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اأو اجلمعية  راأي  عن  بال�صرورة  تعّب  ل  املقالت  يف  الواردة   الآراء 
 هيئة التحرير، ويتحمل اأ�صحابها م�صوؤوليتها

ملّف العدد القادم: 
الطاقة يف الأردن
اآفاق وت�صاوؤلت
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جمعيتنا  زالت  ما  اأهداَفنا.  ندرك  اأن  نحاول  ن�ستطيع،  ما  َقْدَر  �سريعة،  بخطى 
ُتعقد  التي  املتخ�س�سة  الندوات  م�ستوى  على  جهودها،  وت�ستجمع  ن�ساَطها،  تكّثف 
كّل �سهر، ونت�سرف فيها با�ست�سافة اأعالم من اأرباب التخ�س�ص، َيتحدثون يف اأهم 

امل�ستجّدات، على امل�ستوى البحثي على م�ستوى الوطن والعامل. 

فجمهور  النوعي،  باحل�سور  اأنّوه  اأن  الندوات،  عن  اأحتّدث  واأنا  َيفوتني،  وال 
تدور  بحيث  الّراقية،  و�سوّيته  متّيزه،  على  ُيحافظ  ال�سهري،  ن�ساطها  يف  اجلمعية، 

حوارات متميزة، تعْوُد بكثري من النفع على االأطراف جميعها.

واحلقَّ اأَقول: اإن اللجنة الثقافية يف اجلمعّية ما تزال تعمل بداأب لتحقيق اأهداف 
اجلمعّية، وذلك اأمر ي�ستحّقون ال�سكَر عليه. 

وعلى م�ستوى اآخر قد عقد املوؤمتر اخلام�ص للبحث العلمي يف االأردن، وهو موؤمتر 
اأثبَت متّيزه وافرتاقه على م�ستوى املوؤمترات وامللتقيات العلمية الوطنية واالإقليمية، 
العايل،  التعليم  جودة  هي  حماور  ثمانية  يف   2011/  11/  19 بتاريخ  عقد  والذي 
وال�سيا�سات  التنمية،  يف  املراأة  ودور  واحليوان،  االإن�سان  بني  امل�سرتكة  واالأمرا�ص 
االقت�سادية جتاه االأزمة املالية العاملية، وتكنولوجيا املعلومات واالت�سال، واالإعالم 
والتنمية الوطنية، وفعالية الدواء، وتعليم اخلوا�ص. و�سارك فيه نخبة من الباحثني 
على امل�ستوى الوطني واالإقليمي والعاملي. واأجدها فر�سة الأتقدم بال�سكر واملحبة من 

الزمالء اأع�ساء اللجنة التح�سريية على جهودهم املو�سولة.
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نن�سى جملتنا  فاإننا ال  واإذا كنا نتحدث عن نقاط حركة ون�ساط وفاعلية يف اجلمعية، 
املهتّمني،  �سفوة  من  قّرائها  عيون  يف  جناحات  حتّقق  اهلل  بحمد  فهي  العلمي(،  )البحث 
اأو�ساط  الثناء يف  ُقوبال بكثري من  التعليم العايل،  فقد ن�سرنا عددين ي�سّمان ملّفني حول 

االأكادمييني واملهتمني يف االأردن.

واأما عددنا هذا فيت�سمن ملفًا حول مو�سوع ا�سرتاتيجي هو )املياه يف االأردن(. وغني 
يقلل  ال  وهذا  االأردن،  يف  حياتنا  يف  الق�سايا  اأهم  اإحدى  يعالج  امللّف  هذا  اأن  الذكر  عن 
من اأهمية الق�سايا اال�سرتاتيجية االأخرى، ولكنه اإ�سارة مّنا اإلى االأهمّية اال�ستثنائّية لهذا 
القطاع املهم لوجودنا على هذه االأر�ص، وهو ي�سّكل حتّديًا يزداد يومًا بعد يوم، لن�سل اإلى 

معادلة )املاء= البقاء(.

وقد �سارك يف الكتابة يف هذا امللّف جمموعة من العلماء واالأعالم واملتخ�س�سني، لعلهم 
من اأبرز من َيرمون ب�َسهم يف هذا املجال يف االأردن.

اإننا نحاول يف جمهودنا كّله اأن ُنر�ِسَي قاعدًة عري�سة للبحث العلمي ودوره يف حياتنا، ويف 
وطننا، ونحن ال ننكر يف اأن اهلل قد وّفقنا يف كثري من م�ساعينا، ولكن هذا املجال ما يزال 

وا�سعًا ويحتاج اإلى ت�سافر اجلهود، واهلل ويل التوفيق.

رئي�س التحرير
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ملف العدد
م�شكلة املياه يف الأردن  
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ْت، واأنا اأُرافق مو�صوَع امل�صكالت املتعّلقة بقطاع املياه  لُعقوٍد م�صَ
يف الأردن، وطيلة هذه الفرتة كانت معادلة )املاء = البقاء( 
تتعّزز كل يوم يف خاطري، ب�صكٍل مّطرد وغري قابل للرتاجع.

التي  امل�سكلة  اأن  اإال  بعيد،  زمن  منذ  املياه  �سّح  من  ن�سكو  بلدنا،  طبيعة  ب�سبب  ولعّلنا، 
نقف اأمامها اليوم اأن كمية مياه االأمطار تتناق�ص ب�سكل م�ستمر، نتيجة عوامل كثرية منها 

االنحبا�ص احلراري، والتغري املناخي.

ون�سيف اإلى مع�سلة �سّح املياه الذي اعتدناه، وتناق�ص مياه االأمطار اأّن املياه اجلوفية 
يف االأردن اآخذة يف الن�سوب، ونحن ن�سّجل هنا اأننا جتاوزنا احلّد االآمن يف ال�سّخ من املياه 
اجلوفية، هذا ف�ساًل عن اأّن مياهنا ال�سطحية تعاين من م�سكلة م�سابهة، وقد تقل�ست ب�سكل 

ملحوظ، ب�سبب تعّدياٍت تقوم بها دول اجلوار.

العامل  وهو  املائية،  املعادلة  يف  اآخر  عامل  اأمام  نقف  ال�سعب،  الواقع  هذا  �سوء  ويف 
ال�سكاين، فعدد ال�سكان يف االأردن ينمو ب�سكل ملحوظ، �سواء اأكان ذلك من خالل التكاثر 
الطبيعي، اأم من خالل الطرود الب�سرية التي ي�ستقبلها االأردن ب�سكل م�ستمر، فقد اأ�سبح 

عدد �سكان االأردن حوايل 6.3 مليون ن�سمة.

الأردن والتحدي املائي: 
قراءة يف معادلة البقاء

اأ.د اأنور البطيخي
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من  احلقيقية  االإفادة  معدالت  تنتهك  التي  العظيمة،  الهدر  كميات  ذلك  اإلى  وي�ساف 
املياه، �سواء من خالل �سوء اإدارة املياه اأم توزيعها، اأم ت�سربها ، اأم اجلهل يف ا�ستهالكها، اأم  
ال�سخ اجلائر، اأم االآبار غري ال�سرعية. ولذلك فمن اجلدير بنا اأن ندر�ص اإدارة الطلب على 
املياه وب�سكل رئي�سي، بحيث ال يعود املزارع مقتنعًا باأن املياه حق له عند الدولة، بل ينبغي 
اأن يدفع تكلفة تزويده بها، فاحلكومة تدفع مئات املاليني على ا�ستخراجها ونقلها و�سخها 
وتوفريها للم�ستهلك، مما ميلي اأن يكون املزارع مقّيدًا يف م�ساألة ت�سدير املزروعات خارج 

االأردن، وبحيث نكتفي باإنتاج حاجاتنا الوطنية من املزروعات واملحا�سيل فح�سب.
ي�سكل حاًل  الدي�سي  فاإن جّر مياه  االأردن،  املائية يف  واأمام هذه اجلوانب من احلقيقة 
موؤقتًا، اإذ البد من حتلية مياه البحر االأحمر، امل�سروع الذي يلّح على تفكريي ب�سكل م�ستمر، 
وقد يكون مر�سحًا فيما اأح�سب، ليحتل درجة متقدمة يف �سّلم االأولويات الوطنية، الأن االأردن 

اليوم يواجه عجزًا مائيًا عظيمًا، على م�ستوى مياه وال�سرب ومياه الرّي اأي�سًا.
بقائنا،  توؤثر يف احتماالت  اإلى مع�سلة  تكون  اأقرب ما  ب�سكلها احلايل  املياه  اإن م�سكلة 
ووجودنا على هذه االأر�ص. وهي اإن كانت كذلك عندنا، فهي تقرتب من ذلك، دونه اأو اأكرث،  
اأو حروب قابلة يف املحيط  اأن املياه قد تكون �سببًا يف حرب  عند دول اجلوار، ولي�ص �سرًا 

االإقليمي، اإذ بداأت �ِسرعة التعديات غري ال�سرعية، والتغّوالت تفر�ص نف�سها على املنطقة.
اأقل ن�سيِب فرٍد منها يف العامل، مبعدل  اإن ن�سيب الفرد يف االأردن من املياه هو رابع 
اأن  نعلم  لل�سرب، يف حني  اليوم  50-70 لرتًا يف  ال�سنة، منها  للفرد يف  140م3   جمموعه 

معدل الفقر املائي العاملي هو 1000 م3 للفرد يف ال�سنة.
4000-8000 بليون مرت مكعب، يتبخر  واإن �سقوط مياه املطر على االأردن يرتاوح بني 
% من جمموع م�ساحة االأردن هو بادية، مما  %، وهنا نذكر اأن 93  منها ما يزيد على 95 

يجعل الوفر املائي من مياه املطر هو 900-950 مليون مرت مكعب.
واأما املياه ال�سطحية فخري مثال على �سّحها، وا�سطراب معادلتها، واأفق االنتظار   
منها، هو مياه نهر الريموك التي كان ن�سيب االأردن منها وفق م�سروع جون�ستون 375 مليون 
م3 والباقي ل�سوريا، اأّما ما نح�سل عليه االآن فهو دون 50 مليون م3، وحت�سل اإ�سرائيل على 

30-50 مليون م3، والباقي يذهب ل�سوريا.
اإن نوعية املياه املتوافرة للمواطنني يف االأردن اآخذة يف الرتّدي، ويتخّوف املواطنون   

من �سربها مبا�سرة من ال�سنابري، بل ي�سرتي القادرون العبواِت املعّباأة لهذه الغاية.
ون�سّجل كذلك اأن ال�سّخ اجلائر من املياه اجلوفية قد زاد ملوحَتها ب�سكل ملحوظ،   

وذلك يحدد نوعية ا�ستعمالها، و�سالحيتها لال�ستعمال.

الأردن والتحدي املائي:  قراءة يف معادلة البقاء
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ومن خالل الدرا�سة االإح�سائية لكميات املياه امل�ستغلة �سمن القطاعات املختلفة، فاإن 
النتائج العلمية ت�سري اإلى اأن كميات املياه امل�ستغلة �سمن القطاعات املختلفة قد ازدادت منذ 
47.1 وذلك ي�سبب ا�ستنزاف املاء املتجدد وغري املتجدد  2008 بن�سبة  1985 وحتى  عام 

مبن�سوبات اأعلى من م�ستوى احلد االأمن. 
وجدير بالذكر اأن اأهم قطاع م�ستنزف للماء املتاح يف اململكة هو القطاع الزراعي، والذي 
% ثم   32 % من املاء املتاح �سنويًا، يليه اال�ستهالك املنزيل بن�سبة   60 ي�ستغل ما يقارب 

 .% ال�سناعي بن�سبة 6 
اأظهرت  فلقد  املتاح،  املياه  ونوعية  وفرة  على  املناخية  التغريات  تاأثري  ذكر  من  والبد  
معدل  يف  درجتان  مقداره  ارتفاعا  �سهدت  قد  اململكة  اأن  املناخية  الدرا�سات  من  العديد 
 .2050 احلرارة املئوية، و�ست�سهد ارتفاعًا مبقدار درجتني مئويتني اأخريني مع حلول عام 
وكذلك توقعت درا�سات ا�ستخدمت النماذج الريا�سية العاملية نق�ساَن االأمطار مبعدل 10 
ملعظم  نق�سان  هذا  على  ويرتتب  التوايل.   على   ،2050 و   2030 عامي  بحلول   %  20 و 
ونق�سانًا  اجلغرايف  للموقع  تبعًا   %  40-20 االأردن مبعدل  ال�سطحية يف  املائية  االأحوا�ص 
اأنه  االأخرى  الدرا�سات  بع�ص  تتوقع  كما   .%  38.9 املياه اجلوفية مبقدار  االآمن من  للحد 
على  الطلب  �سيزداد  املناخي  التغري  ب�سبب  االأمطار  معدل  وانخفا�ص  احلرارة  ازدياد  مع 
% يف عام 2050،  % يف عام 2030 وبن�سبة ال تقل عن 10  مياه الري بن�سبة ال تقل عن 5 
وبالتايل �ستعاين اململكة انخفا�سًا ملمو�سًا يف كميات االإنتاج الزراعي مبعدل 17 % اإلى 40 % 
مع حلول عام 2050 و�سي�ساحب ذلك ارتفاع حاد باأ�سعار املواد الغذائية، مما �سيوؤثر �سلبًا 

على االأمن الغذائي وات�ساع جيوب الفقر يف اململكة.
ويف �سوء هذه االإطاللة على قطاع املياه، فاإنني �ساأوجز تطّلعاتي حللوٍل م�سكالت قطاع 

املياه يف جماالته كلها، يف النقاط االآتية:

اأوًل : يف جمال الزراعة:

اإنتاج حاجة البلد من اخل�سراوات والفواكه حتت البيوت البال�ستيكية يف وادي االأردن 
واملرتفعات.

اإنتاج زراعي وربٍح عاٍل لوحدة املياه يف وادي االأردن واملرتفعات والبادية بهدف الت�سدير. 
بذور  وطبية،  عطرية  نبات  اأزهار،  زعرت،  فراولة،  فا�سوليا،  احل�سر  ال  املثال  �سبيل  على 

مهجنة.
والبطيخ  والفلفل  والبندورة  كاخليار  الت�سدير  اأجل  من  املحا�سيل  بع�ص  زراعة  عدم 
)افرتا�سية(، يف  مياهًا  نخ�سر  الأننا  متدنية  ربحية  ذات  فهي  املثال،  �سبيل  على  وال�سمام 

وادي االأردن واملرتفعات.

اأنور البطيخي
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عدم زراعة املوز بتاتًا، وتخفيف زراعة احلم�سيات تدريجيًا لوقفها، خالل فرتة ع�سر 
�سنوات يف وادي االأردن واالأغوار اجلنوبية.

الري  ا�ستعمال  وعدم  املتناق�ص  والري  والرذاذ  بالتنقيط  الري  اأ�ساليب  ا�ستعمال 
ال�سطحي بتاتًا.

التخفيف من الزراعة املك�سوفة تدريجيًا وزيادة الزراعة املحمية، الأن جزءا كبريًا من 
مياه الزراعة �ست�ستعمل للحاجات املنزلية م�ستقباًل.

اأي:  فقط  االآمنة  املياه  جمموع  من   %  70-60 تكون  بحيث  الزراعة  مياه  ن�سبة  تثبيت 
 400 ≈ % )275 م م م جويف + حوايل 300 م م م من املياه ال�سطحية والعادمة(  × 70 

م م3 .
وقف ري الزيتون اإذ اإن االإنتاج البعلي يكفي، وال �سرورة الإ�ساعة املياه.

اأمكن من احتياجات  اإنتاج ما  اأي  الغذائي لالأردن واالأردنيني  التاأكيد على مبداأ االأمن 
االأردن، على االأقل من اخل�سروات والفواكه. اأما بالن�سبة للمحا�سيل واالأعالف فيبدو اأننا 

% من احتياجاتنا ال�سنوية. يجب اأن ن�ستورد حوايل 90-80 

ثانياً : يف جمال ال�صتعمالت املنزلية:
درا�سة كفاءة التوزيع يف املدن الرئي�سية ملياه ال�سرب.

درا�سة نوعية املياه من م�سادر ال�سرب املختلفة.
درا�سة االأو�ساع غري القانونية ال�ستعمال مياه ال�سرب للمنازل واملوؤ�س�سات.

درا�سة االحتياجات امل�ستقبلية ملياه ال�سرب يف االأردن.

ثالثاً : يف جمال ال�صتعمالت ال�صناعية:
درا�سة كفاءة التوزيع لال�ستعماالت ال�سناعية.

درا�سة ن�سبة تدوير املياه للتربيد وغريه.
درا�سة االأو�ساع غري القانونية.

درا�سة نوعية املياه اخلارجة من امل�سانع.
درا�سة االحتياجات امل�ستقبلية ملياه امل�سانع.

رابعاً : يف جمال املياه الرتويحية:
درا�سة اأية م�ساريع جديدة لال�ستعمال الرتويحية.

درا�سة اأي م�ساريع موجودة حاليًا لال�ستعمال الرتويحية.

الأردن والتحدي املائي:  قراءة يف معادلة البقاء
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اأن��ور  الدكتور  لالأ�صتاذ  ال�صكر  اأق���دم  ح��ن  واج��ب��ًا  اأويف 
اأوًل  املنتقى  جمعكم  يف  للتحدث  لدعوتي  البطيخي 
ول��ع��ن��اي��ت��ه ب�����ص��وؤون ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي يف ب��ل��دن��ا ث��ان��ي��ًا، 
بالوقت  وتطوعه  ودعمها  البحوث  تقدم  على  فغريته 
الزمالء.  من  غ��ريه  يف  اأعهده  مل  ذل��ك  �صبيل  يف  واجلهد 
ف�����ص��ك��رًا ل���ك وه��ن��ي��ئ��ًا ل��ن��ا وج�����ودك ب���ن ظ��ه��ران��ي��ن��ا.

معادلة  يف  االإختالل  بدء  بالدنا  �سجلت  فقد  وم�ستدمي،  قدمي  امل�ساء  لهذا  ومو�سوعنا 
 1978 عام  كبري  مع حتٍد  لوجه  وجهًا  نف�سها  ووجدت   1963 عام  وال�سكان  املائية  املوارد 
يوم قدمت �سركة بريطانية هي هوارد همفري تقريرًا عن احتياجات �سكان �سمال اململكة 
)من وادي الواله جنوبًا حتى احلدود مع �سورية �سمااًل( للمياه املنزلية وال�سناعية. وكان 
بدرا�سة  قد عهد  اآنذاك،  املياه  لقطاع  قيادة موحدة  للتخطيط، يف غياب  القومي  املجل�ص 
املو�سوع اإلى تلك ال�سركة. وبينت الدرا�سة اأن العجز يف التزويد لعام 2000 �سيكون بحدود 
280 مليون مرت مكعب. وقد فاجاأ ذلك الرقم كافة القيادات املائية يف اململكة وهي موؤ�س�سة 
مياه ال�سرب والبلديات و�سلطة املياه واملجاري ملنطقة اأمانة العا�سمة و�سلطة وادي االأردن 

عالج الختالل يف معادلة املوارد املائية 
)ن�ّص مداخلة يف الندوة التي عقدتها اجلمعية بتاريخ  2011/3/2(

د. م. منذر حدادين
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جاللة  واأعلم  الوزراء  جمل�ص  م�ستوى  على  االأمر  تدار�ص  ومت  للتخطيط.  القومي  واملجل�ص 
االإختالل  لعالج  االإ�سرتاتيجي  التخطيط  ب�سرورة  نذيرًا  التقرير  ذلك  وكان  بذلك،  امللك 
يف موازنة املوارد املائية وال�سكان. وكانت االإحتياجات للمياه املنزاية وال�سناعة هي التي 

اأطلقت �سفارة االإنذار. 

ويجدر الذكر اأن العجز يف تزويد املياه لالأغرا�ص النافعة االأخرى مل ننتبه له وخا�سة 
االإحتياجات الإنتاج الغذاء، واحتياجات البيئة واحتياجات توليد الطاقة الكهربائية. اإذ اأن 
حرق  يف  تتمثل  بدائل  الكهربائة  الطاقة  ولتوليد  ا�سترياده  يف  تتمثل  بدائل  الغذاء  لتوفري 
الزيت الثقيل والغاز، ومل يكن الوعي قد اكتمل ب�سرورة احلفاظ على البيئة. ومع اأن لكل من 
هذه البدائل ف�سل يف توفري احتياجاتنا اإال اأن لكل منها عواقب مل نكن نلتفت لها بجدية. 
فقد كانت برامج امل�ساعدات زاخرة مبنح لتزويد القمح االأمريكي لالأ�سدقاء اأيام احلرب 
الباردة، وكانت احتياطيات العملة االأجنبية كفيلة بتغطية امل�ستوردات ملدة نزيد على ثالثة 
وميزان  التجاري  امليزان  يف  العجز  اأعباء  تخفف  التف�سيلية  النفط  اأ�سعار  وكانت  اأ�سهر، 

املدفوعات.

املنزلية وال�سناعية  املياه  العجز يف تزويد  1980 ملواجهة  ال�سيا�سي عام  القرار  وكان 
هو االإعتماد ما اأمكن على املوارد املحلية ومت بذلك تخ�سي�ص 120 م م م من موارد نهر 
– عمان  دير عال  م�سروع  تنفيذ  ومت  لذلك  الدرا�سات  واأجريت  االأغرا�ص  لتلك  الريموك 
اأن  �سنويًا على  للثاين  45 م م م لالأول و15 م م م  – اإربد بطاقة  العرب  وادي  وم�سروع 
تزداد اإلى الطاقات الق�سوى لتبلغ مبجموعها 120 م م م بعد بناء �سد املقارن الذي اأعيدت 
ت�سميته ب�سد الوحدة. اأما باقي العجز فكان القرار ال�سيا�سي لتوفريه باالإت�سال باجلمهورية 
اإلى االأردن،  160 م م م من مياه الفرات  العراقية التي تعهدت بال�سماح لالأردن بتحويل 
وتراأ�ست حينها بعثة اأردنية الإطالع ال�سركات االإ�ست�سارية الراغبة يف االإ�سرتاك يف مناق�سة 
الدرا�سة على موقع التحويل املقرتح عند القائم وهي البلدة العراقية احلدودية مع �سورية.

كانت   1983 باأ�سعار  عمان  �سواحي  اإلى  املياه  اأي�سال  كلفة  اأن  اجلدوى  درا�سة  بينت 
اإلى الرف  ب�سبب علو كلفته مقارنة  دوالرين للمرت املكعب الواحد، ووجد امل�سروع طريقه 
بن�سيب الفرد من الدخل القومي. اإال اأن �سخ املياه من وادي االأردن اإلى كل من عمان واإربد 

مت تنفيذ م�ساريعه بكلفة بلغت 75 مليون دينار باأ�سعار عام 1986.

وقد رافق القرار الوطني باالعتماد على مياه وادي االأردن التي كانت خم�س�سة للري 
قرار اآخر يق�سي مبعاجلة املياه العادمة واإطالقها الأغرا�ص الري يف وادي االأردن. وقد بلغت 

املياه العادمة املعاجلة امليتعملة يف الري حوايل 90 م م م عام 2008.

عالج الختالل يف معادلة املوارد املائية 
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وتابع �سغط احلاجة للمياه املزلية االإرتفاع، وعولج مب�ساعفة ال�سخ من وادي االأردن بعد 
معاهدة ال�سالم وباكت�ساف مزيد من املياه االإحفورية العذبة يف اللجون، ثم بقرار مت�سرع 
ق�سى بنقل املياه االإحفورية من الدي�سي اإلى عمان. اأقول اإن القرار هذا كان مت�سرعًا الأن 
كلفة اإي�سال املرت املكعب منه اإلى امل�ستهلك هي اأعلى بكثري مما ي�ستطيع امل�ستهلك مواجهته 

من جهة والأن البديل اأدنى كلفة من جهة اأخرى.

ومنذ اأوائل اخلم�سينات من القرن املا�سي بداأ امليزان التجاري يف املواد الغذائية يظهر 
 1962 بالعام  بدءًا  يتح�سن  الغذاء  من  الوطني  االإنتاج  وطفق  الزمن  تزايد مبرور  عجزًا 
اإال   .1989 امل�سروع عام  اإجناز  ال�سرقية وحتى  الغور  قناة  مل�سروع  االأولى  املرحلة  بت�سغيل 
االأغوار واملرتفعات وحتى بع�ص  الزراعة املروية يف  الزراعي اعتمد على  االإنتاج  اأن زيادة 
امل�ساحات يف البوادي حتى جتاوزت امل�ساحة املروية يف اململكة 600 األف دومن. ويف درا�سة 
اأجريتها عام 1990 وجدت اأن حاجة الفرد منا للغذاء ميكن اأن يوفرها دومن ون�سف من 
االأرا�سي املروية اأو حوايل اأربعة دومنات من اأرا�سي ال�سفا البعلية. فاإذا كان لدينا اليوم 
0.1 دومنًا مرويًا للفرد وحوايل 0.5 دومنًا بعليًا يزرع يف املعدل يكون مبقدورنا اإنتاج حوايل 
% من احتياجاتنا ي�ساف اإليها االإنتاج احليواين لتبلغ ن�سبة االإكتفاء الذاتي ما يقارب   19

%، وهذه ن�سبة متدنية حقا.  28  -  25

وقد ظلمت الطبيعة بلدنا مائيًا، فمعدل ما ي�سقط عليه من اأمطار يناهز 8200 مليون 
املفيد  لالإ�ستعمال  ويبقى   ،%  80 زهاء  تذكر  اإنتاجية  فائدة  دون  منها  يتبخر  مرت مكعب 
مياه  مليون  و200  �سطحية  مياه  مليون   510 بني  مليون مرت مكعب موزعة   1640 حوايل 
على  ال�ساقطة  االأمطار  توفره  ما  هذا  الرتبة.  لرطوبة  مكافئة  مياه   مليون  و860  جوفية 

اأرا�سي اململكة، اأما ن�سيبها من املياه الدولية فهو كما يلي:

296 م م م �سنويًا من الريموك مبوجب م�سروع اإقت�سام مياه حو�ص االأردن ال يتوفر منها 
اليوم �سوى 80 مليون مرت اأو ما دون ذلك ب�سبب تغول ال�سقيقة �سوريا على ح�ستنا.

60 م م م من  بحرية طربيا مبوجب معاهدة ال�سالم يتوفر منها 35 م م م حاليًا.

ويجري حتت �سطح االأر�ص مياه جوفية من �سورية بواقع 68 م م م �سنويًا.

1967 حتى بلغ  وقد كان اجلهد ال�سوري يف ا�ستعمال املياه االأردنية متدرجًا منذ عام 
مبلغه نهاية القرن املا�سي وكان الرد االأردين ديبلوما�سيًا منذ عام 1976 وحتى اليوم، وجلاأ 
االأردن اإلى حت�سني كفاءة ا�ستعمال مياه الري با�ستبدال �سبكات توزيع مياه الري ال�سطحي 

منذر حدادين
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بالقنوات اإلى �سبكات من االأنابيب املعدنية وا�ستجاب املزارعون باإدخال طرق الري املتقدمة 
% اإلى اأكرث من 72  اإلى مزارعهم، وارتفعت كفاءة اإي�سال املياه اإلى النبتة من حوايل 45 
%. اإال اأن املياه التي توفرت اأخذتها �سورية، وملا بلغ ا�ستبدال �سبكات الري اأق�ساه ا�ستمرت 
الغربية.  ال�سفة  وح�سة  االأردنية  احل�سة  من  للمياه  ا�ستعماالتها  بزيادة  �سورية  ال�سقيقة 
وبعد اأن كانت املياه من الريموك تكفي لري 123 األف دومن حتى معدي باالأغوار الو�سطى 
عام 1967 ال تكفي االآن مياه الريموك لري االأرا�سي حتى وادي الريان )الياب�ص �سابقًا( 

وهي اأقل من ن�سف امل�ساحة االأولى.

ويف بحث منف�سل اأجريته عام 2006 وجدت اأن ما يلزمنا من مياه الري لبلوغ اتزان 
ال�سعرات  من  يوميًا  كالوري   3000 وتوفري  الغذائية  للمواد  اخلارجية  التجارة  ميزان  يف 
احلرارية م�سدرها الغذاء النباتي )2700 كالوري( واحليواين )300 كالوري( هو حوايل 
مرتًا مكعبًا اأو 15.3%  1500 مرت مكعب للفرد �سنويًا. ويتوفر منها باملعدل حوايل 230 

من االإحتياجات1. اإال اأن كفاءة االإ�ستعمال رفعت االإنتاجية.

كيف اإذن واحلالة هذه مل حت�سل جماعة يف البالد؟ ومل تعم البالد مظاهرات تطلب 
الغذاء واملاء؟ واجلواب هو اعتمادنا على مياه الظالل لتوفري مياه الزراعة ومياه ال�سناعة 
مبياه  واأعني  اأخرى.  جهة  من  املنزلية  املياه  خدمة  يف  التقنني  على  واعتمادنا  جهة  من 
م�سنعة.  ومواد  غذائية  مواد  من  االإ�سترياد  عنها  يغني  التي  الوطنية  املياه  تلك  الظالل 
الإنتاج  املن�ساأ  بلد  يف  ا�ستعملت  التي  للمياه  ظالل  هي  باالإ�سترياد  املعو�سة  الوطنية  فاملياه 
البيئة  تبعًا الختالف  الآخر  بلد  قيمها من  تختلف  الظالل  ومياه  ن�ستوردها.  التي  الب�سائع 
واختالف كفاءة االإنتاج. فمياه الظالل املتاأتية يف االأردن من ا�سترياد طن واحد من القمح 
من نربا�سكا مثاًل يقارب 800 مرت مكعب تقريبًا يف حني اأنها يف اليمن تناهز 1200 مرت 
2005 للتدقيق  مكعب باالإ�سترياد من نف�ص امل�سدر. وقد اأجريت بحثًا مع زمالء يل عام 
يف كلفة مياه الظالل عندنا فوجدناها يومئذ تناهز 8.5 �سنتًا للمرت املكعب الواحد مقابل 
50 �سنتًا ملياه الري الوطنية. ويقيني اأن كلفة مياه الظالل هذه االأيام اأعلى من هذا احلد 
ب�سبب ارتفاع اأ�سعار الطاقة واالأكالف االإخرى الإنتاج املواد الغذائية يف بالد املن�ساأ. وال بد 
وتبقى  وتعتمد  اعتمدت  الظالل  مياه  االإعتماد على  االأردن على  اأن قدرة  اإلى  االإ�سارة  من 
معتمدة على قدرته على توفري العملة االأجنبية الأداء امليزان التجاري االآين وتوفري احتياطي 

1  بلغ جمموع ما توفر من مياه الري هام 2007 حوايل 1390 مليون مرت مكعب موزعة على 693 
% من املياه اخل�سراء، 523 م م م مياه زرقاء مبا يف ذاك 167 م م م زيادة يف ال�سخ من املياه  م م م )80 

اجلوفية 84 م م م من املياه ال�سهباء وحوايل 90 م م م من املياه غري املتجددة.

عالج الختالل يف معادلة املوارد املائية 
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منها ال يقل عن احتياجات ثالثة اأ�سهر من امل�ستوردات. وقد ا�ستثمر االأردن يف تطوير الرثوة 
املعدنية للت�سدير وتطوير الزراعة الغورية واإنتاج الكهرباء وخالفه مما ا�ستهدفته خطط 
التنمية الآغرا�ص اكت�ساب العملة االأجنبية كال�سياحة. اإال اأن االإ�ستثمار يف الرتبية والتعليم 
ويف التدريب فتح اآفاقًا للموارد الب�سرية االأردنية لالإلتحاق باأ�سواق العمل العربية واالأجنبية 

وحتويل نتاج جهدهم عملة اأجنبية اإلى البالد.    

تواأمان  والطاقة  فاملياه  مبتورًا،  حديثًا  الطاقة  عن  مبعزل  املياه  عن  احلديث  ويبقى 
العامل  املختلفة  باأ�سكالها  فالطاقة  الطاقة،  دون  كوكبنا  على  للمياه  وجود  فال  �سياميان، 
املياه من  نبخري  تعمل على  ال�سم�سية  فالطاقة  كوكبنا،  املياه على  دورة  تكوين  الرئي�ص يف 
املحيطات واالأج�سام املائية، وطاقة احلمل ترفع االأبخرة اإلى االأجواء العليا وتعمل درجات 
احلرارة املتدنية على ت�سكيل ال�سحب منها وعمليات التبادل احلراري على تكثيف ال�سحب 
لت�سكل املاء وتعمل طاقة اجلاذبية على هطول االأمطار على املحيطات من حيث اأتت، كما 
تعمل طاقة الرياح على دفع ال�سحب اإلى مناطق ال�سغط اجلوي املنخف�ص لتتحول اإلى ماء 
يهطل بفعل اجلاذبية، ويجري بفعلها يف االأودية واالأنهار األى املحيطات ويت�سرب بع�سها اإلى 
جوف االأر�ص ليمالأ اخلزانات اجلوفية ويفي�ص منها عيونًا وينابيع جتري مياهها يف االأودية 
وي�ستعملها االإن�سان ا�ستعماالت مفيدة. وقد متكن االإن�سان من توليد الطاقة من �سقوط املياه 
اإنتاج املياه العذبة من املياه املاحلة با�ستعمال الطاقة واخرتاعاته التكنولوجية. هذه  ومن 

هي دالئل ثنائية العالقة بني املياه والطاقة.

ال�سريع لتطور عالج االإختالل يف معادلة املوارد وال�سكان نتطلع  بعد هذا االإ�ستعرا�ص 
اإلى امل�ستقبل لنحدد امل�سارات التي متكننا من اإدارة هذا االإختالل وعالجه. ونبداأ بالرتكيز 
هذا  اأن  اإذ  واالإقت�سادي  االإجتماعي  بالتطوير  للنمو  عالية  معدالت  حتقيق  �سرورة  على 
�سرورة ملواجهة اأكالف املعي�سة املت�ساعدة مع الزمن مبا فيها كلفة املياه والغذاء ومواجهة 
ازدياد عدد ال�سكان. وننظر اإلى امل�سارات امل�ستقبلية لتوفري املياه لالأغرا�ص االأ�سا�سية وهي 

االأغرا�ص املنزلية وال�سناعية واإنتاج الغذاء والبيئة.

اأ. الأغرا�س املنزلية وال�صناعية والبيئة

اأقل  وهذه  ونوعيتها  مياه  من  لدينا  ما  على  املحافظة  �سرورة  علة  بالرتكيز  ونبداأ 
االإجراءات كلفة.

وال منا�ص من زيادة االإعتماد على مياه طبقة ال�سخر الرملي االأحفورية من مواقع تبداأ 
جنوبي منطقة االأزرق يف البادية ال�سرقية. ونبداأ باأقرب املواقع اإلى املدن كيما تكون كلفة 

منذر حدادين
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خدمة املياه اأقل ما ميكن. وجدير بالذكر اأن تقديري لو�سع هذه املياه يف كثري من املواقع اأنها 
حتت �سغط اإرتوازي يرفع من �سطحها ليقلل كلفة ال�سخ. واأن بع�سها ال يحتاج اإلى معالجة 
لتقليل ن�سبة االأمالح فيها. كما اأن تقديري للكميات املمكن ا�ستخراجها كفيل باإيقاف ال�سخ 
من حو�ص االأزرق املتجدد، وبتعوي�ص واحة االأزرق عما فقدته ب�سبب ال�سخ املتزايد من ذلك 

احلو�ص. وميكن اإيقاف ال�سخ من االأغوار خلدمة الزراعة املروية يف بع�ص االأ�سهر.

اخلدمة،  كلفة  ا�سرتداد  وكفاءة  املياه  هذه  خدمة  كفاءة  حت�سني  من  اأي�سًا  منا�ص  وال 
الكلفة  اخلزينة  تتحمل  حني  يف  الت�سغيلية  الكلفة  حاليًا  يدفعون  امل�ستهلكني  اأن  وتقديري 
الراأ�سمالية. وت�سمح زيادة الكفاءة يف ا�سرتداد جزء من الكافة الراأ�سمالية خا�سة اإذا ما 
ت�سارعت وترية التنمية االإقت�سادية واالإجتماعية. وا�سرتداد الكلفة جزء من برنامج اإعادة 

الهيكلة االإقت�سادية.

ا�ستقبالنا ملوجات من  اإلى  املياه عندنا تعود  اأن علو كلفة خدمة  بالذكر  اأنه جدير  كما 
الهجرة الق�سرية التي ا�ستقر �سكانها يف املرتفعات حتى �سار كوريدور عمان- الزرقاء يوؤوي 
اأكرث من ن�سف �سكان اململكة. وهو ما اأدى اإلى تق�سري املوارد القريبة من الوفاء باحلاجة 
واللجوء اإلى املوارد البعيدة لتزويد �سكان عمان – الزرقاء باملياه املنزلية ومياه ال�سناعة. 
وت�سغيل  وكالة غوث  االأولى عن حتميل  فل�سطني  نكبة  املتعاقبة منذ  اأغفلت حكوماتنا  وقد 
الالجئني الفل�سطينيني وكذلك املفو�سية العليا لالجئني اأجزءًا من اأكالف م�ساريع تزويد 
الوقت  يفت  مل  ورمبا  وتوزيعها،  الكهرباء  توليد  وكذلك  ال�سحي  ال�سرف  وخدمات  املياه 

للمطالبة بالتعوي�ص عن كل هذا.  

يف  رئي�ص  طرف  وهو  الدميوغرايف،  االإنفالت  ل�سبط  م�سار  انتهاج  ال�سروري  ومن 
املعادلة، �سواء متثل ذلك يف عدد ال�سكان وتزايدهم الطبيعي وغري الطبيعي اأو يف توزيعهم 

على رقاع اململكة.

وباالإ�سافة اإلى هذه االإجراءات ال بد من ال�سعي لالإعتماد على الطاقة اخل�سراء الوطنية 
با�ستغالل الطاقة ال�سم�سية وطاقة الرياح وكذلك الطاقة احلرارية اجلوفية وذلك الأغرا�ص 

�سخ املياه اأو حتلية امل�سو�ص منها اأو حتى لالإ�ستعماالت املنزلية.

ب. الأغرا�س الزراعية

وتتلخ�ص هذه يف االإنتاج النباتي واحليواين الوطني ونبداأ ب�سرورة احلفاظ على االأرا�سي 
الزراعية واملراعي واأرا�سي احلراج من تغول املدن و�سكانها على االأرا�سي الزراعية بالتو�سع 

عالج الختالل يف معادلة املوارد املائية 
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على ح�سابها، ومن تغول الرعاة من االأردن وخارجه على املراعي واعتداءات البع�ص عليها 
باحلراثة وجني املكا�سب ال�سخ�سية على ح�ساب امل�سلحة العامة. وهناك اعتداءات على 

احلراج خا�سة بعد ارتفاع اأ�سعار املحروقات.

ونذكر �سرورة اتخاذ االإجراءات الكفيلة بزيادة اإنتاجية االأرا�سي البعلية واملروية برفع 
وتكثيف  بذرها،  قبل  البذار  عالج  يف  النانوتكنولوجي  وتوظيف  االإنتاج  تكنولوجيا  �سوية 
البحوث يف اإنتاجية االأرا�سي البعلية. وكذلك رفع امل�ساحة الزراعية البعلية بالتو�سع يف ما 
يزرع  كل عام ال�ستغالل رطوبة الرتبة اإلى احلد االأق�سى. ثم تعظيم املردود املايل للمنتج 

على باب املزرعة بتنظيم عمليات الت�سويق الزراعي.

وال بد من االإ�ستمرار يف �سيا�سة ا�ستعمال املياه العادمة بعد معاجلتها الأغرا�ص الزراعة 
غري املقيدة وحماولة ا�ست�سالح مياه ال�سرف الزراعي وا�ستعمالها للمحا�سيل واالأ�سجار 

املنا�سبة.

االأرا�سي  يف  االأردين  االإ�ستثمار  كان  ورمبا  الظالل  مياه  على  االإعتماد  من  منا�ص  وال 
من  ولدينا  واملتابعة.  بالتنظيم  حرية  حكيمة  �سيا�سة  العرب  اأقطار  بع�ص  يف  الزراعية 
الرباهني ما ينذر بارتفاع اأ�سعار املحا�سيل واملواد الغذائية امل�ستوردة اأي زيادة يف كلفة مياه 
الظالل مقارنة مبعدل ن�سيب الفرد من الدخل القومي، وهي ظاهرة م�سحونة باملخاطر 

االإجتماعية وال�سيا�سية.

وما زلت راغبًا يف اإمتام بحث لتقييم كوامن االإنتاج النباتي يف العامل مقارنة مبا �سيكون 
عليه �سكانه من اأعداد وم�ستوى معي�سة، والتنبوؤ باأ�سعار هذا االإنتاج م�ستقباًل وتقييم و�سعنا 

اإزاءه. وقد تكون نتائج بحث كهذا نافعة لتحديد اأو تعديل ال�سيا�سة الزراعية للمملكة.

ج. املياه الدولية امل�صرتكة

ال بد من اإيجاد الطرائق الديبلوما�سية الالئقة للدخول مع كل من ال�سقيقة �سورية ومع 
ملحق   مكنونات  وعلى  االأولى  مع  الريموك  حو�ص  على  املياه  اتفاقيات  الحرتام  اإ�سرائيل 
املياه ملعاهدة ال�سالم مع الثانية. وتتحمل احلكومات االأردنية املتعلقبة منذ عام 1998 وزر 

التق�سري يف هذا املجال.

وتقديري اأن ال�سقيقة �سوريا ت�ستاأثر بحوايل 300 م م م من مياه حو�ص الريموك �سنويًا 
مقابل احل�سة التي طلبتها عام 1953 البالغة 90 م م م �سنويًا وهذا و�سع اأحلق اأ�سرارًا 
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بالزراعة املروية يف وادي االأردن، ويتوجب اأيجاد حل اأخوي مع ال�سقيقة �سورية حيال هذا 
االأمر.

م�ستحقة  م  م  م   25 فهناك  اإ�سرائيل  مع  ال�سالم  ملعاهدة  املياه  ملحق  بخ�سو�ص  اأما 
نهر  من  اإ�سرائيل  ت�سخه  ملا  دقيق  تطبيق  اأردين يف  اإهمال  وهناك  بعد،  ت�سل  لالأردن مل 
الريموك �ستاء وما تزود به االأردن لقاء ذلك �سيفًا، وهو اإهمال يعود اإلى �ستاء العام 1998 

اأي�سًا. كما اأن هناك بنود الإقامة �سدين على نهر االأردن مل ينفذا بعد.

وداأبت �سحافتنا على تعظيم التوقعات من تنفيذ م�سروع قناة البحرين، وحمدثكم هو 
من �سارك رئي�سه عام 1978 يف التفكري بامل�سروع، وهو من و�سعه على اأجندة املفاو�سات 
مع اإ�سرائيل، وهو الذي ناف�ص به امل�سروع االإ�سرائيلي وتغلب عليه ثم اأفرد له مادة خا�سة يف 
معاهدة ال�سالم. اأورد كل هذا كي ال يقال اإنني �سد امل�سروع حني اأقول اأن ال فر�سة لتنفيذه 
دون تاأمني كلفته منحًا من املجتمع الدويل كاأحدى جوائز ال�سالم العادل والدائم. واأقول 
اإن اأية حماولة لبنائه اأردنيًا وحتمل االأردن كلفته الراأ�سمالية والت�سغيلية وكلفة اأي�سال املياه 
املنزلية منه اإلى املدن هي من باب اخليال غري البناء، واإن اأي قرار لبنائه دون املنح امل�سار 

اإليها هو قرار انتحاري ال ميكن اأن تقدم عليه حكومة وطنية.  

متعدد  للموؤمتر  املياه  عمل  ملجموعة  االأردين  للوفد  كرئي�ص  موقعي  من  تقدمت  وقد 
االأطراف عام 1992 مب�ساريع تعاون اإقليمي للمياه تق�سي �سمن ما تق�سيه بنقل مياه من 
زالت  ما  وال�سناعية  املنزلية  لالأغرا�ص  واإ�سرائيل  وفل�سطني  واالأردن  �سورية  اإلى  الفرات 

تنتظر قرارات ب�ساأنها الإحالل ال�سالم الهادل ال�سامل يف املنطقة. 

هذا ما اأردت اإ�سراككم فيه من اأفكار وطروحات، وفقنا اهلل جميعًا وحمى وطننا �سرور 
احلاجة واأطماع الطامعني.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته. 
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نظرة م�ضتقبلية لقطاع املياه 
)ن�ّص مداخلة يف الندوة التي عقدتها اجلمعية بتاريخ 2011/3/2(

م. مي�صون الزعبي
اأمني عام مزارة املياه والري

امل�صادر  وفرة  حيث  من  العامل  دول  اأفقر  من  الأردن  يعّد 
مب�صادره  ال��ع��امل  يف  دول��ة  اأف��ق��ر  راب��ع  وي�صنف  املائية 
اإحتياجاته  تلبية  يف  الأردن  ويعتمد  املتاحة،  املائية 
على  واجلوفية  ال�صطحية  املائية  م�صادره  على  املياه  من 
ال�صحيحة. الأم��ط��ار  مياه  م��ن  تغذى  وال��ت��ي  ���ص��واء  ح��د 

مّر قطاع املياه بعدة مراحل متداخلة �سهد تطورًا ملمو�سًا على كافة خدمات املياه رغم 
التحديات التي يواجهها هذا القطاع  خا�سًة يف بداية الت�سعينيات من القرن املا�سي واملتمثلة 
ب�سح وحمدودية قدرتها على تلبية االإحتياجات املتزايدة يومًا بعد يوم والتي فر�ستها الزيادة 
والتطور  املعي�سة  م�ستوى  ارتفاع  وكذلك  الق�سرية،  والهجرات  ال�سكان  عدد  يف  الطبيعية 

االإقت�سادي واالإجتماعي يف االأردن.

