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ال شك فيه أن املاء هو مصدر الحياة، بل هو سبب حياة كل يشء عىل األرض، قال تعاىل: »َوَجَعلَْنا ِمَن مام 
ٍء َحيٍّ أَفََل يُْؤِمُنوَن« }سورة األنبياء آية)30({، وألهميته فإنه من الطبيعي أن تتوقف عجلة  الاَْمِء كُلَّ يَشْ

الحياة عن الدوران إذا قل أو ندر. 

وانطلقاً من هذه األهمية وما تواجهه البرشية من أزمة مائية يف هذا القرن عرب تأكيد العديد من املتخصصني 
بأن املاء ثروة محدودة، وأنَّ سكان األرض يف تكاثر مستمر، أطلقت منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة 
)اليونسكو( السنة الدولية للتعاون يف مجال املياه. وترمي يف هذا املجال إىل جذب االهتامم بالعديد من األبعاد التي 
يتسم بها التعاون، يف ما يتعلق بالتنمية املستدامة، وتغري املناخ، واألمن الغذايئ، فضلً عن املساواة بني الجنسني. 
وذلك يف ضوء إعلن الجمعية العامة لألمم املتحدة قبل ثلث سنوات عام 2013م سنة دولية للتعاون يف مجال املياه، 
بناء عىل اقرتاح مقدم من دولة طاجيكستان. وكلفت لجنة األمم املتحدة املعنية باملوارد املائية اليونسكو بتنظيم 
االقتصادية  الشؤون  إدارة  من  وبدعم  االقتصادية ألوروبا،  املتحدة  األمم  لجنة  مع  بالتعاون  السنة  بهذه  االحتفال 
واالجتامعية لألمم املتحدة، وذلك تأكيد لدورها التوعوي والتثقيفي يف نرش ثقافة املحافظة عىل املياه وتجذيرها، 
ودفع الشعوب للبحث عن مصادر وآليات جديدة للمياه، وذلك حفاظاً عىل دميوميتها واستمرار تدفقها، ومبا أن 
العلقة بني املاء واإلنسان متثل دميوية اإلنسان واستمرار حياته عىل سطح األرض؛ فإنه من الواجب علينا التعامل مع 
مشكلة نقص املياه وشحها كحقيقة ال ميكن التغايض عنها، وهنا ال بد من اإلشارة إىل رضورة التكاتف والتعاون عىل 
الصعيدين الوطني والدويل يف مجال إدارة موارد املياه، وذلك؛ لضامن التوزيع العادل لهذه املوارد التي تكفل تحقيق 

األمن والسلم العامليني.

 وعىل املستوى الوطني فإن موضوع املياه يعد من األولويات الرئيسة التي يؤكد عليها صاحب الجللة الهاشمية 
امللك عبدالله الثاين ابن الحسني املعظم -حفظه الله- يف كتب التكليف السامية لتوجيه الحكومة إلعطاء األهمية لهذا 
املجال، ومن مقوالت جللته: “وضعنا املايئ هو تحد ال ميكن تجاهله، وعلينا أن نوازي بني حاجات الرشب وحاجات 
الصناعة والزراعة، ويبقى موضوع مياه الرشب هو األساس واألهم”. وقد قامت الحكومات املتعاقبة بتنفيذ العديد 
من املرشوعات التي تسعى؛ لتحقيق رؤى جللته. أما يف ما يتعلق بوزارة الرتبية والتعليم؛ فإنها تقوم بالتعاون مع 
وزارة املياه والري بتنفيذ النشاطات البيئية ذات البعد املايئ التي تُعّد من األهمية مبكان يف ضوء ما يتعرض له األردن 
من شح يف املوارد املائية، إذ إن تثقيف الطلبة باألبعاد املرتتبة عىل الهدر يف املاء رضورة مشرتكة ما بني الجهات 
جميعها ذات العلقة، حيث نفذت فكرة إنشاء األندية املائية يف جميع مدارس اململكة؛ لزيادة الوعي بني الطلبة 
واملجتمع املحيل، وتقوم الوزارتان كل عام بتنظيم احتفال مشرتك مبناسبة يوم املياه العاملي يُكرَّم من خلله املنسقون 
واملعلمون والطلبة املتميزون، كام تقوم اللجنة الوطنية األردنية للرتبية والثقافة والعلوم بتنظيم مسابقات بني طلبة 

املدارس مبناسبة األيام واألسابيع والسنوات الدولية التي تحتفل بها منظمة اليونسكو.

ولقد جاء هذا العدد من نرشة أنباء مبناسبة السنة الدولية للمياه يف إطار مشاركة اململكة األردنية الهاشمية 
دول العامل يف تنفيذ الفعاليات واألنشطة للحتفال بهذه املناسبة، حيث تضمن العدد مقاالت علمية أعدها أساتذة 
متخصصون يف مجال املياه بهدف التوعية بأهمية املياه، ورضورة املحافظة عىل مصادرها، واالبتعاد عن االستخدام 

الجائر لها. 

الدكتور محمد جمعه الوحش
وزير الرتبية والتعليم

رئيس اللجنة الوطنية األردنية
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األستاذ عدنان الزعبي
رئيس هيئة تحرير صحيفة العرب اليوم

هو رس الحياة، وأساس بقاء الكائنات الحية ومنائها وتطورها، كام وصفه الله سبحانه وتعاىل يف محكم تنزيله عندما املاء 

قال: »وجعلنا من املاء كل يشء حي« ]سورة األنبياء، آية )30([. 

عاش اإلنسان يف بداية حياته بالقرب من مصادر املاء، وقد كان مقصد القبائل، خاصة أن املاء والكأل كانا غاية التجمعات السكانية، 

فأين وجد املاء كانت الكائنات الحية ووجدت التجمعات البرشية، وقد بُنيت كربى الحضارات عىل ضفاف األنهار، كالنيل ودجلة 

والفرات والراين وامليسيسبي. وبسبب انعدام املياه انهارت حضارات، وقد كان النهدام سد مأرب السبب يف تشتت القبائل العربية 

اليمنية يف أنحاء الجزيرة العربية جميعها وبالد الشام وبالد ما بني النهرين.

واملاء يف الطبيعة ثابت، غري أن الصالح منه لالستهالك يقل عن )3%( منه )1%( ميكن استخدامه مبارشة من جوف األرض، والباقي 

موجود يف القطبني عىل شكل جليد ويف األنهار والبحريات والربك وعىل شكل بخار يف الهواء.

وتقدر كميات املياه يف الوطن العريب اآلتية من خارج الوطن العريب بحوايل )60%( من املصادر السطحية يف حني ال يستغل من 

املياه الجوفية إال )65%( حيث تزيد احتياجات الوطن العريب املائية عىل 250 مليار مرت مكعب، )75%( منها ألغراض الزراعة. ويزيد 

حجم العجز املايئ يف الوطن العريب )25%( وهو بحالة ازدياد خاصة مع االستهالك املفرط الذي يقدر بـ)90%( لري املزروعات يف الوطن 

العريب. 

 لقد هبطت حصة الفرد العريب إىل ما دون 600 مرت مكعب سنوياً وهي أقل من خط الفقر املايئ البالغ 1000 مرت مكعب يف العام، 

وتعد بعض الدول العربية من أفقر دول العامل باملياه. فسكان الوطن العريب ميثلون )5%( من سكان العامل، ومتثل مصادر املياه املتاحة 

أقل من )0.06%( من املياه يف العامل. 

ويعد األردن مثاالً صارخاً عىل شح املوارد املائية يف العامل، فحصة الفرد فيه تقل عن)15%( من خط الفقر املايئ ولهذا؛ فإن شح 

املوارد املائية، وضعف االمكانات االقتصادية، والرثوات الطبيعية القادرة عىل توفري املياه؛ جعلت العجز املايئ يف األردن يزيد سنة بعد 

سنة حيث زاد العجز املايئ لعام 2012م عىل 600 مليون مرت مكعب من املياه، وبلغ العجز املايئ ملياه الرشب حوايل )25%( يف حني زاد 

عجز القطاع الزراعي عىل )55%( رغم انتشار أساليب الري الحديثة يف األردن.

من   %94 من  فأكرث  سنوياً،  ملم   100 حوايل  املطري  الهطل  معدل  يرتاوح  حيث  الجافة،  وشبه  الجافة  املناطق  من  فاألردن 

50-140 ملم يف حني ال تتجاوز مساحة املناطق التي تهطل عليها أمطار أكرث من  أمطار ترتاوح بني  اململكة تهطل عليها  مساحة 

400 ملم الـ )1.1 %( من مساحة اململكة.

ويعاين األردن من عجز مايئ كبري جراء زيادة الطلب، خاصة الناتج عن الهجرات القرسية، فحصة الفرد عام 1948م كانت3600 

مرت مكعب سنوياً، أي: أكرث من حصة املواطن يف السويد أو تركيا...إلخ، إال أنه أصبح اآلن أقل من 140 لرتاً، وهذا ناتج عن الهجرات 

الماء هو الحياة فلنحافظ عليه

2        العـــ 24 ــــدد من نرشة أنباء
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املتتالية )1948، 1967، 2011،1990م(، وبنظرة فاحصة ومتأملة إىل بلد مثل األردن يعاين أصالً من شح كبري من موارد املياه وعجز 

يف التزويد املايئ، يستقبل أكرث من )10%( من سكانه من املهجرين فجأة دون مقدمات، فامذا سيحل باملوارد والخطوط واملحطات 

وغريها! لقد أدت زيادة الضخ املايئ من باطن األرض إىل استنزاف غالبية األحواض املائية يف األردن، فبينام ال يزيد معدل التغذية 

السنوية عىل 280 مليون مرت مكعب نجد أن معدل االستخراج زاد عىل 500 مليون مرت مكعب ناهيك عن األحواض غري املتجددة التي 

يعد االستخراج منها استنزافاً كام هو الحال بحويض: الدييس وحامد.

 لقد سارعت الجهات املعنية يف قطاع املياه إىل وضع االسرتاتيجيات الالزمة ملواجهة هذا التحدي الخطري من خالل زيادة مصادر 

املياه وتقليل حجم الطلب، بتقليل الفاقد وترشيد االستهالك، واستخدام الطرائق الحديثة يف االستخدام املايئ، خاصة الزراعة، ورفع 

كفاءة االستخدام املايئ بزيادة عائد املرت املكعب الواحد للمياه، هذا إضافة إىل استخدام تقنيات حديثة يف الحصاد املايئ، ومعالجة 

املياه العادمة الستخدامها يف الزراعة.

وقد اهتمت مؤسسات قطاع املياه باألردن مبوضوع الوعي املايئ لدى املواطنني كونهم الهدف األسايس من العملية املائية برمتها، 

إلميان صانعي القرار املايئ أنه دون مشاركة املواطن وتفهمه لواقع شح املياه وتحدياته؛ فإنه ال نجاح وال تقدم ألي مرشوع ينشأ أو 

املتعلقة برتشيد االستهالك  املايئ، والتحديات والطرائق والوسائل واألدوات  بواقعه  املواطن  الرتكيز عىل توعية  قانون يوضع. فكان 

وتدريبه عىل السلوكات املثىل لالستخدام املايئ املنزيل والزراعي والصناعي والسياحي. 

التي  لقد تم وضع اسرتاتيجيات توعية منذ عام 1990م، تتضمن األهداف والغايات الالزمة تحقيقها عىل مدار العرش سنوات 

املدريس  املنهاج  يف  التوعية  برامج  فأدخلت  املرحلة  هذه  خالل  املطروحة  والحلول  الخطر،  املايئ  الواقع  عىل  الرتكيز  خاصة  تلتها، 

للصفوف كافة، وشكلت األندية املائية واستحدثت النشاطات الداعمة للوعي املايئ يف املدارس، وخضع املعلمون لدورات تدريبية عىل 

تقنيات الرتشيد والصيانة وإدخال قطاع املرأة من خالل لجان تجمع املرأة وصاحبات األعامل واملهن، وجمعيات الشابات املسلامت 

والفنية،  األردن،  يف  واالجتامعية  البيئية  التطوعية  والجمعيات  عبدالله،  امللك  وصندوق  الهاشمي،  الصندوق  وكذلك  واملسيحيات، 

والنقابات، والقطاع اإلعالمي، وقطاع التعليم العايل، ومتت االستفادة من التجارب العاملية، خاصة التجربة األمريكية واألملانية يف مجال 

ترشيد االستهالك وتكنولوجيا الرتشيد وتقنيات االحتساب املايئ، وإقامة مرشوعات الحصاد وإعادة االستخدام، وتم عمل مرشوعات 

ريادية لتكون أمُنوذجاً للمقارنة، إضافة لتعميم تقنية حدائق الندرة، ووسائل الري الحديث، واملزروعات ذات االستهالك األقل، وغريها 

من التقنيات.

لقد تم إدخال ما يزيد عىل 700 مفهوم مايئ يف املناهج املدرسية؛ لتشمل املراحل الدراسية كافة ومعظم التخصصات، وتم كذلك 

رفد هذه املفاهيم بكتيبات توضيحية تشمل املزيد من املعلومات والرشح، حيث نرشت إدارة اإلعالم والتوعية يف وزارة املياه والري 

ما يزيد عىل 22 كتيباً وأكرث من 30 مطبوعة أخرى يطبع منها سنوياً أكرث من 500 ألف نسخة توزع عىل املدارس، خاصة أن هذه 

النشاطات ستنعكس عىل زيادة مخزون الوعي واملعرفة عند الطلبة والذي تظهره املسابقة السنوية التي تعدها الوزارة عىل مستوى 

طلبة اململكة األردنية الهاشمية، متنح من خاللها أفضل خمسني عمالً تعكس مدى الوعي املايئ جوائز ومكافآت تعزز لديهم هذا 

الوعي؛ ليكونوا بعدها دعاة توعية عىل مستوى املدرسة واملنزل والحي الذي يعيشون فيه.

استطاعت برامج التوعية املائية املتتابعة تشكيل منعطف كبري يف تعامل املواطنني مع املياه وإرشاكهم يف صنع قرار ترشيد املياه، 

وتحديد األولويات، وبناء االسرتاتيجيات الالزمة جنباً إىل جنب مع الحفاظ عىل كل نقطة ماء.

نجاح التجربة املائية يف األردن ساهم بشكل كبري التخفيف عىل املواطن األردين من حدة العجز املتزايدة وقلة كمية املياه التي 

عولجت باملزيد من الرتشيد واالستخدام األمثل للمياه. 
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الوضع المائي يف األردن

المقدمة
يُعد املاء بعد الهواء العنرص األسايس للحياة والستدامة الحضارة اإلنسانية، حيث يستطيع اإلنسان العيش ألسابيع دون غذاء، ولكنه 
ال يستطيع أن يعيش أكرث من بضعة أيام دون ماء، ودقائق دون هواء، فاملاء عصب الحياة، ال بل الحياة ذاتها. وليس أصدق من قوله 
تعاىل “وجعلنا من املاء كل يشء حي”. فقد منت الحضارات وازدهرت حول األنهار وموارد املياه، وبُنيت التجمعات الحرضية حيثام وجد 
ها األول توفري املياه إىل املدن والقرى، وكان العرب منذ بداية التاريخ من أكرث الناس اهتامماً  املاء، ونشأت كذلك ماملك ودول كان َهمُّ
باملاء؛ ألنهم يعيشون يف منطقة فقرية باملوارد املائية، وكان اهتاممهم باملاء حارضاً ومستقبلً. وكان املاء من أهم املوضوعات التي تشغل 

بالهم، حيث يدل التاريخ عىل ذلك، فقد هجروا بلداً طلباً للامء، وأحياناً خوفاً منه ومن مخاطره. 

تشغل مسائل املياه يف الوقت الحارض حيزاً كبرياً من اهتاممات دول العامل، مبا يف ذلك تلك الدول التي تنعم مبصادر هائلة من املياه، 
وباملقابل فإن اهتامم الدول العربية واألردن باملوضوع املايئ يجب أن يكون أكرث، ويجب إيلء هذه القضية الحيوية القدر الذي تستحقه 
من االهتامم، ومن هنا فإن اإلحساس بأهمية املياه كعامل بقاء يجب أن يأخذ بُعداً اسرتاتيجياً لنا يف األردن كام يف العديد من األقطار 
العربية، إذ ال مربر للعمل – فقط- عىل الحد بني الفجوة املتفاقمة بني ما هو متاح من موارد، وما هو مطلوب للوفاء باالحتياجات املائية 
املتزايدة، بل يجب العمل عىل مواجهة تحديات أشد قسوة، وهي تلك املتمثلة بالتوصل إىل خطط وبرامج آمنة تضمن استمرار التنمية 
يف إدارة املوارد الحالية وتدبري مصادر جديدة ومتواصلة لضامن حق األجيال الحالية والقادمة من مياه رشب نظيفة، ومياه كافية ملجاالت 
التنمية االقتصادية من: زراعة وصناعة وغريهام. ويجب أن يأيت ذلك يف سياق منظومة متكاملة وضمن وضع بيئي سليم. وهكذا يتبني 
لنا أن موضوع املياه هو موضوع شديد الحساسية بالنسبة لنا جميعاً يف التنمية كام هو يف األمن االجتامعي واالقتصادي ويف تشكيل 

وصياغة املستقبل.

وال شك أن محدودية املوارد وقلة املتاح منها، والنمو البطيء يف تطورها مقارنة مع النمو الكبري يف عدد السكان وزيادة الطلب عليها 
لسد حاجاتهم لألغراض املنزلية والصناعية ولتوفري الغذاء، سوف تفاقم املشكلة يف املستقبل إىل حد كبري. وهذا يتطلب وضع حلول بعيدة 
املدى ملواجهة أكرب تحٍد يواجه األمة واألجيال القادمة أال وهو األمن الغذايئ، حيث سيتأثر قطاع الزراعة أكرث من غريه نتيجة الطلب عىل 
املياه وتوفريها للستعامالت املنزلية، ولألغراض الصناعية، وهذا يضع الجميع أمام تحديات كبرية تتمثل باستعامل املياه بكفاءة عالية، 

والبحث عن سبل اقتصادية لتعزيز املوارد.

أما عىل مستوى األردن فإن املشكلة تربز بشكل أكرب ملوقعه الجغرايف يف املناطق شبه الجافة من العامل التي تعاين من ندرة يف املياه، 
ولذلك فإن حجم التحديات التي تواجه األردن يف القطاع املايئ كبرية بسبب محدودية املوارد من جهة، وزيادة الطلب عليها مبعدالت 
متسارعة نتيجة للنمو السكاين العايل والتنمية االجتامعية واالقتصادية والزراعية والصناعية من جهة أخرى. ففي حني كانت حصة الفرد 
من املياه املتجددة عام 1960م حوايل 1200 مرت مكعب بالسنة، فإن حصته وصلت إىل حوايل 145 مرت مكعب بالسنة حالياً، حيث زاد 
عدد السكان من 900 ألف يف عام 1960م إىل حوايل 6.5 مليون يف عام 2012م أي: بزيادة بلغت سبعة أضعاف خلل خمسني عاماً. 

معالي الدكتور محمد رشيد شطناوي

أستاذ الموارد المائية بالجامعة األردنية
 أستاذ كرسي اليونسكو للمياه
وزير المياه والري السابـــــــــق
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لقد تم استنفاد جميع اإلمكانات لتوفري مصادر جديدة تقليدية، وإّن أي تعزيز للمصادر الحالية سوف يكون بتكلفة عالية، ولتوفري 
االحتياجات املستقبلية فإن الحل يكمن يف تحلية املياه من البحر و نقلها إىل أماكن استهلكها.

إن عرض الحقائق املائية املقلقة هو مبثابة دعوة للمحافظة عىل كل قطرة ماء لتقليل الفجوة بني اإلمدادات املائية والطلب عليها 
وتقليل النفقات التي تزيد عند شح املياه. ولقد قصدت من مقالتي هذه: عرض املشهد املايئ يف األردن، وفتح املجال أمام الجميع من 
والجامعات، واملزارعني، وأصحاب املرشوعات، وأرباب األرس،  املدارس،  املدين، وطلب  املجتمع  اإلعلم، وأعضاء  القرار، ورجال  متخذي 
والسيدات يف املنازل للطلع عىل الوضع املايئ، والتدبر معاً يف وسائل إدارة هذا املورد الحيوي؛ ألن املاء هو الحياة، حيث يلعب مستوى 
الوعي املجتمعي باملياه وقضاياها دوراً كبرية يف حل املشكلة املائية والتخفيف من حدتها. وال بد يل من القول بأن املجتمعات التي تثمن 
املاء وتقدر قيمته هي األقدر عىل التكيف مع شحه مستقبلً. ولنا أن نقتدي بالرسول صىل الله عليه وسلم ، إذ ُروي عنه قوله: "ال ترسف 

باملاء ولو كنت عىل نهر جار".

ينتمي األردن إىل مجموعة من الدول القليلة يف العامل التي تعاين شحاً شديداً يف املياه، إذ تبلغ حصة الفرد من املياه املتجددة حوايل 
145 مرتاً مكعباً بالسنة. وهذه الحصة أقل بكثري من الحد املطلق لشح املياه واملعرتف به عاملياً والبالغ بحدود 500 مرت مكعب للفرد 
بالسنة. وعن حجم املشكلة املائية يف األردن، فالسؤال املطروح: هل وصلت هذه املشكلة إىل عتبة أزمة مائية بحاجة إىل كافة السبل 
التنمية االقتصادية، والرتابط االجتامعي، واالستقرار السيايس، فالطلب  لحلها؟ لقد أصبحت مسألة شح املياه والعجز املايئ خطراً عىل 
عىل املياه بزيادة مستمرة نتيجة النمو السكاين، وتحسن مستوى الحياة، والتوسع العمراين يف املدن الكربى، باإلضافة إىل النمو الصناعي، 
العالية،  التكلفة  املياه ذات  والتطور السياحي، باملقابل فإن تأمني موارد جديدة سيكون محدوداً، وسيعتمد بشكل رئيس عىل تحلية 

وتكاليف النقل من األحواض البعيدة أو من ساحل البحر األحمر.

باإلضافة إىل شح املياه، فإن األردن يعاين من تكرار سنوات الجفاف، والتغري املناخي الذي تشهده مناطق عديدة من العامل، حيث 
شهدت السنوات األخرية عدم انتظام لتوزيع املياه، سواء يف املكان أو الزمان. أما من ناحية املوارد املتاحة فهي تواجه تحديات عدة 
أهمها: عدم حصول األردن عىل حصته الكاملة من املياه السطحية املشرتكة والتي أثرت بشكل كبري عىل حجم املياه املتوافرة للري يف 
وادي األردن، وبالتايل عىل اإلنتاج الزراعي بشكل أسايس، ونتيجة لعدم حصوله عىل حقه الكامل من املياه، فإن خطط التنمية يف وادي 
األردن تعرثت كثرياً يف السنوات األخرية. ومل يعد للمزارع من سبيل سوى التأقلم عىل ظروف قلة املياه خاصة للزراعات الصيفية. وأما 
من ناحية املوارد املائية الجوفية فإنها تواجه تحدياً كبرياً يتمثل يف زيادة الضخ عن معدالت الضخ اآلمنة، وقد وصل معدل االستنزاف 
إىل أكرث من )150%( من الحد اآلمن. وعىل الرغم من مرور مثاين سنوات عىل صدور نظام حامية املياه الجوفية، ما زال تطبيق عدد كبري 

من مواده بعيد املنال.

تواجه األردن سنوياً خاصة يف أشهر الصيف أزمات مائية تتمثل يف عدم قدرة أجهزة سلطة املياه ورشكات املياه عىل إيصال املياه 
بانتظام، فأحيانا تعاين مناطق عدة يف اململكة من انقطاع للمياه، أو نقص حاد يف الكميات الواردة إىل املنازل، وتختلف حدة هذه األزمات 
من سنة إىل أخرى حسب حجم الهطل املطري، ودرجة حرارة صيف تلك السنة، فلم مير صيف دون أن ترتفع شكاوى املواطنني من نقص 
حصتهم من املياه، أو عدم وصولها لهم، فاملاء حق من حقوق اإلنسان كفلته املواثيق الدولية كافة لذا؛ فإن واجبات الدولة تأمني املياه 
لغايات الرشب، واإلصحاح بسعر يستطيع الفقري تأمينه. هذا وقد قدرت منظمة الصحة العاملية أن حاجة الفرد من املياه سنوياً ترتاوح 

بني 30-40 مرت مكعب.

ونتيجة للوضع املايئ الحرج كون كميات املياه املتاحة بالكاد تكفي املتطلبات؛ فإن أي خلل يف نظام التوزيع، أو عطل يف محطات 
التزويد ينعكس سلباً عىل إدارة التزويد املايئ، فلم يعد أسلوب معالجة األزمات يجدي نفعاً؛ فكم أزمة مائية تطلبت تكثيف أجهزة الدولة 
املختلفة ملعالجتها. وقد أدت بعض هذه األزمات إىل إرباك كبري، وشلل يف قطاع املياه حني اضطُر املسؤول األول يف قطاع املياه يف أكرث 
من مرة تقديم استقالته. إن جر املياه الجوفية من حوض الدييس الذي بدأ الضخ منه جزئياً هذا الصيف سوف يساهم يف حل املشكلة 

مؤقتاً، ويؤجل تفاقمها بضع سنوات لذا؛ يجب النظر إىل أبعد من ذلك.   
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يف ظل هذا الوضع املتفاقم لألزمات، ال بد من العمل عىل حلول ذات دميومة تأخذ بعينها التغريات املفاجئة يف حجم التزويد املايئ 
والطلب عليه. وال بد أيضاً من التحرك ضمن سياسة مائية تعتمد عىل التأقلم مع شح املياه والعدالة يف توزيعها بني مختلف السكان 
واملناطق. وال بد لنا من وعي تام يف كيفية التعامل مع إدارة املياه يف الظروف الصعبة، وبنفس الوقت الحفاظ عىل إمداد آمن للمياه 
وذات نوعية جيدة. ومن ناحية أخرى، فعىل مستعميل املياه، سواء كانت أرسة، أو مزارعني، أو أصحاب مصانع، أو فنادق املشاركة يف 

إدارة املياه، والعمل عىل الحد من التبذير تحت هذه الظروف الصعبة.

