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 الدكتور: منذر الحاج                          المبحث األول:                   
 

 النظام االجتماعي لمجتمعات البادية وخصائصو               
 

 مدخل إلى ظاىرة البداوة وخصائص مجتمعات البادية
بشكل عام ينتمي إلى بيئة محمية تحتوي عمى   Rural Societyالمجتمع الريفي 

 اقتصادية واحدة ومحكومة بجممة من العادات والتقاليد واألعراف, وغالبًا ما اىتمامات
الصداقة والجوار. أي يكون المجتمع الريفي المحمي محكوم بعالقات القرابة والنسب و 

ة ُتسمى أن المجتمع الريفي يتكون بصورة عامة من تجمعات اجتماعية محمي
تجعل من نفسيا وحدة اجتماعية  Local Community )المجتمعات المحمية(

متصمة تعمل في مجال الزراعة بشقييا النباتي والحيواني عمى امتداد الحقول الزراعية 
والمساحات الواسعة من اليضاب والوديان. ويكون المختار معرف عام لكامل الوحدة 

 موزعة بشكل تراتبي اجتماعية ئمة محكومة بأدواراالجتماعية. واألسرة تتكون من عا
لجد . واألب واىا, إذ يكون الذكر العنصر الرئيس فييا, والصغير يحترم كبيرىاألفراد

 .يشكالن مرجعية أساسية ألفرادىا
 بشكل عام. المحمية المجتمعات الريفية خصائص وشروط وجود

تعيش  Local Community, ىي مجتمعات محمية ما توصف بالمجتمعات الريفية
, في بيئة شبو مغمقة ونظام اجتماعي تمثل فيو األسرة والعائمة والقبيمة بنيتو األساسية

, وتعاني من ارتفاع عدد وتكون السمطة فيو لألب ولممرجعية االجتماعية السائدة
, وانخفاض الحالة الصحية, والدخل مرتبط بالمواسم وتدني مستوى الخدمات المواليد
 عية )نباتية أو حيوانية أو االثنتين معًا(الزرا
 ممجتمع الريفي المحمي:الشروط المكونة ل -أواًل 
ن الزراعة بشقييا النباتي والحيواني تشكل مصدرًا البيئة الريفية الطبيعية – ٔ , وا 

 رئيسًا لمدخل والمعيشة.
لمعائمة واألسرة  يكون الموروث االجتماعي, والوالءسيادة النظام األسري, و  – ٕ

 .والقبيمة
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, وسيادة مبدأ التكافل والتعاضد التعاون في األنشطة االقتصادية واالجتماعية – ٖ
 االجتماعي.

 .العادات والتقاليد تمثل قواعد أساسية لتنظيم سموك األفراد – ٗ
 خصائص المجتمعات الريفية المحمية: – ثانياً 
 رنة بالمجتمعات الحضرية.عدد سكان أقل, وكثافة سكانية أقل مقا – ٔ
 ُتعّد الزراعة أساس النشاط االقتصادي. – ٕ
في أماكن  متناثرة عمى شكل قرىالتجمعات االجتماعية صغيرة الحجوم, و   – ٖ

 توفر المصادر المائية, وبساطة في شكل األبنية السكنية.
وارتفاع . والعصبيات القبمية التمسك بالمعتقدات والرموز الدينية واالجتماعية – ٗ

 نسبة األمية مقارنة مع المجتمعات الحضرية.
التأثر بالعالقات الشخصية, وتمجيد القوة البدنية, والتفوق الذكوري عمى اإلناث,  – ٘

والتحمي بالشجاعة, والكرم, والنخوة, وغيرىا من الصفات اإلنسانية العاطفية 
 والوجدانية الحميدة.

 محمية:معوقات التنمية لممجتمعات ال –ثالثًا 
ضعف المردود المالي العائد من ممارسة األنشطة الزراعية بسبب االقتصاد  – ٔ

 الزراعي الريعي الطابع, )أي ال يشكل نظامًا اقتصاديًا زراعيًا ربحيًا(
 ىجرة الموارد البشرية الشابة من الريف إلى المدينة. – ٕ
بدائية وسائل العمل واالعتماد عمى الزراعة البسيطة ورعي الحيوانات وقمة  – ٖ

 الخدمات اإلنتاجية.
الجمود االجتماعي بسبب العادات والتقاليد, وانعدام المبادرات, وتدني الخبرات,  – ٗ

وضعف الميارات, بسبب غياب المنظمات االجتماعية التي تتولى التنمية ورفع 
 بالثقافة المحمية إلى مستوى الثقافة الحضرية. مستوى الوعي والنيوض

 المطمب األول: ظاىرة البداوة, وخصائص المجتمعات البدوية
نمط الحياة االجتماعية واالقتصادية لسكان البادية, ىو نمط بدائي يقوم عمى التنقل 
والترحال في مجموعات صغيرة تربطيا عالقات أسرية وعائمية قبمية وفق درجة القرابة 
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, ويمكن تصنيف البداوة وفق النمط اًل, كاألخوة, ثم أبناء العمومة, ثم أبناء القبيمةأو 
 البدائي لمجتمعات البادية كاآلتي:

 نمط ذو ترحال دائم حيث يوجد الماء والكأل, إذ ال موطن محدد ليذا النمط. – ٔ
في نمط ذو ترحال موسمي محدد ولفترة محددة, ثم العودة إلى الموطن الدائم  – ٕ

 مكان ما من البادية.
وعمى ىذا األساس يمكن القول إن ىذين النمطين يحددان طبيعة االسقرار ودرجة 

 االستجابة ألساليب التنمية االجتماعية واالقتصادية وبرامجيا التي تحددىا الدولة.
أعطت الدولة اىتماما خاصًا لمبادية ووضعت الحكومة برنامجا  ٜٛٙٔفمنذ عام 

لتطوير البادية السورية وتحسين المراعي, ويتضمن ىذا  ٜٓٚٔعام تنفيذيا منذ 
 البرنامج المفردات اآلتية:

تحسين المراعي بإنشاء مراكز حكومية محمية نموذجية لتحسين المراعي  – ٔ
 واألغنام.

% من مساحة ٕٓإقامة جمعيات تعاونية رعوية لتربية األغنام لتغطي أكثر من  – ٕ
 البادية.

 عيات تعاونية لتشجيع تسمين األغنام.إقامة جم – ٖ
 منع فالحة أراضي البادية , وحماية المراعي من تعدي المزارعين. – ٗ
دعم صندوق تأمين األعالف الالزمة لمجمعيات, وتأمين احتياطي دائم من  – ٘

 األعالف.
 زراعة الشجيرات الرعوية لتطوير الغطاء النباتي في البادية. – ٙ
 المائية الالزمة لمحيوانات, ولزراعة العمف األخضرتأمين الموارد  – ٚ
االستفادة من األبحاث العممية الخاصة بدراسة وتطوير مجتمعات البادية, سواء  – ٛ

 كانت مراكز أبحاث وطنية أو عربية أو دولية.
إصدار تشريعات قوانين لحماية الحراج, ولحماية وتطوير البادية والثروة  – ٜ

لعام  ٜٕلحماية البادية, والقانون رقم  ٕٙٓٓلعام  ٕٙقانون رقم الحيوانية, والسيما 
 لحماية الحراج. ٕٛٔٓلعام  ٙلحماية الثروة الحيوانية, والقانون رقم  ٕٙٓٓ
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أي أن ىذين النمطين يعنيان درجة االستقرار الجزئي أو الكمي من جية, والمستفيدين 
 من برامج التنمية من جية أخرى.

يمكن تقسيم حياة البدو في بادية الشام حسب طبيعة النشاط  ليذه األنماط ووفقاً 
االقتصادي وقياس مستوى النمو والتعرف عمى درجة االستجابة لبرامج التنمية إلى 

 ثالثة أقسام ىي:
قسم من البدو يعتمدون عمى التنقل والترحال الدائم ويتخصصون في تربية  – ٔ

 اإلبل.
 قسم من البدو يعتمدون عمى التنقل الموسمي ويتخصصون في تربية األغنام. – ٕ
قسم من البدو نصف حضريين, ويعتمدون عمى االستقرار الحضري النسبي,  – ٖ

ويتخصصون في تربية اإلبل واألغنام معًا, وىم وثيقي الصمة بالقرى المجاورة والمدن 
سمين السابقين, ويمارسون بعض واستجابتيم لبرامج التنمية أكثر سيولة من الق

 األعمال الزراعية, وال سيما زراعة العمف األخضر.
أغمب البدو أقاموا في وحدات إدارية عمى شكل قرى, ومراكز  ومن الناحية اإلدارية:

استيطانية في أحياء بعض المدن, وبالتالي ىم مواطنون يحممون إثباتات اليوية 
تحق قسم من أبنائيم بالمعاىد والجامعات, الشخصية, ويمارسون حق التصويت, وال

 وشغموا وظائف في الدولة.
 ليا , وقدمتيا في ترحالياترافق لألسر الرعوية حاولت الدولة تأمين مدارس متنقمة

عمى إقامة جمعيات تعاونية بما يخدم عممية التنمية  , وشجعتياخدمات صحية
 االقتصادية واالجتماعية ليذه الشريحة من المجتمع.

 يقة تنظيم الحياة االجتماعية لمطمب الثاني: أنواع الضبط االجتماعي وطر ا
تحقيق التطابق بين النظام العام لممجتمع الذي تصونو ىو  الضبط االجتماعي:

القوانين العامة لمدولة, وبين سموك األفراد من أجل الحفاظ عمى السمم األىمي وخمق 
 مناخ منظم لمنشاطات التنموية.

مرتبطة بقيم  ذاتيةبوسائل كون غالبًا ما ي الضبط في المجتمع البدوي في حين أن
غير رسمية متعمقة بقوانين الدولة  وعادات وتقاليد وأعراف القبيمة. أي وسائل
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ن وجدت بعض أشكال األجيزة التنفيذية لمدولة في أقرب تجمع حضري  وأنظمتيا, وا 
 وغيرىا.لسكان البادية, كأجيزة الشرطة والمخافر والمحاكم 

 المسؤولية والجزاء في مجتمعات البادية:  –أواًل 
 الجريمة التي تقع في مجتمعات البادية القبمية مسؤوليتيا تطال أفراد العشيرة بكامميم.
أي أن المسؤولية القبمية مسؤولية جماعية ال تقتصر عمى مرتكبييا فقط, بل تنسحب 
المسؤولية عنيا بالضرورة عمى أفراد القبيمة أو العشيرة بالكامل. بحكم صالت القربى 

وىذا مايولد جزاءًا  ورابطة الدم التي قد تصل عمى الجد الخامس وفق العرف القبمي.
يعرف باسم )حق الثأر(, إذ يكون القصاص ليس من الجاني فحسب, بل من أفراد 

  القبيمة أو العشيرة كافة.
 :ياة القبمية في الباديةتخص الح التي عرفيةالجزائية الصور ال -آ 
ًا والغاية من ىذا الجزاء التشيير بمرتكب الخطأ أو الجرم تمييدالمعنة, أو الذم:  - 0

ذا كانت الجريمة فييا لمتبرؤ منو, أو طرده خارج القبيمة,  كجريمة الزنا أو السرقة, وا 
ساءة لييبة القبيمة, قد قتل  تصل المعنة إلى درجة إىدار دم الجاني. عمد وا 
 ولو وجيان التأديب:  – 8

وغالبا مايكون  األول: مادي يكون بالجمد أو الكي أو الرمي بحفرة لمدة من الزمن.
 ىذا الوجو مع البسطاء والسفياء.

وغالبا  الثاني: معنوي بواسطة لعنو ومنع اآلخرين من مصاحبتو والجموس معو.
 مايكون ىذا الوجو مع ذوي المكانة في العشيرة.

وتقدير ذلك يكون لوجياء القبيمة أو  دفع الدّية عن القتيل والتعويض بالمال: – 3
أىل القتيل. وغالبًا مايتبع ذلك جزاءًا يقع عمى الجاني بالمعنة العشيرة مقرونا برضا 

 والذم, أو التأديب.
 :, وأقسام القضاء العرفيالوسائل التي يتم فييا تقدير الجزاء وتنفيذه -ب 
وىو نظام فقيي عرفي جرت عمية العادات والتقاليد القبمية, القضاء البدوي:  – 0

حكم غالبًا مايكونوا من العارفين الحافظين وىو عرف قبمي غير مكتوب, وقضاة ال
 لمعرف.



 

8 

 

التي تقوم بتقدير الحق والباطل, وحجم الضرر, والجزاء المحاكم البدوية:  – 8
المناسب, ومقدار التعويض, وطرق الدفاع عن النفس )أي التظمم(, وعدد الجمسات 

والحكم يسمى  واإلجراءات المناسبة لجمع المتخاصمين وتحديد الجاني وتقييده.
واالستئناف ُيسمى )سوم الحق(, وىو مرىون  )البشعة( أي التبرئة أو إيقاع الجزاء.

بالطمب من المحكوم عميو, وأن يوافق القاضي عمى الطمب, وأن اليكون الحكم قد 
وىناك نوع من أنواع الحكم القضائي القبمي لمجتمعات  صدر من قضاة الفطنة.
( وىذا الحكم إذا كان القتيل أمرأة, إذ ال ُيكتفى بقتل القاتل البادية ُيسمى )الدم المربع

نما يجب قتل ثالثة رجال معو إذا كان الموضوع موضوع أخذ بالثأر من  فحسب, وا 
 عائمة أو عشيرة القاتل.

 وُيقسم القضاء العرفي البدوي إلى أربعة أقسام ىي:
أحكاميم محل قياس أحكاميم نيائية غير قابمة لالستئناف, و  قضاة الفطنة: –آ 

 لغيرىم من القضاة والنسخ عنيا.
أحكاميم في قضايا العرض والدم, وأحكاميم قابمة لممراجعة  قضاة المناىي: –ب 

 والنقض.
حالة القضية إلى القاضي  معترضة:القضاة  –ت  يختصون بتحديد أنواع القضايا, وا 

األعمى المختص من قضاة الفطنة أو قضاة المناىي, وتجريد أطراف القضية من 
السالح, وتمقي ضمانات مالية تسمى بالرزقة والتي تؤول في نياية القضية إلى 

حضار الشيودصاحب الحق في القضية ذ األحكام , وكذلك تقع عمييم ميمة تنفي, وا 
الصادرة عن قضاة الفطنة وقضاة المناىي.وأحيانا يكون اختصاصيم يقع في 

  المصالحة في الخصومات
 لدى مجتمعات البادية: وأنواعيا الجرائم –ثانيًا 

والقاتل يكون محل قصاص ىو وأقربائو وعشيرتو من قبل أىل وأقرباء  القتل: – 0
وعشيرة القتيل بواسطة عادة الثأر. وغالبًا مايرافق ذلك ثأر مضاد متبادل وقد تنزلق 

 العشيرة إلى حالة عداء مسمح طويل األمد مع العشيرة األخرى.
 .الجريمةوىي طريقة في القتل يصاحبيا محاولة أخفاء أثر  االغتيال: – 8



 

9 

 

بقصد تشويو عضو من أعضاء جسم أحد األشخاص, ودية ذلك نصف  األذية: – 3
 رجل.

