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َ
َ
ججاه َ
أها ،ماجد أبى سريقُ ،أ ّ
الدراضت َّ
وكل مشاعزي
الب ِلد الذي
كزص هذه
ِ
هللا ْ
أقد ُم ُشكزي َبعد ْ
الحبيبّ ،
وقد َرجه الذي ال حدودَ
أجى ُق إليه ،ألاردن َ
فضل َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ُ
ُ
ُ
ُ
ووشكزه حتى ًبلغ الحمد مىتهاه.
هحمد هللا
له،
َ
َ
َ
َ
ّ
وإلالهام
الذًن مىحىوي القىة
والدي العشيش َر ِح َم ُهم هللا،
لزوح أمي الغاليت و ِ
ِ
ّ
َ
ّ
ُ
َّ
َ
َّ
قدمىن دعمهم املعىىي
والزوحي
مزاحل
أصعب
ي
جخط
في
الحياة ،الذًن ً ِ
ِ
ِ
ِ
َّ ُ َ َ
طلق دون مقابل.
والعاطفي امل
كل قلبيَ ،
لعائ َلتي العشيشةَ ،لش َ
وجتي وأوالديُّ ،
أحب ُكم من ّ
لجميع الباحثين
ِ
ِ
ُ
ُ
ْ
وط ّالب ُ
ُّ
الطالبخي ِنَ :رضيل القضاة ،وياقىث بني عيس ى،
وأخص بالذكز
العلىم،
َ ُ
ُ َّ
خير على
اللخين كان لهما الجهد ألاكبر في إخزاج هذا الكخاب ،جشاكم هللا كل ٍ
َ ْ
عملكم الدؤوب ،ج َّمت كخابت هذه الدراضت ووشزها مع وسارة الثقافت ألاردهيت.

كل الاحترام والخقدًز.
أ.د .ماجد أبو زريق
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انمهخص
ظصى
ؿول اهلل تعذ ذم ـتوبف افؽريؿ[ :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ] .إكَّام ادو ُء
ُ
مفؿ ذم مجقع إكشطي آجتامظقي وآؿتصوديي فؾبؼيي ،وٓ يؿؽ ُـ
دور ٌّ
احلقوة ،فف ٌ
فؾبؼ آشتغـو ُء ظـ ،يقاجف إؿؾقؿ اهلالل اخلصقى وافدول افعربقي ذم صبف اجلزيرة
افعربقي ظؿقم ًو ،كؼص ًو حو ّد ًا ذم ادقوه ،ممّو أ ّدى إػ أزموت اجتامظقي واؿتصوديي .وؿد
وافتقش ِع
تػوؿؿً هذه ادشؽؾي مع افزيودة ذم آشتفالك ادرتبط بوفـؿق افسؽوين،
ُّ

ٍ
وكؼص ذم افصقوكي وافتشغقؾ دـشآت إمدادات ادقوه،
ذم افصـوظي وافزراظي،
ٍ
اكخػوض ذم ـؿقوت
وتدهقر ادقارد ادوئ ّقي ادتوحي بسبى افتؾقث ،ممَّو يم ّدي إػ
ادقوه ادتوحي.
أـثر
ُ
يـطبؼ احلول ـذفؽ ظذ وضــو إردن ،حقٌ أصبحً مقارده ادوئ ّقي َ
ٍ
وؿً مه ،حقٌ تتؿ َّق ُز إمدادات ادقوه ذم إردن بـدرة صديدة،
أي
كدر ًة مـ ِّ
ِ
واهلجرة َ
افؼ ْن ّي ِي إػ أرض إردن
وافتل تػوؿؿً بسبى افـؿق افسؽوين ادضطرد،
كتقجي آحتالل اإلهائقع فػؾسطغ ظوم  ،1948وحرب إيوم افستي افتل صـَّتْفو
إهائقؾ ظذ افدول افعربقي ظوم  ،1967وـذفؽ حرب اخلؾقٍ ظوم  ،1990وحرب
افعراق ظوم  ،2003واحلرب إهؾقي افسقريي مـذ ظوم .2011
إردن واحد ًة مـ ِ
ُّ
رج ِح
عتز
أـثر ظؼ دول صحقحي بودقوه ذم افعومل ،ومـ ا ُد َّ
ُت َ ُ
أن يم ِّد َي افـؿق افسؽوين ادرتػع ،وكضقب احتقوضقوت ادقوه اجلقؾقي ،وتلثرات
تغر ادـوخ إػ تػوؿؿ افقوع ذم ادستؼبؾ.
ّ
13

ِ
افغويي مـ هذا افؽتوب هق ٌ
تطقر مصودر ادقوه وإدارهتو،
تورخيل
بقون
فتسؾسؾ ّ
ٌّ
واحلوفي آشتفالـقي ادوئ ّقي فؾؿؿؾؽي مـذ إكشوء إمورة ذق إردن ؿبؾ  100ظوم،
وحتً حؽؿ افعوئؾي اهلوصؿقي حػظفو اهلل ،وـقػ يؿؽــو أن كـطؾؼ مـفو إػ مو هق
َّـ مـ إكؼوذ وإدارة هذه ادقارد افشحقحي.
أبعد؛ فـتؿؽ َ
ِ
مقاوقع ،يبدأ مـ مصودر ادقوه ذم ذق إردن
شبعي
افؽتوب إػ
يـؼسؿ هذا
َ
ُ
ُ
ظز افزمـ (ؿبؾ ظوم  1920وبعدهو) ،ثؿ كـتؼؾ إػ افتجؿعوت افسؽوكقي حقل هذه
طر ُح مقوقع افتطقر ذم افعؾقم ادوئ ّقي فؾؿؿؾؽي ،وبعدهو إػ
ادصودر ،بعد ذفؽ ُي َ
افتطقر ذم إدارة ادقوه ذم افزراظي ومقوه افؼب ،وأخر ًا معوجلي ادقوه افعودمي ذم
احلورض (مو بعد آشتؼالل).
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 1.1طبٍؼت انخضارٌس وانمىاخ األرزوً ػبر انخارٌد
حقايل ظوم  100ؿبؾ ادقالد ،أصبح ادـوخ أـثر دؾ ًئو وجػو ًؾو ،ثؿ اكخػض هطقل
تغر ُ
ادـوخ
إمطور ذم افؼرن إول ادقالدي ،ذم افؼركغ افثوين وافثوفٌ بعد ادقالدَ َّ ،
مر ًة أخرى ،واشتعود بقئي رضبي ،ـوكً افػسة بعد افؼرن افرابع ادقالدي جوؾي ،ـام
ّ
اكخػض هطقل إمطور مـ افؼرن افسوبع إػ افؼرن افتوشع ادقالدي ،ـون ادـوخ
أـثر جػوؾ ًو ممّو هق ظؾقف أن)2019 ،Karaimeh (.
َّ
إن إمؽوكوت افزراظي افبعؾقي ذم إردن حمدودة ،خوصي ذم اجلـقب افذي يتؿقز
بورتػوع درجوت احلرارة ذم افصقػ دون هطقل إمطور ،واكخػوض درجوت
احلرارة ذم افشتوء وؿؾي هطقل إمطور ،هـوك أربع مـوضؼ مـوخقي داخؾ حدود
إردن احلديثي :افقديون ادتصدظي ،واهلضوب ،وادراظل ،وافصحوري.
(افعقسووي ،1985 ،شرجون وآخرون ،2005 ،ادرـز اجلغراذم ادؾؽل إردين.)2006 ،
ـبرا بغ ادـوضؼ ادجوورة،
ؿد خيتؾػ ادـوخ ذم هذه ادـوضؼ ادختؾػي اختال ًؾو ً
ٍ
ِّ
ٌ
زراظل وحقويت خمتؾػ.
وكؿط
خوص ٌي،
مـطؼي
وفؽؾ
ٌ
كبوتوت ّ
ّ
تـؼسؿ إرايض ذم وادي إردن إػ مخسي أكقاع حسى مالءمتفو فؾزراظي،
ؾوفثالثي إوػ (إـثر مالءمي فؾزراظي) ُُت ِّث ُؾ
افـقظون أخران يؿثالن

%54

%46

مـ مسوحي افقادي ،بقـام

(ؽر مـوشبغ فؾزراظي) .افتـؿقي (بقؽر وحرزة،

افري وشقء افرصف ،تعوين مـوضؼ واشعي مـ افقادي حوف ًقو
 .)1959وبسبى ـثوؾي ّ
ترضر ًا
مـ افتؿ ُّؾح .اؿترصت افدراشي (بقؽر وحرزة )1959 ،ظذ ادـوضؼ إـثر ّ
افري ،وهل اجلزء اجلـقيب مـ وادي إردن ،بوإلووؾي إػ كؼص
مـ كؼص مقوه ِّ
افري ،ؾؼد زاد معدل افتبخر ذم هذه ادـوضؼ بشؽؾ مؾحقظ ،حقٌ وصؾ إػ
مقوه ّ
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 3066مؾؿ شـق ًيو ذم أظاله ،وارتػع إػ  4969مؾؿ شـق ًيو ذم اجلـقب صامل افبحر
ادقً ،وهذا يزيد مـ افطؾى ظذ ادقوه فؾؿحوصقؾ مؼوركي بوجلزء افشاميل مـ
افقادي ،حقٌ يبؾغ معدل افتبخر افسـقي فؾشقكي ذم افشامل  2406مؾؿ (آكبور،
.)1983
سؿك احلقض
اجلزء افؼؿل مـ وادي إردن حموط بحقض فؾؿقوه اجلقؾقي ُي ّ
(احلوؾي افؼؿقي فقادي إردن) ،و ُيغ ّطل مسوحي

2398

ـقؾقمس مربع ،و ُتؼدَّ ُر

ـؿقي ادقوه ؾقفو بحقايل  280مؾققن مس مؽعى ،وحجؿ افضخ أمـ  339مؾققن
يتؿ اشتغالل معظؿ
مس مؽعى ذم افسـي ،وفؽـ كظر ًا ٓرتػوع كسبي ادؾقحي ؾقفو ،مل َّ
ادقوه( .برهؿ)2005 ،
ُتعتز تربي وادي إردن مـ أكقاع افسبي افـوؿؾي؛ َّ
ى
تسش ُ
ٕن افسبي افغريـ َّق َي َّ
ى افسبي ادـؼقفي مـ افراؾد
ظذ افسفقل افػقضقي فؾـفر
تسش ُ
ادسؿك "افزور" ،بقـام َّ
ّ
افؼؿل فـفر إردن بغ شػح اجلبؾ وضبؼي "ـتور" ،ادـطؼي افتل صؽَّؾً مو
سؿك شفؾ جقل ،و ُيغ ّطل شطح هذا افسفؾ افذي يبؾغ ظروف  6.2ـقؾقمسات
ُي ّ
ِ
اكتشور جقد فؾػقضوكوت ،و ُتعتز إرايض ادستخدم ُي هـو مـ ِ
ادـوضؼ افزراظ َّق ِي
أـز

ادرو ّي ِي ذم ادؿؾؽي.
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 2.1حىىّع انمىارز انمائٍّت فً األرزن حبؼًا الذخالف انظروف انمىاذٍت
أ ـ األمطار
ُ
هطقل إمطور ذم صامل ؽرب إردن بسبى افطبقعي اجلبؾقي ،وخيتؾػ
يزدا ُد
هطقل إمطور ذم اخلريػ وافربقع ،حقٌ ُ
تصؾ كسبي إمطور ذم هضبي إربد افتل
ُتتدُّ

جـقب ًو بحقيل  400مؾؿ شـقي ًو ،وذم مـوضؼ ظجؾقن تصؾ إمطور حقايل 600

مؾؿ شـق ًيو ،وهـوك مـوضؼ أخرى تساوح إمطور مو بغ 400ـ 600مؾؿ ،مرـزهو
ادؾح جـقب مودبو ،وجـقب ًو إػ افر ّبي وافؽرك ،وأيض ًو ذم مـوضؼ ظامن.
وظذ افرؽؿ مـ هطقل إمطور ذم افربقع واخلريػ ،هتقؿـ أمطور افشتوء ذم
إردن ،حقٌ تصؾ إػ  % 75مـ إمجويل هطقل إمطور افسـقي ،وتسؼط ـؿقوت
ؿؾقؾي ظذ  %90مـ مسوحي إردن ،تساوح بغ  50اػ  100مؾؿ شـقي ًو ،وهل
أمطور رظد ّي ٌي دمري ؾقفو
ـؿقي ٓ تؽػل حتك فؾرظل ،وحتدث بغ افػسة وإخرى
ٌ
ٍ
ادقوه ذم إودييُ ،
ؾقضوكوت تس َّببً ذم بعض إحقون بلرضار بؼيي
وحتدث
وموديي ـبرة.
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صورة  :1معدل هطول األمطار ( )2005–1938وتوزيعفا عذ أكحاء ادؿؾؽة

ب ـ األوٍار
هنر
ظذ افرؽؿ مـ كدرة إهنور ذم إردن ،حقٌ ٓ يقجد ذم إردن ّإٓ ُ
ٍ
افزرؿوءَّ ،إٓ َّ
مصدر فؾؿقوه ذم إردن ،وتعتؿد إردن
أهؿ
أن ادقوه افسطحقي هل ُّ
ظذ دمؿقع ادقوه ببـوء افسدود ظذ إوديي افشتقيي ،وتؼترص بشؽؾ أشود ظذ
إوديي افتل تعتز رواؾد فقادي إردن ،وهق اخلط احلدودي بغ إردن
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وؾؾسطغ ادحتؾي .وحيدُّ إردن مـ افشامل هنر افرمقك ،وهق أـز راؾد فـفر
ويصى ذم هنر إردن
إردن ،ويبؾغ ضقفف  106ـقؾقمسات بغ شقريو وإردن،
ُّ
جـقب بحرة ضزيو حقايل  6ـقؾقمسات ،وؿد بؾغ اجلريون افسـقي فـفر افرمقك
افتغر
حقيل  475مؾققن مس ( 8حمؿد ،)1998 ،وفؽـَّف تـوؿص صقئ ًو ؾشقئ ًو؛ بسبى ّ
ادـوخل ،وبسبى اشتغالل شقريو دقوه افـفر ،فتصؾ حوفق ًو حقيل  100مؾققن مس
مؽعى ذم افعوم (تؼرير وزارة ادقوه وافري .)2008

صورة  :2األهنار يف األردن
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أهنار األردن:
هنر األردن
ختتؾػ إمه ّق ُي افروح ّق ُي فـفر إردن ظـ إهنور إخرى ذم ادـطؼي؛ بسبى
ذـره ذم أشػور افسامء افثالثي ،أضؾؼ ظؾقف افرومون وافققكوك ّققن اشؿ "وادي
يتؿ تغذيي ادوصقي
أوفقكغ" ،أمو افعرب ؾؼد أضؾؼقا ظؾقف اشؿ "افؼيعي" ،حقٌ ُّ
وادقوه ،وتؼع ؿـقات هنر إردن ذم شفؾ احلقفي صامل ووشط وادي إردن،
وداخؾ ادـطؼي ادـفورة فؾبحر ادقً ووادي إردن بغ بحرة ضزيو ،تبؾغ مسوحي
سا مرب ًعو ،بام ذم ذفؽ أربع دول ذم بعض
افرصف مو يؼرب مـ  43535ـقؾقم ً
ادـوضؼ :إردن وؾؾسطغ (بام ؾقفو ؾؾسطغ ادحت ّؾي) وفبـون وشقريو ،ظذ ارتػوع
ويصى ذم افبحر ،حقٌ يبؾغ ارتػوظف 400م حتً ادستقى ،ويبؾغ ضقفف
 522م،
ُّ
اإلمجويل  192ـؿ( .ادـوصر)2012 ،
هنر الرموك
افسـقي بحقايل  475مؾققن مس
أـز راؾد فـفر إردن ،و ُيؼدَّ ُر متقشط افتد ّؾؼ
ّ
مؽعىُ ،تًّ إظودة

400

مؾققن مس مؽعى مـ إرايض افسقريي ،وإرايض

إردكقي ادتبؼقي هل إرايض افسقريي مـ افشامل وإردن مـ اجلـقب ظذ بعد
سا( .حمؿد)1998 ،
 66ـقؾقم ً
بغ ظومل  1927و ،1954بؾغ متقشط افتد ّؾؼ افسـقي فـفر افرمقك ذم أداشقو،
صامل ادؿؾؽي 467 ،مؾققن مس مؽعى ،معظؿفو ذم صؽؾ ؾقضوكوت أواخر افشتوء،
متقشط تد ّؾؼ افـّفر ددة مخس شـقات ـون  438مؾققن مس مؽعى ،ويساوح مـ
 240مؾققن مس مؽعى إػ  870مؾققن مس مؽعى /شـي ،وتشر مراجع أخرى إػ
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َّ
افسـقي حقايل
أن متقشط أرؿوم افتد ّؾؼ
ّ

440ـ470

مؾققن مس مؽعى ،وتشر

ؿقوشوت افتد ّؾؼ إخرة إػ اكخػوض تدؾؼ هنر افرمقك بشؽؾ مؾحقظ مـذ
أواخر افثامكقـ ّقوت (شالميوبـقون .)1993 ،حقايل ظوم  ،1993ؿدّ رت مسومهتفو بـ
 360مؾققن مس مؽعى /شـي ،اشتخدمً مـفو شقريو وإردن وإهائقؾ حقايل
 160و 100و 100مؾققن مس مؽعى /شـي ظذ افتقايل (شالميوبـقون .)1993 ،ذم
افسـقات افعؼ ادووقي ،اكخػض إػ مو معدفف  270مؾققن مس مؽعى ذم افسـي.
هنر الزرقاء
ثوين أـز راؾد فـفر إردن ،ذم ادرتبي افثوكقي بعد هنر افرمقك ،هق ثوفٌ أـز
سا ،ويساوح ظروف
هنر ذم ادـطؼي مـ حقٌ افتد ّؾؼ
ّ
افسـقي ،يبؾغ ضقفف  70ـقؾقم ً
مـ  7إػ  10أمتور ،وتبؾغ مسوحي افرصف حقايل  3400ـقؾقمس مربع ،وتبدأ مـ
ظامن ،ظوصؿي إردن ،وُتتدُّ ذؿ ًو ظز مدن ظغ ؽزال وافرصقػي وافزرؿوء،
وتـحـل  180درجي ،وتبدأ بوفتد ّؾؼ بودموه وادي إردن ،مرور ًا بجرش وظجؾقن
وافبؾؼوء ،وأخر ًا إػ بحرة شد ادؾؽ ضالل.
تؽق َن بسبى مقوه افرصف
تعر َض هنر افزرؿوء ممخر ًا
فؾتؾقث اخلطر ،وؿد َّ
ُّ
ّ
افصحل ؽر ادعوجلي افتل تتد ّؾؼ مبوذ ًة إػ افـفر ظز افقديون اجلو ّؾي ،ممّو يتس ّبى ذم
تؾقث افـفر وتؽقيـ روائح ،وهذا شبى افعديد مـ افشؽووى ،خوصي ذم ؾصؾ
ّ
افرؽ ِؿ مـ بـوء حمطوت معوجلي مقوه افرصف افصحل ذم أموــ ؿؾقؾي
افصقػ .ظذ َّ
ؾنن هذه ادحطوت ؽوف ًبو مو ّ
(بام ذم ذفؽ ظغ ؽزال وخربي افسؿرة)َّ ،
تتؾؼك مقوه
سف صحل أـثر ممّو يؿؽـفو افتعومؾ معف ،وحيدث هذا افػوئض أثـوء ؾقضوكوت
افشتوء ،وذم افصقػ حقٌ يزداد ظدد افسؽون مع ظقدة افعامل ادفوجريـ إػ
ظامن ،ممّو يم ّدي اػ زيودة تد ّؾؼ ادقوه ؽر ادعوجلي ذم هنر افزرؿوء ،ممّو جيعؾ مقوه افـفر
23

بـ ّقي افؾقن ،وٕ َّكف حيتقي ظذ افؽثر مـ ادقاد افعضقيي ،ؾنكَّف ؽوف ًبو مو يؽقن شؿقؽًو
ورؽق ًيو ،وهـوك افعديد مـ مصودر ادؾقثوت إخرى ،وتتؿ ّثؾ ذم اإلؽراق ؽر
افؼوكقين ،وإفؼوء افـػويوت افصـوظ ّقي ،ومـفو مصوكع افغزل وافـسقٍ ،وافبطوريوت
وزيقت افسقورات( .افدهون)2008 ،

صورة :3جمؿع األهنار يف األردن

ـام ذم افشؽؾ ،تقجد ثالثي أهنور رئقس ّقي ذم إردن ،وهل هنر إردن ،وهنر
افزرؿوء ،وهنر افرمقك ،فـفر إردن مقوه موحلي ،ؾفل ؽر صوحلي فؾؼب ادبوذ
افري ،ويستؼبؾ هنر افزرؿوء ـؿقوت ـبرة مـ ادخؾػوت افصـوظقي وافزراظقي،
أو ّ
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فؾري خالل مقشؿ اجلػوف ،ؾؼط أثـوء
ادـزيل أو
ممّو جيعؾف ؽر صوفح فالشتخدام
ّ
ّ
أن هنر افرمقك ّ
افػقضوكوت شتتحسـ جقدة ادقوه .وظذ افرؽؿ مـ َّ
تقتراَّ ،إٓ
أؿؾ ً
حقوو دقوه افرصف افصحل ذم ادـوضؼ احلرضيي.
أيضو
ً
أكَّف ُيؿ ِّث ُؾ ً
َّ
إن جزئغ مـ هنر إردن (جـقب وصامل هنر إردن) مشفقران تورخي ًقو
موئل ،ظـدمو يـتفل افـفر افذي ضوفً معوكوتف،
وديـ ًقو ،فؽـَّفام أن جمرد جمرى ّ
ّ
وادضخوت واحلؼقل؛ فتؾبقي آحتقوجوت
ختتػل معظؿ ادقوه ذم خمتؾػ إكوبقى
ادتزايدة فؾسؽون ادحقطغ ،ويعؽس شبى تؼ ّؾص هنر إردن مشؽؾي ـبرة تتؿثؾ
ذم احلصقل ظذ مو يؽػل مـ ادقوه فؾؿـطؼي بلـؿؾفوَُ ،ت ُّؾح ادقوه اجلقؾقي هق أيض ًو
مـ ادشوـؾ افتل تقاجف إردنَّ ،
إن زيودة حمتقى إمالح افذائبي ذم ادقوه اجلقؾقي
ادتدؾؼي إػ وادي إردن ،هل أـز مشؽؾي ذم وادي إردن كتقجي ذوبون افصخقر
ادؾح ّقي( .حداديـ)2010 ،
جـ ـ انمياي انجُفيت
ٍ
وافري ظذ كسبي ادؾح،
ظوم ،تعتؿد ؾعوف ّقي ادقوه اجلقؾ ّقي فؾؼب اخلوص
ّ
بشؽؾ ّ
افرئقز فؾؿقوه اجلقؾقي هق مقوه إمطور ذم إردن ،وافتل يؿؽـ أن تصؾ
ادصدر
ّ
إػ  8مؾقور مس مؽعى أو أؿؾ ّ
ـؾ ظوم .تعقد أبحوث ادقوه اجلقؾ ّقي ذم إردن إػ

مقوقظو
شتقـ ّقوت افؼرن ادويض ،ومـذ ذفؽ احلغ وحتك أن ،ـوكً ادـطؼي
ً
فؾبحٌ .وجد ذم ادؿؾؽي (  )12حقوو موئقو جقؾقو تؿ حتديدهو بـو ًء ظذ اظتبورات
هقدروفقجقي وهل  :ظامن افزرؿوء ،إزرق ،افرمقك  ،افديز ،احلامد ،افبحر
ادقً ،اجلػر ،وادي إردن ،وادي ظربو افشاميل ،وادي ظربو اجلـقيب ،وحقض
ٍ
إوديي اجلوكبقي .وبوشتثـوء وادي إردنَّ ،
حؼؾ هق حؼؾ افزرؿوء ذم
أهؿ
ؾنن َّ
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سا جـقب ذق ظامن ،وحؼؾ إذٓل ادقوه اجلقؾقي ظذ أضراف
افشامل 85 ،ـقؾقم ً
سا صامل ذق ظامن ،ويؿغ ادقوه
افصحراء افؼؿقي افقاؿعي ظذ بعد  45ـقؾقم ً
اجلقؾقي ذم ظامن.
ُتعتز افزرؿوء مـ أـثر ادـوضؼ كشوض ًو ذم إردن (حمؿد ،)1998 ،حقٌ يقجد
جقذم ذم اجلـقب هق اجلػرا
أهؿ حؼؾ
هبو افعديد مـ ادشوريع افصـوظقي
ّ
ّ
وافريُّ ،
تؿ اشتخدم  100مؾققن مس مؽعى
سا ظـ مديـي معون ،وؿد َّ
افذي يبعد  50ـقؾقم ً
مـ ادقوه اجلقؾقي فؾزراظي ذم أواخر افسبعقـ ّقوت ،ومـ ادتقؿع أن يصؾ إػ

120

مؾققن مس مؽعى ذم افعوم  2000إول مـ هذا افعوم ،وجوري تطقير ـؿقوت
أخرى ،وبصقرة ظومي َّ
ؾنن افدراشوت ادتعؾؼي بودقوه اجلقؾقي ذم إردن ؿؾقؾي ،وهل
حوفي تؼقم افؽثر مـ إؿطور افعربقي ،ومـ دراشي مصودر ادقوه ذم إردن تظفر
ٍ
كؼص ذم هذا افبؾد.
بقوقح حدّ ة
و ُيؼدَّ ُر متقشط إمجويل افتغذيي افسـقيي افؼوبؾي فالشتخدام مـ ضبؼي ادقوه
اجلقؾقي بـ 125مؿ/شـيَّ ،
ؾنن صوذم صحـ اجلزء مـ حقض افرمقك ادقجقد
يتؿ دمديد حوض الوادي اجلاكبي شـقي ًو مـ
داخؾ إردن هق  35إػ  40مؿ/شـيُّ ،
 30إػ  40مؿ/شـي  ،وبوإلووؾي إػ ذفؽّ ،
يتؾؼك هذا إخر  25مؿ /افسـي مـ
ظؿؾقوت افـؼؾ حتً إرض مـ حقض افرمقك (شالمي  ،)1990وافتل هل جزء
مـ ؿوظدة تدؾؼ افقديون افشامفقي.
حوض عامن الزرقاء ( 88مؿ/شـي) ،ومـ هذا احلقض فؾؿقوه اجلقؾقي ،تؼع
كسبي

%85

داخؾ إردن (كسبي ال

%15

خزان
أهؿ ّ
ادتبؼقي ذم شقريو) ،وُت ّثؾ ّ

فؾؿقوه اجلقؾقي ذم مـطؼي حقض هنر إردن اجلـقيب .و ُيؿؽـ تؼسقؿفو إػ ؿسؿغ:
إول ذم افؼق يتؾؼك ظؿؾقوت افتسؾؾ مـ ادـطؼي ادؿطرة مـ جبؾ افدروز ذم
26

شقريو ،اجلزء افثوين ّ
يتؾؼك ظؿؾقوت تس ّؾؾ مـ اجلبول حقل ظامن ،وتبؾغ كسبي
افتغذيي افسـقيي افؼوبؾي فالشتخدام ذم احلقض بلـؿؾف  88مؿ /شـي بام ذم ذفؽ 70

مؿ /شـي داخؾ إردن (شالمي وبوكقون /ARD ،1993افقـوفي إمريؽقي فؾتـؿقي
افدوفقي  ،2001صقبون وآخرون  THKJ 2004 ،2004يشر إػ إظودة صحـ بغ 65

و 70مؾؿ /شـي).
حوض وادي األردن
إردن

30

(30

مؿ/3شـي)ّ ،
تتؾؼك ضبؼي ادقوه اجلقؾقي ذم وادي

مؿ/3شـي مـ خالل ظؿؾقوت تس ّؾؾ مبوذة ؿودمي مـ هنر إردن

ومـطؼي افقادي وافتالل ادجوورة ( ،THKJ 1977وشالمي  ،)1993مـفو  15إػ 20

مـشلة داخؾ إردن ( ،)THKJ 2004ظذ ظؽس إحقاض إخرىَّ ،
ؾنن مؾقحي
ادقوه هـو ؿؾقؾي ،ويؿؽـ أيض ًو افعثقر ظذ بعض افقـوبقع افسوخـي.
ظامن ،وهق
حوض الدييس :يؼع حقض افديز ظذ بعد  320ـؿ جـق ًبو مـ ّ
خزان مقوه جقؾقي صوحلي فؾؼب يساوح ظؿرهو بغ  10آٓف و 30أفػ شـي،
ّ
ٍ
ٍ
مشسك بغ إردن وافسعقديي ،وهل مقوه ؽر
جقذم
حقض
وُتتدّ ادـطؼي ذم
ّ
متجددة ،حقٌ ٓ يتجدّ د ادوء إػ احلقض ،وٓ تعقيض فؾؿقوه ادسحقبي مـف.
ويسؿك ذم إردن
ػ احلقض ذم أواخر شتقـ ّقوت افؼرن ادويض،
اـ ُت ِش َ
ّ
افسوق" ،وتؼع معظؿ مقوهف داخؾ حدود
بوفديز ،ؾقام ُيعرف ذم افسعقديي بوشؿ " ّ
َ
اشتفؾؽ ـؿقوت
افسعقديي افتل راحً ذم افسبعقـقوت تستخدمفو ذم مؼو ٍع
ٍ
أراض صحراويي ،ذم ادؼوبؾ َمـح إردن ذم
ـبرة مـ مقوه احلقض فزراظي
ٍ
امتقوزات فالشتثامر ذم مـطؼي ر ّم مـ أجؾ
افثامكقـقوت ذـوت زراظقي خوصي
زراظي افؼؿح واحلبقب فؾسقق إردك ّقي بوشتخدام مقوه احلقض ،بحسى آتػوق
ظامن وافعؼبي ٕؽراض
بجر مقوه افديز إػ ّ
حقـفو ،ثؿ بدأت احلؽقمي ذم ّ 2013
27

ّ
افؼب ،وأظؾـً حقـفو َّ
فؽـ
اخلزان
أن ّ
زود بودقوه حتك  50شـي مؼبؾيَّ ،
شقظؾ ُي ّ
ٍ
فؾخزان ،مو ُيثر أشئؾي ظـ مدى
دراشوت وخمتصغ ُيشؽِّؽقن هبذا افعؿر ادتقؿع
ّ
ٍ
اشتدامي خط مقوه افديز وجدواه ،ذم حغ تش ّغؾف ذـي ترـقي فؼوء ُـ ٍ
مرتػعي
ؾػ
ّ
ظذ احلؽقمي ،وظـ صؽؾ افعالؿي بغ إردن وافسعقديي ذم افتعومؾ مع خزان
مقوه مشسك بقـفام.
ظوم  ،1969وصؾً بعثي مـ بركومٍ إمؿ ادتحدة اإلكامئل إلجراء دراشوت
ذم ادـوضؼ اجلـقبقي ذم إردن ،واـتشػً حقض مقوه جقؾ ّقي تبؾغ مسوحتف حقايل
69

أفػ ـقؾقمس مربع ،مـفو ثالثي آٓف ذم إردن ،ؾقام ُتتدُّ افبؼقي داخؾ

افسعقديي ،مطؾع افسبعقـ ّقوت دظؿً افسعقديي زراظي افؼؿح ذم ادـوضؼ افتل تعؾق
ً
ٓحؼو زراظي افشعر وافزشقؿ وؿـ مشوريعفو فزراظي
حقض افسوق ،وأدخؾً
افصحراء ،3وتصدير احلبقب إػ افعومل.
وذم افػسة بغ  1980و 2005تضوظػ كحق ظؼ مرات شحى افسعقديي مـ
حقض افسوق ،ؾورتػع مـ حقايل  900مؾققن م 3شـقي ًو ظوم  1980إػ  8مؾقورات
و 900مؾققن مس مؽعى ظوم  ،2005مـفو  1.5مؾقور مس مؽعى ُشحبً مـ مـطؼي
تبقك افؼريبي مـ احلدود إردكقي وحقض افديز ،بحسى تؼرير أصدرتف ظوم
 2013جلـي إمؿ ادتحدة آؿتصوديي وآجتامظقي فغرب آشقو (اإلشؽقا) بوفؼاـي
افتؼرير َّ
حى فألؽراض افزراظقي ذم
مع مـظامت دوفقي أخرى ،و ُيضقػ
افس َ
أن َّ
ُ
ّ
ؽرت
تبقك أ ّدى إػ تشؽّؾ حػرة رأشقي ـبرة وظؿقؼي حتً مـطؼي
افضخ افعويلَّ ،
مـ ادموه تدؾؼ ادقوه افذي ـون يتّجف ً
شوبؼو مـ افسعقديي إػ إردن.
ذم ظوم  1985تعوؿدت احلؽقمي إردكقي مع أربع ذـوت زراظقي خوصي ددة
25

ظو ًمو؛ فؾعؿؾ ذم مـطؼي حقض افديز ،وزراظي افؼؿح واحلبقب فؾسقق
28

إردين ،مؼوبؾ تقؾر إرايض وادقوه فؾؼـوت بلشعور وامتقوزات تشجقعقي.
ٍ
اشتخرجً تؾؽ افؼـوت ـؿقوت متزايدة مـ ادقوه حتك وصؾً إػ كحق 70ـ80
مؾققن مس مؽعى شـق ًيو بغ إظقام 2001ـ ،2008بحسى تؼرير اإلشؽقا .وبعد
ظومغ مـ اكتفوء افتعوؿد ،أظؾـً احلؽقمي ظوم َّ 2013
أن افؼـوت إربعي مل تؾتزم
وؿر َر ْت ظدم دمديد افتعوؿد معفو ،ـام مـعتفو
بؼوط زراظي احلبقب وإظالفَّ ،

ٍ
ـتوب
مـ «آشتؿرار ذم ظؿؾفو واشتـزاف ادقوه اجلقؾقيش ،بحسى مو جوء ذم
فقزير افداخؾقي حقـفو ،و ُيعتؼد َّ
أن وبط افسحى مـ افديز واحلػوظ ظؾقف
ـؿخزون اشساتقجل ،يتط ّؾى اتػو ًؿو بغ افبؾديـ ظذ حرص اشتخدام مقوه احلقض
ٕؽراض افؼب ؾؼط.
 3.1مصازر انمٍاي فً انؼاصمت
ّ
يتؿ ُّ
وخ ادقوه
ظامن افققم حقايل  % 50مـ مقوهفو مـ وادي إردنُّ ،
تتؾؼك ّ
سا حتً مستقى شطح افبحر ذم وادي إردن إػ حمطي معوجلي حديثي ذم
مـ  225م ً
سا (اكظر افشؽؾ
زي ،وافتل تؼع إػ افشامل افغريب مـ ادديـي ظذ ارتػوع  1035م ً
تتؿ تؾبقي آحتقوجوت ادوئ ّقي ادتبؼقي فؾؿديـي مـ بئر ادػرق وضبؼي إزرق
أدكوه)ّ ،
ادوئ ّقي ،ظذ بعد حقايل  70ـؿ ذق ظامن ،ومـ ؿطراكي وشقاؿي وافقافي جـقب
ادديـي ،بوفـظر إػ ادستؼبؾَّ ،
ؾنن تزويد ادديـي بودقوه افؽوؾقي يؿ ّثؾ أوفقيي معؾـي
أهؿ ادشوريع افتل ُك ِّػذت فتزويد ظامن بودقوه،
فؾحؽقميُ .ي َعدّ مؼوع افديسي أحدَ ِّ
ويتضؿـ ذفؽ إكشوء ّ
سا مـ ضبؼي افديز ادوئ ّقي
خلط أكوبقى بطقل  325ـقؾقم ً
ّ
اجلقؾقي افقاؿعي ظذ حدود إردن مع ادؿؾؽي افعربقي افسعقديي ،حقٌ يق ِّؾ ُر
ادؼوع فؾؿديـي حقايل  100مؾققن مس مؽعى ذم افعوم ظذ مدى اخلؿسغ ظوم ًو
افؼودمي بتؽؾػي رأشامفقي بؾغً حقايل  1مؾقور دوٓر)Potter, 2017 (.
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ظذ ظؽس افعديد مـ اددن ذم افعومل افـوملَّ ،
ؾنن  % 98مـ إه ذم ظامن
تؿ تؼـغ إمدادات ادقوه
متصؾي بشبؽي إمدادات ادقوه .ومع ذفؽ ،مـذ ظوم َّ ،1987
يتؿ تقؾر ادقوه ذم يقم أو يقمغ ؾؼط مـ
فأله ،بوفـسبي دعظؿ أجزاء ادديـيُّ ،
إشبقع ،وادشؽؾي بوفـسبي فأله هل افتخزيـ .مـذ افبدايي ،مل يعؽس تؼـغ كظوم
إمدادات ادقوه ذم ادـوضؼ احلرضيي ذم ظامن افـدرة افـسبقي فؾؿقوه ؾحسى ،بؾ
أيضو احلوفي ادوديي ادتداظقي بشؽؾ ظوم فؾشبؽي .حتك ظوم  ،1999تؿ
يعؽس ً
تصـقػ

54

ذم ادئي مـ ادقوه افتل تدخؾ كظوم افتقزيع بودديـي ظذ َّأهنو "ؽر

افتنب.
حمسقبي ،أو ؽر مػقتره" ،مع ؾؼد كصػفو مـ خالل ّ
يتؿ افتخطقط بشؽؾ ظوم
يعؽس هذا ادقؿػ حؼقؼي أكَّف بؿرور افقؿً ،مل ّ
مر افسـغ،
وأهنو
ّ
تتؽقن مـ أكوبقى ذات ؿطر صغر ،ظذ ّ
فتؿديدات افشبؽيَّ ،
اشتجوب ا ُدش ِّغؾقن بشؽؾ ظوم دشوـؾ إمدادات ادقوه ظـ ضريؼ زيودة حجؿ
30

ادضخي بدًٓ مـ تعزيز افشبؽي ،وبوفتويل زيودة افضغقط افؽؾ ّقي داخؾ افـظوم
( .)LEMA 2004يعقد شبى "ادقوه ؽر ادحسقبي" ادتبؼقي إػ ظدم ـػويي افػقاتر
وتراخل حتصقؾ اددؾقظوت ،وآشتخدام ؽر افؼوكقين فؾؿقوه ،وافتل بؾغً ذم
ظوم  2004أـثر مـ  30000حوفي ،حتسى شؾطي ادقوه إردكقي (َّ )WAJ
أن ادستخدم
ؽر افؼوكقين فؾؿقوه ،ذم ادتقشط يستفؾؽ مرتغ إػ ثالثي أوعوف ادقوه افتل
يستفؾؽفو ادشسك افؼوكقين)2017 ،Potter( .
 4.1زور انىزٌان فً حجمٍغ انمٍاي

صورة  :5توزيع األودية عذ ضػاف األردن
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يتؿ تغذيي هنر إردن مـ ؿبؾ افعديد مـ افقديون اجلوكبقي ،واحلصقل ظذ
ّ
ُتثقالت أووح ،اخسكو دمؿقعفو ذم ثالث جمؿقظوت :افقديون اجلوكبقي افشامفقي،
وافقديون اجلوكبقي اجلـقبقي( .هورزا.)1955 ،
أ ـ َادي انعرب
مقزظـي
يبؾغ معدل ترصيػ افقادي حقايل  28مؾققن مـس مؽعـى ذم افســيَّ ،
بوفتسووي بغ افتدؾؼوت ادتصؾي بودقوه اجلقؾقي وافػقضوكقي( ،شالميوبـقون)1993 ،
وؿد أ ّدى حػر أبور ووخ ادقـوه ظــد مـبـع افسـد إػ اكخػـوض مـسـقب ادقـوه
افطبقعل فؾؿقوه اجلقؾ ّقي ،وجيري اشـتخراج ادقـوه
اجلقؾقي وبوفتويل تقؿػ افترصيػ
ّ
وتقريــد مقــوه افؼــب دحوؾظــي إربــد (افتقاصــؾ مــع ادفـــدس يقشــػ حســـ
وادفـدس كويػ شدر .)2003
ب ـ َادي زلالب
يؿتدّ وادي زؿالب مـ وادي إردن ذ ًؿو إػ ادرتػعوت ،يبؾغ إمجويل ترصيػ
افقـوبقع ادختؾػي ظذ ضقل افقادي  5مؾققن مس مؽعى ـتدؾؼ أشود و 5مؾققن
مس مؽعى مثؾ مقوه افػقضوكوت ،تؿ إكشوء شدّ ظذ افقادي ظوم ٓ 1966شتخدام
ري افقادي ومـطؼي مستجؿعوت ادقوه زراظقي مع ؽوبوت ضبقعقي ،وؿؾقؾ
مقوهف ذم ّ
مـ افسؽون (شالميوبـقون.)1993 ،
جـ ـ َادي شعية
يؼع افقادي ظذ ارتػوع يساوح بغ

1200

مس ؾقق مستقى شطح افبحر،

وصقًٓ إػ مـطؼي حتً مستقى شطح افبحر ذم وادي إردن ،يبؾغ متقشط
افتد ّؾؼ افطبقعل فؾقادي  1.8مؾققن مس مؽعى ـتدؾؼ ؾقضون و 3.9مؾققن مس
32

فؾري ذم
تؿ إكشوء شدّ ظوم  1968تستخدم مقوهف
ّ
مؽعى ـتدؾؼ أشود شـق ًيوّ ،
وادي إردن( .شالميوبـقون.)1993 ،
د ـ َادي كفريه
يؼع افقادي ظذ ارتػوع يساوح بغ

1200

مس ؾقق مستقى شطح افبحر،

وصقًٓ إػ مـطؼي حتً مستقى شطح افبحر ذم وادي إردن ،يبؾغ متقشط
ترصيػ وادي افؽػريـ  6.4مؾققن مس مؽعى /افسـي ـتدؾؼ إمجويل يتؽقن مـ
 1.6مؾققن مس مؽعى ،ـتدؾؼ ؾقضون و 4.8مؾققن مس مؽعى /شـي ـتدؾؼ
أشود (شالمي وبـقون.)1993 ،
ٌـ ـ َديان أخرِ تصة في َادي األردن
هـوك افؽثر مـ إوديي مع افضػي افؼؿقي فـفر إردن وتشؿؾ وادي
افقوبس ،افرمقك ،افعرب ،زؿالب ،صعقى وافؽػريـ ،ـػركجي ،جرم ،راجى،
يتؿ اشتخدام افتد ّؾؼ إشود
حسبون ،وؽرهو مـ مستجؿعوت ادقوه افصغرةُّ ،
فؾري ظذ ضقل جمورهيو ،وجزئ ًقو ظـد شػقح وادي إردن.
هلذه افقديون ّ
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املوضوع الثاين
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 1.2أَشْرُح ،انرومان ،وانؼهس انبٍزوطً
( 300قبم انمٍالز ـ  800بؼس انمٍالز)
تؼع َأ ْذ ُرح ظذ بعد حقايل

15

ـؿ إػ افؼق مـ افبساء ،وظذ بعد  20ـؿ

ؽرب معون ،وهلو مـوخ مـطؼي ُش ُفقب بؿتقشط هطقل أمطور مـ  100إػ  150مؿ،
وهذه افؽؿ ّقي مـ إمطور ؽر ـوؾقي فؾزراظي افبعؾ ّقي ،وفؽـَّفو ـوؾقي فؾزراظي ذم
ِ
افسطحل ،تتط َّؾى افزراظ ُي افبعؾ َّق ُي مو ٓ ُّ
يؼؾ ظـ  200إػ  250مؿ شـق ّي ًو
اجلريون
ّ
مـ إمطور ،تؼع ادـطؼي ظذ ارتػوع  1200مس تؼريب ًو ؾقق مستقى شطح افبحر،
ٍ
وهل م ِ
بؾطػ إػ افؼق بودموه ـسود اجلػر ،وهل مـطؼي ُم َس َّطحي ظذ
ـحدر ٌة
ُ
صؽؾ ضبؼ ُمغ ّطوة بوفطغ (افبؾبقز.)44 ،2013 ،
افسفقب (بوفعربقي افبوديي) هل مـطؼي و ّقؼي بغ ادرتػعوت ذم افغرب
مـطؼي ُّ
ؾقق افقادي ا ُدتصدِّ ع وافصحراء ،وُتتدُّ مـ افشامل إػ اجلـقب ،وفؽـ دون
افقصقل إػ افبحر إمحر)2019 ،Karaimeh( .

