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 مجتمعات الشيخوخة وتحديات جائحة كورنا

 أ.د.داخل حسن جريو

 عضو المجمع العلمي العراقي

 

تعرررا الشرريخوخة ب نهررا عمليررة الهرررم 

والتقرررردم بالسررررن الترررري تتعررررر  لهررررا جميررررع 

الكائنات الحية, وتختلا بداية الشيخوخة بين 

المجتمعررات ألسررباب عديرردة ال مجررال للخررو  

إعتبررررت بعررر  الررردول أن  بتفصررريالتها هنرررا .

(  60شريخوخة الرجرل تبرردأ عنرد بلو ره سررن )

سررنة عنررد إحالترره علررى التقاعررد, وشرريخوخة 

( سرررنة مرررن 50بلو هرررا سرررن ) المررررأة عنرررد

أكثررمن   حاليرا العمر.   بلغرت نسربة المسرنين 

%( من إجمرالي عردد السركان فري الردول 20)

  %( فرري البلرردان الناميررة,9المتقدمررة ,مقابررل )

البلدان العربية أعالها في تونس %( في 7و)

ولبنان, حيث بلغت هذه النسبة في كرل منهمرا 

%(,ويتوقع زيادتهرا فري البلردان العربيرة 10)

, وقرررررد 2050%( بحلرررررول العرررررام 19إلرررررى )

يتجاوز عدد المسنين حينها عردد األطفرال فري 

 الكثير من البلدان العربية.

فري العرالم حاليرا أكثرر مرن  يبلغ عردد المسرنين

السرررتين  سرررن مليرررون شرررخ  فررروق(  700)

( مليررون شررخ  فرري  250مررنهم   )  سررنة  

عرررردد أن يرتفررررع  الصرررين وحرررردها . ويتوقررررع 

إلررى  2050بحلررول سررنة المسررنين فرري العررالم 

بحسب تقديرات منظمرة األمرم  ملياري شخ 

 إجمالي من%(  20 )   أي ما يعادلالمتحدة 

مسرنين فري أوربرا  تبلرغ نسربة ال. سكان العالم 

مررررن إجمررررالي عرررردد  %(  20 نحررررو)حاليررررا 

تجرراوزت  حيررثفرري إيطاليررا أعالهررا    سرركانها

مررن إجمررالي  %( 23 مسررنين فيهررا )نسرربة ال

 سكانها .

يعزى إرتفاع نسبة المسنين إلى زيادة الوعي 

الصررحي لرردى النرراس فرري معظررم المجتمعررات, 

وتحسررن الرعايررة الصررحية والتغذيررة والعنايررة 

العمررر  لعرردبالمسررنين, ممررا أدى إلررى إرتفرراع م

( 50) نحرولإلنسان في معظم دول العرالم مرن 

في منتصا القرن الماضري ليصرل حاليرا  سنة

 هرذا في الردول المتقدمرة سنة ( 80) نحو إلى

تردني معردالت الخصروبة فري إلرى من جهة , و

بسرربب إجررراءات الكثيررر مررن البلرردان المتقدمررة 

تحديد النسل والزواج بسن مت خرة في معظرم 

إنجاب عدد أقل مرن  أدى إلى مما, هذه البلدان

األطفال من جهة أخرى.فعلى سبيل المثرال أن 

معرردل النمررو السرركاني فرري المانيررا واليابرران ال 

%( , ممرررا يعنررري إنخفرررا  1,3يزيرررد علرررى )

مستمر بعدد السكان الرذي يفترر  أن ال يقرل 

%( للحفررراظ علرررى العررردد 2عرررن معررردل نمرررو )

نفسررره مرررن السررركان بحرررده األدنرررى فررري جميرررع 

 .تاألوقا

أحد تقارير منظمة الصحة العالميرة أشار

إرتفاع  معدل األعمار المتوقع في العرالم إلى ,
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  مرررع بقررراء 2000بشررركل ملحررروظ منرررذ عرررام 

فروقات واضحة وعدم مساواة في هرذا األمرر 

بررررين دول العررررالم  فقررررد وصررررل معرررردل العمررررر 

المتوقررع لرردى األطفررال الررذين ولرردوا فرري عررام 

يكون العمر   لسنة( 71.4إلى) مثال   2015

( سنة من نصيب اإلناث  أعاله 73.8األكبر) 

(  سررنة, مقارنررة 86.8فرري اليابرران بمعرردل ) 

( سرررررنة للرررررذكور , أعررررراله فررررري  69.1مرررررع) 

 معررردل( سرررنة. أمرررا 81.3سويسررررا بمعررردل ) 

العمر المتوقع والمترافق مرع التمترع بالصرحة 

عالمياً  وهو عبارة عن مقيراس لعردد السرنين 

يعيشررها الطفررل المولررود  الترري مررن المتوقررع أن

     بصررحة جيرردة قررد يصررل إلررى 2015فرري عررام 

( سرررنة لإلنررراث   64.6)  ( سرررنة  أي 63.1) 

 .(  سنة للذكور61.5و)

العرام لألعمرار فري الواليرات  معدلبلغ ال 

( سررررنة, وفرررري  77.6المتحرررردة األمريكيررررة ) 

( سنة, وفي أميركا الجنوبية  74.1أوروبا ) 

( سررنة,  67.9( سررنة ,وفرري  سرريا ) 70.4) 

( سرنة. شرهدت البلردان  51.4وفي أفريقيرا ) 

العربية هي األخرى إرتفاعا كبير في معردالت 

سرنة ( 76,7األعمار , فقد بلغت في الكويت )

,وفررررري دولرررررة اإلمرررررارات العربيرررررة المتحررررردة 

( 73,8( سنة ,وفي مملكة البحرين ) 75,8)

سررررنة , وفرررري المملكررررة العربيررررة السررررعودية 

( سنة , وفي جمهورية مصر العربيرة 72,9)

( سرررنة,وال يختلرررا الحرررال كثيررررا فررري 66,6)

 .الدول العربية األخرى

دول واليابررران و الررردول األوربيرررة  كانرررت

أّول مرن   ة المتقدمرة إقتصرادياأمريكا الشرمالي

فرنّن  أمرا انن  شهد هرذا التحرّول الرديمغرافي 

حاليرا األقلّ تقدماً منها هري التري تشرهد  لدولا

. فبحلرول عرام في العرالم أكبر تحّول ديمغرافي

مررن  (% 80 )يعرريش نحررو يتوقررع أن  2050

المسنين فيما ُيعرا حالياً بالبلدان المنخفضرة 

 سررطة الرردخل  وسررُت ويالرردخل والبلرردان المتو

مثررل الصررين والبرازيررل مسررنين ب عررداد  دول 

تفوق األعرداد التري ت ويهرا الواليرات المتحردة 

زيرادة عردد األمريكية. واألهّم من ذلك هرو أّن 

حدث بروتيرة أسررع تفي تلك البلدان المسنين 

 دولبهررا فررري  تكثيررراً مررن الرروتيرة التررري تمرر

 .ً العالم المتقدمة حاليا

أعداد المسنين , ترزداد معهرا وبتزاييد   

أألعبرراء الماليررة الالزمررة لرعررايتهم إجتماعيررا  

وصررررحيا  لكررررونهم الفئرررررات األكثررررر عرضرررررة 

لألمرا  المختلفرة , وقرد يررى فريهم الربع  

عبئرررا  ال مفرررر منررره علرررى اإلقتصررراد الررروطني 

بسرررربب عرررردم قرررردرتهم علررررى العمررررل وعرررردم 

إسهامهم  في تنمية الدخل الوطني,  متنكرين 

م الترري بررذلوها لتنميررة تلررك  البلرردان , لجهرروده

ومتجرررراهلين سررررنة ه فرررري خلقرررره ومراحررررل 

تشرررير تقرررديرات منظمرررة الصرررحة  تطرررورهم  .

العالميررة إلررى أن كبررار السررن هررم أكبررر الفئررات 

أن حيررث يتوقررع  , العمريررة  نمررواً فرري العررالم

 إلرررى 2060الشررريخوخة سرررنة  نسررربة  تصرررل

,   سرركان العررالم إجمرراليمررن %(  36 نحررو)

ع تقرردم النرراس فرري السررن يصرربحون أكثررر ومرر

صرررررعوبات فررررري التنقرررررل عرضرررررة لمواجهرررررة 

والحررراالت الصرررحية المزمنرررة مثرررل السررررطان 

والسركتة الدما يرة والخررا  ويكونرون أيضراً 

يعيش الكثيررون مرنهم  حيث ,عرضة لالكتئاب

. وبرذلك ترزداد الحاجرة إلرى والفقرر عزلرةفي ال

الرعايرررررة الصرررررحية والضرررررمان اإلجتمررررراعي  

هناك م شر ر حياة إنسانية الئقة بهم  . لتوفي

عررام لرعايررة المسررنين وهررو نسرربة المعتمرردين 

مرنهم علررى اإلعالررة , أي نسربة الفئررة العمريررة 

مررن سررتين سررنة فمررا فرروق إلررى الفئررة العمريررة 

تنفرق  .(  سرنة59 – 15المنتجة مرن عمرر ) 
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دول العالم المتقدمة مليرارات الردوالرات علرى 

  حيرررث مسرررنينالخررردمات الرعايرررة الخاصرررة ب

وصررررل حجررررم اإلنفرررراق فرررري بعرررر  البلرررردان 

مرررن النررراتل المحلررري %(  4)األوروبيرررة إلرررى 

 اإلجمالي.

ات المتداولة حاليا فرنن ءوحسب اإلحصا

المصررابين بفيررروس مررن  %( 90 )أكثررر مررن

كررانوا  ممررنكورونررا هررم مررن فئررة كبررار السررن  

يعانون من أمررا  مزمنرة مرن قبرل  جعلرتهم 

أكثر تر ثراً برالفيروس. وجردت دراسرة صرينية 

بفيررررررروس كورونررررررا  أن معرررررردالت الوفيررررررات

 ترزداد تردريجياً مرع التقردم برالعمر: المسرتجد ,

بالنسرررربة لألشررررخا  %(  0.4بلغررررت       ) 

%( 1.3نسرربة )فرري األربعررين مررن العمررر   و

%( 3.6سربة )نفي الخمسينات من العمرر   و

%( 8نسررربة ) و ,فررري السرررتينات مرررن العمرررر

السبعينات من العمر, ونسبة ) لألشخا  في 

 )لألشخا  الذين تبلرغ أعمرارهم % ( 14.8

 .ما فوقف (سنة 80

كما أظهرت الم سسة اإلخبارية فروكس 

نيوز أن نسبة الوفيات بفيروس كورونرا لردى 

( سرنة بلغرت  69 – 60المصابين بين سن ) 

% ( بررين سررن   9.8(, ونسرربة ) % 2نحررو ) 

% ( 18( سررررررررنة, ونسرررررررربة )  79 – 70) 

بالنسبة لألشخا  فوق الثمانين سرنة . وفري 

إيطاليا بلغت نسبة المصرابين بفيرروس كورنرا 

% ( لمن هم فروق الثمرانين سرنة الرذين 42) 

% ( مرررن إجمرررالي سررركان 7يشررركاون نحرررو ) 

% (  7إيطاليررا , وتجرراوزت نسرربة الوفيررات ) 

عرردد اإلصررابات . وتعررزى نسرربة  مررن إجمررالي

إلررى معانرراة  ررالبيتهم زيررادة وفيررات المسررنين 

من أمرا  مزمنة تسبب انخفاضا فري كفراءة 

عمررررل الرئررررة  ومقاومررررة جهررررازهم المنرررراعي 

 .للمر 

« نيويرررررورك ترررررايمز»أفرررررادت صرررررحيفة 

األمريكية ب ن إحصراءاتها أظهررت أن خمسرة 

وعشرين ألفاً وستمائة مقريم وعامرل فري دور 

المسنين األمريكية توفوا جراء عردوى رعاية 

فيرررروس كورونرررا وهرررو مرررا يعرررادل ثلرررث عررردد 

. الوفيررات جررراء الوبرراء فرري الواليررات المتحرردة

ألررا  ( 143)وأفررادت الصررحيفة أن أكثررر مررن 

شرررررررررررخ  أصررررررررررريب برررررررررررالفيروس فررررررررررري 

هيئة لرعاية المسنين في أنحراء (7500)نحو

مررن اإلصررابات ( % 10 )الرربالد  جرراءت منهررا

ء فرري أنحرراء الرربالد وثلررث عرردد الم كرردة بالوبررا

فيما تجراوزت الوفيرات فري . الوفيات اإلجمالي

دور رعايرررة المسرررنين فررري أكثرررر مرررن عشرررر 

واليرررات نصرررا عررردد الوفيرررات اإلجمرررالي فررري 

يذكر أن العردد الفعلري للوفيرات .والوالية ذاتها

أعلى من المعلرن بسربب عردم تقرديم معلومرات 

كاملرررة مرررن قبرررل الحكومرررة االتحاديرررة وبعررر  

 .واليات األخرىال

وال تقتصرررر ترررداعيات الشررريخوخة علرررى 

األعبرررراء الماليررررة الترررري تتحملهررررا الحكومررررات 

لترررررروفير الرعايررررررة الصررررررحية واإلجتماعيررررررة 

للمسررنين فحسررب, بررل تررذهب إلررى مررا هررو أبعررد 

مررن ذلررك بخسررارة هررذه الرردول لشررريحة  قرروى 

عاملرررة منتجرررة ذات مررر هالت وخبررررات جيررردة 

بخروجهرررررا مرررررن سررررروق العمرررررل , وصرررررعوبة 

تعويضرررها بقررروى عاملرررة شرررابة منتجرررة وذات 

خبرررات ومرر هالت عاليررة ال تقررل عررن خبرررات 

ومررر هالت شرررريحة المسرررنين , وذلرررك لسررربب 

بسيط يتمثل بتناق  نسربة الشرباب عامرا بعرد 

 خررر إلررى إجمررالي السرركان فرري معظررم الرردول 

المتقدمة,وهو أمر أدى أن تقوم حكومات هذه 

ة مرن البلدان بنستقدام قوى عاملة شرابة وافرد

بلررردان أخررررى ,خاصرررة مرررن البلررردان الناميرررة 

والبلرردان الترري يعرراني سرركانها مررن صررراعات 
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دمويررررة حررررادة, لتحررررل محررررل القرررروى العاملررررة 

الوطنية من فئة المسنين إلدامة زخرم تنميتهرا 

فرري الميررادين كافررة والحفرراظ علررى مسررتوياتها 

المعيشررية ورفاهيررة شررعوبها,ودون أن يكلفهررا 

كر, إذ أن القررروى ذلرررك أيرررة تكررراليا ماليرررة ترررذ

العاملرة الوافردة تكررون معردة سررلفا فري بلرردانها 

وتمتلررك خبرررات جيرردة وم هلررة لرردخول سرروق 

العمررل لممارسررة وظائفهررا فورا,ومتفانيررة فرري 

أداء مهامهررررا لشررررعورها بعرررردم اإلسررررتقرارفي 

بلرردانها فرري معظررم األحيرران والحاجررة الماسررة 

للعمل لت مين حياة إنسانية كريمة لها.وال تجد 

القررروى صرررعوبة باإلنررردماج بمجتمعاتهرررا هرررذه 

الجديررررردة ذات الرررررنظم الديمقراطيرررررة, برررررر م 

إخررتالا العررادات والثقافررات والتقاليررد إالّ فرري 

حرراالت قليلررة نرررادرة, لتصرربح فيمرررا بعررد هرررذه 

القرروى وعرروائلهم جررزءا مررن مكونررات شررعوب 

هذه الدول ,مواطنون لهرم مرا لهرم مرن حقروق 

 ن وعلرريهم مررا علرريهم مررن واجبررات شرر نهم شرر

المررواطنين انخرررين, وبررذلك إسررتمرت عجلررة 

التنميررة بالرردوران فرري البلرردان المتقدمررة  علررى 

الررررر م مررررن شرررريخوخة مجتمعاتهررررا انخررررذة 

بالزيررادة عامررا بعررد  خر,علررى حسرراب خسررارة 

البلررردان الناميرررة لكوادرهرررا العلميرررة والتقنيرررة 

والمهنيرررة التررري لرررم تسرررتطع الحفررراظ عليهرررا 

 .ها هناإليألسباب شتى ال مجال للتطرق 

هنررراك مرررن يعتقررررد  وبخاصرررة مروجرررري 

الشررررائعات وعشرررراق نظريررررة المرررر امرة  , أن 

جائحة كورونرا , إنمرا هري عمرل شريطاني مرن 

بعرر  حكومررات العررالم , بهرردا القضرراء علررى 

المسررررنين والررررتخل  مررررن أعبرررراء رعررررايتهم 

الصرررحية وخررردماتهم اإلجتماعيرررة , وترشررريق 

لرك إقتصاداتهم الوطنية وإستعادة حيويتهرا , ذ

أن شررريحة المسررنين لررم تعررد قرروى إقتصررادية 

نافعة . ويبذل ه الء قصرارى جهردهم لتعزيرز 

دعررراواهم  عبرررر وسرررائل اإلعرررالم والتواصرررل 

اإلجتمرراعي المختلفررة, بنشررر مقرراطع فيديويررة 

لبع  قادة  دول العالم ومنهم بعر  ر سراء 

الواليرررات المتحررردة األمريكيرررة ودول أخررررى , 

س كورونرا قبرل يتحدثون فيها عن وباء فيررو

سررنين  مررن حرردوث هررذه الجائحررة وإنتشررارها 

بهذا الشكل الواسرع الرذي أودى بحيراة انالا 

مررررن النرررراس فرررري أرجرررراء العررررالم المختلفررررة, 

ويتحرردثون منررذ ذلررك الوقررت المبكرررعن خطررط 

مواجهترره للحررد مررن  ثرراره المرردمرة . ويررذهب 

 خرررون إلررى أن فيررروس كورونررا قررد صررنعته 

دات دول أخررررى بعررر  الررردول لتررردمير إقتصرررا

منافسرررة لهرررا , بعضرررهم يررردعي أنهرررا صرررناعة 

صينية لتدمير إقتصرادات الردول الغربيرة وفري 

مقرررررردمتها الواليررررررات المتحرررررردة األمريكيررررررة , 

وبعضهم يدعي العكس من ذلك أنهرا صرناعية 

أمريكية لتدير اإلقتصاد الصيني الذي بات نردا 

قويا لإلقتصاد األمريكري انخرذ برالتراجع أمرام 

الصررررررريني انخرررررررذ باإلزدهرررررررار,  اإلقتصررررررراد

واألسرتحواذ علرى حصرر  أكبرر فري األسررواق 

العالميررة بمررا فيهررا السرروق األمريكيررة نفسررها, 

مما دفرع اإلدارة األمريكيرة لفرر  قيرود علرى 

الصرررادرات الصرررينية إلرررى الواليرررات المتحررردة 

خالفررا لمررا كانررت تررروج لرره الواليررات المتحرردة 

ول سررابقا عررن التبررادل الحررر للبضررائع بررين الررد

 في إطار إقتصاد العولمة . 

كشررفت جائحررة كورونررا فشررل الكثيررر مررن 

حكومررات الرردول وعجررز نظامهررا الصررحي مررن 

التصرردي الحرررازم لمعالجرررة هررذا الوبررراء الرررذي 

حصرررد  الا األرواو دون أن تحررررك سررراكنا , 

بل باتت تكيل اإلتهامات بعضها للبع  انخر 

, فهررا هررو الرررئيس األمريكرري دونالررد ترامررب 

وس كورونررا بررالفيروس الصرريني , يصررا فيررر

ويررتهم منظمررة الصررحة العالميررة بررالتواط  مررع 
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الحكومرررة الصرررينية بعررردم كشرررفها عرررن منشررر  

فيررروس كورونررا ويحملهررا مسرر ولية سرررعة 

إنتشررراره فررري دول العرررالم المختلفرررة , دون أن 

يررررتمكن مررررن تقررررديم أي دليررررل لت كيررررد صررررحة 

مزاعمه, في الوقرت الرذي يرتهم فيره خصرومه 

يرات المتحردة نفسرها  بفشرل إدارتره داخل الوال

بالتصرررردي الحررررازم للحررررد مررررن إنتشررررار هررررذا 

الفيررروس بشرركل مريررع فرري الواليررات المتحرردة 

األمريكيرررة , التررري تصررردرت دول العرررالم بعررردد 

اإلصرررابات والوفيرررات جرررراء هرررذا الفيرررروس. 

ويعلررق عضرروية الواليررات المتحرردة األمريكيررة 

بمنظمررة الصررحة العالميررة , ويمتنررع عررن دفررع 

مستحقات المنظمرة السرنوية التري هري بر مس 

الحاجررررة لهررررا فرررري الوقررررت الحاضررررر لتقررررديم 

 المساعدة إلى الدول الفقيرة . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وبصرا النظر عن صحة هرذه النظريرات مرن 

عدمه , فننه من الم كد أن جائحة كورونا قرد 

أضررررت كثيررررا باإلقتصررراد العرررالمي بمجملررره , 

المسرررنين األكثرررر ويتوقرررع أن تكرررون شرررريحة 

تضررررا مررن بررين كررل الشرررائح اإلجتماعيررة , 

كونهررا الشررريحة األضررا إقتصرراديا وصررحيا . 

وال عجب أن تسبب الجائحة أعداد كبيرة  من 

الوفيررات فرري صررفوفهم . ويتوقررع كثيرررون أن 

عررالم مررا بعررد جائحررة كورونررا سرريختلا تمامررا 

عن عالم ما قبلها , نظرا لمرا لحرق باإلقتصراد 

أضرررار جسرريمة , سررتنجم عنهررا  العررالمي مررن

إعادة نظر في مجمل العالقات الدولية , حيرث 

يتوقررررع تزاييررررد نفرررروذ دول وأفررررول نجررررم دول 

 أخرى . وهلل في خلقه ش ون .
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Innovative Education online delivery 

models Post COVID 19 – challenges 

and opportunities 

Professor Talal Yusaf 
Chief Business Development 

Office , Aviation Australia PhD1 
Renewable energy 

 PhD2 Biomechanical Eng.  talal.yusaf@aviationaustralia.aero 
 

COVID-19 has changed the 

world. Unlike the common flu, this 

virus, which started in Wuhan, 

China, has brought the majority of 

the world to a standstill. With no 

cure, the best that world leaders and 

health experts can achieve is to 

prevent its spread. However, this 

accomplishment is associated with 

social issues as it prevents human 

interaction. This lack of human 

interaction has had a huge impact on 

many industries. According to the 

World Travel and Tourism Council1, 

the Tourism industry will see about 

75 million jobs lost and a US$2.1 

trillion revenue drop due to the 

pandemic. Likewise, the airlines, 

according to IATA1, is expected to 

see a revenue drop of $252 billion 

this year which is 44% less in 

comparison to last year’s revenues. 

According to UNESCO2, lockdowns 

in the education sector due to 

COVID-19 affected around 1.2 billion 

students worldwide including 

International students. 

International Education relies 

heavily on student’s mobility across 

the world, and it has felt the impact 

of the lockdowns imposed by 

governments around the world. The 

problem is global, and can’t be 

addressed by any single country, but 

through international collaboration 

led by academics and education 

institutions leaders. While 

International Higher Education 

mailto:talal.yusaf@aviationaustralia.aero
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experienced a significant drop in 

student enrolment and revenue and 

is the most affected in the education 

industry, VET, schools and other 

training programs have also 

suffered. Institutions with no e-

learning offering and solely face-to-

face classes have been scrambling 

to develop online methods at the last 

minute. This immature offering, 

coupled with the lack of recognition, 

has adversely affected the uptake of 

the online programs. On the other 

hand, educational Institutions with 

well-established distance learning 

pedagogy and robust e-learning 

infrastructure, are well positioned to 

cope with the changed 

circumstance. 

Transitioning away from a face-

to-face delivery model is not as easy 

as it may appear. It is not as simple 

as recording and broadcasting a 

lesson. In the past decades, distance 

education models suffered because 

of many reasons, such as the lack of 

governmental recognition for online 

programs, the absence of an online 

quality assurance framework, high 

delivery costs, and the students and 

teachers interaction cultures. While 

IT technologies allow greater 

interaction through “face-to-face” 

using online forums and video 

technology, there are still challenges 

that an institution must overcome to 

be successful in online education. 

With careful planning and 

preparation, an online training model 

can mitigate the risk that pandemics 

or similar future world events pose 

to the Education industry. These 

platforms can supplement and 

enhance the conventional teaching 

models and can further extend and 

enhance the brand and reach of the 

international institutions.  

A through research was 

conducted to address the current 

and post COVID19 pandemic 

challenges and opportunities. It 

covers different delivery methods, 

the impact each method has on the 

curriculum development, online 

Quality Assurance, assessment, 

human and operational cost, IT 

infrastructure and other resources 

required. It then highlights the pros 

and cons of developing an online 

training platform, business 

development and partnership 

models and risk mitigation 

management. (detail information of 



         

   
8 

this workshop can be found here 

https://fccdl.in/t4WJ8bP6pZ) 

 I this workshop we discuss two 

successful Australian institution 

cases studies, where International 

collaborations enhanced the quality 

of the programs, student numbers 

and revenues of both institutions. 

This was achieved through a mix of 

innovative delivery methods using 

Transnational Education TNE with 

supported externally models that 

lead to dual/double awards.  

Practical programs, like engineering 

and technology have been 

successfully delivered in the online 

education space. 

It is time to be more realistic 

and focus on alternative/innovative 

methods to deliver educations to our 

international students globally 

through blended delivery model, 

online, distance, TNE with external 

support through partners.  

Professor Talal Yusaf 
Chief Business Development Office of Aviation Australia 

Professor Talal Yusaf 
commenced his role as Pro Vice 
Chancellor, International at 
Federation University Australia in 
September 2018. Professor Yusaf’s 
international university career has 
included teaching, research and 
management positions in South East 
Asia, the Middle East, and the United 
Kingdom and in Queensland for the 
last 30 years. 
 

Professor Yusaf holds PhDs in 
renewable energy and 
biomechanical engineering and has 
strong research backgrounds in the 
field of Renewable Energy, 
alternative fuels and mechanical 
methods for water treatment. 

Professor Yusaf’s professional 
memberships and affiliations include 
Executive Director at University of 
Southern Queensland (USQ, 
International Sponsor Engagement 
and Research Partnerships (ISERP), 
Bio-Energy Research Group Leader 
at National Centre for Engineering in 
Agriculture, Associate Editor-in-
Chief, Energies Journal, and Applied 
Sciences Journal, Groundwater for 
Sustainable Development, and 
International Journal of Automotive 
and Mechanical Engineering 
(IJAME). Professor Yusaf has 
supervised till completion over 30 
HDR students and has written and 
contributed to over 165 journals, 

https://fccdl.in/t4WJ8bP6pZ
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(Scopus H 31) and 10 books in the area of alternative energies. 

https://scholar.google.com.au/citations?hl=en&user=vN1pOG8AAAAJ
&view_op=list_works&sortby=pubdate 

co-author books 
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEB_enAU894AU894&biw=142
2&bih=716&tbm=bks&ei=FHX-Xuy7IZ2O4-
EP2diZgA8&q=talal+yusaf+&oq=talal+yusaf+&gs_l=psy-
ab.3...16450.16450.0.16643.1.1.0.0.0.0.157.157.0j1.1.0....0...1c.1.64.psy-
ab..0.0.0....0.OQqt5baNJwk 

Professor Yusaf is married with four children, including twin son and 
daughter, and is a huge fan of volleyball and soccer. 
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https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEB_enAU894AU894&biw=1422&bih=716&tbm=bks&ei=FHX-Xuy7IZ2O4-EP2diZgA8&q=talal+yusaf+&oq=talal+yusaf+&gs_l=psy-ab.3...16450.16450.0.16643.1.1.0.0.0.0.157.157.0j1.1.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.0.0....0.OQqt5baNJwk
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEB_enAU894AU894&biw=1422&bih=716&tbm=bks&ei=FHX-Xuy7IZ2O4-EP2diZgA8&q=talal+yusaf+&oq=talal+yusaf+&gs_l=psy-ab.3...16450.16450.0.16643.1.1.0.0.0.0.157.157.0j1.1.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.0.0....0.OQqt5baNJwk
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEB_enAU894AU894&biw=1422&bih=716&tbm=bks&ei=FHX-Xuy7IZ2O4-EP2diZgA8&q=talal+yusaf+&oq=talal+yusaf+&gs_l=psy-ab.3...16450.16450.0.16643.1.1.0.0.0.0.157.157.0j1.1.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.0.0....0.OQqt5baNJwk
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEB_enAU894AU894&biw=1422&bih=716&tbm=bks&ei=FHX-Xuy7IZ2O4-EP2diZgA8&q=talal+yusaf+&oq=talal+yusaf+&gs_l=psy-ab.3...16450.16450.0.16643.1.1.0.0.0.0.157.157.0j1.1.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.0.0....0.OQqt5baNJwk
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 التعايش المواطنة... السالم و
 أ. د  ماجد مطر الخطيب

 العراق

التربيرررة علرررى ثمرررة عالقرررة وثيقرررة برررين 
المواطنرررة وبرررين التعرررايش واشررراعة السرررالم 
كهدٍا إنساني  و اية نبيلرة تسرعى اإلنسرانية 
إلى تحقيقها على امترداد تاريخهرا الحضراري  
ذلك أن مس ولية الفرد نحو مجتمعه  وتنميرة 
اسررررررتعداده لدراسررررررة المشرررررركالت المحليررررررة 
والعالميررة وإدراك أهميررة التعرراون والتضررامن 

مة فرررري التنميررررة والسررررالم الرررردولي والمسرررراه
العالمي  وفهرم الثقافرات المختلفرة واحترامهرا 
بمررا فيهررا الثقافررة الوطنيررة المحليررة  تقررع فرري 

 أهداا برامل التربية على المواطنة

فكلمرررررررا شرررررررعرت اإلنسرررررررانية بخطرررررررر 
الصرررراعات والحرررروب  ترررزداد الررردعوة إلرررى 
السررالم والتعررايش والمصررالحة  والعمررل علررى 

انية وهذا مرا حصرل بعرد ارساء دعائمها اإلنس
الحرررب العالميررة الثانيررة وقيررام األمررم المتحرردة 
كررر داة تفررراهم تجمرررع شرررعوب العرررالم  وتحثهرررا 

 للوصول إلى هذا الهدا النبيل.

ويعررررد االهتمررررام بالسررررالم ضررررمن إطررررار 
ومفهرروم المواطنررة  مررن االتجاهررات الحديثررة 
المعاصرررررة فرررري تربيررررة المررررواطن  وقررررد برررردأ 

لررة بدراسررات السررالم االهتمررام بعررد تلررك المرح
كميرردان أكرراديمي فرري الجامعررات العالميررة منررذ 
الخمسينات  حيث كانرت البدايرة التركيرز علرى 
السرررالم فررري مواجهرررة صرررور وحررراالت العنرررا 
المباشرررررر  كمرررررا فررررري االعترررررداء والتعرررررذيب 
واالضررطهاد والحررروب ليتطررور فيمررا بعررد إلررى 
تناول العنا  ير المباشرر النراجم عرن طبيعرة 

اعيرررة والسياسرررية واالقتصرررادية الرررنظم االجتم

الترري تركررت معاناتهررا علررى حيرراة المجتمعررات  
و ثارهررا ونتائجهررا الظالمررة علررى النرراس  مررن 
مرروٍت وقهررر وانتقررا  مررن  دّميررة اإلنسرران  
وانتهاك لحقوقه  المتمثلة برالتمييز العنصرري 
والتعر  للجوع وإنكار حقوق اإلنسان  ذلك 

م المساواة أن العالقات القائمة بين الفقر وعد
والظلم  وتدهور البيئة في هذا المكان أو ذاك 
مررررن العررررالم  تزيررررد مررررن مخرررراطر النزاعررررات 
ومظرررراهر االنهيررررار فرررري الوضررررع اإلنسرررراني 

 للمجتمعات.

إن التربية على المواطنة  فري جوهرهرا 
دعررروة للحيررراة واالسرررتجابة لقيمهرررا والتفاعرررل 
معهررا  والحيرراة هرري السررالم مررع الررذات ومررع 

البيئررة الماديررة  ومررن هنررا فررنن انخرررين ومررع 
التربيرررة مرررن أجرررل السرررالم تمترررد فررري أبعادهرررا 
لتشرررملل السرررالم برررين الررردول والشرررعوب  إلرررى 
األفراد في داخل األسرة الواحدة  أو الجماعة 

 وأخيراً إلى اإلنسان نفسه.

والسررالم مطلررب إنسرراني  بدونرره يعرريش 
اإلنسررران فررري فرررزع وخررروا  يفقرررده اتزانررره  

مررن حولرره علررى أسرراس ويجعلرره يتعامررل مررع 
انهررررررم اعررررررداء  ويفقررررررده صررررررداقة النرررررراس 
واحترامهم  واإلنسران اجتمراعي بطبعره  فرنذا 
فشل في التكّيا فننه يفقد سالمه االجتماعي  

 ويشعر بالعزلة  والتقوقع حول الذات.

والسرررررالم فررررري شررررركله انخرررررر مطلرررررب 
اقتصررادي  ذلررك أن الخالفررات وعرردم الشررعور 

الفرد االنتاجية  بالطم نينة  ي ثر على قدرات 
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وبالتررالي يررنعكس علررى ترردني دخلرره  وضررعا 
إمكانيته االقتصادية  والسالم العرادل ال يكرون 
علررى حسرراب مصررالح انخرررين  وإنمررا يحمرري 
مصرررررالح الفررررررد  ليسرررررعى باتجررررراه التعررررراون 
والتنسرريق مررع انخرررين بهرردا الوصررول إلررى 
اقتصاد متين للمجتمع وللوطن فري  ٍن واحرد  

هيررة الررذي يتمتررع برره الفرررد  ألن مسررتوى الرفا
قد يعود بالدرجة األولى للمستوى االقتصرادي 

 (.1للدولة التي يحمل هويتها)

ان مهمررة التربيررة  ترردفع باتجرراه تعميررق 
التربيررررة علررررى التضررررامن وتعزيررررز الشررررعور 
المشررررترك  فالسررررالم وليرررردل تنميررررة اقتصررررادية 
واجتماعيررة منصررفة  تهمررل أشرركال الحرمرران 

ة  وترردعو إلررى روو والحسررد والخصررومة كافرر
التضامن والتعراون اإلنسراني  ذلرك أن السرالم 
يمرُّ عبر تنمية القدرات االجتماعية والبشرية 
الترري تجعررل مررن الحيرراة أكثررر انسررجاماً داخررل 
المجتمع  وتحثُّ على االنتماء وت مين اللُحمرة 

 االجتماعية.

ان ثقافة السالم وعدم العنا والتسرامح 
إلنسررراني وروو التررري تمثرررل جررروهر الوجرررود ا

المواطنررة  يجررب أن تتواجررد فرري قلررب مهمررة 
التربيررة علرررى المواطنيرررة  تلرررك التربيرررة التررري 
تهرردا إلررى التغييررر الررذي يحرردث فرري أنفسررنا  
ونمارسررره ب نفسرررنا ونعبرررر عنررره فررري سرررلكونا 
ومواقفنا وعالقتنا برانخر  وهري تربيرة تقروم 
علرررى مبرررادم الديمقراطيرررة واحتررررام حقررروق 

من قبرل الجميرع  أي اقامرة اإلنسان األساسية 
العدالة االجتماعية وت مين متطلبرات الرفاهيرة 
 من التعليم والصحة وحماية البيئة الطبيعية.

ومرررن هنرررا يررر تي الت كيرررد علرررى ارتبررراط 

                                                           
( مجدي عزيز، المنهج التربويي يالويعا الايياوا، مةتبو  1)

 .18، ص1998، مصر ،  زهراء الشرق، القيهرة

مفهرروم المواطنررة بمفهرروم السررالم والتعررايش  
ذلرررك االرتبررراط النرررابع مرررن حقيقرررة مفادهرررا أن 
ر الناس وإنَّ اختلا بعضهم عن الربع  انخر

فرررري أمررررور متعررررددة  لكررررنهم وفررررق المفهرررروم 
اإلنسررراني أبنررراء أٍم واحررردة وأب واحرررد  همرررا 
حرررررواء و دم عليهمرررررا السرررررالم ممرررررا يجعرررررل 
المواطنرررة تسرررتوجب التعرررايش معهرررم وتعلّرررم 
التسرررامح واحتررررام انخررررين واشررراعة صرررور 
التفررراني والتكافرررل فررري سررربيل المجمررروع. إنَّ 
ة مهمررة التربيررة  ترردفع باتجرراه تعميررق التربيرر

علررى التضررامن وتعزيررز الشررعور بالمسرر ولية 
الجماعية وتجسيد مفهروم المواطنرة بالسرلوك 

 والتطبيق العملي.

وفرري منطقتنررا العربيررة الترري ُتعررد مهرربط 
الررررديانات السررررماوية الررررثالث  ف نهررررا تزخررررر 
بالعديررد مررن صررور الرردعوة إلررى السررالم ونبررذ 
الكراهيررٍة والعرردوان والحررروب  وعبرررت عررن 

ظين على السالم  كما ورد فري تقديرها للمحاف
 الكتب المقدسة.

وبمررررا ان ه الواحررررد القهررررار سرررربحانه 
وتعررالى  هررو مصرردر الشرررائع السررماوية فقررد 
جرراءت الشررريعة اإلسررالمية علررى نفررس الررنهل 
من السماحة والدعوة إلى السالم ونبذ العنرا 
وعدم اللجوء إلى الحرب إال لرد العدوان كمرا 

ل  فلري قلراتللُواورد في القر ن الكريم ﴿ول  ربليلل هَّ سل
ررربُّ  ل ال ُيحل

رررُدوا إلنَّ هَّ تل عت ال تل ُكمت ول ررراتللُونل ينل ُيقل الَّرررذل
﴾ ]البقرة/ انية  ينل دل تل  [.190التُمعت
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وفي حراالت االضرطرار السرتخدام القروة 
فرري الرردفاع عررن الررنفس فقررد اكررد اإلسررالم علررى 

غررر  وكمررا ضرروابط إنسررانية وضررعها لهررذا ال
 :ي تي

احترررام اإلنسرران بغرر  النظررر عررن  .1
جنسره أو عرقررٍه أو عقيدتره  اسررتناداً إلرى قولرره 
رر   راُهمت فلري التبل لتنل مل حل مل ول نلري  دل ا بل نل مت رَّ للقلدت كل تعالى ﴿ول
للرى  اُهمت عل رلتنل فلضَّ اتل ول بل ي  نل الطَّ اُهمت مل نل قت زل رل رل ول حت التبل ول

ررر فتضل رررا تل نل للقت رررنت خل مَّ ثليرررٍر مل ياًل﴾ ]اإلسرررراء/ انيرررة كل
70.] 