وعقوبة القتل لممرأة من اختصاص أىميا وليس القاضي. والزاني ُيفتل من  الزنا: – 4
 عشيرتو أو من أىل المرأة كنوع من حفظ العرض والثأر لمشرف.

وىو شبيو بجريمة الزنا من حيث األحكام والحالة المعنوية, إذ يكون  الخطف: – 5
موضوعيا موضوع الشرف وانتياك العرض ويتوجب حسب العادات القبمية الثأر 

 لمشرف وصون العرض.
بعد أن طمب الجيرة وأعطاه أياىا  وىي االعتداء عمى المستجير قطع الجيرة: – 6

كتعويض عن الضرر  اً مادي اً جزاء ذلك من أجاره, أي من طمب الحماية, ويتبع
مكانتو في  تدنيإلى  لمعتدي عمى المستجير نظرة تشيرًا بالنظر إلى امعنوي اً وجزاء
 .اً قبميًا عرف خرقت لكون فعمتو شائنة الرجال مجمس

ويختمف عن مفيوم قطع الجيرة بأن الدخيل يكون عند التجاوز عمى الدخيل:  – 7
الزعماء القبميين, بينما الجيرة تكون عند األشخاص العاديين في القبيمة. وحكم 

 )خرق الجيرة والتجاوز عمى الدخيل( واحد. االثنتين
وتقاس العقوبة عمى قياس قطع الجيرة أو الغدر برفيق الدرب أو الطريق:  – 8

ل. إذا كان الغدر قد ألحق ضررًا ماديا ومعنويًا. أما إذ أدى الغدر التجاوز عمى الدخي
 إلى القتل, فحكمو يكون عمى قياس جريمة القتل.

أي مسؤولية أحد األشخاص عن مصائب أصابت العشيرة,   السحر األسود: – 9
 بواسطة طقوس معينة قام بيا, إذ تكون عقوبتو القتل.

 –التعدي  –الشتم  –الطعن بالعرض  –نتف الشارب  –الجرح الجنح: ) – 01
الخروج عن طوع الكبير سواء كان خروج أبن عن طوع أبيو, أو خروج  –السرقة 

 شخص عن طوع زعيم قبمي.( 
)كإجبار شخص متيم بقضية عمى صور من الضبط غير المألوفة إنسانيًا:  – 00

)اختبار المتيم  –أو جمرات نار متوىجة (  –لحس أو مسك قضيب محمي بالنار 
بغير عمم بما يختار عمى االختيار بين شيئين واحد خبيث والثاني حميد, وحسب 

 اختياره يحكم عميو بالبراءة أو تثبيت التيمة(
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مجتمعات البادية من أكثر  ُتعد سمات الحياة االجتماعية في البادية: –ثالثًا 
ت المواءمة بين الظروف المجتمعات تأثرًا بالبيئة الطبيعية والجغرافية, وضرورا

الصعبة ومتطمبات العيش, سواء بالتحمل لدرجات الحرارة المرتفعة  وأشعة الشمس 
المحرقة في فصل الصيف أو الميالي المظممة ورمال الصحراء, ولمقمر والنجوم في 
حياة البدوي معاني وقصص وخياالت كثيرة, وُتعد القبيمة وعاداتيا وتقاليدىا 

ومن عادات مجتمعات البادية حروب القبائل  وة الفرد واستمراره.ومعتقداتيا مصدر ق
عالن الحرب بإنذار مسبق ُيسمى )المردود( الذي يذىب لمقبيمة األخرى ويعمميا  وا 
ن لم تكن االستجابة حسنة يعمميا بإعالن  بالرغبة في حسن النوايا والميل لمصمح, وا 

 الحرب.
النسب, إذ يبدأ ىذا التسمسل بالبطن, الذي ويتوزع االنتماء إلى تسمسل ىرمي وفق 
  :القبائل في مجتمعات البادية ومن مسميات يتوزع إلى أفخاذ, والفخذ يتوزع عشائر.

  ولد عمي(  –الحسنة  –السبعة  –الفدعان ) منيا : وتتوزع إلى قبائلقبيمة العنزة -آ 
 –الجاسم  –الثابت  –طي )إذ تتوزع إلى قبائل عدة منيا قبيمة  قبيمة شمر: -ب 

  العبسان( –البقعة 
والديمم التي يعود أصميا إلى  –البوشعبان )وتتوزع بين قبائل  قبيمة الجبور: -ت 

 قبيمة العقيدات لكنيا مطرودة منيا والتحقت بقبيمة الجبور( 
 –الدميم  –البوكمال  –البسيرة  –البوسرايا ) قبائل وتتوزع إلى قبيمة العقيدات: -ث 

  الخابور(  –البوخابور 
 بقارة جبل عبد العزيز( –دير الزور  بقارة) قبيمتي وتتوزع إلى بين قبيمة البقارة: -ح 

وىي ليست  المجال لذكرىا وىناك قبائل أخرى موزعة في أماكن شتى من البادية
نما في الدراساتالزراعي موضوع لمبحث في الدراسات والجدير ذكره , ةاالجتماعي ة, وا 

الحياة االجتماعية  الموضوع ىي السمات التي تظير مشتركات عدة في طبيعةفي 
 :, ومن ىذه السماتلمجمل قبائل مجتمعات البادية

يعيش أىل البادية في أسر وتجمعات كبيرة يغمب عمييا إذ  األسرة البدوية: – 0
رابطة الدم, ويتضامونون جميعيم فيما يخص التيديدات التي تطال بنية األسرة 
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, وكثرة عدد , والطاعة الزوجيةوعاداتيا, ومن مالمح بنية األسرة تعدد الزوجات
 األوالد بيدف تقوية األسرة وحمايتيا.

في الزواج البدوي يكون النسب ميم جدًا, وكذلك الشخص الغانم )أي الزواج:  – 8
, الميسور(, وأيضًا توفر بعض الصفات الحميدة كالكرم وصمة الرحم, واحترام الكبير
 وغيرىا. ولمزواج طقوس قبمية خاصة بمجتمعات البادية الذي ُيسمى )زفة العروس(.

 وىي تمثل المسكن المتنقل )أثناء اإلقامة في: خيمة العيش )بيت الشعر( – 3
ن تعذر وجود شعر الماعز يتم مزجو ىي الترحال(, و  مصنوعة من شعر الماعز, وا 

وىي  )بيت الشعر( العيش ُتسمىر اإلبل, ولذلك فإن خيمة بصوف الغنم أو وب
. الربعة( و قسم آخر لممعيشةرئيسين, قسم لمضيوف ويسمى ) مقسومة إلى قسمين

وىو يسمى )الزرب(  الزوجين لنومقسم  يفصل القسمين الرئيسين عن بعضيما
, مصنوع من عيدان القصب مربوطة ببعضيا البعض بواسطة خيوط صوفية ممونة

 صغير مخصص لمطبخ أو لحفظ مواد آخر سموفي طرف قسم المعيشة يوجد ق
عر خيمة , وقد توجد بجوار بيت الش ُيسمى )زرب الكوزة(و وأدوات الطبخ  الطعام

 .وُتسمى )العزبة(, المونة لحفظ صغيرة قد تخصص
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 الدكتور: منذر الحاج                  المبحث الثاني:                        
 

  تضاريس البادية والغطاء النباتي فييا                    
 

التسمية القديمة لبادية الشام حسب "ياقوت الحموي" )السماوة( أي األرض المستوية 
التي ال توجد فييا حجارة, وحدودىا من جنوب األردن في أنحاء مدينة معان األردنية 

سكة الحديد الحجازية الممتدة  وجبال الشراة وجبال مؤاب وجبال عجمون, وتسير مع
عمى سيف البادية وصواًل لمحطة المفرق, ثم تنعطف نحو شرق جبل حواران في 
سورية باتجاه وعر المجاة, ثم شرق الضمير والقريتين والفرقمس والجبال الشومرية 

 وعقيربات, وصواًل إلى بالس وشمس الدين عمى نير الفرات.
 يسيا ومناخيا المطمب األول: بادية الشام وتضار 

 التضاريس: –أواًل 
 السورية وتشغل البادية ٕألف كم ٓٛٔ,٘ٛٔتبمغ مساحة القطر العربي السوري 

, التي تبدأ من شرقي األردن في مدينة معان وجبل % من ىذه المساحة٘٘حوالي 
مؤاب وعجمون باتجاه شرق جبل حوران والمجاة, ثم شرقًا باتجاه مناطق الضمير 

والفرقمس وجبال الشومرية وعقيربات باتجاه األندرين وبالس وشمس الدين والقريتين 
 (بادية الشام) :ُتسمىوالبادية السورية متداخمة مع بادية أوسع  نحو نير الفرات.

 التي تشمل عمى ثالث وحدات تضريسية في لبنان واألردن وسورية.
تتخمميا أودية  اليضبة المبنانية تتصف تضاريسيا باالنبساط وتموجات سطحية -

ومنخفضات ضحمة, فضاًل عن تضاريس بركانية كما في منطقتي "الحرات" 
 و"الصبات" والمرتفعات البركانية.

وفي سورية يحتل "الحماد" المساحة األوسع من بادية الشام الذي يمتد من شمال  -
ة, شرق األردن وجنوب سورية بسطح مستو غني بالحجارة الكمسية والصوانية والبازلتي

وتكثر في ىذه المنطقة التالل البركانية "كتل جبل عاقر" و "تل دكوة", وكذلك توجد 
 .الصبات االندفاعية, "كصبة الصفا" و "الزلف" و "الحرات"
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الفرات وُيعرف  وفي الشمال والشمال الشرقي من الحماد يمتد منخفض ُيسمى وادي -
 .بالفيضات, وكذلك يحتوي عمى الوديان

كم عمى محور غربي ومحور شمالي شرقي  ٖٓٙتمتد حوالي  لجبميةأما الكتل ا -
تتكون من الجبال الوسطى بين حمص وحماه غربًا ووادي الفرات شرقًا وىي جبال 

م( و ٕٚٓٔالتوائية قميمة االرتفاع, والجبال التدمرية التي تمتد من الجبال الشومرية )
م( وجبل أبو رجمين ٕٕٙٔم(, ثم جبل الشاعر )ٜٗٓم( والشفا )٘ٓٔٔوالبمعاس )

م( وتتخمل الجبال ممرات مثل, ممر ٘ٙٛم( وتنتيي شرقًا بجبل البشّري )ٖٚٛٔ)
القدير. في حين أن الجبال التدمرية نفسيا فيي ضيقة والتوائية  –الطيبة  –الكوم 

 م(.ٕٓٗبارتفاعات حوالي )
إلى خمسة وحسب اليطول المطري فقد ُقسم القطر العربي السوري المناخ:  –ثانيًا 

 مناطق استقرار ىي:
ممم, ٖٓ٘منطقة االستقرار الزراعي األولى: واليطول المطري بمعدل سنوي  – ٔ

 – ٖٓٓممم , والثانية / بين ٓٓٙوتقسم إلى قسمين األولى يبمغ المعدل السنوي فوق 
 % من مساحة القطر.ٙ,ٗٔممم, وتحتل نسبة ٓٓٙ

 ٕٓ٘اليطول المطري السنوي فييا بين منطقة االستقرار الزراعي الثانية: معدل  – ٕ
 % من مساحة القطر.ٖٔ,ٖممم, وُتشكل حوالي ٖٓ٘ –
منطقة االستقرار الزراعي الثالثة: ومعدل اليطول المطري السنوي فييا  لحدود  – ٖ

 % من مساحة القطر.ٔ,ٚممم وما يزيد قمياًل عن ذلك, وُتشكل حوالي ٕٓ٘
وتسمى باليامشية, إذ يكون معدل اليطول  منطقة االستقرار الزراعي الرابعة: – ٗ

% من مساحة ٓٔممم, وُتشكل حوالي ٕٓ٘ – ٕٓٓالمطري السنوي فييا بين 
 القطر. 

منطقة االستقرار الزراعي الخامسة: وُتشكل البادية وسيوبيا, وىي غير صالحة  – ٘
 % من مساحة القطر.٘٘لمزراعة, وُتشكل حوالي 

التعدي عمى الموارد, والتدىور الحاد في الغطاء وقد أدى سوء إدارة البادية إلى 
, ويميل النباتي, ونوعية التربة التي ىي باألصل تربة سطحية ضحمة أو صخرية

 .لونيا بين التربة الحمراء في الجزء الجنوب
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وارتفاع في درجات  وتتسم تضاريس البادية بالبساطة الطبيعية والجفاف المناخي
ىطوالت مطرية خالل العشر سنوات األخيرة بين  , إذ تم تسجيل معدالتالحرارة
ممم في الرقة. فضال عن تعرض البادية إلى ٕٚممم في عقربة والميادين, و٘ٔ

والعواصف الرممية التي تضر الغطاء النباتي, وتشكل خطورة  موجات من الصقيع.
 عمى سكان البادية, وكذلك تعاني البادية من شح المياه وتدىور األراضي الرعوية.

وبرامج تنمية البادية أخذت بعين االعتبار الحفاظ عمى إنتاجية المراعي, وخمق 
ظروف مناسبة لمتكيف مع تغيرات المناخ, ومحاولة إدخال نباتات محمية, وتثبيت 
التربة ومنع تحرك الكثبان الرممية باتجاه الغطاء النباتي الرعوي, وحفظ سالالت من 

  الماشية المتكيفة مع الجفاف
 الفيضات, وأىم نباتات البادية خصائص مب الثاني: المط

ُتشكل الفيضات في المنخفضات المفتوحة التي تنساب إلييا مياه األمطار والسيول 
من المناطق المجاورة ليا. نظامًا بيئيًا متميزًا من حيث التربة الخصبة, ومحتوى 

ًا نباتيًا بواسطة الرطوبة, والمواد العضوية المنقولة إلييا, وبالتالي تشكل غطاء
 الزراعة, أو نمو نباتات رعوية طبيعية.

 الفيضات وأىميتيا, وأسباب تدىورىا, وكيفية تأىيميا والحفاظ عمييا: –أواًل 
: تكمن في إنتاج كميات عالية من المادة العمفية لحيوانات أىمية الفيضات -آ 

وغيرىا(, وىي  –حيوانات برية  –طيور  –البادية, وتتميز بتنوعيا الحيوي )نباتات 
مخزن ىام لمبذور النباتية, ومصدرًا الستنباط أنواع نباتية مالئمة لمناخ البادية يمكن 

 بواسطتيا إعادة تأىيل البادية.
 أسباب تدىور الفيضات:  -ب 

 الفالحات المتكررة بيدف زراعة المحاصيل. -
 الرعي الجائر, والرعي المبكر. -
 عمرة.االحتطاب لمشجيرات الم -
 .يضاتاستخدام الفغياب التنظيم زراعي, وعدم الضبط القانوني لعممية  -
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 عممية تأىيل الفيضات: –ت 
ُتعّد المناطق األكثر جفافًا, ىي التي يكون معدل اليطول المطري السنوي فييا اقل 

 –ممم, أذ تنمو ضمن ىذا المعدل نباتات رعوية محمية أبرزىا )الرغل ٕٓٓمن 
الروثة(, غير أن إدخال نظم زراعية ذات طبيعة تقنية إلى ىذه المناطق يمكن إعادة 

 وفق اآلتي: فييا تأىيل الفيضات
زراعة شتول رعوية مع إيجاد مساحات مجاورة ليا لفسح مجال لمتجدد النباتي  -

الطبيعي, ومساحات أخرى يتم فييا تحريك التربة بشكل بسيط يساعد عمى 
 إنبات النبات.