ويف ضوء محدودية املوارد املائية للقطاع الزراعي، فل بد من العمل عىل زيادة اإلنتاجية الزراعية للمرت املكعب من املياه سواء 
بكمية اإلنتاج، أو بزيادة العائد االقتصادي لوحدة املاء. فقد نجح عدد من املزارعني عىل نطاق ضيق من تقليل كميات الري املضافة مع 
الحفاظ عىل إنتاج اقتصادي للدونم عن طريق استعامل التكنولوجيا املتطورة يف الري والزراعة مصاحبة الختيار مناسب للنمط الزراعي، 
كام متكن بعض املزارعني من رفع اإلنتاجية إىل معدالت تفوق عرشة أضعاف املتحصل عليها بالزراعة التقليدية ولذا؛ يجب تعميم مثل 

هذه التجارب لزيادة اإلنتاج، ومواكبة احتياجات السكان املتزايدة. 

باملقابل، ال بد من اإلشادة بالجهود الكبرية التي يقوم بها قطاع املياه يف ظل الوضع املايئ الحاد والحرج، حيث يُعد األردن من الدول 
القليلة يف العامل التي تصل املياه إىل حوايل )98%( من املواطنني بشبكات املياه الصالحة للرشب واالستعامالت املنزلية، كام وترتبط حوايل 
)65%( من املنازل بشبكات الرصف الصحي، لكن حجم التحديات كبري، فالتوسع العمراين العشوايئ، وزيادة مساحات املدن يتطلب تقديم 
التوسع بحاجة إىل إيصال خدمات املياه والرصف  إضافياً عىل قطاع خدمات املياه، فهذا  خدمات بنية تحتية؛ وهذا بدوره يضع عبئاً 
الصحي باستمرار، باإلضافة إىل إعادة تأهيل للشبكات القدمية. ولو أخذنا منطقة عامن الكربى التي تزيد مساحتها عن 640 كم2 بعدد 
سكانها الذي يقارب ثلثة ملين نسمة، فكم سيكون بذلك حجم البنية التحتية لشبكات املياه والرصف الصحي؟ خاصة أن حوايل )%50( 

من هذه املساحة مقام عليها األبنية والباقي أراٍض جرداء.

وبنظرة رسيعة الستعامالت املياه يف عام 2012م، يتبني أن مجموع االستعامالت يف القطاعات كافة تصل إىل 950 مليون م3، وأن كمية 
غري املتجددة منها يصل إىل 74 مليون م3، وأن حجم مياه الرصف املستصلحة تقارب 115 مليون م3، بينام تصل كمية املياه املحلة إىل 
11 مليون م3؛ فهذا يدل عىل أن حجم املياه السطحية والجوفية تصل إىل حوايل 750 مليون م3 ميكن حذف 110 مليون م3 مياه جوفية 
مستنزفة؛ ليصل الحد اآلمن املستعمل من املياه التقليدية إىل 640 مليون م3. ويعود النقص الحاد يف املياه املتجددة إىل نقص املياه الواردة 

من نهر الريموك، وعدم حصولنا عىل الحصة الكاملة للمياه من نهر األردن مبوجب ملحق املياه يف اتفاقية السلم.

باإلضافة إىل ما ورد أعله، فإن املوارد املائية تتأثر بعوامل عديدة أهمها:

التذبذب السنوي واملوسمي يف الهطل املطري الذي يؤثر مبارشة عىل تدفق األنهار واألودية وبطريقة غري مبارشة عىل املياه الجوفية.. 1

انخفاض التدفق األسايس لألنهار واألودية نتيجة تأثرها باالستخراج الجائر للمياه الجوفية يف أعايل أحواضها.. 2

ارتفاع كلفة نقل املياه مثل: مرشوع جر مياه الدييس، واملياه الواعدة يف حوض الرسحان نظراً لبعدها عن مناطق االستهلك الرئيسة.. 3

التكلفة العالية إلنشاء سدود جديدة، وذلك إما لصعوبة تنفيذها هيدرولوجياً، أو نتيجة لزيادة التكلفة العاملية إلنشاء مثل هذه . 4
السدود.

انخفاض الوارد من املياه السطحية من نهر الريموك نتيجة االستعامالت من أعايل الحوض، وزيادة ضخ املياه الجوفية يف أعايل حوضه.. 5

زيادة حاالت التلوث يف بعض املصادر السطحية والينابيع، وارتفاع ملوحة بعض األحواض الجوفية.. 6

ال ميكن ألحد املجادلة بأن األولوية يف توزيع املياه بني القطاعات هي لقطاع االستعامالت املنزلية )الرشب، واإلصحاح البيئي(، ويليها 
قطاع الصناعة الذي ما زالت حصته متواضعة )بحدود 50 مليون م3(، وأن ما تبقى سوف يُعطى للزراعة. وقد بلغ استهلك املياه للغايات 
املنزلية يف عام )2011م و2012م( حوايل 315 و325 مليون م3 عىل التوايل لتغطية حاجات 6.3 مليون يف عام 2011م و 6.5 مليون يف عام 
2012م. وبنظرة إىل السنوات السابقة فإن معدل حاجة الفرد السنوية للستعامالت املنزلية تصل باملعدل إىل حوايل 50.0 مرت مكعب. 
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وعليه؛ ميكن تقدير احتياجاتنا املستقبلية ملياه الرشب بحدود 350 مليون م3 و 390 مليون م3 لألعوام  2015م و2020م، بدون أي زيادة 
مفاجئة يف عدد السكان. أما االحتياجات لألغراض الصناعية، فإنها تعتمد عىل التوسع الصناعي، وتقدر احتياجات الزراعة املروية عىل 

املدى الطويل لحوايل 900 مليون م3.

 والسؤال املطروح اآلن. كيف ميكن تأمني هذه الكميات يف املستقبل؟
علينا أن نفكر يف إدارة جيدة للموارد املتاحة، وتعزيز موارد جديدة مثل: تحلية املاء املسوس القريبة من مناطق االستهلك. ال شك أن 
وصول مياه الدييس سيخفف من تكرار األزمات املائية يف أشهر الصيف لبضع سنوات، وسوف يخفف الضغط عىل املوارد التي كانت 
تُنقل إىل عامن من األحواض املجاورة. ويف هذه الحال ميكن تحويلها إىل املحافظات القريبة منها. أما بعد ذلك فينبغي العمل عىل ما يأيت:

االعتامد بشكل رئيس عىل املياه الجوفية لتوفري مياه الرشب، وميكن بسهولة زيادة حصة املياه املنزلية إىل 100 مليون م3 إذا 	 
تم تقليص الزراعة يف املناطق املرتفعة عن طريق تعويض أصحاب اآلبار أو رشائها منهم.

تحلية املياه سواء املسوس، أو مياه البحر مع مراعاة استعامل املياه املحلة يف مناطق إنتاجها، وذلك لتقليل تكلفة النقل والتي 	 
تفوق تكلفة التحلية.

وضع خطط عىل املستوى الوطني لضبط الزيادة يف عدد السكان لتخفيف الطلب املتزايد عىل املياه واملوارد األخرى، وتقليل 	 
نفقات البنية التحتية املصاحبة للنمو السكاين.

العمل بالوسائل كافة، خاصة الدبلوماسية منها للحصول عىل حصص األردن من املياه املشرتكة خاصة أن 40% من املوارد املائية 	 
السطحية لألردن هي مشرتكة مع دول الجوار.

آمل لهذا العرض املخترص عن الوضع املايئ يف األردن أن يضع القارئ أمام حقائق عن حجم املشكلة املائية يف األردن، وصعوبة 
التعامل معها، وعن حجم العبء الذي يتحمله املسؤول وصاحب القرار، واملهندس املنفذ، واإلداري يف امليدان. وال بد من اإلشارة كذلك 
إىل املعاناة التي يواجها املواطنون نتيجة شح املياه وعدم وصولها بكميات كافية، وإىل النقص الحاد يف مياه الري الذي يواجه املزارعون. 
لقد أَْملَْت هذه التحديات عىل املواطنني التكيف مع ُشح املياه، وحفزت كثرياً من املزارعني إىل تبني نقل تكنولوجيا حديثة، واعتامد نتائج 

األبحاث العلمية املحلية والعاملية. وكانت هناك قصص نجاح ال بد من اإلشارة لبعضها: 

استعامل طرائق ووسائل الري الحديثة.. 1
تقنني استعامل املياه عن طريق الري  مع العوز املايئ.. 2
نقل التكنولوجيا الحديثة املصاحبة إلدارة الري الذكية. . 3
الزراعة بدون تربة، وإعادة استعامل مياه الري.. 4
اهتامم كثري من املزارعني بتبني نتائج البحث العلمي.. 5
زيادة الوعي املايئ، ونرش ثقافة الرتشيد املايئ من قبل العديد من منظامت املجتمع املدين.. 6
استعامل أجهزة توفري املياه يف عدد كبري من املنازل.. 7
زيادة حصاد املياه من سطوح املنازل.. 8
اهتامم الجامعات ومراكز البحث العلمي بإجراء البحوث املتعلقة بإدارة املياه.. 9

10 انتشار مفهوم اإلرشاد املايئ بني املزارعني.   
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مقدمة
سعى األردن وال يزال يسعى لوضع خطط تنموية وتنفيذ برامج علمية طموحة يف مختلف املجاالت، إال أن العديد من هذه الخطط 
والربامج تصطدم بعقبة شح املياه وندرتها. فقد اتفقت التقارير والدراسات املتخصصة عىل أن مشكلة شح املياه يف األردن تعد التحدي 
األبرز والهم األكرب يف وجه الكثري من أشكال التنمية الحيوية. وعندما يشري قائد الوطن إىل خطورة الوضع املايئ الذي أصبح يشكل 
باألمن الوطني، ويؤثر تأثرياً مبارشاً يف مفردات حياة املواطن، ويعد واحداً  اسرتاتيجياً حقيقياً ال ميكن تجاهله، وبات مرتبطاً  تحدياً 
من أبرز معوقات التنمية االقتصادية. كل ذلك يؤكد عمق األزمة التي يعاين منها األردن يف مجال موارده املائية، ويعزز من رضورة 

االستخدام األمثل ملصادر املياه، والحد من هدرها، والضبط األمثل الستخداماتها.

لعل دخول األردن مجموعة الدول األربع األكرث فقراً يف العامل هو أحد أهم مظاهر هذه األزمة، فبينام حددت املنظامت الدولية 
خط الفقر املايئ بحوايل 500 مرت مكعب للفرد يف السنة، يأيت نصيب الفرد األردين من املياه بأقل من ذلك بكثري، حيث وصل مؤخراً إىل 

145 مرت مكعب يف السنة.

وعليه؛ فإن األردن يواجه أزمة مياه حقيقية حرجة تحتاج إىل مزيد من الدراسات الجادة، ووضع حلول غري تقليدية لها من أجل 
البحث عن مصادر بديلة، وضامن الدميومة واألمان لهذه املوارد الحيوية والهامة، التي تشكل بدورها عصب الحياة والعامل الرئيس يف 

التنمية املستدامة ملختلف القطاعات الحيوية.

ويُعزى شح موارد املياه يف األردن إىل جملة من العوامل الطبيعية والبرشية، شكلت معاً تحدياً حقيقياً وخطرياً ال بد من مواجهته. 
فعىل الرغم من فقر األردن مبصادر املياه كان من املمكن توفري الحد األدىن منها لألغراض املختلفة، إال أن موجات الهجرة القرسية 
املتالحقة لألردن بسبب متغريات األوضاع السياسية واألمنية للعديد من دول املنطقة وضعت ضغوطاً إضافية عىل هذه املوارد ملواجهة 
االحتياجات املختلفة، فقد استقبل األردن منذ استقالله هجرات متعاقبة بدأت يف اإلخوة الفلسطينيني بعد حريب عام 1948 و 1967م، 
باإلضافة لعودة العديد من األردنيني العاملني يف دول الخليج والعراق وليبيا وغريها بسب الحروب واالضطرابات األمنية لتلك الدول، 

 واقع المياه في األردن

 التحديات واآلفاق
أ. د. عبداهلل الملكـــاوي

أستاذ الهنـدسة الجيوتقنيـة والسدود
 رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية
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كان آخرها املوجة الكبرية من اإلخوة السوريني والتي فاقت املليون الجىء، حيث أدت إىل زيادة سنوية للسكان مبا نسبته )15%(، فضالً 
عن الزيادة السكانية الطبيعية البالغة )2.5%( سنوياً. ويوضح الشكل )1( معدل النمو السكاين يف األردن منذ العام 1995م والنمو 
السكاين املتوقع يف األردن حتى العام 2025م، باإلضافة ملعدل الزيادة يف حجم الطلب عىل املياه كل سنة. حيث يتضح أن عدد سكان 

األردن سيكون عرشة ماليني نسمة بحلول عام 2025م عندها سيكون حجم الطلب عىل املياه بحدود 1600 مليون مرت مكعب.

ويف ضوء تلك املؤرشات فإن املشكلة املائية يف األردن ستزداد تعقيداً، وتتصاعد خطورتها أكرث يف ظل التغريات املناخية وموجات 
الجفاف املتعاقبة وارتفاع نسبة امللوحة.

وعىل الرغم من شح املياه وندرة مصادرها يف األردن، إال أن ما نسبته )98%( من السكان تصلهم املياه عرب شبكات توزيع املياه 
باإلضافة إىل أن )63%( منهم تغطيهم خدمات شبكات الرصف الصحي.

الشكل )1(: النمو السكاني الحالي المتوقع وحجم الطلب على المياه في األردن

األردن – الموقع والمناخ
يتمتع األردن مبوقع اسرتاتيجي هام يف منطقة جنوب غرب آسيا، وهو يقع يف قلب الرشق األوسط، وتبلغ مساحته حوايل 90.000 
كيلو مرت مربع، ومناخه يجمع بني مناخ حوض البحر املتوسط واملناخ الصحراوي؛ إذ يسود مناخ حوض املتوسط يف األجزاء الشاملية 
صيفاً،  والجفاف  بالدفء  عموماً  األردن  طقس  وميتاز  البالد.  من  العظمى  الغالبية  الجاف  الصحراوي  املناخ  يسود  بينام  والغربية، 
وباالعتدال والرطوبة شتاء. وترتاوح معدالت درجات الحرارة السنوية فيه بني 12-15 درجة مئوية، وتصل يف حدها األعىل صيفاً إىل أكرث 

من أربعني درجة مئوية خاصة يف املناطق الصحراوية. 
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ويرتاوح معدل سقوط األمطار يف األردن من 50 ملم سنوياً يف الصحراء إىل حوايل 600 ملم يف املرتفعات الشاملية، حيث تتساقط 
الثلوج عىل بعض منها أحياناً. ويبني الشكل )2( خريطة توزيع األمطار يف األردن، ويتضح أن حوايل )92%( من مساحة األردن يستقبل 

من 50-200 ملم - فقط - من األمطار سنوياً.

حجم الموارد المائية في األردن وقدرتها
تُعدُّ األمطار الرافد الرئيس ملصادر املياه يف األردن، حيث تشري سجالت رصد األمطار طويلة األمد )1937-2006م( لألمطار الساقطة 
عىل األرايض األردنية تبلغ 8300 مليون مرت مكعب سنوياً، ترتفع إىل 11100 مليون مرت مكعب يف السنوات املطرية، وتنخفض إىل حوايل 
5800 مليون مرت مكعب يف السنوات الجافة يضيع معظمها عن طريق التبخر، األمر الذي يجعل كميات األمطار املستفاد منها قليلة 

جداً.

الشكل )2(: خريطة توزيع هطل األمطار يف األردن
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وتبلغ طاقة املوارد املائية السنوية يف األردن حوايل 780 مليون مرت مكعب حيث تندرج هذه املوارد تحت تصنيفني رئيسيني:

أوالً- الموارد التقليدية، وتشمل: 
املياه السطحية: حيث تبلغ طاقتها السنوية حوايل 500 مليون مرت مكعب، يشكل نهر الريموك ما نسبته )55%( من هذه املياه 
إضافة إىل مياه الفيضانات واألمطار التي يتم تجميعها بوساطة الوسائل التقليدية )Water harvesting(. ويوجد يف األردن تسعة 
سدود كبرية تبلغ سعتها التخزينية 325 مليون مرت مكعب تقريباً، باإلضافة لبعض السدود الصغرية والحفائر الرتابية والتي يبلغ مجموع 
سعتها 33 مليون مرت مكعب تقريباً. ويوضح الجدول )1( أسامء هذه السدود وسعتها التخزينية وأنواعها وأوجه استخدام مياهها. وعىل 

الرغم من هذه السعات التخزينية لهذه السدود، إال أنه ال يتم تخزين سوى )50%( منها يف أحسن األحوال.

 املياه الجوفية: تتوزع املياه الجوفية يف األردن عىل اثني عرش حوضاً جوفياً، منها أحد عرش حوضاً متجدداً، تقدر طاقتها اآلمنة 
بحوايل 276 مليون مرت مكعب سنوياً. إال أن ازدياد الطلب عىل املياه يعرض هذه األحواض للضخ الجائر الذي يتجاوز حدود السحب 
اآلمن. حيث يسحب من هذه املياه ما معدله 488 مليون مرت مكعب سنوياً أي: بزيادة )76%( عن حد السحب اآلمن؛ مام يؤدي إىل 

انحسار املخزون الجويف و تردي نوعية املياه.

جدول )1(: السدود الرئيسة يف األردن: أنواعها وسعتها التخزينية وأوجه استعامالت مياهها 

اسم السدالرقم
السعة التخزينية

مليون مرت مكعب
االستخدامنوع السد

الري والرشبخرسانة مدحولة110الوحدة1.

الري والرشب وتوليد الكهرباءركامي صخري75امللك طالل2. 

الري والرشب والسياحةترايب55الكرامة3. 

الري والرشب والصناعةخرسانة مدحولة2.31املوجب4.

الري والرشب وتوليد الكهرباءركامي صخري9.16وادي العرب5.

الريخرسانة مدحولة9.16التنور6.

الري والرشب والشحن الجويفخرسانة مدحولة9.3الوالة7. 

الري والسياحة والشحن الجويفترايب4.8الكفرين8. 

الري والرشبترايب9.3زقالب9. 

سقاية املاشيةترابية33سدود وحفائر صحراوية10.
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ثانيًا- الموارد غير التقليدية، وتشمل:
1. مياه الرصف الصحي املستصلحة: يوجد يف األردن 21 محطة تنقية للمياه العادمة موزعة عىل مناطق اململكة كافة، ينتج عنها 
100 مليون مرت مكعب من املياه املستصلحة، تستغل ألغراض الزراعة املقيدة )مبفردها دون خلط( وغري املقيدة بعد خلطها مبياه عذبة، 

معظمها تستخدم للري يف وادي األردن.

2. تحلية املياه املسوس )قليلة امللوحة(: تحوى بعض املناطق يف األردن عىل مياه سطحية وجوفية مالحة يتم تحليتها وتحويلها ملياه 
صالحة للرشب، تبلغ الطاقة اإلنتاجية ملحطات التحلية بحوايل 10 مليون مرت مكعب سنوياً.

املياه حيث تصل حصته  األكرب من  النصيب  الزراعة يستحوذ عىل  فإن قطاع  للمياه،  االستهالكية  القطاعات  الحديث عن  وعند 
إىل )64%( من استخدامات املياه يف األردن. يف املقابل فإن حصة القطاع املنزيل تصل إىل )30%(، بينام تصل حصة القطاع الصناعي 

والسياحي )5%(، )1%( عىل التوايل.

آفاق وحلول
وصل العجز املايئ يف األردن ما بني التزويد والطلب يف العام 2007م إىل 565 مليون مرت مكعب. كام أن ارتفاع الطلب عىل املياه 

بات يشكل تحديا جدياً يتطلب التعامل مع مجموعة معقدة من املتغريات الزمانية واملكانية. وإدراكاً لخطورة هذا األمر جاء تشكيل 

اللجنة امللكية للمياه خطوة رضورية يف اتجاه مواجهة هذا التحدي، حيث قامت اللجنة بوضع اسرتاتيجية املياه )املياه من أجل الحياة( 

والتي رسمت خريطة الطريق لقطاع املياه يف األردن حتى عام 2022م من أجل ضامن االستخدام األمثل واملستدام للمياه، وذلك من 

خالل تطبيق ثنائية متالزمة يف إدارة الطلب والتزويد املائيني، وتطبيق أساليب الحوكمة الرشيدة الخاصة بذلك؛ بغية الوصول إىل تطوير 

منظومة إدارة املياه كامً ونوعاً، وتقدير الطلب عىل املياه يف املستقبل بشكل دقيق.

وعمدت الحكومة إىل وضع خطة محكمة لتنفيذ عدد من املرشوعات املائية الكربى من أجل مواجهة الطلب املتزايد عىل املياه، 

ميكن أن تسهم بشكل كبري يف الحد من العجز يف املوازنة املائية للدولة. كام بورش بتنفيذ مرشوع جر مياه الدييس والذي سيدخل حيز 

الخدمة يف صيف هذا العام، حيث سيوفر 110 مليون مرت مكعب سنوياً من املياه ذات الجودة العالية. باإلضافة إىل بذل الجهود مع 

العديد من األطراف اإلقليمية من أجل توفري التمويل الالزم لتنفيذ قناة البحرين )األحمر– امليت(، حيث تم إنجاز الدراسات الالزمة 

من قبل البنك الدويل املتعلقة بتأثري املرشوع عىل الوضع البيئي واالقتصادي واالجتامعي. حيث سيوفر هذا املرشوع 850 مليون مرت 

مكعب من املياه العذبة تقريباً والتي ستوزع بني األطراف اإلقليمية الثالثة املشرتكة يف املرشوع: )األردن، فلسطني، إرسائيل(، األمر الذي 

يؤدي إىل حل جذري ملشكلة املياه يف اململكة.

التطلعات والتوقعات
يتبني لنا مام سبق أن الحاجة للتنقيب والبحث عن مصادر جديدة للمياه باتت ملحة ورضورية يف منطقة حوض نهر األردن والبحر 
امليت، إذ إّن النمو السكاين الكبري للدول املجاورة للحوض يشري إىل عدم قدرة املصادر املائيه الحالية عىل سد حاجة السكان يف هذه 

الدول.
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إن املصادر الطبيعيه للمياه الناجمة عن هطل األمطار أو تدفق األنهار والسيول سوف تنضب عام قريب إن مل تقم الدول املعنية 
باتخاذ اإلجراءات املناسبه القادرة عىل تأهيل تلك املصادر وصيانتها وإدامتها؛ ألن االستخدام الجائر للمياه سوف يؤدي يف نهاية املطاف 
إىل انحسار مصادرها، واستنزاف مخزون الطبقة املائية الجوفية إىل مستويات ال ميكن تعويضها بالطرائق التقليدية العادية، باإلضافة إىل 

انخفاض مستويات الجودة لكميات املياه املتبقية، األمر الذي سيستدعي معالجتها؛ لتكون مقبولة لالستهالك البرشي.

تعد عمليات التحلية واملعالجة للمياه املالحة التي ميكن الحصول عليها من كل من: البحر األحمر والبحر األبيض املتوسط من 
البدائل املطروحة للموارد املائية يف الوقت الراهن، كام تؤكد الدراسات عىل رضورة تعويض منسوب البحر امليت عن كميات املياه التي 
فقدها عرب السنوات من خالل التبخر أو تغري مجرى نهري األردن والريموك أو الصناعات الكيميائيه أو انحسار منسوب املياه بسبب 

ظروف التغري املناخي، هذا إىل جانب الزيادة غري املتوقعة يف السكان.

إن طرح خيار مرشوع قناة البحرين من البحر األحمر إىل البحر امليت سيكون فيه الحل األمثل لتوفري كميات كافية من مياه الرشب 
والتي بدورها تغطي احتياجات الدول املعنية باملرشوع، كام يسهم يف الحفاظ عىل النظام البيئي للمنطقة إضافة إىل الحد من النزف 
املتنامي لنقصان منسوب مياه البحر امليت وتناقص مصادر املياه يف هذه الدول، األمر الذي بات يشكل خطراً حقيقياً يهدد البنى 
التحتية فيها، إالّ أن تنفيذ هذا املرشوع مرهون باألوضاع السياسية املتقلبة لدول املنطقة، باإلضافة إىل الكلفة الباهظة لتنفيذ املرشوع 
والذي يقدر بحوايل 10 مليار دوالر تقريباً، وهذا يحتاج إىل جهود دولية تؤدي إىل استقرار املنطقة وتقديم الدعم الكايف لتمويل تنفيذ 

املرشوع.

 Recycled( املدورة املياه  استغالل  الشأن، منها  للتنفيذ يف هذا  القابلة  املدى  الطويلة  الخطط  العديد من  تقديم  تم  هذا وقد 
 Water( ألغراض الري، واالستخدامات الصناعية األخرى غري املتعلقة بالغذاء والرشاب، كذلك إعادة تخصيص االستخدامات )Waters
واستخدام  إدارتها  وإعادة  املوارد  برمجة  إدخال  خالل  من  وذلك  البرشي  لالستخدام  قريبة  تكون  حيث  وتبويبها   )Reallocation

التقانات املالمئة يف ذلك، واقتطاع جزء من املياه املستخدمة يف الزراعة من أجل االستخدامات املدنية، ومن بينها:
تحلية املياه عىل شواطىء خليج العقبة، ومن ثم نقلها إىل مناطق مأهولة يف الداخل، أو تحليتها عىل شواطىء املتوسط ومن 	 

ثم نقلها ألرجاء املدن األخرى.
استرياد املياه من تركيا ونقلها بالصهاريج البحرية )Tankers( إىل دول املنطقة.	 
نقل مياه البحر املالحة إىل شواطىء البحر امليت ومن ثم تحليتها محلياً متهيداً لتوزيعها عىل الجهات املستفيدة.	 

إالّ أن مثل هذا الطروحات تحكمها الظروف السياسية السائدة، فضالً عن الكلفة الباهظة املرتتبة عىل ذلك.

إن البدء يف ضخ مياه الدييس من جنوب األردن إىل العاصمة عامن سيكون له أكرب األثر يف تخفيف الضغط الناجم عن انحسار 
املخزون املايئ وتراجع املستوى السنوي لألمطار. كام أن البحث عن إيجاد بديل اسرتاتيجي ملياه الرشب للدول املشاركة يف مرشوع ناقل 
البحرين ميثل بديالً منوذجاً سيكون له أثر كبري يف خلق فرص التعاون املثمر وتعزيز أطر األمن وتوفري مناخات مناسبة تزيد من فرص 

السالم بني الدول الثالث املعنية.