بتوجيهات من �ساحب اجلاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني مت عام 2008 ت�سكيل 
اللجنة امللكية للمياه برئا�سة �سمو االأمري في�سل بن احل�سني للنهو�ص بقطاع املياه يف اململكة، 
والتي انيطت بها م�سئولية مراجعة وحتديث االإ�سرتاتيجية الوطنية للمياه واقرتاح ال�سيا�سات 
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والربامج وامل�سروعات ذات االأولوية وفقا خلطط عمل دقيقة ومدرو�سة وموؤ�سرات وا�سحة 
لقيا�ص االأداء، حيث انتهت اللجنة امللكية من �سياغة م�سودة االإ�سرتاتيجية الوطنية لقطاع 

.)2022 – املياه لالأعوام )2008 

وعماًل بالتوجيهات امللكية ال�سامية، واإنطالقًا من دور وزارة املياه و الري يف التخطيط 
املياه  م�سادر  واإدارة  وحماية  تنمية  يف  ودورها  املياه  قطاع  لوحدات  واملتابعة  والتن�سيق 
اجلوفية وال�سطحية واملحافظة على حقوق االأردن املائية االإقليمية امل�سرتكة، وذلك ل�سمان 
حماية واإ�ستدامة م�سادر االأردن املائية وتوفري املياه لغايات التنمية ال�ساملة، جاءت هذه 
ا�سرتاتيجية املياه لتلقي ال�سوء على اأهداف وبرامج الوزارة لتعك�ص االأولويات التي �ستعمل 
التي تقوم بها وبالتعاون مع �سركائها  الوزارة على حتقيقها من خالل الربامج واالأن�سطة 
االإ�سرتاتيجية  هذه  تبني  اأهمية  تاأتي  هنا  ومن  القطاع.  وخارج  داخل  من  الرئي�سيني 
وي�سمل ذلك  الوطني  املائي  االأمن  لتحقيق  تنميتها  و  املائية  امل�سادر  بهدف احلفاظ على 
اإ�ستدامة امل�سادراملائية املتجددة واإيجاد م�سادر مائية جديدة من خالل تنفيذ امل�ساريع 
االإ�سرتايجية، مع االإ�ستمرار يف توفري املياه الالزمة واملطلوبة لتحقيق التنمية االإجتماعية 

واالإقت�سادية والبيئية على امل�ستوى الوطني ومواجهة الطلب املتزايد على املياه. 

اإن اإزدياد االإ�ستنزاف للم�سادر املائية يف ظل التغريات املناخية ي�سكل التحدي االأ�سا�سي 
للوزارة وكامل وحدات القطاع وال�سركاء، وهي م�سوؤولية جماعية ت�سمل كافة �سرائح املجتمع 
االأردين بكافة قطاعاته املختلفة احلكومية وغري احلكومية منها. لذا جاء ت�سكيل منتدى 
املياه يف املناطق املرتفعة حتت مظلة وزارة املياه والري ومب�سا ركة ممثلني عن املزارعني 
م�ساركة  وكذلك  الدولية  اجلهات  مع  الفني  التعاون  وم�ساريع  املدين  املجتمع  وموؤ�س�سات 
اجلهات املعنية على امل�ستوى الوطني كاحد احللول لتخفي�ص ال�سخ اجلائر من املياه اجلوفية 

مع ايجاد م�ساريع بديلة للمزارعني.

وفيما يتعلق بتغري املناخ، فاإن ما يحدث االآن من ارتفاع يف درجات حرارة اجلو وبزوغ 
ظاهرة االحتبا�ص احلراري وما تبعها من اآثار توؤثر ب�سكل ا�سا�سي على م�سادر املياه وموارد 
من  كبري  جزء  عن  م�سوؤوال  االإن�سان  ويعترب  اجلافة.  لالرا�سي  البيولوجي  والتنوع  الغذاء 
الن�ساط  عن  الناجمة  الكربون  اأك�سيد  وثاين  اأول  غازات  انبعاثات  بف�سل  التداعيات  هذه 
اتفاقية  بتفعيل  تنادي  الأن  العامل  دول  من  كثريا  دعا  الذي  االأمر  وهو  املكثف،  ال�سناعي 

نظرة م�ستقبلية لقطاع املياه 
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مي�صون الزعبي

كيوتو التي وقعت باليابان بهدف تقليل حجم االنبعاثات الغازية من الدول ال�سناعية والتي 
تلوث اجلو وترفع من درجات حرارته. وميكن ان توؤدي التغريات يف امناط �سقوط االمطار 
املياه عامل مفيد  البيولوجي لالرا�سي اجلافة. ان  التنوع  اي�سا الى تاثريات خطرية على 
يف االرا�سي اجلافة، وميكن للتغريات يف توفر املياه ان ترتك تاثريات مفرطة على التنوع 

البيولوجي والذي ينعك�ص على ا�ستعماالت االرا�سي.

احلالية  التحديات  وكذلك  املياه  قطاع  موؤ�س�سة  تتحملها  التي  الكربى  امل�سوؤوليات 
امل�ساريع  وخا�سة  االردن  ي�سهدها  والتي  ال�ساملة  التنمية  تفر�سها حركة  التي  وامل�ستقبلية 
البنيوية العمالقة حتفز الوزارة  وتوفري خدمتها وتطويرها واال�ستفادة من التجارب العاملية 
واخلربات الدولية مبا فيها ا�سراك القطاع اخلا�ص او ادخال مفهوم االدارة التجارية على 

موؤ�س�ساتها اخلدماتية.

ناقل  تنفيذ  تتمحور يف  االردن  املياه يف  لق�سية  املدى  اال�سرتاتيجية وطويلة  ان احللول 
البحرين،  البحر االحمر – البحر امليت،  وتنفيذ م�سروع مياه الدي�سي الى عمان وم�ساريع 
املاحلة،   اجلوفية  املياه  وحتلية  اجلوفية  للمياه  اال�سطناعية  والتغذية  واحلفائر  ال�سدود 
وا�ستك�ساف املياه اجلوفية العميقة،  اي�سا التوعية املائية وتخفي�ص الفاقد من �سبكات املياه 
واعادة ا�ستخدام وتدوير املياه املعاجلة وادارة الطلب على املياه ومعاجلة اال�ستخدام غري 
الت�سريعات  تطوير  واي�سا  واملياه  االرا�سي  ال�ستعماالت  الزراعي  االر�ساد  وكذلك  امل�سروع 

املتعلقة بقطاع املياه وحماية م�سادر املياه.  

اي�سا التعاون االقليمي والدويل يف جمال االحوا�ص املائية امل�سرتكة مع ا�ستمرار م�ساريع 
التعاون الفني مع املنظمات االقليمية والدولية ومراكز البحث العلمي واجلامعات يف جمال 

الدرا�سات واالبحاث وكذلك نقل العلوم والتكنولوجيا الغرا�ص التنمية امل�ستدامة.

اعادة  توجهات  يف  اال�ستمرار  مع  متوازيه  بخطوط  ال�سري  يتوجب  فانه  اخلتام  ويف 
هيكلة القطاع وو�سع فانون موحد للمياه وتطويرال�سيا�سات املائيه واخلطة الوطنية للمياه 
واملتعلقه بتخ�سي�ص وا�ستخدامات املياه ملختلف االغرا�ص  وايجاد م�سادر بديله وا�سافية 
التعاون االقليمي، بهدف  البحر وي�سمل ذلك  املياه املاحله وحتلية مياه  من �سمنها حتلية 
م�ستدامة  مائية  ملوارد  للو�سول  املائي  والتزويد  املياه  على  الطلب  بني  ما  الفجوة  تخفي�ص 

تخدم اهداف التنمية ال�ساملة.
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املياه يف الأردن

د. دريد حما�صنة

التزايد يف عدد ال�صكان   .1
% �سنويًا من عدد ال�سكان وهو  ويعود ذلك االأمر اإلى التزايد الطبيعي البالغ يف ن�سبته 3 
الق�سرية لالأردن نتيجًة  اأو من خالل الهجرات  العاملي،  اأكرث من املعدل الطبيعي  يف ذلك 
عام  كان  الهجرات  هذه  واأول  االأردين.  اجلوار  يف  ال�سيا�سي  اال�ستقرار  عدم  اأو  للحروب 
1948 مع اإن�ساء الدولة ال�سهيونية على الرتاب الفل�سطيني وما تالها من هجرات اأخرى 
عرب نهر االأردن عام نك�سة 1967 وبعد ذلك حربّي اخلليج  عامي 1991، 2003  وما تبعها 

من احتالل وجلوء العديد من اأهل العراق لال�ستقرار يف  االأردن “مرفق رقم 1” .

الأردن  يف  امل��ي��اه  اأزم����ة  اأن  اأح���د  ع��ل��ى  خ��ف��ي��ًا  ي��ع��د  مل 
تطور  على  ت��وؤث��ر  اأخ���رى  ع��وام��ل  �صمن  م��ن  الأه���م  ه��ي 
املالية.  بالتايل  و  الطبيعية  امل���وارد  ك�صعف  اململكة 
اأم������������ا اأه������������م ع�����ن�����ا������ص�����ر ه����������ذه الأزم�����������������ة و 
ت�����ط�����وره�����ا ف����ي����ع����ود ل�����الأ������ص�����ب�����اب ال����ت����ال����ي����ة:
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دريد حما�صنة

“مرفق رقم 1”

حمدودية م�صادر املياه املتجددة  .2
املائية  االأحوا�ص  من  وجمموعة  االأمطار  مياه  على  املائية  م�سادره  يف  االأردن  يعتمد 
اأكرث من ن�سفها نتيجة لال�ستهالك اجلائر. وفيما  مت جفاف   ”2 “مرفق رقم  اجلوفية  
يزداد عدد ال�سكان �سنويًا وبا�سطراد نالحظ تراجع كميات االأمطار نتيجة للتغري املناخي 
%( وبكميات  ي�ساف اإلى ذلك اأن م�ساحة االأردن اجلغرافية هي مبعظمها �سحراوية )80 
وال ت�ستفيد اململكة اإال من حوايل  اأمطار �سنوية ال تزيد عن 100 ملم  “مرفق رقم 3”. 
% من االأمطار فيما تتبخر الكميات الباقية. وتبلغ الكميات املت�ساقطة على اململكة يف   8
ال�سنوات اجلافة اأقل من 6 مليون لرت مكعب �سنويًا. وتت�سارك اململكة مع جريانها يف �سمال 
تتناق�ص  بداأت  والتي  الريموك  مياه  حو�ص  يف  واإ�سرائيل  فل�سطني  وتاليًا  ك�سوريا  اململكة 
يف  اأما  النهر.  اأعلى  املتزايدة  ال�سورية  لالإ�ستهالكات  نتيجة  موؤخرًا  جدًا  كبرية  بدرجة 
اجلنوب فتت�سارك اململكة مع ال�سعودية يف حو�ص مياه الدي�سي غري املتجدد والذي ت�ستهلك 
ال�سعودية منه ما يقارب 1000-800 مليون مرت مكعب �سنويًا مقارنًة مع 60-120 مليون 

مرت مكعب �سنويًا لالأردن.
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“مرفق رقم 2”

“مرفق رقم 3”

املياه يف الأردن
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دريد حما�صنة

�صعف الإدارة يف قطاع املياه  .3
تغلب على االإدارة احلكومية اإما ب�سكل كامل اأو بامل�ساركة يف التوزيع يف بع�ص املحافظات 
االختناق مع  االإدارة ملزيد من  وتتعر�ص هذه  اململكة.  املياه يف  اإدارة قطاع  الرئي�سية على 

تزايد ال�سعوبات وقلة املوارد، ومن اأهم هذه ال�سعوبات :

التوزيع غري املتكافئ والعادل ملوارد املياهأ- 

% من املوارد املائية فيما  يبدو هذا جليًا نتيجة ا�ستهالك القطاع الزراعي حلوايل 62 
االأخرى  املجتمع  قطاعات  على  املتبقية  الكميات  وتتوزع   %  32 حوايل  ال�سكان  ي�ستهلك 
يف  كبريًا  ماأزقًا  العائق  هذا  4”...وي�سكل  رقم  “مرفق  وغريها  وال�سياحة  كال�سناعة 
% من كلفة   25 ا�ستهالك معظم مياه الزراعة املدعومة )كلفة مياه الزراعة تبلغ حوايل 
مياه ال�سرب( يف اأنها ُت�ستهلك يف معظمها على زراعات ذات ا�ستهالك عايل للمياه و ذات 
مردود اقت�سادي قليل ) البندورة والبطيخ واملوز(. وال تقدم احلكومة يف املقابل اأي حوافز 
مادية للمزارعني لزراعة منتجات ذات ا�ستهالك اأقل للمياه وقابلية اأكرث للت�سدير للخارج. 

اأ�سف اإلى ذلك اأن معظم العمالة امل�ستخدمة يف الزراعة هي عمالة م�ستوردة.

“مرفق رقم 4”
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العتداء اجلائر على م�صادر املياهب- 

ال تتحكم الدولة يف معظم االآبار اجلوفية امل�ستغلة �سواء بالرتخي�ص اأو كمية اال�ستغالل 
اأو حتى احل�سول على املردود �سواء املائي اأو املايل من هذه االآبار.

  
الكلفة املتزايدة يف اإي�صال املياه ج- 

يعود ذلك اإلى تركز معظم ال�سكان يف االأردن يف اإقليم الو�سط )حول عمان العا�سمة( 
ونظرًا  للو�سط.  اململكة  مناطق  كافة  من  املياه  و�سخ  اإي�سال  اإلى  املياه  اإدارة  ي�سطر  مما 
للتزايد يف اأ�سعار الطاقة امل�سطرد وكلف املواد تلجاأ االإدارات املتعاقبة على اال�ستدانة املالية 

نتيجًة ل�سعف املوارد املالية القادرة على مواكبة احلاجة املتزايدة للمياه.
   

الرتاجع يف خدمة امل�صتهلك د- 

يعود هذا الرتاجع يف اخلدمة اإلى جلوء العديد اإلى التحايل يف دفع التكاليف احلقيقية 
املياه.  اإي�سال هذه  العاملة على  �سنويًا رداءة اخلطوط  وتزداد  للمياه  ال�سرقة  تزداد  فيما 
وحلل هذه امل�سكلة جلاأت الدولة اإلى اإيالء مو�سوع اإي�سال املياه وحت�سيل اأجورها يف املدن 
الكبرية مثل عمان، مادبا والعقبة ل�سركات من القطاع اخلا�ص اأثبتت جناحًا ملحوظًا يف 
هذا االأمر اأال اأن هذه ال�سركات لي�ست قادرة �سواء مبفردها اأو مع م�ساعدة وزارة املياه على 
زيادة كميات املياه التي ميكن توفريها بل عليها بالعك�ص اأن تتعامل �سنويًا مع العجز املتزايد 
لكميات املياه املتوفرة لل�سرب. ومن ناحية  اأخرى تلجاأ الدول لال�ستدانة الإ�سالح العيوب يف 

ال�سبكات اإال اأن جهدها يف هذا املجال �سئيل نتيجًة ل�سعف القدرة املالية.
واإزاء ما ورد �سابقًا من م�ساكل و �سعوبات تواجه االأردن يف ا�ستمرارية احل�سول على 
املياه تتجه االأنظار اإلى اإيجاد حلول جذرية وغري تقليدية ملجابهة الطلب املتزايد على املياه 
اإ�سافة ملعاجلة الت�سوه يف اال�ستعماالت للمياه بحيث يتم اإيجاد توازن بني القطاعات املتعددة 
) املنازل والزراعة واخلدمات( امل�ستخدمة للمياه وحتقيق عائد مادي كايف لتمكني قطاع 

املياه من اال�ستمرار “مرفق رقم 5”.

املياه يف الأردن
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Water Supply & Demand

20222020201520102008Year

7.87.56.86.15.7Population(Million)

1.90%2.00%2.20%2.20%2.20%Population Growth

481463418382366Domestic Needs
(MCM)

19218215111480Industry & Tourism

10001000100010001080Agriculture Demand

16731645156914961526Total Needs (MCM)

166211431085933867Water Resources
 (MCM)

11502484563659Deficit (MCM)

Quantities of reused treated wastewater (WAJ, 2002)

444
71
16

MCM/ year
MCM/ year

%

 TOTAL IRRIGATION WATER(INCL.TREATED
SEWAGE)
TOTAL WASTEWATER FOR IRRIGATION
 PORTION OF TOTAL IRRIGATION WATER

10MCM/ yearWastewater for restricted irrigation

59

57
1.9
0.5

MCM/year

MCM/year
MCM/year
MCM/year

Wastewater for unrestricted irrigation

                                 Via King Talal Reservoir
                                 Via Wadi Shua’ab Reservoir
                                 Via Kafrein Reservoir

                                 

“مرفق رقم 5”

دريد حما�صنة
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اأو  الت�سوه  ملعاجلة  الرئي�سية  االأ�ساليب  كاأحد  املاحلة  املياه  لتحلية  االأنظار  تتجه  وفيما 
العجز اإال اأن ذلك لن يكون لوحده ممكنًا حلل م�سكلة النق�ص و من خطوات عملية تعالج 

الت�سوه يف االإدارة ومنها على �سبيل املثال:

1. تقنن املياه امل�صتخدمة يف الزراعة
ذات  زراعات  على  لال�ستهالك  املتاحة  املياه  معظم  ا�ستخدام  يف  اال�ستمرار  ميكن  ال 
ا�ستهالك عايل للمياه وذات جدوى مالية ت�سديرية متدنية. والبديل عن ذلك يتطلب خطة 

وطنية ت�ستمل على:
اال�ستخدامات أ-  ذات  للزراعات  واالأرا�سي  املياه  اأ�سعار  يف  حوافز  اإعطاء 

ت�سديرية  جدوى  ذات  مزروعات  ويف  املياه  بتوفري  املميزة  التكنولوجية 
وا�ستهالك اأقل للمياه كالتمور مقابل املوز والبندورة والبطيخ.

با�ستخدام ب-  اال�ستمرار  اإن   ، اجلوفية  املياه  با�ستخدام  بالزراعة  ال�سماح  عدم 
املياه اجلوفية يف الري الأمٌر غري مقبول يف دولة كاالأردن . يجب ح�سر مياهها 

اجلوفية فقط الأغرا�ص ال�سرب.

2. معاجلة املياه العادمة
اأمرًا  االأ�سجار  فيها ري  املختلفة مبا  املعاجلة لال�ستخدامات  العادمة  املياه  تطوير  يعد 
�سروريًا يف توفري املياه النقية لل�سرب فقط. وال تتعدى ن�سبة هذه املياه املُعاجلة امل�ستخدمة 

% فقط “مرفق رقم 6” . الأغرا�ص الري �سوى 16 

3. زيادة قدرة اململكة على جمع مياه الأمطار
ويكون ذلك ممكنًا يف زيادة كميات ال�سدود يف االأودية مع ت�سجيع القطاع اخلا�ص على  

اإقامة  الربك املائية واحلفائر يف ال�سحاري واملناطق املختلفة جلمع مياه االأمطار.

احل�سول على احلقوقية املائية االأردنية يف مياه اجلوار �سواء بتطبيق االتفاقيات    .4
اإ�سرائيل  مع  املياه  اتفاقية  وتطوير   1988 �سنة  �سوريا  مع  املياه  كاتفاقية  الثنائية 
مع  مائية  التفاقية  والو�سول  االأردن  نهر  و�سدود  االإ�سافية  املياه  على  باحل�سول 

ال�سعودية حول مياه حو�ص الدي�سي.

املياه يف الأردن
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5. درا�صة الأحوا�ض اجلوفية العميقة 
للقطاع  ال�سماح  بل  املياه  بوزارة  العميقة فقط  املياه اجلوفية  يجب عدم ح�سر درا�سة 

اخلا�ص بدرا�سة مثل هذه االأحوا�ص وا�ستخراج املياه اإن اأمكن.

6. تطوير قطاع اإدارة املياه
تبدو الدولة عاجزة وب�سورة متزايدة على اإدارة مثل هذا القطاع ومع اأن بع�ص اخلطوات 
قد اتخذت بت�سجيع القطاع اخلا�ص على اإدارة توزيع املياه يف بع�ص املحافظات اإال اأن معظم 

املياه وخا�سة الزراعة ما زالت تعاين من اإدارة حكومية غري قادرة وحمدودة االإمكانيات.

7. املنع الكلي حلفر الآبار اخلا�صة
ا�ستخدامها  اأو غري مرخ�سة بحيث ال يتم  االآبار مرخ�سة  وي�سمل مثل هذا املنع كافة 

�سوى الأغرا�ص ال�سرب.
اأما حتلية مياه البحر فتبدو يف املدى البعيد االأمل الوحيد يف احل�سول على مياه عذبة 
لغايات ال�سرب على اأن تكون بدياًل ملا �سبق من اإجراءات للحد من الت�سوه يف معاجلة املياه. 
وفيما تتجه االأنظار نحو العقبة كاملنقذ البحري الوحيد املتاح للمملكة للح�سول على مياه 

البحر للتنقية اإال اأن هذا امل�سروع والذي يت�سكل من التايل:
ماأخذ ملياه البحر يف العقبة.  -  1  

اأنبوب ناقل اأو قنوات متتد من العقبة حتى البحر امليت.   -  2  
حمطة حتلية وحمطة طاقة.  -  3  

اأنابيب ناقلة للمياه العذبة للعا�سمة واملدن االأخرى.   -  4  
اأنبوب ناقل للمياه املاحلة من حمطة التنقية واإلى البحر امليت.  - 5  

يواجه �سعوبات عدة اأهمها:
-  الكلفة العالية لتنفيذه والتي لن تقل عن ع�سرة مليارات من الدوالرات.  1  

املدة الزمنية الطويلة يف تنفيذه.  -  2  
البحر  اأو  و  البحر االأحمر  االتفاقيات املرتتبة على تنفيذه مع دول اجلوار يف   -  3  

امليت.

واإزاء هذا االأمر جلاأت اململكة اإلى البنك الدويل للم�ساعدة يف تنفيذه وبداأت خطوات عملية 
يف اإجراء درا�سات اجلدوى البيئية واملالية والفنية للم�سروع والذي فيما لو مت �سيوفر للمملكة 

دريد حما�صنة
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امليت  البحر  م�ستوى  �سريفع  فيما  العذبة  املياه  من  �سنويًا  مكعب  مرت  مليون   600 حوايل 
و�سياحيًا  �سناعيًا  االقت�سادية  البحر  مكت�سبات هذا  على  يحافظ  بحيث  تدريجيًا  املتدين 

“مرفق رقم 6و7”.

املياه يف الأردن

“مرفق رقم 6”

“مرفق رقم 7”
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بلد  اأي  يف  وت�سريفها  املياة  م�سادر  تطوير  ومقدار  واالأرقام  املعلومات  جميع  تعك�ص 
تقدم ذلك البلد،  وتتبلور ال�سورة ب�سكل حقيقي اذا كانت االعمال املتعلقة باملياة تنبع من 

الكفاءات املحلية.
وحتى نتمكن من حل االأمور االإدارية التنظيمية وح�سن ال�سري بالدرا�سات والبحوث وجب 
علينا ان نتنباأ بنتائج اأية  حماوالت ال�ستعمال اوا�ستغالل املياة لنح�سل من النتائج املتنباأ 
بها على احلالة التي �سيئول اليها نظام املياة اجلديد ، وذلك بعد اأن يكون الو�سع القائم 

قد حدد.

نظرة يف و�ضع املياه
 وبحوث املياه يف الأردن

اأ.د. اإليا�س �صالمة

هي  واجلافة  اجلافة  �صبه  ال��دول  تاريخ  عب  املياه  كانت 
املحدد الرئي�ض للنمو والتطور وحتى اأنها يف بع�ض مراحل 
التاريخ كانت تعني البقاء او الفناء، لذا فاأن التفاعل بن 
الن�صان واملاء ت�صمن معنى التطوير والتقدم والنمو واأ�صبح 
ال�صعوب. تقدم  تقي�ض  معادلة  املياه  مع  التعامل  ح�صن 
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وحني تتو�سح اأمور الو�سع اجلديد بعد تنفيذ اي م�سروع ي�سبح باالمكان معرفة قيمة 
ونتائج اي م�سروع مقرتح وذلك حتى ال تن�سف ا�س�ص النظام املائي والبيئي ال�سائد وحدوده.

وحينئذ فقط ي�سبح باالمكان تقييم نتائج التغيري يف الو�سع املائي ال�سائد ونتمكن من 
اختيار اف�سل طرق املعاجلة.

فجمع املعلومات هو اخلطوة الرئي�سية اال�سا�سية الية عملية تقييم لو�سع مائي معني تليها 
عملية  اخلطوة  هذة  وتتبع  هذةاملعلومات،   من  النماذج  وا�ستنتاج  والتوثيق  الربط  خطوة 
البحوث  اأما  الدرا�سات لهدف معني معروف.  وا�ستنتاج  تقييم ما هو متوفر من معلومات 
فتتبع اأ�سلوب دمج الدرا�سات واملعلومات وو�سعها يف اطار فر�سيات مع دعم هذه الفر�سيات 

وتوثيقها.
الدرا�سات  بع�ص  اإجراء  وبعد  املعلومات،  من  معينة  كمية  بعد جمع  الدرا�سات  وتبتدئ 

ميكن البدء باجراء البحوث.
الدرا�سات  جميع  وتقيم  درا�سات  �سكل  يف  معلوماتها  جميع  املتطورة  الدول  وت�سع 

ال�ستنباط البحوث.
 وموقع االأردن جيد يف جمع املعلومات واإجراء الدرا�سات، اإذ اأن كمية جيدة من املعلومات 
نوعيات  املياه اجلوفية،   النبعات، �سطح  ال�سطحي، ت�سريف  متوفرة )االمطار، اجلريان 
وتقت�سر  بدايتها  البحوث يف  الدرا�سات وما زالت  املياه...الخ( وقد اجري عدد كبري من 

تقريبا على اجلامعات االردنية وبع�ص املراكز البحثية.
وتت�سمن عملية اإجراء الدرا�سات والبحوث معرفة التغريات التي تطراأ على نظام مائي 
معني �سلفا وتقدير الو�سع اجلديد قبل البدء بالتنفيذ، ودون هذه املعرفة والتنبوء ال ميكننا 

ويجب اأن ال ن�سمح النف�سنا بحل او بالتدخل يف االو�ساع املائية الية منطقة يف االردن.
لقد ا�ستمرت االمور يف االردن بال�سري على النحو التايل حتى االن: اقامة م�ساريع دون 
درا�سة النتائج والبدائل �سلفا مما ادى الى ف�سلنا يف بع�سها مثل م�ساريع منطقة ال�سليل 

واجلفر واالأزرق و �سد الكرامة وبع�ص حمطات معاجلة املياه العادمة وغريها الكثري.
اال ان الو�سع الدرا�سي والبحثي قد بداأ يف التغري خالل العقد االخري حيث ان اجلهات 
ومع  واالجتماعية،  واالقت�سادية  البيئية  امل�ساريع  عواقب  يف  تفكر  اخذت  قد  التنفيذية 
ال�سري يف  ال�سهل  من  يعد  ومل  ومرغوبة  ال�سفافية مطلوبة  ا�سبحت  الدميقراطي  احلراك 
م�ساريع دون االخد بعني االعتبار االراء االخرى ودرا�سة البدائل ودرا�سة عواقب امل�ساريع 

وتبعاتها.

نظرة يف و�سع املياه  وبحوث املياه يف الأردن
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وميكن حاليا و�سف و�سع قطاع املياه على النمو التايل:
�سح امل�سادر املائية القابلة للتطوير مما ادى الى ا�ستغالل املياه اجلوفية باكرث من   .1  

طاقتها واأدى ذلك اإلى هبوط يف كمية املحزون منها واأدى اأي�سا اإلى ترد يف نوعية 
املياه.

من  الب�سرية  الن�ساطات  نتيجة  واجلوفية  ال�سطحية  املياه  م�سادر  بع�ص  تلوث   .2  

ا�سكانية و�سناعية وزراعية.

تردي نوعيات مياه ال�سدود كنتيجة لتحويلها الى خزانات للمياه العادمة املعاجلة   .3  

بدل كونها خزانات ملياه الفيا�سانات ومياه الينابيع فقط.

اأدت ال�سيا�سات املائية غري املدرو�سة الى ا�ستعمال املياه اجلوفية اجليدة النوعية يف   .4  

املرتفعات واملناطق ال�سحراوية الإغرا�ص الري وا�ستخدام املياه ال�سطحية امللوثة 
وغري  مكلفة  وعمليات �سخ  املعاجلة  بعد  ال�سرب  امللك عبداهلل الغرا�ص  قناة  يف 

مقنعة علميا اأو اقت�ساديا. 

اأ�سبحت ا�ستخدامات املياه يف قطاع الزراعة غري كفوءه الن التقنيات امل�ستخدمة   .5  

يف الري ومدخالت االإنتاج من البذور واالأ�سمدة  واملبيدات مل تعد تنا�سب الو�سع 
املائي احلرج ومتطلبات التطور يف االردن.

و  املعي�سة  م�ستويات  ارتفاع  نتيجة  االردن  ل�سكان  املنزلية  االحتياجات  تطورات   .6  

ا�سبحت كميات اال�ستخدام املنزيل بواقع حوايل 80 لرتا للفرد يف اليوم غري كافية 
و ا�سبحت الكمية املطلوبة لتتنا�سب مع م�ستوى احلياة هي 110- 120 لرتا للفرد 

كل يوم.

ال�سرق  يف  املرتبك  ال�سيا�سي  والو�سع  املياه  لقطاع  الكايف  التخطيط  عدم  ادى   .7  

االو�سط الى ادارة ازمات مائية مما جعل التزويد املنزيل متقطعا، اأي اأن املواطن 
ال يح�سل على مياه عرب ال�سبكات اإال مرة ا�سبوعيا، و ادى ذلك الى تركيب خزانات 
منزلية وفوق االأ�سطح وترتبت على ذلك م�ساكل �سحية وبيئية واقت�سادية للمواطن 

وما زال املواطن يعاين من ترتيبات ذلك ال�سخ املتقطع.

8.  �سخ�ست االإ�سرتاتيجية االأردنية للمياه 2008-2022 امل�ساكل والعوائق التي يعاين   

امل�ساريع  �سمنها  من  التي  املنا�سبة  احللول  وو�سعت  االردن  يف  املياه  قطاع  منها 

اإليا�س �صالمة
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الكربى مثل الدي�سي وقناة البحرين والتحلية والتي متثل حلوال منا�سبة ويف جمملها 
املطلوب  البحثية  امل�ساريع  الى  تتطرق  مل  االإ�سرتاتيجية  تلك  اأن  اإال  املدى،  بعيدة 
تنفيدها يف االردن لتحقيق االهداف الوطنية لقطاع املياه، علما بان ذلك مل يكن 

�سمن بنود اإعداد تلك اال�سرتاتيجية.  

اما فيما يتعلق بالبحوث امللحه واملطلوبة يف قطاع املياه يف االردن فيمكن ايجازه فيما يلي:
درا�سة اثر التغريات املناخية على املياه ال�سطحية واجلوفية ونوعية املياه، والزراعة   .1  

البعلية وتبعاتها االقت�سادية واالجتماعية وا�سترياد الغذاء.

درا�سة م�سري املياه اجلوفية كما ونوعا يف اأحوا�ص املياه اجلوفية املختلفة والناجتة   .2  
عن ال�سخ اجلائر والتلوث بالن�ساطات الب�سرية.

حت�سني كفاءة ا�ستخدام املياه يف الري من حيث انتاجية وحدة املياه يف حم�سول   .3  
�سمن  الزراعات  ونوع  الري  وطريقة  الزراعية  املدخالت  واعتبار  معني،  زراعي 

معادالت كفاءة اال�ستخدام.

اإلى خزانات املياه )ال�سدود(  درا�سة  العادة ف�سل املياه العادمة و عدم و�سولها   .4  
امل�سممه ا�سال لتخزين مياه الفي�سان و مياه الينابيع وذلك العادة تاهيل ال�سدود. 
املياه  م�سادر  على  ال�سلبية  تاثرياتها  دون  املعاجلة  العادمة  املياه  واال�ستخدام 

االخرى.

مياهها  و�سرف  معاجلة  طريقة  و  مواقعها  و  املختلفة  ال�سناعات  اأو�ساع  درا�سة   .5  
العادمة الى البيئة و و�سع حلول لتلوث املياه اجلوفية و ال�سطحية الناجت عن تلك 

ال�سناعات. 

يخطط االردن ال�ستغالل ال�سخال الزيتي واليورانيوم يف مواقع وجودها. و�سيوؤدي   .6  
ذلك حتما الى تاأثريات مل تتم درا�ستها بعد على املياه ال�سطحية واجلوفية واأ�سبحت 
درا�سة تلك التاأثريات �سرورة وطنية اذ ان و�سع مياهنا ال�سطحية واجلوفية مل يعد 

يحتمل �سغوطا كمية او نوعية اكرب مما ترزح حتته  تلك املياه حاليا.

لل�سرب  ال�سطحية  املياه  تعتمد  التي  القائمة وخا�سة  املائية  امل�ساريع  تقييم  اعادة   .7  
) م�سروع دير عال زي( وم�ساكل هذا امل�سروع وتلوث مياهه املتكرر ودرا�سة بدائل 
املرتفعة  املناطق  النوعية يف  اجليدة  اجلوفية  املياه  تخ�سي�ص  مثل  امل�سروع  ذلك 

نظرة يف و�سع املياه  وبحوث املياه يف الردن
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اإليا�س �صالمة

الأغرا�ص ال�سرب و ا�ستخدام مياه قناة امللك عبداهلل للري يف االأغوار مع درا�سة 
كيفية عمل ذلك من النواحي القانونية واالقت�سادية واالجتماعية.

املرتفعة  املناطق  يف  اجلوفية  باملياه  املروية  االرا�سي  النتاجية  مقارنة  درا�سة   .8  
والقيمة االقت�سادية للمياه اجلوفية امل�ستغلة يف االنتاج وانعكا�ص ذلك على الو�سع 

االقت�سادي وعلى حقوق اأجيال امل�ستقبل يف تلك املياه.

درا�سة اعادة تاأهيل االأودية بيئيا واإيكولوجيا وذلك باإبقاء بع�ص املياه جترى فيها   .9  
املائية  م�سادرها  تطوير  اأدى  والتي  االودية  امتداد  على  �سابقا  احلال  كان  كما 
والينابيع التي تغذيها دون ترك اية مياه فيها للخدمات البيئية مثل احلياة الربية 
التمويل  اأعاله  والدرا�سات  البحوث  تتطلب  بالطبع  و  الخ.  واحليوانية...  النباتية 
يف  واالأجنبية  املحلية  باخلربات  واال�ستعانة  الكفوؤه  العلمية  واملقدرات  الالزم 
موا�سيعها املختلفة كما حتتاج اي�سا الى االأمانة العلمية و النزاهة البراز احلقائق 
و�سعنا  �سلباعلى  تنعك�ص  �سيقة  م�سالح  الأية  وال�سيا�سي  االجتماعي  التدخل  دون 

املائي كما حدث ذلك يف العقود االأخرية. 
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التحدي املائي و�ضرورة البحث العاملي
 وبناء القدرات الوطنية يف الأردن

د.حازم النا�صر

مل يعد يخفى على اأحد اأن الأردن يعاين من حتديًا مائيًا 
كبريًا �صيعي�ض  املواطن واملزارع مع تاأثرياته الجتماعية 
على  قادمة،  طويلة  �صنوات  م��دار  على  والققت�صادية 
الرغم من اجلهود الوطنيةلدارة الطلب على املياه ورفع 
كفاءة التوزيع وال�صتخدام وزيادة امل�صادر املائية املتاحة 
ال�صدود وتنفيد  املائية وبناء  ال�صبكات  من خالل جتديد 
م�صاريع التزويد املائي وبناء حمطات حتلية املياه وم�صاريع 
من  يرافقها  وما  العادمة  املياه  وتنقية  ال�صحي  ال�صرف 
اأنه  الدرا�صات  بينت  وقد  ال�صتخدام.  لع��ادة  م�صاريع 
وعلى الرغم من كل هده الإجراءات وما يتبعها من اإنفاق 
بن  ما  الفجوة  ج�صر  الأردن  ي�صتطيع   لن  كبري،  راأ�صمال 
املطلوب واملتاح من املياه لال�صتخدامات املختلفة من �صرب 
و�صناعة وزراعة، ل بل على العك�ض �صتزداد هده الفجوة 
القت�صادية  للتنمية  وحم��ددة  معيقة  ت�صبح  قد  والتي 
والجتماعية وبالتايل زيادة معدلت الفقر والبطالة وما 
يرافقها من تاأثريات  �صالبية على البيئة وال�صحة العامة.
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ومن هنا تاأتي اأهمية اإيالء البحث العلمي املوجه خلدمة الق�سايا الوطنية االهتمام الالزم 
و�سن  املايل  الدعم  وتوفري  الالزمة  التحتية  البنية  توفري  يتطلب  وهدا  املطلوب  والدعم 
الت�سريعات الالزمة لتح�سني البيئة اجلادبة للبحث العاملي والعمل على اأن تكون خمرجاته 
البحث  عن  والبعيدة  للتطبيق  القابلة  البحثيه  واولوياتها  الوطنية  املتطلبات  مع  من�سجمة 
النظري واأال�سا�سي. وهدا يتاأتى من خالل �سراكة حقيقية بني اجلامعات ومراكز البحث 
العلمي وبني املوؤ�س�سات الوطنية املعنية يف تطوير وتوزيع واأدارة امل�سادر املائية وال�سناعة 
الوطنية من جهة اأخرى. حيث تقوم هده املوؤ�س�سات بتوفري املعلومات الالزمة عن الق�سايا 
واملهنية  العلمية  والتخ�سا�سات  والتاأهيل  التدريب  برامج  دلك  يف  مبا  املطلوبة  البحثية 
املطلوبة ملواجهة التحديات على امل�ستوى الوطني، مبا يف دلك اأ�سراك اجلامعات يف امل�ساريع 
على  االطالع  للباحثني  ليت�سنى  املياه  بقطاع  املعنية  املوؤ�س�سات  جتريها  التي  والدرا�سات 

امل�ساكل والق�سايا عن كثب.
الفريدة  الفنية  بابعاده  والثقافية  االجتماعية  وخ�سو�سيته  االردين  املائي  الواقع  ولعل 

واملعقدة يتطلب البحث العلمي املتخ�س�ص واجلاد وبناء القدرات يف املجاالت التالية:
• اأدارة الطلب على املياه واملحافظة عليها مبا يف دلك طرق تر�سيد اال�ستهالك 	
• التنقيب عن املياه اجلوفية وزيادة معدالت التغدية وال�سحن اجلويف	
• املياه واملنطقة 	 لنوعية  الزراعية املالئمة  العادمة واالمناط  املياه  اأ�ستحدام  اأعادة 

اجلغرافية.
• طرق قليلة الكلفة لتنقية املياه العادمة	
• حتلية املياه املاحلة باأ�ستخدام الطاقة ال�سم�سية	
• �سخ املياه اجلوفية يف املناطق النائية بوا�سطة الطاقة ال�سم�سية وطاقة الرياح	
• طرق مالئمة للتخل�ص من احلماءة يف حمطات تنقية ال�سرف ال�سحي من خالل 	

زراعة بع�ص النباتات النتاج االعالف
• اأ�ستخدام الرثوات املعدنية الوطنية يف تنقية مياه ال�سرب	
• تنظيف ال�سدود من الروا�سب وامللوثات	
• تقليل الفاقد با�سخدام املج�سات والربجميات  	
• طرق جديدة للح�ساد املائي يف املناطق ال�سحراوية	
• اأن�ساء مراكز متيز للدرا�سات املتخ�س�سة يف املناطق املختلفة	
• اأنتاج الربجميات  واالئتمته النظمة املياه املختلفة الغرا�ص جمع املعلومات ونقلها 	

الهيدروليكية  واالنظمة  والفوتره  وال�سيانة  الت�سغيل  يف  واأ�ستخدامها  وحتزينها 
والنمادج الريا�سية

حازم النا�صر
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التحدي املائي و�رضورة البحث العاملي وبناء القدرات الوطنية يف الأردن

• املائي 	 التحدي  وخ�سو�سية  طبيعة  تالئم  القدرات  وبناء  للتدريب  برامج  عمل 
وما  املهنية  والنقابات  وال�سناعة  الوطنية  واملوؤ�س�سات  اجلامعات  مع  وبالتعاون 
القطاع من م�سغلني  العاملة يف  الفئات  تتطلبه من �سهادات واعرتاف دويل ولكل 

ومهند�سني وفنيني وخمططني.
• اأن�ساء كليات علمية  متخ�س�سة قادره على تخريج جامعيني على م�ستوى املاج�ستري 	

مما لديهم االملام الكامل بكافة العلوم املائية املتداخلة من هند�سة وعلوم وزراعة 
وعلوم  حا�سوب  من  املطلوبة  الفرعية  العلوم  من  وغريها  واداره  واأقت�ساد  وري 
مالية....الخ ليكونوا قادة للقطاع يف امل�ستقبل وكدلك خدمة املنطقة العربية نظرًا 

لت�سابه امل�ساكل والتحديات

اإال اأن جناح التوجهات ال�سابقة يتطلب قدرة من االطراف املعنية على فهم امل�سكالت 
وكيفية و�سع اأالطارالبحثي �سمن برنامج عمل ل�سنوات عديدة وما يتطلبه من دعم مايل 
وت�سريعي وحوافز علمية وتوفري البنيه البحثية الالزمة  وربط هده املخرجات مع املتطلبات 

الوطنية �سمن اأهداف وعناوين معلنة.
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الإدارة املتكاملة للموارد املائية يف الأردن
 بني النظرية والتطبيق

د. ر�صوان عبداهلل الو�صاح
خبري مائي دويل
اجلامعة الردنية

ملخ�ض

�صح  من  يعاين  حيث  مائيا  دولة  افقر  رابع  الردن  يعتب 
املياه عامال هاما وحمددا خلطط  مائي متزايد مما جعل 
التنمية القت�صادية والجتماعية الطموحة واملتكاملة. 
ا�صتخراج  بطاقة  اجلوفية  املائية  املوارد  ا�صتنزاف  ويتم 
تزيد احيانا عن �صعف معدل ال�صحب المن لهذه الحوا�ض  
غري  ب�صكل  امل�صتغلة  الب��ار   من  املئات  وجود  الى  ا�صافة 
قانوين ح�صب تقارير وزارة املياه والري الردنية (2009).  
الفرد  ن�صيب  حيث  يف  ملمو�صا  تراجعا  الردن  �صهد  وقد 
من املوارد املائية املتاحة �صنويا اذا ل يتعدى ذلك حاليا 
من  واملهدور  الفاقد  ن�صبة  �صامال  �صنويا  م3/الفرد   145
املوارد والتي ت�صل الى 50 % يف بع�ض املناطق. وي�صتهلك 
قطاع الري حوايل 71 % من اجمايل الطلب الكلي ملختلف 

الغرا�ض. 
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و  ال�ساملة   التنمية  حتقيق  الى  املائية  للموارد  املتكاملة  الدارة  اإ�سرتاتيجية  تهدف 
حتديات  على  للتغلب  تنفيذية   عمل  واآلية  االأمد  طويل  برناجما  متثل  وهي  امل�ستدامة، 
امل�ستقبل يف ميدان تنمية واإدارة املوارد املائية.  ان مفهوم االإدارة املتكاملة للموارد املائية 
)IWRM( هي م�سار منهجي الأغرا�ص التنمية امل�ستدمية وتخ�سي�ص ومتابعة و�سع املوارد 

املائية. 
ُت�سّكل ُندرة املياه  اأحد اأكرث املوا�سيع البيئّية اإحلاحًا ال �سّيما يف الدول التي تواجه حاليًا 
لتحقيق  الفعال  اال�سلوب  هي  املائية  للموارد  املتكاملة  االإدارة  فان  املياه   يف  حادا   نق�سا 
تنمية مائية م�ستدامة يف املنطقة العربية. وقد اأ�سار تقرير التنمية الب�سرّية للعام 2006 
باأّنه يف غياب تغيري جذري ال�سلوب االإدارة املتكاملة للموارد املائية  �ستبقى املنطقة العربّية 
متاأخرة ب�سبٍع وع�سرين �سنة عن حتقيق االأهداف االإمنائّية العاملّية لالألفّية اخلا�سة باملياه 
تقرير  اأ�سار  حيث  احلالة  هذه  �سوء  من  املناخي  التغري  يزيد  و�سوف  ال�سّحي.  وال�سرف 
التنمية الب�سرّية لعام  2008/2007  باأّن الدول العربّية هي اأكرث دول املنطقة والعامل تاأثرًا 
بالتغرّيات املناخّية يف قطاع املياه  وترتاوح التوقعات املرتقبة ما بني تنامي معدالت اجلفاف 
وتدهور الرتبة والت�سّحر. ف�سيقدم هذا االطار عر�سا وافيا ملبادئ وادوات االإدارة املتكاملة 

للموارد املائية للم�ساعدة يف حتقيق تنمية مائية م�ستدامة يف املنطقة العربية.

ت�ستعر�ص هذه املقالة مبادئ واطر تطبيق نهج وادوات االدارة املتكاملة للموارد املائية 
كما يتم التطرق لبع�ص  ق�س�ص النجاح والق�سور يف تطبيق هذا النهج على قطاع املياه يف 

االردن.