صورة َ :6أ ْذ ُرح وما حوهلا
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واشتؿر َش َؽـُفو خالل
ـوكً َأ ْذ ُرح ومعون وافـ ََّؼى جز ًءا مـ ادؿؾؽي افـَّ َبط ّق ِي،
َّ
ِ
ِ
ِ
تؿ تشققدُ َأ ْذ ُرح ذم
افػسات افـَّ َبط َّقي وافروموك ّقي وافبقزكط َّقي واإلشالم َّقي ا ُدبؽِّرةَّ ،
إصؾ ِ
افرؽؿ مـ َّ
أن تؼـقوت
ـح ْص ٍـ
ٍّ
ظسؽري ذم وشط ادؿؾؽي افـَّ َبط ّقي ،وظذ َّ
ِ
حلراشي احلدود وافتحؽُّ ِؿ ذم ضرق
أصور ْت إػ َّأهنو ـوكً ُتستخدَ م
بـوء افؼؾعي
َ
افتجورة اخلوصي هبو ،وحتصقؾ افرضائىَّ ،إٓ َّ
أن مقؿع افؼؾعي ُيشر إػ َّأهنو ُبـقً
ٕشبوب شقوشقي واؿتصوديي( .أبقداكي)2018 ،
ويبدو َّ
أن مديـي َأ ْذ ُرح اخترت ـؿقؿع فالجتامع ،ـام ـوكً ظذ افطريؼ
مفؿ شقوش ًّقو واؿتصود ًّيو ٓشتضوؾي
افتجوري بغ مؽي ادؽرمي ودمشؼ ،ؾفل مؽون ّ
مثؾ هذا احلدث افتورخيلُ ،تشر إدفي إثريي (ادستـدة إػ مقاد خزؾقي) إػ َّ
أن
َ
اشتؿر ْت ذم افقجقد ذم افػسة اإلشالمقي ا ُدبؽِّرة( .افسالمغ)2011 ،
ادديـي
َّ
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صورة  :7موقع َأ ْذ ُرح بالـسبة لؾؿوارد ادائ ّقة واددن ادجاورة

تؼع َأ ْذ ُرح ظذ أضراف افصحراء ،ومصودر ادقوه افقؾرة جعؾً ادقؿع َّ
جذاب ًو
غ افذيـ اشتؽشػقا جـقب إردن ذم أوائؾ افعرص احلديٌ
فؾؿسوؾريـ افغرب ّق َ
َ
تؿ تقثقؼ ادؽون بوفػعؾ ذم هنويي افؼرن افتوشع ظؼ ،ظـدمو
(اكظر افشؽؾ أظاله)َّ .
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غ ظـ ادـطؼي ووصػقا بؼويوهو إثريي افغـقي
ـتى افعديد مـ
ادسوؾريـ افغرب ِّق َ
َ
(مثؾ شقتزن ،1806 ،مديـي بقرـفورت ،1822 ،وافغ ،1854 ،بروكق وؾقن
دوموزيقشؽل.)1904 ،
ُتققز ثالثي أكظؿي هقدروفقجقي زراظقي ؿديؿي دـطؼي َأ ْذ ُرح (اكظر افشؽؾ
يؿؽ ُـ ُ
ٍ
ٍ
ٍ
خمتؾػي (أبقداكي،)2018 ،
وأؽراض
خمتؾػي
مصودر
أدكوه) ،أكظؿي اشتخراج ادقوه مـ
َ
وافتل يبدو َّ
افزراظل هق اهلدف افرئقز مـفو ،وهل:
آشتخدام
أن
َّ
َ
ً
فري احلديؼي ادختؾطي.
يتؿ اشتخدام مصدر مقوه دائؿ مـ افرضيح ِّ
أوُّٓ :
ثاك ًقا :ذم اجلبول ذم اجلزء افشاميل افغريب مـ افرضيح ،فقحظ مزيٍ مـ تؼـقوت
تؿ اشتخدام خطط دمؿقع ادقوه
دمؿقع مقوه إمطور افؼديؿي واجلريون
افسطحلَّ ،
ّ
هذه ٓفتؼوط وتقجقف ادقوه اجلوريي افتل ـوكً ش ُتفدر فقٓ ذفؽ.
تؿ تسجقؾ صبؽي رائعي مـ تدابر محويي ادقوه اجلقؾ َّق ِي وافسطح َّق ِي
ثال ًثاَّ :
واحلؼقل ادروي ِي ادت ِ
ِ
ِ
َّصؾي – كظوم افؼـقات – ذم شفؾ
وادحػقطي ج ّقدً ا
افؼديؿي،
ّ
ٍ
بوفرواشى افغريـ َّق ِي مـ جـقب ذق َأ ْذ ُرح.
بشؽؾ
ؾقضون ـبرُ ،مغ ّطك
أشود َّ
ّ

صورة  :8أكظؿة استخراج ادقاه يف َأ ْذ ُرح
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ُتظفر إدف ُي إثر َّي ُي وافتورخي َّق ُي (َّ )2019 ،Karaimeh
أن َأ ْذرح ـوكً تسؽـفو
خالل افعرص احلديدي ،ومـ افـَّ َبطقغ إػ افعصقر اإلشالمقي ادبؽرة ( 300ؿبؾ
ادقالد ـ  800م) ،وازدهر ذم افعرصيـ افروموين وافبقزكطل ،ومـ ادعروف أـثر
وؿ
تؿ ُّ
َأ ْذرح بسبى افؼؾعي افػقؾؼ ّقي افروموك ّقي (ـوشسوم) ،افذي بـل هـو ظـدمو َّ
ِ
ادؿؾؽي افـبط َّق ِي إػ اإلمزاضقريي افروموكقي حقايل  106مُ .تغ ِّطل افطبؼي افروموكقي
مسوحي  4.5هؽتور تؼريب ًو مع جدران واؿػي ُ
يصؾ ارتػوظفو إػ  3أمتور (دريسـ
ٍ
جـى مع افؼؾعي ذم افؾقجقن (ظذ
وأبقداكي .)2013 ،افؼؾعي ذم َأ ْذرح ،جـب ًو إػ
هضبي افؽرك) ،وهل أـز ادبوين افعسؽر َّي ِي افروموك َّق ِي ادعروؾي ذم إردن.
تؿ إكشوء ـال ادقؿعغ حلراشي احلدود افروموكقي ،وهل جزء مـ ٓيؿز
َّ
أرابقؽقس (بورـر ،)1986 ،ويؼع ـال ادقؿعغ بجقار افقـوبقع ،ويبدو َّ
أن مقوه
وافزراظل.
ادـزيل
افقـوبقع ـوكً ُتستخدَ ُم فالشتخدام
ِّ
ِّ
 2.2األوظم ُت انمائٍَّ ُت فً انؼصر انىَّبطًّ
اش ُت ْخ ِد َم ًْ ضريؼتون فؾزراظي ذم افػسة افـَّبط ّقي ذم مجقع أكحوء ادـطؼي ،حقٌ
ـون افـبط ّققن وافروموك ّققن وافبقزكط ّققن ،وـذفؽ افػسات اإلشالمقي ا ُدبؽِّرة،
ِ
افزراظي افبعؾ َّق ِي ،ؾقستـدُ إػ افزراظي افتل َّ
تتغذى ظذ إمطور،
إول ـون مبـ ّق ًو ظذ
حقٌ ـون مقشؿ افشتوء يدظؿ إكشطي افزراظقي ،أمو افطريؼي افثوكقي ؾوظتؿدت
افري ،إمو بوشتخدام ادقوه مـ كبع ؿريى ،أو بوشتخدام كظوم افؼـقات.
ظذ كظؿ ّ
وبام َّ
أن َأ ْذرح تؼع ظذ احلدود بغ افصحراء وافسفقب ،ؾؼد ـوكً هـوك حوجي إػ
افري تعتؿدان ظذ ـؿقي
ادقوه فضامن افزراظي افـوجحي فألرض ،وـوكً ضريؼتو ِّ
إمطور.
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ٍ
ؿـقات َو ْح ً
فري أراوقفؿ ،ـوكً هذه
وظود ًة مو يستخدم ادزارظقن
ؾي ِّ
افؼـقات صؼقؿ ًو م ِ
ـحدرة بسقطي ُح ِػرت ذم إرض ،وافتل تد َّؾؼً مـ خالهلو مقوه
ُ
بشؽؾ مؽ َّث ٍ
ػ ـام ذم ادويض ،وبعض
زر ُع ادـطؼي
ٍ ُ
افقـوبقع إػ احلؼقل .حوفق ًو ٓ ُت َ
حػر مو ٓ ُّ
يؼؾ ظـ أربعي أكظؿي
تؿ ُ
تؿ اشتبداهلو بلخرى مؾؿقشيَّ ،
افؼـقات ؿد َّ
افؼـقات فالشتػودة مـ ادقوه اجلقؾقي ظـد شػح افتالل إػ اجلـقب افؼؿل مـ
ٌ
ثالثي مـ أبور ظذ بعد ـقؾقمس واحد جـقب ذق
وتؼع
َأ ْذرح ـوشسوم.
ُ
افؽوشسوم ،وتـحدر ٕـثر مـ ـقؾقمس واحد مـ افؼق إػ افغرب ،ويؼع افرابع
ظذ بعد  4.5ـؿ جـقب ذق افطبؼي ،وبسبى افتآـؾ ٓ ،يظفر شقى ظدد ؿؾقؾ
مـ افؼـقات)2019 ،Karaimeh( .

الري يف مـطؼة َأ ْذرح
صورة  :9كظام ّ

ُ
تؽومؾ صبؽي إكوبقى إػ تغقر كظوم إمدادات ادقـوه؛ فتؾبقـي احتقوجـوت
أ َّدى
ظـــدد ـبـــر مــــ شـــؽون ادــــوضؼ احلــــرضييُ ( ،يؼـــدَّ ُر بـحـــق :30.000
( .)Guzzo & Schneider 2002يتؿق ُز كظوم ِ
ادقوه افـَّ َبط ّق ِي بـظوم إمداد ادقـوه ادتؼطـع
ّ
ُ
ٍ
ـبر أو َخ َّز ٍ
خز ٍ
ان ٍ
مسـتؿر
إمداد
ان وكظو ِم
حسى افطؾى ،وافذي يسحى ادقو َه مـ َّ
ٍّ
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يـتؿ تـظـقؿ
بودقوه مـ افقـوبقع افبعقدة؛ فتؾبقي آحتقوجوت افققم ّقي فسـؽّون ادـدنُّ .
إحـداث اخلوص ِ
ِ
ِ
ـؿقي ادقوه بقظل فتؾبقي افتؼ ُّؾ ِ
ـي ذم
افـومجـي ظــ
بـوت ذم افطؾـى،
َّ
ِ
ٍ
كـوؾقرة
افقـقمل فؾتسـؾقؿ إػ
ويتؿ ؾروفو ظـذ افطؾـى
َ
ّ
مـوضؼ خمتؾػي مـ ادديـيُّ ،
ِ
ادديـي.
إحضور إمدادات ادقوه بوفؼرب مـ ادـوضؼ ادؽت ّظي بوفسؽّون ،فذفؽ ؾفل
يتؿ
ُ
ُّ
شرا ظذ إؿدام مـ افـقاؾر أو برك إمدادات ادقوه،
ظذ ُبعد بضع دؿوئؼ ؾؼط ً
ِ
افؼرارات ا ُدتع ِّؾ َ
افتـظقؿل إذا ًؾو بروؿراض ًقو؛ َّ
ؼي بوفتخزيـ أو
ٕن
ى افـِّظو ُم
يتط َّؾ ُ
ُّ
أيضو تعديالت مقشؿقيُ ،حتدِّ د
ى ؿرارات يقمقي ؾؼط ،وفؽـ ً
اشؾي ادقوه ٓ تتط َّؾ ُ
إهدار ادقوه ،وظؾقف َّ
ؾنن َخ ّط ادقاصالت مـ اجلوكى افشاميل
افؽػوءة ،بلكَّف ٓ ُيؿؽـ
ُ
(خط أكوبقى جبؾ اخلثبي ،ومـف إػ شبقؾ احلقريوت) ،تق ِّؾ ُر ادقوه افتل ُيؿؽـ كؼ ُؾفو
إػ مقاؿع ادـحدرات ذم اجلوكى اجلـقيب دزيد مـ آشتخدام أو افتخزيـ ،ؿبؾ
افتػريغ افـفوئل ذم وادي افصقوغ)Al-Muheisen, 2009( .
ِ
ِ
ِ
افسدو ُد ذم
َش َعً افعؼؾ َّق ُي افـبط َّق ُي إػ آشتػودة مـ مجقع ادقارد ادوئ ّقيَ ،ص َّؽ َؾً ُّ
ُ
افتقاريخ ا َدحؾ َّق ُي إػ وجقد شدود ـبرة،
ادقؿع تعؼقدً ا إووؾ ًقو إلدارة ادقوهُ ،تشر
أحدهو ذم وادي ادطوحي (تويؾقر  ،)2001وأخر ذم وادي افـصورىُ ،تشر افبؼويو
إػ َّ
أن هذه افسدود و َّؾرت ختزيـ ادقوه مـ اجلريون افسطحل فألمطور داخؾ
تؿ إكشوء افسدود ذم افقديون إخرى
ادـوضؼ احلرضيي ذم افبساء ،ظذ إرجح َّ
افسشى داخؾ افبقئي احلرضيي،
حلدّ مـ مشوـؾ آكجراف أو
ُّ
فتخزيـ ادقوه ،وا َ
افسدود ظذ رؾع مـسقب ادقوه
خزك ُي
َ
بوإلووؾي إػ ذفؽ ،ظؿؾً ادقو ُه ا ُد َّ
خؾػ ُّ
اجلقؾقي ،وتقؾر أبور ـدظؿ فؾخزاكوت.
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بئر ذم افؽـقسي افبقزكطقي ذؿ ًو ،وؿد تؽقن هـوك آبور أخرى ،حتك أن
يقجدُ ٌ
مل يتؿ اإلبال ُغ ظـ أي ٍ
افـبطل
رء مـ بقوكوت احلػر ادحدودة ،اكطالؿو مـ ادقوع
ِّ
ّ
َّ
مصدرا احتقوض ًقو ثوف ًثو إووؾ ًقو فؾؿقوه ذم شبقؾ
فسدِّ افقادي ،جيى أن يؽقن
ً
اخلز ِ
كظرا َّ
ان
أيضو ظذ مؾء َّ
ٕن كبع ظغ مقشك يؿؽـ أن تعؿؾ ً
احلقريوت؛ ً
ِ
خؾػ َشدّ وادي ادطوحي ظز ؾرع خط أكوبقى وادي ؿقس مـ "زورابو"،
ادقجقد
َ
خؾػ افسدّ ظذ مستقى ٍ
ؾؼد حوؾظ مـسقب ِ
ـوف فتقؾر ادقوه آحتقوضقي إػ
ادقوه
ُ
َ َّ
شبقؾ احلقريوت ظذ مدار افعوم ،فذفؽ ُيؿؽ ُـ تغذيي شبقؾ احلقريوت بودقوه مـ
شدّ افقادي ،ظـ ضريؼ افؼـوة أو خط إكوبقى مـ ظغ ببدبي ،ظـ ضريؼ خط
إكوبقى ظذ ضقل افقجف افغريب جلبؾ اخلبثي ،ومـ اجلوكى افشاميل مـ خط أكوبقى
افسقؼ.
وكظرا َّ
افرئقز فؾؿقوه ذم ادـوضؼ
ادصدر
دائام
َ
ٕن شبقؾ احلقريوت ـوكً ً
ً
َّ
ِ
ِ
تؿ ُ
بذل افعديد مـ اجلفقد فضامن ظؿؾفو ظذ
وإشقاق احلَ َرض ّيي إشوش ّقي ،ؾؼد َّ
ّ
بخط
يتؿ اشتؽامل كظوم خط أكوبقى افسقؼ
مدار افعوم ،بـو ًء ظذ افطؾى افعريضُّ ،
أكوبقى جبؾ خومبو افطقيؾ مـ خزان "زورابو".

صورة  :10أكابقب عذ اجلاكب الشاميل من السقق (األيؿن)
حوض الؼـاة عذ اجلاكب الشاميل من السقق لوضع األكابقب( .األيرس)
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دمؿع ُ
وخت ِّز ُن مقوه
فؼد ـوكً خزاكوت وشدود جبؾ اخلبثي (ظؽوصي )2003
ُ
إمطور ،يبدو َّ
اخلزاكوت ذات ادستقى إظذ ،فدهيو إمؽوك َّق ُي افقصقل إػ
أن بعض ّ
خزاكوت مستقى إرض ،وتزويد ادـوزل احلرضيي أو ادـوضؼ ادقداكقي إػ افغرب
افسخ ُ
َّ
ون ذم أم افبقورة
مـ جبؾ أم افقـوبقع ،وتؽؿؾي ادقوه مـ كظوم زورابو .ؿد يؽقن
ّ
تؿ اؾتتوحفو ذم أواخر
تؿ
افتخع ظـ ؿـوة افسقؼ افتل َّ
مفام ذم افعصقر افؼديؿي ،وؿد َّ
ً
افػسة افـبطقي ،واشتبداهلو بـظوم خطقط أكوبقى (افصقرتون أظاله) ،وافذي امتدَّ
إػ ادـطؼي ادؼوبؾي دـطؼي ادرحؾي (افصقرة إين) ،واكتفك ظـد شبقؾ احلقريوت.
 3.2اوحسار مٍاي انبحر انمٍج
ٍ
ٍ
موحلي ذم ؽقر إردن ،حيدُّ افبحر ادقً ؾؾسطغ
بحرة
افبحر اد ّق ًُ ظبور ٌة ظـ
ُ
ادحتؾي وافضػي افغربقي مـ افغرب ،وإردن مـ افؼق ،ممَّو ُي ُ
شؽِّؾ جز ًءا مـ
موئل ظذ وجف إرض ،حتتقي
احلدود افػؾسطقـقي إردكقي ،هق أدكك شطح
ّ
افطبؼي افعؾقيي ظذ حقايل  290جرام ًو مـ ادؾح ادذاب/فس ،وافطبؼ ُي افسػؾ ّق ُي
حتتقي ظذ  320جرام ًو /فس ،مـذ أواخر اخلؿسقـقوت مـ افؼرن ادويض ،اكخػض
سا حتً مستقى
مستقى ادقوه ذم افبحر ادقً (ضراوكي .)2007 ،مـ حقايل  392م ً
سا حتً مستقى شطح افبحر ذم ظوم
شطح افبحر ذم ظوم  1958إػ حقايل  411م ً
 ،1998يبؾغ ضقل افبحرة

80

سا
ـقؾقم ً

(50

ً
مقال) ،ويبؾغ أؿىص ظروفو

18

سا (ً 11
مقال) ،مسوحتفو  1.020ـقؾقمس مربع ( 394مق ً
ال مربع ًو).
ـقؾقم ً
مـ ادعروف َّ
َّ
ادوئل
ويتبخ ُر ،وؿد اكؽؿش ا ُدس َّط ُح
ص
أن
افبحر ا َد ِّق ًَ بدأ يتؼ َّؾ ُ
ُّ
َ
ِ
افسـقي إػ
وتؿ مـع تقصقؾ  900إػ 1000مؾققن مس مؽعى مـ افتد ُّؾ ِؼ
ِّ
بوفػعؾَّ ،
هنر إردن وإوديي إربعي ظؼ اجلوكبقي؛ مـ ؿبؾ اهائقؾ بشؽؾ رئقز ثؿ
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شقريو وإردن بدرجي أؿؾ وذم حوفي اشتؿرار اشتعامل مقوه هنر إردن ظذ افـحق
افبحر ظذ اددى افطقيؾ إػ ٍ
ضغ ُمس َّط ٍح،
يتحق َل
أيضو أن
احلويل ؾؿـ ادتق َّؿ ِع ً
ّ
ُ
َ
صحي هذه افتق ُّؿعوت،
افقوع احلويل فؾبحر ادقً
أثبً
وخيتػل ذم افـفويي ،وؿد َ
ُ
ادقً ذم افشقاضئ أؿرب إػ ـورثي بقئقي.
ؾوفبحر ُ
ُ
َّ
وتؿ تعقيض
اختؾ افتقازن ادوئل ذم افبحر ادقً مـذ أواخر اخلؿسقـقوتَّ ،
ُّ
ويتؿ ؾؼدان
خسوئر
افتبخر جزئ ًقو ظـ ضريؼ ادقوه اجلقؾقي ،افبحرة فقس هلو مـػذُّ ،
احلور؛
افتد ُّؾ ُؼ افغزير فؾؿقوه افعذبي ظـ ضريؼ افتبخر افنيع ذم ادـوخ افصحراوي ّ
بسبى ادشوريع افقاشعي افـطوق افتل ك َّػذهتو إهائقؾ وإردن فتحقيؾ ادقوه مـ
فؾري واحتقوجوت ادقوه إخرىَّ ،
ؾنن شطح افبحر ادقً يـخػض مـذ
هنر إردن
ّ
أي ُّ
بؼي،
تدخ ٍؾ
ّ
 50ظو ًمو ظذ إؿؾ (ضراوكي .)2007 ،ؿبؾ  50ظو ًمو ؾؼط ،وؿبؾ ِّ
يرصف حقايل  1400مؾققن مس مؽعى شـق ًيو ذم افبحر ادقً
هنر إردن
ُ
ـون ُ
ِ
ِ
واحلقوة افز ّي ِي ،وـون ذم حوفي تقازن مع
افـبوتوت افطبقع ّق ِي
وحوؾظ افـفر ظذ
ضبؼوت ادقوه اجلقؾ ّقي ادجوورة.

صورة  :11ادوقع اجلغرايف لؾبحر ادقت وسبب اكحساره
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 4.2ػالقت انكثافت انسكاوٍت بمحسوزٌت انمٍاي

صورة  :12الؽثافة السؽاكقة وهطوٓت األمطار يف الدول العربقة
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ُيشر افشؽؾ أظاله إػ تقزيع افسؽون ذم افبؾدان افعربقي ظومي ،وذم إردن
ً
خوصي ،بوإلووؾي إػ معدل اهلطقٓت ادطر ّيي ذم افبالد افعربقي ذم آخر
دمدر اإلصور ُة إػ َّ
أن إردن
افتسعقـوت ،وحتك بدايي افؼرن احلودي وافعؼيـ،
ُ
ِ
ٍ
يتؿتّع ِّ
يتقز ُع
معدل
بلؿؾ
أمطور ،حقٌ حيظك بلؿؾ مـ  100مؿ ذم افسـي ،بقـام َّ
ٍ
وؿتئذ ـ بـ  2كسؿي/ـؿ ،2حقٌ تبؾغ ادسوحي افؽؾ ّقي فألردن
افسؽون ذم إردن ـ
حقايل  89أفػ ـؿ ،2تبؾغ مسوحي افقوبسي مـفو  88أفػ ـؿ ،2ومسوحي ادسطحوت
ادوئ ّقي  540ـؿ.2
وكظر ًا َّ
ٕن إردن صفد كؿق ًا شؽوكق ًو ذم افـصػ افثوين مـ افؼرن ادويض ،ؾؼد
ارتػع ظدد افسؽون مـ أؿؾ مـ كصػ مؾققن ( )470.000ظوم  1952إػ 900.000

ظوم  1961و 2.13مؾققن ظوم  1979إػ أن وصؾ إػ  10مؾققن ذم افقؿً احلويل.
ذم بدايي افؼرن احلودي وافعؼيـ ،ازداد اشتفالك ادقوه ٕـثر مـ ( )5.5مؾققن
كسؿي ظدة مرات ،إووؾي إػ ذفؽ ،ارتػع معدل افتحرض إػ ( ،)778وزادت
درجي افتصـقع وافتـؿقي آجتامظقي ،ممَّو أ َّدى إػ زيودة اشتفالك افػرد مـ ادقوه ،بام
ذم ذفؽ إكتوج افغذاء فؾسؽون ،مـذ افربع إخر مـ افؼرن ادويض ،تضوظػً
ادسوحي ادرو ّيي فتصؾ إػ  60أفػ هؽتور (برهؿ .)2005 ،ذم افقؿً احلويل ،وظذ
افرؽؿ مـ جفقد إردن إلجيود مصودر جديدة فؾؿقوه ،وبـوء افسدود وافؼـقات،
واشتخراج ادقوه اجلقؾقي وؿـ كطوق "ظقامؾ اإلمداد"َّ ،إٓ َّ
أن مشؽؾي ادقوه مل
ُحت ّؾ ،وؿد تػوؿؿً ظو ًمو بعد ظوم ،حقٌ ُيعتز افعوم احلويل  2021مـ أصدِّ ادقاشؿ
كؼص ًو ذم ادقوه ،وظذ افرؽؿ مـ هذا افـؼص ،مو تزال افزراظي ّ
تتؾؼك معظؿ
مقو ٌح ذم اجلدول ،ظذ افرؽؿ مـ َّ
أن هذه افـسبي ؿد
اشتفالـفو ،ـام هق
َّ
اكخػضً مـ  % 75ذم ظوم  1990إػ  % 63ذم ظوم .2001
48

جدول  :1استعامٓت ادقاه يف األردن (1985ـ)2001

ظذ افرؽؿ مـ َّ
فؾري( ،افسدود
أن وادي إردن بف ـؿقي ـبرة مـ ادقوه
ّ
وافؼـقات وإوديي وأبور اجلقؾقي)َّ ،إٓ َّ
أن مشوـؾ ادقوه بدأت بوفظفقر ظذ
ً
افسبى افرئقز
ٓحؼو ،ـون
شقتؿ ذحف
افسطح مـذ بضع شـقات ،وهق مو
ُ
ُّ
فـؼص ادقوه هق اخلؾػقي اخلوضئي افتل ـوكً شوئدة ذم بدايي بـوء ؿـوة ذق افغقر ذم
أواخر اخلؿسقـقوت مـ افؼرن ادويض .تعتؿد ؾؽرة ادؼوع ظذ ؿوئؿي بجؿقع
إرايض افصوحلي فؾزراظي ذم وادي إردن ،ومـ ثؿ افبحٌ ظـ مصودر موئقي
فري هذه ادـوضؼ ،وهذا يعـل َّ
أن ادـطؼي افزراظقي "افصوحلي فؾزراظي أو افؼوبؾي
ِّ
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فالشتصالح" هل إشوس ،وفقس افؽؿ ّقي افػعؾ ّقي مـ ادقوه ادتوحي ،هلذا افسبى،
ٍ
ً
مستؿر إػ
بشؽؾ
شوبؼو)
ُتًَّ زيودة ضقل ؿـوة ادؾؽ ظبد اهلل (ؿـوة ذق ؽقر
ٍّ
فؾري .
مـوضؼ جديدة ّ
واشتؿر هذا افقوع إػ
تؿ بـوء افسدود اجلوكبقي مـذ أوائؾ افسبعقـقوت،
َّ
ـام َّ
وشقستؿر ذم ادستؼبؾ افؼريى (شدّ افقحدة مثول) ،وٓ يقجد
افقؿً احلورض،
ُّ
رهيو ظذ أشوس
اكعؽوس ظذ اؾساض تقاؾر ادقوه ،ثؿ تؼدير ادسوحي افتل يؿؽـ ُّ
ـؿقي ادقوه ،ضودو َّ
افتصقر مقجقد (اظتبور ادـطؼي هل إشوس وفقس ـؿقي
أن هذا
ّ
شقستؿر افبحٌ ظـ مصودر مقوه جديدة ،وتؽؿـ ادشؽؾي افرئقسقي هـو.
ادقوه)،
ُّ
وكظر ًا ٓكخػوض ـؿقي ادقوه ادتوحي فؾزراظي (جدول َّ ،)1
ؾنن افسبى هق ُّ
وخ
ادقوه مـ ؿـوة ادؾؽ ظبد اهلل إػ حمطي زي ،ثؿ كؼؾفو إػ اددن إردكقي فالشتخدام
تؿ بـوء افعديد
ادـزيل ،وـؿقي ادقوه ادتوحي بوفـسبي فؾزراظي (اجلدول  .)1ذم شقريو َّ
مـ افسدود ظذ هنر افرمقك ،وـذفؽ إهائقؾ تؼقم بحجز مقوه هنر افرمقك
وختزيـفو ذم بحرة ضزيو أحقوكًو ،تصؾ افؽؿقي إػ

100

مؾققن مس مؽعى،

(شقؾػر )1999 ،بسبى ارتػوع معدل وخ ادقوه ادتدؾؼي إػ هنر افرمقك ،بدأت
مشؽؾي كؼص ادقوه تتػوؿؿ ظوم ًو بعد ظوم.
 5.2أثر انهجىء انسىري ػهى مصازر انمٍاي فً األرزن
فؼد بدأت إه افسقريي بوفؼدوم إػ أرايض ادؿؾؽي إردكقي ظز مرـز
حدود جوبر ،وبطرق مؼوظي مـذ افعوم  ،2011وذفؽ فقجقد امتداد ظشوئري
وظالؿوت اجتامظقي واؿتصوديي وتورخيقي بغ شؽون حموؾظي محص افسقريي،
وشؽون حموؾظي ادػرق إردكقي ،ـام هق احلول بغ شؽون إربد إردكقي ودرظو
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افسقريي ،وذم تؾؽ افػسة ادبؽرة ادتؿثؾي ذم إصفر افستي إوػ مـ ظؿر
آكتػووي افسقريي ،ؾؼد ـوكً افعوئالت إردكقي تؼقم بوشتضوؾي أؿورهبو
وأكسبوئفو مـ أبـوء افعوئالت افسقريي افـوزحي بسبى إحداث ،بقـام تسورظً
اجلفقد إهؾقي ا ُدتؿ ِّثؾي ببعض اجلؿعقوت اخلريي ادحؾقي إػ تؼديؿ ادسوظدة
فؾعوئالت افسقريي ادؼقؿي ذم اددن إردكقي بجفقدهو ادتقاوعي ،أو بتعوون مع
جفوت إؽوثي دوف َّقي ،تؼقم بتقزيع ادسوظدات ظذ إه افسقريي ا ُدستضوؾي ذم
ادحوؾظوت إردكقي.
بسبى إزمي افسقريي ،صفد ظوم

2012

ظبقر مئوت أٓف مـ افالجئغ

افسقريغ بشؽؾ ؿوكقين أو ؽر ؿوكقين احلدود افشامفقي إػ إردن؛ اشتجوبي فتزايد
أظداد افالجئغ افسقريغ افذيـ دخؾقا افبالد ذم أوائؾ شبتؿز.
َّػ إردن ظذ ؿوئؿي أؾؼر
وفدراشي أثور ظذ مستقى افؼطوع ادوئلُ ،يصـ ُ
ظؼ دول ظذ مستقى افعومل ذم مصودر ادقوه ،ظؾ ًام َّ
بلن احلؽقمي تدظؿ هذا افؼطوع
بشؽؾ ـبر ،و ُتشر افدراشي إػ َّ
أن ؿقؿي افدظؿ ا ُدؼدَّ م فؾػرد تصؾ إػ ()15.15
ديـور ،وبـوء ظؾقف ـؾػي اشتضوؾي افالجئغ فعوم  )484.08( 2011أفػ ديـور ،ذم
حغ تصؾ ـؾػي ظوم  2012إػ كحق ( )1.828.000مؾققن ديـور ،وافؽؾػي اإلمجوفقي
فعوم  2011و 2012تبؾغ ( )2.312.000مؾققن ديـور( .شؿران)2014 ،
َّ
إن تد ُّؾ َؼ افؾجقء إػ إردن اشتـزف ادقارد ادحؾقي ادحدودة ،وأ ّدى إػ
افضغط ظذ افبـقي افتحتقي واخلدموت ،حقٌ ُتعتز ادؿؾؽي إردكقي اهلوصؿقي مـ
أـثر افدول ذم افعومل ذم اشتؼبول مقجوت مـ افالجئغ وافـوزحغ ،حقٌ اشتؼبؾً
افـوزحغ وافالجئغ مـ ؾؾسطغ وشقريو وافعراق وؽرهؿ ،و ُت َعدُّ حموؾظتو ادػرق
ترضر ًا مـ افؾجقء افسقري ،حقٌ آزدحوم
وحموؾظي إربد مـ أـثر ادحوؾظوت ُّ
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ذم ادراـز افصحقي ،وـثرة افطؾى ظذ ادقوه ،وازدحوم افطالب ذم اددارس ذم
افػستغ افصبوحقي وادسوئقي وؽر ذفؽ (شؿران ،)2014 ،فؼد صؽ ََّؾ افؾجق ُء ظبئ ًو
ّ
وتضخؿ ادديقكقي ،ومو
إووؾ ّق ًو ظذ ادقازكي إردكقي مع وجقد افضوئؼي ادوفقي،
بلن ا ُدـ َّظ ِ
َ
َّى ظؾقفو مـ ؾقائد شـقيي ،ظؾ ًام َّ
أـثر مـ
امت
يست ُ
ادوكحي ٓ ُتؼدِّ ُم فالجئغ َ
 %19مـ افدظؿ.
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املوضوع الثالث
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 1.3ذهفٍّت جغرافٍّت
ُّ
ُ
ويبؾغ متقشط هطقل
إردن ذم مـطؼي مـوخ ّقي ؿوحؾي وصبف ؿوحؾي،
يؼع
ُ
َّػ ظود ًة
إمطور افسـقي ذم حقايل  %80مـ افبالد أؿؾ مـ  100مؾؿ ،وافتل ُتصـ ُ
ظذ َّأهنو مـطؼي ؿوحؾي %12.5 .بغ  200 100مؾؿ  /شـي %3.8 ،بغ  300 200مؾؿ
 /شـي %1.8 ،بغ  500 300مؾؿ  /شـي ،و %1.3ؾؼط ؾقق  500مؾؿ /شـي.
تستؼبؾ مـطؼي افصحراء افؼؿقي َّ
ُ
أؿؾ مـ  50مؿ /شـي ،هطقل إمطور ذم
أجزاء خمتؾػي مـ إردن ،بؾغ إمجويل هطقل إمطور ذم إردن ظوم

2005/2004

َّ
وتبخ َر مـفو حقايل  ،%93.9ومو يؼورب  %3.9مـ
حقايل  9304مؾؾقؿسات مؽعبي،
تتنب إػ تغذيي ادقوه اجلقؾ ّقي (حداديـ.)2010 ،
إمطور ّ
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صورة  :13حوض هنر األردن

َّ
دمػ ،هـوك افؼؾقؾ
فألردن كػس اشؿ هنر إردن،
وٕن إهنور واجلداول ُّ
ٍ
ُّ
أشود ظذ هطقل
بشؽؾ
إردن
جدً ا مـ ادقوه مـ مقارد افـفر ،فذفؽ يعتؿد
ّ
إمطور ،ـام كعؾؿ مجق ًعو ،هـوك مسوحوت صوشعي مـ إرايض افصحراويي ظذ
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احلدود افؼؿقي وافؼؿقي فألردن مع افعراق وادؿؾؽي افعربقي افسعقدييَّ ،
إن
َ
أؾوق ادستؼبؾ ّق َي إلمدادات ادقوه فقسً متػوئؾي ،وؿد يرتػع ظدد شؽون إردن إػ
َّسع افػجقة افـودمي بغ إمدادات ادقوه
 10مؾققن كسؿي حوفق ًو ،ومـ ادتقؿع أن تت َ
وافطؾى ظؾقفو بشؽؾ ـبر.
ُي ُ
شؽِّؾ هنر إردن إدكك احلدود بغ افضػي افغربقي ادحتؾي مـ افضػي افغربقي
وإردن ظذ بعد حقايل
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ـقؾقمس ًا إػ افؼق ،ويؿؽـ تؼسقؿ حقض هنر