ررلل  .2 ررن قلتل حمايررة الحررق فرري الحيرراة ﴿مل

لل  ا قلتل مل اٍد فلي األر  فلكل لنَّ فتٍس أو فلسل رل نل يت ًسا بلغل فت نل
يًعا﴾ ]سورة المائدة  انية  مل  [.32النَّاسل جل

عدم جواز القصا  أو االخذ بالثر ر  .3
في انتهاكرات قرانون الحررب. لقرد حررم اإلسرالم 

ُر المعاملررة بالم ررزل ثررل عمررالً بانيررة الكريمررة ﴿ال تل
ى﴾ ]سرررورة اإلسرررراء  انيررررة  ررررل رل أُخت زت ةٌ ول رل ازل ول

15.] 

كمرررررا حرررررث اإلسرررررالم علرررررى حسرررررن  .4
وحمايررة االمرروال والملكيررة الخاصررة  المعاملررة 

 والعامة وعدم االضرار بالبيئة.

 

 

إن فلسفة السالم والتعايش التي ت كدها 

مبررادم المواطنررة تكمررن فرري أن الكررون الررذي 

نعررريش فررري رحابررره  خلرررق محايرررداً  والعرررالم 

محايررد  وكررل شرريء فرري الحيرراة ال يسررتطيع ان 

يتنصررررل عررررن إنسررررانية الحيرررراة ومسرررراراتها 

المحايرررردة  وعليرررره فررررنن االنتمرررراء والحريررررة 

 محايررردةٌ  وأن السرررموَّ واإلعرررالء فررري سرررلوك

اإلنسررررران والمجمرررررع يظهرررررر فررررري المسرررررالمة 

والتعررررررايش والالعنررررررا ورفرررررر  السررررررلوك 

العررردواني  الفرررردي والجمعررري  والتعقرررل فررري 

التعامررررل االجتمرررراعي وصرررروالً إلررررى صررررورة 

 المواطنة الحقيقية.
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 أدبية نافذة

 األدبي التعبير في المرأة لغة

 أ.د إياد عبد المجيد  إبراهيم 

 أستاذ النقد األدبي

 المرررأة أدب تحصررين أحرراول  البرردء فرري

 اإلنسانية مساحته إلى وسحبه   التجنيس من

 وذات   فطريرة خصروبة للرجرل كما فللمرأة  

 تلرررك يخررر  أدبرررا ينرررتل وأن البرررد    مختلفرررة

 الرجرررل برررين صرررراعا األمرررر ولررريس   الرررذات

 عرن تعبيرا يكون أن ال يعدو األدب    والمرأة

 واإلنسرران الكررون فرري إنسررانية ور يررة موقررا

 برالرأي نر من كنرا وإذا..   والمجتمرع والحياة

  ابرت وإن    تغيرب لرن فالرذات انخر والرأي

 وعندئرذ    االجتمراعي الشرر  ما يرسر  فهذا

   للحوار .  م هل  ير المجتمع يصير

 المررأة كتابرات سرحب ال يمكننرا هنا من 

 ذريعرة أي تحرت   اإلبرداع حقل من  اإلبداعية

ال   صرررراع فررري الرجرررل مرررع فرررالمرأة    كانرررت

 إال الوجرود يتكامرل وال   معه إال الحياة تكتمل

   المرررأة أدب خصوصررية ال ينفرري وهررذا    برره

 المررأة لوجود نفي هو الخاصية هذه نفي ألن

 مررن أو  الرجررل مررن النفرري هررذا أكرران سررواء  

  يرر الخلرق بفطررة المررأة ألن   ذاتهرا المرأة

 فهمهررا لهررا يكررون أن البررد وبالتررالي   الرجررل

    الذاتيرة وكينونتهرا لوجودها ووعيها للحياة

 فرضرت وقد   الذات من إال ال يصدر واإلبداع

 عبررر ذاتهررا وحققررت    وجودهررا الت نيررث ترراء

 أدبرا الرجرل يكتبره مرا فليس   اإلبداعي الن 

    نسرررائيا أدبرررا المررررأة تكتبررره ومرررا   إنسرررانيا

 مكنونرررات عرررن إفصررراو النهايرررة فررري فررراألدب

 شرعرا   راق وأسلوب   فنية بطريقة اإلنسان

 هرو الردامي الجررو األلرم  هرو األلرم..  نثرا أم

 إال وإبررداع إبررداع بررين فرررق وال الجرررو  ذات

  الحقيقية. والموهبة بالجودة

 لغرررة عرررن اليررروم المررررأة لغرررة ال تختلرررا

 قضررية وعررن ذاتهررا  عررن التعبيررر فرري الرجررل

 مسرررتوى علرررى الخنسررراء خلدتررره مرررا. وطنهرررا.

 مررن كثيررر علررى يفضررلها النابغررة جعررل الشررعر

 نظرر الناقد الشاعر فالنابغة   عصرها شعراء

 فري ينظرر ولرم   الجمالية شعرها مقومات في

 المسرررتكفي بنرررت والدة..   المقيرررت التجنررريس

 فري الحب قصائد أجمل حضورها فكتبت أكدت

 فري ذاتهرا أكردت واعية تجارب هناك. حبيبها.

 تنافسرررت. الرجرررل. جانرررب إلرررى العربررري األدب

 بردر مع الحر الشعر ريادة على المالئكة نازك

 لفرردوى أخرررى تجررارب ثمررة   السررياب شرراكر

 مررري   الجيوسررري خضرررراء سرررلمى   طوقررران

  كثيرات .. و يرهن    السمان  ادة    زيادة

 لهرررررا   ولغتهرررررا برررررذاتها تبررررردع المررررررأة

 للرجرررل كمرررا التفكيرررر نمرررط فررري خصوصررريتها
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..   أيضررا والمشرراعر السررلوك فرري خصوصرريته

 مثررل امرررأة بصرروت يكتررب  رجررال وجرردنا وقررد

 ظاهرة ليس كان وإن   الشعر في قباني نزار

    امررأة وصوت بمشاعر يكتب فهو    عامة

  ذلك .. في اختالا ثمة فليس

 صررررروت اللغرررررة إن:  نقرررررول أن يبقرررررى  

 علرى المرأة أحيانا تعمل فقد    والعقل النفس

 أو اإل وائية الكتابات مثل الرجل سلطة خدمة

 أسراليب تستخدم فالمرأة..  الجسدي الحضور

 الالشرعور لبيئرة إنتراج إعادة فالكتابة. الواقع.

 كمررا   المعرراش بررالواقع ومرتبطررة   ودالالترره

 مررررن للفرررررد الترررر ريخي بررررالميراث ارتباطهررررا

 للمررأة..   الفردية وثقافته   والتقاليد العادات

 والمرأة للرجل والكتابة..   للرجل كما  قضية

 كرل فداخل  نوعه ال اإلنسان جوهر مرجعيتها

 رجرل كرل وداخرل – يقولرون كما – رجل أنثى

 دوافررع  النقررد يتجاهررل مررا وكثيرررا...    أنثررى

 جملرررة للرجرررل ويحمررد   المررررأة لررردى اإلبررداع

 المررأة اسرتطاعت:  نقول لكننا. ......  قضايا

 الثقافيررررة السررررياقات علررررى تخرررررج أن باللغررررة

  العربي . للمجتمع
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في بلدان ي بنجاألالعداء  واقع واتجاهات تطور العنصرية و

 االتحاد األوروبي

 كاظم حبيبأ د 

 الواليات المتحدة األمريكية:العنصرية الجديدة القديمة في 

 القتل العلني خنقاًلجورج فلويد نموذجاً حياً لها
 

هرررربَّ الشررررعب األمريكرررري مررررن أصررررول 

 أفريقيررررة فرررري جميررررع المرررردن األمريكيررررة كيرررردٍ 

ت جمررراهير واسرررعة مرررن ومعررره هّبررر  واحررردة

مرن أصررول أوروبيررة ن ياألمريكيرات واألمررريكي

الحريررررررة  قعشررررررأو أسرررررريوية  تلررررررك الترررررري ت

وتحترررررررم حقرررررروق اإلنسرررررران  والديمقراطيررررررة

والتمييررررز رف  العنصرررررية تررررو والقوميررررات 

والقهررررررر العنصررررررري والفصررررررل العنصررررررري 

وتدرك العواقرب الوخيمرة الناجمرة االجتماعي 

عررررن السرررركوت عمررررا جرررررى يرررروم الخررررامس 

فرري  2020والعشرررين مررن شررهر أيار/مررايس 

رلل شررطي  مدينة مينرابولس األمريكيرة حرين قلتل

مرررن  ديريرررك تشررروفينأمريكررري أبررري  يررردعى 

خررررالل الضررررغط الشررررديد بركبترررره علررررى رقبررررة 

المواطن األمريكي األسود جورج فلويد  وهو 

  لمررردة ثمررراني دقرررائق مطرررروو علرررى األر 

وست وأربعين ثانية  وهو يستغيث بالشرطي 

كرري يرفررع ركبترره عررن رقبترره قررائالً لرره "أنررا ال 

 1( can’tbreatheIاسرررررتطيع الترررررنفس")

وكررررر هرررذه االسرررتغاثة عررردة مررررات  وأجابررره 

الشرطي بكل صالفة وشراسة عنصررية قرائالً 

االدعرررراء  "ال يمكنررررك أن تفرررروز بهررررذا"لرررره: 

(Youcan’twinthis وبحشرررررررررررررررررجة !)

أخيرررة اسررتغاث جررورج ب مرره كمررن هررو ذاهررب 

إلررررى مرررروت محقررررق "مامررررا"! فكرررران النررررداء 

استغاثة وتحذيرا موجهاً إلى كرل األمهرات فري 

الواليررررررات المتحرررررردة  السرررررريما المواطنررررررات 

السررروداوات خشرررية علرررى أبنرررائهن! لرررم يصرررغ 

الشرطي األبي  إلى صروت العقرل ولرم يرفرع 

ورج  كربترره الضررا طة بشرردة علررى رقبررة جرر

ر رم مطالبررة امرررأة كانرت مررارة قرررب الحررادث 

قائلة لشرطي  خر إنه يستغيث  إنه  ير قادر 

علررى التررنفس  إنرره يمرروت! أبعرردها الشرررطي 

انخرررر بوقاحرررة العنصرررريين  فررري حرررين كررران 

شرررررطيان  خررررران يمسرررركان بجسررررم وسرررراقي 

جررررورج المطرررررروو أرضررررراً لكررررري ال يتحررررررك 

ويقرراوم. سررقط جررورج فلويررد فرري  يبوبررة ولررم 

سررررتفق منهررررا. لفررررظ أنفاسرررره األخيرررررة حررررال ي

 وصول سيارة الشرطة إلى المستشفى. 

لرررم يكرررن القترررل العلنررري المباشرررر وأمرررام 

أنظررار النرراس مررن جانررب الشرررطة البرري  هررو 

األول مررن نوعرره ولررن يكررون األخيررر  مررا لررم 
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يتغيررررر وضررررع العنصرررررية الم سسرررراتية فرررري 

الدولرررررة األمريكيرررررة  مرررررالم يتغيرررررر نظامهرررررا 

اري واالجتمرراعي القررائم علررى السياسرري واإلد

أسس التراتبية العنصرية والتمييرز العنصرري 

والرأسررررررررمالية النيولبراليررررررررة والعسرررررررركرية 

المتصرراعدة. فعلررى مرردى السررنوات المنصرررمة 

قتل كثير من الشباب السود بهرذه الصرورة أو 

تلررررك برصررررا  الشرررررطة البرررري   وكرررر نهم 

ينفررذون أحكامرراً باإلعرردام مقررررة سررلفاً والترري 

ا ب نفسهم وبعيداً عن مرافعات شرعية قرروه

فررري محررراكم  يرررر عنصررررية تصررردر أحكامررراً 

عادلة. كما لم يصدر أي حكم على أي شرطي 

مررارس قتررل المررواطنين السررود عمررداً وسرربق 

إصرار عن المحاكم األمريكية  إال نادراً جرداً  

حتى في فتررة وجرود براراك أوبامرا فري البيرت 

ل هررذه األبرري   إذ لررم يسررتطع وضررع حررد لمثرر

الممارسرررات العنصررررية والتمييرررز العنصرررري 

إزاء المررواطنين والمواطنررات األمررريكيين مررن 

مرثالً  وفري  2014أصول أفريقيرة. ففري عرام 

فترررة إدارة الرررئيس برراراك أوبامررا  وهررو مررن 

ررلل  شرررطي أصررول أفريقيررة  للبيررت األبرري  قلتل

أبرررري  الشرررراب األسررررود مايكررررل بررررراون فرررري 

ير سررون   فرري مدينررة ف2014أ سررطس/ ب 

احتجاجرررررات ممرررررا أثرررررار   بواليرررررة ميرررررزوري

عنيفة  استمرت عشرة أيرام  عنا"أعمال و"

وفرررري  .برررين السررركان السررررود وقررروات األمرررن

االحتجاجررات نرروفمبر مررن نفررس العررام تجررددت 

فررري فير سرررون إثرررر إعرررالن  عنررراأعمرررال الو

إسقاط المالحقرات بحرق الشررطي الرذي أطلرق 

 فما العلة في ذلك  ؟  2"النار.

رسرررت  1619فررري  ب/أ سرررطس عرررام 

أول سرررفينة بريطانيرررة علرررى سرررواحل واليرررة 

إنسراناً  350فرجينيرا األمريكيرة  وهري تحمرل 

أفريقيا سيقوا عنروة إلرى أمريكرا كعبيرد. علمراً 

برر ن تجررارة العبيررد قررد برردأت القرررن السررادس 

عشر مرن قبرل المسرتعمرين البرتغراليين. وقرد 

كاريرة أشير إلى هذا اليوم الم ساوي بلوحة تذ

"هنا في هذا المكران وصرل للمررة كتب عليها:

األولررى العبيررد مررن أفريقيررا إلررى فرجينيررا فرري 

على متن سفينة اسرمها  1619أ سطس/ ب 

وهي سفينة بريطانيرة قاعردتها  "وايت ليون"

   3."في هولندا

وكرران التجررار البرتغرراليون هررم أول مررن 

برردأ بتجررارة الرقيررق ونقلهررم مررن أفريقيررا إلررى 

ين. وتشرير المعطيرات المتروفرة إلرى األمرريكيت

أن تجاراً من ثالث دول سراهموا خرالل الفتررة 

بنقرررررررررررل  1810-1701الواقعرررررررررررة برررررررررررين 

شخصاً أفريقيا مرن البشرر مرن  3.232.800

 رررب أفريقيررا عبررر المحرريط األطلسرري وعلررى 

  فرنسرررا 2009700النحررو الترررالي: إنجلتررررا 

  وأن 622000  البرتغرررررررررررررررررررال 613100

ت ثلثي هذا العدد في حين بريطانيا وحدها نقل

نقلررت فرنسررا خمررس هررذا العرردد والبرراقي نقلترره 

السفن البرتغالية. وقد قدر عردد الرقيرق الرذي 

 20-15نقرررل إلرررى أمريكرررا بمرررا يترررراوو برررين 

مليرررون نسرررمة  ولكرررن مرررا قرررد ترررم شررررا ه أو 

اقتناصه من قبل التجرار المسرتعمرين يترراوو 

مليرررررون إنسررررران  والفررررررق  24 – 18برررررين 

خسررائر فرري الطريررق  عرردد الوفيررات تفسررره ال



         

   
17 

الناجمررة عررن حمررالت اقتنررا  الرقيررق داخررل 

 4أفريقيا.

الم رخان جون ثورنتون وليندا " وقدم 

هيوود تقديًرا لألفارقة الذين أسرروا ثرم بيعروا 

% مررن أولئررك الررذين 90لألوروبيررين بحرروالي 

تررم شرررحنهم فررري تجررارة الرقيرررق فررري المحررريط 

األطلسررري. وصررررو هنررررري لرررويس  يررررتس  

رئررررريس الدراسرررررات األفريقيرررررة واألميركيرررررة 

بدون شراكات تجارية »بجامعة هارفارد  أنه 

معقررررردة بررررررين النخرررررب األفريقيررررررة والتجررررررار 

األوروبيررين والرروكالء التجرراريين  فررنن تجررارة 

الرقيرررق إلرررى العرررالم الجديرررد كانرررت مسرررتحيلة  

 5."على األقل على النطاق التي حدثت فيه

ألول مرن قبل نهاية الحرب األهلية  في ا

صرررردر إعررررالن  1863كررررانون الثاني/ينرررراير 

األمريكري الررئيس  عرنرئاسي وقرار تنفيرذي 

يقضررري بتحريرررر العبيرررد. ثرررم براهرررام لنكرررولن إ

التررالي: "إلغرراء  13رقررم تعررديل نرر  الصرردر 

يحررررم الررررق والتشرررغيل اإلكراهررري فررري الرق:

الواليررررات المتحرررردة وفرررري أي مكرررران خاضررررع 

علرررى لسرررلطانها إال كعقررراب علرررى جررررم حكرررم 

مررن  أقررر  و6ل"مقترفرره بررذلك حسررب األصررو

مجلررس الشرريو  فرري نيسرران/أبريل عررام  جانررب

مجلررررس النررررواب فرررري كررررانون مررررن   و1864

.وكمررا يالحررظ فهررو إلغرراء 1865الثاني/ينرراير 

  يمكن التفاا عليه عملياً من خرالل المحراكم.

لم يصبح هرذا التعرديل نافرذ المفعرول مع ذلك و

 6الررررردول فررررري  3/4دقت عليررررره احترررررى صررررر

بتصرررررررديق  1865ديسررررررمبر/كانون الثرررررراني 

صررربح أجورجيرررا. مرررن تلرررك اللحظرررة بالتحديرررد 

 7!رسميا اً جميع العبيد أحرار

فرري الرابررع مررن يوليررو عررام وقبررل ذاك  و

فردريرررررك  "العبررررد المحرررررر"سرررر ل   1852

(  وهو أحد الكتاب 1895-1818)و الس د

الررواعين والبررارزين ومررن دعرراة التحريررر مررن 

حقوق السود في القررن العبودية والدفاع عن 

يروم االحتفرال برذكرى يروم عن رأيره بالتاسع  

بصرردق وجرررأة ووضرروو ف جرراب االسررتقالل  

هرو اليرروم الرابرع مرن يوليرو "قرائالً: وصرواب 

ره وأكثرر مرن أي يروم  خرر مرن أيرام ذكّ يُ  الذي

السررررنة بررررالظلم والقسرررروة الهررررائلين اللررررذين 

فرر ن يتعررر  لهمررا باسررتمرار. وبالنسرربة لرره 

ودعررررروتكم للمسررررراواة   احتفرررررالكم بررررره نفررررراق

  والحريررررة ليسررررت سرررروى سررررخرية جوفرررراء

وصررررالتكم وترررررانيمكم ليسررررت سرررروى خررررداع 

 8"ونفاق.

نهايرررة الحررررب  عومررر  1865فررري عرررام 

األهليررة بررين الشررمال والجنرروب فرري الواليررات 

المتحررردة األمريكيرررة وانتصرررار الشرررمال علرررى 

نظرررام العبوديرررة فررري الجنررروب  االنفصررراليين و

وأقيمرررررت  سرررررمياً نظرررررام العبوديرررررةانتهرررررى ر

. ولكرن لرم تنتره العبوديرة الفيدرالية األمريكيرة

التمييرز  عملياً ولعقود الحقة أوالً  كما لم ينتهل 

العنصرررري ضرررد السرررود أبرررداً ر رررم والفصرررل 

الحركررة الجمرراهير الترري قادمهررا مررارتن لرروثر 

عامراً  98  اي حترى بعرد 1963كنغ في عرام 

القررى خطبترره علررى إنهرراء العبوديررة رسررمياً و

نصرررب إبراهرررام أمرررام  الشرررهيرة "لررردي حلرررم"

 1963 ب/أ سررطس 28 فيلنكررولن التررذكاري

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B5%D8%A8_%D9%84%D9%86%D9%83%D9%88%D9%84%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B5%D8%A8_%D9%84%D9%86%D9%83%D9%88%D9%84%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B5%D8%A8_%D9%84%D9%86%D9%83%D9%88%D9%84%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/1963
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حيرث طالرب بالمسراواة  شنطنمسيرة وا أثناء

 ينالعنصرريوالفصرل والحرية وإنهاء التمييرز 

فررري الواليرررات المتحررردة. كمرررا جررراء فررري هرررذا 

دعوا الحريرة "الخطاب  خطاب الحرية  قوله:

تدق. وعندما يحدث ذلك  عنردما نردع الحريرة 

تدق  عندما ندعها تدق من كل قرية ومن كرل 

والية ومن كل مدينة  سريكون قرد أقتررب هرذا 

اليرروم عنرردما يكررون كررل األطفررال الررذين خلقهررم 

  و ير اليهرررروداليهررررود  والبي السررررود :ه

أصبحوا قادرين على  قدوالبروتستانتالكاثوليك

أ نيرررة أن تتشرررابك أيرررديهم وينشررردون كلمرررات 

أحررررار فررري " : الزنجررري الروحيرررة القديمرررة

النهايرررة! أحررررار فررري النهايرررة! شررركراً يرررا رب 

لرردي حلررم . رار فري النهايررةالعرالمين  نحررن أحرر

ب نه في يروم مرا سرتنه  هرذه األمرة وتعريش 

المعنرري الحقيقرري لعقيرردتها الوطنيررة برر ن كررل 

 9"!.الناس خلقوا سواسية

لقد انصب اهتمام مارتن لوتر كنرغ علرى 

مسر لتين همرا التمييرز العنصرري الرذي يتجلرى 

بعررردم المسررراواة فررري نهرررل الدولرررة بسرررلطاتها 

لفرة  السريما اإلدارة الثالث وم سسراتها المخت

الحكوميررة والمحرراكم وقرروى الشرررطة واألمررن 

والشركات  وكذلك فري التعلريم والصرحة وفري 

عمرررروم المجتمررررع إزاء السرررركان مررررن أصررررول 

أخرى  وخاصة من أصول أفريقية  وما ينجم 

عنها من عواقب سياسية ونفسية واجتماعية 

واقتصررررررادية وخيمررررررة أوالً  وإلررررررى الجانررررررب 

قي في المجتمع األمريكري  االجتماعي أو الطب

أي واقع انتشار البطالة والفقر وبر س عريش 

عائالت السكان السود وتردي أحوالهم العامة 

وتخلررا وبرر س منرراطق سرركناهم ومدارسررهم 

وأوضررراعهم الصرررحية المترديرررة  إنهرررا أوسرررع 

وأسرروأ بكثيررر ممررا عليرره الحررال فرري صررفوا 

العرراطلين والب سرراء والمعرروزين البرري  مررن 

 ا.  السكان ثاني

كرران الفصررل العنصررري مسررتمراً فرري  لقرد

الواليررات المتحرردة عمليرراً طيلررة النصررا األول 

مررن القرررن العشرررين وبعررد ذلررك أيضرراً. فعلررى 

سبيل المثال ال الحصر نشير هنا إلرى الحرادث 

الترررالي الرررذي حررررك األمريكيرررون مرررن أصرررول 

أفريقيررة وأدى إلررى تصرراعد صرروت االحتجرراج 

 وإلرررى ظهرررور الحركرررة الشرررعبية التررري قادهرررا

   مارتن لوثر كنغ.
بعرررد انتهررراء عملهرررا المرهرررق كخياطرررة 

  وهري مواطنرة روزا براركساستقلت السريدة 

 في مدينررةتعيشررأمريكيررة مررن أصررول أفريقيررة 

الجنررررروب  يمرررررونتجمرى بواليرررررة  البامرررررا فررررر

كليفالنرد   حافلرة 01/12/1955فياألمريكي 

العموميرررررة للركررررراب فررررري الرررررذهاب إلرررررى أفينو

منزلهرا  وجلسررت علررى أحررد المقاعررد األماميررة 

المخصصررة "للملررونين!". فرري محطررة أخرررى 

صررررعدت الحافلررررة مواطنررررة أمريكيررررة أخرررررى 

بيضرررررررراء البشرررررررررة. كانتاألماكنالمخصصررررررررة 

"للبي " ممتلئة بالركاب. فطلب السائق مرن 

السررريدة روزا بررراركس تررررك مقعررردها للسررريدة 

وفررق مررا تررن  عليرره قرروانين  البيضرراء  علررى

الوالية حينذاك! رفضت السريدة روزا براركس 

األمريكيرررة تررررك مقعررردها للسررريدة األمريكيرررة 

البيضررراء. فرررتم اسرررتدعاء الشررررطة واعتقلرررت 

وسرررريقت إلررررى السررررجن وقرررردمت للمحاكمررررة  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A5%D9%84%D9%89_%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%89_%D8%B1%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D8%B2%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%89_%D8%B1%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D8%B2%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%89_%D8%B1%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D8%B2%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
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فادينت وحكم عليهرا بردفع  رامرة ماليرة لعردم 

التزامهررا بالقررانون! لقررد أصرربحت هررذه السرريدة 

رمزاً بارزاً في حركة المقاومة الشعبية األبية 

ضد التمييرز والفصرل العنصرري فري الواليرات 

المتحدة  وشكلت جزءاً من حركة السود التي 

 الجمعيرة الوطنيرة للنهرو  برالملونينقادتها 

National Association for the 

Advancement of Colored 

People ((NAACP  والترررري كرررران علررررى

 10غ.رأسها في المقاطعةكن

وفرررري مجرررررى هررررذه الحركررررة الشررررعبية 

للمواطنررات والمررواطنين مررن أصررول أفريقيررة 

وتصرراعدها ابتررداًء مررن منتصررا الخمسررينيات 

وأوائل الستينيات من القرن العشررين وبرروز 

حركررة دوليررة واسررعة مناصرررة  صرردر قررانون 

حيرررث أصررربح  1964الحقررروق المدنيرررة لعرررام 

األمريكيررررون السررررود مررررن الناحيررررة القانونيررررة 

سررررراوون فررررري الحقررررروق  وألغررررري الفصرررررل مت

العنصرررري وأصررربحت ممارسرررته عمرررالً  يرررر 

الرررن  الترررالي:  لقرررانونتضرررمن امشرررروع. وي

الواليرات  المدنية وقرانون العمرل فري الحقوق"

يحظر التمييز علرى أسراس العررق أو  المتحدة

 .اللون أو الدين أو الجنس أو األصرل القرومي

بيق الال متسراوي لمتطلبرات تسرجيل يمنع التط

النرراخبين  والفصررل العنصررري فرري المرردارس  

والتوظيررررا  وأمرررراكن اإلقامررررة العامررررة. فرررري 

البدايررة  كانررت الصررالحيات الممنوحررة لتطبيررق 

القررررانون ضررررعيفة  لكنهررررا اسررررُتكملت خررررالل 

االتفاقيررة ت صرردر كمررا 11".السررنوات الالحقررة

الدوليررة للقضرراء علررى جميررع أشرركال التمييررز 

اعتمررردت   ثرررم العنصررري عرررن األمرررم المتحرردة

وعرضررررت للتوقيررررع والتصررررديق واالنضررررمام 

بموجررب قرررار الجمعيررة العامررة لألمررم المتحرردة 

 21( والمرر ر  فرري 20-ألررا )د 2106رقررم 

أن يكرون علرى   1965كانون األول/ديسرمبر 

كررانون الثاني/ينرراير  4: فرري ترراري  برردء النفرراذ

رة . وقررد نصررت الفقرر19  وفقررا للمررادة 1969

األولررى مررن المررادة األولررى مررن هررذه االتفاقيررة 

 على ما يلي:

 1" المادة 
في هذه االتفاقية  يقصد بتعبير "التمييرز 

العنصري" أي تمييرز أو اسرتثناء أو تقييرد أو 

تفصيل يقوم علري أسراس العررق أو اللرون أو 

النسب أو األصل القومي أو االثني ويستهدا 

أو يستتبع تعطيل أو عرقلة االعتراا بحقوق 

اإلنسان والحريات األساسية أو التمتع بهرا أو 

دم المسرراواة  فرري الميرردان ممارسررتها  علرري قرر

السياسرررري أو االقتصررررادي أو االجتمرررراعي أو 

الثقرررافي أو فررري أي ميررردان  خرررر مرررن ميرررادين 

وكانرررت هرررذه االتفاقيرررة  12"..الحيررراة العامرررة

واحدة مرن أكثرر اإلنجرازات المهمرة والحيويرة 

لحركررة الحريررة الترري قادهررا مررارتن لرروثر كنررغ 

وراو ضحيتها في المحصلة النهائية. ولكنهرا 

لم تجد التطبيق الفعلي حقاً. جاء في التقريرر  

الذي كلا الرئيس األمريكي جونسون اللجنرة 

االستشررارية الوطنيررة للرردفاع المرردني  والترري 

أطلق عليهرا أيضراً اسرم "لجنرة كيرنرر" نسربة 

إلررررى رئيسررررها  بنعررررداده حررررول حقيقررررة مررررنح 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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الحقرروق المدنيررة لألمررريكيين السررود  والررذي 

  1968مررررارس  نشررررر فرررري األول مررررن اذار/

توصررلت اللجنررة إلررى "إن أمتنررا تتحرررك نحررو 

مجتمعين منفصلين و ير متسراويين  مجتمرع 

 13أسود وأخر أبي ".

ور رررم حصرررول بعررر  التغييرررر النسررربي 

والبطرررررريء جررررررداً فرررررري أضرررررراع المواطنررررررات 

والمررررواطنين السررررود مررررن أصررررول أفريقيررررة 

وتراجع الفصل العنصرري وتراجرع بسريط فري 

عامراً علرى  400ور التمييز العنصري بعد مر

عرردد مهررم مررن ممارسررة العبوديررة الفعليررة فرري 

الواليات األمريكيرة ضرد األفارقرة الرذين كرانوا 

ى إلررعبررر التجررار مررن أفريقيررا قسررراً يجلبررون 

سررنة علررى صرردور  353أمريكررا  وبعررد مرررور 

قررانون السررماو باسررتيراد العبيررد مررن أفريقيررا 

(  1667وفرررر  العبوديرررة علرررى األفارقرررة )

 !"ملكيرررة"وفيمرررا بعرررد اعتبرررارهم جرررزءاً مرررن 

عامرراً  155السرريد المالررك لهررم  وبعررد مرررور 

مرررا يزيرررد عرررن بعرررد علرررى إنهررراء العبوديرررة  و

 يررةخمسرة عقرود علرى حركرة السرود الجماهير

بقيررادة مررارتن لرروتر كنررغ  الررذي اُ تيررل عررام 

بشررعة  ة  حصررلت عمليررة قتررل إجراميرر1968

بحرررق المرررواطن األسرررود جرررورج فلويرررد فررري 

. إن هذه الحادثة تردلل 2020/أيار/مايس 25

نن األسرررراس المررررادي بررررمرررررة تلررررو األخرررررى 

للعنصررررية والتمييرررز العنصرررري البنيررروي فررري 

اعالً الم سساتية األمريكيرة مرا يرزال قائمراً وفر

فررري الدولرررة  فررري الفكرررر والسياسرررة والثقافرررة 

واالقتصرراد والمجتمررع فرري الواليررات المتحرردة 

األمريكية.ويمكن القرول ب نره تفراقم فري بعر  

جوانبرره فرري العقررود األخيرررة بسرربب سياسررات 

والعسرركرة  النيولبراليررة والعولمررة الرأسررمالية

والنهل السياسي للمحرافظين الجردد المتفاقمة 

لمتحررردة  وتفررراقم الفجررروة برررين فررري الواليرررات ا

الغنرررى والفقرررر  السررريما فررري سياسرررات ودور 

الحررررررزب الجمهرررررروري والر يررررررة التراتبيررررررة 

للمجتمع علرى أسراس السرود والبري  الباقيرة 

 الحرررب األهليررة فرريوالترري لررم تنههررا عنرردهم 
 .  1865-1861الفترة بين 

حتررى انن الواليررات المتحرردة لررم تعرررا 

يقرة وجرادة عملية مراجعة فعلية م سسية عم

للترراري  األمريكرري وللتجررارب والرردروس الترري 

يفترررررر  أن يسرررررتخل  منررررره لهرررررذا الجيرررررل 

واألجيال القادمة  السريما فري مجرال العالقرات 

برين البشررر  بررين المواطنرات والمررواطنين مررن 

مختلرررررا القوميرررررات والرررررديانات والمرررررذاهب. 

وبغررر  النظرررر عرررن لرررون بشررررتهم وشرررعرهم 

الحررررب  كمرررا لرررم ترررتعظ مرررن عواقرررب ولغرررتهم.

العالميرررررة الثانيرررررة التررررري أشرررررعلتها النازيرررررة 

والفاشررية والعسرركرية اليابانيررة  كمررا لررم تررتعلم 

مررن الجرررائم الترري ارتكبهررا االسررتعمار القررديم 

ضرررد شرررعوب العرررالم  وأهميرررة التخلررري عرررن 

العسرركرة واألسرراليب البوليسررية  ف قرردمت فرري 

الفترررة الترري أعقبررت الحرررب العالميررة الثانيررة 

عررل نررر قواتهررا العسرركرية حتررى انن  1945

كمرررا خاضرررت  14دولرررة  67مررررة فررري  211

حروبرررراً كثيرررررة وعرررردداً كبيررررراً مررررن الترررردخل 

العسرررركري والسياسرررري وترررردبير المرررر امرات 

واالنقالبررات فرري عرردد كبيررر مررن دول القررارات 

الررررثالث أمريكررررا الالتينيررررة وأسرررريا وأفريقيررررا  
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وماست سبل وطررق االسرتعمار الجديرد خرالل 

 ذات الفترة. 

الفيلسوا األمريكي كورنيل ويست  نشر

مقاالً بعنوان "بوط يدعس عنرق الديمقراطيرة 

حرررذرنا مرررارتن لررروثر األمريكيرررة" جررراء فيررره "

كينرررغ مرررن أربرررع كررروارث هررري نزعرررة التسرررلط 

العسكري في  سيا وأفريقيا والشرق األوسط  

الفقرررر الرررذي وصرررل إلرررى مسرررتويات قياسرررية  

 ونزعة التسلط العسكري المترافقة مرع إدمران

نرجسرررري للنقررررود والشررررهرة واالسررررتعرا   

والعنصررررية ضرررد السرررود والسررركان المحليرررين 

والمسرررررلمين واليهرررررود والمهررررراجرين  يرررررر 

البررري   ولقرررد عررررتت هرررذه الكررروارث األربرررع 

الكراهيررررة المنظمررررة والجشررررع والفسرررراد فرررري 

البالد. وفقردت  لرة القترل العسركرية األميركيرة 

هنرررا وفررري الخرررارج سرررلطتها. وفقرررد االقتصررراد 

رأسمالي القائم على الفائدة بريقه. وصرارت ال

واجهة الثقافة التري يقودهرا السروق )بمرا فيره 

 15"اإلعالم والتعليم( أكثر تجوفاً.

 Jillفي إجابة البروفيسورة جل ليبرورو

Lepore عن س ال مجلة دير شبيغلDer 

Spiegel عرررن تفاعرررل األزمرررات وجررره لهرررا

الررثالث الجاريررة فرري الواليررات المتحرردة  ازمررة 

كورونا  وتدهور الوضع االقتصادي والبطالرة 

علرى المستفحلة  والعنا الجاري في المردن  

أكرردت مررا يلي:"يرردور مررا يجررري فرري الرربالد  

تاريخنررا حررول هررذا الترروتر األبرردي بررين المثررل 

السياسي األعلى للمساواة والسيادة الشرعبية  

وبرررين النظرررام الرررواقعي القرررائم علرررى أسررراس 

ة التراتبيرررة. إنررره التسلسرررل الهرمررري للعنصرررري

(. إن التغلرررب DNAيررررتبط بتكررروين الررربالد )

على هذا التقسيم التراتبي برين أبري  وأسرود 

وهرري هنررا ت كررد برر ن  16يعتبررر تحرردًيا هررائالً".

المشكلة هي التراتبية العنصرية الم سسراتية 

في الواليات المتحدة والتي برزت الر بة فري 

الخررال  منهررا فرري حركررة اليسررار األمريكرري 

ت ييررده لبيرنرري سرراندرز  والررذي يختلررا  وفرري

عررن الحررزب الررديمقراطي األمريكرري المرررتبط 

بقرررررررررروة بسياسررررررررررات الرررررررررروول سررررررررررترايت 

 17والبنتا ون.

