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اأو اجلمعية  راأي  عن  بال�صرورة  تعّب  ل  املقالت  يف  الواردة   الآراء 
 هيئة التحرير، ويتحمل اأ�صحابها م�صوؤوليتها
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عرفت معظم الثقافات اأقوااًل وحكمًا حتاول تنظيم عالقة الوجود الب�شرّي مع الطبيعة املحيطة به، 
ولعّل اأ�شهرها قولهم: “الذي ي�شرب من بئر، ال يرمي فيه احلجارة”، ومع ذلك  مل تكن لهذه االأقوال 
ر،  �شطوة، تدخلها حّيز التنفيذ ب�شكل ملمو�س عاملّيًا. وال �شّك يف اأّن لذلك اأ�شبابًا ال تخفى على متب�شّ
اإذ تبداأ من ج�شع االأفراد، مرورًا بج�شع الدويالت والدول، وو�شواًل اإلى ج�شع االإمربيالّيات الذي اليحّده 

حّد، في�شتفيد من عجز االآخرين، وجهلهم، ونزواتهم، في�شلبهم الرتاب واملاء، والهواء...

بلغت  االأر�س  اأّن  اإلى  منّبهني  اخلطر،  نواقي�س  بقرع  طويلة  �شنوات  منذ  املخل�شون  بداأ  لقد   
�شيخوختها، واأّن النزيف الذي ت�شّببنا به لعطاياها االإحفريّية من ماء وبرتول وغاز قد اأجهز عليها، واأّن 
القادمني من اأبنائنا واأحفادنا �شيعي�شون يف �شقاء نتيجة اأنانّية اأ�شالفهم جهلهم وا�شتهتارهم، وهاهم 
العلماء  يتحّدثون عن نهاية و�شيكة لتلك الطاقة التي لن يزيد عمرها على ع�شرين �شنة مقبلة، مثلما 

يرّدد اأ�شحاب املاورائّيات: اإّن زيت قنديل الكون اأو�شك على النفاد. 

اإلى  يب�شط االإن�شان �شلطته على الطبيعة، ويجور، فتعاقبه بالفرار منه، لذا و�شل الوعي الب�شرّي 
فكرة عقد �شداقة معها، وهذه ال�شداقة اأ�شا�شها االأّول اخلوف من الفقر، واجلوع، واملر�س، ذلك اأّن 
الفقر الذي يحّل نتيجة �شّح الطاقة ال يكون حالة عار�شة اأو مرحلة انتقالّية، اإذ الطاقة، ال�شّك،حمّرك 
حياة االأفراد والدول، ومل يعد يخفى على املواطن العادّي يف اأّية بنية اجتماعّية، اأّن احلروب التي تلي 

حروب النفط �شتكون حروب املياه.

ال�شّك يف اأن ت�شخي�س امل�شكالت يقت�شي ت�شّور احللول، وهذا يكون من املعطيات التي بني اأيدي 
الباحثني واملفّكرين. واإذا ماتناولنا ذلك على امل�شتوى الوطنّي، فال �شّك يف اأّن االأردّن يعاين ما يعانيه 
االآخرون من �شّح يف م�شادر الطاقة، ومن االأمرا�س البيئّية، واجل�شدّية التي تعك�شها، ومن القلق من 

اأ.د. اأنور البطيخي - رئي�س التحرير

فوبيا نفاد الطاقة
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امل�شتقبل القريب، لذا البّد من تفعيل البدائل التي ت�شّكل بالن�شبة اإلينا اخلال�س من كارثة حمتومة.

تتجه التوّقعات نحو ال�شنوات اخلم�س ع�شرة القادمة، التي �شيكون االأردّن يف نهايتها جاهزًا الإنتاج 
الطاقة النووّية، بل وت�شديرها، لكن حّتى ذلك احلني، �شينفق االأردّن �شنوّيًا نحو 3.5 اإلى 4.00 مليار 
اإ�شعافّية، بقدر ما ي�شّر على ر�شم  دينار من موازنته ال�شترياد الطاقة، لكن هذا اليعني و�شع خّطة 

ا�شرتاتيجّية لعالقة الفرد والدولة مع طاقة م�شتدامة.

الراهنة،  امل�شاكل  مع  املبا�شر  التعامل  تعتمد  واإرادة،  وعي  اإلى  العالقة حتتاج  اأّن هذه   ال�شّك يف 
للتنفيذ، تدخل  حتت مظّلة   وقابلة  ووا�شحة،  دائمة،  واإمنا  اآنّية  اأو  لي�شت مرجتلة  والبحث عن حلول 

�شيا�شة التاأّهب لكارثة نفاد الطاقة، قبل اأن نكون اأمامها وجهًا لوجه.

 ال بّد يف ذلك من تاأهيل الكوادر الب�شرّية للبحث يف ملّفات م�شادر الطاقة البديلة، واأن نب�ّشر باإميان 
واإخال�س بتكوين عالقة اإيجابّية مع م�شادر الطاقة املتجّددة، اأو النظيفة، من مثل ال�شم�س، والرياح، 
ومياه االأمطار، والغطاء االأخ�شر، واأن نلتفت اإلى هبات الطبيعّية غري النفطّية، وها هو ال�شخر الزيتّي 

االأرديّن ينادينا.

لن يكون االإ�شرار على احللول البيئّية يف توليد الطاقة للتدفئة، والتربيد، �شربًا من اخليال، فاإذا 
اإلى بناء  كانت �شوي�شرا ما زالت تبحث عن جيوب حرارّية جوفّية الإمتام م�شروعها الذي تطمح فيه 
كانتونات �شكنّية تعتمد نظام الـ )جيوثريمال(، فاإّن املهند�س ال�شاب الفل�شطيني خالد ال�شبعاوي قد 
قام منذ عام 2007 بتطبيق هذا النظام يف فل�شطني، بو�شفه اأّول مهند�س طاقة جوفّية حرارّية معتمد 

يف منطقة ال�شرق االأو�شط. 

ت�شتهلكها  التي  الطاقة  من  �شئياًل  جزءًا  ت�شتهلك  معمارّية  حلول  اإيجاد  اإلى  اليوم  العامل  يّتجه 
وال�شم�س،  الهواء،  اإدارة  اإمكانّية  االأو�شط من ميتلك  ال�شرق  منطقة  مثلنا يف  ولي�س  احلداثة،  عمارة 
االإ�شالمّية  العربّية  الثقافة  �شاهد على قدرة  باري�س،  العربي يف  العامل  ملعهد  املعمارّية  الواجهة  ولعّل 
نوفيل  الفرن�شي جون  املعماري  امتلكت من طاقات طبيعّية، فقد حاكى   التعامل مع م�شادر ما  على 
يف �شنعها عمل امل�شربّية االإ�شالمّية يف التعامل مع ال�شم�س والهواء، ذلك اأّن املعمارّي االإ�شالمّي عمد 
وما  يتجاهلونها،  معماريينا  معظم  يكاد  معمارّية  تقنّيات  عرب  ديناميكا،  االإيرو  اإلى  طويل  زمن  منذ 
املالقف وامل�شربّيات والتحّكم بارتفاع االأ�شقف، وتكبري اأو ت�شغري حجم  الواجهات اخلارجّية، واعتماد 
الفناءات والغطاء االأخ�شر�شوى حلول معمارّية قبل اأن تكون عنا�شر جمالّية، فقد كان املهند�س العربي 
اإلى العاملّية يف �شتينّيات  �شديقًا لبيئته بحّق، وهذا ما انتهجه املنهد�س الفّذ ح�شن فتحي حّتى و�شل 
القرن الع�شرين، فالرت�شيد يف ا�شتعمال الطاقة كان لديه �شرورة حيوّية واأ�شاًل معمارّيًا وحالة ثقافّية 

، قبل اأن ي�شري اأمرًا واقعًا متليه فوبيا �شّح م�شادر احلياة.  
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الطاقة يف الأردن
اآفاق �ت�سا�ؤلت
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بدائل التدفئة، يف �ضوء 
الأ�ضعار اجلديدة للطاقة

اأ.د. علي بدران
الهند�صة  كلية  امليكانيكية،  الهند�صة  ق�صم 

والتكنولوجيا، اجلامعة الأردنية

badran@ju.edu.jo

م�صتخل�ص
تهدف هذه الدرا�صة اإلى حتديد تكاليف البدائل املختلفة للتدفئة، يف 

�صوء الأ�صعار اجلديدة للطاقة يف الأردن التي  

اإ�صتعملت   .2012 الثاين)نوفمب(  ت�صرين  من  ابتداًء  بها  العمل  مت 
يف هذه الدرا�صة طريقة كلفة دورة احلياة       لتقدير كلفة البدائل 
املختلفة للتدفئة لنوعني من الأبنية: ال�صكنية وغري ال�صكنية. ونظرًا 

لآن التعرفة الكهربائيــــــــة

 Weighted(تكون على �صكل فئات، فقد ا�صتعمل اأ�صلوب املعدل  املوزون
average(  لتقدير كلفة الطاقة الكهربائية لكل من هذين النوعني. 
التدفئة  للتدفئة، وهي كما يلي: 1.  متت درا�صة عدة بدائل متوفرة 
املركزية  التدفئة   .3 الغاز،  مدافئ   .2 ال�صولر،  با�صتخدام  املركزية 
با�صتخدام املراجل العاملة على الغـا ز، 4. مدافئ الكاز ، 5. التدفئة 
على الكهرباء: اأ( با�صتعمال امل�صخات احلرارية، ب( با�صتعمال املقاومة 
الكهربائية،6 .التدفئة املركزية بالطاقة ال�صم�صية: اأ(- با�صتخدام 
اللواقط ال�صم�صية ذات ال�صفيحة امل�صتوية، ب( - با�صتخدام اللواقط 

ال�صم�صية ذات الأنبوب املفرغ.    
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بدائل التدفئة، يف �سوء الأ�سعار اجلديدة للطاقة

للتدفئة  ال�صنوية  الكلفة  اأن  وجــد  ال�صكنية،  لل�صقق  فبالن�صبة 
با�صتخدام وقود الديزل تبلغ 1629 دينارَا �صنويَا، وهي الأعلى بني 
كافة البدائل الأخرى، تليها التدفئة با�صتخدام امل�صخات احلرارية، 
وتبلغ كلفتها 1280 دينارًا، وهذا ب�صرف النظر عن الفائدة اجلانبية 
ف�صل  يف  للتكييف  اإ�صتخدامها  يف  املتمثلة  احلــراريــة  للم�صخات 
ال�صيف. كما وجد اأن كلفة التدفئة با�صتخدام امل�صخات احلرارية 
الغاز  على  العاملة  املــراجــل  با�صتخدام  لكلفتها  تقريبَا  مماثلة 
والبالغة 1240 دينار. وبالن�صبة للتدفئة با�صتخدام مدافىء الكاز 
الرتتيب.  على  دينارًا   934 و   942 تبلغ  اإذ  كلفة  الأقل  فهي  والغاز 
اإل  الراأ�صمالية،  الكلفة  ناحية  من  الأقل  كانا  واإن  البديالن،  هذان 
كما  منا�صب.  غري  خيارًا  جتعلهما  العامة  ال�صالمة  على  اآثارهما  اأن 
اللواقط  با�صتخدام  �صواء  ال�صم�صية،  بالطاقة  التدفئة  اأ�صبحت 
مناف�صة  املفرغ،  الأنبوب  ذات  اللواقط  اأو  امل�صطحة  ال�صفيحة  ذات 
قوية للتدفئة التقليدية �صواء باملراجل العاملة بالديزل اأو الغاز. 
فا�صبحت الكلفة الراأ�صمالية لالأولى  1155 دينارًا والثانية 1364 
الأبنية  اأ�صطح  من  كبرية  م�صاحات  اإلــى  حاجتهما  اأن  اإل  ديــنــارًا، 
التدفئة  اأن كلفة  الفلل. كما  اإ�صتخدامهما مق�صورًا رمبا على  جتعل 
با�صتخدام املقاومة الكهربائية تبلغ 3435 دينارًا، وهي الأعلى كما 
هو متوقع من بني كافة اأنواع و�صائل التدفئة مما يجعلها بدياَل غري 

منا�صب على الإطالق.

       اأما بالن�صبة لالأبنية غري ال�صكنية، وعلى �صبيل املثال الأبنية 
على  لتوؤثر  التي  الطرق  الإعتبار  بعني  اأخــذت  فقد  التعليمية، 
با�صتخدام  املركزية  التدفئة   .1 وهــي:  فقط،  العامة  ال�صالمة 
ال�صولر، 2. التدفئة املركزية با�صتخدام املراجل العاملة على الغـا 
اأقل منها لنظام  اأن كلفة نظام التدفئة بوفود الديزل  ز، فقد وجد 

التدفئة با�صتعمال املراجل العاملة على الغاز بحوايل 5 %. 
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 مقدمة

اأ�شبح    فقد  التدفئة،  يف  امل�شتعملة  املختلفة  الطاقة  مل�شادر  املتزايدة  االأ�شعار  ب�شبب 
كلما  الو�شائل  هذه  تقييم  واإعادة  لتحقيقها،  التقليدية  الو�شائل  يف  النظر  اإعادة  ال�شروري 
تغريت اأ�شعار االأنواع املختلفة لهذه امل�شادر. قام جابر واآخرون )2003( بدرا�شة اإ�شتهالك 
والتوزيع  الطلب  جانب  على  الدرا�شة  هذه  تركزت  االأردن.  يف  التجاري  القطاع  يف  الطاقة 
القطاعي لالأ�شتهالك بالن�شبة لثالثة اأنواع من الوقود هي الديزل والغاز والكاز، كما تناولت 
الدرا�شة اجلانب البيئي من املو�شوع، اإال اأنها مل حتدد اأي من اأنواع الوقود اأف�شل من الناحية 
للتدفئة  واملتجددة  امل�شادرالتقليدية  بدرا�شة   )2008( واآخرون  جابر  قام  ثم  االإقت�شادية. 
يف القطاع املنزيل. اأ�شتعملت طريقتا املنطق امل�شو�س  )Fuzzy sets( والهرمية التحليلية 
الطاقة  اأن  اإلى  التو�شل  ومت  الدرا�شة  هذه  يف   )Analytical hierarchy process(
املتجددة، مبا فيها طاقة الرياح والطاقة ال�شم�شية هي املف�شلة. تـم حتديد ن�شبة املنفعة - 
الكلفة لثماين اأنواع من االأنظمة، ووجد اأن اأعلى هذه الن�شب )28%( تعود لالأنظمة الكهربائية 
منوذجني  بتطوير   )2009( واآخرون  الغندور  قام  ثم  الرياح.  الأنظمة  تعود   )%4( واأقلها 
التي  التغريات  وراء  تقف  التي  الرئي�شية  امل�شببات  على  )empirical(للتعرف  جتريبيني 
بدران )2008(  وقام  االأردن.  امل�شاكن يف  قطاع  والوقود يف  الكهرباء  اإ�شتهالك  حت�شل يف 
اإ�شتعملت يف   . املتداولة يف ذلك احلني  االأ�شعار  للتدفئة ح�شب  متوفرة  بدائل  بدرا�شة عدة 
تلك الدرا�شة طريقة كلفة دورة احلياة )Life-cycle cost( لتقدير كلفة البدائل املختلفة 
املوزون    املعدل  اأ�شلوب  ا�شتعمل  كما  وغريال�شكنية.  ال�شكنية  االأبنية  من  لنوعني  للتدفئة 
مت  النوعني.  هذين  من  لكل  الكهربائية  الطاقة  كلفة  لتقدير    )Weighted average(
�شابقًا ح�شب هذه الطريقة احل�شول على املعدل املوزون الأ�شعار الكهرباء بحيث يكون هذا 
املعدل �شاماَل لكافة ال�شرائح التي تتاألف منها الفاتورة ال�شهرية للكهرباء، بغ�س النظر عن 

نوعية االإ�شتهالك الذي اأدى اإلى هذه الفاتورة. 
عالية  هي  الكهربائية  للطاقة  االأ�شعاراملفرت�شة  اأن  يف  �شابقتها  عن  الدرا�شة  هذه  تختلف 
كثريَا بحيث مل يعد من املمكن اإ�شتخدام طريقة املعدل املوزن بنف�س االأ�شلوب ال�شابق نظرَا 
لالإرتفاع الكبري على اأ�شعار الكهرباء على الفئات العليا. فتم ح�شاب االأ�شعار لغايات التدفئة 
على اأ�شا�س الفئات العليا التي تتجاوز امل�شتخدم الذي الي�شتخدم الو�شائل التي تعتمد كليا 
على الكهرباء، مثل التدفئة با�شتخدام امل�شخات احلرارية وبا�شتخدام املقاومة الكهربائية.

اأ.د. علي بدران
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التحليل النظري

وم�شاحتها  معزولة  باأنها  وتتميز  �شكنية،  اأبنية  االأبنية:  من  نوعني  الدرا�شة  هذه  ت�شمل 
ومنها  متعددة  بو�شائل  تغطيته  منخف�س، وميكن  احلراري  فاإن حملها  وبالتايل  حمدودة  
الكهرباء ب�شكل خا�س مع البقاء �شمن ت�شعرية معقولة  كما اأن التدفئة تعمل فيها ملدة 24 
�شاعة، 7 اأيام يف االأ�شبوع، 18 اأ�شبوع يف ال�شنة. والنوع الثاين اأبنية غري�شكنية، )تعليمية، 
احلراري  حملها  فاإن  وبالتايل  كبرية،  وم�شاحتها  معزولة  غري  االأغلب  على  وهي  جتارية( 
كبري، والميكن تغطيته اإال بو�شائل مركزية، مع ما ي�شببه ذلك من الدخول فيفئات اإ�شتهالك 
ونفقات راأ�شمالية وت�شغيلية مرتفعة، اإال اأن التدفئة تعمل فيها 8 �شاعات يوميا، 5 اأيام يف 
االأ�شبوع، 18 اأ�شبوع يف ال�شنة. متت درا�شة الطرق التالية املتبعة للتدفئة يف االأبنية ال�شكنية:

 التدفئة املركزية با�صتخدام ال�صولر.

مدافئ الغاز.
التدفئة املركزية با�شتخدام املراجل العاملة على الغــا ز. 

مدافئ الكا ز.
التدفئة على الكهرباء :

اأ- با�شتعمال امل�شخات احلرارية.  
ب- با�شتعمال املقاومة الكهربائية.  

التدفئة املركزية بالطاقة ال�صم�صية :

اأ- با�شتخدام اللواقط ال�شم�شية ذات ال�شفيحة امل�شتوية.  
ب- با�شتخدام اللواقط ال�شم�شية ذات االأنبوب املفرغ.  

     كما مت اإعتماد الفر�شيات واأ�ش�س املقارنة التالية:
�شقة �شكنية مب�شاحة 190مرتمربع وت�شتهلك 57.064 × 610  كيلو جول يف مو�شم التدفئة،          

)و�شيتم حتقيق هذه الفر�شية الحقاَ(. 
الكلفة الراأ�شمالية )اأو كلفة االإن�شاء( : وتتبع نوعية النظام، على اأ�شا�س كلفة �شراء وتركيب 

النظام حلظة ال�شراء دون تق�شيط اأو فوائد.

بدائل التدفئة، يف �سوء الأ�سعار اجلديدة للطاقة
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اأ.د. علي بدران

كلفة الت�شغيل ال�شنوية:
 40760 احلرارية  وقيمته  ال�شقة(،  خلزان  )وا�شل  لرت   / فل�س   702 ي�شاوي  ال�شوالر  �شعر 

كيلوجول / لرت.
 )LPG  شعر الغـــاز ي�شاوي 10 دنانري لالأ�شطوانة  �شعة 12،5 كغم )غاز البرتول امل�شا ل�
 )Bulk( الكبرية  الغـــازبال�شحنات  �شعر  اأما  كغم.   / كيلوجول   49738 احلرارية  وقيمته 

في�شاوي 950دينار للطن، وا�شل لل�شقة، وهو �شعر غري مدعوم.
 اأعتمدت اأ�شعار الكهرباء ال�شادرة عن هيئة تنظيم قطاع الكهرباء والتي بدئ العمل بها 
اإلى  من بداية  �شهر ت�شرين الثاين )نوفمرب( 2012 واملبينة يف اجلدول رقم 1 باالإ�شافة 

التعرفة القدمية.                         
جدول رقم 1- اأ�صعار التعرفة الكهربائية اجلديدة والقدمية

حجم االإ�شتهالك ك.و.�س    الفئة
�شهريَا

ال�شعر القدمي
فل�س/ ك.و.�س

ال�شعر اجلديد
فل�س/ ك.و.�س

13333- 160 االأولى

1617272- 300 الثانية

 3018686- 500 الثالثة

501114114- 600الرابعة

601137141- 750اخلام�شة

168 حتى 7511621000- 900ال�شاد�شة

235 الأكرث من 901210- 1200   ال�شابعة
1000

1201244-1500 الثامنة

1501261-1800 التا�شعة

1801278- 2100العا�شرة

2101296- 2400احلادية ع�شرة

2401313- 2700 الثانية ع�شرة

2701331-3000 الثالثة ع�شرة

3001548 فما فوقاالأخرية

وللمزيد من التعبري عن هذه الفئات، فقد مت ر�شمها يف �شورة تخطيطية كما هو مبني يف 
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ال�شكل رقم 1،الذي يبني اأن اأ�شعار الكهرباء يف التعرفتني القدمية واجلديدة مت�شاوية حتى 
كانت  ك.و.�س.   / فل�س   114 �شعرها  ويبلغ  �شهريَا  ك.و.�س    600 البالغة  اخلام�شة  الفئة 
ترتفع  ثم  ك.و.�س.   3000 اإلى  ت�شل  حتى  تدريجي  ب�شكل  ترتفع  القدمية  التعرفة  بعدها 
فجاأة اإلى اأن تبلغ 548 فل�س / ك.و.�س عندما يزيد االإ�شتهالك عن 3000 ك.و.�س. وتبقى 
ثابتة بعد ذلك. اأما يف التعرفة اجلديدة فرتتفع اإلى 168 فل�س / ك.و.�س حتى فئة 1000 

ك.و.�س. ثم تقفز اإلى 235 فل�س / ك.و.�س ملا فوق االألف من ا�شتهالك.
الإيجاد �شعر الكهرباء للتدفئة با�شتعمال املقاومة الكهربائية يجب اأواَل اإيجاد كمية الكهرباء  
املطلوبة يف مو�شم التدفئة اإنطالقَا من كمية اإ�شتهالك الطاقة يف املو�شم والذي مت اإفرتا�شه 
�شابقا، وي�شاوي 57.064  × 610  ك ج. فتكون كمية الكهرباءاملطلوبة يف املو�شم = 57.064 
× 610ك ج /3600  = 15851 ك. و. �س /ال�شنة ، ت�شتهلك يف اأربعة اأ�شهر مبعدل 3963 

ك. و. �س /ال�شهر.
ونظرَا الأن الكلفة النهائية للكهرباء على امل�شتهلك تعتمد على حجم االإ�شتهالك  فقد مت ح�شاب 
 .)Average Weighted املوزون)  باأ�شلوب املعدل  للتدفئة   امل�شتخدمة  الكهرباء  �شعر 
اإ�شتهالك ما مقداره 3963 كيلوواط - �ساعة   ال�شعر الالزم لدفع فاتوره �شهرية عن  وهو 
 140 و   160 البالغتني  والثانية  االأولى  الفئة  تخ�شي�س  مت  �شابقَا(.  )املح�شوب  ال�شهر  يف 
كيلوواط - �ساعة  على الرتتيب لغايات الإ�ستهالك املنزيل الأ�سا�سية بدون التدفئة، وبالتايل 
ت�شتهلك التدفئة 200 كيلوواط - �ساعة من الفئة الثالثة ب�سعر 86 فل�س / كيلوواط – �شاعة 

بدائل التدفئة، يف �سوء الأ�سعار اجلديدة للطاقة
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و 100 كيلوواط - �ساعة من الفئة الرابعة ب�سعر 114 فل�س / كيلوواط – �شاعة وهكذا حتى 
مت الو�شول اإلى مقدار االإ�شتهك الالزم للتدفئة والبالغ 396 ك.و. �س.،  كما هو مبني يف 
اجلدول رقم 2. وبق�شمة جمموع مقادير االإ�شتهالك من كل فئة × ال�شعر اجلديد لكل فئة 
على حجم االإ�شتهالك الكلي لغايات التدفئة باملقاومة الكهربائية ينتج 216فل�س/ كيلوواط 

الرقم الذي ورد ذكره �شابقَا. وهو  – �شاعة، 
اإ�شتهالك  اأنه مت  �شيفرت�س  احلرارية،  امل�شخة  با�شتعمال  للتدفئة  الكهرباء  �شعر  والإيجاد 
نف�س الكمية ال�شابقة، 3963 ك. و. �س /ال�شهرعلى �شكل طاقة حرارية، وبافرتا�س معامل 
اأداء COP مقداره 2.5 للم�شخة احلرارية يكون ا�شتهالك الكهرباء لهذه امل�شخة م�شاويًا 
ملا معدله 3963 ÷ 2.5 = 1585 ك.و.�س./ال�شهر. وبق�شمة جمموع مقادير االإ�شتهالك من 
كل فئة × ال�شعر اجلديد لكل فئة على حجم االإ�شتهالك الكلي لغايات التدفئة بامل�شخات 

احلرارية ينتج 189فل�س/ كيلوواط – �شاعة.
جدول رقم 2-

 الكلفة الكلية للكهرباء الالزمة للتدفئة باإ�صتعمال امل�صخات احلرارية واملقاومة الكهربائية

الفئة
مقدار االإ�شتهالك

ك.و.�س �شهريَا
ال�شعر اجلديد
فل�س/ ك.و.�س

مقدار االإ�شتهالك × ال�شعر اجلديد،  دينار
امل�شخات احلراريةاملقاومة الكهربائية

2008617.2017.20الثالثة
10011411.4011.40الرابعة

15014121،1521،15اخلام�شة
25016842،0042،00ال�شاد�شة
3263235766.80208.00ال�شابعة

858.55300،00       3963املجمـــــــوع

وقد ح�شبت كلفة دورة احلياة )كيبهارت واآخرون، 2006( موزعة على عمر النظام االإفرتا�شي 
 Salvage(النظام بيع  بكلفة  مايعرف  اأو  حينئذ،  النظام  قيمة  وباإهمال  �شنة،   20 البالغ 

Value( . واالآن �شيتم حتليل كلفة البدائل املختلفة التي مت اإ�شتعرا�شها �شابقَا للتدفئة.
1- التدفئة املركزية با�صتخدام ال�صولر:

كلفة االإن�شاء:  4000 دينار
كلفة الت�شغيل، بفر�س كفاءة النظام  70 %، وا�شتهالك 2000 لرت �شوالر يف ال�شتاء:   2000 
لرت �شوالر× 40760 كيلو جول / لرت× 0.7 = 57.064× 610  كيلو جول، وهذه هي كمية 
الطاقة الالزمة للتدفئة التي مت اإفرتا�شها �شابقَا، وقد اتخذت هذه الكمية كاأ�شا�س لتزويد 

اأ.د. علي بدران
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ال�شقة بالبدائل االأخرى للطاقة الالزمة للتدفئة.
كلفة الت�شغيل وال�شيانة ال�شنوية: 2000 ×0.702 + 25 = 1429 دينار.

كلفة دورة احلياة: 4000 دينار+ 1429×  20= 32580  دينار.  
الكلفة ال�شنوية لدورة احلياة على مدى 20 �شنة: 1629 دينار.

2- مدايفء الغاز:
كلفة الت�شغيل:

كلفة وحدة الطاقة من الغاز = كلفة االأ�شطوانة / وزن الغاز × القيمة احلرارية للغاز= 
10 × 12.5/1000 كغم × 49738 ك ج للكغم =  16.083 × 10-3 فل�س/ ك ج .

كلفة الغاز املطلوب يف ال�شنة = 57.064 × 610 ك ج× 16،083  × 10-3  =  918 دينار.
كلفة االإن�شاء:  65 دينار/مدفاأة × 5 مدافىء = 325 دينار.    

كلفة دورة احلياة: 325 دينار+ 918× 20= 18685دينار.
الكلفة ال�شنوية لدورة احلياة على مدى 20 �شنة: 934 دينار.

 3- التدفئة املركزية با�صتخدام املراجل العاملة على الغاز:
كلفة االإن�شاء:  3000 دينار، من �شمنها 1000 دينار كلفة اإن�شائية غري منظورة )حفريات 

واأعمال اإن�شائية لدفن اخلزان(.
كلفة الت�شغيل:

للغاز= 950  × القيمة احلرارية  الغاز  وزن  الغاز/  كلفة  الغاز =  الطاقة من  كلفة وحدة 
دينار للطن / 1000كغم × 49738 ك ج للكغم =19.1 ×10-3 فل�س/ ك ج .

كلفة الغاز املطلوب يف ال�شنة = 57.064 × 610 ك ج × 19.1 ×10-3 = 1090دينار/ 
ال�شنة.

كلفة دورة احلياة: 3000دينار+ 1090× 20= 24800 دينار.    
الكلفة ال�شنوية لدورة احلياة على مدى 20 �شنة: 1240دينار.

4-مدافئ الكاز:
كلفة االإن�شاء:  85دينار/مدفاأة × 5 مدافىء = 425 دينار.

كلفة الت�شغيل: 
كلفة وحدة الطاقة من الكا ز = كلفة اللرت / القيمة احلرارية للكاز= 685  فل�س للرت / 

40760 ك ج للرت = 16.143 ×10 -3 فل�س/ ك ج

بدائل التدفئة، يف �سوء الأ�سعار اجلديدة للطاقة
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كلفة الكـا ز املطلوب يف ال�شنة = 57.064 × 610 ك ج  ×16.143 × 10-3 = 921 دينار.  
كلفة دورة احلياة: 425 دينار+ 921× 20= 18845 دينار.

الكلفة ال�شنوية لدورة احلياة على مدى 20 �شنة: 942 دينار.
 5-التدفئة على الكهرباء

اأ- با�شتعمال نظام امل�شخة احلرارية:
كلفة االإن�شاء: 4 وحدات �شبلت )حامي- بارد( ×400 دينارللوحدة = 1600دينار. 

كلفة الت�شغيل:
على اأ�شا�س معامل اأداء 2.5 و �شعر الكـهرباء = 189فل�س/ كيلوواط-�ساعة.

1585 كيلوواط-�ساعة يف ال�سهر  × 189 فل�س/ كيلوواط - �ساعة =  300 دينار يف ال�شهر 
الواحد  ال�شتاء  يف  دينار   1200 اأ�شهر=    300 دينار يف ال�شهر × 4 

كلفة دورة احلياة: 1600 دينار+ 1200× 20=  25600  دينار.
 الكلفة ال�شنوية لدورة احلياة على مدى 20 �شنة: 1280 دينار.

ب- با�شتعمال املقاومة الكهربائية
كلفة االإن�شاء:  45 دينارللمدفاأة × 5 مدافىء = 225دينار.

كلفة الت�شغيل: كمية الكهرباءاملطلوبة يف ال�شنة = 57.064 × 610ك ج /3600  = 15851 
ك و �س /ال�شنة ، ت�شتهلك يف اأربعة اأ�شهر مبعدل 3962 ك و �س /ال�شهر) وهي الكمية التي 

�سبق احل�ساب على اأ�سا�سها( ، ووجدت كلفة الكيلوواط  �ساعة 216 فل�شا. 
كلفة الكهرباء املطلوبة يف مو�شم التدفئة = 15851 ك و �س /ال�شنة ×216 فل�س لكل ك و 

�س =  3424 دينار. 
كلفة دورة احلياة: 225 دينار+ 3424× 20=  68705 دينار.

باهظة  كلفة  وهي  دينار�شنويَا،   3435 �شنة:   20 مدى  على  احلياة  لدورة  ال�شنوية  الكلفة 
واليعقل اأن يلجاأ اأحد اإلى هذا البديل.

 6- الطاقة ال�صم�صية
اأ- با�شتخدام اللواقط ال�شم�شية ذات ال�شفيحة امل�شتوية 

 كلفة االإن�شاء: اإعتمدت كمية الطاقة املطلوبة التي ح�شبت �شابقَا للتدفئة با�شتعمال املقاومة 
الالقط  اأن  اعترب  كما  اللواقط.  كمية  كاأ�شا�س حل�شاب  �س(  و.  ) 15851 ك.  الكهربائية 

يعطي  2،75 ك. و. �س طاقة حرارية لكل مرت مربع يف اليوم.
)15851ك و �س / 120يوم يف ال�شتاء( × 3اأيام تخزين /2.75 ك و �س لكل مرت مربع يف 

اأ.د. علي بدران
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اليوم  = 144مرت مربع لواقط 
144 ×  125 دينارللمرت املربع= 18000 دينار

ي�شاف الى ذلك 5000 دينار كلفة �شبكة وخازن حراري وحتكم في�شبح جمموع كلفة النظام 
23000 دينار

كلفة الت�شغيل: ال�شيئ 
كلفة دورة احلياة على مدى 20 �شنة : 23000دينار.

الكلفة ال�شنوية : 1150دينار 
ب- با�شتخدام اللواقط ال�شم�شية ذات االأنبوب املفرغ

كلفة االإن�شاء: اإعتمدت كمية الطاقة املطلوبة التي ح�شبت �شابقَا للتدفئة با�شتعمال املقاومة 
الكهربائية )15851 ك و �س( كاأ�شا�س حل�شاب كمية اللواقط ، كما اإعترباأن الالقط يعطي 

4 ك. و. �س طاقة حرارية لكل مرت مربع يف اليوم.
يف  مربع  مرت  لكل  �س  و  ك   4 تخزين/  )15851ك و �س /120يوم يف ال�شتاء( × 3اأيام 

اليوم 
= 99 مرت مربع لواقط.

99 × 225 دينار للمرت املربع= 22275 دينار.
ي�شاف الى ذلك 5000 دينار كلفة �شبكة وخازن حراري وحتكم في�شبح جمموع كلفة النظام 

27275 دينار.
كلفة الت�شغيل: ال�شي.

الكلفة ال�شنوية لدورة احلياة على مدى 20 �شنة :1364 دينار.
وميكن تلخي�س كلفة البدائل املختلفة الواردة اأعاله باجلدول رقم 3.

جدول رقم 3-  كلفة البدائل املختلفة لأنظمة التدفئة لالأبنية ال�صكنية

كلفة االإن�شاءالنظام
دينار

كلفة الت�شغيل 
ال�شنوية

دينار

الكلفة ال�شنوية 
لدورة احلياة

دينار
1400014291629-التدفئة املركزية با�شتخدام ال�شوالر

2325918934- مدافئ الغا ز
3300010901240- التدفئة املركزية با�شتخدام     املراجل العاملة على الغاز

4425921942-مدافئ الكاز
 5-التدفئة على الكهرباء

 اأ- با�شتعمال نظام امل�شخة احلرارية
 ب- با�شتعمال املقاومة الكهربائية

  

1400
225

1200
3424

1280
3435

 6- الطاقة ال�شم�شية
    اأ- با�شتخدام اللواقط ال�شم�شية ذات ال�شفيحة امل�شتوية

   ب- با�شتخدام اللواقط ال�شم�شية ذات االأنبوب املفرغ

23000

27275

-

-

1155

1364
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اأقل  فيها  للتدفئة  املتبعة  الطرق  اأن  ال�شكنية يف  �شابقتها  ال�شكنية عن  االأبنية غري  تختلف 
تنوعَا، فال ت�شتعمل فيها مثاَل مدافئ الكاز اأو الغاز، فبقيت الطرق التالية:

1.التدفئة املركزية با�شتخدام ال�شوالر
2.التدفئة املركزية با�شتخدام املراجل العاملة على الغــا ز

وقد ا�شتبعدت بقية الطرق التي تعتمد على الكهرباء الإرتفاع اأ�شعار الكهرباء على هذه الفئة 
والبالغ معدلها  216 فل�س / كيلوواط-�ساعة، كما ا�ستبعدت الطرق التي تعتمد على الطاقة 

ال�شم�شية للتدفئة نظرَا حلاجتها اإلى م�شاحات كبرية التتوفر عادة يف االأبنية التعليمية.
اإ�شتعملت اأ�ش�س املقارنةالتالية:

بناية تعليمية موؤلفة من 6 طوابق  جمموع م�شاحتها  12.000مرتمربع، غري معزولة.
كلفة االإن�شاء : على اأ�شا�س كلفة �شراء وتركيب النظام حلظة ال�شراء دون تق�شيط اأو فوائد.

كلفة الت�شغيل ال�شنوية:
�شعر ال�شوالر = 702 فل�س/ لرت )وا�شل خلزان البناية(.

القيمة احلرارية لل�شوالر = 40،760 كيلو جول / لرت
كفاءة مرجل ال�شوالر = %80

�شعر الغـــازبال�شحنات الكبرية )Bulk( = 950 دينار للطن.
كفاءة مرجل الغاز = %97

كلفة دورة احلياة Life Cycle Cost  موزعة على العمر االإفرتا�شي للنظام البالغ 20 �شنة. 
النظام  بيع  بكلفة  مايعرف  اأو  حينئذ،  النظام  قيمة  وباإهمال  �شنة   20 النظام  عمر  اأن  باإفرتا�س 

 )Salvage Value(
احلمل االأق�شى للتدفئة = 653 كيلوواط.

معامل الطلب على احلمل )Demand factor(=0،354  وبالتايل ي�شبح احلمل الفعلي 
للتدفئة = 231 كيلوواط.

�شاعات عمل التدفئة  8 �شاعات يف اليوم، 5اأيام يف االأ�شبوع، 18اأ�شبوع يف ال�شنة.
 3،328،733  =18 ×  5 ×  8 ×  0.354×  653  = 20�شنة  يف  امل�شتهلكة  الطاقة  كمية 

كيلوواط-�ساعة

اأ.د. علي بدران
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1-التدفئة املركزية با�صتخدام ال�صولر: 
كلفة ال�شوالر يف 20�شنة = )3.328.733كيلوواط- �ساعة  ×3600 /  0.8 ×40.760( 

0.702 دينار/ لرت  = 257.985 دينار.
كلفة االإن�شاء = 225.000 دينار

كلفة دورة احلياة = 257.985 + 225.000 = 482.985 دينار
الكلفة ال�شنوية لدورة احلياة:  24.149 دينار

2-التدفئة املركزية با�شتخدام املراجل العاملة على الغاز
كلفة الغاز يف 20 �شنة = )3.328.733 كيلوواط- �ساعة  ×3600 /  0.97   ×48.245(  

دينار.  243.266  = كغم  دينار/   0.950×
كلفة االإن�شاء = 262.000 دينار.

كلفة دورة احلياة = 243.266 + 262.000 = 505.266 دينار
الكلفة ال�شنوية لدورة احلياة:  25.263دينار.

النتائج واملناق�صة

ميكن تلخي�س نتائج درا�شة كلفة البدائل املختلفة الأنظمة التدفئة لالأبنية ال�شكنية واملذكورة 
يف اجلدول رقم 3 بال�شكل رقم 2، والذي اأ�شيفت اإليه نتائج الدرا�شة ال�شابقة قبل اأرتفاع 

ا�شعار الطاقة.