إردن بلـؿؾف إػ ثالثي أحقاض ؾرظقي :هنر إردن إظذ ،وهنر افرمقك ،وهنر
(1977

. )NWMP,تليت مصودر ادقوه ذم أظويل إردن مـ ثالثي

افسػع
إردن
ّ
مصودر رئقسقي :هنر دان ذم مـطؼي ؾؾسطغ ادحت ّؾي ،وهنر احلوصبوين ذم فبـون ،وهنر
بوكقوس ،ـون هنر بوكقوس جز ًءا مـ شقريو حتك ظوم  ،1967وبعد ذفؽ احت َّؾ ًْ
ُ
َ
افضػي افغرب ّق َي ،حقٌ تسقطر ظؾقفو إهائقؾ ،وـذفؽ مرتػعوت اجلقٓن
إهائقؾ
افسقريي ظوم  ،1967بوإلووؾي إػ ثالثي يـوبقع ،تشؿؾ مـطؼي مستجؿعوت ادقوه
أيضو وادي احلقفي وبحريت ضزيو ،بؿسوحي إمجوفقي تبؾغ
ؾقفو ً

2833

سا
ـقؾقم ً

مرب ًعو.
 2.3مراجؼت وقسٌّت نحانت انمىارز انمائٍّت انقائمت فً انبالز
ورا حقق ًيو ذم حتديد ادقارد ادوئ ّقي ،ؾؿع زيودة
تؾعى افبقوكوت اجلغراؾقي ادوديي د ً
اشتفالك ادقوه ،شقاء ـون ذفؽ بسبى افتـؿقي آؿتصوديي أو افـؿق افسؽوين،
شقؽقن هـوك كؼص ذم ادقوه ،فؾتغؾى ظذ هذا افـؼص ،رـ ََّز افـوس ظذ تطقير
مقارد جديدة ،وبـوء افسدود ،واشتخراج ادقوه وحتقيؾفو مـ مسوؾوت بعقدة،
وحتؾقي مقوه افبحر.
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مو ُيؿ ِّق ُز هذه ادرحؾي َّ
حتتؽر ادقارد ادوئ ّقي مـ حقٌ افؽؿ ّق ُي
أن احلؽقمي
ُ
وافـقظ ّق ُي ،وتتلفػ ظودة مـ جمؿقظي مـ افتؽـقؿراط ،يتؽقن افػريؼ مـ مفـدد
مقوه وظؾامء هقدروفقجقو وؾـقغ ،ويؼترص ظؿؾفؿ ظذ إدارة صمون ادقوه ،يقاصؾ
بعض افبوحثغ ،مثؾ

(2001

 ،)Allani,وصػ هذه ادجؿقظي بودفـدشغ

افشجعون تورخيق ًو ،افذيـ كجحقا ذم إكشوء مشوريع ـبرة فؾحػوظ ظذ ادقوه.
ى افتػريؼ بغ افتـؿقي افتل حتدث ذم افبؾدان افصـوظقي ،وافتـؿقي افتل
َو َج َ
حتدث ذم افبؾدان افـومقي ،ويؿؽـ فؾدول افصـوظقي تدريى جمؿقظي مـ افبوحثغ
افتؼـقغ ادتخصصغ ِّ
حلؾ مشوـؾ ادقوه ذم افبؾدان افـومقي ،وآظتامد ظذ اخلزاء
إجوكى ِّ
حلؾ هذا ،يعـل َّ
أن إكشوء إكشطي ادح ّؾ َّق َي وممشسوت آبتؽور ذم
أـثر
تؿ اشتبدافف بوشتؼدام خزاء مـ اخلورج ،ممّو يعـل َّأهنؿ ُ
افبؾدان افـومقي ؿد َّ
اظتام ًدا ظذ ِّ
حؾ ادشؽالت ادحؾقي ،أصور ديؽسقن وبوربققف ( )1996إػ َّ
أن كؼص
بـوء افؼدرات ادحؾ ّقي يرجع إػ كؼص ادقارد ادوئ ّقي.
ٍ
تضطر افدول إػ ِّ
حؾ مشؽؾي ادقوه ،كراهو تتطقر ذم ادرحؾي
مرحؾي مو،
ذم
ُّ
تتحق ُل اجلفقد مـ حمووفي احلصقل ظذ ادقوه مـ
إوػ أو مرحؾي اإلمداد ،حقٌ
َّ
مصودر جديدة إػ حمووفي حتديد وتـظقؿ ـؿقي ادقوه ادتوحي فالشتخدام ،خوصي
ظـدمو تؽقن احلوفي ذم إشوس ظـدمو ٓ يؿؽـ ّ
حؾ مشؽؾي ادقوه (برهؿ.)2005 ،
حسوبوت افدول ادجوورة

–

ظذ شبقؾ ادثول

–

ح َّؾً إهائقؾ مشوـؾفو ظذ

واشتؿر ْت ذم ذفؽ حتك أن ذم إرايض افػؾسطقـقي
حسوب افدول ادجوورة،
َّ
ادحتؾي ظوم  ،1967ظـدمو زادت كدرة ادقوه ،جللت إػ تؼـغ وتـظقؿ اشتخدام ادقوه
افداخؾقي.
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أي دوفي ظذ ِّ
حؾ مشؽؾي كؼص ادقوه مـ خالل جوكى افطؾى
تعتؿد ؿدرة ّ
(جوكى آشتفالك ادحع) ،ظذ مدى تق ّؾر رأس ادول آجتامظل ،رأس ادول
آجتامظل مشؽؾي داخؾقي ٓ يؿؽـ تؼديؿفو ،وفؽـ يؿؽـ تطقيرهو ؾؼط ،هذا هق
افسبى ذم َّ
أن ادمشسوت افقضـقي وافدوفقي تعؿؾ بـشوط ظذ تطقير افؼدرات
ادحؾقي فؾحصقل ظذ رأس ادول آجتامظل ،ترـز إشساتقجقوت افتـؿقي ذم افعديد
مـ افبؾدان ذم َ
سؿك ببـوء افؼدرات ( ،)Capacity buildingويؿؽـ
افعومل ،ظذ مو ُي َّ
ُ
افؼقل َّ
عز ظـ تطقر ادجتؿع،
إن هذه ادرحؾي – مرحؾي افسـقز ظذ آشتفالك – ُت ِّ ُ
وتعؽسف وتعؽس ؿدرتف ظذ اختوذ حؾقل دشوـؾ كؼص ادقوه.
آثور شؾب ّق ٌي اكعؽسً ظذ
بوإلووؾي إػ مو شبؼ ،ـون فعدم هطقل إمطور ٌ
افتغرات ادـوخقي مـ هطقل إمطور
ـؿقي ادقوه افسطحقي ذم افبالد ،وؿد ؿ ّؾؾً
ُّ
َ
أثور َّ
ادشوـؾ احلوف َّق َي ذم ادقوه ُتعزى إػ
أن
(حداديـ .)2010 ،ـشػً هذه
ُ
إشبوب افتوفقي:
افتحرض وافتصـقع ادؼسن بوفـؿق افسؽوين افنيع ،افذي أ ّدى إػ
 -1زيودة
ُّ
وتؾقث إمدادات ادقوه.
اإلؾراط ذم اشتغالل ضبؼوت ادقوه اجلقؾقيّ ،
 -2ظدم ـػويي افؼدرات افصـوظقي وافبؾديي دعوجلي مقوه افرصف افصحل،
جيؾس مـ ادـشآت افصـوظقي بوفؼرب مـ أو ظذ افػقر ادـبع مـ إمدادات صوحلي
فؾؼب.
 -3اإلؾراط ذم

–

أو إشوءة اشتخدام

–

ادبقدات احلؼ ّيي وإشؿدة ،ممّو

افري.
تؾقث ادقارد ادوئ ّقي اجلقؾ ّقي وافسطح ّقي ظـ ضريؼ ترصيػ ّ
يم ّدي إػ ّ
 -4أ َّدى ارتػوع مستقى اشتفالك ادقوه ذم إردن ،وٓ شقام ذم جمول
ى ذم افؽثر مـ
افزراظي ،إػ تعريض إمدادات ادقوه ذم افبالد فؾخطر ،وتس َّب َ
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تؿ اشتـزاف مصودر ادقوه ذم إردن
حوٓت افـؼص ،وبسبى هذا افػوئضَّ ،
ودمػقػفو ،ؾض ً
تؾقثفو.
ال ظـ ّ
ِ
ِ
رئقسقغ
مصدريـ
ُتعزى إمدادات ادقوه ادتقؾرة ذم إردن فعوم  2000إػ
(1999

 :)Hiniker,أحقاض مقارد ادقوه افسطحقي بسعي حقايل  373مؾققن مس

مؽعى /افسـي ،وأحقاض مقارد ادقوه اجلقؾقي بسعي حقايل

414

مؾققن مس

ِ
ادقرديـ إمجويل افعرض ادحتؿؾ بحقايل  787مؾققن مس
مؽعى /افسـي ،ؿدَّ َم ـال
مؽعى /افسـي ،ومع ذفؽ ـون افطؾى ظذ ادقوه حقايل  1077مؾققن مس مؽعى،
ومـ ادتقؿع أن يـؿق إػ  1500مؾققن مس مؽعى بحؾقل ظوم َّ .2025
إن كدرة ادقوه
احلققي ُم َّ
وتؼـل
شقود
عؼد ًة فؾغويي ،مـ مـظقر
ذم إردن دمعؾ إدارة هذا ادقرد
ّ
ّ
ّ
وبقئل ،تبؾغ ادقزاك َّق ُي ادوئ ّق ُي فألردن حقايل  1مؾقور مس مؽعى
اؿتصودي
واجتامظل
ّ
ّ
ّ
شـق ًيو ،وهل تعتز مـخػضي كسب ًقو مؼوركي بوٓحتقوجوت آجتامظقي وآؿتصوديي
وافبقئقي فؾبالد.
انسٍاسً ػهى انمىارز انمائٍّت فً األرزن
ُّ
 4.2األثر
صفد وادي إردن ؾسات مضطربي مـ افتطقر وافرـقد وآكحدار ،ؾض ً
ال
ظـ اوطرابوت شقوشقي متتوفقي ٓ حرص هلو ،ـوكً ادـطؼ ُي حتً افسقطرة أرام ّقي،
وإدوم ّقي ،وافققكوك ّقي ،وافروموك ّقي ،وافبقزكط ّقي ،وإمق ّيي ،وافعثامك ّقي ،وافزيطوك ّقي.
ظذ شبقؾ ادثولُ ،يؿؽــو أن كذـر ؾسة آزدهور حقايل 700ـ 800ؿبؾ ادقالد ،ظـدمو
اشتخدم إمقر ّيقن وادي إردن بوفؽومؾ فزراظي ؿصى افسؽر ،ثؿ شقطر إكتوج
جـقب إيطوفقو ظذ افسقق.
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افدويل (مـ خالل
وادجتؿع
دظؿً ادؿؾؽ ُي ادتّحد ُة (وظد بؾػقر ظوم )1917
ُ
ُّ
مفدَ افطريؼ فتغقر جذري ذم كظوم ادقوه ذم
ظصبي إمؿ) إؿومي دوفي هيقد ّيي ،ممَّو َّ
حقض إردن ذم هذا افسقوق ،خالل ؾسة افقصويي افزيطوكقي (1931ـ،)1946
فقحظ بدايي افتطقر ،ؾلطفرت افعديد مـ افدراشوت حقل تطقير احلػوظ ظذ
(افري وافطوؿي افؽفروموئ ّقي) ،وافعديد مـ ادحووٓت فتؼوشؿ ادقارد ادوئ ّقي
ادقوه
ّ
ٍ
فؽـ تطبقؼفو َّ
تلخ َر،
ودي بغ مجقع إضراف ظذ ضقل افسوحؾ ادشسـيَّ ،
بشؽؾ ّ
ويرجع ذفؽ جزئ ًقو إػ ظدم آشتؼرار افسقود ذم ادـطؼي .مـ افشؽؾ أدكوه،
يؿؽـ رؤيي تقزيع هنر إردن ظذ صوضئقف مـ افدول ادجوورة.
وحتك اخلؿسقـ ّقوت ،ـون وادي إردن ؿؾقؾ افسؽون ؾؼط ،وـون يعتؿد
ٍ
زراظل حمدود؛ بسبى افظروف افطبقعقي افتل أصبحً أـثر
إكتوج
أشوش ًو ظذ
ّ
جػوؾ ًو مـ ذي ؿبؾ ،و ُيؼدَّ ُر َّ
أن ظدد افسؽون ظز إردن بؾغ  325 000كسؿي ذم ظوم
 ،1939وافذيـ يعتوصقن ذم أؽؾبقتفؿ افعظؿك مـ افزراظي ذم ادرتػعوت ،ومـ
افرظل ذم افصحراء افؼؿقي (ٓكؽسس ،)1999 ،وـوكً اددن افقاؿعي ذم ادرتػعوت
ٓ تزال ؽر متطقرة جد ًا ،ظذ شبقؾ ادثول ،ـون ظدد شؽون ظامن حقايل 100,000

كسؿي ؾؼط ،ذم حغ َّ
إن إربد ،افتل هل افققم أـز مديـي ذم صامل إردن ،ـون ظدد
شؽوهنو  25,000كسؿي ؾؼط (هورزا)1955 ،
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ُيرـ ُِّز هذا افشؽؾ ظذ اجلزء إردين ،وٓ يلخذ ذم آظتبور تؼوشؿ ادقارد
ادوئ ّقي بغ افدول افقاؿعي ظذ ضقل هنر إردن ،فذفؽ ُيعتز هنر افرمقك (وأظذ
يتؿ حتؾقؾ
هنر إردن) هق افـفر افذي يتد ّؾؼ إػ احلقض .بوإلووؾي إػ ذفؽ ،مل َّ
اجلداول إخرى افتل تتدؾؼ إػ افبحر ادقً مـ اجلـقب وإهائقؾ ،وٓ تعتز
ؿوري بغ صػوئح افبحر إبقض
مسومهوت ذم احلقض ،كشل افقادي مـ صد ٍع
ّ
ادتقشط وإؾريؼقي ،ممَّو أ ّدى إػ اكخػوض إرض إػ  400مس حتً مستقى شطح
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افبحر ،ظذ بعد  10ـقؾقمسات مـ جمرى هنر ضزيو ،يسحى إردن إدكك ادقوه
مـ راؾده افرئقز ،افرمقك.
ذم افبدايي شوهؿ هذا افـفر مـ صامل ذق شقريو بحقايل كصػ هنر إردن
إدكك ،وافـصػ أخر جوء مـ أظويل هنر إردن ،بوإلووؾي إػ هنر افزرؿوء
إـز ،هـوك ظدة تقورات ممؿتي ُّ
أؿؾ أمهقي تسؿك "افقديون اجلوكبقي" ،وافتل تليت
تغ جبؾ َّق ِ
مـ وػوف شؾسؾ ِ
تغ ،وتـدمٍ ذم إردن إدكك ،ؿبؾ مؼوع تطقير
ادقوه ،ـون افتد ّؾؼ إصع فـفر إردن إػ افبحر ادقً يساوح بغ

 1100و1400

مؾقؿس مؽعى ذم افسـي.
ت
كؼ ْ
ذم مـتصػ افسبعقـوت ظوم  ،1977وزارة ادقوه وافري (َ )MWI
إدوين تؼقق ًام ظود ّق ًو فؾؿقارد ادوئ ّقي ذم إردن بعد مرحؾي أوػ
بوفتعوون مع افتعوون
ّ
مـ آشتغالل افؽبر ،وهذه افدراشي هل أشوس ظروـو فؾؿقارد ادوئ ّقي،
وافتغرات افتل حدثً مـذ اخلؿسقـوت.
واشتخدامفو ذم مـتصػ افسبعقـوت،
ّ
ضقرت إهائقؾ اشتخدامفو دقارد مقوه هنر إردن افعؾقي ،وذم أواخر
َّ
اخلزان افرئقز
اخلؿسقـوت ،زاد اإلهائقؾققن مـ مستقى بحرة ضزيو ،وهل َّ
افقحقد فؾؿـطؼي ،وزادت مـ ؿدرهتو ،مـ خالل رؾع مستقى شدّ ديغوكقو (افذي
بـل ذم ظوم  1932حتً امتقوز روتـزغ ـ  ،)1921وإػ جوكى بعض آشتخداموت
ادحؾ ّقيَ ،و َّخ ًْ إهائقؾ مـ بحرة ضزيو مو يؼرب مـ  440م/3شـي (

PASSIA

 ،)2001وبدأت ذم كؼؾ هذه ادقوه مـ خالل كوؿؾ ادقوه افقضـل ظذ َحدٍّ شقاء،
افنيع فؾؿدن وافزراظي ادرو ّيي،
افتطق ُر
وخالل هذه افػسة ذم ادرتػعوت ،ـون
ُ
ّ
ٍ
ٍ
متزايد فؾؿقوه اجلقؾ ّقي.
بوشتغالل
مصحقب ًو
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اكخػض متقشط تدؾؼ ادقوه مـ هنر افرمقك إػ إردن؛ بسبى زيودة حتقيؾ
ادقوه ظز اخلـودق ذم إرايض افسقريي ،وحػر أبور ذم مستجؿعوت ادقوه،
تستخدم شقريو مو معدفف  200مؾققن مس مؽعى شـق ًيو مـ افتدؾؼ افطبقعل فؾـفر
ٍ
ُّ
تضخ إهائقؾ  70مؾققن مس مؽعى مـ
كوحقي أخرى،
(تل ّمؾ افشؽؾ أظاله) ،مـ
فري إرايض اخلصبي افتل حتدُّ هو بحرة ضزيو ،وتؼوضع افرمقك ،وهنر
ادقوه ِّ
إردن ،ومثؾٌ افرمقك.
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املوضوع الرابع
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 1.4ذهفٍّت حارٌرٍّت
ِ
اهلوم ،وظذ افرؽؿ مـ
ادقارد ادوئ ّقي ،وآزدهور
كظر ًا فـدرة
افديؿقؽراذم ّ
ّ
ارتػوع درجي تطقر افبـقي افتحتقي ،اكخػض كصقى افػرد مـ ادقوه افذي ـون 3600

ٍ
بشؽؾ حو ٍّد ،ؾؼد ُؿـدِّ َر ْت ـؿ ّق ُي ادقوه ادتوحي ذم إردن
مس مؽعى /شـي ظوم 1946
ب  163مس مؽعى ؾؼط مـ ادقوه افزرؿوء ادتجددة فؾػرد ذم افسـي (وؾؼ ًو ُ
فؾخ ّطي
افرئقسقي فقزارة ادقوه وافري فعوم ُ ،)2004يتق َّؿع أن تـخػض افؽؿ ّق ُي إػ  90م/3
شـي /صخص ذم ظوم

2000( 2025

 ،Ferraginaأبق ذار  ،)2002وذم افقؿً

ادحع إٓ إػ  94فس ًا فؾػرد /افققم ظذ افصعقد
كػسف ٓ ،يصؾ متقشط آشتفالك
ّ
افقضـل (.)THKJ 2004
وبوفرؽؿ مـ حوفي افـدرة افشديدة ذم مصودر ادقـوه ،شـومهً افزراظـي ادرويـي
بشـــــؽؾ ـبـــــر ذم تـؿقـــــي إردن خـــــالل افســــــقات 1980-1970
(Nachbaur 2004

 ،)Elmusa 1994,بحقـٌ تسـتفؾؽ ثؾثـغ مــ ادـقارد ادوئ ّقـي

ادتوحي ،ومـ أجؾ احلػوظ ظذ افتـؿقـي افزراظقـي ،وتؾبقـي آحتقوجـوت احلرضـ ّيي
وافصـوظ ّقي ادتزايدة ادرتبطـي بـوفـؿق افـديؿقؽراذم وافتـؿقـي آؿتصـود ّيي ،وصـؾ
إردن إػ كؼطي يبوفغ ؾقفو ذم اشتغالل مقارده ادوئ ّقي.
وذم ظؼد إفػقي ،ؿ َّقؿً ادقارد ادتجددة ادتوحي بحقايل

860

مؾققن مس

مؽعى /شـي (ٍ ،)Scott et al, 2003بوإلووؾي إػ  335مؾققن مس مؽعى /شـي مـ
يتؿ دمريد مو جمؿقظف  845مؿ 3شـقي ًو (أي  %98مـ
ادقوه افسطح ّقي ؽر ادـضبطيُّ ،
افسػع
ادقارد ادتجددة) ،مـفو  585مؾققن مس مؽعى /شـي ذم حقض هنر إردن
ّ
(وؾؼ ًو فسجالت وزارة ادقوه وافري .)THKJ 2004 ،بسبى اشتخدام ادقوه
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وآشتغالل ادػرط فطبؼوت ادقوه اجلقؾقي ،أ ّدى هذا إػ اكخػوض مـسقب ادقوه
اجلقؾقي ،وتدهقر مقارد ادقوه اجلقؾقي ،وآشتغالل ادػرط يم ّدي أيض ًو إػ زيودة
ترـقز ادؾح داخؾ ضبؼوت ادقوه اجلقؾقي (ٓ شقام ذم حوفي واحي إزرق ،ذم ذق
افبؾد).
 2.4حطىّر اسخرساو انمىارز انمائٍّت فً حىض وهر األرزن انسفهًّ
مه انرمسٍىٍّاث إنى مىخصف 2020

 1.2.4انحانت في انخمسيىيّاث :مرحهت ما لبم االستغالل
ُيعتز حقض إردن مفدَ افبؼ ّي ِي حلقايل  6000ؿبؾ ادقالد ،ويرجع ذفؽ إػ
مـوخ ّ
أؿؾ جػوؾ ًو ممّو هق ظؾقف افققم ،وتدجغ ادحوصقؾ واحلققاكوت شؿح بتـؿقي
ٍ
ؾسات ُمتؼ ِّؾ ًبي مـ
اددن إوػ (أرحيو) ،ومـذ ذفؽ احلغ ،صفد وادي إردن
افتـؿقي وافرـقد وافتدهقر ،ؾض ً
ال ظـ افعديد مـ آوطرابوت افسقوشقي ادتعوؿبي،
وهؽذا ـوكً ادـطؼي ظذ افتقايل حتً شقطرة إرامقغ ،وإدومقغ ،واإلؽريؼ،
وافرومون ،وافبقزكطقغ (إمقيغ) ،وافعثامكقغ ،وافزيطوكقغ .ويؿؽــو

–

ظذ

شبقؾ ادثول – أن كذـر ؾسة مزدهرة حقايل (700ـ 800ؿبؾ ادقالد) ظـدمو اشتخدم
إمقريقن وادي إردن بلـؿؾف فزراظي ؿصى افسؽر ،ؿبؾ أن ُهيقؿ َـ اإلكتوج ذم
جـقب إيطوفقو ظذ افسقق ،وذم افعرص احلديٌ دظً ادؿؾؽي ادتحدة (وظد بؾػقر
 )1917وادجتؿع افدويل (مـ خالل ظصبي إمؿ) إلؿومي دوفي هيقديي َم َّفدت
ٍ
تعديالت جذر ّي ٍي فـظوم ادقارد ادوئ ّقي ذم حقض إردن ،وذم هذا
افطريؼ أموم
ٌ
بدايي فؾتـؿقي،
افسقوق ،وخالل ؾسة آكتداب افزيطوين (1931ـ ،)1946فقحظً
(افري وافطوؿي افؽفروموئقي)،
صفدت افعديد مـ افدراشوت فؾتـؿقي اهلقدروفقؽقي
ّ
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تؿ
وظدة حمووٓت فتؼوشؿ و ّدي فؾؿقارد ادوئ ّقي بغ إضراف ذم ادـطؼي ،وفؽـ َّ
ٍ
جزئل؛ بسبى وجقد ظدم آشتؼرار افسقود ذم ادـطؼي.
بشؽؾ
تطبقؼفو
ّ
وبحؾقل ظوم  ،1950ـوكً افتغرات افرئقسقي افـومجي ظـ إكشوء افدوفي
اإلهائقؾقي؛ أي وصقهلو إػ مقارد ادقوه ذم إردن إظذ ،وتؼيد افسؽون
افػؾسطقـقغ ،ؿد حدثً بوفػعؾ ،وفؽـ ٓ يزال مـ افسوبؼ ٕواكف افشعقر
بعقاؿبفو ظذ آشتخدام افػ ّعول فؾؿقارد ادوئ ّقي ،وفذفؽ ،ؾنكَّـو ُكؼدِّ ُم َ
حوفي احلقض
ـام يؿؽـ مالحظتفو ؿبؾ إكشوء إهائقؾ افتل َؽر ِ
ت احلوفي تغقر ًا حوش ًام.
َّ َ
وحتك اخلؿسقـ ّقوت ،ـون وادي إردن ؿؾقؾ افسؽون ؾؼط ،وـون يعتؿد
ٍ
زراظل حمدود؛ بسبى افظروف افطبقعقي افتل أصبحً أـثر
إكتوج
أشوش ًو ظذ
ّ
جػوؾ ًو مـ ذي ؿبؾ ،و ُيؼدَّ ُر َّ
أن ظدد افسؽون ظز إردن بؾغ  325 000كسؿي ذم ظوم
 ،1939حقٌ َّ
إن أؽؾبقتفؿ افعظؿك تعتوش مـ افزراظي ذم ادرتػعوت ،ومـ افرظل
ذم افصحراء افؼؿقي ( .)Lancaster 1999وـوكً اددن افقاؿعي ذم ادرتػعوت ٓ
تزال ؽر متطقرة جدّ ًا ،ظذ شبقؾ ادثول ،ـون ظدد شؽون ظامن حقايل

100.000

كسؿي ؾؼط ،ذم حغ َّ
إن إربد ،افتل هل افققم أـز مديـي ذم صامل إردن ،ـون ظدد
شؽوهنو  25.000كسؿي ؾؼط (.)Baker and Harza 1955
ـون افبدو يستخدمقن افقادي ظودة خالل ؾصؾ افشتوء ،حقٌ يؿؽـفؿ افعثقر
ظذ افعؾػ افالزم هلذه احلققاكوت ،ـوكقا يزرظقن افؼؿح وافشعر وافذرة وبعض
اخلرضوات ،ويرووهنو مـ هنر افرمقك ،ومـ افقديون اجلوكبقي إخرى ،وخالل
ؾصؾ افصقػ ،ؽودروا مع ؿطعوهنؿ إػ اجلبول افطوزجي ،حقٌ افتؼقا
ادستؼريـ) ،وزراظي أصجور افزيتقن واحلبقب.
بِـ"افػالحغ" (افسؽون
ّ
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شؿحً افتؼـقوت ادستخدمي ذم ذفؽ افقؿً فتطقير ادقارد ادوئ ّقي (افسدود
وري ادـوضؼ افصغرة
افصغرة وؿـقات إرض أو افبـوء) ،بنمدادات ادقوه ادـزفقي ّ
افقاؿعي ظذ ضقل افقديون اجلوكبقي ،وذم ادرتػعوت ،شؿح آشتخدام ادبوذ مـ
افقـوبقع ومـ اخلزاكوت افتل دمؿع إمطور ادحؾ ّقي هبذا آشتخدام ادزدوج
تؿ تزويد اددن مـ ؿبؾ افقـوبقع ادجوورة ،وؿد
(َّ .)Khouri 1981; Lancaster 1999
ّ
ووخ ادقوه اجلقؾقي خالل إربعقـوت مـ افؼرن
فقحظً أوػ حوٓت افسدود
ِ
ِ
ِ
اخلقوريـ ّ
حمدوديـ ،ومل حيدث تطقيرمهو ّإٓ خالل
طال
هذيـ
وفؽـ
ادويض،
َّ
افستقـ ّقوت ،وؿد أ ّدى ذفؽ إػ حتقيؾ افطرق إوػ (افتل ُبـقً خالل آكتداب
حتقل افزراظي افتؼؾقد ّيي ذات افطوبع افذايت ببطء كحق
افزيطوين) ،وافتل أ ّدت إػ ّ
ادقجف كحق افسقق.
إكتوج اددن ّ
ُ
احلوفي ا ُدتع ِّؾ َ
َ
ؼي بودقارد ادوئ ّقي ذم إرايض افتل ـوكً
افشؽؾ (1ـ)4
ويقوح
ّ
سؿك آكذاك ذق إردن ،ؾض ً
ال ظـ اشتخدامفو ؿبؾ إكشوء دوفي إهائقؾ افتل
ُت َّ
ؽرت هذه افظروف بشؽؾ ـبر.
َّ
ادوارد ادائ ّقة وآستخدامات يف اخلؿسقـات
•

ٍ
أشود مـ ؿبؾ افقـوبقع ادجوورة.
بشؽؾ
يتؿ تقؾر اددن
ُّ
ّ

•

ادقوه افسطح ّقي افؼودمي مـ هنر افرمقك ،وافقديون اجلوكبقي ،وهنر إردن

بري ادـوضؼ افصغرة افقاؿعي ظذ ضقل هذه إهنور (حقايل 000،13
كػسف ،يسؿح ّ

هؽتور بوشتخدام  125مؾؿ /3ظوم [( ]Baker and Harza 1955أي  9ذم ادئي مـ
تد ّؾؼ هنر إردن افسػع) ،وذم ادراوح افغريـل مـ افقديون.
•

أي اشتغالل ـبر فؾؿقوه اجلقؾقي.
مل ُيالحظ ُّ
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صورة  :16ادوارد ادائ ّقة حلوض هنر األردن السػيل يف اخلؿسقـات 1950م
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 2.2.4انحانت في مىتصف انسبعيىيّاث :مرحهت االستغالل
خؾػ ّقة تارخيقة :التغقرات مـذ عام 1950

ذم أظؼوب حرب 1948ـ 1949افتل أظؼبً إكشوء دوفي إهائقؾَ ،
صؽَّؾ افتد ُّؾ ُؼ
افض ْخ ُؿ إول فالجئغ افػؾسطقـقغ (حقايل  450,000صخص [افـوس )]1998
َّ
ٍ
فؾتق تـؿقتف آؿتصوديي ،وذم 1967ـ ،1968بعد حرب إيوم افـ
حتدّ ي ًو ـبر ًا فبؾد بدأ ِّ
 6ذم حزيران /يقكقق  ،1967هوجر إػ إردن " 000،400مؼد" إووذم (حداديـ
 .)2000افطػرة افديؿقؽراؾقي (ـون هـوك  450.000كسؿي ذم إردن ؿبؾ ظوم 1948

و 2مؾققن كسؿي ذم ظوم De Bel[ 1975ـ )]Air 2003افـومجي ظـ هذه "افتحقيالت
افر َّوع ،هل بال ّ
صؽ ظومؾ حوشؿ ذم تػسر
افسؽوكقي" ،ومـ اكخػوض وؾقوت ُّ
افسػع.
افتطقر افنيع فؾغويي فؾؿقارد ادوئ ّقي ذم حقض هنر إردن
ّ

ٍ
كوحقي أخرىَّ ،
ؾنن ادجتؿع افدويل ،افذي أ َّيـدَ إكشوء دوفي إهائقؾ ،يم ِّيد
ومـ
ٍ
بؼقة أيض ًو افتـؿقي آؿتصوديي فألردن مـ أجؾ ختػقػ ِحدّ ة افتقترات آجتامظقي
افـومجي ظـ تؼيد افسؽون ،وتعزيز "آشتؼرار" داخؾ ادـطؼي .وهلذا افسبى،

هظون مو أتوح ُتقيؾ ادراؾؼ افؽبرة تطقير افزراظي ادرو ّيي ذم وادي إردن،
ـجزء مـ ظؿؾ ّقي تـؿقي اجتامظقي واؿتصوديي أـز .وذم وادي إردن ،شؿح بـو ُء
ٍ
ؿـوة خرشوك ّق ٍي رئقس ّق ٍي ضقهلو  69ـقؾقمس ًا بغ ظومل  1958و 1966ـ ؿـوة ادؾؽ ظبد
اهلل ـ بنصالح إرايض ،وشؿح بنكشوء آٓف ادزارع افصغرة ادؽ ّثػي ،وبـوء ظدة
افتحرض ،وتطقير اخلدموت آجتامظقي إشوشقيُّ ،
ـؾ هذا
ضرق ،وبعض مشوريع
ّ
افػقاـف واخلرضوات (
شؿح بتقضغ افسؽّون وتطقير اإلكتوج احلديٌ مـ ّ
.)1988
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ذم ؽضقن شـقات ؿؾقؾي ،اش ُتبدل افـؿقذج افزراظل افتؼؾقدي فؾبدو افرحؾ
ضقرهو صغور ادزارظغ أصحوب ادشوريع
مقجفي كحق افسققَّ ،
بزراظي حديثي ّ
تزو َد اددن ادتـومقي ،وتـتٍ ؾوئض ًو ـبر ًا ،تصدّ َر ذم مجقع أكحوء
احلُ ّرة ،ويؿؽـفو أن ِّ
افؼق إوشط (.)Elmusa 1994; Nachbaur 2004; Venot 2004a
ويؿؽـ تػسر هذا افتطقر بعدة ظقامؾ ،مثؾ افدرايي افزراظقي فؾسؽون
ادح ّؾ ّقغ وفالجئغ افػؾسطقـقغ ،وبعض آشتثامرات افرأشامفقي افتل ؿومً هبو
إه إردكقي افؽبرة ،وافدظؿ مـ ادسوظدات افدوفقي ،وطروف افسقق ادقاتقي
ذم إردن وافؼق إوشط ظذ حدّ شقاء ،وخالل هذه افػسة ،ذم ادرتػعوت،
ـون افتطقر افنيع فؾؿدن وافزراظي ادرو ّيي مصحقب ًو بوشتغالل متزايد فؾؿقوه
اجلقؾقي ،و ُيعزى تطقير افزراظي ادرو ّيي مـ جفي إػ ظدة إجراءات ؾ ّعوفي اختذهتو
احلؽقمي إردكقي؛ هبدف تقضغ افؼبوئؾ افبدويي ذم ادـطؼي مـذ اخلؿسقـ ّقوت ،ومـ
كوحقي أخرى ،إػ مبودرات خوصي خمتؾػي خالل افستقـ ّقوت وافسبعقـ ّقوتُ ،يغ ِّذهيو
طفقر تؼـقوت جديدة تسؿح بوشتغالل ادقوه اجلقؾقي (افبـزيـ وادضخوت
افؽفربوئقي ،حػر أبور ...إفخ).
وظالو ًة ظذ ذفؽ ،اتَّسعً إمدادات مقوه افؼب ذم اددن مـ خالل تطقير
أبور افعومي ذم ادـوضؼ احلرض ّيي ومو حقهلو ،وذم اددن افقاؿعي بوفؼرب مـ افقـوبقع
افرئقسقي ،أتوح اشتغالل ضبؼوت ادقوه اجلقؾقي ادحؾ ّقي مـ خالل أبور ،زيودة ـبرة
ٍ
كوحقي أخرى ،ـوكً هـوك حوجي إػ كؼؾ ادقوه مـ
ذم اشتغالل ادقارد ادحؾ ّقي ،ومـ
ضبؼوت ادقوه اجلقؾ ّقي افبعقدة وتـػقذهو ذم بعض اددن ،ؾعذ شبقؾ ادثول ،ـوكً
ظؿؾقوت افـؼؾ مـ واحي إزرق (افقاؿعي خورج مـطؼي حقض هنر إردن
تزو ُد اددن افقاؿعي ذم صامل احلقض بودقوه ،وؿد ووظػً افزيودة
افسػع)ِّ ،
ّ
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افالحؼي ذم ظؿؾقوت افـؼؾ هذه افزيودة اهلوئؾي ذم أبور افزراظقي اخلوصي افتل
تستـػد ضبؼي ادقوه اجلقؾقي افضحؾي هذه ،ممَّو أشفؿ ذم دمػقػ هذه إرايض
افرضبي.
ادوارد ادائ ّقة وآستخدامات يف مـتصف السبعقـقات
ذم ظوم  1977كؼت وزارة ادقوه وافري بوفتعوون مع افتعوون إدوين تؼقق ًام
ٍ
مرحؾي أوػ مـ آشتغالل افؽبر،
ظود ّق ًو فؾؿقارد ادوئ ّقي ذم إردن بعد
وافتغرات افتل حدثً مـذ اخلؿسقـ ّقوت.
واشتخدامفو ذم مـتصػ افسبعقـ ّقوت،
ّ
ضقرت إهائقؾ اشتخدامفو دقارد مقوه هنر إردن افعؾقي ،وذم أواخر
افرئقز
اخلزان
اخلؿسقـ ّقوت ،زاد اإلهائقؾققن مـ مستقى بحرة ضزيو ،وهل َّ
ّ
افقحقد فؾؿـطؼي ،ومـ ؿدرهتو ،مـ خالل رؾع مستقى شدّ ديغوكقو (افذي بـل ذم
ظوم

1932

حتً تـوزل روتـزغ ـ  ،)1921وإػ جوكى بعض آشتخداموت

ادحؾ ّقي ،وخً إهائقؾ مـ بحرة ضزيو مو يؼرب مـ  440مؾققن مس مؽعى/
افقضـل إػ
شـي ( )PASSIA 2001وبدأت ذم كؼؾ هذه ادقوه مـ خالل كوؿؾ ادقوه
ّ
اددن افقاؿعي ظذ ضقل شوحؾفو ادتقشطل ،وإػ بعض ا ُدخ ّط ِ
طوت ادرو ّي ِي،
ّ
وصقًٓ إػ صحراء افـ ََّؼى ،جـقب ؽرب افبحر ادقً ،وهؽذا اكخػض افتد ّؾؼ
مـ بحرة ضزيو مـ  605إػ  70مؾققن مس مؽعى /شـي ( ،)Klein 1998فقصؾ
افسػع ؾؼط خالل تد ّؾؼوت افػقضوكوت افشتق ّيي.
إػ حقض هنر إردن
ّ
وبوإلووؾي إػ ذفؽ ،ومـ أجؾ احلػوظ ظذ كقظ ّقي مقوه بحرة ضزيو ،افتل
ّ ٍ
حق َف ًْ إهائقؾ افقـوبقع ادوحلي مـ صامل
ُتستخدم أشوش ًو
ـخزان دقوه افؼبَّ ،
دصى مـ افبحرة ،وذم افقؿً كػسفَ ،و َّخ
افسػع ذم ا
افبحرة إػ هنر إردن
ّ
ّ
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اإلهائقؾققن ادقوه مـ جمرى هنر افرمقك مـ مدخؾ افؽووي إردين مـ أجؾ
مؾء افبحرة ،وـذفؽ خلدمي ادخ ّططوت ادرو ّيي افؼريبي ( 70مؾققن مس مؽعى/
شـي)ـ (.)PASSIA 2001
تطقرت افزراظي ادرو ّيي ظذ كطوق واشع ،وذم إجزاء افشامفقي
ذم إردن َّ
ري
تؿ ّ
وافقشطك مـ وادي إردنَّ ،

13500

هؽتور بوشتخدام
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مؾققن مس

مؽعى /شـي ( )THKJ 1977ؿودمي مـ ادؼوضعي ،وذم اجلـقب ،شؿحً ادقوه مـ
ّ
بري حقايل  4 200هؽتور
ظدة وديون جوكب ّقي،
وافضخ مـ ضبؼوت ادقوه اجلقؾ ّقي ّ
بؿسوحي  55مؾققن مس مؽعى /شـي

(1977

تؿ أيض ًو
 .)THKJوذم ادرتػعوتَّ ،

ري  2150هؽتورا ( 35مؾققن مس مؽعى /شـي) ذم افقديون اجلوكبقي ووديون هنر
ّ
ري حقايل  5900هؽتور بودقوه اجلقؾقي داخؾ حقيض افرمقك
تؿ ّ
افزرؿوء ،ذم حغ ّ
وظامن وافزرؿوء (اشتـػدت ظذ افتقايل بؿؼدار  5و 65مؾققن مس مؽعى /شـي)
ـ(.)THKJ 1977
افؼقي ذم ادـوضؼ احلرض ّيي مثؾ ظامن افزرؿوء
بوفتطقر
وتتؿ ّقز هذه افػسة أيض ًو
ّ
ّ
( 1.1مؾققن كسؿي) وإربد ( 0.36مؾققن كسؿي) ،وافتل اشتخدمً بعد ذفؽ

30

مؾققن مس مؽعى /شـي مـ ادقوه اجلقؾ ّقي (.)THKJ 1977
وذم افقؿً كػسف ،بدأت شقريو أيض ًو ذم تطقير اشتخدامفو افزراظل أشوش ًو،
فـفر افرمقك افعؾقي ( 90مؾققن مس مؽعى/شـي [هقف  ،)]1998ممّو أ ّدى ذم
افسػع إػ هنر إردن إػ  380مؾققن مس
هنويي ادطوف إػ خػض تد ّؾؼ افرمقك
ّ
مؽعى /شـي.
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أي خزان ظذ
يتؿ بعد بـوء ّ
ويتؿ حتقيؾ هذه إهنور ظذ ضقل إهنور ،ومل ّ
ّ
افسػع ،وبسبى هذه آشتخداموت ادشسـي فؾؿقوه
افرواؾد افرئقسقي فـفر إردن
ّ
ذم إهائقؾ وشقريو وإردنَّ ،
ؾنن ثؾٌ افتد ّؾؼ افتورخيل فـفر إردن ( 505مؾققن
مس مؽعى  /شـي) ،ؾؼط ٓ يزال يصؾ إػ افبحر اد ّقً.

