكنولوجيا الف�ضاء.
ب�-شعبة الهند�سة الف�ضائية Space Engineering
وت�ش ��مل ( :املواد الف�ض ��ائية) ( عل ��وم وتكنولوجيا املواد
( )Material Science & Technologyوالرتاكي ��ب
الف�ضائية  Space Structuresواحلموالت الف�ضائية).
•تت�ضمن ال�شعبتني �أعاله م�شاريع علمية وتكنولوجيا
تعتم ��د عل ��ى الك ��وادر الب�رشي ��ة املتواف ��رة ومقدار
التمويل ,املقرر للوكالة وكالآتي  ((:م�شاريع ت�صنيع
جملة املقيا�س  -العدد  -23كانون الثاين 2015-
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وتطوير الو�س ��ائل الف�ضائية كال�ص ��واريخ والأقمار
ال�ص ��ناعية واملناطيد وما حتتاجه �ض ��من ًا من تقنيات
تكميلية كمنظومات الإت�صاالت واملتابعة وال�سيطرة
والتوجي ��ه الإلكرتوني ��ة وحم ��ركات ال�ص ��واريخ
العاملة بالوقود ال�سائل وال�صلب وحمطات الإطالق
واملراقب ��ة وا�س ��تالم املعطي ��ات وخمت�ب�رات الفح�ص
واملحطات الأر�ضية)).
 – 4الق�سم الإداري :
يت ��وىل القيام بالأعم ��ال الإدارية املتعلقة بن�ش ��اطات وكالة
الف�ض ��اء  ,مبا فيه ��ا �إعداد خطة الأف ��راد (املالك) وتنظيم
�ش� ��ؤون الأف ��راد العامل�ي�ن فيه ��ا  ,و�إدارة �ش� ��ؤون الربيد
واحلف ��ظ  ,وتقدمي اخلدم ��ات الإدارية املختلف ��ة  ,والقيام
بجميع الأعمال املحا�سبية املتعلقة مب�رصوفات و�إيرادات
وكالة �أبحاث الف�ضاء.
 – 5وحدة ال�سكرتاريا واخلدمات اخلا�صة:
تت ��وىل تنظي ��م مواعي ��د واجتماعات وات�ص ��االت مدير عام
الوكال ��ة ،وم�س ��اعدته يف تنظي ��م اجتماع ��ات وحما��ض�ر
جل�سات جمل�س الإدارة ,واللجان التي ير�أ�سها �أو ي�شارك
فيها املدير العام وتنظيم �ش� ��ؤون الربيد واحلفظ ال�رسي,
والإ�رشاف على مرا�سالت املدير العام.

ثالثاً:اهليئة العلمية والفنية واإلدارية

حي ��ث �أن �أ�س ��اليب البح ��ث والتقني ��ات امل�س ��تعملة يف
مو�ض ��وعات الف�ض ��اء والفل ��ك بالغ ��ة احلداث ��ة والتعقي ��د
لكونها يف تطور مطرد و�رسيع ،فال بد من :
أ.

اختيار النوعية املتميزة من الكوادر من حيث قدرتها
عل ��ى الإب ��داع ومواكب ��ة التط ��ورات امل�س ��تجدة على
امل�ستوى العاملي.
 .با�س ��تغالل كاف ��ة القن ��وات التدريبي ��ة املتاح ��ة م ��ن
بعث ��ات و�إج ��ازات درا�س ��ية ودورات تدريبية بكثافة
عالي ��ة ،وذلك لأج ��ل ت�أمني العدد ال ��كايف من الكوادر
مب�ستوياتها واخت�صا�صاتها املختلفة.
 .جت�ض ��مني عقود امل�ش ��اريع اجلاه ��زة برام ��ج تدريبية
معمقة للفنيني ،ت�ش ��مل �أ�س ��اليب الت�صميم والتنفيذ
العلم ��ي ملختل ��ف اجلوان ��ب التقني ��ة الت ��ي حتتويه ��ا

8
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امل�ش ��اريـع وعدم اقت�ص ��ار تلك الربامج على الت�شغيل
وال�ص ��يانة التقليدي�ي�ن م ��ن أ�ج ��ل رفع كف ��اءة ه�ؤالء
الفني�ي�ن نح ��و مواكب ��ة التط ��ورات التقني ��ة وتلبي ��ة
احلاجات التدري�سية والبحثية امل�ستجدة.
 .دال بد �أن تخطط وكالة �أبحاث الف�ضاء خالل ال�سنوات
اخلم�س القادمة للو�صول �إىل البنية التالية:
•ال يق ��ل عدد الباحثني من حمل ��ة الدكتوراه عن ()14
يف تخ�ص�ص ��ات  :فيزي ��اء الف�ض ��اء وفيزي ��اء الفل ��ك
وعلوم الفلك وفيزياء الأ�شعة الكونية و فيزياء اجلو
والهند�سة الإلكرتونية ،وهند�سة الإت�صاالت وحتليل
ال�ص ��ور الف�ض ��ائية والإ�ست�ش ��عار ع ��ن بع ��د ونظ ��م
املعلومات اجلغرافية والعلوم احلا�سوبية.
•كوادر م�س ��اعدة من مهند�س�ي�ن وفيزيائيني من حملة
البكالوريو� ��س واملاج�س ��تري مبــ ��ا ال يقل ع ��ن (،)24
وي�ض ��اف �إىل ذل ��ك عدد م ��ن الفنيني لإدارة وت�ش ��غيل
املر�صد والور�ش واملختربات وقواعد الإطالق ،هذا
بالإ�ض ��افة �إىل برام ��ج تدريبي ��ة متكامل ��ة ومكثفة يتم
الإتف ��اق عليها بني الوكالة وم�ؤ�س�س ��ات علمية عربية
وعاملية مناظرة ،وح�سب اجلدول رقم (.)1

رابعآ :مراحل بناء املنشات الالزمة للوكالة
-1املرحلة الأوىل
الرقم

الو�صف

1

مر�صد فلكي ب�صري عاك�س قطر مر�آته ال تقل عن
مرتين مع �أجهزته امللحقة

2

مبنى املر�صد الب�صري

3

مر�صد راديوي مليمرتي قطر �صحنه ال يقل عن 20
مرت مع �أجهزته امللحقة

4

خمتربات احلوا�سيب وحتليل ال�صور الف�ضائية
وملحقاته من الأجهزة العلمية

5

تهيئة موقع املر�صد واختياره مع �أجهزته املطلوبة

6

خمترب جيوفيزياء متقدم

7

ور�ش كهربائية والكرتونية وميكانيكية

8

ا�ست�شارات وا�ستقدام خرباء وزيارة مرا�صد عاملية

9

مبنى مركز وكالة �أبحاث الف�ضاء

العدد امل�ؤهالت واخلربة

الرقم الو�صف
1

مدير عام وكالة �أبحاث الف�ضاء

1

دكتوراه يف الفلك �أو فيزياء الفلك �أو علوم الف�ضاء له خربة يف �إدارة
املراكز /املعاهد الفلكية وبناء املرا�صد ال تقل عن ع�شر �سنوات.

2

رئي�س ق�سم علوم الف�ضاء

1

دكتوراه فلك �أو فيزياء فلك �أو فيزياء ف�ضاء/خربة (� )3سنوات على الأقل

3

رئي�س ق�سم تكنولوجيا الف�ضاء

1

دكتوراه/علوم ف�ضاء/فيزياء /هند�سة كهرباء هند�سة ات�صاالت/
تكنولوجيا ف�ضاء

4

رئي�س �شعبة علوم الف�ضاء

1

دكتوراه علوم ف�ضاء  /فيزياء ف�ضاء

5

رئي�س �شعبة علوم اجلو والأر�ض

1

دكتوراه  /فيزياء فلك /علوم ف�ضاء/فيزياء اجلو  /هيدرولوجي

6
7

رئي�س �شعبة علوم احلياة والطب
رئي�س �شعبة املالحة الف�ضائية

1
1

8

رئي�س �شعبة الهند�سة الف�ضائية

1

9

باحث علمي

6

دكتوراه  /فلك /فيزياء فلك  /علوم الف�ضاء  /علوم اجلو
دكتوراه  /هند�سة ف�ضاء  /هند�سة الكرتونية ،هند�سة ات�صاالت
دكتوراه /هند�سة ف�ضاء  /هند�سة الكرتونية  /هند�سة ات�صاالت /
هند�سة كهرباء
دكتوراه /فيزياء فلك  /فيزياء ف�ضاء /علوم ف�ضاء /فيزياء جو  /هند�سة
ات�صاالت /هند�سة الكرتونية

 10م�ساعد باحث فني

24

بكالوريو�س /ماج�ستري /فيزياء /هند�سة/حا�سوب ،تكنولوجيا معلومات

7

�إدارة

2

بكالوريو�س �إدارة

8

حما�سبة

2

بكالوريو�س حما�سبة

4
4

م�ؤهل �سكرتاريا وطابع ب�أجهزة الكومبيوتر
م�ؤهل �إعدادية �أو �أقل

� 9سكرتاريا
 10خدمات فنية و�إدارية ومرا�سالت

جدول()1الكوادر الب�شرية (العلمية والفنية والإدارية) مالحظة  :العدد قابل للزيادة والنق�صان بن�سبة (% )20-10

 -2املرحلة الثانية

الرقم

الو�صف

1

حمطة �أر�صاد مغناطي�سية

2
3
4

حمطة ا�ستالم �صور �أقمار �صناعية
حمطة متابعة �أقمار �صناعية
حمطة اطالق �صواريخ

5

خمتربات ت�صميم �أجهزة ف�ضائية

خامس���آ :اجله���ات املس���تفيدة يف كل دولة
عربية
.1
.2
.3
.4
.5

1وزارة التعليم العايل والبحث العلمي.
2وزارة الرتبية والتعليم.
3وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية.
4وزارة الثقافة والإعالم.
5وزارة النفط وامل�صادر املعدنية.

6 .6وزارة الزراعة.
7 .7وزارة املياه.
8 .8وزارة ال�صناعة واملعادن.
9 .9وزارة الدفاع والقوات امل�سلحة.
1010وزارة التخطيط.
1111وزارة ال�صحة.
1212وزارة الأ�شغال العامة.
1313امل�ؤ�س�سات العلمية واخلدمية ذات العالقة.
تعتمد الإ�س ��تفادة من نت ��اج الوكالة على جدي ��ة العمل ،وقد ال
تظهر املردودات مبا�رشة بل �س ��تظهر الحق ًا� ،إذ �أ�صبحت هذه
التخ�ص�ص ��ات مهمة و�رضورية جد ًا ل ��كل بلد يرغب يف تطوير
وتعزيز م�ؤ�س�س ��اته العلمية ويود اللحاق بالركب احل�ض ��اري
املتقدم.
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سادسآ :التطلعات املستقبلية :
 1 .1الإنفتاح على العامل

ال ب ��د �أن تت�ض ��من خطـ ��ة الوكالة الآني ��ة وامل�س ��تقبلية �إىل
الإنفتاح علــى العامل ب�شكل وا�سع .وحتاول ا�ستغالل كافة
قنوات الإت�ص ��ال م ��ع العلماء الأجانب والع ��رب واملراكز
واملنظمات الفلكية والف�ض ��ائية من خ�ل�ال برامج التعاون
الثقايف والتعاقد ال�شخ�صي وا�ست�ضافة اخلرباء وح�ضور
امل�ؤمت ��رات والن�ش ��اطات العلمي ��ة العاملي ��ة ذات العالق ��ة.
ويه ��دف م ��ن خالل ذل ��ك �إىل زيادة اخل�ب�رة والتعرف على
ما هو جار من بحوث ودرا�س ��ات واكت�ش ��افات ،والإطالع
علــ ��ى م ��ا يفكر ب ��ه العلم ��اء وما يخطط ��ون له للم�س ��تقبل
مما ي�س ��اعد الوكالة على توجيه ن�ش ��اطاته ور�س ��م خططه
امل�س ��تقبلية يف الإجت ��اه ال�ص ��حيح .وي�ض ��اف �إىل ذل ��ك
الإ�ش�ت�راك وامل�س ��اهمة يف فعاليات املنظم ��ات والإحتادات
الدولي ��ة ذات العالق ��ة ،ومنــــه ��ا الإحت ��اد العرب ��ي لعل ��وم
الف�ضاء والفلك  AUASSوالإحتاد الدولــــي الفلكي IAU
والإحت ��اد ال ��دويل للجيوفيزي ��اء  I G Uومنظمة الف�ض ��اء
الأوربي ��ة  ESAومكت ��ب �ش� ��ؤون الف�ض ��اء التاب ��ع ل�ل�امم
املتح ��دة (  )UNووكال ��ة الف�ض ��اء الأمريكي ��ة ()NASA
وبقية وكاالت الف�ض ��اء العاملية مثل اليابانية والأ�سرتالية
والكورية� ..إلخ.

2 .2اختيار امل�شاريع

لأج ��ل �ض ��مان التعل ��م و�إجراء البح ��وث مب�س ��توى عاملي
واملحافظ ��ة عل ��ى من ��اخ بح ��ث علم ��ي مرموق ،م ��ن جهة,
وخلق خربة حقيقية لدى الوكالة ،من جهة �أخرى ،ينبغي
التحرك على اجتاهني :
1 .1اجتاه امل�شاريع اجلاهزة  :ت�شمل التعاقد مع �رشكات
عاملية لت�ص ��ميم وت�ص ��نيع و�إقامة و�سائل بحث علمي
كبرية متطورة لتخدم غر�ضني :
أ� .أن تو�ض ��ع ب�ي�ن أ�يـ ��دي الباحثيـ ��ن والفني�ي�ن تقنيات
متط ��ورة لإج ��راء بحوث الئق ��ة تواكب م ��ا يجري يف
الع ��امل من �أبحاث و ما يرافق ذلك من تر�س ��يخ الثقة
بالنف� ��س لل�س�ي�ر نح ��و تعزي ��ز التعام ��ل مع مث ��ل تلك
التقنيات.
 .بالت�أكي ��د للمجتم ��ع العاملي عل ��ى جدية وكال ��ة �أبحاث
الف�ضاء العربية يف طلب املعرفة وامل�ساهمة يف البحث
العلم ��ي ،م ��ع م ��ا يراف ��ق ذلك م ��ن ت�ش ��جيع الهيئات
واملنظم ��ات العلمي ��ة العاملي ��ة املعروف�ي�ن للتعاون مع
الوكالة.
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2 .2م�شاريع حملية:
املب ��ادرة نحو ت�ص ��ميم بع�ض امل�ش ��اريع وتنفيذها كلي ًا �أو
جزئي� � ًا من قبل العاملني يف الوكال ��ة .وعلى الرغم من �أن
مث ��ل هذه امل�ش ��اريع �س ��تكون متوا�ض ��عة يف البداي ��ة نظر ًا
لك ��ون اخلربات والإمكانات املتاحة حم ��دودة� ،إال �أن منو
هذه امل�ش ��اريع وتزايدها مع الزمن هو الطريق ال�ص ��حيح
للو�ص ��ول �إىل احلال ��ة التي تعتمد عليه ��ا الوكالة فيها على
نف�سها.

.3

3بع�ض امل�شاريع العلمية امل�ستقبلية

•التع ��اون مع بع� ��ض امل�ؤ�س�س ��ات �أو اجلامعات (مثل
جامعة �رسي الربيطانية) ،ووكالة الف�ض ��اء الكورية
لت�ص ��ميم وبناء واطالق الأقمار ال�صناعية ال�صغرية
املايكروية ملختلف الأغرا� ��ض العلمية والتكنولوجية
مثل الإت�صاالت والبث التلفزيوين املبا�رش والأر�صاد
الفلكي ��ة واملالح ��ة اجلوية والف�ض ��ائية والدرا�س ��ات
الكونية.
•�إع ��داد خارط ��ة فلكي ��ة لل ��دول العربي ��ة والإ�س�ل�امية
تت�ض ��من ت�ص ��حيح اجت ��اه القبلة لبع�ض امل�س ��اجد يف
الوطن العربي ،وجداول مواقيت ال�صالة فــي جميع
الأوقات ،ف�ض�ل�ا عن ح�س ��اب �أوائل الأ�شهر القمرية
ملئات ال�س ��نني القادمة والرتكيز علــى الأ�شهرالدينية
( رم�ضان و�شوال وذي احلجة ).
• إ�ع ��داد مناذج ريا�ض ��ية جديدة با�س ��م وكال ��ة �أبحاث
الف�ضاء العربية يف علوم الف�ضاء تتوىل درا�سة طبقة
الآيونو�سفري واملاغنيتو�سفري وطبقات اجلو العلوي.
•�إعداد كتالوج لكافة جنوم الأ�ش ��عة ال�سينية والنجوم
املتغ�ي�رة املر�ص ��ودة يت�ض ��من خوا�ص ��ها الفيزيائية
والهند�س ��ية ومواقعها يف ال�س ��ماء ،ب�إ�ستخدام طرق
حا�سوبية وريا�ضية جديدة ترقى �إىل م�ستوى عاملي
يحمل ا�سم وكالة الف�ضاء.
• درا�سة موارد الأر�ض الطبيعية من خمتلف اجلوانب
بوا�س ��طة حتليل ال�صــور الف�ض ��ائيــــة واجلوية لدول
العامل العربي والإ�سالمي كافة وتوزيع نتائجها على
الدول املعنية وح�سب الرغبة.

• يف حالة جناح عمل املرا�صد ال�صغرية املقرتح بنا�ؤها
يف �أول الأم ��ر وخل ��ق ك ��وادر فلكي ��ة ذات خربة جيدة
فبالإمكان التوجه بعد خم�س �س ��نوات على الأقل �إىل
بناء مر�ص ��د فلكي كبري (ب�رصي وراديوي يف �إحدى
الدول العربية املنا�س ��بة �أو توزيعها ح�سب احلاجة )
ال يقل قطر مر�آة الب�رصي فيه عن ثالثة �أمتار يعمل
باملوجات املرئية وحتت احلمراء وفوق البنف�س ��جية،
�أم ��ا الراديوي فال يقل قطر �ص ��حنه عن ثالثني مرتا
يعمل باملوجات امللميرتية.
•الإبقاء على نافذة امل�ش ��اريع العلمية الدولية مفتوحة
من حيث الإطالع والتفاعل معها وحماولة الإن�ضمام
�إىل ج ��زء م ��ن �أن�ش ��طة تل ��ك امل�ش ��اريع العاملي ��ة التي
يهتـم بع�ض ��ها بدرا�س ��ة النجوم ذات الطيف املركب،
�أو النج ��وم غريب ��ة الأط ��وار وخا�ص ��ة بع ��د �أن يت ��م
احل�صول على مر�صد فلكي منا�سب يبقى التطلع �إىل
�إمكاني ��ة التعاون يف هذا امل�ض ��مار بني الدول العربية
ال�شقيقة والدول العاملية.
4ال�شبكة العاملية VLBI

.4
حماولة �إ�رشاك الوطن العربي يف ال�شبكة العاملية()VLBI
� Very Long Base Line Interferometerإذ تت�ض ��من
ال�ش ��بكة العاملي ��ة جمموع ��ة تل�س ��كوبات راديوي ��ة موزعة
يف مواق ��ع خمتلف ��ة من الع ��امل ،عدا منطقة الع ��امل العربي
الإ�س�ل�امي ف�إنه ��ا تفتق ��ر �إىل تل�س ��كوب رادي ��وي لربط ��ه
بال�ش ��بكة العاملي ��ة لذل ��ك فمن ال��ض�روري ج ��د ًا التخطيط
لإختي ��ار موقع يف الوطن العربي وربطه بال�ش ��بكة العاملية
بهدف ا�س ��تكمالها عاملي� � ًا .ويتم ذلك يف حالة بناء مر�ص ��د
رادي ��وي ميلم�ت�ري كب�ي�ر ،ي�س ��تخدم للأر�ص ��اد الفلكي ��ة
الراديوي ��ة والإت�ص ��االت الراديوي ��ة ودرا�س ��ة زحزح ��ة
القارات والتنب�ؤ بالزالزل والكوارث الطبيعية ف�ض�ل ً�ا عن
دخول الدول العربية يف م�صاف العامل املتقدم يف املجاالت
الفلكي ��ة م ��ن خ�ل�ال ربطها ب�ش ��بكة  VLBIلتكمل ال�ش ��بكة
عاملي� � ًا ويك ��ون موقع التل�س ��كوب املخت ��ار يف احدى الدول
العربية قطب ًا فيها.

مالحظات عامة:

 1 .1تعتم ��د ق ��وة وكال ��ة �أبحاث الف�ض ��اء العربي ��ة علمي ًا
وتقني ًا على عاملني رئي�سني:
•الأول  :امليزاني ��ة املخ�ص�ص ��ة ،فه ��ي قابل ��ة للزي ��ادة
والنق�صان ح�سب نوعية وحجم الأجهزة واملرا�صد،
فبالإمكان البدء بامل�رشوع بن�ص ��ف الكلفة املقدرة �أو
زيادتها.
•الثاين :كم ونوع امل�شتغلني من الباحثني واملهند�سني
والفني�ي�ن يف ه ��ذه الوكالة احليوي ��ة ال بد من اختيار
النوعي ��ة املمت ��ازة الق ��ادرة عل ��ى �إن�ش ��اء مث ��ل ه ��ذه
امل�ؤ�س�سة احليوية املهمة.
2 .2بالإمكان الإ�س ��تغناء عن �أي ق�س ��م علمي من الأق�سام
املذك ��ورة يف الهي ��كل التنظيم ��ي والب ��دء بالأق�س ��ام
الأخرى �أو اقرتاح �أق�سام ا�ضافية.
3 .3يتم اختيار موقع املرا�ص ��د الب�رصية عادة يف مناطق
بعي ��دة ع ��ن التل ��وث ال�ض ��وئي والتكنولوج ��ي لذلك
ف�أن موقع املر�ص ��د يحت ��اج �إىل درا�س ��ة علمية دقيقة
الختي ��اره قب ��ل �إن�ش ��اء املر�ص ��د وبالإم ��كان توزي ��ع
املرا�ص ��د واملحطات الر�صدية واملختربية على بع�ض
ال ��دول العربي ��ة ح�س ��ب منا�س ��بة موقعه ��ا للغر� ��ض
املطلوب.
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الخليج العربي
اع� ��داد  :حم �م��ود ح���س�ين م�ل�ك��اوي
ومسمياته عبر التاريخ
ع�ضو اللجنة الوطنية الأردنية للأ�سماء اجلغرافية

جزء ال يتج���ز�أ من الوطن العرب���ي� ،أو الوطن العرب���ي الكبري� ،أو
•اخللي���ج العرب���ي هو
ٌ
الع���امل العرب���ي حيث ُيطل���ق هذا الإ�صطالح عل���ى منطقة جغرافي���ة ذات تاريخ ولغة

وثقاف���ة ودين م�شرتك متتد من املحيط الأطل�سي غرب���اً �إىل بحر العرب واخلليج العربي
�شرقاً� ،شام ً
ال الدول التي تن�ضوي يف جامعة الدول العربية يف غرب �آ�سيا و�شمال �أفريقيا
و�شرقها.

اح ُتل���ت �أو �أ�صبح���ت �ضمن بل���دان جماورة
• جغرافي���ا  -:ي�ض���م الوط���ن العرب���ي �أرا�ض���ي ْ
مث���ل �إقلي���م ( الأحواز) /عرب�ست���ان ( الذي احتلته �إيران ع���ام  ) 1925ولواء ا�سكندرون
(والأقاليم ال�سورية ال�شمالية التي �سلمتها فرن�سا �إىل تركيا عام( )1921وجزر الكناري

و�سبتة ومليلة و�صخرة احل�سيمة) املغربية حتت الإ�ستعمار الإ�سباين منذ عام ،1497واجلزر

الإماراتية (طنب الكربى وطنب ال�صغرى و�أبو مو�سى) املحتلة من �إيران منذ عام،1971

كما يطالب ال�صومال ب�إقليم (�أوغادين) الذي حتتله �أثيوبيا منذ عام .1887

•ي�ستخ���دم معظ���م العرب م�صطلح « الوط���ن العربي» ،بينما ت�ستعم���ل �أطراف غربية �أو
مت�أثرة بالغرب م�صطلح « العامل العربي» �أو حتى «ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا» مثل

وزارة اخلارجية الأمريكية للإيحاء بوجود اختالفات كربى بني الأقطار العربية.

اخلليج العربي عبارة عن م�سطح مائي يبلغ طول �سواحله
نح ��و  3600كم ،ثلثاها عربية ،ويقع �إىل ال�رشق من �ش ��به
جزي ��رة الع ��رب و�إىل الغ ��رب م ��ن ه�ض ��بة �إي ��ران ،و ُتق َّدر
م�س ��احته بح ��وايل  239000ك ��م مرب ��ع (�أي م ��ا يع ��ادل
م�ساحة بريطانيا وايرلندا ال�شمالية) ،معدل العمق 100م
تقريب� � ًا ،طوله حوايل  1350كم وعر�ض ��ه ي�ت�راوح ما بني
27ك ��م �إىل 285ك ��م ،ويقع بني خطي ط ��ول-°49´30(:
 )°56´00غ ��رب غرينت� ��ش ،وخط ��ي عر� ��ض °20´30 (:
 � )°30 ´00شمال خط الإ�ستواء.�ض امل�ؤرخون و�أهل اللغة لبيان حدود �ش ��به اجلزيرة
تع ّر َ
العربية ،فقال �صاحب " تاج العرو�س" َجزي َر ُة ال َع َرب ما
�أح � َ
وبح ُر ال�شَّ � ��أْ ِم (البحر
�اط به َب ْح ُر اله ْند (بحر العرب) ْ
ُرات ود ِْج َلة من
ُرات ،فالف ُ
الأبي�ض املتو�سط (ثم د ِْج َل ُة والف ُ
12
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دن و َدخَ َل فيه
ج َهة َم�شرْ قِها وبح ُر الهند من َجنُوبها �إىل َع َ
بح ُر الب�رصة (اخلليج العربي) و َع ّبادان و�ساح ُل م ّك َة �إىل
�أ ْي َل َة �إىل ال ُقلْزُم وبح ُر ال�شَّ � ْ��أم على جِ هة ال�شَّ مال و َدخَ َل فيه
و�س ��واحِ ُل ا ُلأ ْر ُد ِّن حتى ُيخَ ا ِل � َ�ط الناحِ ي َة التي
بح� � ُر ال ُّروم َ
�أ ْقب� � َل منها الفُرات ،وكذلك نُقل عن الأ�ص ��معي  -:جزير ُة
العرب من �أق�ص ��ى عدن �أبني �إىل �أطرار (�أطراف) ال�شام،
هذا هو الطول ،والعر�ض من جد َة �إىل ريف العراق.
وقال �أبو عبيد عن الأ�ص ��معي َّ � ":أن عر�ضها من جد َة وما
واالها من �ساحل البحر �إىل �أطرار (�أطراف) ال�شام".
يت�ض ��ح م ��ن مجُ مل ه ��ذه الأق ��وال  -عل ��ى تفاوته ��ا ّ � -أن
�ان
اخللي � َ�ج يدخ ُل يف حدود �ش ��به جزيرة العرب ل ّأن الل�س � َ
العربي يف كلها �شائع.

ُ
سكان ضفيت اخلليج:

• فعلى ال�ض ��فة الغربية تقع ال ��دول العربية ُ ( :عمان،
الإم ��ارات ،البحري ��ن ،قط ��ر ،ال�س ��عودية ،الكوي ��ت،
والعراق).
• وعل ��ى ال�ض ��فة ال�رشقي ��ة يق ��ع �إقلي� � ُم عرب�س ��تان
(الأح ��واز) ،ال ��ذي هاج ��رت �إلي ��ه و�س ��كن ْته قبائ ��ل
ان �أقد َم
عربي ��ة ،كما ت ��د ُّل عليه الآث ��ار التي َ�س � ّ�جلت َّ
تاري ��خ لهجرتهم من ��ذ الأل ��ف اخلام�س قب ��ل امليالد،
وقد خا�ض ��ت ه ��ذه القبائل معارك �رش�س ��ة يف �س ��بيل
الإحتف ��اظ با�س ��تقالليتها من زمن الإ�س ��كندر الأكرب
وحت ��ى اململك ��ة ال�سا�س ��انية التي اقتنعت با�س ��تحالة
�إخ�ضاع العرب ،ف�سمحت لهم ب�إن�شاء �إمارات تتمتع
با�س ��تقالل ذاتي ،مقاب ��ل دفع �رضيبة �س ��نوية للملك
ال�سا�ساين.
ث ��م ع ��ادت إ�ي ��ران �إىل حماول ��ة �إخ�ض ��اع �إقليم عرب�س ��تان
�إىل �س ��يطرتها فدخ ��ل اجلی� ��ش الإی ��راين مدین ��ة
امل ُح َّمرة(خُ َّر ْم�شَ ْهر حالي ًا) عام .1925
ي�ؤك� � ُد امل�ؤرخ االإي ��راين �أحمد ك��س�روي �أن قبائل بكر بن
وائل وبني حنظلة وبني �س ��عد و بني دارم كانت ت�س ��يطر
عل ��ى الإقلي ��م قبل جميء الإ�س�ل�ام ،ث ��م خ�ض ��عت القبائل
العربية للمناذرة ،من �س ��نة 368م �إىل 633م ،وبعد الفتح
الإ�س�ل�امي انح َّلت ه ��ذه القبائل يف القبائ ��ل العربية الأكرب
منها ،والتي ا�س ��توطنت املنطقة يف ال�س ��نوات الأوىل للفتح
الإ�سالمي الذي ق�ضى على الإمرباطورية ال�سا�سانية.

وق ��د �أدى �س ��قوط الدول ��ة العيالمية على ي ��د نبوخذ ن�رص
البابل ��ي خ�ل�ال الق ��رن ال�س ��اد�س قب ��ل املي�ل�اد والتي كان
�س ��كانها قبل �س ��قوطها من ال�س ��اميني �إىل و�صول الفر�س
�إىل املنطقة على �شكل جمموعات ،وعلى الرغم من ذلك بقي
�إ�س ُم اخللي ُج العربي ُمتداو ًال بعد ذلك وعلى مدى قرون.
وت�س ��عى ال�س ��لطات الإيراني ��ة من ��ذ احتالله ��ا
الإقليم(عرب�س ��تان)� ،إىل تغيري دميغرافيته وط ْم�س املعامل
العربي ��ة في ��ه ،ف�ش � َّ�جعت هج ��رة غ�ي�ر الأ�ص ��ول العربي ��ة
�إليه،لتزيد ن�سبة غري العرب ،وقامت بتغيري �إ�سم عرب�ستان
�إىل خوز�س ��تان ،وغريت الأ�س ��ماء العربية الأ�صلية للمدن
والبلدات والأنهار وغريها من املواقع اجلغرافية ،فمدينة
امل ُح َّم ��رة عل ��ى �س ��بيل املث ��ال غ�ي�رت احلكوم ��ة الإيراني ��ة
ا�س ��مها �إىل خُ َّر ْم�شّ � � ْهر  -وهي كلمة فار�س ��ية مبعنى البلد
الأخ�رض ،-فمنطقة الأحواز ثرية مب�ص ��ادرها الطبيعية،
وخا�ص ��ة النف ��ط ( %90من �إنتاج �إيران النفطي م�ص ��دره
عرب�س ��تان) ،و ُيعبرِّ ع ��ن ذل ��ك الرئي� ��س الإي ��راين الأ�س ��بق
حممد خامتي (وهو من القومية الأذرية) بقوله «�إيران با
خوز�ستان زنده ا�ست» ومعناه (�إيران حتيا بخوز�ستان).
مم ��ا تق ��دم يت�ض ��ح أ�ن ��ه مل يكن لإي ��ران تواج ��د فعلي على
اخلليج �إال باحتالل الأحواز /عرب�ستان ( )1925واجلزر
الإماراتية ( )1971واملب َّينة يف اخلريطتني التاليتني.
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• ُ�س� �م َّــي اخللي� � ُج العرب � ُّ�ي «ببحـــ ��ر ب�ل�اد الكلــــ ��دان»
خـــــ�ل�ال الن�ص ��ف الأول مـــــ ��ن الألــــ ��ف الأول (قبــــل
امليالد).
•�أ�ص ��بح �إ�س ��مه «بحر اجلنوب» خالل الن�صف الثاين
م ��ن الأل ��ف الأول قب ��ل املي�ل�اد ،وق ��د �أدى �س ��قوط
الدول ��ة العيالمية على ي ��د نبوخذ ن�رص البابلي خالل
القرن ال�س ��اد�س قبل امليالد والتي كان �س ��كانها قبل
�سقوطها من ال�ساميني �إىل و�صول الفر�س �إىل املنطقة
على �شكل جمموعات ،وعلى الرغم من ذلك بقي �إ�سم
اخلليج العربي بعد ذلك وعلى مدى قرون.
• ُع ��رف اخلليج العربي حين ًا من الدهر ب�إ�س ��م «البحر
االرث�ي�ري»  ،Erythraeanوه ��ي كلمة م�ش ��تقة
م ��ن  Erythrosوالت ��ي تعن ��ي « الأحم ��ر» باللغة
اليوناني ��ة ،وق ��د �س� � َّماه �سرتا�س ��بون (بالالتيني ��ة
( )Straboباليوناني ��ة ( ) Στράβωνعا� ��ش
� 64أو  63ق.م ،وه ��و ع ��ا ٌمل نح ��وي وجغرايف يوناين
مع ��روف �س� � َّماه بالبحر الأحم ��ر ،ويف �أحيان �أخرى
كان ي�سميه �أي�ضا باخلليج العربي.
• �س ��ماه الآ�شوريون والبابليون والأكاديون « :البحر
اجلنوبي» �أو «البحر ال�س ��فلي»( )lower seaوهو
البح ��ر الأبي�ض املتو�س ��ط ويقابل ��ه « البحر العلوي»
( )upper seaكما �أطلق عليه الآ�شوريون نارمرتو
�أي «البحر امل ّر» (.)bitter sea
• �س ��ماه الفر�س «بح ��ر فار�س» ،قيل الت�س ��مية ُعرفت
يف �أول الأم ��ر من قبل امللك الفار�س ��ي داريو�ش الأول
( 486-521ق.م) يف كالمه «على البحر الذي يربط
بني م��ص�ر وفار�س» .والراجح �أن الإ�س ��كندر الأكرب
هو �أول من �أطلق تلك الت�سمية بعد رحلة موفده �أمري
البح ��ر نياركو�س عام  326ق .م ،وقد عاد من الهند
ب�أ�س ��طوله مبحاذاة ال�ساحل الفار�س ��ي ،فلم يتع َّرف
�إىل اجلان ��ب العرب ��ي من اخلليج ،مما دعا الإ�س ��كندر
�إىل �أن ُيطل ��ق على اخلليج ذاك الإ�س ��م ،وبقي ُمتداو ًال
بطريق التوارث.
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العرب «خليج الب��ص�رة» �أو «خليج ُعمان» �أو
•�س� � َّما ُه
ُ
«خليج البحري ��ن» �أو «خليج القطيف» لأن هذه املدن
الثالث كانت تتخذه ُمنطلق ًا لل�س ��فن التي متخر عبابه
وت�سيط ُر على مياهه ،ويعود ا�سم «بحر الب�رصة» �إىل
فرتة الفتح الإ�سالمي يف عهد اخلليفة الرا�شد عمر بن
اخلطاب.
�أكدت الدرا�س ��ات � َّأن ُمدن وبلدات اخلليج العربي و�ش ��به
اجلزي ��رة العربي ��ة و�أطرافها و�س ��واحلها ،كان ��ت ترتبط
بن�شاطٍ جتاري ورعوي و�أحيانا �سيا�سي فيما بينها وعلى
اجلانب�ي�ن ال�رشق ��ي والغربي من اخللي ��ج ،وهو ما يعرف
اليوم بالتج ��ارة البينية احل� � ّرة �أو الإحتاد الإقت�ص ��ادي،
وهذا ما ت�ؤك ُده خريطة تواجد القبائل العربية على جانبي
اخللي ��ج ،فق ��د كانت يف �ش ��به اجلزيرة العربي ��ة الكثري من
احل�ضارات ،كح�ضارة عاد وثمود ،وكذلك املدن والأماكن
احل�رضية منذ �أقدم الع�صور الإن�سانية مثل :
�سلطنة عمان حاليا Magan:
دولة الإمارات العربية املتحدة حاليا Melukha :
مملكة البحرين حاليا Delmon:
قطر حالي ًاCatara:
الكويت حالياBait Yakin :

	•
	•
	•
	•
	•

•�س ��ماه الرومان «اخللي ��ج العربي» ومم ��ن �أطلق تلك
الت�س ��مية امل� ��ؤرخ الروم ��اين بلين ��ي يف الق ��رن الأول
للميالد .The Younger Pliny
ويذك ��ر د .عب ��د الوه ��اب ع� �زّام � َّأن ال�س ��احل ال�رشقي من
اخللي ��ج كان ي�س� � ّمى القطيف ،و َيذكر �ص ��احب التعريفات
ال�ش ��افية �أن اخللي ��ج كان ُي�س� � ّمى «بح ��ر القطي ��ف»� .أم ��ا
فين�ص على �أنه كان ي�س ّمى «خليج القطيف» ،قبل
�شربنكر ّ
�أن ُيعرف ب�أي ا�سم �آخر.