تعريف الإدارة املتكاملة للموارد املائية وركائزها

اأكرث  املائية جلعلها  للموارد  املتكاملة  االإدارة  مفهوم  تطبيق  ومدى  مناق�سة حالة  وقبل 
كفاءة، يجب اأواًل مناق�سة مو�سوع اأ�سا�سى اأال وهو املعنى الدقيق لهذا املفهوم، ففى تقييم 
�سامل ومو�سوعى للكتابات احلديثة لالأفراد واملوؤ�س�سات التى تدعو بحما�ص ملفهوم االإدارة 
املتكاملة للمياه نرى اإن التعريف االأكرث انت�ساًرا وتداواًل هو تعريف ال�سراكة املائية العاملية 
)ال�سراكة العاملية من اأجل املياه، 2000( ، والذى ين�ص على اأن: “ االإدارة املتكاملة للموارد 

الإدارة املتكاملة للموارد املائية يف الأردن بني النظرية والتطبيق
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ر�صوان الو�صاح

املائية هى العملية التى تدعو اإلى التنمية واالإدارة املن�سقة للمياه واالأرا�سى واملوارد املرتبطة 
ودون  عادلة،  بطريقة  االجتماعى  والرخاء  االقت�سادية  املح�سلة  تعظيم  بغر�ص  بهما، 
املتكاملة  االإدارة  ترتكز  النظام احليوى االيكولوجى”.  با�ستمرارية )ا�ستدامة(  الت�سحية 

للموارد املائية على ثالثة ركائز رئي�سية-: 

امل�صاواة الجتماعية )ال�صتدامة الجتماعية(  	
حق كل اإن�سان فى الو�سول للمياه بالكمية والنوعية املنا�سبة للحفاظ على حياة �سليمة، 
مياه  من  لالإن�سان  االأ�سا�سية  باملتطلبات  االإيفاء  �سرورة  ي�سمل  االجتماعى  املنظور  اإن 
تنازالت  الأية  اجتماعى  قبول  على  واحل�سول  الغذاء،  واإنتاج  املنزلى  لال�ستخدام  اآمنة 

حتمية عن طريق م�ساركة كل املعنيني فى عملية التخطيط واتخاذ القرار.

ال�صتدامة البيئية  واليكولوجية  	
وبالتالى  للحياه  الداعم  بالنظام  يخل  ال  ب�سكل  املائية  املوارد  ا�ستخدامات  اإدارة  يجب 
ال يهدد احتياجات االأجيال امل�ستقبلية من نف�ص املوارد، مع �سمان االنتباه اإلى االأنظمة 
املائية  االيكولوجية  واالأنظمة  للمياه  ال�سطحى  اجلريان  توليد  مع  املتداخلة  االأر�سية 
وحماية  تنمية  يجب  وبالتاأكيد  امل�ستخدمة.  غري  البيئية  الت�سرفات  على  واعتمادها 
االأنظمة االيكولوجية املحلية وحدودها املائية اخلا�سة، مع �سمان احلفاظ على مرونة 

النظم على املدى الطويل لالجيال القادمة. 

الكفاءة القت�صادية )ال�صتدامة القت�صادية( لال�صتخدامات املائية  	
ه�ص  كمورد طبيعى  املياه  واملالية وحمدودية  املائية  املوارد  من  كل  ندرة  لزيادة  نتيجة 
وزيادة الطلب عليها يجب تعظيم كفاءة ا�ستخدام املياه اإلى اأق�سى مدى ممكن. حيث ال 
ي�سمل املنظور االقت�سادى جمرد التنمية االقت�سادية ب�سفة عامة بل يركز االنتباه اأي�سا 
على عالقة الفوائد بالتكاليف والتحديات املالية وتغطية تكاليف الت�سغيل وال�سيانة للبنية 
املائية التحتية واحلوافز امل�ستحقة على التنفيذ وكذلك قيمة املياه عند ا�ستخدامها فى 

االأغرا�ص املختلفة.
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ويعر�ص ال�سكل التايل جمال االإدارة املتكاملة للموارد املائية.

�صكل رقم 1: جمالت الدارة املتكاملة للموارد املائية

اإن ا�سرتاتيجية الدارة املتكاملة للموارد املائية الوطنية ت�ستند اإلى حماور رئي�سية منها:
تقييم احتياطي املوارد املائية ال�سطحية واجلوفية من حيث الكم والنوعية، اإ�سافة   .1  
اإلى م�ساهمتها يف خمتلف القطاعات امل�ستخدمة، مع وجوب اإيالء اهتمام خا�ص 

للموارد املائية غري التقليدية؛
�سياغة اخليارات املتعلقة بتوفري املوارد املائية، مبا يف ذلك عنا�سر التقييم التي   .2  

من �ساأنها ت�سهيل اختيار اخليار االأن�سب؛
املندمج  التدبري  يف  والثقافية  االجتماعية  واملقاربة  التقنية  املقاربة  بني  املزاوجة   .3  

للموارد املائية املبني على املعرفة املو�سوعية واملتكاملة.
لالإدارة  ال�سرورية  والتقنية(  واالقت�سادية  )القانونية  االأدوات  خمتلف  حتديد   .4  

النوعية للموارد املائية 
اعتماد تكنولوجيا املعلومات واإ�ساعة ا�ستعمالها يف اإدارة املوارد املائية، باإن�ساء بنك   .5  
للمعلومات، وتوفري الربامج املعلوماتية ال�سرورية ال�ستغالل بنك املعلومات يف هذا 

ال�سدد ؛

الإدارة املتكاملة للموارد املائية يف الأردن بني النظرية والتطبيق
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اقرتاح التدابري املوؤ�س�ساتية الالزمة للتفعيل الناجع لهذه اخلطة، خ�سو�سًا فيما   .6  
يتعلق بجوانبها التنظيمية والت�سريعية واالقت�سادية واملالية.

اإن ا�سرتاتيجية الدارة املتكاملة للموارد املائية  توجب جتميع وتعزيز القدرات واخلربات 
يتطلب  اال�سرتاتيجية  تنفيذ  واإن  امل�ستدامة،  التنم�سة  لتحقيق  ال�سعي  اإطار  يف  الوطنية 
والتعاون  بالتن�سيق  اإال  تتحقق  لن  اأنها  اإذ  االطراف،  جميع  من  الفعلي  التطوعي  االإ�سهام 
املنظمات  والتن�سيق مع  وبالتعاون  باملياه  املعنية  الوطنية  والوزارات  املوؤ�س�سات  مع خمتلف 

االقليمية والدولية، ومنظمات املجتمع املدين املعنية بقطاع املياه.
املالية  امل�ساعدة  تقدمي  ت�سمل  برامج عمل،  بدء  ب�سرورة  او�ست قمة جوهان�سربغ  كما 
ويف  لل�سرب  ال�ساحلة  باملياه  املت�سل  االألفية  الإعالن  االإمنائي  الهدف  لتحقيق  والتقنية، 
املياه  الذين ال ي�ستطيعون احل�سول على  االأ�سخا�ص  ن�سبة  توافق على خف�ص  هذا ال�سدد 
ال�ساحلة لل�سرب اأو دفع ثمنها اإلى الن�سف بحلول عام 201٥ )على النحو املحدد يف اإعالن 
االألفية(، ون�سبة االأ�سخا�ص الذين ال تتاح لهم فر�ص الو�سول اإلى املرافق ال�سحية االأ�سا�سية 
كما او�ست كذلك على �سرورة  تطوير اإدارة متكاملة للموارد املائية وو�سع خطط متكاملة 
النامية، و حت�سني  للبلدان  الدعم  تقدمي  ، مع  املياه بحلول عام 200٥  ا�ستخدام  لتح�سني 
باأن�سطة  اال�سطالع  التعاون يف  املياه من خالل  لدورة  العلمي  والفهم  املائية  املوارد  اإدارة 
الر�سد والبحث امل�سرتكة والقيام لهذا الغر�ص بت�سجيع وتبادل املعارف  وتعزيز التن�سيق 
الفعال بني خمتلف الهيئات والعمليات الدولية واحلكومية الدولية املعنية  بالق�سايا املت�سلة 

باملياه،  
وقد او�ست  جميع الدرا�سات واملوؤمترات واملنتديات العلمية  العربية واملجال�ص املتخ�س�سة 
باأبعاده  املائية  للموارد  املتكاملة  االدارة  مفهوم  تطبيق  �سرورة  على  العربي  الوطن  يف 
ال�سيا�سات  يف  واعتماده  العربية  الدول  يف  والبيئية   واالجتماعية  واالقت�سادية  ال�سيا�سية 
املائية واخلطط التنموية العامة يف هذه الدول ومبا يتالءم مع م�ساحلها الوطنية وتعزيز 
املنظمات  ومنظماتها،  العربية  اجلامعة  )تقارير  املائية  املوارد  ادارة  الت�ساركي يف  النهج 
الدولية واالقليمية واملجل�ص العربي للمياه 2008-2009(. وي�سمل ذلك اإدارة الطلب على 
اإدخال  للماء مع  التوازن بني الطلب واالإمداد ملختلف القطاعات امل�ستخدمة  املاء وحتقيق 
املفهوم االقت�سادي لكلفة اإتاحة املاء، وتوفري البناء املوؤ�س�ساتي القادر على حتقيق ال�سيا�سات 
الت�سريعات  وتوفري  باملياه،  املعنية  املوؤ�س�سات  بني  للتعاون  منا�سبة  �سياغة  واإيجاد  املائية 
التي ت�ساعد يف احلد من الهدر وحماية امل�سادر املائية من التلوث، والتو�سع يف ا�ستخدام 
التقانات احلديثة للم�ساعدة يف و�سع ال�سناريوهات لتحقيق ال�سيا�سات املائية، واالهتمام 

ر�صوان الو�صاح



ملف املياه يف الأردن46

باإعداد برامج م�ستمرة للتاأهيل والتدريب للكوادر الوطنية، واعتماد برنامج متكامل للتوعية 
با�ستخدام  املجتمع  وملختلف طبقات  املائية  للموارد  املتكاملة  االإدارة  مفهوم  �سمن  املائية 

كافة الو�سائل املتاحة.

ثانيا: حتديات تطبيق الدارة الدارة املتكاملة للموارد املائية: 
ومتثل االإدارة املتكاملة للموارد املائية مقاربة �ساملة عرب خمتلف القطاعات مل�ساألة اإدارة 
املوارد املائية، وذلك ا�ستجابة للطلبات التناف�سية املتزايدة على اإمدادات املاء العذب. كما 
من  ال�سلة  ذات  واملوارد  واالأر�ص  للمياه  املن�سقة  التنمية  �سمان  اإلى  تهدف  مقاربة  اأّنها 
اأجل مالءمة م�ستوى الرفاه االإجتماعي ودون اإحلاق ال�سرر باإ�ستمرارية املنظومات البيئية 

)ال�سراكة العاملية من اأجل املياه، 2000(. 

والتي  واالإدارية  والقانونية  والنوعية  الكمية  جوانبها  بكل  املائية  امل�ساألة  ابعاد  وتتحدد 
ا�سار الى بع�سها تقرير  املياه من اجل احلياة ا�سرتاتيجية املياه – االأردن 2008- 2022  

)املن�سورة على موقع الوزارة  www.mwi.gov.jo( ومنها:

2-1 العجز يف تاأمني الحتياجات املائية:
لقد اأجمعت معظم الدرا�سات على اأن اململكة �ستواجه عجزا مائيا كبريا يف امل�ستقبل؛ اإذ 
اأن ن�سيب الفرد العربي من املوارد املائية املتاحة �سوف ينخف�ص اإلى حوايل 140 م3/�سنة 
اأو ما دون ذلك وبدون االأخذ يف االعتبار التاأثريات املحتملة لظاهرة تغري املُناخ العاملي التي 

�ستوؤدي اإلى انخفا�ص املوارد املائية املتجددة. 

2-2  الأبعاد ال�صيا�صية والجتماعية:
اإن اململكة يف حال رغبتها بتاأمني اأمنها الغذائي البد اأن تبحث عن طرق متعددة لتاأمني 
اأق�سى ما ميكن من االكتفاء الذاتي من خالل النظرة الرت�سيدية ال�ستعمال املياه يف ظل 

تزايد �سكاين عال ن�سبيا وهجرات ق�سرية ننيجة الظروف ال�سيا�سية الراهنة .

2-3 �صعف كفاءة ا�صتخدامات املياه:
ت�ستهلك طرق الري التقليدية كميات من املياه اكرث من حاجة املحا�سيل املزروعة؛ حيث 

% او اكرث. تقدر ن�سبة الفاقد يف الري  وال�سرب بحدود 50 
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2-4 املوارد املائية امل�صرتكة:
تتطلب  والتي  اجلوار  دول  مع  امل�سرتكة  واجلوفية  املائية  االحوا�ص  من  العديد  هناك 
املواثيق  ح�سب  جانب  كل  حقوق  ت�سمن  وواقعية  عادلة  ب�سورة  الدول  بني  وتعاونا  تن�سيقا 

واالعراف الدولية.

الت�صتت يف اإدارة القطاع املائي:   5-2
غياب  الى  ال�سابقة  العقود  خالل  انتهجت  التي  والزراعية  املائية  ال�سيا�سات  اأدت  لقد 
النظرة ال�سمولية والنظرة االقت�سادية يف اإدارة القطاع املائي، وعدم اإ�سراك م�ستخدمي 
املياه يف خمتلف مراحل تخطيط امل�ساريع املائية  قد ادت اإلى ما و�سلت اإليه اأو�ساع املوارد 
املائية من ا�ستنزاف وتلوث حتى اأ�سبح من غري  ال�سهل معاجلة هذا الواقع بال�سرعة املطلوبة 

اأمام الطلب املتنامي على املياه.

2-6  ازدياد الطلب على املياه:
ال�سكانية  الزيادة  هي  اململكة  يف  املائية  االأزمة  وراء  كانت  التي  االأ�سباب  اأهم  من  اإن 
التي �سهدتها نتيجة النمو الطبيعي و وتوايل الهجرات الق�سرية التي اجتاحت اململكة نظرا 

للمتغريات ال�سيا�سبة التي مرت بها املنطقة

2-7 �صعف الوعى  والت�صاركية على م�صتوى الفرد واملجتمع بق�صايا املياه:
يبقى االإن�سان هو االأ�سا�ص يف اأية تنمية ب�سرية؛ فاالإن�سان هو امل�ستخدم الرئي�سى للمياه 
ويف نف�س الوقت هو امل�سرف يف ا�ستخدامها واملت�سبب يف تلوثها وهو اأي�سا املنوط به اأن يحقق 

حياة كرمية لالأجيال القادمة من خالل املحافظة على حقوقهم املائية.

اثر  التغريات املُناخية:  8  -  2
اأن كانت معظم مظاهرها  العاملي حقيقة واقعية بعد  املُناخ  اأ�سبحت ظاهرة تغري  لقد 
�سابقا تعزى اإلى تغريات ُمناخية  ع�سوائية ت�سيب خمتلف مناطق العامل وت�سود يف االردن 

من حني  الآخر دورات جفاف كان من ال�سعب ربطها بنظام معني. 

)IPCC(لقد اأ�سار التقرير التقوميي االأخري للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املُناخ
كبري  حد  اإلى  �ستتاأثر  االردن  �سمنها  ومن  العربية  املنطقة  اأن  اإلى   2007 عام  ال�سادر 
ُمناخية  اإلى زيادة يف تكرار حدوث تغريات  اأي�سا  التقرير  اأ�سار  املُناخ؛ كما  بظاهرة تغري 
غري عادية مثل فرتات اجلفاف والفي�سانات ف�سال عن ارتفاع م�ستوى البحار وما قد ينجم 

عنه من غمرللمناطق ال�ساحلية وارتفاع ملوحة املياه اجلوفية يف تلك املناطق.  
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2-9  تزايد دور املياه يف التنمية القت�صادية: 
يعترب القطاع الزراعي هو امل�ستهلك الرئي�سي للمياه يف اململكة اإال اأنها اإعادت اأولوياتها 
للتنمية بحيث بداأت قطاعات اأخرى مثل  القطاع ال�سناعي وال�سياحي تاأخذ حيزا كبريا من 
اأولويات �سيا�ساتها التنموية  مع االقرار باأن قطاع مياه ال�سرب ال يزال يحتل االأولوية االولى 

وهذا القطاع �سيحتاج اإلى مزيد من املياه نتيجة النمو ال�سكاين املت�سارع.

2-10  العجز يف متويل امل�صاريع املائية وم�صاركة القطاع اخلا�س:
تعتربامل�ساريع املائية بحد ذاتها مكلفة جدًا من الناحية املالية اإذا ما قورنت مبردودها 
االقت�سادي املبا�سر كما هو احلال يف م�ساريع بناء ال�سدود واأنظمة الري و�سيانتها وحمطات 
التحلية؛  ولزمن قريب كانت هذه امل�ساريع حكرًا على القطاع احلكومي ومل يكن ينظر بعني 
االعتبار اإلى مردودها االقت�سادي؛ غري اأنه  ونظرًا للعجز املايل فاإن الكثري من امل�ساريع 
املعاجلة  اأوحمطات  التحلية  حمطات  اإن�ساء  حيث  من  �سواء  ُتنَفذ  مل  لها  املخطط  املائية 
املائية  للم�ساريع  الفعالة   ال�سليمة  االدارة  توافر  اإلى عدم  اإ�سافة  ال�سعوبات،  تلك  ب�سبب 
من قبل القطاع العام؛ مما اأدى اإلى تدهور م�ساريع الري و�سبكات مياه ال�سرب ب�سبب �سوء 
االإدارة وال�سيانة  وهو ما فاقم من االأزمة املائية، وموؤخرا بداأت يف اإ�سراك القطاع اخلا�ص 

يف اأعمال التمويل واالإدارة.    

2-11 �صعف القدرات املوؤ�ص�صاتية والب�صرية يف قطاع املياه:
والبنية  املوؤهلة  الفنية  الكوادر  توفري  املائية  للموارد  ال�سليمة  االدارة  حتقيق  يتطلب 

املوؤ�س�ساتية والت�سريعية املنا�سبة؛ وهناك نق�ص وا�سح يف هذا اجلانب.

2-12 �صعف دور البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وا�صهاماته يف تطوير قطاع املياه:
تعاين املنطقة العربية ب�سفة عامة واالردن ب�سكل خا�ص من �سعف يف م�ستوى البحث 
تطوير  و�سائل  اهم  من  اأن  بالذكر  وجدير  عديدة،  بحثية  موؤ�س�سات  وجود  رغم  العلمي 
ونقل التكنولوجيا هو دعم البحث العلمي يف  خمتلف القطاعات ومنها قطاع املياه؛ حيث 
ت�سكل تقنية حتلية ومعاجلة املياه - على �سبيل املثال - والتي اأ�سبحت تعترب من اخليارات 
التي ما زلنا ن�ستورد معظمها من  اأهم املجاالت  اال�سرتاتيجية  ملواجهة االأزمة املائية من 

اخلارج رغم مرور اأكرث من ن�سف قرن على ا�ستخدامنا لها يف منطقتنا العربية.

2-13 �صعف الأطر القانونية والت�صريعية:
ال يزال  االردن بحاجة  اإلى تفعيل وتطوير مرجعيات قانونية وت�سريعية ت�ساعده يف حتقيق 
�سيا�سات مائية متوازنة  تكفل حتقيق تنمية م�ستدامة؛ وهذه املرجعيات - اإن وجدت - فهي 
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ال تطبق بال�سكل املنا�سب وفقا لالأهداف التي و�سعت من اأجلها؛ وال�سبب يف ذلك اإما نق�ص  
تلك الت�سريعات والقوانني بحيث اأنها ال تغطي كافة الثغرات اأو �سعف االأدوات املنفذة لها 
املو�سوع ذو اهمية كبرية ل�سمان ح�سن  اأن هذا  والتي ال ن�سمن ح�سن تطبيقها؛ وال ريب 

تنفيذ ال�سيا�سات املائية لتحقيق تنمية متوزانة. 

2-14 �صعف خدمات توفري مياه ال�صرب النظيفة وال�صرف ال�صحي:
وال�سرف  ال�سرب  توفري مياه  االردن يف جمال خدمات  تبذلها  التي  برغم كل اجلهود 
ويف  الريف.  فى  وخا�سة  والبلدات  املدن  كل  يف  تتحقق  مل  اخلدمات  هذه  اأن  اإال  ال�سحي 
العربية  املنطقة  ال�سكان يف  ن�سمة من  مليون   83 من  يقرب  ما  ي�ستطيع  ال  الوقت احلايل 
احل�سول على مياه �سرب نقية، ويحتاج حوايل 96 مليون ن�سمة اإلى احل�سول على خدمات 
ال�سرف ال�سحي املالئمة، معظمهم من الذين يعي�سون يف البلدان  منخف�سة الدخل  اأوالتي 
تقع حتت االحتالل؛ وعليه فاإن حتقيق مبادئ االألفية الثالثة للتنمية ما زالت - اإلى حد ما 
- بعيدة يف بع�ص الدول العربية وتتطلب ا�ستثمارات مالية كبرية اإ�سافة اإلى توفري امل�سادر 
املائية املنا�سبة؛ وهذا االأمر ينطبق على خدمات ال�سرف ال�سحي. ولقد حقق االردن تقدما 

ن�سبيا وا�سحا يف هذا املجال. 

ثالثا: حماور واليات التنفيذ

املياه  تقرير   بع�سها  الى  ا�سار  والتي  لال�سرتاتيجية  الرئي�سية  املحاور  اإجمال  وميكن 
من اجل احلياة ا�سرتاتيجية املياه – االأردن 2008- 2022  )املن�سورة على موقع الوزارة 
اأولويات  ال ميثل  املحاور  هذه  ترتيب  باأن  علما  يلي،  كما  ومنها   )www.mwi.gov.jo 

واإمنا اجتاهات عمل للم�ستقبل. 

مائي  معلوماتي  نظام  وبناء  املياه  م�صادر  واقع  حول  ال�صابقة  الدرا�صات  متابعة   1-3
وطني متكامل: 

ت�سكل املعلومات الركن االأ�سا�سى يف التخطيط ال�سليم وو�سع ال�سيا�سات املالئمة الإدارة 
املوارد الطبيعية و خا�سة املائية؛ ونظرا الأن املوارد املائية يف تغري م�ستمر نتيجة العوامل 
يف   املائية  االأو�ساع  تطور  متابعة  يف  العمل  ي�ستمر  اأن  فالبد  التنموية  واالأن�سطة  املُناخية 

اململكة. 
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الع�سر  ال�سنوات  العامل يف  �سهده  الذي  التكنولوجي  التطور  �سمح  فقد  اأخرى  من جهة 
املتاحة  واملعلومات  البيانات  ومعاجلة  وتخزين  جلمع  املنا�سبة  االأدوات  بتوفري  االأخرية 
وتوفري  الطبيعية  املوارد  اأو�ساع  تطور  ملتابعة  القرار  ملتخذي  املنا�سب  بال�سكل  وتوفريها 

برجميات قواعد املعلومات املتكاملة املرتبطة بنظام املعلومات اجلغرايف.
املائية على  املوارد  اإدارة  القرار يف  املائية مع نظم دعم  املعلومات  توفري نظم  وكذلك 
امل�ستوى الوطني وربطها مع نظام معلومات مائية ي�سمح مبتابعة تطور االأو�ساع املائية وكافة 
يتعلق  وما  التنموية  القطاعات  اال�ستخدامات يف خمتلف  بها من حيث  املرتبطة  املوا�سيع 

منها باالأو�ساع االجتماعية واالقت�سادية. 

3-2 تطوير البحث العلمي ونقل وتوطني التكنولوجيا احلديثة:
لقد �سهد العامل يف ال�سنوات االأخرية ثورة تكنولوجية كبرية يف خمتلف املجاالت ذات 
اأوا�ستخدامها وا�ستك�ساف  اأوتوزيعها  ال�سلة بقطاع املياه �سواء فيما يتعلق منها  بتوفريها 
املائية ب�سورة  االأحوا�ص  االأدوات الإدارة  توفري  املياه اجلوفية، وكذلك  اأحوا�ص  املزيد من 
متكاملة، وهذا التقدم التكنولوجي الذي �سهده العامل هو حم�سلة جلهود كبرية ُبذلت وال 
تزال ُتبذل يف جمال البحث العلمي النظري والتطبيقي؛ اأما يف االردن واملنطقة العربية فما 
ال�سليمة  انعك�ص على حتقيق االدارة  الطموح مما  املياه دون  العلمي يف جمال  البحث  زال 

للموارد املائية.  
اإن تطوير البحث العلمي يف االردن واإيجاد اآلية للتن�سيق بني مراكزالبحث واجلامعات 
التي تهتم  مبوارد املياه والزراعة ومياه ال�سرب وال�سرف ال�سحي و الطاقة يعترب املفتاَح 
تواجه  التي  امل�ساكل  حلل  املنا�سبة  التكنولوجيا  وتوطني  املائي  العجز  ملواجهة  االأ�سا�سى 

القطاع املائي فيها وحت�سني اإدارة املياه وفقا ملفهوم متكامل وم�ستدام.  
الدول  من  لكثري  اال�سرتاتيجية  احللول  اأحدى  ت�سكل  البحر  مياه  وخا�سة  املياه  فتحلية 
العربية ملواجهة النق�ص يف اإمدادات مياه ال�سرب، وبالرغم من كون هذه التقنية قد اأدخلت 
اإلى املنطقة العربية وخا�سة يف دول اخلليج العربي منذ خم�سينات القرن املا�سي اإال اأنها 
ما زالت تقنية م�ستوردة فى معظمها؛ من  جانب اخر فاإن التو�سع يف بناء حمطات التحلية 
جنم عنه العديد من امل�ساكل البيئية التي اأ�سبحت تتطلب اإيجاد حلول لها من خالل البحث 

العلمي. 
القومي  للدخل  الرئي�سي  الركن  ي�سكل  الزراعي  القطاع  اأن  من  الرغم  وعلى  اأنه  كما 
االنتاج  زال  فما  العربية  الدول  من  العديد  يف  العاملة  اليد  من  االأكرب  العدد  وي�ستوعب 
الزراعي دون الطموحات املرجوة وما زالت اإنتاجية الهكتار الواحد اأقل بكثري من مثيالتها 

الإدارة املتكاملة للموارد املائية يف الأردن بني النظرية والتطبيق



51 ملف املياه يف الأردن

يف دول عدة، لي�ص فقط مقارنة بالدول املتقدمة واإمنا اأي�سا  بدول اأخرى مثل الهند وتركيا 
وال�سني.  

العربية )حوايل  املنطقة  للمياه يف  االأول  امل�ستهلك  الزراعي يعترب  القطاع  ونظرا الأن 
%( وملواجهة اأزمة ارتفاع اأ�سعار الغذاء على م�ستوى العامل  وحتقيق اأمن غذائي مقبول   85
بطبيعة  هم  الذين  االأرياف  �سكان  لدى  الفقر  من  وللحد  املتاحة  املائية  االمكانات  �سمن 
احلال يعملون غالبا يف القطاع الزراعي؛ فالبد من العمل على تطوير  ودعم  البحث العلمي 
من اأجل تطوير اأ�سناف من البذور املقاومة للجفاف والتغريات املُناخية وامللوحة مع توفري 
انتاجية عالية يف وحدة امل�ساحة واملرت املكعب من املاء امل�ستخدم يف الري وكذلك التو�سع يف 

اأ�ساليب الزراعات احلديثة مثل الزراعة بنظام الرتبة البديلة والزراعة الع�سوية. 
وهناك العديد من املجاالت االأخرى التي ميكن للبحث العلمي امل�ساهمة فيها ملواجهة 
ال�سحي  ال�سرف  مياه  معاجلة  تقنيات  اأي�سا  املثال  �سبيل  على  منها  نذكر  املائي  العجز 
والزراعي واإعادة ا�ستخدام املياه املعاجَلة ب�سورة �سليمة ومنا�سبة؛ اإذ اأن كافة هذه التقنيات 
املائية مبختلف  التجهيزات  فيها  امل�ستوردة يف معظم مبا  التكنولوجيا  تعتمد على  تزال  ال 
اأنواعها كامل�سخات واالأغ�سية واأجهزة الر�سد املائي واملُناخي والري احلديث وغريها من 

التجهيزات وما زالت ال�سناعة الوطنية قا�سرة عن توفري تلك التجهيزات. 

والنظيفة  البديلة  الطاقات  ا�ستخدام  وخا�سة  الطاقة  الأن  ونظرا  مغايرة  وجهة  ومن 
وتاأثري  املُناخية  التغريات  ظاهرة  ظل  يف  كافة  العامل  دول  اهتمام  حمور  ت�سكل  اأ�سبحت 
انبعاثات غاز ثاين اأك�سيد الكربون الناجمة عن ا�ستخدام الطاقة االأحفورية؛ فالبد اأمام 
هذا الواقع من البحث عن كيفية ا�ستخدام الطاقات البديلة والنظيفة املتاحة  مثل طاقة 
الرياح والطاقة ال�سم�سية وتطوير البحث العلمي اخلا�ص بها ال�ستخدامها يف تقنيات حتلية 

ومعاجلة املياه، علما باأن هذا النوع من م�سادر الطاقة متوافر اإلى حد كبري. 

3-3 مواجهة ظاهرة التغري املُناخي وتاأثرياتها والتكيف معها:-

اإن ظاهرة تغري املُناخ توؤدي اإلى تفاقم االأزمة املائية ؛ حيث ت�سري معظم النماذج املُناخية 
معظم  ت�سمل  معينة  مناطق  يف  االأمطار  �سقوط  معدالت  يف  انخفا�س  حدوث  احتمال  اإلى 
الدول العربية، كما اأن تكرار ظاهرة  اجلفاف الذي تتنباأ به تلك النماذج �سوف يزيد من 
ال�سغط على املوارد املائية املتاحة يف هذه الدول ويوؤدي اإلى زيادة يف الطلب على املاء لتلبية 
املتاحة  املياه  موارد  على  التناف�ص  يزداد  �سوف  وبالتايل  فيها؛  املختلفة  التنمية  متطلبات 

بكافة اأنواعها.
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م�ستوى  على  االأولويات  �ُسلم  بارزة يف  مكانة  املُناخية حتتل  التغريات  ق�سية  اأ�سبحت  لقد 
العامل يف جمال البحث العلمي، والبد  من تطوير البحث العلمي يف هذا املجال على امل�ستوى 
العربي وخ�سو�سا يف جمال تطوير ال�سيناريوهات املرتبطة باالحتماالت املتوقعة للتغريات 
تلك  اله�سة جتاه  املناطق  تعترب من  لكونها  بها نظرا  العربية  املنطقة  تاأثر  املُناخية ومدى 
التغريات وباالأخ�ص ما يرتبط منها بتكرار فرتات اجلفاف اأو الفي�سانات، وكذلك درا�سة 
واخلطط  ال�سيا�سات  لو�سع  الزراعي   االنتاج  وخا�سة  املائية  املوارد  على  ذلك  انعكا�سات 

املالئمة للتاأقلم مع نتائجها فى املنطقة.

3-4  حتقيق مبادئ الألفية الثالثة للتنمية:

اإن اأحد مرتكزات تطبيق االدارة املتكاملة للموارد املائية هو التو�سل اإلى حتقيق مبادئ 
ال�سحي   ال�سرف  وخدمات  النظيفة  ال�سرب  مياه  توفري  حيث  من  للتنمية  الثالثة  االألفية 
لل�سكان وخا�سة يف املناطق الريفية وفقا للمراحل املعتمدة  لتلك املبادئ وحق كافة فئات 

املجتمع يف احل�سول على مياه نظيفة لل�سرب و�سبكات ال�سرف ال�سحى دون اأي متييز.  

3-5 توفري التمويل الالزم مل�صاريع املياه:

الالزم  التمويل  توفري  املائية   للموارد  املتكاملة  االدارة  حتقيق  مرتكزات  من  اأن   كما 
اأوم�ساريع  املياه  اإمدادات  وزيادة  تنمية  م�ساريع  بتنفيذ  املتعلقة  تلك  �سواء  املياه  مل�ساريع 
خدمات ال�سرف ال�سحى وتنفيذ �سبكات مياه ال�سرب و�سيانة القائم منها با�ستمرار للحد 
من الهدر يف �سبكات توزيع املياه وال�سرف ال�سحي وكذلك ن�سر تقنيات الري احلديث مبا 

فيها تنفيذ م�ساريع �سبكات مياه الري املنا�سبة و�سيانتها للحد من الفاقد اأو الهدر.  

3-6 رفع كفاءة انظمة ا�صتعمال املياه:

%( فاإن زيادة  نظرا الأن الزراعة تعترب امل�ستهلك االأكرب للمياه يف االردن )حوايل 65 
% وهو هدف  % التي هي متو�سط كفاءة الري احلالية اإلى 80  كفاءة الري من حوايل 50 
معقول وميكن تلبيته �سوف يوؤدي اإلى توفري كميات من املياه تكفي نظريا لزيادة امل�ساحات 
% وبالتايل �سـد العجز يف املوازنة املائية احلاليـة؛ حيث ت�سل كميات  املروية باأكرث من 50 

مياه الري. 

لقد اأثبتت الدرا�سات والبحوث اأن اإدخال نظم الري احلديثة يوؤدي اإلى توفري اأكرث من 
املائية  االحتياجات  تقدير  اأن  كما   ،35% بن�سبة  االإنتاجية  وتزيد  الري  مياه  من   %  50
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% من كميات املياه وفق التقديرات احلالية  بطرق حديثة ت�ساعد على توفري ما يقارب 50 
لالحتياجات املائية للمحا�سيل.

متدنية  احل�سرية  واملناطق  املدن  يف  ال�سرب   مياه  توزيع  كفاءة  فاإن  اخرى  جهة   من 
املُنَتجة  تلك  وخا�سة  مرتفعة  كلفة  ذات  وهى   )%  50 بـ  متو�سطها  )يقدر  كبري  حد  اإلى 
من حمطات التحلية؛ وبالتايل فاإن حت�سني اأداء تلك ال�سبكات ميكن اأن يوفر موارد مائية 

اإ�سافية تغطي بع�ص العجز املائي.

فاإدخال املبداأ الرت�سيدى يف اإدارة املوارد املائية والطلب على املاء من خالل ا�سرتجاع 
كلفة  تاأمني املياه �سواء لتوفري خدمات مياه ال�سرب وال�سرف ال�سحي اأو الري  واال�ستفادة 
من العوائد املالية  يف �سيانة �سبكات  توزيع املياه يف املناطق احل�سرية والريفية واملناطق 
الزراعية و�سبكات ال�سرف ال�سحي للحد من الهدر، اإ�سافة اإلى درا�سة البدائل االقت�سادية 
ال�ستخدامات املياه وخا�سة يف املجال الزراعي من خالل تطوير ال�سيا�سات الزراعية الوطنية 
وكذلك �سيا�سات التكامل الزراعي بني الدول العربية وفقا للميزة الن�سبية لتلك الدول؛ كل 

ذلك ي�سكل اأحد املرتكزات الرئي�سية لرفع كفاءة ا�ستخدام املياه واحلد من فقدانها. 

3-7 حماية احلقوق املائية امل�صرتكة:

مع ان هناك اتفاقيات خا�سة و�سارية مع بع�ص دول اجلوار اال ان تنفيذ هذه االتفاقيات  
مل يتحقق ب�سورة كاملة  بعد، ومن االمثلة ععلى ذلك املحق اتفاقية ال�سالم مع ا�سرائيل 
ال�سوربة حول مياه الريموك والتي  تخ�سع احيانا بني مد وجزرنتيجة  واالتفاقية االردنية 

ظروف  جيو�سيا�سية  يف اغلب االحيان.

3-8 �صعف القدرات املوؤ�ص�صاتية والب�صرية يف قطاع املياه:

برغم كل اجلهود التي تبذل من اأجل توفري الكوادر الفنية املوؤهلة واملدربة الإدارة القطاع 
املائي بكافة جوانبه اإال اأن تلك الكوادر ال تزال دون امل�ستوى املطلوب وما زالت املوؤ�س�سات 
التعليمية العربية قا�سرة عن االرتقاء – كما ونوعا - يف توفري الكوادر املطلوبة لتحمل اأعباء 
القطاع املائي واإدارته؛ وبالتايل فاإن االأمر يتطلب و�سع ا�سرتاتيجية تعليمية وا�سحة يتم من 
خاللها الربط بني االحتياجات من  الكوادر واملناهج التعليمية يف اجلامعات واملعاهد. من 
جهة اأخرى  ال تزال الربامج التدريبية التي  تعد للكوادر العاملة يف قطاع املياه دون امل�ستوى 

املطلوب؛ وهي - اإن وجدت -  فاإنها ال تكون متكاملة وم�ستمرة. 
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3-9 رفع م�صتوى الوعي املائي والبيئي لدى كافة اأفراد املجتمع: 

االن�سان هو امل�ستخدم الرئي�سي للمياه ولهذا البد اأن تركز اجلهود عليه من اأجل حتقيق 
اال�ستخدام ال�سليم للموارد املائية واحلد من الهدر؛ وذلك من خالل توعيته بكافة الو�سائل 
ولالأ�سف  التنمية؛  يف  املاء  واأهمية  العربية  املنطقة  يف  املائية  امل�ساألة  اأبعاد  حول  املتاحة 
فاإن االن�سان العربي وبحكم درجة وعيه وثقافته ما زال ينظر للماء وكاأنه مورد طبيعي ال 
ين�سب )وذلك خالفا للتعاليم الدينية والتقاليد املوروثة  التي تدعو اإلى احلد من الهدر يف 
ا�ستخدام املياه(؛ اإذ اأن كافة اجلهود التي بذلت وتبذل حتى االآن لزيادة الوعي لدى كافة 
فئات املجتمع عن اأهمية املحافظة على املورد املائي واحلد من الهدر يف ا�ستخدامه  فاإنها 
مل حتقق الهدف املن�سود؛ وبالتايل فاإن االأمر يتطلب مراجعة عامة لكيفية التاأثري يف درجة 
الوعي لدى املواطن العربي وتغيري منط �سلوكه اجتاه هذا املورد احليوي وو�سع خطة �ساملة 
لذلك، والتاأكيد على �سرورة العودة اإلى املوروث من التقاليد والتعاليم الدينية؛ اإ�سافة اإلى 
درا�سة تطوير الت�سريعات والقونني املائية با�ستمرار ودرا�سة �سبل اإنفاذها  �سمانا حلماية 

املوارد املائية من التدهور الكمي والنوعي وحماية البيئة املائية.

3-10 التو�صع يف ا�صتعمال املياه غري التقليدية:

وهذه ت�سمل مياه التحلية ومياه ال�سرف ال�سحي املعاجَلة ومياه ال�سرف الزراعي؛  حيث 
اإن الكميات الناجتة عن حمطات التحلية و�سلت اإلى حوايل 3 مليون م3 �سنويا، ويف �سوء 
العجز املائي املتوقع فاإن حتلية املياه �ست�سبح خيارا ا�سرتاتيجيا ال بديل عنه يف امل�ستقبل 
والت�سغيل  الت�سنيع  التقنية من حيث  فاإن توطني هذه  وبالتايل  العربية؛  للمنطقة  بالن�سبة 
والبحث العلمي لتخفي�ص تكاليف االإنتاج يعترب مرتكزا اأ�سا�سيا ملواجهة العجز املائي املتوقع 
90 مليون م3/  اإلى حدود  اأما مياه ال�سرف ال�سحي املعاجلة والتي و�سلت  يف امل�ستقبل، 
�سنة فاإنها ت�سكل م�سدرا مائيا متجددا ال ي�ستهان به وال بد من بذل اجلهود الفنية والتقنية 
لتح�سني  للمياه اجلوفية  ال�سحن اال�سطناعي  اأو يف  الزراعة  �سواء يف  ا�ستخدامها  لتوطني 
االردن  قامت  وقد  ا�ستخدامها.  التي حتد من  املعوقات  التغلب على  يتطلب  وهذا  نوعيتها 
باعتماد معايري �سحية وبيئية  الإعادة ا�ستخدام املياه املعاجلة، وال ريب اأن ت�سجيع تبادل 
اخلربة واملعرفة يف هذا املجال وخا�سة يف جمال املوا�سفات والتجارب البحثية  �سي�سرع من 

اال�ستفادة من هذه املوارد التي ميكن اعتبارها متجددة. 

كما ت�سكل املياه املاحلة م�سدرا مائيا مهما �سواء تلك الناجتة عن املياه اجلوفية اأو عن 
مياه ال�سرف الزراعي؛ وبالتايل ميكن اإذا مت تنظيم ا�ستعمالها اال�ستفادة منها يف الزراعة 

وري املحا�سيل املتحملة للملوحة ومكافحة الت�سحر. 
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3-11 التطوير املوؤ�ص�صاتي والت�صريعات والقوانني املائية:

فهي  املائية؛  ال�سيا�سات  تطبيق  ل�سمان جناح  الرئي�ص  املحور  املائية  الت�سريعات  تعترب 
الوقت  نف�ص  ويف  املياه  م�ستخدمي  فئات  خمتلف  بني  العدالة  حتقيق  يف  ت�ساعد  جهة  من 
ت�ساعد يف حماية املوارد املائية من التلوث واال�ستنزاف، ومع ان االردن متتلك يف معظمها 
وبالتايل  يواجه عراقيل عدة؛  زال  ما  الواقع  اأر�ص  على  تطبيقها  اأن  مائية غري  ت�سريعات 
فاإن درا�سة ال�سبل الكفيلة بتطبيق تلك الت�سريعات ب�سورة �سليمة �سوف ي�ساعد يف حتقيق 

االإدارة ال�سليمة ملواردها املائية. 

وال بد من االأخذ فى االعتبار اأن تطبيق الت�سريعات املائية ب�سورة �سحيحة يتطلب اأي�سا  
دعم املوؤ�س�سات الوطنية املعنية باإدارة املوارد املائية لتكون قادرة على التن�سيق فيما بينها 

وتطبيق تلك الت�سريعات واإعادة هيكلتها مبا ي�سمح بتحقيق االإدارة الر�سيدة للمياه. 

جناح اأية م�ساريع مائية تنموية و�سمان ا�ستمراريتها يتحقق من خالل  م�ساركة ال�سكان 
املحليني املعنيني يف كافة اخلطوات التي ت�سبق تنفيذ امل�سروع )مراحل التخطيط والتنفيذ( 
ومن ثم اإدارته مبا�سرة نظرا الأنهم امل�ستفيدون يف النهاية من نتائجه؛ وبالتايل �سيبذلون 
ق�سارى جهدهم لتحقيق اإدارة �سليمة له. من هذا املنطلق  فاإن موؤ�س�سات التمويل الدولية 
تطلب اإ�سراك ممثلي ال�سكان املحليني يف كافة املراحل املرتبطة باأي م�سروع؛ فهم �سوف 
على  املحليني  ال�سكان  ت�سجيع  يتطلب  االأمر  هذا  اإن  لنجاحه؛  الرئي�سى  ال�سامن  ي�سكلون 
وم�ساحلهم  املائية  حقوقهم  عن  تدافع  احتادات  اأو  جمعيات  خالل  من  �سوؤونهم  تنظيم  
اأمام ال�سركات الكربى وخا�سة ال�سركات الزراعية التي تنه�ص مب�ساريع كبرية وتتوفر لها 
موارد مالية ي�سعب على مالكي احليازات ال�سغرية جماراتها، وبالتايل فاإن اإ�سراك ذوي 

احليازات ال�سغرية يف جمعيات ميكن اأن ي�ساعد يف حماية م�سالح ال�سكان املحليني.  

اإن تو�سيح ودرا�سة ال�سبل التي ت�ساعد يف تنظيم م�ساركة ال�سكان املحليني يف خمتلف 
امل�ساريع التنموية ورفع الوعي لديهم عن كيفية الدفاع عن حقوقهم وم�ساحلهم �سيكون له 

اأثر كبري على جناح م�ساريع التنمية املائية.

من جهة اأخرى  واأمام عجز احلكومات والقطاع العام عن توفري التمويل الالزم لتنفيذ 
امل�ساريع املائية من �سبكات �سرف �سحي واإدارة امل�سادر املائية واإقامة حمطات معاجلة 
هذه  مثل  يف  للم�ساهمة  اخلا�ص  القطاع  دعوة  فكرة  ظهرت  فقد  ال�سحي  ال�سرف  مياه 
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امل�ساريع، الأن اإ�سراك القطاع اخلا�ص ميكن اأن ي�ساعد يف حت�سني االأداء ورفع الكفاءة اإال 
التعامل  يف  و�سفافية  وا�سحة  قانونية  �سروط  وجود  الوقت  نف�س  يف  يتطلب  االأمر  هذا  اأن 

والتعاقد.

واأخريا وهذا هو االأهم اأن تتوفر الكوادر الفنية املوؤهلة واملمثلة يف املوؤ�س�سات احلكومية 
الت�سغيل؛  اأعمال القطاع اخلا�ص ل�سمان اجلودة وح�سن  للمتابعة واالإ�سراف املبا�سر على 
القطاع  الإ�سراك  ال�سليمة  االأ�س�ص  لو�سع  التحليلية  الدرا�سات  بع�ص  اجراء  املمكن  ومن 

اخلا�ص ملا  له من انعكا�سات ايجابية يف ت�سريع تنفيذ خمتلف امل�ساريع املائية. 