ت كد الدراسات االجتماعية الصادرة عن 

معاهرررد البحرررث االجتمررراعي ومرررا ينشرررر فررري 

اإلعالم األمريكي المس ول عن وقائع جارحة 

نحررو اجتماعيررا ونفسررياً للسرركان للسررود علررى 

خرررا . وه نتيجررررة منطقيررررة السررررتمرار فعررررل 

التمييرررز العنصرررري وعلرررى جميرررع المجررراالت 

والمستويات. فالمعلومات المتوفرة تشير إلرى 

 الوقائع التالية: 

 أوالً: البطالة
في مقال نشر في جريدة نيويورك ترايمز 

بطالة بين السود والبري  بشركل حول معدل ال

%  فرري 4 7عررام كانررت النسرربة بررين السررود 

%. أمررا 8 3حررين كانررت النسرربة بررين البرري  

فقد بلغرت النسربة برين السرود  2017في عام 

 18%.5 2% وبررررررين البرررررري  كانررررررت 2 4

وعلى العموم ف ن الواقع يشير إلى أن النسبة 

البطالة فري صرفوا السرود تصرل إلرى ضرعفي 
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يدي العاملة البي . فوفق أخر نسبتها بين األ

أجريرت   "معهد السياسرة االقتصراديةدراسة ل

تبرررين  2020فررري شرررباط/فبراير وأيار/مرررايس 

% 3,1إن نسرربة البطالررة بررين البرري  بلغررت 

ي %  فر2 14وارتفعت مع وباء كورونا إلى 

% 8 5حرررررين بلغرررررت النسررررربة برررررين السرررررود 

 19%.7 16وارتفعت إلى 

 

 

 

 ثانياً: الفرق في األجور بين السود والبي 
 

في دراسة لم سسة بروكينرز تشرير إلرى 

الواقع الترالي: "فري السرنوات العشرر األخيررة 

كرران متوسرررط الرردخل لألمرررريكيين السررود فررري 

 20الواليررات المتحرردة األمريكيررة أقررل بنسرربة 

فررررري المائرررررة مرررررن متوسرررررط دخرررررل  25إلرررررى 

مواطنيهم البي . وفقط القليل من السود مرن 

 عائالت فقيرة ينجحرون فري الخرروج مرن هرذا

الوضع. فاألمريكيون السود ذوو انباء الرذين 

يحتلرررون الخمرررس األخيرررر فررري سرررلم الرواترررب 

فقرط  يرتقون وظيفيا إلى مراتب الدخل األعلى

بالمائرررررة مقارنرررررة مرررررع األطفرررررال  50بنسررررربة 

معهررررد  بحسررررب دراسررررةوبحسب 20."البرررري 

  فننررررره ومنرررررذ العرررررام السياسرررررة االقتصرررررادية

  اتسرررعت الفجررروة الكبيررررة فررري معررردل 2000

  سرودأجور العاملين من العرقين األبي  واأل

سرنتا  73ومتوسط ما يحصل عليه السود هو 

مقابل دوالر واحد للبي   فيما ال يتجراوز مرا 

سررنتا مقابررل  64تحصررل عليرره النسرراء السررود 

 . 21"دوالر لمثيالتهن من البي 

وبحسرررب الدراسرررة  فرررنن األسرررر البررري  

وة التي يعيلها حامل شرهادة جامعيرة لرديها ثرر

تفوق بخمسة أضعاا مثيلتها من السود التي 

 .يعيلها حامل شهادة جامعية أيضا

دراسرررررررة معهرررررررد السياسرررررررة بحسرررررررب 

إن إلرى   2018أرقام عام االقتصادية تشير "

متوسررط دخررل األسررر األمريكيررة ذات البشرررة 

بالمئرررة مرررن  70البيضررراء كررران أعلرررى بنسررربة 

مثيالتهرررا مرررن السرررود  إذ تحصرررل كرررل أسررررة 

 .للسرررود 41دوالرا مقابرررل  70بيضررراء علرررى 

الدراسرررة أن المعررردل المرررنخف  كمرررا الحظرررت 

للررردخل حررررم السرررود فررري أمريكرررا مرررن حمايرررة 

أنفسررهم مررن العواصررا الجويررة الترري تشررهدها 

الواليررات المتحرردة بشرركل مسررتمر  فرري إشررارة 

 .إلى عدم استطاعتهم السكن في منازل حديثة

يعرريش واحررد مررن بررين كررل خمسررة أشررخا  و

ات المتحرردة تحررت خررط الفقررر سررود فرري الواليرر

ألا دوالر سرنويا لعائلرة مكونرة  26)أقل من 

أفررراد(  وهررو مررا يجعررل فقرردان السررود  4مررن 

لوظررررررائفهم فرررررري الوقررررررت الررررررراهن كارثررررررة 

 .22."حقيقية

 
 

https://www.epi.org/publication/black-workers-covid/
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 ثالثاً: التمييز في القطاع الصحي
تشرررير الدراسرررات المتررروفرة إلرررى  يررراب 

نظررررام صررررحي عررررام وعررررادل فرررري الواليررررات 

إصررالو النظررام الصررحي الررذي المتحرردة  كمررا 

علرى  اً نسبي اً تحسينوحقق أدخله باراك أوباما 

النظام الصرحي لصرالح الفقرراء عمومراً  وهرم 

فررري  رررالبيتهم مرررن المرررواطنين والمواطنرررات 

دونالررد جمرردعملياً بسرربب موقررا السررود  قررد 

منررره وسرررعه لتغييرررره والعرررودة إلرررى رامرررب ت

ليكررررون لصررررالح األ نيرررراء ونظررررام الماضرررري  

الترررر مين الصررررحي التررررابع للقطرررراع الخررررا  

فعلررى العمرروم "مررن يكسررب مرراال  23واألطبرراء.

محترمررا أو لرره رب عمررل عررادل يملررك ت مينررا 

لرم  2018صحيا. وطبقا لدراسرة صرادرة فري 

المائررة مررن األمررريكيين  فرري 11.5يكررن لرردى 

السرررود يملكرررون ت مينرررا صرررحيا  وتصرررل هرررذه 

فرري  7.5 النسرربة بررين األمررريكيين البرري  إلررى

المائة فقرط. أضرا إلرى ذلرك أن نظرام الصرحة 

األمريكي ُيعد من بين األعلى كلفة فري العرالم. 

وبالر م من أن "الفصل العنصرري" محظرور 

رسرررميا  فننررره يسرررتمر عمليرررا فررري كثيرررر مرررن 

. فررراألمريكيون السرررود يعيشرررون فررري األمررراكن

الغالررررب فرررري جماعررررات سرررروداء. "والرعايررررة 

الصحية داخل الجماعات السوداء أسوأ بكثيرر 

من تلك الموجرودة فري المنراطق التري يسركنها 

 24البي ".

وتشررررير المعلومررررات المترررروفرة إلررررى أن 

إلغاء إصالحات الت مين الصحب لباراك أوباما 

الفقرررراء  سرررتحرم عررردداً كبيرررراً مرررن السررركان 

السيما السود مرن التر مين الصرحي. فقرد جراء 

 في تقرير بها الصدد ما يلي:

كشررررا التقريررررر الررررذي أعررررده مكتررررب "

الموازنة التابع لمجلس الشيو  بالتعراون مرع 

لجنررة مشررتركة مررن هيئررة الضرررائب األمريكيررة 

أن خمسرررة ماليرررين شخصرررا سررروا يتمتعرررون 

بتغطيرررة التررر مين الصرررحي فررري إطرررار برنرررامل 

 يرررررررد" لمحررررررردودي الررررررردخل بحلرررررررول "ميديك

مليرررون  14ويرتفرررع هرررذا العررردد إلرررى .2018

  عرررالوة علرررى رفرررع 2016أمريكررري بحلرررول 

 52الغطررراء التررر ميني الصرررحي عرررن حررروالي 

مليرررون أمريكررري  وانتهررراء التغطيرررة الت مينيرررة 

مليرررون شررررخ  كررررانوا 28الصرررحة لحرررروالي 

يسرررتفيدون مرررن برنرررامل أوبامررراكير  الصرررادر 

الصحية للجميع"  فري الرعاية "بش نه قانون 

 25" .نفس العام

 

 التعليممختلا مراحل التمييز في رابعاً: 
بحررث مهررم ودقيقللباحثررة هايكررة جرراء فرري 

إذاعرررة ألمانيرررا قررردم مرررن ودقيرررق فيبرفرررورت 

Deutschlandfunk  بعنرررروان "التمييررررز

العنصررري عررن طريررق اختبررار الكفرراءة"  مررا 

أعلنررت المحكمررة العليررا األمريكيررة قبررل " يلرري:

عاًمرا أن الفصرل العنصررري فري المرردارس  65

ولكرن فري نيويرورك  يسرتمر  - ير دسرتوري 

األطفرررال السرررود والبررري  فررري الرررذهاب إلرررى 
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المدارس الحكومية بشكل منفصرل. يقرع اللروم 

على اختبارات القبول  التي يصعب القيام بهرا 

وهرذا  26."بدون رسوم خاصرة باهظرة الرثمن

يعني إن الم سسات الحكومية التي تعتمد فري 

بنيتهرررا العقليرررة علرررى فكرررر التمييرررز والفصرررل 

العنصررريين  وبالتررالي فهرري تتجرراوز القرروانين 

المناهضررة لهمررا مررن خررالل إجررراءات إداريررة 

قادرة على تحقيق ما يسرعى إليره العنصرريون 

المناهضررون للسررود أو األقليررات األخرررى مثررل 

هرررم مرررن أصرررل أمريكرررا الهنرررود الحمرررر ومرررن 

 الالتينية أو  سيوي. 

وفررري دراسرررة مهمرررة نشررررت فررري كتررراب 

بعنروان "انحرردار أمريكررا )الحررب علررى عقررول 

األطفرررال النرررابغين ومرررا الرررذي نسرررتطيع فعلررره 

لمواجهررة ذلررك("  للباحررث د. جرريمس دياليررل 

ورد بشررررر ن التمييرررررز العنصرررررري مرررررا يلررررري: 

"وعندما يتعلق األمرر برالقبول الجرامعي ي خرذ 

الب البرري  المتفوقررون أكثررر مررن ضررعفي الطرر

المرررجح أن يحصررلوا عيرره فرري فرضررة )تطررور 

المرردارس واالسررتعداد الرروظيفي والنجرراو( أو 

اختبررارات )الكفايررة الدراسررية( عررن نظررائرهم 

السررود والالتينيررين  ويسررتمر األمررر فرري نررس 

الطررررررالب الررررررذين ينتسرررررربون إلررررررى الكليررررررات 

% للطرررررررررالب 41المتوسرررررررررطة والعاليرررررررررة: 

% 67% للطررالب السررود  و45ن  والالتينيرري

للطالب البي . وعلى نحو مشابه سرجل فقرط 

% مررررن المتفرررروقين مررررن ذوي المسررررتوى 44

( SESاالجتمرراعي واالقتصررادي المررنخف  )

فرري كليررات منتقرراة متوسررطة أو عاليررة بعكررس 

يقررول  27% مررن أقرررانهم األوفررر حظرراً".78

كريسرتيان الميرررت  خبيررر الشرر ون السياسررية 

كنيرردي لجامعررة برررلين"  فرري معهررد جررون اا

أيضررا فرري المرردارس مشررابها: جررودة   والحررال

المرردارس فرري األحيرراء السرروداء سرريئة للغايررة 

من تلك التي يرتادها البي . وبالترالي يرتحكم 

 ."28. العمل ذلك في فر  السود بسوق

وعلينرررا هنرررا أن نشرررير بوضررروو إلرررى إن 

اإلنسان األسود في النظام السياسي األمريكي 

الرأسمالي والسياسات النيولبرالية  واالقتصاد

نررروعين فررري الواليرررات المتحررردة مرررن  عرررانيي

شاخصين مرن التمييرز الرأسرمالي االسرتغاللي 

 همررررا التمييررررز العنصررررري والتمييررررز الطبقرررري

وكالهمررا يحمررالن الكرروارث والمالسرري لماليررين 

 .العائالت ا الواليات المتحدة األمريكية

 خامساً: التمييز في تعامل المحاكم والشرطة مع المواطنات والمواطنين السود
جرراءت كلمررة المسرراواة مرررة واحرردة فرري 

التعديل الرابع عشر  الفقرة األولى وفري براب 

الحقوق المدنية في دسرتور الواليرات المتحردة 

 األمريكية  كما يلي: 

"جميرررررع األشرررررخا  المولرررررودين فررررري 

يرررات المتحرررردةأو المتجنسررررين بجنسرررريتها الوال

والخاضررعين لسررلطانها يعتبرررون مررن مررواطني 

الواليرررات المتحررردة ومرررواطني الواليرررة التررري 

يقيمون فيهرا. وال يجروز أليرة واليرة أن تضرع 

أو تطبررق أي قررانون ينررتق  مررن امتيررازات أو 

حصررانات مررواطني الواليررات المتحرردة. كمررا ال 

مررن يجرروز أليررة واليررة أن تحرررم أي شررخ  
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الحيرراة أو الحريررة أو الممتلكررات دون مراعرراة 

اإلجراءات القانونيرة األصرولية. وال أن تحررم 

أي شخ  خاضع لسلطانها من المساواة في 

وبصررردد هرررذه المرررادة  29حمايرررة القررروانين."

الدستورية كتب الباحث متعز ممردوو اسرتناداً 

ي كرد رضا هرالل إلى كتاب الصحفي المصري 

أمريكررررا"  الصررررادر عررررام الموسرررروم "تفكيررررك 

منررذ البدايررة  فرري القرراهرة  مررا يلرري: " 1998

كررران مرررن الواضرررح أن العنصرررر األسرررود فررري 

بتلررك المررواد  الواليررات المتحرردة  لرريس معنيرراً 

الدسررتورية الترري تقرررر المسرراواة بررين جميررع 

البشر  حيث قضرت المحكمرة العليرا األمريكيرة 

أن السرررود  يرررر مخررراطبين  1857فررري عرررام 

ن االسرررتقالل التررري كفلرررت مبررردأ بوثيقرررة إعرررال

المسرراواة بررين جميررع البشررر  إذ قررال قاضرري 

المحكمة العليا إن السود عند وضرع الدسرتور 

والموافقررة عليرره  كررانوا يعرردون كائنررات مرررن 

مرتبة دنيا تنحدر إلرى مسرتوى لريس لهرم فيره 

أي حررق يلررزم المررواطنين البرري  باحترامرره  

قيررد إن المحكمررة العليررا تت وقررال القاضرري أيضرراً 

ب حكرررام الدسررررتور الررررذي يضررررمن للمررررواطنين 

حقرروقهم فرري الملكيررة الترري تشررمل حررق ملكيررة 

 . 30"األراضي وحق ملكية العبيد

ور ررم مررررور عشررررات السرررنين وإقررررار 

تعررديالت كثيرررة علررى الدسررتور  فواقررع الحررال 

في الواليات المتحدة يرروي لنرا قصرة أخررى  

قصررة اسررتمرار التمررايز المسررتمر بررين السررود 

ي . وال شك في أن قرول فالديميرر إيلريل والب

لينين عن مدينة لنردن "أمتران" ينطبرق تمامراً 

على الواليرات المتحردة األمريكيرة حترى يومنرا 

-1869هرررذا. كتبرررت ناديجررردا كوربوسررركايا )

(  زوجررة لينررين  بعررد زيررارة لهمررا إلررى 1939

لندن وتجوالهما في األحيراء العماليرة البائسرة 

سريًرا علرى األقردام   ذهبنرا إلرى هنراكما يلري: 

رأسرره عنرردما رأى هررذه  تلو الًبررا مررا هررّز إليرر

التناقضررررات الصررررارخة بررررين الثررررروة والفقررررر 

كررران باإلمكررران ولكرررن  31: "دولتررران!"مرررتموت

ر يرررررررة بعررررررر  المشررررررراهد المميرررررررزة مرررررررن 

« هررارلم»حرري".فمن يررذهب إلررى الحافلةأيضرراً 

الشررررررهير فرررررري نيويررررررورك  ومونررررررت كليررررررر 

( )نيوجيرسررررررررري(  ورسرررررررررتون )فيرجينيرررررررررا

على سبيل المثرال  ويونيفرستي بارك )الينوي

ال الحصرررر سررريجد حقيقرررة وجرررود أمتررران فررري 

الواليررات المتحرردة  أمررة فقيرررة وأجررزاء كبيرررة 

منهررا مدقعررة بررالفقر  وأخرررى  نيررة  متخمررة 

بالغنى.القضاء األمريكي معقرد ألسرباب تررتبط 

بنش ته وبحقوق الواليات فري وضرع قروانينهم 

اصررررة علررررى وفررررق القضررررائية واإلداريررررة الخ

والمسرررر لة  32الدسررررتور مررررن حيررررث المبرررردأ.

البارزة إن وضع القوانين في الواليات ترتحكم 

فيه القوى الم سسية الفاعلة  وفري  البيتهرا 

ذات بنية وذهنية ما تزال مدنسرة بالعنصررية. 

وهرررذه البنيرررة والذهنيرررة تجرررد تعبيرهرررا بشررركل 

أوضح في فكر وممارسات الشرطة األمريكية 

 واليات األمريكية تقريباً.في جميع ال

 2019البيانررررات المترررروفرة عررررن عررررام 

شخصراً  1014تشير إلرى قيرام الشررطة بقترل 

مررن المررواطنين السررود  وأنهررم أكثررر عرضررة 

للقتررل مررن مررواطنين برري  أو أقررالت أخرررى. 

كمرررا أعلنرررت منظمرررة  يرررر الحكوميرررة تررردعى 
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 Mappingخررررررائط عنرررررا الشررررررطة ُ 

Police Violencee.V د إلررى أن السررو

يقتلون على يد الشرطة ثالث مرات أكثرر مرن 

 33البي .

 

 وإليكم بع  المعطيات بهذا الصدد:
 

قتررل تلميررذ الثانويررة األسررود ترايفررون مررارتن   

جرررررورج الشررررررطي عامررررراً(  برصرررررا   17)

وقرررررال .زيمرمررررران فررررري سرررررانفورد  فلوريررررردا

زيمرمرررران إّنرررره أطلررررق النررررار علررررى ترايفررررون 

  رأت 2013"دفاعاً عن النفس"  وفري عرام 

هيئرررة محلفرررين إّنررره  يرررر مرررذنب. لكرررن أهرررل 

المراهق وأصدقاءه أصرّروا أّن الحادثرة كانرت 

 ل.جريمة قت

مختنقراً  2014عام عاماً(  44توفي  ارنر )  

فررري نيويرررورك  بعرررد اعتقالررره لالشرررتباه ببيعررره 

وفررررري .الخاضرررررعة للضرررررريبةالسرررررجائر  يرررررر 

اللقطات المصّورة التي أخرذت للحرادث  يكرّرر 

 ررررررارنر االسررررررتغاثة قررررررائالً "ال أسررررررتطيع أن 

أتنفس"  فيما واصل الشرطي األبي  دانيرال 

ورفضت هيئة  .بانتاليو لّا ذراعه حول عنقه

محلفررين كبرررى فرري الواليررة توجيرره اتهامررات 

جنائية ضد بانتاليو  مما أشعل احتجاجات في 

  .دن أمريكية عّدةم

 4فررررري  عامررررراً( 18قترررررل مايكرررررل برررررراون )  

بالرصرررا   بعرررد  2015نيسررران/أبريل عرررام 

مشرررادة مرررع ضرررابط الشررررطة األبررري  داريرررن 

ووقع الحرادث فري مدينرة فير سرون .ويلسون

بواليررررة ميسرررروري  حيررررث فّجررررر احتجاجررررات 

عنيفررة  أدت إلررى وفرراة شررخ   وجرررو كثررر  

ت كمرررا تجرررّدد .إلرررى جانرررب اعتقرررال المئرررات

االحتجاجررات فرري وقررت الحررق مررن ذلررك العررام  

حين رفضت هيئة محلفين توجيه تهرم جنائيرة 

 .لويلسون الذي استقال من الشرطة

 12فررري عامررراً(  25اعتقرررل فريررردي  رررراي )  

لحمله سالحاً بعرد عثرور  2015نيسان/أبريل 

ويظهرر فيرديو  .شرطي علرى سركين فري جيبره

صررّوره أحررد الشررهود علررى الحادثررة  صرررا  

أدخل .   خالل حمله إلى سيارة الشرطة راي

 رررراي بعرررد سررراعات إلرررى المستشرررفى  حيرررث 

شررخ  بنصررابة خطيرررة فرري العمررود الفقررري  

وتوفي بعد ذلرك ب سربوع  مرا أّدى إلرى انردالع 

ضرابطاً  20احتجاجات عنيفة  أصريب خاللهرا 

واعتبرر ثالثرة مرن الضرباط السرتة . على األقرلّ 

فاترره  الضررالعين فرري اعتقالرره  يررر مررذنبين بو

 .ولم يحاكم الثالثة انخرون

عامرررراً( لحملرررره  25اعتقررررل فريرررردي  ررررراي ) 

سررالحاً بعررد عثررور شررررطي علررى سرركين فررري 

ويظهر فيديو صّوره أحد الشرهود علرى  .جيبه

الحادثرررة  صررررا   رررراي  خرررالل حملررره إلرررى 

وأدخررل  ررراي بعررد سرراعات  .سرريارة الشرررطة

إلى المستشفى  حيث شخ  بنصرابة خطيررة 

الفقري  وتوفي بعد ذلرك ب سربوع  في العمود 

ما أّدى إلى انردالع احتجاجرات عنيفرة  أصريب 

واعتبرر ثالثرة . ضرابطاً علرى األقرلّ  20خاللها 
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من الضباط الستة الضالعين في اعتقالره  يرر 

 .مذنبين بوفاته  ولم يحاكم الثالثة انخرون

أوقرررا العنصرررر فررري شررررطة واليرررة تكسررراس   

 28بالنرررد )بريررران إنسرررينيا  الشرررابة سررراندرا 

بسررربب  2015يوليو/تمررروز  13فررري عامررراً(  

وأثناء اقتراب الشررطي .مخالفة مرور بسيطة

منهررررا  أشررررعلت بالنررررد سرررريجارة  ورفضرررررت 

إخمادهررا. وجررراء ذلررك ألقرري القررب  عليهررا  

واُتهمررت باالعتررداء علررى ضررابط شرررطة  بعررد 

وبعررد ثالثررة أيررام   .احتجاجهررا علررى العمليررة

ا  ضرباً فري انتحرت فري السرجن  ليثيرر موتهر

 .أمريكا

 6بترراري  أطلررق الشرررطي جيرونيمررو يررانيز   

النرررررار علرررررى فيالنررررردو  2016تموز/يوليرررررو 

كاستيل  بعدما طلرب منره التوقرا علرى جانرب 

الطريررق  فرري مدينررة فررالكون هررايتس  بواليررة 

وبثت صديقة الضحية ما جررى بعرد .مينيسوتا

إطررالق النررار مباشرررًة عبررر مواقررع التواصررل 

م يانيز بالقتل  يرر العمرد مرن واته.االجتماعي

الدرجة الثانية  ووجهت له تهمتان باسرتخدام 

سررررالو نرررراري بشررررركل خطيررررر  إال أّن هيئرررررة 

محلفررين برأترره بعررد مرررور أقررل مررن عررام علررى 

  .الحادثة

 28تلررت طالبررة الطررب أتاتيانررا جيفرسررون )قُ   

تشرررررررين  13بترررررراري   عامرررررراً( بالرصررررررا 

  داخررررل  رفررررة نومهررررا 2019األول/أكترررروبر 

لخاصرررة  فررري مدينرررة فرررورث وورث  بواليرررة ا

وكان ديرن .داالس  على يد الضابط  رون دين

قرررد أرسرررل إلرررى عنوانهرررا  بعررردما أبلرررغ أحرررد 

الجيران الشررطة أن براب جيفرسرون األمرامي 

مفتوو. ولدى وصوله  أطلق ديرن النرار علرى 

وأديرررن .جيفرسرررون مرررن نافرررذة  رفرررة نومهرررا

  .الشرطي بالقتل  لكنه لم يحاكم بعد

برونررررا السرررروداء أصرررريبت طبيبررررة الطرررروارم   

 13بتراري   عاماً( بثماني طلقرات 26تايلور )

  عنرررد مداهمرررة عناصرررر 2020أذار/مرررارس 

الشرررطة شررقتها  فرري مدينررة لويزفيررل  بواليررة 

وكرانوا .مرارس/ ذار الماضري 13كنتاكي  في 

يحملررون مررذكرة تفترريش كجررزء مررن التحقيررق 

ا أثراً بتهم تتعلق بالمخدرات  ولكنهم لم يجدو

وتعتقد عائلرة ترايلور أن .للممنوعات في بيتها

الشررررطة لررررم تكررررن تبحررررث ال عنهررررا وال عررررن 

شريكها  بل عرن مشرتبه بره ال صرلة للضرحية 

برره  كرران محتجررزاً بالفعررل وقررت الحادثررة  وال 

ومرن .يعيش أساساً فري المجمرع السركني ذاتره

جهتهرررا  قالرررت شررررطة لويزفيرررل إنهرررا أطلقرررت 

أحرد الضرباط بطلقرة فري النار رداً على إصابة 

 34.الحادث

وأخيرراً كانرت حادثرة قتررل جرورج فلويرد الترري   

كانت القشة التي قصمت ظهر البعير وفجررت 

انتفاضرررررة السرررررود المقدامرررررة فررررري مواجهرررررة 

العنصرررررررية الم سسرررررراتية المهيمنررررررة علررررررى 

 المحاكم والشرطة وعموم اإلدارة األمريكية. 
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 وفي ختام هذا المدخل تبدو اإلشارة إلى نقطة مهمة وأساسية ضرورية جداً  وهي:

إن الكتابة عن تاري  الرق وعن العنصرية 

والتمييررررز والفصررررل العنصررررري فرررري الواليررررات 

المتحدة األمريكيرة ال يعنري بر ي حرال أن جميرع 

البرررري  هررررم عنصررررريون وي يرررردون التمييررررز 

أوالفصل العنصري بين السرود والبري . إذ لرو 

كررران األمرررر كرررذلك لمرررا حصرررل أي تغييرررر فررري 

لتغييرررررات الواليررررات المتحرررردة األمريكيررررة. إن ا

اإلصرررالحية والتحررروالت اإليجابيرررة فررري مجررررى 

تاري  الواليرات المتحردة خرالل اقررون والعقرود 

والسرررنين المنصررررمة يعرررود إلرررى عررردة عوامرررل 

 جوهرية:

التحرررروالت االقتصررررادية واالجتماعيررررة  .1

والتقرردم التقنرري ومررن ثررم الثررورة العلميررة الترري 

حصرررلت منرررذ الصرررراع برررين الشرررمال والجنررروب 

( أو latifundiaوضرررررررررررد الرررررررررررـ"التيفونديا 

اإلقطاعيرررات الزراعيرررة الكبيررررة التررري امتلكهرررا 

البرررري  فرررري الجنرررروب األمريكرررري واسررررتخدموا 

تاجيررة السررود كعبيررد فيهررا  وتطررور العالقررات اإلن

الرأسررررمالية ومررررا تسررررتوجبه مررررن تغييررررر فرررري 

اسررررتخدام األيرررردي العاملررررة الحرررررة ونشرررراطها 

 االستعمار الجديد في أنحاء كثيرة من العالم. 

النضال البطولي الذي خاضه  .2

المواطنات والمواطنون السود النتزع 

إنسانيتهم وحريتهم وحقوقهم من براثن 

 العنصريين البي  والضحايا التي قدموها على

 مذبح الحرية طيلة القرون المنصرمة.

مشررررررررراركة القررررررررروى الديمقراطيرررررررررة  .3

واليسررررررارية واالشررررررتراكية والشرررررريوعية فرررررري 

الواليررات المتحرردة مررع السررود مررن أجررل تحريررر 

المجتمع األمريكي كله مرن العنصررية والتمييرز 

والفصررررل العنصررررري. وكررررذلك تنررررامي السرررركان 

البرري  الررذي يرردعمون القضرراء علررى التمييررز 

لعنصري  وهي المشاركة التري يعرول والفصل ا

عليرره حاليرراً وأيضرراً فرري النضررال الررذي يخوضرره 

السررود وبقيررة األقليررات فرري المجتمررع األمريكرري 

مرررن أجرررل تغييرررر العنصررررية الم سسررراتية فررري 

اإلدارة األمريكية وفي القوانين والنظم والهنية 

 القائمة.

دعررم الرررأي العررام العررالمي والمجتمررع  .4

ي الواليرررات المتحررردة الررردولي لنضرررال السرررود فررر

وفرررري أفريقيررررا  السرررريما فرررري جنرررروب أفريقيررررا 

وروديسررريا  وصررردور الئحرررة حقررروق اإلنسررران 

الدوليررررة والمواثيررررق والعهررررود الالحقررررة خررررالل 

ستينيات القرن العشرين وما بعدها وكرل أطلرق 

 عليه مجتمعاً بـ "شرعة حقوق اإلنسان". 

ومررررن الجرررردير باإلشررررارة إلررررى أن حمررررالت 

اج التي نهضرت فري الواليرات التضامن واالحتج

المتحدة األمريكية وبريطانيا والدول األوروبيرة 

تشير إلرى حقيقرة أن مرا كران قبرل مقترل جرورج 

فلويررد ال يمكررن أن يسررتمر بعررد مقتررل فلويررد  أو 

القترررل الجديرررد الرررذي طرررال شررراب أسرررود يررردعى 

عاما(أعزلبتررررررراري   27ريشرررررررارد برررررررروكس )

كررران نائمررراً فررري سررريارته فررري  13/06/2020

ابور بانتظار بيرع الوجبرات السرريعة علرى يرد ط

شرررطي أبرري  فرري مدينررة أتالنتررا بررنطالق النررار 

عليه. وقد سمع صوت شرطي في فيرديو معمرم 
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لررم يمرر  علررى  35يصررر  "لقررد أوقعررت برره!".

مقتررل جررورج فلويررد سرروى ثالثررة أسررابيع ولررم 

تسرررتفد الشررررطة مرررن وقرررائع األسرررابيع الثالثرررة 

نصررررارها المنصررررمة  إذ مرررا ترررزال تمرررارس ب

نهجها العنصري المنراه  للمرواطنين السرود. 

وقررد تسررربب ذلرررك بخرررروج مظررراهرة احتجاجيرررة 

 14/06/2020كبيرررة يرروم السرربت المصررادا 

وانتهت بنحراق المتظاهرين الغاضربين المطعرم 

 36الذي كان الضحية ينتظر شراء طعامه منه.

إن االحتجاجررات الكبيرررة الترري انطلقررت فرري 

بريطانيا ضد العنصرية قرد توجهرت ضرد رمروز 

العبودية في بريطانيا وحطمرت تمثرال أحرد هرذه 

-1786الرمرررروز المرررردعو أدوارد كولسررررتون )

(  تلررك الشخصررية الترري سرراهمت بشرركل 1852

قررذر فرري تجررارة الرقيررق فرري مدينررة بريسررتول 

شرررركة البريطانيرررة  والرررذي كررران عضرررواً فررري ال

األفريقيررة الملكيررة المشرراركة فرري تجررارة ونقررل 

الرقيرق. وتشررير المعلومرات إلررى أنره سرراهم فرري 

ألرا مرن األفارقرة الرقيرق. وقرد وضرع  80نقل 

 37م.1895هذا النصب "تخليدا!" له بتاري  

 

 

 الهوامش والمصادر
االحتجاجرات أبرز   تمام أبو الخيرقارن:  -1-

التررررري عصرررررفت ب مريكرررررا نتيجرررررة انتهاكرررررات 
 .01.06.2020  موقع ن بوست  عنصرية

أبرز االحتجاجرات   تمام أبو الخيرقارن:  -2-
التررررري عصرررررفت ب مريكرررررا نتيجرررررة انتهاكرررررات 

 .01.06.2020  موقع ن بوست  عنصرية

الواليرررررات راجرررررع: سرررررتيفاني ترويرررررار   -3-
عرررام علرررى  400المتحررردة األمريكيرررة: مررررور 

  جلب أوائل العبيد األفارقة إلى والية فرجينيرا
 .19/08/2019  بتاري  24موقع فرنسا 

عايرررردة العررررزب موسررررى  العبوديررررة فرررري  -4-
تجررارة العيررد فرري أفريقيررا والترراري  المفقرروود  

 أفريقيا  مكتبة الشروق الدولية. بدون تاري .   
راجع: تجارة العبيد األفارقة  الموسوعة  -5-

 2020ديا  أيار/مايو الحرة  ويكيبي
راجررررع: دسررررتور الواليـــررررـات المتحررررـدة  -6-

  مكتبرررة حقررروق اإلنسررران  جامعرررة األمريكرررـية

منيسوتا  التعديل الثالث عشر  التعديل الثالث 
 عشر  إلغاء الرق.  

راجررع: العبوديررة فرري الواليررات المتحرردة  -7-
 األمريكية  الموسوعة الحرة ) ويكبيديا(.   
-8- Siehe: Remco van 

Capelleveen Black in a 
whiteAmerica: 
das"Amerikanische 
Dilemma" am Ende des 20. 
Jahrhunderts, Erschienen in: 
Hartmut Wasser (Hrsg.). USA: 
Wirtschaft,Gesellschaft,Politi
k.2. veränderteAuflage . 
Opladen: Leske und Budrich. 
1993. S. 295-328. 

راجرررع: مرررارتن لررروتر كنرررغ  لررردي حلرررم   -9-
الموسرروعة الحرررة  ويكبيررديا. أخررذ المقتطررا 

 .  07/06/2020بتاري  
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 مرررن هرررو مرررارتن لررروثر كينرررغ االبرررن -10-
Martin Luther King, Jr.مجلررة ؟  

  بتررررررررراري  Araageekأرجيرررررررررك برررررررررايو 
08/06/2020  . 

فري  1964قانون الحقوق المدنية لعام  -11-
الواليررررات المتحرررردة األمريكيررررة  الموسرررروعة 

 الحرة ويكبيديا. 
راجع ايضراً:  يراب المسراواة االجتماعيرة فري 
الواليررات المتحرردة األمريكيررة  دويتشررة فيلررة  

06/06/2020   . 
االتفاقيررة الدوليررة للقضرراء علرري راجررع:  -12-

  األمرررررم جميرررررع أشررررركال التمييرررررز العنصرررررري
المتحررردة  حقررروق اإلنسررران  مكترررب المفرررو  
السررررررررررامي  أخررررررررررذ المقتطررررررررررا بترررررررررراري  

07/06/2020  . 
-13- Siehe: Report of the 

National Advisory 
Commission on Civil 
Disorders, Washington, DC 
1968, S. 1. 

كورنيل ويست  فيلسوا أمريكي  بوّط  -14-
يرررررررررردعس علررررررررررى عنررررررررررق الديمقراطيررررررررررة 

فرري صررحيفة  ارديرران المقررالنشررر ةاألمريكيرر
وترجمه إلى العربية أسرامة إسربر للرـ جدليرة  
جدليرررررررررة  مجلرررررررررة الكترونيرررررررررة  بتررررررررراري  

09/06/2020   . 
 نفسه.المصدر السابق  -15-

-16-  Siehe: Die Hierarchie der 
Rassen gehört zur DANN des 
Landes, Die Historikerin Jill 
Lepore über die unbewältigte 
Vergangenheit der USA. 
Interview Spiegel: Frau 
Professorin Jill Lepore, Das 

Gespräch führten die 
Redakteure Romain Leick 
und Ralf Neukirch: Der 
Spiegel Nr. 24, 06.06.2020. S, 
114-116. 

ويسرررررررت  بررررررروط  كورونيرررررررلراجرررررررع:  -17-
 يدعس... مصدر سابق.

راجع:معدل البطالرة برين العمرال السرود  -18-
ب مريكا ضعا أقرانهم مرن البري   نيويرورك 

  موقررع 2017أ سررطس  28ثنررين  اإلتررايمز  
 اليوم السابع.

لثرررورة أسرررباب أخررررى   م يرررد بررراجس -19-
  دراسررة  السررود ب مريكررا.. ظهرررت قبررل فلويررد

 .07/06/2020. 21عربيموقع 
 يرررررراب المسرررررراواة االجتماعيررررررة فرررررري  -20-

الواليررات المتحرردة  سياسررة واقتصرراد  دوتشررة 
 .  06/06/2020  بتاري   DWفيللة

م يرررد بررراجس  أسرررباب أخررررى لثرررورة  -21-
 السود ب مريكا..  مصدر سابق.

 نفسه.المصدر السابق  -22-
-23- Siehe, Improving Health 

Care for All Americans; After 

100 years of talk and countless 

failed efforts, Barack Obama 

was the President who finally 

made health care reform a 

reality for America.Donat, 2010. 
 يرررررراب المسرررررراواة االجتماعيررررررة فرررررري  -24-

دويتشرة ت المتحدة  سياسرة واقتصراد  الواليا
 .  مصدر سابق DWفيللة

مليون أمريكري "ُيحرمرون  14راجع:   -25-
مرررن الرعايرررة الصرررحية" فررري خطرررة ترامرررب 

 14  موقرررررع عرررررررب نيررررروز  فرررررري الجديررررردة
 .2017أذار/مارس 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/jun/01/george-floyd-protests-cornel-west-american-democracy
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-26-  Siehe: Heike 

Wipperfürth,US-Schulsystem 
:Rassendiskriminierung per 

Eignungstest, Deutschlandfunk, 

04.10.2019. 
اليرررررل  "انحررررردار أمريكرررررا ديجررررريمس   -27-

)الحررررب علرررى عقرررول األطفرررال النرررابغين ومرررا 
  نقلتره إلرى الذي نستطيع فعله لمواجهة ذلك(

العربية فايزة بنرت صرالح الحمرادي  م سسرة 
الملك عبد العزيز ورجالره للموهبرة واإلبرداع  

    2016العبيكرران  الريررا   طبعررة أولررى 
.162   
 يرررررراب المسرررررراواة االجتماعيررررررة فرررررري  -28-

مصرردر  الواليررات المتحرردة  سياسررة واقتصرراد 
 سابق.

راجرررررع: دسرررررتور الواليرررررات المتحررررردة  -29-
 األمريكية  مصدر سابق. 

جررورج فلويررد: راجررع: معتررز ممرردوو   -30-
قصرررررة أمترررررين تسررررركنان الواليرررررات المتحررررردة 

  موقررررررررررع إضرررررررررراءات  فرررررررررري األمريكيررررررررررة
07/06/2020. 

-31- Siehe: Nadeschda 
Krupskaja, Das Leben in 
London(1902-1903), 

Nadeschda Krupskaja 
19330000 Erinnerungen an 
Lenin,  Sozialistische 
Klassiker 2.0. 

كيرررا يعمرررل النظرررام القضرررائي راجرررع:  -32-
 . 09/02/2017موقع الجزيرة   األميركي؟

 
وفراة أشرعلت  11جرورج فلويرد: راجع:  -33-

الشررررررررطة ” وحشرررررررية“احتجاجرررررررات ضرررررررد 
  BBC  بررررررررري بررررررررري سرررررررررري األمريكيرررررررررة

29/05/2020. 