ا كان معدل اليطول المطري السنوي في بعض المناطق أكثر من إذ -
ممم, تكون الفالحة في ىذه المناطق ممكنة, وبالتالي يمكن زراعة ٕٓٓ

محاصيل عمفية كالشعير, والفصة الحولية, إلى جانب ذلك يمكن زراعة 
 شجيرات معمرة مناسبة لرعي الحيوانات.

ضات وحمايتيا من التدىور عبر إشراك المجتمع المحمي في عممية تأىيل الفي -
عممية إرشاد زراعي, واستخدام تقنيات لتربية الحيوانات, وتقديم المساعدات 
الغذائية لتمكينيم من العمل بجد واىتمام ووعي وتوفير االستقرار المعنوي 

 ليم.
 المخرجات التنموية نتيجة عممية تأىيل الفيضات: –ث 

 المفقودة بسبب التدىورعودة ظيور بعض األنواع النباتية  -
 التخفيف من عممية االنجراف المائي والريحي لمتربة -
 تراجع نمو النباتات الغازية والشوكية السامة  -
  , والتحسن في صحة الحيواناتعودة التوازن البيئي والحيوي -
 زيادة كميات العمف الحيواني, وارتفاع المردود المالي لمسكان -
 تخفيف من التنقل والترحال لمجتمعات الباديةتأمين االستقرار االجتماعي وال -
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 نباتات البادية: –ثانيًا 
ُتعّد البادية السورية من أىم المناطق التي تحتضن الثروة الحيوانية في القطر, إذ 

أشير في العام,  ٚإلى  ٗ% من أغنام القطر بمعدل زمني بين ٓٚتتواجد فييا نسبة 
% من العمف ٓٙالمجانية, وتوفر نسبة والتي تعتمد عمى المراعي الطبيعية 

 المجاني.
غير أن مراعي البادية قد تعرضت لمتدىور وتحولت مساحات كانت تحتوي عمى 

وذلك  نباتات وشجيرات معمرة إلى مساحات جرداء خالية من ىذه النباتات والشجيرات
  لألسباب اآلتية:

 الرعي المبكر والجائر. – ٔ
واستخداميا كوقود طبخ وتدفئة بسبب غياب  ويةواالحتتطاب لمشجيرات الرع - ٕ

 .الطاقة
كسر األراضي الطبيعية بواسطة الفالحة التي تقضي عمى النباتات والشجيرات  – ٖ

 المعمرة.
انتشار اآلبار بشكل عشوائي بال خطة مرفقة لتطوير المراعي, األمر الذي  – ٗ

م المواشي مما يؤدي يؤدي إلى إطالة المكوث في المراعي ورص أرض المرعى بأقدا
إلى تدمير البذور الكامنة في التربة, ومنع الغطاء النباتي من تجديد ذاتو بشكل 

  طبعي.
 أىم نباتات البادية:

نبات  CRUCIFERAE: من الفصيمة الصميبية SEPTULATUM الشموى – 0
 – ٕٓ, يتراوح طولو بين , وأزىاره صفراء المونحولي شتوي يزىر في آواخر آذار

 سم, ترعاه الحيوانات. ٓٙ
, ىي أسماء لنبات سام  Hypericum. Spp االدرار –الروجة  –العرن  – 8

الحتوائو عمى صبغات محدثة لمتحسس الضوئي تجعل الحيوان الذي يأكميا يحك 
صابتو بالبكتريا أو اليرقات.  شفاه حتى اإلدماء وحصول اإللتياب وسقوط صوفو, وا 

 وادي العزيب. –البمعاس  – جبل عبد العزيز –رية ويتواجد ىذا النبات في أس
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نبات شجيري ذو أفرع طويمة ويصل  :Capparidceae القبار الشوكي – 3
م أوراقو بيضوية ذات أشواك ُأذينية مخمبية, وأزىارىا بيضاء  ٘,ٔ- ٔارتفاعو إلى 

الشيخ  –األحص  –شبيث  –البمعاس  –زاىية, ويتواجد في مناطق جبال البادية 
اقتصادية  وادي العزيب. لو قيمة رعوية من قبل الماعز والجمال. ولو قيمة –ىالل 
 في الصناعات الطبية. ودوائية

 نبات من الفصيمة النجيمية :Stipa barbata العذم المحوي – 4
Graminaceae وىو عبارة عن حشيشة خصمية معمرة يتراوح طوليا بين ,ٙٓ – 

ساقو مغطى بأغماد األوراق ذات الحواف الممتفة نحو الداخل, وجذوره عميقة  سم ٓٚ
 –وغميظة مع تقدم النبات في العمر وتاجو خيطي. يتواجد في مناطق دير الزور 

 –أبو رجمين  –البمعاس  –البشّري  –جبل عبد العزيز  –شرق الصور  –الشوال 
يار .., وىو نبات رعوي ممتاز السبع ب –أبو الشامات  –شرق تدمر  –وادي العزيب 

 يمكن إنتاج العمف األخضر منو, وتثبيت الكثبان الرممية.
: وىو نبات من فصيمة الفراشيات Alhagi maurorum العاقول – 5

Papilionaceae نبات أقل من شجيرة ذات أشواك أبطية, وأوراق بسيطة ذات ,
النباتات الغازبة لممرعى أفرع وأشواك ىيفاء, يزىر في فصل الصيف, وُيعّد من 

يتواجد حول السبخات وفي الوديان, وفي المواقع ذات المستوى المائي األرضي 
المرتفع. ترعاه الجمال فقط, ولو قيمة اقتصادية وعالجية في الصناعات الدوائية 

 الطبية.
: أسماء لنبات أقل من Prosopis stephaniana الينبوت –الخرينيبة  – 6

شواك مخروطية مبعثرة, ووريقات ضيقة مستطيمة, والنورة سنبمة شجيرة وىي ذات أ
أبطية, وأزىارىا قصيرة األعناق وقرون بيضوية مستطيمة منحنية, وبذورىا بنية 

سم لو جذور عميقة  ٘ٚ - ٖٓارتفاعيا بين غامقة, وىي من فصيمة الفراشيات 
, ينتشر فييا العاقول. تنتشر في مناطق البادية السورية,في ذات األمكنة التي وطويمة

ترعاه الجمال, بينما األغنام واألبقار تتغذى عمى قرونو فقط, ولو قيمة اقتصادية 
 وعالجية يدخل في الصناعات الدوائية الطبية.
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من فصيمة الفراشيات, نبات أقل : Astragalus . Spinosus القتاد الشوكي – 7
سم أشواكيا بيضية, ويتكون عمى  ٓ٘ – ٕ٘من شجيرة ذات أشواك ارتفاعيا بين 

مرحمتين األولى يكون فييا وحيد الساق, وفي الثانية كثير السوق بأفرع عديدة, أوراقو 
مركبة ذات أذينات صوفية, والحامل الزىري أبطي قصير يحمل أكثر من زىرة 
بيضاء المون, ويزىر في شير شباط بعد عمر بين يمتد من سنة إلى سنتين يتواجد 

 .لمجتمعات النباتية المتدىورة. ذو قيمة رعوية بالنسبة لمجمالفي ا
: شجيرة شوكية من فصيمة الفراشيات ارتفاعيا Ononis antiqurum الشبرق – 8
سم سوقيا كثيرة متصاعدة صمبة وريقاتيا بيضوية, أزىارىا محمرة  ٘ٚ – ٖ٘بين

مية وفي بادية المون, تنتشر في مناطق سفوح جبل حسيا وبين منطقتي حماه والسم
 ليا قيمة رعوية مقبولة. السويداء.

: شجيرة عطرية من الفصيمة المركبة Achillea fragrantissima القيصوم – 9
سم أوراقيا سميكة خيطية أزىارىا صفراء, تنتشر في أماكن  ٓٓٔ – ٓ٘طوليا بين 

المسيالت المائية في شتى أماكن البادية, غير مستساغ من األغنام, لكنيا ترعاه 
 جافًا في الشتاء, ولو قيمة طبية.

نبات حولي معمر من الفصيمة المركبة  :Artemisia scoparia السمماس – 01
في عامو الثاني أوائل الصيف وثماره تنضج في  أجرد, ذو أوراق شعرية يزىر

الخريف, ينتشر في المناطق الجافة جنوب الرصافة وشرقي الرقة وجنوب الحسكة 
 ومنطقة الميادين وأبوكمال, نبات غازي تدىوري القيمة رعوية لو.

نبات شجيري من الفصيمة المركبة عطري  :Artemisia herba الشيح – 00
 ٖٓمغطى بأشعار صوفية رمادية, براعمو تظير فوق سطح التربة مباشرة طولو بين 

بعد أتمام نموه  والخريف يستسيغو الحيوان في فصل الصيف سم, نبات رعوي ٓٚ –
الخضري نياية فصل الربيع, ينتشر في أماكن شتى في البادية, كالبمعاس وأبو 

 ولو قيمة طبية في الصناعات الدوائية. رجمين.
شجيرة شوكية ذات سوق متعرج وأفرع  :Lactuuuca orientalis األشخيص – 08

طية رمحية مجزأة والعميا خسية, ينبت في التربة المتحجرة, يصمبة قصيرة, أوراقو خ
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ووداي العزيب وجبل شبيث وغيرىا, لو قيمة  انتشاره في منطقة الشيخ ىالل وأماكن
 طبية.ال في الصناعات الدوائية ية منخفضة, ولو قيمةرعو 
نبات شجيري معمر : Achiliea sanntolina  العبيثران )القيصوم المقدس( – 03

سم سوقو مستديرة ومتفرعة ذات أشعار  ٓٙ – ٕٓمن الفصيمة المركبة طولو بين 
وأوراق زغبية, ينمو في التربة المنقولة )الطمي(, نبات غازي في المجتمعات النباتية 
المتدىورة, وينتشر في منطقة الفرقمس والحماد. نبات رعوي لمماعز فقط ولو قيمة 

 طبية في الصناعات الدوائية.
قل من شجيرة من الفصيمة نبات أ :Achilea membrancea اليربك – 04

طية, ينمو في يسم سوقو كثيرة ذات أشعار أوراقو خ ٓٙ – ٕ٘المركبة, طولو بين 
الربيع وينضج في الصيف , ينتشر في وادي العزيب وجبال البمعاس وغرب حسيا, 

 ذو قيمة رعوية ممتازة منخفض الزيوت الطيارة مقاوم لمجفاف.
 Cheمن الفصيمة الرمرامية  :Aellenia lancifolia الرويثة – 05

nopodiaceae ذو داللة عمى المناطق شديدة الجفاف, لونو أخضر  نبات جرداوي
سم أوراقو عصارية لحمية حربية ذات قاعدة  ٓٚ – ٕ٘يميل لمزرقة ارتفاعو بين 

 يزىر ويثمر في أوائل الصيف, ثم بعد تموز يدخل مرحمة السكون.’ حاضنة لمساق
التنف والسبع بيار وبادية السويداء قيمتو الرعوية جيدة  ينتشر في مناطق شمال
 وخاصة بالنسبة لمجمال.

نبات شجيري من الفصيمة الرمرامية فضي  :Salsola spinosa الصريرة – 06
المون, أوراقو ربيعية كبيرة, وفي الصيف صغيرة. يتوزع في مناطق جبل شبيت, 

ضاحك, لوشمال أسرية, وشمال الريان وجبل مركدة, وشرق دير الزور, وجبل ا
 ووادي العزيب وغيرىا, قيمة رعوية مقبولة.

الفصيمة الرمرامية يتراوح طولو شجيرة من  :Salsola vermiculata الروثا – 07
سم مغطى بشعر ناعم رمادي وأوارقو مستديرة خيطية, ويثمر ببطء  ٘ٛ – ٓٗبين 

شديد وبدرجات حرارة منخفضة, وتعتبر األراضي الطموية مكانًا أمثاًل لنموه, ينتشر 
في الحماد وجبال البادية وقيمتو الرعوية عالية في فصول السنة كافة, ويواجو مشكمة 



 

21 

 

لرعي الجائر, وتقوم مديرية البادية والمراعي باعتماد خطة خمسية لتحسين المراعي ا
 بواسطة نشره مباشرة أو زراعتو كغراس.

نبات شجيري شوكي من الفصيمة الرمرامية,  :Noaea mucronata الصرّ  – 08
سم أجرد من الزغب أو  ٘ٚ – ٓ٘ويعّد من النباتات الغازية, يتراوح طولو بين 

األشعار يزىر في الصيف, ويتوزع في مناطق شمال غرب البادية, منخفض القيمة 
 , والجمال بعد جفافو.خالل شير أيار الرعوية, ترعاه األغنام في فترة نموه

نبات أقل من شجيري, ومن الفصيمة  :Atriplex leucoclada الرغل – 09
ثية مغطاة بأشعار, يتوزع في سم أوراقو مثم ٓٓٔ – ٖٓالرمرامية يتراوح طولو بين 

مناطق جافة مثل شمال غرب أبوكمال, وجبل عبد العزيز, والتنف, والميير, وحسيا, 
 وأسرية.نبات غني بالبروتين عالي القيمة الرعوية لمحيوانات جميعيا.