صورة  :17ادوارد ادائ ّقة يف مـتصف السبعقـقات 1970م.
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 3.2.4انحانت في عمذ األنفيت :ازدياد مشاكم انىذرة
خؾػ ّقة تارخي ّقة :التغقرات مـذ عام 1975

ُ
اشتغالل ادقارد ادوئ ّقي زيود ًة حو ّد ًة بغ ظومل  1975و ،1995وفؽـ مل يظفر
زاد
ٍ
تغقر ذم ضريؼي إدارة ادقارد ادوئ ّقي ،حتك وإن ـوكً بعض إدفي ُتشر ذم بدايي
أي
ُّ
افتسعقـ ّقوت إػ َّ
يتطق ُر بغ ادستخدمغ.
أن افقظل بـ"أزمي ادقوه" بدأ َّ
تقشعً افزراظي ادرو ّيي بشؽؾ ـبر مـ خالل بـوء افعديد
وذم وادي إردن َّ
مـ ادراؾؼ اهلقدروفقؽقي (مضوظػي ضقل ؿـوة ادؾؽ ظبد اهلل ،وبـوء ؿـقات ثوكقيي
هلذا افؼسؿ اجلديد ،وتـػقذ صبؽي تقزيع ادقوه ادضغقضي ،وشدود افتخزيـ ظذ هنر
افزرؿوء وافقديون اجلوكبقي إخرى) .وؿد ُؿـدِّ رت مجقع هذه آشتثامرات ،افتل
ُُت ّقل أشوش ًو مـ ادعقكي افدوفقي خالل ثالثي ظؼقد ،بؿبؾغ  1.500مؾققن دوٓر مـ
افقٓيوت ادتحدة

(2003; Nachbaur 2004

 .)Suleimanوظالو ًة ظذ ذفؽ،

افري بوفتـؼقط ،ادفود
وبسبى تؼـقوت اإلكتوج اجلديدة (افبققت افزجوجقي،
ّ
افبالشتقؽل ،إشؿدة ...إفخ) وتقاؾر افؼقى افعومؾي ادرص ّيي ،وؾرص افسقق،
ظذ إؿؾ حتك حرب اخلؾقٍ إوػُ ،تتعً افزراظي ادرو ّيي ذم وادي إردن
ٍ
بلهنو "افثقرة
بطػرة ذم اإلكتوج وافربح ّقي آؿتصوديي افتل وصػفو ادقشك (َّ )1994
اخلرضاء افػوئؼي" ،يسؿح ادـوخ اخلوص فقادي إردن فؾعديد مـ صغور ادزارظغ
افريوديغ بنكتوج اخلرضوات ضقال افعوم تؼريب ًو (وخوصي خالل ؾصؾ افشتوء)،
وـذفؽ بعض افػقاـف افتل تصؿد أموم احلرارة ذم افصقػ (احلؿضقوت وادقز).
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وذم افقؿً كػسف ذم ادرتػعوت ،يؿؽـ إكتوج اخلرضوات وافػقاـف ادتقشطقي
ضقال افصقػ ،وذم هذه اهلضوب افصحراويي و َّؾرت أبور اخلوصي بوفػعؾ
"إمؽوكقي وصقل ؽر حمدودة" إػ مقارد ادقوه اجلقؾقي ذات افـقظقي اجلقدة.
وخالل افػسة كػسفو ،ومـ أجؾ وامن تقؾر مقوه افؼب فؾؿدن ادتـومقي،
ـون مـ افرضوري مضوظػي ظدد أبور ذم حمقط اددن (بغ ظومل  1975و،2000
زاد ظدد أبور ادستخدمي فألؽراض ادـزفقي ذم مديـي ظامن مـ

6

إػ

12

بئر ًا

( ،)Darmane 2004وتعبئي مقارد جديدة فـؼؾفو إػ اددن .وفذفؽ ،وبوإلووؾي إػ
تضخ ّ
ّ
ـؾ ظوم ذم افبؾديي ،ظامن أن يتؾؼك  32مؾققن مس
 22مؾققن مس مؽعى
مؽعى/شـي مـ آبور أخرى ،ثؾثفو يليت مـ ضبؼوت ادقوه اجلقؾقي خورج حقض هنر
إردن افسػع

(2004

 ،)Darmaneيضوف إػ هذه ادقوه افؼودمي مـ ادرتػعوت،

كوؿؾ وخؿ آخر ُ
يـؼؾ ادقوه مـ ؿـوة ادؾؽ ظبد اهلل ذم وادي إردن إػ ظامن ،وؿد
تطقر هذا افـؼؾ ،افذي بدأ ذم هنويي افثامكقـ ّقوت ،بعد اهلجرة اجلامظ ّقي فؾػؾسطقـقغ
َّ
إردكقغ افذيـ ـوكقا يعؿؾقن ذم دول اخلؾقٍ ،و ُأجزوا ظذ ادغودرة وافعقدة إػ
إردن بعد أول ظؿؾ ّقي كؼؾ حرب اخلؾقٍ (.)1991
ُي ُ
شؽِّؾ هذا افـؼؾ (أن تصؾ إػ  50مؾققن مس مؽعى /شـي ،إدارة ادقارد
تؿ تزويد ظامن هبو ،وُت ّث ُؾ
ادوئ ّقي ذم شؾطي وادي إردن فعوم  )2004ثؾٌ ادقوه افتل ّ
حقفي إػ اهلقئي ،وبام َّ
تؿ تطقيره
أن َّ
ثؾٌ ادقوه ا ُد َّ
افري ذم جـقب وادي إردن ؿد َّ
بوفػعؾ (حقايل  3000هؽتور) ،مل يؽـ هذا ُ
افـؼؾ ممؽـ ًو ّإٓ بسبى افتطقر افتدرجيل
مجع افـػويوت افسوئؾي ذم
ادصوحى دعوجلي مقوه افرصف
يتؿ ُ
افصحل مـ ظامنُّ .
ّ
ِ
خزان ادؾؽ ضالل (شعتف  80مؾققن مس مؽعى و ُبـ َل ظوم  1977م [ THKJ
ّ
 ،)]2004وخمتؾطي بودقوه افعذبي افؼودمي مـ هنر افزرؿوء كػسف.
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وؿد َح َّؾ ًْ هذه ادقوه ادخؾقضي ذم افقاؿع َّ
حمؾ ادقوه افعذبي افتل ـوكً ُتستخدَ ُم
فري وشط وجـقب وادي إردن (اكظر شجالت إدارة ادقارد ادوئ ّقي ذم
ذم افبدايي ِّ
سف ُؾ هذا افـؼؾ ووع ضقبقؽراذم مقات ،ممّو يسؿح بـؼؾ
شؾطي وادي إردن)ُ ،ي ِّ
افصحل ا ُد َ
عوجلي بتؽؾػي مـخػضي مـ اددن إػ ادـوضؼ ادرو ّيي ،وحتك
مقوه افرصف
ّ
مـتصػ افتسعقـ ّقوت ـوكً ادقوه تعتز "مقرد ًا كوئ ًام " يؿؽـ افعثقر ظؾقف وتعبئتف
بتؼـقوت جديدة ؾ ّعوفي وؾ ّعوفي ظذ اإلضالق .وؿد ّ
افغؿقض حقل تؼوشؿ
ؽذى
ُ
آكطبوع َّ
بلن مقارد جديدة
ادقارد ادوئ ّقي بغ افبؾدان ادشوضئي ذم حقض إردن
َ
يؿؽـ أن تصبح متوحي ذم ادستؼبؾ ،ومع ذفؽ ،ومع ادعرؾي اهلقدروفقجقي إـثر
صؿقًٓ ،ومعوهدة افسالم فعوم  1994افتل حدّ دت إظودة تؼسقؿ ادقارد ادوئ ّقي بغ
إهائقؾ وإردن ،أدرـً هذه افبؾدان واجلفوت ادوكحي َّ
أـثر حرج ًو ممّو
أن
َ
افقوع َ
متصقر ًا شوبؼ ًو ،وؿد أ َّثر ذفؽ ظذ ظؿؾقي صـع افسقوشوت ادتعؾؼي بودقوه كحق
ـون
ّ
إدارة ادقارد إدارة أـثر اشتدامي.
آستغالل غر ادستدام وإعادة توجقه السقاسات ادائ ّقة
تضخ ّ
افدراشوت اجلقؾ ّق ُي َّ
ّ
ـؾ شـي ـوكً وٓ تزال أظذ
أن افؽؿ ّقوت افتل
بغ
ُ
ُت ّ ُ
بؽثر ظؿقم ًو مـ متقشط افتغذيي افؼوبؾي فالشتخدام فطبؼوت ادقوه اجلقؾقي،
ٍ
ـبر ًّ
ُّ
ـال مـ افتغذيي افسـقيي افؼوبؾي
ويتجووز
افضخ اجلوئر أن إػ حدٍّ
فالشتخدام بؿقوه إمطور ،وـذفؽ جمؿقع افتغذيي ظـد إووؾي خسوئر افسصقح
مـ ادستخدمغ ،وكتقجي فذفؽ ،هـوك اكخػوض هيع ذم مـسقب ادقوه اجلقؾقي،
ؾض ً
ال ظـ زيودة ذم ترـقز ادؾح ذم بعض ضبؼوت ادقوه اجلقؾقي هذه ،وؿد أطفرت
ادشوهدات َّ
تنب ادقوه ادوحلي أو ادوحلي مـ
أن هذه افزيودة يؿؽـ أن ُتعزى إػ ّ
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ضبؼوت ادقوه اجلقؾقي ادجوورة إـثر مؾقحي ،وإػ إمالح افتل حتشدهو تدؾؼوت
افراجعي مـ ادـوضؼ ادرو ّيي (.)JICA 2004
وحتسـ مستقيوت معقشي افسؽون
افديؿغراذم
وبوإلووؾي إػ ذفؽ ،أ ّدى افـؿق
ّ
ّ
بلـؿؾفؿ ،إػ زيودة ؿق ّيي ذم افطؾى ظذ ادقوه ادـزفقي ،ممّو شقتط ّؾى تطقير مقارد
موئقي جديدة ،وظالو ًة ظذ ذفؽ ،زادت بشدة تؽوفقػ (آشتثامر وافتشغقؾ
وافصقوكي) إلمدادات ادقوه احلرضيي

(Abuـ2004 ،Shams 2003

.)Darmane

وفتؾبقي آحتقوجوت ادتزايدة فسؽون احلرض ،مـ افرضوري افؾجقء إػ ظؿؾقوت
كؼؾ تستفؾؽ افطوؿي دسوؾوت أضقل ،ورؾع ادقوه ظذ بعد مئوت إمتور تصؾ إػ
200

مس مـ وادي إردن حتك ادرتػعوت أو مـ

افعؿقؼي) ،فتطقير إظودة اشتخدام ادقوه

200

(et al. 2002

إػ

600

مس ذم أبور

 ،)McCornickوإكشوء

حمطوت حتؾقي ادقوه (.)Scott et al. 2003
وظالو ًة ظذ ذفؽ ،دمدر اإلصورة إػ َّ
أن افزراظي افتل ُتتَّعً بظروف مقاتقي
ؿقي مـ احلؽقمي،
فؾغويي خالل افسبعقـ ّقوت وافثامكقـ ّقوت ،وافتل حظقً بدظؿ ّ
ً
حصي ـبر ًة مـ ادقارد ادوئ ّقي افقضـقي ،بحقٌ تستخدم افزراظي  5ذم
افققم
تستخدم
َ
اإلمجويل،
ادحع
ادئي مـ افؼقى افعومؾي ،وتـتٍ  3إػ  4ذم ادئي ؾؼط مـ افـوتٍ
ّ
ّ
اإلمجويل
ادحع
وفؽـَّفو تسفؿ بشؽؾ ؽر مبوذ ؾقام يؼرب مـ  29ذم ادئي مـ افـوتٍ
ّ
ّ
(وزارة افتخطقط  .)1999و ُي ُ
افزراظل  65ذم ادئي مـ آشتخدام
شؽِّؾ افؼطوع
ّ
افقضـل فؾؿقوه (أي

511

مؾققن مس مؽعى /شـي ،بام ذم ذفؽ
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مؾققن مس

مؽعى /شـي مقوه افرصف افصحل ادعوجلي [ .)]THKJ 2004هذه افـسى ادئق ّيي
ُتشر إػ أكَّف بسبى افؽؿ ّقي ادحدودة اإلمجوف ّقي فؾؿقوه ادتوحيّ ،إٓ َّ
أن هـوك ادزيد مـ
ظؿؾقوت افـؼؾ بغ افؼطوظوت.
80

وذم مقاجفي هذه ادشوـؾ وإدفي ظذ تزايد افـدرة افشومؾي ،حووفً حؽقمي
إردن ،بدظ ٍؿ مـ ذـوء دوفقغ يشورـقن بؼقة ذم اشتثامرات ؿطوع ادقوه ،إظودة
تقجقف شقوشتفو ادتعؾؼي بودقوه بشؽؾ حوشؿ ،واخلطقط افرئقسقي هلذه افسقوشي
اجلديدة هل:


ادمشسوت وافسقوشوت



افرشؿل ٕوفقيوت وأهداف احلؽقمي ذم شقوشوت إشساتقجقي ادقوه
افـؼ
ّ
إردكقي ذم  1995و ،1997حقٌ ُتعطك إوفق ّيي دقوه افؼب ،ثؿ فالشتخدام
افري.
افصـوظل ،وأخر ًا دقوه ّ
ّ



ترـقز ادسموفقوت ظـ اإلدارة افعومي فؾؼطوع بلـؿؾف داخؾ وزارة ادقوه
وافري.
ّ



زيودة افعرض ،ختطقط جمؿقظي مـ ادشوريع اجلديدة افتل هتدف إػ تعبئي
آخر ادقارد ادتوحي :افسدود وافـؼؾ ،وإظودة آشتخدام ،وحتؾقي ادقوه.



اإلجراءات افرامقي إػ احلدّ مـ اشتفالك ادقوه افزراظ ّقي.



دمؿقد تصوريح حػر أبور ذم ظوم .1992



ّ
تضخ مـ ضبؼوت ادقوه اجلقؾ ّقي (ترـقى ظدّ ادات
بدء افسقطرة ظذ ادقوه افتل
ادقوه ذم ظوم  ،1994ومراؿبي ادقوه اجلقؾقي بؿقجى افؼوكقن ذم ظوم ،2002
ّ
افضخ).
وؾرض رضيبي ظذ حجؿ



(افتحقل مـ كظوم افتقزيع ظـ ضريؼ
افري ذم وادي إردن
ّ
حتديٌ صبؽوت ّ
ؿـوة مػتقحي إػ صبؽي وغط حتً إرض ،أكشئً ذم ظوم .)1996

81



افصحل ادعوجلي
افري ،مقوه افرصف
اشتبدال بودقوه افعذبي ادستخدمي ذم
ّ
ّ
ري وشط وجـقب
ادخؾقضي ،افؼودمي مـ حم ّطي شدّ ادؾؽ ضالل؛ مـ أجؾ ّ
وادي إردن.



مـذ ظوم  ،1998بدأ ختػقض حصص ادقوه افسـقيي ادخصصي فؾؿزارظغ ذم
وادي إردن ،وؾؼ ًو فؽؿ ّقي ادقارد ادتوحي ذم افبؾد ّ
ـؾ ظوم.



تطقير افبحقث افتطبقؼقي وادسوظدة افتؼـقي فؾؿزارظغ (افتعوون إمريؽل
وإدوين وافػركز).



حتسغ إدارة إمدادات ادقوه احلرضيي.



كؼؾ إدارة إمدادات ادقوه احلرضيي دديـي ظامن إػ ذـي خوصي ،ذم حمووفي
فتحسغ افتقزيع وافسقطرة ظذ افشبؽي ،وزيودة اشسداد افػقاتر (احلدّ مـ
ادقوه ؽر ادحسقبي) .وؿد زادت مقثقؿ ّقي افتقزيع زيودة ـبرة ،وـذفؽ
وفؽـ اخلسوئر ٓ تزال مرتػعي جد ًا بسبى
افـسبي ادئقيي ٓشسداد افػقاتر،
َّ
حوفي افشبؽي ادتفوفؽي.
 4.2.4انمُارد انمائيّت َاالستخذاماث في 2000

تظفر افتعديالت افرئقسقي افتل حدثً بغ مـتصػ افسبعقـوت وافعؼد إول
مـ افؼرن احلودي وافعؼيـ ذم صقرة  ،18وتشؿؾ مو يع:
▪ احلدّ مـ ادقوه افؼودمي مـ افرمقك ،وافقصقل إػ حقض هنر إردن
شد ًا متقشط احلجؿ ذم حقض افرمقك

افسػع خالل افثامكقـقوت ،تؿ بـوء
ّ
ّ
افضخ ادبوذ ذم إهنور وأبور ٕؽراض زراظقي
تطقر
افعؾقي ذم شقريو ،وؿد ّ
35

وحرضيي بشؽؾ ـبر ،وبوفتويل َّ
ؾنن آشتخدام افسقري فـفر افرمقك ؿد زاد مـ
افضعػ خالل افػسة فتصؾ إػ  200مؾققن مس مؽعى /شـي (افـوس .)1998
82

ويصؾ تدؾؼ هنر افرمقك ،ؿبؾ حتقيؾف جزئق ًو إػ ؿـوة ادؾؽ ظبد اهلل وإػ إهائقؾ،
إػ

270

مؾققن مس مؽعى/شـي

(2004

 ،)THKJمـفو حقايل

110

مؾققن مس

افسػع.
مؽعى /شـي يتد ّؾؼ بشؽؾ ؽر مـضبط إػ هنر إردن
ّ

▪ وذم ظوم  ،1994و َّؿع إردن وإهائقؾ معوهدة شالم ُحتدّ د تؼوشؿ ادقارد

حمع
ادوئ ّقي ادشسـي .آشتخدام اإلهائقع افسوئد دقوه افرمقك (اشتخدام ّ
ّ
افضخ إػ بحرة ضزيو ذم ؾصؾ افشتوء) ،بحقٌ يبؼك دون
وحتقيؾ ادقوه ظـ ضريؼ
تغقر (70مؾققن مس مؽعى  /شـي)ـ ( .)ElNasser 1998; Hof 1998وظالوة ظذ
ّ
تضخ إهائقؾ
ذفؽ،

25

مؾققن مس مؽعى /شـي ذم ؾصؾ افشتوء مـ هنر

افرمقك ،وترجع كػس افؽؿقي إػ ؿـوة ادؾؽ ظبد اهلل خالل افعوم ،ممّو يسؿح
بدرجي معقـي مـ افتـظقؿ فتدؾؼ مقوه افؼـوة .وظالوة ظذ ذفؽ ،ووؾؼ ًو فؾؿعوهدة،
يـبغل إلهائقؾ بعد حتؾقي  20مؾققن مس مؽعى /شـي افؼودمي مـ افقـوبقع ادوحلي،
افسػع ،كؼؾ
وحتقيؾفو إػ هنر إردن
ّ

10

مؾققن مس مؽعى /شـي إػ إردن،

ويـبغل أيض ًو أن يليت  50مؾققن مس مؽعى /شـي آخر مـ ادقوه افعذبي مـ ادشوريع
ادشسـي ،وذم افتعقيض ،تؼقم إهائقؾ بـؼؾ  20مؾققن مس مؽعى /شـي (يضوف
إػ  25مؾققن مس مؽعى /شـي ذم افصقػ) مـ ادقوه افعذبي مـ بحرة ضزيو إػ
إردن مـذ ظوم

1998

(معوهدة افسالم بغ إردن وإهائقؾ  ،1994بقمقكً

.)1997
▪ امتداد ًا إػ اجلـقب مـ ؿـوة ادؾؽ ظبد اهلل  18ـؿ بغ ظومل  1975و،1978
و14.5

ري شقى مسوحي إووؾقي تبؾغ
يتؿ ّ
ـؿ ذم ظوم  ،1988مل ّ

3400

هؽتور،

وذفؽ بػضؾ اشتخدام ادقوه افعذبي /مقوه افرصف افصحل ادخؾقضي ( 50مؾققن
مس مؽعى /شـي مـ هذه ادقوه تستخدم أن ذم جـقب ؽقر إردن [شجالت
83

شؾطي وادي إردن] ،أي ثؾٌ ادقوه ادستخدمي ذم جـقب افقادي ،وهذه افؽؿ ّقي
تتزايد ّ
ـؾ ظوم).
▪ حتسغ ـػوءة ومراؿبي تقزيع ادقوه ظذ ادزارع ادرو ّيي ،مـ خالل بـوء صبؽي
أكوبقى مضغقضي حتً إرض.
▪ بـوء افسدود ظذ هنر افزرؿوء وافقديون اجلوكبقي إخرى مـ أجؾ افسقطرة
وري ادخططوت اجلديدة ،وٓ يزال افؼؾقؾ مـ ادقوه يصؾ إػ
ظذ ادقوه افسطح ّقي ّ
هنر إردن ذم ؾصؾ افشتوء.
تؿ حػر
▪ ـون اشتخدام ادقوه اجلقؾ ّقي ـبر ًا بوفػعؾ ذم مـتصػ افسبعقـوتَّ ،
معظؿ أبور افعؿقؼي ( 85ذم ادئي) بغ ظومل  1975و( 1992شؾطي ادقوه إردكقي
 .)1994وبوفتويل َّ
ؾنن اشتخدام ادقوه اجلقؾ ّقي ذم احلقض ـون مـ ادتقؿع أن يصؾ إػ
 109مؾققن مس مؽعى /شـي ذم ( s2000شجالت إدارة ادقارد ادوئ ّقي ذم وزارة
فري حقهلو  15000هؽتور.
ادقوه
وافري فعوم ّ )2003
ّ
▪

تضوظػ ظدد شؽون احلرض داخؾ احلقض بـسبي  2.5تؼريب ًو ذم  25ظوم ًو

(1975ـ2000

ـ

1978 ،THKJ

 .)2003 ،DoSوؿد زاد اشتخدام ادقوه اجلقؾقي

احلرض ّيي (ادقوه ادـزف ّقي وافصـوظ ّقي) بوفتقازي مع ذفؽ مخسي أوعوف ،فقصؾ إػ
150

مؾققن مس مؽعى /شـي (شجالت إدارة ادقارد ادوئ ّقي ذم وزارة ادقوه

وافري) ،حقٌ تتضؿـ 20 ،مؾققن مس مؽعى /شـي تليت مـ أحقاض جموورة تؼع
ّ
افسػع ذم
ظذ بعد 50ـ 100ـؿ مـ ادـوضؼ احلرضيي افؽبرة ذم حقض هنر إردن
ّ
إردن.
ّ
افضخ بـؼؾ  50مؾققن
▪ مـذ بدايي افتسعقـقوت ،تسؿح جمؿقظي مـ حمطوت
مس مؽعى /شـي مـ وشط افقادي إػ ظامن.
84

▪ يبؾغ إمجويل اشتغالل ادقوه اجلقؾقي ذم احلقض رشؿقو

240

مؾققن مس

مؽعى /شـي (إووؾي إػ  30مؾققن مس مؽعى /شـي واردات ادقوه اجلقؾقي مـ
أحقاض أخرى) ،مؼوركي بتغذيي شـقيي ؿوبؾي فالشتخدام تبؾغ 160مؾققن مس
مؽعى /شـي ،وهذا يعـل معدل آشتغالل ادػرط  150ذم ادئي ذم ادتقشط ظذ
وافري).
حقض هنر إردن افسػع (افسجالت – وزارة ادقوه
ّ
وؿد أ ّدى اكخػوض كقظ ّقي وـؿ ّقي ادقوه افتل تصؾ إػ افبحر ادقً ،إػ خػض
افتورخيل فـفر إردن ،ؾؼط هنر افرمقك
تد ّؾؼفو إػ  20ذم ادئي ؾؼط مـ افتدؾؼ
ّ
وبعض افقديون اجلوكبقي ،وٓ شقام ذم صامل احلقض ٓ ،تزال ّ
تغذي ذم ؾصؾ افشتوء
افسػع ،وبوإلووؾي إػ ذفؽُ ٓ ،ي ّ
غذى هنر إردن شقى بودقوه ادؾقثي
هنر إردن
ّ
حتقهلو إهائقؾ ،ومقوه افرصف مـ ادحقط
وادوحلي (ادقوه مـ افقـوبقع ادوحلي افتل ِّ
ادرو ّيي ،ومقوه افرصف افصحل مـ ادستعؿرات اإلهائقؾقي وافؼرى ،أو اددن
افػؾسطقـقي وإردكقي).
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صورة  :18ادوارد ادائ ّقة يف عؼد األلػقة  2000م
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ادشاكل الـاشئة يف 2000ـ 2025والتطورات ادتوقعة
إردين حوفق ًو،
يعرض هذا افؼسؿ ادشوـؾ افرئقسقي افتل يقاجففو ؿطوع ادقوه
ّ
ؾض ً
ال ظـ ظقاؿبفو ادحتؿؾي ظذ ادستؼبؾ افؼريى ،ـام ُيشر إػ بعض ادسوئؾ افتل
ادؼرر
مل َت ُعدْ مقوع اهتامم
ؾقري بعد ،وفؽـ َش َق َّ ُ
ّ
تعغ معوجلتفو ذم ادستؼبؾ ،ومـ ّ
أن تزداد أمهقي ادسوئؾ افتوفقي بحؾقل ظوم :2025
▪ افـدرة ادود ّيي فؾؿقارد ادوئ ّقي.
افسؽوين ،افزيودة افنيعي ذم آحتقوجوت مـ ادقوه
▪ تدؾؼ افالجئغ وافـؿق
ّ
افديؿقؽراذم افذي ٓ يزال مرتػع ًو بـسبي
حتسـ مستقيوت ادعقشي وافـؿق
ّ
(بسبى ّ
 ٓ ،)]DoS 2003 ،THKJ[ %2.8شقام ذم آحتقوجوت احلرض ّيي (ترـز اددن مو
يؼرب مـ  %80مـ افسؽون [.)]DoS 2003 ،THKJ
▪ افتؽؾػي ادتزايدة مـ افعرض ظذ ادقوه ،افتؽوفقػ ادتزايدة فؾتعبئي
افرضوريي فؾؿقارد ادوئ ّقي افتؽؿقؾ ّقي ،اددظقمي حتك أن مـ ؿبؾ احلؽقمي وادعقكي
افدوفقي (افسدود افبوهظي افثؿـ ،وافـؼؾ دسوؾوت ضقيؾي ،وتؽوفقػ آرتػوع،
وحتؾقي ادقوه ،ومو إػ ذفؽ  )))Kolars 1992; GTZ 1998; Nachbaur 2004ومـ
يتحؿؾ افسؽون افتؽؾػي بشؽؾ متزايد (افتؿقيؾ
ادحتؿؾ ذم افعؼقد افؼودمي ،أن
ّ
احلويل ؽر مستدام ظذ اددى افطقيؾ) ،مع احتامفقي افتلثر ظذ إه افػؼرة ذم
ادجتؿع إردين (.)Darmane 2004
▪ مراؿبي ادقوه اجلقؾقي مـ آشتغالل ادػرط ،واكخػوض جقدهتو ،بحقٌ
تم ّدي افزراظي ادرو ّيي ظذ وجف اخلصقص ،إػ تدهقر ذم كقظقي ادقوه اجلقؾقي
(ادؾقحي ،وافـسات ،ومو إػ ذفؽ) ،وبوفتويل تعرض فؾخطر إمؽوكقي اشتخدام

87

اددن ذم ادستؼبؾ هلذه ادقوه افعوفقي اجلقدة وادـخػضي افتؽؾػي ،وذم افقؿً كػسف،
يتؿ ؾعؾ افؽثر خلػض اشتخدام ادقوه اجلقؾقي افزراظقي ذم أبور اخلوصي افقاؿعي
ٓ ُّ
ذم ادرتػعوت بشؽؾ ـبر (مل حتسم ؿط حدود آشتخراج فؾؿقوه اجلقؾقي،
وصدرت تراخقص ـثرة جد ًا هبذا افشلن حتك ظوم [ 1992

ARD 2001; Venot

.)]]2004b
▪ تزايد خطر اجلػوف ،حقٌ تم ّثر شقوشي كؼؾ ـؿقوت ادقوه افعذبي ادتزايدة
مـ افزراظي ادرو ّيي إػ آشتخداموت احلرضيي ،ظذ اشتؼرار افؼطوع افزراظل،
مجدت احلؽقمي إردكقي
ؾػل شـقات اجلػوف ( 2000إػ  ،)2002ظذ شبقؾ ادثولّ ،
َ ِ
بشؽؾ ٍ
ٍ
خصصي فؾزراظي
خصصي فؾؿدن ،بقـام خ ّػضً
ـبر افؽؿ ّق َي ا ُد ّ
ـؿقي ادقوه ا ُد ّ
ذم وادي إردن.
ؾتؿ إجراء ظدة تدابر فتحسغ إدارة ادقوه ذم افبؾد،
▪ افتحديٌ وافصقوكيَّ ،
ويشؿؾ ذفؽ

–

ظذ شبقؾ ادثول

–

حتديٌ وحتسغ افشبؽوت مودي ًو ،وختػقض

ـؿقوت ادقوه ؽر ادحسقبي ،وكؼؾ إمدادات ادقوه ،وتعظقؿ اشتخداموت مقوه
افرصف افصحل ذم افزراظي (.)Darmane 2004
▪ ادخوضر افصح ّقي وافبقئ ّقي ،إػ جوكى مشؽؾي ظدم آشتدامي ادرتبطي
بوإلؾراط ذم اشتغالل ضبؼوت ادقوه اجلقؾ ّقي ٓ ،بـدّ مـ افتشديد ظذ مشوـؾ افبقئقي
إخرى ،وتشؿؾ هذه ادخوضر افصح ّقي ادرتبطي بوٓشتخدام افعوم دقوه افرصف
افصحل ادعوجلي ذم افزراظي ،واكخػوض مستقى افبحر اد ّقً (مس واحد شـق ّي ًو
ّ
خالل افعؼد ادويض) ،واختػوء واحي إزرق ،ؾض ً
تؾقث ادقوه اجلقؾ ّقي
ال ظـ ّ
وادقوه افسطح ّقي.
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 5.2.4انسيىاريٌُاث انمحتمهت في أفك عاو 2025

ُض ِر َح ًْ ظدة مشوريع اشتثامريي وإصالحقي فتؾبقي آحتقوجوت ادتزايدة مـ
ادقوه ذم ادـوضؼ احلرضيي داخؾ افبؾد ،وكعرض هـو إشؼوض ًو فعوم  2025بوفـظر إػ
ادشوريع افتل ُك ِّػذت بوفػعؾ ،أو افتل هل ؿقد افتـػقذ (مـذ ظوم  ،)2004وادشوريع
افتل يبدو َّأهنو إـثر احتامًٓ فؾتـػقذ ذم ادستؼبؾ افؼريى( .اكظر صقرة .)19
بـاء اخلزّ اكات
خزاكوت (ظذ ضقل افقديون اجلوكبقي) ،وهل ظؿقم ًو بعقدة ظـ
تؿ بـوء ظدة ّ
َّ
إردين
افسقري (شدّ
مراـز آشتفالك ،وأصغر وبوهظي افثؿـ ،بوشتثـوء افسدّ
ّ
ّ
افقحدة) ،افذي َّ
تلخ َر بـوؤه بسبى معوروي اإلهائقؾقغ حتك معوهدة افسالم
اإلهائقؾقي إردكقي فعوم .1994
وبوفـظر ذم بـوء شدّ افقحدة ،افذي تبؾغ شعتف افتخزيـقي
افسـقي فف
مؽعى ،ويبؾغ افتد ّؾؼ
ّ
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مؾققن مس مؽعى /شـي

110

مؾققن مس

[2004

]THKJ

حجام افتل ُبـقً ظذ افقديون اجلوكبقي ادتبؼقي ؽر
ومراؾؼ افتخزيـ إصغر
ً
اخلووعي فؾرؿوبي ،وظذ إهنور ادجوورة افقاؿعي خورج احلقض (وادي ادقجى،
35

مؾققن مس مؽعى /شـي) ،كتجً ظـ ذفؽ اختػوء ـومؾ تؼريب ًو فتد ّؾؼ هنر

افسػع (شدّ افقحدة) ،وـذفؽ افتد ّؾؼوت اجلوكب ّقي (شد ادقجى) ،افتل
إردن
ّ
يتؿ حتقيؾفو ذم
تصؾ إػ افبحر ادقً ،وتقاؾر مقارد جديدة مـ ادقوه افعذبي افتل ّ
افغوفى إػ اددن( ،وذفؽ وؾؼ ًو فؾخطط احلؽقمقي 60 :مؾققن مس مؽعى /شـي
بوفـسبي إػ إربد واددن افشامفقي إخرى
افزرؿوء).
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و65

مؾققن مس مؽعى /شـي فعامن

ُّ
وبوفتويل َّ
شتظؾ
ادحقفي إػ افزراظي ادرو ّيي داخؾ وادي إردن
ؾنن افؽؿ ّقوت
ّ
مستؼرةً،
وفؽـ تـظقؿ افتدؾؼ فؼـوة ادؾؽ ظبد اهلل ،وادروكي افتل يسؿح هبو شدّ
َّ
ّ
افري ،وفؽـ ؿد يؽقن فف أيض ًو تلثر
افقحدة ،شقمدي إػ حتسغ وبط إمدادات ّ
ظذ ُتؾح افسبي (.)McCornick et al. 2001
تطوير حتويالت داخل احلوض دسافات صويؾة.
ذم حوفي افـدرة افشديدة فؾؿقوه ذم إردن ،مـذ ؾسة ضقيؾي ـون مـ ادتقؿع كؼؾ
ـؿقوت ـبرة مـ ادقوه (كؼؾ ادقوه افعذبي مـ فبـون وافعراق وشقريو ،وكؼؾ ادقوه
ادوحلي مـ افبحر إبقض ادتقشط إػ افبحر ادقً

[1998

وفؽـ هذه
،]GTZ
َّ

افتحقيالت مل ُتـ َّػذ ّ
اإلؿؾقؿل ،وتؽوفقػفو
افسقود
ؿط؛ بسبى ظدم آشتؼرار
ّ
ّ
ادرتػعي جد ًا مـ حقٌ آشتثامر وافتشغقؾ وافصقوكي ،ومـ كوحقي أخرىَّ ،
ؾنن
ظؿؾقوت افـؼؾ داخؾ احلقض ومـ إحقاض ادجوورة ،افقاؿعي ذم إردن ،ؿد
تـؿ تطقيرهو بوفػعؾ (ظؿؾقوت كؼؾ مـ إزرق وافبحر ادقً) ،ويـبغل أن
َّ
تـخػض هذه افتحقيالت ذم مـتصػ اددة بسبى آشتغالل ادػرط بشؽؾ ظوم
هلذه إحقاض.
تـؿ آظتبور ،وـجزء مـ افسقوشي ادتّبعي افتل
ومـ ادتقؿع ٕؾؼ ظوم َّ ،2025
هتدف إػ احلدّ مـ آشتغالل ا ُدػرط فطبؼوت ادقوه اجلقؾقي ادتجددةَّ ،
أن ظؿؾقوت
افـؼؾ مـ أحقاض إزرق وإحقاض اجلـقبقي (حقض افبحر ادقً بشؽؾ
خوص) يؿؽـ وؿػفو أو ختػقضفو (.)THKJ 2004
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تطوير عؿؾقة حتؾقة ادقاه اجلوف ّقة اداحلة ومقاه البحر.
تؿ تـػقذ حم ّطي هو ّمي فتحؾقي ادقوه اجلقؾ ّقي ادوحلي ذم وادي إردن
ذم ظوم ّ ،2004
تزود ظامن بـ
(دير ظال  15مؾققن مس مؽعى /شـي [ ،]]MWI 2002وهل ّ

10

تـؿ تطقير بعض حمطوت أصغر حج ًام فؾتـووح
مؾققن مس مؽعى /شـي ،ـام َّ
افعؽز خالل افسـقات

2000ـ2005

ذم ادـوضؼ افتل تؽقن ؾقفو ادقوه اجلقؾقي

موحلي ،مـ أجؾ تزويد اددن بودقوه افصوحلي فؾؼب ،وـذفؽ فتطقير إكشطي
افزراظ ّقي ذم جـقب وادي إردن (ادراؾؼ اخلوصي فزراظي ادقز خوصي).
مرشوع كاقل البحر األمحر والبحر ادقت (األمحر – ادقت).
يتؽقن هذا ادؼوع مـ كؼؾ وخؿ دقوه افبحر مـ افبحر ادقً إػ افبحر
ّ
إمحر (افػرق ذم آرتػوع  400مس ،مسوؾي  180ـؿ) ،وهيدف إػ حتؼقؼ آشتؼرار
يتؿ تزويده بف
ذم مستقى افبحر ادقً ،ظـ ضريؼ كؼؾ حجؿ ؿريى مـ ذفؽ افذي ّ
مـ هنر إردن تورخيق ًو (بغ  800و  1000مؾققن مس مؽعى /شـي) ،ومـ ادخطط
ذم افقاؿع كؼؾ أـز ( 1 ,500مؾققن مس مؽعى /شـي ذم ادجؿقع)؛ فتزويد اددن
شقتؿ حتؾقي مقوهفو
افرئقسقي ذم إردن وؾؾسطغ وإهائقؾ ببعض مقوه افبحر افتل
ّ
ظذ صقاضئ افبحر ادقً بوشتخدام افؽفربوء ادـتجي؛ بسبى آختالف افطبقعل
افسقوحل
ادؼرر تطقير افـشوط
ّ
ذم آرتػوع (هورزا  .)1998بوإلووؾي إػ ذفؽ ،مـ ّ
ذم ادـطؼي بؼقة؛ كظر ًا ٕمهقي ادقؿع فألديون افسامويي افرئقسقي وافؼقؿي افطب ّقي فؾطغ
ذم افبحر ادقً ،وفذفؽ َّ
ؾنن ادؼوع شقػقد أيض ًو هذا افـشوط ويسؿح بتطقيره،
و ُيؼدَّ ُر رأس ادول ادطؾقب بؿبؾغ يساوح بغ  1000و  1500مؾققن دوٓر فـؼؾ
مقوه افبحر ،و 350مؾققن دوٓر دراؾؼ حتؾقي ادقوه وكؼؾ ادقوه افعذبي (هورزا .)1998