 : المصدر السابق نفسه.راجع -34-
أمريكرررا  ي: احتجاجرررات جديررردة فرررراجرررع -35-

سريارته علرى يرد  يضد مقتل رجل أسود نام ف
موقرررررع اليررررروم السرررررابع  بتررررراري    الشررررررطة

13/06/2020 . 
راجرررررع: محتجرررررون يحرقرررررون مطعمرررررا  -36-

بمدنية أتالنتا األمريكية قتل عنده شاب أسرود 
  موقرع روسريا اليروم  فيرديو  بنيران الشرطة

 .14/06/2020بتاري  
ترراجر بالعبيررد ثررم بنررى كنررائس.. راجررع:  -37-

عررررررررن إدوارد كولسررررررررتون الررررررررذي أسررررررررقط 
  بلقريس دار روت  موقرع البريطانيون تمثالره

 .08/06/2020عربي بوست  

 
 
 
 

https://sites.google.com/site/sozialistischeklassiker2punkt0/nadeschda-krupskaja
https://sites.google.com/site/sozialistischeklassiker2punkt0/nadeschda-krupskaja
https://sites.google.com/site/sozialistischeklassiker2punkt0/nadeschda-krupskaja/nadeschda-krupskaja-erinnerungen-an-lenin
https://sites.google.com/site/sozialistischeklassiker2punkt0/nadeschda-krupskaja/nadeschda-krupskaja-erinnerungen-an-lenin
https://sites.google.com/site/sozialistischeklassiker2punkt0/nadeschda-krupskaja/nadeschda-krupskaja-erinnerungen-an-lenin
https://sites.google.com/site/sozialistischeklassiker2punkt0/
https://sites.google.com/site/sozialistischeklassiker2punkt0/
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ه ...المفاهيم واالبعاد اقتصاديات الميااالطار العام لنظرية 
 التنمويه

 

 االستاذ الدكتور مقداد حسين على الجباري

 استاذ متقاعد –جامعة بغداد 
 

Marwan_aljabbariz@yahoo.com 
 

 

 المدخل
 

تعتبر المياه اهم مورد طبيعري واساسري 
فرري جميررع العمليررات التنمويررة علررى االطررالق 
وهي من المتطلبات االساسريه لحيراه االنسران 
ورفاهيتررره اال ان نررردرة تواجررردها فررري بعررر  

وتحررت بعرر  االحيرران وفرري بعرر  المنرراطق 
الضررروا تجعررل منهررا سررلعه اقتصرراديه بحتررة 
ويقتضررري ان يرررتم اسرررتخدامها  اسرررتنادا الرررى 
مبررررادىء اقتصرررراديه عمليرررره قابلرررره للتطبيررررق 
وضررررورة وضررروو  التررروازن برررين التكررراليا 
االقتصرراديه لترروفير الميرراه والمنررافع المتحققرره 
مررن اي مشررروع جررراء اسررتخدام هررذه الميرراة 

م اقتصرراديات كاحررد الجوانررب الهامرره فرري فهرر
الميرررراه تحررررت ضررررروا المشررررروع المختلفررررة 

وبررررالر م مررررن . واالداره الصررررحيحة  للميرررراه
مشرررراكل ترررروفير كميررررات و نوعيررررات الميرررراه 

مشرراريع تتوجرره الالمطلوبررة فرري منرراطق تنفيررذ 
بعرر  الرردول الررى برررامل ومشرراريع متباينررة 
لتعزيز توفير مصادرها المائيره )كمرا ونوعرا( 

ترررروفير الميرررراه اال ان التركيررررز علررررى جانررررب 
والتصرررررا فيهررررا علررررى  يررررر مررررا تفرضرررره 
اقتصررراديات السرررلع النرررادره ومرررا تتطلبررره مرررن 
االدارة الصرررحيحه للميررراه واعتمررراد اجرررراءات 

وقوانين ميدانية مالئمره سرت دي جنيعهرا الرى 
االخررالل فرري اسررتهالك الميرراة واالنقررا  مررن 
القيمرررة االقتصرررادية للميررراه نتيجرررة الحتماليرررة 

ضررا للترردهور المحتمررل فرري تراجررع كمياتهررا واي
نوعيتهررا والسررباب عديررده ممررا يعنرري وجررود 

ان . خلل واضح في جوانب اقتصراديات الميراه
انمررراط االسرررتهالك المرررائي سرررواء فررري جانرررب 

الزراعري او الصرناعي االستهالك المنزلري او 
عتمررد فرري معظمهررا  ت يررره مررن االسررتعماالت او

توفير المياه العذبه طبيعيا من ) مصرادر على 
 يرر المتجردده او المتجردده او مياه الجوفيه ال

علرررى الميررراه السرررطحية التررري تتعرررر  الرررى 
طقررة الررى اخرررى( او منن ضررغوطات متعررددة فرر

تحليررررره الميررررراه او تصرررررفيتها او مرررررن خرررررالل 
ذات كلرررررا برررررذالك معالجتهررررا وتكرررررون ميررررراه 

تقتضررري  اقتصرررادية البرررد مرررن تقييمهرررا مسررربقا
تبنرري نهجررا صررحيحا يتمثررل فرري اداره جميعررا 

الطلررررب علررررى الميرررراه تمثررررل فيرررره المبرررراديء 
االساسية القتصاديات الميراه كاحردى محراوره 
الرئيسيه ومن شان ذالك ان يسهم فري تنظريم 
الطلب على الموارد الماليه الالزمره المردادات 

وبشرركل مسررتدام. سرريتطرق  الميرراه للمشررروع
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الجوانررررب االقتصرررراديه لمصررررادر البحررررث فرررري 
ندره المروارد  المياه واستخداماتها من منطلق

المائيرره الجوفيرره المتجررددة والميرراه السررطحيه 
المعرضررره لسررريل مرررن المشررراكل وبمسرررتويات 
مختلفررررة ومرررردى امكانيرررررات االعتمرررراد علرررررى 
الموارد المائية الغيرر التقليديره كتحليره الميراه 
او تصفيتها او معالجتها االمر الذي يستوجب 

هرذه التقييم االقتصادي المبرديء لتروفير  ةتلبي
يرراه لال رررا  التنمويررة المختلفرره واالخررذ الم

مرررن ى ذالرررك يترترررب علررر بنظرررر االعتبرررار مرررا
تكاليا اقتصاديه الحقة مرن جهره ومرا تجنيره 
مررن منررافع ميدانيررة تلبرري الحاجرره مررن انجرراز 
المشرررروع التنمررروي مرررن جهررره اخررررى ومرررا 
يتطلبه ذالرك مرن تنفيرذ سياسرات مائيره ترودي 

يره الى وضرع امثرل لتحقيرق االهرداا االجتماع
واالقتصرررراديه والبيئيرررره فرررري اطررررار الترررروازن 
. المطلرروب بررين امرردادات الميرراه والطلررب عليرره

 ان االهداا المركزية لهذا البحث هي:

                                                                                                                                            
 التعرا وبعمق على مفهوم اقتصاديات المياه وابعاده واهمية اعتماد مبادئها. اوال /

 معرفة االبعاد التطبيقية والمادية للمفاهيم )اقتصاديات المياه( . ثانيا / 
االليررات المطلرروب اعتمادهررا قبررل البرردء بانشرراء اي مشررروع لررة عالقررة بقطاعررات الميرراه  ثالثررا / 

 االهمية .  المختلفة  مهما بلغ من مستويات
طبيعررة المعلومررات المطلرروب توفيرهررا لدراسرره اقتصرراديات الميرراه للمشررروع المعنرري والترري  رابعررا /

ن ومررع التغرراير فرري الضررروا سررتعتمد قبررل و بعررد تنفيررذ المشررروع  والتوقعررات مررع تقرردم الررزم
االجتماعيرره والطبيعيررة واالمنيررة واالقتصررادية  والسياسررية و يرهررا مررن الضررروا ضررمن منطقررة 

 المشروع.

 
 المقدمة

 
حيروي ال  نرى عنره ياه مورد طبيعي الم

إال أن نصررريب الفررررد منررره  خرررذ فررري التنررراق  
متغيرررر منرره )كمرررا و  لتررروافر قرردروباسررتمرار 

هذه الحقيقرة ت ثير نوعا( زمانيا ومكانيا. وان 
بررل وعلررى كبشررر  علررى نوعيررة حياتنررا ةحاسررم
ويختلرا . بقائنا فري كثيرر مرن األحروالحقيقة 

علررى سررطح المرراء الررذي هررو مصرردر للحيرراة 
االر  )للبشررر / الحيوانررات / النباتررات( ككررل 

األخررى مرن حيرث الطبيعيرة الموارد بقية عن 
 النشاطات اليوميةجميع   ال بديل له إذ إنإنه 

. تعتمررررد جميعهررررا علررررى الميرررراهللمسررررتهلكين 
المتنامي والمتصراعد  نينتيجة للضغط السكاو

فررنن نصرريب الفرررد مرع الررزمن وبشرركل مسرتمر 

 طردالمضرنقصران الفري  اخرذ من الماء العرذب
البلردان  فري تلركحترى في جميع بلدان العرالم و

 فري يراهمرن الم وجود وفرةعلى التي اعتادت 
سرتعاني فري كمرا  تعراني حاليراطبيعتها ولكنها 

لقررد . ال يعرررا مررداه مررائي مررن عجررزمسررتقبال 
علررى المسررتوى العررالمي يرراه زاد اسررتهالك الم

 العشرررين منررذ بدايررة القرررنالمرررات أضررعاا 
 هما:   مترابطين لسببين

 

تضرراعا عرردد سرركان العررالم نحررو أربررع  اوال:
الررى م 1900فرري عررام  مليررار 1.6مرررات مررن 

اد دزا في حين في الوقت الحاضر  مليار 7.6
فررري عرررام فاسرررتهالك الفررررد زيرررادة واضرررحة 
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م كان معدل استهالك الفررد مرن الميراه 1940
متررر  400 ال تتجرراوز ال  جميررع األ رررا ول

/سرررنه  امرررا فررري الوقرررت الحاضرررر فقرررد  مكعرررب
 ت مسررتويات االسررتهالك مرررات عديرردهتضرراعف

معرردل االسررتهالك  يررة بلررغ وفرري البلرردان النام
الحتياجرررررات لتغطيرررررة االشخصررررري السرررررنوي 

ه المنزليرر تة واالسررتعمااليوالصررناع يرةالزراع
وفري / سنه متر مكعب   1200 الى و البلدية

ينخف  اسرتهالك الفررد بشركل  ه النامي دولال
 /سنه.متر مكعب  500 اقل من عام إلى

 
نَّ االرتبرررراط بررررين مسررررتوى المعيشررررة ا ثانيررررا:

 استهالك المياه ارتبراط وثيرق للغايرةمعدالت و
بررين الرردول مقارنررة مسررتويات التنميررة وعنررد 

الطلرب علرى  ا كبيررا فريتفاوتالمختلفة نالحظ 
 الجهات الرسمية الدوليةقّدرت  .المياهكميات 

أن النسررربة برررين كميرررات الميررراه المسرررتخدمة 
تتغيررر بشرركل ووحرردة إجمررالي االنترراج القررومي 

أحد جوانبه إلى األهميرة  ويرجع ذلك في كبير
ة فرررري النشرررراط يررررللزراعللفعاليررررات  النسرررربية 

الميدانيرررة للعمليرررات وفررري الكفررراءة  لتنمرررويا
 اسرتخدام  تتمرايزمرن ناحيرة أخررى الزراعيه و

تروافر الكثيرر مرن حيث ت ريال ياه ال را الم
لتفررادي العجررز والتقنيررات القديمررة و الحديثررة 

اإلسرراا و ومنرع التبديرد في المياه المطلوبة 
تقلررررل ان يمكررررن حديثررررة باسررررتخدام تقنيررررات 

وبنسررب للميرراه  الفعاليررات الزراعيررهاسررتهالك 
 يررررررر اعتياديررررررة اعتمررررررادا علررررررى   طبيعررررررة 

خفرر  فرري  التكنولوجيررا المسررتخدمه وكررذالك
اضررررافة الررررى االسررررتهالك الصررررناعي للميرررراه 

الحضررري  االسررتهالك امكانيررة تحديررد كميررات
وإدارة الدوريرررة عرررن طريرررق الصررريانة للميررراه 

المرروارد المائيررة بشرركل سررليم ناهيررك عررن ان 
 تخفررري  كميرررات االسرررتهالك المرررائي ضررررمن 

أساسرررا علرررى تعتمرررد  هالمنزليررر سرررتخدامات اال
 فراد العائلة ضمن المجتمع.سلوكيات ا

 

يختلا المراء الرذي هرو مصردر للحيراة   
كلهررا عررن المرروارد األخرررى مررن حيررث إنرره ال 

الشررررب برررديل لررره إذ إن النشررراطات اليوميرررة ك
واال تسرررال وري الحررردائق و سرررل السررريارت 
واعمال التنضريا والتري تعتمرد جميعهرا علرى 
مرروارد الميرراه ونتيجررة للضررغط السرركاني فررنن 
نصيب الفرد من الماء العذب هرو فري نقصران 

وسرررررتعاني دول منطقرررررة الشررررررق  مضرررررطرد
االوسررط جميعررا حاليررا و مسررتقبال مررن عجررز ال 

 سررررببينلليعرررررا مررررداه والررررذي يعررررود إلررررى 
 المشار اليهما في اعاله.  متالزمين ال

ان مشكالت التراجع في كميات المروارد 
المائيررة فرري البلرردان الترري يكررون فيهررا النمررو 
السرركاني متصرراعدا سررتكون أشررد لعرردم وجررود 
اليرررات واضرررحه وميدانيررره لترشررريد اسرررتهالك 
الميرراه. إن وسرريلة عررالج نرردرة المرراء ال تترر تى 

أو مررن  مررن خررالل التخفرري  فرري نمررو السرركان
خالل التخفري  فري االسرتهالك الميراه ولكنهرا 
تترر تى مررن خررالل توحيررد اإلجررراءين )السرركان 
واالستهالك( وان  تتسم اليات استخدام المياه 
بالحكمررة والترشرريد وان المضرري بررال تخطرريط 

علررى نحررو واسررع فرري اليرروم كمررا هررو حررادث 
الكثيررر مررن دول المنطقررة سرريكون أمررراً  يررر 

المتصراعدة المياه شحة ت سليم  نظراً لتهديدا
حتياجررات االساسررية والتنمويرره الفرري ترروفير ا

وان  أن نجتهرد فري التطبيقرات الوقائيرهويجب 
النمررو السرركاني قررد يمررنح بعضررا مررن ) ابطرراء

الوقت للبحث عن حلول لتوفير مصرادر بديلرة 
للمررروارد المائيرررة بالكميرررات المطلوبرررة والتررري 
ة سررتعتمد علررى اليررات اختيررار المصررادر المائيرر
(.  البديلرره وترروفير المصررادر الماليررة المناسرربة

وت سيسررا علررى أحرردث تنبرر ات األمررم المتحرردة 
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ال  يررراهعرررالج نررردرة المالوحيرررده لنن وسررريلة فررر
تتررر تى مرررن خرررالل التخفررري  الحررراد فررري نمرررو 

فررري اسرررتهالك مبررررمل السررركان والتخفررري  ال
المرروارد المائيررة لالسررتخدامات التنمويرره  اي 

 ( معراواالسرتهالك السركان) توحيد اإلجرراءين
يتسرررم بالحكمرررة وان حصرررل ذالرررك فيجرررب ان 

ترروفير مشرركالت  يمكررن حررل د اي انررهوالترشرري
 تخطرريطالررى امررام بوالمضرري ائيررة مرروارد المال

فري  سيكون أمرراً  يرر سرليممتوازن و سكاني
علينرا أن نطبرق  حال حصول عكس لرذا وجرب

للوصرول الرى الهردا المنشرود  المبدأ الوقرائي
لحلرررول التكنولوجيررره التررري ا مرررع االقررررار بررران

يمكررن توفيرهررا مررع ترروفر االعتمررادات الماليرره 
 ان تسررررهل االمررررور وذلررررك مررررن خررررالليكمررررن 

 الميرررراه المالحرررره اسرررراليب معالجرررراتتطرررروير )
النفايررررات  ومعالجررررات ميرررراهتكريررررر اليررررات و

ثرررورة معطيرررات الومالحقرررة والميررراه العادمرررة 
فرررري مجرررراالت المرررروارد المائيررررة(.  الخضررررراء
اسات واهتمامات اقتصراديات درشمل تعموما 

المحيطة والضروا األخطار ب موارد المائيةال
 تحرررت ضرررروا التحرررديات المائيرررهبرررالموارد 

خاصررة مثررل السياسررات المائيرره لرردول الجرروار 
دول منطقرررة الشررررق االوسرررط المرررائي ضرررمن 

وذالك من  المياهموارد على االزلي والصراع 
المائيرة والتري تمثرل أجل الحصول على القروة 

واالمنيررررررة االقتصررررررادية والسياسررررررية قرررررروة ال
مما يدعوا إلى التنسيق واالجتماعية للمجتمع 

وبشررركل جررراد وصرررحيح برررين كافرررة الجهرررات 
لرسررررم ذات العالقررررة الرسررررمية والمجتمعيررررة 

التخرررررراذ السياسررررررات المائيررررررة المناسرررررربة  و
الدولرررة داخرررل صرررحيحه الالمائيرررة القررررارات 

امرل للحفاظ على الموارد المائية التي تمثل الع
في رسم الخارطرة السياسرية واالساسي االهم 

دولة بشكل عرام. في ال واالقتصادية والتنموية
 كالسررريكياالبتعررراد عرررن نمطيرررة التفكيرررر الان 

والتطررروير فررري اليرررات التفكيرررر واليرررات اتخررراذ 
العليرررا  هالقررررارات ضرررمن الم سسرررات المائيررر

يرة الميدانيرة المائ اتوالجهات المتخرذة للقررار
فرري الدولررة واعتمرراد تقنيررات واليررات والطرررق 
الميدانيررة الحديثررة وباسرراليب علميررة ومبتكررره 
وصررحيحة ومبرمجرره واالخررذة فرري تفاصرريلها 
ادوات اقتصررررررراديات الميررررررراة عنرررررررد تطبيرررررررق 

ب زمرة  يسرمىمرا لحل المفتاو المشاريع بانها 
مسررررتقبل دول الميرررراه الترررري تلرررروو فرررري أفررررق 

تشير مختلا الدراسرات بشكل عام. و المنطقة
الى ان العالم يواجه حالرة حرجرة  تخصصةالم

حيرث  موارد المائيرة بشركل عرامفيما يتعلق برال
يتم استخدام المياه في اماكن كثيرة من العرالم 
د وبكميات أكبر بكثير مرن الكميرات التري تتجرد

وان الصرورة العامرة  بشكل طبيعي فيها المياه
الن ارتفراع  ستزداد سوءا في االعوام المقبلة

درجرررات الحررررارة فررري العرررالم نتيجرررة لظررراهرة 
التغيرات المناخية ستتسبب في سقوط كميرات 
اقررل مررن االمطررار وزيررادة فرري كميررات الميرراه 

كمررا تغييررر نمررط ذوبرران الجليررد  مررعالمتبخرررة 
واجرره نقصررا فرري تالعررالم الكثيررر مررن دول وان 

المياه بسبب سوء وعدم كفاءة عمليرات ادارة 
ئيررررررة والتوسررررررع الهائررررررل فرررررري المرررررروارد الما

وخاصرررة ضرررمن القطررراع  الميررراه اتاسرررتخدام
% مرررررن االسرررررتهالك 80الزراعررررري )وتمثرررررل 

عررددا مررن الرردول وبهررذا فرران  العررالمي للميرراه(
فرررري  حررررول العررررالم سرررريواجهون نقصررررا حررررادا

هررررذه بسرررربب سرررروء ادارة  المرررروارد المائيررررة
الموارد وفي تراجع البنى التحتيرة الضرروريه 

الوسرررائل المناسررربة ان مجموعرررة مرررن . لرررذلك
مثررل مطلوبررة لمواجهررة والوالفعالررة والممكنررة 

فري عديرده تراتي المائية الحرجرة  تالحاالهذه 
مقرردمتها تغييررر االنمرراط الزراعيرره واالعتمرراد 

ميرررراه االمطررررار وزيررررادة علررررى اليررررات حصرررراد 
واللجرروء الررى  بشرركل ميررداني مناسرربتخزينهررا 
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االسرررتخدام الفعرررال للمررروارد المائيرررة واعرررادة 
 الميرررراه باشرررركال تكنولوجيرررره مختلفررررة رترررردوي

وحمايررررة مصررررادر الميرررراه وأمرررراكن سررررريانها  
لحمايتهرررا مرررن مصرررادر التلررروث اضرررافة الرررى 

ة تعمررل علررى بنرراء يبنرراءات شرربكات تخصصرر
خطررررط ترشرررريد اسررررتخدامات الميرررراة  ضررررمن 
المجتمع وعردم االسرراا فري اسرتخدام الميراه 
من خالل برامل الثقافة المجتمعية والمعروفة 

تمررردة مرررن بقرررل الررردول المتقدمرررة. ومرررن والمع
التعررررا والتعريرررا بواقرررع  ايظرررا الضرررروري

وطبيعررررة ومفررررردات الخصررررائ  االقتصررررادية 
ومعرفة الحو  طبيعي  ضمن لموارد المياه 

نهرا واقع الطلب على المياه والمتاو  الفعلي م
واألهميرررة النسررربية فررري منطقرررة اي مشرررروع 

لمصرررررادر العرررررر  والطلرررررب علرررررى الميررررراه 
 ا واسررتمراريتها ونوعيتهررا وطبيعررةوديمومتهرر

عنررد الحاجرره والطلررب وامكانيررة الرردعم الفعلرري 
كررل قطرراع مررن القطاعررات ضررمن وعلررى الميرراه 

التنمويرررة وتحليرررل الفجررروة برررين االحتياجرررات 
على فعليا الفعلية من المياه وما يمكن توفيرة 
 مرن الميراةل المدى القصير والمتوسط والطوي

. 
عمومررا  الشرررق االوسررط منطقررة ان دول 

ه ميرامروارد المرن  محردودة ال تنعم إال بنسربة 
وان ترررررروفر الميرررررراه  )بانواعهررررررا المتعرررررردده(

 500)اقرل مرن المتجددة للفرد الواحد ضئيلة 
مقارنه مع حص  االفراد متر مكعب / سنه( 

اكثرررر مررررن فررري دول العررررالم المتقررردم )الميررراه 
تلرروو فرري متررر مكعررب / سررنه( كمررا و 1000
طقة العديرد مرن التحرديات المسرتقبلية  المنافق 

مثررررل التراجررررع فرررري نوعيررررة الميرررراه وكررررذالك 
ميرراه االمطررار وبكميررات  التراجررع فرري كميررات 

تتعر  لفرط اسرتغاللها السطحية التي المياه 
 فرري  العديررد مررن منرراطق دول المنطقررة ضررمن

 والتررررري تررررر ديجميررررع المفرررررردات التنمويررررة 

 الواضررح الررى التنرراق  )وسررتودي مسررتقبال(
لررردول المنطقرررة  ت المائيرررة روابمخرررزون الثررر

ناهيررررك عررررن ان فرررررط اسررررتخراج واسررررتعمال 
العميقرررة فررري دول  المائيرررة الجوفيرررة المررروارد 
المرائي  مخرزونالتراجرع الى ي دي المنطقة س
صررعوبة تعرروي  هررذا المخررزون مررع  الجرروفي

ملوحتهررا فرري زيررادة الاضررافة الررى بشرركل عررام 
تخدام ان إعرادة اسرالزراعيرة. شطة الننتيجة أ

بشرركل كامررل الميرراه المسررتعملة  يررر المعالجررة 
او تلرررك المعالجرررة بشررركل  يرررر كرررافي والغيرررر 
صررررالحة لالسررررتخدامات التنمويررررة المختلفررررة 

نوعيرة الميراه فري إلرى تردهور جميعرا ت دي س
ت دي الزيرادة السركانية إلرى سركمرا  بشكل عام

الجيرررده اوالميررراه ازديررراد الطلرررب علرررى الميررراه 
مررررن  مرررردادات الميرررراهعلمررررا بررررنن إ المعالجرررره

نخف  نتيجة ازدياد انتشرار ت المتوقع لها ان 
عرن الناتجة الجفاا وارتفاع درجات الحرارة 

التاثيرات السلبية المتوقعرة لظراهرة التغيررات 
القصروى اهميرة  هنرا تبررز. وعمومرا المناخية

مفهرررررررروم ) االدارة الشرررررررراملة والمتكاملررررررررة ل
والمسرررتدامة للمررروارد المائيرررة ضرررمن حرررو  

ة( والتري معينردولرة او معينة معين او منطقة 
يجب ان ترافق كل مخرجاتها )مفاهيم واليرات 
التفكيررر والعمررل بمفرراهيم اقتصرراديات الميرراه( 
لتكون متماشية مع الواقع التنولوجي والكلا 

ومة والممكنرررررة الماليرررررة المتوقعررررره والمرسررررر
 التوفير لتغطية الخطط التنمويه المرسومه.

 
أن ظرراهرة االحتبررراس الحرررراري تقلررر  
كمية المياه المتاحة لكافة اال ررا  التنمويره 
والذي من ش نه الضغط سلبيا عل  العديد مرن 
اقتصررادات النرراتل المحلرري بسرربب العجررز عررن 
تررررررروفير الميررررررراه لال ررررررررا  الزراعيرررررررة أو 

ة والميرراه للصررناعية.  ان لالسررتخدامات البلديرر
تحديات التغيرات المناخيه  الحاصله مع تقردم 
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الزمن تودي الرى حردوث العديرد مرن الظرواهر 
الغير اعتيادية مثل )جفاا / انحباس األمطرار 
اوت خرها / ت ثر المراعري الطبيعيرة  / انتشرار 
النباترررررات البريرررررة  / العواصرررررا الغباريررررره / 

علرى عردم و يرها الكثيرر( وهرذ دليرل واضرح 
وجرررود  طررراء نبررراتي فررري منطقرررة الصرررحراء 
والبادية هذه جميعها توثر وبشركل حراد  علرى 
بيئررررة وتلوثهررررا  ومسررررتقبلها التنمرررروي  ممررررا 
تحترراج الررى مبررالغ شرربه خياليرره لتجرراوز هررذا 

ان .  الواقررع الررى واقررع تنمرروي وبيئرري افضررل
القامرررررة المشررررراريع ضرررررمن اعرررررالي االنهرررررار 

اتي فرري الرئيسرره تتسرربب باضرررار جسرريمة يرر
مقدمتها العجز عرن تلبيرة االحتياجرات المائيرة 
فرري المجرراالت التنمويرره الرئيسرريه وفرري تقليررل 
المسرررررراحات المزروعررررررة وانتشررررررار ظرررررراهرة 
التصحر و ارتفراع معردالت الملوحرة فري ميراه 
االنهررار ممررا يسرراهم فرري ترردهور البيئررة بشرركل 
عام كمرا ان قلرة الميراه الداخلرة الرى االراضري 

ثر علررى عمررل السرردود مررا اسررفل االنهررر سرري 
ينعكس في عمل محطرات الكهربراء وامردادات 
المصررانع ومحطررات ضرر  الميرراه للشرررب. ان 
السياسررة المائيرره لرردول الجرروار المررائي الترري 
تعتمد مبدأ القوة باالستئثار بمياه النهرين من 
خالل التحكم بمنابعهرا كمرا وتسرتخدم النهررين 
 سالحا ضد دول الجوار لتحقيق مصالحها فري
المحرريط االقليمرري والرردولي وهررذه السياسررة ال 
ت تي بنتائل ايجابية في سلم العالقرات الدوليرة 
بل علرى العكرس تكرون مصردرا للقلرق وفقردان 
السلم االقليمي و الدولي لذا البرد مرن ان تلجر  
دول اعررالي االنهررار الررى سياسررة الحرروار مررع 
الدول المتشاطئة معها اليجراد تعراون وفرر  

مختلرررا القضرررايا المتنرررازع تسررروية شررراملة ل
عليهررا وانهرراء العررداء واعررادة بنرراء الثقررة بررين 
دول الجررروار مرررن اجرررل ان يحرررل السرررالم فررري 
المنطقة وجعل المياه مجراال للتعراون بردال مرن 

 .ان تكون مصدرا الثارة المشاكل

                 

 المفاهيم واالبعاد التنمويه اقتصاديات المياه

إّن ترررروفير و ايصررررال الميرررراه الصررررالحة 
لالسررررررتهالك البشرررررررّي والميرررررراة المناسرررررربة 

التنمويررة االخرررى )الزراعيررة / لالسررتخدامات 
لريس براألمر اليسرير كمرا  البلديه / الصرناعية(

أّن الميرررراه ال تصررررل إلررررى امواقررررع االسررررتعمال 
ضررمن مررن مصررادرها بررل تمررّر بشرركل مباشررر 

سلسررلة معّقرردة مررن عملّيررات تحديررد المصررادر 
الطبيعية للمياه ثم تصميم وتنفيرذ شربكات نقرل 
الميررراه الرررى محطرررات التصرررفية او التنقيرررة او 

الفحررر  الرررى محطرررات محطرررات المعرررالل ثرررم 
النهائّي للمياة والمراقبة الدورية والمسرتدامة  
لها ضمن محطات اإلسالة قبل توزيعها ضمن 

مررررررررن االنابيررررررررب  الشرررررررربكات المتخصصرررررررره

 مررروظفي مرررواطنين ومرررنالللمسرررتهلكين مرررن 
الرررى مواقرررع المشررراريع والحكوميرررة الررردوائر 

المعامررررل الصررررناعيه والررررى الررررى الزراعيرررره و
مّما يعنري وجرود حلقرات  االستعماالت االخرى

متعرررّدده تهرررتّم بالميررراه ابترررداًء مرررن مصرررادرها 
وانتهرراًء بوصررولها إلررى المسررتفيدين مررن هررذه 

الرى تضمن ذلك مرن ضررورة السلسلة معل ما ي
ترروفير مسررتلزمات االعمررال المكتبيررة المتقدمررة 

ومررررا  لمشرررراريعواحتياجررررات مواقررررع العمررررل ا
يرافقهررررا مررررن اليررررات النقررررل واجهررررزة العمررررل 
الحقليررررة التخصصررررية وبنرررراء شرررربكات النقررررل 

ترروفير او بنرراء الررى والمختبرررات الكيمياويررة و
معامررل ومصررانع المعالجررات المختلفررة للميرراه 
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اء شرربكات النقررل للميرراه المناسرربة قررد بنررالررى و
تصرررل للمئرررات مرررن الكيلرررومترات فررري بعررر  
االحيرران مرررع وجرررود المئررات مرررن المهندسرررين 
والخبرررررراء واالالا مرررررن العّمرررررال والفنيرررررين 
واالداريين الذين يشرفون على هذه العملّيرات 
العلمّيررررة المعّقرررردة والترررري تنتهرررري بتوزيعهررررا 

 اتقطاعرالللمستفيدين من المواطنين وضرمن 
وهرذا يعنري بانرة سرتترّتب علرى هرذه  التنموية

الخرردمات ُكللررٌا مالّيررة  يررر طبيعّيررة تتحّملهررا 
 كمراالجهات التخّصصرّية الرسرمية فري الدولرة 

إّن المعالجررة الكيميائّيررة للميرراه العادمررة ايظررا 
تحترراج إلررى معامررلل متخّصصررة ومررواردل فنّيررة 
ومالّيرررة ومصرررادرل  يررررل اعتيادّيرررة مرررن طاقرررة 
وتكنولوجّيات حديثرة للتعامرل مرع طبيعرة هرذه 
الميرررراه وتحويلهررررا مررررن ميرررراه  يررررر صررررالحة 
وباختالا انواعها ومصرادرها واسرتخداماتها 

ميرررررررراه عادمررررررررة  المسررررررررتقبلية  وجميعهررررررررا
وبمواصرررررفات كيميائيرررررة  ذات نوعّيرررررة  يرررررر 
مقبولة و ير مناسبة الى مياة صالحة لجميرع 
انرررررررواع االسرررررررتخدامات  وحسرررررررب طبيعرررررررة 
المعالجات بعد توفير احتياجاتها ومستلزماتها 
الفنيررررة والتكنولوجيرررره والمصررررانع والمعامررررل 
التخصصررية. ان المررواطن االعتيررادي والغيررر 

أن يقرررّدر الكلفرررة  متخصررر  ال يسرررتطيع مرررثالً 
المالّيررة المترّتبررة علررى ترروفير )المتررر المكّعررب 
الواحررررد مررررن الميرررراه( الصررررالحة لالسررررتهالك 
البشري وال العوامل المسيطره عليها سلبا او 
ايجابا والمتغيرات المسيطرة على هذه الكلرا 

الفتررات الزمنيرة والمالية مع طبيعرة المنراطق 
يجرب برة وطبيعة الجهة المستفيده ولكرن االجا

كرررون واضرررحه ومحررردده للمختصرررين مرررن ان ت
المهندسين واالقتصراديين والمخططيرين ومرن 
متخررررذي القرررررار العرررراملين ضررررمن قطاعررررات 

إّن مرررررن اهرررررم . الهندسررررية للمررررروارد المائيررررره
الكلا  واقع على والمسيطرة العوامل الم ثره

للمشراريع المائيرة والواقع االقتصرادي المالية 
ونوعيرة  ةر المائيرداالمص ةالتنموية هي طبيع
ابتردأ و هرا.يتم التعامرل مع مياهها المطلوب ان

المياه  مواردمن الضروري واالساسي تقييم ف
او  المحافظرره او ضررمن الحررو  الطبيعرريفرري 

منطقه المشروع ومعرفة كيفية إنجاو تطبيرق 
مبادم القدرات االقتصادية لتروفير الميراه لكرل 

 ليررررراتواال المصصرررررمةالقطاعرررررات التنمويرررررة 
النرررررروعي الرررررروعي )عتمرررررردة فرررررري رفررررررع الم
حررررررول مفرررررراهيم وتطبيقررررررات  (التخصصرررررريو

اقتصرراديات الميرراه لتعزيررز النمررو االقتصررادي 
للدولررة وتطررروير مشررراريعها المائيرررة وصررريانة 

مررداد مررائي  مررن الانعكاسرراتها البيئررة لترروفير إ
الجررودة والكفرراءة  المقبولررةمائيررة الخردمات الو

وذلرررك مرررن خرررالل بررررامل تخصصرررية معتمرررده 
ضمن منظمات االم المتحردة وفري ا وايظا دولي

منظمررررات دول العررررالم المتقرررردم. أن موضرررروع 
االهتمامرات  في مقدمرةاقتصاديات المياه تاتي 

 فرياالستراتيجية الدولية للمياه والتي تسراعد 
 المتكاملرره المضرري نحررو نظررام إالدارة الفعالررة

والشررراملة والمسرررتدامة للمررروارد المائيرررة. أن 
صرادي لمشراريع الميراه بعرد االقت الواقع تحليل

وضرررع وتوضررريح االبعررراد العلميرررة للمشرررروع 
تعتبرررررر عمليرررررة مكثفرررررة ومفصرررررلة المقتررررررو 

وتتسم بالتحدي مع من الزمن وتستغرق وقتاً 
والمجتمعيرررررة والفنيرررررة الضرررررروا الطبيعيرررررة 

شرراملة المعلومررات الوالماليررة وتتطلررب جمررع 
. أن مفرررردات المرررذكورةعرررن كرررل قطاعرررات ال

ايظرا شرمل يالمياه يمكرن أن تحليل اقتصاديات 
حديد حصة المروارد المائيرة ضرمن كرل تخطط 
لتحقيرررق الر ويرررة الواضرررحة  تنمررروي قطررراع

لالهداا االستراتيجية الوطنية للميراه وكرذالك 
من الحاجررة للقيررام بدراسررات لتخصرري  ضررتت

الميرررراه المطلوبررررة للمشرررراريع والترررري تسررررهل 
عملية صنع القرارات المبنية على المعلومات 
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. ان األدوات تجاهررراتكرررل اال فررريحة والصرررحي
االقتصادية للمياة من الممكن أن تقوم بعمليرة 

فعالررررة الوالصررررحيحة دارة الإواقررررع تحسررررين 
ترر دي الرى عرردم يمكرن ان طراع الميراه كمررا ولق

تفاقم ندرة المياه وعدم شحتها التي تزيرد مرن 
ة لضرررمان اإلدارة جرررالحاجرررة إلرررى ادوات معال

قيمرة بوو وبعمرق لوتعرا وتللموارد المائيه 
المطلرررروب العمررررل بهرررررا األدوات االقتصررررادية 

النجرراو الهرردا المطلرروب فرري تعزيررز الكفرراءة 
أن تحديرد . المطلوبة ضرمن القطاعرات المائيرة

األدوات االقتصادية المطلوبة والمهمه لتحليل 
القرارات بخصرو  المروارد المائيرة سرت دي 

تحسرررررين تقيررررريم االسرررررتثمارات  حتمرررررا الرررررى
ديدة مع ضررورة انشراء وحردة والمشاريع الج

التحليررررل االقتصررررادي االسررررتراتيجي للمرررروارد 
تروفر إطراراً مشرتركاً لجميرع الجهرات والمائية 

لررردعم  دولرررةالمعنيرررة برررالموارد المائيرررة فررري ال
وتقيررررررررريم وتنفيرررررررررذ السياسرررررررررات المائيرررررررررة 

المطلوبرررة مرررن حيرررث التكلفرررة  واالسرررتثمارات
 واعتماد عدداً من المعايير التي تتعلرق بتقردير

المطلروب توفيرهرا )كمرا ونوعرا( تكلفة الميراه 
ضررررمن اسررررتهالكها كميررررة الميرررراه المتوقررررع و

ومقارنررررررات األسررررررعار المشررررررروع التنمرررررروي 
الوطنيرررررة واإلقليميرررررة الخاصرررررة بالمشررررراريع 

فرري كيفيررة كررذالك المائيررة المطلرروب انشرراءها و
توفير الطاقة االزمة واستخداماتها وبر رخ  

عرررايير الكلرررا وتحديرررد وتقيررريم عررردد مرررن الم
لتحسين العطراء ضرمن قطاعرات الميراه والتري 
تشرمل ادارة الطلرب علرى االسرتخدامات الميراه 
وتحسرررين كفاءتهرررا وتطررروير عمليرررات إعرررادة 
االستخدام وبناء شبكة الميراه الذكيرة الوطنيرة 

 ة.     االستداممبدأ المستقبلية وتحقيق 
استعمال المياه الجوفّية لردعم مثال: ان  

طقررة معينررة ال تتواجررد مشررروع معررين فرري من
حتراج إلرى تمناسربة اخررى  مائيةفيها مصادر 

قنيرررات  يررررل اعتيادّيرررة  ُكللرررٍا مالّيرررة كبيررررة وتل
تررررررروفير فررررررري تتمثرررررررل بمرحلتهرررررررا االولرررررررى 

تكنولوجيات االستكشاا المتقدمة عرن تواجرد 
او ميرراة  ضررحلةالميرراه الجوفيرره )ميرراه جوفيررة 

اسررتخدام التكنولوجيررات فرري جوفيررة عميقررة( و
في اجراء المسروحات الحقليره ومرن دمة المتق
خذ نتائجهرا الرى مكاترب العمرل الوظيفيرة الثم ا

للتعامل مع معطيات هذه االستكشافات لتحديرد 
 تحديد كمياتهاوالمياة الجوفية خزانات تواجد 

واعماقهررررا وضررررروا تواجرررردها  ونوعياتهررررا 
وامكانيات التغذيه المسرتدامه لهرا مرن عردمها 

التسررا الت العلميررة  واالجابررة عررن الكثيررر مررن
الميدانيرررررة التررررري تخررررر  بيئرررررة وضرررررروا 
وصررعوبات وحركررة والتواجررد المسررتدام لهررذا 
المصرردر المررائي  واعمرراق وحرردود وامترردادات 
الخزان الجوفي وعالقته بالمياه السطحيه في 

منطقة الدراسرة المختراره  ان وجدت)المنطقه 
حسرررب المشرررروع الرررذي سررريعتمد علرررى هرررذا 

ذالرررك اخرررذ النمرررراذج لرررري يالمصررردر المرررائي( 
المائيرررة ال ررررا  التحاليرررل ضرررمن مختبررررات 
كيمياويررررررة بسرررررريطه )حقليرررررره( ومختبرررررررات 
كيمياويررررة )متقدمرررره( ضررررمن دائرررررة العمررررل 
المركزيرره ليررتم علررى ضرروء المعطيررات العلميررة 
لنترررائل هرررذه الدراسرررات ومعطياتهرررا العلميررره 
اتخاذ القرارات المناسبة العتمادهرذا المصردر 

او حولهررررا شررررروع المرررائي ضررررمن ضررررمن الم
البرردء بحفررر انبررار ضررمن خطررط معينررة بعررد و

م يرتتوفير مسرتلزمات الحفرر التقنّيرة وبعرد ان 
استخراج المياه الجوفيه ضمن المنطقة تودع 
ضررمن خزانررات مقامررة فرري المنطقررة  لترروزع 
الحقرررا ضرررمن شررربكات معينررره والبعررراد معينررره 
وطبيعررررة معينرررره وحسررررب موقررررع ومتطلبررررات 

وبنررراًء علرررى ماتقررردم  فرررنّن جرررود  .المشرررروع
توّسرررررع مضرررررطرد فررررري دراسرررررة اقتصررررراديات 
الموارد المائي لمشروع معين وتروفير الميراه 
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وسرررربل معالجتهررررا والنتررررائل المترّتبررررة علررررى 
جرردا  ضررورية رد المائيرداسرتخدام هرذه المررو
وبدرجررة ملحرره  القتصرراديةا مررن وجهررة النظررر
. ان السرررحب المفررررط للميررراه وجررراده وكبيرررره

ة من خزاناتها وبكميات تفوق معردالت الجوفي
التغذية الطبيعية سيودي الى الهبوط المستمر 
في مستوي المياه ضمن الخزانرات  يصراحبها 
زيادة في ملوحة هذه المياه والى تراجرع  فري 
نوعيتهررا مررع امكانيررة دخررول الميرراة البحريرره 
فيما لو كانت الخزانات الجوفية هي )خزانرات 

دي الى مشاكل جمرة جوفية ساحلية( مما سيو
علررة اسررتعمالت الميرراه الجوفيرره فرري المنطقررة 
ومستقبل التنمية فيها وبذالك تفقد هذه الميراه 
قيمتهررا االقتصررادية ممررا يسررتدعي اللجررود الررى 
حلررول اخرررى عديررده مثررل التعامررل مررع الميرراه 
الجوفيررة العميقررة فرري المنطقررة او الررى اعتمرراد 

رات مشرراريع لتحليررة الميرراه ولهررذا ايظررا اعتبررا
أّن الكلررررا المالّيررررة اقتصررررادية  يررررر سررررهلة. 