نبات أقل من شجيري, ومن  :Anabasis haussknechtii االشنان – 81
سم أجرد  ٓٚ – ٓ٘الفصيمة الرمرامية, مفصمي الأوراق ظاىرة لو يتراوح طولو بين 

يتوزع  فروعو سميكة, يحتاج إلى بيئة دافئة, ويتأثر بالصقيع, إذ يدخل سكون شتوي.
ية الطينية المنقولة, في مناطق الفرقمس, حوض الكديم, في البادية في األتربة الطمو 

, الضمير, النبك, حسيا, أبو رجمين. منخفض االستساغة الرعوية ترعاه الجمال عدرا
وكذلك في صناعة  في صناعة األدوية, واألغنام بعد جفافو, ولو قيمة طبية

 الصابون.
وُيسمى أيضًا النيتول, وىو نبات أقل  :Haloxylon articulatum النيتون – 80

أوراقو حرشفية,  سم ٘ٚ – ٖٓمن شجيرة من الفصيمة الرمرامية يتراوح طولو بين 
أزىاره فردية خنثى, يتوزع في مناطق البادية المنخفضة وفي األتربة المحجرة, 
منخفض القيمة الرعوية, وتتغذى األغنام شتاءًا منو عمى أفرعو الجافة التي جففيا 

 الصقيع, وىو مصدر جيد لمطاقة شتاءًا عند شح األعالف.
شجيرة من الفصيمة الرمرامية, يتراوح : Cornulaca setifera الحاذ الشوكي – 88

سم, نبات شوكي أخضر جرداوي المون, أوراقو حرشفية,  ٓٚ – ٓٔطوليا بين 
الشدادي أشواكو طويمة, وىو من النباتات الغازية, ينتشر في بادية دير الزور, و 

 ترعاه بعض أنواع الجمال. جنوب الحسكة, وتدمر, والرصافة, وجبل البشري.
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شجيرة من الفصيمة الرمرامية, يتراوح  :Atriplex halimusالقطف الممحي  – ٖٕ
سم ذات لون فضي, نبات مقاوم لمجفاف والمموحة, أوراقو  ٕٓ٘ – ٓٚطوليا بين 

رمحية الشكل, يزىر في أوائل الصيف, ويثمر في تشرين الثاني عمى شكل عناقيد 
يتوزع بين مناطق منخفض الحمة, بين الحدود الفمسطينية واإلردنية,  ,زىرية المون

, ذو قيمة ادية السوريةوتقوم مديرية البادية والمراعي بزراعتو لتطوير مراعي الب
رعوية عالية, إذ ترعاه الجمال والماعز واألغنام, كما أنو ُيطبخ ويؤكل من قبل سكان 

 .البادية, ولو قيمة طبية في صناعة األدوية
نبات حولي من الفصيمة  :Salsoie volkensii الخذراف أو القضقاض – 84

سم, لونو أخضر مزرق في أطوار نموه  ٓٗ – ٓٔالرمرامية, يتراوح طولو بين 
األولى, ثم يصبح ذو لون أصفر في فصل الصيف, أوراقو لحمية شبو مستديرة, 
وأزىاره كمى شكل سنابل سائبة, يزىر بين نيسان وحزيران ويموت وقت الصقيع. ينمو 

الحماد السوري مثل السبع بيار,  في األراضي المتدىورة رعويًا, يتوزع في مناطق
, وترعاه لتنف, والشحمة وغيرىا. ترعاه األغنام والماعز بشراىة في طور النمووا

  .الجمال في سنوات القحط والجفاف, لكن الحيوانات جميعيا تعافو عند جفافو
, وىو Ephedraceaeمن فصيمة العمنديات : Ephedra alata العمندي – 85

راء إلى مصفرة شاحبة, كثير التفرع, وأفرعو صمبة خشنة خض نبات أقل من شجيرة
يزىر في شير نيسان, ويثمر في شير أيار, وينمو في األتربة الجبسية. ويتواجد في 
مناطق ممالح تدمر, ووادي العزيب. قيمتو الرعوية مقبولة ترعاه الجمال والماعز, 

 وبدرجة أقل من قبل األغنام, ولو قيمة طبية في الصناعات الدوائية.
  شجيرة من فصيمة السدريات :Zizyphus lotus السدر الضال – 86

Rhamnaceae   م شوكية ذات سوق متفرعة, إزىارىا ٘,ٔإلى  ٔارتفاعيا من
أبطية خضراء مصفرة عمى شكل عناقيد صغيرة ثمارىا بحجم البازالء تصفر عند 
النضج. تنمو في األتربة المتحجرة, وينتشر في شرق حماه ومنطقة السممية وغرب 

و الرعوية جيدة وترعاه الماعز والجمال في الربيع والصيف, ولو قيمة حمب. قيمت
  طبية في الصناعات الدوائية.
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م ٕ – ٔشجرة ارتفاعيا بين  :Rhamnus palestina السويد الفمسطيني – 87
, متساقطة األوراق وحيدة الجنس ذات أفرع Rhamnaceaeمن فصيمة السدريات 

وجة, وتوجد غدد سوداء بين أسنان الورقة, ينتشر ممتفة شائكة, أوراقيا بيضوية متم
في جبال البادية مثل البمعاس وأبو رجمين. قيمتو الرعوية ضعيفة, ولو قيمة طبية في 

 الصناعات الدوائية.
شجرة من  فصيمة الورديات  :Prunus microcarpa الخوخ الصغير – 88

Rosaceae  م أوراقو متطاولة بيضوية وثماره ٖ – ٘,ٓكثيرة التفرع, طوليا بين
حمراء وصفراء ذات طعم مّر تؤكل من قبل البدو, وتنتشر في جبال البادية, 

سنجار. قيمتو الرعوية مقبولة, ترعاه األغنام والماعز  –عبد العزيز  –كالبمعاس 
 والجمال.

: شجرة من فصيمة البطميات Pistacia atlantica البطم األطمسي – 89
Anacardiaceae  م, توجد في جبال ٓٔ – ٗمتساقطة األوراق, ارتفاعيا بين

البمعاس( تعّد شجرة حراجية,  –عبد العزيز  –أبو رجمين  –البادية, )جبل سنجار 
وىو أصل لمفستق الحمبي, ثماره مصدر لزيت البطم, وثماره تؤكل, وخشبو قابل 

 و المتساقطة.لمصقل والحفر والنقش, تتغذى الحيوانات عمى أوراق
 عدّ ي, والبصمي, ويُ وىو نبات من فصيمة الحشائش, وىو نوعان السينائالقبا:  – 31

من أىم حشائش البادية, ينبت في مواقع يكون معدل اليطول المطري السنوي فييا 
% من مساحة البادية, وىو نبات ٓٚ – ٓٙممم, ويغطي مساحة بين ٓٓٔيزيد عن 

 معمر, ذو قيمة رعوية عالية.
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 الدكتور: منذر الحاج                              المبحث الثالث:            
 

 البادية , وتنميةالتنموية المدخالت                    
 

وظيفية متكاممة اقتصاديا واجتماعيًا,  عممية شكل, تُ مدخالت ىي منظومة التنمية:
, , وتقويمياتنسيقيا وتبويبياالمتاحة, و رد البشرية, والمادية, حصر المواوتقوم عمى 

بعممية تقويمية في مراحميا المتسمسمة كافة, وصواًل إلى المخرجات, بيدف  وربطيا
 عمى قيم كمية ونوعية مضافة إلى البنى االقتصادية واالجتماعية القائمة. الحصول

 :صنع التنميةالوظيفية ل عناصرال –آ 
التشاركية: بين منظمات المجتمع التنموية والدولة, وبين منظمات المجتمع  – ٔ

 المحمي بعضيا البعض, لتكوين عممية تتوزع فييا المسؤولية عمى المستويات كافة.
التي تقوم عمى التوصيف العممي لموظائف المطموبة,  الموارد البشرية:دارة إ  – ٕ

الية وتخصص وظيفي, والتأىيل والتدريب, واستثمار الرأسمال البشري فييا بكفاءة ع
 والتحفيز والتقويم.

, لممشكالت الوصفي والكمي التخطيط: الذي يرتكز عمى التحميل العممي – ٖ
, وحصر , ومصادر التمويلوالحاجات, وأساليب العمل الحديثة وتقنيات العمل

 الوطني., والشمول التنموي عمى المستوى الموارد البشرية والمادية المتاحة
الذي يبدأ من الوحدات اإلدارية األدنى إلى المستويات العميا, التنظيم واإلدارة:  – ٗ

, وتوصيف بأسموب ديمقراطي ومؤسساتي وفق توزيع مرن لمصالحيات والمسؤوليات
تباع أساليب متنوعة في عممية تدريب وتأىيل الموارد  الوظائف بشكل عممي, وا 

 البشرية.
وابط قانونية وقواعد تنظيمية لضبط مسارات التنمية التشريع: لوضع ض – ٘

 ومصادر تمويميا, وأىدافيا, وعناصرىا, وأساليبيا اإلدارية.
الذي تقوم بو الدولة, وفق خططيا وأولويات مشاريعيا, وتحديد التمويل:  – ٙ

قميميًا, ودوليًا.  مصادره من بنوك, ومؤسسات مالية داعمة محميًا, وا 
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بين المدخالت التنموية  وىي عممية تقوم عمى التغذية العكسية التقويم: – ٚ
, وفق قاعدة بيانات, ومؤشرات كمية ونوعية, بيدف تعزيز اإليجابيات, ومخرجاتيا

 وتصويب الخمل واالنحرافات.
 :ونماذجيا مستويات التنمية -ب 
مل : يشIntegrated modelالمستوى األول الذي يقوم عمى النموذج التكاممي  - ٔ

عمى الخطط وبرامجيا عمى المستوى الوطني الشامل, بواسطة الوحدات اإلدارية في 
الدولة ومؤسساتيا ومنظماتيا وىيئاتيا المتسمسمة من أصغر وحدة إدارية عمى 

, ويعتمد وى عمى الصعيد المركزي في الدولةلمستوى المحمي وصوال إلى أعمى مستا
 .جديدة عند الحاجة استحداث إدارات

: Adaptation modelالمستوى الثاني الذي يقوم عمى النموذج التكيفي  – ٕ
داراتيا القائمة , وىو تكيفي ويعتمد عمى المجتمع المحمي وموارده الذاتية, ومنظماتو وا 

 .جديدة ث إداراتتطمب استحدالكونو ال ي
وُيعتمد ىذا  :Project modelالمستوى الثالث الذي يعتمد نموذج المشروع  – ٖ
موذج وفق الحاجة التنموية لمنطقة جغرافية محددة. وبالنسبة لمجتمعات البادية الن

يكون ىذا النموذج ضروريًا لكونو متعدد األغراض, مثل مشروع زراعي لمكافحة 
دارة المراعي, مشروع توطين البدو, مشروع زراعة نباتات  التصحر, مشروع حماية وا 

النموذج تجريبيًا أو استطالعيًا, قبل  لتطوير مراعي البادية. ويمكن أن يكون ىذا
إطالق مشروع عممي تنموي أوسع لمعرفة نسبة النجاح وتحديد نقاط الضعف, 

 والكشف عن العناصر الناقصة أو الحاجات غير المكتممة.
وقد ُتشكل المحميات في البادية وحيواناتيا وفق ىذا النموذج التنموي مدخاًل ميمًا 

 حيتين المادية واالقتصادية.الستحداث التنمية من النا
 محميات البادية المطمب األول:  

نتيجة التعدي عمى الطبيعة في البادية, سواء بواسطة الرعي الجائر أو بالتحطيب 
وقطع األشجار والشجيرات, أو بالفالحة العشوائية, أو بالتعدي عمى ظاىرة التنوع 

والطيور, أو اختفاء بعض األنواع الحيوي بواسطة الصيد, وانقراض بعض الحيوانات 
والحراج, مثل:  النباتية, اصدرت الدولة تشريعات لحماية البادية والثروة الحيوانية
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لحماية  ٕٙٓٓلعام  ٜٕلحماية البادية, والقانون رقم  ٕٙٓٓلعام  ٕٙالقانون رقم 
قامت , ونظمت الرعي وألحماية الحراج. ٕٛٔٓلعام  ٙالثروة الحيوانية, والقانون رقم 

 محميات طبيعية أىميا:
أول محمية  , وكانتمحمية المجاة الحكومة السوريةرشحت  محمية المجاة: –أواًل 
من أصل  المنظمة العالمية لمتربية والثقافة والعموم )اليونسكو( حسب تصنيف إنسان

أول محيط حيوي في ُتعّد و  ,تتميز بنظام بيئي متنوع . وىي/ محمية طبيعيةٕٙ/
 .ببادية السويداء الجنوبية لسورية منطقةالشكمت محيطًا حيويًا ميمًا في  إذ, سورية

وتشتير بمناظرىا الطبيعية الجميمة, وتتيح فرصًا ميمة لتطوير نشاطات بيئية 
 مستدامة بترميم الطبيعة ومواقعيا األثرية.

/ تاريخ ٗٗٔصنفتيا الحكومة السورية محمية طبيعية بالقرار الوزاري رقم /وقد 
التشاركية. واليدف  –وقاية ال –, وُقسمت إلى ثالثة مناطق ىي: النواة ٕٙٓٓ/٘/ٖٔ

من إقامتيا محمية ىو الحفاظ عمى نظام بيئي بعناصره الطبيعية ومنع التدىور 
عادة الحياة البرية إلى طبيعتيا, وتنشيط السياحة البيئية, والحفاظ عمى  البيئي, وا 

بالتالي لرطوبة الجاذبة لميطول المطري و الغطاء النباتي الذي يساعد عمى خمق ا
 تغذية المصادر المائية الجوفية.

منطقة المجاة منطقة صخرية وعرة  الواقع التضريسي لمحمية المجاة: ُتعد -آ 
القائم في  ُمتشكمة من مقذوفات بركانية في "جبل العرب" وخاصة بركان "تل شيحان"

/ ىكتار كأراضي ٕٓٓٓم/ وتبمغ مساحتيا ماُيقارب /ٓٗٔٔطرفيا الشرقي بارتفاع /
م/ ٓٓٛحراجية فقط, بدون القرى القريبة منيا. وارتفاعيا عن سطح البحر بحدود /

فييا تشكيالت صخرية, وجروف, وشقوق وأحواض حادة, ومغاور ُيعتقد إنيا كانت 
مة. وأحواضيا المنخفضة يحيط بيا مناطق وعرية مسكونة في العصور الحجرية القدي

 يفصميا عن األراضي العادية غير الوعرية ما ُيسمى )المحف(
ن , بيئة متوسطية شبو جافة في ىضبة حوارن, أي إنيا تنتمي إلى تقع في تربتيا وا 

تقعرىا من فضاًل عن أن  .الغنية بالمواد المعدنية جعمتيا بيئة صالحة لمرعيبركانية ال
 غنية بالمياه الجوفية المعدنية.جعميا  , قدالشمال الغربي من جبل العرب جية
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ماقبل األحتالل العثماني لموطن العربي ومنو  األنواع النباتية لمحمية المجاة: –ب 
سورية, كانت منطقة المجاة ذات غطاء نباتي أخضر كثيف غني بغاباتو, ولكن 

ت المناخ من جية أخرى قد بدل التعدي البشري عمى الطبيعة, من جية, وتغيرا
طبيعة الواقع النباتي لممنطقة, ولم يبق من أشجارىا غير الشجيرات المتأقممة مع 
الطبيعة الشبو جافة, تتغذى من تجمعات مائية احتفظت بيا الصخور لبعض الوقت, 
كالبطم, والموز البري, والسويد, والزيتون الروماني, والتين, ويوجد بعض الوزال 

يش مع السويد, فضاًل عن وجود بعض األعشاب الرعوية, والنباتات التي يمكن المتعا
 االستفادة منيا في الصناعات الدوائية الطبية.