يعد خيار قناة البحر األحمر – البحر امليت بديالً مثالياً ميكن القبول به يف ظل الظروف السياسية القامئة بني الدول الثالث، األمر 
الذي ميكن من خالله تحقيق قدر جيد من االكتفاء املايئ واالستقرار البيئي لدول حوض البحر امليت كام سيحقق نوعاً من التكامل 

االقتصادي لسنوات أو رمبا لعقود قادمة يف ظل النمو السكاين املتصاعد والطارئ لبعض دول املنطقة.
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 جامعة البلقاء التطبيقية

المقدمة
لقد أضحت معضلة املياه يف العامل من أكرب املعضالت بني الدول والشعوب، بالرغم من وجود الكثري من االتفاقيات واملعاهدات الدولية 

واإلقليمية بشأن تنظيم الحصص املائية وترتيبها بني دول املصدر التي تنبع منها األنهار، وبني الدول األخرى التي تجري عىل أراضيها وتستفيد 

منها بصور ثانوية، لكنها مل تتمكن من ضبط بروز الخالفات الحادة والحرب الباردة بني العديد من الدول يف العامل.

املياه بني األردن  املعقدة األخرى، مثل: مشكلة  املياه، هذا إىل جانب املعضالت والقضايا  يف منطقة الرشق األوسط تكمن بقوة معضلة 

وإرسائيل، وبني العراق وسوريا، وبني إيران والعراق، وبني تركيا والعراق.

يُعد األردن أفقر دولة من حيث املصادر املائية، وذلك أن هذا الفقر يتصاحب مع فقدان مصادر الطاقة سواء البرتول أو الغاز. وتشري توقعات 

البنك الدويل إىل أن مخصصات الفرد ستتناقص إىل حوايل 90م3 للفرد يف السنة عام 2020م يف حني أن املعدل العاملي هو 1000م3 لكل فرد 

خاصة وأن التوقعات تشري إىل أن عدد سكان اململكة سيبلغ حوايل 10 مليون نسمة عام 2025م مبعدل زيادة نسبية تبلغ 3.7 باملائة لكل عام.

األمطار  بشح  ويتميز  مرتفعة.  تبخر  مقابل درجة  قليل  أمطار  ميتاز مبعدل  الجافة حيث  الجافة وشبه  املناطق  بأنه من  األردن  ويصنف 

وتذبذبها تبعاً للظروف املناخية ومواسم األمطار التي يظهر فيها تبايناً يف الزمان واملكان والشدة والتوزيع. وترتاوح درجات الحرارة ما بني الصفر 

يف الشتاء إىل ما يزيد عن 40 درجة مئوية يف الصيف وينتج عن هذا ارتفاع يف كمية التبخر. 

 أسباب شح المياه في األردن
1. طبيعة الموقع 

يرتاوح معدل األمطار بني أقل من 50 ملم يف املناطق الرشقية والجنوبية إىل حوايل 600 

ملم يف املناطق الشاملية والشاملية الغربية )جدول 1(. ويبلغ املعدل طويل األمد لحجم األمطار 

ويرتاوح  95ملم/السنة.  وتعادل حوايل  مكعب  مرت  مليون   8500 اململكة حوايل  الساقطة عىل 

معدل التبخر ما بني )75%( يف مرتفعات عجلون و)98%( يف املناطق الصحراوية الرشقية ويبلغ 

معدل التبخر طويل األمد حوايل )92%( أي: أن نسبة االستفادة من مياه األمطار حوايل )%8( 

تتوزع ما بني )3%( مياه فيضانات و)5%( تغذية مياه ينابيع وجوفية. ويتوقع أن تقل كميات 

األمطار بنسبة )10-12%( نتيجة لحالة التغري املناخي الذي تعاين منه منطقة الرشق األوسط.

معدل سقوط األمطار 

)ملم(

النسبة املئوية 

للمساحة

600-5001.1

500-3001.8

300-2005.7

91.4دون 200

جدول 1. معدل سقوط األمطار يف األردن.
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هذا كله باإلضافة إىل ظاهرة الربيع العريب التي بدأت تأثرياتها السلبية عىل األردن بسبب موقعه املتوسط بني الدول التي تأثرت بهذا الربيع 

ولدور األردن العرويب يف اسقبال الالجئني من هذه الدول؛ مام أدى إىل شح املصادر وتلوثها، باإلضافة ملشكالت الغذاء املتوقعة.

 2. إدارة مصادر المياه
الطرائق  تعني إدارة املصادر املائية: تحقيق أكرب استفادة ممكنة من املياه املتاحة لالستعامل. أي: أن إدارة الطلب عىل املياه تتضمن 

واإلجراءات جميعها والتي تسهم يف تقليل كمية املياه املستهلكة والحفاظ عليها بجودة عالية، وهذا يحتم وجود عالقة بني إدارة الطلب عىل 

املياه واإلدارة املتكاملة ملصادر املياه. وتعتمد فعالية إدارة الطلب عىل املياه عىل توافر املعلومات الكافية املتعلقة بكميات املياه املتاحة أو 

املتوفرة من مصادر املياه املختلفة، وتحديد حجم الطلب عىل املياه لألغراض واالستعامالت املختلفة.

وقد تزايد اهتامم األردن خالل العقدين املاضيني بإعداد السياسات واالسرتاتيجيات املائية واالستخدامات املستدامة ملوارد املياه مع الرتكيز 

عىل تنمية املوارد املائية، واستغالل املصادر غري التقليدية، وتعظيم االستفادة من املوارد املتاحة، وزيادة كفاءة استخدامها وتقليل الفاقد منها، 

والحفاظ عىل نوعية املياه وذلك بإنشاء شبكات املراقبة وتطويرها، ووضع املعايري والقوانني الالزمة لحاميتها من التلوث.

وتظهر أهمية التفكري بوضع اسرتاتيجيات شاملة إلدارة الطلب عىل املياه بعد استفحال مشكلة شح مصادر املياه بسبب حالة الجفاف التي 

أصبحت أكرث تكراراً وأطول مدة، والسيام أن اإلنسان يحتاج يومياً إىل حوايل 200 لرت من مياه الرشب وفق املعايري العاملية، يف حني ترتاوح حصة 

الفرد اليومية يف األردن بني 80 و100 لرت من مياه الرشب.

العاملة يف املؤسسات املسؤولة عن قطاع مياه  القوانني والكوادر اإلدارية والفنية  كام أن إدارة الطلب عىل املياه تتطلب تعزيز كفاءة 

الرشب والرصف الصحي نظراً ألهمية هذا القطاع ودوره يف التنمية والتطوير الشامل اجتامعياً واقتصادياً من خالل اتباع أساليب اإلدارة الفاعلة 

والرشيدة للموارد املائية ووضع األسس االسرتاتيجية الصحيحة للحفاظ عىل هذه املوارد من الهدر وسوء االستخدام بعيداً عن التلوث واستخدام 

التقنيات واألساليب الحديثة.
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أما التحديات التي تواجه إدارة مصادر املياه يف األردن فهي تتعلق باستخدامات األرايض سواء من حيث تفتت امللكية أو بناء املرشوعات 

الصناعية والسياحية فوق األرايض الزراعية، وتتضح باألمور اآلتية:

أ. التوسع العمراين األفقي الذي أدى إىل زيادة الطلب عىل املياه وتوسيع شبكات الري، وبناء املرشوعات الصناعية والتجارية والسياحية 

الذي يستهلك الكثري من املياه، وكذلك كمية الفاقد من املياه والتي وصلت إىل حوايل )50%( من كمية التوزيع يف العاصمة، وأكرث من 

هذا الرقم يف مناطق الجنوب والرشق.

ب. كلفة مرشوعات املياه العالية مثل قناة البحرين )األحمر– امليت(، أو مرشوع الدييس، أو تحلية مياه املسوس. 

ج. التأثري املبارش لألزمات املالية املتكررة أدى إىل بطء تنفيذ مرشوعات املياه يف اململكة.

3. السياسات المائية 
تُعد قضية قراءة الواقع املايئ يف األردن عبارة عن تحد اسرتاتيجي له من العمر ما يزيد عن أربعة عقود من حيث الرصاعات التاريخية، 

والواقع املناخي والجغرايف، وتعدي إرسائيل واستيالئها عىل حصصنا من املياه، وتنفيذ االتفاقات مع سوريا الشقيقة، واتساع الفجوة بني الطلب 

واملتاح منها، وعدم انتظام التوزيع وعدالته، وارتفاع أسعارها، وزيادة ملوحتها، واالستفادة القصوى من مياه األمطار والسدود وقناة البحرين، 

كلها قضايا تحتاج إىل دراسات متخصصة. 

هناك اختالل واضح يف السياسات ويف الرؤية االسرتاتيجية ملستقبل األوضاع املائية يف األردن لتلبية حركة التنمية االقتصادية واالجتامعية 

والزيادة السكانية، وفق زيادة السكان والنمو االقتصادي والتوسع يف الرقعة الزراعية. أما بخصوص االعتداء عىل حصة األردن من املياه السطحية 

من قبل الدول املجاورة يف الشامل والغرب فقد أدى ذلك إىل نقصان كميات املياه السطحية والجوفية لألحواض املائية املغذية.

مصـــادر المـــياه فـي األردن
 تقسم مصادر املياه بشكل عام إىل قسمني:

أواًل: مصادر مياه تقليدية وتشمل:
• املياه السطحية التي تجري يف السيول واألودية عىل شكل جريان سطحي وميكن تخزينها يف السدود املنشأة عىل األودية.	

• املياه الجوفية التي تتكون يف الطبقات الصخرية يف باطن األرض ويف وسط نفاذي مناسب لتخزين هذه املياه بكميات وافرة بحيث 	

ميكن استخراجها عن طريق حفر اآلبار.

• األودية 	 الجريان األسايس يف  لتكّون معظم  الطبيعية  املائية  للتغذية  نتيجة  الجويف  املخزون  الفائضة عن  املياه  الينابيع وهي:  مياه 

واألنهار.

ثانيًا: مصادر مائية غير تقليدية وتشمل:
• املياه الناتجة عن محطات تنقية املياه العادمة.	

• املياه الناتجة عن تحلية املياه الجوفية عالية امللوحة أو مياه البحر.	

• املياه الناتجة عن إجراءات التخزين الجويف االصطناعي.	
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الربيع العربي وإدارة المياه في األردن
تتألف إدارة املياه من مجموعة من األنظمة االقتصادية واإلدارية والبيئية والسياسية الفاعلة يف تخصيص املوارد املائية وتنميتها وإدارتها 

وتوفري إمدادات املياه إىل مختلف مستويات املجتمع.

تهدف إدارة املياه إىل استغاللها من خالل تناول أبعادها االقتصادية واالجتامعية والبيئية والسياسية. ومن املفرتض أن تؤدي نشاطات 

الربنامج إىل حدوث تحسن ملموس يف:

الشفافية واملشاركة وتقييم اآلثار املختلفة للسياسات عىل فئات املجتمع كله والعدالة واملساءلة يف إدارة املوارد املائية.. 1

زيادة فاعلية استخدام املياه وكفاءتها من أجل عائد اجتامعي – اقتصادي أفضل مع خفض التدهور البيئي.. 2

نرش حكم القانون وتحسني التناغم والتكامل األفقي مع مراعاة األخالقيات واألعراف السائدة يف اململكة.. 3

وهنا ال بد من إنشاء رشاكات مع املتخصصني للحصول عىل املزيد من املساعدة الفنية يف تقييم وضع إدارة املياه والتعرف عىل قصص 

النجاح واإلنجازات وتحديد القيود والتحديات والفرص واستثامر الدروس املستفادة من خالل إقامة الشبكات، ووضع إرشادات وتدابري تراعي 

الجوانب الثقافية والسياسة لتعزيز إدارة املياه يف اململكة. حيث تربز تحديات عدة للتعامل مع الوضع املايئ الصعب يف األردن ميكن تلخيصها 

مبا يأيت:
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تعزيز إدارة املياه من خالل الشفافية واملساءلة وسيادة القانون والتعامل مع املصدر املايئ بكل أبعاده االجتامعية واالقتصادية والبيئية . 1

والسياسية خاصة مع زيادة تأثري الربيع العريب الذي يتعمق كاملنخفضات الجوية العميقة.

وضع اسرتاتيجية وطنية قابلة للتطبيق، حيث إن معظم االسرتاتيجيات السابقة قد فشلت يف التعامل مع الواقع املايئ األردين بسبب . 2

الهجرات القرسية من جهة، وسوء التقدير من جهة أخرى.

وضع خطة وطنية لتسعري املياه تضمن االقتصاد فيها، والتعامل مع املصدر كسلعة اسرتاتيجية لضامن دميومتها مبشاركة أصحاب العالقة . 3

مثل: املواطنني واملزارعني والصناعيني وربات البيوت.

التعامل مع املنتوجات الزراعية كسلع اقتصادية خاصة تلك التي تُصّدر خارج األردن؛ ألن هذه األسعار بحاالت كثرية ال توفر مثن املياه . 4

التي رويت بها مع االحتفاظ بالكميات التي يحتاجها املواطن األردين لحاجاته الرئيسة. حيث إن ذلك سيؤدي إىل رفع كفاءة استخدام 

املياه وحامية إمدادات املياه من اإلفراط يف االستهالك والتلوث.

زيادة االستثامر يف املوارد املائية خاصة الطبقات العميقة وذلك لتوفري مصادر مياه إضافية تضمن عدم متلح األحواض السطحية، التي إن . 5

متلحت؛ فإنها ستحتاج اىل مئات السنني؛ حتى تعود إىل ما كانت عليه. وبالتايل فإن الربيع العريب سيبقى تأثريه عىل األردن مئات السنني 

وليس سنوات قليلة كام هو يف الدول األخرى.

مبا أن دول الجوار جميعها تتأثر بالربيع العريب فإنه يجب عليها أن تتساعد مع األردن لدميومة املياه املشرتكة مع السعودية يف حوض . 6

الدييس، ومع العراق يف حوض الرسحان، ومع سوريا يف أحواض الريموك واألزرق والرسحان، خاصة أن األردن – بحمدالله- هو الرئة التي 

تتنفس منها هذه الدول عند حدوث النزاعات.

إن مخيامت الالجئني دامئاً تقام فوق أحواض مائية مهمة مثل: حوض األزرق أو حوض الريموك والتي تتكون صخورها من البازلت والحجر . 7

الجريي املتشقق. باإلضافة إىل أن العمليات املصاحبة لالعتصامات مثل: الحرائق وامللوثات غالباً ما تعود للمياه السطحية والجوفية من 

خالل األمطار أو من خالل املياه العادمة، وتحلل املواد العضوية؛ يجلعها مصدر تلوث يهدد املصادر املائية األردنية واستمراريتها.

إن استهالك الالجئني لكميات كبرية من املياه التي تخصم من حصة الفرد األردين يف املناطق التي تتواجد فيها هذه املخيامت غالباً ما . 8

تكون السبب يف اعتصام السكان املحليني أنفسهم كام حصل يف منطقة الرمثا.

إن زيادة حركة الصهاريج املائية التي تضطر الحكومة إىل استعاملها بسبب قيام هذه املخيامت فجأة دون إشعار تكون السبب يف تلوث . 9

الرتبه والهواء وبالتايل تقل اإلنتاجية الزراعية خاصة أن املخيامت أقيمت بالقرب من مناطق زراعية تربتها صالحة لألنواع الزراعية كافة.

يتوقع أن يعاين األردن مستقبالً من مشكالت غذائية بسبب نقصان كمية املياه املخصصة للري بشكل ملحوظ كام حصل عند ضخ مياه . 10

غور األردن إىل محطة تنقية زي ومنها إىل مدينة عامن.

إن املنظامت الدولية تهتم بحاجات الالجئني اليومية وتخفي اآلثار السلبية عىل مصادر املياه التي يعاين منها األردن لفرتات طويلة بعد . 11

انقشاع األسباب التي أدت إىل تكّون هذه املخيامت وعودة الالجئني إىل بلدانهم.

إن تحكم الجامعات املسلحة يف مصادر املياه يف مناطق الرصاع يؤثر عىل نوعية املياه وكميتها يف حويض الريموك واألزرق، خاصة أن هذه . 12

الجامعات ليست عىل علم بأهمية هذه املصادر سواء بالنسبة لسوريا أو األردن األمر الذي يهدد تلوث هذه املصادر ويؤدي إىل تأثر 

األردن مائياً وبيئياً لسنوات طويلة بعد انتهاء الربيع العريب.

هذا وقد استغلت املياه الجوفية بشكل جائر جداً، ومعظم األحواض الجوفية األردنية تعد أحواضاً مستنزفة األمر الذي أدى إىل انخفاض 

كبري يف مستويات املياه الجوفية وتلوثها، حيث إن معظم املدن السكنية الجديدة باإلضافة إىل مخيامت الالجئني كنتيجة للربيع العريب أقيمت 

فوق أحواض مهمة مثل: حوض عامن- الزرقاء، وحوض الريموك واألزرق. وستبقى مشكلة املياه أكرب تحٍد يواجه األردن حتى بعد انقشاع الربيع 
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العريب حيث إن ندرة املياه ونقص اإلمدادات الغذائية، وارتفاع أسعار السلع ستظل تحدياً كبرياً يهدد استقرار الدولة األردنية ومستقبلها، وتشري 

التحليالت إىل أن الحاجة السنوية ملخيامت الالجئني يف األردن ترتاوح بني 15-20 مليون مرت مكعب، وهذا الرقم مرشح للزيادة يف املستقبل. 

ونتيجة للتحديات الكبرية فقد برزت مجموعة من الحلول ملواجهة نقص املياه يف األردن كام يأيت:

1. ضخ املياه من حوض الدييس وللحاجات الرضورية - فقط - حيث سيوفر هذا املرشوع 100 مليون مرت مكعب سنوياً.

2. إنشاء قناة البحرين )األحمر– امليت( حيث يتوقع أن يوفر هذا املرشوع حوايل 500-600 مليون مرت مكعب سنوياً.

3. البدء فوراً بتنفيذ وتطبيق وتقنية حصاد املياه والتغذية االصطناعية للمياه الجوفية.

4. زيادة استعامل املياه العادمة املعالجة يف الزراعة.
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سبل ترشيد استهالك المياه وتنظيم استخداماتها

 األستاذ الدكتور أنور البطيخي
رئيس الجمعية األردنية للبحث العلمي

مقدمة
يقول الله عز وجل وهو خري من قائل يف كتابه الكريم: »وجعلنا من املاء كل يشٍء حي«.]سورة األنبياء، آية)30([، فاملاء يكّون )%90-75( 

من أنسجة معظم الكائنات الحية، أي: ال حياة عىل كوكب األرض دون هذا املركب الذي يتكون من ذريت هيدروجني وذرة أكسجني، فهو نفيس 

ال يقدر بثمن، ويتصف بصفات تختلف متاماً عن بقية السوائل املوجودة عىل سطح األرض؛ حتى بلغ بأن تنعت هذه الصفات بالشاذة. وهي 

صفات تجعله منفرداً وحيداً بتملكها.

إن املاء مورد حيوي وعنرص تنمية ونهوض اقتصادي. فكمية املاء محدودة وثابتة عىل كوكبنا وال تتغري مع الزمن عدا التغري الناتج من نقل 

املاء إىل خارج منظومة األرض عن طريق السفن الفضائية التي تسافر إىل كواكب أخرى. وبالتاكيد فإن هذه الكمية صغرية جداً وعادة ال تؤخذ 

يف اعتبارات الحسابات املختلفة للمياه. وحاجة اإلنسان من املاء تزداد باضطراد وقد تفوق ما هو موجود عىل كوكب األرض. إن )20%( من سكان 

األرض ال يتوافر لهم ماء عذب، وإن سكان العامل يف ازدياد مضطرد وينطبق هذا عىل األردن. فكثري من الدول تستهلك من املاء أكرث من إيراداته 

املائية املتجددة. إن املاء العذب املتاح يف وطننا العريب ال يتجاوز )1%( وهو يشكل )5%( من مساحة سطح األرض، ويتميز بنمو سكاين منفلت. 

فاملاء مرتبط بالتطور والنمو االقتصادي واالجتامعي الذي يحقق استدامة هذا املورد. 

لقد حذرنا سبحانه وتعاىل من هدر املاء؛ ألن فقدانه يؤدي إىل هالك البرش جميعاً، وبوجوده تتطور الحضارات، وجاء هذا التأكيد يف اآلية 

31 سورة األعراف قال تعاىل: »يَا بَِني آَدَم ُخُذواْ ِزيَنَتكُْم ِعنَد كُلِّ َمْسِجٍد وكلوا وارشبوا وال ترسفوا إنه ال يحب املرسفني«. وجاء الحديث النبوي 

الرشيف املسند؛ ليؤكد الحرص عىل نعمة املاء، فقال نبينا - صىل الله عليه وسلم- »ال ترسف يف املاء ولو كنت عىل نهر جار«. 

لذا؛ ننطلق من املقدمة أعاله للحديث عن الطرائق والسبل املمكنة؛ لنمنع اإلرساف واملحافظة عىل هذا املورد الثمني. حيث يعد موضوع 

ترشيد االستهالك من املوضوعات الساخنة والحيوية التي تشغل الرأي العام واملتخصصني عىل حد سواء وتتصدر همومهم؛ ألن الرتشيد سلوك 

ديني ووطني يجب أن نحرص عليه جميعاً، وهو مسؤؤلية الجميع يف التكييف وتغيري أمناط استخدامه وعاداته يف مامرساتنا اليومية العملية 

والحضارية جميعها، ويف أماكن عملنا وتواجدنا التي من شأنها أن تقلص من هدر املاء واستخدامه بشكل كفؤ للحفاظ عىل هذا املورد الحيوي كامً 

ونوعاً. إن الهدف من هذه املقالة هو توعية القارئ ومستهلك املاء بأهميته ودوره يف حياة البرش وتطور الحضارات وتحقيق التنمية املستدامة 

يف القطاعات.

تعريفات ومفاهيم

يقصد بسبل ترشيد استهالك املياه هو: طرائق ومامرسات اإلنسان يف التعامل مع املاء وترشيد استهالكه. أما ترشيد استهالك املاء فهو: 

تقليل كميته املستخدمة، واستخدامه االستخدام األمثل بأقىص استفادة وأقل التكاليف يف نشاطات اإلنسان كافة ويف القطاعات جميعها. ونسبة 

الثالثة  اللذين يستهلك فيهام املاء، إضافة إىل الغرض املرجو من ذلك االستخدام. ففي نهاية األلفية  التقليل يعتمد عىل املكان والزمان  هذا 
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كنا نَعدُّ الرتشيد هو أحد أهم اإلجراءات التي تتخذ من قبل الجهات 

هذا  تحول  لقد  الجفاف.  وسنوات  مواسم  يف  املعنية  واملؤسسات 

علمية  أُسساً  يعتمد  مختلفة  ومبستويات  مدروس  إجراء  إىل  التحوط 

وينعكس بالنتيجة عىل االقتصاد الوطني. وال ننىس أن حاالت الجفاف 

تؤدي إىل سوء التغذية ثم املجاعة وهذا ما حصل فعالً يف بعض بلدان 

أفريقيا وأسيا.

فيها  ترشد  التي  العادات  من  اليوم  العامل  أغلب شعوب  ومتارس 

استهالك املاء، ففي أسرتاليا كُتب عىل قنينة ماء معبأة صغرية باللغة 

 Don’t waste water even if you were at a running« :اإلنكليزية

stream”. فهي متتثــل لتعليم ديننا السمح ووصايا سيد الخلق - صىل 

الله عليه وسلم - رغم أن الجالية املسلمة أقلية فيها.

إن األردن من الدول التي تتصف بأنها منطقة جافة وشبه جافة 

وتعاين من نقص وشح مزمن يف كميات املياه سواء كانت سطحية أم 

جوفية، إضافة إىل تردي نوعيتها. ويعد األردن من الدول العرش األوىل 

األكرث فقراً يف العامل يف مصادر املياه. إن من شأن هذا الفقر املايئ إن 

مل يتم التعامل معه يف الوقت املناسب، فسيكون عائقاً للنمو، ويفاقم 

املختصة  الجهات  سلطت  لذلك؛  االستقرار.  عدم  من  ويزيد  الفقر، 

أجنداتها  يف  وأدخلته  املايئ،  االستهالك  ترشيد  إجراءات  عىل  الضوء 

عىل  هذا  وينطبق  جميعها.  الصعد  وعىل  للامء  إدارتها  ويف  املختلفة 

أقل  فيها  الفرد  نصيب  حصة  يكون  التي  العربية  الدول  من  العديد 

من 1000 مرت مكعب يف السنة، وهو خط الفقر املعتمد عاملياً. بينام 

ينخفض هذا الرقم يف األردن؛ ليصبح 145 مرت مكعب يف السنة.

الموارد المائية في األردن

يف  استعامالتها  أولويات  األردن  يف  املائية  السياسات  وضعت 

الزراعة  ثم  والسياحة،  الصناعة  ثم  أوالً،  الرشب  فكان  1994م،  عام 

متاخراً  الزراعة  يف  املياه  استخدامات  ترتيب  وأىت  أخرياً.  الرتفيه  ثم 

يجعله  الذي  والطبيعي؛  التاريخي  األردن  وضع  بسبب  السياحة  عن 

إيجابية عىل  انعكاسات  لها  والتي  ميتلك مقومات سياحية قوية  بلداً 

االقتصاد الوطني.

تتصف مصادر املياه يف األردن بالشح والندرة وببعده عن مراكز 

الطلب والتمدن التي ينزح العديد من السكان إليها، إضافة إىل أنها 

مشرتكة مع دول الجوار. إن معدل طويل األمد )1937-2010م( لكمية 

الهواطل التي تسقط عىل األردن هو 8.3 م م م/سنة. ومعدل الهطل 

اساسياً يف التاثري عىل  متذبذب وال ميكن االعتامد عليه، ويلعب دوراً 

املياه السطحية املوزعة عىل 12 حوضاً سطحياً وبطاقة سنوية مقدارها 

505 م م م/سنة. كام أن املياه الجوفية تضخ بشكل جائر من أغلب 

األحواض الجوفية البالغ عددها )12حوضاً( وبنسب تتعدى االستخراج 

اآلمن املقدر بـ 27م م م/سنة؛ مام أدى إىل تدهور نوعيتها وانخفاض 

مناسيبها. حيث يصل الضخ منها إىل حوايل 500 م م م/سنة، والجدير 

بالذكر أن احتياجات األردن من املياه يف مختلف القطاعات قد تزيد 

عن 1500م م م/سنة حالياً، وأن التزويد الحايل يقدر بـ 900 م م م/

سنة.