بدائل التدفئة، يف �سوء الأ�سعار اجلديدة للطاقة
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يبني ال�شكل 2 اأن اأ�شلوبي التدفئة التقليديني وهما ا�شتعمال املدافئ العاملة على الغاز، ويكلف 
934 دينارًا �شنويًا، واملدافئ العاملة على الغاز، ويكلف942دينارًا �شنويًا، هما االأرخ�س من 
بني كافة البدائل. اإال اأن �شعف عن�شر ال�شالمة العامة فيهما اليجعلهما بديلني منا�شبني. 
ياأتي بعد ذلك اأ�شلوب التدفئة با�شتخدام اللواقط ال�شم�شية ذات ال�شفيحة امل�شتوية، وتبلغ 
كلفته الراأ�شمالية 1155 دينارًا�شنويًا. اإال اأن حاجته اإلى م�شاحة كبرية لو�شع اللواقط )على 
�شطح املبنى عادة وتبلغ 144 مرتًا مربعًا يف هذه الدرا�شة( جتعله بدياًل منا�شبًا فقط يف 
احلاالت التي تتوفر فيها هذه امل�شاحة، كما يف الفلل مثاًل. وينطبق ذلك على اأ�شلوب التدفئة 
دينارًا   1364 الراأ�شمالية  كلفته  وتبلغ  املفرغ،  االأنبوب  ذات  ال�شم�شية  اللواقط  با�شتعمال 
�شنويًا، و يتطلب ما م�شاحته 99 مرتًا مربعًا من اللواقط. وبالتايل ميكن القول باأن حاجتة 
م�شطح  م�شاحة  من   %  75-50 حوايل  تبلغ  كبرية  م�شاحات  الى  ال�شم�شية  الطاقة  اأنظمة 

ال�شقة يجعلها رمبا حم�شورة التطبيق يف الفلل فقط.
ياأتي بعدئذ اأ�شلوب التدفئة املركزية باملراجل العاملة على الغاز والذي تبلغ كلفته ال�شنوية 
احل�شاري  االأ�شلوب  هو  احلرارية  امل�شخات  با�شتخدام  التدفئة  اأ�شلوب  ثم  ديناراأ   1240
واالأف�شل من الناحية االإقت�شادية حيث اأنه يكلف 1280 دينارَا �شنويَا، هذا باالإ�شافة اإلى 

الفوائد اجلانبية لهذا النظام حيث ي�شتفاد منه يف التكييف يف ف�شل ال�شيف.
ال�شنوية 1629 دينارًا،  اأ�شلوب التدفئة املركزية بوقود الديزل وتبلغ كلفته  ياأتي بعدئذ  ثم 
وهي االأعلى من بني كافة البدائل االأخرى ال�شابقة، مما يدعو اإلى االإعتقاد اأن هذا البديل 
�شيتم و�شعه جانبًا يف امل�شاريع امل�شتقبلية لالأبنية ال�شكنية ل�شالح التدفئة املركزية باملراجل 

العاملة على الغاز ول�شالح التدفئة با�شتخدام امل�شخات احلرارية 
اأما اأ�شلوب التدفئة باملقاومة الكهربائية فهو االأكرث كلفة بني �شائر البدائل االأخرى ، وتبلغ 
كلفته ال�شنوية 3435 دينارًا، وهو يكلف اأكرث من البديل االأف�شل وهو املراجل العاملة على 
الغاز بحوايل 2.77 مره، ولعل هذا هو ال�شبب من وراء رفع اأ�شعار الفئات العليا من تعرفة 

الكهرباء بحيث ي�شتبعد اأ�شلوب التدفئة باملقاومة الكهربائية متامَا.
اأما بالن�شبة لالأبنية غري ال�شكنية، وعلى �شبيل املثال االأبنية التعليمية فاإن كلفة نظام التدفئة 
بوفود الديزل اأقل منها لنظام التدفئة با�شتعمال املراجل العاملة على الغاز بحوايل 5 %. 
قد تبدو هذه النتيجة غريبة بع�س ال�شيئ الأنها تناق�س ما مت التو�شل اإليه بالن�شبة لالأبنية 
ال�شكنية، اإال اأن الكلفة االإن�شائية لنظام املراجل العاملة على الغاز اأكرب من مثيلتها لنظام 

اأ.د. علي بدران
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التدفئة العامل على ال�شوالر  مما يجعل النظام االأول رمبا م�شتبعدًا لالأبنية غري ال�شكنية.
اأخلال�صة

من . 1 اأرخ�س  احلرارية  امل�شخات  با�شتخدام  التدفئة  كلفة  مازالت  ال�شكنية،  لل�شقق  بالن�شبة 
كلفتها با�شتخدام وقود الديزل، حيث بلغت االأولى 1280 دينارَا �شنويَا والثانية 1629 دينارَا �شنويَا، 
اإ�شعار الكهرباء بالن�شبة للم�شخات احلرارية   قد ثبتت بعد الفئة ال�شابعة  اأن  اإلى  ويعود ال�شبب 
)اأكرث من 1000 ك.و.�س �شهريَا(، وهذا كاف الإبقاء الكلفة اأقل من البديل الالآخر وهو الديزل، 

هذا باالإ�شافة اإلى الفوائد اجلانبية لهذا النظام وهي االإ�شتفادة منه للتكييف يف ف�شل ال�شيف.
 بالن�شبة لل�شقق ال�شكنية، وجد اأن كلفة التدفئة با�شتخدام وقود الديزل مرتفعة اأي�شًا باملقارنة مع . 2

كلفتها با�شتخدام املراجل العاملة على الغاز، حيث تبلغ الثانية 1240 دينارَا �شنويًا.
اأ�شبحت التدفئة بالطاقة ال�شم�شية �شواء با�شتخدام اللواقط ذات ال�شفيحة امل�شطحة اأو اللواقط . 3

ذات االأنبوب املفرغ مناف�شة قوية للتدفئة التقليدية �شواء باملراجل العاملة بالديزل اأو الغاز. اإال اأن 
حاجتها الى م�شاحات كبرية تبلغ حوايل 50-75 % من م�شاحة م�شطح ال�شقة يجعلها رمبا حم�شورة 

التطبيق يف الفلل فقط.
 بالن�شبة لالأبنية غري ال�شكنية، وعلى �شبيل املثال االأبنية التعليمية فاإن كلفة نظام التدفئة بوفود . 4

الديزل اأقل منها لنظام التدفئة با�شتعمال املراجل العاملة على الغاز بحوايل 5 %.
اإنه من غري الوارد اإ�شتخدام التدفئة باملقاومة الكهربائية �شواء يف ال�شقق ال�شكنية اأو يف االأبنية غري . 5

ال�شكنية الأرتفاع كلفتها مبقدار ي�شل اإلى حوايل ثالثة اأ�شعاف اأي بديل اآخر.

املراجع: 
  1. Jaber J.O.، Mohsen M. S.، Al-Sarkhi A. and Akash B.، Energy analysis of
Jordan’s commercial sector، Energy Policy، 31 )2003(، pp. 887-894.

 2. Jaber J.O.، Jaber Q.M.، Sawalhaa S.A. and Mohsen M.S.، Evaluation of
 conventional and renewable energy sources for space heating in the household
 sector، Renewable and Sustainable Energy Reviews، Vol. 12، No. 1، Jan 2008،
pp.278-289.

 3. Al Ghandoor A.، Jaber J. O.، Al-Hinti I and Mansour I. M.،)Residential past
 and future energy consumption potential savings and environmental impact،
 Renewable and Sustainable Energy Reviews، Vol. 13، No. 6-7، Aug.-Sept. 2009،
pp.1262-1274.

 4. Badran، Ali A.، ”Heating alternatives; Presented in the Workshop on Energy،
Jordan Engineers Association; Sult، Jordan، Oct. 16، 2008.

 5.  Capehart B، Turner W، and Kennedy W.، Guide to Energy Management، 5th.
Edition )2006(، Tylor and Francis.

بدائل التدفئة، يف �سوء الأ�سعار اجلديدة للطاقة



23 23ملف الطاقة يف الأردن ملف الطاقة يف الأردن

الهيدروجني ... طاقة امل�ضتقبل

اأ.د. حممد حمدان
د. اأحمد العبو�صي

حقق الإن�صان عب تاريخه يف ا�صتعمال الطاقة تاآلفا بينه وبني م�صادر 
الطاقة املتوافرة ، وقد مر هذا ال�صتعمال مبرحلتني كبريتني: املرحلة 
 ، والرياح   ، ال�صم�ص  حــرارة  من  املتجددة  الطاقات  ا�صتغالل  الأولــى 
وجريان املياه وطاقة الكتلة الع�صوية لفرتة طويلة من الزمن ، وقد 
خالل  ا�صتعملها  والتي  املتوافرة  الطاقة  لهذه  الن�صان  ا�صتغالل  كان 
هذه املرحلة �صعيفة جدا، مما حد من طموحاته وقدراته يف م�صرية 
الثانية  املرحلة  بداأت  ثم  جمتمعه.  وتنمية  تطوير  وم�صرية  التقدم 
نهاية القرن الثامن ع�صر مع بداية الثورة ال�صناعية والتي اعتمدت 
على ا�صتغالل الوقود الحفوري ، و�صاحب وترية الت�صنيع خالل هذه 
الفرتة ا�صتنزاف �صريع ملخزون الطاقة الحفورية. ومما ل �صك فيه، 
فاإن ا�صتهالك الطاقة وا�صتنزافها مازال مت�صاعدا حتى يومنا هذا، مما 
�صيزيد من الإ�صرار بالتوازن الإن�صاين والطبيعي و�صيت�صبب يف املزيد 
من الكوارث البيئية وغريها التي باتت تهدد البيئة والإن�صان على حد 

�صواء.
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امل�سوؤول  وغري  املفرط  ال�ستعمال  الناجتة عن  البيئية  للم�ساكل  املتفاقم  الو�سع  هذا  اأمام 
اأمام حتديات  تاريخها  الأول مرة يف  نف�شها  االإن�شانية  للبيئة ، جتد  امللوثة  الطاقة  مل�شادر 
ج�شام تفر�س عليها اتخاذ القرارات ال�شائبة لت�شحيح امل�شار يف ا�شتغالل الوقود االحفوري.

 حيث اإنه من املنتظر اأن تعود االإن�شانية من جديد اإلى اعتماد امل�شادر املتجددة للطاقة : 
ال�شم�س ) الطاقة احلرارية ، الطاقة االإ�شعاعية ، طاقة الرياح وطاقة االأمواج( ، وكذلك 
االأر�س  على  القمر  تاأثري  وطاقة  اجليوحرارية(  )الطاقة  االأر�س  باطن  حرارة  ا�شتغالل 
)طاقة املد واجلزر يف البحار واملحيطات(، لتكون بديال مل�شادر الوقود االأحفوري ، وما هذا 
التقدم الوا�شح يف ا�شتغالل طاقة الرياح والطاقة الكهرو�شوئية اإال دليل وا�شح و�شمانات 

مقدمة م�شبقا على اأن الع�شر ال�شم�شي يف بداية طريقه للقيام بدوره املنتظر. 
 وبح�شب عدد من موؤ�ش�شات البحث والتنمية وعدد كبري من ال�شناعيني، فاإن الهيدروجني 

يف  رياديا  دورا  �شيلعب  الذي  املر�شح  هو 
احلايل  االحفوري  الع�شر  من  االنتقال 
املادة  واأن غزارة   . ال�شم�شي  الع�شر  اإلى 
الهيدروجني،  الإنتاج  امل�شتعملة  االأولية 
ونعني بها املاء من جهة ، ومن جهة اأخرى 
التي  والكيميائية  الفيزيائية  اخل�شائ�س 
ميتاز بها هذا الغاز �شواء عند اإنتاجه اأو 
ا�شتعماله، �شيجعالن منه احلامل ال�شامل 
. وان اجلهود املبذولة يف جمايل  للطاقة 
تاأكيد  بكل  �شي�شمحان  والتنمية  البحث 

بخف�س كلفة وحت�شني كفاءة اإنتاج الهيدروجني وكذلك نقله وخزنه وتوزيعه.

الهيدروجني ... طاقة امل�ستقبل
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اخل�صائ�ص الفيزيائية والكيميائية للهيدروجني
 الهيدروجني غاز ال رائحة وال لون له وهو غاز غري �شام. وله خ�شائ�س فيزيائية وكيميائية 
ُله الأن يكون الوقود ال�شامل. وعلى الرغم من اأن غاز الهيدروجني ال يوجد حرا  ممتازة ُتخوِّ
العن�شر  فهو  الطبيعة،  كبري جدا يف  وب�شكل  متوافرة  الهيدروجني  ذرات  فاإن  الطبيعة  يف 
الرئي�شي يف تركيبة الكون بحيث ت�شل ن�شبته اإلى 90 %، فمياه البحار 66 % من تركيبتها 

مكون من ذرات الهيدروجني ، و63 % من ج�شم االإن�شان هو من ذرات الهيدروجني.
 وميتاز الهيدروجني بقدرته احلرارية الكتلية العالية: 120 ميغاجول للكيلوغرام، وهي ثالث 

اأ�شعاف القدرة احلرارية للبنزين.
الهيدروجني مع االأك�شجني حترير كمية كبرية من احلرارة )282 كيلو   وينتج عن تفاعل 
جول لكل جزيء من الهيدروجني املتكون من ذرتني (، وُي�شاحب هذا التفاعل تكون املاء. 
وت�شل حرارة اللهب الذي ال يكاد يرى عند احرتاق الهيدروجني مع االأك�شجني املتواجد يف 
الهواء اإلى 2318 كيلفن، ورغم اأن للهيدروجني جمال وا�شع لال�شتعال يف الهواء، فاإن خطورة 
ا�شتعاله تلقائيا اأو انفجاره حمدودتان. وهذا راجع اإلى قدرته الكبرية على االنت�شار ب�شرعة 
يف الهواء، فالهيدروجني يت�شرب دائما يف الهواء اإلى االأعلى ويتقل�س تركيزه ب�شرعة. ونظرا 
ل�شغر حجم جزيء الهيدروجني فينماز بقدرة عالية على النفاذ من خالل االأغ�شية واملواد 
ذات امل�شام ، وهذه اخلا�شية ترفع من كلفة نقله وخزنه وخا�شة عند ا�شتعماله كوقود يف 

و�شائل النقل.
الواقع احلايل لإنتاج وا�صتعمال الهيدروجني:

 ونظرا لعدم تواجد الهيدروجني كغاز حر يف الطبيعة فاإنه من الواجب توفري الطاقة الالزمة 
لتحريره من اجلزيئات التي يدخل يف تكوينها. ويحتل الوقود االأحفوري ال�شدارة من بني 
طريق  عن  الهيدروجني  من   %  96 ُينتج  حيث   ، الهيدروجني  اإنتاج  يف  امل�شتعملة  امل�شادر 
الكيمياء احلرارية، منها 48 % من الغاز الطبيعي و30 % عن طريق املواد الكربوهيدراتية، 
و18 % عن طريق حتويل الفحم اإلى غاز اأي ما ي�شمى بتغويز الفحم. و4 % الباقية من اإنتاج 
الهيدروجني يتم عن طريق التحليل الكهربائي للماء. ولقد و�شل حجم االإنتاج العاملي من 
الهيدروجني �شنة 2002 اإلى 500 مليار مرت مكعب حتت ظروف ال�شغط واحلرارة العادية.

االأمونيا  )اإنتاج  والبرتوكيميائية  الكيميائية  ال�شناعة  يف  هاما  دورا  الهيدروجني  ويلعب   
يف  مكعب  مرت  مليار   250 حوايل  اإلى  ا�شتعماله  ي�شل  حيث  الخ(،   .. واالأ�شباغ  وامليثانول 
الظروف العادية. واإن 50 % من الطلب العاملي خم�ش�س الإنتاج االأمونيا وهي املادة االأولية يف 
�شناعة االأ�شمدة. 37 % من اإنتاج الهيدروجني ي�شتعمل يف التكرير، 8 % الإنتاج مواد كيميائية 
وخا�شة امليثانول؛ و4 % ُي�شتعمل يف التعدين ويف �شناعة اأن�شاف املو�شالت.وفقط 1 % من 

االإنتاج العاملي للهدروجني ي�شتعمل يف ميدان الطاقة وخا�شة يف اال�شتعماالت الف�شائية.

اأ.د. حممد حمدان
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 ويعّد التعامل مع الغاز الطبيعي من بني الو�شائل االأخرى الإنتاج الهيدروجني بالكلفة املنخف�شة، 
حوايل 9 دوالر للجيغاجول ، وال متثل هذه الكلفة اإال 37، 5 % من كلفة اإنتاج الهيدروجني عن 
طريق التحليل الكهربائي للماء، و24 دوالر للجيغاجول ح�شب متو�شط االأثمان العاملية للكهرباء. 
وت�شاف كلفة التخزين، وكلفة النقل والتوزيع اإلى كلفة االإنتاج عند ا�شتعمال الهيدروجني يف 

النقل. وت�شبح كلفته عند التوزيع مابني 26 و41 دوالر للجيغاجول
الإنتاج وال�صتعمال امل�صتقبلي للهيدروجني كحامل للطاقة:

له عواقب خطرية  املفرط  وا�ستعمالها  باملحدودية يف خمزونها.  الأحفورية  امل�سادر  ُتعرف   
على االإن�شانية، واإن العودة للم�شادر املتجددة للطاقة اأ�شبح الزما . وحيث اأن اأغلب امل�شادر 
املتجددة للطاقة غري متوافرة بانتظام وميكن نعتها مب�شادر الطاقة املوقعية اأي ال ميكن نقلها 
وال تقييمها اإال يف موقع توافرها، كما هو احلال لالأ�شعة ال�شم�شية، والرياح وطاقة االأمواج . 
ن من تقلي�س الفارق الزمني واملكاين بني العر�س  واإن حتويل هذه امل�شادر اإلى كهرباء مُيكِّ
والطلب، ولكن يبقى اللجوء اإلى نظام تخزين كيميائي الزما وال ميكن اال�شتغناء عنه. واحلامل 
االأمثل واملر�شح االأقوى من طرف العلماء وال�شناعيني لتخزين هذه الطاقات املتجددة بحيث 

ميكن ا�شتعمالها يف اأي وقت هو الهيدروجني.
ا�شتعماله ال ميثالن  اإلى  اإنتاجه  الهيدروجني من  ودائرة  للطاقة  املتجددة  امل�شادر  اأن   ومبا 
اأي خطر على البيئة، واإمنا يقدمان بدون �شك اإمكانية حل امل�شاكل البيئية الواقعة واإمكانية 
ال�شم�شية  الطاقة  خزن  بتمكني  وذلك  للطاقة  االأحفورية  امل�شادر  عن  التدريجي  اال�شتقالل 
الزمان  اأخرى يف  ثانوية  اأ�شكال طاقة  ا�شتعمالها يف  يت�شنى  على �شكل طاقة كيميائية بحيث 
اإلى اعتماد الهيدروجني كحامل للطاقة بتوافق  واملكان املطلوبني. فمن املنظور الذي يهدف 

الهيدروجني ... طاقة امل�ستقبل
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املمكنة  الت�سورات  من  العديد  هنالك  فاإن  امل�ستدامة،  التنمية  �سروط  واحرتام  �سامل  بيئي 
االآخر الزال يف  والبع�س  تكنولوجي متقدم  اإلى م�شتوى  البع�س منها و�شل  واملدرو�شة بعمق. 
مرحلة التجارب باملخترب. وهناك فرعان رئي�شيان الإنتاج الهيدروجني بوفرة عالية وبا�شتعمال 
الطاقات املتجددة )احلرارة ال�شم�شية، الرياح التحويل الكهرو�شوئي والكتلة الع�شوية(، وهما 

التحليل احلراري للكتلة الع�شوية والتحليل الكهربائي للماء.
اأو التحويل بالكيمياء احلرارية  ومن املمكن الإنتاج الهيدروجني عن طريق التحليل احلراري 
للكتلة الع�شوية اأن ي�شتجيب لطلب حمدود وموقعي على الهيدروجني كحامل للطاقة. اأما اإنتاج 
الهيدروجني عن طريق التحليل الكهربائي للماء فهو واعد بحقٍّ ما دام هذا االإنتاج يهدف اإلى 
خزن الطاقة من اأ�شل متجدد وغري منتظم يف االإمداد. بحيث ُي�شتعمل الفائ�س من الطاقة 
الكهربائية املنتجة ب�شكل وفري وغري منتظم يف الزمان يف اإنتاج الهيدروجني وتخزينه حلني 

احلاجة اإليه اأو نقله اإلى مكان الطلب.
توليد  جتاوز   2003 عام  ففي  الرياح،  من  الطاقة  الإنتاج  مطردا  تطورا  حاليا  العامل  ي�شهد 
ميغاواط   5  ،1 قدرتها  تتعدى  مراوح  حاليا  وت�ستعمل  ميغاواط.   39000 الرياح  من  الطاقة 
للوحدة الواحدة، لتغطي حاجة جممعات �شكنية وكذلك لتلبي الزيادة يف الطلب على الطاقة 

الكهربائية.
امل�شاهمة  التكنولوجيات  العديد من  فهناك  �شم�شي،  اأ�شل  الكهرباء من  بانتاج  يتعلق  وفيما   
الكهر�شوئية  الطاقة  املثبتة يف كل عام من  القدرة  اإنتاج  تطور  ن�شبة  بلغت  وقد  اإنتاجها.  يف 
يف ال�شنوات االأخرية اإلى 30 %. ومن جهة اأخرى فقد اأظهرت خمتلف التقنيات املعتمدة يف 
املحطات احلرارية ال�شم�شية جناعتها التقنية. واإن حتقيق امل�شاريع من هذا النوع �شيح�شن 
من  العديد  قدمت  وقد  �شم�شي.  اأ�شل  من  الكهرباء  الإنتاج  االقت�شادية  الكفاءة  �شك  بدون 
الدرا�شات تقديرات بخ�شو�س كلفة اإنتاج الهيدروجني با�شتعمال الكهرباء من اأ�شل متجدد، 

باالإ�شافة لكلفة النقل واخلزن والتوزيع. 
التوزيع والنقل امل�صتقبلي للهدروجني:

 ال يتعدى حاليا اإنتاج الهيدروجني حاجات حمدودة، �شواء كان اإنتاجه يف نف�س مكان ا�شتعماله 
يف  �شائل  �شكل  على  نقله  اأو  منه.  كبرية  كميات  ت�شتهلك  التي  ال�شناعات  ببع�س  واخلا�س 
حاويات خا�شة اأو يف �شاحنات مل�شافات ق�شرية اأو يف بواخر خا�شة لنقل الهيدروجني ال�شائل 
مل�شافات طويلة. ويظل نقل غاز الهيدروجني م�شغوطا يف حاويات مقت�شرا باخل�شو�س على 
تغطية حاجيات املختربات. ومن املنتظر اأن ت�شتعمل االأنابيب اخلا�شة لنقل غاز الهيدروجني 
عرب الدول والقارات ب�شكل وا�شع لنقل الكميات الكبرية من غاز الهيدروجني الذي �شتنتجه 
املجمعات ال�شم�شية يف امل�شتقبل. ويف الوقت احلا�شر يوجد العديد من القنوات امل�شتعملة لنقل 
غاز االأك�شجني وغاز االآزوت وكذلك غاز الهيدروجني ملئات الكيلومرتات، 1500 كيلومرت من 

هذه القنوات موجودة يف اأوروبا و700 كيلومرت يف الواليات املتحدة. 

اأ.د. حممد حمدان
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» و�ضع الطاقة  يف الأردن”

مقدمة

كرث احلديث يف الفرتة الأخرية عن حاجة الأردن ل�صتغالل الطاقة 
البديلة ل�صد ولو جزء ب�صيط من حاجة الأردن من الطاقة لأ�صباب 
القت�صاد  يتكبدها  والتي  للطاقة  املرتفعة  التكلفة  منها  كثرية 

واملواطن الأردين ب�صبب العتماد على الطاقة امل�صتوردة.

احلكومة  ا�شرتاتيجية  لفهمنا  العراق  غزو  �شبقت  التي  للحقبة  �شنوات  ب�شع  رجعنا  ولو 
االأردنية يف قطاع الطاقة. فقد كان االأردن يتزود مبا يحتاجه من النفط باأ�شعار تف�شيلية 
العك�س حيث كانت ت�شكل دعمًا  الدولة بل  العراق ومل ت�شكل الطاقة عبئًا على خزينة  من 

ورافدا لها. وبكل ب�شاطة كانت هذه هي »ا�شرتاتيجية« احلكومة يف جمال الطاقة.
اأما يف احلقبة التي تلت غزو العراق فقد اأ�شبحت الطاقة ت�شكل لالأردن حتديًا بالغ ال�شعوبة 
م�شادر  على  كبري  ب�شكل  واالعتماد  للطاقة،  حملية  م�شادر  اإلى  افتقاره  ب�شبب  لالأردن، 
الطاقة امل�شتوردة، والتي تتمثل يف الغاز الطبيعي والنفط اخلام وم�شتقاته، حيث ت�شكل هذه 
امل�شادر ما ن�شبته 96 % من الطاقة التجارية امل�شتهلكة يف االأردن، وت�شكل كلفة املحروقات 
النفط  اأ�شعار  املطرد يف  االرتفاع  اأن  االأردين، حيث  االقت�شاد  على  كبريا  عبئا  امل�شتوردة 

م. وليد �صاهني
مدير برنامج الطاقة

 اجلمعية العلمية امللكية
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العاملية اأدى اإلى زيادة قيمة الفاتورة النفطية مما نتج عنه زيادة العبء على موازنة الدولة ، وقد 
بلغت الفاتورة النفطية حوايل 2.75 مليار دينار اأردين اأو ما يعادل 20% من قيمة الناجت 
املحلي االإجمايل لعام 2011. ولقد بينت االأجندة الوطنية باأن قطاع الطاقة يواجه حتديات 

اأ�شا�شية اأهمها:
• االعتماد على االأ�شواق الدولية للطاقة من خالل اال�شترياد املبا�شر.	
• مواجهة التكلفة املرتفعة ال�شترياد النفط اخلام وامل�شتقات النفطية.	
• اال�شتمرار يف تلبية الطلب على امل�شتقات النفطية والطاقة الكهربائية.	
• االأطر 	 �شمن  ومن�شاآتها  الطاقة  �شناعة  تطوير  يف  لال�شتثمار  الالزم  التمويل  توفري 

الزمنية الالزمة لتلبية احتياجات الطاقة.
• رفع كفاءة ا�شتخدام الطاقة يف كافة القطاعات اإلى معدالت اقت�شادية.	

 يف �شوء هذا الواقع قامت احلكومة االأردنية باقرار اال�شرتاتيجية ال�شاملة لقطاع الطاقة 
ممكنه  كلفة  باأقل  ال�شاملة  للتنمية  الالزمة  الطاقة  توفري  بهدف   2020-2007 لالأعوام 
الطاقة  واأ�شكال  م�شادر  يف  التنوع  خالل  من  الوطني،  االقت�شاد  على  اأعبائها  وتخفي�س 
وحترير  وا�شتغاللها،  واملتجددة  التقليدية  املحلية  الطاقة  م�شادر  وتطوير  امل�شتوردة، 
اأ�شواق الطاقة مبا فيها �شوق امل�شتقات النفطية والكهرباء، وتهيئة الفر�س للقطاع اخلا�س 
وت�شجيعه لال�شتثمار يف م�شاريع البنى التحتية لقطاع الطاقة وكذلك تعزيز م�شاريع الربط 
االإقليمي للطاقة، وتعظيم اال�شتفادة منها، والعمل على حت�شني كفاءة ا�شتهالك الطاقة يف 

كافة القطاعات االقت�شادية املختلفة.
�شينمو حتى عام  االأولية  الطاقة  املتوقع على  الطلب  فاإن  اال�شرتاتيجية  ورد يف  ما  وح�شب 
اإلى حوايل 5.5% �شنويًا، وكذلك �شينمو ا�شتهالك الكهرباء بن�شب  2020 مبعدالت ت�شل 
ت�شل اإلى 7.4% �شنويًا ولنف�س الفرتة وهذا يعني اأن االقت�شاد االأردين �شوف يحتاج اإلى 
15 مليون ط.م.ن اأي ما يعادل �سعف احتياجات عام 2007 والبالغة 7.7 ط.م.ن. كما اأن 
الطلب على الطاقة الكهربائية �شوف ترتفع الى م�شتوى  5770 ميجاواط بحلول 2020 اي 

بزيادة �شنوية تقدر ب 300 ميجا واط.
تطور قطاع الطاقة

1- ا�صتهالك الطاقة
ازداد ا�شتهالك الطاقة يف االأردن مبعدالت مرتفعة خا�شة خالل ال�شنوات املا�شية، ففي 
عام 2009 بلغ حجم الطلب على الطاقة االأولية حوايل 7739 األف ط.م.ن وبزيادة مقدارها 

م. وليد �صاهني
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املتاحة  الطاقة  وهي  النهائية  الطاقة  على  الكلي  الطلب  وبلغ  كما   ،2008 عام  عن   %5.5
للم�شتهلك النهائي حوايل 5021 األف ط.م.ن بزيادة مقدارها 6.6%، كما بلغ مقدار الطلب 
على امل�شتقات النفطية حوايل 3873 األف ط.م.ن، واأما الطلب على الطاقة الكهربائية فقد 
�شهد هو اأي�شا تزايدًا ملحوظًا خالل عام 2009، حيث بلغت كمية الطاقة الكهربائية املولدة 
بلغت  وبن�شبة منو مقدارها 3.1% مقارنة مع عام 2008، كما  اململكة 14272 ج.و.�س  يف 
كمية الطاقة الكهربائية امل�شتهلكة 11956 ج.و.�س م�شجلة بذلك زيادة مقدارها 3.9% عن 
عام 2008 ، وبلغ احلمل االأق�شى امل�شجل للمملكة 2320 م.و بزيادة مقدارها 2.7% عن 
عام 2008. يبني اجلدول رقم 1 تطور الطلب على الطاقة االأولية يف اململكة خالل ال�شنوات 
ال�شت املا�شية. ويبني ال�شكل رقم 1 تطور ا�شتهالك الطاقة النهائية يف خمتلف القطاعات.

اجلدول رقم 1: الطلب على الطاقة الأولية يف اململكة خالل ال�صنوات ال�صت املا�صية 

  

ال�صكل رقم 1 : تطور ا�صتهالك الطاقة النهائية يف خمتلف القطاعات

» و�سع الطاقة  يف الأردن”

 2004200520062007200820092010
5012532549534906442644554774النفط اخلام وامل�شتقات النفطية )األف طن.م.ن(

8283111118128137141الطاقة املتجدة(األف طن.م.ن(
49.256.4819210411989الغاز الطبيعي )مليار قدم مكعب(
1992381245313798168الكهرباء امل�شتوردة(األف طن.م.ن(

6489702871877438733577397357املجموع (األف طن.م.ن(
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م. وليد �صاهني

كما ويبني ال�شكل رقم  2 الن�شبة املئوية للتوزيع القطاعي للطاقة النهائية لعام 2010. حيث يبدو 
جليًا اأن قطاع النقل هو امل�شتهلك االكرب للطاقة النهائية يليه قطاع ال�شناعة والقطاع املنزيل. 

ال�صكل رقم 2: الن�صبة املئوية للتوزيع القطاعي للطاقة النهائية لعام 2010
وكما ذكر اآنفًا فاإن معظم القطاعات امل�شتهلكة للطاقة الكهربائية قد �شهدت تطورًا ملحوظًا 
كما  الكهربائية  الطاقة  ال�شتهالك  القطاعي  التوزيع   3 رقم  ال�شكل  ويبني  اال�شتهالك،  يف 
يبني ال�شكل رقم 4 الن�شب املئوية لال�شتهالك القطاعي للطاقة الكهربائية حيث يبدو من 
ال�شكل اأن القطاع املنزيل هو امل�شتهلك االأكرب للطاقة الكهربائية حيث ي�شتهلك ما ن�شبته 

41% يليه قطاع ال�شناعة الذي ي�شتهلك 25% من جمموع اال�شتهالك الكلي.

ال�صكل رقم 3: التوزيع القطاعي ل�صتهالك الطاقة الكهربائية
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ال�صكل رقم 4: الن�صب املئوية لال�صتهالك القطاعي للطاقة الكهربائية.

ا�شوًة مبعظم  الكهربائية  الطاقة  ا�شتهالك  ملحوظًا يف  اي�شًا منوًا  �شهد  التجاري  القطاع 
القطاعات االخرى، حيث ازداد ا�شتهالك هذا القطاع من 1925 ج.و.�س عام 2008 لي�شل 
الى 1978 ج.و.�س عام 2009 اي بزيادة مقدارها 2.75% عن عام 2008، ويبني ال�شكل رقم 

5 تطور ا�شتهالك الطاقة الكهربائية لهذا القطاع خالل ال�شنوات املا�شية.

ال�صكل رقم 5: تطور ا�صتهالك الطاقة الكهربائية للقطاع التجاري

» و�سع الطاقة  يف الأردن”
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2- توليد الطاقة الكهربائية يف الأردن:
يتكون قطاع التوليد يف االأردن من اأربع �شركات توليد عاملة يف القطاع وهي: 

• التوليدية 	 �شركة توليد الكهرباء املركزية وتعود ملكيتها للقطاع اخلا�س وتبلغ قدرتها 
1669 ميجاواط 

• التوليدية 880 	 وتبلغ قدرتها  للقطاع اخلا�س  الكهرباء وملكيتها  لتوليد  ال�شمرا  �شركة 
ميجاواط 

• اخلا�س 	 القطاع  اإلى  ملكيتها  وتعود   ))AES Jordan(  IPP1(عمان �شرق  �شركة 
وهي ائتالف �شركتي AES االأمريكية و MITSUI اليابانية وتبلغ قدرتها التوليدية 

380 ميجاواط 
• و�شركة القطرانة )IPP2( وتبلغ قدرتها التوليدية 380 ميجاواط 	

 ، م.واط   3309 جمملها  يف  االأربع  ال�شركات  هذه  من  اال�شمية  التوليدية  اال�شتطاعة  تبلغ   
الطاقة  اإجمايل  من  املركزية  الكهرباء  توليد  �شركة  �شاركت  حيث   2011 عام  خالل 
الكهربائية املولدة ما ن�شبته 50 % بينما بلغت ن�شبة م�شاركة �شركة ال�شمرا ما ن�شبته 26 %. 
وقد بلغ احلمل االأق�شى ذروته يف �شيف 2011 حيث بلغ 2660 ميجاواط مقارنًة مع  2330  

ميجاواط يف �سهر اآب من عام  2009.
 %  79 حوايل  تبلغ  بن�شبة  الطبيعي  الغاز  على  الكهربائية  الطاقة  توليد  يف  اململكة  تعتمد 
)2010( ، بينما يعتمد على الوقود الثقيل ووقود الديزل لتغطية الن�شبة املتبقية ، ت�شتخدم 
الدورة  بنظام  والتوليد  الغازي  والتوليد  احلراري  التوليد  للتوليد  اأنواع  ثالثة  اململكة  يف 
ثانوي  والديزل كوقود  الطبيعي كوقود رئي�شي  الغاز  التوليد على  ويعتمد يف هذا   ، املركبة 

باالإ�شافة اإلى الوقود الثقيل.
الأردن  يف  الكهرباء  قطاع  ن�ساط  على  املالية  والأزمة  النفط  اأ�سعار  ارتفاع  انعك�س  لقد 
حجم  اأو  االأق�شى  احلمل  يف  ملحوظة  زيادة  ظهور  بعدم  متيز  حيث   2008 عام  خالل 
 .%4.7 بلغت  منو  وبن�شبة  م.و   2230 اإلى  االأق�شى  احلمل  و�شل  حيث  الطاقة،  ا�شتهالك 
ا�شتهالك  منط  يف  تغريًا  هناك  اأن  امليدانية  الدرا�شات  من  عدد  اإظهار  من  بالرغم 
و�شائل  ا�شتخدام  يف  التو�شع  منها  الكهربائية  الطاقة  ا�شتخدام  يف  وتو�شعًا  املواطنني 
االأخرى  الطاقة  م�شادر  من  بداًل  الكهربائية  بالطاقة  تعمل  التي  والتدفئة  التكييف 
و�شل  ال�شتاء، حيث  ف�شل  يف  الكهربائية  الطاقة  ا�شتخدام  منو  ثبات  لوحظ  فقد 
 .2008 عام  يف  ك.و.�س   1845 اإلى  الكهربائية  الطاقة  من  الفرد  ا�شتهالك   معدل 
اأما يف جمال التوليد، فقد اأدى ارتفاع اأ�شعار النفط مل�شتويات قيا�شية اإلى رفع معدل كلفة 

م. وليد �صاهني
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التوليد العاملة  الطاقة املنتجة بن�شبة 38.6% وذلك بالرغم من ارتفاع م�شاهمة وحدات 
بوقود الغاز الطبيعي امل�شتورد من م�شر املنخف�س الكلفة مقارنة مع انواع الوقود االخرى، 
التي  التوليد  التي ت�شكل حوايل 80% من جممل الطاقة املولدة. هذا وقد �شكلت حمطات 
من   %40 يقارب  ما  العالية  الكفاءة  ذات  املركبة  بالدورة  وتعمل  الطبيعي  الغاز  ت�شتخدم 

التوليد العامل يف اململكة.
وقامت احلكومة بتعديل التعرفة الكهربائية بتاريخ 2008/3/14 بالتزامن مع حترير �شوق 
النفطية  امل�شتقات  اأ�شعار  بتحرير  الكهرباء  قطاع  تاأثر  لتعوي�س  وذلك  النفطية  امل�شتقات 
التي ت�شتخدم لتوليد الكهرباء وخا�شة زيت الوقود الثقيل، فقد مت رفع التعرفة الكهربائية 
للم�شتهلكني النهائيني )تعرفة التجزئة( مبعدل اإجمايل بلغ حوايل 23.6%، كما رافق ذلك 
تعديل تعرفة اجلملة ل�شركات توزيع الكهرباء وللم�شرتكني الرئي�شيني املزودين من �شبكات 
�شركة الكهرباء الوطنية.  ويف �شوء انقطاعات الغاز امل�شري وزيادة كلفة التوليد وما ترتب 
عنه من خ�شائر كبرية تكبدتها �شركة الكهرباء الوطنية قدرتها هيئة تنظيم قطاع الكهرباء 
هذه  اإن  الى  م�شرية  يوميا،  دينار  مليون   5 مبعدل  و  دينار  مليار   1.7 بنحو   2011 لعام 
اخل�شائر �شرتفع الكلفة الفعلية الإنتاج الكهرباء اإلى اأرقام كبرية جدًا تزيد عن 156 فل�شًا 
3.4 مليار دينار يف ت�شرين  لكل كيلو واط/ �ساعة. ويف الوقت ذاته، بلغت فاتورة الطاقة 
و�شط   ،2010 العام  من  الفرتة  نف�س  عن  دينار  مليار   1.2 قدرها  وبزيادة   2011 الثاين  
ارتفاع قيا�شي يف حجم الطاقة الكهربائية امل�شتوردة وزيت الوقود الثقيل وال�شوالر بن�شب 
294%، 245%، 157% على التوايل. وقامت احلكومة االأردنية بتغري التعرفة الكهربائية يف 

�سهر �سباط 2011 وب�شورة كبرية.
ا�شتمرت اال�شتطاعة التوليدية ملحطات التوليد الكهربائية يف النمو تبعًا للنمو املتزايد يف 
كافة  يف  الكهربائية  الطاقة  من  اململكة  احتياجات  لتلبية  الكهربائية  الطاقة  على  الطلب 
القطاعات، حيث و�شلت اال�شتطاعة اال�شمية ملحطات التوليد اإلى 2666 ميجا وات يف عام 
2009، ويبني ال�شكل رقم 6 تطور اال�شتطاعة اال�شمية ملحطات توليد الطاقة الكهربائية يف 

اململكة.

» و�سع الطاقة  يف الأردن”
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ال�صكل رقم 6: تطور ال�صتطاعة ال�صمية ملحطات توليد الطاقة الكهربائية
اأما تطور كميات الطاقة الكهربائية املولدة خالل االأعوام ال�شابقة فهي مو�شحة يف ال�شكل رقم 7.

ال�صكل رقم 7: تطور كميات الطاقة الكهربائية املولدة

لقد تو�شعت ال�شبكة الوطنية للنظام الكهربائي لت�شمل معظم مناطق اململكة، حيث اأ�شبح 
كافة �شكان االأردن مزودين بالطاقة الكهربائية تقريبًا وبن�شبة ت�شل اإلى %99.99.