 :مستوطنةتوجد في منطقة المجاة طيور األنواع الحيوانية لمحمية المجاة:  –ت 
كالعصفور الدوري, والحسون, والحجل, والفري, وأبو عباية, والجعيطي, والباشق, 

 والبوم, وأبو الفار, والبالقي, وأبو الحن. 
كالسّمن, والمطواق, والوروار, والزراعي,  :العابرة المياجرةكما توجد بعض الطيور 

 والبط, والمقمق, والسنونو, والترغل.
آوى, والغريري, والسنجاب, الرمادي, والنمس,  كالضباع, وأبن :وتوجد حيوانات

 واألرنب, والقنفذ, والنيص, والكمب, والفأر, والقط البري, والذئب.
 والضب, والعضاءة, والسحالي, والسالحف. كاألفعى, :أما الزواحف

 : كالعقارب, وغيرىا من الحشرات الصغيرة.والحشرات
 الواقع النباتي والحيواني والتضريسي.كما أن المحمية تتيح فرصًا تعميمية ميمة لشرح 

إحدى أىم المحميات البيئية  ُتعّد محمية جبال البمعاس محمية البمعاس: –ثانيًا 
الحراجية, إذ تشتير بغناىا بالنباتات الطبيعية الرعوية والمعمرة, والحولية, فضاًل عن 

األشجار, والصيد , وقد تعرضت لمرعي الجائر, وقطع تنوع الحياة البرية, والطيور
, ٜٙٛٔالجائر, مما حذا بالحكومة السورية إلى االىتمام بيا تصاعديًا منذ عام 
بالقرار  وتطور االىتمام بيا إلى أن تم إعالنيا منطقة جبال البمعاس محمية طبيعية

, إذ قسمت المنطقة إلى ثالثة أقسام طبيعية ٖٕٓٓ/ ٖ/ٕٕ/ بتاريخ ٜٔالوزاري رقم /
 ىي:
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األولى: وىي عبارة عن منطقة طبيعية تنتشر فييا أشجار البطم  ةمنطقة النوا -
 األطمسي الطبيعية المعمرة.

 منطقة النواة الثانية: وىي المنطقة التي تنتشر فييا أشجار البطم الطبيعي. -
منظقة النواة الثالثة: وىي المنطقة ذات األىمية الرعوية, والتي تحمي  -

  النواة الثانية( – المنطقتين السابقتين )النواة األولى
بمسافة  إلى الشرق من منطقة السممية تقعالموقع التضريسي لمحمية البمعاس:  –آ 
 عن مدينة حماه من الجية الشرقية لممحافظةكم, ٕٓٔ ومسافة حوالي –كم  ٘٘

  .باتجاه البادية عمى طريق عام عقيربات تدمر.
م, ٛٓٚارتفاعيا عن سطح البحر تضاريسيا بسيطة التغيرات واالنحدارات, ويتراوح 

ومناخيا يتصف بفصمين, فصل صيفي يمتد من نيسان لغاية شير تشرين األول 
يمتد من شير تشرين  يمتاز بحرارة مرتفعة, وسطوع شمسي قوي, وفصل شتوي

ممم, مع برودة قاسية  ٓ٘ٔإلى  ٓٓٔالثاني, ويمتاز بيطوالت مطرية تتراوح بين 
 وصقيع.

اس بكثرة الوديان التي تثشكل مسيالت المائية في مواسم وتتميز محمية البمع
 األمطار, وأىم األودية:

 كم, ويصب في صرة حويسيس. ٘وادي أبو رياف: بطول  -
 كم, ويصب في المصقرة شماًل. ٓٔوادي فنوش الباذنجان بطول  -
كم ويصب في بستان  ٘ٔوادي الطريق العام حتى المقمع فرع الرمان, بطول  -

 أم قبيبة. صبيح, ومنو إلى
 وادي المقمع باتجاه الغرب المزرور, ويصب باتجاه بستان صبيح. -
 حوايا العمور, ويصب باتجاه المصقرة.  وادي -

 وىناك أودية أخرى متعددة.
تتميز محمية البمعاس بالتنوع النباتي, وال  األنواع النباتية في محمية البمعاس: –ب 

كالبطم األطمسي, والتين البري, والسويد سيما األشجار والشجيرات الطبيعية المعمرة, 
 الفمسطيني, والخوخ البري, والطرفاء, والقبار الشوكي, والقبار العادي.



 

28 

 

كما تمتاز بالنباتات العشبية, كالشيح, والزعتر, والقتاد الشوكي, والجعدة, والخردل, 
 والثوم البري, وشقائق النعمان, والقيصوم, والميرمية, والختمية, والعصمج.

ضاًل عن تنوعيا بنباتات رعوية عديدة, كالروثا, والشوفان البري, والشعير البري, ف
 والحرمل, والشنان, واليتنة, والخافور.

لكن الغطاء النباتي في منطقة البمعاس قد تعرض في بداية القرن العشرين لتعديات 
الغطاء بشرية بواسطة قطع األشجار, والرعي الجائر, األمر الذي أدى إلى تدىور 

 النباتي, واعتبار منطقة البمعاس محمية طبيعية.
في محمية البمعاس أنواع عدة  تنتشر األنواع الحيوانية في محمية البمعاس: –ج 

من الحيوانات البرية, كالحيوانات المفترسة مثل, الذئاب, والضباع, والثعالب, والقط 
 البري.
يا المتعددة والتي تعرض الكثير فييا حيوانات برية ناعمة كالغزالن بأنواع وتعيش

 األرانب البرية.ك القوارض منيا لالنقراض بسبب الصيد, وكذلك
الطيور البرية, كالدرُّج, والحجل الجبمي, والقطا, واليدىد,  فييا أنواع عدة من وتنتشر

بري, والعصافير, والبوم, والقّبرة, والصياح, والمطواق, واليمام البري, والحمام ال
 والعقاب.

فييا الحشرات والزواحف, كالعقارب, واألفاعي, والسحالي, والجرذان, وأبو  وتكثر
 رول, وغيرىا.

وىي أول محمية طبيعية في البادية السورية, إذ شكمت نقطة محمية التميمة:  –ثالثًا 
انطالق لمتنمية البيئية, وتأمين الحماية لمنباتات الطبيعية, ولمحيوانات والطيور البرية, 

استوطنت المنطقة منذ القديم, وتعرضت لمتدىور النباتي بسبب الفالحات التي 
, وألشكال شتى من االنقراض الحيواني لمعديد والرعي الجائر المتكررة واالحتتطاب

وليذا فقد اتفقت الحكومتان السورية, واإليطالية عمى من الحيوانات البرية الصيد, 
, وتأسيس محمية طبيعية في دية السوريةتمويل مشروع إعادة تأىيل المراعي في البا

/ ٛٓٔ/كم, بمساحة /ٚٔموقع التميمة الذي يقع شرق مدينة تدمر في البادية بمسافة /
, ألف ىكتار, نفذتو منظمة األغذية والزراعة الدولية )الفاو( التابعة لألمم المتحدة

 بالتعاون مع وزارة الزراعة في الجميورية العربية السورية.
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, وانتيى في شباط لعام ٜٜٙٔلعمل بالمرحمة األولى لممشروع في شباط لعام لقد بدأ ا
وانتيى العمل  ٕٓٓٓ, وتاله تنفيذ المرحمة الثانية التي بدأت في آذار لعام ٕٓٓٓ

إذ ضم المشروع /ثالث/ جمعيات فالحية تشمل  ,ٖٕٓٓفييا في كانون الثاني لعام 
/ ٜ٘في تربية األغنام, ويممكون / / يعممونٖٓ٘ٓ/ أسرة يبمغ عدد أفرادىا /ٕٙٗ/

 ألف رأس غنم.
 ومن األىداف الرئيسة لمشروع محمية التميمة:

يتمثل في الحفاظ عمى التنوع الحيوي الطبيعي بشقيو  :ىدف بيئي طبيعي – ٔ
النباتي والحيواني, ومنع التدىور النباتي, واالنقراض الحيواني من خالل حماية 

 األنواع الموجودة في المحمية.
ىدف اقتصادي: من خالل تحسين المراعي, والعناية بالصحة الحيوانية بيدف  – ٕ

 وى الدخل لمعاممين في تربية األغنام وغيرىا.رفع المردود االقتصادي, وتحسين مست
ىدف اجتماعي: يظير من خالل تأمين االستقرار االجتماعي, وتوظيف  – ٖ

ميارات األفراد بواسطة تنظيم العمل الرعوي وتربية الحيوانات بواسطة جمعيات 
تعاونية وتقديم اإلرشاد الالزم والدعم المادي والثقافي من قبل الدولة, وخمق فرص 

 عمل جديدة.
  :ولتحقيق ىذه األىداف

/كم مجيزة بمظالت ٗٔفقد تم إنشاء مواقع انطالق لمحيوانات البرية, بمساحة / - ٔ
 ومناىل مياه.

( ٛ( غزاال من نوع )الريم الصحراوي( و )ٖٓتم إدخال ) ٜٜٙٔفي عام  - ٕ
 رؤوس من نوع )الميا العربي( التي نجحت بالتوالد.

( ٕٔ( نوعًا من الثدييات, و )ٕٕعًا من الطيور, و )( نو ٕٚ٘جرى تحديد ) – ٖ
 نوعًا من الزواحف, ونوع واحد من البرمائيات, وعدد كبير من الحشرات.

تم إنشاء جمعيات فالحية ليا أغراض خاصة بتربية األغنام بيدف تمكين  – ٗ
 المجتمع المحمي من التنمية.

االىتمام بطائر كان ُيعتقد إنو قد انقرض يسمى طائر )أبو منجل األصمع  – ٘
 الشمالي(.
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 ماىي الخصوصية لطائر أبو منجل األصمع الشمالي في محمية التميمة؟
, تمكن فريق وطني بإشراف الخبير اإليطالي "جان لوكاسيرا" ٕٕٓٓنيسان لعام  في

ة من ثالثة أزواج تحضن وبمساعدة األىالي من رصد وتوثيق لمستعمرة مكون
البيض, وطائر آخر منفرد من نوع )أبو منجل األصمع الشمالي(  عمى جروف 

حيرة وادي أبيض شمال مدينة تدمر في / كم من بٓٔبل األبيض, وعمى بعد /الج
 البادية السورية.

لقد وصفت منظمة )حياة الطيور( اكتشاف ىذا الطائر بأنو أىم اكتشاف متعمق 
 طقة الشرق األوسط منذ أربعين عامًا.بالطيور في من

ليذا الطائر خصوصية منذ عيد المصريين القدماء, الذي ُعرف من خالل التماثيل 
التي ُأقيمت لو في قبور الفراعنة, والتي تعود إلى حوالي ثالثة آالالف عام قبل 
الميالد, كما جرى تحنيطو, ونقش صورتو التي ُأكتشفت في النقوش الييروغميفية. 

ير أن السدود والزراعات المكثفة واإلخالل بالوسط الحيوي الذي يعيش فيو ىذا غ
 الطائر قد أدى إلى اإلقالل من عدد أفراده باتجاه االنقراض.

/ نوع من الطيور التي تحمل األسم ذاتو. ٖٓأبو منجل, ىذا الطائر مختمف عن /
يديدًا باالنقراض, وىو نظرًا لشكل منقاره الذي ُيشبو المنجل, وىذا النواع يواجو ت

 نوعين:
/ ٕٓ٘أبو منجل األبيض الكتفين: وُيقدر عدد الطيور من ىذا النوع حوالي / - أ

 طائرًا ويتواجد في دول جنوب شرق آسيا.
أبو منجل األصمع الشمالي: وُيقدر عدد الطيور من ىذا النوع   - ب

( طائرًا, ويتواجد في المغرب, وتركيا, وفي سورية عمى شكل ٕٕٚ)
 مجموعات معشعشة لكنيا مياجرة.

 : رعاية اإلبل المطمب الثاني
لقد تميزت الثروة الحيوانية في سورية بالصفات اإلنتاجية في ظروف بيئة البادية, 

% ٛ,ٔ% لمدواجن, وٕ,ٛ% غنمًا, ٕٚ% أبقارًا, وٛٔىذه الثروة من وتتكون 
 .حيوانات أخرى من بينيا اإلبل



 

31 

 

في تاريخ العرب القديم قيمة مادية ومعنوية, إذ كانت ممكية اإلبل محل قياس  ولإلبل
لمكانة القبيمة, أو ذوي الشأن في القبيمة, وتقديرًا لميور الزواج, أو دفع الدية عن 

 األخطاء والجرائم المرتكبة.
كما كانت اإلبل ُتسمى بسفينة الصحراء كتعبير عن أىمية اإلبل في المواصالت 

 ل والترحال وحمل األثقال, وحمل البضائع في التجارة.والتنق
ولألعرابي حكاية قصائد مع اإلبل في صبرىا عمى الجوع والعطش, وقوة تحمميا 
لقسوة الصحراء, فضال عن كونيا تمثل مصدر الرزق, والكرم بمحوميا وحميبيا 

  ووبرىا.
وىي ناقة تُترك عند و ولمناقة في طقوس العرب مكانة كما فيما ُيسمى )طقس البمية(

قبر صاحبيا الميت حتى تيمك عطشًا وجوعًا لتموت معو, كتعبير عن الممكية 
  المقدسة.

وارتبطت النوق في المجال الطبي القديم, إذ كان ُيحرق وبر اإلبل ويضمد بو الجرح. 
وفي القصص القديمة, ارتبطت الناقة بقصة "صالح" أي الناقة المقدسة, والتي عقرىا 

فسبب عقرىا دمارًا لقبائل "ثمود", وكذلك قصة ناقة "البسوس" السائبة والتي قومو, 
اقتحمت حمى ممك العرب آنذاك "ُكميب" ورماىا بسيمو فشجب السيم ضرعيا وامتزج 

  دميا بمبنيا, وسبب ذلك حربًا شييرة دامت أربعين عامًا.
ًا لمحصول عمى البروتين اإلبل مصدرًا ىام ُتعدّ  تربيتيا: أىمية تراجعاإلبل و  –اواًل  

إن عدد رؤوس  ٜٜٛٔالحيواني, إذ قدرت المنظمة العربية لمتنمية الزراعية عام 
/ مميون رأس موزعة في الصومال, والسودان, ٕٔاإلبل في البمدان العربية حوالي /

وموريتانيا, والسعودية, والمغرب, وتونس, وعدد أقل موزع في أغمب الدول العربية 
اط االستيالك, قد أدى ن تطور طبيعة الحياة االجتماعية, وتغيير أنمإ الباقية. غير
ن عدد رؤوس إلى تراجع أ ىمية اإلبل في الحصول من عمى البروتين الحيواني. وا 

 اإلبل قد شيد تراجعًا ممحوظًا, وذلك ألسباب عدة أىميا:
اكتشاف النفط والغاز, وتحول البوادي إلى محطات لمتنقيب واستخراج النفط  – ٔ

, وىذا أثر عمى طبيعة حياة مجتمع البادية ونمط عيشو والغاز والمعادن وغيرىا,
ىمال  االعتماد عمى اإلبل كمصدر رزق. وا 
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تناسب البيئات  , ودخول ناقالت وسياراتتطور وسائل االتصال والتنقل – ٕ
, األمر الذي أثر في التنقل والتجارة ل مجتمع الباديةواستخداميا من قب الصحراوية

  .وتجارتيم سمبًا عمى تربية اإلبل واستخداميا في تنقالتيم
ضعف االىتمام البحث العممي في ميدان الطب البيطري بأمراض اإلبل,  – ٖ

أعداد  المقدمة لمربي اإلبل, األمر الذي أدى إلى زيادة ونقص الخدمات البيطرية
 .الرؤوس اليالكة, وتسبب ذلك في نقص دائم في أعداد الرؤوس

ضعف التراكيب الوراثية لقسم كبير من قطعان اإلبل, وعدم اختيار وراثي عمى  – ٗ
 أساس اإلنتاج, ومعدالت الوالدة واالستبدال والنمو والنضج الجنسي لإلبل.