رابعا: و�صائل واآلية التنفيذ

اإن تنفيذ اال�سرتاتيجية الوطنية لالدارة املتكاملة للموارد لن يكون مبعزل عن التعاون 
اأو الوزارات املعنية ب�سوؤون املياه مبا فيها املوارد املائية والزراعة وال�سرب  بني القطاعات 
نظرا  جهودها  يف  الوزارات  تلك  حمل  حتل  لن  االأحوال  من  حال  باأي  وهي  وال�سناعة؛ 
لتمايز العمل فيها من جهة وتباين االأولويات يف كل قطر من جهة اأخرى، واإمنا تاأتي مكملة 
لتلك اجلهود وبالتعاون معها ومع تلك التي تبذلها اأي�سا منظمات العمل العربي امل�سرتك 
املتخ�س�سة القائمة واملنظمات االقليمية والدولية ومنظمات املجتمع املدين العاملة. كما 

يجب حتديد النتائج املتواخاه مع كل هدف مع موؤ�سرات اداء وا�سحة وحمددة.

خام�صا: واقع التطبيق  والتقييم

بها احلكومة االردنية يف جمال   التي قامت  واملقدرة  الكبرية  الرغم من اجلهود  وعلى 
تطوير قطاع املياه وحماولة تطبيق مبداأ االدارة املتكاملة للموارد املائية من خالل العديد 
امثلة   ومن  اهدافة،  االآخر يف حتقيق  البع�ص  يوفق  ومل  بع�سها  التي جنح  االجراءات  من 

ق�س�ص النجاح: 
اعادة هيكلة قطاع املياه وتطبيق مبداأ الالمركزية يف العديد من املناطق على م�ستوى   .1

الت�سغيل وال�سيانة 

املياه احل�سرية كما هو احلال  اأنظمة  ادارة وت�سغيل بع�ص  القطاع اخلا�ص يف  ا�سراك   .2
يف حمافظة العا�سمة )�سركة ليما  يف البداية ومن ثم �سركة مياهنا احلالية( و كذلك 

مدينة العقبة من خالل عقود ادارة.
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حمالت ومبادرات ادارة الطلب على املياه واملحافظة على نوعيتها على امل�ستوى الوطني   .3
وادماج ذلك يف بع�ص املناهج التعليمية.

وخروجها  احل�سني  بن  في�سل  االمري  �سمو  برئا�سة  للمياه  امللكية  اللجنة  ت�سكيل   .4
لغاية  الفرتة  تغطي  منا�سبة  تنفيذية   عمل  وخطة  للمياة  �ساملة   وطنية  با�سرتاتيجية 
– االأردن  املياه  ا�سرتاتيجية  احلياة:  اجل  من  املياه  تقرير   يف  وردت  والتي  م   2022

. )www.mwi.gov.jo  2008- 2022  )املن�سورة على موقع الوزارة

ا�سراك ا�سحاب العالقة واملنتفعني مثل جمعيات م�ستخدمي املياه واملزارعني واملمولني   .5
يف عمليات االدارة واتخاذ القرار يف قطاع املياه.

وباملقابل ل بد لنا ومع كل تقدير اأن نورد العديد من المثلة والتحديات التي مل توفق 
الدارة لالآن يف حلها وتطبيقها  وعلى �صبيل املثال ل احل�صر نذكر منها: 

اال�ستمرار يف االدارة با�سلوب رد الفعل وترحيل االزمات ملعاجلة االزمات املائية الطارئة   .1
وفرتات اجلفاف وتلوث مياه ال�سرب بحيث يتم التعامل مع هذه االمور بطرق ارجتالية 
مكلفة وغري جمدية فنيا اأو اقت�ساديا حتت �سغط امل�سارع والقرار ال�سيا�سي.ومن ابرز 
االمثلة على ذلك تلوث مياه من�سية بني ح�سن يف عام 2007م والتي ادت الى ا�ستقالة 
عام  يف  عبداهلل  امللك  قناة  االولى.وتلوث  البخيت  معروف  دولة  حكومة  يف  وزيرين 

2009م، وم�سكلة اآبار م�ستل االمري في�سل لتزويد جر�ص باملياه �سيف 2010م.

غياب التخطيط اال�سرتتيجي الوا�سح يف م�ساريع مائية كربى فال يعقل ان يتم �سخ مياه   .2
من قناة امللك عبداهلل الى عمان عرب فرق من�سوب يتجاوز االلف ومائتني مرت باال�سافة 
ال�سرب  مياه  توفري  لغاية  املياه  من  كمية  ل�سخ  االنابيب  عرب  الهيدروليكي  الفاقد  الى 
ملدينة عمان وهذه املياه ذات نوعية رديئة يف بع�ص االحيان وحتتاج الى معاجلة كبرية 
كما يتم يف حمطة مياه زي. يف حني يرتك االمر على الغارب ال�ستعمال مياه جوفية عذبة  
قريبة من العا�سمة و�ساحلة لل�سرب مبا�سرة ال�ستعمالها يف زراعة  غري جمدية وري يف 
املناطق املرتفعة. وكان االجدر واالن�سب هو ا�ستخدام هذه املياه اجليدة لغايات ال�سرب 
له  تتوفر  الذي  االردن  وادي  للري يف  امللك عبداهلل   قناة  مياه  وترك  مدينة عمان  يف 

ظروف جوية منا�سبة جدا للزراعة على مدار العام مقارنة باالرا�سي املرتفعة.

الدي�سي  مياه حو�ص  املمكنة جلر  والبدائل  وكما  نوعا  ال�ساملة  الدرا�سات  بع�ص  غياب   .3
الى عمان عرب خط ناقل بطول يزيد عن  300 كم وبجريان يزيد عن 100 مليون مرت 
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مكعب �سنويا. وما �ساحب ذلك من كلف راأ�سمالية وم�ساريف ت�سغيل عالوة  على ما 
ن�سر يف عن وجود تراكيز ا�سعاعية يف املياه كماتى افادت درا�سة علمية من�سورة �سارك 
بها خرباء اردنيون )Vengosh et al.، 2009( والتي افادت بوجود م�ستوى ا�سعاعات 
واجمع  37 عينة جمعت من احلو�ص.    العادي من خالل  امل�ستوى  20 مرة عن  تزيد 
العلمية.  الناحية  فيه من  امر حقيقي ال جدال  اال�سعاعات هو  ان وجود هذة  اخلرباء 
بع�ص  على  املاء  يحتوي  ان  الطبيعي  من  بانه  البحثي  الفريق  اع�ساء  احد  افاد  فقد 
�سعاعات الرادون والراديوم حينما تكون املياه م�سغوطة يف اخلزان اجلويف العميق ولكن 
للهواء  املياه  هذه  تعر�ص  بعد  تتغري  ما  �سرعان  العنا�سر  لهذه  الفيزيائية  اخل�سائ�ص 
او خلطها مبياه اخرى مما يجعلها �ساحلة لل�سرب.و جتدر اال�سارة هنا الى ا�ستخدام 
نف�سه  والزراعة يف منطقة احلو�ص  الري  الدي�سي ملدة زادت عن ثالثني عاما يف  مياه 
مما يت�سكل معه خطر ت�سرب املبيدات واال�سمدة الى احلو�ص املائي ولو بعد حني.  وقد 
خلت درا�سات اجلدوى اخلا�سة بهذا امل�سروع من اي بديل يقرتح ان�ساء جممعات �سكنية 
ومدن جديدة قرب حو�ص الدي�سي لنقل النا�ص الى املياه بدال من نقل املياه الى النا�ص 
باال�سافة الى بع�ص االفكار والدرا�سات التي ا�سارت الى امكانية �سحب املياه من حو�ص 
الدي�سي نف�سه من خالل اآبار حتفر ثرب مدينة الكرك يوفر حوايل ن�سف كلفة امل�سروع،  
وقد �ساهم التاأخر غري املربر يف تنفيذ هذا امل�سروع الأ�سباب �سيا�سية واقت�سادية وادارية 

الى م�ساعفة كلفة امل�سروع.

ا�ستمرار ال�سخ اجلائر من العديد من االحوا�ص اجلوفية امل�ستخدمة وما ي�ساحب ذلك   .4
انت�سار  وحمدودية  ل�سعف  كان  وكذلك  ال�سخ.  كلف  وزيادة  املياه  نوعية  يف  تردي  من 
خدمات ال�سرف ال�سحي يف بع�ص مناطق اململكة خا�سة االحوا�ص اجلوفية ال�سحلة 
اثرا �سيئا على تلوث العيون والينابيع املائية يف املناطق احلفرية كما يحدث يف ال�سلط 

وجر�ص ووادي ال�سري وغريها.

من  املياه  لنقل  البحرين  ناقل  م�سروع  ت�سويق  يف  وا�سحا  و�سعفا  ترددا  هناك  مازال   .5
من�سوب  وفرق  300كم  عن  تزيد  امليتبم�ساحة  البحر  الى  العقبة  عند  االحمر  البحر 
يتجاوز420م حاليا.  فقد مت ت�سويق امل�سروع على انه احدى ثمار اتفاقية ال�سالم مما 
اثار حفيظية من اجلهات والدول املجاورة. وكان االجدر ت�سويق امل�سروع على انه م�سروع 
انقاذ بيئي للبحر امليت  من اجلفاف واالنح�سار وما ي�ساحب ذلك من اآثار �سلبية وعلى 
اعتبار ان البحر امليت هو احدى مواقع الرتاث العاملية املميزة ب�سفته اخف�ص بقعة يف 
ابو  معبد  النقاذ  العامل  تداعى  كما  النقاذه  دولية  اطالق  اي�سا  باالمكان  وكان  العامل. 
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�سمبل من مياه بحرية ال�سد العايل اأو الى ترميم مككتبة اال�سكندرية التي قادتها العديد 
من املنظمات الدولية كم�ساريع عاملية للمحافظة على الرتاث العاملي.

املياه  الب�سرية يف قطاع  واملوارد  املوؤ�س�سية  القدرات  لتعزيز  ما زال هناك حاجة ما�سة   .6
يف االردن، حيث مازال هناك العديد من امل�ساريع التي غالبا ما ت�ستقطب اخلرباء من 

خارج البالد لندرة اخلربات الوطنية.

ثامنا: خامتة 
انظمة  فاعلية  زيادة  االردن يف  التي حققها  النجاح  وق�س�ص  الراهن  الو�سع  يف �سوء 
املياه واملحافظة عليها اال ان هناك العديد من االفكار واملبادئ التي حتتاج الى املزيد من 
الدرا�سة والبحث �سمن اطر بحثية وطنية ت�سكل من فرق بحثية متخ�س�سة ت�سمل اجلامعات 
االردنية ومراكز البحوث والدرا�سات املتخ�س�سة وباال�سرتاك مع العاملني يف قطاع املياه 
ال�سلبية   االثار واجلوانب  ي�ستمل جميع  وافية  درا�سة  اي م�سروع مقرتح  درا�سة  يتم  بحيث 

املوؤثرة على امل�سروع  بيئيا واجتماعيا واقت�ساديا  وح�ساريا.
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تناق�ض هذه الورقة اإحدى الق�صايا املحورية الهامة وهي 

ظاهرة تغري املناخ و“م�صكلة ندرة املياه” كاإحدى امل�صكالت 

البيئية الهامة التي يجب الت�صدي لها واتخاذ ال�صيا�صات 

خا�صة  الظاهرة  لهذه  ال�صلبية  الأث��ار  من  للحد  الالزمة 

بالن�صبة للبلدان الأكرث فقرًا والأجيال امل�صتقبلية.

تاأثري التغريات املناخية 
يف القطاع املائي  يف الأردن

اأ.د. علي الناقة
ق�صم اإدارة املياه والبيئة-اجلامعة الها�صمية

وت�سري املراجع العلمية العاملية اإلى وجود خطر كبريمن تغري املناخ العاملي تغريًا هائاًل 
بحلول نهاية القرن احلادي والع�سرين. وتو�سح تقديرات الهيئة احلكومية الدولية  املعنية 
بتغري املناخ ] IPCC، 2007 ] اإلى اأن درجات احلرارة العاملية، يف ظل غياب �سيا�سات 
للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، �ستزيد بن�سبة 2.8 درجة مئوية يف املتو�سط بحلول عام 

2100 مما يهدد بحدوث عواقب كارثية على كوكب االأر�ص.
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التغرّي املناخي م�سكلة عاملّية ال تقف عند حدود اأي دولة وتخلق حتّديات للجميع ويجب 
على كافة �سكان االأر�ص االحتاد من اأجل اإنقاذ الكرة االأر�سّية، فالتغرّيات املناخّية اأ�سبحت 
البيئة  لوزارة  وفًقا  االأردن  ويواجه  املنطلق،  هذا  معها من  نتعامل  اأن  ويجب  اليوم  حقيقة 
واالحتاد االأوروبي االآثار املرتتبة على تغري املناخ، على الرغم من اأنه ال ي�ساهم يف اإجمايل 
االأحتبا�ص احلراري على ال�سعيد العاملي اإال بن�سبة 0.1 يف املئة. اإذ يتوقع اأن ينخف�ص هطول 
االأمطار بن�سبة 20 يف املئة مع زيادة درجة احلرارة 2.5 درجة مئوية، وهو ما ي�سكل م�سدر 
التغرّي املناخي وما ارتبط بها من ارتفاع مل�ستوى  ال�سلبية لظاهرة  اإزاء االآثار  قلق لالأردن 
�سطح البحر والفي�سانات، ف�ساًل عن الت�سّحر الذي يهدد م�سرية التنمية امل�ستدامة. ويقدر 
البنك الدويل كلفة التدهور البيئي يف االأردن �سنوًيا مبقدار 205 ماليني دينار )نحو 288 

مليون دوالر(، اأي ما يزيد عن 3 يف املئة من اإجمايل الناجت املحلي للمملكة..
اأن االأردن يعاين من �سح يف املوارد املائية، وي�سنف على اأنه من اأفقر اأربع دول يف العامل، 
االأمر الذي �سينعك�ص �سلًبا على قطاعات خمتلفة مثل قطاع املياه  والزراعة  والطاقة واالأمن 
املياه فمن  بالن�سبة لقطاع  التحديات املناخية،   التي �ستتاأثر ب�سكل مبا�سر بفعل  الغذائي  
املتوقع اأن تنخف�ص ح�سة الفرد من 150 مرًتا مكّعًبا يف عام 2003 اإلى 90 مرًتا مكعًبا 
يف عام  .2025 ويرتتب على هذا الواقع و�سع اخلطط والربامج الرامية اإلى التكيف مع 
التوقعات امل�ستقبلية للتاأثريات املناخية اخلا�سة بانخفا�ص معدل االأمطار وانعكا�سها على 

حمدودية االأرا�سي القابلة للزراع وعلى االأمن الغذائي.
ا يف  ا وجافًّ بكونه حارًّ يتميز  والذي  املتو�سط،  االأبي�ص  البحر  االأردن  �سمن مناخ  يقع  
�سحراء.  انها  على  االأردن  اأرا�سي  معظم  ت�سنف   ، ال�ستاء  يف  وماطًرا  وبارًدا  ال�سيف 
االأمطار  �سقوط  معدل  املناطق.  بع�س  يف  بارد  و�ستاء   ، عام  بوجه  وجاف  حار  فال�سيف 
اأكرث  اإلى  30 ملم يف املناطق ال�سحراوية بينما ت�سل  اأكرث قليال من  ال�سنوي يرتاوح بني 
500  ملم يف املرتفعات ال�سمالية الغربية من االأردن. تقريبا كل هطول االأمطار يقع  من 
بني اأكتوبر واأيار بينما يف وادي االأردن ال�ستاء معتدل مع قليل من االأمطارعلى مدار ال�سنة  

و�سيف حار جدا
يعاين االأردن من م�سكلة �سح املياه، اإذ ورد يف اإ�سرتاتيجية املياه يف االأردن للفرتة املمتدة 
يف  جفافا  االأكرث  االأربعة  الدول  بني  من  يعترب  االأردن  اأن   2022 اإلى   2008 االأعوام  بني 
العامل، حيث انخف�ص ن�سيب الفرد من املياه املتوفرة من 3600 م3/ �سنة عام 1946 اإلى 

145 م3/ �سنة عام .2008
التكيف مع تغري املناخ يف االأردن لي�ست م�ساألة ذات اأولوية بني ال�سيا�سات املائية الوطنية. 
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وت�سري ا�سرتاتيجية املياه يف االأردن 2008-2022 باأن ندرة املياه �ستزداد يف امل�ستقبل. ومع 
ذلك، تغري املناخ يلعب دورا ثانويا ويزيد من الطلب على املياه. 

ان �سح املوارد املائية يف االأردن اإلى جانب النمو ال�سكاين ال�سريع، وتاأثريات تغري املناخ 
يزيد من تفاقم امل�سكلة. وزيادة درجات احلرارة وهطول االأمطار ال�سنوية االإجمالية من 
املحتمل اأن ينخف�ص  ، وبالتايل ال بد من تقليل الفجوة بني العر�ص والطلب على املياه وهي 
بدورها ت�سهم يف التكيف مع تغري املناخ يف االأردن. قد يكون ذلك م�سحوبا باأن�سطة حت�سني 
قدرة االأردن على ر�سد بيانات االأر�ساد اجلوية والهيدرولوجية وتقييم ال�سعف اخلا�ص بها 

لتغري املناخ. 
لقد وقع االأردن اتفاقية تغري املناخ االأمم املتحدة االإطارية يف عام 1992 و�سادق عليها 
يف 1993. حيث اأ�سبحت وزارة البيئة نقطة ات�سال وطنية لق�سايا تغري املناخ يف االأردن. 
وكجزء من التزام االأردن باالتفاقيات البيئية الدولية ، وقد اأعدت وزارة البيئة درا�سة عام 
2010 )وزارة البيئة ، 2010(  بدعم من اتفاقية االأمم املتحدة االإطارية للتغري املناخي 

بعنوان: 
 National Environmental, Economic and Development Study (NEEDS)
for Climate Change
التكيف  اجراءات  لتنفيذ  التمويلية  االحتياجات  حتديد  اإلى  الدرا�سة  هذه  وتهدف 
�ساأنها  والتي من  والتنظيمية  املالية  االأدوات  الروابط مع  الى حتديد  باالأ�سافة  والتخفيف 

دعم تنفيذ تدابري التكيف والتخفيف الدماجها يف خطط التنمية الوطنية.
وي�سار اإلى اأن االأردن نفذ �سل�سلة من الربامج بالتعاون مع االحتاد االأوروبي خالل املرحلة 
التغري  لتمويل م�ساريع  اآلية  والعمل على  املناخ.  تغري  ال�سوء على ظاهرة  لت�سليط  املا�سية 
اإ�سافة  �سنويًّا،  املطلوبة  املبالغ  ر�سد  خالل  من  االإطارية  االتفاقية  مظلة  حتت  املناخي 
مع  التكيف  �سندوق  دعم  على  والعمل  النامية  للدول  القدرات  وبناء  التكنولوجيا  نقل  اإلى 
ظاهرة تغري املناخ بامل�سادر املالية الالزمة . وقد خ�س�ست وزارة البيئة ما يقرب من 20 
مليون دينار اأردين بحلول عام 2012 من خالل اآلية التنمية النظيفة التي اأن�سئت مبوجب 
انبعاثات  من  للحد  الرامية  اجلهود  مل�ساعدة  املناخية  التغريات  حول  “كيوتو”  بروتوكول 
اأدى ان�سمام االردن الى منظمة التجارة العاملية واتفاقات التجارة  الغازات الدفيئة. وقد 
احلرة مع الواليات املتحدة واالحتاد االأوروبي والت�سديق على برتوكول “كيوتو” الى فر�ص 
املعايري البيئية. ويًعول االأردن على و�سع احللول والتخفيف من التحديات البيئية الناجمة 
عن التغريات املناخية، وخا�سة يف البلدان املتاأثرة بها مثل االأردن، وذلك من خالل زيادة 

علي الناقة
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م�ساهمات الدول ال�سناعية املتقدمة يف متكني البلدان املتاأثرة من معاجلة االآثار الناجمة 
عن ظاهرة تغري املناخ.

اإال  اأن االأردن ال ي�ساهم   )2009 الثاين،  ي�سري تقرير البالغ الوطني ) البالغ الوطني 
بقدر �سئيل من الغازات امل�سببة لظاهرة تغري املناخ حيث ي�سل م�ستوى االنبعاثات �سنويا 
ب�سكل  اململكة  اأثرت على  املناخية  التغيريات  اإن  الكربون .  20 مليون طن من مكافئ  اإلى 
مبا�سر من خالل ارتفاع درجة احلرارة العليا ال�سنوية مبقدار) 2.5 درجة مئوية ( وخف�ص 

%( �سنويًّا. ا بن�سبة ترتاوح من  )5  الى 20  معدل �سقوط االأمطار �سنويًّ
الكربون  اك�سيد  انبعاثات غاز ثاين  اإجمايل  ي�ساهم يف  اأنه ال  الرغم  االأردن وعلى  واأن 
الذي ي�ساهم ب�سكل كبري يف تنامي ظاهرة االحتبا�ص احلراري �سوى باأقل من 0.1 % وياأتي 
اأجل حماية كوكب  الن�سبة من  اأنه يطمح بتخفي�ص هذه  اإال  الـ)81( يف العامل،  يف املرتبة 
اأك�سيد الكربون بلغت ما يقارب )20( مليون طن  اأن انبعاثات غاز ثاين  االأر�ص. واأو�سح 
للعام ) 2008( فيما بلغت للعام )1994( )14( مليون طن وهو ما يدعو اإلى تخفي�ص 

هذه االنبعاثات ) وزارة البيئة، 2009(.
ان التغريات املناخية تزيد من فقر االأردن يف املياه حيث بلغت ح�سة الفرد للعام املا�سي 
)140( مرتا مكعبا �سنويا يف حني بينت الدرا�سات اأنه من املتوقع اأن تنخف�ص اإلى )90( 
للحد من ظاهرة  اإجراءات  اتخاذ  2020 وهو ما يعجل من �سرورة  العام  مرًتا مكعًبا يف 
ا�ستعمال م�سادر  االعتماد على  لزيادة  االأردن يطمح  اأن  اإلى  واأ�سار  االحتبا�ص احلراري. 
الطاقة البديلة خا�سة واأن من اأهم اأهداف اإ�سرتاتيجية اململكة البيئية الو�سول اإلى ن�سبة 
%( على م�سادر الطاقة البديلة يف العام .2020  ان  اعتماد تبلغ يف حدها االأدنى )10 
 % انبعاثات االأردن من الكربون �سببها االأ�سا�سي قطاع الطاقة والذي ي�ساهم بحوايل 74 

 .% % ومن ثم ال�سناعة بن�سبة ال تتجاوز 9  ويليه قطاع النفايات بن�سبة 13 
وبالرغم من اأن االأردن يعترب قليل امل�ساهمة يف ظاهرة تغري املناخ على امل�ستوى العاملي 
فاإنه من الدول االأكرث ت�سررا من هذه الظاهرة، وت�سري الدرا�سات التي ت�سمنها التقرير 
املناخ يف  تغري  ب�سبب  �سديدة  ل�سغوطات  �سيتعر�سان  والزراعة  املياه  باأن قطاعي  الوطني 

ال�سنوات القادمة. 
واأظهرت نتائج بع�ص الدرا�سات اأن االأثر االأ�سا�سي لعوامل التغري املناخي يكمن يف نق�ص 
املياه، مما يرتك اأثًرا على الظروف ال�سحية من خالل ازدياد بع�ص اأنواع االأمرا�ص كاالإ�سهال 
وازدياد تكلفة املعي�سة، فيما يتاأثر املزارعون، وحتديدا العاملني يف الزراعة البعلية، بارتفاع 

درجات احلرارة وانخفا�ص كميات االأمطار، مما يوؤدي اإلى انخفا�ص دخلهم.
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وت�سري الدرا�سات اأن قطاع الزراعة يف االأردن من اأكرث القطاعات تاأّثًرا بالتغرّي املناخي، 
ملحدودية م�سادر املياه واالأرا�سي املتاحة، الأن معظم اأرا�سي البالد قاحلة وغري م�ستخدمة 
املناخي  التغرّي  اأن  الزراعة  تاأثر  نتائج تقييم م�ستوى  اأن  كم�ساحات خالية رعوية. وتو�سح 
ميكن اأن تكون له اآثار كبرية، بخا�سة على البعلية منها، فيما بينت اأن قطاع املوا�سي واإنتاج 
اأثر  اأن يكون للتغري املناخي  اأكرث ما يتاأثر باالآثار ال�سلبية لتغرّي املناخ. ويتوقع  الغذاء هما 
على م�سادر املياه ب�سكل كبري نتيجة انخفا�ص معدل الهطول والتغرّيات املتوقعة يف توزيعه 

املكاين والزماين.
ال�ستدامة  املناخ  تغري  مع  »التكيف  برنامج  بتنفيذ  حاليًا  يقوم  االأردن  اأن  اإلى  وي�سار 
مع  املناخ  تغري  مع  التكيف  بني  يربط   « االأردن  يف  لالألفية  االإمنائية  االأهداف  اإجنازات 
االإمنائي  املتحدة  االأمم  برنامج  مع  باال�سرتاك  تنفيذه  ويتم  لالألفية.  االإمنائية  االأهداف 
ومنظمة ال�سحة العاملية والفاو واليون�سكو وبتمويل من �سندوق اإجناز االأهداف االإمنائية 
املتحدة  االأمم  وبرنامج  اأمريكي(،  دوالر  ماليني   4( اإ�سبانيا  حكومة  من  بتمويل  لالألفية 
اإلى جانب  اأمريكي(.  دوالر   127.000 االأردن )حوايل  الدويل  �ستوكهومل  معهد  االإمنائي 
وزارة البيئة  هناك �سركاء رئي�سيني وهم وزارات املياه والري والزراعة وال�سحة والتعليم.

ويتناول الربنامج التحديات الناجمة عن ندرة املياه املت�سلة باملناخ، مبا يف ذلك االأمن 
الغذائي وحماية ال�سحة واحل�سول على م�سادر مياه حم�سنة. الربنامج يحتوي على النهج 
املوؤ�س�سي والرتكيز على م�ساركة اأ�سحاب امل�سلحة. وت�سمل اأن�سطة التدريب وبناء القدرات، 

وو�سع �سيا�سة مالئمة واإطار قانوين وحمالت التوعية العامة. 
نوعية  نظام  حتديث  مثل  تنفيذها  يتم  التي  االأن�سطة  من  العديد  الربنامج  ويت�سمن 
املياه ال�ساحلة لل�سرب الوطني . وهناك العديد من االأن�سطة التي تهدف الى التكيف مع 
  Joint(  .)Adaptation measures( التكيف  خيارات  و�سع  خالل  من  املناخ  تغري 

) Program، 2010
تقرير  اإعداد  على  الوطنية  املوؤ�س�سات  كافة  مع  بالت�سارك  حاليًا  البيئة  وزارة  وتعكف 
التقارير  على  باال�ستناد  املناخي  للتغري  املتحدة  االأمم  التفاقية  الثالث  الوطنية  البالغات 
ال�سابقة . و�سريكز هذا التقرير على حتليل الو�سع الراهن مع اإعطاء اأهمية خا�سة لالآثار 
االجتماعية واالقت�سادية لتغري املناخ باالإ�سافة الى النوع االجتماعي فيما يتعلق بالقطاعات 
ذات االأولوية ، وتقدمي التو�سيات يف �ساأنها. واأ�سبحت اثار تغري املناخ مرئية وملمو�سة يف 
اأنحاء العامل ، واالأردن لي�ص م�ستثنى على هذا ال�سعيد ، وح�سب معطيات وزارة البيئة فقد 
الوطنية  للبالغات  االأول  التقرير  ، واعد  الدفيئة  الغازات  بتوثيق   1996 بادر االردن عام 
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التفاقية االأمم املتحدة للتغري املناخي ومت دعم هذا التوجه الوطني من قبل برنامج االأمم 
املتحدة االإمنائي وبدعم مايل من مرفق البيئة العاملي ، حيث كان االأردن اأول بلد نام يقدم 

على هذه املبادرة يف العام ،1998
للبالغات  الثاين  التقرير   2009 عام  الثاين  ت�سرين   12 البيئة يف  وزارة  اأطلقت  كما   
الوطنية التفاقية االأمم املتحدة االإطارية للتغري املناخي باللغتني العربية واالجنليزية وبدعم 
من  العديد  التقرير  وت�سمن   ، العاملية  البيئة  ومرفق  االإمنائي  املتحدة  االأمم  برنامج  من 
ال�سيناريوهات املوؤمل حتقيقها حول تغري املناخ ، باالإ�سافة اإلى حتليل وتقييم اأثر تغري املناخ 
على القطاعات التي مت حتديدها على اأنها االأهم ، وهي الزراعة ، والطاقة ، والنفايات ، 

وال�سناعة ، وتغري ا�ستخدام االأر�ص ، والغابات.
ويف اخلتام ن�ستطيع القول انه ميكن و�سع بع�ص التو�سيات الأجراءات التخفيف والتكيف مع 

اثار تغري املناخ على قطاع املياه يف االأردن والتي ميكن تلخي�سها كما يلي:
املجتمع  دور  وتعزيز  ال�سفافية  املائية من حيث  املوارد  اداره  احلوكمة يف  حت�سني     

املدين
رفع القدرات وتنفيذ برامج توعوية على خمتلف امل�ستويات    

من  واال�ستفاده  التقييم  جماالت  يف  وا�سراكهم  املحلية  املجتمعات  دور  تعزيز     
معارفهم التقليدية  يف ق�سايا تغري املناخ

للمن�ساأت  الهند�سية  الت�ساميم  املناخ �سمن  لتغري  التهيئه  و�سائل  وادراج  ت�سمني     
املائية والتحكم يف الفي�سانات

والعمل  الطبيعية  الكوارث  توقع حدوث  للم�ساعده يف  املبكر  االنذار  انظمة  تطوير     
على احلد من اأثارها. 

التعاون مع املجتمع الدويل لتطوير �سيناريوهات للر�سد واملراقبة للتغريات املناخية.    
ميكن  التي  واملعطيات  املناخية  املعلومات  تبادل  يف  الدويل  املجتمع  مع  التعاون     
وتوقعات  املناخية  التغريات  الجتاهات  والتقييم  والتحليل  الر�سد  يف  ا�ستخدامها 

توزع اجلفاف والهطول املطري
املالئمة  اخلطط  وو�سع   ، املناخية  التغريات  تاأثري  ملراقبة  ر�سد  �سبكات  اإن�ساء     

ملجابهة االآثار ال�سلبية.
التو�سع يف ا�ستخدام الطاقة املتجددة )الطاقة ال�سم�سية وطاقة الرياح على �سبيل     

املثال( وحت�سني كفاءة ا�ستخدام م�سادر الطاقة التقليدية )الوقود االحفوري(.

تاأثري التغريات املناخية يف القطاع املائي  يف الأردن
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اخلال�صة
ان تغري املناخ �سيوؤدي اإلى تفاقم ندرة املياه املوجودة يف االأردن ، لذلك من ال�سروري ان 
يتم تنفيذ مزيد من االأن�سطة التي تهدف الى زيادة العر�ص وخف�ص الطلب الأن ذلك ي�سهم 
اإ�سهاما كبريا يف التكيف مع �سكان االأردن لتغري املناخ. وهناك العديد من تدابري التكيف 

التي ت�سمل اإعادة ا�ستخدام املياه العادمة وحتلية املياه املالح وغريها. 
يجب االأخذ بعني االأعتبار ان تكون اجراءات التخفيف اأو التكيف التي ت�ستهدف ب�سكل 
مبا�سر تغري املناخ ان توؤدي الى حت�سني نظم ر�سد االأحوال اجلوية والهيدرولوجية وتطوير 
مناذج التنبوؤ بالتغريات املناخية وحت�سني نظم االأنذار املبكر للتنبوؤ باجلفاف وذلك بهدف 

التقليل من ال�سكوك القائمة من توقعات املناخ.
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الأغذية املعّدلة وراثيا

اأ.د. ر�صا �صبلي اخلوالدة
املهند�صة الزراعية عطاف كفاوين 

كلية الزراعة-  اجلامعة الأردنية

و ميكن تعريف االغذية املعدلة وراثيا على انها االغذية امل�ستقة من الكائنات املعدلة وراثيا 
�سواء اكانت م�ستقة من م�سادر نباتية او حيوانية وقد طرحت االأغذيه املعدله وراثيا الأول 
1990، وعادة ما تكون االأغذية املعدلة وراثيا منتجات  مرة يف ال�سوق يف وقت مبكر عام 
نباتية معدلة وراثيا مثل فول ال�سويا والذرة ، وزيت بذور القطن، ولكن املنتجات احليوانية 
بهذا  واملوؤ�س�سات  واملنظمات  الدول  الكثري من  اهتمام  ازداد  قد  و  اي�سا.  تطويرها  قد مت 

تعتب 
الكائنات احلية املعدلة 

وراثيا)GMOs( كائنات حية مت حتوير) تغري(  مادتها 
الوراثية )DNA( عن طريق الهند�صة الوراثية؛ و ت�صمى هذه التقنية 

»بالتقنية احليوية احلديثة« واأحيانا يطلق عليها »اإعادة تركيب احلم�ض 
النووي DNA« اأو “الهند�صة الوراثية”. و غالبا ما يتم حتوير املادة 

الوراثية للكائنات احلية من اجل حت�صن �صفاتها الوراثية.
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املو�سوع وال�سبب كان الإنتاج حما�سيل وحيوانات تفيدنا يف امل�ستقبل ولتوفري الغذاء يف �سل 
االأعداد املتزايدة لل�سكان ولكن الكثري من ال�سكان ال يعرفون �سوا هذا امل�سطلح فال علم 
لديهم باأهميته او باأ�سراره او بتاأثرياته وال حتى كيفية متييزه عن املنتج الطبيعي وما هي 
املواد التي ميكن اإنتاجها بوا�سطة الهند�سة الوراثية. كثرٌي من االأ�سئلة يجهلها املعظم من 

ال�سكان، ولذلك فان من الواجب علينا ن�سر الوعي بني ال�سكان بهذا امل�سطلح وتبعاته. 

ما هي اأ�صباب اإنتاج الأغذية املعدلة وراثيا:
لقد مت تطوير االأغذية املعدلة وراثيا وت�سويقها، الأن لها بع�ص املزايا امللمو�سة للمنتج اأو 
امل�ستهلك من حيث اأن هذه املنتجات منخف�سة التكاليف اأو لزيادة فائدتها الغذائية )اأقل 
الهدف  كان  لقد  و  كالهما.  اأو  عالية(  غذائية  قيمة  ذات  اأو  بها  املحيطة  بالعوامل  تاأثرا 
الرئي�سي  والهدف  املح�سول،  حماية  حت�سني  هو  وراثيا  املعدلة  النباتات  تطوير  من  االأول 
من املحا�سيل املوجودة حاليا يف االأ�سواق هو الو�سول مل�ستويات اأعلى من وقاية املحا�سيل 
بتح�سني مقاومتها لالإ�سابة باحل�سرات اأو االأمرا�ص الفريو�سية، اأو من خالل زيادة قدرتها 
تت�سف  اغذية  و  حما�سيل  على  احل�سول  ميكن  و  كما  احل�سائ�ص.  مبيدات  حتمل  على 
باجلودة والقدرة على حتمل عمليات النقل والتخزين، والقدرة على التغلب على الظروف 
البيئية ال�سعبة مثل امللوحة واجلفاف وال�سقيع. و من اال�سباب االخرى التي دعت الى انتاج 

االغذية املعدلة وراثيا زيادة االإنتاجية و حتقيق التنمية الزراعية و االمن الغذائي.
يتم احل�سول على االغذية املعدلة وراثيا عن طريق ا�ستخدام تقنية الهند�سة الوراثية 
التي يتم فيها ا�ستخال�ص احلام�ص النووي الذي يحتوي على اجلني املطلوب من النبات او 
احليوان ومن ثم تنقيته من الربوتينات، و بعد ذلك تقطيع احلم�ص النووي املعزول وعزل 
البالزميد  وم�ساعفة  الربط  اأنزميات  با�ستخدام  منا�سب  ناقل  مع  وربطه  املطلوب  اجلني 
الهجني عن طريق البكترييا و قد يتم نقل اجلني بوا�سطة طرق فيزيائية اخرى ال ي�سمح 
املجال ب�سرحها هنا. وحتتاج هذه العملية الى خلية واحدة فقط اأو ن�سيج ومن ثم زراعته 

واحل�سول على الكائن املطلوب.
و ميكن ا�ستخدام الهند�سة الوراثية يف جمال االنتاج النباتي على �سبيل املثال يف انتاج 
مبيدات  من  معينة  انواع  تتحمل  او  للفريو�سات  او  للح�سرات  مبقاومتها  تت�سف  نباتات 
احل�سائ�ص و بالتايل يوؤدي ذلك اإلى تقليل كمية مبيدات احل�سائ�ص امل�ستعملة عندما تكون 
ا�ستخدام  فيتم  احليواين  االإنتاج  جمال  يف  اما  �سديدة.  باحل�سائ�ص  املح�سول  اإ�سابة 
الهند�سة الوراثية ل�سببني االأول وهو اإنتاج حيوانات مقاومة لالإمرا�ص     » خا�سة االأمرا�ص 

الأغذية املعدلة وراثيا
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اخلوالدة وكفاوين

الفريو�سية« والظروف البيئية القا�سية عن طريق اال�ستن�ساخ، واال�ستخدام الثاين من اجل 
احل�سول على زيادة يف االإنتاج من اللحم اأو احلليب وحتى البي�ص؛ وذلك عن طريق تق�سيم 
جنني املا�سية واحل�سول على توائم ثنائية وثالثية ورباعيه لزيادة انتاج الرثوة احليوانية، 

لزيادة �سرعة منوها بتزويدها باجلني اخلا�ص بهرمون النمو ال�سريع.

اأهم الغذية املعدلة وراثيا:
ومن اهم املحا�سيل املعدلة وراثيا فول ال�سويا وم�ستقاته حيث ان الكثري من حم�سول 
فول ال�سويا وم�ستقاته معدل وراثيا وخ�سو�سا يف الواليات املتحدة واليابان التي ت�ستورد 
فول ال�سويا من الواليات املتحدة. ومن اأ�سهر الدول املنتجة لفول ال�سويا الواليات املتحدة 
االأمريكية و الربازيل و االأرجنتني وكندا و ال�سني و باراجواي و جنوب اإفريقيا و اوروجواى 
زيت  ال�سويا  لفول  وراثيا  املعدلة  املنتجات  اهم  ومن  كو�ستاريكا.  و  املك�سيك  و  بوليفيا  و 
فول ال�سويا، والزبدة، �سل�سات ال�سلطة، املايونيز، بروتني ال�سويا، دقيق ال�سويا، حليب 
ال�سويا، لنب  نقانق  ال�سويا،  بورغر  ال�سويا،  ال�سويا، جبنة  بوظة احلليب، لنب  ال�سويا، 
م�سحوق   ، ال�سوداين  الفول  زبد  الفطور،  حبوب  اخلبز،  �سوكوالته،  حلوى،  جممد،  رائب 
فان  للذرة  بالن�سبة  اما  التجميل.  وم�ستح�سرات  �سامبو  املغذي،  االأطفال  الربوتني، طعام 
من ا�سهر الدول املنتجة للذرة الواليات املتحدة االأمريكية و الربازيل و االأرجنتني و كندا و 
جنوب اإفريقيا و اوروجواى و الفلبني و ا�سبانيا و �سيلي و هندورا�ص و الربتغال و جمهورية 
الت�سيك وبولندا و م�سر و �سلوفاكيا و رومانيا. ومن منتجات الذرة املعدلة وراثيا، �سراب 
الذرة و ن�ساء الذرة و �سكر العنب امل�ستخل�ص من الذرة و زيت الذرة و دقيق الذرة و ذرة 
الب�سار و برغل الذرة و ع�سري دقيق الذرة و �سكر الذرة و ن�ساء الذرة و زيت الذرة و �سيب�ص 
الذرة و احللوى و اخلبز و املخلالت و ال�سمن النباتي و الكحول و اأنواع املعكرونة و �سل�سات 

ال�سلطة والفانيال .
اما اخل�سروات املعدلة وراثيا فمن ا�سهر الدول املنتجة للخ�سروات جمهورية الت�سيك و 
ال�سويد ومن منتجات اخل�سراوات املعدلة وراثيا، البطاطا وبطاطا ال�سيب�ص ون�ساء ودقيق 
االأطعمة  اإلى  باالإ�سافة  و�سل�ستها  وع�سريها  البندورة  ورب  البطاطا  ح�ساء  و  البطاطا 
املتحدة  الواليات  فتعد  الفاكهه  اما  واملنتجات.  االأغذية  واملك�سيكية وغريها من  االإيطالية 
االأمريكية وال�سني من ا�سهر الدول املنتجة للفاكهه ومن اهم منتجات الفواكه املعدلة وراثيا 
يف الوقت احلايل الباباي. اإال اأنه توجد فواكه اأخرى قيد االنتهاء من تعديلها، كاملوز والعنب 
املحا�سيل  املختلفة من  واملك�سرات  البذور  تعد  ال�سمام.و  و  االأنانا�ص  و  التفاح  و  والفراولة 
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التي مت تعديلها وراثيا و من اهم الدول املنتجه لها كندا و ا�سرتاليا. ومن منتجات البذور 
يدخل  و  ال�سيب�ص  �سناعة  يف  امل�ستخدم  القطن  بذور  زيت  و  الكانوال  زيت  وراثيا؛  املعدلة 
الب�سكويت  اأو  اله�سة  احللوى  وقطع  املحلى  الكعك  واأنواع  ال�سوداين  الفول  زبد  �سناعة  يف 
وغريها من االأغذية امل�سنعة، ومن الزيوت والبذور واملك�سرات التي جتري عملية تعديلها 
وراثيًا: الك�ستناء و بذور عباد ال�سم�ص و اجلوز. و ميكن النظر الى اجلدول 1  ملعرفة توزيع 
املحا�سيل املعدلة وراثيا يف العامل لعام  2010 واجلدول رقم 2 ملعرفة اهم املنتجات املعدلة 

وراثيا و ا�سماء ال�سركات املنتجة لها.
من  امل�سنوعة  االأغذية  فت�سمل  واالأ�سماك  والطيور  احليوانية  لالأغذية  بالن�سبة  اما 
ال�سويا،  فول  )ذرة،  وراثيا  معّدلة  حما�سيل  اإطعامها  مت  التي  احليوانية  الرثوة  م�ستقات 
ك�سبة القطن( وهي: حلم العجل، ومن �سمنه الهامربغر و �سرائح اللحم االأحمر و النقانق 
)ال�سجق( و حلم احلمل و الدجاج وبي�ص الدجاج،  والديك الرومي، وغريه من الطيور، و 
ط( واملغذى �سنعيًا،و �سمك �سليمان )ال�سلمون(، وغريها  �سمك الرتوته  )ال�سلمون املرقَّ

من االأ�سماك واملنتجات البحرية االأخرى التي خ�سعت لتحوير وراثي .

التمييز ما بن الأغذية املعدلة وراثيًا والأغذية الطبيعية الأخرى:
ميكن التميز بني االأغذية املعدلة وراثيا واالأغذية الطبيعية عن طريق املنظر وبع�ص ال�سفات 
–ذات �سكل مرتب  واإ�سراق  ولها ملعان  التي متتلك �سكال منتظما  فالثمرة  التمييز،  �سهلة 
وجميل ك�سكل املربع اأو املثلث ....الخ-  وال تف�سد ب�سرعة  فهي تكون اأغذية معدلة وراثيا، 
اأما الثمرة التي متتلك �سفات جمالية اقل فهي نباتات طبيعية واأكرث اأمنًا و هذه الطريقة 
لي�ست ا�سهل و امنا متيز هذه املنتجات. وميكن التميز عن طريق الفحو�سات والتحليل؛ و 
من اهم هذه الفحو�سات فح�ص املادة الوراثية )DNA( و الفح�ص عن طريق التحليل 

الكيميائي و التحليل املناعي.