م. وليد �صاهني
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3- م�صادر الطاقة املحلية 
التي  احلكومية  اجلهود  رغم  جدًا.  حمدودة  التجارية  الطاقة  من  املحلية  االأردن  م�شادر 
بذلت وما زالت منذ عقود ما�شية يف عمليات البحث والتنقيب عن النفط والغاز والتي كلفت 
مع  باتفاقيات   ارتبطت  التي  العديدة  االأجنبية  ال�شركات  جهود  وكذلك  الكثري.  اخلزينة 
احلكومة االأردنية للبحث والتنقيب.  ولقد كان كل ما اأ�شفرت عنه هذه اجلهود العثور على 
كميات متوا�شعة وغري جتارية من النفط اخلام يف حقل حـمزة عام 1985. وكذلك اكت�شاف 
كميات من الغاز الطبيعي يف حقل الري�شة الغازي عام 1989. يجري االآن ا�شتغالله بالكامل 
يومي مقداره )25( مليون قدم مكعب.  اإنتاج  الكهربائية ومبعدل  الطاقة  توليد  يف عملية 

م�شاهمًا بذلك بحوايل )7%( من الطاقة الكهربائية املولدة يف االأردن. 
كذلك يوجد يف االأردن كميات �شخمة من ال�شخر الزيتي توفرت القناعة باإمكانية ا�شتغالله 
جتاريًا باحلرق املبا�شر لتوليد الطاقة الكهربائية اأو التقطري الإنتاج النفط اخلام، وخا�شة 
بعد التقدم احلا�شل يف تكنولوجيا ا�شتغالل ال�شخر الزيتي التي حتقق املتطلبات البيئية 
اإلى  ال�شرورية وكذلك جناح التجارب العاملية يف هذا املجال. االأمر الذي حدا باحلكومة 
تبني اإ�شرتاتيجية لت�شويق ال�شخر الزيتي، وجلب ال�شركات املهتمة ال�شتغالل هذه اخلامات، 
ارتفاع  �شوء  بخا�شة يف  الطرفني  ت�شمن م�شالح  ا�شتثمار،  اتفاقيات  اإلى  معها  والو�شول 
اإلى م�شتوياتها احلالية يف االأ�شواق العاملية والتي  اأ�شعار النفط اخلام وامل�شتقات النفطية 
اأوك�شيد  من  كميات  االأردن  يف  ويوجد  الزيتي.  ال�شخر  ا�شتغالل  اقت�شاديات  من  حت�شن 
اليورانيوم تقدر بحوايل 65،000 طن يف املنطقة الو�شطى من اململكة باال�شافة الى حوايل 
100،000 طن توجد يف الفو�شفات وقد مت اكت�شاف كميات اإ�شافية تقدر بـ 20،000 طن يف 

منطقة احل�شا.
وفيما يتعلق مب�شادر الطاقة اجلديدة واملتجددة، فمن املتوقع اأن ي�شاهم هذا امل�شدر وبكافة 
اأ�شكاله بــ)10%( من خليط الطاقة الكلي بحلول 2020 كما جاء يف اال�شرتاتيجيةالوطنية 
هذا  ال�شتغالل  االأول  احلكومة  اهتمام  �شمن  الرياح  طاقة  وتاتي   .2020-2007 للطاقة 
تركيب 600- باإمكانية  اال�شرتاتيجية  اقرت  التكنولوجيا حيث  ن�شوج هذه  ب�شبب  امل�شدر 
1000 ميجا وات بحلول 2020.وتاتي الطاقة ال�شم�شية يف املرتبة الثانية �شمن اهتمامات 
 2020 بحلول  وات  ميجا   600-300 تركيب  باإمكانية  اال�شرتاتيجية  اأقرت  حيث  احلكومة 
انت�شار ال�شخانات ال�شم�شية %50  وكذلك 30-50 ميجا وات طاقة حيوية واأن ت�شل ن�شبة 

يف املباين.

» و�سع الطاقة  يف الأردن”
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4- ميزان الطاقة
- ا�صترياد الطاقة

يف �شوء حمدودية اإنتاج امل�شادر املحلية من الطاقة التجارية، والذي ال ي�شكل اأكرث من %4 
كليًا على  اعتمادا  يعتمد  االأردن  فاإن  االأولية،  الطاقة  ال�شنوية من  االحتياجات  من جممل 
ا�شترياد النفط اخلام، وامل�شتقات النفطية والغاز الطبيعي ملواجهة احتياجاته من الطاقة، 
واملقدر لها اأن تنمو بن�شب �شنوية ت�شل اإلى )5.5(% لغاية 2020. ويو�شح جدول رقم )2( 

م�شتوردات االأردن من النفط اخلام وامل�شتقات النفطية خالل الفرتة )2006-2000(.
جدول رقم )2(

م�صتوردات النفط اخلام وامل�صتقات النفطية خالل الفرتة )2000-2010( األف طن مرت

النفط ال�شنة
وقود بنزين�شوالرغاز م�شالزيت الوقوداخلام

طائرات
20003778626133239-
20013875647138182-
2002392678515523025
20034023570171292405.5
200442441001795431351.1
2005460019178785931
20064258-182509651
20074040-2334291661
20083795911963201411
20093630-2344142311
201034813072196704001

علمًا اأنه يتم حاليًا ا�شترياد النفط اخلام وامل�شتقات النفطية عن طريق البحر عرب ميناء 
بوا�شطة  اال�شتهالك  ومراكز  االأردنية  البرتول  م�شفاة  اإلى  نقلها  اإلى  ي�شار  ثم  العقبة 
ال�شهاريج. كما يتم ا�شترياد الغاز الطبيعي من جمهورية م�شر العربية عرب خط اأنابيب 
الغاز العربي. والذي مت االنتهاء من اإجناز مرحلته الثانية املمتدة من العقبة جنوب االأردن 
الطبيعي رافدا  الغاز  االأردن يف بداية عام 2006. وقد �شكل  اإلى منطقة رحاب يف �شمال 
الطاقة  م�شادر  اإجمايل  من   %34 وبن�شبة  اململكة  يف  امل�شتخدم  الكلية  الطاقة  خلليط 
امل�شتخدمة يف االأردن حيث بلغ حجم ا�شترياد الغاز الطبيعي خالل االأعوام 2003، 2004، 
2005 و 2006 ما مقداره 7.89 و 35.7 و 45.2 و72 بليون قدم مكعب على التوايل. ، لكن 

م. وليد �صاهني
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التفجريات املتكررة التي تعر�س لها خط الغاز امل�شري املغذي للمملكة والأكرث من 10 مرات 
يف فرتة زمنية ال تتجاوز العام الواحد فاقمت من حدة التحديات التي تواجهها احلكومة 
يف هذا املجال، اإذ ت�شري االأرقام الر�شمية الى اأن معدل  امدادات الغاز امل�شري انخف�شت 
الى الربع تقريبا ،  بعد  تراجعه  الى 80 مليون قدم مكعب يوميا يف العام 2010، مقابل 
300 مليون قدم مكعب يوميا يف  العام 2009.  معدالت الرتاجع هذه تكبد احلكومة ماليني 
الدنانري يوميا، حيث بلغ معدل الكلفة الفعلية لإنتاج الكيلو واط �ساعة من الكهرباء العام 
املا�شي 112 فل�شًا، يف حني اأن معدل كلفة البيع للم�شتهلك كانت 52 فل�شًا. علمًا باأن معدل 

الدعم املقدم مل�شتهلك الطاقة الكهربائية يبلغ 60 فل�سًا لكل كيلو واط �ساعة.
احلكومة و�شعيا منها للو�شول الى حل ا�شرتاتيجي، بداأت م�شاعي جادة للح�شول على الغاز 
الطبيعي من دول عربية اأخرى، حيث يجرى التفكري حاليًا با�شترياد النفط من دولة قطر 

عرب ميناء العقبة بعد اجراء الالزمة لذلك.
-  ن�صيب الفرد من ا�صتهالك الطاقة والكهرباء 

زاد ن�شيب الفرد من ا�شتهالك الطاقة االولية خالل الفرتة 2003-2009 من 1104 كغم 
اإلى 1294 كغم مكافئ نفط يف عام 2009 وبن�شبة منو  مكافئ نفط يف عام 2003 لي�شل 
�شنوية مقدارها 2.77 %. وزادت ح�شة الفرد من الكهرباء امل�شتهلكة ولنف�س الفرتة من 
1404  كيلووات/�شاعة اإلى 1999 كيلوواط/�ساعة وبن�سبة منو مقدارها 6.1% كما هو مبني 

يف ال�شكل رقم 8.    

ال�صكل رقم 8: معدل ا�صتهالك الفرد من الطاقة الولية والكهربائية 2009-2003

» و�سع الطاقة  يف الأردن”
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- كثافة ا�صتهالك الطاقة
 1994 باأ�شعار  دوالر  نفط/األف  مكافئ  كغم   940 من  الطاقة  ا�شتهالك  كثافة  انخف�شت 
يف عام 2000 لي�شل اإلى 750 كغم مكافئ نفط/األف دوالر باأ�شعار 1994 يف عام 2010. 
وهذا ينم عن حت�شن كبري يف كفاءة ا�شتخدام الطاقة العائد اأ�شاًل اإلى اجلهود التي تبذلها 
وزارة الطاقة والرثوة املعدنية واملركز الوطني لبحوث الطاقة يف زيادة الوعي لدى امل�شتهلك 
اأدخلت على تكنولوجيات الطاقة. والى �شيا�شة رفع الدعم  النهائي والى التح�شينات التي 
كثافة  ويظهر اجلدول رقم )6(  تنتجها احلكومة.  التي  والكهرباء  النفطية  امل�شتقات  عن 

ا�شتهالك الطاقة للفرتة )2010-2000(.

مالحظة: هذه االرقام كما جاءت يف اح�شاءات وزارة الطاقة حيث بينت تباين يف القيم 
من �شنة الأخرى

- حت�صني كفاءة ا�صتهالك الطاقة
مت يف نهاية عام 2004 اإقرار االإ�شرتاتيجية الوطنية لتح�شني كفاءة ا�شتهالك الطاقة، ومت 
ت�شكيل �شبع جلان عمل ملتابعة تنفيذ حماور االإ�شرتاتيجية والتي من اأهمها حمور الت�شعري، 
وحمور  والتدريب،  التوعية  حمور   ، الفنية  املوا�شفات  حمور   ، الفنية  الدرا�شات  حمور 
اال�شرتاتيجية من  التي جاءت يف هذه  االجراءات  العمل على حتقيق  وقد مت  الت�شريعات. 

خالل جلان مت اعدادها لهذه الغاية.
اخلامتة

اأ�شبح  وقد  مرحلة حرجة  اإلى  و�شل  قد  االأردن  الطاقة يف  و�شع  اأن  اأحد  على  يعد خفيًا  مل 
املنا�شبة  احللول  الإيجاد  معًا  بالعمل  املعنية  الدولة  موؤ�ش�شات  كافة  تقوم  اأن  ال�شروري  من 
واجلذرية والتي من �شاأنها اأن تخفف من اأعباء فاتورة الطاقة على الدولة واملواطن. ولعل اأحد 
االإجراءات املجدية هو العمل ب�شكل جدي ومنظم على مو�شوع تر�شيد ا�شتهالك الطاقة ورفع 
كفاءة ا�شتهالكها حيث ي�شاهم هذا االأمر يف توفري وقاية من ارتفاع االأ�شعار العاملية للنفط 
وامل�شاهمة يف حتقيق اأمن التزود. كما اأن ا�شتغالل م�شادر الطاقة املحلية واملتوافرة بكرثة 
يف االأردن مثل الطاقة املتجددة )رياح و�شم�س( باالإ�شافة لل�شخر الزيتي �شيحقق بالتاأكيد 

ما يتطلع اإليه االأردن من امن التزود بالطاقة مع احلفظ على اأ�شعار الطاقة �شمن املعقول. 

20002001200220032004200520062007200820092010ال�شنة

كثافة الطاقة )كغم مكافئ نفط/
940920900930960960930880780810750األف دوالر باأ�شعار 1994(

م. وليد �صاهني
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تطوير منوذج ريا�ضي للإ�ضعاع ال�ضم�ضي ملوقع اأردين 
وتقييم تكنولوجيا الطاقة ال�ضم�ضية ذات العلقة

امللخ�ص

العامل  دول  من  كواحدة  الأردن  و�صع  الدرا�صة  هذه  تتناول   
حيث يعاين اقت�صاديًا وب�صكل ملحوظ ب�صبب الوقود الأحفوري 
بالإ�صافة ملا ي�صببه من معاناة للبيئة واملجتمع وال�صيا�صة يف 
الأردن حيث اأن اإنتاج الكهرباء يف الأردن يعتمد وب�صكل كبري 
اأ�صا�صي على الغاز الطبيعي و  على الطاقة امل�صتوردة، وب�صكل 
العامل  اأف�صل دول  اأن الأردن يعّد واحدا من  النفط. يف حني 
ملا يتمتع به من الطاقة ال�صم�صية. وبالرغم من وقوع الأردن 
يف منطقة احلزام ال�صم�صي اإل اأن ا�صتغالله للطاقة ال�صم�صية 
وفهم  درا�صة  اأهمية  تاأتي  ال�صدد  هــذا  ويف  يذكر.  يكاد  ل 
اأهمية خ�صو�صًا  ملا تعنيه من  لالأردن  ال�صم�صي  الإ�صعاع  معدل 
بكفاءة  والرتقاء  الأمثل  الت�صميم   ، القت�صادية  للتحاليل 

الأنظمة ال�صم�صية. 

اإعداد
الدكتور معتز املحت�صب

الأ�صتاذ الدكتور اأحمد ال�صالمية
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ويف هذا االإطار تعّد اأف�شل طريقة لدرا�شة معدل االإ�شعاع ال�شم�شي ملوقع هي برتكيب اأجهزة 
اإلى عناية يومية  املُ�شتهدف. لكن هذه الطريقة حتتاج  بريانوميرت يف عدة مناطق للموقع 
اقت�شاديًا ومن هنا تربز  للقراءات مما يجعلها طريقة مكلفة  وت�شجيل  ناحية �شيانة  من 
نف�س  ا�شتخدام  ميكن  حيث  للموقع  ال�شم�شي  االإ�شعاع  ملعدل  ريا�شي  منوذج  بناء  اأهمية 
النموذج الريا�شي ملواقع ال تتوافر لها معلومات عن الطاقة ال�شم�شية وتت�شابه يف االأحوال 
اجلوية وذات نف�س الطبيعة اجلغرافية حيث كان هذا اجلانب االأول من هذه الدرا�شة بحيث 
ا�شتخدم منوذج ريا�شي م�شهور يدعى بنموذج “اإجنن�شرتم” اخلطي الأول مرة يف االأردن 
اإربد،  اإيجاد ثوابت جديدة )a ، b( لنموذج اجنن�شرتم للمواقع : معان، عمان،  حيث مت 
االأزرق وال�شوبك وكانت قيمة الثوابت هي 0.49 ، 0.26 ملدينة اإربد ، 0.48 ،0.28 ملدينة 
عمان ، 0.49 ، 0.26 ملدينة االأزرق،  0.49 ، 0.27 ملدينة ال�شوبك 0.48 ، 0.29 ملدينة 
معان. كما ومت ح�شاب الثوابت )a ، b( لالأردن لتكون 0.489 و 0.279 على التوايل. يجدر 
اأخرى كدرا�شة متو�شط درجة احلرارة،  تاأثري عوامل جوية  اأنه مت درا�شة  االإ�شارة بالذكر 
اإجنن�شرتم  منوذج  يف  الن�شبية  والرطوبة  الدنيا  احلرارة  ودرجة  العليا،  احلرارة  درجة 

.)b( و )a( اخلطي حيث وجد لها تاأثري يف النموذج على الثوابت

اأنواع من تكنولوجيا الطاقة  للدرا�شة فهو حتليل تقني اقت�شادي لعدة  الثاين  اأما اجلانب 
ال�شم�شية تت�شمن اخلاليا الكهرو�شوئية وعدة اأنواع من املركزات ال�شم�شية احلرارية الأول 
مرة يف االأردن. وقد بينت النتائج اأن بناء جمطة طاقة �شم�شية )بارابوليك ترف( يف االأردن 
لها تكلفة اأ�شرتجاع للم�شروع ت�شاوي ن�شف ثمن كلفة ا�شرتجاع امل�شروع يف املريا - اإ�شبانيا 

مما ي�شجع على اال�شتثمار يف م�شاريع الطاقة ال�شم�شية يف االأردن.
منوذج  تطوير  مت  حيث  من  االأردن  يف  ال�شم�شية  الطاقة  مو�شوع  تتناول  الدرا�شة  هذه  اإن 
اإربد،  اأخرى:  اأربعة مواقع  اليه  واأ�شيف  – معان-  اأردين  ال�شم�شي ملوقع  ريا�شي لالإ�شعاع 

عمان، املفرق وال�شوبك.
كما وتتناول هذه الدرا�شة اأي�شًا تقييم لتكنولوجيا الطاقة ال�شم�شية ذات العالقة وهي عدة 

اأنواع من تكنولوجيا املركزات ال�شم�شية املتقدمة واخلاليا الكهرو�شوئية.
تركيب   ، املو�شوع  لهذا  اأال وهي: مقدمة  اأ�شا�شية  اأجزاء  اأربعة  الى  الدرا�شة  وتنق�شم هذه 
حمطة عالية الدقة لالأر�شاد اجلوية، النموذج الريا�شي لالإ�شعاع ال�شم�شي والتحليل العددي 

ودرا�شة اجلدوى االقت�شادية مرتبطًا باأنواع التكنولوجيا ال�شم�شية امل�شتخدمة.

د. معتز املحت�صب



ملف الطاقة يف الأردن42

املقدمة:

ُعرف االأردن من اأحد بلدان العامل الذي ُيعاين ب�شكل كبري من ا�شتخدام الوقود االأحفوري، 
ال�شيما اأن هذه االأخرية توؤثر على اقت�شاد االأردن وب�شكل كبري، كما توؤثر على مناخه واحلياة 

االجتماعية، وكذلك اأي�شا توؤثر على املناخ ال�شيا�شي لالأردن حيث اأن:
االأردن يعتمد ب�شكل اأ�شا�شي وكبري على اإنتاج الكهرباء يف م�شادر الوقود االأحفوري وخا�شًة 

الغاز الطبيعي والوقود.
االأردن ففي عام 2010  الطاقة من خارج  باالإجمال معظم احتياجاته من  ي�شتورد  االأردن 

ا�شتورد االأردن 96% من احتياجاته من الطاقة من اخلارج.
احتياج الطاقة الكهربائية يف االأردن بازدياد، حيث اأنه من املتوقع ازدياد الطلب على الطاقة 

الكهربائية 6.5% كل �شنة حتى عام 2020.
لكن يف املقابل يعّد االأردن كاأحد اأف�شل بلدان العامل مبا يتمتع به من الطاقة ال�شم�شية حيث 

اأنه يقع يف منطقة احلزام ال�شم�شي الذي ي�شله �شدة اإ�شعاع �شم�شية عالية.
كما ويتمتع االأردن بعدد كبري من االأيام امل�شم�شة حيث ح�شل اإلى 315 يوم م�شم�س يف ال�شنة 

من اأ�شل 365 يوم.
 واأي�شًا يتمتع االأردن مب�شاحات �شحراوية كبرية ومعظم هذه امل�شاحات ال�شحراوية �شبه 
م�شتوية مما ي�شجع على اال�شتثمار بالطاقة ال�شم�شية يف هذه االأماكن. وهذا جعل االأردن 
ي�شع خطة وهدف له يف اإ�شراك الطاقة املتجددة يف �شلة الطاقة، حيث اأن الهدف هو انتاج 

10% من احتياجات االأردن من الطاقة يف عام 2020 من الطاقة املتجددة.
لذلك اأ�شبح من املهم درا�شة االإ�شعاع ال�شم�شي يف االأردن )GHI( ملا �شيعك�شه على درا�شة 
االأنظمة  بكفاءة  والتنبوؤ  االأمثل  الت�شميم  لبناء  و  امل�شاريع  هذه  ملثل  االقت�شادية  اجلدوى 

ال�شم�شية يف االأردن. 
بريانوميرت يف عدة  تركيب  ال�شم�شي )GHI( هي  االإ�شعاع  �شدة  لدرا�شة  واأف�شل طريقة 
القراءات مما  واأخذ  يوم من �شيانة  بعد  يوم  بها  والعناية  املراد درا�شته  املوقع  اأماكن يف 

يجعل هذه الطريقة مكلفة ماليا وذات وقت طويل يف التنفيذ.
لكن يوجد حل بديل لهذه الطريقة اأال وهو اال�شتفادة من القراءات املاأخوذة ملثل هذا املوقع 
وبناء منوذج ريا�شي ن�شتطيع من خالله ح�شاب �شدة االإ�شعاع ال�شم�شي )GHI( للموقع كي 

ن�شتطيع يف هذه احلالة تطبيقه يف مواقع اأخرى ذات اخل�شائ�س اجلغرافية نف�شها.

تطوير منوذج ريا�سي لالإ�سعاع ال�سم�سي ملوقع اأردين وتقييم تكنولوجيا الطاقة ال�سم�سية ذات العالقة
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يدعى  عامليًا  م�شهور  ريا�شي  منوذج  تطوير  مت  حيث  الدرا�شة  من  االأول  اجلزء  هو  وهذا 
“اإجن�شرتم” اخلطي خلم�شة مواقع يف االأردن ومت من خالل هذا النموذج الريا�شي ح�شاب 
�شدة االإ�شعاع ال�شم�شي )GHI( لهذه املدن اخلم�شة وبناء عالقة ل�شدة االإ�شعاع ال�شم�شي 

لالأردن اأي�شًا.
بناء حمطة اأر�صاد جوية عالية الدقة واأخذ القراءات اجلوية منها:

يف منت�شف عام 2010 بداأت اجلامعة االأردنية - مركز الطاقة بالبحث عن بناء حمطة 
اأر�شاد جوية عالية الدقة ت�شتطيع من خاللها اأخذ قراءات لالأر�شاد اجلوية مل�شاريع جتارية 

للمركزات امل�شم�شة املتقدمة وعمل الدرا�شة هذه.
يف متوز 2010 مت التو�شل اإلى قرار بناء هذه املحطة يف مدينة معان التنموية ملا تتمتع به 

هذه املدينة من اإ�شعاع �شم�شي وللبنية التحتية املواتية يف هذه املنطقة.
و يف �شهر اأيلول 2010 مت التن�شيق والتعاون مع مركز الف�شاء االأملاين )DLR( لبناء حمطة 

االأر�شاد عالية الدقة يف االأردن.
ويف نهاية عام 2010 ت�شرين الثاين مت اإر�شال فريق خرباء الطاقة املتخ�ش�شني اإلى اإ�شبانيا 

لتعلم كيفية بناء هذه املحطة وت�شغيلها يف االأردن.
حركة  لتتبع  االإ�شمنتية  القواعد  بناء  مت   2010 عام  اأول  كانون  �شهر  ويف  االأوقات  هذه  يف 

ال�شم�س ولعمود طوله 15 مرت لقيا�س حركة الرياح والرطوبة اجلوية.
يف بداية عام  2011 ويف �شهر كانون الثاين ح�شر خبري اأملاين للم�شاركة يف بناء هذه املحطة 
مع الفريق االأردين للطاقة ال�شم�شية ومنذ ذلك احلني وحتى يومنا هذا تقوم هذه املحطة 

باأخذ قراءة لكل ثانية لالأحوال اجلوية يف منطقة معان التنموية يف االأردن.

�صورة )1( القواعد الإ�صمنتية للمتتبع ال�صم�صي 

د. معتز املحت�صب
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�صورة )2( القواعد الإ�صمنتية للعمود

 �صورة)3( تو�صح �صورة الفريق الأردين يف اإ�صبانيا  عندما كان يتلقى التدريب على بناء 
املحطة اجلوية 

�صورة)4( بع�س ال�صور ملتتبع ال�صم�صي يف  الأردن- منطقة معان التنموية

تطوير منوذج ريا�سي لالإ�سعاع ال�سم�سي ملوقع اأردين وتقييم تكنولوجيا الطاقة ال�سم�سية ذات العالقة
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يف   ال�صم�صي  ملتتبع  ال�صور  بع�س  �صورة)5( 
الأردن- منطقة معان التنموية

للمحطة  عام  منظر  تظهر   )6( �صورة 
ومعدات قيا�س الرطوبة يف املنطقة.

�صورة رقم )7( تظهر الفريق الأردين الذي 
قام برتكيب هذه املحطة يف الأردن.

�شدة  حل�شاب  امل�شتخدم  الريا�شي  النموذج 
:)GHI( االإ�شعاع ال�شم�شي

“اإجن�شرتم  الريا�شي  النموذج  ا�شتخدم 
�شدة  حل�شاب  الدرا�شة  هذه  يف  اخلطي” 

االإ�شعاع ال�شم�شي )GHI( حيث يعّد هذا النموذج الريا�شي لالإ�شعاع ال�شم�شي من اأقدم 
الطرق املتبعة حل�شاب �شدة االإ�شعاع ال�شم�شي  ومت ا�شتخدامه يف االأردن للمرة االأولى يف 

هذه الدرا�شة.

د. معتز املحت�صب
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املنطقة  يف  اأخرى  جوية  عوامل  لي�شمل  اخلطي  النموذج  هذا  على  التعديل  اأي�شًا  مت  كما 
املختارة للدرا�شة، هذه العوامل هي:

درجة احلرارة املتو�شطة.
معدل درجة احلرارة العظمى لل�شغرى.

الرطوبة الن�شبية للمكان الذي وقع عليه االختيار.
ال�شكل االأ�شا�شي لنموذج “اإجنن�شرتم اخلطي” هو:

حيث اإن
: هو املعدل ال�شهري لل�شطوع االإ�شعاعي اليومي على �شطح م�شتقيم.  

: هو معدل االإ�شعاع ال�شم�شي ال�شهري لل�شماء ال�شافية للموقع.
          b1 ،a1: ثوابت توجد من خالل عالقات تبنى من التجارب العملية.

          n: املعدل ال�شهري لل�شطوع ال�شم�شي اليومي يف املنطقة.
        N: املعدل ال�شهري االأعظم لل�شطوع ال�شم�شي اليومي يف املنطقة.

منوذج “اإجن�شرتم” اخلطي املعدل:

: هو االإ�شعاع ال�شم�شي خارج الغالف اجلوي ويح�شب من العالقة:

حيث اإن  G0يح�شب من العالقة:

تطوير منوذج ريا�سي لالإ�سعاع ال�سم�سي ملوقع اأردين وتقييم تكنولوجيا الطاقة ال�سم�سية ذات العالقة
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كما ومت اختيار اأف�شل االأيام من كل �شهر بناًء على من كتاب ديف و بكمنكما هو مبني يف 
اجلدول اأدناه:

4. درا�صة اجلدوى القت�صادية التقنية لعدة من اأ�صكال الطاقة ال�صم�صية املتقدمة 
يف الأردن -معان.

التقنية مت بناءه وتطويره يف  الدرا�شات االقت�شادية  ا�شتخدام برنامج متقدم حل�شاب  مت 
مركز الف�شاء االأملاين حيث اأعطيت ن�شخة خا�شة لالأردن من اأجل اإعداد هذه الدرا�شة.

د. معتز املحت�صب



ملف الطاقة يف الأردن48

�صورة )8( بناء  
املحطة مع الفريق 

البحثي الأردين

�صورة )9( 
قدرات الربنامج 

القت�صادية.

تطوير منوذج ريا�سي لالإ�سعاع ال�سم�سي ملوقع اأردين وتقييم تكنولوجيا الطاقة ال�سم�سية ذات العالقة
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�صورة )10( قدرات الربنامج التقنية واظهار نتائج املحاكاة.

�صورة )11( الطاقة املكت�صبة وتوزيع الطاقة.

د. معتز املحت�صب
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النتائج:

 

ال�صورة رقم )12( تو�صح الأماكن اخلم�صة التي مت اختيارها يف الأردن لتغطي معظم 
م�صاحة الأردن من �صماله اإلى جنوبه.

ال�صورة رقم )13( تو�صح املنحنى ل�صدة الإ�صعاع ال�صم�صي )GHI( ملدينة معان

تطوير منوذج ريا�سي لالإ�سعاع ال�سم�سي ملوقع اأردين وتقييم تكنولوجيا الطاقة ال�سم�سية ذات العالقة
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االأحمر،  باللون  االأر�شاد  حمطة  من  ومقي�شًا  االأزرق  باللون  الريا�شي  النموذج  خالل  من 
حيث ان �شدة االإ�شعاع ال�شم�شي من خالل النموذج الريا�شي ح�شل الى 30 ميجاجول لكل 

مرت مربع يف اليوم ومقا�شه ت�شل الى 28 ميجا جول لكل مرت مربع باليوم.

ال�صورة رقم )14( تو�صح املنحنى ل�صدة الإ�صعاع ال�صم�صي )GHI( ملدينة اربد.

 ال�صورة رقم )15( تو�صح املنحنى ل�صدة الإ�صعاع ال�صم�صي )GHI( ملدينة عمان.

د. معتز املحت�صب
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 ال�صورة رقم )16( تو�صح املنحنى ل�صدة الإ�صعاع ال�صم�صي )GHI( ملدينة الأزرق.

ال�صورة رقم )17( تو�صح املنحنى ل�صدة الإ�صعاع ال�صم�صي )GHI( ملدينة ال�صوبك.

الدرا�صة القت�صادية – التقنية:-

ال�صورة رقم )18( تو�صح معدل الطاقة اخلارجة من نظام بارابولك ترف 50 ميجاواط 

تطوير منوذج ريا�سي لالإ�سعاع ال�سم�سي ملوقع اأردين وتقييم تكنولوجيا الطاقة ال�سم�سية ذات العالقة
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والفرق الوا�صح ما بني الأردن - معان و اإ�صبانيا - املريا حيث ان معدل الطاقة امل�صتفادة 
من هذا النظام ي�صل اإلى �صعفه يف املريا - اإ�صبانيا.

اخلال�صة:

مت اإثبات معدل االإ�شعاع ال�شم�شي يف عدة مدن يف االأردن من خالل ا�شتخدام منوذج ريا�شي 
اإيجاد  مت  حيث  “اإجن�شرتم” اخلطي  منوذج  وهو  اإال  االأردن،  يف  مرة  الأول  م�شهور  خطي 

ثوابت الأول مرة يف االأردن ت�شتخدم يف هذا النموذج وهو كالتايل:
Abاملدينة
0.260.49اإربد
0.280.48عمان
0.260.49االأزرق

0.490.49ال�شوبك
0.290.48معان

كما ومت من خالل هذه النتائج ايجاد ثوابت وتعميمها لتكون لالأردن على النحو التايل:
aB

0.2790.489

كما مت تعديل النموذج اخلطي “اجن�شرتم” لتحتوي ثالثة ثوابت اأخرى وهي c التي متثل 
 e التي متثل معدل احلرارة العظمى ملعدل احلرارة ال�شغرى و d معدل متو�شط احلرارة و

والتي متثل الرطوبة الن�شبية على النحو التايل:
AbcdEاملدينة
0.120.870.270.0030.335اإربد 
-5.128-0.0541.120.00190.09عمان
0.002-0.4270.0065-0.240.034االأزرق

-0.050.530.2830.0090.267ال�شوبك

كما ومت من خالل الدرا�شة التقنية - االقت�شادية التو�شل الى التايل:
اأف�شل اأ�شكال املركزات ال�شم�شية من بني )البارابولك ترف، الربج، فر�شنل( هو البارابولك 

ترف.
معدل ا�شرتجاع امل�شاريع االقت�شادية يف املركزات ال�شم�شية/ برابوك ترف يف االأردن ي�شل 
تقريبًا اإلى ن�شف معدل اال�شرتجاع يف اإ�شبانيا، حيث تقدر تكلفة ا�شرتجاع م�شروع �شم�شي    

» البارابولك ترف « يف االأردن- معان ما يقارب اأربع �شنوات.

د. معتز املحت�صب
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تخفي�س ا�ضتهلك الكهرباء والتاأثريات البيئية 
من خلل تطبيق معايري كفاءة ا�ضتخدام الطاقة 

للأجهزة الكهربائية املنزلية يف الأردن

اإلى  افتقاره  ب�صبب  ال�صعوبة،  بالغ  حتديًا  لالأردن  الطاقة  ت�صكل 
الذي  الوقت  يف  ال�صترياد،  على  واعتماده  حملية  م�صادرطاقة 
للنمو  الالزمة  الطاقة  من  ن�صبيًا  كبرية  كميات  اإلــى  فيه  يحتاج 
القت�صادي والجتماعي . كما واأن الوعي املتزايد لأ�صعار الطاقة 
واملخاوف املتزايدة ب�صبب التغريات املناخيه �صاهم يف اعادة تقييم 

اأهميه كفاءه الطاقة و حفظها. 

د. اأحمد �صخرية- اجلامعة الأردنية

ان ا�شتهالك الطاقه الكهربائيه يف القطاع املنزيل يف العقود ال�شابقة تزايد ب�شكل مت�شارع يف 
االأردن. ان  الطاقه الكهربائيه امل�شتهلكة يف القطاع املنزيل بلغت تقريبا 41% من ا�شتهالك 
الكهرباء الكلّي يف اململكة يف  عام 2010 مما جعل االجهزة الكهربائيه املنزليه هدفا لتح�شني 
كفاءة الطاقة. كما و�شهدت اململكة تو�ّشع يف عدد االجهزة الكهربائية، ومن املتوقع ارتفاع 
اعداد االجهزة الكهربائية يف املنازل يف االعوام القادمة. ولتخفي�س ا�شتهالك الطاقة يف 
القطاع املنزيل، يجب علي االأردن اأن يبداأ بتطبيق معايري كفاءة ا�شتهالك الطاقة لالأجهزة 
يف  املوفرة  الطاقة  كمية  توّقع  الى  الدرا�شة  هذه  تهدف  القادمة.  ال�شنوات  يف  الكهربائية 
االعلى  لالأجهزة  الكهربائية  الطاقة  ا�شتهالك  كفاءة  معايري  تطبيق  عند  املنزيل  القطاع 

ا�شتهالكا للطاقه يف القطاع املنزيل.
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 احل�شابات يف هذه الدرا�شة متت بناء على النمو املتوّقع يف ا�شتهالك الطاقه الكهرباء يف 
القطاع املنزيل لل�شنوات الع�شره القادمة، والتي �شهدت زيادة GWh 665  يف 1985 اإلى 
GWh  5219يف 2010 وبناء على االرقام املتوفرة وحتليلها فمن املتوقع ان يرتفع ا�شتهالك 
الطاقة يف القطاع املنزيل بحيث ي�شبح حوايل GWh  51281 ل�شنة 2030 م�شتندة على 

االرقام املتوفرة لل�شنوات ال�شابقة. 
حتّلل هذه الدرا�شة نتائج تطبيق معايري كفاءة ا�شتهالك الطاقه كتلك املطّبقة يف البلدان 
االأخرى. حيث مت حتليل التكاليف واالأرباح بناء علي ال�شيناريوهات املختلفة للقطاع ال�شكني. 
باالجهزة االعلى كفاءة على  ا�شتبدال االجهزة االقل كفاءة  تاثري  الدرا�شة  كما تبني هذه 

تخفي�س ا�شتهالك الكهرباء و كميات الغازات املنبعثه . 
بعد التحليل تبني ان الثالجات واملجّمدات كانت االكرث ا�شتهالكا للطاقة مبا يقارب %32.2 
من ا�شتهالك الطاقة الكهربائي الكلّي يف القطاع املنزيل باالردن. كما ومت درا�شة تطبيق 
ح�صب  كفاءة  االقل  االجهزة  ا�شتبدال  يتم  بحيث  �شيناريوهات  الربع  وفقا  الطاقه  معايري 

اجلدول التايل

Class A Class B Class C االجهزة العادية ال�شيناريو

%10 %10 %5 %75 �شيناريو 1

%20 %20 %10 %50 �شيناريو 2

%30 %30 %15 %25 �شيناريو 3

%40 %40 %20 %0 �شيناريو 4

املختلفة  االق�شام  �شمن  1و2و3و4  ال�شيناريو  على  م�شتند  الطاقه  معايري  تطبيق  ان  وجد 
التوايل  بحلول عام  GWhعلى  ، 23337.2 و 31116.2    15558.1 ، �شتوفر7779.1 
2020. كما ان اخلفا�س ال�شنوي يف انبعاث الغازات يتزايد ب�شكل تدريجي لي�شل يف العام 
2020 طبقا لهذه ال�شناريوهات الى 895، 1790، 2686 و3581 الف طن مرتي على التوايل. 
القادمة  �شنوات  الع�شر  للم�شتهلك خالل  الكهرباء  فاتورة  الكلي يف  التوفري  الى  باال�شافة 

مبقدار 560، 1120، 1680، و 2240 مليون دينار لل�شناريوهات 1 ، 2 ، 3 ،4 على التوايل

د. اأحمد �صخرية
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لالإجابة عن هذه الت�شاوؤالت لنبداأ بالقول بالطاقة التقليدية هي الطاقة املاأخوذة من الوقود 
امل�شتمدة من  الطاقة  املتجددة فتلك   الطاقة  اأما  الغاز.  اأو  والنفط  الفحم  االأحفوري مثل 
امل�شادر املتجددة التي التن�شب وتتجدد يوما بعد يوم وبالتايل يجب اأن تكون هذه امل�شادر 
م�شتمدة من املوارد الطبيعية ومن هذا املنطلق فهي طاقة م�شتدامة. ت�شمل الطاقة املتجددة 
االأر�س  باطن  وطاقة  واجلزر  املد  وطاقة  املحيط  وطاقة  الرياح  وطاقة  ال�شم�شية  الطاقة 

والطاقة املاأخوذة من املخلفات النباتية والغاز احليوي وطاقة املياه. 

بداًل من م�شادر  ت�شتعمل  التي  امل�شادر  فت�شمل جميع  البديلة(  )اأو  الطاقة اجلديدة  اأما 
فاإن  اإذا  االأحفورية،  الطاقة  عن  الناجت  بالوقود  �شبيها  وقودا  تنتج  اأو  االأحفورية  الطاقة 

الطاقة املتجددة
الى اين؟

كرث يف الآونة الأخرية احلديث عن م�صطلحات متعددة يف جمال 
الطاقة  و  املتجددة  الطاقة  عن  حديث  هناك  الطاقة.  م�صادر 
اأخرى عن الطاقة اخل�صراء والطاقة اجلديدة  البديلة واأحيانًا 

والطاقة امل�صتدامة. 
�صر  هو  وما  امل�صادر؟  هذه  هي  وما  ؟  التعريفات  هذه  حقيقة  فما 
الهتمام املتزايد يف احلديث عن هذه امل�صادر يف ال�صنوات الأخرية. 

الأ�صتاذ الدكتور �صهيل كيوان
مدير مركز الطاقة

جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية
اإربد_ الردن

Email: kiwan@just.edu.jo
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م�شادر الطاقة اجلديدة ت�شمل م�شادر الطاقة املتجددة باالإ�شافة للطاقة النووية والطاقة 
امل�شتمدة من ال�شخر الزيتي. وال ميكن اعتبار الطاقة النووية هي م�شدرًا للطاقة املتجددة. 
اأو  خملفات  عنها  ينتج  ال  التي  الطاقة  م�شادر  جميع  بها  فيق�شد  اخل�شراء  الطاقة  اأما 
غازات تعمل على زيادة االنحبا�س احلراري مثل غاز ثاين اأك�شيد الكربون اأوغازات �شارة 
ولي�س  املتجددة  الطاقة  م�شادر  من  جزءًا  ت�شمل  بالتايل  فهي  النيرتوجني  اك�شيدات  مثل 
اأو الطاقة الناجتة عن طريق املخلفات الزراعية ال تندرج حتت  كلها فمثاًل الغاز احليوي 

هذه امل�شادر. 
اإن زيادة قناعة الالعبني االأ�شا�شني يف جمال الطاقة من اقت�شاديني و�شيا�شيني باأن احلاجة 
اإلى م�شادر خمتلفة عن امل�شادر التقليدية اأ�شبحت اأكرث و�شوحًا من ذي قبل. ويعود ذلك 
اإلى احلاجة مل�شادر جديدة للطاقة قد ازدادت لي�س فقط من منطلق اأنها بداأت بالن�شوب 
ل�شد  تكفي  ال  فهي  احلالية  م�شتوياتها  على  بقيت  التقليدية  م�شادرالطاقة  لوان  اأي�شًا  بل 

احتياجات الب�شرية خالل اخلم�شني اأو املئة عام القادمة.
 يعّد الكثريون اأن عام 1987م هو بداية حقبة زمنية جديدة حيث و�شل عدد �شكان العامل 
حوايل 5 مليارات ن�شمة كما هو مو�شح يف ر�شم رقم )1( اأدناه )1(.   فاخلم�شة مليارات 
العامل يف  �شكان  اأن عدد  الطاقة ومبا  لالأر�س من منظور  اال�شتيعابية  القدرة  ن�شمة متثل 
ازدياد م�شتمر ومطرد فاإن عدد �شكان العامل الحمالة �شوف يزيد عن القدرة اال�شتيعابية 
التقليدية  الطاقة  م�شادر  لقدرة  املتوقعة  ال�شنوات  عدد  فاإن  وبالتايل  االأر�شية   للكرة 

)االأحفورية( على �شد احتياجات الب�شرية �شوف يقل. 