91

ويتطؾى حجؿ هذه آشتثامرات ،ؾض ً
ال ظـ مشورـي افؽقوكوت افسقوشقي
افثالثي ادعـقي (إهائقؾ وإردن وإرايض افػؾسطقـقي) ،تعووك ًو إؿؾقؿق ًو ودظ ًام ؿق ّي ًو
افدويل ،وؿد ظرض ادؼوع ٕول مرة ،مـ خالل جلـي ثـوئقي (إردن
مـ ادجتؿع
ّ
وإهائقؾ) خالل ممُتر ؿؿي إرض مـ أجؾ افتـؿقي ادستدامي ذم جقهوكسزغ ذم
تؿ تعقغ افبـؽ افدويل فصقوؽي ادصطؾحوت ادرجعقي فدراشي
ظوم  ،2002وؿد َّ
اجلدوى مـ ؿبؾ جلـي ثالثقي (إردن وإهائقؾ وافسؾطي افػؾسطقـقي) ،ويـظر
افدويل إػ افدراشي ظذ َّأهنو وشقؾي فؾؿسومهي ذم ظؿؾقي افسالم ذم ادـطؼي،
ادجتؿع
ّ
يتؿ تـػقذ ادؼوع إػ افققم؛ كظر ًا ٓظتبورات شقوشقي بغ إضراف
وفؽـ مل ّ
تؿ حتقيؾف إػ مؼوع
ادشورـي (إردن وإهائقؾ وافسؾطي افػؾسطقـقي) ،وؿد َّ
افقضـل.
وضـل فؾدوفي إردكقي حتً مسؿك افـوؿؾ
ّ
ّ
الصحي ادعاجلة يف الزراعة ادرو ّية.
التوسع يف استخدام مقاه الرصف
ّ
مـ ادتقؿع أن تـتٍ ظامن ذم ظوم  2025وعػ مو تـتجف ذم ظوم

100( 2000

مؾققن مس مؽعى /شـي) .وبوفتويل َّ
ؾنن مقوه افرصف
افصحل ادخؾقضي ذم شدّ
ّ
شقتؿ اشتخدامفو ذم جـقب
ادؾؽ ضالل مع ادقوه افعذبي افؼودمي مـ هنر افزرؿوء،
ّ
رهيو) ،وذم ادرتػعوت بشؽؾ
افقادي (ممّو يسؿح ّ
بري مجقع ادـوضؼ افتل يؿؽـ ّ
رئقز ٕؽراض صـوظقي ( 25إػ  30مؾققن مس مؽعى /شـي ـام ذـر ذم
ّ

THKJ

 )2004حقل حمطوت معوجلي مقوه افرصف افصحل ،بدًٓ مـ اشتخدام ادقوه افعذبي
مـ ضبؼوت ادقوه اجلقؾ ّقي.
وأخر ًا َّ
ؾنن مجقع ادشوريع اجلديدة (حمطوت حتؾقي ادقوه ،وافسدود اجلديدة،
وإظودة اشتخدام ادقوه) شتحتوج أيضو إػ اشتثامرات ظوفقي مـ حقٌ إكوبقى
ّ
افضخ ،وؽرهو مـ ادراؾؼ افتل تسؿح بـؼؾ ادقوه.
وحمطوت
92
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احلدّ من استخدام ادقاه اجلوفقة الزراعقة.
مـ أجؾ افقصقل إػ مستقى مستدام ٓشتغالل ادقوه اجلقؾقي ( 88مؾققن مس
افزرؿوء ،ظذ شبقؾ ادثول[ ،

مؽعى /شـي ذم حقض ظامن

–

MWIـResources Department

 ،]Waterشقؽقن مـ افرضوري ظذ ادستقى

;ARD 2001

احلويل فالشتخداموت احلرضيي ،وؿػ مجقع اشتخدام ادقوه اجلقؾقي افزراظقي ،وهذا
افسقـوريق ؽر حمتؿؾ إػ حدٍّ بعقد؛ ٕكَّف يبدو مـ ؽر ادحتؿؾ أن يصبح إردن
مستقرد ًا صوؾق ًو فؾؿـتجوت ذم ؾصؾ افصقػ ،بقـام ُي َعدّ ُمصدِّ ر ًا هلذه ادـتجوت ذم
هذه افػسة مـ افعوم.
وظالوة ظذ ذفؽَّ ،
افتحقل ،تشر
ؾنن أمهقي أثور آجتامظقي وافسقوشقي هلذا
ّ
إػ َّ
أن افسقوشوت افالزمي فؾحدّ مـ افزراظي ادرو ّيي ذم ادرتػعوت – وٓ شقام تؾؽ
ادقجفي كحق افتصدير – شتتلخر وفـ تـ ّػذ إٓ جزئق ًو .ومـ كوحقي أخرى ،يؿؽـ
ِ
إجؾغ ادتقشط وافطقيؾ ،إػ
أن تمدي افزيودة ذم مؾقحي ضبؼي ادقوه اجلقؾقي ،ذم
خػض افزراظي ادرويي ذم ادرتػعوت؛ َّ
ٕن بعض ادحوصقؾ ادزروظي (افعـى
وافتػوح) حسوشي فؾؿؾح ،وبوفتويل شتصبح ؽر ؿوبؾي فؾحقوة (.)Grattan 2001
شقتؿ ختػقض ادـوضؼ ادرويي بؿؼدار افثؾثغ ذم حقض
وادتقؿع ذم ظوم ،2025
ُّ
افرمقك ،و 30ذم ادئي ذم

حقض ظامن وافزرؿوء بحؾقل ظوم  1500( 2025و9300

هؽتور ،تستفؾؽ  10و 50مؾققن مس مؽعى /افسـي مـ ادقوه اجلقؾقي ،ظذ افتقايل،
افصحل ادعوجلي
وافتل جيى إووؾتفو  30مؾققن مس مؽعى /ظوم مـ مقوه افرصف
ّ
ذم حقض ظامن – افزرؿوء).
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 3.4انخطىر انخارٌرًّ نسٍاساث انمٍاي فً األرزن
تطُّر مؤسساث انمياي في األردن
ادمشسوت اخلوصي بودقوه ذم إردن مع طفقر افزراظي ادرو ّيي،
ربام كشلت
ّ
وـون دورهو وامن افتقزيع افػ ّعول فؾؿقوه ذم حقض هنر معغ أو مـطؼي معقـي ،وٓ
تزال هذه ادمشسوت آجتامظقي مقجقدة ذم افعديد مـ اجلقاكى ذم وادي إردن،
ويتجؿع ادزارظقن أكػسفؿ ذم جمؿقظوت صغرة يرأشفو كظوم
مثؾ وادي افسر،
ّ
بع.
َؿ ّ
ؿسؿ افعديد مـ افعؾامء ادسؾؿغ مقارد ادقوه إػ
ومـ وجفي كظر اؿتصوديي ّ
ثالث ؾئوت

(et al. 2001

 .)Kadouriوافتل هل مـػعي اخلوصي ،وادـوؾع افعومي

خزان أريض أو ذم أكظؿي افبـقي
ادؼ ّقدة ،وادـوؾع افعومي .و ُتعتز ادقوه ادخزكي ذم ّ
افري أو أبور ،ـؿـػعي خوصي توبعي
افتحتقي افتل ص ّقدت خصقص ًو ،مثؾ ؿـقات ّ
دؾؽ ّقي صوحى هذه ادراؾؼ ،حقٌ يؿؽـ هلذا ادوفؽ أن يػعؾ مو يرؽى ذم ادوء ،بام
ذم ذفؽ بقعف فشخص آخر.
وظـدمو يؼع جمرى تدؾؼ دسطح موئل أو بحرة ظذ إرايض افتل ُتؾؽفو
ؾنهنو ُتعتز مـ ادـوؾع افعومي ادؼ ّقدة ،ذم هذه احلوفي ٓ ،يعتز موفؽ
مؾؽقي خوصيَّ ،
إرض بلكف "يؿتؾؽ" ادوء ،وفؽـَّف يستؿتع ؾؼط بوحلؼقق وآمتقوزات اخلوصي
ٍ
صخص اشتخدام ادقوه
ٕي
مؼوركي بودستخدمغ أخريـ ،ومع ذفؽ ،يؿؽـ ِّ
ٕؽراض افؼب تؾبقي آحتقوجوت إشوشقي ،وفؽـ ٓ يؿؽـ أن تستخدم هذه
ادقوه فغويوت افزراظي وافصـوظي دون إذن مـ موفؽ إرض.
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دزودي ادقوه بوشسداد تؽوفقػفؿ ،وٓ يؿؽـ بقع ادقوه كػسفو؛
يسؿح اإلشالم ِّ
وفؽـ احلؽقموت
ٕهنو تعتز مـ مـػعي ظومي ،وُتؾؽفو ادجتؿعوت ادحؾ ّقي،
َّ
َّ
وافبؾديوت وادؼووفغ ُيؿؽـفؿ اشسداد تؽوفقػ مجع مقوه افؼب وختزيـفو،
ومعوجلتفو وتقزيعفو ،ومعوجلي مقوه افرصف افصحل.
يـص ظذ َّ
وذم حول بقع ادقوهَّ ،
أن آف ّق َي افسقق هل افتل
ؾنن اف ُعرف
اإلشالمل ُّ
ّ
ّ
افتدخؾ مو مل تؽـ
حتدّ د افسعر ،وذم مثؾ هذه احلوٓت ،وٓ يتقؿع مـ احلؽقموت
هـوك أدفي ظذ حتديد إشعور وافتالظى ذم طروف افسقق مـ ؿبؾ افتجور
( .)Kadouri et al. 2001مـ إدوات اهلومي ذم اإلدارة احلديثي دقارد ادقوه ،إدارة
أن هذا ُيط َّب ُؼ ذم شقوق ادقدمَّ ،
افطؾى مـ خالل اشتخدام آف ّقي افتسعر .وبام َّ
ؾنن
حلدّ مـ هدر ادقوه ،وذم افقؿً كػسف وامن افعدافي
أهداؾف ظودة مو تؽقن ا َ
آجتامظقي ،وظذ هذا افـحق ،ؾفل هتدف إػ أن تتـوشى بشؽؾ ج ّقد مع ادثؾ
اإلشالمقي ٓ ،شقام إذا ـوكً تق ّؾر فؾػؼراء ؾرصي أؾضؾ فؾحصقل ظذ ادقوه.
 1.3.4حمُق األرض َانمياي خالل انفترة انعثماويت (1516ـ)1916
ـوكً افؼرون إربعي فؾحؽؿ افعثامين

(1516ـ1916

م) ؾسة رـقد ظوم ذم

مفتؿغ ذم ادؼوم إول بوٕردن مـ حقٌ أمهقتف فطريؼ
إردن ،ـون افعثامكققن
ّ
احلٍ إػ مؽي ادؽرمي .اظتؿد افـوس خالل تؾؽ افػسة ظذ مقوه إمطور ادخزكي
خزاكوت خوصي ذم مجقع ادـوزل
تؿ افعثقر ظذ ّ
اخلوصي أو افقـوبقع افطبقعقي ،وؿد َّ
تؼريب ًو ،وؽ َّط ًْ هذه اخلزاكوت آحتقوجوت إشوشقي مـ ادقوه فؾـظوؾي ادـزفقي،
وافتل ُؿـدِّ رت حسى ادصودر بـحق  30فس ًا فؾشخص افقاحد يقمق ًو.
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وٓ يؿؽـ افػصؾ بغ حقوزة إرايض وادقوه ،وذم ادـوضؼ افؼوحؾي وصبف
افؼوحؾي ،حقٌ حيتوج اإلكتوج افرظقي إػ كظوم مـ ّظؿ بعـويي دصودر مقوه افؼب
ٍّ
فؽؾ مـ افبؼ واحلققاكوت ،وذم حوفي إكتوج ادحوصقؾ ،يـبغل تـظقؿ إمؽوكقي
احلصقل ظذ ادقوه بام يتامصك مع كدرهتو ،فطودو ـون احلصقل ظذ ادقوه ،شقاء مـ
افقـوبقع أو أبور ،وافطريؼي افتل يـظؿ هبو افقصقل ،أمر ًا حمقري ًو ذم اإلكتوج
تؿ تـظقؿ اشتخدام ادقوه وؾؼ ًو
افزراظل .وذم افعفد افعثامين (1516ـ1916م)َّ ،
ٍ
رشؿل ،بدأت
شجؾ
فؾـظريي اإلشالمقي ،واحتػظً إدارة ادـطؼي بحؼقق ادقوه ذم
ّ
تؼيعوت احلصقل ظذ ادقوه واشتخدامفو ذم ادؿؾؽي اهلوصؿقي ذم ظوم ،1938
وأخذت ذم آظتبور افقاجى حؼقق ادقوه افسوبؼي افتل اظسؾً هبو اإلدارة
افعثامكقي افسوبؼي.
ٍ
آبور فالشتخدام افعوم،
أبور إػ
ووؾؼ ًو فؾـظريي اإلشالمقيُ ،تؼسؿ
ُ
وفالشتخدام اخلوص ـؿؾؽقي صخصقي ،وفالشتخدام اخلوص ذم ادراظل ،حقٌ
يؽقن فؾامفؽغ إوفقيي ظـدمو يؽقكقن ذم ادـطؼي

(1953, p. 210

.)Lambton,

وذم بعض ادـوضؼ افريػقي ٓ ،يؽقن موفؽق أبور ذم بعض إحقون مثؾ موفؽل
إرايض ،حقٌ يؿؽـ أن تؽقن افقـوبقع ضبقعقي ،وذم هذه احلوفي يؽقن فؾػرد
افذي يستخدم افـبع ٕول مرة فف إوفقيي ٓشتعودة إرض (.)Warriner, 1948
 2.3.4سياساث انمياي خالل فترة االوتذاب انبريطاوي (1917ـ)1946
ؿومً إمورة افؼق افعريب (1921ـ )1923وخؾقػتفو إمورة ذق إردن
تـػقذي ،ثؿ ؿومً بتطقير
(1923ـ )1946ببـوء بـقي حتت ّقي فؾدوفي تدرجيق ًو مع جمؾس
ّ
تؼيعل ُمـتخى ،وهقئي افؼضوء مستؼ ّؾي ،وتديرهو ادحوـؿَّ ،
وتؾؼً اإلمورة
جمؾس
ّ

97

مسوظدات موف ّقي وتؼـ ّقي مـ بريطوكقو ،وشوظدهو إداريقن مدكققن وظسؽريقن
بريطوكققن ،تل َّفػ افتؼيع ذم اإلمورة مـ افؼقاكغ اجلوريي افتل ك ّظؿً احلقوة ذم
ِّ
طؾ اإلمزاضقريي افعثامكقي ،وافؼقاكغ اجلديدة افتل أخذت مـ ؾؾسطغ.
وترـّز إدارة ادقوه ظذ إمدادات ادقوه مـ افبؾديي ،وهل مسموفقي ُتسـد داخؾ
اددن إػ ادجوفس افبؾديي ،وـون دور احلؽقمي ادرـزيي وئقالً ،وذفؽ أشوش ًو
فتسفقؾ تـػقذ ادشوريع ،وتؼيع اخلدمي ،ووامن افؼروض ادؼدمي فتـػقذ
ادشوريع ،وذم أموــ أخرى مـ اإلمورة ،حقٌ ٓ تقجد جموفس ،ـون افؼرو ّيقن
يتؿ ؾقفو مجع مقوه إمطور ،أو ظذ افقـوبقع.
يعتؿدون ظذ آبور افتجؿقع افتل ّ
وؿد ووعً ؿقاكغ ـثرة بشلن ادقوه خالل هذه افػسة ،ومـ افؼقاكغ اهلومي
ؿوكقن محويي مشوريع ادقوه افعومي وتعديالتف (1923ـ .)1946وؿد تـوول ذفؽ
أي ؾرد مـ افعؿؾ ذم
مشوريع ادقوه افعومي ومقاؿعفو ،وإظالكوهتو وصقوكتفو ،ومـع ّ
ٍ
شبى مـ إشبوب دون مقاؾؼي مبوذة مـ افسؾطي ادسموفي،
ٕي
هذه ادقاؿع ِّ
ٍ
فرضر ذم افطعـ أموم شؾطي افتخصص
تعروقا
ويـص ظذ ّ
ُّ
حؼ إصخوص افذيـ ّ
ذم احلصقل ظذ تعقيض إذا اشتطوظقا تؼديؿ دفقؾ ظذ افرضر ،ـون افؼوكقن
إول ادتع ّؾؼ بودقوه هق افؼوكقن رؿؿ ( )818فعوم  1930بشلن كظوم تقزيع ادقوه ذم
ظامن.
وأووح افؼوكقن ضريؼي احلصقل ظذ تراخقص فتـػقذ مشـوريع ادقـوه افعومـي،
ادحع مسموًٓ ظذ وجف افتحديد ظـ مـح افساخـقص،
افتؼيعل
وـون ادسمول
ّ
ّ
وإػ جوكى ذفؽ ،حدّ د افؼـوكقن افساخـقص وافضـقابط افتـل يتحؿؾفـو أي ٍ
ؾـرد
ُّ
َ
َّ
خيــوفػ افتصــوريح أو يؼــقم بعؿؾقــوت ؽــر ؿوكقكقــي ذم مـــوضؼ تـظــقؿ ادقــوه
(Marei and Abuـ.)Kishk, 2014
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أظطك آكتداب افزيطوين أمهقي أـز فتـػقذ خطط ادقوه افتل تعقد بوفـػع ظذ
ادقارد ادوئ ّقي ،مثؾ حػر أبور جلؿع ادقوه ،وحػر افؼـقات فـؼؾ ادقوه ،وحدّ د
افصحل وحػر
آكتداب أيض ًو افؼقاكغ ادحؾ ّقي ،افتل ُت ّثؾً بتـظقػ مقوه افرصف
ُ
ّ
مراؾؼ ادراحقض ،بعقد ًا ظـ مـوضؼ افبؾديي ،وأووحً َّ
أن مسموفقي تـظقػ
ظامل افبؾديي ،مؼوبؾ افرشقم افتل
وترصيػ مقوه افرصف
افصحل تؼع ظذ ظوتؼ ّ
ّ
افبؾدي.
حيدّ دهو ادجؾس
ّ
 4.4سٍاساث انمٍاي بؼس االسخقالل (1946ـ)1970
حصؾ إردن ظذ آشتؼالل ذم ظوم  ،1946وأظؾـً ادؿؾؽي إردكقي
يـص ظذ ثالثي ؾروع فؾحؽقمي :افسؾطي
اهلوصؿقي ،و"افؼوكقن إشود" ّ
افتـػقذيي ،وافسؾطي افتؼيعقي ،وافسؾطي افؼضوئقي .وؿد ّاحتدت افضػي افغربقي،
وهل اجلزء مـ ؾؾسطغ افذي داؾعً ظـف واحتػظً بف افؼقات إردكقي
وافعراؿقي خالل حرب ظوم  1948مع إهائقؾ ،مع ادؿؾؽي ذم ظوم .1950
وذم افػسة مو بغ ظومل  1946و ،1957ـون افؼسؿ ادسمول ظـ ادقارد ادوئ ّقي،
هق ؿسؿ إدارة ادشوريع داخؾ دائرة إرايض وادسوحي حتً ؿقودة وزير ادوفقي،
ادؼرر أن يؼقم مدير إرايض وادسوحي ،بؿسوظدة مدير إدارة ادشوريع
وـون مـ ّ
افري
افتوبعي فف ،بتـظقؿ ادقارد ادوئ ّقي ومراؿبتفو .ومه ذم ادسلفي إػ جوكى حؼقق ّ
رهيو ،ؾوفؼيعي اإلشالمقي هل مصدر
ومؾؽقي إرايض ذم تؾؽ ادـوضؼ افتل
شقتؿ ّ
ّ
افتؼيع ؾقام يتع ّؾؼ بحؼقق ادقوه ،وافؼقاظد افصودرة ظـ اهلقئي ،واجلريدة افرشؿقي
افعثامكقي ،هل افدفقؾ افرئقز ذم هذا افصدد.
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افعثامين افذي يتػؼ بشؽؾ أشود مع افؼيعي اإلشالمقي،
ـون افتؼيع
ّ
اشتؿر زمخف خالل ظفد ادؿؾؽي ،وـام ـون
"ؿوكقن افبالد" ددة أربعي ؿرون ،وؿد
ّ
احلول خالل ؾسة افقٓيي ،ط ّؾً ادجوفس ادحؾ ّقي فؾؿدن وافبؾدات مسموفي ظـ
إمدادات ادقوه ادحؾقي ()Haddadin, 2006
ذم ظوم  ،1946وبعد مخسي أصفر مـ آشتؼالل ،أصدر إردن ؿوكقن ادقوه
رؿؿ

38

افري ،وافـزاظوت حقل
افذي تـوول بشؽؾ رئقز ادقوه ٕؽراض
ّ

ختصقص ادقوه ،وتسقيي ادقوه ،وأكشل حمؽؿي مقوه وحؼقق ادقوه فألرايض ادرو ّيي،
أهؿ افؼقاكغ ادتعؾؼي بودقوه ؿوكقن تسقيي إرايض وادقوه رؿؿ  40فعوم
وـون مـ ّ
1952مّ ،
بوحلؼ ذم ادؾؽقي
حيؾ هذا افؼوكقن مجقع ادسوئؾ وادـوزظوت ادتعؾؼي
ّ
وافترصف وآشتخدام .وصؿؾ ذفؽ إدارة شجؾ فؾؿقوه ،وتزويد ّ
ـؾ ؿطعي مـ
ّ
احلؼ ذم مؾؽ ّقي هذه ادقوه ،وؾؼ ًو فؾامدة  .17وبـوء ظذ ذفؽ،
إرض بؿقارد موئ ّقي مع ّ
تـص ادودة
ُّ

24

ظذ حؼقق أصحوب آبور ادقوه وافؽفقف وأحقاض إهنور ذم

تؿ تسقيتفو" ذم حدود أراوقفؿ أو إرايض ادجوورة.
ادقاؿع "ادعؾـي وافتل َّ
تضؿـً ادودة
وبوفتويل
ّ

25

شقوشوت حتصقؾ افرشقم واإليرادات مـ أجؾ

تسقيي إرايض وادقوه ،وذم هذه ادرحؾي مـ ووع افؼقاكغ وافؼقاكغ افػرظقي ،مل
تذـر مسوئؾ ادقوه اجلقؾقي ،وذم احلوٓت افتل مل تؽـ ؾقفو آٓت احلػر متوحي ذم
تتؿ بوفقد فؾقصقل إػ أظامق ٓ تتجووز 20
ذفؽ افقؿً ،ـوكً مجقع أكشطي احلػر ُّ

يػرق افتؼيع بغ آبور ادقوه اجلقؾقي وأبور افتل دمؿع ؾقفو مقوه إمطور.
مس ًا ،ومل ِّ
وصدر تؼيع آخر بعد ذفؽ بعوم ،وهق ؿوكقن ظوم  1953دراؿبي ادقوه رؿؿ ،31
افري ،وشبؾ تؼديؿ ضؾبوت افتؼدم خلطط
وحدّ د افؼوكقن إدارة ورصد مشوريع
ّ
افري ،وحتديد رشقم افبـوء ،وأشبوب ؿطع ادقوه أو تؼؾقص إمداداهتو ،ـام
تطقير ّ
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تـوول أشبوب تؼؾقص ـؿقي ادقوه ادستخدمي ذم إرايض افزراظقي ،وحتديد جداول
زمـقي إلمدادات ادقوه وحصي ادقوه ّ
فؽؾ أرض زراظ ّقي ،وـذفؽ أشبوب افتعديالت
يـص أيض ًو ظذ حؼقق ؿطع إمدادات ادقوه ذم
إذا فزم إمر .وظالوة ظذ ذفؽُّ ،
ـص مودة ظذ تـظقؿ اشتخدام ادقوه
أي ؾرد فؾرشقم ،حقٌ ت ّ
حوفي ظدم دؾع ّ
افري وشؼل احلققاكوت ،أو فالشتخدام
فألؽراض ادـزفقي وافزراظقي ،مثؾ
ّ
افصـوظل.
أكشل افؼوكقن رؿؿ

51

فسـي

1959

وتقحدت اجلفوت
اهلقئي ادرـزيي فؾؿقوه،
ّ

احلؽقمقي اجلديدة بغ اإلدارات ادتعددة ادعـقي بودقوه :إدارة افري ،وإدارة احلػر
بقزارة إصغول افعومي ،وإدارة تـؿقي ادقارد ادوئ ّقي ،ومؽتى اخلدموت ادقحدة
افتل اكدجمً مع جمؾس تـؿقي إردن ،ومجقع مشوريع ادقوه افتشغقؾقي افتل تتقٓهو
ٍ
دمٍ مجقع هذه اإلدارات ذم اهلقئي ادرـزيي فؾؿقوه افتل
تؿ ُ
ُّ
أي إدارة أخرى .وؿد َّ
أصبحً وؾؼ ًو هلذا افؼوكقن ،وـوفي حؽقمقي جديدة تتؿتع بوٓشتؼالل افذايت
ادسموفي ظـ مجقع ادسوئؾ ادوئ ّقي ذم ادؿؾؽي ،بام ذم ذفؽ مقارد ادقوه اجلقؾ ّقي
واإلدارة وؿضويو احلػر.
ف افؼوكقن رؿؿ  51افصودر ظوم  1959مػفقم ادقوه بلكَّف" :مجقع مقارد ادقوه
َظ َّر َ
افسطحقي وإروقي ،بام ذم ذفؽ إهنور واجلداول وافقديون ،وافبحرات
وادسوبح ،وافدبوبوت وافقـوبقع ومقوه إمطور" .وهذه هل ادرة إوػ افتل يشر
ؾقفو افؼوكقن إػ ادقوه اجلقؾ ّقي ذم افتؼيعوت إردكقي.
صدر هذا افؼوكقن فؾسامح فـ"اهلقئي ادرـزيي فؾؿقوه" بتطقير ادقارد ادوئ ّقي،
وتؼديؿ خطط افبحٌ وافدراشي ،وتـػقذهو وتقؿقع افعؼقد ،وؾؼ ًو فؼوكقن اشتخدام
وافصـوظل وإكتوج افؽفربوء.
وافزراظل
ادـزيل
ادقوه ذم اشتخدام ادقوه فالشتخدام
ّ
ّ
ّ
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وؿد خؾؼ تدؾؼ افالجئغ افػؾسطقـقغ إػ إردن وغقض ًو مـ أجؾ ممورشي ؾرص
أن اؿتصود إردن وعقػَّ ،
إووؾي إػ َّ
ً
وأن ادسوظدة
افعؿؾ وشبؾ ـسى افعقش،
اخلورجقي رضور ّيي فتعزيز افتـؿقي وخؾؼ ؾرص افعؿؾ ،ـام َّ
أن افزيودة ذم
آحتقوجوت مـ آحتقوجوت إشوشقي هل زيودة ذم آحتقوجوت آؿتصوديي،
ؾحي ،أكشئً إدارة
وـون ادوء رضوري ًو فعؿؾقي افتـؿقي ،وبسبى هذه احلوجي ا ُد ّ
فتـؿقي ادقارد ادوئ ّقي ذم ظوم  ،1955وـون يعؿؾ هبو خزاء أمريؽققن ومقطػقن
أردكققن (.)Haddadin, 2006
تؿ إفغوء ّ
ـؾ مـ اهلقئي ادرـزيي فؾؿقوه،
بعد ممُتر افؼؿي افعربقي ذم ظوم َّ ،1964
ِ
ِ
ادذـقريـ
افؽقوكغ
يضؿ
وهقئي ؿـوة ذق ؽقر ،وذم ظوم  ،1965أكشئ ـقون جديد ُّ

ً
ؾضال ظـ إدارة افبحقث اجلققفقجقي ،و ُأضؾؼ ظؾقف اشؿ هقئي ادقارد
أظاله،
افطبقعقي ،ـام ُأكشئً مـظؿي أخرى (ممشسي افرواؾد) ٓشتخدام مقوه هنر إردن
ورواؾده ،افتل تبـًَّ مؼوع بـوء شدّ خوفد ومؼوع وادي إردن ذم ؽقر
إردن ،وهظون مو واجفً هذه ادمشسوت احلرب ذم ظوم .1967
َّـ
وؿد أثبتً هذه افسقوشي وافؼوكقن ادرتبط هبو ؾوئدهتو افشديدة فؾبؾد ،وؿد مؽ َ
ذفؽ مـ اتبوع هنٍ مفـل ذم ؿطوع ادقوه ،مع افسـقز بشؽؾ خوص ظذ مقارد ادقوه
افسطح ّقي وادسقحوت وآشتؽشوف ،وبدأ تقثقؼ ادقارد ،وؿقوس افتدؾؼوت،
ومؼويقس اجلقدة ،وافتـؼقى ظـ ادقوه اجلقؾقي ،واإلمدادات افبؾديي فؾؿدن
ادحتوجي ،ومو إػ ذفؽ.
وفذفؽ بدأت اإلدارة احلؽقمقي دقارد ادقوه اجلقؾ ّقي وافشمون ادتصؾي هبو
رشؿ ّق ًو ذم أواخر اخلؿسقـوت ،بنكشوء وـوفي متخصصي ،هل افسؾطي ادرـزيي
تلشسً حديث ًو ،وشؾطي ادقارد
تؿ دمٍ هذا ذم ظوم  1965ذم مـظؿي ّ
فؾؿقوه ،وؿد َّ
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تؿ تػقيض شؾطي وادي إردن ادـشلة حديث ًو بؿقجى
افطبقعقي ذم ظوم ّ ،1977
افؼوكقن ،بنجراء حتؼقؼوت ادقوه اجلقؾقي وتطقيرهو ذم مجقع أكحوء إردن ،وـون
داخع صدر فتـظقؿ مقارد ادقوه اجلقؾقي ،هق افؼوكقن افداخع رؿؿ  14ذم
أول ؿوكقن
ّ
ظوم  ،1961يـ ّظؿ هذا افؼوكقن ٕول مرة ،حػر أبور وافساخقص ٕكشطي احلػر،
َ
ُ
مسوئؾ مثؾ ـقػقي افتؼدّ م بطؾى فؾحصقل ظذ
افػرظل
افؼوكقن
ويعوفٍ هذا
ُّ
(ٕي ؽرض وبلي معدل فالشتخراج)،
ترخقص فؾحػر ،واشتخراج ادقوه
ّ
ورضورة ترـقى ظدادات مقوه فؼقوس افؽؿقوت ادستخرجي ،وادسوؾي بغ أبور،
وافـزاع بغ موفؽل أبور ،ومحويي ضبؼوت ادقوه اجلقؾقي.
 1.4.4سياساث انمياي في انثماويىيّاث
تلشسً شؾطي وادي إردن ذم ظوم
ّ
إردن رؿؿ  18ذم ظوم َّ ،1977
وحؾ حم َّؾف ؾقام بعد افؼوكقن رؿؿ  19ذم ظوم  ،1988ثؿ
1977

بؿقجى ؿوكقن تطقير وادي

تؿ إكشوء
افؼوكقن رؿؿ ( )30افصودر ذم ظوم ( 2001وزارة افشمون افدوفقيَّ .)2012 ،
ادؼوع فضامن افتـؿقي آجتامظقي وآؿتصوديي ٕرايض وادي إردن ،مـ خالل
تؿ ُتؽغ شؾطي وادي إردن مـ تـػقذ
إدارة إرايض وادقارد ادوئ ّقي ذم ادـطؼيَّ ،
تتقشع مـطؼي اهلقئي
افتـؿقي آجتامظقي وآؿتصوديي ادتؽومؾي دـطؼي وادي إردنّ ،
مـ احلدود افشامفقي فؾؿؿؾؽي إردكقي اهلوصؿقي ذم افشامل ،إػ افطرف افشاميل
فؾبحر ادقً ذم اجلـقب ،هنر إردن إػ افغرب ،ومجقع ادـوضؼ ذم أحقاض
افرمقك وافزرؿوء افتل تؼع حتً خط افؽـتقر  300مس إػ افؼق ،بوإلووؾي إػ
تؼرهو احلؽقمي جزء ًا ٓ يتجزأ مـ هقئي وادي إردن.
ّ
أي مـوضؼ ّ
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وذم ظوم  ،1977أوقػً مـطؼي تؼع بغ اجلزء افشاميل مـ افبحر ادقً واحلدود
افشامفقي فؾعؼبي ظذ مسوحي  500مس ؾقق مستقى شطح افبحر ،إػ هقئي وادي
إردن ،بـوء ظذ ؿرار جمؾس افقزراء رؿؿ ( ،)6339/12/59/6وظالوة ظذ ذفؽ،
َّ
ؾنن شؾطي وادي إردن مسموفي ظـ افسدود إروقي واخلزاكوت افصغرة
وافزك ذم مـوضؼ ادرتػعوت ،و ُتستخدَ م هذه افسدود وافزك افصغرة أشوش ًو
إلظودة افتغذيي آصطـوظقي فؾؿقوه اجلقؾقي ،وشؼل ادوصقي ذم ادـوضؼ افـوئقي.
وذم ظوم  ،1983صدر ؿوكقن شؾطي ادقوه ،وتق َّفً شؾطي ادقوه إردكقي مسموفقي
إدارة ادقوه اجلقؾقي وإدارهتو وتطقيرهو ،وؿد كؼؾً ادديريي ادعـ ّقي افتوبعي فؾفقئي
تؿ
افقضـقي فؾرؿوبي ،ومديريي اهلقئي افعومي فؾرؿوبي إػ افرابطي ذم ظوم  ،1984وؿد َّ
آضالع ظذ ّ
وافري ذم ظوم  1988حتً مظ ّؾي وزارة
ـؾ مـ افرابطي ووزارة ادقوه
ّ
تلشسً حديث ًو.
ّ
افعديد مـ اجلفوت إخرى ذم احلؽقمي هلو دور تؾعبف ذم إدارة مقارد ادقوه
مهفو هق جمؾس افقزراء افذي يشورك ذم ادقوه ظذ أظذ
اجلقؾقي ذم ادؿؾؽي ،أ ّ
مستقى ،مـ خالل إؿرار افسقوشوت وافتؼيعوت وادوفقي ،وفدى خمتؾػ
افقزارات أدوار أـثر حتديد ًا ،حقٌ تستعرض وزارة افتخطقط مجقع اخلطط افتل
وافري ،ثؿ ربطفو بقـوٓت افتؿقيؾ ادحتؿؾي.
ووعتفو وزارة ادقوه
ّ
وتؼف وزارة ادوفقي ظذ ادقزاكقي ادتعؾؼي بؿشوريع ادقوه ،و ّ
تتقػ اجلقاكى
ٍ
ٍ
دويل دشوريع ادقوه ،وزارة افصحي مسموفي ظـ معوير
ؿروض أو
ٕي
ادوفقي ِّ
ُتقيؾ ّ
افصحل فؾؿعوير وافؾقائح
مقوه افؼب ،ووامن امتثول مراؾؼ مقوه افرصف
ّ
افالزمي ،بقد َّ
بلهؿ دور ثوكقي ذم شقوشي ادقوه،
أن وزارة افزراظي هل افتل تؼقم
ّ
حقٌ َّ
إن هذه افقزارة هلو افسؾطي ،بؿقجى ؿوكقن افزراظي رؿؿ  20فسـي ،1973
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فري
ٓشتغالل مقارد ادقوه افسطحقي مـ خالل بـوء شدود صغرة فتقؾر ادقوه ِّ
ادحوصقؾ مـ أجؾ افعؾػ احلققاين ،ـام يؿؽـ فؾقزارة حػر آبور فتقؾر ادقوه
فؾامصقي ،وؿد أكشئً ادمشسي افعومي حلاميي افبقئي ذم ظوم 1995؛ ذم حمووفي جلعؾ
مجقع افؼضويو ادتعؾؼي بوفبقئي ذم إضور مـظؿي واحدة ،وهل مسموفي افققم ظـ
تـسقؼ مجقع افسقوشوت افبقئ ّقي فؾحؽقمي ذم ادؿؾؽي.
وذم ظوم  ،1984كؼؾً إدارة مقارد ادقوه اجلقؾ ّقي مـ شؾطي ادقارد افطبقعقي ذم
وتؿ ختػقػ افسقطرة ظذ آشتخراج وحتك
ظوم  1984إػ شؾطي ادقوه إردكقيّ ،
احلػر بغ ظومل  1967و 1984؛ بسبى افرصاظوت افسقوش ّقي ادحؾ ّقي ذم إردن.
 2.4.4سياساث انمياي في انتسعيىاث
بدأت شؾطي وادي إردن ذم ممورشي رؿوبي صورمي ظذ إكظؿي ادتعؾؼي بودقوه
اجلقؾ ّقي ذم أواخر افتسعقـوت ،بعد أن طفرت آبور ـثرة ُح ِػرت بصقرة ؽر
ؿوكقك ّقي ،وطفرت ثؼوؾي ظدم آمتثول فألكظؿي ،ممّو جعؾ افسقطرة صعبي فؾغويي،
حتسـً افرؿوبي مـذ ذفؽ افقؿً بنكشوء وحدة مراؿبي خوصي فرصد
وؿد َّ
آشتخراج واحلػر ؽر افؼوكقين فمبور (.)Haddadin, 2006
ارتبطً اإلشساتقج ّقي إوػ فؼطوع ادقوه ( )1998بوفسقوشوت افتل صؿؾً
افصحل وإدارهتو ،ومقوه
ادقوه اجلقؾ ّقي ومراؾؼ ادقوه ،وإظودة اشتخدام مقوه افرصف
ّ
اشتثامري ُ
وتؿ
افري ،وؿد ُو ِو َع بركومٍ
ّ
ّ
وخ ّطي ظؿؾ فؾسـقات 1997ـَّ ،2010
يتؿ دمؿقع اإلشساتقجقي
حتديثفو ذم ظوم  2002فتؿديدهو حتك ظوم  ،2011حقٌ ّ
وافسقوشوت إشوشقي فؼطوع ادقوه ذم إردن ،وكؼهو ذم إشساتقجقي وشقوشوت
ادقوه إردكقي فعوم ( 1998وزارة ادقوه وافري .)1998 ،وحدّ دت بقوكوت افسقوشي
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افعومي شقوشي احلؽقمي وكقايوهو ؾقام يتع ّؾؼ بندارة ادقوه اجلقؾ ّقي؛ هبدف تـؿقي ادقارد
ّ
افسـقي مـ خمتؾػ ضبؼوت
افضخ
ومحويتفو وإدارهتو ،وافتدابر افالزمي فتحؼقؼ
ّ
ادقوه اجلقؾ ّقي ادتجددة إػ معدهلو ادستدام.
وؿد حدّ دت افسقوشي كضقب ادقوه اجلقؾ ّقي بوظتبوره ادشؽؾي افرئقسقي افتل
افري ذم
تقاجف ؿطوع ادقوه ذم إردن ،وهذا مـ صلكف أن يعرض اشتدامي
ّ
خلطر ٍ
ٍ
ـبر ،وحتدّ د افسقوشي افعومي أهداؾ ًو ومبودئ حمدّ دة
ادرتػعوت وافصحراء
وتؿ افسـقز بشؽؾ خوص ظذ إمؽوكقي حتؾقي
ٓشتخدام ادقوه اجلقؾ ّقي وإدارهتوَّ ،
ادقوه ادوحلي ٕؽراض افؼب.
ّ
تتؾؼك شؾطي وادي إردن ضؾبوت فؾحصقل ظذ تراخقص احلػر وتصوريح
ّ
افضخ ،وتصدر هذه افساخقص وافتصوريح وؾؼ ًو فتؼيعوت ادقوه اجلقؾ ّقي افػ ّعوفي،
وافري ظذ أظامل احلػر وافتجريد ،وتتخذ افستقبوت
ـام تؼف وزارة ادقوه
ّ
افالزمي فتلجر إرايض واشتخدام ادقوه اجلقؾقي فألؽراض افزراظقي ذم ادـوضؼ
افؼوحؾي افـوئقي ،وذم أوكي إخرة ،ـ َّثػً وزارة ادقوه أكشطي دراشوت مقارد ادقوه
افقضـل.
اجلقؾ ّقي ظذ افصعقد
ّ
تقشع بشؽؾ
وبحؾقل افتسعقـوت ،ـون ّ
ري ادقوه اجلقؾ ّقي ذم ادرتػعوت ؿد ّ
ـبر؛ بسبى آشتثامر اخلوص ،و ُيؼدَّ ُر َّ
أن وخ ادقوه اجلقؾقي مـ أبور اخلوصي ؽر
افؼوكقكقي إػ حدّ ـبرُ ،خي ِّػض مستقى ادقوه اجلقؾقي بـحق مس واحد ذم افسـي ،ومل
ّ
افضخ مـ خالل ارتػوع إشعور ؾ ّعوفي ،وـوكً
تؽـ اجلفقد ادبذوفي فتؼققد
حصص ادقوه ادجوكقي فمبور مرتػعي فؾغويي ،وؿد وصؾ اكخػوض ادقوه اجلقؾ ّقي ذم
ّ
افضخ،
ادرتػعوت إػ مستقى إزمي ،وتبذل احلؽقمي حمووٓت يوئسي فؾحدّ مـ
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وفؽـ ادزارظغ إؿقيوء جدّ ًا يؾعبقن ظودة دور ًا رئقسق ًو ذم إوعوف تـػقذ
َّ
افتؼيعوت.
 3.4.4سياساث انمياي في عمذ األنفيت
مـ أجؾ مـع افرضر آجتامظل وآؿتصودي ،وافبقئل افدائؿ ،واحلػوظ ظذ
يقؿػ اشتخراج ادقوه اجلقؾ ّقي بشؽؾ ؽر
ادقوه فؾجقؾ اجلديد ،جيى ظذ إردن أن
َ
ّ
مستدام( ،حقٌ َّ
تستغؾ بؿعدل وعػ معدل إظودة افتغذيي،
إن ادقوه اجلقؾقي
تؿ إكشوء افـظوم افػرظل
ومئوت أبور ؽر افؼوكقكقي (وزارة ادقوه وادقوهَّ ،)2009 ،
إردين فؾؿقوه اجلقؾقي رؿؿ 85؛ حلاميي ورصد مقارد ادقوه اجلقؾ ّقي افثؿقـي ذم افبالد،
وبؿقجى هذا افـظوم افداخع ،حدّ دت ادسموفقي ظـ حتصقؾ رشقم أبور
افؼوكقكقي ،وؿبؾ ذفؽ افقؿً ،مل تؽـ افرشقم مـ ؽوفبقي أبور ادستخدمي ذم
إؽراض افزراظقي ُدمؿع ،ظذ افرؽؿ مـ ترـقى ظدادات ادقوه دعظؿ أبور.
ُ
افؼوكقن أن تـشئ احلؽقمي خطط ًو مـوشبي خلػض ّ
وخ ضبؼوت
حقٌ يشسط
ادقوه اجلقؾ ّقي افتل تعوين مـ اإلجفود ذم ذفؽ افقؿً ،ـون  10مـ أصؾ  12حقو ًو
فؾؿقوه اجلقؾقي ذم إردن ُتظفر ظجز ًا ،بقـام ـون احلقوون أخران ؿريبغ مـ
وافقوع شقزداد شقء ًا ،وووعً افؾجـي وك َّػذت خطط ًو إلدارة ادقوه
حدّ مهو،
ُ
اجلقؾقي؛ مـ أجؾ إبطوء آكخػوض افؽبر ذم ادقوه اجلقؾقي ،ويـؼح افؼوكقن
2002/85