نشاء محطات تربية ألبقار ل ىتمام الرسمي بالثروة الحيوانيةاال – ٘ واألغنام,  وا 
ورعاية وتسمين ليا, وىذا ما أفقد اإلبل قيمتيا االقتصادية من وجية نظر مربي 

  اإلبل, وبالتالي تغيير اىتماماتيم بالثروة الحيوانية من اإلبل إلى األبقار واألغنام.
ة ودراسة األىمي االىتمام باإلبل, عمى الجيات الرسمية في وزارة الزراعةلكن 

ستفادة من االقتصادية ليا بنفس مستوى االىتمام بتربية الخيول واألبقار وغيرىا, لال
لحوميا, ولبنيا, وجمودىا, ووبرىا, فضاًل عن أىميتيا في تنشيط السياحة لممواقع 

من خالل إنشاء وذلك . رسة الرياضة, والتمتع بجماليااألثرية في البادية, ومما
  .لباديةطات رعاية وتربية ليا في امح

لقد بينت الدرسات امتعمقة بأصل اإلبل )الجمال( إنيا تنحدر   تصنيف اإلبل: –ثانيًا 
بأسماء متعددة )كاميموس,  من أصل واحد كان يعيش في أمريكا الشمالية منذ القدم

ونوع أسمو  , وليس في آسيا كما كان يفترض البعض.درومداريوس, باكتريانوس(
)الالمينا(, ىاجر إلى أمريكا الجنوبية, فضاًل عن ترويض الجمال في البيئة العربية 

من الجمال  وقسم كشبو الجزيرة العربية في حضرموت, وجنوب اليمن, وعمان.
ىاجرت من اليمن عبر البحر األحمر إلى الصومال, وأثيوبيا. ثم في العصور 

, وأستراليا, وتم ترويض يات المتحدة األمريكيةالحديثة تم إدخال الجمال إلى الوال
الجمل ذو السنامين األسيوي, وذو السنم تم ترويضو في تركمانستان, وشمال إيران.. 

  وبقيت بعض األعداد من الجمال بال ترويض كحيوانات برية طميقة.
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 تنتمي اإلبل )الجمال( إلى رتبة حيوانية ُتدعى مشقوقات الحافرفصائل اإلبل:  – 0
 )مزدوجات األصابع( وفق اآلتي:

  نوعين ىما: وتضم  Camelusفصيمة كاميميوس  –آ 
: الجمال العربية ذات Camelus dromedarius كاميموس درامداريوس -0

 السنام الواحد.
ذات  اآلسيوية الجمال :  Camelus bactrianusكاميموس باكتريانوس: -8

   السنامين.
 أنواع ىي: وتضم ثالثة Lamaفصيمة الالما  –ب 

 الالما , وىي Lama glamaالما جالما -0
 , وىي األلبكة Lama pacosالما باكوس -8
 وىي الغواناكو,  Lama ganacoالما غوناكو -3
 فصيمة الفيكونا: وليا نوع واحد فقط يحمل أسم الفيكونا –ت 
    تصنيف اإلبل حسب أنواعيا واستخداميا: – 8

أساسيين, وُأضيف ليما نوع ثالث بالتزاوج  اإلبل من حيث التصنيف الوصفي نوعين
  :ىمو , بين النوعين األساسيين

/ ٘,٘ٔويبمغ عددىا حوالي / عربية الطابع, جماالً وُتعد  )إبل وحيدة السنام( -آ 
( و )إبل لألحمال Riding camelsمميون رأس, وُتصنف إلى )إبل لمركوب 

Baggage camels) 
, وُتسمى أبل Bactrian camels وُتعد إبل آسيوية. )إبل ثنائية السنام(, -ب 

البكتريانوس, وقد اشتق اسميا من أسم امبراطورية بكتريا التي كانت قبل الميالد 
عام في منطقة "بمخ" أي في أفغانستان الحالية. وُيسمييا العرب بأسماء  ٜٓٓبحوالي 

القرعوش( وأماكن انتشارىا حاليًا في  –الخرساني  –البختي  –عّدة, )الفالج 
 تركستان, والصين, ومنغوليا, وكازخستان, وروسيا.

وُيستخدم ىذا النوع في األحمال, أي في نقل البضائع لكونو يمتاز بقصر القامة 
 واألرجل, وكثافة الوبر. 
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/ لتر ٕٖٓمن الحميب حوالي / , ويبمغ إنتاجيا/ أيامٙٓٗ, ومدة الحمل /لونو عاتم
 يًا.سنو 
وُتسمى "المضرية" جاء من  ,Cross-breed (نوع ثالث ُيسمى )اإلبل اليجن -ت 

تزاوج النوعين السابقين من اإلبل وتمتاز بالحيوية العالية, وسرعة النمو والنضج 
 ويعيش ىذا النوع في أمريكا الجنوبية. الجنسي المبكر,

سورية تركزت في  تربية اإلبل في في سورية: ياأنواعأعداد رؤوس اإلبل و  – 3
البادية السورية )الحماد( بالقرب من منطقة التنف, وتدمر, والبوكمال, ودير الزور, 

وىي مناطق تالئم اإلبل لكونيا مناطق صحراوية, ثم تم تربية اإلبل الحقا في , والرقة
شرقي محافظة حماه عمى تخوم البادية في شرق منطة السممية, فضاًل عن تربيتيا 

 لشرقية لدمشق )في دوما(, وفي محافظة درعا.في الغوطة ا
لكن الدراسات المشتركة بين المركز العربي لدراسة المناطق الجافة واألراضي القاحمة 

, قد أظيرت دراسة تخص اإلبل تراجع ٖٕٔٓ)أكساد( ووزارة الزراعة في سورية عام 
 وفق الجدول اآلتي: ٜٜٓٔ - ٕٕٜٔأعدادىا بشكل كبير بين عامي 

 0991 0958 0954 0938 0988 العام
 4595 ألف 63 اآلف 016 ألف 077 ألف 851 عدد اإلبل

 
لكن الحكومة السورية ممثمة بوزارة الزراعة قد أولت اإلبل أىتماما بالرعاية منذ عام 

, وبحسب ذات الدراسة السابقة فقد تحسن وضع اإلبل وارتفعت أعدادىا ٖٜٜٔ
 حسب ماىو مبين بالجدول اآلتي:

 
 8101 8118 0997 العام
 51818 08477 7495 العدد

 
, قد أثرت سمبًا عمى تربية ٕٕٔٓلكن ظروف اإلزمة التي حمت عمى سورية منذ عام 

اإلبل وأعدادىا, وال سيما في الغوطة الشرقية ومنطقة دوما فييا, إذ اقتصرت تربية 
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( ٓ٘رأس إلى )( ٕٓٓٓاإلبل عمى أربعة مزارع في دوما, مع انخفاض أعدادىا من )
 رأس فقط. 

 :ىي ثالثة أنواع أنواع اإلبل في سوريةو 
 اإلبل الخوار: إنتاجيا من الحميب عالي. –آ 

 اإلبل الشامية: حجميا صغير, وبرىا كثيف, إنتاجيا من الحميب عالي. –ب 
اإلبل الجودي: حجميا كبير. وبرىا كثيف, مقاومة لألمراض, لونيا بني  –ت 

 محمر.
, يبمغ تعداد اإلبل في العالم حوالي 0998تعداد اإلبل: حسب إحصائية عام  – 4
%, وتعداد اإلبل في الدول العربية 98/ وُتشكل وحيدة السنام منيا نسبة 09183/

 وفق البيانات المقدرة باآلالف كما جاء في الجدول اآلتي:
عدد  الدولة

 اإلبل
عدد  الدولة

 اإلبل
عدد  الدولة

 اإلبل
د عد الدولة

 اإلبل
 47 قطر 035 مصر 488 السعودية 6011 الصومال
 7 سورية 041 الجزائر 36 المغرب 3011 السودان
موريتان

 يا
 0 البحرين 68 جيبوتي 081 اليمن 0083

 6 الكويت 8 العراق 071 اإلمارات 051 ليبيا
 0 لبنان 08 األردن 95 عمان 830 تونس

 FAO production yearbook 1998.مصدر المعمومات: 
 

ُتعّد اإلبل من النوع الحيواني التقميدي تاريخيًا, توارثتو األباء تربية اإلبل:  منظ –ثالثًا 
عن األجداد, وبقيت بال تحسين وراثي, بل تراجعت أىميتيا, وواجو مربو اإلبل 
مصاعب كثيرة في االحتفاظ بيا. لكون تطور الحياة قد فرض عمى اإلنسان خيارات 

طرق العيش وكسب الرزق. بينما كانت حياة مجتمعات البادية تعتمد  جديدة في
رساليا لمرعي أليام عدة تجوب فييا أرجاء من  بشكل رئيس عمى تربية اإلبل, وا 

, وعندما تطورت وسائل النقل البادية ترعى وتستكشف األودية, وتعود إلى أصحابيا
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صحراء وتعود ألصحابيا وخف االعتماد عمى اإلبل كان أصحابيا ُيطمقونيا في ال
, وال توجد بعد أسابيع, ويتعرفون عمييا من العالمات المميزة )األوسام( عمى أجساميا

وبشكل عام يمكن التعرف عمى نظم تربية اإلبل في مجمل  مادة عمفية تُقدم ليا.
 الدول العربية:

العربية  وىو النظام الغالب عند مربي اإلبل في معظم الدول نظام البدو الّرحل: – 0
الذي يصل تعداد رؤوس اإلبل عند مربي واحد إلى مائة رأس, إذ ُيعد ذلك مصدر 

 رزقو ودخمو ومعيشة أسرتو.
في ىذا الشكل من نظم تربية اإلبل يكون فيو مربي  نظام البدو شبو الّرحل: – 8

اإلبل يمتينون مينة الفالحة, وتنقالتيم موسمية باتجاه عمق البادية حينما يكون 
 موسم األمطار وفير, وال تشكل اإلبل لدييم مصدر رزق وحيد.

وىم أصحاب مصالح, ويربون اإلبل بأعداد قميمة من أجل  نظام البدو المستقر: – 3
اميا في بعض أعمال مصالحيم, أو من اجل لحميا أو حميبيا, أو كيواية استخد

 وشكل من أشكال حفظ التراث.
نظام تكثيف تربية ورعاية اإلبل يقاس عمى نظام تربية نظام تكثيف تربية اإلبل:  4

األبقار واألغنام, من خالل وضع برامج لتحسين النوعية والتغذية والرعاية البيطرية 
 , بوصف ىذا الحيوان يالئم البيئات الجافة, وذلك من خالل:بيدف اقتصادي

دارتيا. -  تحسين المراعي وا 
 تحقيق معامل ىضم افضل في ظروف الجفاف والتعرض لمعطش الشديد. -
 اإلبل لدييا قدرة عمى اكتساب الطاقة من أشعة الشمس. -
 رعاية وتنمية اإلبل:  اتدراس –رابعًا 

وىو مركز تابع المركز العربي لدراسة المناطق الجافة واألراضي القاحمة:  – 0
لجنة العمل العربية لتنمية  ٜٔٛٔاستضاف عام  لجامعة الدول العربية, الذي

 وتطوير اإلبل: 
 بيدف إجراء دراسات السموك الرعوي والتفصيل العمفي لإلبل.  -
نية واالقتصادية من إقامة البحث عن إمكانية تطوير رعاية اإلبل, والجدوى الف -

 مزارع رعوية لإلبل في السودان. 
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 حصر الطفيميات الداخمية والخارجية لإلبل في موريتانيا. -
إصدار أول فيرس مرجعي عن اإلبل, ويصدر حاليًا النشرة الدورية عن  -

اإلبل, ومجمة عموم اإلبل. وىما أول إصدارين دوليين في مجال دراسات 
 اإلبل.

ضمن إطار  ٜٜٔٔتأسست في شباط عام وتطوير اإلبل: شبكة بحوث  – 8
 التعاون بين:

 بدمشق.  المركز العربي لدراسات المناطق الجافة -
 والصندوق الدولي لمتنمية الزراعية )إيفاد(  -
 والبنك اإلسالمي لمتنمية. -
 والحكومة الفرنسية. وجيات دولية وعربية أخرى. -

ويشمل نشاط الشبكة دول أفريقية وآسيوية ُتشكل فييا اإلبل أىمية اقتصادية, ولدييا 
 –إيران  –رغبة في إجراء بحوث اإلبل, وتشمل الشبكة دول عدة ىي: )األردن 

 –المغرب  –مصر  -ليبيا –سورية  –السودان  –الجزائر  –تونس  –الباكستان 
 اليمن(. –موريتانيا 

 ير اإلبل:أىداف شبكة بحوث وتطو 
دعم بحوث اإلبل في المؤسسات الوطنية لمدول األعضاء, والسيما دعم قيام  – ٔ

مشروعات متخصصة فنيًا وتقنيًا من أجل تحويل تربية اإلبل إلى مشروعات 
 اقتصادية, في تصنيع وتسويق منتجات اإلبل.

, في مجال بحوث اإلبل تأمين التنسيق بين المراكز الوطنية لمدول األعضاء – ٕ
دارة شبكة بحوث وتطوير اإلبل.  وا 

 تأمين مصادر تمويل مناسبة لبحوث اإلبل. – ٖ
نتاجيا. فني إيجاد مراكز تدريب – ٗ  وتأىيل في الدول األعضاء لرعاية اإلبل وا 
ربط الباحثين في مجال بحوث اإلبل بمراكز البحوث في الدول األعضاء التي  – ٘

 اإلبل. تُقيميا شبكة بحوث
 نشر بحوث اإلبل ونتائجيا العممية في نشرات ومجالت عممية متخصصة. – ٙ
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إيجاد الوسائل العممية لدى الدول األعضاء إلمكانية االستفادة من البحوث  – ٚ
 العممية ونتائجيا.

وىو مشروع مشترك بين كمية الطب البيطري  مشروع حماية الحيوان )سبانا(: – 3
بجامعة حماه, والجمعية الدولية لحماية الحيوان في الخارج )سبانا( التي مقرىا لندن 
في بريطانيا, اليدف من ىذا المشروع تقديم الخدمات البيطرية كافة مجانًا لإلبل, مع 

 الحيوانية. تقديم عمل إرشادي حول اإلبل وطرق رعايتيا وحمايتيا من األمراض
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 الدكتور: منذر الحاج                 لرابع:                           المبحث ا
 

 الموارد الطبيعية في البادية وأىميتيا                    
                     

 أساليبو لطرق  الموارد الطبيعية في البادية, المراعي الطبيعية, والتي تحتاج من
عممية إعداد حيوانات ومن ىذه الطرق واألساليب , وتحسين إنتاجيا تنموية لصيانتيا

 بما يتناسب وحمولة المراعي, وتوزيع ىذه الحيوانات بصورة متوازنة مع أواًل, الرعي
بداًل  controlled grazing, فضال عن اتباع أسموب "الرعي المنظم" الحمولة ىذه

, وتنظيم دورات رعوية تحمي المراعي لفترة زمنية  free grazingمن "الرعي الحر" 
, وىذا األسموب يتيح  defrred grazingمعينة. أو إتباع أسموب "الرعي المؤجل" 

فرصة لمنباتات الرعوية لبناء مدخراتيا الغذائية وطرح بذورىا, فضال عن إمكانية إزالة 
مطار التي تحتاجيا الحيوانات تستيمك التربة وكميات من األالنباتات السامة والتي 

لمشرب من جية, ولتأمين مودرًا مائيًا كافيًا يحقق استقرارًا اجتماعيًا ورعويًا لمربي 
 الحيوانات في البادية من جية أخرى.