ر�صم رقم )1(

د. اأحمد �صخرية
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وبناء على ذلك ميكن وبعملية ح�شابية ب�شيطة لو اأخذنا بعني االعتبار عام 1987م كنقطة 
مرجعية باالإ�شافة لن�شبة النمو ال�شكاين للعامل والذي يقدر اأن ي�شل اإلى )9 مليار ن�شمة( 
ن�شمة. وهذا  مليارات  لثالثة  تكفي فقط  اآنذاك  املتوافرة  الطاقة  فاإن  بحلول عام 2054م 
هي  والتي  للطاقة  م�شدر  بدون  �شي�شبحون  العامل  �شكان  ثلثي  حوايل  اأن  بب�شاطة  يعني 

اأ�شا�س للحياة.

هذا التحليل الب�شيط والذي قد يحمل يف تقديراته خطاأ ح�شابيًا قد ال يزيد )اأو ينق�س( 
هذه  اأن  الثابت  لكن  �شنوات  ع�شرة  اأو  خم�شة  عن  النفطية  للطاقة  املتبقي  املقدر  العمر 
عن  البحث  يجب  وبالتايل  الب�شرية  احتياجات  ل�شد  تكفي  لن  فهي  تن�شب  مل  لو  امل�شادر 

م�شادر اأخرى للطاقة. 
وعلى ذلك يجب اأن تاأخذ الدول التي حتتوي على م�شادر تقليدية للطاقة )الدول النفطية( 
فاإن و�شل   . امل�شادر  التي ال حتتوي على هذه  الدول  تلك  ال�شاأن قبل  خطوات جدية بهذا 
العامل يف �شنة 2054م اإلى ال�شيناريو الذي طرح اأعاله ف�شيكون نق�س الطاقة هو امل�شدًر 
الرئي�شي لعدم اال�شتقرار و�شببا ال�شتقطاب احلروب للمنطقة وعندها �شوف ي�شود منطق 
اأية  تناأى  اأن  لذلك ال يجب  اأو موت.  �شتكون ق�شية حياة  الق�شية  الأن  املنطق  قوة  القوة ال 
منطقة اأو اأية دولة بنف�شها عن البدء بالتفاعل مع امل�شكلة العاملية للطاقة الأنها مت�س اأمن 

الب�شرية جمعاء.
ال�شوؤال التايل : ماهو احلل؟ االإجابة: يجب الو�شول اإلى نقطة التوازن بني عدد �شكان العامل 
و الطاقة املتوافرة. ولكن كيف وماهي الطريق؟ احل�شابات الريا�شية تقول احلل يكون اإما يف 

البحث عن م�شادر اأخرى للطاقة اأو تقليل �شكان العامل ) ثالثة مليارات يف عام 2054( !! 

ال اأريد هنا التحدث اأو التفكري يف احلل الثاين . ولكي ن�شري يف  احلل االأول يجب اأوال االإجابة 
ل�شتة مليارات  العامل م�شدرًا للطاقة يكفى  اأن يوفر  التايل، وهو كيف ميكن  الت�شاوؤل  عن 

ن�شمة يف عام 2054م ؟”. هناك خطوتان متالزمتان يجب اتباعهما حلل هذه امل�شكلة: 

وعدم  و�شليمة  بطريقة عقالنية  املتوفرة حاليًا  الطاقة  ا�شتغالل  تتمثل يف  االأولى  اخلطوة 
هدر اأي جزء منها وذلك من خالل اتباع �شيا�شات تر�شيد اال�شتهالك وا�شتخدام االأجهزة 

التي ت�شتهلك الطاقة بكفاءة عالية. اإن هذه اخل
الطاقة   النق�س يف  اإلى تقليل كمية  بالتاكيد �شتوؤدي  امل�شكلة ب�شكل كامل ولكنها  ولن حتل 
وبالتايل التقليل من الطاقة اجلديدة التي حتتاجها الب�شرية واإطالة عمر الطاقة التقليدية 

املتوافرة.

الطاقة املتجددة   الى اين؟
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اأما اخلطوة الثانية فهي البحث عن م�شادر جديدة للطاقة وا�شتغالل جميع م�شادر الطاقة 
امل�شادر  اأن  االعتبار  بعني  ناأخذ  اأن  يجب  ولكن  اأمثل،   ا�شتغالاًل  حاليًا  املتوافرة  البديلة 
اأن نوفر طاقة  اأن تكون م�شتدامة وان ال توؤثر �شلبيا على املناخ الأننا ال نريد  البديلة يجب 
لالأجيال القادمة مع “موروث بيئي قاتل”: بيئة مليئة بالغازات ال�شارة اأو املخلفات النووية 
التي قد توؤثر على االإن�شان بطريقة مبا�شرة اأو غري مبا�شرة كتلك التي تق�شي على التنوع 

احليوي مثاًل. 

املعروفة  املتجددة  الطاقة  م�شادر  ملعظم  الرئي�س  امل�شدر  ال�شم�س  تعّد  نبداأ؟  كيف  ولكن 
حاليا. فعلى �شبيل املثال املحرك الرئي�س للرياح هو اختالف درجات حرارة االأر�س الناجت 
عن حرارة ال�شم�س وكذلك احلال بالن�شبة للنباتات فاإنتاج غذائها اليتم اال من خالل وجود 
اأ�شعة ال�شم�س. اأما الطاقة ال�شم�شية والتي يق�شد بها هنا الطاقة التي ت�شل اإلينا مبا�شرة 
ما  االأر�س  على  ي�شقط  هل  ولكن  املتجددة  الطاقة  م�شادر  اأهم  فتعّد  ال�شم�س  اأ�شعة  من 
يكفي من الطاقة ال�شم�شية ل�شد احتياجات العامل؟ تعّد املنطقة العربية وخ�شو�شًا ال�شرق 
االأو�شط و�شمال اإفريقيا اأهم مناطق يف العامل التي يتوافر فيها هذا امل�شدر. وميكننا القول 
الغربية  ال�شحراء  يف  500كم   x 500كم  م�شافة  على  ال�شاقط  ال�شم�شي  ال�شعاع  كمية  اإن 
تكفي ل�شد احتياجات العامل عام 2050م. واإن كمية الطاقة ال�شم�شية ال�شاقطة على االأردن 
يف اليوم الواحد تزيد عن خم�شني �شعف الطاقة التي ت�شتهلكها االأردن يف عام كامل.  ولكن 
ماهي العوائق التي متنع ا�شتغالل هذه الطاقة؟ هناك عوائق تكنولوجية وعوائق اقت�شادية. 
اأما العوائق التكنولوجية فتتمثل يف نقطتني. االأولى: مازالت كفاءة حتويل الطاقة ال�شم�شية 
اإلى طاقة كهربائية متدنية ن�شبيا  فهي يف اأح�شن اأحوالها التتعدى 30%. لذلك هناك بحوث 
تقوم باالأ�شا�س على درا�شة كيفية رفع هذه الكفاءة وهناك موؤ�شرات وتطورات تكنولوجية 
اإلى ما  اأن كفاءة اخلاليا الكهرو�شوئية و�شلت حاليا  جيدة وعديدة يف هذا املجال. منها 
العائق  اأما  القرن املا�شي التتعدى %6.   ال�شبعينيات من  باأنها كانت يف  يقارب 24% علما 
الثاين فمرجعه اإلى عدم توافر هذه الطاقة )منها ال�شم�شية والرياح(  على مدار اليوم اأو 
على مدار العام  علما باأننا نحتاج اإلى ا�شتعمال الطاقة على مدار ال�شاعة ولتحقيق ذلك 
اأو طاقة  اإما على �شكل طاقة حرارية  البد من تخزين الطاقة. ويتم حاليا تخزين الطاقة 
كهربائية اأو مائية. ويف جميع احلاالت مازال البحث جاريا عن الطريقة املثلى واالأقل تكلفة. 

فعلى  التكنلوجيا(   كلفة  )اي  كلفتها  ارتفاع  فهو  التكنولوجيا  اأمام هذه  الثاين  العائق  اأما 
�سبيل املثال تكلفة اإنتاج الكيلوواط - �ساعة من الكهرباء من الطاقة ال�سم�سية عن طريق 
التقليدية قد ال  اإنتاجه من املحطات  اأما تكلفة  اإلى )25 �شنتًا(  ال�شم�شية ت�شل  املركزات 

د. اأحمد �صخرية
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يتجاوز )6 �شنتات( وهنا اأقول يجب اأال يكون هذا عائقًا اأمام ا�شتغالل هذه امل�شادر، الأن 
تكلفة  من  بكثري  اأعلى  الطاقة  اإنتاج  عدم  ثمن  عندها  يكون  نقطة  اإلى  ت�شل  قد  الب�شرية 
اإنتاجها. باالإ�شافة اإلى اأنه من املتوقع اأن تنخف�س تكلفة اإنتاج الكهرباء من الطاقة ال�شم�شية 
تدريجيًا كلما ازداد انت�شار مثل هذه التكنولوجيا. هذا وميكن القول اإن اأحد اأ�شباب ارتفاع 
التكلفة وخ�شو�شا يف الطاقة ال�شم�شية يعود اإلى ارتفاع ثمن االأر�س التي يحتاجها امل�شروع. 
لتوليد كهرباء من حمطة خاليا �شم�شية بقدرة )100ميغاواط( حتتاج  فعلى �شبيل املثال 
اإلى م�شاحة 1500 دومن من االأر�س ) 1 دومن ي�شاوي 1000 مرت مربع ( علمًا باأن املحطة 
التقليدية  حتتاج م�شاحة اأقل من ع�شر هذه امل�شاحة. اأما هذه امل�شكلة فاحلمد هلل اأن لدينا 
يف املنطقة العربية من امل�شاحات يف ال�شحراء ما يكفي لتزويد الب�شرية من الطاقة الآالف 

ال�شنوات القادمة.

االأو�شط  )ال�شرق  العربية  املنطقة  وهب  وتعالى  �شبحانه  اهلل  اإن  بالقول  هذا  مقايل  اأنهي 
وعلى  ال�شم�شية  والطاقة  النفط  الب�شرية من خالل  حياة  الدور يف  هذا  اإفريقيا(  و�شمال 
اأبناء هذه املنطقة اأن يقرروا باأن يكونوا العبني اأم متفرجني. اأقول هذا الأن عملية ا�شتغالل 
هذه امل�شادر قد بداأت الأن اأمن الب�شرية يعتمد عليها والعامل الينتظر يف هكذا ق�شايا. وحتى 
نكون العبني اأ�شا�شيني يجب علينا دعم واإن�شاء املوؤ�ش�شات البحثية وال�شناعية املتخ�ش�شة 
يف هذا املجال وكذلك تطوير وت�شجيع القطاع اخلا�س وبناء القدرات يف املنطقة العربية 
وهذا كله اليتم اإال من خالل خطة ا�شرتاتيجية عربية موحدة واآليات عمل حمددة ووا�شحة 

املعامل وبرامج زمنية حمددة. 

املراجع

/http://www.worldometers.info/world-population

الطاقة املتجددة   الى اين؟
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اأنظمة اخلليا الكهرو�ضوئية
 وجمالت تطبيقها يف الأردن

           د. اأحمد الغندور

مقدمة عن اخلاليا الكهرو�صوئية

ال�صيلكون.  مادة  من  رئي�ص  ب�صكل  الكهرو�صوئية  اخلاليا  تتكون 
مثل  خمتلفة  اأ�صكال  على  اخلــاليــا  يف  ال�صيلكون  ت�صنيع  يتم 
وخاليا  ال�صيلكون  متعددة  اخلاليا  ال�صيلكون،  اأحادية  اخلاليا 
الكهرو�صوئية  املتبلور. يعتمد مبداأ عمل اخلاليا  ال�صيلكون غري 
يوؤدي  مما  اخلاليا  هذه  اأ�صطح  على  ال�شم�س  �شوء  �شقوط  على 
وبالتايل،  اخلاليا  �صطح  على  املوجودة  الإلكرتونات  حتفيز  اإلى 
تتحرك هذه الإلكرتونات مت�صببة يف ن�صوء تيار كهربائي م�صتمر 
)DC Current(. يتم ال�صتفادة من هذا التيار اإما ب�صكل مبا�صر 
لت�صغيل الأحمال التي تعمل على التيار الثابت، اأو حتويل التيار 
يف  التيار  هذا  من  الإ�صتفادة  ثم  ومن  متذبذب  تيار  اإلى  الثابت 

ت�صغيل الأحمال الكهربائية.
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اأنواع اأنظمة اخلاليا الكهرو�صوئية
هناك نوعان رئي�سان لأنظمة اخلاليا الكهرو�سوئية: النظام امل�ستقل والنظام املربوط مع 

ال�شبكة

1. النظام امل�صتقل:
ا�شتعمال  على  النظام  هذا  يعتمد 
�شحن  منظم  مع  تخزين  بطاريات 
لهذه البطاريات بهدف تنظيم عملية 
بطريقة  البطاريات  وتفريغ  �شحن 
ا�شتعمال حمول  �شحيحة. كما ميكن 
)ح�شب  النظام  هذا  يف  كهربائي 

التطبيق امل�شتخدم(.

2.  النظام املربوط مع ال�شبكة:
رئي�س على  ب�شكل  النظام  يعتمد هذا 
الذي  الكهربائي  املحول  ا�شتعمال 
تيار  اإلى  الثابت  التيار  بتحويل  يقوم 
لرتدد  تزامن  بعمل  والقيام  متذبذب 
ليتم  ال�شبكة  تردد  مع  التيار  هذا 
ا�شتعمال الكهرباء من الطرفني )من 
اخلاليا  نظام  ومن  الكهرباء  �شبكة 

الكهرو�شوئية( ب�شكل م�شرتك.

اإيجابيات اأنظمة اخلاليا الكهرو�صوئية:
ي�شل عمر اخلاليا اإلى 25 �شنة.. 1
عدم وجود تكلفة ت�شغيل.. 2
عدم وجود انبعاثات للغازات ال�شارة بالبيئة.. 3
تكاليف �شيانة قليلة.. 4
تكاليف بنية حتتية قليلة.. 5

اأنظمة اخلاليا الكهرو�سوئية وجمالت تطبيقها يف الأردن
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اجلدوى القت�صادية لأنظمة اخلاليا الكهرو�صوئية يف الأردن
يعترب نظام اخلاليا الكهرو�سوئية املربوط مع ال�سبكة من الأنظمة املجدية اقت�ساديا يف 
حال تركيبها مبختلف املباين واملن�شااآت، وذلك ب�شبب االرتفاع التدريجي الأ�شعار الكهرباء 
املحلية. اإذ يقوم هذا النظام باإدخال التيار الكهربائي اإلى ال�شبكة وبالتايل، يقلل من كمية 
بع�س  يلي  فيما  الكهرباء.  فاتورة  من  يقلل  بدوره  والذي  ال�شبكة  من  امل�شتهلكة  الكهرباء 
االأمثلة للقطاعات التي ميكن اأن يتم تركيب هذه االأنظمة فيها مع بيان اجلدوى االقت�شادية 

لكل منها:

املدار�ص
مت  فر�س  وعلى  �ساعة،  واط  كيلو   10000 مبعدل  �شهريا  ت�شتهلك  مدر�شة  وجود  لنفرت�س 

تركيب نظام خاليا كهرو�شوئية بقدرة 20 كيلو واط، فاإن التوفري �سيكون كما يلي:

2373قيمة فاتورة الكهرباء )دينار(
792قيمة التوفري )دينار(

1532قيمة الفاتورة مع النظام )دينار(
3،166كمية الطاقة املولدة )كيلوواط/�ساعة(

33،000كلفة النظام )دينار(
3.5فرتة اال�شرتداد )�شنة(

فيال �صكنية
لنفرت�س وجود فيال �شكنية ت�شتهلك �شهريا مبعدل 1800 كيلو واط �ساعة، وعلى فر�س مت 

تركيب نظام خاليا كهرو�شوئية بقدرة 3 كيلو واط، فاإن التوفري �سيكون كما يلي:

313قيمة فاتورة الكهرباء )دينار(
121قيمة التوفري )دينار(

192قيمة الفاتورة مع النظام )دينار(
475كمية الطاقة املولدة )كيلوواط/�ساعة(

5،250كلفة النظام )دينار(
3.7فرتة االإ�شرتداد )�شنة(

د. اأحمد الغندور



ملف الطاقة يف الأردن64

�صوق جتاري
لنفرت�س وجود �شوق جتاري ي�شتهلك �شهريا مبعدل 20000 كيلو واط �ساعة، وعلى فر�س مت 

تركيب نظام خاليا كهرو�شوئية بقدرة 40 كيلو واط، فاإن التوفري �سيكون كما يلي:

4،128قيمة فاتورة الكهرباء )دينار(
823قيمة التوفري )دينار(

2،747قيمة الفاتورة مع النظام )دينار(
6،333كمية الطاقة املولدة )كيلوواط/�ساعة(

66،000كلفة النظام )دينار(
6.6فرتة اال�شرتداد )�شنة(

اخلال�صة

تعد اأنظمة اخلاليا الكهرو�شوئية من االأنظمة املجدية اقت�شاديا يف االأردن يف ظل االرتفاع 
امل�شتمر الأ�شعار الكهرباء. حيث اأن معدل ا�شرتجاع كلفة هذه االأنظمة يبلغ حوايل 3 �شنوات 

ملختلف املباين واملن�شااآت مع العلم اأن العمر االفرتا�شي لهذه االأنظمة يتجاوز 30 عام.

اأنظمة اخلاليا الكهرو�سوئية وجمالت تطبيقها يف الأردن
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اآفاق يف البحث العلمي





اأزمة املياه يف الأردن:
 امل�ضادر والتحديات

الدكتور عاطف اخلراب�صة
جامعة البلقاء التطبيقية

ال�صلط - الأردن

وي�شنف االأردن باأنه من املناطق اجلافة و�شبه اجلافة حيث ميتاز مبعدل اأمطار قليل 
مقابل درجة تبخر مرتفعة. ويتميز ب�شح االأمطار وتذبذبها تبعا للظروف املناخية وموا�شم 
االأمطار التي يظهر فيها تباينا يف الزمان واملكان وال�شدة والتوزيع. ترتاوح درجات احلرارة 
ما بني ال�شفر يف ال�شتاء اإلى ما يزيد عن 40 درجة مئوية يف ال�شيف وينتج عن هذا ارتفاع 

يف كمية التبخر.  
2. اأ�صباب �صح املياه يف الأردن

2.1. طبيعة املوقع: 
اإلى  واجلنوبية  ال�شرقية  املناطق  يف  50ملم  من  اقل  بني  االأمطار  معدل  يرتاوح  حيث 
طويل  املعدل  ويبلغ   .)1 )جدول  الغربية  وال�شمالية  ال�شمالية  املناطق  يف  600ملم  حوايل 

1. املقدمة

الفقر  هذا  اأن  وذلــك  املائية،  امل�صادر  حيث  من  دولــة  اأفقر  الأردن  يعّد 
يت�صاحب مع فقدان م�صادر الطاقة �صواء البرتول اأو الغاز. وت�صري توقعات 
البنك الدويل اأن خم�ص�صات الفرد �صتتناق�ص اإلى حوايل 90م3  للفرد يف 
ال�صنة عام 2020 يف حني اأن املعدل العاملي هو 1000م3 لكل فرد خ�صو�صا 
وان التوقعات ت�صري اأن عدد �صكان اململكة �صيبلغ حوايل 10 مليون ن�صمة 

عام 2025 مبعدل زيادة ن�صبية تبلغ 3.7 باملائة لكل عام.

67 ملف الطاقة يف الأردن
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االأمد حلجم االأمطار ال�شاقطة على اململكة حوايل 8500 مليون مرت مكعب وتعادل حوايل 
95ملم/ال�شنة. ويرتاوح معدل التبخر ما بني 75% يف مرتفعات عجلون و98% يف املناطق 
اأن ن�شبة اال�شتفادة  اأي  ال�شحراوية ال�شرقية ويبلغ معدل التبخر طويل االأمد حوايل %92 
من مياه االأمطار حوايل 8% تتوزع ما بني 3% مياه في�شانات و5% تغذية مياه ينابيع وجوفية. 
ويتوقع اأن تقل كميات االأمطار بن�شبة 10-12% نتيجة حلالة التغري املناخ الذي تعاين منه 

منطقة ال�شرق االأو�شط.

جدول 1. معدل �سقوط االأمطار يف االردن:

الن�شبة املئوية للم�شاحةمعدل �سقوط الأمطار)ملم(
600-5001.1
500-3001.8
300-2005.7
9.4دون 200

 2.2. اإدارة م�صادر املياه:
 وهي تتعلق با�شتخدامات االأرا�شي �شواء من حيث تفتت امللكية اأو بناء امل�شاريع ال�شناعية 

وال�شياحية فوق االأرا�شي الزراعية وكما يلي:
اإلى زيادة الطلب على املياه وتو�شيع �شبكات الري،  اأ. التو�شع العمراين االأفقي الذي اأدى 
وكذلك  املياه  الكثري من  ي�شتهلك  الذي  وال�شياحية  والتجارية  ال�شناعية  امل�شاريع  بناء 
كمية الفاقد من املياه و�شلت اإلى حوايل 50% من كمية التوزيع يف العا�شمة واأكرث من 

هذا الرقم يف مناطق اجلنوب وال�شرق.
ب. كلفة م�شاريع املياه العالية مثل قناة البحرين )االأحمر – امليت( اأو م�شروع الدي�شي اأو 

حتلية مياه امل�شو�س. 
ج. التاأثري املبا�شر لالزمة املالية العاملية اأدى اإلى بطء تنفيذ م�شاريع املياه يف اململكة.

2.3. ال�صيا�صات املائية: 
يف  املجاورة  الدول  قبل  من  ال�شطحية  املياه  من  االأردن  ح�شة  على  باالعتداء  وتتعلق 

ال�شمال والغرب مما اأدى اإلى نق�شان كميات املياه ال�شطحية لالأحوا�س املائية املغذية.

اأزمة املياه يف الأردن:
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3. م�صـــادر املـــياه فـي الأردن
تق�شم م�شادر املياه ب�شكل عام اإلى ق�شمني:

اأوًل: م�صادر مياه تقليدية وت�صمل:
املياه ال�شطحية التي جتري يف ال�شيول واالأودية على �شكل جريان �شطحي وميكن تخزينها   

يف ال�شدود املن�شاأة على االأودية.
نفاذي  و�شط  ويف  االأر�س  باطن  يف  ال�شخرية  الطبقات  يف  تتكون  التي  اجلوفية  املياه 

منا�شب لتخزين هذه املياه بكميات وافرة بحيث ميكن ا�شتخراجه عن طريق حفر االآبار.
الطبيعية  املائية  للتغذية  نتيجة  املخزون اجلويف  الفائ�شة عن  املياه  وهي  الينابيع  مياه 

لتكون معظم اجلريان االأ�شا�شي يف االأودية واالأنهار.
ثانيًا:  م�صادر مائية غري تقليدية وت�صمل:

املياه الناجتة عن حمطات تنقية املياه العادمة
املياه الناجتة عن حتلية املياه اجلوفية عالية امللوحة اأو مياه البحر

املياه الناجتة عن اإجراءات التخزين اجلويف اال�شطناعي
ثالثا. م�صادر املياه ال�صطحية

اأودية  ت�شريف  اأو  في�شانات  ت�شريف  �شكل  على  االأنهار  اإلى  التدفق  دائمة  املياه  وهي 
دائمة اجلريان اأو ينابيع ، ويعتمد ت�شريف االأنهار واالأودية دائمة اجلريان والينابيع على 
اإلى  ال�شطحية  املائية  االأحوا�س  حيث  من  االأردن  يق�شم  ودميومتها.  االأمطار  و�شدة  كمية 
لي�شمل  املائية  االأحوا�س  لبع�س هذه  ال�شباب  ع�شر حو�شًا. وميتد حدود احلو�س  خم�شة 

اأرا�س لدول جماورة مثل �شوريا وال�شعودية والعراق.
الطاقة االإنتاجية للمياه ال�شطحية يف االأردن على اختالف موا�شم املطر العادية واجلافة 
هي  اجلوفية  املياه  وتعترب  اجلنوب.  اإلى  ال�شمال  من  اجتهنا  كلما  وا�شحًا  تناق�شًا  تظهر 
م�شدر اجلريان االأ�شا�شي الذي يغذي االأودية بوا�شطة الينابيع والتي تعتمد على خ�شائ�س 

الطبقات املائية التي تغذيها وعلى كمية الت�شريف ونوعيته.
يبلغ املعدل ال�شنوي للمياه ال�شطحية يف االأردن لكافة االأودية واالأنهار حوايل 711 مليون 
مرت مكعب حيث ي�شكل ت�شريف نهر الريموك حوايل 42% تقريبًا )300 مليون مرت مكعب( 

من هذه الكمية ت�شتغل لزراعة املناطق املنخف�شة يف االأغوار )جدول 2(.
ت�شكل ال�شدود القائمة يف االأردن م�شدرًا مائيا هامًا وذلك حلجزها لكميات كبرية من 
املياه التي تهدر دون ا�شتعمال و�شياعها بوا�شطة التبخر. حيث يبلغ عدد هذه ال�شدود 17 
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�شدًا ترتاوح طاقتها التخزينية بني 7، مليون مرت مكعب يف �شد البوي�شة اإلى 100 مليون مرت 
مكعب يف �شد الوحدة. 

3.1. امليـــاه اجلوفيـــة
تعترب املياه اجلوفية اأهم م�شدر مائي يف االأردن وتتكون من مياه جوفية متجددة تتغذى 
من مياه االأمطار ومياه جوفية غري متجددة مت تخزينها منذ اآالف ال�شنني. اإن املياه اجلوفية 
يف االأردن تتاأثر اإلى حد كبري بالتغريات املناخية التي توؤثر على االأردن كما هو احلال بالن�شبة 
للمياه ال�شطحية ويوجد يف االأردن 12 حو�س مائي جويف موزعة على كافة م�شاحة االأردن. 

وميكن و�شف تاأثر هذا النوع من املياه على النحو التايل:
تتغذى املياه اجلوفية املتواجدة يف الطبقات اجلريية الدولوميتية وطبقات طمم االأودية 
من مياه االأمطار ذات املعدل العايل الذي ي�شل اإلى 600 ملم �شنويًا يف املرتفعات اجلبلية. 
وتت�شرب مياه االأمطار من خالل ت�شققات ال�شخور املتك�شفة لتن�شاب يف باطن االأر�س من 
خالل الطبقات احلاملة لتظهر على �شكل ينابيع اأو لت�شاف اإلى املخزون اجلويف. وعليه فاإن 

مياه الينابيع تتذبذب تبعًا لكميات االأمطار ال�شاقطة.
من  للمياه  احلاملة  الطبقات  من  يدنوها  وما  البازلتية  للطبقات  تغذية  م�شدر  هناك 
خارج احلدود االأردنية )منطقة جبل العرب يف �شوريا( حيث معدل االأمطار يزيد عن 350 
ملم �شنويًا ويدخل اإلى االأردن حوايل 82 مليون مرت مكعب كمياه جوفية اإلى حو�شي الزرقاء 
تاأثري على  يوؤثر على املياه اجلوفية املتجددة لهذه الطبقات وله  اإن هذا امل�شدر  واالأزرق. 

اجلريان الدائم لنهر الريموك.
يكون  اأن  اأما  والدي�شي(  والزرقاء  )الكرنب  العميقة  الرملية  الطبقات  تغذية  م�شدر 
مو�شعي من تك�شفات الكرنب يف �شمال االأردن اأو من االن�شياب العمودي اإلى باطن االأر�س 
من الطبقات املائية العليا )اجلريية الدولوميتية( لذلك فان التغذية املائية لهذه الطبقات 

من النوع الثابت.
يو�شح اجلدول 3 م�شادر املياه اجلوفية وا�شتعماالتها حيث يظهر ان ال�شخ االمن هو 
275 مليون مرت مكعب وان معدل ال�شخ ال�شتخدامات ال�شرب وا�شناعة والزراعة واملناطق 

النائية هو 507 مليون مرت مكعب ا�شافة الى 50 مليون مرت مكعب من حو�س الدي�شي. 
الينابيـــــع

اأهم م�شادر املياه املتاحة الأغرا�س الري وال�شرب وي�شهد ت�شريف  تعترب الينابيع من 
على  العمراين  والتو�شع  االأمطار  كميات  تذبذب  ب�شبب  وذلك  م�شتمرا  تناق�شا  الينابيع 
م�شادر تغذية هذه الينابيع. وقد ت�شبب هذا النق�س يف ت�شريف الينابيع اإلى زيادة العجز 

الذي بداأ االأردن يعاين منه منذ بداية الت�شعينات.

اأزمة املياه يف الأردن:
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3.3. امل�صادر املائية غـــري التقليـــدية
اأن زيادة العجز املائي اجلويف نتيجة ال�شتنزاف الطبقات املائية اجلوفية انعك�س على 
نوعية املياه كمًا ونوعًا وقد اأدى اإلى انخفا�س منا�شيب املياه اجلوفية يف معظم االأحوا�س 
املائية. ولتحقيق نوع من التوازن بني امل�شادر املائية املتاحة واالحتياجات املختلفة، ال بد 
من درا�شة البدائل املمكنة والتي توؤدي اإلى تخفي�س العجز وحتقيق نوع من االكتفاء الذاتي 
وت�شجيع  البحر  املاحلة مياه  املياه  العادمة وحتلية  املياه  امل�شادر هي معاجلة  املائي. هذه 

م�شاريع التغذية اال�شطناعية عن طريق اإقامة ال�شدود واحلفائر وح�شاد االأمطار.
3.3. 1. املياه العادمة املعاجلة

امل�شتوى  ورفع  البيئة  حماية  حول  العادمة  املياه  تنقية  حمطات  اإن�شاء  اأهداف  ترتكز 
تنقية  تقليدية من خالل  وتوفري م�شادر مياه جديدة وغري  لل�شكان  واالجتماعي  ال�شحي 
عدد  يبلغ  املقيدة.  الزراعة  وخا�شة  املختلفة  املجاالت  يف  العادمة  املياه  ا�شتعمال  واإعادة 
حمطات التنقية يف االأردن 13 حمطة )جدول 4(. وت�شري تقديرات وزارة املياه والري اأن 

كمية املياه العادمة املعاجلة �شريتفع الى حوايل 200 مليون وتر مكعب يف العام 2020. 
3.3 2. حتلية املياه املاحلة ومياه البحر

تعترب خطط حتلية املياه املاحلة توجه جديد يف ا�شرتاتيجية املياه االأردنية بهدف تقليل 
املياه  كميات  وبني  املختلفة  املياه  لقطاعات  وامل�شتقبلية  احلالية  االحتياجات  بني  العجز 
التي ميكن حتليتها بحوايل 75 مليون مرت مكعب  املياه  املتاحة لال�شتغالل. وتقدر كميات 
منها 15 مليون مياه ينابيع واأودية دائمة اجلريان. باال�شافة الى 600 مليون وتر مكعب يف 

حال تنفيذ قناة البحرين )اأالأحمر-اأمليت(
3.3. 3. ح�صاد الأمطار

اإن احلاجة لال�شتفادة من م�شادر املياه ال�شطحية املختلفة واأهمها االأمطار يف املناطق 
اجلافة و�شبه اجلافة والتي غالبًا ما تهطل اأمطار خالل اأ�شهر قليلة يف ال�شنة. يق�شد بح�شاد 
االأمطار تقنيات جمع مياه ال�شاقط املطري بطرق علمية تلعب دورًا هامًا يف تنمية وتر�شيد 
ا�شتثمار املوارد املائية. واأهم طرق احل�شاد املائي هي: احلفائر والتغذية اال�شطناعية عن 

طريق اإن�شاء ال�شدود والبحريات.
3.3. 4. احلفائر

وهي عبارة عن خزانات اأر�شية حتفر يف االأرا�شي الطينية اأو الطينية ال�شلتية الأعماق 
ت�شل ع�شرة اأمتار. وقد مت اإن�شاء العديد من احلفائر ال�شحراوية الأغرا�س ري املا�شية ويف 

بع�س امل�شاريع الزراعية  ومن اأهم هذه احلفائر حفرية قاع خنة يف االأزرق.
5.3.3. التغذية ال�صطناعية للمياه اجلوفية
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املياه اجلوفية مبياه  تغذية  ويق�شد منها  االأمطار  التقنيات احلديثة حل�شاد  وهي من 
االأمطار �شواء بالن�شر يف الطبقات الرملية والت�شرب عرب ال�شقوق اأو احلقن بوا�شطة االآبار 
ومن اأهم اأهدافها: زيادة من�شوب املياه اجلوفية وحت�شني نوعيتها ومنع تداخل املياه املاحلة 
مع املياه احللوة. ومن اأهم هذه ال�شدود �شد وادي العاقب الذي يغذي املياه اجلوفية بحوايل 

مليون مرت مكعب �شنويًا. 
4. واقـــع وم�صتقــبل املــياه فــــي الأردن

اإن ندرة املطر يف االأردن باعتباره امل�شدر االأ�شا�شي والوحيد للم�شادر التقليدية وغري 
اإ�شافة  �شنويًا(  )7ر%3  الكبري  ال�شكاين  النمو  نتيجة  املياه  على  الطلب  وزيادة  التقليدية 
تنفيذ  العمل على  اال�شتثمار يحتم  وت�شجيع  املختلفة  ال�شناعات  وقيام  الق�شرية  للهجرات 
�شيا�شات تنموية �شاملة تفي بالهدف املن�شود الذي يعتمد يف اأ�شا�شه على املياه )جدول 5(. 
اأهم امل�شادر االإ�شافية لتلبية احتياجات مياه ال�شرب هي حو�س الدي�شي )100 مليون 
مرت مكعب( وملدة مائة عام باالإ�شافة اإلى مياه ح�شبان وال�شلطاين وجرف الدراوي�س ومياه 
زرقاء ماعني والزارة ومياه دير عال. وميكن تلبية االحتياجات امل�شتقبلية لقطاع ال�شناعة 
من منطقة وادي عربة ال�شمايل واللجون )5 مليون مرت مكعب( وال�شيدية )20 مليون مرت 
املياه املاحلة يف  اأو ا�شتخدام  املياه امل�شتخدمة يف ال�شناعات  ا�شتعمال  اإعادة  اأو  مكعب(. 

عمليات التربيد اأو حتلية املياه اجلوفية املاحلة لعمليات الت�شنيع.
اأما امل�شادر االإ�شافية املمكنة ملياه الري فهي �شد الوحدة )100 مليون مرت مكعب( و�شد 
الكرامة )50 مليون مرت مكعب( وال�شدود على االأودية اجلانبية باالإ�شافة اإلى املياه العادمة 
املعاجلة من حمطات التنقية. عالوة على ذلك يجب تقليل الفاقد ورفع كفاءة نظم الري 

احلالية اأو ا�شتبدالها باأنظمة حديثة.
5. نوعيــــة امليــــاه

لقد ازدادت ملوحة املياه يف العديد من االأحوا�س املائية ويعود ذلك لعدة اأ�شباب اأهمها 
مثل  الزراعة  تاأثري  كذلك  اجلائر.  ال�شخ  طريق  عن  املختلفة  املائية  الطبقات  ا�شتنزاف 
مناطق ال�شليل والها�شمية واالأزرق. ووجود التجمعات ال�شناعية قرب م�شادر املياه اإ�شافة 
اأن هناك  للتلوث الناجت عن حمطات التنقية وخملفات البيوت ب�شورة غري مبا�شرة. كما 
�شبب يعود اإلى تلوث املياه ال�شطحية واجلوفية باملواد الكيماوية الناجت عن طرح الف�شالت 

يف االأودية الرئي�شية واملتواجدة قرب امل�شانع.
6. املـــياه الفــاقــدة

اأهم امل�شكالت التي تواجه قطاع املياه يف االأردن  تعترب كميات املياه املفقودة من   
كون هذه الكميات ت�شكل ن�شبة عالية من كميات املياه املنتجة من م�شادر املياه. فتقليل هذه 
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الكميات يعني وجود م�شدر جديد للمياه يف اململكة وهذا �شينعك�س على م�شادر املياه التي 
تعاين من عجز كبري من املياه لكافة حمافظات اململكة ومعدل كميات املياه املفقودة.

7. التو�صـــــيات
7.1.  طويلة الأمد

تعظيم اال�شتفادة من مياه االأمطار باإن�شاء ال�شدود واحلفائر ال�شحراوية
تطوير وا�شتغالل مياه الينابيع ل�شتى االأغرا�س وحماية م�شادر التغذية من التو�شعات 

العمرانية واحلفاظ على نوعيتها.
تطوير �شبكات املياه املهرتئة لتقليل الفاقد منها.

زيادة �شبكات ال�شرف ال�شحي والتي �شت�شاهم يف تغطية اال�شتفادة من املياه العادمة 
الأغرا�س الري اإ�شافة لتقليل امل�شاكل البيئية.

ا�شتخدام االإ�شرتاتيجية اجلديدة يف تنقية املياه املاحلة ومياه البحر.
 يبلغ معدل اال�شتهالك االآمن من املياه اجلوفية حوايل 275 مليون مرت مكعب يف حني اأن 
معدل ال�شخ 500 مليون مرت مكعب. اأي اأن معدل ال�شخ يعادل حوايل �شعف قدرة اخلزانات 

على االإنتاج.
يبلغ معدل كمية املياه ال�شطحية املمكن ا�شتغاللها حوايل 700 مليون مرت مكعب ي�شتغل 

منها فقط حوايل 120 مليون والباقي يذهب هدرا دون ا�شتغالل.
الزراعي  الن�ساط  حتديد  من  بد  ل  للمياه  م�ستهلك  اكرب  الزراعي  القطاع  اأن  حيث 

مبزروعات ا�شتهالكها للمياه قليل وانتهاجها وافر.
االأ�شت�شاري يف  تطبيق تو�شيات جلنة الزراعة املروية املنبثقة عن املجل�س االأقت�شادي 

التقرير الذي مت تقدميه للمجل�س يف العام 2002.
7.2.  ق�صرية الأمد

1- اإغالق االآبار اخلا�شة املنت�شرة يف البادية االأردنية واالإ�شراف عليها من قبل خمت�شني 
يف القطاع احلكومي لتنظيم عمليات اال�شتهالك.

2- ا�شتخدام املياه ذات امللوحة العالية يف عمليات تربيد اآالت امل�شانع بدل املياه احللوة.
3-   زراعة املحا�شيل التي ا�شتهالكها من املياه قليل وتتحمل مياه ذات ملوحة عالية لهذا العام.

4- ا�شتعمال اأنظمة الري بالقنوات املغلقة وت�شجيع عمليات الري بالتنقيط.
االإر�شادية لرت�شيد  الربامج  املختلفة من خالل  االإعالم  بو�شائل  املائية  التوعية  ن�شر   -5 

ا�شتهالك املياه.
6- الرتكيز على ال�شناعة وذلك ال�شتهالكها كميات اأقل من تلك امل�شتخدمة يف الزراعة بينما 

العائد منها اأكرث.

الدكتور عاطف اخلراب�سة
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بع�س  لزراعة  االأغوار  منطقة  يف  الري  حاجات  عن  الزائدة  العادمة  املياه  ا�شتعمال   -7
االأنواع من احل�شائ�س الرعوية قليلة اال�شتهالك للمياه. 
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حلو�ص املائي 
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طة املياه(.
طات تنقية املياه العادمة والدائمة وكميات املياه املتدفقة منها )ملفات �صل

حم
جدول 4. 