سبل ترشيد االستهالك المائي

بتوفري  كبرياً  اهتامماً  األردن  يف  املياه  قطاع  عىل  القامئون  يويل 

خدمات تزويد املواطنني باملياه فضالً عىل أن الكمية املتاحة من املياه 

فهي  استهالكها،  ترشيد  يجب  مثينة  ثروة  وهي  محدودة،  األردن  يف 

صامم األمان لنا ولألجيال املقبلة، وهي بالتايل تقلص من قيمة فاتورة 

املياه، وتنعكس إيجاباً عىل التخفيف من معاناة شح املياه خاصة يف 

فصل الصيف وخفض حدة الطلب عليها؛ مام يقلل استنزاف املخزون 

املايئ إضافة إىل أنها تخفف من العبء املايل املرتتب عىل الدولة وعىل 

إىل مصادر  اإلشارة  بد من  ال  الرتشيد  الخوض يف سبل  وقبل  الطاقة. 

املياه يف األردن وتقسيامتها.

تقسم مصادر املياه يف األردن إىل مصادر تقليدية وغري تقليدية. 

تجري  التي  كالسيول  املتاحة  السطحية  املياه  هي:  األوىل  فاملصادر 

وكذلك  السدود،  يف  تخزينها  ميكن  والتي  الوديان  ويف  السطح  عىل 

املياه الجوفية املتجددة )التي تتجدد من مياه األمطار مبارشة( وغري 

املتجددة )مياه أحفورية تكونت قدمياً وتفتقر إىل مصادر تغذية(. أما 

مصادر املياه غري التقليدية فتشمل املياه الرمادية الخارجة من املغاسل 

عالية  الجوفية  املياه  تحلية  من  )ناتجة  املسوس  ومياه  والحاممات 

امللوحة( ومياه تحلية مياه البحر، واملياه العادمة )السوداء( املعالجة 

وحصاد  املايئ،  والحصاد  العادمة،  املياه  تنقية  محطات  من  الخارجة 

مغناطييس  ملجال  املياه  وتعريض  الصناعي  واالستمطار  الضباب، 

وغريها.
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إن طرائق وسبل ترشيد أكرب كمية من املياه املمكنة عديدة منها 

املسكن  يف  وميكن مامرستها  اإلنسان  تواجد  أماكن  يف  التطبيق  سهل 

والحديقة املنزلية واملصنع ومكان العمل وغريه من األماكن األخرى. 

ومن هذه السبل ما تكون مكلفة ومنها رخيصة ولكل طريقة فعاليتها، 

فمنها الكفؤة وأقل تكلفًة ماليًة عىل املواطن وذات فاعلية عالية. ولذا 

سوف نركز عىل الطرائق املستخدمة يف ترشيد االستهالك املايئ بناء عىل 

مكان تواجد اإلنسان وهي عىل النحو اآليت: 

1. في المحالت العامة والشوارع واألزقة

علينا أن نبلّغ سلطة املياه عن أي ترسب أو كرس ألنبوب مكشوف 

خارج املبنى أو أي مكان آخر.

2. في المنازل والمباني والمدارس ودور العبادة
• الصنابري 	 املحافظة عىل إجراء صيانة دورية لشبكة املياه وإصالح 

العاطلة جميعها والتي ترسب املياه وغالباً يكون سببه تلف الوارش 

)العوامة( حال حدوث عطل  الخزان  إىل صامم  إضافة  )الجلدة(، 

فيه مع الحفاظ عىل إحكام غلق الخزان. ويعد الكشف عن ترسب 

الفاقد  تقليص  يف  تصب  التي  الطرائق  إحدى  هدرها  ملنع  املياه 

أو  قدمية  وخزانات  أنابيب  وجود  من  الترسب  وينتج  وترشيده. 

واألنابيب  املهرتئة  املياه  شبكات  نتيجة  وآخر  العداد،  يحسبها  ال 

إىل  إضافة  املحكمة،  واملحابس غري  والوصالت  واملتآكلة  املكسورة 

بدرجات  الكبرية  التغريات  بسبب  األنابيب  هذه  وتقلص  متدد 

الحرارة. وقد تصل نسبة الهدر بأكرث من )%50(. 

• من أولويات األمور يف البيوت واملباين هو التأكد من عدم وجود 	

ترسب للمياه. فإما أن يكون منظوراً وواضحاً للعيان ميكن تحديد 

مكانه، وأما الخفي منه فبطريقة يرسة ميكن التعرف عليه. وذلك 

مبراقبة عداد املياه لفرتة 24 ساعة بعد إغالق جميع صنابري املياه يف 

املبنى وغلق صاممات تغذية الخزانات )العوامات( وتأشري مستوى 

املاء يف تلك الخزانات. وعليه فإن هبوط املاء يف الخزان دليل عىل 

وجود ترسب.

• يف 	 املشارب  ومياه  العبادة  دور  يف  الوضوء  مياه  استعامل  إعادة 

الصحية  املرافق  وتنظيف  واملزروعات  الحدائق  ري  يف  املدارس 

لتجميع  بخزانات  األماكن  لتزويد هذه  بحاجة  وهذا  والساحات، 

مياه  عىل ضخ  تلقائياً  تعمل  األرض مزودة مبضخات  املياه تحت 

الوضوء واملشارب القادمة لهذه الخزانات.

• وضع زجاجة مملوءة باملاء بحجم يعتمد عىل حجم خزان النياكرا، 	

لغرض تنظيف دورة املياه التي تحتاج حوايل 6 لرت يف كل ضغطة.

• ال ترتك الحنفية مفتوحة أثناء تنظيف األسنان، وميكنك استعامل 	

كأس بدالً من الصنبور.

• استخدام الدلو واملمسحة وليس خرطوم املياه لغسل سيارتك.	

• وأنت منشغل بأمر آخر كغسل األسنان 	 الصنبور مفتوحاً  ال ترتك 

والحالقة وغسل اليدين والوجه وغسل الخرضاوات والفواكه )ميكن 

استخدام مغسلة لهذه األغراض(.

• ال تستخدم غسالة الصحون وأدوات املطبخ امليكانيكية.	

• استخدم غسالة املالبس شبه األوتوماتيكية )ذات الحوضني( بدالً 	

من األوتوماتيكية. 

• لغسيل الصحون يف املطبخ وشطفها ميكن لربة البيت أن تستخدم 	

حوض الغسيل ممتلئ باملاء مرة واحدة لهذا الغرض.

• ري 	 يف  املغاسل  من  الخارجة  الرمادية  املياه  استخدام  ميكن 

املزروعات. 

• التنقية 	 عملية  بعد  املنزيل  الصحي  الرصف  مياه  استعامل  إعادة 

يف ري املزروعات فهي تحوى عىل مواد مغذية للرتبة عوضاً عن 

استخدام األسمدة الكياموية.

• عدم استخدام ماء الرشب يف ري املزروعات مع التأكيد عىل ري 	

املزروعات قبل رشوق الشمس أو بعد غروبها.

• الجفاف كالصباريات والشيح وغريها 	 التي تتحمل  النباتات  ازرع 

استخدام  وميكن  عميقة،  وبجذور  شمعية  بأوراق  تتميز  التي 

البيوت البالستيكية التي تساهم يف ترشيد استهالك املياه.

• ضع املادة العضوية )البيتموس( حول النباتات فهي تحفظ رطوبة 	

الرتبة.

• الفخارية 	 بالخزانات  تستعني  أن  وميكنك  بالتنقيط  الري  استخدم 

املتوافرة  باألدبيات  االستعانة  أو  النبات  قرب  وضعها  ميكن  التي 

عىل الشبكة العنكبوتية لنصب شبكة ري تنقيط سهلة.

• الرتويج الستخدام )الدوش(؛ لغرض االستحامم لفرتة التزيد عىل 	

استعامل  املواطنني عىل  مع حث  متاماً  )البانيو(  وإلغاء  دقائق   5

السخان الشميس.

22        العـــ 24 ــــدد من نرشة أنباء



العــــ 24 ــــدد من نرشة أنباء        23 22        العـــ 24 ــــدد من نرشة أنباء

• املواطن عىل 	 تشجيع  مع  املياه  ألنابيب  الحراري  العزل  استخدام 

استخدام كودات العزل عند البناء.

• باملاء 	 الهواء  خلط  مببدأ  تعمل  التي  املياه  توفري  قطع  استخدم 

الصنابري  عىل  القطع  هذه  وتوضع  الضغط.  قوة  نفس  وإعطاء 

والدوش وهي متوافرة يف األسواق ويتم اسرتجاع سعرها من خالل 

توفري املياه يف استخدامها لفرتة أقل من سنة.

• استعامل 	 من  بدالً  واملرأب  املمرات  لتنظيف  املكنسة  استعمل 

الخرطوم.

• تعويد األطفال وتدريبهم عىل االستخدامات الصحيحة للمياه.	

• إغالق مفاتيح صنابري املياه الخاصة باملغاسل؛ ملنع األطفال من فتح 	

الصنابري دون االنتباه لها.

• يف 	 وتجميعها  للرشب(  وتصلح  )عذبة  األمطار  مياه  حصد  ميكن 

خزان نظيف بعد تنظيف سطح املبنى وإهامل املطرة األوىل.

• تهدره 	 وال  البارد يف سطل  املاء  اجمع  الشتاء،  يف  االستحامم  عند 

واستعمله فهو ماء عذب.

• استخدم امللش )بالستك من البويل إيثالني( يف تغطية الرتبة لحفظ 	

رطوبتها ولتقليص التبخر.

• املتطوعني 	 عىل  الرتكيز  )مع  وإعالمية  توعوية  بحمالت  القيام 

الناشطني يف هذا املجال( يف الجامعات واملدارس وعن طريق أجهزة 

مثل:  االجتامعي،  التواصل  وشبكات  واملرئية  السمعية  اإلعالم 

الفيس بوك، والتويرت، وغريها ومن خالل جمعيات املجتمع املدين 

لزيادة الوعي باملشكالت املائية التي يعاين منها األردن، والتعريف 

امللصقات،  باستخدام  وذلك  املياه  استهالك  ترشيد  بأساليب 

املحارضات،  وإلقاء  والندوات،  األطفال،  وقصص  والبوسرتات، 

ووشارت العمل، والحمالت، واملهرجانات التي تحقق هذا الهدف.

• املنزل 	 هواء  رطوبة  من  املياه  لتجميع  جديد  تطوير  تم  حديثاً 

)حصاد رطوبة هواء املنازل(.

3. في محطات تنقية المياه العادمة
• يف 	 مياهها  استخدام  يف  تساعد  يك  التنقية  محطات  كفاءة  زيادة 

الزراعة املقيدة.

 

4. في المزرعة  

عىل املزارع الكبرية واملنشآت الزراعية أن تطور اسرتاتيجية بأهداف 

واضحة للتعامل مع املاء، ومراقبة املستهلك منه وطرائق الحفاظ عليه 

وترشيد استهالكه. وبتطبيق هذه االسرتاتيجية تتحسن إدارة املياه من 

إدارة  وعىل  املزرعة،  مستوى  عىل  املائية  املوازنة  عىل  التعرف  خالل 

املزرعة وتدريب العاملني فيها عىل طرائق وإجراءات ترشيد االستهالك 

املايئ.

• مامرسة الحصاد املايئ عىل مستوى املزرعة.	

• إجراء عمليات الري صباحاً أو مساًء لتقليص التبخر.	

• ذات 	 املحاصيل  زراعة  عن  والتخيل  االقتصادية  املحاصيل  زراعة 

االستهالك العايل للامء.

• استهالك 	 ترشيد  يف  تساهم  التي  البالستيكية  البيوت  استخدام 

املياه.

• تحفظ 	 فهي  النباتات  حول  موس(  )البيت  العضوية  املادة  ضع 

رطوبة الرتبة.

• وتستغني 	 املياه  هدر  تقلل  فهي  بالتنقيط  الري  أنظمة  استخدم 

عن غسيل األمالح املطلوبة بكميات أكرب عند استخدام طرائق ري 

أُخرى.

• الزراعة 	 مبامرسة  وذلك  كفؤ  بشكل  واألرض  املياه  استخدام 

املتداخلة.

• الرتكيز عىل الري الناقص حيث أكدت التجارب أن املزارعني يبالغون 	

يف عمليات الري.

• التأكيد عىل إجراءات الصيانة الدورية ألنظمة الري.	

• استخدم املياه العادمة املعالجة كلام أمكن ذلك.	

• استخدم الزراعة دون تربة لتقليص كمية املياه املستخدمة لوحدة 	

اإلنتاج.

• املحافظة عىل املياه الناتجة عن األمطار واملخزنة يف الرتبة يف فصل 	

العضوية  املواد  أو  األسود  بامللش  الرتبة  الشتاء عن طريق غطاء 

كالزبل والبيت موس.
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5. في المصنع:
بأهداف  اسرتاتيجية  خطة  الصناعية  املنشآت  متتلك  أن  يفرتض 

املقرتحة  والطرائق  ومراقبتها  املستهلكة  املياه  مع  للتعامل  واضحة 

للحفاظ عليها، وترشيد استهالكها. فالهدف من تطبيق هذه الخطة هو 

تحسني إدارة املياه من خالل التعرف عىل املوازنة املائية عىل مستوى 

املصنع. كذلك تحدد الترسبات والوقوف عىل أسبابها ومعالجتها. وعىل 

العاملني فيها عىل طرائق وإجراءات االستهالك  املصنع تدريب  إدارة 

املايئ. ومن السبل التي ميكن تنفيذها لرتشيد االستهالك املايئ ما يأيت:

• تنطبق الكثري من اإلجراءات املستخدمة عىل مستوى املزرعة سالفة 	

الذكر يف املصنع كالحصاد املايئ وتركيب قطع وأجهزة توفري املياه.

• املياه 	 كميات  تخفض  أن  شأنها  من  التي  اإلنتاج  عمليات  تعديل 

املستخدمة.

• يف 	 البحر  ومياه  املسوس  كمياه  عذبة  غري  مياه  استخدام  ميكن 

محطات توليد الطاقة.

• استخدام دوائر التربيد املغلقة.	

• اعتامد التنظيف الجاف، واعادة استخدام ماء الشطف إذا استخدم 	

يف عمليات التنظيف.

• التلوث 	 ملنع  األنظف  واإلنتاج  املستدامة  التنمية  أساليب  اتباع 

وتقليصها ومعالجة ترسبات املياه يف الخزانات واألنابيب، واستبدال 

املهرتئة منها وتغيري مفاصل الترسيب وإصالحها، ونصب عدادات 

من  كبرية  كميات  تستخدم  التي  الوحدات  خاصة  وفرعية  رئيسة 

املياه. 

• تنظيم عمل املضخات حسب حاجة خط اإلنتاج.	

• خطوط 	 إىل  املياه  من  واملخرجات  املدخالت  مراقبة  عىل  التأكيد 

اإلنتاج ووحداتها كافة وتدوير املياه.

• استخدام التربيد بالهواء.	

• توليد 	 املعالجة يف  العادمة  باملياه  العذبة  املياه  استعامل  تعويض 

الطاقة الحرارية.

مام سبق ينبغي علينا التعامل مع ملف املياه وإدارته كمواطنني 

وأصحاب قرار ومعنيني وعاملني يف هذا القطاع وعىل املستويات جميعها 

بِحكمٍة وتدبُّر يف جميع نشاطاتنا اليومية ورضورة ترشيد استهالك املياه 

ووقف أشكال التبديد والهدر جميعها، والحد من التبذير والتخلص من 

السلوكيات املائية السلبية إن صح التعبري؛ والذي أصبح مطلباً وطنياً، 

إضافة إىل أنه واجب ديني، قال تعاىل يف سورة اإلرساء: »إن املبذرين 

كانوا إخوان الشياطني وكان الشيطان لربه كفوراً«. 

دور اإلدارة المتكاملة إلدارة المياه

إن اإلدارة املتكاملة للمياه عمل دقيق يوازن بني الطلب ودميومتها 

مع الحفاظ عىل عنارص البيئة. وتكتسب اإلدارة املتكاملة بشكلها العام 

أهمية خاصة يف ظل محدودية املوارد الطبيعية كموارد املياه واألرض 

املتكاملة  اإلدارة  احتلت  لذلك  وتلويثها،  إجهادها  مشكالت  وتعدد 

للموارد املائية اهتامماً بالغاً يف املجتمع الدويل، وأولت القمم ومؤمترات 

البيئة اهتاممها الجاد باملياه ووضع اسرتاتيجيات إدارتها. وقد عرفت 

عام  دبلن  يف  والبيئة  املياه  مبؤمتر  املرتبطة  املائية  دبلن  مببادئ  هذه 

1992م والذي ارتبط بنفس السنة مبؤمتر ريودي جانريو. وعليه، يجب 

وضع آلياتها كاسرتاتيجية للسياسة املائية منطلقة من واقع الوضع املايئ 

يف األردن ومشكالته، واالستفادة من أهم التجارب الناجحة لآلخرين.

الكفاءة  هي  املتكاملة  املياه  موارد  إلدارة  األساسية  األعمدة  إن 

وترتبط  األيكولوجية.  واالستدامة  االجتامعية،  والعدالة  االقتصادية، 

وبيئة  مؤسسية  وأدوات  إدارية  بوسائل  بعضها  مع  األعمدة  هذه 

املياه  ملوارد  املتكاملة  اإلدارة  وتعد  والقوانني.  السياسات  من  ممكنة 

رؤية علمية حديثة نسبياً ندعو من خاللها املؤسسات املعنية باملوارد 

إضافة  إدارتها،  لتنظيم  كسبيل  منها  االستفادة  كافة  وبرامجها  املائية 

إىل ترشيد استهالكها. وأن تكون تنمية املياه وإدارتها مبنية عىل منهج 

كافة وعىل  السياسة  املستخدمني واملخططني وصانعي  تشاريك يشمل 

املستويات جميعها. فإذا عددنا املاء سلعة اقتصادية؛ فإن هذا يصب 

يف ترشيد االستهالك املايئ ورفع إنتاجيتها.

كام أن الجهات الحكومية معنية بوضع السياسات املائية، والحفاظ 

عىل الدور التنظيمي لها، وتطوير اإلمدادات، ومعالجة الفيضانات مع 

الهيات  بني  للفصل  منهج  واتباع  املائية،  الخدمات  يف  دورها  تقليص 

التنظيمية واملقدمة للخدمات للحفاظ عىل الشفافية. وميكن أن يتم 

مائية  خدمات  بتقديم  الخاص  القطاع  عىل  االعتامد  خالل  من  ذلك 

كفؤة.

24        العـــ 24 ــــدد من نرشة أنباء
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مقدمة
التمييز  املياه املختلفة يجب بداية  الحديث عن استعامالت  عند 

بني استخدام املياه لغرض ما واستهالك املياه.

املالبس،  املياه ألغراض غسيل  املنزلية تستخدم  املياه  ففي قطاع 

وشطف املخلفات السائلة والصلبة، وتنظيف األواين واالستحامم وري 

الحدائق. ويؤول عن مجمل هذه االستخدامات مياه مستخدمة أطلق 

واحدة  مرًة  استخدامها  تم  مياه  بأنها  علامً  العادمة  املياه  اسم  عليها 

ميكن  بينام  ثانية،  مرة  نفسه  للغرض  لالستخدام  قابلة  غري  وأصبحت 

استخدامها ألغراض أخرى تتطلب نوعية مياه أقل جوده. فعىل سبيل 

إعادة  ميكن  والخضار  الفواكه  لغسيل  استخدمت  التي  املياه  املثال: 

استخدامها للري دون تحفظ أي: أن تلك املياه التي يطلق عليها مياهاً 

عادمة منزلية هي مياه ميكن استخدامها مرة أخرى ألغراض تتالءم مع 

طبيعتها، أو ملا تصبح عليه بعد معالجتها.

ويف املعدل يعود من االستخدامات املنزلية حوايل )75-80%( مياه 

عادمة ميكن معالجتها وإعادة استخدامها.

ويف قطاع الصناعة وتبعاً لنوع الصناعة تستخدم املياه إما كعامل 

يف اإلنتاج تعود عنه مياهه العادمة إلعادة االستخدام، أو أنه يدخل 

يف املنتج كالعصائر واملرشوبات، وال يعود كمياه عادمة إال من خالل 

استهالك املنتج. وهناك حالة خاصة أال وهي: استهالك املياه يف التربيد 

بطريقة التبخري حيث ال تعود هذه املياه مرة أخرى.

وميكن لقطاع الصناعة إعادة تدوير املياه التي ال تدخل املنتج رمبا 

أكرث من مرة وحسب متطلبات تلك الصناعة.

أما املستهلك الرئيس للمياه فهو قطاع الري، حيث إن معظم املياه 

املستخدمة فيه تستهلك وتضيع بالتبخر. 

وبهذا؛ ميكن التمييز بني استخدام املياه وهو ما تقوم عليه وبشكل 

يقوم  والذي  املياه،  واستهالك  والصناعية  املنزلية  االستخدامات  كبري 

عليه قطاع الري.

ترشـيد الميـاه
والتمدن  املعيشة  مستويات  بارتفاع  املياه  استهالك  كمية  ترتبط 

والتصنيع ومرشوعات الري. فعىل سبيل املثال: يستعمل أهايل املناطق 

لرتات   10-5 والواحات  كاألنهر  املياه  البعيدة عن مصادر  الصحراوية 

إمكانيات تقنين استهالك المياه في األردن
 األستاذ الدكتور إلياس سالمة 
 الخبير المائي في الجامعة األردنية
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للفرد يومياً لألغراض املنزلية، بينام يزداد ذلك تدريجياً إىل حوايل 600 

املياه  العامل والتي ال يشكل وجود  لرت يومياً يف املناطق املتطورة من 

عائقاً يف سبيل توفريها.

أما االستعامل املنزيل املعتدل الذي يلبي حاجات مجتمع متطور 

ومتمدن فيرتاوح من 110 إىل 140 لرتاً للفرد يومياً طبقا للمناخ السائد، 

ونوع السكن ومساحته، وعدد سكان الوحدة املنزلية.

الصناعة  نوعية  عىل  االستخدام  فيعتمد  الصناعة  قطاع  يف  أما 

واملنتج ومكان وجود الصناعة ومدى توفر املياه.

الزراعة  خاصة  الزراعة،  قطاع  فهو  للمياه  األكرب  املستهلك  أما 

املروية. وتتحدد كمية االستهالك يف هذا القطاع من خالل طرائق الري، 

قنوات ري، تنقيط، رش، ري تحت سطحي وطبيعة املناخ مثل: املناخ 

الرطب أو الجاف، درجات الحرارة وكميات التبخر...إلخ ونوعية الرتبة 

واملحصول.

االسـتعماالت المنـزلية
 80 معدله  ما  حالياً  املنزلية  لألغراض  األردين  املواطن  يستخدم 

مجتمعية  وطبقات  مناطق  هناك  فإن  وبالطبع  يومياً،  املياه  من  لرتاً 

متعددة يستخدم الفرد منها 150 لرتاً يومياً وأخرى ال يزيد استخدامها 

عن 40 لرتاً يومياً، أما يف املناطق النائية والتي مل تصلها خدمات املياه 

من خالل شبكة األنابيب فيستخدم الفرد فيها 10-20 لرتاً يومياً.

فإن  األردن  الحياة يف  املستمر يف مستويات  االرتفاع  إىل  وبالنظر 

يومياً  لرتاً   110 حوايل  من  أقل  حالياً  يستخدم  الذي  الفرد  متطلبات 

املتمدنة  الحياة  متطلبات  إن  حيث  الرقم،  هذا  إىل  حتامً  سريتفع 

التزويد  الكمية. حيث إن  الحياة يف األردن تتطلب هذه  ومستويات 

حالياً ال يساعد عىل استخدام أكرث من 80 لرتاً للفرد يف اليوم كمعدل 

يف األردن لذا؛ فإن زيادة كميات االستخدام املنزيل أصبحت مطلوبة 

للوصول إىل مستوى مريح صحياً للمواطن األردين.

ومن هنا فإن الرتشيد يف استهالك املياه يف القطاع املنزيل يف األردن 

ال ينطبق إال عىل نسبة ال تزيد تقديراً عن )2-3%( من السكان الذين 

ذلك  من  العكس  وعىل  يومياً.  للفرد  لرتاً   110 من  أكرث  يستهلكون 

فإن رفع كمية االستهالك املنزيل لحوايل )97-98%( من السكان يصل 

لتلبية احتياجات  والذي أصبح مطلباً صحياً  للفرد يومياً  إىل 110 لرتاً 

مستويات الحياة يف األردن.

االستـعماالت الصنـاعية
نظراً لشح املياه يف األردن وانعكاس ذلك عىل توافرها للصناعات 

املختلفة فقد قامت معظم الصناعات األردنية بإجراءات لتوفري املياه 

وإعادة تدويرها ضمن املصنع قدر اإلمكان.

وقد قامت املؤسسات الصناعية املختلفة بإنشاء محطات معالجة 

للتخلص من امللوثات يف املياه، وإعادة استخدامها يف الصناعة أو ضمن 

املنشات الصناعية يف أغراض الري. وساعد عىل تلك اإلجراءات استيفاء 

رسوم من قبل وزارة املياه والري عن استخراج املياه ألغراض الصناعة؛ 

ودفع  الشبكات  متديد  أو  البرئ  بحفر  نفسها  الصناعة  قامت  لو  حتى 

ودفع  السطحية،  أو  الجوفية  املياه  عىل  للحصول  الرأساملية  الكلفة 

كلفة تشغيل األنظمة؛ فإنها تدفع رسوماً عن كل مرت مكعب يستخرج 

ألغراض تلك الصناعة. ومن هذا املنطلق ومن حيث الطبيعة النفعية 

للصناعات فإنها أدخلت وضمن املمكن األجهزة املوفرة للمياه، وإعادة 

تدويرها ضمن املنشأة الصناعية. وقد أصبح ترشيد استهالك املياه يف 

مجمل قطاع الصناعة أكرث مام هو عليه حاليا أمراً صعباً.

ميـاه الري
يف  املتاحة  املياه  من   )%65( حوايل  نسبته  ما  األردن  يف  نستهلك 

الري، ويتكون جزء منها من مياه عادمة منزلية معالجة. وترتاوح كمية 

سنوياً  مكعب  مرت  مليون   650-600 من  الري  قطاع  يف  االستعامالت 
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لكمية األمطار وكمية املتجمع منها يف السدود وللرضورة  وذلك تبعاً 

كالتنقيط  الحديث  الري  وسائل  أدخلت  التكمييل  الري  إىل  والحاجة 

يف  خاصة  املروية  األرايض  من  به  بأس  ال  جزء  إىل  املغطاة  والزراعة 

لتوفري  موجوداً  زال  ما  كبرياً  متسعاً  أن  إال  األردنية.  األغوار  مناطق 

استهالك املياه يف الري يف األردن دون املّس بنوعية املحصول أو كميته.