تدابر حػظ ومحويي ادقوه اجلقؾقي مـ آشتخدام ؽر ادؼوع

وآشتخراج ا ُدػرط.
وبحؾقل مـتصػ افعؼد افثوين مـ افؼرن احلودي وافعؼيـ ،وبعد أـثر مـ
ظؼد مـ اخلزة مع افرابطي افعودقي فؾؿقوه ،وهقئي وادي إردن ،ووزارة ادقوه
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وافري ،بدأ اظساف متزايد َّ
بلن اجلؿع بغ شؾطوت ادقوه افؼق ّيي وادتؽومؾي رأش ّق ًو،
ّ
افؼقودي ا ُد ّ
تقخك هلو خؾؼ
وافري ؽر افؼودرة ظذ افـؿق ،إػ افدور
ووزارة ادقوه
ّ
ّ
حوفي مـ:
 1ـ تداخؾ ادسموفق ِ
وت ادمشس ّق ِي ،وٓ شقام ؾقام يتع ّؾؼ بتخطقط ادقارد ادوئ ّقي
ّ
وإدارهتو ،وحتديد أوفقيوهتو.
 2ـ تضورب ادصوفح ٓ ،شقام ؾقام يتع ّؾؼ بسؾطي ادقوه إردكقي وهقئي وادي
إردن.
 3ـ وعػ ادسوءفي ذم وقء تداخؾ ادسموفقوت وتضورب ادصوفح ،وـذفؽ
ظؿؾقوت صـع افؼرار ؽر افشومؾي ،وافتل ؽوفب ًو مو تؽقن مبفؿي ،وافتل تتلثر
بودصوفح افسقوشقي وآؿتصوديي ظذ اددى افؼصر.
بدأت احلؽقمي إردكقي افعؿؾ مع اإلصالحقغ دعوجلي هذه افؼضويو ،مـ
فتحؿؾ مسموفقي تقزيع ادقوه مـ شؾطي
خالل إكشوء ذـوت حمؾ ّقي فؾؿراؾؼ ادوئ ّقي
ّ
تؿ تشؽقؾ ثالث ذـوت مراؾؼي :ذـي
ادقوه إردكقي ،وبحؾقل هنويي ظوم َّ ،2011
مقوه افعؼبي افتل تغ ّطل حموؾظي افعؼبي ،ومقوهـو افتل تغ ّطل ظامن وافزرؿوء ،وذـي
مقوه افرمقك افتل تغ ّطل أربع حموؾظوت ذم افشامل .ومع ذفؽ ٓ ،تزال افؼضويو
ادمشسقي ،وؽقوب اإلصالح ذم ؿطوع ادقوهُ ،يعقؼون ؿدرة إردن ظذ حتؼقؼ أؾضؾ
ادعوير افدوفقي فؾؿامرشوت.
وهـوك ظدة جموٓت تقجد ؾقفو ازدواجقي ذم اجلفقد ،ومسموفقي ؽر واوحي
ظـ اختوذ افؼرارات ،ووعػ ادسوءفي ،أوًَّٓ :
إن افتؼيع ادـشئ فقزارة ادقوه
تؿ تؽؾقػفو
ّ
وافري ـ َّؾػفو بعدد مـ مفوم ختطقط وإدارة ادقارد ادوئ ّقي ،افتل ـوكً ؿد َّ
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شوبؼ ًو إػ شؾطي ادقوه إردكقي ذم ؿوكقن شوبؼ (افقـوفي إمرـقي فؾتـؿقي افدوفقي،
وافري بؿقجى افؼوكقن مـ ؿوكقن ظوم ،2004
 .)2011ثوكق ًو :أكشئً وزارة ادقوه
ّ
ؾنهنو تػتؼر إػ افسؾطي افؽوؾقي فؾؼقوم بػعوف ّقي
بدًٓ مـ ؿوكقن ُخم ّصص ،وبوفتويل َّ
بؿسموفقوهتو ذم إدارة ادقوه (افقـوفي إمرـقي فؾتـؿقي افدوفقي.)2011،
وافري فسـي
اإلداري فقزارة ادقوه
تـص ادودة  4مـ افالئحي رؿؿ  5فؾتـظقؿ
ّ
ّ
ـام ُّ
 1992ظذ أكَّف" :مع مراظوة أحؽوم ّ
ـؾ ؿوكقن مـ ؿقاكغ هقئي ادقوه رؿؿ  18فسـي
يـص ؿوكقن تـؿقي ؽقر إردن رؿؿ
ّ ،1988
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وأي ؿوكقن آخر
فسـي ّ ،1988

َ
افؽومؾي ظـ ادقوه وافرصف
تتحؿؾ افقزار ُة ادسموف ّق َي
فتعديؾف أو اشتبدافف،
ّ
افصحل افعوم ذم ادؿؾؽي ،وـذفؽ ادشوريع ادتعؾؼي هبو ،وصقوؽي وكؼؾ شقوشي
ادقوه إػ جمؾس افقزراء ٓظتامدهو ،ـام ّ
تتقػ افقزارة ادسموفقي افؽومؾي ظـ افتـؿقي
آؿتصوديي وآجتامظقي فقادي إردن ،ؾض ً
ال ظـ تـػقذ ـوؾي إظامل افالزمي
فتحؼقؼ هذا اهلدف".
وهـوك تضورب ـبر ذم ادصوفح بغ مسموفقوت هقئي وادي إردن بقصػفو
إمدادات ادقوه ووقابطفو افرؿوبقي واإلداريي ظذ ادراؾؼ افعومي ،ؾعذ شبقؾ ادثول،
ّ
وافري مسموفقي حتديد أحقاض ادقوه اجلقؾقي ،ودراشوت ادقارد
تتقػ وزارة ادقوه
ّ
ادقجقدة ،ذم حغ َّ
إن هقئي وادي إردن مسموفي ظـ حػر أبور وإمدادات ادقوه،
وظؿؾقي صـع افؼرار ذم جمول افسقوشوت و ّقؼي افؼوظدة ،و ُترـِّز ظذ كطوق افقزارة
وحدهو تؼريب ًو.
بوإلووؾي إػ ذفؽَّ ،
وافري تضورب ذم ادصوفح؛ بسبى
ؾنن فدى وزارة ادقوه
ّ
مسموفقتفو ادزدوجي ظـ ّ
ـؾ مـ صـع افؼرار افسقود وتـػقذ افسقوشوت ،وٓ
تقجد آف ّقي ؿوبؾي فؾتطبقؼ فؾرصد وادتوبعي ذم تـػقذ افسقوشوت ،ويبؼك افؼؾؼ هق مو
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إذا ـوكً هـوك ؿقاظد واوحي وحقاؾز معؼقفي فؾتلـد مـ تـػقذ تقجقفوت
افسقوشي افعومي.
صدر ذم ظوم  2002افؼوكقن افػرظل رؿؿ  85دراؿبي ادقوه اجلقؾقي ،و ُيـ ِّظ ُؿ ؿوكقن
دمؿعوت ادقوه ،بوإلووؾي إػ ترخقص آبور ادقوه اجلقؾقي وحػرهو واشتخراج ادقوه،
ّ
ٌ
افسـقي
تعريػي فؾؿقوه ادستخؾصي مـ آشتخراج ،ؾقق ادعدل
وحدِّ دت
ّ
ُ
ادسؿقح بف فالشتخراج

(WAJ, 2007; ElـNaqa and Alـ2009

.)Shayeb,

وظالوة ظذ ذفؽُ ،ك ِّػذت ظدة تدابر حلاميي ضبؼوت ادقوه اجلقؾقي مـ افتدهقر ومـ
ّ
افضخ اجلوئر ،وصؿؾً هذه افتدابر حتديد مـوضؼ محويي ادقوه اجلقؾقي ،وإظداد
خرائط ادقوه اجلقؾقي ،وإكشوء مديريي فرصد ادقوه اجلقؾقي ،وإصدار كظوم ؿوكقين
فؾؿقوه اجلقؾقي ذم ظوم .2002
تـص ادودة  25مـ افؼوكقن افػرظل رؿؿ  85دراؿبي ادقوه ظذ ّأٓ َّ
تؼؾ ادسوؾي بغ
ُّ
ّ
زمـل ،وـام هق ُم َّبغ ذم
أبور ظـ  1000مس ،وأن ُُتـح رخصي
افضخ دون َحـدٍّ
ّ
تؾقثً مـطؼي مو أو اشتـػدت ،يؿؽـ دجؾس شؾطي ادقوه إردكقي
ادودة  ،29إذا َّ
اختوذ تدابر فقؿػ افتؾقث أو آشتـػود ،بام ذم ذفؽ ترصقد ظؿؾقوت آشتخراج
أو تؼؾقؾفو إػ احلدِّ افذي يسؿح بقؿػ افتؾقث أو افـضقب ،واشتعودة افتقازن
افطبقعل إػ ضبؼي ادقوه أو حقض ادقوه اجلقؾقي.
يتعغ ظذ حومؾ
بوفـسبي فمبور افتل ُتستخدم ٕؽراض شقوحقي وصـوظقيّ ،
افترصيح دؾع  250ؾؾس ًو ظـ ّ
يتؿ ّ
وخف ،أمو بوفـسبي فالشتخراج
ـؾ مس مؽعى ّ
افري ،حيتوج حومؾ افترصيح إػ دؾع  250ؾؾس ًو ظـ ّ
ـؾ مس
مـ أبور ٕؽراض ّ
حلدَّ إؿىص ادسؿقح
مؽعى إذا دمووزت افؽؿ ّق ُي ا ُدستخؾص ُي ا َ
مس مؽعى /شـي (ElـNaqa and Alـ.)Shayeb 2009
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بف ،وهق 150,000

 4.4.4سياساث انمياي في 2008ـ2015

تضؿـً إشساتقجقي مقوه إردن فؾػسة 2008ـ :2022ادقوه مـ أجؾ احلقوة
ّ
(وزارة ادقوه وادقوه ،)2009 ،مع حتديد مقوه افؼب ـلوفق ّيي رئقس ّقي ذم ختصقص
ويتضؿـ هذا افزكومٍ إجراءات وخطط ًو حمددة
ادقوه ،تؾقفو افصـوظي وافزراظي،
ّ
يتعغ حتؼقؼ أهداؾفو.
ّ
وتستـد هذه اإلشساتقج ّق ُي إػ افقثوئؼ اإلشساتقج ّقي افسوبؼي افتل شوظدت ظذ
تشؽقؾ إدارة ؿطوع ادقوه ذم إردن خالل افسـقات ادووقي ،وؿد صقغً
اإلشساتقجقي إوػ" ،إشساتقجقي وشقوشوت إردن فؾؿقوه" ذم ظوم ،1998
وأظؼى ذفؽ ذم ظوم " 2008ادقوه مـ أجؾ احلقوة " ،إشساتقجقي ادقوه إردكقي
2008ـ .2022وؿد حدّ دت اإلشساتقجقي افقضـقي فؾؿقوه وترة اجلفقد افقضـقي
إلدارة ؿطوع ادقوه ،ووامن مستقيوت اخلدمي ادثذ.
وهق يتامصك مع أهداف افتـؿقي فألفػ ّقي ،وهق يـظر ذم مجقع جقاكى دورة
ادقوه ،مـ هطقل إمطور إػ مجع ومعوجلي وترصيػ ،وحتدّ ُد اإلشساتقج ّق ُي
اخلطقات افعؿؾقي واإلجراءات افالزم اختوذهو ،بام ذم ذفؽ اإلدارة افػ ّعوفي فؾطؾى
ظذ ادقوه ،وظؿؾقوت افتزويد بودقوه بؽػوءة ،واإلصالح ادمشز ادتطقر ،وؾقام
يتع ّؾؼ بوفتؼؾقؾ إػ أدكك حدّ مـ اإلؾراط ذم اشتخراج ادقوه اجلقؾقي ،تشدّ د شقوشي
ادقوه اجلقؾقي ظذ رضورة وؿػ احلػر ؽر افؼوكقين ،وإؽالق أبور ؽر افؼوكقكقي
افؼوئؿي ،وؿقوس مجقع آبور ادقوه افؼوئؿي.
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وصدّ دت اإلشساتقج ّق ُي ظذ مؼوظغ وخؿغ :كؼؾ ادقوه مـ حقض افديز
وؿـوة افبحر احلؿر – افبحر اد ّقً ،وتؼؾقؾ مـ ـؿ ّقي ادقوه ؽر ا ُدػقترة ،مع ؾرض
تعريػوت تعؽس افتؽوفقػ ،وإظودة هقؽؾي ممشسوت ؿطوع ادقوه.
تتؿ ّثؾ إحدى ادشوـؾ ادمشس ّقي ذم ظدم وجقد جمؿقظي مـ افسقوشوت
افقاوحي فتصحقح شقء تقزيع ادقوه افشحقحي ظذ خمتؾػ آشتخداموت ،ومع
مرور افقؿً ،أ ّدى هذا اهلدر إػ كشقب ساظوت ،ممّو ُهيدّ د بدوره آشتؼرار
َ
واشعي
آجتامظل وافتامشؽ آؿتصودي ،ـام خؾؼً هذه افرصاظوت شخر ّي ًي
افـطوق ،وظدم ثؼي بؼطوع ادقوه بلـؿؾف ،ظذ شبقؾ ادثول ،هـوك مو يؼرب مـ 3696

ري ذم ادرتػعوت ،مـفو  2297بئر ًا مرخص ًو ،و 899بئر ًا ُتعتز "ؽر ؿوكقكقي".
بئر ّ
َ
وبعبورة أخرىَّ ،
ؾنن مو يؼرب مـ

%25

مـ أبور ذم مـطؼي ادرتػعوت ،تعؿؾ

اشتؿرت فسـقات.
خورج كطوق افؼوكقن ،وهذه احلؼقؼي معروؾي جقدً ا ،وؿد
ّ
آشساتقجل،
وافري مسموفقي ادقارد ادوئ ّقي وافتخطقط
وتسـد إػ وزارة ادقوه
ّ
ّ
(بام ذم ذفؽ ختصقص ادقوه) ،وإدارة ادقارد ادوئ ّقي ،ومع ذفؽ ،تقاصؾ شؾطي وادي
إردن أداء مفوم اإلدارة إشوشقي فؾؿقوه اجلقؾ ّقي ،مثؾ ترخقص صالحقوت رصد
واشتخراج ادقوه اجلقؾقي ،وبام َّ
أن هقئي وادي إردن ُت ِّ
رخص آبورهو اخلوصي
(ٕؽراض افؼب) ،وأبور اخلوصيَّ ،
ؾنن ذفؽ يم ّدي إػ تضورب ذم ادصوفح،
ّ
افضخ ا ُدػرط.
ويسوهؿ ذم مشؽؾي
بؿقجى افؼوكقن رؿؿ

14

فسـي ّ ،2014
وافري مسموفقي
تتقػ وزارة ادقوه
ّ

افؼقودة افقضـقي افشومؾي ذم جمول افسقوشوت وافتقجقف آشساتقجل وافتخطقط،
وافري
بوفتـسقؼ مع شؾطي ادقوه إردك ّقي وشؾطي وادي إردن ،وهتدف وزارة ادقوه
ّ
إػ تطقير وتـظقؿ ؿطوع ادقوه ،وحتسغ جقدة خدموت ادقوه ،وهل مؽؾػي بقوع
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شقوشوت وإشساتقجقوت ؿطوظقي ،إؿرار اخلطط وافزامٍ ادتعؾؼي بحاميي ادقارد
ادوئ ّقي ،تـػقذ آتػوؿقوت افدوفقي ،ووع افؼقاكغ وإكظؿي افػرظقي ،وادعوير
ادعقوريي وافتؼـقي ،وتطقير ذاـوت افؼطوع اخلوص ،واإلذاف ظذ تـػقذ اخلطط
وافزامٍ اإلشساتقجقي ،ومتوبعي أداء ذـوت ادقوه وادراؾؼ افعومي.
افػرظل ذم ظوم ،2014
ومع ذفؽ ،ومع افتعديالت افتل ُأدخؾً ظذ افـظوم
ّ
ّ
وافري افسقوشي وافؼقودة اإلشساتقجقي فؾؼطوع ،وشقجؾى افتغقر
تتقػ وزارة ادقوه
ّ
مزيد ًا مـ افتامشؽ وآكسجوم فؾؿفوم إشوشقي (افسؾطوت) جلؿقع اجلفوت
افثالث

–

وافري ،وشؾطي ادقوه إردكقي ،وشؾطي وادي إردن.
وزارة ادقوه
ّ

وافري مـ افسؾطي اإلووؾقي فؾتخطقط اإلشساتقجل،
وشتتلفػ وزارة ادقوه
ّ
وختصقص ادقوه ،مـح افساخقص ،ومجع افبقوكوت وإدارهتو ،ـام َّ
أن هـوك دور ًا هوم ًو
فؾقزارة ،هق رصد وتؼققؿ خطط ظؿؾ افؼطوع.
 5.4اإلسخراحٍجٍاث انىطىٍت نهمٍاي 2016ـ2025

ترـّز أحدث إشساتقجقي وضـقي فؾؿقوه فؾػسة 2016ـ( 2025وزارة ادقوه وادقوه،
مقحد فتحؼقؼ تـؿقي صومؾي فؼطوع ادقوه،
 )2016ظذ بـوء ؿطوع مرن يؼقم ظذ هنٍ ّ
تؽقن اجتامظقي واؿتصوديي وؿوبؾي فؾحقوة بقئق ًو" ،وصؿؾً اإلشساتقجقي أحؽوم ًو
تتع ّؾ ُؼ بتغر ادـوخ ،وافعالؿي بغ ادقوه وافطوؿي وافغذاء ،وافسـقز ظذ اؿتصوديوت
ادقوه وُتقيؾفو ،واشتدامي مقارد ادقوه اجلقؾقي ادستغؾي اشتغالًٓ مػرض ًو ،واظتامد
تؽـقفقجقوت وتؼـقوت جديدة متوحي ،بام ذم ذفؽ اإلدارة افالمرـزيي دقوه افرصف
افصحل.
ّ
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حقٌ يـظر ذم إهداف ادعتؿدة فؾتـؿقي ادستدامي ظذ أشوس حتؼقؼ إهداف
اإلكامئقي فألفػقي ،ـام تعتؿد اإلشساتقجقي ظذ افتطقر اجلديد ذم افؼطوع ،ويشؿؾ
ذفؽ تـػقذ خ ّطي افعؿؾ ادعتؿدة فؾحدّ مـ خسوئر ؿطوع ادقوه ذم ظوم ،2013
وتطقير ادشوريع اإلشساتقجقي( ،مثؾ خطي افطوؿي افـقويي ،وافصخر افزيتل،
وكوؿؾ افبحر إمحر – افبحر اد ّقً) ،وزيودة افطؾى افـوجؿ ظـ وغط افالجئغ
افسقريغ ظذ مقارد ادقوه ،وزيودة تؽؾػي اإلكتوج ،وحتديد ًا تلثر افؽفربوء وارتػوع
أشعور افقؿقد ،وافضغط ادويل افذي يمثر ظذ تؼديؿ اخلدموت ،ـام أكَّف يستـد إػ
تؿ تطقيرهو ممخر ًا.
شقوشوت افؼطوع افتل ّ
وتتـوول اإلشساتقج ّقي افقضـ ّقي اجلديدة فؼطوع ادقوه إدارة اجلػوف وافتؽ ّقػ مع
تغر ادـوخ ،مـ خالل افسقوشوت وافتـظقامت افسؾقؿي ،وظالوة ظذ ذفؽ ،تدظق
ّ
وتقوح أمهقي ظدة
شقوشي إظودة تقزيع ادقوه إػ تؽثقػ محالت تقظقي تعوفٍ
ِّ
مسوئؾ ،مثؾ مجع ادقوه ،وحػظ ادقارد ومحويتفو ،ذم حغ تؼسح شقوشي اشتبدال
افري،
ادقوه وإظودة اشتخدامفو إظودة اشتخدام مقوه افرصف افصحل ادعوجلي ذم ّ
يـص ظذ
مـ أجؾ حترير ادقوه افعذبي ٓشتخدامفو ذم آشتخداموت ادـزف ّقي ،ـام ّ
افصحل ادعوجلي ذم إكشطي آؿتصوديي إخرى ،ودمـّى
اشتخدام مقوه افرصف
ّ
أثور افسؾبقي ظذ كقظ ّقي ادقوه وافسبي.
وتؼسح افسقوشي اجلديدة فؾؿقوه اجلقؾقي افعديد مـ اإلجراءات وافتدابر
ادتعؾؼي بندارة ادقوه اجلقؾقي ،وافتقظقي افعومي ،وافتؼيعوت ،وافتحؼقؼ ذم ادقارد
وتـؿقتفو (وزارة ادقوه وافري ،)2016 ،وت َِر ُد أدكوه بعض هذه اإلجراءات وافتدابر
ادستؿدة مـ افسقوشي:
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.7

ختضع اشتدامي افزراظي ادرو ّيي افتل تعتؿد ظذ ادقوه اجلقؾقي ٓظتبورات

اجتامظقي واؿتصوديي ،يـبغل تؼسقؿفو إػ ؾئوت يؿؽـ مـ خالهلو تصؿقؿ جمؿقظي
مـ تدابر افسقوشقي افعومي ،وتطبقؼفو ظذ هذه افػئوت ادختؾػي.
.0

حتدّ د حصي افؼطوع افزراظل مـ مقارد ادقوه اجلقؾ ّقي فصوفح افؼطوظوت

إخرى ،افتل ُتظفر ظوئد ًا اؿتصود ّي ًو أظذ ّ
فؽؾ مس مؽعى مستفؾؽ.
افؼوكقين
 ٓ .1جيقز كزع مؾؽ ّقي حؼقق آشتخدام افـوصئي ظـ آشتخدام
ّ
ادؼررة ذم افقـوبقع مـ ادقوه اجلقؾ ّقي ،دون احلوجي
فؾؿقوه اجلقؾ ّقي ،أو حؼقق ادقوه ّ
افقاوحي ذات إوفقيي افعؾقو ،وود افتعقيض افعودل.
.2

تغؾؼ أبور مؼوبؾ افتعقيض ظـ ؿقؿي إرض ،أو حؼقق ادقوه ظـدمو

يؽقن تصـقػفو صػر ًا أو ظوئد ًا شؾبق ًو.
.3

محويي ادـوضؼ افتل ّ
تغذي ضبؼوت ادقوه اجلقؾ ّقي مـ افتؾقث افـوجؿ ظـ أي

وشقؾي ،مـ ؿبقؾ افتخ ّؾص مـ افـػويوت افصؾبي وافسوئؾي ،وافتعديـ ،ومداؾـ
افؼاممي ،وافتخؾص مـ ادقوه ادوحلي ،واددخالت افزراظقي ومو صوبف ذفؽ.
.4

ُتط ّبؼ تعريػوت وحقاؾز مـوشبي فؾؿقوه ٓشتخراج ادقوه اجلقؾ ّقي ادستخدمي

افري ،وزيودة افعوئدات
افري؛ مـ أجؾ تعزيز ـػوءة اشتخدام ادقوه ذم
ذم
ّ
ّ
آؿتصوديي فؾؿـتجوت افزراظ ّقي ادرو ّيي.
.5

ُتط ّبؼ افتؼيعوت ادتعؾؼي بندارة ادقوه اجلقؾ ّقي ظذ مجقع أصحوب أبور

بوفتسووي ،ويـبغل تصؿقؿ وتـػقذ تدابر صورمي افتل تردع آكتفوـوت ذم
ادستؼبؾ.

115

.6

ُتـ ّػذ افؼقاكغ افسوريي بوفعـويي افقاجبي ،حتديٌ افتؼيعوت دور ّي ًو ،ـؾام

دظً احلوجي فالشتجوبي فالحتقوجوت افـودمي ،بام ذم ذفؽ احلوجي إػ حتسغ ؿبقل
مستخدمل ادقوه فتـػقذ افؼقاكغ.
.7

تبـل مـفجقي فضبط جقدة ادقوه اجلقؾقي وؾؼ ًو فؾؿعوير افقضـقي.

.72

اشتؿرار احلؿؾي افتل ؿومً هبو وزارة ادقوه وافري ذم أؽسطس  ،2013ذم

تطبقؼ افالئحي افداخؾقي  )2002( 85وتعديالهتو.
.77

اشتؿرار حظر تراخقص أبور فألؽراض افزراظقي ،وإدراجفو ذم

افتؼيعوت ذات افصؾي.
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املوضوع اخلامس
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 1.5ذهفٍت
افتحقل مـ تربقي احلققاكوت إػ إكشطي افزراظقي افؼوئؿي ظذ اشتغالل
ـون
ّ
مقارد ادقوه اجلقؾقي ،شقوشي حؽقم ّقي تعقد إػ افستّقـ ّقوت ،ظـدمو أدخؾً إػ حدٍّ
ّ
تطقر اشتغالل ادقوه اجلقؾقي أـثر ذم
مضخي حمرـوت افديزل ،وؿد
ـبر
ّ
ّ
ومضخوت ـفربوئقي جديدة،
افسبعقـ ّقوت وافثامكقـ ّقوت ،مع إدخول تؼـقوت حػر
تعؿؾ بشبؽي افؽفربوء ادـشلة حديث ًو ،ـام شؿحً تـؿقي ادقوه اجلقؾ ّقي فألردن بتؾبقي
تؿ تطقير بعض حؼقل أبور
احتقوجوتف مـ ادقوه ادـزف ّقي وافصـوظ ّقي ،وؿد َّ
احلؽقمقي بوفؼرب مـ اددن ٓ( ،شقام بوفؼرب مـ ظامن افزرؿوء :تضوظػ ظدد
أبور افعؿقؼي واشعي افـطوق ادستخدمي فألؽراض ادـزفقي ذم ظامن مـ  6إػ

12

بئر ًا بغ ظومل  1975و ،2000وزاد إمجويل ـؿقي مقوه افؼب ادستخؾصي بسبى
افضغط احلرضي ادتزايد)
افسػع ظـ
أشػرت ظؿؾ ّقي حموشبي ادقوه افتل ُأجريً ذم حقض هنر إردن
ّ
افسـقي ادستخؾص ذم اخلؿسقـ ّقوت وافسبعقـ ّقوت
تؼديرات دتقشط احلجؿ
ّ
وإفػ ّقي ّ
فؽؾ حقض مـ أحقاض ادقوه اجلقؾ ّقي إربعي ذم ادـطؼي ،وـون اشتغالل
ّ
يستغؾ شقى حقض
ادقوه اجلقؾقي صبف معدوم ذم اخلؿسقـوت .وذم ظوم  ،1975مل
ظامن وافزرؿوء اشتغالًٓ ـبر ًا ( %85مـ افتغذيي افسـقيي :معظؿ أبور افتل ـوكً
تؼع آكذاك ذم مـطؼي ٍ
واد ،حقٌ ـوكً جز ًءا مـ مشوريع آشتقطون افبدويي) ،ذم
حغ ـوكً ادقوه اجلقؾ ّقي ادستخؾصي ذم أحقاض ؾرظقي أخرى ّ
أؿؾ مـ كصػ
تغذيتفو افسـقيي.
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خالل افسـقات افـ

25

ادووقي ،اكتؼت أبور افزراظقي اخلوصي ذم ادـطؼي

افصحراويي افؼؿقي ٓ( ،شقام ذم حمقط مديـي ادػرق) ،ذم ّ
ـؾ مـ افرمقك وحقض
ظامن افزرؿوء ،وتبؾغ ـؿقي اشتخراج ادقوه اجلقؾقي ٕؽراض زراظقي  43و 59ذم ادئي
افري ذم حقض هنر إردن
مـ مجقع ادقوه ،ومجقع ادقوه افعذبي ادستخدمي ذم
ّ
افسػع ظذ افتقايل .وشقؽقن فؾتدابر ادعتؿدة فؾحدّ مـ اشتخراج ادقوه اجلقؾقي
ّ
افزراظقي آثور ؿق ّيي ظذ ؿطوع افزراظي إردين ،فؽـَّفو مطؾقبي بشدة؛ َّ
ٕن اشتخراج
ادقوه اجلقؾقي احلويل يصؾ إػ

%157

مـ افتغذيي افسـقيي جلؿقع ضبؼوت ادقوه

اجلقؾقي ذم ادـطؼي ( .)THKJ, 2004وكظر ًا ٓرتػوع ـثوؾي أبور.
 2.5ومط اسخغالل انمٍاي انجىفٍّت
ُت ّبغ شجالت وزارة ادقوه وادقوه َّ
أن اشتخراج ادقوه اجلقؾ ّقي افزراظقي اكخػض
بشؽؾ مؾحقظ بغ ظومل  1996و 2003مـ  158إػ  109مؾققن مس مؽعى ،رؽؿ
افزيودة ذم ادـوضؼ ادرويي ،ويرجع ذفؽ جزئق ًو إػ افسقوشوت افداظؿي إلكتوج زيً
افزيتقن ،ودظؿ زراظي أصجور افزيتقن ،رؽؿ َّ
افبعع ـون اهلدف افرئقز
أن اإلكتوج
ّ
(افبـؽ افدويل ،2003 ،مـظؿي افتجورة افعودقي .)2001 ،افشؽؾ 5ـ :1آشتخدام
افسػع مـذ ظوم
افؼطوظل فؾؿقوه اجلقؾقي ذم حقض هنر إردن
ّ
بقوكوت وزارة ادقوه وافري).

1995

(ؿوظدة

وبشؽؾ ظومَّ ،
ؾنن أبور افزراظ ّقي فدهيو إكتوج مـخػض %80 ،مـ أبور فدهيو
إكتوج أؿؾ مـ  150,000مس مؽعى شـقي ًو ،وُت ّثؾ  %47مـ إمجويل ادقوه افزراظقي
بئرا ( %20مـ
يتؿ دمريدهو ذم حقض إردن
افسػع ،وٓ يـتٍ شقى ً 199
افتل ّ
ّ
مجقع أبور ذم مديـي فرب) أـثر مـ  150.000مس مؽعى.
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 )yr /اسكو ي
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صورة  :20آستخدام الؼطاعي لؾؿقاه اجلوفقة يف حوض هنر األردن السػيل
مـذ عام 1995

وؾقام يتع ّؾ ُؼ بؤبور افزراظقي ،خيتؾػ هقؽؾ اشتخراج ادقوه اجلقؾقي مـ حقض
إػ آخر ،وذم ؽقر إردن تؽقن ضوؿي أبور بشؽؾ خوص مـخػضي %60 ،مـ
أبور تـتٍ ّ
أؿؾ مـ  50,000مس مؽعى و %90أؿؾ مـ ,100,000مس مؽعى/
شـي (وهذا ٓ يزال أظذ بؽثر مـ أظذ حصي مـ هقئي وادي إردن تبؾغ حقايل
 15,000مس مؽعى /شـي فؾؿقز) ،مـ حقٌ احلجؿُ ،ت ّثؾ أبور افتل تـتٍ ّ
أؿؾ
مـ

100,000

مس مؽعى /شـي،

%63

مـ اشتخراج ادقوه اجلقؾقي افزراظقي ذم

مبوذا بوحلجؿ افصغر
وادي إردن .ويرتبط اكخػوض ؿدرة أبور ارتبو ًضو
ً
حجام ،وضوؿي أبور أظذ ممّو
فؾؿزارع ذم افقادي ،وذم ادرتػعوت تؽقن ادزارع أـز
ً
فقحظ ذم ؽقر إردن.
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بئرا ذم أبور ال  353افتل جيري رصدهو
مل يم ّثر افـظوم افداخع ّإٓ ظذ ً 17
حوف ّق ًو ،ومـ بغ  606آبور زراظقي تؼع ذم حقيض ظامن وافزرؿوء وافرمقك ،يـتٍ
182

بئر ًا ؾؼط أـثر مـ

افداخؾقي (أي

150

 %38و%91

أفػ مس مؽعى /ذم شـي وشقفتؿقن بوفؾقائح

شقفتؿ هبو افـظوم افداخع ذم
مـ مجقع أبور افتل
ّ

إردن ،وذم مـطؼي حقض هنر إردن افسػع ظذ افتقايل) .وبخػض أبور افتل
بئرا ُت ّثؾ
تـتٍ أـثر مـ  500أفػ مس مؽعى /شـي ،يـخػض هذا افرؿؿ إػ ً 166
 %62و %7مـ ادقوه ادستخؾصي ذم حقيض ظامن وافزرؿوء ،وافرمقك ظذ افتقايل
( 37,3مس مؽعى  /شـي  ،وأخر ًا ،يؿؽـ أن يم ّثر افـظوم افػرظل ظذ  183بئر ًا،
)

معظؿفو يـتٍ ّ
أؿؾ مـ

200 000

مس مؽعى /شـي ،وأبور ذم حقض افقديون

اجلوكبقي ذات ؿدرة مـخػضي ،وتروي ادزارع افصغرة ذم مـطؼي ُتطر أشوش ًو ،وتؼع
ّ
وتستغؾ ضبؼوت ادقوه اجلقؾقي
هذه إهنور أشوش ًو ظذ ضقل إهنور افدائؿي،
افضحؾي ٓ ،تقجد آبور تـتٍ أـثر مـ  100,000مس مؽعى /شـي.
تعتؿد افزراظ ُي ا ُدؽ ّثػ ُي ذم افقادي ظذ اشتخداموت ادقوه افسطح ّقي ،افتل مـ
ادرجح أن َّ
افؽؿ وافـقع،
ّ
ستؼر ًة حتك فق اكخػضً إمدادات ادقوه مـ حقٌ ّ
تظؾ ُم ّ
تدر بػقائد اؿتصوديي ظوفقيّ ،إٓ َّ
وذم حغ َّ
أن هذه افػقائد ؽر
إن زراظي ادقز ؿد ّ
حؼقؼقي؛ وذفؽ بسبى افرشقم اجلؿرـقي احلامئقي ،وؿد يم ّدي احتامل ؾرض هذه
افرشقم ذم ادستؼبؾ؛ بسبى اتػوؿوت مـظؿي افتجورة افعودقي ،وإظودة حتديد
افتخصقص أو أشعور ادقوه ،إػ تشجقع افتحقل كحق حموصقؾ ّ
أؿؾ ـثوؾي ذم
اشتخدام ادقوه ،مثؾ أصجور افـخقؾ ذم جـقب افقادي.
تؿ تطقير افزراظي ادرو ّيي ذم ادرتػعوت بشؽؾ رئقز؛ بػضؾ آشتثامرات
ّ
افتذـر َّ
بلن ادستثؿريـ ادعـقغ يـتؿقن إػ ادجتؿع
ى
اخلوصي .وبوفطبعَ ،و َج َ
ُ
122

افرؾقع( ،افـقاب وأظضوء جمؾس افشققخ ورجول إظامل) ،وبوفتويل َّ
ؾنن تلثرهؿ
ظذ افؼرارات احلؽقمقي جعؾ افشعى يعتؼد َّ
أن مجقع افتدابر افرامقي إػ احلدّ مـ
ّ
افضخ
تؿ احلصقل ظؾقفو ظـدمو مل تسقطر احلؽقمي ظذ ـؿقوت
حؼقق ادقوه ،وافتل َّ
فؾؿقوه ،شقؽقن مـ افصعى وافطقيؾ تـػقذهو.
وـام بدأ بوفػعؾ ذم ؽقر إردن ،حقٌ ّ
يتؾؼك مقوه افرصف افصحل ادعوجلي
مـ ظامن ً
شقتؿ
بدٓ مـ ادقوه افعذبي افؼودمي مـ افشامل ،وادتـؼؾي إػ افعوصؿي،
ُّ
افصحل ادعوجلي ادخؾقضي ،وشقتبع ذفؽ
افزراظل دقوه افرصف
تعؿقؿ آشتخدام
ّ
ّ
ً
جمؿقظي ُمع ّؼد ًة مـ ادشوـؾ:
تدهقر ذم كقظقي ادقوه افزراظقي ،حقٌ شقثر ذفؽ
ٌ
ّ
وافتخع
افري،
تؾقث افعامل وادستفؾؽغ ،وتدهقر افسبي ،واكسداد بوظثوت كظوم ّ
ّ
ظـ بعض ادحوصقؾ ادعؼقفي (افػراوفي وافػوصقفقو واحلؿضقوت ،)...وظدم ثؼي
ادستفؾؽ ذم كقظ ّقي ادـتجوت ،واكخػوض إشعور ،وؾؼدان بعض أشقاق
افتصدير ،إػ آخر افتبعوت افالمتـوهقي.
اكخػض ختصقص ادقوه ذم ؽقر إردن بوفػعؾ ،وارتػعً أشعور ادقوه ،فؽـَّفو
إردين ،وتتؿ ّثؾ أشوش ًو
افزراظل
مل ُتشؽِّؾ أبد ًا – حتك أن – ظوئؼ ًو حؼقؼ ّق ًو فإلكتوج
ّ
ّ
تؿ تطقير
ذم إمؽوكقوت افتسقيؼ افتل تشؽّؾ ادشؽؾي افرئقسقي فؾؿـتجغ ،وؿد ّ
افزراظي ادرو ّيي إردكقي بشؽؾ رئقز ذم هنويي ظفد ادؾؽ حسغ بـ ضالل
ادستؿر ظذ ادـتجوت افطوزجي اإلؿؾقؿقي .ويؿؽـ بقع
(1975ـ ،)1990مـ افطؾى
ّ
هذه ادـتجوت بلشعور مرتػعي بسبى ؿدرات افسؽون ظذ افدؾع ذم بؾدان اخلؾقٍ
(ضػرات افـػط ذم  1973و ،)1979وظدم وجقد مـوؾسي حؼقؼقي ٓ ،شقام ذم ؾصؾ
افشتوء (اإلكتوج ذم وادي إردن) ،وذم افصقػ (اإلكتوج ذم ادرتػعوت) ،ذم هذا
افقؿً ،وجى احلػوظ ظذ آشتثامرات افالزمي (افدؾقئوت افزراظقي ،وكظوم
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افري ،وادعدات)...؛ فتلمغ ظوئد ذم ؽضقن شـقات ؿؾقؾي ،وافؽثر مـ
ادستثؿريـ ووعقا كشو ًضو زراظ ًقو ،ؾوفزراظي تشؽّؾ واحدة مـ بغ أـثر افؼطوظوت
افتطقر افنيع فإلكتوج ذم إردن وادـوضؼ
آؿتصوديي ربح ّق ًي ،حقٌ أ ّدى
ّ
ادجوورة (احلؿضقوت ذم شقريو واخلرضوات ذم شقريو وفبـون ودول اخلؾقٍ) بعد
ظوم  1985إػ اكخػوض ذم إشعور ،وذم ربح ّقي آشتثامرات.
تسؿح افزراظي ادرو ّيي؛ بسبى افظروف ادـوخقي ،بتطقير صودرات افػقاـف
وكظرا
واخلرضوات اهلومي افتل ُت ّثؾ  %16ذم ادتقشط مـ افصودرات إردكقي،
ً
فؾطوبع اإلشساتقجل هلذه افصودرات افزراظقيَّ ،
أي ختػقض ذم اإلكتوج شقثر
ؾنن َّ
تتؿ مـوؿشي اشتراد احلبقب
افؽع ،ذم افقاؿع ،إذا مل ّ
تسوؤٓت بشلن آؿتصود ّ ّ
(افتل تعرف أحقوكًو بوشؿ "ادقوه آؾساوقي") داخؾ إردنَّ ،
ؾنن احلػوظ ظذ
صودرات ادحوصقؾ ذات افؼقؿي افعوفقي ،يبدو رضور ًّيو فتحؼقؼ آشتؼرار ذم
افتجوري ،ممّو ُي ِ
ظجزا ؿق ّي ًو ذم بؾد ٓ يؿؾؽ شقى افؼؾقؾ مـ ادقارد
ظفر
ادقزان
ً
ّ
(أهؿ هذه ادقارد هل افبقتوس وافػقشػوت ذم افبحر اد ّقً).
افطبقعقي ّ
ً مه وهر األرزن
 3.5إزارة مٍاي انزراػت فً وازي األرزن (انجزء انسفه ّ
ووهر انٍرمىك)


بـاء قـاة ادؾك عبد اهلل

ؿـوة ادؾؽ ظبد اهلل هل افسؿي إشوشقي دؼوع تطقير وادي إردن ،ؾفل
ؿـوة مػتقحي خرشوكقي ضقهلو  100ـقؾقمس ،تربط هنر افرمقك ذم افشامل بوفبحر
اد ّقً ذم اجلـقب ،وؿد ُص ِّقدت ظذ ثالث مراحؾ مـ افشامل إػ اجلـقب (اـتؿؾ
 67ـقؾقمس ًا ذم ظوم  ،1967و 18ـقؾقمس ًا ذم ظوم  ،1978وأخر ًا  14.5ـقؾقمسا ذم
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ظوم َّ .)1988
وتؾؼً افؼـوة تدرجي ّق ًو إمدادات مقوه إووؾقي مـ افسدود افتل ُبـقً
ظذ افقديون اجلوكبقي خالل افسـقات اخلؿسغ ادووقي (زؿالب ،وـػريـ،
وصعقى ،ووادي افعرب ،وشدّ ادؾؽ ضالل فؾسدود افرئقسقي).