ت أ� ّكدت ت�سمية اخلليج العربي عند الرومان والإغريق كما

الهند وال�ص�ي�ن وبالد الرافدين وعي�ل�ام و�أفريقيا وكذلك

هو احلال عند غريهم كما ت�ش�ي�ر امل�صادر وهو (�ساينو�س

يف بالد النيل (�أي م�رص وال�س ��ودان) واحلب�ش ��ة و�شعوب

�أرابيكو�س) حتديدا على ل�س ��ان �سرتابون الإغريقي (58

�أوروب ��ا ومل يك ��ن يف �أر�ض املعم ��ورة �آن ��ذاك دول و�أقوام

قبل امليالد –  23ميالدية ) وهو يف ذلك ي�ست�ش ��هد ب�أقوال

غريه ��م فه ��ذه هي مناطق احل�ض ��ارات الت ��ي ُوجدت بذلك

م�ؤرخ�ي�ن �إغري ��ق �آخرين يع ��ود تاريخهم �إىل قب ��ل القرن

الوقت.

الثالث قبل امليالد ومنهم �إيراتو�ستني الإغريقي ،مما ي�ؤكد

ان اجلغرافي ��ا والتاري ��خ ي ؤ�ك ��دان على الت�س ��مية العربية
للخليج ،وان الت�سمي َة الفار�سية جاءت من بع�ض اجلهات

ميالد نبي اهلل عي�سى (عليه ال�سالم) وغريها من امل�س ّميات
العربي ��ة ،التي أُ�طلقت من قبل العرب وامل�ؤرخني الأجانب

الأجنبي ��ة الت ��ي ر َّوج ��ت لها واعت�َب�رَ َ علم ��اء اجلغرافيا ان
امتالك دول عربية ما يزيد عن ثلثي �س ��واحل اخلليج و� َّأن
غالبية �س ��كانه عرب ًا حتى يف اجلانب الإيراين ي�ؤكد عروبة

الت�س ��مية كان ��ت معروفة لدى �ش ��عوب وممالك �آ�س ��يا مثل

اخلليج.

�أن هذه الت�سمية كانت �سائدة قبل امليالد بعدة قرون ،قبل

قدمي ��ا عل ��ى اخللي ��ج العرب ��ي كم ��ا �أ�س ��لفنا ،ب ��ل و�أن هذه

رفض إيران ألي تسمية أخرى مبا فيها اإلسم األكثر حيادية:

ِعت تلك املجل ُة
«اخلليج» بدون ذكر كلمة عربي �أو فار�سي ،وميكن الإ�ست�شهاد على هذا الرف�ض مبجلة الأيكونوم�ست عندما ُمن ْ
من دخول �إيران ملجرد �أنها ت�ض َّمنت خريط ًة عليها ذلك الإ�سم املحايد!.

خريطة لوكانور التي يرجع تاريخها �إىل نهاية القرن ال�ساد�س ع�رش والتي حتمل الت�سمية الالتينية �سينو�س ارابيكو�س (� )Sein Arabiqueأي " البحر العربي".

املراجع:

)(King , L.W.1907.Chronicles of Early kings.  London ,vol.11

•

)(Winckler,H.1889.DieKeilschrittexteSargons.Leipzig,p37

•

) تاريخ العرب قبل الإ�سالم  (Enoy Vol2. P 821

•
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متطـلـبات السـالمة الـعـامــة
للمساح واألجهزة المساحية
ّ
اع��داد :العقيد املهند�س �أمين حممود وادي

ال�سالم����ة بوج����ه عام هي العلم ال����ذي ي�سعىحلماية الإن�س����ان وجتنيبه املخاط����ر يف �أي جمال ،ومنع

اخل�سائ����ر يف الأرواح واملمتل����كات كلما �أمكن ذلك وتندرج �سالمة امل�ساح �أثناء العمل حتت مو�ضوع
ال�سالم����ة املهنية وهي العلم ال����ذي يهتم باحلفاظ على�سالمة و�صح����ة الإن�سان من املخاطرالتي

قديتعر�����ض لهاب�سب����ب �أداء العمل،وذل����ك بتوفريبيئ����ة عم����ل �آمنة خالي����ة من م�سببات احل����وادث �أو

الأمرا�����ض املهني����ة� ،أو هي جمموعة من القواعد والنظم يف �إط����ار ت�شريعي تهدف �إىل احلفاظ على
الإن�سان واملمتلكات من خطر الإ�صابة والتلف.

من املتعارف عليه �أن امل�ساحني يواجهون خماطر خمتلفة
وعلى �أ�ش ��كال متنوعة �أثناء ت�أدية واجبهم �سواء كان ذلك
�أثن ��اء العمل املكتبي �أو العمل امليداين وهو الأكرث�إحتواء ًا
للمخاط ��ر والعقبات التي ت�ش ��كل حتدي وا�ض ��ح البد من
التح�ضريوالتخطيط والإ�ستعداد للتغلب عليه ,وهنا تعود
امل�س�ؤولية على امل�س� ��ؤولني الإداريني والفنيني املبا�رشين

ومدراء امل�ش ��اريع حيث يتطلب ذلك الإ�س ��تعداد والتاهيل
ال�ل�ازم وتلبي ��ة كاف ��ة متطلب ��ات ال�س�ل�امة الت ��ي يحتاجها
امل�س ��اح �أثن ��اء العمل �س ��واء كان العمل قيا�س ,ر�ص ��د� ,أو
�أثن ��اء التنقل على الطرق �أو ال�س�ي�ر على الأقدام من مكان
�إىل آ�خ ��ر كل ذلك من �أج ��ل املحافظة على الأرواح الب�رشية
واملمتلكات املادية وعدم تعر�ضها للخطر.

مصادر األخطار على املساحني واألجهزة املساحية
1.1خماطر الطرق واملوا�صالت.

م ��ن العوام ��ل الت ��ي قد ت�س ��بب خماطرعلى امل�س ��احيني يف
الطرقات مايلي:
•عدم �إ�س ��تخدام مركب ��ات مالئم ��ة لطبيعة العمل
امل�س ��احي حي ��ث يتطلب العم ��ل امل�س ��احي غالبا
�سيارات رباعية الدفع جاهزة ميكانيكيا.
•عدم الت ��زود بالوقود الكايف وعدم معرفة �أماكن
حمطات الوقود املجاورة ملنطقة العمل.
•عدم كفاءة ال�سواقني وجهلم يف جغرافية منطقة
العمل.
•ع ��دم الت ��زود باجهزة ات�ص ��االت منا�س ��بة �أثناء
العمل.
•عدم التقيد بقواعد وتعليمات ال�سري.
•عدم ربط املركبات على نظام تتبع املركبات.
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•عدم �إرتداء �س�ت�رة خا�ص ��ة عاك�س ��ة �أثناء العمل
على الطرقات وجوانب الطرقات ليال نهار ًا.
•عدم و�ض ��ع ا�شارات مميزة على قواعد الأجهزة
املن�ص ��وبة عل ��ى الطرق ��ات لتك ��ون وا�ض ��حة
حلمايتها من ال�صدمات من قبل املركبات.
•عدم التن�س ��يق مع �إدارة ال�س�ي�رملعرفة �س ��اعات
ال ��ذروة الت ��ي تكون فيه ��ا حركة ال�س�ي�ر خانقة
لتجن ��ب العمل بها ق ��در الإم ��كان وكذلك لتنظيم
حركة ال�سري�أثناء العمل.
•م�ض ��اعفة ع ��دد امل�س ��احني والأجهزة امل�س ��احية
وال�س ��يارات من قبل مدير امل�رشوع �أثناء العمل
يف املناطق ال�ص ��عبة يقلل عدد �أيام العمل ويعجل
يف اجن ��از العم ��ل وبالت ��ايل يح ��د م ��ن خط ��ورة
التعر�ض للم�شاكل.

�2.2صعود املرتفعات والأبراج العالية.

الأعمال امليدانية امل�ساحية غالبا ما تكون يف مناطق متنوعة
الت�ض ��اري�س منها ال�س ��هول ومنها املناط ��ق املرتفعة وهنا
يجب �أخذ احليطة واحلذر �أثناء ت�سلق املرتفعات والأبراج
العالي ��ة والأدراج لتفادي خطر الإنزالقات وال�س ��قوط من
�أعلى والإ�س ��تعداد لأي ظرف ط ��ارئ ومعرفة الإجراءات
الواجب اتباعها عند حدوث �أي م�شكلة وهنا يتطلب الأخذ
بعني الإعتبار العوامل التالية:
•��ض�رورة درا�س ��ة طبيع ��ة املنطق ��ة قب ��ل الب ��دء
بامل�رشوع.
•الإملام مبب ��ادئ الإ�س ��عافات الأولية م ��ع تواجد
�صندوق الإ�سعافات الأولية.
•مركبات مالئمة لطبيعة املنطقة مزودة باملعدات
الالزمة كالعدة والإطارات الإحتياطية واجهزة
الإت�ص ��االت بالإ�ض ��افة �إىل �أدوات حف ��ر الرتب ��ة
اليدوية.
•الإبتعاد عن خطر �إنهيارات الأتربة واحلجارة.
3.3احل�شرات والأفاعي

يتعر�ض امل�س ��اح �أثن ��اء العمل املي ��داين �إىل خطر التعر�ض
لل�س ��ع احل��ش�رات ول ��دغ الأفاع ��ي والعق ��ارب ورمب ��ا
احليوانات املفرت�س ��ة �إذا كان العم ��ل يف الغابات واملناطق
ال�ص ��حراوية احل ��ارة ,وحي ��ث تك ��ون الظ ��روف اجلوية
والعوامل البيئية يف مثل هذه املناطق قا�س ��ية و�ص ��عبة لذا
يتوجب الإ�س ��تعداد التام ملواجه ��ة املخاطر و�أخذ احليطة
واحلذر واليقظة والتزود مب�ضادات ال�سموم والإ�سعافات
الأولي ��ة وع ��دم ال�س�ي�ر يف املناط ��ق اخلطرة ب�ش ��كل فردي
و�رضورة الت�أكد من جاهزية �أجهزة الإت�صاالت.
4.4العمل يف املناطق ال�سكنية واملكتظة بال�سكان.

تك�ث�ر العوائق عند العم ��ل يف املناطق ال�س ��كنية حيث يكرث
تواج ��د ال�س ��يارات وال�ش ��احنات واحلف ��ارات واملع ��دات
والأبنية العالية بالإ�ض ��افة �إىل وج ��ود عوائق خمتلفة مثل
احلفريات وامل�ش ��اة على الطرقات ل ��ذا يتوجب على الفرق
امل�ساحية بع�ض الإجراءات مثل:
•�إ�ستخدام ال�شواخ�ص والأجهزة امل�ساحية بالطريقة
ال�صحيحة وحملها بطريقة منا�سبة.
•حم ��ل الأجه ��زة برف ��ق وحمايته ��ا من الغب ��ار وعدم
تعر�ضها حلوادث ال�سيارات وا�صطدام امل�شاة بها.

•�إرتداء خوذة الر�أ�س �إذا كان العمل يف مناطق �إن�شائية
�أو �أنفاق ومناجم.
•�ص ��عود الأبني ��ة العالية والأب ��راج بالطرق ال�س ��ليمة
لتقلي�ص احتمالية �سقوط امل�ساحني �أو الأجهزة.

5.5املح��والت الكهربائي��ة و�أب��راج الكهرب��اء وال�ض��غط
العايل.

يتوج ��ب هن ��ا ع ��دم مالم�س ��ة امل�س ��احني وكذل ��ك الأجهزة
واملع ��دات امل�س ��احية لأ�س�ل�اك الكهرباء وال�ض ��غط العايل
وعدم و�ض ��ع النقاط امل�ساحية اجلديدة بالقرب من �أعمدة
الكهرباء واملحوالت �إن �أمكن.
6.6الغابات والأ�شجار املثمرة.

عن ��د العم ��ل يف مناط ��ق تك�ث�ر فيه ��ا الأ�ش ��جار احلرجي ��ة
والأ�شجار املثمرة يجب �أخذ الأمور التالية بعني الإعتبار :
•املحافظ ��ة على ال�ث�روة احلرجي ��ة والإبتعاد عن
الأماك ��ن التي يتوجب بها ق�ص بع�ض الأ�ش ��جار
�أو الأغ�ص ��ان �س ��واء كان ��ت الأ�ش ��جار حرجي ��ة
�أو مثم ��رة وع ��دم اللج ��وء للق� ��ص �إال لل�رضورة
الق�صوى.
•�إذا لزم الأمر ق�ص بع�ض الأغ�ص ��ان يتوجب هنا
احلفاظ على الأ�شجار قدر الإمكان والإبتعاد عن
خطر ت�ساقط الأ�شجار.
•احلذر اثناء �إ�ستخدام �أدوات الق�ص �سواء كانت
يدوي ��ة �أو �آلي ��ة و�إبعادها عن الأيدي والأ�ص ��ابع
والقدمني� .رضورة و�ضع الأغ�صان املق�صو�صة
يف �أماكن التعيق املركبات وامل�شاة.
•�أخ ��ذ موافقة اجلهات املعني ��ة بالرثوة احلرجية
عند ق�ص الأ�شجار والأغ�صان.
7.7املياه والأودية وامل�ستنقعات وال�سيول.

ت�ش ��كل جتمع ��ات املي ��اه وال�س ��يول خط ��را كب�ي�را عل ��ى
امل�س ��احني واملركبات والأجهزة امل�س ��احية ل ��ذا يجب على
�إدارة امل��ش�روع �أخذ العوام ��ل التالية بع�ي�ن الإعتبار عند
العمل يف مثل هذة املناطق:
•عدم زج الفريق يف مثل هذة الأماكن �إال لل�رضورة.
•درا�س ��ة طبيع ��ة املنطق ��ة ب�ش ��كل جي ��د قب ��ل الب ��دء
بامل�رشوع.
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•مركب ��ات منا�س ��بة جمه ��زة ذات الدف ��ع الرباع ��ي
م ��زودة مب ��ا يل ��زم م ��ن �أدوات ملقاوم ��ة الإنزالقات
و�إطارات منا�سبة.
•تزوي ��د الفري ��ق ب�س�ت�رات النجاة وماتورات �ش ��فط
املي ��اه �إذا ل ��زم الأمر وكذلك مايلزم م ��ن عدة احلفر
و�إزالة الرتبة.
8.8اجهزةامل�ساحةالليزرية.
اجه ��زة امل�س ��احة الليزري ��ة الإلكرتوني ��ة ي�ص ��در منها �أ�ش ��عة
ليزري ��ة ت�ش ��كل خط ��ورة كب�ي�رة على الإن�س ��ان ل ��ذا يجب عدم
التعر�ض للأ�ش ��عة والإبتعاد عن م�صدرها �أثناء العمل امليداين

يلح ��ق خماط ��ر يف العي ��ون واجل�س ��م وعند�إ�س ��تخدام مثل
ه ��ذة الأجهزة يتوجب توفر عنا�رص احلماية والوقاية من
خطر هذه الأ�شعة.

امل�س ��احي حي ��ث ان التعر�ض ملث ��ل هذا النوع من الأ�ش ��عة

متطلبات العناية بأجهزة وأدوات املساحة وكيفية إستخدامها
عن ��د �إ�س ��تخدام الأجه ��زة و�أدوات القيا�س وال�ش ��واخ�ص
يجب التعامل معها برفق وبالطريقة ال�صحيحة وو�ضعها
وحملها ح�سب الأُ�صول ب�شكل اليعر�ض امل�ساح �أو اجلهاز
للأذى وهنا يجب �أخذ الأمور التالية بعني الإعتبار :
•عند �إ�ستخدام اجلهاز يجب العلم ان هناك و�ضع
واح ��د �ص ��حيح للجهاز يجب التع ��رف عليه قبل
رفع اجلهاز من �صندوقه وغالبا ما يكون م�شار
�إلي ��ه بالل ��ون الأحم ��ر مبين� � ًا الإجتاه ال�ص ��حيح
حلمل اجلهاز.
•رف ��ع اجلهاز م ��ن املقب� ��ض املخ�ص ���ص وبهدوء
وعدم �إ�س ��تخدام العنف وال�ش ��دة عند �إ�ستخدام
اجلهاز �أو �إرجاعه �إىل �صندوقه املخ�ص�ص.
•و�ض ��ع برنامج دوري لفح�ص اجله ��از و�إجراء
عمليات املعايرة الالزمة للجهاز من قبل الوكيل
املخت�ص ملثل هذة الأعمال.
•رب ��ط اجلهاز باحلامل مبا يكفي لعدم احلركة �أو
الإن ��زالق وعدم ربطه ب�ش ��دة �إذ كث�ي�را ما يتعذر
ف ��ك اجله ��از �إال بامل�ش ��قة ورمب ��ا ي�ؤدي ه ��ذا �إىل
�إحلاق بع�ض الأذى باجلهاز.
•ابع ��اد اجله ��از عن �أماك ��ن الإهت ��زازات ك�أعمال
احلف ��ر وال ��ردم حت ��ى يف ح ��ال ع ��دم �إ�س ��تخدام
اجلهاز.
•�إ�س ��تخدام مظل ��ة حلماي ��ة اجله ��از �أثن ��اء احل ��ر
ال�شديد ونزول الأمطار.
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•و�ض ��ع اجلهاز يف �ص ��ندوقه املخ�ص�ص عند نقلة
من مكان �إىل �آخر حتى لو كانت امل�سافة ق�صرية.
•ع ��دم تعر� ��ض الأجه ��زة للرطوب ��ة والإبتعاد عن
م�ص ��ادر الرطوب ��ة وو�ض ��ع امل ��واد اخلا�ص ��ة
المت�صا�ص الرطوبة داخل ال�صندوق.
•عن ��د �إ�س ��تخدام الأجه ��زة الإلكرتوني ��ة يج ��ب
الت�أكد من �ش ��حن البطاريات قبل اخلروج للعمل
امليداين مع ��ض�رورة وجود بطاريات �إحتياطية
وعدم تركيب البطاريات بطريقة خاطئة.
•املحافظة على �أ�س�ل�اك التو�ص ��يل ب�ش ��كل �سليم،
نظيف ��ة ،جافة،خالي ��ة م ��ن الأترب ��ة وع ��دم ط ��ي
الأ�سالك ب�شكل م�ؤذي.
•�إطفاء اجلهاز عند الإنتهاء من العمل بعد الت�أكد
من خزن البيانات ومن ثم ف�صل الأ�سالك وكرت
التخزين.
•الت�أكد من و�ض ��ع غط ��اء املنظار با�س ��تمرار عند
الإنتهاء من العمل.
•�إ�س ��تخدام قما� ��ش خا� ��ص لتنظي ��ف العد�س ��ات
العيني ��ة وال�ش ��يئية م ��ع مراعاة م�س ��حها بعناية
ولط ��ف وميك ��ن �إ�س ��تخدام الكح ��ول لتنظي ��ف
العد�سات.
•يف�ض ��ل عدم مل�س العد�س ��ات بالي ��د لتجنب جتمع
الطبقات الدهنية حيث وجودها ي�ش ��كل خطرا �أكرث
من الأتربة والغبار ف�ض ًال عن احتمالية اخلد�ش.

اعداد :م.هاين اخلراب�شة و م.قا�سم البيطار
�إن �إن�ش���اء �شبك���ة حمط���ات نظ���ام التوقيع العامل���ي الدائمة يف

الأردن م���ن امل�شاريع الوطنية الهامةوالت���ي �ستنقل العمل

املي���داين للأغرا�ض امل�ساحية واملالحي���ة والبيانات الرقمية
م���ن الط���رق التقليدي���ة �إىل �أح���دث الط���رق التكنولوجي���ة

والتي متكن من احل�صول على املواقع الدقيقة (الإحداثيات)
يف الوق���ت الفعل���ي حي���ث ميك���ن �أن ت�ستخدم ه���ذه ال�شبكة

لأغرا�ض القطاعني العام واخلا�ص.

ما هي شبكة حمطات

GPS/GNSS

الدائمة:

( )Permanent Stations Networkحمط ��ة  GPSالدائم ��ة ه ��ي
عبارة عن حمطة مرجعية مكونه من م�س ��تقبل  GPSوانتني مثبتة ب�شكل
دائم ويف مكان �آمن ومزودة بالطاقة .تعمل ب�شكل دائم كم�صدر للبيانات
لغاي ��ات اعم ��ال  DGPSو RTKحيث يتم التحكم بها من خالل كمبيوتر
( غرف ��ة حتك ��م ) ع ��ن بعد م ��زودة ب� �ـ  Serverوبرجميات وو�س ��يلة مثل
التلف ��ون � LAN، WANأو الإنرتن ��ت ( )ADSL، GPRSيت ��م الب ��ث
عن طريق الراديو �أو � GSMأو كليهما ،وت�ش ��كل جمموعة املحطات التي
تغطي خمتلف مناطق اململكة �شبكة حمطات  GPS/GNSSالدائمة.

أهميةحمط���ات G P S /G N S S

الدائمة:
.1
.2
.3
.4
.5

1احل�ص ��ول عل ��ى نتائج الأر�ص ��اد ()DGPS، RTK
ميداني ًا دون احلاجة �إىل معاجلات مكتبية.
2تقلي ��ل احتمالي ��ة الأخط ��اء الب�رشي ��ة يف معاجل ��ة
الأر�صاد.
3تقلي ��ل الوق ��ت والكلف ��ة للح�ص ��ول عل ��ى الإحداثيات
من�%60إىل.%70
4ال يحتاج الفريق �إىل نقاط مرجع وبالتايل العمل على
جهاز واحد(.)Rover
5خف�ض �أعداد الفريق �إىل الن�صف/خف�ض الكلفة.

مبد أ عمل شبكة حمطات
 GPSا لد ائمة :
�أثن ��اء عملي ��ة و�ض ��ع الروف ��ر عل ��ى النقط ��ة امل ��راد �إيجاد

�إحداثياتها ف�إنه من خالل الإت�ص ��ال عن طريق الراديو �أو
� GSMأو كليهم ��ا مع جمموعة النق ��اط املرجعية وحمطة
التحك ��م تتك ��ون نقط ��ة افرتا�ض ��ية م�ص ��ححة بالقرب من
حمطة الروفر بحيث يتم منها ت�صحيح احداثيات الروفر
�أي احل�صول على الإحداثيات امل�صححة بالوقت الفعلي.
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إستخدامات شبكة حمطات
 G P S / G N S Sا لد ا ئمة

الدقة:

�أ.لأعمال امل�ساحة الطبوغرافية وامل�ساحةالإن�شائية:
1 .1تنفي ��ذ اعم ��ال امل�س ��ح الطبوغ ��رايف ورف ��ع وتوقي ��ع
املن�ش�آت الهند�سية.
2 .2مراقب ��ة حت ��ركات الق��ش�رة الأر�ض ��ية واملن�ش� ��آت
الهند�سية.

•حت ��ى م�س ��افة 5ك ��م م ��ن املحط ��ة الدائم ��ة �1,5س ��م
للإحداثيات �3،X,Yسم للإحداثيات .Z
•حت ��ى م�س ��افة 10ك ��م م ��ن املحط ��ة الدائم ��ة �2س ��م
للإحداثيات �3،X,Yسم للإحداثيات .Z
2 .2يف حالة ال�شبكة (:) Network RTK
•الدق ��ة التي نح�ص ��ل عليها يف حالة ال�ش ��بكة اكرب من
املحطة املفردة ب�س ��بب ان ال�ش ��بكة تعم ��ل على تقليل
الأخطاء ال�ص ��ادرة من الأقمار ال�صناعية والظروف
اجلوية
•احل�ص ��ول على دق ��ة موحدة جلميع املناط ��ق املغطاة
بال�شبكة.

ب :لإنت��اج اخلرائ��ط و DGPS + GISيف الوق��ت
الفعلي  Real Time-
ج :لأعمال الت�صوير اجلوي:

1 .1تعترب نقاط مرجعية لأعمال الت�صوير اجلوي ونقاط
الإحكام (.)Ground Control Points
2 .2حتديد خطوط الطريان يف الت�صوير اجلوي.

د :لأغرا���ض  امل�س��احة واملالح��ة البحري��ة
()Hydrographical Survey
هـ :لأغرا�ض تتبع املركبات و�إدارة الأ�سطول.
و :للتخطيط احل�ضري وتخطيط املدن.
ز :لإ�ستخدامات الطوارئ.

.1

�1إذا كان ��ت املحطةالدائم ��ة منف ��ردة(single-RTK
 )modeف�إن الدقة :

خ��ي��ا ر ا ت إ ن��ش��ا ء ا ل��ش��ب��ك��ة
ا أل ر د ن��ي��ة حمل��ط��ا ت G P S /
 G N S Sا ل��د ا ئ��م��ة :

تتوافر خيارات عدة لتنفيذ امل�رشوع وهي:
�أ� -إقامة  15-12حمطة لتغطي كامل �أرا�ضي اململكة.
ب�-إقامة  6حمطات لتغطية اقليم الو�س ��ط وال�ش ��مال مع
�إقامة حمطة واحدة يف كل من العقبة ومعان.

اجلهات املستفيدة واليت ميكن
أن تشارك بهذا املشروع

•املركز اجلغرايف امللكي الأردين
•دائرة الأرا�ضي وامل�ساحة
•وزارة الطاقة و الرثوة املعدنية /امل�صادر الطبيعية
•�أمانة عمان الكربى
•وزارة الأ�شغال العامة والإ�سكان
•وزارة البيئة
•�رشكات املقاوالت والإن�شاءات
•امل�ساحون املرخ�صون
•�رشكات املالحة
•�رشكات نظم املعلومات اجلغرافية
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ش��ب��ك��ا ت ا ل��د و ل ا ل��ع��ر ب��ي��ة :
•�شبكة جدة يف اململكة العربية ال�سعودية
•�شبكة دبي يف الإمارات العربية املتحدة
•�شبكة البحرين

�شبكة جدة يف اململكة العربية ال�سعودية

�شبكة البحرين
م�لا ح��ظ��ة :

�شبكة دبي يف الإمارات العربية املتحدة

ا مل��ر ا ج��ع :

•يجب �إن�ش ��اء ه ��ذه املحط ��ات يف �أماكن �آمن ��ه كاملباين
احلكومية ومزودة بالطاقة وخط انرتنت.
•ميكن �أن تكون م�ص ��در دخل دائم من خالل ح�ص ��ول
اجله ��ات املختلفة على البيانات مقابل مبالغ حمددة،
م ��ن خالل تزويده ��م ب  IDو  Passwordللدخول
�إىل النظ ��ام م ��ن خ�ل�ال الإنرتن ��ت واحل�ص ��ول عل ��ى
البيانات.
•ميكن ربط هذه ال�شبكة مع ال�شبكة العاملية

Very long-baseline interferometry VLBR

Technical Proposal for Jordan GNSS Reference Station Network

•

http://www.cadmagazine.net/content.php?r=2094-Jeddah-Municipality-Reference-

•

Station-Network-Work-Efficiently
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مدخل عام في القانون
اعداد :علياء اخلطيب رئي�س ال�شعبة القانونية
•ب����رزت حاج����ة الإن�سان الفرد منذ القدم للعي�ش يف جماعات بغي����ة املحافظة على نف�سه وكيانه
م����ن الأخط����ار اخلارجية التي كان����ت حتيط فيه وكذلك لإ�شباع حاجاته الت����ي ال ي�ستطيع �إ�شباعها
بجهده الفردي.

•غ��ي�ر ان العي�����ش يف اجلماعات �سواء كانت هذه اجلماعات �صغرية �أو كبرية يف �صورة دولة �أو قبيلة
�أو عائل����ة يج����ب ان يكون ب�أ�سل����وب منظم يعمل على تنظيم م�صالح الأف����راد املت�ضاربة وذلك

ال يت����م �إال �إذا تخل����ى الف����رد يف تلك اجلماعة عن جزء من حريت����ه املطلقة التي كان يتمتع بها

قبل ان�ضمامه �إىل تلك اجلماعة لكي ي�ؤدي ذلك �إىل �شعور الفرد بالطمانينة يف حياته وعمله.

•وم����ن �أج����ل حتقي����ق هذا النظ����ام يتوجب وج����ود قواعد لل�سل����وك تر�شد الأف����راد يف ت�صرفاتهم
تعر�ض
و�سلوكه����م بحي����ث يتوج����ب على كل فرد �إحرتامها وع����دم اخلروج على �أحكامه����ا و�إال ّ

جلزاء تقوم ال�سلطة العامة التي متثل املجتمع ككل بفر�ضه عليه.

تعريف القانون:

ميك ��ن تعري ��ف القانون يف معناه العام ب�أنه جمموعة القواعد العامة املنظمة ل�س ��لوك الأفراد يف املجتمع والتي حتملهم
ال�سلطة العامة على احرتامها مع �إمكانية ا�ستعمالها للقوة حني ال�رضورة.
ولكن لكلمة قانون معنى خا�ص �آخر �إذ يق�ص ��د به جمموعة القواعد التي ت�ض ��عها ال�سلطة الت�رشيعية يف الدولة لتنظيم
�أمر ما فيقال على �سبيل املثال قانون التجارة �أو قانون ال�رشكات �أو قانون العمل �إىل غري ذلك.

خصائص القاعدة القانونية:

�أوال :القاعدة القانونية قاعدة عامة وجمردة

فالقواع ��د القانوني ��ة تت�س ��م ب�ص ��فة العمومي ��ة والتجريد
بحيث ت�ص ��اغ وتوجه �إىل ا�شخا�ص ووقائع ب�صيغة عامة
فه ��ي ال توجه �إىل �ش ��خ�ص بعينه �أو واقع ��ة بذاتها ولكنها
تنطبق �إذا توافرت يف ال�شخ�ص �أو الواقعة �صفة �أو �رشط
معني ف�أي �ش ��خ�ص جتتمع فيه �صفات معينة �أو �أية واقعة
تتوافر فيها �رشوط معينة تنطبق عليها القاعدة القانونية.
ومث ��ال ذلك القاعدة القانونية ال ��واردة يف املادة ( )43من
القانون املدين الأردين والتي تن�ص على ان :
(1 .1كل �ش ��خ�ص يبلغ �سن الر�ش ��د متمتعا بقواه العقلية
ومل يحجر عليه يكون كام ��ل الأهلية ملبا�رشة حقوقه
املدنية).
ِ 2 .2
(�سن الر�شد هي ثماين ع�رشة �سنة �شم�سية كاملة)
فه ��ذه القاعدة تنطبق بالن�س ��بة لكل �ش ��خ�ص ,ذك ��ر ًا كان
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�أو �أنث ��ى ,مت ��ى توافرت فيه �رشوط معينة هي بلوغ �س ��ن
� 18س ��نة �شم�س ��ية كامل ��ة و�أن يك ��ون م ��ن بلغ هذا ال�س ��ن
متمتع ��ا بقواه العقلية غري حمجور عليه ف�إذا توافرت هذه
ال�رشوط انطبقت القاعدة ال�س ��ابقة على ال�ش ��خ�ص �سواء
توافرت فيه ال�رشوط الآن �أم توافرت يف امل�ستقبل �أ�صبح
اهال ملبا��ش�رة حقوقه املدنية طاملا بقيت القاعدة القانونية
قائمة و معمول بها.
والغاية املق�ص ��ودة من عمومية وجتريد القاعدة القانونية
هي حتقيق امل�ساواة بني النا�س �أمام القانون ومنع التحيز
مل�صلحة �شخ�ص معني �أو �ضد �شخ�ص معني عامة ا�ستنادا
�إىل مبد�أ �س ��يادة القانون ،ومبد أ� امل�س ��اواة �أمام القانون،
لأن القان ��ون حينما يكون عام ��ا يعرب عن العقل املجرد من
ال�شهوات دون �إعتبار للم�صالح اخلا�صة.
وهن ��اك دواف ��ع عملي ��ة العط ��اء القاع ��دة �ص ��فة العمومية
والتجريد وهي ا�س ��تحالة �إ�ص ��دار قرارات خا�ص ��ة تنظم
�سلوك كل فرد يف املجتمع على حده.

ثانيا :القاعدة القانونية قاعدة �إجتماعية :
�إن القواع ��د القانونية ال تعنى بالإن�س ��ان املنعزل والذي ال
توج ��د بينه وبني غريه من الب�رش رواب ��ط �إجتماعية حتى
ي�س ��تطيع القانون التدخل لتنظيمها،فالقانون �أ�صال وجد
لتنظيم عالقات النا�س بع�ض ��هم ببع�ض ب�إعتبارهم �أع�ضاء
يف جماع ��ة واح ��دة للح ��د م ��ن حرياته ��م و�إزالة م ��ا بينهم
من تعار�ض والتوفيق بني م�ص ��احلهم وو�ض ��ع تنظيمات
لت�س ��يري �أعمالهم وروابطهم التي تن�ش� ��أ فيما بينهم بحكم
الإت�صال وتبادل املنافع.

ثالثا :القاعدة القانونية حتكم �سلوك الأفراد
يف املجتمع:

�إن القان ��ون ينظ ��م الروابط �إلإجتماعي ��ة يف املجتمع ولكي
يتمك ��ن م ��ن ذلك ف�ل�ا ب ��د ان يكون هن ��اك مظه ��ر خارجي
فالقان ��ون ال يهتم وال يعن ��ى بالنوايا وامل�ش ��اعر طاملا �أنها
بقيت داخلية يف نف�س الفرد ومل ترتجم �إىل �سلوك يف العامل
اخلارجي،فالقانون ال يهت ��م باحلقد الدفني على الآخرين
ب ��ل يتدخ ��ل لوق ��ف ال�س ��لوك ال�ض ��ار ال ��ذي يتخ ��ذ مظهر
خارجي لهذا احلقد كالتعدي على الغري �أو على �أمالكه.
ولكن القانون ميكن �أن يتدخل يف نوايا الأفراد ودوافعهم
وي�أخذه ��ا بعني الإعتبار �إذا كانت له ��ذه الدوافع والنوايا
�صلة بال�سلوك اخلارجي للأفراد.