من  الري  قطاع  يف  وترشيده  املياه  استعامل  تقنني  رضورة  وتأيت 

املحملة  الري  املياه وتقليل عوائد مياه  عوامل متعددة أهمها: توفري 

املياه  عىل  السلبية  وتأثرياتها  واملبيدات  األسمدة  ومتبقيات  باألمالح 

الوصول إىل وضع يحافظ عىل نوعية  الجوفية والسطحية، إضافة إىل 

إنتاجية الرتبة يف مناطق متعددة من األردن وذلك دون املّس بكمية 

أو نوعية املحصول وبالسعي إىل زيادة كمية اإلنتاج وتحسني نوعيته.

ال  رملية  تربة  تغطيها  مناطق  يف  ري  مرشوعات  إنشاء  تم  لقد 

تحتفظ مبياه الري والرطوبة ليستفيد منها النبات وذلك نظراً لنفاذيتها 

والصغرى  الكربى  الغذائية  العنارص  من  محتواها  فإن  كذلك  العالية، 

ارتفاع  إىل  يؤدي  فيها؛ مام  الرياح  ارتفاع شدة  إىل  إضافة  قليل جداً، 

تاريخياً،  تزرع  مل  املناطق  هذه  ومثل  للمياه،  املحصول  استهالك 

والزراعة فيها مقترصة عىل بيئة هشة جداً تربتها غري مناسبة، ومناخها 

حار وجاف، ورياحها شديدة، مثل: أرايض الدييس، واألزرق والصحراء 

الرشقية والجنوبية بشكل عام. فاملرشوعات الزراعية يف هذه املناطق 

االقتصاد  عىل  مردود  دون  األردن  يف  الجوفية  املياه  مصادر  تستنزف 

الوطني.

البيئية، وتأثريها  وميكن االستغناء عن هذه املرشوعات ألرضارها 

السلبي عىل موجودات األردن من املياه الجوفية غري املتجددة والتي 

هي حق للجيل الحايل وألجيال املستقبل.

الخالصة
السكانية  الزيادة  نتيجة  حرجاً  األردن  يف  املياه  وضع  أصبح  لقد 

من  إليه  الهجرات  مختلف  ومن  الطبيعي  التكاثر  من  اآلتية  الكبرية 

الدول املحيطة. ونتيجة لتطور قطاع الصناعة واتساع مساحات الزراعة 

يساعد  بشكل  للمياه  املوفرة  والوسائل  الطرائق  إدخال  دون  املروية 

عىل توفريها، أي: أن معظم التوسع يف قطاع الزراعة قد حدث بتمدد 

أفقي أي: باملساحة املروية وليس عمودياً أي: بزيادة اإلنتاجية لوحدة 

املياه املستخدمة.

املساس  دون  املياه  لتوفري  كبرية  إمكانية  هناك  املجال  هذا  ويف 

بنوعية املنتج أو كميته، وذلك من خالل إدخال وسائل الري الحديثة، 

والتقنيات املستجدة، وتطبيق نتائج البحث العلمي يف رفع اإلنتاجية 

نوعاً وكامً، وتقليل استخدام املياه يف الوقت نفسه.

أدوات  من  ووسائلها  الري  قطاع  يف  للمياه  املوفرة  التقنيات  إن 

ووحدات أصبحت متوافرة وبأسعار مناسبة، وأصبح عىل الجهات التي 

تدير قطاع املياه والزراعة العمل عىل إدخالها إىل املرشوعات الزراعية 

كافة من خالل اإلقالل من كمية املياه املزودة إىل املزرعة لتفي - فقط- 

بحاجات الزراعة املقننة التي تستخدم أحدث التقنيات.

ويف هذا املجال ميكن إلدارة قطاع املياه تقديم القروض والتسهيالت 

للمزارعني لتوفري وسائل الري الحديثة والتدريب عىل استخدامها.

إن توفري )15%( عىل سبيل املثال من مياه الري يف األردن من خالل 

إدخال التحسينات دون املّس بكمية ونوعية املنتج ميكن أن يوفر 100 

مليون مرت مكعب من املياه سنوياً أي: ما يعادل ما سيزود به مرشوع 

الدييس مناطق شامل األردن من كميات مياه. 
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كل يشء  املاء  من  »وجعلنا  تعاىل:  قال  مكوناتها.  من  مكون  وأهم  الحياة  عصب  هو  املاء  إن 

حي أفال يؤمنون« }سورة األنبياء{ آية )30(، ويعد املاء العنرص األسايس الستقرار اإلنسان وازدهار 

حضارته، فأينام وجد املاء وجدت مظاهر الحياة، فقد انهارت بعض الحضارات حينام نضبت موارد 

مياهها أو عندما أساء الناس استخدام هذه املوارد، ومن هنا ال بد من تركيز جهود الدول واملجتمعات 

فاعلة مستدامة  إجراءات  عليها، وذلك من خالل  واملحافظة  املياه  موارد  القصوى من  اإلفادة  عىل 

تحفظ املوارد لهذه املجتمعات؛ ليتسنى لها االستمرار يف البناء الحضاري.

تشري الدراسات العلمية إىل أن مصادر املياه يف املنطقة العربية عامًة، واألردن خاصًة قد أصبحت 

من املصادر النادرة، السيام تلك املياه الصالحة للرشب. كام تدل هذه الدراسات عىل استمرار تدهور 

نوعية هذه املياه بسبب االستنزاف الجائر للمياه الجوفية، فاألردن يعاين من ندرة املصادر املائية؛ إذ 

يعد رابع أفقر دولة يف العامل باملياه؛ ذلك أن ما يزيد عىل )90%( من مساحته يستقبل معدل أمطار 

يقل عن 200 ملم/ سنة ضمن املناطق الجافة وشبه الجافة التي تتميز بازدياد معدل التبخر فيها، 

كام تتفاقم مشكلة الندرة املائية مع التزايد السكاين )الطبيعي وغري الطبيعي( ولذلك يتزايد الطلب 

عىل املياه لتلبية االحتياجات املنزلية والصناعية والزراعية، ومتتد مشكلة املياه إىل نوعيته التي تتدىن 

الجائر؛ مام يدعو إىل أهمية البحث عن  وتتحول إىل مياه ال تكاد تكون صالحة بسبب االستنزاف 

مصادر مائية جديدة واستغاللها بكفاءة عالية، أو استعامل املياه غري التقليدية خاصة املالحة، أو مياه 

الرصف الصحي املعالجة بتقنيات حديثة.

نحن يف األردن نقف بقيادة جاللة امللك عبدالله الثاين ابن الحسني عىل عتبة مرحلة اقتصادية 

وتنموية عنوانها الرئييس: توفري فرص العمل والعيش الكريم، ومن أجل الحيلولة دون أن تشكل ندرة 

التقدم واالزدهار، فإن تحقيق األمن املايئ يعد من أكرث األولويات  أمام جهود  املوارد املائية عائقاً 

الوطنية إلحاحاً، وهذا يتطلب تطبيق الترشيعات والقوانني البيئية كونها أولوية مطلقه توازي أهمية 

التي  اإلنتاج  للمستثمرين يف قطاعات  امليزات  التطبيق من خالل منح  يتم هذا  إذ  البيئية،  الرتبية 

البيئة  تلوث  يف  يساهمون  الذين  املستثمرين  عىل  العقوبات  وتفرض  البيئة،  تلوث  منع  يف  تسهم 

الجهود  توجيه  يتم  املياه وندرتها، وبذلك  بواقع قطاع  املجتمعي  الوعي  بالتوازي مع رفع مستوى 

دور وزارة التربية والتعليم
 في التوعية والتثقيف بأهمية المياه 

على مستوى القطاعات الطالبية
د. عمر مقداد مقدادي

ر.ق. المباحث المهنية
 إدارة المناهج والكتب المدرسية

وزارة التربية والتعليم

28        العـــ 24 ــــدد من نرشة أنباء
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جديدة  مائية  مصادر  وإيجاد  املتجددة،  املائية  املصادر  استدامة  إىل 

وتنميتها ومنع تلوثها؛ لتحقيق األمن املايئ الوطني.

لقد أدت زيادة الطلب عىل املياه يف األردن مع قلة كميات املياه 

املتاحة إىل تناقص حصة الفرد يوماً بعد يوم، ونظراً ألهمية املحافظة 

عىل كفاية الكمية التي تصل املواطنني، أصبح ال بد من العمل عىل رفع 

استخدامها  وترشيد  عليها،  واملحافظة  ماء  نقطة  كل  استخدام  كفاءة 

وإعادة استخدامها قدر اإلمكان، وجمع أّي كمية مياه ممكنة مبا فيها 

مياه األمطار من خالل طرائق الحصاد املايئ، ومبا أن استهالك القطاع 

املنزيل يف األردن يبلغ حوايل )32%( من مجموع استهالك املياه فال بد 

من رفع كفاءة االستخدام املنزيل بطرائق عدة أهمها:

اتباع تقنيات ترشيد االستهالك املايئ وطرائقة.. 1

إعادة استخدام جزء كبري من املياه املنزلية لألغراض املختلفة.. 2

حصاد املياه وإعادة استخدامها.. 3

منع الهدر واإلرساف.. 4

إن ازدياد استنزاف املصادر املائية يف ظل التغريات املناخية يشكل 

وترشيد  املائية،  فالتوعية  األردن،  يف  املياه  لقطاع  األسايس  التحدي 

كافة  املجتمع  رشائح  تشمل  جامعية  مسؤولية  تعدان  االستهالك 

وزارة  دور  يأيت  ذلك  وبناًء عىل  الحكومية،  الحكومية وغري  بقطاعاته 

معايري  وفق  السلوك  وتعديل  الثقافة  بناء  يف  املهم  والتعليم  الرتبية 

وقيم إيجابية نحو البيئة واملجتمع، وعليه؛ فقد تم التعاون بني وزارة 

لتحقيق  مختلفة؛  يف مرشوعات  والري  املياه  ووزارة  والتعليم  الرتبية 

هذا الهدف الوطني. 

جهود التوعية المائية وترشيد االستهالك في 
وزارة التربية والتعليم:

ثقافه  بناء  والتعليم  الرتبية  تتطلب من وزارة  العمل  إن منهجية 

وأولياء  واملعلمني  الطلبة  قبل  من  املنازل  يف  املياه  استهالك  ترشيد 

األمور، الذي يتم بالتنسيق مع وزارة املياه والري وفق تخطيط طويل 

األجل يتضمن فعاليات وإجراءات منهجية ونشاطات مدرسية فاعلة.

تطوير المناهج التعليمية:
منذ بداية تطوير املناهج نحو اقتصاد املعرفة يف عام 2003م تم 

تنفيذ اآليت:

عام  املائية  الكفاءة  مرشوع  ضمن  الوزارتني  بني  التعاون  أوالً: 

2004م مبساهمة الجمعية امللكية لحامية الطبيعة؛ إذ تضمنت إعداد 

مصفوفة املفاهيم املائية املرجعية، وإعداد األنشطة التعليمية؛ لتعلم 

هذه املفاهيم، وكانت مخرجات املرشوع دليل املعلم للمفاهيم املائية 

يف املناهج الوطنية وCDs بدعم من الوكالة األمريكية لإلمناء الدويل.

لدمج  املائية  التوعية  جهود  إطار  يف  الوزارتني  بني  التعاون  ثانًيا: 

وتضمنت  2008م  عام  يف  املهنية  املباحث  يف  والري  املياه  مفاهيم 

املراحل اآلتية:

1- تشكيل لجنة مشرتكة إلعداد املبادئ واملفاهيم.

2- إعداد مصفوفة املفاهيم املرجعية للمياه والري.

3- إعداد محتوى تعلم املفاهيم املرجعية.

4- دمج مفاهيم املياه والري يف املباحث املهنية الزراعية عام 2009م.

5- تحديث املعلومات والبيانات واإلحصاءات والصور املتعلقة باملياه 

والري يف املباحث الدراسية املهنية.

ثالًثا: التعاون مع الجمعية امللكية لحامية الطبيعة ضمن مرشوع 

»مياه من أجل املدارس«؛ إذ تم إعداد برنامج تعليمي يتضمن تصميم 

مرشوعات وتطبيقها من قبل املدارس؛ لرتشيد استهالك املياه واملحافظة 

عىل مصادرها يف عام 2009م.

رابًعا: التعاون بني الوزارتني بدعم من وكالة اإلمناء اليابانية)جايكا(؛ 

لدمج مفاهيم التوعية املائية يف مبحث الرتبية املهنية عام 2009م.

البيانات  وتحديث  املائية  املفاهيم  دمج  يف  االستمرار  خامساً: 

الدراسية  واملباحث  املدرسية  الكتب  يف  بها  املتعلقة  واملعلومات 

جميعها الحاملة والداعمة لتعلم الطلبة وهي عىل النحو اآليت:

املباحث الحاملة للمفاهيم املائية:

الصفوفاملباحث األكادمييةالرقم

)1-8(مبحث العلوم العام01

)9-12(مبحث علوم األرض والبيئة 02
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الصفوفاملباحث املهنيةالرقم

)11-12(املباحث الزراعية01

)1-10(مبحث الرتبية املهنيــة02

املباحث الداعمة لتعلم املفاهيم:

الصفوفاملبحثالرقم

)6-10(مبحث الرتبية الوطنية واملدنية01

)1-5(مبحث الرتبية االجتامعية والوطنية02

)1-12(مبحث اللغة العربية 03

)1-12(مبحث اللغة اإلنجليزية 04

)1-12(مبحث الرتبية اإلسلمية 05

)9-12(مبحث الكيمياء06

)6-12(مبحث الجغرافيا07

النشاطات التربوية: 
اإلثرائية  النشاطات  تنفيذ  عىل  والتعليم  الرتبية  وزارة  تعمل 

)املتعمقة( لتعلم الطلبة يف مجال التوعية املائية من خالل مجموعة 

من الفعاليات اآلتية:

جمع العينات وإقامة املعارض البيئية واملائية.. 1

تنفيذ الرحالت والزيارات امليدانية.. 2

تنمية مهارات الرصد واملراقبة والتصوير لدى املتعلمني.. 3

النوادي املائية يف املدارس.. 4

الحدائق املدرسية/ الزراعة املدرسية.. 5

املجتمع . 6 مع  بالتعاون  واملحارضات  واللقاءات  الندوات  عقد 

املحيل.

األندية المائية :
لدى  االستهالك  وترشيد  املائية  التوعية  عملية  مأسسة  لغايات 
هذا  لعنارص  أكرب  دور  وإعطاء  املفهوم  هذا  وتعميق  التعليم،  قطاع 
املياه عىل  موضوع  مع  التعامل  يف  واملعلمني  الطلبة  سيام  ال  القطاع 
مستوى املدرسة، واالنطالق إىل املجتمع املحيل والتفاعل معه وتفعيل 
تم  فقد  والري،  املياه  وزارة  مع  بالتعاون  املدارس  طلبة  بني  ذلك 
تأسيس األندية املائية يف مدارس اململكة بواقع ناد مايئ واحد يف كل 
مدرسة؛ إذ تم تشكيل ما يقرب من خمسة اآلف ناد مايئ يف خمسة 
اآلف مدرسة ضمت هذه األندية يف عضويتها ما يزيد عىل 25 ألف 

ارتباط من  معلم ومعلمة و50 ضابط  طالب وطالبة، وخمسة آالف 
مرشيف النشاطات يف مديريات الرتبية والتعليم، ووضع برنامج مشرتك؛ 
التعريف  ويتضمن  االرتباط،  وضباط  املائية  األندية  مرشيف  لتوعية 
أصدقاء  وتشكيل  وحوافزه،  وأنشطته  وأهدافه  ومهامه  املايئ  بالنادي 
املياه، وتوضيح التحديات املائية يف األردن، ودور الطالب واملعلم يف 
مواجهتها، واألنشطة التي ميكن تنفيذها داخل املدرسة بالتعاون مع 

املجتمع املحيل.

أهم مهام النادي املايئ وأهدافه ما يأيت:

املحافظة عىل املياه يف املدرسة ومنع الهدر واإلرساف.. 1

اإلرشاف عىل صيانة مرافق املياه ومعالجة الفاقد واملترسب إذا . 2

وجد بالتعاون مع مدير املدرسة وضابط ارتباط مديرية الرتبية 

والتعليم.

اإلرشاف عىل مرشوعات الحصاد املايئ وإعادة استخدام املياه يف . 3

املدرسة.

توزيع . 4 املتضمنة  املدرسية  املائية  األنشطة  قاعدة  توسيع 

املطبوعات املائية. 

اإلرشاف عىل املسابقات واملناسبات املائية. . 5

املشاركة واإلرشاف عىل املجالت املدرسية.. 6

ترتيب وإعداد جوالت زيارات لطلبة املدراس للمرافق املائية.. 7

مائية . 8 برامج  لتنفيذ  املحيل  املجتمع  يف  املؤسسات  مع  التعاون 

مشرتكة.

وتقوم الوزارة بالتعاون مع وزارة املياه والري بوضع برامج زيارات 

ملرشيف األندية املائية إىل الجهات املختصة بالتعامل مع املياه الجوفية 

الشكاوى  ومراكز  العدادات،  ومشاغل  املختربات  مثل:  والسطحية 

الحديثة وغريها من املرافق الهامة؛ بهدف اطالعهم عىل واقع العمل، 

وتزويدهم باملعلومة املتعلقة بالجهود املبذولة؛ إليصال املياه الصالحة 

خالل  من  املائية  األندية  دور  تفعيل  يتم  كام  املواطنني،  إىل  للرشب 

أهداف  لتحقيق  املنافسة؛  روح  وتكريس  األنشطة،  مسابقات  برامج 

النادي املايئ. 

وختامًا :
وزارة  مع  تعاونها  خالل  من  والتعليم  الرتبية  وزارة  حققت  لقد 

الجهات  مع  املنهجية  املرشوعات  تنفيذ  خالل  ومن  والري  املياه 

الداعمة إنجازات ونجاحات متتالية يف مجاالت التوعية املائية وترشيد 

االستهالك، وهي مستمرة يف ذلك لتحقيق األمن املايئ الوطني.

والله من وراء القصد
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للمجتمعات  واالجتامعي  االقتصادي  التطور  يف  ومتميزاً  أساسياً  دوراً  املياه  تلعب 

البرشية، وتحتل أهمية خاصة يف املناطق الجافة وشبه الجافة نظراً لندرة مواردها املائية. 

املــاء هو أساس الحياة، فهو رس بقائـها ونـامئها وتطورها وقد أجملها سبحانه وتعاىل 

عامد  فهو   .)30( آية  األنبياء{،  }سورة  حي«  كل يش  املاء  من  »وجعلنا  الكريم:  بقوله 

ألقدم  مهداً  العربية  املنطقة  كانت  حني  ازدهارها  وأساس  تطورها  وسبب  الحضارات 

الحضـارات  أعظم  قامت  النيل  ووادي  النهرين  بني  ما  بالد  ففي  اإلنسانية،  الحضارات 

وتطورت الزراعة.

وتوارث العرب طرائق وأساليب تقليدية للري وإدارة املوارد املائية من عيون وينابيع وأبار وأفالج وجداول وأنهار تطورت وتفاعلت مع 

الحضارات األقرب حتى وصلت إىل ما عليه اآلن آخذة بأسباب العلم والتقانة التي أصبحت من سامت القرن الحادي والعرشين، وما نشاهده 

من أفالج سلطنة ُعامن وجداول وأقنية البرتا يف األردن لدليل عىل ابتكار طرائق حصاد ونقل واستخدام املياه.

فاملرصيون ابتكروا فكرة السدود منذ خمسة اآلف سنة كام هو الحال يف سد الكفرة كأول سد أُنشئ يف العامل، يف حني متثل الحدائق املعلقة 

من أهم املرشوعات الهندسية القدمية يف إدارة املياه، وال ننىس سد مأرب الذي بُني قبل 2600 سنة والذي تسبب انهياره يف رحيل القبائل إىل 

بالد الشام وما بني النهرين وشامل الجزيرة العربية.

ما هي التنمية المستدامة؟
هو مصطلح يشري إىل التنمية )االقتصادية والبيئية واالجتامعية(، التي تلبي احتياجات الحارض دون املّس بقدرة األجيال املقبلة عىل تلبية 

احتياجاتها، والتنمية املستدامة: »عملية تغيري واستغالل للموارد، وتوجيه االستثامرات، واتجاه التطور التكنولوجي والتغريات املؤسسية التي 

تتامىش مع االحتياجات املستقبلية«.

إن من أهم التحديات التي تواجه التنمية املستدامة هي القضاء عىل الفقر، ويتم ذلك من خالل اتباع أمناط إنتاج واستهالك متوازنة دون 

اإلفراط يف االعتامد عىل املوارد الطبيعية.

تتطلب التنمية املستدامة تحسني ظروف املعيشة للناس جميعاً دون زيادة استخدام املوارد الطبيعية إىل ما يتجاوز قدرة كوكب األرض عىل 

التحمل، وتجري التنمية املستدامة ضمن ثالثة مجاالت رئيسة هي: النمو االقتصادي، وحفظ املوارد الطبيعية والبيئية، والتنمية االجتامعية، 

وتهدف االستدامة االقتصادية فيها إىل ضامن إمداد كاٍف من املياه ورفع كفاءة االستخدام ألغراض االستعامالت البلدية والزراعية والصناعية 

والتنموية املختلفة، وتهدف االستدامة البيئية إىل ضامن الحامية الكافية للتجمعات املائية ومصادر املياه السطحية واملياه الجوفية.

دور المياه في التنمية المستدامة
المهندس محمد رضوان المومني

عضو اللجنة الوطنية األردنية 
)IHP( للبرنامج الهيدرولوجي الدولي

وزارة المياه والري
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عىل الرغم من أن املاء يغطي )70%( من الكرة األرضية وكميته ثابته ال تزيد وال تنقص. فاملياه التي ميكن لإلنسان االستفاده منها ال تتجاوز 

)0.01%( من إجاميل املياه املتوافره؛ إذ تصل كمية املياه املوجودة يف الكرة األرضية إىل 1360 مليون كم3 يف املحيطات والبحار و37 مليون كم3 

مياه متجمدة يف القطبني و8 ماليني كم3 مياه جوفية يف أماكن ال ميكن الوصول إليها و136.0 مليون كم3 يف البحريات واألنهار وغريها من الصور 

التي ميكن لإلنسان أن يستفيد منها )كالرك 1993(.

ونقص املياه هو مشكلة عاملية حيث يتجه العامل برسعة نحو مواجهة مشكلة تتمثل يف نقص املياه العذبة إذ ارتفع استخدام املياه عىل نطاق 

العامل مبعدل خمسة أضعاف أمثاله خالل القرن املايض، ويتوقع انخفاض نصيب الفرد من املياه املتاحه اليوم مبقدار الثلث خالل الجيل القادم.

تكتسب املوارد املائيه يف املنطقه العربية أهمية خاصة بسبب ندرة هذه املوارد ومحدوديتها عالوة عىل أنها العنرص واملحدد الرئيس ملختلف 

فيها  اليابسة  أرباع رقعة  وتتسم ثالثة  العامل جفافاً  إفريقيا من أشد مناطق  التنموية، وتعدُّ منطقة الرشق األوسط وشامل  الخطط والربامج 

بالجفاف، كام يأيت أكرث من ثلث إمدادات تدفقات أنهارها من بلدان خارجها، يضاف إىل ذلك أن معدالت هطل األمطار منخفضة وغري منتظمة 

ورديئة التوزيع. 

 لقد تكرر التحذير العاملي من مشكالت املياه يف مناسبات عدة منها: مؤمتر األمم املتحده املعني باملياه املنعقد يف )مارول بالتا( باألرجنتني 

عام 1977م، واملؤمتر العاملي املعني باملياه والبيئة الذي عقد يف مدينة دبلن عام 1992م، ومؤمتر األمم املتحدة للبيئة والتنمية الذي عقد يف 

مدينة ريودي جانريو بالربازيل عام 1992م، واملؤمتر الوزاري املعني مبياه الرشب واإلصحاح البيئي يف مدينة نوردفيك بهولندا عام 1994م، ومؤمتر 

املياه املنعقد بهولندا عام 1999م، وقمة األرض املنعقد يف مدينة جوهانسربج بجنوب إفريقيا عام 2002م كذلك مؤمتر املياه والتنمية الذي عقد 

يف مدينة كيوتو باليابان يف شهر آذار من عام 2003م، كذلك منتدى املياه العاملي حيث عقد منتدى املياه العاملي الرابع يف اسطنبول يف شهر 

آذار عام 2009م، وكذلك منتدى املياه العاملي الخامس يف باريس يف شهر آذار عام 2012م، وتزامن ذلك مع إطالق )إصدار( تقرير املياه العاملي 

الثالث عام 2009م، والرابع عام 2012م، مع االحتفاالت السنوية بيوم املياه العاملي.

إّن تحقيق التوازن املايئ لن يكون سهالً، فالسياسات واملامرسات املتبعه يف الكثري من دول العامل التي تشكل طريقة استخدام املياه نادراً ما 

تؤدي إىل تطوير األسس الثالثة التي يجب أن تقوم عليها عملية استخدام املوارد التي تجعلها قابلة لالستمرار، وهي الكفاءه واملساواة والتكامل 

البيئي )ساندرا بوستل، 1992م(.

املياه  الزراعية، إذ ميثل نحو )85%( من كمية  املياه يف األغراض  العامل إال أن أكرثها شيوعاً هو استخدام  املياه يف  وتتعدد صور استخدام 

والبلدية نحو )5.8% و%5.2  الصناعية، واملنزلية  األغراض  التربيد، ويف  أغراض  املستخدمة يف  املياه  بينام متثل  العامل،  املستخدمة عىل مستوى 

و3.6%( عىل التوايل من إجاميل املياه املستخدمة.

وتشري بعض الدراسات إىل أن 1200 مليون نسمة يف العامل سيتعرضون للعطش وأغلبهم يف إفريقيا وأسيا والرشق األوسط، علامً أن هناك 

دوالً تنعم بكميات وافرة من املياه مثل كندا. فمعدل الحاجه إىل املياه هي 100 لرت للشخص الواحد يومياً، وهي تعادل 35 م3 سنوياً، علامً أّن 

معدل االستهالك العاملي السنوي يتفاوت بدرجه كبرية من دولة إىل أخرى.