اجلدول )1(: امل�صاحات العاملية للمحا�صيل املعدلة وراثيا يف عام 2010) مليون هكتار(

املحا�صيل املعدلة وراثياامل�صاحة)مليون هكتار(الدولة املرتبة

االأمريكية املتحدة  66.8الواليات 
ذرة، فول ال�سويا، 

قطن،بر�سيم حجازي، بابايا، 
كو�سا

ذرة، فول ال�سويا، قطن25.4الربازيل

الأغذية املعدلة وراثيا
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املحا�صيل املعدلة وراثياامل�صاحة)مليون هكتار(الدولة املرتبة
ذرة، فول ال�سويا، قطن22.9االأرجنتني

قطن9.4الهند

ذرة، فول ال�سويا، كانوال، 8.8كندا
بنجر، ال�سكر

كانوال، 3.5ال�سني ال�سويا،  فول  قطن، 
بنجر، ال�سكر، بابايا، البندورة

فول ال�سويا2.6باراجواي
قطن2.4باك�ستان

قطن، ذرة، فول ال�سويا 2.2جنوب اإفريقيا 
ذرة، فول ال�سويا1.1اوروجواى

فول ال�سويا0.9بوليفيا
قطن، كانوال0.7ا�سرتاليا

ذرة0.5الفلبني
قطن0.3ماينامار

قطن0.3بوركينافا�سو
ذرة0.1ا�سبانيا

قطن، فول ال�سويا0.1املك�سيك
قطناقل من 0.1كولومبيا

ذرةاقل من 0.1�سيلي
ذرةاقل من 0.1هندورا�ص

ذرةاقل من 0.1الربتغال
ذرة، بطاطااقل من 0.1جمهورية الت�سيك

ذرةاقل من 0.1بولندا
ذرةاقل من 0.1م�سر

ذرةاقل من 0.1�سلوفاكيا
قطن، فول ال�سويااقل من 0.1كو�ستاريكا

ذرةاقل من 0.1رومانيا

اخلوالدة وكفاوين
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املحا�صيل املعدلة وراثياامل�صاحة)مليون هكتار(الدولة املرتبة
بطاطااقل من 0.1ال�سويد
بطاطااقل من 0.1الكانيا

لة وراثيا:  اجلدول )2(: اأ�سماء لبع�ص ال�سركات وماذا تنتج من اأغذية معدَّ

الأغذية املعدلة وراثيا التي تنتجها ال�صركة 
shortenings كري�سكو

�سب�ص الذرة فريتو، دوريتو
الربغر العمالق االخ�سر
ال�سويا Isomil and Pro Sobee

رقائق الذرة كيلوغ
salad dressings كرفت

البطاطا الفرن�سية ماكدونالدز 
sundry نابي�سكو 

�سوكوال ن�سله
taco shells Old El Paso

�سراب ال�سعري فالتني
margarine  Parkey

sundry بيل�سربي 
sundry بروكرت و غامبل
sundry كويكر ميلز

الزيوت النباتية وي�سون

الأغذية املعدلة وراثيا
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الأ�صرار التي ميكن اأن حتدث ب�صبب الأغذية املعدلة وراثيا و دور املنظمات العاملية جتاه 
ذلك:

طبيعية  غري  بطريقة  اأدخلت  جديدة  وراثية  مادة  على  حتتوي  وراثيا  املعدلة  الكائنات 
ب�سحة  اال�سرار  على  يقت�سر  لي�ص  واخلطر  النقطة.  هذه  من  تاأتي  املخاوف  فان  ولذلك 
االإن�سان عندما يتناول هذه االأغذية اإمنا ميتد اإلى الطبيعة حيث اأن هذه النباتات املعدلة 
وراثيا ميكن اأن تنت�سر يف الطبيعة وتتهاجن مع كائنات طبيعية اأخرى مما يوؤدي اإلى ظهور 
ذات  �سارة  اأع�ساب  واإنتاج  �سار«  جني  لها  نقل  اإذا   « ال�ساره  النباتات  من  جديدة  اأنواع 
مقاومة عالية لالأمرا�ص التي ميكن اأن توؤثر على التوازن البيئي وعلى �سحة االإن�سان، وعلى 
الكائنات االأخرى. و اإن الكثري من الهيئات ال�سحية واملنظمات الدينية واجلمعيات البيئة 
وعدد من العلماء معار�سني لالأغذية املعدلة وراثيا وذلك كونهم معتربين اأن االأغذية املعدلة 

وراثيا لها  اأ�سرار بيئية وخماطر �سحية و اآثار اقت�سادية.
ومن املخاوف التي ميكن اأن توؤثر على االإن�سان ب�سبب االأغذية املعدلة وراثيا �سمية هذه 
االأغذية ومدى تاأثريها على �سحة االإن�سان وقابلية هذه االأغذية الإثارة تفاعالت احل�سا�سية 
باال�سافة الى التاأثريات التغذوية امل�ساحبة للتعديل الوراثي. ومن اأهم هذه املخاطر اإثارة 
تفاعالت احل�سا�سية لذلك فانه ال ين�سح بنقل املورثات من االأغذية املثرية للح�سا�سية، اإال 
اأن الربوتني الناجت به املورث املنقول لي�ص مثريًا للح�سا�سية. وقد و�سعت منظمة  اإذا ثبت 
االأغذية والزراعة التابعة لالأمم املتحدة FAO و منظمة ال�سحة العاملية )WHO(  طرق 

الختيار االأغذية املعدلة وراثيا لتفاعالت احل�سا�سية. 
وذلك  وراثيا  املعدلة  االأغذية  اإنتاج  لعملية  والقوانني  االأنظمة  العديد من  و�سع  لقد مت 
املتطلبات  من  والقوانني  االأنظمة  وهذه  االإن�سان،  و�سالمة  �سحة  على  املحافظة  لهدف 
االأ�سا�سية للهيئات الدولية مثل برنامج االأمم املتحدة للبيئة، ومنظمة التعاون االقت�سادي 
والتنمية، ومن اأولويات هذه االأنظمة القيام باإجراء جميع االختبارات التي ت�ستخدم يف طرق 
تربية النبات وكذلك اختبارات التقومي التي تاأخذ يف االعتبار التاأثريات املحتملة على �سحة 
االإن�سان وعلى البيئة. وهناك عدد من االأ�سئلة التي يجب االإجابة عليها عند القيام بعملية 
الهند�سة الوراثية وهي:  ما هو تاأثري نقل املورث للنبات اجلديد؟ هل �سوف ي�سبب �سمية 
الكائنات احلية غري  الوراثي على  التعديل  تاأثري  للحيوان؟ ما هو  اأو  اأو ح�سا�سية لالإن�سان 

ال�سارة؟ هل ميكن اأن ينتقل التعديل الوراثي اإلى نباتات اأخرى طبيعيًا؟.

اخلوالدة وكفاوين
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كانت منظمة االأغذية والزراعة التابعة لالمم املتحدة )FAO( من الداعمني للهند�سة 
الوراثية ذلك الإمكانيتها بزيادة االإنتاج واالإنتاجية يف الزراعة والغابات واالأ�سماك، وميكن 
اأن تزيد من اإنتاجية االأرا�سي الفقرية يف املناطق التي ال ت�ستطيع اإنتاج ما يكفيها من الغذاء، 
كاإنتاج االأرز الذهبي الغني بفيتامني اأ. واملنظمة تدعم االأغذية املعدلة وراثيا كونها �سوف 
ت�ساعد الدول الفقرية يف توفري الغذاء وتقدمي اخلدمات يف جمال املعلومات واال�ست�سارات 
والتن�سيق بني الدول االأع�ساء فيها للو�سول اإلى التو�سيات املنا�سبة لتقومي هذه املنتجات من 
حيث �سالمتها لالإن�سان واحليوان والبيئة، وكذلك يف و�سع النظم والقوانني حول التعريف 

باملنتجات املعدلة وراثيًا. 
والوحدة  وراثيا  املعدلة  االأغذية  �سالمة  تدريب حول  وحدة  باإن�ساء  املنظمة  قامت  وقد 
التدريبية هذه مكونة من ثالثة اأجزاء. يتناول اجلزء االأول “مبادئ تقييم �سالمة االأغذية 
امل�ستقة من النباتات ذات احلم�ص النووي معاد االإحتاد، ويقدم توجيهات حول تنفيذ اإطار 
عمل فعال يف تقييم االأغذية امل�ستقة من النباتات احلم�ص النووي معاد االإحتاد. اأما اجلزء 
الثاين، فيتناول”اأدوات وتقنيات للمدربني، ويقدم توجيه عملي الإعداد وتنظيم ور�سة عمل 
حول مو�سوع تقييم �سالمة االأغذية امل�ستقة من النباتات احلم�ص النووي معاد االإحتاد. اأما 
اجلزء الثالث، وهو كناية عن “درا�سات حالة”، فيعر�ص ثالثة ملفات حول تقييم ال�سالمة 
املتعلقة  الوطنية  النظم  لوا�سعي  موجهة  الوحدة  هذه  التدريب.  الأغرا�ص  تلخي�سها  مت 
باالأغذية  العاملية  ال�سحة  منظمة  اهتمت  ولقد  العلماء.   و  وال�سلطات،  االأغذية،  ب�سالمة 
املعدلة وراثيا من اجل زيادة حمتوى االأغذية من العنا�سر الغذائية و خف�ص احل�سا�سية و 
زيادة كفاءة اإنتاج االأغذية  باال�سافة الى احلاجة اإلى درا�سة االآثار ال�سلبية املحتملة على 

�سحة االإن�سان من ا�ستهالك االأغذية املعدلة وراثيا، وكذلك على امل�ستوى العاملي.
موقف بع�ص الدول من املحا�سيل املعدلة وراثيا: 

ففي اوروبا فقد وافق االحتاد االأوروبي على ت�سويق عدد من االأغذية املعدلة وراثيًا بلغ 
عددها ثمانية منتجات حتى عام 1988م ومنذ عام 1997 قدمت الدول االوروبية جمموعة 
اإعداد الئحة ب�ساأن الكائنات املعدلة  من الت�سريعات يف تو�سيم االأغذية املعدلة وراثيا ومت 
وراثيا ومت اعداد الالئحة )املفو�سية االأوروبية( يف عام 2003 وهذه الالئحة تهتم باالأغذية 
وفول  وراثيا  املعدلة  الذرة  اأ�سناف  ت�سم  كانت  عالمات  وت�سم  وراثيا  املعدلة  واالأعالف 
ال�سويا املعدلة ومت و�سع معاير حمددة للموافقة على ت�سويق املنتجات املحتوية على مكونات 
الهند تزرع م�ساحات  اأ�سيا ومنها  ا�سيا فاإن دول قارة  من حما�سيل معدلة وراثيًا. اما يف 
كبرية من حم�سول القطن املعدل وراثيا و تقع يف املرتبة الرابعة على العامل، وال�سني التي 

الأغذية املعدلة وراثيا
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تليها تزرع م�ساحة كبرية من املحا�سيل املعدلة وراثيا وغريها من الدول وبذلك تكون قارة 
اأ�سيا  حتتوي م�ساحات كبرية مزروعة من املحا�سيل املعدلة وراثيا وتقوم ا�سرتاليا باإعداد 
با�ستخدام  ا�سرتاليا  وراثيًا، وقد �سمح يف  املعدلة  قوانني تنظيمية لالأغذية من املحا�سيل 
بذرة القطن وفول ال�سويا املعدلة وراثيا يف االغذية. اما جنوب اأفريقيا فتحتل املركز التا�سع 
عامليا بالن�سبة للم�ساحة املزروعة وقد مت حاليًا و�سع موا�سفات لبطاقات االأغذية املعدلة 
وراثيًا، وهنالك جلنة ملراجعة خوا�ص ال�سالمة البيئية و�سالمة الغذاء للمحا�سيل املعدلة 
وراثيًا. ويف اأمريكا اجلنوبية تقع الربازيل واالأرجنتني يف املرتبة الثانية والثالثة على التوايل 
يف امل�ساحة املزروعة باملحا�سيل املعدلة وراثيا وقد مت و�سع قوانني لزراعة هذه املحا�سيل 
وتعليمات ل�سالمة البيئية و�سالمة الغذاء. و بالن�سبة الأمريكا ال�سمالية، تقع الواليات املتحدة 
االأمريكية وكندا يف املرتبة االأولى واخلام�سة على التوايل يف امل�ساحة املزروعة باملحا�سيل 

املعدلة وراثيا ومت تعديل طرق تقومي ال�سالمة الغذائية.
وفى عاملنا العربى كان ال بد لنا اأن نتابع هذه التكنولوجيا فقد دخلت التكنولوجيا احليوية 
و منتجاتها اإلى موائد اأطعمتنا و مالب�سنا و غذاء حيواتنا ،  هناك عديد من املراكز البحثية 
املتميزة التى بداأت خطوات جادة فى �سبيل هند�سة املحا�سيل العربية كالقمح و ال�سعري و 
القطن و الذرة و غريها، و التى جميعها ما تزال اإما فى مراحل البحث املختربى اأو احلقلى 
كما هو يجرى فى م�سر وال�سودان واملغرب وتون�ص، ولقد �سمحت م�سر والأول مره فى تاريخ 
املنطقة العربية، بزراعة الذرة ال�سامية املعدلة وراثيا بوا�سطة �سركة اأمريكية فى �سيف عام 
% عن احلقول العادية، باالإ�سافة  2008م، والتى اأبديت زيادة فى االإنتاج ت�سل اإلى 30 
لعدم حاجتها للر�ص مببيدات ح�سرات الثاقبات التى تهاجم الذرة العادية وتدمرها. هذا 
رمبا ال ينفى ت�سرب منتجات غذائية ت�سمل �سمن مكوناتها اأغذية معدلة وراثيا فى االأ�سواق 

العربية، كما نوهت بذلك بع�ص الدرا�سات.
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دّوارات عمان:
 اأمل يحن الوقت لإعادة النظر؟

حممود الزواوي

البناء املثايل، كما تعلمنا يف درا�صة 
تخطيط املدن، هو الذي يجمع بن العن�صرين الوظيفي 

واجلمايل، وهو اأمر يدركه خمططو املدن واملهند�صون واملهند�صون 
املعماريون متام الإدراك. واإذا نظرنا اإلى الدواوير املنت�صرة يف �صائر اأنحاء 
عمان، والتي اأ�صبحت �صمة من �صماتها املميزة على مدى عدة عقود، فاإننا 

�صندرك اأن تلك الدواوير توؤدي دورها اجلمايل ولكنها فقدت 
دورها الوظيفي.
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حممود الزواوي

واإلى كوابي�س  واأزمات مرورية حمبطة  اإلى نقاط اختناقات  الدواوير  فقد حتولت هذه 
واأخذت  املركبات.  �سائقي  ال�ستائم بني  ولتبادل  للم�ساحنات  �ساحات  اإلى  واأحيانا  مزمنة، 
والدواوير  ال�سوارع  اأزمات مرورية خانقة يف  توّلد  االأخرية   ال�سنوات  الدواوير خالل  هذه 
ي�سبب  – الذي  املثال  �سبيل  – على  الرابع  الدوار  يف  احلال  هو  كما  املجاورة،  ال�سغرية 
اأزمات يف النفق املوؤدي اإلى ج�سر عبدون، واأحيانا يف الدوار ال�سغري القريب منه، وقد ت�سل 

تداعيات ذلك اإلى دوار عبدون.
عندما مت اإن�ساء الدوار االأول قبل اأكرث من �سبعني عاما كان معلما جميال يك�سب عمان 
اآنذاك  كانت  عمان  ولكن  ال�سنني،  لع�سرات  الثاين  الدوار  مع  كذلك   وظل  مميزا،  رونقا 
فاإن عدد  االآن  اأما  اآالف.  اآنذاك عدة  االأردن  ال�سيارات يف  يتعّد عدد  ومل  مدينة �سغرية، 
ال�سيارات يف االأردن يقّدر مبليون �سيارة، ن�سبة كبرية منها موجودة يف عمان، اإ�سافة اإلى 

450 األف �سيارة دخلت البالد خالل ال�سيف املا�سي.
وال يخفى على كل من يقود اأو يركب �سيارة يف عا�سمتنا اجلميلة اأن الدواوير حتّولت اإلى 
مواقع اأزمات مزمنة واإلى م�سكالت دون حل واأن هذه امل�سكالت تزداد تفاقما عاما بعد عام. 
ولعل اأغرب ما يف االأمر اأن اإن�ساء هذه الدواوير م�ستمر دون توقف، وكاأن املهند�سني الذين 
ي�سممونها وامل�سوؤولني الذين يوافقون على خمططاتها ال يعي�سون يف املدينة وال يعانون مما 

يعانيه �سكانها كل يوم.
لقد �ساعد بناء االأنفاق حتت بع�س الدواوير يف تخفيف �سغوط حركة مرور ال�سيارات 
يف بع�ص االأحيان، ولكنه مل يحّل امل�سكلة ب�سبب التزايد امل�ستمر لعدد املركبات، خا�سة اأن 
ت�سميم بع�ص هذه االأنفاق مل يوفر االلتفافات )U-Turn( ال�سرورية واملنطقية لل�سائقني 
الذين يرغبون يف االلتفاف والعودة يف االجتاه املعاك�ص دون حاجة اإلى دخول الدواوير. ولعل 
اأو�سح مثال على ذلك الدوار الثالث، الذي يخلو من مثل هذا االلتفاف يف االجتاهني القادمني 
الدخول يف  اإلى  االلتفاف  الراغبني يف  ال�سائقني  ي�سطر  ما  والرابع،  الثاين  الدوارين  من 
زحمة الدوار الثالث، وما ي�سهم يف زيادة تفاقم الو�سع يف واحد من اأكرث الدواوير ازدحاما، 
دون داع. هذا الو�سع غري موجود يف الدوارين اخلام�ص وال�ساد�ص، على �سبيل املثال، حيث 
ميكن لل�سائقني االلتفاف اإذا ما رغبوا دون حاجة اإلى دخول هذين الدوارين. فلماذا مل تتم 

مراعاة ذلك عند ت�سميم الدوار الثالث؟
     ومن االأمور امل�ستغربة يف هذا ال�سياق التغيري الذي اأدخل منذ عدة �سنوات على حركة 
مرور املركبات القادمة من �سارع ال�سريف عبد احلميد �سرف باجتاه �سارع ال�سريف جميل 
بن نا�سر، حيث يواجه ال�سائقون بجزيرة عند تقاطع هذين ال�سارعني متنعهم من التوجه 
اإلى اليمني والقيام بعملية التفاف قبل  اأنف�سهم مرغمني على التوجه  اإلى الي�سار ويجدون 
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دوار املدينة الريا�سية مبا�سرة ثم العودة يف االجتاه املعاك�ص، ما يزيد ال�سغط على احلركة 
قطع  اإلى  باالإ�سافة  مربر،  دون  منه   والقريبة  به  املارة  وال�سوارع  الدوار  هذا  يف  املرورية 

م�سافة اإ�سافية غري �سرورية.      

واملركبات  الدواوير  عدد  اأ�سعاف  طويلة  �سنني  فيها  ع�ست  التي  وا�سنطن  مدينة  يف 
املوجودة يف عمان. ومير من بع�ص دواوير العا�سمة االأمريكية �سعف عدد ال�سوارع الرئي�سة 
وال�سبب  تذكر.  مرورية  الأزمات  تتعر�ص  ال  وا�سنطن  دواوير  ولكن  دواويرنا،  يف  متر  التي 
الرئي�ص لذلك هو اأن تلك الدواوير جمهزة باإ�سارات �سوئية تنظم حركة مرور ال�سيارات، 
بدون  وجتاوزات  مرورية  اختناقات  نقاط  اإلى  الدواوير  حتويل  على  ال�سائقني  ترغم  وال 

ح�ساب، كما يحدث يف بع�ص دواوير عمان.

اإن االأزمة املتفاقمة لالختناقات املروية يف دواوير عمان بحاجة ما�سة اإلى حل، خا�سة 
اإذا ما اأخذنا بعني االعتبار العدد املتزايد املتوقع للمركبات خالل ال�سنوات القادمة. ويكمن 

جزء من احلل يف راأيي يف اتخاذ ثالث خطوات رئي�سة:

ب�سكل  فيها  ال�سري  لتنظيم  �سوئية  باإ�سارات  الدواوير  جتهيز  الق�سري،  املدى  على     -  1
اأف�سل.

على املدى الطويل، التوقف عن ت�سميم وبناء املزيد من الدواوير، واال�ستعا�سة عن   -  2
الدواوير بتقاطعات �سارعية جمهزة باإ�سارات �سوئية.

اإلى تقاطعات �سارعية كلما كان ذلك  و�سع خمطط �سامل لتحويل الدواوير احلالية   -  3
ممكنا، على اأن تكون تلك التقاطعات مزودة باإ�سارات �سوئية. ولنتذكر كيف اختفت 
االختناقات املرورية يف الدوار ال�ساد�ص قبل عدة �سنوات حني حتّول اإلى تقاطع �سارعي 
النفقني  اإن�ساء  بعد  الدوار  هذا  بناء  يعاد  اأن  قبل  وذلك  �سوئية،  باإ�سارات  جمهز 

املتقاطعني يف هذا الدوار وتعود اإليه االختناقات املرورية من جديد.

لقد ن�سرت ال�سحف مقاالت قّيمة عديدة خالل ال�سنوات االأخرية اأكدت اأهمية الثقافة   -  4
املرورية وما يتبع ذلك من �سرورة تطبيق واحرتام قواعد  النظام املروري. كما عقدت 
ندوات عديدة حول ال�سالمة املرورية بغية زيادة التوعية املرورية لدى اجلمهور، وهي 
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حممود الزواوي

االأ�س�ص  التاأكيد على بع�ص  ال�سروري  اأن من  واأرى  التقدير.   ت�ستحق  جهود م�سكورة 
البديهية املفقودة يف الثقافة املرورية، واأخ�ص بالذكر:

عدم ا�ستخدام “الغماز” من قبل معظم ال�سائقني الذين يتنا�سون اأن “الغماز” عن�سر   -  5
ال�سائقني  بع�ص  اإن  بل  املرورية،  والثقافة  ال�سيارات  لقيادة  العاملية  اللغة  يف  اأ�سا�ص 
الب�سيطة،  االأداة  هذه  اأهمية  يدركون  وال  با�ستخفاف  الغماز  ا�ستخدام  اإلى  ينظرون 

ولكن الهامة جدا يف منظومة املرور.

ا�ستخدام  وعدم  امل�سارب  بني  املفاجىء  والقفز  امل�سارب،  يف  بالقيادة  االلتزام  عدم   -  6
الغماز عند التحول من م�سرب الآخر.

التجاوز املفاجىء على اليمني، مبا يف ذلك من خطورة وخمالفة الأب�سط قواعد القيادة.   -  7

تقاطعات  عند   )Stop Sign( االإجباري  التام  الوقوف  لالفتة  ال�سائقني  جتاهل   -  8
ال�سوارع جتاهال تاما.

ال�سارعني  جانبي  على  االإجباري  الوقوف  الفتة  من  ال�سارعية  التقاطعات  بعد  خلو   -  9
من  حالة  ويوّلد  املرور  حق  االجتاهني  من  القادمني  ال�سائقني  يعطي  ما  املتقاطعني، 

الفو�سى واخلطر، ولو اأن معظم ال�سائقني يتجاهلون مثل هذه الالفتات، اإن وجدت.

10 -عدم اإعارة معظم ال�سائقني اأي اهتمام ملرور امل�ساة وحلقهم يف العبور، حتى يف املناطق 
املخ�س�سة لعبور امل�ساة يف و�سط مدينة عمان، علما اأن حق امل�ساة باملرور من اأولويات 

الذوق ال�سليم يف قيادة املركبات، حتى لو كان امل�ساة على خطاأ.

- �سرعة ال�سيارات غري املربرة يف املناطق ال�سكنية وال�سوارع ال�سيقة، دون االأخذ بعني   11
االعتبار ما ال يتوقع، كقيام طفل بعبور ال�سارع ب�سرعة.

- عدم تقيد كثري من ال�سائقني بقواعد املرور يف ال�سوارع ذات االجتاه الواحد، خا�سة   12
يف املناطق البعيدة عن ال�سوارع الرئي�سة والتي ال يرتدد عليها �سرطة ال�سري كثريا.

13 - جتاهل معظم ال�سائقني التقيد ب�سرورة الدوران نحو الي�سار اأثناء وجود مركباتهم يف 
امل�سرب االأي�سر الذي يفر�ص ذلك عن طريق �سهم يف االإ�سارة ال�سوئية و�سهم معكوف 
امل�سارب  من  املنطلقة  ال�سيارات  اأمام  ب�سرعة  واالنطالق  امل�سرب،  اأر�ص  على  اآخر 

االأخرى، ما قد يت�سبب يف حوادث مرور غري متوقعة.
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- انت�سار ا�ستخدام االأ�سواء العالية من دون داع يف �سوارع املدينة خالل �ساعات الليل،   14
حتى من قبل بع�ص ال�سيارات الواقفة، ما يوؤثر على روؤية �سائقي ال�سيارات القادمني 
العديد من  النهار بدون داع من قبل  االأ�سواء خالل  وا�ستخدام  املقابل،  من االجتاه 

�سائقي ال�سيارات.

اأب�سط  مبنيا على جتاهل  بهم  نظاما مروريا خا�سا  االأجرة  �سيارات  �سائقي  - فر�ص   15
قواعد املرور.

- ت�سرف �سائقي الدراجات النارية وكاأنهم موجودون خارج املنظومة املرورية كليا.  16
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مقّدمة يف مقاربة ظاهرة العنف ال�ضيا�ضي
جدل العنف والعنف امل�ضاّد1

د.م�صلح النجار2
مدير التحرير

عندما ننظر يف املعادلة االأمنية التي طرفاها القويُّ وال�سعيف، اأو ال�سلطة والثائر، اأو 
االإرهابي والباحث احلياة؛ فاإّن طريَف النزاع ال يقفان على �سوّية واحدة.

رغبًة  الطرفني  من  لكّل  اإن  نقي�ص؟  على طريف  يقفان  وهما  وذاك،  ي�ستوي هذا  وهل   
اأو  اإق�ساء االآخر،  اإلى  اإثبات الذات، وتتعاظم هذه الرغبة عندما يت�سافر معها ق�سٌد  يف 

تهمي�سه، اأو اإلغائه.
اإّن عالقة املقموع بقامعه هي عالقٌة غريبة، فهي مكَتَنَفٌة باملقاومة، اإن كان للمقموع اإليها 
ال�سبيل، وم�سغولٌة باحلقد، ومكّللة باملكائد.  اإن مل يتوافر  �سبيل، وم�سوبٌة بالذّل واالإذعان 

عنوانها اليقظة، ومْتنها التفويت، وخامتتها االنتقام.
ما  كّل  ولُيرتجم  قامعه،  مع  دوَره  ليتبادل  الفر�سة  ت�سنح  اأن  اأمل  على  املقموُع  ويظل 
كابده عرَب حياته، وما عاناه الذين عا�سوا مثله، عرب تاريخ من العالقة التي ال ت�ستمّر اإذا 
ا�ستقامت. فقليٌل من االأمل هو ذلك املتاُح حتى ت�سل املجتمعات الظاملُة اإلى توازن، وامل�سكلة 
بينهما،  االأدوار  وتبّدل  القامع،  خانة  اإلى  املقموع  تنقُل  قد  حتمّية،  التاريخ هي  اأن حركّية 

ويتّحول املرعوُب اإلى مرِعب. 

.2009/ 1  ن�سر جزء من هذه املقالة يف جملة عّمان، ع169، ك1 
2  اأ�ستاذ م�سارك يف اجلامعة االأمريكية واجلامعة الها�سمّية، ورئي�ص املركز االإقليمي لالأمن االإن�سايّن )�سابقا( 

muslih@hu.edu.jo
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ووفاقا ل�سيلنج فاإّن العنف لي�ص عمال غري عقاليّن، واإمّنا هو نتاج عقل مقلوب. اإّن العقَل 
حمكومة  وهي  واحدًة،  ما  �سيٍء  حقيقُة  كانت  فاإذا  له.  ُمنِتٌج  اأو  لوهٍم،  نتيجٌة  هو  املقلوب 
بالتفكرِي املنطقّي املّطرِد املتوازن، فاإّن اإنتاَج اأّيِة �سورة اأخرى لهذه احلقيقة يتطّلب اإدخاَل 
القواننَي  تعتمد  ال  التفكري  واخلياُل طريقة يف  كاخليال.  اأخرى  �سفات  تفكرٍي ذي  عن�سِر 
املنطقيَة املّطردَة واملتوازنة، وبالتايل َيعمد الراغُب يف اإنتاج حقيقٍة غرِي احلقيقِة القيا�سية 
معادالِت  قلُب  ذلك  اآلّيات  واأب�سط  وخيالية،  ومغايرة  جديدة  اإنتاج  اآلّيات  اإلى  العلمّية   –
اأفكار  اإن كان ناجتا من  ها  وبع�سِ اإديولوجيا،  اإن كان ذلك ناجتا من  التفكرِي يف عمومها، 

وِفَكر، اأو من فهم جزئّي، اأو ا�ستثمار جزئّي الإديولوجيا.

اإن  بل  االأفراد،  عالقات  عن  االآخر  ببع�سها  بع�سها  املجتمعات  عالقة  تختلف  ال  وقد 
الدول،  َتْقمع  الدول  اأن  التاريخية  التجربة  خالل  من  اأثبتت  والدول  ال�سيا�سية  االأنظمة 
والثوراِت تقمع  الثوراِت،  االأنظمَة تقمع  اأن  نن�سى  االأنظمة، وهذا ال يجعلنا  واالأنظمَة تقمع 

االأنظمة، وكّل حالة من تلك احلاالت مر�ّسحة لتوليِد عنٍف له اأ�سباٌب �سيا�سّية.

اإّن مثل هذا احلراِك  اإن حترَك املجتمعاِت عرب �َسريورِتها التاريخيِة ال ياأتي بُي�سر، بل 
وال�سلطة ال  ب�سهولة،  بها  التفريط  يتّم  التاريخيِّ يكون موؤملًا، وحاّدًا، وعنيفًا، فامل�سالح ال 

َيتنازل عنها اأ�سحاُبها بُي�سر، واالأنظمُة ال َت�ست�سلم بالطرق ال�سلمّية.

اإّن حالًة من الرتّب�صِ ال بّد �ستظّل قائمًة بني طريَف املعادلة يف اأي جمتمع ويف اأيِة بيئة، 
ُ كلُّ طَرٍف فر�سَته لالنق�سا�ِص على االآخِر وعلى م�ساحِله. بحيُث َيَتَحنيَّ

ما  قّوًة  فاإن  وق�ساياهم،  لروؤاهم  الدعَم  وح�َسدوا  اأنف�َسهم،  ال�سعفاُء  ا�ستجمَع  واإذا 
�ستتاأّتى، وهي قّوُة ال�سعف املتوّلِد من فكرِة رّدِة الفعِل، اأو االنتقاِم، اأو الطموِح، وكلُّها دوافُع 

كافيٌة لتعظيِم القوِة، وتعظيِم احلقِد، وتعظيِم االنتقام.

واأفعاِلها،  با�ستجاباِتها  التنّبوؤ  ميكن  وبذلك  معايرُي،  �سلوَكها  تنتِظُم  الب�سرّيُة  والنف�ُص 
فقد  بها،  التنّبوؤُ  ي�سعُب  التحّوالِت  بع�ص  فاإن  ولذلك  مطلق،  ب�سكل  قيا�سّيًة  لي�ست  ولكّنها 
يتعالى املظلوم على فكرة االنتقاِم اأحيانا، وقد َيغَرق يف الدم اأحيانًا، وبني احلالتني مّت�سع 

ف�سفا�ُص لكثرٍي من االحتماالت.

امل�سكلة اأّن العواّم مّيالون دائما اإلى االرتباط ال�سرطيِّ واملعادالِت اجلاهزِة املريحة، فبْنٌد 
يقوُد اإلى بنٍد، و�سبٌب يقوُد اإلى نتيجة، وحالة تقود اإلى حالة...اإلخ. اأّما اأن يكون املثّقفون اأو 
ال�سفوُة الثقافيُة وال�سيا�سّيُة مّيالني اإلى ذلك ال�سرِب من االرتباطاِت ال�سرطيِة واملعادالِت 

مقّدمة يف مقاربة ظاهرة العنف ال�سيا�سي
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اجلاهزِة املريحة، فذلك اأمر يقود اإلى حالة زائفة من املعاجلة، وا�ستقباِل االأ�سياء.

والريا�سِة  واالفرتا�سّي  اجلديّل  الفكِر  ترحيِل  حالِة  من  نعي�ُسه  ما  هذا  اإلى  وين�ساف 
ال�سيا�سية،  املمار�سِة  واإلى  بل  املمار�سِة احلياتية،  اإلى م�ستوى  التفكرِي  العقلّيِة من م�ستوى 

وترابطاِتها الوطنّيِة والدينّية.

ابتكاِر  من  واأوروبا  اأمريكا  عليه  داأبْت  ما  اكت�ساُف  ميكُن  الدويّل  امل�سهِد  وبا�ستطالِع 
ال�سريِر، فكانْت �سورُة النازّيني والفا�سّيني اأّوال، ثّم اختفت اأ�سباب قّوتهما، ليحّل حمّلهما 
االحتاد ال�سوفيتّي، ويكون م�سريه الزوال، ثّم ظهَر املت�سّدد االإ�سالمّي بعد انهيار االحتاِد 

ال�سوفيتي، لي�سبح م�سدرا للتهديد.

ول�سان حالها  اأكرث �سراوًة،  لالإ�سالم كانت  الغرب  اأّن عداوة  والفارق بني هذا وذيِنك 
اإلى الع�سور  للعودة  اأبدا خطوة  فاإّنها مل تكن  ال�سيوعّية �سيئة،  “ال يهّم كيف كانت  يقول: 
الو�سطى الباكرة، وما ي�سعب علينا روؤيته هو كيف �ستتمّكن دميقراطّيات القرن احلادي 
والع�سرين من العي�ص يف �سالم مع قوى عقدت العزم على اأن تربهن اأّن االألف �سنة االأخرية 
“ثّمة  بقوله:  عنها  يعرّب  ال�سراع  جتّليات  من  اآخر  جتّليا  هنتنغتون  وي�سيف  حتدث”.  مل 

ارتباط كونفو�سيو�سّي – اإ�سالمّي برز لتحّدي امل�سالح والقيم والقّوة الغربّية. 3

وم�ساواٍة  ودميقراطيٍة  رفاٍه  من  االأوِل  العامل  بلداُن  تقّدُمه  ما  �سياق  يف  ذلك  جاء  وقد 
وعدالة، فيكون دوُر ال�ّسريِر هنا اإ�سعاَر �سعوِب تلك البلداِن باأّنهم حم�سودون على رفاِههم، 

واأن ال�ّسرير يعمل على تهديد نوعية العي�ص التي يعي�سونها.

لقد مّت ت�سنيع اأ�سرار لكَل مرحلة، وتفاَعَل مع ذلك منٌط من عدم املباالة اأبداه املّتهمون 
هم فاأبدى �سلوكًا �سبيهًا مبا ُيتّهم به. بال�سّر، اأو باَلغ بع�سُ

اأّن املواجهة القادمة للغرب �ستاأتي بال  وها هو الكاتب الهندّي امل�سلم م.ج. اأكرب يعلن 
االأمم  يكت�سح  �سوف  جديد  عاملّي  نظام  �سبيل  يف  الن�سال  اإن  اإذ  امل�سلم.  العامل  من  �سّك 

االإ�سالمّية من املغرب حتى باك�ستان، ويبداأ من هناك«.4

و�ساقب ذلك االن�سجاَم مع معطيات ال�سورة التي ير�سمها االآخرون لالإ�سالم رغبٌة من 
كذبوها يف  التي  الكذبِة  بت�سديق  االأ�سرار  ت�سنيع  م�ساريع  واأ�سحاب  االأفكار،  اأرباب هذه 
زمن كانت �سعوب العامل االأول قد عا�ست �سنوات من الرفاه اأو�سلتها اإلى حّد امللل، وقد �سار 

3  اإ�سبوزيتو، التهديد االإ�سالمي، ترجمة قا�سم قا�سم، دار ال�سروق – القاهرة، ط2، 2002، �ص303، 315.
4  اإ�سبوزيتو، �ص306.
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ه، فالتحّوالُت االقت�ساديُة قد تكون �سببًا منا�سبًا  العامل ناطقًا بل�سان واحٍد، َي�ستدعي نقي�سَ
لتحّوالت يف �سائر م�ستويات احلياة الب�سرية االأخرى.

فمثال كانت الواليات املتحدة على راأ�ص ممّثلي الوجه املُ�سرق للحياة والفكر وال�سيا�سة 
الواليات  �سعوبه، ف�سارت  توفري رفاِه  يفلح يف  الذي مل  ال�سوفيتي  العامل، �سّد االحتاد  يف 
املتحدة هي الدولة احللم/ الدولة اجلنة، وهنا برزت حاجٌة حلماية الدميقراطية واحلرّية 

والرفاه. 

على  قامْت  معيارّية،  بطريقة  و�سعوب  دول  من  �سواه  ما  مع  االأول  العامل  تعامل  وقد 
نظرٍة مّطردة من الت�سنيف احل�سارّي، والثقايّف، والِعرقّي، وهي نظرة ال ُتفّرُق بني حالة 
رف،  واأخرى، اأو �سعٍب واآخر، اإاّل مبا َين�سجُم وم�سلحة الطرِف االأّول، يف اإطار براغماتّي �سِ
وُت�سّكل  امل�سهَد،  ومَتالأ  التَّ�َسيُِّد،  اإلى  املعيارّيُة  النظرُة  تعوُد  تنق�سي،  امل�سلحُة  كانْت  وحني 
ها االآخر. امل�سكلُة اأّن الراأَي العامَّ يتمُّ ت�سنيُعه، مبا  ها من بع�سِ مواقَف الدوِل واالأمِم بع�سِ
يتالَءم واملوقف ال�سيا�سّي. وين�سط ذلك كّله من خالل الغليان، وعدوى الغليان، والت�سعيد، 
واحلروب والنزاعات امل�سّلحة، التي جتتاح العامل، وت�سغله باأ�سُرٍب من النزاعات الكبرية 
وال�سغرية، مما ي�سمح للقوى غري املتوّرطة يف النزاعات الكربى با�ستثمار ذلك االن�سغال، 

لتحقيق مكا�سب، من خالل �سيغة )حارة كل من اإيده اإِله(.

َيقوُم به �سحايا  ولي�ص بعيدا عن ذلك ما يقاَبل به هذا الت�سنيُف من ت�سنيٍف مقابٍل 
من  متاأّتيٌة  معيارّيٌة  وهي  االآخِر،  الطرِف  خطاِب  على  املعيارّيُة  غلبِت  لقد  االأّوِل.  امل�سهِد 

م�سالِح ال�ّسا�سِة يف هذا اجلانِب، وتقوم بتوجيِه الراأي العاّم.

اجلماعِة  جهِل  كّمّيِة  على  اخلطاِب  م�سّنعو  يعتمُد  كلتيهما  ال�سابقتني  احلالتني  ويف 
ومرّوجيِه.  مب�سّنعيِه  ثقِتهم  كّمّيِة  على  اأو  واملواقف،  االآراُء  هذه  فيها  ُج  ُتروَّ التي  الب�سرّيِة 
هما، وَتتحّول املعيارّيُة اإلى حالة طق�سّيٍة، وتقليٍد َمهيٍب،  وامل�سكلُة اأّن الطرفنِي َي�ْسُدران يف ِغيِّ
اإنتاَج االأن�ساِق مبا ي�سبُه عملّياِت التدويِر التي تتحّوُل فيها املاّدُة الواحدُة  وُيعيد كلُّ طرٍف 
االإعالم،  بَف�سل  الرباغماتّية،  املفاهيِم  �سعبيِة  مع  كلُّه  هذا  اَفر  وَت�سَ اآخر.  اإلى  �سكٍل  من 
والف�سائّياِت بالتحديد، مما َن�َسَر هذه املفاهيَم ب�سورِتها اال�ستهالكيِة يف اإطاِر الثقافِة غرِي 
َت�سفيُه االأحداِث،  �َسَداه  اإعالميٍّ  ن�سيٍج  املنفعِة، وت�سابَك ذلك مع  مت مفاهيُم  العامِلِة، فُقدِّ

وحُلمُته عادّيُة اخل�سائر.
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ولدى قراءة الطائفتني من اخلطابات، فاإّن الطرفني يعتمدان على مبداأ التطهري الذي 
عة، فحني  َيَتطّهر املتلّقوَن من ردوِد الفعِل الطبيعّيِة املتوقَّ ظهَر يف امل�سرِح اليوناين، بحيُث 
ي�ساهدون جرميَة قتٍل على امل�سرِح جنُدهم اأحيانا َيَتعاطفون مع القاتل ال مع ال�سحّية، كاأن 
يكون املقتوُل ظاملًا، اأو جمِرما، اأو �سبًبا يف تعا�سِة االآخرين، فُهم بذلك يتطّهرون رّدة الفعل 

الطبيعية.

اأبطال  مرحلة  تخّطى  الذي  الغرُب  املعادلِة:  ي  حدَّ عند  التفكري  من  طريقتان  ثّمة 
، ومن اأجل ذلك فاإّنه ال يتقّبل  ِل االآلهِة مبا�سرًة يف اأحداِث الق�س�صِ االأ�ساطري، وَتخيُِّل َتَدخُّ
من ال�سرِق االإغراَق يف امليتافيزيقّية، ويعتقُد بتخّلِف هذا ال�سرِق الذي يوؤمُن بتدّخِل االإلِه، 
ال ِبنف�ِسه كما كان الغربيوَن يعتقدوَن �سابقا، بل من خالل اأبطاٍل موؤيَّدين. وذلك الفارق بني 
االإميان الوثنّي الغربّي، واالإميان ال�سماوّي ال�سرقّي. لقد اأعاد ال�سرق، اأحيانا، اإنتاج القدرات 
ال�سوبر، من خالل �سخ�سّيات اأعادْت اإنتاج فكرة الوثن اأو االإله بالطريقة اليونانّية. بْيد اأّن 
الغرَب يحا�سُب ال�سرَق بالنظِر يف احلالتني االإميانيتني الوثنّيِة وال�سماوّيِة على �سوّيٍة واحدة، 
وتداخلْت عنده معطياُت االإمياِن باهلِل واالإمياِن باالأ�سخا�ص. ويذّكرنا هذا بالتداخالِت التي 
تقع عند االأمِم بني الدينّي واالأدبّي، مثلما ح�سل عند اليهود يف ا�سرتجاع الن�ّص التوراتّي، 
كما يذّكرنا باأّن االأمم ت�سّنع اأ�ساطرَيها �َسواٌء من خالِل جهوِد وا�سٍع ب�سرّي بعيِنه اأم من 

خالِل العقِل اجلمعّي.

اإن حالَة التهمي�ِص توّلُد قمعًا يف �سياٍق ما، قْد يرتاكُم ليوّلَد طاقًة، مُيكن توجيُهها و�سرُفها 
يف االإبداِع مثاًل، اأو يف حماولِة رفِع الظلِم، ومقاومِة القمِع، الذي قد يتّحوُل يف بع�ِص التجارِب 

اإلى رغبٍة يف االنتقام.

وقد تكّلم منّظرو ما بعد الكولونيالية Post Colonialism على هذا امللمِح من حياة 
ال�سعوِب التي خ�سعْت لتجربة اال�ستعماِر، وما فيه من ظلٍم، وحماوالِت ال�سعوِب امل�ستعَمرة 
االنتقاَم، والتحّوَل من مظلومني اإلى َظَلَمة، �سواء اأكاَن �سحاياُهم ِمن ظامليهم ال�سابقني اأم 

�سواهم.

اإنها حماولٌة من هوؤالِء ال�سحايا ليتّحولوا من الهام�ِص اإلى املنت، لي�ص ذلك فح�سُب، بل 
االإمعان يف ذلك لنْقِل اأهِل املنِت اإلى الهام�ص. فهي حماولٌة اإق�سائيٌة وتهمي�سّية، قد تتطّوُر 

مع الزمِن اإلى حالٍة من االإلغاء.
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ويف �سبيِل التحّوالِت؛ فقد حاول من يديروَن �سوؤوَن اجلماعاِت امل�ست�سعفِة، املتطّلعون اإلى 
حتويِل موقِفها من االآخِر، عرَب اآلّياِت العنِف اأن يك�ِسفوا عن بوؤ�ِص البيئاِت التي يعي�سون فيها، 
واجلماعاِت التي ينتمون اإليها، يف �سياٍق من االإيهاِم بوحدِة احلاِل بيَنهم بو�سِفهم قياداٍت 
وبني اأبناِء جلدتهم، وهم يحاولون ذلك مقروًنا بالك�سِف عن ف�سِق االآخريَن وجتّرِدهم من 

ال�سمِة االإن�سانّية. 

من  والتجّرِد  والبالدِة،  والعمى  باجلهِل  امل�ست�سعفني  لينعَت  امل�ساّد  اخلطاب  ويتكّون 
اللم�سِة االإن�سانية، على الرغم مما اأُتيَح لهم من اإمكانات ال ُيح�سنون ا�ستثماَرها، وبالتايل 

ونها.  فهم ال ي�ستحقُّ

ثّمة مّت�سٌع الإبراِز التناق�ساِت بني الفريقني، وكّل فريٍق �سيحاوُل اأن يّدعَي اأّن ال�سيطاَن 
اآخُر يف هذا  ثّمَة  اجلانبني.  بني  الهّوِة  �سعِة  على  الرتكيُز  و�سيتّم  االأخرى.  اجلهِة  يقبُع يف 
العامِل، وَتكمن امل�سكلُة يف اأن يتوافَر يف اأحد اجلانبنِي اآخُر غرُيه، ولكّنُه يّتفُق مَعُه يف اآراِئِه 
ومواقِفِه ِمن اآَخِره، فال ين�سِجُم مع م�سالِح اأبناِء جلدِته واأحالِمهم، اإّنُه اآخُر من الداخِل، 
ولكّنُه يجُد نف�َسه غرَي من�سجٍم مع جماعِته الب�سرّية، بل هو يوؤِثُر االن�سالَخ عنهم. وهنا يجدر 
بنا اأن نتذّكر اأّن املعار�سة كانت على �سكلني، اأحدهما يوؤِْثر ال�سداَم، واالآخر �سار وا�سحا 

فيما بعد وهو يوؤثر املعار�سة ال�سلمّية، ولكّنه يقّوي دعاواه من خالل �سمة العلنّية.