رابعا :القاعدة القانونية قاعدة ملزمة:

ال بد �أن ي�ص ��احب القاعدة القانوني ��ة جزاء يوقع على من
يخالفه ��ا �أو يخ ��رج عن �أحكامه ��ا وهذا اجل ��زاء هو الذي
يحم ��ل الأف ��راد عل ��ى اح�ت�رام القاع ��دة القانوني ��ة مع ان
الكث�ي�ر م ��ن الأف ��راد يطيعون القواع ��د القانوني ��ة لعلمهم
بفائدته ��ا للمجتم ��ع ويعمل ��ون بها لي�س خلوفه ��م من هذا
اجل ��زاء بل القتناعهم ب ��ان �إحرتامها ي�ؤدي �إىل ا�س ��تقرار
النظام الإجتماعي واحلف ��اظ عليه،فاجلزاء يعترب من �أهم
خ�ص ��ائ�ص القاعدة القانونية والتي متيزها عن غريها من
القواع ��د الإجتماعية ويجب �أن يكون بيد ال�س ��لطة العامة

توقع ��ه ج�ب�را على كل من يخالف القاع ��دة القانونية وفقا
لنظام حمدد م�سبقا.

أنواع اجلزاء :

•اجل ��زاء اجلنائ ��ي ويتمث ��ل يف عقوبة قد تك ��ون مالية
كالغرامات �أو بدنية مثل احلب�س.
•اجل ��زاء امل ��دين ويتمث ��ل يف التنفي ��ذ العين ��ي والتنفيذ
ِب َعو�ض.
•اجل ��زاء الإداري ويتمثل يف اجل ��زاء الذي يوقع على
املوظف العام يف �ص ��ورة �إنذار �أو خ�ص ��م �أو التنزيل
من الدرجة �أو الف�صل.

مثا ل :
�إذا عزم �شخ�ص على قتل �آخر ولكنه مل ينفذ ما
ع ��زم عليه فال يتدخل القانون يف ذلك وال يعاقبه
عليه�،أما �إذا �صاحب هذا العزم �سلوك خارجي
ك�إطالق الر�ص ��ا�ص على ال�ش ��خ�ص فيقتله ف�إن
القان ��ون هنا يتدخل ويبحث يف نية القاتل لريى
فيم ��ا �إذا كان القتل خط�أ وغري مق�ص ��ود �أو انه
مدب ��ر من قبل وعن �س ��بق الإ�رصار والرت�ص ��د
ويف ه ��ذه احلال ��ة ف� ��إن العقوب ��ة تكون م�ش ��ددة
وذلك تبع ًا لنية القاتل.
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مصادر القاعدة القانونية:

أَ�وال :الت�شريع

وه ��و عبارة عن جمموع ��ة القواعد القانونية التي ت�ص ��در
يف �ش ��كل مكتوب عن �س ��لطة متلك حق �إ�ص ��داره مبقت�ضى
الد�ستور،وهو ح�سب ت�سل�سله من حيث القوة يق�سم �إىل :
1 .1الد�س ��تور  :وهو الت�رشيع الأ�سا�س ��ي للدولة وي�شمل
على جمموعة قواعد تبني �ش ��كل الدولة ونظام احلكم
فيها وتوزيع ال�س ��لطات يف الدولة وعالقة ال�س ��لطات
بع�ض ��ها ببع� ��ض وحق ��وق وواجب ��ات الدول ��ة جت ��اه
املواطنني وحقوق وواجبات املواطنني جتاه الدولة.
2 .2القان ��ون  :وه ��و جمموع ��ة القواع ��د القانوني ��ة التي
تنظم �س ��لوك �إجتماعي معني وت�صدر عن اجلهة التي
متلك حق ا�صداره مثل القانون املدين وقانون العمل
وقانون العقوبات وغريه.
3 .3النظ ��ام  :وه ��و جمموع ��ة القواع ��د القانوني ��ة الت ��ي
ت�ص ��درها الهيئ ��ة الت ��ي متل ��ك ح ��ق �إ�ص ��دارها وذلك
لتو�ضيح وتنظيم تفا�صيل قواعد القانون.
4 .4التعليمات :هي جمموعة القواعد القانونية ال�صادرة
ع ��ن ال ��وزارة �أو الدائ ��رة �أو امل�ؤ�س�س ��ة املعنية وذلك
لبي ��ان كيفي ��ة تطبي ��ق القوان�ي�ن والأنظم ��ة يف الدولة
واخلا�صة بتلك الوزارة.

ثاني��ا :الفق��ه الإ�س�لامي واملب��ادئ العام��ة
لل�شريعة
الفقه الإ�س�ل�امي وهو جمموعة املذاهب الأربعة الرئي�سية
وهي :
•املذه ��ب احلنف ��ي وعلى ر أ�� ��س هذا املذه ��ب الإمام ابو
حنيفة النعمان.
•املذه ��ب املالكي وعل ��ى ر�أ�س هذا املذه ��ب الإمام مالك
بن ان�س
•املذهب ال�شافعي وعلى ر�أ�س هذا املذهب الإمام حممد
بن ادري�س ال�شافعي.
•املذه ��ب احلنبلي وعلى ر�أ�س هذا املذهب الإمام احمد
بن حنبل.
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ثالثا :العرف

وه ��و اعتي ��اد النا�س على متابعة �س ��لوك معني وا�س ��تقرار
الإعتقاد يف نفو�س ��هم ب�أن هذا ال�س ��لوك قد �صار ملزما لهم
يف معامالتهم.
ويق ��وم العرف عل ��ى عن�رصي ��ن الأول هو امل ��ادي ويتمثل
يف اعتياد النا�س على ال�س ��لوك املع�ي�ن والثاين هو املعنوي
الذي يتج�س ��د يف �ش ��عور النا�س ب�أنهم ملزمون باتباع ذلك
ال�س ��لوك و�أن عدم �إتباعهم له �أو خمالفتهم �أياه ي�ص ��يبهم
اجلزاء القانوين الذي يفر�ض يف مثل هذه احلاالت.

رابعا :قواعد العدالة

وه ��ي قواع ��د م�س ��توحاة م ��ن ت ��راث املجتم ��ع وتاريخ ��ه
وال�س ��لوك ال ��ذي ي��س�ري علي ��ه والنظ ��ام ال�سيا�س ��ي
والإقت�صادي اخلا�ص به.

ميكن ان ي�ستفاد من هذه القواعد يف جمالني:

1 .1جم ��ال الت�رشي ��ع فه ��ي تر�ش ��د امل��ش�رع �إىل القواعد
العادل ��ة الت ��ي يتوج ��ب علي ��ه ان يتبناها عند �ص ��ياغة
الت�رشيعات.
 2 .2جم ��ال الق�ض ��اء ويلج أ� �إلي ��ه القا�ض ��ي �إذا مل يجد ما
ي�س ��عفه من حكم يف امل�ص ��ادر املذكورة �س ��ابقا حينها
يك ��ون ملزم ��ا بالرج ��وع �إىل قواعد العدالة لي�س ��تلهم
منها احلكم الذي ي�ستطيع بناء عليه �أن ي�صدر قراره
يف النزاع وهي لي�س ��ت �أمرا ذاتيا يتعلق بكل قا�ض ��ي
ح�سب ما يحلو له.

س�����������������ؤال وج��������������واب
�إعداد � :سمري ال�سليتات

ملاذا نرسم اخلرائط والشمال حنو األعلى؟
تتف ��ق جمي ��ع اجله ��ات امل�س� ��ؤولة ع ��ن ر�س ��م اخلرائط –
خ�صو�ص ��ا يف الع��ص�ر احلدي ��ث – على ر�س ��م ال�ش ��مال يف
اجلهة العلوية ،لكن هذا الأمر مل يكن �صحيحا دائما.
ب ��د�أت عملية ر�س ��م اخلرائط م ��ع �إن�س ��ان الكهف – حيث
قام بر�سم �أ�ساليب ال�صيد و�أماكنها وقد �ضم �إليها �أحيانا
بع� ��ض مالم ��ح متي ��ز امل ��كان جغرافيا.ور�س ��التهم ،بغ�ض
النظ ��ر عن �أي �إ�ش ��ارة كان ��وا يفكرون به ��ا يف ذلك احلني،
وا�ضحة وب�س ��يطة :هنا ،ويف هذا الوقت من ال�سنة ،يوجد
طعام وفري.
و أ�ق ��دم خريطة مقبولة ومعروفة يف العامل مر�س ��ومة على
طاولة من الطني يف العام  3800قبل امليالد ،وتو�ضح نهر
الفرات الذي يتدفق �شمال بالد ما بني النهرين –العراق.
وكانت تلك اخلريطة والكثري من �س ��واها جمرد ر�سومات
ت�ضم مالمح حملية عن بيئات خمتلفة.
وا�س ��تمر ذلك قرونا عدة حتى بد أ� قدماء الإغريق بو�ض ��ع
�أ�س�س وا�ضحة لعلم الفلك واحل�ساب واخلرائط.
ويف مقدم ��ة ال ��رواد الإغري ��ق يف جم ��ال الفل�س ��فة وعل ��م
احل�س ��اب .كالوديو�س بطليمو� ��س املعروف ببتوملي (90
– 168بعد امليالد) .وكان �أول من ر�س ��م خريطة للعامل
املتح��ض�ر ،مرتكزة عل ��ى املعلومات املتوف ��رة ولي�س على
جم ��رد احتم ��االت .قب ��ل ذل ��ك كان البابليون ق ��د حاولوا
ر�س ��م خريطة العامل ،لكنهم قدموها ب�صورة طبق م�سطح
ولي�س �ش ��كل كروي ،وهو ال�شكل الذي اقتب�سه بطليمو�س
الحقا عنهم .وبالطبع ف�إن املعلومات التي كانت متوافرة
يف ذلك الوقت �أدت به �إىل الوقوع يف �أخطاء عدة �أثناء ر�سم
خريطة الأر�ض ،مثل ر�س ��م اجل ��زر الإنكليزية – �إجنلرتا
وا�س ��كتلندا – مت�صلة ببع�ض ��ها البع�ض ،كما قام بتقدير
م�س ��احة ال�صني واملحيط الأطل�سي ب�شكل مبالغ فيه .لكن
عل ��ى الرغم م ��ن كل هذا ،كان ��ت خريطته دلي�ل�ا على جهد
كب�ي�ر قام ب ��ه ،لأنه �أرف ��ق اخلريطة مبر�ش ��د يف اجلغرافيا
مق�س ��م �إىل ثمانية �أج ��زاء ،وفيه قام بتلخي� ��ص �أعمال من
�س ��بقه من العلماء واجلغرافيني .وبقيت م�ؤلفاته مرجعا
لأك�ث�ر م ��ن �أل ��ف ع ��ام .ويف احلقيقة جن ��د �أن كري�س ��توفر

كولومبو� ��س ا�س ��تخدم منه ج ��زءا حيث اجت ��ه للبحث عن
العامل اجلديد ،الأمر الذي �س ��بب ل ��ه بع�ض املتاعب نتيجة
خط� ��أ بطليمو� ��س يف تقدير حجم املحيط الأطل�س ��ي ،وعدم
علمه �أ�سا�سا بوجود املحيط الهادي.
واملهم يف خريطة بطليمو�س هو �أنه ر�سم ال�شمال يف الأعلى،
ذل ��ك لأنه قرر حينه ��ا �أن يكون �رشق اخلريطة نحو النجم
القطبي ،وهو اختيار منطقي جدا ،لأن النجم القطبي كان
دلي�ل�ا غ�ي�ر متحرك ير�ش ��د الرحال ��ة �أثناء �س ��فرهم يف تلك
الع�صور.
وبق ��ي مو�ض ��وع وج ��ود ال�ش ��مال يف اجله ��ة العلوي ��ة من
اخلريط ��ة دون ج ��دال حت ��ى بداي ��ة الع�ص ��ور الو�س ��طى.
فا�س ��تمر العلم ��اء بر�س ��م اخلريط ��ة ح�س ��ب تعليم ��ات
بطليمو� ��س عل ��ى الرغ ��م م ��ن معار�ض ��ة الكني�س ��ة� ،إال �أن
الو�ض ��ع مل يب ��ق طويال عل ��ى ما ه ��و عليه ،فقد �أ�ص ��بحت
القد� ��س مرك ��ز امل�س ��يحية م ��ن كل �أقطار الأر� ��ض ،وبذلك
انتقل ال�رشق لي�صبح يف �أعلى اخلرائط.
وقد ا�شتهرت تلك اخلرائط ب�أنها ثالثية ،حيث ال تظهر �إال
�أوروبا و�آ�س ��يا و�أفريقيا املف�ص ��ولة عنها بالبحر املتو�سط
ونهر النيل.
ومل تك ��ن تلك اخلرائط ذات نفع للمالحني.ثم بد�أت معامل
اخلرائ ��ط الدقيقة تت�ض ��ح مع بداية الق ��رن الرابع ع�رش،
حي ��ث زادت عملية الإ�ستك�ش ��اف والتجارة البحرية ،وبد أ�
الإعتماد جديا على البو�ص ��لة املغناطي�س ��ية ،وهي �آلة كان
الفايكن ��غ �أول م ��ن ا�س ��تخدمها ب�ش ��كلها البدائ ��ي .ومرة
�أخرى ،عاد ال�ش ��مال �إىل موقعه ال�ص ��حيح �أعلى اخلرائط
لتكون جميع املعامل مرتبطة مبغناطي�سية ال�شمال.
وقد مت ر�سمها ب�شكل دائم لأول مرة يف العام  ،1569حني
قام �أ�شهر ر�س ��ام خرائط يف تاريخ الب�رشية Gerardus
 Mercator of Flandersبتطوي ��ر �ش ��كل �أ�س ��طواين
يتقاط ��ع في ��ه اخلط ��وط ال�ش ��مالية اجلنوبي ��ة ،وكان ذل ��ك
ال�ش ��كل �أول جم�س ��م يظه ��ر الأر� ��ض منحني ��ة على �س ��طح
خريطة م�سطحة.
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ملاذا تبدو السماء زرقاء اللون؟

يت ��درج لون ال�س ��ماء من النيل ��ي الداك ��ن �إىل الربتقايل �أو
الأحم ��ر يف وقت الغروب ،لكننا منيل �إىل الإعتقاد ب�أن لون
ال�س ��ماء الطبيع ��ي هو الأزرق .ومبا �أن ال�ش ��م�س م�ص ��در
ال�ض ��وء على الأر�ض ،ت�ص ��در �ض ��وء �أبي� ��ض فمن العجب
حقا �أن نظن دائما �أن لون ال�سماء هو الأزرق.
ويتك ��ون الل ��ون الأبي�ض من مزيج �ألوان الطيف ال�س ��بعة
( الأحمر ،الربتقايل ،الأ�ص ��فر ،الأخ�رض ،الأزرق النيلي،
والبنف�س ��جي ،كما تب ��دو يف قو�س قزح ) وال ��ذي ينتج من
اخت�ل�اف �أطوال الأ�ش ��عة املكونة لل�ض ��وء� .أم ��ا لون املادة
املرئي ��ة فينت ��ج �أي�ض ��ا ع ��ن �ض ��وء ال�ش ��م�س ذو الأط ��وال
املختلف ��ة .وتتميز بع� ��ض املواد بقدرتها على امت�ص ��ا�ص
ال�ضوء �أو عك�سه �أو انك�سار باجتاهات خمتلفة( .با�ستثناء
مادة �ش ��فافة متاما �ست�سمح مبرور ال�ضوء كما هو وكذلك
بت�أثري من الر�ؤية عند الإن�سان).
واملادة احلمراء مثال� ،إذا تعر�ض ��ت لل�ضوء متت�ص جميع
�ألوان الطيف ماعدا اللون الأحمر ،الذي تعك�سه .واملادة
البنف�س ��جية تعك� ��س بع�ض الأحم ��ر وبع� ��ض الأزرق� .أما
املادة ال�س ��وداء فتمت�ص جمي ��ع �ألوان الطي ��ف والأبي�ض
يعك�سهم جميعا.
عندما مير �ش ��عاع �ض ��وء خالل الهواء� ،س ��يتعر�ض حتما
لالنك�س ��ار بدرجة معينة تعتمد على كمية الغبار املوجودة
حول ��ه .وتنك��س�ر املوجات الق�ص�ي�رة من أ�ل ��وان الطيف
(الزرق ��اء) بدرج ��ة �أك�ب�ر بكث�ي�ر م ��ن املوج ��ات الطويلة(
احلم ��راء) .ويف الأي ��ام ال�ص ��افية حيث الغب ��ار وقطرات
املاء قليلة يف اجلو �سيكون انعكا�س �أ�شعة ال�ضوء حمدود ًا
ج ��د ًا ،وبذلك نرى ال�س ��ماء زرقاء فاحت ��ة .وعند الغروب
حيث تزداد كمية الغبار يف اجلو ،خ�صو�صا �أيام احل�صاد،
ي ��زداد ت�ش ��تت ال�ض ��وء وخ�صو�ص ��ا املوج ��ات الق�ص�ي�رة
الزرقاء ،بحيث تبقي الأ�ش ��عة ال�صفراء واحلمراء ظاهرة
على �سطح الأر�ض.
ول ��و كان ��ت الأر� ��ض كالقمر ،دون ج ��و يحيط به ��ا ،لبدت
ال�سماء �سوداء دائما ،يف الليل ويف النهار.
26

جملة املقيا�س  -العدد - 23كانون الثاين 2015-

w w w. r j g c . g o v. j o

أنهار يف اجلزيرة العربية!

ذكر ر�سول اهلل حممد (�صلى اهلل عليه و�سلم) هذه احلقيقة
ال�س ��ا َع ُة َحتَّى
يف احلدي ��ث ال�رشيف الذي يقولَ « :ل ْن َت ُق ْو َم َّ
�ض ال َع َر ِب ُم ُر ْو ًجا و أَ� ْن َها ًرا» �صحيح م�سلم
َت ُع ْو َد أَ� ْر ُ
هذا هو م�س ��تقبل ال�صحراء يف �شبه اجلزيرة العربية ،ويف
�ص ��حراء جنوب م�رص و�ش ��مال غ ��رب ال�س ��ودان ،ورمبا
ال�ص ��حراء يف مناطق �أخرى من العامل يف نف�س النطاق من
خط ��وط العر�ض كلها �س ��تكون جزء ًا من ب�س ��اط �أخ�رض؛
وذلك طبقًا ملا جاء يف بحث جمال عبد املنعم الكومي.
ه ��ذا ما يخربنا ب ��ه التغري الهائل يف ُمناخ الكرة الأر�ض ��ية
على َم ِّر مئات ال�سنني ،كما يخربنا به خمترب امل�سح الأثري
الأمريك ��ي بوالية �أريزونا الأمريكية ،بينما كان الباحثون
يحللون جداول معطيات جمعته ��ا �أجهزة الرادار املركبة
عل ��ى م�ت�ن مك ��وك الف�ض ��اء (كولومبي ��ا)� ،أظهرت �ص ��ور
ال ��رادار وج ��ود منطقة حتت رمال �ص ��حراء جنوب م�رص
و�ش ��مال غرب ال�س ��ودان ال تهطل فيها الأمطار �إال مبعدل
مرة كل خم�سني �سنة ،ولكنها حتتوي على جماري �أنهار
قدمي ��ة كبرية ،بع�ض ��ها �أو�س ��ع من نهر النيل نف�س ��ه ،وقد
�أجريت حديث ًا درا�س ��ة م�ش ��ابهة ل�ش ��به اجلزيرة العربية؛
حيث �أظهرت ال�ص ��ورة اجلوية وج ��ود جمرى لنهر قدمي
عمالق يخرتق �شبه اجلزيرة من الغرب �إىل ال�رشق ناحية
الكويت.
وقد ذكر الدكتور فاروق الباز مدير وكالة نا�س ��ا للف�ض ��اء
وج ��ود كمي ��ات هائلة م ��ن املي ��اه اجلوفية يف م�س ��ار النهر
القدمي الذي ال بد �أنه عا�ش على جانبي النهر يف الع�ص ��ور
ال�سحيقة عندما كان النهر يجري باملياه قبل  5000عام.
ويتوق ��ع «ه ��ال مالكور» وه ��و جيولوج ��ي �أمريكي عودة
البحريات �إىل �ص ��حراء اجلزيرة العربية وعودة املياه �إىل
الأنهار املغطاة.
فالكرة الأر�ض ��ية كما �أثبتت التقنيات احلديثة متر بع�رص
جلي ��دي يظل نح ��و � 100ألف ع ��ام ت�أتي بع ��ده فرتة دفء
ت�س ��مى مبرحل ��ة «ب�ي�ن جليدي ��ة» ت�س ��تمر م ��ن ع��ش�رة �إىل
ع�رشين �ألف �سنة ،وقد تكرر هذا النمط ع�رش مرات خالل
املليون �سنة املا�ضية.

فقد كان انت�شار امل�سطحات اجلليدية يف الأجزاء ال�شمالية
 �أثن ��اء الع�ص ��ور اجلليدي ��ة  -ي�ؤث ��ر يف من ��اخ الأر� ��ض،في�ؤدي �إىل زحزحة نطاق املطر �إىل اجلنوب؛ فتدخل �ش ��به
اجلزيرة العربية وال�ص ��حراء الكربى ب�ش ��مال �إفريقيا يف
نط ��اق الرياح الغربي ��ة املمطرة التي ته ��ب الآن على غرب
�أوروبا ،في�ؤدي ذلك �إىل ازدهار تلك ال�صحارى وامتالئها
بالأنهار والوديان اخل�صبة.
ويف ف�ت�رات الدفء بني الع�ص ��ور اجلليدي ��ة تتحرك نطاق
الأمط ��ار �إىل ال�ش ��مال ،فت�ص ��بح �ش ��به اجلزي ��رة العربي ��ة
و�ش ��مال �إفريقيا �ض ��من نطاق الرياح التجارية وي�سودها
مناخ م�شابه ملناخها اليوم.
وهن ��اك العديد من الأدل ��ة على حدوث مث ��ل تلك التغريات
املناخي ��ة جمعه ��ا الأ�س ��تاذ �أو�س�ت�ن ميل ��ر �ص ��احب كتاب
«اجلغرافيا التاريخية الطبيعية» فيما يلي:
1 .1املعلوم ��ات اخلا�ص ��ة بالأمط ��ار وبع� ��ض الظواه ��ر
الأخ ��رى (الفي�ض ��انات وف�ت�رات اجلف ��اف) للمناخ،
والت ��ي ُد ِّو َن ��ت بوا�س ��طة القدم ��اء مث ��ل بطليمو�س يف
القرن الثاين امليالدي يف �سجل الظواهر اجلوية.
2 .2مواعيد جني الكروم منذ �سنة 1400م التي توجد يف
�سجالت بع�ض جهات �أوروبا.
3 .3مواعي ��د جتمد املياه يف بع� ��ض البلدان مثل الدامنارك
وهي منذ �سنة 1350م.
4 .4اخت�ل�اف امل�س ��افات ب�ي�ن احللق ��ات ال�س ��نوية لنم ��و
الأ�ش ��جار ،وق ��د َع َّمر بع� ��ض هذه الأ�ش ��جار �أكرث من
� 3000سنة.
5 .5وج ��ود �آث ��ار تدل عل ��ى الزراع ��ة يف مناطق ال ي�س ��مح
مناخها بالزراعة.
ُ
هذا م ��ا �أثبتته �أي�ض� � ًا نظرية الفلكي الأ�س ��كتلندي جيم�س
كروك يف القرن التا�س ��ع ع�رش ،الذي أ�ع ��اد ميالنكوفيت�ش
طرحها – بعد �أن �أدخل عليها تعديالت عام 1941م.

فق ��د �أرج ��ع الإنقالب ��ات املناخية عل ��ى �س ��طح الأر�ض �إىل
التغ�ي�رات التي تطر أ� عل ��ى ثالثة مقادير متعلقة بهند�س ��ة
الأر�ض :
•التغري الأول �س ��ببه دوران الأر�ض حول ال�ش ��م�س يف
م ��دار دائ ��ري ،ولكن ��ه ال يثبت هكذا ب ��ل تتغري قيمته
قلي�ل ً�ا؛ لي�ص ��بح �إهليج ًّيا ،ثم يعود �إىل و�ص ��فه �ش ��به
الدائ ��ري يف دورة مدته ��ا � 100أل ��ف �س ��نة ،وعندم ��ا
يك ��ون امل ��دار دائر ًّيا ف�إن الأر�ض تتلق ��ى كمية مماثلة
م ��ن حرارة ال�ش ��م�س يف كل يوم من �أيام ال�س ��نة� ،أما
عندم ��ا يك ��ون امل ��دار �إهليج ًّيا ف� ��إن كوكبن ��ا يكون يف
بع�ض �أيام ال�س ��نة �أقرب �إىل ال�ش ��م�س ويتلقى مزيد ًا
م ��ن احلرارة منه يف �أيام ال�س ��نة الأخرى ،و�إن كانت
كمية احلرارة التي يتلقاها الكوكب تبقى ثابتة.
•التغري الثاين هو يف حم ��ور دوران الأر�ض ،فالأر�ض
ت ��دور حول حموره ��ا ،وهذا املحور يك ��ون مائ ًال مع
م�ستوى دورانها حول ال�شم�س ،مبعنى �أنه �إذا ُر�سم
حم ��ور متعاق ��د م ��ع م�س ��توى دوران الأر� ��ض حول
ال�ش ��م�س ،ف�إن حمور دورانه ��ا مييل على هذا املحور
العم ��ودي بزاوية تتغري من � 21.8إىل  24.5درجة يف
دورة مدتها � 41ألف �س ��نة ،وهذه الزاوية الآن 23.4
وهي �آخذة يف التناق�ص.
•التغري الثالث يف هند�س ��ة الأر�ض تتعلق �أي�ض ًا مبحور
دورانه ��ا ،فه ��ذا املح ��ور الوهمي ير�س ��م يف ال�س ��ماء
دائ ��رة وه ��و م ��ا يع ��رف بالرتف ��ع ،precession
ويكم ��ل املحور دورت ��ه هذه يف دورة مدته ��ا � 23ألف
�سنة.

ا مل��ر ا ج��ع :
•الإعجاز العلمي يف القر�آن.
•العلم والهند�سة  -م .عارف �سمان
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�إعداد  :ابراهيم عبيد

تغطي املياه ما ن�سبته  %70.8من م�ساحة الكرة الأر�ضية،ترى
هل ت�ساءلت يف يوم من الأيام عن عدد اجلزر املوجودة يف العامل ،وهل
يوجد قدرات لدى الإن�سان ملعرفة عددها بالدقة ؟ وهل كل اجلزر لها
نف� ��س التكوين ؟ وهل كله ��ا لها نف�س احلجم ،وه ��ل جميعها م�أهولة
بال�س ��كان ؟ وهل .. .وهل .. .وهل� ،.. .أ�س ��ئلة �سوف نحاول املرور
عليها يف هذه العجالة ونرتك املجال للمهتمني للبحث والتف�ص ��يل عن
اجلزر يف العامل.

تعريف اجلزيرة :
لغوي ًا  :ح�سب معجم املحيط  :ا َ
أر�ض يحيط
جلزِي َر ُة ُ � :
وجزَا ِئ ُر.
بها املا ُء من ك ِّل جوانبها وجمعها ُج ُز ٌر َ
كما �أن تعريفها ح�سب معجم الو�سيط َ :ج َز َر املا ُء عن
ر�ض َج ْزر ًا مبعنى نَ�ض � َ�ب وح�سرَ َ  .ويق ��الَ :ج َز َر ال َب ْح ُر
الأَ ِ
رس ما�ؤُ ُه .وح�س ��ب معجم الغني َ :جزِي َر ٌة
وال َّن ْه ُر �أي ا ْنح� َ
�ض َيا ِب َ�س ٌة ُيحِ يطُ ِب َها المْ َا ُء مِ ْن
وجمعها َجزَا ِئ ُرُ ،ج ُز ٌر هي �أَ ْر ٌ
ر�ض
ُك ِّل جِ َهةٍ .وح�س ��ب معجم ل�س ��ان الع ��رب اجلزِير ُة أَ� ٌ
َي ْن َج� � ِز ُر عنها امل� � ُّد ،واجلزِير ُة �أَر�ض يف البح ��ر َي ُن َفر ُِج منها
م ��اء البح ��ر فتب ��دو وتظهر و�س ��ميت بذل ��ك النقطاعها عن
معظم الأَر�ض.
�أما ا�ص ��طالح ًا  :فاجلزيرة �أر�ض� � ًا �ص ��لبة تطفو فوق
�س ��طح املاء ومحُ اطة من جميع جوانبه ��ا باملياه وهي �إ ّما
�أن تك ��ون مكون ��ة من ال�ص ��خور مبختل ��ف �أنواعها �أو من
نتائ ��ج الرباكني وخملفاتها �أو من ال�ش ��عب املرجانية ،ويف
بع�ض الأحيان من الرمال التي تطفو فوق �سطح املاء� ،إذن
هي عبارة عن م�ساحه �أر�ضيه مرتفعه عن املناطق البحرية
املج ��اورة وحماط ��ة باملياه م ��ن جميع اجله ��ات وعلى هذا
الأ�سا�س ميكن و�صف القارات ب�أنها جزر ومثال ذلك قارة
ا�س�ت�راليا ،غري �أن تعريف اجلزر اقت�رص على امل�س ��احات
املح ��دودة لت�ش ��مل اجل ��زر املحيطي ��ة والبحري ��ة الك�ب�رى
وكذلك جزر البحريات وجزر الأنهار لأنها ذات م�ساحات
�ضيقة.
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تختل ��ف اجلزي ��رة عن �ش ��به اجلزي ��رة ك ��ون الثانية
لي�س ��ت حماطة باملاء من جميع جوانبها.ومن ال�صعب �إن
مل يكن من امل�ستحيل ح�رص عدد اجلزر املنت�رشة يف العامل،
وخا�ص ��ة �إذا ما �أخذنا بعني الإعتب ��ار �أن ثالثة �أرباع هذه
الكرة الأر�ضية ُمك ّون من املاء ،وقد يحتار املرء يف الطريقة
التي ُي�ص� �نّف بها اجلزر ،هل يتم التق�س ��يم على م�س ��توى
تق�س ��يم الكرة الأر�ضية �إىل ن�صف جنوبي ون�صف �شمايل
ويت ��م التوزيع بناء على ذلك ؟ �أم وفق املحيطات ؟ �أم وفق
القارات ؟ �أم وفق التبعية الدولية ؟..الخ من التق�سيمات.
والبحث يف مو�ض ��وع اجلزر مبا فيها من م�شقة وذلك
لكرثتها وانعدام املراجع العربية حول املو�ضوع� ،إال �أنها
ممتع ��ة للغاية وذلك للغ ْور يف جماهيل العامل ال�شا�س ��ع ويف
غياهب البحار واملحيطات.

عدد اجلزر

يعت�ب�ر �رضب� � ًا م ��ن اخليال حتديد عدد اجل ��زر املوجودة يف العامل ،رغم التق ��دم العلمي يف العامل احلايل ،وال ي�س ��تطيع �أحد ًا
اجل ��زم يف عدده ��ا فهناك املاليني من اجلزر ،وهناك اجلزر املغمورة ب�ش ��كل م�ؤقت �أو اجلزر ال�ص ��غرية للغاي ��ة والتي ال تتعدى
يف م�س ��احتها حجم الغُرفة �أو �أ�ص ��غر ،وهناك اجلزر ال�شا�س ��عة والتي ت�ص ��ل مل�س ��احة ميكن �إطالق ا�س ��م القارة عليها كالقارة
الأ�س�ت�رالية مثال� .أ�ض ��ف �إىل ما �سبق ت�ضارب الأرقام ح�س ��ب امل�صادر واملراجع فعلى �سبيل املثال هناك اختالف يف عدد اجلزر
املكونة والتابعة لإندوني�س ��يا فالبع�ض ُيعطى رقم ًا ي�ص ��ل �إىل حوايل  17000جزيرة والبع�ض الآخر يو�ص ��ل العدد �إىل ما يزيد
عن  18000جزيرة.

�أنواع اجلزر :
هناك تق�سيمات خمتلفة للجزر ح�سب :
•احلج��م وامل�س��احة  :كب�ي�رة ،متو�س ��طة� ،ص ��غرية
امل�ساحة �أو احلجم.
•ارتفاعه��ا ع��ن �س��طح امل��اء املج��اور  :مرتفع ��ة،
متو�سطة الإرتفاع ،منخف�ضة.
•تكوي��ن اجلزي��رة � :ص ��خرية ،كل�س ��ية ،مرجاني ��ة،
بركانية ،رملية.
•ال�س��كن  :م�أهولة ب�ش ��كل دائم �أو ف�صلي ( م�ؤقت )،
خالية من ال�سكان.
•البعد عن  خط ال�ساحل امل�أهول  :قريبة ،متو�سطة
البعد ،بعيدة �أو نائية.
•اكت�شافها  :مكت�شفة ،غري مكت�شفة.
•عمر اجلزيرة.
•طبيعية �أم ا�صطناعية.
•�ش��كل اجلزي��رة  :منتظم �أو غري منتظم ،م�س ��تطيل،
مربع ،دائري...الخ.
•حممية طبيعية �أو غري حممية طبيعية.
•امللكية  :ملكية خا�صة �أو ملكية عام �أو ملكية دولة.
•التبعية ال�سيا�سية.
•جرداء �أو مزروعة.
•التبعية للقارات �أو امل�سطحات املائية.
وغري ذلك من التق�سيمات.