ا�شم املحطة
املنطقة  امل�شتفيدة

املحافظة
�شنة 

الت�شغيل
حجم التدفق

م. م3/ال�شنة 1988

حجم التدفق
م.م3/ال�شنة 

1992

حجم التدفق 
م.م3/ال�شنة 2005

خلربة 
ا

ال�شمراء
عمان الكربى، الزرقاء والر�شيفة

عمان والزرقاء
1985

5ر24
1ر32

87ر49

ماأدبا
مادبا

عمان
1987

-
74ر0

47ر1

البقعة
البقعة، �سافوط، عني البا�سا و�سويلح

البلقاء
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اربد

اربد
1987
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1ر4

33ر6

جر�س
جر�س

اربد
1983

11ر0
65ر0

97ر0

الرمثا
الرمثا

اربد
1987

-
63ر0

64ر1

جنة
كفر

جنة
عجلون، عنجرة، عني جنا، وكفر
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1988

-
29ر0
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العقبة
العقبة

معان
1988

48ر0
95ر0

6ر2

معان
معان

معان
1987

-
33ر0

54ر0
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ا�شم املحطة
املنطقة  امل�شتفيدة
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الكرك
1988

11ر0
27ر0
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عدد ال�شكانال�شنة
باملليون ن�شمة

املجموع باملليون مرت قطاعات اال�شتخدامات
مكعب ال�شناعيالزراعياملنزيل

111649726639ر19852
520965242903ر19903
324666530978ر19954
265832541151-ر20005

7310855951260ر20055

53529001251377ر20106

53959001551450ر20157
74389001851523ر20208
4819002151596-ر202510

جدول 5. الحتياجات امل�صتقبلية من املياه يف الأردن )وزارة املياه والري، 1989(.
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ال�ضطو على العقل العربي: 
مع�ضلة التنوير اجلامعي

 اأ.د. طالب اأبو�صرار
اجلامعة الأردنية

وا�صنطن  وليــة  جامعة  رحــاب  يف  هنا  اأراه  مبا  املفاجاأة  ــي  اأدع ل  رمبــا 
تفرغي  مدة  هي  كامل  عام  مدة  حتت�صنني  والتي  الر�صمية  الأمريكية 
العلمي للعام اجلامعي 2012/2011 من جامعتي الأم-اجلامعة الأردنية 
التي لولها لتعذر علي القيام بهذه املغامرة العلمية. اأجل ل اأدعي املفاجاأة 
مبا اأراه فاأنا خريج جامعة كاليفورنيا وقد اعتدت على الدرا�صة والبحث 
حتت �شغوط جعلتني اأرى جنوم ال�شحى كما يقول املثل العربي. اإذن هي 
ت�صتدعي  مغامرة  وهي  �صني،  مثل  يف  هم  ملن  اأخــرية  رمبا  علمية،  مغامرة 
العودة الى املختب والتدرب على ا�صتعمال اأجهزة وتقنيات بحثية جديدة 
رمبا هي اأن�صب ملن هم يف عمر ال�صباب ولي�ص ملن هم على �صاكلتي ممن انتهوا 
جتاوزها  قد  الكبى  العلمية  فالإجنازات  الأكادميي  اخلتام  مرحلة  اإلى 
اأخرى، فالذي كان باإمكاين فعله قمت به فعال لكني  اأجل، مرة  العمر... 
عمل  اإجناز  يف  رغبت  �صفري  حقائب  وحزمت  �صاعدي  عن  �صمرت  عندما 
علمي ل اأ�صعى من ورائه الى ن�صر اأوراق علمية على عجل بل هو الف�صول 
العلمي الذي تدمن عليه اإن كنت باحثا اأكادمييا اأ�صيال ول ميكنك الإنعتاق 
من اأ�صرة حتى وانت ت�صارع من اأجل اأيام اإ�صافية يخفق فيها قلبك وتتناغم 

فيها اأنفا�صك... 
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اأبدى  امل�شرتك  البحث  مو�شوع  اجلامعة  هذه  يف  االأ�شتاذ  زميلي  على  عر�شت  عندما 
حما�شة ورغبة يف امل�شاركة به مما �شجعني على ولوج هذه البوابة املحفوفة بالعناء وعواطف 
االإبتعاد عن الديار واالأهل واالأ�شدقاء. جئت الى هذه الوالية ال�شقيعة الأكت�شف منذ اليوم 
االأول اأنني اأ�شتطيع اأن اأقف على قدمي كاأي باحث �شاب... كان ذلك الزميل قد ا�شتكمل 
اأمور التحاقي باجلامعة قبل ح�شوري بفرتة كافية. واأخريا، عندما و�شلت اجلامعة ذهبت 
واأجنزنا  التدري�س  هيئة  باأع�شاء  خا�شة  هوية  بطاقة  على  للح�شول  الكرمي  الزميل  مع 
�شويا اأمورا تنظيمية وادارية عديدة لكنها ب�شيطة وغري معقدة كان اأهمها ا�شتالمي ثالثة 
مفاتيح: اأولها مفتاح بوابة مبنى الق�شم وثانيها مفتاح املخترب وثالثها مفتاح مكتبي... كان 
رقم  على  م�شبقا  ا�شتح�شلت  قد  وكنت  اليكرتوين  توا�شل  على  بكمبيوتر  جمهزا  املكتب 
التحتية خا�شة املكتبة  الى بنى اجلامعة  ح�شاب جامعي وكلمة �شر ميكنناين من الدخول 

االإليكرتونية التي ال تخذلك يف اأي م�شعى لالإطالع على كل جديد يف عامل املعرفة...
عندما ذهبت مع زميل اآخر ل�شراء خط هاتف خلوي من احدى ال�شركات طلب املوظف 
وثيقتي تعريف ب�شخ�شي فقدمت له بطاقة اجلامعة ال�شخ�شية التي كنت قد ا�شتح�شلت 
عليها باالأم�س واعتذرت عن عدم تي�شر بطاقة اأخرى ف�شاألني املوظف اإن كنت اأملك رخ�شة 
نقول رخ�شة  اإذ  نفعل يف بالدنا  كما  و�شواقة  �شائق  املعنى بني  الفارق يف  �شائق )الحظوا 
�شواقة( فاعتذرت ب�شبب حداثة اقامتي يف تلك الوالية. هنا �شاألني املوظف اإن كنت اأملك 
رخ�شة �شائق من والية اأخرى فاأجبته باالإيجاب واأردفت: لكنها منتهية ال�شالحية! عقب 
اأنها وثيقة ر�شمية تعرف ب�شخ�شك واإن كانت الجتيز لك  املوظف بقوله هذا اليهم! املهم 
امتيازالقيادة... اأخرجت من حمفظتي رخ�شة �شائق من والية كاليفورنيا كان قد مر على 
انتهاء �شالحيتها اأكرث من ثالثني عاما... اأخذها املوظف ودون ما يحتاجه من معلومات ثم 
اأعادها يل... ما اأردت اي�شاحه من تلك املقدمة هو فارق التفكري ولي�س مفارقات ال�شلوك 
االإن�شاين بني جمتمعني متفاوتي الرقي احل�شاري كما فعل عبدالرحمن اجلربتي يف بداية 
القرن التا�شع ع�شر عندما اأبدى ده�شته من عربة النقل ال�شائعة االإ�شتعمال يف وقتنا الراهن 
مل�شر  بونابرت  نابليون  احتالل  ابان  عنها  حتدث  عندما  له  بالن�شبة  اأعجوبة  كانت  لكنها 
بقوله: ومن عجائب اأمور الفرن�شي�س اأن الع�شكري منهم يدفع عربة جتري على عجلة واحدة 

ينوء اأربعة اأو خم�شة عمال م�شريني عن تقا�شم حملها!
تبدو  التي  املقدمة  اليه من هذه  اأرمي  عما  املقالة  قارئي هذه  بع�س  يت�شاءل  قد  واالأن 
ان�ساين  ن�ساط  األي�س كل  لكن مهال  بالعنوان...  لتجربة �سخ�سية غري ذات عالقة  عر�سا 
هو ترجمة ملخا�س ذهني ي�شبقه؟ األي�س حديث موظف الهاتف هو حديث فريد وغريب على 
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جمتمعنا؟ ت�شوروا لو اأن املوقف كان يف عمان وقدمت للموظف جواز �شفر انتهت �شالحيته 
منذ يوم واحد )الحظوا كلمة �شالحية(؟ هل ميكن للموظف اأن يجادل وفق منظور زميله 
انتهاء  وبعد  قبل  اأنت  واأنت  ب�شخ�شك  تعرف  الوثيقة  هذه  االأمريكية:  ال�شركة  يف  العامل 
�شالحية الوثيقة... ما ينتهي هو ال�شالحية التي متنحها لك هذه الوثيقة ولي�س م�شداقية 

الوثيقة اأو اأ�شالتها Authenticity. ياالهي كم هو عميق وب�شيط يف اآن معا هذا املنطق!
بنف�س ال�شوية ال�شابقة ميكنني ا�شتعرا�س مناذج ال حمدودة تبني خمول وجمود العقل 
العربي... هذا العقل الذي متيز يف مرحلة من الزمان الغابر باأنه العقل التحليلي الريادي؟ 
اأيامنا  األ�شنا يف  اأن الروؤية ال تتاأتى بتقليب احلدقة؟!  اأمل يقل املقريزي رحمه اهلل: واعلم 
الراهنة نقلب حدقاتنا فال ينطبع يف اأدمغتنا ما هو اأبعد من روؤى فيزيائية جمردة... األي�س 
مبنطق  نر�شي  ملاذا  التخيل؟  على  قادرين  نعد  مل  ملاذا  كب�شر؟  منلك  ما  اأعز  هو  التخيل 
العامة:  الثانوية  البع�س منطق بع�س طلبة  ويتبنى  بل  تن�شر �شحافتنا  اأال  الدجاجة؟  روؤية 
لقد جاءت االأ�شئلة من خارج املادة! مبعنى اآخر نحن نتفق مع منطق الطلبة باأن املهارات 
الذهنية التي يفرت�س اأن منتحن بها طلبتنا ال يجب اأن تتجاوز مهارات االإ�شتفراغ املعريف! 
مبعنى اآخر، يحظر التفكري يف املهارات التحليلية التي يفرت�س اأن ينميها الطالب من اتقانه 
مهارات املادة العلمية... يا الهي هل نحن غري مقتنعني مبنطق ا�شتيالد املعرفة الذي انتهى 
اليه جاليليو جاليلي )1564-1642( منذ ع�شر النه�شة االأوروبية؟ هل مانزال غري مقتنعني 
مبنطق كيف؟ عو�شا عن ملاذا؟ هل ن�شر على اختبار �شعة ذاكرة طلبتنا، كل طلبتنا مبن 
فيهم طلبة الثانوية العامة، دون الولج الى عقولهم ال�شتك�شاف قدراتها على بناء معارف 
جديدة! والأن هذه هي عقليتنا، فاإننا قد نتوقع يف امل�شتقبل القريب جناح طلبة يف الثانوية 

العامة لي�س مبعدل 100% بل رمبا باأكرث من ذلك؟! 
على ذات ال�شعيد، يلتحق باجلامعات االأردنية الر�شمية )باملقام االأول( طلبة املعدالت 
يف  خا�شة  اجلامعيني  االأ�شاتذة  من  االأكرب  اجلرم  يعمد  فال  العامة  الثانوية  يف  املرتفعة 
الكليات االإن�شانية ) واأ�شتميحهم جميعا كل العذر( الى تنمية مهارات التحليل واال�شتقراء 
بل يكر�شون لدى اولئك الطلبة ح�س التلقني واحلفظ الببغائي ملقوالت عفى عليها الزمن... 
كلنا يتندر يف جمال�شنا اخلا�شة بالزمالء الذين يدر�شون موادا علمية ميكن و�شفها باأنها 
توثيق لتاريخ املعرفة ولي�شت تفاعال مع واقعها احلديث... هي مذكرات �شفراء تلقينية ال 
يجد كثري من الطلبة مربرا حل�شور حما�شراتها الأن ن�شخة عن حما�شرات �شنة �شابقة، 
ت�سرتط  ذلك  اأجل  من  لقارئها.  الر�سني  العلم  كل  بتوفري  كفيلة  ال�سقة،  بها  بعدت  مهما 
جامعاتنا العتيدة ح�شور حد اأدنى من  املحا�شرات للتقدم لالإمتحان النهائي؟ هل معنى 
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ذلك اأن احل�سور اجل�سدي �سرط للتح�سيل املعريف؟ هل يعني ذلك اأننا ل ن�ستطيع التح�سيل 
تلك  تنمية  الذاتي و�شرورة  التعلم  اإذن ملنطق  نقول  بدون م�شاعدة خارجية؟ ماذا  التعلم 
املهارة لدى طلبتنا؟ ملاذا ال نرتك حرية اخليار للطلبة اأنف�شهم ليميزوا بني الغث وال�شمني 
من املعارف؟ اخلوف اآنذاك هو من عزوف الطلبة عن ح�شور حما�شرات البع�س واقبالهم 
على حما�شرات البع�س االآخر من االأ�شاتذة؟ اإذن ال باأ�س من اأن ت�شيع ع�شر دقائق على 
االأقل من وقت كل حما�شرة تذهب �شدى يف توثيق اأ�شماء احل�شور... يلخ�س ما �شبق منطا 
جديدا من ا�شتالب العقل العربي تقوم به هذه املرة موؤ�ش�شات البناء الذهني واملعريف... 
اأجل املوؤ�ش�شات التي يفرت�س بها اأن تقوم بعملية البناء الذهني ثم املعريف الأننا يف جمال�شنا 
االأنيقة نتحدث عن انقطاع اأجر االإن�شان بعد وفاته اال من العلم الذي ينفع ونتحدث اأي�شا 
ذاتها...  االأ�شماك  تقدمي  عن  عو�شا  ال�شمك  �شيد  مهارات  املحتاجني  تعليم  �شرورة  عن 
واأرى  واأن�شى  اأ�شمع  العظيم كون-فو-�شيو�س:  ال�شني  فيل�شوف  تذكريكم مبقولة  اأريد  هنا 
واأتذكر واأعمل واأفهم؟ فاأ�شاأل: كم من املواد التي ندر�شها لطلبتنا ت�شمل واجبات منزلية 
اأقول  يتعلمها؟  التي  للمعرفة  العملية  القيمة  تو�شيح  تعمل على  تت�شمن حل م�شائل رقمية 
اأننا حولنا علم  لتكت�شفوا  العديد من جامعاتنا  الريا�شيات يف  راجعوا مقررات مواد  لكم 
االإ�شتقراء والتحليل الذهني الى مو�شحات اأندل�شية؟ خالل درا�شتي اجلامعية مل تكن هناك 
مادة واحدة خلوا من امل�شائل الرقمية! هذا هو منطق العلم الذي الينفع كالعلم الذي الي�شر!

 م�شكني هو العقل العربي وكاأن كل ما يتكالب عليه من موؤ�ش�شات الو�شاية والتلقني االأبوي 
احلكومي واملجتمعي والتاريخي ال تفي بت�شفري ذاكرته االإن�شانية من كل املهارات التحليلية 
االأمن  املرة رجل  به هذه  يقوم  التدمريي  الفعل  للمزيد من هذا  ا�شافية  بل هناك حاجة 
املعريف الذي يفرت�س به حماية هذا العقل من االإ�شتالب فاإذا به ي�شارك ومبنتهى الفعالية 
ت�شخي�س  عن  وبعيدا  التخريبي...  الهرم  قمة  على  يرتبع  بل  الذهني  ال�شطو  عملية  يف 
االأ�شباب التي اأنحدرت بجامعاتنا الى هذا الدرك، والتي هي معروفة وم�شخ�شة جيدا من 
قبل العديد من الزمالء، رمبا يكون العامل احلا�سم يف هذا ال�سدد هو الإنحطاط ب�سروط 
قبول الطلبة وب�سروط تعيني اأع�ساء هيئة التدري�س على حد �سواء. مبعنى اآخر، فان بوؤ�س 
طريف املعادلة االإن�شانيني هو العامل الفي�شل يف كل ما يتبعه من تداعيات ذات اأبعاد بنيوية 
مادية كاملباين والتجهيزات املختلفة... تخيلوا مناخا ماديا مثاليا لكن ح�شوته الب�شرية من 
الطلبة واالأ�شاتذة هزيلة جدا، هل �شتنتج هذه احلالة خريجني من نوعية ممتازة؟ اأعتقد 
اأن االإجابة على هذا ال�شوؤال غرياالفرتا�شي متوفرة يف مناذج من حولنا. لكن ومن جهة 
الرفيع لكنهم حمرومون من  امل�شتوى  اأ�شاتذة وطلبة من  النقي�س...  اأخرى، دعونا نتخيل 
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وفرة البنى التحتية؟ اأعتقد اأن منتج هذه احلالة �شيكون اأف�شل بكثري من احلالة ال�شابقة! 
وللداللة على ما اأقول دعونا ن�شتذكر االأيام اخلوايل من عمر اجلامعة االأردنية اأو اجلامعات 
امل�شرية وال�شورية والعراقية لنكت�شف اأنها رفدت �شوق العمل بنخب من اخلريجيني الذين 
مل يتمتعوا بوفرة البنى التحتية اجلامعية بامل�شتوى املن�شجم مع رقي معارفهم؟! كان حممد 
ال�شني، رحمه اهلل، اأ�شتاذ الكيمياء الفيزيائية يف جامعة االإ�شكندرية يف ال�شتينات من القرن 
لي�شت  ال�شاطرة  الغزالة  اأجل  احلمار!  برجل  تغزل  ال�شاطرة  الغزالة  لنا:  يقول  املن�شرم 

بحاجة الى نول متطور لتتقن عملها!
الى  بحاجة  اأننا  ذلك  يعني  اأال  اجلدل؟  هذا  كل  يقودنا  ماذا  الى  نت�شاءل:  قد  واالآن 
مراجعة �شاملة لكل اأ�شباب تدهور العملية التعليمية لي�س الأننا فقط حري�شون على م�شالح 
اأبنائنا اخلريجني بل الأننا حري�شون على حماية م�شتقبل جمتمعنا من االإندثار... تبني لنا 
�شندخل  فاإننا  التقدم  افتقاد  العلم وعند  بدون  للتقدم  اأن الجمال  املتقدمة  االأمم  جتارب 
كلتاهما هما منوذجان من  واحلالتان  االأحوال.  اأح�شن  اأو حالة جمود يف  تراجع  يف حالة 
حاالت البوؤ�س املجتمعي التي ال نتمناها الأنف�شنا. البد يف هذا املقام من وقف عملية التدهور 
الذهني والعقلي االإن�شانيني ممثلني باحتجاب الدور اجلامعي وراء الروب البهيج يف حفالت 
تخريج الطلبة. هنا البد من التذكري اأن وقف مركبة تنحدرمن عل هي عملية �شعبة للغاية 
ولتحقيق هذه  الوحدة.  بهذه  يقا�س  الذي  لت�شارعها  الثواين نظرا  وتزداد �شعوبتها مبرور 
�شعيد  على  االإن�شاين  التدهور  عملية  وقف  يجب  واحد  اآن  يف  واملعقدة  الب�شيطة  اخلطوة 
يجب  الطلبة،  �شعيد  على  واالأ�شاتذة.  الطلبة  اجلامعية:  احللبة  يف  الرئي�شيني  الالعبني 
وقف التناف�س الهزيل بني اجلامعات االأردنية على ا�شتقطاب الطلبة باأي ثمن. هنا البد من 
الإ�سارة الى اأن التناف�س البناء هو ن�ساط مقبول لأنه يعزز من �سوية اخلريج. دعونا نتخيل 
جامعات ت�سرتط معدلت مرتفعة يف الثانوية العامة تعقبها مقابالت �سخ�سية ي�ساأل فيها 
املتقدم اأ�شئلة متنوعة بدءا من هواياته وانتهاء باأحالمه بعد التخرج. اجلامعات املرموقة 
هي اجلامعات التي تقبل ن�شبة �شئيلة من جمموع املتقدمني! لكن هل حال جامعاتنا العتيدة 
قريب مما �شبق؟ دعوين اأذكركم باأن بع�س امل�شتثمرين يف قطاع التعليم اجلامعي اخلا�س 
مل ياألوا جهدا يف املطالبة ب�شرورة االإنحدار مبعدل الثانوية العامة الى م�شتوى اخلم�شني 
للقبول يف برامج البكالوريو�س؟ هم اأي�شا يجادلون ب�شرورة اأن ال يذهب طلبتنا الى اخلارج 
اإن توفر  تاريخ املعرفة،  الى  اإ�شافة  للدرا�شة؟ قولوا يل باهلل عليكم ماذا �شيتعلم الطالب 
للمحا�شر وعي بهذا التاريخ،  يف جامعة ميكرو�شكوبية منزوية يف مكان مهجور؟ األن يعمد 
اأوقات حمدودة كي يقل�س من وقت اقامته يف  الطالب الى تكثيف مواعيد حما�شراته يف 
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اأو قيظ ال�شيف؟ ليت االأمر توقف عند  ال�شتاء  ذلك املكان املوح�س الذي ال يعرتف بربد 
حدود برامج البكالوريو�س؟ ها هو االآن يتخطاه الى املرحلة التي التي نطلق عليها برامج 
الدرا�شات العليا: اأ�شاألوا طلبة تلك الربامج عن التقدم املعريف الذي يتلقونه يف املواد التي 
يدر�شونها اأو يف االأبحاث التي يعدونها؟ اأمل ي�شبح من املمكن لكل خريج جامعي اأن يلتحق 
بربنامج املاج�شتري الذي يخ�شه ورمبا �شياأتى يوم قريب ي�شبح بامكان غري اخلريجيني 
ممن جل�شوا فقط على مقاعد الدرا�شة اأن يلتحقوا بتلك الربامج املتقدمة؟ األي�س املهم هنا 
هو احلوؤول دون افال�س �شركات التعليم اخلا�س؟ لي�س املهم هو الطرف االآخر من املعادلة: 
�سوية التعليم ونوعية اخلريج؟ نحن مل نزل نتعامل مع عملية التعليم وكاأنها ن�ساط يوؤدي 
الى رفد اأجهزة الدولة البريوقراطية بالكتبة وباملدراء؟ فاذا كان احلال كذلك، من �شيبني 
جمتمعاتنا؟ اإن مل يكن خريجوهذه اجلامعات فمن �شيكونون اإذن؟ هل من املمكن اأن نحيل 
�شناعة امل�شتقبل الى اأ�شخا�س يتعاملون مع عملية البناء الذهني االإن�شاين من منظور العمل 
بالنابل؟  احلابل  يختلط  كيف  وانظروا  اجلامعات،  كل  اجلامعات،  الى  اإذهبوا  التجاري؟ 
كيف اأ�شبحت بع�س اجلامعات خطرا على حا�شنتها املحلية؟ انظروا كيف تتيه الكفاءات 
احلقيقية وت�شعد الى ال�شطح االإ�شتعرا�شي �شريحة من فئة الكتبة البريوقراطيني؟ ملاذا 
اأ�شبحت وظائف اأكادميية �شعبة الواجبات وظائف مرغوبة من قبل العديد من الب�شطاء؟ 
�شن�شهد  كنا  هل  اجلامعية؟  االإدارية  املنا�شب  نحو  ع�شفوري  حلم  ذي  كل  يتدافع  ملاذا 
هذه احلالة لو كانت هناك موا�شفات حمددة للمر�شح وو�شف وظيفي لكل من�شب اإداري 
التحدي  الإدارة اجلامعات من منظور  املنا�شب  االأ�شلوب  يجري حاليا هو  ما  جامعي؟ هل 
التقني والعلمي املعا�شر؟ الى متى �شنظل نتعامل مع جامعاتنا كموؤ�ش�شات معونة اجتماعية 

ولي�س معونة عقلية وح�شارية؟
وبعد، دعونا نعود الى جامعة والية وا�شنطن الر�شمية ونت�شاءل: هل ميكننا بناء جامعة 
واحدة على �شاكلة تلك اجلامعة اأو اأي من اجلامعات االأمريكية امل�شابهة؟ االإجابة بالطبع 
هي نعم! نعم اأكتبها واأقولها ملء الفم! واالآن اأعود الى طيب الذكر جاليليوجاليلي الأ�شتعري 
“بع�س”  تقدمي  قبل  الرئي�شية  “بع�س” العلل  اإدراك  بد من  “كيف؟” هنا ال  منه منطق 

احللول املحتملة ولي�س احلتمية ولنبداأ باالإ�شارة الى “بع�س” العلل الرئي�شية التي اأهمها:  
القيادية،  الكاريزما  امل�شتقبلية، غياب  الروؤيا  االإدارة اجلامعية... غياب  تدين م�شتوى 
ذات  هي  االأخرية  العلة  املوؤ�ش�شي.  االأكادميي  االإ�شتقالل  باجتاه  االأكادميية  االإرادة  �شعف 
العالقة  ا�شتمرار  على  االأكادميية  القيادات  معظم  اإ�شرار  من  تعنيه  ملا  خا�شة  اأهمية 
االأبوية مع الدولة خا�شة فيما يتعلق بالتمثل ب�شيا�شات التعيني الوظيفي والقيادي انطالقا 

 اأ.د. طالب اأبو�رشار
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يعني  اأي مبا  االأكادميية  االأمور غري  من  وغريها  املناطقية  احل�شابات  مراعاة  منطق  من 
االإنحدار يف تقييم ذهنية االأكادميي بامل�شاواة بني مزاجه ومزاج رجل ال�شارع. وعليه، فاإنه 
املتبع  بالن�شق  اجلامعية،  املوؤ�ش�شات  كل  اجلامعية،  املوؤ�ش�شات  باإدارة  االإ�شتمرار  ميكن  ال 
حاليا. نحن بحاجة الى اإدارات جامعية تعاقدية وفق اأو�شاف وظيفية م�شبقة اأي وفق منطق 
الثواب والعقاب. هنا يجب اأن يتم اختيار وتعيني القيادات االأكادميية العليا، لكل املوؤ�ش�شات 
االأكادميية، من قبل جمل�س اأكادميي )املجل�س االأكادميي فقط بدون اأو�شاف ملحقة كاالأعلى 
اأو العايل مبا يذكر بالذهنية االإدارية العثمانية( هو مبثابة جمل�س ت�شريعي اأكادميي اليقل 
اأ�شتاذ ولديهم �شجل اأكادميي حافل ي�شمل  عدد اأع�شائه عن مئة ع�شو ممن هم يف رتبة 
حدا اأدنى من االأبحاث املن�شورة يف جمالت عاملية متخ�ش�شة وجوائز مرموقة بغ�س النظر 
عن طبيعة التخ�ش�س االأكادميي �شواء كان ذلك يف جمال االإن�شانيات اأو العلوم الطبيعة اأو 
احليوية. اأي يجب التوقف عن �شيا�شة منح امتيازات اأكادميية لبع�س التخ�ش�شات بحجة 
ذرائع وم�شميات غري مربرة اطالقا فالوقت هو وقت العطاء ولي�س احل�شاد. مبعنى اآخر، 
يجب التاأكيد على ا�ستيفاء �سرط اأ�سا�سي لع�سوية هذا املجل�س هو الكفاءة الأكادميية والتي 

يتلوها حتما �سرط النزاهة ال�سخ�سية التي ميكن اقرتاح اأدوات علمية لقيا�سها. 
لهذه  وما  واالأ�شتاذ(  امل�شارك  )االأ�شتاذ  العليا  االأكادميية  الرتب  حاملي  م�شتوى  تدين 
من  البد  حتديدا،  اأكرث  بلغة  االأكادميية.  القيادات  م�شتوى  على  �شلبي  تاأثري  من  الظاهرة 
اتخاذ قرار ا�شرتاتيجي ب�شرورة االنعطاف بامل�شرية اجلامعية عن م�شارها الراهن! ولكن 
الى اأي اجتاه؟هنا يجب ح�شر عملية الرتقية االأكادميية الى رتبة اأ�شتاذ م�شارك مبجال�س 
االأق�شام والكليات والعمداء التي ت�شم حدا اأدنى من االأ�شاتذة اأو االأ�شاتذة امل�شاركني )لنقل 
جمال�س  يف  يتوفر  اأن  فيجب  االأ�شتاذ،  لرتبة  االأكادميية  الرتقية  �شعيد  على  اأما  ثالثة(. 
االأق�شام والكليات والعمداء حد اأدنى من االأ�شاتذة )لنقل اأي�شا ثالثة(. ويف احلاالت التي 
يتعذر فيها توفر مثل تلك االأعداد من الرتب االأكادميية، حتال اأوراق الرتقية الى املجال�س 
املناظرة يف جامعات اأردنية حمددة )لنقل اجلامعة االأردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا 
االأردنية وجامعة الريموك(. ويف كل احلاالت تطبق اأ�ش�س الرتقية املعمول بها يف احلقول 
العلمية على كل التخ�ش�شات االأكادميية كما هي يف اجلامعة االأردنية اأو اأي جامعة اأردنية 
تتفوق نوعية متطلبات الرتقية لديها على تلك املعمول بها يف اجلامعة االأردنية. اأي البد من 

خلق مناخ تناف�شي نحو القمة... 
�سعف م�ستوى الطلبة. ل ميكن الإ�ستمرار يف �سيا�سة قبول الطلبة و�سروط تخرجهم، من 
كافة امل�شتويات الدرا�شية، وفق االأ�شلوب املتبع حاليا ملا له من تداعيات �شلبية على م�شتوى 

ال�سطو على العقل العربي: مع�سلة 
التنوير اجلامعي
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اخلريجني، ومن ثم على عمق االإنغما�س االأكادميي يف هموم التنمية الوطنية. هنا الميكن 
ال�شطو على روؤية القيادات االأكادميية الواعدة وميكن الركون الى حكمتها وثاقب ب�شريتها 
وا�ستقاللها الأكادميي يف حتديد اآليات للنهو�س مب�ستوى طلبة اجلامعات بدءا من �سروط 
القبول وانتهاء ب�سروط التخرج. اأنا اأومن باأن القيادات الواعدة تدرك خريا مني العلل التي 
تكتنف هذه الظاهرة والتي ال تقت�شر على ال�شعف املبكر للطلبة املقبولني بل تتعدى ذلك 
الأمور اأخرى ك�شعف االأ�شاتذة وما يتلوه من �شعف العملية التدري�شية برمتها. اأي ال ميكننا 
باالأ�شلوب  االإداريني  واملوظفني  بل  التدري�شية  الهيئة  اأع�شاء  تعيني  عمليات  يف  االإ�شتمرار 
الراهن خا�شة �شيا�شة ملء الفراغ االأكادميي فيزيائيا بعيدا عن منطق اجلودة االأكادميية.

هيئة  تعليمات  تعترب  ال�شديد  لالأ�شف  احلاالت.  من  الكثري  االأكادميية يف  البنى  هزالة 
االإعتماد يف هذا ال�شدد متوا�شعة جدا. املوؤ�شف اأي�شا هو �شيادة الذهنية التي ال ترى مربرا 
اأطراف الأ�سابع حافة تلك املعايري.  العام وتكتفي مبالم�سة  للتفوق على �سروط العتماد 
اأت�شاءل هنا، ملاذا ال تعمل هيئة غري ر�شمية من رجال اخلري واالأعمال الناجحني يف بلدنا 
الطيب على التنادي الإن�شاء وقف جامعي رمبا يكون عند اهلل جل وعال خريا من اأي وقف 
املناهزة  االإ�شرتاطات  وفق  ر�شمية  غري  جامعة  تاأ�شي�س  اما  الوقف  هذا  مهمة  تكون  اآخر. 
ولي�س املناف�شة للجامعات الغربية املرموقة )ملاذا اأفلح الغرب يف تاأ�شي�س مثل تلك اجلامعة 
لتاأ�شي�س  عليها  والبناء  اخلا�شة  اجلامعات  اإحدى  �شراء  اأو  1866؟(  العام  يف  بريوت  يف 
مثل تلك اجلامعة النموذج . اأطرح هذه الفكرة الأنني اأريد اأن اأختتم هذه املقالة مبالحظة 
�شخ�شية... اأمر يوميا يف طريقي الى الق�شم يف جامعة والية وا�شنطن الر�شمية مببنى قيد 
االإن�شاء: مبنى لالأبحاث الطبية البيطرية... كلفته املعلنة على �شاخ�شة مثبتة على واجهته 
هي فقط 96 مليون دوالر! بناء على ذلك قد نت�شاءل: كم جامعة اأردنية ميكن احتواوؤها يف 

رحاب جامعة والية وا�شنطن الر�شمية؟
اأن علتنا تكمن  اأقل لكم منذ البداية  وبعد، عندما تتقزم االأحالم تتقزم الو�شائل! اأمل 
يف العقل العربي؟ لو امتلكنا �شوية التفكري العقلي ملا كان اأحد ليجروء على ت�شفيه التعليم 
اجلامعي الى الدرك الذي ن�شهده؟ اإنه لي�س ت�شفيه للتعليم اجلامعي بل هو ا�شتالب العقل 
اجلمعي ملجتمعنا وحرمانه من حقه يف تخيل جمتمع ع�شري يتناف�س مع بقية جمتمعات 
اأنهم يتحدثون عن ربيع عربي... اجلماهري العربية تفكر  ال�شعوب التي مل تبتلى ببلوانا؟ 

باالأنظمة لكني، على النقي�س، اأفكر يف العقل العربي...

 اأ.د. طالب اأبو�رشار
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تقييم مدى جناح كلية الآداب 
يف تدري�س متطلبات اجلامعة

اأ.د. نعمان �صحادة/  اجلامعة الأردنية

د.ماجدة عمر / اجلامعة الأردنية 

ملخ�ص

مدى  حتليل  يف  الدرا�صة  لهذه  الرئي�صية  البحث  م�صكلة  تتلخ�ص 
ا�صتخدام اأع�صاء هيئة التدري�ص يف كلية الآداب باجلامعة الأردنية 
ن�صط  تعلم  مــن  تت�صمنه  مبــا  الفعال  التدري�ص  ل�صرتاتيجيات 
تدري�صهم  يف  التعليمية  العملية  يف  للتكنولوجيا  منا�صب  وا�صتخدام 
ملتطلبات اجلامعة التي تطرحها كلية الآداب. وقد مت جمع البيانات 
ال�صرورية لهذه الدرا�صة من خالل توزيع ا�صتبانه خا�صة على عينة 
عنقودية من ال�صعب التي يتم تدري�صها من قبل اأع�صاء هيئة التدري�ص 
التابعني لكلية الآداب. وقد ا�صتخدم اختبار مربع كاي للمقارنة بني 
توزيع  مع  ال�صتبانة  فقرات  على  الطلبة  لإجابات  الفعلي  التوزيع 
غالبية  اأن  هي  الدرا�صة  نتائج  اأبرز  ولعل   . كاي  ملربع  مت�صاو  نظري 
التقليدية  التدري�ص  اأ�صاليب  ي�صتخدمون  التدري�ص  هيئة  اأع�صاء 
الن�صط   والتعلم  الفعال  التدري�ص  اإ�صرتاتيجيات  ي�صتخدمون  وقلما 

كما اأنهم قلما ي�صتخدمون التكنولوجيا يف العملية التعليمية.

د.�صهال العجيلي
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مقدمة
تعرف  التي  الدرا�شية  املواد  من  عددا  طلبتها  جلميع  العربية  اجلامعات  معظم  تطرح 
مبتطلبات اجلامعة )University Requirements(، وهي مواد ذات طبيعة عامة، 
متطلبات    )Mission( ر�شالة  وترتبط  اجلامعة.  كليات  معظم  تدري�شها  يف  وت�شارك 
التي كانت �شائدة  للتعليم اجلامعي  اإلى حد كبري بالر�شالة الكال�شيكية القدمية  اجلامعة 
قبل اأكرث من �شتني عاما، وهي تزويد الطلبة بـ “قاعدة معرفية وا�شعة يف خمتلف املجاالت” 
وال �شك يف اأن تلك الر�شالة كانت تتفق مع الر�شالة التقليدية للتعليم اجلامعي التي تركز 
على ح�شو ذهن الطالب باملعلومات، وتتعار�س مع الر�شالة احلديثة للتعليم اجلامعي التي 
تقوم على تعزيز مهارات التّعلم الذاتي )Learning Skills Self-( لدى الطالب وتعليمه 

كيف يتّعلم بنف�شه.

 )Comprehensiveness( ويالحظ اأن اأهداف متطلبات اجلامعة تفتقر اإلى ال�شمول
 ، غريها  دون   )Objectives Cognitive( املعرفية  االأهداف  تنمية  على  تركز  فهي  
كما اأنها تفتقر اإلى التوازن الأنها تهمل اإلى حد كبري – با�شتثناء مهارات االت�شال- تنمية 
االأهداف املهارية اأو ال�شلوكية )Psychometric Objectives ( واالأهداف الوجدانية 
اأو وجدانية،  اأهدافا مهارية  االأهداف  تلك  واإذا ت�شمنت   .)Affective Objectives(
االأحيان  معظم  يف  منها  جتعل  االأهداف  تلك  لتحقيق  تُخ�ش�س  التي  العلمية  املادة  فاإن 
اأهدافًا معرفية. كما اأن تدري�س تلك املواد يتم غالبا يف �شعب كبرية، مما يحول الى حد 
التعلم  اأو   )Effective Teaching(  الن�شط التدري�س  كبري دون تطبيق ا�شرتاتيجيات 

 .)Active Learning( الفعال
واإذا كان من املعروف اأن تنمية االأهداف ال�شلوكية اأو الوجدانية ال ميكن اأن يتم اإال من 
خالل املعرفة، واأن الف�شل بينهما ف�شل م�شطنع، اإال اأن الفرق كبري بني اأن يكون الهدف 

هو تنمية املعرفة لذاتها، اأو ا�شتخدامها لتنمية �شلوك معني اأو تعزيز اجتاه حمدد.
وتتكون متطلبات اجلامعة من عدد كبري من املواد املوزعة على اأق�شام متعددة. ويعرف 
هذا النمط من الربامج التعليمية بـ » النمط التوزيعي«  )Distributive Model(، وهو 
 General Education(  منوذج قدمي يحول دون تطوير برنامج التعليم اجلامعي العام
Program( . وبالرغم من اأنه كان النموذج ال�شائد يف املا�شي، اإال اأن معظم اجلامعات 
االأمريكية قد تخلت عنه، خالل الثالثني �شنة املا�شية. اأما يف الوطن العربي، فاإن معظم 
اجلامعات ما زالت تتبع هذا النظام وت�شري عليه.وميكن تلخي�س اأهم عيوب هذا النموذج 

اأ.د. نعمان �صحادة
د.ماجدة عمر
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من التعليم اجلامعي العام مبا ياأتي :
اخلطة الدرا�شية للربنامج جمزاأة وغري مرتابطة.

املواد موزعة بني عدد كبري من االأق�شام العلمية، ويتم اإعداد الواحد منها ب�شكل منعزل 
عن بقية املواد االأخرى.

عدم وجود مواد بينية )Interdisciplinary( تتخطى احلدود ال�شيقة للتُخ�ش�شات 
العلمية.

انف�شال برنامج التعليم اجلامعي العام عن التعليم التُخ�ش�شي.
 Assessment of Program( الربنامج لتقومي خمرجات  منا�شبة  الآلية  االفتقار 

.)Outcomes
ارتباط تدري�س اأع�ساء هيئة التدري�س امل�ساركني يف الربنامج باأق�سامهم العلمية، ولي�س 

بخطة واأهداف الربنامج.
�شوء فهم كبري للحرية االأكادميية.

ب�شكل  يعمل  متنا�شقا  فريقا  ي�شكلون  ال  الربنامج  يف  امل�شاركني  التدري�س  هيئة  اأع�شاء 
جماعي، ويعوزهم برنامج فّعال لتطوير مهاراتهم يف جمال التدري�س الفعال لل�شعب كبرية 

احلجم.

اإن عدم وجود اإدارة موحدة ت�شرف على التن�شيق بني مواد الربنامج كلها، وتعمل على 
تطويرها اأمر يحول دون جناح الربنامج باأكمله )Nichols،J.O.،1995 (. كما اأن التبعية 
الكاملة الأع�شاء هيئة التدري�س الذين ي�شاركون يف الربنامج لكليات واأق�شام متعددة، عامل 
يثبط من والئهم للربنامج، ويحد من اإمكانات تدريبهم واإعدادهم ب�شكل اأف�شل، خا�شة واأن  

االأق�شام العلمية التي يتبعون لها كثريا ما تبدلهم وتنتدب غريهم.