يف إطار العملية املتسارعة للتغريات االجتامعية وازدياد النشاطات التنموية املختلفة واملتعلقة باستعامالت األرايض، يعكس عمل ودعم 

املتكاملة مع  اعتامد منظومة االسرتاتيجيات  باملاء والغذاء والرتبة...إلخ. ومع  اإلقليمية والوطنية يف ميدان حامية األرايض واملتعلقة  الجهود 

مختلف القطاعات. كام أن إعالن األلفية الذي اعتمده 189 من رؤساء الدول والحكومات يف أيلول/2000م، شكل اليوم اإلطار املرجعي لكل 

ما تقدمه األمم املتحدة من مساعدات إمنائية متضمناً األهداف اإلمنائية لأللفية الواردة يف ذلك اإلعالن. ويشمل ذلك مجموعة من األهداف 

الذين ال  الناس  األلفية خفض نسبة  البرشية. كذلك فقد شمل أحد أهداف  التنمية  والتي تعرب عن عنارص رئيسة من عنارص  املحددة زمنياً 

يحصلون عىل مياه مأمونة مبقدار النصف وتحدد بعام 2015م، ولتحقيق هذه األهداف يشمل ذلك ضمنياً حامية املصادر املائية وتنميتها حيث 

تكون صالحة للرشب وإنتاج الغذاء.
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لقد حتمت املشكالت الزراعية والغذائية يف العامل، الدعوة 

هذه  يف  للنظر  األمريكية  فرجينيا  والية  يف  دويل  مؤمتر  إىل 

توصلت يف  لجنة دولية  املؤمتر  تفرع عن هذا  املشكالت، وقد 

بانشاء منظمة األغذية  اتفاقية دولية خاصة  نهاية املطاف إىل 

والزراعة الدولية. ويف عام 1945م ظهرت املنظمة بعد أن وقع 

لها ممثلو 24 دولة، اجتمعوا يف مدينة  املنشأة  املعاهدة  عىل 

مقرها  إىل  املنظمة  انتقلت  1951م  عام  ويف  بكنداو،  كوبيك 

الدائم مبدينة روما بإيطاليا.

خالل عام 1995م كشف تقرير منظمة األغذية عن حصيلة 

املخزون  من   )%70( قرابة  لألسامك،  العاملي  للمخزون  مقلقة 

أو بشكل كامل أو يف  تم استنفاذه واستغالله استغالالً مفرطاً 

طور التجديد، حيث دعت منظمة األغذية والزراعة املجموعة 

الدولية إىل املصادقة عىل مدونة سلوك من أجل صيد مسؤول، 

التسيري  مقاييس  وتعيني  املدونة،  أعامل  إىل  املؤسسات  ودفع 

الدائم.

لقد كان هنالك تخوف من اإلغراق البيئي، حيث دعمت عوملة التبادالت املنافسة بني الدول التي أصبحت أكرث ترابطاً، وبدورها قيدت 

املنافسة املتزايدة قدرة الدول عىل وضع سياسات بيئية. وغالباً ما يعارض الصناعيون السياسات البيئية لخطرها عىل قدرة مؤسساتهم التنافسية، 

ومن هنا تلجأ إىل ترحيل إنتاجها إىل البلدان التي تطبق قواعد بيئية أقل رصامة. كذلك فقد طرحت توجهات بإنشاء هيئة وحيدة متعددة 

اإلطراف تتكفل باملسائل العاملية املرتبطة بالبيئة والتنمية املستدامة، من جهة طالبت حكومات عدة من أجل أن يلعب دوراً فعاالً يف تنسيق 

االتفاقيات برنامج األمم املتحدة للبيئة مع املطالبة بإنشاء منظمة عاملية للبيئة.

مع تركُّز االهتامم الدويل املتواصل عىل التحديات التي تواجه إمدادات العامل املائية، فبحلول عام2030م تتوقع دراسات املنظمة أن يعاين 

واحٌد من كل خمسة بلدان نامية من نقٍص يف املياه، وتؤكد كذلك أن هناك مجاالً يحتاج إىل مزيد من العناية يف هذا الصدد أال وهو تحسني 

اإلدراك عىل املستوى الدويل للدور الذي تؤديه الغابات يف إدامة إمدادات املياه وتطوير خطط إدارة حرجية تضع هذا األمر يف االعتبار، فالغابات 

تساعد يف اإلبقاء عىل النظم البيئية املائية يف حالة سليمة، وتوفر إمداداٍت ميكن االعتامد عليها من املياه العذبة النظيفة.

وما يحدث اآلن من ارتفاع يف درجات حرارة الجو وبروز ظاهرة االحتباس الحراري عىل مستوى العامل، واملتعلقة بالتغري املناخي، وما تبعها 

من آثار تنعكس بشكل أسايس عىل مصادر املياه وموارد الغذاء والتنوع البيولوجي لألرايض الجافة. ويعدُّ اإلنسان مسؤوالً عن جزء كبري من 

هذه التداعيات بفضل انبعاثات غازات أول وثاين أكسيد الكربون الناجمة عن النشاط الصناعي املكثف، وهو األمر الذي دعا كثري من دول 

العامل؛ لتنادي بتفعيل اتفاقية كيوتو التي ُوقعت باليابان بهدف تقليل حجم االنبعاثات الغازية من الدول الصناعية والتي تلوث الجو وترفع 

من درجات حرارته. وميكن أن تؤدي التغريات يف أمناط سقوط األمطار إىل تأثريات خطرية عىل التنوع البيولوجي لألرايض الجافة والذي ينعكس 

عىل استعامالت األرايض.

وعىل مستوى العامل، فهنالك زيادة يف األعاصري والفيضانات يف مناطق مثل: أمريكا الشاملية ومناطق جنوب رشق أسيا...إلخ، وعىل مستوى 

منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا هناك نقص يف كميات األمطار، وزيادة يف شدة العواصف املطرية والفيضانات ذات التدفقات الكبرية 

والتي يجب العمل عىل حامية الناس والبنى التحتية واملرشوعات التنموية من آثارها املدمرة.
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التنمية المستدامة للغابات ذات دور أساسي يف حماية إمدادات العالم 
المائية

املاء عنرص أسايس: إنه يؤدي دوراً رئيساً يف إدامة الحياة البرشية. فعىل املستوى العاملي يوفر املاء العذب الدعَم لنحو )40%( من إنتاج 

املحاصيل الغذائية من خالل الري، ويقدم )12%( من األسامك التي يتناولها اإلنسان، ويولّد ما يقرب من )20%( من الطاقة الكهربائية.

ولكن، مع ذلك يتضح يوماً بعد يوم أنه ما مل تلق التنمية املستدامة لهذا املورد القابل للنفاد عنايًة أكرب، فإن املشكالت املرتبطة بإمدادات 

املياه يف بعض األقاليم ستزداد تدهوراً، مع ما يرتتب عىل ذلك من آثار خطرية عىل الزراعة واألمن الغذايئ، ال سيام يف العامل النامي.

فبحلول عام 2030م تتوقع دراسات منظمة األغذية والزراعة الدولية أن يعاين واحٌد من كل خمسة بلدان نامية من نقٍص يف املياه.

وتؤكد املنظمة أن هناك مجاالً يحتاج إىل مزيد من العناية يف هذا الصدد أال وهو: تحسني اإلدراك عىل املستوى الدويل للدور الذي تؤديه 

الغابات يف إدامة إمدادات املياه، وتطوير خطط إدارة حرجية تضع هذا األمر يف االعتبار. فالغابات تساعد يف اإلبقاء عىل النظم البيئية املائية يف 

حالة سليمة، وتوفر إمداداٍت ميكن االعتامد عليها من املياه العذبة النظيفة.

الحلول المتعلقة بالمياه والتنمية المستدامة يف الوطن العربي
تتحمور الحلول املتعلقة باملياه والتنمية املستدامة يف الوطن العريب باستغالل الطاقة القصوى ملصادر املياه التقليدية واملصادر غري التقليدية 

يف الوطن العريب إىل املدى الذي تسمح به اعتبارات الجدوى االقتصادية واآلثار االجتامعية والبيئية والفنية، كذلك االستفادة من املياه العادمة 

املعالجة وفق املعايري التي متكن من إعادة استعاملها يف الزراعة واملرشوعات الصناعية مع إعطاء االعتبارات لالقتصاد يف استهالك الطاقة.كذلك 

املحافظة عىل املصادر املائية املشرتكة؛ مام يستدعي التعاون الثنايئ املشرتك ومتعدد األطراف وعىل املستوى اإلقليمي والدويل لتعظيم االستفادة 

والدولية ملواكبة  اإلقليمية  املؤسسات  والتواصل مع  املياه،  العلمي يف مجال  البحث  لتعزيز  أهمية كربى  الخالفات. وهناك  والعمل عىل حل 

التطورات التكنولوجية الحديثة وتعظيم مفاهيم اقتصاديات املوارد املائية.

ستحدد  الطاقة  اقتصاديات  فإن  وعليه؛  واملعالجة،  التحلية  تقنيات  باستخدام  املياه  إنتاج  مستلزمات  أهم  من  املال  ورأس  الطاقة  تعدُّ 

اقتصاديات املياه.

وعىل املستوى الوطني، فاألردن الذي أصبح تعداد سكانه حوايل سبعة ماليني نسمة، أصبح يعاين من عجز حاد يف موارده املائية، وازدادت 

هذه املعاناة يف العقد املايض نتيجة ملواسم الجفاف املتعاقبة والهجرات القرسية وما رافقها من ازدياد الطلب عىل املياه لألغراض املختلفة من 

رشب وزراعة وصناعة ملواكبة عجلة التقدم والتكنولوجيا األمر الذي أدى إىل استنزاف العديد من موارد املياه السطحية والجوفية وجفاف العديد 

من الينابيع، كذلك تدهور نوعية املياه. 

نظراً لنمو دخل الفرد خالل العقد املنرصم، فقد شهد األردن زيادة يف تدهور بيئته الطبيعية بيد أنه أحرز تقدماً ملحوظاً يف ما يتعلق بقدرته 

عىل التعامل مع قضايا البيئة من ناحية اإلطار الترشيعي املؤسيس. وتضع األجندة الوطنية عدداً من األهداف تتعلق بوضع التزويد املايئ وتحسني 

معالجة املياه العادمة والتي من املرجح أن تقلل ندرة املياه وتؤدي إىل حامية األحواض املائية السطحية والجوفية.

تعدُّ املرشوعات الصناعيه واإلنتاجية والسياحية يف األردن من املرشوعات التنموية الرائدة وهي جزء أسايس من اإلقتصاد الوطني، لذا؛ فإن 

توفري احتياجاتها من املياه رضورة قصوى.

القطاع  الناتج املحيل اإلجاميل، كام وتصل نسبة صادرات  الصناعة حيث يشكل ما يربو عىل )24%( من  لألهمية االقتصادية لقطاع  نظراً 
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الصناعي ما يقارب )90%( من الصادرات الوطنية، ويستهلك قطاع الصناعة ما نسبته )4%( من املياه، أيضا قطاع السياحة والذي يشكل حوايل 

)13%( من الناتج املحيل اإلجاميل. فقد أعطيت األولوية لتغطية االحتياجات املائية لهذين القطاعني، حيث إّن األولوية األوىل هي للتزويد مبياه 

الرشب واالستعامالت املنزلية.

تشكل الصناعة مصدراً هاماً للضغط البيئي يف األردن، وقد سجل األردن تقدماً نحو تحقيق الهدف التاسع )االستدامة البيئية( من األهداف 

الثالث عىل مستوى منطقة الرشق  اإلمنائية لأللفية وال سيام يف ما يتعلق بإمكانية الحصول عىل املياه الصالحة للرشب. كام أنه احتل املركز 

األوسط يف ما يتعلق مبؤرشات االستدامة البيئية. وقد يكون ذلك داللة عىل توافر ظروف إيجابية لرتكيز جهود األردن عىل التحديات البيئية 

األساسية )ESI( الحالية.

ونظراً للرضورة القصوى لتزويد هذه املرشوعات التنموية باحتياجاتها من املياه، فقد متت اإلشارة إىل تطوير السياسات املائية مثل: سياسة 

إدارة املياه الجوفية، وسياسة مياه الري، وسياسة إدارة املياه العادمة املعالجة، وسياسة مرافق املياه، وسياسة إدارة الطلب عىل املياه، وكذلك 

الخطة الوطنية للمياه، واالسرتاتيجية املائية كمنظومة تكاملية الستدامة موارد املياه وحاميتها.

فاملسؤوليات الكربى التي تتحملها مؤسسة قطاع املياه والتحديات الحالية واملستقبلية التي تفرضها حركة التنمية الشاملة والتي يشهدها 

األردن، خاصة املرشوعات البنيوية العمالقة محفز أسايس لتطوير موارد املياه وتنميتها، واالستفادة من التجارب العاملية والخربات الدولية مبا 

فيها إرشاك القطاع الخاص يف إدارة خدمات ومرشوعات املياه. 

ويف الختام فإن خريطة الطريق ضمن منظومة تطوير السياسات املائية بشمولها إدارة الطلب عىل املياه، والخطة الوطنية للمياه واملتعلقة 

بتخصيص استخدامات املياه ملختلف األغراض، وإيجاد مصادر بديلة وإضافية من ضمنها تحلية املياه املالحة، وتحلية مياه البحر. ويشمل ذلك 

التعاون اإلقليمي، وتخفيض الفجوة ما بني الطلب عىل املياه والتزويد املايئ للوصول ملوارد مائية مستدامة تخدم أهداف التنمية الشاملة. 
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إدماج األردن في مجال البحوث األوروبية
 لبناء القدرات البحثية في مجال المياه وتعزيزها 

 المهندسة فداء جبريل 
رئيس قسم الوحدة المركزية للرصد والبحث البيئي 

الجمعية العلمية الملكية
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المقدمة
تُعد األردن من ضمن أفقر أربع دول مائياً عىل املستوى العاملي، وتعدُّ قضايا املياه يف األردن من القضايا التي تستحوذ عىل أولويات مختلف 

الجهات الرسمية والوطنية ألهميتها يف نواحي الحياة املختلفة ولشح املياه الذي يعاين منه األردن، كام ترتبط القضايا البيئية الرئيسة يف األردن 

ارتباطاً وثيقاً بإدارة املوارد املائية ونوعية املياه، وإدارة النفايات، وحامية الطبيعة والتصحر، والتلوث الصناعي. وتعدُّ ندرة املياه قضية اجتامعية 

واقتصادية وبيئية والسبب الرئيس الذي يهدد وضع إنجازات األردن وتطوره.

إن األردن يواجه كثرياً من التحديات البيئية الناشئة عن الحد من مواردها، ومن أبرز هذه التحديات: نقص إمدادات املياه، وارتفاع معدل 

النمو السكاين، والترشيعات غري الفعالة، وغياب الوعي لرتشيد االستهالك، والحفاظ عىل املوارد املتاحة. كل هذه القيود وقفت حائالً أمام تحقيق 

التنمية املستدامة من أجل حامية البيئة.

فاملياه سلعة أساسية لالستخدامات املنزلية والصناعية والزراعية، ويشكل العجز املايئ املتزايد عاماً بعد عام فضالً عن قلة املوارد املائية 

املتاحة تهديداً خطرياً يف املستقبل من شأنه أن يؤثر تأثرياً سلبياً عىل القطاعات جميعها وعىل جودة املياه املتاحة، وبالتايل أصبح من الرضورة 

تطوير تكنولوجيا جديدة لتوفري املياه، واستخدام أفضل املامرسات إلدارتها، وااللتزام باستخدام موارد املياه غري التقليدية للصناعة والزراعة 

بدالً من استخدام مياه الرشب لتلك األغراض. وملواجهة هذا التحدي ينبغي بذل أقىص الجهود عىل املستويات جميعها، وإرشاك األفراد والقطاع 

الخاص والقطاع العام.

تواجه العديد من البلدان ذات أمناط الحياة املتشابهة مشكالت بيئية مامثلة، ونظراً لهذه املشكالت املامثلة فإن بعض البلدان تتجه للتعلم 

من بعضها بعضاً إليجاد حلول مناسبة وفعالة. ومن املمكن التعلم من تجارب البلدان األخرى عرب الحدود لتطوير التنسيق والتعاون بني الباحثني 

واملبتكرين من أجل بناء بحوث مشرتكة، واسرتاتيجيات مبتكرة والتي ميكن أن تؤدي يف النهاية إىل أنشطة مشرتكة، وتعزز من سياسات الدعم 

عىل املستوى الوطني واإلقليمي والعاملي.

إن التعاون الدويل ودعم املرشوعات هي أحد العوامل الرئيسة التي تؤثر عىل زيادة قدرات األردن يف حل هذه املشكالت، وقد تم تعريفها 

املياه والري والتي تنص عىل أن  املياه يف األردن )2008-2022م( والصادرة عن وزارة  بشكل واضح من األولويات ضمن أهداف اسرتاتيجية 

“األردن سوف يدافع عن حصته من املوارد املائية يف اململكة ويحميها من خالل االتصاالت الثنائية واملتعددة األطراف، واملفاوضات، واالتفاقيات. 

وسوف متنح الفرص لتطوير املرشوعات التي توفر فوائد متعددة األطراف أو ثنائية األطراف اهتامماً خاصاً للبناء والتشغيل والصيانة”.

إّن التعاون الدويل يتجه نحو تعزيز الرشاكة بني االتحاد األورويب واألردن، والتعاون مع بلدان البحر األبيض املتوسط املجاورة، باإلضافة إىل 

التعاون مع الجهات املانحة الدولية. ولقد تم التوقيع عىل اتفاقية الرشاكة بني االتحاد األورويب مع األردن يف ترشين الثاين عام 1997م، والتي 

صادقت عليها حكومة اململكة األردنية الهاشمية يف أيلول عام 1999م، ودخلت حيز التنفيذ يف أيار عام 2002م. وتتضمن اتفاقية الرشاكة االلتزام 

بتعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي عن طريق تشجيع إنشاء روابط دامئة بني األوساط العلمية، وتعزيز القدرات البحثية يف األردن، وتحفيز 

االبتكار التكنولوجي ونقل التكنولوجيات الحديثة. 

الوحدة المركزية للرصد والبحث البيئي
قام املجلس األعىل للعلوم والتكنولوجيا والجمعية العلمية امللكية بتقديم نظام مراقبة بيئي يتضمن تكنولوجيا حديثة ومتطورة للمراقبة 

والحامية البيئية تم تقدميها من خالل منحة الحكومة اليابانية/ وكالة التعاون الدويل اليابانية )جايكا(. وقد متت املوافقة عىل دعم وإنشاء “نظام 

ملراقبة تلوث املياه” يتكون من نظام رصد لنوعية املياه أتوماتيكياً يف الوقت الحقيقي عن بعد من خالل شبكة حاسوبية، حيث عملت الحكومة 

اليابانية ممثلة بجايكا عىل متويل نفقات إنشاء هذا النظام والتي تشمل توريد األجهزة، وعمليات إنشاء املحطات امليدانية، والشبكة الحاسوبية، 

وتدريب العاملني عىل املرشوع من خالل تشغيل النظام وصيانته. ولتنفيذ أهداف املرشوع وتحقيق استدامته، قام املجلس األعىل والجمعية 

العلمية بإنشاء الوحدة املركزية للرصد والبحث البيئي يف حرم الجمعية العلمية امللكية من خالل تلك املنحة.
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وتعمل الوحدة املركزية عىل إدارة وتشغيل وصيانة “املرشوع الوطني ملراقبة نوعية املياه يف الوقت الحقيقي عن بعد”، وذلك بهدف توفري 

البيانات الخاصة بنوعية املياه يف األردن من خالل قاعدة بيانات بيئية ميكن الوصول إليها من خالل شبكة اإلنرتنت لتيسري االستفادة من تلك 

البيانات بشكل رسيع ومبصداقية، وذلك من قبل الجهات املعنية بتطبيق القوانني واألنظمة البيئية وصانعي القرار يف املؤسسات الحكومية، 

باإلضافة إىل املزارعني واألكادمييني والباحثني يف الجامعات واملراكز العلمية واملواطنني عامة.

والكيميائية وملحقاتها  الفيزيائية  املياه  تحليل خصائص  بأجهزة  ميدانية مزودة  البيئي من ثالث عرشة محطة رصد  الصد  نظام  ويتكون 

وأجهزة االتصال املحوسبة وشبكة حاسوب موزعة عىل أهم املصادر املائية السطحية يف اململكة والتي تشمل املواقع الحدودية مثل: نهر الريموك، 

ونهر األردن، وقناة امللك عبدالله، التي تعد املغذي الرئيس لألغوار وسيل الزرقاء وسد امللك طالل، كام هو موضح يف الشكل اآليت:

تعمل تلك املحطات أتوماتيكياً عن طريق األجهزة املزودة بداخلها والتي تقوم بسحب عينات املياه مبعدل عينة كل ساعة من املصدر املايئ 

القريب منها، ومن ثّم إجراء التحاليل الفيزيائية والكيميائية عىل تلك العينات، وإرسال النتائج عرب الشبكة الحاسوبية إىل قاعدة البيانات يف مقر 

الوحدة املركزية يف الجمعية العلمية امللكية.

وقد أطلقت الجمعية العلمية امللكية من خالل الوحدة املركزية للرصد والبحث البيئي مرشوعاً جديداً مموالً من االتحاد األورويب بعنوان: 

“إدماج األردن يف مجال البحوث األوروبية”. 

ورشيكان  األردن،  من  والتكنولوجيا  للعلوم  األعىل  املجلس  هم:  الثالثة  والرشكاء  املرشوع.  لهذا  منسقاً  امللكية  العلمية  الجمعية  وتعمل 

أوروبيان من إيطاليا وبريطانيا. وقد امتدت فرتة العمل باملرشوع للعامني )2011-2012م(.
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أهداف المشروع
يهدف املرشوع بشكل أسايس إىل بناء قدرات الوحدة املركزية للرصد والبحث البيئي يف الجمعية العلمية امللكية وتعزيزها يف مجال بحوث 

املياه، وإعادة استخدام املياه العادمة متهيداً لتأسيس مركز للتميز يف مجال بحوث املياه عىل مستوى املنطقة. 

كام سيعمل املرشوع عىل تعزيز القدرات البحثية يف قطاع املياه يف األردن من خالل العمل عىل توحيد األولويات الوطنية وتحديدها يف 

مجال املياه لتلبية االحتياجات االجتامعية واالقتصادية.

اإلبداع  وإدماجه يف مجال  األوروبية  املبادرات  األردن يف  تعزيز مشاركة  إىل  والتكنولوجيا  للعلوم  األعىل  املجلس  التعاون مع  يهدف  كام 

والبحوث األوروبية واملتوسطية وزيادة مشاركته يف الربنامج اإلطاري السابع، وبرامج التمويل األخرى.

وقد تضمن املرشوع سبعة أهداف رئيسة تم إنجازها من خالل التعاون املشرتك بني املشاركني يف املرشوع واملهتمني من القطاع الحكومي 

والخاص واملنظامت غري الحكومية وغريها من الجهات املعنية يف قضايا املياه والبيئة وهي:

املياه . 1 معالجة  الخاصة يف مجاالت  باألنشطة  للقيام  امللكية  العلمية  الجمعية  البيئي يف  والبحث  للرصد  املركزية  الوحدة  قدرات  تعزيز 

العادمة وتكنولوجيا إعادة استخدام املياه املعالجة، والذي ميكن تطبيقه يف األردن وفقاً للمعايري الوطنية والدولية.

نرش نتائج البحوث ذات الصلة مبعالجة املياه العادمة وذلك عن طريق وسائل اإلعالم املختلفة، والتي تشمل املوقع اإللكرتوين للمرشوع . 2

ومواد العرض اإللكرتونية من خالل اإلنرتنت واملنشورات ذات الصلة، باإلضافة إىل التواصل مع الجمهور ووسائل اإلعالم من خالل املؤمترات 

وورشات العمل وغري ذلك.

التنسيق والتعاون بني املؤسسات البحثية وقطاع األعامل، وذلك عن طريق حل مشكلة عدم وجود رشاكات بني مراكز البحث والتطوير . 3

واملؤسسات الصغرية واملتوسطة، واعتبار الوحدة املركزية مرجع رئيس للتعاون بني تلك القطاعات.

تعزيز الرشاكة األوروبية األردنية يف مجال البحث والتطوير ودعمها من خالل إقامة رشاكات اسرتاتيجية مع الدول األوروبية يف مجال . 4

البحوث املائية.

بناء القدرات من أجل حل القضايا املائية املحددة بهدف تحسني القدرة عىل معالجة املشكالت االجتامعية واالقتصادية التي تواجه األردن . 5

واملشكالت العاملية يف قطاع املياه وبالذات معالجة مياه الرصف الصحي عن طريق تطوير مفهوم اإلدارة املستدامة ملوارد املياه، وتعزيز 

سياسة إدارة املخاطر املتعلقة باملياه، والقدرة عىل التكيف مع النزاعات عىل مصادر املياه يف املنطقة.

تعزيز القدرة البحثية لدى الوحدة املركزية من خالل إعداد خطة اسرتاتيجية للوحدة؛ لتصبح مركزاً للتميز يف مجال بحوث املياه.. 6

إنشاء نقطة اتصال يف األردن خاصة مبوضوعات البيئة من شأنها أن تكون مبثابة املرجع الرئيس للمؤسسات واألفراد الذين لديهم الرغبة . 7

يف املشاركة يف أنشطة البحوث التعاونية األوروبية ومساعدتهم للحصول عىل املعلومات الخاصة بالربنامج اإلطاري السابع وبرامج التمويل 

األخرى. 

أهم إنجازات المشروع
تحديد أولويات البحوث يف مجال املياه ونرشها عىل املستوى الوطني، حيث تم ترتيب تلك األولويات كام يأيت:

النهج املتكامل إلدارة املوارد املائية للحفاظ عىل مواردنا املائية الشحيحة واستخدامها بأكرب قدر من الكفاءة.. 1

إعادة شحن املياه الجوفية، حيث أصبحت التغذية االصطناعية للمياه الجوفية تقنية ذات أهمية متزايدة.. 2

استخدام التكنولوجيا الحديثة يف إدارة مياه الري لتحسني كفاءة نظم الري وإدارتها.. 3

املياه اآلمنة والصحة العامة، حيث يتم تقييم نوعية املياه للوقاية من األمراض املحمولة عن طريق املياه ودراسة نوعية املياه يف الشبكة . 4

وصهاريج التخزين واآلبار والخزانات.



العــــ 24 ــــدد من نرشة أنباء        41 40        العـــ 24 ــــدد من نرشة أنباء

إنشاء قواعد بيانات ونظم معلومات للموارد املائية والبيئة؛ لالستفاده منها من قبل الجهات املعنية بتطبيق القوانني واألنظمة البيئية . 5

وصانعي القرار. 