الب�سريَة،  واجلماعاِت  الدوَل،  ت�ستعمُل  الدوَل  فاإّن  االأفراَد،  القياداُت  َت�ستعمل  ومثلما 
االإ�سالميِة  الثورِة  ملحاربِة  ح�سني  �سّدام  عهِد  يف  العراَق  املّتحدُة  الوالياُت  ا�ستعملت  فقد 
ملحاربِة  القاعدِة  جماعَة  ا�ستعملْت  مثلما  اجلوار،  دوِل  اإلى  ت�سديرها  وملقاومِة  االإيرانّية، 
االحّتاد ال�سوفييتي، فهذان مثاالن لالأنظمة والقوى التي كان ينبغي لها اأن تقوَم بدوٍر حّتى 
االأ�سلية، ولكّنها جتاوزْت منت�سَف  اإلى حالِتها  تعوُد  ثّم   ، اأو حتى وقٍت معنّيٍ درجٍة معينٍة، 
ة )�سندريال( اأن تعوَد العربُة الفخمُة حّبَة  الليِل، ومل تعد م�سرعًة، فكان ينبغي، وفاقا لق�سّ
قْرٍع، واخليوُل جرذاَن. نظاُم �سدام ح�سني كان ينبغي اأن َيكوَن قوّيا مقابَل االإيرانيني، وعند 
انتهاء احلرب مع اإيران، ينبغي اأن تعود االأ�سياُء اإلى اأ�سلها، وكذلك القاعدُة كان ينبغي اأن 
اإلى �سابِق عهِدها.  َتقوى مقابَل االحّتاِد ال�سوفييتي، ثّم بعد انتهاِء ال�سراِع، َتعود االأ�سياُء 
ومل يتحّقق ذلك يف املّرتنِي كلتيهما، فتغرّيْت �سروُط اللعبِة، وخرَج املمّثلوَن عن ال�سيناريو 
املُخِرج  بتلك الطريقة الرتاجيدية، وتدّخل  امل�سرح  اإ�سدال �ستار  بّد من  املر�سوم، فكان ال 

بق�سوٍة وَحْزم.
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الفهم،  ممكن  اأمر  وبيئاتهم  واإمكاناتهم  ذواتهم  تطوير  اإلى  ال�سحايا  �سعي  فهم  اإّن 
قابل لال�ستيعاب. فعلى �سبيل املثال ميكن تفّهم متدين الريف يف البلدان التي حكم فيها 
الفاّلحون. ولكّن العجيب وامل�ستغرب هو عمل هوؤالء الفاّلحني على ترييف املدينة، وبذلك 
تخ�سر هذه البلدان وال�سعوب �سنوات من عمرها وحياتها، ومنجزات الطبقات الربجوازية 

التي �سنعْت هذه املدن، و�سنعْتها هذه املدن.

كيف ميكن لل�سعوب اأن تنقلب على نف�سها، واأّن ُتعِدم مقّدراتها ومنجزاِتها؟ كيف ميكن 
تكوين  اأدبّيات  اأكرث  يف  املقرونة  وهي  الربجوازية،  اأجنزته  ما  تقتل  اأن  الوطنية  للحركات 

املجتمعات ب�سفة )الوطنية(.

هذا على م�ستوى املجتمع الواحد، واأما على م�ستوى احلراك بني املجتمعات فاإن حتّول 
لته النهائية،  الهام�ص اإلى املنت، وانتقال املنت اإلى الهام�ص، ذلك �ساأٌن يتعار�ص، يف حم�سّ
متتد  وقد  �سعوبها،  لرفاه  م�سروع  من  حتمله  مبا  االأمريكية،  االأوروبية  املركزية  فكرة  مع 

التنظريات اإلى �سياغة م�ساريع ل�سعادة الب�سرية، وللتنوير يف العامل.

اإن تهديد هذه املركزية االأورو- اأمريكية يثري ح�سا�سّية العامل االأّول كّله، ويثري االهتمام 
يهّدد  من  كّل  وي�سبغ  والعدالة،  وامل�ساواة  واحلرية  الدميقراطية  حماية  با�سم  العاملي 
املارقة،  الدول  ويتجّلى ذلك من خالل تعبريات مثل  باأنه من قوى الظالم،  املركزية  تلك 

واملنظمات والدول التي تدعم االإرهاب، وحمور ال�سّر و�سواها.

االإ�سالم  اأّن  التي ت�سّورْت  املكّونات  لالإ�سالم جمموعة من  املعادية  الثقافة  بلورت  وقد 
وحكم  واحلّرّية،  وامل�ساواة،  االإن�سان،  وحقوق  والد�ستورية،  والتحّرر،  كالفردّية،  يعاديها، 

القانون، والدميقراطية، وال�سوق احلّرة، والَعلمانّية.٥

وهنا ميكن الت�ساوؤل حول مفهوم االإرهاب، ون�سبيته، وعدم مركزية الفعل يف حّد ذاته، 
يف اعتبار هذا الفعل اإرهابًا، بل اإن املركزية هي الجتاِه الفعل. فاإذا بَدَر الفعل من ال�سعيف 
جتاه القوّي فهو اإرهاب، واأّما العك�ص فلي�ص كذلك، فال�سعيف هو اأهٌل لالإرهاب، مبا هو متّثٌل 

ل�سورة ال�سّرير، ومثُله الفقري، واالأ�سويّل.

اإّن فعل العنف ال�سيا�سّي من ال�سعيف جتاه القوّي هو اإرهاب، وذلك مقي�ص على م�ستوى 
فهم  النظام  جتاه  عنف  بفعل  قاموا  اإن  فاالأفراد  الواحدة،  الدولة  داخل  هو  مثلما  الدول 

اإرهابيون، واإن قام النظام بالفعل ذاته جتاههم فذلك لي�ص اإرهابًا.
5  ينظر اإ�سبوزيتو، �ص315.
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وهنا ن�ستذكر ما ورد عن االإ�سكندر االأكرب حول هذا املو�سوع منذ األفي �سنة، فبعد القب�ص 
على قر�سان اأزعج ال�سفن اليونانية يف البحر، جيء به اإلى االإ�سكندر، و�ساأله: كيف جتروؤ 
اأفعل ذلك ب�سفينة  اإزعاج البحر؟ فاأجابه القر�سان: ُيطَلق عليَّ ا�سم قر�سان، الأنني  على 

�سغرية فقط؟ اأما اأنت، فحني تزعج االآخرين باأ�سطول �سخم، ت�سمى اإمرباطورًا؟ 

اإّن عدم االكرتاث ب�ساأن امل�ست�سعفني واملهم�سني قد يجعل العامل يدفع الثمن، فالفقري اإن 
مل يجد ما يقتات به، فاإنه قد ياأخذ الدنيا غالبًا، ويغ�سب لقمته غ�سبًا. وتلك هي جتربة 
امل�ستوى  على  واالكرتاث  والتكافل  العناية  اأخالق  اإهمال  اأن  تثبت  ال�سوماليني  القرا�سنة 
الدويل قد تنعك�ص على العامل االأول �سلبًا ونهبًا، وهو بذلك يدفع فاتورة فقر الفقراء، التي 
اأنه خرج، يف املعادلة  بّد من  اأن القر�ص الذي يك�سبه االأغنياء ال  ال نغفل، ونحن نتذّكرها 

االقت�سادية، من جيوب الفقراء.

القبائل  هي  تراثية  جتربة  اإلى  ال�سّر(  و)حمور  املارقة(  )الدول  م�ساألة  وحتيلنا 
يف  الكربى  الوحدة  االجتماعية/  للبنية  حتّول  ذلك  ويف  املت�سلكعة،  القبائل  الل�سو�ص/ 
م�ستوى عدم  االأفراد على  ت�سبه ممار�سات  اإلى ممار�سة  ال�سيا�سي-  االجتماعي-  النظام 
تلك  لتعي�س  املطلوبة  ال�سروط  توافر  اإطار عدم  واإمالءاته، يف  العام  الن�سق  اإلى  االن�سياع 

البنى االجتماعية حالًة �سّحّية، ترفد فيها الن�سق العامَّ ويرفدها.

وهي  ال�سرعية،  فكرة  اإلى  ت�ستند  ما  غالبًا  الدول  فاإن  االإرهاب،  �سّد  الدول  ويف حرب 
�سرعية النظام اأو �سرعية احلكم داخل البلد الواحد، اأو ال�سرعية الدولية حني تتجاوز هذه 
احلرب حدود الدولة الواحدة، وت�سبح احلرب حربًا مباركًة حني تكون �سّد اأعداء النُّور، 
واحلّرّية، والدميقراطية، حني ن�سل اإلى جتربة جورج بو�ص االبن الذي جعلها حربًا مقّد�سة، 
ا�ستثمار  ويتّم  اإ�سالمية،  لقدا�سٍة  ونقي�سا  مقابال  امل�سيحية  ال�سمة  ذات  قدا�ستها  لتكون 
الدينّية،  وتقدي�سهم احلرب  والدميقراطية  احلّرية  ورغبتهم يف  العاديني،  النا�ص  م�ساعر 
يف  الرغبة  وا�ستثارة  الدين،  يف  جهلهم  باب  ومن  الدينّي،  بالتق�سري  اإح�سا�سهم  باب  من 
اأ�سحاب  والنور  واحلّرية  الدميقراطية  اأعداء  كان  فاإذا  بالعني،  العني  ومقابلة  املناف�سة، 

دعوة دينية، فاإن اأن�سب ما يقابلها دعوُة دينية اأخرى.

ولي�ص خافيًا ما تلعبه االأداة االإعالمية من دوٍر يف توجيه الراأي العاّم، في�ستح�سر االإعالم 
االأ�سباب، ويبالغ، ويدّل�ص، وي�ستنجد بالتاريخ يف وجه اخل�سوم، ومزايداتهم، وتهديداتهم.
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ويف جتربة حرب الواليات املتحدة �سّد االأفغان و�سّد العراق، كان ذلك مقرونًا باجتاه 
ب�سبب و�سوح  واالنت�سار  باالمتداد  اآخذة  ال�سمة  وامل�سلمني، وهذه  االإ�سالم  عاملّي عاّم �سّد 

اخلطاب امل�ساّد.

متّكن االإعالم الغربّي من بناء الوهم �سّد االإ�سالم، ف�سّوره �سّرًا �سرفًا، وا�ستثمر جهل 
اتخاذ  وحماولتها  اأعدائهم،  تهديدات  ان�سباط  وعدم  امل�سلم،  باالآخر  الغربية  ال�سعوب 
�سرعية دينية لها، فاعتمدت احلكومات الغربية اآلّيات بناء الوهم، وح�سموا امل�ساألة اإعالميًا، 

يف حني كان كثري من اإعالم اأعدائهم م�سّلاًل يف اجتاه غري اجتاه امل�سلحة.

واأوربا  االإ�سالم  »كان  يقول:  للحرب،  الدينّية  ال�سمة  حول  بفاف  وليم  مقولة  ولن�سمع 
يريدون  وعندهم(  )عندنا  قوم  وهنالك  قرون...،  منذ  حرب  يف  متقّطع  ب�سكل  م�ستبكني 
حتويلها اإلى حرب مقّد�سة بني ح�سارتني – كما لو اأّن هذا ميكن اأن ينتج �سيئا �سوى املوت، اأو 
البوؤ�ص الدائم للماليني«. وقد تعالت اأ�سوات يف الغرب ترى اأّن ال�سراع على م�سري الب�سرّية 
القرن  واالإ�سالم، وهذا ممكن احلدوث يف  امل�سيحية  �سنة، بني  األف  قائما على مدى  كان 
احلادي والع�سرين. ويزعم اأ�سحاب هذا االجتاه يف التفكري اأّن »امل�سلمني قادمون، واأّنهم 
اآتون الختطاف الدميقراطّية، يف �سورة )اإ�سالم مقاتل(، اأو )اأ�سولية اإ�سالمّية(، اأو )اإرهاب 
اأو  ال�سيا�سّي(،  )االإ�سالم  اأو  االإ�سالمّية(،  )النزعة  اأو  اإ�سالمية(،  )قنبلة  اأو  اإ�سالمّي(، 
ب  )الراديكالية االإ�سالمّية(، اأو )الغ�سب االإ�سالمّي(، اأو )التطّرف االإ�سالمّي(، اأو )التع�سّ
جتّلى  وقد  و�سّكانية.  وح�سارّية  �سيا�سية،  تهديدات  من  كّله  ذلك  يحمله  مبا  االإ�سالمي(، 
ذلك كّله من خالل جهود واأعمال من اأمثال »جذور الهياج امل�سلم« لربنارد لوي�ص، و«�سدام 
الغ�سب  حدود  يف  بالغرب  االإ�سالم  عالقة  ح�سرت  اأعمال  وهي  لهنتنغتون،  احل�سارات« 
هذه  تقّدمها  التي  ال�سائدة  ال�سورة  وكانت  والعاطفية،  والالعقالنّية،  والكراهية  والعنف 
االأعمال هي �سورة ثوريني راديكاليني مهّم�سني وغالبا ما يّت�سمون بالعنف، ويرتدون الّزّي 
التقليدّي، ويحاربون احلداثة واملعا�سرة، وهم كثريو التوالد، ويوؤمنون باجلهاد، والت�سحية 
ب وعدم الت�سامح وقهر املراأة، ويحملون دينا يدعو للحرب، ويتعّط�ص للغزو،  بالّدم، والتع�سّ

وميتلئ باالحتقار لغري املوؤمنني.6

لقد توّلدت فكرة منطّية عن العرب وعن امل�سلمني، وهي تتكئ على ن�سق عاّم من�سجم 
اأحد  يجروؤ  ال  الغالب  املعّمم، ويف  االإعالمّي  النموذج  اأو على �سعيد  على �سعيد احلقيقة، 
من داخل اجلماعة العربية اأو امل�سلمة على توجيه نقد ذاتّي يّت�سم باملو�سوعّية، مما ي�سمح 

6  ينظر اإ�سبوزيتو، �ص291-322.
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للذات  ممكن  النقد  ذلك  باأن  علما  بال�سواد.  وللفكرة  باال�ستمرار،  االإعالمية  للتعميمات 
ولالآخر يف �سوء وعي امل�سلحة العليا، واحّتاد اجلميع حولها.

ويف جوار ذلك النمط من التعاطي مع الدين وعالقته بال�سيا�سة، كان ثّمة اجّتاه ينادي 
كان  ما  وبالتحديد  املعا�سرة،  املدنّية  احلياة  �سوؤون  مع  التعاطي  يف  ين  الدِّ من  بالتخّفف 
متعّلقا بالدولة. وي�سبح هذا الّتخّفف قيمًة م�سافًة اإذا كان يوؤّثر يف حت�سني حياة ال�سعوب 
على  ين  الدِّ غياب  يعني  ال  اأّنه  كما  النا�ص،  ُيثِقل حياة  قيد  اإلى  يتحّول  اأاّل  وينبغي  واالأمم، 
م�ستوى احلقيقة. الَعلمانّيُة منهٌج عملّي، ولي�ص �سيغًة حرفّية، فاإذا انتَقَل اإلى احلْرفّيِة ميكن 

اأن يتّم تف�سريه خطاأً، متاما مثلما يتّم تف�سري الدين خطاأً يف بع�ص االأحيان.

زيفها يف  انك�ساف  ولكن  كّلها،  للب�سرية  الدولية هي خ�سارة  ال�سرعية  انهزام فكرة  اإّن 
مرحلة ما بعد العام 2003 كان �سرورًة للجميع، فقد انك�سفت عورة الب�سرّية، وتبنّي اأّن هذه 
ال�سرعية هي اأداة �سبط دويّل يف اجتاه واحد، وهي، كغريها من االأدوات، متاحة ملن يتمّكن 

من ا�ستعمالها.

وعلى الرغم من ذلك فاإن االأنظمة الغربية مل تهمل التزّود ب�سرعيٍة من �سعوبها، فهي 
اأنظمة و�سلت اإلى احلكم بطريقة دميقراطية، ومن اأجل ذلك فاإنها حري�سة على اإر�ساء 
اإلى القانون فكرٌة غري مر�ّسحٍة للزوال،  اإلى احلكم. والأّن االحتكام  اأو�سلتها  �سعوبها التي 
�سّد  حربها  على  واالأخالقية  القانونية  ال�سمة  ت�سبغ  اأن  حتاول  الغربية  االأنظمة  تلك  فاإن 
اأعدائها، ويف الوقت نف�سه حتاول حرمان هوؤالء االأعداء من ال�سمة االأخالقية، وجتّرمهم 
قانونيًا، وبذلك تكت�سب دعمًا قانونيًا واأخالقيًا، فاحلقيقة القانونية هي ما ي�ستطيع طرٌف 
ما اإثباَته، ولي�ص ما يعرُفه طرٌف اأو يوؤمُن به، وهي حقيقة ن�سبية وموؤّقتة، فقد تنك�سف االأمور 
عن حقيقة غري احلقيقة التي حوكمت االأمور بناًء عليها، ويظهر ق�سوُر يف التقدير اأو يف 
احلقائق التي كانت متداولة يف حلظٍة ما، وبنيت عليا االأحكام، وهنا يكون امل�سلك ال�سيا�سي 

الدميقراطّي وفاقًا للمنظومة ال�سائدة غربيًا االآن هو االعتذار فح�سب عن �سوء التقدير!!!

وال يحول اإمكان اخلطاأ دون اعتماد ف�سيلة املباداأة، ومباغتة ال�سّر واال�ستعجال باإيالمه، 
اأفكاره  على  ومعاقبته  ال�سّرير  هذا  حماكمة  اأجل  من  اأدبية،  وق�س�ص  اأ�ساطري  واعتماد 
اأفعاله  معاقبته على  لزامًا  عليه، �سار  ال�سرير  الفعل  اإثبات  باالإمكان  كان  فاإذا  ال�سريرة، 

ال�سريرة، با�ستعمال �سيغة رّد الفعل، وتكري�ص فكرة )البادئ اأظلم(.
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كان ال بّد من وجود �سفيه يف امل�سهد الدويّل، واإن مل يكن، فاإن امل�سهد ي�سّنع �سفيَهه، اأو 
اأَرعَنه. وقد كان متّثل هذا االأرعن اإّما على �سعيد ال�سرير املعار�ص املارق على فكرة النظام، 
واإما على �سعيد نظام اأو زعيم اأو قائد اأو رئي�ص دولة يكون ُع�سابيًا اأو حاّدًا اأو متطّرفًا يف 
حتقيق روؤاه. اإن وجود االأرعن املارق هو امتياز ُي�سبح �سرورًة لغاية تاأكيد اخلطر اخلارجي، 
ويف �سبيل ذلك كانت اللغُة ت�ستثمر لهذه الغاية، مثلما يتّم ا�ستثمار املعطى التاريخّي، بهدف 

االإيهام بعدالة الق�سايا التي يدافع عنها م�سنّعو االأرعن اأو ملتقطوه.

فبها  دينّية،  اأبعاد  ذا  التاريخ  كان  فاإذا  مزّيًة،  ي�سبح  التاريخّي  املعطى  ا�ستثمار  ولعّل 
يلّون الكالم باللون الذي يحتاجه �ساحب احلاجة يف  اللغوّي قد  واإاّل فاإن املعطى  ونعمت، 

امل�سهد ال�سا�سّي.

الرهان  املعتدل هو  املع�سكر  فاإن  ي�سارًا وميينًا،  املتطّرفني  ا�ستثمار  باالإمكان  كان  واإذا 
ال�سعب، فهو �سعب االنحياز اإلى فكرة متطّرفة دينيًا اأو تاريخيًا، ولكّنه حمتمل االن�سياع، 
فاإذا مل يكن ممكنًا جذب هذا املع�سكر اإلى اإحدى م�ساحات التطّرف ال�سلطوّي اأو املعار�ص، 

فاإن تنحيته هي االإجراء االأكرث حكمة، �سريطة �سمان عدم انحيازه اإلى الفريق االأخر.

ويف �سبيل التجيري والتجيي�ص اأو التنحية ت�ستقيم قاعدة )الغاية ترّبر الو�سيلة(، حتى اإن 
امل�سلحة تلتقي اأحيانًا مع م�سالح االأعداء، وت�سبح اأفكار التطّرف حاالٍت موؤقتة، اأو يكون 
ت�سّيد حاالت التقاء امل�سالح موؤقتًا، وتلتقي اخلطابات اأحيانًا، وتتمايز يف اأحيان اأخرى، ولكن 
اخلطاب واإن كان مهمًا فاإنه لي�ص دليل احلقيقة، واإمّنا هو ي�سلح ليكون دلياًل عليها، وقد 
تلتقي اخلطابات الدينية مع ال�سلطوية، اأو القومية مع الدينية، وقد يتّم ا�ستعمال مقوالت: 
�سديق �سديقك... وعدّو عدّوك... وتكون ال�سيا�سة والكيا�سة اأدواِت املرحلة، وو�سيلَة اإ�سباغ 

ال�سرعية.

وامل�سكلة االأ�سا�سية يف خطابات التطّرف هو امتالك اأ�سحاب هذه اخلطابات القرار، اأو 
عدم امتالكهم القرار. والقرار املهم هو قرار القّوة، والقدرة على اإدارة العنف اأو توجيهه 
ولننظر كيف يكون احلال يف وجود اأداة اإعالمية تدعم الفكر املتطّرف، وترّوج له، وتزينه، 
وتن�سره بني النا�ص، وت�سّوغه، بل وجتعله �سرورة حيوية، وجزءًا اأ�سا�سيًا من تاريخ ال�سعوب 

احلّية، واجلزء االأن�سب للمرحلة احلالية يف حياة االأمة التي يكتنفها الفكر العنيف.

وت�سكل درا�سة اخلطاب الفكري املوؤ�س�ص للعنف والداعم له، واملتاأتي منه �سرورة تظهر 
اأو  تاريخانية الظاهرة يف جمتمع من املجتمعات، بل وتنبئ باحتماالت ت�سعيد الظاهرة، 

خبّوها وغفوتها، اأو اختالطها بعوامل اأخرى، اأو دخولها يف منعرجات تطّورّية.

م�صلح النجار
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ويف خ�سّم درا�سة خطاب هذه احلركات، ينبغي لنا اأن نفّرق بني خطاب معا�سر، وخطاب 
حتت  تندرج  التي  االأخري،  النوع  هذا  وتاأويالت  �سماوّي،  وخطاب  موروث،  �سلفّي  ب�سرّي 
بينها  توافق  للبحث عن  الفاعلون  انطلق  ثّم  االأحداث،  االأّولني. فكثريا ما حدثت  النوعني 
وبني الن�سو�ص ال�سماوّية اأو ال�سلفية الو�سعّية، ويف اأحيان اأخرى كانوا يقومون باالأحداث، 
هذا  يف  املعا�سرة  اخلطابات  كانت  ما  وكثريا  ال�سلفّي،  اأو  ال�سماوّي  الّن�ّص  وعي  �سوء  يف 
الّن�ّص  للتطابق مع  اأو حماولة  اأو متهيدا لها،  ال�سياق �سْربا من حماولة ت�سويغ االأحداث، 

ال�سلفّي اأو ال�سماوّي.

لطاملا مّت تف�سري الن�سو�ص الدينّية خطاأ، مثلما مّت يف املقابل تف�سري الَعلمانّية خطاأ يف 
الدميقراطية  ت�ستغّل  مثلما  الَعلمانّية،  وت�ستَغّل  الدين،  فُي�ستغلُّ  واالإ�سالمّي،  العربّي  العامل 

واحلرية وحقوق االإن�سان بطرق مواربة يف كثري من البيئات.

مقّدمة يف مقاربة ظاهرة العنف ال�سيا�سي
جدل العنف والعنف امل�ساّد
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درجة اأهمية الطلبة، 
والبيئة اجلامعية و�ضيا�ضاتها واإداراتها، ومدر�ضيها
م�ضبباٍت للعنف الطالبي يف اجلامعات الأردنية

د.�صفاء �صويحات 

مبختلف  العنف  ولعلى   ، املعا�سرة  التحديات  مواجهة  يف  العلمي  البحث  دور  يتعاظم 
اأبرز ال�سمات املميزة لهذا الع�سر،  واأمر غري م�سكوك به بان العنف  مظاهره واآثاره من 
اأي�سا  اأهم التحديات التي تواجه لي�ص فقط  املوؤ�س�سات الرتبوية، بل  اأ�سبح  من  الطالبي 
اأي�سا  ودخلت  اجلامعي،  احلرم   خارج  اإلى  العنف  اأحداث  امتدت  حيث  باأكمله  املجتمع 
مقت�سرة  غري  قدمية  ظاهرة  العنف  ظاهرة  اأن  ذكره  اجلدير  ومن  خارجه.  من  عنا�سر 
وكذلك  وجودها  درجات  اختالف  مع  لالإن�سان  مالزمة  �سفة  فهي  بعينها  جمتمعات  على 
يف املجتمعات، ومن املوؤكد اأن االهتمام بدرا�سة العنف قد  بداأ بعد احلرب العاملية االأولى 
عندما زادت امل�سكالت االجتماعية وما ترتب عليها من تداعيات �سلبية ، فكان ذلك دافعًا 
للباحثني لدرا�سة ظاهرة العنف، ويف عام  2002 �سدر اأول  تقرير يبحث يف العنف واآثاره 
على الفرد واملجتمع من قبل منظمة ال�سحة العاملية  ليكون اأول درا�سة �ساملة تتطّرق للعنف 
»على  التقرير  العنف  حتديدا يف هذا  العاملي، حيث عرف  ال�سعيد  كم�سكلة �سحية على 
اال�ستعمال  اأو  بالتهديد  �سواء  القدرة  اأو  )املادية(  الفيزيائية  للقوة  املتعمد  اال�ستعمال  اأنه 
الفعلي لها من قبل ال�سخ�ص �سد نف�سه اأو �سد �سخ�ص اآخر اأو �سد جمموعة اأو جمتمع ، 
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 م�سببات العنف الطالبي

بحيث يوؤدى اإلى حدوث اأو احتمال حدوث اإ�سابة ج�سدية، اأو موت، اأو اإ�سابة نف�سية، اأو �سوء 
التقرير  العنف جاء يف  اآثار  العاملية،2002(. وعن  اأو احلرمان )منظمة ال�سحة  النماء، 
نف�سه اأن العنف يت�سبب يف الوفاة الأكرث من 1.6 مليون �سخ�ص �سنويا يف جميع اأنحاء العامل، 
ويعترب من اأ�سباب الوفيات الرئي�سية فيما يخ�ص الفئة العمرية التي ترتاوح بني )44-15(. 
العنف  العاملية ملنع  اإليه احلملة  ترتكز  الذي  االأ�سا�ص  التقرير  2003 اعترب هذا  ويف عام 

والتي ترعاها منظمة ال�سحة العاملية .

ويف عقدي الثمانينات والت�سعينات من القرن الع�سرين تزايد حجم العنف الطالبي يف 
خمتلف دول العامل اإلى حد جعل اأحد الباحثني يقوم باإح�سائها يف املدار�ص واجلامعات يف 
املجتمع االأمريكي،  فقدرها ب�ستة ع�سر األف جرمية يوميا اأي ما يعادل جرمية واحدة كل 

 . ) Stephens ،1998( ست ثوان اأثناء الدوام املدر�سي واجلامعي�
ومل يكن العنف من امل�سكالت ال�سلوكية عند طلبة اجلامعات االأردنية منذ تاأ�سي�سها ، 
فقد �سعت اجلامعات االأردنية ومنذ ن�ساأتها  لنبذ  العنف والعدوان والتع�سب وتر�سيخ قيم 
الدميقراطية و مبادئ املواطنة ال�ساحلة ، وتكري�ص  ثقافة الت�سامح والتعددية، وتقبل االآخر 
واحرتام الراأي املخالف و اعتماد احلوار  للتفاهم فيما بني االأفراد واجلماعات ، فحافظت 

على �سمعتها اجليدة و�سمعة خريجيها، يف املجتمع الوطني والعربي والعاملي.
 وبدخول الربع االأخري من القرن الع�سرين،  لوحظ اأن هناك ازدياد ملحوظ ملمار�سة فئة 
من طلبة اجلامعات االأردنية  الأنواع خمتلفة من العنف، كانت يف املا�سي فردية، واأ�سبحت 
دليل  الطالب  قبل  من  املرتكب  العنف  حجم  تزايد  دالالت  اأن  املوؤكد  ومن  جماعية  اليوم 
على بدايات م�سكلة اأمنية واجتماعية. وعليه » ت�سكلت قناعات متزايدة لدى االأفراد و�سناع 
القرار يف االأردن اإلى اأن اجلامعات االأردنية تعاين من م�سكالت �سبابية متنوعة وهي اإلى  

حد ما مقلقة ت�ستدعي التدخل من قبل الباحثني واأ�سحاب ال�ساأن يف اجلامعات واملجتمع. 
ونظرا لتعار�ص العنف مع ثقافة جمتمعنا االأردين واأهداف موؤ�س�ساتنا الرتبوية وتطلعاتها، 
وانطالقا من اإدراك الباحثني  خلطورة العنف الطالبي يف البيئة اجلامعية واآثاره ال�سلبية 
على جميع عنا�سر العملية الرتبوية  فقد ت�سدى فريق من الباحثني من خمتلف اجلامعات 
 ،  1989 العنف ،حيث  بداأ االهتمام بدرا�سته ميدانيا منذ عام  االأردنية لدرا�سة ظاهرة 
ففي درا�سة لفريق عمل يف اجلامعة االأردنية )خم�ص واآخرون ،1989( بينت نتائجها اأن 
1999 حمدودة النطاق من حيث العدد الكلي لطلبة   - امل�ساجرات الطالبية يف العام 89 
اجلامعة ،كما اأنها حمدودة من حيث تكرار، ظهورها .واأن امل�ساجرات الطالبية ترتكز يف 
ين�ساأ بني �سخ�سني  اأن خالفا  لها   الرئي�سي  امللمح  و  واالإن�سانية  العلوم االجتماعية  كليات 
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معني،  دميغرايف  بعد  على  م�سرتكة  هوية  منهما  كل  جتمع  فئتني  لي�سمل  نطاقه  يت�سع  ثم 
والطلبة املت�ساجرين هم جميعا من الذكور ومعظمهم من ذوي املعدالت املتدنية ، وبع�سهم 
اأخرى  درا�سة  املرتفعة.  ويف  املعدالت   قليل منهم من ذوي  وعدد  املتو�سطة  املعدالت  من 
اإلى العنف وال�سلوك العدواين، عند  اإلى تعرف م�ستويات امليل  2001( هدفت  )الفقهاء، 
العدواين  وال�سلوك  العنف  اإلى  امليل  عدميو  اأن  نتائجها  اأظهرت   ، فيالدلفيا  جامعة  طلبة 
% ومتو�سطي امليل اإلى ال�سلوك العدواين  %وقليلو امليل اإلى ال�سلوك العدواين 44،3   47،5
% .وبينت النتائج اأن هناك ارتباطا  % وكثريو امليل اإلى العنف وال�سلوك العدواين 0.2   8
اإلى العنف وال�سلوك العدواين عند الطلبة واملتغريات  ذا داللة اإح�سائية بني درجة  امليل 
التالية : اجلن�ص، واملعدل الرتاكمي ، وعدد اأفراد االأ�سرة .ويف درا�سة )ديرانية ، 2003(  
واأن  اأن  ن�سبة املتع�سبني من طلبة اجلامعات االأردنية تعادل )%77،4(  ك�سفت نتائجها 
من  اأ�سكال  خم�سة  هناك  .واأن    )%22،6( تع�سب  لديهم  لي�ص  التي  احل�سارية  النخبة 
التع�سب موجودة لدى طالب اجلامعات االأردنية مرتبة تنازليا :اأوال: )50،8%( من اأفراد 
عينة الدرا�سة لديهم تع�سب قومي، و 24،5%   لديهم تع�سب جن�سوي: تع�سب اإناث �سد 
ذكور ، )23%( لديهم تع�سب ع�سائري، )20،9%(  لديهم تع�سب ديني، و )11،2 %( 
لديهم تع�سب طبقي. واأ�سارت درا�سة )احلوامدة ،2003 (  اأن اأهم اأ�سباب العنف  متثلت 
يف ال�سعور بالكبت، وعدم امل�ساواة يف تطبيق القوانني.والتع�سب القرابي والقبلي،وهناك 
اأ�سباب تتعلق بجوانب اقت�سادية، كما تبني  اأن الطلبة الريفيني اأكرث ممار�سة للعنف من 
العنف  و  الكلية  ملتغري  بالن�سبة  اإح�سائية  اأي�سًا وجود فروق ذات داللة  وتبني  احل�سريني، 
املمار�ص يف اجلامعات، و فروق بني الذكور واالإناث يف ممار�سة العنف داخل اجلامعات.

درا�سته   اأفراد عينة  املفحو�سني من  ثلث  اأن حوايل  فبينت   )ال�سقور،2005(  درا�سة  اأما 
قد اأفادوا بتعر�سهم ال�سخ�سي لالإ�ساءة  اجل�سدية خالل طفولته ،  كما وتبني وجود عالقة 
�سلبية ذات داللة اإح�سائية بني �سلوك العنف وكل من و�سع الوالدين -منف�سلني ،والدخل 
ال�سهري لالأ�سرة وطبيعة عمل االأب .اأما  درا�سة لوحدة االأبحاث والتوثيق يف املركز الوطني 
% من العينة اأنهم  مل يتلقوا اأي تدريب يف جمال حقوق  حلقوق االإن�سان فقد  اأفاد  87،3 
التقدم  اإلى  داخل اجلامعة حتتاج  م�سكلة  يواجهون  العينة مل  اأفراد  % من  االإن�سان.62  
التقدم  حال  يف  اإتباعها  الواجب  االإجراءات  تعرف  ال  العينة  اأفراد  %من   85 و  ب�سكوى 
ب�سكوى. كما  بينت درا�سة ) ال�سرايرة، 2006(  باأن  الذكور اأكرث ارتكابًا للعنف اجل�سدي، 
تعر�سًا  اأكرث  االإناث  باأن  تبني  املمتلكات، يف حني   التعدي على  النف�سي،  العنف  التحر�ص، 
النتائج  النف�سي.وبينت  اجل�سدي،  للعنف  تعر�سًا  اأكرث  الذكور  واأن  الذكور،  من  للتحر�ص 

�صفاء �صويحات
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اأي�سا  وجود عالقة ذات داللة اإح�سائية بني كٍل من )النوع االجتماعي، العوامل االجتماعية، 
االقت�سادية، امل�ستوى الدرا�سي، الكلية و تو�سلت درا�سة )املخازير، ،2006(، التي تناولت 
اأ�سباب العنف واأ�سكاله يف اجلامعات االأردنية احلكومية- موؤتة واالأردنية والريموك.  اإلى 
اأن درجة انت�سار اأ�سكال العنف الطالبي متو�سطة ب�سكل عام ومتو�سطة يف جميع اأ�سكاله: 
العنف اللفظي واجل�سدي واالعتداء على املمتلكات.جاء العنف اللفظي والعنف غري اللفظي 
اأ�سكال العنف تاله االعتداء اجل�سدي واالعتداء  )التحر�ص والتهديد والوعيد( يف مقدمة 
على املمتلكات. واتفق الطرفان )اأع�ساء جمل�ص الطلبة واالإداريني يف عمادات �سوؤون الطلبة 
على اأن العنف اللفظي هو االأكرث انت�سارا ، وان  درجة تاأثري اأ�سباب العنف الطالبي درجة 
مقدمتها  ويف  املدرو�سة،  املجاالت  جميع  يف  الطلبة  جمل�ص  اأع�ساء  يراها  كما  متو�سطة 
االأ�سباب املتعلقة  بالو�ساطة يف التعامل مع الطلبة ، وعدم وجود تعامل عادل وتاله االختالف 
اأكرث  االإقليمي من  واالختالف  التعامل  الفوقية يف  اأن  االإداريون  يرى  ، يف حني  الع�سائري 
اأما فيما يتعلق مبجاالت انت�سار العنف فاتفق االإداريون واأع�ساء  م�سادر العنف انت�سارا، 
جمل�ص الطلبة على اأن  جمال االأ�سباب يعود اإلى اأع�ساء هيئة التدري�ص بالدرجة االأولى. واأن 
جمال االأ�سباب املتعلقة ب�سيا�سة اجلامعة واإداراتها هي االأقل انت�سارا. اأما االأ�ساليب االأكرث 
واالإداريني على  الطلبة   اأع�ساء جمل�ص  اتفق   العنف الطالبي فقد  ا�ستخداما يف معاجلة 
اأن  تطبيق التعليمات اخلا�سة  باملخالفات والعقوبات  الطالبية وا�ستخدام جلان التحقيق  
وحماربة الف�ساد  والوا�سطة واملح�سوبية من اأكرث االأ�ساليب انت�سارا. اأما عن االأ�ساليب االأقل 
اإر�ساد  الطلبة فهي  اأع�ساء جمل�ص  الطالبي من وجهة نظر  العنف  ا�ستخداما يف معاجلة 
اأع�ساء هيئة التدري�ص للطلبة وتوعيتهم بقوانني واأنظمة اجلامعة واال�ستماع اإلى مقرتحات 
الطلبة واآرائهم ، وت�سجيع الطالب على تقدمي ال�سكاوي ومالحظات عن �سري العمل االإداري 
واالأكادميي، وتوعية الطالب بقوانني اجلامعة واأنظمتها وتعليماتها .اأما عن االإداريون يف 
دور  وتفعيل  النزاع  اأخرى يف حل  اأطراف  ا�ستخدام  اأن  يرون  فهم  الطلبة  �سوؤون  عمادات 
وا�ستخدام   ، النزاعات  االأزمات وحل  امل�ساركة بو�سع خمطط ملواجهة  الطلبة يف  جمال�ص 
معاجلة  يف  انت�سارا  االأقل  االأ�ساليب  من   هي  اخلالفات  حل  يف  والنقا�ص  احلوار  اأ�ساليب 
امتداد  وعلى  املنفذة  الدرا�سات  اأن  واملالحظ  الر�سمية.  اجلامعات  يف  الطالبي  العنف 
2007  اجتهت  نحو  الك�سف عن م�ستويات امليل للعنف، وحجم    - ال�سنوات  من  1998 
الظاهرة ومدى انت�سارها، واأ�سكال العنف ، يف حني جند ندرة الدرا�سات التي بحثت ب�سكل 
�سمويل ومبا�سر  يف اأ�سباب العنف الطالبي اأ�سف اإلى ذلك  اأن عينة  الدرا�سات ال�سابقة 
حددت بطلبة  من  جامعة اأو اثنتني اأو ثالثة على االأغلب ،وهناك ندرة يف  الدرا�سات التي 

جمعت عيناتها طلبة من كافة  اجلامعات االأردنية احلكومية واخلا�سة .
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  يف درا�سة حديثة ل �سويحات ، نفذت بدعم من  قبل اجلامعة االأملانية االأردنية  هدفت  
اإلى تق�سي م�سببات العنف الطالبي يف  اجلامعات االأردنية من وجهة نظر الطلبة اأنف�سهم، 
تناولت الدرا�سة  ب�سكل �سمويل جميع العوامل التي ت�ساهم يف ت�سكيل بيئة خ�سبة لتنامي 
البيئة   ( هي   رئي�سية  جماالت  اأربعة  ت�سمنت   اجلامعة،    اأ�سوار  داخل  الطالبي  العنف 
اأنف�سهم،(   الطلبة   ، التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  و  واإداراتها،  اجلامعات  �سيا�سات  و  اجلامعية 
دورا  تلعب  اأنها  على  قدرت  التي  املتغريات  من  اثرع�سرة  معاجلة  الدرا�سة  تناولت  كما 
اجلامعات  يف  العنف  م�سببات  اأهمية  لدرجة  الطلبة  تقديرات  بني  فروق  اإيجاد  يف  بارزا 
االأردنية وهذه املتغريات عددها ع�سرة متغريات وهي :  اجلن�ص) ذكر/اأنثى(، منط الرتبية 
اأ�سرته  مع  الطالب  اإقامة  الت�سلطية(، مكان  اإلى  اأميل  الدميقراطية/  اإلى  اأميل  االأ�سرية) 
منذ ال�سغر )قرية/ مدينة(،  نوع اجلامعة )حكومية/خا�سة(، موقع اجلامعة وفقا الأقاليم 
،ثانية/ثالثة/رابعة(،  اأولى   ( الدرا�سية  ال�سنة   . )ال�سمال/واجلنوب،والو�سط(  اململكة 
تربوية،  )علوم  الدرا�سي  التخ�س�ص   ،) علمية  كليات  واإن�سانية/  اجتماعية  )علوم  الكلية 
اختيار  طريقة  اأخرى،  وعلوم  وطب  ،هند�سة  واقت�ساد  اإدارية  وعلوم  واآداب  واجتماعية 
بنظام  الطالب  معرفة  اأخرى(،  ذاتي/اعتبارات  الدرا�سي)اختيار  لتخ�س�سه  الطالب 

العقوبات يف جامعته)نعم،ال(
االأردنية احلكومية  البكالوريو�ص يف اجلامعات  الدرا�سة من طلبة  وتكون جمتمع هذه  
والبالغ  واجلنوب(  والو�سط  )ال�سمال  اململكة  مناطق  خمتلف  يف  واملوزعني  واخلا�سة 
عددهم) 209312( طالبا وطالبة  يف 21 جامعة، وفقا الإح�سائيات وزارة التعليم العايل 
الأعداد طلبة  البكالوريو�ص امللتحقني للدرا�سة يف العام الدرا�سي 2008/2007. و تكونت 
%( من جمتمع الدرا�سة، من  عينة الدرا�سة من)2100( طالبا وطالبة اأي ما يعادل )1 
خمتلف التخ�س�سات، ومن خمتلف امل�ستويات الدرا�سية يف اجلامعات االأردنية احلكومية 
واخلا�سة املوزعني يف  خمتلف اأقاليم اململكة )ال�سمال واجلنوب والو�سط( من)21( جامعة 
مت اختيارهم بالطريقة العنقودية بواقع)100( طالبا وطالبة  من كل جامعة، مت اختيارهم 
من ال�سعب الدرا�سية ملتطلب جامعة : لغة عربية )1،2( لغة اجنليزية)1،2( وتربية وطنية، 

وثقافة اإ�سالمية. 
 ا�ستملت  اأداة الدرا�سة على )105( �سوؤاال  تعرب عن م�سببات حمتمل اأن ت�سهم يف خلق 
بيئة خ�سبة لتنامي العنف ، وطلب اإلى اأفراد عينة الدرا�سة ال)2100( طالبا وطالبة اأن 
املت�سمنة  كونه  �سمن  االأ�سئلة  �سوؤال من   األقيمي ملدى موافقتهم على كل  التدرج  يعطوا 
الدرا�سة    اأداة  �سدق  من  التحقق  مت   ، االأردنية  اجلامعات  يف  الطالبي  العنف  م�سببات 
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بعر�سها على جلنة من املحكمني من خمتلف التخ�س�سات ، كما  مت تطبيقها على عينة 
املنا�سبة  االإح�سائي  التحليل  اأ�ساليب  وبا�ستخدام    ، الثبات  معامل  ال�ستخراج  جتريبية 

اأظهرت نتائج  الدرا�صة ما يلي :
الرتبة  على  ح�سلت  ذاتهم  االأردنية  اجلامعات  بطلبة  العالقة  ذات  العنف  م�سببات     -
اأهمية يف خلق  اأن املدر�سني هم من اقل االأ�سباب  االأولى  ويبدوا من وجهات نظر الطلبة 
بيئة منا�سبة لتنامي العنف الطالبي  مقارنة باأهمية م�سببات العنف الطالبي ذات العالقة  
بالبيئة اجلامعية و�سيا�ساتها،  و�سنتناول ب�سيء من التف�سيل املفيد ما ي�ساعدنا على الوقوف 
على م�سببات ظاهرة العنف  اأول- م�صببات  العنف الطالبي ذات ال�صلة بالطلبة 

اأنف�صهم:

بالطلبة ح�سلت   العالقة  ذات  العنف  م�سببات  اأهمية   لدرجة  التنازيل  للرتتيب  وفقا   
وجاءت    ، االأهمية  مرتفع  تقدير  وبدرجة  االأولى  الرتبة  على  للطلبة  ال�سخ�سية  املهارات 
اخللفية الرتبوية واالجتماعية للطلبة يف الرتبة الثانية وبدرجة تقدير مرتفع االأهمية اأي�سا، 
االأهمية  متو�سط  تقدير  وبدرجة  الثالثة  الرتبة  يف  فجاءت  للطالب  الثقافية  اخللفية  اأما 
اأي�سا، واأخريا ح�سلت م�سببات العنف يف  جمال النواحي الدرا�سية واالأكادميية على الرتبة  
بعر�ص  املجال  ول�سيق  هنا  و�سنكتفي  و  اأي�سا.  االأهمية  متو�سطة  تقدير  وبدرجة  الرابعة 
م�سببات  العنف التي ح�سلت على اعلي درجات االأهمية عند م�ستوى م�سببات العنف ذات 

العالقة بالطلبة اأنف�سهم.
-  ح�سلت املهارات ال�سخ�سية للطلبة على الرتبة االأولى وعليه يكون العنف الطالبي يف 
التفاعلية فيما بني  العالقات  االأولى ناجما عن طبيعة   الدرجة  االأردنية يف  اجلامعات 
الطلبة اأنف�سهم، واأن ما يحدث من م�ساجرات طالبية ال ترتبط بدوافع قوية ، بل تتخذ  
طابع النزوة.و التتعدى كونها عر�سية ناجمة عن املوقف نف�سه، اأي اأنها   تلقائية وليدة 
ال�سلمي،  واحلوار  والتوا�سل  االت�سال  على   الطلبة  مهارات  بتدين  مرتبطة  اللحظة، 
وتدين مهارات �سبط الذات عند االنفعال . تطور امل�ساجرات الطالبية اإلى �سلوك العنف 
يكون عمليات تبادلية بني الطلبة. كما مل تظهر النتائج وجود فروق دالة اإح�سائيا يف 
تقدير اأفراد العينة لدرجة اأهمية املهارات ال�سخ�سية للطالب كم�سببات للعنف بني طلبة 
اجلامعات االأردنية. مما يدل على وجود اتفاق عام من قبل اأفراد عينة الدار�سة على 
درجة التقدير الأهمية املهارات ال�سخ�سية للطلبة كم�سببات للعنف الطالبي يف اجلامعات 
االأردنية.ومن اأ�سباب العنف التي ح�سلت اأي�سا على درجات تقدير مرتفع اأي�سا قدرة 
و »املحافظة على �سمعة  العاطفية«   العالقات  »اإدارة  ال�سخ�سية يف  الطلبة ومهاراتهم 
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الزميلة«، و«تداعيات ن�سوء خالف ما يف جمال عالقة عاطفية قائمة بني طرفني. ومن 
اجلدير ذكره اأن فقرة »عدم وعي الطلبة  مب�سوؤوليتهم جتاه املحافظة على بيئة جامعية 
اآمنة«  ح�سلت اأي�سا على تقدير مرتفع  االأهمية من �سمن م�سببات العنف وهذا موؤ�سر 
على  وجود حاجة اإلى توعية وتثقيف طلبة اجلامعات بالنتائج ال�سلبية لل�سلوك العدواين 
على الطلبة اأنف�سهم  كالقلق والرتدد واخلوف وتاأثرياتها على حا�سر وم�ستقبل  الطلبة 
اأنف�سهم ودرجة متكنهم من علمهم، وتاأخرهم الدرا�سي، وعلى البيئة االجتماعية داخل 

اجلامعة ككل ، وتداعيات امتداد العنف اإلى املجتمع االأكرب.  
 