اجلزر البحرية:

وتختلف اجلزر وفقا للعوامل امل�ساعدة على تكوينها
فه ��ي �أما �أن تك ��ون تكتونية �أو بركاني ��ة �أو نتيجة للنحت
ال�س ��احلي �أو اجللي ��دي �أو بفع ��ل الزحزح ��ة القارية التي
�أ�صابت كتل الياب�سة ومن �أمثلتها جزر  ( -:نيوفاوندالند
وجزي ��ره نيوزيالن ��دا وغرينالن ��د ) �أو بفع ��ل تراك ��م
الإر�س ��ابات يف املناطق ال�ضحلة خا�ص ��ة تلك التي تغطيها
ال�شعاب املرجانية مثل اجلزر املدارية يف املحيط الهادي.
وت�صنف اجلزر يف املحيطات والبحار عاده �إىل :

جزر قارية (:)Continental islands

انف�ص ��لت ع ��ن الق ��ارات وذات تكوي ��ن جيولوج ��ي
وتركيب ��ات �ص ��خريه مماثل ��ه يف طبيعته ��ا للكت ��ل القاري ��ة
القريب ��ة منه ��ا وتختل ��ف عنه ��ا فق ��ط لوج ��ود تكوين ��ات
بحري ��ه خا�ص ��ة يف تكوين ��ات الطبق ��ة العلي ��ا م ��ن �س ��طح
اجلزيرة،وتوجد عاده يف مناطق الر�صيف القاري.
ويالح ��ظ �أن اجل ��زر القاري ��ة ذات امل�س ��احة الكب�ي�رة
مثال لذلك ( :جزيرة ت�س ��مانيا ،جزيرة مدغ�شقر ،جزيرة
فرموزه).
تنف�ص ��ل ع ��ن الق ��ارة بقن ��وات عميق ��ة ،فهن ��اك ب�ي�ن
مدغ�ش ��قر و�إفريقي ��ا م�ض ��يق عمي ��ق يعتق ��د ب أ�ن ��ه �أخ ��دود
�إنك�ساري يف ق�رشه الأر�ض هبط يف هذا اجلزء بني �صدعني
متوازيني لأن �رشقي �إفريقيا تعر�ض لإنك�سار �ضخم كون
الأخدود الإفريقي العظيم.
كم ��ا يالح ��ظ يف اجل ��زر القاري ��ة مث ��ل  :نيوفوندالند،
غرينلند �سبب انف�صالها وابتعادها عن الياب�س القاري هو
الزحزحة التي �أ�ص ��ابت الياب�س ،ويف�صل بني هذه اجلزر
والقارات م�ضايق عميقة.
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�أنواع اجلزر القارية

اجل ��زر الرفرفية :وه ��ى التي تكون �أرخبي�ل�ا (جتمعا من
اجلزر) مثال ذلك ( :جزر الهند ال�رشقية ) �أو الأرخبيالت
ال�ص ��غرية وه ��ى مث ��ل  ( :الأرخبي ��ل الدامنرك ��ي  :ال ��ذي
تك ��ون عند ارتفاع م ��اء البحر وطغيان امل ��اء على الأجزاء
املنخف�ضة ).
جزر الأقوا�س  :توجد اجلزر القو�سية �ش�أنها يف ذلك �ش�أن
�أغلب الن�ش ��اطات الربكانية يف القيع ��ان البحرية ،مرتبطة
مبناطق ان ��زالق �أو انحدار الغالف ال�ص ��خري �إىل منطقة
اجلبة الأر�ض ��ية يف مناط ��ق احلافات التالحمي ��ة للأطباق
املتحرك ��ة .فعند ت�ص ��ادم طبقني حميطتيني مع بع�ض ��هما
وان ��زالق �إحداهما حتت الأخرى و�إذابة جزء منها تتكون
�سل�سلة جزر قو�سية ممتدة على طول حافة الطبق العلوي
ب�صورة موازية للخندق.
تنتج ال�ص ��خور الربكانية للجزر القو�س ��ية عند �إذابة
الغ�ل�اف ال�ص ��خري املنزلق داخل منطقة اجلبة الأر�ض ��ية
حام ًال معه كميات من الروا�س ��ب التي يعود م�ص ��درها �إىل
القارات املجاورة للخن ��دق املحيطي .وغالب ًا ما تكون هذه
الرت�سبات غنية بال�س ��ليكا وال�صوديوم والبوتا�سيوم مما
هي عليه يف �ص ��خور البازلت .وتكون �ص ��خورها من نوع
االندي�س ��ايت وهي �صخور �أخف من �صخور منطقة اجلبة
الأر�ض ��ية وكذلك من ال�ص ��خور البازلتية املكونة للق�رشة
الأر�ض ��ية .لذلك فه ��ي ترتفع نحو الأعلى حتى ت�ص ��ل �إىل
�س ��طح الأر�ض .وتكون �أك�ث�ر لزوجة من البازلت ب�س ��بب
كونها غنية بال�س ��ليكا مما ي�س ��بب �صعوبة هروب الغازات
منها .لذا فهي تتميز بكونها �شديدة الثورات الربكانية.
جزر النحت :قد تكون نتيجة للنحت الذي يخف�ض الياب�س
وتغطي ��ه مياه البحر وينف�ص ��ل جزء �آخر لي�ص ��بح جزيرة
ومث ��ال ذل ��ك  -:جزي ��رة بريطاني ��ا عندم ��ا حف ��رت القنال
الإجنلي ��زي بالنحت� ،أما انف�ص ��ال ايرلندة عنها فهو نتاج
انك�سار لهذا ي�شغل البحر االيرلندي �أخدودا.
جزر حبريه أو حميطيه األصل(:)Oceanic islands

�أن اجلزر املحيطية تتكون غالبا من �صخور البازلت،
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وترج ��ع فى تكوينه ��ا �إىل الإرتفاع فى ق ��اع املحيط نتيجة
للح ��ركات الباطنية ،ومن �أمثلة تلك اجلزر ( :جزر هاواى
يف املحيط الهادي وجزر موري�ش ��يو�س يف املحيط الهندي)
والت ��ي تختل ��ف ع ��ن اجل ��زر القاري ��ة م ��ن حي ��ث ت�رض�س
ال�سطح و�شده الإنحدار وانت�شار املجارى املائية امل�ساعدة
على تباين املظاهر الطبوغرافية.
بعك�س اجل ��زر القارية التي ت�ش ��به القارات املجاورة
يف احلي ��اة النباتي ��ة واحليوانية ف�إن اجل ��زر املحيطية تقل
به ��ا احلي ��اة احليواني ��ة الت ��ي تتمث ��ل �أ�سا�س ��ا يف الطيور
واحل��ش�رات بينم ��ا تتنوع احلي ��اة النباتي ��ة نتيجة حلركة
الري ��اح والتي ��ارات البحري ��ة والطي ��ور الق ��ادرة على نقل
بذور النباتات مل�سافات بعيده

�أنواع اجلزر البحرية �أو املحيطية
 -1اجلزر الربكانية (: ) Volcanic islands

تعزى ن�ش�أه اجلزر الربكانية �إىل �أثر حدوث الثورات
الربكاني ��ة ف ��ى و�س ��ط املحيط ��ات وجتم ��ع امل�ص ��هورات
والالفا الربكانية على �ش ��كل خمروطات �أو جزر بركانية،
وترجع هذه اجلزر فى تكويناتها ال�صخرية �إىل ال�صخور
النارية الباطنية والنارية املتحولة الناجتة عن الإندفاعات
الربكانية من قاع البحار واملحيطات.
وتتك ��ون اجل ��زر الربكاني ��ة الت ��ى تظهر على �ش ��كل
خم ��روط �أو جب ��ال بركانيه ب ��ارزه على �س ��طح املحيط ثم
تعمل عوامل التعرية املختلفة والإنهيارات ال�صخرية على
الإت�س ��اع والإمت ��داد التدريج ��ي لقمم املخ ��روط مما ينجم
عنه تكون اجلزر املميزة با�ستواء �سطحها الن�سبي تت�سع
لزيادة حجم الروا�سب.
ويعت�ب�ر املحيط الهادي فريدا م ��ن نوعه حيث ينت�رش
ف ��وق قاع املحيط ما يقرب من ٢٠٠٠جزيرة بركانية تبلغ
م�س ��احتها الإجمالية حوايل � ٧٠ألف مي ��ل مربع ،وتوجد
�أمثلة كثرية من �سال�س ��ل اجلزر الربكانية �أو الأرخبيالت
على امتداد نطاق ال�ضعف اجليولوجي مثل جزر مار�شال
و�أرخبيل فينك�س وجزر �ألو�شيان باملحيط الهادي وجزر
�سي�شل وجزر باب باملحيط الهندى.

ريش اجلبة والبقع احلارة

وتظه ��ر الدرا�س ��ات املتعلق ��ة به ��ذه املناط ��ق �أنها
تكونت نتيجة حلركة الطبق فوق ري�ش من مواد �صلبة
ت�س ��مى بري�ش منطق ��ة اجلب ��ة ()Mantle Plumes
ت�صعد من املنطقة احلدودية الفا�صلة بني اللب واجلبة
الأر�ض ��ية ويبلغ عددها حوايل خم�س ��ة وع�رشين ري�شة
حراري ��ة موزعة على مناطق خمتلفة من العامل .ويطلق
على مواق ��ع هذه الري�ش احلرارية على �س ��طح الأر�ض
بالبق ��ع احل ��ارة ( .)Hot Spotومتث ��ل البقع احلارة
مظاه ��ر �س ��طحية على �ش ��كل قباب مرتفعة ي�ص ��ل قطر
بع�ض ��ها �إىل ح ��وايل ( ٢٠٠ك ��م) ويت ��وزع �أغل ��ب ه ��ذا
الن ��وع من الرباكني جنوب املحيط الهادي مكونة جزر
بركانية ومعامل توجد حتت م�س ��توى �سطح البحر على
�أ�شكال منف�صلة �أو ب�شكل �سل�سلة.
 -2اجلزر املرجانية (: )Coral islands

تتك ��ون ه ��ذه اجل ��زر م ��ن هي ��اكل عظمي ��ة �ص ��لبة
حلي ��وان املرج ��ان خمتلط ��ة بكت ��ل �ص ��خرية ر�س ��وبية
جريي ��ة التكوي ��ن ،وت�ش�ي�ر الأدل ��ة عل ��ى �أن ن�ش� ��أة هذه
اجلزر ترجع �إىل جتميع الهياكل املرجانية واختالطها
بتكوينات معدنية �صخريه متنوعة.
وتنت�رش اجلزر املرجانية غالبا يف املناطق ال�ضحلة
ذات الظروف البيئية املالئمة لنمو ال�ش ��عاب املرجانية
والت ��ي ي ��زداد ارتفاعه ��ا تدريجيا عن م�س ��توى �س ��طح
البحر نتيج ��ة للنمو ال�رسيع للم�س ��تعمرات املرجانية،
�أو نتيج ��ة لعوام ��ل الرف ��ع الأر�ض ��ية واختالطه ��ا
بالرت�س ��بات ال�ص ��خرية والع�ض ��وية الت ��ي تر�س ��بها
الأم ��واج يف امل�س ��تنقعات البحري ��ة املح�ص ��ورة ب�ي�ن
ال�ش ��عاب واحلواجز املرجانية وتوجد جمموعة كبرية
م ��ن اجل ��زر املرجاني ��ة املحيطي ��ة مثل ج ��زر تاهيتى يف
املحي ��ط الهندي وجزر مالدي ��ف يف املحيط الهندي كما
تنت�رش ظاهرة اجلزر املرجانية حول هوام�ش القارات
وخا�ص ��ة حول قارة ا�سرتاليا و�ش ��واطىء اجلزر مثل
غيني ��ا اجلدي ��دة وكاليدوني ��ا اجلدي ��دة .بالإ�ض ��افة �إىل
اجل ��زر املبعرثة يف املحيط الهادي مثل فيجي و�س ��اموا
وجزر جلربت.

 -3جزر القاع :

ت�ؤدي البقع احلارة �أ�سفل املحيطات �إىل تكون كل من
التالل البحري ��ة( )Sea-mountsواجل ��زر ()Island
متث ��ل الت�ل�ال البحري ��ة قم ��م بركاني ��ة تت ��وزع يف القيعان
البحري ��ة ب�أ�ش ��كال منفردة �أو على �ش ��كل �سال�س ��ل ممتدة
على م�ساحات وا�سعة ،والتالل البحرية عبارة عن براكني
خمروطية ال�ش ��كل �ش ��ديدة الإنحدار مرتفعة ب�ضعة مئات
م ��ن الأمتار ف ��وق املناطق املحيطة بها .متتل ��ك بع�ض هذه
الت�ل�ال �أقط ��ار ًا تزي ��د ع ��ن ( ١٠٠ك ��م) ،وقد تنم ��و التالل
البحري ��ة نتيج ��ة ال�س ��تمرار الن�ش ��اطات الربكانية لدرجة
تكف ��ي لأن ترتفع هذه التالل فوق م�س ��توى �س ��طح البحر
مكون ��ة جزر حميطية قد ترتفع لأكرث من (٩٠٠مرت) فوق
م�ستوى �سطح البحر.
ومن املعتقد �أن تكون التالل واجلزر البحرية يعود �إىل
حركة القيعان البحرية فوق منطقة ن�ش ��طة تكتوني ًا والتي
ت�س ��مى بالبقعة احلارة ( )Hot spotوالتي متثل املوقع
ال�سطحي ملا ي�سمى بري�ش اجلبة (،)Mantle Plumes
حيث ت�صعد مواد اجلبة احلارة �إىل ال�سطح مكونة بركان ًا
بحري� � ًا يتمثل بتلة بحرية .وقد تكون املواد ال�ص ��اعدة من
الكرب بحيث تكون جزيرة ،ويف حالة حركة القاع البحرية
فوق بقعة حارة ثابتة يف مكانها ف�إن الربكان الأول يندفع
م ��ع اجتاه حركة القاع ليتك ��ون مكانه بركانا �أحدث عمر ًا
منه ،وهكذا ت�س ��تمر العملية لينتج عنها �سل�سلة من التالل
واجل ��زر البحرية املختلفة الأعم ��ار ممتدة بطريقة موازية
حلرك ��ة الق ��اع البحري ��ة .أ�م ��ا الت�ل�ال البحري ��ة واجل ��زر
املنفردة فيعزى وجودها �إىل �أن البقع احلارة امل�س ��ببة لها
لي�ست من الكرب بحيث تكون قادرة على �إنتاج �سل�سلة من
الرباك�ي�ن ال�س ��طحية ،مث ��ال :جزر هاواي ه ��ي عبارة عن
جمموع ��ة من اجل ��زر تقع يف و�س ��ط طبق املحي ��ط الهادي
تقريب ًا .وهي متتد حلوايل ( ٢٧٠٠كم) ،وتت�ص ��ف بكونها
وا�سعة وتعد منوذج ًا مثالي ًا للن�شاطات الربكانية البازلتية
املتعاقب ��ة واملمت ��دة حلق ��ب زمنية طويلة وق ��د تكونت هذه
اجلزر نتيجة حلركة طبق املحيط الهادي فوق بقعة حارة
ثابتة مكونة �سل�س ��لة من اجلزر املتج ��اورة والواقعة على
خط واحد ميثل اجتاه حركة الطبق الهادي.
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اجلزر النهرية وجزر البحريات
وجزر ال�سدود:

اجلزر النهرية ه ��ي اجلزر التي توجد يف دلتا الأنهار
(مث ��ل دلت ��ا نهر الني ��ل ) والأنه ��ار الكب�ي�رة .تكونت تلك
اجلزر ب�س ��بب تر�س ��يب مي ��اه الأنهار حلمولته ��ا من رمل
وح�ص ��ى وبقاي ��ا حيوي ��ة يف نقط ��ة معينة على م ��ر الزمن،
بع� ��ض اجلزر النهرية م�ؤقتة وت ��زول يف حالة تغري �رسعة
تيار النهر بينما العديد منها تبقى وت�ش ��كل مناطق حيوية
�س ��كنية كجزيرة الزمالك يف مدين ��ة القاهرة يف نهر النيل،
فعل �س ��بيل املثال يوجد يف جمرى نهر النيل عدد هائل من
اجلزر منه ��ا حوايل  114جزي ��رة م�أهولة بال�س ��كان .كما
يوج ��د العدي ��د من اجل ��زر يف البح�ي�رات وكذلك ال�س ��دود
تختل ��ف يف حجمه ��ا و�ش ��كلها وا�س ��تغاللها وجله ��ا غ�ي�ر
م�أهولة بال�سكان.

اجلزر الإ�صطناعية :

نتيجة للتقدم العلمي والتطور ال�سكاين والإقت�صادي
الذي ح�ص ��ل يف الفرتات الأخرية فقد �س ��عى الإن�سان على
حم ��اكاة الطبيع ��ة فعم ��ل عل ��ى �إن�ش ��اء العديد م ��ن اجلزر
وا�س ��تغلها يف ال�سكن �أو ال�سياحة وجزيرة النخيل يف دولة
الإمارات العربية املتحدة �أكرب �شاهد عل ذلك.

اجلزر الربكانية:

اجلزر الربكاني ��ة هي اجلزر التي �أن�ش� ��أتها وكونتها
الرباكني ،وهذه اجلزر على عدة �أنواع �أولها ما ين� أش� عند
الرباكني الواقعة عند مناطق الإنزالق التكتوين ل�ص ��فيحة

ف ��وق �أخرى ومن اجلزر الربكانية يف املحيط الهادي جزر
ماريان ��ا واجل ��زر الألوتية وجزر توجن ��ا ،تكون جمموعة
ج ��زر الأنتي ��ل ال�س ��فلى م ��ع ج ��زر �س ��اندويت�ش اجلنوبية
اجلزر الوحيدة الربكانية يف املحيط الأطل�سي.
الن ��وع الآخر من اجلزر الربكانية ين�ش� � أ� عند احلدود
التباعدية اللوحية (ال�صدوع املحيطية) وهناك جزيرتان
فق ��ط تتبعان ه ��ذا الن ��وع �أوالهما جزي ��رة �آي�س ��لندا �أكرب
جزي ��رة بركاني ��ة يف العامل وجزيرة ج ��ان ماين وكالهما
يف املحيط الأطل�سي.
الن ��وع الثالث م ��ن اجل ��زر الربكانية هو الذي ين�ش� � أ�
ف ��وق البق ��ع ال�س ��اخنة الربكانية ،وهذا الن ��وع من اجلزر
غالب ��ا ما يت�آكل ويغرق (بعد ماليني ال�س ��نني من ن�ش� ��أته)
مكونا م ��ا يعرف باجلبال البحري ��ة ،ومثالها جزر هاواي
ابتداء من اجلزيرة الأم حتى جزيرة املحيط لها ات�ص ��ال
مبا�رش بجبال بحرية ت�س ��مى بجبال الإمرباطور البحرية
�أي �أننا ن�س ��تطيع الق ��ول ب�أن جزر هاواي م ��ا هي �إال قمم
ل�سل�سلة جبال بحرية (الإمرباطور) ذات امتداد وا�سع.
ال�ش ��عاب احللقية هي جزر تكونت من تراكم ال�شعاب
املرجانية على جزر بركانية غارقة يف مياه املحيط وي�ستمر
منوها وتراكمها حتى تكون جزيرة جديدة ،يظهر ال�شعب
احللقي يف هيئة حلقة حميطة ببحرية م�س ��تديرة و�س ��طه،
من الأمثلة على ال�ش ��عاب احللقية جزر املالديف يف املحيط
الهندي وجزر بورا بورا يف املحيط الأطل�سي.

املراجع :

• القامو�س املحيط  -حمد بن يعقوب الفريوز �آبادي جمد الدين /م�ؤ�س�سة الر�سالة.2005 /

•	 Manual for the National Standardization of Geographical Names / United Nations Group
of Experts on Geographical Names (UNGEGN)2007.
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أمن وسرية الخرائط العسكرية
مقدم باحث جغرايف متقاعد  :هاين عبد الرحيم العزيزي

يعت�ب�ر م�ص ��طلح اخلرائ ��ط الع�س ��كرية م ��ن امل�ص ��طلحات

مبقيا�س � 100.000 / 1أو �أ�صغر تنا�سب مهام كتيبة �أو

الف�ضفا�ض ��ة ،والت ��ي ميكنه ��ا �ش ��مول جمي ��ع اخلرائ ��ط

لواء .ولنوع ال�س�ل�اح دوره اله ��ام �إذ �أن وحدات املدفعية

امل�س ��تخدمة يف كاف ��ة �إدارات وف ��روع و�ش ��عب امل�ؤ�س�س ��ة

تف�ضل خرائط مبقيا�س ر�سم  100.000 / 1على خرائط

الع�س ��كرية ،مبا ت�ض ��مه م ��ن �أنواع خمتلفة م ��ن اخلرائط

مبقيا�س ر�سم.50.000 / 1

واملخطط ��ات  town plansومبختل ��ف مقايي�س الر�س ��م

حت ��وي املخطط ��ات واخلرائ ��ط ق ��درا هائ�ل�ا وثمين ��ا م ��ن

الكبرية واملتو�سطة وال�صغرية ،ويجانب البع�ض احلقيقة

املعلوم ��ات ع ��ن �س ��طح الأر� ��ض �ض ��من متغ�ي�رات �أهمه ��ا

�إن اطل ��ق على اخلرائ ��ط الطوبوغرافية ت�س ��ميةاخلرائط

مقيا�س ر�س ��م اخلارطة ال ��ذي يوفر تف�ص ��يالت عن املكان

الع�سكرية ،و�إن كانت تت�ص ��در اخلرائط التي ت�ستخدمها

بق ��در ي ��زداد م ��ع كربم�س ��احته ويتناق� ��ص مع �ص ��غرها،

القوات امل�س ��لحة ،لأن �إ�س ��تخدام اخلرائط الطوبوغرافية

وكذلك ن ��وع اخلارط ��ة �إن كانت خارط ��ة طوبوغرافية �أو

مبزاياها العظيمة ميتد لي�ش ��مل القطاعات املدنية مبا فيها

جيولوجية �أو موا�صالت �أو غري ذلك.

م ��ن �أعمال م ��د الط ��رق وال�س ��كك احلديدي ��ة و�أنابيب نقل
الب�ت�رول والغاز واملياه وبناء ال�س ��دود وبن ��اء املدن وغري
ذل ��ك .و�ص ��فوة القول  :ميك ��ن �إطالق م�ص ��طلح اخلرائط
الع�س ��كرية على كل املخططات واخلرائ ��ط الطوبوغرافية
واجليولوجي ��ة واملناخي ��ة والعام ��ة وغريه ��ا والتي تخدم
�أغرا�ض القوات امل�سلحة يف عملياتها املختلفة.

تتفاوت درجة ال�رسية التي تتطلبها الأن�ش ��طة الع�س ��كرية
املختلفة ،وملا كانت اخلرائط وال�ص ��ور اجلوية من �أدوات
هذه الأن�ش ��طة وم�ستلزماتها فقد حر�صت احلكومات على
�أن تك ��ون اجله ��ات املنتج ��ة له ��ذه املخطط ��ات واخلرائط
وخ�صو�ص ��ا ذات مقيا� ��س الر�س ��م الكب�ي�ر م ��ن اجله ��ات
الع�س ��كرية �أو ذات النظ ��ام الأمن ��ي امل�ش ��ابه للنظ ��ام

توف ��ر املخطط ��ات واخلرائ ��ط التقليدي ��ة الورقي ��ة

الع�س ��كري ،وم ��ن ذل ��ك �أن وكال ��ة اخلرائ ��ط الأمريكي ��ة

والإلكرتوني ��ة م ��ا يف ��ي �أن�ش ��طة وفعالي ��ات ومتطلب ��ات

املعروفة�إخت�ص ��ارا NGA

ه ��ي هيئة ع�س ��كرية �أمريكية

القوات امل�س ��لحة الكث�ي�رة واملتنوعة� ،س ��لما وحربا ،رغم

تعن ��ى ب�إنت ��اج وتوف�ي�ر خرائ ��ط الع ��امل �أي املناطق خارج

�أن الغاي ��ة م ��ن اخلارط ��ة حت ��دد نوعه ��ا ومقيا�س الر�س ��م

الواليات املتحدة الأمريكية يف حني تتوىل هيئة جيولوجية

املنا�س ��ب ،ويالحظ �أن مقيا�س ر�سم اخلارطة ي�صغر كلما

م�س� ��ؤولية خرائ ��ط الوالي ��ات املتحدة الأمريكي ��ة ،وكذلك

عال امل�س ��توى القي ��ادي ،وكرب حجم الت�ش ��كيل �أو الوحدة

�إدارة امل�س ��احة الع�س ��كرية يف م��ص�ر و�س ��وريا ،ومديرية

الع�س ��كرية ،وكذلك يكرب مقيا�س ر�سم اخلارطة كما �صغر

امل�س ��احة الع�س ��كرية – املركزاجلغ ��رايف امللك ��ي الأردين،

امل�س ��توى القي ��ادي ،و�ص ��غر حج ��م الوحدة الع�س ��كرية،

و�إدارة ال�ش� ��ؤون اجلغرافي ��ة يف اجلي�ش اللبن ��اين ،وهيئة

ومن ذلك �أن خارطة مبقيا�س ر�س ��م  25.000 / 1ت�ص ��لح

امل�ساحة الوطنية يف �سلطنة عمان وغريها.

وتنا�س ��ب مه ��ام ف�ص ��يل �أو �رسي ��ة يف ح�ي�ن �أن خرائ ��ط
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�سمحت تقنيات الع�رص احلايل واخلا�صة بالت�صوير ونقل
املعلومات باحلد من ال�رسي ��ة التقليدية املطلقة للخرائط،
ومل تعد �أي خارطة مطبوعة ورقيا� ،أو من�شورة �إلكرتونيا
حتمل �أي نوع من ال�رسية� ،إذ باتت �أرا�ضي الدول املعادية
وال�ص ��ديقة مبتناول عد�س ��ات ت�ص ��وير الأقمار ال�صناعية
وبتحدي ��ث و�إدام ��ة ب�ش ��كل غري منقط ��ع� ،إ�ض ��افة ملاتقوم
ب ��ه الطائرات املحلق ��ة بطي ��ار �أو دونه بتوف�ي�ر معلومات
حديث ��ة ع ��ن الأر� ��ض بثم ��ن بخ� ��س مقارنة مب ��ا توفره من
معلوم ��ات ،كما �أن ال��ش�ركات وامل�ؤ�س�س ��ات املتعاقدة مع
حكوم ��ات ال ��دول حت�ص ��ل على م ��ا يلزمها م ��ن خمططات
وخرائط و�ص ��ورا جوي ��ة لتتمكن من إ�جن ��از مهامها على
الوج ��ه الأمت ،وباتت بذلك معامل �س ��طح الدولة الطبيعية،
ومراكزها احليوية ،ومدنها وقراها ،وطرقها ومطاراتها
ومع�س ��كراتها ومباين قياداتها وم�ؤ�س�س ��اتها ال�ص ��ناعية
مبتناول اجلميع ،بل وا�ص ��بحت هناك م�ؤ�س�سات وهيئات
تن�رش وت ��وزع اخلرائ ��ط الطوبوغرافية ب�ش ��تى املقايي�س
على �ش ��بكة الإنرتنت ومبقايي�س خمتلف ��ة ،وحتى لو كانت
بلغات خمتلفة �أي�ض ��ا �إذ ان رموز اخلرائط والوانها باتت
لغة عاملية يقر�أها قارئ اخلارطة دون حاجة ملعرفة اللغات
العادية املعروفة من عربية �أو رو�سية �أو غريها.
ال تبني املخططات واخلرائط الورقية املطبوعة وما �شابهها
�إال املع ��امل الثابت ��ة والدائم ��ة كاملباين واجل�سوروال�س ��كك
احلديدي ��ة .ومعظم املعامل الع�س ��كرية كالآلي ��ات واملعدات
والكرفان ��ات واخليام هي معامل م�ؤقتة وغري دائمة ،وعلى
ذلك ال تعترب اخلارطة ذات �أ�رسار ع�س ��كرية �إال �إذا حملت
34
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مبعلومات ا�ض ��افية عن توزيع القوات ون�رشها من خالل
رموز وا�ش ��كال يوقعها �ض ��باط و�ضباط �ص ��ف العمليات
والإ�س ��تخبارات ،وه ��ي معلوم ��ات متغ�ي�رة وف ��ق املوقف
الع�س ��كري ومتطلب ��ات احلال الأمني ،وت�ض ��اف للخارطة
الورقي ��ة املطبوع ��ة بتوقيعه ��ا برم ��وز ع�س ��كرية معروفة
تو�ض ��ع عل ��ى اخلرائط واملخططات
ومتف ��ق عليها حيث ال ّ
ب�إعتباره ��ا معامل غري دائم ��ة �أو ثابته .وهذا ال يحول دون
طباع ��ة خرائ ��ط حتم ��ل وتبني املع ��امل الع�س ��كرية وفر�ض
اق�ص ��ى درج ��ات ال�رسي ��ة حلماي ��ة معلوماتها احل�سا�س ��ة
واخلط�ي�رة ،لك ��ن اخلارطة الأ�ص ��لية التي ا�ض ��يفت �إليها
املعلومات الع�س ��كرية هي يف الأ�ص ��ل خارطة طوبوغرافية
مبقيا� ��س منا�س ��ب �أو خارط ��ة موا�ص�ل�ات به ��دف رب ��ط
املعلومات الع�سكرية باملعلومات الأر�ضية ( امليدانية ).
من املعلومات ال�رسية التي توقّع عن طريق ا�ض ��افتها �إىل
خارط ��ة طوبوغرافي ��ة مواقع منظوم ��ات الدفاع اجلوي،
وتوزيع القطعات على الأر�ض من �رسايا وكتائب وغريها،
وق ��د تكون أ�ه ��م املعلومات ب ��ل و�أكرثها خط ��ورة خرائط
اخلطط الع�س ��كرية والأمنية كتوزيع وحدات ع�س ��كرية يف
ح ��ال تعر�ض املراكز احليوية خلطر ما مثل حالة حرب �أو
حال ��ة كوارث ،وميكن اع ��داد عدة خطط دفاعية ا�سا�س ��ية
وبديلة تالئم احداثا ع�س ��كرية ومتوقع ��ة ويتم تفعيل هذه
اخلرائ ��ط بتطبيق ما تبينه على ار� ��ض الواقع مبا ورد �أو
اتفق عليه بني القيادات العليا �صاحبة العالقة.

اإلشعاع الكهرومغناطيسي
د� .أمين عبد الكرمي الطعاين  -املركز الإقليمي لتدري�س علوم وتكنولوجيا الف�ضاء ملنطقة غرب �آ�سيا  /الأمم املتحدة
الإ�شع���اع الكهرومغناطي�س���ي عب���ارة ع���ن طاق���ة ذات موجات خمتلف���ة الأطوال ت�س�ي�ر ب�سرعة

ال�ضوء(�)10(×3س���م/ث) .والإ�شع���اع الكهرومغناطي�س���ي يحدث على �شكل موج���ات ب�أ�شكال

خمتلف���ة يتناق����ص تردده���ا بزيادة طول املوج���ه ،وتتكون كل موجه م���ن موجاتها من جمال
قوة كهربائي (ر�أ�سي) وجمال قوة مغناطي�سي (�أفقي)عموديان بع�ضهما على بع�ض ،وت�صنف

املوج���ات يف الطيف الكهرومغناطي�سي ح�سب �أطواله���ا �إىل نطاقات ابتداء من الأ�شعة الكونية
� cosmic raysإىل موجات الراديو والتلفزيون.

والدخ ��ان (الهب ��اء اجل ��وي) والبخار والقط ��رات املائية،
وم ��ن بع�ض النتائ ��ج الهامة لهذه التفاع�ل�ات منع اخرتاق
اجلان ��ب الأعظم م ��ن الأ�ش ��عة فوق البنف�س ��جية ال�ض ��ارة
والأن ��واع الأخ ��رى م ��ن الطاق ��ة ذات املوجات الق�ص�ي�رة
للغ�ل�اف اجل ��وي ،و يعتمد م ��دى انتقال الأن ��واع املختلفة
م ��ن الطاقة الكهرومغناطي�س ��ية عرب الغ�ل�اف اجلوي على
أ�ط ��وال موج ��ات ه ��ذه الأنواع وعل ��ى طبيعة وخ�ص ��ائ�ص
امل ��واد العالق ��ة يف اجلو،والت ��ي يجري التفاع ��ل معها قبل
و�ص ��ولها �إىل الأر�ض بالإ�ض ��افة �إىل عم ��ق طبقات الغالف
اجلوي التي �ستعربها هذه الطاقة.
وعل ��ى الرغ ��م م ��ن أ�ن ��ه التوجد حدود فا�ص ��لة ب�ي�ن طيف
كهرومغناطي�س ��ي و آ�خ ��ر�،إال �أن ��ه ميك ��ن تق�س ��يم الأ�ش ��عة
�أو املج ��االت الطيفي ��ة (النطاق ��ات  )Bandsللطاق ��ة
الكهرومغناطي�سية �إىل الفئات املت�صلة التالية:

جميع املواد التي تزيد درجة حرارتها على ال�صفر املطلق
(�ص ��فر كلفن �أي  273درجة مئوية حتت ال�ص ��فر) ينبعث
منها �إ�شعاع كهرومغناطي�سي ولكن كمية الإ�شعاع املنبعث
وموجات ��ه تعتمد على ح ��رارة وطبيعة امل ��ادةKiefer,( ،
.)1987 drury,1987فبزي ��ادة درج ��ة حرارة اجل�س ��م
ت ��زداد كمية الطاق ��ة املنبعثة منه وخ�صو�ص� � ًا يف املوجات
الق�ص�ي�رة ،فمث ًال الطاقة املنبعثة من الأج�سام احلارة مثل
ال�شم�س ( 6000كلفن) تكون عالية بينما تكون منخف�ضة
من الأج�سام الباردة مثل الأر�ض (300كلفن) ،بالإ�ضافة
�إىل ذل ��ك ف�إن معظ ��م الطاقة املنبعثة من ال�ش ��م�س تكون يف
املوجات الق�ص�ي�رة على عك� ��س الطاقة املنبعثة من الأر�ض
التي تكون يف املوجات الطويلة (.)curran,1985
هن ��اك أ�ج ��زاء م ��ن الطاق ��ة الكهرومغناطي�س ��ية القادم ��ة
من ال�ش ��م�س يج ��ري تبديده ��ا �أو امت�صا�ص ��ها (وبالتايل
حتوله ��ا �إىل ح ��رارة و�أ�ش ��كال من الطاق ��ة) يف اجلو بفعل
تفاعالت معقدة بني �أجزاء هذه الطاقة وبني ج�س ��يمات �أو
دقائق منت�رشة يف اجل ��و ترتاوح بني الغازات واجلزيئات
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ال�شكل ()3
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ال�شكل ()2
الأج ��زاء املنقطة تعني احلجب �أو ع ��دم الإنتقال عرب
الغالف اجل ��وي والأجزاء البي�ض ��اء تعني املرور �أو
الإنتقال عرب الغالف اجلوي).

م�������������ص�������������ادر ال�������ط�������اق�������ة
الكهرومغناطيسية:

تق�س ��م الطاقة الكهرومغناطي�س ��ية ح�س ��ب م�ص ��درها �إىل
نوعني:
1 .1الطاقة الطبيعية :م�صدرها الطبيعة،متمثله بال�ضوء
املرئي والأ�ش ��عة حت ��ت احلمراء املنعك�س ��ة واملنبعثة
(احلرارية) والتي م�صدرها �أ�شعة ال�شم�س.
2 .2الطاق ��ة ال�ص ��ناعية:وهي الطاق ��ة الت ��ي م�ص ��درها
�صناعي.مثل �أ�ش ��عة املايكروويف،كما هو موجود يف
النظم الرادريه.