لتغطيرررة الفقررررات المشرررار اليهرررا فررري اعررراله 
اضافة الى اعمال المتابعرة للمشرروع وضرمن 
كررل مراحلرره  شررموال  بظرراهرة فقرردان الميرراه 
ب شرررركالها المتعررررددة ومراقبتهررررا ومعالجتهررررا 
الطبيعية أو االصرطناعّية )التسرّرب مرن خرالل 

ة( ليسررت بالقليلررة منظومررات الشرربكات المائّيرر
وفي بع  األماكن قد يكون من المكلًا ماديا 
وإلى درجة كبيرة بحيث ال تستطيع الدولرة او 

يثقل كاهلهرا سرأنره هرا وتحّملالمس لة الشركة 
 ا.مادي

 
من انثار اإلقتصرادية الخطيررة الترى ان 

يمكرررررن أن تحررررردث نتيجرررررة تغيرررررر المسررررراس 
من الحصول بالحص  التى إعتادت كل دولة 

فرررى نمرررط الحيررراة  لاخرررتالسرررنويا هررري يهرررا عل
مررررن مفرررراهيم الغايررررة  لررررذا فرررران االجتماعيررررة

إلرى ويم اإلسرتفادة ظرتعقتصاديات الميراه هري ا

أقصى حد ممكن من الميراه وإسرتعمالها كر داة 
مررررررن أدوات النمررررررو اإلقتصررررررادى والتكامررررررل 

ومرررررع برررررروز األهميرررررة . اإلقليمرررررى والررررردولى
ون اإلقتصررادية لألنهررار الدوليررة فررى  يررر شررئ

ومررع التقرردم العلمررى وظهررور وسررائل  المالحررة
وأساليب وتقنيات تسراعد علرى إقامرة السردود 
والقنرراطر والخزانررات العمالقررة وتوليررد الطاقررة 
الكهربائية كان البد من ظهور قواعد للقرانون 
الدولى ترنظم إسرتخدامات هرذه الميراه كمرا أنره 
فررررى إطررررار السررررعى للحصررررول علررررى القرررروة 

ة للنظررررام الرررردولى اإلقتصررررادية كسررررمة مميررررز
الحرررالى فرررنن عنصرررر الميررراه يعتبرررر عنصرررراً 
اساسياً فى االستراتيجيات المقبلرة للردول ممرا 
يعنررى أن للمرراء دوراً كبيررراً فررى إعررادة توزيررع 
خريطررة القرروى السياسررية فررى منطقررة حررو  
النهررررر بحيررررث تصرررربح الرررردول ذات المصررررادر 

فرري المائيررة المترروافرة هررى القرروى اإلقليميررة 
التبررراين فرررى التوزيرررع أدى إلرررى  المنطقرررة وان

العجررررز ) وائي( فقررررر المرررر)الظهررررور مشرررركلة 
الذي تعانى منه العديد مرن الردول فرى  (المائي

 هفقيرردولرة األردن ) أماكن متفرقة مرن العرالم
المائيررة إال  همائيرراً ولكررن العررراق  نرري بمرروارد

خررروج أكثررر مررن حيررث تررم أنرره عرراجز مائيرراً 
دام بسربب مليون دونم في العراق عن االسرتخ

سرروء اإلدارة المائيررة ووصررل األمررر إلررى شررح 
فرري ميرراه الشرررب فرري بعرر  منرراطق جنرروب 

وبنرراءاً عليرره مثررل محافظررة البصررره(.  العررراق
أصرربحت المشرركلة األكثررر إلحاحرراً للعديررد مررن 
الدول تتمثل فرى كيفيرة تنميرة المروارد المائيرة 
والمحافظة عليها مرن عوامرل الهردر والتلروث 

ترردبير مرروارد مائيررة إضررافية وكررذلك اإلهتمررام ب
فى ضوء ندرة المياه كمورد إقتصرادى بصرفة 

تتمثرررل أزمرررة الميررراه الترررى يواجههرررا . وعامرررة
 وارد المائيرةالعالم اليوم فى أسرلوب إدارة المر

فى أشرد الحاجرة إلرى هي فجميع موارد المياه 
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والمسررررررتدامة الشرررررراملة والمتكاملررررررة اإلدارة 
 الميرررراهمررررع تزايررررد نرررردرة للمرررروارد المائيررررة 

 التنمويررةحصررول جميررع القطاعررات  وضرررورة
 على حص  مائيرة عادلرة وكافيرة ومسرتدامة

.  من اإلستخدام الكاء للمياهي كما ويجب ان
تنميررة قطرراع الميرراه يهرردا إلررى ب ان االهتمررام

عمررل  طتقررديم مجموعررة مررن التحلرريالت وخطرر
اإلدارة وجررررررررذب  اسررررررررس هررررررررذه لتحسررررررررين

لمعرفررة اإلسررتثمارات لقطرراع الميرراه و تعزيررز ا
المتكاملة للمروارد الشاملة واإلدارة متطلبات ب

المائيرررة مرررن خرررالل تبرررادل الخبررررات والحررروار 
بهردا تشرجيع وجرذب القطراع ت وبناء القردرا

الخررا  المحلررى واإلقليمررى والرردولى وتبررادل 
للمروارد المائيرة رشريد الت ياتالخبرات حول ال

 ومواجهة التحديات التى تواجره األمرن المرائى
 ن المعطيرات ن كرل هرذه الحقرائق فروبالر م م
تعكرس صرورة واالحصائيات الدوليرة واألرقام 

صررعبة عررن ترروفر الميرراه المطلوبرره والمناسرربة 
لجميررررع كمتطلبررررات التنميرررره فرررري معظررررم دول 

علرى الرر م مرن التقردم التكنولروجي و العالم. 
 الجوانررب التنمويرره مختلرراالكبيررر الحررالي فرري 

ر يبقرررى إال أن األخيررر وعلرررى رأسرررها االقتصررراد
معتمرررًدا بقررروة علرررى المررروارد الطبيعيرررة وفررري 

حيويرررة الميررراه ان  لمررروارد المائيرررة.مقررردمتها ا
ت يا)اقتصرررراد بررررـ تتحررررددبالنسرررربة لالقتصرررراد 

يقصررد بهررا حسرراب ت ثيرهررا فرري الترري الميرراه( و
معررردالت النمرررو وتقررردير تررر ثيرات  يابهرررا أو 
شرررررحها علرررررى االقتصررررراد بكافرررررة االنشرررررطه 

عردد سركان العرالم ي التزايرد فراالنتاجية. ومع 
وتراجررررع المرررروارد المائيررررة المتجررررددة بشرررركل 
واضرررح أضرررحى مرررن الحيررروي الوقررروا علرررى 

ترر ثير ذلررك علررى فرري طبيعررة اسررتهالك الميرراه و
المحليرررة وتعرررد دول المركزيرررة واالقتصررراديات 

الشرررق األوسررط فرري صرردارة الرردول المهررددة 
بخسارة نسب كبيرة من ناتجها المحلي إذا لم 

ريررة فرري أسررلوب اسررتخدام تقررم بتغييرررات جذ
فرري الحاصررل الميرراه لتجرراوز ترر ثيرات الررنق  

لال ررا  التنمويره وخاصرة ان الميراه تروفير 
منطقررة الشرررق االوسررط لعرردم  دول الكثيررر مررن

تنفيرذ لتغطية اعمرال لديها كلا المالّية توفر ال
بظرراهرة  هاشررمولالمتوقررع  اريعمتابعررة للمشررو

بتهرررا الميررراه ب شررركالها المتعرررددة ومراقفقررردان 
ومعالجتها الطبيعية أو االصطناعّية )التسرّرب 
مرررررن خرررررالل منظومرررررات الشررررربكات المائّيرررررة( 

اليررات و الروائيررةسرراليب االتحسررن أوضرررورة 
اسررتغالل الميرراه وبنرراء السرردود والتكنولوجيررا 
المرتبطررة بتخزينهررا واسررتهالكها و يررر ذلررك 

إلررى درجررة كبيرررة وماديررا وهرري جميعررا مكلفررة 
 الدولرة تثقرل كاهرل وانهرافي بع  المشراريع 

فري تراجًعا كبيًرا في حجم اقتصادها ووتحدث 
 مررنتصرراعد األزمررات الترري تعانيهررا  احتماليررة

شرررح الميررراه ممرررا سررريدخلها فررري دوامرررة مرررن 
رتفراع كما وسيودي الرى االتراجع االقتصادي 

ازمرات مرا يتبعهرا مرن أسعار المواد الغذائية و
مرن ايظا وتحذر الدراسات  سانية ومجتمعيهنا

 دي تررقرد  مروارد المائيررةأن اسرتمرار نقرر  ال
إلرى انردالع صرراعات برين لمطراا في نهايرة ا

الميراه برذالك عنصرًرا  تبردووالدول المتجاورة 
لكررن لالقتصرراد و وحاسررًما لرريس فقررط للحيرراة 

. ان التحليل االسرتراتيجي السالم العالمي ايظا
هتمامررات اليرر تي ضررمن ا القتصرراديات الميرراه 

النهرررررا  لكرررررل دولرررررةالوطنيرررررة اإلسرررررتراتيجية 
الفعالررررررررة دارة وبقرررررررروة فرررررررري االستسرررررررراعد 

والمستدامة للميراه ضرمن المشراريع الميدانيرة 
ميراه يعتبرر عمليرة ال قتصرادياتأن تحليل اكما 

مكثفررررة ومفصررررلة وتسررررتغرق وقًتررررا وتتسررررم 
بالتحرردي وتتطلررب جمررع معلومررات شرراملة مررن 

المسررررراهمين فررررري تنفيرررررذ جميرررررع الشرررررركاء 
أن تحليررل ه باالضررافة الررى المشرراريع الميدانيرر

تنظرريم  طاقتصرراديات الميرراه يرردعم تطرروير خطرر
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لتحقيررررق ر يررررة وأهررررداا  الحصرررر  المائيررررة
 حيررررث توجررررد اإلسررررتراتيجية الوطنيررررة للميرررراه

لتخصري  الميراه لكرل  اتلعمل دراسرضرورة 
ل عمليرررة صرررنع يتسرررهلررردعم وقطررراع تنمررروي 

التي يتم توفيرها على المعلومات  االقرار بناء
 عملسررتتنفيررذ المشررروع كمررا و لتعزيررز كفرراء

علررى تحسررين اقتصرراديات الميرراه تحليررل اليررات 
المطلروب مشاريع لل المالية تقييم االستثمارات

سررتوفر إطرراًرا مشررترًكا لجميررع تنفيررذها كمررا و
الجهررررررات المعنيررررررة لرررررردعم تقيرررررريم وتنفيررررررذ 

واخيررا فران الميراه  في مجراالت تثمارات السا
قتصرررراديات لدراسررررات المتعلقررررة بااسررررتمرار ا

الميرررراه وبشرررركل شررررامل وتفصرررريلي سرررريحقق 
المنفعررة علررى المسررتوى االقتصررادي والبيئرري 

ودور اقتصرررراديات الميرررراه فرررري  واالجتمرررراعي
 العام للدولة.  تعزيز النمو االقتصادي

 

 اقتصاديات المياه وتنمية القطاعات التجاريه

التررذكير برربع  قرروانين ابتررداءا البررد مررن 
حررق مررن هرري ان الميرراه  االمررم المتحررده علررى
جرودة نوعيرة الميراه هري ان حقوق االنسران و

ايظا حق من حقوق االنسان وكذالك الحصول 
علررى الكميررات المطلوبررة مررن الميرراه ال رررا  
االسرررررررررررتخدامات الشخصرررررررررررية والتنميرررررررررررة 
المجتمعيةهي ايضا حرق مرن حقروق االنسران. 
اال ان هذا المفهوم اخذ يتراجع في ظل تنامي 
اعداد السركان وازديراد الطلرب الغيرر اعتيرادي 

لال ررررا  التنمويرررة المختلفررره  علرررى الميررراه
واصررربح مفهررروم السرررائد يركرررز علرررى الحرررق 

بنسبة الطبيعي لالنسان في ان توفر له المياه 
نوعا( لتلبيره حاجاتره االساسريه  )كما و معينه

والتنمويررررة وان التخطرررريط للتصرررررا بالميرررراه 
عمومررا يقتضرري االخررذ فرري االعتبررار التكرراليا 

داداتها  االقتصاديه المترتبه على توفيرهرا وامر
اسررررتخدامات الميرررراه لتنميررررة  الناجمرررره عررررنو

القطاعررات االجتماعيررة المختلفرره. وفرري اطررار 
اقتصرراديات الميرراه االهتمررام بهررذا المبرردا فرران 

تعتبررر احررد الجوانررب االساسررية والهامرره فرري 
اداره الشرروون المائيرره للجهررة المسررتفيدة كمررا 

 ضرمنان اتخاذ القرارات المتعلقه باالسرتثمار 
ميررراه وتحديرررد السياسرررات المائيرررة قطاعرررات ال

نظرررر الرررى لالمرتبطررره باسرررتخداماتها تتطلرررب ا

الميرراه )كسررلعه اقتصرراديه( لرريس مررن السررهل 
الحصول عليها ويقتضي التعامل بهرا بموجرب 

واجررررراءات محرررردده سررررلفا سياسررررات مائيررررة 
تكفرل تحقيرق اقصرى المنرافع المرجروة متباينه 

واالخررذ بنظررر االعتبررار ان مررن ترروفير الميرراه 
نررررررافع الميرررررراه ال تقتصررررررر علررررررى كميررررررات م

 المسرررتخدمه منهرررا برررل علرررى نوعيتهرررا ايضرررا 
يسررتلزم اعتبررار الميرراه سررلعه اقتصرراديه لررذالك 

. لهرررا خصائصرررها ولهرررا سرررمات مميرررزه لهرررا
موما يكتنا تحديد القيمه االقتصادية للميراه ع

بعررر  الصرررعوبات الناجمررره عرررن الخصرررائ  
ل والسمات المميزه للمياه والتي يتمثرل بعوامر

 : اهمها
تختلررررا الميرررراه عررررن السررررلع االخرررررى 
باعتبارهررا ضررروريه وحيويرره لحيرراه االنسرران 
ولتحقيررق التنميرره المسررتدامه بكافرره جوانبهررا 

 .االقتصاديه واالجتماعيه والبيئيه
عرن (المتجرددة)تختلا الميراه الطبيعيره  

كثيررر مررن السررلع االخرررى فرري كونهررا تتجرردد 
ديرده سنويا بكميرات محرددة بعوامرل طبيعيرة ع

الترررري تتسررررم بتقلباتهررررا والحرررراده فرررري بعرررر  
االحيررررران والتررررري ترررررودي الرررررى الجفررررراا او 
الفيضانات ويترتب على كلتا الحالتين خسرائر 

 .واضرار متباينة وحسب شده كل منهما



         

   
43 

تتميررررز الميرررراه فرررري انهررررا سررررلعه  يررررر 
متجانسرره نظرررا للمواصررفات الفنيرره المختلفرره 
المطلرررروب توفرهررررا لالسررررتخدامات المختلفرررره 

ياه مثل المياة الصالحه للشرب تختلا فري للم
مواصفاتها عرن تلرك الميراة المطلوبره للتنميرة 
الزراعيررة او الميرراه المطلوبررة لكررل نرروع مررن 
انرررواع التنميرررة الصرررناعية فضرررال عرررن كرررون 
الميررراه سرررلعه اساسرررية لالسرررتهالك البشررررية 
المختلفررة وكونهررا ايظررا سررلعه وسرريطه النترراج 

 .سلع اخرى
تحررد مررن قابليتهررا للميرراه سررمات اخرررى 

للخضوع الليه السوق وتطبيق بالبيع بالسرعر 
الترري يتحرردد بموجبهررا تعررادل العررر  والطلررب 

 :ومن بين اهم السمات المميزه للمياه مايلي
محدوديرره مواقررع مصررادر الميرراه وعرردم 
قابليتهررا للنقررل مررن مكرران الررى اخررر فضررال عررن 
            االسررررررتثمارات الضرررررررخمه نسرررررربيا الالزمررررررره 

فاده من اقتصراديات الحجرم الكبيرر وهرو لالست
االمرررررر الرررررذي يضرررررع الميررررراه فررررري مصررررراا 

 .االحتكارات الطبيعيه
تعتبرررر الميررراه فررري مصررراا االحتكرررارات 
الطبيعيه لذا فان هذا االمر يجعرل مرن الصرعب 

لتقرررردير  تطبيررررق المفهرررروم الحرررردي لالنترررراج 
درجررررات الكفرررراءه االقتصرررراديه بالنسرررربه الررررى 

ج ولررريس هرررذا مسرررتويات مختلفررره مرررن االنترررا
المحرررردوده  فحسررررب بررررل ان عرررردد الجهررررات 

للقائمين على انتاج المياه والتي تقتصر علرى 
القطاع العام في ا لب االحيان وتحديد تعرفره 
الميراه مرن قبرل الحكومره وثبرات التعرفرره دون 
تغييرررر لفتررررات طويلررره يزيرررد االمرررور تعقيررردا 
 ويجعررررل تطبيررررق المفهرررروم الحرررردي لالنترررراج 

ر المنرررافع  يرررر مسرررتوا واالسرررتهالك وتقررردي
لشرررررروط تحديرررررد الكفررررراءه االقتصررررراديه فررررري 

 .استخدام المياه

للميرررررراه اثررررررار جانبيرررررره تررررررنجم عررررررن   
اسرررتخداماتها لال ررررا  التنمويرررة المختلفررره 

 قررد تكررونوالزراعيره( /الصررناعيه / )المنزليره 
ايجابيررره احيانرررا وسرررلبيه احيانرررا اخررررى نظررررا 
لتميررز الميرراه فرري االعتمرراد المتبررادل مررا بررين 

والتررررابط فررري  العديرررد مرررن االنشرررطه المائيررره 
عمليات االنتراج وهنالرك االثرار المترتبره علرى 
نوعيرره الميرراه والبيئرره المائيررة وعلررى االخررالل 

الطبيعيرره مررابين الميرراه السررطحيه  بالعالقررات 
 عرررن االثرررار المترتبررره علرررى والجوفيررره فضرررال

  التوازن المطلوب للحفراظ علرى البيئره المائيرة 
 .وكذالك على استغالل الموارد المائية

هذا وتعتبرر الميراة السرلعه اقتصراديه اذا 
 ماتوافر في استخدامها شرطان اساسيان همرا

ان يترتررب ا وتحقيررق منفعررة مررن اسررتخدامه) 
ة على تلك المنفعره تخلري المسرتهلكين عرن اير

 .منافع اخرى
وبالقرردر الررذي يكررون المسررتهلك مسررتعدا 

ميررررراه( اي لل لررررردفع سرررررعر معرررررين )للسرررررلعه
الستهالك كميرات اضرافيه منهرا بحيرث تتعرادل 
قيمه السعر االضافي مع قيمه المنفعه المعبرر 

تررم التخلرري عنهررا  ذيالررمبلررغ عنهررا بمقرردار ال
لشرررراء السرررلعه فالمسرررتهلك يتحمرررل التكلفررره 

ويحصرررل مقابرررل تلرررك  المعبرررر عنهرررا بالسرررعر
التكلفه على منافع ويتحقق للمستهلك الوضرع 

ده التكراليا نراالمثل عنرد الحرد الرذي تصربح ع
يعبررر هررذا الترروازن والحديرره مطابقرره للمنررافع 

عن الكفاءه االقتصاديه في اسرتهالك السرلعه. 
ومررن هررذا المنطلررق فرران الميرراه يترتررب علررى 
اسررتهالكها تكرراليا تتمثررل فرري ترروفير المرروارد 

لمائيه من مصرادرها المختلفره ويترترب علرى ا
استهالكها منافع عديدة لذا فان الميراه )سرلعه 
اقتصاديه( يقتضي التصرا بهرا واسرتخدامها 
فرري اطررار مبرردا الكفرراءه االقتصرراديه مررع االخررذ 

التنمويرة في االعتبار اسرتخداماتها لال ررا  
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المختلفه . ان تحقيق مبدا الكفاءه االقتصاديه 
اليه السوق للتعبير عرن اسرتعداد الذي يتطلب 

المسررررتهلكين لرررردفع االسررررعار المعبررررره عررررن 
المنرررررافع  التررررري يحصرررررلون عليهرررررا جررررررراء 
اسررتخدامهم للميرراه لال رررا  المختلفرره وهنررا 
البررد مررن الرجرروع الررى خصررائ  الميرراه الترري 
تعتبرررر مرررن االسرررباب الرئيسررريه مرررن مظررراهر 
اخفاق السوق وبصوره خاصه فيمرا اذا كانرت 

ه عامرره او سررلعه خاصرره خاضررعه الميرراه سررلع
وفي ظرل محدوديره مراهو متراو . الليه السوق

مرررن الميررراه لال ررررا  المختلفررره تنتفررري عرررن 
الميررراه سرررمه السرررلعه العامررره  الصررررفه اذ ان 

اسررتخدام الميرراه لغررر  معررين كررالري يررنق  
ممررا هررو مترراو منهررا لال رررا  االخرررى كمررا 
يقصي االخرين عن االستخدام ممرا يعرزز مرن 

الميرراه سررلعه اقتصرراديه فرري مجرراالت اعتبررار 
اسررتخداماتها اخرررذا باالعتبررار احرررد خصرررائ  
الميررراه المتمثلررره فررري كونهرررا سرررلعه اساسررريه 
وحيويرره لحيرراه االنسرران والبررديل لهررا او  نررى 
عنهررا ممررا يتطلررب ادارتهررا فرري اطررار ابعادهررا 
السياسررررررررريه واالقتصررررررررراديه واالجتماعيررررررررره 
والقانونيه حسرب مقتضريات اسرتخداماتها مرع 

راعرررراة الكغرررراءه االقتصرررراديه فرررري اسررررتغالل م
 .واستخدام الموارد المائيه المحدود

                                                                                               

 قتصاديات المياه وتنمية القطاعات الزراعيها

يعتبر القطاع الزراعي المستهلك األكبرر 
دول العرالم يليرة جميع من الموارد المائية في 

فررري المرتبرررة الثانيرررة احتياجرررات السررركان مرررن 
ويليرررة فررري واالعمرررال البلديررره الميررراة الشررررب 

المرتبررة الثالثررة القطرراع الصررناعي لررذا وجررب 
تحسين وضعية البنى التحتية ضمن كل قطراع 

 .هذه القطاعاتمن 

ال  الشرررررررق االوسررررررط ان دول منطقررررررة
 فريتستورد المياه بشركل مباشرر السرتخدامها 

مجررراالت القطاعرررات الزراعيرررة ممرررا يعنررري إن 
اسررتيراد المررواد الغذائيررة األساسررية مررن دول 

للميرررراه ا العررررالم يعنرررري فرررري الواقررررع اسررررتيراد
)يسررررتورد سرررركان منطقررررة الشرررررق االوسررررط 

ة وهرررو رقرررم حررروالي ثلرررث احتياجاتررره الغذائيررر
يرتفررع ارتفاعرراً كبيررراً فرري دول الخلرريل حيررث 
نسررربة األراضررري الصرررالحة للزراعرررة  تكررراد ال 
تررذكر( والبررد مررن التوضرريح برران دول منطقررة 
الشرق االوسط قد تكون قادره و التكيا على 
الصرررمود مرررع واقعهرررا المرررائي الصرررعب وعررردم 

حررل مشرركلة نرردرة الميرراه بسررهوله مررن كن مالررت
دياتها بحاجرة الرى توليرد لكنها ستجعل  اقتصرا

الفرر  للحصرول علرى العمرالت مرن ما يكفي 
وقررد . األجنبيررة لرردفع ثمررن وارداتهررا الزراعيرره

ممكنررا ويسرريراً فرري بعرر  الواقررع يكررون هررذا 
بلرررردان الشرررررق االوسررررط  )البلرررردان القليلررررة 

الغنيرررة برررالنفط( لكنررره صرررعب لررردول والسررركان 
اخررررى فررري المنطقرررة )ذات الكثافرررة السررركانية 

والقليلررررة المصررررادر الماليررررة نسرررربيا(  العاليرررره
لصعوبة العثور على احتياطيرات نقديرة تغطري 
ثمرررن وارداتهرررا الزراعيررره ممرررا يعنررري وجرررود 
تباين واضح في )القردرة علرى الصرمود(  فري 
مجررال القطرراع التجرراري بررين هررذه الرردول فرري 
المنطقرررة ممرررا يسرررتدي اللجررروء وبقررروه الرررى 

وهنرا تلعرب . مفاهيم واليات اقتصاديات الميراه
عوامررل ادوارا مرر ثره علررى واقررع البنيررة عرردة 

منهرا وفررة المصررادر لردول المنطقره التجاريرة 
الغذائيرررة داخرررل بلررردانها والتبررراين فررري اسرررعار 
الرررنفط )بالنسررربة للررردول النفطيرررة( فررري دعرررم  
قدرات هذه الدول علرى الصرمود فري مواجهرة 
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الميرررراه ومشرررراكل توفيرهررررا )أن هررررذه  شررررحة
لرى جميرع البلردان الناميرة العوامل ال تنطبق ع
العمليررات التجاريررة . ان فرري الشرررق االوسررط(

االعتمررراد علرررى إمررردادات جهرررة فررري تحرررد مرررن 
 مررن جهررة اخرررى الميرراه المحليررة لكنهررا تررودي

لللحصول إلى االعتماد على األسواق العالمية 
وبهررذا تعررر  علررى المررواد والسررلع الغذائيرره 

شررعوبها لمخرراطر عديررده منهررا التقلبررات فررري 
سررعار العالميررة كمررا أنهررا تخفرري وال تعررالل األ

خطررورة مشرركلة نرردرة الميرراه فرري دول الشرررق 
األوسط وتساهم في إهمال جهرود البحرث عرن 
حلول لمشركلة تروفير الميراه المناسربة )كمرا و 
نوعررا( والترري  يبرردو أنهررا سرروا لررن تختفرري 

 ستزداد مع الزمن حيرث قريبا بل على العكسً 
الميرراه عررن تقررل الحصررة السررنوية للفرررد مررن 

 بكثيرر عرنوهرذا أقرل  / سرنه متر مكعب 500
المتوسررط العررالمي )المقرردر حاليرراً برر كثر مررن 

دول منطقررة . ان (/ سررنه متررر مكعررب 1000
من االجهراد بالتاكيد الشرق االوسط سيعانون 

ان احتياطيررررررات الميرررررراه الجوفيرررررره والمررررررائي 
التسررتطيع االسررتمرار طررويالً كمررا أن اسررتيراد 

الغرررذاء إلطعرررام أالعرررداد  كميرررات متزايررردة مرررن
المتناميررة مررن السرركان ال يعررد خيرراراً مناسررباً 
لبلررردان المنطقرررة وخاصرررة الفقيرررره منهرررا. ان 

التررري تواجررره قطررراع  جميرررع انرررواع التحرررديات
ت كرررد حتميرررة اللجررروء الرررى دراسرررات  الميررراه

موسعة وتفصيليه عن اقتصاديات الميراه عنرد 
ضمن دول  االقرار النهائي الي مشروع مائي

 نطقه.الم

 الردول معظرم القنوات االروائيرهتستهلك 
و الرررري  ةالميررراه المتاحررره ال ررررا  الزراعررر

محررردوده المصرررادر المعتمرررده فررري ذالرررك علرررى 
وذالرك سرعيا  (الميراه الجوفيرهللمياه وخاصة )

فري هرذا و  ئيوراء تحقيق  هدا االمرن الغرذا

المجال تبرز عده ممارسات  تستحق االهتمام 
ائل المتاحرره واالقررل فرري ضرروء البررد ةمعالجررالو

كلفرره للحررد مررن الطلررب علررى الميرراه لال رررا  
ات الميراه. ترشريد اسرتخداموكرذالك لالزراعيه 

يقدر الفاقد من ميراه الرري فري قنروات نقلهرا و
وشررربكات توزيعهرررا واسرررتخدامها فررري الحقرررل 

% ويرجرررع فررري بعررر  60- %40بحررروالي 
تم انشراءها سرابقا يراسبابه الرى القنروات التري 

نقرل باليرات ترا بمتطلبرات ال يه بمواصفات فن
ان كرل والمياه بالكفراءه االقتصراديه المطلوبره 

مرررايمكن ان يقرررال فررري هرررذا الصررردد ان االمرررر 
بحاجرره الررى دراسررات فنيرره واقتصرراديه لتحديررد 

مثرررل هرررذه امكانيرررات وجررردوى اعررراده تاهيرررل 
القنرروات لتقليررل الفاقررد مررن الميرراه اذ اليمكررن 
التعمرريم فرري هررذه الحرراالت نظرررا لمررا يتطلبرره 
االمررر مررن دراسرره كررل حالرره علررى حررده وقررد 

اساسرا يختلا االمر فيما يتعلق بطريقه الرري 
فري الحقررل اذ يمكررن فري هررذا المجررال اسررتخدام 
تقنيات الري الحديثه كرالري برالرش والتنقريط 

لرب   ها االقتصراديه فري ااذ انها  اثبترت جردوا
االحيان ويكم تطبيقها تقليرل الفاقرد مرن الميراه 

تسرررتحوذ الزراعررره علرررى عمومرررا  المسرررتخدم.
في  نسبه عاليه من اجمالي استخدامات المياه

عالقتهرررا نظررررا لمنطقرررة الشررررق االوسرررط دول 
الى انتراج محاصريل  يوديباالمن الغذائي مما 

ه تسررتهلك كميررات كبيررره مررن الميرراوزراعيرره 
 هالزراعيررر اتقطاعرررالسياسررريات  عرررن فضرررال 
علرى االسرراا  يروديالمختلفه مما  ها باشكال

اصررال  فري اسرتخدام مصرادر الميراه المحردوده 
انتاجيره  توعيتهرا. ان هافي تردهور السهام وا

ضرعيفه اسرتنادا قرد تكرون المياه فري الزراعره 
وبررذالك ضررمن  الررى كميررات الميرراه المسررخدمه
ون كلفررررة شرررررراء المفرررراهيم االقتصررررادية تكررررر

الحبرروب والمزروعررات والسررلع الزراعيرره اقررل 
مصادر الفي ظل واقع كثير من انتاجها محليا 
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التري تتسرم بتردني الكفراءه و المحردودة ائيةالم
وذالرررك سرررعيا وراء تحقيرررق  هافررري االسرررتخدام
انه من  ير المتوقع حتى لرو و  االمن الغذائي

ر يترروف فرريامكررن تحقيررق مزيررد مررن الكفرراءه 
المائيرره لمقابلرره الطلررب علررى الميرراه  المصررادر

ت كرررررد الدراسرررررات و.  لال ررررررا  الزراعيررررره
الزراعيرره التجررارة قطرراع علررى اهميرره الدوليررة 

 مرررااو مصرررادر  الميررراه لعالقتهرررا ب برررين الررردول
( وتوصررررري هرررررذه الميررررراه الفعليررررره) يسرررررمى

مواردهررا لرردول الترري تتسررم بنرردره الدراسررات  ا
مررن باسررتيراد المحاصرريل الزراعيرره  المائيررة 

الالزمرره الميرراه  اجررل  الترروفير فرري اسررتهالك 
اي ان تجرررراوز اسررررتعمال  لالنترررراج الزراعرررري

عرررن طريرررق (الميررراه الفعليررره) هالميررراه المتاحررر
لالمررن الغررذائي ساسررية اسررتيراد المحاصرريل اال
يسرتحق ان يرتم النظرر بانه مشروع اقتصادي 

 (.  بجديهوفيه 

 لتغطيرررررررة الميررررررراه كميرررررررات لتررررررروفيرو
حتياجات المتزايدة إتجهرت كثيرر مرن الردول اال

إلى تحليرة ميراه البحرر حترى أصربحت صرناعة 
حاليررراً الجاريرررة التحليرررة مرررن أهرررم الصرررناعات 

تحويلها من البحرية اي ويقصد بتحلية المياه 
مياه مالحة الى مياه خاليه تقريبا من األمرالو 

صررالحة لإلسررتخدام البشرررى أوالزراعررى أو و
وتعرررد تحليرررة ميررراه   يرررره مرررن اإلسرررتخدامات

البحر خيارا استراتيجيا لتوفير الميراه وير دي 
 دول منطقرررة الشررررق االوسرررطوقررروع  بعررر  

 علررررى سررررواحل البحررررار والخلجرررران البحريرررره
الميرراه المحررالة  إضررافة هررذه  إلنترراج  مناسرربا

بكرررل مرررن الشرررمس  دول المنطقرررة إلرررى تمترررع
كمصررردر ولسررراعات طويلررره يوميرررا  السررراطعة

خدام الطاقررة الشمسررية إلنترراج الكهربرراء بنسررت
وهررى الطاقررة النظيفررة واالّمنررة عنررد مقارنتهررا 

الناتجرة مرن كرل مرن الوقرود  بالطاقة الكهربيرة
وهري والوقرود النرووي ااألحفورى )البتررول( 

إلنترررراج  مرررن الطاقررررات ذات الكلرررا المرتفعررررة
وتوجد عدة طرق لتحلية ميراه . المياه المحالة

البحررررر أفضررررلها طريقررررة التناضررررح العكسرررري 
نخفرررا  متطلباتهرررا مرررن الطاقرررة وإنخفرررا  إل

تكاليفهرررا بنسررربة أكبرررر سرررنة بعرررد أخررررى عرررن 
نظيراتها في الطرق األخرى ويفضل إستخدام 

سرراحلية لترروفير ميرراه بحررر تقررل فيهررا البررار ال 
وتقررل الحاجررة إلررى المعالجررات كمررا الشرروائب 

 األولية المكلفة. وتتشابه تكاليا تحلية الميراه
مرررن الكلرررا  الشررررب مرررع مثيلتهرررا ال ررررا 
بعرر  العناصررر  الزراعررة بنسررتثناء ال رررا 

والتي ال يوجد حاجة لها كعنصرر مرن عناصرر 
 .التكاليا في حالة التحلية لغر  الزراعة

االراضررري الزراعيرررة تشررركو العطرررش  ان
محاصريل البسبب قلة المياه الواصلة لهرا وان 

بسربب الزراعيه اصربحت تتنراق  مرع الرزمن 
حين الى حفر ابرار قلة المياه  مما يضطر الفال

محاصرريل اللسررقي  الراضرري الزراعيررهبجانررب ا
تتكرررون مرررع السرررحب المسرررتمر للميررراه ولكرررن 

معظررم ميرراه االبررار الن مشرركلة اكبررر الجوفيرره 
ملوحررة االراضرري تسرربب مالحررة ممررا تصرربح 

الغلرة سربب خسرارة كبيررة فري الزراعيه مما ي
الرى حصرول ركرود  دفعيراالمر الذي  الزراعية

لفترة معينة والعودة لهرا  يالزراعفي القطاع 
هنرا يجرب الجديرد وبعد مراعاة الدولة للوضرع 

مررررررن قبررررررل الحكومررررررات المحليررررررة توجيررررررة ال
عرررررراملين ضررررررمن القطاعررررررات للللمررررررواطنين 
الخررروج مررن االزمررات المائيررة  بررانالزراعيررة 

سررروا يتحقرررق عرررن طريرررق التفكيرررر والعمرررل 
العديرررد مرررن  توجررردباقتصررراديات الميررراه حيرررث 

 :  ي ال بد من اتباعها  مثلالمحاور الت

  .ترشيد استخدام المياه وخاصه في مجال الزراعه والري 
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 .استخدام طرق الري الحديثة الموفره للمياه 
 . استخدام سالالت من البذور االقل استهالكا للمياه 
المحاصررريل تحفيرررز الفرررالو علررري زراعررره المحاصررريل المررروفره للميررراة فنيرررا و ماديرررا لجعرررل  

 . المستهدفة هي تلك أالكثر إنتاجية واكثر ربحية في ذات الوقت
المقارنة بين طرق الترشيد عن طريق حساب انتاجيه كل متر مكعب من المياه امرا انتاجيره  

متررر / متررر مكعررب مررن الميرراه( و العائررد االقتصررادي للمحصررول )دينررار  / رامالمحصررول )كغرر
 (.مكعب مياة

للتكنلوجيات  الزراعية الحديثة والمتقدمة المسرتحدثة ضرمن القطراع  االستخدامات الواسعة 
 . الزراعي

اللجوء الى الزراعرات المنخفضرة الكلفرة والكثيررة الطلرب عليهرا وذات االسرتهالك المحردود  
 . للمياه

العمررل الجرراد الصررالو أنظمررة الررري القديمررة الترري تتسررم بالهرردر الكبيررر واليررومي والمسررتمر  
 . للمياة

ميرراه الصرررا الصررحي فرري اال رررا  الزراعيررة بعررد معالجتهررا للمسررتوي المقبررول  اسررتخدام 
والمناسب لطبيعة االستخدام الزراعري والبرد ان نردرك ان كرل قطررة ميراة الصررا الصرحي 
هي قطرة من المياة ولها نفس األهمية كقطره المياه العذبه وعلينرا االهتمرام بمعالجره ميراه 

  . الصرا الصحي وبشكل متكامل
 .ستخدام مخلفات المعالجه أل را  التسميد او توليد الغاز بشكل أمن وصديق للبيئها 
تغطيرة احتياجرات الفعاليرات الزراعيره الممكرن تنفيرذها  اللجوء الى تقنيات التحليره مرن اجرل 