اأهمية الدرا�صة
اإذ ي�شجل فيها عدد كبري من  متتاز كثري من �شعب املتطلبات اجلامعية بكرب حجمها، 
بتدري�شها  ويقوم  اأو مدرجات خا�شة،  قاعات كبرية،  املحا�شرات يف  تلك  وُتعطى  الطلبة، 
بالطريقة التقليدية املعروفة عدد كبري من اأع�شاء هيئة التدري�س غري املوؤهلني الإتباع طرق 

التدري�س احلديثة املُخ�ش�شة لتدري�س املجموعات الكبرية.
ويتم الرتكيز يف عملية التدري�س على املعارف ، وتهمل- اإلى حد كبري- تنمية اجلوانب 
املختلفة  العلمية  للتخ�ش�شات  مداخل  عن  عبارة  املواد  تلك  معظم  كان  وملا  االأخرى. 

تقييم مدى جناح كلية الآداب 
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)Introductory Courses(، فاإنه يغلب على مادتها العلمية ال�شطحية والعمومية .
اأما اأ�شاليب التقومي املّتبعة يف تلك الربامج، فيغلب عليها الطابع التقليدي الذي يركز 
وامتحان  النهائية  االمتحانات  خالل  من  معارف  من  الطالب  حفظه  ما  مدى  تقييم  على 
وذلك  املتعدد،  االختيار  اأ�شئلة  من  االمتحانات  اأ�شئلة  تكون  اأن  ويغلب  وغريها.  املنت�شف 
لت�شهيل عملية الت�شحيح واالإ�شراع فيها. ومما يزيد االأمر �شوءًا ، اأن معظم اأع�شاء هيئة 
الإعدادها، مما  ال�شليمة  الطريقة  االأ�شئلة غري مدربني على  تلك  ي�شعون  الذين  التدري�س 

يلقي ظالال كبرية من ال�شك على �شدق امتحاناتهم  و�شالحيتها. 
وملا كانت  كليات االآداب تطلع بتدري�س اجلزء االأكرب من متطلبات اجلامعة، فاإن ذلك 
يك�شبها دورا متميزا ويلقي على كاهلها اأعباء جمة. ومما ال �شك فيه اأن جناح كلية االآداب 
يف حتقيق االأهداف املرجوة من برنامج للتعليم اجلامعي العام مرتبط اإلى حد كبري بتطوير 
اجلامعة لذلك الربنامج وتبنيها له. وبا�شتثناء ذلك، فاإن جناح الكلية يف حتقيق اأهداف 
برنامج التعليم اجلامعي العام الذي متثله متطلبات اجلامعة يبقى حمدودا، وتتحكم فيه 
جمموعة من العوامل املرتبطة بطبيعة تلك املواد، وبطرق التدري�س والتقومي املتبعة فيها، 

وغري ذلك.

الدرا�صات ال�صابقة 
تخلت اجلامعات العاملية عن الربامج التقليدية ملتطلبات اجلامعة، وا�شتحدثت - بدال منها 
- برامج حديثة للتعليم اجلامعي العام )General Education Programs(،  تهدف 
 Thinking(اإلى �شقل �شخ�شية الطالب، وتعزيز املهارات العامة لديه؛ كمهارات التفكري
 ،)4( الوقت  واإدارة   ،)Effective Communication(الفعال واالت�شال   ،)Skills
 O ;2004  ،.Gardner، L ;2000  ،Wright،D  ;1994  ،.Chester، F( وغريها 
اأن   )،MacDonald، W.B no date(   ويذكر ماكدونالد  .)1997 ،.Banion،T
عدد اجلامعات االأمريكية التي متكنت من اإعادة النظر يف براجمها للتعليم اجلامعي العام 
قد  االأمريكية  اجلامعـات  من   %87 اأن  كما  جامعة،   200 اإلى   1991 عام  بنهاية  و�شل  قد 
اأعادت النظر يف براجمها للتعليم اجلامعي العام قبل نهاية عام 1996، واأن 76% منها قد 

عملت على زيادة الرتابط والتالحم بني عنا�شر براجمها. 
والواقع اأن الربامج التقليدية ملتطلبات اجلامعة ال ت�شلح بتاتا لتحقيق الر�شالة احلديثة 
للتعليم اجلامعي العام، بل اإنها ف�شلت حتى يف حتقيق ر�شالتها املعلنة،  وهي بناء قاعدة معرفية 
 Registration( الت�سجيل وا�سعة للطلبة. فقد ثبت من درا�سات حتليلية كثرية لأمناط 

اأ.د. نعمان �صحادة
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Patterns ( يف متطلبات اجلامعة، اأن معظم الطلبة يقبلون على الت�شجيل يف مواد معينة 
دون غريها. فكما يتبني - من نتائج درا�شة حتليلية ملتطلبات اجلامعة يف جامعة االإمارات - 
فاإن عدد الطلبة امل�شجلني يف مواد معينة يتجاوز بع�شرات االأ�شعاف عدد الطلبة امل�شجلني 

يف مواد اأخرى .
وقد تبني من حتليل ا�شتجابات الطلبة على ا�شتبانة خا�شة بتلك املواد مت توزيعها خالل 
على  اإح�شائية  داللة  ارتباط )Correlation( ذي  وجود  3300 طالبا،  عام 1999على 
م�شتوى معنوية )Level of Significance( ي�شل اإلى )0.01( بني اإقبال الطلبة على 
الت�شجيل يف اأي من متطلبات اجلامعة وعدد من العوامل االأخرى؛ ك�شهولة املادة، ومتو�شط 

ن�شبة النجاح فيها، وال�شمعة العلمية لع�شو هيئة التدري�س الذي يقوم بتدري�شها. 
اأما الو�شع يف اجلامعات العربية فمختلف متاما عن اجلامعات العاملية،  اإذ حتتل الغالبية 
العامل،  العربية رتبا متدنية يف ت�شنيف  كارجني  للجامعات يف  ال�شاحقة من اجلامعات 
200 جامعة  اأف�شل  �شمن  من   ،2012 ت�شنيف  ورد  يف  كما  عربية-  اأية جامعة  تكن  فلم 
الوطن  للتعليم اجلامعي يف  الو�شع املرتدي  الباحثني  تناول عدد كبري من  العامل. وقد  يف 
�شحادة،   ،1990 عو�س،   ،1995 بطانة،  بو  1994؛  )اخلطيب،  والتعليق  بالبحث  العربي 
2006، 2007(. وقد بني اأولئك الباحثون االأ�شباب الرئي�شة لتدين جودة العملية التعليمية يف 
اجلامعات العربية ومنها �شيا�شات قبول الطلبة، وقلة اجلهود املبذولة لتدريب اأع�شاء هيئة 
احلفظ  على  تعتمد  تدري�س  اأ�شاليب  واتباع  تقليدية،  تدري�س  خطط  وا�شتخدام  التدري�س، 

واال�شتذكار اأكرث من تنمية مهارات التعلم لدى الطلبة وغري ذلك *.

)RESEARCH PROBLEM( م�صكلة الدرا�صة
االأردنية  اجلامعة  يف  االآداب  كلية  جناح  مدى  تقومي  يف  البحث  هذا  م�شكلة  تنح�شر 
تلخي�س  وميكن  اجلامعة.  متطلبات  تدري�س  الفعال يف  التدري�س  ا�شرتاتيجيات  تطبيق  يف 
الت�شاوؤل الرئي�شي لهذه  الدرا�شة فيما ياأتي: اإلى اأي مدى ي�شتخدم اأع�شاء هيئة التدري�س يف 

كلية الآداب اأمناط التدري�س الفعال يف متطلبات اجلامعة التي تطرحها الكلية . 

العربية«   »احتاد اجلامعات  للعام   2007من جملة  رقم )4(  املتخ�ش�س  العدد  انظر   *
ل�شنة 2010 من جملة   2 والعدد  العربي،  الوطن  التعليم اجلامعي يف  بجودة   اخلا�س 
»البحث العلمي » التي ت�شدرها اجلمعية االأردنية لبحث العلمي، اخلا�س بالتعليم العايل 

يف االأردن. 
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 )RESEARCH HYPOTHESIS(  فر�صية الدرا�صة
الفر�شية الرئي�شية لهذه الدرا�شة اأن ا�شرتاتيجيات التدري�س امل�شتخدمة يف كلية االآداب 
لتدري�س متطلبات اجلامعة هي ا�شرتاتيجيات تقليدية تعتمد على التلقني واحلفظ، وتبتعد 
عن اأ�شاليب التدري�س الفعال التي تقوم على احلوار املربمج،  وعلى ا�شتثارة عزمية الطالب 
 Null( للم�شاركة يف العملية التعليمية. وميكن �شياغة فر�شية العدم اأو الفر�شية ال�شفرية
Hypothesis( والفر�شية البديلة )Alternative Hypothesis( لهذه الدرا�شة كما 

يلي 
كلية  يف  اجلامعة  متطلبات  تدري�س  املتبعة يف  التدري�س  طرق   :) H0( العدم  فر�شية 

االآداب تطبق ا�شرتاتيجيات التدري�س الفعال والتعلم الن�شط.
كلية  تدري�س متطلبات اجلامعة يف  املتبعة يف  التدري�س  البديلة )H1( طرق  الفر�شية 

االآداب هي طرق تدري�س تقليدية.

)RESEARCH HYPOTHESS( منهجية الدرا�صة
اأ. اختيار عينة الدرا�صة

ي�شكل طلبة اجلامعة االأردنية للف�شل االأول من العام اجلامعي  2010 /2011 االإطار 
وموزع  كبري  اإح�شائي  وهو جمتمع  الدرا�شة،  لهذه   )Statistical Frame( االإح�شائي
 Cluster( توزيعا كبريا بني االأق�شام العلمية املتعددة ، ولهذا فقد مت اختيار عينة عنقودية
Sample( من الف�شول الدرا�شية مل�شاقات الثقافة العامة املطروحة خالل الف�شل االأول 
من العام اجلامعي 2010 / 2011 وتوزيع اال�شتبانة اخلا�شة بهذه الدرا�شة على جميع طلبة 

تلك ال�شفوف.
ب. حتديد حجم العينة

 36 من  تتكون   )Pilot Sample( ا�شتطالعية  عينة  على  اال�شتبانة  توزيع  مت   
طالبا،وطالبة  حيث ا�شتجاب 30 طالبا منهم لها. وقد ت�شمنت تلك اال�شتبانة �شوؤاال حمددا 
الهدف منه حتديد احلجم املنا�شب لال�شتبانة الرئي�شية، وذلك با�شتخدام املعادلة التالية:

 P% *q%(/e2*  N = )Z2

حيث متثل الرموز امل�شتخدمة يف املعادلة ال�شابقة:
N  = احلجم املنا�شب لعينة الدرا�شة

Z = القيمة املعيارية التي تتنا�شب مع م�شتوى معنوية  %5 
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P = ن�شبة املوافقني يف ال�شوؤال التايل :
هل اأنت را�س عن اأ�شلوب تدري�س متطلبات اجلامعة ومتطلبات الكلية      نعم         ال

q = ن�شبة غري املوافقني.
e = م�شتوى املعنوية )%5(.

جـ : جمع البيانات
ا�شتخدمت يف جمع البيانات ا�شتبانة مت اإعدادها خ�شي�شا لهذه الدرا�شة )امللحق 1(. 
االأول  املحور  ميثل  بحيث  رئي�شيني:  حمورين  على  تتوزع  اأن  فقراتها  اإعداد  يف  روعي  وقد 
عنا�شر التدري�س الفعال، بينما متثل  املحر الثاين عنا�شر التدري�س التقليدي . وقد روعي 
يف �شياغة االأئلة اأن تكون وا�شحة وخمت�شرة ومبا�شرة.  وقد ا�شتخدم يف حتديد اال�شتجابة 

 .)Luckert Scale( لكل فقرة من فقرات اال�شتبانة مقيا�س ليكرت الثالثي
قبل  من   )Content Validity( لال�شتبانة   املحتوى  �شدق  من  التحقق  مت  وقد 
باحثني متخ�ش�شني من بني اأع�شاء هيئة التدري�س يف اجلامعة االأردنية، كما مت التحقق من 
�شدق البناء لال�شتبانة  )Construct Validity ( با�شتخدام التحليل العاملي وتقدير 
معامالت الت�شبع )Factor Loadings( لفقرات اال�شتبانة على املحورين الذين تتكون 
اال�شتبانة منهما. وبح�شاب معامل كرونباخ )Chronbach Alpha( مت التاأكد من مدى 

االت�شاق الداخلي لفقرات اال�شتبانة؛ حيث و�شل معامل كرونباخ اإلى 0.821*.

اأ�صلوب التحليل الإح�صائي
التكراري  التوزيع  مقارنة  على  البحث  هذا  يف  امل�شتخدم  االإح�شائي  التحليل  يعتمد 
 Even( ال�شتجابات الطلبة على كل فقرة من فقرات اال�شتبانة مع توزيع تكراري منتظم

Distribution( واختبار الفرق 
* يعد معامل كرونباخ اأف�شل املقايي�س االإح�شائية لقيا�س مدى االت�شاق الداخلي يف االإ�شتبانة 
 Multiple Correlation( وهو ميثل املتو�سط احل�سابي مل�سفوفة الرتباط املتعدد
Matrix(. وتعد درجة االت�شاق الداخلي لال�شتبانة مقبولة اإذا زاد معامل كرونباخ عن 
0.60. وال يف�شل اأن يكون معامل كرونباخ ي�شاوي 0.90  فاأكرث ، اإذ اأن ذلك يعني وجود 

تكرار بني فقرات اال�شتبانة )انظر (
بني التوزيعني با�شتخدام اختبار مربع كاي )χ2( املبني يف املعادلة التالية، والذي ينا�شب 

:   )  as a goodness of fit test  χ2( اختبار مدى مالئمة توزيع فعلي الآخر نظري

تقييم مدى جناح كلية الآداب 
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E  /  2)O- E( ∑  =  χ2

حيث متثل )O(  جمموع التكرارات الفعلية، ومتثل )E( (  جمموع التكرارات النظرية. 
التكرارية  التوزيعات  بني  للموازنة  عادة  ي�شتخدم  الأنه  االختبار  هذا  اختيار  مت  وقد 
للمتغريات، ولي�س له �سروط خا�سة تتعلق مبعرفتنا ببع�س معامل املجتمع الإح�سائي، كما 
اأنه ي�شلح ملعاجلة البيانات النوعية، التي تكون على �شكل تكرارات ملجموعات اأو اأ�شناف 

معينة. 
وهذا االأ�شلوب يف التحليل االإح�شائي للتوزيعات ذات احلدود املتعددة لي�س جديدا، وقد مت 
ا�شتخدامه من قبل باحثني �شابقني نذكر منهم على �شبيل املثال؛ دونالد لودر الذي ا�شتخدمه 

 .)  1985 ،.Lueder، D.C   (لختبار اأمناط القيادة لدى عينة من 100 �شخ�س
الرئي�سة  باملعامل  خا�سة  �سروط  وجود  عدم  هو  الختبار  هذا  مميزات  اأبرز  ومن 
للمجتمع الإح�سائي املطلوب درا�سته. وبالرغم من ذلك، فاإن لهذا الختبار بع�س ال�سروط 
اخلا�سة بالتوزيع الفعلي للتكرارات. واأهم تلك ال�سروط – كما يوردها كل من جون �شيلك 

)Silk،J.،.53( وروبرت هاموند )Hammond،R.،171(  هي : 
اأن تكون البيانات على �شكل تكرارات، ولي�س ن�شبًا مئوية، اأو ك�شورًا 

اأال يقل جمموع التكرارات الفعلية عن 20، ويف�شل اأن يزيد عددها على اأربعني تكرارًا.
اأال يقل جمموع التكرارات املتوقعة يف اأية فئة من فئات الت�شنيف عن خم�شة تكرارات . 
واإذا كان عدد الفئات خم�س فئات، اأو اأكرث، فينبغي اأال تقل التكرارات املتوقعة عن خم�شة 
يف 20% من تلك الفئات، واأال يزيد عدد الفئات التي يكون تكرارها واحدًا على فئة واحدة. 

 االفرتا�س باأن جزءًا من تباين املجموعات يرجع اإلى عامل ال�شدفة. 

النتائج: 
يبني اجلدول )1 ( التوزيعات التكرارية ال�شتجابات الطلبة على فقرات اال�شتبانة، كما 

يبني قيمة مربع كاي )χ2( لكل توزيع منها، وم�شتوى الداللة االإح�شائية اخلا�شة به. 

وميكن تلخي�س النتائج �شمن مو�شوعني رئي�شيني هما:
التدري�س التقليدي

التدري�س الفعال
ا�شتخدام التكنولوجيا يف العملية التدري�شية

 تقومي الطلبة
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جدول )1 ( التوزيعات التكرارية ل�صتجابات الطلب

χ2αغري موافقال اأدريموافقالفقرةالرقم
.92634516000احلوار هو النمط ال�شائد يف املحا�شرة1

.115384752000الفر�شة متاحة لكل طالب اأن ي�شاأل ما ي�شاء 2

ي�شتثري االأ�شتاذ دافعية الطلبة للم�شاركة يف 3
8661538.015املحا�شرة

.303913194000ي�شتخدم االأ�شتاذ التكنولوجيا يف املحا�شرة 4
.335611148000يتم توزيع الدرجات بني الطلبة ب�شكل عادل5

اأ�شلوب التدري�س ال�شائد يف متطلبات الكلية هو 6
115533256.000االأ�شلوب التلقيني 

يتم الرتكيز على ح�شو ذهن الطالب 7
.114503652000باملعلومات فقط

.95703526000ميلي االأ�شتاذ املاد للطلبة 8
.92693922000عدد طلبة ال�شعبة كبري9

اأوال: ا�شرتاتيجيات التدري�س التقليدي
اخلا�س  االأول،  ال�شوؤال  على  الطلبة  ال�شتجابات  التكراري  التوزيع   )1( ال�شكل  يبني 
با�شتخدام اأ�شلوب التلقني يف حما�شراتهم، علما باأن هذا االأ�شلوب قد عفا عليه الزمن، الأنه 
يحد من م�شاهمة الطلبة يف العملية التعليمية، ويحولها اإلى ما ي�شبه الكتاتيب. ويالحظ اأن 
مربع كاي اخلا�س بهذا ال�شوؤال ي�شل اإلى 56 وهو ذو داللة اإح�شائية عالية جدا مما يجعلنا 

نقبل الفر�شية البحثية اخلا�شة باأ�شلوب التدري�س.

�صكل )1( ا�صتخدام التلقني يف العملية التدري�صية
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ويبني ال�شكل )2( اإ�شرتاتيجية اأخرى من ا�شرتاتيجيات التدري�س املتبعة، وهي حماولة 
اأع�شاء هيئة التدري�س ح�شو ذهن الطالب باملعلومات، بدال من تعزيز مهارات الطلبة على 
اإلى  تتعدى ثالث  الزمن احلايل ال  املعرفة يف  دورة  واأن  باأنف�شهم، خا�شة  والتعلم  البحث 
اأربع �شنوات . ويالحظ اأن مربع كاي اخلا�س بهذا ال�شوؤال اأي�شا ي�شل اإلى 52 ،  وهو ذو 
داللة اإح�شائية عالية جدا مما يجعلنا نقبل الفر�شية البحثية اخلا�شة بح�شو ذهن الطالب 

باملعلومات.

�صكل )2( ح�صو ذهن الطلبة باملعلومات
بتملية حما�شراتهم على  يقومون  التدري�س  اأع�شاء هيئة  اأن غالبية  ال�شكل )3(  ويبني 
اإلى  26  وهو ذو داللة  اأي�شا ي�شل  ال�شوؤال  بهذا  اأن مربع كاي اخلا�س  الطلبة. ويالحظ 
االأ�شلوب  با�شتخدام  اخلا�شة  البحثية  الفر�شية  نقبل  يجعلنا  مما  جدا،  عالية  اإح�شائية 

التقليدي يف التدري�س.

�صكل )3( متلية املحا�صرات على الطلبة

اأ.د. نعمان �صحادة
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ثانيا: ا�صتخدام اأ�صاليب التدري�ص الفعال
كا�شتخدام  الفعال؛  التدري�س  ا�شرتاتيجيات  بع�س  ا�شتخدام  )4و5و6(  االأ�شكال  تبني 
احلوار؛ واإتاحة الفر�شة للطلبة لل�شوؤال؛ وا�شتثارة دافعية الطلبة للم�شاركة يف املحا�شرة. 
وهي عنا�شر لها داللة اإح�شائية عالية، ولكن اإتباعها من قبل اأع�شاء هيئة التدري�س ال يتم 
من خالل خطة م�شممة لتطبيق ا�شرتاتيجيات التدري�س الفعال بل يتم من خالل ا�شتخدام 

اأ�شاليب التدري�س التقليدي. 

�صكل )4(ا�صتخدام احلوار يف املحا�صرة

�صكل )5(اإتاحة الفر�صة للطلبة لكي ي�صاألوا

�صكل )6( ا�صتثارة دافعية الطلبة للم�صاركة يف املحا�صرة
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ثالثا: ا�صتخدام التكنولوجيا يف العملية التدري�صية
اخلا�شة  اال�شتبانة  من  ال�شابعة  الفقرة  على  الطلبة  ا�شتجابات   )7( ال�شكل  ميثل 
با�شتخدام اأع�شاء هيئة التدري�س للتكنولوجيا يف حما�شراتهم، فقد ذكر 65% من الطلبة 
التكنولوجيا يف حما�شراتهم، وذلك بالرغم من  التدري�س ال ي�شتخدمون  اأع�شاء هيئة  اأن 
اأن معظم النظريات احلديثة يف ا�شرتاتيجيات التعليم توؤكد على ا�شتخدام التكنولوجيا يف 

العملية التعليمية، لي�س من قبل ع�شو هيئة التدري�س فح�شب، بل من قبل الطلبة اأنف�شهم. 

 

 
�صكل )7( ا�صتخدام التكنولوجيا يف العملية التعليمية

رابعا: تقومي الطلبة
يتم تقومي الطلبة يف متطلبات اجلامعة من خالل االمتحانات التقليدية وكما يذكر %59 

من الطلبة فاإنهم ي�شعرون اأن توزيع الدرجات ال يتم بطريقة عادلة )�شكل 8(.

�صكل )8(  العدالة يف توزيع الدرجات
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التو�صيات: 
العملية  يف  اجلودة  �شمان  عملية  من  اأ�شا�شيا  ركنا  الفعال  التدري�س  ا�شتخدام  يعد 
العملية  جوانب  كل  ت�شمل  و�شاملة  متكاملة  عملية  �شمن  ذلك  يتم  اأن  �شريطة  التعليمية، 
التعليمية من حيث اخلطط الدرا�شية وامل�شاقات الدرا�شية وطرق التدري�س والتقومي وغري 
اأن  يجب  اجلامعة  متطلبات  تدري�س  االآداب يف  كلية  تنجح  ولكي  )�شحادة، 2007(.  ذلك 
تقدم اجلامعة االأردنية بكاملها على تطبيق خطة طموحة ل�شمان اجلودة تبداأ بتغيري روؤية 
كل  توظف  واأن  للتعلم  مركز  اأنها  على  �شراحة  تن�س  بحيث  واأهدافها  ور�شالتها  اجلامعة 
مواردها لتنفيذ تلك اخلطة مبا يف ذلك اإعادة تاأهيل اأع�شاء هيئة التدري�س واإعادة تو�شيف 
على  له  العلمية  املادة  ت�شكني  ويتم  م�شاق  كل  اأهداف  تو�شح  بحيث  الدرا�شية  امل�شاقات 

خمرجات حمددة. 
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ا�صتبانة خا�صة بتقييم متطلبات اجلامعة 
التي يتم تدري�صها يف كلية الآداب ومتطلبات الكلية ذاتها

عزيزي الطالب الرجاء التعاون مبلء اال�شتبانة املرفقة مبو�شوعية و�شدق اإذ اأن الهدف 
منها هو تقييم متطلبات اجلامعة ومتطلبات الكلية متهيدا لتطويرها، ولك جزيل ال�شكر.  

ظلل املربع الذي ميثل اإجابتك على كل من العبارات التالية وذلك با�شتخدام املقيا�س 
املرفق )موافق، ال راأي يل، غري موافق( 

غري ال راأي يلموافقالفقرةالرقم
موافق

املحور االأول : 

احلوار هو النمط ال�شائد يف املحا�شرة1

الفر�شة متاحة لكل طالب اأن ي�شاأل ما ي�شاء 2

ي�شتثري االأ�شتاذ دافعية الطلبة للم�شاركة يف املحا�شرة3

4 Power( املحا�شرة  يف  التكنولوجيا  االأ�شتاذ  ي�شتخدم 
Point( وغريه

يتم توزيع الدرجات بني الطلبة ب�شكل عادل5

املحور الثاين: 

عدد طلبة ال�شعبة كبري6

االأ�شلوب 7 هو  الكلية  متطلبات  يف  ال�شائد  التدري�س  اأ�شلوب 
التلقيني

يتم الرتكيز على ح�شو ذهن الطلب باملعلومات فقط8

ميلي االأ�شتاذ املاد للطلبة9

هل اأنت را�س عن اأ�شلوب تدري�س متطلبات اجلامعة ومتطلبات الكلية      نعم             ال
امل�شتوى الدرا�شي للطالب ...........................................
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جتارب دولية يف
 حترير الت�ضريعات املاليه وامل�ضرفية

 واأثرها يف النمو القت�ضادي

خالل عقد الثمانينيات من القرن املا�شي ، اعترب العديد من املفكرين االقت�شاديني   
، فقد كان ذلك  . وعلى الرغم من ذلك  النمو االقن�شادي  التحرير املايل هو مفتاح  باأن 
عقد اإعادة تنظيم الت�شريعات املالية ، ولي�س حتريرها . وقد تبني باأن �شانعي ال�شيا�شات 
الإعادة  نتيجة  نتائج جيدة  وقد ح�شلوا على   ، باأخرى  القواعد  اإ�شتبدلوا جمموعة من  قد 

التنظيم هذا .

بقلم : الدكتور حممد حممود العجلوين                                                                                                
اأ�صتاذ م�صارك يف املاليه- جامعة الريموك ، اإربد

ميكن لتحرير الت�صريعات املالية Financial Deregulation اأن 
  Chaos تقود الن�شاط   املايل، وبالتايل االقت�شادي، الى الفو�شى
االنتاج.  متزايد  �شوق  بنظام  االقت�شادي  الن�شاط  تزّود  اأن  اأو 
لتطور وظيفة  املقالة عر�صًا  ُتقدم هذة   ، املفهوم  اإطار هذا  ويف 
العاملية  املالية  ــة  الأزم على  واإنعكا�صاتها  املالية  الت�صريعات 
ال�صناعية والنامية  ، وعر�ص لتجارب بع�ص الدول  ومعاجلاتها 

فى هذا املجال .
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جتارب دولية يف
 حترير الت�رشيعات املاليه وامل�رشفية

 واأثرها يف النمو القت�سادي
جمموعة  �شادت  فقد   ، ال�شناعية  الدول  من  للعديد  بالن�شبة  احلال  هو  وكما   
وم�شاعدة قطاعات  نحو دعم  البنوك  توجيه  مثل  النامية،  الدول  العديد من  االفكار  من  
من  اأقل  تكون  اأن  تكاد  ، حتى  منخف�شة  الفائدة  اأ�شعار  اإبقاء  و�شرورة  معينة،  اقت�شادية 

معدالت الت�شخم ال�شائده . ولكن مثل هذه االفكار قد اإ�شُتهِلكت وثبت عدم اإنتاجيتها. 
املوؤ�ش�شات  و  البنوك  جعل  يف  ورغبًة   ، العاملية  املالية  االأزمة  اآثار  ملواجهة   ، ولكن   
املالية غري امل�شرفية تتجة نحو االإ�شتثمار يف امل�شاريع ذات االإنتاجية االأف�شل ، فقد وجدت 
وعادل  م�شتقر  مايل  بناء  الإن�شاء  قواعد  تبتكر  اأْن  عليها  اأّن  ال�شناعية  الدول  حكومات 
وكفوؤ و�شفاف . ذلك اأنه بدون االإ�شتقرار ، فاأن االأ�شواق املالية ت�شبح م�شطربه ، ويهرب 
امل�شتثمرون ، وت�شعف ثقُة رجال االعمال يف اأ�شواق ال�شلع واخلدمات . كما اأنه بدون العدالة 
 . املنِتجة  للمناف�شة  بيئه منا�شبة  تتوفر  ، وال  املالية  ، اليوجد حماية مل�شتخدمي اخلدمات 
وبدون كفاءة ، يف�شل النظام امل�شريف يف دعم ومتويل متطلبات التنمية القت�شادية . وبناءًا 
عليه، ونظرًا لالآثار التدمريية للكبح املايل Financial Repression ، فقد قّل تركيز 
ال�شيا�شات النقدية واملالية على توجيه االئتمان املخطط وو�شع املحددات الهيكلية ، التي 

د للبنوك اأين تعمل ويف ماذا ت�شتثمر . حتِدّ
التوجية  على  يرتكز  العاملية  املالية  االأزمة  بعد  االإهتمام  اأ�شبح   ، ذلك  من  وبداًل 
 Prudential والتعقل   ، العموم  وجه  على   ، واحلمائية  والتنظيمية  املوؤ�ش�شية  والرقابة 
االأ�شواق  وجود  التوجهات  هذه  عّززت  وقد   . اخل�شو�س  وجه  على   ،  Management
التناف�شية التي ي�شُهل ُدخولها ، وكذلك اخلروج منها . ووفرت حماية كافية ل�شغار املدخرين 
واملودعني ، واأعلنت القواعد التي حتمي املالءه املاليه للموؤ�ش�شات واالإ�شتقرار للنظام املايل .

قواعد بازل امل�صرفيه 
تتبنى العديد من الدول الناميه القواعد واملعايري امل�شرفيه التي ُت�شِدُرها جلنة بازل 
ملراقبي البنوك . وتت�شمن هذه املعايري قيمة راأ�س مال البنك التي يجب اأن يحافظ عليها 
اإعتمادًا على ن�شٍب ماليٍة تاأَخذ بعني االعتبار درجة خماطرة االأ�شول ، �شواًء تلك الداخله 
يف ح�شاب امليزانيه العامه اأو التي خارجها . كذلك ، من ال�شروري و�شع قيود على اإحتمال 
تعر�س البنك ملقرت�ٍس واحٍد اأو جمموعٍة من ال�شركات التابعه ) اأَْي ال�شركات التي ُي�شاهم 
البنك بن�شبٍة عاليٍة يف ُملكيتها ( . ذلك اأّن معظم امل�شاكل التي تتعر�س لها البنوك تكون 
 ، . وبالتايل  اأو الأقربائهم   ، اأع�شاء جمل�س االداره  اأو  ب�شبب تقدمي قرو�س كبريه للمدراء 
فمثل هذا االنك�شاف يجب اأن بكون مقيدًا بن�شٍب مئويٍة حمددٍة من راأ�س مال البنك . اأي�شًا 

، يجب اأن يكون هناك قواعد حتُكم ُدخول البنوك يف ن�شاطاٍت ماليه غري م�شرفيه .
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اخلطره  االأ�شول  حتديد  هي  البنوك  عمل  ُت�شادف  التي  امل�شاكل  اأهم  من  ولعل   
االأ�شول  وت�شنيف  تعريف  باأجتاه  البنوك  ال�شغط على  قادرٌة على  اأّن احلكومات  . وحيث 
وفقًا  االأئتمانيه  الت�شهيالت  تقدمي  عند  املنا�شبه  االإجراءات  اإتخاد  وبالتايل   ، اخلطره 
لذلك . واأي�شًا ، يّجب على البنوك املركزيه اأن تطلب من البنوك تعيني مدققًا خارجيًا ، 
لغايات تختلف عن تدقيق احل�شابات الروتيني ، يعمل والبنك على  اإتباع قواعد موؤ�ش�شيه 
الإختبار وتقدير كال من نوعية املحافظ اال�شتثماريه يف البنوك ، ومعايري التقييم ، ومالءة 

خم�ش�شات الديون امل�شكوك فيها ، واخل�شائر .
البنك املركزي قادرًا ، من وجهة النظر  اأن يكون  ،  يجب  الوطني  امل�شتوى  وعلى   

القانونية ، على التدخل املبا�شر يف احلاالت التاليه :
ملنع تزايد اخل�شارة وانت�شارها يف القطاع امل�شريف   )1(

الإدارة املوؤ�ش�شات امل�شرفية الآيلة لل�سقوط .  )2(
حلل م�شكلة ف�شل البنوك جذريا من خالل اتباع االإدارة احلكيمة .  )3(

اإعادة تنظيم الت�صريعات املالية واإ�صالحها
اإتخذت عملية اإعادة تنظيم الت�شريعات املالية العديد من اال�شكال ، تراوحت بني احلذر 
ال�شديد واملتوا�شع. فبع�س الدول طّورت ُنُظم جديدة اإ�شتجابة للنمو االقت�شادي ، اأو ِلو�شع 
قواعد جديدة لتنميٍة مت�شارعٍة . ودول اأخرى اإتخذت اإجراءات لتفادي االأزمات . وفيما يلي 

عر�س موجز لتجارب بع�س الدول يف هذا املجال :
اليابان :  ميكن النظر الى التحرير املايل يف اليابان على اأّنُه نتيجًة ولي�س �شببًا للتنميه 
. فخالل فرتة النمو الكبري، كان النظام املايل مير مبرحلة ت�شريع �شامل . وبالتايل ، مل 
يعمل الكبح املايل على تقييد النمو . ذلك اأن احلكومه اليابانيه قد حافظت على اإنخفا�س 
العاليه  االرباح  ودعّمت   ، االإقت�شادى  االإ�شتقرار  على  حافظت  كما   ، الت�شخم  معدل 
اإقرتا�س احلكومه  ازداد معدل وحجم   ، ال�شبعينات  الثاين من  الن�شف  . وخالل  للبنوك 
دولية  واإزدادت   ، ال�شناعيه  اال�شتثمارات  لغايات  االموال  على  الطلب  حجم  وانخف�س   ،
 ، التطورات  لهذه  واإ�شتجابة   . واملاليه  امل�شرفيه  العمليات   Internationalization
�شوق  بتطور  و�شمحت   ، الفائده  ال�شرف ومعدالت  اأ�شعار  �شيطرتها عن  �شحبت احلكومه 

ال�شندات .
اأندوني�شيا :  تتبع ال�شلطات االأندوني�شيه �شيا�شات ت�شحيحيه قا�شيه لتحفيز منو النظام 
املايل ، يف اإطاٍر من نظاٍم حٍر ل�شوق ال�شرف . وقد بداأت احلكومه هذه ال�شيا�شات بتخفي�ٍس 
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و�شقوف  الفائده  اأ�شعار  بتحرير  اأتبعْتها  ثم   ، العامه  النفقات  ويف   ، العمله  قيمة  يف  كبرٍي 
الت�شهيالت االأئتمانيه . االمر الذي �شاعد يف منو النظام امل�شريف ، وبنف�س الوقت ، �شعف 
، فقد مت تخفي�س  املحليه  العمله  الكبريه يف  للم�شاربات  ونتيجًة   . االقت�شادي  اال�شتقرار 
قيمة العمله ثانية . وعلى الرغم مما حدث ، فاإّن ُخرباء برامج الت�شحيح االقت�شادي ما 
زالوا ي�شرون على اأن احلفاظ على حترير �شوق ال�شرف ي�شاعد على اإيجاد قيود �شحيه 
على �شيا�شات اندوني�شيا النقديه واملاليه ، وخا�شة عندما تكون احلكومه قادره على اإدارة 

االأقت�شاد الكلي جيدًا  .
ت�شيلي :  َعِمَدت ت�شيلي اإلى حترير وخ�شخ�شة النظام املايل . اإْذ مّتَ اإلغاء �ُشقوف االإئتمان 
وحترير اأ�شعار الفائده ، وت�شجيع االقرتا�س اخلارجي . كذلك ، فقد مت ت�شجيع اجلمهور 
على االإقرتا�س من البنوك املحليه دون اأن ُي�شاحب ذلك رقابة على درجة خماطرة اأ�شول 
اإنعدام االإ�شراف املالئم لل�شلطه النقديه . وهكذا  املوؤ�ش�شات املاليه وامل�شرفيه ، ويف ظل 
اإلى انعدام  اأدى  اإرتفعت مديونية القطاع اخلا�س ب�شكل مل ي�شبق له مثيل . االمر الذي   ،
ُقدرة الدوله على توفري القطع االجنبي لت�شديد املديونيه، وعدم قدرة القطاع اخلا�س على 
الت�شديد بالعمله املحليه . وهكذا ، عانت البالد من ثالث اأزمات ماليه خالل عقد ال�شبعينات 
. االأمر الذي اأْجرب احُلكومه الت�شيليه على التدخل وال�شيطره على القطاِع امل�شريف . ويف 
اإعادة هيكلة القطاع املايل ، وخ�شخ�شة القطاع امل�شريف   عقد الثمانينات، بداأت الدوله 
وقد �شاحب عملية اإعادة الهيكلة هذه و�شع قواعد جديده �شارمه ل�شمان اال�شتقرار املايل 

وعدالته .

التدخل وقت الأزمات
وعندما  قا�شرة  املالية  الت�شريعات  تكون  على م�شراعيه عندما  املايل  االنهيار  يحدث 
وحتدد   . املايل  االإحتيال  اإنت�شار  اإلى  يوؤدي  مبا  �شعيفا  املالية  والرقابة  االإ�شراف  يكون 
اخل�شائر الناجمة عن ذلك مبدى قدرة الدولة على االإ�شتجابة ال�شريعة والكفوؤة. ويف هذا 
لالإ�شتجابة  رائد  كمثال  الثمانينات  منت�شف  املاليزية يف  التجربة  اإعتبار  ، ميكن  ال�شدد 
ال�شحيحة . ففي الوقت الذي كانت فيه الدولة املاليزية تواجه حالة ركود اإقت�شادي كان 
مب�شاندة  قامت  اأن  اإال  احلكومة  من  كان  فما   . االإنهيار  حافة  �شفا  على  البنوك  من  عدد 
املوؤ�ش�شات املالية املثعرثة و�شخت االأموال الالزمة فيها و�شددت الرقابة امل�شرفية وعززت 
اإحتياطيات البنوك جتاة الديون امل�شكوك فيها مما اأدى بالبنوك اإلى مراعاة اأف�شل ملخاطر 
االإئتمان وبالتايل توجيهه نحو االإ�شتثمارات احلقيقية . وقد قامت احلكومة املاليزية وقتها 

جتارب دولية يف
 حترير الت�رشيعات املاليه وامل�رشفية

 واأثرها يف النمو القت�سادي



105البحث العلمي

بدرا�شة وتقييم اخل�شائر ومعاجلة م�شاكل االإدارات امل�شرفية غري الكفوؤة . 
وعلى العك�س من التجربة املاليزية، كانت التجربة الرنويجية مثال �شيْى للتدخل احلكومي 
غري الناجح يف مغالبة الركود االقت�شادي والتدخل يف القطاع امل�شريف . وعلى الرغم من 
العديد من التدخالت غري الناجعة يف البنوك الرنويجية ، مل ت�شتطع احلكومة من اإ�شناد 
اأو�شاع هذه البنوك االأمر الذي اإنتهى باالإ�شتالء على اإدارتها يف عام 1991 . وي�شري اخلرباء 
يف هذا ال�شدد اإلى اأن ال�شبب يف ف�شل التدخل وتكراره غري املوؤثر اإلى اأن احلكومة مل تدر�س 
اأو تقيم مدى خ�شارة البنوك ومدى تورطها يف ال�شركات وااإ�شتثمارات املتعرثة . ولعل ال�شبب 
يف و�شول الرنويج اإلى هذه املرحلة من التعرث هو املبالغة يف التحرير املايل وامل�شريف الذي 
اإنتهجته احلكومة منذ منت�شف الثمانينات وذلك بعد زمن طويل من القيود والت�شريعات 
امل�شرفية واملعوقات لدخول ال�شوق . االمر الذي �شاهم يف الف�شل يف تبني ت�شريعات حكيمة 
الإفراط يف متويل امل�سروعات التي تنطوي على  ومنا�شبة من جهة ، واإندفاع البنوك نحو 

درجة خماطرة عالية ، من جهة ثانية . 