 وطرق استثمارىا الطبيعية المراعيالمطمب األول:  
 يمكن تصنيف المراعي إلى صنفين أساسيين ىما: بالعموم 

وىي اآلراضي غير المزروعة ومخصصة لمرعي تنمو فييا  الطبيعية:المراعي  - 0
أنواع شتى من النباتات الصالحة لمرعي وذات قيمة عمفية غذائية كبيرة, فضال عن 
نمو نباتات أقل قيمة عمفية ذات طبيعة شوكية في اآلراضي المتدىورة فقيرة العناصر 

 قيمة العمفية.الغذائية الالزمة لنمو النباتات الرعوية عالية ال
 إلى قسمين: المزروعة وتقسم وىي المراعي المراعي االصطناعية: - 8
إذ ُتزرع فييا النباتات الرعوية المعمرة لفترة زمنية طويمة, ويتم المراعي المعمرة:  –آ 

 انتخاب أصناف وسالالت مالئمة لمتربة والمناخ.
يقتصر تركيب الغطاء النباتي جزءًا من الدورة الزراعية  وُتعدالمراعي الحولية:  –ب 

كالحش أو فييا عمى نوع نباتي واحد أو نوعين. ويمكن اتباع أساليب رعوية فييا, 
 , أو األثنين معًا.الرعي
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 األساليب الرعوية في المراعي الحولية:
عبارة عن عممية قطع النباتات الرعوية, كعمف  وىو Mowingالحش:  –أواًل 

أخضر ذو قيمة عمفية عالية في وحدة المساحة التي تجمع النباتات بعد حشيا عند 
ارتفاع رعوي معين عن سطح األرض بواسطة المنجل اليدوي أو بواسطة الحصاد 

 دريس أو سيالج.وآالت الحش, وتقدم لمحيوانات عمى شكل 
مو, ويتألف من نباتات نجيمية أو بقولية أو خميط منيما ىو العشب بكام الدريس:

)وقد يحتوي عمى بذور النباتات أحيانا(, بعد حصادىا وتجفيفيا لغرض استعماليا 
كعمف لمحيوانات. وتكمن أىميتو في كونو مصدر جيد لمطاقة وغني بالبروتين والمادة 

 A – D – E – Kمينات: والفيتا , والريبوفالفين والثيامين وحامض الفوليكالمعدنية
- B)) 

 الناتجة عن خزن األعالف الخضراء الجارية عمى نسبة ىو المادة العمفيةالسيالج: 
عالية من الرطوبة تحت ظروف الىوائية بحيث يحصل فييا نوع من التخمرات 

 المرغوبة من أجل إطالة حفظيا وتخزينيا كمادة عمفية لوقت مناسب.
 الحش مزايا عدة أىميا: ستثمار المراعي بأسموبالو 
قطع النباتات بانتظام وعمى ارتفاع محدد يتيح إمكانية القضاء عمى النباتات  – ٔ

 غير المرغوب بيا وال تحتمل الحش المتكرر وخاصة الحولية منيا.
الحش يتيح إمكانية لتقدير كمية اإلنتاج العمفي الالزمة في وحدة المساحة, وفق  – ٕ

 احتياجات الحيوانات حسب أعمارىا وطبيعة إنتاجيا الحيواني.
يمكن تصنيع األعالف الزائدة عن حاجة القطيع ونقميا وتخزينيا لحين حاجتيا  – ٖ

 عندما تقل كمية اإلنتاج العمفي األخضر.
جراء تُنجز عمم – ٗ ية الحش اآللي بسيولة وسرعة, وىذا يمكن من صيانة المرعى وا 

 عمميات زراعية الزمة من تسميد ومكافحة وغيرىا في األوقات المناسبة.
تكمن في الحاجة إلى آالت وعمال ومستودعات لمنقل  أما عيوب أسموب الحش

رعوية بالحش والتخزين مما يزيد التكاليف تكاليف, فضاًل عن تأثر بعض النباتات ال
وتفسح المجال لنمو نباتات رعوية ذات قيمة عمفية أقل, وانتشار بعض األعشاب 

  الضارة والشوكية.
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الحيوانات في المراعي تأخذ حاجتيا من وىو ترك  pasture :الرعي – ثانياً 
األعالف الخضراء الطازجة في الوقت الذي يكون فيو العشب قد وصل إلى مرحمة 

بواسطة تخصيص مساحة معينة  الرعي, ويتم تحديد حمولة المراعي مناسبة من
لمقطيع خالل فترة زمنية معينة. وُتنظم دورة رعوية تمنح النباتات فرصة كافية لمنمو 

 من جديد لتعطي إنتاجًا عمفيًا جيدًا.
  والستثمار المراعي بأسموب الرعي عيوب عدة منيا:

القيمة العمفية العالية, ويتخمى عن النباتات تستيمك الحيوانات النباتات ذات  – 0
ذات القيمة العمفية المتدنية )الخشنة والشوكية( مما يساعد عمى تكاثرىا عمى نطاق 

 واسع ومنافستيا لمنباتات ذات القيمة العمفية العالية.
يصعب تحديد كمية اإلنتاج العمفي في وحدة المساحة, كما يصعب التحكم في  – ٕ

 تي يستيمكيا الحيوان.كمية العمف ال
يزداد ضرر أسنان الحيوانات عمى النباتات الحساسة وخاصة أثناء الرعي  – ٖ

الجائر وفي المراحل األولى من نمو النباتات. فضال عن زيادة ضرر الدرس بحوافر 
 الحيوانات في األراضي الغدقة والرطبة, وخاصة في مواسم األمطار.

ئدة من األعالف الخضراء وتسبب ليا انتفاخًا أو قد تتناول الحيوانات كمية زا – ٗ
 عسر ىضم األمر الذي يؤدي إلى نفوقيا.

ذات طريقة اشتثمار اقتصادية وخاصة في  تقع في كونيا بينما مزايا أسموب الرعي:
المراعي الواسعة أو الوعرة التي يصعب الحش فييا وتنمو فييا نباتات غير متجانسة, 

 لروث الحيوانات وبوليا عمى الغطاء النباتي في المرعى.فضاًل عن األثر الجيد 
 المطمب الثاني: إدارة المواشي ونظم الرعي

تعني مالئمة انتخاب السالالت الجيدة, وضبط ميعاد  إدارة المواشي ونظم الرعي:
 تكاثرىا, واستبعاد الحيوانات غير الجيدة اقتصاديا وصحيًا, والمراقبة الصحية ليا

. وتنظيم مراعييا وفق احتياجاتيا البيطرية بنوعييا الوقائي والعالجي وتأمين األدوية
من المادة العمفية, والفائض منيا يمكن تحويمو إلى دريس أو سيالج ليكون عمفًا 

 فضاًل عن تأمين المورد المائي الدائم والكافي لمحيوانات. جاىزًا وقت الحاجة.
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 وىي  نظم الرعي:  –واًل ا
نظم الرعي, لكنو ال يعني وضع الحيوانات  نظام الرعي المستمر: وىو أبسط – 0

في المراعي وتركيا ترعى كما تشاء, بل رعي متجانس لكل النباتات العمفية وتوزيع 
الحيوانات بشكل مناسب في مساحة محددة, وتأمين المورد المائي الكافي. وقد يكون 

شتاءًا( أو يكون  –قد يكون )صيفًا أو طوال العام( و  –الرعي في )موسم معين 
, وُيفضل أن يكون الرعي المستمر في صحارى( –حسب طبيعة المراعي )جبال 

المراعي التي تنبت فييا حشائش قصيرة أو حولية, أو حشائش ريزومية, إذ إن 
 الحيوانات تستسيغ األعشاب ذات األنواع القميمة واستساغتيا عالية.

القيمة الغذائية العالية  –سير المواشي وتنقميا أقل  –كمفة مالية أقل ) :مزاياه -
 لألعالف(

 –)تركز الحيوانات في مكان واحد يؤدي إلى تدىور نباتات المرعى  :عيوبو -
 رعي النباتات المستساغة بشكل جائر(

الرعي في ىذا النظام تعاقبي إذ ينتقل القطيع بالرعي من  نظام الرعي الدوري: – 8
تقسيم المرعى إلى قطاعات رعي لمحفاظ عمى نمو النباتات  قسم إلى قسم آخر بعد

 الرعوية.
التقميل  –تحقيق راحة لمقطيع  –استغالل متجانس لمنباتات العمفية مزاياه: ) -

 من رص التربة بسبب عدم بقاء القطيع طوياًل في نفس المكان(
تجميع القطيع بمساحة ضيقة يزيد من المشاكل  –كمفة مالية أكبر : )عيوبو -

 خطورة الحرائق في الفصل الجاف( –الصحية لمقطيع 
ويمنح ىذا النظام فرصة لنمو البذور أو إكتمال نمو نظام الرعي المؤجل:  – 3

النباتات الرعوية, والسيما النباتات الحولية, ولتشجيع االنتشار الخضري لمنباتات 
 المراعي. المعمرة, وذلك لتحسين

احتواء النباتات لمجموعة جذرية قوية كنتيجة لرعييا بعد تكوينيا ) مزاياه: -
 الحصول عمى بادرات جديدة لتجديد نباتات المرعى( –لمبذور 
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 –)ضرورة توفير عمف بديل لمحيوانات ريثما تنمو النباتات الرعوية  عيوبو: -
انخفاض القيمة الغذائية واالستساغة لمعمف بسبب نضج الباتات لمرحمة 

 البذور(
 :حيواناتمياه شرب ال - ثانياً 

ن توفرت عمى قمتيا فإنيا  تفتقر المراعي الجافة إلى مصادر مياه شرب الحيوانات, وا 
 موزعة عمى عمى معدالت الوزن لمحيوانات والربح االقتصادي من منتجاتيا.

عمى مناطق المراعي الصحراوية الممحية, إذ بمغ معدل  ٜٙٗٔسة عام ُأجريت درا
كغ عندما  ٗ٘,ٔالنمو الطبيعي اليومي لألغنام خالل فترة أربعين يومًا من الرعي 

كغ عندما وردت لمماء كل  ٖٙ,ٓجرى توريده لمماء كل يوم. وتحول وزنيا إلى 
الماء وال يكمف القطيع  يومين مرة واحدة. وىذا يعني  أن الرعي القريب من مورد

مسافات وينقص عمييا عدد مرات ورد الماء تكون بصحة جيدة وُتعطي مردودًا 
 اقتصاديًا أفضل.

 نوعية مياه الشرب لمحيوانات: -آ
مربي الحيوانات في البادية نادرا ما ييتمون بنوعية مياه شربيا وغالبا ما تكون مياه 

 ممحية, وغالبا ما تكون الحيوانات مرغمة عمى شربيا. 
وعمى ما يبدو إن الماء المتسخ ال يضر بالحيوانات لكن ىذا ال يعني عدم الحفاظ 

مناىل وخزانات جمع  عمى نقاوة ماء شربيا ما أمكن. والحد من نمو الطحالب في
المياه باستعمال )كبريتات النحاس( التي تذوب في الماء بشكل تدريجي وببطئ 
شديد, لذلك ُيفضل وضع بضعة بمورات من ىذا الممح في قنينة ذات ثقب صغير في 
سدادتيا وُترمى في الخزان ويدخل الماء إلى داخميا ويذوب الممح ويرشح تدريجيًا إلى 

 خزان شرب ماء الحيوانات. الماء الذي يحتويو
  طرق تحسين موارد مياه شرب الحيوانات: –ب 

تختمف طرق تحسين موارد شرب الحيوانات باختالف طبيعة مصادرىا وحسب كمفتيا 
 المالية من الناحية االقتصادية.

تحسين الينابيع: من خالل تنظيفو ورصفو ببعض الحجارة والحصى, ثم إنشاء  – ٔ
مجمع مائي. وتكون ىذه العممية صعبة في الترب المستنقعية اليشة غير المتماسكة, 
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وفي مثل ىذه الحالة يجب إنشاء مصارف من اإلسمنت  وفيق ميول مناسبة تساعد 
سالتيا. ويمكن استعمال حواج ز خشبية أو أسالك شائكة لفصل عمى جمع المياه وا 

 مناطق الرعي عن الرقع المستنقعية.
وتتم عادة بشكل يدوي أو بواسطة آالت حفر, وتركيب أجيزة  حفر آبار جوفية: – ٕ

, أو بواسطة محركات انفجارية  wind millsضخ لممياه عمييا تدار بمراوح ىوائية 
diesel engines  إذ إن المراوح اليوائية تالئم المناطق التي تسود فييا رياح ,

ىبوب, وىي أجيزة ضخ ال تحتاج إلى الوقود أو صيانة دائمة كما في محركات 
الديزل, إذ يكفي تفقد سالمة عمميا وتشحيميا مرة كل عام, وىي تالئم المناطق 

ة لتخزين الماء احتماال الرعوية في البادية والبعيدة, لكنيا تحتاج إلى خزانات كافي
لتوقف حركة اليواء في بعض األحيان. وُيفضل أن تكون خزانات الماء كبيرة وأن 

 حيوانات أخرى(. –أبل  –تكون مناىل الشرب كافية ومناسبة لمحيوانات )أغنام 
, ثم إلى طبقة كتيمة بحفر حفر في عمق األرض وصوالً طريقة تقميدية ىناك  – ٖ

قيمة, أو استخدام مواد صناعية مخصصة ليذا الغرض كمادة رصيا بتربة غضارية ث
وىي مادة طينية تحتوي عمى نسبة عالية من الغرويات.  ,bentoniteالبنتونيت 

 أسمنتي منعا لتسرب الماء بطريقة وغالبا مايتم المجوء إلى طريقة التغميف بطين
  ثنتين معًا وىما:فييا بإحدى الطريقتين اآلتيتين أو األ تخزين المياهيتم , و الرشح

 مخصصة من مناطق بعيدة عن أماكن المراعي بواسطة صياريج ماء منقول  -آ 
نقل الماء, وىي طريقة مكمفة اقتصاديا لكنيا مفروضة بحكم الضرورة عندما ال ل

 تتوفر موارد مائية في المراعي.
والسيول العاصفية: إذ تشيد المناطق  Runoff جمع مياه الجريان السطحي –ب 

الرعوية في البادية ىطول مطري عاصفي وخالل فترة قصيرة بحيث يفقد معظمو 
. وفي المناطق الرعوية يتم بسبب التسرب الناتج عن الجريان السطحي لمياه األمطار

جمع جزء كبير من مياه الجريان السطحي الناتج عن السيول العاصفية وتخزينيا في 
 فر المخصصة ليذه الغاية وتسمى في البادية )بمياه الجمع(الح
من مياه السيول الناتجة عن اليطول  إنشاء السدود الترابية السطحية الخازنة – ٗ