 .في الكثير من الدول التي تواجه نقصا في مواردها المائيةوخصوصا 

ان اتبررراع مثررررل هرررذه التقنيررررات واليررررات 
 المتنا مرررة مرررع المفررراهيم االساسررريه التفكيرررر 

سررررتودي الررررى  لمفرررراهيم  اقتصرررراديات الميرررراه
تحريررر المزيررد مررن ميرراه )القطرراع الزراعرري( 

ان االعتماد  .وتوجيهها لالستخدامات االخرى
علررررررررى مثررررررررل هررررررررذه االفكررررررررار والقرررررررردرات 
والتكنولوجيررررات سرررروا تحسررررين مررررن قرررردرة 

ين فررري دول الشررررق األوسرررط علرررى المرررزارع

الوصول إلى أالسواق الزراعية ضمن البلدان 
زراعرات الالغنية والذي سيسهل تحرولهم إلرى 

قررل طلبررا علررى الميرراه اي إن الكثررر  لررة وأالأ
النظررررة الجديرررده القتصررراديات الميررراة ضرررمن 

ودي الرررررى االنفتررررراو تالقطررررراع الزراعررررري سررررر
التجاري الواسع ضرمن سروق المنافسرة  برين 

دول ممررررا سرررريخلق المسررررببات االساسررررية الرررر
 .لإلصالحات الزراعيه المستقبلية

  

 اقتصاديات المياه والمياه البلديه

مرائي  تتميز المياه البلدية عموما بفاقرد 
جررراء التسرررب فرري شرربكات النقررل جرردا مرتفررع 

عرردم كفايرره الحرروافز  و محدوديررة ووالتوزيررع 

الوسررائل االزمرره فرري ترشرريد اسررتهالك الميرراه 
ضرررررمن المجتمعرررررات المحليررررره االسرررررتهالكية 

ان اسرتهالك . وبتدني معدالت التعرفره المائيره
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الفرد المنخف  من المياه في الدول المتقدمه 
 ذات  صررله وثيقرره بسياسررات التعرفرره المائيررة
علرررى عكرررس ماعليررره االمرررر فررري دول منطقررره 

التعرفررره انظمرررة  الشررررق االوسرررط اذ تشرررجع 
المنخفضه دون تعديلها  ضرمن فتررات زمنيره 

 مررررع واقررررهلتاخررررذ بالحسرررربان تكلفرررره الميرررراه 
فري اسرتهالك الميراه. الغير اعتيرادي االسراا 

وهكررذا فرران السياسررات المائيرره المتمثلرره فرري 
الترروفر  ترردني تعرفرره الميرراه فرري دول المنطقرره

الحوافز الكافيه لالقتصاد فري اسرتهالك الميراه 
تسرررنزا جرررزءا هامرررا مرررن  هوان هررذه الحقيقررر

المروارد الماليره الالزمره لالسرتثمار والتطرروير 
واالدامرره فرري قطاعررات الميرراه البلديررة بشرركل 

التعرفررررره المناسررررربه تحقرررررق هررررردفا ان عرررررام. 
مزدوجا اذ انها توفر حافزا هاما للمسرتهلكين 

شرتد تدام المياه فري ظرل ظرروا لترشيد استخ
تنرامي الطلرب ظاهرة شح المياه وظاهرة فيها 

وبهرذا فري ال على الميراه لال ررا  المختلفره 
هم في استرداد التكراليا وخفر  االعبراء اتس

المترتبه على الموازنرات العامره. وهنالرك مرن 
التجرررارب مرررا  تشرررير الرررى دور التعرفررره فررري 

للميراه  ترشيد اسرتهالك الميراه فتقلري  الردعم
المنزليرررره ورفررررع تسررررعيرها تخرررردم االهررررداا 
االقتصررراديه واالجتماعيررره وايظرررا مرررن شرررانها 

 .االسهام في تقلي  الطلب على المياه

 

اقتصاديات المياه وشبكات الصرا الصحي

مياه الصررا شبكة معالجات  توسعةان 
لمواجهررة تحرردي شررح واسررتخداماتها الصررحي 
قيررررراس التكررررراليا الماليرررررة  تتطلررررربالميررررراه  

 تقنيررررررات المسررررررتخدمة فرررررري المعالجرررررراتوال
حسرررابات تكلفرررة نقرررل  و البيئيرررةاالنعكاسرررات و

والقصرربات او الررى المرردن  المعلجرره الررى الميرراه
فري  بكرل تاكيردتتبراين مواقع المشاريع والتري 

لسرررركانية ودرجررررة خصائصررررها الجغرافيررررة وا
هررذه الميرراه  معالجررة اعتمادهررا علررى محطررات 

لكرل موقرع  مجموعة مرن التوصرياتمع تقديم 
تررررتم فيررررة المعالجررررات واسررررتخدامات الميرررراه 

 المنتجه ومن الضروري:             

  مراعرررررراة تكرررررراليا الوقررررررود اهميررررررة
 المسررتخدم فرري مشرراريع ترروفير الميرراه

وكرررررذلك  والطاقرررررة والمرررررواد االوليررررره
للمشررروع  البيئيررةالنعكاسررات اتكرراليا 

وضرع سياسرات او للشبكات وضررورة 
 .توفير المياه واستخداماتها

  أهمية إيجاد البردائل اننيرة لحفرظ ميراه
الصرا الصرحي عوضراً عرن االنتظرار 

الشراملة تغطيرة منظومرة الحتى تكتمرل 
 .مشاريع شبكات الصرا الصحيل
 إعررادة النظررر فرري تعرفررة خدمررة  عمليررة

ميررراه صررررا صرررادر حسرررب موالميررراه 
صرحي معالجررة بمررا يتناسررب مررع تكلفررة 

 .توفير هذه المياه
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 التشريعات المائية اقتصاديات المياه و

ابتداءا البرد مرن القرول ان قروانين االمرم 
المتحررده تشررير وبوضرروو الررى ان الميرراه هرري 
حررق مررن حقرروق المررواطنين ضررمن اي دولرره 

كمرا  )ملرك للشرعوب( نظرام اي انهرا وتحت اي
وان توفيرهررررررا بقرررررردر مناسررررررب للمررررررواطنين 
وللمجتمررع لرردعم العلميررات التنويرره المختلفرره 

ولكن علرى  هو ايضا حق من حقوق المواطنة
ان حقرروق الميرراه  البررا مررا ال ار  الواقررع فرر
بوضوو في دساتير معظرم مرن وتكون محددة 

م ومنهررا العررراق(. وبررالر  العررالم الثالررث)دول 
)اكبر قطاع   ن المزارعينف من هذه الحقائق 
أقرررراموا حقوقررررا مائيررررة قررررد  مسررررتغل للميرررراه(

واليمكرن عمليرا )متعارا حولهرا فيمرا بيرنهم( 
التصدي لهرم مرن اي مرن القطاعرات الرسرمية 

اقتتررال وتلرروو فرري األفررق برروادر المجتمعيرره. 
للسرريطره علررى مصررادر فرري العررراق  موقعيرره

. فقرد لزراعيرهال ررا  ا الميراه وشبكات نقرل
هددت العديد مرن المحافظرات والعشرائر بقطرع 
جميررررع اإلمرررردادات المائيررررة الترررري تمررررر عبررررر 

)اسرررفل أراضررريها إلرررى المحافظرررات المجررراورة 
 وفا ال تحمرد عقباهرارمما يوفر ضرالمحافظه( 

طلرررب والتررري تت هاتوتفاديرررا لهرررذا السررريناريو
تردخل الحكومرة المركزيرة وبشرده. أن )المررادة 

العراقرري ترن  علررى توزيررع  فري الدسررتور 14
الميرراه بررين منرراطق العررراق بالتسرراوي وعرردم 
التجاوز عليها( ولكن ما يصل الى المحافظات 

اقرررل مرررن الحصررر  المقررردرة لكرررل مرررن ي هررر
المحافظرررررات )كمرررررا و نوعرررررا وخاصرررررة فررررري 

جنوب العراق(  بسبب التجراوزات المحافظات 
مركزيرررا مرررن قبرررل  رره عرررن الحصررر  المقررر

شررخا  والمررزارعين  العشررائر او مررن قبررل اال
المحافظة التي ديوان او حتى مركزيا من قبل 

تمرررررر مرررررن خاللهرررررا االنهرررررار( وال توجرررررد اي 

متابعات ميدانيه او قانونيه بحرق المتجراوزين 
علرررى الحصررر  المائيرررة  ممرررا يررروفر ارضرررية 
خصبه لالنفالت االمنري الرداخلي برل اكثرر مرن 
ذالرررك فررري بعررر  االحيررران مرررع عررردم اتخررراذ 

علررررى المتجرررراوزين علررررى   إجررررراءات حقيقيررررة
الحص  المائية وعردم اللجروء إلرى المحكمرة 
االتحادية لحل مثل هرذه القظايرا. ان مثرل هرذه 
الممارسات تدفعنا الرى مرا هرو اكثرر مرن ذالرك 
اال وهررررو ضررررروره الرجرررروع الررررى الدسررررتور 
وفحرر  مفرداترره المتعلقررة بررالموارد المائيرره 

واصررردار  واليرررة توزيعهرررا برررين المحافظرررات و
ت مررررن التشرررريعات الجديررررده بهررررذه مجموعرررا

العديرد مرن الفقررات الروارده المجاالت وتغيير 
فيررره والتررري تررروفر االرضررريه االن ومسرررتقبال 
لضروا امنيه داخليره صرعبه وقرد تر دي الرى 

المحرردوده بررين االشررخا  او القتتررال انرردالع ا
العشرررائر ابترررداءا ولتمرررد الرررى صرررراعات اكبرررر 

ي قرد والترواعنا بين المحافظرات المتجراوره 
الى ما هو اكبر و اوسرع مرن ذلرك . أن  تنتهي

لمشرركلة الميرراه لهررا تررداعيات كبيرررة وسرروا 
 يطهالبسر لتجمعرات البشرريهإلرى انرزوال تنتقل 

جردا بهرذا الصردد أما دور الدولة فهو ضرعيا 
قسما من الموازنرة الدولة وال بد أن تخص  

مررن قطررع الماليررة إلررى المنرراطق الترري تتضرررر 
الخرررراب للعمليررره اا والجفرررالميررراه وحصرررول 

الزراعيرره لرربع   القطاعررات المجتمعيرره دون 
االخرى لذا ولضمان عدم حصول ذالرك وجرب 
اصررردار سلسرررله مرررن التشرررريعات والقررروانين 
والغرامات والعقوبرات لصريانه حقروق االفرراد 
والمجتمعرررات المحليررره لضرررمان االقتصررراديات 

ن اجهزة  الدولة المرجوه منها للمستهلكين ال
المركزيررررة ذات العالقررررة بررررالموارد االداريررررة 
مهيمنرره  يررر هرري بضررروفها الحاليرره  المائيررة 
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أن اقتصادات دول المنطقة . لى هذه المواردع
علرى العكرس  مغلقة إلرى حرد كبيرر ير مرنه و

دول العالم المتقدم ت كد انه حيثما وجردت من 
االبتكرررارات تطرررورت اقتصررراديات الميررراة وإن 

وقعررة وتشررمل التغييرررات االيجابيررة سررتكون مت
 االنجرازاتهذه جميع و لتنميةجميع قطاعات ا

حاضرررة مررن خررالل تحريررر قطرراع الميرراه مررن 
او اي جهررررة السرررريطره المركزيررررة الحكوميررررة 

 هالن المسررر لون ضرررمن هرررذمركزيررره اخررررى 
السريطره علرى  يرر القرادرين علرى  اتالقطاع

ولكررن باسررتطاعتهم  ائيررةالم الثررروات  صررادرم
د مرررن اللررروائح العمرررل باتجررراه تشرررريع المزيررر

القانونيررة الواضررحة النصررو  لتنظرريم حركررة 
المرررروارد المائيررررة ضررررمن قطاعررررات التنميررررة 

وباتجراهين ) المختلفة وكذالك ضمن المجتمع 
تررروفير الميررراه  للجهرررات التنمويررره مرررن جهررره 
والمررردودات االقتصرراديه والبيئيرره والتنمويرره 

علمرا بر ن مرن هذه الموارد مرن جهرة اخررى( 
يسررية فرري العديررد مررن بلرردان بررين المشرراكل الرئ

المنطقرررررره هرررررري ان )المسررررررتهلكين والقررررررادة 
السياسرررريين وصررررانعي السياسررررات المائيررررة( 
 جميعرررا  اليررردركون حجرررم االخرررتالل المسرررتمر

فررررري والبعيرررررد المررررردى والسرررررنوي  والمتغيرررررر
والتغرايير بين عدد السركان  المائية والمعادلة 

بشرركل دقيررق فرري الخطررط التنمويررة ومفرداتهررا 
يط  الصررررحيح والمسررررتدام بهررررذا ليررررتم التخطرررر

يتطلب وكما ينبغي مرع العلرم والخصو  كما 
بران  المشراركة الجماهيريرة  والمجتمعيرة فري 
دول المنطقة هي فري أدنرى مسرتوى لهرا ر رم 
انهررررم المسررررتفيدون االساسرررريون مررررن قطرررراع 

لذا فان الحاجة كبيره جدا الى  الموارد المائية
 التشريعات المائية بهذا الخصو .

 ) اتالميررررراه الصرررررالحة لالسرررررتخدامن ا 
امررررا  هرررو( هوالصرررناعي هالخدميرررالزراعيرررة و

مكلفررا ماديررا وبشرركٍل كبيررٍر ممررا يتسررّبب اصرربح 
فرري زيررادة التكرراليا علررى الجهررات الحكوميررة 

من جهرة من جهة والجهات المستهلكة للمياه 
معالجرة مسرتقبال  المرورتطلب ااخرى )مثال: ت

متباينرررة التررررّدي فررري نوعّيرررة الميررراه السرررباب 
ضرررررررورة ترررررروفير  /  طبيعيررررررا واصررررررطناعيا

التكنولوجّيررات الحديثررة فرري مجرراالت المرروارد 
رربل  فرري تشررغيل المائّيرة وصرروالً إلررى أفضرل السُّ

صرررريانة وادامررررة المشرررراريع / اليررررات حديثررررة ل
مصررادر المرروارد المائيررة وتطويرهررا وتنميتهررا 

يتطلررررررب التعرررررراون الجرررررراد والمثمررررررر  الررررررذي
للميراه سرتهلكين وبمس ولية مشرتركه برين الم
مثررررل سررررتعمال االلالعلررررى اخررررتالا انمرررراطهم 

نمويرررررره قطاعررررررات التالضررررررمن كررررررل  للميرررررراه
االسررراا فرري اسررتعماالت المجتمعيررة وعرردم و

اسرتخدامها بشركل  فري هدرها اوالمياه او في 
ط( وهنرا مرن الضرروري وجرود مجموعرة  ُمفرل

مررررن التشررررريعات المحرررردده والمنظمرررره لهررررذه 
لرررم تُكرررن موفقرررة  إال أن الدولرررة االسرررتعماالت

لرذا وجردوا بشكل جيرد اوفّعالة في هذا المجال 
مرررررن األفضرررررل العوامرررررل االقتصرررررادية مثرررررل 
اسرررتحداث )ضرررريبه المررراء( حيرررث يرررتم تقرررديم 
خصرروماٍت للمررواطنين الررذين يقومررون بتغييررر 

القديمة المستخدمة في المنازل  تالتكنولوجيا
/ تغييرررر الشررربكة االنابيرررب المائيرررة المنزليرررة )

انرررواع ع المرررراحي  القديمرررة إلرررى تغييرررر نرررو
استخدام الغساالت الحديثرة / ُمنخفضة التدّفق 

/ و يرهرررا مرررن  ذات الكفررراءة المائيرررة العاليرررة
كمرررا تقررروم االسرررتخدامات المنزليررره والبلديررره( 

الدولررررة بتطبيررررق قرررروانين التسررررعير المترررردّرج 
 ايجابيررهالسررتهالك الميرراه والررذي حّقررق نتررائل 

هررذه االفكررار ان . فرري ترشرريد اسررتهالك الميرراه
الممارسات جزء من فلسفة اقتصراديات  هوهذ

بتخفي  جزء مرن  هالمياه حيث تشترك الدول
ومررن جهررة الكلررا الماليررة المترتبررة مررن جهررة 
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 .     المس ولية الماليةاخرررى تشررارك المسررتفيدين بتحمررل جررزء مررن 

                                                                                                                                              

  السياسات المائية الدولية اقتصاديات المياه و

ومرع برروز األهميرة اإلقتصرادية لألنهرار 
المالحرررة ومرررع  الغيرررر شرررئونالالدوليرررة فرررى 

متقدمرررة وظهرررور وسرررائل وأسررراليب وتقنيرررات 
مثل إقامة السدود والخزانات العمالقة وتوليرد 

و يرهرررررا الكثيرررررر مرررررن الطاقرررررة الكهربائيرررررة 
كرران البررد مررن ظهررور المشرراريع االسررتراتيجية 

مات ترررنظم إسرررتخدا وقررروانيين دوليرررةقواعرررد 
حصرول فري ال للردولوفى إطار السرعى  .المياه

علررى القرروة اإلقتصررادية كسررمة مميررزة للنظررام 
فرري الوقررت الردولى الحررالى فررنن عنصررر الميرراه 

يعتبررررررر عنصررررررراً اساسررررررياً فررررررى الحاضررررررر 
 ه اصرربح ممررا يعنررى أنرر دوليررةاالسررتراتيجيات ال

رسررم دوراً كبيررراً فررى إعررادة  مرروارد المائيررةلل
سياسرية فرى منطقرة توزيع خريطرة القروى الو

الشرررق االوسررط وضررمن االحرروا  النهريرره 
ذات المصرادر  هبحيرث تصربح الدولرالمشتركه 
قررروى اقليميرررة جديررردة. ومررررن تمثرررل المائيرررة 

المعلوم أن هناك تباين فى التوزيرع الجغرافرى 
حيث منطقة الشرق االوسط بللمياه العذبة فى 

نجد مناطق تحتوى على نسبة كبيرة من هرذه 
ا هنرراك منرراطق تكرراد تكررون شرربه الميرراه بينمرر

خالية من مصادر الميراه العذبرة وهرذا التبراين 
فقررر )الفررى التوزيررع أدى إلررى ظهررور مشرركلة 

تعانى منها العديد من الردول فرى التي  ائي(الم
ر يوبنرراءاً عليرره أصرربحت مشرركلة ترروفالمنطقررة 

المياه مرن األكثرر إلحاحراً للعديرد مرن سياسرات 
تواجهها دول التى الدول. وتتمثل أزمة المياه 

مررروارد لا دارةأسرررلوب إ هرررياليررروم  المنطقرررة
هي فى أشرد لذالك جميع دول المنطقة  المائية

الحاجررررررة إلررررررى اإلدارة الفعالررررررة والمتكاملررررررة 

وتطورهرررررا  هرررررا المائيرررررةوالمسرررررتدامة لموارد
ومررع تزايررد مررع التغرراير فرري الررزمن المسررتمر 

حصرول جميرع القطاعرات لضرمان المياه  شحة
والبلديرررره / المنزليررررة / راعيررررة التنمويرررره )الز

الصناعيه( على حص  مائيرة عادلرة وكافيرة 
وبشرركل مسررتدام ومررن ناحيررة اخرررى يجررب أن 

اإلستخدام الكفروء دول المنطقة مركزيا  من ت
للميرراه مررن قبررل المسررتفيدين. ومررن هنررا فرران 

وارد المائيرررة المررر اتتنميرررة قطاعرررقترحرررات م
هرررردا إلررررى تقررررديم مجموعررررة مررررن الجديررررده ت
الطبيعيرره والميدانيرره واالقتصرراديه التحلرريالت 

او ضرررمن ضرررمن كرررل دولرررة لهرررذه المررروارد و
االحررررررروا  المائيررررررره او ضرررررررمن المنررررررراطق 

مرررع مقترحرررات حرررول ضررررورة والمحافظرررات 
جديرررده تحرررث   (إقليميرررةعمرررل )ايجررراد خطرررط 
مفردات ادراة الموارد تحسين باستمرار على 

الوطنيرررررة و مارات وجرررررذب اإلسرررررتثالمائيررررره 
فررررى  وارد المائيررررةالمرررر اتلقطاعرررراالقليميررررة 

الميدانيره  المعرفرةادوات المنطقة مرع تعزيرز )
اإلدارة اليرات ( وتبرادل الخبررات حرول الحديثه

اإلدارة الشرراملة مررن خررالل مفرراهيم )الرشرريدة 
(. ان والمتكاملة والمستدامة  للموارد المائيرة
مررن  مصررادر الميرراه فرري العررراق أكثرهررا نابعررة

قررع تحررت رحمررة ت بررذالكوالمررائي دول الجرروار 
بسرربب  شررحة الميرراه تعرراني مررن وهررذه الرردول 

دول إقامررة السرردود علررى جميررع األنهررار فرري 
مررع عرردم وجررود خطررط لتقليررل الجرروار المررائي 

زيرررادة المرررائي )تررر ثير مشررراريع دول الجررروار 
فرري بحيرررات سرردودها كميررة الميرراه المخزونررة 

األراضري  مسراحاتتوسريع اخرى ومن ناحية 
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واقرع علرى مجمرل  (الزراعية الموجودة  فيهرا
 (.  الموارد المائية في العراق )كما و نوعا

بررردأت االتصررراالت مرررع دول الجررروار لقرررد 
علرررى مسرررتوى وطويلررره  منرررذ عقرررودالمرررائي 

علرى حصول العرراق سياسي وفني وهندسي ل
لحررد الجهررود لررم نفلررح  المائيررة ولكررن هحصصرر

عادلرررة و االن للوصرررول الرررى حلرررول مناسررربة
 اليرررات د ووجرررومطابقرررة للقرررانون الررردولي مرررع 

مرروارد الميرراه الفنيررة عررن المعلومررات للتبررادل 
لقررراءات كمرررا وتجرررري  يرررهوالطبيعرررة والمناخ
علرررررى المسرررررتوى الفنررررري  امسرررررتمرة سرررررنوي

والسياسرري واالمررل بوجررود تنسرريق أكثررر فرري 
المسررررتقبل لحررررل المشرررراكل والوصررررول الررررى 
اتفاقيات دولية مع دول الجروار المرائي لحسرم 
موضوع الشرراكة العادلرة لتوزيرع الميراه برين 

وار المرائي الترزام دول  الجراوالبلدان االربعرة 
يجررررب ان ترررر ثر مشرررراريعهم  بحقيقررررة انرررره ال

المرروارد المائيررة فرري واقررع سررلبا علررى المائيررة 
حسررررب التعليمررررات  العررررراق ) كمررررا و نوعررررا(

واالنظمه الدوليه وانظمة االمرم المتحرده بهرذا 
ان مررن انثررار اإلقتصررادية الخطيرررة المجررال. 

التى يمكن أن تحدث نتيجة تغير طبيعة الميراه 
 المسرراس بالحصرر  التررى إعتررادت كررل دولررةو

هررو عليهررا  الحصررول مررن دول الجرروار المررائي
)اسرفل حدوث خلل إقتصادى بالدولة المتر ثرة 

ممررا يترتررب عليرره اخررتالالت النهررر / العررراق( 
واالقتصراديه بكرل  فى نمرط الحيراة االجتماعيرة
 تعظررريممرررن الغايرررة انواعهرررا وتفصررريالتها الن 

 االقتصرراديةاإلسررتفادة  اسررتخدامات الميرراه هرري
كر داة الميراه  إلى أقصرى حرد ممكرن وإسرتعمال

 االقتصررررررادي ت النمررررررو والتكامررررررلمررررررن أدوا
اإلقليمرررررى والررررردولى. وتشرررررير العديرررررد مرررررن 
الدراسات المختصة الى ان العالم يواجه حالة 
حرجة فيمرا يتعلرق بالميراه حيرث يرتم اسرتخدام 

المياه في اماكن كثيرة من العالم بكميات أكبرر 
بكثيرررر مرررن الكميرررات التررري تتجررردد وحترررى فررري 

كبيررة بع  االماكن التري تسرقط فيهرا كميرات 
علما بران الصرورة العامرة سرتزداد سروءا فري 
االعرروام المقبلررة الن ارتفرراع درجررات الحرررارة 

يتسربب فري ) التغيررات المناخيره( سفي العالم 
سقوط كميرات اقرل مرن االمطرار وزيرادة تبخرر 

سرريتغير نمررط ذوبرران الجليررد فرري كمررا والميرراه 
الجبرررال وان العرررالم سررريواجه فررري المسرررتقبل 

فرري الميرراه بسرربب سرروء ا حررادنقصررا  منظررورال
ادارة الموارد المائية والتوسع في استخدامها 

وان ندرة المياه   يالزراع القطاع  خاصة في
ان للذا فبسرعة اكبر اد تزدسفي انحاء العالم 

الكثيررر مررن الرردول سررتواجه نقصررا حررادا فررري 
النرررررزاع  اطقخاصرررررة فررررري دول منررررر الميررررراه

مرررن أجرررل مررروارد المائيرررة والصرررراع علرررى ال
 ل علررى القرروة االقتصررادية والسياسرريةالحصررو

ود الموارد المائية ستلعب في العق وبذالك فان
الدور األبرز فري رسرم خارطرة القروى القادمة 

وتقتررررو المنظمرررات   السياسرررية فررري المنطقرررة
المعنيررررة ومنظمررررات االمررررم المتحررررده الدوليررررة 

بررررالموارد المائيررررة  العشرررررات مررررن الوسررررائل 
هة هذه الحالرة واالليات والتكنولوجيات لمواج

دول منطقررررة الشرررررق  ( وخاصررررة انالحرجررررة
ابعرراد هررذه وعرري بتتميررز برران لررديها االوسررط  

لتطبيرررق  همتزايررردهتمامرررات الهرررا المشررركلة و
مشرراريع كثيرررة فرري ضررمن التقنيررات الجديرردة 

تكريررر / حمايررة المصررادر المائيررة ) المنطقررة 
/ و يرهررا إعررادة اسررتخدامها / الميراه الملوثررة 

ذا يجب خلرق عالقرات اقتصرادية برين الكثير( ل
 اي دولرررةالررردول المتشررراطئة بحيرررث ال تغرررامر 

بخسررررررارة العالقررررررة االقتصررررررادية اوالتلررررررويح 
ملررررا الميرررراه وضرررررورة لباسررررتغالل السررررلبي 

القضرية  والرشريده للميراه. ان اإلدارة الحكيمة
هررري قضرررية إنعررردام بهرررذا المجرررال الرئيسرررية 
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دول  في توزيع الميراه المشرتركه برينعدالة )ال
بوجررود  الجرروار المررائي( وجميررع الرردول تعلررم 

لضررمان اليررات التعرراون  العديررد مررن الوسررائل
وفرري العديررد مررن المجرراالت بررين دول الجرروار 

المحللرررررررين المرررررررائي بررررررردال ممرررررررا يتوقعررررررره 
االسررتراتيجيين فرري شرر ون الثررروات المائيررة 

 يررر وبررا المقبلررة ستشررهد حرلعقررود مررن ان ا
 وب)حرررر معلنرررة برررين بلررردان الجررروار المرررائي

المعاهردات الدوليرة ان المياه( على الر م من 
ومواثيررق توزيررع هررذه ثررروات )المائيررة( تلررزم 

المائيررة المتجرراورة بضرررورة اعتمرراد البلرردان 
برررين دول عدالرررة توزيرررع الحصررر  المقرررررة 

اي مررن وعرردم االجحرراا بحررق الجرروار المررائي 
اال ان الدوليرررة ضرررمن احررروا  االنهار الررردول

الفعلية ظلرت قائمرة مررة  الممارسات الميدانية
بشرررركل علنرررري يخضررررع لترررر ثيرات وتجاذبررررات 
سياسررية دوليررة عنررد اشررتداد االزمررات ومرررة 
اخرررى سرررية تبررهررا الرردول المعنيررة باقامررة 

االسرررتراتيجيه والمشررراريع االروائيررره  السررردود
والزراعيرررره السررررتراتيجيه ضررررمن اراضرررريها. 

خبرررراء ان األمرررن المرررائي ضررررورة الويعتبرررر 
ألمن الغذائي ووسريلة ضرغط قصوى توازي  ا

سياسرري كمررا حرردث ويحرردث االن وخاصررة فرري 
 المدن الكبيررة شح المياه حيث تعانيضروا 

تلوثرررا فررري ميررراه  )اسرررفل االحررروا  المائيرررة( 
الشررررب ناهيررررك عررررن كميررررة الميرررراه ال تكفرررري 

والبلديررة لالسررتخدامات الشخصررية والمنزليررة 
تلرررا ( وشررربكات المررراء وشررربكات المجررراري)

ازديرررررراد البسرررررراتين ويرررررره والحقررررررول الزراع
أن عرردد دول  .و يرهررا لمتصررحرةا اتمسرراحال

منطقرررررة الشررررررق األوسرررررط  الموقعرررررة علرررررى 
اتفاقيررات االمررم المتحرردة واالتفاقيررات المائيررة  
الدولية المنجزة والفعالة هي دول قليلة العردد 

لررذا ينبغرري أن تكررون اتفاقيررات  ومنهررا العررراق
وليرررة االمرررم المتحررردة و االتفاقيرررات المائيرررة الد

شاملة لكافرة دول العرالم المتجراورة مائيرا كمرا 
وينبغرررري تشررررجيع دول المنطقررررة الررررى إقامررررة 
شررررررراكات متنوعررررررة مبنيررررررة علررررررى اسرررررراس 
االقتصاديات المائية  من خالل اقامة مشراريع 

مائية مفيدة عمليا واقتصراديا للردول  -تنموية 
المتجرررراورة ضررررمن المنطقررررة. وتمترررراز هررررذه 

دول المتجرراورة المشرراريع بفوائررد مشررتركه للرر
وان تتميز بقابليتها علرى  االسرتمرار لضرمان 
تحقيرررررق التنميرررررة االجتماعيرررررة واالقتصرررررادية 
والزراعيرررة والصرررناعية والصرررحية وقررردرتها 
علرى  االسرتمرار مرن خرالل االسرتفادة العادلررة 
من الثروة المائية المشرتركة برين سركان هرذه 
المنرراطق المتجرراورة  دول المنطقررة المباشرررو 

مدخوالتهم المالية وتحقيرق اسرتفادة وتحسين 
مشررتركه ملموسررة فيمررا بيررنهم وترروفير حلررول 
ايجابيرررة للمشررراكل المشرررتركة بيرررنهم وخاصرررة 
بش ن تحرديات أزمرة الميراه برين دول المنطقرة 
وبررذلك تكررون اهررم ايجابيررات خلررق مثررل هررذه 

 يئررراتالبيئرررات االيجابيرررة مرررن خرررالل اعتمررراد ب
بح شررالبعرراد القتصرراديات المائيررة لوضررروا 

السياسررية  بعررادالاوتطرروير والحررروب المررائيى 
. واالمنية بين دول الجوار المائي في المنطقة

يطمح العراق الى عقرد االتفاقيرات( تضرمن ان 
حقوقه فري ميراه االنهرار الدوليرة الجاريرة فيره 

وان تتميررز هررذه االتفاقيررات  الفرررات( –)دجلررة 
)مناسرررربة وعادلررررة لجميررررع دول  برررران تكررررون

ولهاقابليررره علرررى الديمومررره  الجررروار المرررائي
واالسررررتمرار وامكانيررررات التطرررروير المسررررتدام 

وان  بموافقررررره جميرررررع دول الجررررروار المرررررائي
الجهررات العراقيررة تلتررزم بانهررا سرروا تنررتهل 
اسررررلوب االسررررتغالل االمثررررل للميرررراه وترشرررريد 
االستخدامات المتعددة لها والعمل علرى االخرذ 
باالسررراليب العلميرررة والميدانيررره الحديثرررة وان 
تعطرررري اهتمامررررا اكبررررر لمشررررروعات الخررررزن 

وخاصررة أن  االسررتراتيجي لميرراه هررذه االنهررار
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 فررري المنطقرررة المسرررتفحلة شرررح الميررراهحالرررة 
والتراجررع بكميررات ونوعيررات المرروارد المائيررة 

التغيرررات المناخيررة( الترري تشررهدها )ظرراهرة و
دول المنطقة  والتناق  المستمر والحراد فري 

فرري معظررم  نوي مررن الميرراه سررنصرريب الفرررد ال
 اقويررر احرررافز وجميعهرررا تشررركل دول المنطقرررة 

علررررررى التغييررررررر فرررررري السياسررررررات والتغيررررررر 

 ات الطبيعيررررهاالجتمرررراعي ومواجهررررة التهديررررد
التي تواجة جميع دول المنطقة كما  هالمشترك

يمكرررن أن تكرررون دافعرررا قويرررا يجمرررع معرررا دول 
المنطقرررة وشرررعوبها فررري زيرررادة خلرررق فرررر  

حقيقيرة  التعاون فيما بينهم وخلق فرر  نمرو
الجيرررالهم القرررادم ولتكرررون هرررذه الحقيقرررة هررري 

 .البداية

 

 ات االستنتاج

إّن ترررروفير و ايصررررال الميرررراه الصررررالحة 
لالسررررررتهالك البشرررررررّي والميرررررراة المناسرررررربة 
لالسررتخدامات التنمويررة االخرررى )الزراعيررة / 
البلديه / الصرناعية( لريس براألمر اليسرير كمرا 
أّن الميرررراه ال تصررررل إلررررى امواقررررع االسررررتعمال 
بشرركل مباشررر مررن مصررادرها بررل تمررّر ضررمن 

صررادر سلسررلة معّقرردة مررن عملّيررات تحديررد الم
الطبيعية للمياه ثم تصميم وتنفيرذ شربكات نقرل 
الميررراه الرررى محطرررات التصرررفية او التنقيرررة او 
محطرررات المعرررالل ثرررم الرررى محطرررات الفحررر  
النهائّي للمياة والمراقبة الدورية والمسرتدامة  
لها ضمن محطات اإلسالة قبل توزيعها ضمن 
الشرررررررربكات المتخصصرررررررره مررررررررن االنابيررررررررب 

ومرررن الررردوائر للمسرررتهلكين مرررن المرررواطنين 
الحكوميررررة ومواقررررع المشرررراريع الزراعيرررره و 
المعامررررل الصررررناعيه واالسررررتعماالت االخرررررى 
للميررررراه ناهيرررررك عرررررن االختيرررررارات المواقرررررع 
الصحيحه طبيعيا واالبتعاد عن مناطق طبيعيه 
معينررره )متطرررق االحزمرررة الزلزاليررره / منررراطق 
الفيضررررانات المحتملرررره /  منرررراطق البررررراكين/  

يره لضرحله / و يرهرا مرن مناطق المياه الجوف
االماكن ( واجتماعيا وامنيرا وسياسريا لمواقرع 
وطبيعررة وحجررم وتفاصرريل المشرراريع المائيرره 
مّما يعنري وجرود حلقرات متعرّدده تهرتّم بالميراه 

ابتررداًء مررن مصررادرها وانتهرراًء بوصررولها إلررى 
طويلررررره مرررررن سلسرررررلة ضرررررمن المسرررررتفيدين 

مررا يتضررمن ذلررك كررل مررعل النشرراطات الميدانيررة 
رورة الررى ترروفير مسررتلزمات االعمررال مررن ضرر

المكتبيررة المتقدمررة واحتياجررات مواقررع العمررل 
المشرررراريع ومررررا يرافقهررررا مررررن اليررررات النقررررل 
واجهرررزة العمرررل الحقليرررة التخصصرررية وبنررراء 

والمختبرررات الكيمياويررة المواصررالت شرربكات 
وترروفير او بنرراء معامررل ومصررانع المعالجررات 

ميراه الالمختلفة للمياه والى بنراء شربكات نقرل 
المناسبة قد تصل للمئات من الكيلومترات في 
بعررررر  االحيررررران مرررررع وجرررررود المئرررررات مرررررن 
المهندسررررين والخبررررراء واالالا مررررن العّمررررال 
والفنيين واالداريين الذين يشرفون علرى هرذه 

ايصررالها نتهرري بلت العملّيررات العلمّيررة المعّقرردة 
ضرمن القطاعرات التنمويررة  الرى المستهلكسرن 
تترّتب علرى هرذه الخردمات وهذا يعنري بانرة سر

ُكللرررٌا مالّيرررة  يرررر طبيعّيرررة تتحّملهرررا الجهرررات 
التخّصصررررّية الرسررررمية فرررري الدولررررة كمررررا إّن 
المعالجة الكيميائّية للمياه العادمة ايظا تحتراج 
إلررى معامررلل متخّصصررة ومررواردل فنّيررة ومالّيررة 
ومصرررررررادرل  يررررررررل اعتيادّيرررررررة مرررررررن طاقرررررررة 

هرذه  وتكنولوجّيات حديثرة للتعامرل مرع طبيعرة
الميرررراه وتحويلهررررا مررررن ميرررراه  يررررر صررررالحة 
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وباختالا انواعها ومصرادرها واسرتخداماتها 
المسررررررررتقبلية  وجميعهررررررررا ميرررررررراه عادمررررررررة 
وبمواصرررررفات كيميائيرررررة  ذات نوعّيرررررة  يرررررر 
مقبولة و ير مناسبة الى مياة صالحة لجميرع 
انرررررررواع االسرررررررتخدامات  وحسرررررررب طبيعرررررررة 
 المعالجات بعد توفير احتياجاتها ومستلزماتها
الفنيررررة والتكنولوجيرررره والمصررررانع والمعامررررل 

اضررافة الررى التغيرررات المسررتقبليه  التخصصررية
في اعداد السكان في منطقة خدمرة المشرروع 
والتوسررررع المتوقررررع فيرررره منطقررررة المشررررروع 
مستقبال لتغطيه احتياجات المسرتهلكين ناهيرك 
عررررررن امكانيررررررة حرررررردوث اي مررررررن المشرررررراكل 

الرهابيره العشائريه او االمنية والسياسيه او ا
في منطقرة المشرروع  وجميرع هرذه المفرردات 

الكلررا المالّيررة المترّتبررة علررى  تتطلررب تخمررين
تررروفير )المترررر المكّعرررب الواحرررد مرررن الميررراه( 
وبالمواصرررفات المطلوبررره  وضررررورة تحديرررد 

سررلبا او ايجابررا والمرر ثره العوامررل المسرريطره 
كلررررا الواقرررع الحررررالي او المسرررتقبلي للعلرررى 

علرررى جميرررع االجابرررة ان  للمشرررروع. الماليرررة 
هررررذه المفررررردات وبوضرررروو ودقرررره مدعومررررة 
باالرقرررررام  والتوقعرررررات الميدانيررررره للتغيررررررات 

يجرررب ان تكرررون واضرررحه المتوقعرررة مسرررتقبليا 
ومحررررررردده للمختصرررررررين مرررررررن المهندسرررررررين 
واالقتصرررراديين والمخططيررررين ومررررن متخررررذي 

القررررار العررراملين ضرررمن قطاعرررات الهندسرررية 
ذه المشراريع  لضمان انجاو هر للموارد المائيه

وال يررتم كررل ذالررك اال مررن خررالل التعامررل مررع 
ومفراهيم و تطبيرق مبرادم في  االسس العامة 

لتعزيرررز النمرررو  ات الميررراهاقتصرررادي مفرررردات 
مشراريع المائيرة الاالقتصادي للدولرة وتطروير 

 ت وصرريانة انعكاسرراتها البيئررة لترروفير إالمررداد
أن موضرروع ومسررتدام .   مررن  ة بشرركل مائيررال

اقتصاديات المياه تاتي في مقدمرة االهتمامرات 
وفر والترري ترر المتقدمررةاالسررتراتيجية الدوليررة 
المضي نحو نظام إالدارة القاعده السليمه في 

الفعالرررررة المتكاملررررره والشررررراملة والمسرررررتدامة 
الر ويرة الواضررحة لضررمان    للمروارد المائيرة

المائية للدوله وضرمان لالهداا االستراتيجية 
وتعرا وبعمرق  اوز ظاهرة  الشحه المائيةتج

بقيمة األدوات االقتصادية المطلوب العمل بها 
أن  .الهدا المطلوبللوصول الى هذا النجاو 
تتطلررررب  ات الميررراه األدوات اقتصررراديتطبيرررق 

انشاء وحدة التحليل االقتصادي االسرتراتيجي 
ستسرراعد وبقرروة فرري والترري  للمرروارد المائيررة

الفعالرة والمسرتدامة للميراه المتكاملة واالدارة 
حقق تسرررركمررررا  ضررررمن المشرررراريع الميدانيررررة 

المنفعررة علررى المسررتوى االقتصررادي والبيئرري 
واالجتمررراعي وفررري تعزيرررز النمرررو االقتصرررادي 

 .العام للدولة

 

 توصياتال

الررررردورات  تصرررررميم وتطررررروير وتنفيرررررذ 
النظريرررة والعمليرررة والتدريبيرررة وعمرررل 

عمليرررة  بررررامل ورش العمرررل وبررررامل
محاضرررات تخصصررية لنقررل الخبرررات و

رفررررررررع العالميررررررررة بوالتكنولوجيررررررررات 
مسررتويات المعرفررة واالدراك للعرراملين 

ضررررمن مختلررررا القطاعررررات التنمويرررره 
اهميرررررة مفررررراهيم  تطبيقرررررات وبواقرررررع و

اقتصررراديات الميررراة  لررردعم مسرررتويات 
هم التخطيطيررررررة والتصررررررميمية اعمررررررال

ضررمن للمشرراريع التنمويررة والتنفيذيرره 
 .الدوائر المختصة بالموارد المائية
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فرررري  قتصرررراديات الميرررراهاادوات  تقيرررريم 
 اسررتخدام الميرراه الهميررةتعزيررز كفرراءة 

وتقيرررريم  تصررررميم فرررري  دوات الأهررررذه 
إلدارة الفعالررررررة ا ومتابعررررررة تطبيقررررررات

للمرررررروارد والمتكاملررررررة والمسررررررتدامة 
أن  ضمن الحرو  المعنري كمرا المائية

هررررذه االدوات ستسررررراعد فررررري تحليرررررل 
تقيررريم الوتحسرررين الميدانيرررة القررررارات 

الستثمارات والمشاريع الجديردة لرذلك ل
توجرررد حاجررره ملحرررة إلنشررراء )وحررردة 

 اتقتصرررررادياالسرررررتراتيجي الالتحليرررررل 
والترري سررتوفر إطرراًرا مشررترًكا  لميرراه( ا

لجميع الجهات المعنية في دعم وتقييم 
يه ضررمن سررتثماراالسياسررات الوتنفيررذ 

 قطاعات الموارد المائية.
 دريبيضررررررررورة وضرررررررع دليرررررررل تررررررر 

كررل دولرره توضررح لالقتصرراديات الميرراه 
معرررايير تتعلرررق بتقررردير تكلفرررة الميررراه 
ومقارنرررات األسرررعار المحليرررة الوطنيرررة 

 والدولية ميةاإلقليباالسعالر و
شرررررمول اقتصررررراديات الميررررراه ضرررررمن  

الدراسات االساسية لكل مشروع مائي 
قبل تنفيرذه  ليحقرق للمشرروع المنفعرة  
االعلررررى علررررى المسررررتوى االقتصررررادي 

 والبيئي واالجتماعي
إقامررة الررورش التخصصررية بمواضرريع  

اقتصرررراديات الميرررراة  لتطرررروير قرررردرات 
المصرررممين  المهندسررريين والمختصرررين

المترررررابعيين الميررررردانيين والمنفرررررذين و
الميراه  نظررا  يراب االهتمرام  لمشاريع

الرسمي بمثل هذا الموضوع من جهرة 
وألهميتهررررا فرررري تحقيررررق اسررررتراتيجية 
الميرررررراه البعيرررررردة المرررررردى والر يررررررة 
 المرسومه للمستقبل من جهة اخرى

اللجوء الى دراسات اقتصاديات الميراه  
لكررري تضرررع هرررذه لكرررل مشرررروع سرررلفا 
امررا ميرردانيا قرررار الدراسررات متخررذي ال

المسرتقبلي خيارات متعددة مع التغييرر 
منطقررررة  المتوقررررع فرررري عرررردد السرررركان

او ضررروفها االجتماعيررة او المشررروع 
   السياسية او االمنيه.