ولعل اأزمة االإدخارات والقرو�س يف الواليات املتحدة خري �شاهد على امل�شاكل التي قد 
ي�شببها التحرير املايل غري املن�شبط بقواعد لالإ�شراف على تو�شع النظام املايل . فقد �ُشمح 
للموؤ�ش�شات املالية اإعطاء قرو�س ذات درجة خماطرة عالية م�شحوبة على ودائع م�شمونة 
الناجتة  فاإن احتماالت خ�شارتها   ، املالية  للموؤ�ش�شات  . فبالن�شبة  الفيدرالية  من احلكومة 
عن االإقرا�س اخلطر قليلة ، حتى واإن كانت اإحتماالت خ�شارة امل�شروعات املمولة كبرية ، 
وذلك الأن احلكومة الفيدرالية ت�شمن الودائع . وعلى الرغم من معرفة الدولة لهذه احلالة 
اإال اأنها تاأخرت يف اإدراك العواقب الوخيمة النا�شئة عنها . وقد حتركت احلكومة اأخريًا  باأن 
�شيطرت على املوؤ�ش�شات املتعرثة واأحكمت الرقابة على ا�شتخدامات الودائع امل�شمونة منها . 

اخلال�صة
حول  دويل  اإجماع  هناك  اأ�شبح   ، الت�شريعات  حترير  يف  الدولية  التجارب  �شوء  على 
وقواعد  واأطر  معايري  �شمن  ولكن   ، ال�شوق  لظروف  باال�شتجابة  للبنوك  ال�شماح  �شرورة 
حتمي  اأنها  من  الرغم  فعلى   . الودائع  �شمان  حول  خالف  هناك  زال  ما  ولكن   . حمددة 
�شغار املدخرين اإال اأنها ت�شكل م�شدر قلق للم�شرع . ثم هناك م�شاألة البنوك الدولية ، فعلى 
الرغم من التوجه العاملي نحو تدويل البنوك واملوؤ�ش�شات املالية الكربى التي متار�س اأعمال 
امل�شارف والتاأمني واالأوراق املالية ، اإال اأن امل�شكلة تكمن يف الدول النامية التي تعمل فيها 
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هذه املوؤ�ش�شات املالية الكربى . حيث اأن هذه الدول ال يوجد لديها وال تعرف كيف تقنن و/
النمو  م�شكلة  ، هناك  واأخريًا   . املعقد  الهيكل  املالية ذات  املوؤ�ش�شات  ت�شرف على عمل  اأو 
غري املحدود والتو�شع ال�شرطاين للبنوك واملوؤ�ش�شات املالية يف الدول التي حررت ت�شريعاتها 
املالية وامل�شرفية . ال بد من و�شع معايري وحمددات للنمو اأو للمحافظ اال�شتثمارية لهذه 

املوؤ�ش�شات حتى ن�شمن ا�شتمرارية و�شالمة هذا النمو .
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دور ال�ضرة يف المن الجتماعي

د. نازك قطي�صات
جامعة الزيتونه

املقدمة:

الأ�صرة هي النواة الأولى للمجتمع، ومتثل الأ�صا�ص الجتماعي يف 
اأبنائها  على  ت�صفي  حيث  املجتمع  اأفراد  �صخ�صيات  وبناء  ت�صكيل 
ومل  اأ�صر  من  يتكون  عام  بوجه  واملجتمع  ووظيفتها.  خ�صائ�صها 
يوجد جمتمع عب التاريخ اأقام بناءه على غري الأ�صر وبذلك تعّد 
من  ماأخوذة  لأنها  �صعفه  اأو  املجتمع  متا�صك  قوة  عنوان  الأ�صرة 
 ، لأفرادها  احل�صني  الدرع  متثل  فهي   ، وال�صدة  القوة  وهو  الأ�صر 

باعتبار اأن كال من الزوجني يعتب درعا لالآخر .

اإن املهام املنوطة باالأ�شرة منذ ن�شاأتها عديدة منها ما هو تربوي اأو اجتماعي اأو اقت�شادي اأو 
�شيا�شي وقد اأكدت جمريات االأحداث التي ت�شهده املجتمعات الب�شرية دور االأ�شرة الكبري يف 
عملية ا�شتتباب االأمن وب�شط الطماأنينة التي تنعك�س اآثارها على االأفراد واملجتمعات �شلبًا اأو 
 اإيجابا . وهذا ما يوؤكد احلقيقة التي تقول اإّن قوة االأ�شرة هي قوة للمجتمع و�شعفها �شعف له .

اإن االأمن واالأ�شرة يكمل اأحدهم االآخر ويوجد بينهما الرتابط الوثيق ، وذلك اأنه ال حياة لالأ�شرة 
اإال با�شتتباب االأمن ، وال ميكن لالأمن اأن يتحقق اإال يف بيئة اأ�شرية مرتابطة ، وجو اجتماعي 
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نظيف ، ي�شوده التعاطف والتاآلف ، والعمل على حب اخلري بني اأفراده ، كل ذلك �شمن عقيدة 
اإميانية را�شخة ، واتباع منهج نبوي �شديد ، هذا االإميان هو الكفيل بتحقيق االأمن ال�شامل 
 والدائم  الذي يحمي املجتمع من املخاوف ، ويبعده عن االنحراف ، وارتكاب اجلرائم  .

اإن هذا الدور ال يتحقق اإال يف ظل اأ�شرة واعية حتقق يف اأبنائها االأمن النف�شي ، واجل�شدي ، 
والغذائي ، والعقدي ، واالقت�شادي ، وال�شحي مبا ي�شبع حاجاتهم النف�شية والتي �شتنعك�س 
بالرغبة االأكيدة يف بث الطماأنينة يف كيان املجتمع كله وهذا ما �شيعود على اجلميع باخلري 

الوفري. 
املجتمع  �شلح  �شلحت  اإذا  الب�شري  املجتمع  ج�شم  منها  يتكون  خلية  اأهم  االأ�شرة  وتعترب 
. اأخالقه  اأف�شل  االإن�شاين  النوع  يتعلم  كنفها  يف  كله،  املجتمع  ف�شد  ف�شدة  واإذا   ،  كله 
ـــارهـــا مــنــفــو�ــشــة فيه  اأث ــقــى  ــب اإذ فــيــهــا يــنــ�ــشــاأ الـــفـــرد وفــيــهــا ، تــنــطــبــع �ــشــلــوكــيــاتــه ،وت
ــكــمــن اأهــمــيــتــهــا يف االأمــــــور االآتـــيـــة:  ــعــده.وت  ، يــحــمــلــهــا مــعــه ، ويــورثــهــا ذريـــتـــه مـــن ب
احلياة  اأ�شا�س  هــي  ال�شاحلة  ال�شوية  االأ�ــشــرة  ،الأن  املجتمع  بناء  يف  لبنة  اأول  هــي   -1
 االجتماعية ، بل هي اأ�شا�س املجتمع املتكامل، الأنه عبارة عن جمموعة من االأ�شر املتفاعلة.
ــدوافــع  ال ـــوازن يف  ـــت الــبــقــاء، وال ــزة  الــفــطــريــة مــثــل غــري ــان  ــش ــ� 2- حتقيق وظــائــف االإن
. الــواحــدة  االأ�ــشــرة  اأفــــراد  بــني  االجتماعية  والــعــواطــف  الــعــالقــات  وتــوثــيــق   اجلن�شية 

ــتــه، وحتــــدد  ــي ـــز �ــشــخــ�ــش ـــه، ومتـــي ـــول ــــون مـــي ــــّك ــشــب الــــفــــرد اجتــــاهــــاتــــه، وت ــكــ� 3- ت
الــذاتــي  ــــر  االأث لــهــا  فــيــكــون   ، ولــغــتــه  جمتمعه  وعـــــادات   ، بــدنــيــه  بتعريفه  تــ�ــشــرفــاتــه، 
ــطــفــل . ــنــة يف نــفــ�ــس ال ــي ــوك وبـــعـــث الــطــمــاأن ــل ــش ــ�  ،والـــتـــكـــويـــن الــنــفــ�ــشــي يف تـــقـــومي ال

4- تعلم اأفرادها كيفية التفاعل االجتماعي مبا تك�شبهم من حرف متكنهم من العي�س يف 
اأمان مع املجتمع الذي ينتموا اإليه .

 ما الدور الذي نن�صده لالأ�صرة لتحقيق الأمن
اإن االأ�شرة التي نريدها هي االأ�شرة املتم�شكة بعقيدتها االإ�شالمية ال�شمحة قواْل و�شلوكا ، 
املعتزة بانتمائها الأمتها االإ�شالمية، امل�شتوعبة الأ�شول دينها واملحافظة على االإلتزام به ، 
املبتعدة عن �شعيفه ،املنفتحة على العامل املعا�شر ب�شدر رحب ، وعقل نا�شج ، تفيد من 

 تقدمه مبا ال يتعار�س مع عقيدتها وما حتمله من قيم نبيلة . 
اإنها االأ�شرة املتخل�شة من عقدة التخلف مبختلف اأ�شكاله ، االآخذة على نف�شها بتدريب 

 اأفرادها بالتعبري عن الراأي يف حدود احرتام االآخرين .
اإنها االأ�شرة التي ت�شيع يف البيت اال�شتقرار والود والطماأنينة ، والتي تقوم باإبعاد ذويها 

عن كل األوان العنف والكراهية والبغ�س ، ذلك اأن معظم م�شاكل املنحرفني الذين اعتادوا 
على االإجرام يف الكرب، تعود اإلى حرمانهم من اال�شتقرار العائلي ، اإذ مل يجدوا بيتْا هادئْا 

فيه اأب يحدب عليهم ، واأم تدرك معنى ال�سفقة فال تفرط يف الدلل ول يف الق�سوة . لأن 
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اإ�شاعة الود والعطف بني االأبناء، له االأثر البالغ يف تكوينهم تكوينا �شليما.

 النا�صئة التي نتطلع اإليها
هم رجال القرن احلادي والع�شرين الذين �شيكونون يف �شباق مع الزمن ، و�شيواجهون 

حتديات ج�شام بطغيان القيم املادية على القيم املعنوية وبالتقدم التقني الذي بات يقفز 
 قفزات خيالية.

بحيث يخرج موؤهال م�شاركا مع االآخرين، ال م�شتهلكاْ فح�شب ويكون له دور يف �شنع القرار 
امل�شريي على االأقل قي نطاق اأ�شرته ثم جمتمعه ،بعيدا ممن ي�شيطر على تفكريه �شيق 

 االأفق 
اإننا نتطلع اإلى نا�شئة هم على وعي بواقعهم املتخلف، وقادرين على جتاوزه ، �شاعني 

للمعرفة باأدق ما و�شل اإليه ع�شرهم من علوم واآداب ، ومت�شلحني بالقيم الروحية 
 واملعنوية التي حتدد معامل �شخ�شياتهم االإ�شالمية. 

وعلينا اأن ال جنربهم على بع�س عاداتنا االجتماعية التي ال عالقة لها بالدين اأوباالخالق 
والتي األفناها بح�شب زماننا ، واإمنا علينا اأن نغر�س فيهم ح�شن التالوؤم مع جمتمعهم 

امل�شتقبلي، وذلك الأنهم قد خلقوا لزمان غري زماننا.

 اأهمية الأمن
اإن كلمة االأمن خفيفة على الل�شان ، عميقة يف الوجدان ، مطمئنة للجنان ، اأنها نعمة 
عظمى، وغاية اأ�شمى، ي�شعى اإليها كل اإن�شان، بل هو مطلب اأ�شا�شي ال ت�شتقيم احلياة 

بدونه، و�شعه اهلل جنبًا جلنب مع مطلب الغذاء ، بل قّدمه عليه تارات الأهميته . قال تعالى 
:  و�شرب اهلل مثاًل قرية كانت اآمنة مطمئنة ياأتيها رزقها رغدًا من كل مكان. وقال تعالى  

اأومل منّكن لهم حرما اآمنا يجبى اإليه ثمرات كل �شيء رزقا من لدنا ، اإن االأمن هو غاية 
املنى التي ي�شعى كل اأحد لال�شتظالل بظالله وال حياة مع اخلوف الذي تتحول الدنيا فيه 

 اإلى اأر�س م�شبغة يفرت�س القوي فيها ال�شعيف ، وت�شبح احلياة ظلمات بع�شها فوق بع�س . 
اإن احلياة مع االأمن ت�شري جنات، ظاللها وارفة ، يتبواأ االإن�شان فيها حياة طيبة مباركة 
، ويعي�س عي�شة را�شية ، يثمر وينتج ، ي�شان عر�شه واأر�شه ، ودينه وماله ، ودمه،واأهله 
ونف�شه وجميع من حوله ، يحمى وال يهدد، يتفياأ ظالل احلرية، اآمنا يف جميع اأحواله كل 

ذلك يف ظل االإ�شالم بالعمل بكل ما ير�شي اهلل، حتى يتم لهم االأمن يف االآخرة بنيل ر�شا 
اهلل وثوابه . اإن االأمن املطلوب هو االأمن على احلياة الطيبة يف الدنيا، واالأمن بح�شول 

 النجاة من غ�شب اهلل يف االآخرة .
اإن االأمن يلزم لكل نب�شة حياة ، وحركة بناء ، ولكل كيان اجتماعي كرب اأم �شغر ، يحتاج 

 اإليه االأفراد كما حتتاجه اجلماعات .
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فاإذا ح�شل اختالل يف جمال من جماالت احلياة كالقحط والك�شاد اأو النق�س يف عدد 
االأطباء اأو املعلمني ، فاإن ال�شرر الذي ينتج عن ذلك يكون حمدودًا على املجال الذي وقع 
عليه، وبالتايل ي�شهل احتواوؤه والتغلب عليه، لكن لو ا�شطرب ميزان االأمن ،واختل النظام 

العام، فاإن جميع نواحي احلياة تتاأثر،فت�شود الفو�شى، ويحّل اخلوف واال�شطراب، وينت�شر 
االإجرام فت�شبح مقدرات املجتمع باأيدي املجرمني مّما يجعل تتوقف حركة البناء،وعجلة 

طر النا�س للهجرة اإلى جمتمعات اأكرث اأمنًا، هم وروؤو�س اأموالهم. االإنتاج، في�شّ
اإّن االأمن حاجة اإن�شانية، و�شرورة ب�شرية، وغريزة فطرية، ال تتحقق ال�شعادة بدونه، وال يدوم 
اال�شتقرار مع فقده، الأن م�شالح الفرد واملجتمع مرهونة بتوفريه، ذلك الأن )االأمن للفرد 
واملجتمع والدولة من اأهم ما تقوم عليه احلياة ، اإذ به يطمئن النا�س على دينهم واأنف�شهم 
باأمتهم(. وينه�س  جمتمعهم  �شاأن  يرفع  ما  اإلــى  تفكريهم  ويتجه  واأعرا�شهم   واأموالهم 

وا�شتظالال  بال�شعادة  و�شعورا  ال�شدر،  يف  وان�شراحا  البال،  يف  راحــة  يحقق  االأمــن  اإن 
بالطماأنينة وال�شكينة ، ي�شعر يف ظلة املرء باأنه حممي م�شان بف�شل اهلل تعالى ثم بف�شل 
من ت�شبب يف ا�شتتبابه فينطلق يف هذا اجلو االآمن اإلى عبادة ربه على الوجه ال�شحيح ، 
واإلى عمارة الكون بتحقيق م�شاحله، اأما اإذا خيم اخلوف وزال االأمن فاإن امل�شالح تتعطل 
والقدرة على ح�شن العبادة تتزعزع الأّن ) ثبات االأمن وتاأكيده ، وتوفري االأمان وتعميمه هو 
املرتكز واالأ�شا�س لكل عوامل البناء والتنمية، وحتقيق النه�شة ال�شاملة وبدون ذلك ي�شتوطن 

اخلوف وتعم الفو�شى وي�شع ال�شياع فتفقد االأمة اأ�شا�س البناء واأ�شباب البقاء(.
وقد اأثار القراآن الكرمي انتباه االإن�شان ب�شدة اإلى حاجته امللحة لل�شعور باالأمن قال تعالى: 
، قال تعالى: )رّب  واآمنهم من خوف(  البيت الذي اطعمهم من جوع  )فليعبدوا رّب هذا 

اجعل هذا البلد اآمنًا(.
وان الفرد واال�شرة واملجتمع يحتاجون الى امرين هما: الكفاية واالمن وقد اعطى كتاب اهلل 

االمن درجة من االهمية تنا�شب درجة احلاجة اليه.
 اأّما الن�شو�س التي تّدل على االأمن يف ال�شّنة النبوية فكثرية منها على �شبيل املثال ال احل�شر . 
قوله ر�شول اهلل : ) ال يحل مل�شلم اأن يروع م�شلما(، وقوله ر�شول اهلل : ) امل�شلم اأخو امل�شلم 
ال يظلمه وال يخذله وال يكذبه ، وال يحّقره بل جعل عليه ال�شالة وال�شالم ان حتقق االمن 
لالن�شان مبثابة ملك الدنيا باأ�شرها فكل ما ميلكه االن�شان يف دنياه ال ي�شتطيع االنتفاع اال 
اذا كان اآمنًا على نف�شه ورزقه  .قال ر�شول اهلل: من ا�شبح منكم امنًا يف �شربه معافى يف 
ج�شده ، عنده قوت يومه، فكاأمنا خريت له الدنيا.ففي هذه االحاديث دعوة من النبي عليه 
ال�شالة وال�شالم وحث منه على كل عمل يبعث على االر�س واالطمئنان يف نفو�س امل�شلمني، 

كما فيها نهي عن كل فعل يبحث اخلوف والرعب بني امل�شلمني قليال كان ذلك او كثريًا.
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دور ال�صرة يف حتقيق المن لفرادها:
تعتمد اال�شرة يف حياتها على عدد من املقومات اال�شا�شية مبا ميكنها من القيام بدورها 
كموؤ�ش�شة اجتماعية يف حتقيق االمن، الن جناحها يتوقف على تكامل هذه املقومات ومنها 
الرتبوي والنف�شي واجل�شدي والغذائي والعقدي واالقت�شادي وال�شحي. حيث تتوقف حياة 
الغذاء  تتمثل يف  التي  وهي  منها  ان ميوت على �شروريات البد  الى  يولد  ان  منذ  االن�شان 
والك�شاء واملقر واالمن باال�شافة الى ما يتبع ذلك من احلاجيات التي حتقق له نوعًا من 

الراحة وتلبي متطلبات غريزية مثل التداوي والتعليم.

الأمن الرتبوي
ياأتي الطفل اإلى هذه الدنيا كال�شحيفة البي�شاء النقية يف عقله وفكره وم�شاعره ، وعنده 
اال�شتعداد الفطري الأي �شيء يقدم اإليه، ولذلك على االأبوين اأن يتنبها لهذه النقطة ، ويدركا 
مدى خطورتها و اأهميتها على ن�شاأة الطفل ومنوه وم�شتقبل حياته كلها . فبيدهما اأن ياأخذا 
 به اإلى م�شار النجاة ويكون قرة عني لهما،وبيدهما اأن يهماله اأوينحرفا به اإلى دروب املهالك 
ويرجع   ، لالأطفال  االجتماعية  التن�شئة  امل�شئولة عن  االأولى  املوؤ�ش�شة  االأ�شرة هي  اأن  ذلك 
ذلك اإلى اأن االأ�شرة هي اجلماعة الوحيدة التي تتفاعل مع الطفل لفرتة طويلة من الزمن ، 
يف املرحلة االأ�شا�شية من حياة منوه ، ولذلك فهي ت�شكل عاداته ومواقفه ، وت�شهم يف تكوين 
اأو  الع�شوية  بالوظيفة  االأ�شرة  قيام  .اإن  بها  توؤمن  التي  القيم  غر�س  طريق  عن  معتقداته 
اأمر طبيعي الأن الطفل عند والدته غري قادر على القيام بهذه  اأو االقت�شادية  االجتماعية 
الوظائف ، بل عاجز عن القيام باأي وظيفة ت�شمن له ا�شتمرارية احلياة ، لذا كان لزاما 

على االأ�شرة اأن تقوم بهذه الوظائف .

الأ�صرة وحتقيق الأمن النف�صي واجل�صدي للنا�صئة.
ورعايتها  النا�شئة  الطفولة  حماية  يتولى  الـــذي  الطبيعي  املح�شن  هــي  ــرة  ــش االأ� تعد 
والــرحــمــة  احلـــب  م�شاعر  تتلقى  ظلها  ويف  واأرواحــــهــــا،  وعــقــولــهــا  اأجــ�ــشــادهــا  وتنمية 
وتوجيهها  االأ�شرة  هدي  وعلى  احلياة،  مدى  يالزمها  الــذي  بالطابع  وتنطبع  والتكافل، 
االأحــيــاء. مع  تتعامل  كيف  وتعرف  واأهــدافــهــا،  االإن�شانية  احلياة  معنى  وتف�شر   ،  تتفتح 
 اإن مرحلة الطفولة هي فرتة اإعداد وتدريب للدور املطلوب من كل حي يف م�شتقبل حياته.
ـــه،  ـــوؤدب فـــاالأ�ـــشـــرة تــعــنــى بـــواليـــة الــطــفــل ورعـــايـــتـــه، وتــتــعــهــده مبـــا يــغــذيــه ويــنــمــيــه وي
ـــه مـــن جــمــيــع االأخــــطــــار الــتــي ميــكــن اأن حتــــدق بـــه ، ــحــافــظ عــلــى �ــشــالمــتــه واأمـــن  وي

كالهوام،  االأذى  له  ت�شبب  التي  املخاوف  اأنــواع  كل  من  �شغره  يف  الطفل  على  احلفاظ  اإن 
وال�سقوط، والأدوات احلادة واجلارحة، والنار وغريها، من وظائف الأ�سرة نحوه، فالأبوان 
التي  بالعقبات  االهتمام  ذلك  ومن   ، ومعنويا  ماديا  عليه  واملحافظة  حفظه  عن  م�شئوالن 
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تعرت�س �شبيله، ومن اأهمها اخلوف الذي هو غريزة فطرية يف االإن�شان فال بد من وجود 
اأنه  بد  ال  اأبــدا  يخاف  ال  الذي  الطفل  الأن   ، اآمنة  حياته  تكون  فيه، حتى  باعتدال  اخلوف 
م�شاب بانحراف يف نف�شه، فاخلوف �شروري لبناء �شخ�شية الطفل ووقايته من احلوادث ، 

والتعر�س للمخاطر، كاالبتعاد عن النار واالآالت اجلارحة ، واالأدوات الكهربائية وغريها .

الأ�صرة وحتقيق الأمن الغذائي
يهمنا  والــتــحــ�ــشــيــنــيــة،  واحلـــاجـــيـــة  الـــ�ـــشـــروريـــة  اإلـــــى  تــنــقــ�ــشــم  احلـــيـــاة  مــطــالــب  اإن 
الأفـــرادهـــا. ــغــذائــي  ال االأمــــن  ــني  ــاأم ت االأ�ـــشـــرة يف  نــتــنــاول دور  ومــنــه  مــنــهــا  االأول   هــنــا 

االأولى  الفرتة  له يف  واأف�شل غذاء  التغذية،  اإليه منذ والدته هو  اأمر يحتاج  اأول  املولود  اأن 
اإن  للر�شيع،  النافعة  واملــواد  التغذية،  عنا�شر  فيه  اهلل  اأودع  الذي  اأمه  لنب  هو  حياته  من 
الذي  الر�شاع  الغذاء عن طريق  اإلى  االأولني من حياته  العامني  باأم�س احلاجة يف  الطفل 
حياته  يف  بالغة  اأهمية  للطفل  الر�شاع  لتاأمني  اأن  �شك  وال  عظمه،  وين�شذ  حلمه  ينمي 
الطفل  اأن  العلمية  االأبحاث  اأثبتت   ( حيث  واالجتماعية،  واالأمنية  واجل�شدية  النف�شية 
واحلنان،  احلب  معه  ير�شع  واإمنــا   ، فقط  احلليب  ير�شع  ال  اأمــه،  ثدي  من  ير�شع  الــذي 
نف�شية  �شحة  يف  ينمو  اأن  على  الطفل  ي�شاعد  وهــذا  وحنانها،  االأمــومــة  بــدفء  فيح�س 
الالحقة(. عمره  مــراحــل  يف  النف�شية  بــاالأمــرا�ــس  االإ�ــشــابــة  عــن  بعيدا  ويــكــون   جــيــدة، 

يف  دور  الطبيعية  الــر�ــشــاعــة  طــريــق  عــن  ــود  ــول امل عليه  يح�شل  الـــذي  لــلــغــذاء  اأن  كما 
حمرتيف  بع�س  على  اأجــريــت  التي  الــدرا�ــشــات  بينت  فقد  حياته  م�شتقبل  يف  �شلوكياته 
طفولتهم  يف  الطبيعية  الر�شاعة  مــن  حــرمــوا  قــد  منهم  كثريا  اأن  الــعــامل  يف   االإجــــرام 
بارز يف  دور  له  الأفرادها  االأ�شرة  واحل�شانة من  والر�شاعة  الغذاء  تاأمني  اأن  وهكذا جند 
اأفراد  اإيجاد  عليه  والعنف واجلرمية مما يرتتب  االنحراف  البعيدة عن  ال�شليمة  التن�شئة 
التاآلف  على  عالقاته  تقوم  متما�شك  ملجتمع  اأ�شا�شية  لبنات  يكّونون  م�شتقيمني  �شاحلني 

واملحبة.

الأ�صرة وحتقيق الأمن العقدي
ينبغي  بل   ، اأفــرادهــا  نفو�س  يف  االإ�شالمية  العقيدة  غر�س  يف  االأ�ــشــرة  دور  اأهمية  وياأتي 
على  الوا�شح  اأثـــره  لــه   (  : الــديــن  الأن  غريها  على  االإميــانــيــة  الرتبية  بتقدمي  تعنى  اأن 
اإلــى  تدفعها  النف�س  يف  تتغلغل  حــني  والــعــقــيــدة   ، النف�شية  وال�شحة  النف�شي  النمو 
 ، االأمــان  اإلــى  ــوؤدي  ي واالإميـــان   ، اال�شتقرار  على  الفرد  ي�شاعد  والدين   ، اإيجابي  �شلوك 
�شيخوخته(. ثــم   ، ر�ــشــده  ــى  اإل مراهقته  عــرب   ، طفولته  يف  الــفــرد  اأمـــام  الطريق   وينري 

اإن االأ�شرة التي تقوم بغر�س العقيدة يف نفو�س اأفراد نا�شئتها ال �شك اأنها متالأ اأوقات الفراغ 
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لديهم بكل نافع ومفيد ، وبالتايل جتنبهم الوقوع يف االنحراف ، وتبعدهم عن كل مظاهر 
يف  االأمــن  لهم  حتقق  وبالتايل   ، الــداوؤب  والعمل  اخلري  على  �شخ�شياتهم  وتبني   ، العنف 
اأنف�شهم بتحقيق حاجاتهم الدينية والنف�شية ، وهذا يدفعهم لل�شعور بحاجات املجتمع وقيمه 

مبا يحقق له االأمن واال�شتقرار. 

الأ�صرة وحتقيق الأمن القت�صادي
ــاع حــاجــاتــهــا  ــب ــش ــاإ� ــادي مــالئــم يــ�ــشــمــح لــهــا ب ــ�ــش ــت ــــى دخــــل اق اإن االأ�ــــشــــرة حتــتــاج اإل
ــالمــة اأعــ�ــشــائــهــا  ــش ــا حتـــتـــاج اإلـــــى � ــم ــس، ك ــ� ــب ــل االأ�ــشــا�ــشــيــة مـــن مــ�ــشــكــن ومــــاأكــــل وم
ــة.  ــي ــح ــش ــــا يـــلـــزمـــهـــم مــــن خــــدمــــات � ــــري م ــــدب  مــــن االأمــــــرا�ــــــس اجلـــ�ـــشـــديـــة ، وت

املعي�شي  بامل�شتوى  االرتفاع  االأكرب يف  لها االأثر  التي  القاعدة  بو�شع  االإ�شالم  اهتم  ولذلك 
للفرد واالأ�شرة بدعوته اإلى االإنفاق ح�شب قدرته:) لينفق ذوا �شعة من �شعته (. وال �شك اأن 
كثريا من الدرا�شات االقت�شادية اأكدت اأن االأ�شباب الرئي�شية لالنحرافات االجتماعية تنبع 
جميعها من العوامل االقت�شادية . واأن كثريا من ال�شرور ت�شاحب الفقر عادة، ولذلك كان 
للفقر اأثرا وا�شحا يف انحراف اأو ا�شتقامة اأفراد االأ�شرة . والفقر يو�شف باأنه احلالة التي ال 
يكفي فيها دخل االأ�شرة عن اإ�شباع حاجاتها االأ�شا�شية املتغرية للمحافظة على بنائها املادي 
 والنف�شي واالجتماعي والتعليمي ، فالفقر هو الذي يحرم االأ�شرة من امل�شاركة االجتماعية.  
اإلى  للمجرمني ترجع  اأن احلالة العقلية  البحث  اأكدت عن طريق  الدرا�شات  اإن كثريا من 
النحطاط القت�سادي من ناحية ، واإلى التفكك الأ�سري من ناحية اأخرى . وقد يحقق الدخل 
 مطالب االأ�شرة املادية ، لكنه ال يحقق لها ال�شعور باالأمن ، اأو االإ�شباع النف�شي واالجتماعي.  
امل�شكن  اأن  العلمية  احلقائق  اأكدت  فقد  يف االنحراف  �شببا  يعترب  ال�شيئ  ال�شكن  اأن  كما 
اهتمت  التي  الدرا�شات  اأثبتت  فقد  املنحرف  يف ال�شلوك  اأ�شا�شيا  دورا  يلعب  املالئم  غري 
املرافق  تنق�شها  التي  املتخلفة  املناطق  تـــزداد يف  االنــحــراف  ن�شبة  اأن  اجلــانــب  بهذا 
الهروب  اإلــى  الطفل  يدفع  ال�شيق  اأو  امل�شرتك  ال�شكن  اإن   ، التجمع  فيها  ويكرث   ، املادية 
يدفعه  ما  وهذا  و�سغوط،  توترات  به من  ي�سعر  ما  نتيجة  ال�سارع،  والتجمع يف  املنزل  من 
االنــحــراف.   على  ت�شجع  التي  الع�شابات  وتكوين  االأحـــداث  من  غــريه  مع   اإلــى االلتقاء 
اإن كل اأ�شرة يف اأي جمتمع هي ذات دخل واإنفاق، لكن االأ�شر تختلف فيما بينها من ناحية 
�شنويا، كما تختلف  اأو  �شهريا  اأو  اأ�شبوعيا  اأو متغريا،  ثابتا   : الدخل  طريقة ح�شولها على 
اال�شتقرار  حتقيق  يف  االأ�شرة  تف�شل  عندما  وهكذا   ، فيه  الت�شرف  ناحية  من  فيما بينها 
اأع�شائها من جانب وبينها  اأنواع من ال�شراع يقوم بني  اإلى  االقت�شادي يوؤدي بها املوقف 
اأنواع من الت�شرفات هي  اأربعة  اآخر وهذا ال�شراع يولد  البيئة اخلارجية من جانب  وبني 
على التوايل: العدوان ، النكو�س ، اجلمود ، اال�شت�شالم . وكلها ال �شك �شد حتقيق االأمن 
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يف  تظهر  ثم  ومن  االأع�شاء  على  ال�شارة  اأثارها  ال�شلوكيات  ويكون لهذه  االأ�شرة  داخــل 
املجتمع  ياأمنهم  ال  وبالتايل  باأنف�شهم  الثقة  يفقدون  الأنهم  باملجتمع ،  وعالقتهم  ن�شاطهم 
اإلى اأهمية املحافظة على املال الأنه  اأفرادها  وال هم ياأمنونه، وياأتي دور االأ�شرة يف توجيه 
بالنهي عن  تكون  واملحافظة عليه   ، النا�س  به م�شالح  تق�شي  وقوامه التي  ع�شب احلياة 
 اإهداره ، وت�شييعه باالإ�شراف يف ا�شتعماله اأو �شرفه ملن ال يح�شن ا�شتعماله اأو بالتبذير فيه.  

الأ�صرة وحتقيق الأمن ال�صحي.
عينيها  ن�شب  االأ�شرة  ت�شعه  اأن  يجب  اأ�شا�شيا  هدفا  يعّد  االأفــراد  ب�شحة  االهتمام  اأن 
االأولــى يف  الدعامة  ال�شحة هي  الأن   ، متكامال  الأوالدهــا منوا طبيعيا  توفر  اأن  اإذا اأرادت 
والطاقة  بالقدرة  تعده  التي  هي  والأنــهــا  النا�شئ،  حياة  يف  وال�شعادة  بالر�شا  ال�شعور 
القدرات  تنمية  يف  الرئي�شية  العوامل  من  وهــي  احلــيــاة،  يف  ومنا�شطه  باأعماله  للقيام 
من  اأنها  كما   ، ال�شليم  اجل�شم  يف  ال�شليم  العقل  اأن  باعتبار  وذلــك   ، الفرد  عند  العقلية 
عمارة  ويف   ، والتعبدية  واالجتماعية  اخللقية  الفرد  كفاءة  زيــادة  يف  الهامة  العوامل 
االإن�شان.  حياة  يف  �شئ  اأهــم  تكون  تكاد  فال�شحة   ، وتنميتها  احلياة  وترقية   االأر�ـــس 

مــن  ــــواء  ــــش � بـــالـــغـــًا  تـــــاأثـــــريا  االأ�ــــــشــــــرة  حــــيــــاة  يف  ــــر  ــــوؤث ي ــــر�ــــس  امل اأن  وال �ـــشـــك 
ــا   ــه ب املـــحـــيـــط  الــنــفــ�ــشــي  اجلـــــو  اأو  اأو االجـــتـــمـــاعـــيـــة  ـــة  ـــادي ـــ�ـــش ـــت االق  الـــنـــاحـــيـــة 
فبال�شحة يحقق االإن�شان اآماله ورغباته، وينجز اأعماله، ويوؤدي واجباته والأهمية ال�شحة 
يف  االأ�شرة  دور  وياأتي  الفرد  على  اأمــرًا واجبا  اجل�شد  وحفظ  الــذات  حفظ  االإ�شالم  عّد 
حتقيق االأمن ال�شحي لدى اأفرادها عن طريق وقايتهم من كل اأ�شباب االأمرا�س النف�شية ، 
وتربيتهم على اكت�شاب القواعد التي تعلمهم النظافة والطهارة مبا يحفظ �شالمة اأج�شادهم 

و�شيانتهم واملجتمع من االمرا�س اخلبيثة واالوبئة املختلفة.