وُتستخدم موردا مائيًا لمحيوانات, ولزراعة العمف األخضر في : المطري العصفي
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ب الغضاري الثقيل المخموط . ويتم إنشاء السد من التراالمناطق الرعوية المجاورة لمسد
% منعا لمتشقق والتسرب. وُينقل الماء من السد ٘ٔمع الحجارة بنسبة التزيد عن 

لى صنابير إمالء صياريج  بواسطة مواسير معدنية إلى مناىل شرب الحيوانات, وا 
 نقل الماء ألماكن رعوية بعيدة عن موقع السد.
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 الدكتور منذر الحاج                    المبحث الخامس                       
 

 في البادية ومواجية سوء إدارة الرعي الرعوي المنيج التنموي           
 

ظاىرة التصحر تقتضي في البداية القيام بعممية تنمية لمبادية, وذلك باتباع نظام 
مستوى خطط تنمية البادية رعوي منظم, كما إن وجود منيج تنموي يحدد لنا 

وبرامجيا التنفيذية, تبقى األىمية األولى لسكان البادية في فيم التشاركية والتنظيم 
الذاتي بدعم من مؤسسات الدولة ذات الصمة بتنمية البادية, إذ إن توفير الماء والكاْل 

 ىما المؤشر عمى اإلنجاز التنموي المطموب.
 المطمب األول: سوء إدارة المراعي وآثار الرعي الجائر 

نظام الرعي التقميدي المتوارث بتكريس االعتداء عمى المراعي وضعف إمكانية  سمح
. فاألغنام ثروة يممكيا القطاع ور أعداد الحيوانات وتنظيم الرعيالسيطرة عمى تط

. والمراعي ثروة لمقطاع العام كل أىم مصادر المنتجات الحيوانيةالخاص وتش
)مشاع( تستخدم كمراٍع مجانية وفق نظام اجتماعي واستثماري معقد سمح بتطور 
أعداد القطعان لتتجاوز طاقة المراعي التي كانت تقارب الثالثة ماليين رأس عندما 

مميونًا تستنزف تدريجيًا ما تبقى من  ٗٔكان المرعى متوازنًا, فأصبحت أكثر من 
روة الوطنية. إلى أن وصمت إلى ما ىي عميو من تردي وتدىور اختمفت ىذه الث

 درجاتو باختالف المناطق . 
, مناطق االستقرار األولى والثانيةفالتدىور مازال لحسن الحظ في مراحمو األولى في 

تقدمة جدًا في بعض مناطق , وفي مراحل مأكثر تقدمًا في الثالثة والرابعةوفي مراحل 
 مت إلى مرحمة التدىور الكامل في بعض المواقع. وصو  البادية,

  أىميا: يحدث التدىور بتأثير عوامل عديدة
  .االحتطاب وفالحة األجزاء الخصبة من المراعي -آ 

غياب السياسات اليادفة إلى صيانة وتطوير المراعي, وفشل المشاريع  -ب 
 المتواضعة في ىذا المجال في بموغ أىدافيا. 

 . أسباب تدىور المراعي أىم من الجفاف والرعي الجائر عدّ يُ  -ت 
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 كبيرًا عمى الغطاء النباتي إذا ما تكررت سنوات الجفاف.  يكون تأثير الجفافف
أما إذا كان الجفاف مؤقتًا فإن تعاقب السنوات الخيرة مع اإلدارة الحكيمة لممراعي, 

ورة البادية في ربيع وص .تكفل المحافظة عمى الغطاء النباتي ودرء خطر التدىور
 ( خير دليل عمى ذلك. ٕٔٓٓالعام )

ولكن تصعب السيطرة  –يحسب حسابو  –والجفاف بجميع األحوال, عامل بيئي 
عميو إآل بحدود الوقاية والعالج, كتنظيم الرعي ودعم المراعي لترميم اآلثار التي 

 تتركيا الظروف البيئية السيئة عمى المراعي. 
فإنو يؤثر بشكل كبير عمى الغطاء النباتي ويسبب التدىور بسرعة  أما الرعي الجائر

 الجائر تتناسب مع زيادة الحمولة الرعوية وسوء إدارة المرعى . ويكون تأثير الرعي
الرعي باإلضافة  عمى الغطاء النباتي تدريجيًا ومرتبطًا بنوعية الغطاء النباتي وطريقة

 . لمحمولة الرعوية
اعيد محددة يضر بأجناس نباتية معينة ويشجع أجناس أخرى فالرعي في موسم أو مو 

. ويؤدي التنافسية ألجناس الغطاء النباتيعمى السيادة. أي يسبب خماًل في القدرة 
الرعي في فترات النمو الحرجة لبعض األجناس إلى تقميل فرص تكاثرىا وبالتالي 

, وذلك لحساب ةي حالة الحموالت الرعوية العالينقص انتشارىا ثم اختفاءىا ف
األجناس األخرى التي ال ترعى في فترات نموىا الحرجة. تؤدي زيادة الحمولة 
الرعوية إلى غياب النباتات المستساغة التي غالبًا ما تكون من نباتات الذروة وتزدىر 
النباتات غير المستساغة والنباتات الغازية عمى حساب نباتات الذروة إلى أن تختفي 

ذا م , ثم النباتات ر تستيمك النباتات األقل استساغةا استمر الرعي الجائاألخيرة. وا 
 الغازية حتى تقل أو تختفي, فتسود النباتات غير المستساغة أو السامة. 

, فتفقد تدريجيًا مادتيا طاء النباتي تغير في خواص التربةيرافق التغيير في الغ
ر بفعل عوامل التعرية العضوية ورطوبتيا, وتصبح أكثر عرضة لإلنجراف والتدىو 

 . رع من تجريدىا من غطائيا النباتيالتي تس
الحمولة كما تشير نتائج العديد من الدراسات الجارية تحت ظروف مختمفة إلى أن 

  الرعوية الزائدة تؤدي إلى :
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إنخفاض نسبة الجذور في الطبقة السطحية لمتربة مما يقمل من مقاومتيا  -آ 
 لالنجراف. 

 اء األنواع البقولية من المرعى بالمقارنة مع النجيميات. سرعة اختف -ب 
ال تؤثر الحمولة الزائدة المؤقتة عمى النجيميات, وتعود لمظيور عند تحسن  -ت 

 ظروف المرعى. 
زيادة معدل االستفادة من نباتات المرعى ونقص نسبة التالف من إنتاج  -ث 

 المراعي الغنية. 
( مراحل الضرر التي يمر بيا 0975و )ورفاق Stoddart الباحث وقد لخص

 المرعى بتأثير الحمولة الرعوية العالية بالمراحل التالية: 
وفييا يقل ثم ينعدم نمو  ,طراب الفيزيولوجي لنباتات الذروةمرحمة االض األولى:

 وتكاثر نباتات الذروة. 
وفييا تقل نسبة النباتات  ,غير تركيب الغطاء النباتي الذرويمرحمة ت :الثانية

 المستساغة وتزداد األقل استساغة, ثم تستيمك حتى األخيرة وتقل مع الزمن. 
وىذه تتداخل مع المرحمة الثانية, وتظير فييا  مرحمة ظيور النباتات الغازية, :الثالثة

حوليات لبعضيا قيمة رعوية. وتظير معمرات أقل قيمة, وجميعيا ليست من نباتات 
 الذروة. 
 فال يبقى إال النباتات الغازية.  مرحمة اختفاء نباتات الذروة, :الرابعة

ثم تستيمك النباتات الغازية المستساغة  مرحمة تناقص النباتات الغازية, الخامسة:
بسبب الرعي الجائر, وقد تظير شجيرات ونباتات عديمة القيمة الرعوية , ولكنيا 

دم ظيورىا يسرع عمميات إنجراف وتدىور تساىم في حماية التربة من االنجراف, وع
 التربة. 

وعمى سبيل المثال ال الحصر فقد أصبحت الجبال وأراضي البادية خالية تقريبًا من 
والموز  Pistacia atlanticaالنباتات األوجية التي كانت سائدة مثل البطم األطمسي 

وأنواع  Pynus Syriaca, والكمثرى السورية  Amygdalus oriantalisالشرقي 
 Vermiculata Salsolaوالروثا  Atriplex halinusرعوية مثل القطف الممحي 

 Dactylis glomerataواألصبعية المتكتمة  Calligonum comosumواألرطي 
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. وقد صاحب ىذا التغيير في الغطاء النباتي  Orysopsisوبعض أنواع الرزية 
لحوليات قميمة االستساغة مثل ) الشنان انتشار النباتات الغازية )الشوكية والسامة ( وا

Anabasis Syriaca  والقتادAstragalus Spinosa  كذلك أدى غياب الغطاء
النباتي إلى انجراف التربة وزيادة العواصف الترابية وتشكل الكثبان الرممية في بعض 

 المناطق. 
 تدىور الحياة البرية : 

والطيور البرية التي أخذت باالختفاء  كانت المنطقة عامرة إلى وقت قريب بالحيوانات
 التدريجي نتيجة لمتدىور في البيئات الخاصة بياوالصيد غير المنظم . 

وىناك أنواع انقرضت كميًا وأخرى في طريقيا إلى االنقراض إذا ما بقي الحال عمى 
 ما ىو عميو. 

إن عوامل التحول الحضري والنمو الزراعي والتموث أدى إلى صعوبات متعددة أمام 
استمرار العديد من األحياء الطبيعية وأدى إلى زوال وتدىور العديد من المجتمعات 

 النباتية والحيوانات البرية نذكر منيا: 
 غابات البطم األطمسي في البادية وغابات المزاب في جبال القممون.  -
 الماعز السوري.  –الغزال  –األيل  –حيوانات الدب السوري  -
 الرىو.  –ممك العقبان  -النورس –طيور الشاىين  -

تدىور الغابات والحياة البرية يعني ضياع ثروة قومية ىامة في التوازن فضاًل عن أن 
 البيئي.

 : اإلدارة الذاتية المحمية لتنمية البادية المطمب الثاني
تطبيق إدارة ذاتية لممشاركة في تنمية البادية يحتاج : الذاتية التنموية اإلدارة –أواًل 

نشاء تعاونيات زراعية بإشراف  إلى ترسيم حدود المراعي رسميًا وتحويميا لمشاريع, وا 
مرشدين زراعيين من أجل القيام بعمميات استصالح ألراضي المراعي من خالل 

  :تيةالفصل بين منطقتين ولكل منطقة إدارتيا الذا
أدوات وطرق لتقييم قدرتيا  مع وضع, لمراعي القائمةاتشمل المنطقة األولى   - ٔ

 .الرعوية
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التي يمكن استصالحيا, وفق إطار و لمناطق المجاورة االثانية تشمل المنطقة  - ٕ
 مي إداري واضح.يقانوني وتنظ

 ويمكن تطبيق طريقتان رعويتان:
آواخر الصيف وأول الخريف, بعدد األولى: الرعي بعد فترة نضج النبات بين  -

من رؤوس الحيوانات وفترة رعي مقدرة حسب الحمولة الرعوية لممراعي, وأن 
خراج القطيع ٓٙ% إلى ٓ٘يتم رعي نسبة بين  % من النباتات الجافة, وا 

 دفعة واحدة من المرعى.
: الرعي خالل موسم النمو لالستفادة من جينات الكاْل المتاحة, وتنشيط لثانيةا -

لنمو النباتي لمضاعفة إنتاج البذور. ويكون الرعي بيذه الحالة بعدد كبير من ا
ولفترة قصيرة قبل موسم اإلزىار بفترة كافية إلعادة نمو  ,رؤوس الحيوانات

 النباتات من جديد. 
إدارة الرعي في ىذا المضمار ميمة جدًا من أجل تحسين الغطاء النباتي, وتحقق 

 حسنت التطبيق الصحيح, وىاتين الفائدتين ىما:ىذه اإلدارة فائدتين عن ا
تكسير الطبقة السطحية المتصمبة لمتربة بحوافر الحيوانات, ويساعد ذلك عمى  –آ 

 طمر البذور تحت التربة, وترشيح مياه المطر عند ىطولو.
إدخال الحيوانات إلى المرعى بصورة منتظمة يساعد عمى خمق توازن لممواد  –ب 

 العضوية, وتنشيط النباتات البطيئة النمو الذي يسببو تصمب التربة.
لكن مشاريع تنمية المراعي في البادية ال تنفصل عن التنمية المجتمعية البشرية من 

 خالل:
 نيج التشاركي.إنشاء ىياكل مؤسسية قادرة عمى تنفيذ الم – ٔ
 عمل المرأة.و  وعي وضع برامج تعميمية ومكافحة األمية وتنمية – ٕ
 توفير المورد المائي الكافي. – ٖ
دارة التربية والرعي والصحة الحيوانية – ٗ  .تنمية تربية الحيوانات وا 
  المساعدة عمى تسويق المنتجات الحيوانية لمسكان المحميين في البادية. – ٘
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وصناعة المنتجات  وضع برامج تدريب عمى ميارات الغزل والحياكة والخياطة – ٙ
وغيرىا من الميارات التي من شأنيا فتح فرص عمل في البادية غير  الحيوانية
  الرعي.
 التطبيقات العممية لإلدارة الذاتية في التنمية -ثانيًا 
وفق برنامج  تشكيل لجان رعي محمية عمى مستوى المشروعات الرعوية –أواًل 

 يتضمن:  
 برنامج تدريبي معرفي ومياري - ٔ
 إجراء مسوحات لمواقع الرعي, والمواقع التي تحتاج إلى استصالح. – ٕ
ربط لجان الرعي بالجمعيات التعاونية الفالحية لتكون قنوات اعتبارية لتأمين  – ٖ

 الدعم والتمويل واإلشراف الرسمية من قبل الحكومة.
تحديد مدة الرعي, والمدة الالزمة لنمو النباتات الرعوية, والمدة الالزمة إلنتاج  – ٗ

 البذور, وتحديد عدد رؤوس الحيوانات بما يتناسب مع الحمولة الرعوية.
 االستفادة من خبرة الرعاة بأحوال التربة والنباتات والمصادر المائية. – ٘
  .الرعي بحسب عدد الرؤوسإنشاء صناديق خاصة بجمع رسوم مالية عمى  – ٙ
 

 ة من إنشاء الصناديق ىي:ة المتوخاوالفائد
 لتكوين ثقافة اقتصادية لدى مربي الحيوانات. –آ 

المراعي أكثر من  حماية من يدفع رسمًا يتكون لديو إحساسًا بالمسؤولية تجاه –ب 
 الرعي بالمجان.

خدمات اجتماعية دعم تطوير المراعي ذاتيًا من أموال الصناديق, وتقديم  –ت 
 لمسكان المحميين لدعم استقرارىم

إنشاء وظائف وتأمين فرص عمل غير الرعي بواسطة أموال الصناديق,  –ث 
كالحراسة, وسائقي شاحنات وصياريج وغير ذلك, وعمال عمى تقنيات مختمفة تخص 

 تطوير البادية.
تنظيم المراعي اداريًا وماليًا يكرس وجود الدولة ووظيفتيا التنموية باعتبار  –ح 

 المراعي باألساس تعود ممكيتيا لمدولة.
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