امكانيرررات اسرررتخدام الطاقرررات أرخررر   
تنفيررررذ  اقتصرررراديا وفنيررررا وبيئيررررا عنررررد

المشرراريع  ووضررع عرردد مررن المعررايير 
)إدارة قطاع المياه  مثرل اداء لتحسين 

الطلرررب علرررى االسرررتخدامات الزراعيرررة 
للمياه / تحسين كفراءة الرري/ وتطروير 
إعرررادة االسرررتخدام / بنررراء شررربكة ميررراه 
ذكيرررررة وطنيرررررة / تحقيرررررق االسرررررتدامة 
ويحرررافظ عليهرررا التررري تصرررون البيئرررة 
وتوفر إالمداد  المن والخدمات العاليرة 

 (.الجودة والكفاءه
تررروفير مسرررتلزمات الخررردمات المائيرررة  

رونيرررررررة عرررررررن بعرررررررد لبررررررررامل االلكت
    اقتصاديات المياه

وضررررع الحلررررول المناسرررربة اقتصررررادية  
تزايررد الطلررب علررى للقضررايا المتعلقررة ب

الميرررررراه واسررررررتخداماتها مررررررع تقيرررررريم 
للقطاعرررات الميائيرررة فررري المنطقرررة ذات 
االهتمام  وكيفية إنجاو تطبيرق مبرادم 
 اقتصاديات المياه على هذه القطاعات

 رفرررررررع الررررررروعي ضرررررررمن الررررررروزارات 
التخصصية في الدولة ودوائر متخرذي 

اقتصرررراديات باهميررررة القرررررار المررررائي 
الميررراه فررري تعزيرررز النمرررو االقتصرررادي 

 للمشاريع المائية
توفيراالستعر  االولرى ثرم التفصريلي  

للمرررروارد المائيرررره ضررررمن منطقررررة اي 
مشروع مع تحديد أالهداا والتحديات 
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المتعلقرررة بتررروفير الميررراه واسرررتدامتها 
المائيرررة والمحافظرررة  وتنميرررة المررروارد

عليهررا وصرريانة بيئتهررا باالضررافة الررى 
توصرررررريا بيئررررررة المنطقررررررة وطبيعررررررة 
المشررررروع المررررائي تفصرررريال للعرررراملين 
ضررمن مجرراالت اقتصرراديات الميرراه ممررا 
يرررروفر إمرررردادا  منررررا وخرررردمات عاليررررة 
الجررودة والكفرراءة للمشررلروع  المعنرري 

 والمنطقة المعنية
تنررراول األدوات االقتصرررادية التررري مرررن  

الممكن أن تقوم بعملية تحسين وإدارة 
 وفعالية قطراع الميراه ضرمن منطقرة مرا 
والهررداا خدمررة وانجرراو مشررروع مررا 

المياه يزيد من الضرغط  شح الن تفاقم 
ومن الحاجة إلى اإلدارة الفعالة للميراه 
المطلوب توفرها وكذالك يزيرد الحاجرة 

تصررراديات الميررراة  الرررى نترررائل ادوات اق
  لتعزيز كفاءة المشروع المائي

انشررراء الررردليل التقريبررري القتصررراديات  
المياه للمشروع وتحديد المعرايير التري 
تتعلرق بتقردير تكلفرة المشراريع المائيررة 
الميررراه   ومقارنرررات األسرررعار الوطنيرررة 

 والدوليرررررره اإلقليميررررررةمررررررع االسررررررعار 
واستخدام الطاقة أالرخ  عند تشغيل 

  المشروع
تطررروير قررردرات ودور البحرررث العلمررري   
قيرررام  بجميرررع االختبرررارات المطلوبررره لل

الحقليررررررررة والمختبريررررررررة والنمذجررررررررة 
 الرياضيه والتاكد من جميع المعلومات 

الميرراه الهميتهررا فرري فهررم اقتصرراديات 
المرائي قبل طرحها علي صناع القررار 

    الميداني
ان فلسفة وتطبيقات اقتصاديات الميراه  

االثررار االيجابيررة علرري لهررا الكثيررر مررن 
التنميرررة المسرررتدامة  كمرررا ولهرررا االثرررر 

االيجرررابي فررري تررروفير الميررراه المقبولرررة  
بيئيررررا اضررررافة الررررى الحلررررول لمشرررراكل 

 .المجتمع المائية
ضرررورة اهتمررام الحكومررات المركزيرره  

والحكومررررات المحليررررة  فرررري دعمهررررم  
لمعطيررات تطبيقررات اقتصرراديات الميرراة 

قيررريم وباليرررات عديرررده مثرررل دراسرررة وت
التغررراير فررري حجررروم الميررراه ومعرفتهرررا 
وعلررى مرردار السررنوات المتتاليررة ضررمن 
كافررة المنررراطق ضررمن الررربالد ومعرفرررة 
العررررر  والطلررررب علررررى الميرررراه فرررري 
المناطق المختلفة حاليا وفي المستقبل 
مررررع تقرررريم واعررررادة تقيرررريم للسياسررررات 
المائيرررة وطنيرررا واقليميرررا مرررع االطرررالع 

يات الرردقيق علررى التبرراين فرري االحصررائ
السكانية مكانيرا وزمانيرا ضرمن الدولرة 
او المحافظررررره المعنيرررررة ناهيرررررك عرررررن 
معرفررة السياسررات الزراعيررة المطبعررة 
او المطلررروب اتباعهررررا فرررري المسررررتقبل 
ضرررمن منررراطق الدولرررة المختلفرررة. ان 
جميررع هررذه المفررردات ستشرركل اساسررا 
متينررا للدراسررات الناجحررة فرري مجرراالت 
اقتصررراديات الميررراه كمرررا انهرررا ستشررركل 
القاعررردة المتينرررة للقررروه االقتصرررادية و 
السياسرررية للدولرررة وتطررروير القررردرات 
الحكوميرره  فرري امكانيررة حررل المشرراكل 
المائيرة التري ُتواجرره تنميرة المجتمعررات  

 .اينما وجدت ضمن الدولة
زراعة المحاصيل التي تحقق صرافي  . 

دخررل مناسررب مشررجع لإلسررتثمار فيهررا 
      عند ريها بالمياه المحالة

قطاع المياه باإلضافة إلرى كيفيرة تقييم  
إنجاو تطبيق مبادم اقتصاديات الميراه 
ورفررررع وعرررري المجتمررررع بررررذلك ودور 
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اقتصررراديات الميررراه فررري تعزيرررز النمرررو 
 االقتصادي

توحيرررررد الجهرررررود البحثيرررررة لتحسرررررين  
 / تقنيرررررررات واقتصررررررراديات التحليرررررررة)

متطلبررات تطبيقررات الطاقررات المتجرردده 
االختراعررررررررررات    /فررررررررررى التحليررررررررررة 

البنررررراء  /تكرررررارات فرررررى التحليرررررة واالب
 /  الم سسرررى لمنظومرررة تحليرررة الميررراه

اقتصرراديات التحليررة واسررتدامة تحليررة 
لتقنيات الواعدة والحديثة فى /  المياه 

 ه(.تحلية الميا
الضرررورة ملحررة لتفعيررل التواصررل بررين  

مراكررز االبحرراث المعنيررة بالتحليررة فررى 
الرررررردول العربيررررررة والدوليررررررة لتبررررررادل 

رات والتجارب ونشرر المعلومات والخب
نتررائل االبحرراث والدراسررات عبررر جهررة 
مركزية مع انشاء مركز تواصل بحثى 
ومعلوماتى فى دول المنطقة فى مجرال 

التركيرررز علرررى ابحررراث  -تحليرررة الميررراه 
الطاقات البديلة والمتجدده الترى تحقرق 
التطلعررررات لتخفرررري  تكرررراليا الطاقررررة 
المسرررررتخدمه فرررررى التحليرررررة بمختلرررررا 

يز علررررررى طبيعررررررة انواعهررررررا بررررررالترك
احتياجات صرناعة التحليرة مرن الطاقرة 
مررع االخررذ فررى االعتبررار ان يررتم اجررراء 
ابحرراث حررول امكانيررة تهجررين مختلررا 
انررررررواع الطاقررررررة ومختلررررررا اسرررررراليب 
وتقنيرررات التحليرررة مرررع اهميرررة التركيرررز 
علررررى تشررررجيع التقنيررررات والمبررررادرات 
الجديدة وضرورة تبنى نترائل االبحراث 

مجرال تحليرة  فى التقنيرات الجديردة فرى
الميررراه مرررن خرررالل بنررراء شرررراكات مرررع 

 القطاع الخا 
شررمول تقريررر المرروارد المائيرره ضررمن  

المنطقررة المختررارة القامررة اي مشررروع 

فرررراهيم ماليررررات و هي عليررررنررررولكرررري تب
اقتصررررراديات الميررررراه علرررررى )وصرررررا 
لخصرررررائ  نظرررررم المررررروارد المائيرررررة 
وطبيعررررة تنميررررة هررررذه المرررروارد فرررري 
المنطقة / تفصيل فترة تنفيذ المشروع  
ومررن يتكلررا بترروفير االمرروال االزمرره / 

سياسررررة الالعوامررررل الالزمررررة لتصررررميم 
مائية  / توصيا طبيعرة الطلرب علرى ال

المياه )في المدن وفي االرياا( ضمن 
نطقة / االستخدامات المباشره و يرر م
اشرررررررره للمشرررررررروع  / توصررررررريا بالم

   ضمن المشرروع الستخدامات المياه
  
طبيعرررة الطاقرررة فررري المنطقررره والطاقرررة  

للمشرررررروع / دور الدولرررررة او  ةاالزمررررر
الجمعيرررررات او االشرررررخا  فرررررى إدارة 

   / النظام المائى
حمايتره اليرة / ضمن منطقة المشرروع  

وث نوعيرة المشروع  من مصرادر التلر
 الميررررراه / شرررررروط البرنرررررامل األمثرررررل

اجتماعيرراً  / أنمرراط اسررتخدام  للمنطقررة
  األر 

اهررررداا التنميررررة للمشررررروع / نظررررم /  
مررع المسررتقبلية المرروارد المائيررة تنميررة 

لكفاءة االقتصادية / التخطيط االزمن / 
  لتنمية الموارد المائية

للمشروع / أهرداا السياسرة المائيرة /  
مررررن المطلرررروب   الترررروازن المررررائى

المشروع / االستخدام الكاء لمصرادر 
الميرررررراه فرررررري المشررررررروع / التعرررررراون 

األمررن مررن  الجمرراعى بررين المسررتفيدين
 ( المائى في المنطقة 

قيرررررام الجهرررررات المائيرررررة التخصصرررررية  
والبلررديات ومنظمررات المجتمررع المرردني 
ضررررررمن المنرررررراطق السرررررركنيه برفررررررع 
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مسرررتويات الررروعي ولكافرررة القطاعرررات 
مجرررررراالت ترشرررررريد  المجتمعيرررررره فرررررري

 .استهالك المياه
الررررررذكاء ترررررروفير نظررررررم جديررررررده مررررررن  

 االصررررررطناعي لتحليررررررة ميرررررراه البحررررررر
     وتدوير استخداماتها.مياه ومعالجة ال

البحرررث العلمررري فررري مجررراالات متابعرررة  
الخطررررررط ومتابعررررررة تنفيررررررذ تصررررررميم و

سرررتخدام الوقرررود االحفررروري كبرررديل ال
ز او ا  او استخدام الغيرخاقتصادي 

طاقررررة اسررررتخدام الطاقررررة النوويررررة او 
الرياو او الطاقرة الشمسرية او اي مرن 

   المتجددة  اتالطاق
التقنيررات المتطرروره الحديثررة اسررتخدام  

االسررررتمطار / التقنيررررات فرررري مجرررراالت 
 الحديثة في الرري واإلنتراج الزراعري / 
 محطرررات معالجرررة الصررررا الصرررحي /
اسررتخدام مرراء قليررل الملوحررة / تكريررر 

النفايررررررات / االسررررررتثمار فرررررري  ميرررررراه 
/ الجوفيرة تكنولوجيا اسرتخراج الميراه 

إعادة استخدام المياه/  استخدام المياه 
الرماديرررة( الميررراه المعررراد اسرررتخدامها )

فررري المنرررازل والمصرررانع بمرررا يسرررمح 
بتحقيرررق وفرررورات كبيررررة فررري الميررراه 
المتجررددة  حيررث يمكررن اسررتخدام هررذه 
الميرررراه فرررري أ رررررا  متعررررددة مثررررل 

ا و سررررررل المالبررررررس وفرررررري التنظيرررررر
الصرررررا الصرررررحي وفررررري الزراعرررررات 
المنزليررررة / تشررررجيع الزراعررررات الترررري 

 تجميررع و تعتمررد علررى ميرراه االمطررار /
تخرررررزين الميررررراه بمختلرررررا الوسرررررائل 

اعرادة  المجتمعيرة /السكنية الميدانيه و
ترردوير الميرراه / حمايررة مصررادر الميرراه 
وأماكن سريانها وتجمعها من مفردات 

   .التلوث

ع ميراه يرجمبمشاريع حصاد وتالتوسع  
مرررن خرررالل بنرراء المئرررات مرررن األمطررار 

ذات احجررام واشرركال وسررعات  سرردودال
الصغيره وحسب البيئه الطوبو راقيره 

جغرافيرررررة فررررري مواقرررررع والمناخيررررره و
مختلفرررة لتطررروير المجتمعرررات المحليرررة 

يمكرن أن حتى و وتغذية المياه الجوفية
اسرطح تجميع الميراه علرى حصاد ويتم 

فررررري لالسرررررتخدام تك لتررررريالمنرررررازل وا
واالسرررررتخدامات الزراعيررررره  المنزلررررري

وخاصرررة وتربيرررة الحيوانرررات الخاصرررة 
في المناطق التي تحصل على ما يكفي 

 . انمررن الميرراه خررالل موسررم األمطررار
فررري الفكررررة الرئيسرررية لحصررراد الميررراه 

بشركل هي زيادة رطوبة التربة الطبيعة
أو مرررا يسرررمى بالميررراه الخضرررراء عرررام 

 المزارعررون فرري المنطقررة حيررث يقرروم
حرواجز ترابيرة صرغيرة  بتشييد المعينة

علررررى المنحرررردرات لمنررررع الميرررراه مررررن 
تغذيرة  يرتم  النزول إلى أسرفل وبالترالي

خلرا تلرك  ثم الزراعرةالمنطقة بالمياه 
حجرم . وعموما يبقى الرتحكم بالحواجز

لهرررا  الميررراه واالدارة الجيررردةاسرررتهالك 
 عمرررروم أدوات القيرررراس فرررريوضررررع و

 حصرراد وتجميرع الميرراه وتحررديمنطقرة 
الترررري أنررررواع المحاصرررريل المزروعررررة 

سرررروا تررررزرع ومسرررراحاتها المحرررردده 
تسررتهلكها سرروا وكميررة الميرراه الترري 

العامرررل الحاسرررم بنجررراو هرررذه  منطقرررةال
 الجهود.

وبكرررل شرررفافية المرررزارعين  مصرررارحة 
جمعيرررات )تشررركيل و بحقررروقهم المائيرررة
للمساعدة فري إدارة  (مستخدمي المياه

 هموعريرفع مستويات دات واإلمداهذه 
واجرراء التردريبات  الميراه شرحبقضايا 
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الميدانية الضرروريه للفالحرين بقضرايا 
 المياه   

بنرررراء القرررردرات وإدارة التوسررررع فرررري  
مرررررع والتخفيرررررا التكيرررررا  اتمخططررررر

 اتتغيرررالمخرجررات السررلبيه لظرراهرة ال
   يةالمناخ

التي يتم  مشاريع تحلية المياهاالهتمام  
عنررد ترروفر منطقررة دول الفرري  هاتنفيررذ

الضرررروا الماليرررة الكافيرررة والتقنيرررات  
شرررررهدت السرررررنوات  المناسررررربة حيرررررث

انشراء معامرل األخيرة زيادة كبيرة فري 
التي تعتبر مفيردة بشركل وتحلية المياه 
فري  ساحليةال اطقمنمدن الواضح في 
االسرتهالك  عاليرةلكنهرا تقنيرة المنطقة 

وتتطلررب امكانيررات ماليررة للطاقررة األمررر 
بيئيرررة  لهرررا انعكاسرررات سرررلبيهكبيرررره و
 عديده.

معالجررررررة فقرررررردان الميرررررراه الجوفيرررررره  
مرن )السطحيه او العميقره( مرع الرزمن 
 .خالل اليات الض  الغير مدروسة

اعتمرررراد اإلدارة الالمركزيرررره للمرررروارد  
المائيررة داخررل البلررد واالدارة المركزيررة 
 بالتعمل حولها مع دول الجوار المائي

  
جرررررة االهتمرررررام بواقرررررع محطرررررات معال 

الصرا الصحي السترداد نسبة مهمة 
من المياه المعالجه واسرتعمالها ضرمن 
 بعر  االسرتخدامات التنمويرة الخاصررة

 والمناسبة و المسموو بها. 
تحسررين وتحررديث قطاعررات معينررة مررن  

استخدامات الميراه تشرمل إدارة الطلرب 
علرررى االسرررتخدامات الزراعيرررة للميررراه 

لعلميرررات االروائيرررة وتحسرررين كفررراءة ا
الري وتطوير وإعادة االستخدام المياة 

شرررربكة ميرررراه وطنيررررة بمفرررراهيم  وبنرررراء
.تكنولوجيرررررررررررررررررررررررررررة جديرررررررررررررررررررررررررررد
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 الراحلة المهندسه المعماريه زها حديد
  

 الدكتور مقداد حسين على الجباري

 استاذ متقاعد من جامعة بغداد

Marwan_aljabbaro@yahoo.com 

 

الفقيردة زهررا محمرد محمررد حسرين حديررد 

عراقيه االصل / بريطانيه الجنسرية / اللهيبي 

 31فري / المملكة العراقيره ولدت في بغداد / 

 ... مسررلمة  يررر متزوجررة... 1950أكترروبر 

فارقت زها حديد  الحياة مساء يروم الخمريس  

عرررررن ُعمرررررر نررررراهز)  2016اذار عرررررام  31

(عاًما إثر إصابتها ب زمة قلبية في إحردى 65

مستشررررفيات ميررررامي / فلوريرررردا / الواليررررات 

أعلررن مكتبهررا فرري لنرردن )))بحررزن . المتحرردة

كبيررررر ت كررررد شررررركة زهررررا حديررررد للهندسررررة 

 المعمارية أن زها ُتوفيت بشكل مفراجىء فري

ميررامي هررذا الصررباو حيررث كانررت تعرراني مررن 

التهررراب رئررروي حررراد أصررريبت بررره وتعرضرررت 

قد و ألزمة قلبية أثناء عالجها في المستشفى

 (((.  في مقبرة بروكوود جثمانها الطاهر دفن

فررري  دراسرررتها االوليرررة الفقيررردةاكملرررت 

تلقررت تعليمهررا االبترردائي حيررث مرردارس بغررداد 

وقرررد  والثرررانوي بمدرسرررة الراهبرررات األهليرررة 

أشرارت حديررد إلررى أنهرا تلقررت تربيررة عصرررية 

فررري العرررراق واسرررتفادت مرررن تربيرررة والرررديها 

الُمسرررتنيرة لهرررا ولررردعمهما  يرررر المشرررروط  

وأنهمررا كانررا الُملهمررين الكبيرررين لهررا إضررافة 

أيقرظ الرذي إلى أن حماسهما وتشجيعهما هو 

طموحهرررا وأعطاهرررا ثقرررة كبيررررة فررري نفسرررها. 

حبها فرري سررن السادسررة مررن عمرهررا اصررطو

والداها إلى معر  خا  بفرانك لويد رايت 

فررري دار األوبررررا ببغرررداد ووقتهرررا كانرررت قرررد 

انبهرررت كثيررًرا باألشرركال الترري شرراهدتها وفرري 

سررن الحاديررة عشررر حررددت زهررا اهتماماتهررا 

لتصرررربح معماريررررة فقامررررت بتصررررميم ديكررررور 

 رفتها وكانت تراقب التصرميمات المعماريرة 

ابالتهرا أنره الت حديد فري إحردى مقق للمباني.

لررديهم بيررت ال يررزال قائًمررا ببغررداد يعررود إلررى 

الثالثينررات بقطررع أثرراث مررن الخمسررينات.حيث 

بررردأت الفقيررردة دراسرررتها خرررارج العرررراق فررري 

السادسررة عشرررة مررن عمرهررا كانررت والرردتها 

ربررة بيررت بينمررا كرران والرردها رئرريس شررركة 

صررناعية وناشررًطا سياسررًيا وأحررد القررادة فرري 

طي العراقي والوزير الحزب الوطني الديمقرا

األسبق للمالية العراقية الذي اشرتهر بتسريير 

 1958اقتصاد العراق خالل الفتررة مرن عرام 

. كانررررت والرررردة الفقيرررردة ُتحررررب 1963حتررررى 

الرسم وتمارسه بشكل جيد وهي من علمتهرا 

الرسم حيث كان لها ذوق رائرع ونظررة حرادة 

mailto:Marwan_aljabbaro@yahoo.com
mailto:Marwan_aljabbaro@yahoo.com
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لألشكال الجميلرة. لقرد زرع والرديها بهرا حرب 

وأهميرة الدراسرة والتحصريل العلمري المعرفة 

كجواز سفر اإلنسان في الحياة فقد اعتبرتهم 

زها بمثابة اإلنارة في حياتها الذين وفرا لهرا 

الدعم الكبير حين اختارت دراسة العمارة في 

 الخارج.

برررردأ اهتمررررام زهرررراء حديررررد بالهندسررررة 

المعمارية عندما ذهبت مع أسرتها في رحلرة 

فرري جنرروب العررراق  لزيررارة انثررار السررومرية

والتي تعتبرر أقردم حضرارة عرفتهرا البشررية. 

البريطانيررة  وفرري لقرراء مررع جريرردة الغارديرران

 والررردي اصرررطحبناقالرررت الفقيررردة زهرررا حديرررد 

لزيرارة المردن السرومرية وقرد ذهبنرا بالقررارب 

وبعدها اسرتكملنا بقرارب أصرغر مصرنوع مرن 

م القصرررب ظرررل جمرررال المنررراظر الطبيعيرررة  رررزل حل

ومراء وطيرور ومبرانى ونراس هناك من رمال 

عالًقا في ذاكرتي منذ تلك اللحظة وأنا أحاول 

اكتشررررراا أو اخترررررراع اي طرررررراز معمرررررارى 

وأشرركال مررن التخطرريط العمرانررى يكررون لهررا 

التررر ثير نفسررره لكرررن بصرررورة أكثرررر عصررررية.  

كانررت الفقيررده تقررول عنرردما تسررال عررن أي و

نصب تذكاري بغدادي تفضل أن يكون )رمزا 

د( إنهررا ترررى نصررب )كهرمانررة( إعالميررا لبغرردا

األفضرررل ألنررره يرمرررز لعصرررر الرشررريد الرررذهبي 

لبغداد وقصر  ألرا ليرة وليلرة وهرذا مررتبط 

 أساسا بالخيال الجمعي العالمي لبغداد.

حصلت الفقيدة زهرا حديرد علرى شرهاده 

البكلوريرررروس فرررري علرررروم الرياضرررريات مررررن 

و  1971الجامعه المريكيره فري بيرروت عرام 

مدرسرررة لوم مرررن حصرررلت علرررى شرررهادة الررردب

فرري الجمعيررة المعماريررة للهندسررة المعماريررة 

 2006العرام  (وفري1977–1972)انكلترة 

منحتها الجامعة األمريكية فري بيرروت درجرة 

فرري  الرردكتوراه الفخريررة تقررديًرا لمجهوداتهررا

 مجال الهندسة المعماريه.

ميررررزت زهررررا حديررررد بنشرررراط أكرررراديمي ت

 واضررح منررذ بدايررة حياتهررا العمليررة فقررد برردأت

التررردريس فررري الجمعيرررة المعماريرررة. وكانرررت 

بدايرررة نشررراطها المعمررراري فررري مكترررب ريرررم 

كرروالس وإليررا زنجلرريس أصررحاب مكتررب أو أم 

إيه ثم أنشر ت مكتبهرا الخرا  فري لنردن عرام 

ليبرردأ صرريتها باالنتشررار حررول العررالم  1979

بمشرررررروعات خرجرررررت عرررررن المررررر لوا فررررري 

عرام )مشروع نرادي الرذروة فري هونرغ كونرغ 

روع دار كرارديا براي لألوبررا ومش (1983

( وبرررذالك 1994عرررام )فررري ويلرررز ببريطانيرررا 

شررهره واسررعه فرري االوسرراط لفقيرردة صرربح لا

المعماريرررره الدوليرررره وحصررررلت علررررى وسررررام 

التقدير من ملكه بريطانيا وعملرت معيردة فري 

وانتظمرررت  1987 حتررى عررام  كليررة العمررارة

ك ستاذة زائرة واستاذة كرسي في العديد مرن 

الجامعات في أوروبا ووكرذالك فري الجامعرات 

االمريكيرررررره مثررررررل )هررررررارفرد / شرررررريكا و / 

هررامبور/ / أوهررايو / كولومبيررا / نيويررورك / 

   .ييل / تسنى(

أقامت زهرا حديرد العديرد مرن المعرار  

الدوليرررة ألعمالهرررا الفنيرررة تشرررمل التصررراميم 

ارية والرسومات واللوحات الفنية. وقد المعم

بدأتها بمعر  كبيرر فري الجمعيرة المعماريرة 

كما أقامت مجموعرة (  1983عام )لندن في 

مررن المعررار  األخرررى الكبيرررة فرري متحررا 

ومعر  ( 1978عام )جوجنهايم بنيويورك 

GA Gallery  (  1985عرررام )بطوكيرررو

عرررام )ومتحررا الفرررن الحرررديث فررري نيويرررورك 
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الدراسات العليا للتصميم في  وقسم(  1988

وصرررررالة  ( 1994عررررام )جامعررررة هارفرررررارد 

االنتظررررار فرررري المحطررررة المركزيررررة الكبرررررى 

كمررا شرركلت أعمررال  (1995عررام )بنيويررورك 

زهررا حديررد جررزًءا مررن المعررار  الدائمررة فرري 

متحررررا الفررررن الحررررديث بنيويررررورك ومتحررررا 

عرام )العمارة األلمانية في فرانكفرورت. وفري 

ذة فررري منصرررب كينرررزو ُعينرررت أسرررتا( 1994

تاجيرره في مدرسررة التصررميم التابعررة لجامعررة 

هارفرررارد وفررري كليرررة الهندسرررة فررري جامعرررة 

إلينرررروي فرررري شرررريكا و وجامعررررة كولومبيررررا 

وجامعة الفنون التطبيقيرة فري فيينرا ومنصرب 

سرررروليفان فرررري جامعررررة شرررريكا و بمدرسررررة 

كمرررا شرررغلت  العمرررارة بوصرررفها أسرررتاذ زائرررر

وقامررت  منصررب أسررتاذ زائررر فرري جامعررة ييررل.

بنلقررراء سلسرررة مرررن المحاضررررات فررري أمررراكن 

كثيرررة مررن العررالم وكانررت عضررو شرررفي فرري 

األكاديميررررررررة األمريكيررررررررة للفنررررررررون وانداب 

 والجمعية األمريكية للمعماريين.

علرررررى الفقيررررردة  زهرررررا حديرررررد حصرررررلت 

شررهادات تقديريررة مررن قمررم المختصرريين فرري 

العمررارة  فرري العررالم مثررل المعمرراري اليابرراني 

و قفرز اسرمها إلرى مصراا الخرط كانزو تانرك 

االول من المختصصين المعماريين في العالم 

بعد خفوت جذوة تيار ما بعد الحداثرة عقردين 

من الزمن حتى لم يعد هنالك دوله فري العرالم 

ال تحترروي عاصررمتها او مرردنها المهمرره علررى 

كمررا بنايرره او اكثررر مررن تصررميم زهررا حديررد. 

يعرررة الرررت الفقيررردة العديرررد مرررن الجررروائز الرفن

والميرررداليات واأللقررراب الشررررفية فررري فنرررون 

العمررارة وكانررت مررن أوائررل النسرراء فرري العررالم 

اللرررواتي نلرررن جرررائزة بريتزكرررر فررري الهندسرررة 

التي تعادل في قيمتهرا  2004المعمارية عام 

العلميرررة جرررائزة نوبرررل فررري العلررروم لهندسرررية 

وكررررذالك جررررائزة سررررتيرلينل فرررري مناسرررربتين 

البريطانيرة  وحازت على وسام اإلمبراطوريرة

 2012عرام )والوسام اإلمبراطوري الياباني 

وكررررذالك حررررازت علررررى الميداليررررة الذهبيررررة ( 

الملكيررة ضررمن جررائزة ريبررا للفنررون الهندسررية 

لتصبح أول امرأة تحظى بها. (  2016عام )

لقد وصفها العلماء من المهندسين ب نهرا مرن 

أعظررم  المهندسررات المعماريررات  فرري العررالم 

ارهرا كرابرع أقروى امررأة فري اضافة الرى اختي

واضررررا صررررنفت فرررري ( 2010عررررام )العررررالم 

امرررأة  100)المرتبررة الرابعررة( بقائمررة أقرروى 

   (.2013عام )عربية 

قرررد حققرررت فقيررردة زهرررا حديرررد وكانرررت ال

تصميم مجموعة في  إنجازات عالمية متميزه

ومرن اشرهرها  في العالم من اليخوت الفاخرة

بلرروم خررت العمررالق لصررالح شررركة اليصررميم ت

 (.2013) فوس

اهتمررت زهررا حديررد  فرري عررالم الموضررةو

بالموضررة النهررا ارترر ت أنهررا تمنحهررا فرصررة 

للتعبيررر عررن مجموعررة أفكررار بحجررم مختلررا 

وبرر دوات متنوعررة لهررذا فهرري كانررت تعتبرهررا 

جزًءا من البحث المستمر فري عرالم التصرميم 

حديررررد بتطبيررررق طرًقررررا زهررررا ككررررل. وقامررررت 

ث كانررت معماريررة جديرردة علررى الموضررة حيرر

تطبق وتتعلم منها أيًضا بحيث ظهرت قواسم 

مشررتركة كثيرررة بررين فررن العمررارة والموضررة 

والفررن. وفرري هررذا المجررال تعاونررت زهررا حديررد 

مررع أسررماء عالميررة مرموقررة تاركررة لهررم إرًثررا 

 في اعمالها.  مميًزا
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واسرررررررررتوحت  2016وفررررررررري العرررررررررام 

المعماريرررة تصررراميم أسررراور مرررن الكريسرررتال 

لعالمررة سواروفسرركي  برر لوان دافئررة مشرررقة

كما تعاونت مرع دار مجروهرات عزيرز ووليرد 

وكررذالك  مزنررر وأُطلقررت تصرراميم مجوهراتهررا

اطلقررررررت مررررررع مجرررررروهرات جررررررون جنسررررررن 

الدنماركيررررة تصرررراميًما تركررررز علررررى النحررررت 

وتكرار منحنيات الجسرم باإلضرافة لتضرمينها 

 الروائع المعمارية.

تررم التعرراون مررع دار لرروي  2006فرري و

قيبرررة تحمرررل العالمرررة ذاتهرررا فيترررون إلنتررراج ح

حيث ابتكرت حديد حقيبة على شكل دلرو مرن 

البالستيك األبي  المصربوب و طرت داخلهرا 

بالجلد بلون قرمزي. وكان لعالمرة دار فنردي 

دوًرا جمرريال حيررث أعررادت زهررا حديررد تعريررا 

مررررن أجررررل (  2014عررررام )حقيبررررة بيكررررابو 

المشروع الخيري الذي أطلقت العالمة  نرذاك 

الحقيبرررة فررري مرررزاد دار سررروثبي وقرررد بيعرررت 

 وذهبت األموال لصالح األطفال.

تعاونرررررت مرررررع (  2008العرررررام فررررري )و

عالمة الكوست وأطلقت حذاًءا بلسران طويرل 

مررن الجلررد النرراعم يلتررا حررول السرراق. وفرري 

نفس العام قامت بتصميم بوتيك دارأزياء نيل 

باريرررت فررري طوكيرررو ثرررم مرررع عالمرررة ميليسرررا 

بالسرتيكًيا ُيحراكي البرازيلية وصرممت حرذاًءا 

الهياكرررل المعماريرررة للفقيررردة ثرررم عملرررت مرررع 

أحذية يونايتد نيود وأثمرر أول تعراون بينهمرا 

وهرو  (2013عرام )على إطرالق أحذيرة نوفرا 

حذاء من الفينيل مطلري برالكروم المطراط مرع 

الجلرررد مرررن الخرررارج بمنصرررة خفيفرررة وكعرررب 

وفرري عررالم  مصررنوع مررن األليرراا الزجاجيررة.

اء أديررداس دوًرا فرري هررذه االحذيررة كرران لحررذ

اإلبررداعات حيررث عملررت حديررد علررى تصررميم 

األحذية الرياضية أديداس أوريجينرالز سروبر 

 ستار مع فاريل ويليامز كما تعاونت   

تعاونرررررت مرررررع (  2014فررررري )العرررررام و

أكثرر  بوتيكات سرتيوارت فايتسرمان وصرممت

من متجر لعالمة ستيوارت فايتسمان وأولهرا 

ت الجررردران مرررن بوتيرررك ميالنرررو حيرررث صرررنع

 األلياا الزجاجية. 