صورة  :21قـاة ادؾك عبد اهلل

تزود ادقوه مـ ؿـوة ادؾؽ ظبد
صؿؿ افـظوم ذم افبدايي
فؾري بوجلوذبقي مع ؿـقات ّ
ّ
ّ
اهلل إػ حم ّطوت مرويي ـبرة ،ومـذ افبداييّ ،
تتقػ شؾطي وادي إردن إدارة هذا
افـظوم وتقزيع ادقوه مـ افؼـوة افرئقسقي إػ حقايل

8000

وحدة زراظقي ،تبؾغ

مسوحتفو  3.5هؽتور (ّ )Grawitz, 1998b
فؽؾ وحدة ،وفدى هقئي وادي إردن
مرـزي ذم ظامن ،ومديريي دراؿبي وإدارة ادقوه ذم وشط
مـ ّظؿي هرم ّقي مع مؽتى
ّ
افقادي ،مسموفي ظـ مرـز ّيي ادعؾقموت حقل ادقارد وافطؾى واإلذاف ظذ
إدارة اهلقئي.
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افري وصقوكتفو ظذ ظوتؼ ثالث مديريوت إلدارة
وتؼع مسموفقي تشغقؾ صبؽي ّ
افشبؽوت( ،مديريوت افشامل ،وافقشط ،وافؽرامي) ،و ُتؼف ُّ
ـؾ مدير ّيي مـ هذه
سؿك مـوضؼ افتـؿقي،
ادديريوت ظذ مـطؼي جغراؾقي تتل ّفػ مـ وحدات إدارييُ ،ت ّ
حقٌ ُتغ ّطل ذم ادتقشط  200هؽتور ،حقٌ تدار تقزيع ادقوه بغ ادزارظغ إدارة
حتقٓت ادقوه بغ ادزارظغ ،وؾتح وإؽالق ّبقابوت ادزرظي ً
وؾؼو
ؾ ّعوفي (تـظقؿ ّ
دـعطػ ادقوه ،ومتوبعي ظؿؾقوت افػقترة وادحوشبي)ُ ،
وخت ّصص مديريي أخرى
فعؿؾقوت افصقوكي افثؼقؾي.
وحتك افثامكقـقوت ،ذم ظفد ادؾؽ حسغ بـ ضالل – رمحف اهلل – ـوكً افؼـو ُة
حمقرا رئقس ًقو هبدف واحد ،تقؾر ادقوه فؾؿزارع ادرو ّيي ،ـوكً إدارة كؼؾ ادقوه
ً
بسقطي ،حقٌ ـون هـوك مش ّغؾ مـ هقئي وادي إردن يسر ظذ ضقل افؼـوة
بوفبقابوت ،وحتؼقؼ افتقازن بغ إمجويل افتد ّؾؼ إػ افؼـقات افثوكقيي،
فؾترصف
ّ
ّ
وافتد ّؾؼ إػ مـطؼي افؼـوة كػسفو.
تـؿ افضغط ظذ افشبؽوت ذم كظؿ أكوبقى مغؾؼي ذم افثامكقـوت ،ـوكً
وإػ أن َّ
قزع ظـد بقابي ادزرظيً ،
وؾؼو جلدول
افتد ّؾؼوت افؽبرة (حقايل  25فس ًا /ثوكقي) ُت ّ
تـووب يستـد إػ وؿً وصقل ادقوه إػ بقابي ادزارع مـ خالل ؿـقات اجلوذبقي،
وـون ذفؽ ا ُدش ّغؾ مـ ذـي هقئي وادي إردن يػتح ويغؾؼ افبقابوت وؾؼ ًو
فؾجدول افزمـل ،حقٌ ـوكً ّ
ـؾ وحدة زراظقي تتؾؼك ادقوه مرة واحدة ذم
افسطحل
افري
إشبقع ،وحتك افسبعقـقوت ،ـوكً مجقع ادزارع مرو ّي ًي بلكظؿي
ّ
ّ
افتؼؾقد ّيي .ـون ادزارظقن يـؼؾقن افتد ّؾؼ اإلمجويل ظز افؼـقات إروقي ذم ادزرظي،
ومل يؽـ ظدد افسوظوت إشبقظقي ـوؾ ًقو ظؿق ًمو فتؽرار هذه افعؿؾقي ذم ـومؾ
مسوحي ادزرظي ،فذفؽ ـون ادزارظقن يروون جزء ًا مـفو ؾؼط ّ
ـؾ أشبقع،
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ويـتؼؾقن إػ ؿطعي أرض أخرى ذم إشبقع افتويل ،وهؽذا ـوكً ّ
ـؾ ؿطعي أرض
تتؾؼك ـؿقوت ـبرة مـ ادقوه ،وفؽـ ّ
ّ
ـؾ  3إػ  4أشوبقع ؾؼط (ظذ إؿؾ دزارع
احلؿضقوت MREA ،و.)2006 ،JVA
افري افصغر وتؼـقوت
مـذ شبعقـ ّقوت افؼرن ادويض ؾصوظد ًا ،بدأت تؼـقوت ّ
تؿ تطقيرهو ذم وؿً شوبؼ ذم
ادحوصقؾ اجلديدة (افبققت افزجوجقي) ،افتل ّ
ؾؾسطغ ،تـتؼ ظذ اجلوكى أخر مـ هنر إردن ،وكظر ًا فعوئداهتو آؿتصوديي
افؽبرة ،اظتؿد رجول إظامل افزراظققن ذم وشط افقادي ظذ كطوق واشع ،ظذ
تؼـقوت افري بوفتـؼقط ذم ادزارع ادرتبطي بودفود افبالشتقؽل فزراظي اخلرضوات.
وافقاؿع َّ
أن هذه افتؼـقوت ُتؼ ِّؾؾ بشؽؾ ـبر مـ احلوجي إػ افعؿؾ ،وتسؿح بتقزيع
افري (وهذا مو ُيعرف بتؼـقي افتصؾقح)،
أؾضؾ فألشؿدة مبوذ ًة مـ خالل كظوم ّ
وهظون مو اشتػود مزارظق اخلرضوات ذم افقادي مـ اكخػوض تؽوفقػ اإلكتوج
وزيودة هذه افتؽوفقػ( ،كوخبقر [ ]2004إلجراء مؼوركي بغ آكتوج بغ أوائؾ
افسبعقـوت وأواخر افتسعقـوت).
ؽر َّ
أن كظوم تقزيع ؿـقات اجلوذبقي ذم افؼـقات افثوكقيي ٓ ،يتطوبؼ مع
فؾري بوفتـؼقط ذم ادزرظي ،ممّو يتط ّؾى اكخػوض افتد ّؾؼ وارتػوع
ادتطؾبوت افتؼـ ّقي
ّ
افضغط ،وزيودة وترة اشتخدام ادقوه ،وبدأ رجول إظامل افزراظ ّققن ذم حػر برك
زراظقي خوصي هبؿ فتخزيـ ادقوه افتل ّ
تؾؼقهو ظـ ضريؼ اجلوذبقي ،مـ خالل صبؽي
ّ
مضخوت ديزل فؾضغط ظذ هذه ادقوه داخؾ
تقزيع هقئي وادي إردن ،واصسوا
حرر ادزارظقن افريودة
صبؽي ذم ادزرظي ،مـ أكوبقى افبقيل إيثقؾغ ،وبوفتويل ّ
بلكػسفؿ إػ حدٍّ ٍ
ـبر ،مـ ؿققد تقزيع ادقوه ذم هقئي وادي إردن.
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ِ
ٍ
ـوؾقيَّ ،
ٌ
كوحقي أخرى ،وظذ افرؽؿ مـ َّ
افتحقل إػ
ؾنن
اإلمدادات
أن
ومـ
ّ
افري ادضغقط ذم بسوتغ احلؿضقوت ،مل تؽـ فف كػس ادزايو آؿتصوديي
تؼـ ّقوت ّ
ـام هق احلول ذم مزارع اخلرضوات ،وهؽذا بؼل معظؿ مزارظل احلؿضقوت مع
افري افسطحقي ،وـوكقا يعتؿدون ظذ ادـعطػوت وافتد ّؾؼوت ادوئ ّقي افتوبعي
كظؿ
ّ
هلقئي وادي إردن ،افتل ـوكً ذم ذفؽ افقؿً مقثقؿي.
الري :كحو أقىص إكتاج ّقة
استخدام ادقاه يف ّ
بعض ادشوريع افتجريبقي جوريي فتحسغ افؽػوءة ذم افزراظي بؿسوظدة
خورجقي (افقـوفي إمريؽقي فؾتـؿقي افدوفقي ،ؾركسو ،أدوكقو) ،ـوكً تدور مـوؿشوت
افتقشع ذم حوفي تق ّؾر ادقوه ،تقشقع
حقل احلػوظ ظذ كػس ادسوحي ادرو ّيي أو
ّ
ادرجح أن يؽقن ؽر ؾ ّعول اؿتصود ًيو ؾحسى،
جفزة ،فقس مـ ّ
ادسوحي ادرو ّيي ا ُد ّ
أيضو ذم مقاجفي اكعدام إمـ ذم اإلمدادات اإلووؾقي،
بؾ إكَّف حمػقف بودخوضر ً
واحتامل حدوث حوٓت اجلػوف ،وافتل جيى خالهلو تؼؾقؾ ختصقص ادقوه
ادجفزة احلوف ّقي ،ظالوة ظذ ذفؽَّ ،
متـوؿضو
افتقشع شقؽقن
ؾنن مثؾ هذا
فؾؿـطؼي
ً
ّ
ّ
مع شقوشي احلؽقمي ادعؾـي إلظطوء إوفقيي إلمدادات ادقوه افبؾديي وافصـوظقي ذم
ختصقص ادقارد ادوئ ّقي افشحقحي ،ومـ ادتق ّؿع تق ّؾر إمدادات إووؾقي كتقجي فؾقؾوء
بوفتزاموت إهائقؾ بؿقجى معوهدة افسالم ،مـ شدّ افقحدة ظذ هنر افرمقك،
افصحل ادعوجلي ادتزايدة مـ ظامن وإربد.
ومـ تد ّؾؼوت مقوه افرصف
ّ
ومع ذفؽ ،حتك افتدؾؼ ادـ ّظؿ فـفر افرمقك ،شقخضع فالختالؾوت بغ
وشقتؿ ختصقص تدؾؼف إـثر مقثقؿقي فالشتخداموت
افسـقات اجلوؾي وافرضبي،
ُّ
افبؾديي وافصـوظقي ،ظالوة ظذ ذفؽ ،جيى احلػوظ ظذ ُخم ّصصوت حتديٌ مراجعي
ؿطوع ادقوه احلوفقي دتطؾبوت افسصقح فضامن صحي افبقئي ،تقؿقً اإلمدادات
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اإلووؾقي مـ إهائقؾ ؽر ممـدة ،وتعتؿد افزيودة ادتقؿعي ذم تدؾؼ مقوه افرصف
افصحل ظذ تقاؾر إمدادات جديدة بؽؿقوت ـبرة إػ ادـوضؼ احلرضيي ،بام ذم
ّ
ذفؽ بشؽؾ أشود اشتؽامل كوؿؾ افديز

–

ظامن ،إذا ّ
أي مـ مشوريع
تلخر ٌّ

اإلمداد اجلديدة هذه ،ؾؼد ٓ يؽقن هـوك مو يؽػل مـ ادقوه فتحؼقؼ افؽثوؾي
ادصؿؿي ذم ادـطؼي ادجفزة احلوفقي ،كوهقؽ ظـ إمدادات ادقوه ادقثقؿي
ادحصقفقي
ّ
ادجفزة حديث ًو.
فؾؿـوضؼ
ّ
يؿؽـ اشتخدام ادقوه خلدموت أـثر مقثقؿقي فؾؿـوضؼ ادقجقدة فزيودة ـثوؾي
ادحوصقؾ بدًٓ مـ تقشقع ادسوحي ادرو ّيي ،حقٌ ُيعتز كظوم تقزيع ادقوه اإلمجويل
ذم افقادي ؾعوًٓ كسب ًقو ذم حدود ـػوءة كؼؾ تصؾ إػ  ،%80ومـ أجؾ حتؼقؼ ادزيد
مـ افؽػوءةَّ ،
ؾنن حتسقـوت افؽػوءة ذم ادزارع افتل ُحي ِّرـفو ادستخدم (زيودة
فؽؾ ؿطرة") ،وافتسعر ِّ
"ادحصقل ّ
افري
فؽؾ اإلصالحوت ادمشسقي إلدارة
ّ
تؿ اختوذهو
ادستدامي ،هل أمقر بوفغي إمهقي ،جيى دمٍ اخلطقات افتجريبقي افتل َّ
حتك أن ذم بركومٍ متؽومؾ ذم إضور مؼوع حتسغ وادي إردن
ادتصدع(.ورؿي مـوؿشي  :4هقئي وادي إردن)
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 1.6ذهفٍت
ـوكً إمورة ذق إردن تػتؼر إػ صبؽوت ادقوه وافرصف افصحل ،حقٌ
ـون ادقاضـقن ذم ظامن حيصؾقن ظذ مقوه افؼب مـ افقـوبقع ادـتؼة ذم مجقع
تؿ كؼؾ ادقوه ظذ طفقرهؿ إػ
أكحوء ادديـي ،مـ شقؾ ظامن ورأس افعغ ،حقٌ َّ
ادـوزل وادـوزل افؼريبي مـ شقؾ ظامن وكبعف ،وأبور افتل حتصد مقوه إمطور،
واشتؿر ذفؽ حتك وصؾ ادؾؽ ادمشس إػ ظامن ذم مورس  ،1921حقٌ ـون
َّ
احلُ ّراس متؿرـزيـ ظذ جوكبل افسقؾ ،وهذا يـطبؼ ظذ مجقع أكحوء اإلمورة ذم
ذفؽ افقؿً.
 2.6زور انبهسٌاث وانحكىماث فً إزارة مٍاي انشرب
موئل ذم ظامن ،خوصي بعد افثقرة
شورظً افبؾديي إػ تـػقذ أول مؼوع
ّ
افسقر ّيي افؽزى (1925ـ ،)1927وتد ّؾؼ مئوت ادفوجريـ ،مـ خالل تعؿقؼ تدؾؼ
ادقوه ،وإؿومي احلراشي دـع تؾقث ادقوه ،ذم هنويي ظوم ( 1927هنويي مرحؾي افتؼسقامت
اإلداريي) ،كتقجي فزيودة ظدد افسؽون وؽسؾ إواين وادالبس ظذ وػوف افسقؾ،
أ ّدى هذا إػ افتس ّبى ذم تؾقث ادقوه ،وطفقر إصوبوت بؿرض افدواجـ.
خزان ذم رأس افعغ ،ومدّ
ذم ظوم  ،1928بدأت بؾديي ظامن مؼوع بـوء ّ
إكوبقى فتقصقؾ ادقوه إػ ظدد مـ إحقوء ،وترـقى ظدد مـ صـوبر ادقوه ذم
تؿ
أحقوء خمتؾػي مـ بؾدة ظامن ،وافتل يؼقم افـوس بؿؾء ادقوه مـفو ،وبعد ذفؽ ّ
إكشوء ثالث خزاكوت مقوه ،واحدة ذم جبؾ افؾقيبدة ،وإخرى ذم جبؾ ظامن ،افتل
تؿ اشتخدام مقوه
ـوكً مػعؿي بوحلقوة ،حقٌ تؿ آكتفوء مـفو ذم ظوم  .1930ـام َّ
وتؿ تقشقع
افرصف افصحل ومعوجلتفو ذم مديـي افسؾط بطريؼي ضبقعقي بدائقيّ ،
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صبؽي ادقوه إػ هذه إموــ ذم ظوم  ،1932ذم حغ اظتؿد افسؽون ذم مـوضؼ
أخرى ،افتل مل تصؾفؿ افشبؽوت ،ظذ مجع إمطور وختزيـفو ذم أبور وافؼب،
وشؼل حدائؼفؿ.
ذم ظوم  1946بؾغً حصي افػرد ذم إردن مـ ادقوه حقايل  3400مس مؽعى
شـق ًّيو ،وجرت حمووٓت فتخػقػ معوكوة افسؽون افذيـ يسوؾرون دسوؾوت ضقيؾي
فؾحصقل ظذ احتقوجوهتؿ مـ افقـوبقع وأبور ادقزظي ذم مجقع أكحوء ادـوضؼ،
َّ
وٕن افزراظي ادرو ّيي ُتورس ذم ؽقر إردن مـذ
تؿ بـوء ظدد مـ أبور،
حقٌ َّ
أوائؾ اخلؿسقـ ّقوت ،وإدراـ ًو مـفو ٕمهقي ادقوه وافغذاء ،بدأت احلؽقمي ذم بـوء ؿـوة
افقادي افؼؿل ذم ظوم  ،1958وافتل ُتتدّ حوفق ًو ظذ بعد

110

ـقؾقمسات مـ

افري فؾزراظي بؽػوءة،
افعدشقي ذم افشامل إػ افشقكي ذم اجلـقب؛ هبدف تقؾر مقوه ّ
واشتخدام أٓت احلديثي فتقزيع ادقوه.
واؾؼً وزارة افصحي ظذ كظوم مراؿبي جقدة ادقوه ذم ظوم 1951؛ هبدف إجراء
تلشسً
بحقث ادقوه وحػر أبور ،بوإلووؾي إػ إمدادات ادقوه ذم خمتؾػ اددنّ ،
وتؿ إكشوء أول كظوم جلؿع ومعوجلي مقوه
اهلقئي ادرـزيي فؾؿقوه ذم ظوم َّ ،1960
تؿ إكشوء حمطي ظغ ؽزال دعوجلي مقوه افرصف افصحل
افرصف افصحل ،حقٌ َّ
بوشتخدام افطريؼي افتؼؾقديي بسعي  60أفػ مس مؽعى يقم ّق ًو؛ خلدمي مو يؼرب مـ
ويتؿ ترصيػ ادقوه مـ ادحطي إػ جمرى اخلتؿ إزرق.
 300أفػ صخصّ ،
تؿ إفغوء اهلقئي ادرـز ّيي فؾؿقوه ،وهقئي ؿـوة ؽقر افؼؿقي ذم ظوم  ،1965و ُأكشئً
ّ
هقئي ادقارد افطبقع ّقي بدًٓ مـفام ،اشتغالل مقوه هنر إردن ،افتل تبـًّ مؼوع شد
خوفد ووادي ؽقر إردن ،فؽـّفو تع ّثرت بسبى احلرب ،بعد آكتفوء مـ افؼـوة ذم
تؿ إكشوء آٓف ادزارع
ظفد ادؾؽ حسغ بـ ضالل – رمحف اهلل – ذم يقكقق َّ ،1967
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ادتخصص ذم إكتوج اخلرضوات
افصغرة افؼوئؿي ظذ كظوم افزراظي ادؽ ّثػ
ّ
افري
تؿ تلمغ ّ
وافػوـفي؛ فتؾبقي احتقوجوت ادقاضـغ وإشقاق ادجوورة ،حقٌ َّ
حقايل

13,500

ري
وتؿ ّ
هؽتور ذم مـوضؼ صامل ؽقر إردنَّ ،

4200

هؽتور ذم

افري.
جـقب افقادي ،يراؾؼف افتطقير
ادستؿر ٕشوفقى ّ
ّ
تتعرض مقارد ادقوه إردكقي فضغقط متزايدة كتقجي فؾتغرات ذم احلقوة
ّ
ً
صومال فؾؿقارد
تؼققام
آؿتصوديي وافديؿقؽراؾقي ،حقٌ َأ ْج َرت افدوفي إردكقي ً

ٍ
ٕشبوب تتع ّؾؼ
ادوئ ّقي ذم ظوم  ،1977ومؼوع إزافي ادقوه مـ حقض إزرق؛
تلشسً هقئي وادي إردن ذم ظوم  ،1977بؿقجى ؿوكقن تـؿقي
بوفؼب ،حقـفو ّ

وادي إردن ادمؿً ،تؾقفو هقئي ادقوه ،افتل ُأكشئً ذم ظوم  1983بؿقجى ؿوكقن
تؿ كؼؾ
هقئي ادقوه ادمؿتي رؿؿ  34فعوم 1983؛ فتؽقن وـوفي مستؼ ّؾي موف ّق ًو وإدار ّي ًوّ ،
افصحل ذم ظامن ،وذـي مقوه افؼب،
مجقع مسموفقوت هقئي مقوه ومقوه افرصف
ّ
وهقئي ادقارد افطبقعقي ،ومديريي افدراشوت ادوئ ّقي ،ومديريي احلػريوت ،وهقئي
وادي إردن ،ومديريي ظؾقم ادقوه (اهلقدروفقجقو) ،ومديريي افسدود ،وإدارات
تؿ تلشقس وزارة
ادقوه وافرصف افصحل ،وإدارات بؾديوت ادؿؾؽي ،حتك ّ
وافري ذم ظوم .1988
شقود ّيي ،افؼوئؿي إػ يقمـو هذا ،أٓ وهل وزارة ادقوه
ّ
وؿد ظؾؿً احلؽقمي إردكقي بوفضغط ادتزايد ظذ مصودر ادقوه اجلقؾقي ذم
وؿً مبؽر ،حقٌ ط ّؾً مجقع إمدادات ادقوه إػ افبؾدات وافؼرى وادـوضؼ افريػقي
تعتؿد ظذ مصودر ادقوه اجلقؾقي ،شقاء ٕؽراض افبؾديي أو افصـوظقي ،حقٌ بدأت
هقئي ادقوه ذم معوجلي  50مؾققن مس مؽعى مـ ادقوه افسطح ّقي ذم ؿـوة ادؾؽ ظبد اهلل
ٕؽراض افؼب ،افتل زادت ذم وؿً ٓحؼ إػ حقايل  90مؾققن مس مؽعى.
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افصحل مـذ ظوم  ،1980وخالل
وؿد ُأكشئً ظدة مشوريع فؾؿقوه وافرصف
ّ
تؿ تقؾر خدموت ادقوه فسؽون احلرض
افعؼد افدويل دقوه افؼب (1980ـَّ ،)1990

( ،)%75و ُك ِّػ َذ ْت خطقات دـع تؾقث ادقوه اجلقؾقي وادقوه افسطحقي ،وؿد ُأكشئً
وافري ،وووظػً آشتػودة مـ ادقارد ادوئ ّقي احلوف ّقي ،ـام ك ّػذت
وزارة ادقوه
ّ
افصحل ادبتؽرة وادعوسة.
ظؿؾقوت معوجلي مقوه افرصف
ّ
ظذ افرؽؿ مـ َّ
أن إردن هق واحد مـ أؾؼر مصودر ادقوه ذم افعومل ،وظذ
افرؽؿ مـ افتحديوت ادتزايدة وإظبوء افثؼقؾي افتل تػروفو إزموت اإلؿؾقؿ ّقي
وافدوف ّقي ظذ مصودر ادقوه ،ؾؼد ُتؽّـ إردن مـ مضوظػي جفقده فتؿؽغ
ادقاضـغ مـ تؾبقي احتقوجوهتؿ مـ ادقوه وؿـ ؿوظدة آشتفالك إمثؾ
وآشتثامر ذم ِّ
ـؾ كؼطي مقوه متوحي.
وذم ظفد ادؾؽ ظبد اهلل افثوين بـ احلسغ ،كؿً إمدادات ادقوه ٕشبوب
افؼب مـ ( )237.4مؾققن مس مؽعى ذم ظوم  1999إػ حقايل  470مؾققن مس
مؽعى ذم ظوم  ،2019وتغطقي خدموت ادقوه حقايل  ،%94ممّو ُيس ّؾط افضقء ظذ
افطبقعل ذم ادؿؾؽي ،حقٌ وصؾ ظدد افسؽون إػ مو
افطبقعل وؽر
افسؽوين
افـؿق
ّ
ّ
ّ
يؼرب مـ

5

ماليغ صخص (وعػل افعدد) ذم ظوم  ،1999مؼوركي بــ

2,133

مؾققن كسؿي ذم ظوم  ،1979وارتػع ظدد إه بشؽؾ ـبر مـ  316,000ذم ظوم
1979

إػ

816,000

ذم ظوم  ،1999وكتقجي فذفؽ ،ارتػع حجؿ مقوه افرصف

َ
ادعوجلي مـ حقايل  30مؾققن مس مؽعى ذم ظوم  1999إػ حقايل
افصحل
ّ

180

مؾققن مس مؽعى ذم ظوم  ،2019بؿعدل تغطقي بؾغ .%65
ظجؾً احلؽقمي بجفقدهو فتـػقذ افعديد مـ ادشوريع
ومـذ ظوم ّ ،1999
اإلشساتقجقي اهلومي ،وظؿؾً ظذ تطقير مصودر ادقوه افسطح ّقي واشتغالهلو
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ٕؽراض ،مثؾ مؼوع "زارة معـ" ،افذي تبؾغ ضوؿتف  45مؾققن مس مؽعى،
وتبؾغ ؿقؿتف  89مؾققن ديـور ،وبدء إظودة تلهقؾ مـظقمي ادقوه ،وذم ظدد مـ ادـوضؼ
مهفو مشوريع حتسغ صبؽوت ادقوه افشامفقي
ُتؼدَّ ر ؿقؿتفو بـحق  300مؾققن ديـور ،أ ّ
بؼقؿي  24مؾققن ديـور ،وادـطؼي اجلـقبقي  24مؾققن ديـور ،ؾض ً
ال ظـ مؼوع تلهقؾ
صبؽوت افعوصؿي ظامن بؼقؿي  250مؾققن ديـور ذم ظوم  ،2004ؾض ً
ال ظـ افزرؿوء
إول حقايل  15مؾققن ديـور ،بوإلووؾي إػ تـػقذ صبؽوت خلدمي مـوضؼ جديدة
بؼقؿي  21مؾققن ديـور ،وتـػقذ مؼوع شحى مقوه افديز ذم ظوم  2013بطوؿي
إكتوجقي  100مؾققن مس مؽعى ،وتؽؾػي مؾقور دوٓر ددة  25ظوم ًو.
ـام ُت َّ ًْ حتؾقي ومعوجلي افعديد مـ مصودر ادقوه ،بام ذم ذفؽ مؼوع شحى
ادقوه مـ شدّ ادجقى؛ فتزويد مـوضؼ جـقب افؽرك ،وـذفؽ ادؼوع ادم ّيد
فسحى ادقوه مـ شد ـػركجف ،وحتؾقي مقوه افبحر إمحر ذم افعؼبي؛ فتزويد افعؼبي
وآشتثامرات افسقوحقي بطوؿي  5ماليغ مس مؽعى شـقي ًو ذم ظوم  .2017وتـػقذ
حزمي مـ خطقط افـوؿؾ ،مثؾ مؼوع خط افـؼؾ مـ خزان أبق ظؾـدا إػ حمطي
مقوه خق ،وخط كؼؾ خق افزظسي ،ؾض ً
ال ظـ افؽشػ ظـ إشساتقجقي وزارة ادقوه
وافري.
ّ
وؿد شومهً هذه ادشوريع ذم زيودة ـػوءة إمدادات ادقوه ذم مجقع ادحوؾظوت،
مـ خالل تقؾر ادحوؾظوت افشامفقي فسـقات (2017ـ )2028دقاجفي إظبوء افتل
خ َّؾػتفو أزمي افؾجقء افسقري ،ورؾع افطؾى إػ مستقيوت ؿقوش ّقي بتؽؾػي ()305
مؾققن ديـور فتقؾر حقايل ( )50مؾققن مس مؽعى إووذم مـ ادقوه ،وؿد شومهً
هذه ادشوريع ذم رؾع ـػوءة إمدادات ادقوه ذم مجقع ادحوؾظوت.
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وؿد أكػؼً احلؽقمي

6

مؾقورات ديـور ظذ مشوريع ادقوه مـذ ظوم ،1999

وبدأت افقزارة ذم تـػقذ مؼوع وادي افعرب /ادرحؾي اإلشساتقجقي افثوكقي ذم
ظوم 2015؛ فـؼؾ

30

مؾققن مس مؽعى مـ ادقوه ٕؽراض افؼب إػ ادـوضؼ

افشامفقي ،ظذ أن يطؾؼ جالفي ادؾؽ ظبد اهلل افثوين ادؼوع ذم هنويي ظوم .2020
تؿ تـػقذ ظدد مـ ادؼوظوت؛ هبدف احلػوظ ظذ
وذم جمول افرصف
افصحلّ ،
ّ
افبقئي ومحويي ادقوه اجلقؾقي ،بام ذم ذفؽ إكشوء حمطي خربي افسؿرا دعوجلي مقوه
افصحل ،وافتل بدأت افعؿؾ هبو ذم ظوم  1985بـظوم معوجلي ضبقعقي ذم
افرصف
ّ
وتؿ حتقيؾفو إػ حمطي مقؽوكقؽقي ذم ظوم .2008
أحقاض مقوه مؽشقؾيَّ ،
وتؿ تقشقع ادصـع /ادرحؾي افثوكقي ذم ظوم  2015فزيودة ؿدرتف إػ  365أفػ
َّ
مس مؽعى ذم افققم ،افتل تعوفٍ أـثر مـ

%70

افصحل ذم
مـ مقوه افرصف
ّ

ادؿؾؽي ،وبـوء حمطي تـؼقي كوظقر ووادي افسر ذم ظوم  ،1988وحمطي تـؼقي ـػركجف
افؽرك وادػرق وجرش ،حقٌ بدأت ذم ظوم  2014مع تـػقذ حمطي تـؼقي جـقب
ظامن اؾ ُتتِحً ذم ظوم  ،2016وحمطتل افشالفي وصقكي افشامفقي ،فقصؾ إمجويل ظدد
مراؾؼ معوجلي مقوه افرصف افصحل ذم إردن إػ ( )32حم ّط ًي مقؽوكقؽ ّق ًي وضبقع ّق ًي
تعوفٍ حقايل  235مؾققن مس مؽعى مـ ادقوه شـق ّي ًو ،وتق ّؾر مو يؼرب مـ

180

مؾققن مس مؽعى مـ ادقوه ادعوجلي ،وافذي يستخدم حوفق ًو ذم ادحوصقؾ
ادحدودة.
افصحل ذم ظوم  2017بتؽؾػي
وافري ظـ خ ّطتفو فؾرصف
ـشػً وزارة ادقوه
ّ
ّ
افصحل ،وتعزيز افقاؿع
 930مؾققن ديـور خلدمي مـوضؼ جديدة بخدموت افرصف
ّ
افصحل ذم
افـػز ادحقط هبو ،بوإلووؾي إػ ترـقى افعديد مـ صبؽوت افرصف
ّ
أموــ خمتؾػي بتؽؾػي تبؾغ كحق  200مؾققن ديـور.
138

َّ
تؿ تـػقذ ُخ ّطي فتقشقع
إن إردن مـ أـثر افدول ـػوءة ذم حصود ادقوه ،وؿد َّ
شعي افتخزيـ افرئقسقي فؾسدود؛ فرؾعفو مـ  175مؾققن مس مؽعى ذم ظوم 1999

تؿ بـوء افقحدة وافقافي
إػ  336.4مؾققن مس مؽعى ،حقٌ تؿ بـوء شد ادقجىَّ ،
وـػركجي وافزرؿوء ومعون وافتـقر بتؽؾػي حقايل  250مؾققن ديـور ،ممّو ؾتح أؾوق
فبدايي اإلشساتقجقي اإلفؽسوكقي؛ وذفؽ فزيودة شعي افتخزيـ ذم افسدود فتصؾ إػ
تؿ آكتفوء مـ َت ْعؾقي شدّ افقافي فزيودة
 400مؾققن مس مؽعى بحؾقل ظوم  ،2025و َّ
شعتف مـ  9مؾققن مس مؽعى إػ  25مؾققن مس مؽعى ،وشد ابـ محود 4 ،مؾققن
مس مؽعى ،وشد افػقدان  3.4مؾققن مس مؽعى ،وشد رمحي ووادي مقشك
وؽره مـ افسدود .
تتؽقن مـ تـػقذ
بوإلووؾي إػ تـػقذ افعديد مـ مؼوظوت حصود ادقوه افتل ّ
 42شد ًا صحراو ّي ًو جديد ًا بسعي ختزيـ  1.4مؾققن مس بتؽؾػي  10مؾققن ديـور،
وـذفؽ تـػقذ  215حػرة ترابقي بطوؿي  17مؾققن مس مؽعى ،فقصؾ ظدد افسدود
واحلػوئر افصحراويي إػ

410

شد صحراوي ،بوإلووؾي إػ افعؿؾ ظذ تطقير

افري ،وبؾغً ادسوحي
افزراظي ذم وادي إردن ،مـ خالل تـػقذ ظدد مـ مشوريع ّ
افتل تغ ّطقفو هذه ادؼوظوت

300

أفػ دوكؿ ذم ؽقر إردن ،وتـظقؿ وتقزيع

تؿ تقزيع  10آٓف وحدة زراظقي ،و 50أفػ وحدة
افقحدات افزراظقي ،حقٌ ّ
شؽـقي ،وهتقئي بقئي اشتثامريي ذم مـطؼي افبحر ادقً.
ُتط ّبؼ معومؾ شؾطي ادقوه أظذ ادعوير افتل تضؿـ رؿوبي صورمي ودور ّيي ظذ
اختبورات ادقوه بؿختؾػ أكقاظفو افؽقؿقوئقي وافبؽتريي ،وأكقاع أخرى ،وـذفؽ
تطبقؼ خ ّطي آمـي فسالمي مقوه افؼب ،وهل إوػ مـ كقظفو ذم ادـطؼي افعربقي،
وبركومٍ فتت ّبع ؿطرة ادقوه مـ ادصدر إػ ظداد ادقاضـ؛ مـ أجؾ احلػوظ ظذ
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شالمي ادقوه ،ووامن شالمتفو جقدة ومعوجلي ادقوه ،ومراؿبي ادصودر ادختؾػي،
افقضـل،
حصؾً مديريي ادختزات واجلقدة هبقئي ادقوه ظذ صفودة اظتامد إردن
ّ
وؾؼ ًو فؾؿقاصػوت افدوفقي

(17025

 )IOSمـ معفد ادعوير وادؼويقس ،وهل

خطقة مفؿي كحق افشفودات ادعتؿدة افدوفقي ،وافـتوئٍ افتل ّ
حؼؼتفو ادختزات
ادرـزيي مموثؾي فؾـظرات افدوفقي ،مـ حقٌ اجلقدة ِ
واحل ْرؾ ّقي ،وـوكً افرائدة ذم
ّ
احلصقل ظذ صفودة آظتامد افزيطوين ،وـوكً واحدة مـ أؾضؾ ادمشسوت
افدوفقي ذم تؼققؿ ادختزات افدوفقي حتك ظوم  .2005تتؾؼك أـثر مـ  40أفػ ظقـي،
وختضع ُّ
ؾحصو خمتؾ ًػو معتؿدً ا مـ ؿبؾ افزيطوكقغ ،حقٌ تؼقم
ـؾ ظقـي فـ 116
ً
هقئي آظتامد وادختزات بؿتوبعي ادشوريع افبحثقي مع افقـوفي افدوفقي فؾطوؿي
افذريي ( ،)IAEAوافرابطي افعربقي دراؾؼ ادقوه ( ،)AQUAبوإلووؾي إػ ضالب
اجلومعوت ادحؾقغ واإلؿؾقؿقغ ـؿرـز تدريى إؿؾقؿل معتؿد مـ ؿبؾ افقـوفي
افدوف ّقي فؾطوؿي افذر ّيي (.)WHO
وذم جمول محويي مصودر ادقوه أضؾؼً افقزارة ظوم  2013محؾي إحؽوم افسقطرة
تؿ ردم أـثر
ظذ مصودر ادقوه مـ أجؾ مـع آظتداءات ظذ ادصودر ادوئ ّقي ،حقٌ َّ
مـ  1200بئر خموفػي ،ووبط  80حػورة خموفػي ،وإزافي مو يزيد ظذ  44أفػ اظتداء
ظذ خطقط ادقوه ،وكحق  18,700اظتداء ظذ ؿـوة ادؾؽ ظبد اهلل ،وإحوفي مئوت
افؼضويو فؾؿحوـؿ.
وتؿ إكشوء مرـز افؼقودة وافتحؽّؿ فرصد ومحويي مصودر ادقوه ادختؾػي ،ومجقع
َّ
مـشآت ادقوه مـ اهلجامت ،وـذفؽ تـػقذ ظدد مـ أكظؿي افتحؽّؿ ادتؼدمي
()SCADA؛ فتحسغ ـػوءة اإلمداد وافتشغقؾ دختؾػ مصودر ادقوه ،وتـػقذ
مؼوع افرصد ظـ بعد فؾؿقوه اجلقؾقي ،ومصودر ادقوه افسطحقي ،بوإلووؾي إػ
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وافري ـؿرجع إؿؾقؿل ذم حتؼقؼ أهداف افتـؿقي ادستدامي
اختقور وزارة ادقوه
ّ
ً
ؾضال ظـ ووع افؼقاظد افػـقي
( )SDGsافصودرة ظـ إمؿ ادتحدة،
وادقاصػوت افؼقوشقي فألدوات ادستخدمي فؾؿقوه ،وإدراج مقاصػوهتو ذم اددوكي
افصحل.
ادقحدة فؾؿقوه وافرصف
ّ
وؿد أدرجً معوير ـػوءة ادقوه ذم ظدد مـ اجلقائز ظذ حدٍّ شقاء ،حمؾ ّق ًو
ً
وؾضال ظـ إكشوء ظدد مـ
ودوف ّق ًو ،مـفو جوئزة ادؾؽ ظبد اهلل افثوين فؾتؿ ّقز،
افؽت ّقبوت ٕؾضؾ ادامرشوت فؾػئوت افسؽـقي ادستفدؾي وادستشػقوت ،وافػـودق
وادؽوتى افتجور ّيي ،وادبوين افعوفقي وادتـزهوت ،وتقؾر برامٍ تدريب ّقي فؾعديد مـ
ادفـدشغ اخلرجيغ ،وادفـدشغ افبؾديغ ظذ مبودئ حدائؼ كدرة ادـوزل.
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املوضوع السابع
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 1.7ذهفٍت حارٌرٍت
افصحل ذم إردن ذم ظغ ؽزال،
تؿ إكشوء أول حمطي دعوجلي مقوه افرصف
ّ
َّ
بوفؼرب مـ ظامن ذم ظوم