-  ح�سلت اخللفية الرتبوية واالجتماعية للطلبة على الرتبة الثانية وفقا للرتتيب التنازيل 
الطالبي يف  العنف  اأن  ، ذلك  انف�سهم  بالطلبة  العالقة  الطالبي ذات  العنف  مل�سببات 
اجلامعات هو امتداد للعنف االأ�سري، والعنف املدر�سي، فالعنف يف العالقات االأ�سرية  
لدى بع�ص االأ�سر ، ويف بع�ص املدار�ص ياأخذ �سكال مقبوال  من اأ�سكال ال�سبط االجتماعي، 
ينتقل  مع الطالب اإلى اجلامعة.  هذا وح�سلت كل من الفقرات التالية على درجة تقدير 
مرتفع االهمية كم�سببات للعنف الطالبي يف اجلامعات االردنية : »تراجع الدور الرتبوي 
لالأ�سرة« ، و �سعف الوازع  الديني عند الطلبة، و«تراجع  الدور الرتبوي للمدار�ص«، و 
اأو االأقارب للت�سلط  على الزمالء« و« تراجع  الدور  »ا�ستغالل الطلبة ل�سلطة الوالدين 
اأن تدين التزام موؤ�س�سات  الرتبوي لو�سائل االإعالم«.وهذه النتيجة تعترب  موؤ�سرا على 
التن�سئة االجتماعية واملوؤ�س�سات الرتبوية يف االإيفاء  بالتزاماتهما جتاه االأجيال النا�سئة. 
وح�سلت فقرة  ا�ستغالل الطلبة ل�سلطة الوالدين اأو اأحد االأقارب للت�سلط  على الزمالء  
اأي�سا ، تبدو هذه النتيجة غري م�ستغربة ومنطقية يف �سوء   على تقدير مرتفع االأهمية 
الواقع املمار�ص من قبل البع�ص الذي ي�ستغل ال�سلطة لغايات الت�سلط ، ومن املوؤكد اأنه 
ول�سيوع مثل هذه املمار�سات  يف املجتمع وتاأثر الطلبة بخربات مماثلة وم�ساهدتهم  ملثل 
هذه اخلربات يف الواقع املعا�ص ، فان الطلبة  يحاولون تطبيقها يف اجلامعة  لتحقيق 
بالطلبة  العالقة  ذات  العنف  م�سببات  نتائج  بينت  وقد  هذا  معينة.  وحاجات  مكا�سب 
انف�سهم وجود فروق ذات داللة اإح�سائية يف درجة اأهمية اخللفية الرتبوية واالجتماعية 
الدرا�سي  وامل�ستوى  اجلامعة  وموقع  اجلامعة  ونوع  )اجلن�ص  ملتغريات  وفقا  للطالب  

والتخ�س�ص الدرا�سي للطالب.
 

-  ح�سلت اخللفية الثقافية للطالب على الرتبة الثالثة من م�سببات العنف ذات العالقة 
التي  الفقرات  املجال  هذا  يف  الطالبي  العنف  م�سببات  اأهم  ومن   ، انف�سهم  بالطلبة 
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ح�سلت على اأعلى درجات االأهمية، وهي: »تع�سب الذكور ل�سلة القربى« ، و »التع�سب 
الع�سائري« ، والعمل مببداأ »اإن مل تكن ذئبا اأكلتك الذئاب«. اأن اأغلبية م�سببات العنف 
التي ح�سلت على درجات تقدير مرتفع  تتعلق بت�سيد بنى الثقافة القبلية ، ويت�سح ذلك 
»اإذ  العمل مببداأ  و  الع�سائري«  »التع�سب  و  القربى«  لذوي  التع�سب   « جليا يف ح�سول 
اأظلم«   اأكلتك الذئاب« والعمل مببداأ« العني بالعني وال�سن بال�سن والبادي  مل تكن ذئبا 
والعمل اأي�سا  مببداأ »نا�سر اآخاك ظاملا اأو مظلوما« ،ولعل ال�سبب يف ظهور هذه النتيجة  
يعود اإلى اأن طلبة اجلامعات االأردنية  ما يزالون حتت تاأثري  قوي لهيمنة القيم القبلية  
رغم جميع التطورات التي ح�سلت يف كل مناح احلياة يف املجتمع االأردين، و ال بد من 
ذات   العنف  م�سببات  اأهمية  لدرجة  االأردنية   اجلامعات  طلبة  تقدير  اإن  هنا  التاأكيد 
القربى  لذوي  التع�سب  واأهمها   االأردنية   لطلبة اجلامعات  الثقافية  باخللفية  العالقة 
والتع�سب الع�سائري، وفقا لنتائج درا�سة )�سويحات ،2009 هي  اقل من درجة االأهمية 
التي قدرها الطلبة اأنف�سهم  ملهارات الطالب ال�سخ�سية وقدرته على التفاعل واحلوار 
ال�سلمي  مما يعني ان االولوية يف التخطيط ملعاجلة ظاهرة العنف الطالبي يف اجلامعات 
االردنية يجب ان تتجه نحو مزيدا من العمل على رفع �سوية وقدرة ومهارات الطلبة يف 

جمال اأ�س�ص التفاعل االجتماعي وفن  واحلوار ال�سلمي.
لدرجة  العينة  اأفراد  تقدير  اإح�سائية يف  النتائج  وجود فروق ذات داللة  اأظهرت  كما 
الطالب/ال�سنة  مل�ستوى  تبعا  للطلبة  الثقافية  باخللفية  ال�سلة  العنف ذات  اأهمية م�سببات 

الدرا�سية والتخ�س�ص. 

الرتتيب  من  الرابعة  الرتبة  على  واالأكادميية  الدرا�سية  النواحي  اأهمية   درجة  - ح�سلت 
التنازيل ، ومن اأهم م�سببات العنف الطالبي يف هذا املجال »تاأجيل الدرا�سة اإلى ليلة 
االمتحان«، مما يعني اأن الطلبة بحاجة اإلى تعلم اأهمية الوقت ، والتدريب على مهارات 
اإدارة الوقت، . كما اأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة اإح�سائية يف تقدير اأفراد العينة 
لدرجة اأهمية النواحي الدرا�سية واالأكادميية تبعا ملتغري التخ�س�ص الدرا�سي للطالب. 
ويف الوقت ذاته بينت النتائج اأن » عدم التحاق الطالب بالتخ�س�ص الذي يرغب«. من 
اأهم م�سببات العنف .« تاأجيل الدرا�سة اإلى ليلة االمتحان و غياب حافز التعلم وتدين 
ال�سعور بامل�سوؤولية جتاه املتابعة اليومية ، و�سيادة املبداأ االجتماعي  احل�سول على الكر 
يرغب  ال  اأكادميي  تخ�س�ص  بدرا�سة  الطلبة  التحاق  تداعيات  ذلك   الى  اأ�سف  تونة، 
به وبعيدا عن ميوله وا�ستعدادات للتعلم  يوؤدي اإلى انخفا�ص دافعيته للتعلم وارتباطها 
بحالة عدم الر�سا والرتاجع النف�سي وبالتايل ت�سكيل بيئة خ�سبة لتنامي م�ساعر عدم 
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الر�سا وما ي�ساحبها من توتر وقلق  اأما عن نتائج تقدير الطلبة لدرجة اأهمية  م�سببات 
العنف الطالبي يف اجلامعات االأردنية ذات ال�سلة بالبيئة اجلامعية:

- ح�سلت فقرة » �سعور الطلبة بعدم امل�ساواة« على درجة تقدير مرتفع  مرتفعة، ثم »قلة 
الثانية مل�سببات  الرتبة  التي ح�سلت على  التقاء الطالب بعمداء �سوؤون الطلبة«  فر�ص 
بتطبيق  االلتزام  »درجة  الثالثة  املرتبة  يف  اجلامعية،تلتها  بالبيئة  العالقة  ذات  العنف 

العقوبات لكل من يخالف االأنظمة اجلامعية،  

اجلامعة  ب�صيا�صة  ال�صلة  ذات  العنف  م�صببات  باأهم  املتعلقة  النتائج  ثالثا:  
واإدارتها كما يراها اأفراد عينة الدرا�صة 

1- » �سيا�سة القبول ت�سطر الطلبة اإلى االلتحاق بتخ�س�سات ال يرغبون يف درا�ستها«، حيث 
ح�سلت على الرتبة )1( ، وح�سلت-«عدم العدالة يف تطبيق ا�ستثناءات  قبول الطلبة« 
على الرتبة )2(. وح�سلت »�سرامة تطبيق �سروط املواظبة والدوام« يف الرتبة  )3( 
النتائج على وجود   بال�سيا�سات اجلامعية. كما دلت  العنف ذات العالقة  من  م�سببات 
فروق ذات داللة اإح�سائية لدرجة اأهمية البيئة اجلامعية تبعا ملرجعية اجلامعة وملكيتها 
ل�سالح الطلبة يف اجلامعات احلكومية » وتعترب هذه النتيجة منطقية ومتوقعة فهناك 
حقيقة معا�سة يعاين منها الطلبة يف اجلامعات احلكومية ب�سبب احتواءها على عدد اأكرب 
املرجعيات  والأنها جتمع بني خمتلف  واملدر�سني،  والطالب  والتخ�س�سات  الكليات  من 
االجتماعية والثقافية واالقت�سادية بينما اجلامعات اخلا�سة يرتادها طلبة من مرجعيات 
على االأغلب مت�سابهة فيكون الطلبة اأكرث تكيفا، كما ميكن اأن يكون للجامعات اخلا�سة 
يف اتخاذ �سيا�سة ت�سهيل كافة االأمور على الطلبة ال�ستقطاب الطالب للدرا�سة فيها .هذا 
ومل تبني النتائج وجود فرق ذو داللة اإح�سائية يف درجة اأهمية البيئة اجلامعية، و�سيا�سة 
اأفراد عينة  اتفاق  يدل على  ب�سكل عام ح�سب موقع اجلامعة. مما  واإداراتها  اجلامعة 
الدرا�سة من جميع اجلامعات االأردنية يف ال�سمال والو�سط واجلنوب على درجة اأهمية 
واإداراتها،  اجلامعات  و�سيا�سة  بالبيئة  ال�سلة  ذات  الطالبي  للعنف  امل�سببة  العوامل 
وهذا موؤ�سر على اأن الظروف مت�سابهة يف اجلامعات االأردنية بغ�ص النظر عن موقعها 
اجلغرايف،  وتبني من النتائج اأي�سا  اأن هناك اأي�سا  فروق ذو داللة اإح�سائية ب�سكل عام 
يف درجة اأهمية البيئة اجلامعية و�سيا�سة اجلامعة واإدارتها تبعا ملعرفة الطالب اأو عدم 
معرفتهم بنظام العقوبات، ول�سالح الطلبة الذين لي�ص لديهم معرفة بنظام العقوبات 
عند م�ستوى )16( فقرة من اأ�سل 29 فقرة وان دلت هذه النتيجة على �سيء اإمنا  تدل 
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التكيف مع  االأنظمة اجلامعية على  على حالة تدين م�ستوى  وقدرة غري املطلعني على 
النظام اجلامعي فنق�ص املعرفة واملعلومات لديهم عن القوانني واالنظمة تخلق حالة من 
ال�سبابية وعدم وجود مرجعية ل�سبط ال�سلوك وتوجيهه ، وبالذات فيما يتعلق بالطلبة 
ويف  املنحرف،  ال�سلوك  على  ترتتب  وعقوبات  تاأديبية  اأنظمة  من  �سلوكهم  وحمددات 
املقابل فاإن اطالع الطلبة على نظام العقوبات وحتى غريه من االأنظمة اجلامعية �سواء 
كان ب�سكل ذاتي من خالل قراءة املن�سورات وال�سحف اجلامعية، اأو من خالل املدر�سني 
وبتزويد  وبتزود  اأنه  ذلك  االأهمية  غاية  ويف  جدا  �سروري  اأمر  الطلبة  �سوؤون  وعمداء 
الطلبة باالأنظمة والتعليمات تتحدد لديهم االأدوار املتوقعة منهم وما يرتتب عليها من 
م�سوؤوليات �سلوكية، كما تتحدد لديهم حقوقهم وواجباتهم كطالب داخل حرم اجلامعة، 
فعندما يتزود الطالب باملعرفة املت�سمنة يف نظام العقوبات يطمئن ويحدد �سلوكه �سمن 
مرجعيات النظام، وبالتايل يتكون لديه خط فا�سل بني امل�سموح واملحظور و تتحدد لديه 

م�سوؤولياته وم�سوؤوليات االآخرين  ال�سلوكية.

ووفقا ملعايري هذه الدرا�سة تعترب درجة اأهمية �سلوك املدر�سني كم�سببات للعنف الطالبي 
ذات اأهمية متو�سطة.

�صلوك  اأهمية  بدرجة  ذات  العنف  م�صببات  باأهم  املتعلقة  النتائج    : رابعا 
اأع�صاء هيئة التدري�ض 

-ح�سلت فقرة “و�سع املدر�سني اأ�سئلة �سعبة يف االمتحانات” على الرتبة )1( بالرتتيب 
املح�سوبية  و“�سيوع ظاهرة   ، الرتبة )2(  يف  الطلبة”  “املحاباة بني  تلتها    التنازيل  
والوا�سطة”  الرتبة )3( “،و“حتيز املدر�سني الذكور لبع�ص الطلبة من االإناث” الرتبة 
)5(  ، و”عدم تقبل املدر�سني لتعبري الطالب عن راأيه يف م�سمون املحا�سرة اأو اأ�سلوب 
التدري�ص” الرتبة )5( ، و”حتيز املدر�سني للطلبة من اأبناء املنطقة الواحدة” )6(، 
 . اأمورهم”.)7(  الأولياء  االجتماعية  املراكز  ملرجعية  وفقا  للطلبة  املدر�سني  و”حتيز 
كما بينت النتائج  وجود فروق دالة اإح�سائيا يف تقدير طلبة اجلامعات لدرجة اأهمية 
الطالبي  العنف  لتنامي  خ�سبة  بيئة  ت�سكيل  على  ت�ساعد  كم�سببات  املدر�سني  �سلوك 
من  الطلبة  ول�سالح  للطلبة،  االأ�سرية  الرتبية  ملتغري منط  تبعا  االأردنية   يف اجلامعات 
مرجعية منط الرتبية الت�سلطية، وعدم  اختيار الطالب لتخ�س�سه الدرا�سي ، و الطلبة 
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الذين لي�ص لديهم معرفة بنظام العقوبات يف جامعتهم حيث بلغ املتو�سط احل�سابي لهم 
معرفة بنظام العقوبات يف جامعتهم. 

وبناء على نتائج  درا�صة م�صببات العنف الطالبي هذه نتقدم بالتو�صيات الآتية  : 

-  تنفيذ الدورات التدريبية الإك�ساب الطلبة مهارات حياتية كمهارات االت�سال والتوا�سل، 
واإدارة اخلالف باحلوار ال�سلمي، و اإدارة الوقت، اإدارة الذات .

-  اأهمية قيام  اأع�ساء هيئة التدري�ص يف اجلامعات االأردنية  بتوعية طالبهم نحو االلتزام 
االآخر  وتقبل  االجتماعي،  ال�سلم  على  قائمة  اآمنة  بيئة جامعية  على  املحافظة  بواجب  

بغ�ص النظر عن خمتلف املرجعيات، واحرتام الراأي املخالف والت�سامح.
-  اإعادة النظر يف �سيا�سات قبول الطلبة ب�سكل يتيح للطلبة االلتحاق بتخ�س�سات درا�سية 

تقع �سمن اأولويات اختياراتهم  
-  التن�سيق امل�ستمر بني عمادات �سوؤون الطلبة ومدر�سي الرتبية الوطنية. لعقد حما�سرات 
احلقوق  تتيح  التي  الدميقراطية  وف�سائل  املواطنة   باأخالقيات  االلتزام  اأهمية  حول 
والواجبات املت�ساوية جلميع  الطلبة اأمام قوانني اجلامعة، و عقد لقاءات دورية للتعريف  

باأنظمة اجلامعة ب�سكل عام ، و نظام العقوبات ب�سكل خا�ص.
-  ت�سكيل هيئة وطنية الإعداد برامج هادفة للتخفيف من حدة �سيوع العنف بني فئات ال�سباب 
ب�سكل عام وطالب اجلامعات ب�سكل خا�ص. واأن ت�سم الهيئة اأع�ساء من املجل�ص االأعلى 
وزارتي  ومن  االإعالم  موؤ�س�سات  خمتلف  ومن  االأ�سرة  ل�سوؤون  االأعلى  واملجل�ص  لل�سباب 

الثقافة والتنمية ال�سيا�سية،  ورجال الدين.
-  اإجراء املزيد من الدرا�سات حول اأ�سباب العنف ودرا�سة ا�سلوب تفاعل ال�سباب اجلامعي 
يف  واأثرها  املجموعات،  بني  وفيما  الواحدة  املجموعة  داخل  ال�سائدة  التفكري  اأمناط  و 

�سلوك العنف والعدوان.
-  اعتماد مدخل درا�سة اأ�سلوب  تفاعل ال�سباب اجلامعي مع بع�سهم البع�ص داخل احلرم 

اجلامعي وخارج �ساعات املحا�سرات كمدخل لدرا�سة العنف الطالبي   .  
-  تنفيذ برامج تثقيفية لغايات وتوفري القدوة ال�سلوكية احل�سنة قبل )االإداريني و املوظفني 
»�سيوع  على  والق�ساء  والعدالة   » امل�ساواة   « مفاهيم  جتذير   الطلبة(:  مع  تعاملهم  يف 
الوا�سطة و قيم املح�سوبية عند كل من االإداريني واملدر�سني وكل من ين�سوي  للعمل حتت 

لواء اجلامعات خا�سة اأولئك الذين يتعاملون ب�سكل مبا�سر مع الطلبة.
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ال�سبل  اأف�سل  على  االإداريني  املفتوح،-تدريب  الباب  �سيا�سة  بتفعيل  االلتزام   تاأكيد   -
مل�سكالتهم  احللول  اإيجاد  يف  وم�ساعدتهم  الطلبة  حاجات  لق�ساء  والنف�سية  الرتبوية 

اأفرادا وجماعات.
اأية  عن  النظر  بغ�ص  اجلامعية  االأنظمة  يخالف  طالب   لكل  العقوبات  نظام   تطبيق    -

اعتبارات مرجعية واأثر ذلك على توفري بيئة اآمنة اجتماعيا وتربويا.
-  اإعادة النظر يف �سيا�سة قبول الطلبة والتحاقهم يف التخ�س�سات التي يرغبون فيها يف 

اجلامعات االأردنية.
-  توزيع ن�سخ كافية من خمتلف االأنظمة اجلامعية وعلى راأ�سها النظام التاأديبي يف بداية 
2100، غري مطلعني على نظام  اأ�سل  931 طالبا من  اأن  كل ف�سل درا�سي حيث تبني 

العقوبات – النظام التاأديبي للطلبة. 
-  وتوفري عدد كاف من الكوادر املوؤهلة لتفعيل دور  االإر�ساد االجتماعي واالأكادميي ب�سكل 
يتنا�سب مع حجم الطلبة يف كل كلية والتاأكد من التزامهم الوظيفي وم�سوؤولياتهم جتاه 

الطلبة.
واإداراتها يف  و�سيا�ساتها  البيئة اجلامعية  دور  الدرا�سات حول  اإجراء مزيد من  واأخريا   -

العنف الطالبي يف اجلامعات من وجهة نظر االإداريني واأع�ساء هيئة التدري�ص فيها.
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العنف الطالبي يف اجلامعات الأردنية
اأ�ضباب وحلول

د. نازك قطي�صات

اإّن طموحاتنا واهدافنا التي ن�سعى لتحقيقها كبرية وحتتاج الى تظافر جهد كّل واحد   “
منا وجميعنا مدعّوون لدعم ورعاية ال�سباب واكت�ساف طاقاتهم وامكاناتهم النهم االولى 

بالرعاية والدعم”.
عبداهلل الثاين ابن احل�صني

“ نرغب ان نرى �سيا�سة وطنية ت�سمن و�سع ق�سايا ال�سباب على �سّلم اولوياتهم”
عبداهلل الثاين ابن احل�صني

من اقوال جاللة امللك عبداهلل الثاين بن احل�صني املعظم
“لقد كان امياننا دومًا باأّن االن�سان االردين هو هدف التنمية وا�سا�سها وكان حر�سنا من�سبًا 
على اهمية  اال�ستثمار باالن�سان تعليمًا وتدريبًا وتاأهياًل بهدف اعداد جيل من ال�سباب قادر 
على التفكري والتحليل واالبداع والتمّيز ومدرك حلقوقه وواجباته جتاه وطنه وامته وحري�ص 

على امل�ساركة يف خمتلف مراحل العمل والبناء”.
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العنف ظاهرة اجتماعية عاملية تتعّدى احلدود اجلغرافية والثقافية وال�سيا�سية للبلدان 
على اختالف حدودها وا�سكالها من بلد الخر وتربز اهمية املو�سوع من تنامي ظاهرة العنف 

الى املوؤ�س�سة الرتبوية التي ظلت لوقت طويل يف نظر البع�ص حرمًا امنًا.
ع�سرنا  بها  يتميز  التي  ال�سمات  من  �سمة  ا�سبح  قد  العنف  ان  من  اهميته  تنبع  كما 
احلايل يف �ستى جوانب احلياة، وتعددت العوامل التي تكمن وراء تنامي الظاهرة: فاملجتمع 
وا�سبح  �سبتمرب،  احداث  بعد  وخ�سو�سًا  االخرية،  ال�سنوات  يف  متامًا  تغري  قد  اخلارجي 
العنف هو اداة القوى لل�سيطرة على باقي ال�سعوب؛ ليولد عنفًا م�سادًا، فاأ�سبحت ن�سرات 
ال�سعوب، وقد  االخبار ال تتحدث اال عن العنف، مما جعل العنف قا�سمًا م�سرتكًا بني كل 
تاأثرت بالدنا بهذا الكم الهائل من العنف فال تخلو منطقة من العنف اال ما �ساء اهلل وقد 

حدث تغري هائل يف املجتمع �سمل كل املوؤ�س�سات املكونة له، ومنها املوؤ�س�سات الرتبوية.
وا�سبح العنف ظاهرة ال ميكن جتاهلها، وا�سبح من امل�ستحيل ان نغم�ص اعيننا او ن�سم 
اذاننا متجاهلني وجود العنف املاثل امامنا يوميًا. بالتلفزيون، ويف التقارير االخبارية، ويف 
االفالم اخليالية. ويوؤكد الكثري من الباحثني ان العنف ميار�ص يف املجتمع املحيط واملقهور 

واملكبوت والبائ�ص واملتع�سب وامل�ستهرت والذي ي�سعر بالعجز.
يف  العنف  ظاهرة  منو  عن  امل�سوؤولية  من  جانبًا  التعليمية  الرتبوية  املوؤ�س�سات  وتتحمل 
التي  ان احلقيقة هي  الذي يرث  االوتوقراطي  الرتبية  ا�سلوب  ب�سبب  املدار�ص واجلامعات 
تاأتي على ل�سان الكبار فتّحول الطالب الى اواين فارغة يف مقاعد درا�سية يقوم اال�ساتذة 
مبلئهم وح�سوهم، وتظل داخل هوؤالء الطالب طاقة هائلة مل ي�ستفد منها او حتى ت�سّرفها 

فتتفجر على �سورة غ�سب فجائي عنيف.
واجلامعات االردنية كموؤ�س�سات تربوية - �سعت منذ ن�ساأتها- ومازالت لرت�سيخ ثقافتنا 
الوطنية القائمة على مبادئ املواطنة الدميقراطية وثقافة حقوق االن�سان وعلى راأ�سها نبذ 
التع�سب والعدوان والعنف،و تكري�ص قيم ال�سالم والت�سامح والتعدّدية وتّقبل االخر واحرتام 
الراأي املخالف وا�ستخدام احلوار كو�سيلة للتفاهم فيما بني االفراد واجلماعات وغريها. 
وبقيت اجلامعات االردنية ممثلة يف االإدارين واالأكادميني والطالب ومعظم الذين ين�سوون 
امل�ستوى فحافظت على  رفيعة  مدّنية  ب�سلوكيات  لاللتزام  �سعيها  لوائها، منوذجا يف  حتت 

�سمعتها اجليدة و�سمعة خريجها يف املجتمع الوطني والعربي والعاملي.
اإال اأن بع�ص اجلامعات االردنية �سهدت ويف االأونة االخرية �سور خمتلفة من العنف الى 
ان ا�سبحت “م�سكلة العنف الطالبي” يف اجلامعات االردنية ت�سّكل بدايات م�سكلة امنية 

واجتماعية.

العنف الطالبي يف اجلامعات الأردنية



111البحث العلمي

حظي  االردنية  اجلامعات  يف  الطالبية  وامل�ساجرات  العنف  مو�سوع  ان  املوؤّكد  ومن 
باهتمام بالغ على خمتلف ال�سعد وامل�ستويات الر�سمية وال�سعبية ففي اجتماع موؤّخر جلاللة 
امللك عبداهلل الثاين بن احل�سني مع روؤ�ساء اجلامعات، عقد يف اجلامعة االردنية، ا�ستخدم 
م�سطلح اخلطوط احلمراء لبيان خطورة امل�ساجرات الطالبية وطلب من روؤ�ساء اجلامعات 
ال�سبل  بحث  يف  لالجتهاد  اجلامعات  يف  املعنيني  جميع  و�سارع  يلزم  ما  عمل  يف  الت�سريع 
الكفيلة للحّد من العنف ومعاجلته. وطرح الراأي العام ا�ستف�ساراته وانتقاداته كما تنّوعت 

ردود االفعال من قبل اال�سر وو�سائل االعالم املختلفة.
يتطلب  فاالأمر  البيئة اجلامعية،  على  الطالبية من خطر  امل�ساجرات  ت�سكله  ملا  ونظرًا 
التدخل ال�سريع لدرا�ستها وبيان ا�سبابها وو�سع احللول املنا�سبة للق�ساء عليها قبل ان تتفاقم 
بحيث ي�سبح من ال�سعب الق�ساء عليها )ال�سرايرة،2006(. لقد ت�سكلت قناعات متزايدة 
لدى االفراد و�سناع القرار يف االأردن الى ان اجلامعات االردنية تعاين من م�سكالت �سبابية 
متنوعة كانت يف املا�سي فردية، وا�سبحت اليوم جماعية وهي الى حّد ما مقلقة ت�ستدعي 

التدخل من قبل الباحثني وا�سحاب ال�ساأن يف اجلامعات واملجتمع )رمزون، 2007(.
وتعترب ظاهرة العنف يف اجلامعات من الظواهر املرتبطة باال�ساءة للطفل والتي تقف 
امام تطور العملية الرتبوية ملا لها من اثر �سلبي على الطالب وعلى تديّن التح�سيل الدرا�سي 
لديهم كما ان حماية الرثوة الب�سرية هدف �سروري ومهم يجب ان ت�سعى له اجلامعات بكل 

قوة واهتمام.
من  الرتبوية  العملية  اطراف  تواجه  التي  امل�سكالت  اخطر  من  اجلامعي  العنف  ويعد 
اباء ومعلمني ومديرين ومر�سدين والطلبة انف�سهم على اعتبار ان العنف با�سكاله املختلفة 

واملوجه �سد الطالب واملعلمني من االمور التي تهدد �سري العملية الرتبوية مبجملها.
اجلامعات  يف  واملخالفات  واالنحرافات  ال�سلوكية  امل�سكالت  حّدة  تت�ساعد  بداأت 
احلبوب  بع�ص  وتناول  للمقاهي  ال�سباب  وارتياد  لهم  املتاحة  للحّرية  الطالب  وا�ستغالل 
واملخدرات وا�ستخدام العنف و�سرب الطلبة لزمالئهم وحمل املطاوي مّما ادى يف احدى 
ال�سنوات الى تعر�ص احد الطلبة للقتل على يد بع�ص زمالئه باجلامعة وقد ادى هذا كله 
يف االونة االخرية الى �سعف امل�ستوى التعليمي و�سعف االهتمام بالتعليم و�سعف االن�سباط 

اجلامعي وقّلة وقت التعليم )عويدات وحمدي، 1997(.
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تعريف مفهوم العنف:

ح املعجم الفل�سفي مفهوم العنف بانه كل فعل م�ساد للرفق ومرادف لل�سدة والق�سوة،  يو�سّ
كما جاء مفهوم العنف يف معجم القامو�ص علم االجتماع بانه �سلوك ال عقالين، موؤذ، وغري 

مت�سامح.
فالعنف �سلوك او فعل يق�سد من ورائه رف�ص ال�سيء او املطالبة باحل�سول عليه حتقيقًا 

لرغبة او حاجة حمددة، وقد ت�ستخدم و�سيلة مادية عند تنفيذ الفعل )بوودن، 2003(.
كما يعني العنف ا�ستخدام القوة ا�ستخدامًا غري م�سروع او غري مطابق للقانون على نحو 
من �ساأنه التاأثري على ارادة فرد ما، او على جمموعة من االفراد وقد يكون عنفًا لفظيًا او 

ج�سديًا او ماديًا )بوودن، 2003(.
وُيعّرف العنف بانه ا�ستخدام القوة املادية باحلاق االذى وال�سرر والتخريب باال�سخا�ص 

واملمتلكات وقد يكون الهدف من حتدي ال�سلطة )ابو زنط، 2003(.
وُيعّرف العنف اي�سًا بانه كل ت�سرف ترافقه قوة واحلاق االذى بالطرف االخر والعنف 
افة اجتماعية �سلبية ت�سبب احباطات وتوؤدي الى نتائج غري مقبولة يف املجتمع )ابو زنط، 

.)2002
وجود  عن  ينتج  الذي  العدواين  ال�سلوك  امناط  اأحد  العنف  يغدو  �سبق  ما  على  وبناًء 
عالقات قوة غري متكافئة يف اطار توزيع ادوار بني االفراد داخل اال�سرة واملدر�سة واجلامعة 

وفقًا ملا ميليه النظام االقت�سادي واالجتماعي ال�سائد يف املجتمع.
قال الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم : “اذا اراد اهلل باأهل بيت خريًا ادخل عليهم الرفق 
راأى  ملا  ُخلقًا  لو كان  العنف  وان  اح�سن منه،  ًخلقًا  النا�ص  راأى  ملا  ُخلقًا  لو كان  الرفق  واّن 

النا�ص اقبح منه”

ومن ثّم ميكن تعريف العنف الطالبي باأنه:

واال�ستغالل  النف�سية  واال�ساءة  اجل�سدي  االيذاء  ت�سمل  والتي  القهرية  ال�سلوك  اأمناط   “
االقت�سادي واإتالف املمتلكات من قبل  الطلبة �سد زمالئهم او مدر�سيهم يف اجلامعة”.

العنف الطالبي يف اجلامعات الردنية
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تف�صري العنف:
هناك بع�ص النظريات التي حاولت تف�سري العنف من اأهّمها:

اوًل: نظرية التحليل النف�صي:
تهتم هذه النظرية باالبعاد النف�سية للعنف والقوى املحركة له، فالعنف طاقة 

ال�سعورية داخل االن�سان، يعرب عنها ب�سلوك عدواين نتيجة موؤّثر خارجي ي�ستثريها 
وهذا العنف قد يكون مبا�سرًا موجهًا نحو م�سدر التهديد، او يكون عنفًا بدياًل موجهًا 

نحو م�سادر بديلة مل�سدر االثارة يف حالة تعذر االعتداء عليه كما ميكن ان يكون 
عنفًا خياليًا وذلك من خالل م�ساهدة افالم العنف والتوّحد مع �سخ�سيات العدوان 

وتقم�سها.

ثانياً: نظرية التعليم الجتماعي 
تف�ّسر هذه النظرية ظاهرة العنف باأن االفراد يتعلمون الكثري من مظاهر العنف 

من خالل مالحظة مناذج �سلوك االأباء واال�سدقاء وغريهم من االفراد ذوي املكانة 
االجتماعية العالية. ويزداد تعّلم العنف اي�سًا عندما ُيكافاأ الفرد القائم بالعنف 

بح�سوله على ما يريد وجذب انتباه الكبار الذين يهمهم وير�سون او يتغا�سون عن 
�سلوكه العدواين وكذلك عندما يتعر�ص هذا الفرد ملثريات موؤذية.

ثالثاً: نظرية العنف الناجت عن االحباط
االحباط باأنه خربة موؤملة تنتج عن عدم مقدرة االن�سان على حتقيق  ُتعّرف هذه النظرية 
ازداد  االن�سان فكلما  يواجهه  الذي  االحباط  والعنف حم�سلة مل�ستوى   . له  هدف �سروري 
االحباط وتكرر حدوثه ازدادت �سّدة العنف واحباطات احلياة اليومية الكثرية يف ع�سرنا 

احلا�سر ت�ستثري دوافع العنف الذي يظهر باأ�سكال خمتلفة.

اأمناط العنف:
ميكن ت�سنيف العنف الى اأمناط اأو اأ�سكال منها:

العنف املادي : وهو ا�ستخدام القوة ب�سكل �سلوك فعلي او لفظي بطريقة فيها ظلم   .1  
او  اجتماعية  او  ج�سدية  ا�سرار  احلاق  اجل  من  االخر  الطرف  بحق  اإجحاف  او 
م�ستوياتهم  اختالف  مع  النا�ص  من  كبري  ق�سم  وميار�سه  االخر  بالطرف  حقوقية 

االجتماعية والثقافية 
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العنف الرّمزي: ويعني احلاق االذى النف�سي بطرف ما من خالل االخالل باأمنه   .2  
او طماأنينته او احلط من كرامته مما يوؤّثر على �سخ�سيته من النواحي ال�سلوكية 

والعقلية والوجدانية والنف�سية واجل�سدية.
العنف الفكري: ويعّد اال�سا�ص الفل�سفي الذي يقوم عليه العنف واملقدمة التي   .3  
يعتمد عليها العنف املادي والرمزي ويظهر العنف الفكري على �سكل خطاب 

وثقافة.
العنف اجلن�صي: ويعني التحر�ص اجلن�سي املُِخّل باالداب واخالق املجتمع وذلك   .4  

بالتلفظ او اال�سارة او اللم�ص.

مظاهر العنف الطالبي يف اجلامعات:
• امل�ساجرات وا�ستعمال القوة يف حل امل�سكالت ال�سلوكية والرتبوية لدى الطلبة	
• القمع الذي ميار�ص على الطلبة يف اجلامعات.	
• اتالف املمتلكات العامة.	
• التفرقة يف تعامل االكادمييني مع قئات الطلبة يف ا�سراكهم يف الن�ساطات 	

املنهجية وامل�ساحبة.
• �سعف امل�ستوى االكادميي الناجم عن الالمباالة واالهمال واالحباط الذي 	

يتعر�ص له الطالب اثناء م�سريته االكادميية.
• غياب االحرتام بني الطالب واملدر�ص ل�سعف قنوات االت�سال والتوا�سل بينهما.	
• �سعف العالقات االن�سانية بني جميع اطراف العملية الرتبوية من جهة وبينهم 	

وبني الطلبة من جهة اخرى.
• انت�سار الظواهر ال�سلبية القاتلة مثل:املخدرات واملمار�سات الالخالقية.	
• انت�سار االفكار واحلركات املتطرفة �سيا�سيًا واجتماعيًا.	
• عدم التكيف مع البيئة اجلامعية وال�سعور باالنطواء واالكتئاب وعدم تّكيف الطلبة 	

القادمني من مناطق ريفية وفقرية مع احلياة املدنية داخل اجلرم اجلامعي.
• االفتقار الى القنوات االيجابية يف تفريغ كبت الطلبة وانفعاالتهم ال�سلبية 	

واحباطاتهم وذلك مبلء فراغهم.
• ال�سخرية  واال�ستهزاء بالطالب وباأفكاره وم�ساعره وارائه.	
• االحباط الذي يتعر�ص له الطالب داخل اجلامعة.	
• اعتماد املناهج التعلميمية على التلقني واالفتقار الى احلوار واملناق�سة 	

والدميقراطية يف التعامل بني الطلبة.
• ا�ستخدام العنف يف حّل امل�سكالت ال�سلوكية والرتبوية لدى الطلبة.	

العنف الطالبي يف اجلامعات الردنية
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الآثار املرتتبة على العنف:

اثار ج�ّصمية ومادّية: 	 
وحاالت  والت�سوهات  واجلروح  احلروق  منها  امل�ستدمية  والعاهات  االمرا�ص  مثل 
والك�سور  واملوت  وال�سلوكية(  واالنفعالية  والب�سرية واحلركية  ال�سمعية   ( املختلفة  االعاقة 

واالعتداءات اجلن�سية باال�سارة او اّللفظ واتالف املمتلكات املاّدية للجامعة.

اثار اجتماعية:	 
مثل حاالت االنف�سال والطالق وطرد االوالد واخللفة الزائدة والغياب املتكّرر و�سعف 
امل�ساركة والت�ستّت وعدم الرتكيز واالنحراف واجلنوح  الدرا�سي والعزلة وعدم  التح�سيل 
وجرائم ال�سرقة والكذب وحتطيم املمتلكات وايذاء االخرين والغياب عن املحا�سرات عمدًا 

واالنتقال الى جامعة اخرى وترك الدرا�سة والقبول باالمر الواقع.

اثار نف�صية:	 
مثل ال�سعور بالذنب واخلوف واخلمول والعزلة واالكتئاب وق�سور يف تقدير الذات يوؤّدي 
باالخرين  الثقة  وعدم  والعدوان  والكبت  بالغ�سب  و�سعور  االجتماعية  املهارات  الى �سعف 
وعدم و�سوح احلدود الفا�سلة بني االجيال يف الواجبات واالدوار، الن�سج املّزيف وحماوالت 
م�ستمرة الخفاء الف�سل و�سعور مزيف يف ال�سيطرة على النف�ص وحماولة االنتحار كما ُيوّلد 

العنف عنفًا ارتداديًا.

حماور العنف يف املوؤ�ص�صة التعليمية )اجلامعة(:

فيما  طالبي  عنف  من  عنه  ي�صدر  وما  البع�س  بع�صهم  بني  الطلبة  عالقة  اوًل: 
بينهم ومن مظاهره وا�صكاله:

التهديد 	  او  ال�سالح  ا�سهار  او  بينهم  فيما  ال�سجار  عن  الناجت  واجلرح  ال�سرب 
با�ستعماله 

التدافع احلاد بني الطلبة اثناء اخلروج من الغرفة ال�سفية 	 
ال�سرقة واالعتداء على ممتلكات االخرين او اتالفها مبا يف ذلك ممتلكات اجلامعة.	 
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ثانياً: عالقة املعلم بالطلبة والطلبة مبعلميهم :
وهو العنف من قبل املعلم على الطالب با�ستخدام ال�ستم او ال�سرب او العنف املعاك�ص 

وال�سادر من قبل الطالب على املعلم م�ستخدما ال�ستم او �سرب املعلم.

ثالثاً: عالقة الطالب بالدارة :
وتتمّثل بتمرد الطالب على تعليمات اجلامعة وانظمتها وحتدي االدارة م�ستخدما العنف 

املوجه ملمتلكات اجلامعة او اثاثها او باالعتداء املبا�سر على ادارة اجلامعة.

اأ�صباب العنف الطالبي يف اجلامعات:

اجلامعية  البيئة  مكونات  خمتلف  بني  والت�سامح  والتفاهم  احلوار  لغة  غياب     
)اكادمييني واداريني وطلبة( من اجتاهات فكرية و�سيا�سية واجتماعية واعتماد 

لغة العنف لتح�سيل احلقوق واثبات الذات والتعبري عن الهوية.
موؤ�س�سة  دورها حل�ساب  وتراجع  والطالبية  ال�سبابية  املوؤ�س�سات  دور  ا�سمحالل     
والفكرية  وال�سيا�سية  والنقابية  الطالبية  للموؤ�س�سات  كبديل  والعائلة  الع�سرية 
واللجوء ملوؤ�س�سة الع�سرية كقوة حامية واداة للتعبري والتمثيل واحل�سور ال�سيا�سي 

او االجتماعي.
غياب الوعي االجتماعي والثقايف وال�سيا�سي باأهمية احلوار والت�سامح ونبذ العنف     
واعتماد لغة احلوار والتفاهم كو�سيلة من و�سائل التعبري واللجوء الى املوؤ�س�سات 
القانونية وال�سرعية للتعبري عن الذات واعتمادها الثبات احل�سور والتمثيل على 

اختالف ا�سكاله.

وميكن حتديد العوامل امل�صبّبة للعنف الطالبي يف اجلامعات كما ياأتي:

اوًل- عوامل نف�صية
وهي جمموعة العوائق النف�سية واالجتماعية التي تواجه الطالب يف البيت واجلامعة 

واملجتمع املحلي  ومن بينها:
ال�سعور باالحباط نتيجة العالقة الت�سّلطية بني الطالب وع�سو هيئة التدري�ص مما   .1  

يوؤدي الى تفريغ الغ�سب واخلوف والعنف.
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كبت امل�ساعر التلقائية واالنفعالت وعدم توفري الفر�ص املنا�سبة للتعبري واحلوار   .2  
وقبول الراأي االخر والتنفي�ص عن هذه امل�ساعر واالنفعاالت، مما يوؤدي الى تنفي�ص 

هذا الكبت عرب الفوة والعنف وايذاء االخرين والتق�سري يف اداء الواجبات 
وا�ستخدام الفاظ غري الئقة مع الزمالء واحلما�ص والغرية على الزميلة.

االعرا�ص االكتئابية املرافقة للمرحلة العمرية لهوؤالء الطلبة ال�سباب مما توؤدي   .3  
الى ا�سطراب يف ال�سلوك و�سعف احل�ص االجتماعي وعدم االهتمام مب�ساعر 

االخرين وحقوقهم وعدم االلتزام بالقواعد والقوانني.

ثانياً- العوامل الأ�صرية والجتماعية والقت�صادية:

وجود تاريخ يف العنف اال�سري والتعر�ص لال�ساءة اجل�سدية او االنفعالية   .1  
التن�سئة االجتماعية اخلطاأ يف تربية االجيال التي تعوق اال�ستقاللية وتقدير   .2  

الذات.
انت�سار امية االباء واالمهات مما قد يوؤدي الى اهمال االبناء وعدم التوعية   .3  

واملراقبة.
القهر واالحباط الناجت عن تدين م�ستوى معي�سة اال�سرة والفروق املادية   .4  

واالجتماعية بني الطلبة مما يولد احلقد يف نفو�ص بع�ص الطلبة من طبقات 
املجتمع.

عدم تقبل الطلبة للراأي االخر وان�سمام الطلبة الى جمموعات و�سلل تلبي   .5  
احتياجاتهم وت�سعى الى اثبات وجودها عن طريق العنف كما قد يح�سل اثناء 

االنتخابات الطالبية.
املفهوم ال�سلبي للع�سائرية والتع�سب االقليمي واجلغرايف واملتمثل ب�سعف   .6  

الن�سح االجتماعي وعدم ال�سعور بامل�سوؤولية لدى فئة من الطلبة العتمادهم على 
املح�سوبية والوا�سطة واالحتماء بالع�سرية مما يوؤدي الى ال�سيطرة وال�سالفة 

وا�ستغالل االخرين وتخويفهم وعدم ال�سعور بالذنب.
�سوء ا�ستخدام الطلبة للخلويات  .7  

�سلبية الطلبة االخرين جتاه العنف نتيجة طبيعة بيئة اال�سرة واملدر�سة واملجتمع   .8  
املحلي بحيث تراجع دور هذه املوؤ�س�سات يف الن�سح واالر�ساد والتوعية فان 

االن�سان مدين بالطبع.
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البطالة وعدم توافر فر�ص العمل توؤدي الى االحباط   .9  
املكان واالكتظاظ ال�سكاين وتدين م�ستوى دخل اال�سرة تلعب دورًا كبريًا يف العنف   .10 

اجلامعي نظرًا لعوامل اجتماعية واقت�سادية وتعليمية وغري ذلك.
قوة الطلبة املادية التي �سمحت لهم بااللتحاق باجلامعات اخلا�سة.  .11 

اخلالف على نواٍحٍ مادية كما يح�سل عند مطالبة احدهم  برد ما ا�ستلفه اخر منه   .12 
ورف�ص االخر ال�سداد.