الأ�صرة واأمن املجتمع
يتحقق االأمن يف الأ�سرة اأول: باأن يقوم كل واحد من اأركان الأ�سرة بدوره املنوط به، الدور الذي 
من اأجل حتقيقه تكونت االأ�شرة، فالذكر واالأنثى اأوجد اهلل يف كل منهما خ�شائ�س قبل الوظائف، 
فيحقق كل منهما وظيفته من خالل خ�شائ�شه، ويتحمل م�شئولياته مع تعاون اجلميع يف اأداء 
الواجبات ، قال ر�شول اهلل: ) كلكم راع وكلكم م�شئول عن رعيته، فاالإمام راع وم�شئول عن رعيته، 
 والرجل راع يف اأهله وم�شئول عن رعيته واملراأة راعية يف بيت زوجها وم�شئولة عن رعيتها( 

من  ــراد  االأف االأمــن، وحلماية  لتحقيق  فّعالة  و�شيلة  االأ�شرة  بناء  اأن  االإ�شالم  اعترب  فقد 
اأوال،  االأ�ــشــرة  يف نطاق  تبداأ  االأمنية  الرتبية  اإن  الفو�شى،  من  املجتمع  ووقاية  الف�شاد، 
احلق  الطفل  يتعلم فيها  التي  االأولـــى  املدر�شة  هي  فاالأ�شرة  املجتمع،  ثم  املدر�شة،  ثم 
كل  القرار،  ــراأي، واتخاذ  ال وحرية  امل�شئولية،  حتمل  ويكت�شب  وال�شر،  واخلــري  والباطل، 
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عنا�شر  حيث تتحدد  مناق�شة،  دون  االأولــى،  �شنيه  يف  الطفل  يتلقاها  وغريها  القيم  هذه 
االأ�ــشــرة  داخــل  كــاف  ب�شكل  الفر�شة  تتهياأ  مل  هــويــتــه،واإذا  مالمح  وتتميز  �شخ�شيته، 
�شلوكه.  من  جــزءا  تكون  لكي  اكت�شابها  ذلــك  بعد  عليه  يتعذر  فاإنه  القيم،  هــذه   لتعلم 

اإّن االأمن ال يفر�س ب�شلطة، واإمنا ينبع من اأفراد املجتمع، من دخائلهم، من �شمائرهم، من 
 اأ�شلوب معامالتهم، ولالأ�شرة دور اأ�شا�شي يف غر�شه يف نا�شئتها، وتعميقه يف قلوبهم من البداية.
وال �شك اأن اأفراد االأ�شرة ميرون مبراحل خمتلفة منذ ميالدهم اإلى اأن ي�شبوا ويكربوا،ويتحملوا 
امل�شئوليات ال�شخام،ويف كل مرحلة من مراحل منوهم يحتاجون اأن حتقق لهم اأ�شرهم اال�شتقرار 
 النف�شي والطماأنينة يف خمتلف اأحوالهم كما حتقق لهم االإ�شباع يف جميع حاجاتهم املتنوعة. 
ــل ا�ــشــتــخــدام  ــة اأوالدهـــــــا مــث ــي ــرب ــيــهــا اأن تــبــتــعــد عـــن الــو�ــشــائــل اخلــاطــئــة يف ت وعــل
يف  واخلــــوف  واإثــــــارة الــرعــب  االأوالد،  مــعــامــلــة  يف  ــرامــة  والــ�ــش  ، الــ�ــشــدة  و  الــقــ�ــشــوة 
ال��ت�����س��ام��ح وال�����س��ف��ح ع��ن��ه��م.  ت��دل��ي��ل��ه��م، والإف�������راط يف  امل��ب��ال��غ��ة يف  اأو   ن��ف��و���س��ه��م، 
اأو  ــــهــــم  مــــن والـــــ�ـــــشـــــخـــــريـــــة  بـــــهـــــم  الـــــبـــــعـــــد عـــــــن اال�ــــــشــــــتــــــهــــــزاء  وكـــــــذلـــــــك 
. الــــ�ــــشــــارمــــة  بــــالــــرقــــابــــة  �ــــشــــوؤونــــهــــم  املــــبــــالــــغ يف  الــــتــــدخــــل  اأو   ، ــــــهــــــم   اإذالل

املت�شاهلون  ،فاالآباء  اإيجابي  اجتاه  يف  للنمو  اأ�شا�شيا  �شرطا  يعد  الطفل  �شلوك  واإن �شبط 
 ، الثقة  على  الت�ساهل  يف  الإف���راط  يبعث  ل  حيث   ، ب��الأم��ان  الطفل  يعرقلون اإح�سا�س 
حاجته  يــنــايف  وهـــذا   . االآبـــاء  �شعف  يعك�س  قــد  الطفل  ملطالب  الــر�ــشــوخ امل�شتمر  الأن 
الــوالــديــن  حـــزم  مــن  معينة  درجـــة  وجـــود  الأن   ، حلمايته  بقوتهما الــالزمــة  لل�شعور 
ال�شلبي  االجتـــاه  يف  النا�شئة  منــو  اإلـــى  يـــوؤدي  عدمها  ال�شوية ، واأن  للتن�شئة   �ــشــروريــة 
الـــوالـــديـــن،اإذ يتجنبان  لـــدى  االإهـــمـــال  والــتــ�ــشــاهــل يظهر هــنــاك اجتـــاه  الــقــ�ــشــوة  وبـــني 
فــيــه الــتــفــاعــل مـــع الــطــفــل ، فــيــرتك دومنــــا ت�شجيع عــلــى الــ�ــشــلــوك املـــرغـــوب عــنــه ، 
يتجنبه.  اأن  عــلــيــه  ــا ينبغي  م اإلــــى  اأو   ، ــه  ب يــقــوم  اأن  يــجــب  مــا  اإلــــى  تــوجــيــه   ودومنــــا 
نفو�شهم  احلــ�ــشــنــة يف  الـــعـــادات  ــس  ــر� غ عــلــى  الــنــا�ــشــئــة  يــ�ــشــاعــد  ال  االإهـــمـــال  وهــــذا 
ــا عــودهــم عليه املـــربـــون.  ــم يــنــ�ــشــاأون عــلــى م ــه  يف مــرحــلــة مــبــكــرة مــن حــيــاتــهــم ، الأن
التوازن يف  اأي عدم   : التذبذب  نا�شئتهم وهو  الوالدين جتاه  اآخر من  ويظهر هناك اجتاه 
ال�شلطة بني االأبوين ، فال�شلوك الذي يثاب من اأحدهما قد يرف�س من االآخر ، ويعترب هذا 
من اأكرث االجتاهات ال�شلبية ، الأن االأطفال قد يتكيفون مع اآبائهم مت�شاهلني اأو مت�شلطني 
لكنهم يجدون �شعوبة مطالب متغرية وغري متوقعة ، بل يوؤدي بهم ذلك اإلى االنحراف وعدم 
 التوافق ، في�شبحون اأكرث عدوانية ومتردا ، الأنه ي�شمح لهم بال�شلوك مرة ويرف�س مرة اأخرى. 
بــقــدراتــه  الــطــفــل  ثــقــة  لتنمية  املنا�شبة  ــواقــف  امل قــلــة  ـــى  اإل تــــوؤدي  الــ�ــشــديــدة  واحلــمــايــة 
ــركــه الكــتــ�ــشــاب خــربات  ، وت الــنــا�ــشــئــة  الــثــقــة يف نف�س  كـــان مــن االأهــمــيــة زرع  ــك  ــذل ول
ــدة مــع مــ�ــشــاعــدتــه بــالــتــقــومي والــتــعــديــل والــتــوجــيــه املــ�ــشــحــوب بـــاالحـــرتام النابع  جــدي
 ، امل�شتقبلية  حياتهم  ملــمــار�ــشــة  اأوالدهـــمـــا  ـــدان  ـــوال ال يــعــد  بــهــذا الــعــمــل   ، الــقــلــب  مــن 
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ــوى اإرادتـــــه وعــزميــتــه ، وتــنــّمــى مــواهــبــه.  ــق ــمــاد عــلــى الــنــفــ�ــس ، وت  الأنــــه يــتــعــود االعــت
اإذاللــهــم.  اأو  منهم  وال�شخرية  بــاالأطــفــال  اخلــاطــئــة اال�ــشــتــهــزاء  الو�شائل  مــن  اأن  كما 
اأخــفــقــوا  ولـــو  وتــقــديــرهــم  اإكــرامــهــم  يحمل عــلــى  ـــذي  ال بـــاالحـــرتام  ا�شتبدالها  ويــجــب 
يف  وا�شت�شارتهم  عند الــنــجــاح  عليهم  الــثــنــاء  يقت�شي  احــرتامــهــم  اإن  بــل  الــعــمــل،  يف 
خــط راأيــهــم. اإلـــى  بــرفــق  واإر�ــشــادهــم  الــ�ــشــائــب،  ــم  ــه راأي وا�شتح�شان   ، االأمــــور   بع�س 
 وهم بحاجة مع االحرتام اإلى احلب واحلنان الأنه من اأهم احلاجات التي يتطلبها النا�شئة 
اإلى مرحلة ففي مرحلة الطفولة  اإ�شباع حاجة احلب لديهم تختلف من مرحلة  اإن و�شائل 
وبعد   ، و�شمه  الــعــبــارات وتقبيله  بـــاأرق  ومداعبته  الطفل  مبالعبة  املــربــي  يلُذ  املبكرة 
على  ي�شع راأ�شه  اأو  الوالدين  من  قريبا  يجل�س  اأن  الطفل  يحب  �شنوات  خم�س  يبلغ  اأن 
ويف  املدر�شة ،  من  رجوعه  عند  حاجته  ت�شتد  بل   ، ذلك  غري  اأو  يقبلهم  اأو  اأحدهما  فخذ 
من  يخجل  قد  اأنه  وذلك   ، والديه  من  واحلب  احلنان  اإلى  يظل حمتاجا  مرحلة املراهقة 
اأن  ينكران  اأو  احلب  اإلى  حاجته  ينتقدان  والــداه  كان  اإذا  وبخا�شة  هذه العاطفة  اإظهار 
لهم.  والت�شايق عندما يعرب عن حبه  باالإزعاج  اأو يح�شان  اإليهما  راأ�شه  اأو ي�شند   يقبلهما 
ــــن وعــــدم الــثــقــة بــالــنــفــ�ــس ،  ــــوؤدي اإلــــى انـــعـــدام االأم ــاع هـــذه احلــاجــة ي ــب ــش اإن عـــدم اإ�
والــتــوتــر،  واالنـــطـــواء  بالقلق  ويــ�ــشــاب  االآخـــريـــن،  مــع  الــطــفــل التكيف  عــلــى  في�شعب 
اأهـــم اأ�ــشــبــاب االإ�ــشــابــة مبــر�ــس االكــتــئــاب يف امل�شتقبل.   بــل يعد احلــرمــان مــن احلــب 

اإلى  حاجته  الت�شبع  عندما  والطفل  املربي  فجوة بني  حتــدث  االجتماعية  الناحية  ومــن 
بها  يف�شي  اأو   ، مب�شكالته  والــديــه وي�شتقل  جتــاه  باالنقبا�س  الطفل  فيح�س  احلــنــان 
باالآخرين  للتعلق  جتعله م�شتعدْا   ، عاطفية  جوعة  عنده  ،وي�شبح  والديه  دون   لالآخرين 
اإّن العوامل التي مير بها اأفراد االأ�شرة حتت مظلة االأ�شرة امل�شتقرة الهادئة له االأثر الفّعال 
يف حياتهم امل�شتقبلية عندما يكونون اأع�شاء ملجتمع اأو يكونون اأزواجا يف اأ�شر. اإّن ال�شخ�س 
الذي مير يف طفولته بخربات �شارة توفر له االأمن واحلب ميكنه النجاح يف اإقامة عالقات 
اجتماعية �شارة، واإقامة عالقات اأ�شرية �شعيدة اآمنة، كما اأن الطفل املحروم من احلب اأو 
املهمل اأو التع�س ال بد من اأن ي�شبح اأبا قا�شيا، اأو زوجا �شيئا، اأو �شريكا غري موفق ، اأراأيتـم 
اإذا دور االأ�شرة يف حتقيق اأمن املجتمع، حيث اأن اأفراد االأ�شرة هم الذين �شي�شبحون لبنات 
املجتمع، ورجال الغد، متمثلني يف حتمل امل�شئوليات، اأزواجا كانوا اأو زوجات، اأو م�شئولني يف 
خمتلف قطاعات املجتمع، فاإن ربوا على اخلري والف�شيلة واالأمن وا�شعاد االآخرين ف�شي�شبحون 
م�شلحني.  �شاحلني  باأفراد  املجتمع  اإمداد  يف  االأقوى  اأ�شرهم االمتداد  و�شت�شبح   كذلك، 
ــاة ال تــهــنــاأ بـــدون اأمـــن،  وقـــد اأ�ــشــبــح وا�ــشــحــا مــن خـــالل الــعــر�ــس الــ�ــشــابــق، اإن احلــي
ـــاإذا  ف اأمــــن،  بــغــري  تــزدهــر  ال  ــارة  واأّن احلــ�ــش اأمــــن،  بــــدون  ي�شتقر  ال  املــجــتــمــع  واأّن 
�ــشــاد االأمــــن يف املــجــتــمــع اطــمــاأنــت الــنــفــو�ــس، وانــ�ــشــرفــت اإلــــى الــعــمــل املــثــمــر، فيعم 

دور ال�رشة يف المن الجتماعي
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ـــبـــالد،وتـــقـــل االأزمـــــــات واملــــخــــاوف والــقــالقــل،  اخلــــري والــــرخــــاء عـــمـــوم الــعــبــاد وال
ميكن  ال  �شواء، وب�شكل  حد  على  واملجتمع،  واالأ�شرة  للفرد  �شروريا  االأمن  يكون  وبالتايل 
الف�شل بينهم، كما ال ميكن اأن ي�شعر االإن�شان باالأمن والطماأنينة يف جمتمع ت�شوده الفو�شى، 
الفرد  باأمن  املجتمع مرتبط  اأمن  اأّن  ذلك  اجلرائم،  فيه  وترتكب  املخاوف،  فيه  وتنت�شر 
املجتمع،  جتاه اأمن  امل�شئولية  جّل  تتحمل  اأن  االأ�شرة  على  يفر�س  وهذا  فيه،  يعي�س  الذي 
 بغر�شه وتنميته يف نفو�س اأفرادها و�شيكون مردود ذلك وثمرته عليها وعلى املجتمع. ومنها:

وال�شحية . 1 الثقافية واالقت�شادية  واالأمنية  االجتماعية  النف�شية  احلاجات  حتقق  اإّن 
للنا�شئة ي�شهم ببث الطماأنينة واال�شتقرار يف نفو�شهم 

اإن اإ�شباع االأ�شرة لكل حاجات اأبنائها باعتدال وانتظام يرتك يف نفو�شهم عدم التعدي . 2
على حاجات االآخرين من اأفراد املجتمع مما ي�شهم يف اأمنه 

  اإن اأمن املجتمع ال يتحقق اإال باأمن االأفــراد ، واأن اأمن االأفــراد ال يتم اإال يف حم�شن . 3
الواقع  مع  تتفق  التي  القيم  بنقل  االجتماعي  التطبيع  يف عملية  دورها  عرب   ، االأ�شرة 

الديني والثقايف للمجتمع 
اإن اأف�شل و�شيلة لن�شر االأمن هي تربية االأفراد على العقيدة ال�شحيحة ، وعلى املحبة . 4

والت�شامح وكظم الغيظ والتوا�شع للموؤمنني. 
 اإّن االأ�شرة اإذا حققت االأمن الذاتي يف اأفراد اأبنائها فقد حققت االأمن يف املجتمع ، . 5

الأنه عبارة عن اأ�شر متعددة، ينطبع مبا تنطبع به اأ�شره . ن�شاأل اهلل تعالى ان يدمي علينا 
االمن واالميان انه ولى ذلك والقادر عليه و�شلى اهلل على نبينا حممد وعلى اله و�شحبه 

اجمعني.
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ندوة متخصصة عن مرض سرطان القولون

العلمي  للبحث  االردنــيــة  اجلمعية  نظمت 
البحث  م�شتجدات  عن  متخ�ش�شة  نــدوة 
ــون  ــول ــق ــمــي يف مـــر�ـــس �ـــشـــرطـــان ال ــعــل ال
والباحثني املخت�شني  من  عــدد   مب�شاركة 
ــشــت الـــنـــدوة الـــتـــي ادارهــــــا نــائــب  ــاقــ� ون
اخلــوالــدة  ر�شا  الــدكــتــور  اجلمعية  رئي�س 
ــ�ــشــاره واأجنـــع  ــت ا�ــشــبــاب هـــذا املــر�ــس وان
ــه واحلـــــد منه  االأ�ـــشـــالـــيـــب لــلــتــعــامــل مــع
مدير  اله�شمي  اجلهاز  ق�شم  رئي�س  ودعــا 
وحدة املناظري يف مركز احل�شني لل�شرطان 
الدكتور ايهاب �شحادة الى �شرروة الك�شف 
املبكر عن �شرطان القولون باعتباره اخلطوة 
املثالية للعالج ووجوب تقدمي الك�شف املبّكر 
لكل الرجال والن�شاء من عمر 50 عاما فما 
فوق واتخاذ االجراء العالجي املنا�شب ويف 
املكت�شفة ال�شرطانات  لكل  املنا�شب   الوقت 
واح�شاءات  معلومات  ايجاد  اهمية  واكــد 

اللحميات  نــ�ــشــب  ملــعــرفــة  دقــيــقــة  حمــلــيــة 
وتــاأهــيــل  وتــثــقــيــف  االردن  يف  واالأورام 
االطـــــبـــــاء وتـــثـــقـــيـــف املـــجـــتـــمـــع وتـــوفـــري 
لـــالأورام املبكر  الك�شف  تغطي   تاأمينات 

الـــقـــولـــون  ـــرطـــان  ـــش � ان  ـــــى  ال وا�ـــــشـــــار 
ولــذلــك  م�شتمر  ـــــاد  ازدي يف  واملــ�ــشــتــقــيــم 
اكت�شاف  مــن  ميــّكــن  املبكر  الك�شف  فـــاإن 
تكونه منع  اأو  مبكرة  مرحلة  يف   ال�شرطان 
وجراحة  العامة  اجلراحة  ا�شتاذ  وعر�س 
العلوم  بجامعة  الــطــب  كلية  يف  الــقــولــون 
والتكنولوجيا الدكتور طارق اجلابري طرق 
معاجلة هذا املر�س وهي اجلراحة والعالج 
امل�شادة  بــاالأجــ�ــشــام  ــعــالج  وال الــكــيــمــاوي 
املــوجــهــة والـــعـــالج الــ�ــشــعــاعــي والــتــربيــد 
واملوجات ال�شوتية، م�شريا الى ان اجلراحة 

هي ال�شبيل االمثل للعالج
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ــور  ــدكــت ال ــابــق  ــش ــ� ال االردين  املــالــيــة  وزيـــــر  قــــال 
حمــمــد ابــــو حـــمـــور ان ارتـــفـــاع مـــعـــدالت الــفــقــر 
والـــبـــطـــالـــة بـــني الــ�ــشــبــاب الـــعـــربـــي كـــانـــت من 
ــيــع الــعــربــي. ــاب الــرئــيــ�ــشــيــة حلــــدوث الــرب ــب ــش  اال�
االردنــيــة  اجلمعية  نظمتها  نـــدوة  خــالل  وا�ــشــاف 
للبحث العلمي بعنوان )االزمة املالية العاملية والربيع 
انــور  الــدكــتــور  اجلمعية  رئي�س  وادارهــــا  الــعــربــي( 
البطيخي ان من اهم اثار االزمة املالية العاملية على 
املنطقة كانت تراجع النمو االقت�شادي حيث �شارت 
معدالت النمو االقت�شادي قريبة من معدالت النمو 
ال�شكاين وبالتايل زادت معدالت الفقر والبطالة ب�شكل 
املالية. والتحويالت  اال�شتثمارات  وتراجعت   عام 
االقت�شادي  النمو  لرتاجع  نتيجة  اأنــه  اإلــى  وا�ــشــار 
العربي  الــربــيــع  ـــورة  ث الــعــربــيــة  الــــدول  حــدثــت يف 
هي  العربي  املجتمع  يف  االكــرب  الفئة  وان  خا�شة 
فــئــات الــ�ــشــبــاب ومــعــظــم هــــوؤالء الــ�ــشــبــاب طــاقــات 
اال�شباب  احــد  كــان  الــذي  االأمــر  العمل  معطلة عن 
العربي. بالربيع  يعرف  مــا  حــدوث  يف   الرئي�شية 
منها  العربي  للربيع  اخرى  ا�شبابًا  هناك  اإن  وقال 
الحباط من �سيغ التكامل العربي املختلفة حيث ان 
احلديث عن التكامل العربي مرت عليه �شنوات طويلة 
والتقاليد  العادات  ت�شابه  رغم  يذكر  تقدم  اأي  دون 

واللغة والدين وغريها وباملقابل الغرب رغم اختالف 
الــيــورو. مبنطقة  تــوحــد  وتقاليده  وديــانــاتــه   لغاته 
وا�شت�شراء  وال�شفافية  امل�شاءلة  �شعف  ان  وبــني 
واال�شتثمارات  البينية  التجارة  وانخفا�س  الف�شاد 
الــعــربــيــة داخـــل الــوطــن الــعــربــي وغــيــاب الــعــدالــة 
يف تــوزيــع الـــرثوات والــقــرو�ــس بــني فــئــات املجتمع 
اي�شا  كــلــهــا  ــــه  دول كـــل  املــخــتــلــفــة يف  املــنــاطــق  يف 
ــعــربــي. ــعــد ا�ــشــبــابــًا مــهــمــة لــعــمــلــيــة الــربــيــع ال  ت

وحول ا�شباب االزمة املالية العاملية ب�شكل عام ا�شار 
ابو حمور الى ان ابرزها هو التو�شع غري املدرو�س يف 
االئتمان)القرو�س( وبنف�س الوقت هذا التو�شع كان 
يرافقه �شوء تقدير وخماطرة وعدم تطبيق املعايري 
الربح  لتحقيق  باملال  االجتار  الى  واالنتقال  الدولية 
 ال�شريع بدال من االجتاه الى قطاع االنتاج احلقيقي.
بــازمــات مماثلة خالل  الــعــامل مــر  ان  الــى  وا�ــشــار 
الك�شاد  ازمـــة  منها  املا�شية  والــعــقــود  الــ�ــشــنــوات 
عام  النفط  ا�شعار  ــفــاع  وارت  1929 عــام  العظيم 
حيث   1987 �ــشــنــة  اال�ـــشـــود  ــني  ــن االث ويــــوم   1974
ــيــوم. ـــواق الــعــاملــيــة يف ذلـــك ال  انـــهـــارت كــل اال�ـــش
ا�شئلة  ـــدوة عــلــى  ـــن ال ابــــو حــمــور خــــالل  واجـــــاب 
حول  مبجملها  تركزت  التي  احل�شور  ومــداخــالت 

الو�شع االقت�شادي وانعكا�شاته على الربيع العربي

  

االزمة المالية العالمية والربيع العربي
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حقوق الملكية الفكرية

قالت اخلبرية يف حقوق امللكية الفكرية غيداء حممود عالء الدين، ان 2534 طلبا 
برباءة اخرتاع قدمت يف االردن بني 2007 حتى نهاية العام املا�شي، بينما مل يتجاوز 

عدد الرباءات املمنوحة 201 براءة .
الفكرية وحماية االخرتاعات، مقارنة  امللكية  الدين خالل ندوة عن  واجرت عالء 
بني االردن وال�شني، مو�شحة ان االردن منح يف العام 2007 63 براءة اخرتاع يف 
حني منحت ال�شني نحو 68 الف براءة اخرتاع، اما يف العام 2008 فقد منح االردن 
21 براءة اخرتاع بينما منحت ال�شني 94 الفا ويف العام 2009 منح االردن 53 براءة 
االأردن 64 براءة  الفا، اما يف 2010 فقد منح  اخرتاع فيما ال�شني اكرث من 123 

اخرتاع وال�شني 135 الفا.
العام  اإلى ان اول ت�شريع �شدر يف االردن حلماية براءات االخرتاع كان يف  ولفتت 
1953 وهو قانون امتيازات االخرتاع. وخالل الندوة التي نظمتها اجلمعية االردنية 
للبحث العلمي و�شارك فيها متخ�ش�شون وباحثون واكادمييون، ركز رئي�س اجلمعية 
ان  ذلــك  �شان  من  »الن  االخــرتاعــات  حماية  اهمية  على  البطيخي  انــور  الدكتور 
النمو  امل�شاهمة يف  وبالتايل  التكنولوجيا  ونقل  روؤو�س االموال  ا�شتقطاب  الى  يوؤدي 

االقت�شادي«.
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ضمان الجودة في التعليم العالي وتنافسية الجامعات

قال رئي�س هيئة اعتماد موؤ�ش�شات التعليم العايل الدكتور 
 2012 لعام  العاملي  التناف�شية  تقرير  ان  الزعبي  ب�شري 
ك�شف اأن االأردن قد حل يف املرتبة )56( عامليًا فيما يخ�س 
اأداء )16( عن  موؤ�شر ال�شحة والتعليم االأ�شا�شي بفارق 
العام املا�شي، وحل باملرتبة )55( عامليًا بالن�شبة ملوؤ�شر 
املا�شي. الــعــام  عــن   )4( اأداء  بــفــارق  الــعــايل   التعليم 
االردنـــيـــة  اجلــمــعــيــة  نظمتها  ــرة  حمــا�ــش يف  وا�ـــشـــاف 
انور  الدكتور  اجلمعية  رئي�س  وادارهـــا  العلمي  للبحث 
الــبــطــيــخــي حـــول �ــشــمــان اجلــــودة يف الــتــعــلــيــم الــعــايل 
ـــه وحــ�ــشــب مــوؤ�ــشــر االبــتــكــار  وتــنــافــ�ــشــيــة اجلــامــعــات ان
اأداء  بفارق  باملرتبة)57(  االردن  جــاء  فقد  والتطوير 
الــعــام  للرتتيب  وبالن�شبة  املــا�ــشــي  ــعــام  ال عــن   )20(

باملرتبة  االأردن  حل  فقد  عامليا  املعتمدة  املوؤ�شرات  ح�شب 
باملرتبة  مــقــارنــة  دولــــة   )144( بــني  مــن  وذلــــك   )64(
املا�شي. الــعــام  يف  م�شاركة  ــة  دول  )142( بــني  مــن   )71( 

ـــهـــادفـــة الــــى الــو�ــشــول  ــة ال ــئ ــي ــه وا�ــشــتــعــر�ــس روؤيــــــة ال
ــوٍى عـــــاٍل من  ــت ــش ــات الــتــعــلــيــم الـــعـــايل اإلـــــى مــ� ــش ــ� مبــوؤ�ــش
الــتــنــافــ�ــشــيــة الــعــاملــيــة وتــطــبــيــق مــعــايــري �ــشــمــان اجلـــودة 
الغاية. لــهــذه  الهيئة  بها  تــقــوم  الــتــي  واخلــطــط   واجلــهــود 
وا�شار الى ان الهيئة تهدف من تطبيق معايري �شمان اجلودة 
وطماأنة  العايل  التعليم  موؤ�ش�شات  يف  التمّيز  ت�شجيع  الــى 
خمرجات  بــجــودة  والعاملية  املحلية  واملوؤ�ش�شات  املجتمع 
االإيجابي  التناف�س  روح  وت�شجيع  العايل  التعليم  موؤ�ش�شات 
بني موؤ�ش�شات التعليم العايل م�شريا الى ان اهم التحديات 
موؤ�ش�شات  يف  اجلودة  �شمان  حتقيق  تواجه  التي  واملعوقات 
التعليم  على  الطلب  يف  الهائل  التو�شع  هي  العايل  التعليم 
العايل و�شعف االإقبال على التعليم التقني والتحديات املالية 
 وعدم مواءمة خمرجات التعليم العايل حلاجات �شوق العمل.
من  والتي  امل�شتقبلية  الهيئة  تطلعات  عن  الزعبي  وحتــدث 
ابرزها ن�شر ثقافة اجلودة واالعتماد وزيادة الوعي باأهميتها 
واالعتماد  اجلـــودة  �شمان  مبعايري  التقيد  عملية  وجعل 
م�شتوياتها  اأعــلــى  حتقيق  يف  املوؤ�ش�شات  تتناف�س  طوعية 
مع  التعاون  هــي  االعتماد  هيئة  مهمة  اأن  على  والرتكيز 
م�شتوياتها  اأعلى  حتقيق  اأجل  من  العايل  التعليم  موؤ�ش�شات 
املحلية  املناف�شة  اأجــل  من  واجلـــودة  االعتماد  معايري  من 
موؤ�ش�شات  بني  املتبادلة  الثقة  وتعزيز  والعاملية  واالإقليمية 

تطوير  يف  واال�ــشــتــمــرار  االعــتــمــاد  وهيئة  الــعــايل  التعليم 
الربامج  كافة  لت�شمل  اجلـــودة  و�شمان  االعتماد  معايري 
واملوؤ�ش�شات. الــربامــج  على  وتطبيقها  دوريـــًا   ومراجعتها 
اللجان  اأعــ�ــشــاء  وانــتــقــاء  الختيار  واأ�ــشــ�ــس  معايري  وو�ــشــع 
اأدائــهــم  وتقييم  اجلـــودة  و�شمان  لالعتماد  املتخ�ش�شة 
وتوفري قاعدة بيانات باخلرباء يف املجاالت املختلفة وتنظيم 
واال�شتمرار  اللجان  لهذه  املتخ�ش�شة  التدريبية  الــدورات 
لت�شمل  ــــودة  اجل و�ــشــمــان  ــمــاد  االعــت مــعــايــري  تــطــويــر  يف 
الربامج  على  وتطبيقها  ــًا  دوري ومراجعتها  الربامج  كافة 
اأع�شاء  وانتقاء  الختيار  واأ�ش�س  معايري  وو�شع  واملوؤ�ش�شات 
وتقييم  اجلـــودة  و�شمان  لالعتماد  املتخ�ش�شة  اللجان 
اأدائهم وتوفري قاعدة بيانات باخلرباء يف املجاالت املختلفة 
اللجان  لــهــذه  املتخ�ش�شة  التدريبية  الــــدورات  وتنظيم 
ودرا�شة  اجلــودة  �شمان  مبعايري  اخلا�شة  ــة  االأدل وترجمة 
يف  قامو�س  واإعــداد  االإجنليزية  اللغة  اإلــى  الذاتي  التقييم 
واالإجنليزية. العربية  باللغتني  اجلودة  �شمان   م�شطلحات 

وي�شار الى انه يوجد يف االردن ع�شر جامعات حكومية و23 
جامعة خا�شة و14 كلية جامعية متو�شطة تابعة جلامعة البلقاء 
التطبيقية و24 كلية جامعية متو�شطة خا�شة و14 كلية جامعية 
املركزي. والبنك  واجلي�س  ال�شحة  لــوزارة  تابعة   متو�شطة 

الباحثني  مــن  عــدد  ح�شرها  الــتــي  املحا�شرة  وت�شمنت 
ــذة اجلــامــعــيــني والــطــلــبــة واملــعــنــيــني الــعــديــد من  ــات ــش واال�
املداخالت واال�شئلة واالجوبة التي تركزت يف جمملها على 
دور الهيئة يف النهو�س بالعملية التعليمية يف االردن وحتقيق 

معايري �شمان اجلودة
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رئي�س  ــدران  ب عدنان  الدكتور  االأ�شتاذ  دولــة  بني 
جامعة البرتا خالل الندوة احلوارية التي عقدتها 
اأنور  اأ.د  برئا�شة  االأردنية،  العلمي  البحث  جمعية 
البطيخي رئي�س اجلمعية وا�شرتك فيها كل من اأ.د 
ع�شام زعبالوي وزير التعليم العايل االأ�شبق و اأ.د 
اخليف الطراونة رئي�س اجلامعة االأردنية، بني اأننا 
يف االأردن يف و�شع تناف�شي �شديد على راأ�س املال 
هي  التعليمية  املخرجات  اأ�شبحت  بحيث  الب�شري 
الهدف الرئي�شي، مو�شحا اأن هذا التناف�س ال يحده 
حدود فهو عاملي وال بقاء فيه اإال لالأ�شلح واالأجود.

االعــتــمــاد  مــعــايــر  تطبيق  ـــى  اإل بــــدران  اأ.د  ودعـــا 
التناف�شية  وتنمية  اجلــامــعــات  على  عــام  ب�شكل 
جــودة  ل�شمان  اجلــهــود  ــذل  وب التخ�ش�شات  بــني 
خمتلفة  موؤ�شرات  على  بناء  وخمرجاته  التعليم 
التدري�س  م�شتوى  ورفع  واإ�شالح  حت�شني  تت�شمن 
البحث  ــادة  وزي وتطوير  ككل،  التعليمية  والعملية 
العلمي، ورفع قدرات اخلريجني، وحتديث معايري 
موؤ�ش�شات  مع  مقارنة  اأداءهـــا  وقيا�س  االعتماد، 

اأكادميية متميزة .
بني  والتناف�س  التميز  اأهمية  على  كذلك  ــد  واأك
وعلى  الــعــايل  التعليم  يف  التعليمية  املوؤ�ش�شات 
والعملية  الــتــدريــ�ــس  وهــيــئــة  اخلــريــجــني  نــوعــيــة 
معتمدة  ملعايري  وفقا  العلمية  والبحوث  التعليمية 
اأن  مو�شحا  اجلــودة،  درجــات  اأعلى  لنيل  توؤهلها 
العايل  التعليم  تواجه  التي  لتحديات  ا  اأهــم  من 
تتمثل بتحدي اجلودة والنوعية ، وحتدي املواءمة 
االإبــداع  وحتــدي  واالإقليمية،  العاملية  ال�شوق  مع 
واالبتكار والذي ال ميكن حتقيقه دون ا�شتقاللية 

اجلامعات.
مفهوم  زعبالوي  ع�شام  الدكتور  بني  جهته  من 
العايل  التعليم  اأدبــيــات  من  باعتبارها  ــودة  اجل
اجلامعات  على  مفاهيمها  تطبيق  اإلـــى  داعــيــا 
وخمرجاته. وبراجمه  العايل  بالتعليم   لالرتقاء 
الطراونة  اخليف  اأ.د  ا�شتعر�س  اأخرى  جهة  من 
ومعايريه  واالعتماد  التعليم  مفهوم �شمان جودة 

وتطبيقاته واملعوقات التي تعرت�س حتقيقه .
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حوار مفتوح حول الطاقة النووية في األردن

العلمي  للبحث  االأردنــيــة  اجلمعية  نظمت 
الطاقة  هيئة  رئي�س  مــع  مفتوحا  حـــوارا 
ــة الــدكــتــور خــالــد طوقان  ــي الــذريــة االردن
بح�شور اع�شاء اجلمعية وعدد من اخلرباء 
ــاه. ــي  واملــخــتــ�ــشــني يف جمـــال الــطــاقــة وامل
الطاقة  ا�شرتاتيجية  احلــ�ــشــور  ونــاقــ�ــس 
والتحديات  والــروؤيــة  االردن،  يف  النووية 
بالطاقة  تتعلق  الــتــي  واال�ــشــرتاتــيــجــيــات، 
االردن. يف  امل�شتقبل  طــاقــة   الــنــوويــة، 
النووي  الربنامج  ان  تاأكيده  وجدد طوقان 

امل�شتقبل  لــطــاقــة  ا�ــشــرتاتــيــجــي  خــيــار  هــو  االردين 
يف  الــيــورانــيــوم  وتــراكــيــز  كــمــيــات  وان  االردن،  يف 
تدعم  اقــتــ�ــشــاديــة  جــــدوى  ذات  املــمــلــكــة  ارا�ـــشـــي 
واال�شتقالل  اال�ــشــتــقــرار  وحتــقــق  املــ�ــشــروع،  تنفيذ 
االردن. يف  الكهربائية  الــطــاقــة  توليد  جمــال   يف 
االردنية  ال�شركة  بــداأت   2009 عــام  منذ  انــه  وقــال 
للتنقيب  مكثفة  اعماال  اليورانيوم  لتعدين  الفرن�شية 
وبعد  مربع  مــرت  كيلو   78 االردن  و�شط  منطقة  يف 
ا�شتكمال املرحلة االولى من التنقيب واحلفر امتدت 
لعام 2011 ح�شب املواقع ذات االولوية التي حددتها 
عن  حينها  اعلنت  ال�شركة  ان  الى  م�شريا  ال�شركة، 
معدن  من  طن   12300 نحو  بلغ  خمزونا  اكت�شاف 
 اليورانيوم مب�شاحة �شطحية تبلغ 18 كيلو مرت مربع.
وبني الطوقان ان ال�شركة اعلنت يف حزيران املا�شي 
ان كميات اليورانيوم املوؤكدة يف و�شط االردن تتجاوز 
املخزونات  هذه  ان  الى  م�شريا  طن،  الف  الع�شرين 
من اليورانيوم تعترب خمزونات ا�شرتاتيجية لالردن 
امل�شتقبل. يف  الـــنـــووي  لــلــوقــود  الـــتـــزود  مــن   تــعــزز 
لــلــربنــامــج الــنــووي  وحـــول وجـــود مــعــار�ــشــة حملية 
من  برامج  على  املقبلة  الدول  جميع  ان  طوقان  قال 
داخلية  االردن  يف  وهــي  معار�شة  ت�شهد  النوع  هــذا 
الذرية  الطاقة  هيئة  ان  مو�شحا  خارجية،  واخــرى 

ابعاد  ل�شرح  وطنية  موؤ�ش�شات  مع  التن�شيق  بــداأت 
قبول  الــى  للو�شول  م�شعى  يف  واهــدافــه  الربنامج 
يف  االردن  اهـــداف  حتقيق  على  ي�شاعد  جمتمعي 
ال�شلمية. لال�شتخدامات  النووية  الطاقة   امتالك 
املعار�شة  اطــراف  بع�س  اراء  يف  حتول  الى  وا�شار 
ـــام بــهــا نـــواب  ـــــارات ق لــلــربنــامــج خــا�ــشــة بــعــد زي
ــتــي تــربد  ــة ال ــووي ــن واكـــادميـــيـــون ملــوقــع املــحــطــة ال
التنقية  الــعــادمــة مــن حمــطــة  ــاه  ــي امل بــا�ــشــتــخــدام 
االمريكية. ــا  اريــزون واليــة   / بــالــوفــريدي  بلدة   يف 
اململكة  يف  ــطــاقــة  ال قــطــاع  ان  طـــوقـــان  واو�ـــشـــح 
يــعــاين مــن و�ــشــع ميــ�ــس اال�ــشــتــقــرار االقــتــ�ــشــادي 
الطاقة  بخيار  لالأخذ  احلكومة  دفــع  ما  للمجتمع 
الطاقة  م�شادر  وتنويع  الكهرباء  لتوليد  النووية 
الكلي. الــطــاقــة  خليط  يف  منها  املحلية  ــادة  ــزي  ب
الكهرباء  م��ن  �ساعة  واط  الكيلو  تكلفة  ان  وق��ال 
للم�شتهلك  يباع  قر�شا   19 تبلغ  اململكة  يف  املنتج 
خيارا  ــنــووي  ال اخلــيــار  يجعل  مــا  قــرو�ــس  بثمانية 
ــى تـــوفـــر عــنــا�ــشــر  ــا بــاالعــتــمــاد عــل ــيــجــي ا�ــشــرتات
ــد. ــربي ــت ــل ــــــادة خـــــام ومــــيــــاه ل  املــــ�ــــشــــروع مــــن م
االردنية  الذرية  الطاقة  هيئة  حر�س  طوقان  واكــد 
على االلتزام بكل متطلبات ومعايري ال�شالمة العامة 

واالمن واالمان النووي وق�شايا البيئة.
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واقع البحث العلمي
والتعليم العالي في الوطن العربي 

حذر االمني العام الحتاد اجلامعات العربية اال�شتاذ 
هجرة  ا�شتمرار  من  عرابي  ابــو  �شلطان  الدكتور 
الكفاءات العلمية واخلربات الفنية املعول عليها يف 
والعمل  العلمية  البحوث  واإجراء  للتنمية  التخطيط 
على تطبيق نتائجها من االردن والوطن العربي الى 

اخلارج.     
وا�شار خالل ندوة نظمتها اجلمعية االردنية للبحث 
العلمي حول واقع البحث العلمي والتعليم العايل يف 
الوطن العربي وادارها رئي�س اجلمعية الدكتور انور 
البطيخي ان هناك اأكرث من 35 باملائة من جمموع 
الكفاءات العربية يف خمتلف امليادين تعي�س يف بالد 
املهجر مبينا انه وبح�شب  درا�شة �شادرة عن اإدارة 

ال�شيا�شات ال�شكانية والهجرة يف اجلامعة العربية: فاإن وقف الهجرة وا�شعة النطاق لراأ�س املال الب�شري من �شاأنه اأن يوفر على الدول 
العربية امل�شدرة للكفاءات مليارات الدوالرات.

الب�شرية املوؤهلة   وعزا هذه الظاهرة الى العديد من اال�شباب ابرزها  التوجه نحو التطور التقني والطلب املتزايد على اخلربات 
تاأهيال عاليا ً وتاأخر الدول النامية عن مواكبة التطور والركب احل�شاري ورغبة الكفاءات العلمية يف التحرر من القيود واالإجراءات 
املكبلة حلركتها يف اكت�شاب املهارات واخلربات العلمية وانخفا�س م�شتوى املعي�شة يف معظم الدول العربية بالنظر اإلى م�شتوى الدخل 
الفردي وخا�شة لدى الفئات العلمية والثقافية و وجود اإغراءات مادية لدى الكفاءات العلمية والبحثية ال تتوفر يف اأوطانها وغريها.

 ودعا الى اهمية اإيجاد فر�س العمل الالئقة نف�شيًا واجتماعيًا وماديًا  لهذه العقول والكفاءات من خالل اإن�شاء مراكز البحث العلمي 
وموؤ�ش�شات التاأطري التعليمي والتفكري بربجمة ا�شرتاتيجية ال�شرتجاع العقول املهاجرة تدريجيًا واإعادة النظر يف الربامج واخلطط 
الرتبوية والتعليمية ب�شكل م�شمون للخروج من حمنة التعليم والدرا�شات العليا مبا يتواءم مع متطلبات املرحلة والعمل على اإعادة 
وا�شرتجاع وت�شكيل روح املواطنة وربط الفرد العربي باأر�شه وم�شري بالده مما يرفع همم هذه االأدمغة للبذل والعطاء الفاعل و 
اإن�شاء �شبكات ات�شال قوية مع العلماء وامل�شتثمرين يف اخلارج، االأمر الذي من �شاأنه اأن يثبت الأكرب عدد من املغرتبني اأن هناك فر�س 

جمزية كثرية داخل بلدانهم االأ�شلية.
 وقال ان هناك تدنيا يف ن�شبة االنفاق على البحث العلمي يف العامل العربي م�شريا الى ان ن�شبة االنفاق على البحث العلمي يف العامل 
العربي ح�شب درا�شات اعدت يف هذا االطار تبلغ 2 بالع�شرة باملائة من ن�شبة االنفاق العاملي يف حني تنفق ا�شرائيل وحدها 7 بالع�شرة 
باملائة على البحث العلمي اي اربعة ا�شعاف العامل العربي تقريبا لدولة ال ي�شل عدد �شكانها 2 باملائة من العامل العربي وزاد انفاق 
ال�شني الى حوايل 9 باملائة متجاوزا الأول مرة املانيا وبريطانيا يف هذا االطار بينما تنفق الواليات املتحدة االمريكية 35 باملائة من 

االنفاق العاملي.
 وقال ان احدى الدرا�شات ت�شري الى  اأن ما ين�شر �شنويًا من البحوث يف الوطن العربي ال يتعدى 15 األف بحث �شنويا  وملا كان عدد 
اأع�شاء هيئة التدري�س نحو 55 الفًا فاإن معدل االإنتاجية  منخف�س جدا يف هذا االطار علمًا باأن احلد االأدنى ملعدل االإنتاجية املطلوب 
من الباحثني هو 2 بحث لكل باحث يف كل �سنة ويندر ان يتجاوز الن�ساط البحثي الفعلي لع�سو هيئة التدري�س، يف اجلامعات اخلا�سة 
واأغلب اجلامعات احلكومية، بني 5 الى باملائة من مهامه االأكادميية، بينما ميثل 35 الى 50 باملائة من تلك املهام يف اجلامعات 

االوروبية واالمريكية.      وفيما يتعلق بن�شبة البحوث العلمية املن�شورة دوليا، ت�شل احل�شة العربية اإلى 5ر0
باملائة مقارنة ب 34باملائة لدول الوحدة االأوروبية و31 باملائة للواليات املتحدة.     

وقال ان  هذا الو�شع ال يب�شر باخلري بالن�شبة اإلى م�شتقبل الوطن العربي. فباالإ�شافة اإلى �شعف اإنتاجية الباحثني العرب  فاإن معظم 
بحوث  اأ�شا�شي هي  ب�شكل  اأو  والتجربة،  املبا�شرة  املالحظة  تعتمد  تطبيقية  وغري  علمية  بحوث غري  املن�شورة هي  العربية  البحوث 
اإن�شانية اجتماعية. وق�شم كبري من البحوث العربية املن�شورة، با�شتثناء بحوث العلوم االإن�شانية، تن�شر باال�شرتاك مع باحثني اأجانب.«
 وت�شمنت الندوة العديد من املداخالت التي ركزت يف جمملها على اهمية دعم البحث العلمي وتوفري البيئة املنا�شبة للباحثني العرب 

الأجراء بحوثهم.