اجمل���االت أو النطاقات الطيفية
الرئيسة لتطبيقات اإلستشعار
عن بعد :

نط ��اق الأ�ش ��عة املرئي ��ة ( :)Visible Bandي�ض ��م ه ��ذا
النطاق جمال اجلزء املرئي من الطاقة ()400nm-700nm
الذي تتح�س�سه العني�،أي :
.1اللون البنف�س ��جي ( )Violetوالل ��ون النيلي ويرتاوح
ط ��ول املوجه بني (� )nm 400إىل (،)nm 450الحظ �أن
،.mm=10 um =10 nm 1:حي ��ث ترم ��ز (� )mmإىل
،millimeterوترم ��ز(� )umإىل ،micrometerكم ��ا
ترمز (� )nmإىل  .nanometerانظر ال�شكل ( .) 3
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.2الل ��ون الأزرق ( )Blueبط ��ول موج ��ة ي�ت�راوح ب�ي�ن
(� )nm 461إىل ( ،)nm 500يتمي ��ز هذا املجال الطيفي
م ��ن الطاق ��ة الكهرومغناطي�س ��ية يف الق ��درة عل ��ى اخرتاق
الأج�س ��ام املائي ��ة وعلى التمييز بني الرتب ��ة والنبات وبني
الأ�شجار دائمة اخل�رضة وتلك املت�ساقطة كما يفيد يف عمل
خمططات وخرائط ال�شواطئ.
 .3الل ��ون الأخ��ض�ر ()Greenبطول موج ��ة يرتاوح بني
(� )nm 501إىل (،)nm 550م ��ن ب�ي�ن تطبيق ��ات ه ��ذا
املجال،احلك ��م عل ��ى م ��دى �س�ل�امة النبات ��ات (خلوها من
الآفات) من خالل قيا�س الن�س ��بة املئوية النعكا�س اللون
الأخ�رض (كلما زادت ن�س ��بة انعكا�س اللون الأخ�رض كلما
دل ذلك على �سالمة النبات).
.4الل ��ون الأ�ص ��فر()Yellowبطول موج ��ة ي�ت�راوح بني
(� )nm 550إىل (.)nm 592
.5اللون الربتقايل (،)Orangeبطول موجة يرتاوح بني
(� )nm 593إىل (.)nm 620
.6اللون الأحمر ( )Redبطول موجة يرتاوح بني
(� )nm 621إىل (..)nm 700
و يفي ��د هذا املج ��ال يف متييز النباتات ال�س ��ليمة من غريها
ا�س ��تنادا �إىل م ��ادة الكلوروفي ��ل (�إحدى امل ��واد امللونة �أو
ال�ص ��بغية يف ورق النب ��ات) حيث تقوم م ��ادة الكلوروفيل
بامت�ص ��ا�ص �شديد للون الأزرق عند الطول املوجي (450
 )nmولل ��ون الأحم ��ر عند الط ��ول املوجي ()nm 650
عندم ��ا يكون النبات �س ��ليما مم ��ا ي� ��ؤدي �إىل انعكا�س عايل
للون الأخ�رض ومن ثم �سرتى عني الإن�سان النبات ال�سليم
بلونه الأخ�رض الطبيعي.
وعندما يكون النبات مري�ضا (ب�سبب تعر�ضه لآفات معينه)
ف�إن ن�سبة امت�صا�ص الكلوروفيل للونني الأزرق والأحمر
تنخف� ��ض وبالت ��ايل ي ��زداد انعكا� ��س هذين اللون�ي�ن فيبدو

لون النب ��ات مزيجا م ��ن الأحمر والأخ��ض�ر�،أي مييل �إىل
الإ�ص ��فرار�،أما نطاق الأ�ش ��عة حتت احلمراء(Infrared
 )Bandي�ضم هذا النطاق كال من :
•الأ�ش ��عة حت ��ت احلم ��راء الإنعكا�س ��ية(Reflected
 )Infraredي�ت�راوح املج ��ال الطيفي لهذه الأ�ش ��عة
ب�ي�ن (� )nm 700إىل ( )um 3ويفي ��د يف حتدي ��د
الأج�س ��ام املائي ��ة وتقدي ��ر �إنتاجي ��ة املزروع ��ات
(النبات ��ات املختلفة)،قيا� ��س رطوب ��ة الرتبة والغطاء
النباتي،متيي ��ز أ�ن ��واع ال�صخور،ور�س ��م املخططات
واخلرائط احلرارية للمياه،والدرا�سات اجليولوجية
املتعددة.
• والأ�شعة حتت احلمراء احلرارية ()Thermal IR
ي�ت�راوح املج ��ال الطيفي لهذه الأ�ش ��عة بني ()um 3
�إىل ح ��وايل ( .)um 14يفي ��د ه ��ذا املج ��ال يف قيا�س
رطوبة الرتبة ور�س ��م اخلرائ ��ط احلرارية .ويرتاوح
نط ��اق الأم ��واج املايكرووي ��ف ()Microwaves
الطيفي هنا بني (� )mm 1إىل (.)m 1
�أن معظ ��م أ�ن ��واع ال�ص ��ور اجلوي ��ة امل�س ��تخدمة يف جم ��ال
الإ�ست�ش ��عار ع ��ن بعد هي نت ��اج حتمي�ض �أفالم ح�سا�س ��ة
للجزء م ��ن الطاقة الكهرومغناطي�س ��ية الواقع �ض ��من �أو
ح ��ول املجال املرئي�،أي تقريب ��ا من (� )um 0.3إىل (1.2
،)umوالذي م�صدره الأ�سا�سي ال�شم�س ،وعني الإن�سان
(جهاز �إح�س ��ا�س الطاقة الطبيعي عند الإن�سان) ت�ستطيع
�أن تتح�س ���س الطاقة �ض ��من املج ��ال )400nm-700nm( :
تتح�س ���س امل�ش ��عات واملح�س ��ات احلراري ��ة(Thermal
� )Scanners Radiatorsإ�ش ��عاعات الطاق ��ة
الكهرومغناطي�س ��ية �ض ��من وحول املج ��ال ()um 20-8
والتي ت�صدر �أ�سا�سا عن الأر�ض.
تتح�س ���س �أنظم ��ة ال ��رادار �إ�ش ��عاعات الطاق ��ة
الكهرومغناطي�س ��ية �ض ��من املجال ( .)1mm-1mيتلخ�ص
مبد�أ عمل هذه الأجهزة يف �إر�سالها طاقة كهرومغناطي�سية
مبوا�صفات معينة باجتاه معامل �أو �أهداف معينة وحت�س�س
العائ ��د من هذه الطاقة بعد انعكا�س ��ه عن ه ��ذه املعامل� .إن
حت�س ���س ه ��ذه الأجهزة للإ�ش ��عاعات الكهرومغناطي�س ��ية
ال�ص ��ادرة عنها واملنعك�س ��ة عن املعامل والأهداف املختلفة
ي� ��ؤدي �إىل متيي ��ز وحتدي ��د هوي ��ة وطبيع ��ة ه ��ذه املع ��امل
والأهداف.

وهن ��اك خم�س ��ة �أ�ش ��كال لتفاع�ل�ات �إ�ش ��عاعات الطاق ��ة
الكهرومغناطي�سية مع الأج�س ��ام ميكن �أن يحدث بع�ضها
�أو جميعها عندما ت�ص ��ل الإ�ش ��عاعات الكهرومغناطي�س ��ية
�إىل هذه الأج�س ��ام،هذه الأ�ش ��كال اخلم�سة هي  :الإنعكا�س
(� )Reflectionأو الإنتق ��ال ()Transmission
والإمت�ص ��ا�ص ( )Absorptionوالإنبعاث �أو الإ�صدار
( )Emissionوالت�شتت �أو التبدد (.)Scatter
يعترب الغالف اجلوي من العوامل الهامة امل�ؤثرة يف �ش ��دة
وتركي ��ب الطي ��ف الكهرومغناطي�س ��ي ويف م ��دى انت�ش ��ار
الطاق ��ة ب�ي�ن م�ص ��درها الطبيعي (ال�ش ��م�س) وبني كل من
اله ��دف وجه ��از الإ�ست�ش ��عار املحم ��ول �أر�ض ��ا �أو جوا �أو
ف�ض ��اء ،وبالت ��ايل ف� ��إن الغ�ل�اف اجل ��وي ي�ؤث ��ر يف نوعي ��ة
التف�سري والتحليل الطيفي لل�صور املختلفة.
ويج ��در بالذك ��ر �أن الت�أث�ي�ر للغالف اجل ��وي على تركيب
وانت�شار الطاقة الكهرومغناطي�سية يتفاوت يف قوته وفقا
للعوامل التالية :
1 .1امل�س ��افة ب�ي�ن م�ص ��در الطاق ��ة واله ��دف الف�ض ��ائي
ومن ثم امل�س ��افة بني ه ��ذا الهدف الف�ض ��ائي وجهاز
التح�س ���س النهائ ��ي (الإ�ست�ش ��عار عن بع ��د) كما هو
احل ��ال يف ح ��االت الت�ص ��وير لأه ��داف ف�ض ��ائية�،أو
امل�س ��افة ب�ي�ن م�ص ��در الطاق ��ة والهدف الأر�ض ��ي ثم
امل�سافة بني الهدف الأر�ضي وجهاز الإ�ست�شعار،كما
ه ��و احل ��ال يف ح ��االت الت�ص ��وير اجل ��وي احلراري
(حيث يتم حت�س ���س الطاقة املنبعثة من �سطح الأر�ض
�أو الأج�سام الأر�ضية مبا�رشة).
2 .2كمية الطاقة التي يتح�س�سها جهاز الإ�ست�شعار.
3 .3النطاق الطيفي للطاقة (�أطول املوجات) امل�س ��تخدمة
من جهاز الإ�ست�شعار.
4 .4كفاءة جهاز الإ�ست�شعار عن بعد (نوعه وفعاليته).
5 .5حالة الظروف اجلوية.
6 .6كذل ��ك تتغري ن�س ��ب الطاقة املنعك�س ��ة �أو املر�س ��لة �أو
املمت�ص ��ة �أو امل�ش ��تتة �أو املنبعث ��ة باخت�ل�اف أ�ط ��وال
موج ��ات الطاق ��ة وباخت�ل�اف طبيعة جزيئ ��ات املواد
الأر�ض ��ية امل�س ��تقبلة لهذه الطاقة من مياه و�أ�ش ��جار
ومزروعات وتربة .. ..الخ.
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أشكال التفاعل:
الإنعكا�س (:)Reflection

ينعك� ��س ج ��زء من الطاق ��ة (ورمبا كلها يف ح ��االت معينة)
ال�س ��اقطة �أو ال ��واردة ( )Incident Energyعل ��ى
ج�س ��م ما دون �أي تغيري على طبيعة ه ��ذه الطاقة .يختلف
مع ��دل الإنعكا�س هذا من ج�س ��م لآخ ��ر باختالف الرتكيب
واملكون ��ات واخلوا� ��ص الفيزيائي ��ة والكيميائي ��ة (ن ��وع
الأكا�س ��يد املوجودة،ن�س ��بة امل ��واد الع�ض ��وية . ..ال ��خ)
وامل�ؤث ��رات وال��ش�روط العامة الأخ ��رى لهذا اجل�س ��م �أو
ذاك�،أطوال املوجات ال�ضوئية ال�ساقطة،وزاوية ال�سقوط
لأ�ش ��عة الطاقة .وعلي ��ه ف�إنه عندما تتفاع ��ل جزيئات مادة
م ��ا مع �أ�ش ��عة طي ��ف كهرومغناطي�س ��ي معني يك ��ون لهذه
امل ��ادة خا�ص ��ية انعكا�س خا�ص ��ة بها ومميزة له ��ا .تقا�س
هذه اخلا�ص ��ية الإنعكا�سية (�أو معامل الإنعكا�س الطيفي)
مل ��ادة معين ��ة بن�س ��بة الطاقة املنعك�س ��ة عن ه ��ذه املادة من
�أ�ص ��ل الطاقة الواردة �إىل جمموع الطاق ��ة الواردة لنف�س
امل ��ادة� ،إن معام ��ل الإنعكا� ��س الطيفي تابع لط ��ول املوجة
للطاق ��ة ال ��واردة .ويج ��در باملالحظة �أن ن�س ��بة الإنعكا�س
تختل ��ف باخت�ل�اف املادة وط ��ول املوجة معا كم ��ا تختلف
باختالف امل ��ادة وثبات طول املوجة ،ميكن القول ب�ش ��كل
عام �أن جلميع النباتات تقريبا نف�س ال�شكل العام للمنحنى
الإنعكا�س ��ي وخ�صو�ص ��ا للنبات ��ات اخل��ض�راء ال�س ��ليمة.
ويج ��در الت�أكي ��د هنا �أن النباتات ال�س ��ليمة فق ��ط هي التي
ميكن �أن تعك�س بحدود  %50من الأ�ش ��عة ال�ساقطة عليها
وبالتايل يعترب �إ�ستخدام هذا املجال الطيفي مفيدا للك�شف
عن الآفات الزراعية� ،أما خارج حدود النطاق الطيفي 1.3
 umيح ��دث تغري على �ش ��كل املنحني ويحدث امت�ص ��ا�ص
كبري للأ�ش ��عة بط ��ول موج ��ي ( )um 1.4و ()um 1.9
ب�سبب املاء املوجود يف �أوراق النبات.
الإنبعاث �أو الإ�صدار (:)Emission
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ويق�ص ��د هن ��ا �إع ��ادة �إ�ص ��دار ج ��زء م ��ن الطاق ��ة
الكهرومغناطي�س ��ية املمت�ص ��ة داخ ��ل اجل�س ��م �إم ��ا بنف�س
�أط ��وال املوج ��ات الأ�ص ��لية للطاق ��ة ال�س ��اقطة �أو ب�أطوال
موجات خمتلفة .ونعود هنا لن�ؤكد ب�أن لكل ج�سم �أو هدف
خ�صائ�ص ��ه الإنبعاثي ��ة (وينطبق احلال على اخل�ص ��ائ�ص
الإمت�صا�ص ��ية والإنعكا�س ��ية والت�ش ��تيتية) اخلا�ص ��ة بها
وان الإختالفات يف هذه اخل�ص ��ائ�ص هي �أ�س ��ا�س متييزها
عن بع�ض بالإ�ستعانة ب�أجهزة ا�ست�شعار خا�صة.
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الت�شتت (:)Scattering

هو تبدد الطاقة �س ��واء يف اجلو �أو �ض ��من اجل�س ��م نف�س ��ه
(امل�س ��تقبل للطاق ��ة) بفع ��ل تركي ��ب اجل�س ��م نف�س ��ه �أو
اجلزيئ ��ات العالقة واملنت��ش�رة يف اجلو،ويتنا�س ��ب مقدار
التبدد �أو الت�ش ��تت يف نطاق طيفي معني مع معكو�س القوة
الرابع ��ة لط ��ول املوج ��ة ،مبعن ��ى �أن الأ�ش ��عة ذات الط ��ول
املوجي الأق�رص تتبدد بن�سبة �أكرب من ذات الطول املوجي
الأطول .وعليه ف�إننا نرى لون ال�ش ��م�س �أزرقا كدليل على
ت�ش ��تت عايل يف اجلو لطي ��ف الل ��ون الأزرق الأق�رص طوال
عن ��د تداخل �أو تفاعل �أ�ش ��عة ال�ش ��م�س م ��ع جزيئات املواد
املختلف ��ة العالق ��ة يف اجل ��و ،وباملث ��ل ن ��رى ل ��ون ال�ش ��م�س
مائ�ل�ا �إىل الربتق ��ايل �أو الأحم ��ر عن ��د �رشوق ال�ش ��م�س �أو
غروبها حيث يكون انتقال �أ�ش ��عة ال�ش ��م�س �إىل امل�شاهد يف
هذه الأوقات عرب م�س ��افات طويلة تت�ش ��تت معها الأ�ش ��عة
ذات الأم ��واج الق�ص�ي�رة (كالأزرق) ب�ش ��كل كام ��ل بينم ��ا
تعاين الأ�ش ��عة ذات الأمواج الأطوال (الأحمر والربتقايل
والأ�ص ��فر) من ت�شتت �أقل في�ص ��ل بع�ضا من هذه الأ�شعة
�إىل امل�شاهد.
ت�ش ��تت عايل يف اجلو لطي ��ف اللون الأزرق (نرى ال�س ��ماء
زرق ��اء) ،و ت�ش ��تت �أق ��ل �أو �أ�ص ��غر لل ��ون الربتق ��ايل �أو
الأحمر (عند �رشوق ال�شم�س �أو غروب ال�شم�س) يف اجلو
في�ص ��ل بع�ضا من هذه الأ�ش ��عة �إىل امل�شاهد بلون �أحمر يف
غالبيته ،ولفهم مثال تفاعل الإ�ش ��عاع الكهرومغناطي�س ��ي
مع ال�ص ��خور البد من التعرف على التفاعل على م�س ��توى
الذرة واجل ��زيء للمعادن املكونة له ��ا ،فالذرة تتكون من
نواة ي ��دور حولها الكرتونات يف �أغلفة (مدارات) shells
ح�س ��ب م�ستويات طاقتها التي يزداد مقدارها من الداخل
�إىل اخلارج ،وعندما تكت�س ��ب الكرتون ��ات الذرة طاقة من
م�صدر ما ف�إنها تنتقل من حالة �إىل �أخرى ذات طاقة �أكرب.
وانتق ��ال Transitionال ��ذرة من م�س ��توى �إىل �آخر(من
حال ��ة �إىل أ�خ ��رى) يت ��م بعملي ��ة دوراني ��ة Rotational
� processأو بعملية �إلكرتونية Electronic process
�أو بعملية تذبذبي ��ة  .vibrational processوحيث �أن
العملية الدورانية الميكن �أن حتدث يف املواد ال�ص ��لبة ف�إن

العملية الإلكرتونية والعملية الذبذبية هما امل�سئولتان عن
تغري طاقة ذرات املعادن.
وال�ص ��خور تتك ��ون ب�ش ��كل رئي�س ��ي م ��ن الأوك�س ��جني
وال�س ��يليكون والأملني ��وم �إذ متث ��ل ه ��ذه العنا��ص�ر حوايل
%82من وزن الق�رشة الأر�ضية ولكن ذرات هذه العنا�رص
الثالث ��ة لها م�س ��تويات طاقة الي�ؤثر ب�ش ��كل كبري �إ�ش ��عاع
املوج ��ات املرئي ��ة وحت ��ت احلم ��راء عل ��ى عملي ��ة الإنتقال
الإلك�ت�روين بينه ��ا ،ولذا ف� ��إن طيف املعادن ي�س ��يطر عليه
ت�أث�ي�ر العنا��ص�ر التي يقل �ش ��يوعها وخ�صو�ص� � ًا احلديد
لأن ��ه �أوفرها فعملية الإنتقال الإلكرتوين حتدث بو�ض ��وح
يف املعادن الت ��ي حتتوي على عن�رص احلديد مما ي�ؤدي �إىل
خف� ��ض معامل الإنعكا�س عند موجات معينة وذلك ح�س ��ب
تنا�سق (ترتيب) �أيونات احليدروز يف املعدن.

كم ��ا يحدث نوع �آخر من الإنتق ��ال الإلكرتوين يف املوجات
الق�ص�ي�رة ي�س ��مى انتق ��ال ال�ش ��حنة charge transfer
وذل ��ك مث ��ل انتق ��ال الإلكرتونات م ��ن �أيون ��ات احلديد �إىل
�أيون ��ات الأوك�س ��جني يف املعادن التي حتت ��وي على هذين
العن�رصي ��ن يف املوج ��ات التي تقل ع ��ن  55,0ميكرومرت,
ولذا ينخف�ض انعكا�س الأ�شعة الزرقاء مما يجعل �أكا�سيد
احلديد ت�أخذ اللون الربتقايل �أو الأ�صفر �أو الأحمر.
ه ��ذه التغريات الثالثة ت�ؤثر ب�ش ��كل مرتاب ��ط على الطاقة
العائدة �إىل جهاز الرادار ،فالت�رض�س الكبري مثل اجلبال
والت�ل�ال والكثب ��ان الرملي ��ة واملب ��اين لي�س هو املق�ص ��ود
بخ�شونة ال�سطح هنا ،ولكن يق�صد به الت�رض�س ال�صغري
على �سطوح الأج�سام وذلك مثل الرمل واحل�صى و�أوراق
الأ�شجار و�أغ�صانها.

ت�أث�ي�ر خ�ش ��ونة ال�س ��طح عل ��ى �إ�ش ��عاع ال ��رادار املنعك�س
مرتبط بطول املوجة  Wavelengthوزاوية الإنخفا�ض
 ،Depression Angleوحتدي ��د خ�ش ��ونة ال�س ��طح
مبن ��ي على العالقة بني املتغريات ،ولكن تختلف خ�ش ��ونة
ال�س ��طح باختالف ط ��ول املوج ��ة ،فبع�ض ال�س ��طوح التي
تبدو خ�ش ��نة يف موج ��ات نطاق  kaتبدو ناعم ��ة يف الرادار
�إىل الهدف،فكمي ��ة الإ�ش ��عاع املنعك� ��س نح ��و ال ��رادار من
ال�سطوح الناعمة تعتمد على زاوية الإنخفا�ض ،ف�إذا كانت
زاوي ��ة الإنخفا� ��ض كبرية ف� ��إن كمية كبرية من الإ�ش ��عاع
ال�س ��اقط عل ��ى ال�س ��طوح الناعم ��ة تنعك�س باجت ��اه هوائي

ال ��رادار ،ولك ��ن الإ�ش ��عاع املنعك�س ي ��زداد يف الإبتعاد عن
اجتاه الرادار كلما �صغرت زاوية الإنخفا�ض ،ولذا تظهر
ال�س ��طوح الناعمة بلون نا�ص ��ع  Bright Toneيف مرئية
ال ��رادار التي تكون فيها زاوي ��ة الإنخفا�ض كبرية� ،أما يف
املرئية الت ��ي تكون فيها زاوية الإنخفا�ض �ص ��غرية ف�إنها
تظه ��ر بلون ق ��امت  ،Dark Toneومن ناحية �أخرى ف�إن
ت�أث�ي�ر زاوي ��ة الإنخفا�ض عل ��ى كمي ��ة الطاقة العائ ��دة �إىل
الرادار من ال�س ��طوح اخل�ش ��نة قليل ،وذلك لأن ال�س ��طوح
اخل�ش ��نة ت�ش ��تت الإ�ش ��عاع ب�ش ��كل مت�س ��اوي يف جمي ��ع
الإجتاهات.

تأثري خشونة السطح املوجه وزاوية اإلخنفاض:
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ل��ن��ت��م��ي��ز

�إعداد :عبدالرحمن ابو زيتون

قال تع�إىل« :ويف ذلك فليتناف�س املتناف�سون» �صدق اهلل العظيم ،يعترب املركز اجلغرايف امللكي
الأردين ال���ذي ت�أ�س����س ع���ام 1975م من �أه���م امل�ؤ�س�س���ات الوطنية الرائ���دة يف جمال تقدمي
اخلدمات امل�ساحية اجلغرافية واملوثقة باملعلومات ذات الدقة العالية ،و�إنتاج اخلرائط بكافة

�أنواعه���ا ومقايي�سه���ا م���ن خالل العامل�ي�ن املميزين م���ن �أ�صحاب اخلربة والكف���اءة العالية
ويتمي���ز املرك���ز ب�إعط���اء الدورات الفني���ة املتخ�ص�ص���ة والتي يتم عقده���ا داخل املركز

اجلغرايف على امل�ستوى الوطني والإقليمي.

واجبات وإجنازات املركز:

•�إنتاج اخلرائط بجميع �أنواعها ومقايي�س ��ها املختلفة
م ��ن اخلرائط الرقمية واجليولوجية والبيئية وغطاء
الأر�ض لكامل اململكة و�إنتاج الأطل�س املدر�سي.
•اع ��داد كوادر مدربة وم�ؤهل ��ة علمي ًا وعملي ًا من فنيني
ومهند�سني وتدريبهم ب�إ�ستخدام �أحدث الربجميات.
•ويت ��م تزوي ��د كاف ��ة امل�ؤ�س�س ��ات والهيئ ��ات العام ��ة
واخلا�ص ��ة بخرائط رقمية على �ش ��كل �أقرا�ص �صلبة
�أو ورقية لكافة مناطق اململكة.
وم ��ن خالل تعاقب الإدارة على املركز وال �س ��يما يف الآونة
الأخ�ي�رة حيث متي ��زت الإدارة ب�إن�ش ��اء املرك ��ز الإقليمي
لتدري� ��س عل ��وم وتكنولوجي ��ا الف�ض ��اء لدول غرب �آ�س ��يا
ورئا�س ��ة ال�ش ��عبة العربي ��ة خل�ب�راء الأ�س ��ماء اجلغرافية
و�إن�ش ��اء البواب ��ة الإلكرتوني ��ة للمعلوم ��ات اجليومكاني ��ة
الوطنية ومما حظي به املركز من التميز والإجناز �أي�ض� � ًا
احل�ص ��ول عل ��ى جائزة املوظ ��ف املثايل يف دي ��وان اخلدمة
املدني ��ة للم ��رة الثالثة عل ��ى التوايل ومتيز ع ��ام  2013عن
باق ��ي الأع ��وام بف ��وز ثالث ��ة موظف�ي�ن عامل�ي�ن يف املرك ��ز
بجائزة املوظف املثايل.
وعلى �ض ��وء م ��ا ذكرناه �أي�ض� � ًا ع ��ن بع�ض إ�جن ��ازات هذا
ال�رصح الوطني الرائد كان ال بد لنا من امل�شاركة بجائزة
امللك عبداهلل الثاين للتميز وال�ش ��فافية والتي �أن�ش ��ئت عام
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1999م ك�أرف ��ع جائ ��زة للتمي ��ز عل ��ى امل�س ��توى الوطن ��ي
وبهدف تعزيز التناف�س ��ية ل ��دى امل�ؤ�س�س ��ات الأردنية عن
طريق ن�رش الوعي مبفاهيم �إدارة اجلودة ال�شاملة والأداء
املتمي ��ز ،واب ��راز اجلهود املتمي ��زة للم�ؤ�س�س ��ات الوطنية
و�إجنازاتها يف تطوير انظمتها وخدماتها ،وحتقيق التميز
يف جمي ��ع املج ��االت وتبادل اخل�ب�رات املتميزة وم�ش ��اركة
ق�ص�ص النجاح فيما بينهما.
ونظرا ملا لهذه اجلائزة من �أهمية يف حتقيق تطلعات ور�ؤى
جالل ��ة امللك عب ��داهلل الثاين حفظ ��ه اهلل نح ��و التميز با�رش
املرك ��ز اجلغ ��رايف ومن خ�ل�ال �أبنائه العاملني املخل�ص�ي�ن
فيه وبروح الفريق الواحد بالعمل على الإعداد وامل�شاركة
باجلائزة والتي ت�شتمل على ت�سعة معايري رئي�سية:
•خم�س ��ة منها تع ��رف باملمكنات (الو�س ��ائل) وهي ما
تقوم به �أي م�ؤ�س�سة وكيفية القيام بها.
•�أربعة منها هي النتائج وهي ما حتققه �أي م�ؤ�س�سة.
وتنق�سم هذه املعايري الرئي�سية على النحو التايل:
م��ع��ي��ا ر ا ل��ق��ي��ا د ة :

يق ��وم الق ��ادة يف امل�ؤ�س�س ��ات املتميزة ب�ص ��ياغة امل�س ��تقبل
ويعمل ��ون جاهدي ��ن عل ��ى حتقيق ��ه كم ��ا ميثل ��ون الق ��دوة
احل�س ��نة يف �إلتزامه ��م بقيم ومب ��ادىء امل�ؤ�س�س ��ة ومدونة
ال�س ��لوك الوظيفي و�أخالقيات الوظيف ��ة العامة ويلهمون
الثقة ملن حولهم ويف جميع الأوقات.

معيار األفراد:

من املعلوم �أي�ض� � ًا ان امل�ؤ�س�س ��ات املتمي ��زة تقدر املوظفني
لديه ��ا وتبن ��ي ثقافة ت�س ��مح بتحقي ��ق منفع ��ة متبادلة بني
الأهداف امل�ؤ�س�س ��ية وال�شخ�صية ،وتقوم بتطوير قدرات
املوظف�ي�ن وتعزي ��ز العدال ��ة وامل�س ��اواة لهم ،وكم ��ا تقوم
بالإعتن ��اء بهم والتوا�ص ��ل معه ��م ومكاف�أته ��م وتقديرهم
بطريقة حتفزه ��م وتنمي �إلتزامه ��م ومتكنهم من توظيف
مهاراتهم ومعارفهم ل�صالح امل�ؤ�س�سة التي ينتمون �إليها.
معيار الشركاء واملوارد:

امل�ؤ�س�س ��ة املتمي ��زة تق ��وم بتخطي ��ط و�إدارة ال��ش�راكات
اخلارجي ��ة واملوردي ��ن وامل ��وارد الداخلي ��ة م ��ن �أجل دعم
الإ�س�ت�راتيجية وال�سيا�سات والت�ش ��غيل الفعال للعمليات
اخلا�ص ��ة به ��ا .وبذل ��ك ت�ض ��من الإدارة الفاعل ��ة لت�أثريها
البيئي واملجتمعي.
معيار األسرتاتيجية:

تطوي ��ر ا�س�ت�راتيجية تتمح ��ور ح ��ول م�ص ��الح الأطراف
املعني ��ة ويت ��م تطوي ��ر وتطبي ��ق ال�سيا�س ��ات واخلط ��ط
والأهداف والعمليات لتحقيق الإ�سرتاتيجية.
معيار العمليات واخلدمات:

يقوم هذا املعيار على ت�ص ��ميم و�إدارة وحت�سني العمليات
واخلدمات لإ�ضافة مزيد من القيمة ل�صالح متلقي اخلدمة
والأطراف املعنية الأخرى.

معيار نتائج متلقي اخلدمة:

وفيه يتم حتقيق نتائج باهرة وم�ستدامة تلبي احتياجات
وتوقعات متلقي اخلدمة.

م��ع��ي��ا ر ن��ت��ا ئ��ج ا جمل��ت��م��ع :
امل�ؤ�س�س ��ة املتميزة حتقق نتائج باهرة وم�س ��تدامة تلبي �أو

تتجاوز احتياجات املوظفني وتوقعات املعنيني بامل�ؤ�س�سة
ذوي ال�صلة يف املجتمع.

معيار نتائج األفراد:

من خالله يتحقق نتائج باهرة وم�ستدامة تلبي احتياجات
وتوقعات املوظفني.

معيار النتائج الرئيسية :

ويف ه ��ذا املعيارالأخ�ي�ر الب ��د م ��ن حتق ��ق نتائ ��ج باه ��رة
وم�س ��تدامة تلبي �أو تتجاوز احتياجات وتوقعات املعنيني
مب�صالح العمل.
ه ��ذا مايخ� ��ص مفاهي ��م معاي�ي�ر اجلائ ��زة ،ومن هن ��ا البد
�أن للجائ ��زة �أي�ض� � ًا فوائ ��د عدة تع ��ود على املرك ��ز ونذكر
منهاعلى �سبيل املثال:
• ميثل الفوز بجائزة امللك عبداهلل الثاين للتميز �إجناز ًا
رفيع� � ًا و�إعرتاف� � ًا ب�أدائ ��ه املتمي ��ز كم ��ا تعت�ب�ر اجلهة
احلائزة على اجلائزة مث ًال يحتذى به.
•ح�ص ��ول املرك ��ز على اجلائزة متنحه �ش ��هادة �ش ��كر
وتقدير مو�شحة بتوقيع �ص ��احب اجلاللة الها�شمية
املل ��ك عبداهلل الثاين ابن احل�س�ي�ن املعظ ��م ،مما يعترب
حافز ًا وتكرمي ًا معنوي ًا للمركز.
•يح ��ق للمركز و�ض ��ع �ش ��عار اجلائ ��زة عل ��ى الوثائق
واملطبوع ��ات واملوق ��ع الإلك�ت�روين ويف احلم�ل�ات
الإعالنية حلني �إعالن الدورة الثانية.
•متن ��ح زيادت ��ان �س ��نويتان للموظ ��ف احلا�ص ��ل على
تقدير ممتاز ل�سنتني متتاليتني وزيادة �سنوية واحدة
للحا�ص ��ل عل ��ى تقدي ��ر جيدجد ًا ح ��د ًا �أدنى ل�س ��نتني
متتاليت�ي�ن يف الدائرة التي حت�ص ��ل على املركز الأول
يف �أعل ��ى مرحل ��ة م ��ن مراح ��ل اجلائزة ،وللو�ص ��ول
للف ��وز املرجو البد من �ش ��عور املوظفني بامل�س� ��ؤولية
واحلما� ��س يف ب ��ذل املزي ��د م ��ن اجله ��ود ويعتمد هذا
على رفع معنويات العاملني وزيادة ر�ض ��ى املوظفني
وال�شعور بالفخر والإعتزاز لدى جميع العاملني فيه
وبهذا ي�صل اجلميع للفائدة املرجوة ب�إذن اهلل.
جملة املقيا�س  -العدد  -23كانون الثاين 2015-
w w w. r j g c . g o v. j o

41

هل كان العـرب أول من قال بعـودة المذنبات دوريًا ؟؟
�إعداد:املهند�س خـليل قـن�صل  /نائب رئي�س الإحتاد العربي لعلوم الف�ضاء والفلك
رئي�س اجلمعية الفلكية الأردنية �سابق ًا
م���ن �أه���داف هذا البح���ث تبيان �أن العرب قد قال���وا بعودة املذنبات ب�ش���كل دوري ،قبل
الفلكي الإنكليزي �إدموند هايل بحوايل � 420سنة.

يتك���ون النظ���ام ال�شم�س���ي م���ن جن���م واحد ه���و ال�شم����س ،ومن ثماني���ة كواك���ب (عطارد,

الزه���رة ,الأر����ض ,املري���خ ,امل�شرتي ,زح���ل� ,أورانو�س ونبت���ون) ومن الأقم���ار الطبيعية
الت���ي ت���دور ح���ول الكواكب ،ومم���ا ي�سمى بف�ضالت النظ���ام ال�شم�سي ،وه���ي تلك التي مل
تدخ���ل يف تكوين ال�شم�س والكواكب والأقمار .وتتكون ف�ضالت النظام ال�شم�سي مما يلي:

الكويكب���ات وتق���ع مبعظمها يف حزام يقع ما بني كوكبي املري���خ وامل�شرتي ،ومن املذنبات
والنيازك وال�شهب واحللقات حول بع�ض الكواكب ومن الغاز والغبار ما بني الكواكب.

تكونه،
وتكونت مع
مكونات النظام ال�شم�سي ،بل
املذنبات � :إذن ف�إن املذنبات هي �إحدى
ّ
ّ
ّ

ويعتربه���ا الفلكي���ون �أنها املادة اخلام التي ن�ش�أ منها نظامن���ا ال�شم�سي .ولأنها متكث معظم
حياته���ا يف مناط���ق بعيدة وب���اردة جداً لبعدها ع���ن ال�شم�س وحرارتها ،فل���م تتغري طيلة

مليارات ال�سنني ،لذلك فدرا�ستها مهمة لفهم كيفية ن�ش�أة النظام ال�شم�سي.

ت��ط��ور امل��ف��اه��ي��م ح���ول امل��ذن��ب��ات عرب
التاريخ:
اخلوف من املذنبات :

تظه ��ر النج ��وم وال�ش ��م�س والكواك ��ب والقم ��ر ب�ش ��كل
روتيني ومنتظم ويف م�س ��ارات معين ��ة� ،أما املذنبات فت�أتي
من �أي اجتاه يف ال�سماء وعلى غري ميعاد وب�أ�شكال و�ألوان
خمتلفة ،ولهذا كان الإن�س ��ان يخاف ظهورها ويعزو �إليها
كل الكوارث التي حتدث متزامنة مع ظهورها ،كاحلرائق
وان ��دالع احل ��روب وم ��وت احل ��كام وانت�ش ��ار الطاع ��ون
وخمتلف الأوبئ ��ة والكوارث الطبيعي ��ة� ...إلخ .ويندر �أن
املنجم�ي�ن والع ّراف�ي�ن متفائل ��ة عند ظهور
تك ��ون تنب� ��ؤات ّ
املذنبات.
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و من ��ذ الق ��دم كان ��ت املفاهي ��م ح ��ول املذنب ��ات وماهيته ��ا
ت�ش ��وبها اخلرافات والأ�س ��اطري والغيبي ��ات ،حتى بزوغ
ع��ص�ر العل ��م احلدي ��ث واخ�ت�راع التل�س ��كوبات يف القرن
ال�س ��ابع ع�رش ،حيث برهن العلماء ،ويف مقدمتهم العاملان
الربيطانيان اخلالدان � :إ�س ��حق نيوت ��ن(1727 – 1642م)
و�إدمون ��د ه ��ايل (1742 – 1656م) ،عل ��ى �أن املذنب ��ات
�أج ��رام �س ��ماوية طبيعية ،ولها م�س ��ارات �إهليليجية حول
ال�شم�س وميكن ح�سابها والتنب ؤ� بحركاتها.