ارتفاع تكلفة الدرا�سة التي قد ترهق االباء مما يدفع الطلبة الى افتعال العنف.  .13 

ثالثاً- العوامل الثقافية
والثقافية  االجتماعية  التغريات  من  ناجت  الطلبة  لدى  القيمية  املنظومة  يف  خلل  اأ.       

واالقت�سادية وال�سيا�سية يف �سوء املتغريات العاملية املعا�سرة ومن مظاهرها:
البنات  معاك�سة  مثل  الدينية  اال�سلية  القيم  من  واالن�سالخ  القيمي  ال�سرع  اأ-   

و�ستم املدر�ص واال�ستهزاء به.
ظهور قيم �سالبة مثل الغ�سب والقوة بداًل من قيم كظم الغيظ والت�سامح. ب-   

�سيوع االفكار الالعقالنية وارتباطها باالرق والتوتر. ج-   
املفارقة القيمية مثل التناق�ص بني القول والفعل. كرب مقتًا عند اهلل ان تقول  د-   

ما ال تفعلوا.
هـ-  �سعف قيم التحمل امل�سوؤولية وامل�ساءلة.  

و-  تقدمي قيم الوالء واالنتماء للع�سرية بداًل من قيم املواطنة والقيم اجلامعية.  
ال�سعف يف كل من مهارات  مثل:  للطالب  االنفعايل  الذكاء  ز-  �سعف مهارات   
والتفكري  االنفعاالت  و�سبط  والتحكم  امل�سكالت  وحل  والتوا�سل  االت�سال 

املنطقي والعجز عن فهم م�ساعر االخرين واحرتام حقوقهم.

رابعاً- العوامل البيئية اجلامعية
العوامل التدري�صية وتت�صمن العوامل املتعلقة بالتدري�س والدارة والطلبة:أ- 

ف�سل االنظمة الرتبوية واخفاق جتاربها يف تغيري �سكل املجتمعات وتطويرها ب�سبب   .1  
عدم االنتباه والرتكيز على االن�سان باعتباره حمور العملية الرتبوية والتعليمية.

ازمة كبرية ناجتة عن  ون�سوء  الطلبة داخل اجلامعة  يعي�سها  التي  ال�سمت  ثقافة   .2  
مقاومة الطلبة للربامج الر�سمية يف ظل جتاهل وال مباالة من امل�سوؤولني يف تطوير 

الربامج الر�سمية.
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دافعية  من  وتزيد  وحت�سيله  همته  وت�سحذ  املتعلم  حتفز  م�ستقبلية  اآفاق  انعدام   .3  
االجناز والتح�سيل لديه مثل البطالة وعدم توافر فر�ص العمل والركود االقت�سادي 

وغري ذلك من عوامل حمبطة للطالب.
�سعف عملية االإر�ساد االكادميي والنف�سي وغياب الدور التوجيهي والرتبوي من قبل   .4  

اع�ساء هيئة التدري�ص للطلبة للحد من ال�سغب.
تركيز اأ�ساليب التدري�ص على احلفظ والتلقني دون تكليف الطلبة باالن�سطة املختلفة   .5  

التي متالأ اوقات فراغهم مثل الن�ساطات البحتية والريا�سية واملو�سيقية.
غياب الر�سالة اجلامعية والقيم االخالقية واالدبية ملهنة التدري�ص بحيث حتولت   .6  
عالقة  الى  التدري�سية  العملية  مميزات  اهم  من  الدوام  على  كانت  التي  العالقة 
العالقة  يف  كبرية  هوة  فهناك  ثم  ومن  والهدف.  وامل�سمون  القيمة  من  مفرغة 

التبادلية بني املدر�سني والطلبة.
الطلبة  مع  للتعامل  االكادميية  للموؤ�س�سات  واال�سرتاتيجية  املوحدة  الروؤى  غياب   .7  
ال�سباب وغياب اخلطط الرباجمية يف ن�سر الوعي بني الطلبة وخماطبة همومهم 
وحماكاة ق�ساياهم واالكتفاء بحالة من التنظري االعالمي غري الواقعي، يوؤدي الى 
الواقع العملي لفئة  فجوة كبرية بني ما هو ماأمول من املوؤ�س�سات االكادميية وبني 

الطلبة.
عدم تطبيق معايري واحل�سور والغياب على الطلبة من قبل املدر�سني ب�سكل عادل   .8  

وفاعل. 
التباين يف تعامل اع�ساء هيئة التدري�ص مع الطلبة وحتيز املدر�سني الذكور للطالبات   .9  

احيانًا 
قلة تكيف املقررات الدرا�سية مع التقدم العلمي والتكنولوجي ومن ثم ثورة املعلومات   .10 
يف املجتمع مما يوؤدي الى ال�سعور بعدم اكت�ساب املهارات الالزمة ل�سوق العمل ومن 
ثم قلة احلوافز للتعلم وعدم الالمباالة واالحباط والياأ�ص ورف�ص االخر واملجتمع.

ا�ستخدام ا�سلوب العنف من قبل ع�سو هيئة التدري�ص وجلوئه الى ا�ساليب ت�سلطية   .11 
يقلدها الطالب

فل�سفة  وبني  وطموحاتهم  ال�سباب  امال  بني  الهوة  اوجد  الواقعي  غري  االإعالم   .12 
اجلامعة واهدافها وا�سرتاتيجياتها يف حتقيق ذلك. 

اجلهل الرتبوي وعدم الوعي باالثار الناجمة عن ا�ستخدام العنف واال�ساءة للطالب.  .13 
 14.   ا�ستخدام ا�سلوب العنف من قبل املعلم وجلوء املعلم الى ا�ساليب هو انعكا�ص 

ل�سخ�سية ذلك املعلم والتي تت�سف بالت�سلط واالكره يف الرتبية.

نازك قطي�صات



البحث العلمي 120

اإن الفكرة ال�سائدة �سابقا بان املعلم املت�سلط هو الذي يتحقق لديه م�ستوى الكفاءة   .15 
العلمية والرتبوية معًا.

االقت�سادية  والظروف  املعلم  لها  يتعر�ص  التي  واالجتماعية  النف�سية  ال�سغوط   .16 
واالجتماعية ال�سعبة التي يعي�سها املعلم والتي تعمل على اعاقة العملية الرتبويه

العوامل االإدارية:ب- 
غياب نظام الرقابة الماكن التجمع الطالبي  .1  

ال�سماح ملن لي�ص لهم عمل ر�سمي بالدخول الى اجلامعة  .2  
التاأخر يف التحقيق يف ق�سايا الطلبة ويف نتائج التحقيق والعقوبات ال�سادرة بحق   .3  

املخالفني حلرمة اجلامعة باعتبارها حرمًا امنًا.
تدين كفاية الت�سريعات واالنظمة اجلامعية ومدى تنفيذها.  .4  

غياب نظام الرقابة االمنية وال�سماح للطلبة بالتجمع واالكتظاظ ودخول اجلامعة   .5  
ومن  منه  واحلد  العنف  مواجهة  يف  اجلامعي  االمن  و�سعف  ر�سمي  عمل  بدون 

ال�سلوك العدواين.
عدم ا�ستجابة االدارات اجلامعية ملطالب الطلبة.  .6  

ج- عوامل تتعلق بالطلبة:
غياب حافز التعلم والتناف�ص على االنتخابات و�سعف الوازع الديني وال�سللية ونظام    .1  

الفزعات.
تدين متثل الطلبة ملفاهيم حقوق االن�سان والواجبات والقانون والنظام واالنتماء    .2  

واملواطنة.
والفائدة  بالنفع  عليهم  تعود  بن�ساطات  ان�سغالهم  وعدم  املحا�سرات  بني  الفراغ    .3  

وتقلل من اثار الفراغ ال�سلبية ومن ثم اكت�ساب مهارة التعلم الذاتي وامل�ستمر. 
املظاهر االخالقية املنافية لالداب كاللبا�ص وامليوعة والليونة يف القول.   .4  

�سعف التح�سيل العلمي لدى الطلبة والر�سوب ونظام القبول للمعدالت املنخف�سة    .5  
واال�ستثناءات والتحول من تخ�س�ص الى اخر.

قيام الطلبة با�سقاط اعمالهم على االخرين كتربير ودفاع عن اعمالهم العدوانية.    .6  
خلفية الطالب ال�سابقة العدوانية لها اثر يف العنف اجلامعي.   .7  
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عدم التحكم  يف مدخالت اجلامعة ومن ثم عدم القدرة على التحكم يف املخرجات   .8  
وبذلك فالروؤيا غري وا�سحة و�سائعة.

احللول للتخفيف من العنف اجلامعي:
تتنوع احللول واالجراءات املمكنة اتباعها للحّد من ظاهرة العنف ح�سب ا�سبابه ودوافعه، 

وميكن اجمالها يف ثالثة حماور:

اأ. حمور الطالب ويت�صمن:
1.   تعزيز مهارات الذكاء االنفعايل) العاطفي( مثل تنمية مهارات احلوار واحرتام راأي 
االخرين وحقوقهم وفهم م�ساعرهم والقدرة على مهارات االت�سال والتوا�سل و�سبط 
امل�ساعر.” لي�ص ال�سديد بال�سرعة وامّنا ال�سديد هو  الذي مي�سك نف�سه عند الغ�سب” 

�سدق ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم.
وقيم  امل�سوؤولية  فاعلة مثل قيم حتمل  بناء منظومة قيم  اي  ايجابي  ن�سق قيمي  بناء      .2
بها  التحلي  على  اال�سالمي  الدين  حث  الذي  واالنتماء  والتعاون   والت�سامح  االلتزام 

وال�سرب عليها.
ا�سغال الطلبة علميًا وثقافيًا وريا�سيًا من خالل الن�ساطات املنهجية امل�ساحبة باقامة      .3
وا�سبابها  العنف  مظاهر  خماطر  حول  مربجمة  وار�سادية  توعوية  وبرامج  دورات 
واثارها ال�سلبية وطرق الوقاية منها مثل هذه الربامج امر �سروري حيث قال ال�ساعر:” 
ان ال�سباب والفراغ واجلدة مف�سدة للمرء اي مف�سدة فا�سراك الطالب وتفعيل دوره 
يف مثل هذه الربامج والن�ساطات اجلامعية وا�سدار ن�سرات تعريفية يخفف من العنف 

وال�سغب اجلامعي.
قد  الذين  واالكادميني  االداريني  عن  و�سكاوي  مقرتحات  تقدمي  على  الطلبة  ت�سجيع      .4

يخالفون االعراف والتقاليد اجلامعية.
التوعية باجلوانب القانونية لهذه الظاهرة وتطوير الت�سريعات واالنظمة التي تتعامل      .5

معها 
تبادل الطلبة املتميزين علميًا ووجدانيًا بني اجلامعات ليقوموا بتوعية اخوانهم الطلبة      .6

من غري جامعاتهم لغر�ص االنتماء والدفاع عنه باعتبار اجلامعة حرمًا امنًا.
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ب. حمور البيئة الجتماعية: 
ويتمثل يف ايجاد مناخ اجتماعي �سليم ي�سمو باتاحة الفر�سة الظهار الطلبة قدراتهم 

وا�ستغالل طاقاتهم وتوجيهها يف جماالت مفيدة وت�سمل:

* اجلانب الجتماعي:
1.  حتفيز اع�ساء هيئة التدري�ص على حماربة ظاهرة العنف من خالل املحا�سرات يف 
واالجتماعية من خالل  الرتبوية  والرتكيز على خماطرها  الدرا�سة وخارجها  قاعة 
العلمية  التطورات  مواكبة  على  وحّثهم  التدري�ص  هيئة  الع�ساء  عمل  ور�سات  اقامة 

والتكنولوجية يف جماالت تخ�س�ساتهم والتكيف مع البيئة اخلارجية ب�سورة عامة.
2.  تاأهيل العاملني يف عمادة �سوؤون الطلبة التعامل مع ق�سايا الطلبة، ا�سافة الى تكثيف 

الن�ساطات امل�ساحبة وبخا�سة الثقافية والتو�ّسع يف برامج ت�سغيل الطلبة.
3. التعاون بني ادارات اجلامعة واملوؤ�س�سات القائمة على العمل ال�سبابي والطالبي على 
ذلك  على  القائمة  الطالبية  املوؤ�س�سات  ودعم  احلوار  واليات  التعبري  و�سائل  تعزيز 
ذلك ميكن  النه من خالل  معها  والتفاعل  امل�ساركة  على  الطلبة وحتفيزهم  ودعوة 

م�ساعدتهم على ابتكار االفكار وتلبية طموحاتهم وحتقيق امالهم.
هيئة  واع�ساء  الطلبة  با�سراك  العنف  من  التخفيف  يف  العلمي  البحث  دور  تعزيز   .4
التدري�ص بالقيام بهذا الدور وتوعيتهم بنتائجه ال�سارة واخلطرية على بنية املجتمع 

ومتا�سكه.
5. اعداد ميثاق �سرف اخالقي بحيث يكون �سببًا يف قبول الطلبة يف اجلامعات.

6. القيام باعطاء حما�سرات عن دور الع�سائر االيجابي يف تنمية القيم العربية اال�سيلة 
ولي�ص العك�ص.

* اجلانب الأمني :
ت�سديد الرقابة على دخول االفراد غري الطلبة للجامعة اال يف حاالت م�سوغة مع حجز   .1
هويته حتى عودته ومنع الطلبة املتخذ بحقهم عقوبات الف�سل من دخولهم اجلامعة

زيادة كادر االمن اجلامعي من عنا�سر ن�سائية موؤهلة للتمكني من الدخول لالماكن   .2
التي يكتظ فيها الطالبات باال�سافة الى زيادة انت�سار عنا�سر االمن كلهم يف اماكن 

جتمع الطلبة ب�سكل دائم وزيادة اعدادهم مبا يتنا�سب مع عوامل ال�سغب
تاأهيل عنا�سر االمن اجلامعي وتدريبهم حتى يوؤدوا واجباتهم ويتقنوا اعمالهم.  .3
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زيادة ال�سالحيات واحلماية لعنا�سر االمن اجلامعي يف التعامل مع ق�سايا الطلبة   .4 
ال�سغب  انواع  تتناول جميع  بحيث  وتطويرها  اجلامعات  العقوبات يف  انظمة  توحيد   .5 
وتكون متوائمة مع الزمان واملكان وعدم قبول الوا�سطة واملح�سوبية والتدخل اخلارجي 

يف ايقاع العقوبات املالئمة.
تبادل املعلومات بني اجلامعات بخ�سو�ص اولئك الذين ميار�سون العنف او بخا�سة   .6 

اولئك الذين ينتقلون من جامعة الى اخرى،
حرمان امل�ساغبني من املنح واخلدمات التي تقدمها اجلامعات للطلبة   .7 

�سرورة تعاون كل الكليات مع عمادة �سوؤون الطلبة يف ف�ص النزاعات اثناء حدوثها   .8 
والقيام بالتوجيه واالر�ساد.

ا�ستخدام اطراف اخرى يف حل النزاعات كاالباء وا�سحاب الراأي والفكر وتفعيل دور   .9 
جمال�ص الطلبة يف امل�ساركة بو�سع خمطط حلل النزاعات واالزمات.

ايجاد احلرم اجلامعي قواًل وفعاًل بتخ�سي�ص ا�سبوع يوعي الطلبة مبفهوم احلرمة   .10 
اجلامعية متامًا كحرمة مكة مبنع ال�سيد وتنفريه وقطع الزهور واال�سجار والتدخني 
والتعامل احل�سن مع كل فرد بني الطلبة انف�سهم واع�ساء هيئة التدري�ص واالداريني 
وهذا يوؤكد على مبادئ ال�سالم والت�سامح واخللق احل�سن بحيث ت�سبح عادة مبرور 

الزمن.

البيئة املجتمعية وم�صادر الثقافة:

تعزيز دور ا�ساليب التن�سئة االجتماعية الداعية للحق وقادرة على بناء قيم امل�سوؤولية   .1  
واملحا�سبة وااللتزام والوالء للوطن وغري ذلك.

ال�سراع  وح�سم  اال�سيلة  القيم   وتعزيز  العوملة  مواجهة  على  ال�سباب  م�ساعدة   .2  
القبمي او الثقايف ل�سالح الوطن واالمة.

فكرية  ا�سطرابات  من  يعانون  الذين  الولئك  وعالجية  ار�سادية  برامج  عمل   .3  
وانفعالية تظهر على ال�سلوك بداًل من تركهم يعانون من امل�ساكل.

ا�سدار جماالت ثقافية وتعزيز القيم اجلامعية بحيث ي�سارك فيها الطلبة.  .4  
املرئي  االعالم  با�ستعمال  العنف  ظاهرة  معاجلة  على  وحتفيزه  االإعالم  حّث   .5  
وامل�سموع وااللكرتوين و�سبل حماربتها ون�سر التوعية الثقافية والفكرية والقانونية 

ومن خالل ال�سحف واملجالت والرتكيز على املطبوعات ال�سبابية والطالبية.

نازك قطي�صات



البحث العلمي 124

التو�صيات:

املرحلة  نهاية  الى  االطفال  ريا�ص  مرحلة  من  ابتداًء  طالب  لكل  الكرتوين  ملف  عمل   .1
الثانوية باعتبار طلبة املدرا�ص مدخالت للمرحلة اجلامعية. وبحيث يتم فيه الرتكيز 
على بع�ص العوامل مثل االإبداع واالإعاقة والعدوان بحيث تتمكن اجلامعات من اتخاذ 

التدابري الالزمة وذلك بتعزيز ال�سلوك االيجابي واحلد من ال�سلوك ال�سلبي.

كافة  ي�سم  واخلا�سة  الر�سمية  االردنية  اجلامعات  م�ستوى  على  �سنوي  موؤمتر  اقامة   .2
مظاهر  عند  للوقوف  والقانونية  واالجتماعية  واالكادميية  ال�سبابية  املعادلة  اطراف 
العنف ودوافعها وا�سبابها وا�ساليب معاجلتها واليات ن�سر خماطرها و�سبل التعاون بني 
كافة االطراف اجلامعية واملجتمعية يف �سبل الوقوف اأمام تناميها وانت�سارها وبتخفيف 

منابعها.

العنف الطالبي يف اجلامعات الردنية
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الجمعية بهيئاتها تهنىء كاًل من:

• موؤ�س�سة 	 جائزة  على  حل�سوله  البطيخي  اأنور  الدكتور  االأ�ستاذ  اجلمعية  تهنىء 
على  حل�سوله  الدكتور  تهنئ  كما   2011 لعام  العلمي  االإبداع   / العربي  الفكر 

جائزة اخلريج املتميز من اجلامعة االأمريكية يف بريوت

• والتكنولوجيا بح�سوله على 	 العلوم  النمر من جامعة  الدكتور حممد  تهنىء  كما 
جائزة امللك عبد اهلل الثاين بن احل�سني لالإبداع الدورة اخلام�سة 2010 يف حقل 
 2010 والتمييز  لالإبداع  اخلام�سة  الدورة  يف  ولفوزه  املتجددة  الطاقة   / العلوم 

بجائزة امللك عبد اهلل الثاين

• وتهنىء اجلمعية االأ�ستاذ الدكتور ر�سا �سبلي واالأ�ستاذ الدكتور اأحمد ال�سالمية 	
لفوزهما بجائزة منكو للباحث املتميز لعام 2011

• وكذلك الدكتور نزار حداد حل�سول على درجة املاج�ستري يف االإدارة والدرا�سات 	
اال�سرتاتيجية من جامعة موؤتة وعلى درجة دبلوم الدرا�سات العليا يف ادارة املوارد 
الوطنية من كلية الدفاع الوطني امللكية االردنية / اأكادميية امللك عبد اهلل الثاين 

للدرا�سات الدفاعية.

• وقد مت تكرمي كل من االأ�ستاذ الدكتور اأنور البطيخي واالأ�ستاذ الدكتور ر�سا �سبلي 	
من نقابة املهند�سني الزراعيني كباحثني متميزين لعام 2011

تهنئات
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ندوة حول الوضع 
المائي في االردن

اجلمعية  نظمتها  ندوة  ناق�ست 
و�سع  عن  العلمي  االردنية للبحث 
االردن،الواقع  يف  املياه  وم�ستقبل 
املبذولة  واجلهود  املائي االردين 

ملواجهة �سح املياه.
وقال اخلبري املائي يف اجلامعة 
ان  اليا�ص �سالمة  الدكتور  االردنية 
يف  االردن  حققها  اجنازات  هناك 
على  �سحها  ومواجهة  املياه  جمال 
الى  م�سريا  املا�سية  مدار ال�سنوات 
ان 65 باملائة من االردنيني ت�سلهم 
خدمات املياه وخمدومني مبحطات 
تبلغ ح�سة  فيما  ال�سحي  ال�سرف 
80 لرتا  املياه  املواطن االردين من 
يوميا، اال انه ي�ستحق اكرث من هذه 
مياه  ب�سخ  البدء  حال  يف  الكمية 

الدي�سي عام 2013
املجتمع  يعمل  ان  اهمية  واكد 
تاهيل البحر  اعادة  على  الدويل 
البحرين  قناة  م�سروع  ودعم  امليت 
الن  البحر  مياه  بتحلية  اخلا�سة 
ت�سببت  التي  هي  ال�سيا�سة الدولية 
�سيا�سات  ب�سبب  املياه  مب�سكالت 

التهجري.
الدكتور  اجلمعية  رئي�ص  ودعا 
اهمية ايالء  الى  البطيخي  انور 
خلدمة  املوجه  العلمي  البحث 
الق�سايا الوطنية وعلى را�سها ق�سية 
والدعم  الالزم  املياه واالهتمام 
املطلوب وتوفري الدعم املايل و�سن 
الت�سريعات الالزمة لتح�سني البيئة 
والعمل  العلمي  للبحث  اجلاذبة 
خمرجاته من�سجمة  تكون  ان  على 
واولوياتها  الوطنية  املتطلبات  مع 
والبعيدة  للتطبيق  القابلة  البحثيه 

عن البحث النظري واال�سا�سي.

ندوة متخصصة حول 
الحفاظ على اللغة العربية 
واعتمادها كلغة للدراسة

ندوة بعنوان  اأقامت اجلمعية االأردنية للبحث العلمي 
اإلى احلفاظ على اللغة العربية  الثقافة والبحث العلمي 
وتنميتها .واأكد امل�ساركون يف الندوة التي اأدارها رئي�ص 
اللجنة الثقافية يف اجلمعية الدكتور م�سلح النجار ان 
اللغة العربية بداأت تفقد الرتكيز عليها من قبل ابنائها وان 
هناك �سعفا وا�سحا بني الطلبة فيما يتعلق باللغة العربية. 
وقال مدير املكتبة يف اجلامعة االأردنية الدكتور ابراهيم 
ال�سعافني اإَنّ اللغة هي احلا�سنة االأ�سا�سية الأي ثقافة 
ت�سهد باإجنازاتها وتعرب عنها .واأ�ساَر اإلى اأَنّ العالقة بني 
دًا اأهمية اإجراء البحوث  اللغة والبحث العلمي تبادلية، موؤِكّ
حول ا�سل اللغة العربية ومنوها وتطورها خا�سة انها اللغة 
الوحيدة التي حافظت على نف�سها على مر الع�سور ومل 
تتغري وهي لغة القراآن الكرمي .ودعا الى ان يتم تدري�ص 
املواد العلمية مبا فيها الطب يف اجلامعات االأردنية باللغة 
العربية للحفاظ عليها وتقوية الطلبة فيها، م�سريا اإلى اأَنّ 
اللغة هي التي تنقل ثقافة االأمم .وقال« ال بد اأَنّ يوطن العلم 
باللغة العربية حتى ي�ستطيع املجتمع ذاته ان يتفاعل مع 
هذا العلم ولي�ص الباحث او الطالب لوحده، وهذا ينطبق 
على جميع التخ�س�سات العلمية واالدبية على حد �سواء.» 
وا�ساف ان اللغة العربية لغة عريقة وهي احدى اللغات 
ال�سامية احلية التي عا�ست فرتة طويلة جدا من الزمن 
حيث ال توجد لغات كثرية عا�ست هذه الفرتة الطويلة من 
الزمن من دون انقطاع وهي متار�ص دورها احل�ساري .ويف 
مداخالت للم�ساركني فاإَنّه ال ميكن اأن يح�سل تقدم لهذه 
املنطقة اال بالوحدة وان اهم مقوماتها هو اللغة العربية 

وفقا لقولهم. 
و�سكا رئي�ص اجلمعية الدكتور انور البطيخي من تراجع 
م�ستوى الطلبة ب�سكل عام وباللغة العربية ب�سكل خا�ص، 
م�سريا اإلى اأنه يجب اأن يتم التدري�ص االن باللغة العربية. 
واأكدت العني ليلى �سرف انه ال بد من الرتكيز على اللغة 
العربية ورفع م�ستوى الطلبة االأردنيني يف هذا االطار والبدء 
بتح�سني م�ستوى اللغة العربية منذ ال�سفوف االأولى للطلبة 

ويف احل�سانة اأي�سا.
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قال مدير مركز احل�سني لل�سرطان الدكتور حممود ال�سرحان ان هناك حوايل 4800 
حالة ا�سابة بال�سرطان يف االردن وفقا الخر اإح�سائية نافيا ان تكون ن�سب اال�سابة يف 

االردن اعلى من الدول املحيطة.
وا�ساف ان �سبب ارتفاع عدد احلاالت امل�سجلة يف االأردن بعد عام 1996 يعود الأن 

ال�سجل الوطني انطلق وبداأ بت�سجيل هذه االإح�سائيات ر�سميا يف ذلك العام.
الدكتور انور  اجلمعية  رئي�ص  ادارها  التي  املحا�سرة  خالل  ال�سرحان  الدكتور  واكد 
البطيخي ان اأرقام مر�سى ال�سرطان التي حت�سى اأو تر�سد يف االأردن تاأتي من ال�سجل 
الوطني لل�سرطان التابع لوزارة ال�سحة الذي ت�سل ن�سبة دقته 98 باملئة ب�سهادة جهات 
خمت�سة عامليا، مبينا ان ال�سرطان يت�سبب بحوايل 3ر14 من الوفيات يف االردن، م�سريا 
الى ان �سرطان الرئة هو املت�سبب االول للوفاة بني ال�سرطانات التي ت�سيب الذكور بن�سبة 

4ر22 باملئة.
وقال ال�سرحان ان االأ�سباب الرئي�سة املعروفة عامليا لالإ�سابة باملر�ص يف املقام االأول 
هو التدخني والتلوث )عوادم ال�سيارات وامل�سانع والتعر�ص للمواد امل�سرطنة(، الفتا الى 
99 باملئة ممن ي�سابون بال�سرطان هم من املدخنني ويف  اأن  ان احلقيقة العلمية توؤكد 

املقام الثاين تاأتي بع�ص االلتهابات ك�سبب لالإ�سابة بال�سرطان.
ولفت الى اأن ممار�سة الريا�سة تقلل من ن�سب االإ�سابة بامرا�ص ال�سكري وال�سرطان 
والقلب وان هناك �سبه عالقة بني احتمال االإ�سابة ب�سرطان القولون وامل�ستقيم واالإكثار 
من اأكل اللحوم احلمراء، داعيا الى حماربة التدخني خا�سة انه احد اال�سباب الرئي�سة 

لال�سابة بال�سرطان.
الكبد  مر�ص  �سد  والتطعيم  ال�سحي  واالكل  والتدخني  البدانة  مكافحة  ان  واكد 
الوبائي و�سرطان عنق الرحم ت�ساهم يف تخفي�ص اال�سابات ومبعدل كبري ن�سبيا، مبينا 
اهمية و�سع برنامج منظم للك�سف املبكر عن �سرطان القولون لتخفي�ص الوفيات لتن�سب 
جميع اجلهود يف حماربة ال�سرطان اوال من خالل منع اال�سابة باالبتعاد عن م�سبباته 

وعوامل اخلطورة وثانيا عن طريق برامج الك�سف املبكر.
يزيد من  ما  املناعة  اإلى هبوط يف جهاز  يوؤدي  النف�سي  ال�سغط  ان  ال�سرحان  وقال 

االلتهابات ويعطي فر�سة لل�سرطان للظهور.

حما�شرة حول ال�شرطان يف الأردن
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ندوة عن التحدي المائي

العلمي  للبحث  االردنية  اجلمعية  نظمت 
و�سرورة  املائي  بعنوان التحدي  متخ�س�سة  ندوة 
االردن. يف  الوطنية  القدرات  وبناء  العلمي  البحث 
خرباء  مب�ساركة  عقدت  التي  الندوة  وناق�ست 
والزراعة والعلوم  املياه  قطاعات  من  وباحثني 
واأدارها  واخلا�ص  العام  القطاعني  من  ومتخ�س�سني 
اجلهود  البطيخي  الدكتور اأنور  اجلمعية  رئي�ص 
التوزيع  كفاءة  ورفع  املياه  على  الطلب  الإدارة  الوطنية 
املتاحة من خالل  املائية  امل�سادر  وزيادة  واال�ستخدام 
م�ساريع  وتنفيد  ال�سدود  املائية وبناء  ال�سبكات  جتديد 
املياه وم�ساريع  حتلية  حمطات  وبناء  املائي  التزويد 
ال�سرف ال�سحي وتنقية املياه العادمة وما يرافقها من 

م�ساريع الإعادة اال�ستخدام.
العلمي  البحث  توظيف  �سرورة  امل�ساركون  واكد 
خلدمة قطاع املياه وايجاد احللول الالزمة لهذه امل�سكلة 
االردن  ان  م�سريين الى  االردن،  منها  يعاين  التي 
ي�سنف من اوائل الدول يف العامل من حيث �سح املياه.
واكد وزير املياه االأ�سبق الدكتور حازم النا�سر ان 
املياه  من  واملتاح  بني املطلوب  االردن  يف  فجوة  هناك 
مل  وزراعة  و�سناعة  �سرب  من  اال�ستخدامات  ملختلف 
يتم حلها حتى االن، متوقعا ان تزداد هذه الفجوة والتي 
واالجتماعية  للتنمية االقت�سادية  معيقة  ت�سبح  قد 
وبالتايل زيادة معدالت الفقر والبطالة وما يرافقها من 

تاأثريات �سلبية على البيئة وال�سحة العامة.
وطالب النا�سر بايالء البحث العلمي املوجه خلدمة 
املياه االهتمام  ق�سية  راأ�سها  وعلى  الوطنية  الق�سايا 
الالزم والدعم املطلوب من خالل توفري البنية التحتية 
الالزمة وتوفري الدعم املايل و�سن الت�سريعات الالزمة 
على  والعمل  للبحث العلمي  اجلاذبة  البيئة  لتح�سني 
الوطنية  املتطلبات  مع  من�سجمة  خمرجاته  تكون  اأن 
واولوياتها البحثية القابلة للتطبيق والبعيدة عن البحث 

النظري واالأ�سا�سي.
اجلامعات  بني  حقيقية  �سراكة  خلق  ودعا الى 
ومراكز البحث العلمي وبني املوؤ�س�سات الوطنية املعنية 
وال�سناعية  املائية  امل�سادر  واإدارة  وتوزيع  بتطوير 
املعلومات  بتوفري  املوؤ�س�سات  هده  تقوم  الوطنية بحيث 
ذلك  يف  مبا  البحثية املطلوبة  الق�سايا  عن  الالزمة 
برامج التدريب والتاأهيل والتخ�س�سات العلمية واملهنية 

الوطني، مبا  امل�ستوى  التحديات على  ملواجهة  املطلوبة 
يف ذلك اإ�سراك اجلامعات يف امل�ساريع والدرا�سات التي 
جتريها املوؤ�س�سات املعنية بقطاع املياه ليت�سنى للباحثني 

االطالع على امل�ساكل والق�سايا عن كثب.
وخ�سو�سيته  االردين  املائي  الواقع  ان  واكد 
االجتماعية والثقافية يتطلب البحث العلمي املتخ�س�ص 
اهمها  املجاالت  من  العديد  يف  القدرات  وبناء  واجلاد 
ذلك  يف  مبا  عليها  واملحافظة  املياه  على  اإدارة الطلب 
اجلوفية  املياه  والتنقيب عن  اال�ستهالك  تر�سيد  طرق 
ومعاجلة  اجلويف  وال�سحن  التغدية  معدالت  وزيادة 
الزراعية  واالمناط  العادمة  املياه  واإعادة ا�ستخدام 

املالئمة لنوعية املياه واملنطقة اجلغرافية.
وا�سار امل�ساركون يف الندوة الى طرق قليلة الكلفة 
ميكن من خاللها تنقية املياه العادمة من اهمها حتلية 
و�سخ املياه  ال�سم�سية  الطاقة  با�ستخدام  املاحلة  املياه 
ال�سم�سية  الطاقة  بوا�سطة  النائية  املناطق  اجلوفية يف 
وطاقة الرياح وتنظيف ال�سدود من الروا�سب وامللوثات 

وتقليل الفاقد با�ستخدام املج�سات والربجميات.
املائي  للح�ساد  ا�ستخدام طرق جديدة  الى  ودعوا 
وجمع  املياه  واأمتتة اأنظمة  ال�سحراوية  املناطق  يف 
الت�سغيل  يف  وا�ستخدامها  وحتزينها  ونقلها  املعلومات 
وو�سع  الهيدروليكية  واالأنظمة  والفوترة  وال�سيانة 
ا�سرتاتيجية لتحقيق االأمن املائي يف اململكة بامل�ساركة 

مع اجلهات احلكومية واالأهلية ذات ال�سلة.
ال�سكانية  الزيادة  تاأثري  درا�سة  اهمية  واكدوا 
الدعم  �سيا�سات  ودرا�سة  وبيئتها  املائية  امل�سادر  على 
احلالية لتعرفة املياه واقرتاح �سبكات حماية اجتماعية 
اأهداف  لتحقيق  امل�ستهدفة  الفقرية  الفئات  لتدعيم 
االأمن املائي و درا�سة التاأثري املتوقع للتغريات املناخية 
الطاقة  اأ�سعار  ارتفاع  تاأثري  ودرا�سة  املائي  االأمن  على 
على كفاءة ت�سغيل م�سادر املياه وكيفية تقليلها وايجاد 
وبناء  للتدريب  برامج  عمل  على  عالوة  وبدائل  حلول 

قدرات تالئم طبيعة وخ�سو�سية التحدي املائي.
قادرة  متخ�س�سة  علمية  كليات  اإن�ساء  واقرتحوا 
ممن  املاج�ستري  م�ستوى  على  جامعيني  تخريج  على 
هند�سة  من  املتداخلة  املائية  بالعلوم  االإملام  لديهم 

وعلوم وزراعة وري واقت�ساد وادارة.
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االردنية  اجلمعية  نظمتها  متخ�س�سة  ندوة  ركزت 
االردن  يف  العلمي  )البحث  بعنوان  العلمي  للبحث 
والعامل العربي( على اهمية زيادة االنفاق على البحث 
العلمي الذي هو ال�سبيل االمثل للنهو�ص بالوطن واالمة.
واجمع امل�ساركون يف الندوة التي ادارها رئي�ص اجلمعية 
على  البطيخي  انور  الدكتور  العلمي  للبحث  االردنية 
والباحثني  اجلامعات  يف  اال�ساتذة  اعطاء  �سرورة 
وعدم  نتائجها  ومتابعة  بحوثهم  الجراء  الكايف  الوقت 
توفري  �سرورة  على  عالوة  درا�سية  باعباء  ا�سغالهم 
البحوث  انتاج  موا�سلة  من  لتمكينهم  املنا�سبة  البيئة 

والتو�سل الى نتائج هامة.
ه�سام  الدكتور  اال�سبق  واملياه  الطاقة  وزير  وقال 
العلمي،  البحث  يف  ظاهرا  �سعفا  هناك  ان  اخلطيب 
ويعود ذلك الى ان التعليم يف مدار�سنا لي�ص بامل�ستوى 

املطلوب فيما يخ�ص عملية البحث العلمي.
�سخ�سية  تكوين  يف  اال�سا�ص  هي  املدر�سة  ان  وا�ساف 
الطالب  وان  امل�ستقبلي  االداء  على  وقدرته  االن�سان 
حتى  �سعيفا  يبقى  �سعيفا  املدر�سة  من  يتخرج  عندما 
بعد ان يتخرج من اجلامعة مهما كانت نوعية درا�سته 

اجلامعية وم�ستواها.
الى  االردن  يف  التعليمية  العملية  على  القائمني  ودعا 

االهتمام بتطوير ورفع �سوية التعليم املدر�سي.
وا�سار الى ارتفاع ن�سبة اجلامعيني يف املجتمع االردين 

والتي ترتاوح بني 30 و 40 باملئة وهي من اعلى الن�سب 
يف العامل م�سددا على ان يتم الرتكيز على نوعية التعليم 

وم�ستوى اخلريج ولي�ص على االعداد.
عدد  وزيادة  الهائل  ال�سكاين  التزايد  ب�سبب  انه  وقال 
الطلبة الداخلني الى املدار�ص حيث هناك زيادة �سنوية 
الرتكيز  يتوجب  فانه  طالب  الف   100 الى   50 بني 
املدر�سة  يف  اال�سا�سية  التعليمية  العملية  تطوير  على 
والتي �ستنعك�ص ايجابا على نوعية الطالب الداخل الى 
اكرث  موؤهل  اجلامعة  خريج  يكون  وبالتايل  اجلامعة 

خا�سة فيما يتعلق بعملية البحث العلمي.
االن  العلمي  البحث  عملية  ان  اخلطيب  الدكتور  واكد 
ا�سهل من قبل حيث ان االن�سان لي�ص بحاجة الى ال�سفر 
من بلد الى اخر ودفع تكاليف اكرث الجراء البحوث بعد 
توفر �سبكة االنرتنت التي وفرت كل املعلومات وجعلتها 

يف متناول اليد.
هدفها  يكون  ال  ان  يجب  البحوث  ن�سر  عملية  ان  وبني 
�سهلة  ا�سبحت  االن  الن�سر  عملية  الن  الرتقية  فقط 

ولكن يجب ان يكون البحث نوعيا.
من جانبه عر�ص الدكتور البطيخي مل�ستوى دعم البحث 
العلمي يف االردن مقارنة بدول العامل حيث بدا متوا�سعا 
دعم  مقارنته مب�ستوى  عند  و�سع جيد  انه يف  اال  جدا 

البحث العلمي يف دول العامل النامي.

ندوة حول )البحث العلمي 
في االردن والعالم العربي( 
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ندوة متخ�س�سة  اجلمعية  اأقامت 
املعدلة  والزراعات  االغذية  حول 

وراثيا.
اال�سبق  الزراعة  وزير  ودعا 
الدكتور حممود الدويري خالل الندوة 
الدكتور  اجلمعية  رئي�ص  التي ادارها 
انور البطيخي الى اهمية زيادة الوعي 
وحدة  واإن�ساء  وراثيا  باالغذية املعدلة 
للك�سف عن املواد املعدلة وراثيا وزيادة 

وراثيا  املعدلة  املواد  جمال  يف  البحث العلمي 
ومواجهة حجج من يعار�ص هذه التقنية.

التجارب  من  يكفي  ما  اإجراء  اهمية  واكد 
وو�سف املنتجات  املواد  هذه  مثل  قبول  قبل 
املعدلة وراثيا وو�سع املل�سقات عليها واحلفاظ 
على التنوع البيولوجي و التن�سيق على امل�ستويني 
الوطني والدويل وو�سع قوانني وانظمه ال�سالمة 

االحيائية.
التي  العاملية  الغذاء  اأزمة  اإن  الى  وا�سار 
�سهدها العامل اأثناء الفرتة من عام 2007 اإلى 
عام 2008 كانت مبثابة حتذير ملا قد يحمله لنا 

امل�ستقبل من كوارث. 
واأن  البد  احلكومات  اأن  الدويري  وا�ساف 
ت�سارع اإلى تغيري مواقفها احلالية الراف�سة فيما 
يت�سل باال�ستعانة بالكائنات احلية املعدلة وراثيًا 
االأمن  �سمان  يف  ت�ساعد  اأن  يت�سنى لها  حتى 

الغذائي امل�ستدام من اأجل اجلميع.
وعر�ص نائب رئي�ص اجلامعة االردنية ل�سوؤون 
اخلوالدة  ر�سا �سبلي  الدكتور  العلمية  الكليات 
من  والتي  وراثيا  املعدلة  االغذية  انتاج  ا�سباب 
التكاليف  منخف�سة  هذه املنتجات  اأن  اهمها 
مل�ستويات  والو�سول  املح�سول،  حماية  وحت�سني 
مقاومتها  وحت�سني  املحا�سيل  يف وقاية  اأعلى 
الفريو�سية،  واالأمرا�ص  باحل�سرات  لالإ�سابة 

مبيدات  على حتمل  قدرتها  زيادة  اأو من خالل 
احل�سائ�ص.

اأن  ميكن  التي  االأ�سرار  ان  اخلوالدة  وبني 
حتدث ب�سبب االأغذية املعدلة وراثيا يكمن يف ان 
الكائنات املعدلة وراثيا حتتوي على مادة وراثية 
جديدة اأدخلت بطريقة غري طبيعية ولذلك فان 
لي�ص  واخلطر  النقطة.  هذه  من  تاأتي  املخاوف 
عندما  االإن�سان  ب�سحة  اال�سرار  على  يقت�سر 
يتناول هذه االأغذية اإمنا ميتد اإلى الطبيعة حيث 
اأن تنت�سر  اأن هذه النباتات املعدلة وراثيا ميكن 
اأخرى  كائنات طبيعية  الطبيعة وتتهاجن مع  يف 
مما يوؤدي اإلى ظهور اأنواع جديدة من النباتات 
ال�ساره “ اإذا نقل لها جني �سار” واإنتاج اأع�ساب 
�سارة ذات مقاومة عالية لالأمرا�ص التي ميكن 
اأن توؤثر على التوازن البيئي وعلى �سحة االإن�سان، 

وعلى الكائنات االأخرى.
الهيئات  من  الكثري  اإن  الى  اخلوالدة  وا�سار 
البيئة  الدينية واجلمعيات  واملنظمات  ال�سحية 
وعدد من العلماء يعار�سون االأغذية واملنتوجات 
بيئية  اأ�سرار  لها  اأن  معتربين  املعدلة وراثيا 

وخماطر �سحية و اآثار اقت�سادية.
اهمية  على  الندوة  يف  امل�ساركون  وركز 
االغذية  انتاج  حول  العلمي  بالبحث  اال�ستمرار 

والزراعات املعدلة وراثيا.

ندوة حول األغذية والزراعات المعدلة وراثيًا بين 
القبول والرفض
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اأكد ع�سو املجل�ص االقت�سادي واالجتماعي الدكتور مو�سى �ستيوي اأن العنف اجلماعي يت�سبب يف 
خ�سائر اقت�سادية كربى على امل�ستوى الوطني. 

وبني �ستيوي خالل حما�سرة يف جمعية البحث العلمي، اأن العام املا�سي �سهد 752 م�ساجرة ت�سببت 
مبقتل 25 �سخ�سا واإ�سابة 2881 اخرين. 

وقال خالل املحا�سرة التي اأدارها رئي�ص اجلمعية الدكتور اأنور البطيخي، اإن العنف يرتتب عليه 
خ�سائر مادية ناجتة عن اأعمال التدمري والتخريب ف�سال عن ت�سببه يف تراجع دور الدولة االقت�سادي 

واالجتماعي.
وبني اأ�سباب العنف اجلماعي، م�سريا اإلى اأن ازدياد حدة عدم امل�ساواة االقت�سادية، وارتفاع ن�سبة 
البطالة، وخا�سة لدى ال�سباب، وكذلك االآثار ال�سلبية القت�ساد ال�سوق، �ساهمت يف العنف املجتمعي 

ب�سكل كبري.
اإجراءات  املجتمعي، وبطء  بالعنف  املرتبطة  القانونية  الن�سو�ص  بع�ص  ق�سور  اأن  �ستيوي  وعّد 
القانون، حمركات  لن�سو�ص  ال�سليم وال�سحيح  التطبيق  وعدم  القانونية،  الثقافة  و�سعف  التقا�سي، 

لزيادة العنف.
كما عّد اأن الفراغ الدرا�سي و�سعف الدور التنويري الأ�ساتذة اجلامعة والفراغ الالمنهجي واالزدحام 
ال�سديد يف احلرم اجلامعي وتاأثرياته على عالقات الطلبة، وتنامي الهويات الفرعية، و�سعف ت�سكيل 

الهوية اجلامعية، �ساهم يف زيادة الظاهرة على امل�ستوى الوطني.
ودعا �ستيوي اإلى تطبيق �سيادة القانون ب�سكل حازم وجمرد وعادل، والرتكيز على فئة ال�سباب يف 

معاجلة العنف املجتمعي.
واأكد اأهمية اعتماد مبداأ الالمركزية يف تنفيذ ال�سيا�سات والربامج املركزية على م�ستوى الوطن، 
من خالل اإعطاء املجتمعات املحلية دورا فاعال يف بلورتها وتنفيذها، وخلق �سراكة مع الهيئات املحلية 

املنتخبة كالبلديات وموؤ�س�سات املجتمع املدين املحلية. 
ال�سائدة،  باالأعراف الع�سائرية  العمل  عن  التدريجي  للتوقف  خطة  ا�ستحداث  اإلى  �ستيوي  ودعا 
واإعادة النظر باالأ�س�ص واملعايري يف ت�سكيل املجال�ص االأمنية املحلية وحت�سني مرتبات االأمن العام وعدم 

ال�سماح باإخ�ساعهم لالأعراف االجتماعية.
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