توعية املجتمعات املحلية يف مجاالت املياه والبيئة.. 6

مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف.. 7

آثار تغير المناخ على المياه والبيئة.
اإلنتاج األنظف للحد من اآلثار البيئية عىل طول دورة الحياة الكاملة للمنتج/ الخدمة من خالل الحفاظ عىل املوارد )املواد الخام والطاقة . 1

واملياه(، والقضاء عىل املواد الخام السامة وتقليل كمية وُسمّية االنبعاثات والنفايات كافة.

إعداد قاعدة بيانات خاصة بالخرباء والباحثني األردنيني يف مجال املياه وتوفري هذه البيانات من خالل اإلنرتنت عىل موقع املرشوع.. 2

إعداد تحليل للسياسات الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والربامج يف مجال البيئة.. 3

إعداد اسرتاتيجية طويلة األجل للوحدة املركزية للرصد والبحث البيئي من أجل متكينها من توسيع نطاق أنشطتها يف املنطقة وخارجها . 4

لتصبح مركزاً للتميز يف مجال املياه.

إعداد تقرير شامل خاص بتقييم احتياجات الوحدة املركزية حول إمكانية إنشاء محطة تجريبية داخل الجمعية العلمية ملعالجة املياه . 5

العادمة، كام تضمن التقرير تحليالً للتكاليف األولية الالزمة إلنشاء تلك املحطة. 

بناء القدرات البحثية يف مجال معالجة مياه الرصف الصحي والقضايا ذات الصلة بأبحاث املياه عن طريق الزيارات العلمية ملحطات معالجة 

املياه يف أوروبا )إيطاليا( والتي تستخدم أحدث الوسائل والتكنولوجيا يف هذا املجال،كام هو مقرر ضمن برنامج العمل يف املرشوع لالستفادة من 

النظري األورويب يف هذا املجال وإعداد مرشوعات جديدة لتقدميها للدعم وتطبيق تلك األنظمة يف محطات املعالجة يف األردن.

المؤتمر النهائي للمشروع
عند انتهاء العمل باملرشوع املذكور يف نهاية عام 2012م، أقامت الجمعية العلمية امللكية من خالل الوحدة املركزية للرصد والبحث البيئي 

املؤمتر النهايئ ملرشوع “إدماج األردن يف مجال البحوث األوروبية” واملمّول من قبل االتحاد األورويب، وذلك يوم األربعاء املوافق 2012/12/5م 

يف الجمعية العلمية امللكية.

وقد اشتمل املؤمتر النهايئ عىل عرض للنتائج التي تم تحقيقها، واألهداف التي تم تنفيذها خالل فرتة العمل باملرشوع وأثرها عىل قطاع 

أبحاث املياه يف األردن. كام أبرز املؤمتر أهمية التعاون بني االتحاد األورويب وبلدان رشق البحر األبيض املتوسط الرشيكة، واألنشطة البحثية 

يف قطاع املياه يف األردن، باإلضافة إىل تسليط الضوء عىل أهمية األنشطة الخاصة يف بناء القدرات املحلية من أجل حل القضايا املائية واألمور 

البيئية الهامة.

املثمر بني األردن واملفوضية  التعاون  امللكية أهمية  العلمية  الجمعية  البيئي يف  للرصد  املركزية  الوحدة  وأكدت منسقة املرشوع ومديرة 

األوروبية، وبينت أثر املرشوع يف دعم البحوث يف مجال املياه. كام أشار مندوب املفوضية األوروبية يف األردن السيد عمر أبو عيد إىل العالقات 

اإليجابية والرشاكات بني املفوضية واألردن. وقد تضمن املؤمتر اللقاء املثمر وااليجايب ملجموعة من الباحثني األردنيني والغرب واألوروبيني يف 

مجال املياه.
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التي تواجه اإلنسان تقع أزمة املياه الصالحة لالستهالك يف صلب مسألة بقائنا وبقاء  إنَّ من بني األزمات االجتامعية والطبيعية جميعها 

كوكبنا. فاملوارد املائية تشهد تناقصاً مستمراً، يف حني يزداد الطلب امللح عليها بشكل كبري، ولقد تضاعف استهالك املياه مرتني خالل الخمسني 

سنة املاضية، ويستهلك طفل يعيش يف دول العامل املتقدمة كمية تزيد مبعدل 30 إىل 50 مرة عن الكمية التي يستهلكها طفل يعيش يف دول 

العامل النامي.

إن املاء يشكل أكرب حيز يف الغالف الحيوي، وهو يشكل أكرب مادة منفردة موجودة به؛ إذ تبلغ مساحة املسطح املايئ )71%( من مساحة 

الكرة األرضية يف املحيطات والبحار واألنهار والبحريات واألودية واملياه الجوفية، ونجد أن ما نسبة )97.5%( من هذه املياه تعد مياهاً مالحة ال 

تصلح لالستهالك وما تبقى )2.5%( ثالثة أرباعها يشكل الغطاء الجليدي عىل الكرة األرضية، كام أنه يتواجد يف الغالف الجوي عىل شكل بخار ماء.

إن املاء يكّون )50 إىل 60%( من الخلية الحية للحيوان والنبات، كام يكّون )60%( من جسم اإلنسان. فاملاء رضوري للحياة فال حياة لإلنسان 

دون ماء كام هو شأن الحيوان والنبات فهو رضوري للرشب، واالستحامم، والطهي، وللتنظيف، والزراعة، والصناعة، ومحركات الطاقة، ودعم 

النظم البيئية.

عرّفت منظمة الصحة العاملية تلوث املياه بأنه أي تغري يطرأ عىل العنارص الداخلة يف تركيب املاء بطريقة مبارشة أو غري مبارشة بسبب 

نشاط اإلنسان األمر الذي يجعل هذه املياه أقل صالحية لالستعامالت الطبيعية املخصصة لها أو بعضها. وبعبارة أخرى التغريات التي تحدث يف 

خصائص املاء الطبيعية والبيولوجية والكيميائية للامء؛ مام يجعله غري صالح للرشب واالستعامالت املنزلية والصناعية والزراعية.

أسباب تلوث المياه وطرائق معالجتها
د.عادل دبدوب 

 جمعية الصحة العامة األردنية
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وكون املاء مذيب لعدد كبري من املواد؛ فإنه يكون عرضة للتلوث بشكل كبري إذا مل يكن اهتامم مبنع وصول مسببات التلوث إليه وإىل مصادره 

سواًء كانت املياه جارية أو جوفية أو مياهاً سطحية.

فمسببات تلوث املياه العذبة كثرية ميكن حرصها مبا يأيت: 

1 – عدم تنظيف خزانات مياه الرشب املنزلية بشكل دوري وهذا يشكل عامالً غاية يف الخطورة. 

2 – قصور خدمات الرصف الصحي والتخلص من مخلفاته.

فمياه الرصف الصحي هي مياه تحوى عىل أنواع كثرية من الجراثيم الضارة؛ مام يؤدي إىل انتقالها إىل مياه األنهار والبحريات واملياه السطحية 

واآلبار الجوفية.

تتكون مياه الرصف الصحي من املياه املستخدمة يف املنازل سواء لغايات النظافة الشخصية لإلنسان، أو لنظافة املكان وإعداد الطعام، كذلك 

املياه املستخدمة يف بعض املحال التجارية والورش واملصانع الصغرية التي تقع داخل املدن ومحطات الوقود. وتحوى مياه الرصف الصحي عىل 

نسبة عالية من املواد الصلبة عىل هيئة مواد غروية عالقة وذائبة وهذه املواد تشمل مواد كربوهيدراتية مثل: السكريات اآلحادية والثنائية 

والنشا والسيليولوز ومواد من األحامض العضوية مثل: حامض الفورميك وحامض الربوبونيك وغريها، كام تحوى عىل أمالح أحامض عضوية مثل: 

أكسالت الكالسيوم، إضافة عىل احتوائها عىل الدهون والشحوم واملركبات العضوية النيرتوجينية واألصباغ واألمالح املعدنية ومواد كثرية أخرى.

تُعد مياه الرصف الصحي من أخطر مسببات فساد املياه ملا تسببه من تأثري سلبي عىل الصحة العامة، ففي الدول التي ليس لديها شبكات 

رصف صحي متكاملة يتم إلقاء مياه الرصف الصحي يف الخالء؛ مام يسبب تلوث الرتبة واملياه الجوفية والسطحية عىل السواء، كام يتم إلقاء مياه 

الرصف الصحي للمدن الساحلية يف البحار دون معالجة مسببة بذلك مشكلة صحية خطرية.



العــــ 24 ــــدد من نرشة أنباء        43 42        العـــ 24 ــــدد من نرشة أنباء

ويتوقف الزمن الذي تفسد فيه مياه املسطح املايئ حيث تعد املياه غري الصالحة لالستعامل مردها إىل عوامل عدة منها: رسعة تيار املاء 

يف املجرى املايئ وكمية األوكسجني الذائب يف املاء، باإلضافة إىل الرسعة التي تستطيع بها بعض أنواع الجراثيم تحليل هذه الشوائب والفضالت، 

كذلك مدى حجم الشوائب والفضالت التي توجد يف املسطح املايئ ونوعيتها.

ومن أكرث املصادر التي تتسبب يف تلويث مياه املجاري املائية هي مخلفات املصانع السائلة الناتجة عن الصناعات التحويلية مثل: توليد 

الطاقة، واملحطات النووية، ومصانع الحديد والصلب، واملنتجات اإلسمنتية، والزجاج، ومنتجات البالستيكك، واملنتجات الكيميائية، والصابون 

واملنظفات، والدهانات، وورق الكرتون، والجلود والدباغة، والرصاص، والزئبق، والنحاس، والنيكل، والغزل والنسيج، واملواد الغذائية، ومصانع 

األلبان، واملسالخ، ومصانع تكرير السكر، باإلضافة إىل معامل تكرير النفط.

ويؤدي تخلص املصانع من مخلفاتها السائلة دون معالجة يف مياه الرصف الصحي إىل أرضار متعددة من أهمها: أن املياه تفقد حيويتها 

بدرجة تصل إىل انعدام وجود األكسجني الذائب فيها، حيث يُعد األكسجني الحيوي معياراً لتلوث املياه ويف ظل انعدام األكسجني الحيوي يحدث 

التخمر وتتعفن املياه، حيث تكتسب املياه مقومات البيئة الخصبة لتكاثر امليكروبات والتي بدورها تصل إىل اإلنسان بشكل مبارش أو غري مبارش 

عن طريق سلسلة الغذاء.

إن بقاء املواد امللوثة يف املخلفات السائلة للمصانع تعطي فرصة لوصول املعادن الثقيلة إىل املياه الجوفية والتي تعدُّ مصدراً مهامً من مصادر 

مياه الرشب، كام أن املخلفات السائلة تتحرك داخل مسام الرتبة وترتسب داخلها وتلوث مصادر املياه السطحية، هذا باإلضافة إىل أن التلوث 

الناتج عن انسكاب النفط يف مياه البحار والذي يؤدي إىل تكوين طبقة رقيقة عازلة فوق سطح املاء متنع اخرتاق األوكسجني وثاين أكسيد الكربون 

والضوء إىل املاء، وبذلك يؤدي إىل اختناق الكائنات التي تعيش يف هذه املياه، وكذلك يتحول النفط إىل كرات صغرية تلتهمها األسامك؛ مام يؤثر 

عىل السلسلة الغذائية لإلنسان.

ونوع آخر من التلوث الصناعي هو: استخدام بعض مصانع املاء للتربيد، ويتم إلقاء املاء الساخن يف األنهار والبحريات؛ مام يزيد من حرارتها 

ويؤثر عىل الحياة الحيوانية والنباتية فيها. ومن الجدير بالذكر أن الطرائق التقليدية لتنقية املياه ال تقيض عىل امللوثات الصناعية وقد يتفاعل 

الكلور املستخدم يف التعقيم مع املواد الكياموية مثل: الهيدروكربونات مكوناً مواد كربوهيدراتية كلورينية مرسطنة.

كام أن استخدام املبيدات الحرشية واألسمدة الكيميائية يف الزراعة تشكل مصدراً مهامً من مصادر تلوث املياه، حيث إنه وعند سقوط 

األمطار يتم جرف تلك املواد إىل األودية واألنهار والبحريات، كام أنه خالل عمليات ري املزروعات تنتقل هذه املواد إىل املياه الجوفية والسطحية 

وتلوثها.

ومام الشك فيه أن تلوث مصادر املياه تجعلها غري صالحة لجميع أنواع االستعامالت وذلك ملا تشكله من خطورة بالغة عىل صحة اإلنسان، 

وطبيعة هذه األرضار تعتمد عىل نوعية التلوث حيث إن التلوث امليكرويب للمياه أدى إىل انتشار وباء الكولريا يف كثري من البلدان نتيجة تلوث 

واألوليات  األميبية  واألمراض  األطفال  شلل  مرض  عدوى  وانتشار  التيفويد،  ومرض  الوبايئ،  الكبد  التهاب  ومرض  الصحي  الرصف  مبياه  املياه 

واإلسهاالت وغريها. أما تلوث املياه باملواد الكيميائية فإنه يشكل خطراً عىل البيئة واإلنسان معاً، ومن أهم املركبات الكيميائية التي تلوث املاء 

املركبات الحمضية والقلوية حيث إن هذه املركبات باإلضافة إىل تأثريها عىل صحة اإلنسان وحسب نوع الحمض امللوث فإنها تغري درجة الصدأ 

وتسبب  والكلوريدات.  وبيكربونات، وهيدرواكسيدات،  كربونات،  أمالح  مثل:  أمالحاً  تكون  فهي  القلويات  أما  إتالفها،  وتعمل عىل  لألنابيب 

املاء. وال بد هنا أن نتحدث  الكلوريدات والسلفات تسبب ملوحة  املاء، كام أن مركبات  الكالسيوم واملغنيسيوم عرس  كربونات وبيكربونات 

عن التلوث الناتج عن األمطار امللوثة بالغازات الحمضية خاصة أكاسيد الكربيت والتي تتحول يف الجو نتيجة سلسلة من التفاعالت إىل حامض 

النيرتيك وتعود هذه األحامض إىل الرتبة واألنهار والبحريات واآلبار الجوفية؛ مام يؤثر  كربيتيك وأكاسيد النيرتوجني والتي تتحول إىل حامض 

عىل الرثوة البحرية من أسامك وغريها، وتؤثر األمطار الحامضية عن طريق تسببها بتآكل أنابيب املياه من أكرث املعادن امللوثة للمياه: الرصاص 

والزئبق. وإذا تم استهالك املياه امللوثة تسبب تلفاً للدماغ خاصة لدى األطفال. أما الزئبق فإنه يتواجد يف املياه امللوثة عىل هيئة كربيتيد الزئبق، 

وهو غري قابل للذوبان، ويتواجد عىل شكل عضوي مثل: الفينول وامليثيل. وأخطرها ميثيل الزئبق الذي يسبب شلل الجهاز العصبي والعمى. 

والتلوث الكيميايئ يفوق أحييإناً التلوث امليكرويب بسبب كرثة املصانع وازدياد أعدادها وعدم التزامها مبعالجة فضالتها والتخلص منها بطريقة 

صحيحة. 
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املياه عىل شكل  امللوثات يف  النووية حيث تتعلق  املياه يف تربيد املحطات  نتيجة استعامل  بامللوثات اإلشعاعية؛ فإنه يحصل  التلوث  أما 

معادن ثقيلة كالرصاص والنيكل والكادميوم والزرنيخ والزئبق والكوبالت واألملنيوم وهذه جميعها تحدث أرضاراً بالغة عىل صحة اإلنسان بإصابته 

بأمراض خطرية.

أما كيفية معالجة أسباب التلوث وفساد املياه فإن الخطوة اإلجرائية األوىل هي: تفعيل القوانني واألنظمة التي متنع وصول امللوثات بأنواعها 

كافة إىل مصادر املياه، وتطبيق القوانني الخاصة بحامية البيئة. الخطوة الثانية: معالجة مخلفات املصانع السائلة ومنع وصولها إىل املسطحات 

املائية. وتشمل عمليات املعالجة مراحل وخطوات متعددة طبيعية وبيولوجية وكيميائية تهدف إىل تحسينن نوعية هذه املياه والتخلص من 

امللوثات وإعادة استخدامها يف املصانع للغايات نفسها والتي استخدمت فيها ألول مرة دون الحاجة للتخلص منها، وهذا يتم من خالل تجهيز 

املصانع باملعدات واملننشآت الالزمة ملعالجة املياه الصناعية واملياه املستخدمة يف املسالخ وعدم ترصيفها إىل املسطحات املائية ومنع اختالطها 

مع مصادر مياه الرشب. الخطوة الثالثة: مراقبة مصادر مياه الرشب ملنع وصول أي من مصادر التلوث إليها. الخطوة الرابعة: هي االهتامم 

بشبكات الرصف الصحي والعمل عىل عدم تلفها؛ حتى ال يتم اختالطها مع مياه الرشب أو الوصول إىل مصادرها. 

مراحل معالجة المياه الصالحة للشرب واالستعماالت المنزلية 
معالجة املياه السطحية: تحوى املياه السطحية عىل نسبة قليلة من األمالح مقارنة باملياه الجوفية وهي بذلك تُعدُّ مياهاً يرسة حيث تهدف 

عمليات معالجتها بصورة عامة إىل إزالة املواد العالقة التي تسبب ارتفاعاً يف نسبة العكارة وتغرياً يف اللون والرائحة. وهذه العمليات تشمل 

الرتسيب والرتشيح والتطهري، وتتكون املواد العالقة من مواد عضوية وطينية، كام تحوى عىل بعض الكائنات الدقيقة وبعض أنواع البكترييا، ويتم 

التخلص منها بعملية الرتسيب والتي يتبعها عملية الرتشيح باستخدام مرشحات رملية إلزالة ما تبقى من الرواسب، ومن ثم تتم عملية التطهري 

قبل إرسال تلك املياه إىل املستهلك.

معالجة املياه الجوفية: تعد مياه اآلبار من أنقى مصادر املياه الطبيعية التي يعتمد عليها الكثري من سكان العامل، إال أن بعض هذه املياه 

خاصة العميقة منها قد تحتاج إىل عمليات معالجة متقدمة منها: 

الكيميايئ.  الرتسيب  الكالسيوم واملغنيسيوم املسببة للعرس عن طريق  إزالة مركبات عنرصي  املياه وتعني:  التيسري: وذلك إلزالة عرس  أ– 

الكالسيوم  كربونات  من  رواسب  عنها  تتشكل  كيميائية  تفاعالت  تحدث  املاء حيث  إىل  الكالسيوم  بإضافة هيدروأكسيد  العملية  وتتم هذه 

وهيدروأكسيد املغنيسيوم.

ب- الرتسيب: تُعد عملية الرتسيب من أوىل العمليات التي استخدمها اإلنسان يف معالجة املياه، وتستخدم هذه العملية إلزالة املواد العالقة 

والقابلة للرتسيب الناتجة عن عمليات املعالجة الكيميائية، وتعتمد املرسبات يف أيرس صورها عىل فعل الجاذبية حيث تزال الرواسب تحت تأثري 

وزنها. وهناك طريقتان للتخلص من املواد العالقة يف أحواض الرتسيب. األوىل: أن تتحرك املواد العالقة يف اتجاه من األعىل إىل األسفل فتتجمع 

يف أسفل حوض الرتسيب. الثانية: يتم فيها تعويم املواد العالقة وذلك عن طريق تيار مستمر من فقاقيع الهواء التي تدفع املواد العالقة إىل 

السطح ويتم تجميعها والتخلص منها.

 ج– الرتشيح: تستخدم عملية الرتشيح إلزالة الرواسب املتبقية بعد عمليات الرتسيب يف عمليات املعالجة الكيميائية. وتعد إزالة املواد 

العالقة من مياه الرشب رضورية لحامية الصحة العامة من ناحية، ولحامية شبكات التوزيع من الناحية األخرى. 

د – التطهري: هو العملية املستخدمة لقتل الكائنات الدقيقة املسببة لألمراض، وتتم هذه العملية باستخدام الحرارة )التسخني( أو األشعة 

فوق البنفسجية أو املواد الكيميائية مثل: الربوم أو اليود أو األوزون أو الكلور برتكيزات ال تشكل رضراً عىل اإلنسان أو الحيوان. وأكرث الطرائق 

استخداماً يف تطهري املياه يف العامل هي: استعامل الكلور. ويف اآلونة األخرية راج استخدام األوزون يف أوروبا والواليات املتحدة األمريكية.
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المعالجة بالكلور: 
الدقيقة  والكائنات  الجراثيم  عىل  يقيض  محسوبة  بكميات  املياه  إىل  إضافته  وعند  فعالية،  التطهري  مواد  أكرث  من  ومشتقاته  الكلور  يعد 

املختلفة، ويتوافر الكلور بأشكال عدة: كالبودرة، والسائل، والشكل الغازي.

إّن االمتياز األسايس الذي يتمتع به الكلور هو خاصية البقاء يف املياه؛ مام يضمن مياهاً آمنة أثناء عبورها شبكات التوزيع ووصولها إىل 

املستهلك، كام يعمل الكلور عىل منع اللزوجة ومنو الطحالب يف شبكات التوزيع وخزانات التجميع. ويقوم الكلور عملياً بأربعة أدوار رئيسة يف 

حال استعامله ملعالجة مياه الرشب وهي: 

إزالة املواد غري املرغوبة يف املياه بوساطة األكسدة.. 1

حامية متواصلة للمياه يف شبكات التوزيع وخزانات التجميع املنزلية.. 2

 تعقيم فعال ورسيع يف حال حصول تلوث طارىء للمياه.. 3

مراقبة مستمرة لتلوث املياه من خالل مراقبة مدى استهالك الكلور فيها.. 4

تقنيات المعالجة الحديثة
شهدت اآلونة األخرية تطورات يف تقنيات املعالجة فقد لجأت كثري من الدول إىل تحلية مياه البحر وإىل تحلية بعض مصادر املياه الجوفية 

املالحة، وتعد معالجة املياه بامليكرويف وغريها من التقنيات الحديثة، ويبدو أنه كلام تم استعامل تقنيات متطورة ملعالجة مياه الرشب زادت 

التكلفة عىل املستهلك، واألنجع هو استعامل وسائل جيدة بكلفة أقل وزيادة توعية املواطن من أجل حامية مصادر مياه الرشب من التلوث، 

وتفعيل األنظمة والقونني الداعمة لحامية هذه املصادر حيث إن »درهم وقاية خري من قنطار عالج«.
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مستقبل تحلية المياه في األردن
المهندس/ راتب العـــــــدوان

مدير حتلية املياه/سلطة املياه

نظراً ملحدودية مصادر املياه يف اململكة األردنية الهاشمية والتي تُعد من أفقر أول ثالث دول يف العامل فقد أولت وزارة املياه والري/ سلطة 

املياه اهتامماً كبرياً للبحث عن مصادر غري تقليدية، ومنها: املياه املسوس )املياه املالحة( واملتاحة يف األردن واستغاللها لغايات الرشب من خالل 

إدخال تكنولوجيا تحلية املياه رغم ارتفاع كلفتها للمساهمة يف سد العجز الحاصل يف التزويد املايئ لغايات الرشب.

من  أكرث  أقيمت  ثم  ومن  بالسنة،  وقد أقيمت أول محطة تحلية عام 2000م يف بلدة الرويشد بطاقة إنتاجية تقدر مليون مرت مكعب 

مكعب يف السنة  مرت  مليون   75 من  ألكرث  اإلنتاجية  الطاقة  لتصل  املياه؛  لسلطة  التابعة  كافة  اململكة  محافظات  يف  تحلية  محطة   25

حتى عام 2012م، باإلضافة إىل30 مليون مرت مكعب سنوياً ينتجها القطاع الخاص، وهناك خطة اسرتاتيجية للتوسع يف استغالل املياه املسوس، 

ومياه البحر األحمر عىل املدى القصري واملدى الطويل.

الحقائق واألرقام التي دعت للجوء لتحلية المياه
تقع اململكة األردنية الهاشمية يف املناطق الجافة وشبه الجافة من العامل حيث املصادر املائية محدودة وشحيحة.	 

تعتمد مصادر املياه بشكل رئيس عىل الهطل املطري والذي تتذبذب كميته وشدته وتوزيعه من سنة إىل أخرى.	 

تشارك األردن يف حوايل )40%( من مصادرها املائية الدول املجاوره مثل: سوريا وإرسائيل.	 

يقل معدل الهطل املطري عن 200ملم سنوياً لــ )93%( من أرايض اململكة.	 

حصة الفرد يف األردن ال تتجاوز 145م3 سنة يشمل االستخدامات كافة، علامً أن خط الفقر املايئ العاملي هو 1000م3 سنة.	 

الضخ الجائر للمياه يتجاوز اإلنتاج اآلمن من األحواض املائية الجوفية والذي يتجاوز 160مليون مرت مكعب سنوياً األمر الذي يؤدي إىل 	 

نضوب نوعية املياه وتدنيها.

الهجرات القرسية إىل األردن ألسباب سياسية.	 

بناء عىل هذه الحقائق واألرقام أصبح حتامًعىل وزارة املياه والري اللجوء إىل تحلية املياه املسوس املتاحة من خالل تكنولوجيا التنافذ العسيك 

)Reverse osmosis( والتي تعتمد عيل تقنيات األغشية والتي تحوى عيل مسامات دقيقة جداً تسمح للامء النقي الخايل من املواد الصلبة 

)األمالح الذائبة الكلية( وال تسمح مبرور أي ملوث أكرب من قطر املسام إلنتاج مياة نقية صالحة للرشب وتقع ضمن أعىل املواصفات العاملية 

ملياة الرشب.
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والكياموية  الجرثومية  الناحية  من  املياه  نوعية  يف  تدٍن  من  تعاين  التي  املياه  معالجة  عىل  املياه  سلطة  والري-  املياه  وزارة  عملت  كام 

 Ultra وأغشية الرتشيح الفائق ،Micro filtration حيث أدخلت الفالتر امليكانيكية التي تعتمد عىل األغشية مثل: أغشية الرتشيح املجهري

من  التخلص  كذلك عىل  وقادرة  والطحالب  والرواسب  الجزيئات  من  املياه  لتنقية  Nano filtration؛  الدقيق  الرتشيح  وأغشية   ،filtration

املسببات املرضية واملبيدات الحرشية، باإلضافة لعرس املاء. ويعتمد اختيار الغشاء املستخدم عىل املكونات املراد إزالتها من املاء الخاضع للتنقية 

وأثناء تنقية املاء يتم ضخ املاء ضَد سطح الغشاء، ويعمل ضغط املاء عىل دفع املاء خالل الغشاء, كام ومينع دخول املواد غري املرغوب فيها.