أ�م ��ا القف ��زة الثاني ��ة يف عل ��م فل ��ك املذنب ��ات ،فق ��د كانت يف
خم�س ��ينيات الق ��رن الع�رشي ��ن� ،إذ و�ض ��عت النظري ��ات
والفر�ض ��يات حول مكوناتها ومواطنها الأ�صلية ،ما زال
الفلكي ��ون يعتق ��دون ب�ص ��حتها ـ من ه ��ذه النظري ��ات ـ �أن
املذنب ��ات عبارة عن كتلة م ��ن جليد املاء والغازات الأخرى

خملوط ��ة بالغبار وال�ص ��خور ،وعندما يق�ت�رب املذنب من
ال�ش ��م�س ،يت�س ��امى اجلليد جارف ًا معه الغبار الذي يعك�س
�أ�ش ��عة ال�شم�س ،فت�ص ��بح املذنبات عندها مرئية على �شكل
هال ��ة وذيل غباري وذيل غازي .وعندما تبتعد املذنبات عن
ال�ش ��م�س ،تع ��ود �إىل املنطقة الباردة فال يت�س ��امى اجلليد،
فت�صبح غري مرئية حتى بالتل�سكوبات القوية.
و القفزة الثالثة جاءت مع ع�رص غزو الف�ضاء واملركبات
الف�ض ��ائية ،حيث زارت بع�ض املذنبات ال�شهرية �أو حطت
عليه ��ا ،وبث ��ت لنا معلوم ��ات وبيانات علمية هام ��ة� ،أثبتت
�ص ��حة بع� ��ض الفر�ض ��يات و�ص ��ححت بع� ��ض املعلومات
الأخ ��رى� .أ�ش ��هر هذه الرح�ل�ات الف�ض ��ائية و �أوالها هي
مركبة جيوتو الف�ض ��ائية التي اقرتبت حتى م�س ��افة 500
كم من نواة مذنب هايل ـ يف �أوائل �سنة .1986
كان نيوت ��ن هو �أول �إن�س ��ان يجري ح�س ��ابات ملدار مذنب
�ض ��من جمال قوانني اجلاذبي ��ة الكونية ،وذلك ملدار مذنب
 1680م� .أم ��ا العامل �إدموند هايل ،فقد طبق طريقة نيوتن
يف ح�ساب مدار املذنب  ،1682و�أي�ض ًا ح�ساب مدارات 23
مذنب� � ًا �أخرى ،ظهرت يف الفرتة  1698 - 1337م ،و�أثبت
ه ��ايل �أن مدارات املذنبات التي ظهرت يف �س ��نة  1531ويف
�س ��نة  1607وكذلك املذنب  1682ه ��ي ملذنب واحد ،يعود
مرة كل � 76سنة تقريب ًا ،بل وتنب أ� ب�أن مذنب � 1682سوف
يع ��ود يف �أواخر �س ��نة  1758م .لق ��د كان �إدموند هايل هو
�أول من طبق قوانني نيوتن يف اجلاذبية بعد نيوتن نف�سه،
وه ��و �أول من �أجرى ح�س ��ابات ملدار مذن ��ب دوري ويتنب أ�
بعودته،و ذلك يف كتابه الذي ظهر �س ��نة  1705م وتكرمي ًا
لإجن ��ازه هذا� ،أطل ��ق الفلكيون �إ�س ��مه عل ��ى مذنب 1682
مذنب هايل.
و يف كتاب ��ه ( �أج ��رام م�ض ��يئة ) ي ��ورد الدكت ��ور ح�س ��ن
با��ص ّ�رة  101تدوين ًا لأر�ص ��اد عربي ��ة للمذنبات ( تغطي
الف�ت�رة  1882 – 684مي�ل�ادي ) منها تدوينان لر�ص ��د
املذنبني  1680م و  1682م .و هذا يبعث على الفخر و
الإعتزاز ،لأن هذين املذنبني لعبا الدور املف�ص ��لي يف تاريخ
علم فلك املذنبات.
و الأه ��م من ذلك ه ��و �أن هناك فلكي ًا عربي ًا ،هو عماد الدين
إ�ب ��ن الدهان ،ق ��د قال بعودة املذنبات ب�ش ��كل دوري ،حني

ظهر مذنب يف �سماء مدينة املو�صل العراقية يف عام 1285
م ( 684هجري) وقال عنه �إنه ظهر قبل ذلك عدة مرات :
ظهر يف �سنة  1029م ويف �سنة  1096م ويف �سنة  1158ويف
�س ��نة  1285م� .أي �أنه ق ��ال بعودة هذا املذنب على فرتات
�ش ��به مت�ساوية وخلم�س ��ة ظهورات متتالية ،كما �سنربهن
عل ��ى ذلك الحق ًا� .أي �أن هذا الفلكي ق ��ال قبل �إدموند هايل
بعودة املذنبات ب � 420سنة.

مساهمة الدكتور وفيق شاكر رضا

تتمثل يف �أوراق ت�ش ��مل حما�رضة ل ��ه يف �إحدى امل�ؤمترات
بعن ��وان (املذنبات عن ��د العرب) .وحتتوي هذه الدرا�س ��ة
تدوين ��ات ل  26ر�ص ��د ًا عربي� � ًا للمذنب ��ات الت ��ي ظهرت يف
�س ��ماء بع� ��ض البل ��دان العربي ��ة يف الفرتة  :الق ��رن الثالث
وحت ��ى نهاية الق ��رن ال�س ��ابع الهجري ،وحتدي ��د ًا تغطي
الفرتة  1301 - 837 :م.
م ��ن هذه التدوين ��ات ال  ،26لفت انتباه ��ي تدوينان ،لهما
داللة كبرية جد ًا :
•تدوي ��ن ر�ص ��دي �أورده إ�ب ��ن اجل ��وزي ملذن ��ب �س ��نة
 278هج ��ري (املواف ��ق  891مي�ل�ادي) ،ح�ي�ن قال :
« لليلت�ي�ن بقيت ��ا من املح ��رم ،ظهر جن ��م ذو ج ّمة ،ثم
�صارت اجل ّمة ذ�ؤابة « .هذه مالحظة علمية ور�صدية
مهمة ولرمبا فريدة �أي�ض� � ًا يف كل التقارير عن ر�ص ��د
املذنب ��ات  :فالن� ��ص يقول ب� ��أن املذنب ر�ص ��د وهو يف
الطريق �إىل منطقة احل�ض ��ي�ض القريبة من ال�ش ��م�س
ـ وكان ق ��د ط� � ّور اجل ّم ��ة (الهال ��ة  ،)comaثم تك ّون
الذيل  Tailعند الإقرتاب من ال�شم�س  ,وهذا تف�سري
علمي ع�رصي �صحيح.
• التدوي ��ن الث ��اين يدور ح ��ول ظهور مذنب يف �س ��ماء
مدين ��ة املو�ص ��ل العراقي ��ة يف �س ��نة  684هجري ��ة/
املواف ��ق �س ��نة  1285ميالدي ��ة ،ق ��ال عن ��ه يف حينه ��ا
املنجم�ي�ن يف مدينة املو�ص ��ل  :عماد
الفلك ��ي ورئي� ��س ّ
الدي ��ن ب ��ن الده ��ان� ،أن ه ��ذا املذنب كان ق ��د ظهر يف
ال�س ��نوات  1029 :م 1096 ،م 1158 ،م ث ��م الآن يف
�س ��نة  1285م .وهذه الظهورات لنف�س املذنب تغطي
خم�س مرات لعودة املذنب ،كل مرة بعد فرتة ترتاوح
ما بني � 62س ��نة و� 67س ��نة ,وهذا التذبذب يف فرتات
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العودة مفهومة ومف�رسة علمي ًا ( ت�أثري جاذبية كوكب امل�ش�ت�ري و الكواكب الأخرى) ،و للمفارقة و امل�ص ��ادفة هي
نف�س التذبذب يف فرتات العودة الثالثني الأخرية ملذنب هايل ال�شهري.
الن� ��ص الرتاثي ذو العالقة مبذنب املو�ص ��ل ،د ّونه �ش ��م�س الدي ��ن حمد بن �إبراهيم اجلزري و�أبوبك ��ر بن عبد اهلل بن �أيبك
الداوداري يف كتابه (كنز الدرر وجامع الغرر) ،ن�رشها وع ّلق عليها الأملاين (�أولري�ش هارمان) /طبعة فرايربج� /أملانيا
 ،1969ن�سخة مكتبة جامعة درهام الرقم  ،1228اجلزء الثامن� .أنظر الن�ص الرتاثي كام ًال يف املربع التايل.

حوادث �سنة  684هــ
( )241ذكر املولد ال�شريف ال�سلطاين امللكي النا�صري عـز ن�صر ٌه
حدثنا ال�شيخ ال�صالح العارف القدوة الهروي املقيم ،كان يف اجلامع الأموي بباب الكال�سه بدم�شق املحرو�سة يف
�سنة ثالث ع�شرة و�سبع مايه ( 713هجري) يوم اجلمعة بعد ال�صالة ،ونحن جلو�س يف ح�ضرته ،وقد �أجرى ذكر
موالنا ال�سلطان الأعظم امللك النا�صر ،نا�صر الدنيا والدين ،حممد بن موالنا ال�سلطان ،ال�شهيد امللك املن�صور،
�سيف الدنيا والدين قالوون الألفي النجمي ال�صاحلي ،أ�عـز اهلل بدوام �أيامه الأيام ،كما �أعـز بخلود �سلطانه
الإ�سالم .قال  :حدثني ال�شيخ �شرف الدين ال�سنجاري التاجر ال�سفار قال  :كنت باملو�صل يف �سنة �أربع وثمانني
و�ستماية ( 684هجري) ليلة الن�صف من �شهر املحرم ،وقد ظهر كوكب عظيم ال�شعاع ،له ثالث ذوايب طوال
املنجمني يومئذ
�إىل جهة الغرب ،والنا�س قيام ينظرون �إليه .وكان يف اجلملة عماد الدين بن الدهان ،رئي�س ّ
باملو�صل ،ف�س�أله كبار النا�س و�أنا ا�سمع  « :ماذا يدل عليه طلوع هذا الكوكب ؟ فقال  :يا قوم� ،أحدثكم بعجيب :
هذا الكوكب ،ظهر يف �سنة ع�شرين واربع ماية ( 420هجري) ،وله ذ�ؤابتان يف طول ه�ؤالء الذين ترونهم الثالث،
فكان يف الثالثة ق�صر كثري ،فولد يف ذلك التاريخ امل�ستن�صر خليفة م�صر ،فعا�ش �سبع و�ستني �سنة ،و�أقام خليفة
�ستني �سنة « ،وخطب له مب�صر وال�شام والعراق « .ثم �إن هذا الكوكب ،ظهر �أي�ضا يف �سنة ت�سعني و�أربع ماية (490
هجري) ،فكان ذلك مولد عبد امل�ؤمن �صاحب الغرب ،فعا�ش �سبعني �سنة ،وملك خم�سني �سنة .وكان هذا الكوكب
ملا ظهر ،له ذ�ؤابتان طوال ،كما ترونهما هذا الوقت ،والثالثة �أطول من ثالثة امل�ستن�صر .ثم غاب فـلم يظهر �إال
يف �سنة ثالث وخم�سني وخم�س ماية ( 553هجري) ،فكان ذلك مولد الإمام النا�صر لدين اهلل ،خليفة بغداد.
فعا�ش ت�سع و�ستني �سنة ،و�أقام خليفة �سبع واربعني �سنة ،وكانت اخلطبة له يف �ساير ممالك الإ�سالم بالدنيا.
وهذا الكوكب ،فقد ظهر يف هذا الوقت ،وله ثالث ذوايب كاملة ،يدل على �أنه يولد قي هذه الليلة مولود �سعيد،
ميلك م�صر وال�شام والعراق� ....إلخ.
الحظ هنا � :أن الن�ص تنجيمي تفا�ؤيل ،فاخللفاء الذين تزامنوا مع هذا املذنب ،هم �س ��عداء وحمظوظون
وعا�ش ��وا �أعمار ًا طويلة .وهذا نادر ،لأن التنجيم باملذنبات يكون عادة ت�ش ��ا�ؤمي ًا جد ًا .ظهور مذنب يعني دائم ًا
حدوث كارثة طبيعية� ،أو اندالع حرب ـ �أو انت�شار الأوبئة �أو موت احلكام� ...إلخ.

من هذا النص الرتاثي أعاله ،نستنج ما يلي :
•ظهر يف �س ��نة 1029م ،ثم ظهر يف �سنة 1096م = �أي
بعد � 67سنة.
•ثم ظهر �س ��نة 1158م = �أي بعد � 62سنة من ظهوره
�سنة  1096م.
•ثم ظهر �سنة 1285م = �أي بعد � 127سنة من ظهوره
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�س ��نة  1158م� ،أي �أنه ال بد كان قد ظهر مرة واحدة
يف هذه الفرتة الطويلة ومل ي�ش ��اهد ،نق�س ��م هذا الرقم
� 127س ��نة على  2فنح�ص ��ل على الرقم � 63.5س ��نة،
وهذا الرقم قريب من الأرقام ال�سابقة.

•�إذن فالتذبذب يف دورات مذنب املو�صل = 62 -67
= � 5سنوات.
و ه ��ذا الرق ��م مقارب ملا يفعله مذنب ه ��ايل خالل دوراته
(ظهورات ��ه) الثالث�ي�ن الآخ�ي�رة مم ��ا يعن ��ي �أن الفلك ��ي
العربي عماد الدين بن الدهان قال بعودة املذنبات دوري ًا
قبل �إدموند هايل بـ � 420سنة.
فلو كانت الفرتات غري مت�ساوية وبفروق كبرية ،ملا كان
لكالم الفلكي و رئي�س املنجمني �أية قيمة.
املذهل �أن فرتات العودة �شبه مت�ساوية خلم�سة ظهورات
لنف�س املذنب وعلى امتداد زمني يغطي � 256سنة .كيف
ا�س ��تطاع عمل ذلك القول اجلريء جد ًا وغري امل�ألوف يف
زمانه؟؟.

املذنب العظيم  - 1997هيل بوب Hale – Bopp

التو�صيات
•احلث على �إتباع منهج الدكتور وفيق �شاكر ر�ضا والدكتور ح�سن با�ص ّرة يف البحث يف كتب الرتاث العربي
عن الظواهر الفلكية والطبيعية ،ملا يف ذلك من �إثراء يف �إبراز الدور العربي يف خمتلف العلوم ،و�أي�ضاً يكون
لهذه املعلومات مكانة يف ت�صحيح املعلومات العلمية املعتمدة حتى الآن �أو حتى يف �إعادة كتابة تاريخ العلوم
املختلفة.
•يجب و�ضع التواريخ امليالدية بجانب التواريخ الهجرية ،يف التدوينات الواردة يف كتاب الدكتور ح�سن
با�صرة ،حتى ي�ستطيع الباحثون العرب والأجانب من املقارنة مع الظواهر امل�شابهة واملتزامنة .و�إال ف�إن
قيمتها العلمية تبقى حمدودة �أو حتى معدومة .وبعد و�ضع التواريخ امليالدية بجانب الأحداث املدونة
تو�ضع يف جداول كالتي و�ضعها الدكتور وفيق �شاكر ر�ضا للأر�صاد ال  26التي جرى تدوينها يف القرون
الهجرية الثالثة الأوىل.
•ترتجم جداول الدكتور وفيق والدكتور ح�سن �إىل اللغة الإنكليزية وكذلك الن�صو�ص الرتاثية الواردة
عندهما ويتم �إر�سالها و�إي�صالها �إىل العلماء وامل�ؤ�س�سات العلمية العاملية ذات العالقة .ويقوم بذلك الإحتاد
العربي لعلوم الف�ضاء والفلك واجلمعية الفلكية الأردنية �أو �أية جمعية فلكية عربية �أخرى.
•من الأر�صاد ال  26التي ك�شف عنها الدكتور وفيق هناك  17ر�صداً عربياً ال توجد لها ما مياثلها يف البلدان
الأخرى ،مما يعني �أنها �أر�صاد عربية وحيدة ،ويجب �أن تذكر يف اجلداول العلمية الفلكية العاملية املعتمدة.
•و باملثل نت�ساءل ،كم هناك �أر�صاد عربية من بني التي ك�شف عنها الدكتور ح�سن با�صرة (وعددها  101ر�صد
مذنب) غري موجودة يف اجلداول الفلكية املعتمدة .يجب التحقق من ذلك والرتكيز عليها وال�سعي لو�ضعها
يف اجلداول الفلكية ذات العالقة واملعتمدة.
•حماولة الت�أكد من هوية املذنب  1285م (مذنب املو�صل) ،يف اجلداول الفلكية املعتمدة ،خ�صو�صاً و�أن له
خم�سة ظهورات متتالية ،يف فرتات �شبه مت�ساوية.
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المركز اإلقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا
الفضاء لمنطقة غرب آسيا/األمم المتحدة
ن�ش�أة املركز الإقليمي لتدري�س علوم الف�ضاء:

اعداد :م� .أجمد رحاحلة

طلب���ت الأمم املتح���دة ممثل���ة مبكت���ب �ش����ؤون الف�ض���اء اخلارجي
( )UNOOSAيف العام  1990من دول غرب �أ�سيا بيان رغبتهم يف
ا�ست�ضافة مركزا �إقليميا لتدري�س علوم وتكنولوجيا الف�ضاء،

فكان���ت اململك���ة الأردني���ة الها�شمي���ة واجلمهوري���ة العربي���ة

ال�سوري���ة الدولت���ان اللت���ان تقدمت���ا بطل���ب الإ�ست�ضاف���ة ،وقد
نظم���ت الأمم املتح���دة يف وقت الحق بعثة تقيي���م للدول التي

عر�ضت ا�ست�ضافة هذا املركز.

مت الإع�ل�ان ع ��ام  2000م ��ن خ�ل�ال ن�ص تقري ��ر اجلمعية
العام ��ة للأمم املتح ��دة وبناء عل ��ى تقرير اللجن ��ة الفرعية
العلمي ��ة والتقنية التابع ملكت ��ب ( )UNOOSAعلى ما
يلي:
« أ�ن ��ه وبعد ا�س ��تعرا�ض تقرير بعثة التقيي ��م والإلتزامات
الت ��ي قطعتها البلدان املهتم ��ة ،مت اختيار الأردن ب�إعتباره
البل ��د الذي �س ��وف ي�ست�ض ��يف املركز الإقليم ��ي لتدري�س
علوم وتكنولوجيا الف�ضاء ملنطقة غربي �آ�سيا و�أعلن مكتب
�ش� ��ؤون الف�ضاء اخلارجي عن �إن�شاء موقع هذا املركز» يف
اململكة الأردنية الها�شمية».
ويف ع ��ام � ،2011أعل ��ن مدي ��ر ع ��ام املرك ��ز اجلغ ��رايف
امللك ��ي الأردين خ�ل�ال ح�ض ��وره اجتماع ال ��دورة الرابعة
واخلم�س ��ون للجنة الأمم املتحدة للإ�س ��تخدامات ال�سلمية
ل�ش� ��ؤون الف�ض ��اء اخلارجي ( )UNCOPUOSر�سميا
ع ��ن قب ��ول حكوم ��ة الأردن ال�ست�ض ��افة املرك ��ز الإقليمي
لتدري� ��س عل ��وم وتكنولوجيا الف�ض ��اء ملنطقة غربي �آ�س ��يا
علما ب�أن املراكز الأخرى جاءت موزعة على النحو التايل:
•الهند :ملنطقة �آ�سيا واملحيط الهادي.
•املغرب ونيجرييا :ملنطقة �إفريقيا.
•الربازيل واملك�سيك لأمريكا الالتينية والكاريبي.
•الأردن ملنطقة غرب �آ�سيا.
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أهداف املركز اإلقليمي:

و�ضع املركز اجلغرايف من خالل عددا من الأهداف جعلها
�أهداف ��ا �إ�س�ت�راتيجية للمرك ��ز الإقليم ��ي لتدري� ��س عل ��وم
الف�ضاء ومن �أهمها:
• تطوي ��ر امله ��ارات واملع ��ارف للعامل�ي�ن باجلامع ��ات
والعلم ��اء والعامل�ي�ن يف جم ��ال البح ��وث البيئي ��ة
والإ�ست�ش ��عار ع ��ن بع ��د والعل ��وم ذات ال�ص ��لة
و�إ�س ��تخدامها يف التنمية الوطنية والإقليمية وبرامج
�إدارة البيئة مبا يف ذلك حماية التنوع احليوي.
•م�س ��اعدة املدر�س�ي�ن عل ��ى تطوي ��ر املناه ��ج يف عل ��وم
البيئ ��ة والغ�ل�اف اجلوي لزي ��ادة معرف ��ة طالبهم يف
م�ؤ�س�ساتهم وبلدانهم.
•تطوي ��ر امله ��ارات يف جم ��ال الإت�ص ��االت الف�ض ��ائية
وخا�ص ��ة املرتبطة بالتنمي ��ة الريفي ��ة والتخفيف من
�آث ��ار الك ��وارث وعمل �ش ��بكة توا�ص ��ل ب�ي�ن املهنيني
والعلم ��اء وامل�ؤ�س�س ��ات احلكومي ��ة من �أجل ت�س ��هيل
تبادل الأفكار اجلديدة والبيانات واخلربات.
•تعزي ��ز التع ��اون الإقليم ��ي وال ��دويل يف جم ��ال علوم
وتكنولوجيا الف�ضاء والربامج التطبيقية.
•امل�س ��اعدة يف ن�رش و��ش�رح �أهمية عل ��وم وتكنولوجيا
الف�ض ��اء للمجتم ��ع املحلي من خالل و�س ��ائل الإعالم
وو�سائل التوا�صل املجتمعي.

برنامج عمل املركز اإلقليمي

2 .2اللجنة التوجيهية

ي�س ��اهم املرك ��ز الإقليم ��ي وب�ص ��ورة فاعل ��ة يف التنمي ��ة
امل�س ��تدامة للموارد الطبيعية ويف التنمية ال�شاملة الوطنية
والإقليمية من خالل الرتكيز على تطوير وتعزيز مهارات
الطلب ��ة والباحث�ي�ن يف العل ��وم الطبيعي ��ة والتطبيقي ��ة من
خالل م�س ��اقات نظرية وتطبيقات بحثية ومتارين ميدانية
بدورات ق�ص�ي�رة ومتو�س ��طة وطويلة الأمد بالإ�ضافة �إىل
برنامج الدرا�سات العليا.

ت�ض ��م اللجن ��ة التوجيهي ��ة يف ع�ض ��ويتها امل�س� ��ؤولني
احلكومي�ي�ن البارزي ��ن ،والأ�ش ��خا�ص م ��ن ذوي اخللفي ��ة
العلمية والأكادميية ،والأ�شخا�ص املعنيني بالإ�ستخدامات
ال�س ��لمية للف�ض ��اء اخلارجي من القط ��اع اخلا�ص .ويقوم
جمل� ��س الأمناء باختيار �أع�ض ��اء اللجن ��ة التوجيهية ويتم
حتديد مدة �أعمال هذه اللجنة من قبل جمل�س الأمناء.

أبرز الدورات املنعقدة:

يق ��وم مدير املركز ب�إدارة وتوجيه املركز وفق املهام التي
يكل ��ف بها من قب ��ل جمل�س الأمناء وي�س ��اعده يف ذلك نائب
املدير ويكون مقرهما يف الأردن.

•دورة علم الفلك وعلوم الف�ضاء.
•دورة علوم الف�ضاء والغالف اجلوي.
•دورة جيودي�سيا الف�ضاء والأقمار ال�صناعية.
•دورة نظام التوقيع العاملي .GPS
•دورة جهاز املحطة املتكاملة.Total Station

برنامج دراسات عليا:
مينح املركز درجات املاج�ستري يف التخ�ص�صات التالية :
•الإ�ست�شعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية.
•الأر�صاد اجلوية الف�ضائية.
•الإت�صاالت الف�ضائية.
•علوم الف�ضاء والغالف اجلوي.

اهل��ي��ك��ل التنظيمي للمركز
اإلقليمي:
 1 .1جمل�س الأمناء

يعد جمل�س الأمناء الهيئة الرئي�سية يف عملية �صنع القرار
وهو اجلهاز امل�س�ؤول عن حتديد ال�سيا�سة العامة للمركز،
ويتك ��ون جمل�س الأمن ��اء من ممثلي ال ��دول املتعاقدة التي
يغطيه ��ا املركز ،وكل ع�ض ��و م ��ن جمل�س الأمن ��اء يكون له
�ص ��وت واحد يف �أعم ��ال جمل�س الأمناء .كم ��ا ميكن للدول
واملنظم ��ات الدولي ��ة وال ��وكاالت الداعم ��ة الت ��ي تربطه ��ا
اتفاقي ��ات تعاون مع املركز ح�ض ��ور الإجتماعات ب�ص ��فة
مراقب.

�3 .3إدارة املركز
4 .4مدير املركز واملوظفني التابعني للمركز

دول اإلقليم املشاركة:
•اململكة الأردنية الها�شمية
•لبنان
•الإمارات العربية املتحدة
•اململكة العربية ال�سعودية
•اجلمهورية العربية ال�سورية
•دولة الكويت
•ال�سودان
•ليبيا
•العراق
•م�رص
•عمان
•اليمن

املؤسسات الوطنية املشاركة :
•املركز اجلغرايف امللكي الأردين.
•جامعة �آل البيت.
•دائرة الأر�صاد اجلوية.
•جامعة م�ؤتة.
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علم الخرائط بين الماضي والحاضر والمستقبل في األردن
د .علي حممود فرغل
ن�س����مع كثريا �أن املو�س����يقى لغة العامل و�إذا امعنا قليال يف اخلرائط جند انف�س����نا �أمام لغة عامل �أخرى
وه����ي لغ����ة اخلرائط التي يفهمها �أي �شخ�ص مهم����ا كانت لغته الأ�صليه وتتخطى كل احلدود وال

يقف �أمامها حاجز �أو قوميه ,اخلريطة وثيقة متثل وتو�ضح العالقة بني املكان والإن�سان ب�أ�ساليب

خطية لت�سهيل قراءتها و�إدراكها.

ق����د يظ����ن البع�ض �أن �أهمية اخلرائط حم�ص����ورة فقط للمخت�صني وي�ستخدمه����ا فئة معينه ولكن ال

ي����كاد �أي ف����رع من العلوم ي�ستغني عن اخلرائ����ط للم�ساعده يف �إجناز املهام وال يكاد يخلو بيت �أو

�سياره �أو هاتف النقال من وجود اخلريطه �سواء كانت ورقية �أو الكرتونية وهذا دليل كبري على
بد �أن ن�ستغل ذلك لراحتنا
مدى �أهمية هذا العلم يف حياتنا ,فالتكنولوجيا ُ�سخرت خلدمتنا وال ّ

وحل امل�سائل احلياتية ب�أ�سرع و�أ�سهل طريقة.

لقد اخرتت البحث يف هذا املو�ض ��وع لأهميته خا�ص� � ًة و�أن املركز اجلغرايف امللكي الأردين ي�ضطلع مبهام العلوم امل�ساحية
واخلرائطية على امل�ستوى الوطني والإقليمي والذي ي�ست�ضيف املركز الإقليمي لتدري�س علوم وتكنولوجيا الف�ضاء ملنطقة
غرب �آ�سيا التابع للأمم املتحدة ,وهذا املركز مينح درجة املاج�ستري يف نظم املعلومات اجلغرافية بالتعاون مع جامعة م�ؤتة
الأردنية ويعترب خريج هذا الربنامج مهي�أ ليكون خمت�ص يف علم اخلرائط.

مفهوم علم اخلرائط

ظهر م�ص ��طلح اخلريطة( )Kartaيف القرون الو�سطى يف
ع�رص النه�ض ��ة ,قبل ذلك ا�س ��تخدمت كلم ��ة ( )tabulaو
«� »descriptionsص ��وره ,هذا امل�ص ��طلح �أتى من اللغة
الالتيني ��ة « »chartaورق ��ة والتي ات ��ت بدورها من اللغة
اليونانية ورق الربدي ,هذا امل�ص ��طلح ي�ستخدم يف الكثري
م ��ن اللغات  ,فف ��ي الفرن�س ��يه  ,carteالأملاني ��ة , karte
الأيطالية والربتغالية  cartaالهولندية  kaartالرو�س ��ية
وال�س ��ويدية  kaptaالدامناركي ��ة 10و الرتكي ��ة harita
وهناك كثري من اللغات �أخذت الت�سمية من اللغة الالتينية
( )mappaفف ��ي اللغ ��ة الإجنليزي ��ة  mapالإ�س ��بانية
والبولونية والت�شيكية وال�سلوفنية .mapa
هن ��اك الكث�ي�ر م ��ن املفاهيم املختلف ��ة للخريط ��ة فمنهم من
اعتربه ��ا :متثيل ل�س ��طح الأر�ض �أو جزء منه ��ا ,و�آخرون
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قالوا عنها :لوحة مير عليها �سطح الكره الأر�ضية �أو جزء
منه ,و�أي�ض ��ا :متثيل �سطح الأر�ض �أو جزء منه على �سطح
م�ستوي وذلك لتو�ضيح الظواهر الطبيعية �أو غريها طبقا
ملقيا�س معني وم�سقط ر�سم حمدد.
وح�س ��ب ر�أين ��ا� ،أن اخلريط ��ة :هي نتاج عمليات ريا�ض ��ية
ل�ص ��وره م�صغرة ومعممة ل�سطح الأر�ض �أو �أجرام كونية
أ�خ ��رى ممثلة وم�ص ��ور عليها الظواهر اجلغرافية �ض ��من
نظام رموز معني.
�أما علم اخلرائط (علم الكارتوغرافيا) cartography
يت أ�ل ��ف م�ص ��طلح الكارتوغرافيا من مقطع�ي�ن هما carte
وتعن ��ي خريط ��ه graphicوتعني ر�س ��م ,واعتمدت اللجنة
امل�ش�ت�ركة العاملية للكارتوغرافيا والتي انعقدت يف 1972
مفهوم للكارتوغرافيا  :علم وفن وتقنية �ص ��نع اخلرائط.
وح�س ��ب ر�أين ��ا ميكن اعطاء علم اخلرائط تعريف ا�ش ��مل:
علم تقنية� ,إن�شاء� ,إنتاج ,درا�سة ,حتليل و�إ�ستخدام املواد
اخلرائطية.

تاريخ اخلرائط وتطورها يف اإلردن
منذ ظهور احل�ضارات يحاول الإن�سان ر�سم خرائط دقيقة
للطرق واملدن واملناطق لأغرا�ض خمتلفة ومثبت ان ر�س ��م
اخلرائ ��ط �سب ��ق الكتابةحيث كان ��وا يف الع�ص ��ور القدمية
ير�سم ��ون الر�سومات والرموز على الكهوف وعلى جلود
احليوانات والواح الطني وبعدها ازدادت حاجة الإن�سان
لإ�ستخ ��دام اخلريط ��ة يف ت�سهيل امله ��ام وا�ستمرت وترية
التطور �إىل �أن و�صلت �إىل ما نحن عليه الآن.
اق ��دم خارط ��ة للعامل عرث عليه ��ا �إىل الآن وج ��دت يف مدينة
باب ��ل العراقي ��ة ويرج ��ع تاري ��خ اخلريط ��ة الربع ��ة الآف
�سن ��ة قب ��ل امليالد ,ولكن ب ��د�أت �صناع ��ة اخلرائط مبعناها
ال�صحيح م ��ع العالمِ طالي�س -548( Thales Gnomonic
 640قب ��ل املي�ل�اد) �أح ��د فال�سف ��ة الإغريق فق ��د كتب عن
كروي ��ة الأر� ��ض ور�سم خرائط م�ستخدم ��ا نظام الإ�سقاط
امليل ��ي ( )Gnomonic of miletوتاله تلميذه اناك�سماندر
امللق ��ب باب ��ي اجلغرافيا ,وبعد ذلك �ش ��هد القرن اخلام�س
ع��ش�ر تطور كبري بعد ان اكت�ش ��فت كروية الأر�ض وكذلك
اكت�ش ��اف الق ��ارة الأمريكية و�إ�س ��تخدام خط ��وط الطول
والعر� ��ض لتحدي ��د املواق ��ع وكذل ��ك �إ�س ��تخدام رم ��وز
اخلرائط� ,أما �إرات�س�ش ��ينز ( 194 – 275ق.م) وهو من
القريوان يف تون�س ،فقد اجنز عمال م�ساحيا �أ�صيال وهاما،
�إذ قا�س قطر الأر�ض بتجربته امل�شهورة ب�إ�ستخدام قوافل
اجلمال بني الإ�س ��كندرية وا�سوان ،فحدد امل�سافة بينهما،
وقا�س الزاوية املركزية التي تقابلها هذه امل�سافة يف مركز
الأر�ض ،ومتثلها زاوية ميل �أ�شعة ال�شم�س يف الإ�سكندرية
حني تكون هذه الأ�ش ��عة ر�أ�س ��ية يف �أ�سوان وخرج بنتيجة
قريب ��ة جدا م ��ن القيم ��ة احلقيقي ��ة املعروفة حالي ��ا لقطر
الأر� ��ض؛ كم ��ا كان �أول م ��ن �أنت ��ج خريطة عليه ��ا خطوط
تربي ��ع (ت�ش ��بيك) ،رغم �أنه مل يعتمد م�س ��افات مت�س ��اوية
ب�ي�ن اخلط ��وط .ث ��م ر�س ��م هيب ��ارك -125 Hipparque
 190ق.م خريط ��ة عليه ��ا ت�ش ��بيك منتظم؛ وقد ا�س ��تخدم
ثالثة ا�س ��قاطات خمتلفة ،امل�س ��توى امل�ستطيل ،واملج�سم،
واملتعامد Carte plat .ورث الإغريق �ص ��ناعة اخلرائط

م ��ن امل�رصي�ي�ن ,و�أهم الأحداث ما قام ب ��ه العامل امل�رصي
م ��ن الإ�س ��كندرية -ورد أ�ن ��ه يوناين ب�إعتب ��اره كتب باللغة
اليوناني ��ة� -أوكالديو�س بطليمو�س فق ��د �ألف كتابا ترجم
�إىل العربية و�سمي املج�سطي �أي الكتاب العظيم كما ابتكر
ا�سقاطا ميكن ت�سميته بالإ�س ��قاط املماثل ()Homeotere
كما قام بر�س ��م خارطة للعامل �س ��نة  150ميالدي اعتمادا
عل ��ى اجه ��زه قيا�س ��ية بدائية.تط ��ورت �ص ��ناعة اخلرائط
وظه ��رت الكثري م ��ن الإكت�ش ��افات التي زادت م ��ن �أهمية
تط ��ور هذا العلم ومع منو املدن و�إ�س ��تخدام �ش ��بكات املاء
واملجاري وال�ش ��وارع والإهتمام مبناطق ال�س ��كن وكيفية
انت�شارها وحمايتها من امل�ؤثرات اخلارجية زادت احلاجة
�إىل �إ�ستخدام اخلرائط حلفظ تلك املعلومات ,وهنا ظهرت
م�ش ��كلة �صعوبة خزن كمية كبريه من البيانات واخلرائط
والت ��ي نحتاجه ��ا لتغطية كل املدن وه ��ذا وثق العالقة علم
اخلرائط بنظم املعلومات اجلغرافية (.)GIS
تاث ��ر اجلغرافيون العرب باليونان والهند ,وميكن �إعتبار
�أول خريط ��ة عرفت عند الع ��رب تلك التي �أمر بها احلجاج
بن يو�سف الثقفي عام  707ميالدي القائد قتيبة بن م�سلم
الباهلي ان ُير�سل كم�صور �أو را�سم خرائط للمنطقة� ,أما
البداي ��ات الأوىل اجلادة فكانت يف بداية الع�رص العبا�س ��ي
و�أهمهم اخلوارزمي.
ان ا�ستناد اخلرائط العربية �إىل قواعد ح�سابية وريا�ضية
دقيق ��ة كان ��ت اخلط ��وة الأوىل واملهم ��ة يف تاري ��خ �إنت ��اج
و�صناعة اخلرائط� ,أما اخلطوة الثانية فتمثلت يف «�أطل�س
الإ�س�ل�ام» يف القرن الرابع الهجري الذي ت�ض ��من و�صفا
مف�ص�ل�ا لبالد العامل الإ�س�ل�امي �آنذاك يف خرائط م�س ��تقلة
بلغ عددها  21لوحة ,ومن �أ�ش ��هر جغرافيي العرب الذين
�س ��اهموا يف �ص ��نع هذا الأطل� ��س :البلخي ,اال�ص ��طخري,
املقد�س ��ي ,وابن حوقل�.أما الإدري�سي في�ستحق للعرب ان
يفتخ ��روا ب�إجنازاتة العلمية حيث الف كتابا يف اجلغرافيا
احت ��وى عل ��ى جمموعة م ��ن اخلرائط بلغ عددها �س ��بعون
خريط ��ة يف مقدمته ��ا خريطة م�س ��تديرة للعامل ,وو�ص ��ف

جملة املقيا�س  -العدد  -23كانون الثاين 2015-
w w w. r j g c . g o v. j o

49

الفرن�سيون كتاب الإدري�سي انه �أوفى كتاب جغرايف تركه
الع ��رب و�أن ما يحتويه من حتديد للم�س ��افات والو�ص ��ف
الدقيق يجعلة �أعظم وثيقة جغرافية يف القرون الو�سطى.
و ن�ش�ي�ر �إىل معامل تطور ر�سم اخلرائط من حيث �أ�ساليب
وتقني ��ة و�ض ��ع اخلرائ ��ط ونق ��اط التح ��ول يف تاري ��خ علم
اخلرائط وتطور الأدوات والأجهزة امل�ستخدمة يف الر�صد
والقيا�سات على الأر�ض من خالل اجلدول التايل:
لي�س بو�س ��عنا هن ��ا تف�ص ��يل تاريخ اخلرائط الت�س ��اع هذا
الزمن التاريخي

املعامل الرئي�سية للتقدم التقني

قيا�سات تقريبية عن طريق تقدير
التاريخ القدمي
العني
تطبيق الأدوات امل�ساحية البدائية
حتى القرن العا�شر قبل امليالد
لقيا�س امل�سافات
ظهور الأجهزة الفلكية لقيا�س
حتى القرن الثالث للميالد
خطوط الطول ودوائر العر�ض
ادخال العد�سات يف اجهزة
بداية القرن الثاين ع�شر
القيا�سات الفلكية وامل�ساحية
اخرتاع كامريات الت�صوير اجلوي
الن�صف الثاين من القرن التا�سع و�أدوات الإ�ست�شعار عن بعد ،واجناز
عمليات ت�صوير جوية
ع�شر
منت�صف القرن الع�شرين

�إن�شاء اجهزة امل�ساحة الإلكرتونية,
وظهور نظم املعلومات اجلغرافية

املجال وتوفر املعلومات بكرثه ولكن �إذا خ�ص�ص ��نا تاريخ
الأردن بالتحدي ��د فاملعلومات قليلة بل نادرة لذلك ال بد ان
نركز على تلك املوا�ضيع.
رغ ��م هذه الأ�س ��باب جن ��د �أن الأردن ،وبالد ال�ش ��ام عامة،
يق ��ع يف قل ��ب العامل الق ��دمي .وهكذا جنده يظه ��ر يف العديد
م ��ن اخلرائ ��ط القدمية ،التي ت�ت�راوح بني خرائ ��ط للعامل
خا�ص ��ة باجلزي ��رة العربية وبالد
املع ��روف� ،إىل خرائ ��ط ّ
تف�ص ��ل �أج ��زاء الإمرباطوري ��ة
ال�ش ��ام ،وم ��ن خرائ ��ط ّ
الروماني ��ة والط ��رق الت ��ي تتح ��رك عليه ��ا جيو�ش ��ها� ،إىل
خرائ ��ط للدولة الإ�س�ل�امية يف مراحله ��ا املختلفة والطرق
التجاري ��ة القدمي ��ة .كم ��ا يظه ��ر الأردن عل ��ى خرائ ��ط
فل�س ��طني ،الأرا�ض ��ي املقد�س ��ة ،التي �أنتجت له ��ا خرائط
عديدة عرب التاريخ.
و�إذا ا�ستعر�ض ��نا تاري ��خ اخلرائ ��ط يف الأردن فتعترب �أهم
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وثيق ��ة خرائطية خريطة مادب ��ا الف�سيف�س ��ائية وهي جزء
من �أر�ض ��ية ف�سيف�س ��ائية لكني�س ��ة قدمية يف مدينة مادبا يف
الأردن وتع ��ود �إىل الع��ص�ر البيزنطي وه ��ي �أقدم خريطة
ا�ص ��لية للأرا�ض ��ي املقد�س ��ة ويع ��ود ان�ش ��ا�ؤها �إىل 560
مي�ل�ادي .حي ��ث ابعاده ��ا 15,75م عر� ��ض و5,6م طول,
وت�ش ��كل مدين ��ة القد�س مرك ��ز لها وتظهر فيه ��ا مواقع يف
الأردن وفل�سطني و�سوريا ولبنان وم�رص.