تررى حديرد كانت زهرا  وفي عالم األثاث

أن تصميم البنايات وقطرع األثراث ينبعران مرن 

كانرت  و ذات الشيء  حيرث المرونرة والتمردد

متحررررا  و نهررررايم )البدايررررة فرررري مشررررروع 

بتايوان ثم تحولت إلى نصب اسمه إيالسرتيكا 

ثررم كانررت   وصررواًل إلررى طاولرة لفيترررا بميرامي

التي تم تصرميمها لصرالح  مجموعة سيمالس

حديرد زها قدمت ( حيث إيستابليشت أند سانز

 تصرررميمات جديررردة خاصرررة باألثررراث الرررداخلي

فرري معررر  ميالنررو الرردولي (  2013 )عررام

صرالون ديرل موبيرل فري مريالن ضرمن  لألثاث

دار التصميم اإليطالية المتخصصرة باألحجرار 

حيررث قرردمت ثالثررة تصرراميم  الطبيعيررة سرريتكو

لطاوالت رخاميرة براللونين األبري  واألسرود 

وحينهرا ومطعمة بر وردة مرن اللرون الرذهبي. 

فررري (  2016 )عرررامكرمهرررا المعرررر  ذاتررره 

دورته الخامسة والخميسن وقام بعر   خر 

حيرررث ترررزين معرررر  صرررالون ديرررل  أعمالهرررا

موبيل في بقطع زها حديد المتفردة ب شركالها 

باًعرررا عرررن شخصرررية زهرررا والتررري أعطرررت انط

وكران لكرل قطعرة فري مجملهرا قصرة  المتميزة

تعكس مسيرتها التي أثبتت حتى بعرد رحليهرا 

أنهرررا أصررربحت سررريرة عالميرررة يحتفررري بهرررا 

عمالقرررة التصرررميم فررري العرررالم. وكانرررت هنررراك 
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تصرررراميم مررررن رخررررام ُتعبررررر عررررن مهررررارات 

استثنائية استخدم فيها أسلوب معاصر مشبع 

ا بعررر  مجموعررة كمررا قامررت أيًضرر بالفخامررة

الكراسرري الترري صررممتها للمرردرج الجمرراهيري 

أري فرري مرريالن كجررزء فرري معررر  أعمالهررا 

الذي أسمته مولتيبلبسرتيس فري ميالنرو وفري 

حديرد زهرا افتتحرت ( حيرث 2013)عام لندن 

معرضرررها للتصرررراميم واألثرررراث فرررري معررررر  

 كليركينويل بوسط لندن.

وحرصرررت أسرررماء وشرررركات ومكاترررب 

موقررررة بالتعرررراون مررررع  هندسررررية عالميررررة مر

الفقيررده زهررا حديررد وكانررت أول امرررأة تحصررل 

علررى الميداليررة الذهبيررة مررن المعهررد الملكرري 

للمهندسين المعماريين البريطرانيين وأشرادت 

بها المتاحا والمنشالت السياحة والترويحيه 

ومبرررررراني الخرررررردمات ومختلررررررا المشرررررراريع 

والمواقررع الحضرررية ذات النفررع العررام ضررمن 

شررررررررية علرررررررى عطائاتهرررررررا المجتمعرررررررات الب

المعماريرره المتميررزه الترري اعطررت لمنشررائهم 

لقرد  كران يرتم اسرتقبال  صفة متميزه مضافة.

هرررذه اإلمبراطرررورة المعماريرررة وفررري الفقيررردة 

أعرق المدن األوروبيرة عنردما ُدعوتهرا اليهرا 

ضررمن أكبررر قاعررات  لكرري تتسررع للقرراء هررذه 

اإلمبراطورة الفاتحة فري بالدهرم وفري احردى 

اقررريم حفرررل اسرررتقبالها فررري ملعرررب  زياراتهرررا

رياضي كبير لُتلقي فيره محاضررتها وبوجرود 

شاشات العرر  الضرخمة  ّطرت جوانرب كرل 

 االستاد الرياضي.

مثلررت زهررا حديررد قصررة نجرراو بطلتهرررا 

امرأة معماريرة معروفرة جابرت العرالم محققرة 

إنجازات جمة بداتها من بغداد. حصدت حديد 

داليات العديررد مررن الجرروائز واألوسررمة والميرر

واأللقررراب الشررررفية وشرررهادات التقررردير مرررن 

أساطير العمارة مثل الياباني كنزو تانغه وقرد 

قفررررز اسررررمها إلررررى مصرررراا فحررررول العمررررارة 

العالميررررررة وفررررررازت المهندسررررررة المعماريررررررة 

 2002عرام )العراقية ب رفع جائزة نمساوية 

حيث حصلت على جائزة الدولة النمسراوية ( 

امرررأة فرري  للسررياحة واُختيرررت كرابررع أقرروى

حسب تصنيا مجلة (  2010 )عامالعالم في

نت حديررد  التررايمز وكانررت اليونسرركو قررد ضررمَّ

ضمن الئحة فناني السرالم الرذين يسرتخدمون 

نفررروذهم وسرررمعتهم العالميرررة لتعزيرررز المثرررل 

العليا للمنظمة حيث أثنرت فري بيران لهرا علرى 

جهررررود حديررررد فرررري مجررررال الفررررن المعمرررراري 

العرررام  ودورهرررا فررري رفرررع مسرررتوى الررروعي

للحرروار الفكررري والتميررز فرري مجررال التصررميم 

واإلبرررداع وتفانيهرررا فررري خدمرررة المثرررل العليرررا 

وأهررداا المنظمررة. وجرراءت عمليررة االختيررار 

عقب تصدرها فئة المفكرين في الئحرة مجلرة 

ترررايم األمريكيرررة للشخصررريات المائرررة األكثرررر 

ت ثيًرا في العالم. وقرد تبروأت الفقيردة المرتبرة 

ن برررين أقررروى نسررراء العرررالم الثامنرررة والسرررتي

حسررب التصررنيا السررنوي الررذي تعلنرره مجلررة 

فرازت (  2004 )عرام  األعمال فوربس. فري

زهرررا حديرررد بجرررائزة بريتزكرررر التررري تمنحهرررا 

م سسرررررة هيرررررات المالكرررررة لسلسرررررة فنرررررادق 

ريجينسررري ألحرررد المعمررراريين األحيررراء حيرررث 

تعادل في قيمتها جائزة نوبل وهي أصغر من 

يث أشادت لجنة التحكيم فاز بها سًنا حينها ح

بالمنجزات المعمارية التي حققتها زهرا حديرد 

ووصرررفتها ب نهرررا )إسرررهامات مهمرررة وباقيرررة 

للبشررررية( وقرررد أُسرررندت إليهرررا الجرررائزة بعرررد 

فوزهرررا فررري مسرررابقة تشرررييد مركرررز روزنثرررال 

للفن الحديث في سينسيناتي في أوهرايو عرام 
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إضرررافة إلرررى حصرررولها علرررى وسرررام  2004

رتبة كوماندور مرن فرنسرا  اإلمبراطورية من

ُمنحررت جررائزة تومرراس (  2007عررام )وفرري 

جيفرسرررررون للهندسررررررة المعماريررررررة تقررررررديًرا 

لمسرراهمتها الجديررة والمتفررردة فرري الهندسررة 

المعمارية وهي جائزة ُتمنح للمعمراريين منرذ 

 )عرررام وفررري .بشررركل سرررنوي(  1966عرررام )

حصلت على الوسرام اإلمبراطروري (  2012

قردير مرن الملكرة إليزابيرث الياباني ووسرام الت

واختيرررت ك فضررل الشخصرريات فرري بريطانيررا 

وأصبحت حديد عضًوا شررفًيا فري األكاديميرة 

األمريكيررررررررة للفنررررررررون وانداب والجمعيررررررررة 

(  2014العررام )األمريكيررة للمعمرراريين وفرري 

الت جائزة متحا لنردن للتصرميم لتصرميمها ن

العرام )مركز حيدر علييا في أذربيجان وفي 

ازت بجرررررائزة ريبرررررا الميداليرررررة فررررر(  2016

الذهبية الملكية للعمارة وأصربحت المعماريرة 

العراقيررة زهررا حديررد أول امرررأة تحصررل علررى 

هررذه الجررائزة الترري هرري أعلررى تكررريم يقدمرره 

المعهررد الملكرري البريطرراني اعترافررا باإلنجرراز 

 التاريخي في مجال الهندسة المعمارية.

 ثرت الفقيرررردة ترررر ثًرا كبيررررًرا ب عمررررال  ترررر

المعمرراري الشررهير أوسرركار نيمررايير وخاصررة 

إحساسه بالمساحة فضراًل عرن موهبتره الفرذة 

حيث أن أعمالره كانرت قرد ألهمتهرا وشرجعتها 

علررى إبررداع أسررلوبها الخررا  مقتديررة ببحثرره 

علرررى االنسررريابية فررري كرررل األشررركال. عمومرررا 

تميرررزت أعمرررال زهرررا حديرررد باتجررراه معمررراري 

واضرررح فررري جميرررع أعمالهرررا وهرررو االتجررراه 

المعروا باسم التفكيكية وهرو اتجراه ينطروي 

علررى تعقيررد عررال وهندسررة  يررر منتظمررة كمررا 

أنهرررررا تسرررررتخدم الحديرررررد بشررررركل كبيرررررر فررررري 

تصرراميمها بحيررث يتحمررل درجررات كبيرررة مررن 

نهررا مررن تنفيررذ  أحمررال الشررد والضررغط ممررا يمكَّ

تشركيالت هندسررية حرررة وجريئرة كمررا تميررزت 

هررا المعماريررة ذات الكونيررة فرري الطاقررة أعمال

إضرررررافة إلرررررى عراقرررررة أعمالهرررررا وأصرررررالتها 

وديناميكيتهرررا العاليرررة وبرررذالك لعبرررت الفقيررردة 

دوًرا فعرررررااًل فررررري تغييرررررر مفهررررروم الهندسرررررة 

المعمارية في العالم وأسهمت في خلرق عرالم  

هندسررررري  جديرررررد فضرررررل عبرررررر تصررررراميمها 

المعماريرررررة الراقيرررررة لألبنيرررررة وقرررررد عررررردت 

فريرردة مررن نوعهررا وك نهررا تنتمرري  تصرراميمها

إلررررى عررررالمل  مررررن الخيررررال. ان هررررذا االتجرررراه 

(  1971عرام )المعماري ظهرت بداياته فري 

وُيعرررد مرررن أهرررم الحركرررات المعماريرررة التررري 

ظهرت فري القررن العشررين حيرث يردعو هرذا 

االتجراه المعمراري بصرفة عامرة إلرى هردم كررل 

أسرررس الهندسرررة اإلقليديسرررة المنسررروبة إلرررى 

ياضيات اليونراني إقليردس مرن خرالل عالم الر

تفكيك المنشرالت إلرى أجرزاء ور رم االخرتالا 

والتنرراق  القررائم بررين رواد هررذا االتجرراه فرري 

العالم إال أنهم يتفقون في أمر جروهري وهرو 

االخررتالا عررن كررل مررا هررو مرر لوا وتقليرردي. 

وكانررت  الفقيرردة ترررى أن تصرراميمها تتفاعررل 

اصررلون مررع المدينررة وتمررنح النرراس مكاًنررا يتو

فيه حيث قالت أن المتابعين ألعمالي يعرفون 

أنررررره خلرررررق المررررراكن عامرررررة يمكرررررن للنررررراس 

اسررتعمالها بحريرررة كمرررا تسرررمح للمدينرررة بررر ن 

تنسررراب بطريقرررة سلسرررة وسرررهلة. ومرررا ميرررز 

التصاميم المعمارية للفقيرده هري أنهرا اتخرذت 

اتجاًهررا معمارًيررا واضررًحا يتكررف علررى خلفيررة 

ك كانت تجرنح فنية وفلسفية في ان واحد  لذل

لمرررا هرررو تخييلررري وتجريررردي فررري ان واحرررد. 

ووفًقررررا لتصررررنيا جينكررررز لعمررررارة التفكيررررك 
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المشررار اليهررا فرري اعرراله  فررنن أعمررال الفقيرردة 

تقع ضمن االتجاه البنائي الحديث وقرد ارتربط 

هررذا االتجرراه ب عمررال المعمرراري العررالمي ريررم 

كولهاس حيث تتلخ  ر يتهم في أنها تقروم 

ومائلرررررة وتتمترررررع  علرررررى دعامرررررات عجيبرررررة

باالنسررريابية والتفكيرررك فررري تحررردي للجاذبيرررة 

األرضررية مررن خررالل اإلصرررار علررى األسررقا 

والكمرات الطائرة مع الت كيد علرى ديناميكيرة 

التشكيل حترى أنره أُطلرق علرى أعمرال الفقيردة 

زهررا حديررد اسررم التجريررد الررديناميكي كمررا ان 

احررردى مميرررزات أعمرررال الفقيررردة زهرررا حديرررد 

 االنسيابي تظهر بالعمل 

الخيالي والمثالية في وقت واحد  وكان 

لوقرررررت قريرررررب يعتقرررررد بعررررر   المعمررررراريين 

العررالميين أنهررا  يررر قابلررة للتنفيررذ حيررث أن 

أبنيتهررررررا تقرررررروم اساسررررررا علررررررى دعامررررررات 

 ريبةالشكل ومائلرة  كمرا ي كرد بعر  النقراد 

أن هذه تصميمات المعماريه زها حديد تطغى 

ا فنررردت عليهرررا حالرررة مرررن الصررررامة.  وبينمررر

عملًيرررا المعماريرررة العراقيرررة اتهامرررات بعررر  

النقررراد ب نهرررا مهندسرررة قرطررراس أي يصرررعب 

تنفيررذ تصررميماتها ولكررن بعررد اكتمررال تشررييد 

)متحا العلوم في فولفسربيوج شرمال ألمانيرا  

(  قررد اكررد 2005( )عررام / افتررتح فرري نرروفمبر

على أن مقولة مهندسة قرطاس الصرادر مرن 

مررع  مفرراهيم  معمرراريين يررا يزالررون يعيشررون

المررردارس المعماريرررة القديمررره لررريس إدعررراًءا 

صررحيحا ألن كررل الررذي وضررعته  الفقيرردة زهررا 

حديرررررد علرررررى شاشرررررة الحاسررررروب يسرررررتطيع 

انخرررون تنفيررذه. وفرري هررذا الصرردد قررال أحررد 

النقررراد عرررن فلسرررفتها المعماريرررة )ان جميرررع 

تصرررميماتها فيهرررا حركرررة سرررائبة ال تحرررددها 

ت عمرارة خطوط عموديرة أو أفقيرة أنهرا ليسر

المرأة بل هي فهي فنانة مرهفة الحس  ُتقدم 

ما تشعر به وتسرتوعب تر ثير التطرور التقنري 

والفنرري فرري جميررع اتجاهاترره فرري عررالم أصرربح 

قريرررررة صرررررغيرة(. وقرررررال الناقرررررد المعمررررراري 

المشررررهور أنرررردرياس روبرررري عررررن إبررررداعات 

وتصررراميم الفقيررردة زهرررا حديرررد  )أن مشررراريع 

الفضاء التي  المعماريه زها حديد ُتشبه سفن

تسبح دون ت ثير الجاذبية في فضراء مترامري 

األطراا وليس فيها جزء عراٍل وال مرنخف  

وال وجه وال ظهر فهري مبراني تتميرز بحركرة 

انسرريابية فرري الفضرراء المحرريط بهررا وتقترررب 

هررذه سررفينة الفضرراء هررذه إلررى سررطح األر  

وفرري اسررتقرارها ُتعتبررر أكبررر عمليررة منرراورة 

كرذالك  وصرفها شرريكها في مجال العمارة( و

المعمرررراري برررراترك شرررروماخرأن زهررررا حديررررد 

)صرررخة فيمررا قدمترره منررذ عقرردين مررن الررزمن 

 من أعمال في مجالي الرسم أو العمارة(. 

فري مجرال الفقيدة زها حديرد  إن اعمال 

التصررررميم والهندسررررة المعماريررررة قررررد  طررررت 

مناطق مختلفة فري جميرع أنحراء العرالم حيرث 

مشررروع متميررز  950نفررذت  الفقيرردة حرروالي 

 أعمررالجميررع دولرره حيررث تميررزت  44 ضررمن

فلسرررفتها االلترررزام ب الفقيررردة زهرررا حديرررد فررري

المدرسة التفكيكية التري ) المتميزهالمعماريه 

 تهتم بالنمط واألسرلوب الحرديث فري التصرميم

الخيررررررال النهررررررا تضررررررع المنفررررررذه  جميعررررررا ب

تصميماتها في خطوط حرة سرائبة ال تحرددها 

ميز تصرميماتها تة كما تخطوط أفقية أو رأسي

مررن أبرررز المشرراريع ان . والصرررامة بالمتانررة

التررري أوصرررلت الفقيررردة وبجررردارة إلرررى قمرررة 



         

   
68 

هرررري التحررررا  السررراحة  المعماريرررره العالميرررة

 المعمارية التاليه:

مبنررى متحررا الفررن اإليطررالي فرري رومررا 

/ األمريكرررري فرررري سينسررررياتي /  2009عررررام 

جسرررر أبرررو ظبررري / مركرررز لنررردن للرياضرررات 

ة الذي تم تخصصيه لأللعاب األولمبية البحري

/ محطة األنفراق فري  2012التي أقيمت عام 

ستراسبورج / المركز الثقرافي فري أذربيجران 

/ المركرررز العلمررري فررري ولسررربورج / محطرررة 

البواخر في سالرينو / محطة إطفراء الحريرق 

مركررررز /  (1993 - 1991فيترررررا ب لمانيررررا )

/  (2003 - 1997روزنتال للفن المعاصر )

 -1998محطررة قطررار ستراسرربورج ألمانيررا )

قاعرررة العقرررل بقبرررة األلفيرررة بلنررردن /  (2001

منصررررة التزحلررررق فرررري /  (2000 - 1998)

قاعرة عرر  /  (2002 - 1999إنسبروك )

مركررررز فرررراينو / 1999فرررري حديقررررة ب لمانيررررا 

مشرروع محطررة /  (2005 - 2000للعلروم )

مبنررى برري إم /  2000البررواخر فرري سرراليرنو 

دار األوبرررا فررري /  (2005 - 2001دبليررو )

 ررررروانزو  بمقاطعرررررة كونغررررردنغ بجمهوريرررررة 

مركرررز /  (2010 - 2003الصرررين الشرررعبية)

 - 2003الفنرررون الحديثرررة برومرررا ماكسررري )

متحرررررا ريفرسرررررايد / كالسررررركو / /  (2009

محطررة قطررار /  (2011 - 2004اسرركتلندا )

/  (2007 - 2004نوردبرررررررارك بالنمسرررررررا )

 2005بقبر  )ساحة إليفثيريا في نيقوسيا 

سي جي إم بمارسيليا -برج سي إم أيه/  (؟ -

مركرز حيردر /  (2010 - 2005)في فرنسا 

متحا /  (2013 - 2006علييا في باكو )

 - 2007الفررررن إيلرررري وإيررررديثي بميشرررريغان )

دونل دايمون ديزاين برالزا بسرول /  (2012

جسررر /  (2013- 2007بكوريررا الجنوبيررة )

مركرررررز /  (2010 - 2007الشررررري  زايرررررد )

/  (2011 -2008)في لندن األلعاب المائية 

  الجسررررر الجنرررراو  فرررري سرقسررررطة بنسرررربانيا

متحررررررا  و نهررررررايم واإلرميترررررراج / 2008

جناو برنهام بشريكا و /  (2013 - 2009)

 برررررج االبتكررررار فرررري هونررررغ كونررررغ / 2009

 2009قاعررة بيتهرروفن للموسرريقى /   2013

بكررررين الصررررين  مبنررررى سرررروهو جاالكسرررري / 

لقرراهرة إكسرربو سرريتي / ا (2012 - 2009)

مسررجد األفنيرروز فرري الكويررت /  (؟ - 2009)

دار الملررررك عبررررد ه للثقافررررة /  (؟ - 2010)

مبنررررى /  (؟ - 2010والفنررررون فرررري األردن )

/  (؟ - 2012البنرررررك المركرررررزي العراقررررري )

/  2012مكتبرررة ومركرررز تعليمررري فررري فيينرررا 

/  (2016 - 2013المبنررررى العررررائم برررردبي )

ا ميكسررريهو العرررالمي للفنرررون مركرررز تشانغشررر

 2013دار دبرري لألوبرررا )/  2013والثقافررة 

 - 2013محطة مترو الريا  )/  (2016 -

معهرررد عصرررام فرررارس للسياسرررات /  (2017

العامرررررة والشررررر ون الدوليرررررة فررررري الجامعرررررة 

المسرررررو /  2014األميركيررررة فرررري بيررررروت 

 - 2014الكبير فري مدينرة الربراط برالمغرب )

 ت الشررررق األوسرررط مبنررى مركرررز دراسرررا/  (؟

/  2015بجامعررررررة أوكسررررررفورد ببريطانيررررررا 

 - 2015االستاد الوطني الجديد في اليابران )

مركرررز الملرررك عبرررد ه للدراسرررات /  (2019

سرتاد /  2016والبحوث البترولية كابسرارك 

مكتبررررة /  (2018 - 2016الرررروكرة بقطررررر )

مركررز التررراث /  ومطعررم ب حررد حرردائق لنرردن

/  ن الحديثررة برومررامتحررا الفنررو/  العمرانرري

مركررز التررراث /  لمركررز التعليمرري فرري النمسررا

 العمراني بالدرعية / السعوديه
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 لررمالترري شراريع الم د مررنعردمرع وجررود 

 :مثل تستكمل

االسررتاد الرروطني الجديررد /  أوبرررا دبرري  

مركرررز / المبنرررى العرررائم بررردبي / فررري اليابررران 

المسرررو الكبيررر فرري مدينررة / الثقافررة باليابرران 

 متحررررررا  و نهررررررايم / الربرررررراط بررررررالمغرب 

أبررراج / محطررة مترررو الريررا  /  اإلرميترراج 

/ رج النيرررل والقررراهرة / برررالحجرررر بالقررراهرة 

 كسبو سيتي. 

فري بيرران  نعري البنرك المركرزي العراقري

أنرره تلقررى ببررالغ األسررى نبرر  رحيررل الفقيررده  لرره

ترري المعماريررة العراقيررة الكبيرررة زهررا حديررد ال

أبرردعت فرري كثيررر مررن تصرراميمها المعماريررة 

ومررن بينهررا المبنررى الجديررد للبنررك المركررزي 

العراقررري الرررذي مرررن الم مرررل البررردء ب عمرررال 

المقبرررل  2017البنررراء والتشرررييد فيررره مطلرررع 

وأضاا البنك المركرزي العراقري أنره تكريًمرا 

لهرررذه المبدعرررة العراقيرررة تقررررر إقامرررة نصرررب 

 سرط بغرداد.تذكاري لها في موقع الجادريرة و

قامرررت الجامعرررة األمريكيرررة فررري بيرررروت كمرررا 

بتكريم المعماريرة الشرهيرة بعرد وفاتهرا حيرث 

قامت بعمل معر  ألهرم أعمالهرا فري الفتررة 

بمعهررد  2016مررايو  13مررايو وحتررى  9مررن 

عصررام فررارس للسياسررات العامررة والشرر ون 

بتصررميمه وتررم الفقيرردة الدوليررة والترري قامررت 

صررور مررن وتررم عررر   2014افتتاحرره عررام 

حياتها وأسرتها وعائلتها والمجوهرات التري 

 قامت بتصميمها.

 واخيرا...

لقررردراتها المعماريرررة المتميرررزه إجرررالالً 

شررّيدت الرردول فرري شرررق المعمررورة و  ربهررا 

بوضررررع الفقيرررردة صررررروحاً حضررررارية قامررررت 

تصاميمها االساسية ولمساتها االخيره عليها 

هررذه  المرررأًة العراقيررة  تيررة مررن بررالد مررا بررين 

 عدد كثيروضعت تصميماتها على والرافدين 

باسررمها وبختمهررا  هررامررن مرردن العررالم وختمت

.. اسرررمها الرررذي اشرررتهر لررردى كرررل .العزيرررز 

عراقررري اي شرررعوب األر  أكثرررر مرررن اسرررم 

لمهندسررررة تلررررك هرررري ا عرفتررره الشررررعوب ... 

المعمارية العراقية الفرذه األسرطورة .. زهراء 

حديررد ... الفخررر وكررل الفخررر لهررذه االنسررانة 

كرررل امترررردادات الرررى العراقيررره التررري دخلرررت  

األر  بثقافتها إالنسرانية الرائعرة والُمرهفرة 

الفقيرده ان والُمشبعة بنالحاسريس اإلنسرانية. 

اإلمبراطررررررورة  زهرررررراء حديررررررد األسررررررطورة 

عجرررررزة أعرررررادت للعرررررراقيين المعماريررررره والم

كررررامتهم وثقرررتهم بالنفسرررهم واشرررعلت األلرررق  

في نفروس واصربحت علمرا عراقيرا يرفرع فري 

كل بلدان العالم ولكن لم يرفع في العراق مرع 

 االسا.  

 

لماذا لم تقرع اجراس الوداع والتشييع الرمزي إلمبراطورة العراق  وهو س ال يسال وهنالك 

فني متميز يليق باسمها في مكان متميز  –" ولماذا  اليقام لها   نصب معماري  زهاء حديد"

 في وطنها العراق
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من رموز وداعا  يا رمز ...  المعماريين في العراق رمزالسالم والخلود لروحك الطاهرة يا 

 ..الخالدة العراق
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 مضات و

  ساجدة الموسويالشاعرة / 

 

ك   الرفع رأسل
 تجيُب : عراقي   حين

ك ثانيةً   والرفع رأسل
 إن س لوكل عن لاسمك
ك ثالثةً   والرفع رأسل
 حين تواجُه خصملك

* 

 يا ولدي يا ثائر
 يا قّرةل عيني .. يا ذخرل سنيني
ني الّظالم لّما أطف  بيتي عل  أوجل
 وسطا كاللّ ل فلم يتركت لي شيئاً 

ّزتت   حّتى اللّقمُة عل
 ودمائي جّفت
 قم يا ولدي 

 ئب إذا است منفالذّ 
 ال يترُك شاًة في الحقلل 

الً  مل  والحل
ني   اقطع رجليه وأنصفت

* 

 في ذّمتلنا هذا الوطُن الم سور
 في ذّمتلنا ُحلتُم الّشهداء
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 ب ر  ٍطاهرٍة من رجس ل الغازي
 وسماٍء صافيٍة من بلّور

 في ذّمتلنا دجلُتنا
 والغالي فراٌت والبيُت المعمور

 في ذّمتلنا يا وطني أنتل 
 فال تجزعت 

نا في عين الّظالم ل  سنحطُّ أصابعل
 نخلُعُه خلعاً 

حذور  ال نخشى المل

* 

 

 قاومت ال تقعدت قاومت 
 حّتى بالبسمةل في وجهك تخبرهم

 أّنك لم تي ست .. قاومت 
 بالّسلمية ل في الّساحات 

  : اصر ت فيهم قلت 

 عن حّقي لن أتنازلل يوماً 
 لسُت أساوم
 قاومت .. قاومت 

 قاومت 

* 

 مس ل رأيُت شهيداً في نوميباأل
ني عن جّنات الّرحمن  أخبرل
 وعن األفنان لو ابات لالّريحان

 كان سعيداً جّداً 
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 ورأيُت بعينيه س االً 
 يتحّدى كلَّ زماٍن ومكان

 هل مازالل شباُب الّثورة ل في الّساحات
 ماذا حلّ بثورتنا ؟
 وهل العهُد ُمصان ؟
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 )     منزل األقنان(
 ُكتبتت في ذكرى رحيل بدر شاكر السياب

 
 الشاعر د افضل فاضل

 أخصائي أمراض االطفال في والية جنوب أستراليا

 عضو الجمعية الطبية العراقية االسترالية النيوزلندية 
 
.... 
 

 اتقيُتكل وابل ُ  لي من جفونكل ما
ٌر   ولكن كاألسّنة قاتل ُ طل  مل

 
 للهُ تسقينل منُه متّيما  يبكي 

ثل ُسقياكل الُمغاُث الذابل ُ   من للبت
 

 أ رى به   لُخطى الموّدة ُمغدقٌ 
 برجائها   وبها ظنيٌن باخل ُ 

 
 ذبلتت ب قراني الجوانُح شّحة ً
 !مالي ذُبلُت و يُث جفنكل هاطل ُ ؟

 
ملكل وردة ً تل قاصدتي بحل  أفُكنت

 !صفراءل   إذ أّني الشلحوُب الناحل ُ ؟
 
 المليئة بالندىلهفي على روحي 

 إذ باتل يغزوها الخراُب الشامل ُ
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 فجريرتي أني بليلي أحتمي
 ! والليل عن ُعري الصبابة ذاهل ُ 

.     .     . 
ري الذي  عيناك ل ين ى عنهما قمل
 !  ّنى بالب ل   فزاحمتُه قنابل ُ 

 
  )  برٌد ُينّث من القمر؟ ( 

 وبمن نلوذُ 
نا راحل ُ ؟ دت  !ودف نا   مع ما طرل

 
 أشالء أسلحٍة وأطفاٍل   ( وذا (
 للمومس العمياءل ( صيٌد سافل ُ  (

 
 الموُت للنهر الغريب خليُجهُ 
 ويصيُح بالغرقى   وموٌج  مل ُ 

 
 !فمن الذي يصلُ الشواطيءل سائالً ؟
 ...سّياُب   ها إني وصلُت أُسائل ُ

 
 برٌج ب جراٍس ( بقاع تالطمي  (

ّعرنل أمواجي فُهّن مشاعل ُ  سل
 

 أُتراكل أعطيتل المقابرل ذا الندى
 فلُكلّ قبٍر    ير قبركل    اسل ُ !؟

 
دو   والتراُب شفيُعها  ت تيك تلجت
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 فتغّ  في خجٍل   ولونكل حائل ُ 
 

كل ربيُعُهم نت  يتبرعم الموتى   ألمل
شلا ٍ   ووجهك ذابل ُ !؟  ويداك من حل

 
هم ّر ساكبٍة سقيتل جلودل  ألبسل

فلّتقتت ُمقللٌ بهم وم  !فاصل ُ ؟فتل
 

ّروا بوجهك ذي األسى فتذّكروا  مل
  المهم   تلتاع ُ فيكل   فواصلوا

 
تل األنيُن لُبرهة ٍ  فتوّد لو صمل
 لتقوم محنّياً   فجذُعك مائل ُ

 
 فتبّثُهم إنشودة المطر الذي

 ! لم ير ل أن ُتسقى   و يركل ناهل ُ
 

ّشكل قسمة ً  متل وابللُه   فلغل  قاسل
 !  يركل هاطل ُفلكل النشيُد   وفوق 
 

ه ُ أن تنتهي  حّفاُر قبرك سرَّ
ّم   كل ُ  كي ي كلل الُخبزل المضل

 
 أعطاك للُحفر ارتزاقا   وانت ى
م القبور بدائل ُ   لتنوبل عن قلضت

هم ّبرل جوعل نت فا ري األفواه   صل  مل
 أملٌ ُيصّنعُه احتمال  جل ُ 
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 أوما ُتعلّمك القوافي حكمًة ؟
 هذي القصائُد للجياع كوافل ُ 

 
تهُ  هت  ياعاشق المطر الذي شابل
 ما عاد من طول انتظاركل طائل ُ 

 
يكور تهذي   والضباُب خيالُها  جل
 و ) بويب ( ثاكلُها   وأنتل الثاكل ُ 

 
م ٌ كل غٌر ُمبت  وبمنزل األقنان ثل

دوٍد   وفكٌر خامل ُ شت  ووثاُق مل
 

 المبحرونل لساحٍل تومي له ُ  و
ّز القافل ُ   رقوا فما وصلوا   فلعل

 
ّرك من فقيٍر راحل ٍ  هلل دل

صّي سواحل ُ تت بملقاه العل لُمل  حل
 

تل  يماً من بكائكل ضاحكاً  رت طل  أمت
يٌم من فراقكل هامل ُ  فتالك  ل
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أخرى من سلسلة المحاضرات التي تقدمها "  محاضرة

الجمعية الطبية العراقية االسترالية النيوزلندية " "حول " 
  "فيروس كورونا و مرضه

 

 " فيروس كورونا وأثره على الجهاز الهضمي والكبد "

 

 .النسخة االنكليزية   لالطباء والكادر الطبي وطلبة الطب

أخرى من سلسلة المحاضرات التي تقدمها " الجمعية الطبية العراقية  محاضرة
 " االسترالية النيوزلندية

 " " فيروس كورونا و مرضهحول "

 .شكر خا  للفنان المبدع رافق العقابي الذي صور واخرج هذه المحاضرات

Series of presentations by " Iraqi Australasian Medical 
Association " on " CORONAVIRUS " for doctors and medical 

staff. 
" Gastrointestinal & Hepatic involvement in COVID-19 " 

Dr Ahmad Alrubaie 
Senior Gastrointerologist ,Therapeutic Endoscopist 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Ux_MkglEZu4&feature=
youtu.be&fbclid=IwAR3PXKRkAeHrl9pHq9gegrZhkohMyXQ

MctTCph3EhM7Aglt3oUHmWu4-s4A 

https://www.youtube.com/watch?v=Ux_MkglEZu4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3PXKRkAeHrl9pHq9gegrZhkohMyXQMctTCph3EhM7Aglt3oUHmWu4-s4A
https://www.youtube.com/watch?v=Ux_MkglEZu4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3PXKRkAeHrl9pHq9gegrZhkohMyXQMctTCph3EhM7Aglt3oUHmWu4-s4A
https://www.youtube.com/watch?v=Ux_MkglEZu4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3PXKRkAeHrl9pHq9gegrZhkohMyXQMctTCph3EhM7Aglt3oUHmWu4-s4A
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Dr Ahmad Alrubaie - OAM 
Senior Consultant  Gastroenterologist / Therapeutic Endoscopist / Bariatric 

Endoscopist 
Senior Lecturer - University of NSW(UNSW) 

 

" 
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 " كورونا في األطفال 

أخصائي األطفال وعضو فرع   د أمير األعرجيمحاضرة للزميل 
 .جمعيتنا في كانبيرا

" التي تنظمها  كورونا ومرضهاضمن سلسلة محاضرات عن " 

 . " "الجمعية الطبية العراقية االسترالية النيوزلندية

" Corona in Children" 

By 

Dr Amir Alaraji, Consultant Paediatrician and member of 
IAMA branch in Canberra 

Part of series on " Corona & its disease " presented by I 
"Iraqi Australasian Medical Association -IAMA" 

. 

 

-https://drive.google.com/file/d/1sObKXvkahCj
fiCMte2ujWlVWn7ejupb/view?fbclid=IwAR3S5gZT6MGXp0

AOpkuZfmLmVEN_jf2BPYU-N3CkEWvo9NnE7Dcsks9br5v 
 

 

https://drive.google.com/file/d/1sObKXvkahCj-fiCMte2ujWlVWn7ejupb/view?fbclid=IwAR3S5gZT6MGXp0N3CkEWvo9NnE7Dcsks9br5v-AOpkuZfmLmVEN_jf2BPYU
https://drive.google.com/file/d/1sObKXvkahCj-fiCMte2ujWlVWn7ejupb/view?fbclid=IwAR3S5gZT6MGXp0N3CkEWvo9NnE7Dcsks9br5v-AOpkuZfmLmVEN_jf2BPYU
https://drive.google.com/file/d/1sObKXvkahCj-fiCMte2ujWlVWn7ejupb/view?fbclid=IwAR3S5gZT6MGXp0N3CkEWvo9NnE7Dcsks9br5v-AOpkuZfmLmVEN_jf2BPYU
https://drive.google.com/file/d/1sObKXvkahCj-fiCMte2ujWlVWn7ejupb/view?fbclid=IwAR3S5gZT6MGXp0N3CkEWvo9NnE7Dcsks9br5v-AOpkuZfmLmVEN_jf2BPYU
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 " كورونا و الحمل "

" تقدمها "  كورونا ومرضهامحاضرة أخرى من محاضرات حول " 

 " الجمعية الطبية العراقية االسترالية النيوزلندية

 .   أخصائية التوليد واألمرا  النسائية د قمر هوراميمن تقديم الزميلة 

" Corona and pregnancy " 

Another lecture on " Corona and its disease " 

In series of " Corona and its disease " by Iraqi Australasian 
Medical Association- IAMA. 

Presented by our colleague: 

Dr Qamar Hawrami , Consultant obstetrician   &

Gynecologist , Nepean Hospital 

 
 

https://www.facebook.com/ahmad.alrubaie1/videos/3539352
129411517/UzpfSTMyODQ5NTkwMTM2MTQ1NDo1NTA4

MDA4NTkxMzA5NTY/ 
 

https://www.facebook.com/ahmad.alrubaie1/videos/3539352129411517/UzpfSTMyODQ5NTkwMTM2MTQ1NDo1NTA4MDA4NTkxMzA5NTY/
https://www.facebook.com/ahmad.alrubaie1/videos/3539352129411517/UzpfSTMyODQ5NTkwMTM2MTQ1NDo1NTA4MDA4NTkxMzA5NTY/
https://www.facebook.com/ahmad.alrubaie1/videos/3539352129411517/UzpfSTMyODQ5NTkwMTM2MTQ1NDo1NTA4MDA4NTkxMzA5NTY/
https://www.facebook.com/ahmad.alrubaie1/videos/3539352129411517/UzpfSTMyODQ5NTkwMTM2MTQ1NDo1NTA4MDA4NTkxMzA5NTY/
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 موسوعة األكاديميين العراقيين في استراليا ونيوزلندا

 اإلستمارة

 صوره شخصيه )ملونه(

 االسم الكامل

 االيميل الشخصي

 تاريخ ومكان الميالد 

 الحالة االجتماعية

 الشهادات االساسية ومكاناتها وتواريخها ) االبتدائية والمتوسطه والثانويه( 

 الشهادات الجامعية ومكاناتها وتواريخها )البكلوريوس والماجستير والدكتوراة(  

 اماكن العمل خالل سيرته الوظيفية في العراق وخارجه 

 المؤشرات والنتاجات واالبداعات واالعمال المتميزة العلمية واالكاديمية   

 الشهادات التكريمية 

 االشراف على طلبة الدراسات العليا 

 عمال االستشارية العلمية لخدمه المجتمع العلمي العراقي واالنسانيةاهم اال

تكتب المعلومات من قبل المرشح مع موافقته على ادراج المعلومات ضمن صفحته  -: مالحظه 

 في الموسوعة.

 الرجاء اعتماد الكتابة بالنقاط ) وليس الشرح ( لتسهيل تحرير الصفحة الشخصية. -             

 حصر المعلومات في صفحتين. -             
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 اإلستمارة المرفقة 
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راء الزمالء اصحاب هذه إن 
 
المقاالت في المجلة تعبر عن ا
  .المقاالت