ونظراً ملحدودية مصادر املياه املسوس الجوفية واملصادر التي تعاين تدنياً بالنوعية أصبح ال بد من إيجاد مصادر بديلة، لذلك بدت وزارة 

املياه باللجوء إيل مرشوع ناقل البحرين )األحمر- امليت(، والذي بدأت الدراسات الفنية املتعلقة به منذ سنوات عدة ويهدف لجر مياة البحر 

األحمر إيل البحر امليت لالستفادة منها لغايات التحلية، ورفع منسوب املياه يف البحر امليت للمحافظة عيل بيئة البحر امليت، ويف حال نجاح 

املرشوع سيوفر لألردن مبا ال يقل عن 600 مليون مرت مكعب مياه محالة صالحة للرشب.

ومن أهم التحديات التي تواجـــــــــه مرشوع ناقل البحرين والتحلية بشكل عام: التمويل والطاقة ونقل املياه املحالة إىل مدن اململكة. 
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تقنية النانوتكنولوجي يف تنقية املياه:
 التحفيز الضوئي الشمسي

املاء هو املورد الطبيعي األكرث أهمية يف العامل، وتوافر املياه الصالحة للرشب ولالستخدامات األخرى هي مسألة ذات أولوية كربى لوجود 

للّجان  ووفقاً   .]1[ لها  الجائر  واالستخدام  السكاين  النمو  بسبب  متزايدة  لضغوط  تتعرض  املائية  املوارد  فإن  لألسف،  الحياة.  وتنوع  اإلنسان 

العاملية املعنية بالبيئة والتنمية؛ فإن هنالك أكرث من 80 بلداً يعاين من نقص خطري يف املياه ]2[ حيث تقدر منظمة الصحة العاملية أن حوايل 

1.1 مليار شخص يف العامل يفتقرون إىل إمدادات املياه الصالحة للرشب ويضطرون لالعتامد عىل إمدادات غري آمنة من ناحية امللوثات خاصة 

امليكروبيولوجية ]3[؛ مام أدى إىل ارتفاع نسبة الخطر الناجم عن األمراض التي تنقلها املياه، ومنها: أمراض التيفوئيد، والتهابات الكبد الوبايئ، 

وشلل األطفال، والكولريا، باإلضافة للتسمم بامللوثات الكيميائية ]3، 4[.

كام هو الحال دامئاً فإن الفقراء هم األكرث ترضراً، فمشكلة املياه امللوثة تبدو أكرث حدة يف البلدان النامية حيث يتعرض )50%( من سكان 

هذه البلدان إىل مصادر املياه امللوثة ]5[ والتي ترتافق مع عدم كفاية اإلمدادات من املياه النظيفة وسوء الرصف الصحي؛ مام يسهم بشكل 

رئيس بأكرث من 4 مليار حالة إسهال كل عام، ويتسبب بنحو 2.2 مليون حالة وفاة يف البلدان النامية، ومعظم هؤالء هم من األطفال الذين تقل 

أعامرهم عن خمس سنوات ]3[.

إن الطرائق التقليدية لتنقية املياه مثل: التعقيم بالكلور واألوزون أو املعالجة باستخدام املرشحات والتناضح العكيس تعد طرائق فعالة إال 

أنها قد ال تكون سهلة التطبيق يف البلدان النامية؛ ملا تحتاجه من إمداد مستمر من املواد الكيميائية أو حاجتها ملستويات عالية من الطاقة؛ مام 

يزيد من تكلفتها. وهنا تربز أهمية تطبيق التكنولوجيا الحديثة واليسرية يف نفس الوقت، كتقنية النانو )Nanotechnology( يف عمليات التحفيز 

الضويئ )Photocatalysis( حيث إنها تعد تقنية واعدة لتنقية املياه خاصة عندما تكون الكفاءة والتكلفة ذات أهمية قصوى.

تعتمد تقنية التحفيز الضويئ عىل تعريض أشباه موصالت لضوء بطول موجة يتناسب مع شبه املوصل إلنتاج جسيامت ذات قدرة عالية عىل 

األكسدة تستطيع تدمري امللوثات املختلفة يف املاء خاصة املواد العضوية وامللوثات البيولوجية ]6[ دون إنتاج ملوثات جانبية ضارة ]7[. وعادة 

تحدث عملية التحفيز الضويئ يف ظروف الضغط والحرارة الطبيعيني ]8[؛ مام يقلل التكاليف التشغيلية بشكل كبري. إن تقنية التحفيز الضويئ التي 

تستغل تقنية النانوتكنولوجي الحديثة قد تكون قادرة عىل توفري حل لتنقية املياه بتكلفة منخفضة جداً يف املناطق النامية حيث ميكن استخدام 

اإلشعاع الشميس كمصدر للضوء الالزم لعملية تحفيز أشباه املوصالت يف هذه العملية بدالً من املصادر الصناعية للضوء.

الدكتور ضياء الروسان
رئيس قسم إدارة المياه والبئية

 الجامعة الهاشمية
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طريقة عمل المحفز الضوئي

تُصنف عملية التحفيز الضويئ كإحدى عمليات األكسدة املتقدمة )Advanced Oxidation Processes( وذلك لكونها عملية تحطيمية 

تعمل عىل تحطيم امللوثات إىل أجزائها األولية غري الضارة بدالً من نقلها من وسط إىل آخر كعمليات الرتشيح واالمتزاز]9[. وتشرتك عمليات 

األكسدة املتقدمة جميعها بتوليدها جذوراً حرة )Free Radicals( كجذر الهيدروكسيل الحر)HOo(، بكميات كافية قبل استخدامها يف تنقية 

املياه ]9، 10[. ويعد جذر الهيدروكسيل الحر من املؤكسدات القوية القصرية العمر )حوايل 10 ميكرو ثانية( ]9[ ويأيت ترتيبه مبارشة بعد الكلور 

الشائع االستعامل ]11[ وتتميز قدرته عىل األكسدة بغري االنتقائية حيث  للكلور  يف قوة األكسدة حيث ميتلك تقريباً ضعف قدرة األكسدة 

يستطيع بشكل عام أكسدة أي ملوث موجود يف املاء دون تقييد لفئات معينة أو مجموعة من املركبات ]12[. 

التكافؤ  حزمة  هام  حزمتني:  شكل  عىل  املدارات  يف  تتوزع  اإللكرتونات  كون  الفكرة  تيسري  ميكن  فإنه  اإللكرتونية  املدارات  لنظرية  وفقا 

فإنه  التوصيل؛  التكافؤ إىل حزمة  التوصيل))Conduction Band )CB((، والنتقال اإللكرتون من حزمة  ))Valence Band )VB((، وحزمة 

يحتاج إىل مقدار من الطاقة يعرف بطاقة الفجوة )Band Gap Energy )Ebg(( ويكون مقدار هذه الفجوة كبرياً يف املواد العازلة، وصغرياً 

جداً يف املواد املوصلة، أما أشباه املوصالت)Semiconductors )SC((؛ فتكون الطاقة قليلة نسبياً، حيث ميكن تزويد شبه املوصل )SC( بها عن 

طريق كمية قليلة من الطاقة الضوئية ]13[. 

عند تعريض املواد شبه املوصلة )SC( إىل ضوء ذي طاقة مساوية أو أكرب من طاقة الفجوة؛ فإن اإللكرتون املمتص للطاقة يف حزمة التكافؤ 

ينقل إىل حزمة التوصيل تاركاً خلفه فجوة موجبة الشح )                      ( يف حزمة التكافؤ. حيث ميكن لهذه الشحنات            ،  

االنتقال إىل سطح شبه املوصل )SC( مع احتاملية اتحاد الشحنات مرة أخرى أو مساهمتها يف تفاعالت أكسدة واختزال مع الجزيئات املوجودة 

يف املاء والقريبة من سطح شبه املوصل مكونة الجذور الحرة ]21[. عند وجود مواد قابلة لألكسدة )مستقبالت إلكرتونات )A(( ومواد قابلة 

لالختزال )مانحات إلكرتونات )D(( قريبة من سطح شبه املوصل )SC( فإن هذه املواد ميكن أن تخضع لسلسلة التفاعالت اآلتية التي متثل آلية 

عمل املحفز الضويئ ]48[.

تكوين زوج الشحنات املتعاكسة             عند امتصاص شبه املوصل ضوءاً بطاقة كافية )طاقة الضوء الساقط يعرب عنها بحاصل رضب طول 

:)recombination( مع احتاملية إعادة اتحاد الشحنات املختلفة )h بثابت بولتزمان v املوجة

ميكن للفجوة املوجبة )h+( تكوين جذر الهيدروكسيل الحر )HOo( عن طريق تفاعلها مع املاء أو أيون الهيدروكسيل السالب املمتص عىل 

سطح شبه املوصل:

أكسدة مانحات اإللكرتونات)D( إما بالشحنة املوجبة مبارشة، أو بجذر الهيدروكسيل الحر واختزال مستقبالت اإللكرتونات )A( بالشحنة 

السالبة :
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Positive hole (h+) (e-,h+) 

(e-,h+) 
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بشكل عام فإن أغلب مانحات اإللكرتونات يف عمليات التحفيز الضويئ هي األكسجني الذائب الذي يتفاعل؛ ليكّون جذر األكسجني الحر 

السالب )        ( وجزيئات نشطة مؤكسدة أخرى مثل: )                                                    ( ذات القدرة العالية ]48[ عىل تحطيم امللوثات 

يف املاء وتحويلها إىل عنارص أولية غري ضارة كاملاء، وثاين أكسيد الكربون، وأمالح غري عضوية ]50[ وميكن تلخيص ذلك بالتفاعل والرسم التمثييل 

اآليت:

رسم توضيحي لعملية التحفيز الضويئ

أنواع المحفزات الضوئية
إن أغلب املحفزات الضوئية هي: إما أكاسيد معادن مثل )TiO2، ZnO، ZrO2، V2O5، Fe2O3، SnO2،CdO( أو كربيتيدات معدنية مثل: 

)CdS، ZnS( ]14، 15[. ومن ضمن املحفزات املختلفة فإن أكسيد التيتانيوم             هو من أكرث املحفزات الضوئية انتشاراً وتطبيقاً يف عمليات 

تنقية املياه. حيث إن أغلب املحفزات الضوئية تقل مالمئتها لعمليات تنقية املياه إما بسبب قابليتها للتأكسد أو لكرب فجوة الطاقة؛ مام يستلزم 

ضوءاً بطاقة عالية، أو رمبا لصغر هذه الفجوة؛ مام يزيد من احتاملية اندماج الفجوة املوجبة واإللكرتون ]20،18،17[. وبالنظر إىل النشاط 

واالستقرار الكيميايئ يف ظل ظروف التشغيل املختلفة، ووفرته يف كثري من األشكال الفيزيائية، وتكلفتة املنخفضة، وعدم وجود آثار ُسمية له؛ 

فإن الدراسات تجمع عىل أن أكسيد التيتانيوم هو املحفز الضويئ األكرث مالءمة لهذه العملية ]21[.

فعىل سبيل املثال: بينت الدراسات أن أكسيد الزنك ميتلك كفاءة عالية كمحفز ضويئ قد تفوق كفاءة أكسيد التيتانيوم، حيث إن طاقة 

الفجوة يف أكسيد الزنك تحتاج لضوء ذي طاقة منخفضة مقارنة بأكسيد التيتانيوم، حيث يلزمه ضوٌء طاقته أعىل تتمثل بالطيف فوق البنفسجي 

إال أن أكسيد الزنك أقل استقراراً بسبب حدوث التآكل الضويئ )Photocorrosion(؛ مام يجعله غري مالئم لعمليات تنقية املياه ]15[. 

يتوافر أكسيد التيتانيوم يف الطبيعة بثالثة أشكال بلورية: )روتيل، اناتيز، وبروكيت( إال أن النوعني األكرث استقراراً وشيوعاً هام: الروتيل 

واألناتيز ]22[. وعىل الرغم من أن طاقة الفجوة يف الروتيل أقل منها يف األناتيز؛ مام يعني أنه يحتاج لضوء ذي طاقة أقل إال أنه أقل استعامالً 

يف عمليات التحفيز الضويئ الستقراره العايل ]23[.

O2
0-HOo, HOo

2, O2
o- and H2O2

)TiO2(
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التطبيقات المختلفة ألكسيد التيتانيوم كمحفز ضوئي

تطبيقات أكسيد التيتانيوم كمحفز ضويئ هي واسعة النطاق وميكن تصنيفها يف املجموعات اآلتية:

إنتاج املواد العضوية واستخالصها: عىل الرغم من أن عملية التحفيز الضويئ قد تم اختبارها من أجل استخالص املواد العضوية إال أنه مل يتم 

تصنيفها كعملية إنتاجية وذلك كون الجسيامت النشطة الناتجة من التحفيز الضويئ غري انتقائية وتتفاعل مع املواد املوجودة يف الوسط املحيط 

جميعها دون استثناء ]24[. وعىل الرغم من ذلك فإن األبحاث املنشورة يف هذا املجال مثل: إنتاج الفينول من البنزين ]25[، وإنتاج رابع ثاليث 

بيوتل بنزالدهيد يف صناعة العطور، وإنتاج رابع ثاليث بيوتل التولوين ]26[.

إزالة امللوثات وتحطيمها: هناك عدد كبري من األبحاث املنشورة بشأن معالجة امللوثات بالتحفيز الضويئ مثل: امللوثات العضوية ]31-26[، 

وامللوثات غري العضوية ]32-34[، باإلضافة إىل تعقيم املياه وقتل مسببات األمراض ]35-41[ وكذلك تنقية املياه من املعادن الثقيلة مثل: الكروم 

]42، 43[، الزئبق ]44، 45[، والزنك والكادميوم ]46[ والنحاس ]46، 47[ وغريها الكثري.

تطبيقات أخرى مثل: إنتاج الهيدروجني من املاء، وتثبيت النيرتوجني، باإلضافة إىل اختزال ثاين أكسيد الكربون ]22[.

طرائق استخدام المحفز الضوئي في معالجة المياه

ميكن استخدام ثاين أكسيد التيتانيوم كمحفز ضويئ عىل شكل محلول معلق عن طريق نرث جزيئاته يف املاء املراد معالجته، أو إجراء عملية 

تثبيت ألكسيد التيتانيوم عىل سطح صلب يوضع يف املاء املراد تنقيته إال أن الدراسات أجمعت عىل أن استخدامه عىل شكل محلول معلق 

باستخدام جزيئاته ذات األبعاد النانومرتية هو أكرث كفاءة نظراً للزيادة الكبرية يف مساحة السطح املعرض للتفاعل مقارنة باملفاعالت التي يتم 

تثبيت أكسيد التيتانيوم فيها عىل سطح صلب ]52[. إال أن استخدام أكسيد التيتانيوم يف شكله املعلق يستلزم إعادة فصله عن املاء وإعادة 

تدويره؛ مام يجعله أعىل تكلفة وأكرث استهالكاً للوقت]53[. لذا؛ أصبحت الكثري من الدراسات تصب اهتاممها عىل إيجاد طرائق لتثبيت أكسيد 

التيتانيوم دون التقليل من مساحة السطح املعرض للتفاعل عىل الرغم من وجدود الكثري من القيود مثل: محدودية اقرتاب امللوثات من سطح 

أكسيد التيتانيوم حيث إن التفاعل يحدث - فقط- عند السطح الفاصل بني األكسيد واملاء ]54[، باإلضافة إىل محدودية اخرتاق الضوء من خالل 

السطح املطيل بأكسيد التيتانيوم حيث يرتبط معها عوامل تحضريية وتشغيلية متعددة مثل: سمك الطالء ]54 ،55[، خاصة عندما يتم استخدام 

اإلضاءة الخلفية، ومعدل تدفق ]56[ ورسعة التحريك ]51، 56، 57[. وميثل الرسم اآليت ثالثة أشكال رئيسة لطريقة تطبيق أكسيد التيتانيوم يف 

تنقية املياه.

أكسيد التيتانيوم معلق 
واإلضاءة قد تكون من األعىل 

أو األسفل

أكسيد التيتانيوم مثبت 
عىل سطح صلب واإلضاءة 

من األعىل

أكسيد التيتانيوم 
مثبت عىل سطح صلب 

شفاف واإلضاءة من 
األسفل

رسم توضيحي لطريقة تطبيق التحفيز الضويئ وطرائق تعريضه للضوء

تعدُّ األشعة فوق البنفسجية هي الجزء الوحيد يف الطيف الشميس املالئم لتطبيقات التحفيز الضويئ باستخدام أكسيد التيتانيوم اعتامداً عىل 

حجم فجوة طاقته. عىل الرغم من أن ما يصل سطح األرض من هذه األشعة ال يزيد عن )6%( إال أنها تصل بشدة تكفي الستخدامها يف عمليات 

التحفيز الضويئ ]60[؛ مام يجعلها مصدراً متوافراً.
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 طرائق تثبيت أكسيد التيتانيوم 
هنالك طريقتان رئيستان يتم بهام تثبيت أكسيد التيتانيوم عىل السطح الصلب. األوىل: باستخدام أكسيد تيتانيوم محرضاً مسبقاً وعمل 

محلول مركز منه باستخدام مواد رسيعة التطاير ثم طالؤه عىل السطح الصلب إما بالغمس أو بالسطح الدوار. والطريقة األخرى: هي بتصنيع 

أكسيد التيتانيوم عىل السطح املراد التثبيت عليه مبارشة بطرائق مثل: الرتسيب البخاري أو السول جيل ]58، 60[ وال يتسع املجال للحديث 

عنها يف هذه املقالة. إن ظهور تقنية النانوتكنولوجي مؤخراً والتحديثات الدورية لها مكنت العلامء والباحثني من تطوير عمليات تثبيت أكسيد 

التيتانيوم عىل سبيل املثال بسامكات ال تتجاوز البضع نانوميرتات مع تغيري تضاريس الطالء حيث يزيد من مقدار الضوء النافذ لألجزاء املختلفة 

من املحفز الضويئ و زيادة املساحة املعرضة منه للملوثات؛ مام يرفع كفاءة العملية بشكل كبري.
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المشروعات التي نفذت في األردن
 في مجال المياه عن طريق اليونسكــــــــو

 2007 - 2012م

تظل موارد املياه العذبة عنرصاً أساسياً لألمن واالستدامة والسالم، وتزداد أهميتها يف السنوات املقبلة نتيجة لعوامل عديدة منها: النمو 

السكاين، والتوسع العمراين، وتغري املناخ، وتسعى منظمة اليونسكو بالتعاون مع وكاالت األمم املتحدة األخرى ذات العالقة إىل تخفيض نسبة 

األشخاص املحرومني من الحصول عىل مياه رشب مأمون بحلول عام 2015م ومع ذلك ال يزال )844( مليون شخص من سكان العامل ال تتوافر 

لهم مصادر محسنة من مياه الرشب. فالدول العربية تواجه تحديات مائية متعددة سببها اختالل معادلة التوازن بني الطلب واملتاح من جهة، 

وشح املوارد من جهة أخرى. ويعد األردن خري دليل عىل شح املوارد كونه يقع ضمن املناطق الجافة وشبه الجافة، كام أنه يُعد من أفقر 4 دول 

يف العامل مبصادر املياه، وهذا ما استدعى تكاتف جهود املؤسسات العامة يف قطاع املياه والجهات املساندة سواء الحكومية أو غري الحكومية 

للوصول لإلدارة املثىل يف هذا السياق، وقد ساهمت منظمة اليونسكو من خالل تقديم الدعم لتنفيذ عدد من املرشوعات يف هذا املجال سواء 

بصورة مبارشًة أو عن طريق اللجنة الوطنية للربنامج الهيدرولوجي الدويلIHP ومن أهمها:

مشروع تجميع مياه الفياضانات بمراوح األودية في منطقة البحر الميت ووادي عربة إلعادة 
تخزينها في اآلبار الجوفية الضحلة.

 Storage of the flash floods in Wadi Araba and the Dead Sea For an
Artificial Recharge of the Shallow Groundwater Wells

نشأت الحاجة ملثل هذا املرشوع نتيجة عدم التوازن بني الضخ الجائر للمياه الجوفية وبني إعادة الشحن الطبيعية ملصادر هذه املياه خاصة 

يف األودية التي تحوى عىل أبار ضحلة للمياه الجوفية، وبعد دراسة األودية املالمئة إلجراء مثل هذه الدراسة من قبل اللجنة املرشفة عىل املرشوع، 

املياه يف منطقة غور فيفا  الدراسة والتي تهدف: لدراسة كمية  تنفيذ هذه  لغايات  الشاميل  اعتامد وادي غور فيفا يف حوض وادي عربة  تم 

ونوعيتها بعد إنشاء السد التحوييل يف أسفل الوادي والذي يجمع املياه السطحية القادمة من الطفيلة والتي تشمل عىل مياه من محطة تنقية 

املياه العادمة يف الطفيلة، إضافة للينابيع والنزازات السطحية عىل طول مجرى الوادي ومياه الفيضانات التي تسببها األمطار الهاطلة عىل منطقة 

التغذية. وقامت اللجنة بزيارة املوقع ملرات عديدة بهدف إجراء دراسة جيولوجية وهيدرولوجية وهيدروكيميائية للمنطقة إضافة لإلرشاف عىل 

قياسات املياه السطحية والجوفية وأخذ العينات املائية لتحليلها كيميائياً ونظائرياً، حيث تم إجراء العديد من قياسات املياه السطحية للعديد 

من مواقع القياسات )قبل وبعد السد التحوييل(، كام تم قياس مناسيب املياه الجوفية يف اآلبار التي تم اعتامدها لغايات هذه الدراسة، إضافة 

لجمع عينات مياه عىل فرتات زمنية مختلفة، وقد تم االنتهاء من الدراسة، وإعداد التقرير النهايئ يف شهر نيسان لعام 2008م. 

سهيل شاهين
مدير مديرية البرامج والمشاريع

 اللجنة الوطنية األردنية



مشروع التكّيف مع تأثيرات التغير المناخي للحفاظ على إنجازات األردن
 في تحقيق أهداف التنمية األلفية.

 Adaptation to Climate Change to Sustain Jordan’s MDG Achievements

التغري املناخي، وإىل  الناتج عن  الزيادة يف شح املياه  بالرغم من  يهدف هذا املرشوع إىل الحفاظ عىل توفري موارد جيدة للتزويد باملياه 

تعزيز القدرة عىل التكيف من أجل املحافظة عىل الصحة واألمن الغذايئ بالنسبة للتغري املناخي يف ظل ظروف شح األمطار وندرة املياه. وكانت 

الصندوق األسباين لتحقيق  ُموِّل املرشوع بشكٍل كبري من  مدة املرشوع )3( سنوات بقيمة كلية تجاوزت األربعة ماليني دوالر أمريكياً. وقد 

أهداف التنمية األلفية، ومبساهمة من برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، وقد وزعت مسؤولية تنفيذ املرشوع عىل أربع من وكاالت األمم املتحدة 

)UNESCO, FAO, WHO, UNDP( بالتشارك مع أربع مؤسسات وطنية )وزارة املياه والري، وزارة الصحة، وزارة الرتبية والتعليم، وزارة 

الزراعة(، حيث تولت كل منظمة تنفيذ مكون من مكونات املرشوع وهي: بناء القدرات يف مجال إدارة املوارد املائية، وتعزيز القدرة عىل التكيف 

مع آثار التغري املناخي بالنسبة للحفاظ عىل الصحة واألمن الغذايئ، وتطوير برنامج حول التعليم والتوعية املائية بالرتكيز عىل املناهج واملواد 

التدريبية. ويأيت هذا املرشوع للمحافظة عىل إنجازات األردن املتحققة يف مجال التقدم االسرتاتيجي للوصول إىل أهداف التنمية األلفية، حيث 

تم تقليص نسبة الفقر من )21%( عام 1997م إىل )14%( عام 2005م، والوصول إىل نسبة التحاق بالتعليم األسايس بلغت )97%( والعديد من 

اإلنجازات األخرى. وقد تضمن املرشوع العديد من النشاطات املنهجية والالمنهجية عن التكيف املناخي عىل مستوى املدارس ومنها: إعداد 

كتيب تدريبي حول املحافظة عىل املياه ومصادرها وحول تأثري التغري املناخي عىل مصادر املياه. وبعد االنتهاء من إعداد الكتيب تم عقد عدد 

من الورش؛ لتدريب املعلمني واملرشفني عىل موضوع املرشوع وإعدادهم لتدريب زمالئهم وطلبتهم يف مدارسهم عىل طرائق املحافظة عىل املياه.

 مشروع “التوعية وبناء القدرات في مجال إدارة مخاطر التغير المناخي 
على موارد المياه في شمال األردن”.

أهداف المشروع:
تقييم الحاجات يف مجال بناء القدرات وتحديدها ملختلف الفئات املجتمعية املعنية يف شامل األردن يف ما يتعلق بشح املوارد املائية . 1

والتكيف مع ظاهرة التغري املناخي.

تزويد الفئات املجتمعية املستهدفة باملعرفة واملهارات الالزمة ملواجهة آثار هذه الظاهرة.. 2

إنشاء شبكة اتصال تضم مختلف الفئات املعنية لتقوم بنرش املعلومات واملعارف األساسية حول املوضوع.. 3

النسائية،  والجمعيات  املزارعني،  واتحاد  املحيل  املجتمع  )ممثلني عن  العالقة  ذات  للجهات  ميداين  إجراء مسح  املرشوع  إطار  تم يف  وقد 

وأصحاب القرار(؛ للتعرف عىل مدى الوعي لدى هذه الفئات خاصة املزارعني تجاه ظاهرة التغري املناخي وأثرها عىل إدارة املوارد املائية يف 

شامل األردن، وتم عقد ورشة عمل يف جامعة العلوم والتكنولوجيا بتاريخ 2013/4/12م، شارك فيها مسؤولون عن إدارة املياه والزراعة يف إقليم 

الشامل، ومزارعون وممثلون عن املجتمع املحيل، والتي متحورت حول ظاهرة التغري املناخي - أسبابها وتبعاتها، سيناريوهات التغري املناخي 

يف شامل اململكة واآلثار املحتملة عىل مصادر املياه فيه، التجارب النسائية الناجحة يف ضوء ندرة املياه، إجراءات التكيف مع التغري املناخي يف 

املزرعة، نتائج املسح امليداين ودور دائرة األرصاد الجوية يف رصد ظاهرة التغري املناخي يف األردن. وقد تم نرش املعلومات كافة املتعلقة باملرشوع 

عىل موقع مركز امللكة رانيا العبد الله لعلوم وتكنولوجيا البيئة بجامعة العلوم والتكنولوجيا.
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