نهر الأردن على خريطة مادبا يف الع�صر البيزنطي �سنة .560

ظهر الأردن يف خريطة الأملاين برنارد فون برايتنباخ ففي
ع ��ام  1483حي ��ث ذهب يف رحلة �إىل فل�س ��طني م�ص ��طحبا
مع ��ه جمموعة من النبالء ،ور�س ��اما هولنديا كلفه بر�س ��م
تفا�صيل املواقع التي يزورونها .وقد �أم�ضى �ستة �أ�سابيع
يف فل�س ��طني ث ��م رح ��ل نحو �س ��يناء وم�رص ,حيث �ش ��ملت
خريطت ��ه منطقة متتد من طرابل�س ودم�ش ��ق �ش ��ماال حتى
الإ�سكندرية وجنوب القاهرة جنوبا ،كما تظهر عليها مكة
�أي�ض ��ا� ،أم ��ا جهة ال�رشق فه ��ي تغطي م�س ��احة كبرية من
��ش�رق الأردن .ويف أ�ي ��ار  1798راف ��ق املهند�س جاكوتن
( )Jacotinحمل ��ة نابلي ��ون على م�رص وفل�س ��طني .وقد
ب ��د�أ العمل يف م�س ��ح فل�س ��طني واعتم ��د يف �إنت ��اج خرائطه
على �ش ��بكة مثلثية دقيقة ن�سبيا ,وهكذا تعترب �أول خرائط
حديث ��ة مبعن ��ى الكلمة ل�س ��وريا وم�رص ,طبع ��ت �أعماله يف
جمل ��دات عن فل�س ��طني ويح ��وي على  6لوح ��ات مبقيا�س
 .100,000:1كل لوحة تغطي م�س ��احة  4000كم 80( ²
�س ��م × � 50س ��م) .مل يتمك ��ن جاكوت ��ن من �إجراء م�س ��ح
دقي ��ق �س ��وى للمنطق ��ة ال�س ��احلية م ��ن فل�س ��طني؛ وهكذا
تظهر ت�شوهات يف ر�سم �أجزاء �أخرى مثل البحر امليت.

خريطة اجزاء من الأردن الكتاب املقد�س متثل م�سار نزوح
�أبراهيم 1572ميالدي

مبوج ��ب امل ��ادة ( )139م ��ن معاه ��دة لوزان الت ��ي وقعت
بتاريخ  1923-7-24ح�ص ��لت إ�م ��ارة �رشق الأردن على
القيود وامل�س ��تندات املتعلقة بالأمالك والعقارات اخلا�صة
والعامة وعندها بد�أت احلكومة يف �إجراء حماوالت العادة
التنظيم والتغلب على ال�ص ��عوبات املوجودة ،ف�سنت نظام
حتري ��ر الأرا�ض ��ي �س ��نة  1923وقانون الإف ��راز يف نف�س
ال�س ��نة ويف عام  1927ثم �إ�صدار قانون حترير الأرا�ضي
وتثمينها وظهر ا�س ��م دائرة الأرا�ض ��ي يف 1927-9-30
حيث مت توحيد عدة دوائر (دائرة امل�ساحة ودائرة �أمالك
الدولة وم�ص ��الح ت�سجيل الأرا�ض ��ي وحترير الأرا�ضي)
بدائ ��رة واح ��دة هي دائ ��رة الأرا�ض ��ي ,يف البداي ��ة طباعة
اخلرائ ��ط بقيت تنف ��ذ يف بريطانيا ثم يف �أمري ��كا فيما بعد.
ففي عام � 1950أنتجت دائرة الأرا�ضي وامل�ساحة خرائط
 250,000:1للب�ل�اد .ويف ع ��ام  1951خرائ ��ط مبقيا� ��س
 100,000:1ع ��ن خرائ ��ط بريطاني ��ة .ويف ع ��ام 1950
�أنتج ��ت خمطط ��ات ل ��وادي الأردن مقيا� ��س .10,000:1
ويف ع ��ام � 1951أنتجت خمططات ملون ��ة لوادي الريموك
مقيا� ��س  10,000:1وحلو� ��ض الزرق ��اء  .10,000:1ويف
ع ��ام  1953انتهى امل�س ��ح العق ��اري ل  446قرية و�أنتجت
خمطط ��ات عقاري ��ة .البداي ��ات احلقيقية لإنت ��اج اخلرائط
لالردن ب ��د�أت ع ��ام 1953باتفاقية «هيونتين ��غ» رغم عدم
توفر �ش ��بكات جيوديزية مرتابط ��ة وموثقة يف ذلك احلني
حي ��ث ج ��رت الع ��ادة يف ال�س ��ابق �أن تقوم جه ��ات �أجنبية
ب�إنتاج املخططات واخلرائط حل�ساب اجلهة الطالبة وهي

جزء من الأردن وفل�سطني يف خريطة الأرا�ضي املقد�سة
القدمية 1651م

حكومية غالبا .وو�ض ��ع الأردن يف هذا امل�ضمار ال يختلف
عن ��ه يف الدول النامية الأخرى؛ فخرائط معظم هذه الدول
انتجتها الدول امل�س ��تعمرة قبل ح�ص ��ول ه ��ذه الدول على
الإ�ستقالل.
وبعد �إن�ش ��اء املرك ��ز اجلغرايف امللك ��ي الأردين عام 1975
�أ�ص ��بحت كافة الأعمال امل�ساحية واخلرائطية والت�صوير
اجل ��وي والف�ض ��ائي يقوم به ��ا املركز حيث ق ��ام ب�إجناز
ال�شبكة اجليوديزية احلديثة لالردن التي اجنزت على عدة
مراحل  :املرحلة الأوىل من عام �1978إىل , 1980املرحلة
الثاني ��ة من عام � 1980إىل  , 1984املرحلة الثالثة من عام
� 1984إىل  .1988كما عمل املركز م�رشوع �شبكة الت�سوية
الدقيقة من عام � 1978إىل  ,1988واجنز م�رشوع �ش ��بكة
نطام التوقيع العاملي( )GPSعام  .1997ا�ض ��اف ًة �إىل ذلك
اخلرائط الطبوغرافية وال�س ��ياحية الكثريه ذات املقايي�س
املختلفة ,والدور الكبري الذي يلعبه على ال�ص ��عيد الوطني
بكل ما يخ�ص �أنواع اخلرائط مع اختالف �إ�ستخداماتها.

الأرا�ضي الأردنية �ضمن الدولة العثمانية  1893م
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آفاق تطور علم اخلرائط يف األردن
يت ��م حتدي ��د �آف ��اق تطور عل ��م اخلرائ ��ط من خ�ل�ال النمو
ال�رسيع وامل�ستمر بدورها يف الإقت�صاد الوطني والتنمية
الإجتماعي ��ة والأن�ش ��طة البحثي ��ة و�أه ��م العوام ��ل الت ��ي
�ساهمت يف تطور علم اخلرائط :
•احلاجة �إىل املعلوم ��ات املكانية التي تربط بني املكان
والإن�سان بدقة لرفع م�ستوى القوى املنتجة.
•التن ��وع الكبري لف ��روع الإقت�ص ��اد الوطن ��ي وظهور
�صناعات جديدة بحاجة �إىل خرائط جغرافية متنوعة
•تط ��ور التعلي ��م الع ��ايل والإهتم ��ام الكب�ي�ر بالبحوث
العلمية.
•النمو ال�سكاين الكبري.

•ادخال التكنولوجيا احلديثة يف التخطيط لالقت�ص ��اد
الوطني والإدارة والتنمية إ�لإجتماعية.
•احلاجة امللحة �إىل اتخاذ التدابري احلا�سمة وال�شاملة
حلماية البيئة.
•ادخ ��ال ط ��رق ر�س ��م جدي ��دة للظواه ��ر الطبيعي ��ة
والإقت�صادية وال�سكانية.
•زيادة الوعي ال�سيا�سي والثقايف للب�رشية.
•الآثار الكبرية لثورة التكنولوجيا.
•تطور علوم الف�ضاء.

التوصيات

•ا�رشاك احلكومة يف �سيا�سات الدعم لت�شجيع ا�ستدامة تطور �إنتاج املواد اخلرائطية.
•الرتكيز على زيادة عدد املخت�ص�ي�ن يف علم اخلرائط ونظم املعلومات اجلغرافية يف اجلامعات واملعاهد بفتح تخ�ص ���ص
علم اخلرائط ونظم املعلومات اجلغرافية ,وا�ستقطاب �أ�صحاب اخلربات من الدول الأخرى لال�ستفادة من خرباتهم
يف رفع م�ستوى هذا العلم.
•�إن�شاء نظام معلومات جغرافية وطني (وهذا ما �أ�سند القيام به ر�سميا للمركز اجلغرايف امللكي الأردين).
•ابتعاث الطلبة للدرا�سات العليا للح�صول على اخلربات الالزمة النعا�ش هذا التخ�ص�ص.
•رفع كفاءة املعلمني يف املدار�س مبجال اخلرائط ونظم املعلومات اجلغرافية.
•دعم ميزانية البحوث العلمية والربامج التدريبية لتعزيز القاعدة الأ�سا�سية يف اجلامعات.
•�إن�ش ��اء اطال�س حديثة متخ�ص�ص ��ة ت�س ��اهم يف بناء الإقت�ص ��اد الوطني وامل�س ��اعدة يف اتخاذ احللول املنا�سبة وتثقيف
املواطن.

املراجع:
•خالد بن �سليمان بن �سامل اخلرو�صي  -الطبوغرافيا و تطور علم اخلرائط 2006
• حمد الطليلي -معجم امل�صطلحات اجلغرافية  -2002ترجمة من الفرن�سية
•ح�سام مدانات  -تاريخ اخلرائط وتطورها يف الأردن 2013
•اطروحة دكتوراة بعن ��وان Проблема совершенствования системы картографических -
знаний и умений в школьной географии Буланов, Сергей Владимирович

مو�سكو 2004
•برليانت ا.م  -ر�سم اخلرائط

А. М. Берлянта КАРТОВЕДЕНИЕ , —М.: Аспект Пресс, 2003 — 477 с.
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مديرية التخطيط في
المركز الجغرافي الملكي األردني
العقيد املهند�س ع�صام درادكة
مديري���ة التخطي���ط هي �إحدى مديري���ات املركز اجلغرايف امللك���ي الأردين التي تعك�س
التطور الهائل احلا�صل يف جمال العلوم امل�ساحية ونظم املعلومات اجلغرافية والإ�ست�شعار

عن بعد وت�صحيح ال�صور اجلوية والف�ضائية ،حيث يقع على هذه املديرية العديد من
بناء على خطط املديريات والتي
الواجب���ات وامله���ام منها و�ضع اخلطط اخلا�صة بامل�ؤ�س�س���ة
ً

تلب���ي اخلط���ة الإ�سرتاتيجية للمرك���ز واملنبثقة ع���ن تو�صيات وثيقتي الأجن���دة الوطنية

وكلن���ا الأردن والتدري���ب املتطور من خالل ق�سم التدريب كم���ا تقوم بابراز �إجنازات
امل�ؤ�س�س���ة من خالل التقري���ر ال�سنوي وال�شهري والتقاري���ر الطارئة واعداد الدرا�سات
التي لها عالقة بعمل امل�ؤ�س�سة والتي مبوجبها يتم تقدمي التو�صيات التخاذ القرارات
املنا�سب���ة ،كما تقوم مديري���ة التخطيط �أي�ضا ب�صياغة ومتابع���ة الإتفاقيات و مذكرات

التفاهم عربيا و دوليا بالإ�ضافة �إىل متابعة �سري عمل امل�شاريع يف املركز وتدقيق كافة
منتجات املركز من خرائط واطال�س ومطبوعات.

وق���د �أوىل مدير عام املركز اجلغ���رايف امللكي العميد الدكتور املهند�س عوين اخل�صاونة

اهتمام���ا خا�صا مبديري���ة التخطيط لأميانه ب�أنها تعك�س ما يقوم به املركز من �إجنازات
وال���دور احليوي الذي يلعبه للم�ساهمة يف دفع عجلة التنمية وترجمة ر�ؤى وتطلعات

قيادتنا الها�شمية احلكيمة.

الهيكل التنظيمي ملديرية التخطيط
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أوال :قسم دراسة املشاريع:

ق�س ��م درا�سة امل�شاريع هو الركيزة الأ�سا�سية يف احت�ساب
كلف ��ة املنتجات وامل�ش ��اريع املنفذة يف املرك ��ز اجلغرايف من
حي ��ث تقدي ��ر كلف ��ة امل ��واد امل�س ��تخدمة و الوق ��ت ال�ل�ازم
والأيدي العاملة ومتابعة الإتفاقيات التي يتم توقيعها مع
املركز اجلغرايف حمليا و�إقليميا.
واجبات ق�سم درا�سة امل�شاريع :

.1

.2

.3
.4

.5
.6

.7

.8
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1درا�س ��ة كاف ��ة امل�ش ��اريع (الداخلي ��ة واخلارجي ��ة
والطارئ ��ة) التي يتم تنفيذه ��ا يف املركز اجلغرايف من
حيث ما يلي:
•كلفة املواد.
•تقدير الوقت الالزم.
•الأيدي العاملة وعدد الأجهزة امل�ستخدمة.
2امل�س ��اهمة يف جتهيز واعداد الإتفاقيات مع الوزارات
وامل�ؤ�س�س ��ات الر�س ��مية واخلا�ص ��ة واملتعلق ��ة بتنفيذ
م�شاريع يف املركز اجلغرايف.
 3إ�ج ��راء كافة املرا�س�ل�ات مع اجلهات �ص ��احبة العمل
ومتابعتها والرد عليها.
4حفظ كافة املعامالت ال�ص ��ادرة بخ�صو�ص امل�شاريع
اخلارجي ��ة والداخلية والطارئ ��ة واملنتظرة يف ملفات
خا�صة يف الق�سم ح�سب نوع امل�رشوع.
5حفظ ن�س ��خة عن كافة الإتفاقيات املوقعة مع اجلهات
اخلارجية لتنفيذ �أعمال داخل املركز.
6القي ��ام برت�ص ��يد كاف ��ة امل ��واد الالزم ��ة الحتياج ��ات
الأق�سام املختلفة يف املركز من طباعة �سجالت ودفاتر
وغريها مما يهم العمل.
7ت�س ��ويق منتجات املركز اجلغ ��رايف من خالل تعريف
املراجعني ب�أهم املنتجات وال�صور اجلوية والف�ضائية
والأطال�س واملطبوعات املتوفرة يف املركز.
8املتابع ��ة مع الق�س ��م املايل للت�أكد من ت�س ��ديد اجلهات
الطالبة للمطالبات املالية امل�ستحقة عليها.
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الكادر الب�شري للق�سم:

•رئي�س الق�سم.
• 4موظفني

�آلية العمل يف ق�سم درا�سة امل�شاريع :

.1
.2

.3
.4
.5
.6

 1ا�س ��تقبال املعام�ل�ات م ��ن املراجع�ي�ن �أو املعام�ل�ات
املحولة من �إدارة املركز ليتم عمل درا�سة للم�رشوع.
 2بالتعاون مع رئي�س الق�س ��م �أو مدير الدائرة املعنية
بالتنفيذ يتم حتديد كميات املواد امل�ستخدمة و الأيدي
العامل ��ة والأجهزة الالزم ��ة والوقت ال�ل�ازم الجناز
العمل الحت�ساب الكلفة الكلية للم�رشوع.
 3يت ��م رفع الدرا�س ��ة �إىل الإدارة العام ��ة لأخذ املوافقة
عليهاوال�س�ي�ر بالإج ��راءات بع ��د املوافق ��ة وح�س ��ب
الأُ�صول.
4يتم خماطبة اجلهة الطالبة خطي ًا واعالمهم بال�س ��عر
والوقت الالزم لتنفيذ امل�رشوع.
5يت ��م ابالغ اجله ��ة الطالبة باعالم املرك ��ز خطي ًا على
املوافق ��ة عل ��ى ال�س ��عر حت ��ى يت ��م املبا��ش�رة بتنفي ��ذ
امل�رشوع.
6يف ح ��ال موافق ��ة اجلهة الطالبة على ال�س ��عر والوقت
ال�ل�ازم للتنفيذ يتم عمل الرت�ص ��يد ال�ل�ازم للم�رشوع
واع�ل�ام ق�س ��م الإ��ش�راف واملتابع ��ة ال�ص ��دار �أم ��ر
مبا�رشة بالتنفيذ.

�إجنازات الق�سم :

1 .1مت حو�س ��بة اغل ��ب املنتجات الكرتوني ��ا وعمل برامج
حل�س ��اب الكلف ��ة مبا��ش�ره بع ��د ادخ ��ال املعلوم ��ات
املطلوبة.
2 .2مت عمل برنامج على احلا�سوب حل�ساب كلفة الطباعة
�آليا بعد ادخال املعلومات.
3 .3عم ��ل قاع ��دة بيان ��ات رقمي ��ة للم�ش ��اريع املنف ��ذة يف
املركز(نظام ار�ش ��فة داخل ق�س ��م درا�س ��ة امل�شاريع)
من حيث (نوع امل�رشوع تاريخ البدء وتاريخ الإنتهاء
واجلهة الطالبة تاريخ الت�سليم نوع املعلومات ورقية
�أو رقمية...ال ��خ) حي ��ث ان الإ�س ��تمرار ب�إ�س ��تخدام
امللفات الورقية �أ�ص ��بحت تقليدي ��ة وحتتاج �إىل وقت
وجهد كبريين.

الر�ؤيا امل�ستقبلية:

وجود برجميات و�أجهزة حا�سب حديثة يف الق�سم ليتم:
1 .1و�ض ��ع عينات م ��ن منتجات املركز عليه ��ا ليتم اطالع
اجله ��ات الطالب ��ة عليه ��ا وخا�ص ��ة منتج ��ات ق�س ��م
اخلرائط الرقمية وق�سم الر�سم الآيل ( الأورثوفوتو)
والإ�ست�ش ��عار ع ��ن بع ��د بحي ��ث تخت�رص عملي ��ة �أخذ
متلقي اخلدمة �إىل تلك الأق�سام �أو وجود نظام �أر�شفة
يتم من خالله الإطالع على كافة منتجات الأق�سام.
2 .2ادخ ��ال بيان ��ات ع ��ن كاف ��ة منتج ��ات املرك ��ز القدمية
واحلديثة على اجهزة احلا�س ��ب من حيث (�أ�س ��مائها
وو�ص ��ف ع ��ام له ��ا يت�ض ��من( :تاري ��خ الإنت ��اج وهل
املعلوم ��ات ورقي ��ة �أو رقمي ��ة ،امل�س ��احة املغط ��اة.
...ال ��خ)) ويت ��م حتديثها با�س ��تمرار وي�س ��تطيع �أي
موظف الرجوع �إليها ب�سهولة.
3 .3قيام كافة الأق�س ��ام الإنتاجية بتزويد ق�س ��م درا�س ��ة
امل�ش ��اريع ب ��كل م ��ا ي�س ��تجد م ��ن منتج ��ات حديث ��ة
و�أجه ��زة حديث ��ة و�إمكاني ��ات جديدة ليتم �إ�ض ��افتها
لبيانات الق�سم وعر�ضها على ال�رشكات وامل�ؤ�س�سات
احلكومي ��ة ولإ�س ��تخدامها كبدي ��ل مل ��ا تطلب ��ه تل ��ك
امل�ؤ�س�سات وال يكون متوفر لدينا.
4 .4وجود ربط الكرتوين (�ش ��بكة داخلية) ما بني ق�س ��م
درا�سة امل�ش ��اريع والأق�س ��ام الأخرى وامل�ستودعات
وذل ��ك ملعرفة ومتابعة املراح ��ل التي انتهى امل�رشوع
منها ومتابعة املعاملة الر�سمية �إداريا.
�5 .5إعادة درا�س ��ة �أ�س ��عار املنتجات اجلاه ��زة واحلديثة
�س ��نوي ًا �أو كل �س ��نتني على الأقل م ��ن قبل جلنة تعني
م ��ن قب ��ل الإدارة العام ��ة حت ��ى تتوائم الأ�س ��عار مع
متغريات ال�سوق.

ثانيا :قس���م اإلش���راف واملتابعة
والتدقيق:

يقع على عاتق هذا الق�سم العديد من الأعمال التي تتلخ�ص
يف ا�صدار �أوامر املبا�رشة للم�شاريع املطلوب تنفيذها بعد
تعيني مدراء امل�ش ��اريع وح�س ��اب �س ��اعات العمل ومتابعة
�س�ي�ر عمل امل�شاريع يف الأق�س ��ام الفنية املختلفة بالإ�ضافة
�إىل تدقي ��ق منتجات املركز اجلغ ��رايف من خرائط واطال�س
ومطبوعات ح�سب الأُ�صول قبل فرزها وطباعتها ل�ضمان

جودته ��ا ومطابقته ��ا للموا�ص ��فات الفنية املعم ��ول بها يف
املرك ��ز ،بالإ�ض ��افة �إىل و�ض ��ع اخلط ��ة ال�س ��نوية للمرك ��ز
ومتابع ��ة تنفيذها واع ��داد التقرير ال�س ��نوي بالتعاون مع
الأق�س ��ام إ�لإنتاجي ��ة والفني ��ة يف املرك ��ز واعط ��اء �أمر فرز
وطباعة ملنتجات املركز بعد تدقيقها تدقيقا نهائيا.
واجبات ق�سم  الإ�شراف واملتابعة  والتدقيق:

•ا�س ��تالم امل��ش�روع بع ��د درا�س ��ته من ق�س ��م درا�س ��ة
امل�شاريع.
•تعيني مدير للم�رشوع بنا ًء على موا�ص ��فات امل�رشوع
واجله ��ة الطالبة وعم ��ل بطاقة للم��ش�روع تبني فيها
مدي ��ر امل�رشوع وتاريخ املبا�رشة وم ��دة العمل وعدد
املوظفني وتاريخ الإنتهاء من امل�رشوع وموا�ص ��فات
امل�رشوع.
•فتح مل ��ف خا�ص للم�رشوع حتفظ ب ��ه كافة التقارير
والدرا�س ��ات والإتفاقيات املربمة بالن�سبة للم�شاريع
اخلارجية ليتم متابعة هذه امل�شاريع بد ًء من التوقيع
عليه ��ا و�إنتهاء بت�س ��ليم امل��ش�روع م ��رور ًا بالدفعات
النقدية وح�سب ما ورد بالإتفاقية.
•متابع ��ة �س�ي�ر العمل على امل�ش ��اريع من خ�ل�ال مدراء
املديري ��ات ور�ؤ�س ��اء الأق�س ��ام ومدي ��ر امل��ش�روع
واملوظف�ي�ن املنفذي ��ن يف كاف ��ة مراح ��ل العم ��ل به ��ذا
امل��ش�روع ويتم جم ��ع املعلومات عن طري ��ق التقارير
الأ�س ��بوعية ال ��واردة م ��ن املوظف�ي�ن يف الأق�س ��ام
الإنتاجية وع ��ن طريق التقارير الدورية التي يرفعها
مدي ��ر امل�رشوع وعن طريق الزي ��ارات التي يقوم بها
موظفو ق�سم الإ�رشاف واملتابعة للأق�سام الإنتاجية.
•عم ��ل تقاري ��ر ا�س ��بوعية و�ش ��هرية تبني �س�ي�ر العمل
للم�شاريع يف الأق�سام املختلفة.
•ح�س ��اب �س ��اعات العم ��ل املنج ��زة عل ��ى امل�ش ��اريع
وتفريغها رقمي ��ا من خالل كروت العمل الواردة من
املوظفني �إىل الق�سم.
•مراقب ��ة ومتابع ��ة امل ��واد الت ��ي ا�س ��تخدمت يف �إنتاج
امل�ش ��اريع و�آلية �رصف املواد وح�ساب تكاليفها بنا ًء
على الدرا�س ��ة التي �أُعدت �سابقا وبالتن�سيق مع ق�سم
امل�س ��تودعات و�إ�ص ��دار تقرير �ش ��هري بامل ��واد يبني
الكميات امل�رصوفة من امل�س ��تودعات وامل�ستهلكة من
الأق�سام.
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•مراقب ��ة ومتابع ��ة �س�ي�ر العم ��ل باخلط ��ة الإنتاجي ��ة
ال�س ��نوية وم ��دى التقي ��د بتنفيذها من قبل الأق�س ��ام
الإنتاجية املختلفة.
•جتهيز و�إعداد اخلطة ال�سنوية لكافة مديريات املركز
اجلغرايف امللكي الأُردين.
•جتهي ��ز  CDال ��دورات ال�س ��نوية للمرك ��ز اجلغرايف
امللكي الأردين.
•متابع ��ة منتجات املركز املختلفة اعتم ��اد ًا على وثائق
امل�رشوع وامل�ص ��ادر الت ��ي �أُخذت منه واملوا�ص ��فات
الفنية للم�رشوع.
• التدقي ��ق النهائ ��ي عل ��ى كاف ��ة منتج ��ات املرك ��ز من
اخلرائط بكل �أنواعها( :ال�س ��ياحية ،والطبوغرافية،
اخلرائ ��ط اجلداري ��ة) والربو�ش ��ورات والكتيب ��ات
والأجن ��دة ال�س ��نوية والتقري ��ر ال�س ��نوي والأطال�س
و�أي ��ة منتجات �أخ ��رى قبل �إجازة طباعته ��ا �إن كانت
بحاج ��ة �إىل طباعة �أو قبل �إجازة ت�س ��ليمها �إىل اجلهة
الطالبة يف حالة امل�شاريع اخلارجية.
•�إعطاء �أمر فرز وطباعة املنتجات املختلفة للمركز.
•امل�ساهمة يف �إعداد م�س ��ودات الإتفاقيات مع اجلهات
اخلارجية.
•متابعة م�شاريع خارجية.

الكادر الب�شري:

•رئي�س الق�سم.
•موظفني ا�رشاف ومتابعة عدد (.)3
•موظفني تدقيق عدد (.)2
�إجنازات الق�سم:

•عم ��ل ار�ش ��فة جلمي ��ع امللف ��ات املوج ��ودة يف الق�س ��م
وترقيمها ح�س ��ب الأُ�ص ��ول للرجوع �إليها ب�س ��هولة
وي�رس.
•حتديث برجمية ح�ساب �ساعات العمل للم�شاريع من
قبل موظفي الق�سم.
•عمل من ��اذج خمتلفة للتدقيق ( اخلرائ ��ط ،الأطال�س،
املطبوعات.......الخ) بحيث ي�سهل قراءة مالحظات
ق�سم التدقيق من قبل املوظف املنفذ.
•ار�شفة جميع الوثائق املوجودة يف ق�سم التدقيق.
•ترتيب ق�سم الأر�شيف يف مديرية التخطيط.
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الر�ؤيا امل�ستقبلية لق�سم الإ�شراف واملتابعة:

ان يتم تعبئة كروت العمل اال�سبوعية ب�شكل حمو�سب من
قب ��ل املوظفني بع ��د ان يتم تدقيقها من قبل رئي�س الق�س ��م
بحيث ي�ص ��بح ه ��و املخول الوحيد لو�ض ��ع ه ��ذه التقارير
اال�س ��بوعية عل ��ى جهاز ق�س ��م اال��ش�راف واملتابع ��ة وذلك
توفريا للوقت واجلهد وتكلفة طباعة النماذج الورقية.

ثالثا :قسم التدريب:
واجبات ق�سم التدريب:

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

1التح�ضري للدورات و اعداد الربامج الالزمة.
� 2إجراء املرا�سالت الداخلية و اخلارجية من �أجل عقد
الدورات.
3عق ��د ال ��دورات اخلارجي ��ة والداخلي ��ة و متابعته ��ا
وتن�سيقها و ا�صدار ال�شهادات للمتدربني.
 4التع ��اون م ��ع الق ��وات امل�س ��لحة الأردني ��ة يف تدريب
بع�ض مبعوثيهم لقوات حفظ ال�سالم.
 5تدريب طالب من اجلامعات والكليات الأردنية وذلك
بالتن�سيق مع �أق�سام املركز املختلفة.
 6عقد الدورات ملوظفي املركز اجلغرايف لت�أهيلهم فنيا.
7عق ��د ال ��دورات للع�س ��كرين (ق ��وات ال ��درك ،الدفاع
املدين �...إلخ).
 8تدري ��ب مهند�س�ي�ن م ��ن نقاب ��ة املهند�س�ي�ن ووزارة
الأ�شغال العامة.
9التن�س ��يق م ��ع الأق�س ��ام الإنتاجي ��ة لتجهي ��ز امل ��ادة
التعليمي ��ة (منه ��اج ال ��دورة وبرناجمه ��ا) ومتابع ��ة
طباعتها وتغليفها.

�إجنازات الق�سم:

ار�ش ��فة ال ��دورات الكرتوني ��ا وورقي ��ا وتوف�ي�ر ك�ش ��ف
بالدورات الداخلية واخلارجية.

الكادر الب�شري:

•مهند�س م�ساحه عدد 1
•موظف اداري عدد 2

موجودات ق�سم التدريب:

•قاعات للتدريب النظري عدد (.)4
•خمتربات تدريب عدد (. )9
• 50جهاز كمبيوتر.
•اجهزة عر�ض  Data Showعدد .4
•برجميات هند�سية خمتلفة.

الدورات التي تعقد يف ق�سم التدريب:

•الإ�ست�س�شعارعن بعد الت�أ�سي�سية واملتقدمة.
•الإ�ست�شعار عن بعد املتقدمة.
•دورة  GISالت�أ�سي�سية واملتقدمة.
•امل�ساحة الت�أ�سي�سية.
•( )Total Stationجهاز املحطة املتكاملة.
•امل�ساحة يف توقيع الأبنية والطرق واخلدمات.
•م�ساحة البنية التحتية وال�رصف ال�صحي.
•نظام التوقيع العاملي (.)GPS
•قراءة اخلريطة وتف�سري ال�صور اجلوية.
•حتديد اجتاه القبلة.