1968

( ُتستخدم ادحطي أن ـؿحطي معوجلي مسبؼي

اظتبورا مـ ظوم
دحطي شؿرة) ،بدأ بـوء حمطوت معوجلي أخرى ذم أوائؾ افثامكقـ ّقوت،
ً
 ،2013ـون هـوك

28

حمطي معوجلي ذم ادجؿقع ،بطوؿي معوجلي يقمقي تبؾغ حقايل

 324000مس مؽعى ( 118مؾققن مس مؽعى شـق ًيو) ،وهق مو يؿثؾ حقايل % 98

افصحل ادجؿعي ،أـز حم ّطي معوجلي هل حمطي افسؿرة ،افتل
مـ مقوه افرصف
ّ
تعوفٍ مقوه افرصف افصحل ذم ظامن – افزرؿوء ،حقٌ ُت ّثؾ حقايل  %80مـ مجقع
افصحل ا ُد َ
عوجلي.
مقوه افرصف
ّ
تؿ
اظتؿدت ادح ّطي ذم افبدايي تؼـقي ّ
خزان افتثبقً ،وفؽـ ذم ظوم َّ ،2008
حتقيؾف بوشتخدام تؼـقي احلؿلة ادـشطي ً
وؾؼو فعؼد افبـوء وافتشغقؾ ،وافـؼؾ ادق ّؿع ذم
ظوم  .2002ذم حزيران /يقكقق  ،2012و ّؿعً احلؽقمي ظؼدً ا فتقشقع حمطي ادعوجلي
فؾري ذم
بطوؿي معوجلي تبؾغ  365000مس مؽعى ،و ُتستخدم ادقوه بشؽؾ أشود
ّ
فري ادرتػعوت ،وإظودة آشتخدام
وادي إردن ،و ُيستخدم جزء مـ ادقوه ّ
افصـوظل ذم افعؼبي حمدودة) (Degrémont, June 2012 .
 2.7محطّاث مؼانجت انمٍاي فً األرزن
تؿ اكشوء أول حمطي معوجلي مقوه ذم إردن ظوم  1968ذم ظفد ادؾؽ حسغ بـ
َّ
ضالل – رمحف اهلل – ذم مـطؼي ظغ ؽزال بوفؼرب مـ ظامن ،ؾؼد ـوكً ادحطي
تؿ إكشوء ادزيد مـ حم ّطوت افتـؼقي
إوػ وافقحقدة حتك بدايي افثامكقـ ّقوت ،حقٌ َّ
اظتبورا مـ
ذم خمتؾػ حموؾظوت ادؿؾؽي ،بؾغ إمجويل ظدد حم ّطوت ادعوجلي  28حمطي
ً
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ظوم  ،2013حقٌ ُتًّ معوجلي حقايل  324,000مس مؽعى يقم ًقو ( 118مؾققن مس
مؽعى /شـي) .اجلدول افتويل ُيؿ ّثؾ مجقع حمطوت ادعوجلي افػ ّعوفي ذم إردن
وافتؽـقفقجقو ادستخدمي ذم ّ
تؿ اشتثـوء حم ّطي ظغ افغزال؛ ٕكَّف مل َت ُعدْ
ـؾ حمطيَّ ،
ُتستخدم ـؿحطي معوجلي رئقسقي ،بؾ ُتستخدم ـؿح ّطي ُمسبؼي ادعوجلي توبعي دح ّطي
ظامن.
شؿرة ذم ّ
جدول  :2حمطات معاجلة ادقاه يف األردن (ممسسة مقاه األردن)
حمطات معاجلة ادقاه
الرقم

اسم حمطة

سـة

تؽـولوجقا

تدفق التصؿقم

متوسط التدفق

اهلقئة ادشغؾة

إعادة

ادعاجلة

التشغقل

ادعاجلة

(م  / 3يوم)

الػعيل

لؾؿحطة

استخدام

افعؼبي

1987

برك

9000

(م  / 3يوم)
1

افطبقعقي
2

افعؼبي

2010
6371

AWC

حمع

افتثبقً
2005

هتقيي ممتدة

12000

9846

AWC

حمع

ادقؽوكقؽقي
3

افبؼعي

1987

4

افػحقص

1997

5

إربد ادرـزيي

1987

مرصح

14900

10209

WAJ

حمع

افتؼطر
احلؿلة

2400

2221

WAJ

ادـشطي
(حقارة)

مرصح

11023

8132

YWC

افتؼطر

(خمطط)

واحلؿلة
ادـشطي
6

جرش
(ذق)

1983

خـدق

وادي إردن

3250

إـسدة
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3681

YWC

7

افؽرك

2013

8

ـػركجي

1989

9

مودبو

1989

10

ادػرق

2013

7060
مرصح
افتؼطر
احلؿلة

1900
( 18000بعد

2763

WAJ

حمع

YWC

حمع

افتقشع)
7600

5172

WAJ

حمع

ادـشطي
احلؿلة

6550

2009

YWC

حمع

ادـشطي
11

معون

1989

هتقيي ممتدة

5772

3171

WAJ

12

ابق كصر

1986

احلؿلة

4000

2571

WAJ

13

افرمثو

1987

حمع

ادـشطي
C ،B ،R
احلؿلة

7400

3488

YWC

حمع

ادـشطي
14

افسؾط

1981

هتقيي ممتدة

7700

5291

WAJ

حمع

15

افطػقؾي

1988

مرصح

1600

1380

WAJ

حمع

16

وادي افعرب

1999

افتؼطر
هتقيي ممتدة

21000

10264

YWC

(افدؽرة)

وادي إردن
(خمطط)

17

وادي حسـ

2001

خـدق

1600

1132

YWC

حمع

إـسدة
18

وادي مقشك

2000

هتقيي ممتدة

3400

3029

WAJ

حمع

19

وادي افسر

1997

بحرة

4000

3624

مقوهـو

حمع

20

إخرض

2005

21

افؾقجقن

2005

مفقيي
برك

4000

أـثر مـ 4000

YWC

افتثبقً
برك

1000

افتثبقً
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853

YWC

افـبوت مثؼؾ

22

تؾ ادوكتو

2005

23

اجلقزة

2008

24

افسؿرة

1984

25

ادراد

2010

مرصح

400

300

افتؼطر
واحلؿلة
ادـشطي
احلؿلة

4000

704

ادـشطي
احلؿلة

267000

230606

ادـشطي

(شوـى)

احلؿلة

10000

1000

افسقيس

حمع وذم

مقرجوكتل

وادي إردن

YWC

حمع

ادـشطي

26

افشقبؽ

2010

27

ادـصقرة

2010

28

وادي صالفي

2013

29

جـقب ظامن

2014
(خمطط)

برك

350

100

WAJ

افتثبقً
برك

50

15

افتثبقً
احلؿلة

13700

YWC

ادـشطي

ادجؿوع

احلؿلة

وادي إردن
(خمطط)

52000

مقوهـو

خمطط

ادـشطي
428690

323951

 1.2.7تكىُنُجيا معانجت مياي انصرف انصحي
ً
وؾؼو إلحصوءات ظوم  ،2010مـ أصؾ  351مؾققن مس مؽعى ادستخدمي ذم
ادـوزل ،وصؾ حقايل

118

مؾققن مس مؽعى إػ حمطوت معوجلي مقوه افرصف

ػن
افصحل ،وهذا يعودل حقايل  %34ؾؼط مـ إمجويل اشتفالك ادقوه
ادـزيل ،ممّو ُي ّ
ّ
ّ
حؼقؼي َّ
أن حقايل  % 40مـ ادسوــ ؽر متصؾي بشبؽي افرصف افصحل ،فذفؽ
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َّ
ؾنن اخلسوئر اإلداريي وافػـقي هل إشبوب افرئقسقي وراء اكخػوض معدل مقوه
افصحل ادعوجلي.
افرصف
ّ
تلثرات الـػايات السائؾة دح ّطات معاجلة مقاه الرصف الصحي
ـام أحصقـوَّ ،
ؾنن  118مؾققن مس مؽعى ؾؼط مـ أصؾ  351مؾققن مس مؽعى
افصحل ،كظر ًيو هذا يعـل َّ
أن حقايل %62
مـ مقوه افبؾديي تصؾ إػ صبؽي افرصف
ّ
افصحل ،ـشػً كظرة
مـ ادبؾغ اإلمجويل ٓ ،يصؾ إػ حم ّطوت معوجلي مقوه افرصف
ّ
وافري احلؼوئؼ افتوفقي:
ظؿقؼي ذم إرؿوم افرشؿقي فقزارة ادقوه
ّ
أوًٓ :حؼقؼي َّ
أن  %40مـ ادسوــ ذم إردن ؽر متصؾي بعد بشبؽي افرصف
افصحل ،هل أحد افعقامؾ افرئقسقي افتل تسوهؿ ذم اكخػوض معدل مقوه افرصف
ّ
افصحل ا ُد َ
عوجلي.
ّ
ثاكق ًا :اخلسورة اإلداريي ادتؿثؾي ذم آشتخراج ؽر ادؼوع فؾؿقوه مـ افشبؽي.
تنب ذم صبؽوت إمدادات ادقوه ،و ُتؼدَّ ر هذه
ثالث ًا :خسوئر ؾـ ّقي كومجي ظـ ّ
وخفو ً
يتؿ ّ
وؾؼو فسؾطي مقوه إردن.
اخلسوئر بحقايل 25ـ %40مـ افؽؿ ّقي افتل ّ
افػعع تستؼبؾف حم ّطي معوجلي واحدة ؾؼط ،وهل
مو يؼرب مـ  %73مـ ادمثر
ّ
خلزان ادؾؽ ضالل.
حم ّطي افسؿرة ،هذا ادصـع هق ادقرد افرئقز فؾؿقوه ادعوجلي ّ
الصحي ا ُد َ
عاجلة
تؽـولوجقا إعادة استخدام مقاه الرصف
ّ
افصحل ذم إردن بترصيػ محقفتفو إػ
تؼقم صبؽوت افرصف
ّ

22

حمطي

تؿ اشتخدام افـػويوت افسوئؾي
معوجلي مرـز ّيي دقوه افرصف
افصحل (َّ .)WWTP
ّ
افصحل ،وذم ادـوضؼ
فألؽراض افزراظقي داخؾ مبوين حمطي معوجلي مقوه افرصف
ّ
ادجوورة هلو ظذ وجف ظوم ،يـخػض افػوئض مـ افـػويوت افسوئؾي ظذ ضقل
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ّ
وافتنب ،أو يصؾ إػ ادس َّطحوت ادوئ ّقي
افتبخر
افقديون ،حقٌ يؿقت إ ّمو بسبى
ّ
افالحؼي مثؾ افسدود.
أ ّمو ظذ ادستقى افدويل ،ؾقستفؾؽ افؼطوع افزراظل حقايل

512

مؾققن مس

تؿ اشتفالك حقايل كصػ هذه افؽؿقي
مؽعى مـ ادقوه (ظوم  ،)2007وؿد َّ

(251

مؾققن مس مؽعى) ذم وادي إردن ،مو يؼرب مـ  %56مـ هذه افـ  251مؾققن
مس مؽعى هل مقوه هومشقي (ادقوه ؿؾقؾي ادؾقحي وادعود تدويرهو) ،وهذا يعـل َّ
أن
زراظي ادؼوع ادشسك ٓ تستفؾؽ أـثر مـ  %22مـ ادقوه افعذبي ادستخدمي ذم
افري.
ّ
تستـزف ثالثي مـ

29

حمطي معوجلي مقوه افرصف افصحل (خربي افسؿرة،

جرش ،افبؼعي) احلصي إـز مـ إمجويل افـػويوت افسوئؾي( ،حقايل  53مؾققن مس
تؿ ختػقػف بسبى هطقل إمطور
مؽعى ذم افسـي) إػ خزان ادؾؽ ضالل ،حقٌ َّ
ٕهنؿ
افسـقيي ،ويعتؿد ادزارظقن ذم ادـطؼي افقشطك بشؽؾ ـومؾ ظذ هذا ادقرد؛ َّ
عتز هذا افسدُّ رضور ًة
ٓ يتؾ ّؼقن ّ
أي مقوه شطحقي مـ ؿـوة ادؾؽ ظبد اهلل ،فذفؽ ُي َ ُ
حقق ّي ًي فؾزراظي ذم وادي إردن.
َّ
ممخرا ذم مـطؼي ادـبع ،هلو ظقاؿى شؾبقي تعقد
إن زراظي ادحوصقؾ ادتزايدة
ً
ٕهنو تليت ظذ حسوب افزراظي ذم وادي إردن ،بقـام ذم إيوم
ظذ تقازن ادقوه؛ َّ
افسوبؼي ،ـون ٓ ُبدَّ مـ إؿـوع ادزارظغ بوشتخدام ادقوه ،حقٌ يقاجف ادزارظقن
أن مـوؾسي واوحي ظذ ادقارد ادحدودة.
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ادواصػات الؼقاس ّقة األردك ّقة لترصيف مقاه الرصف ادـزل ّقة ا ُد َ
عاجلة ـ ادعقار
رقم 1995/893

ادتخصصقن ذم شؾطي ادقوه إردكقي ظذ معوير مـظؿي
ؿبؾ ظوم  ،1995اظتؿد
ّ
افصحل ،وافتحؽّؿ ذم افـػويوت
افصحي افعودقي فتصؿقؿ حم ّطي معوجلي مقوه افرصف
ّ
افسوئؾي ،ـوكً ادامرشي ادعتودة هل احلصقل ظذ  BODو  TSSبؿؼدار  30جمؿ/
تؿ
فس مـ افـػويوت افسوئؾي مـ حم ّطوت ادعوجلي ،فؽـ بحؾقل ظوم َّ ،1995
وضـل صومؾ ،وهؽذا ذم ظوم  ،1995كؼت دائرة
آظساف بوحلوجي إػ معقور
ّ
ِ
ٍ
افصحل ادـزف ّقي
صومؾ دقوه افرصف
إظودة اشتخدا ٍم
معقور
ادقاصػوت إردك ّقي
ّ
َ
ٍ
ا ُد َ
أشود شؾطي ادقوه إردكقي.
بشؽؾ
ضقرهتو
عوجلي ،افتل ّ
ّ
افصحل
يتؿ تطبقؼ هذه ادعوير حوف ًقو ظذ مجقع أكظؿي معوجلي مقوه افرصف
ّ
ُّ
افتوبع فؾبؾدييُ ،
متغرا جلقدة مقوه افرصف افصحل فـ  7ؾئوت
ادعوير
وحتدِّ ُد
ً
معقورا ّ ً
ُ
تـؿ حظر آشتخدام ادبوذ دقوه
مـ افترصيػ أو إظودة آشتخدام ادبوذَّ ،
فري ادحوصقؾ افتل تستفؾؽ ظودة خو ًمو بشؽؾ سيح
افرصف
افصحل ادعوجلي ِّ
ّ
بؿقجى ادعقور.
ادعقور رؿؿ  893فعوم  1995افػئوت افتوفقي دعوير إظودة اشتخدام مقوه
يتضؿـ
ُ
ّ
افصحل ،اظتام ًدا ظذ مصر مقوه افرصف ادـزف ّقي بعد إضالؿفو مـ مـشلة
افرصف
ّ
معوجلي مقوه افرصف افصحل:


فري اخلضور ادطبقخي بشؽؾ ضبقع ّل.
إظودة تدوير ادقوه ِّ



إظودة تدوير ادقوه ادستخدمي ذم ادحوصقؾ افشجر ّيي واحلراجي وافعؿؾقوت
افصـوظ ّقي.
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افترصيػوت ٓشتؼبول ادقوه ،مثؾ افقديون ومستجؿعوت ادقوه.



اشتخدامفو ذم افتغذيي آصطـوظقي فطبؼوت ادقوه اجلقؾ ّقي.



افترصيػ ذم ا ُدس ّطحوت ادوئ ّقي افتل حتتقي ظذ إشامك.



افترصيػ ذم احلدائؼ افعومي أو ادـوضؼ افسؾقف ّقي.



احلققاين.
ري افعؾػ
اشتخدامفو ذم ّ
ّ
مؽّـ معقور ظوم

1995

مفـدد افتصؿقؿ وادسموفغ افصحقغ ادعـقغ مـ

تعديؾ مستقى ادعوجلي ،وبوفتويل تؽؾػي ادعوجلي ً
وؾؼو فؾظروف افػعؾ ّقي إلظودة
اشتخدام افـػويوت افسوئؾي ادعوجلي ،اؿترصت معوير افطؾى إوـسجقـل
افزراظل.
افبققفقجل ( )BODظذ  150جمؿ /فس دعظؿ أصؽول إظودة آشتخدام
ّ
ّ
 2.2.7انمساحت انمرَيّت في األردن
تستفؾؽ افزراظي ذم افؼرى ادشسـي  %28مـ ادقوه افعذبي ،بقـام تستفؾؽ %72

افري ادستخدمي ذم مجقع أكحوء
ذم ادرتػعوتِّ ،
يقو ُح اجلدول افتويل ـؿقوت مقوه ّ
ادؿؾؽي خالل ظوم .2010
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جدول  :3استفالك ادقاه ألغراض الري يف األردن
استفالك ادقاه
ألغراض الري
يف مـطؼة األردن
شامل غور
األردن

إمجايل ادساحة

موارد ادقاه

ادروية (دوكم)

كؿقات ادقاه ادستفؾؽة
(مؾقون مرت مؽعب/سـة)

ؿـوة ادؾؽ ظبد اهلل

89,835

(ادقوه افعذبي)

38

خزان ادؾؽ ضالل
وسط وجـوب
وادي األردن

212,525

وشدود افؽػريـ
وافشعقى (مقوه

120

مستصؾحي)
آبار (مقاه قؾقؾة ادؾوحة)

62
افسطح (ادقوه

الغور اجلـويب

56,580

افعذبي)

ادرتػعات

701,814

آبور (مقوه ظذبي)

الؽيل
ادجؿوع
ّ

160606754

37
245
502

كؿط ادحاصقل ادرو ّية بادقاه ا ُد َ
عاجلة
ً
فري ادحوصقؾ
يتؿ اشتخدام ادقوه ا ُدستص َؾحي ؾؼط ّ
وؾؼو فؾؼقاكغ إردك ّقيّ ،
ؽر افصوحلي فألـؾ ،مثؾ حموصقؾ إظالف وادشوتؾ وإصجور.
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جدول  :4كؿط ادحاصقل التي تستحدم فقفا ادقاه ادستصؾحة
الرقم

كؿط ادحاصقل

معاجلة مقاه الرصف
الصحي

1

السؿرة

ادحاصقل العؾػقة وأشجار الزيتون

2

العؼبة

كخقل التؿر وأشجار الػاكفة وادحاصقل العؾػ ّقة

3

الرمثا

ادحاصقل العؾػقة

4

ادػرق

ادحاصقل العؾػقة

5

مادبا

ادحاصقل العؾػقة

6

معان

ادحاصقل العؾػقة

7

كػركجة

ادحاصقل العؾػقة وأشجار الزيتون وأشجار

8

مؾح

أشجار الػاكفة

9

البؼعة

مشاتل وأشجار مثؿرة وحماصقل عؾػقة وأشجار

10

الؽرك

11

الطػقؾة

ادحاصقل العؾػقة

12

وادي السر

أشجار الزيتون

13

وادي حسن

أشجار الػاكفة

14

وادي موسى

ادحاصقل العؾػقة وأشجار الػاكفة

15

األكقدر

ادحاصقل العؾػقة وأشجار الزيتون

وأشجار السفوب.

السفوب

زيتون
ادحاصقل العؾػقة وأشجار الزيتون وأشجار
السفوب
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ادواصػة الؼقاس ّقة األردك ّقة ٓستعامٓت احلؿلة يف الزراعة
– ادعقار رقم 1996/ 1145

معقورا ٓشتخدام ومعوجلي
ذم ظوم  ،1996أصدرت دائرة ادعوير إردك ّقي
ً
احلؿلة( ،وهل ظبورة ظـ خمؾػوت كودمي ظـ معوجلي وتـؼقي ادقوه) ذم إردن ،تق ِّؾ ُـر
ادعوير حتؽ ًّام صور ًمو ذم ظؿؾ ّقي حتقيؾ احلؿلة إػ افسبي افعضقيي فالشتخدام
حقفي فتخصقى
افزراظل ،وحتدُّ مـ إموــ افتل يؿؽـ اشتخدام هذه احلؿلة ا ُد َّ
ّ
أيضو مـ إوؿوت افتل يؿؽـ خالهلو تطبقؼ احلؿلة ادفضقمي
افسبي ،حتدُّ ادعوير ً
ِ
اشتخداموت احلؿلة،
ظذ افسبي افزراظقي ،ذم افقؿً احلويل ُتؼ ِّقدُ إكظؿ ُي بشدّ ٍة
ص مـ افؽثر مـ ادـتجوت افثوكقيي دعوجلي مقوه افرصف
يتؿ أن افتخ ّؾ ُ
بحقٌ ّ
افصحل ظـ ضريؼ مداؾـ افـػويوت.
ّ
الصحي ا ُد َ
عاجلة يف زراعة وادي األردن
حالة مدروسة :استخدام مقاه الرصف
ّ
كبذة عن ادرشوع:
فؾري ذم
ادؼوع ظذ إظودة آشتخدام افؽومؾ فؾؿقوه ا ُدستصؾحي
ظؿؾ هذا
ّ
ُ
ٍ
ـجزء مـ بركومٍ أـز إلدارة مقارد ادقوه ،ـوكً اجلفوت ادسموفي
وادي إردن،
افػـل أوًٓ ،وشؾطي وادي
ظـ ختطقط وتـػقذ ادؼوع ،اجلؿع ّقي إدوك ّقي فؾتعوون
ّ
إردن ثوكق ًو ،ب ِ
قذ ذم تـػقذ ادؼوع ظوم  ،2006حقٌ ـوكً هنوي ُي ادؼوع
ُ
ً
ا ُدخ ّطط هلو ً
مػتقحي (اكتفك بركومٍ اجلؿع ّقي إدوك ّقي فؾتعوون افػـل ذم ،2011
هنويي
مزارع ذم
فؽـ إظودة اشتخدام مقوه افرصف افصحل مستؿرة) .اشتفدف ادؼوع
َ
َّ
ِ
بطقل حقايل  50ـؿ بغ ـريؿي وافبحر ادقً،
وشط وجـقب وادي إردنُ ،تتدُّ
فؾري ،بؾغً مقزاك ّقي
أي حقايل  4000وحدة زراظقي بؿسوحي  10.000هؽتور ؿوبؾي
ّ
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افزكومٍ اإلمجوفقي  9ماليغ يقرو (درحؾي افزكومٍ 2006ـ ،)2009فذا ٓ ُيشؽ ُِّؾ
هذا ادؼوع مـفو شقى مؽقكًو ؾرظ ًقو.
ادواقع اجلغراف ّقة ادختارة:
اختز مقطػق ادؼوع اإلرصودات افزراظ ّقي مـ خالل شؾسؾي مـ ادقاؿع
افتجريبقي مع مزارظغ دمريبقغ ،فضامن افتطبقؼ افقاشع افـطوق هلذه ادبودئ
(افري وافتسؿقد)،
بسطي
ّ
تؿ تطقير أوراق افتسؿقد ا ُد َّ
افتقجقفقي مـ ؿبؾ ادزارظغَّ ،
وكؼهو ظذ ادزارظغ ذم ظومل  2007و 2008مـ خالل دورات تدريبقي مؽ ّثػي مع
وـوٓت اإلرصود ادحؾ ّقي ذم وادي إردن( .اكظر افشؽؾ).

صورة  :22مـطؼة ادرشوع يف األردن ،عذ يسار اخلريطة توجد فؾسطني،
وإىل القؿني ادؿؾؽة العربقة السعودية
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زراظل صغر ،بؿتقشط مسوحي مزرظي
ؽوفب ّق ُي ادزارظغ هؿ مـ ذوي كطوق
ّ
حقايل

30,000

مس مربع (أي

3

هؽتورات) ،حقٌ تدظؿ إكشط ُي افتؽؿقؾ ّق ُي

افػـل ،إدارة ادقوه ذم افزراظي ادرو ّيي إردك ّقي
دؼوع اجلؿعقي إدوكقي فؾتعوون
ّ
إلكشوء مجعقوت مستخدمل ادقوه ،وذفؽ مـ أجؾ حتسغ ـػوءة اشتخدام ادقوه،
يـتؿل ـال ادؼوظغ إػ بركومٍ ادقوه اجلؿعقي إدوكقي فؾتعوون افػـل ذم إردن.
التؽـولوجقا ا ُدستخدَ مة
تتؽقن حم ّطي ادعوجلي افؼديؿي ذم افسؿرة مـ أحقاض افتثبقً ،وـون معدل
ّ
دائام افؼدرة افتصؿقؿقي فؾؿصـع ،يستخدم
ادصـع اجلديدُ
ُ
افتد ّؾؼ ادم ّثر يػقق ً
ظؿؾ ّق َي احلؿلة ا ُد ِّ
ـشطي مع إزافي افعـوس افغذائقي وافؽؾقر فؾتطفر ،يتؾؼك ؾؼط
 %50مـ تدؾؼ تصؿقؿف ،خيدم مؾققين صخص ذم مديـتل ظامن وافزرؿوء( ،هوتون
ادديـتون إـثر اـتظوط ًو بوفسؽون ذم إردن) ،وفديف افؼدرة ظذ معوجلي  276مؾ/
يقم.
تؿ حتسغ إزافي افعـوس
أثـوء إظودة تلهقؾ حم ّطي معوجلي مقوه افرصف
افصحلَّ ،
ّ
خزان ذم افبالد
افغذائقي ،ترـقزات افعـوس افغذائقي ذم خزان ادؾؽ ضالل ،أـز ّ
افصحل
يستؼبؾ تد ّؾؼوت افـػويوت افسوئؾي مـ حم ّطي معوجلي افسؿرة (مقوه افرصف
ّ
هذه TN 30 :مؾجؿ  /فسPO4 ،ـ P 5.5مؾجؿ  /فس COD 36 ،مؾجؿ  /فس)،
وحم ّطوت ادعوجلي افصغرة إخرى ٓ .تزال مقوه افرصف افصحل ادعوجلي ذم
افسؿرة ُتسوهؿ بشؽؾ ـبر ذم افتسؿقد ،ظذ افرؽؿ مـ اكخػوض حمتقى
بغ كسى افـسات
افـقسوجغ وافػقشػقر ؾقفوٓ ،حظ اجلدول أدكوه افذي ُي ِّ ُ
خزان ادؾؽ ضالل ؿبؾ وبعد حتديٌ حم ّطي ادعوجلي.
وافػقشػوت وافبقتوشققم ذم ّ
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جدول  :5كسب الػوسػات والبوتاسقوم وكرتات األموكقا يف خزّ ان ادؾك صالل
قبل وبعد ادعاجلة
الـرتات باإلضافة

مصدر ادقاه

إىل األموكقا

خزان ادؾؽ ضالل (ؿبؾ حتديٌ حمطي
معوجلي مقوه افرصف افصحل)
خزان ادؾؽ ضالل (بعد حتديٌ حمطي
معوجلي مقوه افرصف افصحل)

فوسػات البوتاسقوم

18.6

3.9

26

11.5

2.1

26

كوع ومستوى إعادة آستخدام
ُيستخدَ م مو يؼرب مـ

 %66مـ مقوه افرصف افصحل ذم إردن افبوفغي 250

فؾري ذم وادي إردن ،ادصدر افرئقز فؾؿقوه ادعوجلي ذم مـطؼي ادؼوع
مؾ /يقم ّ
فؾري هق حم ّطي ادعوجلي ذم خربي افسؿرة ،وهل أـز حمطي معوجلي ذم افبالد ،مع
ّ
يتؿ ُ
كؼؾ افـػويوت
تد ّؾؼ شـقي يبؾغ  137مؾققن فس /يقم ،مـ خزان ادؾؽ ضاللُّ ،
افسوئؾي ادرصوؾي ظز أوديي أخرى (تقورات صغرة) وؿـقات إػ وشط وجـقب
وادي إردنُ ،يستخدم اخلزان ؾؼط فؾزراظي ،وتبؾغ شعتف  75مؾققن مس مؽعى.
ُتتدّ افؼـوة افرئقس ّقي ذم وادي إردن مـ افشامل إػ اجلـقب  90ـؿ ،ذم
فري حقايل  4000مزرظي
أخرا ّ
هنويي هذه افؼـقاتُّ ،
يتؿ اشتخدام ادقوه ادستصؾحي ً
بؿسوحي تؼريبقي

10000

يتؿ ختػقػ مقوه افرصف ادعوجلي ،وافتل يعود
هؽتورُّ ،

فؾري بودقوه افسطحقي ومقوه إمطور ظـ ضريؼ ادرور ظز إوديي،
اشتخدامفو
ّ
افصحل ظز
ومو إػ ذفؽ ،وتتد ّؾؼ ادقوه بوجلوذبقي مـ حمطي معوجلي مقوه افرصف
ّ
ٍ
مطؾقب؛ َّ
ُّ
خزان ادؾؽ
ؽر
خزان ادؾؽ ضالل إػ احلؼقل افزراظ ّقي،
ٕن ّ
ّ
افضخ ُ
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ضالل يؼع ظذ ارتػوع  600مس ؾقق مستقى شطح افبحر وافقادي  200مس حتً
افري بوفتـؼقط مع
افري افشوئعي وادستخدمي هل
مستقى شطح افبحر ،ضريؼ ُي
ّ
ّ
سؿك ذم إردن "كشورة") ،تغ ّطل صػقف
صػوئح بالشتقؽقي رؾقعي جدً ا ( ُت ّ
افـبوت ،مع افعؾؿ َّ
أن ادحوصقؾ افـؿقذجقي فؾزراظي هل مجقع أكقاع اخلرضوات ذم
احلؼقل ادػتقحي وزراظي افدؾقئي.
 3.2.7معانجت مياي انصرف انصىاعي َإعادة استخذامً
الصـاعي
خؾػ ّقة عن مقاه الرصف
ّ

ـون افتخطقط ادودي فؾتطقير ؽر ٍ
ـوف بشؽؾ ظوم ،وحتك وؿً ؿريى ـون

تؾقث
هـوك افؼؾقؾ مـ آهتامم بوفبقئي ،تقجد افققم ِّ
ممذات ـثرة ظذ وجقد ّ
ـبر وتدهقر بقئل ٓ ،شقام ذم مـطؼي ظامن – افزرؿوء ،افتل ُت َعدّ أـز مرـز حرضي
صـوظل ،حقٌ
دمؿ ٍع
ّ
ذم إردن ،مع أـثر مـ كصػ شؽون ادؿؾؽي ،ـام َّأهنو أـز ّ
تسـز ؽوفبقي افصـوظي إردكقي.
افصـوظل ذم إردن  50مؾققن مس مؽعى مـ ادقوه ذم افعوم
يستخدم افؼطوع
ّ
تؿ اشتفالك
تؼريب ًو ،وهذا ُيؿ ِّثؾ  %5مـ إمجويل اشتفالك ادقوه خالل هذا افعومَّ ،
جزء ـبر مـ هذا مـ ؿبؾ افصـوظوت افؽبرة مثؾ تعديـ افػقشػوت ،وإكتوج
افبقتوس ،وإشؿـً ،وافسرامقؽ ،وادؼوبوت افغوزيي ،وـذفؽ ؿطوع افطوؿي.
ظوكً مجقع افصـوظوت ادحؾ ّقي تؼري ًبو مـ كؼص ذم إمدادات ادقوه خالل افعؼديـ
ادووقغ ،و ُي َعدّ كؼص ادقوه أيض ًو ظوم ً
ال مؼقد ًا إلكشوء صـوظوت جديدة ،بوإلووؾي
قشع ذم بعض ظؿؾقوت اشتفالك ادقوه ذات ادعدل افعويل ،مثؾ معوجلي
إػ افت ّ
افزيتل.
افصخر
ّ
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الصـاعي
إكتاج مقاه الرصف
ّ
تعتز مـطؼي ظامن – افزرؿوء صامل ذق ظامن ،وادديـي افصـوظ ّقي ذم ظامن ذم
شحوب جـقب ذق افعوصؿي ،مـ أكشط ادـوضؼ صـوظ ّق ًو ذم ادؿؾؽي ،حقٌ
حتتقي هوتون ادـطؼتون م ًعو ظذ ؽوفبقي افصـوظي إردكقيُ ،تتدُّ افػئوت افصـوظقي
ادؿثؾي ذم ادـطؼي مـ افصـوظوت افغذائقي افصغرة إػ ذـوت افـسقٍ وادعودن
وافؽقامويوت ،إػ مصػوة كػط ـبرة وحمطي ضوؿي .ؽوفبقي افؼـوت صغرة
ومتقشطي احلجؿ ،وؿؾقؾ مـفو ؾؼط يستخدم ادعودن افثؼقؾي وادقاد اخلطرة
بؽؿقوت ـبرة ذم ظؿؾقي اإلكتوج.
تؼع معظؿ افصـوظوت ذم مـطؼي افزرؿوء ظذ ضقل هنر افزرؿوء ،وهق جدول
تؿ حتديد مقؿع هذه افصـوظوت بشؽؾ ظوم دون
صغر ُّ
جيػ معظؿ أيوم افسـيَّ ،
تؿ افسامح ببـوء ادـوزل افسؽـقي ذم ـثر مـ احلوٓت بوفؼرب
اظتبور ـبر فؾبقئي ،ـام َّ
مـ افصـوظوت ،ممّو خؾؼ إشوس فؾؿشوـؾ وافرصاظوت ادستؼبؾقي.
يتؿ ترصيػفو إػ ادجوري افبؾديي ،إػ
يتؿ كؼؾ افـػويوت افسوئؾي افصـوظقي افتل ُّ
ُّ
حمطي معوجلي افسؿرة ،حقٌ تتد ّؾؼ افـػويوت افسوئؾي مـ حم ّطي معوجلي مقوه افرصف
افصحل ظز وادي افضؾقؾ وهنر افزرؿوء ،إػ شد ادؾؽ ضالل ،و ُتستخدَ ُم ادقوه مـ
ّ
فؾري ذم وادي إردن ،و ُيؼدَّ ُر إمجويل افـػويوت افسوئؾي مـ
خزان ادؾؽ ضالل
ّ
ثالثغ صـوظي ُتًَّ مراجعتفو ذم مـطؼي ظامن

–

افزرؿوء بحقايل

10200

مس

يتؿ ترصيػ مو يؼرب مـ  4400مس مؽعى /يقم
مؽعى /يقم مـ هذه افؽؿقيُّ ،
ذم حمطي معوجلي ادقوه ،وهق مو يؿ ّثؾ حقايل  % 3مـ إمجويل افتدؾؼُ .ي ِّبغ

جدول 5

بعض افصـوظوت افتل ترصف مقوه افرصف افتوبعي هلو ،وافتل حتتقي ظذ ادعودن
افثؼقؾي.
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جدول  :5بعض الصـاعات التي ترصف مقاه الرصف الصحي التي حتتوي عذ
ادعادن الثؼقؾة
افؼـي

افرصف ()m3/y

افترصيػ

مصػوة افبسول إردكقي

1,400,000

زراظل

افعربقي فصـوظي ادقاشر ادعدكقي

0

شحوب

ظامن فؾطالء افؽفربوئل

400

شحوب

افعودقي فؾطالء افؽفربوئل

700

شحوب

Household Appliances

12,000

زراظل

حمطي احلسغ فؾطوؿي

440,000

حمطي افسؿرة

Jordan Imperial Knitting

2,000

حمطي افسؿرة

Lead Acid Batteries

3,000

حمطي افسؿرة

ظرب فؾحديد وادعودن

19,500

وادي افضؾقؾ

ذـي مصوكع إجقاخ إردكقي

30,000

حمطي افسؿرة

ادسومهي افعومي ادحدودة
ـريؿ تؽس فؾجقارب وادـسقجوت

15,000

حمطي افسؿرة

افتػريغ افؽع فؼـي افدبوؽي

45,000

حمطي افسؿرة

افترصيػ افؽع

1967600

جمؿقع افترصيػ دحطي افسؿرة

535,000

جمؿقع افترصيػ فسحوب

1,100

ادواصػة الؼقاسقة األردكقة دقاه الرصف الصـاعي – ادعقار رقم 1991/202

معقورا فترصيػ
ذم ظوم  ،1991كؼت دائرة ادقاصػوت وادؼويقس إردكقي
ً
افصـوظل ،بعد مـوؿشي مستػقضي مع شؾطي ادقوه إردكقي ،ووزارة
مقوه افرصف
ّ
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حؾ ؿوكقن ّ 1991
افصحي ،ووزارة افتخطقط ،وافعديد مـ اجلفوت إخرىَّ .
حمؾ
افصـوظل ،تشؿؾ ادعوير
افعرذم فعوم  1983بشلن ترصيػ مقوه افرصف
افؼوكقن
ّ
ّ
يتؿ ترصيػفو إػ
جمؿقظي مـ ادعوير فؾجقدة وادعوجلي افالزمي فؾؿقوه افعودمي ،افتل ّ
يتضؿـ ادعقور 202
ري ،أو إظودة تغذيي ادقوه اجلقؾقي،
ادقوه ادستؼبؾي ادختؾػي ،أو اف ّ
ّ

تضؿـً
افصـوظل افتل
إرصودات افصحي افعودقي إلظودة اشتخدام مقوه افرصف
ّ
ّ
أربع ؾئوت:
افري.

ّ
 افتغذيي آصطـوظ ّقي فؾؿقوه اجلقؾ ّقي.
 افترصيػ ذم افبحر.
 افترصيػ ذم افقديون وإهنور ومـوضؼ إحقاض.
افري ؿقق ًدا ظذ افطؾى
مل ُحيدّ د ادعقور إلظودة اشتخدام ادقوه فغويوت
ّ
افزاز ّيي إػ
إوـسجقـل
افبققفقجل ( ،)BODوفؽـَّف َحدَّ مـ افؼقفقكقوت ُ
ّ
ّ
ظدد حمتؿؾ مـ افؼقفقكقوت افزازيي فؽؾ

100

1000

افصحل
مؾ مـ مقوه افرصف
ّ

ادعوجلي ،أ ّمو بوفـسبي دعدن افبقرون ،وهق معدن ثؼقؾ حيدّ مـ كؿق افـبوت ،ـون
يؼترص ترـقزه ؾؼط ظذ جزء واحد ذم ادؾققن ( 1مؾجؿ /فس) ،بغ ادعقور

202

مشؽؾي ادؾح ذم مقوه افرصف افصحل ادعوجلي ٓشتخدامفو ذم افزراظي بحدٍّ أؿىص
 2000جمؿ /فس مـ إمجويل ادقاد افصؾبي افذائبي.
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