•الت�صميم الغرافيكي.
•الت�صوير والطباعة.
•امل�سح اجلوي.
•الر�سم اخلرائطي.
•امل�ساحة العقارية.
•ح�ساب امل�ساحات والكميات.
•تظليل اخلرائط.
•(.)Watershed & Hydrology
•الأ�سماء اجلغرافية.
•دورات ( )GISاملتخ�ص�صة .Spatial Analyst

الدورات الداخلية التي عقدت يف ق�سم التدريب خالل عام :2014
ا�سم الدورة
دورة الر�سم اخلرائطي
دورة التوقيع العاملي GPS

دورة اجليوديزيا واحل�سابات احلقلية
حتديد اجليوئيد املحلي
نظم املعلومات اجلغرافية GIS
�إدارة املطابع
�إدارة �إلإنتاج واجلودة يف املطابع
مراحل التجليد
الطباعة على �آالت الأوف�ست
�إدارة �إلإنتاج واجلودة يف املطابع
مراحل التجليد
ا�ست�شعار عن بعد �شاملة
دورة م�ساحة �شاملة
دورة نظم املعلومات اجلغرافية GIS
دورة الإ�ست�شعار عن بعد
دورة الإ�ست�شعار عن بعد و�إنتاج بدائل اخلرائط

تاريخ الدورة

اجلهة الطالبة وعدد امل�شاركني

2014/2/2
2013/12/8
2013/12/8
2014/2/2
2013/12/8
2014/2/2
2014/2/5-1/18
2014/1/20
2014/2/6
2014/5/29-5/18

جامعة ال�سلطان قابو�س /عمان()4

2014/6/19-6/8

جامعة ال�سلطان قابو�س /عمان()4

2014/11/6-8/10
2014/10/26-8/31
2014/10/26-8/31
2014/10/26-8/31
2014/12/7-9/7

ليبيا/امللحقية الع�سكرية ()1
امللحقية الكويتية()1
امللحقية الكويتية()1
امللحقية الكويتية()1
وزارة الدفاع ال�سعودية()4

تخريج دورة ملتدربني من �سلطنة ُعمان ال�شقيقة

م�صلحة امل�ساحة الليبية()4
م�صلحة امل�ساحة الليبية()3
م�صلحة امل�ساحة الليبية()3
م�صلحة امل�ساحة الليبية()1
ال�سعودية ( )1خا�ص

دورة تدريبية يف امل�ساحة الت�أ�سي�سية ملتدربني من �رشطة ابوظبي الإماراتية
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الدورات اخلارجية التي عقدت خالل عام 2014
ا�سم الدورة

اجلهة الطالبة وعدد امل�شاركني

تاريخ الدورة

م�ساحة �شاملة

2013/12/1
2014/1/9

وزارة البلديات ()2
الزرقاء()6
الها�شمية()2
هند�سةاجليزة()1
ديرعال()1
الفحي�ص()1
عني البا�شا()1
هند�سة الطيبه والو�سطية()1

الأ�سماء اجلغرافية

2014/1/14-13

�سلطة وادي الأردن ()2

Total Station

2014/3/6- 2/23

كلية القد�س()8
قطاع خا�ص()3

نظم املعلومات اجلغرافية GIS

2014/3/12-3/3

موظفي املركز اجلغرايف ()14

نظم املعلومات اجلغرافية GISالتا�سي�سية

2014/3/27-3/23

الدفاع املدين()5

م�ساحة �شاملة

2014/5/8-3/30

وزارة البلديات ()1
بلدية ال�سلط()3
بلدية عني البا�شا()3
بلدية اخلالدية()1

م�ساحة �شاملة

2014/6/19-5/11

وزارة البلديات
بلدية اربد()8
بلدية املزار اجلديدة()3
بلدية ال�ضليل()1

GPS

2014/6/3-5/20

قطاع خا�ص ()2
كلية القد�س ()1
موظفني مركز ()1

قراءة اخلريطة

2014/6/4-6/1

قوات الدرك ()2

GISتا�سي�سية

2014/6/19-6/15

قطاع خا�ص()2

GISتا�سي�سية

2014/9/4-8/31

قطاع خا�ص()6
2منهم جماين

 GISمتقدمة

2014/9/25-9/16

موظفني مركز()9

نظم املعلومات اجلغرافية GISالتا�سي�سية

قطاع خا�ص()3
2014/4/24-4/20
2منهم جماين

الر�ؤيا امل�ستقبلية لق�سم التدريب:

•تطوير ق�س ��م التدريب لي�ص ��بح مركز تدريب اقليمي ومينح �ش ��هادات ملختلف العلوم امل�س ��احية م�ص ��دقة من
التعليم العايل.
•توقيع مذكرات تفاهم و�إتفاقيات مع امل�ؤ�س�سات احلكومية واخلا�صة املحلية والإقليمية.
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�ضباط من اجلي�ش البحريني يتدربون على �أنظمة املعلومات
اجلغرافية ال�شاملة

تخريج عدة دورات يف امل�ساحة ال�شاملة و�أنظمة املعلومات
اجلغرافية ملوظفي وزارة البلديات

•رابع����ا :قس����م الرتمج����ة والبح����وث

و�ضمن برنامج حمدد وبالتن�سيق مع موظفي املكتبة.
الر�ؤيا امل�ستقبلية لق�سم الرتجمة والبحوث واملكتبة:

واملكتبة:

•اال�ستمرار بالتعاون مع املكتبات الكبرية مثل مكتبة

�إن �ش ��عبة املكتبة قد �أ�س ��تحدثت م�ؤخر ًا وهي �أحد �ش ��عب

عبداحلمي ��د �ش ��ومان والت ��ي تزودن ��ا بع ��دد كبري من

ق�س ��م الرتجمة والبح ��وث واملكتبة وحتت ��وي املكتبة على

الكت ��ب العلمية والثقافية واملج�ل�ات وكذلك اهدائهم

ما يق ��ارب  3380كتاب ًا منها  982كتاب باللغة الإجنليزية

�أطال�س وخرائط وعمل كتاب �شكر لهم على تعاونهم

والفرن�س ��ية وحتتوي املكتبة على ن�رشات وجمالت علمية

معنا.

وثقافية متخ�ص�ص ��ة .عملت املكتبة على ا�ستحداث �سجل

•حتدي ��ث نظام الأر�ش ��فة املوجود لدين ��ا بنظام حديث

ل ��زوار املكتب ��ة وذل ��ك �إعتبار ًا م ��ن تاري ��خ 2014/7/1

يواكب التطور العلمي.

وكذل ��ك عمل ��ت املكتب ��ة ج ��دول لزي ��ارة املكتب ��ة م ��ن قب ��ل

•تزوي ��د املكتب ��ة بالكتب العلمي ��ة املتخ�ص�ص ��ة بعلوم

مديريات املركز اجلغرايف .وقد هي�أت املكتبة قاعة املطالعة

امل�ساحة والفلك والف�ضاء.

م ��ن �أجل عق ��د اجتماع ��ات املعايري اخلا�ص ��ة بجائزة امللك

•تزويد املكتبة بجهاز حا�سوب حديث.

عب ��داهلل للتميز حي ��ث يقوم موظفي املكتب ��ة بتهيئة القاعة

•دورات متخ�ص�صة ملوظفي املكتبة.

وترتيبها والإ�رشاف عليها ال�س ��تقبال اجتماعات اجلائزة
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ثقب األوزون
اعداد ق�سم البحوث /املركز اجلغرايف امللكي الأردين
•تعريف الأوزون :غاز �شفاف يتكون من ثالث ذرات من الأك�سجني ون�سبته فى الغالف اجلوى �ضئيلة قد
التتجاوز فى بع�ض الأحيان واحد فى املليون وهو غاز �سام.

•م����كان الأوزون :يوج����د الأوزون طبيعياً فى طبقة ال�سرتاتو�سفري ويرجع وج����وده ل�سل�سلة من التفاعالت
بني الأك�سجني اجلزئى والذرى.

•طبقة الأوزون هي جزء من الغالف اجلوى الذي يحيط بالكرة الأر�ضية .وهذه الطبقة تعتمد فاعليتها
على التوازن يف مكوناتها الكيميائية  ,ولكن �أمام طموحات الإن�سان التي ت�صل �إىل حد الدمار جعل
من هذه املواد الكيميائية عوامل ت�ساعد على �إتالف بل وتدمري طبقة الأوزون.

أهمية طبقة األوزون:

م ��ن �أهم وظائف طبقة الأوزون هي حماية �س ��طح الأر�ض
م ��ن الأ�ش ��عة ال�ض ��ارة لل�ش ��م�س م ��ن �أن ت�ص ��ل ل�س ��طحها
الأ�ش ��عة فوق البنف�س ��جية ،والتي ت�س ��بب �أ��ض�رار ًا بالغة
للإن�س ��ان وخا�ص ��ة �رسطانات اجللد . .و�أي�ض� � ًا للحيوان
والنبات على حد �سواء .كما �أن وجوده فى الهواء برتكيز
كبري ي�س ��بب الأعرا�ض التالية� :ض ��يق فى التنف�س ،حاالت
من الإرهاق وال�ص ��داع . .وغريها من الإ�ض ��طرابات التي
تعك�س مدى ت�أثر اجلهاز الع�صبي والتنف�سي.

أسباب ثقب األوزون:

يرج ��ع ال�س ��بب الرئي�س ��ى لإح ��داث ثق ��ب الأوزون �إىل
تل ��وث البيئ ��ة بالكيماويات وت�ص ��ل ه ��ذة الكيماويات �إىل
منطقةال�سرتاتو�سفريعن طريق:
الأيرو�سوالت:

ونعن ��ي بها البخاخ ��ات التي تنفث منها امل ��واد الكيميائية
عل ��ى هيئ ��ة ذرات دقيق ��ة حممل ��ة عل ��ى غازات م�ض ��غوطة
(الكلوروفلوركربونات ) داخل علب ،وقد �شاع ا�ستعمال
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ه ��ذه العل ��ب امل�ض ��غوطة يف ال�س ��نوات الأخ�ي�رة لأغرا�ض
متعددة منها معطرات الغرف ,ومثبتات ال�ش ��عر لل�سيدات
,ومبي ��دات للح��ش�رات املنزلية واملنظف ��ات وغريها كثري.
ولأن غاز (الكلوروفلوركربون) �سهل يف ت�صنيعه ويعترب
رخي� ��ص التكالي ��ف ف�رسعان ما دخل يف �ص ��ناعات كثرية.
وقد تبني �أن هذا الغاز له عمر طويل قد ميتد قرن ًا �أو يزيد
فعمره املتو�س ��ط بني � 100 – 75س ��نة ،وخالل هذه املدة
الطويل ��ة ميكن ��ه �أن يت�ص ��اعد يف اجلو لأنه �ش ��ديد التطاير
ويظل ن�ش ��ط ًا يف تفاعالت ��ه الكيميائي ��ة ,و يتمثل اخلطر يف
هذا الغاز يف احتوائه على غاز الكلور الذي ينتج من تفكك
الكلوروفلوروكربون حتت ت�أثري الأ�شعة فوق البنف�سجية
ولق ��د وج ��د �أن الكل ��ور الذي ينف�ص ��ل م ��ن ه ��ذا الغاز هو
العن��ص�ر الو�س ��يط يف تدمري غ ��از الأوزون و هو ال�س ��بب
اجلوه ��ري والأول يف ن�ض ��وبه ،وتقلي ��ل ن�س ��بة تركيزه يف
بع�ض طبقات الغالف اجل ��وي ووجود ثغرات �أو فجوات
يف مناط ��ق متفرق ��ة في ��ه ،و�أن هذا الن�ض ��وب لي� ��س تفاع ًال
�رسيع ًا يحدث للتو واللحظة .بل له خا�ص ��ية الإ�س ��تمرار
البطيء و�أن هذا التفاعل قد ي�ستمر قرون ًا.









CL O O
O
O O
O O

الطريان النفاث :

�أكا�س ��يد النيرتوجني ،مثل �أول �أك�سيد النيرتوجني وثاين
�أك�س ��يد النيرتوج�ي�ن الذي ��ن ينطلق ��ان م ��ن بع� ��ض �أنواع
الطائرات التي تطري مب�س ��توى طبق ��ة الأوزون .حيث �أن
حمركات الطائرات تقوم ب�ش ��فط قدر هائل من الهواء من
مقدماتها للح�ص ��ول على الأوك�س ��جني املوجود يف الهواء
واملوج ��ود يف �أكا�س ��يد النيرتوجني �أي�ض� � ًا ،وذل ��ك بغية �أن
يعمل الأوك�س ��جني كعامل م�س ��اعد لالحرتاق الهائل الذي
يحدث يف غرف احرتاق حمركات هذه الطائرات.
 �إطالق ال�صواريخ �إىل الف�ضاء :

تنق�سم ال�صواريخ امل�ستخدمة يف عمليات غزو الف�ضاء �إىل
نوعني من حيث نوع الوقود امل�ستخدم يف دفعها هما :
•�صواريخ تعمل بالوقود ال�سائل.
•�صواريخ تعمل بالوقود اجلاف.
وحي ��ث �أن القدر املهول من الغ ��ازات املالزمة لدفع حركة
ال�ص ��اروخ ل ألم ��ام ت�س ��تلزم حرق ق ��در هائل م ��ن الوقود
ال�س ��ائل �أو ال�صلب� ،أي �أن الغازات الناجتة عن الإحرتاق
والت ��ي تنفث يف اجلو م ��ن م�ؤخرة ال�ص ��اروخ تكون هائلة
احلج ��م وتقدر ب�آالف الأطنان ،ويف كل �أنواع ال�ص ��واريخ
حتت ��وي هذه الغازات ق ��در ًا كبري ًا من الغازات الو�س ��يطة
لتدمري الأوزون كالكل ��ور والنيرتوجني وغريهما،ويكون
ذل ��ك بن�س ��بة كبرية يف ال�ص ��واريخ التي ت�س ��تخدم الوقود
اجلاف وبن�س ��بة �أقل يف ال�ص ��واريخ ذات الوقود ال�سائل.
ولقد قدر العلماء �أن  500عملية �إطالق متتالية ل�صواريخ
�س ��اترن –  5الأمريكي ��ة كفيل ��ة بالق�ض ��اء عل ��ى كل غ ��از
الأوزون يف الغالف اجلوي.
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التفجريات النووية:

لقد كان لتفجري القنبلتني الذريتني فوق مدينتي هريو�شيما
ونكازاك ��ي اليابانيت�ي�ن الكثري م ��ن الآثار فق ��د �أعقب هذا
التفجري الذري بثوان معدودة عمود من الدخان �شمخ �إىل
ارتفاع عال يف اجلو ثم الف�ض ��اء ملبد ًا بغيوم كثيفة حجبت
�ض ��وء ال�ش ��م�س ع ��دة �س ��اعات،ومع كل م ��ا ح ��واه عم ��ود
الدخ ��ان من �أذى فال �ش ��ك �أن الغازات واحل ��رارة البالغة
التي جنمت عنه،كان لها ت�أثريات بالغة على طبقة الأوزون
وما حتتها وما فوقها ،وهي تطاول عنان ال�سماء خمرتقة
كل طبقات الغالف اجلوي بدافع ذاتي قوي اكت�س ��بته من
ق ��وة التفجري هذه .واليوم �أ�ص ��بحت التفجريات النووية
جترى م ��ن أ�ج ��ل التجارب،لي�س فقط يف حت ��ت الأر�ض �أو
يف املناطق ال�ص ��حراوية النائية وحدها،بل جترى �أي�ض ًا يف
�أع ��ايل الغ�ل�اف اجلوي وهي كلها تب ��ث يف الغالف اجلوي
ق ��در ًا من الغازات والإ�ش ��عاعات واحلرارة التي بال �ش ��ك
تعمل على تدمري غاز الأوزون �أو على الأقل ن�ضوبه.
الهالونات:

التي ت�ستخدم فى مكافحة احلرائق .
بروميد امليثيل:

امل�س ��تخدم كمبيد ح�رشي لتعقيم املخزون من املحا�ص ��يل
الزراعية ولتعقيم الرتبة الزراعية نف�سها.
بع�ض املذيبات:

امل�س ��تخدمة يف عملي ��ات تنظي ��ف الأج ��زاء امليكانيكي ��ة
والدوائر الإلكرتونية.
هدم طبقة الأوزون �أو ت�آكلها �أو ا�ستنزافها �أو ثقبها كلها
مرادف ��ات مل ��ا يحدث من دمار لهذه الطبق ��ة احلامية للكرة
الأر�ضية وللكائنات التي تعي�ش على �سطحها.
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كيف حيدث التآكل يف طبقة األوزون

يت ��م ت� ��آكل طبق ��ة الأوزون م ��ن خ�ل�ال ح ��دوث التفاعالت
التالية:
1 .1تق ��وم الأ�ش ��عة ف ��وق البنف�س ��جية بتحطي ��م مركبات
الكلوروفلوروكرب ��ون ( )CFCsمم ��ا ي� ��ؤدى �إىل
انطالق ذرة كلور ن�شطة.
2 .2تتفاع ��ل ذرة الكل ��ور الن�ش ��طة م ��ع ج ��زيء م ��ن غاز
الأوزون.
3 .3ينت ��ج عن تفاع ��ل ذرة الكلور مع ج ��زيء الأوزون =
جزيء �أك�سجني و�أول �أك�سيد الكلورين.
4 .4تتفاعل ذرة �أك�س ��جني ن�ش ��طة مع �أول �أك�سيد الكلور
حيث تنطلق ذرة كلور ن�ش ��طة لتحطيم جزيء �أوزون
جديد وهكذا تتم الدورة.

وم ��ن اجلدي ��ر بالذكر ان الع ��امل ينتج ح ��وايل مليون طن
م ��ن امل ��واد امل ؤ�ث ��رة عل ��ى طبق ��ة الأوزون منه ��ا �800ألف
ط ��ن م ��ن غ ��از الكلوروفلوروكرب ��ون�200 ,أل ��ف طن من
غ ��ازات الهلي ��ون و الفري ��ون وتخت�ص الوالي ��ات املتحدة
وغرب �أوروبا ب�إنتاج حوايل  %80منها وتخت�ص رو�س ��يا
والياب ��ان بح ��وايل  10ــ� �ـ  % 12وتخت� ��ص ال ��دول النامية
جمتمعة بحوايل  8ــ %10
ا�س ��تنزاف طبقة الأوزون وزيادة الأ�ش ��عة فوق البنف�س ��جية
ي�ؤديان �إىل تكون ال�سحابة ال�سوداء «ال�ضباب الدخانى» الذي
يبقى معلق ًا فى اجلو لأيام ،وينجم عنه ن�سبة عالية يف الوفيات
ملا يحدثه من ق�صور فى وظائف التنف�س والإختناق.

األضرار الناجتة عن تآكل طبقة األوزون:

.1
.2
.3

.4

.5
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 1ت� ��آكل طبقة الأوزون واخرتاق الأ�ش ��عة البنف�س ��جية
بكميات متزايدة �إىل �سطح الأر�ض ي�ضعف من كفاءة
جهاز املناعة عند الإن�سان.
2مع زي ��ادة الت�آكل ف ��ى طبق ��ة الأوزون ،يلحق بالعني
�أ�رضار ًا كبرية مثل الإ�صابة باملياه البي�ضاء.
�3إ�ص ��ابة الإن�س ��ان بالأورام اجللدية التي من املتوقع
�أن ت�صل الإ�صابة بها على م�ستوى العامل �إىل ما ُيقدر
بـ (� )300ألف حالة �سنوي ًا ,و قد �أو�ضح علماء الطب
�أن �أك�ث�ر من  %7من الإ�ص ��ابة ب�رسطان اجللد يكون
�إيجابيا ًو مميت ًا وهو م ��ا يعرف (مبيالنوما) وتفاقم
�أزمة الإحتبا�س احلراري.
4ت�أث ��ر احلي ��اة النباتي ��ة والزراعي ��ة ،حي ��ث أ�ن ��ه هناك
بع�ض النباتات التي لها ح�سا�س ��ية كبرية من الأ�شعة
ف ��وق البنف�س ��جية الت ��ي ت�ؤث ��ر على �إنتاجه ��ا وت�رض
مبحتواها املعدين وقيمها الغذائية وبالتايل حم�صول
زراعي �ضعيف.
5احلياة البحرية ،التي ت�شتمل على الأ�سماك والعوالق
النباتية ال ت�ستطيع الفرار من الآثار املدمرة الختالل
طبق ��ة الأوزون .فه ��ذه الكائنات احلي ��ة البحرية لها
دور كبري فى املحافظة على التوازن البيئي وخا�ص ��ة
العوال ��ق النباتية حيث متت�ص ثاين �أك�س ��يد الكربون
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من اجل ��و وبالتايل �إمداد الأك�س ��جني للكائنات احلية
الأخرى والتخفيف من ظاهرة الإحتبا�س احلراري.
6 .6التغريات املناخية فى الطق�س ،وخا�ص ��ة عند ارتفاع
درج ��ات احل ��رارة والتي تزي ��د بدورها من مع�ض ��لة
تل ��وث الهواء .حيث �أن درجة حرارة �س ��طح الأر�ض
ت ؤ�ث ��ر على حركة الهواء �ص ��عود ًا وهبوط� � ًا وبالتايل
على حركة التلوث اجلوى بني الت�ش ��تيت والإر�ساب،
فيتب ��ع �ص ��عود امللوثات عملية الت�س ��خني امل�س ��تمرة
للطبق ��ة ال�س ��فلية من الغ�ل�اف الغ ��ازي املوجود على
�س ��طح الأر� ��ض �أثن ��اء �س ��اعات النه ��ار والت ��ي تبل ��غ
ذروتها خالل �ش ��هور ال�ص ��يف ونتيج ��ة لذلك يحدث
انت�ش ��ار للملوث ��ات مع حركة اله ��واء� ،أما هبوط تلك
امللوث ��ات وعدم انتقاله ��ا مع الهواء ين�ش� ��أ من عملية
التربي ��د امل�س ��تمرة �أثناء �س ��اعات اللي ��ل والتي تزيد
خالل ف�ص ��ل ال�ش ��تاء مما ي�ؤدى �إىل عملية الرت�س ��يب
لهذه امللوثات.

�إجتماعات وزيارات لوفود ر�سمية حملية و�إقليمية ودولية

خالل زيارته للمركز دولة رئي�س الوزراء يطلب الإ�سراع يف تنفيذ م�شروع تتبع املركبات احلكومية

درع ًا تقديري ًا لدولة رئي�س الوزراء �أثناء زيارته للمركز

درع ًا تقديري ًا ملعايل وزير الزراعة خالل زيارته للمركز
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�إجتماعات وزيارات لوفود ر�سمية حملية و�إقليمية ودولية

عقد باملركز برئا�سة وزير التخطيط اجتماع �ضم خمتلف وزارات وم�ؤ�س�سات الدولة لو�ضع اخلطط الإ�سرتاتيجية مل�شروع البوابة الإلكرتونية
للبيانات املكانية الوطنية

64

اجتماع عقده املركز لبحث م�شروع �إنتاج الأطل�س الزراعي الأردين مع
خمتلف الوزارات وامل�ؤ�س�سات احلكومية واخلا�صة واجلامعات الر�سمية ونقابة
املهند�سني الأردنيني واملنظمات البيئية والطبيعية والزراعية باململكة

انتخاب الأردن ممثال مبدير عام املركز رئي�سا ليمثل الدول العربية يف
اجتماع خرباء ادارة املعلومات اجليومكانية مبقر الأمم املتحدة يف نيويورك

وفد برئا�سة رئي�س �شعبة امل�ساحة الع�سكرية الإمارتية يزور املركز

امل�ساحة الع�سكرية الكويتية تبحث الإ�ستفادة من خربات املركز
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�إجتماعات وزيارات لوفود ر�سمية حملية و�إقليمية ودولية

مدير عام املركز خالل لقائه مع حاكم ال�شارقة �سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان القا�سمي وبح�ضور مدير
جامعة ال�شارقة وعلماء ف�ضاء من امريكا وبريطانيا

مدير عام املركز ي�ستقبل وفد ع�سكري املاين

بحث التعاون امل�شرتك بني املركز ومنتدى الفكر العربي يف �إنتاج اطل�س
الأوقاف الإ�سالمية وامل�سيحية والأمالك العربية يف القد�س

اتفاقية تعاون بني املركزين اجلغرايف والإقليمي لعلوم الف�ضاء واحتاد
اجلامعات العربية تهدف �إىل تعزيز ال�شراكة الأكادميية والتدريبية يف
اجلامعات العربية

املركز يوقع اتفاقية تعاون مع هيئة تنظيم الطريان املدين لإنتاج خرائط
جوية ل�سالمة هبوط واقالع الطائرات

توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم حملية و�إقليمية ودولية
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توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم حملية و�إقليمية ودولية

بهدف تنمية البنية التحية وتطوير اخلدمات ال�سياحية �سلطة �إقليم البرتا
ال�سياحي توقع مذكرة تفاهم مع املركز

اتفاقية تعاون بني املركز ووزارة ال�ش�ؤون البلدية يف جمال الت�أهيل والتدريب

فعاليات علمية ،م�ؤمترات ،ور�ش عمل وحما�ضرات

�إنتخاب مدير عام املركز �أمين ًا عام ًا للإحتاد العربي لعلوم الف�ضاء والفلك للمرة الثالثة على التوايل
جاء ذلك خالل امل�ؤمتر احلادي ع�شر لعلوم الف�ضاء والفلك بال�شارقة

�سماحة مفتي عام اململكة يرعى افتتاح الندوة العلمية الفلك وال�شرع يف
ا�ستقبال هالل رم�ضان باملركز

66
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مندوب دولة رئي�س الوزراء وزير البلديات يرعى افتتاح امل�ؤمتر الفلكي
الإ�سالمي ال�ساد�س بتنظيم من املركز اجلغرايف امللكي والإحتاد العربي لعلوم
الف�ضاء والفلك

فعاليات علمية ،م�ؤمترات ،ور�ش عمل وحما�ضرات

�إجتماع ممثلي �إدارة املعلومات اجلغرافية يف املركز

حما�ضرة بعنوان هل نعي�ش وحدنا يف هذا الكون لال�ستاذ الدكتور يو�سف
�صيام املخت�ص بهند�سة امل�ساحة اجلوية

تكرمي املركز و موظفيه

حتت رعاية دولة رئي�س الوزراء مت تكرمي ثالثة موظفني من املركز الفائزين
بجائزة املوظف املثايل 2013

ا�ستعدادا للم�شاركة يف جائزة امللك عبداهلل لتميز الأداء احلكومي وال�شفافية
املركز ينظم حما�ضرة حول معايري اجلائزة وتطبيقاتها يف العمل امل�ؤ�س�سي.

تخريج دورات تدريبية

مدير عام املركز يرعى تخريج دورة اجلغرافيا الب�شرية لعدد من �ضباط القوات امل�سلحة الأردنية
ودول اخلليج العربي
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ق����ص����ي����د ة ا مل������ر ك������ز ا جل�����غ�����ر ا يف
ح��ر ف و م��ع��ن��ى
نظم  :املوظف خليفه اخلوالدة
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امل�ب�ت�ـ�ـ��دى ب��ال���ص�لاة ع�ل��ى امل�صطفى
للمركـز اجلغـرافـي م َنـي ق�صيــدة ٌ
م �ـ��رك �ـ �ـ �ـ � ٌز أ�ن �ـ �ـ��ت ل�ل�ـ�ن�ـ�ـ�ـ��ور وال�ـ�ع�ـ�ـ�ل�ـ�ـ�ـ��م
ر��س�ـ��م اخل��ري�ط�ـ��ة ب�ـ��ل ر��س�ـ��م الـوطـن
ك �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ� ُ�ل م �ـ �ـ��ا ف�ـ�ـ�ـ�ـ��ي وط �ن �ـ �ـ �ـ��ي ج�م�ي�ـ�ـ�ـ� ٌ�ل
زه �ـ �ـ��ت ب �ـ�لادن �ـ �ـ��ا ب �ع �ـ �ل �ـ��وم م�ـ��رك�ـ��زن�ـ�ـ��ا

وف �ـ �ـ��ي ال �ـ �ق �ـ��ادم �ـ��ات ي�ـ�ـ� أ�ت�ي�ـ�ـ��ك الـخبـــــــر
أ�ه �ـ �ـ��دي �ـ �ه �ـ �ـ��ا ل�ـ�ك�ـ�ـ�ـ��م وف�ـ�ـ�ي�ه�ـ�ـ�ـ��ا ال�ـ�ـ�ع�ب�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ر
وف �ـ �ـ��ي أ�ف�ـ�ـ�ي�ـ�ـ��ائ�ـ�ـ��ك أ�ح �ـ �ـ �ل �ـ��ى ال�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�دُر ْر
ال�صــــــور
ت��راب �ط��ت �أرك ��ان ��ه م��ن أ�ح �ل �ـ��ى ُ
وب�ـ�ف���ض�ـ��ل م�ـ��رك�ـ��زن�ـ��ا اك�ـ�ت�م�ـ��ل القمــــــــر
و�أي �ـ �ن �ع �ـ��ت أ�� �ش �ج��اره �ـ��ا وح �ـ��ان الـثمــــــــ ْر
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�أخ��ال �ـ �ـ��ك ف�ـ��ري�ـ� ٌد يف ��ش�ـ��رق �أو�سـطنـا
ل �ك �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ � َل ال �ب �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ�لاد والأق �ـ �ـ �ـ �ـ �ط �ـ �ـ �ـ �ـ��ار
ج �ـ �ـ �م �ـ �ـ �ـ��و ُع ال�ب�ـ�ـ��اح�ث�ي�ـ�ـ�ـ��ن ت�ـ�ـ��واف�ـ�ـ�ـ��دت
غ �ـ �ـ��اي �ت �ه �ـ �ـ �ـ��م ع �ـ �ـ �ل �ـ �ـ �ـ��م ه �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��و ف�ـ�ـ�ي�ـ�ـ�ـ�ـ��ك
ري�ح�ـ�ـ�ـ��ك م���س�ـ�ـ�ـ� ٌ�ك وط�ي�ب�ـ�ـ��ك عنبــــ ْر
الأه �ـ �ـ �ـ��ل وال �� �س �ـ �ه �ـ �ـ �ـ��ل ل�ـ�ـ���ض�ي�ـ�ـ��وف�ـ�ـ�ـ��ك
ف�ـ�ـ�ـ��ي خ�ـ�ـ��ام�ـ�ـ�ـ����س ��س�ب�ع�ي�ـ��ن ت�ـ��أ��س�ـ�ـ��� ْ�س
ي �ـ �ـ ��روم ال �ـ �ـ �م �ج �ـ �ـ��د وه �ـ �ـ �ـ��و �أه� �ـ� �ـ � ٌ�ل ل�ـ��ه

ب �ـ �ـ��ل �أزع �ـ �ـ ��م أ�ن �ـ �ـ��ك م�ـ�ل�ف�ـ�ـ��تٌ ل�ل�ـ�ن�ظ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ� ْر
ول�ـ�ـ��ك ال�ـ���س�ب�ـ��ق ف�ـ��ي م�ـ�ي�ـ��دان الن�صـــــــ ْر
إ�ل �ـ �ي �ـ �ـ��ك م �ـ �ـ��ن ك �ـ �ـ��ل رك �ـ �ـ��ن وق�ـ�ـ�ط�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ر
و�أن � �ـ� ��ت ح �ـ��ا� �ض �ـ �ـ��نٌ ل �ـ �ـ��ه ب �ـ �ك �ـ��ل ف�ـ�خ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ� ْر
وف �ـ �ـ��ي ج�ن�ب�ـ��ات�ـ� َ�ك ي�ـ�ط�ي�ـ�ـ��ب الـعطــــــــــر
وه �ـ �ـ �ـ��م ��ض�ـ�ي�ـ��وف�ـ�ن�ـ��ا ول �ـ �ه �ـ �ـ��م الأم�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ر
ال �� �ص �ـ ��ر ُح وع� �ـ�ل�ا ب �ن �ي��ان �ـ��ه و ازده �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ � ْر
وي �ـ��رت �ـ �ق �ـ��ي ب��ال�ـ�ع�ل�ـ��م لأع �ـ �ل �ـ��ى م�ـ�ق�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ� ْر
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ال �ـ �ف �� �ض �ـ �ـ �ـ��ل ل �ل �ـ �ـ��رج �ـ �ـ �ـ �ـ��ال ال��رج �ـ �ـ �ـ �ـ��ال
ل�ـ�ـ�م�ـ�ـ��ن أ�� �س �ـ �ـ �ـ ����س ال�ـ�ب�ن�ي�ـ�ـ��ان ب�ـ�ف�ـ�ك�ـ�ـ��رة
م��ن ال ي�شكـر ال�ن�ـ��ا���س ال ي�شكـر اهلل
ال ت�ـ�ن�ت�ـ�ه�ـ�ـ��ي ال�ـ��رح�ـ�ل�ـ�ـ��ة وال�ـ�م���س�ي�ـ�ـ��رة
ك�ل�ن�ـ��ا ج �ن �ـ��و ٌد ف �ـ��ي خ��دم �ـ��ة الأوط� �ـ ��ان
ي �ـ��ا م �ـ �ـ��ن ب�ـ�خ�ل�ـ�ـ��ت ب �ـ �ج �ه �ـ��دك ي�ـ��وم�ـ��ا

ال�ـ�م�خ�ل�ـ���ص�ي�ـ�ـ��ن وث�ـ��اق�ـ�ب�ـ��ي الـنـظـــــــــــ ْر
وك �ـ��اب �ـ��د م �ـ��ن أ�ج �ـ �ل �ـ �ه �ـ��ا ب �ـ �ك �ـ��ل ��ص�ب�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ� ْر
وال ب �ـ��د �أن ن�ـ�ه��دي�ه�ـ��م أ�ج �م �ـ��ل �شكـــــــ ْر
وحل� �ـ ��ن ال �ـ �ع �ط �ـ��اء م � �ـ� ��ازال م���س�ت�م�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ر
ن �ع �م��ل ب �� �ص �ـ��دقٍ وال ن�ن�ت�ظ�ـ��ر الأج�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ر
راج� �ـ� �ـ ��ع ح �ـ �� �س �ـ��اب �ـ �ـ �ـ��ك ث �ـ �ـ��م اع�ـ�ت�ب�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ� ْر
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ال� �ـ� �ح� �ـ ��ب ف �ـ �ـ ��ي م �ـ ��رك �ـ ��زن �ـ ��ا ع� �ـ� �ـ� ��أم� � ٌر
ل �ـ �ن �ـ �ـ �ـ��ا ف �ـ �ي �ـ �ـ��ه � �ص �ـ �ح �ب �ـ �ـ��ة ٌ و أ�ح �ـ �ـ �ب �ـ �ـ��ة
�أي� �ـ� �ـ ��ا م �ـ �ـ��رك �ـ �ـ��زا ً ب �ـ ُ�ن �ـ��ي ب�ـ��ال�ـ�ح�ـ�ـ�ـ��ب
ر� �س �م �ـ �ـ ��ك ر� �س �ـ �م �ه �ـ �ـ��م و� �ص �ـ �ـ��وت �ـ �ـ��ك
دي �ـ �ـ ��ارن �ـ �ـ ��ا ع �ـ �ـ ��زي �ـ �ـ ��ز ٌة وم �ـ �� �ص �ـ��ان �ـ��ة ٌ
ن �ح �ـ��ن ج� �ـ� �ـ ��زء ٌ م� �ـ ��ن �أم � �ـ� ��ة ال� �ع� �ـ ��ربِ
ي �ـ �ن �ت �ـ �ه �ـ��ي ال �ـ �ق �� �ص �ـ �ي �ـ �ـ � ُد إ�ل� �ـ� �ـ ��ى ه�ـ�ن�ـ�ـ��ا

ت �ـ �ع �م �ـ��ق ف �ـ �ـ��ي ق �ـ �ل �ـ��وب �ن �ـ �ـ��ا وان �ت �� �ش �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ر
ال من �ل �ـ��ك يف غ�ي�ر حم �ب �ت �ه��م ع�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ذر
اب �ـ �ت �ه �ـ �ـ��ج ب �ـ �ب �ن �ي �ـ �ـ��ك ب �ـ��ل واف�ـ�ت�خ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ� ْر
� �ص �ـ �ـ��وت �ـ �ه �ـ �ـ��م وه� �ـ� �ـ ��م ل �ـ �ـ��ك ُن �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ذ ْر
ح� �ـ� �ـ ��دوده ��ا ع �ـ �ل �ـ��ى م� �ـ ��دى ال �ع �م �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ � ْر
��� �س� �ـ� �ـ�ل�ا ِم ن �ـ �ط �ي �ـ��ع ون �ـ � أ�ت �ـ �م �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ � ْر
ول� �ـ�ل� إ
وال � �ق� ��ادم ُ أ�ح� �ل ��ى ف � أ�ج �ل ��� ْ�س وان�ت�ظ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ� ْر
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